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نظام دفع الشسÎاكات ‘ الثورة التحريرية

يشص -رف وزي -ر ال-ت-ج-ارة ﬁم-د ب-ن
م-رادي ،ع-ل-ى ل-ق-اء ت-ق-ي-ي-مي لنشصاط
مصص- -ال- -ح ق- -ط- -اع ال- -ت- -ج -ارة ،ي -ج -م -ع
’ط- - -ارات اŸرك- - -زي- - -ة ب- - -ال- - -وزارة،
ا إ
اŸدي - -ري - -ن ا÷ه - -وي Úوال - -و’ئ - -يÚ
ل- - -ل- - -ت- - -ج- - -ارة ومسص- - -ؤوو‹ اŸصص- - -ال - -ح
اÿارج- -ي- -ة ل- -ل- -ق- -ط -اع ،غ -دا ،ع -ل -ى
السصاعة  8:00صصباحا ،بدار ا÷زائر،
Ãقر الشصركة ا÷زائرية للمعارضش
والتصصدير صصافكسش.

ت -ل -ق -ي وزي -رة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
ن- -وري- -ة ب -ن غÈيتﬁ ،اضص -رة أام -ام
Óدارة،
ط -ل -ب -ة اŸدرسص -ة ال-وط-ن-ي-ة ل -إ
ال - -ي- -وم ،ح- -ول «ت- -ن- -ظ- -ي- -م وتسص- -يÒ
القطاعات العمومية الكÈى» ،على
السص-اع-ة  14:00ب -ع-د ال-زوالÃ ،ق-ر
اŸدرسصة الكائن بحيدرة.

صسالون وطني
لÓسستثمار ‘ الغابات

غويني ينشسط ندوة
صسحفية

ت -ن -ظ-م اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-غ-اب-ات
ندوة صصحفية ،اليوم ،على السصاعة
 10:00صصباحا ،تخصصصش للحديث عن
الصص- -ال- -ون ال -وط -ن -ي ل Ó-سص -ت -ث -م -ار ‘
ال -غ -اب -ات ،اŸق-رر ت-ن-ظ-ي-م-ه ي-وم-ي 24
و 25ديسص- - -م Èا÷اري ،ب - -ا◊ظÒة
الوطنية تلمسصان.
ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد ،بالتنسصيق مع مديريات اÛاهدين واŸتاحف ا÷هوية ،اللقاء ا÷ماعي اŸوسصع
رقم  220لتسصجيل شصهادات اÛاهدين ،حول موضصوع «نظام دفع ا’شصÎاكات والزكاة والتÈعات وطريقة جمعها ‘
الثورة التحريرية» ،يوم اÿميسش  21ديسصم Èا÷اري ،على السصاعة  14:00بعد الزوال.

’صص Ó-ح
ي- -نشص- -ط رئ -يسش ح -رك -ة ا إ
ال - -وط- -ن- -ي ف- -ي ‹Ó- -غ- -وي- -ن- -ي ن- -دوة
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مراد رايسش.
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بن صسالح يسستقبل السسف Òالعراقي با÷زائر

لعÓن أ÷مهورية
Ãناسشبة ألذكرى  59إ

رئيسص ا÷مهورية يهنئ نظÒه النيجري
لعÓن
بعث رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،رسشالة تهنئة إأ ¤نظÒه ألنيجري ﬁمدو إأيسشوفو Ãناسشبة أحتفال بÓده بالذكرى  59إ
لمن وألسشتقرأر ‘ أŸنطقة.
لفريقي وتعزيز ألسشلم وأ أ
أ÷مهورية ،أكد له فيها حرصشه على توحيد أ÷هود ‘ سشبيل –قيق أهدأف أل–اد أ إ

كتب ألرئيسش بوتفليقة ‘ رسضالته «أن أ’حتفال
ب -ال -ذك-رى أل-ت-اسض-ع-ة وأÿمسض Úإ’عÓ-ن ج-م-ه-وري-ة
ألنيجر ،مناسضبة طيبة أغتنمها أ’تقدم إأليكم ،باسضم
أ÷زأئر شضعبا وحكومة وأصضالة عن نفسضي ،بأاحر
أل -ت -ه -ا Êم -ق -رون -ة ب-أاصض-دق “ن-ي-ات-ي ل-ك-م Ãوف-ور
ألصض -ح -ة وألسض -ع -ادة وب -ال -رق -ي وأ’زده -ار ل -لشض -عب
ألنيجري ألشضقيق».
«هذأ ،وأود بهذه أŸناسضبة ألسضعيدة أن أعرب
عن أرتياحي ÷ودة عÓقات ألصضدأقة وألتضضامن
وحسضن أ÷وأر ألتي Œمع بلدينا ،وأؤوكد لكم خالصش
ح-رصض-ي ع-ل-ى أل-ع-م-ل م-ع-ك-م ع-ل-ى ت-ع-زي-ز ت-ع-اون-ن-ا
ألثنائي خدمة Ÿصضلحة بلدينا».
وختم ألرئيسش رسضالته بالقول« :إأننا على يقÚ
من أن أ÷زأئر وألنيجر سضيوأصضÓن ،بفضضل عزمنا
جميعا ،توحيد أ÷هود ‘ سضبيل –قيق أهدأف
أ’–اد أإ’فريقي وتعزيز ألسضلم وأأ’من وأ’سضتقرأر
‘ منطقتنا».

ينوه باŸسستوى اŸتميز الذي بلغته
العÓقات ا÷زائرية -القطرية
بعث رئيسش أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة،
برقية تهنئة أ’م Òدولة قطر ألشضيخ “يم بن حمد
آأل ث -اÃ ،Êن -اسض -ب -ة ذك -رى ت -و‹ أŸرح -وم ألشض -ي -خ
جاسضم بن ﬁمد آأل ثا Êمقاليد أ◊كم ‘ ألبÓد،
نوه له من خÓلها باŸسضتوى «أŸتميز» ألذي بلغته
ألعÓقات ألثنائية ب Úألبلدين.
وجاء ‘ ألÈقية« ،يسضر Êغاية ألسضرور ودولة
قطر –تفل بذكرى تو‹ ألشضيخ جاسضم بن ﬁمد

وأردف ألرئيسش بوتفليقة يقول ‘ ذأت ألسضياق،
«ه -ذأ وأؤوك -د ل -ك-م أن أل-عÓ-ق-ات أأ’خ-وي-ة ووشض-ائ-ج
ألقربى ألتي Œمع بلدينا كفيلة بأان تتيح تعاونا
متناميا بيننا وتزيد عÓقاتنا متانة وقوة» ،ليضضيف:
«وإأذ أجدد لكم تها Êأ◊ارة ،أسضأال ألله أن يوفقكم
ويسضدد خطاكم وأن يبقيكم ذخرأ للشضعب ألقطري
وأمتينا ألعربية وأإ’سضÓمية».

...ويهنئ نائب أام Òدولة قطر

آأل ثا ،Êتغمده ألله برحمته ألوأسضعة ،مقاليد أ◊كم
‘ ألبÓد ،أن أتوجه إأ ¤سضموكم وإأ ¤أفرأد أسضرتكم
ألكرأم وكافة أبناء ألشضعب ألقطري ألشضقيق ،باسضم
أ÷زأئر شضعبا وحكومة وأصضالة عن نفسضي ،بأاحر
ألتها Êسضائ Óألله ألعلي ألقدير أن Áنّ عليكم
با ÒÿوألÈكات وÃوفور ألصضحة وألهناء وأن يعيد
عليكم هذه ألذكرى بتحقيق كل تطلعات ألشضعب
ألقطري ألشضقيق ‘ ظل قيادتكم ألرشضيدة».
وت -اب -ع رئ -يسش أ÷م -ه -وري -ة ﬂاط -ب-ا أم Òدول-ة
قطر« ،و’ يفوتني بهذه أŸناسضبة ألسضعيدة ،أن أنوه
باŸسضتوى أŸتميز ألذي بلغته ألعÓقات أ÷زأئرية
ألقطرية ‘ كافة أŸيادين‡ ،ا يجعلنا نطمح إأ¤
ألعمل سضويا من أجل “ت Úهذه ألعÓقات وأ’رتقاء
ب -ه -ا إأ ¤مسض -ت -وي-ات أع-ل-ىÃ ،ا ي-جّسض-د ط-م-وح-ات
شضعبينا وتطلعاتهما».

بعث رئيسش أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة،
برقية تهنئة إأ ¤نائب أم Òدولة قطر سضمو ألشضيخ
عبد ألله بن حمد آأل ثا ،Êوهذأ Ãناسضبة أحتفال
بÓده بذكرى تو‹ ألشضيخ جاسضم بن ﬁمد آأل ثاÊ
أ◊كم ،جدد له فيها «حرصضه ألثابت على تدعيم
وترقية عÓقات أأ’خوة وألتعاون ب Úألبلدين ‘
جميع أÛا’ت».
وقال ألرئيسش بوتفليقة ‘ برقيته« :يطيب ‹،
Ãناسضبة أحتفال دولة قطر ألشضقيقة بذكرى تو‹
ألشضيخ جاسضم بن ﬁمد آأل ثا Êأ◊كم ‘ ألبÓد ،أن
أت-وج-ه إأل-ي-ك-م ب-أاخ-لصش أل-ت-ه-ا Êوأط-يب أل-ت-م-نيات،
رأجيا من ألله عز وجل أن يد Ëعليكم موفور
ألصضحة وألهناء ،وأن يوفق ألشضعب ألقطري ألشضقيق
‘ –قيق أŸزيد من ألرقي وأ’زدهار».
وأضضاف رئيسش أ÷مهورية قائ« :Óو’ يفوتني،
‘ هذه أŸناسضبة ألسضعيدة ،أن أعرب لكم ›ددأ
عن حرصضنا ألثابت على تدعيم وترقية عÓقات
أأ’خوة وألتعاون ب Úبلدينا ‘ جميع أÛا’تÃ ،ا
ف- -ي- -ه مصض- -ل- -ح- -ة ألشض -ع -ب Úألشض -ق -ي -ق Úأ÷زأئ -ري
وألقطري».

أبلغه –يات ألرئيسس بوتفليقة «ألأخوية وألودية»

مسساهل يسستقبل من طرف الرئيسص التونسسي باجي قايد السسبسسي بتونسص
أسضتقبل رئيسش أ÷مهورية ألتونسضية باجي قايد
ألسض - -بسض - -ي ،أمسش أ’ث - -ن ،Úب - -ت - -ونسش وزي - -ر ألشض- -ؤوون
أÿارجية عبد ألقادر مسضاهل و رئيسش ألديبلوماسضية
أŸصضرية سضامح شضكري على هامشش أشضغال أ’جتماع
ألوزأري ألثÓثي (أ÷زأئر تونسش وليبيا) ألذي أنعقد
أول أمسش أأ’ح - -د .وحضض - -ر أل - -ل - -ق - -اء وزي- -ر ألشض- -ؤوون
أÿارجية ألتونسضي خميسش أ÷هيناوي  .وبلغ مسضاهل

ألرئيسش ألسضبسضي –يات رئيسش أ÷مهورية ألسضيد عبد
أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة «أ’خ-وي-ة وأل-ودي-ة» .و“ح-ور ه-ذأ
أللقاء حول « نتائج ألثÓثية ألوزأرية حول ليبيا».
وأطلع ألوزرأء ألثÓثة ألرئيسش ألسضبسضي حول «فحوى
ﬁادثاتهم و ألتوصضيات ألتي ” ألتوصضل أليها من
أجل دعم أŸسضار أأ’‡ي للتسضوية ‘ أطار أ’تفاق
ألسضياسضي ألليبي وعن طريق أ◊وأر و أŸصضا◊ة» .و

–ادث وزير ألشضؤوون أÿارجية عبد ألقادر مسضاهل
ب -ت -ونسش ،ع -ل-ى ه-امشش مشض-ارك-ت-ه ‘ أ’ج-ت-م-اع أل-وزأري
ألثÓثي (أ÷زأئر-مصضر -تونسش) حول ليبيا ألذي جرى،
 ·ÓأŸتحدة لليبيا
أمسش أأ’ول ،مع ‡ثل أأ’م Úألعام ل أ
غسضان سضÓمة ،حيث تطرق معه أ ¤آأخر تطورأت ألوضضع

‘ هذأ ألبلد .كما تناولت أÙادثات «نتائج أ’جتماع
أل -ث Ó-ث-ي أل-ذي ج-رى ،أمسش ،وأل-ت-وصض-ي-ات أل-ت-ي “خضش
ع-ن-ه-ا ،سض-ي-م-ا ف-ي-م-ا ي-خصش أسض-ت-م-رأر أ’ت-ف-اق ألسض-ياسضي
ألليبي كإاطار وحيد لتسضوية أأ’زمة» ‘ .هذأ أ’طار ،جدد
مسضاهل «ألتزأم أ÷زأئر Ãوأصضلة جهودها من أجل دعم

...و يتحادث مع غسسان سسÓمة

أكد ألوزرأء ‘ هذأ ألسضياق أنهم سضيوأصضلون «ألتشضاور
أŸنتظم» ب Úألدول ألثÓث حول تطور أأ’وضضاع ‘
ل-ي-ب-ي-ا وأن-ه-م سض-ي-ع-ق-دون أج-ت-م-اع-ه-م أل-ثÓ-ث-ي أل-قادم
ب -ا÷زأئ -ر أل -ع-اصض-م-ة خÓ-ل م-ن-تصض-ف شض-ه-ر ج-ان-ف-ي
 .2018وكلف ألرئيسش ألتونسضي ألسضيد مسضاهل بنقل
–ي -ات -ه «أأ’خ -وي -ة و أل -ودي -ة» إأ ¤رئ -يسش أ÷م-ه-وري-ة
ألسضيد عبد ألعزيز بوتفليقة.

أŸسضار ألسضياسضي أأ’‡ي ألرأمي أ ¤تسضريع ألبحث عن
Óزم-ة أل-ل-ي-ب-ي-ة» .م-ن ج-ان-ب-ه ج-دد غسضان
ح-ل سض-ي-اسض-ي ل -أ
سضÓمة «شضكره للجزأئر على ألتشضاور أŸنتظم ألقائم مع
أأ’· أŸت -ح -دة ح-ول أŸل-ف أل-ل-ي-ب-ي وأ÷ه-ود أŸب-ذول-ة
لدعم أŸسضار ألسضياسضي أ÷اري ‘ هذأ ألبلد».

ثمرة ششرأكة إأسشÎأتيجية ب Úأ÷زأئر وألصش Úألششعبية

بداية اسستغÓل الكومسسات  1-لÓتصسا’ت الفضسائية ‘ جوان 2018
لنÎنت عن كافة أŸناطق
ألتخلصس من ألتبعية ألفضشائية وفك عزلة أ أ

حققت أ÷زأئر خطوة نوعية ‘ تعزيز ألتوأجد
‘ أل -فضش -اء ،م -ن خ Ó-ل وضش -ع أل -ق -م -ر ألصش -ط -ن-اع-ي
لÓتصشالت ألفضشائية على أŸدأر وألششروع ‘ ترتيب
‰ط أسش -ت -غ Ó-ل -ه أل -ع -ام أل -ق -ادم م -ن ط-رف م-ؤوسشسش-ة
لذأعي
أتصشالت أ÷زأئر ألفضشائية ومؤوسشسشة ألبث أ إ
وأل-ت-ل-ف-زي ،ل-ي-ت-ع-زز مسش-ار ت-نمية سشوق ألتصشالت،
إأ ¤ج - -انب ت - -أاسش- -يسس أدوأت ت- -أام Úألسش- -ي- -ادة ع- -ل- -ى
ألتصش -الت وت -ق -ل -يصس ،إأن  ⁄ن -ق -ل إأن -ه-اء أل-ت-ب-ع-ي-ة
لرضشيات فضشائية أجنبية.
أ

OÉ«Y øH ó«©°S
كشضف أŸدير ألعام للوكالة ألفضضائية أ÷زأئرية
ألسضيد عزألدين أوصضديق ،أن تشضغيل وأسضتغÓل ألقمر
أ’صضطناعي ألكومسضات  ،1-ألذي أطلق ووضضع على
أŸدأر باŸوقع  24.8درجة غرب ،على بعد  ٣6ألف
ك -ي -ل -وم Îم -ن أأ’رضش ،ي -ك -ون ‘ ج-وأن  ،2018ل-ي-كون
أرضضية فضضائية تسضتجيب لÓحتياجات ألوطنية وحتى
أإ’ق -ل -ي -م -ي -ة ‘ ›ا‹ أ’تصض-ا’ت وأل-بث أل-ت-ل-ف-زي-وÊ
وأإ’ذأعي ،موضضحا أن هذأ أŸكسضب ثمرة ملموسضة
ل -ل -ت -ع -اون ب Úأ÷زأئ -ر وألصض Úضض-م-ن إأط-ار ألشض-رأك-ة
أإ’سضÎأتيجية أŸوقع من طرف رئيسش أ÷مهورية عبد
ألعزيز بوتفليقة ونظÒه ألصضيني سضنة  2014وما تÓه
م -ن أت -ف -اق -ي -ات ذأت أب -ع-اد إأسضÎأت-ي-ج-ي-ة ب Úأل-وك-ال-ة
ألفضضائية أ÷زأئرية «أزأل» ونظÒتها ألصضينية.
وأشضار أوصضديق ‘ ندوة صضحفية ،أمسش ،إأ ¤أنه
ع Ó-وة ع-ل-ى إأ‚از أل-ق-م-ر أ’صض-ط-ن-اع-ي ،أل-ذي ي-ق-در
عمره بـ 1٥سضنة ويتوفر على أÿصضائصش ألتكنولوجية
ألعالية ،فإان مسضار هذه ألشضرأكة ألنوعية يهدف إأ¤
نقل ألتكنولوجيا ،موضضحا أن  ٣60إأطار متخصضصش ”
تكوينهم ‘ تكنولوجيا ألفضضاء خÓل مدة  ٣سضنوأت،
بينهم  16٧شضاركوأ ‘ برنامج ألكومسضات ،1-ألذي
Áثل مفخرة للجزأئر وإأشضارة قوية Ÿدى أإ’رأدة ألتي
عÈت ع -ن -ه -ا أل -دول -ة ل Ó-ن -ت-ق-ال ب-اÛت-م-ع إأ ¤ع-ا⁄
ألرقمنة.
يندرج ألتعاون ب Úأ÷زأئر وألصض Úضضمن آأفاق
مسضتقبلية ‘ ،ظل مناخ إأيجابي يسضمخ بالرفع من

وتÒته ،كون ألÈنامج ،كما أشضار إأليه مدير ألوكالة
أل-فضض-ائ-ي-ة ،أل-ت-ي ت-أاك-د ج-دوأه-ا م-ن أ÷ان-ب Úأل-علمي
ألتكنولوجي وأ’قتصضاديÁ ،تد على مرأحل أأ’و ¤إأ¤
نهاية  2020تليها مرحلة أخرى إأ ¤غاية سضنة 2040
وف -ق-ا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات سض-ط-رت-ه-ا أ◊ك-وم-ة‡ ،ا يسض-ت-وجب
موأصضلة وتعزيز ألتعاون مع ألشضريك ألصضيني من أجل
أ’سضتفادة من أÈÿة وألتجربة وأŸعارف أŸتقدمة
‘ ألفضضاء.
و” أخ -ت -ي -ار م -وق -عŸ Úت -اب -ع-ة أل-ق-م-ر م-ن خÓ-ل
ﬁطت :Úأأ’و ¤رئيسضية توجد ببوشضاوي على مسضتوى
أرضض-ي-ة ت-اب-ع-ة Ÿؤوسضسض-ة أل-بث أل-ت-ل-ف-زي ،ت-ن-ازلت عنها
لفائدة وكالة «أزأل» ،وألثانية ثانوية ببوغزول (و’ية
أŸدية) ألتي تتوفر على خصضائصش ،كما تتجه أ’ن
تصضبح مدينة عصضرية موأكبة للتكنولوجيات أ÷ديدة.
وت-ت-وف-ر أÙط-ت-ان ع-ل-ى م-رك-زي-ن ›ه-زين للمرأقبة
«ج -ي.سض -ي.أسش» وأ’سض -ت-غÓ-ل «ج-ي.أ.أسش» ت-ت-ك-فÓ-ن
Ãرأقبة ﬂتلف جوأنب ألقمر أ’صضطناعي وألوصضول
إأليه وصضيانة أŸعدأت ذأت ألصضلة وكذأ أسضتغÓل ألبث
ÓنÎنت.
ألتلفزي وأإ’ذأعي وألتدفق ألعا‹ ل أ
وبفضضل هذأ أŸكسضبÁ ،كن أقتصضاد ما تنفقه
ألبÓد ‘ سضوق أ’تصضا’ت بحوأ‹  100مليون دو’ر
سضنويا ،أي ربع كلفة ألقمر ألكومسضات ،1-ألذي تقدر
كلفته ب ٣00/2٥0 Úمليون دو’ر ،وهي كلفة تندرج
ضضمن ألÈنامج ألشضامل بكل أŸرأفق وألتكوين .علما
أن ألشضريك ألصضيني وفر أمتيازأت تفضضيلية.
وأكد مدير ألوكالة ألفضضائية ،أن ألتمويل وفرته
أ◊كومة لتأام Úإأ‚از كل مرأحل ألÈنامج أŸسضطر
وأŸتعلق بـ ٥أقمار أصضطناعية من ألسضات2 ،1أ2 ،ب
و1ن ،م -وج -ه -ة Ÿه -ام م -رأق -ب -ة أأ’رضش وأل -وق-اي-ة م-ن
أأ’خ-ط-ار أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة ورصض-د أأ’ق-ال-ي-م وم-رأق-ب-ة حركة
أ÷رأد وتصضوير أÿرأئط ،وألكومسضات 1-لÓتصضا’ت
ألذي وضضع أ÷زأئر ضضمن ›موعة ألبلدأن أŸتوأجدة
‘ ألفضضاء ،وهو توأجد يلبي أحتياجات ألبÓد ‘ شضتى
جوأنب ألتنمية وألوقاية ،مع توف Òأÿدمات للبلدأن
‘ شضمال ألقارة أإ’فريقية وألسضاحل وألصضحرأء.
وÁثل ألرهان على أŸوأرد ألبشضرية ،خيارأ ﬁوريا
‘ هذأ ألتوجه ألذي يرتكز على برنامج طويل أأ’مد،
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بحيث يجري إأ‚ازه وفقا لرؤوية متكاملة تعتمد على
أ’ب -ت -ك -ار ،م -ن خ Ó-ل مضض -اع -ف -ة أ÷ه -ود ‘ أل -ب-حث
وألتنمية ألتي توفرها أŸادة أÿام للعنصضر ألبشضري
أŸتمثل ‘ مهندسض Úوتقني Úيؤوسضسضون إ’رسضاء أدوأت
م-وأج-ه-ة أل-ت-ح-دي-ات أŸسض-ت-ق-بلية وأبرزها أ’تصضا’ت
ألفضضائية.
وإأ ¤ح Úضض -ب -ط ك -اف -ة ج -وأنب أسض -ت-غÓ-ل أل-ق-م-ر
أ’صض -ط-ن-اع-ي ،أل-ذي ي-غ-ط-ي ألÎأب أل-وط-ن-ي وشض-م-ال
إأف -ري -ق -ي -ا ،ي-ت-م أل-ع-م-ل لÓ-ن-ت-ه-اء م-ن ت-رت-يب أ÷وأنب
ألتجارية للخدمات ألتي يوفرها ‘ سضوق أ’تصضا’ت،
وهو ما يتطلب ألقيام بدرأسضات دقيقة ﬁليا ودوليا،
لضض- -ب- -ط ’ئ- -ح- -ة أأ’سض- -ع- -ار أÓŸئ- -م- -ة ل -لسض -وق وذأت
ألتنافسضية .علما أن هذه أأ’دأة “تاز بتقنيات عالية ’
تقل عن أأ’قمار أ’صضطناعية أŸتوأجدة ‘ ألفضضاء
حاليا ،باأ’خصش بفضضل ما يتميز به من ترددأت ku
ل-ق-ن-وأت أل-ت-ل-ف-زيون وأإ’ذأعة وÿ kaدم -ات أأ’نÎنت
ع- -ا‹ أل- -ت- -دف- -ق وألÎدد  Lل-ل-ن-ظ-ام أل-وط-ن-ي ل-لتعزيز
ألفضضائي.
Óشض- -ارة ،يشض -ه -د أل -فضض -اء أل -ك -و Êت -وأج -د أرب -ع
ل - -إ
منظومات مشضكلة من شضبكات أقمار أصضطناعية هي
«جي.بي.أسش» للو’يات أŸتحدة أأ’مريكية« ،غاليلو»
ل–Óاد أأ’وروبي« ،غلوناسش» لروسضيا و»شضنزو» ألتابع
÷مهورية ألصض Úألشضعبية وألذي يدخل ضضمنه ألقمر
أ’صضطناعي أ÷زأئري لÓتصضا’ت ألفضضائية.

لم-ة
أسش -ت -ق -ب -ل رئ-يسس ›لسس أ أ
ع- -ب- -د أل- -ق- -ادر ب- -ن صش- -ال -ح ،أمسس،
ب- - -ا÷زأئ - -ر أل - -ع - -اصش - -م - -ة ،سش - -فÒ
ج-م-ه-وري-ة أل-ع-رأق ب-ا÷زأئر عبد
أل-رح-م-ان ح-ام-د ﬁم-د أ◊سش-ني،
بحسشب ما أفاد به بيان للمجلسس.
أوضضح ذأت أŸصضدر ،أن أللقاء كان
«ف- -رصض- -ة ق- -دم م- -ن خÓ- -ل- -ه -ا ألسض -فÒ
ألعرأقي عرضضا حول أإ’‚ازأت ألتي
ح-ق-ق-ه-ا أل-ع-رأق ،خ-اصض-ة ع-ل-ى ألصضعيد
أأ’مني».
كما ” باŸناسضبة «ألتطرق إأ ¤ألعÓقات
أل -ث -ن -ائ -ي -ة وح -رصش مسض -ؤوو‹ أل -ب -ل -دي-ن ع-ل-ى

تعزيزها وإأ ¤أأ’همية ألتي يكتسضيها ألتعاون
ألŸÈا Êل -ل -دف -ع ب -ال -ع Ó-ق-ات إأ ¤م-ا ي-ح-ق-ق
تطلعات ألشضعب Úألشضقيق.»Ú

لمة
بدعوة من رئيسس ›لسس أ أ

رئيسص ›لسص الشسورى السسعودي ‘ زيارة للجزائر
شش -رع رئ-يسس ›لسس ألشش-ورى ألسش-ع-ودي
عبد ألله بن ﬁمد بن أإبرأهيم أآل ألششيخ،
أمسس ‘ ،زي- -ارة أإ ¤أ÷زأئ -ر ت -دوم أرب -ع -ة
أيام ،بدعوة من رئيسس ›لسس ألأمة عبد
ألقادر بن صشالح.
وك- -ان ‘ أسض- -ت- -ق- -ب -ال رئ -يسش ›لسش ألشض -ورى
ألسضعودي لدى وصضوله أإ ¤مطار هوأري بومدين
ألدو‹ عبد ألقادر بن صضالح.
و‘ تصضريح للصضحافة ،أوضضح رئيسش ›لسش
ألشض-ورى ألسض-ع-ودي أن زي-ارت-ه ل-ل-ج-زأئ-ر «ط-ب-يعية
جدأ وسضيكون لنا خÓلها عدة لقاءأت» ،مÈزأ أنه
خ Ó-ل ه -ذه «أل -ل-ق-اءأت أŸب-اشض-رة ت-تضض-ح ألصض-ور
وأ◊اج -ة أإ ¤أل -ت -ع -اون و›ا’ت أل -ت -ع -اون أل-ت-ي
يحتاجها أ÷ميع».
‘ نفسش ألوقت ،يضضيفŒ« ،ديد ألعهد ما بÚ
أل - -زم Ó- -ء ‘ ألŸÈان ب - -ا÷زأئ- -ر وأل- -زمÓ- -ء ‘

أŸم-ل-ك-ة أل-ع-رب-ي-ة ألسض-ع-ودي-ة أل-ذي-ن ي-ت-وق-ون أإ¤
زي- -ارة ه- -ذه أل- -ب Ó-د أŸب -ارك -ة(أ÷زأئ -ر) أ’أرضش
أل-ط-ي-ب-ة أل-ذي روى أب-ن-اوؤه-ا ت-رأب-ه-ا ب-دم-اء زك-ي-ة
ح -ررت أل -ب Ó-د ،ون -ح -ن أيضض -ا (ألسض -ع-ودي-ة) بÓ-د
مقدسضة يتجه أإليها أŸسضلمون خمسش مرأت ‘
أليوم».
وبعد أن أشضار أإ ¤أن مثل «مثل هذه أللقاءأت
حد وتقرب» ،أبرز أن «ألوقت أ’آن صضعب جدأ
تو u
‘ سضائر ألعا ⁄وليسش فقط ‘ ألعا ⁄ألعربي
وألعا ⁄أ’إسضÓمي ،بل بشضكل عام هناك صضعوبات
ومتغÒأت وأ’أمور ليسضت كالسضابق» ،موؤكدأ أنه
«أإن  ⁄ي -ك -ن ه -ن -اك ل -ق -اءأت م -ك -ث-ف-ة وت-ع-اون ’
نسضتطيع ألتغلب على هذه ألعقبات».
ل Ó-إشض -ارة ،سض -ي-ل-ت-ق-ي ع-ب-د أل-ل-ه ب-ن ﬁم-د ب-ن
أإبرأهيم أآل ألشضيخ ،خÓل هذه ألزيارة ،مع عديد
أŸسضوؤول ‘ ÚألŸÈان وأ◊كومة.

وزير أÿارجية ألقطري ‘ زيارة إأ ¤أ÷زأئر

بحث العÓقات الثنائية والوضسع ‘ القدسص اÙتلة
حل ،أمسش ،با÷زأئر ،نائب رئيسش ›لسش
ألوزرأء وزير خارجية دولة قطر ألشضيخ ﬁمد
ب- -ن ع -ب -د أل -رح -م -ن آأل ث -ا ‘ ،Êزي -ارة ت -دوم
يوم.Ú
وكان ‘ أسضتقباله لدى وصضوله إأ ¤مطار
ه - -وأري ب - -وم - -دي - -ن أل - -دو‹ ،وزي- -ر ألشض- -ؤوون

أÿارجية عبد ألقادر مسضاهل.
وخÓل هذه ألزيارة ،يتباحث مسضاهل مع
ضض-ي-ف-ه ح-ول أل-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة أ÷زأئرية-
أل -ق -ط -ري -ة وآأخ -ر أل -ت -ط-ورأت أل-ت-ي تشض-ه-ده-ا
أŸنطقة ألعربية’ ،سضيما ألوضضع ‘ ألقدسش
أÙتلة.

سشلم له أورأق أعتماده

الرئيسص ماكرون يسستقبل سسف Òا÷زائر بفرنسسا
أسض-ت-ق-ب-ل أل-رئ-يسش أل-ف-رنسض-ي إأÁان-ويل ماكرون،
ظهÒة أمسش أأ’ثن ،Úسضف Òأ÷زأئر بفرنسضا عبد
ألقادر مسضدوة ،ألذي سضلم له أورأق أعتماده .يذكر،

أن أ◊كومة ألفرنسضية وأفقت ‘ ،سضبتم ÈأŸاضضي،
على تعي Úألسضيد عبد ألقادر مسضدوة بصضفته سضفÒأ
مفوضضا فوق ألعادة للجزأئر لدى فرنسضا.

تطرقا إأ ¤سشبل ألتعاون وألتنسشيق بينهما

بدوي ونظÒه النيجر يثمنان الدور اإ’يجابي للجنة ا◊دودية
«ألششعب» ــ ‘ إأطار زيارة ألعمل ألتي قادته إأ¤
ج-م-ه-وري-ة أل-ن-ي-ج-ر– ،ادث وزي-ر أل-دأخ-لية وأ÷ماعات
أÙلية وألتهيئة ألعمرأنية نورألدين بدوي ،مع نظÒه
وزير ألدولة وزير ألدأخلية وأأ’من ألعمومي وألÓمركزية
وألشضؤوون ألدينية وأأ’وقاف ﬁمد بازوم .حيث “حور
أللقاء ألذي جمعهما حول تقييم ألعÓقات ألثنائية بÚ
ألبلدين من خÓل تثم Úألدور أ’يجابي ألذي تقوم به
أللجنة ألثنائية أ◊دودية أ÷زأئرية وكذأ درأسضة سضبل
ت-ك-ث-ي-ف أل-ت-ع-اون وأل-ت-نسض-ي-ق ب-ي-ن-ه-ما’ ،سضيما ‘ أÛال

أأ’م -ن -ي وت-ن-م-ي-ة أŸن-اط-ق أ◊دودي-ة ل-ك-اف-ة أ÷م-اع-ات
أإ’رهابية وأ◊د من ألهجرة غ Òألشضرعية وكذأ عمليات
أ’Œار بالبشضر وكل أنوأع أ÷رÁة ألعابرة للحدود.
‘ ه -ذأ أإ’ط -ار ،سض -ي -ت -م أل-ع-م-ل ع-ل-ى م-وأج-ه-ة ه-ذه
ألظوأهر بقوة ألقانون ،من أجل أÙافظة على أمن
وأسضتقرأر ألدولت .Úعلى هامشش هذه ألزيارة ،حضضر
وزير ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية وألتهيئة ألعمرأنية
إأ ¤ج- -انب ن- -ظÒه أل- -ن- -ي -ج -ري ،ج -ان -ب -ا م -ن ف -ع -ال -ي -ات
أ’حتفا’ت أıلدة لعيد أ’سضتقÓل ألوطني.

قيطو Êيتباحث مع سسفÒة كندا حول فرصص ا’سستثمار ‘ البلدين
تباحث وزير ألطاقة مصضطفي قيطو ،Êأمسش أأ’ثن،Ú
با÷زأئر ألعاصضمة ،مع سضفÒة كندأ با÷زأئر ألسضيدة
ب-ات-ريسض-ي-ا م-اك-و’غ ،ح-ول ت-ط-وي-ر ف-رصش أ’سض-ت-ث-م-ار ‘
ألبلدين ،بحسضب ما أفاد به بيان للوزأرة .وأوضضح ذأت
أŸصضدر ،أن ألطرف Úتطرقا أ ¤عÓقات ألتعاون بÚ

أل -ب -ل -دي -ن وك-ذأ ف-رصش أ’سض-ت-ث-م-ار’ ،سض-ي-م-ا ‘ ›ا’ت
صض -ن -اع -ة أÙروق -ات و–ل -ي -ة م-ي-اه أل-ب-ح-ر وأل-ط-اق-ات
أŸتجددة .كما ” ألتطرق خÓل هذأ أللقاء إأ ¤ألتكوين
و–ويل ألتكنولوجيا وأŸهارة ،يضضيف ألبيان.

حجار يعقد اجتماعا مع ‡ثلي طلبة اإ’قامة ‘ العلوم الطبية

ع-ق-د وزي-ر أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ا‹ وأل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي ط-اهر
حجار ،أمسشÃ ،قر ألوزأرة ،لقاء مع ‡ثلي طلبة أإ’قامة
‘ ألعلوم ألطبية ،حيث ” ألتطرق فيه إأ ¤أ’نشضغا’ت
ذأت ألطابع ألبيدأغوجي وألعلمي وأŸدّونة ‘ ’ئحة
أŸطالب ألوطنية أŸقدمة من طرف ‡ثلي هذه ألفئة
وأل -ت-ي ت-دخ-ل ضض-م-ن صضÓ-ح-ي-ات وأه-ت-م-ام-ات أل-ق-ط-اع،
بحسضب ما أفاد به بيان للوزأرة.

أوضضح ذأت أŸصضدر ،أن هذأ أ’جتماع ألذي جرى ‘
ج -و سض -ادت -ه «روح أŸسض -ؤوول -ي -ة» ،ك -انت ف -رصض -ة ل -ل -وزي-ر
وط-اق-م-ه ل-ل-رد ع-ل-ى ه-ذه أ’نشض-غ-ا’ت وأل-ت-ج-اوب م-ع-ه-ا
وأقÎأح آأليات للتكفل بها على أŸسضتوى أŸركزي وعلى
مسضتوى ألكليات أŸعنية.
وب -اŸن-اسض-ب-ة ،أقÎحت أل-وزأرة ع-ل-ى ‡ث-ل-ي أل-ط-ل-ب-ة
تعي Úفوج عمل من أجل ألتوأصضل معها.

د.ششيكوشس عبد ألوهاب إأطار بالوكالة ألفضشائية أ÷زأئرية

الي ـ ـ ـوم يتحقق القضسـ ـاء نه ـ ـائيـ ـ ـا عن العزلـ ـ ـة ‘ كل الÎاب الوطن ـ ـي
أوضض -ح أل -دك -ت -ور شض -ي-ك-وشش ع-ب-د أل-وه-اب،
م -دي -ر درأسض -ات م -ك-ل-ف ب-الÈأم-ج أل-فضض-ائ-ي-ة
وأل -ت -ن -م -ي -ة ألصض -ن -اع -ي -ة ب -ال-وك-ال-ة أل-فضض-ائ-ي-ة
أ÷زأئ - -ري - -ة ،أن أل - -ق - -م - -ر أ’صض - -ط - -ن - -اع - -ي
ألكومسضات 1-يعت Èمثل باقي أأ’قمار ألتي
تسض-ب-ح ‘ أل-فضض-اء وي-ل-ت-ق-ط ب-ت-وج-ي-ه ألصض-ح-ن
أŸقعر إأ ¤أŸوقع  24.8غرب.

وأشض -ار إأ ¤أن م -ن أب -رز م -ا يسض -ت-ف-ي-د م-ن-ه
أŸوأط -ن ،إأ ¤ج -انب أل -بث أل -ت -ل -ف-زي خ-دم-ة
أأ’نÎنت ،ب - -ح - -يث تسض - -م - -ح ه - -ذه أأ’رضض- -ي- -ة
ألفضضائية عالية أ÷ودة بإارسضال بيانات رقمية
وهو عنصضر جديد يكمل ما هو موجود حاليا،
مضضيفا أن ميزة ألكومسضات 1-أنه يغطي كل
ألÎأب ألوطني بشضكل أفضضل وأك Ìأقتصضادأ

م -ق -ارن -ة ب -اأ’ل -ي -اف أل -بصض-ري-ة أل-ت-ي ت-ت-ع-رضش
أ’ضض - -رأر ع - -دي - -دة وب - -فضض - -ل ه - -ذأ أل - -ق- -م- -ر
أ’صضطناعي سضوف تنتهي “اما ألعزلة عن
أŸناطق ألدأخلية لتندمج ‘ دينامكية ألتنمية
وألتطور ألتكنولوجي.

Ü.¢S
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أŸصسادقة على مشسروعي قانؤ› Êلسس ألدولة وتنظيم ألسسجؤن

بوحجة :ضسمان أاك Èللحقوق وا◊ريات الأسساسسية للمواطن ا÷زائري
لوح :تكريسس إاصسÓحات رئيسس ا÷مهورية لقطاع العدالة
لدماج ألجتماعي
صسادق ،أمسس ،نؤأب أÛلسس ألشسعبي ألؤطني على قانؤ› Êلسس ألدولة وتنظيم ألسسجؤن وإأعادة أ إ
لصسÓحات ألتي بادر
لختام ألطيب لؤح ،بأانهما يندرجان ‘ إأطار أ إ
للمحبؤسس ‘ .Úأعقاب ألصسادقة ذكر وزير ألعدل حافظ أ أ
بها رئيسس أ÷مهؤرية قبل عدة سسنؤأت .وجزم رئيسس أÛلسس ألشسعبي ألؤطني ألسسعيد بؤحجة ‘ ألسسياق« ،أنهما يضسمنان
لسساسسية للمؤأطن أ÷زأئري».
أ◊قؤق وأ◊ريات أ أ

فريال بوشسوية
ح -رصص ب -وح -ج -ة ‘ ك -ل -م -ة أال -ق-اه-ا ‘ أاع-ق-اب
اŸصشادقة ،على التذك ÒبإاطÓق رئيسص ا÷مهورية
لورششة إاصشÓح العدالة ،منذ اعتÓئه سشدة ا◊كم،
‘ وقت ك - -انت تسش - -ت - -ع - -د ف - -ي- -ه ا÷زائ- -ر إ’ق- -رار
اŸصشا◊ة الوطنية ،تعبÒا عن «رغبة صشريحة‘ ،
أان يبنى السشلم على مبدأا سشيادة القانون واسشتقÓلية
العدالة وقربها من اŸواطن» ،كرسشه إادخال تدابÒ
جوهرية على اŸنظومة القضشائية ا÷زائرية’ ،فتا
إا ¤أان –ق- -ي- -ق ا’سش -ت -م -رار أ’ي إاصش Ó-ح م -ره -ون
بتجاوب والتزام الفاعل ÚاŸناط Úبتجسشيده ‘
اŸيدان.
وذهب لوح ‘ ،تعقيب له بعد اŸصشادقة ‘
نفسص ا’Œاه ،مذكرا باإ’صشÓحات ا÷ذرية التي
يعيشص على قعها القطاع منذ سشنوات Ãبادرة من
ال -رئ -يسص ع -ي -د ال -ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-ه-دف ت-ع-زي-ز
ا◊ريات وترقية حقوق ا’نسشان ،واحÎام كرامته،
ك -ل ذلك ‘ إاط -ار ت -ك -ريسص اسش -ت -ق Ó-ل -ي -ة السش-ل-ط-ة
القضشائية.
واعت Èتعزيز الصشÓحيات ا’سشتششارية Ûلسص

بؤحجة:

الدولة ،تطبيقا أ’حكام دسشتور  2016مكسشبا هاما
للجزائر ،أاما بخصشوصص القانون اŸتعلق بتنظيم
السشجون وإاعادة اإ’دماج ا’جتماعي للمحبوسش،Ú
من خÓل “ك Úالسشج Úالذي صشدر ‘ حقه حكم
نهائي من ا’سشتفادة من السشوار ا’لكÎو ،Êالذي

Áكنه من قضشاء عقوبته خارج السشجن ‘ ،قضشايا
يحددها القاضشي ،فانه يكرسص حسشبه تغيÒا هاما
‘ السشياسشة العقابية ‘ ،انتظار ادارجه ‘ قانون
العقوبات لتصشبح عقوبة أاصشلية ،خطوة ثانية ،بعد
إادراج عقوبة اŸنفعة العامة.

ع -ل -ى ق -ان -و› Êلسص ال-دول-ة ،وت-ن-ظ-ي-م
السش -ج -ون واع -ادة ا’دم -اج ا’ج-ت-م-اع-ي
ل -ل -م -ح-ب-وسش ،Úط-لب اسش-ت-فسش-ارا ي-خصص
أاسشباب سشحب مششروع القانون اÙدد
ل -ل -ق -واع -د ال -ع -ام -ة الÈي-د وا’تصش-ا’ت
ا’لكÎونية.

عاد اŸسشؤوول اأ’ول على قطاع العدالة ‘ ،ندوة
صش -ح -ف -ي -ة نشش-ط-ه-ا ‘ أاع-ق-اب مصش-ادق-ة ن-واب اÛلسص
الشش-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ع-ل-ى ق-ان-و› Êلسص ال-دول-ة ،وت-ن-ظ-يم
السشجون وإاعادة اإ’دماج ا’جتماعي للمحبوسش ،Úإا¤
قضشية «ا◊وت اأ’زرق» ،التي تصشنع ا◊دث ‘ اأ’يام
اأ’خÒة ل -تسش -ب -ب -ه -ا ‘ إاق -دام أاط -ف -ال وم -راه -ق Úع -ل-ى
ا’نتحار ،واعت Èأانه تطبيق يحرضص على ا’نتحار.
و‘ السشياق ،أافاد الطيب لوح بفتح –قيق ‘ قضشية
ل-ه-ا عÓ-ق-ة م-ب-اشش-رة ب-ال-ت-ط-ب-ي-ق اÙرضص ع-ل-ى اŸوت،
يششرف عليها قاضص ﬂتصص سشÒسشل انابات قضشائية إا¤
دول أاخرىÃ ،ا ‘ ذلك البلد الذي ” فيه اسشتحداث
ال-ت-ط-ب-ي-ق ،و ⁄ي-ف-وت اŸن-اسش-ب-ة ل-ي-نصش-ح اأ’سش-ر Ãت-اب-عة
أاطفالهم بجدية لدى اسشتعمالهم «اأ’نÎنت» ،أ’ن الطفل
ي-ب-ق-ى ط-ف ،Ó-وي-وج-د ق-ان-ون خ-اصص ب-ح-م-ايته ،ومفوضص
خاصص ‡ثل ‘ ششخصص مر Ëششر‘ ،التي أاششاد با÷هود
التي تبذلها.

تخصص الدفع بعدم الدسشتورية ،ومششروع اخر وصشفه بـ
«ا◊سش- -اسص» ،ي -خصص ح -ق ح -ق ال -وصش -ول ا ¤اŸع -ل -وم -ة
وا’حصشائيات.

 226شساب تنقلوا إا ¤مناطق النزاع
بينهم  21أاجنبيا

إاعداد  5قوان Úتطبيقا ألحكام
دسستور 2016
خÓل اللقاء ،حرصص وزير العدل حافظ اأ’ختام ،على
تقد Ëحصشيلة مششاريع القوان Úالتي ” اعدادها ‘
اطار تطبيق الدسشتور اŸعدل ‘ العام ’ ، 2016فتا ا¤
أان  5مششاريع قوان ،Úمنها على سشبيل اŸثال القانون
الذي يخصص اسشتحداث اÛلسص الوطني ◊قوق ا’نسشان
واخر يتعلق با÷نسشية ،و–دث مششاريع قوان Úجديدة

أŸدير ألعام للضسرأئب:

م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،وردا ع -ل -ى سش-ؤوال ي-خصص الشش-ب-اب
الذين تنقلوا من ا÷زائر ا ¤مناطق النزاع ،أاششار إا ¤أان
عددهم ‘ حدود  226ششاب بينهم  21أاجنبيا صشدر ‘
حقهم أامر بالقبضص دوليا ،الذين قد يكونون التحقوا
بتنظيمات إارهابية كـ»داعشص»’ ،فتا إا ¤أان كل القرائن
اŸتوفرة تدل على أانهم موجودون ‘ مناطق النزاع ،ذكر
م -ن-ه سش-وري-ا ول-ي-ب-ي-ا وال-ع-راق وال-ي-م-ن ،م-ق-را ب-حسش-اسش-ي-ة
ال -وضش -ع -ي -ة ،ال -ت -ي ت -ق -تضش -ي «م -ن-ا ك-دول-ة ات-خ-اذ ج-م-ي-ع
اإ’جراءات اأ’منية والقضشائية والسشياسشية،
كما ذكر بأان ا÷زائر تسشلمت من سشلطات الو’يات
اŸت-ح-دة اأ’م-ري-ك-ي-ة  17ج-زائ-ري-ا ك-ان-وا ‘ م-ع-ت-ق-ل
غوانتانامو ،كما التحق جزائري آاخر يحمل جنسشيتÚ
وذلك Ãحضص إارادته ،بعدما توجه ‘ مرحلة أاو ¤إا¤
ب -ل -د ا÷نسش -ي -ة ال -ث -ان-ي-ة ،اسش-ت-ف-ادوا ك-ل-ه-م م-ن الÈاءة
باسشتثناء ششخصص واحد صشدرت ‘ حقه عقوبة ليسشت
كبÒة حسشب لوح.
وب -خصش -وصص الصش -ورة ال -ت -ي ان -تشش -رت ‘ م-ل-عب عÚ
مليلة ،للرئيسص اأ’مريكي واŸلك السشعودي ،أاششار ا ¤أان
«كل ما يصشل إا ¤القضشاء ويخالف القانون ،القضشاء يقوم
بواجبه».

الزيادات ‘ الوقود والتبغ –قق إايرادات إاضسافية بنحو  100مليار دينار
أوضسح أŸدير ألعام للضسرأئب مصسطفى زيكاري ،أن
أل -زي -ادة وألضس -رأئب ع -ل -ى أل -ؤق -ؤد وأل -ت -ب -غ ع -ل -ى وج-ه
أÿصسؤصس ،تهدف إأ ¤تؤليد إأيرأدأت إأضسافية تبلغ نحؤ
 100مليار دينار ،كمسساهمة ‘ ميزأنية ألدولة ،وهؤ
م -ب -ل -غ سس -يضس -اف إأ ¤ألضس-ري-ب-ة أŸسس-ت-م-دة م-ن ألضس-رأئب
ألعادية ألتي يقدرها بنحؤ  3آألف مليار دينار .مشسÒأ
إأ ¤أن م-ب-ل-غ م-ي-زأن-ي-ة أل-دول-ة أŸسس-ج-ل-ة Ãؤجب ق-ان-ؤن
أŸالية لعام  2018أŸقدرة بأاك Ìمن  8آألف مليار دينار،
سسيسساهم جزء كب Òمنها ‘ “ؤيل ألقتصساد من أجل
أحتياجات ألنمؤ ‘ ألبÓد بفضسل ترشسيد ألنفقات.

سسهام بوعموشسة
طمأان اŸدير العام للضشرائب لدى نزوله ،أامسص،
ضشيفا على القناة اإ’ذاعية الثالثة ،بأان اأ’سشعار سشوف

تبقى دون تغي÷ Òميع اŸنتجات اŸسشقفة ،على سشبيل
اŸث -ال اÿب -ز ،ا◊ل-يب ،ال-ن-ف-ط ،السش-ك-ر وب-عضص وسش-ائ-ل
النقل العام ،مششÒا إا ¤أان أاسشعار بعضص اŸواد عرفت
هذه السشنة ارتفاعا بسشبب نششاط اŸضشاربة وليسشت لها
عÓقة بتأاث Òقانون اŸالية ا÷ديد ،و حسشبه فإان هذا
القانون حاول ا◊فاظ على القدرة الششرائية للمواطن،
مؤوكدا أانه سشيكون ترششيد النفقات من أاجل احتياجات
النمو.
وبالنسشبة لظاهرة ا’حتيال الضشريبي ،التي أادخلها
قانون اŸالية لعام  ‘ 2018مفهوم «إاسشاءة اسشتخدام
ا◊قوق» ،قال زيكاري أانه يهدف إاﬁ ¤اربة سشلوك
بعضص الششركات الكبÒة جدا ،وخاصشة الششركات اأ’جنبية،
التي تسشتخدم اأ’جهزة القانونية لÓسشتفادة من اŸزايا
الضش -ري -ب -ي -ة بشش -ك -ل ك -ب ،Òرافضش -ا ف -ك -رة م -ا يسش -م -ى ب
«الضشعف» ‘ مسشتوى التعا‘ الضشريبي.

طن ‘  2016بفضشل الششروع ‘ اسشتغÓل عدة مششاريع
عمومية وخاصشة توجد حاليا طور ا’‚از ،بحسشب ما
أافاد به وزير الصشناعة واŸناجم يوسشف يوسشفي.
وأاكد يوسشفي لدى تدخله ‘ افتتاح صشالون اإ’نتاج
الوطني للسشلع واÿدمات ‘ ›ال البناء أان اإ’نتاج
اÙلي من ا’سشمنت الرمادي “كن من تلبية كامل
حاجيات قطاع اإ’نششاءات ‘ السشوق الوطني.
Óرقام التي قدمها الوزير فإان اإ’نتاج الوطني
ووفقا ل أ
من مادة ا’سشمنت الرمادي سشينتقل من  22مليون طن
‘  2016إا ¤أاك Ìمن  25مليون طن بنهاية  2017ومن
اŸتوقع أان يرتفع هذا الرقم إا 40 ¤مليون طن بغضشون
.2020
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى كشش -ف ي -وسش-ف-ي أان ق-ط-اع-ه ع-رف
إاطÓق حوا‹  2.000مششروع من طرف ششركات عمومية
وخاصشة منذ عام  ‘ 2002ششعب ا’سشمنت وا◊ديد
والصشلب واآ’جر ومواد البناء ا◊مراء واÿزف والهياكل
اŸعدنية والرخام ومواد البناء البÓسشتيكية والنجارة
اŸعدنية و ا÷بسص ومششتقاته.
وق- -د ” الشش -روع ف -ع -ل -ي -ا ‘ اسش -ت -غ Ó-ل ب -عضص ه -ذه
اŸششاريع بينما ’ يزال البعضص اآ’خر طور ا’‚از.و‘
شش- -ع- -ب- -ة اÿزف ” ال -ب -دء ‘  450مشش -روع م -ن-ذ 2002
لÓسشتجابة للطلب ‘ السشوق الوطني من مواد اÿزف
الصشحي وبÓط اأ’رضشيات يضشيف الوزير الذي أاششار إا¤
أان هذه الششعبة “كنت من تغطية الطلب اÙلي.
وفيما يتعلق بإانتاج اآ’جر واŸواد ا◊مراء أاوضشح
يوسشفي أان أاك Ìمن  350مششروع ” Œسشيدها خÓل
السشنوات  15اأ’خÒة.

وضسع إاسسÎاتيجية وطنية لتحسس Úتعليميةاللغة العربية ‘ ا÷زائر

إارسسال إانابات قضسائية إا ¤دول ‘ إاطار التحقيق ‘ تطبيق «ا◊وت األزرق»

فريال بوشسوية

كشس-ف وزي-ر ألسس-ك-ن وأل-ع-م-رأن وأŸدي-نة
ع -ب -د أل-ؤح-ي-د ط-م-ار ،أمسس ،ب-ا÷زأئ-ر ،ع-ن
ح -ج -م «ألح -ت -ي -اج -ات ألضس -خ-م-ة» م-ن م-ؤأد
ألبناء لقطاع ألسسكن لتلبية طلب أŸشساريع
ألسسكنية أ÷اري إأ‚ازها وكذأ تلك أŸزمع
إأطÓقها أبتدأء من .2018
قال الوزير ‘ كلمته لدى افتتاح معرضص اإ’نتاج
الوطني Ÿواد وخدمات البناء ‘ قطاع السشكن،
اŸنظم من قبل وزارة السشكن و منتدى رؤوسشاء
اŸؤوسشسشات ،أان «احتياجات القطاع من ﬂتلف
م-واد ال-ب-ن-اء ه-ي ضش-خ-م-ة ب-ال-ن-ظ-ر لÈام-ج السش-ك-ن
واŸرافق العمومية ا÷اري إا‚ازها و تلك التي سشتنطلق
‘ اإ’‚از ‘ غضشون .»2018
و‘ هذا الصشدد أاوضشح الوزير أان ا’حتياجات التي
يتطلبها القطاع إابتداء من اآ’ن إا ¤غاية سشنة 2019
تتمثل ‘  3مÓي Úطن من ا◊ديد و  30مليون طن من
اإ’سشمنت و 30مليون طن من ا’آجر و 110مÓي ÚمÎ
مربع (م )2من البÓط و 50مليون (م ) 2من اÿزف و6
مÓي Úحنفية و 2مليون Œهيز صشحي إا ¤غ Òذلك من
ال -ت -ج-ه-ي-زات ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة م-ن ك-واب-ل وأاسشÓ-ك وق-ن-وات
الصشرف الصشحي وأانابيب اŸاء والغاز واأ’ثاث ا◊ضشري
واإ’نارة العمومية.
ول-ت-ل-ب-ي-ة ه-ذا ال-ط-لب ال-ك-ب Òحث ط-م-ار اŸت-ع-املÚ
ال-ع-م-وم-ي Úواÿواصص ل-ت-ج-ن-ي-د ك-ل ق-درات-ه-م اإ’ن-ت-اجية
ومضش -اع -ف -ت -ه-ا ،مشش-ددا ع-ل-ى أان ال-وزارة ق-ررت وبصش-ف-ة
رسش -م-ي-ة وحصش-ري-ة اسش-ت-ع-م-ال اŸواد ال-وط-ن-ي-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق
اŸشش -اري -ع ا›ÈŸة ،وك -اشش -ف -ا أان ه -ذا ال -ق -رار ق-د ”
إادراجه ‘ بند يحمله دفاتر الششروط.
وينصص هذا البند على أانه «Áنع منعا باتا اللجوء إا¤
اŸنتوج اأ’جنبي إا’ ‘ ا◊ا’ت ا’سشتثنائية واسشتعمال
اŸواد اŸصشنعة ﬁليا بصشفة حصشرية « ،حسشب الوزير.

ندوة جهؤية لؤليات شسرق ألبÓد حؤل ألتكؤين وألتسسي ،Òبن غÈيت:

وزير ألعدل ‘ ندوة صسحفية:

ويقع على عاتق سشلطة ضشبط السشمعي البصشري ،وفق
ما أاكد لوح مهمة اŸتابعة بالتحسشيسص ،وعدم الÎويج،
التي عليها أان تقوم بدورها كام ،Óوبصشفته وزيرا للعدل
ششدد اللهجة بقوله «الوقاية قبل العÓج» ،وفتح قوسشا
ل -ي -ث -م -ن ت -ط -رق ال -روائ -ي وال -ك -اتب رشش-ي-د ب-وج-درة ا¤
اأ’طفال ‘ أاحد مؤولفاته.

مشساريع السسكن –تاج إا 60 ¤مليون طن من اإلسسمنت واآلجر

ينتظر أان يرتفع اإ’نتاج الوطني من ا◊ديد والصشلب
إا 12 ¤مليون طن سشنويا بغضشون  2020مقابل  2,5مليون

فريال.ب

لخ-ت-ام أل-ط-يب
كشس -ف وزي -ر أل -ع -دل ح-اف-ظ أ أ
ل- -ؤح ،أل- -ت- -ح -ق -ي -ق -ات ج -اري -ة ‘ قضس -اي -ا أن -ت -ح -ار
لزرق»
لط - -ف - -ال ،بسس - -بب ت - -ط - -ب - -ي - -ق «أ◊ؤت أ أ
أ أ
أÙرضس على ألنتحار ،مرجحا أن يقؤم ألقاضسي
أıتصس بإارسسال إأنابات قضسائية إأ ¤دول أخرى
لسس-ي-م-ا ب-ل-د أŸنشس-أا ،ك-م-ا شس-دد ع-ل-ى ضس-رورة ل-عب
سسلطة ضسبط ألسسمعي ألبصسري للدور أŸنؤط بها،
لعÓم على ألتحسسيسس بخطؤرته ،بعيدأ
◊مل أ إ
ع -ن ألÎوي -ج أل -ذي ي -تسس -بب ‘ إأق -ب-ال أك Èع-ل-ى
ألتطبيق.

لنتاج
طمار يدعؤ أŸتعامل Úإأ ¤مضساعفة أ إ

يوسسفي :اإلنتاج الوطني للحديد
سسÒتفع إا 12 ¤مليون طن سسنويا

مشسروع قانون الÈيد أاجل ألسسباب تقنية
أك - -د رئ - -يسس أÛلسس ألشس- -ع- -ب- -ي
أل- -ؤط- -ن- -ي ألسس- -ع- -ي- -د ب -ؤح -ج -ة ،أن
مشس -روع أل -ق-ان-ؤن أÙدد ل-ل-ق-ؤأع-د
أل - - -ع - - -ام- - -ة ألÈي- - -د وألتصس- - -الت
لسس - -ب - -اب
ألل- - -كÎون - -ي - -ة ،أج - -ل أ
تقنية.
وجاء رد بوحجة ،بعد تدخل نائب
خ Ó-ل ا÷لسش -ة اıصشصش -ة ل-ل-مصش-ادق-ة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ل -ك -ن -ه اعÎف ب -أان -ه ’ ت -زال ه-ن-اك م-ب-ال-غ تسشÎده-ا
إادارته ،قدرها بنحو  12 000مليار دينارÃ ،ا ‘ ذلك 8
آا’ف مليار دينار “ثل غرامة قضشائية ،و حسشبه فهي
نتيجة لغرامات  ⁄تسشÎد بعد أاو غ Òقابلة للتحصشيل.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-الضش-ري-ب-ة ال-ع-ادية أاششار اŸدير العام
للضشرائب إا ¤أان إادارته تعتزم جعلها تتطور ب 3آا’ف
م -ل -ي-ار دج أاي ب-نسش-ب-ة  11ب-اŸائ-ة سش-ن-وي-ا ب-هدف تغطية
ميزانية التششغيل للدولة خÓل الثÓث أاو اأ’ربع سشنوات
اŸقبلة ،علما أان قيمة هذه الضشريبة هذا العام هي 2700
مليار دينار جزائري.
وبالنسشبة لدفع ا’سشتثمار ،أابرز زيكاري وجود تعديل
طرأا مؤوخرا على قانون ا’سشتثمار بإادخال قواعد جديدة
ل-ل-دف-ع ب-ا’سش-ت-ث-م-ار ’سش-ي-م-ا ق-ي ›ال اŸن-اولة للقطاع
اÿاصص اÙلي.

أكدت وزيرة ألÎبية ألؤطنية نؤرية
ب - -ن غÈيت ،أمسس ،ب- -ق- -اŸة ،أن- -ه ” وضس- -ع
إأسسÎأت -ي -ج -ي -ة وط -ن-ي-ة ل-ت-حسس Úمسس-ت-ؤى
تعليم أللغة ألعربية ‘ أ÷زأئر سستظهر
ليجابية لدى ألتÓميذ قريبا».
«نتائجها أ إ
أاوضش -حت ال -وزي -رة ل-دى إاشش-راف-ه-ا ع-ل-ى
افتتاح ندوة جهوية لو’يات ششرق البÓد
حول التكوين والتسشي Òالتي تعقد يومي 18
و 19ديسشم Èا÷اري بفرع اŸركز الثقا‘
اإ’سشÓمي اÛاهد اŸتوفى مبارك بولوح
أان «هذه اإ’سشÎاتيجية ” وضشعها بالتنسشيق
مع ﬂابر بحث جامعية بالنظر Ÿا وصشفته بالواقع
اŸث Òل -ل -ق -ل-ق Ÿسش-ت-وى ت-ع-ل-ي-م ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ‘
اŸدرسش- -ة ا÷زائ- -ري- -ة وال- -ن- -ت -ائ -ج غ ÒاŸرضش -ي -ة
للتÓميذ فيها».
وأاف- -ادت ب- -ن غÈيت ب -أان ت -زام -ن ه -ذه ال -ن -دوة
ا÷هوية مع اليوم العاŸي للغة العربية هو فرصشة
للحديث عن واقعها ‘ الوسشط التعليمي مÈزة بأان
وضش- -ع اإ’سشÎات- -ي- -ج- -ي- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -ل- -م- -ع -ا÷ة
البيداغوجية ‘ تعليم اللغة العربية ” على ضشوء
Óخطاء اŸتكررة ‘ هذه اŸادة
«دراسشة –ليلية ل أ
لدى مرششحي ششهادة نهاية التعليم ا’بتدائي وكذا
امتحان ششهادة التعليم اŸتوسشط» .
وبعدما ششددت على حرصص الوزارة على جعل
ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة م-ن اŸواضشيع اأ’سشاسشية
ضشمن اıطط الوطني للتكوين ذكرت بن غÈيت
بأانه «و‘ مرحلة أاو ¤فإان فوجا يضشم  50مفتششا
‘ تعليمية اللغة العربية يخضشعوع حاليا لتكوين
ت-خصشصش-ي ب-ث-ان-وي-ة حسش-ي-ب-ة ب-ن ب-وع-ل-ي ب-ا÷زائ-ر

ال-ع-اصش-م-ة ÷ع-ل-ه-م ن-واة تضش-م-ن مضش-اع-فة التكوين
على اŸسشتوى الوطني ‘ مرحلة ثانية».
من جهة أاخرى دعت الوزيرة العامل ‘ Úقطاع
الÎب - -ي- -ة Ãخ- -ت- -ل- -ف ف- -ئ- -ات- -ه- -م وك- -ذا الشش- -رك- -اء
ا’جتماعيÃ Úن فيهم أاولياء التÓميذ إا« ¤التحلي
بروح اليقظة من أاجل اŸسشاهمة ‘ التجسشيد
الفعلي ıطط التكوين الوطني والذي يتضشمن
ت-ك-ث-ي-ف ع-م-ل-ي-ة –سش-يسص ال-تÓ-م-ي-ذ ب-ال-ت-ه-ديدات
اŸتعددة التي تÎصشدهم ‘ زمن العوŸة وسشيطرة
الرقمنة».
و‘ ردها عن سشؤوال للصشحافة يتعلق بالتÓميذ
ال-ذي-ن وق-ع-وا ضش-ح-ي-ة ب-عضص ال-ت-ط-ب-ي-قات واأ’لعاب
ع -ل -ى شش -ب -ك -ة اإ’نÎن -يت ،أاوضش -حت وزي-رة الÎب-ي-ة
الوطنية خÓل ندوة صشحفية نششطتها بع ÚاŸكان
أان «ال -ع-ائÓ-ت ا÷زائ-ري-ة م-ط-ال-ب-ة بضش-ب-ط أاوق-ات
دخ -ول أاب -ن -ائ -ه -ا إا ¤ال -ع -ا ⁄ا’فÎاضش -ي وال -ق-ي-ام
بدورها الÓزم ‘ –سشيسشهم Ãخاطره زيادة على
تكثيف ا’تصشال وا◊وار اأ’سشري وحمايتهم من
التÓعبات».

Óشسرأف على عملية Œهيز ﬂتلف أŸركبات
ل إ

بروتوكول تعاون ب Úمؤوسسسسة السسيارات الصسناعية و«بوليسستار ميدتÒا»Ê

” ،أمسسÃ ،قر مؤؤسسسسة «بؤليسستار ميديتÒأ»Ê
أÿاصسة ،أŸتؤأجدة بخميسس أÿشسنة ،ألتؤقيع على
ب-روت-ؤك-ؤل ت-ع-اون م-ع ألشس-رك-ة أل-ؤط-ن-ية للسسيارأت
ألصسناعية بالرويبة يهدف إأ ¤أسستفادة أŸؤؤسسسسة من
ط-ل-ب-ات Œه-ي-ز أ◊افÓ-ت وألشس-اح-ن-ات ب-قطع ألغيار
وﬂت-ل-ف ل-ؤأزم ألصس-ن-دوق أل-دأخ-ل-ي ل-ل-مركبات Ãا
لسس-اسس-ي-ة أŸصس-ن-ؤع-ة من
لج-زأء أ أ
ف-ي-ه-ا أل-ك-رأسس-ي وأ أ
مادة خاصسة.

بومرداسس :ز .كمال

اتفاقية التعاون ب Úالطرف Úالتي اششرف عليها وا‹
الو’ية جاءت حسشب اŸسش Òالعام للششركة حمزة سشعيد «
كإاضشافة ومكسشب لهذه اŸؤوسشسشة اŸتخصشصشة ‘ ›ال
التجهيزات الداخلية والهياكل اÿارجية اŸعروفة على
اŸسشتوى الوطني كرائد ‘ اÛال».
وأاضشاف ذات اŸسشؤوول « ،ن الششركة لها Œربة
طويلة ‘ اŸيدان حيث كان لها ششرف إانتاج أاول
باخرة صشيد ‘ ا÷زائر بواسشطة هذه اŸادة اÿاصشة

اŸرك -ب -ة م -ع إاب -رام ع -دي-د ات-ف-اق-ي-ات م-ع م-ؤوسشسش-ات
صشناعية جزائرية وأاجنبية خاصشة ‘ قطاع الصشيد
البحري وصشيانة عربات الÎام واي».
كما كششف مسش Òالششركة اÿاصشة باŸناسشبة «أان
اŸؤوسشسش-ة بصش-دد ت-وسش-ي-ع اسش-ت-ث-م-ارات-ه-ا ال-ت-ج-ارية ‘
اŸيدان وتنويع النششاط والتعاون ﬂتلف الفاعلÚ
ومنها ششركة «اسشنفي» التي جاءت اليوم كثمرة لهذا
اÛه -ود ال -ذي ت -وج ب -ه -ذه ا’ت -ف -اق -ي -ة ال -ت-ي تسش-م-ح
Ÿؤوسشسش -ت -ن -ا م -ن ا◊صش -ول ع -ل -ى نسش -ب -ة م -ن سش-لسش-ل-ة
اأ’نششطة الصشناعية ‘ ›ال التخصشصص وقد ” اليوم
أايضشا عرضص أاول ‰وذج ◊افلة ›هزة بالورششة سشيتم
عرضشها ‘ الصشالون القادم.
يذكر ،أان مؤوسشسشة «بوليسشتار ميديتÒا »Êالتي تنششط
ع -ل -ى اŸسش -ت -وى ال -وط -ن -ي ت -أاسشسشت سش -ن-ة  ،1998ك- -انت
م -ت -خصشصش -ة ‘ ›ال الصش -ي -د ال -ب -ح -ري ل -ل -ت-وسش-ع ن-ح-و
اأ’نششطة الصشناعية اأ’خرى و›ال التجهيز ،وهي تششغل
حاليا حوا‹  60عام Óبصشفة مباششرة وأاعداد أاخرى من
ال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة اŸؤوه-ل-ة اغ-ل-ب-ه-م م-ن الشش-ب-اب ي-تم حسشب
ا◊اجة وطلبيات العمل.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تهدف إا ¤السشتششراف والتخطيط لتحديد القدرات ،نسشيب من اŸسشيلة:

تنصسيب ÷ان األحؤاضض الهيدروغرافية جانفي اŸقبل

العملية النتخابية ‘ ا÷زائر بدأات واقعيا تنتقل من ›ال ضشيق إا ¤فضشاء أارحب

رغ - -م «ت - -أاه - -ل- -ه- -ا وت- -أاك- -ده- -ا
وت-دخ-ل-ه-ا» إال أان –رك ال-ه-ي-ئة
ال - -ع - -ل - -ي - -ا اŸسش - -ت- -ق- -ل- -ة Ÿراق- -ب- -ة
لخطار
الن-ت-خ-اب-ات م-ن خلل ا إ
لششعار « ⁄يكن له أاي صشدى
وا إ
وق-د وق-ف-ن-ا ع-ل-ى ع-دة ع-م-ل-ي-ات
بهذا اÿصشؤصش ،دون أان يسشعفنا
لج -اب-ة
ال -ق -ان -ؤن ول ال -ؤاق -ع ب -ا إ
اŸرج- -ؤة ،إال م- -ن خ- -لل ت- -ف -ه -م
فردي وعلقات ودية» ،هذا ما
أاكده عبد الؤهاب دربال رئيسش
الهيئة.

حياة.ك

ط- -الب درب -ال خ Ó-ل أل -ك -ل -م -ة أل -ت -ي
أأل -ق-اه-ا ،أأمسس ،أأم-ام م-ج-لسس أل-ه-ي-ئ-ة
ألمنعقد بفندق أألؤرأسشي في دؤرة
غير عادية ،بغرضس ألمصشادقة على
ألتقرير ألمتعلق بالنتخابات ألمحلية
ل -ي -وم  23ن-وف-م-ب-ر أل-م-نصش-رم إأع-ادة
صش -ي -اغ -ة نصس أل -ق -ان -ون  11/16من
خÓل ألتدقيق في عبارأت ( تؤوهل
أل -ه -ي-ئ-ة – ت-ت-أاك-د أل-ه-ي-ئ-ة – ؤت-ت-دخ-ل
أل -ه -ي -ئ -ة)« ،ل -ت -ك-ون ل-ه-ا م-ع-ن ع-م-ل-ي-ا
م -ل -زم -ا» ،ك -م -ا ي-ح-ت-اج أأن ي-ك-ون ف-ي
حالت معينة «رأدعا ؤنافذأ ملزما»،
حتى يكون ذلك ؤأضشحا لكل معني
ؤششريك في ألعملية ألنتخابية.

مراجعة الذهنيات والقناعات
حتى تؤاكب األهداف السسامية
لإÓصسÓحات

ؤأأضش- -اف ف- -ي ه- -ذأ ألسش- -ي- -اق «ل ب -د م -ن
م -رأج -ع -ة أل-ذه-ن-ي-ات ؤأل-ق-ن-اع-ات ،ح-ت-ى
ÓصشÓ-ح-ات
ت -وأكب أأله-دأف ألسش-ام-ي-ة ل -إ
ألسش -ي -اسش -ي -ة ؤأل -ق -ان -ون -ي -ة ،أل -ت -ي أأرأده -ا
أل -م -ؤوسشسس أل -دسش -ت -وري ،ؤأل -ت -ي ت -ت -رج -م
Óرأدة ألسش-ي-اسش-ي-ة
أل -ع -زي -م -ة ألصش -ادق -ة ل  -إ

ؤشش -دد درب -ال ك -ذلك ع-ل-ى «أل-ح-اج-ة
ألعملية إألى نسشج تناغم بين جهات
أإلشش- -رأف ؤأل- -ت- -ن- -ظ- -ي- -م ؤأل- -رق- -اب- -ة
ؤأإلع Ó-م ؤأل -ت -ظ -ل -م ،ب -ح -يث ي -م-ك-ن
ت- -وق- -ي- -ف أأي خ -رؤج ع -ن أل -نصش -وصس
أل-ق-ان-ون-ي-ة ؤأل-ت-ن-ظ-ي-م-ية على ألفور»،
م -ف -ي -دأ أأن «م -ع -ال -ج-ة ه-ذه أل-قضش-ي-ة
تسشاهم في إأيجاد حلول إلختÓلت
كثيرة ،ؤتعطي مصشدأقية أأكثر للطبقة
ألسشياسشية ؤألرأأي ألعام».

ÓصشÓحات ألدسشتورية ألتي
ألمتبصشرة ل إ
بادر بها رئيسس ألجمهورية « ،ؤلذلك يرى
أأن «ه -ن -اك ع -م  Ó-ك-ب-ي-رأ م-ا زأل ي-ن-ت-ظ-ر
ألشش -رك-اء ج-م-ي-ع-ا ،م-ن أأج-ل دف-ع أل-مسش-ار
ألنتخابي في ألبÓد نحو أألفضشل».
رغم ألمآاخذ ألتي أأششار إأليها في كلمته
بنوع من أألسشف ،إأل أأن بعضس ألمعطيات
تؤوكد أأن ألعملية ألنتخابية في ألجزأئر
«بدأأت ؤأقعيا تنتقل من ؤأقع إألى آأخر
ؤمن مجال ضشيق إألى فضشاء أأرحب ،رغم
أل-م-آاخ-ذ أل-ت-ي لح-ظ-ن-اه-ا إأث-ر ك-ل ع-ملية
أنتخابية خضشناها في تجربتنا أألخيرة»،
مضش -ي -ف -ا أأن ه -ذه «أل-ت-ج-رب-ة ألن-ت-خ-اب-ي-ة
تتحسشن تدريجيا».
ؤ يظهر هذأ ألتحسشن –كما قال – في
«عدم تحصشل أأي تششكيلة سشياسشية على
أألغلبية ألمطلقة لكل ألمجالسس ألمحلية
ألمنتخبة ،ما يفتح مسشاحة ؤأسشعة للحوأر
ألسشياسشي» ،ؤكذأ «تحفظ كل ألتششكيÓت
ألسشياسشية عقب أإلعÓن أألؤلي للنتائج
ؤلجوء ألجميع إألى ألقانون ؤما يخوله من
طعون» ،باإلضشافة إألى «ألمسشاهمة ألجادة
ل -ت -دخ Ó-ت أل -ه -ي -ئ -ة ف -ي سش Ó-م -ة إأت -م-ام
إأج- -رأءأت م -خ -ت -ل -ف م -رأح -ل أل -ع -م -ل -ي -ة
ألنتخابية بهدؤء ؤأنسشيابية».
ؤ أبرز دربال في سشياق متصشل أأن متابعة
ألعملية ألنتخابية بكل مرأحلها بدأية من
أسش -ت -دع -اء أل -ه -ي -ئ -ة أل-ن-اخ-ب-ة إأل-ى إأعÓ-ن

ألنتائج أألؤلية « تسشتدعي رقابة دقيقة
ؤم-ت-اب-ع-ة م-ي-دأن-ي-ة ،م-ا ج-ع-ل-ن-ا نقف على
ك -ث -ي -ر م-ن أل-ح-الت ؤأل-وق-ائ-ع ب-ال-درأسش-ة
ؤألتحليل ؤألتصشويب ؤألذي ما زأل يحتاج
إأل - -ى أل - -ج - -ه - -د ؤأل- -ع- -م- -ل ؤأل- -ت- -حسش- -ي- -ن
ؤألمعالجة».

غياب اŸعرفة بدقة اإلجراءات
والطعؤن أامام ا÷هات اıتصسة

ؤمن بين ألمÓحظات ألتي سشجلتها
أل -ه -ي -ئ -ة خ Ó-ل أل -م-وع-د ألن-ت-خ-اب-ي
ألسش-اب-ق ذك-ر درب-ال «غ-ي-اب أل-م-عرفة
ب -دق -ة ب -اإلج -رأءأت ؤأل -ط -ع -ون أأم-ام
أل -ج -ه -ات أل -م-خ-تصش-ة ل-دى ك-ث-ي-ر م-ن
ألشش -رك -اء ألسش-ي-اسش-ي-ي-ن» ،أألم-ر أل-ذي
دفعهم إألى «ألحتجاج ألسشياسشي».
ك -م -ا لح -ظت أل -ه -ي -ئ -ة أأن «ع -م -ل -ي -ة
ألخ-ت-ي-ار ف-ي ألن-ت-خ-اب-ات أل-م-ح-ل-ي-ة
خاصشة ،تنصشب على أألششخاصس دؤن
أل -ب -رأم-ج» ،أألم-ر أل-ذي دف-ع ب-درب-ال
إألى ألتسشاؤؤل حول جدؤى ألنتخابات
ب -ال-ق-ائ-م-ة أل-م-غ-ل-ق-ة ،ؤل-فت ف-ي ه-ذأ
ألصش - -دد ت - -ع- -رضس ع- -دد ه- -ائ- -ل م- -ن
أألصش -وأت» إأل -ى أل-ت-غ-اضش-ي ؤأإلغ-ف-ال
«ن -ظ-رأ ل-ع-دم حصش-ول ب-عضس أل-ق-وأئ-م
ع- -ل -ى أل -ع -ت -ب -ة « ،ؤه -ذأ م -ا ي -ؤوك -د –
حسشبه– ضشرؤرة ألدرأسشة ؤألمعالجة.

ضسرورة تكؤين أاعضساء الهيئة
والشسركاء الفاعل ‘ Úالعملية
النتخابية

ؤب- - -ع - -د أأن أأشش - -ار إأل - -ى م - -خ - -ت - -ل - -ف
ألختÓلت ألتي تم تسشجيلها خÓل
ألن -ت -خ -اب -ات ألسش -اب -ق -ة ،أأك -د رئ-يسس
أل -ه -ي -ئ -ة «ألضش -رؤرة أل -قصش -وى» أل -ت-ي
أأصش -ب -ح ي -م-ث-ل-ه-ا ت-ك-وي-ن ك-ل ألشش-رك-اء
أل-ف-اع-ل-ي-ن ف-ي أل-ع-م-ل-ي-ة ألن-ت-خ-اب-ية،
مششيرأ إألى أأن هذأ ألتكوين «يجب أأن
يششمل أأعضشاء ألهيئة ألعليا ،كما يمتد
إألى كل ألششركاء أآلخرين ،ؤيمسس كل
م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-الن-ت-خ-اب-ات ؤإأج-رأءأت-ها
ؤمسشارها ؤكيفية ألتعاطي معها ؤفي
مختلف ألمرأحل».
ؤف- -ي ه -ذأ ألصش -دد ،أأع -ل -ن درب -ال أأن
أللجنة ألدأئمة للهيئة ألعليا لمرأقبة
ألنتخابات «سشتعكف في ألمسشتقبل
ألقريب على تسشطير برنامج تكويني
سش -ن-ة  2018ب-ه-دف ت-حسش-ي-ن م-ردؤد
ألهيئة في ألمجال ألرقابي ؤتدأرك
ألنقائصس ؤضشبط أألؤلويات» ،مبرزأ
ف-ي م-ع-رضس ح-دي-ث-ه أأه-م أل-ت-ح-ديات
أل -ت -ي ل ت -زأل ت -وأج -ه أل -ه -ي -ئ -ة ؤف -ي
م -ق -دم -ت -ه -ا «ضش -م -ان أسش -ت-قÓ-ل-ي-ت-ه-ا
ؤحياديها ؤكذأ فعاليتها ،إألى جانب
حماية صشوت ألناخب».

لحتفال Ãئؤية مقاومة الششيخ أامؤد
تزامنا مع اختتام ا إ

جانت تسستقبل ضسيؤفها بتنظيم نشساطات تاريخية وثقافية ثرية

ت - -زي- -نت ع- -اصش- -م- -ة ال- -رم- -ال
ال-ذه-ب-ي-ة ج-انت ب-ؤلية اليزي،
أاقصشى جنؤب ا÷زائر لسشتقبال
السش-ي-اح ق-ب-ي-ل أاي-ام ق-ل-ي-ل-ة فقط
ع - - -ل- - -ى ح- - -دث ه- - -ام ي- - -قصش- - -ده
لج -انب و–تضش -ن -ه
الضش- -ي- -ؤف ا أ
اŸدينة للحتفال برأاسش السشنة
اŸي -لدي -ة ال-ذي ي-ع-رف حضش-ؤرا
لف -ت -ا ك-ذلك ل-لسش-ي-اح اÙل-ي،Ú
ح-يث ب-ر›ت ا÷ه-ات ال-ؤصش-ي-ة
نشش - -اط - -ات ث - -ق - -اف - -ي- -ة وأاخ- -رى
لضشفاء جؤ
ت-اري-خ-ي-ة م-ت-ن-ؤعة إ
م - -ن ا◊رك - -ي- -ة ع- -ل- -ى اŸدي- -ن- -ة
الهادئة.

جانت :مبعوث
«الششعب» جÓل بوطي

م -رؤر ق -رأب -ة شش -ه -ر ع -ل -ى أن -طÓ-ق
موسشم ألسشياحة ألششتوية ألصشحرأؤية
أأضش -ف-ى ع-ل-ى أل-م-دي-ن-ة ألصش-ح-رأؤي-ة
ألهادئة جوأ مميزأ زأدته ألنششاطات
أل -ث -ق-اف-ي-ة أل-م-ب-رم-ج-ة ب-ه-ج-ة ؤذلك
بحضشور لفت للسشياح ألأجانب من

ك -ل ح-دب ؤصش-وب ،ف-ال-م-دي-ن-ة أل-ت-ي
تعتبر جنة في ألصشحرأء ألجزأئرية
ل تشش- -ت- -ه -ر ف -ق -ط ب -اأج -م -ل غ -رؤب
ل -لشش -مسس ف -ي أل -ع -ال -م ب-ل أل-م-ن-اظ-ر
أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة ألسش-اح-رة ه-ي ؤج-ه أآخ-ر
حسشب ب - - - -عضس أل - - - -زؤأر أل - - - -ذي - - - -ن
ي-قصش-دؤن-ه-ا ل-ل-ت-م-ت-ع ب-خ-ل-ق ألخالق،
فجانت أأؤ جنة ألصشحرأء كما يطلق
عليها ألعالم باتت أأكثر جمال في
ه-ذه ألأي-ام أسش-ت-ع-دأدأ لÓ-إح-ت-فالت
خاصشة على غرأر ألختتام ألحتفال
مئوية ألششيخ أأمود زعيم ألمقاؤمة
ألشش -ع -ب -ي -ة ف -ي م -ن -ط -ق -ة أل -ط -وأرق
ألأهقار ،حيث تحيى أليوم جمعية
مشش -ع -ل ألشش -ه -ي -د أل-ذك-رى ب-ت-ن-ظ-ي-م
م -ن -ت-دى أل-ذأك-رة ؤم-ل-ت-ق-ى ت-اري-خ-ي
خ- - -اصس لإب - -رأز م - -دى مسش - -اه - -م - -ة
أل -ط -وأرق ف -ي أل -م -ق-اؤم-ة ألشش-ع-ب-ي-ة
ب- -ق- -ي- -ادة ألشش- -ي- -خ أأم- -ود أل- -ت -ي دؤى
صش -دأه -ا ف -ي ت -لك ألأي -ام ب-ع-اصش-م-ة
أل -م -ح -ت -ل أل -ف -رنسش-ي أل-ذي ل-م ي-ك-ن
يعتقد أأبدأ أأن يوأجه بتلك ألمقاؤمة
ألششرسشة ألرأفضشة لÓسشتعمار.
في هذأ ألصشدد خصشصشت ألسشلطات
أل-م-ح-ل-ي-ة ع-ل-ى رأأسش-ه-ا ؤلي-ة أل-يزي

برنامجا خاصشا لإحياء ألذكرى بعد
م -رؤر ق -رن ع -ل -ى م -ق-اؤم-ة سش-ج-لت
أأح -دأث -ه -ا ب -اأح -رف م -ن ذهب ع-ل-ى
صشفحات ألأرششيف ؤبقيت حيثياتها
رأسش - -خ - -ة ف - -ي ذه - -ن أل - -م - -ح - -ت - -ل،
ف- -ال- -ت- -ظ- -اه- -رة أل -ت -ي ك -انت ب -دأي -ة
ألإح -ت -ف -ال ب -ه -ا ف -ي أل -خ -امسس م -ن
جانفي ألسشنة ألجارية ،حيث تقام
ألذكرى سشنويا تعرف مششاركة قوية
م -ن ط -رف سش -ك-ان أل-م-ن-ط-ق-ة ن-ظ-رأ
لرت-ب-اط-ه-ا أل-وث-ي-ق ب-ت-اري-خ ألجزأئر
ؤتزأمنا مع هذأ سشتنظم ندؤة فكرية
ي-نشش-ط-ه-ا أأسش-ات-ذة م-ت-خصشصش-ون ف-ي
ت-اري-خ أل-م-ن-ط-ق-ة ؤم-جاهدؤن ؤذلك
ل-ل-ت-ذك-ي-ر ب-م-ق-اؤم-ة ألششيخ أأمود في
ألصشحرأء ألجزأئرية.
من جهته أأكد رئيسس جمعية مششعل
ألششهيد محمد عباد في تصشريح
ل»ألشش - -عب» ،أأمسس» ،أأن- -ه سش- -ي- -ت- -م
ت-ك-ري-م ع-ائ-ل-ة ألشش-ه-ي-د أأم-ود ،ف-ي
ح -ي-ن سش-ي-رك-ز أل-م-ح-اضش-رؤن ع-ل-ى
مسش- -ي- -رة أل- -زع- -ي- -م أل -م -ق -اؤم ف -ي
م -وأج -ه -ة ألسش -ت -ع-م-ار أل-ف-رنسش-ي،
ف -م -ن أل -م -ق -رر أأن يسش-ل-ط ك-ل م-ن
ألأسش-ت-اذ أل-دك-ت-ور ل-حسش-ن زغ-ي-دي

قال إان عنابة سشتكؤن عاصشمة تأاسشيسش اÛمع

ؤ أ ل -م -د ي -ر أ ل -ع -ا م ل  Ó-أ ر ش ش ي ف أ ل و ط ن ي
عبد ألمجيد ششيخي على ظرؤف
أل -م -ق -اؤم -ة ؤنشش -اأة أل -زع -ي-م أأم-ود
ؤحشش-د أل-دع-م ألشش-ع-ب-ي ل-م-وأج-هة
ألحتÓل أآنذأك.
في مقابل ذلك ل تقل ألنششاطات
أل -ث -ق -اف -ي -ة أأه -م -ي -ة ع -ن أل -ح -دث
أل- -ت- -اري -خ -ي ألأب -رز ف -السش -ل -ط -ات
نظمت أأمسس سشباق ألجمال ألذي
ه - -و ت - -ظ - -اه - -رة م - -م - -ي - -زة ؤل- -ه- -ا
خصشوصشيتها لدى سشكان ألمنطقة
أنطÓقا من ألعادأت ألمورؤثة أأبا
ع - -ن ج - -د ف - -اإح - -ي - -اء م- -ث- -ل ه- -ذه
أل- -ت- -ظ- -اه- -رأت ي- -دخ -ل ف -ي أإط -ار
أإنعاشس ألسشياحة ؤموأجهة ألركود
ؤأل -ه-دؤء أل-ذي ت-ف-رضش-ه أل-ط-ب-ي-ع-ة
ألصشحرأؤية ،حيث عرفت حضشورأ
كبيرأ لسشكان ألولية ؤكذأ ألسشياح
ألأج -انب ؤأل -م -ح -ل -ي -ي -ن م -ن ع -دة
ؤلي -ات م -ن أل -وط -ن ل -قضش -اء أأي -ام
ألشش - -ت - -اء ف- -ي رب- -وع صش- -ح- -رأئ- -ن- -ا
ألسش-اح-رة ،لسش-ي-م-ا ؤن-ح-ن مقبلون
على ألعطلة ألششتوية فهي ألأخرى
م-ح-ط-ة تشش-ه-د خÓ-ل-ه-ا أل-م-ن-ط-قة
أإقبال معتبرأ للزأئرين.

ﬁمد عيسسى يؤؤكد على تؤقيع قرار إانشساء أاكادÁية للفتؤى با÷زائر
لوق -اف ﬁم -د
كشش- -ف وزي -ر الشش -ؤؤون ال -دي -ن -ي -ة وا أ
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ع -يسش -ى ،ع -ل -ى ه-امشش اف-ت-ت-اح-ه ل -أ
للقرآان الكر Ëبعنابة ،عن الششروع ‘ تأاسشيسش ›مع
لسش-لم-ي م-ن ع-ن-اب-ة ،ق-ائ-ل إان-ه أاشش-رف ،أامسش
ال -ف-ت-ؤى ا إ
لول ،ع -ل -ى ت -ؤق -ي -ع ق -رار إانشش -اء أاك -ادÁي -ة ل -ل -ف -ت -ؤى
ا أ
با÷زائر.

عنابة :هدى بوعطيح
أأششار ﬁمد عيسشى ،إأ ¤أأن أألكادÁية سشيكون لها
أأعضشاؤؤها ألدأئمون يتمثلون ‘ أÛالسس ألعلمية ،مؤوكدأ
أأن عنابة سشتكون عاصشمة تأاسشيسس أÛمع ،ؤألذي يضشم
أأم -ن -اء أÛالسس أل -ع -ل -م -ي -ة ،ب-اح-ث Úج-ام-ع-ي Úؤع-ل-م-اء
ي-ق-وم-ون ب-ال-ف-ت-وى ب-ب-عضس أŸرأك-ز ،م-ن-ه-ا مرأكز ألفتوى
ألوأقع ‘ إأدأرة ألششؤوؤن ألدينية ؤغÒها.
م -ن ج -انب آأخ -ر ،ؤزي -ر ألشش -ؤوؤن أل -دي -ن-ي-ة ؤأألؤق-اف
ؤخ Ó-ل أف-ت-ت-اح-ه ف-ع-ال-ي-ة أŸؤوسشسش-ات أل-دي-ن-ي-ة ؤأل-زؤأي-ا
Ùاربة ألطفرة أŸادية ،أأششار إأ ¤أأنها Ãثابة ألفقر
ألرؤحي ألذي يعا Êمنه أإلنسشان ؤألذي يولد سشلوكات
غ Òسشليمة كاألنانية ؤألبغضشاء ؤألعدأؤة ،أأكد على أأهمية
ألÎبية ألرؤحية ألسشليمة ألتي تتطلع إأ ¤أأن يسشود ألتدين
ألصشحيح ،ألذي يفرز حالة دينية صشحية ،تششيع معها
أأسشسس ألثقة ؤألتعاؤن ؤألتكافل ب Úأأفرأد أÛتمع.
قال ﬁمد عيسشى ،إأن هذه ألثلة Œتمع ‘ هذأ

أألسش- -ب -وع ي -ت -ل -ون
آأي- - - - -ات أل- - - - -ل - - - -ه
ؤيتدأرسشونه
ؤي-ت-دبرؤن معانيه
ؤ–وي- - -ل- - -ه - -ا إأ¤
ؤأق- - -ع ع- - -م- - -ل - -ي
ؤسش- -ل- -وك ي -ه -ذب
أ◊ياة أإلنسشانية،
م - - -شش Ò- - -أ إأ ¤أأن
ه -ذأ أل-ل-ق-اء سش-ن-ة
ح -م -ي -دة ‘ ه -ذأ
ألوطن أŸفدى ،منه تخرجت أأجيال من حفظة ألقرآأن
أل -ك -ر ،Ëؤف -ي -ه ت-رأك-مت أل-ت-ج-ارب ؤأÈÿأت ،ؤط-رحت
قضشايا ألدين ؤألوطن ،على بسشاط ألبحث أ÷اد.
ؤق- -ال ؤزي -ر ألشش -ؤوؤن أل -دي -ن -ي -ة ب -أان أأم -ال أÛت -م -ع
متوجهة أليوم نحو هذأ أÙفل ،حيث أألتأام فيه أأهل
ألذكر ؤألÎبية ؤألتزكية ؤأأهل ألزؤأيا ،مؤوكدأ أأن أآلمال
ملعقة به إللقاء نظرة على ؤأقع أإلنسشانية أليوم ،ؤعلى
تصشارع –ديات ألزمن ،ؤأأششار إأ ¤أأن ألغالب ‘ أ◊ياة
أإلنسشانية أليوم هي ألطفرة أŸادية ،ؤألتي أعتÈها ؤزير
ألششؤوؤن ألدينية Ãثابة ألفقر ألرؤحي ألذي يعا Êمنه
أإلنسش -ان ؤأل -ذي ؤل -د سش -ل -وك -ات غ Òسش -ل -ي-م-ة ك-األن-ان-ي-ة
ؤألبغضشاء ؤألعدأؤة ،ؤطمسس سشلوكات حميدة كالتضشامن
ؤأÙبة ؤألقناعة ،ؤتسشللت إأ ¤أÛتمع أإلنسشا Êقيم
غريبة تقوضس سشلم ألقيم ألتي يدعو لها أإلسشÓم ،ؤألتي

على أأسشاسشها تنششأا ألششخصشية ألوطنية.
ﬁمد عيسشى قال إأن أ◊ياة ألرؤحية حاجة إأنسشانية
ع -ام -ة ؤف -ط -رة م -غ -رؤسش -ة ‘ أأع-م-اق أل-ن-فسس أل-بشش-ري-ة،
ؤألسش -ل -وك أل -ذي ي -رق -ى ب -اإلنسش -ان إأ ¤م-ق-ام أإلحسش-ان،
مششÒأ إأ ¤أأن ألÎبية ألرؤحية ألسشليمة تتطلع إأ ¤أأن
يسشود ألتدين ألصشحيح ،ألذي يفرز حالة دينية صشحية،
تششيع معها أأسشسس ألثقة ؤألتعاؤن ؤألتكافل ب Úأأفرأد
أÛت- -م- -ع ؤي- -ت -ع -زز ألشش -ع -ور إأ ¤ألن -ت -م -اء إأ ¤أل -وط -ن
ؤألجتهاد ‘ خدمته.
ؤقال إأن أ◊ياة ألرؤحية تغرسس ‘ أإلنسشان قيما
ؤأأخÓقا عالية ؤألرضشا ؤأÙبة ،ؤغÒها من أألخÓق
ألسشامية ،مضشيفا أأن مؤوسشسشات أÛتمع مدعوة ÷عل
ه -ذه أŸق -ام -ات ؤأل-ق-ي-م Ãث-اب-ة ق-اط-رة ت-ق-ود أÛت-م-ع
ؤألوطن إأ ¤بر أألمان ،ؤترسشي عليه ألزدهار أŸادي
ؤألرقي ألرؤحي ؤألتنمية ألششاملة ،مششÒأ إأ ¤أأن مقام
ألÎبية هو مقام رؤحي من ششأانه أأن يفتح أأبوأب أÒÿ
ألبناء أÛتمع أŸغرر بهم ‘ متاهات ألرذيلة ؤألتطرف
ؤأ÷رÁة.
ؤأأكد ﬁمد عيسشى ،أأن أ÷نوح إأ ¤أŸادية ؤأنتششار
ثقافة ألسشتهÓك خطر على ›تمعنا من جميع أآلفات
أل -ت -ي ه-بت ع-ل-ي-ه م-ن خ-ارج أŸرج-ع-ي-ات ،ألن-ه سش-ي-ف-تك
بأابنائنا من سشلطان ألدين إأ ¤سشلطان أŸادة ،دأعيا إأ¤
ت -ف-ع-ي-ل دؤر م-ؤوسشسش-ات ألÎب-ي-ة أل-رؤح-ي-ة ،ؤع-ل-ى رأأسش-ه-ا
أŸسش -اج -د ؤأل -زؤأي-ا ؤأل-ت-ي أأخ-ذت ع-ل-ى ع-ات-ق-ه-ا م-ه-م-ة
ألÎبية ألرؤحية ؤتهذيب ألسشلوك أإلنسشا.Ê

أاعلن وزير اŸؤارد اŸائية حسش Úنسشيب ،مليونين ؤ 100أألف متر 3مششددأ على أللتزأم
أامسش ،ع- - - - -ن ت - - - -نصش - - - -يب ÷ان ا أ
لح - - - -ؤاضش بالسشتمرأر في نزع أألؤحال لضشمان ديمومة
ف
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ه
ب
،
2
0
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ألسشد.
السش- -تشش- -راف وم -ع -رف -ة ق -درات ا أ
لح -ؤاضش أسشتمع إألى عرضس حول إأعادة تأاهيل محيط
اÿمسش- -ة ل -ل -ج -زائ -ر و–دي -د الخ -ت -ي -ارات ألسش-ق-ي لسش-د أل-قصشب أل-م-ت-رب-ع ع-ل-ى مسش-اح-ة
لسشÎات- -ي- -ج- -ي- -ة والسش- -ت -ع -م -الت ‘ إاط -ار
ا إ
اıط-ط ال-ت-ؤج-ي-ه-ي ل-ل-م-ؤارد اŸائية اسشتنادا  4840هكتار،ؤ كذأ إألى أنششغالت ألفÓحين
لح-ؤاضش ال-ه-ي-دروغ-راف-ي-ة ب-هدف اقÎاح ب-ال-م-ن-ط-ق-ة أل-ذي-ن أشش-ت-ك-وأ م-ن غ-ياب أأنابيب
ل -أ
ﬂط - -ط - -ات ت - -ه- -ي- -ئ- -ة تسش- -م- -ح ب- -ت- -غ- -ط- -ي- -ة لنقل ألمياه ،حيث تعهد ألوزير بنقل أنششغالهم
إألى ؤزير ألفÓحة صشاحب ألختصشاصس ،كما
الحتياجات لسشنة .2030
أأعطى إأششارة أنطÓق أأششغال تحويل ألمياه
ألصش -ال -ح -ة ل -لشش-رب ل-ت-زؤي-د
مدينة ألمسشيلة أنطÓق من
العتماد على
أل-ب-ي-ري-ن ب-ال-ج-ل-فة ششطر،01
ؤسش - - -د ك - - -ودي - - -ة أأسش - - -ردؤن
لأأوؤلضشيةح أنلسمشسيشيبل،ة،علمنىذ أأهؤالمشأأسمسزسي،ارأأتهن مكاتب الدراسشة
هذه أللجان تندرج في إأطار مقاربة الؤطنية ‘ إا‚از ب- -ال -ب -وي -رة شش -ط -ر  ،02م - - -ا
سش- -يسش- -م- -ح ب- -رف- -ع أل -حصش -ة
ؤج -ع-لد-ي -م-يد-ةة تل-سش-Óتس-ش-ن -تشدش-إألر-أىفآأل-ؤي-أال-ت-تخت--ق-طني-ي-طة مششاريع القطاع
أليومية من  120لتر إألى 180
ألسشليم أألنجع بعيدأ عن ألرتجالية،
لتر للششخصس ألوأحد ؤبصشفة
ؤ إأعطاء نظرة ششاملة عن ؤضشعية
ي -وم -ي -ة ،ن -اه-يك ع-ن دخ-ول
ألموأرد ألمائية ألمسشتقبلية لبÓدنا على ألمديين حيز ألخدمة ألبئر ألعميقة على عمق  900متر
ألمتوسشط ؤألبعيد ،خاصشة ؤأأن أألمر يتعلق بمادة بأاؤلد منصشور.
ث -م -ي -ن -ة ؤحسش -اسش -ة ،ؤ ذلك م -ن خ Ó-ل أل -م-خ-ط-ط ؤ ببلدية مقرة أأدخل نسشيب سشد سشوبلة حيز
أل-ت-وج-ي-ه-ي ل-ل-م-وأرد أل-م-ائ-ي-ة ،ؤهو ألموضشوع ألذي
سشيطرح على مجلسس ألوزرأء ألمقبل بهدف تكريسس أل -خ -دم -ة ب -ق -درة  17.4م -ل -ي-ون م ،3أل- - -ذي
ل م-رك-زي-ة أل-ق-رأر ف-ي تسش-ي-ي-ره-ا ؤأل-دي-م-ق-رأط-ي-ة سشيسشاهم في تلبية أحتياجات  180أألف سشاكن
ؤسش-ق-ي  402ه-ك-ت-ار ،ح-يث ت-م ألع-ت-م-اد ف-ي
ألتششاركية.
أأم -ا ف -ي -م -ا ت -ع -ل -ق ب -ال -تضش -ام -ن ب -ي -ن أل-م-ح-ي-ط-ات أن -ج -ازه ع -ل-ى أل-وسش-ائ-ل أل-وط-ن-ي-ة ع-ل-ى غ-رأر
ألهيدرؤغرأفية فاألمر يكون بقرأر مركزي تحت أل -ت -ج -ه -ي -زأت أل -ه -ي -درؤم -ي -ك-ان-ي-ك-ي-ة ؤأل-رف-ع
رئ -اسش -ة ؤزي -ر أل -ق -ط -اع ب -ح -يث ي -فصش -ل أل -م-ج-لسس ؤألتحميل ألتي هي من صشنع مؤوسشسشة «أأليكو»
ألسشتششاري في ألموضشوع من خÓل نظرة ششاملة ب-حسش-ي-ن دأي ،ك-م-ا أأع-ط-ى ت-ع-ل-ي-م-ات صشارمة
ؤدقيقة بعد تحديد أألؤلويات.
لÓعتماد على مكاتب ألدرأسشات ألوطنية في
س
ض
و
ح
ل
أ
ل
و
ح
س
ض
ر
ج- -اء ه- -ذأ خ Ó-ل ت -ق -دي -م ع -
مشش-اري-ع أل-ق-ط-اع خ-اصش-ة ؤأأن ه-ن-اك ك-ف-اءأت
ألهيدرؤغرأفي « ألجزأئر – ألصشومام – ألحضشنة عالية بإامكانها تعويضس نظيرتها أألجنبية.

مبعوثة «الششعب» إا¤
اŸسشيلة :سشعاد بوعبوشش

«،ألذي يتربع على  47588كلم ،3ؤضشم  14ؤلية،
ؤيتوفر على أأكثر من  1700مليون م 3مياه سشطحية،
ؤ 788مليون م ،3باإلضشافة ألمياه غير ألتقليدية.
ي-رت-ك-ز أل-م-خ-ط-ط أل-ت-وج-ي-ه-ي ع-ل-ى مجلسس ؤطني
أسش -تشش -اري ل -ل -م -وأرد أل -م -ائ -ي -ة ،أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة
Óحوأضس ؤلجان أألحوأضس ألهيدرؤغرأفية ألتي
ل أ
سشتكرسس ل مركزية ألقرأر ،بحيث بهذه ألخطوة
سشتكون ألجزأئر قد خطت خطوة هامة في تسشيير
ألقطاع ؤمعالجة ألنششغالت على أللجان بحلول
م -ت -ك -ام -ل -ة م -تضش-ام-ن-ة ؤأع-ت-م-اد ن-م-ط ج-دي-د ف-ي
أل-تسش-ي-ي-ر ؤأل-م-ت-اب-ع-ة ل-وضش-ع-ية ألموأرد ألمائية بكل
أأريحية.

–ؤيل Úمن البÒين با÷لفة وكؤدية
أاسسردون لتزويد اŸسسيلة Ãاء الشسرب
ف-ي أل-م-ق-اب-ل سش-م-حت أل-زي-ارة أل-ت-ف-ق-دية إألى
ألمسشيلة ألطÓع على ؤضشعية ألولية بدأية
بالوقوف على سشد ؤأد ألقصشب ألذي يسشتفيد
من عملية نزع أألؤحال تعد ألثالثة من نوعها
خاصشة ؤأن مياهه موجهة للسشقي ،سشمحت
بنزع أأكثر من مليونين من أألؤحال أأي 97
بالمائة ،فيما تسشتهدف ألعملية أألخيرة إأزألة

تصسؤر مسستقبلي للتؤفيق ب Úالنمؤ
الفÓحي والتؤسسع العمرا Êببؤسسعادة

ؤببوسشعادة تم ؤضشع حيز ألخدمة بئر ألمعذر3
ل-ت-دع-ي-م أل-م-دي-ن-ة ب-ال-م-ي-اه ألصش-ال-ح-ة ل-لششرب
ؤزي -ادة ألن -ت-اج-ي-ة ب-نسش-ب-ة  ٪30م -ا سش -ي-ح-ق-ق
تحسشنا كبيرأ في إأمدأدأت ألمياه بهذه ألبلدية
ؤرفع ألمنح أليومي من  120ل /ششخصس /يوم
إألى  180ل /يوم /ششخصس ،ؤعلى مدأر 24
سش -اع -ة ،مشش -ي -رأ إأل -ى ؤج -ود تصش -ور ل-ل-ت-وف-ي-ق
مسش -ت -ق -ب  Ó-ب -ي -ن أل -ن -م -و أل -فÓ-ح-ي ؤأل-ت-وسش-ع
أل -ع -م -رأن -ي ؤسش-ي-ت-ع-زز ذلك أأك-ث-ر م-ع مشش-رؤع
تحويل ألمياه من ألجنوب إألى ألهضشاب ألعليا.
كما أسشتفادت بلدية عين لحجل هي أألخرى
م -ن ت -ح -وي -ل ل -ل -م-ي-اه ألصش-ال-ح-ة م-ن أل-ب-ي-ري-ن
بالجلفة لفائدة  11قرية بأاربع بلديات ،إألى
جانب تحويل آأخر من كودية أأسشردؤن مرؤرأ
بخزأنين بسشعة  6000 2م ،3في حين كانت
ب -ل -دي -ة سش-ي-دي ع-يسش-ى آأخ-ر ن-ق-ط-ة ح-يث زأر
محطة تصشفية ألمياه ألمسشتعملة ؤألتي تعالج
 18أألف م 3في أليوم ـ يما يعادل  6.5مليون م3
في ألسشنة.

لطباء اŸقيمؤن يطالبؤن بإالغاء اÿدمة اŸدنية
ا أ

اإلضسراب سسيكؤن مفتؤحا إاذا  ⁄نتلق اسستجابة من السسلطات

لطباء اŸقيم ‘ Úإاضشراب وطني
دخل ا أ
- - - Ÿدة  3أاي -ام اح -ت -ج -اج -ا ل -ع -دم اسش-ت-ج-اب-ة
السشلطات اŸعنية Ÿطالبهم اŸهنية لسشيما ما
لع-ف-اء م-ن ن-ظ-ام اÿدم-ة اŸدن-ي-ة
ت -ع-ل-ق ب-ا إ
لضش- -راب ال -ؤط -ن -ي سش -ي -ك -ؤن
ك- -اشش- -ف- -ؤن أان ا إ
م- -ف- -ت- -ؤح- -ا ‘ ح -ال ع -دم ت -ل -ق -ي صش -دى ورد
ايجابي من طرف ا÷هات اŸعنية.

صشونيا طبة

ل -ق -ي أ ل إ ض ش -ر أ ب أ ل -ذ ي د ع ت أ إ ل -ي -ه أ ل -ت -ن س ش -ي -ق -ي -ة
أ ل -م س ش -ت -ق -ل -ة ل  Ó-أ ط -ب -ا ء أ ل -م -ق -ي -م -ي -ن أ ل -ج -ز أ ئ -ر ي -ي -ن
أ س ش -ت -ج -ا ب -ة ؤ أ س ش -ع -ة م -ن ق -ب -ل أ ل أ ط -ب -ا ء ف -ي ج -م -ي -ع
أ ل -ت -خ ص ش ص ش -ا ت أ ل -ذ ي -ن د خ -ل -و أ ف -ي أ إ ض ش -ر أ ب ؤ ط -ن -ي
س ش -ي س ش -ت -م -ر أ إ ل -ى غ -ا ي -ة ي -و م أ ل أ ر ب -ع -ا ء  ،ت -ع -ب -ي -ر أ ع -ن
غ ض ش -ب -ه -م ل -ت -م -ا ط -ل أ ل -ج -ه -ا ت أ ل -م -ع -ن -ي ة ف ي ت س ش و ي ة
مطالبهم ألمطرؤحة على أأرضس ألوأقع.
ؤ أ أ ك -د ت -ك -ت -ل أ ل أ ط -ب -ا ء أ ل -م -ق -ي -م -ي -ن ل -ل -م س ش -ت ش ش -ف -ى

ألجامعي مصشطفى باششا أأنه سشيتم أليوم تنظيم
ؤ ق - -ف - -ا ت أ ح - -ت - -ج - -ا ج - -ي - -ة ف - -ي ج - -م - -ي -ع أ ل -م -ر أ ك -ز
ألسشتششفائية على ألمسشتوى ألوطني موضشحين
أأنهم لن يكتفوأ بالوعود ألتي تقدمها ألوزأرة
ألمعنية في كل مرة بل يطالبون بالملموسس ،ؤفي
ح -ا ل ع -د م ت -ل -ق -ي -ه -م أ س ش -ت -ج -ا ب -ة ر س ش م ي ة س ش ي ق و م و ن
ب -ت ص ش -ع -ي -د ل -ه -ج -ة أ ح -ت -ج -ا ج -ه م ب د أ ي ة م ن أ ل أ س ش ب و ع
ألمقبل.
ؤحسشب ألأطباء فان قرأر ألدخول في أإضشرأب
م -ف -ت -و ح ر أ ج -ع أ إ ل -ى ع -د م أ إ ل -غ -ا ء ن -ظ -ا م أ ل -خ -د م -ة
أ ل -م -د ن -ي -ة أ ل -ذ ي أ ع -ت -ب -ر ؤ ه أ إ ج -ر أ ء غ -ي -ر ق -ا ن -و ن -ي
ؤأإجحافا في حقهم ،زيادة على مطلب أإعادة
ألنظر في نظام ألتكوين ،ؤكذأ أإيجاد حل نهائي
ل -ظ -ر ؤ ف أ ل -ع -م -ل أ ل ص ش -ع -ب -ة ن -ظ -ر أ ل -غ -ي -ا ب أ ل و س ش ا ئ ل
أ ل ض ش -ر ؤ ر ي -ة ل -ل -ت -ك -ف -ل ب -ا ل -م -ر ض ش -ى ؤ غ -ي ا ب أ ل ح م ا ي ة
أ ل -ك -ا ف -ي -ة ل  Ó-أ ط -ب -ا ء د أ خ -ل أ ل -م س ش -ت ش ش -ف -ي -ا ت م -ن
ألعتدأءأت ألتي يتعرضشون أإليها.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اليوم العربي للششرطة

حفاظا على النظام العام والسشكينة العمومية

ح - - - - - -ظ- - - - - -ي 108
شش-رط-ي م-ن ﬂتلف
ال -رتب ب -أام-ن و’ي-ة
ت- -ي- -ب- -ازة بÎق- -ي -ات
اسش -ت -ث-ن-ائ-ي-ة ،أامسس،
ت- - -زام- - -ن- - -ا وال - -ي - -وم
ال -ع -رب -ي ل -لشش -رط -ة
ال - -ذي شش - -ه - -د أايضش- -ا
ت - -ك - -ر Ëع - -دد م - -ن
م -ت -ق -اع -دي ا÷ه -از
’م -ن -ي وري -اضش-يÚ
ا أ
لم- - -ن
ت - - -اب - - -ع Úل  - - -أ
ال - -و’ئ - -ي ح - -ق- -ق- -وا
نتائج باهرة ،خلل
مسشارهم.

تيبازة :عÓء ملزي
لمن الوطني اللواء هامل عبد الغني ،أامسس ،لدى إاششرافه على تقليد الرتب Ãناسشبة احتفال الششرطة بعيدها العربي
دعا اŸدير العام ل أ
’من إا ¤ا’سشتمرار ‘ بذل ا÷هود حتى يكونوا ‘ مسشتوى التحديات ،حفاظا على
على مسشتوى أامن و’ية ا÷زائر ،كافة منتسشبي جهاز ا أ
’رواح الزكية
’نسشان ،منحنيا بكل خششوع وإاجلل أامام ا أ
النظام العام والسشكينة العمومية ،وفقا Ÿا “ليه قوان Úا÷مهورية وحقوق ا إ
’من عﬂ Èتلف
’طار حيا هامل باŸناسشبة صشمود رجال ا أ
’ولئك الذين دفعوا حياتهم ثمنا لسشلمة الوطن واŸواطن و‡تلكاته ،و‘ هذا ا إ
أ
’من وبسشط السشلم وا’سشتقرار ‘ الوطن.
ربوع الوطن ‡ن يسشهرون على اسشتتباب ا أ
ع-م-داء ل-لشش-رط-ة 6 ،ع-م-ي-د شش-رط-ةﬁ 19 ،افظ ا÷زائر وترسشانتها اŸادية والنوعية اŸسشخرة ‘
ششرطة 17،ملزم أاول للششرطة 51،مفتشس رئيسس سشبيل دحر ا÷رÁة والسشهر على أامن اأ’ششخاصس
للششرطة  13مفتشس ششرطة 47 ،حافظ أاول للششرطة واŸم-ت-ل-ك-ات وضش-م-ان ت-غ-ط-ي-ة ﬂتلف التظاهرات
اŸن -اسش-ب-ة ك-انت ف-رصش-ة لÎق-ي-ة ع-ن-اصش-ر ق-وات  219حافظ ششرطة ،وهي اŸناصشب التي عرفت واأ’حداث الوطنية الهامة.
اسش -ت -ط -رد ب-راشش-دي ي-ق-ول ب-أان ه-ذه الÎق-ي-ة ’
الششرطة على مسشتوى أامن و’ية ا÷زائر ،حيث زيادة بـ  195منصشب ما‹ مقارنة بعيد الششرطة
ت -ع -دو أان ت -ك -ون إا’ ق -ي-م-ة ن-وع-ي-ة مضش-اف-ة لشش-ح-ن
حظي  376رجل ششرطة Ãختلف رتبهم من مناصشب اŸاضشي.
جديدة ” ،تقليدهم الرتب من طرف اŸدير العام
تعد هذه الÎقية ،بحسشب توضشيحات براششدي و–فيز اأ’فراد ورفع طاقة ا÷اهزية والفعالية من
لمن الوطني هامل عبد الغني.
ل أ
‘ كلمة له باŸناسشبة ،ثمرة عطاء وتفان وبدرجة أاجل تقد Ëخدمة أامنية راقية ذات نتائج ايجابية.
ل-ي-فسش-ح اÛال ب-ع-ده-ا ل-لÎح-م ع-ل-ى شش-ه-داء
عملية الÎقية بنمطيها ا’ختياري وا’سشتثنائي أاكﬁ Èصشلة رضشيا واسشتحسشان القيادة ،تقديرا Ÿا
جاءت بحسشب تأاكيدات مدير أامن و’ية ا÷زائر ،نفذوه بحزم وجدية من مأاموريات وخدمات على الواجب الوطني حيث ” باŸناسشبة تكر Ëعائلة
مراقب الششرطة نور الدين براششدي ،وفقا لسشلم أاكمل وجه والتي ما كانت لتكلل سشوى بنتائج جد ال-ف-ق-ي-د ““رشش-ي-د ب-وح-فصس““ ،ح-يث اسش-ت-ل-مت ح-رمه
ال - - -رتب وع- - -دة ﬁددات وم- - -ع- - -اي Òحسش- - -مت ‘ مرضشية للعمل اŸنششود واŸأامول ،صشاحبه التكوين التكر ،Ëكما ” تكر Ëعدد من اŸتقاعدين من
اختيارهم ،حيث اسشتفاد من خلل هذه العملية 4 ،اŸت-واصش-ل ل-ك-اف-ة اŸق-وم-ات ال-بشش-ري-ة أ’م-ن و’ية جهاز اأ’من.

ألعاصسمة :آأسسيا مني

تكر Ëا÷الية العربية اŸقيمة بجيجل

 99ترقية Ãناسسبة عيد ألشسرطة ألعربية
أاششرف ،أامسس ،زوهري ﬁمد ،رئيسس أامن
و’ية جيجل ،على فعاليات ا◊فل اŸنظم
Ãن -اسش-ب-ة ع-ي-د الشش-رط-ة ال-ع-رب-ي-ة اŸصش-ادف
لـ 18ديسش -م Èم -ن ك -ل سش -ن -ة ،ع -ل-ى مسش-ت-وى
ق -اع -ة اÙاضش -رات ال -ك-ائ-ن م-ق-ره-ا Ãدرسش-ة
الششرطة سشابقا ،بحضشور السشلطات الو’ئية
على رأاسشها بشش Òفار وا‹ الو’ية ،السشلطات
’سشرة الثورية‡ ،ثلي اÛتمع
القضشائية ،ا أ
اŸد ،Êو‡ث - -ل Úع- -ن ا÷ال- -ي- -ة ال- -ع- -رب- -ي- -ة
اŸتواجدة بجيجل.
البداية با’سشتماع للنششيد الوطني وبعد كلمة
ترحيبية لرئيسس أامن الو’ية وقراءة نصس كلمة اللواء
لمن الوطني ” ،تقليد الرتب لبعضس
اŸدير العام ل أ
م -ن ق -وات الشش -رط -ة ال -ذي-ن ” ت-رق-ي-ت-ه-م إا ¤رتب

أاع -ل -ى ،ح -يث ب -ل -غ ع -دد اŸسش -ت -ف -ي -دي -ن م -ن ه-ذه
الÎقيات على مسشتوى أامن و’ية جيجل  99ترقية
موزع Úكاآ’تي 04 :رتب من ملزم أاول للششرطة
إا ¤رت -ب -ة ﬁاف -ظ شش -رط -ة 04 ،رتب م -ن م -ف-تشس
رئيسشي للششرطة إا ¤رتبة ملزم أاول للششرطة24 ،
رتبة من مفتشس ششرطة إا ¤مفتشس رئيسشي للششرطة،
رتبة واحدة من رتبة حافظ أاول للششرطة إا ¤رتبة
مفتشس ششرطة 09 ،رتب من رتبة حافظ ششرطة إا¤
رتبة حافظ أاول للششرطة 55 ،رتبة من رتبة عون
شش -رط-ة إا ¤رت-ب-ة ح-اف-ظ شش-رط-ة ،وت-رق-ي-ت Úاث-نÚ
خاصشة باأ’عوان الششبهي.Ú
ليتم بعدها تكر Ëقوات الششرطة الفائزين ‘
اŸسش -اب -ق -ات ال -ف -ك-ري-ة اŸن-ظ-م-ة ب-ه-ذه اŸن-اسش-ب-ة
وكذلك الفائزين ‘ الدورة الرياضشية ‘ كرة القدم

وال-ت-ي ج-رت ف-ع-ال-ي-ات-ه-ا ،أاول أامسس ،ع-ل-ى مسش-ت-وى
اŸلحق الرياضشي للملعب ““رويبح حسش ““Úب Úفريق
أامن الو’ية وفريق مششكل من الطلبة ا÷امعيÚ
اŸنتم Úللجالية العربية ،أاين ” تكر‡ Ëثل عنهم
م -ن دول -ة ف -لسش -ط ،Úالصش -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ،ال-ي-م-ن
وموريتانيا ،هذا وقد ” تنظيم أانششطة ‡اثلة على
مسشتوى أامن الدوائر التابع أ’من الو’ية ششملت عدة
أانششطة جوارية على غرار تنظيم دورات رياضشية،
م -ع -ارضس وأاب -واب م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى ا÷م-ه-ور ،وه-ذا
اسش -ت -ث -م-ارا ل-ه-ذه اŸن-اسش-ب-ة ل-ت-ق-ريب اŸواط-ن م-ن
شش-رط-ت-ه م-ن ج-ه-ة واسش-ت-ذك-ار وت-رسش-ي-خ م-آاث-ر هذه
الذكرى ‘ نفوسس قوات الششرطة وإابراز اأ’همية
البالغة للتعاون الششرطي العربي.

جيجل :خالد ألعيفة

تكر ËأŸتقاعدين وتقليد 91رتبة جديدة بأامن ميلة
أاحيت مصشالح أامن ميلة ،عيد الششرطة العربية،
ب -تسش -ط Òب-رن-ا›ا ب-ه-ذه اŸن-اسش-ب-ة ،ح-يث ن-ظ-مت
منافسشات رياضشية ب Úمصشالح أامن و’ية ميلة وأامن
الدوائر وا◊واضشر التابعة لها ،وإاقامة حفل رسشميا
ب -ق -اع-ة اÙاضش-رات Ãق-ر أام-ن ال-و’ي-ة ،ب-حضش-ور
السشلطات الو’ئية يتم خلله إالقاء رسشالة اللواء
لمن الوطني باŸناسشبة ،كما تتخلله
اŸدير العام ل أ
مراسشيم تقليد  91رتبة جديدة Ÿسشتحقيها التابعÚ
ıتلف مصشالح أامن و’ية ميلة منها 03 ،عمداء
ششرطةﬁ 04 ،افظي ششرطة 02 ،ملزم Úأاوائل
ل-لشش-رط-ة 18 ،م -ف -تشس رئ-يسش-ي 04 ،م -ف-تشش24 ،Ú
حافظ أاول للششرطة و 36حافظ ششرطة ،كما يتم
ت- -ك- -ر Ëع -م -ي -د أاول ل -لشش -رط -ة رئ -يسس أام -ن دائ -رة
ف -رج -ي -وة ،وع -ون Úشش -ب-ه-ي Úأاح-ي-ل-وا م-ؤوخ-را ع-ل-ى
التقاعد تقديرا وعرفانا Ÿا قدموه طيلة انتمائهم
÷ه -از اأ’م -ن ال -وط-ن-ي ،ع-لوة ع-ل-ى ت-ك-ر Ëرع-ي-ة
فلسشطيني مقيم بو’ية ميلة ،وكذا براعم النادي
ال-ري-اضش-ي ل-لصش-م ب-ف-رج-ي-وة ن-ظ Òاف-تكاكه البطولة
الوطنية ‘ كرة القدم ،باإ’ضشافة إا ¤تكر Ëفريق
ق- -دم- -اء ‚م ال- -ق- -رارم ق- -وق- -ة ال -ف -ائ -ز ‘ ال -دورة
الرياضشية اŸنظمة باŸناسشبة
‘ سشياق منفصشل ،أاششرف مؤوخرا بن عيني
مصش - -ط - -ف- -ى اŸف- -تشس ا÷ه- -وي لشش- -رط- -ة الشش- -رق
لمن الوطني،
بقسشنطينة ‡ثل للواء اŸدير العام ل أ
على تدشش Úووضشع حيز اÿدمة Ÿقرات أامنية
جديدة بكل من تاجنانت ،بوحا” وسشيدي مروان.
فقد ششهدت الو’ية بهده اŸناسشبة يوما ‡يزا
ببلوغها تغطية أامنية قاربت  10( % 85دوائر مغطاة
أامنيا من أاصشل  12دائرة) ،بعد أان أاششرف اŸفتشس
ا÷هوي لششرطة الششرق على تدشش Úكل من اأ’من
ا◊ضشري اأ’ول بتاجنانت وأاربع سشكنات وظيفية
تابعة له ،أامن دائرة بوحا” و 08سشكنات وظيفية
ومرقد العزاب الذي سشمي باسشم ششهيد الواجب
الوطني عون الششرطة بونعاسس عبد الرزاق ،أامن

دائرة سشيدي مروان و 08سشكنات وظيفية باإ’ضشافة
إا ¤مرقد العزاب الذي سشمي باسشم ششهيد الواجب
الوطني عون الششرطة بوعزة ﬁمد الششريف.
التدششينات الرسشمية التي حضشرتها السشلطات
اŸدن-ي-ة واأ’م-ن-ي-ة وع-ل-ى رأاسش-ه-ا وا‹ و’ي-ة م-ي-ل-ة،
رافقتها أاجواء بهيجة ع Èعنها ‡ثلو اÛتمع
اŸد Êومواطنو البلديات اŸسشتفيدة من اŸقرات
اأ’منية ا÷ديدة آامل ‘ Úخدمة أامنية احÎافية

و‡يزة من طرف رجال الششرطة.
كما أاششرف اŸفتشس ا÷هوي لششرطة الششرق ‘
ختام التدششينات ،على مسشتوى قاعة اÙاضشرات
Ãقر أامن الو’ية على احتفالية توزيع مقررات
اسش-ت-ف-ادة وم-ف-ات-ي-ح سش-ك-ن-ات أا‚زت ب-ب-ل-دية ترعي
باينان بصشيغة الÎقوي لفائدة  20مسشتفيدا منهم
موظفون ومتقاعدون.

ميلة :خ .ألعيفة

‘ ذات السشياق فقد “ت ترقية ﬁافظ واحد
ل -لشش -رط -ة إا ¤درج -ة ع -م -ي -د شش-رط-ة ،ك-م-ا رق-ي 4
ملزم Úأاوائل للششرطة إا ¤درجة ﬁافظ ششرطة
و 6مفتشش Úرئيسشي Úإا ¤درجة ملزم أاول للششرطة
فيما تتوزع باقي الÎقيات ب Úا’نتقال من درجة
مفتشس ششرطة إا ¤درجة مفتشس رئيسشي وحافظ
للششرطة إا ¤حافظ أاول للششرطة ومن عون ششرطة
إا ¤ح -اف -ظ شش -رط -ة ،وه -ي الÎق -ي -ات ال-ت-ي ل-ق-يت
اسشتحسشانا ملحوظا من لدن اأصشحابها الذين عبّروا
ع- - -ن رضش - -اه - -م اŸط - -ل - -ق ب - -ا÷وانب اŸه - -ن - -ي - -ة
وا’جتماعية اŸنتهجة من قبل اŸديرية العامة
لمن الوطني.
ل أ

Ãناسشبة اليوم العربي للششرطة اŸصشادف
لتاريخ  18ديسشم Èمن كل سشنة ،وعلى غرار
ب-اق-ي أام-ن ال-و’ي-ات ،اسش-ت-ف-ادت مصش-ال-ح أام-ن
و’ية سشعيدة من ترقية  44موظف ششرطة،
م -ن ب -ي -ن -ه -م رئ -يسس أام -ن دائ -رة ا◊سش -اسش -ن-ة
ﬁافظ الششرطة سشعيداﬁ Êمد الذي رقي
إا ¤رتبة عميد ششرطة ،و 03ملزم Úأاوائل
ل-لشش-رط-ة “ت ت-رق-ي-ت-ه-م ا ¤رت-ب-ة ﬁافظ
شش-رط-ة ،وم-ف-تشش Úرئ-يسش-ي Úل-لششرطة “ت
ترقيتهما إا ¤رتبة ملزم أاول 06 ،مفتششÚ
“ت ت -رق -ي -ت -ه -م ا ¤رت -ب -ة م -ف-تشس رئ-يسش-ي
للششرطة ،كما “ت ترقية 04حفاظ ششرطة
إا ¤رت -ب -ة ح -اف-ظ أاول ل-لشش-رط-ة ،و 28عون
“ت ترقيتهم إا ¤رتبة حافظ ششرطة.
ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ك-ر“ Ëت ب-دار ال-ث-ق-افة ““مصشطفى
خالف““ بسشعيدة –ت إاششراف عميد الششرطة نائب
رئ-يسس اأ’م-ن ال-و’ئ-ي ب-حضش-ور م-ت-ق-اع-دي اŸه-ن-ة
وب -عضس ال -وج -وه اإ’ع -لم -ي -ة اسش-ت-ه-لت ب-ا’سش-ت-م-اع
للنششيد الوطني ثم قراءة كلمة اللواء اŸدير العام
لم -ن ال-وط-ن-ي م-ن ط-رف رئ-يسس خ-ل-ي-ة ا’تصش-ال
ل -أ
وال -ع -لق -ات ال -ع -ام -ة ،ال-ت-ي تضش-م-نت اإ’شش-ادة ‡ا
حققته الششرطة من إا‚ازات على اŸسشتوى العربي

وهي من ثمار تكاثف جهود كافة منتسشبي ا÷هاز
سشواء إاطارات أاو رتباء وأاعوان ،يضشاف لها ذلك
الدعم الذي تقدمه السشلطات العليا للبلد بغية
–قيق أاهدافها اŸنششودة ،بعدها “ت مراسشيم
تقليد الرتب وتسشليم الششهادات لـ  44إاطار وموظف
ششرطة ثم تكر Ëمتقاعدي اŸهنة وموظفي جميع
اŸصش- -ال- -ح ال -ذي -ن ق -دم -وا خ -لل السش -ن -ة ا÷اري -ة
›هودات جبارة ‘ مسشارهم اŸهني.
كما ” باŸناسشبة تسشليم جوائز للفائزين ‘
منافسشة رياضشة كرة القدم حيث عادت اŸرتبة
لششارة للجيشس الوطني
اأ’و ¤لفريق الفوج اأ’ول ل إ
الششعبي ،فيما عادت اŸرتبة الثانية لفريق أامن
الو’ية ثم فريق اÛموعة الو’ئية للدرك الوطني
‘ اŸرتبة الثالثة والرابعة لفريق إادارة السشجون،
وبهذه اŸناسشبة عبّرت إاطارات وأافراد الششرطة
الذين مسشتهم الÎقية عن فرحتهم وافتخارهم Ãا
ي -ق -دم م -ن ›ه -ودات م -ن ط -رف ق -ي -ادة ا÷ه -از،
مشش- -ددي- -ن وع- -ازم Úع- -ل -ى ب -ذل ›ه -ودات -ه -م ‘
اŸسشتقبل لتحقيق أامن الوطن واŸواطن وتششريف
جهاز الششرطة ا÷زائري ‘ كافة اÙافل.

سسعيدة :ج - .علي

’من
زوار اŸعرضس يششيدون Ãجهودات ا أ

أمن بجاية ينظم أحتفا’ Ãناسسبة عيد ألشسرطة ألعربية
’م-ن ب-و’ي-ة ب-ج-اي-ة،
ن -ظ -مت م -دي -ري-ة ا أ
أامسس ،اح -ت -ف -ا’ ب -ع -ي -د الشش -رط -ة ال -ع -رب -ي-ة
نشش -اط -ات ث -ري -ة اح -تضش -ن-ت-ه-ا دار ال-ث-ق-اف-ة،
’م-ن-ي-ة وال-عسش-ك-ري-ة،
ب -حضش -ور السش -ل -ط -ات ا أ
وع - -ل - -ى رأاسش - -ه - -ا وا‹ ب - -ج - -اي- -ة ال- -ذي أاشش- -اد
ب -اÛه -ودات ال -ك -بÒة ال-ت-ي ت-ب-ذل-ه-ا مصش-ال-ح
’من ،والتضشحيات ا÷سشام ‘ سشبيل توفÒ
ا أ
’من وا’سشتقرار للمواطن.
ا أ
سش- -ط- -رت مصش- -ال- -ح أام -ن و’ي -ة ب -ج -اي -ة ،أامسس،

قدأوي صسورية أول أمرأة –وز على رتبة عميد شسرطة

اŸصش-ل-ح-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-لموارد البششرية
بأامن و’ية معسشكر قداوي صشورية
اأول إاطارات ا÷هاز اŸكرم ،Úيوم

كما ششهدت ا’حتفالية اŸقامة ،أامسس ،باŸكتبة
ا◊ضشرية Ÿطالعة العمومية تكر 3 Ëمتقاعدين،
من بينهم رئيسس مكتب اŸتقاعدين باأ’من الو’ئي
Ãعية زوجة أاحد الششرطي ÚاŸتوفى مؤوخرا ‘
ظ -روف خ -اصش -ة ،أام -ا ‘ ا÷انب ال -ري -اضش -ي ف -ق-د
حظي العديد من ‡ثلي اأ’من الو’ئي اŸتأالقÚ
من لفتات خاصشة نظ Òتأالقهم ،من بينهم الطالب
لمن الو’ئي
الثانوي اŸنتمي للجمعية الرياضشية ل أ
وال - -ذي حصش- -ل ع- -ل- -ى ك- -أاسس ا÷زائ- -ر ‘ ال- -رم- -ي
باŸسشدسس للسشنة ا÷ارية وكرمت حافظة الششرطة
ال -ت -ي اح-ت-لت اŸرت-ب-ة ال-ع-اشش-رة ع-اŸي-ا ‘ ال-رم-ي
باŸسشدسس مؤوخرا Ãعية ششرطية أاخرى حصشلت
على اŸرتبة الثامنة ‘ البطولة العربية للعدو،
اŸن -ظ -م -ة م -ؤوخ -را ،وشش-رط-ي آاخ-ر اح-ت-ل اŸرت-ب-ة
الثالثة ‘ سشباق العدو مؤوخرا.

ترقية  44موظف شسرطة إأ ¤رتب أعلى بسسعيدة

 104ترقية ‘ صشفوف منتسشبي الششرطة Ãعسشكر

اح-ت-ف-لت مصش-ال-ح أامن و’ية
معسشكر ،أامسس ،على غرار باقي
’م -ن ال -وط -ن -ي
مصش -ال -ح ج -ه -از ا أ
بعيد الششرطة العربية ،بتقليد
ال -رتب ل-ف-ائ-دة ق-وات الشش-رط-ة،
ح- -يث اسش- -ت- -ف- -ادت مصش- -ال -ح أام -ن
و’ية معسشكر من  104ترقية ‘
ﬂتلف الرتب“ ،ثلت أاهمها ‘
ت -رق -ي-ة واح-دة Ùاف-ظ شش-رط-ة
إا ¤رتبة عميد ششرطة وثلث
ت - -رق - -ي - -ات إا ¤رت - -ب - -ة ﬁاف- -ظ
شش-رط-ة 09 ،ت-رق-ي-ات إا ¤رت-ب-ة
م- - -ف - -تشس رئ - -يسش - -ي ل - -لشش - -رط - -ة
وت- -رق- -ي- -ت Úإا ¤رت- -ب -ة م -ف -تشس
ششرطة إا ¤جانب  38ترقية إا¤
رتبة حافظ أاول للششرطة و51
ترقية إا ¤رتبة حافظ ششرطة.
كما عرف ا◊فل تكر Ëعدد من
ق -وات الشش -رط -ة م -ن ﬂت-ل-ف ال-رتب
بهذه اŸناسشبة ،حيث تصشدرت رئيسس

17520

ترقية  108شسرطي وتكر ËأŸتقاعدين
وألرياضسي Úبأامن تيبازة

أللوأء هامل يدعو منتسسبي أأ’من حتى يكونوأ ‘ مسستوى ألتحّديات
 376شسرطي يسستفيدون من مناصسب جديدة بأامن و’ية أ÷زأئر

العدد
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أامسسÃ ،ن - -اسش - -ب - -ة ع- -ي- -د الشش- -رط- -ة
ال -ع-رب-ي-ة ،بÎق-ي-ت-ه-ا إا ¤رت-ب-ة ع-م-ي-د
ششرطة وهي الÎقية اأ’و ¤من نوعها

ال-ت-ي اسش-ت-ف-اد م-ن-ه-ا ال-عنصشر النسشوي
بالو’ية منذ تأاسشيسس جهاز الششرطة،
ح-يث ت-ع-ت Èع-م-ي-د الشش-رط-ة ق-داوي
صش -وري -ة رئ -يسس اŸصش -ل -ح-ة ال-و’ئ-ي-ة
للموارد البششرية بأامن معسشكر أاحد
أاه -م اإ’ط -ارات وم -ن -تسش -ب-ات ا÷ه-از
اللواتي أاثب Ïجدارتهن و“يزهن ‘
ال-ع-م-ل الشش-رط-ي اŸي-دا ،Êوت-ق-ل-دت
الششرطية الرمز منذ انتسشابها للجهاز
اأ’مني سشنة  2004رتبة ضشابط عدة
م -ه -ام م -ن-ه-ا ،رئ-يسس ف-رق-ة الشش-رط-ة
لمن ا◊ضشري اÿامسس،
القضشائية ل أ
ث-م رئ-يسس مصش-ل-ح-ة الشش-رط-ة ال-ع-ام-ة
وال- -ت- -ن- -ظ -ي -م ح -يث ت -أال -قت وع -رفت
بجديتها وصشرامتها ‘ العمل ،لتنتقل
م -ع م -ط -ل -ع ه -ذه السش -ن -ة ع -ل-ى رأاسس
اŸصش-ل-ح-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-لموارد البششرية
برتبة ﬁافظ ششرطة قبل تقليدها
لرتبة عميد ششرطة.

معسسكر :أم أ -Òÿسس.

ب -رن -ا›ا ج -د ث -ري ي -ه -دف أاسش -اسش -ا إا ¤ت -رسش -ي -خ
واسشتذكار هذه اŸناسشبة ‘ ،نفوسس أاعوان الششرطة
وال -وق-وف ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ال-ت-ع-اون ال-ع-رب-ي ‘ ›ال
ﬁاربة ا÷رÁة باختلف أانواعها ،وكذا اغتنام
الفرصشة لتبني عديد الفعاليات واأ’نششطة ا÷وارية
بهدف تقريب اŸواطن من ششرطته.
ن -ظ -مت م -دي -ري -ة اأ’م -ن ال -و’ئ -ي ب -ب -ج -اي -ة
باŸناسشبة ،أابوابا مفتوحة بهدف السشماح للمواطن
ب -ال -ت -ع-رف ع-ل-ى ﬂت-ل-ف اأ’دوات وال-وسش-ائ-ل ال-ت-ي
تسش-ت-ع-م-ل-ه-ا أاع-وان الشش-رط-ة ‘ ﬂت-ف نشش-اط-ات-ها
ال -ي -وم -ي -ة ،وك -ذلك ّ” إاع-ط-اء إاشش-ارة ب-دء ﬂت-ل-ف
التظاهرات الرياضشية اŸسشطرة ،من قبل اŸصشلحة
الو’ئية للصشحة والنششاط ا’جتماعي والرياضشات
سش -ب -اق ال -ع -دو ع -ل -ى ال -ط -ري -ق ،شش-ارك ف-ي-ه ق-وات
الشش -رط -ة م -ن ﬂت -ل -ف اŸصش-ال-ح ،ك-م-ا ّ” إاع-ط-اء
إاشش - -ارة ان - -ط - -لق ا◊ظÒة اŸروري - -ة اŸصش - -غ- -رة
اÿاصش-ة ب-اأ’ط-ف-ال ،إا ¤ج-انب ا’ف-ت-ت-اح ال-رسش-م-ي
ل -ل -م -ع -رضس اÿاصس Ãخ -ت -ل -ف نشش -اط -ات مصش-ال-ح
الششرطة ،و‘ اÿتام نظم حفل تكرÁي على ششرف
ا◊اضش -ري -ن ،م -ع ت -ق -ل -ي-د ال-رتب ع-ل-ى  85ششرطيا
وت-وزي-ع ال-ه-داي-ا ع-ل-ى م-وظ-ف-ي الشش-رطة اŸكرمÚ
والفائزين ‘ التظاهرات الرياضشية.
خلل ا◊فل ”ّ عرضس حصشيلة ﬂتلف مصشالح
الشش -رط -ة ،وم-ن-ه-ا اŸت-ع-ل-ق-ة Ãح-ارب-ة اıدرات،
حيث أاكد اŸلزم لطرشس نبيل أان حصشيلة السشنة
ا÷ارية ،عا÷ت الفرقة من خللها  80قضشية،
وحجزت أاك Ìمن  8كيلوغرام من القنب الهندي،
” على إاثرها بتوقيف 140ششخصس متورط.
كما ّ
هذا وقد أاششاد زوار اŸعرضس اŸنظم ،على
هامشس ا◊فل واÿاصس بوسشائل الششرطة ومعداتها
وﬂابرها ،وكذا اأ’عمال ا÷بارة التي يقوم بها
أاعوان وضشباط سشلك الششرطة ببجاية ،كما وجهوا
عبارات الششكر والتقدير إا ¤هذه الفئة التي “ثل
ركيزة اأ’من.

بجاية :بن ألنوي توهامي

»æWh

ألثÓثاء  19ديسسمبر  2017م
ألمؤأفق لـ  30ربيع أأ’ول  1439هـ

مدير ديوأن وزأرة ألÎبية ألوطنية :

منشسؤر وزاري للتحسسيسس Ãخاطر ا’سستعمال اŸفرط لألنÎنت
أعدت وزأرة ألÎبية ألوطنية منششورأ وزأريا يهدف إأ ¤توعية و–سشيسس ألتÓميذ Ãخاطر أ’سشتعمال أŸفرط
ÓنÎنت سشيتم توزيعه على أŸؤوسشسشات ألÎبوية ‘ ““غضشون يوم ،““Úبحسشب ما كششف عنه ،أمسس ،مدير ألديوأن بوزأرة
ل أ
ألÎبية ألوطنية ،عبد ألوهاب قليل.
أأ’ط -رأف ل -ت -حسس -يسس أأ’ط-ف-ال
أوضسح قليل ‘ أفتتاح ألندوة
ب-اıاط-ر أل-ت-ي تشس-ك-ل-ه-ا ل-ع-ب-ة
أ÷هؤية لؤ’يات ألؤسسط حؤل
““–دي أ◊ؤت أأ’زرق““ ،مشسÒة
أل -ت -ك-ؤي-ن ‘ ق-ط-اع ألÎب-ي-ة ،أن
إأ ¤أن أل- -قضس- -ي- -ة م- -رت- -ب- -ط -ة بـ
ألؤزأرة ““بادرت بإاعدأد منشسؤر
““ألتحسسيسس وليسس باŸنع““.
ب - -ه - -دف ت - -ؤع - -ي- -ة و–سس- -يسس
م -ن ج-ان-ب-ه-ا ،أع-تÈت وزي-رة
أل-تÓ-م-ي-ذ Ãخ-اط-ر أ’سس-تعمال
ألÈي- -د وأ’تصس -ا’ت ألسس -ل -ك -ي -ة
ÓنÎنت ،وذلك على
أŸفرط ل أ
وأل Ó-سس -ل-ك-ي-ة وأل-رق-م-ن-ة ،أÁان
خ-ل-ف-ي-ة أıاط-ر أل-ت-ي خ-لفتها
ه- -دى ف- -رع- -ؤن ،أن- -ه ’ ي -ؤج -د
لعبة ““–دي أ◊ؤت أأ’زرق““.
مؤقع خاصس بهذه أللعبة Áكن
أفاد نفسس أŸسسؤؤول ،أن هذأ
حجبه وأن أ◊ل ألؤحيد ◊ماية
أŸنشسؤر سسيتناول كافة أ÷ؤأنب
أأ’طفال منها يكمن ‘ تؤعية
ألتي تسسمح بتحسسيسس ألتÓميذ
أأ’ول -ي-اء أ’ب-ن-ائ-ه-م و–سس-يسس-ه-م
Ãخ -اط -ر م -ث -ل ه -ذه أأ’ل -ع-اب،
ب -أاه -م -ي-ة م-رأق-ب-ة أسس-ت-ع-م-ال-ه-م
مؤؤكدأ أن أŸنشسؤر سسيتم تؤزيعه
ع - -ل - -ى أŸؤؤسسسس - -ات ألÎب - -ؤي - -ة ““خÓل أليؤم Úألقادم.““Ú
ن - -ؤري - -ة ب - -ن غÈيت ،ق- -د دعت أأ’نÎنت.
كانت وزيرة ألÎبية ألؤطنية ،مؤؤخرأ إأ ¤تضسافر جهؤد جميع

’عÓم بوكالة ““أونسشاج““ “Ôأسشت لـ ““ألششعب““:
أŸكلفة با إ

“ؤيل  145ملف واسستحداث أازيد من  200منصسب عمل

’عÓ-م ب-وك-الة
كشش-فت أŸك-ل-ف-ة ب-ا إ
دعم تششغيل ألششباب (أونسشاج) فرع
“ Ô- -أسش - -ت ،ن - -صش Ò- -ة أو’د أ◊ - -اج
برأهيم ‘ ،تصشريح لـ ““ ألششعب ““ ،بأان
أل -وك -ال -ة وإأ ¤غ -اي -ة ن -ه -اي-ة ألشش-ه-ر
أŸنصش - - -رم م - - -ن ألسش - - -ن - - -ة أ÷اري- - -ة،
أسش -ت-ق-ب-لت  365م- -ل- -ف ‘ ﬂت- -ل -ف
أŸشش- -اري- -ع أŸدرج- -ة ضش- -م- -ن ق- -ائ -م -ة
ألنششاطات أŸعدة من طرف ألوكالة،
أل -ت -ي أع -دت ب -ن -اًء ع -ل -ى م-ت-ط-ل-ب-ات
وح- -اج- -ي- -ات أŸن -ط -ق -ة ،إأن -ط Ó-ق -ا م -ن
درأسش- -ات Ÿت- -ط- -ل -ب -ات ألسش -وق أÙل -ي -ة
أŸعدة سشابقا.
أفادت نصسÒة أو’د أ◊اج برأهيم‘ ،
سسياق حديثها ،أن ألعملية “ت بعد درأسسة
أŸل- -ف- -ات أŸؤدع -ة ،وإأسس -ت -ف -ائ -ه -ا ÷م -ي -ع
ألشسروط ،وخضسؤع أŸقبل Úعلى أإ’سستثمار
إأ ¤ألتأاهيل عن طريق دورة تكؤينية‘ ،
إأختصساصس أŸشساريع ألرأغب ‘ Úأإ’سستثمار
ف- -ي- -ه- -ا ،ح -يث ” “ؤي -ل  145مشس- -روع ‘
ﬂتلف ألنشساطات.
ميز عملية “ؤيل أŸشساريع لهذه ألسسنة،

بحسسب أإ’حصسائيات وأأ’رقام ألتي كشسفت
عنها أŸتحدثة لـ ““ألشسعب““ ،بالÎكيز على
“ؤي -ل أŸشس -اري -ع ذأت أل -ط -اب -ع أل -ف Ó-ح-ي
وتربية أأ’سسماك بشسكل كب Òوهذأ بتسسجيل
دع - -م  49مشس -روع -ا أسس -ت -ث -م -اري-ا ‘ ه-ذأ
أÛال ‘ ،خطؤة تؤضسح تؤجه ألشسباب إأ¤
قطاع يعد نشساط مهم للمنطقة وأŸؤأطن
أÙل - -ي ،أل - -ذي ’ ي- -زأل ي- -ع- -ت- -م- -د ع- -ل- -ى
أŸنتجات ألفÓحية ألقادمة من ألؤ’يات
أÛاورة ‘ ،أŸق - - - -اب - - - -ل ” “ؤي- - - -ل 46
مشس- -روع- -ا ‘ أÛال ألصس- -ن- -اع -ي ‘ ،حÚ
تؤزعت أŸشساريع أأ’خرى ب Úأÿدمات بـ
 20مشسروعا ،وألبناء وأأ’شسغال ألعمؤمية بـ

ألسشلطات أÙلية –ضشر Ÿوسشم أ’صشطياف أŸقبل

وا‹ جيجل يلّح على رؤوسساء البلدية التحلي بروح اŸسسؤؤولية
ترأسس وأ‹ جيجل بشش Òفار أجتماعا
Ûلسس أل -و’ي -ة حضش -ره رؤوسش -اء أل-دوأئ-ر،
رؤوسش-اء أÛالسس ألشش-ع-ب-ي-ة أل-ب-ل-دي-ة وك-ذأ
أŸدي-رون أل-ت-ن-ف-ي-ذيون بالو’ية ،خصشصس
لتقييم موسشم أ’صشطياف للسشنة أŸاضشية
مع تقد Ëأ’قÎأحات أÿاصشة بتحسشÚ
م -وسش -م أ’صش -ط -ي -اف ل -لسش -ن-ة أŸق-ب-ل-ة ،م-ن
ط-رف رؤوسش-اء أÛالسس ألشش-ع-ب-ي-ة أل-بلدية
ومديري ألقطاعات أŸعنية.
أل- -ح وأ‹ ج -ي -ج -ل ع -ل -ى رؤوسس -اء أÛالسس
ألشس -ع -ب -ي -ة أل -ب -ل -دي -ة بضس -رورة أل -ت-ح-ل-ي ب-روح
أŸسسؤؤولية ÿدمة أŸؤأطن Úألذين وضسعؤأ
أل-ث-ق-ة ف-ي-ه-م ل-ت-م-ث-ي-لهم وألتكفل بانشسغا’تهم،
بعيدأ عن أ’عتبارأت ألسسياسسية ،كما حثهم
على ألتنسسيق ب Úكافة مصسالح ألبلدية للتكفل
ب - -انشس - -غ- -ا’ت أŸؤأط- -ن Úب- -حسسب أأ’ول- -ؤي- -ة
وأع- -ت- -م- -اد ط- -ري- -ق تسس- -ي Òت- -تسس- -م ب -ا÷دي -ة
وألشسفافية.
عرف مؤسسم أ’صسطياف للسسنة أŸاضسية،
ب -حسسب أل -ت -ق -ري -ر أŸق -دم م -ن ط -رف م-دي-ر
ألسس-ي-اح-ة– ،سس-ن-ا م-ل-ح-ؤظا مقارنة باŸؤسسم
أل -ذي ق -ب -ل -ه ،خ -اصس -ة ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل-ق ب-زي-ادة
أŸدأخ- -ي -ل أŸال -ي -ة ل -ل -ب -ل -دي -ات ،وت -ن -ظ -ي -ف
ألشس -ؤأط -ئ وت -ه -ي -ئ -ت-ه-ا إأ ¤ج-انب أإ’ج-رأءأت
أŸت- -خ- -ذة ‘ ›ال أإ’ي- -ؤأء ،ح- -ف- -ظ صس- -ح -ة
أŸصسطاف ،Úألنقل ،وألتنشسيط ألفني ،ألثقا‘
وأل- -ري- -اضس- -ي ،وت- -ؤف Òأأ’م- -ن لضس -م -ان رأح -ة
وأسستجمام أŸصسطاف Úألقادم Úمن دأخل
وخارج ألؤ’ية.
بحسسب نفسس ألتقرير ألذي ” عرضسه من
ط-رف م-دي-ر ألسس-ي-اح-ة وألصس-ن-اع-ة أل-ت-ق-ليدية
فإانه خÓل أŸؤسسم أŸاضسي ” فتح  3شسؤأطئ
جديدة ،لÎتفع عدد ألشسؤأطئ من 24شساطئا
للسسباحة إأ 27 ¤شساطئا بعد تهيئة كل ألظروف
أÿاصس -ة ’سس -ت -غ Ó-ل -ه -ا وت -ه-ي-ئ-ت-ه-ا ‘ أحسس-ن
أل- -ظ- -روف وك- -ل شس- -اط -ئ ” إأع -دأد ﬂط -ط

خ - -اصس ب - -ه ،أأ’م - -ر أل- -ذي سس- -اه- -م ‘ زي- -ادة
مدأخيل ألبلديات ،حيث أرتفعت أŸدأخيل
أŸال -ي -ة إأ 130 ¤م-ل-ي-ؤن دي-ن-ار ،ب-عدما كانت
أŸدأخيل  75مليؤن دينار خÓل مؤسسم .2016
ب - -ال - -نسس- -ب- -ة أ’م- -اك- -ن إأي- -ؤأء وأسس- -ت- -ق- -ب- -ال
أŸصسطاف ” ،ÚأسستغÓل  20فندقا من أصسل
 26ف-ن-دق-ا ،أسس-ت-غÓ-ل م-رأك-ز أل-ع-ط-ل وبيؤت
ألشسباب وأŸؤؤسسسسات ألÎبؤية ،باإ’ضسافة إأ¤
أإ’ق -ام -ة ع -ن -د أŸؤأط -ن ،ح -يث ” تسس -ج -ي -ل
أرتفاع ‘ عدد أŸصسطاف Úقدر بقرأبة 14
مليؤن مصسطاف خÓل مؤسسم  ‘ ،2017حÚ
” تسسجيل  12مليؤن مصسطاف خÓل .2016
خÓل أ’جتماع ” أÿروج باقÎأحات من
بينها ألعمل على مضساعفة أŸدأخيل من أجل
–صسيل مبالغ هامة بالبلديات أŸعنية Ãؤسسم
أ’صس- -ط- -ي- -اف ،أ’سس- -ت -غ Ó-ل أأ’م -ث -ل ÷م -ي -ع
‡تلكات ألبلديات وألعمل على فتح شسؤأطئ
أخرى بالبلديات ألسساحلية ،كشساطئ وأد زهؤر
باŸيلية ،وشساطئ ÷نانة ببلدية أأ’م Òعبد
ألقادر خÓل مؤسسم  ،2018مع ألعمل على
خ -ل -ق وج -ه -ات دأخ -ل -ي -ة ب -ا÷ب -ال ل -تشس -ج -ي-ع
ألسسياحة أ÷بلية وعدم ألÎكيز على ألسسياحة
ألشس -اط-ئ-ي-ة ف-ق-ط ،أيضس-ا أسس-ت-غÓ-ل أل-ؤأج-ه-ة
ألبحرية بؤمارشسي بشسكل نهائي خÓل مؤسسم
أ’صس-ط-ي-اف لسس-ن-ة  ،2018ب -ع -دم-ا أغ-ل-قت ‘
وجه أŸصسطاف ÚخÓل ألسسنؤأت أŸاضسية من
أجل إأعادة تهيئتها.
من ب Úأ’قÎأحات كذلك إأعادة ألنظر ‘
ﬂططات أسستغÓل ألشسؤأطئ خÓل مؤسسم
 ،2018وتدأرك أ’خت’Óت أŸسسجلة ،خÓل
أŸؤسسم أŸاضسي ،خاصسة من حيث أسستغÓل
أل -عشس -ؤأئ -ي ل -لشس -ؤأط -ئ و◊ظ -ائ -ر ألسس-ي-ارأت
ووضس - -ع ح - -د Ÿن - -ح ت - -رأخ- -يصس ’سس- -ت- -غÓ- -ل
أŸسس-اح-ات أل-ع-م-ؤم-ي-ة ل-ل-م-ط-اع-م وأŸق-اهي
بطريقة فؤضسؤية.

جيجل :خالد العيفة

 14مشسروعا ،وألفندقة وأإ’طعام بـ 11
مشسروعا .أŸشساريع أŸمؤلة لهذه ألسسنة،
سسمحت بخلق عدد معت Èمن مناصسب
أل -ع -م -ل ،ف-حسسب أأ’رق-ام ” أسس-ت-ح-دأث
 219منصسب عمل ،سساهمت بشسكل معتÈ
‘ تقليصس ألبطالة بالؤ’ية.
ع -ن مصس Òب -اق -ي أŸل -ف-ات أŸؤدع-ة،
أضسافت أŸكلفة باإ’عÓم لدى ““أونسساج““،
أن أل -ع -م -ل -ي -ة م-ت-ؤأصس-ل-ة ل-ت-م-ؤي-ل ج-م-ي-ع
أŸلفات أŸسستؤفية ألشسروط ‘ ،هذأ
ألصس -دد ط -م-أان-ة أŸت-ح-دث-ة ألشس-ب-اب ب-إا“ام
أل -ع -م -ل -ي -ة ‘ أق -رب أآ’ج -ال ،رغ-م أإ’ق-ب-ال
أل- -ك- -ب Òأل- -ذي يشس- -ه- -ده أل -ف -رع م -ن ط -رف
ألرأغب ‘ Úأإ’سستفادة ،حيث ” تسسجيل
خÓل ألشسهر أŸنصسرم فقط ،تقد32 Ë
ملف ،مؤلت منه نصسف أŸلفات أŸؤدعة.
جدير بالذكر أن أŸشساريع أŸمؤلة من
ط -رف وك -ال -ة دع -م تشس -غ -ي -ل ألشس -ب -اب ف-رع
“Ôأسست ،وم -ن -ذ إأن -ط Ó-ق أل-ع-م-ل-ي-ة ب-دأي-ة
 1998إأ ¤غاية نهاية ألشسهر أŸنصسرم ،بلغت
 2217مشس -روع ،م -ن -ه-ا “ 122ؤي-ل ث-نائي،
و“ 2059ؤيل ثÓثي.

“Ôاسشتﬁ :مد الصشالح بن حود
خنششلة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’طفال بسشعيدة
’لكÎونية وخطرها على أ أ
’لعاب أ إ
ندوة حول أ أ

دعؤة اأ’ولياء إا ¤مراقبة أابنائهم لؤقايتهم
من اأ’ضسرار النفسسية وا÷سسدية

أح- - -تضش- - -نت ق- - -اع- - -ة أÙاضش - -رأت
ب- -إاذأع- -ة سش- -ع- -ي- -دة أ÷ه- -وي -ة ن -دوة
’ل -كÎون -ي -ة
’ل- -ع -اب أ إ
ت- -تضش- -م- -ن ““أ أ
’ط-ف-ال““ حضش-ره-ا
وخ -ط -ره-ا ع-ل-ى أ أ
أط- -ب- -اء وأسش- -ات- -ذة وط -ل -ب -ة ورج -ال
’عÓ- -م ،ح -يث أج -م -ع أŸت -دخ -ل -ون
أ إ
’ول - -ي - -اء
ع- - -ل- - -ى ضش- - -رورة –م- - -ل أ أ
Ÿسش-ؤوول-ي-ات-ه-م م-ن خÓ-ل م-رأق-ب-ت-ه-م
خ- -اصش- -ة ‘ ت- -ع- -ام -ل -ه -م أل -ي -وم -ي م -ع
’زرق.
ألفضشاء أ أ

سشعيدة :ج .علي
‘ هذأ أإ’طار ،أكدت رئيسسة مفؤضسية
حماية أأ’طفال أن جميع أطياف أÛتمع
ملزمؤن بالتنسسيق وألتعاون أ’جل حماية
ألطفؤلة من جميع أأ’خطار ،أما ‡ثل
أل -ه -ي -ئ -ة أل -ؤط -ن -ي-ة ل-ل-ؤق-اي-ة م-ن أ÷رأئ-م
أŸتصس-ل-ة ب-ت-ك-ن-ؤل-ؤجية أإ’عÓم وأ’تصسال
فقد شسدد على ضسرورة أإ’بÓغ عن بعضس
أأ’ل-ع-اب أإ’ل-كÎون-ي-ة ب-اع-ت-بارها م›Èة
للجؤسسسسة ،وقد عرف ““أ◊ؤت أأ’زرق““
أنه كائن مسسا ‘ ⁄أÙيطات ،أإ’ أنه
–ؤل أخÒأ إأ ¤رم- - - - - - - -ز خ- - - - - - - -ط ÒبÚ
أŸرأهق ‘ Úألبحار وبالضسبط ‘ مؤأقع
ألتؤأصسل أ’جتماعي ألؤأسسعة بعد أبتكار
لعبة –ت أسسم هذأ أ◊يؤأن وألتي أودت
بحياة ألعديد من أŸرأهق Úحؤل ألعا⁄
ك -ؤن -ه -ا ف -ئ -ة Áك -ن أل -ت -أاث Òف -ي -ه-ا ن-ظ-رأ
لسسلؤكها غ ÒأŸسستقر ،أللعبة قائمة على
ألتحدي وتسستمر  50يؤما وتعتمد بشسكل
أسساسسي على إأيذأء ألنفسس.
«ع- -ب- -د أ÷ب -ار دأودي““ م -نسس -ق م -رك -ز

ألدعم ألتكنؤلؤجي بجامعة سسعيدة –دث
هؤ أآ’خر عن دور أللعبة وهي عبارة عن
–دي تبدأ رسسم أ◊ؤت على ألذرأع بأادأة
حادة وأإرسسال ألصسؤرة للمسسؤؤول للتأاكد من
أن ألشسخصس قد دخل أللعبة فع Óوتسستمر
أŸهمات Ãرأحل فيها أشسكال عديدة من
أ Èÿبهدف ألتغلب على أÿؤف.
أل -ع -زل -ة ه -ي م-ن أه-م أأ’ع-رأضس أل-ت-ي
تصس -يب أŸرأه -ق أŸت -اب-ع ل-ل-ع-ب-ة وه-ؤ م-ا
يفرضس على أأ’ولياء ألتدخل إ’نقاذ حياة
أبنائهم وأمام أسستحالة ألقضساء على هذأ
أÿطر رغم كل أشسكال أŸطالبة بحجز
أل -ل -ع -ب -ة وﬂت -ل -ف أأ’ل -ع -اب أإ’ل-كÎون-ي-ة
أÿطÒة ل-ت-ب-ق-ى م-ت-اب-ع-ة أأ’ول-ي-اء ل-لطفل
ضس- -روري- -ة إأ ¤ج- -انب مشس -ارك -ة ﬂت -ل -ف
أ◊سساسسيات ألفعالة ‘ أÛتمع Ùاربة
ألظاهرة.
«ف - -ت - -ي - -ح - -ة ب - -ن ت - -اج““ أأ’خصس - -ائ - -ي- -ة
أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ق-الت““ :ي-جب ع-ل-ي-ن-ا وع-ل-ى
أأ’ول-ي-اء أŸت-اب-ع-ة ألضس-روري-ة ل-ل-م-رأهقÚ
ع- -ن ط -ري -ق ألÈأم -ج أŸرأق -ب -ة Ÿع -رف -ة
أأ’ل -ع -اب أل -ت -ي Áارسس -ه -ا أŸرأه -ق ع-ل-ى
ج- -ه- -از أأ’نÎنت أو أل- -ن- -ق- -ال أ’ن أأ’م- -ؤر
ت -تضس -خ -م إأن ت -رك ‘ ع-زل-ة ،م-ع-رب-ة ع-ن
أملها ‘ أن تنخرط كل فئات أÛتمع ‘
ألعمل ألتحسسيسسي حؤل خطؤرة Ãثل هذه
أللعب““ .تتعدد أشسكال ألتسسلية على مؤأقع
ألتؤأصسل أ’جتماعي ،بعضسها آأمن ويهدف
Ûرد ألÎفيه ولكن ألبعضس أآ’خر جانب
مظلم يدق ناقؤسس أÿطر Ãا يسسببه من
أضس -رأر ن -فسس -ي -ة وجسس -دي-ة تصس-ل إأ ¤ح-د
أŸؤت.

سسكان مشستة أاو’د
بؤصسكة بأانسسيغة يعانؤن وأ‹ سشوق أهرأسس يأامر باسشتكمال ألÈنامج قبل نهاية ألسشنة
العزلة وغياب التنمية  58مليؤن دينار إ’‚از التدفئة اŸركزية باŸدارسس

وجه سسكان مشستة أو’د بؤصسكة ألتابعة إأ¤
بلدية أنسسيغة جنؤب عاصسمة ألؤ’ية خنشسلة،
ندأء إأ ¤ألسسلطات أÙلية جددوأ من خÓله
مطالبهم ألتنمؤية ألقدÁة ،حيث يعا Êهؤؤ’ء
م -ن أل -ع -زل -ة وغ -ي -اب أل -ت -زود ب-ال-غ-از وأŸي-اه
ونقصس ألكهرباء ألريفية.
أك- -د ‡ث- -ل ع- -ن ألسس -ك -ان لـ ““ألشس -عب““ ،أن
مؤأطني هذه أŸشستة يعانؤن من ألعزلة بسسبب
أهÎأء ألطريق ألرأبط ب ÚأŸشستة وألطريق
ألؤطني رقم  83ألرأبط ب Úو’يتي خنشسلة
وبسسكرة ،وهؤ ما أثر بشسكل كب Òعلى حركة
تنقل ألرأجل Úوأصسحاب أŸركبات من وأ¤
ألقرية ’سسيما عند تسساقط أأ’مطار حيث
ت -تشس -ك -ل ألÈك أŸائ-ي-ة وأأ’وح-ال م-ا ي-ع-ط-ل
بشسكل كب Òتنقل ألسسكان خاصسة منهم أطفال
أŸدأرسس وأŸؤظف Úويعيق سس ÒأŸركبات
بشسكل شسبه كلي.
كما طالب ألسسكان ،بحسسب نفسس أŸصسدر،
من وأ‹ ألؤ’ية بتنظيم زيارة ميدأنية إأ¤
أŸشستة للؤقؤف ميدأنيا على أŸشساكل ألتي
ي -ع -ا Êم -ن -ه-ا ألسس-ك-ان وخ-اصس-ة م-ن-ه-ا ت-ع-ط-ل
رب- -ط- -ه- -م ب -ال -غ -از وح -رم -ان وإأيصس -ال أŸي -اه
ألشس -روب إأ ¤أŸشس -ت -ى ن -اه -يك ع -ن مشس -اك -ل
أخ -رى ك-م-ع-ان-اة شس-ب-اب أل-ق-ري-ة م-ن أل-ب-ط-ال-ة
وأنعدأم أماكن ألÎفيه وألتسسلية قريبة من
هذه أŸشستى.
يذكر أن سسكان هذه أŸنطقة ،سسبق وأن
رف-ع-ؤأ م-ط-ال-ب-ه-م ه-ذه وق-ام-ؤأ ب-اح-ت-جاجات
بدأية ألسسنة أ÷ارية لكن  ⁄يتم ألتكفل بها
على ألرغم وعؤد ألسسلطات بذلك.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي

أف -ادت أŸصش -ال -ح أل -و’ئ -ي -ة ب -و’ي-ة
سشوق أهرأسس أنه ” تخصشيصس غÓف
م-ا‹ إأج-م-ا‹ ب-ق-يمة  58م-ليون د.ج،
’‚از شش- - -ب- - -ك- - -ة أل - -ت - -دف - -ئ - -ة
وذلك إ
أŸرك- - - - -زي- - - - -ة ع Èك - - - -ام - - - -ل أŸدأرسس
أ’ب -ت -دأئ -ي -ة ب-ال-ب-ل-دي-ات ألـ  26لهذه
أل - -و’ي - -ة أ◊دودي - -ة .ي- -ت- -وزع ه- -ذأ
أل- -غÓ- -ف أŸا‹ ع -ل -ى  30م-ل-ي-ون د.ج
كشش -ط -ر أو‹ م -ن م -ي -زأن -ي -ة أل -و’ي -ة
لسشنة  ،2017فضش Óعن  28مليون د.ج
م -ن م -ي -زأن -ي -ة أل -و’ي-ة ك-ذلك لسش-ن-ة
 2018كشش-ط-ر ث-ا ،Êب-حسشب م-ا أضش-اف
ذأت أŸصشدر.
‘ ه - -ذأ ألسس - -ي - -اق ،أع- -ط- -ى وأ‹ سس- -ؤق
أهرأسس عباسس إأشسارة أنطÓق أشسغال إأ‚از
شس -ب -ك-ة أل-ت-دف-ئ-ة أŸرك-زي-ة ع 5 Èمدأرسس
أب-ت-دأئ-ي-ات ،أل-ب-دأي-ة ك-انت Ãدرسس-ة ﬁمد
ألشسريف شسلبي ببلدية ع Úألزأنة  55كلم
جنؤب-شسرق سسؤق أهرأسس.
دع -ا مسس -ؤؤول أل -ؤ’ي -ة ب -اŸن -اسس-ب-ة إأ¤
ضسرورة أسستكمال أشسغال وضسع نظام ألتدفئة
أŸركزية ÷ميع أŸدأرسس أ’بتدأئية قبل
نهاية ديسسم Èأ÷اري ،مضسيفا بأان باقي
أŸدأرسس أ’بتدأئية ألؤأقعة Ãناطق نائية
وغ Òمؤصسلة بشسبكة ألغاز ألطبيعي سسيتم
تزويدها Ãدفآات تشستغل باŸازوت.
من شسأان هذه ألعملية ألتي تتزأمن مع
ح- -ل- -ؤل فصس- -ل ألشس -ت -اء أن تسس -م -ح بضس -م -ان
ظ -روف “درسس م -ؤأت -ي -ة ل -تÓ-م-ي-ذ أل-ط-ؤر

أ’بتدأئي ’ سسيما بهذه ألؤ’ية ألتي تتميز
بÈودة شسديدة شستاء ،كما “ت أإ’شسارة إأليه.
بعدما أشسارت إأ ¤أن بلدية ع Úألزأنة
ألتي تقع على أرتفاع  1200م Îمعروفة
بÈده- -ا ألشس- -دي -د وب -ط -ؤل فصس -ل تسس -اق -ط
أأ’مطار أوضسحت مصسالح ألؤ’ية بأان هذه
أل -ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ي ’قت أسس-ت-حسس-ان-ا وأرت-ي-اح-ا
كبÒين من طرف أولياء ألتÓميذ سستشسمل
أزيد من  20مدرسسة أبتدأئية بالؤ’ية.
ب -ال -ت -ؤأزي م-ع ذلك أن-ط-ل-قت أأ’شس-غ-ال
أÿاصسة بتهيئة وترميم  70مدرسسة أبتدأئية
ع Èج -م -ي -ع ب -ل-دي-ات أل-ؤ’ي-ة ب-غÓ-ف م-ا‹
ب-ق-ي-مة  150م - -ل - -ي- -ؤن د.ج وذلك ‘ إأط- -ار
صس -ن -دوق ألضس -م-ان وأل-تضس-ام-ن ل-ل-ج-م-اع-ات
أÙل -ي -ة أل-ذي أسس-ت-ف-ادت م-ن-ه و’ي-ة سس-ؤق
أهرأسس.

سشوق أاهراسس :صشحراوي  -ح.

Ÿي
وم العا ربية
الي ة الع
للغ

ألثÓثاء  1٩ديسشمبر  ٢01٧م
ألموأفق لـ  30ربيع أألول  143٩هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إاجماع ببومرداسض أان لغة الضساد بخ Òو–قق مزيد اŸكاسسب

العربية ليسست عدوة أاي لغة وابعادها عن الصسراعات ا’يديولوجية حتمية

دعت ال- - -ت- - -وصس- - -ي- - -ات ا ¤اه- - -م- - -ي- - -ة
ا’سس -ت -ث -م-ار ‘ ›ال ت-ط-وي-ر اسس-ت-ع-م-ال
ال -ل -غ -ة ال -ع -رب -ي -ة ‘ ›ال ا’ع Ó-م م -ن
خ Ó-ل ت -ك -ث -ي -ف ال -دورات ال -ت-ك-وي-ن-ي-ة
ل-ل-ع-ام-ل ‘ Úالصس-ح-افة Ãختلف انواعها
ل -ت-م-ك-ي-ن-ه-م م-ن ال-ت-ح-ك-م أاك ‘ Ìال-ل-غ-ة
ال-ع-رب-ي-ة وت-وظ-ي-ف-ه-ا أاحسس-ن ت-وظيف ‘
انتاج اŸضسام Úوالرسسائل الهادفة التي
Áك- - - - -ن أان تصس - - - -ل ل - - - -ل - - - -ج - - - -م - - - -ه - - - -ور
بسس-ه-ول-ة،و–اف-ظ ع-ل-ى ال-ل-غة الوطنية
التي تقاطع ا÷ميع ‘ ضسرورة تطويرها
ب-ع-ي-دا ع-ن اŸق-ارن-ة السس-ل-ب-ية مع اللغات
’خرى أاو ا◊كم عليها بالفشسل.
ا أ

حكيم بوغرارة
نادت ألتوصشيات ألتي توجت أعمال أليوم
أل - -درأسش - -ي ح - -ول ““دور ألعÓ- -م ‘ ت- -رق- -ي- -ة
أسشتخدأم أللغة ألعربية““ ألذي أحتضشنته كلية
علوم ألعÓم وألتصشال  -جامعة أ÷زأئر -3
أمسس بضش- -رورة أسش- -ت -ح -دأث م -نصشب أŸدق -ق
أل-ل-غ-وي ع-ل-ى مسش-ت-وى أŸؤوسشسش-ات ألعÓ-مية
ل -تصش-ح-ي-ح أŸادة ألعÓ-م-ي-ة وت-خ-ل-يصش-ه-ا م-ن
أألخطاء ألتي تسشيئ للغة ألعربية خاصشة من
حيث ألصشرف وﬂارج أ◊روف وغÒها من
أألخطاء ألتي Œعل من ألعÓم مسشؤوول عن
ترأجع أللغة.
وأك-دت أل-ت-وصش-ي-ات ع-ل-ى ضش-رورة أل-ت-ن-م-ي-ة
ألششاملة ‘ ﬂتلف أÛالت وألتي Œعل من
أللغة ألعربية ألصشحفية لغة أيجابية قادرة على
نقل ‰اذج ناجحة ‘ أÛتمع بدل من غرسس
ألسشلبية.
وأششار أليوم ألدرأسشي ‘ ختام أششغاله أ¤
أه -م -ي -ة ألب-ت-ع-اد ع-ن ألصش-رأع-ات ألسش-ي-اسش-ي-ة
وأليديولوجية لتطوير أللغة ألعربية بعد أن
أضشاعت ألكث Òمن ألوقت وأ÷هد على لغة
ألضشاد لتبوأ مكانتها ألتي تسشتحق خاصشة وأن
ألرهانات وألتحديات ألعاŸية تفرضس تقوية
ألثوأبت ألوطنية وخاصشة أللغة ألعربية ألتي
تعت Èرمزأ من رموز ألسشيادة ألوطنية ومقوما
مهما للهوية ألوطنية.
وتضش-م-نت ن-ت-ائ-ج أل-ت-ظ-اه-رة أل-ع-لمية دعوة
صش- -ري -ح -ة لضش -رورة ألسش -ت -ث -م -ار وأسش -ت -غ Ó-ل
مسش -اح-ات أل-ت-وأصش-ل ألج-ت-م-اع-ي لسش-ت-ع-م-ال
أللغة ألعربية و‡ارسشة ألتصشال بها لتحفيز
ألشش -ب -اب ع -ل -ى أسش -ت -ع -م -ال ل -غ -ت -ه -م أل -ع-رب-ي-ة
وتطويرها بعيدأ عن أللهجة ألعامية وأأللفاظ
ألسش- -وق- -ي- -ة أل -ت -ي ت -ؤوث -ر ع -ل -ى ألÎوي -ج ل -ل -غ -ة
ألوطنية،كما تقاطع أŸتدخلون من أألسشاتذة
وأÈÿأء ‘ ضشرورة عدم أŸقارنة ألسشلبية بÚ
ﬂتلف أللغات،وعلى أ÷ميع تركيز أ÷هود
ع-ل-ى وضش-ع أسشÎأت-ي-ج-ي-ات وم-ن-ه-ج-ي-ات ت-ع-ود
ب -اإلي-ج-اب ع-ل-ى أل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة أل-ت-ي ل-ه-ا ك-ل
أŸق -وم -ات ل-تسشÎج-ع م-ك-ان-ت-ه-ا أل-ع-اŸي-ة ألن

أل -ع -ا ⁄ك -ل -ه ي -عÎف Ãك -ان -ت -ه -ا أل -ت -اري -خ -ي-ة
وأ◊ضشارية .
وأك -د أح -م -د ح -م -دي ع -م -ي -د ك-ل-ي-ة ع-ل-وم
ألع Ó-م وألتصش -ال ب -ج -ام -ع -ة أ÷زأئ-ر  3أن
–سش Úلغة ألعÓم وألصشحافي Úعلى وجه
أÿصش -وصس م -ن شش -ان -ه أن ي -حسش -ن أŸضش-م-ون
ومنه أيصشال ألرسشالة ألعÓمية ‘ ظروف
جيدة للمتلقي ومنه أنتظار رد ألفعل أليجابي
أŸرجو من ألرسشالة ألعÓمية.
وطرح ‘ سشياق متصشل ألششكالية أ÷دلية
ب Úأذأ كانت أألولوية للرقي بذوق أ÷مهور
للرسشالة ألعÓمية أو نزول ألعÓمي Úأ¤
مسشتويات أŸتلقي دأعيا أ ¤ضشرورة أجرأء
أب -ح -اث ودرأسش-ات م-ع-م-ق-ة ‘ سش-ي-اق ت-ط-وي-ر
ألعÓم وأللغة ألعربية مذكرأ بأاهمية أألبحاث
أل-ع-رب-ي-ة وأŸل-ت-ق-ي-ات وأل-ت-ظ-اه-رأت أل-ع-ل-م-ي-ة
ل -ل -ن -ه -وضس ب -ال -ع -رب -ي -ة وت -ب-ادل أآلرأء وأح-ي-اء
ألنقاشس وألنقد من أجل أألحسشن بعيدأ عن
ألتعصشب وألتطرف.

العامية تعيق تطور اللغة
الفصسحى
أع -ت Èأل -دك -ت -ور حسش -ي -ن -ي صش-ف-وأن رئ-يسس
أÛلسس ألعلمي لكلية علوم ألعÓم وألتصشال
أن ألعامية هي ألتي تقف ورأء تطوير وترقية
أللغة ألعربية ‘ أ÷زأئر موضشحا ‘ مدأخلة
أن درأسشة قام بها برأت أللغات أألجنبية من
تأاخ Òألعربية،مÈزأ أهمية ألبحث أك‘ Ì
ه -ذأ أÛال ح -ت -ى ن -ت -ف -ادى أط Ó-ق أ◊ك -ام
أل -ق -ب -ل -ي -ة وغ ÒأŸب -ن -ي -ة ع-ل-ى أسشسس ع-ل-م-ي-ة
Ÿع-اج-ل-ة أشش-ك-ال-ي-ة ت-رأج-ع أل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة ‘
›تمعنا.
وأشش- -ار أل- -ب- -احث وأل -دك -ت -ور م -ن ج -ام -ع -ة
أ÷زأئر أعمر يوسشفي أن أللغة ألعربية حية
وليسشت ميتة كما يروج له ألبعضس فهي لغة
علوم وأبحاث ششانها ششان أل‚ليزية فقط
يبقى ألفرق ‘ ألسشتثمار وألÎويج وألتعريف
Ÿنتوجات أللغات.
وأسشتند نفسس أŸصشدر ‘ حكمه أو رأيه أن
›ت-م-ع-ات أف-ري-ق-ي-ة أو دول ل-غ-ت-ه-ا أل-رسش-م-ية
أل‚ل-ي-زي-ة ل-ك-ن-ه-ا م-ت-خ-ل-فة وبالتا‹ ل Áكن
تبني لغة ما لصشناعة ألتقدم بل أن أللغة يجب
أن ت -ك -ون ›ال ح-ي-وي-ا يسش-ت-ق-طب أل-ك-ف-اءأت
وألم-ك-ان-ي-ات أŸال-ي-ة وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ية Ÿوأكبة
أل -ت -ح -ولت م -ع ضش -رورة أل -ت -ف -رق -ة ب Úأل-ل-غ-ة
وألفكر.
وع -دد ن -فسس أŸصش-در أي-ج-اب-ي-ات أل-ع-رب-ي-ة
أل -ت-ي ت-ع-ت Èأل-ل-غ-ة أك Ìأشش-ت-ق-اق-ا م-ن أل-ل-غ-ات
أألخرى حيث “لك أك Ìمن  15ألف منبع
فمث Óأألسشد ‘ أللغة ألعربية له أك Ìمن 500
أسشم ،كما أن ألعربية هي لغة عاŸية وهي لغة
منطق وعاطفة ولها سشمفونية خاصشة بها ل
تتوفر ‘ عديد أللغات أألخرى.
وقال إأن تطوير أللغة يجب أن ينطلق من

“نح مرة كل سسنة مكافأاة ÷هود العلماء و اللغويÚ

الدكتور بلعيد صسالح يتسسلم بباريسض
جائزة اأ’لسسكو للغة العربية

تسشلم رئيسس أÛلسس أألعلى للغة ألعربية ألدكتور بلعيد
صشالح,أمسس ألثن Úبباريسس ,جائزة أŸنظمة ألعربية للÎبية
و ألثقافة و ألعلوم (أأللسشكو) ,حسشب ما أفاد به بيان للمجلسس
أألع -ل -ى ل -ل -غ -ة أل-ع-رب-ي-ة.و ق-د ج-رت م-رأسش-م تسش-ل-ي-م ““ج-ائ-زة
أأللسشكو -ألششارقة للدرأسشات أللغوية و أŸعجمية““ Ãقر
منظمة أل· أŸتحدة للÎبية وألعلم و ألثقافة (أليونسشكو)
بباريسس يضشيف ألبيان.و أوضشح ذأت أŸصشدر أن هذه أ÷ائزة “““نح مرة كل سشنة مكافأاة ÷هود
ألعلماء و أللغوي Úألذين يتميزون ‘ ›الت ألبحث أللغوي وأŸعجمي وألرصشد أŸصشطلحي.

مبدأ عدم أعتبار ألعربية عدوة أية لغة ،مع
تشش -ج -ي -ع ألÎج -م -ة وأل -ت -ف -ت -ح ع -ل -ى أل -ل -غ-ات
أألخرى،وتششديد أŸرأقبة على أŸصشطلحات
ألعربية عند ألÎجمة ألتي قد ل تؤودي أ¤
ألغرضس أŸنششود.
وم- -ن أÙاور أت- -ي ت- -ط -رق أل -ي -ه -ا أع -م -ر
يوسشفي هو ضشعف أسشتيعاب ألتÓميذ للعربية
وهو ما بات ينعكسس سشلبا على مسشتقبلهم عند
أج -رأء أل -ب-ح-وث أل-ع-ل-م-ي-ة دأع-ي-ا أ ¤م-ع-ا÷ة
أÿل -ل م -ن أŸدرسش -ة ألب -ت -دأئ -ي -ة م -ن خÓ-ل
تفادي تدريسس ألتÓميذ بالعامية .
وحذر أŸسشؤوول Úمن خطورة “ييع أللغة
ألعربية من خÓل ألÎويج لسشتعمال ألعامية
‘ ألتدريسس وتهج Úأللغات وعدم ألسشتقرأر
على أسشتعمال لغة وأحدة عند ألتوأصشل مع
أل -ت -ق -ل -ي -ل م -ن أل -ت-خ-وي-ف ع-ل-ى أل-ت-ف-ت-ح ع-ل-ى
ألثقافات وأللغات أألخرى.
وق -ال أل -دك -ت-ور ف-ن-ي ع-اشش-ور ب-ع-د أن ق-دم
مقاربة تاريخية لتطور أللغات وصشل أ ¤نتيجة
م -ف -اده-ا أن أل-ل-غ-ة ي-ح-ك-م ع-ل-ي-ه-ا Ãا ت-ق-دم-ه
وق -درت-ه-ا ع-ل-ى م-وأك-ب-ة أل-ت-ح-ولت دأع-ي-ا أ¤
أعتبار مسشاحات ألتوأصشل ألجتماعي فضشاءأ
أيجابيا Áكن ألعربية أن تبدع فيه وأن تنتششر
أك ‘ Ìظ- -ل تسش- -ج- -ي- -ل أك Ìم- -ن  500مليون
متحدث بها وهو ما يعني أحتÓلها Ÿرأتب
متقدمة Áكن أن تكون ألرأبعة أو أÿامسشة
وهو أمر ﬁفز للنهوضس بها.
و–دث ع -ب -د أ◊م-ي-د سش-اح-ل ع-ن أه-م-ي-ة
ت -رق -ي -ة أÿط -اب أل -ت-ل-ف-زي-و Êوت-رق-ي-ة أل-ل-غ-ة
أŸوج -ه -ة ل-ل-ج-م-ه-ور م-ن أج-ل ت-رسش-ي-خ أل-ل-غ-ة
أل- -ع- -رب- -ي- -ة أل- -فصش- -ح- -ى وت- -خ -ل -يصش -ه م -ن ك -ل
أŸصش -ط-ل-ح-ات أل-ت-ي ل ت-ف-ي أل-غ-رضس.وت-ن-اول
أل -ي-وم أل-درأسش-ي أل-ع-دي-د م-ن أÙاور أه-م-ه-ا
أل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة ‘ وسش-ائ-ل أإلعÓ-م أل-تقليدية،
ÓعÓم وألتصشال ‘
وألتكنولوجية أ◊ديث ل إ
ألعÓم أ÷زأئري.مع تنظيم  4ورششات حول
أللغة ألعربية ‘ ›ال ألششهار وأللغة ألعربية
‘ وسش -ائ -ل ألع Ó-م أŸك -ت -وب -ة .وع Èأح -م-د
حمدي ‘ ختام كلمته عن ألتفك ‘ Òترقية
أليوم ألدرأسشي لÓحتفال باليوم ألعاŸي للغة
أل -ع -رب-ي-ة أ ¤م-ل-ت-ق-ى وط-ن-ي أو دو‹ ل-ت-ع-م-ي-م
ألفائدة ومنح ألعربية أŸكانة ألتي تسشتحق.

أاج - -م - -عت أاراء ع - -دد م - -ن اŸسس- -ؤوولÚ
’داري Úع-ل-ى اŸسس-ت-وى اÙل-ي ب-و’ي-ة
ا إ
ب -وم -رداسس““أان ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ت-ك-تسسب
ي- -وم- -ي- -ا م- -زي -د م -ن اŸواق -ع واŸك -اسسب ‘
’داري- -ة وﬂت- -ل- -ف
›ال اŸع - -ام Ó- -ت ا إ
اŸراسسÓ-ت ال-ي-وم-ي-ة ،وت-ل-ق-ى ال-كث Òمن
ال- -ق- -ب- -ول ل- -يسس ف- -ق- -ط ل- -دى الشس- -رائ -ح
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ال-واسس-ع-ة ،إا‰ا حتى لدى
اŸؤوسسسس-ات ال-ع-م-وم-ي-ة م-ن منطلق مكانة
العربية باعتبارها لغة وطنية ورسسمية
إاضسافة إا ¤عمقها ‘ الوسسط ا’جتماعي
ولدى جيل الشسباب..

اسشتطÓع..ز /كمال
أك -دت م -دي -رة أل -ت-ج-ارة ل-ولي-ة ب-وم-ردأسس
سشامية عبابسشة ‘ تعليقها على مكانة أللغة
ألعربية ألتي –تفي بعيدها ألعاŸي““أن كل
أŸرأسشÓ-ت أإلدأري-ة أل-رسش-م-ي-ة ع-ل-ى مسش-توى
م-دي-ري-ة أل-ت-ج-ارة ت-ت-م ب-ال-ل-غة ألعربية ،خاصشة
م- -ن- -ه -ا أÙاضش -ر وأل -ت -ق -اري -ر أŸوج -ه -ة إأ¤
أÙاكم ،أ÷مارك ،مؤوسشسشة ألدرك ألوطني
وإأ ¤ألوزأرة ألوصشية وكذأ ألسشلطات ألولئية
ووسشائل أإلعÓم وباقي أŸؤوسشسشات ألرسشمية،
وأك Ìم -ن ه -ذأ تضش-ي-ف م-دي-رة أل-ت-ج-ارة““ل-ق-د
فرضشنا على أعوأن ألرقابة أŸكلف Úبعمليات
أل -رق-اب-ة وق-م-ع أل-غشس أن ت-ك-ون ك-ل أل-ت-ق-اري-ر
أŸرفوعة باللغة ألعربية لأنها لغة ألتوأصشل مع
أÙاكم ،ونفسس ألششيء بالنسشبة للتعامل مع
ألتجار وأŸسشتهلك Úمن خÓل أ◊رصس على
تقد Ëخطاب مبسشط ولغة يفهمها أ÷ميع
خاصشة ‘ أ◊مÓت ألتحسشيسشية وألعÓمية..
لدى تقييمها لوأقع أللغة ألعربية ومكانتها
بالنسشبة لباقي أإلدأرأت أألخرى ألتي تتعامل

م -ع -ه -ا م -دي -ري -ة أل -ت -ج -ارة ،أع -تÈت سش -ام-ي-ة
ع- -ب -ابسش -ة““أن ه -ن -اك ل -ي -ون -ة ‘ أل -ت -ع -ام Ó-ت
أإلدأرية ،وبالتا‹ ليسس هناك إأششكال مطروح
‘ ط -ب -ي -ع -ة أل -ل -غ -ة أŸسش -ت -ع -م-ل-ة ‘ ﬂت-ل-ف
أŸرأسشÓت وألوثائق أŸتبادلة سشوأء بالعربية
أو ألفرنسشية ،وبالتا‹ Áكن ألقول أن أللغة
أل -ع-رب-ي-ة ب-خ Òوه-ي ح-ال-ي-ا –ق-ق م-زي-د م-ن
أŸكاسشب وألقبول ألإدأري..

مدير وكالة التشسغيل اÙلية..لغة
تواصسلنا هي العربية

ب- -دوره أع- -ت ÈأŸك- -ل -ف ب -تسش -ي Òأل -وك -ال -ة
أÙلية للتششغيل ببومردأسس يوسشف ألعربي
‘ رده ع- -ل- -ى سش -ؤوأل -ن -ا““أن أل -وك -ال -ة أÙل -ي -ة
–رصس أن تكون كل أŸرأسشÓت وألتعامÓت
ب -ال -ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة ألن-ن-ا ن-ت-ع-ام-ل م-ع م-وأط-نÚ
بسشطاء أغلبهم ششباب من خريجي أ÷امعات
يتقنون جيدأ هذه أللغة وكانت وسشيلة تكوينهم
أل -ع -ل-م-ي ل-ذلك ن-ح-رصس أن ت-ك-ون ل-غ-ة أل-نشش-ر
وﬂتلف إأعÓنات عروضس ألعمل وأŸسشابقات
بالعربية ‘ ،ح Úتكون أŸرأسشÓت وألتقارير
أل- -دوري- -ة أŸرف- -وع- -ة إأ ¤أإلدأرة وأŸدي -ري -ة
أŸركزية باللغت..Ú
كما أكد ﬁدثنا ““أن أللغة ألعربية تبقى لغة
أألم لكل أ÷زأئري Úوبالتا‹ ل بد أن تأاخذ
م -ك -ان -ت -ه-ا أŸسش-ت-ح-ق-ة ،ون-ح-ن ع-ل-ى مسش-ت-وى
أل-وك-ال-ة أÙل-ي-ة ل-ل-تشش-غ-ي-ل ب-ب-ومردأسس نعمل
ع-ل-ى ت-وسش-ي-ع أسش-ت-ع-م-ال أل-ل-غ-ة أل-ع-ربية ‘ كل
ألتعامÓت أليومية “اششيا مع طموحات أغلب
ألفئات ألجتماعية ألتي ترى ‘ ألعربية ألقناة
أألك ÌتعبÒأ عن أنششغالهم وأألوسشع أسشتعمال
أيضشا خاصشة وسشط أ÷امعي Úأألك ÌتعامÓ
وت -ق-رب-ا م-ن وك-الت أل-تشش-غ-ي-ل أÙل-ي-ة ع-ل-ى
أختÓفها.

ا’سستاذة بوعرعارة صسÈينة تكشسف لـ«الشسعب““

ا÷زائر بذلت جهودا كبÒة لÎقية العربية وا◊فاظ عليها من اŸد الغربي
اك- -دت ا’سس- -ت -اذة ب -وع -رع -ارة صسÈي -ن -ة
م-دي-رة م-ت-وسس-ط-ة الشس-ه-يد أاحمد بن كرامة،
بو’ية باتنة ‘ ،لقاء مع جريدة ““الشسعب““
أان الدولة ا÷زائرية بذلت وماتزال تبذل
›ه -ودات ج -ب -ارة ل-ت-ط-وي-ر وت-رق-ي-ة ال-ل-غ-ة
ال- -ع- -رب- -ي- -ة وا◊ف- -اظ ع -ل -ي -ه -ا م -ن ﬂت -ل -ف
ا◊مÓت التي تهدد وجودها أاو تسساهم ‘
اضس -ع -اف -ه -ا ،ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة أان-ه-ا ت-ك-اد ت-ك-ون -
حسسبها -آاخر قÓع الهوية التي يحتمي بها
ا÷زائ-ري لصس-ي-ان-ة ث-واب-ت-ه ال-وط-نية وعدم
ا’نز’ق وراء فقدان شسخصسيته وذوبانه ‘
’خرى خاصسة ‘
إاحدى الثقافات الغربية ا أ
عصسر التكنولوجيا والفضساء اŸفتوح ،مؤوكدة
ح-رصس-ه-ا ك-إاط-ار ‘ ق-ط-اع الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ية
على تدعيمها وترسسيخها لدى النشسأا.

باتنةŸ :وششي حمزة
أششارت ضشيفة ““ألششعب““ ،ألسشيدة بوعرعارة
إأ ¤ضش -رورة م -وأصش -ل -ة أ÷ه -ود أل -ك -بÒة أل-ت-ي
ت -ب -ذل -ه -ا أل -دول -ة أ÷زأئ -ري -ة ‡ث-ل-ة ‘ وزأرة
ألÎبية ألوطنية وأÛلسس أألعلى للغة ألعربية
م-ن أج-ل –سش Úت-ع-ل-ي-م-ي-ة أل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة ‘
ألتعلم ،لدى ألتÓميذ كونهم أألك‡ Ìارسشة
ل -ه -ا ‘ أŸي -دأن ب-ح-ك-م “درسش-ه-م ب-ه-ا ك-ل-غ-ة
رسش -م -ي -ة ،وأف-ادت أŸت-ح-دث-ة أن-ه-ا م-ن خÓ-ل
حلقات ألتعلم ألتي تقوم بها دأخل أŸتوسشطة
أل- -ت- -ي تشش- -رف ع- -ل- -ى تسش -يÒه -ا ،وأÿرج -ات
أŸي -دأن -ي-ة وأل-ب-ح-وث أألدب-ي-ة وأ◊رصس ع-ل-ى
ألزأم أألسشاتذة ‘ كل أŸوأد بإالقاء ألدروسس
باللغة ألعربية وكذأ أإلذأعة أŸدرسشية تكون
ق -د ‚حت ‘ –ب -ي -ب -ه-ا ‘ ق-ل-وب أل-تÓ-م-ي-ذ
وتششجيعهم على ألبحث بها.
وألج -ل ذلك ت -ؤوك -د ب -وع-رع-ارة تسش-طÒه-ا
لÈأمج هامة ومتميزة لÓحتفال بهذأ أليوم
نظرأ للخصشوصشية ألتي تتميز بها أللغة ألعربية
ع- -ن غÒه- -ا م -ن أل -ل -غ -ات Ÿا ل -ه -ا م -ن إأط -ار
تاريخي وسشياسشي وكونها لغة ألدلو ألتي أقرها

ألدسشتور و–ميها قوأن Úأ÷مهورية ،وثمنت
ألدور ألكب Òألذي تقوم به جريدة ““ألششعب““
ألوطنية ‘ أ◊فاظ على هذه أللغة وترقيتها
من خÓل منتدى ألششعب وألنسشخة ألورقية
وأإللكÎونية للجريدة وكذأ بعضس ألصشفحات
أŸهتمة بهاته أللغة ،وألتي تهدف إأ ¤إأبرأز
أه-م-ي-ة أل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة وأل-ق-ي-م-ة أل-ع-ال-ية ألتي
–ظى بها على مدى ألتاريخ نظرأ Ÿكانتها
‘ أ◊ضشارة ألبششرية وإلسشهاماتها ‘ ألتطور
ألعلمي على مدى ألقرون.

نعم لدراسسة لغات العلوم ،لكن ليسض على
حسساب اللغة ا’م
وللمحافظة عليها من ألتحديات ألكبÒة
أل -ت -ي ت -وأج -ه-ه-ا ف-ت-قÎح ب-وع-رع-ارة ،أن أه-م
خطوة هي ‡ارسشة أللغة ألعربية ‘ أŸيدأن
و‘ أ◊ي -اة م -ن خ Ó-ل ج -ع-ل-ه-ا ل-غ-ة أل-ت-ح-دث
أليومية وأŸسشتمرة وألدأئمة ،مششÒة ‘ هذأ

أ÷انب إأ ¤أهمية درأسشة باقي لغات ألعا⁄
أألخرى خاصشة لغات ألعلم ولكن ليسس على
حسشاب أللغة أألم ،حيث يلجأا بعضس ألناسس-
حسشبها -إأ ¤إأدخال بعضس ألكلمات أألجنبية
إأ ¤أل -ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة ،أث-ن-اء أل-ت-ح-دث م-ع أل-غÒ
معتÈين ذلك من ألتطور أ◊ضشاري ،غافلÚ
تضشيف ﬁدثتنا على أن ذلك مع مرور ألوقت
وعلى مرأى ومسشمع أألطفال يؤودي إأ ¤طمسس
أل - -ل - -غ - -ة أل - -ع - -رب - -ي - -ة ،ل - -ذلك ي- -جب أ◊رصس
وأÙاف-ظ-ة ع-ل-ى أل-ت-ح-دث ب-ال-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة،
وأسشتخدأم مفردأتها ،وكلماتها ،وألبتعاد عن
ألتحدث ‘ أللغات أألخرى ،إأل لسشتخدأمها
‘ ›الت ألتعليم ،وألعمل ،أو ‘ أألمور ألتي
تتطلب ذلك.
هذأ وتضشيف بوعرعارة أن أللتزأم بالكتابة
‘ أللغة ألعربية ألفصشحى خاصشة لدى بعضس
ألشش -ب -اب ‘ وسش -ائ -ل أل -ت -وأصش -ل ألج -ت -م-اع-ي
وبطريقة خاطئة ،يؤودى إأ ¤ضشعفها وترأجعها،
كما يأاتي ألهتمام بقرأءة ألكتب ألعربي من
ب Úأهم أ◊لول ألتي تقوم بها مع ألتÓميذ ‘
مؤوسشسشتها ألÎبوية وألتعليمة لتحفيزهم على
أتقانها قرأءة وكتابة ونطقا ،كما تأاتي تربية
أألب -ن -اء ع -ل -ى أل -ت -ح -دث ‘ ب -ال -ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة
وتنششئتهم عليها يسشاهم ‘ أÙافظة عليها،
م -ن خ Ó-ل تشش -ج -ي -ع -ه -م ع -ل -ى ق -رأءة قصشصس
أألطفال أŸكتوبة ‘ أللغة ألعربية ألفصشحى،
وت -ع-ل-ي-م-ه-م أسش-ل-وب أ◊وأر ،وأل-ك-ت-اب-ة ب-ال-ل-غ-ة
ألعربية ،أألمر ألذي من ششأانه مسشاعدتهم
على تقدير قيمة لغتهم ،وأهميتها ‘ حياتهم.
وث -م -نت ‘ أألخﬁ Òدث -ت -ن -ا ›ه-ودأت
رئيسس أ÷مهورية ألسشيد عبد ألعزيز بوتفليقة
وكذأ وزيرة ألÎبية ألوطنية نورية بن غÈيت
‘ أ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى ه- -ذأ أŸوروث أ◊ضش -اري
وألثقا‘ وألتاريخي للجزأئر من ألتبعية من
خÓ-ل ألÈأم-ج أل-ك-ثÒة وأإلم-ك-ان-ي-ات أŸادي-ة
أل-ه-ام-ة أل-ت-ي سش-خ-ره-ا ألسش-ي-د أل-رئ-يسس ÷ه-ل
أللغة ألعربية فع Óلغة ألدولة أ÷زأئرية.

Ÿي
وم العا ربية
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البحث اللغوي مناهجه ومنهجيه ﬁور يوم دراسسي بجامعة ورقلة

’دبي ‘
نظم  ÈﬂألÎأث أللغوي وأ أ
أ÷ن -وب ألشش -رق-ي أ÷زأئ-ري أمسس أ’ث-ن Úب-ق-اع-ة
’دب أل-ع-رب-ي ب-ج-ام-ع-ة
أŸن -اقشش -ات ب -قسش-م أل-ل-غ-ة وأ أ
قاصشدي مرباح ورقلة وÃناسشبة أليوم ألعاŸي للغة
ألعربية يوما درأسشيا حول ألبحث أللغوي مناهجه
وم-ن-ه-ج-ي-ت-ه ب-حضش-ور ث-لة من أسشاتذة ألقسشم وعدد
من ألطلبة ‘ ألتخصشصس.

ورقلة  :إأÁان كا‘
وقد أعت Èألدكتؤر عبد أÛيد أسشتاذ أللسشانيات وألنحؤ
ألعربي ومدير  ÈﬂألÎأث أللغؤي وأأ’دبي ‘ أ÷نؤب ألششرقي
أ÷زأئري أن تنظيم هذأ أللقاء جاء أحتفاء باليؤم ألعاŸي للغة
ألذي يصشادف  ١٨ديسشم Èمن كل سشنة وهؤ تاريخ أقرته أأ’·
أŸتحدة سشنة  ،20١2علما بأانها قد جعلت لكل أللغات ألتي
يتحدث بها ‘ مقر أÛلسض يؤما عاŸيا.
أليؤم ألدرأسشي ألذي نظم باŸناسشبة Ãششاركة ›مؤعة من
أأ’سش -ات -ذة وط -ل -ب -ة أل -دك -ت-ؤرأه ت-ط-رق إأ ¤مشش-ك-ل-ة م-ن أŸشش-اك-ل
أأ’سشاسشية ألتي يعا Êمنها ألكث Òمن ألطلبة وألباحث Úوهي تتعلق
Ãناهج ألبحث أللغؤي ومنهجية ألبحث أللغؤي ،وهدف حسشب
ذأت أŸتحدث ألتؤضشيح بدقة ألفروقات ب Úمناهج بحث أللغة
وم -ن -اه -ج أل -ب -حث ‘ أأ’دب ب -اإ’ضش -اف-ة إأ ¤أل-ت-ق-ن-ي-ات أل-ب-ح-ث-ي-ة
وأŸنهجية ألصشحيحة أ’ي بحث لغؤي يبدأ بإاششكالية معينة ويصشل
إأ ¤نتائج ﬁددة.
وذكر ألدكتؤر عيسشا Êأنه أحتفاء بهذأ أليؤم ” أختيار هذأ
أŸؤضشؤع ألذي له صشلة باللغة باعتبار أن كل أللغات ‘ ألعا⁄
تقؤم على ألبحث إأما ‘ طرق نششرها أو طرق ألبحث فيها ،حتى
يضشيفؤأ كل سشنة إأ ¤تلك أللغات ششيئا ذأ قيمة علمية ،وسشعيا
لÎقية أللغة ألعربية ألتي تعيشض وضشعا ’ نحسشد عليه حسشبه،
وذلك أ’نها ’ تنتششر ‘ مسشاحات وأسشعة و’ تنتششر ‘ أÛا’ت
أ◊يؤية ‘ أÛتمع وهذأ يتطلب جهدأ كبÒأ ،ومن أ÷هؤد ألتي
ينبغي علينا ألقيام بها هي أن نخطط لها بطرق معينة حتى
‰كنها من أن أخذ حقها ونصشيبها وأن تنتششر ‘ ›ا’ت أوسشع.
فعاليات أللقاء ششهدت مدأخÓت عديدة أ’سشاتذة وباحث‘ Ú
أÛال على غرأر مدأخلة أأ’سشتاذ حكيم رحمؤن ألتي تطرق
فيها إأ ¤ألبحث ألعلمي ب Úأآ’ليات أإ’جرأئية وأŸسشتجدأت
أŸعرفية (درأسشة ‘ أŸنهج) ،من خÓل ألÎكيز على أهمية
أŸن -ه -ج ‘ أل -درأسش -ة أل -ع-ل-م-ي-ة وأوج-ه أ’خ-تÓ-ف وأل-تشش-اب-ه بÚ
أŸناهج أللغؤية ‘ ألدرأسشات أللغؤية وأŸناهج ‘ ألدرأسشات
أأ’دبية ،كما عرج على كيفية أسشتجابة ألبحث ألعلمي للمسشتجدأت
أŸعرفية سشؤأء على مسشتؤى أŸناهج أو أآ’ليات أإ’جرأئية .وأكد
أأ’سشتاذ رحمؤن أن تطؤر أŸنهج وإأجرأءأته يسشاهم بششكل كب‘ Ò
تطؤر ألبحؤث ‘ أللغة ألعربية ،مؤضشحا أن تطؤر أللغة مرتبط
بالبحث وأ’سشتعمال ،هذأ أأ’خ Òألذي يسشتدعي تضشافر أ÷هؤد
للمسشاهمة ‘ تطؤير أللغة ألعربية.
من جهتها ألدكتؤرة خديجة عنيششل أسشتاذة ‘ قسشم أللغة
وأأ’دب أل-ع-رب-ي رك-زت خÓ-ل م-دأخ-ل-ت-ه-ا ح-ؤل م-ن-ه-ج-ي-ة ألبحث
ألعلمي على كيفية إأ‚از ألطالب بحثا علميا خاليا من ألعيؤب
أŸنهجية وأŸعرفية بأامانة علمية وبالتمكن من معا÷ة أŸصشادر
وأŸرأجع ألتي ب Úيديه من خÓل تقد Ëبعضض ألتقنيات وأآ’ليات
إ’‚از أل -ب -ح -ؤث أأ’ك -ادÁي -ة ح -ت-ى يسش-ه-ل ع-ل-ى أل-ط-ل-ب-ة ت-ق-دË
أعمالهم ألعلمية وأطروحاتهم أ÷امعية وفق أŸنهج ألعلمي ألذي
يجعل ألبحث من ناحية منظما وسشهل ألتصشفح وأإ’فادة و‘ نفسض
ألؤقت يضشمن للبحث أأ’كادÁي قيمته ألعلمية ،مؤؤكدة على أهمية
ج -م -ع أŸادة وت-ع-دد أل-ق-رأءأت ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ط-ل-ب-ة ل-ب-ن-اء ب-نك م-ن
أŸعلؤمات وإأثرأء أŸعجم أللغؤي لتؤجه نحؤ تكؤين ألرأي.
و‘ مدأخلتها حؤل منهج –ليل أأ’خطاء أوضشحت طالبة
ألدكتؤرأه هالة بؤزيدي أن أ◊ديث عن مناهج ألبحث أŸتعددة
وأŸتشش -ع -ب -ة أصش-ب-ح يشش-غ-ل أل-ب-اح-ث Úأأ’ك-ادÁي Úع-ل-ى أخ-تÓ-ف
أختصشاصشاتهم ومششاربهم كما أنه ’ يخلؤ أي بحث من منهج يسشÒ
وفقه ،مششÒة إأ ¤أنه و‘ إأطار تخصشصض أللغة ألعربية فإان منهج
–ليل أأ’خطاء يعد أحد أŸناهج ألتي تسشعى إأ ¤أ◊فاظ على
أللغة وعلى نظامها ودرأسشة أخطاء أŸتعلم ‘ Úكتاباتهم وهذأ
بغية معا÷ة أأ’خطاء وألؤقاية منها ،أما عائششة بن ألسشايح وهي
طالبة دكتؤرأه أيضشا فقد ركزت على أŸنهج ألؤصشفي ألبحؤث
أللغؤية ،وقدمت لؤيزة بن حمزة مدأخلة حؤل ألتؤثيق ‘ ألبحؤث
أل -ل -غ-ؤي-ة ،ف-ي-م-ا أه-ت-مت خ-دي-ج-ة أول-ي-دي ب-ت-ح-ل-ي-ل أÙت-ؤى ‘
ألبحؤث أللغؤية.
وقد عرف مؤضشؤع أللقاء ألذي كان فرصشة إ’ثارة ألعديد من

أŸششاكل ألتي تعانيها بحؤث أللغة ألعربية أليؤم إأثرأء وأهتماما
كبÒأ ،تؤضشح ‘ ألعدد ألكب ÒلتدخÓت أ◊ضشؤر من أسشاتذة
وباحث Úومهتم Úباللغة ومناهجها ،كما أعتÈه ألكثÒون ركيزة
ه -ام -ة إ’ع -ط -اء أل -ل -غ -ة أل -ع -رب -ي -ة مسش -اح -ت-ه-ا وت-ط-ؤي-ر ب-ح-ؤث-ه-ا
وأسشتعما’تها.

أاصسداء ‘ اليوم العاŸي للغة العربية
أتفق عدد من أسشاتذة أللغة وأأ’دب ألعربي ألذين رصشدنا
رأيهم Ãناسشبة أليؤم ألعاŸي للغة ألعربية ‘ أن تطؤير أللغة
ألعربية يتطلب ›هؤدأت ومسشاع كبÒة للنهؤضض بها وأŸضشي
ب-أاب-ح-اث-ه-ا ق-دم-ا ح-ت-ى تصش-ب-ح ‘ مصش-اف أل-ل-غ-ات أل-ع-اŸي-ة ،كما
أج -م-ع-ؤأ أن-ه-ا ل-غ-ة “ت-لك ك-ل أŸؤؤهÓ-ت أل-ق-ادرة ع-ل-ى ت-أاه-ي-ل-ه-ا
ل -تسشÎد م -ك-ان-ت-ه-ا وتصش-ب-ح ق-ادرة ع-ل-ى م-ؤأك-ب-ة أل-ت-ط-ؤر أل-ع-ل-م-ي
وألرقمي كغÒها من أللغات أأ’خرى.
@ أل-دك-ت-ور ع-ب-د أÛي-د ع-يسشا :Êأوضش-ح أل-دك-ت-ؤر ع-بد
أÛيد عيسشا Êأن أللغة ألعربية
حسشب أإ’حصش- -ائ -ي -ات أ◊دي -ث -ة
لسشنة – 20١7تل مرتبة متقدمة
إأ ¤ح -د ب -ع -ي -د ،أ’ن ب-ع-د أل-ل-غ-ة
أإ’‚ليزية ألتي تÎأوح نسشبتها
من أ’نتششار ‘ ششبكة أأ’نÎنت
ب 25 Úو ‘ 26أŸائة تأاتي أللغة
ألصشينية بنسشبة  ‘ ١٨أŸائة ثم
مباششرة أللغة ألعربية بنسشبة 6
‘ أŸائ -ة ،وه -ي ت -ت -ف -ؤق ع -ل -ى
أللغة ألفرنسشية ،من جهة أخرى
ومن ناحية ألبحؤث ألعلمية يقؤل
نفسض أŸتحدث أنه حتى وإأن كانت متأاخرة إأ’ أنه ‘ ألسشنؤأت
أأ’خÒة قد أتضشح بأان هناك كث Òمن ألبحؤث ‘ أللغة ألعربية
ليسشت فقط ‘ ألبلدأن ألعربية ولكن ‘ بلدأن أعجمية وأخرى
إأسشÓمية كما أن للمتبع ‘ Úأ÷امعات أأ’وروبية درأسشات للغة
ألعربية ‘ فرنسشا بجامعة ألسشربؤن ‘ بريطانيا ‘ أŸانيا و‘
تركيا.
وأللغة ألعربية أآ’ن أصشبحت من أŸؤأد أأ’سشاسشية ألتي تدرسض
‘ أإ’بتدأئي وحتى ألثانؤي حسشبه ولذلك هناك أقسشام للغة
ألعربية ‘ أ÷امعات أأ’وروبية ،كما أن عددأ من ألدرأسشات
أŸسشتقبلية تنبؤؤ بأان لها –أللغة ألعربية– مسشتقب Óزأهرأ ،وكل
هذأ حسشبه قائم على صشلتها بانتششار أإ’سشÓم ‘ بقاع ألعا ⁄من
جهة ومن جهة أخرى ما يقدمه ألباحثؤن من ›هؤدأت ‘ هذأ
أÛال.
وع- -رج أل- -دك- -ت- -ؤر ع -ب -د أÛي -د ع -يسش -ا ‘ Êح -دي -ث -ه ع -ل -ى
أÛهؤدأت ألرفيعة ألتي قدمتها أللغة ألعربية قدÁا وألتي وبناء
عليها يقتدي ألباحثؤن أآ’ن Ãا كتبه أأ’وأئل ويسشعؤن إأ– ¤سشينه
وتطؤيره بإانتاج معر‘ باللغة ألعربية ،مضشيفا أنه ’ يجب أن

ألششاعرة ““حن Úعمر ““ :

’بد من اÙافظة على لغتنا كناقل حضساري بامتياز

أكدت ألششاعرة ““حن Úعمر““ ل ““ألششعب““
ع-ل-ى ه-امشض ف-ع-ال-ي-ات أŸه-رج-ان أل-ؤط-ن-ي
ل-لشش-ع-ر أل-نسش-ؤي ب-قسش-ن-ط-ي-ن-ة ح-ؤل أŸك-ان-ة
أ◊ال -ي -ة ل -ل -غ-ة أل-ع-رب-ي-ة ‘ عصش-ر أل-رق-م-ن-ة
وأل- -دور أŸن -ؤط ب -ه -ا ‘ أÙاف -ظ -ة ع -ل -ى
مؤقعها ‘ عا ⁄ألعلم وأ’بدأع قؤلها.. «:
إأنه إأذأ عدنا أ ¤تاريخ ألللغة ألعربية على
إأعتبار أن ألتاريخ حكما غ Òقابل للتجاوز
سشنجد أن أللغة ألعربية ظهرت ‘ ألقرن
أ’ول م -ع ن -ه -اي -ة عصش -ر ‡ل -ك -ة أ’ن -ب -اط ،
وبالتا‹ فهي لها ألسشبق قبل أللغات أأ’خرى
ك -ا’‚ل -ي-زي-ة وأل-ف-رنسش-ي-ة أل-ت-ي ظ-ه-رت م-ع
أل- -ق -رن أÿامسض وأل -ث -ام -ن ن وه -ذأ ي -ع -ن -ي
بالضشرورة أنها تسشبق أللغات أأخرى ببضشع قرن على أ’قل ‘
ألتفاعل أ’نسشا Êوأللغؤي  ،ولهذأ من ألصشعب ح Úنتحدث
عن أللغات أن نهمل هذأ ألفارق ألتاريخي وأ’نسشا Êألذي
أثرى بعصشؤر طؤيلة ألتاريخ ألبششري ‘ ألعلؤم وششتى ›Óت
أ◊ياة أ’خرى ،كما أن أ÷مؤد أللغؤي ألتكنؤلؤجي ’ يقاسض

ب- -ف -ق -ط Ãدى إأسش -ت -خ -دأم أي ل -غ -ة وإأ‰ا
ب -ق -ي -م-ة أل-ل-غ-ة ف-ي-م-ا ح-م-ل-ت-ه وم-ام-ن-ح-ت-ه
لÓنسشانية وألبششرية ..
أم -ا ت -ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ا ف-ت-ب-ق-ى أل-ل-غ-ة ›رد
وسشيلة قد يحل ﬁلها أ’رقام أو ألرمؤز
وبالتا‹ فاللغة ليسشت ناق Óحضشاريا بقدر
م -اه -ي وسش -ي -ط ب Úأآ’ل-ة وأ’نسش-ان وأن-ن-ا
نسشتطيع تغيÒه بؤسشيط أخر  ..ومن هنا
نسشتطيع أن نقؤل أن أ’مر مازأل بأايدبنا
‘ –ؤي- -ل ل -غ -ت -ن -ا أل -ع -رب -ي -ة أ ¤وسش -ي -ط
تكنؤلؤجي ،ولكن أ’هم من ذلك هؤ أن
نحافظ على لغتنا كناقل حضشاري وكÎأث
ث -م Úإأسش -ت -ط -اع أن يصش -م -د ع Èأل -عصش-ؤر
ليبقى أ ¤حد أ’ن كلغة ششعر وأدب وثقافة ولهذأ فان ألقصشؤر
ليسض ‘ أللغة ألعربية وأ‰ا ‘ أسشتخدأمنا نحن كبششر لهذأ
ألؤعاء أللغؤي““.

قسسنطينة  /أحمد دبيلي

ننسشى أن ألكث Òمن أŸعارف ألعلمية كتبت باللغة ألعربية سشؤأء
كان ‘ ›ال ألصشؤتيات بل حتى ‘ ›ال ألطب وألرياضشيات
وألفيزياء كل هذأ كتب بلسشان عربي ،كما أن هناك ألكث Òمن
ألباحث Úيحاولؤن ألتجديد لهذأ أللسشان مكانته من أجل تطؤير
أللغة ألعربية وألدفع بها إأ› ¤ا’ت أخرى علمية.
وأختتم بأان أغلب ألبÓد ألعربية ’ تقدم ششيئا ذأ قيمة كبÒة
ل -ل -غ -ة أل -ع -رب -ي -ة ول -ك -ن أل-ب-ح-ؤث ألشش-خصش-ي-ة وأل-ب-ح-ؤث أل-ف-ردي-ة
وأÛه -ؤدأت أل -ت -ي ي -ق -دم -ه -ا أل -ب -اح -ث -ؤن ه-ي ›ه-ؤدأت ك-بÒة
ومنتششرة ‘ كل بلدأن ألعا ⁄وإأن كانت ’ تلقى أهتماما كبÒأ،
مششÒأ إأ ¤أن أ’هتمام هؤ أŸفتاح ألرئيسشي لÎقية أللغة ويتؤضشح
ذلك ‘ إأرأدة أŸسشؤؤول Úألذين من أŸهم أن يدركؤأ أن أللغة
ألعربية هي جزء من عملية ألتنمية ألبششرية و’ Áكن إأغفالها بأاي
حال من أأ’حؤأل.
@ أل-دك-ت-ورة خ-دي-ج-ة عنيششل :ت-رى أل-دك-ت-ؤرة خ-ديجة
ع- -ن- -يشش- -ل أن أي ل- -غ- -ة ت- -ت- -ط- -ؤر
با’سشتعمال وأنه طاŸا أننا ’
نسشتعمل أللغة فهي ‘ أإنحدأر،
ل -ذلك أل -ي -ؤم أم-ام-ن-ا –د ك-بÒ
وه -ؤ ك -ي -ف نسش -اه-م ‘ ت-ط-ؤي-ر
أل- -ل- -غ- -ة ‘ ه- -ذأ أل- -زم -ن أل -ذي
أسش- - -ت - -ب - -دت ب - -ه أإ’ع Ó- -م - -ي - -ة
وأإ’لكÎونية ،بالنسشبة للمتحدثة
نسش -اه -م ‘ ت -ط -ؤي -ر أل -ل-غ-ة م-ن
خÓ- -ل ت- -ك -ريسض أسش -ت -ع -م -ال -ه -ا
وإأيجاد مقعد لها على منصشات
ألؤسشائط أإ’لكÎونية ،أ’نه طاŸا
أبتعدنا باللغة عن ألؤأقع وعن أŸمارسشة وعن أ’سشتعمال سشؤف
ينحصشر دورها ،كما أن أ’سشتعمال هؤ ألذي يحدد ألقيمة ألفعلية

للغة ،وألعربية هي لغة قؤمية ‘ أ◊قيقة تقؤل ألدكتؤرة عنيششل
وي-ت-ج-اوز مسش-ت-ع-م-ل-ي-ه-ا م-ل-ي-ار وه-ي م-رت-ب-ط-ة ب-ال-دي-ن ،ب-ال-قرآأن،
بالششعائر ألدينية مرتبطة بثقافة دينية وترأث ثقا‘ وفكري
عربي كب Òو’ Áكن لهذه أللغة أن تنهار كما أن ما تعانيه أللغة
من ضشعف هؤ بسشبب أن أهل أللغة ألعربية ’ يقدمؤنها بششكل
أفضشل و’ يقؤمؤن أŒاهها Ãا يجب أن يقام به أŒاه أي لغة.
ل -ذلك ف -اŸط -ل -ؤب أآ’ن ه -ؤ أن ن-ع-زز أسش-ت-ع-م-ال-ه-ا م-ن خÓ-ل
أŸع -اج -م أل -ق -ؤأم -يسض وت-ك-ريسض أل-ن-دوأت أإ’عÓ-م-ي-ة وأل-ن-دوأت
أأ’كادÁية بششكل دوري حتى تصشبح أللغة لغة ألناسض ،أ’ن ألعديد
من أللغات “كنت من مؤأكبة ألتطؤر أ◊ضشاري ألذي نعيششه ‘
فÎة وجيزة وأللغة ألعربية ألتي كانت ‘ عصشؤر مضشت هي حمالة
ألعلم ،حمالة ألثقافة ،حمالة ألفكر تسشتطيع كذلك أن تؤأكب أي
تطؤر علمي.
@ ألدكتور إأبرأهيم طبششي :قال ألدكتؤر ‘ ألدرأسشات
أل -ل -غ -ؤي -ة ‘ قسش -م أل-ل-غ-ة وأأ’دب
ألعربي إأبرأهيم طبششي أن أللغة
ألعربية ‘ هذأ ألعصشر و‘ ظل
ما يششهده من تطؤر رقمي ’
–تل أŸكانة ألتي تليق بها على
أعتبار أن أللغة أإ’‚ليزية هي
ألتي –تل هذه ألفضشاءأت ،كما
أن حيز أ’سشتعمال بالنسشبة للغة
ألعربية ﬁدود جدأ وهذأ ما
يفرضض على أتباعها أن يبذلؤأ
جهؤدأ كبÒة من أجل ألرقي بها
لتصشبح لغة عاŸية ،لغة للبحث ،لغة للحضشارة وألعلم وإأن كان هذأ
يرتبط ‘ جانب آأخر بأان تخلف أللغة من تخلف أهلها ،فإاذأ
ت -ق -دم -ؤأ ت -ق -دمت ل -غ -ت -ه-م م-ع-ه-م وم-ع ذلك ف-ه-ذأ ي-ف-رضض ع-ل-ى
أŸتكلم Úبها أن يبذلؤأ جهدأ كبÒأ ‘ سشبيل ألرقي بها.
إأن ما تعا Êمنه أللغة ألعربية حسشب ألدكتؤر طبششي هؤ أن ما
يبذل من بحث علمي ‘ تطؤيرها و‘ إأيجاد أŸصشطلح ألعلمي
Ÿا يقابل أŸنتجات ألعلمية وأŸكتششفات ألتكنؤلؤجية ’ يزأل
ﬁدودأ ،إأذ يرجع أأ’مر فيه إأ ¤جهؤد أأ’فرأد و’ يرجع إأ¤
جهؤد أÛامع ومن أŸؤؤكد أن أ÷هؤد ألتي تثمر ويكؤن لها
أث- -ره- -ا أŸع -ت Èه -ي ج -ه -ؤد أÛام -ع ول -ذلك ي -فÎضض ‘ ه -ذه
ألبحؤث وأ’جتهادأت أن ’ تبقى ششخصشية وفردية وإأ‰ا أن تكؤن
‘ ششكل فرق و‘ ششكل ›امع وهيئات.
مضشيفا أن هناك جهؤد بذلت من أجل ترسشيخ أللغة ألعربية،
هذه أ÷هؤد بعضشها يحسشب ‘ صشالح أإ’رأدة ألسشياسشية للدولة
ألتي أنتهجت سشياسشة تعريب أŸدرسشة أ÷زأئرية وإأ ¤غ Òذلك،
ولكن ’زأل يتطلب أأ’مر أŸزيد من أ÷هد من أجل إأعطاء أللغة
ألعربية وهي أللغة ألرسشمية مكانتها أ◊قيقية بتعميم أسشتخدأمها
‘ جميع ›ا’ت أ◊ياة.
ألدكتور أحمد بلخضشر :بالنسشبة ألدكتؤر ‘ قسشم أللغة
وأأ’دب ألعربي أحمد بلخضشر فإانه Ÿا كان ألفكر ألعربي متطؤر
أزدهرت أللغة و“ثلت ‘ أنها أحتؤت جميع ألعلؤم وأŸعارف
ألكؤنية Ãا فيها ألطب وألهندسشة وألفلسشفة وŸا تخلف أهلها
وتأاخروأ عن ألركب تخلفت ،وبالتا‹ فاأ’مر يبدأ من أن نطؤر
فكرنا لتحتؤيه لغتا –يقؤل أŸتحدث– ،ويرى أنه ’بد من بذل
›ه -ؤدأت أك Èوألسش -ع -ي ل -ت -ط -ؤي-ر أل-ل-غ-ة ،مششÒأ إأ ¤أن م-رأك-ز
ألبحؤث –اول بقدر أإ’مكان ألتطؤير من أللغة ألعربية ودعمها
ح -ت -ى تصش -ب -ح ‘ مصش -اف أل -ل -غ -ات أ◊دي -ث -ة وأŸع-اصش-رة ،وذلك
Ãحاولة أÙافظة على أللغة وتطؤيعها حتى تؤأكب أ◊ضشارة
وتصشبح أللغة أأ’و ¤أو ألثانية ‘ ألعا.⁄

ألدكتورة غز’ن هاششمي لـ«ألششعب““:

بحاجة إا ¤جهود حتى –صسل على مركزية حضسورية ‘ هذا العا⁄
أك - -دت غ - -ز’ن ه - -اشش - -م- -ي ،أسش- -ت- -اذة
ب -ج -ام -ع -ة ﬁم -د ألشش -ري -ف مسش -اع-دي-ة
بسش -وق أه -رأسس ،ورئ -يسش -ة –ري-ر ›ل-ة
’دب -ي -ة وأل -ف-ك-ري-ة
““ج -ي -ل أل -درأسش -ات أ أ
أل -دول -ي-ة أÙك-م-ة ،أن أو ¤أل-ت-ح-دي-ات
ألتي توأجه أللغة ألعربية هي عزلتها
ع -ن أ’سش-ت-ع-م-ال أل-ع-ام ،مششÒة إأ ¤أن-ه-ا
ت- -ع- -ا Êأن- -حسش- -ارأ بسش- -بب م- -وضش -ع -ي -ت -ه -ا
أŸتعالية ‘ أÛتمع وألتي فرضشها سشياق
ﬁدد أسش-تسش-ه-ل أل-ع-ام-ي-ات على مسشتوى
مؤوسشسشات ألدولة.

عنابة :هدى بوعطيح
وقالت غز’ن هاششمي أن هذأ أأ’مر أدى إأ ¤أنحسشارها دأخل
أŸؤؤسشسشات أأ’كادÁية وبعضض أÛمعات ألتعليمية ،مؤؤكدة بأان
أل -ع -دوى أن -ت -ق -لت إأ ¤ق -اع -ة أل -درسض ع -ل -ى مسش-ت-ؤى أ÷ام-ع-ات
أ÷زأئرية ،حيث تقّدم أÙاضشرأت بالعامية بدعؤى تسشهيل
ألعملية ألتعليمية وإأيصشال ألرسشالة وتبليغها إأ ¤عدد أك Èمن
ألطÓب ،هذأ أ’سشتسشهال أو هذه أل ّصشبغة ألّتÈيرية وضشعت أللغة
ألعربية ‘ مأازق وتأاّزم ،ما يفرضض إأعادة صشياغة ألؤعي ألعام Ãا
يحسشسض بأاهميتها وضشرورة أ◊فاظ عليها.
وأضشافت أŸتحدثة أن ثا Êهذه ألتحديات أ’سشتعارة أللغؤية،
من خÓل هيمنة مصشطلحات غÒية منبثقة من سشياق مغاير،
وهذأ دليل على أنتششار عقلية ألتطابق ،وهي نتيجة فعلية لؤجؤد
ألتحدي أأ’ول ،مششÒة إأ ¤أن هذه أ’زدوأجية ألثقافية رغم أّنها
تّدعي أحÎأم ألتعدد إأّ’ أّنها تضشمر أحادية فكرية هي نتاج
ÓمÈيالية ألنفسشية وألثقافية ،حيث تطالب بتهميشض ألعربية
ل إ
بدعؤى ضشعف طاقتها أ’سشتيعابية وضشرورة تغيÒها بلغة أكÌ
تطؤرأ.

الّدعاوى اŸتحاملة علـى اللّغة العربية تهدف إا ¤خلق هوية مسستعارة
وط -ال -بت أأ’سش -ت-اذة ه-اشش-م-ي بضش-رورة أ’ن-ت-ب-اه إأ ¤أل-دع-اوي
أŸتحاملة على أللغة ألعربية ،وألتي تّدعي تخّلفها وعدم قدرتها

ع -ل -ى أسش -ت -ي -ع-اب ألشش-روط أ◊ضش-اري-ة أآ’ن-ي-ة
ومؤأكبة ألتطؤر ،حيث أّنها تهدف إأ ¤إأرباكها
وم-ن ثّ-م-ة أل-قضش-اء ع-ل-ي-ه-ا ب-ه-دف خ-ل-ق ه-ؤية
مسشتعارة.
غز’ن هاششمي أكدت بأان أŸتمّعن ‘ وأقع
أل-ع-رب-ي-ة ي-ل-ح-ظ أل-ك-ث Òم-ن أÛازر أل-لغؤية،
ل-ت-ك-ؤن ل-غ-ة ه-ج-ي-ن-ة مششّ-ت-ت-ة ه-امشش-ي-ة منفلتة
معياريا ،لغة مزيج من أللهجات وأللغات تعÈ
عن أزمة على مسشتؤى ألؤعي أ÷معي ،يحاول
أل-ب-عضض حصش-ره ‘ أل-ط-اق-ة أ’سش-ت-ي-ع-اب-ي-ة م-ن
أجل ألتغطية على وأقعها أ◊قيقي.
وترى بأان أللغة ألعربية –تاج إأ ¤ألكثÒ
م- -ن أ÷ه- -ؤد ح- -ت- -ى –صش- -ل ع -ل -ى م -رك -زي -ة
حضشؤرية ‘ هذأ ألعا ،⁄وألتي Áكن إأجمالها ‘ آألية أ’سشتيعاب
بششرط ألÎفع عن أ’بتذأل ،و‘ آألية أ’نتقاء أو أ’نتخاب ،حيث
م -رأع -اة ألسش -ي -اق أ◊ضش -اري وك -ذأ أÿصش -ؤصش -ي -ة أ’ج-ت-م-اع-ي-ة،
وأشش -ارت أŸت -ح -دث -ة إأ ¤أن أل-ن-ه-ؤضض ب-ل-غ-ة ألضش-اد ب-الÎف-ع ع-ن
ألسشطحية وأ’بتذأل وعدم أسشتخدأم ألعاميات ،مششÒة إأ ¤أنه ’
يؤجد لغة بحمؤلة حضشارية ‘ ألعا ⁄ليسض ‘ أسشتطاعتها تقدË
رؤويتها ،وقالت صشحيح أنها سشتتحّيز للنسشق أ◊ضشاري ألذي ولدت
فيه ،إأ’ أنها تسشتطيع “رير رسشائلها ونششرها على نطاق وأسشع
بششرط أ’سشتيعاب ألعق ÊÓغ ÒأŸسشتلب.
وقدمت غز’ن هاششمي مثا’ عن أÿطاب أإ’عÓمي ،قائلة
بأانه كأاي خطاب إأنسشاÁ Êكن للغة ألعربية أن تقدمه بششكل جيد
إأذأ كان ألÎكيز فيه على ألقضشايا أإ’نسشانية ألتي تهم ألفرد
وأÛتمع ،مؤؤكدة ‘ سشياق حديثها بأان ألصشحافة أ÷زأئرية
أŸكتؤبة وألسشمعية ألبصشرية ،أسشهمت ‘ صشنع رأهنية مششؤششة
بسشبب أ’غÎأف من قامؤسض ألششارع ،وحجتها ‘ ذلك مرأعاة
أأ’ذوأق ومسشايرة مسشتؤى أŸتلقي ،وقالت بأان أللغة أŸقدمة
أق-رب إأ ¤أل-ع-ام-ي-ة ،م-ن-ت-ه-ك-ة وم-ب-ت-ذل-ة وسش-طحية عارضشة مليئة
باأ’خطاء ،وأششارت إأ ¤أنه ’ يجب أن نعّمم أ◊كم فهناك
ألعديد من أÛهؤدأت ألتي بذلت مؤؤخرأ من أجل خلق صشحافة
نؤعية ،وألدليل ظهؤر بعضض أÙاو’ت أ÷ادة ـ حتى وإأن  ⁄تكن
كافية ـ على مسشتؤى أ÷رأئد وألقنؤأت أÿاصشة وألتي –فظ
بعضض ماء ألؤجه.

ﬁليـ ـ ـ ـ ـات
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منعرجات « أŸؤت »نقاط سسؤدأء ‘ شسبكة ألطرق ألؤطنية

غياب التهيئة واŸتابعة يخلف اŸزيد من الضسحايا
أŸسســـؤؤوليــــــة
’ تقع على ألسسائق فقط

 20نقط ـ ـ ـة سس ـ ـ ـ ـوداء
تهـدد حيـاة السس ـائقـÚ
وواŸسسساففرين وا ـ Ÿـارةبببـاتنة

كلمة ألعدد

سسوء تقدير

جمال أوكيلي

م - -ا ت - -زال ب - -عضض اŸن- -ع- -رج- -ات اÿطÒة
ب-ط-رق-ن-ا ت-ق-ت-ل أاصص-ح-اب اŸركبات ﬁدثة
ك- -ذلك إاصص- -اب- -ات ت- -ق- -ع- -د الشص -خصض ج -راء
ا◊وادث ‘ ت - - -لك ال - - -ن - - -ق- - -اط السص- - -وداء،
اŸع - -روف- -ة ع- -ن- -د اÿاصض وال- -ع- -ام ،ل- -ك- -ن
لسصف ،فإان كل األصصوات اŸطالبة بإاعادة
ل أ
النظر ،ومراجعة هذه اŸواقع ﬁل هذه
ال -ت-ن-ب-ي-ه-ات اŸت-واصص-ل-ة ّ– ⁄رك ا÷ه-ات
اŸسص -ؤوول -ة م -ب -اشص -رة ع -ل -ى ت -لك اŸنشص -آات
وب -خ -اصص -ة مصص -ال -ح األشص -غ -ال ال -ع -م -وم -ي-ة

بجاية

نفـ ـق خراطـ ـة مـ ـازال
يودي بحي ـاة النّـ ـاسس

بالوليات.
وكل التقارير الصصادرة عن أاك Ìمن جهة تعمل ‘ اŸيدان تشص Òصصراحة إا¤
أان منحنى حوادث اŸرور ‘ تصصاعد متزايد ‘ جهات ّﬁددة جدا ،حصصدت
الكث Òمن األرواح وما تزال مصصدر حزن للعائلت جراء ما يصصلهم من أاخبار
عن تعرضض األفراد هناك إا ¤شصتى العاهات.
ويعود كل ذلك ،إا ¤غياب حد أادنى من اŸتابعة اŸيدانية من قبل اŸكلفÚ
بتشصخيصض حالة الطرق ع Èالوليات والتي لبد من القول بأانها مÎوكة
◊الها لكل من Áر عليها ل يتوقف عن التعاليق اÛانية بسصبب ذلك اإلهمال
اŸلحظ وسصوء تقدير عواقب التصصميم الهندسصي و‘ كث Òمن األحيان
نسصجل انزلقات للسصيارات كون السصائق ل يراعي ا÷اذبية اŒاه خارج
الطريق حتى يجد نفسصه ‘ ا◊واف ..وهذا ما يصصادفه أاصصحاب السصيارات
‘ الطريق السصريع ..عندما ل يفكرون ‘ تقليصض السصرعة ومع هذه «النشصوة»
يكون مصصÒه معروفا.
ومن خلل اŸلف الذي أامامنا نحاول أان نطلع على ما يجري ‘ ولياتنا من
خلل مراسصلينا ‘ ع ÚاŸكان بخصصوصض ما يسصمى بالنقاط السصوداء التي

أاصصبحت معروفة لدى مصصالح الدرك ،األمن ،أاو عند اŸواطن ،Úغ Òأانه وإا¤
يومنا هذا ما تزال دار لقمان على حالها ،ونعني بذلك وقوع اŸزيد من
حوادث اŸرور اŸميتة عائلت بأاكملها تذهب ضصحية هذه اŸنعرجات ‘
طرقنا.
وإان كّنا يوميا نرافق ا÷هات اıتصصة ‘ قراءة ما تنشصره من تفاصصيل عن
إاحصصائيات ما يقع ‘ طرقنا وفق العينة األسصبوعية ،فإان اإلشصكال اŸقابل ‘
هذا التشصخيصض الدقيق اŸبني على أارقام بارزة هو أان ا÷هات األخرى
اŸعنية بقراءة ما يطرح عليها  ⁄تِع حتى اآلن هذه الرسصالة ‘ مضصامينها
البعيدة اŸدى  ..أاي البحث بالشصكل اŸطلوب ‘ هذا الرتفاع اıيف لعدد
القتلى وا÷رحى.
وهكذا بقيت اŸسصأالة تقنية بحتة دون أان –دث ذلك التفاعل اŸطلوب بÚ
ما ينبغي القيام به وهذا ما ترك بقاء ا÷ميع ‘ هذا اŸربع القائم على
اŸعاينة والتقييم ،لذلك فإان الكرة ‘ مرمى كل تلك اŸصصالح اŸكلفة
باألشصغال العمومية قصصد إاعادة النظر ‘ عملها اŸيدا Êوهذا باÿروج من
اŸكاتب والتوجه إا ¤الواقع وهذه هي اŸهام اıولة لها.
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 17نقطة سشوداء بطرق تيبازة العام اŸنصشرم

العنصسر البشسري هو اŸسسؤوول اŸباشسر

بجاية

نفق خراطة مازال يودي بحياة الّناسس

ي-ع-ت Èن-ف-ق خ-راط-ة ال-واق-ع ع-ل-ى الطريق الوطني
ع-ل-ى ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رقم  ،09ال -ذي ي -رب -ط بÚ
وليتي بجاية وسشطيف من النقاط السشوداء التي
تشش -ه -د وق -وع ح-وادث م-رور خ-طÒة ت-ودي ب-ح-ي-اة
عششرات الضشحايا وا÷رحى سشنويا ،حيث تدهورت
‡ا ينذر باÿوف والقلق على
هذه اŸنششأاة الفنية ّ
حياة مسشتعمليه.

لرواح وسشبّبت الكث Òمن اŸتاعب الصشحية Ÿسشتعملي
أاحصشت ÷نة ولئية ﬂتصشة  17نقطة سشوداء حصشدت العديد من ا أ
ن تزامن
الطريق خÓل العام اŸنصشرم واقÎحت خÓلها عّدة حلول تقنية للقضشاء عليها والتصشدي لتداعياتها السشلبية ،ال أا ّ
الفÎة مع مرحلة ترششيد النفقات حال دون اتخاذ إاجراءات عملية كفيلة بإارجاع المور ا ¤نصشابها من طرف مصشالح
لشش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ،لسش-ي-م-ا وأاّن م-ع-ظ-م ت-لك ال-ن-ق-اط ع-ب-ارة ع-ن م-ن-ع-رج-ات خ-طÒة واك-تفت ذات اŸصشالح بوضشع ‡هÓت
ا أ
واششارات عمودية وأاخرى أافقية للتقليل من هول ا◊وادث اŸميتة التي أاضشحت تششّكل عنوانا دائما لتلك النقاط ومن ثمّ فإانّ
جل هناك دوريا بالرغم من النخفاضض اÙسشوسض ‘ وتÒتها ،ويبقى ا◊ل
اÿطر ل يزال داهما ول تزال ا◊وادث تسش ّ
لول ﬁم-د مشش-ال-ي-خ ،ي-ك-م-ن ‘ ال-ت-وع-ي-ة
لم-ث-ل حسشب اŸك-ل-ف ب-العÓ-م Ãدي-ري-ة ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة اÓŸزم ا أ
اŸسش -ت -ع -ج-ل وا أ
والتحسشيسض لفائدة مسشتعملي الطريق وسشائقي اŸركبات من حيث خطورة تلك النقاط وضشرورة توخي ا◊يطة وا◊ذر عند
العبور عÈها.
تيبازة :عÓء ملزي
غ Òأاّن ما يششاع عند عامة الناسس ببعضس
هذه اŸسشالك اÿطرة كون بعضشها يقطنها
ع- -ا ⁄ا÷ن ال- -ذي ي- -تسش ّ-ب -ب ‘ إا◊اق األذى
لÓنسشان ‘ ظروف ل تكون عادية ‘ الكثÒ
من ا◊الت ولسشيما حينما يكون السشائق
يسش Òبسشرعة منخفضشة فيحصشل له مكروه
وتتعرضس مركبته لÓنحراف كما قد يصشل
المر ا ¤تسشجيل جرحى وموتى ‘ حوادث
اخرى كما يعتقد بعضس السشائق Úبأاّن أاسشباب
ا◊وادث ل ترتبط بهم اطÓقا ،وأاّنها خارجة
عن نطاقهم بحيث أاّنهم ل يؤومنون اطÓقا
بالتقارير التي تشش Òا ¤كون النسشبة الكبÒة
من ا◊وادث ترجع ا ¤العنصشر البششري وأانّ
نسشبا ضشئيلة أاخرى لها عÓقة بحالة الطريق
وحالة اŸركبة ،ومن ثّم فإاّن السشائق كثÒا ما
يلجأا لربط ما يحصشل له بالطريق بأاذى ا÷ن
ال -ذي -ن ي -ق -ط -ن -ون ب -عضس اŸن -اط-ق ألسش-ب-اب
ﬂتلفة كما تنزف دماء بها بغ Òوجه حق
وذلك ما حصشل خÓل العششرية السشوداء التي
م ّ-رت ب -ا÷زائ -ر وق -د ت -رت -ب-ط ه-ذه ال-ف-ك-رة
ب- - -اسش- - -ب- - -اب اخ- - -رى ل ي - -درك - -ه - -ا ال أاه - -ل
الختصشاصس.
وت -ع -ل -ي -ق -ا ح -ول ه -ذا الع -ت -ق-اد الشش-ائ-ع ‘
الوسشط الششعبي لسشيما حينما يتعّلق األمر
ب -ب -عضس اŸسش -الك ،ف -ق-د أاشش-ار إام-ام مسش-ج-د
تيزي لعزيب ﬁمد ششرفاوي ا ¤أانّ ا÷ّن
خلق لوظيفة “اثل تلك التي خلق من أاجلها
النسشان وأاّن ا÷ّن ليسس مكلفا وليسس ﬂول
بالتسشبب ‘ أاذى النسشان وليسس له سشلطان
على العبد ،وبالتا‹ تبقى هذه األماكن التي

تك Ìبها حوادث اŸرور غ Òمعنية بأاذى
ا÷ن وإا‰ا تعود أاسشباب حوادث اŸرور ا¤
العنصشر البششري بالدرجة األو ،¤لسشيما وأاّن
النسش-ان م-كّ-رم ب-ال-ع-ق-ل ل-ت-م-ي-ي-ز األمور التي
تهلكه من غÒها ،كما اّن الله تعا ¤حّرم
العتداء على النفسس بالقتل والتنكيل ،و‡ا
جاء عن موضشوع الطريق ‘ ششرعنا كونه
فضشاء يتسشاوى فيه الناسس ‘ ا◊قوق وÁنع
ف- -ي- -ه- -ا ال- -تسش- -بب ‘ أاذى اآلخ- -ري- -ن وÁك- -ن
ت -ل -خ -يصس ذلك ‘ أارب -ع ن-ق-اط ت-ع-ن-ى أاوله-ا
با◊ق ‘ اسشتعمال اŸركبات لسشلك الطريق
‘ آامان وبدون تكبّر ول ّŒبر وتعنى الثانية
ب- -ت -ط -ب -ي -ق أاح -ك -ام ا÷ن -اي -ات ع -م -ا –دث -ه
اŸرك- -ب- -ات م- -ن أاضش- -رار ول ي -ع -ي م -ن ه -ذه
اŸسش- -ؤوول- -ي -ة ال ا◊الت اÿاصش -ة وت -ت -ع ّ-ل -ق

ال -ن -ق -ط -ة ال -ث-ال-ث-ة بضش-رورة احÎام ال-ق-وانÚ
اŸت- -ع- -ل- -ق -ة ب -اŸرور م -ن م -ن -ط -ل -ق ال -ع -م -ل
باŸصشالح اŸرسشلة وتعنى النقطة الرابعة ‘
متابعة اŸتسشبب ‘ الضشرر دون غÒه وهي
نقاط Œمع على مراعاة اŸصشلحة العامة
عند حصشول حوادث مرورية على مسشتوى
ال -ط -رق -ات وك -ون اŸصش -ل -ح -ة اŸرسش-ل-ة ه-ي
اللتزام باŸسشؤوولية اŸلقاة على عاتق العابر
ل -ل -ط -ري -ق ،وÁك -ن رب -ط ح -رك-ة اŸرور عÈ
الطرقات بالقاعدة الششرعية الششهÒة التي
تؤوّكد على أاّنه ل ضشرر ول ضشرار و ÈŒكّل
مسشتعمل للطريق على –ّمل قدر كب Òمن
اŸسشؤوولية وعدم إالقاء اللوم على اآلخرين
سشواء تعّلق األمر بعا ⁄اإلنسس او حتى عا⁄
ا÷ّن مع تثبيت العتقاد بأان ا÷ن ل يسشيطر
على النسشان ال ‘ حالت نادرة وﬁدودة
لعÓقة لها Ãواقع اقامة ا÷ن التي طردت
من األرضس نحوالبحار واÙيطات قبل أان
يلج البششر على األرضس اليابسشة ،ومن ثمّ فإاّنه
بقدر اعتقاد مسشتعمل الطريق بأاّن ا÷ّن ل
دخ -ل ل -ه ‘ ه -ذه ال -قضش -ي -ة ب-ق-در م-ا ّ Œن-ب
حوادث اŸرور ألّنه سشيصشبح ‘ هذه ا◊الة
أاك Ìقدرة على –ّمل مسشؤوولياته ‘ احÎام
القواعد والضشوابط اŸتعلقة باŸرور دون
التسشبب ‘ إازهاق األرواح والتسشّبب ‘ ا◊اق
األذى باآلخرين ،وتبقى األسشباب اŸباششرة
‘ تلك ا◊وادث تتعّلق أاسشاسشا بعدم احÎام
الشش- -ارات اŸروري- -ة والسش- -رع- -ة اŸف- -رط- -ة
وتعّمد ا◊اق األذى بالغ Òبعيدا عن واقع
احÎام السش الكونية من جهة واحÎام الغÒ
من جهة ثانية وهوالحتمال األقوى ◊صشول
ا◊وادث.

عششرة أاماكن ﬂيفة ببومرداسض

‘ شسعاع ﬁدود تقدر نسسبة ا◊وادث بـ ٪ ٣0

ت-وسّش-عت ح-وادث اŸرور اŸسش-ج-ل-ة يوميا
ب - -ط - -رق ب - -وم - -رداسض بشش - -ك - -ل ﬂي - -ف
و–ولت إا ¤ح -ديث السش -اع -ة وقضش-ي-ة
م ّسش -ت ا÷م -ي -ع بسش -بب ح -ج-م اÿسش-ائ-ر
اŸادية والبششرية التي تتسشبب فيها آالة
اŸوت عÈه - - - - -ا ،ورغ- - - - -م ﬂت- - - - -ل- - - - -ف
لج- -راءات ال- -ردع- -ي- -ة وال- -ق -ان -ون -ي -ة
ا إ
اŸت- -خ- -ذة ل- -ل- -ح ّ-د م -ن -ه -ا وك -ب -ح ج -م -اح
اŸت- -ه- -وري- -ن م -ن السش -ائ -ق Úوا◊م Ó-ت
لعÓمية والتحسشيسشية بالتنسشيق مع
ا إ
ا÷م-ع-ي-ات ،ق-ط-اع الÎب-ي-ة وال-فاعلÚ
إال أان الظاهرة مسشتمرة و ⁄تنفع معها
التداب ÒاŸتخذة..
بومرداسض..ز /كمال
على مسشافة تصشل إا 1774 ¤كلم“ ،تد ششبكة
ال -ط -رق ب-ولي-ة ب-وم-رداسس م-ا ب Úال-وط-ن-ي-ة،
الولئية والبلدية وهي تÎاوح ‘ حالتها ما
ب ÚاŸق -ب -ول -ة واŸت -ده-ورة وح-ت-ى اÿطÒة
على سش ÒاŸركبات بسشبب كثÒة اŸطبات
وا◊فر ،خاصشة بالنسشبة للطرقات الولئية
والبلدية التي تفتقد ألششغال التهيئة ‘ بعضس
اŸقاطع الناجمة عن النزلقات وكثÒا ما
كانت سشببا ◊وادث مرور مؤوسشفة ،لكن من
خÓل اإلششكالية اŸطروحة ‘ هذا اŸلف
 ⁄تعد حالة الطرق السشيئة هي الوحيدة التي
قد تكون مصشدرا ◊وادث اŸرور ،بل أان
القضشية اŸطروحة هي –ّول بعضس اÙاور

من الطرق ا÷يدة وحتى ا◊ديثة ال‚از
إا ¤مصش -رح ي -وم -ي ل-ل-ح-وادث اŸم-ي-ت-ة ح-ت-ى
أاخذت باقتدار تسشمية النقاط السشوداء ‘
مصش -ط -ل -ح وسش -ائ-ل اإلعÓ-م وأام-ن ال-ط-رق-ات
وحتى ا÷معيات اŸهتمة Ãكافحة الظاهرة
والتقليل منها.
م -ن ه -ذا اŸن -ط-ل-قÁ ،ك-ن اإلشش-ارة ب-ال-ق-ول
واسش -ت -ن -ادا إا ¤اإلحصش -ائ -ي -ات اŸق -دم-ة م-ن
ط -رف مصش -ل -ح -ة أام -ن ال -ط -رق ل-ل-م-ج-م-وع-ة
القليمية للدرك الوطني بولية بومرداسس،
فإان ششبكة الطرق بالولية تتوزع بها حوا‹
عشش -ر ن -ق -اط سش -وداء أارب -ع م -ن-ه-ا ‘ م-ق-ط-ع
ال- -ط- -ري- -ق السش- -ي- -ار شش- -رق غ- -رب ب- -ب- -ل- -دي- -ة
الربعطاشس على مسشافة  32كلم فقط ابتداء
من اıرج الغربي لنفق بوزقزة ‘ اŒاه
ال- -ع- -اصش- -م- -ة وتشش- -م- -ل ن- -ق- -ط- -ة جسش -ر أاولد
وا‹ ،حي أاولد منصشور ،حوشس بÒة ودوار
البÓعدية ،حيث يتّم تسشجيل سشنويا عششرات
ا◊وادث ‘ هذا اŸقطع قدرتها مصشالح
الدرك الوطني بنسشبة  30باŸائة من عدد
ا◊وادث اŸسشجلة بالولية و 35باŸائة من
›م -وع ال -وف -ي -ات ال -ت -ي خ -ل -ف -ت -ه -ا ح-وادث
اŸرور.
ك -م -ا ت -ت -وزع ع -دة ن -ق-اط سش-وداء أاخ-رى عÈ
الطرق الوطنية الرئيسشية التي تعّبر الولية
منها منحدر بن عجال بإاقليم بلدية بودواو
وم -ن -ح -در ب-ورن-ان اŸع-روف Ãن-ط-ق-ة ال-ل-وز
بالثنية على مسشتوى الطريق الوطني رقم ،5

منحدر واد الليم بحي الصشغÒات بالطريق
ال- -وط -ن -ي رق -م  24السش -اح -ل -ي ال -راب-ط بÚ
ع -اصش -م -ة ال-ولي-ة ودلسس ،إاضش-اف-ة إا ¤ن-ق-ط-ة
سشوداء أاخرى خطÒة تسشجل يوميا حوادث
مرور تتواجد على مسشتوى الطريق الوطني
رق- - -م  12ال -راب -ط ب Úال -ع -اصش -م -ة وت -ي -زي
وزوبقرية ششندر بإاقليم بلدية الناصشرية.
وقد ربط ﬂتصشون وتقنيون ‘ السشÓمة
اŸروري - -ة أاسش - -ب - -اب كÌة ا◊وادث ‘ ه - -ذه
اŸق -اط-ع السش-وداء إا ¤ال-ط-ب-ي-ع-ة ا÷غ-راف-ي-ة
ك - -اŸن - -ح - -درات اÿطÒة ال - -ت - -ي ت- -ن- -ت- -ه- -ي
Ãن- -ع- -رج- -ات ب -زاوي -ة دائ -ري -ة ،م -ع –م -ي -ل
السش-ائ-ق Úمسش-ؤوول-ي-ة ك-بÒة ف-ي-م-ا ي-ج-ري م-ن
›ازر يومية بسشبب السشرعة خاصشة بالنسشبة
لسشائقي الششاحنات الثقيلة الذين ل يلتزمون
بقانون اŸرور وتعمد ا◊مولة الزائدة عن
القانون والتهرب من إاخضشاع ا◊مولت إا¤
م -ع -ي -ار اŸي -زان ل -ت-ج-نب ﬂت-ل-ف اıاط-ر
اÙتملة وحماية أارواح اŸواطن Úاألبرياء،
وه -و م -ا يسش -ت -دع -ي تضش -اف -ر ج -ه -ود ج -م-ي-ع
اŸتدخل Úخاصشة مصشالح األششغال العمومية
لتجاوز هذه األزمة التي تتسشبّب ‘ عششرات
ال -وف-ي-ات سش-ن-وي-ا وت-ك-ب-د الق-تصش-اد ال-وط-ن-ي
م -ل -ي -ارات ال-دي-ن-ارات م-ع الÎك-ي-ز أاك Ìع-ل-ى
ضش-رورة ت-ع-زي-ز اŸن-ظ-وم-ة ال-ت-ق-ن-ية وششروط
السشÓمة اŸرورية بالطرق ومعا÷ة مسشببات
ا◊وادث ب -اŸق -اط -ع السش -وداء ل -ل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن
حجم اÿسشائر البششرية واŸادية.

بجاية :بن النوي توهامي
و‘ هذا الصشدد ،يقول صشاحب ششاحنة« :ظن ا÷ميع أان
م -ع -ان -اة مسش -ت -ع -م -ل -ي ه -ذا ال -ط -ري -ق ق-د ّح-لت م-ع ن-ه-اي-ة
الثمانينات بعد إا‚از هذا النفق ،وعدم القدرة على توسشعة
الطريق القد Ëبفعل ضشيقه ومنعرجاته وتسشاقط ا◊جارة
‡ا شش ّ -ك -ل خ -ط -را ح-ق-ي-ق-ي-ا ع-ل-ى أاصش-ح-اب
م -ن األع -ل -ىّ ،
العربات بجميع أانواعها.
تفاجأا ا÷ميع عندما ظهرت بوادر معاناة جديدة أاخرى،
بكارثة ﬁدقة بسشبب عدم تنظيف النفق وإاصشÓح أاو تبديل
اإلنارة ومعدات التهوية ،فضش Óعن اسشتعمال الطÓء ووضشع
رادارات بداخله لضشمان اŸراقبة حركة السش Òوفق تقنيات
حديثة ،حيث أاّن الّنفق ا◊ا‹ يششهد تسشّربا اŸياه عÈ
التششققات خاصشة مع تسشاقط األمطار ما يجعل الطريق
ز÷ا ويتسشبّب ‘ العديد من حوادث اŸرور بداخل النفق،

لغلفة اŸالية الكبÒة لتحسشينها
رغم ا أ

 20نقطة سسوداء بشسبكة الطرق بو’ية باتنة تهدد حياة السسائق ÚواŸسسافرين واŸارة
لخ Òالذي ششهده الطريق الوطني رقم  ‘ 03ششقه الرابط ب Úبلديتي ع Úالتوتة و تيÓطو والذي
أاعاد حادث اŸرور ا أ
خلف مصشرع عائلة بأاكملها من بلدية بيطام ،ا◊ديث حول وضشعية طرق ولية باتنة ،والنقاط السشوداء اŸنتششرة فيها
والتي غالبا ما تتسشبب ‘ حوادث مرور قاتلة ،حيث تطالب فعاليات اÛتمع اŸد Êبالولية من السشلطات الولئية وجوب
التدخل لتهيئة هاته النقاط السشوداء خاصشة تلك اŸتعلقة بضشرورة ا‚از ﬁولت مرور جديدة وطرق إاضشافية خاصشة
تلك اŸزدوجة كالطريق الوطني رقم  03ب Úع Úالتوتة وبريكة على مسشافة  53كلم والذي يحتاج لطريق مزدوج وهو
لخÒة لباتنة – ⁄قق
لششغال العمومية والنقل عبد الغني زعÓن ا أ
اŸششروع الذي سشيبقى حلما خاصشة وأان زيارة وزير ا أ
هذا ا◊لم.
باتنةŸ :وششي حمزة

كشش- -فت مصش- -ادر رسش- -م -ي -ة م -ن م -دي -ري -ة
األشش -غ -ال ال -ع -م -وم -ي-ة ل-ولي-ة ب-ات-ن-ة ،ع-ن
تسش- -ج- -ي- -ل أازي- -د م- -ن  20ن-ق-ط-ة سشوداء
وخطÒة بششبكة الطرقات بولية باتنة،
أاغلبها خطÒة وتهدد حياة السشائق،Úعلى
غرار الطريق الوطني رقم  3الذي يربط
 8بلديات ،واعتمدت ذات اŸصشادر على
إاحصشائيات مصشالح الدرك الوطني و التي
تسشجل يوميا العديد من حوادث اŸرور
ال-ق-ات-ل-ة ك-م-ا ي-ت-م-ي-ز Ãن-ع-رج-ات خ-طÒة
وي -ف -ت -ق-ر إلشش-ارات اŸرور ع-ل-ى مسش-ت-وى
ﬂارج اÙاجر بإاقليم بلدية ع Úالتوتة
التي تعرف حركة مرور مكثفة ،ونفسس
الششيء بالنسشبة للطريق الوطني رقم 78
الرابط ب 10 Úبلديات غرب ولية باتنة،
ويعرف ششقه الرابط ب Úبومقر وبريكة
ح- - - -وادث م - - -رور ‡ي - - -ت - - -ة ،إا ¤ج - - -انب
اŸن - -ح - -درات اÿطÒة ع - -ل- -ى مسش- -ت- -وى
الطريق الوطني  77الرابط ب Úباتنة و
مروانة ،وبا÷هة الششرقية للولية يعتÈ
الطريق الوطني رقم  87ببلدية تيغرغار
مششكلة تؤورق السشائق ÚواŸارة على حد
سشواء بسشبب تسشاقط الصشخور.
ازدواجية الطريق مطلب سشائقي الطريق
الوطني رقم  03ب Úع Úالتوتة وبريكة
بدورها عضشو اÛلسس الششعبي الولئي
لباتنة السشيدة جميلة قتالة أاكدت ÷ريدة
«الششعب» أان اŸششكلة اŸطروحة بحدة
‘ ق -ط -اع األشش -غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ال-ولي-ة،
موجودة على مسشتوى الطرقات البلدية
اŸهÎئة ،حيث أافادت بإاحصشاء اÛلسس
الشش- -ع -ب -ي ال -ولئ -ي ألزي -د م -ن  11نقطة
سشوداء ببلدية عيون العصشاف ‘ ،Òنقطة
ال -ت -ق -اط -ع ب Úال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م 88
ب-ال-ط-ري-ق ال-ب-ل-دي م-ري-ال ،وب-ل-دية جرمة
عند تقاطع الطريق الولئي  165مع خط
السش- -ك- -ة ا◊دي- -دي- -ة وال -ط -ري -ق ال -ب -ل -دي
اŸع- -ذر ،إاضش -اف -ة إا ¤ال -ن -ق -ط -ة السش -وداء
اŸتواجدة بتقاطع الطريق الوطني رقم
 78مع الطريق البلدي ع Úالدفيلة ببلدية
بيطام وهو ما يÓحظ ببلدية ع Úالتوتة
ع -ن -د ت -ق -اط -ع ال -ط-ري-ق ال-ولئ-ي رق-م 13
بالطريق البلدي اŸؤودي إا ¤بني فضشالة،
وب-ب-ل-دي-ة ال-قصش-ب-ات ع-ن-د ت-ق-اطع الطريق
رقم  10مع الطريق الولئي رقم  9التي
صش-ن-فت ك-ن-ق-ط-ة سش-وداء إاضش-اف-ة ل-ب-ل-ديات
ا÷زار ،عزيل عبد القادر ،أاولد عمار
Ãنطقة بريكة.
ورغ -م اÛودات ال -ك -بÒة ال -ت -ي ت-ب-ذل-ه-ا
ا÷هات اŸعنية لتحسش Úوضشعية ششبكات
الطرق بباتنة من خÓل األغلفة اŸالية
الضشخمة اıصشصشة لذات الغرضس ،على
غرار  1200مليار سشنتيم وجهت لتهيئة
وإاصشÓ- -ح شش- -ب- -ك- -ة ال- -ط- -رق -ات ال -ولئ -ي -ة
والوطنية ،لدعم الطرقات الوطنية على

مسش -اف-ة  54ك -ل-م ب-غÓ-ف م-ل-ي-اري-ن و200
مليون دينار فيما ” صشيانة  127كلم من
ال -ط-رق-ات وإا‚از خ-مسش-ة م-نشش-آات ف-ن-ي-ة
Ãل-ي-اري دي-ن-ار ،وت-ت-وزع شش-ب-ك-ة الطرقات
الوطنية ،الولئية والبلدية بالولية على
النحو التا‹  804.3كلم كرق وطنية 650.4
كلم ولئية  848.4كلم بلدية طرق غÒ
معبدة  1281.5كلم.
وبخصشوصس مششاكل ربط باتنة بالطريق
السشيار والذي من ششأانه وضشع حد ◊وادث
اŸرور اŸسش- -ج- -ل- -ة ف- -ق -د ” الشش -روع ‘
رب -ط -ه-ا ب-ال-ط-ري-ق السش-ي-ار شش-رق  -غ-رب
باÙول ع Èالطريق Úالوطني Úرقم 3
و 7على مسشافة  90كلم والذي رصشد له
غÓف ما‹ يقدر بـ 1.7مليار دينار حيث
Œري أاششغال ا‚از ربط طريق مزدوج
على مسشافة  20كلم ،حيث وقف وزير
القطاع مؤوخرا على وتÒة األششغال خÓل
زيارته لباتنة.
وت -ع -رف أاشش -غ -ال إا‚از ط-ري-ق ذي ط-اب-ع
سش -ي -اح -ي ي-رب-ط م-دي-ن-ة اŸع-ذر بسش-ي-دي
م -ع -نصش -ر ع Èال -ط -ري -ق ال-ولئ-ي رق-م 15
ت-ق-دم-ا م-ل-ح-وظ-ا ،ح-يث رصش-د ل-ل-مشش-روع
مبلغ  200مليون دينار ،كما سشمح الÈنامج
بدعم مششاريع الطرقات على مسشافة100
ك -ل -م ب-ال-ط-رق ال-وط-ن-ي-ة .28.31.7.86.87
فضش Óعن الطريق اŸزدوج على مسشافة
 40ك -ل -م ع Èال -ط -ري -ق ال-وط-ن-ي رق-م 03
والطرقات الوطنية رقم 3،28،31،77،78
وتعبيد الطرق على مسشافة  66كلم Ãدينة
لتكوت ،كما ششمل الÈنامج تضشيف السشيدة
ق -ت -ال -ة ج -م-ي-ل-ة صش-ي-ان-ة وإاع-ادة الع-ت-ب-ار
للطرق البلدية صشمن برامج ﬂططات
البلدية للتنمية على مسشافة  550كلم.
 111م -نشش -اة ف -ن -ي -ة ب -ال -ط -رق السش -ك-ان
ينتظرون اŸزيد
ويقدر عدد اŸنششات الفنية بـ 111منششأاة
ع 66 Èطريق ع Èالطرق الولئية ،و67
ع Èالطرق البلدية ،منها اثنتان ببلدية
إام -دوك -ال ب -ولي -ة ب -ات-ن-ة ” “وي-ل-ه-ا م-ن
اŸيزانية اÿاصشة بالولية  ،قصشد –سشÚ
شش-ب-ك-ة ال-ط-رق-ات وال-قضش-اء ع-ل-ى ال-نقاط
السش -وداء ال -ت -ي ك -انت ت-تسش-بب ‘ ح-وادث
م -رور ،ح -يث “ت -د اŸنشش -أاة األو ¤ع -ل-ى
مسشافة  100م Îوهذا على مسشتوى وادي
ال -زرزور ع Èال -ط -ري -ق ال-وط-ن-ي  70ليتم
ربط البلدية بولية مسشيلة بغÓف ما‹
قدره  130مليون دج ،أاما عن اŸنششأاة
ال-ث-ان-ي-ة وال-ت-ي ج-اءت ب-ع-د األضش-رار ال-تي
خ -ل -ف-ت-ه-ا األم-ط-ار األخÒة ،ن-ه-اي-ة ال-ع-ام
اŸاضشي ،والتي تسشببت ‘ خسشارة كبÒة
ل -ل -ط -ري -ق ال -راب -ط ب Úب -ل -دي -ة إام-دوك-ال
وصشول إا ¤بلدية طولقة بولية بسشكرة
،أاين ” إاعادة العتبار لها Ãبلغ قدر بـ80
مليون دج .
و كشش -فت مصش -ادر ع -ل -ي -م -ة م -ن م-دي-ري-ة
األشش -غ -ال ال -ع -م-وم-ي-ة ع-ن إال-غ-اء مشش-اري-ع
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ونأامل ‘ إايجاد حلول حماية حياة مسشتعمليه.
هذا وقد بادرت مديرية األششغال العمومية لولية بجاية،
مؤوخرا ،لغلق األنفاق التي “تد على طول  9كلم ،بهدف
إاطÓق أاششغال التهيئة والÎميم الرامية إا ¤عصشرنة األنفاق
‘ ›ال السشÓمة والتهوية واإلضشاءة ،حيث ” تسشخÒ
كافة اإلمكانيات الضشرورية ،ومنها  8مقاولت و 60عامÓ
من مديرية األششغال العمومية ،من أاجل تنظيف الأنفان
األتربة والدخان.
علما أانّ نفق خراطة فتح ‘ وجه حركة اŸرور سشنة ،1988
ويبلغ طوله  9كلم ،يلعب دورا أاسشاسشيا ‘ النقل الÈي ،حيث
“ر عÈه أازيد من  30أالف مركبة يوميا من بجاية إا ¤ولية
سشطيف ذهابا وإايابا ،ويعت Èمن أاك Ìاألنفاق خطورة على
اŸسشتوى الوطني ،ويلقب بنفق اŸوت بسشبب تزايد عدد
ضشحاياه سشنويا ،بسشبب حوادث اŸرور التي تقع داخله.
ألّنه يششكل خطرا حقيقيا على مسشتعمليه من أاصشحاب
السشيارات ،الششاحنات وا◊افÓت الذين يسشلكونه يوميا،
ك -ون -ه اŸسش -لك ال -وح -ي-د ل-ب-ل-وغ ال-ولي-ات اÛاورة م-رورا
بولية سشطيف ،حيث يفتقر لششروط السشÓمة اŸرورية،
كانعدام األضشواء والÓفتات إلرششاد السشائق Úفضش Óعن
ن-قصس م-ع-دات ال-ت-ه-وي-ة وال-تشش-ق-ق-ات ع-ل-ى ج-ان-ب-يه ،والتي
أاصشبحت مصشدرا للتسشربات اŸائية كلما سشقطت األمطار،
ما يجعل سشطح الطريق ز÷ا األمر الذي يؤودي إا ¤حوادث
خطÒة.

رئيسض مكتب أامن الطرق للدرك الوطني بتيارت:

طريق دوار شسميط بوقرطوفة من أاخطر ها بالو’ية
تعّد ولية تيارت من أاك Èالوليات التي “ّر بها الطرق الوطنية باŒاه ا÷نوب والششرق والغرب والششمال ،و–وز على ﬁولت
تسشهل السش Òدون الدخول إا ¤الوسشط ا◊ضشري للمدينة‡ ،ا يؤودي إا ¤سشيولة التنقل بالعربات ،أاما الثقيلة منها فهي ‡نوعة من
الدخول إا ¤اŸدينة حتى ل تعيق ا◊ركة.
تيارت :ع.عمارة
ورغم جميع هذه الجراءات ال ان ا◊وادث ل
تزال –صشد الرواح وتفسشد العتاد بسشبب حالة
الطرقات سشواء من حيث اŸنعرجات اÿطÒة
او انعدام ا◊واف.
ولط Ó-ع ال -ق -راء Ãخ -اط -ر ال -ط-رق وح-الت-ه-ا
ب- -ولي -ة ت -ي -ارت اŒه -ن -ا ا ¤م -ق -ر اÛم -وع -ة
الق -ل -ي -م -ي -ة ل -ل -درك ال -وط -ن -ي ل -ولي -ة ت -ي -ارت
وبالضشبط Ãكتب امن الطرق ،حيث اسشتقبلنا
رئ -يسس اŸك -تب ال -رائ -د ب -وب -درة ي-ح-ي-ى وال-ذي
افادنا بجميع اŸعلومات حول وضشعية الطرق
بجميع تراب الولية ‘ .البداية كششف الرائد
بوبدرة بأان ولية تيارت  9نقاط سشوداء تتسشب
‘ حوادث منذ سشنوات رغم اصشÓح اÿلل ‘
ب-عضش-ه-ا وان األسش-ب-اب ال-رئ-يسش-ي-ة ل-ل-ح-وادث هو
النسش- -ان اي السش- -ائ- -ق ،وان ال- -ن- -ق -اط السش -وداء
احصشيت منذ  5سشنوات ولتزال تؤودي ا◊وادث.
اول طريق حسشب الرائد بوبدرة هو الطريق
الوطني رقم ﬁ ‘ 40وره الذي Áر ببلدية
مهدية وبالضشبط بقرية سشي ا◊واسس بالنقطة
الكيلومÎية  28400ا ،28600 ¤وذلك بسشبب
ان -ع-دام ح-واف ال-ط-رق وك-ذلك ب-ب-ل-دي-ة السش-بت
على نفسس الطريق الوطني وأايضشا طريق ضشاية
اŸالح Ãهدية من النقطة الكيلومÎية 32700
ا ¤النقطة الكيلومÎية  33100رغم ان الطريق
مسشتوٍ ال ان به منعرج خط.Ò
طريق آاخر به ﬂاطر يتطلب من السشائقÚ
ا◊ي -ط -ة وا◊ذر وه -و ط -ري -ق م-زرع-ة ي-وسش-ف
Ãه -دي -ة ع-ل-ى ال-ن-ق-ط-ة  32400بسش-بب م-ن-عرج
خط Òوتقاطع الطرق.
ام -ا ال -ط -ري-ق رق-م  23ب-ن-قطته  162200فهو
ط -ري -ق ﬁدود وب -ه م -ن -ع -رج خ -طÃ Òن -ط -ق-ة

إل‚از ازدواجية الطريق على ﬁورين
ه -ام Úم -ن -ذ سش -ن-ة  ،2003وي -ت-ع-ل-ق األم-ر
ب-اÙور ال-وط-ن-ي  28ال-راب-ط ب Úب-ات-نة
واŸسشيلة ،واÙور  88الرابط ب Úباتنة و
خ -نشش -ل -ة ،ق -ب -ل أان ي-ت-م إال-غ-اؤوه-م-ا ب-ح-ك-م
اسشتفادة الولية من مرور طريق الهضشاب
العليا ع Èإاقليمها ،و هو اŸششروع الذي
كان مقررا أان يربط ششطره األول باتنة
بخنششلة كما طالبت السشيدة قتالة بإاعادة
العتبار للطرقات خاصشة ششبكة الطرقات
الولئية البالغ عددها  36طريقا ،اغلبها
تعا Êالتدهور والتششققات.
بدورها مصشالح الدرك الوطني كششفت
عن تسشجيلها لÎاجع ﬁسشوسس ‘ حوادث
اŸرور خÓل السشداسشي األول من سشنة
 ،2017بحسشب ما أاكده رئيسس مكتب أامن
ال -ط-رق-ات ب-اÛم-وع-ة ال-ولئ-ي-ة ل-ل-درك
ال-وط-ن-ي ب-ب-ات-ن-ة ال-رائ-د ع-راسس ح-م-بلي،
ح- -يث أاشش- -ار إا ¤ح- -رصس مصش -ا◊ه ع -ل -ى
ت- -ن- -ظ- -ي- -م ح- -م Ó-ت –سش -يسس مسش -ت -م -رة
ب -خ-ط-ورة ح-وادث اŸرور خ-اصش-ة ب-ب-عضس
ال -ن -ق -اط السش -وداء ب -إاق -ل -ي -م ال-ولي-ة ال-ت-ي
ششهدت ‘ هذه الفÎة وقوع  129حادث
مرور تسشبب ‘ وفاة  54ششخصس وإاصشابة
 212ب-ج-روح م-ت-ف-اوت-ة اÿط-ورة ،إاضشافة
إا ¤اÛه - -ودات اŸب - -ذول - -ة م- -ن ط- -رف
وحدات الدرك الوطني سشواء من خÓل
النتششار اŸيدا ÊوالÎكيز على اŸناطق
التي تششهد حركة مرور كثيفة.

ع Úالدفلى والششلف

م-زرع-ة ع Úسش-ع-ي-د ،وب-ن-فسس ال-ط-ري-ق ال-وطني
رقم 23وب -ه م-ن-ع-رج يشش-ك-ل خ-ط-ورة ب-اŸدخ-ل
الشش -رق-ي ب-ب-ل-دي-ة ال-رح-وي-ة ،لسش-ي-م-ا ب-ال-ن-ق-ط-ة
ال-ك-ي-ل-ومÎية  ،83100ودائ - -م - -ا حسشب ال- -رائ- -د
بوبدرة يحيى وعلى نفسس الريق الوطني رقم23
هناك طريق يعت Èنقطة سشوداء بالنقطة ك.
 97200بدوار ششميط بقرطوفة والذي يعت Èمن
اخ -ط-ر ال-ط-رق ب-ولي-ة ت-ي-ارت بسش-بب ال-ت-واءات-ه
ومنعرجاته اÿطÒة الكثÒة وهو طريق غÒ
مهيأا وتنعدم به حواف الطرق وقد تسشبب ‘
العديد من ا◊وادث اŸميتة.
اما الطريق الولئي رقم  02باıرج الششرقي

منطقة ا◊سسينية مقÈة لل ّسسائق Úو«الزبايجة» ترعب مسستعلمي الطريق
ل‚از ıت-ل-ف شش-ب-ك-ات ال-ط-رق ال-وط-ن-ي-ة وال-ب-لدية بوليتي الششلف وعÚ
 ⁄تشش-ف-ع ع-م-ل-ي-ات الصش-ي-ان-ة وا إ
الدفلى من تسشجيل حوادث مرورية ‡يتة بالرغم أان اŸواقع التي كانت ولزالت مسشرحا لهذه اŸآاسشي بعيدة
عن اŸنعرجات أاو ا◊واجز الطبيعية ،غ Òأان حصشيلة الضشحايا جعلت منها مقÈة ونقطة سشوداء بالرغم من
لماكن اŸسشكونة من ا÷ن
التحسشنات التي طرأات عليها ‘ ،وقت أارجع البعضض هذه ا◊وادث إا ¤ما يسشمى با أ
لرواح.
وا أ
إا ¤وضشعية السشائق النفسشية أاثناء قيادة اŸركبة ،لذا عندما
الششلف  /ع Úالدفلى :و ــ ي ــ أاعرايبي
جل ا◊ادثة يربطها بأامر غ Òواقعي دون ﬁاسشبة نفسشه
تسش ّ
Óخرين أان السشائق  ⁄تعÎضشه
وبحسشب اŸصشالح اŸعنية بالطرقات ‘ كل من الششلف وع Úومراجعتها ،وهو ما يظهر ل آ
أاي مششاكل ،ويذهب التفسش ‘ ÒاإلŒاه غ Òالواقعي ،يقول
الدفلى ،فإان عمليات القضشاء على النقاط السشوداء  ⁄تعد
ب -ا◊ج -م ال -ذي ي -ع -ت -ق -ده اŸتسش ّ-ب-ب-ون ‘ ح-وادث اŸرور أاو ذات القائد.
اÙي -ط Úب -ه -م خ -اصش -ة م -ن ال -ع-ائÓ-ت أاو ال-ق-اط-ن Úأاث-ن-اء وبحسشب معاينتنا للنقاط السشوداء كما هو ا◊ال بع Úالدفلى
تسش -ج -ي -ل ه -ذه ا◊وادث ال -ت -ي ي -رج -ع -ه -ا ال -ب -عضس ألسش -ب-اب خاصشة منطقة بن مهدي Ãنحدر بلدية ا◊سشينية بالطريق
ميتافيزيقية ،وهو اإلعتقاد الذي ل يلقى اإلجماع أاو القبول السشيار ششرق غرب ،الذي ششهد حوادث ‡يتة آاخرها قتيلÚ
‘ كث Òمن األحيان حسشب تفسشÒات بعضس األئمة والعلماء أاو و 15جريحا و–طيم  14مركبة وناحية أاولد عتو بزدين
بذات اŸسشلك والطريق الوطني رقم  4بنقطتي مديوÊ
التقني Úاıتصش ‘ Úتهيئة الطرقات.
لكن الغريب ‘ األمر أان كÌة هذه ا◊وادث وتسشجيلها من ببلدية الروينة التي ابتلعت عششرات الضشحايا ،منهم الصشحفي
ح Úإا ¤آاخر يبقى اللغز ا ،ÒÙيسشتوجب إايجاد حلول فقوسس رفقة  7آاخرين ‘ مركبة نقل ،باإلضشافة إا ¤موكب
لتفادي مثل هذه اŸآاسشي بالرغم من اإلجراءات الردعية فرح لقي فيه العريسشان حتفهما رفقة الوالدة ،وهو مكان
ال -ت-ي ت-ط-ب-ق-ه-ا مصش-ال-ح ال-درك م-ن خÓ-ل ا◊واج-ز ال-ث-اب-ت-ة ‡تد بدون بدون منعرجات أاو مظاهر طبيعية.
واŸتنقلة التي تطبقها ذات اŸصشالح حسشب قائد ›موعة كما صشارت النقطة السشوداء Ãنحدر كوكونداك إانطÓقا من
الدرك لولية ع Úالدفلى ،الذي أارجع الظاهرة إا ¤تهور حدود منطقة ع ÚالÎكي بإاŒاه مدينة خميسس مليانة الذي
إال -ت -ه -م عشش -رات الضش -ح -اي -ا م -ا سش -ج-لت ب-ه ›ازة ك-ان وراء
السشائق وعدم احÎام السشرعة وإاششارات اŸرور ،باإلضشافة

إارهابيون حيث ” حرق 17ضشحية داخل حافلة كانت متجهة
نحو ولية الششلف حسشب حصشيلة مصشالح ا◊ماية اŸدنية
ال- -ت- -ي أاك- -دت ل- -ن -ا ‘ وقت سش -اب -ق أان اŸواق -ع السش -وداء ق -د
تراجعت بششكل ﬁسشوسس وهو ما أاكده لنا تقني له عÓقة
باألششغال العمومية وهذا بفضشل عمليات التحسش Úوالصشيانة
التي تبقى هي العامل اŸهم ‘ تراجع ا◊وادث وليسس ششيئ

آاخر حسشب قوله.
ومن جهة أاخرى كان للنقاط السشوداء اŸسشجلة بولية الششلف
ك -م -ا ا◊ال Ãن -ط -ق -ة ال -زب -اب-ج-ة ب-واد ال-فضش-ة ال-ت-ي أارع-بت
مسشتعملي ذات الطريق الوطني رقم  4وخاصشة ‘ نقطة
سشدي العروسشي باıرج الغربي لعاصشمة الولية الششلف
بجوار اŸقÈة هي األخرى مسشرحا ألك Ìمن 40ضشحية منذ

لبلدية ششحيمة ششمال تيارت ‘ نقطته.ك 100
و 500م ،Îف- -إان- -ه خ- -ط Òوتسش- -بب ‘ ح -وادث
بسش -بب ان -ع -دام اشش-ارات اŸرور ،وق-ب-ل-ه ب-ن-فسس
الطريق Ãنطقة سشبيبة التابع لبلدية فرندة،
فإان به منعرجات وهو طريق ضشيق وتنعدم به
اششارات اŸرور ..وتاسشع طريق يصشنف كنقطة
سشوداء بطرق ولية تيارت فإانه الطريق الولئي
بدائرة ع Úكرمسس بقعدة ششروطة على النقطة
الكيلومÎية  92300بسشبب ضشيق الطريق وسشوء
حالتها.

سشنوات خلت إا ¤حد السشاعة ،ولعل ›زرة 5قتلى بذات
الناحية و4ضشحايا الذين توفوا بع ÚاŸكان بالزبابجة ‘
اصشطدام سشيارة صشغÒة بششاحنة مقطورة لنقل مادة الطÓء
كان على متنها لعبي كرة قدم لفريق واد الفضشة رفقة
ششخصش Úآاخرين.
لكن األسشئلة التي لزالت عالقة ‘ نفوسس كل صشاحب مركبة
وسشكان هذه اŸناطق اÛاورة أان ذات األمكنة من اŸتسشبب
‘ هذه ا◊وادث خاصشة بعد اإلسشتماع للناج Úمن ا◊وادث
الذين يششهدون بقولهم« :أان الطريق قد انششقت Ÿا وصشلنا
لذات اŸكان أاو أانهم رأاوا رجال يششقون عرضس الطريق لذا
–اششى السشائق دهسشهم ،فإانقلبت بنا اŸركبة ».كما تسشتمع
لعدة روايات عن أاسشباب ا◊ادثة ‘ عدة نقاط التي رسشمت
ع -ل -ى أان -ه -ا ن -ق -اط سش -وداء ل لشش -يء إاأل أان -ه -ا م-قÈة ◊صش-د
الضشحايا.
ومن جانب آاخر نقلنا هذه ا◊وادث اŸرعبة Ÿعرفة أائمة
الدين وششيوخ اŸسشاجد حيث فند إامام متقاعد من منطقة
بوراششد بع Úالدفلى ،أان اإلعتقاد الذي يروج له باطل وغÒ
صشحيح  ،وهو تهرب من ا◊قيقة ومبدأا اإلهمال والتسشيب،
فالعامل البششري يبقى هو وراء أاي كارثة ولدخل لعا⁄
األرواح وتأاث ÒاŸقابريقول ﬁدثنا الذي نبه من خطورة
ا÷رائم اŸسشجلة والتي يتحملها السشواق وليسس قوى غيبة
حسشبه.

á°VÉjQ

ألثÓثاء  19ديسضمبر  2017م
ألمؤأفق لـ  30ربيع أألول 1439هـ

اŸنتخب الوطني للمحلي Úلكرة القدم

غياب ’ 6عب Úبسسبب اإ’صسابة ‘ الÎبصس اأ’ول

يختتم غدا تربصص اŸنتخب الوطني للمحلي Úلكرة القدم بعد اأربعة اأيام من التدريبات اŸكثفة التي بر›ها الطاقم
الفني بقيادة اŸدرب رابح ماجر Ãركز –ضض Òالفرق الوطنية بسضيدي موسضى من اجل الوقوف على مدى جاهزية العناصضر
التي تنشضط ‘ البطولة الوطنية وشضهدت القائمة اسضتدعاء ’ 21عبا.

نبيلة بوقرين

ب- -رم- -ج ه- -ذأ ألÎبصش أإسض- -ت- -ع- -دأدأ
ل- -ل- -م- -ؤأج- -ه -ة أل -ؤدي -ة أل -ت -ي ك -انت
سضتجعمهم مع أŸنتخب ألإمارأتي،
بدبي يؤم  23ديسضم Èأ÷اري ،أإل
أن أŸبارأة ” أإلغاوؤها وهذأ ما
ج - -ع- -ل أل- -رج- -ل ألأول ع- -ل- -ى ر أسش
أل -ع -ارضض -ة أل -ف -ن -ي -ة ل-ل-ف-ري-ق ي-ق-رر
تقليصش مدة ألÎبصش من  7أيام أإ¤

 4أيام فقط حتى يسضمح لÓعبÚ
ب- -ال- -ع- -ؤدة أإ ¤ف- -رق- -ه- -م ل- -ت- -ق- -دË
ألإضض - -اف- -ة ل- -ه- -م Ãا أن ألأسض- -ب- -ؤع
ألقادم سضتكؤن مؤأجهات منافسضة
كاأسش أ÷مهؤرية.
كما عرف أŸعسضكر وجؤد  6لعبÚ
يعانؤن من أإصضابات وألأمر يتعلق
ب -ك -ل م -ن م -ت-ؤسض-ط م-ي-دأن شض-ب-اب
قسضنطينة سضيد علي ألعمري ،لعب
وفاق سضطيف عبد أŸؤؤمن جابؤ،

وت Ó-ه -م -ا ك -ل م -ن ﬁم-د ب-ؤه-ن-ة،
خ -ث Òزي -ت -ي ،ع -ب-د أل-ق-ادر ب-درأن،
أسض-ام-ة درف-ل-ؤ ب-ع-د خضض-ؤع-ه-م أإ¤
فحؤصضات طبيب أŸنتخب ألؤطني
و” تسض -ري -ح -ه -م ح -ت -ى ل ت-ت-ف-اق-م
حالتهم مسضتقب Óوسضمح لهم باأخذ
ألعÓج ألÓزم للعؤدة أإ ¤أŸيادين
‘ أقرب وقت ‡كن.
ل Ó-إشض -ارة ،ف-اإن أÛم-ؤع-ة ت-دربت
بؤتÒة مكثفة Ãا أنه أول معسضكر

Óلعاب اŸتوسضطية  2021بوهران
–سضبا ل أ

Ÿاجر على ر أسش ألفريق أÙلي
منذ تؤليه أŸهام ،أكمل ألعمل مع
 15لعبا فقط من ›مؤع  21بعد
شض- - -ب- - -ح ألإصض- - -اب - -ات أل - -ذي ط - -ال
أÛم - -ؤع- -ة ‘ أل- -فÎة أŸاضض- -ي- -ة
خاصضة أننا ‘ مرحلة صضعبة Ãا أن
أغلب ألÓعب Úتعبؤأ من أللقاءأت
أل-ت-ي خ-اضض-ؤه-ا رف-ق-ة ن-ؤأدي-ه-م ‘
م-رح-ل-ة ذه-اب أل-رأب-ط-ة أÎÙفة
ألأو.¤

ا’نطÓق ‘ اأشسغال التهيئة اÿارجية للمنشساآت الرياضسية قريًبا

اأعطى وا‹ وهران ،مولود
شضريفي ،اأوامر بضضرورة
ا’نطÓق سضريعا ‘ اأشضغال
التهيئة اÿارجية ıتلف
الهياكل الرياضضية طور
ا’‚از –سضبا ’حتضضان
عاصضمة الغرب ا÷زائري
األعاب البحر ا’أبيضص
اŸتوسضط عام  ،2021بحسضب
ما اسضتفيد ،اأمسص ا’ثن،Ú
من مصضالح الو’ية.
أضض - - -اف ذأت أŸصض - - -در أن أŸسض- - -ؤول
ألتنفيذي أألول ‘ وهرأن أغتنم فرصضة
أجتماعه ،يؤم أألحد ،مع أŸدرأء أŸعنيÚ
وم -ك-اتب أل-درأسض-ات وأŸؤسضسض-ة أŸك-ل-ف-ة
بإا‚از ألقرية أŸتؤسضطية ببلقايد (شضرق
وهرأن) ،للتأاكيد على ضضرورة ألنطÓق ‘

بعد اŸسضÒة
الناجحة للفريق:

مـ ـ ـانشسسس Îسسيتي
يسسعى لتجديد عقد
ا Ÿـدرب غواردي ـو’
أفصضح مسضؤولؤ نادي مانشضسض Îسضيتي
أل‚ليزي لكرة ألقدم عن نية ألفريق
‘ إأج - -رأء م - -ف- -اوضض- -ات م- -ع م- -درب- -ه
ألسض- -ب- -ا Êب- -يب غ -ؤأردي -ؤل م -ن أج -ل
إأق-ن-اع-ه ب-ت-م-دي-د ع-ق-ده لثÓث سضنؤأت
أخ -رى ،ع -ل -ى ح -د م -ا ذك -رت -ه ت-ق-اري-ر
صضحفية بريطانية ،أمسش.
أضضافت نفسش أŸصضادر أن مهمة إأقناع
ألتقني ألسضبا Êألبالغ عمره  46سضنة
بالتؤقيع على عقد جديد سضتكؤن على
رأسش أول -ؤي -ات ج-دول أع-م-ال أج-ت-م-اع
تقييم أŸؤسضم أŸنتظر عقده ‘ ماي
وت -ق -ع ب -ال -ت-ح-دي-د ع-ل-ى ع-ات-ق ،رئ-يسش
أل- -ن- -ادي خ- -ل -دون أŸب -ارك وأل -رئ -يسش
ألتنفيذي فÒأن سضؤريانؤ.
ذكرت شضبكة (سضكاي سضبؤرتسش) نقÓ
ع -ن مصض -ادر وصض -ف -ت -ه-ا ب-اŸق-رب-ة م-ن
م-تصض-در أل-ب-ط-ؤل-ة أإل‚ل-ي-زية أŸمتازة
ل -ك -رة أل -ق-دم ،أن سض-ي-ت-ي ي-ث-ق ‘ إأق-ن-اع
غؤأرديؤل بالبقاء فÎة أطؤل.
ي -تصض-در سض-ي-ت-ي أل-ب-ط-ؤل-ة ب-ف-ارق 11
نقطة على أقرب منافسضيه ،بعدما عزز
أل-رق-م أل-ق-ي-اسض-ي ‘ ع-دد ألن-تصض-ارأت
أŸتتالية إأ ¤ألرقم  16بفؤزه  1- 4على
تؤتنهام هؤتسضب ،Òيؤم ألسضبت أŸاضضي،
وأ◊فاظ على سضجله ب ÓهزÁة ◊د
أآلن.
يذكر أن غؤأرديؤل  ⁄يحقق أي لقب
‘ مؤسضمه أألول مع سضيتي ،وذلك أمر
يحدث ألول مرة ‘ مسضÒته ألتدريبية.
غ Òأنه أآلن يعد أŸرشضح أألول إلحرأز
لقب ألبطؤلة أŸمتازة.

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

أقرب أآلجال ‘ أشضغال ألتهيئة أÿارجية.
و” مÓ- -ح- -ظ -ة ،خ Ó-ل ه -ذأ ألج -ت -م -اع
ألتقني ‘ إأطار متابعة ﬂتلف ألهياكل
ألتي سضتحتضضن أأللعاب أŸتؤسضطية ،بأان
ثمة عرأقيل ل تزأل تعيق تطؤر أألشضغال،
م -ا دف -ع أل -ؤأ‹ ل -ت -ق -د Ëت -ع -ل -ي -م -ات إأ¤
أŸسض -ؤول ÚأŸع -ن -ي ÚأŸط-ال-ب Úب-ات-خ-اذ
أإلج- -رأءأت ألÓ- -زم- -ة قصض- -د رف- -ع ك -اف -ة
ألتحفظات.
من أبرز أŸشضاريع وأهمها ألتي هي قيد
أل‚از ح- -ال- -ي- -ا ب- -ؤلي -ة وه -رأن –سض -ب -ا
للمؤعد ألرياضضي أŸتؤسضطي ألكبÁ Òكن
ذكر أŸركب ألرياضضي ببئر أ÷ Òوألقرية
أŸتؤسضطية ببلقايد.
أŸشض-روع-ان ي-ع-رف-ان ت-أاخ-رأ ﬁسض-ؤسضا،
سضيما أŸركب ألرياضضي وملعبه أألوŸبي
ألذي يتسضع لـ  40ألف متفرج ،حيث تقرر

›ددأ تأاخ Òمؤعد أسضتÓمه إأ ¤نهاية
ألسضدأسضي أألول لعام  ،2018وفق ما صضرح
به وزير ألشضباب وألرياضضة ،ألهادي ولد
ع -ل -ي ،ع -ل -ى ه -امشش زي -ارت -ه أل -ت -ف-ق-دي-ة
أألخÒة إأ ¤ع ÚأŸكان منذ قرأبة ثÓثة
أسضابيع.
ك-انت ألشض-رك-ة ألصض-ي-ن-ي-ة أŸك-لفة بإا‚از
أŸل- -عب أألوŸب- -ي وﬂت- -ل- -ف أل -ؤح -دأت
أألخرى للمركب ألرياضضي (أم .سضي .سضي).
ق -د وع -دت ب -الن -ت -ه-اء م-ن ه-ذه أŸنشض-أاة
ألكروية ‘ مارسش  ،2018لكن تب Úأنه
يسضتحيل عليها ألؤفاء بالتزأمها ،سضيما ‘
ظل ألتأاخر أÙسضؤسش ‘ أختيار ألشضركة
أل -ت -ي سض-ت-ؤك-ل إأل-ي-ه-ا م-ه-م-ة وضض-ع أل-عشضب
ألطبيعي ،وقبل ذلك تهيئة أرضضية أŸيدأن
بشضكل يسضمح Ãنح أŸلعب بسضاطا أخضضرأ
لئقا.

كان أŸشضرفؤن على أŸشضروع قد أرجعؤأ
تأاخرهم ‘ هذأ أÛال ،إأ ¤رغبتهم ‘
ألقيام بالختيار أألفضضل Œنبا للؤقؤع ‘
ن- -فسش أألخ -ط -اء أŸرت -ك -ب -ة ‘ أÓŸعب
أل-ؤط-ن-ي-ة أألخ-رى أل-ت-ي سض-اءت أألرضض-يات
أŸعشضؤشضبة طبيعيا Ÿعظمها.
فضض Óعن ألهياكل ألرياضضية ألتي تسضعى
ولي -ة وه -رأن إلع -دأده -ا –سض-ب-ا ألل-ع-اب
ألبحر أألبيضش أŸتؤسضط ألتي تسضتضضيفها
أ÷زأئر لثا Êمرة بعدما كانت ألعاصضمة
قد أحتضضنت طبعة  ،1975فإان ألسضلطات
أÙلية وضضعت برنا›ا طمؤحا لتهيئة
أÙي - -ط أÿارج- -ي م- -ن أج- -ل إأضض- -ف- -اء
ج-م-ال-ي-ة ع-ل-ى أŸدي-ن-ة ،وألرت-ق-اء بالبيئة
وأÙاف- -ظ- -ة ع- -ل- -ي- -ه -ا ،وف -ق ت -أاك -ي -دأت
أŸسضؤول ÚأŸعني.Ú

–ويÓت:

م ـ ـ ـاسسكÒانو يقÎب مـ ـ ـ ـن مغـ ـ ـ ـادرة البارصس ـ ـ ـ ـ ـ ـا

كشضفت صضحيفة « موندو
ديبورتيفو» ا’سضبانية،
اأمسص ،عن اقÎاب
ا’أرجنتيني خافيÒ
ماسضكÒانو’ ،عب فريق
برشضلونة من مغادرة صضفوف
الفريق ،خÓل فÎة
ا’نتقا’ت الشضتوية اŸقبلة.
أوضضحت ألصضحيفة ،أّن ماسضكÒأنؤ على
أعتاب ألبطؤلة ألصضينية ع Èبؤأبة هيبي
شضينا فؤرشضن ،إأذ تقÎب أŸفاوضضات من
نهايتها «مشضÒة « إأ ¤أّن ألصضفقة سضتتكلف

ن-ح-ؤ  10م Ó- -ي ÚأوروÃ ،ا ي- -قÎب م- -ن
نصضف ألقيمة ألتي أنضضم بها ماسضكÒأنؤ
لصضفؤف برشضلؤنة ألعام  2010قادما من
ليفربؤل أإل‚ليزي ( 22مليؤن أورو)».
أوضضحت ألصضحيفة ،أّن ماسضكÒأنؤ سضيؤقع
على عقد لعام ،Úوسضيكؤن لديه ألؤقت
ألكا‘ للمشضاركة من أجل ألتؤأجد بقؤة مع
منتخب بÓده ‘ نهائيات مؤنديال روسضيا
ﬂ ،2018ت-ت-م-ة« :م-اسض-كÒأن-ؤ ي-ري-د ب-ع-د
نهاية مسضÒته ‘ ألبطؤلة ألصضينية ألŒاه
ل-ع-ا ⁄أل-ت-دريب ،وي-ح-ل-م ب-ت-ؤ‹ أŸسضؤولية
ألفنية لÈشضلؤنة ‘ يؤم ما».

ب -رأه -ي -م -ي أل -ذي ك -ان ضض -م -ن أل -ق -ائ -م-ة
أّŸؤسض -ع -ة أŸقÎح -ة ل -ن -ي -ل ل -قب أحسض -ن
”
لعب أفريقي عن ألقائمة ألنهائية ألتي ّ
أخ-ت-ي-اره-ا خÓ-ل ع-م-ل-ي-ة أل-تصض-ؤيت أل-ت-ي
شضارك فيها مدربؤن وفنيؤن وأ÷معيات
ألؤطنية وأعضضاء من ›مؤعة أÙللÚ
‘ وسضائل ألعÓم أıتلفة.

إاجـ ـ ـراء اŸرحلـ ـ ـ ـة الثاني ـ ـ ـة السس ـ ـبت الق ـ ـادم

سضتقام أŸرحلة ألثانية لبطؤلة ولية وهرأن
لرياضضة ألريغبي بسضبعة لعبﬂ ‘ Úتلف
أألصض -ن -اف ،ي -ؤم ألسض -بت أŸق -ب -ل ،ب-اŸركب
ألرياضضي أ÷ؤأري ◊ي «فÓوسضن» (ألÈكي
سض - -اب - -ق - -ا) ،ب- -حسضب م- -ا ع- -ل- -م ،أمسش ،م- -ن
أŸنظم.Ú
سضتعرف هذه ألتظاهرة ألرياضضية أŸنظمة
من طرف ألرأبطة ألؤلئية لرياضضة ألريغبي

ا’أوŸبي يحضسر Ÿرحلة العودة باإجراء تربصس بالشسلف
كشضفت حصضيلة النتائج اŸسضجلة
÷معية اأوŸبي الشضلف ،الطامح للعودة
ضضمن حظÒة الكبار عن تذبذب
اŸسضتوى خÓل مرحلة الذهاب التي ⁄
يلق ا’إجماع والقبول ’ من حيث
اŸرتبة التي يحتلها و’ طبيعة
الÓعب Úالذين يعّول عليهم خاصضة ‘
ظل تداول معلومات بشضاأن اÙافظة
على التشضكيلة ا◊الية مع اإمكانية
تدعيمها با’آمال.
بحسضب ألؤضضعية أ◊الية وألتنافسش ألشضديد ب Úأك Ìمن 5
فرق ألطاﬁة ‘ حصضد ورقة ألصضعؤد للقسضم ألول ،فإان
مهمة ألهادي خزأر تبدو صضعبة ‘ ظل ألنتائج أŸتذبذبة
خاصضة ‘ عقر ألديار وبعضش أللقاءأت ب Úفرق ليسضت ‘
مسض -ت-ؤى سض-م-ع-ة أألوŸب-ي وأ÷ؤأرح أل-ذي-ن ف-ق-دوأ ن-ك-ه-ة
أل -ل -ق -اءأت أل -كÈى أل -ت -ي ضض -اعت م-ن ع-دة سض-ن-ؤأت أم-ام
سضقؤط أنياب أألسضؤد ألتي شضاخت بالرغم من ألعناصضر
وأÿزأن أŸؤج- -ؤد ل- -دى صض- -ن- -ف أآلم- -ال وأل- -ذي م -ازأل
مسضؤولؤ أألوŸبي ،أإلدأريؤن وألفنيؤن يتعاملؤن مع هذأ
ألصض -ن-ف ب-إاح-تشض-ام‡ ،ا ي-ح-د م-ن ت-ك-ؤي-ن ف-ري-ق ي-ذك-رن-ا
بعناصضر عمرأ ،2005 Êأين حطم كل أألرقام.
ألعدوة ألتي ينتظرها أ÷ؤأرح مشضروعة وهؤ ما يؤكده
مسضاعد أŸدرب ألغÓم ألذي أعت ÈأŸشضؤأر باŸؤفق
بالرغم من وجؤده ‘ أŸرتبة أÿامسضة بعيدأ بـ 6نقاط
عن ألرأئد أمل ع Úمليلة.
هذه أŸرتبة ألتي  ⁄تلق أإلجماع Œعل ﬁبي أألوŸبي
يتخؤفؤن من أآلتي خاصضة أن بعضش ألعناصضر أŸمتازة
م -ازألت م -ه -مشض -ة ع -ل -ى غ-رأر ب-ن ط-ي-ب-ة أل-ذي ب-رر ع-دم
ألعتماد عليه ألسضباب فنية ،بحسضب قؤل ألغÓم خاصضة
وأن أŸنصضب أ◊ا‹ إأختطفه كل من باعؤشش ومليكة ،وهؤ
ما يعني أن أŸناصضب غالية يقؤل ألغÓم ألذي أكد أن
ألشضلفاوة يحؤزون على  9عناصضر ‘ أآلمال قادرة على

ألدخؤل مباشضرة ضضمن ألقائمة أألسضاسضية للفريق ،وهذأ
ب -حسض -ب -ه م -كسضب ل -يسش م -ع -ط -ى ل -ك -ل أل -ف-رق أŸن-افسض-ة
للشضلفاوة.
لكن برأيه إأن أÿروج بـ  25نقطة ‘ مرحلة ألذهاب
مقبؤل ‘ أنتظار أŸرحلة ألقادمة خاصضة وأن ألتحضضÒ
لها يتم بالشضلف باŸركز أ÷هؤي لتدريب ألنخبة ،مطمئنا
أ÷ؤأرح بالعؤدة ألقؤية بالنظر إأ ¤أللقاءأت ألتي “يز
أألوŸبي عن بقية ألفرق ،حيث يسضتقبل أبناؤوه فريق Úعلى
ألتؤأ‹ منهم غا‹ معسضكر خÓفا للفرق أألخرى ألتي لها
مقابÓت صضعبة ،على حد قؤله.

جمعية وهران

الششلف:يﬁ .جوبي

اŸدرب العو‘ يÎاجع عن ا’سستقالة
قال اŸدرب سضا ⁄العو‘،
أامسص ا’ثن ،Úأانه تراجع
عن اسضتقالته من
العارضضة الفنية ÷معية
وهران والتي كان قد
أاعلن عنها ،ا÷معة
اŸاضضي ،عقب آاخر مباراة
لفريقه ‘ ذهاب بطولة
الرابطة الثانية اÎÙفة
لكرة القدم.
صضرح ألعؤ‘ قائ« :Óترأجعي
عن ألسضتقالة جاء بعد رفضش
رئيسش ›لسش ألدأرة ﬁمد
أŸؤرو ل - -ه - -ا ،وب- -ال- -ن- -ظ- -ر إأ¤
أحÎأمي ألكب Òلهذأ أŸسض،Ò
فقد نزلت عند رغبته وقررت
مؤأصضلة ألعمل مع أ÷معية».
عن أألسضباب ألتي جعلته يعلن
ق- - - - - - -رأره أألول ،أك- - - - - - -د ذأت

أŸتحدث أنه سضئم من ألعمل
م -ع لع -ب Úمشض -ت -ت -ي ألÎك -ي-ز
بسض -بب ع -دم حصض -ؤل -ه -م ع -ل-ى
مسضتحقاتهم أŸالية منذ فÎة
معتÈة ،مضضيفا أنه كان يجد
ن- -فسض- -ه ‘ ك -ل م -رة مضض -ط -رأ
إلق-ن-اع-ه-م ب-ال-ع-دول عن فكرة
أإلضضرأب ألتي كثÒأ ما كادوأ
يلجؤؤون إأليها.
أن -ه -زمت أ÷م -ع -ي-ة ‘ آأخ-ر
م -ب -ارأة ل -ه-ا Ãرح-ل-ة أل-ذه-اب
أم- - -ام رأئ- - -د أل- - -ق- - -ب- - -ة ()1-2
ب -ال -ع -اصض -م -ة ،ب -ع-دم-ا سض-ج-لت
ثÓثة أنتصضارأت متتالية.
أنهى أبناء ‘‘أŸدينة أ÷ديدة‘‘
ألشضطر أألول من أŸنافسضة ‘
أŸرت -ب -ة أل-ث-ام-ن-ة ب-رصض-ي-د 22
نقطة ،متأاخرين بأاربع نقاط
ع- -ن صض -احب ألصض -ف أل -ث -الث،

شض -ب -ي -ب-ة سض-ك-ي-ك-دة ،ع-ل-م-ا وأن
ألثÓثة أألوأئل سضيصضعدون أإ¤
أل - -رأب - -ط- -ة أألو ‘ ¤ن- -ه- -اي- -ة
أŸؤسضم.
يسض -ت -أان -ف لع-ب-ؤ أ÷م-ع-ي-ة،
أل- -ي- -ؤم– ،ضضÒأت -ه -م –سض -ب -ا
Ÿرحلة أإلياب بعد أسضتفادتهم
من ثÓثة أيام رأحة ،بحسضب
أŸدرب ألعؤ‘ ،ألذي أكد أن
تشض -ك -ي-ل-ت-ه سض-ت-ت-دع-م بÓ-ع-بÚ
أث - -ن Úأو ث Ó- -ث - -ة خÓ- -ل فÎة
ألتحؤيÓت ألشضتؤية ،مكذبا ‘
نفسش ألؤقت ما ” تدأوله ‘
وسض- -ائ- -ل أإلعÓ- -م ب- -خصض -ؤصش
أقÎأب ه- - - - -دأف ت- - - - -رج- - - - -ي
مسض- -ت- -غ -ا Âوب -ط -ؤل -ة أل -ه -ؤأة،
هشضام بن مغيث ،من ألنضضمام
إأ ¤فريقه.

تسضوية رزنامة البطولة الوطنية للهواة:

اإجراء مباراة م .الرويسسات ـ و .بوفاريك اليوم
Œري أŸبارأة أŸتأاخرة ب Úمسضتقبل ألرويسضات وودأد بؤفاريك ،أليؤم (سضا  ،)14 :00بؤرقلة◊ ،سضاب بطؤلة ألهؤأة
«›مؤعة ألؤسضط» ،بحسضب ألÈنامج ألذي كشضفت عنه ألرأبطة ألؤطنية لكرة ألقدم هؤأة.
يتضضمن نفسش ألÈنامج مقابلت Úأخري Úم›Èت Úيؤمي  29و 30ديسضم Èعلى ألنحؤ ألتا‹:

مونديال كرة اليد (سضيدات)

بطولة و’ية وهران للريغبي
بالتنسضيق مع أل–ادية أ÷زأئرية للريغبي
مشض -ارك -ة ث -م -ان -ي -ة ف -رق وه -ي ن-ادي م-ي-ل-ؤة
وسضبؤرتينغ ألصضديقية وشضباب حاسضي بؤنيف
وأŸل -عب أل -ؤه -رأ Êون -ادي أرزي-ؤ وأوŸب-يك
مسضرغ Úونادي بي شضي دو ونادي ثÒأن
ل-ل-ري-غ-ب-ي .ي-تضض-م-ن ب-رن-ام-ج ه-ذه أŸن-افسضة
أل -ؤلئ -ي -ة إأج -رأء ث Ó-ث -ة دورأت ي -ت -أاه-ل م-ن
خÓلها أحسضن ألفرق ‘ كل فئة إأ ¤أŸرحلة

’راء اŸتباينة بشضأان نتائج الفريق
‘ ظل ا آ

يوم السضبت 30 :ديسضم› - Èموعة الوسضط:
ورقلة :شضباب بني ثور  -رائد بومرداسص (سضا )14 :00

صسراع ثÓثي بﬁ Úمد صسÓح ،أاوباميانغ وسساديوماÊ

سضينحصضر ألتنافسش على لقب أحسضن لعب
أفريقي لسضنة  ،2017ب Úكل من أŸصضري
ﬁمد صضÓح وألغابؤ Êبي - ÒأÒÁيك
أوباميانغ وألسضنغا‹ سضاديؤ ما ،Êبحسضب
ما أعلنت عنه ألكؤنفدرألية ألفريقية لكرة
ألقدم (كاف) ع Èحسضابها على «تؤي.»Î
أوضضح نفسش أŸصضدر ،أنّ هاته ألسضماء
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يوم ا÷معة 29 :ديسضم› - Èموعة الشضرق:
ورقلة :مولودية اıادمة  -أامل شضلغوم العيد (سضا )15 :00

أاحسضن ’عب إافريقي لسضنة 201٧
أل -ث Ó-ث -ة أّŸرشض -ح -ة ل-ن-ي-ل أل-ل-قب ،ق-د ”
ألع Ó-ن ع -ن -ه-ا م-ن ق-ب-ل أŸدأف-ع أل-غ-اÊ
ألدو‹ ألسضابق Ÿنتخب غانا ونادي بايرن
ميؤنيخ ،صضامؤيل كؤفؤر ،خÓل مرأسضيم
أح -ت -ف-ال-ي-ة ب-أاك-رأ (غ-ان-ا) ،ب-حضض-ؤر رئ-يسش
ألكؤنفدرألية ألفريقية للعبة أحمد أحمد.
بهذأ ،يغيب إأسضم ألدو‹ أ÷زأئري ياسضÚ

ألعدد

19

أ÷هؤية أŸقررة شضهر مارسش أŸقبلŒ .رى
أŸباريات بسضبعة لعبﬂ ‘ Úتلف ألفئات
وسضيديرها حكام من أل–ادية أ÷زأئرية
للريغبي.
للتذك ،Òفإان أŸرحلة أألو ¤ألتي أقيمت
شضهر أكتؤبر أŸنصضرم قد عرفت سضيطرة كل
م -ن ن -ادي أŸل -عب أل -ؤه -رأ Êأك -اب -ر ون-ادي
ثÒأن ‘ أألصضناف ألصضغرى.

تتويـ ـ ـج اŸنتخ ـ ـب الفـ ـرنسسي باللقـ ـ ـ ـب
تؤج منتخب فرنسضا للسضيدأت ببطؤلة ألعا ⁄لكرة
أليد للمرة ألثانية ‘ تاريخه بعد تغلبه على نظÒه
ألÔويجي ،حامل أللقب ،بنتيجة ( )21-23ألشضؤط
ألول ( ،)10 -11مسضاء أألحد ‘ ،ألنهائي ألذي جرى
Ãدينة هامبؤرغ أألŸانية .يعؤد آأخر تتؤيج لفرنسضا

ببطؤلة ألعا ⁄للسضيدأت إأ ¤عام  ،2003كما بلغت
ألنهائي أيضضا ثÓث مرأت دون إأحرأز أللقب.
يشضار إأ ¤أن فرنسضا تعد ثا Êدولة –رز لقب بطؤلة
ألعا ⁄لكرة أليد ‘ فئة ألرجال وألسضيدأت ‘ نفسش
ألعام.

بايرن ميونيخ

نحـ ـو Œدي ـد عقـ ـد ا◊ ـارسس اأورلي ـتشس
ينؤي نادي بايرن ميؤنيخ متصضدر ألبطؤلة أألŸانية لكرة
ألقدم Œديد عقد حارسش مرماه سضف Úأولريتشش ،خÓل
ألفÎة أŸقبلة ،حسضبما أوردته صضحيفة (بيلد) نق Óعن
أŸدير ألرياضضي للنادي ألبافاري.
صضرح أŸدير ألرياضضي للنادي ألبافاري حسضن صضالح
حميديتشش ‘ تصضريحات نقلتها صضحيفة (بيلد) قائ :Óأن
« لقد –دثنا مع أولريتشش وأتفقنا على مناقشضة ذلك».
أضضافت صضحيفة (بيلد) أن أولريتشش يرغب ‘ ألسضتمرأر
بصضفؤف ألفريق ألبافاري ،ولكن حال عؤدة مانؤيل نؤير،
وأصض -ب -ح لئ -ق-ا “ام-ا ◊رأسض-ة ع-ري-ن أل-ب-اي-رن ،ف-إان ذلك
سضيكؤن مسضتحي.Ó
قدم أولريتشش ( 29عاما) ،ألذي ينتهي عقده ‘ صضيف

 ،2018مسضتؤيات رأئعة مع بايرن ميؤنيخ ‘ ألفÎة أألخÒة
Ãختلف أŸسضابقات ،ليقرر ألنادي “ديد عقده.

ألفجر06.2٣.................:
موأقيت ألظهر12.4٥.................:
ألعصصر1٥.17................:
ألصصÓة ألمغرب17.٣8...............:
ألعشصـاء1٩.02..................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^ 1٩ديسصم : 1٩٥٩ Èرفضض أل–اد ألعام للعمال
أ÷زأئ-ري Úن-ت-ائ-ج أل-ت-ح-ق-ي-ق أل-ن-ه-ائي أÿاصض
ب- -وف- -اة «ع- -يسص- -ات أي- -دي -ر» أŸق -دم م -ن ط -رف
ألسصلطات ألفرنسصية.
ل·
^  1٩ديسص- -م : 1٩60 ÈأعÎفت ه -ي -ئ-ة أ أ
أŸت- -ح- -دة ب- -ح- -ق ألشص- -عب أ÷زأئ- -ري ‘ ت- -ق- -ري- -ر أŸصصÒ
و–قيق ألسصتقÓل.

ألطقــسض أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد

عنابة
عنابة

 23°أ÷زأئر
 20°أ÷زأئر
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ألثÓثاء  ٣0ربيع ألول  14٣٩هـ ألموأفق لـ  1٩ديسصمبر  2017م

 12°وهرأن
 10°وهرأن

ألثمن  10دج

12°

12°

france prix 1

‘ زيارة عمل وتفتيشض إأ ¤ألناحية ألعسصكرية ألثالثة ببشصار

الفريق ڤايد صسالح :أافراد ا÷يشس ا◊صسن اŸنيع الضسامن ألمن ا÷زائر وشسعبها

«ألشصعب» ‘ -إأطار متابعة مدى تنفيذ برنامج سصنة ألتحضص Òألقتا‹
 ،2018 / 2017وم -وأصص -ل -ة ل-ل-زي-ارأت أŸي-دأن-ي-ة إأﬂ ¤ت-ل-ف أل-ن-وأح-ي
ألعسصكرية ،يقوم ألفريق أحمد ڤايد صصالح ،نائب وزير ألدفاع ألوطني،
رئيسض أركان أ÷يشض ألوطني ألشصعبي ،خÓل ألفÎة أŸمتدة من  18إأ¤
 21ديسص -م ،2017 Èب -زي -ارة ع-م-ل وت-ف-ت-يشض إأ ¤أل-ن-اح-ي-ة أل-عسص-ك-ري-ة
ألثالثة ببشصار.
اُسستهلت الزيارة ‘ يومها اأ’ول من دوري -ةﬂ ،ت -ل -ف ال-وح-دات ع Èك-ام-ل
القطاع العملياتي جنوب تندوف ،حيث الÎاب ال- - -وط- - -ن - -ي› ،ددا ال - -ت - -ذكÒ
وبعد مراسسم ا’سستقبال ،ورفقة اللواء ب -ا÷ه -ود ال -كÈى اŸب -ذول -ة ل -ت -ط -وي-ر
سس -ع -ي -د شس -ن -ق -ري -ح -ة ،ق -ائ -د ال-ن-اح-ي-ة قدرات ا÷يشس الوطني الشسعبي بكافة
العسسكرية الثالثة ،أاشسرف السسيد الفريق مكوناته« :لقد ” توف Òكافة عوامل
ع -ل -ى م -راسس -م تسس -م -ي -ة م-ق-ر ال-ق-ط-اع النجاح اŸطلوبة وأانتم تعلمون ذلك،
العملياتي جنوب تندوف باسسم الشسهيد بفضسل الرعاية السسامية واÿاصسة التي
«بن عيسسى قادر مو’ي أاحمد» ،وهذا ي - -ول - -ي - -ه - -ا ف - -خ- -ام- -ة السس- -ي- -د رئ- -يسس
بحضسور أافراد من عائلة الشسهيد الذين ا÷م -ه -وري -ة ،ال-ق-ائ-د اأ’ع-ل-ى ل-ل-ق-وات
اŸسس- -ل- -ح- -ة ،وزي -ر ال -دف -اع ال -وط -ن -ي،
” تكرÁهم باŸناسسبة.
للجيشس الوطني الشسعبي ،و“ت تهيئة
ى
È
ك
ل
ا
د
التذك Òبا÷هو
كل سسبل التطور اŸهني اÎÙف من
لتطوير قدرات ا÷يشس الوطني ح -يث ال-ت-ج-ه-ي-ز وال-ت-ك-وي-ن وال-ت-حضسÒ
والتحسسيسس .وإاننا ندرك جيدا ،بارتياح
الشسعبي بكافة مكوناته
ب-ع-ده-ا ال-ت-ق-ى ال-ف-ري-ق ب-ق-يادة وأاركان شسديد ،أان كل هذه ا÷هود اŸبذولة ‘
القطاع ،حيث أالقى ،باŸناسسبة ،كلمة السسنوات القليلة اŸاضسية ،على أاكÌ
ت- -وج- -ي -ه -ي -ة أاشس -ار ف -ي -ه -ا إا ¤ا◊رصس من مسستوى ،قد أاثمرت نضسجا مهنيا
الشس -دي-د ال-ذي ي-ول-ي-ه ل-ت-ف-ق-د ،وبصس-ف-ة رفيعا و“رسسا قتاليا وعملياتيا عاليا،
وأان - -ت - -جت ،أاسس- -اسس- -ا ،وع- -ي- -ا شس- -دي- -دا

قامت بها مفارز أ÷يشض وألدرك ‘ عدة مناطق

تدم 3 Òقنابل تقليدية ،توقيف
 9مهرب Úوحجز سسيارتÚ

’رهاب وعلى إاثر عملية بحث و“شسيط،
«ألشصعب»‘ إاطار مكافحة ا إ
دمرت مفرزة للجيشس الوطني الشسعبي ،يوم  17ديسسم ،2017 ÈثÓث ()03
قنابل تقليدية الصسنع باŸدية/ن.ع.1.
و‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفارز للجيشس
ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب-ي ب-ك-ل م-ن “Ôاسست وب-رج ب-اج-ي ﬂت-ار/ن.ع)09 ( ،6.
م -ه -رب Úوح-ج-زت سس-ي-ارت )02( Úرب -اع-ي-ت-ي ال-دف-ع وم-ع-دات ت-ن-ق-يب ع-ن
الذهب.

ضسبط  5.8كلغ من الكيف 30 ،قنطارا
من التبغ وتوقيف  11مهاجرا غ Òشسرعي

ضسبط عناصسر الدرك الوطني ( )5,8كيلوغرامات من الكيف اŸعالج
بتلمسسان وغليزان/ن.ع 2.و( )30قنطارا من مادة التبغ بالوادي/ن.ع.4.
من جهة أاخرى ،أاوقف عناصسر الدرك الوطني ( )11مهاجرا غ Òشسرعي
من جنسسيات ﬂتلفة بكل من تلمسسان والنعامة وأادرار وورقلة:

إارهابي يسسلم نفسسه بحوزته
مسسدسسا رشساشسا وﬂ 3ازن وقنبلة

’رهاب وبفضسل جهود قوات ا÷يشس الوطني الشسعبي،
‘ إاطار مكافحة ا إ
’م-نية
سّس -ل -م إاره -اب-ي ن-فسس-ه ،صس-ب-اح ي-وم  18ديسس -م ،2017 Èل-لسس-ل-ط-ات ا أ
’مر باŸسسمى
’درار بالناحية العسسكرية الثالثة .يتعلق ا أ
بالقطاع العسسكري أ
«هـ .بابا» ،الذي كان بحوزته مسسدسس رشساشس ( )01من نوع كÓشسنيكوف
وثÓثة (ﬂ )03ازن وقنبلة ( )01يدوية وكمية من الذخÒة وجهاز اتصسال.
’رهابية سسنة .2012
’رهابي كان قد التحق با÷ماعات ا إ
اإ
إان هذه العملية النوعية لوحدات ا÷يشس الوطني الشسعبي على الشسريط
ا◊دودي للبÓد ،تؤوكد على مدى عزم وإاصسرار قواتنا على ا◊فاظ على
أامن بÓدنا وحماية ا◊دود الوطنية.

نبقى دوما نطلب اŸزيد،
فالتحديات متوالدة ومتسسارعة
وا÷زائر تسستحق أاكÌ

ب -حسس -اسس-ي-ة اŸه-ام اŸوك-ل-ة وبضس-رورة
أادائها على الوجه اأ’صسوب».
الفريق أاكد أان أافراد ا÷يشس الوطني
الشسعبي سسيظلون دوما ا◊صسن اŸنيع
الضس -ام-ن أ’م-ن ا÷زائ-ر وشس-ع-ب-ه-ا ،م-ن
خÓل تكفلهم باŸهام اıولة إاليهم
ب -ك -ل ع -زÁة وإاصس -رار« :ف -ب -ق -در ه-ذا
ا’رتياح الذي نشسعر به كلما تفقدنا
اأ’فراد والوحدات والنواحي والقوات،
ف- -إان- -ن- -ا ن -ب -ق -ى دوم -ا ن -ط -لب اŸزي -د،
ف -ال -ت -ح -دي -ات م -ت -وال -دة وم -تسس-ارع-ة،

وا÷زائر تسستحق من كافة أابنائها ‘
ك-اف-ة م-واق-ع-ه-م ،ب-أان ي-ك-ون-وا حصس-ن-ه-ا
اŸنيع ،فع Óوليسس قو’ ،وهنا يكمن
سس-بب ارت-ي-اح-ن-ا أ’ن-ن-ا نشس-ع-ر ف-ع ،Ó-أان
ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشس-ع-ب-ي ،ه-و سس-ل-ي-ل
ف -ع-ل-ي ÷يشس ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي .فÓ-
خوف على وطن يتشسبع أافراد جيشسه
بقيم تاريخهم الوطني ،ويعتÈون تثمÚ
عÈه وا’سس -ت -ف -ادة م -ن دروسس-ه Ãث-اب-ة
ال -ق -ن -دي -ل ال -ذي ي -ه -ت-دون ب-ن-وره ن-ح-و
ام -ت Ó-ك اŸزي -د م -ن ال -ق-وة ال-ت-ي ب-ه-ا

خلف أسصتنكارأ لدى أŸوأطنÚ

نورألدين لعرأجي
كثÒا ما تصسيبنا الغرابة جراء أاشسياء  ⁄نكن ننتظر
حدوثها ،و ⁄نرسسم لها ‘ اÿيال مكانا ،لذلك قد
نتفاجأا من تصسرفات بشسرية هي أاقرب إا ¤ا◊يوانية
م -ن -ه -ا إا ¤اإ’نسس-ان-ي-ة ،وب-ع-د ثÓ-ث-ي-ة صس-ن-عت اŸشس-ه-د
اإ’عÓمي وا’فÎاضسي افتتحها ترامب وما أاقدم عليه
بتحويل عاصسمة بلده من الكيان ا’سسرائيلي إا ¤أارضس
اŸسس -ج -د اأ’قصس -ى ب -ف -لسس-ط ،Úصس-دم-ت-ن-ا شس-ي-ط-ان-ي-ة
ا◊وت اأ’زرق وت -داع -ي -ات -ه-ا ،وم-ا أاسس-ف-رت ع-ل-ي-ه م-ن
تبعات ’ –دث حتى ‘ أافÓم الهيتشسكوك وهلوسسات
ال- -رعب ،خ- -ل- -فت وراءه -ا ح -ذرا ك -بÒا داخ -ل اأ’سس -ر
ا÷زائرية و‘ باقي اÛتمعات اأ’خرى التي راحت
ضسحية هذه الطامة اÛنونة ،وخوفا من هذا ا◊وت
اŸتسسلل جهارا ونهارا إا ¤عقول أاطفالنا واليافعÚ
منهم ،قصسد إاقحامهم ‘ غياهب ا’نتحار والعياذ
بالله ،مازلنا نتجرع سسمومه وإافرازاته ،يخرج علينا
بعضس الطفيلي Úوالبارازيت من شسباب ،يحرقون العلم
الوطني الذي ضسحى من أاجله اÓŸي Úمن الشسهداء
واÛاه -دي -ن ،داع Úإا ¤ت -رق-ي-ة ال-ل-غ-ة اأ’ام-ازي-غ-ي-ة،
واأ’مازيغ اأ’حرار براء من أافعالهم ،أ’نهم ينفذون
أاجندات صسديقة ومن وراء الضسفة وشسقيقة ،وهم ‘
ا◊قيقة كالزبد يذهب جفاء ،وسسرعان ما تكشسفهم
ا◊قيقة للعيان .أ’ان أافعالهم سستزيد من تأاليب ا◊قد
والكراهية ب Úأابناء الشسعب الواحد.
الهدوء  ⁄يدم طوي ،Óوعلى عتبات مدينة سسيدي
ا Òÿب-أاع-ا‹ سس-ط-ي-ف ،شس-خصس م-ل-ت-ح-ي وم-ق-مصسصس
بنصس سساق ،يهدم مفاتن «ع Úالفوارة « وهو التمثال
ال -ذي ن -ح -ت -ه ال -ف-رنسس-ي دوسس-ان دي-ف-ال ،ال-ف-ع-ل غÒ
مسس-ب-وق ‘ ،ت-اري-خ اŸدي-ن-ة ب-ع-د ا’ن-ف-ج-ار اإ’ره-اب-ي
ال-ذي اسس-ت-ه-دف-ه-ا سس-ن-ة  ،1997وم -اذنب –ف -ة أاث -ري -ة
حجريةﬁ ،مية كÎاث عاŸي ⁄ ،تكن لتف Ïأاحد
وهي مزار لكل العائÓت سسواء من سسطيف أاو من
خارج اŸدينة ،واذا كانت تلك اŸفاتن اÿفّية التي
اسستطاعت أان تغري هذا اŸغو‹ ا÷ديد وتفتنه وقام
بفعلته ،أا ⁄يكن بوسسعه غ ّضس بصسره عنها ،أ’ن سسلوكه
هذا ليسس له أاي تفسس Òماعدا أانه شسخصس بوهيمي
غرائزي وغ Òسسويّ.

لثن ،ÚأŸعلم ألتاريخي ع Úألفوأرة أŸتوأجد ‘ قلب مدينة سصطيف ،إأ ¤أعتدأء بالتخريب
تعرضض ،صصباح أمسض أ أ
من طرف شصخصض ملتح ويحمل معه مطرقة وآألة حادة ،حيث شصرع ‘ عملية تخريبها بدأية من “ثال أŸرأة وقام
لمن ألتي
بتحطيم أجزأء من وجهها وصصدرها وسصط ذهول أŸارة ألذين أسصتنكروأ ألعتدأء وأتصصلوأ Ãصصالح أ أ
لربعينات ويرتدي قميصصا أبيضَض وهو قوي ألبنية
تدخلت على ألفور وأوقفت أ÷ا Êألذي هو عبارة عن كهل ‘ أ أ
وكان ‘ حالة من ألهيجان وألهسصتÒيا.
سصطيف :نورألدين بوطغان ان - -ف - -ج - -رت ‘ اŸرأاة ال- -ت- -ي اŸع- -ل -م ال -رم -ز ع Úال -ف -وارة وسس Úشس -م-ال سس-ط-ي-ف ،ح-يث
Œسسد اŸعلم‡ ،ا أادى إا ¤ال- -ذي ي- -ق -ع ب -وسس -ط م -دي -ن -ة تأاكد أانه «ﬂتل عقليا ،»٪100
وقد قامت السسلطات اÙلية ت -خ -ري -ب -ه -ا وخ -ل -فت ا◊ادث-ة سسطيف ،بحسسب ما أاكدته لـ ب - -حسسب م - -ا ع- -ل- -م اŸك- -ل- -ف
ب- -ق- -ي -ادة ال -وا‹ والسس -ل -ط -ات آان -ذاك اسس -ت -ن -ك -ارا ك-بÒا م-ن «وأاج» مصسالح الشسرطة .يتعلق ب -اإ’عÓ-م وال-عÓ-ق-ات ال-ع-ام-ة
اأ’منية بزيارة اŸعلم الذي  ⁄السس- -ك- -ان ،وŒم- -عت ال -نسس -وة اأ’مر باŸدعو ع.ع ( 34سسنة) ب -أام -ن ال -و’ي -ة ع -ب-د ال-وه-اب
ي -تضس -رر ك-ثÒا لÓ-طÓ-ع ع-ل-ى لعدة أايام بالقرب من اŸعلم اŸن -ح -در م -ن م -ن -ط -ق-ة ب-ن-ي عيسسا.Ê
الوضسعية التي خلفت اسستياء إا ¤غ-اي-ة ت-رم-ي-م-ه أاي-ام-ا ب-عد
ك -بÒا ل -دى اŸواط-ن Úال-ذي-ن ا◊ادث.
ي- -ع- -تÈون ه- -ذا اŸع -ل -م أاح -د ج- -دي- -ر ب -ال -ذك -ر ،أان ج -م -ي -ع
رم- -وز اŸدي- -ن- -ة وي- -ؤورخ ل- -ه- -ا سس - -ك- -ان ال- -وط- -ن ال- -زائ- -ري- -ن
وطالبوا بضسرورة وضسع جهاز ل -ع -اصس -م -ة ال -و’ي -ة ي-قصس-دون
◊م-اي-ة ه-ذا اŸع-ل-م ال-وط-ني اŸع-ل-م والشس-رب م-ن ال-ي-ن-ابيع
اعت Èوزير الثقافة عز الدين ميهوبي ل-دي-وان تسس-ي Òواسس-ت-غÓ-ل اŸم-ت-ل-كات
اŸائ -ي -ة اأ’رب-ع-ة ال-ت-ي –ي-ط
واŸعروف حتى دوليا.
التخريب الذي طال “ثال ع Úالفوارة ال-ث-ق-اف-ي-ة ل-ت-ح-دي-د حجم الضسرر الذي
‘ انتظار نتائج التحقيقات به ،فيما يقوم أانصسار الوفاق
امسس ا’ث- -ن Úبـ «السس -ل -وك ال -هسس -تÒي ◊ق بالتمثال «وطبيعة اعتماد معايÒ
التي تقوم بها مصسالح اأ’من ب-ا’ح-ت-ف-ال ب-ت-ت-وي-جات النسسر
اŸت-ه-ور» واصس-ف-ا ال-ت-م-ث-ال بـ «ال-ت-ح-ف-ة الÎم- -ي -م اŸن -اسس -ب -ة» حسسب اŸصس -در
م- -ع اŸع- -ت- -دي ،ي- -ب- -ق -ى ه -ذا اأ’سس - - -ود ‘ ه - - -ذا اŸع - - -ل- - -م
ال -ف -ن -ي-ة اŸع-روف-ة» ،وق-ال ب-ي-ان وزارة ذاته .وتلقى سسكان سسطيف ا’عتداء
ا◊دث يشس -ك -ل ح -ديث ال -ع-ام التاريخي.
ال -ث -ق -اف -ة إان «م-ي-ه-وب-ي ات-ف-ق م-ع وا‹ ب -ك -ث Òم -ن ا’سس -ت -ي -اء ك -م -ا اسس -ت -ن -ك -ر
ب
ر
ﬂ
ف
ق
و
ت
ة
ط
واÿاصس ،خ- - -اصس- - -ة ب - -و’ي - -ة الشسر
ّ
سسطيف ناصسر معسسكري على مباشسرة ال-ن-اشس-ط-ون ‘ ال-وسس-ائ-ط ا’ج-ت-ماعية
سسطيف.
اŸعلم الرمز
ال -ت -ك -ف -ل «السس -ري -ع» بÎم -ي -م اأ’ج -زاء ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-خ-ري-ب-ي-ة .يذكر بأان “ثال
نشس Òأان هذا اŸعلم كان قد
،
Ú
ن
ث
’
ا
س
س
م
أ
ا
ر
ه
ظ
د
ع
ب
،
”
اŸتضسررة لهذه التحفة .وتنقل «عدد ع Úالفوارة أا‚ز ‘ باريسس (فرنسسا)
ت -ع -رضس ‘ أاف -ري-ل  1997إا¤
ت- - -وق - -ي - -ف و–دي - -د ه - -وي - -ة
م - -ن اıتصس ‘ ÚالÎم - -ي- -م ت- -اب- -ع Úم -ن ط-رف ال-ن-ح-ات ال-ف-رنسس-ي دوسس-ان
اع- -ت- -داء إاره- -اب- -ي ب- -ق- -ن- -ب -ل -ة
الشسخصس الذي قام بتخريب

تشصويه “ثال ع Úألفوأرة

ميهوبي :سسلوك هسستÒي متهور

واشسنطن تسستخدم «الفيتو » ضسد مشسروع قرار Ãجلسس األمن حول القدسس

لعمى للكيان ألصصهيو Êألغاصصب ،أسصتخدمت ألوليات
وكد أنحيازها أ أ
‘ خطوة تعزز إأمعانها ‘ ألغطرسصة وتطاولها على ألشصرعية ألدولية وت ؤ
لمÒكي دونالد ترأمب ألعÎأف
لمن ألدو‹ يرفضض إأعÓن ألرئيسض أ أ
لحباط مشصروع قرأر ‘ ›لسض أ أ
أŸتحدة ،أمسض ،حق ألنقضض (ألفيتو) إ
لعضصاء ‘ أÛلسض.
لخرى أ أ
لسصرأئيل ،مقابل موأفقة جميع ألدول  14أ أ
بالقدسض عاصصمة إ

قالت السسفÒة اأ’مÒكية لدى اأ’· اŸتحدة نكي هيلي،
ب -ع -د تصس -وي -ت -ه -ا ب -ال-رفضس ع-ل-ى ال-ق-رار ،إان-ه-ا «’ تشس-ع-ر
باÿجل» من قرارها الظا ⁄باسستخدام الفيتو ووجهت
ه -ج -وم -ا ح -ادا ضس -د أاعضس -اء ›لسس اأ’م-ن وك-ذلك ضس-د
اÛتمع الدو‹ الرافضس لقرار ترامب.
كانت هيلي قد اسستبقت التصسويت على القرار بقولها ،إانه
يعيق السسÓم ‘ القدسس ،وذّكرت بأان امتناع بلدها عن
التصسويت على قرار ›لسس اأ’من  2334الذي صسدر ‘
العام اŸاضسي يشسكل «وصسمة» وخطأا لن ترتكبه الو’يات
اŸتحدة ›ددا .وكان القرار  2334قد صسدر ‘ نهاية
عهدة إادارة الرئيسس السسابق باراك أاوباما وقضسي بإادانة
ا’سستيطان ‘ اأ’راضسي اÙتلة ،ومنها القدسس .وقد
ام -ت -ن -عت ال -و’ي -ات اŸت-ح-دة ح-ي-ن-ه-ا ع-ن ال-تصس-ويت و⁄
تسستخدم الفيتو .ورغم أان أاعضساء ›لسس اأ’من كانوا
يدركون بأان الفيتو اأ’مريكي سسيكون باŸرصساد ،إا’ أانهم
“سسكوا بعرضس مشسروع القرار للتصسويت ،وهو موقف
ذكي يهدف سسياسسيا إا ¤إاظهار عزلة إادارة ترامب ،كما أانه
يعكسس حجم التأاييد Ÿا تضسمنه مشسروع القرار اŸقدم

تلكم هي اŸبادئ التي لن ‰ل ،نعم
وأاؤوكد على ذلك ،وا÷زائر تسستحق من
ك-اف-ة أاب-ن-ائ-ه-ا ‘ ك-اف-ة م-واق-ع-ه-م ،بأان
ي -ك -ون-وا حصس-ن-ه-ا اŸن-ي-ع ،ف-ع Ó-ول-يسس
ق -و’ ،ال -ذي ب -ق-در م-ا ي-ع-ت-ز ب-ت-اري-خ-ه
ال -وط -ن -ي وب -ق -ي -م ث -ورت -ه ال -ت -ح-ري-ري-ة
اÛيدة ،فإانه سسيبقى يتكفل Ãا خول
إال -ي -ه م -ن م-ه-ام ب-ك-ل ع-زÁة وإاصس-رار،
وك -ف -اءة واق -ت -دار ،وف -اء م -ن -ا ل -رسس-ال-ة
الشس- -ه- -داء اأ’ب- -رار ،وضس- -م- -ان- -ا أاب- -دي -ا
Ÿكسسب سس- - -ي- - -ادة وح- - -ري- - -ة ا÷زائ - -ر
واسستقÓلها الوطني».
بعد ا’سستماع إا ¤عرضس شسامل قدمه
قائد القطاع ،أاسسدى الفريق جملة من
التعليمات والتوجيهات تصسب جميعها
‘ ضسرورة مضساعفة ا÷هود من أاجل
ال- -ت -ن -ف -ي -ذ ال -دق -ي -ق والصس -ارم لÈام -ج
ال -ت -حضس Òال -ق-ت-ا‹ ع Èك-اف-ة وح-دات
القطاع العملياتي.

رجل ملتٍح يحاول تخريب معلم ع Úالفوارة بسسطيف

لمريكي وتعتÈه أسصتهتارأ باÛتمع ألدو‹
ألرئاسصة ألفلسصطينية تدين أŸوقف أ أ

فضصيلة دفوسض

حزين ألجلك ع Úالفوارة

–فظ هيبة ا÷زائر وتصسان سسيادتها
الوطنية ووحدتها الÎابية والشسعبية.

من مصسر والذي يعت Èبحد ذاته وثيقة قانونية دولية.هذا
وق -د أادانت ال -رئ -اسس-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة اŸوق-ف اأ’م-ري-ك-ي
واعتÈته اسستهتارا باÛتمع الدو‹ ،فيما شسكر نتانياهو
هايلي .وأاكد أان «أاي قرارات وتداب Òتهدف إا ¤تغيÒ
هوية أاو وضسع مدينة القدسس أاو التكوين السسكا Êللمدينة
اŸقدسسة ليسس لها أاثر قانو Êو’غية وباطلة ،و’ بد من
إالغائها التزاما بقرارات ›لسس اأ’من ذات الصسلة».
ودعا «كل الدول إا ¤ا’متناع عن إاقامة بعثات دبلوماسسية
‘ مدينة القدسس اŸقدسسة تطبيقا لقرار ›لسس اأ’من
 478لسس-ن-ة  .»1980وط -الب مشس -روع ال -ق -رار «ك -ل ال -دول
با’لتزام بقرارات ›لسس اأ’من اŸتعلقة Ãدينة القدسس
اŸق- -دسس- -ة ،وع- -دم ا’عÎاف ب- -أاي ت- -داب Òأاو إاج- -راءات
تتناقضس مع هذه القرارات».
يذكر ،أان ›لسس اأ’من الدو‹ وافق ‘ ،ديسسم Èمن
ال -ع -ام اŸاضس -ي ،ع -ل -ى ق -رار ي -ؤوك -د «أان-ه ل-ن ي-عÎف ب-أاي
تعديÓت ‘ خطوط الرابع من جوان Ã - 1967ا ‘ ذلك
ما يتعلق بالقدسس  -باسستثناء ما تتفق عليه اأ’طراف من
خÓل اŸفاوضسات» .و“ت اŸوافقة على هذا القرار
بأاغلبية  14صسوتا وامتناع إادارة الرئيسس اأ’مÒكي السسابق
باراك أاوباما عن التصسويت.

وكان وزير اÿارجية الفلسسطيني رياضس اŸالكي قال ‘
بيان صسحفي ‘ وقت سسابق ،إانه إاذا اسستخدمت الو’يات
اŸتحدة حق النقضس (الفيتو) ضسد مشسروع القرار اŸقدم
بخصسوصس القدسس ،فإان القيادة الفلسسطينية سستتوجه إا¤
 ·ÓاŸتحدة وتطالبها بعقد جلسسة
ا÷معية العامة ل أ
طارئة –ت عنوان« :متحدون من أاجل السسÓم».

عباسس :سسننضسم إا 22 ¤منظمة دولية

أاعلن الرئيسس الفلسسطيني ﬁمود عباسس ،مسساء أامسس
اأ’ثن ،Úالتوقيع على اتفاقيات ومعاهدات لÓنضسمام إا¤
 22منظمة دولية .جاء ذلك ‘ كلمة له Ãسستهل اجتماع
للقيادة الفلسسطينية (أاعضساء اللجنة التنفيذية Ÿنظمة
التحرير ،واللجنة اŸركزية ◊ركة فتح ،وأامناء الفصسائل،
وقادة اأ’جهزة اأ’منية ،ورئيسس الوزراء) ،لبحث القرار
اأ’مريكي بشسأان القدسس ‘ ،مقر الرئاسسة Ãدينة رام
الله ،وسسط الضسفة الغربية .وقال عباسس« :إاننا مصسممون
على التوجه مرات ومرات للحصسول على العضسوية الكاملة
‘ اأ’· اŸتحدة» .وكانت  138دولة صسوتت ‘ نهاية
العام  2012على عضسوية فلسسط ‘ Úاأ’· اŸتحدة
كدولة مراقب.

ديفال سسنة  1898و” نقله إا ¤مدينة
سسطيف ووضسعه ‘ شسهر نوفم Èمن
Óشسارة فإان هذا ا’عتداء
ذات السسنة .ل إ
السسافر على “ثال ع Úالفوارة يعد
ال - -ث- -ا Êم- -ن ن- -وع- -ه ب- -ع- -د ذلك ال- -ذي
اسستهدفه ‘  22أابريل  1997بواسسطة
قنبلة تقليدية الصسنع.

