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التزام الدولة للتحكم ‘ التكنولوجيا ا◊ديثة وجعلها ‘ صصلب صصÒورة التنمية ا’قتصصادية
^ سصيادة ا÷زائر وحريتها لن تكتم Óإا’ بتنوير العقول واكتسصاب اŸعارف والتكنولوجيات
^ إا‚از جدير بأان يعتز ويفتخر به الشصعب ا÷زائري برمته

بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة،
لح-ت-ف-اء ب-طاقم الوكالة
أامسس ،رسس-ال-ة Ãن-اسس-ب-ة ا إ
الفضسائية ا÷زائرية إاثر توصسله إا ¤صسنع القمر
الصس-ط-ن-اع-ي ا÷زائ-ري لÓ-تصس-الت «أال-كوم سسات
ـ »١و‚اح وضسعه ‘ مداره .هذا نصسها الكامل:

من حيث هي نادرة ونفيسشة ولكونها برهنت على قدرة
ولوج بÓدنا ›ال إلنششاطات إلفضشائية إلسشÎإتيجيÃ ،ا
سشيكون لها من إسشهام ملموسس ‘ تنمية بÓدنا إŸسشتدإمة
ل·.
وتعزيز سشيادتها ومكانتها ‘ حظÒة إ أ
لركان ÷يششنا
أإما إلهياكل إŸتخصشصشة إلتابعة لقيادة إ أ
إلوطني إلششعبي ،فإانها أإهل للتنويه وإلثناء .وينبغي لها
إ◊فاظ على إÈÿة إلتي إكتسشبتها إبان عملية إ‚از
إلقمر إلصشطناعي أإلكوم سشات 1-وﬂتلف أإششكال إلدعم
إلذي قدمته لها وموإصشلة تطويرها.

أايتها السسيدات الفضسليات
لفاضسل
أايها السسادة ا أ
إن إلغبطة لتغمر ‘ Êهذإ إليوم وأإنا أإŸسس بكل إرتياح
أإن إنشش- -اء إل- -وك- -ال- -ة إل- -فضش -ائ -ي -ة إ÷زإئ -ري -ة وم -رك -زه -ا
لقمار إلصشطناعية سشنة  2012كان
إıصشصس لتطوير إ أ
مسشعى صشائبا وإسشتثمارإ  ⁄يذهب سشًدى ،إذ أإثبتت هذه
إلهيئة إثباتا ل يدع ›ال للششك قدرتها على إلنهوضس
بتنفيذ إلÈنامج إلفضشائي إلوطني إلسشاري إ ¤غاية سشنة
 2020وه -و إ‚از ج -دي-ر ب-أان ي-ع-ت-ز وي-ف-ت-خ-ر ب-ه إلشش-عب
إ÷زإئري برمته.
ك -ي -ف ل وإلÈن -ام -ج ق-د أإت-ى أإك-ل-ه ب-إاطÓ-ق ج-م-ل-ة م-ن
لرضس من جانب إلبيئة
لقمار إلصشطناعية Ÿرإقبة إ أ
إأ
لق-ل-ي-م وإŸوإرد إل-ب-ي-ئ-ي-ة وإŸن-جمية وإلفÓحية
وت-ه-ي-ئ-ة إ إ
وإل -ع -م -رإن وإل -ن -ق -ل وك-ذإ إل-وق-اي-ة م-ن إıاط-ر إل-كÈى
وتسشيÒها.
كما كان لهذإ إلÈنامج إلسشÎإتيجي إلفضشل ‘ تكوين
إل -ك -ف-اءإت إل-بشش-ري-ة إل-ع-ال-ي-ة إŸسش-ت-وى إل-ت-ي ل-ن ت-ق-تصش-ر
مهمتها مسشتقب Óعلى إسشتغÓل ما سشبق إطÓقه من أإقمار
وأإلكوم سشات 1-وعلى إسشتمرإر خدمتها وإلسشهر عليها
ف- -حسشب ،ب- -ل سش- -تضش- -ط- -ل- -ع ك- -ذلك Ãوإصش- -ل- -ة ت- -ط- -وي- -ر
إلتكنولوجيات إلفضشائية ‘ إ÷زإئر.

أايتها السسيادات الفضسليات
لفاضسل
أايها السسادة ا أ
نتطلع بششغف إ ¤إلرتقاء بالتكنولوجيات إ◊ديثة ‘
لو ¤ع Èإلعا ⁄وأإن يصشبح هذإ
بÓدنا إ ¤إŸرإتب إ أ
إل -ق -ط -اع إل -فضش -ائ -ي إل -ق -اط -رة إل -ت -ي ت -ق -ود غÒه -ا م -ن
إل-ق-ط-اع-ات ،ف-ذل-ك-م ه-و إŸكسشب إل-وح-ي-د إل-ذي ي-رضش-ي
إ÷زإئر ويكون مقابŸ Óا تغدقه بسشخاء من إمكانات ‘
سشبيل ذلك.
ل‚از ونعده بدإية مششوإر جديد علينا
إننا نثمن هذإ إ إ
خوضشه ،ذلكم أإن إلرهان إليوم ،كل إلرهان ،يكمن ‘
–كمنا ‘ إلتكنولوجيات وعدم إلقتصشار على إسشتغÓل
ما حبانا إلله به من خÒإت هي زإئلة ل ﬁالة ،وإلجتهاد
من أإجل ولوج إلعا ⁄إلرقمي إلذي أإضشحى سشبيل كل تطور
و‚اح أإي سشياسشة.
أإدع -و ﬂت -ل -ف م -ؤوسشسش -ات إل -دول -ة وه -ي -ئ -ات -ه -ا وك -ذإ
لم-ث-ل Ÿا
م -ؤوسشسش -ات إل -ق -ط -اع إÿاصس إ ¤إلسش-ت-غÓ-ل إ أ
يوفره هذإ إلقمر إلصشطناعي من خدمات وتطبيقات ‘
›الت نششاطها إŸتعددة.
لقد أإصشبح تطور إلقتصشاد إليوم رديف إلتحكم ‘
إلتكنولوجيات إ◊ديثة ،علما أإن إتسشاع إلفجوة ب Úإلدول
إŸت- -ط- -ورة وإل- -دول غ ÒإŸت- -ط- -ورة إ‰ا ه- -و رإج- -ع إ¤
إختÓفها من حيث سشرعة “لك إلتكنولوجيات .وها هم
علماء وكالتنا إلفضشائية أإثبتوإ Ãا وفقوإ فيه من إ‚ازإت،
ي إŸنال
أإن إكتسشاب إلتكنولوجيا و“لكها ليسشا علينا صَشْعَب ْ
وأإنه ليسس ﬁكوما علينا أإن نحصشر مبتغانا ‘ إقتناء
أإدوإت أإنتجها سشوإنا ،ف Óمناصس إذإً لباحثينا وخÈإئنا ‘
ج -ام-ع-ات-ن-ا وم-ع-اه-دن-ا و‘ ﬂاب-ره-م وورشش-ات-ه-م م-ن أإن
ُيفuعلوإ Œاربهم وإبتكارإتهم ويقيموإ جسشورإ بينهم وبÚ
لن -ت -اج -ي-ة سش-دإ ل-ل-ه-وة إŸوج-ودة ب Úع-ا⁄
إŸؤوسشسش -ات إ إ
إلبتكار و›ال إلتطبيق إلنتاجي وإلتسشويق وإلسشتهÓك
وم -ن ث-م-ة إلن-ت-ق-ال ب-اق-تصش-ادن-ا إ ¤إل-تصش-دي-ر م-ن خ-ارج
›ال إÙروقات.
و‘ هذإ إلصشدد ،أإجدد إلتزإم إلدولة من أإجل إلتحكم
‘ إلتكنولوجيا إ◊ديثة وجعلها ‘ صشلب صشÒورة إلتنمية
لسشاسس.
إلقتصشادية بل وﬁركها إ أ
لدعو إلششباب إ÷زإئري،
كما أإغتنم هذه إلسشانحة أ
إلذي هو ﬁط آإمالنا ،أإن يحذو حذو أإعضشاء إلطاقم
إلعلمي لوكالتنا إلفضشائية وأإن يتأاسّشى بهم فيما –لوإ به
من إرإدة وأإن يÎجمها إ ¤إ‚از ُيرصuشع بها جب Úإ÷زإئر
‘ ششتى إÛالت ،كّل حسشب موقعه ومسشؤوولياته ،ذلكم
أإن تضشافر إلعزإئم وإلطاقات إ◊ية ‘ بÓدنا وحده كفيل
بتحقيق تطلعات ششعبنا.
ختاما أإعّبر مرة أإخرى عن إعتزإزنا وفخرنا بنخبنا
إل-وإع-ي-ة وÃا ت-ن-ط-وي ع-ل-ي-ه م-ن آإم-ال وإسش-ع-ة وت-ط-ل-عات
وإعدة وإسشتششرإف Ÿا يجب أإن نكون عليها كأامة سشيدة،
مؤوكدإ وقوف مؤوسشسشات إلدولة إ ¤جانبها بصشفتها طليعة
لمة وأإملها وعماد نهضشتها.
إأ
أإ“نى لوكالتنا إŸزيد من إلنجاح ‘ مششاريع طموحة
جديدة.
لصسغاء.
أاشسكركم على كرم ا إ
والسسÓم عليكم ورحمة الله وبركاته».

«بسسم الله الرحمن الرحيم والصسÓة والسسÓم
على أاشسرف اŸرسسل Úوعلى آاله وصسحبه
إا ¤يوم الدين.

أايتها السسيدات الفضسليات
لفاضسل
أايها السسادة ا أ
إن إلغاية من إسشتثمارنا ‘ إŸورد إلبششري ل تتمثل ‘
–صشيل إلتكنولوجيات إ◊ديثة فقط ،بل تتمثل أإيضشا ‘
لمثل ‘ تطبيقاتها من أإجل إلدخول
توطينها وإلتحكم إ أ
‘ ط -ور إن -ت -اج إŸع -رف -ة وإسش -ت-درإر إلÌوة ل-ك-ي ن-ل-ت-ح-ق
ل· إŸت- -ق- -دم -ة .ع -ل -م -ا أإن سش -ي -ادة إ÷زإئ -ر
Ãصش- -اف إ أ
وحريتها لن تكتم Óإل بتنوير إلعقول وإكتسشاب إŸعارف
وإلعلوم وإلتكنولوجيات لتحقيق تنميتنا إلششاملة.
ول ي -ت -أات -ى ه -ذإ إŸب -ت -غ -ى إ ¤م -ن شش -رإك -ات ع -ل-م-ي-ة
لطرإف ‘ إلعا ،⁄على غرإر
وتكنولوجية مع إلعديد من إ أ
ما –قق لنا مع جمهورية إلصش Úإلششعبية إلصشديقة.
كان إ‚از قمر أإلكوم سشات 1-أإمرإ لبد منه لسشد
لقمار إلصشطناعية
حاجة بÓدنا ‘ ›ال إلتصشالت با أ
لنÎنيت
لرسش-ال إلسش-م-ع-ي وإ أ
وإل-بث إل-ت-ل-ف-زي وخ-دم-ات إ إ
ذإت إلتدفق إلعا‹ وإلتعليم عن بعد و‡ارسشة إلطب عن
بعد وغÒها من إلتطبيقات ،ولذلك نعده عم Óملموسشا
وم -وف -ق -ا جسش -دن -ا ب -ه إت -ف -اق-ي-ة إلشش-رإك-ة إلسشÎإت-ي-ج-ي-ة
إلششاملة إلتي وقعناها ‘  25ماي  2014مع جمهورية
إلصش Úإلششعبية إلصشديقة .وها هو إليوم يÈز إ ¤إلوجود
ل- -ك -ي ي -ك -ون أإدإة لÎق -ي -ة إل -نشش -اط إل -فضش -ائ -ي إل -وط -ن -ي
Óغ -رإضس إلسش -ل-م-ي-ة أإدإة ن-اف-ع-ة وف-ع-ال-ة ÿدم-ة ت-ن-م-ي-ة
ل -أ
إقتصشادنا إلوطني.
سشيمكن آإلكوم سشاتﬂ 1-تلف إŸؤوسشسشات إلوطنية من
عمومية وخاصشة ،من إلسشتفادة من خدمات كانت حكرإ
لجنبية وكان إ◊صشول عليها يتطلب
على إŸؤوسشسشات إ أ
دفع مبالغ باهظة بالعملة إلصشعبة وبذلك سشيتاح لبÓدنا
–قيق إسشتقÓلها ‘ هذإ إÛال إ◊سشاسس ،فضش Óعن
كون إÿدمات وإلتطبيقات إلتي سشيوفرها هذإ إلقمر
إلصشطناعي نافعة غاية إلنفع للتنمية إلوطنية Ãختلف
أإبعادها إلجتماعية وإلقتصشادية وإلثقافية وغÒها.

تأاهيل كفاءات بشصرية جزائرية عالية
اŸهارة العلمية والتكنولوجية
أايتها السسيدات الفضسليات
لفاضسل
أايها السسادة ا أ
إن إلششرإكة إ÷زإئرية إلصشينية قد أإجدت نفعا حيث
إنها مكنت من تكوين وتأاهيل كفاءإت بششرية جزإئرية
عالية إŸهارة إلعلمية وإلتكنولوجية ضشمت دكاترة وحملة
ششهادإت عليا ومهندسش› ‘ Úالت دقيقة ذإت إلصشلة
لق -م -ار إلصش -ن -اع -ي -ة وإ‚ازه -ا وإط Ó-ق -ه -ا
ب- -تصش- -م- -ي -م إ أ
وإسشتغÓلها وكذإ ‘ تخصشصشات ‘ ›ال تكنولوجيات
إلتصشالت إلفضشائية.
إن -ه Ÿن دوإع -ي إلسش -ع-ادة أإن-ن-ا ب-ت-ن-ا ن-ت-وف-ر ع-ل-ى ه-ذإ
إŸورد إلبششري ذي إلكفاءإت إلعالية إلذي نعده أإهم نتاج
ل -ه -ذه إلشش -رإك -ة إ÷زإئ -ري -ة إلصش -ي -ن -ي-ة ،ح-يث إن-ه أإصش-ب-ح
لم-ث-ل ل-لÈن-ام-ج إل-فضش-ائ-ي
إلضش-ام-ن Ÿوإصش-ل-ة إل-ت-ن-ف-ي-ذ إ أ
إ÷زإئري مسشتقب ‘ .Óهذإ إŸقام أإجدد ششكري إ¤
شش -رك-ائ-ن-ا ‘ ج-م-ه-وري-ة إلصش Úإلشش-ع-ب-ي-ة ن-ظ Òت-ع-اون-ه-م
إلصش- -ادق إل- -ذي م- -ك- -ن- -ن- -ا م- -ن إ◊صش -ول ع -ل -ى إŸع -ارف
لهمية وإلدقة Ãكان.
إلتكنولوجية ‘ قطاع هو من إ أ
لذإ أإدعو إ÷هات إŸعنية إ ¤إ◊رصس على إلتثمÒ
لمثل لهذه إŸعارف إŸكتسشبة حتى يتأاتى به إلتحكم
إأ
لمثل ‘ هذإ إلقمر إلصشناعي أإلكوم سشات 1-من حيث
إأ
تشش -غ -ل -ي -ه ورصش -د وم -رإق -ب -ة ﬂت -ل-ف أإن-ظ-م-ت-ه إل-ف-رع-ي-ة
وملحقاته ،كما أإدعو إ ¤تطوير إŸكاسشب إÙصشلة
ون -ق -ل -ه -ا إ ¤إŸن -تسش -ب Úإ÷دد إ ¤إل-وك-ال-ة إل-فضش-ائ-ي-ة

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

إ÷زإئ -ري -ة وإ ¤إط -ارإت ه -ي -ئ -ات إل -دول -ة ذإت إلصش-ل-ة
لقسشام إ÷امعية
Ãجال إلتصشالت إلفضشائية وكذإ إ أ
إıتصشة فيه.

التزام الدولة بتوف Òكل الشصروط
الضصرورية لنجاحها من خÓل التحسصÚ
اŸتواصصل لظروفها اŸهنية وا’جتماعية
أايتها السسيدات الفضسليات
لفاضسل
أايها السسادة ا أ
إنني إذ أإهنئ إلوكالة إلفضشائية إ÷زإئرية وطاقمها
ل‚از إل-ت-اري-خ-ي
لدإري وإل-ع-ل-م-ي ن-ظ Òه-ذإ إ إ
بشش -ق -ي-ه إ إ
إŸششهود ،أإجدد إلتأاكيد على إمدإدها بالدعم إŸطلوب
إل-ذي ي-ج-ع-ل-ه-ا “ضش-ي ق-دم-ا ‘ رف-ع ك-ف-اءإت-ه-ا إل-ع-ل-م-ي-ة
لتية وأإؤوكد إلتزإم إلدولة بتوف Òكل
لتطوير مششاريعها إ آ
إلششروط إلضشرورية لنجاحها وذلك على إÿصشوصس من
خ Ó- -ل إل - -ت - -حسش ÚإŸت - -وإصش - -ل ل- -ظ- -روف- -ه- -ا إŸه- -ن- -ي- -ة
وإلجتماعية.
أإجل إن إلوكالة إلفضشائية إ÷زإئرية إلتي إسشتطاعت
ب -فضش-ل م-ث-اب-رة ف-رق-ه-ا إل-ع-ل-م-ي-ة وع-زÁة م-ؤوط-ري-ه-ا م-ن
Œسشيد أإهدإف إلÈنامج إلفضشائي إلوطني على أإرضس
إل -وإق -ع÷ ،دي -رة ب -أان –ظ -ى م -ن ل -دن ك-اف-ة إلسش-ل-ط-ات
لتي من
إŸعنية بكامل إلدعم وإلعناية لكي تتمكن ‘ إ آ
م-رإح-ل م-ه-م-ت-ه-ا م-ن م-وإصش-ل-ة ت-ط-وي-ر ق-درإت خ-دم-تها
لفائدة إلبÓد.
إنني أإهيب بكل إŸسشؤوول ÚإŸعني Úأإن يسشهروإ على
صشون موإردنا إلبششرية إŸتخصشصشة وتششجيعها وإ‰ائها

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

الثÓثاء  09جانفي  2018م
المؤافق لـ  21ربيع الثاني  1439هـ

خÓل عرضس برنامج إا‚از وإاطÓق القمر الصسناعي ““األكؤم سسات  ،““1-رئيسس ا÷مهؤرية:

“ك ÚاŸؤوسسسسات الوطنية من خدمات كانت حكرا
على نظÒتها اأ’جنبية ،تكلف أاموا’بالعملة الصسعبة

@ ا’سستثمار ‘ اŸوارد البشسريـ ـ ـ ـ ـ ـة أاهم نتـ ـ ـ ـ ـ ـاج للشسراكـ ـ ـ ـ ـ ـة الثمينـ ـ ـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـ ـ ـع الصس Úالشسعبيـ ـ ـ ـ ـ ـة
@ التوط Úوالتحكـ ـ ـ ـ ـ ـم اأ’مثـ ـ ـ ـ ـ ـل ‘ التطبيقـ ـ ـ ـ ـ ـات للدخـ ـ ـ ـ ـ ـول ‘ إانتـ ـ ـ ـ ـ ـاج اŸعرفـ ـ ـ ـ ـ ـة الرهـ ـ ـ ـ ـ ـان
أاك- -د رئ- -يسس ا÷م- -ه- -ؤري- -ة ع- -ب- -د
ال-ع-زي-ز ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة ،أامسس ،أان إانشساء
ال- -ؤك- -ال- -ة ال- -فضس- -ائ- -ي- -ة ا÷زائ -ري -ة
لقمار
ومركزها اıصسصس لتطؤير ا أ
الصس -ط -ن -اع -ي -ة سس -ن -ة  ،2012ك- - - -ان
مسس-ع-ى صس-ائ-ب-ا واسس-ت-ثمارا  ⁄يذهب
سس -دى ،خ -اصس-ة ب-ع-د أان أاث-ب-تت ه-ذه
الهيئة قدرتها على النهؤضس بتنفيذ
الÈن-ام-ج ال-فضس-ائ-ي الؤطني السساري
إا ¤غ- - -اي- - -ة › ،2020ددا ال- - -ت- - -زام
ال- - -دول- - -ة م- - -ن أاج - -ل ال - -ت - -ح - -ك - -م ‘
ال-ت-ك-ن-ؤل-ؤجيات ا◊ديثة وجعلها ‘
صسلب صسÒورة التنمية القتصسادية
لسساسسي.
وﬁركها ا أ
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أاوضصح رئيسض ا÷مهؤرية ‘ كلمة له،
أال-ق-اه-ا ن-ي-اب-ة ع-ن-ه األم Úال-ع-ام ل-لرئاسصة
العقبي حبة ،خÓل مراسصم عرضض برنامج
ا‚از وإاطÓق القمر الصصناعي ا÷زائري
أال - -ك- -ؤم سص- -ات ،1-ب- - - -اŸرك- - - -ز ال- - - -دو‹
للمؤؤ“رات بحضصؤر الؤزير األول أاحمد
أاويحيى وأاعضصاء من الطاقم ا◊كؤمي ،أان
الÈنامج تؤج بنتائج أاثمرت بإاطÓق جملة
من األقمار الصصطناعية Ÿراقبة األرضض
من جانب البيئة وتهيئة اإلقليم واŸؤارد
ال-ب-ي-ئ-ي-ة واŸن-جمية والفÓحية ،والعمران
وال -ن -ق -ل وال -ؤق -اي-ة م-ن اıاط-ر ال-كÈى
وتسصيÒها.
أاشص - - -ار ال - - -رئ - - -يسض إا ¤أان الÈن- - -ام- - -ج
السصÎات -ي-ج-ي سص-اه-م ‘ ت-ك-ؤي-ن ك-ف-اءات
بشصرية عالية اŸسصتؤى التي لن تقتصصر
مهمتها مسصتقب Óعلى اسصتغÓل ما سصبق
إاطÓقه من أاقمار وأالكؤم سصات 1-وعلى
اسصتمرار خدمتها ،بل سصتضصطلع Ãؤاصصلة
ت -ط -ؤي -ر ال -ت -ك -ن -ؤل -ؤج-ي-ات ال-فضص-ائ-ي-ة ‘
ا÷زائ -ر ،ع -ل-ى اع-ت-ب-ار ان السص-ت-ث-م-ار ‘
اŸؤرد ال- -بشص- -ري ل ي -ت -م -ث -ل ‘ –صص -ي -ل
ال-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ات ا◊دي-ث-ة ف-حسصب ،ب-ل ‘
ت-ؤط-ي-ن-ه-ا وال-ت-ح-ك-م األم-ثل ‘ تطبيقاتها
ل -ل -دخ -ؤل ‘ إان -ت -اج اŸع -رف -ة واسص -ت-درار
الÌوة ح- -ت -ى ت -ل -ت -ح -ق ا÷زائ -ر Ãصص -اف

أاوضصح أاويحيى لدى إاشصرافه
ع -ل-ى م-راسص-م ع-رضض ب-رن-ام-ج
ا‚از وإاط Ó- - - -ق ال- - - -ق- - - -م- - - -ر
الصص -ن -اع -ي ا÷زائ -ري أال -ك -ؤم
سصات ،1-ب- -أان ال- -ق- -م- -ر ث -م -رة
التعاون ا÷زائري  -الصصيني
‘ إاط- - -ار ات - -ف - -اق الشص - -راك - -ة

عرفانا بجهؤده ‘ إا‚اح الÈنامج الفضسائي ا÷زائري

إاهداء ›سسم ‰وذجي للقمر الصسناعي
لـ ““أالكوم سسات““ 1-إا ¤رئيسض ا÷مهورية

أاه-دت ال-ؤك-ال-ة ال-فضص-ائ-ي-ة ا÷زائ-ري-ة،
أامسض› ،سص- - -م- - -ا ‰ؤذج - -ي - -ا ل - -ل - -ق - -م - -ر
الصصطناعي لÓتصصالت ””أالكؤم سصات ـ،””1
ال- -ذي ” إاطÓ- -ق- -ه م- -ؤؤخ- -را ،اإ ¤رئ- -يسض
ا÷مهؤرية عبد العزيز بؤتفليقة ،عرفانا
÷هؤده ودعمه إل‚اح الÈنامج الفضصائي
ا÷زائري.
وأاكد طاقم الؤكالة‡ ،ثÃ Óهندسصة

أال -قت ك -ل-م-ة ب-اŸن-اسص-ب-ة ،أان اŸشص-روع ⁄
يكن ليتحقق دون دعم الرئيسض بؤتفليقة
اŸتجسصدة ‘ إارادته السصياسصية لتطؤير
ال-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ات ا◊دي-ث-ة ،لسصيما بإادراج
ال -ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ات ال-فضص-ائ-ي-ة ‘ اÿي-ارات
اإلسصÎات -ي -ج -ي -ة ل -ل -ب Ó-د لضص -م -ان أام -ن -ه-ا
ورف -اه -ي -ت -ه -ا واŸسص -اه -م -ة ‘ ال -ت -ن -م -ي-ة
القتصصادية والجتماعية اŸسصتدامة.

أالكوم سسات 1-يتوفر على  9باقات من القنوات

اقتحام سسوق مغلقة بعرضض أاسسعار مغرية مع تخصسيصض فÎة ›انية

الدول اŸتقدمة.
‘ اŸقابل ،أابرز القائد األعلى للبÓد
أان سصيادة ا÷زائر وحريتها لن تكتمل إال
بتنؤير العقؤل واكتسصاب اŸعارف والعلؤم
والتكنؤلؤجيات لتحقيق التنمية الشصاملة،
وذلك لن يتأاتى إال من خÓل شصراكات
ع -ل -م -ي -ة وت -ك -ن -ؤل -ؤج -ي -ة م-ع ال-ع-دي-د م-ن
األط- - - -راف ع- - - -ل - - -ى غ - - -رار الشص - - -راك - - -ة
اإلسصÎاتيجية الشصاملة التي جمعت بÓدنا
مع الصص Úالشصعبية بالتفاقية اÈŸمة ‘
 25ماي .2014
أاكد رئيسض ا÷مهؤرية أان إا‚از القمر
أالكؤم سصات 1-جاء لسصد حاجة بÓدنا ‘
›ال التصصالت باألقمار الصصطناعية
وال- -ب -حث ال -ت -ل -ف -زي وخ -دم -ات اإلرسص -ال
السصمعي والنÎنيت ذات التدفق العا‹
والتعليم عن بعد و‡ارسصة الطب عن بعد
وغÒها من التطبيقات ،وكل األغراضض
السص -ل -م -ي -ة ب -اع -ت-ب-اره أاداة ن-اف-ع-ة وف-ع-ال-ة
ÿدمة تنمية القتصصاد الؤطني ،خاصصة
وأان -ه سص -ي -م -ك-ن اŸؤؤسصسص-ات ال-ؤط-ن-ي-ة م-ن
السصتفادة من خدمات كانت حكرا على
ن-ظÒت-ه-ا األج-ن-ب-ي-ة ،ك-ؤن ا◊صص-ؤل عليها
كان يكلف أامؤال طائلة وبالعملة الصصعبة
وسص -ي -ت -ي -ح السص -ت-قÓ-ل-ي-ة ل-بÓ-دن-ا ‘ ه-ذا
اÛال ا◊سصاسض.
الشص -راك -ة ا÷زائ -ري-ة الصص-ي-ن-ي-ة أاج-دت
نفعا ومكنت من تكؤين وتأاهيل كفاءات
بشص -ري -ة وط -ن -ي-ة ع-ال-ي-ة اŸه-ارة ال-ع-ل-م-ي-ة
والتكنؤلؤجية ومبتكرة دكاترة ومهندسصÚ
‘ ت-خصصصص-ات دق-ي-ق-ة و‘ ت-ك-ن-ؤل-ؤج-يات
التصصالت الفضصائية ،ما يجعل منها أاهم
نتاج للشصراكة الثمينة مع الصص Úالشصعبية
الذي يضصمن السصتمرارية لهذه اŸعارف

اŸكتسصبة ‘ قطاع مهم.
‘ اŸقابل أاشصاد الرئيسض بالدور الذي
لعبته الهياكل اŸتخصصصصة التابعة لقيادة
األركان للجيشض الؤطني الشصعبي ‘ إا‚از
أالكؤم سصات ،1-داعيا إاياها ا ¤ا◊فاظ
على اÈÿة التي اكتسصبتها إابان مراحل
اإل‚از وﬂت -ل -ف أاشص -ك -ال ال -دع -م ال -ذي
قدمته ‘ هذا اÿصصؤصض.
وذك- - - - -ر ال- - - - -رئ - - - -يسض أان الرت - - - -ق - - - -اء
بالتكنؤلؤجيات ببÓدنا ا ¤مصصاف األ·
اŸت -ق -دم-ة وج-ع-ل ه-ذا اÛال ال-ق-اط-رة
الذي يقؤد باقي القطاعات ،خاصصة وأان
الرهان يكمن ‘ التحكم ‘ التكنؤلؤجيات
وول -ؤج ال -ع -ا ⁄ال -رق -م-ي وع-دم الق-تصص-ار
ف-ق-ط ع-ل-ى اسص-ت-غÓ-ل الÌوات ال-ب-اط-ن-ية،
داع -ي -ا اŸؤؤسصسص -ات ال -ؤط -ن -ي -ة ع -م -ؤم -ي-ة
وخاصصة إا ¤السصتغÓل األمثل Ÿا يؤفره
ه-ذا ال-ق-م-ر م-ن خ-دم-ات وت-ط-ب-ي-ق-ات ‘
›الت نشصاطاتها.
من جهة أاخرى ،أاشصار إا ¤أان ا÷امعات
ومراكز البحث العلمي واıابر مدعؤة
لتفعيل Œاربها وإاقامة جسصؤر بينها وبÚ
الب -ت -ك -ار واŸؤؤسصسص -ات اإلن -ت-اج-ي-ة ،سص-دا
للهؤة اŸؤجؤدة ب Úعا ⁄البتكار و›ال
التطبيق اإلنتاجي والتسصؤيق والسصتهÓك،
باعتبار أان التكنؤلؤجيا والرقمنة ÁثÓن
اÙرك األسصاسض ألي تنمية.
كما دعا الشصباب إا ¤القتداء بأاعضصاء
ال -ط -اق -م ال -ع -ل -م -ي ل -ل -ؤك -ال -ة ال -فضص -ائ-ي-ة
ا÷زائ - -ري - -ة و–ق - -ي - -ق ا‚ازات ت - -ع - -زز
القدرات الؤطنية ‘ شصتى اÛالت وفتح
آام-ال واسص-ع-ة اسص-ت-ج-اب-ة ل-ت-ط-ل-عات واعدة
واسصتشصراف Ÿا يجب أان تكؤن عليه بÓدنا
كأامة سصيدة.

–ول ا÷زائر إا› ¤ال ا’تصسا’ت الفضسائية يحمل انعكاسسات إايجابية منتظرة
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لذاعي والتلفزي ،سسحن:Ú
مدير عام اŸؤؤسسسسة العمؤمية للبث ا إ

إاطÓق أالكؤم سساتÁ 1-ثل دخؤل عهد جديد ،أاويحيى:

لول
اع- - -ت Èال- - -ؤزي- - -ر ا أ
أاح -م-د أاوي-ح-ي-ى ،أامسس ،أان
–ؤل ا÷زائ - - -ر إا› ¤ال
التصس-الت ال-فضس-ائ-ي-ة من
خÓل إاطÓق أالكؤم سسات-
Á 1ث- -ل دخ- -ؤل ‘ ع- -ه -د
ج- - -دي- - -د ي - -ح - -م - -ل م - -ع - -ه
ان-ع-ك-اسس-ات أاخرى ايجابية
منتظرة بالنسسبة للتنمية
الؤطنية ،وبذلك Ÿا يؤفره
ع -ل -ى الشس -ب -ك -ة ال -ؤط-ن-ي-ة
Óرسس - - - -ال والتصس - - - -ال
ل ----إ
لك Ìقؤة وأاك‚ Ìاعة
ا أ
وتأامينا Ãا ‘ ذلك ﬂاطر
الكؤارث الطبيعية.

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

العدد

03

اإلسصÎات -ي -ج -ي -ة ال -ت -ي وق-ع-ه-ا
رئيسصا الدولتÁ ،Úثل ‚احا
للجزائر ‘ اÛال الفضصائي
وي- - -ع- - -ؤد ف- - -ي - -ه ال - -فضص - -ل إا¤
ال -ك -ف -اءات ال -ؤط -ن-ي-ة ل-ل-ؤك-ال-ة
الفضصائية التي ارتفع عددها
م - - -ن  100إا 600 ¤إاطار
وم -ه -ن -دسض رف -ي-ع-ي اŸسص-ت-ؤى
يسصÒون مركز وهران لتطؤير
األق -م -ار الصص -ن -اع -ي -ة وم -رك -ز
السص-ت-غÓ-ل ب-ك-ل م-ن ب-ؤشصاوي
وبؤغزول.
أاشصار الؤزير األول إا ¤أان
إاطÓق القمر سصيمكن ا÷زائر
من –قيق تقدم ‘ اكتسصاب
اŸع - -ارف وت- -ك- -ن- -ؤل- -ؤج- -ي- -ات
األق -م -ار الصص -ن-اع-ي-ة وت-ط-ؤي-ر
ق -درات ج -دي -دة وت -ط -ب-ي-ق-ات

أاخرى ‘ هذا اÛال العلمي
اŸت- -ق -دم .ل -ه -ذا ف -ا◊ك -ؤم -ة
حريصصة على الدعم اŸتؤاصصل
للؤكالة الفضصائية ا÷زائرية ‘
ظل إارادة سصياسصية تكفل حشصد
ال -ؤسص -ائ -ل اŸط-ل-ؤب-ة وضص-م-ان
السص-ت-م-راري-ة الضص-روري-ة ل-ك-ل
مشص- - - -روع ك- - - -ب ،Òوه- - - -ذا ألن
ال-ت-ح-ك-م ‘ اŸع-رف-ة وال-ع-ل-ؤم
التكنؤلؤجيات لن يكؤن Ãعزل
ع -ن اŸسص -ع-ى ال-ت-ن-م-ؤي ال-ذي
التزم به رئيسض ا÷مهؤرية.
وق - -ال أاوي - -ح - -ي- -ى إان ول- -ؤج
ا÷زائ - -ر اÛال ال - -ع - -ل - -م - -ي
ال-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي ا÷دي-د منذ 15
سص-ن-ة ،ك-ان ث-ري-ا ب-ال-ت-ق-دم منذ
إاطÓق أاول سصاتل اسصتطÓعي
سصنة  2012وسصاتل اŸؤاصصÓت

السصلكية والÓسصلكية ‘ شصهر
ديسص -م Èواسص-ت-ح-داث ال-ؤك-ال-ة
ال -فضص -ائ -ي -ة واŸصص-ادق-ة ع-ل-ى
ب -رن-ام-ج فضص-ائ-ي وط-ن-ي سص-ن-ة
 2006ووضصع ثÓثة سصؤاتل ‘
آاخر اŸدار إا ¤أالكؤم سصات-
 ،1يندرج ‘ إاطار إادراك مدى
أاه-م-ي-ة اŸن-ظ-ؤم-ة اإلعÓ-م-ية
والتصص - - -ال- - -ي- - -ة ال- - -ف- - -ع- - -ال- - -ة
واŸت-ؤاصص-ل-ة ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ح-ياة
الق -تصص -ادي -ة والج -ت -م -اع -ي -ة
Óم- -ة ‘ ع- -ه- -د الشص- -ب- -ك -ات
ل - -أ
واŸبادلت اإللكÎونية.
◊سصب الؤزير األول ،سصاهم
ال -ت -ق -دم ال -ت -ك -ن-ؤل-ؤج-ي ال-ذي
ح- -ق- -ق- -ت- -ه ا÷زائ- -ر ‘ ›ال
السص - -ت- -طÓ- -ع ال- -فضص- -ائ- -ي ‘
العديد من اŸيادين من ا◊ياة
الؤطنية كالؤقاية من اıاطر
ال-ط-ب-ي-عية وتسصيÒها ،ا◊فاظ
على األمÓك الغابية ،التحكم
اŸؤارد اŸائ - - - -ي - - - -ة
‘
وم -ت -اب -ع -ت -ه -ا ،وك -ذا ال -رسص-م
لراضص-ي
اÿرائ -ط-ي ومسص-ح ا أ
وال- -ت- -خ- -ط- -ي- -ط ‘ ال -ؤسص -ط
ا◊ضصري والريفي.

أاوضس- -ح اŸدي- -ر ال -ع -ام ل -ل -م -ؤؤسسسس -ة
لذاعي والتلفزي
ال-ع-م-ؤم-ي-ة ل-ل-بث ا إ
ا÷زائري شسؤقي سسحن ،Úأان االقمر
الصسناعي أالكؤم سسات 1-يتؤفر على
 9أاج- -ه- -زة إارسس- -ال م -ؤج -ه -ة ل -ل -بث
لذاع-ي ع Èالسس-ات-ل
ال-ت-ل-ف-زي-ؤ Êوا إ
أاي  9باقات من القنؤات ،مشسÒا إا¤
أان ال- -ق -ن -ؤات اÿمسس ل -ل -ت -ل -ف -زي -ؤن
لذاع- -ي- -ة
ال- -ع- -م- -ؤم- -ي وال- -ق- -ن- -ؤات ا إ
ال-ع-مؤمية  55سس-ت-ؤج-ه ن-حؤ السساتل
ا÷ديد.
أاك -د سص-ح-ن ،Úأان اŸؤؤسصسص-ة ال-ع-م-ؤم-ي-ة
ل- -ل- -بث اإلذاع- -ي وال- -ت- -ل- -ف- -زي ا÷زائ -ري
سصتسصتعمل قدرات هذا السصاتل Ÿتطلبات
ال-ت-ب-ادلت ال-ت-ل-ف-زيؤنية واإلذاعية لضصمان
ت -غ -ط-ي-ة األح-داث السص-ي-اسص-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة
وال -ري -اضص -ي -ة ،خ -اصص -ة واأن-ه يضص-م-ن ال-بث
اŸب -اشص -ر ل -ك -ل ال -ت -ظ -اه -رات ب -اخ-تÓ-ف
أان- -ؤاع- -ه- -ا .وب- -ن -اء ع -ل -ي -ه ي -رت -قب وضص -ع
Œهيزات لبث  8قنؤات ذات الدقة العالية

و 16قناة ذات البث اŸعياري و 100قناة
اإذاعية ،مشصÒا أانه لقتحام سصؤق مغلقة
ل -ل -بث ع Èالسص -ات -ل ي -جب ع -رضض أاسص-ع-ار
م - -غ- -ري- -ة م- -ع ت- -خصص- -يصض فÎة ›ان- -ي- -ة
ومضص -ام Úم-ت-ن-ؤع-ة”” ،خ-اصص-ة وأان ال-ق-م-ر
الصص -ط -ن -اع -ي يضص -م -ن ت -غ -ط -ي -ة لشص-م-ال
افريقيا ومنطقة السصاحل.

مدير عام الؤكالة الفضسائية ا÷زائرية ،عزالدين أاوصسديق:

يوفر خدمات اتصسال واسستعما’ت إاسسÎاتيجية

اسس - -ت - -ع - -رضس اŸدي- -ر
ال - - -ع - - -ام ل - - -ل - - -ؤك- - -ال- - -ة
ال -فضس-ائ-ي-ة ا÷زائ-ري-ة
ع -زال -دي -ن أاوصس -دي -ق،
أامسس ،ب - -رن - -ام- -ج إا‚از
وإاط Ó- - - -ق ال - - - -ق- - - -م- - - -ر
الصس-ن-اع-ي أالكؤم سسات-
 1ال - -ذي أاط - -ل - -ق ‘ 11
ديسس- -م 2017 Èبنجاح
لطÓ- -ق
م - -ن م- -نصس- -ة ا إ
““شس-يشس-ان-غ““ ‘ م-ق-اط-ع-ة
سس-يشس-ؤان ال-ؤاقعة على
ب-عد  2200ك-لم جنؤب
غرب بك.Ú
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ق- -دم أاوصص- -دي- -ق خ Ó-ل
األه - -داف اŸرج - -ؤة م - -ن
إاطÓق القمر واŸتمثلة ‘
وضص-ع شص-ب-ك-ة ن-ق-ل م-ناسصبة
ن-اج-ع-ة وآام-ن-ة ،السص-تمرار
‘ ت- - - -ق - - -د Ëخ - - -دم - - -ات
اتصص -ال -ي -ة ‘ ح-ال ح-دوث
ك- - -ؤارث كÈى ،وضص- - -م - -ان
لم- -رك- -زي- -ة ال- -نشص- -اط- -ات
واÿدم- -ات م- -ن الشص- -م -ال
بشص-ب-ك-ة اتصص-ال-ي-ة ط-م-ؤحة
وال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن السص-ت-غÓ-ل
ال - - -ع - - -ا‹ اŸرت - - -ب - - -ط - - -ة
ب- -اسص -ت -ع -م -ال اإلم -ك -ان -ات
ال -فضص -ائ -ي -ة اŸك -ؤن -ة م -ن
أانظمة التصصالت السصلكية
والÓ- -سص- -ل- -ك -ي -ة ال -دول -ي -ة،
ن- - - -اه - - -يك ع - - -ن –ؤي - - -ل
التكنؤلؤجيا واŸعرفة.
ك - - - -م- - - -ا ت- - - -ط- - - -رق ا¤
اسص-ت-ع-م-الت ال-ق-مر ،حيث
سص -ي -ؤف -ر ت -غ -ط -ي -ة وط-ن-ي-ة
وإاق -ل -ي -م -ي -ة ‘ م -ن-ط-ق-ت-ي
شص-م-ال أاف-ري-ق-ي-ا وم-ن-ط-قة
السص- -اح- -ل واŸت- -م -ث -ل -ة ‘
التصص-الت ،ال-ه-ات-ف ،ن-قل

اŸدير العا ⁄عزالدين أاوصصديق
البيانات ،تسصي Òاألخطار ال -ب -ي -ان -ات اŸق -درة بـ680
ال-كÈى وضص-م-ان ال-ت-غ-ط-ية م -ي -غ -ا ه-رت-ز أاو اŸك-رسص-ة
Óح- - -داث ب-ال-بث اإلذاع-ي وال-ت-ل-فزي
اŸب - - -اشص- - -رة ل - - -أ
وال - - -ت - - -ظ- - -اه- - -رات .اأم- - -ا اŸقدرة بـ 280ميغا هرتز،
التطبيقات فيقدم العديد كما سصيسصاهم على اŸدى
من اÿدمات التي سصÎفع ال- - -قصص ‘ Òت- - -خ- - -ف - -يضض
من نؤعية ومردودية بعضض ال -ت -ك -ال -ي-ف اŸدف-ؤع-ة ‘
ال-ق-ط-اع-ات ،ك-ما سصيسصمح اسص- - -ت- - -غÓ- - -ل ال- - -ق- - -درات
ه - -ذا ال - -ق - -م- -ر ب- -ت- -حسص Úالفضصائية من  300إا100 ¤
التصص- - -الت السص - -ل - -ك - -ي - -ة م-ل-ي-ؤن دولر أام-ري-ك-ي ك-ل
وال Ó-سص -ل -ك -ي -ة واسص-ت-ق-ب-ال سصنة.
ف- -ي- -م- -ا ي- -خصض ق- -ط -اع
ال -ع -دي -د م-ن ب-رام-ج ال-بث
اإلذاع - -ي وال- -ت- -ل- -ف- -زي- -ؤ Êالتصص- - -الت السص - -ل - -ك - -ي - -ة
وت -ؤف Òخ-دم-ات اإلرسص-ال والÓ-سص-ل-ك-ي-ة ،سص-ي-مكن من
الصص -ؤت -ي واإلنÎنت ع -ا‹ ف - -رصض ت - -ت - -ع - -ل- -ق ب- -رف- -ع
ال-ت-دف-ق وال-ت-ع-ل-يم عن بعد ال- -ق- -درات ال -ؤط -ن -ي -ة م -ن
وال -طب ع -ن ب-ع-د وخ-دم-ة ال -ت -غ -ط -ي-ة ا 432 ¤ميغا
ه-رت-ز اŸؤج-ه-ة ل-لشصركات
التداول بالفيديؤ.
من جهته تطرق ﬁمد واŸؤؤسصسص - - - - -ات ،وال- - - - -بث
اأنؤر عبد الؤهاب الرئيسض ا÷هؤي بطاقة  324ميغا
اŸدي- -ر ال- -ع -ام لتصص -الت ه -رت-ز م-ؤج-ه-ة ل-ل-ج-م-ه-ؤر
ا÷زائ- - -ر ال- - -فضص- - -ائ - -ي - -ة ،ال-ع-ريضض وت-غ-ط-ي-ة وط-ن-ية
Óم -ك -ان -ات ال -فضص -ائ -ي -ة ب-ط-اقة  3200م-ي-غا هرتز
ل - -إ
واŸسص- -ت- -ه- -ل -ك -ة م -ن ق -ب -ل م-ؤج-ه-ة أايضص-ا ل-ل-ج-م-ه-ؤر،
اŸت- -ع- -ام- -ل Úا÷زائ -ري Úإا ¤ج -انب ضص -م -ان ت -دف-ق
اŸقدرة بـ 960ميغا هرتز ،ع -ال وب -ق -درة اسص -ت -ي -ع -اب
أاو تلك اŸكرسصة ‘ شصبكة كبÒة للقنؤات.
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الثÓثاء  ٠9جانفي  ٢٠١8م
الموافق لـ  ٢١ربيع الثاني  ١439هـ

بن صشالح يسشتقبل سشفÒة الدا‰ارك

ضسرورة العمل إليجاد صسيغ التواصسل والتعاون ب Úالبلدين
’مة عبد القادر
أاكد رئيسس ›لسس ا أ
بن صشالح  ،أامسس ،لدى اسشتقباله سشفÒة
ال- -دا‰ارك ب- -ا÷زائ- -ر السش- -ي -دة ج -و‹
إال -ي -زاب-يت ب-روزان ج-ورغ-نسش-ون  ،ع-ل-ى
’ي-ج-اد صش-ي-غ ال-ت-واصشل
ضش-رورة ال-ع-م-ل إ
وال -ت -ع -اون ل-ل-مسش-اه-م-ة ‘ إاع-ط-اء ن-فسس
جديد للعÓقات الثنائية ب Úالبلدين.
أاوضسح بيان Ûلسص األمة ،أان بن صسالح
ت- -ط- -رق خ Ó-ل اسس -ت -ق -ب -ال -هÃ ،ق -ر اÛلسص،
Óه -م -ي-ة ال-ت-ي ي-ول-ي-ه-ا
لسس -فÒة ال -دا‰ارك «ل  -أ
ال -ب -ل -دان ل -ل -ع Ó-ق -ات ال -ث -ن -ائ -ي -ة ‘ ﬂت -ل -ف
اÛالت وال -ف -رصص اŸت -اح -ة إلق-ام-ة ت-ع-اون
م-ت-ع-دد األب-ع-اد .وت-ط-رق ا÷ان-ب-ان إا ¤ال-ب-ع-د
الŸÈا Êوضس -رورة ال -ع-م-ل ع-ل-ى إاي-ج-اد صس-ي-غ
التواصسل والتعاون للمسساهمة ‘ إاعطاء نفسص
جديد للعÓقات الثنائية ب Úالبلدين».

’خوية للرئيسس بوتفليقة
أابلغه التحيات ا إ

قيطوُ Êيسستقَبل من طرف الرئيسس العراقي

اسشُتقِبل وزير الطاقة مصشطفى قيطو،Ê
’ث -ن ،Úب -ب -غ-داد ،م-ن ط-رف ال-رئ-يسس
أامسس ا أ
العراقي فؤواد معصشوم ،وذلك ‘ إاطار زيارة
ع-م-ل ق-ادت-ه ا ¤ال-ع-اصش-م-ة ال-ع-راق-ي-ة يومي
’حد وا’ثن ،Úبحسشب بيان للوزارة.
ا أ
ونقل قيطو ÊخÓل اللقاء ،التحيات األخوية
ل -رئ -يسص ا÷م -ه -وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،إا¤
الرئيسص العراقي.
من جهته ،كلف الرئيسص العراقي وزير الطاقة
ب -ن -ق -ل –ي -ات-ه األخ-وي-ة ل-ل-رئ-يسص ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة وك-ذا
“نياته بالزدهار للشسعب ا÷زائري .كما اسستقبل
وزير الطاقة من قبل رئيسص الŸÈان العراقي سسليم
ا÷بوري ،بحسسب البيان.
للتذك ،Òكان قيطو Êقد –ادث ،األحد ،مع
وزي-ر ال-بÎول ال-ع-راق-ي ج-ب-ار ع-ل-ي ال-ل-ع-ي-بي .واكد
ال -وزي-ران ب-اŸن-اسس-ب-ة ع-ل-ى ان ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة
«‡ت -ازة وت -اري -خ-ي-ة» ،خ-اصس-ة ‘ ›الت ال-ط-اق-ة
واÙروقات ‘ .هذا الصسدد ،ذكر الوزير العراقي
أان ا÷زائ- -ر ق- -د ق- -دمت إاسس- -ه -ام -ا ك -بÒا وخÈات
ل -ل -ع -راق ‘ اÛال ال -ط -اق -وي ب -ع -د ق -رار ت -أام-ي-م
اÙروق- -ات‡ ،ا سس- -م- -ح  -ب- -حسس -ب -ه  -ل -لشس -رك -ة
ال -ع-راق-ي-ة ‘ اج-ت-ي-از اŸرح-ل-ة الن-ت-ق-ال-ي-ة ب-ن-ج-اح
والسس-ت-غÓ-ل األم-ث-ل ◊ق-ول-ه-ا ال-بÎول-ي-ة .ك-ما ذكر
ذات اŸسسؤوول Ãا قدمته شسركة سسوناطراك ‘

›ال تكوين اŸهندسس ÚالعراقيÚ
وكذا نقل اÈÿة والتجربة للعراق،
يضسيف بيان وزارة الطاقة.
‘ سس- - - -ي - - -اق ذي صس - - -ل - - -ة ،عÈ
ال -ط -رف -ان ع -ن إارادة ال -ب -ل -دي -ن ‘
ت-ق-وي-ة ال-ت-ع-اون وك-ذا ف-ت-ح م-رح-ل-ة
ج -دي -دة ‘ ال -ع Ó-ق -ات ا÷زائ-ري-ة
ال- -ع -راق -ي -ة وذلك Ãن -اسس -ب -ة زي -ارة
السس -ي -د ق -ي -ط -و Êوت -وسس -ي -ع -ه-ا ا¤
ﬂتلف ›الت الصسناعات الغازية
واÙروقات.
‘ هذا الصسدد ،قال قيطو،Ê
إان ا÷زائر تعتزم تقوية تواجدها
‘ ال- - -ع- - -راق م- - -ن خÓ- - -ل ›م - -ع
سس -ون -اط -راك وك -ذا دراسس -ة إام -ك -ان -ات السس -ت-ث-م-ار
واألع -م -ال ‘ ج -م-ي-ع اÛالت اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ق-ط-اع
الطاقة ،خاصسة ‘ ميادين السستكشساف وتطوير
حقول الغاز والبÎول ،سسواء منها تلك التي هي ‘
طور السستغÓل أاو غ ÒاŸسستكشسفة وكذا نشساطات
ال -تسس -وي-ق .ك-م-ا أاشس-ار ق-ي-ط-و Êإا ¤ضس-رورة ت-ق-وي-ة
الشس -راك -ة ضس -م -ن م -ق -ارب -ة «راب -ح-راب-ح» ‘ ›ال
الصسناعة النفطية والغازية والتي تكون أايضسا مبنية
على التكوين وتبادل اÈÿات.
م- -ن ج- -ه -ت -ه ع Èوزي -ر ال -بÎول ال -ع -راق -ي ع -ن

الهتمام الكب Òالذي توليه
بÓ-ده ل-ت-واج-د سس-ون-اطراك
‘ ال- -ع- -راق م- -ن خ Ó-ل م -ا
Áك -ن ان ي -ق -دم -ه اÛم-ع
م -ن خÈة وŒرب -ة ،خ-اصس-ة
‘ ›ال اسس - - - -ت- - - -كشس- - - -اف
واسس-ت-غÓ-ل ال-غ-از .ك-م-ا أاك-د
اŸسس - -ؤوولن ،م - -رة أاخ- -رى،
على إارادتهما ‘ مواصسلة
اŸشس- - -اورات وت- - -ع- - -م- - -ي - -ق
التعاضسد ب Úالبلدين وذلك
‘ اطار اتفاق دول منظمة
ال- -دول اŸصس- -درة ل -ل -ن -ف -ط
«إاوبك» وخارجها من أاجل
–قيق اسستقرار األسسواق البÎولية على اŸديÚ
اŸتوسسط والطويل.
من جانب آاخر ،طلب قيطو« Êالشسروع سسريعا»
‘ أاشس -غ -ال Œدي -د وصس -ي -ان -ة م -ك -تب سس-ون-اط-راك
ب -ب -غ-داد ،وال-ذي دم-ر أاث-ن-اء ا◊رب ،وه-ذا ل-ت-ع-زي-ز
تواجد الشسركة بهذا البلد.
ويرافق وزير الطاقة خÓل زيارته إا ¤العراق
كل من الرئيسص اŸدير العام Ûمع سسوناطراك
عبد اŸؤومن ولد قدور ووفد من إاطارات الوزارة
وسسوناطراك.

’سشعار
إاجراءات صشارمة Ÿتابعة ارتفاع ا أ

بن مرادي :التسسويق وراء ندرة ا◊ليب
اع -ت Èوزي -ر ال -ت -ج -ارة ﬁم-د ب-ن م-رادي ،اأن
ا’رت-ف-اع ال-ذي ع-رف-ت-ه اأسش-ع-ار ال-ك-ث Òمن اŸواد
واŸن- -ت- -وج- -ات خ- -اصش- -ة ال -غ -ذائ -ي -ة ،ع -ل -ى غ -رار
مششتقات ا◊ليب «اأمر غ Òمقبول وغ Òجدي»،
معلنا عن –قيقات ميدانية ” مباششرتها منذ
م-ط-ل-ع السش-ن-ة ا÷اري-ةŸ ،ت-اب-ع-ة وضش-عية السشوق
ومعرفة ا’أسشباب التي اأدت اإ ¤هذه الزيادات
غ ÒاÈŸرة ،ع -ل -ى ح -د ق -ول -ه .م -ف -ي -دا اأن ه -ذه
القضشية مطروحة على مسشتوى ›لسس اŸنافسشة
للنظر فيها.

حياة .ك

اأرجع بن مرادي ،اأمسص ،خÓل نزوله ضسيفا على
ف -وروم الإذاع -ة ،سس -بب ارت -ف -اع اأسس -ع -ار م -ن -ت -وج-ات
مشس -ت -ق -ات ا◊ل -يب م -ن ال -ي -اغ -ورت والأج -ب -ان ،اإ¤
وضسعية الحتكار التي Áارسسها منتجو هذه الأخÒة،
«الذين اسستغلوا فرصسة الزيادات ‘ اأسسعار الوقود،
وان -خ -ف -اضص ق-ي-م-ة ال-دي-ن-ار ك-تÈي-ر ل-ف-رضص زي-ادات
عشسوائية ».
واأعلن بن مرادي عن مباشسرة –قيقات بشسان
الزيادات العشسوائية التي مسست معظم اأسسعار اŸواد
السستهÓكية منذ مطلع العام ا÷ديد ،موؤكدا اأن
مصسالح الرقابة تقوم بدورها وتطلع الوزارة دوريا
عن وضسعية الأسسواق ،معÎفا بان هناك نقصص ‘
عدد ﬂابر مراقبة ا÷ودة ‘ ا÷زائر.
واأك - -د ‘ سس - -ي - -اق م - -تصس - -ل اأن ن - -درة ا◊ل- -يب
اÓŸح- -ظ- -ة خÓ- -ل الأسس- -اب- -ي- -ع الأخÒة ،ت- -ع -ود اإ¤
«مشسكلة ‘ التسسويق « ،لأن غÈة ا◊ليب متوفرة ‘

السسوق ،ولفت بن مرادي ‘ هذا الصسدد اإ ¤اأن
ه -ن-اك  ١٠٠م -ل -ب-ن-ة لإن-ت-اج ا◊ل-يب ع-ل-ى اŸسس-ت-وى
الوطني  ٪9٠منها تابعة للخواصص.

جهاز جديد Ÿتابعة مسسار إانتاج ا◊ليب
وكشسف ‘ هذا الإطار عن جهاز جديدŸ ،تابعة
مسس- -ار اإن- -ت -اج ا◊ل -يب ،خ -اصس -ة وان -ه ” م -ن خ Ó-ل
اŸتابعة اŸيدانية لإنتاج وتسسويق اŸادة اأن بودرة
ا◊ل -يب ت -وج -ه اإ ¤غ Òوج -ه -ت -ه -ا ،ك -م -ا ي-ح-ول اإ¤
اŸقاهي ،ووبعضص مصسانع اŸكمÓت الغذائية‡ ،ا
اأدى اإ ¤ع- - - -ودة ال- - - -ط - - -واب Òاأم - - -ام Óﬁت اŸواد
الغذائية ،لقتناء هذه اŸادة الأسساسسية اŸدعمة من
ال- -دول- -ة ،مشسÒا اإ ¤اأن ال -دي -وان ال -ع -م -وم -ي ي -ق -دم
للملبنات الكمية الÓزمة من غÈة ا◊ليب التي تلبي
احتياجات السسكان.

 ٪40من اŸواد الفÓحية تسسوق خارج
اإلطار القانوÊ
فيما يتعلق بارتفاع اأسسعار اŸنتوجات من اÿضسر
والفواكه بالرغم من وفرتها ،كشسف بن مرادي اأن
 ٪4٠م- -ن اŸواد ال- -فÓ- -ح -ي -ة «تسس -وق خ -ارج الإط -ار
القانو Êاأي خارج الأسسواق» ،مفيدا اأن هذا اÿلل
خارج عن نطاق وزارته ،ويتوقع اأن يعود السستقرار
اإ ¤الأسسعار خÓل الأسسابيع اŸقبلة.
فيما يتعلق بالتجارة اÿارجية ،والقرارات التي
اتخذتها ا◊كومة لوقف اسستÒاد  85١مادة بداية

“حورت حول العÓقات السشياسشية وا’قتصشادية ب Úالبلدين

بن مرادي يسستقبل السسف Òالفرنسسي

اسستقبل وزير التجارة ﬁمد بن مرادي ،أامسص األثن ،Úبا÷زائر ،سسف Òفرنسسا با÷زائر كزافييه دريانكور،
حيث تطرق الطرفان ا ¤العÓقات السسياسسية والقتصسادية التي Œمع البلدين ‘ ﬂتلف اÛالت ،بحسسب
بيان للوزارة“ .حورت ﬁادثات الطرف ÚخÓل اللقاء ،الذي نظم Ãقر وزارة التجارة ،حول العÓقات
السسياسسية والقتصسادية التي Œمع البلدين على ﬂتلف األصسعدة ،خاصسة بعد الزيارة األخÒة للرئيسص
الفرنسسي إاÁانويل ماكرون للجزائر ولقائه بنظÒه رئيسص ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،يضسيف البيان‘ .
هذا الصسدد ،صسرح السسيد دريانكور أان هذا اللقاء هو «من أاجل توطيد العÓقات على ﬂتلف اŸسستويات
وخاصسة القتصسادية منها ،بناء على توجيهات الرئيسص الفرنسسي الذي يعطي أاولوية كÈى ‘ برنامج حكومته
إا ¤توسسيع السستثمارات الفرنسسية ‘ ا÷زائر وكذا فتح أابواب شسراكات جديدة وخاصسة ‘ ميدان التكوين».
من جهته نوه بن مرادي بـ «العÓقات الطيبة» التي Œمع البلدين وكذا حجم التبادلت التجارية ،إاضسافة
لÓسستثمارات الفرنسسية با÷زائر ‘ عديد اÛالت ا◊يوية ،مÈزا أاهم اإلجراءات التي اتخذتها ا◊كومة
من أاجل الرقي بالقتصساد الوطني وحماية اŸنتوج اÙلي وعصسرنته من خÓل العديد من الÈامج ‘ ﬂتلف
اÛالت  ،يضسيف ذات اŸصسدر .كما دعا الوزير ا« ¤ضسرورة السستفادة من Œارب الشسراكة ونقل اÈÿات
والتكنولوجيا ب Úالشسركاء ‘ ك Óالبلدين».

من السسنة ا÷ديدة ،لإعادة التوازن للميزان التجاري
الذي يعا Êعجزا يفوق  ١٠مÓي Òدولر ،اأفاد بن
مرادي قيمة الصسادرات من السسكر والزيوت وغÒها
تقارب  5٠٠مليون دولر.
و‘ السسياق ذاته ،اعت Èوزير التجارة اأن ﬂاوف
اŸن- -ت- -ج Úوح- -ت- -ى اŸواط- -ن Úم- -ن ق- -ائ -م -ة اŸواد
اŸمنوعة من السستÒاد ‘ ،غﬁ Òلها « ،لأن هناك
ﬂزون م -ن -ه -ا ي-ك-ف-ي لسس-ن-ة ك-ام-ل-ة» ،م-وؤك-دا اأن-ه ”
اإعدادها بالتنسسيق مع وزارتي الفÓحة والصسناعة،
غ Òاأن- -ه اعÎف ب -ح -دوث ب -عضص الضس -ط -راب -ات ‘
التموين سستزول ‘ غضسون  3اأشسهر بحسسب تاأكيدات
وزير التجارة..
كما اأكد كذلك اأن قانون اŸالية  ٢٠١8يهدف اإ¤
ال-رف-ع م-ن الإن-ت-اج ال-وط-ن-ي وح-م-اي-ت-ه ،وق-د تضس-م-ن
ضس -ري -ب -ة اسس -ت -ه Ó-ك ع -ل -ى اŸن -ت-ج-ات اŸسس-ت-وردة،
بالإضسافة اإ ¤رفع الرسسوم ا÷مركية بحوا‹ ٪6٠
على  ١٢9منتوج اأجنبي.

 ٪50من اŸتعامل ‘ Úالسسوق اŸوازية
أاد›وا ‘ األسسواق ا÷وارية
وشس -دد ك -ذلك ع -ل -ى ﬁارب -ة ال -ت-ج-ارة اŸوازي-ة،
مÈزا انه ” –قيق  ٪5٠من برنامج اإعادة اإدماج
اŸتعامل ‘ Úاأسسواق جوارية ،وتبقى وزارته تعمل
على هذا اŸنوال ،للتقدم ‘ النسسبة والتقليصص قدر
الإمكان من هذه الظاهرة.
وبالنسسبة لقطاع السسيارات قال بن مرادي اأن
النشسغال الأسساسسي للحكومة حاليا هو التمكن من
ال -رف -ع ‘ نسس -ب -ة الإدم -اج ب -ال -نسس -ب -ة ل -ك -ل الأشس -ي-اء
اŸسستوردة ،مفيدا ان «رونو ا÷زائر» “كنت من
–قيق نسسبة اإدماج وصسلت  ،٪3٠بعدما كانت ل
تتجاوز .٪5
واأشسار ‘ هذا الإطار اإ ¤اأن هناك دف Îشسروط
ينظم ›ال صسناعة السسيارات ،للتمكن من خفضص
تكلفة صسناعتها ،لأن ذلك «سسيكون له تاأث Òعلى
›ال التشسغيل».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’كادÁية
إاعداد مششروع “هيدي للقانون اŸتضشمن إانششاء ا أ

أاويحيى يعقد ›لسسا وزاريا مشسÎكا ﬂصسصسا
لتفعيل تدريسس األمازيغية

’ول
ع- - -ق- - -د ال- - -وزي- - -ر ا أ
أاح- - -م- - -د أاوي- - -ح - -ي - -ى ،أامسس
’ث -ن Úاج -ت -م -اع -ا وزاري-ا
ا أ
مششÎك -ا خصشصس ل -ت -ف-ع-ي-ل
ت-دريسس ال-ل-غة ا’مازيغية
وإاع- -داد مشش -روع ال -ق -ان -ون
ال- -عضش -وي اŸتضش -م -ن إانشش -اء
أاك -ادÁي-ة ج-زائ-ري-ة ل-ل-غ-ة
’مازيغية ،بحسشب ما جاء
ا أ
‘ ب - -ي - -ان Ÿصش- -ال- -ح ال- -وزي- -ر
’ول .وأاضساف ذات اŸصسدر،
ا أ
أان -ه «ط -ب -ق-ا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات السس-ي-د
رئيسص ا÷مهورية خÓل ›لسص
ال- - -وزراء اŸن- - -ع- - -ق- - -د ي - -وم ٢٧
ديسس-م Èال-ف-ارط ،ع-ق-د ال-وزي-ر
الول أاحمد أاويحيى (أامسص) ›لسسا وزاريا مشسÎكا
خصسصص لتفعيل تدريسص اللغة الأمازيغية وإاعداد
مشسروع القانون العضسوي اŸتضسمن إانشساء أاكادÁية
جزائرية للغة األمازيغية» .كما أاوضسح البيان ،أان

ه- - - - - -ذا اÛلسص ال- - - - - -وزاري
اŸشسÎك «أافضسى إا ¤سسلسسلة
م- - -ن اإلج- - -راءات ،سس- - -ي- - -م - -ا
ت- -خصس- -يصص م -ن -اصسب م -ال -ي -ة
إاضس- -اف- -ي- -ة م -ن أاج -ل ت -ع -زي -ز
تدريسص األمازيغية ‘ قطاع
الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة وت -وسس -ي -ع
ال- -ت -ك -وي -ن وال -ب -حث ب -ال -ل -غ -ة
األم- -ازي- -غ -ي -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى
ا÷ام-ع-ات» .وأاضس-اف ال-بيان،
انه «سسيتم تنصسيب فوج عمل
وزاري ل -دى مصس -ال -ح ال -وزي -ر
األول من أاجل إاعداد مشسروع
“ه -ي-دي ل-ل-ق-ان-ون اŸتضس-م-ن
إانشس- - -اء أاك- - -ادÁي- - -ة ال - -ل - -غ - -ة
األمازيغية» ،مضسيفا ان هذا النصص «سسيتبع اŸسسار
العتيادي على مسستوى ا◊كومة ثم ›لسص الوزراء
قبل ان يعرضص على الŸÈان خÓل السسداسسي األول
من سسنة .٢٠١8

مسساهل يسستقبل السسفÒ
اللبنا Êا÷ديد با÷زائر
اسستقبل وزير اÿارجية عبد القادر مسساهل ،أامسص األثن،Ú
با÷زائر العاصسمة ،السسيد ﬁمد ﬁمود حسسان الذي قدم له
أاوراق اعتماده كسسف Òمفوضص فوق العادة للجمهورية اللبنانية
لدى ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشسعبية ،بحسسب ما
أافاد به بيان لوزارة اÿارجية.

جلسشة اسشتماع Ÿششروع قانون تسشوية اŸيزانية 2015

لوح :الشسروع ‘ تكوين القضساة –سسبا Ÿبدإا الدفع بعدم الدسستورية أامام القضساء
’ختام الطيب
أاعلن وزير العدل حافظ ا أ
ل -وح ،أامسس ،ع-ن الشش-روع ‘ ت-ك-وي-ن ال-قضش-اة
–سش - -ب - -ا ل- -ت- -ط- -ب- -ي- -ق م- -ب- -دإا ال- -دف- -ع ب- -ع- -دم
ال -دسش -ت -وري -ة أام -ام ال -قضش -اء ال -ذي سش -ي -ق-دم
مشش -روع ال -ق -ان -ون اŸت -ع-ل-ق ب-ه أاواخ-ر م-ارسس
اŸقبل.
خ Ó-ل ج -لسس -ة السس -ت -م -اع اıصسصس-ة ل-دراسس-ة
مشسروع القانون اŸتضسمن تسسوية اŸيزانية لسسنة
 ٢٠١5أام -ام ÷ن -ة اŸال -ي -ة واŸي -زان -ي-ة ب-اÛلسص
الشسعبي الوطني ،أاعلن لوح عن «توجه أامسص األثنÚ
›م -وع -ة م -ن ال -قضس -اة ال -ت -اب-عÛ Úلسص ال-دول-ة
والوزارة برئاسسة مسستشسار قد Ëذو  4٠سسنة خÈة
إا ¤بلجيكا Ÿدة أاربعة أايام من أاجل الطÓع على
Œربتها ،ألنها تختلف على بعضص الدول األوربية
فيما يخصص الدفع بعدم الدسستورية».
وترمي الوزارة من وراء هذا التكوين  -حسسب
السسيد لوح  -إا« ¤تفادي الشسكالت التي Áكن أان
تطرح مسستقب Óوالتي اعÎضست الدول التي سسبقتنا
‘ التطبيق» ،خاصسة كما قال و»أاننا نقدم ألول مرة
هذا النوع من اŸشسروع الذي سسيقدم إا ¤اÛلسص
على أاقصسى تقدير أاواخر مارسص اŸقبل».
وذكر الوزير أان هذا النصص القانو« Êيكرسص
ح-ق-وق اإلنسس-ان ،ح-يث سس-يسس-م-ح ل-ل-م-ت-قاضسي بعدم
الدسستورية ‘ بعضص اŸواد التي يرى أانها غÒ
دسس -ت -وري -ة وت -ط -ب -ق ع -ل -ى ن -زاع -ه اŸط -روح ع-ل-ى
القضساء.
وتنصص اŸادة  ١88من دسستور  ٢٠١6اŸعدل أانه
«Áكن إاخطار اÛلسص الدسستوري بالدفع بعدم
الدسستورية بناء على إاحالة من اÙكمة العليا أاو
›لسص ال -دول -ة ع -ن -دم -ا ي-دع-ي أاح-د األط-راف ‘
اÙاكمة أامام جهة قضسائية أان ا◊كم التشسريعي
ال -ذي ي -ت -وق -ف ع -ل-ي-ه م-آال ال-ن-زاع ي-ن-ت-هك ا◊ق-وق
وا◊ريات التي يضسمنها الدسستور.
من جهة أاخرى ،ولدى تطرقه إا ¤اŸشساريع
اŸنطلقة ‘ ال‚از والتي تتمثل ‘  ٧4مشسروعا
لفائدة اŸصسالح القضسائية ،كشسف السسيد لوح أانه
سسيتم السستÓم ،قبل يوليو  33« ،٢٠١8مشسروعا
تتمثل ‘ › 4السص قضسائيةﬁ ١٧ ،كمةﬁ 4 ،اكم
Óرشسيف،
إادارية ،فرع ﬁكمة 3 ،مراكز جهوية ل أ
اŸقر ا÷ديد باŸدرسسة العليا للقضساء بالقليعة6 ،
إاقامات لرؤوسساء ا÷هات القضسائية باإلضسافة إا¤
توسسعة مقر اŸدرسسة الوطنية Ÿسستخدمي أامانات
الضسبط ،على أان يرتقب اسستÓم بقية اŸشساريع

.»٢٠١9
وأاشسار باŸناسسبة أان جهاز العدالة «” دعمه
Ãرافق ترقى Ÿا هو معمول به على اŸسستوى
الدو‹ ،خاصسة ‘ ›ال التكوين بعد أان ” ،كما
ق -ال ،إا‚از اŸدرسس -ة ال -ع -ل -ي-ا ل-ل-قضس-اء واŸدرسس-ة
الوطنية لتكوين موظفي إادارة السسجون بالقليعة
Ãواصس -ف -ات ف -ن -ي-ة م-ت-م-ي-زة» ،مشسÒا إا ¤تسس-ج-ي-ل
«ع -م -ل -ي-ة ج-دي-دة إل‚از قصس-ر ل-ل-ع-دال-ة ب-ا÷زائ-ر
العاصسمة «يليق بعاصسمة البÓد ويكون معلما فنيا
وحضساريا والذي تقرر بشسأانه النطÓق ‘ الدراسسة
خÓل السسنة ا÷ارية».
وأاضساف الوزير أانه و‘ إاطار ا÷هود الرامية إا¤
ت-ط-وي-ر ال-ق-ط-اع ب-الع-ت-م-اد ع-ل-ى ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
ا◊دي -ث -ة ،ف -إان اله -ت -م -ام سس -ي -وج-ه إا« ¤ت-وظ-ي-ف
ال - -ت - -داب Òا÷دي - -دة اÿاصس - -ة ب - -دخ - -ول السس - -وار
اإلل -كÎو Êح-ي-ز ال-ت-ط-ب-ي-ق ك-إاج-راء ب-دي-ل ل-ل-ح-بسص
اŸؤوقت وكذا بصسفته عقوبة بديلة للمحكوم عليهم
بعقوبات قصسÒة اŸدة أاو الذين بقي من عقوبتهم
السسالبة للحرية مدة قصسÒة».
‘ سسياق آاخر ،ذكر لوح أان وزارته اسستفادت ‘
قانون اŸالية  ٢٠١5من غÓف ما‹ قدره 5ر٧8
مليار دج ،حيث بلغت العتمادات اŸسستهلكة 4ر٧٢
مليار دج ،وهو ما Áثل نسسبة السستهÓك ١9ر9٢
باŸائة ‘ ،ح Úبلغت ميزانية التجهيز 3ر  ٢مليار
دج.
أاما فيما يتعلق بحصسيلة النشساط لسسنة ،٢٠١5
أاوضسح حافظ األختام أانه ” مواصسلة اÛهودات
الرامية إاŒ ¤سسيد برنامج وزارة العدل ،تتمثل غي
اسستÓم ›موعة من اŸنشسآات ا÷ديدة ،مؤوكدا أان
نسسبة التغطية بالهياكل القضسائية قد بلغت ،خÓل
تلك السسنة59 ،ر 89باŸائة.

كذبت ما نششرته صشحيفة جزائرية خاصشة

سسفارة العراق با÷زائر توضسح

دائما ما تتوخى وزارة خارجية جمهورية العراق أان يكون ‡ثلوها من أافراد السسلك الدبلوماسسي ‘
بعثاتها ‘ اÿارج ‡ن لديهم اŸهارات والكفاءات التي –رصص على ادامة العÓقات ب Úالعراق والدول
اŸبتعثة فيها وهذا أامر مفروغ منه.
أاما فيما يتعلق بخصسوصص ا ÈÿاŸنشسور ‘ صسحيفة جزائرية خاصسة بتاريخ  ٢٢نوفم– ،٢٠١٧ Èت
عنوان «السسلطات العراقية تنهي مهام سسفÒها ‘ ا÷زائر ،تود السسفارة أان تب Úأان سسعادة السسف Òالدكتور
عبد الرحمن حامد ا◊سسيني كان له األثر الكب ‘ Òتعزيز العÓقات ب Úجمهورية العراق وا÷مهورية
ا÷زائرية الدÁقراطية الشسعبية الشسقيقة ،وهذا األمر جاء واضسحا على لسسان الناطق الرسسمي باسسم وزارة
اÿارجية ا÷زائرية ،السسف Òعبد العزيز بن علي الشسريف ،حيث أاشساد با÷هود اŸتميزة لسسعادة السسفÒ
مضسيفا أان هناك من ل يريد للعÓقات ب Úالبلدين أان تتطور.

سسفارة جمهورية العراق با÷زائر
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أاعلن عن برنامج سسكنات فردية بالوليات ا÷نوبية

طمار :ألÎقوي أŸدعم جاهز وننتظر أŸرسسوم ألتنفيذي
 50أالف دينار للم ÎاŸربع وتصسميم خاصس حسسب اŸناطق
أاعلن وزير السسكن والعمران واŸدينة عبد الوحيد طمار،أامسس ،موافقة ا◊كومة نهائيا على اعتماد صسيغة السسكن ا÷ديد
«الÎقوي اŸدعم « ،»lpaوأانه بات جاهزا “اما وننتظر فقط اŸرسسم التنفيذي ‘ ،ح Úأافاد عن تخصسيصس مسساكن خاصسة فردية
لو‹ حدد بـ 50أالف دينار للم ÎاŸربع.
بالوليات ا÷نوبية ،مؤوكدا أان السسعر ا أ

جÓل بوطي

أاك -د ط -م -ار أان الصش -ي -غ -ة ا÷دي -دة  lpaسش-ت-كون لها
خصشوصشيتها بالو’يات ا÷نوبية ،موضشحا إامكانية إاطÓق
سشكنات فردية ‘ ا÷نوب قريبا من الصشيغة ا÷ديدة
خÓل السشنة ا÷ارية وفقا Ÿا هو مسشطر له با‚از 70
أالف وحدة ،وذلك بعد موافقة ›لسس ا◊كومة نهائيا
على اŸششروع ‘ انتظار صشدور اŸرسشوم التنفيذي ‘
اأ’يام القليلة القادمة.
وحسشب تصشريح وزير السشكن ‘ كلمة له خÓل لقائه
Ãديري القطاع،أامسسÃ ،قر الوزارة بالعاصشمة فانه من
اŸن -ت -ظ -ر أان ت -ك -ون ه -ذه السش-ك-ن-ات ﬂصشصش-ة ل-و’ي-ات
ا÷ن -وب ،وسش -ي -ت-م –دي-د ن-وع-ي-ة السش-ك-ن وع-دد الشش-ق-ق
حسشب ن- -وع- -ي- -ة اŸن- -اط -ق ال -ت -ي قسش -مت أ’رب -ع ب -حسشب
طبيعتها ،كما أان السشعر سشيحدد أايضشا حسشب كل منطقة،
لكن ا ÎŸمربع حدد مبدئيا بـ 50أالف دينار.
كما كششف طمار عن –ضشÒات مصشا◊ه الوزارية
إ’ط Ó-ق السش -ك -ن اإ’ي -ج -اري الÎق -وي  ‘ LLPال -ق-ريب
العاجل ،وهي صشيغة جديدة ،مششÒا إا ¤أان اŸششروع
ت -راه -ن ع -ل -ي-ه ا◊ك-وم-ة ل-ل-قضش-اء ع-ل-ى أازم-ة السش-ك-ن ‘
ا÷زائر ‘ وقت قياسشي ’ يتجاوز السشنة ا÷ارية حسشبه.
طمار أافاد أان إاطÓق التسشجيل ‘ برنامج السشكن
الÎقوي اŸدعم  LPAسشيكون ‘  40و’ية بعد صشدور
اŸر سش -وم ال -ت -ن -ف -ي -ذي ،م-وضش-ح-ا أان الÈن-ام-ج السش-ك-ن-ي

ا÷ديد سشيوجه للمواطن Úأاصشحاب
اأ’جور التي تÎاوح ما ب 18 Úأالف
دينار إا 108 ¤أالف دينار أاي  6مرات
اأ’جر القاعدي.
و‘ هذا السشياق ذكر أان تسشعÒة
سشكنات الÎقوي اŸدعم سشتصشل إا¤
 50أالف دينار للم ÎاŸربع ،حسشب
اŸن -اط -ق ،ح -يث سش -ي -ت -م ال -ت -قسش -ي -م
ال -وط -ن-ي إا 4 ¤م-ن-اط-ق م-وزع-ة بÚ
غرفت Úوخمسس غرف.
وأاكد “ار أان عمارات سشكنات» ل
ب ا» سشتزود Ãرائب لركن السشيارات
‘ ال -ط -اب -ق السش -ف-ل-ي ،ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى ال-ع-ق-ار واسش-ت-غÓ-ل
اأ’راضشي اÙيطة بالعمارات ‘ أامور أاخرى ،مششÒا إا¤
أانه سشيتم توضشيح كل التفاصشيل حول الÈنامج ‘ ،وقت
سشيششرع ‘ مششاورات مع اŸقاو’ت العمومية إا ¤غاية
انتظار صشدور اŸرسشوم.
طمار أاعطى تعليمات صشارمة Ÿديري القطاع بداية
بإارسشال تقارير أاسشبوعية حول تقدم اŸششاريع وا’‚از،
داعيا إاياهم إا ¤عدم توزيع أاي سشكن مسشتقب Óما  ⁄يتم
ا’نتهاء من توصشيÓت اŸاء والكهرباء والغاز ،كما حدث
‘ عدة مششاريع على غرار سشكنات  ‘ LPPسشيدي عبد
الله بالعاصشمة ،التي عرفت احتجاج قاطنيها قبل أايام
قليلة.

وخÓ- -ل شش -رح -ه ÿارط -ة ط -ري -ق
القطاع خÓل السشنة ا÷ديدة ا÷ارية
أاششار إا ¤وجود أاك Ìمن  15أالف سشكن
من صشيغة  LSPمتوقفة ،و 15أالفا
و 681وحدة  ⁄تنطلق اأ’ششغال بها،
إا ¤جانب السشكن الريفي بـ  40أالف
وح-دة  ⁄ت-ن-ط-ل-ق ب-ه-ا اأ’شش-غ-ال ب-ع-د،
فيما ” بر›ة  80أالف سشكن ريفي
خÓل .2018
وزي -ر السش -ك -ن وال -ع -م -ران ق-ال إان
وزارته اعتمدت إاسشÎاتيجية جديدة
لضش -م -ان ان -طÓ-ق اŸشش-اري-ع واحÎام
اآ’جال وتفادي العراقيل السشابقة ،من خÓل ا’عتماد
ع- -ل- -ى ال -و’ة ‘ –دي -د اأ’رضش -ي -ات ال -ت -ي سش -ت -ح -تضش -ن
اŸشش- -اري- -ع ،زي- -ادة ع- -ل- -ى ذلك سشÎاسش- -ل ال -وزارة ال -و’ة
اŸعني Úإ’بÓغهم با◊صشصس وششروط ا’كتتاب ،موضشحا
أان مشش -اري -ع الÈن -ام -ج السش -ك -ن -ي ا÷دي-د سش-ي-ك-ون –ت
إاششراف مديري السشكن بينما سشيكون بإامكان اŸكتتبÚ
التعامل مع اŸقاول Úمباششرة ‘ طريقة التسشديد.
وح -ذر ط -م -ار اŸدي -ري -ن م -ن ال-ت-ق-اعسس ‘ م-ت-اب-ع-ة
اŸشش -اري -ع السش -ك -ن -ي -ة ،سش -ي -م -ا وأان ا◊ك -وم-ة وف-رت ك-ل
الظروف إ’طÓق اأ’ششغال ‘ آاجالها اÙددةﬁ ،ذرا
ششركات اإ’‚از من التÓعب ‘ اآ’جال أاو ﬂالفة دفÎ
الششروط اŸنصشوصس عليه قانونا.

ولد علي من البويرة:

يناير يكرسس ألوحدة ألوطنية
أاع -ط -ى ال -ه-ادي ول-د ع-ل-ي وزي-ر
الشس -ب -اب وال -ري -اضس-ة ،أامسس ،إاشس-ارة
الن -ط Ó-ق ال -رسس-م-ي لÓ-ح-ت-ف-الت
ال - -رسس- -م- -ي- -ة ب- -ي- -ن- -اي- -ر م- -ن ولي- -ة
البويرة.
أاكد خÓل الندوة الصشحفية نششطها
ع- -ل- -ى ه- -امشس ال- -زي- -ارة أان ه -ذا ال -ي -وم
ت-اري-خ-ي ،ح-يث يشش-رف ع-ل-ى ا’ن-طÓ-ق
الرسشمي لÓحتفال بيناير أ’ول مرة بعد
ت -ك -ريسش-ه م-ن ط-رف رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
ك -ي -وم وط -ن-ي م-دف-وع اأ’ج-ر .ا’عÎاف
الذي جاء اسشتجابة Ÿطلب جماهÒي
ع Èع- -دة ﬁط- -ات م- -ن نضش- -ال اأ’ج- -ي -ال م -ن -ذ ال -ث -ورة
التحريرية ،حيث اسشتششهد جزائريون من أاجل –رير
ال -ب Ó-د ث -م اÙط-ات اıت-ل-ف-ة ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا ا◊رك-ة

اأ’مازيغية .وسشيششهد التاريخ على
شش -ج-اع-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
رئ- -يسس ا÷م- -ه -وري -ة ال -ذي ك -رسس
اأ’م -ازي-غ-ي-ة ل-غ-ة وط-ن-ي-ة ورسش-م-ي-ة
ويناير يوم وطني مدفوع اأ’جر.
ال- -ت- -ك- -ريسس ال- -ذي وح- -د الشش- -عب
ا÷زائ - -ري .ك - -م - -ا دع - -ا شش - -ب- -اب
اŸنطقة إا ¤العمل لصشالح الوحدة
الوطنية حيث أاكد أان كل اŸناطق
م- - -ن الشش- - -رق إا ¤ال- - -غ - -رب وم - -ن
ا÷نوب إا ¤الششمال تكون الوطن.
كما طلب منهم حذو بنضشال ششباب
اأ’مسس لصشالح بناء ا÷زائر.
و ع -ن سش -ؤوال ل «الشش -عب» ح -ول شش -ع -وره م -وج -ه م -ن
ال -وج -وه ال -ب-ارزة ‘ ا◊رك-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة اأ’م-ازي-غ-ي-ة ال-ت-ي

ناضشلت من أاجل تكريسس اأ’مازيغية كلغة وطنية ويناير
عيد وطني أاكد أان عند إاعÓن رئيسس ا÷مهورية عن
القرار خÓل ›لسس الوزراء اذرف الدموع كما صشفق له
كل الوزراء بدون اسشتثناء.
وخÓل الزيارة تفقد الوزير معرضشا للمواد التقليدية
م-ن ت-ن-ظ-ي-م ج-م-ع-ي-ة ث-ق-اف-ي-ة ث-غ-رم-ة ب-ق-ري-ة تسش Óبلدية
تاغزوت ،حيث –دث مطو’ مع العارضش Úوششجعهم
علي اÙافظة على اŸوروث الثقا‘ الذي ’ يعوضس
ب -ك -ن -وز وه-و ذاك-رة اأ’ج-ي-ال .ك-م-ا زار ب-ع-اصش-م-ة ال-و’ي-ة
معرضشا من تنظيم ديوان مؤوسشسشات الششباب أاين عرضشت
فيه اأ’طباق التقليدية وا◊لي وكذا اللباسس التقليدي
الذي Áيز عدة مناطق الو’ية.

البويرة :ع نايت رمضسان

أاكدت حرصس ا÷زائر على الوفاء بالتزاماتها الدولية ،زرواطي:

إأسستعمال ألطاقات أŸتجددة وأإلسستثمار فيها بديل إأسسÎأتيجي وحيوي
أاك -دت وزي -رة ال -ب -ي -ئ -ة وال -ط -اق -ات اŸت -ج-ددة
ف-اط-م-ة ال-زه-راء زرواط-ي ،ح-رصس ا÷زائ-ر على
ال -وف -اء ب -ال -ت -زام -ات -ه -ا ال-دول-ي-ة ‘ ›ال ح-م-اي-ة
ال -ب -ي -ئ -ة وال-ت-ن-م-ي-ة اŸسس-ت-دام-ة ودع-م اسس-ت-ع-م-ال
ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ك-ب-دي-ل إاسسÎات-ي-جي وحيوي
للطاقات التقليدية.

باتنةŸ :وشسي حمزة
وأاضشافت الوزيرة أان اسشتحداث دائرة وزارية جديدة
مسشتقلة للبيئة والطاقات اŸتجددة ينطوي على اأ’همية
ال-ك-بÒة ال-ت-ي م-ن-حت ل-ل-ق-ط-اع ال-ب-ي-ئ-ي وق-ط-اع ال-طاقات
اŸت -ج -ددة ال -ذي صش -ن -ف ضش-م-ن اأ’ول-وي-ات ال-وط-ن-ي-ة ‘
برنامج رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة اÿاصس
بالتنمية.
وأاششارت زرواطي خÓل زيارة عمل وتفقد قادتها
أامسس ،لعاصشمة ا’وراسس باتنة ،إا ¤أان برنامج قطاعها
نابع من سشياسشة ا◊كومة ا÷زائرية والذي يركز على
ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-حسش-يسس وإاشش-راك اŸواط-ن وت-رب-ية الطفل

ع-ل-ى م-ن-اه-ج ح-م-اي-ة ال-بيئة وﬁاربة
النفايات.
و أاوضش - -حت اŸت - -ح - -دث - -ة خ Ó- -ل
زيارتها Ÿركز التقني بباتنة أان قطاع
ال -ب-ي-ئ-ة خÓ-ق ل-لÌوة وه-دف-ه –ق-ي-ق
ال-ت-ن-م-ي-ة خ-اصش-ة م-ا ت-ع-ل-ق ب-اسش-تعمال
اأ’سش-ال-يب ا◊دي-ث-ة‘ ع-م-ل-ي-ة رسش-كلة
ال -ن -ف -اي -ات واسشÎج -اع -ه-ا م-ن خÓ-ل
عملية الفرز ا’نتقائي مؤوكدة أان من
أاصشل  13مليون طن من النفايات ‘
ا÷زائر ’ يتم اسشÎجاع سشوى  05إا¤
 ٪07فقط رغم اإ’مكانيات اŸادية
والبششرية التي توفرها الدولة ع Èالو’يات والبلديات،
كاششفة ‘ ذات السشياق عن سشعيها للوصشول إا– ¤قيق
نسشبة  ‘ ٪30حدود سشنة  2030وذلك بهدف خلق عÓقة
قوية تكون مبنية على التكامل ب Úاإ’سشÎجاع والصشناعة
ل -ل -وصش -ول إا ¤إاق -تصش -اد أاخضش -ر ،خ -اصش-ة م-ع ال-ت-وج-ه-ات
ا÷ديدة للدولة ا÷زائرية ‘ تعميم اسشتعمال الطاقة
الششمسشية والطاقات اŸتجددة.

وخÓ-ل زي-ارت-ه-ا ل-ل-م-ع-ارضس اŸنظمة
ب -اŸن -اسش -ب -ة ب -دار دن -ي -ا ل -ل -ب -ي -ئ -ة أاك -دت
زرواطي ،تسشطÒها ’سشÎاتيجية جديدة
خاصشة بالطاقات اŸتجددة تأاخذ بعÚ
ا’ع - -ت - -ب - -ار ال - -ت - -ح - -دي - -ات اŸن - -اخ- -ي- -ة
وا’ق -تصش -ادي -ة ال -ت -ي ت-واج-ه-ه-ا ا÷زائ-ر
ح- -ال -ي -ا ،وال -ظ -رف ا’ق -تصش -ادي ا◊ا‹،
مششÒة إا ¤أان -ه -ا تسش -ع -ى وب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع
وزارة ال -ط -اق -ة وب-عضس ال-دوائ-ر ال-وزاري-ة
ا’خرى إا ¤تششجيع اإ’سشتثمار ‘ قطاع
البيئة ،وكذا وضشع برنامج عمل للنهوضس
ب -ال -ق -ط -اع ال -ب -ي -ئ -ي ودف -ع ع-ج-ل-ة ال-ن-م-و
ا’قتصشادي من خÓل ا’سشتثمار والعمل ‘ الطاقات
اŸتجددة ،ومن موكدة على دور اÛتمع اŸد‘ Ê
ا◊فاظ على البيئة.
و فيما يخصس البيئة فأاششارت الوزيرة إا ¤أان القضشاء
على النفايات من اأ’ولويات ’سشيما القضشاء على النقاط
السشوداء وﬁاربة التبذير داعية العائÓت ا÷زائرية إا¤
اŸسشاهمة ‘ ذلك بتنظيم اوقات جمع النفايات.

اÛموعة الدولية لتوظيف الكفاءات ‘ ا÷زائر

إأطÓق ملتقى «كفاءتكم» لتوظيف أŸوأرد ألبشسرية
اأع- -ل- -نت اÛم- -وع- -ة ال- -دول- -ي- -ة ل- -ت- -وظ- -ي- -ف
ال -ك -ف -اءات ‘ ا÷زائ-ر «اإي.ت-ي.اأن» ع-ن اإطÓ-ق
م- -ل- -ت- -ق- -ى ك- -ف- -اءت- -ك- -م ال -ذي سس -ي -ج -م -ع اŸواهب
ا÷زائرية ‘ مارسس اŸقبل ،ويعد اŸوعد الأول
م- - -ن ن - -وع - -ه واأك Èح - -دث ل - -ت - -وظ - -ي - -ف اŸوارد
البشسرية Ãفهوم جديد  ⁄يسسبق عرضسه.

صسونيا طبة
اأك-دت اÛم-وع-ة ال-دول-ي-ة ل-ت-وظ-ي-ف ال-ك-فاءات ‘
ا÷زائر «اإي.تي.اأن» اأن ملتقى «كفاءتكم» يعود هذا
العام بحلة جديدة ،يحتضشنه اŸركز الدو‹ للموؤ“رات
ع-ب-د ال-ل-ط-ي-ف رح-ال ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة ‘ ،الثالث
مارسس اŸقبل ،وهو اŸوعد الهام الذي انتظره الكثÒ
م -ن الشش -ب -اب ا÷زائ -ري Úال -راغ -ب ‘ Úاق-ت-ح-ام ع-ا⁄
الشش- -غ- -ل ك- -ل حسشب اخ- -تصش- -اصش -ه’ ،سش -ي -م -ا واأن كÈى
اŸوؤسشسشات مسشتعدة لتوظيف الكفاءات خÓل فعاليات

هذا اŸلتقى.
سشيكون برنامج اŸلتقى حاف Óبالنششاطات التي
سشتعرف مششاركة اÈÿاء واıتصش Úلتبادل ا’آراء
واÈÿات واإرسشاء جسشر الششراكة ب Úاıتصش‘ Ú
اŸوارد ال - -بشش - -ري - -ة وكÈى اŸوؤسشسش- -ات وال- -ك- -ف- -اءات
ا÷زائ -ري -ة ،ب-ا’إضش-اف-ة اإ ¤م-ن-اقشش-ة ع-دة اإشش-ك-ال-ي-ات
م-رت-ب-ط-ة ب-ال-ت-وظ-ي-ف وسش-وق ال-ع-م-ل وك-ي-ف-ي-ة اسشتغÓل
اŸواهب واŸه- -ارات ‘ ع- -ا ⁄الشش- -غ- -ل ،خ- -اصش- -ة واأن
ا÷زائر “تلك حاليا ششبكة دولية حقيقية من الباحثÚ
عﬂ Èتلف دول العا ،⁄باإمكانهم تقد Ëالكث÷ Òهود
ال -ت -ن-م-ي-ة وت-ك-وي-ن اŸه-ارات ا÷زائ-ري-ة داخ-ل وخ-ارج
ال-وط-ن ،وه-م مسش-ت-ع-دون ل-ت-ق-د Ëخ-دم-ات-ه-م ال-ع-ل-م-ية
والتكنولوجية بالتعاون مع زمÓئهم ‘ ا÷زائر.
وت -ع -ت ÈاÛم -وع -ة ال -دول -ي-ة ل-ت-وظ-ي-ف ال-ك-ف-اءات
«اإي.تي.اأن» من اأبرز اŸوؤسشسشات التي تنظم ملتقيات
وصش -ال -ون -ات ‘ ›ال اŸوارد ال -بشش -ري -ة ب Úا÷زائ -ر
وف -رنسش -ا ،ل -ك -ن ب -ط -اب -ع ي -ع -كسس اŸوؤسشسش -ات ا’أخ-رى

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

اŸت -خصشصش -ة ‘ ال -ت -وظ -ي -ف ،ح -يث ت -ع -م-ل م-ن خÓ-ل
مواعيدها البارزة على اأن تعزز الكفاءات ا÷زائرية
خارج الوطن .كما تركز الششركة بششكل رئيسشي على
اسشتقطاب اأصشحاب اÈÿة والكفاءة من اأماكن عملهم
ب- -اÿارج اإ ¤ال- -وط- -ن ،ل- -ي- -اأت- -ي ه- -ذا ا◊دث ب- -ط -اب -ع
تكنولوجي جديد من خÓل تبادل ا’تصشال ب Úششركات
التوظيف والباحث Úعن العمل والسشماح لهم بتقدË
سشÒهم الذاتية مباششرة.
وع -رفت ال -ط-ب-ع-ة ا’أوŸ ¤ل-ت-ق-ى ك-ف-اءت-ك-م ‚اح-ا
ه -ام -ا ومشش -ارك-ة ق-وي-ة ıت-ل-ف اıتصش Úوالشش-ب-اب
والطلبة واŸوؤسشسشات ا’قتصشادية ومواهب جزائرية
حازت على نظام تكوين Ãسشتوى عاŸي ،و” التطرق
خÓلها اإ ¤عدة ﬁاور حول اŸوارد البششرية وتطوير
اŸه -ارات ،وال -ت -ي ي -ت -ط -ل -ب -ه -ا سش -وق ال -ع -م -ل اÙل -ي
والعاŸي ،وبناء على طلب التعاون مع العمÓء لرفع
م- -ه- -ارات اŸرشش- -ح Úوت- -دري -ب -ه -م ق -ب -ل ال -ت -ح -اق -ه -م
بوظيفتهم.
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أاكد إاعداد دف Îشسروط خاصس بإانتاج الهواتف النقالة ،يوسسفي:

أ÷زأئر ترأهن على إأطÓق صسناعة ألسسيارأت ..وألÎكيب ›رد نشساط
زوخ :نبذل جهودأ كبÒة ◊ل مشسكل ألعقار
كشس -ف وزي-ر الصس-ن-اع-ة واŸن-اج-م ي-وسس-ف
يوسسفي ،عن تنظيم أايام تقنية Œمع صسناع
السس - -ي - -ارات Ãؤوسسسس - -ات اŸن - -اول - -ة– ،سس - -ب - -ا
لطÓق صسناعة السسيارات من خÓل إانتاج
إ
م -ك -ون -ات-ه-ا ،م-ؤوك-دا أان دف Îالشس-روط صس-ارم
ف- -ي- -م -ا ي -خصس أاسس -ع -ار السس -ي -ارات اŸرك -ب -ة ‘
ا÷زائ - - - -ر .وأاشس - - - -ار إا ¤أان الشس- - - -راك- - - -ة بÚ
ال -ق-ط-اع Úال-ع-ام واÿاصس سس-ت-ق-ام ف-ق-ط إاذا
عادت بالفائدة ،كما أانها اختيارية وليسست
إاج -ب -اري-ة .ك-م-ا ال-ت-زم ب-إاع-داد دف Îشس-روط
خاصس بإانتاج الهواتف النقالة ،يكون مشسجعا
للمسستثمرين ويحمي اŸسستهلك.

القطاع Úالعام واÿاصس ،أاكد يوسشفي أانها تقام ‘ حالة
وحيدة عندما تعود بالفائدة ،مؤوكدا أانها ليسشت إاجبارية
وإا‰ا اختيارية ،كما أانها ليسشت با÷ديدة.
من جهة أاخرى ،اعت Èيوسشفي ،بيت اŸؤوسشسشة للجزائر
أاكد وزير الصشناعة واŸناجم ،أان ا÷زائر تراهن على الذي ” تدشش Úمقره ،أامسس ،باÙمدية ،مكسشبا يششجع
إاطÓق صشناعة السشيارات التي تقوم على إانتاج مكوناتها ،على خلق اŸؤوسشسشات ،وتندرج ‘ إاطار سشياسشة الدولة
ما Áكن من رفع نسشبة اإ’دماج’ ،فتا إا ¤أان الÎكيب لدعم اŸؤوسشسشات تكريسشا ÿيار تنويع ا’قتصشاد الوطني،
›رد نششاط .و–سشبا لذلك ،تعتزم ا÷زائر تنظيم أايام ’فتا إا ¤أانها تعتزم رفع عدد اŸؤوسشسشات اŸتوسشطة من
ت-ق-ن-ي-ة Œم-ع صش-ن-اع السش-ي-ارات بشش-رك-ات اŸن-اول-ة ل-ت-ناول مليون إا 2 ¤أاو  3مÓي Úمؤوسشسشة.
اŸوضشوع ‘ .السشياق ،أافاد بأان دف Îالششروط سشيكون
ويضشم بيت اŸؤوسشسشة للجزائر أاربع هيئات ،يتعلق اأ’مر
صشارما فيما يخصس أاسشعار السشيارات ،التي لن تكون أاكÌ
Ãرك- - -ز تسش - -ه - -ي - -ل اŸؤوسشسش - -ات الصش - -غÒة
من سشعر السشيارة اŸسشتوردة’ ،فتا إا ¤أانه
واŸت-وسش-ط-ة ،ومشش-ت-ل-ة اŸؤوسشسس ل-ل-ج-زائر،
لن يتسشامح ‘ هذه اŸسشأالة.
وصش - -ن - -دوق ضش - -م- -ان ق- -روضس اŸؤوسشسش- -ات
ألشسرأكة بÚ
ع - -اد اŸسش - -ؤوول اأ’ول ع - -ل- -ى ق- -ط- -اع
الصش -غÒة واŸت -وسش -ط-ة ،وال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة
الصش -ن -اع -ة واŸن -اج -م ‘ ،ن-دوة صش-ح-ف-ي-ة ألقطاع Úألعام
لتطوير اŸؤوسشسشات الصشغÒة واŸتوسشطة.
نقاششدتطههاإا¤،أامسعسد،ة م‘نشأاشآاعقتا ببالعزاياصرشةمةميدÃاعنييةة وأÿاصس ليسست
‘ سشياق مغاير ،أافاد الوزير يوسشفي أان
دراسش- - -ة دف Îالشش - -روط اÿاصس ب - -إان - -ت - -اج
إأجبارية
وا‹ العاصشمة عبد القادر زوخ ،إا ¤ملف
الهواتف النقالة با÷زائر جار ،على أان يتم
السشيارات وذلك لدى توقفه عند تدششÚ
بحث كيفية دعمهم مع وضشع قواعد تسشمح
وحدة إانتاج الفرامل للششركة ا÷زائرية ل إ
Óنتاج والششحن ،لهم با’سشتمرار ‘ الصشناعة مع حماية اŸسشتهلك ،مع
ن
م
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ت
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ال -ك -ائ -ن -ة ب -وادي ال -ك -رم-ة ب-ب-ل-دي-ة السش-ح-او
العلم أان الوحدة اإ’نتاجية للهواتف النقالة «سشامسشونغ»
اŸرتقب أان تنتج  100أالف وحدة ‘ العام  ،2018على أان لششركة «تا Ëكوم» ،التي أاششرف على تدششينها بالرغاية
تنطلق ‘ إانتاج فكوك الفرامل ابتداء من العام اŸقبل.
سش-ت-نتج  1.5م -ل-ي-ون ه-ات-ف ه-ذه السش-ن-ة ،و ‘ 2.9السش-ن-ة
وفتح يوسشف يوسشفي قوسشا ،ليؤوكد أان الدولة تو‹ بالغ اŸقبلة على أان يسشمح اŸششروع بخلق  200منصشب ششغل.
اأ’همية لصشناعة مكونات السشيارات’ ،فتا إا ¤أان كل سشيارة
ول -دى ت-دشش-ي-ن-ه وح-دة ال-بÓ-ط ب-اŸن-ط-ق-ة الصش-ن-اع-ي-ة
–وي حوا‹  30إا 40 ¤أالف قطعة ،ومن هذا اŸنطلق زم ‹Òبا◊راشس ،طرح اŸتعاملون على يوسشفي مسشأالة
فإان ا’سشتثمار ا◊قيقي ـ أاضشاف يقول ـ ‘ خلق صشناعة اسشتÒاد اŸواد اأ’ولية ،مؤوكدا أانه سشيتم معا÷ة إاششكالية
السشيارات ،الكفيل برفع نسشبة اإ’دماج’ ،فتا إا ¤أان تركيب ال-ت-ع-ري-ف-ة ا÷م-رك-ي-ة ،م-ؤوك-دا أان ال-دول-ة تشش-جع اŸنتجÚ
السشيارات ›رد نششاط ،فيما تعت Èصشناعتها اسشتثمارا الوطني.Ú
فعليا.
وتوقف يوسشفي عند أاششغال عصشرنة وسشائل اإ’نتاج
و–سش -ب -ا ل Ó-ن -طÓ-ق صش-ن-اع-ة السش-ي-ارات ،م-ن اŸق-رر وتوسشيع قدرات مؤوسشسشة «كابراف» ،وهي فرع للمجمع
ت-ن-ظ-ي-م أاي-ام ت-ق-ن-ي-ة ،م-ط-ل-ع شش-ه-ر م-ارسس ال-ق-ادم ،ي-ل-ت-ق-ي الصش-ن-اع-ي ال-ع-م-وم-ي «دي-ف-ان-دوسس» اŸت-خصشصش-ة ‘ إانتاج
خÓلها ،وفق ما أاوضشح الوزير ،صشانعي السشيارات Ãمثلي البنايات ا÷اهزة ،التي سشتسشمح برفع إانتاجها إا1540 ¤
ششركات اŸناولة ،على أان يتم تنظيم لقاءات وتششجيع إابرام غ-رف-ة سش-ن-ويا و 1375م Îم-رب-ع م-ن الشش-ال-ي-ه-ات ،م-ؤوك-دا
العقود بينهم ،ما سشيسشمح ،بحسشبه ،برفع نسشبة اإ’دماج أاهميتها’ ،سشيما للجنوب.
وخفضس سشعر السشيارات .وأافاد ‘ السشياق ،بأان صشناعة
وأاكد زوخ ‘ تدخل مقتضشب ،أان الدولة تبذل جهودا
السشيارات ا◊قيقية تنطلق بإانتاج مكوناتها ،التي سشتخلق كبÒة لتسشهيل مهمة اŸسشتثمرين’ ،سشيما ما تعلق Ãششكل
آا’ف مناصشب الششغل ،ذلك أان الÎكيب ›رد نششاط.
العقار ،كما تششجع اŸؤوسشسشات الناششئةŸ ،سشاهمتها ‘
و‘ م- -ع- -رضس رده ع- -ل- -ى سش- -ؤوال ي -خصس الشش -راك -ة ب Úخلق مناصشب الششغل وبالتا‹ خلق الÌوة.

فريال بوشسوية

يشسرع ‘ تطبيق التسسعÒة ا÷ديدة غدا

 5دنان Òزيادة ‘ أسسعار ألنقل أ÷ماعي للمسسافرين
لسس-ع-ار ا÷دي-دة ل-لنقل
سس-ي-ت-م ت-ط-ب-ي-ق ا أ
ا◊ضس- - - -ري ا÷م - - -اع - - -ي وشس - - -ب - - -ه حضس - - -ري
ل-ل-مسس-اف-ري-ن اب-ت-داء م-ن ي-وم غد  10جانفي
لشس-غ-ال
 ،2018ب-حسسب م-ا أاع-ل-ن ع-ن-ه وزي-ر ا أ
ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل ع-ب-د ال-غ-ني زعÓن منذ
أاي -ام ،ب-ح-يث سس-ت-ك-ون ه-ن-اك زي-ادات بـ 5دج
للكيلوم Îالواحد.

سسهام بوعموشسة
شش- -م- -لت ال- -زي -ادات ‘ أاسش -ع -ار خ -دم -ة ال -ن -ق -ل
با◊افÓت على بعد  30كلم على أاقصشى حد ،فمن
مسشافة  0إا 5 ¤كلم يكون اŸبلغ اŸطبق  20دج،
ومن  5إا 10 ¤كلم يطبق  25دج ،و 35دج من مسشافة
 10كلم إا 20 ¤كلم ،و 45دج من مسشافة  20كلم إا¤
 30كلم.
فيما يتعلق بالنقل ا÷ماعي للحافÓت ما بÚ

الو’يات فوق مسشافة  30كلم ،فقد تقرر مؤوششر
التسشعÒة ا÷ديدة وهي  1.55دج للكلم وللمقعد
بالنسشبة للمسشافة أاطول من  30كلم وأادنى أاو يسشاوي
 100كلم ،و 1.9دج أاك Èمن  100كلم وأادنى أاو
يسشاوي مسشافة  200كلم و 1.85دج للمقعد ‘ ،حÚ
طبقت زيادة بـ 1.75كلم للمقعد أاطول من  600كلم
وأادنى أاو يسشاوي  900كلم ،و 1.70دج Ÿسشافة تفوق
 900كلم.
وبالنسشبة للنقل بسشيارة اأ’جرة ،فقد ” تسشقيف
السش-ع-ر ل-ل-ك-ل-م ال-واح-د بـ 23دج لسش -ي -ارات اأ’ج-رة
ال-ف-ردي-ة ،وت-ق-د Ëال-دع-م بـ 20دج وم -ب -ل-غ  20دج
لوقوف السشيارات لÓنتظار بـ 15دقيقة ،و 10دج
لنقل اأ’متعة فوق  15كلغ ‘ ،ح Úطبقت زيادات
سشيارات اأ’جرة ا÷ماعية بـ 03دج ما ب Úالبلديات
وال-و’ي-ات ل-ل-ك-ل-م ول-ل-م-قعد وزيادة بـ 5دج ل-ل-مقعد
الواحد ‘ اŸناطق ا◊ضشرية.

لطباء اŸقيمÚ
اعتصسام ا أ

أÛلسس ألوطني ◊قوق أإلنسسان يدعو إأ ¤فتح قنوأت أ◊وأر
لنسس -ان،
دع- -ا اÛلسس ال -وط -ن -ي ◊ق -وق ا إ
لط-ب-اء
أامسس ،إا ¤ف -ت -ح ق -ن -وات ا◊وار ب Úا أ
اŸق- -ي- -م ÚاÙت- -ج Úوال- -وصس- -اي -ة ،م -ع وضس -ع
مصسلحة البÓد واŸواطن «فوق كل اعتبار».
حث اÛلسس الوطني ◊قوق اإ’نسشان ‘ بيان
له ا÷هات اŸعنية على «فتح قنوات ا◊وار فيما
بينها وب Úكل أاسشÓك الصشحة» ،مع تششجيع ا÷ميع
على «ا’بتعاد عن التششنج» و»وضشع حق اŸواطن ‘
الصش -ح-ة بصش-ف-ة خ-اصش-ة واŸصش-ل-ح-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-بÓ-د
بصشفة عامة فوق كل اعتبار».
وأاع - -رب اÛلسس ع- -ن «أاسش- -ف- -ه الشش- -دي- -د» Ÿا
حدث ،اأ’ربعاء اŸاضشي ،أاثناء منع خروج اأ’طباء
اŸق -ي-م Úخ-ارج اŸسش-تشش-ف-ى ا÷ام-ع-ي مصش-ط-ف-ى
باششا ،مبديا «قلقه البالغ إازاء كل ا’نز’قات التي
وقعت».
كما ّذكر بأان التعديل الدسشتوري لسشنة 2016
الذي «يكرسس ‘ مادته  49وبششكل واضشح وصشريح
حق اŸواطن ‘ Úحرية التظاهر السشلمي».
وي-ذك-ر ان-ه ب-اسش-ت-ث-ن-اء ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة الذي
ي -ح -ظ -ر ف -ي-ه-ا ت-ن-ظ-ي-م مسشÒات ل-دواع أام-ن-ي-ة ك-ان

اأ’طباء اŸقيمون قد نظموا مسشÒات بعدد من
اŸدن ع-ل-ى غ-رار قسش-ن-ط-ي-ن-ة ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-تحسشÚ
أاوضش-اع-ه-م اŸه-ن-ي-ة م-ع Œدي-د رفضش-ه-م Ÿضش-مون
مششروع قانون الصشحة ا÷ديد.
وق- -د أاك- -د وزي- -ر الصش- -ح- -ة والسش- -ك- -ان وإاصش Ó-ح
اŸسشتششفياتﬂ ،تار حسشبÓوي ،عقب اسشتقباله
Óطباء اŸقيمÚ
Ÿمثلي تنسشيقية النقابة الوطنية ل أ
أانه «” أاخذ مطالب اأ’طباء اŸقيم ÚلتحسشÚ
ظ -روف ع -م -ل-ه-م ب-ع Úا’ع-ت-ب-ار م-ن خÓ-ل ات-خ-اذ
إاجراءات –فيزية ‘ إاطار القوان ÚاŸعمول بها».
وششدد على أانه ” «وضشع الوسشائل الÓزمة ‘
خ -دم -ة ال -ط -ب -يب اŸق -ي -م ‘ إاط -ار أادائ -ه Ÿه-ام-ه
ب-ال-و’ي-ات ال-ت-ي سش-ي-وف-د إال-ي-ه-ا ك-اŸصش-ال-ح ال-تقنية
والسشكن إا ¤غ Òذلك».
واششار إا ¤أان اÿدمة اŸدنية سشيكون لها
’ن فصشاعدا» وذلك Ãقتضشى
«وجه آاخر من ا آ
مششروع قانون الصشحة ا÷ديد ‘ ح Úلفت إا¤
أان إادارته «’ Áكنها التدخل ‘ مسشأالة أاداء
’طباء للخدمة الوطنية كونها بيد وزارة الدفاع
اأ
الوطني لوحدها».
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الثÓثاء  09جانفي  2018م
الموافق لـ  21ربيع الثاني  1439هـ

حملة –سسيسسية للوقاية من حوادث اŸرور Ãعسسكر

مشسروع رخصسة مرور رمزية لتÓميذ اŸدارسس

اسستكمال العملية حسسب ما أافاد به مدير
الصس -ح -ة ل -ولي-ة م-عسس-ك-ر ﬁم-د ع-ام-ري
لـ«الشس -عب““ ،م -ؤوك -دا ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ع-م-ل-ي-ة
التلقيح الثانية التي وفر لها القطاع كافة
الظروف.

برنامج لقتناء النظارات الطبية
موجه لـ 2000تلميذ

’ق -ل -ي -م -ي -ة
ب- -اشس- -رت اÛم- -وع -ة ا إ
ل-ل-درك ال-وط-ني Ãعسسكر بالتنسسيق
م - -ع م- -دي- -ري- -ة الÎب- -ي- -ة ل- -ل- -و’ي- -ة
’عداد برنامج تكويني
–ضسÒاتها إ
’طفال اŸتمدرسسون
يسس-ت-ف-ي-د م-ن-ه ا أ
ب- -ال- -ط- -ور ال- -ث- -ا Êم- -ن ا’ب- -ت- -دائ- -ي،
سس- - -ي- - -خصس ب- - -ه تÓ- - -م- - -ي - -ذ السس - -ن - -ة
اÿامسسة.

للشسريحة اŸسستهدفة بالÈنامج التكويني
وا◊ملة التحسسيسسية بعد اختبار تقييمي
ل-ل-م-ع-ارف اŸك-تسس-ب-ة ل-ل-ط-ف-ل خÓ-ل هذه
الفÎة ‘ حفل رمزي Ãناسسبة يوم العلم
تاريخ اختتام الÈنامج التكويني ،يذكر أان
اŸب-ادرة أاط-ل-ق-ت-ه-ا ق-ي-ادة ال-درك الوطني
ع Èولي -ات ال -وط -ن ل -ل -ح -د م -ن ﬂاط-ر
إارهاب الطرق وتربية نشسء سسليم يتمتع
بÎبية وثقافة مرورية مثالية.

يهدف الÈنامج التكويني الذي ينطلق
‘ منتصسف الشسهر ا÷اري إا ¤غاية 16
آاف- -ري- -ل ،إا– ¤سس- -يسس وت- -وع- -ي- -ة ال -ف -ئ -ة
اŸسستهدفة Ãخاطر حوادث اŸرور حيث
ت -ت -ل -ق -ى شس -ري -ح-ة تÓ-م-ي-ذ أاقسس-ام السس-ن-ة
اÿامسسة دروسسا حول التعامل مع أاخطار
الطريق وشسروحات حول قانون اŸرور ما
تعلق منه باحÎام إاشسارات اŸرور والسسÒ
على الرصسيف وغÒها من توجيهات تهم
ال -راج -ل Úوتسس -م -ح ب -رف -ع درج -ة ال -وع-ي
واليقظة اŸرورية ب Úأاطفال اŸدارسس
وذلك ضسمن الÎتيبات التي تسسبق إاطÓق
مشس- -روع ““رخصس- -ة ال -راج -ل Úاألط -ف -ال ““،
ح- -يث تسس- -ل- -م ه- -ذه ال- -رخصس- -ة ال -رم -زي -ة

عزوف عن تلقي التلقيح ضسد الصسحبة

معسسكر :أم أ.Òÿسس

ع- -ادت ظ- -اه- -رة ال -ع -زوف ع -ن ت -ل -ق -ي
ال-ل-ق-اح-ات ال-ط-ب-ي-ة الدورية ضسد ا◊صسبة
وا◊صسبة األŸانية إا ¤الواجهة Ãعسسكر،
بعد أان قررت مصسالح الصسحة نقل عملية
التلقيح إا ¤العيادات الصسحية أايام العطلة
Œنبا للمشساكل التي عرفتها ا◊ملة مع
أاولياء التÓميذ ‘ شسهر مارسس اŸاضسي،
وقدرت نسسبة سس Òعملية تلقيح التÓميذ
الذين تÎاوح أاعمارهم ب 6 Úو 14سسنة
ن-ح-و  34ب-اŸائ-ة Ãعسس-ك-ر ب-ع-د ان-قضس-اء
ع- -ط- -ل- -ة الشس- -ت -اء وسس -تسس -ت -م -ر إا ¤غ -اي -ة

‘ ج-انب ي-ت-ع-ل-ق ب-الصس-ح-ة اŸدرسس-ية،
أاع -دت م -دي-ري-ة الصس-ح-ة ل-ولي-ة م-عسس-ك-ر
برنا›ا لقتناء نظارات طبية لنحو 2000
تلميذ معوز “وله ميزانية الولية ،غ Òأان
الÈنامج هذا يعرف تأاخرا بحكم إاعداده
‘ السسنة اŸاضسية وينتظر إاطÓقه ›ددا
ه-ذه السس-ن-ة ب-ع-د ع-م-ل-ي-ة ال-ت-مويل اŸادي
حسسب مدير الصسحة.
و‘ نفسس الصسدد ،تقدر نسسبة التغطية
الصسحية ب ÚاŸتمدرسس Úأازيد بقليل عن
 95ب -اŸائ-ة ،ت-وف-ره-ا  5وح-دات ل-ل-طب
اŸدرسس -ي ،أارب-ع م-ن-ه-ا م-ت-واج-دة Ãدي-ن-ة
اÙمدية لفائدة  207856تلميذ ،وشسمل
نشساط هذه اŸصسالح فحصس  95718تلميذ
Ãخ -ت -ل -ف األط -وار ،ح -يث سس -م -ح نشس-اط
وح - -دات ال - -طب اŸدرسس - -ي ب - -ت- -ح- -دي- -د
واكتشساف بعضس ا◊الت الصسحية القابلة
ل- -ل- -عÓ- -ج م- -ن ب- -ي- -ن- -ه -ا ح -الت اإلصس -اب -ة
ب -األم -راضس اŸع-دي-ة ع-ل-ى غ-رار ال-ت-ه-اب
ال-ك-ب-د ال-فÒوسس-ي ،السس-ك-ري ،اضسطرابات
النطق ،مشساكل بصسرية وغÒها ،وأاوضسح
مدير الصسحة ‘ نفسس الشسأان أان مصسا◊ه
تعمل على ترقية أاداء الطب اŸدرسسي
بإاحداث توازن ‘ انتشسار وتوزيع وحداتها
ع Èكامل تراب الولية مع ا◊رصس على
ال -قضس -اء ع -ل -ى ب -عضس ا◊الت اŸرضس -ي-ة
الشسائع إانتقالها ‘ الوسسط اŸدرسسي على
غ- -رار ا◊شس- -رات ال- -ط- -ف -ي -ل -ي -ة ال -ن -اق -ل -ة
Óمراضس مثل القمل الذي يعد ظاهرة ‘
ل أ
مدارسس الولية بعد تسسجيل انتشساره بÚ
التÓميذ بنسسبة تزيد عن  11باŸائة.

خÓل زيارة عمل Ÿدير ›مع سسونلغاز

مشساريع طاقوية هامة لدعم التنمية بورقلة
أاك -د ال -رئ -يسس اŸدي -ر ال-ع-ام Ûم-ع
سس-ون-ل-غ-از ﬁم-د ع-رق-اب ،أان الهدف
’حد
من زيارة العمل التي قادته ا أ
’نتاج
إا ¤و’ية ورقلة هو تدعيم ا إ
وت- -وسس -ي -ع ت -غ -ط -ي -ة شس -ب -ك -ة ت -وزي -ع
ال -ك -ه -رب -اء ع Èال -و’ي -ة وت -دع -ي -م
ال- -ت- -م -وي -ن ب -ال -ط -اق -ة م -ا م -ن شس -أان -ه
اŸسس- -اه- -م- -ة ‘ –ق- -ي- -ق ال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة
ا’قتصسادية وا’جتماعية.

ورقلة :إأÁان كا‘

اسستهل عرقاب زيارته Ãعاينة مركز
–وي-ل ل-ل-ك-ه-رب-اء  220/400ك-ي-ل-و فولط
وﬁطة توليد الكهرباء  600ميغا واط
بحاسسي مسسعود ،مركز –ويل الكهرباء
 220/60ك-ي-ل-و ف-ول-ط Ãن-ط-ق-ة ال-ب-كرات
ب-ب-ل-دي-ة ع Úال-ب-يضس-اء ،ك-م-ا ت-ف-قد ﬁطة
إان- -ت -اج ال -ك -ه -رب -اء ب -ال -ط -اق -ة الشس -مسس -ي -ة

كهروضسوئية بدائرة ا◊جÒة التي تغطي
مسساحة  60هكتارا بطاقة  30ميغاواط
وال -ت -ي تشس-ك-ل أاح-د اŸشس-اري-ع ال-ط-م-وح-ة
بالولية والهادفة إا ¤دعم وتنويع مصسادر
إان-ت-اج ال-ك-ه-رب-اء وت-ط-وي-ر وسس-ائ-ل اإلن-ت-اج
اعتمادا على الطاقات اŸتجددة.
و‘ م -ع -رضس ح -دي -ث -ه أاوضس -ح ال-رئ-يسس
اŸدير العام لسسونلغاز أان مركز –ويل
ال-ك-ه-رباء  220/60ك-ي-ل-و ف-ول-ط Ãن-طقة
البكرات ببلدية ع Úالبيضساء يعد اÙول
الكهربائي الثا Êالذي تتدعم به الولية
وهو مشسروع يكتسسي أاهمية كبÒة ،حيث
م -ن اŸن-ت-ظ-ر أان ي-ن-ط-ل-ق اŸشس-روع ال-ذي
وصس- -لت نسس -ب -ة أاشس -غ -ال -ه ك -م -ا ذك -ر ن -فسس
اŸت -ح -دث إا ¤م -ا ي -ق-ارب  ‘ 90اŸائ -ة
ل-ل-خ-دم-ة ب-تاريخ  19م -ارسس ال-ق-ادم وه-و
تاريخ يتوافق مع انطÓق إا‚از مشساريع
كÈى بالولية على غرار مشسروع ترامواي

ورق-ل-ة ،وب-ال-ت-ا‹ سس-ي-ك-ون دعامة أاسساسسية
لتحقيق ا÷اهزية وتغطية ودعم كل هذه
اŸشس-اري-ع واŸن-اط-ق الصس-ن-اع-ي-ة ب-ال-ولية
و“وينها باŸادة الطاقوية ،باإلضسافة إا¤
تغطية ا◊اجيات اŸسستقبلية ‘ ›الت
الصس-ن-اع-ة وال-زراع-ة وت-وف Òك-ل ال-ط-لبات
من هذه اŸادة الهامة.
ي -ذك -ر أان ﬁم -د ع -رق -اب شس-دد أايضس-ا
على أاهمية تشسكيل ÷نة دائمة مكونة من
‡ث- -ل Úع- -ن ك- -ل ال- -ق -ط -اع -ات اŸع -ن -ي -ة
وال -ف -اع -ل -ة ب -ال -ولي -ة Ÿت -اب-ع-ة اŸشس-اري-ع
اÿاصس -ة ب -ال -ط -اق-ة ‘ اŸدي-ن-ة ا÷دي-دة
ح -اسس -ي مسس -ع-ود وذلك لضس-م-ان اŸت-اب-ع-ة
ال- -دوري- -ة واŸن- -ت- -ظ- -م -ة Ÿراح -ل ت -ط -ور
ﬂتلف اŸشساريع بهذه اŸدينة ا÷ديدة
واŸوجهة لتموين هذا القطب العمراÊ
اŸسستقبلي ومنطقة النشساط اللوجيسستي
بالكهرباء.

مراجعة Ÿشساريع الÎقوي اŸدعم و  160سسكن كناب

توجيهات صسارمة للمرق Úالعقاري Úلسستكمال اŸشساريع
عقد وا‹ سسوق أاهراسس اجتماعا
خ-اصس-ا ب-السس-ك-ن م-ن صس-يغة الÎقوي
اŸدع - - - -م ،ب - - - -حضس - - - -ور ك- - - -ل اŸرقÚ
ال- -ع- -ق- -اري ÚاŸسس- -ن- -د إال- -ي- -ه- -م إا‚از
مشساريع هي ‘ طور ا’‚از ،إاضسافة
إا ¤رؤوسس- - -اء ال- - -دوائ- - -ر واŸدي- - -ري - -ن
التنفيذي Úحيث ” عرضس صسورة
تشس -ري -ح -ي -ة ل -ك -اف -ة ب -رام-ج السس-ك-ن
الÎق - - -وي اŸدع- - -م ع Èب- - -ل- - -دي- - -ات
’شسغال.
الو’ية التي  ⁄تنته بها ا أ
ال-ل-ق-اء تضس-م-ن اŸط-ال-ب-ة م-ن أاصس-ح-اب
ه -ذه اŸؤوسسسس -ات ب -وضس -ع خ-ارط-ة ط-ري-ق
–دد ال -ع -وائ -ق ال -ت -ي ت -واج -ه ع -م -ل -ي -ات
اإل‚از وأاسسباب التأاخر وكيفيات تداركه،

ح -يث ” ال -ت -أاك -ي -د ع-ل-ى ك-اف-ة اŸسسÒي-ن
واŸسسؤوول ÚاحÎام آاجال اإل‚از ،حيث
” –ديد أاجال إا“ام اŸشسروع السسكني
لكل مرقي ،كما أاكد الوا‹ أان اŸرقيÚ
ال -ع -ق -اري Úم -رت -ب -ط -ون ب -ع-ق-ود وع-ل-ي-ه-م
احÎامها من أاجل التمكن من ا◊صسول
ع - -ل - -ى صس - -ف - -ق- -ات ج- -دي- -دة ،رافضس- -ا ‘
اŸسستقبل أاي عذر من شسأانه أان يعطل
الÈام- -ج السس- -ك -ن -ي -ة ال -ت -ي ي -جب اأن ي -ت -م
اسستÓمها ‘ وقتها اÙدد خاصسة وأان
ذلك سس -ي -ع -ي -د ب -ن -اء ال -ث -ق -ة ب ÚاŸواط-ن
وم-ؤوسسسس-ات ال-دول-ة ال-ت-ي ت-ع-م-ل م-ن أاج-ل
–سس Úاإلطار اŸعيشسي.
وع- -ق- -د اج -ت -م -اع آاخ -ر خصس ل -دراسس -ة

وضس -ع -ي-ة  160سس -ك -ن ك -ن -اب ،ب-حضس-ور
اŸدي - - -ر ا÷ه - - -وي ل- - -ب- - -نك ال- - -ت- - -وفÒ
والحتياط ،حيث أاعطى وا‹ الولية
ت-ع-ل-ي-م-ات ب-الشس-روع ‘ ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ه-يئة
اÿارجية للسسكنات التي سسيوجه ا÷زء
لك Èمنها واŸقدر بـ  100سسكن إا¤
اأ
مكتتبي عدل ،وقد أامهل الوا‹ مدير
وك -ال -ة ع -دل بسس -وق أاه -راسس أاسس -ب-وعÚ
لعداد قائمة الراغب Úمن السستفادة
إ
من هذه السسكنات بالتصسال مع ‡ثلي
اŸك -ت-ت-ب ،Úوم-ن ث-م سس-ي-ت-م ت-وزي-ع ه-ذه
السسكنات فور انتهاء التهيئة اÿارجية.

سسوق أهرأسس :صسحرأوي.ح

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاقسسام جاهزة للحد من ظاهرة الكتظاظ باŸدارسس
ب - - -غ - - -رضس ›اب - - -ه - - -ة الضس - - -غ - - -ط
وا’ك -ت -ظ-اظ ‘ اŸدارسس بسس-ك-ي-ك-دة
’سس- -ي -م -ا ب -ع -د ع -م -ل -ي -ات الÎح -ي -ل
’حياء
اŸكثفة التي شسهدتها بعضس ا أ
ع - -ل- -ى غ- -رار ح- -ي ال- -زف- -زاف وح- -ي
مسس -ي -ون ب -ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة ،أاشس-رف
صس- -ب- -اح أامسس ح -ج -ري درف -وف وا‹
’قسس -ام
سس- -ك -ي -ك -دة ،ع -ل -ى ت -دشس Úا أ
ا÷اه- -زة ال -ت -ي ” ف -ت -ح -ه -ا م -ؤوخ -را
ب -ا◊ي ÚاŸذك -وري -ن وذلك اح -ت-واء
’زم- -ة ت -ن -ق -ل ال -ت Ó-م -ي -ذ اŸع -ن -يÚ
أ
بالÎحيل إا ¤مدارسس أاخرى بعيدة
عن مقر سسكناهم.
ه -ذه األقسس -ام ال -ت -ي ك-ل-فت اÿزي-ن-ة 3
مليار و 160مليون سسنتيم خصسصست لبناء 6
ح -ج -رات م -ك -ي -ف-ة ب-اإلضس-اف-ة إا ¤سس-اح-ة
وب-اق-ي اŸراف-ق ال-ت-ي ت-ت-ط-ل-بها اŸدرسسة
وذلك ب -ط -اق -ة اسس -ت -ي -ع-اب ق-درت ب 319
تلميذ ” –ويلهم من 10مدارسس ﬂتلفة

معنية بالÎحيل موزع Úعلى اŸسستويÚ
األول والثا Êابتدائي وÃعدل  26تلميذا
‘ كل قسسم ‘ انتظار تسسجيل اŸزيد من
ال -ت Ó-م-ي-ذ ‘ السس-ن-ة ال-دراسس-ي-ة اŸق-ب-ل-ة،
حسسب ما اأد ¤به مدير الÎبية ،و‘ هذا
الصس -دد أام -ر وا‹ ال -ولي -ة ب -إاحصس-اء ع-دد
اŸدارسس ال - -ت - -ي ت - -ع - -ا Êم - -ن الضس- -غ- -ط
والك -ت -ظ -اظ ب -ال -ولي -ة قصس -د ت -دع-ي-م-ه-ا
بأاقسسام جاهزة من شسأانها أان تخفف من
حدة هذه الظاهرة.
وا‹ سسكيكدة ثمن ا÷هود اŸبذولة من
ط -رف ال -ب -ل -دي -ة ل -ت -ج-ه-ي-ز ه-ذه األقسس-ام
لفائدة التÓميذ مضسيفا أان هذا اإلجراء
يعد ح Óمؤوقتا ” اللجوء إاليه على خلفية
ترحيل أاك Ìمن  2500سساكن جديد إا¤
أاحياء ليسست بها مدارسس ‘ انتظار بناء
مدارسس جديدة لهم.

سسكيكدة :خالد ألعيفة

’سستدراك اŸتأاخرين عن العملية

“ديد حملة التلقيح ضسد ا◊صسبة بجيجل

أاعلنت مديرية الصسحة والسسكان لولية
جيجل عن “ديد فÎة حملة التلقيح ضسد
ا◊صس - - - -ب- - - -ة وا◊صس- - - -ب- - - -ة األŸان- - - -ي- - - -ة
( )R o u g e o l e e t l a R u b é o l e
إا ¤إاشس -ع -ار آاخ -ر ل -ت-ب-ق-ى م-ت-واصس-ل-ة ع-ل-ى
مسس -ت -وى ال -ع -ي -ادات اŸت -ع-ددة اÿدم-ات
بالولية ،وبلغت نسسبة التلقيح مند بداية
ا◊ملة  11باŸائة أاي تلقيح ما يقارب
 12495طفل فقط ،وسسيتم ‘ هذه مرحلة
التمديد اسستدراك التÓميذ الذين  ⁄يتم
ت -ل -ق -ي -ح-ه-م ‘ ا◊م-ل-ة السس-اب-ق-ة ،ت-ل-ق-ي-ح
التÓميذ الذين تÎاوح اأعمارهم من 06
إا 14 ¤سسنة ،و ⁄يكونوا معني Úسسابقا
با◊ملة.
وال -ه -دف م -ن ه -ذه ا◊م -ل -ة ال -وط-ن-ي-ة
للتطعيم حسسب مديرية الصسحة والسسكان،
ه- -و ال- -قضس- -اء ع- -ل- -ى م- -رضس- -ي ا◊صس- -ب- -ة
وا◊صسبة األŸانية ،وكذا اكتسساب مناعة
جماعية “نع انتشسار هذين اŸرضس‘ Ú
اÛت- -م- -ع ،ب- -ال- -ن- -ظ- -ر اإ ¤اŸع- -ل- -وم- -ات
اŸوث - -وق - -ة ال- -ت- -ي تشس Òإا ¤أان م- -رضس- -ي
ا◊صس -ب -ة وا◊صس -ب -ة األŸان -ي -ة ت -ع -د م -ن
األم -راضس ال -فÒوسس -ي -ة شس-دي-دة ال-ع-دوى،
تتمثل أاهم أاعراضسها ‘ اإلصسابة با◊مى
وظ -ه -ور ال -ب -ق -ع ا◊م-راء ع-ل-ى ا÷ل-د م-ع
إام- -ك- -ان -ي -ة ح -دوث مضس -اع -ف -ات خ -طÒة
يصسعب اسستدراكها.
Óشس -ارة ،خصسصست م -دي -ري -ة الصس-ح-ة
ل -إ
بجيجل ما يقارب  32أالف لقاح من أاجل

اإ‚اح ح-م-ل-ة ال-ت-ل-ق-ي-ح اŸن-قضس-ي-ة لفائدة
تÓميذ اŸدارسس ضسد ا◊صسبة وا◊صسبة
األŸان -ي -ة وه-ي ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي ان-ت-هت ‘
السسابع من الشسهر ا÷اري حسسب الÈنامج
الذي وضسعته مديرية الÎبية بالتعاون مع
م - -دي - -ري- -ة الصس- -ح- -ة ،ك- -م- -ا خصسصست 06
فضساءات صسحية لهذه العملية ع Èتراب
الولية ناهيك عن  53طبيبا وﬂ 32تصسا
نفسسيا من أاجل مرافقة التÓميذ طيلة
أايام العملية.
ورغ -م ا◊م -ل -ة ال -ت -ي سس -ب-قت ان-طÓ-ق
ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ل-ق-ي-ح ضس-د ا◊صس-ب-ة وا◊صسبة
األŸانية اإل اأن هذه األخÒة عدم Œاوب
ال -تÓ-م-ي-ذ واأول-ي-ائ-ه-م م-ع ال-ع-م-ل-ي-ة ب-ل أان
الكثÒين عادوا لتحريك أاسسطوانة العام
اŸاضسي ح Úرفضس آالف األولياء تلقيح
اأب -ن -ائ -ه -م ب -دع -وى أان ال-ل-ق-اح اŸذك-ور ل
ج -دوى م-ن-ه وسس-ي-ك-ون ل-ه ت-ب-ع-ات خ-طÒة
على صسحة اأبنائهم وهي األسسطوانة التي
أاعيد –ريكها هذه اŸرة من خÓل إابداء
اŸئات من األولياء رفضسهم اŸطلق تلقيح
أاب-ن-ائ-ه-م وال-ت-ج-اوب م-ع ه-ذه ا◊م-ل-ة ،ما
تسسبب ‘ مشساكل واضسطرابات بعدد من
اŸؤوسسسسات التعليمية التي وجد مؤوطروها
أان-فسس-ه-م ›Èي-ن ع-ل-ى النصس-ي-اع ل-رغ-ب-ة
التÓميذ وتوقيف حملة التلقيح ‘ أايامها
األو.¤

جيجل :خالد .ع

سسعيدة

اإلفراج عن السسكنات الجتماعية بدائرة ع Úا◊جر

تنفيذا لÈنامج رئيسس ا÷مهورية ”
أامسس ،اإلفراج عن السسكنات الجتماعية
اŸعلن عنها من طرف دائرة ع Úا◊جر
ل 822سسكن عمومي إايجاري ع Èبلديات
ال- -دائ- -رة ،ح -يث اسس -ت -ف -ادت ب -ل -دي -ة عÚ
ا◊ج - -ر م - -ن  450وح-دة سس-ك-ن-ي-ة ف-ي-م-ا
اسستفادت بلدية مولي العربي من حصسة
 180وحدة أاما بلدية سسيدي احمد فكانت
حصس-ت-ه-ا  150وح -دة ك -م-ا اسس-ت-ف-ادت ك-ل
منقرية مرغاد وبوراشسد وسسيداي مبارك
من حصسة  42وحدة سسكنية.
و‘ هذا الصسدد أاكد قادري بو لنوار أان
ه -ذه السس -ك -ن -ات ع -رفت ع-م-ل-ي-ة ال-ت-وزي-ع

بطريقة شسفافة ،داعيا مواطني البلديات
دائ- -رة ع Úا◊ج- -ر إا ¤ال- -ت- -ح- -ل -ي ب -روح
اŸواطنة ومسساعدة ÷نة الطعون الولئية
التي يشسرف عليها ‘ حال ” مÓحظة
أاي مسس- - -ت- - -ف - -ي - -د ل يسس - -ت - -و‘ الشس - -روط
اŸنصسوصس عليها قانونا أاو قام بتظليل
وال- -ت -ح -اي -ل ب -قصس -د السس -ت -ف -ادة م -ن السس -ك -ن
الج-ت-م-اع-ي اŸوج-ه Ÿسس-ت-ح-ق-ي-ه ا◊ق-ي-ق-يÚ
ﬁدودي ال - -دخ - -ل ال - -ذي - -ن  ⁄يسس - -ب- -ق ل- -ه- -م
السستفادة ،وقد علمنا أان عملية إايداع الطعون
على مسستوى الولية والدائرة تبدأا من نهار
امسس الثن Úو“تد خÓل فÎة  8أايام.

سسعيدة :ج .علي

الثÓثاء  09جانفي  2018م
الموافق لـ  21ربيع الثاني  1439هـ

»æWh

مع تثبيت  738شساب ‘ مناصسب عمل دائمة

أازيد من  12أالف تنصصيب للوكالة الو’ئية للتشصغيل ببومرداسس
سس-ج-لت ال-وك-ال-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-ل-تشس-غ-ي-ل
ب - -و’ي- -ة ب- -وم- -رداسس  12641تنصسيب،
خÓل سسنة  ،2017أاي بزيادة قدرت بـ
 ،٪8.5م- -ق- -ارن- -ة م- -ع ن- -فسس ال- -فÎة م -ن
السسنة اŸاضسية من إاجما‹  40300طلب
عمل وصسل إا ¤الوكالة من قبل الشسباب
ال -ب-اح-ث Úع-ن م-نصسب شس-غ-ل ‘ ﬂت-ل-ف
عروضس العمل التي توفرها اŸؤوسسسسات
الصس-ن-اع-ي-ة وا’ق-تصس-ادي-ة ال-ت-ي وصس-لت
 15908ع- -رضس ع- -م- -ل ،وه- -ذا ب- -فضس -ل
السس -ي -اسس-ة ا÷دي-دة اŸن-ت-ه-ج-ة م-ن ق-ب-ل
الهيئة وا◊ركية التنموية التي تعرفها
’نشس-ط-ة اŸن-ت-ج-ة
ال -و’ي -ة ‘ ﬂت -ل-ف ا أ
للÌوة ومناصسب الشسغل.

بومرداسس :ز /كمال
ب- -ل- -غ- -ة األرق- -ام وال -ت -وزي -ع ع -ل -ى ﬂت -ل -ف
األنشش-ط-ة ،ب-ل-غت ع-دد ال-ت-نصش-ي-ب-ات اŸسش-ج-لة
هذه السشنة ع Èالوكالت اÙلية اÿمسشة ‘
ك -ل م -ن ب -رج م -ن -اي -ل ،دلسس ،ال-ث-ن-ي-ة ،خ-م-يسس
اÿششنة وبومرداسس مركز  11036تنصشيب ‘
اإلطار الكÓسشيكي من أاصشل  13527عرضس
عمل بزيادة قدرت بنسشبة  ٪ 13مقارنة مع
السشنة الفارطة ،موزعة على عدة قطاعات
صش -ن -اع -ي -ة واق -تصش -ادي -ة ،ح -يث اخ-ذ ال-ق-ط-اع
الصش - -ن - -اع - -ي حصش- -ة األسش- -د Ãج- -م- -وع 5146
تنصشيب ،يليه قطاع البناء واألششغال العمومية
بـ 2903تنصشيب ،ثم قطاع اÿدمات بـ 2656
تنصشيب وأاخÒا قطاع الفÓحة بـ  331تنصشيب،
أاما توزيع اŸناصشب بحسشب اإلطار القانوÊ
ف -إان ال -ق -ط -اع اÿاصس ال -وط -ن -ي أاصش -ب -ح أاكÈ
ح-اضش-ن-ة ل-ل-ي-د ال-ع-ام-ل-ة اŸؤوه-ل-ة وأاهم مصشدر
ل -ع -روضس ال -ع -م-ل ب-ولي-ة ب-وم-رداسس Ãج-م-وع
 8613تنصشيب ،يليه القطاع العام الوطني بـ

 1828تنصشيب ثم القطاع اÿاصس األجنبي بـ
 595ت-نصش-يب ب-فضش-ل اŸشش-اري-ع السش-ت-ث-مارية
ال- -ت- -ي ت -ع -رف -ه -ا ال -ولي -ة ‘ ع -دة ق -ط -اع -ات
باÿصشوصس البناء واألششغال العمومية وبعضس
اŸششاريع الصشناعية.
‘ ح Úوصشلت عدد التنصشيبات ‘ صشيغة
ع -ق -ود ال -ع -م-ل اŸدع-م-ة  1054ت-نصش-يب م-ن
إاج -م -ا‹  1657ع -رضس م -ن -ه -ا  692تنصشيب
◊ام -ل -ي الشش-ه-ادات ا÷ام-ع-ي-ة 301 ،تنصشيب
ÿريجي معاهد التكوين اŸهني و 61تنصشيب
ل -ط -ال -ب -ي ال -ع -م -ل ب -دون مسش -ت-وى دراسش-ي ول
تأاهيل ،أاما عدد التنصشيبات اÙققة ‘ إاطار
جهاز اŸسشاعدة على اإلدماج اŸهني فقد
وصش -لت  551ت -نصش -يب م -ن أاصش-ل  701عرضس
موزعة على حاملي الششهادات ا÷امعية بـ442
تنصشيب 92 ،تنصشيب ÿريجي مراكز التكوين
اŸه -ن -ي و 17ت -نصش -يب ل -ط-ال-ب-ي ال-ع-م-ل دون
مسش -ت -وى ول ت-أاه-ي-ل ،م-ع تسش-ج-ي-ل  738تثبيت
خÓل نفسس الفÎة من السشنة منها  446تثبيت
ل- -ف- -ائ- -دة ح -ام -ل -ي الشش -ه -ادات و 172تثبيت
ÿريجي التكوين اŸهني ،كما نظمت الوكالة

بسسبب اÿسسائر اليومية التي يتكبدونها

Œار ببوفاريك يطالبون بحل أازمة السصوق ا÷ديد
دع - -ا Œار سس - -وق ط - -ري - -ق الشس - -ب - -ل- -ي
‘ ب- -وف- -اريك وا‹ ال- -ب- -ل -ي -دة ال -ت -دخ -ل
’يجاد حل لـ ““ أازمة ““ السسوق ا÷ديد،
إ
واÿسسارة التي باتوا يتكبدونها كل يوم
بسس - -بب ع - -زل - -ة اŸك- -ان واب- -ت- -ع- -اده ع- -ن
ال-ت-ج-م-ع-ات السس-كانية والزبائن ،خاصسة
وأان لديهم مسسؤووليات Œاه أاسسرهم و‘
اŸقابل مصسدر رزقهم بات مهددا.

البليدة :لينة ياسسمÚ
‡ثلون عن التجار أاكدوا من جديد لـ ““
الششعب ““ ،أانهم اسشتعملوا كل الطرق ألجل
إاق -ن -اع ورف -ع ن -دائ -ه-م إا ¤ا÷ه-ات ال-وصش-ي-ة،
إلنقاذهم من اÿسشارة التي أاصشبحت تÓزمهم
م -ن-ذ –وي-ل-ه-م ع-ل-ى السش-وق ا÷دي-د ب-ط-ري-ق
الششبلي ‘  ،2017وأانهم بادروا منذ حوا‹ 6
أاشش-ه-ر إا ¤الح-ت-ج-اج بشش-ك-ل سش-ل-م-ي وت-ن-ظ-يم
وق -ف -ات اح -ت -ج -اج -ي -ة أام -ام م-ك-اتب ا÷ه-ات
ال-وصش-ي-ة ،ل-ك-ن م-ن دون ن-ت-ي-ج-ة ،وه-م ي-أام-لون

ف-ق-ط ا◊صش-ول ع-ل-ى ت-وضش-ي-ح-ات وت-طمينات
منهم ،حول مصشÒهم ““بالسشوق اÿسشارة ““.
وذك -روا ب-أان-ه-م م-ن صش-غ-ار ال-ت-ج-ار و ك-ان-وا
Áارسشون أانششطتهم التجارية بقلب اŸدينة
م -ن -ذ سش -ن -وات ،ل -ك -ن سش -ي -اسش -ة ال -قضش-اء ع-ل-ى
األسش - -واق غ ÒاŸن - -ظ - -م - -ة ،ف - -رضشت ع - -ل - -ى
اŸسش -ؤوول– Úوي -ل-ه-م ع-ل-ى ال-ع-ن-وان ا÷دي-د،
دون دراسشة اقتصشادية ،وهو ما جعل بعضشا
منهم يتعرضس إا ¤بطالة مقننة ،ويج Èآاخرون
ع -ل -ى –وي -ل نشش -اط -ه-م ال-ت-ج-اري إا ¤أام-اك-ن
أاخ -رى ب -ع -ي -دة بشش -ك -ل ف-وضش-وي ،ن-اه-يك ع-ن
التغي ‘ Òالنششاط واللجوء Ÿمارسشة أاعمال
أاخرى ،ألجل ضشمان مصشدر رزق يعيلهم ويعيل
عائÓتهم فبعد أان كانوا حوا‹  130تاجر،
أاصش -ب-ح-وا ي-حسش-ب-ون ع-ل-ى األصش-اب-ع ،ون-دائ-ه-م
اŸسشتعجل اليوم أان يتدخل الوا‹ ،ويجد لهم
ح Óيرضشي ا÷ميع ،ويعيد لهم األمل ‘ أان
Áارسشوا نششاطهم التجاري ‘ ظروف عادية
ومريحة ل غ.Ò

أايام دراسسية حول ““الرقمنة ومشسروع اŸؤوسسسسة““

مطالب بتوسصيع التضصامن لرفع اŸعاناة عن
اŸتمدرسص Úبع Úالدفلى
كشس -ف م -دي -رو اŸدارسس ا’ب -ت -دائ-ي-ة
’ي-ام
واŸت -وسس-ط-ات وال-ث-ان-وي-ة ،خÓ-ل ا أ
ال -دراسس -ي -ة ح -ول ““ال -رق -م -ن -ة ومشس-روع
اŸؤوسسسس- -ة““ ب- -و’ي- -ة ع Úال- -دف -ل -ى ،ع -ن
أاه - -م- -ي- -ة ت- -وزي- -ع اŸط- -اع- -م اŸدرسس- -ي- -ة
واسستفادة التÓميذ اŸعوزين من أاشسكال
التضسامن التي مكنت هؤو’ء من مزاولة
’حوال‡ ،ا انعكسس
دروسسهم ‘ أاحسسن ا أ
’يجاب على نتائجهم اŸدرسسية.
با إ

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي

بحسشب هؤولء اŸؤوطرين اŸششرف Úعلى
ملف الرقمنة Ãؤوسشسشاتهم تطبيقا لتعليمات
الوزارة لضشبط وضشعية التÓميذ وتوزيعهم عÈ
إاقليم كل بلدية بالولية ،فإان حالت التكفل
ب -اإلط-ع-ام ق-د ق-ط-عت شش-وط-ا ك-بÒا ب-ال-نسش-ب-ة
للتÓميذ خاصشة البعيدين عن مقر سشكناتهم
Ãن فيهم فئة الفقراء واŸعوزين ،وهذا من
خÓل توف Òوجبات سشاخنة ◊وا‹ 100أالف
م -ت -م -درسش -ا ع 383 Èم-ط-ع-م ،ب-اسش-ت-ث-ن-اء 37
مطعما تقدم وجبات باردة بسشبب انعدام اليد
ال -ع -ام -ل -ة داخ -ل ه -ذه اŸؤوسشسش -ات أاو ان-ع-دام

الهيكل ‘ ،حد ذاته ،بحسشب مدير القطاع
ﬁمود فوزي تبون الذي أاوضشح لنا أان عدة
مشش -اري -ع م›Èة ب -ه -ذا اÿصش -وصس ل -ت-ج-اوز
ال -ن -قصس ال-ط-ف-ي-ف وه-ذا Ãسش-اع-دة م-ي-زان-ي-ة
الولية وتدخله ششخصشيا بعدة بلديات خÓل
اÿرجات اŸيدانية اŸكثفة لتوف Òالششروط
الكفيلة والظروف اŸناسشبة للتمدرسس خاصشة
بعا ⁄الريف ،يقول اŸدير القطاعي ﬁمود
فوزي.
‘ ذات السشياق ،إاعت Èمديرو اŸؤوسشسشات
الÎبوية بالولية اسشتفادة اŸعوزين من أاششكال
ال- -تضش- -ام -ن اŸت -ع -ل -ق -ة ب -األدوات اŸدرسش -ي -ة
واŸآازر ومنحة التمدرسس ،مكن التÓميذ من
–قيق نتائج مششجعة خÓل الفصشل األول ‘
كل األطوار الÎبوية ،وهي مؤوششرات إايجابية
سشÎف- -ع م -ن اŸردود ال -دراسش -ي ،خ Ó-ل ه -ذه
السشنة ،يششﬁ Òدثونا الذين طالبوا رؤوسشاء
ال- -ب- -ل- -دي- -ات ا÷دد ب -ال -ت -ك -ف -ل ب -اŸؤوسشسش -ات
الب-ت-دائ-ي-ة ضش-م-ن صشÓ-ح-ي-ات-هم التي حددتها
التعليمات ا◊كومية األخÒة اÿاصشة بتسشيÒ
اŸدارسس البتدائية ،يوضشح اŸديرو.

الولئية للتششغيل  65ورششة عمل اسشتفاد منها
 651ط -الب ع-م-ل ‘ إاط-ار ب-رن-ام-ج اŸت-اب-ع-ة
واŸرافقة اŸسشتمرة ‘ اŸيدان.
ع -ن ب-رن-ام-ج ال-ع-م-ل اŸن-ت-ظ-ر خÓ-ل سش-ن-ة
 ،2018كششفت مديرة الوكالة الولئية للتششغيل
‚ية لونيسس متحدثة لـ«الششعب““ أان الوكالة
سشطرت ﬂطط عمل ششامل Ÿواصشلة العمل
على نفسس الوتÒة خÓل هذه السشنة من أاجل
مسش-اع-دة ك-اف-ة الشش-ب-اب ال-ب-اح-ث Úع-ن ال-عمل
خاصشة خريجي ا÷امعات واŸعاهد الوطنية
وكذا مراكز التكوين اŸهني لربطهم مباششرة
ب - -ال - -ف - -اع - -ل Úالق- -تصش- -ادي Úوالصش- -ن- -اع- -يÚ
لÓسشتفادة من العروضس اŸتوفرة““ ،و‘ هذا
اإلط- -ار سش- -تشش- -ه- -د سش -ن -ة  2018إاب- -رام ع -دة
ات -ف -اق -ي -ات ت -ع -اون م -ع ‡ث -ل -ي ال -ق -ط -اع-ات
القتصشادية منها الكنفدرالية العامة ألرباب
ال -ع -م -ل ،م -ن -ت-دى رؤوسش-اء اŸؤوسشسش-ات ون-ق-اب-ة
اŸقاول Úالششباب ،إاضشافة إا ¤تنظيم صشالون
ل-ل-تشش-غ-ي-ل وم-ل-ت-ق-ى ولئ-ي ي-ناقشس واقع قطاع
ال-تشش-غ-ي-ل واآلف-اق اŸسش-ت-ق-ب-ل-ي-ة ب-ال-تنسشيق مع
جامعة اﬁمد بوقرة لبومرداسس وعدد من
الششركاء اآلخرين ،على حد قولها..

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

العدد

17537

خÓل يوم دراسسي حول قانون اŸالية :2018

07

إالزام اŸتعامل Úبالدفع والتصصريح الرقمي لرفع
أاداء ا’قتصصاد الوطني
ن-ظ-مت ال-غ-رف-ة ال-تجارية لو’ية
برج بوعريريج ،أامسس ،يوما إاعÓميا
دراسس -ي -ا ح -ول ق -ان -ون اŸال -ي -ة 2018
–ت ع - -ن - -وان““ :ت - -ب - -ع - -ات اÿدم- -ة
’دارات
ال - -ع - -م- -وم- -ي- -ة ““ ،ب- -حضس- -ور ا إ
اÙل -ي -ة واŸت -ع -ام -ل Úا’ق-تصس-اديÚ
ب -ق -اع -ة اÙاضس-رات ل-ل-غ-رف-ة ،ح-يث
نشسط هذا اليوم اÿب Òا’قتصسادي
’سس - -ت - -اذ دزي- -زي م- -نصس- -ف أاسس- -ت- -اذ
ا أ
جامعي وإاطار بوزارة اŸالية.
اÿب Òالقتصشادي دزيري ،أاوضشح أان
هذا اليوم جاء لبحث ومناقششة التدابÒ
الرئيسشية لقانون اŸالية لسشنة  2018التي
ت -ع -ت Èج -د ه -ام-ة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-م-ت-ع-ام-لÚ
القتصشادي ،Úوتتميز هذه التداب Òبالعمل
ع - -ل - -ى –ق - -ي - -ق أاه- -داف ت- -خصس إاع- -ادة
التوازنات القتصشادية الكلية بعد الصشدمة
البÎولية التي عاششها القتصشاد ا÷زائري
منذ نصشف الثا Êلسشنة  ،2014مضشيفا اأن
األه- -داف ال- -رئ- -يسش- -ي -ة ل -ق -ان -ون اŸال -ي -ة
تتمحور حول تبسشيط اإلجراءات اإلدارية
بشش -ك -ل يسش -م-ح ل-ل-م-ؤوسشسش-ات الق-تصش-ادي-ة
ب -تسش -ي Òسش-لسس ل-تصش-ري-ح-ات-ه-ا الضش-ري-ب-ي-ة
ولعÓقاتها مع اإلدارات العمومية وهذا
م -ا شش -ج -ع -ه -ا ع -ل-ى الرت-ق-اء ب-ع-م-ل-ي-ات-ه-ا

اإلنتاجية.
أاضش- -اف اأن ال -ه -دف ال -ث -ا Êي -ك -م -ن ‘
التداب Òالتششريعية وهي تأاط Òالتجارة
اÿارجية بششكل يخدم القتصشاد الوطني
وي- -ح -اف -ظ ع -ل -ى ال -ت -وازن -ات اÿارج -ي -ة
ل- -ل- -ج- -زائ- -ر وم- -ن ج- -ه -ة أاخ -رى ت -دع -ي -م
السش -ت -ث-م-ار ال-وط-ن-ي ألن ت-أاط Òال-ت-ج-ارة
اÿارجية من خÓل منع أاو –ديد حجم
مع Úمن السشتÒاد الذي يسشمح للمتعامل
القتصشادي اÙلي بإانتاج هذه اŸنتجات
و–قيق الكتفاء الذاتي من خÓل هذه
األخÒة.
اسشÎسش -ل ق-ائ :Ó-ال-ت-داب Òال-تشش-ري-ع-ي-ة
ال- -ت- -ي ج- -اء ب -ه -ا ق -ان -ون اŸال -ي -ة ت -رم -ي
ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة م-ن خÓ-ل رف-ع
معدلت الضشريبة ‘ ›ال ا÷باية البيئية
وهو ششيء مهم ألن البيئة عنصشر مهم ‘
›ال ال -ت -ن -م -ي -ة اŸسش -ت -دام -ة إا ¤ج-انب
تداب Òتخصس العمل على مكافحة الغشس
الضش - -ري - -ب - -ي وك - -ذلك إال- -زام اŸت- -ع- -ام- -ل
الق- -تصش- -ادي ب- -إات- -ب- -اع أاسش- -ال- -يب ال- -دف- -ع
وال -تصش-ري-ح ال-رق-م-ي وه-و شش-يء م-ه-م م-ن
اجل رفع أاداء القتصشاد الوطني و–قيق
القيمة اŸضشافة اŸرجوة.

برج بوعريريج :بلقاسسم جبار

إانتاج  340طن من السسمك على مسستوى ا÷نوب الغربي

 373فÓح يسصتفيدون من تكوين ‘ ›ال تربية اŸائيات

بسسبب الثلوج وعدم احÎام
قانون اŸرور

صصعوبة ‘ حركة سص ÒاŸركبات
بضصواحي بلدية بن شصكاو باŸدية

ششهد الطريق الوطني السشريع رقم  01على
مسش -ت -وى ﬂرج ب -ل -دي -ة وزره ب -اŒاه م -دي -ن-ة
الÈواقية ،مرورا ببلديه بن ششكاو ،صشبيحة
أامسس ،ع-ل-ى السش-اع-ة ال-ث-ام-ن-ة وال-نصش-ف ح-الة
اختناق مروري جراء تسشاقطـ الثلوج وحركة
السش Òالبطيئة وعدم احÎام قانون اŸرور،
األم -ر ال -ذي اسش -ت -دع -ى أاصش -ح -اب اŸرك-ب-ات
ا◊ام- -ل Úل- -ك- -ل أارق- -ام ولي- -ات ال- -وط -ن م -ن
ال- - -وزنÃ ،Úا ‘ ذلك اıصشصش- - -ة ل- - -ن- - -ق - -ل
اŸسش-اف-ري-ن ت-خ-ف-يضس السش-رع-ة ،ك-م-ا شش-ك-لت
هذه اŸركبات طواب ÒكبÒة.
أالزم هذا الوضشع تغي Òمسشلك مسشتعملي
الطريق بالفتح القسشري للطريق السشريع الذي
كان يعرف عملية تزفيت جديدة قرب مسشجد
بن ششكاو لتسشهيل حركة اŸرور نحو عاصشمة
ال-ولي-ة ،ف-ي-م-ا اضش-ط-ر آاخ-رون إا ¤اسش-ت-ك-مال
سشÒهم بصشعوبة كبÒة نحو جنوب الولية،
م- -رورا Ãن- -ط- -ق- -ة ف -رن -ان اÿطÒة ‘ ،حÚ
سش-اه-مت ج-راف-ات األشش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ع-لى
ت-ن-ح-ي-ة ال-ث-ل-وج ب-قصش-د إاخÓ-ء سش-ب-ي-ل ال-طريق
العمومي أامام مسشتعمليها.
ع -ل -ى صش-ع-ي-د آاخ-ر ،عÈت م-دي-ري-ة ت-وزي-ع
ال -ك -ه -رب -اء وال -غ -از ع -ن اع -ت -ذاره -ا الشش-دي-د
لزبائنها جراء انقطاع ‘ التزويد بالطاقة
ال-غ-ازي-ة ،ال-ذي ع-رف-ت-ه ال-ع-دي-د م-ن البلديات
واألحياء التابعة بهذه الولية ،منذ مسشاء يوم
السشبت الفارط ،والنا œحسشبها عن العتداء
على ششبكة نقل الغاز ذات الضشغط اŸرتفع،
والذي مسس  6261زبون موزع Úعلى أاحياء
ا÷ه-ة الشش-رق-ي-ة ل-ب-ل-دي-ة اŸدي-ة ،ب-ل-دي-ات بن
ششكاو ،ووزرة ،تيزي اŸهدي ،وأاولد إابراهيم،
مؤوكدة ‘ بيان لها بأان أاششغال إاصشÓح هذا
العطب قد انطلقت وتتواصشل إا ¤غاية إا“ام
األششغال من طرف ششركة نقل الغاز ،كما أانه
هناك احتمال تذبذب ‘ التزويد بالطاقة
الغازية ببلدية اŸدية نا œعن هذه األششغال،
حاثة زبائنها لÎششيد اسشتهÓك هذه الطاقة
حفاظا على اسشتقرار التزويد بها وانتظار
م -رور أاع -وان-ه-ا ع-ن-د ن-ه-اي-ة األشش-غ-ال إلع-ادة
ت -زوي -د األح -ي -اء ال-ت-ي مسش-ه-ا ه-ذه الن-ق-ط-اع
اŸفاجئ ‘ ظل تعا‹ أاصشوات رافضشة Ÿثل
هذه األعطاب.

اŸدية :ع .علياÊ

ح - -ق- -ق إان- -ت- -اج ت- -رب- -ي- -ة اŸائ- -ي- -ات
ب - -ا÷ن - -وب ال- -غ- -رب- -ي
ق-ف-زة ن-وعية بحسسب
تصس - - -ري - - -ح أاح - - -م- - -د
ت- - - -ت- - - -بÒت اŸدي - - -ر
ا÷ه - -وي ل - -لصس - -ي - -د
ال -ب -ح -ري وت -رب -ي -ة
اŸائ- -ي- -ات ب- -بشس -ار لـ
““الشس- - -عب““ ،ح- - -يث
’ن -ت -اج 340
ب -ل -غ ا إ
ط - -ن سس- -ن- -ة 2017
منها  264طن من
سس - - - - - -د ج - - - - - -رف
الÎب - -ة ب- -بشس- -ار
وسس -د ب-ري-زي-ن-ة
ب- -ال- -ب- -يضس و76
ط- - - - -ن- - - - -ا م- - - - -ن
أاحواضس
ال-فÓ-ح Úال-ت-ي تقدر
بـ  288حوضس مزروعة على مسستوى
كل من و’يات بشسار ،أادرار ،تندوف
وال-ب-يضس وه-ي ك-م-ي-ة م-ع-تÈة نظرًا
◊داثة هذا النوع من النشساط.

بشسار :جمال دحمان
‘ ن -فسس اإلط -ار ،أاك -د أاح -م-د ت-ت-بÒت
األمر اÿاصس بدخول  5مششاريع مد›ة
جديدة مع الفÓحة حيز اإلنتاج ،حيث بلغ
إانتاجها الكلي  31طن و 7مششاريع أاخرى
منها ما هو قيد الدراسشة ومنها ما هو
ق- -ي- -د اإل‚از أاح- -ده- -ا ‘ إاط -ار شش -راك -ة
جزائرية تركية وإاثنان ( )02منها لششابÚ
اسشتفادا من دعم الوكالة الوطنية للقرضس
اŸصشغر األول على مسشتوى ولية بششار
لششابة قد تلقت تكويناً ‘ اÛال وقد
بلغت نسشبة إا‚از مششروعها  100باŸائة

على مسشتوى دائرة ◊مر وسشيدخل حيز
العمل ،خÓل ششهر مارسس اŸقبل.
أام- - - - - - - - - - -ا ‘ ›ال
التكوين
ف - - - -ق- - - -د ”
ت -ك -وي -ن 373
ف Ó- -ح ع- -ل- -ى
مسشتوى
الوليات
األرب- - - -ع- - - -ة ‘
›ال ت - -رب- -ي- -ة
األسشماك
اŸد›ة م- - - - - -ع
ال -ف Ó-ح -ة ح -يث
اسشتفاد  100فÓح
م- -ن ولي- -ة بشش- -ار
و 38م - -ن ولي- -ة
تندوف و 131فÓح
م- - - -ن ولي - - -ة أادرار
و 104ف Ó- -ح م- -ن
ولي- -ة ال- -ب- -يضس وق- -د وضش- -عت اŸدي- -ري -ة
اŸعنية برنا›ًا خاصشاً لزراعة أاحواضس
هذه الششريحة من الفÓح Úسشنة .2018
ك -م -ا ك -ان Ÿدي -ري -ة الصش -ي -د ال -ب -ح-ري
نشش-اط-ا م-ك-ث-ف-ا سش-ن-ة  2017ح-يث ق-امت
بأاك Ìمن  22لقاء –سشيسشيا مع الفÓحÚ
واŸسشتثمرين ‘ ﬂتلف دوائر الوليات
التي تششرف عليها باإلضشافة إا ¤إابرام
عدة اتفاقيات مع القطاعات ذات الصشلة
وم -ن ب-ي-ن-ه-ا ق-ط-اع ال-ع-دال-ة واŸت-م-ث-ل ‘
اإدارة السشجون بولية أادرار حيث ” عقد
اتفاقية لزرع األحواضس الواقعة باŸششتلة
اÿاصش -ة بÎبصس اŸسش-ج-ون Úوت-ك-وي-ن-ه-م
ك -ي ي-ت-م-ك-ن-وا م-ن خ-ل-ق مشش-اري-ع-ه-م ع-ن-د
مغادرتهم ،وقد ” كمرحلة أاو ¤زرع تلك
األحواضس بـ  1000سشمكة صشغÒة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حّمل اŸغرب مسشؤوولية التوتر

خداد :التمركز اأ’خ ‘ Òالكركرات معاملة باŸثل
أاك - -د اŸنسش - -ق الصش- -ح- -راوي م- -ع ال- -ب- -ع- -ث- -ة
’‡ي -ة ل -ت -ن -ظ-ي-م ا’سش-ت-ف-ت-اء ‘ الصش-ح-راء
ا أ
ال- -غ- -رب- -ي -ة (م -ي -ن -ورسش -و) ،أاﬁم -د خ -داد ،أان
ال -ت -م -رك-ز ال-ذي ق-امت ب-ه الشش-رط-ة اŸدن-ي-ة
الصش -ح -راوي -ة ‘ م -ن -ط -ق -ة ال -ك-رك-رات ““ق-رار
واق -ع -ي““ ’ ي -ت -ن -اقضس م -ع ت -وصش -ي -ات ›لسس
’من الدو‹ ،منددا برفضس اÙتل اŸغربي
ا أ
’ع-داد ت-ق-ري-ر
’ي -ف -اد ب -ع -ث-ة ف-ن-ي-ة أا‡ي-ة إ
إ
حول اŸنطقة العازلة.
أأشصار أŸسصؤوول ألصصحرأوي ‘ ،تصصريح خ ّصس به
موقع ““رؤويا بوسصت““ أŸوريتا ،Êإأ ¤أأن ألتمركز
أأ’خÃ Òنطقة ألكركرأت جاء بناء على قاعدة
أŸعاملة باŸثل على أأقل تقدير ،متهما أŸملكة
أŸغربية ““بعرقلة أ◊ل““ .وأأكد أŸنسصق ألصصحرأوي
مع أŸينورسصو أأن ““بوأدر أنهيار أ’تفاق بدأأت مع
ألربع أأ’ول من سصنة  ،2017بعد خرق وقف إأطÓق
ألنار ألذي قام به أŸغرب باسصتحدأث ‡ر ‘
منطقة ألكركرأت““.

أأوضصح أأﬁمد خدأد أأن ›لسس أأ’من أأصصدر
ألتوصصية  2153بعد أ’تفاق ،وألتي تن ّصس ‘ مادته
ألثالثة على أأن أأزمة ألكركرأت تطرح ألعديد من
أ’شص - -ك - -ا’ت ‘ م- -ا ي- -خ ّصس وق- -ف إأطÓ- -ق أل- -ن- -ار
وأ’تفاقية ألعسصكرية ،وُتشصجع أأ’م Úألعام على
وضصع حد لهذه أأ’زمة بعد نقاشس طويل ‘ أأفريل
 .2017وÃوجب هذأ أ’تفاق ““أأعدنا أنتشصار قوأتنا
حينها““ ،يقول أŸسصؤوول ألصصحرأوي.

أأضصاف «مرت ثمانية أأشصهر على أ’تفاق دون أأن
–رك أأ’· أŸتحدة أأي سصاكن ،وأŸغرب يوأصصل
ن -هب ألÌوأت ألصص -ح -رأوي-ة وÁرر شص-اح-ن-ات-ه أل-ت-ي
–وي أÿضصروأت وأıدرأت» ،وهو أأ’مر ألذي
أع -تÈه خ -دأد ““غ Òم -ق -ب -ول““ ،خ -اصص -ة ب-ع-د رفضس
أŸغرب عدة مرأت Ùاولة أأ’· أŸتحدة إأيفاد
÷نة فنية إ’عدأد تقرير حول ألوضصع ‘ أŸنطقة،
وهو Œاوز للضصمانات ألتي قدمتها ألهيئة أأ’‡ية.
أأوضص -ح خ -دأد ق -ائ ““ :Ó-دف-ع-ن-ا Ÿم-ارسص-ة ح-ق-ن-ا
ألطبيعي ‘ ألتوأجد باŸنطقة (ألكركرأت) مدنيا،
بحكم أأن ألنشصاط أŸد Êمسصموح به للمغرب ،لذلك
” إأرسصال سصيارأت شصرطة صصحرأوية وإأذأ تطلب
أأ’م-ر شص-ي-ئ-ا آأخ-ر ف-ن-ح-ن مسص-ت-ع-دون ل-ف-ع-ل-ه ،ل-ك-ننا
نÎقب أأن تقوم أأ’· أŸتحدة بخطوة ◊ل ألقضصية
بشصكل حاسصم ونهائي بعد نفاد صصÈنا ،وليسس أأمام
أŸغرب سصوى ألتوأفق على حل يخرجه من هذه
ألقضصية وفق ضصوأبط ألقانون ألدو‹ وأتفاقيات
أأ’· أŸتحدة باÿصصوصس““.

من أاجل مسشتقبل العا⁄

ماكرون يدعو إا– ¤الف ب Úأاوروبا والصسÚ
أال-ق-ى ال-رئ-يسس ال-ف-رنسش-ي إاÁان-ويل ماكرون
خ -ط -اب -ا ‘ مسش -ت -ه -ل زي -ارت-ه ل-لصش ‘ Úم-دي-ن-ة
ششيان التي تعد مهد ا◊ضشارة الصشينية ،أامسس،
دعا فيه إا– ¤الف واسشع ب Úفرنسشا وأاوروبا
والصش Úم- -ن أاج -ل ““مسش -ت -ق -ب -ل ال -ع -ا .““⁄وأاك -د
ماكرون على أاهمية زيادة ا’لتزام Ãكافحة
ال -ت -غ ÒاŸن -اخ -ي ،وع-ل-ى ب-ن-اء عÓ-ق-ات ت-ع-اون
متوازنة ب Úالصش Úوأاوروبا.
دعا ماكرون أ’ثن ‘ Úمسصتهل زيارته للصص Úإأ¤
–الف وأسصع ب Úفرنسصا وأأوروبا وألصص› ‘ ،Úال
أŸن -اخ ومشص -روع ““ط -رق أ◊ري -ر أ÷دي -دة““ ألصص -ي -ن-ي
ألضصخم ،متعهدأ بزيارة ألصص““ Úمرة ‘ ألسصنة على
أأ’قل““.
ق- -ال ““أŸسص- -ت -ق -ب -ل ب -ح -اج -ة إأ ¤ف -رنسص -ا وأأوروب -ا
وألصص .Úنحن ذأكرة ألعا .⁄يعود لنا أأن نقرر أأن نكون
مسصتقبله““ .عرضس ماكرون على ألرئيسس ألصصيني شصي
جينبينغ ‘ بك““ Úإأعادة إأطÓق معركة أŸناخ““ من
خ Ó-ل ““زي -ادة أ’ل -ت -زأم Ãك -اف -ح-ة ظ-اه-رة أ’حÎأر،
خÓل أŸؤو“ر ألدو‹ للبيئة  24أŸقرر عقده ‘ نهاية
 ‘ 2018بولندأ.
رأأى أل- -رئ -يسس أل -ف -رنسص -ي أأن أنسص -ح -اب أل -و’ي -ات
أŸت -ح -دة م -ن أت -ف -اق ب-اريسس ح-ول أŸن-اخ يسص-ت-وجب
قيادة فرنسصية صصينية ‘ هذأ أÛال ،معلنا عن ““سصنة

فرنسصية صصينية لÓنتقال ألبيئي““ لفÎة .2019-2018
شصدد على أأنه لو’ قرأر ألصص Úأ’لتزأم به ،فإان ““أتفاق
باريسس ما كان ليسصتمر““ بعد ألقرأر أأ’مريكي’ ،فتا ‘
أŸقابل إأ ¤أأن ألصص Úتبقى ألدولة أأ’و ¤من حيث
أنبعاثات ألغازأت أŸسصببة ’رتفاع حرأرة أأ’رضس .دعا
إأ– ¤قيق ““تقدم““ ‘ مشصروع طرق أ◊رير أ÷ديدة
ألذي أأطلقه شصي جينبينغ عام  2013بهدف ترسصيخ
ألعÓقات ألتجارية ألصصينية ع Èأأوروبا وآأسصيا.

ارتفاع قياسسي ‘ طلبات الّلجوء
أأع -ل -ن أŸدي -ر أل -ع -ام ل-ل-م-ك-تب أل-ف-رنسص-ي ◊م-اي-ة
ألÓجئ ÚوعدÁي أ÷نسصية (أأوفÈأ) باسصكال بريسس،
أأمسس ،أأن عدد طلبات أللجوء أŸقدمة ‘ فرنسصا،

خÓل عام  2017قد تخطى حاجز مئة أألف طلب.
مثلت أألبانيا أŸصصدر أأ’ول لطالبي أللجوء رغم
ك-ون-ه-ا ت-ع-ت Èدول-ة ““آأم-ن-ة““ ،ت-ل-ي-ه-ا أأف-غ-انسصتان فهايتي
فالسصودأن .و‘ ح Úبلغت زيادة أأعدأد طلبات أللجوء
نسصبة  %17تناقصصت نسصبة أŸوأفقة عليها من  %38إأ¤
 .%36أأوضصح بريسس أأن ألطلبات ألتي أأحصصاها مكتبه
بلغت مئة أألف و 412طلبا ألعام أŸاضصي بزيادة ،%17
باŸقارنة مع زيادة  %6,5عام .2016
ه -ي ب -ن -ظ -ره زي -ادة ““م-ط-ردة““ ول-و أأن-ه-ا ’ ت-ع-كسس
““تدفقا كثيفا““ .ورأأى أأن ““هذأ يؤوكد أأن فرنسصا هي من
أأو ¤دول طلبات أللجوء ‘ أأوروبا““ بعد أأŸانيا ألتي
تتوقع أأن يصصل ألعدد إأ ¤أأقل من مئتي أألف طلب
بقليل .لكن ’ بد من إأضصافة أأعدأد أŸهاجرين ألذين
 ⁄يقدموأ ملفاتهم بعد إأ ¤أŸكتب لتشصكيل صصورة
شصاملة عن حركة توأفد أŸهاجرين إأ ¤فرنسصا.
فاŸرحلة أأ’و ¤من طلب أللجوء تتم ‘ أإ’دأرأت
أÙلية ألتي تدقق ‘ أŸلفات لتحدد ما إأذأ كانت
من صصÓحية دولة أأوروبية أأخرى عم Óباتفاقية دبلن.
كما ترأجعت نسصبة أŸوأفقة على ألطلبات من %38
عام  2016إأ %36 ¤ألعام أŸاضصي ،من بينها  %27وأفق
عليها مكتب حماية ألÓجئ ÚوعدÁي أ÷نسصية ،فيما
“ت أŸوأفقة على أŸلفات أŸتبقية بعد ألطعن أأمام
ﬁكمة أ’سصتئناف.

حراك دبلوماسسي لنيل ا’عÎاف الدو‹ بدولة فلسسطÚ

“ّر ال -قضش -ي -ة ال -ف -لسش -ط -ي -ن -ي -ة ب-ل-ح-ظ-ات
ت- -اري- -خ- -ي- -ة ح- -رج- -ة وخ -طÒة ،ب -حسشب م -ا
أاع-ربت ع-ن-ه ح-رك-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-فلسشطينية
(فتح) ،فبينما تسشابق السشلطة الفلسشطينية
’وروب -ي ب -دول -ة
ال -زم -ن ل -ن -ي -ل ا’عÎاف ا أ
فلسشط Úعلى حدود  ،١٩67ونيل العضشوية
’· اŸتحدة ،يكثف ا’حتÓل
الكاملة ‘ ا أ
ا’سش-رائ-ي-ل-ي ان-ت-ه-اكاته ‘ حق الفلسشطينيÚ
’راضشي اÙتلة،
وسشياسشته ا’سشتيطانية ‘ ا أ
وترفع الو’يات اŸتحدة سشقف الضشغط إا¤
’غاثة.
منع الدعم اŸادي عن منظمات ا إ
ق -الت ح -رك-ة (ف-ت-ح) ،إأن ““ألشص-عب أل-ف-لسص-ط-ي-ن-ي
وقضصيته ألوطنية ألعادلةÁ ،رأن بلحظة تاريخية
حرجة وخطÒة ،تتطلب من ألكل ألوطني –مل
أŸسص-ؤوول-ي-ة أل-ت-اري-خ-ي-ة ،وأ’رت-قاء با◊الة ألوطنية
بعيدأ عن أأ’جندأت ألفصصائلية ألضصيقة““ ،مضصيفة
أأن قرأر ألرئيسس أأ’مريكي ،دونالد ترأمب ،بشصأان
أل -ق -دسس وم -ا ت -ب -ع ذلك م -ن تشص -ري -ع -ات وق -رأرأت
إأسصرأئيلية ““ينهي “اما مبدأأ حل ألدولت ،ÚويشصÒ
إأﬁ ¤اول -ة م -ت -ع-ددة أأ’ط-رأف ل-تصص-ف-ي-ة أل-قضص-ي-ة
ألفلسصطينية““.
دف-عت أل-ت-ط-ورأت أأ’خÒة أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-قدسس،
ألسصلطة ألفلسصطينية إأ ¤أ’سصرأع ‘ طلب أعÎأف
أأوروبي شصامل بدولة فلسصطينية على حدود عام
 1967وعاصصمتها ألقدسس ألشصرقية ،كرد على قرأر
أل -رئ -يسس أأ’م -ري -ك -ي ب -اع -ت -ب -ار أل -ق -دسس ع-اصص-م-ة
لÓحتÓل أ’سصرأئيلي.
كشص -ف مصص -در ف -لسص-ط-ي-ن-ي م-ط-ل-ع ،أأن أل-رئ-يسس
ألفلسصطينيﬁ ،مود عباسس““ ،سصيجتمع ‘  22من
شصهر جانفي أ÷اري مع وزرأء خارجية أ’–اد
أأ’وروب -ي ‘ ب -روكسص -ل ،وسص -ي -ط -ال-ب-ه-م ب-ا’عÎأف
ب -دول -ة ف -لسص -ط-ي-ن-ي-ة ع-ل-ى ح-دود  1967وبالقدسس
ألشصرقية عاصصمة لها““.
‘ ألسصياق ذأته ،ترددت أأنباء عن إأجرأء ألقيادة
ألفلسصطينية Ÿشصاورأت من أأجل نيل عضصوية كاملة
‘ أأ’· أŸت- -ح- -دة ،ح- -يث أأشص- -ار عضص -و أل -ل -ج -ن -ة
أل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة Ÿن-ظ-م-ة أل-ت-حرير ألفلسصطينية ،أأحمد
›د’ ،Êإأ ¤أأن ألسصلطة ألفلسصطينية بصصدد إأجرأء
مشصاورأت مع أأعضصاء ›لسس أأ’من ألدو‹ لتأامÚ
أل -تصص -ويت لصص -ال -ح مشص -روع ق -رأر سص -ت-ق-دم-ه ل-ن-ي-ل
فلسصط Úصصفة عضصوية كاملة باأ’· أŸتحدة.
أأوضصح ،أأنه  ⁄يتم إأ ¤غاية أآ’ن –ديد تاريخ
لتقد Ëألطلب ،لكن أŸشصروع سصوف يقدم عقب
أ’ن-ت-ه-اء م-ن أŸشص-اورأت أل-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا ألسص-ل-ط-ة
ألفلسصطينية لضصمان ألعدد ألكا‘ من أأ’صصوأت.
يسصتوجب أ◊صصول على ألعضصوية ألكاملة ‘
منظمة أأ’· أŸتحدة ،تأاييد ألقرأر من قبل 9

ألشصهر أŸقبل .
ه- - -ذأ أ’قÎأح ألشص- - -م - -ا‹
وجد أأ’بوأب أأمامه مفتوحة
‘ أ÷ن- - - -وب وبÎح- - - -يب غÒ
مسصبوق ،حيث سصارعت كوريا
أ÷ن -وب -ي-ة ،إأ ¤ت-رت-يب م-وع-د
ل -ل -ق -اء ،وأخ -ت-ارت ب-ا‰ون-غ-وم
أŸعروفة بقرية ألهدنة حيث
وقع أتفاق ألهدنة ألكورية ‘
 ،1953وأل - -ذي وضص- -ع ن- -ه- -اي- -ة
ل- -ل- -ح- -رب أل -ك -وري -ة  .ذه -بت
سص- -ي- -ول ل- -ت- -أاج- -ي- -ل م -ن -اورأت
عسص-ك-ري-ة ك-انت م-ق-ررة ب-ينها
وب Úأل - - -و’ي - - -ات أŸت- - -ح- - -دة
أأ’مريكية Ÿا بعد أنتهاء دورة
أأ’لعاب أأ’وŸبية وذلك خشصية
‘ أأن تسصاهم هذه أŸناورأت
‘ زي - -ادة ح - -دة أل - -ت - -وت - -ر ‘
أŸنطقة.
كشص- -ف أŸت- -ح- -دث ب- -اسص -م

أ÷نوب حتى أآ’ن.
وردأ على سصؤوأل عما إأذأ
ك -انت أÙادث -ات سص -ت -ت-ط-رق
إأ ¤أل-قضص-ي-ة أل-ن-ووي-ة أل-ك-ورية
ألشص- -م- -ال- -ي -ة ،ق -ال أŸت -ح -دث
بايك ،إأنه يعتقد أأنه من غÒ
أŸن - -اسصب أل - -ت - -ن - -ب- -ؤو ب- -وضص- -ع
أÙادثات وأأجندتها.
ذكرت وكالة أ’نباء ألكورية
ألشصمالية ‘ نهاية أ’سصبوع ،أن
““أل -ق -وة أل -ف-اع-ل-ة ورأء –سصÚ
ألعÓقات ب Úألكوريت Úليسصت
غ -ري -ب -ة ،أن -ه-ا أأ’م-ة أل-ك-وري-ة
ن- - - -فسص- - - -ه- - - -ا““ وأأضص- - - -افت أأن
““أÿضصوع وفكرة ألتبعية للقوى
أÿارج -ي -ة ه -م -ا ألسص -م أل -ذي
ي -ج-ع-ل أأ’م-ة خ-ان-ع-ة و›ردة
م -ن أل -روح““ .وتسص-ب-بت أ◊رب
أل- -ك -وري -ة (‘ )1953-1950
“زي- - -ق أل- - -نسص - -ي - -ج أأ’سص - -ري
ل- -ل- -ع- -ائÓ- -ت أل- -ك- -وري- -ة ب- -ع -د
خضص- -وع- -ه- -ا ل- -ل- -ت- -قسص- -ي- -م إأ¤
شص- -ط- -ري- -ن ف- -ت- -ف- -رق مÓ- -يÚ
أ’شصخاصس بعد آأ’ف ألسصنÚ
من ألوحدة ،و ⁄تضصع أ◊رب
أأوزأرها قبل أأن تفتك بأاروأح
خ- -مسص -ة م Ó-ي Úشص -خصس م -ن
أŸدني Úوألعسصكري.Ú

مصشر

تنظيم ا’نتخابات الرئاسسية من  26إا 28 ¤مارسس اŸقبل
أأعلنت أللجنة ألعليا لÓنتخابات ‘
مصصر أ÷دول ألزمني ’نتخابات ألرئاسصة
‘ ألعام  2018وشصروط ألÎشصح وموأعيد
أ÷ول- - -ة أأ’و ¤وج- - -ول- - -ة أإ’ع - -ادة وأ◊د
أأ’قصص- -ى لسص- -ق- -ف أإ’ن -ف -اق ‘ أل -دع -اي -ة
أ’نتخابية ،وكيفية أ◊صصول على ألرموز
أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة .ق-ال ’شص Úإأب-رأه-ي-م ،رئيسس
أل-ه-ي-ئ-ة أل-وط-ن-ي-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ،أأمسس ،إأن
أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسص-ي-ة أŸق-ب-ل-ة سص-تجرى
دأخل ألبÓد على مدى ثÓثة أأيام من 26
إأ 28 ¤مارسس أŸقبل.

أأضص - - - -اف ‘ م- - - -ؤو“ر صص- - - -ح- - - -ا‘ أأن
أ’نتخابات سصتجرى ‘ أÿارج ‘ أأيام 16
و 17و 18مارسس ،وتابع أأنه ‘ حال إأجرأء
جولة إأعادة سصتعقد ‘ ألدأخل من  24إأ¤
 26أأف- -ري- -ل و‘ أÿارج م- -ن  19إأ21 ¤
أأفريل  .2018قال رئيسس أللجنة ألعليا إأنه
سصيتم تلقي طلبات ألÎشصح من  20جانفي
وح -ت-ى  29ج-ان-ف-ي Ãق-ر أل-ه-ي-ئ-ة بشص-ارع
أل-قصص-ر أل-ع-ي-ن-ي وسص-ط أل-ق-اه-رة ،وإأعÓ-ن
ونشصر ألقائمة أŸبدئية للمرشصح Úيومي
 30و 31جانفي ،وتلقي ألطعون يومي  1و2

فيفري.
وأأضص - -اف ’شص Úأأن - -ه سص- -ي- -ت- -م ف- -حصس
ط -ل -ب -ات ألÎشص -ح وأل -فصص-ل ‘ أل-ط-ع-ون 5
فيفري ،وتلقي تظلمات أŸرشصح 7 Úو8
ف -ي -ف -ري ،وت -ق -د Ëأل -ط -ع-ون وق-ي-ده-ا ‘
أÙكمة أإ’دأرية يومي  10و 11فيفري،
وأل- -فصص- -ل ‘ أل- -ط- -ع- -ون ونشص- -ر م- -ل -خصس
ألطعون يومي  20و 21فيفري وأأشصار إأ¤
أأن -ه سص-ي-ت-م أسص-ت-خ-رأج أل-رم-وز  22فيفري
على أأن تبدأأ أ◊مÓت أ’نتخابية أعتبارأ
من  22فيفري.

الششعب ٢٠١٨/٠١/٠٩

أأعضص - -اء م - -ن ب Úأل- -دول ألـ› ‘ 15لسس أأ’م- - -ن
أل- -دو‹ ،شص -رط ع -دم أسص -ت -خ -دأم ح -ق أل -ن -قضس أأو
““أل- -ف -ي -ت -و““ م -ن ق -ب -ل أأح -د أأعضص -اء أل -دول أÿمسس
ألدأئمة ألعضصوية ‘ ›لسس أأ’من وهي ألو’يات
أŸت- -ح- -دة أأ’م- -ري- -ك -ي -ة ،روسص -ي -ا ،ألصص ،Úف -رنسص -ا
وبريطانيا.
من جهته ،أأكد رئيسس حزب ألشصعب ألفلسصطيني،
بسصام ألصصا◊ي ،أأن ألقيادة ألفلسصطينية تنطلق ‘
م -وأج -ه -ة ق -رأر أإ’دأرة أأ’م -ري -ك -ي -ة م -ن م -ن -ط-ل-ق
أعÎأف أأ’· أŸتحدة بدولة فلسصط ،ÚمعتÈأ أأن
““أل -قضص -ي -ة أŸرك-زي-ة ه-ي إأن-ه-اء أ’ح-تÓ-ل وإأق-ام-ة
ألدولة ألفلسصطينية أŸسصتقلة وعاصصمتها ألقدسس
ألشصرقية ،وضصمان حق عودة ألÓجئ.““Ú

تكثيف ا’نتهاكات
‘ أŸق -اب -ل÷ ،أا أ’ح -ت Ó-ل أ’سص -رأئ-ي-ل-ي إأ¤
ألضص-غ-ط وأ’ب-ت-زأز ل-ث-ن-ي ع-زÁة أل-ف-لسص-ط-يني‘ Ú
ألدفاع عن أأرضصهم ،حيث عمد إأ ¤تكثيف أنتهاكاته
وخ -ل -ق ب -ؤور ت -وت -ر ج -دي-دة أأب-رزه-ا ت-لك أŸت-ع-ل-ق-ة
Ãشص -روع ق -ان -ون ““إأع -دأم““ أأ’سص-رى أل-ف-لسص-ط-ي-ن-يÚ
لتشصتيت تركيزهم.
‘ ت-ع-ل-ي-ق-ه-ا ع-ن مشص-روع أل-ق-ان-ون أ’سص-رأئيلي،
قالت وزأرة أÿارجية ألفلسصطينية ،إأن مصصادقة
““أل-ك-ن-يسصت““ أ’سص-رأئ-ي-ل-ي ب-ال-ق-رأءة أل-تمهيدية على
مشص -روع ق -ان -ون ““إأع -دأم““ أأ’سص -رى أل -ف -لسص-ط-ي-ن-يÚ
““ج - -رÁة ح - -رب وإأره - -اب““ ،مشصÒة إأ ¤تصص- -ع- -ي- -د
أ’ح -ت Ó-ل ’ن-ت-ه-اك-ات-ه أ÷سص-ي-م-ة ل-ل-ق-ان-ون أل-دو‹
وأŸوأثيق وألÈوتوكو’ت وألعهود ألدولية أÿاصصة
Ãبادئ حقوق أإ’نسصان.
كما أعتÈت ألوزأرة هذه أŸصصادقة ““جزءأ من
حملة سصن ألقوأن Úوألتشصريعات ألعنصصرية وتعميقا
لنظام فصصل عنصصري توأصصل سصلطات أ’حتÓل
أل -ت -أاسص -يسس ل-ه وت-وسص-ي-ع-ه ‘ أأ’رضس أل-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة
Óرضس ألفلسصطينية““.
أÙتلة ‘ ،أسصتهدأف ل أ

إشهـــار

إاسستئناف اÙادثات ب Úشسطري شسبه ا÷زيرة الكورية
ت- -ع- -ق -د ال -ي -وم ،شش -ط -را
ك -وري -ا ﬁادث -ات رف -ي-ع-ة
’و ¤من نوعها
اŸسشتوى ا أ
م - - - -ن- - - -ذ  ،٢٠١5ل - - - -ب- - - -حث
مشش- -ارك- -ة ب -ي -ون -غ ي -ان -غ ‘
’وŸبية اŸقبلة،
’لعاب ا أ
ا أ
‘ ﬁاولة لتهدئة التوتر
‘ ششبه ا÷زيرة الكورية
الذي بلغ مؤوخرا مسشتويات
غ Òمسشبوقة ،وسشط آامال
دول- - -ي - -ة ‘ أان ت - -ت - -م - -ك - -ن
ال -ري -اضش -ة م -ن إاصش Ó-ح م -ا
أافسش- - -دت - -ه السش - -ي - -اسش - -ة ‘
اŸنطقة.
ف - - -ب - - -ع - - -د سص- - -ن- - -ت Úم- - -ن
أŸن- -اوشص- -ات وأ’سص -ت -ف -زأزأت
وأل -تصص -ري -ح -ات أل -تصص -ع -ي-دي-ة
وألتهديدأت ‘ شصبه أ÷زيرة
ألكورية“ ،كن خطاب وأحد
من زعيم كوريا ألشصمالية كيم
ج - -و„ أونÃ ،ن- -اسص- -ب- -ة رأأسس
ألسص- -ن- -ة أŸيÓ- -دي- -ة م -ن ق -لب
أŸوأزين ،حيث أقÎح إأجرأء
مفاوضصات مع جارته أ÷نوبية
Ÿن -اقشص -ة ت -ه -دئ -ة أل -ت-وت-رأت
أل -عسص-ك-ري-ة ‘ شص-ب-ه أ÷زي-رة،
وبحث إأمكانية مشصاركة بÓده
‘ أأ’وŸبياد ألشصتوية ،أŸقرر
إأق-ام-ت-ه-ا ‘ ألشص-ط-ر أ÷ن-وب-ي

17537

’وروبي
الرئيسس عباسس سشيجتمع بوزراء خارجية ا’–اد ا أ

الرياضشة قد تصشلح ما أافسشدته السشياسشة
وزأرة ألوحدة لكوريا أ÷نوبية،
بايك تيه  -هيون ‘ ،مؤو“ر
صص- - - -ح - - -ف - - -ي دوري أأمسس ،إأن
أ÷لسص -ة أل -ع-ام-ة ل-ل-م-ح-ادث-ات
سص -ت -ب -دأأ ‘ ألسص -اع-ة أل-ع-اشص-رة
صصباح أليومÃ ،وجب أ’تفاق
ب Úأل - -ك - -وري- -ت Úوأل- -ت- -ي م- -ن
أŸرت- - -قب أأن ت- - -رك- - -ز ع - -ل - -ى
مشص -ارك -ة ك-وري-ا ألشص-م-ال-ي-ة ‘
دورت - -ي أأ’ل - -ع- -اب أأ’وŸب- -ي- -ة
وألبارأŸبية ألشصتوية أŸقررة
‘ بيونغ تشصانغ ،من  9إأ25 ¤
فيفري أŸقبل.
ب- -حسصب أŸت- -ح- -دث ف -إان -ه
ي -ت -وق -ع أأن ي -ن -اقشس أ÷ان -ب-ان
أل - -قضص - -اي - -ا ذأت أ’ه - -ت - -م- -ام
أŸشصÎك ،لتحسص ÚألعÓقات
ب Úأل - -دول - -ت Úوم - -ا أقÎح - -ه
أ÷انب أل -ك -وري أ÷ن -وب-ي ‘
 17جويلية من ألعام أŸاضصي
بشص -ك -ل م -ك -ث -ف ع -ل -ى ك -وري -ا
ألشص -م -ال -ي -ة وأŸتضص -م-ن ع-ق-د
ﬁادث- -ات عسص- -ك -ري -ة ل -وق -ف
جميع ألتصصرفات ألعدوأنية ‘
أÿط أل- -ف -اصص -ل أل -عسص -ك -ري،
وعقد أجتماع ألصصليب أأ’حمر
Ÿن - -اقشص - -ة  ⁄شص - -م- -ل أأ’سص- -ر
أŸشص - - -ت- - -ت- - -ة ،إأ’ أأن ك- - -وري- - -ا
ألشصمالية  ⁄ترد على مقÎح

ألعدد
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الثÓثاء  ٠٩جانفي  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٢١ربيع الثاني  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٥٣٧

النمو الدÁغرا‘ ‘ ا÷زائر...

ب ÚاŸقتضشيات ا’قتصشادية
’سشÎاتيجية
’بعاد ا إ
وا أ

إاحداث التوازن ب Úمعادلة اإ’مكانات
اŸادية والزيادة ‘ الو’دات

كلمة العدد

Ÿاذا القراءة
السشلبية؟
نسس -ت-ه-ل ﬁل-ي-ات الشس-عب
خÓ- -ل ه- -ذه السس -ن -ة ا÷دي -دة
Ã ،٢٠١٨ل- -ف ح -ي -وي واسسÎات -ي -ج -ي ‘ آان
واح -د ب -ال -نسس -ب -ة ل-ل-ج-زائ-ر ،أا’ وه-و ال-ن-م-و
Óمكانيات
الدÁغرا‘ وما مدى مسسايرته ل إ
اŸادية اŸتاحة على الصسعيد الوطني‘ ،
ا÷وانب اŸت -ع ّ-ل -ق -ة ب -ت -ل-ب-ي-ة اإ’ح-ت-ي-اج-ات
اÿدم - -ات - -ي - -ة الÓ- -زم- -ة وت- -وف ÒاŸراف- -ق
الضس -روري -ة ‘ الصس-ح-ة ،ال-ت-ع-ل-ي-م ،ال-ت-ك-وي-ن
ومناصسب الشسغل وغÒها من اŸسسائل أاو
جمال أاوكيلي
اŸتطلبات اŸلّحة ،التي تقابل كل زيادة ‘
الو’دات.
وحاليا ،فإان العديد من اأ’صسوات تتعا ¤من هنا وهناك داعية إا ¤تنظيم
النسسل Ãا يتماشسى مع اأ’وضساع ا◊الية ‘ البÓد ،ونقصسد هنا الزاوية
ا’قتصسادية التي تتأاثّر مباشسرة بنسسبة  ٪ ٢ ٢أاي  ٩٠٠أالف أاو أاقل من مليون
مولود سسنويا ..وبداية من جانفي الفائت وصسل عدد ا÷زائري Úإا٤١،٣ ¤
مليون نسسمة.
وابتداءً من جانفي  ،٢٠١٨سسيبلغ عدد ا÷زائري Úإا ٤٢،٢ ¤مليون نسسمة ،و

 ٤٤،١٩١م -ل-ي-ون ‘
 ،٢٠٢٠و  ٤٤،٩٠٧مليون
‘  ،٢٠٢٥و  ٥١،٠٢٦مليون ‘
 ،٢٠٣٠ه -ذه اأ’رق -ام ت -ب ÚاŸن-ح-ن-ى
جلة
اŸتجه نحو اأ’على وبالسسرعة اŸسس ّ
مرجعيتها تلك النسسبة سسالفة الذكر.
هذه الوقائع ظاهرة أامام السسلطات العمومية
م -ن أاج -ل م -راف -ق -ة ه-ذا ال-ت-ط-ور ب-اآ’ل-ي-ات اŸط-ل-وب-ة،
’سستحداث ذلك التوازن ب Úمعادلة الو’دات والقدرات وعدم
ترك هذا اŸلف جانبا أاو إادراجه ضسمن ترتيب ’ يليق به ..وأاول
ما يجب أان يكون حاضسرا هو التفك Òمليا ‘ كيفية قلب أاو
تغي Òالتنقل من ا÷نوب إا ¤الشسمال ،ليكون على قاعدة من الشسمال إا¤
ا÷نوب بعد مÓحظة أان الكثافة السسكانية ‘ السساحل تفوق بكث Òعلى ما
هي ‘ ا÷نوب‡ ،ا أادى إا ¤كل هذا الÓتوازن.
وإان كانت هذه النظرة اŸطالبة بوضسع حّد لهذه الو’دات ،واشسÎاط أان ’
يتجاوز العدد طفل Úفقط ،فإان هناك –اليل ترفضض هذا اŸنطق بحكم
حيوية واسسÎاتيجية اأ’مر هنا ،وربط ذلك باŸسساحة الشساسسعة للجزائر،
والتي تسستدعي أان تسستقبل اŸزيد من السساكنة.
وسسيسسمح لنا ،اŸلف الذي أامامنا ،بأان نطّلع على عينات من ا◊ا’ت
اŸتعلقة بالنمو الدÁغرا‘ ‘ بعضض و’ياتنا يوافينا مراسسلونا ،بالواقع
اليومي ‘ هذا اÛال أاي الو’دات وعÓقاتها العضسوية بحيثيات اŸعيشسة
على ضسوء اŸتغÒات ا◊اصسلة ‘ ميدان التنمية وتأاثرها با◊ركية اŸالية.
إاننا أامام قضسية ح ّسساسسة جدا ،تتطّلب قرارا حاسسما من أاجل التكفل بها
وفق نظرة بعيدة اŸدى ،تراعي كل اŸعطيات ‘ اŸيدان من خÓل
ال -ت -ن-ظ-ي-م ال-فّ-ع-ال Ÿصس-ل-ح-ة ال-بÓ-د ،وال-ق-راءة ا◊ام-ل-ة ل-لّ-د’’ت اÿاصس-ة
’رقام سسالفة الذكر ’ ،تكون سسلبية فقط.
با أ

@ بومرداسس بحاجة
إا ¤إاعادة توزيع الÎكيبة
البششرية لتجاوز
اخت’Óت مرحلة
التسشعينيات
@ هناك –كم ‘ عملية
اإ’‚اب باأ’سشرة
ا÷زائرية
@ الرعاية الصشحية
واإ’سشتقرار أاثرا
على وتÒة الظاهرة
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’سساسسية
Ÿواجهة إاشسكالية النمو وا’حتياجات ا أ

بومرداسس بحاجة إا ¤إاعادة توزيع الÎكيبة
البشسرية لتجاوز اختÓلت مرحلة التسسعينيات
’داري لسسنة – 1984و’ت عميقة ‘ ﬂتلف اÛا’ت
لقد عرفت و’ية بومرداسس الفتية التي أانشسئت على إاثر التقسسيم ا إ
’دارية ،ا’قتصسادية وحتى من حيث الÎكيبة الدÁغرافية وطريقة توزع الكثافة السسكانية داخل ربوع الو’ية ،نتيجة
ا إ
تفاوت حظوظ التنمية ب ÚاŸناطق الريفية وا◊ضسرية ،ما جعل الثقل السسكا Êوالضسغط يزداد أاك Ìعلى اŸدن الرئيسسية
’سساسسية خاصسة خÓل العشسرية السسوداء التي أاحدثت
بحثا عن فرصس العمل وا’سستفادة من ﬂتلف اÿدمات العمومية ا أ
خلخلة ‘ اÿارطة البشسرية..
بومرداسس..ز /كمال
ألسسكأن دأخل ألو’ية منذ بدأية ألتسسعينيأت تتوفر على كل أŸقومأت أأ’سسأسسية إ’حدأث
شسهدت و’ية بومردأسش طفرة نوعية و‰و نتيجة ضسغوطأت أأ’زمة أأ’منية ألتي عرفت توأزن كب Òمأ ب Úألتعدأد ألسسكأ ÊأŸتزأيد
دÁغ- -رأ‘ م- -ل- -ح- -وظ ‘ ألسس- -ن- -وأت أأ’خÒة هجرة دأخلية وأسسعة لسسكأن ألقرى أ÷بلية وح -ج -م أل -ق -درأت أل -ت -ن-م-وي-ة وأ’ق-تصس-أدي-ة،
بتعدأد وصسل نهأية شسهر ديسسم Èمن سسنة ألتي م ّسستهأ موجة أإ’رهأب بحثأ عن أأ’من ،ن -أه -يك ع -ن ﬂت -ل -ف ألÈأم-ج أ’ج-ت-م-أع-ي-ة
 2016حوأ‹  940981نسسمة ،حسسب أأرقأم وبألتأ‹ أزدأد ألضسغط على أŸدن وأŸنأطق ألضس-خ-م-ة وأŸرأف-ق أل-ع-م-وم-ي-ة أŸسس-جلة ‘
Óحصسأء ألنسسبة أأ’ك Èمنهأ أ◊ضس -ري -ة وه -و م -أ أأث-ر أأيضس-أ ع-ل-ى ب-رن-أم-ج شستى ألÈأمج وأıططأت خأصسة ألسسكنية
ألديوأن ألوطني ل إ
م- -ن- -تشس -رة ب -أŸدن وم -وزع -ة ع -ل -ى مسس -أح -ة أل-ت-ن-م-ي-ة أÙل-ي-ة وألسس-ي-أسس-ة أ’جتمأعية ‘ م -ن -ه -أ م -ن أأب -زه -أ صس -ي -غ -ة ألسس -ك -ن أل -ري-ف-ي
 1456,16كلم مربع أأي Ãعدل كثأفة يصسل ألتكفل Ãختلف أنشسغأ’ت أŸوأطن Úوتوف ÒأŸوجهة للعأئÓت ألقأطنة بهذه أŸنأطق،
إأ 550,82 ¤نسسمة ‘ ألكلم أŸربع ،وكل هذأ أŸرأفق وألهيأكل ألقأعدية ألضسرورية.
حيث أسستفأدت بومردأسش مؤوخرأ من أألف
يأأتي ضسمن ألسسيأق ألعأم للوكبة ألدÁغرأفية وأأمأم هذه ألوضسعية ألتي شسكلت ضسغوطأت إأعأنة جديدة كشسف عنهأ وزير ألسسكن ‘
ألتي عرفتهأ أ÷زأئر بدأية من سسنة  ،2010كبÒة على ألÈأمج ألتنموية ،وبهدف إأعأدة زيأرته أأ’خÒة تضسأف إأ 7 ¤آأ’ف إأعأنة منهأ
حيث عرفت نسسبة أŸوأليد أرتفأعأ معتÈأ أأ’مور إأ ¤نصسأبهأ وضسبط ألÎكيبة ألبشسرية  5332إأعأنة وزع منهأ ألشسطر أأ’ول ،ومشسروع
مقأبل أنخفأضش طفيف ‘ عدد ألوفيأت أأدى وت -وزي-ع-ه-أ ب-ط-ري-ق-ة ع-أدل-ة حسسب أŸسس-أح-ة ج-دي-د خ-أصش ب-أÛم-ع-أت ألسس-ك-ن-ية ألريفية
إأ ¤زيأدة ‘ عدد ألسسكأن بنسسبة  1.37مليون أ÷غرأفية ،أسستفأدت و’ية بومردأسش ألتي ألذي يجري ألتحضس Òله بعد موأفقة وزير
نسس -م -ة شس -ه-ر ج-أن-ف-ي م-ن سس-ن-ة  ،2012ف-ي-مأ أسسÎجعت عأفيتهأ أأ’منية من عدة برأمج ألسسكن عليه.
ق - -درت وزأرة ألصس- -ح- -ة وألسس- -ك- -أن وإأصسÓ- -ح أقتصسأدية وأجتمأعية Ÿسسأعدة سسكأن ألريف وع - -ل - -ي - -ه ،ف - -إأن ›م- -ل ه- -ذه ألسس- -ي- -أسس- -أت
أŸسس -تشس -ف -ي-أت وصس-ول ع-دد سس-ك-أن أ÷زأئ-ر ع-ل-ى أ’سس-ت-ق-رأر ‘ إأط-أر ألسس-ي-أسس-ة أل-ري-فية أ’جتمأعية وألتنموية أŸتخذة ‘ أŸيدأن
سس-ن-ة  2017إأ 41.2 ¤م-ل-ي-ون نسس-مة Ãعدل أŸد›ة بألتنسسيق ب Úألقطأعأت أŸتعددة كفيلة بإأحدأث توأزن نسسبي ب Úنسسبة ألنمو
زيأدة يصسل إأ 2.15 ¤سسنويأ بفضسل ألتحسسن ك -أŸصس -أل -ح أل -ف Ó-ح -ي -ةﬁ ،أف-ظ-ة أل-غ-أب-أت ألدÁغرأ‘ أŸتزأيد بألو’ية وطريقة ألتوزيع
‘ أŸسستوى أŸعيشسي وألتغطية ألصسحية ألتي وألسس-ل-ط-أت أÙل-ي-ة ل-ل-ن-ه-وضش ›ددأ ب-ه-ذه أ÷غ- - -رأ‘ وأأيضس- - -أ أŸسس- - -أوأة ‘ أل - -ف - -رصش
م ّسست ﬂتلف و’يأت ألوطن ،وهي ألوضسعية أŸنأطق عن طريق توف Òأأسسأسسيأت أ◊يأة وألقدرة على أ’سستجأبة أŸتزأيدة للحأجيأت
ن-فسس-ه-أ أل-ت-ي ع-رف-ت-ه-أ و’ي-ة ب-وم-ردأسش على ك - -م- -ي- -أه ألشس- -رب ،غ- -أز أŸدي- -ن- -ة ،أŸرأف- -ق أليومية ،خأصسة ‘ ظل أأ’زمة أ’قتصسأدية،
أل -رغ -م م -ن أسس -ت-م-رأر ظ-أه-رة سس-وء أل-ت-وزي-ع أل -ع -م -وم -ي -ة وأل -ط-رق-أت Ãأ ف-ي-ه-أ أŸسس-ألك وه -و م -أ ي -ع -ن -ي ح -ت -م -ي -ة تشس-ج-ي-ع أأ’نشس-ط-ة
وأل -ت -ف -أوت ‘ أل -ت -ن -م -ي -ة وع -وأم -ل تشس -ج -ي -ع أل-ب-ل-دي-ة وأ÷ب-ل-ي-ة أل-ت-ي ّ” ت-ه-يئتهأ خصسيصسأ ألفÓحية وأ’سستثمأرية ألكفيلة بخلق ألÌوة
إ’عأدة إأنعأشش ألنشسأطأت ألفÓحية أ÷بلية و–ق- -ي -ق أأدن -ى ق -در م -ن أ’ك -ت -ف -أء أل -ذأت -ي
أسس -ت-ق-رأر سس-ك-أن أل-ق-رى وأŸن-أط-ق أل-ري-ف-ي-ة
كÎب-ي-ة أ◊ي-وأن-أت وأل-دوأج-ن ،أل-ن-ح-ل ،إأنتأج أÙل-ي ‘ أŸن-ت-ج-أت أل-فÓ-ح-ي-ة وأل-غ-ذأئ-ية
أ’سسبأب عديدة.
كمأ Áكن أإ’شسأرة إأ ¤نقطة هأمة كأنت سسببأ ألزيتون وغÒهأ من أأ’نشسطة أأ’خرى ألتي أأ’سس- - -أسس- - -ي - -ة Ÿوأج - -ه - -ة ح - -ج - -م أل - -ط - -لب
‘ إأح- -دأث –و’ ك- -بÒأ ‘ خ- -أرط -ة ت -وزي -ع أأعأدت أ◊يأة لبعضش أŸنأطق بألو’ية ألتي وأ’سستهÓك أŸتزأيد.

رئيسس مصسلحة السسكان Ãديرية الصسحة باŸدية:

هناك –كم ‘ عملية اإل‚اب باألسسرة ا÷زائرية
’م
اعت Èالسسيد سسليم كراشس رئيسس مصسلحة السسكان Ãديرية الصسحة والسسكان لو’ية اŸدية ،أان مسسأالة التكفل بكل من ا أ
والطفل وارتباط ذلك بقضسية النمو الدÁغرا‘ جعلها من أاولويات السسلطات العمومية ‘ البÓد ،بدليل تنظيم مديرية
’حصسائية ‘ الÈامج
’يام التكوينية ا÷هوية بهذه الو’ية الوسسطى حول اسستعمال اŸعلومات ا إ
السسكان بوزارة الصسحة أ
السسكانية من  17إا 23 ¤ديسسم 2017 ÈباŸعهد الوطني العا‹ للشسبه الصسحيÃ ،شساركة  34اطارا من  26و’ية من الغرب
’م والطفل
’حصسائيات اÿاصسة بالسسكان ،وبخاصسة ما تعلق با أ
وا÷نوب الغربي كان هدفها إاعطاء الكيفيات العلمية لتحليل ا إ
وهذا بقصسد ادماج هذه اŸعطيات ‘ بناء الÈامج اÿاصسة بالسسكان على أاسسسس علمية للوصسول إا ¤توازن سسكا Êيخدم العائلة
والدولة على حّد سسواء وبغية تنظيم اŸسستوى اŸعيشسي من ا÷انب ا’قتصسادي وا’جتماعي وحتى النفسسي.
اŸدية:ع  .علياÊ
ألو’دأت Ãأ سسمح من رفع مسستوى ألنمو ه-ذه ›م-وع-ة م-ن أل-ع-وأم-ل أل-ت-ي تضس-أف-رت
عند ألعأئلة بهذه ألو’ية ،خأصسة وأ÷زأئر فيمأ بينهأ فأأثرت على أÿصسوبة بأعتبأرهأ
أأكد ألسسيد كرأشش ،بشسأأن ألنمو ألدÁغرأ‘ عأمة ليسستقر حأليأ ‘ معدل  03أأطفأل لكل قيمة أجتمأعية أكتسسبتهأ أأ’سسرة أ÷زأئرية
بهذه ألو’ية ،بأأن أÈÿأء ‘ أ÷زأئر توصسلوأ عأئلة ،منبهأ بأأن مسسأألة تبأعد ألو’دأت هو م -ن خ Ó-ل م -ع-ط-ي-أت أل-ت-ع-دأدأت ألسس-ك-أن-ي-ة
إأ ¤فكرة وجود حألة «’ ‰ودÁغرأ‘ ‘ شس -يء م -ه-م ل-ك-ون-ه ي-ع-م-ل ع-ل-ى رف-ع مسس-ت-وى لكونهأ تخضسع كذلك للتفأوت وألفوأرق ألتي
أ÷زأئر» بل هنأك ‰و ‘ عدد أŸوأليد ،أل-ع-أئ-ل-ة م-ن ن-أح-ي-ة أل-ت-ك-فل أŸعيشسي للطفل “يز أŸرأأة أŸأكثة بألبيت عن أŸرأأة ألعأملة
Óسسرة ألذي ‘
ل -ك -ون أأن م -ع -دل أŸوأل -ي -د ‘ أل-بÓ-د ح-أل-ي-أ وأأ’م بأعتبأر أأن أأ’م ‘ هذه ألوضسعية تكون وكذلك أŸسستوى ألتعليمي ل أ
أسستنأدأ للدرأسسة أ÷ديدة لسسنة  2016هو ‘ قأدرة على ألتكفل بألرضسيع ليكون ‘ صسحة رأأيه يعد عأم Óمهمأ ‘ –ديد أÿصسوبة أأو
حدود  03أأطفأل لكل عأئلة مقأرنة بسسنة جيدة ،كمأ أأن تبأعد ألو’دأت ليسش معنأه منع ألنسسل ،وهذأ مأ أأكسسب أأ’سسرة ‰طأ تربويأ
 ،1970حيث كأن أŸعدل وقتهأ  07أأطفأل ،أ’‚أب أأو أ◊د منه ،بل أأن أŸطلوب منه جديدأ وتنشسئة أجتمأعية جديدة ‘ أطأر
وب- -أل- -ت- -أ‹ ف- -إأن أ÷زأئ- -ر ـ حسس- -ب- -ه ـ خ- -طت هو ﬁأولة خلق توأزن ‘ أأ’سسرة ،مثمنأ –ديد ألنسسل وهذأ ’نشسغأل أŸرأأة بألعمل
خطوأت جّبأرة ‘ توأزن أأ’سسرة أ÷زأئرية ألصسحة أ÷وأرية ألتي سسأهمت ـ وفقه ـ إأ ¤أأو ألدرأسسة ،إأ ¤جأنب أأنه كثÒأ مأ ‚د
و‘ ح- -م- -أي- -ة أأ’م وأل- -ط- -ف -ل م -ن أأ’م -رأضش حد كب ‘ Òأسستقرأر ألنمو وترقية صسحة أأ’م أأ’سس -ر أل -ت -ي مسس -ت -وأه-أ أل-ت-ع-ل-ي-م-ي أŸرت-ف-ع
ألفتأكة ،مشسÒأ ‘ هذأ ألصسدد إأ ¤أأن هنأك وألطفل نتيجة ‚أح برأمج ألتلقيح وتكوين وألثقأ‘ يكون ورأء –ديد عدد أأ’طفأل ‘
ألعأئلة ،مضسأف إأ ¤ذلك ألتغّير أ’جتمأعي
–كم ‘ عملية أ’‚أب من طرف أأ’سسرة ومرأفقة ألقأبÓت لهمأ.
وم-وأك-ب-ة أأ’سس-رة ل-ل-ح-دأث-ة وخضس-وع-ه-أ ل-قيم
أ÷زأئ- -ري- -ة ع- -ل -ى أأسس -أسش أحÎأم م -وأع -ي -د
تأاث Òاألسسرة الريفية
على صسعيد آأخر يرى ألدكتور عأدل بلقأسسم مسستحدثة ،حيث سسأعد كل ذلك ‘ ألتحكم
أل -و’دة ،وه -ذأ ب -ت -ب -أع-ده-أ م-ن  03إأ05 ¤
سسنوأت ب Úألطفل وأآ’خر ،مÈرأ ذلك ‘ ﬂتصش ‘ ع -ل -م أإ’ج -ت-م-أع ب-ج-أم-ع-ة ي-ح-ي-ى إأ ¤ح ّ- - -د ‘ أÿصس - - -وب- - -ة
أ’‚أب بسس -بب أرت -ف -أع أŸسس -ت -وى أل -ث -ق-أ‘ فأرسش بأأن مسسأألة ألنمو ألدÁغرأ‘ بو’ية وأ’‚أب ع - - - - - -ن - - - - - -د
ل -ل -م -رأأة وأل -رج -ل أ÷زأئ-ري وŒأوب-ه-م-أ م-ع أŸدي -ة ت -رت -ب -ط أأسس -أسس -أ ب -ع-أم-ل أÿصس-وب-ة أأ’سسرة.
ﬂتلف برأمج ألتخسسيسش ألتي أأقرتهأ ألدولة ،وألتأأثÒأت ألتي تخضسع لهأ ،فأأ’سسرة ألريفية
إأ ¤جأنب ترأجع بعضش أأ’مرأضش ألوبأئية.
‘ هذه ألو’ية مث Óسسأهمت إأ ¤حّد مأ ‘
ة
أ
ي
قأل رئيسش هذه أŸصسلحة ،بأأن معدل أ◊
أرت - - -ف - - -أع - - -ه - - -أ ‘ ح Úل - - -عب أŸسس- - -ت- - -وى
وصسل إأ 78 ¤سسنة ‘ أ÷زأئر ،كأشسفأ ‘ هذأ ألثقأ‘ عكسش ذلك بألوسسط أ◊ضسري عن
ألسسيأق بأأنه ‘ ›أل مؤوشسرأت ألنمو بهذه طريق مأ أكتسسبته بوأسسطة وسسأئل أ’عÓم،
ألو’ية ،فقد أرتفع عدد ألسسكأن ب Úسسنتي كمأ تأأثرت هذه أÿصسوبة أأيضسأ بألتحو’ت
 2010و 2016من  849417إأ 956588 ¤نسسمة ،أ’جتمأعية وأ’قتصسأدية ،بدليل تأأثر أأ’سسرة
فيمأ قفز عدد ألو’دأت ‘ هذه ألفÎة من Ãج-أل أل-ت-ن-م-ي-ة أل-ت-ي ع-رف-ت-ه-أ ك-ل م-ن-أح-ي
 20787إأ 23847 ¤نسسمة ‘ ،ح Úأرتفع عدد أ◊يأة من خÓل سسيأسسة ألدولة من توزيع
ح- -أ’ت أل- -زوأج م -ن  8700إأ 9588 ¤حألة ل -لسس -ك -ن،ت -وف Òف -رصش ألشس-غ-ل ،وأل-رخ-أء ،إأذ
سسنويأ ،مذكرأ بهذه أŸنأسسبة أأن أ◊ديث عن سسأعد كل ذلك ‘ أرتفأع معدل ألزوأج ،كمأ
أل-ن-م-وأل-دÁغ-رأ‘ ب-ه-ذه أل-و’ي-ة ي-ح-ت-م علينأ أأنه بأŸقأبل فإأن خروج أŸرأأة للعمل حّتم
أل -ت -ط -رق إأ ¤ه-ذه أŸسس-أأل-ة خÓ-ل أل-عشس-ري-ة على أأحدأث تغي Òجذري ‘ بعضش أŸوأقف
ألسس -ودأء ،ح -يث ك-أن م-ع-دل أل-وف-ي-أت وق-ت-ه-أ وأ’Œأهأت ألقيمية عند أأ’سسرةÃ ،أ أأثر
ك -بÒأ ج -دأ سس -وأء ك -أن ب -أل -نسس-ب-ة ل-لصس-غ-أر أأو على أنخفأضش معدل أÿصسوبة عند بعضش
ألكبأر ،فيمأ كأنت حأ’ت ألزوأج قليلة جدأ ،أأ’سسر ،معتÈأ ‘ هذأ ألسسيأق بأأن صسعوبة
إأ’ أأنه بتحسسن أأ’وضسأع أأ’منية أرتفع معدل رعأية أأ’طفأل غ Òمرتبطة بألدرجة أأ’و¤
ألزوأج بهذه ألو’ية ،وبألتأ‹ أرتفع معه عدد بألسسبب أ’قتصسأدي ،مسستطردأ إأضسأفته بأأن

ﬁليــ ـ ــ ـ ــات

ألثÓثأء  09جأنفي  2018م ألموأفق لـ  21ربيع ألثأني  1439هـ ألعدد 17537
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com
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التحدي والوثبة بباتنة
باتنةŸ :وشسي حمزة

تفاوت كب Òبع Úالدفلى

الرعاية الصسحية واإلسستقرار أاثرا على وتÒة الظاهرة

 ⁄يسسجل النمو الدÁغرا‘ بو’ية ع Úالدفلى منذ اعتمادها كمقاطعة إادارية سسنة  1984منفصسلة عن و’ية
الشسلف تطورا كبÒا بالرغم من مسساحتها البالغة  4544.28كيلوم Îمربع ،واتسساع نشساطها التنموي باŸناطق
ال -ري-ف-ي-ة وا◊ضس-ري-ة و–سس-ن اŸن-ظ-وم-ة الصس-ح-ي-ة ‘ ›ال ال-و’دات وال-وف-ي-ات ،ح-يث  ⁄ي-ت-عّ-د ت-ع-داد سس-ك-ان-ه-ا
 885557نسسمة إا ¤نهاية سسنة  ،2017حسسب التقديرات الرسسمية التي كشسفت عنها اŸصسالح الو’ئية ،فيما يعتÈ
’سستشسفائية Ãكور حمو عاصسمة الو’ية عبد القادر عسسال أان تزايد اŸواليد من شسأانه الـتاثÒ
مدير اŸؤوسسسسة ا إ
’سس-كان ،حسسب ذات
’سس-ت-هÓ-ك-ي وا إ
’و ¤وا÷انب الÎب-وي وا إ
’ح-ت-ي-اج-ات ب-ال-ق-ط-اع الصس-ح-ي ب-ال-درج-ة ا أ
ع-ل-ى ا إ
اŸسسؤوول بالو’ية .
ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي
وم - -ت - -وسس - -ط - -أت وث - -أن- -وي- -أت وم- -رأك- -ز أل -دÁغ -رأف -ي -ة ب -أل -و’ي -ة ه-و ت-وأج-د م-أ
ت -ك -وي -ن -ي -ة م -ن شس -أأن -ه-أ ت-رق-ي-ة أل-ع-نصس-ر نسسبته  69بأŸأئة من ألسسكأن بأŸنطقة
وبحسسب أŸعطيأت أŸوجودة بحوزتنأ ،أل-بشس-ري ورع-أي-ت-ه وت-نشس-ئ-ت-ه ،نأهيك عن ألريفية ،حيث قدرت ذأت أŸصسألح ذلك
فإأن ألظأهرة تعرف إأخت ’ÓكبÒأ إأذأ مأ ت- - - -وف Òأل- - - -غ- - - -ذأء وأ÷أنب أأ’م- - - -ن - - -ي بـ 195337نسسمة بأŸقأرنة مع ألتجمعأت
قورنت بحجم أإ’مكأنيأت أŸتوفرة ،ومأ وإأح- -ت- -ي- -أج- -أت ضس- -روري -ة أأخ -رى ب -ذأت ألسسكأنية أ◊ضسرية ألتي فأقت 86811
يتبعهأ من نشسأط تنموي وتكفل صسحي أŸن -ط -ق-ة أل-ت-ي ت-ت-ط-ل-ع ل-ت-ح-ق-ي-ق ق-ف-زة نسسمة ‘ ،وقت تتوقع مصسألح ألتخطيط
وت- -رب -وي وت -وزي -ع سس -ك -أ Êكشس -فت ع -ن -ه ت- -ن- -م- -وي- -ة ب- -ع- -دة ب- -ل- -دي -أت ي -ق -ول ذأت م -ع آأف -أق ع -أم  ،2025نسس- -ب -ة ت -ق -در بـ 8
مديرية ألتخطيط وأŸألية بألو’ية من أŸديربألقطأع ألصسحي.
بأŸأئة ،وهو مأيعني أأن ألبلديأت ألريفية
خÓ- -ل ت- -ق- -أري -ره -أ أأ’خ .Òوه -و ن -فسش ففي ألوقت ألذي  ⁄تتجأوز فيه عدد  23ألتي يقدر تعدأد سسكأنهأ مأ يفوق
ألتصسور ألذي أأكده لنأ عبد ألقأدر عسسأل أل -وف -ي-أت أÿأصس-ة ب-أأ’ط-ف-أل أأ’ق-ل م-ن  361931نسس- -م- -ة أأي م- -أ ي- -ع -أدل 42.13
مدير أŸؤوسسسسة أإ’سستشسفأئية ألعمومية سسنة مأ ب 485 Úأأو أأقل من ذلك أأي مأ ب -أŸأئ -ة صس-أرت ﬁل ع-م-ل-ي-أت ت-ن-م-وي-ة
Ãكور حمو بعأصسمة ألو’ية ‘ أتصسأل لـ نسسبته  3.81بأŸأئة ،فإأن نسسبة ألو’دأت ضسخمة منه مأ أأ‚ز ومنه مأ هو ‘
«ألشسعب» فيمأ يخصش ألـتأأث ÒأŸبأشسر  ⁄ت- -ت -ع -د  23226م - -ول- -ود ،حسسب ذأت طريق ألتجسسيد .أأمأ بخصسوصش 13بلدية
إ’رتفأع نسسبة ألو’دأت ‘ و’ية كع ÚأŸصسدر ،وهو مأ يج Èأأ’طبأء وألعأمل Úحضس -ري -ة ف -ق-د Œأوز سس-ك-أن-ه-أ 497286
أل- -دف- -ل- -ى سس- -وأء أل- -وسس- -ط أ◊ضس -ري أأو ب-أل-ق-ط-أع إأ– ¤سس-ن أل-رع-أي-ة وأŸت-أبعة نسس- -م -ة أأي م -أ نسس -ب -ت -ه  57.8بأŸأئة،
ألريفي ،حيث تفرضش هذه ألظأهرة على ألصسحية ألتي يدأوم عليهأ ألنسسأء ضسمن أأغلبهم متوأجدون على شسريط ألطريق
مصسألح ألتخطيط وضسع خأرطة طريق مصسألح أأ’مومة بألهيأكل ألصسحية ألتي ألوطني رقم .4
نحو توف Òأإ’حتيأجأت وأŸتطلبأت على أرتفع عددهأ منذ  ،1999ع Èألبلديأت أأ’مر ألذي جعل ألكثأفة ألسسكأنية للنمو
ع -دة ق -ط -أع-أت إأسسÎأت-ي-ج-ي-ة ك-ألصس-ح-ة ألريفية وأŸدن أ◊ضسرية ،حسسب تقرير ألدÁغرأ‘ بهذه أŸدن ألكÈى كخميسش
وألدوأء بألنسسبة لنأ يشس Òذأت أŸدير م -دي -ري -ة ألصس -ح -ة ب-أل-و’ي-ة وم-ؤوسسسس-أت مليأنة يحقق  93379نسسمة بكثأفة تفوق
وأ÷أنب ألÎب- -وي وم- -أ ي- -ح- -ت- -أج- -ه م -ن ألصسحة ألعمومية أ÷وأرية.
 742نسسمة ‘ ألكلوم Îمربع وألعطأف بـ
وبألنظر إأ ¤هذه أŸعطأت ،فإأن  64232نسس- -م- -ة بـ  ‘ 762ك- -م 2وعÚ
مدرأسش
ألسسنوأت ألتي سسبقت هذه ألكمل ألدفلى بـ  77689نسسمة بـ  742سسكن ‘
إأبتدأئية
ألهأئل من أإ’‚أزأت  ⁄يشسهد كم 2وألعبأدية  47550بـ 451سسكن ‘ كم2
ف-ي-ه-أ أل-ن-م-و أل-دÁغرأ‘ تطورأ ومليأنة بـ 48068نسسمة بكثأفة سسكأنية
ملحوظأ بل سسجل تصسل إأ 1224 ¤نسسمة ‘ كم. 2
ترأجعأ ﬁسسوسسأ ومن جأنب آأخر ،فإأن ألÎأجع ‘ ألنمو
إأب -ت -دأء م -ن سس-ن-ة أل- -دÁغ- -رأ‘ ك- -أن م- -ن أأسس- -ب- -أب- -ه ع- -ن -د
 1977إأ ¤غأية أıتصس ‘ Úألتخطيط ظأهرة ألنزوح
 ،1987ح - - - -يث أل- -ري -ف -ي أل -ذي م ّسش أل -ق -رى وأŸدأشس -ر
ت- -وق -ف ع -ن -د ب -أل -ب -ل -دي -أت أل -ن -أئ -ي-ة أÿأصس-ة أل-وأق-ع-ة
نسس- - -ب - -ة  3.22ب -أŸرت -ف -ع -أت وأ÷ب -أل ك -م -أ ه -و أ◊أل
بأŸأئة ليزدأد ببتأشستة ألتي شسهدت نزوح  4243عأئلة
ت-رأج-ع-أ ع-ن-د وأŸأين بـ  6346عأئلة وبن عÓل بـ 2561
سس - -ن - -ة  ،2015أأسسرة وع Úبويحي بـ 2744عأئلة وطأرق
ح- -يث ب- -ل- -غت بن زيأد بـ 2852أأسسرة وحمأم ريغية بـ406
أل -نسس -ب-ة  1.50أأسسرة .فعدم أأ’سستقرأر ومأ صسأحبه كأن
ب - -أŸأئ- -ة م- -ع ل- -ه أأ’ث- -ر ‘ ت- -رأج- -ع أل -و’دأت خ -أصس -ة
ن -ه -أي-ة  ،2015ب -أل -ب -ي -وت أل-قصس-دي-ري-ة وأل-ط-وب-ي-ة أل-ت-ي
وهي ألوضسعية أنعكسست سسلبأ على ألظروف أŸعيشسية
ألتي أأفرزت مع وأ◊ي-أة ألصس-ح-ي-ة ل-ل-ع-أئÓ-ت أل-ت-ي بدأأت
نهأية  2017تعدأد منذ  2002تسستعيد بعضسأ من نشسأطهأ
سسكأنيأ يفوق  .885557وأسستقرأرهأ وألعودة إأ ¤منأطقهأ أأ’
ل -ك -ن ،م -أ Áي -ز أل -ن -أح -ي-ة

الباحث ‘ علم ا’جتماع عمار مانع

علينا بالسستثمار ‘ اŸورد البشسري ودعم األسسرة اŸنتجة
يعتقد الÈوفيسسور الباحث ‘ علم ا’جتماع باŸركز ا÷امعي لتيبازة
ن واقع ا’قتصساد ا÷زائري ليسس مؤوه Óبعد للتصسدي
عمار مانع ،بأا ّ
’ره-اصس-ات ال-ن-م-و ال-دÁوغ-را ‘ اŸت-زاي-د ‘ ا÷زائ-ر ،ب-ح-يث ي-ق-تضسي
إ
’مر اعتماد ‰وذج اسستثماري متكامل وواعد ‘ العنصسر البشسري مع
ا أ
’سسرة اŸنتجة واتباع سسياسسة ا‚اب رشسيدة للتمكن من
دعم ثقافة ا أ
توف Òقدر أادنى من التوازن والتكامل ب ÚمؤوهÓت اÛتمع وقدراته
وت-داع-ي-ات ال-ن-م-و ال-دÁوغ-را‘« .الشس-عب» ال-ت-ق-ت-ه وأاج-رت م-عه هذا
ا◊وار.
حاوره :عÓء ملزي
ألبشسرية تعأ Êهي أأ’خرى من هذأ
ألضسغط أŸتزأيد ‘ عدد ألوأفدين،
«الشس - -عب» ‘ :ال - -ب - -داي - -ة م - -اه - -و وهذأ مأ يجعل بعضش أŸؤوسسسسأت تعأÊ
ت- -ع- -ل -ي -ق -ك -م ح -ول وتÒة ال -ن -م -و من عجز معت ‘ Èألتأأط Òألبشسري
سسوأء من نأحية ألكم أأو ألكيف.
الدÁوغرا‘ ‘ ا÷زائر حاليا؟
ع- -م -ار م -ان -ع ’ :شسك أأن أل - - -ن - - -م - - -و ه -ل ي -ؤوث -ر ال -ن -م -و ال -دÁوغ -را‘
ألدÁغرأ‘ ‘ أ÷زأئر عرف أرتفأعأ بشس- -ك- -ل م- -ب -اشس -ر ع -ل -ى اسس -ت -ق -رار
ملحوظأ ‘ ألعقد أأ’خ ،Òوقد سسجّلت ال- - - - -ع- - - - -ائ- - - - -ل- - - - -ة ا÷زائ- - - - -ري - - - -ة
أأضس -ع-ف زي-أدة دÁغ-رأف-ي-ة ‘ سس-ن-وأت واÛتمع عموما؟
أل - -ع - -أئ - -ل - -ة ه - -ي أأه - -م أŸؤوسسسس- -أت
ألتسسعينأت ،إأذ أنخفضش عدد أŸوأليد
إأ ¤حوأ‹  400أألف نسسمة سسنويأ ‘ ،أ’جتمأعية ألتي تتأأّثر بشسكل مبأشسر
ح‚ Úدهأ ‘ ألسسنوأت أأ’خÒة بلغت من ألنمو ألدÁغرأ‘ وينعكسش ذلك ‘
م -ل -ي -ون سس -ن -وي -أ ،وه -ي زي -أدة م-ع-تÈة أŸشس -ك Ó-ت أل -ت -ي ت -ن-ج-ر ع-ن أل-زي-أدة
تÎج -م ›م -وع -ة م -ت -غÒأت أأه -م -ه-أ؛ أŸف- -رط- -ة ‘ ع- -دد أأف- -رأده -أ .ن -ح -ن
فشسل سسيأسسة تنظيم ألو’دأت ،ورغبة ج-م-ي-ع-أ ن-ع-ل-م أأن أŸت-ط-ل-ب-أت ألÎبوية
أأ’سسر أ÷ديدة ‘ زيأدة عدد أأ’بنأء ،وألتكوينية ‘ عصسرنأ هذأ –تأج إأ¤
ألتمسسك بألقيم ألتي تدعو إأ ¤زيأدة إأم -ك-أن-ي-أت م-ع-تÈة م-ن ح-يث أل-ت-ك-ف-ل
أل -نسس -ل ،إأضس -أف -ة إأ ¤أرت -ف -أع مسس -ت-وى أŸأدي وأŸعنوي .وهذأ مأ تفتقر إأليه
معيشسة أأ’سسر وأنخفأضش عدد ألوفيأت م -ع -ظ -م أل-ع-أئÓ-ت أ÷زأئ-ري-ة ن-ت-ي-ج-ة
Óم-وم-ة ضسعف أŸدأخيل وقلة أŸوأرد.
ن -ت -ي -ج -ة أل -رع -أي-ة ألصس-ح-ي-ة ل -أ
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-وارد ا’ق-تصس-ادي-ة
وألطفولة أŸتبعة بأ÷زأئر.
‘ ن -ظ-رك-م ،ه-ل ال-دول-ة ق-ادرة ل -ل -ب Ó-د ،ه-ل ه-ي ك-اف-ي-ة لضس-م-ان
على –ّمل هذا العبء من حيث حياة كرÁة للوافدين ا÷دد؟ أام
ت-وف Òه-ي-اك-ل الÎب-ي-ة وال-تعليم أان- -ه ’ب -د م -ن ال -ت -ف -ك ‘ Òم -وارد
أاخرى مكملة؟
والتكوين؟
تسس -ع -ى أل -دول -ة أ÷زأئ -ري -ة وتسسّ -خ-ر
ه- - -ذأ أ’رت- - -ف - -أع ‘ وتÒة أل - -ن - -م - -و
أل- -دÁغ- -رأ‘ أأدى إأ ¤ح -دوث ضس -غ -ط إأمكأنيأت ضسخمة ‘ ألÎبية وألتعليم
متوأصسل ونتجت عنه مشسكلة حقيقة وألتكوين لكل موأطنيهأ ،وهو مبدأأ ⁄
ِ
–د عنه منذ أ’سستقÓل ،إأ’ أأن شسّح
للتكفل وأسستيعأب ألعدد أŸتزأيد من
أŸتمدرسس Úكل سسنة ،حيث أأنه من أŸوأرد ن -ت -ي -ج-ة أŸدأخ-ي-ل أÙدودة
خÓل أ’حصسأئيأت وألوقأئع أŸتوفرة وأل -زي -أدة أŸط -ردة ل-لسس-ك-أن ق-د ي-ؤوث-ر
فإأن ألدولة تسسعى إأ ¤ألتكفل بكل هذأ ع -ل-ى أل-ت-ك-ف-ل أ÷ي-د ب-ك-ل أŸوأط-ن،Ú
أل-ك-م أل-ذي تسس-ت-ق-ب-ل-ه سس-ن-وي-أ ع-ل-ى كل وه - -ذأ م - -أ أأشس - -أر إأل- -ي- -ه أ’ق- -تصس- -أدي
أŸسستويأت من خÓل توف Òألهيأكل أŸعروف «تومأسش مألتوسش» بحتمية
ألÎبوية وألتعليمية وألتكوينية ألÓزمة ن- -قصش أŸوأرد ‘ ح- -أل- -ة زي- -أدة ع -دد
ل - -ه - -أ ،ب - -أل - -رغ - -م م - -ن ت- -ف- -أوت ه- -ذه ألسسكأن وكأن قد سسبقه لذلك أŸفكر
«أبن خلدون» عندمأ ربط ب Úألصسلة
أ’مكأنيأت من منطقة إأ ¤أأخرى.
وه-ل ت-ك-ف-ي ا’م-ك-ان-ات البشسرية ب ÚأŸسس -ت -وى أ◊ضس -أري ل -ل -م -ج -ت-م-ع
اŸع -ن -ي -ة ب -ال -ت -ك -وي -ن وال -ت -أاه -ي-ل وع- -دد ألسس- -ك -أن أل -ذي ي -ل -عب دورأ ‘
والÎب - -ي- -ة Ÿراف- -ق- -ة ال- -واف- -دي- -ن تقسسيم ألعمل وألنمو .وعليه فإأنه من
أل- -وأجب ع -ل -ى أل -ط -رف ÚأŸع -ن Úأأي
ا÷دد؟
ب- -ط- -ب -ي -ع -ة أ◊أل ،ف -إأن أإ’م -ك -أن -أت أل -دول -ة وأل -ع-أئ-ل-ة أل-ت-ف-ك Òب-ج-دي-ة ‘

إأي-ج-أد ح-ل-ول م-ب-ت-ك-رة ل-ت-ن-ويع أŸوأرد
وأعتمأد مأ يعرف بأ’قتصسأد أأ’سسري
أأو أأ’سس- -رة أŸن -ت -ج -ة ـ م -ث  Ó-ـ ل -زي -أدة
موأردهأ .كمأ يجب عليهأ أأن تعتمد
سس -ي-أسس-ة إأ‚أب-ي-ة ع-قÓ-ن-ي-ة تصس-ب-و إأ¤
ألÎك-ي-ز ع-ل-ى أل-ك-ي-ف وأ’م-ت-يأز وليسش
على ألكم.
أأم -أ ب -أل-نسس-ب-ة ل-ل-دول-ة ،ف-إأن أŸط-ل-وب
منهأ أأن ’ تعتمد على سسيأسسة ألكل
أ’جتمأعي فقط بل يجب عليهأ أأن
ت -ع -م -ل ع -ل -ى ت -وف Òم -ك -أتب ت -وج -ي -ه
Óزوأج أ÷دد وت -وع -ي -ت -ه -م ب -أأه-م-ي-ة
ل -أ
ألتحكم ‘ أإ’‚أب أ’نه ‘ أ◊قيقة
ي-ره-ن مسس-ت-ق-ب-ل-ه-م ومسس-ت-قبل أأبنأءهم
وخأصسة ‘ ظل أأ’زمأت أ’قتصسأدية
ألتي يعيشسهأ ألعأ ⁄وحأجة أ’قتصسأد
ألعأŸي لليد ألعأملة أŸؤوهلة Ãسستوى
عأل جدأ لكي –صسل على منأصسب
شس- -غ- -ل ،وه -ذأ م -أ ت -و ّصس -لت إأل -ي -ه دو’
متطورة كأليأبأن وأأŸأنيأ.
وم -ا السس -ب -ي -ل إاذا ل-ت-ج-اوز أازم-ت-ي
السس-ك-ن والشس-غ-ل مسس-ت-ق-ب Óأام أانهما
سستبقيان مطروحت Úبحّدة أاكÈ؟
Óسس -ف ب -أل -وتÒة أ◊أل -ي -ة ل -ل -ن -م -و
ل - -أ
أل- -دÁغ- -رأ‘ ’ Áك- -ن Œأوز أأزم- -ت -ي
ألشس -غ-ل وألسس-ك-ن ،ف-ألضس-ع-ف أل-ه-ي-ك-ل-ي
ألذي يعأ Êمنه أ’قتصسأد أ÷زأئري
وع - -دم ق - -درت - -ه ع- -ل- -ى أ’ن- -دم- -أج ‘
أ’ق -تصس-أد أل-ع-أŸي ي-ج-ع-ل-ه ي-ع-أ Êم-ن
عدم قدرته على ألتطور وألتوسسع‡ ،أ
يقلصش من قدرته على أمتصسأصش ألكم
ألهأئل من أليد ألعأملة أŸعروضسة ‘
ألسسوق وألتي ‘ ألغألب هي خريجة
Óسسف
أ÷أمعأت وأŸدأرسش ،وهذأ ل أ
مرة أأخرى مأ يرشسحهأ سسوأء للهجرة
وألبحث عن شسغل ينأسسب مؤوهÓتهأ أأو
ي- -رشس- -ح- -ه -أ ل Ó-نضس -م -أم إأ ¤صس -ف -وف

ألبطأل ،Úومأ Áكن أأن ينجّر عنه من
مشس -ك Ó-ت ن -فسس -ي -ة وأج-ت-م-أع-ي-ة .أأم-أ
مسسأألة ألسسكن فهي أأ’خرى تعأ Êمن
أرتفأع ألطلب ،كون أ÷زأئر تأأخرت
ك -ثÒأ ل Ó-سس -ت -ج -أب -ة ل -ه -ذه أŸشس-ك-ل-ة،
فبألرغم من ألعدد ألهأئل من ألسسكنأت
أŸنجزة إأ’ أأنهأ  ⁄تتمكن من ›أرأة
أل -ن -م -و أل -دÁغ-رأ‘ أŸت-زأي-د وأل-ت-غÒ
أ’جتمأعي ألذي فرضش على كل أأسسرة
ج -دي -دة أأن ت -ف -ك -ر ‘ أ◊صس -ول ع -ل-ى
سسكن مسستقل حتى قبل ألزوأج.
ظ -اه -رة ال -ع -ن -وسس -ة ت-ب-ق-ى أايضس-ا
مطروحة على السساحة ،فما هي
ال-ع-واقب السس-ل-ب-ي-ة ال-تي Áكن أان
تنجّر عنها؟
ك -م -أ سس -ب -ق وأأن ذك-رت ،ف-إأن م-ع-أن-أة
أ÷زأئ- -ري Úم- -ن مشس- -ك- -ل- -ت -ي ألشس -غ -ل
وألسسكن دفع بألكث Òمنهم ‘ ألبدأية
إأ ¤تأأخ Òألزوأج ،كمأ أأن ألتمدرسش
ألكثيف للمرأأة أأدى بهأ إأ ¤قضسأء وقت
أأط- -ول ‘ أل- -درأسس- -ة‡ ،أ ي- -ج- -ع- -ل -ه -أ
Óسس- -ف م- -رشس- -ح- -ة أ’ن ت- -ع- -أ Êم- -ن
ل - -أ
ألعنوسسة حتى وإأن حصسلت أأحيأنأ على
عمل وسسكن وهذأ مأ Áكن مÓحظته
‘ م -ؤوسسسس -أت -ن -أ وج -ود ع-دد ك-ب Òم-ن
ألعأمÓت ألعوأنسش ،وهو مأ يطرح ‘
أŸسستقبل مشسكلة ألتكفل بهذه ألفئة
ب -ع -د ب-ل-وغ-ه-أ سسّ-ن ألشس-ي-خ-وخ-ة وع-دم
وجود عأئلة أأو مؤوسسسسأت أجتمأعية
تتكفل بهأ.
م-ا السس-ب-ي-ل لضس-م-ان ت-وازن أام-ثل
ب Úال-ن-م-و ال-دÁوغ-را‘ وق-درات
اÛتمع؟
يعيشش ألعأ ⁄تقريبأ ثÓث Œأرب
م -ن -ه -أ دول «ت -ف -يضش بسس -ك -أن -ه-أ» م-ث-ل
ألصس Úوأل- -ه- -ن- -د ،وه- -ي دول ت- -ت- -ط -ور
بسسرعة كبÒة ،ومنهأ دول تعأ Êمن
مشسكلة شسيخوخة سسكأنهأ وهي ألدول
أŸتطورة جدأ وتضسم أأوروبأ وأأمريكأ
وأليأبأن ،أأمأ ألدول ألسسأئرة ‘ طريق
أل -ن-م-و أل-ت-ي ت-ع-أ Êم-ن مشس-ك-ل-ة أل-ن-م-و
أل -دÁغ -رأ‘ ألسس -ري-ع ك-مصس-ر أ÷زأئ-ر
ن -ي-جÒي-أ أث-ي-وب-ي-أ وه-ي ‘ أل-وأق-ع م-ن
ألدول أŸرشسحة أ’ن تكون قّوة إأقليمية
Ãوأرده -أ سس -وأء أل -بشس-ري-ة أأو أŸأدي-ة،
ف -ق -ط ع-ل-ى ح-ك-وم-أت ه-ذه أل-دول أأن
تتبع أسسÎأتيجيأت تنموية تعتمد على
ألكفأءة ‘ ألتسسي Òوأ’سستعمأل أأ’مثل
للموأرد ،ولن يتأأتى ذلك إأ’ بأ’سستثمأر
‘ أŸورد ألبشسري تعليمأ وتكوينأ.

تعت Èعأصسمة أأ’ورأسش و’ية بأتنة من ب Úأأك Èو’يأت
ألوطن جغرأفيأ ودÁوغرأفيأ بتعدأد سسكأ Êيفوق ألـ1.5
مليون سسأكن موزع Úع 21 Èدأئرة ،تشسهد بلديأتهأ ألـ61
ت -ط -ورأت ت -ن -م -وي-ة م-ع-تÈة ،غ Òأأن ألسس-ك-أن ي-ط-م-ح-ون
للمزيد ،خأصسة ‘ ظلّ أ’سستقرأر ألسسيأسسي وأ’جتمأعي
ألهأم ألذي تعيشسه أ÷زأئر.
حيث تسستقبل عيأدأت ألتوليد بألو’ية ›تمعة أأزيد من
 300أمرأأة حأمل وألتي تأأتي من عدة و’يأت ›أورة
لبأتنة على غرأر خنشسلة ،بسسكرة وأأم ألبوأقي منهأ 90
توضسع –ت ألعنأية لتجهيزهأ لوضسع أ◊مل ،و 25أأخرى
تخضسع للو’دة ألقيصسرية بشسكل يومي ،أأ’مر ألذي حول
بأتنة إأ ¤قطب جهوي رأئد ‘ توليد ألنسسأء ،حيث توفر
مث Óمصسلحة أأ’مومة وألتوليد Ãسستشسفى مر Ëبوعتورة
 180سسرير ومصسلحة ألرضسع حديثي ألو’دة  47سسريرأ
ومصسلحة طب أأ’طفأل  39سسريرأ ،كمأ تسستقبل مصسلحة
طب أأ’طفأل لوحدهأ  200طفل يوميأ منهم من يخضسع
للفحوصسأت ألطبية أıتلفة ويتم ألتكفل بهم من حيث
أ’سستعجأ’ت أأو أŸكوث ‘ ألعيأدة للعÓج.
وتسسجل ‘ نفسش ألوقت مع ألزيأدة ‘ عدد أŸوأليد
ترأجعأ ‘ عدد وفيأت ألرضسع حديثي ألو’دة مقأرنة
” تسسجيل معدل  27حألة وفأة من
بسسنوأت مضست ،حيث ّ
›موع  1000مولود جديد ،وهو رقم ’ يتجأوز أŸعدل
” تسسجيل 50
ألوطني ◊أ’ت ألوفيأت لدى ألرضسع ،كمأ ّ
حألة وفأة من ›موع  1640و’دة خÓل شسهر ديسسمÈ
أŸأضسي.
هذأ ألنموألدÁوغرأ‘ ألكب Òجعل من بأتنة  5و’ية من
حيث تعدأد ألسسكأن على أŸسستوى ألوطني ،يحتأج حسسب
ألعديد من أŸوأطن Úألذين –دثنأ معهم إأ« ¤وثبة
تنموية» ‘ أŸرأفق ألعمومية Ãختلف ألقطأعأت على
غ -رأر ألÎب -ي -ة وأل-ت-ع-ل-ي-م ،ألصس-ح-ة ،ألشس-ب-أب وأل-ري-أضس-ة،
ألسسكن وألعمرأن ،أأ’من ،وكذأ ضسرورة تطوير قطأعأت
ألري وأŸوأرد أŸأئية ،ألكهربأء وألغأز وغÒهأ لتتمأشسى
مع ألتوسسع ألعمرأ Êألهأم ألذي تعرفه ﬂتلف بلديأت
ألو’ية وألذي ‚ده ‘ بعضسهأ فوضسويأ يحتأج للتنظيم
وأأح -ي -أن -أ إأع -أدة أل -ن-ظ-ر ق-ب-ل أأن ت-ت-ح-ول ت-لك أل-ب-ن-أي-أت
وألسسكنأت ألفوضسوية إأ ¤أأحيأء شسعبية كبÒة يسستحيل
معهأ ألتحكم فيهأ مسستقب.Ó
وي -ع -ت Èق -ط -أع ألسس -ك -ن م -ن ب Úأأه -م أل -ت-ح-دي-أت أل-ت-ي
توأجههأ ألو’ية مسستقب Óللتكيف مع أإ’رتفأع ألكب‘ Ò
عدد ألسسأكنة رغم ألÈأمج ألضسخمة ألتي سسطرتهأ خÓل
أÿمأسسي ÚأŸأضس ،Úإأ’ أأنهأ ›Èة على تنويع ألصسيغ
خ-أصس-ة أ’ج-ت-م-أع-ي-ة وأل-تسس-أه-م-ي-ة وألبنأء ألريفي وألتي
–ظى بإأقبأل كب Òمن طرف ألسسكأن ،حيث كشسف وأ‹
بأتنة عبد أÿألق صسيودة منذ تنصسيبه مسسؤوو’ أأو’ على
بأتنة على أأن أأهم أأولويأته هي وضسع حّد Ÿعأنأة ألسسأكنة
مع هذأ ألقطأع بأإ’سسرأع ‘ توزيع ألسسكنأت أ÷أهزة
من ﬂتلف ألصسيغ وإأطÓق أأخرى وألتدخل إ’عأدة رفع
ألتحفظأت عن تلك أŸشسأريع أŸتوقفة.
حيث جّندت ألو’ية كل إأمكأنيأتهأ أŸأدية وألبشسرية
ل›Èة ›موعة ضسخمة من أŸشسأريع ألسسكنية وتسسليم
أأخرى ‘ ،أنتظأر ترحيل مأ تبقى من ألعأئÓت ألتي
أسس -ت-ف-أدت م-ن ألسس-ك-ن أ’ج-ت-م-أع-ي ب-أل-ق-طب أل-ع-م-رأÊ
أ÷دي -د ح -م -ل-ة  ،03ك -م -أ ك -أن لصس -ي -غ ألسس -ك -ن أل -ري-ف-ي
وألتسسأهمي أأثره ألكب Òعلى ألسسيأسسة ألتنموية بألو’ية،
حيث يعّول أŸسسؤوول أأ’ول على ألهيئة ألتنفيذية على
إأعأدة أ’عتبأر خأصسة لصسيغة ألسسكن ألريفي من خÓل
مطألبة رؤوسسأء ألدوأئر بوضسع تسسهيÓت أأك ÌللموأطنÚ
ألقأطن Úبأأ’ريأف لÓسستفأدة من ألسسكن ألريفي بغرضش
بقأئهم ‘ أأ’ريأف وخدمة أأ’رضش وإأعمأرهأ.
وأأشسأر ألوأ‹ إأ ¤تسسجيل أنخفأضش ﬁسسوسش ‘ نسسبة
أإ’قبأل على ألسسكن بعد ‚أح ﬂتلف أŸشسأريع ،حيث
بلغت  4.35بأŸأئة ‘ قطأع ألسسكن بألو’ية مقأرنة
بسسنة  1999ألتي بلغ فيهأ مؤوشسر ألسسكن نسسبة 9.11
بأŸأئة ،كمأ أسستفأدت ألو’ية حسسب ذأت أŸصسدر من
حصسة بـ 600إأعأنة بنأء ريفي أأمر وأ‹ ألو’ية رؤوسسأء
ألدوأئر بتوزيعهأ وفق أأ’ولويأت بأعتبأرهأ حصسة صسغÒة
م-ق-أرن-ة ب-ح-ج-م أل-و’ي-ة أل-ت-ي أسس-ت-ف-أدت م-نذ  1999من
حصسة  46396إأعأنة للسسكن ألريفي عﬂ Èتلف بلديأت
ألو’ية.
وبخصسوصش ألسسكن أ’جتمأعي فسسيتم هذأ ألشسهر من
أل -ع-أم أ÷دي-د  2018ت-وزي-ع ع-دة حصسصش سس-ك-ن-ي-ة ع-ل-ى
بلديأت بريكة بحصسة  884وحدة سسكنية ،ونقأوسش بـ 170
وحدة سسكنية ،ببلدية تأزولت بـ ،120هي أŸعنية بعملية
” توزيعهأ
ألتأأجيل لتضسأف هأته أ◊صسصش لتلك ألتي ّ
مؤوخرأ بكل من دأئرة بأتنة  2135وحدة سسكنية،و20
وحدة ببلدية أ’ربأع و 50ببلدية عزيل عبد ألقأدر من
›م- -وع  93147وح -دة سس -ك -ن-ي-ة ضس-م-ن ب-رأم-ج ألسس-ك-ن
بألو’ية ،منهأ  19000بصسيغة ألعمومي أ’إيجأري46396 ،
إأع -أن -ة سس -ك -ن ري -ف -ي ” ت -وزي-ع-ه-أ 6700 ،بصس-ي-غ-ة ألبيع
ب-أإ’ي-ج-أر 686 ،ألÎق -وي أل -ع-م-وم-ي ‘ 555 ،إأط- - - -أر
ألصسندوق ألوطني Ÿعأدلة أÿدمأت أ’جتمأعية ،حسسب
مأ أأفأد صسيودة وألذي كشسف عن قرب توزيع  1450وحدة
سسكنية خÓل Ã 2018دينة بأتنة لوحدهأ وهي حأليأ قيد
أإ’‚أز.

ألثÓثاء  0٩جانفي  2018م
ألموأفق لـ  21ربيع ألثاني  1٤3٩هـ
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^ األبجدية العربية الوسسيلة األجدر واألقدر على –قيق التّواصسل ب Úاألمة
’مة ،اŸعبّرة عن الُهوية الوطنية
يقول ا’سستاد بن جامع رياضض «وجّه اŸشسّرع ا÷زائري بعد ا’سستقÓل اهتمامه إا ¤خدمة الّلغة العربية ،وبعثها كلغة وطنية ورسسمية؛ باعتبارها لغة ا أ
” فتح أاقسسام ‰وذجية
الواحدة ،و ⁄يكن ل أ
Óمازيغية نصسيبها ‘ التّعليم لكÌة لهجاتها ،وعدم وجود ما Áثّلها كتابة؛ ولعل ذلك ما أابعدها عن حقل الÎبية والتعليم ،إا ¤غاية  1995أاين ّ
لتعليم اللغة ا أ
’مازيغية».
’مازيغية وهي مبادرة حسسنة؛ كونها –افظ على إارث لغوي تناقل مشسافهةُ ،وتسسهم من جهة أاخرى ‘ تنمية اللغة ا أ
وأ÷زأئري ،ÚوأŸنطق يفÎضص أأن تكون ألكلمة
سسكيكدة  :خالد العيفة
Óغلبية أأن تتخّلى
لرأأي أألغلبية ولذلك ل Áكن ل أ
ع-ن أأب-ج-دي-ت-ه-ا أل-ع-رب-ي-ة ل-ت-ق-ب-ل أأب-ج-دية أألقلية
وأأكد بن جامع « حرصصت أ◊كومة أ÷زأئرية
ألÓتينية.
أ
ع-ل-ى ت-ع-م-ي-م ألّ-ل-غ-ة أألم-ازي-غ-ي-ة فأاصصدرت قرأر
وإأذأ نظرنا يضصيف بن جامع» إأ ¤ألعÓقة ألّتي
ا
بشصأان ذلك سصنة  2003يقضصي بتعليمها تعليم
ج-م-عت أل-ع-رب-ي-ة ب-ط-ائ-ف-ة م-ن ألّلغات وأللهجات
ي
Áك -ن م -ن خ Ó-ل -ه أأن ي-رت-ب-ط أل-ف-رد أ÷زأئ-ر
ألّتي شصاركتها ‘ أألرضص وأألوطان ،وأسصتعملتها
»
ذ
ب-ل-غ-ت-ه وت-اري-خ-ه ،وع-ق-ي-دت-ه» ،وأأضص-اف ألسصتا
ف -ئ -اٌت م -ن أÛت -م -ع -ات أل -ع -رب -ي -ة أإلسصÓ-م-ي-ة
ن
وق- -د أن- -ط- -ل- -ق أŸشص ّ-رع أ÷زأئ -ري ‘ ذلك م
وألقوميات غ Òألعربية ألّتي كّونت مع ألعنصصر
،
م
غ -اي -ات أأف -رزت -ه -ا ف -لسص-ف-ات ألÎب-ي-ة وأل-ت-ع-ل-ي
حدة،
ألعربي ›تمعا وأحدأ ‘ ظّل حضصارة مو u
م
ي
ل
وأŸتمّثلة ‘ أألهدأف ألعامة أŸرجوة من تع
وجدنا ‘ ألغالب عÓقًة “تاُز بقدر كب Òمن
خ
ي
ص
أللغة أألمازيغية وÁكن أأن نوجزها ‘ ترس
أل ّ-ت -سص -ام -ح وأل ّ-ت-ن-اسص-ق أل-ت-ل-ق-ائ-ي أل-ذي ل ي-ؤوّدي
،
ة
ي
ن
أل-ع-ق-ي-دة أإلسصÓ-م-ي-ة ،وت-ع-زي-ز أل-ق-يم أإلنسصا
بال ّضصرورة إأ ¤ألتّنازع أأوألتنافر .وهذأ ما يؤوكده
ن
ا
Á
ألع-ت-زأز ب-الّ-ل-غ-ة أل-ع-رب-ية وأألمازيغية ،وأإل
ألتاريخُ ألطويل من ألتعايشص ب Úألعربية وعدد
ا
م
ه
ل
ب -ت-م-ي-زه-م-ا ،وب-خصص-ائصص-ه-م-ا ألّ-ت-ي ت-ك-ف-ل
من أللهجات وأللغات ‘ مشصرق ألعا ⁄ألعربي
،
ت
أ
د
ج
ألسصتمرأر وألقدرة على أسصتيعاب أŸسصت
وم- -غ- -رب- -ه .ل- -ك- -ن ه -ذه أل -ع Ó-ق -ة ب Úأل -ع -رب -ي -ة
ث
أ
ر
ت
ل
ا
وم-وأج-ه-ة أل-ت-ح-دي-ات ،ت-ع-زي-ز أإلÁان بّ -
وموأطناتها من أللغات أÙلية ،وإأن ظّلت لوقت
ن
ا
ي
ب
و
ألعظيم ألذي أسصتوعبته أللغة أألمازيغية،
طويل هادئة وسصاكنة ‘ أأغلب ألفÎأت أŸاضصية،
Ú
ب
و
،
م
أل ّصصلة ألعميقة ألّتي ل تنفصصم ب ÚأإلسصÓ
قد أأصصبحت بفعل عناصصر جديدة طرأأت على
ء
ا
ن
ب
أ
أ
Ú
ألعربية وأألمازيغية ،تقوية ألروأبط ب
أأف-ك-ار ف-ئ-ة م-ن أÛت-م-ع-ات أل-ع-رب-ي-ة وث-ق-اف-تها
ل
ع
ا
ف
ت
ل
أ
و
ألوطن ،و“ت Úهذه ألروأبط بينهم،
ووع-ي-ه-ا أل-ق-وم-ي وأل ّسص-ي-اسص-ي وم-فهومها للُهوية،
أ÷م- -ه- -وري- -ة بضص- -رورة إأنشص- -اء أأك -ادÁي -ة ل -ل -غ -ة
إأ ¤ترأجع أألمازيغ ثقافيا ،ويعرقل تقدمهم،
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م
أل ّصصادق ألوأعي مع قضصايا أألمة و
وت-دtخ-ل إأي-دي-ول-وج-ي-ات ومصص-ال-ح أأج-نبية للعزف
أألمازيغية تُوَكُل لها مهمة تهيئة أألرضصية لÎقية
و‘ أأّن تبّني أألبجدية ألÓتينية ضصرورة للحفاظ
‘
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م
من خÓل وسصائل أللغة ألعربية ،وأأل
ع -ل -ى أل -وت-ر ألِ-ع-رق-ي وأل-ط-ائ-ف-ي -ت-ع-رف ق-ل-ق-ا
وتطوير هذه أللغة.
على وحدة ألشّصعب ،وŒاوز ألنقسصام ب Úأأبناء
ألّتعب Òوألتصصال».
وأضصطرأبا من شصأانهما أأن ُيغيuرأ شصكل ألعÓقة
لكن يبقى ألسصؤوأل ألذي يطرح نفسصه ،حسصب بن
أألم -ازي -غ أل -ذي -ن ل ي -ق-ب-ل-ون ب-ف-رضص أألب-ج-دي-ة
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ليوضصح ألسصتاذ
فتتحول إأ ¤صصرأعات وعدأوأت وحروب تكون
جامع «أأي دور Áكن أأن تلعبه أألكادÁية ألوطنية
ألعربية عليهم ،وصصعوبة تعّلم أألبجدية ألعربية
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أŸعارف أللغوية،
وبال على أألمة كّلها».
للغة أألمازيغية ‘ ألتأاسصيسص لوسصيلة ألتوأصصل
وسصهولة تعلّم أألبجدية ألÓتينية.
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ويؤوكد بن جامع رياضص «ح Úنضصع ألعربية (‘
أل- -ل- -غ- -وي أل- -وأح -دة أŸوsح -دة ل -ن -ق -ل أل -ث -ق -اف -ة
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›م- -وع- -ه- -ا أل -ك ّ-ل -ي :فصص -ح -ى ول -ه -ج -ات) إأزأء
أألم-ازي-غ-ي-ة م-ن ألÎأث أل ّشص-ف-ه-ي إأ ¤أل-ك-ت-اب-ي؟،
ألختيار قد يرتبط برؤوية سصياسصية بعيدة ألّنظر،
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موأطناتها من أللغات أÙلية غ Òألعربية ،من
وحول أŸوقف من ألوسصيلة ألتي تكتب بها ألّلغة
ف -ق -د ي -ك -ون أل -ه -دف م-ن-ه –وي-ل أألم-ازي-غ ع-ن
غ
ا
ص
ص
ت
ة
ي
ص
س
ي
ئ
ر
ل
أ
ت
أ
ر
ا
ي
ت
خ
ل
أ
ا
ه
ي
ف
أل-ت-ي ت-ت-حّ-دد
زأوي -ة أأخ -رى‚ ،د أأن أل -ع -رب -ي -ة ت -ظ -ل وح-ده-ا
أألمازيغية ،قد يلوح لنا أŒاهان تكون إأجابتهما
أألبجدية ألعربية إأ ¤أألبجدية ألÓتينية هو فك
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ألقابلة ألن –وز بكلّ ّŒرد وموضصوعية ،لقب
ﬂتلفة بسصبب ألنتماء ألثقا‘ وأإليديولوجي،
ألرتباط ب Úأألمازيغ وألعرب؛ ألّن ألتّخلي عن
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لغة أألمة ‘ مقابل كّل لغة أأولهجة أأخرى من
أŒاه ي -دع -وإأ ¤ك -ت -اب -ة أألب -ج -دي -ة أألم -ازي-غ-ي-ة
أختيار أألبجدية ألعربية كان يعني ألنفكاك عن
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أللغات وأللهجات ألوطنية أÙلية ألتّي يصصدق
با◊روف ألعربية ،وأŒاه يرى أأّنه من أل ّضصروري
ألّ-ث-ق-اف-ة أل-ع-رب-ي-ة ،وألرت-ب-اط ب-ال-ثقافة ألغربية،
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عليها أأن توصصف بلغة أألم ،وذلك باعتبار أأّن
أأن ت-خ-ت-ار كّ-ل م-ن-ط-ق-ة أ◊روف وأل-نّ-وع ألّ-ل-غ-وي
ومثل هذه ألقضصية ليسصت بجديدة فلها أأمثلة
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ألعربية هي أللغة ألتي تشصÎك ‘ ألتفاهم بها
ألذي ترغب ‘ درأسصته مع أإلشصارة على وجه
حّية ‘ ألّتاريخ ألقد ËوأŸعاصصر.
ة
ص
س
ر
د
Ÿ
أ
‘
ة
ي
غ
ي
ز
ا
م
أ
ل
أ
ة
غ
ل
ل
أ
ث
ع
ب
م -ن أأج -ل
م-ك-ون-ات أألم-ة كّ-ل-ه-ا Ãخ-ت-ل-ف شص-ع-وب-ه-ا ودولها
أÿصص-وصص إأ ¤م-ن-ط-ق-ة أل-ق-ب-ائ-ل أل-ت-ي تسص-ت-عمل
ومن وجهة نظري يقول بن جامع «أأرى ‘
،
ا
ه
م
ل
ع
ت
و
،
ا
ه
م
ي
ل
ع
ت
ل
ل
ا
Û
أ
ح
ت
ف
و
،
ة
أ÷زأئ-ري-
ّ
ولغاتها ،وإأن أختلفت طريقُة أأدأئها من منطقة
أ◊روف ألÓتينية باعتبار أأنّ كّل ألذين ناضصلوأ
أألبجدية ألعربية ألوسصيلة أألجدر وأألقدر على
ا
ه
ل
ع
ج
و
،
ا
ه
ئ
ا
ي
ح
إ
أ
ة
ي
غ
ب
؛
ا
ه
ص
ص
ئ
ا
ص
ص
خ
‘
وألبحث
إأ ¤أأخ - -رى ،وه - -ي أŸؤوه- -ل- -ة أأك Ìم- -ن غÒه- -ا،
من أأجل ألعÎأف بهذه ألّلغة كانوأ قد درسصوأ
Óسصباب أŸذكورة
–قيق ألّتوأصصل ب Úأألمة ل أ
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تاريخيا ووأقعيا للقيام بهذه ألوظيفة».
بالفرنسصية وبالتّا‹ Áيلون إأ ¤أسصتعمال أ◊رف
آأنفا ،ألن مسصأالة أألبجدية ألعربية ل تتعّلق فقط
(أل -ع -رب -ي -ة) ،وك -ان آأخ -ر أل -ق -رأرأت ق-رأر رئ-يسص
ألÓتيني ،وأأن ألتوسصل باألبجدية ألعربية يؤوّدي
بهم؛ ألنّ هذه أألبجدية هي لكل أأبناء أألمة

اختتام أايام جيجل للقراءة والÎفيه

أاكد رئيسض النقابة الوطنية للناشسرين
ا÷زائري Úأاحمد ماضسي ،على ‚اح
فعالية أايام جيجل للقراءة والÎفيه،
التي شساركت بها نقابته ،بتنظيم صسالون
وطني للكتاب ،الذي اسستقطب العديد من
’مر الذي جعل
اŸهتم Úبعا ⁄الكتاب ،ا أ
بشس Òفار وا‹ جيجل ،يلح على تنظيم
صسالون للكتاب خÓل اŸوسسم الصسيفي
اŸقبل Ãدينة جيجل ،وبلدية زيامة
منصسورية بغرب الو’ية ،لتفعيل ا◊ركة
الثقافية باŸوازاة مع اŸوسسم الصسيفي.

جيجل :خالد العيفة

وأأوضص- -ح م- -اضص -ي ‘ ن -فسص ألسص -ي -اق« ،أأن ن -ق -اب -ة
ألناشصرين شصاركت بالكتب ألتي ” تلخيصصها بورشصة
أل -ق-رأءة وت-ل-خ-يصص أل-ك-ت-اب ،أل-ت-ي ع-رفت مشص-ارك-ة
قياسصية من قبل أألطفال ،تشصجيعا للمقروئية ‘
وسصط أأطفال أŸدأرسص ،وذلك يتوأفق مع سصياسصة
نقابة ألناشصرين ألتي جعلت شصعارها «كتاب ‘ كل
ي -د ،وم -ك -ت -ب-ة ‘ ك-ل ب-يت» ،وأأضص-اف رئ-يسص ن-ق-اب-ة
أل -ن -اشص -ري -ن »،أأن ت -ظ -اه -رة أأي -ام ج -ي -ج -ل ل-ل-ق-رأءة
وألÎفيه ،عرفت توزيع  102جائزة على ألفائزين
Ãختلف ألورشصات ،وهدأ يؤوكد ‚احها وأإلقبال
ألكب Òعلى ﬂتلف ألورشصات أŸنظمة».
م -ن ج -ان -ب -ه ف -ت -وسص -ي ﬁف -وظ م -دي -ر أŸك -ت -ب-ة
ألرئيسصية للمطالعة أأوضصح ‘ نفسص ألسصياق »،أأن
هذه ألتظاهرة جاءت بهدف ترقية ألقرأءة لدى
أألطفال ،تزأمنا مع ألعطلة ألشصتوية ،وألتي شصهدت
إأقبال كبÒأ ،وتوأصصلت Ÿدة  11يوماÃ ،شصاركة
فاقت  150طفل ‘ ﬂتلف ورشصات ألرسصم وفن
أÿط أل - -ع- -رب- -ي وأ◊ك- -اي- -ات وذلك ب- -ت- -أاط Òم- -ن
م - -نشص - -ط Úوﬂتصص ‘ Úف - -ن أÿط م- -ن ع- -دي- -د

توزيع  102جائزة على الفائزين Ãختلف الورشسات

أŸؤوسصسصات
أل -ث-ق-اف-ي-ة ،ك-م-ا
أأن أألنشص - - -ط - - -ة
أسص - -ت- -م- -رت إأ¤
غ- -اي- -ة أŸسص -اء،
ل - -ت - -م - -ك ÚأأكÈ
ق - - - - - -در م - - - - - -ن
أألط - -ف - -ال م- -ن
أŸشصاركة
Ãختلف
ألورشصات
وأألنشصطة
ألثقافية
وألÎفيهية
بالتظاهرة
ألشصتوية هذه».
‚اح ألفعالية
جعل ألعديد من
أŸه -ت -م Úب -الشص -أان أل -ث -ق -ا‘ ي -ت -م -ن -ون ل-و أأن ه-ده
أل -ت -ظ -اه -رة خ -رجت ıت -ل -ف ب -ل -دي -ات أل -ولي -ة،
ل -ل-ت-ج-اوب أل-ذي ل-ق-ي-ت-ه وأسص-ت-ق-ط-اب-ه-ا ÷م-ه-وره-ا
أŸت-ع-طشص ل-ه-ذه أل-نشص-اط-ات أل-ف-ك-ري-ة ألÎف-ي-ه-ي-ة،
خصصوصصا وأأن فÎة تنظيمها جاءت مناسصبة بعد
أأطول فصصل درأسصي.
وتضصمنت ألتظاهرة باإلضصافة إأ ¤معرضص للكتاب
Ãشصاركة  06دور للنشصر ،من تنظيم نقابة ألناشصرين،
Óطفال بالتنسصيق مع
إأطÓق أأنشصطة بيئية تثقيفية ل أ
مديرية ألبيئة وﬁافظة ألغابات بالولية تخللتها
عروضص بهلوأنية مرأفقة ıتلف ألورشصات من
تقد Ëجمعية ألريان ألثقافية بجيجل ،وأأخرى من
تنشصيط «جمعية ألريان ألثقافية» ،جوهرة ألسصاحل
بجيجل ،ألفنان شصطور كلون من أ÷زأئر ،منافسصة

فكرية ب ÚتÓميذ أŸؤوسصسصات ألÎبوية بالولية ‘
ﬂتلف ألطوأر ألتعليمية ،عرضصا لعرأئسص ألدمى
من إأنتاج ورشصة صصناعة و–ريك عرأئسص ألدمى،
إأضص- -اف -ة إأ ¤أل -ع -روضص أŸسص -رح -ي -ة «ف -رق -ة ن -ون -و
ألعجيبة» للتعاونية ألثقافية أكاسصيا فنون وفنون من
ج- -ي- -ج -ل« ،أألمÒة وألسص -اح -ر « ÷م -ع -ي -ة أل -ف -ن -ون
ألدرأمية من مغنية بتلمسصان« ،ذأت ألردأء أألحمر»
÷معية جوهرة ألسصاحل من جيجل« ،جحا وألغبية»
للتعاونية ألثقافية ألقلعة بسصطيف« ،جزيرة أألما»Ê
ل-ل-ت-ع-اون-ي-ة أل-ث-ق-اف-ي-ة م-يÓ-ف Ã 86ي -ل -ة« ،أŸلك
أŸمحون وأألمÒة أتاليسص» Ÿسصرح بجاية نات.

نشساطات أادبية مرافقة وبيع بالتوقيع
ت -ف -ع -ي -ل أل -ورشص-ات ،أل-ق-رأءة وت-ل-خ-يصص ك-ت-اب،

لديب ألصص- -غ»Òك- -ت- -اب- -ة أل- -قصص- -ة» ،أل- -ك- -ل -م -ات
أ أ
أŸت -ق -اط -ع-ة ،أÿط أل-ع-رب-ي ،أل-رسص-م ومسص-اب-ق-ة
أأحسص -ن ل -وح -ة ت -ع -بÒي -ة ع -ن أل -ق-رأءة وأل-ك-ت-اب،
ح-ك-وأت-ي م-ع أŸنشص-ط-ة ﬁاي-ل-ي-ة ن-ع-ي-م-ة ،ع-ماد
ب -ري -ه -وم ،سص-ف-ي-ان شص-ع-ب-ا Êم-ن ج-ي-ج-ل ،ب-ع-رضص
ح-ك-اي-ات ع-ن ألÎأث ،ف-ق-رأت ت-نشص-ي-ط-ي-ة ل-فرقة
للعاب أÿفة مع
جيل  2000من تلمسصان ،عرضص أ
أل -ف -ن -ان ع-م-ار ب-وألصص-وف م-ن أل-ب-ل-ي-دة ،ج-م-ع-ي-ة
جوهرة ألسصاحل من جيجل ،بلقاسصم بوصصبوع من
سصكيكدة ،ورشصة لصصناعة و–ريك عرأئسص ألدمى
من تأاط Òألفنان أحمد غرمول من وهرأن.
م- -ن ج- -ه- -ة أأخ- -رى ،ن- -ظ- -مت أأمسص -ي -ات أأدب -ي -ة
بالتنسصيق مع رأبطة أأدباء وكتاب ولية جيجل،
صص -ال -ح سص -وي-ع-د ،ي-زي-د دك-م-وشص ،زل-ي-خ-ة ب-ون-ار،
لهدأء
عصص-ام ك-ردي-د ،ت-خ-ل-ل-ت-ه-ا ج-لسص-ات ب-ي-ع با إ
ıت-ل-ف أŸن-ت-وج-ات أل-ف-ك-ري-ة ،وق-ف-ة ت-ذك-اري-ة
لدباء وكتاب ألولية من ألرأحل Úعلى غرأر
أ
ﬁمود بن حمودةﬁ ،مود بن مريومة ،سصامية
عبد أللهﬁ ،فوظ بوشصناق ،مسصعودة بريهموشص،
‚اة خÓلف.
كما كانت تدخÓت فكرية متنوعة حول عا⁄
لسصاتذةﬁ ،مد
ألكتاب وأŸطالعة من تقد Ëأ أ
صصالح خر‘ من جامعة جيجل بعنوأن « من
ألقرأءة ألورقية إأ ¤ألقرأءة ألرقمية ،دور ألقرأءة
لسصتاد توفيق
‘ ترقية أŸوأهب» ،ومدأخلة أ أ
لدب ألعربي ألتي جاءت
قحام ﬁاضصر بقسصم أ أ
بعنوأن» دور ألقرأءة ‘ تنمية ألذكاء وتوسصيع
لسصتاذ
أŸدأرك ألذهنية» ،إأضصافة إأ ¤مدأخلة أ أ
أ◊مزة من Òمن جامعة تبسصة حول « مكتبة
ألطفل ودورها ‘ ميولته ألقرأئية».

الثÓثاء  ٠9جانفي  2٠18م الموافق لـ  21ربيع الثاني  1٤٣9هـ
info@ech-chaab.com / www.ech-chaab.com
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رسسام الكاريكات Òكمال برا Êلـ«الشسعب»:
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أادعو مسسؤوو‹ الثقافة توف Òمسساحات خاصسة لعرضض أاعمالنا

^ مشصاركاتي ‘ نشصاطات ومعارضس دولية سصمحت ‹ بتطوير مهاراتي
كمال براني ،فنان كاريكاتير ،من مواليد  1983ببريكة و’ية باتنة ،خريج مدرسصة الفنون الجميلة بباتنة سصنة  ،2008اختصصاصس اتصصال بصصري ،موظف
م تكريمه في معارضس
بالمركز الجزائري للسصينما وبالضصبط في سصينيماتيك باتنة كمنشصط ثقافي .تحصصل على العديد من الجوائز العربية والدولية ،ت ّ
وتظاهرات ثقافية وطنية وعربيةُ .وضصع اسصمه وبعضس أاعماله في ’ئحة الموسصوعة العربية لرسصامي الكاريكاتير التي سصتطبع قريبا .يكشصف في هذا الحوار مع
«الشصعب» مدى شصغفه وولعه بفن الكاريكاتير ،مشصيرا إالى أان مشصاركاته في نشصاطات ومعارضس دولية سصمحت له ا’حتكاك بالفنانين العالميين ومعرفة مسصتواه
الفني ،داعيا مسصؤوولي الثقافة في الجزائر ا’لتفات لرسصامي الكاريكاتير ولو بتوفير مسصاحات خاصصة لعرضس أاعمالهم ،معتبرا أان الرسصام الناجح هو كل رسصام حمل ريشصته وعّبر بها بكل حرية.
بصسري ،بعد تخرجي عملت كمصسمم جرافيك في
معرضس آاخر.
حاورهﬁ :مد مغÓوي
وكالة إاشسهار كوني كنت مولعا ببرامج التصسميم
م - -اه - -ي مشص - -اري - -عك ال- -ح- -ال- -ي- -ة
^
«الشص- - -عب» :ك- - -ي- - -ف ول- - -جت ع- - -ال - -م ف - -ن
أاي -ن ط -ورت خ -ب -رت -ي ف -ي ه -ذا ال-م-ج-ال ،إال-ى أان
والمسصتقبلية؟
الكاريكاتير؟
اسستقر بي الحال كموظف برتبة منشسط ثقافي
^ ^ مشساريعي الحالية هي العمل والتحضسير
كمال براني :ولجت عالم الرسسم منذ نعومة
بالمركز الجزائري للسسينما سسينيماتيك باتنة.
للمشساركة في العديد من المسسابقات والمعارضس
أاضس-اف-ري ،أاي-ن ك-نت م-ول-ع-ا ب-ال-رسس-وم ال-م-ت-ح-ركة
^ حuدثنا عن التظاهرات التي شصاركت
الدولية إان شساء الله.
وكنت أاتابعها كثيرا ،لكن لم أاكن أاعلم أانني أامتلك
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^ وه -ل صص -ادف -تك مشص -اك-ل أاو ع-راق-ي-ل
ّ
موهبة الرسسم في سسنّ السسابعة .كان أاخي يدرسس
عليها؟
معينة؟
م
في مرحلة الثانوي وله صسديق رسسام يقوم برسس
^ ^ شسخصسيا لم أاصسادف مشساكل أاو عراقيل،
^ ^ شس -اركت ف-ي ال-ع-دي-د م-ن ال-تضس-اه-رات
له أابطال الرسسوم المتحركة وكان أاخي يحضسرها
بالعكسس لهذا الفن قيمة كبيرة في العديد من دول
العربية والدولية .فمث Óالعربية أاذكر منها في
لي ،حيث كنت أاحاول أان أاقلده بدون أاي شسعور،
ال -ع -ال-م ،ف-ب-عضس ال-دول تسس-ع-ى م-ن أاج-ل تشس-ج-ي-ع
مسسابقة سسوريا الدولية للكاريكاتير عام ،2٠٠8
إالى أان اكتشسفت أانه باسستطاعتي أان أاعيد الرسسم
لعمال والفنانين.
وجذب أاكبر عدد من ا أ
أاين تحصسلت على شسهادة شسرفية في المسسابقة
وأاخلق شسخصسيات كرتونية خيالية ،وكان كل من
وك - -انت ه - -ي ال - -داف - -ع األول ل - -م - -واصس - -ل - -ة ف - -ن
^ كيف ترى واقع رسصامي الكاريكاتير
يشساهد رسسوماتي ينبهر بها ،وهذا الشسيء حفزني
ال-ك-اري-ك-ات-ي-ر ،إال-ى ج-انب حصس-ول-ي ع-لى الجائزة
في الجزائر؟
ي
أاك -ث -ر ،ف -ف -ي م -رح-ل-ة الب-ت-دائ-ي ك-انت م-ع-ل-م-ت-
الثالثة والميدالية البرونزية في مسسابقة رضسوان
^ ^ لو تحدثنا عن واقع فنان الكاريكاتير
تشس-ج-ع-ن-ي ك-ث-ي-را وأاصس-دق-ائ-ي ي-فضس-ل-ون الجلوسس
الفرخ الدولية للفنون اآلداب عام  .2٠1٥ومؤوخرا
الجزائري نجد أانه يعاني في صسمت ،فالجزائر
م -ع -ي ل -ل -ت-م-ت-ع ب-رسس-وم-ات-ي ،ك-م-ا ل أانسس-ى فضس-ل
تّم تكريمي من قبل والي ولية قفصسة بتونسس في
تفتقر لجمعية أاو نقابة لفناني الكاريكاتير ،ربما
عائلتي في تشسجيعي خاصسة أامي وأاختي الكبرى .
ملتقى قفصسة الدولي للكاريكاتير  ،2٠17والملتقى
ق- -د ي- -رج -ع السس -بب ل -ع -دم اه -ت -م -ام ال -م -ج -ت -م -ع
أاكملت دراسستي في مرحلة  ٣ثانوي ،ثم قررت
كان من تنظيم جمعية أاحباء الكاريكاتير بقفصسة،
الجزائري بفن الكاريكاتير .في رأايي المجتمع
ي
دخول عالم الفن باحترافية ،حيث شساركت ف
وعلى رأاسسها األسستاذ الفنان القدير عبد القادر
ه- -و ال- -م- -ح- -رك ال- -رئ- -يسس -ي وال -مشس -ج -ع ل -رسس -ام
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مسسعود ،كما شساركت في العديد من المعارضس
لضسافة إالى الصسحف الجزائرية
الكاريكاتير ،با إ
ال -دول -ي-ة وط-ب-ع رسس-وم-ات-ي ف-ي ب-عضس األل-ب-وم-ات
التي تفتقر لمسساحة خاصسة بالكاريكاتير ،عكسس
ف- -وزي م- -رسس- -ي رئ- -يسس ال- -ج- -م- -ع -ي -ة ال -مصس -ري -ة
الخاصسة بفن الكاريكاتير منها :معرضس مسسابقة
لخرى .ففي تونسس مثÓ
الصسحف في الدول ا أ
للكاريكاتير وسسلمها لي شسخصسيا الفنان مصسطفى
ة
ال -ك -ت -اب ف -ي ال -ك -اري -ك-ات-ي-ر ،وم-ع-رضس ال-م-دي-ن-
توجد أاول مدرسسة كاريكاتير في الوطن العربي
الشسيخ من مصسر ،هذه األخيرة تعتبر من الدول
ت
بجمهورية إايران عام  2٠11ومعرضس الهولوكوسس
بصس -ف -اقسس ،وه -ي ف -ك-رة رائ-ع-ة م-ن دول-ة ع-رب-ي-ة
ال- -ع- -رب- -ي- -ة ال -ت -ي ت -ع -م -ل م -ن أاج -ل ت -ط -وي -ر ف -ن
 2٠1٤ب -إاي -ران ك-ذلك .ه-ذا األخ-ي-ر أاث-ار اسس-ت-ي-اء
لسسباب
للنهوضس وتطوير هذا الفن .كل هذه ا أ
ال- -ك- -اري -ك -ات -ي -ر ،وذلك م -ن خ Ó-ل ال -م -ل -ت -ق -ي -ات
رئ -يسس ال -وزراء اإلسس -رائ -ي -ل-ي ب-ن-ي-ام-ي-ن ن-ت-ن-ي-اه-و
ال -ت -ي ذك -رت -ه -ا سس -اب -ق -ا أادت إال -ى ت-ه-م-يشس ف-ن-ان
وال-مسس-اب-ق-ات ال-ت-ي ت-درج-ه-ا ك-ل ع-ام ،ك-م-ا اأن-ن-ي
ي
وتصسدر عناوين الصسحف والقنوات العالمية .وف
ال-ك-اري-ك-ات-ي-ر ال-ج-زائ-ري .م-ع ال-ع-ل-م أان ال-ج-زائر
أاتشسرف كثيرا بوضسع اسسمي وبعضس أاعمالي في
ي
ع- -ام  2٠16شس -اركت ف -ي م -ع -رضس ل-ي-م-ا ال-دول
تمتلك نخبة من الفنانين الكبار في هذا المجال.
لئ-ح-ة ال-م-وسس-وع-ة ال-ع-رب-ية لرسسامي الكاريكاتير
للكاريكاتير بدولة البيرو ....الخ.
وم -ن خ Ó-ل صس -ح-ي-ف-ة «الشس-عب» أاط-لب م-ن ك-ل
التي سستطبع قريبا ،والذي سسهر على تدوينها
ى
ق
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ف
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ر
م-ن ال-م-ل-ت-ق-ي-ات ال-ع-رب-ي-ة مشس-ا
مسسؤوولي الثقافة في الجزائر اللتفات لهذه الفئة
الصسحفي والكاتب المصسري عماد جمعة.
القاهرة الدولي الثاني للكاريكاتير بمصسر عام
المهمشسة ،ولو بتوفير مسساحات خاصسة لعرضس
^ ماذا اسصتفدت من تلك المشصاركات؟
 ،2٠1٥وال- -ذي تّ- -م ط -ب -اع -ة ب -عضس م -ن األع -م -ال
أاعمالهم الكبيرة المدفونة.
^ ^ مشساركتي في تلك المعارضس والملتقيات
ن
ال -م -خ -ت -ارة م -ن ال -م-ع-رضس ،وتّ-م إادراج ع-م-ل م-
^ في رأايك ماهو الرسّصام الناجح؟
سساعدتني كثيرا وسسمحت لي الحتكاك بالفنانين
م
ت
^ ^ في رأايي الرسسام الناجح هو كل رسسام
أاعمالي في الكتاب الخاصس بالمعرضس ،كما ّ
ال-ع-ال-م-ي-ي-ن ف-ي ه-ذا ال-م-ج-ال ،ال-ذي-ن ل-ه-م أاف-كار
مسس -اب -ق -ة دخ -ول ب -ال -م -درسس-ة ال-ج-ه-وي-ة ل-ل-ف-ن-ون
ر
طبع كتاب الملتقى العربي للكاريكاتير األقصس
حمل ريشسته وعبر بها بكل حرية ،وكل رسسام قدم
وأاسساليب متعّددة ،فكانت فرصسة لمعرفة مسستواي
.
الجميلة بباتنة عام  ،2٠٠٤والحمد لله نجحت
بمصسر  ،2٠17وكان محور الملتقى المرأاة ،أاين تّم
فكرة وتمّ تلقيها من قبل المشساهد ،وهو كذلك كل
الفني ،فإادراج لوحة من لوحاتي في معرضس ما
ة
درسست م- - - - -دة  ٤سس -ن -وات وت-خ-رجت ب-الشس-ه-اد
إادراج ل -وح -ت -ي ف -ي ال -ك-ت-اب وت-ل-ق-يت نسس-خ-ة م-ن
رسسام سسعى من أاجل رفع راية هذا الفن سسواء في
يحفزني على العمل أاكثر من أاجل المشساركة في
ال -وط -ن -ي -ة ل -ل-ف-ن-ون ال-ج-م-ي-ل-ة اخ-تصس-اصس اتصس-ال
ال -ك -ت -اب ،أارسس -لت ل-ي م-ن ق-ب-ل ال-ف-ن-ان ال-مصس-ري
الجزائر أاو خارج الجزائر.

دعا مسصؤوو‹ كرة اليد ا÷زائرية إا ¤فتح اÛال للمواهب

السسعيد بن فرحات ..موهبة رياضسية ‘ كرة اليد تنتظر التكفل ا÷دي وا’هتمام الÓزم
يعتبر الشصاب السصعيد بن فرحات ،أاحد أاهم
مواهب رياضصة كرة اليد بباتنة .ظهرت
موهبته في سصنّ مبكرة بعد ولعه الكبير بهاته
الرياضصة .يكشصف لـ»الشصعب» أانه مارسس عن
ب كامل رياضصة كرة اليد ووجد فيها كل
ح ّ
’ثارة التي يبحث عنها.
الحماسس وا إ

باتنةŸ :وششي حمزة
يعترف السسعيد بن فرحات وهو من مواليد ،1998
في لقاء مع جريدة «الشسعب» بعشسقه الجارف لكرة
ال-ي-د ،ي-درسس ب-السس-ن-ة ال-ث-ان-ي-ة ث-ان-وي شس-ع-بة اآلداب
واللغات األجنبية بثانوية محمد الطاهر قدوري
ب -م -دي -ن -ة ع -ي -ن ال -ت-وت-ة ولي-ة ب-ات-ن-ة ،وه-و م-ن ب-ي-ن
ال -م -واهب ال-ري-اضس-ي-ة الصس-اع-دة ب-ن-ادي وف-اق ع-ي-ن
التوتة لفئة أاقل من  21سسنة.
وكأاي طفل صسغير تعلقت يداه منذ الصسغر بكرة
ال-ي-د وعشس-ق-ه-ا .وألن-ه ي-م-لك إارادة ف-ولذي-ة ج-ع-ل-ته
ي-ت-درب ب-اسس-ت-م-رار لح-تÓ-ل م-ك-ان ث-ابت ب-م-ختلف
الفرق التي لعب فيها سسواء بنوادي المدرسسة أاو
ببعضس النوادي الهاوية ،بل أان يلتحق بالفريق الذي
يعشسقه حتى النخاع وهو نادي وفاق عين التوتة
الذي سساعده على المشساركة في عدة تظاهرات
رياضسة بعدة مناطق بالوطن.

طموحي ‘ كرة اليد جارف ’ يعرف التوّقف

ويفصسل السسعيد بن فرحات في بدايته مع كرة

ال-ي-د ب-ال-ت-أاك-ي-د أان-ه-ا اسس-ت-ه-لت وه-و ف-ي ال-ث-امنة من
عمري ليلتحق بنادي عين التوتة والذي ما يزال
ينشسط به لغاية اليوم ،رغم الظروف الصسعبة التي
عاشسها في تلك الفترة والتي كادت أان تحول دون
التحاقه كونه مقيم بأاحد دور الطفولة المسسعفة،
ليتحدى كل الظروف الجتماعية القاسسية كالنظرة
السسلبية والقاصسرة للمقيمين بهاته الدور ،ويكسسب
الرهان ويلعب في العديد من المراكز منها الجناح،
ويتميز بتصسويباته القوية ومهاراته الفردية الرائعة
ومهارة المرور والمراوغة والروح الحماسسية في
الملعب ،كما ينشسط كوسسط ميدان هجومي.
ويؤوكد بن فرحات أانه مدين في ذلك لنادي الوفاق
الذي يعتبر مدرسسته األولى والمنزل الذي تربى فيه
والذي التحق به منذ اأزيد من  7سسنوات وتعلم منه
اإلصسرار على النجاح والتضسحية من أاجل تحقيق
األحÓم .ويشسير الÓعب إالى أان حبّه لكرة اليد جعله
يلعب في كل المواقع ،حيث ظهرت بوادر النجومية
ع-ل-ي-ه ،ف-ه-و ي-م-ت-لك ب-ن-ي-ة جسس-م-ان-ي-ة ج-يدة ،ويتمتع
بذكاء فطري ورغبة جامحة في تطوير ذاته ،وقد
سس -اع -ده ف -ي ذلك دع -م مسس -ي -ري ن-ادي وف-اق ع-ي-ن
التوتة على غرار نور الدين موراد رئيسس النادي
وك-م-ال ب-ن ع-ل-ي م-ن-اج-ي-ر ال-ف-ري-ق ،وك-ذا الÓ-ع-بين
نضس- -ال ج- -غ- -اب- -ة ،والÓ- -عب شس- -اك- -ر م- -وراد ولعب
المنتخب الوطني حمود أاية الله الخميني ،الذي
يعتبره مثله األعلى في هاته الرياضسة التي لم تنل
بعد مكانتها التي تسستحق في الجزائر بسسبب بعضس
ال -ع -وائ -ق ال -ت -ي ت -ح -ول دون م -ن -ح ف -رصس ال-ت-واج-د

Áكنكم مشصاهدة فيديوهات '' الشصعب'' على موقع ا÷ريدة أاو على الرابط التا‹:
www.youtube.com/journalechaab

ب-ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ل-ل-ع-دي-د م-ن الÓعبين الناجحين
المتواجدين بنادي وفاق عين التوتة.

وفاق ع Úالتوتة عائلتي التي منحتني الكثÒ

ويحلم بن فرحات بخصسوصس مسستقبله الرياضسي
بتقمصس أالوان الفريق الوطني واللتحاق بالمنتخب
األول خاصسة وأانه يمتلك طاقات كبيرة تؤوهله لذلك

ـ حسسب ما اأفاد به لنا ـ ولم ل الحتراف بالخارج،
خاصسة واأنه تلقى عرضسا من نادي النجم السساحلي
التونسسي لكرة اليد عبر أاحد الوسسطاء الجزائريين
المقيم بفرنسسا ،غير اأن عملية النتقال لم يكتب لها
النجاح ألسسباب خارجة عن نطاقه تحفظ الحديث
عنها.
أاما على المسستوى الدراسسي ،فيعتبر الحصسول على
شسهادة البكالوريا من بين أاهم أاولوياته ألن النجاح
في الدراسسة هو اسستكمال ودعم لمسساره الرياضسي،
وبعيدا عن ذلك فالسسعيد بن فرحات شساب خجول
وهو اجتماعي يتميز بحسسن أاخÓقه وطيبة نفسسه
ال -ت -ي ي -ح -ب -ه -ا ال-ج-م-ي-ع ،وخّ-ف-ة دم-ه وح-ب-ه ل-ل-م-رح
ومداعبة الجميع.
وخ -ت -م ضس -ي -ف ج -ري -دة «الشس -عب» ح -دي -ث -ه م-ع-ن-ا
بالتأاكيد على ضسرورة فتح المجال للمواهب الشسابة
التي ترغب في ممارسسة مختلف الرياضسات ،التي
سستسساعدها عن اإخراج طاقاتها الكامنة ،ويسستفيد
منها المجتمع بدل اللتفات ألمور أاخرى تؤودى مع
مرور الوقت إالى النحراف واإلدمان وغيرها من
اآلفات الجتماعية الهدامة التي تعصسف بالشسباب
خاصسة في هاته المرحلة العمرية الحرجة.
واأشس -ار إال -ى أان -ه ي-ت-م-ن-ى ف-ق-ط م-ن ك-ل م-ن ي-ع-م-ل
بالمحسسوبية في كرة اليد اأن يرحل ويترك كرة اليد
الجزائرية لمن يعمل بشسفافية ،وهذا من أاجل أان
ترتقي اللعبة في بÓدنا ونصسل بها ألفضسل المراكز
قاريا وعالميا.

صصفحـــة شصباب بÓدي علـــى الفايــــسس بـــوك :
www.facebook.com/chababbeladi

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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الثÓثاء  ٠٩جانفي  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢١ربيع الثاني ١٤٣٩هـ

خÓل يوم درأسشي باÛلسس ألششعبي ألوطني

تثم ـ ـ ـ ـ ÚاŸكاسصـ ـب اÙققـ ـ ـ ـ ـة والدع ـ ـ ـ ـ ـوة
لتعميـ ـ ـ ـم ‡ارسص ـ ـ ـ ـ ـة اŸـ ـ ـ ـ ـرأاة للرياضصـ ـ ـ ـ ـ ـة

ال ع د د

١7٥٣7

19

–سشبا Ÿقابلته ألودية أŸقررة غدأ أمام نظÒه ألروأندي

اŸنتخ ـ ـ ـب الوطنـ ـ ـي لÓعبـ ـ ـ ÚاÙليÚ
يتوج ـ ـ ـ ـه اليـ ـ ـ ـوم ا ¤تـ ـ ـ ـ ـونسس

نظمت ،أأمسس÷ ،نة ألششباب وألرياضشة وألنششاط أ÷معوي باÛلسس ألششعبي ألوطني يوما درأسشيا حول
ألرياضشة ألنسشوية أŸمارسشة وألتعميم ،بحضشور رئيسس أÛلسس ألششعبي ألوطني ،سشعيد بوحجة ،ووزير ألششباب
وألرياضشة ألهادي ولد علي ورئيسس أللجنة أ’وŸبية أ÷زأئرية ،مصشطفى بÒأف.

عمار حميسسي
أاك -د رئ -يسس اÛلسس الشس -ع -ب-ي ال-وط-ن-ي،
سسعيد بوحجة ،خÓل كلمته ا’فتتاحية
ع -ل-ى أاه-م-ي-ة ه-ذا ال-ي-وم ال-دراسس-ي ح-يث
قال« :إان تنظيم هذا اليوم الدراسسي جاء
للتأاكيد على اأ’همية الكبÒة التي توليها
الدولة ا÷زائرية للرياضسة النسسوية ورغبة
م - -ن - -ا ‘ اŸسس - -اه - -م - -ة ‘ زي - -ادة ع- -دد
اŸنتسسبات لهذا اÛال فكرنا ‘ تنظيم
هذا اليوم الدراسسي».
كما أاكد بوحجة ان هيئته –رصس على
اŸسساهمة بتنمية دور الرياضسة النسسوية
م - -ن خ Ó- -ل ق- -ول- -ه « :ت- -ث- -م Úدورن- -ا ‘
ا’هتمام بالرياضسة النسسوية سسيكون من
خÓل التوصسيات اŸهمة التي سسيخرج بها
هذا اليوم الدراسسي والتي سستحظى بعناية
ك -بÒة م -ن أاج-ل Œسس-ي-ده-ا ع-ل-ى أارضس-ي-ة

اŸيدان «.
من جهته ،أاكد وزير الشسباب والرياضسة
ال -ه -ادي ول -د ع -ل -ي ،خÓ-ل م-داخ-ل-ت-ه ان
الرياضسة النسسوية عليها آامال كبÒة بقوله:
«ان الرياضسة النسسوية سساهمت وسستسساهم
‘ رف -ع ال -راي-ة ال-وط-ن-ي-ة وه-و م-ا ي-ج-ع-ل
اآ’مال معلقة عليها كبÒة خÓل اÙافل
الدولية اŸقبلة من أاجل مواصسلة التأالق».
ان -ت -ق -د ول -د ع -ل -ي ع -دم م -ن -ح ال -ف-رصس-ة
للكفاءات النسسوية حيث قال « :ا’رتقاء
ب-ال-ري-اضس-ة ال-نسس-وي-ة ي-ك-ون او’ ع Èم-ن-ح
ال -ف -رصس -ة ل -ل -ك -ف-اءات ال-نسس-وي-ة م-ن اج-ل
‡ارسس -ة ال -تسس -ي ‘ ÒاÛال ال -ري-اضس-ي
فمن غ ÒاŸعقول مث Óان يشسرف رجل
على كرة القدم النسسوية ‘ ا’–ادية «.
ÿصست من جهتها رئيسسة ÷نة الشسباب
وال -ري -اضس -ة ب -اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي
رتيبة عياد ﬁاور اليوم الدراسسي بقولها:
«رغ -ب -ة م -ن -ا ‘ إاث -راء الÈن -ام -ج اÿاصس

باليوم الدراسسي قمنا بدعوة عدة فاعلÚ
‘ اÛال وﬂتصس Úأايضس- - -ا م - -ن أاج - -ل
اÿروج بتوصسيات مهمة تسسمح لنا بالرقي
Ãسس-ت-وى ال-ري-اضس-ة ال-نسس-وي-ة وج-ع-ل-ه-ا ‘
مكانة افضسل من التي تتواجد بها ا’ن «.
واث- -نت رت- -ي- -ب- -ة ع- -ي- -اد ع- -ل -ى اŸك -اسسب
اÙققة بقولها « ا÷زم بوجود بعضس
النقائصس ’ ينقصس ابدا من اŸكاسسب
التي حققتها اŸراة ‘ ›ال الرياضسة ‘
ظ -ل ال -ق -ي -ادة ال -رشس-ي-دة ل-ف-خ-ام-ة رئ-يسس
ا÷مهورية السسيد عبد العزيز بوتفليقة
ال -ذي ي -ح -رصس دائ -م -ا ع -ل -ى ت-رق-ي-ة دور
اŸرأاة ‘ اÛت- - -م- - -ع ‘ ع - -دة ›ا’ت
ومنها اÛال الرياضسي «.
والقت الدكتورة نادية لعﬁ ‹Óاضسرة
ح -ول اŸت -غÒات ال -ت-اري-خ-ي-ة ودوره-ا ‘
ت -نشس -ئ -ة ال -ري -اضس -ة ال-نسس-وي-ة ح-يث ق-ال «
اŸراة ا÷زائرية كانت “ارسس الرياضسة
من خÓل عملها اليومي ‘ القد Ëلكن

م- -ع ال -ت -ط -ور ا◊اصس -ل اصس -ب -ح ‡ارسس -ة
الرياضسة –ظى باهتمام واسسع «.
وربطت الدكتورة لع ‹Óتطور مسستوى
‡ارسسة اŸرأاة للرياضسة بعوامل اخرى
بقولها «اÛتمع ا÷زائري له خصسوصسية
يتوجب عدم إاغفالها خÓل ا◊ديث عن
‡ارسس -ة اŸرأاة ل -ل-ري-اضس-ة م-ن-ه-ا ضس-رورة
وجود مؤوطرات نسساء «.
و ⁄ت -ف -وت ال -ب -ط -ل -ة ا’وŸب -ي -ة حسس -ي-ب-ة
ب -وŸرق -ة ف -رصس-ة حضس-وره-ا ل-ل-ت-أاك-ي-د ان
الفرق كب Òب ÚاŸاضسي وا◊اضسر حيث
قالت « الفرق كب Òب ÚاŸاضسي وا◊اضسر
وهو ا’مر الذي أا’حظه ا’ن بحكم انني
مارسست الرياضسة ‘ وقت صسعب مرت به
ا÷زائ - -ر وا’ن ه - -ن - -اك ال - -ع - -دي- -د م- -ن
اŸك -اسسب ال-ت-ي –ق-قت وجب ت-ث-م-ي-ن-ه-ا
اضسافة ا ¤البحث عن مكاسسب اخرى
وال -ت -ي ت-ب-ق-ى ضس-روري-ة م-ن اج-ل –ق-ي-ق
نتائج افضسل «.

دورة قطر ألدولية لكرة أليد

اŸنتخب الوطني يواجه نظÒه العما Êاليوم بالدوحة
يوأجه أŸنتخب ألوطني
لكرة أليد أليوم بالدوحة
نظÒه ألعما ‘ Êأطار
دورة قطر ألدولية وألتي
تعتﬁ Èطة –ضشÒية
’ششبال أŸدرب
جد هامة أ
سشفيان حيوأ– Êسشبا
للبطولة أ’فريقية ألتي
سشتنطلق يوم  17جانفي
أ◊ا‹ بالغابون.

و يسس - -ع - -ى اŸن - -ت - -خب ال - -وط - -ن - -ي ا¤
ا’سستفادة بشسكل كب Òمن اŸقابÓت
ال -ت -ي ي -ج -ري -ه -ا ‘ ه -ذه ال -دورة ال -ت-ي
عرفت بداية ﬁتشسمة لزمÓء الÓعب
بركوسس عندما انهزموا بنتيجة عريضسة
أام- -ام اŸن- -ت- -خب ال- -ق -ط -ري ..ل -ك -ن «
اÿضسر « “كنوا من الفوز ‘ اŸباراة
الثانية على اŸنتخب الكوبي.

مولودية بجاية

تعـ ـي Úبـ ـ ـ ـÒة
مدرب ـا جدي ـ ـ ـدا

و سستكون اŸباراة الثالثة اŸقررة اليوم
ب- -داي- -ة م- -ن السس- -اع- -ة ال  ١7.٣٠أامام

اŸنتخب العما Êفرصسة للطاقم الفني
ل -ت -حسس Úاأ’داء وال -ع -م-ل ع-ل-ى Œريب

اÿطة التكتيكية التي سسينتهجها خÓل
اŸوعد القاري بالغابون.
و أاكد الناخب الوطني حيوا Êأامسس عن
غ- -ي- -اب ال Ó-عب أاي -وب ع -ب -دي Ÿدة ٣
أاسس -اب -ي -ع بسس -بب ا’صس -اب-ة وب-ال-ت-ا‹ ل-ن
يشس- -ارك ‘ ال- -ب- -ط- -ول- -ة ا’ف- -ري- -ق- -ي- -ة،
وسسيعوضس بالÓعب رضسا عريب.
و يختتم اŸنتخب الوطني مشسواره ‘
دورة قطر الدولية Ãباراة رابعة غدا
اأ’ربعاء أامام اŸنتخب ا’يرا.Ê
و Áكن القول أان الفريق الوطني انطلق
‘ التحضسÒات اŸكثفة مباشسرة بعد
تعي Úالثنائي حيوا Êوﬁمد الصسغÒ
على رأاسس العارضسة الفنية لوضسع كل
الÎت -ي -ب -ات ال -ت -ي تسس -م -ح ل -ل -م -ن -ت -خب
ا÷زائ - - -ري ال- - -وصس- - -ول ا ¤ال- - -ه- - -دف
اŸسسطر واŸتمثل ‘ –قيق التأاهل
ا ¤اŸونديال القادم.

حامد .ح

ألعدو ألريفي

إاجراء اŸرحلة الو’ئية بوهران السصبت القادم

سس -ي-ح-تضس-ن مضس-م-ار ال-ف-روسس-ي-ة «ع-نÎ
إاب- -ن شس- -داد» ب -السس -ان -ي -ا (وه -ران) ي -وم
السس -بت اŸق -ب -ل م -ن -افسس -ات اŸرح -ل -ة
الو’ئية لسسبقات العدو الريفي (حسسب
ما علم ا’ثن Úمن اŸنظم.)Ú
وسس -ت -ع-رف ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ال-ري-اضس-ي-ة
اŸن-ظ-م-ة م-ن ط-رف ال-راب-ط-ة الو’ئية

أ’لعاب القوى مشساركة أازيد من ٣ .٠٠٠
ع - -داء وع - -داءة Áث - -ل- -ون أاك Ìم- -ن ٢٠
جمعية رياضسية من الو’ية ‘ ﬂتلف
الفئات العمرية.
وي -تضس -م -ن ب -رن -ام -ج اŸن -افسس -ة إاج-راء
سسباقات ‘ فئات الÈاعم واأ’صساغر
واأ’شسبال ‘ الفردي وحسسب الفرق.

–ويÓت

وم- -ن خÓ- -ل ه -ذه اŸرح -ل -ة ال -و’ئ -ي -ة
يتأاهل أاصسحاب اŸراكز اÿمسسة اأ’و¤
‘ ك -ل صس -ن -ف إا ¤اŸرح -ل -ة ا÷ه -وي -ة
اŸقرر إاجراؤوها شسهر فÈاير اŸقبل
بتلمسسان والتي تعد مؤوهلة إا ¤البطولة
ال -وط-ن-ي-ة ال-ت-ي سس-ت-ق-ام ي-وم  ١١مارسس
بالشسلف.

كـ ـ ـوتينيو يوق ـ ـ ـ ـ ـ ـع رسصميـ ـ ـ ـ ـ ـا ‘ البارصصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

ع -ي -نت إادارة م -ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة ،أامسس،
Óشسراف
اŸدرب عبد الكر ËبÒة ،ل إ
ع -ل-ى ال-ع-ارضس-ة ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق خ-ل-ف-ا
”
للمدرب مصسطفى بسسكري ،الذي ّ
إاقالته عقب اÿسسارة اأ’خÒة التي مني
بها الفريق أامام جمعية وهران.
و ينتظر أان يشسرف اŸدرب بÒة على
ال -ت -دري -ب -ات ،ب -داي -ة م -ن ال -ي -وم رف-ق-ة
مسساعديه ،على أان يتنقل إا ¤سسعيدة
نهاية اأ’سسبوع Ÿتابعة لقاء اŸوب ضسد
م -ول -ودي -ة حسس -اسس -ن -ة ‘ ،إاط -ار ال -دور
السس- -ادسس عشس- -ر م- -ن م- -ن- -افسس -ة ك -أاسس
ا÷مهورية.
هذا ،وقد ” ا’تفاق على لعب ورقة
الصسعود إا ¤القسسم الوطني اأ’ول ،وجاء
اختيار اŸدرب عبد الكر ËبÒة نظرا
Ÿشسواره اإ’يجابي اŸسسجل ومسساهمته
‘ صس- -ع- -ود ثÓ- -ث ف- -رق ،وه- -ي ع- -ل -ى
التوا‹ ،وفاق سسطيف ،ا–اد بلعباسس،
وا–اد بسسكرة ،وهي التجربة التي قد
تكون لصسالح اŸولودية الطاﬁة ا¤
العودة ا ¤قسسم الكبار.

بجاية :بن النوي توهامي

وقع ألÈأزيلي فيليبي
كوتينيو أمسس رسشميا عقده مع
ناديه أ÷ديد برششلونة
أ’سشبا Êبعد –قيقه «حلم»
أ’نضشمام لصشفوفه قادما من
ليفربول ‘ صشفقة قدرت
قيمتها بـ  160مليون يورو أ’
’و ¤معه لن
أن مششاركته أ أ
تكون قبل أوأخر ألششهر
أ◊ا‹ بسشبب أ’صشابة.
وبات كوتينيو ( ٢٥عاما) ثالث أاغلى ’عب
‘ ت -اري -خ ال -ل -ع -ب -ة ب-ع-د إاعÓ-ن ب-رشس-ل-ون-ة
وليفربول التوصسل ا ¤اتفاق طال انتظاره
وا÷دل ح -ول -ه أ’شس -ه -ر ي -ن -ت -ق -ل Ãوج-ب-ه
ال - -دو‹ الÈازي - -ل - -ي ل - -يصس - -ب - -ح زم- -يÓ- -
Óرجنتيني ليونيل ميسسي واأ’وروغواياÊ
لأ
لويسس سسواريز.
وق-ع ك-وت-ي-ن-ي-و ال-ع-ق-د اŸم-ت-د ح-ت-ى ن-هاية
موسسم  ٢٠٢٣-٢٠٢٢وا ¤جانبه رئيسس
ن-ادي ب-رشس-ل-ون-ة ج-وسس-يب م-اري-ا ب-ارتوميو
وسس -ط حضس -ور ك -ث -ي -ف ل -وسس -ائ-ل ا’عÓ-م
واŸصسورين الصسحافي.Ú
وأاجرى كوتينيو صسباح ا’ثن Úالفحوصس
الطبية التقليدية قبل توقيع العقد والتي
أاعلن على اثرها برشسلونة انه سسيغيب لنحو
 ٢٠يوما بسسبب إاصسابة ‘ الفخذ اأ’Áن
كانت قد حالت دون اŸشساركة مع ناديه
السسابق ‘ مبارات Úخاضسهما منذ مطلع

ي -ت -وج-ه اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي لÓ-ع-ب ÚاÙل-ي Úال-ي-وم إا¤
تونسس إ’جراء اŸباراة الودية التحضسÒية اŸقررة غدا
أامام نظÒه الرواندي ،وذلك ‘ ختام الÎبصس اإ’عدادي
الذي بدأاه يوم اأ’حد باŸركز التقني الوطني بسسيدي
موسسى.
و قد اسستدعى الناخب الوطني ’ ٢١عبا لهذا اŸعسسكر
وال -ذي ع -رف حضس -ور ك -ل ال Ó-ع-ب Úال-ذي-ن ان-ط-ل-ق-وا ‘
التدريبات لتحضس ÒاŸوعد الودي.

و سستكون اŸناسسبة مواتية للطاقم الفني اŸشسكل من
الثÓثي ماجر  -ايغيل  -مناد للوقوف على لياقة الÓعبÚ
الذين ” اختيارهم والعمل على تطوير ا’نسسجام فيما
بينهم من جهة و–سس Úأادائهم إ’مكانية تدعيم اŸنتخب
الوطني اأ’ول مسستقب ،Óخاصسة وان الناخب الوطني اختار
ال- -ق -ي -ام بÎبصس -ات دوري -ة ال -ت -ي ت -ف -ي -د ك -ثÒا ال Ó-ع -بÚ
اÙلي.Ú

ح.ح

أششرف على أفتتاحها ألعميد «عبد ألغني موؤمن» باŸدرسشة ألعليا للعتاد

انطÓق البطولة الوطنية العسصكرية ما ب ÚاŸدارسس للرمي باŸسصدسس
أششرف صشبيحة أمسس
ألعميد «عبد ألغني مؤومن»
قائد أŸدرسشة ألعليا للعتاد
أÛاهد أŸرحوم «بن
أıتار ألششيخ أمود»
با◊رأشس بالعاصشمة على
مسشتوى أŸدرسشة ،على
مرأسشم أفتتاح فعاليات
ألبطولة ألوطنية
ألعسشكرية ما ب ÚأŸدأرسس
للرمي باŸسشدسس ألتي
يششارك فيها  17فريقا ‘
أربعة أختصشاصشات للذكور
’ناث ،وسشتدوم إأ¤
وأ إ
غاية يوم أÿميسس أŸقبل
ألذي سشتجرى فيه
ألنهائيات.

ﬁمد فوزي بقاصص

انطلقت البطولة الوطنية العسسكرية
ما ب ÚاŸدارسس للرمي باŸسسدسس
بحقل الرمي للمدرسسة ‘ اختصساصس
رم- -ي ال- -دق- -ة حسسب ال- -ف -رق «ذك -ور
وإان -اث» ،ف-ي-م-ا سس-ي-دخ-ل اخ-تصس-اصس
رم -ي السس -رع -ة حسسب ال-ف-رق «ذك-ور
وإاناث» ،ورمي الدقة فردي «ذكور
وإاناث» ورمي السسرعة فردي «ذكور
وإاناث» ‘ أاجواء اŸنافسسة بداية من
اليوم إا ¤غاية يوم اÿميسس اŸقبل،
م- -وع- -د إاج -راء ال -ن -ه -ائ -ي -ات وال -ت -ي
سسيحدد فيها الفائزون حسسب الفرق
و‘ ال - -ف - -ردي ‘ ا’خ - -تصس- -اصس- -ات
اأ’رب -ع -ة ب -اح -تسس -اب ع -دد ال -ن -ق-اط

حسسب الطلقات.
ال-ع-م-ي-د «ع-ب-د ال-غ-ا Êم-ؤوم-ن» خÓل
كلمته ا’فتتاحية شسدد على أاهمية
ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-عسسكرية للرمي
ب-اŸسس-دسس ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ق-ي-ادة ال-ع-ل-يا
ل -ل -ج -يشس ال -وط -ن -ي الشس -ع-ب-ي ك-ون-ه-ا
سس- -تسس- -ه- -م ‘ رف -ع ق -درات اأ’ف -راد
ال-عسس-ك-ري ،Úوق-ال ب-ه-ذا اÿصس-وصس
«’ يخفى على أاحد مدى أاهمية هذه
البطولة بالنسسبة للقيادة العليا للجيشس
الوطني الشسعبي ،إاذ تعت Èالرماية من
ب Úال -رك -ائ -ز اأ’سس -اسس-ي-ة ‘ –ضسÒ
اŸقاتل والعناية بهذا ا÷انب تدخل
ضس -م -ن أاول -وي -ات ال -ت -دريب ال -ق-ت-ا‹
Óف -راد» ،وت -اب-ع« :أاع-ط-ي-ن-ا
ا÷ي -د ل  -أ
ل-ل-رم-اي-ة اأ’ه-م-ي-ة ال-ب-ال-غ-ة ودÁوم-ة
مسس -ت -م -رة م -ن خ Ó-ل وضس -ع ب-رام-ج
ل -ل -ت -ك -وي-ن وال-ت-دريب ط-ي-ل-ة اŸسس-ار
ال -ع -م -ل -ي ل -ل-م-ق-ات-ل ،وإانشس-اء ه-ي-اك-ل
ومقلدات بيداغوجية عصسرية للرفع
من القدرات الذهنية والبدنية للفرد،
ليكون قادرا على أاداء اŸهام القتالية
بكل احÎافية».
وحث قائد اŸدرسسة كل الرياضسيÚ
ع -ل -ى ال-ت-ن-افسس ال-ري-اضس-ي الشس-ري-ف
وال -ن -زي -ه« ،حضس-ورك-م ال-ي-وم ‘ ه-ذا
اŸوعد الرياضسي الهام على ﬂتلف
رت -ب -ك -م وأاسس -ل -ح -ت -ك -م وم -دارسس -ك -م
وال-ن-واح-ي ال-عسس-ك-ري-ة ال-ت-ي ت-ن-ت-مون
إال- -ي- -ه- -ا ي- -ع -ط -ي ه -ذا ا◊دث زخ -م
تنافسسي عا‹ اŸسستوى ،تسستطيعون
م -ن خÓ-ل-ه –ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج إاي-ج-اب-ي-ة
تكون ذات قيمة وتشسريف لفرقكم،
خ -اصس -ة أان ه -ذا ا◊دث ال -ري -اضس -ي

يتعلق بالرماية التي تعت Èمن أاهم
العوامل الهامة ◊سسم قوام اŸعركة،
وإان -ن -ي ع -ل -ى ث -ق -ة ب-أان ق-واع-د ه-ذه
اŸن - -افسس - -ة الشس - -ري - -ف- -ة واأ’خÓ- -ق
الرياضسية العالية والرغبة ‘ التفوق
ك-ف-ي-ل-ة ب-ت-ح-ق-ي-ق ن-تائج جيدة تعكسس
مدى قدراتكم ومدى عناية القيادة
ب -ه -ا م -ن خ Ó-ل ال -ت -ج -ه-ي-زات ال-ت-ي
وضسعت خدمة لتطويرها وتعميمها».
العميد «عبد الغا Êمؤومن» أاكد بأان
ال -ب -ط -ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة ه-ي
ف -رصس -ة ب -ال -نسس -ب -ة ل -ك-ل ال-ري-اضس-يÚ
اŸشسارك Úمن أاجل التأالق و–قيق
ن -ت -ائ -ج إاي -ج -اب -ي -ة ت -خ -دم ال-ري-اضس-ة
العسسكرية على اŸسستوى الوطني و‘
اŸشس -ارك -ات ال -عسس -ك -ري -ة ال -دول -ي-ة،
موضسحا بأان مواكبة برامج العصسرنة
والتطور التي أاخذ ا÷يشس الوطني
الشسعبي ‘ تفعيلها تفرضس عليها أاكÌ
من أاي وقت مضسى التشسبع بالعلوم
ال -عسس -ك -ري-ة ،م-ع-تÈا ال-رم-اي-ة ع-ل-م-ا
قائما على ا’جتهاد ‘ تعلم كيفية
اسس- -ت- -ع -م -ال السس Ó-ح وال -ت -أاق -ل -م م -ع
ال -ظ -روف اÙي -ط-ة ب-ال-رم-ي وه-ي
عوامل يجب اإ’Ÿام بها حتى يكون
العسسكري ‘ اŸسستوى العاŸي ليمثل
الرياضسة العسسكرية ا÷زائرية أاحسسن
“ثيل ‘ اÙافل الدولية.
Óشسارة فإان الناخب الوطني للرمي
لإ
ب - -اŸسس- -دسس “ك- -ن م- -ن اك- -تشس- -اف
عناصسر جديدة أابهرته خÓل اليوم
اأ’ول من البطولة الوطنية العسسكرية
ل -ل -رم -ي ب -اŸسس -دسس ،وال-ت-ي ع-رفت
كذلك مشساركة  7مدارسس للسسيدات.

بطولة إأ‚لÎأ:

إاختيار ﬁمد صصÓح أاحسصن ’عب شصهر ديسصمÈ
توج الÓعب الدو‹ اŸصسري ﬁمد صسÓح
‚م فريق ليفربول بجائزة أافضسل ’عب
‘ شس - -ه - -ر ديسس - -م ‘ Èال - -ب- -ط- -ول- -ة
اإ’‚ليزية بتصسويت ا÷مهور وفقا
Ÿا أاع- -ل- -ن- -ت- -ه راب -ط -ة اÎÙفÚ
أامسس.
وحصسل ﬁمد صسÓح على  ٪٥٠من
اأ’صسوات ،ليحصسد ا÷ائزة للشسهر
ال -ث -ا Êع -ل-ى ال-ت-وا‹  ،وك-ان ك-وت-ي-ن-و
أاقرب منافسسيه بنسسبة  ٪١٣ويعد هذا
الشسهر الثا Êعلى التوا‹ الذي يتوج فيه
صسÓح بجائزة أافضسل ’عب ‘ البطولة اإ’‚ليزية
اŸمتازة «الÒÁÈليغ» عن شسهر ديسسم ÈاŸاضسي من
جانب رابطة الÓعب ÚاÎÙف Úبعدما سسبق وتوج بها

عن شسهر نوفم.È
وسسجل ﬁمد صسÓح  ٦أاهداف وصسنع
 ٤أاه- - -داف أاخ- - -رى ‘  ٨مباريات
شس -ارك ب -ه -ا م -ع ل -ي-ف-رب-ول الشس-ه-ر
اŸاضسي.
وتختلف تلك ا÷ائزة عن ا◊ائزة
ال -رسس -م -ي -ة اŸق-دم-ة م-ن اإ’–اد
اإ’‚ليزي والتي يتم اإ’عÓن عنها
م-ن-تصس-ف الشس-ه-ر ايضس-ا ف-ي-ه-ا صسÓح
وا÷زائ- -ري ري- -اضس ﬁرز ،إاذ ي- -ع- -تÈ
العامل ا’سساسسي ‘ ا÷ائزة هو تصسويت
ا÷ماهÒي بعد قيام ÷نة من الÓعب Úا◊اليÚ
‘ أاول أاربع درجات من الدوري بÎشسيح أافضسل ‚ ٦وم ‘
الشسهر ،ليختار ا÷مهور من ضسمنهم.

ترتي’ Èعبي ألتنسس أÎÙفÚ

سسنة .٢٠١٨
وأاع -ل-ن ب-رشس-ل-ون-ة ان «ك-وت-ي-ن-ي-و ي-ع-ا Êم-ن
“زق ( ‘ )...العضسلة الداخلية اليمنى
للفخذ اأ’Áن .مدة غيابه تقدر بنحو ٢٠
يوما».
وبناء على ذلك يتوقع ان يخوضس كوتينيو
م - -ب- -ارات- -ه اأ’و ٢٨ ‘ ¤ج-ان-ف-ي عندما
يلتقي النادي الكاتالو Êمع ضسيفه أا’فيسسي
أاو ب -ع -ده -ا ب -أاي -ام اذا ت-أاه-ل ب-رشس-ل-ون-ة ا¤
نصسف نهائي مسسابقة كأاسس اسسبانيا.
وكان كوتينيو قال ‘ أاول تصسريح له بعد

الصسفقة «جمهور برشسلونة أانا هنا اآ’ن.
إانه حلم يتحول ا ¤حقيقة!»ي وذلك ‘
فيديو نشسره النادي خÓل جلسسة تصسوير
لكوتينيو ‘ ملعبه كامب نو.
أاضساف الدو‹ الÈازيلي «أاريد أان أالعب
ال- -ف- -وز ب -اأ’ل -ق -اب وأان أاج -ع -ل ا÷م -اهÒ
سسعيدة .هذه هي أاهدا‘»ي معربا عن
ترقبه للعب ا ¤جانب ميسسي وا’سسبانيÚ
أاندريسس انييسستا وجÒار بيكيه اضسافة ا¤
سسواريز الذي سسبق له ان لعب ا ¤جانبه ‘
صسفوف ليفربول.

راف ـ ـ ـاييل ن ـ ـ ـادال يح ـ ـافظ ع ـ ـلى الريـ ـ ـ ـ ـادة
حافظ ا’سسبا Êرافاييل نادال ‘ بداية عام  ٢٠١٨على صسدارة
التصسنيف لÓعبي التنسس اÎÙف Úالصسادر أامسس ا’ثن Úعن
رابطة الÓعب ÚاÎÙف Úبـ  ١٠آا’ف و  ٦٠٠نقطة ،بفارق ٩٩٥
نقطة عن السسويسسري روجيه فيدرر الوصسيف.
واسس-ت-م-ر ال-ب-ل-غ-اري ج-ري-ج-ور دÁيÎوف ب-اŸزك-ز الثالث
بالتصسنيف ،و ⁄تشسهد اŸراكز العشسرة اأ’و ¤أاي تغيÒات
مقارنة بآاخر مقارنة تصسنيف صسادر العام اŸاضسي.
وجاء التصسنيف كما يلي:
 ١ـ ا’سسبا Êرفائيل نادال  ١٠٦٠٠نقطة.

 ٢ـ السسويسسري روجيه فيدرر  ٩٦٠٥نقاط.
 ٣ـ البلغاري جريجور دÁيÎوف  ٤٩٩٠نقطة.
 ٤ـ اأ’Ÿا Êأالكسسندر زفÒيف  ٤٦١٠نقاط.
 ٥ـ النمسساوي دومينيك ثيم  ٤٠٦٠نقطة.
 ٦ـ الكرواتي مارين سسيليتشس  ٣٨٠٥نقاط.
 7ـ البلجيكي ديفيد جوف ٣77٥ Úنقطة.
 ٨ـ اأ’مريكمي جاك سسوك  ٣١٦٥نقطة.
 ٩ـ السسويسسري سستانيسسÓسس فافرينكا  ٣٠٦٠نقطة.
 ١٠ـ ا’سسبا Êبابلو كارينيو  ٢٦١٥نقطة

الثÓثاء  ٠٩جانفي  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢١ربيع الثاني  ١٤٣٩هـ

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة

إاعداد :عب ـد الق ـادر سسنات ـي
إامام أاسستاذ رئيسس Ãسسجد البشس Òاإلبراهيمي
شسـارع الشسهـداء

هام جدا

اأ’خوة ‘ ا’سصÓم منحة ربانية يهبها
الله Ÿن يشصاء من عباده وهي تآالف بÚ
اŸؤومن Úبرحمة منه سصبحانه∞dGCh{ ،
¢VQ’CG ‘ Ée â≤ØfGC ƒd º¡Hƒ∏b ÚH
øµdh º¡Hƒ∏b ÚH âØdGC Ée É©«ªL
 ،}º¡æ«H ∞˘dGC ¬˘∏˘dGسص- -ورة اأ’ن -ف -ال.
وهي أاقوى الروابط ب Úا’خوة تتعدى
رابطة الدم إاذ الذي Áيزها اإ’Áان،
فاŸؤومنون إاخوة أاينما كانوا وحيث ما
ح ّ-ل -وا مصص -داق -ا ل -ق -ول -ه ت-ع-اÉ‰GE{ :¤
 ،}IƒNGC ¿ƒæ˘eƒDŸGسص- -ورة ا◊ج -رات.
ولهذا عمد النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم
ـ ‘ بناء دولته عليها وأاسصسس ‘ اŸدينة
›تمعا إاسصÓميا فريدا على اإ’Áان
بها والتضصحية من أاجلها وعلى ا’يثار
الذي Áيزها وخّلد مآاثرها ‘ القرآان،
ي- - -ق- - -ول ت- - -ع- - -ا≈˘∏˘Y ¿hô˘KƒD˘jh{ :¤
øeh á°UÉ°üN º¡H ¿Éc ƒdh º¡°ùØfGC
º˘˘˘g ∂F’hÉC˘˘˘a ¬˘˘˘°ùØ˘˘˘f íq˘˘˘°T ¥ƒ˘˘˘j
 ،}¿ƒë∏ØŸGاŸمتحنة.
ف- -ه- -ذه اأ’خ- -وة اÿالصص- -ة ه -ي ال -ت -ي
أاذابت ج- -ل- -ي -د ا÷اه -ل -ي -ة وال -عصص -ب -ي -ة
القبلية ،وجعلت القوم يعيشصون ‘ بوتقة
واح -دة ’ يشص -ع -ر ال -واح-د ب-ت-م-ي-زه ع-ن
اآ’خر فهم سصواسصية ‘ كل شصيء ،وهذا
أادى إا ¤انصصهارهم ‘ بعضصهم بعضصا
ح- - -ت- - -ى إاذا م - -رضس أاح - -ده - -م م - -رضس
اÛموع كما قال الشصاعر وهو يصصّور
ه- -ذا اŸشص- -ه- -د اأ’سص- -ط- -وري ‘ ا◊ب
واأ’خوة ا◊ّقة.
لقد أافنيتُ فيك عمري
حتى ظننت أانك أاÊ
فكان حبهم لله و‘ الله وبذلك بلغوا

اÛد والسصؤودد.
وه -ذا ب -خÓ-ف ال-واق-ع ال-ذي ن-ع-يشص-ه
حيث تغّير مفهوم ا’خوة وأاخذ منحى
آاخر ،وذلك بسصبب البعد عن اإ’سصÓم
وم -ن-ه-ج-ه ،وأاصص-ب-حت اأ’خ-وة –ك-م-ه-ا
اŸصص -ال -ح اآ’ن -ي-ة وت-فسص-ده-ا السص-ي-اسص-ة
واŸناهج واŸذاهب واأ’لوان واللغات
وا÷هات.
وإاذا تسص - -اءل - -ن - -ا ع - -ن السصّ- -ر ‘ ‚اح
الرعيل اأ’ول وقدرتهم ‘ صصنع جيل
يقوم على اأ’خوة التي تذوب فيها كل
مظاهر الفتنة والفرقةÁ ،كننا أان نقول
إان مرّد ذلك إا ¤اإ’Áان بالله تعا¤
وا’ل - -ت - -زام ب - -آاداب ا’خ - -وة ا◊اك- -م- -ة
والضص- -اب- -ط- -ة ل- -ل -تصص -رف -ات واأ’ط -م -اع
واŸصصالح ب Úالبشصر وÁكننا أان نذكر
بعضصا منها ‘ هذه النقاط التالية:
أاو’ :اإ’خÓصس وسصÓمة الصصدر :إان
ا’خوة التي تدوم هي التي تكون لله

الصسدق قول حق يعالج العيوب ويقضسي
على الذنوب

الصصدق هو قول ا◊ق ومطابقة الكÓم
ال -واق -ع وق -د أام -ر ال -ل-ه ت-ع-ا ¤ب-ه ف-ق-ال:
{¬˘∏˘dG Gƒ˘≤˘JGE Gƒ˘æ˘eGB ø˘jò˘dG É˘¡˘˘jÉC˘˘j
 ،}ÚbOÉ°üdG ™e Gƒfƒchسصورة التوبة.
وقال كذلك {،}Ó«b ¬∏dG øe ¥ó°UGC øeh
سصورة النسصاء.
واŸسصلم يكون صصادقا مع الله وصصادقا
مع الناسس وصصادقا مع نفسصه.
ف- -اŸسص -ل -م الصص -ادق ’ ي -خ -دع ن -فسص -ه،
وي-عÎف ب-ع-ي-وب-ه وأاخ-ط-ائ-ه ويصصّ-ح-ح-ها،
فهو يعلم أان الصصدق طريق النجاة كما
قال ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ
«–روا الصصدق وإان رأايتم أان فيه الهلكة
فإان النجاة فيه».
ويقول ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ« :إان
الصصدق يهدي إا ¤ال ،Èوإان الّ Èيهدي
إا ¤ا÷ن -ة ،وإان ال -رج -ل ل -يصص -دق ،ح -ت -ى
يكتب عند الله صصديقا وإان الكذب يهدي
إا ¤الفجور ،وإان الفجور يهدي إا ¤النار،
وإان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله
كذابا».
ف -الصص -دق ع Ó-م-ة ع-ل-ى إاÁان ال-رج-ل،
ويعكسس مسصتوى أاخÓقه والتزامه بتعاليم
دينه.
وأاعظم الصصدق يكون مع الله ‘ القيام
بواجباته عن حبّ ومعرفة صصادقة ،ثم
ي- -أات- -ي الصص -دق م -ع ال -ن -اسس وذلك ب -ع -دم

حكمة العدد

ال- -ك- -ذب ع- -ل- -ي -ه -م
وال- - - - -تÓ- - - - -عب ‘
اŸواع - -ي - -د ون- -قضس
اŸواثيق ،والتهرب من
ا◊قوق اأ’صصلية لهم .ثم يكون
الصصدق مع النفسس وذلك بحملها على
اÿصصال ا◊ميدة وإا÷امها عن اتخاذ
ط- -ري- -ق الشص -ي -ط -ان ب -اسص -ت -ع -م -ال ا◊ي -ل
واأ’ك- -اذيب سص- -ب- -ي Ó- -إ’شص- -ب- -اع ن- -زوات -ه -ا
وغرائزها وباقÎاف الذنوب واŸعاصصي.
وي- -ح- -ك -ى أان رج  Ó-ك -ان ي -عصص -ي ال -ل -ه
سص -ب -ح -ان -ه وك -ان ف -ي -ه ك -ث Òم-ن ال-ع-ي-وب
فحاول أان يصصلحها ،فلم يسصتطع ،فذهب
إا ¤ع -ا ⁄وط -لب م-ن-ه وصص-ي-ة ي-ع-ال-ج ب-ه-ا
عيوبه فأامره العا ⁄أان يعالج عيبا واحدا
وه -و ال -ك -ذب ،وأاوصص -اه ب -الصص -دق ‘ ك -ل
حال ،وأاخذ من الرجل عهدا على ذلك
وبعد فÎة أاراد الرجل أان يشصرب خمرا
 Óكأاسصا منها ،وعندما رفعه
فاشصÎاها وم أ
إا ¤فمه قال :ماذا أاقول للعا ⁄إان سصأالني:
هل شصربت خمرا؟ فهل أاكذب عليه؟ ’،
لن أاشصرب اÿمر أابدا ،و‘ اليوم التا‹
أاراد الرجل أان يفعل ذنبا امتنع عن فعله
ح -ت -ى ’ ي -ك -ذب ،وÃرور اأ’ي -ام ت -خ -ل -ى
ال -رج -ل ع -ن ك -ل ع -ي-وب-ه ب-فضص-ل “سص-ك-ه
بالصصدق ،فالصصدق حقا خ Òكله ومنجاة
لصصاحبه.

خصسلتان ’ تعدمك إاحداهما من
’حمق :كÌة ا’لتفات وسسرعة
ا أ
ا÷واب

وح- -ده ،ف Ó- -ت -ك -ون م -ن أاج -ل اŸال أاو
ا÷اه أاو اŸصصالح القريبة والبعيدة.
ثانيا :ال ّ- -ل :Ú- -وه- -و أادب ك- -ف- -ي- -ل
ب -اسص -ت -م-رار عÓ-ق-ة ا’خ-وة ب Úال-ن-اسس
وه- -و م- -ا ك- -ان ُي- -رّب -ي ع -ل -ي -ه ال -رسص -ول
الصص -ح -اب -ه ف -ك -ان ي -خ -اط-ب-ه-م وه-م ‘
الصصف ينتظرون تكبÒة اإ’حرام بقوله:
«سص ُ- -ووا صص- -ف- -وف- -ك- -م ول- -ي- -ن- -وا ب- -ي- -دي
اخ -وان -ك -م» ،وه -ذا م -ن أاج-ل أان يشص-ع-ر
اآ’خر بأاخيه فيحبه حبا وكأانه جسصده
فيتأاّلم أ’Ÿه ويحنّ عليه ويل Úله فÓ
ي -قسص -و ع -ل -ي -ه و’ ي -ع -م-ل ال-ع-م-ل ال-ذي
يغضصبه ويكون ذلك سصببا ‘ القطيعة
{ƒdh º¡d âæd ¬∏dG ø˘e á˘ª˘MQ É˘ª˘Ñ˘a
øe Gƒ°†Øf’ Ö∏≤dG ß«∏Z É°†a âæc
.}∂dƒM
ثالثا :وم- - -ن آاداب اأ’خ - -وة ك - -ذلك
ال- -ت- -ن -اصص -ح والصص Èع -ل -ى اأ’ذى ال -ذي
Óخر ،أ’ن اأ’صصل
يسصّببه الواحد منا ل آ

أاننا بشصر نصصيب ونخطئ ونحتاح دوما
ل-ل-نصص-ي-ح-ة وال-ت-وج-ي-ه بل ا’سصÓم يقوم
على هذا كما أاخ ÈاŸصصطفى ا◊بيب ـ
صصلى الله عليه وسصلم ـ ‘ قوله «الدين
ال -نصص-ي-ح-ة» ،ول-ك-ن ال-نصص-ي-ح-ة ال-ن-اف-ع-ة
للمرء هي التي تكون ‘ السصّر الذي
بينك وب Úاأ’خ اŸنصصوح ف Óتكون ‘
 Óأ’نها تتحّول إا ¤الفضصيحة عند
ا Ÿأ
ذلك ،اŸسصلم ينهج نصصح ا’خوة ،طريق
اإ’سصÓم حيث كان النبي ـ صصلى الله
عليه وسصلم ـ ينصصح من غ Òأان يجرح
الذي نصصحه ولهذا كانوا يحبونه حبا
ج -م -ا ،وت-رّب-ى ع-ل-ى ه-ذا أاصص-ح-اب-ه م-ن
بعده.
رابعا :وم - -ن آاداب ا’خ - -وة ك - -ذلك
السص ،Îح - -يث إان اŸسص- -ل- -م يسص Îأاخ- -اه
اŸسص -ل-م ف Ó-ي-فضص-ح-ه وي-غ ّضس ال-ط-رف
ع -ن ع -ي -وب -ه ‘ ك -ث Òم -ن اأ’ح -ي-ان و’
يÎصّصد أاخطاءه ويبني عÓقته عليها،
بل يتعامل معه بأانه إانسصان مثله يصصيب
وي -خ -ط -ئ ،وي-رت-كب ال-ذن-وب ف Ó-ي-عÚ
الشصيطان عليه .وليسس اŸسصلم هو الذي
يحب أان تشصيع الفاحشصة ‘ أاخيه ويعمل
على التشصه Òبه إاذا علم أانها وقعت معه
ب- -ل يسصÎه وي- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى م- -ع- -ا÷ت -ه
ب -ا◊سص -ن -ى ،أ’ن ه -ذا ه -و ال-ط-ري-ق إا¤
رضصا الله تعا ،¤حيث يقول ـ صصلى الله
عليه وسصلم ـ
«من سص Îمسصلما سصÎه الله ‘ الدنيا
واآ’خرة» ،مسصلم.
فلنعمل جميعا على اأ’خوة اÿالصصة
ول-ن-ح-اف-ظ ع-ل-ى ه-ذه ال-ن-ع-مة العظيمة
وذلك ب -ا’ل -ت -زام ب -آاداب-ه-ا ونشص-ره-ا بÚ

العدد
١٧٥٣٧

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

هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا
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ح ّ
ظك من أاسشماء الله ا◊سشنى
السسميع

ومن أاسصمائه تعا ¤اسصم الله
السصميع وهو الذي يسصمع السصّر
وال-ن-ج-وى سص-واء أاج-ه-ر ال-ع-بد أاو
خ- -فت ،أاو ن -ط -ق أاو سص -كت وه -و
يسصمع جميع اأ’صصوات الظاهرة
والباطنة وإاحاطته التامة بها.
وصصفة السصمع ثابتة له سصبحانه كما وصصف بها نفسصه «¬fGE
 ،»º«∏©dG ™«ª°ùdG ƒgوأان سصمعه ليسس كسصمع اıلوقات
فهو «ليسس كمثله شصيئ».
وحظ العبد من هذا ا’سصم أان يعلم اŸسصلم أان ربه يسصمع
كل شصيء فيحمل نفسصه على اŸراقبة ‘ جميع اأ’حوال و‘
جميع اأ’زمنة واأ’مكنة فيمسصك لسصانه ف Óيتكلم إا’ بخ،Ò
وأان يدعوه ويك Ìالشصكوى إاليه فهو السصميع بحاله اŸفرج
لهمومه وكروبه.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
قال أابو حا” :الواجب على العامل أان يكون Ãا أاحي
عقله من ا◊كمة أاكلف منه Ãا أاحي جسصده من القوت،
أ’ن قوت اأ’جسصاد اŸطاعم ،وقوت العقل ا◊كم ،فكما
أان اأ’جسصاد “وت عند فقد الطعام والشصراب،
فكذلك العقول إاذا فقدت قوتها من
ا◊كمة ماتت.

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

خ Òالهدى
مكانة اÛاهد ‘ سسبيل الله ‘ اإلسسÓم
عن أابي هريرة «رضسي الله عنه» عن النبي ـ صسلى الله
عليه وسسلم ـ أانه قال:
«تضسمن الله Ÿن خرج ‘ سسبيله ’ ،يخرجه إا’ جهاد ‘ سسبيلي،
وإاÁان بي ،وتصسديق بُرسسلي ،فهو ضسامن أان أادخله ا÷نة ،أاو
أارجعه إا ¤منزله الذي خرج منه نائ Óما نال من أاجر
وغنيمة ،والذي نفسس ﬁمد بيده ،ما من كْلم ُيكلم ‘
سسبيل الله إا’ جاء يوم القيامة كهيئة يوم َكِلم..
لونه لون الّدم وريحه ريح اŸسسك»،
«رواه مسسلم».
سسلوك ‘ اŸيزان

’ظافر بعد الوضسوء ينقضس الوضسوء؟
السسؤوال :هل تقليم ا أ
ن -واقضس ال-وضص-وء م-ع-روف-ة وع-دده-ا  ١٧م-ن ال-ب-ول وال-ريح
والغائط وغÒها و’ ينقضس غÒها الوضصوء.
وعليه فإان تقليم اأ’ظافر وحÓقة الشصعر ونتفه ’ ينقضس
الوضصوء فمن توضصأا وقلم أاظافره بعد الوضصوء ،فإان وضصوءه
صصحيحا.

النظافة أان ل تخرج قمامة بيتك بعد مرور رجال النظافة

كÌة اأ’وسصاخ ‘ الشصوارع والسصاحات العامة منظر غ Òجميل
لبÓدنا البيضصاء ،ويحزننا أاننا نسصاهم جميعا إا’ من رحم ربك ‘
إابداء وجه كالح لهذه البÓد العزيزة .التي أاعطاها الله لنا هدية ،ولكن
 ⁄نقبل أان نعيشس فيها بشصروط العيشس السصعيد ،والعجب العجاب أاننا
مسصلمون وديننا يحب النظافة وا÷مال حيث جاء ‘ ا◊ديث الصصحيح.
«إان الله طيب يحب الطيب جميل يحب ا÷مال نظيف يحب النظافة
نظفوا أافنيتكم و’ تشصبّهوا باليهود».
ومع هذه التعاليم إا’ أاننا بعيدين كل البعد عن النظافة وحب النظافة
التي يعد ا’لتزام بها عÓمة من ا’Áان كما أان الوسصخ من الشصيطان.
ثم إان ا÷هود اŸبذولة من عمال النظافة وأاسصياد الرجال ’ تلقى أاي
اهتمام أاو إاحسصاسس من اŸواطن Úو’ يسصاهمون معهم ‘ إاعطاء صصورة
حضصارية للبÓد ،بل كثÒا ما يكون اŸواطن متعّمدا ‘ ترك القاذورات
أامام داره أاو حديقته أ’نه  ⁄يلتزم بالسصاعات التي ينبغي أان يخرج
فيها قمامته وتوافق مرور أاسصياد الرجال وعمال النظافة ،فتصصبح
بذلك العاصصمة وكل ا÷زائر البيضصاء من الشصرق إا ¤الغرب ومن
الشصمال إا ¤ا÷نوب تفوح برائحة النظافة والعطر ا÷ميل وهذا ما
يسصاهم ‘ اإ’بقاء على صصحة اŸواطن سصليمة معافة.

: OGó``````YGE
áæ«eGC.ê
الثÓثاء  ٠٩جانفي  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢١ربيع الثاني  ١٤٣٩هـ
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العـ ـدد١٧٥٣٧ :

koutoufcom@gmail.com

‘

فالك فال إÒÿ

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

إ◊مل

ح Úتثق ل تÎدد ..وحÚ
تÎدد ح - - - - -ذاِر أان ت - - - - -ث- - - - -ق!
لو ‘ ¤الغالب صصادقة.
مشصاعرنا ا أ

إلثور

م - -ؤو ⁄ع- -ن- -دم- -ا ي- -ه- -ل- -كك
لح - - -ده - - -م
اشص - - -ت - - -ي - - -اقك أ
ولŒده بقربكك ،سصحقا لذلك اŸكنى
بالغياب.

إ÷وزإء
يــا بـــــــÓدي يــا بــــÓدي

^ أان-ه ي-وج-د ك-ن-يسص-ة
أانــا ل أاهــــوى سصــــــــــواك
خشص -ب -ي -ة ‘ م -ن -ط -ق -ة «ك -ي-زي» ‘
روسصيا ،بنيت من اÿشصب اÿالصض
قــد سصــ Óالدنــيــا فـــــؤوادي
ق -ب -ل 300سص -ن -ة ب -دون اسص -ت -خ -دام أاي
وتـفـانـــى فــــــي هــــــــواك
مسصمار فيها؟
جاء شصاب إا ¤حكيم فقال له:
^ أانه ‘ لندن ودول أاخرى من العا⁄
إان ‘ ن- -فسص- -ي ذئ- -ب- -ان ي- -تصص- -ارع -ان،
كـــل شصـــيء فــيــك يـنـمـــو
لنسصان»
لخ -ر هناك مكتبة إاسصمها «مكتبة ا إ
أاح -ده -م -ا ي -دع -و Êل -ل -خ Òوا آ
حــبــــه مــثـــل النـــبـــــــات
وف-ي-ه-ا ت-دخ-ل وتسص-ت-أاج-ر شصخصض
للشصر فقال ا◊كيم :سصينتصصر الذي
عاشض حياة صصعبة لكي يسصرد
تطعمه.
لك سصÒة حياته وتسصتمتع
بها؟
لب
ق- - - -ال ا أ
❊
ل - - - -ول - - - -ده :إاذا رسص - - - -بت ‘
الختبار ل أانت ولدي ول
^ م -ا ه -و الشص-يء
لخ-ت-ب-ار
أان -ا وال -دك ،ب-ع-د ا إ
^ ‘ من يتكلم خلفك
الذي إاذا صصببت عليه
لب يسصأال :أالو كيف
اتصصل ا أ
ق -د ي -ك -ون ضص -ارًا لك ‘
اŸاء  ..ل يبتل؟
ك -انت ال -ن -ت -ائ -ج؟ رد ال -ول-د :رج-اًء ،ه-ل
الدنيا ،و لكن نافعا لك
Áكنني أان أاعرف من معي؟
لخرة فليسصتمر.
‘ا آ

أأخبار

مثÒة

درإسشة :قلوب إلنسشاء
«أإضشعف» من قلوب إلرجال

حكم وأإمثال

أانك ت- - -ه- - -رب
^
ا◊رام ب - -خ - -ط- -وات ،ف- -إان
ا◊Óل ي - - -ه - - -رول إال - - -يك
اللّحظة.

IÈ©∏d
أاظ -ه-رت دراسص-ة ج-دي-دة ،أاج-ريت ‘
بريطانيا ،أان النسصاء يتعرضصن ÿطر
ال -ن -وب -ات ال -ق-ل-ب-ي-ة وال-وف-ي-ات اŸب-ك-رة
أاك Ìم- -ن ال- -رج- -ال ،وف- -ق م- -ا ذك- -رت -ه
«تلغراف» .يقول باحثون من جامعة
ل-ي-دز وم-ؤوسصسص-ة ال-ق-لب الÈيطانية إان
ال -نسص -اء ي -ح -رم -ن م -ن «ال -ع Ó-ج اŸن-ق-ذ
للحياة» لذلك تكون فرصصة تعرضصهن
للنوبات القلبية كبÒة.
يذكر أان حوا‹  42أالف رجل و28
أال - -ف ام - -رأاة Áوت- -ون بسص- -بب أام- -راضض
ال-ق-لب ‘ ب-ري-ط-ان-ي-ا ك-ل عام ،وترتبط
معظم الوفيات بالنوبات القلبية..إال
أان ال - - -دراسص- - -ة ا÷دي- - -دة وج- - -دت أان
ثÓ- -ث- -ة أاضص- -ع- -اف ال -ع -دد اŸت -وق -ع م -ن
ال-نسص-اء ل-ق Úمصص-رع-ه-ن بسص-بب النوبة
القلبية ،مقارنة مع الرجال..
قال الÈوفسصور كريسض غيل ،أاسصتاذ
لوع - -ي - -ة ال - -دم - -وي - -ة
طب ال - -ق - -لب وا أ
ب -ج -ام -ع -ة ل -ي -دز «ن -ح -ن ‘ ح -اج -ة إا¤
ال -ع -م -ل ب -ج -د ل-ت-ح-وي-ل ال-ن-ظ-رة ال-ت-ي
تقول إان النوبات القلبية تؤوثر فقط
لشصخاصض»..
على نوع مع Úمن ا أ
أاضص- -اف «ع- -ادة ،ع- -ن- -دم -ا ن -ف -ك -ر ‘
لمر
م-ريضض ب-ن-وب-ة ق-ل-ب-ي-ة ،ن-قول إان ا أ
يتعلق برجل ‘ منتصصف العمر ويعاÊ
م - - - -ن زي - - - -ادة ال- - - -وزن ،أاوالسص- - - -ك- - - -ري
أاوال - -ت - -دخ .Úه - -ذا ل - -يسض ه - -و ا◊ال
دائما».
وت-اب-ع «ت-ؤوث-ر ال-ن-وب-ات ال-ق-ل-بية على
لشص-خاصضÃ ..ن
ال-ط-ي-ف ال-واسص-ع م-ن ا أ
فيهم النسصاء»..

ششغل
عقلـك

º°ùàHG

❊ غبي شصاهده أاهله وهو يقبuل
جدار البيت ،سصأالوه مابك؟؟ قال
ل -ه-م :أاخ-ي سص-م Òاتصص-ل م-ن
ف -رنسص -ا وق -ال ‹ سص-ل-م
على البيت.

حل إلعدد إلسشابق
^ طريق.

’ Œرح غÒك حتى و إن كان حيوإنا ..وششكًرإ

يقول صصاحب القصصة:
ليام أاغضصبني بعÒي  ⁄يكن ‘ ذلك اليوم مطيعا
‘ أاحد ا أ
لرضض وبعد
وقمت بتأاديبه وإاهانته وضصربه حتى خّر على ا أ
ذلك أاخذت قلي Óمن البعر ( الدمن أاعزكم الله).
وقمت بفركه ودعكه ‘ أانفه.
يقول الرجل ثم بعد ذلك أاصصبح البع Òمطيعا جدًا عدة
أايام وكنت أاتعامل معه بكل حذر ول أاغفل عنه ..
‘ إاحدى الليا‹ كنت أاجلسض أامام منز‹ أانا ومعي بعضض
لصصحاب ..
ا أ
قال ‹ أاحدهم وكان من ذوي اÈÿة ‘ تربيتهم
بعÒك الليلة تصصرفاته غريبة ولتبشصر بخ Òأاراه بÚ
ك -ل ◊ظ -ة وأاخ -رى ي -ن -ظ -ر إال-يك وأانت داخ-ل ل-ل-ب-يت وأانت
خارج يا أاخي خذ حذرك وانتبه لنفسصك منه ..
قلت له جزاك الله خÒا وإان شصاء الله آاخذ حذري منه ..
ب-ع-ده-ا ج-ه-زت ف-راشص-ي ل-ل-ن-وم وك-نت أان-ام أام-ام اŸنزل ومن
غ Òم -اي -حسض ال -ب -ع Òق -مت ب -وضص -ع ﬂدات ‘ م -ك -ان ن -وم-ي
ووضصعت عليها الغطاء .ثم تسصللت إا ¤اŸنزل وصصعدت إا¤
سصطح اŸنزل لكي أاراقبه ماذا سصيفعل ..
بعدها شصاهدته وهو يتوجه إا ¤الفراشض الذي يعتقد أانني
نائم بداخله وقد كان Áشصي بخفه كي ل يحدث أاي صصوت
ك -أان -ه رج -ل ي -ري -د أان ي -ن-قضض ع-ل-ى صص-ي-ده وبسص-رع-ة الÈق
إان -قضض ع -ل -ى ف -راشص -ي وب-رك ع-ل-ي-ه وأاخ-ذ ي-دوسص-ه Ãق-دم-ة
م البع ÒبÎك
صصدره وÁزقه بأانيابه يقول الرجل وŸا ه s
الفراشض ناديت عليه وŸا شصاهد Êأاخذ يلف ويدور مكانه ثم
لرضض من شصدة القهر و‘ الصصباح وجدته قد
سصقط على ا أ
فارق ا◊ياة و ⁄يتحرك من مكانه!!
ثم دعوت بعضض أاصصحابي وقصصصصت لهم القصصة وبعد ذلك
قمنا بفتح صصدره لكي نعرف سصبب موته ..
أاقسص-م ال-رج-ل أان-ه-م ب-ع-د ف-ت-ح-ه-م لصص-دره وج-دوا ق-لبه قد
إانفجر من شصدة الغيظ ..

(«من سصار ب Úالناسض جابرًا
ل -ل -خ -واط -ر)( ،أادرك -ه ال-ل-ه ‘
جوف اıاطر»).

إلسشرطان
شصرب على غ Òالظمإا يوجع
الكبد وحب على غ ÒاŸودة خسصارة.

إأ’سشد

لك-ت-ف-اء بنفسصك كي
ت-ع-ل-م ا إ
ل ي - -ن - -قصصك ُق- -رب أاح- -د ،أاو
يؤوŸك بُعده.

إلعذرإء

ل يتواضصع إال من كان واثًقا
ب -ن -فسص -ه ول ي -ت -ك Èإال م-ن ك-ان
عاŸا بنقصصه ،ازرع داخل ا÷ميع شصيئا
ي - -خصصك إان  ⁄ي- -ك- -ن حً- -ب- -ا ف- -ل- -ي- -ك- -ن
إاحÎاما.

إŸيزإن

كن طبيعياً ،وكن صصريحاً،
ل تتصصّنع ول تسصتخدم أاكÌ
م - -ن وج - -ه ،م - -ن ي - -ري- -دك ب- -ع- -ي- -وبك
سص -ي -أات-يك ،وم-ن ل ي-ري-دك أامضِض أانت
وكرامتك بعيدًا عنه.

إلعقرب

لرضض
ا÷ف- -اف ل ُي- -صص -يب ا أ
ف- -ق- -ط ف- -ه -ن -اك شص -ع -ور ج -اف،
وأاسصلوب جاف ،وأاشصياء كثÒة وأاسصوأاها
جفاف ماء الوجه.

إلقوسس
ك -ن م -ت -واضص -ع -ا ف -ال -دن -ي -ا ل
لح-د ،ف-طاووسض اليوم
ت-ب-ق-ى أ
قد يكون منفضصة غبار ‘ الغد.

إ÷دي

عندما تكون ‘ مكان يحاول
ُك - -ل م - -ن ف - -ي - -ه أان ُي- -شص- -ع- -رك
بإاصصرار بأانك ل أاحد! ..فاعلم بأانك
أاهمّ أاحد ‘ هذا اŸكان.

إلدلو

اÿوف ل - - - - -يسض م- - - - -ن اُ◊ب
ذات -ه ،ب -ل ‘ ال -ت -ن-ازلت ال-ت-ي
لن-ه-ا ق-د Œع-ل-ن-ا
ن -ق -دم -ه-ا م-ن أاج-ل-ه؛ أ
نخسصر أانفسصنا دون أان نشصعر.

همسصة:
لنسصان اŸقهور
هذا حيوان و شصعر بهكذا !! فما بالكم با إ
واŸظلوم ...إاحذروا الظلم يا إاخوان ويا أاخوات ..إاحذروا
من ظلم أازواجكم وزوجاتكم وأابنائكم واخواتكم واخوانكم
و أاق-ارب-ك-م ....ال-ظ-ل-م ظ-ل-م-ات ي-وم ال-ق-ي-ام-ة ...ول-ل-م-ظلوم
دعوة ل ترد ....فاحذروا أاشصد ا◊ذر ..
قال مالك بن دينار:
لخرة من قلبك،
بـقدر ما –زن للدنيا يخرج هم ا آ

إ◊وت

ال - -ـ- -ف- -ـ- -رح م- -ـ- -ح- -ـ- -ط- -ـ- -ة...
وال- -ـ- -ـ- -ح- -ـ- -ـ- -زن م- -ـ- -ح- -ـ- -ـ -ط -ـ -ـ -ة
لن-ـ-ـ-سص-ـ-ـ-ان ق-ـ-ـ-ط-ـ-ـ-ار ي-ــقــف عــنــد
وا إ
كـــل مــحــطــة.

الثÓثاء  ٠٩جانفي  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢١ربيع الثاني  ١٤٣٩هـ

كعوان يشصارك ‘
احتفالت يناير بغرداية

نسصيب ‘ وليتي
ورقلة والوادي
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ي - -ق - -وم وزي - -ر التصس - -ال ج - -م - -ال
ك - -ع- -وان ،ي- -وم- -ي  10و 11جانفي
ا÷اري ،ب -زي -ارة ل -ولي -ة غ -رداي -ة،
يشس - -رف خ Ó- -ل - -ه- -ا ع- -ل- -ى نشس- -اط- -ات
واح -ت -ف -الت ي -ن -اي-ر ب-ه-ذه ال-ولي-ة،
حيث سسيحضسر مهرجان وادي ميزاب
لمازيغي القد ،Ëوسستكون
للÎاث ا أ
Óذاع -ة وال -ت -ل -ف -زي -ون
م- -ن- -اسس- -ب- -ة ل  -إ
لب- - - - -ع- - - - -اد
لب- - - - -راز ا أ
ا÷زائ- - - - -ري Úإ
لمازيغية للجزائر من خÓل برامج
ا أ
ﬂتلفة.

17537

ولد علي يعطي إاشصارة
الحتفال بيناير من وهران
وسصيدي بلعباسس

ميهوبي يدشصن معرضس
الفن التشصكيلي والنحت
لفنان› ÚريÚ
‘ إاط -ار ال -ت -ع -اون ال -ث -ق -ا‘ ا÷زائ -ري
اÛري ،يدشسن وزير الثقافة عزالدين
ميهوبي ،اليوم ،معرضس الفن التشسكيلي
وال-ن-حت ل-ف-ن-ان› Úري Úوع-لى رأاسسهم
ال -ف -ن -ان ال -تشس -ك -ي -ل -ي وال -ن -احت م-ي-ه-ا‹
قابور ،وذلك على السساعة العاشسرة صسباحا بقصسر الثقافة مفدي زكرياء،
بحيث تدوم هذه التظاهرة الثقافية إا ¤غاية  11من نفسس الشسهر.

تكر Ëالفائزين ‘ مسصابقة
جائزة أاول نوفم1954 È

موعد مع التاريخ –ط
الرحال بقاعة إابن زيدون

الصصÒفة
مية واŸعامÓت
Ó
اإلسص بنكية الشصرعية
ال
ى ،ال-يوم،لع-ل
ا أ

يسس - - -ت - - -أان - - -ف ›لسس
لمة أاشسغاله ،اليوم‘ ،
ا أ
ج- -لسس- -ة ع- -ل- -ن -ي -ة ع -ل -ى
السس- - -اع- - -ة ال - -ت - -اسس - -ع - -ة
والنصسف صسباحا ،سستخصسصس لعرضس ومناقشسة مشسروع القانون العضسوي رقم
 01-98ا- - - Ÿؤورخ ‘  30م -اي-و  1998واŸت-ع-ل-ق ب-اخ-تصس-اصس-ات ›لسس ال-دول-ة
وتنظيمه وعمله اŸعدل واŸتمم ،ومشسرع القانون اŸتمم للقانون رقم 04-05
لدماج
اŸؤورخ ‘  26فÈاير  2005اŸتضسمن قانون تنظيم السسجون وإاعادة ا إ
الج -ت -م -اع -ي ل -ل-م-ح-ب-وسس ،Úوسس-ي-ك-ون رد وزي-ر ال-ع-دل ‘ السس-اع-ة ال-ث-ان-ي-ة
والنصسف بعد الزوال.

إابراز البعد األمازيغي
للثقافة والÎاث الوطنيÚ

ا إسسÓ-م-ي
 Ëوث-ي-ق-ة
اÛلسس
ل سصس ل-ت-ق-د
ي-ن-ظ-م ف-ي-ة ت-خص
ت
لول من
تكريسسا لقرار رئيسس ا÷مهورية بÎسسيم اليوم ا أ
واŸع - -ام Ó- -
دوة صس-ح-ة
ن
لمازيغية اŸصسادف لـ 12يناير عيدا وطنيا ،ينظم
رأاسس السسنة ا أ
لسسÓ- - -م- - -ي  - -ذلك Ãق-ر
إ
ا
ة
لصسÒف- - -
ة ،و
لعÓم برنا›ا ثريا يتضسمن ﬁاضسرات،
الديوان الوطني للثقافة وا إ
ا ال -ب -ن -ك -ي -ة الشس -رع -ي -عة 14:00
على السسا
معارضس ،جلسسات شسعرية ،قعدات تقليدية وحفÓت فنية ،بهدف إابراز
سس ،
اÛل د الزوال.
لمازيغي للثقافة والÎاث الوطني ‘ Úكل من ا÷زائر العاصسمة،
البعد ا أ
بع
تيبازة ،قسسنطينة ،وهران ،بومرداسس ،ا÷لفة وسسكيكدة ،وهذا Ãسساهمة
لذاع-ة ال-وط-ن-ي-ة وال-دي-وان الوطني ◊قوق اŸؤولف
ال-ت-ل-ف-زي-ون ا÷زائ-ري ،ا إ
وا◊قوق اÛاورة.

الحتفال برأاسس السصنة األمازيغية ببلدية سصيدي أاﬁمد

ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-و
ال -ت -اري-خ» ،ب-ع-ن-وا ط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ال-
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9
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ح
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ك ا÷م-ي-ع ‘ إاث-راء
وي-ح-اف-ظ ع-ل-
اÿميسس ي-ه-ا» ،ب-ق-اع-ة إاب-ن زي-دون ،دي-وان ري-ا ال-ذاك-رة ال-وط-ن-ي-ة
11
ضس
جانفي ا÷اري ،بداية من السساعة  00ال-ف-ت-ح ،وذلك ي-وم
:
4
1
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عد الزوال.
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Ã
ن
ت
و
ج
ج
د
ي
د
ت
ط
18
رحه شسركة «ا÷ي
 ‘ 20م-ع-رضس الل-
بوسسائط متطورة و
كÎون-ي-ات السس-ت-ه-
 72واط توفر طا Áتاز بخفة الوزن بفضسل هيكله الرفي Óك-ي-ة .وه-و ج-هاز
ع
ة
ج
ا
ق لتشسغيل لي
دا ومزود ببطارية
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ة
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ض
س
من واجهة
دم-ج ا÷دي-د
Ÿل-
ب-ط-اق-ة ت-خ-زي-ن دا
ف-ات ال-ف-ي-دي-وه-ات
م-ع وقت تشس-غ-ي-ل ب-أاقل من  10ث-وان .خ-ل-ي ف-ع-ال خاصسة
ل-ل
ص
س
د
م
ا
ت
،
ف
و
ه-و م-ن
الصسناعة الفضسائ سس-ب-ائك م-ع-دن-ي-ة «ن-ان-و ك-ارب-ون مغني Áت-از ه-ي-ك-له اŸقاوم
ي
ز
ي
ة
ز
و
يتوفر على لوحة مفاتيح بإاضساءة خل م» التي تسستعمل ‘
خفيفة لي .Óوبعد
في
الوظائف ا÷دي تسسويقه ‘ أامريكا بداية العام القاد ة تسستخدم كإاضساءة
م
ي
ة
ا
د
د أ
لسسواق ا أ
لخرى.
خل ا◊اسسوب ذي

زرواطي ‘ خنشصلة

›لسس األمة يسصتأانف
أاشصغ ـ ـاله الي ـ ـ ـوم

ينزل وزير الشسباب والرياضسة
لربعاء،
ال-ه-ادي ول-د ع-ل-ي ،غ-دا ا أ
بوليتي وهران وسسيدي بلعباسس،
لعطاء إاشسارة إانطÓق الحتفال
إ
لم-ازي-غ-ية .2968
ب-رأاسس السس-ن-ة ا أ
ك- -م- -ا سس- -ي- -ع- -ط- -ي إاشس -ارة ان -ط Ó-ق
الحتفالت على السساعة الثالثة
لوŸب- -ي
مسس - -اء ب - -دي- -وان اŸركب ا أ
ﬁم -د ب-وضس-ي-اف ،وذلك أاي-ام ،10
 11و 12ج- -ان -ف -ي ا÷اري و–ت
رعاية رئيسس ا÷مهورية.
يشس -رف وزي -ر اÛاه -دي -ن ال-ط-يب
زي -ت -و ،Êال -ي -وم ،ع-ل-ى م-راسس-م ح-ف-ل
تكرÁي خاصس بالفائزين ‘ مسسابقة
ج - -ائ - -زة أاول ن- -وف- -م 1954 Èطبعة
 ،2017وذلك ع- - -ل - -ى السس - -اع - -ة 9:30
صس-ب-اح-ا ،ب-اŸرك-ز ال-وط-ن-ي ل-لدراسسات
والبحث ‘ ا◊ركة الوطنية وثورة
لبيار.
أاول نوفم 1954 Èبا أ

ي -ق -وم وزي-ر اŸوارد اŸائ-ي-ة حسسÚ
نسسيب ،بزيارة عمل وتفقد Ÿشساريع
لح- -د  14جانفي
ال - -ق - -ط - -اع ي- -وم ا أ
لثنÚ
ا÷اري بولية ورقلة ويوم ا أ
 15جانفي  2018بولية الوادي.

يشس - - -رف رئ - - -يسس
اÛلسس الشس - - -ع - - -ب- - -ي
ال - -ب - -ل - -دي لسس - -ي - -دي
اﬁم-د ع-ب-د ا◊م-يد
ب- -ن ع- -ل- -ج- -ي- -ة ،ع -ل -ى
الحتفالت ا›ÈŸة
ل- - - - - -رأاسس السس- - - - - -ن- - - - - -ة
لم- -ازي- -غ- -ي- -ة ي- -ن -اي -ر
ا أ
 2968اŸصس - - -ادف لـ12
ج -ان -ف-ي  ،2018وذل- - -ك
ي- - -وم اÿم- - -يسس ع - -ل - -ى
السس -اع -ة ال -ث -ان -ي-ة ب-ع-د
ال-زوال ب-ق-اع-ة السس-ي-نما
سسÒا م- - - - -يسسÎا شس- - - - -ارع
ف- - - -رح - - -ات ب - - -وسس - - -ع - - -د،
«م-يسس-و »Êسس-اب-قا ،سسيدي
أاﬁمد.

بيع باإلهداء لكتاب ‚يب اسصطنبو‹
تنظم مكتبة شسايب دزاير التابعة للمؤوسسسسة الوطنية لÓتصسال
لشسهار ،اليوم ،لقاء مع الكاتب ‚يب اسسطنبو‹ حول
النشسر وا إ
لهداء وذلك
لمي أاو صسوت الدم» ،يليه بيع با إ
لبن أ
كتابه «ا إ
على السساعة الثانية والنصسف بعد الزوال باŸكتبة.

ت -واصس -ل ،ال -ي -وم ،وزي -رة ال -ب -ي -ئ -ة
والطاقات اŸتجددة فاطمة الزهراء
زرواط -ي ،زي -ارت -ه -ا ال -ت -ف -ق -دي -ة إا¤
ولية خنشسلة.

أاحداث الكتشصافات الكونية
وحالة علم الفلك العربي
ي-نشس-ط ال-ع-ا ⁄ا÷زائ-ري د.نضسال
لم- -ري -ك -ي -ة
قسس- -وم ،م- -ن ا÷ام- -ع- -ة ا أ
ب- -الشس -ارق -ة ،ال -ي -ومﬁ ،اضس -رة ح -ول
«أاحداث الكتشسافات الكونية وحالة
ع- -ل- -م ال- -ف- -لك ال- -ع- -رب- -ي» ،ب -ج -ام -ع -ة
قسسنطينة  3على السساعة  14:00بعد
الزوال.
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الفجر06.2٩.................:
مواقيت الظهر١2.55.................:
العصشر١5.3١................:
الصشلة المغرب١7.53...............:
العششـاء١٩.١6..................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
’م Òخالد» Ãنفاه بسشوريا
 0٩جانفي  :١٩36وفاة «ا أ
عن عمر ناهز الواحد وسشت Úسشنة.
’ح-م-ر
 0٩ج-ان-ف-ي  :١٩57ت-أاسش-يسس ال-ه-لل ا أ
ا÷زائري تنفيذا لقرارات مؤو“ر الصشومام.
 0٩جانفي  :١٩5٨وصشول أاول قطار فرنسشي ﬁمل
ب-ال-بÎول ا÷زائ-ري إا ¤ف-ي-ل-يب ف-ي-ل (سش-ك-يكدة حاليا)
قادما من تقرت.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
عنابة

قامت بها مفارز ا÷يشس ‘ عدة و’يات

توقيف  20ششخصشا من جنسشيات ﬂتلفة بصشدد ألتنقيب عن ألذهب

تدمﬂ Òبإا لإÓرهابي Úيحوي  5قنابل وموأد غذأئية
‘ إاطار مكافحة اإلرهاب وإاثر عملية بحث وتفتيشس ،كشصفت ودمرت مفرزة
لرهابيÚ
للجيشس الوطني الشصعبي يوم  07جانفي  2018بالبويرة/ن.عﬂ ،1.بأا ل إ
يحوي خمسس ( )05قنابل تقليدية الصصنع ومعدات تفج ،Òباإلضصافة إا ¤كمية
من اŸواد الغذائية وأاغراضس ﬂتلفة.

توقيف  10مهرب ،Úحجز مركبات ،سشÓح ناري وموأد غذأئية

و‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفارز للجيشس الوطني
الشصعبي وعناصصر الدرك الوطني وحرسس ا◊دود خلل عمليات متفرقة بكل
من “Ôاسصت وع Úقزام/ن.ع )10( ،6.مهرب Úوحجزت ( )06مركبات رباعية
الدفع وسصلحا ( )01ناريا و( )11,2طنا من اŸواد الغذائية و( )03أاجهزة كشصف
عن اŸعادن و( )09مولدات كهربائية و( )06مطارق ضصغط وجهازي ()02
اتصصال ع Èاألقمار الصصناعية و( )279قرصس مهلوسس و( )4080وحدة من مواد
التنظيف.

...وضشبط ششاحنة –مل  14500وحدة من ألتبغ وتوقيف  23مهاجرأ

من جهة أاخرى ،ضصبطت مفرزة للجيشس الوطني الشصعبي بالتنسصيق مع مصصالح
ا÷مارك بإان أاميناسس/ن.ع ،4.شصاحنة ﬁملة بـ ( )14500وحدة من التبغ ،فيما
” توقيف ( )23مهاجرا غ Òشصرعي من جنسصيات ﬂتلفة بكل من سصعيدة
وسصيدي بلعباسس وبشصار وأادرار وع Úقزام.

ششرطة ا◊دود Ãطار هواري بومدين

توقيف ششخصص ﬁل أأم ـر بالقبـضص

«الششعب» “ -كنت عناصصر الفرقة الثانية لشصرطة
ا◊دود ا÷وي -ة ال -ع -ام -ل-ة Ãط-ار ه-واري ب-وم-دي-ن
الدو‹ من إالقاء القبضس على شصخصس مبحوث عنه
Ãوجب أامر قضصائي صصادر عن جهات قضصائية،
حيث ” توقيفه خلل عملية تفتيشس على مسصتوى
نقطة معا÷ة رحلت السصفر بذات اŸطار ،أاثناء
دخوله إا ¤الÎاب الوطني.
عملية التوقيف جاءت بعد اŸعا÷ة اللكÎونية
والتدقيق ‘ وثائق اŸشصتبه فيه ،أاين تب Úأانه ﬁل
أامر بالقبضس صصادر عن جهات قضصائية بخصصوصس
قضصية تكوين جمعية أاشصرار ،ليتم توقيفه و–ويله
إا ¤ا÷ه- -ات اıتصص- -ة لسص- -ت- -ك- -م- -ال اإلج -راءات
القانونية.

حجز أزيد من  12500وحدة
من أŸششروبات ألكحولية

مواصصلة ÷هود مصصالح الشصرطة ‘ التصصدي لكل
أاشص -ك -ال ال -ب-ي-ع غ Òال-ق-ان-و Êلسص-ي-م-ا اŸشص-روب-ات
الكحولية“ ،كنت عناصصر الشصرطة بكل من وليات
ورقلة ،البليدة وبسصكرة من حجز كمية معتÈة من
اŸشصروبات الكحولية قدرت بـ 12574وحدة من
ﬂت -ل -ف األن -واع واألح-ج-ام ،ك-انت م-وج-ه-ة ل-ل-ب-ي-ع
بطريقة غ Òشصرعية وقائع القضصية األو ¤التي
قامت بها عناصصر أامن دائرة تقرت“ ،ت على إاثر
معلومات مفادها وجود شصخصس مشصتبه فيه يقوم
بÎويج اŸشصروبات الكحولية ،أاين يتخذ من مقر
سصكناه ملذا لذلك ،وعليه نفذت ذات العناصصر
عملية تفتيشس أاسصفرت عن حجز  9000وحدة من
اŸشصروبات الكحولية غ ÒاŸفوترة.
أاما حيثيات العملية الثانية ،التي نفذتها عناصصر
اŸصص-ل-ح-ة ال-ولئ-ي-ة ل-لشص-رط-ة ال-قضص-ائ-ي-ة ب-ال-بليدة،
جاءت على إاثر توقيف مركبة على مسصتوى مفÎق
الطرق بني مراد على متنها شصخصس ،بعد توقيفها
وإاخضصاعها للمراقبة اإلدارية واألمنية ” العثور
بداخلها على كمية من اŸشصروبات الكحولية قدرت
بـ 2354وح -دة ‘.ح“ Úك -نت ع -ن -اصص -ر ال -ف-رق-ة
اŸتنقلة للشصرطة القضصائية لسصيدي خالد ببسصكرة
من حجز  1220وحدة من اŸشصروبات الكحولية مع
توقيف شصخصس مشصتبه فيه.

...و 1332قرصص من أŸؤوثرأت ألعقلية
وأزيد من  2كغ من ألكيف

توصصلت مؤوخرا قوات الشصرطة من خلل عمليات
متفرقة بكل من وليات ا÷زائر ،تلمسصان ،تيارت،
ال -ب-وي-رة ،قسص-ن-ط-ي-ن-ة وب-وم-رداسس م-ن ح-ج-ز ك-م-ي-ة
معتÈة من اŸؤوثرات العقلية قدرت بـ 1332قرصس
مهلوسس من ﬂتلف األنواع ،مع ضصبط أازيد من 02

كغ من الكيف اŸعالج .حيثيات العملية األو ،¤التي
ن -ف -ذت -ه -ا ع -ن -اصص -ر اŸصص -ل -ح-ة ال-ولئ-ي-ة ل-لشص-رط-ة
القضصائية بتلمسصان“ ،ت على إاثر معلومات مؤوكدة
مفادها قيام شصخصس بÎويج اŸؤوثرات العقلية ‘
وسصط ا◊ي الذي يقطن فيه ،بعد –ديد هويته ”
تسص-ط Òخ-ط-ة ع-م-ل ﬁك-م-ة ك-ل-لت ب-ت-وق-ي-ف-ه ،بعد
تفتيشس مسصكنه ” ضصبط  136قرصس مهلوسس ،ليتم
–ويله للمقر ،لسصتكمال إاجراءات التحقيق.
من جهتها “كنت عناصصر الشصرطة بكل من وليتي
قسص-ن-ط-ي-ن-ة وال-ب-وي-رة م-ن ت-وق-يف خمسصة أاشصخاصس
مشص -ت -ب-ه ف-ي-ه-م وضص-ب-ط  376ق -رصس م -ه-ل-وسس م-ن
اŸؤوثرات العقلية.د‘ ح“ Úكنت قوات الشصرطة
بأامن ولية ا÷زائر ،من خلل عمليات مداهمة
ıتلف األحياء خاصصة النقاط السصوداء واألماكن
اŸشصبوهة من توقيف  181شصخصس ،وحجز 2.154
كغ من الكيف اŸعالج 320 ،قرصس من اŸؤوثرات
العقلية ،باإلضصافة إا 38 ¤سصلح أابيضس من ﬂتلف
األنواع واألحجام.

 20°ا÷زائر
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الثلثاء  2١ربيع الثاني  ١43٩هـ الموافق لـ  0٩جانفي  20١٨م

«الششعب»  ‘ -إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفرزة
للجيشس الوطني الشصعبي ،يوم  08جانفي  ،2018بالقطاع العملياتي برج باجي
ﬂت-ار ب-ال-ن-اح-ي-ة ال-عسص-ك-ري-ة السص-ادسص-ة ،عشص-رين ( )20شص -خصص -ا م-ن ج-نسص-ي-ات
إافريقية ﬂتلفة ،بصصدد التنقيب غ Òالشصرعي عن الذهب ،بحوزتهم ()25
مولدا كهربائيا و( )12مطرقة ضصاغطة.
تأاتي هذه العملية ‘ إاطار اÛهودات اŸتواصصلة لوحدات ا÷يشس الوطني
الشصعبي ‘ حماية ا◊دود وإاحباط أاي ﬁاولة اخÎاق ونهب ثروات الوطن

 23°ا÷زائر

توقيف سشيدة متورطة
‘ أختطاف فتاتÚ
لمن
«الششعب» “كنت عناصصر الشصرطة التابعة ل أ
لول بتبسصة من توقيف سصيدة تبلغ من
ا ◊ضصري ا أ
العمر  33سصنة متورطة ‘ قضصية اختطاف فتاتÚ
قاصصرت ،Úبحسصب ما علم امسس الثن Úمن مصصالح
لمن الوطني بالولية.
اأ
أاوضصح اŸصصدر أان العملية “ت بناًء على معلومات
مؤوكدة ” على إاثرها نصصب كمﬁ Úكم بوسصط
عاصصمة الولية بالقرب من قاعة سصينما اŸغرب،
حيث كانت اŸتهمة بصصدد –ويل فتاة ثالثة صصديقة
اıتطفت .Úوبعد –ويلها إا ¤مقر أامن الولية
لمر بأان
ومباشصرة التحقيق معها اعÎفت اŸعنية با أ
القاصصرت Úمتواجدت Úعندها Ãنزلها بأاحد أاحياء
م--دي--ن--ة ت--بسص--ة ح--يث ” –ري-ره-م-ا وإاخضص-اع-ه-م-ا
ل---ل--ف--ح--وصص--ات ال--ط--ب--ي--ة الضص--روري--ة ،وف--ق--ا ل--ذات
اŸصصالح .كما تب Úأان هذه السصيدة كانت بصصدد
–ويلهما إا ¤مغنية (تلمسصان) بغرضس تسصليمهما إا¤
لشصخاصس بذات اŸدينة سصيتم لحقا تقدË
أاحد ا أ
اŸتورطة أامام العدالة ،مثلما أاشصار إاليه اŸصصدر
لم ني.
اأ

حجز  1500موعد بالنسشبة لششهر أبريل  2018خÓل يوم وأحد
«الششعب» ” حجز جميع اŸواعيد اÙددة لشصهر ابريل  2018واŸقدرة بـ 1500موعد بالنسصبة
لتأاشصÒات شصينغن ،خلل يوم واحد امسس الحد أاي فور فتح اجراء ا◊صصول على مواعيد ع Èموقع «‘
أاف أاسس غلوبال» ( ،)VFS Globalحسصبما جاء اليوم الثن ‘ Úبيان صصحفي لسصفارة فرنسصا با÷زائر
التي أاكدت ان مواعيد جديدة خاصصة بشصهر ابريل سصيتم فتحها ع Èموقع «‘ أاف أاسس غلوبال» (VFS
لجراء ا÷ديد
)Globalخلل شصهر مارسس اŸقبل .وذكر البيان انه «قصصد التأاكد من السص Òا◊سصن ل إ
للحصصول على مواعيد مع الدفع اŸسصبق للتكاليف ع Èموقع «‘ أاف أاسس غلوبال» ،قامت القنصصلية
العامة لفرنسصا با÷زائر العاصصمة ،يوم  7يناير  ،2018بفتح  1500موعد لشصهر ابريل اŸقبل و” حجزها
بالكامل».و اوضصح ذات اŸصصدر ان «هذه اŸواعيد يجب تأاكيدها على الك Ìيوم  10يناير 2018من خلل
دفع تكاليف اÿدمة ( 3600دج) لدى إاحدى الوكالت اŸرخصصة لبنك القرضس الشصعبي ا÷زائري ،بحيث
Áكن ايجاد القائمة على موقع «‘ أاف أاسس غلوبال» .وأاشصارت سصفارة فرنسصا ا ¤أان «‘ أاف أاسس غلوبال»
لشصهر اŸقبلة سصيبقى
سصتفتح مواعيدا جديدة خاصصة بشصهر ابريل خلل شصهر مارسس اŸقبل وبالنسصبة ل أ
الجراء ا◊ا‹ سصاري مع «تي أال أاسس كونتاكت» ( ،)TSL Contactالشصريك ا◊ا‹ .ومن جهة أاخرى،
أاضصاف بيان سصفارة فرنسصا أان «القنصصلية العامة لفرنسصا با÷زائر العاصصمة قد طلبت من «تي أال أاسس
كونتاكت» ،فتح الف اŸواعيد بالنسصبة لشصهري يناير وفÈاير ثم لشصهر مارسس  .»2018ويجدر التذك Òأان
سصفارة فرنسصا با÷زائر العاصصمة قامت بتغي Òالشصركة اŸانحة Ÿواعيد إايداع ملفات طلب التأاشصÒات
وذلك ابتداء من  9ابريل اŸقبل .وكان بيان لسصفارة فرنسصا با÷زائر العاصصمة قد ذكر انه «ابتداء من
اليوم الحد  7يناير ،يتع Úعلى الشصخاصس التابع Úلدائرة القنصصلية العامة لفرنسصا با÷زائر العاصصمة
ليداع ملف طلب تأاشصÒة ما بعد تاريخ  9ابريل  ،2018تقد Ëطلبهم
الراغب ‘ Úا◊صصول على موعد إ
 )VFSع----------ل----------ى اŸوق---------ع الل---------كÎوÊ
ل----------------دى «‘ أاف أاسس غ----------------ل----------------وب---------------ال» (Global
( .»)www.vfsglobal.com/France/AlgeriaواŸوقع اللكÎو Êلـ  VFS Globalيحتوي على كل
تفاصصيل اجراء ا◊صصول على موعد» .وللحصصول على معلومات اضصافية ” وضصع مصصلحة اسصتعلمات
–ت تصصرف طالبي اŸواعيد Áكن التصصال بها على رقم الهاتف  +213 41 98 55 08أاو عن طريق
الÈيد اللكÎو info.francealg@vfshelpline.com Êمن يوم الحد على السصاعة  08.00ا ¤يوم
اÿميسس على السصاعة  .16.00ويذكر من جهة اخرى انه لن يكون هناك تغي Òبالنسصبة للمواعيد اÙددة
إا ¤غاية  29مارسس  2018بحيث تودع طلبات التأاشصÒات Ãركز «تي أال أاسس كونتاكت»  .)TSLويتم
ا◊صصول على اŸواعيد حسصب الجراء السصاري ع ÈاŸوقع اللكÎوŸ Êركز «تي أال أاسس كونتاكت»
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تناو’ سشبل ترقية التعاون
’منية
Ÿواجهة التحديات والتهديدات ا أ

أللوأء هامل يتحادث بأاديسص أبابا
مع رئيسص مفوضشية أ’–اد أ’فريقي

«الششعب» –ادث اŸدير العام
لم- -ن ال -وط -ن -ي ورئ -يسس آال -ي -ة
ل - -أ
األف -ري -ب -ول ال -ل -واء ع -ب -د ال-غ-ن-ي
هامل ،امسس الثن ،Úبالعاصصمة
اإلث- -ي- -وب- -ي- -ة أاديسس أاب -اب -ا ،ع -ل -ى
ه- -امشس مشص- -ارك- -ت- -ه ‘ أاشص- -غ -ال
الج -ت -م -اع ال -ع-ادي  13لرؤوسصاء
أاركان الدفاع األفارقة ومسصؤوو‹
السص - -لم- -ة واألم- -ن ،م- -ع رئ- -يسس
م- -ف -وضص -ي -ة ال–اد اإلف -ري -ق -ي،
موسصى فاكي ﬁمد ،بحسصب ما
أاف-اد ب-ه ب-ي-ان ل-ل-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة
لمن الوطني.
ل أ
أاوضصح ذات اŸصصدر أان الطرف Úتناول خلل هذا
اللقاء «سصبل ترقية التعاون ب Úأاجهزة إانفاذ القانون
اإلفريقية Ÿواجهة التحديات والتهديدات األمنية
التي تعرفها القارة اإلفريقية ‘ ›ال مكافحة
اإلره -اب وا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة ال -ع -اب -رة ل-ل-ح-دود،
ب -اإلضص -اف -ة إا ¤م -ن -اقشص -ة ع -دد م -ن اŸوضص -وع-ات
اŸدرجة على جدول أاعمال ذات الجتماع».
‘ هذا اإلطار ،أاكد اللواء هامل أان آالية األفريبول
م -ن-ذ ت-ف-ع-ل-ي-ه-ا «أاخ-ذت ع-ل-ى ع-ات-ق-ه-ا وضص-ع أاسصسس
لتعزيز التعاون األمني اإلفريقي ،من خلل تسصطÒ
برنامج عمل Ÿواجهة اıاطر التي تهدد أامن

ششعر بها سشكان
العاصشمة واŸناطق
اÛاورة

هزة أأرضشية
بقوة  4,3درجات
بالبليدة

ال- -دول اإلف -ري -ق -ي -ة ،ع -ل -ى غ -رار
ان - -تشص - -ار األسص - -ل - -ح - -ة ،ا÷رائ - -م
السصÈان - -ي - -ة ،ع - -ودة اإلره- -اب- -يÚ
األج- -انب وك- -ل أاشص- -ك -ال ا÷رÁة
اŸنظمة التي من شصأانها اŸسصاسس
بأامن وسصلمة اÛتمعات».
كما ب Úأان األفريبول «يسصعى من
خلل التعاون الوثيق ب Úاألجهزة
الشص- -رط -ي -ة اإلف -ري -ق -ي -ة إا ¤رف -ع
مسص -ت -وى ج-اه-زي-ت-ه-ا ع Èإاط-لق
برامج لبناء القدرات ‘ ›الت
ال- - -ت- - -ك- - -وي- - -ن ،ت - -ب - -ادل اÈÿات
واŸعلومات والتجاربÃ ،ا يخدم
األم -ن والسص -ل -م اإلف -ري -ق -ي وت -ع -زي -ز ال -ت -ع -اون م-ع
اŸن -ظ -م-ات األم-ن-ي-ة ا÷ه-وي-ة وال-دول-ي-ة Ÿواج-ه-ة
لوطان».
ا÷رÁة اŸنظمة العابرة ل أ
من جانبه ،ثمن رئيسس مفوضصية ال–اد اإلفريقي
«اŸسصاعي وا÷هود التي بذلتها األفريبول ‘ سصبيل
ت- -ع- -زي- -ز ال- -ع -م -ل اإلف -ري -ق -ي اŸشصÎك Ÿواج -ه -ة
التحديات األمنية للقارة ‘ ظل رئاسصة ا÷زائر
لهذا الصصرح األمني اإلفريقي الهام» ،مبديا التزام
ال–اد اإلف- -ري- -ق -ي «ب -ت -ق -د Ëال -دع -م وم -راف -ق -ة
اإلفريبول لتجسصيد األهداف اŸقررة وابراز دورها
‘ اŸنظومة األمنية على السصاحة الدولية

تروج اıـدرات وسشـط الششـباب بالوادي

وضشع حد لنششاط ششبكة عناصشرها من ألششباب

«الششعب» ‚ -ح عـناصصر الشصرطة القضصائية التابع Úألمن دائرة
الرقيبة خلل األيام األخÒة ،من وضصع حد لنشصاط شصبكة إاجرامية
تتكون من ثلثة شصبان يقومون بÎويج اıـدرات (كيف معالج)
وسصط أاحياء دائرة الرقـيبة.
العملية قام بها عـناصصر الشصرطة عـقب اسصتغلل معلومات تفيد
ب - - - - -وج- - - - -ود شص- - - - -اب ‘
ال -عشص -ري -ن -ي م -ن ال -عـم-ر
سشجلت هزة أارضشية ارتدادية يقوم بÎويج اıدرات
وسص- - -ط الشص - -ب - -اب ،أاي - -ن
بقوة  4,3درجات على سشلم
باشصرت عـناصصر الشصرطة
ريشش ‘ Îحدود السشاعة
عمليات البحث والتحري
اÿامسشة و 20دقيقة من
وج -م -ع اŸع -ل -وم-ات عـن
’ثن Úبو’ية
مسشاء أامسس ا إ
اŸشص- -ب- -وه ،ل -تسص -ف -ر ع -ن
البليدة ،بحسشب ما أافاد به
–ـديد هويته واألماكن
مركز البحث ‘ علم الفلك
التي يرتادها ليتم إاعـداد
والفيزياء الفلكية
خطة ﬁكمة ‚ح من خللها عـناصصر الشصرطة من توقـيفه بكل
وا÷يوفيزياء ‘ بيان له.
وقد حدد مركز الهزة بـ 5كلم إاحÎافـية أاثناء تنقله على م Ïمركبة سصياحـية.
ب -عـد إاقـت -ي -اده إا ¤م-ق-ر أام-ن ال-دائ-رة وم-ب-اشص-رة ال-ت-ح-ق-ي-ق م-ع-ه ”
جنوب-غرب وادي جر بذات
الو’ية ،يوضشح نفسس اŸصشدر .ال -ت -وصص -ل إا ¤ب -اق -ي عـن -اصص -ر الشصـب -كـة وه -م-ا شصـاب-ان أاح-ده-م-ا ‘
لششارة ،فقد ” تسشجيل هزة العشصرين من العمر واآلخر ‘ الثلث ،Úليتم توقـيفهما ‘ ظرف
ل إ
وجـيز من قـبل عـناصصر الشصرطة ،أاين ” إاتخاذ كافة اإلجراءات
أارضشية بقوة  5درجات على
القانونية اŸعمول بها وخلل أاطوار التحقيق ” حجز كمية من
سشلم ريشش ،Îيوم الثلثاء
اıدرات (كيف معالج) قدر وزنها ب ـ500غ إا ¤جانب حجز 192
اŸنصشرم ،حدد مركزها بـ4
قارورة خمر من ﬂتلف األنواع واألحجام ليتم إاعـداد ملف قضصائي
كلم جنوب -غرب وادي جر
للمتورط Úالثلثة وتقدÁهم أامام ا÷هات القضصائية اıـتصصـة.
بنفسس الو’ية.

