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ورشصة مفتوحة على ترقية اÿدمـات
النوعيـة ودÁوم ـة اŸرف ـق العمـومي
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انطÓق عملية التسسجيÓت للدخول اŸهني  -دورة فيفري
يقوم وزير ا’تصصال جمال
كعوان ،يومي  20و 21جانفي
ا÷اري ،ب- - -زي- - -ارة ع - -م - -ل إا¤
و’ية ا÷لفة ،حيث سصيتفقد
ب -عضض اŸؤوسصسص -ات ال -ق -ط -اع-ي-ة
Óذاعة
ويدشصن اŸقر ا÷ديد ل إ
ا÷هوية للو’ية ،كما سصيكرم
ب- - - - - -عضض الصص- - - - - -ح- - - - - -اف- - - - - -يÚ
اŸتقاعدين.

تعلن وزارة التكوين والتعليم اŸهني Úعن انطÓق عملية
التسصجيÓت اÿاصصة بالدخول اŸهني لدورة فيفري وذلك
يوم  25فيفري وذلك على مسصتوى كل اŸراكز التكوينية أاو
ع ÈاŸوق- - - -ع ا إ
’ل- - - -كÎو ،www.mfep.gov.dz :Êوق -د ح -ددت
اŸواعيد ابتداء من  07جانفي إا ¤غاية  17فيفري الداخل،
حيث يعرضض القطاع لهذه الدورة أازيد من  370تخصصصض
تتوج بشصهادة دولة ‘ ﬂتلف التخصصصصات.

دخول موسسم
التخفيضسات
الشستوية

توقيع اتفاقية شسراكة

إاحياء اليوم اإلفريقي للÈيد

–ي - - - - - - -ي وزارة الÈي- - - - - - -د
واŸواصص Ó- - -ت السص - - -ل - - -ك - - -ي - - -ة
والÓ-سص-لكية والتكنولوجيات
والرقمنة ،اليوم ،الطبعة 38
’فريقي للÈيد– ،ت
لليوم ا إ
ع- - -ن- - -وان« :الÈي - -د ،اŸنشص - -أاة
’ه- -داف
’فضص - -ل ل - -ب - -ل- -وغ ا أ
ا أ
ا◊ك- - -وم - -ي - -ة ل - -ل - -ت - -ن - -م - -ي - -ة
الوطنية».
سص -ي -ت -م -ي -ز ه -ذا ا’ح-ت-ف-ال
ب-ت-ن-ظ-ي-م ي-وم دراسصي يتناول
هذا اŸوضصوع ،بحضصور وزيرة
ال- - -ق- - -ط- - -اع ه- - -دى ف - -رع - -ون
’م Úال- - - - -ع- - - - -ام ل –Ó- - - -اد
وا أ
’ف- -ري- -ق- -ي ل- -لÈي- -د ي- -ونسض
ا أ
جÈي- - -ن ،اŸوج- - -ود ‘ زي - -ارة
ع -م -ل إا ¤ا÷زائ -ر ،وت -وق -ي-ع
م -ذك -رة ت -ف-اه-م ب Úا÷زائ-ر
’ف -ري -ق-ي ل-لÈي-د،
وا’–اد ا إ
’ضص -اف -ة إا ¤إاصص -دار ط-اب-ع
ب -ا إ
ب - -ري - -دي Ãن - -اسص - -ب- -ة ال- -ي- -وم
ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل -ب -ل -دي -ة ،وذلك
ب -اŸرك -ز ال -دو‹ ل -ل-م-ؤو“رات
ب -ن-ادي الصص-ن-وب-ر ،اب-ت-داء م-ن
السصاعة .14:00

تنطلق ،اليوم ،عملية
ال - -ب - -ي - -ع ب- -ال- -ت- -خ- -ف- -يضض
اÿاصص - - - - -ة ب - - - - -اŸوسص- - - - -م
الشصتوي  2018والتي ”
–دي- - - -ده - - -ا ‘ ال - - -فÎة
اŸم- -ت -دة م -ن  18جانفي
إا ¤غ - - -اي- - -ة  28فيفري
اŸق- -ب- -ل ،و” Ãوج- -ب- -ه- -ا
منح  122رخصصة لفائدة
ال - -ت - -ج - -ار واŸت - -ع- -ام- -لÚ
ا’ق - - -تصص - - -ادي Úع- - -ل- - -ى
مسصتوى العاصصمة.

معرضض للصسور
حول الثقافة
اإلسسÓمية

’دارة والمالية
ا إ

ستعرضض ﬂطط
خلو‘ يس
معية اŸقاولÚ
عمل ج
ا÷زائريÚ
ق-اولÚ

يÎأاسض رئ- -يسض Œم- -ع أام -ل
ا÷زائر عمار غول ،لقاء مع
مناضصلي ومنتخبي ا◊زب ‘
و’ية اŸدية ،بقاعة تكسصاسض
بزيوشض على السصاعة .10:00

ل-ل-م-
ض ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة  20جانفي
ي -ج -ت-م-ع رئ-يس لسص-ي-د خ-لو‘ ي- -وم وأاعضص-اء ا÷م-عية ،ها اŸركزي
ا
ذلك Ãقر
ة
ا÷زائري- ،Úاء اŸك-اتب ال-و’ئ-ي -ة  2018و
ري ،ب-رؤوسص
ط عمل سصن
ا÷ا
ıط
مارة 85أا -
حيث سصيتطرق  1مسصكنا ع
2
ى السص-اع-ة
ت- -ن- -ظ- -م وزارة ال -ث -ق -اف -ة،
بباب الزوار :ل-ث-ا ،Êع-ل-
ا
ة
ي
Ãبادرة من ا÷معية الصصين
ق
ب
ا
ط
ال -
 10صصباحا.
:00
’سص Ó-م -ي -ة لÎق -ي -ة
«ن- -ي- -ن- -غشص -ي -ا ا إ
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ا’قتصصاد الثقا
سصجلت هزة أارضصية بقوة  3,4درجات على سصلم ريشصÎ
ال- -ي- -وم ،وإا ¤غ- -اي -ة  25ج -ان-ف-ي ا÷اري ،م-ع-رضص-ا
‘ ح -دود السص -اع -ة  11:05م-ن صص-ب-اح أامسض ب-ب-ن-ي ي-ل-مان،
6
5
ن
م
Ì
ك
أ
ا
‘
ة
ي
’سصÓم
للصصور حول العادات والتقاليد والثقافة ا إ
بو’ية اŸسصيلة ،بحسصب ما أافاد به بيان Ÿركز البحث ‘
1
0
:
0
0
ة
ع
ا
ص
س
ل
ا
ن
م
ء
ا
د
ت
دولة ،وذلك بقصصر الثقافة مفدي زكريا ،اب
علم الفلك والفيزياء الفلكية وا÷يوفيزياء.
صصباحا.
وأاوضصح نفسض اŸصصدر ،أان مركز الهزة قد حدد بـ 7كلم
شصمال  -غرب بني يلمان.

هزة أارضسية بقوة  3,4درجات تضسرب اŸسسيلة

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

غول يÎأاسض اجتماعا
Ÿناضسلي «تاج»
باŸدية

يوقع ›مع سصوناطراك ،اليوم ،اتفاقية شصراكة مع شصركة
أاجنبية وذلك باŸقره اŸركزي بحيدة ،ابتداء من
السصاعة  14:00بعد الزوال.

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسض مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

التحرير

’م Úالعام ◊زب
يÎأاسض ا أ
ال-ت-ج-مع الوطني الدÁقراطي
أاح -م-د أاوي-ح-ي-ى ،غ-دا ،أاشص-غ-ال
ال - -دورة ال - -راب- -ع- -ة ال- -ع- -ادي- -ة
ل -ل -م -ج -لسض ال -وط -ن-ي ل-ل-ح-زب،
وذلك ع - -ل- -ى السص- -اع- -ة 09:00
صص -ب -اح -ا ب -ت -ع -اضص -دي -ة ع -م-ال
ال - -ب - -ن- -اء ب- -زرال- -دة ،ع- -ل- -ى أان
ي -خ -ت-ت-م ال-دورة ي-وم ا÷م-ع-ة
 19م- -ن ن- -فسض الشص- -ه- -ر ع- -ل -ى
السصاعة  10:00صصباحا.
وي-ع-قب ذلك ت-نشص-ي-ط ندوة
صص - -ح - -ف - -ي- -ة ،ي- -وم السص- -بت 20
جانفي ا÷اري ،على السصاعة
 09:30صصباحا ،باŸقر اŸركزي
للحزب.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

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

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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الخميسض  1٨جانفي  201٨م
الموافق لـ  30ربيع الثاني  143٩هـ

عرفانا ÷هوده ‘ إرسضاء ثقافة إ◊وإر وإŸصضا◊ة

منح «درع األلكسسو» للرئيسس بوتفليقة
أإك-د إŸدي-ر إل-ع-ام ل-ل-م-ن-ظ-م-ة إلعربية
ل- -لÎب- -ي- -ة وإل -ث -ق -اف -ة وإل -ع -ل -وم ،أإمسس،
ب -ا÷زإئ-ر إل-ع-اصض-م-ة ،أإن-ه ” م-ن-ح «درع
’ل- -كسض -و» ل -رئ -يسس إ÷م -ه -وري -ة ع -ب -د
إ أ
إلعزيز بوتفليقة ،إلذي يعد أإول رئيسس
ع- -رب- -ي ي- -تسض- -ل -م ه -ذإ إل -درع ،ع -رف -ان -ا
ل -ل -ج -ه -ود إل -ت -ي ب -ذل-ه-ا ‘ إرسض-اء ث-ق-اف-ة
إ◊وإر وإŸصض - - - -ا◊ة ودع - - - -م مسض- - - -ارإت
إلÎبية وإلعلوم وإلثقافة.
وق -د تسص -ل -م «درع اأ’ل -كسص -و» ال -وزي -ر اأ’ول
أاح -م -د أاوي -ح -ي -ى م -ن اŸدي-ر ال-ع-ام Ÿن-ظ-م-ة
اأ’لكسصو سصعود هلل ا◊ربي ،الذي حل يوم
الثلثاء با÷زائر ‘ زيارة رسصمية تدوم ثلثة
أايام.
وعقب ذلك ،صصرح اŸدير العام Ÿنظمة
اأ’ل-كسص-و ،أان ت-ك-ر Ëال-رئ-يسض ب-وت-ف-ل-ي-قة بدرع
اŸنظمة هو عرفان له بكونه «أاحد ا◊كام
ال- -ع- -رب ‘ ال- -عصص- -ر ا◊ديث ،ال- -ذي- -ن ق -ادوا
و’زال -وا ي -ق -ودون اأ’م -ة ال-ع-رب-ي-ة» ،مشص-ي-دا بـ
«التقدم والتطور التي شصهدته ا÷زائر –ت
قيادته».
واعت Èأان ا÷زائر «بلد كب Òقاد الكث Òمن
الدول العربية على جميع اأ’صصعدة» وأان تاريخ
ال -ث -ورة ا÷زائ -ري -ة «ي -دّرسض ح-ال-ي-ا ‘ ع-دي-د
البلدان العربية».
ك- -م- -ا أاشص- -اد ه- -لل ا◊رب- -ي ب- -ال- -ت- -ج- -رب -ة

ا÷زائرية ‘ اÛال الثقا‘ والÎبوي وكذا
Œربتها ‘ مكافحة ظاهرة اإ’رهاب ،والتي
مكنتها  -كما قال  -من «Œاوز اأ’زمة بفضصل
حنكة وحكمة الرئيسض بوتفليقة وكذا التفاعل
اإ’يجابي للشصعب ا÷زائري» ،مÈزا أان العديد
م -ن ال -دول ال -ع -رب -ي -ة تسص -ت-ف-ي-د م-ن ال-ت-ج-رب-ة
ا÷زائرية ‘ هذا اÛال.
وأاضص- -اف ب- -ه- -ذا اÿصص -وصض ،أان «م -ا Áي -ز

التجربة ا÷زائرية ‘ مكافحة اإ’رهاب ،هو
أان -ه -ا  ⁄ت -ك -ت -ف ف -ق -ط ب -ا÷ان -ب Úال -ق -ان-وÊ
والعقابي ،بل اŒهت نحو التوعية وا’هتمام
بالبعد ا’جتماعي والثقا‘ لتجفيف منابعه»،
مشص -ي -دا ‘ ه -ذا اإ’ط -ار بسص-ي-اسص-ة اŸصص-ا◊ة
ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي ب-ادر إال-ي-ه-ا ال-رئ-يسض ب-وت-ف-ليقة
وال -ت -ي ‚ح ف -ي -ه -ا  -م -ث -ل -م -ا ق-ال « -ب-فضص-ل
حنكته».

’ردÊ
بن مرإدي يسضتقبل نظÒه إ أ

ضسرورة تعزيز العÓقات التجارية ب Úالبلدين
ت- -ب- -احث وزي -ر إل -ت -ج -ارة ﬁم -د ب -ن
م - -رإدي ،أإمسس ،ب - -ا÷زإئ - -ر ،م - -ع وزي - -ر
’ردÊ
إلصض-ن-اع-ة وإل-ت-جارة وإلتموين إ أ
ي - -ع - -رب إل - -قضض - -اة ،ح - -ول سض- -ب- -ل دع- -م
وت - -ط- -وي- -ر إل- -عÓ- -ق- -ات إ’ق- -تصض- -ادي- -ة
إل- -ث- -ن- -ائ- -ي- -ة ورف- -ع مسض- -ت- -وإه -ا ‘ ع -دة
›ا’ت خ -اصض -ة إل-ت-ج-اري-ة م-ن-ه-ا ،ك-م-ا
ع -ك -ف -ا ع -ل -ى م-ن-اقشض-ة ع-دي-د إل-قضض-اي-ا
إ’قتصضادية إŸشضÎكة ،بحسضب ما أإفاد
به بيان للوزإرة.
وقد جرت اÙادثات ب Úالوزيرين على
هامشض اجتماع اللجنة اŸشصÎكة ا÷زائرية-
’ردن- - -ي - -ة ‘ دورت - -ه - -ا ال - -ث - -ام - -ن - -ة ال - -ت - -ي
اأ
عقدت،أامسض ،با÷زائر.
’رد Êبـ «ال -ع -لق -ات
وق- -د ن- -وه ال- -وزي- -ر ا أ

ال -ط -ي -ب -ة» ال -ت -ي Œم -ع الشص -ع-ب Úالشص-ق-ي-قÚ
والبلدين ،معربا عن ثقته الكاملة ‘ ‚اح
انعقاد الدورة الثامنة للجنة اŸشصÎكة التي
–تضصنها ا÷زائر ،لتكون «ﬁطة انطلق
جديدة للدخول ‘ شصراكات اقتصصادية» قوية
واسصتثمارات مشصÎكة لكل البلدين» ،يضصيف
ذات اŸصصدر.
م -ن ج -ه -ت -ه أاب -رز ب -ن م -رادي ‘ م-ع-رضض
’ج-راءات ال-وق-ائ-ي-ة ال-ت-ي
ح -دي -ث -ه ،ج -م -ل-ة ا إ
اعتمدتها ا÷زائر مؤوخرا ◊ماية ا’قتصصاد
الوطني واŸنتوج اÙلي .كما دعا نظÒه
’رد Êإا ¤ضصرورة تعزيز العلقات التجارية
اأ
ب Úالبلدين التي  ⁄ترتق بعد إا ¤التطلعات
’مكانات اŸتاحة للجانبÚ
اŸرجوة ‘ ظل ا إ
’صصعدة.
على ﬂتلف ا أ

أاشصار لوكال أان العديد من
التداب ” Òاتخاذها وعززت
ه- -ذا اإ’ج- -راء ال- -ذي ي -ه -دف
بصص- -ف- -ة خ- -اصص- -ة إا ¤إاشص -راك
ج -م -ي -ع اŸواط -ن Úوا÷ه -ات
الفاعلة ا’قتصصادية ‘ تعميم
اأ’عمال اŸصصرفية بفعالية وكفاءة.
‘ ه -ذا الصص -دد اع -ت Èل -وك -ال أان ال -ق-ط-اع
اŸا‹ واŸصصر‘ مسصؤوول عن مرافقة هذه
الديناميكية من خلل تنويع أاك ‘ Èاÿدمات
واŸن- -ت- -ج- -ات اŸصص- -رف- -ي -ة وت -وسص -ي -ع ن -ط -اق
اŸنتجات اŸالية.
من هذا اŸنطلق ،أاصصر على أان الوسصيط
ال- -ب- -ن- -ك- -ي ي- -جب أان ي -ل -عب دورا ح -اسص -م -ا ‘
اŸشصاركة الواسصعة ıتلف ا÷هات الفاعلة
دون “ييز ‘ سصلمها وكذا اإ’سصهام ‘ ا÷هود

ا÷زائر مسستعدة Ÿرافقة األلكسسو ‘ الدفاع عن الهوية العربية
أإكد وزير إلشضؤوون إÿارجية عبد إلقادر مسضاهل ،أإمسس ،إسضتعدإد إ÷زإئر Ÿرإفقة
’لكسضو» ‘ إŸسضاعي إ÷ديدة للمنظمة
إŸنظمة إلعربية للÎبية وإلثقافة وإلعلوم «إ أ
’زمات إلتي تعيشضها إŸنطقة».
إŸتمثلة ‘ «إلدفاع عن إلهوية إلعربية ‘ ظل إ أ
أابرز مسصاهل ‘ تصصريح
ل-لصص-ح-اف-ة ،ع-قب اسص-ت-ق-ب-اله
اŸدي - -ر ال - -ع - -ام Ÿن - -ظ - -م- -ة
اأ’ل- - -كسص- - -و سص- - -ع- - -ود ه - -لل
ا◊رب -ي ،اسص -ت-ع-داد ا÷زائ-ر
Ÿراف-ق-ة اŸن-ظ-م-ة ال-ع-رب-ي-ة
للÎبية والثقافة والعلوم ‘
مسصاعيها ا÷ديدة اŸتمثلة
‘ «ال - -دف - -اع ع - -ن ال- -ه- -وي- -ة
وا’سص- - - -ت- - - -ق- - - -لل ‘ ظ- - - -ل
ال -ت -ح -و’ت ال -ت -ي يشص -ه -ده-ا
ال-ع-ا ⁄ال-ع-رب-ي م-ن أازم-ات»،
مشصÒا إا ¤أان حل اŸشصاكل
ال- -ت- -ي تشص -ه -ده -ا اŸن -ط -ق -ة
العربية «’بد أان يسصتند إا ¤اŸصصا◊ة والوئام
وا◊وار».
وقال مسصاهل ،إانه ” التطرق أايضصا إا¤
«اŸن -ظ -وم -ة ال -ع -رب -ي -ة بشص -ك -ل ع-ام وإاصص-لح
اŸن-ظ-م-ة ال-ع-رب-ي-ة ل-لÎب-ي-ة وال-ثقافة والعلوم،
انطلقا من ضصرورة التأاقلم مع التحو’ت التي
تعيشصها الدول العربية واŸنطقة».
كما ” التطرق إا« ¤الدور الريادي الذي
لعبته ا÷زائر ‘ مكافحة اإ’رهاب والتطرف
العنيف» ،مشصÒا إا ¤أان ا÷زائر «“كنت من
Œاوز ه -ذه اŸرح -ل -ة ب -فضص -ل ث -ق -اف-ة السص-ل-م
واŸصصا◊ة».
وكشصف مسصاهل ‘ سصياق ذي صصلة ،عن
الفكرة التي بادرت بها كل من ا÷زائر وتونسض
واŸتمثلة ‘ اسصتحداث «يوم عاŸي للعيشض
م -ع ً-ا وال-ع-يشض ‘ إاط-ار اŸصص-ا◊ة وال-ت-ع-ايشض
وقبول اآ’خر» ،مشصÒا إا ¤أان منظمة اأ’لكسصو
«سصتعمل على الÎويج لهذا اليوم على مسصتوى

الدول العربية للدفاع عن هويتنا».
للكسصو بخÈة
بدوره ،نوه اŸدير العام ل أ
رئيسض ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة‘ ،
«Œاوز الصص- - -ع- - -اب ،سص - -واء ك - -ان ذلك ع - -ل - -ى
اŸسص- -ت- -وى ال- -وط- -ن -ي أاو اإ’ق -ل -ي -م -ي أاو ع -ل -ى
اŸسص -ت-وى ال-ع-اŸي ،سص-واء ع-ن-دم-ا ك-ان وزي-را
للشصؤوون اÿارجية أاو كرئيسض دولة».
وأاوضص -ح ضص -ي -ف ا÷زائ -ر ،أان ال-ل-ق-اء ال-ذي
جمعه Ãسصاهل وعدد من اŸسصؤوول« Úمّكن
م -ن ت-ن-اول ال-ت-ج-رب-ة ا÷زائ-ري-ة اŸت-م-ي-زة ‘
اŸصص - -ا◊ة ال - -وط - -ن - -ي- -ة وﬁارب- -ة اإ’ره- -اب
والتطرف» ،داعيا إا« ¤تعميم هذه التجربة
ونقلها بشصكل كب ،Òسصواء على مسصتوى الÎبية
أاو الثقافة».
وكشصف من جانب آاخر ،أان ا÷زائر «تقود
حاليا فكرة التعايشض السصلمي الذي سصيكون ‘
 16ماي من كل سصنة» ،مشصÒا إا ¤أان اŸنظمة
«تسصعى للتحضص Òلهذا اليوم من خلل تسصطÒ
برامج تصصب ‘ الوجدان اإ’نسصا Êالعربي».

بحث السسبل الكفيلة بإاعطاء دفع جديد للعÓقات ب Úالبلدين

لوكال يدعو البنوك للتجند من أاجل اسستقطاب أاموال اإلدخار
البنوك مطالبة باتخاذ
تداب ÒالتيسسÒ
وإارسساء الثقة

مسضاهل عقب إسضتقباله هÓل إ◊ربي:

وزير إÿارجية إلنيجÒي ‘ زيارة إ ¤إ÷زإئر غدإ

قال إن Œنيد إŸوإرد إلدإخلية ضضرورة حتمية

دعا ﬁافظ بنك إ÷زإئر
ﬁم- - - - -د ل- - - - -وك- - - - -ال ،أإمسس،
ب - - -ا÷زإئ- - -ر إل- - -ب- - -ن- - -وك إ¤
«إل -ت -ج -ن -د وبشض -ك -ل ح -ازم»،
ب-ه-دف إسض-ت-ق-ط-اب إلسض-ي-ولة
إل -ن -ق -دي -ة إÎŸإك-م-ة خ-ارج
إل-ق-ن-وإت إل-ب-ن-ك-ية إلرسضمية
وت- -وج- -ي- -ه- -ه -ا ن -ح -و أإه -دإف
“وي-ل إ’ق-تصض-اد وت-ن-ويعه،
بحسضب ما علمت «وإج» لدى
مسضؤوول ‘ Úإلبنك إŸركزي.
وأاشصار لوكال خلل اجتماع عقده مع مسصÒي
ال -ب -ن -وك ‘ ،إاط -ار مشص -اورات دوري-ة وإاع-لم-ي-ة
Ÿن -ظ -وم -ة ال -ب-ن-ك-ي-ة واŸصص-رف-ي-ة ‘ ال-ب-لد ،أان
ال -ن -ظ -ام اŸصص -ر‘ م -ط -الب ،م -ن خ-لل أادوات-ه
ووسص -ائ -ل -ه اıت -ل -ف -ة ،ب -اسص -ت -ق-ط-اب أاي ادخ-ار
ود›ه ‘ القنوات البنكية الرسصمية وذلك بهدف
تقليصض السصيولة النقدية اŸتداولة’ ،سصيما غÒ
الرسصمية وإارسصاء الثقة مع الزبون اŸدخر ‘
إاطار علقة مصصرفية مهنية وآامنة.
وأاوضص- -ح ذات اŸسص- -ؤوول ،أان Œن- -ي- -د اŸوارد
اŸالية الداخلية تعت Èضصرورة حتمية ،خصصوصصا
‘ السصياق ا◊ا‹ الذي يتسصم بأاهداف التنمية
وال -ت -ن -وي -ع ال -ت-ي ي-دع-م-ه-ا ا’ق-تصص-اد م-ن خ-لل
ا’سصتثمار اŸنتج.
وأاب -رز ﬁاف -ظ ال -ب -نك اŸرك -زي ‘ ك -ل -م -ت-ه
خلل هذا ا’جتماع ،التي “حورت حول تطوير
ا’ندماج اŸا‹ ،الشصروط التي من خللها يجب
أان تطور اŸنظومة البنكية واŸصصرفية ﬂتلف
أادوات -ه -ا وإام -ك -ان -ات -ه -ا ب -غ -رضض حصص -ر ا’دخ -ار
الوطني من خلل تضصافر ا÷هود اŸصصرفية.
وذكر أان اإ’دماج اŸا‹ ،من خلل دعم أاوسصع
‡كن للقطاع اŸصصر‘ وسصياسصات جمع اŸوارد
لدى الفاعل Úا’قتصصادي Úواأ’سصر ،كان دائما
اŸب -دأا اŸوج -ه ال -ذي ي -دع -م عصص-رن-ة وت-ط-وي-ر
النظام البنكي و‰و ا’قتصصاد الوطني.
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الرامية إا ¤تنويع وتطوير ا’قتصصاد الوطني.
وأاوضصح قائل ،إان هذه اŸشصاركة متعددة
ا÷وانب يجب أان Œذب نظÒتها ‘ الكفاءة
ال-ع-م-ل-ي-ة ل-ل-ن-ظ-ام اŸصص-ر‘ واŸا‹ وال-ت-كيف
اŸسصتمر مع احتياجات العملء وقدرته على
ا’بتكار التكنولوجي.
كما أاشصار لوكال إا ¤أان التداب Òالتي دخلت
ح -ي -ز ال-ت-ن-ف-ي-ذ ت-دخ-ل ضص-م-ن ه-ذه اأ’ه-داف،
مشصÒا إا ¤حق كل مواطن ‘ اكتسصاب حسصاب
بنكي ،على النحو اÙدد ‘ تعليمة ديسصمÈ
 2012الصصادرة عن بنك ا÷زائر ،والتي –دد
اإ’جراء اŸتعلق بحق افتتاح حسصاب بنكي.
و” تعزيز هذا التوسصيع ‘ مرحلة ثانية
Ãوجب اŸادة  43من قانون اŸالية التكميلي
لعام  ،2015التي تسصمح بإادراج فاعل Úجدد
كمصصادر لتمويل أاوسصع من خلل جمع اإ’دخار
ال-وط-ن-ي وذلك ع Èت-ن-ف-ي-ذ ب-رن-ام-ج ا’م-ت-ث-ال
الضصريبي الطوعي،بحسصب ذات اŸسصؤوول.
وبحسصب ﬁافظ بنك ا÷زائر ،فإان النظام
البنكي مكلف بلعب «دور حاسصم» ‘ اتخاذ
ج -م -ي -ع ال -ت -داب Òال -تسص -ه -ي-ل-ي-ة وإارسص-اء ال-ث-ق-ة
اŸتبادلة.

ي - -ق - -وم وزي - -ر إلشض - -ؤوون إÿارج - -ي - -ة
ل-ن-ي-جÒي-ا ،ج-ي-وف-ري إأون-ييياما ،إبتدإء
من يوم إ÷معة ‘ ،زيارة رسضمية إ¤
إ÷زإئر تدوم ثÓثة أإيام ،بدعوة من
وزي -ر إلشض -ؤوون إÿارج -ي-ة ع-ب-د إل-ق-ادر
مسض -اه -ل ،ب -حسضب ب-ي-ان ل-وزإرة إلشض-ؤوون
إÿارجية.
أاوضصح ذات اŸصصدر ،أان هذه الزيارة ،التي
ت- - -ن- - -درج ‘ إاط- - -ار «ت- - -ع - -زي - -ز ال - -ع - -لق - -ات
اإ’سصÎاتيجية القائمة ب Úا÷زائر ونيجÒيا،
سص-تشص-ك-ل ف-رصص-ة ’سص-ت-ع-راضض ال-ت-عاون متعدد
اأ’شصكال ،كما سصتسصمح ببحث السصبل والوسصائل

الكفيلة بإاعطاء دفع جديد للعلقات القوية
وال -ك -ث -ي -ف -ة م -ث-ل-م-ا أاراد ل-ه-ا رئ-يسص-ا ال-دول-تÚ
ا÷زائ -ري -ة وال -ن -ي-جÒي-ة’ ،سص-ي-م-ا م-ن خ-لل
انعقاد الدورة  4للجنة العليا الثنائية للتعاون.
كما سصتسصمح هذه الزيارة ،التي تأاتي عشصية
انعقاد الدورة  30لندوة رؤوسصاء دول وحكومات
ا’–اد اإ’ف-ري-ق-ي ،ل-ل-وزي-ري-ن ب-ال-تشصاور حول
أاهم النقاط اŸدرجة ‘ جدول أاعمال هذه
الدورة وكذا حول القضصايا اإ’قليمية والدولية
ذات ا’هتمام اŸشصÎك’ ،سصيما الوضصع ‘
منطقة السصاحل ومكافحة اإ’رهاب وا÷رÁة
اŸنظمة التي تعا Êمنها هذه اŸنطقة».

’مة
إجتماع مكتب ›لسس إ أ

إاحالة  31سسؤوال على ا◊كومة وتأاجيل جلسسة األسسئلة الشسفوية
’مة ‘ إجتماعه،
قرر مكتب ›لسس إ أ
أإمسس ،ب -رئ -اسض-ة ع-ب-د إل-ق-ادر ب-ن صض-ال-ح،
إح - -ال - -ة  31سض - -ؤوإ’ ع - -ل- -ى إ◊ك- -وم- -ة
’سض- -ت- -ي- -ف- -ائ- -ه- -ا إلشض- -روط إل- -ق -ان -ون -ي -ة
’سض -ئ -ل-ة
إŸط -ل -وب -ة ،وت -أاج -ي -ل ج -لسض -ة إ أ
إلشض -ف -وي -ة إ›ÈŸة ،إل-ي-وم ،إ ¤ت-اري-خ
’حق ،بحسضب ما أإفاد به بيان للمجلسس.
جاء ‘ البيان ،أان اجتماع اŸكتب خصصصض
لدراسصة اأ’سصئلة الشصفوية والكتابية التي تقدم
بها اأ’عضصاء لعدد من القطاعات الوزارية،
وق -رر «إاح -ال-ة  16سص -ؤوا’ شص-ف-وي-ا و 15سصؤوا’
ك-ت-اب-ي-ا ع-ل-ى ا◊ك-وم-ة ’سص-ت-ي-ف-ائ-ه-ا الشصروط
القانونية اŸطلوبة».
ك -م-ا ق-رر اŸك-تب ت-أاج-ي-ل ج-لسص-ة اأ’سص-ئ-ل-ة
الشصفوية ا›ÈŸة اليوم اÿميسض إا ¤تاريخ
’حق ،يضصيف ذات اŸصصدر ،مشصÒا أانه ”
خلل هذا ا’جتماع ،دراسصة واŸوافقة أايضصا

على أاربع ( )4تعليمات –دد كيفيات تطبيق
النظام الداخلي Ûلسض اأ’مة.
تتعلق هذه التعليمات بتحديد آاليات تثبيت
حضص- -ور اأ’عضص- -اء أاشص- -غ -ال اÛلسض– ،دي -د
ك -ي -ف -ي -ات ت -ط -ب -ي-ق أاح-ك-ام ال-ن-ظ-ام ال-داخ-ل-ي
اŸتعلقة بواجب اŸشصاركة ‘ أاشصغال اللّجان
و‘ ا÷لسص- -ات ال- -ع- -ام -ة وك -ذا –دي -د شص -ك -ل
وﬁتوى ا÷ريدة الرسصمية Ÿناقشصات ›لسض
اأ’مة.
وتخصض التعليمة ا’أخÒة بتحديد الشصروط
الشص -ك -ل -ي -ة ل -ق-ب-ول ال-ت-ع-دي-لت ع-ل-ى مشص-اري-ع
واقÎاح -ات ال -ق -وان ‘ ÚاŸسص-ائ-ل اŸت-ع-ل-ق-ة
ب-ال-ت-ن-ظ-ي-م اÙل-ي وت-ه-ي-ئ-ة اإ’قليم والتقسصيم
اإ’قليمي.
‘ اأ’خ ،Òأافاد بيان اÛلسض أان اجتماع
اŸكتب قد سصبق بلقاء تشصاوري ل Íصصالح مع
رؤوسصاء اÛموعات الŸÈانية.

إنشضغا’ت طلبة إلعلوم إلطبية إŸقيمÚ

إانشساء ÷نة قطاعية مشسÎكة للمتابعة
كشض - -فت وزإرة إلصض - -ح- -ة وإلسض- -ك- -ان وإصضÓ- -ح
إŸسض -تشض -ف -ي -ات ،أإمسس ‘ ،ب-ي-ان ل-ه-ا ،ع-ن إنشض-اء ÷ن-ة
ق-ط-اع-ي-ة مشضÎك-ة م-ك-ل-ف-ة بإاعدإد ومتابعة تطبيق
خ -ارط -ة ط -ري -ق ت -خصس ك -ام -ل إ÷وإنب إŸرت -ب -ط -ة
بالتكوين ومسضتقبل طلبة إلعلوم إلطبية.
ي -ن -درج ت -نصص -يب ه -ذه ال -ل -ج-ن-ة «‘ إاط-ار
ال -ت -ك -ف -ل ب-انشص-غ-ا’ت ط-ل-ب-ة ال-ع-ل-وم ال-ط-ب-ي-ة
اŸقيم Úوتطبيق تداب Òدائمة» ،بالتشصاور
مع «كل القطاعات واأ’طراف اŸعنية».

وتضص -م ه -ذه ال -ل -ج -ن -ة شص -خصص -ي-ات ط-ب-ي-ة
م- -ع- -روف- -ة و‡ث- -ل Úع- -ن ﬂت -ل -ف ال -دوائ -ر
ال-وزاري-ة و‡ث-ل Úع-ن ط-ل-ب-ة ال-ع-ل-وم ال-ط-ب-ية
اŸقيم .Úوأاوضصح بيان الوزارة ،أان هذه اللجنة
التي سصيتم تنصصيبها ،صصباح يوم اأ’حد ،سصتمكن لكافة
اŸع -ن -ي Úم -ن «م-ت-اب-ع-ة ال-ت-ط-ب-ي-ق ال-ف-ع-ل-ي ل-ل-ت-دابÒ
اŸقررة ‘ إاطار التكفل بانشصغا’ت هؤو’ء الطلبة».
لط-ب-اء
ل -ل -ت-ذك ،Òف-إان ال-ت-نسص-ي-ق-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل -أ
اŸق- -ي- -م Úق- -ررت ،اأ’ح- -د ال- -ف- -ارط ،م- -واصص- -ل -ة

اإ’ضص -راب إا ¤غ -اي -ة ا’سص -ت -ج-اب-ة Ÿط-ال-ب-ه-م م-ن
طرف ا◊كومة ،متأاسصفة «لكون مطالب اŸقيمÚ
 ⁄يتم التكفل بها منذ عدة سصنوات ،رغم حركات
ا’حتجاج التي نظمت ‘  2011و.»2015
وسص -م -ح ال -ل -ق -اء ال -ذي ج -م -ع وزي -ر الصص-ح-ة
Ãم -ث -ل -ي اأ’ط -ب-اء اŸق-ي-م ،Úالسص-بت ال-ف-ارط،
ب- -ال- -ت- -وصص -ل إا ¤ات -ف -اق ح -ول ب -عضض اŸط -الب
اŸرفوعة إاليه ‘ ،ح ⁄ Úيتم التوافق حول
مطالب أاخرى ،خاصصة منها اÿدمة الوطنية،

لكونها ليسصت من صصلحيات وزارة الصصحة.
وÁارسض اأ’طباء اŸقيمون ‘ الوقت ا◊ا‹
ع- -ل- -ى مسص- -ت- -وى اŸؤوسصسص- -ات ا’سص- -تشص- -ف -ائ -ي -ة
ا÷ام-ع-ية  14اŸت-واج-دة ب-ال-و’ي-ات الشصمالية
وذلك نظرا ÿصصوصصية هذا السصلك من حيث
التكوين ويتم توظيفهم ‘ إاطار اÿدمة اŸدنية
بعد ا◊صصول على الشصهادة Ãناطق الهضصاب
ال- -ع- -ل- -ي- -ا وا÷ن -وب ل -ت -ع -ويضض ن -قصض اأ’ط -ب -اء
اıتصص ‘ Úهذه اŸناطق.
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لردنية ‘ طبعتها الثامنة
اللجنة اŸشسركة ا÷زائرية  -ا أ

يوسصفي :سصنعمل على ترقية العÓقات القتصصادية
إا ¤مسصتوى العÓقات السصياسصية اŸثالية

لسسÎاŒية الوطنية
لو ¤التي نظمها منتدى رؤوسساء اŸؤوسسسسات بشسكل مسستفيضض مضسام Úا إ
أاثار اÈÿاء ‘ الندوة ا أ
للطاقات اŸتجددة ‘ آافاق عام  ،2030علما أان ا÷زائر سسطرت برنا›ا واعدا على اŸدى الطويل لÓندماج السسريع ‘ التحول
الطاقوي ،كونها تتوفر على جميع اŸقومات واŸوارد التي Œعلها ترسسي –ول طاقويا ناجحا يسسمح لها بتطوير تنوعها الطاقوي
الذي لن يعتمد فقط على اŸوارد التقليدية وحدها بل بفضسل تطور التكنولوجيا سسيتم اسستغÓل الطاقة الشسمسسية والرياح
ومن ثم جعل الطاقة ‘ صسميم التنمية والتنويع القتصسادي ،و” تسسليط الضسوء على اÛمعات البÎولية ‘ قلب التحول
لمكانيات الكبÒة للجزائر من
الطاقوي ،حيث دعا اÈÿاء إا ¤التعجيل بتكريسض هذا التحول على أارضض الواقع واسستغÓل ا إ
أاجل تلبية الطلب اÙلي والتوجه نحو التصسدير.

فضضيلة بودريشش
“ت اŸراه- -ن- -ة ع- -ل- -ى ق- -ط -اع ال -ط -اق -ات
اŸت- -ج- -ددة ‘ اسس -ت -ح -داث الÌوة وم -ن -اصسب
الشسغل ‘ ظل التحؤل العاŸي ‘ هذا اÛال
وال -ذي ع -رف ت -ط -ؤرا ره -ي -ب -ا ب-ف-ع-ل ال-ت-ط-ؤر
التكنؤلؤجي وتبادل اÈÿات ب Úالدول ،على
اعتبار أان ›مع سسؤنطراك شسرع ‘ تبنى
التحؤل الطاقؤي وÁكن الؤقؤف على ذلك
ع Èالعديد من اŸؤؤشسرات نذكر من بينها
ب- -داي- -ة م- -ن ال- -تشس- -ج- -ي- -ع ع- -ل- -ى اسس- -ت- -ع- -م -ال
«جي.بي.أال» إا ¤غاية إانتاج الؤقؤد النظيف،
وŒربتها تكمن ‘ مشسروع حاسسي رمل الذي
ي -رت -ك -ز ع -ل -ى ال -ط -اق -ة الشس-مسس-ي-ة إا ¤ج-انب
2مشس- -اري- -ع أاخ -رى ” إاط Ó-ق -ه -ا ع -ن ط -ري -ق
الشسراكة بطاقة انتاجية تقدر ب 10ميغاواط
مع الشسريك «إايني» بالتعاون مع مركز البحث،
ح - -يث ت - -ب - -ل- -غ ال- -ق- -درات الشس- -مسس- -ي- -ة ن- -ح- -ؤ
1.6جيقاواط أاي ما يناهز 1مليار م Îمكعب
من الغاز مؤجه للتصسدير ‘ السسنة ،وبهدف
ت- -ع -م -ي -م الن -ت -اج ب -الشس -راك -ة ي -ح -م -ل ›م -ع
سس -ؤن-ط-راك إاسسÎاŒي-ة ت-تضس-م-ن ال-ع-دي-د م-ن
األهداف.

ولد قدور :حديث مع الشصركاء
عن التحول الطاقوي
اع - -ت Èع - -ب- -د اŸؤؤم- -ن ول- -د ق- -دور خÓ- -ل
مشساركته ‘ اŸائدة اŸسستديرة التي نظمها
منتدى رؤوسساء اŸؤؤسسسسات خÓل ندوته حؤل
«السسÎاŒية الؤطنية للطاقات اŸتجددة إا¤
غاية آافاق  ،»2030أان السسÎاŒية ا÷ديدة
للمجمع ا÷زائري الرائد إافريقيا اŸسسطرة
إا ¤غ- -اي- -ة ع- -ام  2030سس-ي-ت-ح-دث-ؤن ف-يها مع
الشس- -رك- -اء ع- -ن ال -ت -ح -ؤل ال -ط -اق -ؤي و–ؤي -ل
التكنؤلؤجيا واŸعلؤمات ‘ ›ال الطاقات
اŸتجددة ،ويرى ولد قدور فيما يتعلق بجؤهر
التحؤل الطاقؤي ..كيفية Œسسيده على أارضس

الؤاقع والذهاب إاليه ،واعÎف قائ Óبأانهم ل
يبحثؤن عن جذب مسستثمرين ‘ ›ال الغاز
بقدر ما يبحثؤن عن حلؤل إاندماجÃ ،عنى
أان-ه-م ي-رون اقÎاح مشس-اري-ع ن-اج-ح-ة ب-ال-نسس-ب-ة
للشسركاء وتطؤير نشساط ،وأاكد الرئيسس اŸدير
العام لسسؤنطراك أان اÛمع طؤر نشساطه ‘
›ال ال -ط -اق -ة الشس -مسس -ي -ة م -ن-ذ ال-ع-دي-د م-ن
السسنؤات.
ووق -ف ع-ل-ى اه-ت-م-ام الشس-ريك «سس-ت-ات-ؤي-ل»
للعؤدة إا ¤أاحد ا◊قؤل الغازية ،لكنه أاوضسح
إان ا◊قل إاذا ” تطؤيره ينبغي تطؤير جانب
اسستغÓل الطاقة الشسمسسية أاي وجؤد إادماج
شسامل لهذا اŸشسروع.
أام - -ا ج - -ؤل - -ي - -ان ب - -ؤج - -ي رئ - -يسس «ت- -ؤت- -ال
صسؤلر»الفرنسسية ⁄ ،يخف بأانهم يحرصسؤن
ع -ل -ى ال -ؤصس-ؤل إا ¤م-ا أاط-ل-ق ع-ل-ي-ه ب-ال-ط-اق-ة
اŸسسؤؤولة أاو النظيفة ،ومع –سس Úالفعالية
الطاقؤية ،لذا ” اسستحداث شسعبة أاخرى من
الطاقات اŸتجددة واŸتمثلة اسستخراج الغاز
من الطاقات اŸتجددة ،ويعتقد أان الطاقة
اŸتجددة تعرف ‰ؤ قؤيا وتطؤرا ‘ العا،⁄
ح -يث ق-ف-ز ع-دد ال-ع-م-ال ال-ذي-ن يشس-ت-غ-ل-ؤن ‘
›ال ال -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة ن -ح -ؤ 10مÓيÚ
عام ،Óو–دث عن القدرات اإلنتاجية التي
تضس -خ -ه -ا «ت-ؤت-ال صس-ؤلر» .وق-ال أان الشس-راك-ة
التي تربطهم مع سسؤنطراك مهمة وتاريخية.

سصوناطراك بقدرات هائلة
‘ نظر الشصريك «إايني»
‘ ح« Úلؤكا كؤنسسنتينؤ» نائب رئيسس «إايني
ل -ل-ت-ح-ؤل ال-ط-اق-ؤي» وي-ع-د اÛم-ع الي-ط-ا‹
الرائد ،حيث صسرح قائ Óبأان «إايني» ليسس
ج -دي -دا ‘ ›ال ال -ط -اق -ات اŸت -ج-ددة لن-ه
ينشسط ‘ هذا اÛال منذ نحؤ 40عاما أاي
م -ن -ذ  ،1980ح -يث ف -ت -ح مصس -ن -ع لسس -ت -خ -راج
الطاقة من الرياج ومنذ 35سسنة طرح منتؤج
اللؤحات الشسمسسية واليؤم بنؤعية جيدة ‘ ظل

وزير الطاقة يؤوكد:

اŸن -افسس -ة األسس -ي -اوي-ة الشس-رسس-ة ،ح-يث “ك-ن
إاي-ن-ي ال-رائ-د م-ن ال-ت-ؤاج-د ب-إاف-ري-ق-ي-ا وإاق-ام-ة
العديد من اŸصسانع منذ الثمانينات وكذا ‘
الصس Úواليؤم يطؤر كثÒا من منتؤجه ‘ ،ظل
تطؤر العديد من التكنؤلؤجيات.
وبخصسؤصس شسراكته مع ›مع سسؤناطراك
وصس- -ف ذات اŸت- -ح- -دث اÛم- -ع ال -ط -اق -ؤي
ا÷زائ -ري سس -ؤن -ط-راك ب-ال-ف-اع-ل واإلي-ج-اب-ي
وفؤق ذلك يتمتع بقدرات هائلة ،حيث –دث
عن إابرامهم لتفاق منذ شسهر من أاجل تقليصس
الفاتؤرة واقتصساد الغاز وبالتا‹ التؤجه من ثم
ن -ح-ؤ ال-تصس-دي-ر ،إا ¤ج-انب ال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ث-اÊ
أاكسسيد الكربؤن أاي اŸسساهمة ‘ اÙافظة
على البيئة ،مبديا بأانهم يقاسسمؤن سسؤنطراك
ذات الرؤوية ،واŸشسروع األول ينتظر منه إانتاج
10ميغاواط حيث يؤجد أا‚ز اŸشسروع بنسسبة
50ب-اŸائ-ة ي-ت-ؤق-ع أان ت-ن-ت-ه-ي أاشس-غ-ال-ه ويصس-ب-ح
جاهزا ‘ شسهر جؤان أاو جؤيلية اŸقبل بهدف
ضسخ الطاقة ıتلف ا◊قؤل ويعد ‰ؤذج كان
يسستعمل ‘ ا◊قؤل التي تتؤاجد بها إايني
وسسؤنطراك ،إا ¤جانب ا Èıالذي سسيتم
فيه Œريب التكنؤلؤجيا مع سسؤنطراك على
مسستؤى ا◊قؤل حيث سستتم اŸراقبة وŒريب
أانظمة الرقابة ،متؤقعا أان يصسبح هذا اÈı
نظاما مفتؤحا يتؤفر على جميع تكنؤلؤجيات
الطاقات اŸتجددة وسسيكؤن Ãثابة اŸركز
اŸف -ت -ؤح ل -ل -ج -ام -ع-ي Úواıتصس› ‘ Úال
الطاقة.
‘ ح Úبرينؤ ‡ثل عن مؤؤسسسسة «أا‚ي
أافريك» التي تتؤاجد ع 60 Èدولة ‘ العا،⁄
–دث ع -ن Œرب -ت -ه -م ع -ل -ى صس -ع -ي -د ت -ن -ؤي -ع
الطاقات اŸتجددة وتلبية رغبات الزبائن ،من
خÓل تنؤيع اŸنتجات من كهرباء وغاز من
الطاقة اŸتجددة.ومن أاهم اÙاور الكÈى
ال- -ت- -ي سس- -ؤف ي- -ت- -م تشس- -ري- -ح- -ه- -ا ‘ اŸؤائ -د
اŸسستديرة التي سسؤف تعقد إا ¤غاية يؤم
ا÷معة ،أاي على مدار ثÓثة أايام كاملة ،نذكر
الطاقة اŸتجددة إاسسÎاŒية لللعب ‘ ملعب
الكبار ،ووضسعية ومؤقعه القدرات الؤطنية ‘
الطاقات اŸتجددة.

خيار الطاقات اŸتجددة ل رجعة
اسسÎجاع اÙروقات من ا◊قول النفطية بلغ  400مليار طن معادل للبÎول
اع -ت Èمصس -ط -ف -ى ق -ي -ت -و Êأان ال -ت-ح-ول
ال-ط-اق-وي ي-ع-د رك-ي-زة ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-ل-ت-طور
الق -تصس -ادي والج -ت -م -اع -ي ،وشس-دد ع-ل-ى
ضسرورة أان يضسمن هذا النتقال التنمية
القتصسادية للجزائر ومن ثم السس Òنحو
ال-ت-ح-رر ال-ت-دري-ج-ي م-ن ال-ت-ب-ع-ي-ة ل-ق-طاع
اÙروقات ،و–دث عن القدرات الكبÒة
ل- -ل- -ج- -زائ- -ر والÈن- -ام- -ج ا◊ك- -وم- -ي ال -ذي
يكتسسي أاهمية ،واصسفا النتقال الطاقوي
والشس- -روع ‘ إارسس- -اء مشس- -اري- -ع ل- -ل- -ط -اق -ات
اŸتجددة باÿيار الذي ل رجعة فيه.

فضضيلة بودريشش
ق -دم وزي -ر ال -ط -اق-ة خÓ-ل اف-ت-ت-اح-ه ل-ل-ن-دوة
األو ¤التي نظمها منتدى رؤوسساء اŸؤؤسسسسات
حؤل «السسÎاŒية الؤطنية للطاقات اŸتجددة
إا ¤غاية عام  ،»2030أان ا÷زائر تتبنى التحؤل
الطاقؤي كبلد منتج ومصسدر للمحروقات ،أاي
اŸؤرد ال-ب-اط-ن-ي ال-ذي سس-ي-ط-ر ع-ل-ى اق-تصس-ادها
Ÿدة طؤيلة ،وكذا على ‰ؤذجها الطاقؤي ،ودعا
‘ ن- - -فسس ال- - -ؤقت إا ¤ضس- - -رورة ب- - -ذل ا÷ه- - -ؤد
للمشساركة ‘ ›ال إارسساء الطاقات اŸتجددة.
وقال الؤزير أان هذا التصسؤر الذي ولد ‘
أاوروب-ا ال-غ-رب-ي-ة وي-ت-ف-اسس-م-ه م-ع-ه-م ،ل ي-نبغي أان
يجسسد صسؤرة طبق األصسل كؤن ا÷زائر –تاج
إا‰ ¤ؤذج خاصس بها ،يضسمن الؤفرة الطاقؤية
ويحافظ على البيئة ،وحسسم قيطؤ ‘ Êمسسأالة
النتقال الطاقؤي حيث قال أان خيار الطاقات
اŸت -ج -ددة ل رج -ع -ة ف -ي -ه ،ع -ل -م -ا أان الÈن-ام-ج
ا◊كؤمي “ت اŸصسادقة عليه ‘ عام 2011

ووضس- - -ع ح- - -ي- - -ز ال - -ت - -ط - -ب - -ي - -ق ع - -ام 2015لبلؤغ
22.00ميغاواط من الكهرباء من مصسدر متجدد
خاصسة من اŸصسدر الشسمسسي على اŸدى البعيد،
ويسس -م-ح الÈن-ام-ج ال-ط-اق-ؤي ال-ن-اشس-ئ ب-اق-تصس-اد
300مليار م Îمكعب من الغاز حسسيما كشسف عنه
الؤزير ،أاي ما Áثل  7أاو 8سسنؤات من السستهÓك
الؤطني ا◊ا‹ للغاز.
وب -خصس -ؤصس الÈن -ام -ج ال -ؤط -ن -ي ل -ل -ط -اق-ات
اŸتجددة صسرح الؤزير بأانه يرتكز على الفعالية
الطاقؤية ،ومن أاجل ‚اح هذا الÈنامج وضسعت
الدولة صسندوقا ،ولتمؤيل الطاقة Áر ذلك عÈ
صسندوق دعم الطاقة ،حيث يعكف حاليا على
ت - -ه- -ي- -ئ- -ة اإلط- -ار ال- -ق- -ان- -ؤ ÊواŸؤؤسسسس إل‚از
ﬁطات للطاقة الشسمسسية بطاقة انتاجية تناهز
400ميغاواط ،علما أان اŸركب الغازي رقان يعد
إاضسافة غازية ،باإلضسافة إا ¤أان إانتاج تقنتؤرين

ي -رت -ف -ع وا÷زائ -ر ل -ه -ا اح -ت -ي -اط -ات م-ن خÓ-ل
اسسÎجاع اÙروقات من ا◊قؤل النفطية بنحؤ
400مليار طن معادل بÎول ما Áثل نصسف الغاز
ال - -ط- -ب- -ي- -ع- -ي ،وأان- -ت- -جت ‘ السس- -ن- -ؤات الخÒة
150م- -ل- -ي -ؤن ط -ن م -ع -ادل ل -ل -بÎول م -ن ب -ي -ن -ه -ا
100مليؤن طن معادلة للبÎول ” تصسديرها.
يذكر أان برنامج الطاقات اŸتجددة يحظى
بأاهمية ‘ برنامج ا◊كؤمة وذكر وزير الطاقة
بأانه يجسسد المن الطاقؤي والحتياطات على
اŸدى ال- -ط- -ؤي- -ل وت -ن -ؤي -ع اŸؤارد ال -ط -اق -ؤي -ة،
و–دث ال- - -ؤزي - -ر ع - -ن ال - -ؤضس - -ع ا◊ا‹ ورؤوي - -ة
لعشسريت ÚاŸقبلت ،Úو ⁄يخف بأان عمل كبÒ
ينتظر ا÷زائر لÓنتقال بالقدرات من اسستغÓل
مثل هذه الÌوات من الحتياطات ،وألن اŸؤارد
ع Òالتقليدية للمحروقات تسسمح بتغطية الطلب
اÙلي الطاقؤي على اŸدى البعيد.
وبدا الؤزير حريصسا على ضسروة Œسسيد هذا
التحؤل الذي دون شسك سسينعكسس على التطؤر
الصسناعي والقتصسادي ا÷زائري حيث أاشسار إا¤
أان ا÷زائر عرفت التحؤل الطاقؤي الول ‘
ال- -فÎة اŸم- -ت- -دة م- -ا ب Úسس- -ن- -ؤات 1960و1970
ب - -فضس - -ل ت- -ط- -ؤر م- -ؤارد اÙروق- -ات وصس- -ارت
تسستعمل الغاز والكهرباء بدل ا◊طب والفحم،
ويرى بانه غن طريق التجنيد لÌوات الطاقات
اŸتجددة Áكن النجاح ‘ النتقال الطاقؤي،
والذي يتطلب ضسمان على اŸدى الطؤيل تغطية
ا◊اج-ي-ات ال-ط-اق-ؤي-ة ال-ؤط-ن-ي-ة ل-ل-ب-لد ،واعتباره
ع -ام -ل ل -ل -ت -ط-ؤي-ر الصس-ن-اع-ي وت-ن-ؤي-ع الق-تصس-اد
ال- -ؤط- -ن- -ي ،وال- -ه- -دف Úحسسب ت- -ق- -دي- -ر ال -ؤزي -ر
يسساهمان ‘ التنمية اŸسستدامة للجزائر ‘ ظل
السستقÓل الطاقؤي.

تكللت أاشسغال الطبعة الثامنة للجنة
لردن - -ي - -ة،
اŸشسÎك- - -ة ا÷زائ- - -ري- - -ة  -ا أ
ب- -ت- -وق -ي -ع ع -دة ات -ف -اق -ي -ات ‘ ﬂت -ل -ف
اÛالت ،لسس -ي -م -ا م -ن -ه -ا الق-تصس-ادي-ة،
ل -ع -ل أاب -رزه-ا ،وف-ق م-ا اأع-ل-ن ع-ن-ه وزي-ر
الصس -ن -اع -ة واŸن -اج -م ي -وسس -ف ي -وسس-ف-ي،
م -ذك-رة ت-ف-اه-م ت-خصض ت-ب-ادل اÈÿات
ف- -ي- -م -ا ي -خصض إا‚از وت -ه -ي -ئ -ة اŸن -اط -ق
الصس -ن -اع -ي -ة ل Ó-سس -ت-ف-ادة م-ن ال-ت-ج-رب-ة
لردنية ‘ العقار الصسناعي.
ا أ

فريال بوشضوية
تصضوير :فواز بوطارن
أاكد ،أامسس ،وزير الصسناعة واŸناجم ‘
كلمة أالقاها ،لدى ترؤوسسه ،مناصسفة مع الؤزير
األرد Êللتجارة والصسناعة والتمؤين للمملكة
األردن -ي -ة ال-ه-اشس-م-ي-ة ي-ع-رب ال-قضس-اة ،أاشس-غ-ال
ال -ل -ج -ن-ة اŸشسÎك-ة ا÷زائ-ري-ة -األردن-ي-ة ،أان
األشس -غ -ال “ي -زت ب -ع -رضس حصس -ي -ل -ة ال-ت-ع-اون
الق- - -تصس- - -ادي وال- - -ت- - -ج- - -اري
والسس -ت -ث -م -اري ب Úال-ب-ل-دي-ن،
وت- - -ؤصس- - -ل ال - -ط - -رف Úا ¤ان
التبادل التجاري  ⁄يرق ا¤
مسستؤى العÓقات.
ومن اجل تدارك الؤضسع،
” الت - -ف - -اق ،وف - -ق م - -ا اأك- -د
ي- -ؤسس- -ف- -ي ‘ ل -ق -اء صس -ح -ف -ي
م- -ق -تضسب نشس -ط -ه م -ع ن -ظÒه
األرد ،Êعقب اختتام اشسغال الجتماع ،بعد
ظ- -ه- -ر امسس ،ب- -ف -ن -دق اŸدار ،ع -ل -ى ب -ر›ة
لقاءات ب Úرجال أاعمال البلدين ،ا ¤جانب
ت -ن -ظ -ي -م م -ع -ارضس ،م -ؤازاة م -ع دع -م اإلط -ار
القانؤ ،Êلفتا ا ¤تؤقيع مذكرة تفاهم ‘
›ال الصسناعة والسستثمار ،وذلك ‘ ›ال
اŸدن الصس -ن -اع -ي -ة أاو م -ا ي -ع -رف ب -اŸن -اط-ق
الصسناعية ،لÓسستفادة من التجربة األردنية ‘
العقار.
إا ¤ذلك ” ،الت- - -ف- - -اق ع - -ل - -ى ان ت - -خصس
مشس - -اري - -ع الشس - -راك - -ة اŸؤؤسسسس - -ات الصس- -غÒة
واŸتؤسسطة ،كما ” تؤقيع بروتؤكؤل تعاون
لÓسستثمار ،ا ¤جانب تؤقيع اتفاقية تخصس
اŸنشس -آات ال -ق -اع-دي-ة ي-ع-ؤل
عليها ‘ بعث ا◊يؤية ‘
›ال النقل.
ك- - -م- - -ا وق - -عت ا÷زائ - -ر
واألردن على اتفاقيت‘ Ú
›ال الشسباب وكذا اÛال
الثقا‘ ،على ان “تد كل
الت-ف-اق-ي-ات ل-لفÎة اŸمتدة
ب 2018 Úو .2020واسستنادا
ا ¤ت - -ؤضس- -ي- -ح- -ات ال- -ؤزي- -ر
يؤسسفي ،فقد ” حصسر ›الت التعاون بÚ
البلدين ،ذكر منها الطاقة والتعليم والعمران
والصسحة والشسؤؤون الدينية وا◊ماية اŸدنية.
ف -ي -م -ا اع -ت Èال -ؤزي -ر األرد ‘ Êالسس -ي -اق ،إان
الجتماع أارسسى جسسؤرا لبناء عÓقات متينة
‘ كل اÛالت ،مؤؤسسسسا لشسراكة حقيقية بÚ
ا÷زائر واألردن.
وقبل ذلك ،أاكد يؤسسفي أان الجتماع سسمح
بتقييم ما ” إا‚ازه ‘ ›ال التعاون بÚ
البلدين ،وما ” القيام به ‘ سسبيل النهؤضس
ب -ال -ت -ع-اون الق-تصس-ادي ،لف-ت-ا ا ¤ان ت-ق-اسس-م
رئاسسة الجتماع يأاتي ‘ ظرف خاصس “ر به
اŸن -ط -ق -ة ،وال -ع Ó-ق -ات ت -ف-رضس اŸزي-د م-ن
ال- -ت -ك -ات -ف .وذك -ر أان ال -ع Ó-ق -ات ا÷زائ -ري -ة
األردن- -ي -ة ت -ت -م -ي -ز ب -ا÷ؤدة ال -ع -ال -ي -ة ،ن -ظ -را
ل Ó- -حÎام اŸت - -ب - -ادل وذلك –ت ق - -ي - -ادت- -ي

البلدين ،مؤؤكدا أان الؤجؤد األرد Êتكريسس
لسس ّ-ن -ة ا◊ؤار وم -ن شس -أان -ه إاع -ط-اء م-زي-د م-ن
الدفع للتعاون ‘ ﬂتلف اŸيادين ،لسسيما
وان ك- -ل ع- -ؤام- -ل ال- -ن -ج -اح م -ت -ؤف -رة لÎق -ي -ة
العÓقات القتصسادية ا ¤مسستؤى «العÓقات
السسياسسية اŸثالية».
و ⁄يغفل اإلشسارة ا ¤اآلليات اإلجرائية
وال-ق-ان-ؤن-ي-ة وال-ف-ن-ي-ة وت-أاط Òوتعزيز التعاون،
مثمنا اŸبادرات التي قام بها اŸسستثمرون،
وأاثبتؤا أان ا÷زائر وجهة اسستثمارية واعدة.
ب- -دوره وصس- -ف ال- -ؤزي- -ر ي- -ع- -رب ال- -قضس -اة،
ال- -عÓ- -ق- -ات ب Úا÷زائ- -ر واألردن ب -اŸت -ي -ن -ة
سس -ي -اسس -ي -ا واق -تصس -ادي -ا واج-ت-م-اع-ي-ا ‘ ك-اف-ة
اÛالت ،م -ؤؤك -دا ان ع -دم اج -ت-م-اع ال-ل-ج-ن-ة
اŸشسÎكة على مدار عقد كامل من الزمن⁄ ،
Áنع اللقاءات والزيارات ،وجزم ‘ السسياق
بأان اللقاء «يؤؤدي ،دون أادنى شسك ،من خÓل
روح التعاون والشسراكة ا◊قيقية ا« ¤تفعيل
وتعظيم العÓقات».
واعت Èإاقامة مشساريع اسستثمارية با÷زائر،
بينها مصسانع أادوية تؤظف ما ل يقل عن 2500
جزائري ،أاي بنفسس تعداد
ال- -ع- -م- -ال ‘ اŸصس -ن -ع األم،
م- -كسس- -ب- -ا وم -ؤؤشس -را ج -ي -دا.
وجدد التأاكيد أان العÓقات
الق -تصس -ادي-ة دون ال-ط-م-ؤح،
مسستندا ‘ ذلك ا ¤حجم
التبادل التجاري الذي يراوح
 200م- -ل- -ي- -ؤن دولر ،رغ -م
ف-رصس ال-ت-ك-امل القتصسادي
ا◊قيقية ‘ عدة قطاعات،
ع- -ل -ى غ -رار اÿدم -ات والصس -ح -ة وال -ت -ع -ل -ي -م
والصسناعة .واعت ÈالÎكيز على الفرصس التي
ت -ؤف -ره -ا ا÷زائ -ر واألردن ضس -روري ،م -ؤؤك-دا
الرغبة ‘ تؤاجد حقيقي ‘ السسؤق الفريقية
من خÓل إاقامة شسراكة قؤية مع ا÷زائر.
من جانبه ذكر عضسؤ الؤفد األرد ،Êجملة
من التؤصسيات تخصس اجتماعات ÷ان النقل
ال - -ب - -ح - -ري وا÷ؤي وال - -فÓ- -ح- -ة ‘ غضس- -ؤن
السسداسسي األول من السسنة ا÷ارية ،لعل أابرز
اŸشس -اري -ع إاق -ام -ة ت-ؤأام-ة ب Úم-ي-ن-اءي ع-ن-اب-ة
والعقبة.
‘ السس -ي -اق ،اع -ت Èع -ب -د اÛي -د خ-ب-زي،
عضسؤ الؤفد ا÷زائري مكلف Ãتابعة اŸلف،
أان ق- -اع -دة  ٪51/49مشس-ج-عة
على السستثمار وليسست عائقا
ب -أاي ح -ال م -ن األح -ؤال .ك-م-ا
راف -ع ل -ف -رصس السس -ت -ث -م-ار ‘
ا÷زائر.
تتمثل التفاقيات اŸؤقعة،
‘ بروتؤكؤل تعاون ‘ ›ال
السستثمار ب Úالؤكالة الؤطنية
ل - -ت - -ط - -ؤي - -ر السس- -ت- -ث- -م- -ارات
ا÷زائرية وهيئة السستثمار باألردن ،ومذكرة
ت -ف -اه -م ل -ل -ت -ع-اون وت-ب-ادل اÈÿات ‘ ›ال
تهيئة وإا‚از اŸناطق الصسناعية ب Úالؤكالة
الؤطنية للؤسساطة والضسبط العقاري با÷زائر
وشس -رك -ة اŸدن الصس -ن -اع -ي-ة األردن-ي-ة ،تسس-م-ح
ب -السس-ت-ف-ادة م-ن ال-ت-ج-رب-ة األردن-ي-ة ‘ ›ال
ال -ع -ق -ار الصس -ن -اع-ي .و” الت-ف-اق ع-ل-ى وضس-ع
ب- -رن- -ام- -ج ت- -ن- -ف- -ي -ذي ‘ ›ال اŸؤاصس -ف -ات
والتقييسس مع منح األولؤية للشسراكة ‘ ›ال
اŸؤؤسسسس -ات الصس -غÒة واŸت -ؤسس -ط -ة ،م -ذك -رة
تفاهم ‘ ›ال اŸنشسآات القاعدية من طرق
وجسسؤر ،ا ¤جانب مذكرة تفاهم ‘ ›الت
حماية اŸسستهلك وقمع الغشس ومراقبة السسلع
واÿدم- -ات ب Úال -ب -ل -دي -ن ،وك -ذا ب -روت -ؤك -ؤل
التعاون الفني حؤل ترقية التجارة اÿارجية
ب Úالؤكالة الؤطنية لÎقية التجارة اÿارجية
ا÷زائرية وهيئة السستثمار األردنية.

يعرب :فرصص حقيقية
للتكامل القتصصادي
‘ الصصناعة ،اÿدمات،
الصصحة والتعليم

توقيع عدة اتفاقيات
أابرزها تخصص تبادل
اÈÿات إل‚از وتهيئة
اŸناطق الصصناعية
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يشسرف عليه وزير الداخلية ويحضسره عدد أاعضساء من ا◊كومة

لقاء وطني توجيهي لرؤوسساء اÛالسس الولئية والبلدية اليوم
“ديد سساعات العمل القانونية للبلديات وفتحها خلل أايام العطل
يحتضسن اŸركز الدو‹ للمؤو“رات عبد اللطيف رحال اليوم ،فعاليات اللقاء الوطني التوجيهي لرؤوسسا اÛالسض الشسعبية
الو’ئية والبلدية –ت إاشسراف وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي الذي سسيكون مرفقا
’دارية واŸرافق العامة وكذا
بعدد من أاعضساء ا◊كومة ،حيث يرتقب معا÷ة ملف تسسريع مسسار عصسرنة اŸصسالح ا إ
’سسÎاتيجية اŸتعلقة بالتنمية اÙلية اŸسستدامة.
ا إ
اللقاء سصيكون فرصصة للحث على مواصصلة
–سص Úأاداء اŸصص -ال -ح اإ’داري -ة وعصص -رن-ت-ه-ا،
خاصصة بعد تفعيل اıطط الوطني لتبسصيط
اإ’ج- - -راءات اإ’داري- - -ة سص- - -ن - -ة  ،2014وال- -ت- -ي
صص -اح -ب-ت-ه-ا ع-دة إا‚ازات أاه-م-ه-ا رق-م-ن-ة ك-ل
ال-ب-ل-دي-ات وم-ل-ح-ق-ات-ه-ا ب-أان-ظ-م-ة م-ع-ل-وم-ات-ي-ة
حديثة ،كما قامت وزارة الداخلية بتجسصيد
عدة مشصاريع هامة ‘ ›ال عصصرنة اŸرفق
ال -ع -ام ب -اسص -ت -ع -م -ال ال -وسص -ائ-ل ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة
ا◊دي -ث -ة ،وم -ن ب Úأاه -م اإ’‚ازات ،رق -م -ن-ة
جميع سصجÓت ا◊الة اŸدنية على اŸسصتوى
الوطني وإاحداث السصجل الوطني اآ’‹ للحالة
اŸدن -ي -ة ورب -ط ك -ل ال -ب -ل -دي -ات وم-ل-ح-ق-ات-ه-ا
اإ’دارية وكذا البعثات الدبلوماسصية والدوائر
القنصصلية به.
كما ” إادراج خدمات جديدة ع Èا’نÎنت
“ك -ن ط -ال -ب -ي ج -واز السص -ف-ر ال-ب-ي-ومÎي م-ن
متابعة مراحل معا÷ة ملفاتهم ومتابعة طلب
ب- -ط- -اق -ة ال -ت -ع -ري -ف ال -وط -ن -ي -ة ال -ب -ي -ومÎي -ة
ا’لكÎونية وطلب شصهادة اŸيÓد رقم 12خ
ب -اإ’ضص -اف -ة خ -دم -ة ج -دي -دة ” اسص -ت-ح-داث-ه-ا
Ãناسصبة ا’نتخابات اÙلية ليوم  23نوفمÈ
 2017وه-ي م-ع-اي-ن-ة ال-ق-وائ-م ا’ن-ت-خابية عÈ
ا’نÎن -يت ،وأاصص -ب-ح اسص-ت-خ-راج وث-ائ-ق ك-ج-واز
السصفر وبطاقة التعريف ورخصصة السصياقة ’
يسصتغرق أاك Ìمن اسصبوع بعدما كانت العملية
‘ اŸاضصي تتطلب عدة شصهور قد تصصل ‘
بعضض اأ’حيان إا ¤سصنة كاملة.
إاج- -راءات سص- -م- -حت ب- -تسص- -ري- -ع اÿدم- -ات
و–سصينها والتقليل من البÒوقراطية وتكملة
لهذه اÿطوات التي كان لها آاثار إايجابية على

مسص- -ت -وى اإ’دارات واŸراف -ق ال -ع -ام -ة ،ح -يث
أاصصبح ‘ اإ’مكان طلب وثائق هامة دون تكبد
ع -ن -اء ال -ت -ن -ق -ل م-ن خÓ-ل ب-واب-ات ال-كÎون-ي-ة
وف -رت -ه-ا وزارة ال-داخ-ل-ي-ة ك-ب-ط-اق-ة ال-ت-ع-ري-ف
ال-وط-ن-ي-ة ال-ب-ي-ومÎي-ة ،ك-م-ا ي-ت-يسص-ر حاليا ،يتم
ال -ت -ف -ك Òح -ال -ي -ا ‘ “دي -د سص -اع -ات ال -ع-م-ل
القانونية للبلديات وفتحها خÓل أايام العطل.
وتكمن أاهمية جمع اŸنتخب ÚاÙلي‘ Ú
مسصتهل عهدتهم ا’نتخابية ا÷ديدة ‘ ،توحيد
ج -ه -وده -م وŒن -ي -ده -م ‘ إاط -ار تسص -ري-ع مسص-ار
عصصرنة اŸصصالح اإ’دارية واŸرافق العامة الذي
ب- -اشص- -رت -ه ا◊ك -وم -ة ق -ب -ل  4سص-ن-وات وت-ف-ع-يل
اإ’سصÎات -ي -ج -ي -ة اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة
اŸسصتدامة ‘ ظل التوجه ا’قتصصادي ا÷ديد
واإ’طار القانو ÊاŸرافق له.

والتحدي ا÷ديد الذي تسصعى السصلطات
العمومية لرفعه ،وسصبق لوزير الداخلية أان أاكد
ع- -ل- -ى أاه -م -ي -ت -ه خ Ó-ل اإ’ع Ó-ن ع -ن ن -ت -ائ -ج
ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ات اÙل- -ي -ة ه -و Œسص -ي -د م -ب -دأا
الÓمركزية ‘ تسصي Òالبلديات الذي كرسصه
الدسصتور اŸعدل سصنة  ،2016وتفعيل الوظيفية
ا’ق-تصص-ادي-ة ل-ل-ب-ل-دي-ة ‘ إاط-ار اإ’سصÎات-ي-ج-ية
اŸتعلقة بالتنمية اÙلية اŸسصتدامة.
وسصيجد اŸنتخبون ا÷دد ‘ ،هذا الشصأان،
إاط -ارا ق -ان -ون -ي -ا داع -م -ا ل-روح اŸب-ادرة وق-وة
ا’قÎاح وللدÁقراطية التشصاركية ،من خÓل
مشصروع القانون اÿاصض با÷ماعات اÙلية
ال -ذي ه -و ق -ي -د اإ’ع -داد ع-ل-ى مسص-ت-وى وزارة
الداخلية والذي هو نتيجة مقÎحات قدمتها
ال- -و’ي- -ات م -ن خ Ó-ل ›م -وع -ات ت -ف -ك” Ò
تنصصيبها لهذا الغرضض ،وسصيعاد فتح مشصاورات
واسصعة مع ﬂتلف اأ’طراف التي لها عÓقة
بالبلدية إ’ثرائه.
ويهدف هذا النصض القانو Êإا« ¤تعميق»
ال Ó-م -رك -زي -ة وت-وسص-ي-ع صصÓ-ح-ي-ات اÛالسض
اŸنتخبة بهدف “ك Úالبلديات من –قيق
التنمية اÙلية والتكفل بانشصغا’ت اŸواطن،
ك -م -ا سص -يضص -م-ن ال-ق-ي-م ال-دسص-ت-وري-ة ا÷دي-دة،
ومنها تعزيز دور ا÷ماعات اÙلية وترقية
الدÁقراطية التشصاركية وكذا ترسصيخ مبادئ
ا◊كامة اÙلية وتفعيل الدور ا’قتصصادي
ا÷دي -د ل -ل-ب-ل-دي-ة ب-اإ’ضص-اف-ة إا ¤إاق-رار ن-ظ-ام
جديد للجباية اÙلية.

بدوي  :الدولة لن تتخلى عن أافراد ا◊رسس البلدي

ج -دد وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة
وال -ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ،ن-ور ال-دي-ن ب-دوي ،اأمسض
با÷زائر العاصصمة ،التاأكيد على اأن الدولة «لن
تتخلى عن كل من وقف اإ ¤جانبها ‘ ا’أوقات
الصص -ع -ب -ة ’ ،سص -ي-م-ا اŸق-اوم Úواأف-راد ا◊رسض
البلدي» .وقال بدوي خÓل تفقده الفرع البلدي
◊ي بن طلحة ‘ اإطار ا’حتفال باليوم الوطني
للبلدية ،اأن الدولة «لن تتخلى اأبدا عن كل من
وقف ا ¤جانبها ‘ ا’أوقات الصصعبة ،واأقصصد
هنا اŸقاوم Úواأفراد ا◊رسض البلدي وسصكان
ا’أح- -ي- -اء ال- -ت- -ي ع -انت م -ن وي Ó-ت ا’إره -اب».
واأضص -اف اأن ه -ذا اŸب -داأ «اأسص -اسص -ي» ب -ال -نسص -ب -ة
ل-ل-دول-ة ا÷زائ-ري-ة و»ن-اب-ع م-ن ت-ع-ل-ي-مات رئيسض
ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة ،للوقوف مع
كل من وقف اإ ¤جانب ا÷زائر ‘ تلك الفÎة
(سص- -ن- -وات ا’إره- -اب)» ،م- -وؤك- -دا اأن ال -دول -ة «‘
اسصتماع دائم اإ ¤انشصغا’ت هذه الفئات التي
ت -ك -ن ل-ه-ا ك-ل ا’حÎام وال-ت-ق-دي-ر وت-ع-م-ل ع-ل-ى
Œسص -ي-د ط-م-وح-ات-ه-م» .م-ن ج-ه-ة اأخ-رى ،شص-دد
الوزير على ضصرورة «ا’سصتماع اإ ¤انشصغا’ت
اŸواطن والتكفل بها من اأجل تقد Ëخدمة
عمومية ترتقي لتطلعاته وا’سصتفادة من مزايا
العصصرنة» ،مÈزا اأن «كل ما تقوم به ا◊كومة
ه-دف-ه خ-دم-ة اŸواط-ن وا’سص-ت-ج-اب-ة ل-ت-طلعاته
تنفيذا لتعليمات رئيسض الدولة» .و‘ اإطار هذه
الزيارة ،اأشصرف السصيد بدوي على وضصع حجر
ا’أسص -اسض ’إ‚از م -ق-ر ج-دي-د ل-ل-دائ-رة ا’إداري-ة

لÈاقي ،اإ ¤جانب اإشصرافه على تسصمية فضصاء
ال- -راح- -ة وال- -تسص- -ل -ي -ة ◊ي ب -ن ط -ل -ح -ة م -ن -ت -زه
اŸصصا◊ة الوطنية.

...ويوؤكد برنامج الإسسكان والقضساء
النهائي على الأحياء الهشسة متواصسل
اأك-د وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة
والتهيئة العمرانية ،اأمسض ،با÷زائر العاصصمة،
اأن ب -رن -ام -ج ا’سص -ك -ان وال -قضص -اء ع-ل-ى ا’أح-ي-اء
الهشصة «متواصصل اإ ¤غاية القضصاء نهائيا على
هذه ا’حياء» .وقال السصيد بدوي ‘ تصصريح
للصصحافة خÓل زيارة قادته اإ ¤بلدية براقي
(غرب ا÷زائر العاصصمة) ‘ اإطار ا’حتفاليات
اÿاصصة باليوم الوطني الـ 51للبلدية نطمئن كل
اŸواطن Úباأن برنامج ا’إسصكان والقضصاء على
ا’أح -ي -اء ال -هشص -ة م -ت -واصص -ل اإ ¤غ -اي -ة ال -قضص-اء
النهائي على هذه ا’أحياء» ،مÈزا اأن الÈامج
السصكنية اŸوجهة لهذه ا’أحياء «ضصخمة وتندرج
‘ اإطار برنامج رئيسض ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة» ،مشصÒا اإ ¤اأن جزءا من هذه الÈامج
«ج -ار ا‚ازه -ا واأخ -رى سص -ت -ن -ج -ز ق -ري -ب -ا»‘ .
ح -دي -ث -ه ،م-ع ع-م-ال ب-ل-دي-ة ب-راق-ي ج-دد ب-دوي
التاأكيد على اأن «مصصا◊ه لن تتخلى عن العمال
اŸتعاقدين» .كما اأوضصح الوزير اأنه ” اختيار
بلدية براقي ’حتضصان هذه ا’حتفا’ت لكونها
«–مل رمزية للمعاناة والتضصحية ضصد ا’إرهاب

ق.و

من اأجل ا÷زائر ولكن اليوم عاد اإليها ا’أمن
وا’سص -ت -ق -رار ب -فضص -ل دف -اع وتضص -ح -ي -ات اأب -ن -اء
ا÷زائر وقيم السصلم واŸصصا◊ة الوطنية التي
بادر بها الرئيسض بوتفليقة سصنة  ،»2005داعيا
ا÷م-ي-ع اإ« ¤ت-رسص-ي-خ ق-ي-م اŸصص-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة
وال -دف -اع ال -دائ -م ع -ن ال -وط -ن وت -ع -زي -ز ال-ع-م-ل
ب-ال-دÁق-راط-ي-ة ال-تشص-ارك-ي-ة التي اأصصبحت قيمة
دسصتورية» .وبهذه اŸناسصبة ،حضصر السصيد بدوي
جلسصة مداولة باÛلسض الشصعبي البلدي خاصض
باأطفال بلدية براقي ،اأكد خÓلها اأن «رئيسض
ال -دول -ة ي -و‹ اأه -م-ي-ة ك-بÒة لشص-ري-ح-ة ا’أط-ف-ال
’أنهم مسصتقبل ا÷زائر» .كما يحرصض الرئيسض -
يضص -ي -ف ال -وزي -ر  -ع -ل -ى ضص -م-ان “درسص-ه-م ‘
ظروف جيدة وذلك على مسصتوى كل ا’أطوار»،
ك- -اشص- -ف- -ا ‘ ذات الشص- -اأن «اأن ا◊ك -وم -ة ق -ررت
تخصصيصض اأك Ìمن  3200حافلة للنقل اŸدرسصي
‘ اŸن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة وال-ب-ع-ي-دة ب-ه-دف ت-خفيف
م- -ع -ان -اة ت -ن -ق -ل اŸت -م -درسص .»Úوب -ع -د اأن اأق -ر
ب- -تسص- -ج- -ي- -ل «ن- -ق- -ائصض ب- -خصص- -وصض اŸط- -اع -م
اŸدرسصية» ،اأكد الوزير «اأنه سصيتم توف Òكل
ا’إم -ك -ان-ي-ات م-ن اأج-ل ت-ق-د Ëوج-ب-ات سص-اخ-ن-ة
للمتمدرسص Úخاصصة منهم ‘ الطور ا’بتدائي».
وخلصض اإ ¤القول اأن «الدولة ا÷زائرية حريصصة
على ضصمان “درسض اأبنائها بدليل  -كما قال -
اإ‚از اŸئ -ات م -ن ال -ه -ي -اك -ل سص -ن -وي-ا ‘ ق-ط-اع
الÎبية والتكوين.

’غواط ،وهران وسسيدي بلعباسض
تخصض مكتتبي و’يات ا أ

توزيع أازيد من  1000مسسكن «عدل  »2اليوم

ي- -تسس- -ل- -م م- -ك -ت -ت -ب -و «ع -دل  »2ب - -و’ي- -ات
ا’غ-واط ووه-ران وسس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسض ،اليوم،
م-ف-ات-ي-ح سس-ك-ن-ات-ه-م ب-ع-د دف-ع ك-ام-ل ت-كاليف
’ي -ج -ار ،ح -يث تشس -رع ال -وك -ال -ة ال -وط -ن-ي-ة
ا إ
لتحسس Úالسسكن وتطويره «عدل» ‘ توزيع
 1182مسس -ك -ن ب -ال -و’ي -ات اŸع -ن -ي -ة ‘ إاط -ار
برنا›ها اŸسسطر.

جÓل بوطي
سصيتم توزيع السصكنات على اŸكتتب ÚاŸعنيÚ
بصص-ي-غ-ة «ع-دل  »2حسصب الÈن -ام -ج ال -ذي وضص-ع-ت-ه
ال -وك -ال -ة ب-داي-ة م-ن ال-ي-وم ،ويشص-م-ل و’ي-ات وه-ران
وسصيدي بلعباسض وا’غواط ،حيث من اŸرتقب أان
ت -خصصصض وك -ال -ة ع -دل اح-ت-ف-ا’ت خ-اصص-ة ل-تسص-ل-ي-م
اŸفاتيح للمكتتب.Ú

أاوضصحت الوكالة ‘ بيان لها ،أامسض ،أان توزيع
السصكنات سصيكون على النحو التا‹ بالنسصبة لو’ية
ا’غواط ” تخصصيصض  300وحدة سصكنية ،فيما
يتعلق بو’ية سصيدي بلعباسض 520 :وحدة سصكنية
ووهران  362وحدة سصكنية ،وأاشصارت «عدل» إا ¤أان
ت-وزي-ع السص-ك-ن-ات ي-أات-ي ‘ إاط-ار م-واصص-ل-ة ع-م-ليات
توزيع السصكنات ذات صصيغة البيع باإ’يجار «عدل».
ي- -ذك- -ر أان وزارة السص -ك -ن وال -ع -م -ران واŸدي -ن -ة
كشصفت عن مشصروع لبناء  120أالف وحدة سصكنية ‘
 ‘ 2018إاط- -ار صص- -ي- -غ- -ة «ع- -دل» ،ح -يث ي -ن -درج،
اŸشصروع ضصمن قانون اŸالية  ‘ ،2018ح Úقدر
ال -غ Ó-ف اŸا‹ ل-ل-مشص-روع بـ 330م-ل-ي-ار دي-نار بعد
التوقيع على اتفاقية ب Úوزارة السصكن والقرضض
الشصعبي الوطني لتمويل اŸشصروع.
وم -ن اŸن -ت -ظ-ر أان يشص-ه-د ق-ط-اع السص-ك-ن خÓ-ل

السصنة ا÷ارية حسصب وزير القطاع عبد الوحيد
ط -م -ار سص -اب -ق -ا ج -م-ل-ة م-ن اإ’ج-راءات ا’حÎازي-ة
ل -ت -ف -ادي ال -ت -أاخ -ر ال -ك-ب ‘ Òاأ’شص-غ-ال ،سص-ي-م-ا وان
الوزارة أاعلنت عن وجود  87أالف وحدة سصكنية
ضصمن صصيغة «عدل»  ⁄تنطلق فيها اأ’شصغال خÓل
سصنة  ،2017سصيتم اسصتدراكها ‘ ،ظل تراجع رهيب
لوتÒة اأ’شصغال وتخوف اŸكتتب.Ú
ت -ه -دف ا◊ك -وم -ة ع Èق-ط-اع السص-ك-ن إا ¤ب-ل-وغ
تسص -ل -ي-م م-ل-ي-ون و 600أال -ف وح -دة سص -ك-ن-ي-ة ن-ه-اي-ة
اÿماسصي ا÷اري ،وهو عدد الوحدات السصكنية
التي التزم رئيسض ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
بإا‚ازها ضصمن برنا›ه الرئاسصي ،2019 - 2014
لكن الوضصعية اŸالية تعت Èاك– Èديا أامام قطاع
السصكن لتلبية الوعود والقضصاء على أازمة السصكن
والسصكن الهشض بشصكل خاصض.
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اÿب ‘ Òالطاقات اŸتجددة عبد اÛيد برقوق لـ «الشسعب»:

اقÎاح دعم األسسر بـ 60مليون سسنتيم إلنتاج الطاقة الشسمسسية
اسس -ت -ع -م -ال ال -ط -اق-ات اŸت-ج-ددة ،ي-ت-ط-لب
إاق -ام -ة اسس -ت -ث -م -ارات ‘ ه -ذا اÛال م-ن ق-ب-ل
’ن سسونلغاز لوحدها ’ تسستطيع
اÿواصض ،أ
بلوغ إانتاج وافر من هذه الطاقة Ãا يكفي
ل-لسس-ت-ه-لك ،ك-م-ا ’ Áك-ن-ه-ا –م-ل ال-ك-ل-فة
ال-ب-اه-ظ-ة ال-ت-ي –ت-اج-ها مثل هذه اŸشساريع
حسسب ما كشسف عنه لـ»الشسعب» عبد اÛيد
برقوق اÿب ‘ Òالطاقات اŸتجددة.

حياة كبياشش
ي- -رى اÿب Òب- -رق- -وق اأ’سص -ت -اذ اŸت -خصصصض ‘
الطاقات اŸتجددة ،أان ا÷انب اŸا‹ مهم جدا ‘
مشصاريع إانتاج الطاقات البديلة ،ولذلك يقÎح أان
ت-خصصصض ال-دول-ة مسص-اع-دة لÓ-أسص-ر ’ق-ت-ن-اء اأ’ل-واح
الشصمسصية ،التي تقدر كلفتها  60مليون سصنتيم‡ ،ا
يسصمح لكل بيت أان ينتج الطاقة التي يسصتهلكها ،كما
فعلت بالنسصبة للسصكن حيث قدر الدعم بـ 70مليون
سصنتيم ،مشصÒا إا ¤أان الدول ‘ العا ⁄تقدم دعما
‘ هذا اÛال ،أ’ن عائداته بالنسصبة للطاقة التي
تنتج هام جدا من الناحية ا’سصتهÓكية واŸالية
وحتى ا’قتصصادية للبلد.

اقتطاع جزء من موارد صسندوق الطاقات
اŸتجددة إلنتاج هذه الطاقات
واقÎح برقوق أان يتم اقتطاع هذا الدعم من
موارد الصصندوق اÿاصض بالطاقات اŸتجددة ،أ’ن
Óسصر باهظة جدا ،و’ Áكن
كلفة اإ’نتاج بالنسصبة ل أ
أان تسصÎج -ع ك -ل -ف-ة اسص-ت-ث-م-اره-ا ،إا’ ب-ع-د  25سصنة
بحسصب تقديره ‘ ،ح Úأان عمر اأ’لواح الشصمسصية
’ يتجاوز  20سصنة.
باإ’ضصافة إا ¤الطاقة الشصمسصية التي تسصÎعي
ا’هتمام لÓسصتثمار فيها من قبل سصونلغاز وحتى
بعضض اÿواصض ،هناك الطاقة اŸتولدة عن الرياح،
وهي مورد آاخر هام كطاقة بديلة ،وقد أاكد اÿبÒ
برقوق أان اŸناطق اŸرتفعة على بعد  800م Îعن
سصطح اأ’رضض Áكنها إانتاج هذا النوع من الطاقة،
مشصÒا إا ¤ان -ه ي -وج -د اآ’ن خ -ري -ط -ة م-فصص-ل-ة ع-ن
اŸن -اط -ق ال -ت -ي ت -ت -وف -ر ع-ل-ى ه-ذان ال-ن-وع-ان م-ن
الطاقات اŸتجددة.

›معات صسناعية تريد السستثمار ‘ إانتاج
الطاقات اŸتجددة
وذكر اŸتحدث بعضض اŸؤوسصسصات التي باشصرت
مشصاريع ‘ ›ال إانتاج الطاقة الشصمسصية وطاقة
ال -ري -اح أاو إان -ت -اج ا’ث -ن -ت Úم -ع -ا ،م -ن -ه-ا اŸؤوسصسص-ة

ال-ع-م-وم-ي-ة «اي-ن-ي» لصص-ن-اع-ة آا’ت ال-ك-هرومنزلية
واÛم - -ع اÿاصض «ك - -ون - -دور» ،ح - -يث تسص - -ع- -ى
’نتاج اÓÿيا التي
’خÒة إا ¤اسصتعمال الرمل إ
اأ
’ل- -واح الشص- -مسص- -ي- -ة ،واع -ت Èذلك أام -را
ت- -ك- -ون ا أ
مشص- -ج- -ع -ا ،غ Òأان ت -ق -ل -يصض ك -ل -ف -ة اسص -ت -ه Ó-ك
’ن
الطاقات البديلة النظيفة ،يتطلب إانتاج أاك ،Ìأ
ا’ن -ت -ق -ال إا ¤إاسص -ت -ه Ó-ك ال -ط -اق -ات اŸذك -ورة
مرتبط بذلك ارتباطا وثيقا.
وأاك -د ب -رق -وق ‘ ه -ذا السص -ي-اق ع-ل-ى ضص-رورة
ا’ه-ت-م-ام ب-ج-انب ال-ت-ك-وي-ن ب-النسصبة للمؤوسصسصات
التي تبدي اهتماما لÓسصتثمار ‘ إانتاج الطاقات
اŸتجددة ،ومن جهة أاخرى أافاد بأانه ” فتح
ت-خصصصص-ات «م-اسص-ت »Òع-ل-ى مسص-ت-وى ا÷ام-ع-ات
واŸعاهد ،غ Òانه ’ يوجد مشصاريع تسصتوعب
هذه الطاقات اŸتكونة.
كما Áكن اسصتغÓل النفايات الغذائية والبقايا
ال -ت -ي ت -ط -رح -ه -ا ا◊ي -وان -ات ‘ إان -ت-اج ال-ط-اق-ة
ا◊ي -وي -ة أاو م -ا يسص -م -ى مصص -ط-ل-ح-ا «ال-ب-ي-وغ-از»
لصصناعة غاز اŸيتان الذي ،يسصمكن اسصتعماله
كغاز اŸدينة أاو اسصتخدامه كوقود للسصيارات،
ويسصاهم ذلك ‘ تقليصض حجم هذا النوع من
النفايات ،وبالتا‹ اÙافظة على البيئة’ ،فتا
انه توجد ‘ ا÷زائر كميات هائلة من هذه
النفايات.

ﬁطة أادرار مشسروع ‰وذجي ناجح
وأاشصار ‘ سصياق متصصل إا ¤مشصاريع الطاقات
اŸتجددة التي Œسصدت ‘ و’ية أادرار ،من أاجل
ت -دع -ي -م الشص-ب-ك-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة وه-ذا ب-اسص-ت-غÓ-ل
ال -ط -اق -ة الشص -مسص -ي -ة ال -ت -ي ت -ت -وف -ر بشص-ك-ل ك-بÒ
ب -اŸن -ط -ق -ة ،ح -يث ت -وج-د ﬁ 6ط -ات ل-ت-وفÒ
ال -ك -ه -رب -اء ب -واسص -ط -ة ال -ط -اق -ة الشص -مسص-ي-ة ه-ذه
’خÒة ،تنتج أاك Ìمن  48ميغاواط موزعة على
اأ
 40هكتارا ،مفيدا أان مراكز البحث ‘ الطاقات
اŸت-ج-ددة ت-ق-وم ب-ت-ح-ل-ي-ل ن-ت-ائ-ج ه-ذه اŸشصاريع
ال -ن -م -وذج -ي -ة م -ن ن -اح -ي -ة ال-ف-ع-ال-ي-ة ال-ط-اق-وي-ة
وانعكاسصها على ا÷انب ا’قتصصادي ،من حيث
التخلصض من التبعية للطاقات التقليدية.
’نتاج ذكر برقوق
وهناك مشصاريع ‘ طور ا إ
البعضض منها ،كمشصروع إانتاج الطاقة الشصمسصية
’ضصافة اإ¤
بو’ية سصعيدة بسصعة  30ميغاواط ،با إ
’نتاج الطاقة اŸتولدة عن الرياح
مشصاريع أاخرى إ
‘ آافاق  ،2030والتي من شصانها أان تسصاهم ‘
ا◊د من التبعية للطاقات اŸسصتعملة حاليا ذات
’حيان على
التأاث Òالسصلبي واÿط ‘ Òبعضض ا أ
البيئة.

’قدمية ،الوضسعية العائلية والسسوابق التأاديبية
مع مراعاة ا أ

بريد ا÷زائر يلتزم بتسسوية وضسعية  5584عامل متعاقد
شس -رع ب -ري -د ا÷زائ -ر ‘ تسس -وي-ة وضس-ع-ي-ة
العمال ذوي العقود اŸؤوقتة والبالغ عددهم
 5584عامل موزع Úعلى اŸسستوى الوطني
‘ خ-ط-وة إاي-ج-اب-ي-ة ،م-ن شس-أان-ها منح التحفيز
والدعم الكا‘ لهذه الفئة من العمال ،إا¤
ج- -انب ال -ت -زام اŸؤوسسسس -ة ب -ت -ق -د Ëخ -دم -ات
عمومية ذات نوعية ،وضسمان ا’سستمرارية
للمرفق العام ،سسيما بعد إاحالة عدد كبÒ
من موظفي اŸؤوسسسسة على التقاعد.

سصعاد.ب
ج -اءت ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ت-ط-ب-ي-ق-ا لÓ-ئ-ح-ة ›لسض
اإ’دارة ‘ دورته ا’سصتثنائية اŸنعقدة ‘ 07 / 23
 2017 /والذي يقضصي باإ’دماج التدريجي للعمال
ذوي عقود العمل اŸؤوقتة سصواء ‘ إاطار العمل
اŸدع- -م  CTAأاو ع -ق -ود ج -ه -از اŸسص -اع-دة ع-ل-ى
اإ’دماج  ،DAIPحيث اسصتفاد ‘ السصنة اŸنصصرمة
 641 ،2017عامل ‘ إاطار عقود جهاز اŸسصاعدة
على اإ’دماج اŸهني من عقود عمل مدعم ،إاضصافة

إا ¤اسص -ت -ف-ادة  632ع -ام -ل ‘ إاط-ار ع-ق-ود ال-ع-م-ل
اŸدعم من عقود عمل غﬁ Òددة اŸدة.
حسصب بيان للمؤوسصسصة تلقت «الشصعب» نسصخة
منه شصرع بريد ا÷زائر ‘ ،إاطار الÈنامج اŸسصطر
لسصنة  ،2018باسصتكمال عملية اإ’دماج التدريجي
للعمال اŸتواجدين ‘ وضصعية التوظيف اŸؤوقت،
وذلك بإادراج حصصة ثانية تتمثل ‘ –ويل 584
ع -ق -ود ‘ إاط -ار ج -ه -از اŸسص -اع -دة ع -ل -ى اإ’دم-اج
اŸهني إا ¤عقود عمل مدعمة وما يعادل –ويل
 502عقد عمل ‘ إاطار العمل اŸدعم إا ¤عقود
عمل غﬁ Òددة اŸدة.
أاشصارت ذات اŸؤوسصسصة إا ¤أان العملية متواصصلة
إا ¤غ -اي -ة تسص -وي -ة ك -ل اŸوظ -ف ÚاŸت -واج-دي-ن ‘
وضصعية توظيف مؤوقت ،أاي ›موع  3225عامل ‘
وضصعية توظيف مؤوقت بالصصيغت ‘ ،Úأافق سصنة
 ،2019مشصÒة إا ¤أان- -ه -ا ت -راع -ي ع -م -ل -ي -ة اإ’دم -اج
التدريجي للعمال اŸتواجدين ‘ وضصعية التوظيف
اŸؤوقت ،أاولويات تتعلق باأ’قدمية ،الوضصع العائلي،
السصن وأاخÒا السصوابق التأاديبية.

لفراج عن ‡تلكاتهم
طالبوا السسلطات الو’ئية التدخل ل إ

مواطنون أاودعوا سسياراتهم إلصسÓحها فصسدموا بحجزها منذ  6أاشسهر

طالب بعضض اŸواطن Úالسسلطات الو’ئية
لتدخل عاجل من اأجل ا’إفراج عن سسياراتهم
اÙج -وزة داخ -ل ﬁل ل-ل-تصس-ل-ي-ح اŸي-ك-ان-ي-ك-ي
للمركبات منذ اأك Ìمن  6اأشسهر ،بعد اأن قامت
السسلطات ا’أمنية بتطبيق قرار تشسميع اÙل
ال-ت-ج-اري ي-ق-ع ب-ب-ل-دي-ة اأو’د ف-ايت وب-داخ-له
مركبات الزبائن.

صصونيا طبة
‘ تصصريح لـ «الشصعب» ،اأكد اŸواطنون اأنهم
ذه -ب-وا ل-تصص-ل-ي-ح سص-ي-ارات-ه-م ل-دى صص-احب اÙل
ال -ت -ج -اري ل -ل-تصص-ل-ي-ح اŸي-ك-ان-ي-ك-ي اŸدع-و ع-ب-د
ال -ع -زي -ز ط -م -ون ب-اأو’د ف-ايت ،ال-ذي ي-زاول ه-ذا
ال-نشص-اط م-ن-ذ سص-ن-وات وي-ت-ع-ام-ل م-ع ال-زب-ائن من
ﬂت -ل -ف اأرج -اء ال -ع -اصص -م-ة ،ل-ك-ن-ه-م اصص-ط-دم-وا
با◊جز وتشصميع اÙل دون اإخراج مركباتهم.
واأوضصح الزبائن ،اأنهم يجهلون طبيعة نشصاط
صصاحب الورشصة ووضصعيته القانونية ،ما جعلهم
ضص -ح -ي -ة ال-ق-رار اŸت-خ-ذ ضص-ده وال-ذي تسص-بب ‘

حجز سصياراتهم قيد التصصليح موؤكدين اأنه من
اŸفروضض اأن يتم معاقبة صصاحب اÙل نظرا
’رتكابه ﬂالفة ‡ارسصة نشصاط Œاري منظم
وليسض معاقبة الزبائن الذين ذهبوا بغرضض تصصليح
سصياراتهم.
م -ن ج -ه -ت-ه اضص-ط-ر الشص-اب وف-ي-د.ط صص-احب
سصيارة ﬁتجزة ‘ اÙل منذ اأك Ìمن  6اأشصهر
اإ ¤توكيل ﬁامي ’سصÎجاع سصيارته دون تسصجيل
اأي -ة ن -ت -ي -ج -ة اي -ج-اب-ي-ة ،ب-ل اأن ق-رار ال-غ-ل-ق ع-ل-ى
السصيارات ’ يزال قائما رغم جميع اÙاو’ت
مشصÒا اإ ¤اأن ذلك اأثر سصلبا على مردودية عمله
‘ كراء السصيارات.
وحسصب اŸع- -ن- -ي Úف- -ان ق- -رار غ- -ل- -ق وح -ج -ز
اŸركبات داخل اÙل جعل اأصصحابها يعيشصون
معاناة كبÒة ‘ التنقل وتسصبب ‘ تعطيل حياتهم
ال- -ي -وم -ي -ة ’سص -ي -م -ا واأن السص -ي -ارة اأصص -ب -حت م -ن
ضصروريات ا◊ياة التي ’ Áكن ا’سصتغناء عنها،
م -ط -ال -ب Úوا‹ و’ي-ة ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة ووك-ي-ل
ا÷م- -ه- -وري -ة ل -دى ﬁك -م -ة الشص -راڤ -ة ال -ت -دخ -ل
’سصÎجاع سصياراتهم.
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الموافق لـ  30ربيع الثاني  1439هـ

’م Òعبد القادر ‘ إاسسبانيا إايزيدي العربي:
رئيسسة جمعية ا أ

 485شساب يتوأجدون ‘ ألسسجون ألسسبانية

ألتحقيق ‘ قضسية بودربالة متوأصسل وأ÷معية سستتأاسسسض كطرف مدÊ
’م Òع-ب-د
كشس-فت رئ-يسس-ة ج-م-ع-ي-ة ا أ
ال-ق-ادر ‘ إاسس-ب-ان-ي-ا ،إاي-زي-دي ال-عربي عن
إاحصساء  2500حراق جزائري ،هاجروا
خ Ó- -ل السس - -ن - -ة اŸنصس - -رم- -ة  2017من
ﬂتلف الو’يات ع Èالبحر ،معظمهم
شسباب منهم من فقد حياته ومنهم من
هم ‘ خانة اŸفقودين واŸبحوث عنهم.

وهران :براهمية مسسعودة
كما حذرت إايزيدي خÓل يوم دراسشي نظمته
أاول أامسص ،جريدة ا÷مهورية حول معاناة اŸرأاة
ا÷زائرية وكذا اŸقيم Úبطريقة غ Òششرعية
باسشبانيا من تنامي ظاهرة هجرة الششباب ما بÚ
 13و 25سش -ن-ة حسشب اأ’رق-ام اŸت-وف-رة ل-دي-ه-ا،
مؤوكدة أانهم مسشتهدف Úباÿارج إاما من قبل
ششبكات ا’Œار باıدرات أاو ﬂتلف ششبكات
اŸافية اıتلفة ،باعتبار أان  85باŸائة من
الششباب الذين أاقدموا على الهجرة بطريقة غÒ
ششرعية نحو الضشفة اأ’و ¤غ Òمؤوهل Úومسشتوى
تفكÒهم ﬁدود ،ما يجعلهم مسشتهدف.Ú
كما أاششارت إايزيدي إا ¤أاياد خفية تعمل على
–ط- -ي- -م الشش- -ب -اب ا÷زائ -ري و–ريضش -ه ع -ل -ى
ا◊رق -ة ،م -ا يسش -ت-دع-ي حسش-ب-ه-ا دائ-م-ا تضش-اف-ر
ا÷هود لوقف هذا النزيف’ ،فتة إا ¤النداءات
العديدة التي تلقتها ا÷معية من قبل مواطنÚ
لديهم عراقيل مع الششرطة ،معلنة ‘ الوقت
نفسشه عن تواجد أاك Ìمن  485سشج ،Úأاغلبهم
من فئة الششباب موزع Úع Èالقطر اإ’سشبا،Ê
ع -ل -ى غ -رار ك -ات -ال -ون -ي -ا ،ب -رشش-ل-ون-ة ،ف-ا’نسش-ي-ا،
أالكونت ،وهو رقم مرششح لÓرتفاع ‘ ،ظل
Óششخاصص بدون هوية ،حسشب
التزايد اŸسشتمر ل أ
آاخر تقارير وزارة الداخلية ا’سشبانية.

وب- -خصش- -وصص ه- -ج- -رة اŸرأاة ب- -ط -ري -ق -ة غÒ
ششرعية ،فكششفت اŸتحدثة خÓل نفسص اللقاء
اŸن -ظ-م ب-إاشش-راف ال-ت-نسش-ي-ق-ي-ة ا÷ه-وي-ة ل-ل-غ-رب
ل–Óاد الوطني لÎقية ا◊ركة ا÷معوية وكذا
جمعية اأ’م Òعبد القادر باسشبانيا عن تسشجيل
نسش -ب -ة ق -ل -ي -ل -ة ج -دا ،ن -اف -ي -ة وج -ود سش -ج -ي -ن-ات
ج -زائ -ري -ات م -ن-وه-ة ‘ ال-وقت ن-فسش-ه ب-وضش-ع-ي-ة
النسشاء اŸطلقات الÓئي يواجهن صشعوبة كبÒة
باأ’راضشي ا’سشبانية جراء نقصص الوعي لديهن.
و‘ ه -ذا الشش -أان دعت اŸت -ح -دث -ة شش -ري -ح -ة
النسشاء اŸطلقات إا ¤التعامل مع القنصشليات
ا÷زائ-ري-ة اŸت-واج-دة ب-اسش-ب-ان-ي-ا وإاخ-ط-ارها ب
الطÓق لتفادي الوقوع ‘ متاهات ومششاكل ’
حصش -ر ل -ه -ا ،مضش-ي-ف-ة أان-ه-ا ‘ اتصش-ال ي-وم-ي م-ع
ال-قضش-اء ا’سش-ب-ا Êل-ت-زوي-ده-ا ب-اŸع-ل-ومات حول
ه -ده ال -ف -ئ -ة ‘ ،وقت ي -ق -در ف-ي-ه ع-دد ا÷ال-ي-ة
ا÷زائ -ري -ة اŸت -واج -دة ب-اسش-ب-ان-ي-ا م-ا ب2500 Ú
و 3000سشاكن حسشب ذات اŸتحدثة.

كما طرحت رئيسشة جمعية اأ’م Òعبد القادر
ب-إاسش-ب-ان-ي-ا مشش-ك-ل ال-ع-راق-ي-ل اإ’داري-ة م-ن ب-ي-ن-ها
مششكل جواز السشفر البيومÎي الذي  ⁄يتم حله
بعد من قبل القنصشليات رغم تخصشيصص ميزانية
لصشالح ا÷الية من قبل رئيسص ا÷مهورية‘ ،
وقت ي -ت -م ال -ت -ح-ج-ج ب-ق-ل-ة اإ’م-ك-ان-ي-ات وأاع-ذار
أاخرى ،مؤوكدة على ضشرورة التجاوب مع الرسشائل
والشش- -ك- -اوى اŸرف- -وع- -ة وتسش- -ه- -ي- -ل اإ’ج -راءات
اÿاصشة با◊صشول على جواز السشفر من أاجل
تسشوية الوضشعية.
من جهة أاخرى وفيما يتعلق بوفاة اŸدعو
بودربالة ﬁمد ،فقد فندت اŸتحدثة ما ”
تداوله ع Èوسشائط التواصشل ا’جتماعية من
ت -ع -رضص الضش -ح -ي-ة ل-لضش-رب واإ’ع-ت-داء م-ن ق-ب-ل
الشش- -رط -ة اإ’سش -ب -ان -ي -ة ،واصش -ف -ة ال -تصش -ري -ح -ات
باŸغلوطة وأاوضشحت بأانها تلقت اتصشا’ت من
طرف أابناء ا÷الية كما اتصشلت بالدبلوماسشية
لتوضشيح اأ’مور.
كما أاكدت أانها على اتصشال يومي مع وزارة
ال -داخ -ل -ي -ة ا’سش -ب-ان-ي-ة وأان ال-ت-ح-ق-ي-ق م-ت-واصش-ل
والقضشية مفتوحة حتى تظهر ا◊قيقة ،مضشيفة
أانه ‘ حال تبث تعرضص الضشحية للظلم فسشتأاخذ
اأ’مور منعرجا آاخر ،و لن تتوانى ا÷معية ‘
اسشÎداد ا◊ق وإاع- - -ادة اأ’م- - -ور إا ¤نصش - -اب - -ه - -ا
وسشتنصشب ا÷معية كطرف مد ‘ Êالقضشية.
من جهة أاخرى نوهت اŸتحدثة بتجاوب
السشلطات ا’سشبانية من حيث تسشهيل اإ’جراءات
اإ’داري- -ة ،وذلك م -ن -ذ ال -ت -غ Òال -ذي ط -را ع -ل -ى
السشفارة جزائرية باسشبانيا مند سشنة  ،2011حيث
بدأات اأ’وضشاع ‘ التغ Òنحو اإ’يجاب ،مردفة
ب -ال -ق -ول أان ج-م-ع-ي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر ه-ي ا÷م-ع-ي-ة
الوحيدة التي تتعامل مع الدبلوماسشية ا÷زائرية
وأان -ه -ا ت -ك -ف -لت ب -ح -ل أاك Ìم-ن  55ب-اŸائ-ة م-ن
اŸششاكل الراهنة.

‘ ندوة حول جرائم اŸعلوماتية بقسسنطينة

معا÷ة أأك Ìمن  900قضسية سسنة 2017
ظاهرة تفاقمت و تعدت حدود ألزمان وأŸكان

اح -تضس -نت دار ال -ث -ق -اف-ة ““م-الك ح-داد““
ب- -قسس- -ن -ط -ي -ن -ة أامسس ،ن -دوة ح -ول ““ت -أاثÒ
ا÷رÁة ا’ل - -كÎون - -ي- -ة ع- -ل- -ى اÛت- -م- -ع
واŸؤوسسسس-ات وال-ط-ف-ول-ة ““ ،ن-ظمتها جمعية
’نسس-ان ب-ال-ت-ع-اون م-ع
اŸواط -ن -ة وح -ق-وق ا إ
مركز الوقاية للدرك الوطني .

قسسنطينة :أاحمد دبيلي

‘ كلمة أالقاها ﬁمد الطاهر ديلمي نيابة
عن رئيسص ا÷معية ““ الهاششمي كوسشة ““ ،قال أان
ا÷رÁة ا’لكÎونية والعا ⁄ا’فÎاضشي أاصشبح
يششكل خطرا حقيقيا على اŸؤوسشسشات و اأ’طفال
بالتحديد ،وأان الرأاي العام’ ،تهمه ‘ الوقت
ا◊اضش- -ر سش- -وى تسش- -ي Òاأ’زم- -ات ع- -وضص وضش -ع
ا’سشÎاتيجيات ،مؤوكدا ،أان الفضشاء ا’فÎاضشي
هو الذي أاصشبح يؤوثر ‘ اÛتمع وليسص العكسص،
م- -ط- -ال- -ب- -ا ‘ ذات السش -ي -اق ضش -رورة –رك ك -ل
أاط- -ي- -اف اÛت- -م- -ع Ùارب- -ة ه- -ذه ال- -ظ -اه -رة
Ãششاركة جل القطاعات .
أاضشاف اŸتدخل ،أان اأ’مر إاذا بقي على حاله
ف -ان أاب -ن -اءن -ا سش -ي -ك -ون -ون ره -ي -ن -ة ه -ذا ال -ع -ا⁄
ا’فÎاضش-ي و’ نسش-ت-ط-ي-ع ب-ع-ده-ا ال-ت-ح-ك-م فيهم

مسشتقب.Ó
من جهته أاكد الرائد ““ فريد رمششية ““ من
مركز الوقاية من جرائم اإ’عÓم اآ’‹ وجرائم
اŸعلوماتية ومكافحتها ،التابع للدرك الوطني،
أان ال -ع -ا ⁄ا’فÎاضش -ي خ -ل -ق ط -ف -رة ه -ائ -ل-ة ‘
اÛتمع وان هناك تناميا كبÒا لهذه الظاهرة
التي تولدت عنها مششاكل عويصشة فاŸركز ـ كما
أاضشاف ـ يقوم يوميا بتحقيقات
م -ي -دان -ي -ة ل-ه-ذه ا÷رائ-م وال-ت-ي
أاصش - -ب - -حت ’ ت- -عÎف ب- -ا◊دود
الزمنية واŸكانية وهو ما Áثل
اÿطر اأ’ك ‘ Èهذه الظاهرة
السشلبية .
وكشش- -ف ذات اŸت- -ح- -دث ،أان
م- -رك -ز ال -درك ال -وط -ن -ي،ع -ال -ج
خÓل سشنة  2017نحو  909قضشية
ل -ه -ا ع Ó-ق -ة م-ب-اشش-رة ب-ا’نÎن-يت ،ك-م-ا أان ه-ذه
القضشايا ‘ تزايد مسشتمر و هي “سص ‘ الواقع
Óشش -خ -اصص
ب- -خصش- -وصش- -ي- -ات ا◊ي -اة اÿاصش -ة ل  -أ
وت-ت-ع-داه-ا أايضش-ا إا ¤أاف-ع-ال ال-ت-ه-دي-د وا’ب-تزاز،
وجرائم أاخرى عديدة لها عÓقة با’نÎنيت .
و عن مسشتخدمي عا ⁄ا’نÎنيت ‘ ا÷زائر،
كششف ‡ثل مركز الدرك الوطني سشالف الذكر ،

أان نحو  29مليونا يسشتخدمون وسشيلة ا’نÎنيت،
‘ ح Úيبحر ‘ هذه الوسشيلة يوميا نحو 13
م- -ل- -ي -ون شش -خصص  ،ك -م -ا أان ع -دد اŸششÎك‘ Ú
ال-ف-يسش-ب-وك ي-بلغ  19م-ل-ي-ون-ا ،م-ؤوك-دا أان ال-ع-ا⁄
ا’فÎاضش -ي أاصش -ب -ح ح-ق-ي-ق-ة ’ب-د أان ن-ع-يشش-ه-ا و
ن -راف -ق أاط -ف -ال -ن-ا م-ن خÓ-ل ه-ذا ال-ع-ا ⁄ح-يث
ن- -ت -ق -اسش -م م -ع -ه -م اŸع -ل -وم -ة ح -ت -ى ’ ن -ق -ع ‘
اÙظور.
و ‘ مداخلة حول ““ تأاثÒ
اأ’ل- - -ع- - -اب ع- - -ل- - -ى سش- - -ل - -وك
اأ’ط- -ف- -ال““ ،ع -رج اأ’سش -ت -اذ ““
ق- -اسش- -م إال -ي -اسص““ﬂ ،تصص ‘
اإ’ع Ó- - - - - - - -م اآ’‹ وأام- - - - - - - -ن
اŸعلومات ،على تاريخ هذه
اأ’لعاب ع““ Èالنت““ ووسشائل
اإ’ع Ó- -م اآ’‹ اıت- -ل- -ف- -ة ،
حيث ذكر باأ’لعاب ا’يجابية والتي تعمل على
Óط-ف-ال ،واأ’ل-ع-اب
ت -ن -م-ي-ة ال-ق-درات ال-ع-ق-ل-ي-ة ل -أ
السشلبية التي –ث على العنف واسشتخدام وسشائل
ا÷رÁة اıتلفة ،مششÒا إا ¤أان من يقف و راء
هذه اأ’عمال مؤوسشسشات كبÒة بلغت عائداتها
سش -ن-ة  2017ن -ح-و  108م- -ل- -ي -ار دو’ر وه -ي ‘
ا◊قيقة ’ تتوخى سشوى الربح ’ غ.Ò

 13مليون
جزأئري يبحر عÈ
أ«لنت”” يوميا

تسستهدف طلبة مراكز التكوين اŸهني بجيجل

حملة –سسيسسية حول ﬂاطر أıدرأت وألسستعمال ألسسيئ لإÓنÎنيت

نظمت حملة توعوية –سشيسشية لفائدة طلبة
مراكز التكوين اŸهني بو’ية جيجل ،أامسص ،و
ال -ت -ي ك -انت ان -ط Ó-ق -ت -ه -ا م -ن م -ع-ه-د ال-ت-ك-وي-ن
اŸتخصشصص ““ششابو Êإادريسص بجيجل““ ‘ ،إاطار
تنفيذ الÈنامج ا’تصشا‹ للسشنة ا÷ارية اŸسشطر
من قبل مصشالح أامن الو’ية ،و بالتنسشيق مع
مديرية التكوين و التعليم اŸهني Úبالو’ية ،
أاشش-رف ع-ل-ي-ه-ا إاط-ارات م-ن اŸصش-ل-ح-ة ال-و’ئ-ي-ة
للششرطة القضشائية و خلية ا’تصشال و العÓقات
العامة أاين تلقى طلبة اŸعهد دروسشا توعوية
حول ﬂاطر اسشتهÓك اıدرات و اإ’دمان،

سشوء اسشتعمال ا’نÎنت مع الÎكيز على بعضص
اŸم- -ارسش- -ات اÿاط- -ئ- -ة ع- -ل- -ى غ -رار ال -تشش -هÒ
باأ’ششخاصص و اŸسشاسص بحياتهم اÿاصشة و ما
يÎتب عن ذلك من آاثار سشلبية على الفرد و
سشÓمة اÛتمع ككل.
و ‘ ذات السش- - -ي- - -اق ق- - -دمت اأ’خصش- - -ائ - -ي - -ة
النفسشانية التابعة Ÿصشالح أامن الو’ية بالششرح
البعد النفسشي Ÿثل هذه اŸمارسشات إا ¤جانب
تقد Ëتوجيهات و إارششادات للطلبة لتفادي مثل
ه -ذه السش-ل-وك-ات السش-ل-ب-ي-ة ال-ت-ي غ-ال-ب-ا م-ا ت-ك-ون
ن-ت-ائ-ج-ه-ا وخ-ي-م-ة ج-دا ،ه-ذا و سش-ت-ت-واصش-ل هذه

ا◊ملة التحسشيسشية إا ¤غاية  22جانفي ا÷اري،
ل- -تشش- -م- -ل ﬂت- -ل- -ف م -راك -ز ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن -ي
اŸت -واج -دة ضش -م -ن اخ -تصش -اصص الشش -رط -ة ب-غ-ي-ة
–سشيسص هذه الفئة من الششباب و حمايتهم من
الوقوع ‘ ﬂاطر هذه اآ’فات باŸوازاة مع
ذلك ” تعريفهم Ãختلف الدعائم ا’تصشالية
Óمن الوطني،
التي توفرها اŸديرية العامة ل أ
خدمة للمواطن و التكفل اأ’مثل بانششغا’ته على
غ - -رار ال- -رق- -م اأ’خضش- -ر  1548و 104اÿاصص
بالفئات الهششة و رقم النجدة .17

جيجل :خالد العيفة

أأمن سسكيكدة يطلق دورة تكوينية ‘ لغة ألشسارة لفائدة قوأت ألشسرطة
بر›ت مصشالح امن سشكيكدة ،دورات تكوينية
‘ ›ال ل -غ -ة اإ’شش -ارة اÿاصش -ة ب -الصش -م ال -ب -ك -م
لفائدة قوات الششرطة ،وذلك بالتنسشيق مع مديرية
ال-نشش-اط ا’ج-ت-م-اع-ي ل-و’ي-ة سش-ك-ي-كدة ،وذلك ‘
إاطار تفعيل سشبل ا’تصشال اÿارجي ،وŒسشيدا
Ÿب-ادئ الشش-رط-ة ا÷واري-ة ب-غ-ي-ة ال-ت-ك-ف-ل اأ’م-ث-ل
باŸواطنÃ Úختلف ششرائحهم’ ،سشيما الفئات
الهششة ‘ اÛتمع ،حيث ششهد مقر الوحدة 214
◊ف -ظ ال -ن -ظ -ام إاط Ó-ق ال -دورة ال -ت -ك -وي -ن -ي -ة ‘

مرحلتها الثالثة لفائدة  104موظف ششرطة مكلف
با’سشتقبال تابعı Úتلف مقرات الششرطة بأامن
و’ية سشكيكدة.
ال -دورة يشش -رف ع -ل-ي-ه-ا أاسش-ت-اذ م-ع-ل-م ال-ت-ع-ل-ي-م
اŸتخصشصص Ãدرسشة اأ’طفال اŸعوق Úسشمعيا
ب-ال-ق-ل ،مسش-ك Úم-رتضش-ى ال-ذي سش-ي-ل-ق-ن-هم مبادئ
وأابجديات هذه اللغة القائمة بذاتها ،على أان
تسشتمر العملية ‘ دورات ’حقة ليسشتفيد منها
كافة قوات الششرطة اŸكلف Úبا’سشتقبال على

مسشتوى ﬂتلف مصشالح أامن و’ية سشكيكدة بغية
“ك -ي -ن -ه -م م -ن ال -ت -واصش -ل م -ع ف-ئ-ة الصش-م ال-ب-ك-م
ال- -واف- -دي- -ن Ÿصش- -ال -ح الشش -رط -ة وضش -م -ان حسش -ن
اسشتقبالهم والتواصشل اأ’مثل معهم والتكفل بكافة
Óششارة ” ،تكوين ما عدده 35
انششغا’تهم .ل إ
موظف ششرطة ضشمن دورة تكوينية أاو ¤خÓل
ششهر ديسشم 2016 Èو  55موظف ششرطة ضشمن
دورة تكوينية ثانية خÓل ششهر أاكتوبر . 2017

سسكيكدة :خالد العيفة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اŸدير العام للصسندوق الوطني للتعاون الفÓحي :

قروضض فÓحية مصسغرة للفÓح Úقيد ألدرأسسة
على مسستوى أ◊كومة
كشس-ف الشس-ري-ف ب-ن ح-ب-ي-لسس ،اŸدي-ر
ال- -ع -ام ل -لصس -ن -دوق ال -وط -ن -ي ل -ل -ت -ع -اون
ال-فÓ-ح-ي ،أان الصس-ن-دوق ي-ف-ك-ر ح-اليا ‘
إاطÓق قرضس فÓحي مصسغر للفÓحÚ
الصسغار يوجد حاليا ملفه على طاولة
’ول Ÿناقشسته ،موضسحا خÓل
الوزير ا أ
ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة ع-ق-دها Ãقر الصسندوق
ا÷ه-وي بسس-ط-ي-ف ،أامسس ،أان الصس-ن-دوق
ال -وط -ن -ي سسÒاف -ق ال -فÓ-ح ب-ق-وة خÓ-ل
السس-ن-ت ÚاŸق-ب-ل-تÃ Úن-ت-وج-ات جديدة
سستسساهم ‘ حماية الفÓح من الكوارث
الطبيعية .

سسطيف :نور الدين بوطغان
ب- -خصش -وصص اأ’رق -ام اŸت -ع -ل -ق -ة ب -السش -ن -ة
’ول عن
اŸنقضشية ،فقد أاوضشح اŸسشؤوول ا أ
الصش - -ن - -دوق ،أان مصش - -ا◊ه ق - -دمت م- -ب- -ال- -غ
ت- -ع- -ويضش- -ي -ة ك -بÒة ل -ل -م -ؤوم -نﬂ ‘ Úت -ل -ف
الصشناديق ا÷هوية ،مششÒا إا ¤أان صشندوق
التعاون بسشطيف يعت Èمن أاحسشن الصشناديق
ا÷هوية من حيث اÿدمات و اŸداخيل ،و
يقدم خدمات نوعية للفÓح ،Úوسشيقوم ‘
غضش -ون السش -ن -ة ا◊ال -ي-ة ب-ف-ت-ح ع-دة وك-ا’ت
جديدة لتقريب اإ’دارة من اŸواطن .
وأاكد بن حبيلسص ،أان الصشندوق الوطني
Áول ن -فسش -ه ب -ن -فسش-ه ،م-ن خÓ-ل اششÎاك-ات
الفÓح ،Úو Áلك رخصشة من وزارة اŸالية
ل- -ت- -ق- -د Ëخ- -دم -ات ت -أام -ي -ن -ي -ه ‘ ﬂت -ل -ف
’سشاسشي هو
اÛا’ت ،مع العلم أان ميدانه ا أ
التأام ÚالفÓحي ،طالبا من الفÓح ÚتأامÚ
م -ن -ت -وج -ات -ه-م ◊م-اي-ة ﬁاصش-ي-ل-ه-م و ح-ت-ى
ي -ت -م -ك -ن -وا م -ن ا’ن -ط Ó-ق ›ددا ‘ ح -ال-ة
حدوث كارثة ’ قدر الله ،مؤوكدا أان الدولة
ا÷زائ- -ري- -ة ت- -و‹ ع -ن -اي -ة ك -بÒة ل -ل -م -ي -دان
ال -ف Ó-ح -ي ال -ذي ‚ح ف -ي-ه الصش-ن-دوق وق-رر
’نفتاح علي اÛال
التطور أاك Ìمن خÓل ا إ
الصشناعي واإ’سشتثمار ‘ تأامينه .
وان- -ط- -ل- -قت ال- -ع- -م- -ل- -ي -ة ،حسشب مسش -ؤوول
الصش -ن-دوق ،ب-إات-ف-اق-ي-ة ب Úصش-ن-دوق سش-ط-ي-ف

’ع-م-ال بسش-ط-ي-ف ب-ت-ق-دË
وم -ن-ت-دى رج-ال ا أ
خ- -دم- -ات ‡ي- -زة واسش- -ت- -ث -ن -ائ -ي -ة ل -ل -ق -ط -اع
الصشناعي.
وبخصشوصص عزوف الفÓح Úعن التأام،Ú
ف -ق -د أاوضش -ح اŸدي -ر ال -ع -ام ل -لصش -ن -دوق ،أان
ال -ف Ó-ح ي -ف-ت-ق-د ل-ث-ق-اف-ة ال-ت-أام، Úوﬂت-ل-ف
الصش- -ن- -ادي- -ق ت- -ق- -وم ب- -ح -م Ó-ت –سش -يسش -ي -ة
وإاعÓمية كبÒة Ãختلف البلديات والقرى و
’قناع الفÓح Úبأان ‚اح الفÓح
اŸداششر إ
‘ اÛال يحتاج لتأام Úقوي يحميه ،ضشاربا
اŸث - -ل ب - -ع - -دة دول  ÈŒال- -فÓ- -ح Úع- -ل- -ي
التأام.Ú
ك- -م- -ا كشش- -ف اŸدي -ر ال -ع -ام أان مصش -ا◊ه
وقعت اتفاقية مع البنك الوطني ا÷زائري،
لرقمنة التعامÓت الفÓحية مع الفÓح،Ú
من خÓل ضشخ اŸسشتحقات اŸالية اŸتعلقة
بالتعويضص عن الكوارث وا◊وادث مباششرة
‘ ا◊سش- -اب اŸا‹ ،و ي- -ت- -م إارسش -ال رسش -ال -ة
نصشية قصشÒة له لتأاكيد ‚اح العملية ،و قال
أان الصشندوق يتعامل حاليا مع التكنولوجيا
ا◊دي - -ث - -ة ‘ ﬂت - -ل- -ف اÛا’ت خ- -اصش- -ة
ا’سشتثمار ‘ العنصشر البششري ،من خÓل
’ط -ارات ب -ت -ن -ظ -ي -م دورات
رف- -ع مسش- -ت- -وى ا إ
تكوينية مع معاهد كبÒة و جامعات ﬂتصشة
‘ اÛال الفÓحي.

جريحان ‘ أنهيار سسقف بنهج أألم Òعبد ألقادر بوسسط وهرأن
جلت مصشالح ا◊ماية اŸدنية لو’ية وهران أامسص اأ’ربعاء ،حادث انهيار جزئي لسشقف
سش ّ
غرفة بالطابق الثاŸ Êبنى ‘ طور الÎميم بنهج اأ’م Òعبد القادر بوسشط اŸدينة.
خلف هذا ا◊ادث إاصشابة ششخصش ÚيعمÓن بناءين بجروح ‘ كامل ا÷سشم ،وقد قدمت لهما
اإ’سشعافات اأ’ولية بع ÚاŸكان ،قبل أان يتم نقلهما إا ¤مصشلحة ا’سشتعجا’ت الطبية Ãسشتششفى
ا◊كيم بن زرجب لتلقي العÓج اŸناسشب ،وذلك ،بحضشور مصشالح الششرطة ،حسشبما أاشش Òإاليه.
وهران :براهمية مسشعودة

أأخبار تبسسة :
توزيع  2000سسكن عمومي إأيجاري ‘ ألسسدأسسي أألول من 2018
كششف وا‹ تبسشة عطاء الله مو’تي خÓل اجتماع خصشصص لقطاع السشكن ،أانه سشيتم توزيع ما
’ يقل عن  2000سشكن ضشمن صشيغة العمومي اإ’يجاري ‘ غضشون السشداسشي اأ’ول من العام
ا÷اري .
الÈنامج السشكني الذي تعول عليه الو’ية كثÒا يتوزع على عاصشمة الو’ية بحوا‹ 1000
وحدة سشكنية و الباقي ببلديات العوينات و الونزة و ا◊مامات بحصشصص متفاوتة ،مششÒا إا ¤اأن
عملية التسشليم سشتتم Ãجرد اسشتكمال ›موع أاششغال الربط Ãختلف الششبكات ،حيث أان
ورششات أاششغال الربط بالكهرباء والغاز الطبيعي و اŸاء الششروب ‘ طور اإ’‚از.
كما تسش Òأاششغال التهيئة اÿارجية و إا‚از الطرق وكذا اإ’نارة العمومية وتÒة جيدة ،حاثا
إاطارات الو’ية اŸكلفÃ Úلف السشكن على السشهر على احÎام جودة اأ’ششغال واآ’جال
اÙددة.
كما ششدد ذات اŸسشؤوول على ضشرورة تهيئة اŸنطقة العمرانية اŸسشماة ““الدكان““ والعمل
ع-ل-ى إاطÓ-ق ورشش-ات ال-ت-ج-ه-ي-زات ال-ع-م-وم-ي-ة ب-اÿصش-وصص اŸؤوسشسش-ات اŸدرسش-ي-ة و ال-ه-ي-ئات
اإ’دارية و اŸسشاحات اÿضشراء الÓزمة لهذه اŸناطق ا◊ضشرية.

أألرأضسي ألفÓحية تتدعم بـ  34أألف هكتار
أافادت مديرية اŸصشالح الفÓحية لو’ية تبسشة أان اŸسشاحة الفÓحية بإاقليم الو’ية سشتتعزز
Ãسشاحة جديدة إاضشافية تقدر بـ 34أالف هكتار سشيتم اسشتصشÓحها مطلع السشنة ا÷ارية جنوب
الو’ية لتضشاف إا ¤اŸسشاحة اإ’جمالية اŸقدرة بحوا‹  312أالف هكتار .
اŸسشاحة التي ينتظر اأن توجه إ’نتاج ا◊بوب واÿضشر إا ¤جانب غرسص النخيل و أاششجار
الزيتون بهدف دعم القدرات اإ’نتاجية الفÓحية بهذه اŸنطقة .
هذا وتو‹ اŸديرية اÙلية للمصشالح الفÓحية ومنذ انطÓق اıطط الوطني للتنمية
الفÓحية أاواخر سشنة  2000عناية خاصشة لزراعة وإانتاج الزيتون نظرا لطبيعة اŸنطقة
اŸسشاعدة على ذلك حيث ارتفعت اŸسشاحة الزراعية اإ’جمالية اıصشصشة للزيتون من 390
هكتارا سشنة  2000إا 9490 ¤هكتارا السشنة ا◊الية  ،بإانتاج سشنوي قدر هذا العام بـ  70أالف
قنطار مقارنة بـ  64أالف قنطار للعام اŸنصشرم .
‘ ذات السشياق تتوفر و’ية تبسشة على خمسص معاصشر للزيتون ›هزة بأاحدث التجهيزات
ببلديات صشفصشاف الوسشرى و بئر العاتر ونقرين وبكارية تنتج نوعية جيدة لزيت الزيتون يوجه
Óسشواق اÙلية والوطنية على آامل أان ترفع الطاقة اإ’نتاجية للمعاصشر السشالفة الذكر ‘
ل أ
السشنوات القادمة .

تبسسة :صسحراوي.ح
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سسوق ا÷ملة للخضسر والفواكه ببلدية الكرمة

Œسسيد أاول Œربة ‰وذجية ‘ تثم Úالنفايات العضسوية
ي-ج-ري بسس-وق ا÷م-ل-ة ل-ل-خضس-ر
وال -ف -واك -ه ب -وه -ران Œسس-ي-د أاول
Œرب -ة ‰وذج -ي -ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
ال-وط-ن ‘ ›ال رسس-ك-ل-ة وت-ث-مÚ
ال-ن-ف-اي-ات ال-عضس-وي-ة ،ع-لى أاسساسض
ج-م-ع ال-ن-ف-اي-ات اÿضس-راء وب-ق-ايا
اÿضسر والفواكه و–ويلها لسسماد
ف Ó-ح -ي ،ب -حسسب م -ا ع-ل-م ،أامسض،
الشسراكة إا ¤جعل ““الكرمة““ بلدية ‰وذجية ‘ خصس -وب -ة اأ’رضض وح -ي -وي -ت-ه-ا وإاع-ادة ال-ت-وازن
لدى مدير السسوق.

وهران :براهمية مسسعودة
أاوضسح عبد ا◊ق بوسسعادة قدور ‘ تصسريح
لـ ““الشسعب““ ،على هامشض زيارة ميدانية قادتها
إا ¤موقع اŸشسروع على مسستوى سسوق ا÷ملة
للخضسر والفواكه ،الكائن مقّره ببلدية الكرمة
(جنوب وهران) ،أانّ اأ’هداف ا◊قيقية تكمن
‘ رسسكلة وتثم ÚاŸواد العضسوية الصسا◊ة
لتخصسيب اأ’راضسي الفÓحية.
كما أاّكد ّﬁدثنا على ضسرورة التعاون بÚ
السسوق وبلدية الكرمة’ ،سسيما ما تعلّق بجمع
ال -ن -ف -اي -ات اÿضس -راء اŸن-ت-ج-ة م-ن ﬂل-ف-ات
اŸزارع وال- -ن- -ب- -ات- -ات ك- -اأ’وراق ال- -ي- -ابسس- -ة أاو
اÿضس- -راء واأ’عشس- -اب وا◊شس- -ائشض وأاغصس- -ان
ال -ن -ب -ات -ات ،ب-اإ’ضس-اف-ة إاﬂ ¤ل-ف-ات اأ’غ-ذي-ة
اŸنزلية والتجارية ،معتÈا أاّن البلدية ““خلية
أاسس- -اسس- -ي- -ة““ إ’‚اح خ- -ط- -ط وب- -رام -ج ال -ف -رز
والرسسكلة والتثم.““Ú
حيث أاشسار إا ¤أانهم يسسعون من خÓل هذه

›ال تسس -ي Òال -ن -ف -اي -ات ،ل-ت-ق-ل-ي-ل ت-أاث Òه-ذه
اıل- -ف- -ات وت- -راك- -م -ه -ا و–ق -ي -ق اŸط -الب
ا’ق -تصس -ادي -ة وال -ب -ي -ئ-ي-ة ل-ل-ب-ل-دي-ة ،ك-م-ا ت-رف-ع
مداخيل السسوق Ÿضساعفة فوائده.
ق- -ال ن -فسض اŸسس -ؤوول ،أاّن مصس -ا◊ه ت -دف -ع
 100أالف دج للتخّلصض من  1طن من بقايا
اÿضس -ر وال-ف-واك-ه ع-ل-ى مسس-ت-وى م-رك-ز ال-ردم
ال-ت-ق-ن-ي ب-ح-اسس-ي ب-ون-ي-ف ،شس-رق الو’ية ،فيما
تزيد كمية النفايات التي ينتجها يوميا عن 13
ط -ن-ا ،اأ’م-ر ال-ذي يسس-ت-ل-زم ،ب-حسس-ب-ه ال-ت-ف-كÒ
ا÷دي ‘ Œسسيد البديل ا’قتصسادي وتوفÒ
كافة اإ’مكانيات اŸادية والبشسرية لتحويل
النفايات عوضسا عن ردمها.
ح-ول ع-م-ل-ي-ة ال-ت-دوي-ر ال-عضس-وي اŸعتمد
ع-ل-ي-ه-ا ،ي-ق-ول هÓ-ي-ل-ي ﬁم-د صس-ال-ح ،رئ-يسض
قسس-م اسس-ت-غÓ-ل اŸسس-اح-ات ال-ت-ج-اري-ة ب-نفسض
السس -وق :أان -ه -م سس-ي-ع-ت-م-دون ع-ل-ى اıل-ف-ات
ال -عضس -وي -ة م -ن ال -ن -ف -اي -ات اÿضس -راء وب -ق-اي-ا
اÿضس -ر وال -ف -واك -ه ،وذلك إ’ع -ادة اسس -ت -خ-دام
ﬁتوياتها وخاصسة اŸواد القابلة للتخمر ‘
تسس -م -ي -د اأ’رضض ال -زراع -ي -ة ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل-ى

البيئي للÎبة.
أاشسار هÓيلي إا ¤أاّن اŸشسروع كان تابعا
للمديرية الو’ئية لتسسي Òمراكز الردم التقني
ل- -وه- -ران ‘ إاط- -ار الشس -راك -ة ا÷زائ -ري -ة م -ع
اŸنظمة غ Òا◊كومية ““آار  ،““20من خÓل
ت -دع -ي -م اŸدي -ري-ة ب-ب-عضض اأ’ج-ه-زة اÿاصس-ة
باسستغÓل ﬂزون النفايات ‘ إانتاج اأ’سسمدة
العضسوية التي تأاتي بشسكل طبيعي دون اللجوء
إا ¤اإ’ضسافات الصسناعية.
’ج -ه -زة
كما أاوضس- -ح ّﬁدث -ن -ا أاّن ه -ذه ا أ
بقيت دون اسستغÓل ،منذ حوا‹ سسنة ،2013
قبل أان تبدي اŸؤوسسسسة العمومية لتسسيÒ
سس- -وق ا÷م -ل -ة ل -ل -خضس -ر وال -ف -واك -ه وسس -وق
السس -ي -ارات اŸواشس -ي رغ -ب -ة ‘ ت -ب -ن-ي ه-ذا
اŸشس -روع ،وب -الضس -ب-ط ع-ل-ى مسس-ت-وى م-وق-ع
سسوق السسيارات والذي تقّدر مسساحته بـ 4
’هداف التي جاء
هكتارات ،كونه  ⁄يحقق ا أ
من أاجلها ،مشسÒا ‘ الوقت نفسسه إا ¤بعضض
اŸط -الب اŸادي -ة اÿاصس -ة ب -ال -ت -ج -ه-ي-زات
’هداف
’لية Ÿرافقة اŸشسروع و–قيق ا أ
ا آ
’سسÎاتيجية اŸنشسودة.
ا إ

مدير السسياحة بورقلة عبد الله بلعيد لـ ““الشسعب““:

ﬂطط جديد لتشسجيع السستثمار ‘ السسياحة ا◊موية
ي - -ع- -د ج- -لب ا’سس- -ت- -ث- -م- -ار ‘ السس- -ي- -اح- -ة
ا◊موية أاحد الرهانات التي سسيعمل عليها
قطاع السسياحة خÓل هذه السسنة ،كما ذكر
م -دي -ر السس -ي -اح -ة والصس -ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
ل-و’ي-ة ورق-ل-ة ع-ب-د ال-ل-ه ب-ل-ع-ي-د ‘ تصس-ري-ح
لـ«الشس- -عب““ ،خ- -اصس- -ة وأان ورق- -ل- -ة ت -ع -ت‘ È
م- -ق- -دم- -ة ال- -و’ي -ات اŸت -وف -رة ع -ل -ى اŸن -اب -ع
ا◊موية ،حيث يتواجد بها  39منبعا بقدرة
’ضسافة
تدفق تسساوي  280ل ‘ Îالثانية ،با إ
إا ¤درجة حرارة اŸاء التي تÎاوح ب- 54 Ú
 64درج -ة ،وف -ق -ا ل -ن -ت -ائ -ج م-ك-تب دراسس-ات
ﬂتصض ‘ اŸياه ا◊موية.

ورقلة :إاÁان كا‘
رغ- -م أان ه- -ن -اك  3مشس-اري-ع ’‚از م-رك-ب-ات
معدنية ،انطلقت أاشسغال إا‚ازها ،إا’ أان اإ’قبال
على هذا النوع من ا’سستثمارات السسياحية يبقى
ﬁتشس -م -ا ،وب -حسسب ذات اŸت -ح -دث ،ف-إان-ه ق-د ”
اقÎاح فكرة اسستثمار إاحدى اŸؤوسسسسات العمومية
‘ اŸنابع ا◊موية للو’ية ،ومن جهتها اŸديرية

اÙلية وسسعيا منها لتطبيق برنا›ها الهادف إا¤
توجيه ا’سستثمار ‘ هذا اÛال نحو السسياحة
ا◊م -وي-ة سس-ت-ن-ظ-م م-ل-ت-ق-ا وط-ن-ي-ا ل-تشس-ج-ي-ع وج-لب
اŸسس -ت -ث -م-ري-ن وت-وج-ي-ه-ه-م ع Èت-ق-د Ëشس-روح-ات
وﬁاضس-رات وأاف-ك-ار ج-دي-دة ل-ت-حسس-يسس-ه-م ب-أاهمية
السسياحة ا◊موية التي “ثل أاحد اÙاور الهامة
‘ مسستقبل ا’سستثمار السسياحي باŸنطقة.
أام- -ا ف- -ي- -م -ا ي -خصض م -ن -ط -ق -ة ا◊دب ب -ب -ل -دي -ة
ال -رويسس -ات ال -ت -ي ت -ع -د أاح -د اŸن -اط -ق اŸشس-ه-ورة
باŸياه اŸعدنية حيث تتوفر على حمام معدÊ
ق -د ،Ëف -ق -د أاوضس -ح ب -ل -ع -ي -د أان ه -ذا اŸركب ق -د
أاسس -ن -دت إاع -ادة ت -ه -ي -ئ -ت -ه إا ¤ال -ب-ل-دي-ة ‘ ان-ت-ظ-ار
ا’نطÓق فيها ،هذا وقد اسستفاد القطاع من 40
مشسروعا قد “ت اŸوافقة عليه من طرف ÷نة
اŸصسادقة على اŸشساريع ،من بينها  20مشسروعا ‘
طور اإ’‚از و 3مشساريع عبارة عن فنادق كÈى ‘
عاصسمة الو’ية و 4فنادق أاخرى ضسخمة باŸقاطعة
اإ’دارية تقرت وهي مشساريع من شسأانها القضساء
نهائيا على العجز اŸسسجل ‘ الهياكل السسياحية
بدخول اŸوسسم القادم  ،2019-2018وذلك عمÓ
باإ’سسÎاتيجية الهادفة إا ¤توف ÒاŸرافق لتدعيم
القطاع ﬁليا ،كما أاكد نفسض اŸسسؤوول.

انعدام الصسرف الصسحي وغاز اŸدينة

سسكان قرية الشسبايرية ببلدية ““األبيضض ›اجة““
يناشسدون السسلطات التّدخل
ق سس - -ك - -ان ق- -ري- -ة ““أاو’د ب- -ن شسÈة““
د ّ
اŸع- -روف- -ة بـ«الشس- -ب- -اي- -ري- -ة““ ب- -ب- -ل- -دي- -ة
’بيضض ›اجة““ ناقوسض اÿطر ،إاثر
““ا أ
’م -راضض الصس -ح-ي-ة وال-ب-ي-ئ-ي-ة
ان -تشس -ار ا أ
وسسط ﬁيطهم السسكني ،بسسبب تدهور
ا◊ف -ر ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة اÿاصس-ة ّÃصس-ب-ات
اŸي - -اه ال- -ق- -ذرة ‘ ظ- -ل غ- -ي- -اب ق- -ن- -وات
’ضس- - -اف- - -ة إا¤
الصس - - -رف الصس- - -ح- - -ي ،ب- - -ا إ
حرمانهم من الربط بغاز اŸدينة رغم
ال -وع -ود اŸت -ك-ررة م-ن ط-رف اŸن-ت-خ-بÚ
’دارات اŸتعاقبة.
ومسسؤوو‹ ا إ

الشسلف :و.ي .أاعرايبي
ال -وضس-ع-ي-ة اŸت-ده-ورة ال-ت-ي وق-ف-ن-ا ع-ل-ي-ه-ا
صس- -ارت ’ ت- -ط- -اق ‘ ظ -ل ح -ال -ة ال -ت -ه -م -يشض
واإ’قصساء التي –اصسرهم رغم الشسكاوى التي
رفعها هؤو’ء Ÿسسؤوو‹ البلدية ،منذ سسنوات،
غ Òأان نداءاتهم ذهبت أادراج الرياح وسسط
وعود انتخابية  ⁄تتجسسد ◊د السساعة ،وهو
ما اعتÈوه متاجرة Ãعاناتهم القاسسية جراء
انعدام قنوات الصسرف الصسحي ،اأ’مر الذي
ح- -ت- -م ع- -ل- -ى ه -ؤو’ء اÙروم Úال -ل -ج -وء إا¤
اسس -ت -ع -م -ال ا◊ف -ر ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ل-ل-ت-خ-لصض م-ن
ال-ن-ف-اي-ات اŸن-زل-ي-ة السس-ائ-ل-ة ،ل-ك-ن هذا ا◊ل
ال -ظ -ر‘  ⁄ي -دم ط -وي  ،Ó-ب -ع -دم -ا ت -ده -ورت

وضسعية ا◊فر مسسببة أاخطارا صسحية بليغة
على اأ’بناء والعجزة من أافراد العائÓت التي
صسارت تطاردها ﬂاوف اأ’مراضض اŸتنقلة
ع ÈاŸياه ،باإ’ضسافة إا ¤خطرها على اŸياه
ا÷وف -ي-ة واآ’ب-ار واÙي-ط ال-ب-ي-ئ-ي اŸت-ع-ف-ن
جراء الروائح الكريهة اŸنبعثة من هذه ا◊فر
اŸتدهورة التي  ⁄يغ Òمن وضسعيتها الكارثية
تدخل مصسالح الديوان الوطني للتطه‘ Ò
كث Òمن اّŸرات ،يقول سسكان الشسبايرية.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ط -الب ه-ؤو’ء اŸصس-ال-ح
اŸعنية بربط قريتهم بشسبكة الغاز الطبيعي
إ’نهاء معاناتهم ‘ البحث عن قارورات غاز
ال -ب -وت -ان ،خ-اصس-ة م-وسس-م الشس-ت-اء ،ح-يث ي-كÌ
ال -ط -لب ع -ل -ى ه -ذه اŸادة ،ي-ق-اب-ل-ه ن-قصض ‘
العرضض.
أامام الشسعور باإ’همال والتهميشض وا◊قرة
وال- -وع- -ود ال- -ك- -اذب- -ة ⁄ ،ي- -ج- -د ه- -ؤو’ء سس -وى
اإ’سس- -ت- -غ -اث -ة ب -السس -ل -ط -ات ال -و’ئ -ي -ة ورئ -يسض
اÛلسض الشسعبي الو’ئي ،طويل ﬁمد ،قصسد
التّدخل إ’نقاذهم من اأ’وضساع اŸتعفنة التي
طالت ،دون –رك اŸنتخب Úالذين تعاقبوا
ع-ل-ى ال-ب-ل-دي-ة ‘ ،ان-ت-ظ-ار م-ا سس-ت-كشس-ف ع-ن-ه
تشس -ك -ي -ل -ة اÛلسض ا◊ا‹ م -ن –رك ي-خ-رج
سسكان الشسبايرية من اأ’وضساع اŸزرية التي
ي-ت-خ-ب-ط-ون ف-ي-ه-ا ،م-ن-ذ سس-ن-وات ،ي-قول سسكان
القرية.

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

يذكر أان و’ية ورقلة “لك إامكانيات سسياحية
كبÒة حيث تعد قطبا للسسياحة الدينية ،إاذ تضسم
الو’ية العديد من الزوايا التي ينتمي إاليها مئات
اآ’’ف وحتى اÓŸي Úمن اŸريدين داخل الوطن
وخارجه ،هذا باإ’ضسافة إا ¤سسياحة اأ’عمال إاذ
Áثل العمال اأ’جانب اŸتواجدين بالو’ية نسسبة
كبÒة خاصسة بدائرة حاسسي مسسعود التي تضسم عددا
كبÒا من الشسركات اأ’جنبية.

فيما يشسهد مشسروع  40سسكنا
تأاخرا غ ÒمÈر

تسسليم مفاتيح أازيد من
 350سسكن اجتماعي
بع Úالطويلة وخنشسلة

أاشس -رفت السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ،أامسض ،ع-ل-ى
تسس-ل-ي-م م-فاتيح  362سس-ك-ن ع-م-ومي إايجاري
““اجتماعي““ لفائدة مواطني بلديتي خنشسلة
وع Úالطويلة كانوا قد اسستفادوا منها ‘
إاطار برامج تنموية للتكفل بطالبي السسكن
ا’جتماعي ‘ السسنوات اŸاضسية.
ع -م -ل -ي-ة تسس-ل-ي-م اŸف-ات-ي-ح ان-ط-ل-قت ب-ح-ي
اÛد ب-ال-ق-طب ال-ع-م-را Êا÷دي-د ب-ع-اصس-مة
ال- -و’ي- -ة ،أاي -ن وزعت م -ف -ات -ي -ح شس -ق -ق لـ 100
مسس- -ت- -ف- -ي -د ‘ ه -ذا اإ’ط -ار ب -ع -د سس -ن Úم -ن
ا’ن -ت -ظ -ار والصس Èل -عشس -رات اŸسس -ت -ف-ي-دي-ن،
وبعدها انتقلت السسلطات اÙلية إا ¤بلدية
ع Úال -ط -وي -ل -ة شس -رق ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة ح-يث
اإ’شسراف على بداية تسسليم مفاتيح لـ 262
مسستفيد من سسكنات اجتماعية اŸنجزة أايضسا
‘ إاطار ﬂطط التكفل بطالبي السسكن.
‘ سسياق ذي صسلة ،يشسهد مشسروع ا‚از 40
سسكنا اجتماعيا إايجاريا بآاخر موقع سسكني
للمدينة ا÷ديدة تعط ÓكبÒا وتسس Òأاشسغاله
بوتÒة جد بطيئة حيث  ⁄تتعد نسسبة ا’‚از
بالعمارات  45باŸائة ،بحسسب ما وقفت عليه
““الشسعب““ ‘ ع ÚاŸكان ،وهذا على الرغم
من انطÓق ا’‚از به ،بداية من سسنة ،2014
وهي نفسض السسنة التي وزعت فيها السسكنات
ا’جتماعية بعاصسمة الو’يةÃ ،ا فيها هذا
اŸشسروع اŸتأاخر.
من جهتهم ،طالب اŸسستفيدون من هذا
اŸشس -روع اŸع -ط -ل م -ن السس -ل -ط-ات اÙل-ي-ة
بضس- -رورة إاي- -ج- -اد ح Ó- -م -ع م -ق -اول -ة ا’‚از
والنظر ‘ أاسسباب هذا التأاخر غ ÒاÈŸر،
علما وان سسكنات إاقامتي ا’وراسض وا’طلسض
اŸق -اب -ل -ة ل -ه -ذا اŸشس -روع م -ك -ت-م-ل-ة ا’‚از
وتشسهد أاشسغال التهيئة اÿارجية بها وتÒة
سس Òحسسنة.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي

العدد

17545

يوم تكويني حول اŸنازعات القضسائية لفائدة
رؤوسساء البلديات بسسعيدة

07

إابراز بنود قانون الصسفقات العمومية ودوره ‘ التنمية اÙلية

’ي- -ام
م- -ت- -اب- -ع- -ة لسس- -لسس- -ل- -ة ال- -دورات و ا أ
ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة اŸوجهة لفائدة رؤوسساء اÛالسض
الشسعبية البلدية ‘ اŸسسائل و القضسايا ذات
عÓ- -ق- -ة ب- -ال -ت -ن -م -ي -ة اÙل -ي -ة ،أاشس -رف وا‹
ال- -و’ي- -ة ب- -ق- -اع -ة اÙاضس -رات ،أامسض ،ع -ل -ى
اف -ت -ت -اح ال -ي -وم ال -ت -ك -وي -ن -ي ل-ف-ائ-دة رؤوسس-اء
اÛالسض الشس-ع-ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة حول اŸنازعات
’م Úال -ع -ام
ال- -قضس- -ائ- -ي- -ة ،وذلك ب- -حضس -ور ا أ
للو’ية و رؤوسساء الدوائر ومديري اÛلسض
ال -ت -ن -ف -ي -ذي ل -ل -و’ي -ة ،وم -ن السس-ادة رئ-يسض
’داري- -ةﬁ ،اف -ظ ال -دول -ة ل -دى
اÙك- -م- -ة ا إ
’دارية لو’ية سسعيدة و القاضسي
اÙكمة ا إ
العقاري.

سسعيدة :ج .علي

‘ كلمته ا’فتتاحية ،أاكد وا‹ سسعيدة على
أاه -م -ي -ة ال -ل -ق -اء ال-ذي م-ن شس-أان-ه ت-ع-زي-ز اŸع-ارف
وت-وج-ي-ه اŸك-ل-ف Úب-ال-ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ن-م-وي-ة ب-ت-ف-ادي
اأ’خطاء الشسائعة واŸتداولة ع Èعديد اŸصسالح
اإ’دارية والتي تعطل سس Òمسسار التنمية وا’تصسال
من جهة و جر اإ’دارة ‘ نزاعات مع ﬂتلف
اŸتعامل Úهي ‘ غنى عنها ،داعيا ‘ ذات الصسدد
إا ¤ال-ت-نسس-ي-ق بﬂ Úت-ل-ف ال-ه-ي-اك-ل ل-ت-ق-و Ëال-عمل
و–ري م -ن-ه-ج ع-م-ل-ي ‘ م-ت-اب-ع-ة ﬂت-ل-ف قضس-اي-ا
النزاع ،مشسÒا إا ¤تنظيم دورات تكوينية لفائدة
اŸوظف ‘ Úكيفية معا÷ة العراقيل واإ’شسكا’ت
القانونية والتنظيمية اŸثارة والسسهر على تكليف
موظف ÚمؤوهلŸ Úتابعة القضسايا اŸتنازع عليها.
بعدها تقدم رئيسض اÙكمة اإ’دارية Ãداخلة
–ت عنوان““ :قانون الصسفقات العمومية ودورها

‘ التنمية اÙلية““ ،مÈزا اأ’همية التي تكتسسيها
الصس -ف -ق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة والضس-م-ان-ات ال-ت-ي ت-وف-ره-ا
للمتعامل ضسمانا ◊سسن التنفيذ و التي غالبا ما
تنقلب ضسد مصسلحة اإ’دارة ،معرجا على مراحل
إاعداد الصسفقات العمومية و اإ’شسكا’ت التي يتم
التصسدي لها من طرف اŸتعامل ‘ Úخصسامهم
Óدارة اŸتعاقدة بدءا من ضسبط العناصسر اŸادية
ل إ
واŸال -ي -ة وم -ع -ا÷ة ال -ت -ح -ف -ظ -ات واخ -ت -ي-ار ÷ان
ال -ع -روضض وف -ت -ح اأ’ظ -رف ل -لصس-ف-ق-ات وصس-و’ إا¤
حسس- -ن اخ -ت -ي -ار اŸت -ع -ام -ل ا’ق -تصس -ادي ل -ت -ف -ادي
العراقيل والظروف التي تعÎضض تنفيذ الصسفقة
ومن ثمة النتائج اÎŸتبة عن الفسسخ و اŸتابعات
القضسائية.
ك -م -ا ت -دخ -ل ﬁاف -ظ ال -دول -ة ل -دى اÙك -م -ة
اإ’داري- -ة ب- -ت- -وضس -ي -ح -ات ح -ول اأ’صس -ل ‘ الصس -ف -ة
وتسس- -وي- -ت- -ه -ا ودور ا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة ‘ إا‚از
الصس -ف-ق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ،وك-ذا مصس-ل-ح-ة اŸن-ازع-ات
ودوره-ا ‘ ال-ت-ك-ف-ل ب-قضس-اي-ا الصس-ف-ق-ات ال-ع-م-ومية
وم-ت-اب-ع-ت-ه-ا ل-ت-ف-ادي ظ-روف ال-ت-ن-ف-ي-ذ ع-لى اإ’دارة
واŸسس -اسض Ãخصسصس -ات -ه -ا اŸال -ي -ة ع -ل -ى مسس-ت-وى
اÿزينة العمومية.
ل -ي-ن-حصس-ر ت-دخ-ل ق-اضس-ي ال-ع-ق-ار ‘ م-ن-ازع-ات
ال -ع -ق -ار ال -ف Ó-ح -ي والصس -ن -اع -ي واŸن -اط-ق ا◊رة
واÿاصس -ة وك-ي-ف-ي-ات إاب-رام و سس-خ ع-ق-ود ا’م-ت-ي-از،
ليختتم اللقاء بتدخل الوا‹ ،منّوها باأ’همية التي
تكتسسيها هذه الدورات التكوينية من فائدة ،داعيا
اŸعني Úإا ¤حسسن اسستغÓل اŸعلومات وا’طÓع
أاك Ìع -ل -ى اإ’ج -راءات اŸع -م -ول ب -ه -ا وب-خصس-وصض
اŸنازعات اÙتملة مع الدعوة لتنصسيب مكتب
على مسستوى البلديات للتكفل بقضسايا اŸنازعات
ومشساكل العقار.

فيما ” هدم  25مسسكنا بالقادسسية و 43آاخر بÈحال

القضساء على البيوت القصسديرية اŸشسّيدة حديثا بعنابة

تقف السسلطات اÙلية
أام- -ام ﬂت- -ل -ف اÙاو’ت
’ع- -ادة ب- -ن- -اء
ال- -رام- -ي- -ة إ
ال - -ب - -ي - -وت ال- -ف- -وضس- -وي- -ة
ب- -و’ي- -ة ع- -ن- -اب -ة ،وذلك
’زال-ت-ه-ا
ب -ع -دم-ا Œن-دت إ
’عÓن عن
جميعها منذ ا إ
ال - -قضس- -اء ع- -ل- -ى ج- -م- -ي- -ع
ال -ب -ن -اي -ات ال -قصس -دي-ري-ة
ب - - -ا÷زائ - - -رŒ ،سس - - -ي - - -دا
لتوجيهات فخامة رئيسض
ا÷م-ه-وري-ة ع-بد العزيز
ب- -وت- -ف- -ل -ي -ق -ة وت -ط -ب -ي -ق
الÈنامج اÿماسسي.

عنابة :هدى بوعطيح
ت- -واصس -ل م -دي -ن -ة ع -ن -اب -ة ‘
مشس -روع-ه-ا ال-رام-ي إا ¤ال-قضس-اء
على البنايات الفوضسوية والبيوت
ال-قصس-دي-ري-ة ،وﬁارب-ة ﬂت-ل-ف
اŸظ- -اه- -ر ال- -ت -ي تشس -وه ال -وج -ه
ا÷ما‹ وا◊ضساري لبونة ،حيث
ما تزال بعضض العائÓت العنابية
تسس- -ت- -غ- -ل ﬂت -ل -ف اŸسس -اح -ات
الشس- - -اغ- - -رة ،وتشس - -ي - -د م - -ن - -از’
ف-وضس-وي-ة ب-ال-ع-ديد من البلديات
ب- -ه- -دف ا◊صس- -ول ع -ل -ى سس -ك -ن
اجتماعي بطرق غ Òشسرعية.
فقد شسهدت و’ية عنابة منذ
أاي -ام ه-دم ال-ب-ن-اي-ات ال-ف-وضس-وي-ة
Ãن -ط -ق -ة ال -ق -ادسس -ي-ة ب-ال-ق-ط-اع
ا◊ضسري الثالث– ،ت إاشسراف
وا‹ و’ية عنابةﬁ ،مد سسلماÊ
وب- - - -حضس- - - -ور رئ- - - -يسض اÛلسض
الشس-ع-ب-ي ال-ب-ل-دي Ÿدي-ن-ة عنابة،
ورئيسض دائرة عنابة وعدد من
اŸن -ت -خ -ب ،Úح -يث ” تسس -ج -ي-ل
هدم  25سسكنا فوضسويا حديث
اإ’‚از باŸنطقة.

كما ” ،أاول أامسض ،هدم 43
مسسكنا فوضسويا بحي ““اÿوالد““
Ãنطقة ““طاشسة““ ببلدية برحال،
بعد أان صسدرت ‘ حقها قرارات
ب -ال -ه -دم ال -ف -وري ل -ع -دم ح -ي-ازة
أاصس-ح-اب-ه-ا ع-ل-ى وث-ائ-ق ق-ان-ون-ية
تثبت ملكيتهم لها ،حيث جندت
مصس -ال -ح دائ -رة ب-رح-ال ﬂت-ل-ف
اإ’م -ك -ان-ي-ات اŸادي-ة وال-بشس-ري-ة
إ’‚اح ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ه-د ،Ëوال-ت-ي
شس -ه -دت وق -ف-ة اح-ت-ج-اج-ي-ة م-ن
ط- -رف مسس- -ت- -غ- -ل- -ي ال- -ب- -ن- -اي -ات
ال-ف-وضس-وي-ة وال-هشس-ةﬁ ‘ ،اول-ة
منهم لتوقيف عملية الهدم ،إا’
أان قوات مكافحة الشسغب كانت
ل -ه -م ب -اŸرصس -اد ،وال-ت-ي ط-وقت
اŸك- -ان ،وح- -الت دون تسس -ج -ي -ل
أاع -م -ال شس -غب ب -اŸن -ط-ق-ة ،و‘
ن -فسض ال -وقت ع -دم تسس -ج-ي-ل أاي
ضسحايا وسسط السسكان.
تأاتي هذه العملية ‘ إاطار
ت-ن-ف-ي-ذ ﬂط-ط ت-هد Ëالبنايات
الفوضسوية والقصسديرية التي ”
ب- -ن -ائ -ه -ا ب -ط -رق غ Òشس -رع -ي -ة،
والذي دخل حيز التنفيذ مؤوخرا
بأامر من وا‹ و’ية عنابة ﬁمد
سس -ل -م -ا ،Êوال -ذي ق-ام ب-ت-نصس-يب
÷ن-ة خ-اصس-ة Ÿت-اب-ع-ة ال-ع-م-ل-ية،
وتسس -خﬂ Òت -ل -ف اإ’م -ك-ان-ي-ات
اŸادي -ة وال -بشس -ري -ة إ’‚اح -ه -ا،
خصس -وصس -ا وأان ظ -اه -رة ال -ب-ي-وت
ال- -قصس -دي -ري -ة م -ا ت -زال ت -ع -رف

ان-تشس-ارا ب-و’ي-ة ع-ن-اب-ة’ ،سس-ي-ما
باŸدينة القدÁة بÓصض دارم،
’كولون ،ا◊جار ،سسيدي عمار
وبرحال..
ت -ن -ف -ي -ذا ل -ه-ذا اıط-ط
سس -تشس -رع خ Ó-ل اأ’ي -ام اŸق -ب-ل-ة
بلدية ا◊جار ‘ هدم البنايات
ال-ف-وضس-وي-ة ،ح-يث ت-ع-ك-ف ح-اليا
ع-ل-ى ال-ت-حضس Òل-ع-م-ل-ية التهدË
ل - -ل - -ب - -ي- -وت اŸت- -واج- -دة ب- -ه- -ذه
اŸن- -ط -ق -ة ،وال -ت -ي ب -اتت –ت -ل
ج- -زءا ه- -ام- -ا ب- -أاح -ي -اء ا◊ج -ار
وسس- -ي- -دي ع- -م- -ار ،و ⁄ت -ق -تصس -ر
ال-ع-م-ل-ي-ة ع-ل-ى ال-ب-ن-اي-ات الهشسة،
وإا‰ا سسيتم أايضسا إازالة اÓÙت
ال-ف-وضس-وي-ة اŸن-تشسرة بالشسوارع،
والتي ” تشسييدها دون رخصسة
وﬂالفة للقوان ÚاŸعمول بها
وشسروط البناء الصسحيح.
كانت بلدية البو Êالسسباقة
’ت- -خ -اذ م -ث -ل ه -ذه اإ’ج -راءات
وتهد Ëالبنايات الفوضسوية التي
” ت -دشس -ي-ن-ه-ا ح-دي-ث-ا ،م-ن ق-ب-ل
اŸواط -ن Úوع -ل -ى أاراضس-ي م-لك
ل- -ل- -دول- -ة ،ح- -يث شس- -ه- -دت ه -ذه
العملية كل من أاحياء أاول ماي
والشسابية وذلك ‘ إاطار حماية
ال -ع -ق -ار ال -ع -م -وم -ي م -ن ال-ن-هب
وا’سستيÓء ،والوقوف ضسد كل ما
ي- - -ح - -ول دون إا“ام اŸشس - -اري - -ع
التنموية بو’ية عنابة.

ينهي ا’زدحام وسسط اŸدينة

موقف للسسيارات بخمسسة طوابق بسسطيف
اسستثمار خدماتي هام سستسستفيد منه عاصسمة
ال -هضس -اب ،وه -ذا ‘ إاط -ار ب -عث ع -ج -ل -ة ال -ت -ن-م-ي-ة
اÙلية و تشسجيع ا’سستثمار العمومي على مسستوى
بلدية سسطيف ،حيث بادرت الوكالة الو’ئية للتسسيÒ
والتنظيم العقاري Úا◊ضسري Úلسسطيف ،باإ’عÓن
ع -ن إا‚از ن -وع -ه ب -ال -و’ي -ة ،وي -ت -م -ث -ل ف -ي-م-وق-ف
للسسيارات بطوابق (طابق أارضسي و خمسسة طوابق)،
وكذا Óﬁت Œارية بحي ““اŸعدوم Úاÿمسسة““،
باŸكان اŸسسمى اÙطة الÈية لنقل اŸسسافرين.
يسس -م -ح ه -ذا ب -ت -ق -ل -ي -ل إازدح -ام ح-رك-ة م-رور
اŸرك -ب -ات بـوسس -ط شس-وارع اŸدي-ن-ة’ ،سس-ي-م-ا ب-ع-د
ا‚از خط الÎامواي الذي سسيدخل اÿدمة قريبا،
حيث تسسببت اأ’شسغال وكذا اŸسسار الذي تقرر أان
يأاخذه ‘ حالة من الزحام ،بشسوارع وسسط اŸدينة،

م - - - - -ع ان - - - - -ع - - - - -دام م - - - - -واق - - - - -ع ل - - - - -ل - - - - -رك - - - - -ن.
بحسسب القائم Úعلى اŸشسروع ،فإانه يÎبع على
وعاء عقاري مسساحته اإ’جمالية تقدر بـ 5.992,31
م Îم -رب -ع ،ومسس -اح -ة إاسس -ت -غ Ó-ل اأ’رضض ت -ق-در ب ـ
 2.895,53م Îم-رب-ع ،ف-ي-م-ا اŸسس-اح-ة اإ’ج-م-الية
للسسطوح اŸبنية بـ  14.807,88م Îمربع ،ويتسسع
هذا اŸشسروع لـ  500سسيارة ،كما يشسمل كذلك 22
Œ Óﬁاريا تÎبع على مسساحة إاجمالية مبنية
تقارب  1.073,00م Îمربع.
قامت الوكالة العقارية الو’ئية بإاعÓن عن
طلب عروضض وطني مفتوح ،مع اشسÎاط قدرات
دن -ي -ا م -ن أاج-ل ت-أاه-ي-ل وان-ت-ق-اء اŸق-اول-ة اŸك-ل-ف-ة
بأاشسغال اإ’‚از.

سسطيف :نور الدين بوطغان
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‘ الذكرى  51لتأاسسيسس البلدية ا÷زائرية
 18جانفي 1967

08

^ ورششة مفتوحة على ترقية اÿدمات النوعية ودÁومة اŸرفق العمومي
لقليمية ا÷باية اÙلية ،الدÁقراطية التششاركية وا÷معيات جاهزة
^ مششاريع القوان Úحول ا÷ماعات ا إ
ا÷زائر :جمال أاوكيلي
‘ كل عهدة جديدة تكون اأ’نظار مشسدودة إا ¤اÛالسس الشسعية
البلدية أام ‘ Óرؤوية أادائها أاحسسن ‡ا سسبق وهذا مايختلج ‘ صسدر
اŸواطن الذي منح ثقته Ÿتصسدر القائمة ومايتبعه من أاعضساء من أاجل
اإ’لتزام بكل التعهدات فيما بعد والسسعي لتطبيق الÈنامج اŸعد لهذا
الغرضس.
هذه القناعة العميقة ماتزال كا÷ذوة أ’ن اŸسسافة التي قطعها موعد
 23نوفم Èليسست بعيدة عنا و ⁄تبلغ سسقف  60يوما أاي شسهرين فقط.
لتصسادف اليوم  18جانفي  2018الذكرى  51لتأاسسيسس النواة اأ’سساسسية
للدولة ا÷زائرية أا’ وهي البلدية.
‘ مثل هذا التاريخ انطلقت جزائر الثورة بعد  5سسنوات من ا’سستقÓل ‘ شسق
طريق بناء اŸؤوسسسسات بدءا من القاعدة إا ¤القمة.
السسياق كان خاصسا بحكم الظروف القائمة آانذاك والتي كانت يراد لها
السس Òب -خ -ط -ى ث -اب -ت -ة ومضس-م-ون-ة ت-وازي-ا م-ع ك-ل اÿي-ارات ا’ق-تصس-ادي-ة
وا’ج-ت-م-اع-ي-ة آان-ذاك أ’ن م-اج-اء ف-ي-م-ا ب-ع-د ت-رج-م ع-م-ل-ي-ا ه-ذا ال-ت-وجه

رئيسس بلدية السسوقر

ششتان ب Úاألمسس واليوم تغيÒ
جذري طرأا على التسشي ÒاÙلي
Ãناسسبة
إاحياء ذكرى
تأاسسيسس
البلديات
با÷زائر
ارتأاينا هذه
اŸرة تسسليط
الضسوء على
بلدية السسوقر
و التي تعتÈ
ثا ÊأاكŒ Èمع
سسكا Êبو’ية
تيارت.

تيارت :ع عمارة
حيث أاكد رئيسس اÛلسس صسباحة كمال أان البلدية
أاصسبحت مقصسدا ÷ميع اŸواطن.Ú
وعن حال بلدية السسوقر ب Úسسنة تأاسسيسس أاول بلدية
وحالها اليوم قال صسباحة إان اأ’مور تطورت بنسسبة 1000
باŸائة سسواء من حيث اإ’دارة أاو اÿدمات ،فقدÁا كان
اŸواط-ن ’ ي-تصس-ل ب-ال-ب-ل-دي-ة إا’ ب-اŸن-اسس-ب-ات ال-وط-ن-ي-ة
إ’حياء الذكريات .
أاما بعده بسسنوات فأاصسبح اŸواطن يشسارك ‘ إادارة
البلدية من خÓل اŸسساهمة ‘ ا’قÎاحات عن طريق
انخراطه ‘ العمل ا÷معوي سسواء اجتماعي أاو رياضسي
أاو ثقا‘ ،أاما عن تنفيذ مشساريع التنمية فكانت تسسÒ
ببطء شسديد ،فمث Óيضسيف رئيسس بلدية السسوقر عند
شسق ‡ر أ’نبوب اŸاء او اŸياه اŸسستعملة كانت العملية
تسستغرق شسهورا با’عتماد على الفؤووسس والنقا’ت عن
طريق اليد تدوم العملية طوي ،Óوعند تسسقيف سسكن أاو
م -درسس -ة أاو أاي م -ؤوسسسس -ة ع -م -وم -ي -ة ك -انت ال -ع -م-ل-ي-ة أاو
اŸشس -روع ي -دوم سس -ن -وات ع -دي-دة ،وح-ت-ى اأ’ج-ور ك-انت
زهيدة جدا ’ تغني و’ تسسمن ،وكان عدد العمال يعد
على اأ’صسابع.
أام -ا ال -ي -وم ف -إان ال -ع -م -ل -ي -ة اخ -ت -ل-فت “ام-ا ف-ال-ت-ق-دم
التكنولوجي واسستعمال اآ’’ت ‘ جميع اÛا’ت سسهل
العمل ،و جاءت الرافعات وا◊فارات وا÷رافات ،ولهذه
اآ’ليات مزايا وسسلبيات يضسيف صسباحة بالنسسبة للمزايا
ف -ق -د أاصس -ب -حت اŸشس -اري -ع تسس Òب -وتÒة سس -ري-ع-ة ح-ت-ى
أاصسبحت السسلطات –دد مدة زمنية لتنفيذ اŸشساريع و
تربطها بزمن مع ،Úأاما سسلبياتها بالنسسبة للجيل القدË
فهي انخفاضس ‘ اليد العاملة فقد كان مشسروع حفر
إ’يصسال مياه الشسرب يتطلب شسهورا وعما’ أاك. Ì
Óدارة فإان اأ’مر يختلف ،باأ’مسس القريب
بالنسسبة ل إ
كان اŸواطن ينتظر ‘ طواب Òطويلة من أاجل اسستخراج
شسهادة ميÓد على سسبيل اŸثال ،ويتنقل من مدينة ‘
أاقصسى ا÷زائر إا ¤أاقصساها ’سستخراج شسهادة ميÓد
أاصسلية ،وكذلك بالنسسبة لعقد الزواج و الوفاة وجميع
الوثائق اإ’دارية والشسخصسية ،وبفضسل الرقمنة ا÷ديدة
فإان العملية ’ تتطلب دقائق ’سستخراج وثيقة هوية ومن
أاي مكتب للحالة اŸدنية ‘ ا÷زائر العميقة.
حتى ملف السسكن أاصسبح يسس Òبطريقة ﬁكمة من
خ Ó-ل ال -ل -ج -وء إا ¤ال -ب-ط-اق-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لسس-ك-ن وال-ت-ي
سس -اع -دت ا÷ه -ات اıتصس -ة ‘ –دي -د اسس -ت -ف -ادة ك-ل
شس-خصس م-ن ع-دم-ه-ا وب-ذلك تسس-ه-ل ع-م-ل-ي-ة ا’سس-ت-فادة.
ناهيك عن ملف الشسغل والفÓحة والتوظيف وغÒها من
اŸلفات.
بالنسسبة لبلدية السسوقر يضسيف صسباحة التي يعتمد
سسكانها على الفÓحة وتربية اŸواشسي فإان مداخيل
ال -ب -ل -دي -ة ت -ع -تﬁ Èدودة م -ق -ارن -ة ب -ب-ل-دي-ات الشس-م-ال،
ف -السس -وق -ر ال -ت -ي ب-ه-ا أاك Èسس-وق شس-ع-ب-ي ل-ب-ي-ع اŸواشس-ي
والزرابي واŸنتوجات التقليدية ،فإان الوصسول إا ¤توفÒ
م -داخ -ي -ل م -ن شس -أان -ه-ا ا’سس-ت-غ-ن-اء ع-ن اŸداخ-ي-ل ال-ت-ي
توفرها الدولة ’ يزال بعيدا لكون بلديتنا بها أاك Ìمن

كالثورات الثÓثة ،اŸيثاق الوطني الدسستور.
لذلك ،فإان هذا التصسور يعت Èصسائبا حتى وإان كان ‘ عهد اأ’حادية
كون البلدية بقيت اإ’طار اŸفتوح الذي يسسمح بإاتاحة الفرصسة لكل الناسس
لدخولها ،إ’دارة والتكفل بانشسغا’ت اŸواطن Úالتي  ⁄تكن على هذا
Óمكانيات اÙدودة.
اŸنوال ..ونقصسد كÌة اŸطالب نظرا ل إ
لسسنا بصسدد تقييم هذا اŸسسار أ’ن الفÎة طويلة جدا والنقطة الفاصسلة ‘
كل مرحلة هو التقسسيم اإ’داري لـ  ،1984الذي تّولد عنه كل هذا الكم الهائل
من ا÷ماعات اÙلية  48و’ية و  1541بلدية.
هذه الذكرى التي تطل علينا إا‰ا هي فرصسة سسانحة كي ينظر اŸرء إا¤
بقاء البلدية كقلعة صسامدة ‘ تأادية اÿدمة العمومية والقيام بدورها
الطÓئعي ومرافقة كل اÙطات البارزة للدولة ا÷زائرية ،و‘ كل سسياق
جديد تعلق تلك اآ’مال العريضسة ‘ ا’نتقال من وضسع مع Úإا ¤آاخر..
وÁكن اختصسار ذلك ‘:
أاو’ :اÿروج من اأ’حادية إا ¤التعددية أاي فسسح اÛال للمنافسسة
الشسريفة على مقاعد اÛالسس الشسعية البلدية ..لتسسي Òالشسأان العام.
ث -ان -ي -ا :ت -زوي -د ال -ب -ل -دي-ات Ãن-ظ-وم-ة ق-ان-ون-ي-ة ه-ام-ة ج-دا وسس-عت م-ن
صسÓحيات رئيسس البلدية ،وضسبطت قطاعات معينة تفاديا أ’ي Œاوزات

 100أال -ف م -واط -ن و–ده -ا ع -دة ب-ل-دي-ات ي-رت-زق ج-ل
سسكانها من السسوقر ويقطن بالوسسط الريفي أاك Ìمن
7800م-واط-ن ك-ل ه-ذا ي-ج-ع-ل م-ن ب-ل-دي-ة السس-وق-ر ت-ع-ي-د
النظر ‘ طريقة ا◊صسول على موارد مالية Ÿسسايرة
ال -ق -ان -ون ا÷دي-د ال-ذي ي-ل-زم ال-ب-ل-دي-ات ب-إاي-ج-اد م-وارد
وإايرادات جديدة لتموين اŸشساريع.
يضسيف صسباحة أان بلدية السسوقر رغم توفرها على
الصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وصس-ن-اع-ة ال-زراب-ي ونسس-ي-ج ال-غ-زل
ومؤوسسسسات صسناعية كمصسنع إانتاج بطاريات السسيارات
غ Òأان ذلك  ⁄يشس- -ف- -ع ل- -ه- -ا ب- -أان ت- -وف- -ر إاي- -رادات م -ن
شسأانها تسسي Òشسؤوون البلدية .
وي - -ب - -ق - -ى م - -ل - -ف السس - -ك - -ن ه- -و م- -ا ي- -ؤورق اÛالسس
الشسعبية البلدية ‘ ظل عدم تفهم اŸواطن Úطالبي
السسكن لقانون ا◊صسول على سسكن ،و كل من  ⁄يحصسل
على سسكن حتى وإان ” شسرح طريقة ا’سستفادة يتهم
رئيسس البلدية رغم أانه عضسو ‘ ÷نة يÎأاسسها رئيسس
الدائرة حسسب القانون .
وع -ن ق -ان -ون ال -ب -ل -دي -ة ا÷دي -د ف -ه -و ي-خ-دم مصس-ال-ح
اŸواط -ن أاو’ وي -ك -رسس دوره ‘ ال -تسس -ي Òأ’ن ال -ق -ان -ون
ي -خ -ول ل -رئ -يسس اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -ب -ل -دي اسس -تشس -ارة
اŸواطن Úع‡ Èثليهم حسسب شسروط يحددها القانون
ويحفز اŸواطن Úويحثهم على اŸشساركة ‘ تسسوية
مشساكلهم و–سس Úظروف معيشستهم وÁكن للمواطن
ا’ط Ó- -ع ع - -ل - -ى مسس - -ت - -خ - -رج - -ات م- -داو’ت اÛلسس
وال -ق-رارات اŸت-خ-ذة وÁك-ن اسس-تشس-ارة شس-خصس-ي-ات ل-ه-ا
كفاءات من ب ÚاŸواطن.Ú
بالنسسبة لبلدية السسوقر ’تزال تفتقر إاﬁ ¤طة للنقل
رغم ك Èمسساحتها ووسسائل النقل التي “ر بها ’ ،تزال
بلدية السسوقر تفتقر إاﬂ ¤ازن كÈى لتخزين ا◊بوب
ل-ك-ون-ه-ا م-ن-ط-ق-ة فÓ-ح-ي-ة ب-ام-ت-ي-از ،أام-ا بالنسسبة للسسكن
الريفي فرغم أان البلدية اسستفادت من مشساريع كبÒة
غ Òأانها ’ تزال تتلقى طلبات كبÒة للحصسول على
السسكن الريفي.
’قليمية يقول صسباحة سسيسسهل
قانون ا÷ماعات ا إ
م- -ن ع- -م- -ل- -ي- -ة ال -ت -ع -ام -ل م -ع اŸواط -ن Úم -ن خ Ó-ل
الصسÓ- -ح- -ي- -ات اıول -ة ل -رئ -يسس اÛلسس الشس -ع -ب -ي
البلدي ،وكذلك قانون ا÷باية سسيسساهم ‘ التنمية
اÙلية.
ف -ب -ل-دي-ة السس-وق-ر ل-ه-ا مسس-ت-ق-ب-ل واع-د ل-ك-ون-ه-ا ب-ه-ا
مقومات ومرافق هامة كبنك التنمية الريفية وآاخر
ل- -ل- -ت- -ن- -م- -ي- -ة اÙل- -ي- -ة وف- -رع لصس -ن -دوق ا’ح -ت -ي -اط
وتقسسيميات Ÿديريات و’ئية ووكالة شسغل.
أام -ا ب -ال -نسس -ب -ة ل-لصس-ن-اع-ة ف-إان ب-ل-دي-ة السس-وق-ر ب-فضس-ل
اإ’صس Ó-ح -ات اŸت -ك -ررة ،ب -ه -ا وح -دة إ’ن -ت -اج ال -ه -ي -اك-ل
اŸعدنية ووحدة إ’نتاج ا◊ليب وبها مرافق سسياحية مثل
 3ف -ن -ادق وم -وق -ع -ي سس -ي-دي ال-ع-اب-د وم-وق-ع ال-رم-ل-ي-ة،
واŸراف- -ق الصس- -ح -ي -ة ك -مسس -تشس -ف -ى ق -رم -ي -ط ال -ن -اصس -ر
ومسستشسفى آاخر ينتظر التدشس.Ú

بطاقة فنية

تعداد بلدية السسوقر تصساعد Ãرور السسن Úففي
سس-ن-ة  1966ك -ان ع-دد سس-ك-ان-ه-ا  14635ل-يصس-ل ‘
سسنة  1977إا 25678 ¤نسسمة ثم تطور سسنة 1987
إا 64670 ¤و‘ إاحصسائيات سسنة  2008وصسل عدد
السسكان إا 80 ¤أالف نسسمة وحسسب رئيسس بلدية
السسوقر فإان سسبب تزايد السسكان بالوسسط ا◊ضسري
يعود إا ¤النزوح الريفي الذي عرفته اŸنطقة .
تقع بلدية السسوقر على بعد  27كلم عن مقر
الو’ية و تÎبع على  25782هكتار ولها حدود مع 5
بلديات ›اورة .كانت دائرة السسوقر أاك Èدائرة ‘
الوطن بعد دائرة العلمة بو’ية سسطيف حيث كانت
تضسم  9بلديات ،تقع السسوقر على  1100عن سسطح
البحر ‡ا جعلها منطقة باردة جدا شستاء وهي
منطقة رعوية فÓحية تÎاوح كميات التسساقط بها
إا ¤ما ب 200 Úو 400ملم سسنويا .بها أاك Èسسوق
ل -ل -م -واشس -ي ‘ إاف -ري -ق -ي-ا“ ،ت-از بصس-ن-اع-ة السس-روج
وال -زراب -ي ،و ب -ه -ا م-ل-ح-ق ج-ام-ع-ي .ب-ه-ا ج-م-ع-ي-ات
رياضسية وثقافية و ’ سسيما ‘ اŸسسرح واŸوسسيقى.
مسساحتها الفÓحية تقدر بـ  94947منها 82169
مسستغلة زراعيا وبها مفرغة عمومية –افظ على
البيئة.

تذكر.
وث -ال-ث-ا :وصس-ول إا ¤م-رح-ل-ة ال-رق-م-ن-ة ب-ع-دم-ا ك-ان ال-ع-م-ل ب-ال-ي-د أاصس-ب-ح
با’عÓم اآ’‹ ووّدع ا÷ميع القلم ..لتعوضسه اأ’زرار كما اسستعادت البلدية
اسستخراج بطاقتي التعريف والرمادية وجواز السسفر البيومÎي ورخصسة
السسياقة.
رابعا :الشسروع من اآ’ن فصساعدا ‘ إاثارة قضسايا ﬁل اهتمام ا÷هات
اŸسس-ؤوول-ة ك-ق-ان-ون ا÷م-اع-ات اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة ،ا÷م-ع-يات ،ا÷باية اÙلية،
الدÁقراطية التشساركية ..التكوين ،لتطرح على البلديات للمشساركة ‘
إاثرائها وإاعطاء الرأاي حولها.
هذا كله وغÒه من ﬁاور هامة ترمي نحو إاقامة بلدية قادرة على
تسسي Òالشسؤوون العامة ،كونها –وي على كل عوامل ا’سستمرار ‘ أاداء
الدور اŸنوط بها ..و’ توجد أاي قطيعة ..بل هناك مايعرف بالدÁومة
‘ اÿدمة العمومية.
و’بد أان تكون البلية عند هذا اŸسستوى اŸطلوب منها خاصسة ‘
الظرف الراهن ،خاصسة تلك التي بحوزتها مداخيل كبÒة أاما اأ’خرى
فهي مطالبة بأان تثمن أامÓكها وتقتحم هذا اŸعÎك إان آاج Óأام عاجÓ
وهذه حتمية ’ مفر منها و‡ر إاجباري لتصسحيح مثل ذلك الوضسع.

م Òالروينة بع Úالدفلى:

أالغت اŸسشافات ،وأازالت اŸعاناة
ع- -رف ال- -تسس- -ي ‘ ÒاÛالسس ال- -ب- -ل- -دي- -ة م- -ن ح- -يث اسس- -ت- -ع -م -ال
ال-ت-ج-ه-ي-زات وت-وف Òاÿدم-ات و–سس Úوضس-ع-ي-ة ال-هياكل تطورا
ك- -بÒا ب- -ال- -ن- -ظ- -ر إا ¤ال- -ن- -ق- -ائصس ال -ت -ي سس -ج -ل -ه -ا ‘ فÎة م -اق -ب -ل
التسسعينيات بو’ية ع Úالدفلى حسسب رئيسس اÛلسس الشسعبي
البلدي لـ»الروينة» أاحمد غÓب الذي أابان عن جرأاة ‘ التأاقلم مع
واقع العصسرنة والرقمنة التي أاحدثتها مصسالح بلديته خÓل 4
ع -ه -دات ان-ت-خ-اب-ي-ة أاب-انت ع-ن إام-ك-ان-ي-ات ذات اŸن-ت-خب ‘ –سسÚ
اÿدمة العمومية التي وفرتها الو’ية.

ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي

وبحسسب ذات اŸنتخب الذي مكنته Œربته الطويلة والغنية ‘ تسسيÒ
اÛالسس ال- -ب -ل -دي -ة ع 4 Èع-ه-دات ان-ت-خ-اب-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة ال-روي-ن-ة م-ن بينها
اŸندوبية ،فإان ›ال التسسي Òكان يكتسسي ‰طا قدÁا يغلب عليه الطابع اليدوي والتوثيقي عن طريق السسجÓت
الورقية والبيانات التي ’تخلو من نقائصس وآاثار على مسستوى ا◊فظ واأ’رشسيف الذي باب عرضسة لبعضس اأ’خطار
والتلف اŸسسجلة من ح Úإا ¤آاخر منذ نشسأاة البلديات ‘ ع Úالدفلى وانفصسالها عن و’ية الشسلف ضسمن التقسسيم
اإ’دراي ‘  1984يقول ذات اŸنتخب ،الذي كشسف لنا عن أاشسواط كبÒة قطعتها بلديته رفقة بلديات الو’ية سسواء
باŸدن الكÈى كاÿميسس وع Úالدفلى والعطاف والعبادية ومليانة وبومدفع وجندل وجليدة والعامرة والروينة
باإ’ضسافة إا ¤البلديات ذات الطابع الريفي والتي مسسها هذا التطور حتى لو كان أاقل من تلك اŸدن.
هذا وقد أارجع أاحمد غÓب رئيسس اÛلسس هذه القفزة إا ¤ا÷هود الكبÒة التي أارسساها رئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة ضسمن برنا›ه من خÓل قانون إاصسÓح اإ’دارة وتكييفها مع اŸعطيات ا◊الية Ÿواكبة العصسر،
هذه القفزة تعود إا ¤ا÷هود ا÷بارة لوزارة الداخلية وا÷معات اÙلية التي اعتمدت نظام العصسرنة كقاعدة
لتحسس Úاÿدمة العمومية والتكفل بإانشسغا’ت اŸواطن الذي أاصسبح مزودا Ãعارف وسسلوكات من خÓل احتكاكه
وانفتاحه على التجارب العاŸية ومسستوى اÿدمات وروح التغي Òالتي صسار يتجاوب معها ،وهو ما تفهمته اإ’دارة
وتعاطت معه بإايجابية كبÒة ولعل اÿطوات العمÓقة التي قطعتها وزارة الداخلية ‘ هذا اÛال هي برهان على
اإ’Œاه الصسحيح ‘ تطويرالعمل اإ’داري من حيث النوعية والكمية ‘ توف Òاÿدمة العمومية يشسﬁ Òدثنا أاحمد
غÓب.
ومن جهة أاخرى حرصس ذات اŸنتخب على إابراز مزايا الرقمنة والعصسرنة داخل اإ’دارة سسواء ببلديته الروينة أاو
بباقي البلديات  35بع Úالدفلى التي قطعت شسوطا كبÒا ‘ زمن التعددية ا◊زبية التي جعلت من اÛلسس
اŸتعدد اأ’حزاب حزبا واحدا –ت عنوان «حزب البلدية» أاي كل الÎكيبة موجهة ÿدمة سسكان البلدية بغضس
النظر عن انتمائاتهم ا◊زبية.هذا اŸكسسب الذي حققته بلديته وباقي بلديات الو’ية واإ’دارة بكل بلديات الوطن
يعد مفخرة ‘ التكفل Ãطالب السسكان ورغباتهم واÿدمات التي ترضسيهم يقول ذات اŸنتخب الذي اعت Èربح
الوقت ونوعية الوثائق اŸسسلمة كالبطاقة الوطنية البيوميÎية للهوية وجواز السسفر وغÒها من الوثائق التي صسارت
مفخرة سسكان كل البلديات بع Úالدفلى بالرغم من اأ’موال الضسخمة التي كلفتها هذه العملية الكبÒة.
ومن جانب آاخر مكنت العصسرنة والرقمنة من من ربط بلديته بكل البيانات اŸركزية والو’ئية ‘ ا◊صسول على
اŸعلومة التي يطلبها اŸواطن أاو ا÷هات اإ’دارية اأ’خرى ،مع التخلصس من حزمة الوثائق التي صسارت تثقل كاهل
اŸواطن ،مع ربح الوقت وإالغاء اŸسسافات واŸعاناة التي كانت تعÎضس اŸواطن قبل هذه القفزة النوعية ‘ العمل
اإ’داري وخدماته اŸقدمة يوميا .لذا كانت معا÷ة اŸلفات و–ديد هوية طالبي السسكن التي يتم دراسستها بسسرعة
ومزايا أاخرى يقول عنها ذات اŸنتخب الذي أاثنى على جهود اإ’دارة بالو’ية بخصسوصس هذه العملية وتعاطي
مصسا◊ه التي ‚حت ‘ مدة قصسÒة مع مظاهر العصسرنة والرقمنة اŸطبقة ببلديته يشس Òرئيسس البلدية الذي
كسسب قلوب سسكان منطقته بخصسوصس عملية التسسي.Ò

إاسشتدراك التأاخر التنموي باŸدية
اŸدية  :ع علياÊ
تباينت آاراء اŸواطن ÚكثÒا بعاصسمة التيطري ،خÓل العهد اإ’نتخابية
الفارطة ،حول أاداء بلديتهم قبل وبعد العشسرية السسوداء ما ب Úاإ’سستقرار
والÎاجع ،حسسبما ما تضسمنته تغريدات حسساب التواصسل اإ’جتماعي ،عقب
لقاء أاشسرف عليه رئيسس البلدية ا÷ديد خ ّصس لدراسسة مشسروع سساحة ا◊رية ‘
اأ’يام الفائتة.
–تفي هذه البلدية العريقة على غرار باقي و’يات الوطن ،بـالذكرى الـ 51
من تاريخ انشساء البلدية  ،بعدما كانت ‘ سسنوات  70وﬁ 80صسورة ‘ هيكل
واحد قرب سساحة مسسجد النور  ،فقد تعززت خدمات هذه البلدية بإاسستÓم
مقر جديد « –فة معمارية» يقع قرب مقر الدائرة  ،بعد سسنوات العشسرية
السسوداء ،كما تدعم هذا اŸرفق العمومي ،وفقه بتوسسيع اÿدمات إا 05 ¤ملحقات بلدية منتشسرة باإ’قليم اسستجابة
لتطور التعداد السسكا Êمن  124أالف نسسمة سسنة  1998إا 139 ¤أالف نسسمة سسنة  ، 2008على أان يقارب هذا التعداد
نحو  167أالف نسسمة اسستنادا لتقديرات سسنة  2017الفارطة .
تشس Òمعلومات ” اسستقاؤوها من لدن اأ’مانة العامة بهذه البلدية بأانه ‘ الوقت الذي أاضسحت هذه النواة تصسنف
‘ خانة صسنف «ب» فإان عدد عمالها تطور بشسكل كب Òحيث وصسل حاليا إا 963 ¤موظف وعامل  ،من بينهم 461
دائم و 210متعاقد  ،و 256عامل ‘ اطار الشسبكة ا’جتماعية ،كما واكبت هذه البلدية وخضسعت للمنظومة
التشسريعية اŸعمول بها بدءا من دسستور  1963و ميثاق ا÷زائر و ميثاق طرابلسس ،إاذ تعمدت اإ’دارة اŸركزية إابراز
مكانة البلدية على اŸسستوى الرسسمي و ا’عÎاف بدورها و لعل من اأ’سسباب التي دفعت السسلطة آانذاك إا ¤ضسرورة
اإ’سسراف ‘ التفك Òو إاصسدار قانون للتعجيل باإصسÓح اŸؤوسسسسات ومنها البلديات ،فضس Óعلى عدم مواكبة هذه
النصسوصس لفلسسفة الدولة اŸسستقلة والتي تب Úا’Œاه ا’شسÎاكي ،بحسسب النصسوصس الرسسمية ورغبة السسلطة ‘ عدم
إاطالة الفÎة ا’نتقالية خاصسة و قد ‚م عنه تباينا ﬁسسوسسا على اŸسستوى التطبيقي أاو العملي .عÓوة على وجوب
اظهار بأان دور البلدية هو أاعظم من دور الو’ية بحكم اقÎابها أاك Ìمن ا÷مهور و نظرا Ÿهامها اŸتنوعة.
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رئيسس بلدية باتنة

الÓمركزية الصصيغة األمثل Ÿمارسصة حق اŸواطنة
^ أاشصواط كبÒة من ا إ
’صصÓحات قطعتها البلديات إا ¤غاية إاشصراك اŸواطن ‘ تسصيÒ
ش
ص
ؤوونه اÙلية
أاكد رئيسس اÛلسس الشصعبي البلدي لبلدية باتنة ،اŸهندسس نور الدين مÓخسصو ،أان ا÷زائر قطعت
’غلفة
’مكانيات الكبÒة وا أ
أاشصواطا كبÒة ‘ –سص Úخدمة اŸرفق العام ،وعصصرنته ،خاصصة مع ا إ
الضصخمة التي منحتها الدولة للبلديات لتحسص Úخدماتها العمومية والتكفل بانشصغا’ت اŸواطن.

باتنةŸ :وششي حمزة
وتعت Èالبلدية حسشب السشيد مÓخسشو
ال-ق-اع-دة الÓ-م-رك-زي-ة واŸك-ان األم-ث-ل
Ÿم -ارسش -ة ح -ق اŸواط -ن-ة ،ك-م-ا تشش-ك-ل
فاعﬁ Óوريا ‘ تهيئة اإلقليم والتنمية
اÙلية واÿدمة العمومية ا÷وارية،
وهو ما بنى عليه برنا›ه النتخابي،
حيث أاششار اŸتحدث إا ¤حرصشه على
ت -دع -ي-م ال-دÁق-راط-ي-ة ال-تشش-ارك-ي-ة م-ن
خ Ó-ل ف -ت -ح أاب -واب ال -ب -ل -دي -ة ل-ل-ج-م-ي-ع
ل-ل-مسش-اه-م-ة ‘ ت-ط-وي-ر ال-بلدية وتعميق
التنمية اÙلية بها.
ويعت Èالسشيد مÓخسشو أان البلدية ما
تزال –تاج للمزيد من القوان Úالتي
ت -زي -د م -ن صشÓ-ح-ي-ات األم-ي-ار ‘ دف-ع
ع -ج -ل-ة ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة ،ي-ت-ك-ي-ف م-ع
ال -ت -ح -ولت ا÷دي -دة خ -اصش -ة سش -لسش -ل-ة
اإلصشÓحات اŸعتمدة على اŸسشتويات
السش-ي-اسش-ي-ة والق-تصش-ادي-ة والجتماعية،
وي -ت -أات -ى ذلك م -ن خ Ó-ل إاشش -راك ه -ذه
ا÷ماعة اÙلية ‘ اإلصشÓحات التي
ب - -اشش - -رت- -ه- -ا ال- -دول- -ة وح- -رصص رئ- -يسص
ا÷مهورية السشيد عبد العزيز بوتفليقة،
ع-ل-ى ج-ع-ل ال-ت-ن-م-ي-ة اÙلية بالبلديات
أاول -وي -ة األول -وي -ات ،إاضش -اف -ة ل Ó-ن-ف-ت-اح
ال- -ك -ب Òال -ذي أاب -داه وا‹ ب -ات -ن -ة ع -ب -د
اÿالق صشيودة ‘ العمل مع اŸنتخبÚ
اÙلي.Ú
ولضشمان تسشي Òحقيقي وفعال للبلدية
بششقيها ،اÿدماتي واإل‰ائي ف Óبد
حسشب مÓخسشو من وجود جهاز إاداري
ذو كفاءة وخÈة ،يعتمد على تقنيات
وأاسش -ال-يب ح-دي-ث-ة ‘ التصش-ال وت-ق-دË
اÿدم- -ات ،وق- -ادر ع -ل -ى ال -ت -خ -ط -ي -ط
والسش -تشش -راف ،وه -و م -ا ع -ك-فت ع-ل-ي-ه
الدولة ا÷زائرية ع Èتاريخ البلدية ‘
ا÷زائ- -ر ق -ب -ل  50سش -ن -ة ،إاضش -اف-ة إا¤
ضش - - -رورة “ت - - -ع اÛلسص اŸن - - -ت- - -خب
بالسشلطات والصشÓحيات التي “كنه من
التواصشل اŸباششر مع اŸواطن ،Úوهي
التطورات التي ششهدتها بلدات ا÷زائر
ع Èتاريخها.
وأاششار مÓخسشو نور الدين إا ¤تسشطÒ
مصشا◊ه لÈنامج هام لÓحتفال باليوم

البÒوقراطية.

الدÁقراطية التشصاركية رهان
كسصبناه

ال-وط-ن-ي ل-ل-ب-ل-دي-ات– ،ت شش-ع-ار»ب-لدية
باتنة تاريخ  ،مسشÒة»من خÓل تنظيم
م -ع -رضص خ -اصص ب-ال-ت-ع-ري-ف ب-ال-ب-ل-دي-ة،
يششمل أارششيف مداولت منذ سشنة 1884
إا ¤غ- -اي -ة  ،1962إاضش -اف -ة إا ¤ال -ق-ان-ون
ا÷زائ- -ري م -ن سش -ن -ة  1898إا ¤غ -اي-ة
 ،1900وك -ذا سش -ج Ó-ت ا◊ال -ة اŸدن-ي-ة
Ÿواليد  ،1890وغÒها من السشجÓت
األخرى اÿاصشة با◊الة اŸدنية.
وت -أات -ي ه -ات-ه الح-ت-ف-ال-ي-ة حسشب مÒ
ب-ات-ن-ة ،ت-ث-م-ي-ن-ا ل-ل-ه-ي-ك-ل ال-هام واŸرفق
اإلداري لتأاكيد حرصص الدولة ا÷زائرية
على مدرا السشنوات السشابقة ‘ –سشÚ
اÿدم -ة ال -ع -م -وم -ي -ة ك-م-ا ت-ع-د ف-رصش-ة
إلط Ó-ع اŸواط -ن ع -ل -ى ال-دور اŸن-وط
للبلدية ‘ ،إاطار مششاركته ‘ تسشيÒ
ششؤوونه اÙلية.
وأاكد مÓخسشو على حرصص السشلطات
ال -ع -ل -ي -ا ورع -اي-ت-ه-ا ل-ل-ب-ل-دي-ة م-ن خÓ-ل
ال- -دسش- -ات Òوال- -ق- -وان Úال- -ت -ي أام -دت -ه -ا
بصشÓحيات أاك Èلتفعيل وتعزيز العمل
ال- -دÁق- -راط- -ي ال -تشش -ارك -ي ،مششÒا أان
البلدية تعرف تنمية كبÒة ‘ ﬂتلف
ال- -ق -ط -اع -ات ا◊ي -وي -ة وع -ل -ى ج -م -ي -ع
األصش- -ع -دة ي -ع -كسص ح -ج -م اŸسش -ؤوول -ي -ة
اŸلقاة على عاتق اŸنتخب Úوتقريب
اإلدارة من اŸواطن ،وهو الرهان الذي
نحرصص ‘ اÛلسص البلدي اŸنتخب
حديثا على Œسشيده ميدانيا بعصشرنة
اإلدارة والذهاب نحو إادارة إالكÎونية
ت - - -غ - - -ن - - -ي اŸواط - - -ن Úع - - -ن ط- - -وابÒ

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

و‘ هذا يوضشح ﬁدثنا أان ا◊كومة
ا÷زائرية وضشعت نصشب عينيها «اإلدارة
اإللكÎونية» لتحسش Úاÿدمة العمومية،
حيث يعت Èاسشتخراج الوثائق ‘ ا÷زائر
والتطورات التي عرفها أاحد مظاهر هذه
اإلدارة الل - -كÎون - -ي - -ة وال - -قضش - -اء ع- -ل- -ى
البÒوقراطية التي لطاŸا اششتكى منها
اŸواط -ن -ون ،ح -يث أاك -د وزي -ر ال -داخ-ل-ي-ة
وا÷م- - -اع- - -ات اÙل- - -ي- - -ة ن - -ور ال - -دي - -ن
بدوي حسشبه أان ا◊كومة تهدف إا ¤إادارة
إال -كÎون-ي-ة عصش-ري-ة سش-ري-ع-ة م-ب-ن-ي-ة ع-ل-ى
تكنولوجيات اإلعÓم والتصشال.
و‘ هذا السشياق كانت وزارة الداخلية
ق- -د ات- -خ -ذت ع -دي -د اإلج -راءات وال -ت -ي
طبقتها بلدية باتنة من أاجل تقد Ëخدمة
عمومية نوعية للمواطن Úالذين أاصشبح
ب -إام -ك -ان -ه -م اسش -ت -خ -راج ج -م -ي -ع ل -وث-ائ-ق
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ا◊ال -ة اŸدن-ي-ة ،م-ن أاق-رب
بلدية ‡كنة ‘ كل جهات الوطن ،زيادة
على بطاقات التعريف وجوازات السشفر
البيومÎية.
باŸقابل أاكد مÓخسشو حرصص ›لسشه
ال -ب -ل -دي ع -ل-ى رب-ط عÓ-ق-ات م-ت-ي-ن-ة م-ع
ت -ن -ظ -ي -م -ات اÛت -م -ع اŸد Êوال -ق-ط-اع
اÿاصص ،والتعاون مع البلديات اÛاورة
ل-ت-ن-ف-ي-ذ اŸشش-اري-ع وŒاوز ال-ع-جز اŸا‹
وتنمية السشتثمارات اÙلية.
وخ -ت -م اŸت -ح -دث ت -أاك -ي -ده ب -إاع -ط -ائ-ه
لتعليمات صشارمة لكل النواب ومندوبي
اŸل -ح -ق-ات ع-ل-ى ضش-رورة ت-ق-د Ëخ-دم-ة
ع -م -وم -ي -ة ج -ي -دة وت -وف Òك -ل ال -ظ -روف
اÓŸئمة ÷ميع اŸواطن Úوطلب اÒŸ
‘ ذات السشياق من ا÷ميع التعامل مع
هذا اŸلف بكل اهتمام وحرصص ششديد
م- -ع ال- -ت- -ط- -ب- -ي- -ق الصش -ارم ل -ل -ت -ع -ل -ي -م -ات
والتوجيهات التي سشيقف ششخصشيا على
م -ت -اب -ع-ت-ه-ا وه-ذا م-ن أاج-ل ت-ك-ف-ل أافضش-ل
ب -انشش -غ -الت اŸواط -ن Úوت -ق -ري -ب-ه-م م-ن
اإلدارة م- -ع األخ- -ذ ب- -ع Úالع- -ت- -ب- -ار ك -ل
متطلبات اŸواطن واإلسشراع ‘ تقدË
اÿدمة له خاصشة فيما تعلق باسشتخراج
الوثائق التي يحتاجها بصشفة يومية.
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نائب رئيسس أاول ›لسس شصعبي بلدي منتخب بفوكة

اإلنشصغالت تضصاعفت ولبد من فريق متجانسس للتكفل بها
أاّكد نائب رئيسس أاول ›لسس بلدي منتخب ببلدية فوكة خÓل فÎة نهاية
السص-ت-ي-ن-ات السصّ-ي-د سص-ي-ف زه-راوي ع-ل-ى أا ّن-ه ’ ›ال ل-ل-م-ق-ارن-ة ب Úانشص-غا’ت
’خÒة تضص-اع-فت م-رات
اŸواط -ن خ Ó-ل ت -لك ال -فÎة وال -ي -وم ب -اع -ت -ب-ار ه-ذه ا أ
ع -دي -دة وه -ي ت -ت -ط -لب تشص-ك-ي-ل ف-ري-ق م-ت-ك-ام-ل وم-ت-ج-انسس ب-اÛلسس ال-ب-ل-دي
لتسصيÒها وفق اŸسصار الصصحيح.

تيبازة :عÓء ملزي

وقال سشيف زهراوي لـ»الششعب» بأانّ ا◊اجيات
زادت وتضش -اع -فت وال -ذه -ن -ي-ات ت-غّ-ي-رت واŸرح-ل-ة
ليسشت هي نفسشها التي عاششها ا÷زائريون غداة
السشتقÓل وحتى ترسشانة القوان Úالتي تسشّير الششأان
العام على مسشتوى ا÷ماعات اÙلية  ⁄تعد تلك
” إاعتمادها ‘ تلك الفÎة ومن ثمّ فÓبد من
التي ّ
ان -ت -ق -اء مÎشش -ح Úأاك -ف -اء وذوو مسش -ت -وى ع -ال م-ن
ال -دراي -ة واŸم -ارسش-ة اŸي-دان-ي-ة ل-تشش-ك-ي-ل اÛلسص
ال-ب-ل-دي وح-ي-ن-م-ا ي-ت-ع-ل-ق األم-ر ب-ال-ه-ي-ئ-ة ال-ت-ن-فيذية
للمجلسص فإانّ الكفاءة تصشبح اك Ìمن ضشرورة ملحة
للتمكن من ضشمان –كم أامثل ‘ تسشي Òانششغالت
السش -اك -ن -ة ال -ت -ي تضش -اع -ف ع -دده-ا م-رات ع-دي-دة،
باعتبارها كانت ل تتجاوز حدود  8أالف نسشمة سشنة
 1967فيما يتجاوز عددها حاليا حدود  70أالف
نسشمة ،مششÒا ا ¤أاّنه بالرغم من ذلك فإاّن انتقاء اعضشاء اÛلسص البلدي خÓل فÎة نهاية
السشتينات وبداية السشبعينيات من القرن اŸاضشي كان يتم وفق ششروط دقيقة وﬁددة ل
تقبل التجاوز أاو القفز عليها ،بحيث يتم انتقاء  60مÎششحا على اŸسشتوى القاعدي
Ûلسص بلدي يتششكل من  15عضشوا ليتم النظر ‘ القائمة على مسشتوى اÙافظة ‘
مرحلة أاو ¤واŸكتب السشياسشي للحزب ‘ مرحلة ثانية ويتم زبر  30عضشوا ليبقى 30
مÎششحا ‘ السشباق ينتخب الششعب  15منهم لتمثيله قبل أان يجتمع األعضشاء اÙظوظون
لنتخاب رئيسشهم وهي طريقة أاقرب إا ¤اŸصشداقية والصشواب ‡ا يتم تداوله حاليا بحيث
يتم تششكيل قوائم ÎŸششح Úينحدرون من أاحزاب ﬂتلفة والعديد منهم ل عÓقة لهم
ب -تسش -ي Òالشش -أان ال -ع-ام ول ت-ت-ي-ح ل-ه-م ق-درات-ه-م اŸع-رف-ي-ة وال-ف-ك-ري-ة ال-ن-ظ-ر ‘ انشش-غ-الت
اŸواطن.Ú
وعن النششغالت التي كانت تطرح خÓل اÛالسص الششعبية اŸنتخبة األو ‘ ¤البÓد،
أاششار ﬁدثنا ا ¤أانّ بلدية فوكة –ديدا كانت تسشجل حاجة السشاكنة للششغل واŸاء الششروب
فيما كانت النششغالت اŸتعلقة بالسشكن مؤوجلة إا ¤ح Úألّن الظروف  ⁄تكن مناسشبة كما
أاّن النششغالت اŸتعلقة بالتعليم والصشحة  ⁄تكن مطروحة با◊دة التي تطرح بها حاليا
بالنظر إا ¤كون اŸواطن مكث يسشتمتع بنششوة النتصشار على اŸسشتعمر طيلة أاك Ìمن عقد
من الزمن وكان لزاما عليه الصش Èعلى الششدائد وŒنب اŸطالبة بحياة الرفاهية بالنظر
إا ¤اŸعاناة التي كان يعيششها خÓل فÎة السشتعمار ،ولقد صشنع تأاميم اÙروقات ا◊دث
بداية السشبعينيات حينما ششرعت الدولة ‘ توزيع اŸسشاعدات اŸالية على البلديات
لتمكينها من تلبية حاجيات اŸواطن التي أاضشحت تزداد عاما بعد عام ،إال أانّ اÛلسص
البلدي لفوكة اسشتبق ا◊دث و“كن من توف Òمئات مناصشب الششغل من خÓل “ك Úعدد
من اŸسشتثمرين اÿواصص من اسشتغÓل الورششات اŸغلقة ع Èاقليم البلدية ‘ صشناعة
النسشيج ناهيك عن اسشتقبال اŸزارع اŸسشÒة ذاتيا Ãحيط البلدية ألعداد هائلة من العمال
الذين قدموا من بلديات أاخرى من الناحية الغربية ليتفّرغ اÛلسص البلدي بعد ذلك لتسشيÒ
” إانششاء مؤوسشسشة
مششاكل اŸياه والقمامة والطرقات اŸهÎئة واŸرافق العمومية ،بحيث ّ
Óششغال Ãعية مؤوسشسشة اخرى Ÿا ب Úالبلديات اوكلت لهما مهمة إا‚از ﬂتلف
بلدية ل أ
اŸرافق العمومية باŸنطقة األمر الذي كان متحكما فيه بششكل أامثل على عكسص ماهو
م -ع-م-ول ب-ه ح-ال-ي-ا م-ن ح-يث الل-ت-زام ب-ق-ان-ون الصش-ف-ق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ت-ع-ام-ل م-ع م-ئ-ات
اŸؤوسشسشات العمومية واÿاصشة.
وعن الصشÓحيات اŸوفرة للمجلسص البلدي قال سشيف زهراوي إان اÛلسص آانذاك  ⁄يكن
يحظى بقدر أاوسشع من الصشÓحيات وكانت جّل تدخÓته تتم –ت مراقبة الوصشاية إال أاّن
نفوذه وتأاثÒه ‘ الواقع كان أاك Ìدللة ‡ا عليه اÛالسص اآلن ألسشباب ترتبط أاسشاسشا
بنوعية أاعضشاء اÛلسص اŸنتخب ،ومن دللت ﬁدودية تلك الصشÓحيات كون معظم
الوثائق اإلدارية ا◊سشاسشة كانت تسشتخرج إاما من الولية وإاما من الدائرة كما أانّ صشÓحيات
أاخرى عديدة بقيت مرتبطة بالوصشاية على عكسص ماهو موجود حاليا بحيث جاءت الرقمنة
ولمركزة إاصشدار وثائق الهوية ووثائق أاخرى عديدة لتششكل ثورة حقيقية ‘ عا ⁄تقدË
اÿدمة للمواطن ،كما أانّ اŸوارد البششرية التي تزخر بها البلديات حاليا Œعل منها
مؤوسشسشات ضشخمة بوسشعها ضشمان خدمة أاك Èللمواطن األمر الذي يقتضشي وجود ترسشانة
بششرية منتخبة ‘ أاقصشى درجات الكفاءة والقدرة على التعامل مع اŸعطيات ا÷ديدة التي
ترتبط بالتعددية ا◊زبية والدÁوقراطية وتطور حاجيات اŸواطن.

’وراق ا ¤الرقمنة
من القلم وا أ

مرفق عمومي حيوي واكب واقع العصصرنة
يعود اليوم تاريخ صصدور أاول قانون للبلدية ‘ عهد ا’سصتقÓل ويحمل رقم  24/67اŸؤورخ ‘  18جانفي  1967الذي جاء بعد  5سصنوات من اسصتقÓل ا÷زائر واŸنظم لسص Òشصؤوون اÛلسس البلدي كخلية أاو¤
’عطاء هذه اŸؤوسصسصة ا◊يوية اŸزيد من الصصÓحيات ‘ إادارة الشصأان اÙلي واŸسصاهمة ‘ خدمة اŸواطن ومتابعة برامج
’دارية التي تبنتها الدولة إ
وأاسصاسصية للجماعات اÙلية ‘ إاطار سصياسصة الÓمركزية ا إ
التنمية ومواكبة –ديات العصصرنة..
و“ث -ي -ل اŸرأاة ح -ت-ى ي-ك-ون ‘ مسش-ت-وى
وال-ت-ج-م-ع-ات السش-ك-نية ا÷ديدة لتقريب
األسش -اسش -ي -ة» وه-ذا “اشش-ي-ا م-ع ال-ت-وج-ه
ط -ري -ق السش -ت-ث-م-ار اÙل-ي واإله-ت-م-ام
بومرداسس..ز /كمال
ت-ط-ل-ع-ات اŸواط-ن Úو–دي-ات عصش-رنة
اŸرفق من اŸواطن ،مع دعم اŸصشالح
الششÎاكي للدولة ‘ تلك الفÎة.
بتحصشيل الرسشوم وا÷باية وفق ما ينصص
وسش- - -ائ - -ل ال - -تسش - -ي ÒلÎق - -ي - -ة اÿدم - -ة
ب -األج -ه -زة ال -عصش -ري -ة ،وك -ل -ه-ا –ولت
كما عاشص هذا اŸرفق اإلداري عمق
ع -ل -ي -ه ق -ان-ون ا÷ب-اي-ة اÙل-ي-ة ،وك-ل-ه-ا
ل -ق -د شش -ه -دت اŸن -ظ -وم -ة ال-ق-ان-ون-ي-ة
العمومية.
م -ل -م -وسش -ة ك -ان ل-ه-ا األث-ر الي-ج-اب-ي ‘
ال-ت-ح-ولت السش-ي-اسش-ي-ة وال-تشش-ريعية التي
آاليات تنظيمية وقانونية جاءت لتحمي
وال- -تشش- -ري- -ع- -ي -ة ال -ك -ث Òم -ن ال -نصش -وصص
اŸي- -دان ،م -ع ذلك ل ت -زال ال -ك -ث Òم -ن
ع -رف -ت -ه -ا ا÷زائ -ر خ-اصش-ة ب-ع-د إاعÓ-ن
ه -ذا اŸرف-ق ودع-م-ه ل-ل-ت-ك-ف-ل األحسش-ن
واآلل -ي -ات ال -ت -ط -ب -ي-ق-ي-ة لÓ-رت-ق-اء ب-ه-ذا
النقائصص تعÎي بعضص البلديات كافتقاد
ال-ت-ع-ددي-ة ا◊زب-ي-ة ال-ت-ي ك-رسشها دسشتور
ب -قضش -اي -ا وشش -ؤوون اŸواط -ن Úال -ي -وم -ي-ة
¤
اŸرف -ق ال -ع -م -وم -ي ال -ه-ام ب-ال-ن-ظ-ر إا
البعضص لششبكة الهاتف الثابت والنÎنت
سش -ن-ة  1989ال -ذي ت -ب-ع-ه ق-ان-ون ج-دي-د
و›اب-ه-ة ت-داع-ي-ات األزم-ة القتصشادية
ن
ط
عÓقته اŸباششرة واليومية مع اŸوا
ورب-ط-ه-ا ب-الشش-ب-ك-ة ال-داخ-ل-ي-ة وال-وط-ن-ية
للبلدية حتى تسشاير هذه اŸتغÒات وهو
واŸالية.
ة
ي
ر
‘ ﬂت- -ل- -ف م- -ن- -اح -ي ا◊ي -اة اإلدا
واأزم -ة ال -ت -أاط Òال -بشش-ري ال-ذي ع-رف-ت-ه
ال - -ق - -ان- -ون رق- -م  08/90ا- - - -Ÿؤورخ ‘
ك -م -ا شش -ه -دت ب-ل-دي-ات ب-وم-رداسص Ãا
ة
ب
ع
ش
والج-ت-م-اع-ي-ة ،ورغ-م ال-ظ-روف الص
اإلدارة اÙلية لسشنوات ومنها البلدية
ة
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ا
1
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ف -ي -ه -ا اŸن -اط -ق ال -داخ -ل -ي -ة اŸع-روف-ة
لقد سشاهمت البلدية التي أاخذت عدة
،
ل
Ó
التي مرت بها البلدية بعد السشتق
بسش- -بب غ- -ي- -اب ال- -ت- -وظ- -ي- -ف اŸب- -اشش- -ر
ة
ي
ش
س
ا
ش
س
أ
ل
ا
ة
ي
م
ي
ل
ق
إ
ل
ا
ة
ع
ا
م
÷
ا
»
ا
ه
ن
أ
ا
ب
ب- -ال -ب -ل -دي -ات ال -ري -ف -ي -ة –ول ك -بÒا ‘
صش- -ف- -ات ق- -ان- -ون- -ي- -ة ب- -ع- -د ال- -ت- -ع -ددي -ة
إال أان اŸششرع ا÷زائري حاول ‘ كل
Óطارات ا÷امعية لتعويضص اŸوظفÚ
ل إ
وتتمتع بالششخصشية اŸعنوية والسشتقÓل
ﬂتلف ا÷وانب خاصشة منها عصشرنة
ك- - -ا÷م- - -اع- - -ات اÙل- - -ي - -ة واÛالسص
م-رح-ل-ة إاي-ج-اد ق-اع-دة ق-ان-ون-ي-ة ل-تأاطÒ
اŸت- -ق- -اع -دي -ن وظ -لت مصش -ال -ح ا◊ال -ة
اŸا‹ و–دث Ãوجب قانون» ،وصشول
ا◊ال - -ة اŸدن- -ي- -ة ومصش- -ال- -ح ال- -وث- -ائ- -ق
اŸنتخبة ‘ مفهوم قانون النتخابات
هذه النواة األسشاسشية ‘ هرم مؤوسشسشات
اŸدنية على أاهميتها تسش Òبعمال عقود
ا ¤القانون ا÷ديد رقم  10/11اŸؤورخ
البيوميÎية ‘ إاطار الرقمنة وتسشجيل
ب- -دور ف- -ع -ال ‘ مسش -اي -رة اه -ت -م -ام -ات
ال- -دول- -ة Ÿواك -ب -ة ﬂت -ل -ف ال -ت -ط -ورات
م- -ا ق- -ب- -ل ال- -تشش- -غ- -ي- -ل دون ت- -ك- -وي -ن ‘
ة
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/
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2
‘
ال -وث -ائ -ق وألرشش -ي -ف ب -واسش-ط-ة اإلعÓ-م
اŸواط- -ن ب- -ولي -ة ب -وم -رداسص و–ولت
السشياسشية والتكنولوجية و“ثل ذلك عÈ
التخصشصص وهو ما ‚م عنه عدة تبعات
ب -أان -ه -ا»ا÷م-اع-ة اإلق-ل-ي-م-ي-ة ال-ق-اع-دي-ة
اآل‹ وهي إاجراءات سشهلت كثÒا من
الراهن السشياسشي والقتصشادي متششجعة
كل الدسشات Òالتي عرفتها ا÷زائر منذ
دفع ثمنها اŸواطن بسشبب األخطاء ‘
ل -ل -دول-ة وت-ت-م-ت-ع ب-الشش-خصش-ي-ة اŸع-ن-وي-ة
عملية اسشتخراج وثائق ا◊الة اŸدنية
Ãزايا قانون البلدية األخ Òالذي حاول
سش -ن-ة  ،1963ل -ك -ن ك-ان ل-ق-ان-ون ال-ب-ل-دي-ة
وثائق ا◊الة اŸدنية ،وهي اإلششكالية
وال- -ذم- -ة اŸال- -ي- -ة اŸسش- -ت -ق -ل -ة و–دث
Ãا فيها ششهادات اŸيÓد األصشلية دون
توسشيع صشÓحيات اŸنتخب ÚاÙليÚ
األول الصشادر سشنة  1967دور كب‘ Ò
التي –اول اإلدارة تداركها سشنة 2018
Ãوجب ق- -ان- -ون» ،وه- -و اŸط -لب ال -ذي
ع -ن-اء ال-ت-ن-ق-ل ب-فضش-ل السش-ج-ل ال-وط-ن-ي،
وإاعطاء روح اŸبادرة ‘ ›ال عصشرنة
ة
–دي - -د م - -ع- -ا ⁄ودور ه- -ذه اŸؤوسشسش- -
ب -ف -ت -ح مسش -اب -ق -ة ل -ت -وظ -ي-ف م-تصش-رفÚ
ق
ف
ر
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ا
ح
Ó
ش
ص
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ا
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و
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ة
ب
ا
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ت
ش
س
ا
ق
ق
–
وقضشت ن-ه-ائ-ي-ا ع-ل-ى م-ظ-اه-ر ال-طوابÒ
ال -تسش -ي Òوال -دف -ع ب -ه -ا ن -ح -و م-زي-د م-ن
اÙل -ي-ة ال-ت-ي ع-رف-ه-ا ب-أان-ه-ا»ا÷م-اع-ة
Óدارة وب-عضص ال-ت-خصشصشات
وم-ل-ح-ق Úل -إ
و–ي Úه-ي-اك-ل-ه “اشش-ي-ا م-ع م-ت-ط-ل-ب-ات
اليومية التي عان منها اŸواطن لسشنوات
السش -ت -ق Ó-ل -ي -ة اŸال -ي -ة ع -ن اŸي -زان-ي-ة
اإلق - -ل - -ي- -م- -ي- -ة السش- -ي- -اسش- -ي- -ة واإلداري- -ة
األخرى اŸهمة ‘ ضشمان السش Òا◊سشن
ال -ت -ع -ددي -ة ا◊زب -ي -ة وسش -ي -ادة ال -ق-ان-ون
والضشغط اŸمارسص على اŸوظف ،Úإا¤
ال -ع -م -وم -ي -ة ب -إاي-ج-اد ب-دائ-ل اق-تصش-ادي-ة
للبلدية.
ومفهوم توسشيع اŸششاركة الدÁقراطية
ج -انب ف -ت-ح مÓ-ح-ق ج-دي-دة ‘ ال-ق-رى
والق-تصش-ادي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة وال-ث-ق-افية
وموارد جديدة للدخل وإانتاج الÌوة عن

اÛالسس البلدية
ببومرداسس..تغÒات عميقة
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ألخميسس  18جانفي  2018م
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لراضسي اÙتلة
نحو سسحب أاŸانيا شسركاتها من ا أ
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وزير الدفاع الصشحراوي يبحث رفع ا÷اهزية القتالية للجيشش اŸغرب يÎاجع ‘ مؤؤششر ا◊ريات لسشنة 2018
لركان العامة
بحث وزير الدفاع الصسحراوي عبد الله ◊بيب البÓل ,خÓل ترؤوسسه اجتماعا لهيئة ا أ
÷يشس ال-ت-ح-ري-ر الشس-ع-ب-ي الصسحراوي Ãق -ر وزارة ال-دف-اع ال-وط-ن-ي الشس-ه-ي-د ا◊اف-ظ ,آاخ-ر ال-ت-ط-ورات
لمنية التي تفرضسها
اŸيدانية والعملياتية للجيشس الصسحراوي كي يكون ‘ مسستوى التحديات والرهانات ا أ
لنباء الصسحراوية (واصس).
متطلبات اŸرحلة ,حسسبما أافادت به وكالة ا أ
وذك- -رت أل- -وك- -ال- -ة أمسس ،أن عضس- -و
ألأمانة ألوطنية وزير ألدفاع ألوطني
ع -ب -د أل -ل -ه ◊ب -يب أل -ب Ó-ل« ,ت -ر أسس
أجتماعا لهيئة ألأركان ألعامة ÷يشس
أل-ت-ح-ري-ر ألشس-ع-ب-ي ألصس-ح-رأوي Ãقر
وزأرة أل- -دف- -اع أل- -وط- -ن- -ي ب- -الشس- -ه -ي -د
أ◊اف -ظ ,ل -درأسس -ة أآخ -ر أل -ت -ط -ورأت
أŸي -دأن -ي -ة وأل -ع -م -ل -ي -ات -ي -ة ل -ل -ج-يشس
ألصسحرأوي وكذأ أŸتابعة أŸسستمرة
لتحركات ألعدو».
و أوضسحت أنه ” خÓل ألجتماع,
تقييم ألÈنامج ألسسنوي لوزأرة ألدفاع
أل -وط -ن-ي ل-ع-ام  2017وك-ذأ أل-تحضسÒ
ووضس-ع أÿط-ط وألأف-اق أŸسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة
ل- -لÈن- -ام- -ج ألسس -ن -وي ل -وزأرة أل -دف -اع
ألوطني لعام  2018ألذي يرتكز أسساسسا
ع -ل -ى أل -رف -ع م-ن أ÷اه-زي-ة أل-ق-ت-ال-ي-ة
وأل-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة ل-وحدأت جيشس ألتحرير
ألشس- -ع- -ب -ي ألصس -ح -رأوي ك -ي ت -ك -ون ‘
مسستوى ألتحديات وألرهانات ألأمنية
ألتي تفرضسها متطلبات أŸرحلة».
وياأتي هذأ ألجتماع ألعادي لهيئة
ألأرك- -ان أل- -ع- -ام- -ة ÷يشس أل- -ت- -ح- -ري- -ر
ألشس -ع -ب -ي ألصس -ح -رأوي ,ب -ع-د أن-ت-ه-اء
مسسابقة ألشسهيد ألو‹ ألعسسكرية ‘
نسس- -خ- -ت- -ه -ا أل 23وك- -ذأ أŸن -اورأت
أل- -عسس- -ك- -ري- -ة ب -ال -ذخÒة أ◊ي -ة أل -ت -ي
نفذتها وحدأت أ÷يشس ألصسحرأوي
بالقطاع أ÷نوبي وبالتحديد ألقطاع
ألعملياتي للناحية ألعسسكرية ألسسابعة
وألتي وقفت على ما تقوم به وحدأت
ج-يشس أل-ت-ح-ري-ر ألشس-ع-ب-ي ألصس-ح-رأوي

فريدوم هاوسس توبخ اŸغرب

من أإ‚ازأت ومكاسسب نحو أسستكمال
ألسسيادة ألوطنية.

إاجراء تعسسفي

ن -ددت أل -ل -ج -ن-ة أل-وط-ن-ي-ة ألصس-ح-رأوي-ة
◊ق- - - -وق ألإنسس- - - -ان أمسس ،ب- - - -الإج- - - -رأء
أل -ت -عسس-ف-ي أل-ذي “ارسس-ه دول-ة ألح-تÓ-ل
أŸغربي بحق معتقلي ألصسف ألطÓبي،
منددة بالقمع أŸمارسس ضسدهم من قبل
ألإدأرة ألسس- -ج- -ن- -ي- -ة أŸغ- -رب- -ي -ة Ãرأكشس
.أللجنة ألصسحرأوية ◊قوق ألإنسسان و‘
ب-ي-ان ل-ه-ا أصس-درت-ه ع-قب ت-اأج-ي-ل ﬁك-مة
ألح -ت Ó-ل أŸغ -رب -ي Ùاك -م -ة م-ع-ت-ق-ل-ي
ألصس -ف أل -ط Ó-ب -ي ،ث-م-نت ع-ال-ي-ا صس-م-ود
وم- -وأق- -ف م- -ع- -ت -ق -ل -ي ألصس -ف أل -ط Ó-ب -ي
و–دي- -ه- -م ل- -لسس- -ل- -ط- -ات ألسس -ت -ع -م -اري -ة
أŸغربية ،و–يي بحرأرة أŸوؤأزرة ألقوية
للعائÓت وأŸتضسامن Úألصسحرأوي Úمن
ط -ل -ب -ة ونشس -ط -اء وم -دأف -ع Úع -ن ح -ق-وق
ألإنسسان ألذين رددوأ ألشسعارأت ألوطنية،
ألرأفضسة ÷ور وظلم أÙكمة أŸغربية
Ãرأكشس أŸغربية.

أفاد تقرير للمنظمة غ Òأ◊كومية
ألأم - -ري - -ك - -ي - -ة ف - -ري - -دم ه - -اوسس نشس- -ر
ب- -وأشس- -ن- -ط -ن ،ب -تسس -ج -ي -ل ت -رأج -ع ك -بÒ
لحÎأم أ◊ق -وق ألسس -ي -اسس -ي-ة وأŸدن-ي-ة
خÓل ألسسنة ألأخÒة ،باأقاليم ألصسحرأء
ألغربية أÙتلة.
و أوضس -ح ذأت أل -ت -ق-ري-ر أن ألصس-ح-رأء
ألغربية أÙتلة  ⁄تسسجل ‘ سسنة 2017
أي ت- - -ق - -دم ‘ ›ال أحÎأم أ◊ري - -ات
ألدÁقرأطية ،حسسبما جاء ‘ ألتصسنيف
ألسسنوي لهذه أŸنظمة غ Òأ◊كومية
ألتي منحت لهذأ ألإقليم أÙتل من
قبل أŸغرب ›موع  4نقاط من مائة
( )100/4ألذي يعد ألأسسو أ ‘ ألعا.⁄

سسحب الشسركات

دعا وزير ألدولة ألأŸا ،Êماتياسس
ماشسنيغ ،شسركات بÓده أŸسستثمرة ‘
أرأضس -ي ألصس -ح -رأء أل -غ-رب-ي-ة أÙت-ل-ة،
«سس-حب» أسس-ت-ث-م-ارأت-ه-ا ،وذلك «أم-ت-ثال
ل- -ل- -ق- -ان- -ون أل- -دو‹» .وذك- -رت مصس- -ادر
أإع Ó- -م - -ي - -ة ،أمسس ،أن دع- -وة أل- -وزي- -ر
ألأŸا ،Êتضسمنها رد مكتوب سسلم أإ¤
ألŸÈان ألأŸا ،Êتفاع Óمع مشسروع
ق -ان -ون ت -ق -دم ب -ه أح -د أعضس -اء ›لسس
أل- -ن- -وأب ،ي- -حث ع- -ل- -ى أإل- -غ- -اء ج- -م- -ي -ع
أسس -ت -ث -م -ارأت ألشس -رك -ات ألأŸان -ي-ة م-ن
ألصسحرأء ألغربية ،وعلى ر أسسها شسركة
سس -ي -م-نسس أل-ع-مÓ-ق-ة ،وع-دم ألÎخ-يصس
لأي شسركة أŸانية ترغب ‘ ألسستثمار
دأخ -ل أŸن -ط -ق -ة ل -ك-ون ذلك «ﬂال-ف-ة
للقوأن Úألدولية» ،وخاصسة قرأر ﬁكمة
أل- -ع- -دل ألأروب- -ي- -ة ألصس -ادر ‘ ديسس -مÈ
.2016

إشهار

سسجل التقرير السسنوي الصسادر
ع -ن م -ن -ظ -م -ة «ف-ري-دوم ه-اوسس»
لمريكية لسسنة 2018تراجعا ‘
ا أ
ا◊ري- -ات ب -اŸغ -رب خ Ó-ل ال -ع -ام
 2017مقارنة بالعام .2016

و أورد ألتقرير أن هذأ ألÎأجع يعود
ب -الأسس-اسس أإ ¤أل-ق-م-ع أŸم-ارسس ع-ل-ى
أŸظاهرأت ألحتجاجية ألسسلمية.
من ناحية ثانية شسنّ أحد ﬁامي
ألدولة ‘ ﬁاكمة نشسطاء ألريف،
ح- -م- -ل -ة شس -رسس -ة ضس -د أŸع -ت -ق -ل ، Úو
حّملهم مسسوؤولية ما وصسفها بالضسرأر
ألناجمة عن «أ◊رأك» و ألتي أورد
أنها بلغت  20مليار درهم مغربي (1 . 9
م -ل -ي -ار ي -ورو) أي م -ا ي-زي-د ع-ن 2000
مليار سسنتيم.
وق -دم أÙام -ي ﬁم -د أ◊سس -ي -ن-ي
كÒوت ه - -ذأ أل- -رق- -م أم- -ام ﬁك- -م- -ة
ألسس -ت -ئ -ن -اف ب -ال -دأر أل -ب-يضس-اء أمسس
ألول أثناء جلسسة ﬁاكمة  54ناشسطا
بتهم ﬂتلفة بعضسها بسسيط وألبعضس
ألخ -ر خ -ط Òع -ل -ى غ -رأر «أŸسس -اسس
بالمن ألدأخلي».
وخÓ- -ل ج -لسس -ة أÙاك -م -ة “ّسس -ك
أل- -نشس- -ط- -اء ي- -ت- -ق ّ-د م -ه -م أل -زف -زأ‘ ،
بÈأءتهم و رّددوأ شسعارأت من دأخل
أل -ق-فصس أل-زج-اج-ي «أإن-ا ح-ل-ف-ن-ا أن ل
ن -خ -ون ح -رك -ت -ن -ا» و«أ◊ري -ة ب -دي -ل -ن-ا
وألسسلمية بديلنا»

جرادة تواصسل حراكها

وق- - - - -ع ث - - - -لث أعضس - - - -اء ›لسس
أŸسستشسارين على طلب أإحدأث ÷نة
تقصسي أ◊قائق حول موضسوع يتعلق
Ãناجم ألفحم بجرأدة ،وباÿصسوصس
ماآل ألتفاقية ألجتماعية  17فيفري

من سسنة  ،1998و أسسباب تع ÌألÈنامج
ألقتصسادي أŸوأكب لÓتفاقية ذأتها،
وأل -ذي وع -د أŸتضس -رري -ن م-ن أإغÓ-ق
مناجم ألفحم ،بتعويضسهم عن فقدأن
ألعمل و أضسرأرهم ألصسحية.
وحسسب أŸع - -ط - -ي - -ات  ،ف - -ال- -ط- -لب
أŸوجه لرئيسس ›لسس أŸسستشسارين،
ي- -ت -ح -دث ك -ذلك ع -ن أسس -ب -اب أإغ Ó-ق
شس -رك-ة م-ن-اج-م أŸغ-رب ب-ج-رأدة‡ ،ا
تسسبب ‘ تدهور ألأوضساع ألجتماعية
وألقتصسادية وألتنموية باŸنطقة.
وم- -ن شس- -اأن ه- -ذأ أل- -ط -لب ،أن ي -ثÒ
ج-دل سس-ي-اسس-ي-ا وق-ان-ون-ي-ا ‘ أŸغرب،
خصس -وصس -ا أن أŸسس -وؤول -ي-ة ألسس-ي-اسس-ي-ة
ل -ت -اأخ -ر ت -ن -ف -ي -د أل -وع -ود أÈŸم -ة ‘
أت -ف -اق-ي-ة  1998ت-ت-ح-م-ل-ه-ا أ◊كومة
أل -ق-ائ-م-ة أآن-دأك وأل-ت-ي أشس-رفت ع-ل-ى
أإغÓق مفاحم جرأدة.
ويعود تدهور ألوضسع ألجتماعي ‘
ج- - -رأدة ،أإ ¤أإق - -دأم أإدأرة م - -ف - -اح - -م
أŸغ -رب ع -ل -ى أإغÓ-ق م-ق-رأت-ه-ا سس-ن-ة
 ،1998وهو ما دفع بŸÈاني Úللدعوة
أإ ¤أل -ت -قصس-ي وأل-ت-ح-ري ح-ول ظ-روف
وحيثيات أإغÓق ألشسركة.
ويطالب ألŸÈانيون ،بفتح –قيق
‘ م -ل -ف ألت -ف -اق -ي -ات ألج -ت -م-اع-ي-ة
أÈŸمة منذ سسنة  ،1998وما رأكمته
م-ن أخ-تÓ-لت خصس-وصس-ا ع-دم ت-ن-ف-ي-ذ
أغلب ما جاء فيها  ،كما يتسساءلون عن
«مصس ÒألÈن- -ام -ج ألق -تصس -ادي أل -ذي
وعدت به أ◊كومة ألسسكان أآنذأك».
ول ت -زأل ألح -ت -ج -اج -ات مسس-ت-م-رة
Ãدي - -ن - -ة ج- -رأدة ،ت- -ط- -الب بـ»ب- -دي- -ل
أقتصسادي» يحمي سسكان أŸنطقة من
أل-ف-ق-ر وأل-ت-ه-م-يشس ،وﬁارب-ة ألفوأرق
ألجتماعية.
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مازالت تقبع خلف قضضبان ا’حتÓل

عهد هي...
العهد والقسشم والثورة
@ هكذا ينتصشر
األطفال للقدسس
‘ وجه اÙتـ ـ ـ ـل
@ الطّفلُة الت ـ ـي
–ـ ـ ـ ـ ـّدْت هيب ـ ـ ـَة
جيشس الحتÓل
@ أاعتقوا الطفلة
عهد التميمي ..
أايقونه فلسشطÚ
الت ـ ـ ـ ـ ـ ـي تق ـ ـ ـ ـاوم
بالفطره تناديكم

ششقراء  ...بوزن بارودة
’ت- -زال الشش- -ق- -راء ع- -ه- -د
ال -ت -م -ي-م-ي تصش-ن-ع مÓ-م-ح
اŸشش- - -ه- - -د السش- - -ي- - -اسش - -ي
وا’ع Ó-م -ي ‘ ف -لسش -طÚ
و‘ العا ، ⁄و’ Áر يوم
ا’ وصشورتها وهي تقاوم
’ي- - -ادي ال- - -ف- - -ارغ- - -ة
ب- - -ا أ
وبحجارة السشجيل تقذف
ب- - - - -ه - - - -ا أاع - - - -داء ا’رضض
وال - - - - - - -ع- - - - - - -رضض  “...أ
Ó
نور الدين لعراجي
الصشفحات ا’و ¤للجرائد
العربية والدولية  ...وع Èششاششات التلفزيون تصشنع
لوحدها حركة مقاومة  ⁄يششهد العا ⁄مثلها قط .
عهد التميمي اصشغر مناضشلة من اغوار التاريخ الكبÒ
تأاتي من ريف فلسشط Úومن أاغوارها القدÁة –اكي
الذاكرة ،تصشنع من براءة طفولتها ملحمة خالدة ،
ولو’ ظفائر ششعرها النيزكي لغمرتنا جميعا،بششعلتها
ا◊ارقة ششحنة نادرة قلما وجد مثلها عند كبار القوم
اوصش -ي -اء ال -ت -اري -خ وح -م -اة ا÷غ -راف -ي -ا اŸط -ع-ون ‘
هويتها.
–م -ل ح-ق-ي-ب-ت-ه-ا اŸدرسش-ي-ة وع-وضض ان تشش-ق ط-ري-ق
اŸعرفة  ،راحت تدفع ثمن الصشمت العربي بالوكالة ،
دون خوف من عسشاكر ا’حتÓل و’ من دباباتهم
وك Ó-ب -ه -م ال -ت-ي أال-فت ن-هشض ◊م-ه-ا اŸم-زوج ب-قسش-وة
الزع Îومرارة أاغصشان الزيتون “ ...ضشي ا ¤فضشاء
اŸواجهة وجها لوجه  ،وكأانها ترسشم معا ⁄ا÷رح
العربي السشاكن ‘ أارضض اŸيعاد ليسشت ‘ حاجة ا¤
احد وهي التي أالفت الغطرسشة ا’سشرائيلية وصشارت
من يومياتها

عهد  ⁄تركع ولن تكون ‘ صشف اولئك الذين خانوا
القدسض بدراهم معدودات  ،وباعو الوطن بابخسض
ا’ث -م -ان  ،وه -م ك -غÒه -م ‡ن ي-ت-ق-اضش-ون ا’ج-ور ‘
Óقصشى
السشراء  ،مقابل صشمتهم حول ما يحدث ل أ
ولعروسض العروبة فلسشط.Ú
تعامل سشلطات ا’حتÓل مع قضشية عهد  ⁄ ،يكن
جديدا ‘ سشجÓت العدو الصشهيو ، Êبل ان ا’مر
صشار ضشمن خيارات اطفال ا◊جارة  ،وما اŸششاهد
’طفال ضشحايا الهمجية ا’سشرائيلية منذ
اŸتكررة أ
ف -ج -ر ا’ح -ت Ó-ل ا ¤ال -ي-وم  ،ل-ت-ع-د سش-اب-ق-ة ‘ ت-اري-خ
ا’سشتعمار ا◊ديث  ،الذي صشار ’ يفرق ب ÚصشغÒ
وكب ،Òرغم اŸواثيق الدولية التي “نع Œر Ëهؤو’ء
او معاملتهم كأاسشرى او ›رمي حرب  ،ولعل صشورة
الششهيد ﬁمد الدرة وهو يسشتششهد ب Úذراع والده ‘
تلك الواجهة ا◊زينة خ Òدليل ان هؤو’ء ا◊مقى
يخافون صشغارنا اك‡... Ìا ترعبهم ايادي الفصشائل
و ا Ÿقاو مة .
–ي -ة اك-ب-ار اي-ت-ه-ا ا’ي-ق-ون-ة ا÷م-ي-ل-ة ...سشÓ-م ي-ل-ي-ق
Ãق- -امك خ- -ل- -ف ال- -قضش -ب -ان ...سش Ó-م ب -ح -ج -م ه -ذه
اŸسشافات التي ا‚بت على ترابها جميÓت ا÷زائر
ال -ث Ó-ث ..وزرعت ع -ل -ى ت -راب -ه-ا حسش-ي-ب-ة ب-ن ب-وع-ل-ي
وغÒهن من ششموع ا÷زائر وثورتها اŸظفرة ...
سشÓم اليك ‘ زنزانتك العاجية  ...سشÓم بحجم
ال -قصش -ائ -د ال -ت -ي ح -ف -ظ -ن-ا اب-ي-ات-ه-ا ل-ف-دوى ط-وق-ان
’نك دخلت
وﬁمود درويشض وسشميح القاسشم ....و أ
التاريخ من ابوابه الكبÒة ..ابواب صشنعتها مÓحم
تششي جيفارا ..وكاسشÎو وماندي... Óكنت خ Òخلف
◊رائر الزمن اŸسشجى بأاسشاط Òاÿرافات ..وكنت
ايقونة بوزن بارودة.

مششاركة اŸعرفة ..اıزون
السشÎاتيجي للكفاءات العربية
واإلسشÓمية

ترامب مدّمر السشÓم..

مدير معهد العا ⁄العربي بباريسس
الدكتور معجب الزهرا Êلـ«الشضعب»:

ﬂصشصس لنششر صشور مششرق ـ ـة
ومشش ـ ـ ـرفة عـ ـ ـ ـن الثقـ ـ ـافـ ـ ـة
وا◊ضشارة العربية اإلسشÓمية

النÎنت

وعÓقتها األخÓقية
باŸعرفة العلمية
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عهد هي ...العهد والقسسم والثورة

منذ طفولتنا ونحن نسصمع الكلمات النارية للرئيسص الراحل الشصهيد ياسصر عرفات وهو يقول:
العهد هو العهد والقسصم هو القسصم وإانها لثورة حتى النصصر و‘ كل مرة ‚د أان اقدار الله
ترسصل لنا أابطال كأانهم اشصارات على طريق الثورة الفلسصطينية التي ’بد أان تنتصصر طاŸا
اسصتمرت جذوة نارها مشصتعلة ‘ القدسص اÙتلة و‘ كل ربوع الوطن اÙتل الذي ينزف منذ
سصبعون عاما.
د.احمد لطفي شصاهÚ
’عÓم
الشصبكة العربية للثقافة والرأاي وا إ
لقد اسستشسهد واعتقل وجرح عشسرات اآ’’ف من
ابنأء شسعبنأ على طريق العودة والتحرير و’ يزال
عهد الثورة مسستمر وسسيبقى مسستمرا طأŸأ بقيت
Óط -ف -أل ال -ذي -ن
اأ’رضص ﬁت- -ل- -ة وك- -أن و’ ي -زال ل  -أ
يحملون جينأت التمرد والثورة دورا مهمأ ‘ الثورة
الفلسسطينية منذ ظأهرة أاطفأل اآ’ر بي جي  ..إا¤
Óت
ظ- - -أه- - -رة أاط- - -ف- - -أل ا◊ج - -أرة  ..إا ¤أان ام - -ت  - -أ
اŸعتقÓت الصسهيونية بأأ’طفأل الذين صسمدوا ‘
التحقيق والتعذيب أامأم أاعتى آالة –قيق ‘ العأ⁄
لدرجة أان انتحر بعضص اÙقق Úالصسهأينة احتقأرا
أ’نفسسهم أامأم صسمود طفل فلسسطيني أامأم التعذيب
وال -ت -ح -ق -ي -ق ‘ ال-وقت ال-ذي ي-ل-عب ف-ي-ه أاق-ران-ه ‘
اŸنتزهأت.
واليوم تقف طفلة فلسسطينية اسسمهأ «عهد التميمي»
لتعلمنأ الرجولة ولتقول لنأ أاين أانتم من العهد الذي
ق -ط -ع -ه الشس -ه-ي-د «ي-أسس-ر ع-رف-أت» وأاقسس-م-ت-م ع-ل-ي-ه
ج -م -ي-ع-أ؟؟ أاي-ن أان-ت-م م-ن ال-ع-ه-ود ال-ت-ي ق-ط-ع-ه-أ ك-ل
الشس -ه -داء ال -ذي -ن رووا أارضس -ن -أ اÙت -ل -ة ب -دم -أئ-ه-م
الطأهرة؟؟ أاين أانتم من عذابأت اŸعتقل ‘ Úكل
السس- -ج -ون ع Èال -ع -ق -ود اŸأضس -ي -ة؟؟ أاي -ن أان -ت -م م -ن
ا’سس- - -ت- - -ي - -ط - -أن وا÷دار ال - -ذي ي - -ل - -ت - -ه - -م اأ’رضص
الفلسسطينية؟؟ أاين العأ ⁄كله من التهويد اŸنظم
ل -ل -ق -دسص اÙت -ل -ة ال-ت-ي  ⁄ول-ن ت-ك-ون أا’ ع-أصس-م-ة
لفلسسط ÚاÙتلة؟؟ أاين أانتم من اŸعنى ا◊قيقي
ل -ل -ح -ري-ة ف-أ◊ري-ة ه-ي ح-ري-ة ال-روح ول-يسست ح-ري-ة

هكذا ينتصسر اأ’طفال
للقدسس ‘ وجه اÙتل

ط-ف-ل-ة ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ‘ ع-م-ر ال-زه-ور ،ح-أصس-ر جنود
اإ’ح-تÓ-ل اŸدج-ج-ون ب-ألسسÓ-ح ب-ي-ت-ه-أ واع-ت-ق-ل-وه-أ
عنوه ،والتهمة بألطبع جأهزة «التحريضص» ،فهذا
دي -دن ح -ك -وم -ة ا’ح-تÓ-لﬁ ‘ ،أول-ة م-ن-ه-أ ل-ق-م-ع
أاط- -ف- -أل ف- -لسس- -ط ،Úال- -ذي- -ن عÈوا ع- -ن غضس- -ب- -ه -م
وان -تصس -أره -م ل -ل -ق-دسص ‘ وج-ه أام-ري-ك-أ وق-رارات-ه-أ
اŸنحأزة إ’سسرائيل.
فألطفلة «عهد التميمي»  17عأمأ ،وقفت ‘ وجه
جنود ا’حتÓل بكل شسجأعة ،معÈة عن غضسبهأ
÷رائ - -م ا’ح- -تÓ- -ل ب- -ح- -ق ال- -ق- -دسص وال- -ط- -ف- -ول- -ة
الفلسسطينية ،فمأ كأن منهأ إا’ أان صسفعت بكل براءة
وجه ا÷ندي اإ’سسرائيلي الذي أاراد اقتحأم منزلهأ،
دفأعأ عن نفسسهأ و قدسسهأ ووطنهأ.
إا’ أان ا◊ق -د اإ’سس -رائ -ي -ل -ي ع -ل-ى اأ’ط-ف-أل ،ج-ع-ل-ه
يÓحقهم ويعتقلهم ويزّج بهم ‘ السسجون ‘ ظروف
قأسسية جدا ،وأامأم هذه ا÷رائم وانتصسأرا لعهد
ال-ذي “ث-ل ‰وذج مشس-رف ل-ل-ط-ف-ول-ة ال-ف-لسس-ط-ينية،
أاطلق نشسطأء شسبكأت التواصسل ا’جتمأعي ،وفق مأ
Óن-ب-أء» ،ح-مÓ-ت
رصس -ده ت -ق-ري-ر»وك-أل-ة ق-دسص نت ل -أ
ﬁلية ودولية من اجل اŸطألبة بإأطÓق سسراح عهد
وك- -أف- -ة أاط- -ف -أل ف -لسس -ط Úم -ن سس -ج -ون ا’ح -ت Ó-ل
اإ’سسرائيلي».

ا÷سسد وإاذا كأنت الطيور تدرك أان ا◊رية أاثمن من
ا ،Èÿفمأ بألك بألشسعب الذي سسرق ا’حتÓل كل
أارضسه ومقدسسأته وثرواته منذ عأم  1٩4٨وإا ¤اليوم.
إانهأ الطفلة الفلسسطينية «عهد التميمي» (16عأًمأ)،
التي تشسرفت بصسفع قنأصص صسهيو Êحق Òقبل أايأم
كأن Áأرسص هوايته ‘ إا◊أق ا’عأقأت بأأبنأء شسعبنأ
الفلسسطيني خÓل الهبة ا÷مأهÒية اأ’خ Òمن أاجل
ال -ق -دسص ال -ع -أصس -م -ة اأ’ب -دي -ة ل-ف-لسس-ط Úرغ-م أان-ف
ا’ح - -ت Ó- -ل الصس - -ه - -ي - -و Êوم - -ن خ - -ل - -ف - -ه ت- -رامب.
«ع-ه-د ال-ت-م-ي-م-ي» رضس-عت م-ن أام-ه-أ ج-ي-ن-أت ال-تمرد
والثورة وعزز والدهأ عندهأ هذه ا÷ينأت فأأخته
شسهيدة وأاخو زوجته شسهيد وهكذا نشسأأت «عهد» ‘
بيئة تعأ Êمن ظلم ا’حتÓل فكأن من الطبيعي أان
ت -ق -أوم اÙت -ل الصس -ه -ي -و Êب -ه -ذا ال -ع-ن-ف-وان وه-ذه
الشسراسسة التي –ملهأ اأ’نثى الفلسسطينية الشسريفة
ضسد ا’حتÓل ،فمنذ سسنوات اعتقلوا أامهأ ‘ مشسهد
بطو‹ وكأنت صسأمدة ودافعت عنهأ ابنتهأ الطفلة
«عهد» وقألت لهأ أامهأ ’ تخأ‘ وصسرخت عأشست
فلسسط Úوهذا اŸشسهد موثق إاعÓميأ.
ثم دافعت «عهد» عن اخوهأ اأ’صسغر الذي اعتقله
جنود ا’حتÓل وكسسروا له يديه ا’ثنت Úضسربأ
ورك Ã Ó-ن -ت -ه-ى ال-وحشس-ي-ة واإ’ج-رام أام-أم ك-أمÒات
الصس- -ح- -أف- -ي Úودون اع- -ت- -ب- -أر أ’ي (›ت- -م- -ع دو‹)
وهأجمت عهد ا÷نود بيديهأ وأاسسنأنهأ وهذا أاقصسى
سسÓح Áكن أان “لكه عهد وكأنت صسغÒة ’ تتجأوز
العأشسرة وكÈت عهد و ⁄تخأف و ⁄تÎاجع و⁄
ت- -ق- -ب- -ل ال- -ذل و ⁄ت- -خضس- -ع و ⁄ت- -رضس -ى أان تسس -كت
وهأجمت أاخÒا القنأصص الصسهيو Êا◊ق Òوصسفعته
على وجهه وركلته وطردته من بيتهأ الذي كأن يعتلي
سسطحه ليقتنصص أاطراف اأ’طفأل الذين يقأومون
اÙت -ل الصس -ه -ي -و Êب -ح-ج-أرة وصس-خ-ور م-ن اأ’رضص
الفلسسطينية اÙتلة ثم اعتقلهأ ا÷نود ‘ مشسهد
يدل على مدى ا÷ Íوا◊قأرة والنذالة لدى كومة
جنود جبنأء يقتأدون طفلة فلسسطينية عز’ء من
السسÓ- -ح إا’ سسÓ- -ح اإ’رادة وال- -ع -زة وال -ت -م -رد ع -ل -ى
ا’حتÓل  ..هؤو’ء هم جنود ا÷يشص الذي قيل عنه
أان -ه (’ ي -ق -ه -ر) Áأرسس-ون م-ظ-أه-ر الشس-ج-أع-ة ع-ل-ى
اأ’طفأل والنسسأء ويختبئون ‘ اÓŸجئ عند سسمأع
صس- - - - - - - - - - - - - - - - - - -أف - - - - - - - - - - - - - - - - - -رة ا’ن - - - - - - - - - - - - - - - - - -ذار.
لقد أاصسبحت عهد (إارهأبية) رسسميأ و”ّ توقيفهأ
بشسكل رسسمي على ذمة التحقيق Ÿدة عشسرة أايأم
بطلب من النيأبة العأمة الصسهيونية ووافقت هيئة
اÙك-م-ة الصس-ه-ي-ون-ي-ة ع-ل-ى ط-لب ال-ن-ي-أب-ة .وعندمأ
حأولت والدتهأ زيأرتهأ ” اعتقألهأ على أاسسأسص أانهأ
اره-أب-ي-ة سس-أب-ق-ة (ل-ه-أ صس-ف-ح-ة سس-واب-ق وط-ن-ي-ة ع-ند
ا’حتÓل) وعندمأ نشسر والدهأ على ا’نÎنت مأ
حصس -ل ’ب -ن -ت-ه وزوج-ت-ه ” اق-ت-ح-أم ب-ي-ت-ه ومصس-أدرة
ه -أت-ف-ه وح-أسس-وب-ه الشس-خصس-ي ع-ل-ى أان ي-حضس-ر ل-دى
ﬂأبرات ا’حتÓل للتحقيق وا’سستجواب ،علمأ أان
بنأت عمهأ ايضسأ معتقÓت بتهمة مقأومة ا’حتÓل.
عهد هي عهد وقسسم وثورة  ..عهد كشسفت زيف
ا÷ندي الصسهيو Êا÷بأن الذي يقأل عنه إانه ’
ي -ق -ه -ر وكشس -فت زي -ف ا’ع Ó-م الصس -ه -ي -و Êال -ت -أف-ه
السسخيف الذي يسستثمر كل حدث للفÈكة وا’تهأم
ال -ب -أط -ل وال -ذي ه-أج-م ال-ط-ف-ل-ة «ع-ه-د ال-ت-م-ي-م-ي»
وجعلهأ مأدة –ريضسية بنفسص اŸنهجية الصسهيونية
Óسسف هنأك من
ا◊قÒة ‘ التزييف والتدليسص ول أ
ÓعÓم الصسهيو Êالكأذب  ..ولك الفخر يأ
يصسفق ل إ
عهد يأ من اسستطعتي ان تشسغلي اعÓم دولة بحجم
دولة ا’حتÓل واسستطعتي أان تصسفعي جندي وتركلي
آاخر ‘ الوقت الذي يخأف بعضص من يقولوا عن
انفسسهم رجأل من التكلم عن ا’حتÓل الصسهيوÊ
كلمة واحدة.

إانها جينات الكرامة الفلسسطينية تقف ثابتة
أامام جينات النذالة الصسهيونية

إان -ه -أ ج -ي -ن -أت ا◊ق ال -ف-لسس-ط-ي-ن-ي اŸسس-روق وق-ف
بشسموخ أامأم اللصسوصص والقتلة الصسهأينة  ..عهد هي
ال -ع -ه -د ال -ذي أاط -ل -ق -ه ي -أسس -ر ع-رف-أت ع-ن-دم-أ ق-أل
وسسÒفع طفل فلسسطيني أاو زهرة فلسسطينية على

أاسسوار القدسص ومآأذن القدسص وفقط أامثأل «عهد
ال-ت-م-ي-م-ي» سسÒف-ع-ون ال-ع-ل-م ال-فلسسطيني قريبأ على
أاسسوار القدسص بعد –ريرهأ من أايدي الصسهأينة
بجهود جنود ﬂلصس Úلله صسأدق ‘ Úالعهد مع الله
ي -قسس -م -وا قسس -م ال-و’ء ل-ل-ه ول-ف-لسس-ط ÚاÙت-ل-ة و’
يعودوا إا’ وقد –ّقق العهد وأابروا بألقسسم إان شسأء
الله وإاذا كأن ا’حتÓل الصسهيوÁ Êتلك وعود من
اشسخأصص (لن اذكر اسسمأئهم تقززا منهم) فنحن
الفلسسطيني Úلدينأ وعد من الله بألنصسر والتحرير
ودخ -ول ال -ق -دسص »..ع -ه -د ال -ت -م -ي -م-ي» ه-ي ط-ف-ل-ة
ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ث-وري-ة ‰وذج واق-ع-ي وع-م-ل-ي م-ن ث-ورة
وط -ن -ي -ة ك -أنت و’زالت ت -أري -خ ووع -د ...وع -ه-د ...
فألثورة الفلسسطينية هي اŸأضسي الذي نسستمد منه
سسّر البقأء وا◊ضسور وهي ا◊أضسر الذي يحمل إالينأ
أاسس -م -أء اÛد وت-رات-ي-ل اŸق-أوم-ة وا’ن-تصس-أر وه-ي
الفرحة التي تلتصسق ‘ جوانب مأضسينأ وحأضسرنأ
ومسستقبلنأ وتشسرق شسفقأ ‘ القلوب واأ’رواح وهي
ا◊زن الذي يذكرنأ بدمأء وبطو’ت اآ’’ف من
الشس - -ه - -داء وا÷رح - -ى واŸع- -ت- -ق- -ل ÚواŸع- -أق...Ú
واŸطأردين.
عندمأ أا–دث عن الثورة الفلسسطينية التي Œسسدهأ
«ع -ه -د» ف -إأن-ن-ي أاق-ف أام-أم أاسس-ط-ورة ال-ب-ط-ول-ة ال-ت-ي
أاينعت كÈيأء أامأم اŸوت  ....إان بطولة «عهد»
فتحت أامأمنأ فضسأء ومدى اك Ìاتسسأعأ من فضسأء
الكون كله أان الزنزانة التي تقبع بهأ «عهد» اآ’ن هي
مدرسسة بل جأمعة أاكأدÁية راقية سستتخرج منهأ
«ع -ه-د» ب-درج-ة دك-ت-وراه شس-أم-ل-ة ل-ك-ل ال-ت-خصسصس-أت
والعلوم واŸهأرات واÈÿات البطولية والثورية أ’ن
«عهد التميمي» هي فكرة ﬂتلطة بشسقأء الكفأح
Óجسسأد اÎÙقة من
ولذة ا◊رية وهي انتقأم ل أ
–ت أانقأضص اŸنأزل وعتمأت الزنأزين وسسÓسسل
ا÷Óد وأاقبية اÙقق Úالصسهأينة اÛرم Úوهي
صسحوة الشسعب ولغته ح Úيغضسب  ....وهي رقته
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” اعتقأل الطفله عهد التميمي ،أايقونه فلسسطÚ
كمأ اختأر أان يسسميهأ والدهأ .
ت-ت-ب-عت ال-ف-ي-دي-وه-أت ال-ت-ي ت-خ ّصص ع-ه-د ال-ت-م-ي-مي
’فهم اك Èقدر عن طبيعتهأ وأاعرف اأ’سسبأب التي
جعلتهأ تواجه ا’حتÓل بهذه الشسجأعه النأدره.
فتفأجأأت أان هذه الفيديوهأت كأنت جدا عفويه
وصسأدقه و’ يسسع أاي شسخصص يراهأ ا’ ان يبكي كمأ
كأنت تبكي .وكل فيديو منهم يحمل قضسيه ﬂتلفه
من قضسأيأ انتهأكأت ا’حتÓل.
 1ـ ‘ احد الفيديوهأت كأنت تدافع هي وامهأ
ن -أرÁأن ال -ت -م-ي-م-ي وق-ري-ب-ت-ه-أ م-رح ال-ت-م-ي-م-ي ع-ن
ارضسهم التي صسأدرهأ ا’حتÓل .كأنت امهأ نأرÁأن
التميمي تصسر بكل شسجأعه على الدخول ’رضسهأ
واسستعأدته من اŸسستوطن ،Úفأعتقلهأ ا’حتÓل.
ح -أولت ع-ه-د ال-ت-م-ي-م-ي وق-ري-ب-ت-ه-أ م-رح ال-ت-م-ي-م-ي
ت- -خ -ل -يصس -ه -أ ،ا’ أان ا’ح -ت Ó-ل م -ن -ع -ه -م .وركضست
الطفلتأن وراء ا÷يب ‘ ﬁأوله اسستعأده امهأ .ثم
عأدت لتصسرخ ‘ وجه ضسبأط ا’حتÓل ان يعيدو
امهأ او سستبقى هنأ مئه عأم وسستفضسحهم ‘ كأفة
وسسأئل ا’عÓم لÒى ابنأءه مأذا يفعل بهم.
 2ـ ‘ فيديو آاخر حأولت تخليصص اخوهأ و⁄
تسس -ت -ط -ع ،وع -أدت ا ¤ج -ن-ود ا’ح-تÓ-ل ل-ت-وب-خ-ه-م
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ي -أ ع-هَ-د اأ’سس-ط-ورة ال-ت-ي ن-هضست
من نسسغ ا÷بأل وسسخونة الÈق! يأ
كومة الشسمسص الذائبة على هأمة
ا÷سسأرة! يأ صسوت القأدم الراسسخ
ب-ك-ل ع-ن-ف-وان ال-ن-م-رة ال-ي-أف-عة! يأ
اسسم فلسسط Úا÷ديد!
أانتِ الذاكرة التي –رق الَعدمّية،
وتؤوسّسسص لبوابة اÓÿصص اأ’كيد،
وتبشّسر بأأ’عراسص على تÓل اللوز
ووزهر الرّمأن ،وتهجسص Ãؤواخأة
اŸتوكل طه
اأ’ّيل مع الفرو اأ’نيق.
يأ عهَد الطمأأنينة أ’ُّمكِ اأ’رضص ،أاُtم اŸنأديل والشسجن وا◊ن،Ú
ويأ عتبة فلسسط Úالراسسخة نحو مآأذن اإ’سسراء وأاجراسص العودة!
يأ عهد تخصسيب البÓد بغنأءٍ طأهرٍ يتصسأدى ليسستفيق اŸوتى من
رجفة الغيأب ،أاو تسستعيُد العدالُة بصسÒتهأ من خلف اŸصسألح
الرديئة.
يأ عهد الوميضص اıزون ‘ غيومنأ السسأخنة! ويأ دمنأ القوي
اŸنقوع ‘ الوجه الفلسسطيني اأ’حلى! ويأ َمن هززِت التعأقد
اŸسس -ع -ور ب Úا’ح -ت Ó-ل وال -ف -أشس -ي -ة اُŸه -ي-م-ن-ة! وي-أ َم-ن ق-ل-بِت
حسس -أب -أت ل -ع -ب-ة اÛزرة! ل-ق-د اك-ت-م-ل ق-مُ-ر اَŸق-أم ف-وق زه-رة
اŸدائن  ..وأاصسبح الوقتُ يصسلح للطقوسص اأ’خÒة وللنوم النقيّ.
هأ هي جدائل الشسمسص تنسسرب ‘ ا◊ّد الفأصسل ب Úالسسموات
واأ’رضص ،وت -خ ّضص ق -أرورة اÿل-ود ،ل-يشس-رب م-ن-ه-أ ال-ع-دم ف-ي-ع-ود

وجودا ً .وهأ هم الشسبأب يضسّرجون الكواكب بأأقدامهم اَŸدّمأة
وعجأجهم اŸقّدسص  ..وبقي الَعلَم مشسرعًأ ‘ الغبشص الواضسح.
سستقول اأُtمكِ اŸطهمة بألضسوء؛ اإصسفعي جّÓدكِ أ’–رر من
ا÷مرة الكأأداء ،التي تخّر ‘ ليْلك الربيع ،وسسيطلب أابوكِ البأسسُم
إاغفأءةً على ذراع اأ’حراشص ،وهي “ضسي إا ¤حليب ذكريأته،
التي يÎاءى فيهأ البطُل وهو يحّز عنق العتمة.
ي ،ا◊أرسسة لبوابة الزيتون اّÎŸبع
أايتهأ اŸتsوجة على يقظة النب ّ
على عرشسه اأ’بدي! لقد اأعدِت الÎيأَق اإ ¤البحر ،والنسسَغ إا¤
ججة بزغب
بيأرات السسأحل ،والغمزَة اإ ¤ع ÚالÔجسسة ،اŸتأأ ّ
÷ْم -ر ،وح -ف -ظَت ح -ق -ي -ق ً-ة ل -ن “وت ،وه -ي أاّن ق -دسص الَ-ذهِب
ا َ
والقبأِب ،العأصسمة اأ’زلّية ،سستبقى لنأ اإ ¤أابد الداهرين .
وهأ هي عصسأك تضسرُب النجوَم ،فينقدح الفضسأءُ بنثأر ا◊صسأن
ي ،اŸشسرف على تّلة ‘ ا÷ليل ..فلَيخ َسسأأ اŸتبجّح الذي
الفضس ّ
يقوم بيته اَأ’سسوُد على مÓي Úا÷مأجم ،ولÒحل اŸسستبيُح الذي
ي -خ -أف ن -ه َضس-تِك ال-ع-أرم-ة ،واأنِت ت-زأاري-ن ب-جسس-أرة ن-زار وأاحÓ-م
وبأسسم ونور  ..فÒتبك ا÷نود !! فطوبى للخوف الذي بعثتيه ‘
Ÿلّفقة ،مثلمأ أاّن
أاوصسألهم ،إا ¤اأن اأصسبحتِ اأك Èمن دولتهم ا ُ
أاحدث زيتونة هي اأعتق واأك Èمن و’يأت اŸوت.
لقد اآن اأ’وان يأ عهد أ’ن تضسعي النهأية لطريق الهأوية الداكنة،
وأ’ن ُت-ح-ي-ل-ي ال-غ-أب-ة أ’ف-ق زج-أج-ي مشس-رق ،وأ’ن ت-ت-أأّل-ق أال-ع-أب-ن-أ
النأرية ..لتحÎق العتمة ،ويبداأ النهأر.
ونحن بأنتظأر ِ
ك أايتهأ اŸلكة الكنعأنية! فصسورُتكِ على النجم،
وأانفأسسك ‘ ا◊قول ،واسسمك فأ–ة الكÓم .

مشساركة اŸعرفة ..اıزون ا’سسÎاتيجي للكفاءات العربية واإ’سسÓمية
ح Úيشس- -ف- -ق  .... ’..ب- -ل إان «ع- -ه -د» ه -ي ال -ن -بضص
الفلسسطيني ح Úيعشسق.
عهد هي الثورة التي غرسست ‘ عتبأت قلوبنأ انتمأء
وصسÈا و–ديأ وعنأدا ،أ’ننأ ونحن الرجأل تعلمنأ
منهأ الرجولة والبطولة والفداء  ..رغم انهأ طفلة
لكنهأ ليسست ›رد طفلة انهأ فكرة تتفجر وتبحث
ع-ن ان-ع-ت-أق لشس-ع-ب-ن-أ م-ن سس-ط-وة اÙت-ل الصس-ه-يوÊ

وشس-ه-وة ا÷راف-أت وال-دب-أب-أت وال-ط-أئ-رات والقنأبل
والقنأصسأت الصسهيونية التي بحثت و’ زالت تبحث
عن ◊م الفلسسطيني حيأ أاو ميتأ.
عهد ‘ خÓصسة اÓÿصسة هي اختصسأر للتأريخ ‘
معأ Êالتضسحية واÙبة والبقأء والتحدي والشسرف
وكل اŸبأدئ الطأهرة الراقية التي Áكن إ’نسسأن
شسريف أان يتخيلهأ.

أاعتقوا الطفلة  ..أايقونة فلسسط Úالتي تقاوم بالفطره تناديكم

سصهيلة عمر
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وتطألبهم بأعأدته وانهألت عليهم بألشستأئم.
 ‘ - 3فيديو اخر حأولت هي وامهأ وقريبأتهأ
تخليصص اخوهأ الطفل اŸكسسوره يده البألغ من
ال -ع-م-ر ا◊أدي عشس-ر م-ن ا’ح-تÓ-ل ،وان-ه-ل-ن ع-ل-ى
ا÷ن -دي ضس -رب -أ ب -دون اسس -تسسÓ-م ح-ت-ى ‚ح-وا ‘
تخليصسه منه .وقألت ‘ احد اللقأءات انهن كن
بإأمكأنهن قتله ،لكن منعهتم انسسأنيتهم من ذلك.
 4ـ ‘ اخر فيديو لهأ الذي تسسبب ‘ اعتقألهأ
قأمت هي وبنت عمهأ نور التميمي وامهأ نأرÁأن
التميمي Ãنتهى الشسجأعه طرد جنديأن لÓحتÓل
حأو’ اقتحأم بيتهم وبألفعل ‚حوا ‘ طردهم.
مقأطع من الفيديو صسورهأ الصسحفيون ،مع عمهأ
الصسحفي وكأنت Ãنتهى العفويه والشسجأعه ،ورثتهأ
من امهأ نأرÁأن التميمي.
طفلة اصسبحت مشسهوره حول كأفة انحأء العأ⁄
بشس -ج -أع -ت -ه-أ .ت-وق-عت ان –م-ل شس-يء م-ن ال-غ-رور
والتصسنع .لكن عندمأ تتبعت اللقأءات التي قأمت
ب-ه-أ ،وج-دت-ه-أ Ãن-ت-ه-ى الÈاءه وال-ت-واضس-ع .وعندمأ
سسأألت ا’ تخأف من مواجهه ا’حتÓل ،ردت انه اذا
خ -أفت ان ت -خ-رج ال-ي-ه-م وت-داف-ع ع-ن وط-ن-ه-أ ف-م-ن
سسوف يدافع ،سستنتظر لÓبد اذن .هي ’ تسستطيع
ان تنتظر ان يأأتي من يخلصسهم من ذل ا’حتÓل.
هل تنتظر صسÓح الدين ليسسÎد لنأ حقوقنأ ،فلمأذا
’ يكون كل منأ صسÓح الدين؟

وع -ن -دم -أ سس -أألت ا’ ت -خشس-ى ا’ع-ت-ق-أل ،ردت ان-ه-أ
تدرك انهأ قد تعتقل ‘ اي ◊ظه ،فقررت ان
تكسسر حأجز اÿوف وتواجه جنود ا’حتÓل فهم
ج-ب-ن-أء ي-ح-م-ون ان-فسس-ه-م ب-ألسسÓ-ح .وع-ندمأ سسأألت
ك -ي-ف اسس-ت-ط-أعت ت-خ-ل-يصص اخ-ي-ه-أ ،ردت ان-ه ل-يسص
بفضسلهأ وحدهأ ،بل بفضسل عأئلتهأ معهأ ،وهنأك
من ا’طفأل واŸقأوم Úمن يقومون بأك Ìمنهأ
لكن ’ يتم تصسويرهم .وعندمأ سسأألت مأذا كأن
يقول لهأ القأده عندمأ كرموهأ ،ردت انهم اثنوا
ع -ل-ى شس-ج-أع-ت-ه-أ وت-ب-أه-وا ان-ه-م ق-أوم-وا م-ث-ل-ه-أ ‘
الصسغر ،لكن على الفأضسي ،لن يتغ Òالوضسع فهي
تنتظر –رير ارضسهأ من ا’حتÓل.
طفله بهذه الÈاءه ⁄ ،تكن تقأوم وتدافع عن اهلهأ
وارضسهأ وبيتهأ بأأي سسÓح وا‰أ بأ◊جه ومعأيره
ا’ح -ت Ó-ل Ãم-أرسس-أت-ه وم-ه-أج-م-ت-ه اط-ف-أل ونسس-أء
واع-ت-ق-أل-ه-م وسس-لب اراضس-ي-ه-م ،وفضس-ح-ه-م ع-ل-ى كل
وسس -أئ -ل ا’عÓ-م .ط-ف-ل-ه  ⁄ت-ن-ت-ظ-ر صسÓ-ح ال-دي-ن،
وقررت ان تزرع داخلهأ صسÓح الدين .طفله Ãنتهى
التواضسع ’ ،تنتظر مديحأ او ثنأءا من قأئد او
مسسئول ،و’ تخشسى اعتقأ’ .طفله شسأهدت بعينيهأ
كأفة ‡أرسسأت ا’حتÓل ‘ عأئلتهأ من اعتقأل
ابيهأ واعتقأل امهأ واعتقأل اخوتهأ ونهب ارضسهأ
واقتحأم منزلهأ ،فزادهأ ذلك شسجأعه Ÿواجهته
بدل ان يزيدهأ خوفأ ورعبأ .طفله تقأتل بألفطره
بدون اي تخطيط او منأوره او –ريضص من اخرين
او طلبأ عن مغأ.Â
عهد التميمي ايقونه فلسسط Úتنأديكم ،اخرجوا
صسÓح الدين من داخلكم ودافعوا عنهأ وعن وطنكم
واكسس- -روا ح- -أج- -ز اÿوف م- -ن داخ -ل -ك -م .اسس -أأل -وا
ا’ح- -تÓ- -ل اي- -ن اخ- -ذت- -وه -أ ه -ي وام -ه -أ واخ -ت -ه -أ
واع -ت-ق-وه-م م-ن-ه ’ .تسس-م-ح-وا لصس-ه-ي-و Êان يسس-لب
ارضسكم او يعتقل اهأليكم واطفألكم.
ابأي ذنب يسسمح العأ’ ⁄سسرائيل اعتقأل طفله
كهذه فيقف متفرجأ .اعتقوا عهد التميمي كمأ
دافعت هي عن غÒهأ ’ .تسسمحوا لليÈمأن ان
يحقق عهده فتقضسي عمرهأ بألسسجن.
وع-ه-د ال-ل-ه ح-ق ،سس-ت-خ-رج ع-ه-د ال-ت-م-ي-م-ي ل-ت-ق-أوم
›ددا بÈائتهأ ،فهي ’ “لك ا’ ان تقأوم ،فقد
ولدت منأضسله بألفطره.

إان بطولة الطفلة «عهد» تفرضص على كل من يحمل
اŸسسئولية عن شسعبنأ أان يكون أاول هّمه اŸعتقلÚ
الفلسسطيني Úوأان تسسرع اŸقأومة الفلسسطينية ‘
ا‚أز صسفقة تبأدل ا÷نود الصسهأينة اıطوف‘ Ú
ق -ط -أع غ-زة م-ع آا’ف اŸع-ت-ق-ل Úال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي‘ Ú
سسجون ا’حتÓل ب Óاسستثنأء وأان ’ يسسكت اإ’عÓم
ال- -وط -ن -ي الشس -ري -ف ع -ن إاث -أرة قضس -أي -أ اŸع -ت -ق -لÚ
الفلسسطيني Úوعلى رأاسسهم عهد التميمي  ...وأان
يكون هذا عهد بيننأ جميعأ وب Úالله أان ’ نسسكت
وأان ’ نكل و’ ‰ل إا’ وقد –ّرر كل أاطفألنأ وبنأتنأ
وشسبأبنأ من سسجون ا’حتÓل الصسهيو Êبأأية طريقة
 ..وقبل ذلك كله أارجو من قيأداتنأ ا‚أز اŸصسأ◊ة
الفلسسطينية وتوحيد شسطري الوطن حتى تتكأتف
ا÷هود السسيأسسية مع جهود اŸقأومة ‘ وجه العدو
الصسهيو Êعلى طريق النصسر والتحرير والعودة.

الطّفلُة التي –ّدتْ
هيبَة جيشس ا’حتÓل
اسس - -ت - -ط- -أعْت ع- -ه- -د
التميمي ابنة ال ّسسأبعة
عشس-ر رب-ي-ع-أ ،ال-ط-ف-لة
ال -ف -لسس -ط -ي-ن-ي-ة ،ال-ت-ي
ت- -رع- -رعْت ‘ ق- -ريِ- -ة
الّ- - -ن- - -ب - -ي صس - -أل - -ح أان
ت -ت-حّ-دى ه-ي-ب-ة ج-يشص
ا’ح-تÓ-ل ..ف-أل-ط-فلة
عهد شسبّت على حيأٍة
فيهأ احتÓل أ’رضسهأ
ووط-ن-ه-أ ..ف-عهد رأات
عطا الله شصاهÚ
ج-ن-وُد ا’ح-تِÓ-ل وه-م
يقمعون مسسÒاٍت سسلمّيٍة ‘ قريتِهأ كأنت تأأتي لتندد
ب-أ’سس-ت-ي-ط-أن ..ف-ألّ-ط-ف-لُ-ة ع-ه-د  ⁄ت-خ-ف ،ف-تصسّ-دت
ت
ت ذات مّرٍة جُندّيًأ بكuفهأ ‡أ بأت ْ
للجنود ،وصسفع ْ
ال ّ
طفلة الشّسجأعة ..فعهد طفلٌة غيورةٌ على وطِنهأ،
ت قبل أاّيأٍم عقب شسّن
ل
ق
ت
ع
ا
أ
ه
ن
ك
ل
و
،
أ
ه
ن
ط
و
ب
َ
ّ
ْ
ُتِح ّ
وسس -أئ -ل إاع Ó-م إاسس-رائ-ي-ل-ي-ة ح-م-لَ -ة –ريض ٍص ضس-ده-أ،
فألتحري ُضص كأن حول أاطفأٍل فلسسطيني Úقأصسرين
يتحّدون هيبَة جيشص ا’حتÓل ،كمأ وأانه بثّت لقطأت
ل-لّ-ط-ف-ل-ة ع-ه-د ال-ت-م-ي-م-ي ،ح-ي-ن-م-أ ك-أنتْ تطرُد ُجنوَد
جيشص ا’حتÓل من أامأم بيتهأ ،ففي أاحدِ اŸقأطع
تظهُر الطفلة عهد وهي تصسفعُ جنديأً ..فألطّفلُة
ت عهد
ت ُتقأرُع ا’حتÓل ،ولهذا ظلّ ْ
عهد التميمي ظّل ْ
Ÿتحدية ÷يشصِ ا’حتÓل ،فتّم اعتقألهأ،
الطفلة ا ُ
أ’ن -ه -أ أاغ -أظْت ا÷يشص بشس -ج -أع ِ-ت -ه-أ ،ل-كّ-ن صس-فَ-ع-ه-أ
ي سسيظلّ عألقأً ‘ عقوِل الفلسسطيني ..Úاإّنهأ
جند ّ
لل ُ
عهد التميمي ال ّ
طفلة الشّسجأعة التي –ّدت هيبة
جيشص ا’حتÓل.

نسس- -ت -ط -ي -ع ال -ق -ول ب -أأن إاق -أم -ة
›تمع يعتمد على اŸعرفة ‘
ح-ي-أت-هُ ،ي-ع-د ه-دفً-أ تسس-ع-ى إال-يه
›ه -ودات ال -دول ال -ت -ي ت-ت-ب-ن-ى
اسسÎات -ي-ج-ي-أت ت-ط-وي-ر شس-أم-ل-ة
ع- - -ل- - -ى ن- - -ط - -أق ا◊ك - -وم - -ة أاو
ا’ق - -تصس - -أد ال- -وط- -ن- -ي وك- -ذلك
م- -ن- -ظ -م -أت اÛت -م -ع اŸد.Ê
وه -ي ‘ مسس -ع -أه-أ ه-ذا “ت-لك
خيأرا ً وطنيًأ يوفر لهأ فرصص
اسس-ت-ث-م-أر م-ع-ط-ي-أت التطورات د .فادي ﬁمد الدحدوح
العلمية والتكنولوجية Ãأ يحّقق مصسأ◊هأ اŸشسروعة.
وع-ل-ي-ه ،ف-إأن ›ه-ودات ت-أأه-ي-ل م-ن-ظ-م-أت-ه-أ ون-ظ-مهأ على وفق
خصسأئصص معأصسرة أامر ’ يقبل الÎدد إا’ على حسسأب تخلفهأ
ومأ سستواجه من مشسكÓت قد ’ Œد حلولهأ ميسسرة ’حقأً.
ي -ع-د م-ف-ه-وم مشس-أرك-ة اŸع-رف-ة م-ن أاك ÌاŸف-أه-ي-م ال-ف-لسس-ف-ي-ة
والفكرية الرائدة التي اسستحوذت على ا’هتمأم الواسسع من قبل
ال-ب-أح-ث ÚواŸم-أرسس Úإ’دارة اŸع-رف-ة وال-ذي-ن ي-ع-م-ل-ون بشس-كل
خ -أصص ع -ل -ى ت -ط -وي -ر و–سس Úأاداء اŸن -ظ-م-أت؛ ف-م-ن-ذ ب-داي-ة
التسسعينأت بدأا البأحث Úبإأجراء دراسسأتهم عن إادارة اŸعرفة
وكيفية تطبيق آاليأت Ÿشسأركة اŸعرفة ‘ بيئأت ﬂتلفة.
من اŸهم النظر بع Úا’عتبأر إا ¤مفهوم مشسأركة اŸعرفة أ’ن
هذا اŸفهوم يشسّكل اأ’سسأسص الذي يضسمن ‚أح اŸنظمأت
ويدعم اإ’بداع ‡أ يؤودي إا ¤توليد معرفة جديدة ،وعلى الرغم
أانه من الصسعب أاحيأنًأ تشسجيع اŸشسأركة الطوعية ‘ اŸعرفة
من قبل اŸسستخدم ،Úإا’ أان للمشسأركة أاهمية فهنأك حأجة
ل -ن-ق-ل اŸع-رف-ة ،ونشس-ره-أ ،وال-تشس-أرك ف-ي-ه-أ ‘ ﬂت-ل-ف أان-ح-أء

اŸنظمة ً ،اأن التفأعل ب Úالتكنولوجيأت ،والتقنيأت ،واأ’فراد
له أاثره ا’يجأبي اŸبأشسر ‘ فعألية توزيع اŸعرفة ويؤوكد أان مأ
يجب على اŸنظمأت القيأم به ‘ هذا اÛأل هو إايجأد بنية
منظمية أافقية تتبع سسيأسسة البأب اŸفتوح‡ ،أ Áكن من تدفق
اŸعرفة من ﬂأزن اŸعرفة اŸنتشسرة ‘ اŸنظمة ويدعم
البيئة التعأونية التي تعت Èمن العنأصسر ا’أسسأسسية ‘ عملية
التشسأرك كمأ يدعم العمل بروح الفريق ويسسأهم ‘ زيأدة فرصص
والتعلم والتدريب.
من هنأ‚ ،د أان مشسأركة اŸعرفة هي شسيء ضسروري وهو
جأنب اأسسأسسي ‘ اŸنظمأت الدائمة التعلم ،حيث تدعم هذه
اŸنظمأت اŸشسأركة واإعأدة اسستخدام معرفة اأ’فراد أاو معرفة
اŸنظمأت وذلك من خÓل تكنولوجيأ معلومأت ومن خÓل
ادوات ( )Toolsمثل نظأم اإدارة الوثأئق ،وجمأعأت العمل،
واإ’Áيل ،وقواعد البيأنأت اıتلفة التي تكون تأريخيأ نظأم
مشس -أرك -ة م -ع -رف-ة ال-ذي ي-جب ب-دوره اأن ي-ت-ك-أم-ل م-ع اضس-أف-أت
اأ’فراد والفرق الذين يسستعملون هذا النظأم.
وÁكن القول ،بأأن اأهم عنأصسر النجأح ‘ تبني نظم إادارة
اŸعرفة و–قيقه أ’هداف منظمأت اأ’عمأل هو ‚أح ا÷زء
اŸتعلق Ãشسأركة اŸعرفة .و–تأج منظمأت اأ’عمأل ‘ –قيق
مفهوم مشسأركة اŸعرفة إا ¤منأخ تنظيمي داعم ،حيث أاثبتت
بعضص الدراسسأت أانه من اŸسستحيل تطبيق مشسأركة اŸعرفة ‘
منظمة مأ من دون تغ Òبعضص السسلوكيأت لدى اأ’فراد العأملÚ
والرؤوسسأء .كمأ أان هنأك دراسسأت أاخرى ركزت على أان ‚أح
مشس -أرك -ة اŸع-رف-ة ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى دع-م اإ’دارة ال-ع-ل-ي-أ ومشس-أرك-ة
العأمل Úوتدريبهم واسستخدام طرق واأسسأليب منأسسبة Ÿشسأركة
اŸعرفة Ãأ يÓئم اŸنظمة وثقأفتهأ.
خب Òمتخصصصص ‘ البحث العلمي والدراسصات العليا

ترامب مدّمر السسÓم..

إاذا أاردن- -أ صس- -ي- -أن- -ة ا◊أضس- -ر،
وكسسب ره -أن اŸسس -ت-ق-ب-ل ،فÓ-
م-ن-أصص م-ن ا’ع-ت-ن-أء بصس-ن-أع-ة
الفكر .وهذه قضسية ’ تخصص
أامة معينة ،بل البشسرية جمعأء.
لذلك Áكن وصسف ترامب بأأنه
«م- -دّم- -ر السس Ó-م» ،م -دم -ر Ÿأ
تبقى من إامكأنية ◊ل الصسراع،
وب- -ع- -د أان وق- -ف ال- -ع- -أ ⁄ضس -د
قراراته وأاسسأليبه ،آان اأ’وان أان
بقلم د.مازن صصا‘
نقول وبصسوت مسسموع أان من
يقتل السسÓم ،ويتسسبب ‘ غرق البشسر ‘ الصسراعأت والدمأء
وا◊روب ،ويÎك اأ’مور أ’ن تتدهور حتى النهأية ،ويسستند إا¤
اأ’كأذيب بل ينشسر التزوير التأريخي ،عليه أا’ يقف قأضسيأ ‘
العأ ،⁄أ’نه متهم أامأم ا’نسسأنية جمعأء.
لقد حأول ترامب أان Áلي على الرئيسص ﬁمود عبأسص الصسفقة
اŸشسبوهة ،وح Úإاتضسح له جليًأ أان إامÓءاته مرفوضسة– ،ول
إا ¤متطّرف ضسد ا◊قوق الفلسسطينية اŸشسروعة ،وهو يعرف
أان للقدسص واقع قأنو‡ Êيز وخأصص ‘ القأنون الدو‹ ،وأانهأ
مدينة لهأ سسمأتهأ ،و‘ نفسص الوقت هي بوصسلة الصسراع وأان
العبث فيهأ سسوف يحرف البوصسلة ا ¤كل ا’Œأهأت ،ويعمل

من خÓل اŸشسروع الصسهيو Êا’ح ‹Óالكولونيأ‹ العنصسري،
وصسبغته متطرفة جدا ‘ تعأمله مع القدسص ،واأ’سسوأا أانه يعمل
على –ميل اŸسسؤووليأت للفلسسطيني Úجزافأ ،ولكن ا◊قيقة
التي تدعمأ دول العأ ⁄الكÈى واأ’· اŸتحدة أانه من يتحمل
وم-ع-ه ح-ل-ي-ف-ت-ه (اسس-رائ-ي-ل) م-آأل ال-ع-م-ل-ي-ة السسيأسسية و›ريأتهأ
ووصسولهأ إاﬁ ¤طة ا’نفجأر ،نتيجة حتمية لتغييب اŸرجعيأت
ال -ق -أن -ون -ي -ة ،وع -دم ت -ن -ف-ي-ذ ال-ق-رارات اأ’‡ي-ة ،وع-دم اع-ت-ب-أر
«اسس -رائ -ي -ل» دول -ة م -ت -م -ردة ع-ل-ى الشس-رع-ي-ة وال-ق-أن-ون ال-دو‹،
وا’نحيأز اأ’مريكي لÓحتÓل ومعأداته للحقوق الفلسسطينية
وأاسسسص ا◊ل السسيأسسي ،وإارتهأن السسيأسسة ا’سسرائيلية للتطرف
وقوان Úا’عدام ضسد اأ’سسرى وخنق النأسص وحصسأر اŸدن
وإاغÓق القرى وا’عتقأ’ت.
إان الشسعب الفلسسطيني الذي خأصص ا’نتفأضسأت منذ بداية
القرن اŸأضسي و’زال مسستمرا ‘ النضسأل والتصسدي لÓحتÓل،
لن يقبل بأأي حأل من اأ’حوال اأي خزعبÓت أامريكية أاو مأ
يسسمى بصسفقة القرن ،ولن يتنأزل عن حقوقه اŸشسروعة ‘ حّق
تقرير اŸصس Òوحّق العودة والدولة والقدسص ،ودون ذلك فلن
يكون هنأك سسÓمأ وسسيسستمر الصسراع وتسستمر معأنأة ا÷ميع
‘ منطقة  ⁄تعد –تمل اŸزيد من الويÓت والنكبأت.

Dr.mazen2014@hotmail.com
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مدير معهد العا ⁄العربي بباريسس الدكتور معجب الزهرا Êلـ«الشصعب»:
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“لك صشؤرا مششرقة ومششرفة
عن الثقافة وا◊ضشارة العربية اإلسشÓمية

يعت Èمعهد العا ⁄العربي بباريسس من أاهم اŸعا ⁄الثقافية بفرنسصا التي تشصهد توافدا وإاقبال على فضصاءاتها اŸتنوعة
كاŸكتبة اŸتخصصصصة واŸتحف الوطني ،كما يعّد جسصرا مهما ب Úأاوروبا والثقافات الشصرقية والعربية بصصفة عامة و‘ هذا
ا◊وار نسصتضصيف الناقد السصعودي الدكتور معجب الزهرا Êالذي تو ¤إادارة اŸعهد منذ سصنة ويسصعى لÒسصخ انفتاحا على
ﬂتلف الثقافات و–ديثا للفكر العربي اŸسصلم.
حاورته بباريسس :زهرة بوسصكÚ
الشصعب ‘ :بداية الدردشصة نرحب بكم
دكتور ليتعّرف القاريء ا÷زائري من
خ Ó-ل -ك -م ع -ل -ى م-ع-ه-د ال-ع-ا ⁄ال-ع-رب-ي
بباريسس؟
الدكتور معجب الزهرا– :Êية خالصسة
للجزائر هذا البلد الذي كنا نرّدد أاناشسيده
ال -وط -ن -ي -ة ون -ح -ن ‘ اŸت -وسس -ط وال-ث-ان-وي،
والكثÒون ل يعلمون هذا خاصسة من ا÷يل
لن-اشس-ي-د ا◊م-اسس-ي-ة ا÷زائ-ري-ة
ا÷دي -د ،ف-ا أ
وال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ة ك-انت ج-زء م-ن ب-رن-ا›ن-ا
الصس-ب-اح-ي ق-ب-ل دخ-ول ال-قسس-م ،وب-ال-ت-ا‹ أان-ا
سسعيد جدا أان أاتواصسل مع هذا البلد الذي له
مكانة خاصسة ومتميزة ‘ الذاكرة ا÷ماعية
لسسÓمية.
العربية وا إ
لدارة اŸع -ه -د م -كسصب ل -ك -ل
ت -ول -ي -ك -م إ
م-واط-ن ع-رب-ي ،ف-م-ا ه-ي اŸه-ام اŸنوطة
بهذه اŸؤوسصسصة الفكرية والثقافية؟
@@ لبد أان نذكر بأان هذا اŸعهد يعمل منذ
خمسسة وثÓث Úسسنة ويعمل ‘ مقره على
نهر السس Úمنذ ثÓث Úسسنة ،وعندما افتتح
‘ نهاية الثمانينات كنت طالبا ‘ جامعة
السسربون وتشسرفت بأان عينت العام اŸاضسي
م -دي -را ع -ام -ا ل-ل-م-ع-ه-د ال-ذي ي-ع-تﬂ ÈتÈا
وخلية نحل ل تتوقف وهو مكسسب حضساري
لنه ﬂصسصص لنشسر صسور مشسرقة
لنا جميعا ،أ
لسسÓمية وعن
ومشسرفة عن الثقافة العربية ا إ
ا◊ضس -ارة ال -ع -رب -ي -ة السسÓ-م-ي-ة بشس-ك-ل ع-ام
وأايضسا لتدعيم التفاعل اÓÿق بيننا وبÚ
أاوروبا ،فا÷غرافيا ل تختار سسكانها ونعرف
ج -ي -دا أان -ه ب Úضس -ف -ت -ي اŸت -وسس -ط ل-ق-اءات
م -ت -ن -وع -ة ون -ق -اط مشسÎك-ة ،ب-عضس-ه-ا صس-راع
Óم-ان-ة
وب -عضس -ه -ا سس Ó-م وب-عضس-ه-ا ت-ب-ادل ،ول -أ
فاŸركز ا◊ضساري للعا ⁄القد Ëكان من
هذه اŸنطقة ،سسواء من جهة العا ⁄العربي
لسسÓمية ،أاو من جهة
والفضساءات الثقافية ا إ
أاوربا وفرنسسا وأاثينا وروما...
وم- -ن ح- -يث ال- -ه- -ي- -ك- -ل- -ة ،م- -اه- -ي أاه -م
لجنحة التي تقدم الثقافات العربية
ا أ
وتسصتقطب الزوار إاليها؟
@@ اŸعهد يضسم مكتبة عربية متخصسصسة
ت- - -عّ- - -د ال- - -ث - -ان - -ي - -ة م - -ن ح - -يث ال - -زي - -ارات
لسس -تشس -ارات ،ويضس-م م-ت-ح-ف-ا صس-ن-ف م-ن-ذ
وا إ
سسنت Úكمتحف وطني ،فيه قطع فريدة من
ن -وع -ه -ا ،ك -م-ا يضسّ-م م-رك-زا ل-ل-غ-ة وا◊ضس-ارة
ال -ع -رب -ي -ة وه -ن -اك قسس-م ل-ل-م-ع-ارضص وك-ذلك
ال -قسس -م ال -ث -ق-ا‘ ال-ذي يسس-ه-ر ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م
لسسبوعية والشسهرية
العديد من الفعاليات ا أ
لسسبوع
وال-فصس-ل-ي-ة والسس-ن-وي-ة ،وغ-ال-با نهاية ا أ
نسسجل قرابة العشسرين أالف زائر وهذا يدل
على أان اŸعهد يقدم رسسالة وأان ا÷مهور
أايضس -ا م -ت -ع-طشص ف-ن-ح-ن نسس-اه-م ‘ ت-رسس-ي-خ
الهوية.
لديكم برامج ثرية وعلى أابرز نشصاط
ت -رك -زون ع -ل -ي -ه و“ن -ح-ون-ه اه-ت-م-ام-ا
وأاول-وي-ة ه-و ك-رسص-ي اŸع-ه-د ،ف-م-اذا عن
ه - -ذه ال - -ف - -ع - -ال - -ي - -ة ال - -ت- -ي Œم- -ع بÚ
لكادÁية والثقافية؟
ا أ
@@ أاول ،أانا قضسيت ربع قرن ‘ ا÷امعة
لول ،تخرجت
وأاعت ÊÈأاكادÁي ‘ اŸقام ا أ
من السسربون وعملت بجامعة اŸلك سسعود
أاك Ìمن عشسرين سسنة ثم أاربع سسنوات ‘
ج -ام -ع -ة خ -اصس -ة ،وب-ال-ت-ا‹ أان-ا اب-ن ال-وسس-ط
لكادÁي ومطلع على ﬂتلف جوانبه ‘
اأ
أان -ح -اء ال -وط -ن ال -ع-رب-ي ل-ذلك ج-اءت ف-ك-رة
لترك أاثرا يخصسني ،خاصسة
كرسسي اŸعهد أ
وقد سسبق ‹ إانشساء كرسسي غازي القصسيبي
ب- -ج- -ام -ع -ة خ -اصس -ة اشس -ت -غ -لت ب -ه -ا ،وغ -ازي
ال -قصس -ي -ب-ي أاديب وشس-اع-ر م-ت-م-ي-ز وم-ن أاه-م
الوزراء الذين سساهموا ‘ التنمية الصسناعية
ا◊دي -ث-ة ‘ السس-ع-ودي-ة ،وب-اŸق-اب-ل و◊سس-ن

اإلنÎنت وعÓقتها األخÓقية
باŸعرفة العلمية

لع Ó-م
لنÎنت أاح -د أاه -م Œل -ي -ات وم -ظ -اه -رة ال -ع -وŸة ‘ ›ال ا إ
ت- -ع- -ت Èا إ
لنسص-ان ال-ذك-ي ‘ ع-ا ⁄ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
والتصص -ال ،وق ّ-م -ة م -ا ت -وّصص -ل إال -ي-ه ا إ
لع Ó-م والتصص -ال ا◊ديث) ،ف -ق -د اخ -ت -زلت ه-ذه
التصص -الت ا◊دي -ث -ة (ا إ
لعÓ-م-ي-ة والتصص-ال-ي-ة ال-ع-ا ⁄ال-فسص-ي-ح ‘ ُف-سص-حٍ-ة من عا⁄
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ا إ
افÎاضصي ل يلتفت إا ¤ا◊دود ا÷غرافية ول يتأاّثر بها ،بل ول ُيقّر لها
ل شصكل تقليدي للتواصصل
باعÎاف ،ول ُيع Òإاليها أادنى اهتمام ،وأالغى ك ّ
و“رير اŸعلومات وتناقلها وتبادلها.
وك -م -ا ه -و م -ع-ل-وم ،ف-إان اإلنÎنت ت-ت-مّ-ي-ز
ب -خ -دم-ات-ه-ا ال-ف-ري-دة واŸت-مّ-ي-زة ،م-ع م-ا
ٍ
ي‘
تتيحه من ثراء معر‘ّ وتنّوع معلومات ّ
زمن قياسسي مقارنة بغÒها من مصسادر
اŸعلومة ووسسائل التصسال .و‘ ›ال
البحث العلمي أاصسبحت اإلنÎنت مصسدرا
ضسروريا ل غنى للباحث عنه ،وقد انعقد
التفاق من اÈÿاء واŸتخ ّصسصس Úعلى
أان اإلنÎنت مصسدٌر ُيعّول عليه ‘ إاعداد
البحث العلمي.
لكن أامام حالة التعويل على اإلنÎنت ‘
›ال ال -ب -حث ال -ع -ل -م -ي ،وت-راج-ع ق-ي-م-ة
الكتاب الورقي عند عدد من الباحث،Ú
ومع غياب رقابة حقيقية على مسستعملي
هذا العا ⁄الفÎاضسي ف Óسسلطان على
Ÿبحر ‘ عاŸها واŸتعامل معها إال
اُ
لسس -ل-ط-ان الضس-م Òووظ-ي-ف-ة ال-ت-ق-وى ك-م-ا
سسّماها النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ ‘
ا◊ديث الصسحيح« :التقوى هاهنا  -ثÓثا
ـ وأاشسار إا ¤قلبه»؛ تطرح بقوة إاشسكالية
أاخÓقيات التعامل مع اإلنÎنت.

أاخلقة التعامل مع اإلنÎنت ،ومُششكلة
السشرقة العلمية

@تدعي ـ ـم التف ـ ـ ـاعل اÓÿق بيننـ ـ ـ ـ ـا
وب Úاأوروبا ،فا÷غرافيا ل تختار سشكانها
@ اŸعه ـ ـ ـ ـ ـ ـد مّر بإاصشـ ـ ـÓحات عديـ ـ ـدة
وهؤ اآلن ‘ حّلة جديدة و‘ أاوّج ششبابه

ا◊ظ وجدت للمعهد كرسسي سسبق تدشسينه
‘  1٩٩1وتوقف ‘  ،1٩٩4فأاعدت إاحياءه
وأاع-ط-ي-ت-ه ب-ع-دا ث-ق-اف-ي-ا وب-دأان-ا نشستغل على
برامج ثقافية نسسعى لتكون ثرية ومتميزة.
م- - -ا ه- - -و مضص- - -م- - -ون ه- - -ذه الÈام - -ج
وأاهدافها؟
@@ من خÓل كرسسي معهد العا ⁄العربي
نعقد ندوات فكرية تهتم بقضسايا –ديث
لن هذا
لسسÓمي اŸعاصسر ،أ
الفكر العربي ا إ
هو التحدي الذي يواجهنا جميعا ،ولعّل الكل
يدرك أان صسورة هذا الدين العظيم السسمح
اŸتفتح الذي ينتمي إاليه مليار ونصسف مسسلم
تشس ّ-وهت بسس -بب اŸتشس -ددي -ن ال -ذي -ن أاراه-م
ط - -اق - -ات ضس - -ائ - -ع - -ة ،ط- -اق- -ات  ⁄ي- -حسس- -ن
إاسستثمارها ..وبالتا‹ نحاول أان نسساهم من
خÓل هذه الندوات ولو بقسسط ‘ –ديث
رؤوية النسسان اŸسسلم اŸعاصسر للعا ،⁄و‘
لطار أاضسفنا تقليدا جديدا يتمثل ‘
هذا ا إ
تكر Ëشسخصسية فكرية سساهمت ‘ تطوير
ا◊وار ب Úالعا ⁄العربي وأاوروبا وقد كرمنا
شس -خصس -ي -ة ف-رنسس-ة م-ع-تÈة «إادغ-ارد م-وران»
الذي ترجمت له ثÓثة كتب للغة العربية،
وسسننتقل ‘  18جانفي إا ¤الرباط لتكرË
ال -ع Ó-م -ة واŸؤورخ وال -ف -ي -لسس -وف ع -ب -د ال-ل-ه
ال -ع -رب -ي وب -ع -ده ن -ن -ت -ق-ل إا ¤ت-ونسص وع-م-ان
وا÷زائر وبÒوت ودول اÿليج لنÈز أايضسا
دور اŸع -ه -د ك-جسس-ر ب Úالضس-ف-ت Úوم-ل-ت-ق-ى
للفكر والثقافات.
ماذا بعد ثÓث Úسصنة من نشصاط معهد
العا ⁄العربي بباريسس؟
لن
@@ اŸعهد مّر بإاصسÓحات عديدة وهو ا آ
‘ حلة جديدة وأازعم أانه ‘ أاوج شسبابه و‘
أاوج طموحه ونشساطه فهو من أاك ÌاŸعا⁄
ال -ت -ي تشس -ه -د ع -ددا ك -بÒا م-ن ال-زائ-ري-ن ،ل
يختلف عن اللوفر وجورج بومبيدو..
أاسسبوعيا نسسجل حوا‹  12أالف زائر وهذا
يدل على أان اŸعهد ‘ أاوج عطائه.

ل-دي-ك-م ع-دي-د ال-دراسص-ات النقدية ‘
الشص- -ع- -ر ،اŸسص- -رح ،ال- -رواي -ة ...م -اه -ي
ال -ت -ي -م -ات ال-ف-ك-ري-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ت-ي
اشصتغلتم عليها؟
@@ سس -ب -ق واشس -ت -غ -لت ‘ أاط -روح-ة دك-ت-وراه
ب -ال -ف-رنسس-ي-ة ع-ل-ى صس-ورة ال-غ-رب ‘ ال-رواي-ة
العربية اŸعاصسرة ،كما سسÎجملي اŸلحقة
الثقافية السسعودية بباريسص هذه الفÎة كتابي
اŸعنون بـ «مقاربات حوارية»  ..انشسغالتي
حداثية من بينها “ثيÓت ا÷سسد ‘ الرواية
لخر العربي واŸسسلم ‘
العربية ،صسورة ا آ
لدب الفرنسسي ،اشستغلت أايضسا على تيمة
اأ
وضس-ع-ي-ة اŸرأاة ك-وضس-ع-ي-ة م-رك-زي-ة ‘ ثÓ-ث-ة
لمام الغزا‹ وعند ابن حزم
دراسسات ،عند ا إ
لضسافة إا ¤دراسسات
ثم عند ابن رشسد ...با إ
حول أالب Òكامي  ..فيكتور هيغو وأاسسماء
لدب ال- -ف- -رنسس- -ي
ونصس - -وصص ع - -دي- -دة م- -ن ا أ
والعربي.
ما هو اÿطاب الثقا‘ الذي ترون أانه
يسصتطيع أان يحتوي القاريء العربي؟
@@ شس -ك -را ع -ل -ى ه -ذا السس -ؤوال وأاع -ت-ق-د أان
ال -رواي-ة ه-ي اÿط-اب ال-ذي ي-ح-ت-وي ال-ع-ا⁄
لنها أاك Ìاÿطابات جرأاة وتعبÒا
العربي أ
على اŸسسكوت عنه ‘ اÛتمعات العربية،
والسسبب ب Úبنفسسه ـ كما يقول ابن رشسد ـ ،هو
أان ه- -ذه اÛت- -م- -ع -ات اÙاف -ظ -ة Œد ‘
لعماق هو الذي
الرواية متنفسسا ،فخطاب ا أ
لدب-ي ،ف-ق-د ق-رأان-ا
ي -ظ -ه-ر ‘ ه-ذا الشس-ك-ل ا أ
لن ل Áكننا أان
كاتب ياسس ‘ Úالسستينات وا آ
‰ر دون أان نقرأا ‚يب ﬁفوظ وأاحÓم
مسستغا‰ي أاو غازي القصسيبي أاو ابراهيم
لن اÿط -اب -ات ال -رسس -م -ي-ة ت-غ-ط-ي
ال -ك -و ،Êأ
الواقع ‘ كل أانحاء العا ⁄خاصسة ‘ الوطن
لشسكاليات
العربي ،ومن يريد أان يÓمسص ا إ
العميقة ‘ الثقافة العربية عليه أان يقرأا
الرواية فهي اÿطاب الذي يجب أان ننصست
لنه ينصست للمجتمع أاك.Ì
إاليه أ

ÓنÎنت ‘
إان ال- -ت- -وظ -ي -ف األخ Ó-ق -ي ل  -إ
حة
›ال البحث العلمي صسار حاجة مُل ّ
وم-ط-ل-ب-ا ضس-روري-ا ل م-ن-اصص م-ن ت-رسس-يخ
الوعي به وزيادة العتناء به ،خاصسة ‘
ظّ- -ل ت- -ن- -ام- -ي خ- -ط- -ر السس- -ت -خ -دام غÒ
ÓنÎنت على القيمة العلمية
األخÓقي ل إ
ل -ل -ب-حث ،ه-ذا األخ Òال-ذي صس-ار م-رت-ع-ا
خصس -ب -ا ل -ل-ف-ع-ل ال-ب-ح-ث-ي غ ÒاألخÓ-ق-ي،
الذي تسسبّب ‘ تفريخ جيلٍ خداجٍ من
ال -ب -اح-ث Úال-ذي-ن ل ي-ع-رف-ون م-ن ال-ب-حث
العلمي غ Òرسسمه.
ال -ي -وم وم -ع اسس -ت -ف-ح-ال ظ-اه-رة السس-رق-ة
ال -ع -ل -م -ي -ة أاو ان -ت -ح-ال آاراء وأاف-ك-ار ال-غÒ
(البÓجيا) ،التي أاصسبحت هاجسسا يؤوّرق
األسس -ت -اذ وا÷ام-ع-ة ك-ك-لُ ،ي-ط-رح م-ط-لب
أاخ -ل -ق -ة ال -ت -ع-ام-ل م-ع اإلنÎنت كضس-رورة
ح -ت -م-ي-ة ُت-ع-ي-د ل-ل-ب-احث ه-ي-ب-ت-ه ول-ل-ب-حث
قيمته ،على اعتبار أان اإلنÎنت صسارت
ل- -دى ب -عضص ال -ب -ح -ث -ة ال -كسس -ا ¤مصس -درا
ل-كسسب شس-ه-ادات اأك-ادÁي-ة وُرَتٍ-ب ع-ل-م-ي-ة
ب -ط -رق غ ÒأاخÓ-ق-ي-ة ،ف-أاي-ن ه-ي أاخÓ-ق
البحث العلمي التي يتعّين على الباحث أان
يتزّيا بها؟!
من اŸؤوسسف ونحن نتحدث عن السسرقة
ال- -ع- -ل- -م -ي -ة وان -ت -ح -ال ب -ح -وث اآلخ -ري -ن
والسستيÓء على جهودهم ،أان ُنشس Òإا¤
اسس-ت-ف-ح-ال ه-ذه ال-ظ-اه-رة ‘ ج-ام-ع-ات-ن-ا
ح- -ت- -ى أاصس -ب -حت ث -ق -اف -ة راسس -خ -ة ع -ن -د
ب-عضس-ه-م ،رغ-م ال-ت-ط-م-ي-ن-ات والتحذيرات
الرسسمية من سسلوك مسسلك النتحال ‘
ال -ف -ع -ل ال -ب -ح -ث -ي ،ف -أاصس -ب-حت م-ذك-رات
اŸاسس–( Îديدا) ترسسيخا لهذه الثقافة،
وهي قطعا ثقافة فاسسدة ودخيلة على
ال- -ب- -حث ال- -ع- -ل- -م- -ي اŸوسس- -وم ب- -ا÷ّدي -ة
والرصسانة.
عندما يسسود العتقاد مث Óبأان اإلشسراف
على مذكرات اŸاسس Îومناقشستها ينبغي
أان يّÎكز على ا÷انب الشسكلي واŸنهجي
مع تق ّصسد إاغفال ا÷انب العلمي ،فنحن
‚ده ضس- -رب -ا م -ن ال -تسس ّ-ي -ب ‘ ت -ط -ب -ي -ق
الصس -رام-ة األك-ادÁي-ة ،وع-امُ Ó-م-هّ-م-ا ‘
تكريسص الرداءة والعبث باسسم العلم ،نحن
ل نطالب طالب اŸاسس Îبتحقيق ا÷ّدة
ال- -ب- -ح -ث -ي -ة أاو ت -ق -د Ëا÷دي -د Ãدل -ول -ه
ومفهومه العلمي ،ولكن نطالبه باألمانة
ال -ع -ل -م-ي-ة ع-ن-د ال-ت-ع-ام-ل م-ع اŸع-ل-وم-ات
وإاحالتها إا ¤مسساندها (مظاّنها) العلمية.

والسشؤؤال اŸطروح :هل طالب
اŸاسش Îمُؤؤّهل ليصشبح دكتؤرا؟

نعم من حقّ حامل شسهادة اŸاسس Îأان
ي-ح-ظ-ى ب-ف-رصس-ة الل-ت-ح-اق ب-ال-ت-ك-وين ‘
الطور الثالث (دكتوراه) ،لكن هل يدعونا
ذلك لتسسوية الطالب األم Úاÿلوق ا÷اّد
Ãن ه- -و دون- -ه؟ ،ل- -يسس- -وا سس- -واًء؛ ذلك أان

كتبه :د /عبد اŸنعم نعيمي
ال -ط -الب ال -ذي ن -ال شس-ه-ادة اŸاسس Îع-ن
غشّص وتلفيق وانتحال ل يسستحق أان يكون
Óلتحاق بركب
ُمؤوّه ÓأاخÓقيا وعلميا ل إ
الدكتوراه.
إان الدكتوراه مرحلة مفصسلية ‘ التكوين
األكادÁي ا÷امعي؛ فُ Óيطيقها إال من
كان أاه Óلها ،هذا هو األصسل ،فبحث
ال -دك -ت -وراه ب-حث ُم-عّ-م-ق م-ق-ارن-ة ب-ب-حث
اŸاسس ،Îوت-خ-ت-ل-ف أاه-داف-ه ع-ن أاه-داف
بحث اŸاسسÎ؛ إاذ يتطلّب –لي Óأاعمق
وعرضسا واسستنتاجا أادق ،مع التزام تقدË
ا÷دي -د م -ا أام -ك -ن ،وب -ه -ذا ف -ه -و ُي -م ّ-ي -ز
الطالب اŸقتدر على –ّمل عبء البحث
العلمي بكل أامانة عن غÒه ‡ن ركن اإ¤
الدعة والكسسل وف ّضسل النتحال والسسرقة.

ا÷ّدة ‘ البحث والتصشنيف العلمي
كما يراها ششمسس الدين البابلي

للتوضسيح ،ليسص اŸراد با÷ّدة ‘ البحث
العلمي أان يأاتي الطالب Ãا  ⁄يسسبقه إاليه
غÒه ،ب- -ل إان ج- -دي -د ال -ب -حث يسس -ت -وعب
تصسحيح فكرة خاطئة أاو تصسويب نظرية،
تضسييق واسسع أاو توسسيع ضسيق ،تلخيصص
واخ -تصس -ار ال -نصس -وصص األصس -ل -ي -ة وإاع -ادة
صسياغتها...كل ذلك وغÒه ُيعت Èجديدا
‘ أاصسول الكتابة البحثية العلمية.
وبهذا ال ّصسدد ،من اŸهم أان تتحّقق ‘
جّدة البحث أاهدافُ البحث العلمي التي
ي -ت -ع ّ-ي-ن ع-ل-ى ال-ب-احث أان ُي-شس Òإال-ي-ه-ا ‘
مقدمة بحثه .أاو «أان يتحّقق فيه أاحد
مقاصسد التصسنيف أاو أاك Ìالتي ن ّصص عليها
العلماء ،وهي ماجاء ‘ قول شسمسص الدين
البابلي (ت  1077ه) رحمه الله« :ل ُيؤولّف
أاحٌد كتابا إال ‘ أاحد أاقسسام سسبعة ،ول
Áكن التأاليف ‘ غÒها وهي:
إام -ا أان ُي -ؤوّل -ف م -ن شس -يء  ⁄يسس -ب -ق إال-ي-ه
فيخÎعه.
أاو شسيء ناقصص ُيتّممه.
أاو شسيء مُسستغلق يشسرحه.
أاو طويل يختصسره دون أان يخّل بشسيء من
معانيه.
أاو شسيء مُختلط يرتبه.
أاو شسيء أاخطأا فيه مصسنف ُيبّينه.
أاو شسيء مُفّرق يجمعه»ﬁ ] .مد أامÚ
بن فضسل الله اÙبّي :خÓصسة األثر ‘
أاع -ي -ان ال -ق -رن ا◊ادي عشس -ر ،اŸط -ب-ع-ة
الوهيبة ،طبعة  1284هـ.[41 /4 ،

واجب اإلدارة الؤصشية واألسشتاذ
ا÷امعي

ت -ل -ت-زم اإلدارة اŸرك-زي-ة ال-وصس-ي-ة (وزارة
ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي) Ãعية
اإلدارات اÙلية (ا÷امعات) Ãحاربة
السسرقة العلمية والتزام تطبيق النصسوصص
القانونية ذات الصسلة ،ومن جهة األسستاذ
‚ده هو اآلخر مُطالب علميا وأاخÓقيا
ب -ت -ح ّ-م -ل ال -ت -زام-ات-ه األك-ادÁي-ة ك-ام-ل-ة،
والتزام واجب اŸتابعة ا÷اّدة والصسارمة
للبحوث العلمية ‘ جميع األطوار ،سسيما
مرحلة التكوين ‘ الطور الثا( Êماسس)Î
وال- -ط -ور ال -ث -الث (دك -ت -وراه) ،م -ع ت -ل -قÚ
ال -ط -ل -ب -ة أاخ Ó-ق -ي -ات ال -ب -حث ال -ع -ل-م-ي،
وا◊رصص على تدريبهم و“رينهم على
اŸمارسسة البحثية العلمية الصسحية.
كلية ا◊قوق  -جامعة ا÷زائر 1
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لو ¤مـــوبيليسس
ا÷ولـــــة  17للرابطــــــة ا أ

قمة مرتقبة ب« Úاأبن ـاء العقيبـ ـة» و «الصسفـ ـراء»
عمار حميسصي
ي -ط -م -ح ف -ري -ق -ا شس-ب-اب ب-ل-وزداد و ا–اد
ا◊راشض لتحقيق الفوز خÓل اŸواجهة
ال- -ت -ي سس -ت -ج -م -ع -ه -م -ا Ãل -عب  20أاوت
ب -ال -ع -ن -اصس -ر رغ-م أان اأ’فضس-ل-ي-ة سس-ت-ك-ون
لشس -ب -اب ب -ل-وزداد ال-ذي سس-ي-ح-ظ-ى ب-دع-م
أانصساره .
و يتطلع أاشسبال اŸدرب اŸغربي رشسيد
الطاوسسي لتحقيق أاول انتصسار ‘ مرحلة
ال- -ع- -ودة ب- -ع- -د ان- -ه- -زام ال- -ف- -ري -ق خ Ó-ل
اŸواجهة ا’و ¤أامام ا–اد بلعباسض و هو
ما جعل التقني اŸغربي يرفع من نسسق
التحضسÒات.
وأاب -دى ال -ط -اوسس-ي اسس-ت-ي-اءه م-ن مسس-ت-وى
ب -عضض ال Ó-ع -ب Úخ Ó-ل م -واج -ه -ة ا–اد
ب -ل -ع -ب -اسض و ح -ت-ى أام-ام ف-ري-ق ال-ي-زي ‘
الكأاسض و هو اأ’مر الذي سسيدفعه إ’جراء
بعضض التغيÒات على التشسكيلة اأ’سساسسية .
ويبقى الÓعب عريبي أاك Ìعنصسر نال
نصسيبه من النقد بسسبب الكم الكب Òمن
الفرصض التي ضسيعها بسسبب التسسرع وعدم
ق-درت-ه ع-ل-ى ال-ت-ح-ك-م ‘ أاعصس-اب-ه خÓ-ل
مواجهة اŸرمى وهو ما جعل الطاوسسي
ي -ن -ت -فضض ‘ وج -ه -ه خ -اصس-ة ب-ع-د م-ب-اراة
ال -ي -زي أاسس -ن ط -ال -ب-ه Ãزي-د م-ن الÎك-ي-ز
وبرودة اأ’عصساب لتجسسيد الفرصض التي
تتاح أامامه إا ¤أاهداف.
وسستعرف مواجهة ا–اد ا◊راشض عودة
الثنائي بÓيلي وزناسسني إا ¤دفاع الشسباب
ح- -يث سس- -يشس- -غÓ- -ن ا÷ه -ت Úال -ي -م -ن -ى و
ال- -يسس- -رى و ه- -و م- -ا سس- -ي- -ج- -ع -ل اŸدرب
ال- -ط- -اوسس- -ي ي- -ق- -وم ب- -اشس -راك دراوي ‘
منصسبه ا’صسلي بوسسط اŸيدان.
وتبقى النقطة اŸشسÎكة ب Úالفريق Úهو
ع -دم ق -درت -ه -م-ا ع-ل-ى إاشس-راك الÓ-ع-بÚ
ا÷دد الذين ” التعاقد معهم خÓل فÎة
ا’ن -ت -ق -ا’ت الشس -ت -وي-ة بسس-بب ال-ت-أاخ-ر ‘
تسس -وي -ة ال -دي -ون اÿاصس-ة ب-اأ’ن-دي-ة ع-ل-ى

على –قيق الفوز من أاجل التصسالح مع
اأ’نصسار وا’سستثمار ‘ اŸشساكل العديدة
ال-ت-ي ي-ع-ا Êم-ن-ه-ا م-ت-ذي-ل الÎت-يب ا–اد
البليدة.
وقام اŸدرب سسعدي بتحضس Òعناصسره
لتحقيق الفوز و هو اأ’مر الذي سسيسسمح
للفريق بالتنفسض قلي Óخاصسة أانه يتواجد
‘ مرتبة ’ تليق باسسم الفريق ومكانته ‘
الرابطة اÎÙفة اأ’و.¤
واسس- -ت- -دع- -ى اŸدرب سس- -ع -ي -د اŸه -اج -م
اي -ك -ي -دي ال -ذي سس -ي -ك-ون ح-اضس-را خÓ-ل
اŸواج- -ه- -ة ،ح- -يث ي- -ن- -ت -ظ -ر أان يشس -ارك
كاسساسسي من أاجل منح اإ’ضسافة للهجوم
الذي عانى كثÒا من تضسييع الفرصض ‘
اŸباريات السسابقة.
وت -ب-ق-ى م-واج-ه-ة شس-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل اأ’م-ل
اأ’خ–’ Òاد البليدة الذي يتأاخر بـ 5

ميلود حمدي (مدرب إا–اد العاصشمة) لـ «الششعب» :

سسنلعب أامام النصسرية من أاجل الفوز وتقليصص الفارق عن الرائد

بعدما “كن الفريق من الفوز والتأاهل إا ¤الدور ثمن النهائي من منافسشة كأاسس ا÷مهورية على
حسشاب ششباب قسشنطينة ،اقÎبنا من مدرب إا–اد العاصشمة «ميلود حمدي» الذي اأكد لنا بأان أاداء
لو ¤لكرة القدم ،موضشحا بأان الÓعبÚ
الفريق كان ‡يزا أامام متصشدر ترتيب الرابطة اÎÙفة ا أ
أادوا مباراة كبÒة من الناحية التكتيكية ،كما –دث عن اÿطأا الفادح الذي قام به ا◊ارسس
«منصشوري» وعن مباراة ا÷ولة اŸقبلة السشبت اŸقبل أامام نصشر حسش Úداي ،وعن الوافدين ا÷ديدين
اŸهاجم Úالهجهوج وحامية ‘ ،هذا ا◊وار :

حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصص
تصصوير ﬁ :مد آيت قاسصي

الشش -عب  :ف-وز ب-أاق-ل ف-ارق ل-ك-ن-ه
ج- -اء ب- -ع- -د سش- -ي- -ط- -رة م -ط -ل -ق -ة
بالطول والعرضس على ›ريات
اللقاء ؟
ميلود حمدي  :القرعة أاوقعتنا ‘
مباراة اليوم ضسد فريق شسباب قسسنطينة
ول- -يسض أاي ف- -ري- -ق إان- -ه م -تصس -در ت -رت -يب
ال -راب-ط-ة اÎÙف-ة اأ’و ¤ل-ك-رة ال-ق-دم،
و ⁄يحتل هذه اŸرتبة صسدفة بعد مرور
 16جولة كاملة ،كما أانه “كن من الفوز
علينا ‘ مباراة الذهاب ‘ ملعب «عمر
حمادي» ببولوغ ،Úوكانت لدى الÓعبÚ
رغبة كبÒة ‘ الفوز طيلة اأ’سسبوع وهو
م- -ا Œسس -د ف -وق أارضس -ي -ة اŸي -دان م -ن -ذ
ال -دق -ي-ق-ة اأ’و ¤ل-ل-م-ب-اراة ،ح-يث دخ-ل-ن-ا
ب -إارادة ك -بÒة وع -زÁة م -ن أاج -ل –ق-ي-ق
الفوز وضسمان ورقة التأاهل للدور ثمن
النهائي.
ولو “كنا من تسسجيل الهدف الثا Êلكنا
سس-نشس-ه-د م-ب-اراة أاج-م-ل خصس-وصس-ا بعدما
ضسيعنا عدة فرصض ‘ اŸرحلة اأ’و ¤من
اŸباراة ،الÓعبون أادوا مباراة كبÒة من
ال-ن-اح-ي-ة ال-ت-ك-ت-ي-ك-ي-ة ول-ع-ب-وا ب-أاداء ‡ي-ز
وط-ب-ق-وا ال-ت-ع-ل-ي-م-ات ال-ت-ي ق-دم-ناها لهم
ط -ي -ل -ة اأ’سس -ب -وع ،وه-و م-ا ج-ع-ل ال-ف-ري-ق
اŸنافسض يركضض وراء الكرة طيلة اللقاء،
أاشس- -ك- -ر الÓ- -ع- -ب Úع- -ل- -ى اأ’داء اŸق -دم
وأاه- -دي ال- -ف- -وز ل- -ك- -ل اأ’نصس- -ار ال- -ذي- -ن
يعشسقون اللون Úاأ’حمر واأ’سسود.
@ رغم الفوز والتأاهل إال أانكم
ل -ق-ي-ت-م صش-ع-وب-ات ك-بÒة ل-ب-ل-وغ
مرمى ا◊ارسس «رحما »Ê؟
@@ اŸب- -اراة ه- -ي م- -ب -اراة ك -أاسض وال -ذي
ينهزم يخرج من السسباق ،الشسباب وبعد
اسستحواذنا على الكرة طيلة اللقاء تراجع
ك -ثÒا ل -ل-وراء وŒم-ع ب-ط-ري-ق-ة ج-ي-دة ‘
اÿل - -ف وه- -و م- -ا ج- -ع- -ل- -ن- -ا ‚د ب- -عضض
الصس - -ع - -وب - -ات ل- -ب- -ل- -وغ م- -رم- -ى ا◊ارسض
«رح -م-ا ،»Êو’ أاشس-اط-رك ال-رأاي ع-ن-دم-ا
تقول بأاننا  ⁄نبلغ كثÒا مرمى اŸنافسض،
أ’ننا خلقنا العديد من الفرصض من أاجل
التهديف واŸهاجم «درفلو» أاقلق كثÒا
دفاع الشسباب ولعبنا بهدوء إا ¤أان جاء

هي التي تقوي روح اÛموعة.

الهدف الرائع لـ «سسعيود» الذي أاكد به
مرة أاخرى بأانه ’عب من طينة الكبار،
«سسعيود» بدأا يخرج من عنق الزجاجة
وبدأا يسسÎجع مسستواه بعدما عاد منذ
أاسسابيع من اإ’صسابة التي كانت تطارده،
وه -و م -ا سس -ي -ج -ع -ل -ه ي-خ-وضض اŸب-اري-ات
اŸقبلة Ãعنويات مرتفعة.
@ غ - -ام - -ر” ‘ ن - -ه - -اي- -ة اŸب- -اراة
ب- - -إاخ- - -راج اŸه- - -اج- - -م «درف - -ل - -و»
وإاشش-راك ا◊ارسس «ب-رف-ان» ب-ع-د
طرد ا◊ارسس «منصشوري» ؟
@@ ’ يجب أان نلوم ا◊ارسض «منصسوري»
أ’نه أادى مباراة كبÒة وأانقذ الفريق من
هدف ﬁقق قبل أان يقوم باÿطأا أامام
اŸهاجم «عبيد» الذي كان بنسسبة كبÒة
سسيعادل النتيجة لو انفلت« ،منصسوري»
Ÿسض ال -ك -رة خ -ارج م -ن -ط -ق-ة ال-ع-م-ل-ي-ات
وخرج بالبطاقة ا◊مراء ،ودخل مكانه
ا◊ارسض «برفان» ،اآ’ن رÃا قد غامرت
بإاخراج «درلفو» ‘ الدقائق اأ’خÒة ،ولو
عدلت علينا النتيجة صسحيح كانت اأ’مور
سس -تصس -عب ع-ل-ي-ن-ا ل-ك-ن ا◊م-د ل-ل-ه ال-ك-رة
ارتطمت ‘ العارضسة وبعدها «برفان»
كان ‘ اŸكان اŸناسسب وحرم «الشسباب»
م-ن ت-ع-دي-ل ال-ن-ت-ي-ج-ة ،وب-اŸن-اسسبة أاشسكر
«درفلو» الذي قدم مباراة بطولية وكان
م -ن ب Úأافضس -ل ال -ع -ن -اصس -ر ف -وق أارضس-ي-ة
اŸي -دان رغ -م أان -ه ل -عب وه -و ي -ع-ا Êم-ن
إاصس -اب -ة ‘ ال -ظ -ه -ر ،ل -ك-ن-ه ل-عب بـع-زÁة
وأاق -ل -ق ك-ثÒا اŸداف-ع ،Úوه-ذه ال-ن-ق-اط
ا’يجابية التي يجب ا’حتفاظ بها أ’نها
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بطولة إافريقيا لكرة اليد رجال

اŸنتخب الوطني يفوز علـ ـ ـى الكامÒون
ويطم ـ ـ ـ ـ ـح للتأاكيـ ـ ـد أامـ ـ ـام الغاب ـ ـ ـون
حقق اŸنتخب الوطني لكرة اليد رجال أاول انتصشار على حسشاب نظÒه الكامÒو ÊخÓل
لو ¤ضشمن بطولة أا· إافريقيا التي Œري وقائعها
اŸواجهة التي تدخل ضشمن ا÷ولة ا أ
بالغابون من  17إا 27 ¤جانفي بنتيجة  31مقابل .23

نبيلة بوقرين

ت- - -ع- - -ود ع- - -ج- - -ل- - -ة
لو¤
ال -راب-ط-ة اÎÙف-ة ا أ
ل - -ل - -دوران م - -ن ج- -دي- -د ح- -يث
سش- -ي- -ك -ون اŸوع -د غ -دا م -ع إاج -راء
ثÓ- -ث م- -ب- -اري- -ات م- -ق- -دم -ة ح -يث
ي-ن-ت-ظ-ر ان –ظ-ى اŸواج-هة التي
سشتجمع ششباب بلوزداد بفريق
ا–اد ا◊راشس ب -اه -ت-م-ام
ا÷ميع.

مسستوى ÷نة النزاعات.
من جهته ،يسسعى ا–اد ا◊راشض لتحقيق
ا’ن -ط Ó-ق-ة اŸن-ت-ظ-رة و–ق-ي-ق ال-ن-ق-اط
الثÓث أامام شسباب بلوزداد رغم صسعوبة
اŸأام -وري-ة ال-ت-ي ت-ن-ت-ظ-ر أاشس-ب-ال ال-ت-ق-ن-ي
التونسسي حمادي الدو الذي يراهن على
معنويات ’عبيه لتحقيق الفوز.
واج -ت -م -ع رئ -يسض ال-ف-ري-ق ﬁم-د ال-ع-ايب
بالÓعب Úحيث وعدهم بتسسوية جزء من
مسس-ت-ح-ق-ات-ه-م اŸال-ي-ة ب-ع-د مباراة شسباب
ب- -ل- -وزداد وط- -ال- -ب- -ه- -م بضس- -رورة –ق -ي -ق
ا’نتصسار من أاجل اÿروج من الوضسعية
الصسعبة التي يتواجد فيها الفريق.
«ال-ك-ن-اري» لÓ-سس-ت-ث-م-ار ‘ مشس-اكل «أابناء
مدينة الورود»
يواجه شسبيبة القبائل نظÒه ا–اد البليدة
Ãلعب أاول نوفم Èبتيزي وزو و عينه

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

العدد
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@ تسشتقبلون السشبت اŸقبل نصشر
حسش Úداي ‘ دارب- - -ي ن - -ق - -اط - -ه
سشتكون ثمينة ؟
@@ بداية من الغد سسنشسرع ‘ التحضسÒ
ل -ل -ق-اء اŸه-م ال-ذي ي-ن-ت-ظ-رن-ا أام-ام نصس-ر
حسس Úداي الذي عاد بقوة ‘ اŸباريات
اŸاضسية و’عبوه يلعبون بطريقة جيدة،
سسنخوضض اŸواجهة أامام فريق مدربه
ي -ع-رف اإ’–اد و’ع-ب-ي-ه ج-ي-دا ،سس-ن-ل-عب
بإارادة وعزÁة مباراة شسباب قسسنطينة
وسسنعمل على –قيق الفوز وانتظار تعÌ
أاصس -ح -اب صس -دارة الÎت -يب ح-ت-ى ن-قÎب
أاك Ìم -ن ف -ري -ق شس-ب-اب قسس-ن-ط-ي-ن-ة رائ-د
ت -رت -يب ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة اأ’و ¤ل-ك-رة
القدم ونقلصض الفارق عنه ،هي فرصستنا
من أاجل العودة ‘ سسلم الÎتيب وسسنعمل
على اسستغÓلها.
@ ال- -ف- -ري- -ق اسش- -ت- -ق- -دم لع- -بÚ
جديدين ‘  48سشاعة اŸاضشية
لمر باŸهاجم ÚاŸغربي
يتعلق ا أ
«الهجهوج» و»حامية» ؟
@@ م- -ن -ذ  15دق-ي-ق-ة ال-ت-قيت باŸهاجم
«حامية» (ا◊وار أاجري دقائق بعد نهاية
اŸباراة) ،ورحبت به ‘ الفريق و–دثنا
قلي Óوعملت على الرفع من معنوياته
وه - -و م - -ا سس - -أاق- -وم ب- -ه خÓ- -ل ا◊صسصض
ال-ت-دري-ب-ي-ة اŸق-ب-ل-ة ،الÓ-عب عندما Áر
بفÎة حرجة يجب أان نبقى إا ¤جانبه
ونتحدث إاليه ’ أان ننهال عليه بالسسب
والشستم ونضساعف من وضسعيته« ،حامية»
’عب جيد Áلك مؤوهÓت كبÒة يلعب
جيدا بالرجل Úوبالرأاسض ويعرف التموقع
فوق أارضسية اŸيدان ،ويجب أاخذ اأ’مور
ا’يجابية منه حتى نسستغلها ‘ الفريق،
سسيندمج ‘ اÛموعة ومع مرور الوقت
ن- -ت- -م- -ن- -ى أان ن -ع -ي -ده إا ¤سس -ال -ف ع -ه -ده
وسس -ن -م -ح -ه ف-رصض ال-ل-عب ح-ت-ى ي-ت-ح-رر،
ب -ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-ه-اج-م ال-ه-ج-ه-وج وضس-ع-ي-ت-ه
ﬂت -ل -ف -ة ج -اء Ãع -ن -وي -ات م-رت-ف-ع-ة م-ن
فريقه السسابق الوداد البيضساوي رحبت به
و–دثت إاليه ا’آن يلزمه بعضض الوقت
مثل حامية حتى يتأاقلم مع اÛموعة
وم -ع م -رور اŸب -اري -ات سس -ي -ك-ون ج-اه-زا
أ’خذ مكانه ‘ التشسكيلة وهما انتدابان
سسيفيدان التشسكيلة دون شسك.

نقاط كاملة عن أاصسحاب اŸراكز الـ  14و
الـ  13وهو ما سسيجعله مطالبا بتحقيق
الفوز لتفادي اتسساع الهوة.
الÈنامج
ا–اد بسشكرة  -ششبيبة السشاورة 15:00
ششبيبة القبائل  -ا–اد البليدة 16:00
ششباب بلوزداد  -ا–اد ا◊راشس 16:00

بطولة العـــــــا⁄
للمÓكمة اÎÙفة :

ياسسا يواجه الÈاغوياÊ
كـ ـ ـ ـاردوزو كورون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال
يوم السسب ـ ـ ـت بحرشسـ ـ ـة
ي -خ -وضض اÓŸك -م ا÷زائ -ري اÎÙف
ﬁم - -د ي- -اسس- -ا م- -ن- -ازل- -ة احÎاف- -ي- -ة ضس- -د
الÈاغ-وي-ا Êف-ي-ك-ت-ور ك-اردوزو ك-ورون-ال يوم
السسبت على السساعة  17:00بقاعة حرشسة
حسسان (ا÷زائر العاصسمة)◊ ،سساب بطولة
ال -ع -ا ⁄ل -ل -مÓ-ك-م-ة اÎÙف-ة ل-ل-وزن ف-وق
اÿفيف ،حسسبما علم من اŸنظم.Ú
وتنظم هذه اŸنازلة ا’حÎافية من طرف
اŸناج Òخليفة مدرسض و–ت رعاية وزارة
الشس -ب -اب وال-ري-اضس-ة وا’–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة
للمÓكمة ومديرية الشسباب والرياضسة لو’ية
ا÷زائر ورابطة ا÷زائر للمÓكمة.
و–سس -ب -ا ل -ه-ذا اŸوع-د ،ك-ث-ف اÓŸك-م
ا÷زائري –ضسÒاته ‘ الفÎة اأ’خÒة
باŸركب الرياضسي «زفالتاسض» بالشسراقة
(ا÷زائر) ،حتى يكون ‘ اŸسستوى يوم
اŸنازلةﬁ ‘ ،اولة منه إ’ضسافة لقب
عاŸي جديد لرصسيده الÌي باأ’لقاب.
وخÓل مسسÒته كمÓكم هاو توج ﬁمد
ياسسا ( 40سسنة) ،مرت Úبط Óإ’فريقيا
( 2003و ،)2007ق- -ب- -ل أان ي- -دخ -ل ع -ا⁄
ا’حÎاف ،ح -يث أاصس -ب -ح ب -ط  Ó-ع -اŸي-ا
«ن-اسس-ي-ون-ال ب-وكسس-ي-ن-غ اسس-وسس-ي-اشسن» سسنة
 2004وب -ط -ل ال -ع -ا« ⁄انÎن -اسس -ي -ون-ال
بوكسسينغ فيدارسسيون» سسنة .2005
كما سستتضسمن السسهرة ،مناز’ت أاخرى
‘ إاطار البطولة ا’حÎافية.

كأاسس ا‚لÎا

ﬁرز وسسليما Êيسساهمان
‘ تأاهل ليسس Îسسيتي
سساهم الدوليان لنادي ليسس Îسسيتي ،رياضض
ﬁرز وإاسسÓم سسليما ‘ Êتأاهل فريقهما إا¤
الدور  32من كأاسض إا‚لÎا بعد الفوز اÙقق
مسساء الثÓثاء ‘ اللقاء الذي أاعيدت ›رياته
أامام نادي فليت وود تاون ( )0- 2الذي ينشسط
‘ الرابطة الثالثة.
وأاه -دى سس -ل -ي-م-ا“ Êري-رة ح-اسس-م-ة ل-زم-ي-ل-ه
النيجÒي كيليشسي إاهيناشسو الذي افتتح باب
التسسجيل ‘ الدقيقة  43من عمر الشسوط اأ’ول
قبل أان يضسيف نفسض الÓعب الهدف الثا‘ Ê
الدقيقة  77بعد “ريرة من الدو‹ ا÷زائري
اآ’خر رياضض ﬁرز.
وكان اللقاء اأ’ول ب Úالفريق Úالذي جرت
وقائعه على ملعب فليت وود تاون ‘  6من
الشس -ه -ر ا÷اري ق -د ان -ت-ه-ى ب-ن-ت-ي-ج-ة ال-ت-ع-ادل
السسلبي.
وتعد “ريرة ﬁرز الثامنة من نوعها ‘ كل
اŸن- -افسس -ات م -ن -ذ ان -ط Ó-ق اŸوسس -م ا÷اري
والذي يضسم أايضسا ‘ رصسيده ثمانية أاهداف.
ومن اŸتوقع أان ينهي ﬁرز موسسمه بأالوان
نادي ليسس Îرغم اهتمام العديد من اأ’ندية
بخدماته على غرار ليفربول وأارسسنال.

دخل أاشسبال اŸدرب سسفيان حيواÊ
اŸواجهة اأ’و ¤دون مقدمات من
أاجل بداية حصسد النقاط Ÿواصسلة
اŸه - - -م- - -ة ب- - -أاك Ìراح- - -ة ‘ ق- - -ادم
ا÷و’ت ،وبعد الفوز اŸعنوي ضسد
ال- -ك- -امÒون ي- -ك -ون ال Ó-ع -ب -ون ق -د
اسستفادوا كثÒا قبل مباراة ا÷ولة
الثانية.
شسهدت اŸباراة سسيطرة مطلقة من
طرف العناصسر الوطنية حيث انهوا
اŸرحلة اأ’و ¤متفوق Úبنتيجة 18
م-ق-اب-ل  13إاصس -اب -ة ورغ -م ﬁاول-ة
الفريق اŸنافسض للعودة ‘ النتيجة
إا’ أان رفقاء شسهبور كانوا ‘ اŸوعد
وحسسموا اأ’مور لصسا◊هم ليكسسبوا
بذلك نقطت Úمهمت.Ú
«اÿضس -ر» ي -واج -ه -ون ف -ري -ق ال -ب-ل-د
اŸنظم اليوم
أام- -ا ال -ي -وم سس -ي -ك -ون «اÿضس -ر» م -ع

مواجهة صسعبة Œمعهم مع أاصسحاب
اأ’رضض وا÷مهور اŸنتخب الغابوÊ
ب -داي -ة م -ن السس-اع-ة  19:00بتوقيت
ا÷زائ- - - -ر  ..وÁك - - -ن ال - - -ق - - -ول أان
العناصسر الوطنية عازمة على تقدË
كل ما لديها فوق البسساط لتحقيق
ثا Êانتصسار على التوا‹ يسسمح لهم
بتجاوز الضسغط الذي عاشسوه قبل

بداية اŸنافسسة.
ك-م-ا ت-ع-ت Èن-ت-ي-ج-ة ال-ي-وم ج-د مهمة
ق -ب -ل م -واج -ه -ة ا÷ول-ة ال-ث-ال-ث-ة م-ن
اŸن -افسس -ة ال -ت-ي سس-ت-ك-ون غ-دا ضس-د
منتخب الكونغو بالنظر إا ¤معرفة
ك Óالطرف Úبطريقة لعب الثا Êما
يعني اŸباراة سستكون متكافئة ◊د
كب Òونتيجتها مفتوحة.

الرابطة اÎÙفة الثانية

تنقل صسعب ÷معية ع Úمليلة وشسبيبة سسكيكدة
تتصشدر مباراتا سشريع
غليزان -جمعية ع Úمليلة
وأاهلي برج بوعريريج-
ششبيبة سشكيكدة اللتان
Œمعان أاقوى أاندية
الرابطة الثانية موبيليسس
لكرة القدم ،ا÷ولة
السشابعة عششرة اŸقررة يوم
ا÷معة ‘ ،الوقت الذي
تكون أاندية أاسشفل الÎتيب
أامام –د كب ،Òكونها
سشتكون ‘ مواجهة أاندية
قوية تطمح ‘ لعب ورقة
لو.¤
الصشعود للرابطة ا أ
ويسس -ت -ق -طب ل -ق -اءا غ -ل -ي -زان وب -رج
بوعريريج كل اأ’نظار ،كون اأ’ندية
اŸعنية تلعب اأ’دوار اأ’و ¤وتراهن
كلها على الصسعود للرابطة اأ’و.¤
وبإامكان سسريع غليزان الصسعود على
اŸنصسة الشسرفية ‘ حال إاطاحته
برائد الÎتيب جمعية ع Úمليلة ‘
ال -وقت ال -ذي ت -ط -م -ح ف -ي -ه شس-ب-ي-ب-ة
سسكيكدة افتكاك كرسسي الريادة من
الرائد ا◊ا‹ ،شسريطة كسسب نقاط
الفوز على ميدان أاهلي الÈج.
ل- -ك- -ن ه -ذه ال -ط -م -وح ي -ب -دو صس -عب
ال - -ت- -ح- -ق- -ي- -ق خ- -اصس- -ة وأان «ا÷راد
اأ’صسفر» ليسض مسستعدا للتنازل عن
النقاط الثÓثة التي تبدو ثمينة من
أاج -ل ب -عث ح -ظ -وظ -ه -ا م -ن ج -دي-د
والعودة لقسسم النخبة.
مواجهات أاخرى جديرة با’هتمام
على غرار تنقل شسبيبة بجاية إا¤
ع Úف- -ك- -رون ‘ ل- -ق -اء ذي أاه -داف
متباينة .فإاذا كان فريق شض .بجاية
أافصس- -ح صس- -راح- -ة ع- -ن ط -م -وح -ات -ه
اŸت-م-ث-ل-ة ‘ الصس-ع-ود ،ف-إان ال-ف-ريق

اÙلي ع Úالفكرون ليسض مسستعدا
للتفريط ‘ الفوز ،من أاجل اÿروج
من عنق الزجاجة.
نفسض ا’نطباع يطغى على الفريق
البجاوي ،اŸولودية ،الذي يسستقبل
رائد القبة وشسباب باتنة الذي يقوم
برحلة شساقة إا ¤معسسكر حيث لن
ي -ك -ون ال-ت-ع Ìمسس-م-وح-ا أ’ي ط-رف
Óندية اŸعنية بالصسعود
كان ،سسواء ل أ
أاوالبقاء.
ولن تكون مولودية العلمة ‘ أاحسسن

ح -ال م -ن ال -ثÓ-ث-ي «ع Úال-ف-ك-رون،
ب -ات-ن-ة وال-ق-ب-ة» ،أ’ن-ه-ا سس-تسس-تضس-ي-ف
زب- -ون- -ا Îﬁم -ا خ Ó-ل ا÷ول -ة ،17
وي -ت -ع -ل -ق اأ’م -ر ب -ج -م -ع -ي -ة وه -ران
القادرة على العودة بقوة ‘ السسباق
نحو الصسعود.
أاما اللقاء اأ’خ ‘ Òبرنامج ا÷ولة
الثانية Ÿرحلة اإ’ياب فيجمع بÚ
أام -ل ب -وسس -ع -ادة وم-ول-ودي-ة سس-ع-ي-دة،
ع-ل-م-ا أان ال-ن-ادي Úي-ت-ق-اسسمان نفسض
اŸرتبة (.)10

الÈنامج

ششباب ع Úفكرون  -ششبيبة بجاية
سشريع غليزان  -جمعية ع Úمليلة
أاهلي برج بوعريريج  -ششبيبة سشكيكدة
أامل بوسشعادة  -مولودية سشعيدة
مولودية العلمة  -جمعية وهران
وداد تلمسشان  -أاوŸبي الششلف (سشا )16:00
مولودية بجاية  -رائد القبة (سشا )16:00
غا‹ معسشكر ـ ششباب باتنة (سشا )17:00

لخÒة
لربع ا أ
 ⁄يحقق أاي انتصشار ‘ اŸقابÓت ا أ

شسباب قسسنطينة Áر Ãرحلة فراغ مقلقة

بعد إاقصشائه مسشاء أاول أامسس
من منافسشة كأاسس ا÷زائر
لكرة القدم ‘ ،دورها
السشادسس عششر على يد
ا–اد ا÷زائر بـ (،)0-1
يكون فريق ششباب
قسشنطينة متصشدر ترتيب
البطولة الوطنية قد سشجل
رابع مقابلة له دون انتصشار
م
(‘ كل اŸنافسشات) ،ما ين ّ
بوضشوح عن مرور الفريق
بفÎة فراغ مقلقة.
فقبل اقصسائه من منافسسة السسيدة
ال -ك -أاسض ،ك -ان ال -رائ-د ف-ري-ق شس-ب-اب
قسسنطينة قد فشسل ‘ –قيق الفوز
‘ ثÓث مقابÓت ‘ البطولة بعد
ت-عÌه Ãي-دان-ه أام-ام م-ت-ذي-ل ت-رت-يب
البطولة ا–اد البليدة بـ ( )0-0قبل
أان ي -ت -ل -ق -ى ال -ه -زÁة ال-ث-ان-ي-ة ل-ه ‘
اŸوسس -م ب-ال-ع-اصس-م-ة ع-ل-ى ي-د ن-ادي
ب - -ارادو ( ‘ )0-2خ- -ت- -ام م- -رح- -ل -ة
الذهاب.
و‘ ا÷ولة  16من بطولة الرابطة
اÎÙف- -ة اأ’و ،¤اسس- -ت- -ه -ل ف -ري -ق
مدينة سسÒتا مرحلة العودة بالتعادل
خارج قواعده أامام نصسر حسس Úداي
ينتيجة (.)1-1

هذه النتائج اأ’خÒة ،تنم عن مرور
رائ-د ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة بفÎة فراغ
واضسحة ،عرفت فيها وتÒة الفريق
اŸطالب بتحصس Úموقعه الريادي
ت- -راج- -ع- -ا ك -بÒا ب -دأا ي -دخ -ل الشسك
والقلق ‘ نفوسض عشساقه وﬁبيه.
ويتع Úعلى فريق شسباب قسسنطينة
الذي ابهر ا÷ميع بسسلسسلة نتائجه
ا’يجابية ‘ مرحلة الذهاب ،من
ال - -ع - -ودة إا ¤سس - -ك - -ة ا’ن - -تصس- -ارات
ل- -ت -حصس Úم -وق -ع -ه ال -ري -ادي ال -ذي
ي -ح-ت-ل-ه ح-ال-ي-ا Ãج-م-وع  32نقطة،
خاصسة وأانه يبقى مراقبا عن قرب

م -ن ق -ب -ل شس -ب -ي -ب -ة السس -اورة ب -ف-ارق
نقطت Úفقط وا–اد ا÷زائر الذي
ي -ح -ت -ل اŸرك -ز ال -ث-الث بـ 27نقطة
وهي الفرق القادرة على العودة بقوة
وصسنع الفارق ‘ أاي فÎة.
وسس -يسس -ت -ق -ب -ل اب -ن -اء اŸدرب ع -ب -د
القادر عمرا ‘ Êا÷ولة  ،17فريق
دفاع تاجنانت يوم السسبت Ãلعب
الشسهيد حمÓوي ( 16:00سسا) ،علما
أانّ ف- -ري -ق دف -اع ت -اج -ن -انت ون -ادي
ب -ارادو ه -م -ا ال -ف -ري-ق-ان ال-وح-ي-دان
ال- -ل- -ذان أا◊ق- -ا ال- -ه- -زÁة بشس- -ب- -اب
قسسنطينة هذا اŸوسسم.

ألفجر06.2٨................:
موأقيت ألظهر12.٥٨.................:
ألعصصر1٥.39................:
ألصصÓة ألمغرب1٨.02...............:
ألعشصـاء19.2٤..................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  1٨ج-ان-ف-ي  :19٥٥أسص-تشص-ه-اد ق-ائ-د م-ن-ط-ق-ة ألشصمال
أل -قسص -ن-ط-ي-ن-ي «دي-دوشض م-رأد» خÓ-ل م-وأج-ه-ة م-ع
لح-تÓ-ل ع-ل-ى م-ق-رب-ة م-ن م-دينة زيغود
ق-وأت أ إ
يوسصف أ◊الية.
^  1٨ج-ان-في  :19٥٨أل-ب-ح-ري-ة ألفرنسصية تعÎضض
سص-ب-ي-ل أل-ب-اخ-رة «سص-ل-وف-ي-ن-ي-ا» أÙم-ل-ة Ãخ-تلف ألأسصلحة
كانت موجهة ÷يشض ألتحرير ألوطني ‘ أ◊دود ألغربية،
و–ّولها إأ ¤ميناء وهرأن .

ألطقــسض أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد

عنابة
عنابة

¢ù`«ªÿG

بقلم :
نور ألدين
لعرأجـــي

ل- -ع- -ل أاه- -م ح- -دث ع- -رف- -ه اŸشص- -ه- -د
السص -ي -اسص -ي خ-لل األسص-ب-وع ق-رار رئ-يسص
ا÷م - -ه - -وري- -ة ال- -ذي وضص- -ع ف- -ي- -ه ح- -دا
ل -ل -مضص -ارب -ة السص -ي-اسص-ي-ة ح-ول مسص-ت-ق-ب-ل
اŸؤوسصسص -ات ال -ع -م -وم-ي-ة ‘ ظ-ل شص-راك-ة
ع- -م- -وم- -ي- -ه  -خ- -اصص- -ة وضص- -م -ن سص -ي -اق
اŸشص - -روع الق - -تصص - -ادي ا÷دي- -د وه- -و
ال- -ت- -م- -وي- -ل غ Òال- -ت- -ق- -ل- -ي- -دي اŸوج- -ه
للسصتثمار العمومي وليسص للسصتهلك،
وان كانت الشصراكة ‘ ظاهرها ل تبدو
جليا ،لكن ‘ باطنها –مل الكث Òمن
اŸف- -اج- -ئ -ات› ..ن -ب -ا ب -ذلك ا÷زائ -ر
أاتعابا إاضصافية للخزينة العمومية ،ورفع
ال- -ع- -ج- -ز األك Èم -ن ت -ب -ع -ات ال -تضص -خ -م

بعيدأ عن أŸضساربة ألسسياسسية
وأ÷يشش صسمام أألمان
وانعدام السصيولة النقدية ‘ السصوق ،لعل
ال -ت -ج -رب -ة ال -ت -ي م -رت ب-ه-ا ا÷زائ-ر ‘
م -ن-تصص-ف ال-ث-م-ان-ي-ن-ي-ات م-ازالت اأث-اره-ا
م -اث -ل -ة إا ¤ال -ي -وم ب-ع-د ب-ي-ع اŸؤوسصسص-ات
ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ،وغ- -ل -ق ب -عضص -ه -ا ،وره -ن
القتصصاد ا÷زائري لدى البنك العاŸي
وصصندوق النقد الدو‹ ،ما أا‚ر عنه
أازمة اقتصصادية خانقة ‘ ،ظل تراجع
سص- -ع- -ر الÈم- -ي- -ل إا ¤أادن- -ى مسص -ت -وي -ات -ه
اŸع- -ه- -ودة ،ول- -ع- -ل ا÷م -ي -ع ي -ت -ذك -ر ان
الرئيسص بوتفليقة هو من قام بتحرير
سص -وق السص -تÒاد ،وه -و ن -فسص -ه م -ن رف-ع
ا◊ج -ز ال-ذي م-ارسص-ت-ه ال-ن-وادي اŸال-ي-ة
ع -ل -ى ا÷زائ-ر ب-داي-ة م-ن تسص-دي-د دي-ون
الفامي وأاخرها نوادي كل من باريسص
وروما وتسصديد باقي الديون التي كانت
على عاتق البلد ،وهكذا –رر القتصصاد
من شصروط أاجنبية توجه السصوق حسصب
أاطماعها وطموحاتها الغريبة.
تدخل الرئيسص وضصع حدا للجدل
اŸث--ار ،م--رج-ع-ا ان اي ق-رار ي-ت-ع-ل-ق
باŸؤوسصسصات العمومية لبد وان Áر
لخ--ر
ع--ل--ي--ه ،ل--ي--ط--م--ئ--ن ‘ الشص--ق ا آ
اŸواطن الذي ظلت الرياح تأاخذه
إا ¤اح---ت---م---الت وصص--ل ب--ه ا◊د إا¤

طرح تسصاؤول حول دور البورصصة ‘
ك-ل م-ا ي-ح-دث ،ب-اع-ت-ب-اره-ا الضصامن
لمان ‘ وقف
الوحيد ،وهي صصمام ا أ
الشصاعات Ÿا “لكه من آاليات تزيل
بها كل الضصبابية اÙيطة بالعملية.
‘ سصياق آاخر من ا◊صصاد تقوم
مؤوسصسصة ا÷يشص الوطني الشصعبي ‘
كل يوم بعمليات اسصتباقية تفكك بها
الغام ا÷ماعات الرهابية ،ضصاربة
بيد من حديد كل اŸناورات التي
–اول اŸسص--اسص ب-ال-وح-دة الÎاب-ي-ة،
وه--اه--و ال-ف-ري-ق ڤ-اي-د صص-ال-ح ي-ت-اب-ع
النشصاط القتا‹ للوحدات اŸرابظة
ع----ل----ى ح----دودن----ا ،ع Èال----ن----واح----ي
لفراد إا ¤بذل كل
العسصكرية ،حاثا ا أ
ا÷هود ‘ تعزيز ◊مة الدفاع عن
ال--وط--ن ،وه--ي ع--ق--ي--دة م--ؤوسصسص--ت--ن-ا
العسصكرية ،مشصرفا على كل التمارين
ال---ق---ت---ال---ي--ة ‘ م--رت--ب--ة ع--ال--ي--ة م--ن
الحÎافية والتميز ،وبفضصل اليقظة
واسصتغلل اŸعلومات السصتخباراتية
“كنت اŸفارز اŸشصÎكة من كشصف
ال---ع---دي--د م--ن اıاب--ئ واسص--تسص--لم
ال---ع---دي--د م--ن الره--اب--ي Úم--رف--قÚ
بأاسصلحتهم وذخÒتهم.

قامت بها مفارز أ÷يشض وألدرك ‘ عدة وليات
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““ألشصرطة““ ‘ آأخر عدد للعام :2017

أمن ألطفولة مسسؤووليتنا وضسمان حقوقها وأجبنا
أسص -ت -ه -لت ›ل -ة ألشص-رط-ة ‘ ع-دده-ا 139
لشص-ه-ر ديسص-م ،2017 Èبصص-ورة ع-ل-ى صص-ف-حة
أل -غÓ-ف أÿارج-ي ي-ظ-ه-ر ف-ي-ه-ا أل-ل-وأء ع-ب-د
Óم-ن أل-وط-ني،
أل-غ-ن-ي ه-ام-ل ،أŸدي-ر أل-ع-ام ل -أ
وهو يتسصلم ألتكر Ëألذي حظي به رئيسض
أ÷مهورية ألسصيد عبد ألعزيز بوتفليقة من
ق -ب -ل أل–اد أل -ري-اضص-ي ل-لشص-رط-ة Ãن-اسص-ب-ة
إأحياء أليوم ألوطني للشصرطة ألعربية.
الصصفحات الثالثة ،الرابعة واÿامسصة خصصصصت
لنصص الرسصالة الكاملة لرئيسص ا÷مهورية Ãناسصبة
الذكرى  63لثورة  1نوفم ÈاÛيدة .و‘ هذا
اإلطار التاريخي دائما ،عادت اÛلة إا ¤تكرË
رئ -يسص ا÷م-ه-وري-ة ل-ل-راح-ل ﬁم-د ف-وزي ،م-ل-ح-ن
النشصيد الوطني ““قسصماً““.
افتتاحية العدد التي تلت رسصالة التهنئة التي
لم-ن ال-وط-ن-ي ال-ل-واء ع-ب-د
وج-ه-ه-ا اŸدي-ر ال-ع-ام ل -أ
ال -غ -ن -ي إا ¤ك -ل م-ن-تسص-ب-ي الشص-رط-ة Ãن-اسص-ب-ة ع-ي-د
الشص -رط -ة ال -ع -رب -ي -ة ،ع -ادت ك -ات -ب -ة أاسص -ط-ره-ا إا¤
اإل‚ازات الكبÒة التي –ققت لفائدة الشصرطة
ا÷زائرية والتي تبعث ‘ كل منتسصبيها الشصعور
بالفخر والعتزاز ‘ أاداء مهمة نبيلة يضصحي فيها
الشصرطي بنفسصه من أاجل اآلخرين.
وذّكرت كاتبة الفتتتاحية ‘ ـ الصصدد ـ بشصهداء
اŸؤوسصسصة الذين سصقطوا ،سصواء على يد الرهاب أاو
اإلجرام .كما عادت إا ¤أاهم ما –قق للجزائر
ولشص -رط -ت-ه-ا ب-فضص-ل ه-ذه ال-تضص-ح-ي-ات ،ع-ل-ى غ-رار
احتضصان ا÷زائر Ÿقر ““أافريبول““ وانتخاب اللواء
عبد الغني هامل رئيسصا للجمعية العامة األو ¤آللية
ال–اد اإلفريقي للتعاون ‘ ›ال الشصرطة.
العدد األخ Òمن ›لة الشصرطة عاد كذلك إا¤
لمن الوطني
النشصاطات اıتلفة للمدير العام ل أ
طيلة شصهر ديسصم ،Èوالتي تعددت ب Úالنشصاطات
اŸه -ن -ي -ة ،م -ث -ل السص -ت-ق-ب-الت ،زي-ارات ال-ت-ف-ت-يشص
ıت- -ل- -ف مصص- -ال- -ح ،وح- -دات وه -ي -اك -ل الشص -رط -ة
ونشص- -اط- -ات أاخ- -رى أاخ- -ذت الصص- -ب- -غ -ة اإلنسص -ان -ي -ة

ال-تضص-ام-ن-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رار إاع-ط-اء ال-ل-واء ع-بد الغني
هامل إاشصارة انطلق حملة التّÈع بالدم ‘ صصفوف
الشص -رط -ة م -ن خ -لل ال-تÈع ب-دم-ه وذلك Ãن-اسص-ب-ة
اليوم الوطني للتÈع بهذا السصائل ا◊يوي الذي
تتوقف عليه حياة اŸلي Úمن البشصر وهي التفاتة
إانسصانية عكسصت الوجه اآلخر للشصرطة ا÷زائرية.
اللفت ‘ هذا العدد كذلك ،هو ما جاء على
غ- -لف الصص- -ف- -ح -ة األخÒة وه -ي صص -ورة ألط -ف -ال
ي -رت -دون زي الشص -رط-ة ا÷زائ-ري-ة ،ت-ع-ل-وه-ا صص-ورة
لمن الوطني اللواء عبد الغني هامل
اŸدير العام ل أ
وب -ج -ان -ب -ه ع -ب -ارات ت -ل -ت -زم م-ن خ-لل-ه-ا الشص-رط-ة
كمؤوسصسصة دسصتورية بحماية الطفولة والسصهر على
ضصمان حقوقها وسصعادتها وهي رسصالة قوية إا ¤كل
من تسصول له نفسصه العتداء على الÈاءة مفادها،
أانه سصيجد الشصرطة باŸرصصاد وهي رسصالة جاءت
‘ وقت تفشصت فيه ظاهرة اختطاف الÈاءة بشصكل
ﬂيف.

دعا إأ ¤ألهتمام باŸوأطن

أم Úبلعمري

أللوأء هامل يشسرف على تدشس Úهياكل أمنية بالبليدة

توقيف  4عناصسر
دعم أإلرهاب
وŒ 3ار ﬂدرأت
““ألشصعب““  ‘ -إاطار مكافحة اإلرهاب
وبفضصل السصتغلل ا÷يد للمعلومات ،أاوقفت
مفرزة مشصÎكة للجيشص الوطني الشصعبي ،يوم
 16ج- -ان -ف -ي  ،2018ب- - -ك- - -ل م - -ن الشص - -ل - -ف
وا÷لفة/ن.ع ،1.أارب - -ع- -ة ( )04ع -ن -اصص -ر دع-م
للجماعات اإلرهابية.
و‘ إاط - -ار ﬁارب - -ة ال - -ت- -ه- -ريب وا÷رÁة
اŸن-ظ-م-ة ،ضص-ب-طت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشص ال-وط-ن-ي
الشص -ع -ب-ي ب-ع Úق-زام/ن.ع ،6.م -رك-ب-ة رب-اع-ي-ة

 20°أ÷زأئر
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الدفع ﬁملة بـ( )1,5طن من مادة السصكر
اŸوجه للتهريب ،فيما أاوقف عناصصر الدرك
الوطني ثلثة (Œ )03ار ﬂدرات بحوزتهم
( )6500ق - -رصص م- -ه- -ل- -وسص ب- -وه- -ران/ن.ع،2.
وحجزوا ( )321وحدة من ﬂتلف اŸشصروبات

بورقلة/ن.ع.4.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاوق -ف ع -ن-اصص-ر ال-درك
الوطني وحراسص ا◊دود ( )06مهاجرين غÒ
شص -رع -ي Úم -ن ج -نسص -ي -ات ﬂت -ل -ف -ة ب -ك-ل م-ن
تلمسصان ،ورقلة والوادي.

وكالة ألتسصي ÒأŸدمج للموأرد أŸائية تصصدر ›لتها ““““EAU Le mag

أŸشسورة ‘ ألتسسي Òرأفعة حقيقية للتنمية

أصصدرت ألوكالة ألوطنية للتسصي ÒأŸدمج للموأرد أŸائية
““آأجيغ““ ،ألعدد  0من ›لتها نصصف سصنوية ““““EAU Le mag
لو ¤من نوعها ‘ ألقطاع ،حيث تطرقت ،كبدأية،
كتجربة أ أ
إأ ¤ملف ألتسصي ÒأŸدمج للمياه ،باعتبار ألوكالة ألوأجهة
ألرسصمية له ،من خÓل عرضض ﬂتلف ألنشصاطات على
أÿصصوصض وأŸوأرد أŸائية بصصفة عامة ،وذلك بهدف
لعÓم ،ألتوضصيح ،إأنشصاء روأبط وعÓقات.
أ إ
م- -ع األم Úال -ع -ام ل -ل -وزارة ا◊اج
ب - -ل - -ك - -اتب ،وح - -وار م - -ع وك - -ال- -ة
األحواضص الهيدروليكية.
ركزن اÛلة ‘ واجهتها على
رك - -زت اÛل - -ة ‘ ح - -واره- -ا
‘
اŸلف الذي تناولته واŸتمثل
ا◊صصري الذي أاجرته مع وزير
اŸن- -ط- -ق- -ة ال- -ه- -ي- -دروغ- -راف- -ي- -ة ال - -ق- -ط- -اع حسص Úنسص- -يب ،ع- -ل- -ى
ا÷زائ -ر -ا◊ضص -ن-ة  -الصص-وم-ام ،اسصÎات -ي -ج -ي -ة اŸت -ب -ع -ة لضص -م-ان
ن-اه-يك ع-ن ا÷انب ال-ت-حسص-يسص-ي أاحسص -ن خ -دم -ة ع -م -وم -ي-ة ‘ ك-ل
ب -ت-ن-ف-ي-ذ أاحسص-ن اتصص-ال م-ن أاج-ل نشص- -اط- -ات ال- -ق- -ط- -اع وع -ل -ى ك -ل
عمل أافضصل.
األصص - -ع - -دة ،ب - -داي - -ة ب - -ت - -ع- -زي- -ز
أام- -ا رك- -ن اŸسص- -اه- -م- -ة ف- -ت- -م السص -ت -ث -م -ارات اŸائ -ي-ة– ،ق-ي-ق
تسص -ل -ي -ط الضص -وء ع -ل -ى ت -وق -ع-ات ال -ت -وازن ب Úت -وزي -ع م -اء الشص-رب
هطول األمطار حتى نهاية القرن وال-قضص-اء ع-ل-ى ال-ن-ق-اط السصوداء،
 ،21وأاج -رت ح -وارا حصص -ري -ا م-ع لسص -ي -م -ا ‘ اŸن -اط -ق ال -ري -ف -ي -ة
وزير القطاع ،أاشصارت له ‘ أاذين وا÷ب - -ل - -ي- -ة ،م- -ؤوك- -دا ع- -ل- -ى دور
اÛلة ،باإلضصافة إا ¤حوار آاخر ال- -تشص- -اور ب- -اع- -ت- -ب- -اره ال- -راف -ع -ة

سسعاد بوعبوشش

ا◊ق -ي -ق -ي -ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ،ا ¤ج-انب
تسصليط الضصوء على أاهم خدمة
وهي ضصمان ماء الشصرب ،حيث
كشصف عن متوسصط حجم اŸياه
اŸوزعة على اŸواطن Úوالذي
قارب  9.4ملي Úم 3يوميا.
من جهته أاكد ا◊اج بلكاتب،
األم Úال- - - -ع - - -ام ل - - -وزارة اŸوارد
اŸائية ،باعتباره رئيسص ›لسص
اإلدارة ل-ل-وك-ال-ة ال-وط-ن-ية للتسصيÒ
اŸدم- -ج ل- -ل -م -وارد اŸائ -ي -ة ،أان -ه

ب -فضص-ل ال-ف-روع اÿمسص-ة– ،ولت
الوكالة إا ¤قوة ل يسصتهان بها،
مؤوكدا ‘ هذا الصصدد أان هناك
وقت للتكيف وهناك وقت تنفيذ
ن -ه -ج مشصÎك ‘ إاط -ار ال -تشص -اور
وال -ت -ع -اون وال -تشص -ارك -ي -ة لضص-م-ان
تسصي Òأامثل Ÿورد ثم.Ú
أام -ا ب -اق -ي اŸواضص -ي-ع ف-ك-انت
م- -ت- -ن- -وع- -ة ،ت- -رج- -مت األه -داف
اŸركزية للقطاع بالنسصبة للماء،
منها تعميم نظام العداد من أاجل
تسصي Òكمي ناجع وتفادي التبذير
والقتصصاد ‘ هذا اŸورد الثمÚ
وت -ق-ل-يصص وت-رشص-ي-د السص-ت-ه-لك،
وكذا موضصوع جرد مصصدر التلوث
من أاجل –ديد أاصصل التدهور،
دون إاهمال ا÷انب التحسصيسصي
◊ماية اŸوارد اŸائية ونوعيتها
من خلل مهام وكالة األحواضص
ال -ه -ي -درول -ي -ك -ي -ة ،ان -ط -لق -ا م-ن
م-ه-ام-ه-ا ع-ل-ى اŸسص-توى الوطني،
وﬂاط- -ب -ة ا÷م -ي -ع األشص -خ -اصص
وا÷ماعات وÃختلف الطرق.

Óم-ن أل-وط-ن-ي أل-ل-وأء
دع -ا أŸدي -ر أل -ع-ام ل -أ
ع -ب -د أل -غ -ن -ي ه -ام -ل ،ع -ل -ى ه-امشض أل-زي-ارة
أŸيدأنية وألتفقدية ألتي قادته إأ ¤ولية
ألبليدة ،إأ ¤ضصرورة ألهتمام وألسصهر على
لج-ل
لم-ن-ي ،أ
أنشص -غ -الت أŸوأط -ن ‘ ألشص -ق أ أ
لم- -ن- -ي- -ة وح- -م- -اي -ت -ه
–ق- -ي- -ق أل- -ك- -ف- -اي- -ة أ أ
و‡ت -ل -ك -ات-ه وأŸم-ت-ل-ك-ات أل-ع-م-وم-ي-ة م-ن أي
أخطار إأجرأمية.
لمن الوطني ،مناسصبة
 ⁄يفوت اŸدير العام ل أ
ال -زي -ارة إا ¤ولي -ة ال-ب-ل-ي-دة ،ألج-ل “ري-ر وإاع-ط-اء
تعليمات إا ¤أاعوان األمن ،بأان اŸواطن يظل حلقة
م -ه -م -ة ‘ أاه -داف رج-ال األم-ن .وع-ل-ي-ه ،ي-ت-وجب
ال-ن-ظ-ر وت-ل-ب-ي-ة اه-ت-م-ام-ات-ه ومطالبه ،ألجل ضصمان
اسصتقراره وأامنه.
وأاشصرف ‘ سصياق الزيارة ،على تدشص Úهياكل
ومنشصآات أامنية مهمة ،حملت طابعا ولئيا وجهويا،
جاءت تلك اŸنشصأاة ا÷ديدة ألجل تعزيز ا÷انب
ال -ل -وج -يسص -ت -ي-ك-ي والج-ت-م-اع-ي واإلداري ل-ط-واق-م
ووح -دات األم -ن ،وت -ف -ع -ي-ل م-ق-رات األم-ن ب-ب-عضص
األحياء الشصعبية ،والتي تعرف انفجارا وتزايدا ‘
ال-ك-ث-اف-ة السص-ك-ان-ي-ة ،خ-اصص-ة م-ع ال-ت-وسصع العمرا،Ê
ال -ذي أاصص -ب -حت ع -ل-ي-ه ب-ل-دي-ات ال-ب-ل-ي-دة ،ح-يث ”

لمن ا◊ضصري بحي خزرونة
تدشص Úمقر جديد ل أ
ب-ب-ل-دي-ة ب-ن-ي م-راد ،واŸدي-ري-ة ا÷ه-وي-ة للمصصلحة
التقنية للشصرط Ãنطقة الوسصط ،وهي تضصم 580
ت-خصصصص ،وت-غ-ط-ي إاق-ل-ي-م-ا ج-غ-راف-ي-ا Áت-د إا11 ¤
ولية من الÎاب الوطني ،كما دشصن مقرا جديدا
للمفتشصية ا÷هوية للشصرطة.
تأاتي هذه التدشصينات ،لتعزيز سصلك األمن ‘
القدرات الهيكلية والبشصرية ،حيث رفع ‘ ،عدة
مناسصبات ،مواطنون و‡ثلون عن اÛتمع اŸدÊ
و÷ان األح -ي -اء الشص -ع-ب-ي-ة ،ط-ل-ب-ات ودع-وات ألج-ل
لمن ،للقضصاء والتخفيف من
إانشصاء وبناء مقرات ل أ
حجم ا÷رÁة ،التي انتشصرت ‘ السصنوات األخÒة،
والقضصاء أايضصا على مظاهر النحراف واآلفات
الج -ت -م-اع-ي-ة ،ال-ت-ي ت-ن-امت بشص-ك-ل م-ل-فت م-ؤوخ-را
وأاصصبحت تشصكل أاخطارا وتثﬂ Òاوف اŸواطن،Ú
مثل ما هو حاصصل بحي دريوشص ‘ بوعرفة ،وحي
ل سص -ي -ت -ي ب -ال-ع-ف-رون ،وال-زوق-اري والسص-واك-ري-ة ‘
م-ف-ت-اح ،وب-ل-دي-ة أاولد سص-لم-ة ال-واق-ع-ة شص-رق م-ق-ر
ال-ولي-ة ،وال-ت-ي م-اي-زال أاب-ن-اء ال-ب-ل-دي-ة ‘ أاح-ي-ائ-ها
الشصعبية التي تضصم نحو  40أالف نسصمة ،يحلمون
Ãركز شصرطة إا ¤يومنا.

ألبليدة :لينة ياسسمÚ

