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يشس - -رف وزي - -ر اÛاه - -دي - -ن ال- -ط- -يب
زي - -ت - -و ،Êع - -ل - -ى إاح - -ي - -اء ال- -ذك- -رى 56
لسس-تشس-ه-اد ال-ب-ط-ل ال-رمز عمار شسطايبي
بولية عنابة ،وذلك يومي  4و 5فيفري
ا÷اري.
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نسسيب ‘ زيارة عمل
إا ¤اأ’غؤاط

وزير اإ’عÓم
الفلسسطيني ينشسط
ندوة صسحفية

ي -ق -وم وزي -ر اŸوارد اŸائ-ي-ة حسسÚ
لح-د  3و4
نسس -يب ،ي -وم-ي السس-بت وا أ
فيفري ا÷اري ،بزيارة عمل وتفقد
لغ -واط ،ح -يث ي -ع -اي -ن
إا ¤ولي- -ة ا أ
خللها مشساريع تابعة للقطاع.

مب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاركي وزوخ
يتفقدان ورشسات ترميم
العمارات بالعاصسمة

–ل وزي -رة الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ن-وري-ة ب-ن
غÈيت ،بولية تيزي وزو ،يومي  3و 4فيفري
ا÷اري ‘ ،إاط -ار زي -ارة ع -م -ل وت-ف-ق-د ،ت-ع-ط-ي
خ- -لل- -ه- -ا إاشس- -ارة إان- -ط -لق ا÷ائ -زة ال -وط -ن -ي -ة
لب -داع -ي -ة ‘ ال -وسس -ط
ل- -ل- -ق- -راءة وال- -ك- -ت- -اب -ة ا إ
اŸدرسس - -ي ،ال- -ت- -ي ت- -ن- -ظ- -م –ت شس- -ع- -ار «أاق- -لم
بلدي» ،من بلدية ع Úا◊مام.

زوخ يجتمع برؤوسساء
البلديات بالعاصسمة

جلسسة علنية لطرح اأ’سسئلة الشسفؤية Ãجلسس اأ’مة

يعقد وا‹ ا÷زائر العاصسمة عبد القادر
زوخ ،إاجتماعا مع رؤوسساء اÛالسص الشسعبية
البلدية لولية ا÷زائر ،وذلك يوم السسبت 3
فيفري الداخل ،على السساعة  09:30صسباحا،
بقاعة اÙاضسرات اŸلحقة لولية ا÷زائر.

إاحياء اليؤم العاŸي
Ÿكافحة السسرطان

لسسئلة الشسفوية على
لمة ،جلسسة علنية تخصسصص لطرح ا أ
يعقد ›لسص ا أ
أاعضساء ا◊كومة ،اليوم ،بداية من السساعة  10:00صسباحا.
لو ،¤الÈي -د واŸواصس -لت السس -ل -ك -ي -ة
لسس -ئ -ل -ة ت -وج -ه ل -ل -وزارة :ا أ
ا أ
واللسسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ،الشسباب والرياضسة ،السسياحة
والصسناعة التقليدية.

ت-ن-ظ-م وزارة الصس-ح-ة والسس-ك-ان وإاصس-لح اŸسس-تشس-ف-يات‘ ،
إاطار إاحياء اليوم العاŸي Ÿكافحة السسرطان ،يوما وطنيا –ت
شس- -ع- -ار «أاسس- -ت- -ط- -ي- -ع ،نسس -ت -ط -ي -ع
ال-ت-غ-لب ع-ليه» ،وذلك
لح -د  4فيفري
ي- -وم ا أ
ا÷اري ،ب- - -داي- - -ة م - -ن
السس - - - - - - -اع- - - - - - -ة 08:30
تسسلط حصسة « أ
لمن الوطني ع Èأاث Òصس- - -ب- - -اح- - -ا ،ب - -ف - -ن - -دق
لمنكم» التي تبث ضسمن الفضساء ا إ
لذاعي ل أ
القناة ا إ
لذاعية ا أ
لو ،¤إا ¤موضسوع «ا أ
لحكام والتنظيمات اŸتعلقة بتقاطع الطرق اŸارك.Ò
والتجاو
ز
»
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ساعة  16:00مسساء.

التنظيمات اŸتعلقة بتقاطع الطرق والتجاوز
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسص مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسص(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

زرواطي ‘ زيارة عمل
إا ¤ا÷لفة واŸسسيلة

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسص(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

ت- -ق- -وم وزي- -رة ال- -ب- -ي- -ئ- -ة وال- -ط- -اق- -ات
اŸت- -ج- -ددة ف- -اط -م -ة ال -زه -راء زرواط -ي،
يومي  5و 6فيفري ا÷اري ،بزيارة عمل
وت -ف -ق -د إا ¤ولي -ت -ي ا÷ل -ف-ة واŸسس-ي-ل-ة،
ت -ق -ف خ -لل -ه -ا ع -ل -ى مشس -اري -ع وه -ي-اك-ل
القطاع.

سساحلي يÎأاسس ندوة و’ئية

لقاء جهؤي Ÿنتخبي
اأ’فÓن بع“ Úؤشسنت
لمÚ
يشس -رف ا أ
ال- - -ع- - -ام ÷ب- - -ه - -ة
ال-ت-ح-رير الوطني
ج- - - - -م - - - -ال ول - - - -د
عباسص ،على لقاء
ج -ه -وي Ÿن -ت-خ-ب-ي
اÛالسص الشسعبية
البلدية
وال- -ولئ -ي -ة ل -ك -ل
م - - - - - - - - - - - - - - - - -ن عÚ
“وشس- -نت ،ت- -ل- -مسس- -ان ،سس- -ع -ي -دة ،سس -ي -دي
ب -ل-ع-ب-اسص ،مسس-ت-غ-ا ،Âوه-ران ،وذلك ي-وم
السس-بت  3ف-ي-ف-ري ا÷اري ،ع-ل-ى السساعة
 10:30صس- -ب -اح -ا ،ب -ال -ق -اع -ة م -ت -ع -ددة
ال -ري -اضس -ات ب -ح -م-ام ب-وح-ج-ر ولي-ة عÚ
“وشسنت.

ي- -خ- -ت- -ت- -م وزي- -ر السس- -ك -ن وال -ع -م -ران
واŸدي -ن -ة ع -ب -د ال -وح -ي -د ط -م -ار ،ال-ي-وم
زيارته إا ¤ولية تلمسسان ،حيث يعاين
ويتفقد مشساريع القطاع.

جائزة وطنية للقراءة
والكتابة اإ’بداعية
لع-لم ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي
ي -نشس -ط وزي -ر ا إ
أاح - -م- -د ‚يب ﬁم- -د عسس- -اف ،م- -ؤو“را
صس- -ح- -ف -ي -ا ،غ -دا ،ع -ل -ى السس -اع -ة 10:00
صس -ب -اح -اÃ ،ق -ر سس -ف -ارة دول -ة ف-لسس-طÚ
بدا‹ ابراهيم.

ي -ت -ف -ق -د وزي -ر ال -ت -ك -وي -ن وال -ت -ع -ل -ي-م
اŸه- -ن- -يﬁ Úم- -د م- -ب- -ارك -ي ،رف -ق -ة وا‹
ال- -ع- -اصس- -م- -ة ع -ب -د ال -ق -ادر زوخ ،ورشس -ات
التكوين اŸتخصسصسة ‘ ترميم العمارات،
اليوم اÿميسص  1فيفري الداخل ،بداية
من السساعة  08:00صسباحا.

طمار يعاين مشساريع
السسكن بتلمسسان

اجتماع اللجنة اŸركزية
◊زب العمال
Œت- -م- -ع ال -ل -ج -ن -ة اŸرك -زي -ة ◊زب
ال - -ع - -م - -ال ‘ ،دورة ع - -ادي - -ة ،ي - -وم - -ي
ا÷معة والسسبت  2و 3فيفري ،2018
بزرالدة ،على السساعة  10:00صسباحا،
بديوان قرية الفنان Úبزرالدة.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ي- -ن- -ظ- -م ح- -زب
ال-ت-ح-الف الوطني
ا÷م-ه-وري ،ن-دوة
وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ك-اتب
ال - -ولئ - -ي - -ة ،ي- -وم
السس- -بت  3فيفري
ا÷اري ،اب- - -ت - -داء
من السساعة 10:00
صس- -ب- -اح- -ا ،ب- -اŸق- -ر
اŸرك- -زي ل -ل -ح -زب
بالعاصسمة.
لم Úالعام للحزب
الندوة ينشسطها ا أ
ب-ل-ق-اسس-م سس-اح-ل-ي ،ت-خصسصص لسس-ت-عراضص
حصس -ي -ل -ة نشس -اط -ات ا◊زب لسس-ن-ة 2017
وب- -رن -ام -ج سس -ن -ة  ،2018وك - -ذا م - -واق- -ف
ا◊زب م - -ن اŸسس - -ت - -ج - -دات ال - -وط - -ن- -ي- -ة
والدولية.

مؤؤ“ر وطني أاول ÷بهة العدالة

ت- -ع -ق -د ج -ب -ه -ة
العدالة والتنمية،
م-ؤو“ره-ا ال-وط-ن-ي
لول ،يوم السسبت
ا أ
 3فيفري ا÷اري،
ع- - -ل- - -ى السس- - -اع- - -ة
 09:30صسباحا،
ب- -اŸرك -ز ال -ع -ائ -ل -ي
لعمال مواد البناء
ب -زرال -دة ا÷زائ -ر
العاصسمة.

إ’ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـؤا تلفاكسس(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 ـؤدة

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

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسص(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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لتعزيز أŸباد’ت وتقوية ألششرأكة أ’قتصشادية ب Úألبلدين
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الرئيسض بوتفليقة يسصتقبل وزير اÿارجية البلجيكي
أسش-ت-ق-ب-ل رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة ،أمسس أ’ربعاء ،با÷زأئر ألعاصشمة ،نائب ألوزير
’ول وزير ألششؤوون أÿارجية ألبلجيكي ،ديدييه رأيندرز ،ألذي يقوم بزيارة عمل إأ ¤أ÷زأئر .وجرى
أ أ
أ’سش -ت -ق -ب -ال ب -حضش -ور وزي -ر ألشش -ؤوون أÿارج -ي -ة ،ع -ب-د أل-ق-ادر مسش-اه-ل.وك-ان وزي-ر ألشش-ؤوون أÿارج-ي-ة
ألبلجيكي قد حل أول أمسس ألثÓثاء با÷زأئر ‘ إأطار زيارة عمل تهدف إأ ¤تقييم ملفات ألتعاون ألثنائي،
وألنظر ‘ سشبل تعزيز أŸباد’ت وتقوية ألششرأكة أ’قتصشادية.كما يششمل برنامج هذه ألزيارة أيضشا،
’وضشاع ‘ منطقة ألسشاحل ،ليبيا،
’قليمية وألدولية ذأت أ’هتمام أŸششÎك ،سشيما أ أ
ألنظر ‘ أŸسشائل أ إ
’رهاب.
’وسشط ،ألفضشاء أŸتوسشطي إأضشافة إأ ¤أŸسشائل أŸتعلقة بالهجرة ومكافحة أ إ
ألششرق أ أ

تناو’ عديد أŸوأضشيع ذأت أ’هتمام أŸششÎك

أاويحيى يسصتقبل نائب الوزير األول وزير الشصؤوون اÿارجية البلجيكي
اسشتقبل الوزير اأ’ول ،أاحمد أاويحيى ،أامسس ،با÷زائر
العاصشمة ،نائب الوزير اأ’ول وزير الششؤوون اÿارجية
واأ’وروبية البلجيكي ،ديدييه رايندرز ،الذي يقوم بزيارة
عمل إا ¤ا÷زائر ،حسشب ما أافاد به بيان Ÿصشالح الوزير
اأ’ول.
وقد جرى اللقاء بحضشور وزير الششؤوون اÿارجية،
عبد القادر مسشاهل.
وك -ان اŸسش -ؤوول ال -ب -ل -ج-ي-ك-ي ق-د أاع-رب ل-دى ح-ل-ول-ه
با÷زائر يوم الثÓثاء عن رغبة بÓده ‘ تعزيز العÓقات
م -ع ا÷زائ -ر’ ،سش -ي-م-ا ‘ ›ال اŸشش-اورات السش-ي-اسش-ي-ة
والتعاون ا’قتصشادي ،مÈزا أان زيارته سشتسشمح له بتبادل

«وج -ه-ات ال-ن-ظ-ر ح-ول ع-دي-د اŸواضش-ي-ع ذات ا’ه-ت-م-ام

اŸششÎك سشيما مكافحة اإ’رهاب والتطرف واŸششاكل
اŸتعلقة بالهجرة وكذا الوضشع ‘ منطقة السشاحل وليبيا
وما‹ باإ’ضشافة إا ¤الششرق اأ’وسشط».
وعلى الصشعيد ا’قتصشادي ،ششدد رايندرز على رغبة
بلجيكا ‘ «تعزيز التعاون مع ا÷زائر سشيما ‘ ›ال
التجارة والنقل ،مع إامكانية –سش Úالوجهة السشياحية
نحو ا÷زائر من خÓل تكثيف النقل ا÷وي والبحري».
و‘ إاطار هذه الزيارة ،كانت للوزير البلجيكي جلسشة
ع- -م -ل ج -م -ع -ت -ه Ãسش -اه -ل ،ج -رت Ãق -ر وزارة الشش -ؤوون
اÿارجية وحضشرها أاعضشاء وفدي البلدين.

’مريكي
لبحث آأخر أŸسشتجدأت وتقييم ألتدأعيات ألتي أعقبت ألقرأر أ أ

مسصاهل يشصارك بالقاهرة ‘ الدورة غ Òالعادية Ûلسض ا÷امعة العربية حول القدسض
يشش- -ارك وزي -ر الشش -وؤون اÿارج -ي -ة
ع- -ب- -د ال- -ق -ادر مسش -اه -ل ‘ ،اج -ت -م -اع
›لسس ج -ام -ع -ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ع-ل-ى
اŸسشتوى الوزاري ‘ دورة غ Òعادية
تعقد بالقاهرة ،اليوم اÿميسس ،لبحث
اآخ-ر اŸسش-ت-ج-دات وت-ق-ي-يم التداعيات
التي اأعقبت القرار ا’أمريكي اŸتعلق
ب- - -ا’عÎاف ب- - -ال- - -ق - -دسس ع - -اصش - -م - -ة
’إسشرائيل ،حسشبما اأورده ا’أربعاء بيان

للوزارة .وياأتي هذا ا’جتماع الوزاري
الثا Êمن نوعه اıصشصس Ÿوضشوع
القدسس ،كما اأوضشح ذات اŸصشدر «بعد
اإع Ó-ن ال -ق -رار ا’أم -ري-ك-ي ال-ذي ل-ق-ي
رفضشا من قبل اÛتمع الدو‹ الذي
ع Èعن هذا الرفضس من خÓل القرار
ال -ذي ت -ب -ن -ت-ه ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة لÓ-أ·
اŸتحدة يوم  21ديسشم ÈاŸاضشي».
وك -ان اÛلسس ال -وزاري ا’سش -ت -ث-ن-ائ-ي

÷ام-ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ال-ذي حضش-ره
السش- -ي- -د ع- -ب- -د ال- -ق -ادر مسش -اه -ل ‘ 9
ديسشم« 2017Èقد اتخذ موقفا حازما
م -ن ال -ق-رار ا’أم-ري-ك-ي ال-ذي اع-تÈت-ه
ا÷زائ -ر ان -ت -ه -اك -ا صش -ارخ -ا ل -ق-رارات
›لسس ا’أم- -ن ول- -لشش- -رع -ي -ة ال -دول -ي -ة
وت- -ق- -ويضش- -ا ’إم- -ك- -ان- -ي- -ة ب- -عث مسش- -ار
السشÓم» ،كما اأكده بيان الوزارة

قال إأنه يتضشمن عدة إأصشÓحات

بدوي  :مشصروع قانون ا÷معيات سصيضصفي «ليونة « ‘ اإلجراءات
أاك-د وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئة
ال -ع-م-ران-ي-ة ن-ور ال-دي-ن ب-دوي ،أامسس اأ’رب-ع-اء ،ب-ا÷زائ-ر
ال- -ع- -اصش- -م- -ة ،أان مشش -روع ال -ق -ان -ون ال -عضش -وي اŸت -ع -ل -ق
با÷معيات يتضشمن عدة « إاصشÓحات « منها إاضشفاء «
ليونة « ‘ اإ’جراءات اŸتعلقة بإانششاء ا÷معيات من
خÓل تقليصس اأ’عضشاء اŸؤوسشسش Úوإالغاء بعضس الوثائق
اإ’داري -ة اŸك -ون -ة Ÿل-ف ت-أاسش-يسش-ه-ا .وق-ال ب-دوي خÓ-ل
تقدÁه عرضس حول النششاط ا÷معوي أامام نواب ÷نة
الششباب والرياضشة والنششاط ا÷معوي باÛلسس الششعبي
الوطني وبحضشور وزير العÓقات مع الŸÈان الطاهر
خاوة إان « مششروع القانون العضشوي اŸتعلق با÷معيات
يتضشمن جملة من اإ’صشÓحات والتي تتمحور أاسشاسشا ‘
إاضش -ف -اء ل -ي -ون -ة ف -ي -م -ا ي -خصس شش-روط وإاج-راءات إانشش-اء
ا÷معيات ،من خÓل تقليصس عدد اأ’عضشاء اŸؤوسشسشÚ
وإالغاء بعضس الوثائق اإ’دارية اŸكونة Ÿلف التصشريح
وك-ذا تسش-ه-ي-ل اإ’ج-راءات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ك-ي-ف-ي-ات ال-تصشريح
والÎخيصس بنششاط ا÷معيات عن طريق تقليصس أاجال
إاصشدار اŸسشتندات اإ’دارية كما يتضشمن هذا اŸششروع ـ
حسشب الوزير ـ « التأاكيد « على حق إانششاء ا÷معيات

وحرية نششاطها ‘ إاطار القوان Úإا¤
ج- - -انب «ت- - -رسش - -ي - -خ ›ا’ت نشش - -اط «
ا÷معيات التي ترتبط بالصشالح العام
’سش -ي -م -ا « اÛال الصش -ح-ي السش-ي-اح-ي
وا’جتماعي « ،باإ’ضشافة إا « ¤توسشيعها
إا› ¤ال ح - -ق - -وق اإ’نسش- -ان وت- -رق- -ي- -ة
اŸواطنة Ÿا له من أاهمية بالغة لدى
فعاليات اÛتمع اŸد .« Êوأاضشاف ‘
نفسس اإ’طار أان مششروع هذا القانون «
سشيؤوكد على اŸبادئ التي ’ Áكن أ’ي
ج -م-ع-ي-ة اŸسش-اسس ب-ه-ا أاو ﬂال-ف-ت-ه-ا «،
مششÒا إا ¤أان هذه اŸبادئ مرتبطة بالثوابت الوطنية
والقيم الدسشتورية وتنطبق على كل ا÷معيات مهما كان
شش -ك -ل -ه -ا وط -ب -ي -ع -ت-ه-ا « .وي-ك-رسس ال-ق-ان-ون حسشب ن-فسس
اŸسشؤوول «اŸبادئ الدÁقراطية « ‘ تسشي Òا÷معيات
و»م -ن -ع» ك -اف -ة أاشش -ك -ال ال -ت -م-ي-ي-ز ال-ت-ي “سس ب-ا◊ري-ات
اأ’سشاسشية ،ويحدد أايضشا «ا◊ا’ت ا◊صشرية» التي يتم
فيها «Œميد أاو تعليق أاو حل» نششاط ا÷معية .وÁكن
مششروع هذا القانون ا÷معيات من «‡ارسشة حق التظلم

فيما يخصس قرار رفضس تسشجيلها من
ط- -رف السش- -ل- -ط -ات اıتصش -ة « ك -م -ا «
يفسشح اÛال «للجمعيات « للبحث عن
مصشادر “ويل ذاتية “كنها من –قيق
أاهدافها وتنفيذ مششاريعها» وكذا فتح
اÛال إ’ق -ام -ة ت -وأام -ة ب Úا÷م -ع-ي-ات
ال-ت-ي ت-ت-ب-ن-ى أاه-داف-ا ‡اث-ل-ة وت-ع-مل ‘
›ال واح - -د  .ك - -م - -ا ذك - -ر ال- -وزي- -ر أان
مصش- -ا◊ه بصش- -دد ا’ن -ت -ه -اء م -ن إاع -داد
اŸششروع اŸتعلق بÎقية الدÁقراطية
ال-تشش-ارك-ي-ة ت-ط-ب-ي-ق-ا ل-ل-ت-داب Òا÷دي-دة
ل-ل-دسش-ت-ور وت-ن-ف-ي-ذا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات رئ-يسس ا÷مهورية بهدف
ت - - -ق - - -ريب اإ’دارة م - - -ن اŸواط - - -ن و»كسش - - -ر ا◊واج - - -ز
البÒوقراطية « وكذا تعزيز وترسشيخ العادات التششاركية «
العريقة» باÛتمع ا÷زائري ،مÈزا اÛتمع اŸدÊ
بكافة مكوناته Ãا فيها ا÷معيات التي هي الفئة اأ’و¤
«اŸع- -ن- -ي -ة ب -اŸشش -ارك -ة» .وكشش -ف أان ال -ع -دد اإ’ج -م -ا‹
للجمعيات الوطنية واÙلية اŸسشجلة بالوزارة يقدر بـ
 91.102جمعية.

ألوكالة ألوطنية لتثم Úموأرد أÙروقات

إاطÓق دراسصات لتقييم الطاقة غ Òالتقليدية و‘ عرضض البحر
أاطلقت الوكالة الوطنية لتثم Úموارد اÙروقات
(أالنفط) العديد من الدراسشات من أاجل تقييم طاقات
ا÷زائ -ر ‘ ع -رضس ال -ب -ح -ر وم-وارده-ا غ Òال-ت-ق-ل-ي-دي-ة،
حسشبما أاعلن رئيسس ›لسس ادارة الوكالة ارزقي حسشيني.
وأاك -د ح -وسش -ي -ن -ي خÓ-ل ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ان-ي-ة ل-ل-م-ن-ت-دى
ا÷زائ-ري اأ’م-ري-ك-ي ح-ول ال-ط-اق-ة اŸن-ع-ق-د ب-ه-يوسشÏ
قائ« Óإاننا بصشدد إاجراء سشت ( )6دراسشات من أاجل
–دي -د ب -دق -ة م -ا ل-دي-ن-ا م-ن ط-اق-ات ‘ ع-رضس ال-ب-ح-ر
واŸوارد غ Òالتقليدية».
وت -خصس ال -دراسش-ات ك-ل أاح-واضس الصش-ح-راء وج-م-ي-ع
الشش -واط -ئ ا÷زائ -ري -ة وت -رم -ي إا ¤ت -ق-ي-ي-م اح-ت-ي-اط-ات

ﬁروقات البلد بصشفة كلية.
و‘ تصشريح لوأاج على هامشس هذا اŸنتدى قال
حسش -ي -ن -ي إان ن -ت -ائ -ج ال -دراسش -ة اأ’و ¤ال -ت -ي ق -امت ب-ه-ا
سش- -ون- -اط -راك ‘ ح -وضس «اه -نت» مشش -ج -ع -ة وأاظ -ه -رت
اسشÎجاعا كبÒا للمحروقات بنسشبة أاعلى من اŸعدل
العاŸي .وأاضشاف «لدينا اسشÎجاع بقيمة  9مليار قدم
مكعب لكل بئر ‘ ح Úأان اŸعدل العاŸي يقدر بحوا‹
 6مليار قدم مكعب» ويتعلق اأ’مر بالتدفقات التجارية
القادرة على تغطية تكاليف اآ’بار وتوليد جباية خÓل
فÎة ا’سش- -ت- -غÓ- -ل .وت -ت -ج -اوز نسش -ب -ة ا’سشÎج -اع نسشب
الشش- -يسشت اأ’م- -ري- -ك- -ي ،ح- -يث ع -رف إان -ت -اج ال -غ -از غÒ

التقليدي قفزة جعلت الو’يات اŸتحدة –تل مكانة
مصشدر صشاف للغاز الطبيعي بعد أان كانت مسشتوردا
لسشنوات عديدة.
واعت Èذات اŸسشؤوول أان هاذين البئرين غ ÒكافيÚ
لتحديد ا’سشÎجاع بدقة ‘ باقي اأ’حواضس ومن ثمة
تأاتي ضشرورة اللجوء إا ¤هذه الدراسشات التقييمية.
و‘ عرضشه حول الوكالة أاوضشح حسشيني أان اسشتغÓل
هذا النوع من اÙروقات يتطلب اللجوء إا ¤الششركاء
اأ’ج -انب ال -ذي ي-ت-ح-ك-م-ون ‘ ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا واŸه-ارة.
وي -ت -ع -ل -ق اأ’م -ر ك -ذلك ب -ت-ق-اسش-م ال-ت-م-ويÓ-ت وت-ك-ال-ي-ف
ا’سشتثمار.

بوديسشة أمام أعضشاء ÷نة ألششؤوون أ’قتصشادية باÛلسس ألششعبي ألوطني

ضصرورة إادراج شصروط مطابقة اŸنتجات اŸسصتوردة ‘ قانون حماية اŸسصتهلك
شش -دد اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -ه -ي -ئ-ة ا÷زائ-ري-ة لÓ-ع-ت-م-اد
(أا÷Òاك) نور الدين بوديسشة ،أامسس ،على ضشرورة إادراج
ششروط ا’عتماد ومطابقة اŸنتجات اŸسشتوردة للمعايÒ
القانونية ‘ ششكل مواد قانونية ‘ مششروع تعديل قانون
حماية اŸسشتهلك وقمع الغشس ا÷اري مناقششته حاليا
باÛلسس الششعبي الوطني .وقال بوديسشة لدى تدخله
أام- -ام أاعضش- -اء ÷ن- -ة الشش- -ؤوون ا’ق -تصش -ادي -ة والصش -ن -اع -ة
والتجارة والتخطيط باÛلسس الششعبي الوطني ‘ إاطار
مناقششة مششروع القانون اŸعدل واŸتمم للقانون 03-09
اŸتعلق بحماية اŸسشتهلك وقمع الغشس ،برئاسشة فؤواد بن

مرابط ،إانه «’ Áكن أان يكون للقانون ا÷اري –ضشÒه
ال- -ف- -ع- -ال- -ي- -ة اŸرج- -وة ب -دون إادراج شش -روط اŸط -اب -ق -ة
وا’عتماد كمواد قانونية بغرضس حماية اŸسشتهلك وقمع
الغشس» .وأاضشاف بوديسشة أانه من الضشروري اسشتدراك
الفراغ القانو ‘ Êهذا النصس خصشوصشا ‘ ›ال ششروط
اŸطابقة وا’عتماد والذي يعود إا ¤سشنة  ،2009مششÒا
إا ¤أان مراقبة ششروط اŸطابقة للمواد والسشلع اŸسشوقة،
خصش -وصش -ا اŸسش -ت -وردة أام -ر ضش -روري وي-جب إادراج ه-ذه
الششروط ‘ قانون حماية اŸسشتهلك وقمع الغشس.
‘ هذا الصشدد ،ششدد بوديسشة على أان التأاكد من

مطابقة اŸنتجات والسشلع اŸسشتوردة للمعاي ÒاŸعمول
بها قبل تسشويقها يسشمح بحماية اŸسشتهلك وقمع الغشس،
مضشيفا أان هذا اإ’جراء سشيسشاهم أايضشا ‘ مضشاعفة
جهود إا‚از اıابر اŸطابقة على اŸسشتوى الوطني
Ÿعايرة اŸنتجات واŸواد اŸسشوقة ﬁليا للتأاكد من
اسشتجابتها للمعاي ÒواŸقاييسس ا÷زائرية .من جهته،
قال بن مرابط إان أاعضشاء اللجنة سشيواصشلون دراسشة
اقÎاح إادراج شش -روط م -ط -اب -ق -ة اŸن -ت-ج-ات اŸسش-ت-وردة
ل -ل -م -ع-اي Òال-ق-ان-ون-ي-ة ‘ مشش-روع ت-ع-دي-ل ق-ان-ون ح-م-اي-ة
اŸسشتهلك وقمع الغشس قبل عرضس القانون للتصشويت.

إأبرأم أتفاقية إأطار للتعاون ب Úوزأرة أ’تصشال ونظÒتها ألفلسشطينية ،كعوأن:

اإلعÓم سصÓح لفرضض قضصية األقصصى والدفاع عن حقوق شصعبها اŸشصروعة

ج -دد وزي -ر أ’تصش-ال ج-م-ال ك-ع-وأن
إألتزأم أ÷زأئر ششعبا وحكومة ‘ خدمة
أل-قضش-ي-ة أل-ف-لسشطينية ،باعتباره موقفا
نضش-ال-ي-ا م-ن أج-ل قضش-ي-ة وأح-دة ن-دأف-ع
’عÓم وأ’تصشال ما
عنها ،مؤوكدأ أن أ إ
يزأل أقوى سشÓح وسشلطة “تلكه دولة
فلسشط Úلفرضس ألقضشية وألدفاع عن
حقوق ششعبها أŸششروعة ،وتوعية ألرأي
أل-ع-ام أل-دو‹ ح-ول أŸم-ارسش-ات أل-بششعة
أل -ت -ي ت -رت -كب ي -وم -ي -ا ‘ ح -ق أشش -ق -ائ-ن-ا
بأارضشهم.

للتعاون التاريخي ب Úالبلدين وتتويج للعÓقة ما بÚ
الششعب Úالششقيق .Úكما ذكر بالتاريخ الطويل ‘ العÓقة
مع الششعب الفلسشطيني ع Èكل اÙطات التاريخية التي
مرت عليه والتي كانت بإاعÓن ياسشر عرفات ا’سشتقÓل
أامضشى ،أامسس ،وزير ا’تصشال جمال كعوان ،اتفاقية من ا÷زائر سشنة .1988
‘ هذا الششأان ،أابرز ‚يب ﬁمد عسشاف هدف هذه
إاطار للتعاون مع نظÒه اŸششرف العام على اإ’عÓم
الرسشمي الفلسشطيني Ãرتبة وزير أاحمد ‚يب ﬁمد ا’ت- -ف- -اق- -ي- -ة ‘ إايصش -ال ك -ل م -ا ي -ج -ري ع -ل -ى السش -اح -ة
الفلسشطينية إا ¤اأ’ششقاء ‘ ا÷زائر
عسش- -افÃ ،ق- -ر ال -وك -ال -ة ا÷زائ -ري -ة
من اŸصشدر اŸباششر وهو اإ’عÓم
Óنباء ،و‘ هذا الصشدد أاعرب الوزير
لأ
ع-ن سش-ع-ادت-ه ل-ت-وق-ي-ع ه-ذه ا’ت-ف-اق-ية ﬁمد عسصاف :حريصصون على الرسشمي الفلسشطيني ،اŸتواجد ‘
قائ »:Óأانا على وعي Ãدى إالتزام إايصصال أاخبار فلسصط Úلكل ك-ل اÙاف-ظ-ات ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة‘ ،
القدسس التي هي عنوان معركتهم
ب Ó-دي ا÷زائ -ر ‘ خ -دم -ة ال -قضش -ي-ة
ال -ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ’ ،م-ن ب-اب ال-تضش-ام-ن بيت جزائري من مصصادرها وال-ه-ج-م-ة اإ’سش-رائ-ي-ل-ي-ة اأ’م-ري-ك-ي-ة
ع - -ل - -ى ه - -ذه اŸدي- -ن- -ة اŸق- -دسش- -ة
ولكن اعتبارا أان هذا موقف نضشا‹
وﬁاول- - -ة تصش- - -ف- - -ي- - -ة ال- - -قضش- - -ي - -ة
من أاجل قضشية واحدة نؤومن بها وندافع عنها كإاخواننا
الفلسشطينية من خÓل السشيطرة على القدسس يقابلها
وأاخواتنا ‘ فلسشط.»Ú
وأاضش -اف ك -ع -وان أان -ه م -ن خ Ó-ل ات-ف-اق-ي-ات ال-ت-ع-اون صش- -م- -ود ف- -لسش- -ط -ي -ن -ي غ Òمسش -ب -وق و–دي ل -ك -ل ه -ذه
اŸمضش- -اة وال- -ت- -ي ت- -خصس ك -ل وسش -ائ -ل اإ’ع Ó-م اŸرئ -ي اإ’ج - -راءات ا’سش- -رائ- -ل- -ي- -ة واأ’م- -ري- -ك- -ي- -ة م- -ت- -مسش- -كÚ
واŸسشموع واŸكتوب ،وما ” إامضشاؤوه على اŸسشتوى بفلسشطينيتها وعروبتها وإاسشÓميتهما ومسشيحيتها.
وأاكد حرصس القيادة الفلسشطينية على إايصشال ،أاخبار
ا◊كومي ،فإانه على ثقة با◊جم اŸسشتقبلي كما وكيفا
لعÓقة التعاون ب Úالبلدين الششقيق .Úمششيدا با÷هود الششعب الفلسشطيني إا ¤كل بيت جزائري من مصشادرها
اŸتواصشلة وجهود الششعب الفلسشطيني اأ’بي ‘ مواجهة م -ن خ Ó-ل ه -ذه ا’ت -ف -اق -ي -ة وال -ع-كسس صش-ح-ي-ح ،م-ن-وه-ا
باحÎافية ومهنية اإ’عÓم ا÷زائري.
التحديات والدفاع عن مقدسشاته وحقوقه الوطنية.
باŸقابل ،أاششاد اŸششرف العام على اإ’عÓم الرسشمي
‘ ه -ذا السش -ي -اق ،اسش -تشش -ه-د وزي-ر ا’تصش-ال ب-رسش-ال-ة
رئيسس ا÷مهورية للرئيسس الفلسشطيني ﬁمود عباسس ال -ف -لسش -ط -ي -ن -ي Ãوق -ف ا÷زائ -ر ال -ث -ابت م -ع ال -قضش -ي -ة
القائل فيها »:إاننا ‚دد لكم مسشاندتنا وتضشامننا مع الفلسشطينية ونضشال الششعب الفلسشطيني الصشامد ‘ وجه
الششعب الفلسشطيني وقيادته ،ونؤوكد مواصشلة دعم نضشال ال-ه-م-ج-ي-ة الصش-ه-ي-ون-ي-ة م-ن أاج-ل ح-ري-ت-ه واسش-ت-قÓ-له من
الششعب الفلسشطيني و“كينه من ‡ارسشة حقوقه الثابتة القدسس أاو ¤القبلت Úوثا ÊاŸسشجدين وثالث ا◊رمÚ
وإاقامة دولته اŸسشتقلة على أارضشه وعاصشمتها القدسس» .الشش- -ري- -ف ،ÚواŸت- -ط -ل -ع اإ ¤م -واق -ف أاشش -ق -ائ -ه ال -ع -رب
م- -ن ج -ه -ت -ه ،اع -ت ÈاŸشش -رف ال -ع -ام ع -ل -ى اإ’ع Ó-م واŸسش -ل -م ÚواŸسش -ي -ح-ي Úأايضش-ا ،ال-داع-م Úل-ه ل-ت-ع-زي-ز
الرسشمي الفلسشطيني هذه ا’تفاقية والتي سشبقها توقيع صشموده ‘ وجه اآ’لة اإ’سشرائيلية اŸتغطرسشة ،قائ»:Ó
ثÓث اتفاقيات ،على مسشتوى التعاون ما ب Úالتلفزيون كنا دائما ‚د ا◊ضشن الدافئ والصشمود الﬁÓدود من
ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي وا÷زائ-ري وم-ا ب Úاإ’ذاع-ة ال-ف-لسش-ط-ينية قبل اأ’ششقاء ‘ ا÷زائر ،لكم رسشالة ششكر من الرئيسس
وا÷زائ -ري -ة ووك -ال -ة اأ’ن -ب -اء واŸع-ل-وم-ات ال-ف-لسش-ط-ن-ي-ة ﬁمود عباسس والقيادة الفلسشطينية إا ¤الرئيسس عبد
ال -رسش -م-ي-ة وف-اء ووك-ال-ة اأ’ن-ب-اء ا÷زائ-ري-ة ب-أان-ه-ا ‰وذج العزيز بوتفليقة وا◊كومة ا÷زائرية وششعبها».

سسهام بوعموشسة
تصسويرﬁ :مد أيت قاسسي

’نباء وألصشور
لتبادل خدمات أ أ

مذكرة تفاهم وتعاون ب Úوكالتي األنباء ا÷زائرية والفلسصطينية
وقعت وكالة اأ’نباء ا÷زائرية (واج) ووكالة اأ’نباء
واŸع- -ل -وم -ات ال -ف -لسش -ط -ي -ن -ي -ة (وف -ا) ،أامسس ،ب -ا÷زائ -ر
العاصشمة ،مذكرة تفاهم وتعاون ‘ ›ال تبادل خدمات
اأ’نباء والصشور ،وذلك ‘ إاطار تدعيم العÓقات القائمة
ب Úالبلدين ‘ قطاع اإ’عÓم.
و” ال- -ت- -وق -ي -ع ع -ل -ى اŸذك -رة Ãق -ر وك -ال -ة اأ’ن -ب -اء
ا÷زائرية ،من طرف مدير اإ’عÓم للوكالة بلدي فخر
الدين وعن ا÷انب الفلسشطيني ﬁمد الÈغوثي اŸدير
العام للقناة التلفزيونية «فلسشط Úمباششر» ،بحضشور وزير
اإ’ع Ó-م ال -ف -لسش -ط-ي-ن-ي ال-ذي ي-ق-وم ب-زي-ارة إا ¤ا÷زائ-ر
والسشف Òالفلسشطيني لؤوي عيسشى والوفد اŸرافق للوزير
وال- -ذي يضش- -م مسش -ؤوول Úع -ن ﬂت -ل -ف وسش -ائ -ل اإ’ع Ó-م
الفلسشطينية.

وتسشمح اŸذكرة اŸوقعة للطرف Úبـ»تبادل اأ’خبار
والصش -ور واŸع -ل -وم -ات الÓ-زم-ة ،ع Èال-وسش-ائ-ل ال-ت-ق-ن-ي-ة
اŸتاحة» إا ¤جانب «تبادل اÈÿات ‘ ›ال اأ’نباء
واŸعلومات».
وعلى هامشس مراسشم التوقيع ،قام الوزير الفلسشطيني
بجولة ıتلف مصشالح الوكالة أاين ع Èعن إاعجابه
بـ»تنظيم» ﬂتلف هذه اŸصشالح ،وكذا «تواجدها على
اŸسشتوى الوطني» ،مؤوكدا أاهمية «التعاون ب Úالوكالت،»Ú
ان-طÓ-ق-ا م-ن ال-رغ-ب-ة اŸششÎك-ة ‘ اŸسش-اه-م-ة ب-ت-ع-زي-ز
روابط الصشداقة والتعاون ب Úالبلدين.
ك -م-ا أاشش-اد ﬁم-د عسش-اف ،بـ»ال-ق-ف-زة ال-ن-وع-ي-ة ال-ت-ي
ح -ق -ق -ت -ه -ا وأاج ‘ ›ال ال -رق -م -ن -ة واإ’ع Ó-م اŸت -ع -دد
الوسشائط».

ششعÓل أمام ÷نة ألÎبية باÛلسس ألششعبي ألوطني

نصصف اŸسصجل Úلدى «أانام»  ⁄يسصتفيدوا من أاي تكوين
كششف اŸدير العام للوكالة الوطنية للتششغيل،
ﬁمد طاهر ششعÓل ،أامسس ،با÷زائر العاصشمة،
أانه من ب ÚاŸليون و 142أالف اŸسشجل‘ Ú
ق -اع-دة ب-ي-ان-ات ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-تشش-غ-ي-ل 50
باŸائة منهم  ⁄يسشتفيدوا من أاي تكوين ،مقابل
 50باŸائة يحملون ششهادات وتكوينا ’ يتوافق
مع سشوق العمل.
ولدى اسشتضشافته أامام ÷نة الÎبية والتعليم
العا‹ والبحث العلمي والششؤوون الدينية للمجلسس
الشش -ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ‘ إاط-ار سش-لسش-ل-ة اسش-ت-م-اع-ه-ا

ل -ل -خÈاء ب -خصش -وصس مشش -روع ال -ق -ان-ون اÙدد
ل -ل -ق -واع -د اŸط -ب -ق-ة ‘ ›ال ال-ت-م-ه ،ÚاقÎح
شش-عÓ-ل «ال-ت-نسش-ي-ق م-ب-اشش-رة م-ع ه-يئات التكوين
وإاج -ب -اري -ة ت -وج -ي -ه ط-ال-ب-ي ال-ع-م-ل ،دون شش-رط
السشن» ،حسشب ما أافاد به بيان للمجلسس الششعبي
الوطني.
وأاششار ‘ ذات السشياق ،إا ¤ضشرورة تزويد
ه-ذه ال-ه-ي-ئ-ات ب-ق-ائ-م-ت-ي اŸه-ن اأ’ك Ìط-ل-ب-ا ‘
سشوق الششغل واŸهن« ‘ ،ظل حمÓت إاعÓمية
–سشيسشية تششرح وتوجه طالبي العمل».
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خÓل حفل حضشره أاعضشاء من ا◊كومة ووا‹ العاصشمة

اتصضا’ت ا÷زائر تطلق خدمة «أايدوم في »Èللتدفق العا‹ لألنÎنت
خمان :ا’سضتثمار ‘ مشضاريع اأ’لياف البصضرية بلغ  38مليار دينار
شش -ك -لت اÿدم -ة ا÷دي -دة ل -ل -ت -دف-ق
ال -ع -ا‹ ل Ó-نÎنت «ادوم ف -ي »Èخ -ط -وة
ه -ام -ة ‘ ق -ط -اع ا’تصش -ا’ت السش -ل -ك -ي -ة
والÓ-سش-ل-ك-ي-ة ،ب-ع-د أان أاط-ل-قت اتصشا’ت
ا÷زائر ،أاول أامسس ،اÿدمة ا÷ديدة
ع Èكامل الÎاب الوطني ،حيث نظم
’طÓق
’وراسشي إ
حفل رسشمي بفندق ا أ
اÿدم- - -ة ب - -حضش - -ور ع - -دد م - -ن أاعضش - -اء
ا◊ك-وم-ة ووا‹ ال-ع-اصش-م-ة وشش-خصش-ي-ات
وطنية.

جÓل بوطي
ت -ع -د اÿدم -ة خ -ط -ؤة ع -م Ó-ق -ة ‘ ›ال
اأ’نÎنت حسضب ع- -ادل خ -م -ان اŸدي -ر ال -ع -ام
’تصض- -ا’ت ا÷زائ- -ر ال- -ذي أاك- -د أان ت- -ؤصض -ي -ل
اأ’نÎنت إا ¤اŸؤاطن Úبلغ مسضتؤيات عالية
مع نهاية  ،2017حيث أاشضار إا ¤أانه يؤجد 2.2
مليؤن مشضÎك ‘ خدمة ا دي اسش ال» ،كما
” ربط  1589شضركة خاصضة و 1131مؤؤسضسضة
عمؤمية بشضبكة ا’نÎنت ‘ نفسش السضنة.
خ- -م- -ان ‘ ك- -ل- -م -ة أال -ق -اه -ا خ Ó-ل ا◊ف -ل
اإ’طÓق الرسضمي ÿدمة ايدوم في Èالذي
ن -ظ -م ب -ف-ن-دق اأ’وراسض-ي ،أاول امسش ،ب-حضض-ؤر
أاعضض - -اء ا◊ك - -ؤم - -ة م - -ن - -ه - -م وزي - -رة الÈي- -د
وا’تصض-ا’ت السض-ل-ك-ي-ة والÓ-سض-ل-ك-ي-ة وال-رقمية
إاÁان هدى فرعؤن ،وزير اأ’شضغال العمؤمية
عبد الغني زعÓن ،وزير ا’تصضال جمال كعؤان

ووا‹ ال -ع -اصض -م -ة أاف -اد أان اتصض -ا’ت ا÷زائ-ر
أاط-ل-قت اسض-ت-ث-م-ارات ب-ق-ي-مة  38م-ل-ي-ار دينار
جزائري لتؤسضيع العمل باأ’لياف البصضرية على
اŸسضتؤى الؤطني.
وأاكد عادل خمان أان ايدوم في Èتكنؤلؤجيا
ت - -ن - -درج ‘ إاط - -ار مشض- -روع إانÎنت اأ’ل- -ي- -اف
ال-بصض-ري-ة»ال-ذي ن-ح-ت-ف-ل ال-ي-ؤم ب-أاو ¤م-راحله
وهؤ اسضتثمار بقيمة  38مليار دينار جزائري،
مضضيفا أانه منذ إاطÓق هذا اŸشضروع أاقامت
اتصضا’ت ا÷زائر شضراكة دائمة مع اŸقاولÚ
الشضباب الذين كؤنتهم وأاطرتهم حؤل هندسضة
ال -بسض-ط اŸؤح-د لشض-ب-ك-ات اأ’ل-ي-اف ال-بصض-ري-ة
ذات التدفق العا‹ جدا إاضضافة إا ¤التحكم ‘
التكنؤلؤجيات ا◊ديثة.
أاوضضح خمان أان اتصضا’ت ا÷زائر وجهت
إاسضÎات-ي-ج-ي-ت-ه-ا ن-ح-ؤ بسض-ط ت-دري-ج-ي لشض-ب-ك-ة
اأ’ل -ي -اف ال-بصض-ري-ة ذات ال-ت-دف-ق ال-ع-ا‹ ال-ت-ي
تسضمح بتؤف Òسضرعة تصضل إا 100 ¤ميغابايت
‘ الثانية بالنسضبة للمنازل ،مشضÒا إا ¤أان هذه

العملية كاملة ومتناسضقة ،حيث سضيتم تزويد
ج -م -ي -ع اأ’ح -ي -اء ا÷دي -دة ب -إانÎنت اأ’ل -ي -اف
البصضرية أاما القدÁة فسضيتم عصضرنة شضبكات
تؤزيعها» ،مضضيفا أان هذه التكنؤلؤجيا سضتمسش
‘ اŸرحلة اأ’و 725 ¤بلدية ع 48 Èو’ية
وهؤ ما Áثل أاك Ìمن  1.5مليؤن سضكن سضيما
ب-اأ’ح-ي-اء السض-ك-ن-ي-ة ا÷دي-دة ال-ت-ي ” ب-ر›ة
ﬂط- -ط رب- -ط- -ه- -ا مسض- -ب- -ق -ا ‘ ت -نسض -ي -ق م -ع
السضلطات اÙلية.
وحسضب حصضيلة «اتصضا’ت ا÷زائر» فأانه
«” تسضجيل أازيد من  2.2مليؤن مشضÎك ‘
خدمات ا’نÎنت عا‹ التدفق «ا دي اسش ال»
إا ¤غاية  31ديسضم 2017 Èأاي بزيادة قدرت بـ
 374أال- -ف مشضÎك م- -ق- -ارن- -ة بسض- -ن- -ة ،2016
وأاشضارت معطيات اتصضا’ت ا÷زائر التي ”
عرضضها خÓل حفل إاطÓق اÿدمة ا÷ديدة
إا ¤أان «انÎنت ا÷يل الرابع للهاتف الثابت
عا‹ التدفق للهاتف الثابت الÓسضلكي بلغت
 134أالف زبؤن جديد سضنة  ،2017لينتقل بذلك
عدد اŸشضÎك ‘ Úهذه اÿدمة إا 919 ¤أالف
مشضÎك.
كما أان عدد مشضÎكي الهاتف الثابت يبلغ
 3.1مليؤن مشضÎك إا ¤غاية  31ديسضم2017 È
أاي  315أالف زبؤن جديد مقارنة بسضنة ،»2016
‘ ح Úب- - -ل- - -غت شض- - -دة ا’نÎنت اŸؤج- - -ه- - -ة
للمؤؤسضسضات العمؤمية واÿاصضة بسضرعة تدفق
تÎاوح ما ب 2 Úميغابايت و 1جيغابايت.

سشف Òاليابان يششيد Ãسشتوى العÓقات ب Úطوكيو وا÷زائر

مفاوضضات جارية إ’نشضاء مصضنعي سضوزوكي ونيسضان

كشش- -ف السش- -ف Òال- -ي- -اب- -ا Êب- -ا÷زائ -ر
ماسشايا فوجي وارا ،أامسس ،أان مفاوضشات
ج- - -اري- - -ة ب Úا◊ك- - -وم - -ة ا÷زائ - -ري - -ة
’ن -ت-اج
’نشش -اء مصش -ن -ع Úإ
وال -ي -اب -ان -ي -ة إ
سش -ي -ارات ال-عÓ-م-ت Úسش-وزوك-ي ون-يسش-ان
ب- -ا÷زائ- -ر ‘ إاط -ار ت -ع -زي -ز ال -ت -ب -اد’ت
ا’قتصشادية والتجارية ‘ ،ح Úوصشف
ال- - -عÓ- - -ق- - -ات ب Úا÷زائ- - -ر وط - -وك - -ي - -و
ب-ال-ت-اري-خ-ي-ة وال-ق-وي-ة ،داعيا إا ¤مزيد
من التعاون ‘ ﬂتلف اÛا’ت.

جÓل بوطي
تصسوير :فوأز بوطارن

أاوضضح السضف Òماسضايا فؤجي وارا ،أامسش،
‘ تصضريح للصضحافة على هامشش ﬁاضضرة
أال-ق-اه-ا ب-ج-ام-ع-ة ا÷زائ-ر  03ب-ال-عاصضمة ،أان
الشضراكة ب Úا÷زائر واليابان قدÁة تعؤد إا¤
سض -ن-ؤات ا’سض-ت-قÓ-ل خ-اصض-ة م-ا ي-ت-ع-ل-ق م-ن-ه-ا
بالصضناعات البيÎوكيميائية ،مÈزا أان حجم
التباد’ت التجارية وا’قتصضادية ب Úالبلدين
سضجل منحى تصضاعديا ‘ ظل سضعي ا÷زائر
لتنؤيع ›ا’ت ا’سضتثمار.
وكشضف السضف Òاليابا Êعن إاطÓق مشضاريع
الشض- -راك- -ة ‘ ›ال صض- -ن -اع -ة السض -ي -ارات بÚ
البلدين مسضتقب ،ÓمشضÒا إا ¤وجؤد اتصضا’ت
م-ت-ق-دم-ة لشض-رك-ت-ي سض-ؤزوك-ي ون-يسض-ان لÎكيب
السض - -ي - -ارات ‘ ا÷زائ - -ر ،م- -ؤؤك- -دا مسض- -اع- -ي
الشض - -رك - -ت Úوم - -ؤؤسضسض - -ات أاخ - -رى م - -ه- -ت- -م- -ة
با’سضتثمار ‘ ا÷زائر ‘ ،ح Úقال أان هناك
–ديات كبÒة تعيق ا’سضتثمار با÷زائر على
غرار قاعدة .49 / 51

وفيما يتعلق Ãسضتؤى
ال -ع Ó-ق-ات ا’ق-تصض-ادي-ة
أاشضار السضف Òماسضايا إا¤
أان - -ه ي- -ؤج- -د ح- -ؤا‹ 20
شضركة يابانية با÷زائر
ت - - -نشض - - -ط ‘ ع - - -دي - - -د
ال- -ق- -ط- -اع -ات وخ -اصض -ة
اÙروق -ات م -ن خÓ-ل
إاق -ام -ة مشض -اري -ع ه -ام -ة
أاب-رزه-ا وح-دات ت-ك-ري-ر
ال- - - -بÎول وت - - -ط - - -ؤي - - -ر
اŸنشض -آات ال -ك-ه-رب-ائ-ي-ة،
و‘ نفسش السضياق قال أان من ب Úأاولؤيات
اليابان تعزيز ›ال الشضراكة مع ا÷زائر إا¤
مسض- -ت- -ؤي- -ات ع- -ل- -ي- -ا ت- -ع -كسش إارادة ال -ب -ل -دي -ن
السضياسضية.
و‘ هذا الصضدد ذكر الدبلؤماسضي الياباÊ
أان هناك فرصضا عديدة Áكن التعاون فيها بÚ
ال -ط -رف Úت-ت-ؤق-ف حسض-ب-ه ع-ل-ى اسض-ت-ع-دادات
شضركات بلده بالتؤجه نحؤ ا÷زائر ،لكن ‘
مقابل ذلك تبقى اأ’مؤر غ Òواضضحة بالنسضبة
ل- - -ن - -ظ - -رة ا’ق - -تصض - -ادي ،Úح - -يث أان ف - -رصش
ا’سض- -ت- -ث- -م- -ار ت -ب -ق -ى غ Òواضض -ح -ة ‘ ›ال
الصضناعة والسضياحة التي هي قطاعات بحاجة
إا ¤تعاون أاك.È
‘ سضياق ذي صضلة ذكر أان ا’سضتقرار الذي
تعرفه ا÷زائر مؤؤخرا يحفز على ا’سضتثمار
‘ ﬂتلف اÛا’ت ،مشضÒا إا ¤عؤدة العمال
الياباني Úبقاعدة إانتاج الغاز تقنتؤرين ،حيث
غادروا ‘ تلك الفÎة بعد العمل اإ’جرامي
اإ’رهابي ،لكن بعد عؤدة اأ’مؤر إا› ¤اريها
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ع -اد ال -ع -م -ال وه-م ‘ وضض-ع
م - -ري - -ح م - -ا ي - -ؤؤشض - -ر ع - -ل- -ى
ا’سضتقرار الفعلي للمنطقة.
كما دعا السضف ÒالياباÊ
إا ¤رفع مسضتؤى التعاون ‘
اÛال ال -ع -ل -م -ي سض -ي -م-ا م-ا
ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ب-حث ال-ع-ل-مي بÚ
اŸؤؤسضسض - - -ات ا÷ام - - -ع- - -ي- - -ة
وال-ع-ل-م-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رار تبادل
ال -زي -ارات ال -ع -ل -م -ي -ة وم -ن -ح
ال-ط-ل-ب-ة ا÷ام-ع-ي ،Úرغم أان
ه -ن -اك ت -ع-اون-ا م-ل-ح-ؤظ-ا ‘
السضنؤات اأ’خÒة ،نظرا لتقارب البلدين ‘
إاط -ار ا◊ؤار وال -ت -نسض -ي-ق ال-دائ-م ب Úا÷زائ-ر
وطؤكيؤ ‘ ﬂتلف اÛا’ت.
ك -م -ا ت -ط -رق سض -ف Òال -ي-اب-ان ب-ا÷زائ-ر إا¤
اإ’صضÓحات التي قامت بها بÓده ‘ السضنؤات
اأ’خÒة ‘ قطاع الزراعة والسضياحة وأاكد أان
بÓده مسضتعدة لتبادل خÈتها مع ا÷زائر ‘
ه -ذه اÛا’ت ال -ت -ي ت -رج -ع ع -ل -ى ال -ب -ل-دي-ن
باسضتثمارات ناجحة ،وتتطلب أارضضية تعاون
شضاملة ‘ القريب.
وعلى الصضعيد الدو‹ ذكر السضف ÒالياباÊ
أان القضضية الفلسضطينية تؤاجه –ديا كبÒا ‘
اآ’ون -ة اأ’خÒة ،م -ؤؤك -دا ت -ط-اب-ق اŸؤق-ف بÚ
اليابان وا÷زائر حيال القضضية التي قد تعرف
تأازما أاك Ìخاصضة مع تغ Òالسضياسضة اÿارجية
اأ’مريكية ،مشضÒا إا ¤آان سضياسضة بÓده تهتم
ب -السض Ó-ح ا’ق -تصض -ادي وتضض -ع م-ن-ط-ق ا◊رب
جانبا ،مبديا تخؤفه من تأازم الؤضضع Ãنطقة
الشضرق اأ’وسضط ‘ السضنؤات القادمة.

’ لضضرب معنويات ا÷يشش..

نعيشش هذه ا’يام على وقع احتجاجات واضضرابات ‘ قطاعات حسضاسضة على رأاسضها الصضحة
والتعليم ‡ا أاثّر سضلبا على اÿدمات الطبية ‘ القطاع ا’ول وخلّف حالة من الذعر والÎقب ‘
الثا Êبعدما أاخذ شضبح سضنة بيضضاء ﬁتملة يؤؤرق اأ’ولياء والتÓميذ خاصضة أاولئك اŸقبلؤن على
امتحانات مصضÒية كالبكالؤريا.
ا◊ؤار وحده القادر على قلب اŸعادلة وتبديد كل السضيناريؤهات القا“ة كما أان ا÷لؤسش ا¤
الطاولة وا’سضتماع ا ¤اآ’خر وبالتؤازي تنؤير الرأاي العام ووضضعه ‘ صضؤرة ما يحدث Áكن قطع
الطريق أامام اÎŸبصض Úالذي يصضبؤن الزيت على النار من خÓل التحريضش اŸباشضر أاحيانا أاو بث
اŸغالطات وا’كاذيب أاحيانا أاخرى سضعيا لتؤظيف مطالب مهنية اجتماعية واسضتغÓلها لبث
الفؤضضى وا’نفÓت اأ’مني للضضغط وا’بتزاز أاو لتصضفية حسضابات شضخصضية ضضيقة ’ عÓقة لها ’
بروح التضضامن و’ بالؤقؤف ا ¤جانب (اŸظلؤم )Úكما يدعؤن ويؤهمؤن الرأاي العام عÈ
حسضاباتهم على مؤاقع التؤاصضل ا’جتماعي.
لقد وضضع البيان الذي اصضدرته وزارة الدفاع الؤطني أاول أامسش بخصضؤصش احتجاجات متقاعدي
اŸؤؤسضسضة حدا لللغط الذي رافقها حيث فصضل ب Úأاصضحاب ا◊ق واŸطالب اŸشضروعة التي
Áكنهم ا÷لؤسش ا ¤الطاولة وب Úمن أاخرجؤا من الباب الضضيق بسضبب قضضايا سضؤء سضÒة وسضلؤك
وب Úهذا وذاك فشضلت ﬁاولة تصضؤير ا÷يشش الؤطني الشضعبي على أانه مؤؤسضسضة تنكرت Ÿنتسضبيها
وأادارت ظ -ه -ره -ا ل -تضض -ح -ي -ات -ه -م وا’ه -م فشض -ل ﬁاو’ت بث ا’رت -ب-اك والشضك وسض-ط صض-ف-ؤف-ه-ا
وﬂططات –طيم معنؤيات أافرادها العالية بفضضل انتصضارات مشضهؤدة على ا’رهاب وفلؤله.

أم Úبلعمري

بن مرادي ‘ زيارة عمل إا ¤وهران اليوم

معاينة Œارب –ويل النفايات العضضوية واسضتخدام الطاقة الشضمسضية
يقوم وزير التجارةﬁ ،مد بن
م -راد ي ال -ي -وم اÿم-يسس ،ب-زي-ارة
ع -م -ل وت-ف-ق-د إا ¤و’ي-ة وه-ران،
يششرف خÓلها على معاينة سشوق
ا÷م - -ل - -ة ل - -ل - -خضش - -ر وال - -ف - -واك- -ه
ب - - -ال - - -ك - - -رم - - -ة ،مصش- - -ن- - -ع ا÷بسس
اŸت - -خصشصس بصش - -ن- -اع- -ة صش- -ف- -ائ- -ح
ا÷بسس اŸع-دة ل-ل-تصش-دي-ر ب-بلدية
ب -ن ف -ري -ح -ة ،م -ق -ر ال -ف-رع اÙل-ي
ل-لسش-ج-ل ال-ت-ج-اري ب-بلدية قديل،
’ضش- - -اف - -ة إا ¤ال - -ع - -دي - -د م - -ن
ب- - -ا إ
الوحدات الصشناعية والتجارية بالو’ية.

وهرأن :برأهمية مسسعودة
وحسضب ما أاوضضحه مدير اŸؤؤسضسضة العمؤمية
ل -تسض -ي Òسض -ؤق ا÷م -ل -ة ل -ل -خضض -ر وال-ف-ؤاك-ه وسض-ؤق
اŸؤاشض -ي وسض -ؤق السض -ي-ارات ،ع-ب-د ا◊ق ب-ؤسض-ع-ادة
قدور فإان سضؤق ا÷ملة للخضضر والفؤاكه ببلدية
الكرمة «جنؤب وهران» تدّعم مؤؤخرا Ãسضاحات
خضض- -راء ن- -زو’ ع- -ن- -د ط- -لب وا‹ وه- -ران م- -ؤل -ؤد
شضريفي ،كما ” ربط بعضش اŸرافق التابعة له على
غ- -رار اإ’دارة وغ- -رف -ة تÈي -د وك -ذا ح -م -ام صض -غÒ
ب -ال -ط -اق -ة الشض -مسض -ي -ة ك -ت -ج-رب-ة ‰ؤذج-ي-ة تسض-ع-ى
اŸؤؤسضسضة لتعميمها مسضتقب Óعلى ﬂتلف الهياكل
اأ’سضاسضية للسضؤق.
اعت Èبؤسضعادة قدور لـ»الشضعب» أان اسضتخدام
أان-ظ-م-ة ال-ط-اق-ة الشض-مسض-ي-ة ورغ-م ارت-ف-اع ت-كاليفها
م -ق -ارن -ة ب -ال -ك -ه -رب -اء ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة «اسض-ت-ث-م-ار ه-ام
يسضتهدف ا◊صضؤل على طاقة نظيفة ويخفضش من
ا’ع -ت-م-اد ع-ل-ى ال-ؤق-ؤد» م-ؤؤك-دا أان-ه يسض-ع-ى بشض-ك-ل

ضضرورة –سض Úآاليات توزيع مادة الشضع Òعلى اŸوالÚ

شض- -ك- -لت ال- -ظ- -روف اŸه -ن -ي -ة
وا’ج -ت -م -اع-ي-ة ل-ل-فÓ-حﬁ Úؤر
اج-ت-م-اع وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-تنمية
ال -ري -ف -ي -ة والصض -ي -د ع -ب-د ال-ق-ادر
ب- -ؤع- -زغ -ي م -ع أاعضض -اء اأ’م -ان -ة
العامة ل–Óاد الؤطني للفÓحÚ
ا÷زائري Úبحضضؤر أامينها العام
ﬁم -د ع -ل-ي-ؤي حسض-ب-م-ا أاف-اد ب-ه
بيان للؤزارة.

رجال أاعمال جزائريون يÈزون فرصش ا’سضتثمار
سسعاد بوعبوشش
يشش - -ارك رج - -ال أاع - -م - -ال ومسش- -ت- -ث- -م- -رون
م -ن-ت-ج-ون ج-زائ-ري-ون ‘ اŸن-ت-دى ا’ق-تصش-ادي
حول ششمال إافريقيا واŸنظم من قبل ا÷معية
’ورو م-ت-وسش-ط-ي-ة ،وال-ذي سشتجرى
ال-ع-رب-ي-ة ا أ
فعالياته يومي  06و 07فيفري  2018بغرفة
ال -ت-ج-ارة والصش-ن-اع-ة بÈل« ÚأاŸان-ي-ا» ،خ-اصش-ة
وأان ال -وك -ال -ة ال -وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ج-ارة اÿارج-ي-ة
«أا÷كسس» تششجع هذا النوع من التظاهرات Ÿا
–م- -ل- -ه م -ن ف -رصش -ة ل -ل -ت -ع -ري -ف ب -ال -ق -درات
واŸنتوجات الوطنية بهدف ترقية صشادراتنا
خارج اÙروقات.
يشضكل هذا اŸنتدى ا’قتصضادي الذي يحمل
شضعار «شضراكة من أاجل النمؤ» ،أارضضية للتفكÒ

وال -ت -ب -ادل ب Úاıتصض ،Úح-ؤل م-ؤضض-ؤع ت-ط-ؤي-ر
ا’سض-ت-ث-م-ار ‘ م-ن-ط-ق-ة شض-م-ال إاف-ري-ق-يا التي تعد
جسضرا فريدا لقارة مليئة بإامكانيات النمؤ ،بالنظر
Ÿا تتيحه من فرصش اسضتثمارية كبÒة و‡يزات
Óخر من الضضفة
ومؤؤشضرات اقتصضادية وتقدÁها ل آ
اأ’خرى ،وهؤ أامر مث ÒلÓهتمام بشضكل خاصش
للشضركات الصضغÒة واŸتؤسضطة اأ’Ÿانية ،سضؤاء ‘
إاط -ار ا’سض -ت -ث -م -ار اأ’ج -ن -ب -ي أاو م -ن خÓ-ل ع-ق-د
شضراكات ولعل هذه اأ’خÒة ما تهم ا÷زائر أاكÌ
بالنظر للعائدات التي سضتسضتفيد منها خاصضة ما
تعلق بنقل اÈÿة.
من اŸنتظر أان يجمع هذا اŸنتدى أاك Ìمن
‡ 200ثل للقطاع Úا’قتصضادي والسضياسضي من
أاŸانيا وشضمال إافريقيا ،كما سضيكّرسش للقطاعات
الرئيسضية ’قتصضاديات هذه اŸنطقة والتي تتعلق
‘ ›م-ل-ه-ا ب-الصض-ن-اع-ات ال-غ-ذائ-ي-ة ،وال-ك-ي-ميائية

مسضتمر على Œسضيد أافكار ومشضاريع
صض-دي-ق-ة ل-ل-ب-ي-ئ-ة ،ن-اهيك عن تدعيم
السضؤق بكافة اŸرافق الضضرورية ‘
إاشضارة منه إا ¤مشضروع جديد إ’‚از
حمام كب Òلفائدة الؤكÓء والفÓحÚ
القادم Úمن خارج الؤ’ية.
ومن اŸزمع أان يشضرف الؤزير
خÓل هذه الزيارة على إاطÓق أاول
Œربة ‰ؤذجية لتحؤيل النفايات
العضضؤية إا ¤سضماد طبيعي ،وذلك
على مسضتؤى مؤقع سضؤق السضيارات
القدÁة Ãحاذاة سضؤق ا÷ملة للخضضر والفؤاكه
حسضبما أاكده نفسش اŸسضؤؤول الذي أاشضار إا ¤أاّن
الÎكيبة اأ’سضاسضية ‘ هذه العملية سضتعتمد على
بقايا اÿضضر والفؤاكه وكذا النفايات اÿضضراء
القابلة للتحلل ،والتي تتأالف بشضكل رئيسضي من
ﬂل- -ف- -ات اŸسض- -ط- -ح -ات اÿضض -راءﬂ ،ل -ف -ات
اأ’شض -ج -ار والشض -جÒات واأ’سض -ي -ج -ة ال -ن -ب -ات -ي -ة،
ب- -اإ’ضض- -اف- -ة إاﬂ ¤ل- -ف -ات اأ’غ -ذي -ة اŸن -زل -ي -ة
والتجارية.
وهنا شضّدد بؤسضعادة قدور على ضضرورة أان
تسضاهم كل البلديات ‘ إا‚اح هذا اŸسضعى ،مع
الÎكيز على بلدية الكرمة ،التي حددها لتكؤن
اŸنطقة النمؤذج ،لعدة اعتبارات ،أاو’ أاّن السضؤق
يقع بإاقليمها كما أاّنها أاظهرت ضضعفا ‘ تسضيÒ
نفاياتها و’ زالت حسضبه تتخلصش من كميات
هامة من نفاياتها بطريقة فؤضضؤية على الرغم
من غلق اŸفرغة البلدية التي كادت أان –دث
كارثة بيئية لؤ’ –ؤيلها إا ¤مركز الردم التقني
◊اسضي بؤنيف حيز اÿدمة.

’مانة العامة ’–اد الفÓحÚ
بوعزغي يجتمع مع ا أ

اŸنتدى ا’قتصشادي حول ششمال إافريقيا بÈلÚ

وصض-ن-اع-ة السض-ي-ارات ،وال-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ات ا◊دي-ث-ة،
خاصضة وأان ا÷انب اأ’Ÿا Êأاثبت ‘ كث Òمن
اÙطات رغبته ‘ بناء شضراكة بّناءة ومثمرة مع
ا÷زائر وإاقامة مشضاريع مشضÎكة تعؤد بالفائدة
على البلدين ‘ إاطار قاعدة «رابح-رابح».
كما سضينظم على هامشش اŸنتدى ا’قتصضادي
حؤل شضمال إافريقيا لقاءات ثنائية ،والتي “كن
م-ن ا’ج-ت-م-اع ب-أاصض-ح-اب اŸشض-اري-ع وشض-خصض-ي-ات
سضياسضية واقتصضادية رفيعة اŸسضتؤى ،ويعؤل عليها
‘ رف - -ع دور ال - -ق - -ط - -اع اÿاصش ‘ ال - -ت - -ن- -م- -ي- -ة
ا’قتصضادية وفق سضياسضة ا’نفتاح ا’قتصضادي ‘
فتح اأ’سضؤاق أامام صضادراتهم من خÓل إايجاد
شضركاء جدد ،وتثم ÚخÈاتهم وإابرازها ،وتطؤير
شضبكة أاعمالهم وإارسضاء أاسضسش لشضراكات ﬁتملة
م -ع ن -ظ -رائ-ه-م اأ’Ÿان-ي ،Úو ’ ⁄ت-ؤف Òال-ت-م-ؤي-ل
الÓزم إ’قامة مشضروعات مشضÎكة ب Úالشضركاء

العدد
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اÙتمل.Ú
تتمثل اأ’هداف الرئيسضية للمنتدى ‘ تعبئة
رأاسش اŸال اÙلي وزيادة ا’سضتثمار اÿاصش من
أاŸانيا وإانشضاء منصضات شضخصضية للجهات الفاعلة
اŸع -ن -ي -ة ،ول -ذلك اŸن -ت-دى ه-ؤ ج-زء م-ن م-ب-ادرة
«ا’ت -ف -اق م -ع أاف -ري -ق -ي -ا» ال -ت -ي ق-دمت ال-رئ-اسض-ة
اأ’Ÿانية Ûمؤعة العشضرين ‘ ربيع عام ،2017
وتقدم معلؤمات عن التطؤرات والنتائج ا÷ديدة،
ومن اŸهم بصضفة خاصضة أان تشضرك بقؤة منطقة
شض-م-ال أاف-ري-ق-ي-ا ك-م-ن-ط-ق-ة مسض-ت-ق-ل-ة ،خ-اصضة وأان
العديد من بلدان شضمال أافريقيا اŸهتمة من بينها
ا÷زائر دخلت بالفعل ‘ شضراكات اسضتثمارية مع
أاŸانيا وغÒها من البلدان ،التي أاصضبحت اآ’ن
حية ومكثفة ،ما يجعل من اŸنتدى منصضة مهنية
ع-اŸي-ة ع-اب-رة ل-ل-ح-دود ل-ل-كشض-ف ع-ن اإ’م-ك-ان-ات
ا’سضتثمارية.

وأاشض- -ار ب -ؤع -زغ -ي خ Ó-ل ه -ذا
اللقاء الذي جرى ،أاول أامسشÃ ،قر
ال-ؤزارة إا ¤اأ’ه-م-ي-ة ال-ت-ي ي-ؤل-ي-ه-ا
ل -ل -ق-اءات ال-تشض-اور وال-ت-ب-ادل ح-ؤل
اŸسضائل اŸتعلقة بتنمية القطاع
ال-فÓ-ح-ي وب-ال-ظروف ا’جتماعية
واŸه -ن -ي-ة ل-ل-فÓ-ح Úحسضب ن-فسش
اŸصضدر.
ك -م -ا اسض -ت-ع-رضش ال-ؤزي-ر ج-ه-ؤد
ال- - -دول- - -ة ‘ ج- - -م- - -ي - -ع اÛا’ت
وباأ’خصش ‘ القطاع الفÓحي ،مشضÒا إا ¤دعم
اأ’نشض -ط -ة ال -ف Ó-ح -ي -ة ال -ذي أاك -د ع -ل -ي-ه رئ-يسش
ا÷م -ه-ؤري-ة م-ن-ذ ل-ق-ائ-ه ب-ال-فÓ-ح ‘ Úف-ي-ف-ري
 2009ببسضكرة.
وتطرق الطرفان إا ¤اأ’همية التي ينطؤي
عليها الغذاء ‘ ا◊فاظ على اأ’من وا’سضتقرار
وتقليصش الفاتؤرة الغذائية واŸسضاهمة ‘ النمؤ
ا’قتصضادي.
ك -م-ا ن-اقشش ا÷ان-ب-ان ب-عضش اŸسض-ائ-ل اآ’ن-ي-ة
ال -ه -ام-ة ’ سض-ي-م-ا م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ع-ق-ار ال-فÓ-ح-ي
وكيفية معا÷ة انشضغا’ت اŸتعامل Úبالقطاع
وك- -ذا سض Òب- -عضش ال- -ه- -ي- -ئ- -ات –ت ال- -ؤصض- -اي- -ة
كالصضندوق الؤطني للتعاضضد الفÓحي والغرفة
ال-ؤط-ن-ي-ة ل-ل-فÓ-ح-ة وال-ت-م-ؤيل الفÓحي اŸصضغر
ودفع اإ’تاوات اŸرتبطة بحق ا’نتفاع الدائم
ÓمÓك اÿاصضة للدولة من
باأ’راضضي التابعة ل أ
طرف الفÓح.Ú
وطرح ‘ هذا اللقاء أايضضا تشضجيع ا’سضتثمار
الفÓحي خاصضة ‘ ا÷نؤب وضضمان الظروف
اŸؤاتية لذلك من تؤف Òمياه السضقي والطاقة
واŸنشضآات القاعدية يضضيف البيان.
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أامن ولية ا÷زائر ينظم يوما دراسصيا حول العنف ضصد الشصباب

براشسدي :الطبيب شسريك ل Áكن السستغناء عنه ‘ اŸعادلة األمنية
دع- -ا م- -دي- -ر أام -ن ولي -ة ا÷زائ -ر م -راقب
الشص -رط -ة ن -ور ال-دي-ن ب-راشص-دي ،أامسش ،ل-دى
ت -رؤوسص -ه ي -وم -ا دراسص -ي -ا ح -ول «ال -ع -ن -ف ضص -د
الشص -ب -اب» ،ب -حضص -ور ب -رŸان -ي‡ ،Úث -ل Úع-ن
لسص-رة ال-ط-ب-ي-ة ،واÛت-م-ع اŸد Êوع-دد من
ا أ
لئمة ،إا ¤ضصرورة توحيد ا÷هود من أاجل
ا أ
ا◊د م- -ن ه- -ذه ال -ظ -اه -رة ب -ت -وضص -ي -ح سص -ب -ل
التحكم ‘ أا‰اطها وتقليصش أابعادها ◊ماية
لفراد ،مؤوكدا أان الطبيب يلعب دورا هاما
ا أ
لم-ن-ي-ة ب-اع-ت-ب-اره شص-ري-ك-ا
‘ ه -ذه اŸع -ادل-ة ا أ
هاما ل Áكن السصتغناء عنه.

آاسسيا مني
أاب -رز ب -راشص-دي ‘ ك-ل-م-ت-ه الف-ت-ت-اح-ي-ة ،ح-رصش
ال -ق -ي -ادة ع -ل -ى إاشص -راك اÛت -م -ع اŸد ‘ Êه-ذه
اŸعضصلة وعيا منها بالدور الهام الذي تقوم به ‘
إاطار ›ابهة العنف ‘ أاوسصاط الشصباب ،من خÓل
الرفع من درجة التوعية والوقاية ‘ اÛتمع عÈ
ﬂتلف األعمال ا÷وارية الكفيلة بالتحذير من
خطر اآلفات الناخرة للعقول.
‘ هذا السصياق ،كشصف براشصدي عن تسصجيل
مصصا◊ه ،حوا‹  110نشصاط أابواب مفتوحة وأايام
–سصيسصية ” من خÓلها توعية شصريحة هامة من
اÛت -م -ع وع -ل -ى رأاسص -ه -م ف -ئ -ة الشص -ب -اب م-ن أاج-ل
األخ -ط -ار ال -ت -ي –دق ب-ه-م وع-ل-ى رأاسص-ه-ا ت-ع-اط-ي
اıدرات ال -ظ -اه -رة ال-ت-ي ب-اتت ت-ه-دد الشص-ري-ح-ة
ب -إاحصص -اء مصص -ا◊ه خ Ó-ل السص -ن-ة اŸن-قضص-ي-ة لـ 84

مدمنا  64منهم حولوا إا ¤مراكز العÓج و” 27
التكفل النفسصي بهم.
وأاف -اد ب -راشص -دي ان -ه ” ت -ن -ظ -ي -م خÓ-ل ،2017
زيارات بيداغوجية و  274زيارة –سصيسصية لفائدة
اŸؤوسصسصات الÎبوية ‘ إاطار برامج توعوية من
ﬂت -ل -ف اآلف -ات ال -ت -ي ق -د ت-ؤوث-ر ع-ل-ى –صص-ي-ل-ه-م
العلمي وحياتهم الجتماعية.
وبلغة األرقام أاعطى براشصدي حصصيلة حول أاهم
القضصايا اŸسصجلة فيما يخصش الŒار باıدرات،
حيث ” حجز  153كلغ من القنب الهندي و13867
قرصش مهلوسش و 6800سصÓح أابيضش ﬁظور ” على
إاثرها تسصجيل  20470شصخصش ضصارع.

من جهته ،اسصتعرضش مدير الشصرطة القضصائية
مراقب الشصرطة على فراق ‘ مداخلته ﬂتلف
اŸراح -ل ال -ت -ي ع-رف-ه-ا األم-ن ال-وط-ن-ي مÈزا ج-ل
اإلمكانيات اŸتطورة التي باتت تعمل بها ﬂتلف
مصص- -ا◊ه- -ا ‘ إاط- -ار ›اب- -ه- -ة ﬂت -ل -ف ا÷رائ -م
وضصمان اسصتتباب األمن ‘ البÓد ونضصرة عصصرية
تتماشصى واألطر القانونية اŸعمول بها.
وكان اللقاء الذي جمع مابﬂ Úتلف أاطياف
اÛتمع ا÷زائري فرصصة لتحديد بعضش النقاط
ال-ك-ف-ي-ل-ة ب-ت-وع-ي-ة ه-ذه الشص-ري-ح-ة ال-ه-ام-ة من كافة
األخطار الجتماعية التي –دق بهم ،حيث أاعطى
باŸناسصبة الÈوفيسصور بلحاج رئيسش مصصلحة الطب
الشصرعي باŸسصتشصفى ا÷امعي مصصطفى باشصا ‘
مداخلته ﬂتلف العوامل التي تؤودي إا ¤تسصجيل
حوادث العنف وأابعادها اÿطÒة على اÛتمع،
مسصتشصهدا ببعضش األمثلة التي ” تسصجيلها داخل
اŸسصتشصفى مشصبها العنف اŸسصجل من طرف هذه
الفئة بالسصرطان باعتباره أان كل دول العا ⁄باتت
تعا Êمنه وليسش ا÷زائر فقط.
من جهته ،أاعطى الÈوفيسصور بن عثمان رئيسش
مصص -ل -ح -ة ع -ل -م ال -ن -فسش ق -راءة ع -ل -م-ي-ة ح-ول أاه-م
مسصببات هذا العنف لدى الشصخصش وطرق وسصبل
توخيه والحتياط منه ،بدوره أاوضصح ‡ثل جمعية
ندى عبد الرحمان عرعار خطورة الوضصع وأاهمية
رصش الصص -ف-وف م-ن أاج-ل م-ك-اف-ح-ة ه-ذه ال-ظ-اه-رة
وا◊د م - -ن اتسص - -اع رق - -ع - -ت- -ه- -ا أاك ‘ ÌاÛت- -م- -ع
ا÷زائري خاصصة بعد أان باتت تطال األطفال.

قطاع الصصيد البحري وتربية اŸائيات بولية بومرداسش

ب Úاألرقام والواقع ...مورد بحاجة إا ¤اسسÎاتيجية شساملة للنهوضض
كشص -ف ت -ق-ري-ر م-دي-ر الصص-ي-د
البحري وتربية اŸائيات لولية
بومرداسش شصريف قادري ،أامسش،
ب-ق-اع-ة اÙاضص-رات ل-ل-ولية عن
اسص- -ت- -م- -رار سص- -ي- -اسص- -ة ال- -ت Ó-عب
لحصص - - -ائ - - -ي - - -ات
لرق- - - -ام وا إ
ب- - - -ا أ
ال- -ن- -ظ- -ري- -ة ع -ن واق -ع ال -ق -ط -اع
وآاف -اق -ه اŸسص -ت -ق -ب-ل-ي-ة ‘ ،غ-ي-اب
تصصور متكامل عن سص Òالنشصاط
م- - -ن ح - -يث –دي - -ات ت - -رق - -ي - -ة
لن -ت -اج وت -وسص -ي -ع-ه إا ¤ت-رب-ي-ة
ا إ
اŸائ- - -ي- - -ات ‘ ا◊واج - -ز اŸائ - -ي - -ة
ومصص Òمشص - - -اري - - -ع ال - - -ق - - -ط - - -اع
ا◊يوية كتوسصيع ميناءي دلسش
وزم-وري وŒسص-ي-د أاسص-واق ال-ب-يع
ب -ا÷م -ل -ة ومسص-م-ك-ات ال-ت-ج-زئ-ة
اŸسصجلة منذ سصنوات.

بومرداسس :ز .كمال
 ⁄يشصر العرضش اŸقدم من طرف
م -دي -ر ال -ق -ط -اع إا ¤ا÷انب اŸه-ن-ي
والجتماعي ألزيد من  6آالف مهني
م -ا ب Úب -ح -ار وت -اج -ر ي -نشص -ط -ون ‘
ظروف مهنية أاقل ما يقال عنها أانها
قاسصية وكانت سصببا ‘ إاضصراب ليام
م - -ن أاج - -ل –سص Úشص- -روط ال- -ع- -م- -ل
ووضص- -ع -ي -ة اŸه -ن -يŒ Úاه مصص -ل -ح -ة
الضص - -رائب وال - -ت - -أام ÚوغÒه - -ا م- -ن
النشص-غ-الت اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-ع-ويضصات
ع- -ن فÎة ال- -راح- -ة ال- -ب- -ي- -ول- -وج- -ي -ة،

واسص -ت -م -رار ظ -اه -رة الع -ت -داء ع-ل-ى
الÌوة السص- -م- -ك- -ي- -ة ن -ت -ي -ج -ة الصص -ي -د
ال -عشص -وائ -ي واسص -ت -ع -م-ال شص-ب-اك غÒ
قانونية وŒاوزات أاخرى تهدد الÌوة
السص- -م- -ك- -ي -ة بسص -بب مشص -ك -ل ال -ب -ي -ئ -ة
واسصتمرار سصكب عشصرات األطنان من
النفايات الصصلبة والصصناعية.
Óرق- -ام
و‘ ق - -راءة –ل- -ي- -ل- -ي- -ة ل - -أ
اŸق -دم -ة ح -ول واق -ع ق-ط-اع الصص-ي-د
ال-ب-ح-ري ب-ولي-ة ب-وم-رداسش وب-رنامج
السص- - -ت - -ث - -م - -ار اÙل - -ي وŒسص - -ي - -د
اŸشص- - -اري- - -ع اŸسص- - -ج - -ل - -ة ‘ إاط - -ار
السصÎات -ي-ج-ي-ة ال-ت-ي ت-ب-ن-ت-ه-ا ال-وزارة
اŸم- -ت- -دة ح- -ت- -ى آاف -اق  ،2025ف -ق -د
Œم- -دت أاه -م اŸشص -اري -ع اŸقÎح -ة
ال -ت -ي –م-ل ط-اب-ع األول-وي-ة ‘ ن-ظ-ر
الصصيادين من أاهمها مشصروع توسصعة
وعصصرنة ميناء الصصيد بدلسش الذي
يشصتغل حاليا فوق طاقته القانونية
التي ل تتجاوز  90سصفينة ‘ ا◊وضش
اŸائ- -ي ل- -ك- -ن- -ه ال- -ي- -وم ت- -ت- -زاح -م ‘
مسصاحته التي ل تتعدى  4 ،6هكتار
 226سص-ف-ي-ن-ة مسص-ج-ل-ة ‘ غ-ي-اب ت-ام
لشصروط العمل ،نفسش األمر بالنسصبة
لسصوق بيع السصمك با÷ملة اŸسصجلة
لفائدة هذا اŸيناء سصنة  2014وكذا
مشص- -روع مسص- -ت- -ودع ل -ف -ائ -دة ‘Îﬁ
ترميم شصباك الصصيد ومسصمكة للبيع
بالتجزئة التي تبقى تÎدد ‘ تقارير
مديرية الصصيد البحري.
ن -فسش ال -وضص -ع -ي-ة ي-ع-يشص-ه-ا م-ي-ن-اء

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

زموري أايضصا كثا Êمرفأا هام ينشصط
ه -و اآلخ-ر ف-وق ط-اق-ت-ه ال-ق-ان-ون-ي-ة بـ
 228سصفينة ،وهو بحاجة إا ¤عملية
ت -وسص -ع -ة وت -ه -ي -ئ -ة شص -ام -ل -ة ب-دل م-ن
العمليات التجميلية اÿاصصة بعملية
تنقية ا◊وضش اŸاضصي من ظاهرة
الÎمل واألوحال «دراقاج» مع Œميد
مشص - -روع إا‚از مسص - -م - -ك - -ة ل - -ل- -ب- -ي- -ع
بالتجزئة ‘ ،ح Úل تزال مسصمكة
الكرمة اÛهزة بدون اسصتغÓل من
طرف الناشصط ،Úكما ل يزال ميناء
الصصيد والÎفيه لرأاسش جنات بحاجة
إا ¤ت -ه -ي -ئ -ة واسص -ت -ك -م -ال اŸشص -اري -ع
اŸقÎح- -ة ب- -ه- -ذه اŸؤوسصسص- -ة م- -ن -ه -ا
Œهيز مسصمكة البيع بالتجزئة التي
انتهت بها األشصغال.

تربية اŸائيات...
مشساريع طموحة تتأارجح
يشصكل نشصاط تربية اŸائيات ‘
ا◊واجز اŸائية واألقفاصش العائمة
أاهم ا◊لول البديلة التي اعتمدتها
الوصصاية لدعم قطاع الصصيد البحري
وم -واج -ه -ة أازم-ة ال-ت-ذب-ذب ‘ ك-م-ي-ة
اإلن- -ت- -اج وارت- -ف- -اع األسص- -ع- -ار ،ل -ه -ذا
أاختÒت بومرداسش كولية ‰وذجية
ع - -ن ط - -ري - -ق مشص - -روع»ال - -ك- -ل- -وسصÎ
ال- -ب- -ح- -ري» ب- -ال- -ت- -ع- -اون م -ع ال–اد
األوروب -ي واي -ط-ال-ي-ا ب-ال-ذات وه-دف-ه

ال- -ت- -ن -م -ي -ة اŸسص -ت -دام -ة ل Ó-ق -تصص -اد
البحري والسصاحلي وتربية منتجات
الصصيد البحري وتربية اŸائيات ،مع
–ديد بلدية زموري لتجسصيد هذا
اŸشصروع مسصتفيدة أايضصا من منطقة
نشص -اط -ات م -ت -خصصصص-ة ي-ت-م ا‚ازه-ا
حاليا بإاجما‹  46حصصة ” حسصب
م -داخ -ل -ة م -دي -ر ال -ق -ط-اع ت-وزي-ع 19
حصصة للمسصتثمرين بقيمة  2,6مليار
دي -ن-ار وت-خصص-يصش  15ق-ط-عة أاخرى
ل -ف -ائ -دة مشص -اري -ع ت -رب -ي -ة اŸائ -ي-ات
واألقفاصش العامة.
إاضص- -اف- -ة إا ¤ه- -ذا ت -دع -م نشص -اط
ت - -رب- -ي- -ة اŸائ- -ي- -ات بـ 28مشصروعا
اسصتثماريا بقيمة تصصورية تصصل إا¤
 20مليار دينار ،وبالتا‹ من اŸتوقع
–قيق كمية إانتاج نظرية تتعدى 15
أال -ف ط -ن و 573م-نصصب شص-غ-ل ،ل-كن
الواقع اليوم وطبيعة السص Òالبطيئة
ونسصبة مسصاهمة النشصاط ‘ اإلنتاج
حاليا التي تزيد عن  3باŸائة أاي
 159ط - -ن م - -ن ›م- -وع  5504طن
أان-ت-ج-ت-ه ب-وم-رداسش سص-ن-ة  2017رغم
دخول مزرعت Úقيد النشصاط ‘ كل
م -ن رأاسش ج -ن -ات وزم -وري Ãج-م-وع
حوا‹  2000طن سصنويا ،وكذا دخول
 79ح-وضص-ا م-ائ-ي-ا م-رح-ل-ة اإلن-تاج ل
يسص Òوف - -ق ه - -ذه اإلسصÎات - -ي - -ج - -ي- -ة
اŸع -ت -م -دة ال -ت -ي ت -ت -ط -لب ال-ت-ك-ام-ل
والحÎاف-ي-ة وال-واق-ع-ي-ة أايضص-ا ب-ع-يدا
عن األمنيات.
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بعد رفضش نقابات قطاعي الصصحة والÎبية اسصتئناف العمل موازاة مع ا◊وار

اŸرضسى والتÓميذ ﬁرومون من العÓج والدراسسة
م-ا ت-زال ا◊رك-ات الح-ت-ج-اجية تعصصف
ب-ق-ط-اع-ي الصص-ح-ة والÎب-ي-ة ،وب-غضش ال-نظر
ع -ن ال-ق-راءات أاو اÿل-ف-ي-ة السص-ي-اسص-ي-ة ال-ت-ي
–دثت ع- -ن -ه -ا ال -ط -ب -ق -ة السص -ي -اسص -ي -ة ،ف -إان
النتيجة واحدة اŸرضصى والتÓميذ يدفعون
ال - -ث - -م- -ن ‘ ،وقت ي- -رفضش ف- -ي- -ه اÙت- -ج- -ون
اسص -ت-ئ-ن-اف ال-ع-م-ل م-وازاة م-ع ا◊وار ا÷اري
بينهم وب Úالوصصاية ،هذا ما أاكدته وزيرة
الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ن-وري-ة ب-ن غÈيت ،ال-تي
ق-وب-ل ط-ل-ب-ه-ا م-ن أاج-ل اسص-ت-ئ-ن-اف العمل Ÿدة
أاسصبوع موازاة مع التفاوضش بالرفضش.

فريال بوشسوية
رغ -م أان الح -ت -ج -اج-ات واإلضص-راب-ات م-ك-ف-ول-ة
قانونا ،وحق ل Áكن بأاي ا◊ال من األحوال القفز
عليه ،إال أان الحتجاج عندما يكون ‘ قطاع بحجم
الصص -ح -ة والÎب -ي -ة ال -وط-ن-ي-ة ،ي-جب ع-ل-ى األق-ل أان
ي -راع -ي اŸريضش وال -ت -ل-م-ي-ذ ،إاذ م-ن غ ÒاŸع-ق-ول
حرمان اŸريضش من العÓج ،والتلميذ من الدراسصة
إا ¤غاية السصتجابة Ÿطالب ـ وان كانت شصرعية ‘
أاغلب األحيان ـ إال أانها تسصتلزم وقتا كبÒا ،كون
أاغ -ل -ب -ه -ا م -رت -ب -ط Ãراج-ع-ة ال-ق-وان ÚواŸراسص-ي-م
التنفيذية ،إاضصافة إا ¤انتظار –سصن الوضصع اŸا‹
عندما يتعلق األمر برفع األجور ومراجعة نظام
اŸنح ،لسصيما وأان ا◊وار مفتوح ومسصتمر.
كما أان بعضش اŸطالب قد تصصنف ‘ خانة
التعجيزية ،ليسش ألن القوان Úواضصحة فقط ،بل
تطبيقها لشصريحة دون أاخرى يعد إاجحافا ‘ حق
باقي شصرائح العمال ،األمر ينطبق على اÿدمة
اŸدنية التي ل تعني األطباء فقط وإا‰ا تشصمل

أاسص Ó-ك -ا أاخ -رى ،ورغ -م ذلك ط -ال -ب -وا ب -رف-ع ط-اب-ع
اإلجبارية الذي كرسش Ãوجب القانون ، 02/84
ورغم ذلك توصصلت الوزارة الوصصية و‡ثلو األطباء
اŸق- -ي- -م ‘ Úإاط -ار اŸف -اوضص -ات ،إا ¤ح -ل ي -ب -دو
معقول‡ ،ث ‘ Óتقليصش مدة اÿدمة بحوا‹ 50
باŸائة.
فيما يخصش قطاع الصصحة على سصبيل اŸثال” ،
ال -ت -ف -اوضش ح -ول ع -دة ن -ق -اط ف -ع Ó-وة ع -ل-ى م-دة
اÿدمة اŸدنية ” ،تأاكيد إاجراء اŸناوبة من قبل
ا÷ميع وعدم اقتصصارها على األطباء اŸقيم،Ú
كما تقرر اسصتفادتهم من اÿدمات الجتماعية،
وك -ذا إانشص -اء مسص -تشص -ف -ي -ات م -رج -ع -ي-ة ب-ال-ولي-ات،
و“ك -ي -ن -ه-م م-ن ك-ل وسص-ائ-ل ال-ع-م-ل وسص-ك-ن ،وع-دم
–ويلهم بأاي حال من األحوال ‘ عدم توفرها،
ف -ي -م -ا ي -ح -دد اŸرسص-وم ال-ذي ي-ح-م-ل رق-م 21/95
اŸؤورخ ‘ العام  1995نظام المتيازات ،والذي
يحدد نسصبة  150باŸائة كتعويضش شصهري ،وتعويضش
 50باŸائة عن اسصتعمال الكهرباء والغاز ،و 2000دج
تعويضصا عن السصكن ،باإلضصافة إا ¤السصتفادة من 6
أاشصهر عن كل سصنة ‘ الÎقية.
ورغم إاجراء  7لقاءات ‘ مسصار ا◊وار 3 ،منها
‘ إاطار اللجنة القطاعية ،إال أان الطلبة أابدوا
ام- -ت- -ع- -اضص- -ه- -م م- -ن إاشص- -راك ال -ن -ق -اب -ة ال -وط -ن -ي -ة
Óخصصائي ،Úمن قبل الوزارة التي قامت بذلك
ل أ
وفق ما أاكد اŸفتشش العام على مسصتواها عمر
برجوان ،انطÓقا من أان  90باŸائة من اŸطالب
اŸرف- -وع- -ة ت -خصش األط -ب -اء األخصص -ائ -ي ،Úورغ -م
اسصتياءهم إال أان الوزارة جددت “سصكها با◊وار،
ع -ل -ى أام -ل مشص-ارك-ت-ه-م ‘ ا÷لسص-ة اŸق-ررة ل-ن-ه-ار
اليوم.

ﬂتصصة ‘ التاريخ البحري والÎاث السصاحلي:

اإلعÓن رسسميا عن ميÓد جمعية «شسباك» بوهران
لربعاء ،رسصميا ،عن ميÓد
أاعلن ،أامسش ا أ
جمعية «شصباك» بوهران ،يÎأاسصها عميد
كلية الطب السصابق ﬂتاري ÿضصر ،رفقة
لسصاتذة ا÷امعب ÚواŸثقف.Ú
عدد من ا أ
ا÷معية ،بحسصب لوائحها التنظيمية وقانونها
لسص-اسص-ي ،ت-ه-دف إا ¤دراسص-ة ال-ت-اري-خ ال-ب-ح-ري
اأ
ا÷زائري وتعزيز قيم الÎاث السصاحلي الذي
ت -زخ -ر ب -ه ال -ب-اه-ي-ة وه-ران ،م-ن خÓ-ل تسص-ل-ي-ط
لح - - -داث
الضص- - - -وء ع- - - -ل- - - -ى أاه - - -م اŸواق - - -ع وا أ
والشصخصصيات الرمزية.
كما سصÒتكز عمل ا÷معية على توثيق الÎاث
لصص- -دارات اŸك- -ت- -وب -ة
ال- -ب- -ح- -ري م- -ن خÓ- -ل ا إ
واŸصص -ورة بـ»ف -ي -دي-وه-ات رق-م-ي-ة» ،واŸشص-ارك-ة
الفاعلة ‘ تنظيم ندوات وملتقيات ومؤو“رات
ﬁل -ي -ة ووط -ن -ي-ة ودول-ي-ة ح-ول م-واضص-ي-ع ت-ت-ع-ل-ق
ب- -السص- -اح- -ل ال- -ب- -ح -ري ،ن -اه -يك ع -ن اŸع -ارضش
الفوتوغرافية وأافÓم وثائقية حول معا ⁄التاريخ
ال-ب-ح-ري ال-ع-اŸي وال-ت-اري-خ ال-ب-ح-ري ا÷زائ-ري
على وجه اÿصصوصش.
وأاّكدت حرصصها على ا◊مÓت التحسصيسصية

والتوعية العامة حول الÎاث السصاحلي من خÓل
تنظيم رحÓت ميدانية واسصتطÓعية ،والسصعي
لداء مهّمة التنقيب عن وثائق أاو ﬂطوطات أاو
أ
شصواهد لها عÓقة باŸعارك البحرية وحطام
السص -ف -ن أاو ال -ك -وارث ال-ب-ح-ري-ة ،م-ع إاج-راء ج-رد
وإاحصصاء تقني وعلمي ◊طام السصفن العسصكرية
واŸدنية ‘ قاع البحر ع Èالشصريط البحري
ا÷زائري.
من جانبه أاّكد رئيسصها ،الÈوفيسصور ﬂتاري
ÿضصر أان الهدف من تأاسصيسش هذه ا÷معية هو
إاثراء اÛتمع اŸد Êبحقائق جديدة ل زالت
◊د اليوم دفينة مغيبة ،ناهيك عن تثم Úثقافة
الÎاث البحري كجزء أاسصاسصي من بناء تاريخ
ا÷زائ -ر ،إاضص -اف -ة إا ¤ح -م -اي -ة الÎاث ال-ب-ح-ري
ا÷زائ -ري ع -ام -ة وال-وه-را Êخ-اصص-ة م-ن خÓ-ل
إاحاطته بالدراسصات والبحوث العلمية حول واقع
لخ -رى ذات
ال- -ب- -ح- -ار وغÒه- -ا م- -ن اÛالت ا أ
العÓقة.

وهران :براهمية مسسعودة

طالبوا بتطبيق نظام التثبيت

سسائقو األجرة بخط سسيدي بلعباسض  -تلمسسان يحتجون

اŸدير العام للصصيد البحري من مسصتغا:Â

إانتاج قرابة  110أالف طن من األسسماك سسنة 2017
أاك--د اŸدي--ر ال--ع--ام ل--لصص-ي-د
ال---ب---ح--ري ب--وزارة ال--فÓ--ح--ة
وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصصيد
البحري ،طه حموشش ،أامسش،
Ãسص--ت-غ-ا Âأان إان-ت-اج ا÷زائ-ر
لسص----م----اك ب----ل---غ خÓ---ل
م----ن ا أ
السص--ن-ة اŸاضص-ي-ة  2017قرابة
 110أالف طن.
قال طه حموشش ،خÓل زيارة عمل
وت- -ف- -ق- -د ل- -ق- -ط- -اع الصص- -ي- -د ال -ب -ح -ري
Ãسص -ت-غ-ا Âت-دوم ي-وم ،Úأان «م-ت-وسص-ط
اإلنتاج الوطني من الصصيد التقليدي بلغ
 105أالف طن و 4500طن من تربية
اŸائيات».
وأابرز اŸسصؤوول أان «إانتاج األسصماك
‘ إاط- -ار نشص -اط -ات ت -رب -ي -ة اŸائ -ي -ات
تضصاعف خÓل سصنة واحدة من 200
طن خÓل  2016إا 4500 ¤طن خÓل
 2017ب- -اŸوازاة م- -ع ارت -ف -اع ق -درات
اإلنتاج خÓل ذات السصنة إا ¤نحو 25
أالف طن».
وأاوضصح أان هذا الرقم «اŸهم» ”
–قيقه ‘ مدة قصصÒة وهو ما يجعل
برنامج ا◊كومة Ÿضصاعفة اإلنتاج من
تربية اŸائيات ليصصل إا 100 ¤أالف طن
‚Óاز «خ Ó- -ل السص - -ن - -وات
ق- - -اب- - -ل ل - - -إ
اŸقبلة».

ودعا اŸدير العام للصصيد البحري
اŸسص -ت -ث-م-ري-ن إا ¤اسص-ت-غÓ-ل ال-ق-درات
ال- -ك- -بÒة ل- -ل- -ج- -زائ -ر ‘ ›ال ت -رب -ي -ة
اŸائيات سصواء ع Èالشصريط السصاحلي
أاو السصدود أاو اŸسصطحات اŸائية أاو
أاحواضش السصقي الفÓحي أاو ﬁطات
تصصفية اŸياه.
وأاوضص -ح ح -م -وشش أان ع -دد ط -ل-ب-ات
السص -ت -ث -م-ار تضص-اع-ف خÓ-ل السص-ن-وات
األخÒة ب -اŸوازاة م -ع ارت -ف -اع ق-درات
اإلنتاج للمشصاريع التي يتم إا‚ازها من
 600طن سصنويا لكل مشصروع إا2000 ¤
و 3000طن من السصمك لكل مشصروع ‘
الوقت الراهن.
وقام اŸدير العام للصصيد البحري
ب -ت -ف -ق -د اŸنشص -آات ال -ق -اع -دي-ة Ãي-ن-اء
الصصيد البحري لسصيدي ÿضصر ( 50كلم
شص-رق مسص-ت-غ-ا )Âك-اŸسص-م-ك-ة العصصرية
ال -ت -ي سص -ي -ت -م اسص-تÓ-م-ه-ا شص-ه-ر م-ارسش
اŸقبل وحظÒة خياطة شصباك الصصيد.
وتتضصمن الزيارة لقاء مع اŸهنيÚ
‘ إاط -ار ع -م-ل-ي-ة اإلعÓ-م وال-ت-حسص-يسش
اÿاصصة بتجديد هياكل الغرفة الولئية
للصصيد البحري وتربية اŸائيات وكذا
زيارة اŸنشصآات القاعدية Ãيناء الصصيد
والنزهة لصصÓمندر ومنطقة النشصاطات
اÿاصص- -ة بÎب- -ي- -ة اŸائ- -ي- -ات ب -ب -ل -دي -ة

اسصتيدية ( 20كلم غرب مسصتغا.)Â
للتذك ،Òبلغ إانتاج ولية مسصتغاÂ
من األسصماك خÓل العام اŸاضصي 10
آالف طن من السصمك األبيضش واألزرق
والقشصريات كما “ت اŸصصادقة خÓل
نفسش الفÎة على ثمانية مشصاريع لÎبية
اŸائ -ي-ات (ب-ل-ح ال-ب-ح-ر-ال-ق-ج-وج-ذئب
البحر) بإاسصتيدية وسصيدي ÿضصر بقدرة
إانتاج تقدر بـ  4آالف طن ‘ السصنة.

حصسة ا÷زائر من التونة
ا◊مراء  1300طن
سسنة 2018
أافاد اŸدير العام للصصيد البحري
ب -وزارة ال -فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة
والصص- -ي- -د ال- -ب- -ح- -ري ،ط -ه ح -م -وشش،
Ãسص- -ت -غ -ا ،Âأان حصص -ة ا÷زائ -ر م -ن
صصيد التونة ا◊مراء تبلغ خÓل هذه
السصنة  1300طن.
وق- - -ال ط - -ه ح - -م - -وشش إان حصص - -ة
ا÷زائر من التونة ا◊مراء تضصاعفت
بـ 10مرات من  130طن سصنة 2010
إا 1300 ¤طن سصنة .2018
وأاب- -رز أان ه -ذه ا◊صص -ة سصÎت -ف -ع

سصنة  2019لتصصل إا 1400 ¤طن وسصنة
 2020إا 1600 ¤طن ،لفتا إا ¤أان
حصصصش ا÷زائر من التونة ا◊مراء
لسصنتي  2016و 2017واŸقدرة بـ1460
طن ” اصصطيادها كاملة بأاسصطول
جزائري و–ت الراية الوطنية.
وأاكد اŸسصؤوول أان ا÷زائر طالبت
ب- -رف -ع حصص -ت -ه -ا م -ن سص -مك ال -ت -ون -ة
ا◊م -راء وب -إام -ك -ان -ي -ة إانشص -اء م-زارع
لتسصم Úهذا النوع من األسصماك وقد
–صص- -لت م- -ؤوخ- -را ع- -ل- -ى م- -واف- -ق- -ة
اŸنظمة الدولية للحفاظ على التونة
‘ اÙيط األطلسصي (األيكات).
وذك - -ر اŸدي - -ر ال - -ع - -ام ل- -لصص- -ي- -د
البحري ،أان عددا من اŸسصتثمرين
‘ ›ال تسص- -م Úال- -ت- -ون- -ة ا◊م- -راء
قاموا بتقد Ëدراسصات إلنشصاء هذه
اŸشصاريع (مزارع تسصم )Úوقد “ت
اŸصصادقة عليها على أامل أان تتجسصد
‘ اŸيدان خÓل هذه السصنة أاو ‘
السصنة اŸقبلة.
للتذك ،Òارتفع اıزون العاŸي
م- -ن ال- -ت- -ون- -ة ا◊م- -راء ‘ اÙي- -ط
األطلسصي من  13أالف طن سصنة 2015
إا 19 ¤أالف طن سصنة  2016وإا ¤أازيد
م- - -ن  23أال- -ف ط- -ن خÓ- -ل السص- -ن- -ة
اŸاضصية كما أاشص Òإاليه.

لجرة
طالب ،أامسش 68 ،سصائقا لسصيارات ا أ
ا÷م- -اع- -ي- -ة ال- -ن- -اشص- -ط- -ة ع Èخ -ط سص -ي -دي
ب -ل -ع -ب -اسش -ت -ل -مسص -ان وع“ Úوشص -نت خÓ-ل
وقفة احتجاجية نظمت أامام مقر مديرية
ال -ن -ق -ل ،ب -ت -ط-ب-ي-ق ن-ظ-ام ال-ت-ث-ب-يت ع Èك-ل
اÿط- -وط أاو ن- -ظ- -ام ال- -ت- -ن- -اوب ب Úج- -م- -ي -ع
اÿطوط .13
أاكد السصائقون اÙتجون أان اÿطوط األخرى
اŸتجهة شصرقا وجنوبا تشصهد نشصاطا أاك Èمقارنة
بخطي ع“ Úوشصنت وتلمسصان وهو ما انعكسش
سصلبا على نشصاطهم ومداخيلهم ،حيث أافاد الشصارف
عرجا‡ Êثل السصائق Úأان مشصكل اÿطوط قائم
منذ سصنة  ،2012إاذ تتوزع اÿطوط  13إا ¤ثÓث
›موعات تضصم اÛموعة األو ¤خطوط وهران،
العاصصمة ،شصلف ،مسصتغا Âوغليزان وهي اÿطوط
األك Ìنشص- -اط -ا ،ت -ل -ي -ه -ا اÛم -وع -ة ال -ث -ان -ي -ة م -ن
السصائق Úالعامل Úبخطوط البليدة ،تيارت سصعيدة،
م -عسص -ك -ر ،ا÷ل -ف -ة ،مشص -ري -ة ب -اإلضص -اف-ة إا ¤بشص-ار

وال -ب -يضش ،ل -ت -أات -ي اÛم -وع -ة األخÒة ل -لسص -ائ-قÚ
العامل ‘ Úخطي وليتي تلمسصان وع“ Úوشصنت
ف -ق -ط ،وه -ي اÛم -وع -ة األك Ìت -ه -م -يشص -ا حسصب
اŸتحدث بالنظر إا ¤ضصآالة اÿطوط واقتصصارها
على خط واحد تقريبا بالنظر إا ¤أان خط عÚ
“وشصنت ينشصط فقط ‘ الصصائفة ،األمر الذي دفع
بالسصائق ÚاÙتج ÚإاŒ ¤ديد مطالبهم القاضصية
بالتثبيت أاو معادلة اÿطوط.
و‘ رده على هذا اإلنشصغال أاكد مدير النقل
ب -وم -دي -ن ري-اضش أان اŸدي-ري-ة ت-ع-م-ل ع-ل-ى دراسص-ة
اŸشص -ك-ل وإاي-ج-اد ح-ل-ول ت-رضص-ي ج-م-ي-ع األط-راف،
وأاضصاف أان اإلشصكال ” الفصصل فيه السصنة اŸاضصية
عقب اجتماع موسصع وموافقة أاغلبية السصائق Úعلى
ق -رار ت-خ-ف-ي-ف الضص-غ-ط ع-ن ﬁط-ة ت-ل-مسص-ان ب-ع-د
–ويل  18سصيارة أاجرة إاﬁ ¤طة سصعيدة ووهران،
قبل أان يتم رفعه من جديد من قبل السصائق.Ú

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو
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ألخميسس  01فيفري  2018م
ألموأفق لـ  14جمادى أألولى  1439هـ

فيما خصصصس مبلغ هام لتجسصيد  22عملية قطاعية Ãعسصكر

رخصصة مالية بـ  2مليار دينار لتنفيذ برأمج ألبلديات ألتنموية سصنة 2018
رصص -دت أŸدي -ري -ة أل -ع -ام -ة ل -ل -م -ي -زأن -ي-ة
ب -وزأرة أŸال -ي -ة م -ب -ال -غ م -ال -ي -ة ه -ام-ة ضص-م-ن
عنوأن ألسصنة أŸالية  2018قدرت بـ  2مÓيÒ
ل‚از  22عملية تنموية
و 861مليون دينار إ
ق-ط-اع-ية و 2م-ل-ي-ارين و 300م-ل-ي-ون دينار
رخصص-ة م-ال-ي-ة ل-ت-ن-ف-ي-ذ مشص-اري-ع أıط-طات
ألتنموية ألبلدية إأضصافة إأ ¤مبلغ يزيد عن
 5م - -ل - -ي - -ار دج ﬂصصصس ل- -ق- -روضس أل- -دف- -ع
ل-ل-مشص-اري-ع أل-ق-ط-اع-ي-ة وأل-بلدية ومبلغ 594
لعادة تقييم عمليت ÚتنمويتÚ
مليون دج إ
ضصمن سصنة .2017

معسشكر :أام ا.Òÿسس
أسش -ت -ف -ادت ولي -ة م -عسش -ك -ر م -ن ه -ذه أل -رخصس
أŸالية حسشب مدير ألتخطيط وأل›Èة للولية،
ل‚از  22عملية قطاعية منها مششاريع ‘ قطاع
أŸوأرد أŸائية لتوسشيع ششبكة مياه ألششرب بـ 12
موقعا بالولية ،ومششاريع بتكلفة  539مليون دج
لصشالح قطاع ألÎبية وألتعليم من أجل تنفيذ 12
عملية ،إأضشافة Ÿششاريع وعمليات أخرى ‘ قطاع
ألغابات وأألششغال ألعمومية وألتكوين أŸهني زيادة
على مبالغ إلعادة تقييم  31عملية برخصشة مليار
و 378مليون دج منها مششاريع أسشتفاد منها قطاع
ألصشحة ،ويكون وأ‹ معسشكر ﬁمد لبقى “اششيا
مع أسشتÓم هذه أŸبالغ أŸالية قد دعا رؤوسشاء
ألبلديات إأ ¤جمع أقÎأحاتهم بناءً ع ¤أنششغالت

أŸوأطن Úوأحتياجات أقاليمهم ،وذلك وفق
منهجية عمل تسشمح Ãقاربة وجهات نظر
لدأرة وأŸنتخب ÚأÙلي Úكل Ÿا يضشمن
أإ
حسش----ن أل---تسش---ي Òوأل---ت---دب Òوأل---تصش---رف ‘
أŸي--زأن--ي-ات أŸرصش-ودة ،ح-يث ج-دد ﬁم-د
ل--ب--ق--ى دع--وت--ه ل--ل--م--ن-ت-خ-ب Úـ خÓ-ل ج-لسش-ة

لجتماع تنفيذي ـ ◊ششد أ÷هود وألحتكاك
باŸوأطن من أجل تبليغه بكافة أŸششاريع
ألتي تعود عليه باŸنفعة ،كل ذلك من أجل
إأقÓع تنموي متوأزن ومنهجية عمل ترتكز
لدأرة
لعÓ-----م لسش-----د ألشش----رخ ب Úأ إ
ع-----ل-----ى أ إ
وأŸنتخب وأŸوأطن.

ألشصرطة تدعو إأ ¤عدم أ’نسصياق ورأء أإ’ّدعاءأت أŸغرضصة
وتهديد قاضس Ãناسشبة تأادية مهامه.
ع -م -ل -ي-ة ت-وق-ي-ف أŸع-ن-ي ب-األم-ر “ت ‘ إأط-ار
قانو ‘ Êظل ما “ليه قوأن Úأ÷مهورية وأحÎأم
حقوق أإلنسشان ،كما أنه أسشتفاد من كافة أ◊قوق
أŸك- -ف- -ول- -ة ق- -ان- -ون -ا ،و” ت -ق -دÁه أم -ام أ÷ه -ات
أل -قضش-ائ-ي-ة أıتصش-ة صش-ب-ي-ح-ة أمسس أŸوأف-ق لـ31
جانفي  ‘ .2018هذأ أإلطأر ،تذكر أŸديرية

Óم- -ن أل- -وط- -ن- -ي ك- -اف- -ة أŸوأط- -نÚ
أل- -ع- -ام- -ة ل - -أ
لجتماعي ،إأ¤
ومسشتخدمي وسشائل ألتوأصشل أ إ
لدع- -اءأت أل -ت -ي يسش -ع -ى
ع- -دم ألنسش- -ي- -اق ورأء أ إ
مروجوها إأ ¤تغليط ألرأي ألعام وبث ألريبة
لغرأضس ششخصشية دون ألتأاكد من
لسشتعمالها أ
حقيقة هذه أ◊الت.

إأثر تلقي عناصصر ألفرقة معلومات جد مؤوكدة

توقيف مسصبوق Úقضصائيا يروجون أıدرأت بع Úوسصارة ‘ أ÷لفة
“ك -ن ،ن -ه -ار أمسس ،ع-ن-اصش-ر ف-رق-ة ألشش-رط-ة
ألقضشائية بأامن دأئرة ع Úوسشارة ششمال ولية
أ÷لفة ،من توقيف ثÓثة مششتبه فيهم تÎأوح
أعمارهم ب 22 Úو 32سشنة ،مسشبوق Úقضشائياً‘ ،
حالة تلبسس بحيازة كمية من ألكيف أŸعالج قصشد
ألÎويج ،ألعملية جاءت على إأثر تلقي عناصشر
أل-ف-رق-ةŸ ،ع-ل-وم-ات ج-د م-ؤوك-دة ،م-ف-اده-ا ق-ي-ام
لشش -خ -اصس بÎوي -ج أıدرأت
›م- -وع- -ة م- -ن أ أ
وأ◊بوب أŸهلوسشة Ãدينة ع Úوسشارة ،وأفاد
مصشدر ““ألششعب““ ،أنه ” ترصشد –ركات أŸششتبه
ف- -ي- -ه -م ،إأ ¤أن ” ت -وق -ي -ف -ه -م ‘ ح -ال -ة ت -ل -بسس

وبحوزتهم  86.11غرأما من ألكيف أŸعالج03 ،
أقرأصس مهلوسشة ،سشÓح أبيضس ﬁظور (خنجر)
وششفرة حديدية (كيتور) ،إأضشافًة إأ ¤مبلغ ما‹
قدره  4700دج Áثل عائدأت لبيع هذه أŸوأد،
كما “كنت ذأت أŸصشالح من توقيف مششتبه فيه
‘ أل -ع -ق -د أل -ث -الث م -ن ع -م -ره ‘ ح -ال-ة ت-ل-بسس،
لقÎأف -ه ف -ع -ل ألسش -رق -ة ب -اÿط -ف أل -ذي ط -ال
ﬁف -ظ -ة ي -دوي-ة –ت-وي ع-ل-ى م-ب-ل-غ م-ا‹ ق-دره
 7000دج ووثائق هوية خاصشة بإاحدى ألسشيدأت
ألتي كانت بصشدد أÿروج من مركز بريد عÚ
وسشارة إأل أن يقظة قوأت ألششرطة ألتي كانت ‘

ينحدرأن من غليزأن

دوري -ة روت-ي-ن-ي-ة ب-ال-ق-رب م-ن أŸك-ان م-ك-نت م-ن
ت -وق -ي -ف أ÷ا ‘ Êح -ال -ة ت -ل -بسس م -ع أسشÎج -اع
أŸسشروقات ،هذأ وكششف ذأت أŸصشدر ،أنه ”
تقد ،ËأŸششتبه فيهم أمام وكيل أ÷مهورية لدى
لج -رأءأت أŸث -ول
ﬁك -م -ة ع Úوسش -ارة ،وف -ق -ا إ
ألفوري ،ألذي أمر بإايدأع أŸششتبه فيهم ألثÓثة
لو ¤رهن أ◊بسس أŸؤوقت ،وإأدأنة
‘ ألقضشية أ أ
أŸششتبه فيه ‘ قضشية ألسشرقة باÿطف بسشنتي
ليدأع.
حبسشا نافذأ مع أ إ

ا÷لفة :موسشى بوغراب

“ك-ن ع-ن-اصش-ر ف-رق-ة ألشش-رط-ة أل-قضش-ائ-ية بأامن
دأئرة أقبو ألمن ولية بجاية ،أمسس أألول ،من وضشع
ح -د ÷م -ع-ي-ة أشش-رأر ق-امت بسش-رق-ة ورشش-ة ل-ل-ب-ن-اء،
حيث أسشتهدفت آألة هزأز خرسشانة وﬁرك آألة
رأفعة .وتتكون جمعية أألششرأر من ثÓثة أششخاصس،
ق-ام-وأ ب-ال-ت-خ-ط-ي-ط ل-ل-ق-ي-ام ب-عملية ألسشرقة بتوزيع
أألدوأر فيما بينهم ،حيث ” توقيف إأثن Úمنهم،
وه -م بصش -دد م -غ -ادرة م -دي -ن -ة أق -ب -و ب -إاŒاه ولي -ة
غليزأن ،ع Èحافلة نقل أŸسشافرين ألتي تششغل
خط بجاية غليزأن ،ويتعلق أألمر باŸدعوين ق.ب،
 31سشنة ،وب.ع 32 ،سشنة ،أŸقيمان بغليزأن.
أŸتهمان بعد تفتيششهما ع Ìبحوزة أألول على

لنÎبول
إأسصÎجاع  18مركبة فاخرة  12منها ﬁل بحث من قبل أ أ

مصصالح أأمن سصيدي بلعباسس تفكك شصبكة دولية
لتهريب ألسصيارأت ألفاخرة

فككت مصصالح أمن سصيدي بلعباسس شصبكة
دول- - -ي- - -ة ﬂتصص- - -ة ‘ ت - -ه - -ريب ألسص - -ي - -ارأت
أل - -ف - -اخ - -رة ،و“ك - -نت ع - -ل- -ى إأث- -ر ذلك م- -ن
إأسصÎجاع  18مركبة فاخرة 12 ،منها مبحوث
لنÎب -ول “ت
ع- -ن- -ه- -ا م- -ن ط- -رف شص -رط -ة أ أ
سص- -رق -ت -ه -ا م -ن ب -ل -دأن أوروب -ي -ة ع -ل -ى غ -رأر
فرنسصا ،أŸانيا إأيطاليا وإأسصبانيا.

بلعباسس :غنية ششعدو
أفاد رئيسس أألمن ألولئي أ÷ي ‹Óطاهوري
خÓل تنششيطه لندوة صشحفية أمسس بأان ألعملية
ج -اءت ب -ن -اءأ ع -ل -ى ت-ك-ث-ي-ف ق-وأت ألشش-رط-ة ب-أام-ن
أل-ولي-ة ألب-ح-اث-ه-ا و–ري-ات-ه-ا ل-ل-كشش-ف ع-ن خيوط
ألقضشية بعد قيام مكتب أألنÎبول ألتابع للمصشلحة
أل -ولئ -ي -ة ل -لشش -رط-ة أل-قضش-ائ-ي-ة ب-ع-م-ل-ي-ات م-رأق-ب-ة
وتنقيط لسشيارأت على مسشتوى أ◊وأجز أألمنية
ودع-مت ب-دوري-ات رأج-ل-ة وأخ-رى م-ت-ن-ق-ل-ة ب-ك-ام-ل

ألشصروع ‘ تطه Òألعقار ألصصناعي وألفÓحي من أ’نتهازيÃ Úعسصكر

أك - - - - -د م - - - - -دي - - - - -ر
ألصصناعة وأŸؤوسصسصات
ألصص-غÒة وأŸتوسصطة
ـ ب- -ال -ن -ي -اب -ة ـ ألسص -ي -د
ب - -وط - -ي - -ب - -ة ق- -ادة ‘
ح - -ديث لـ«ألشص- -عب““،
أن أل-ل-ج-ن-ة أل-ولئ-ي-ة
لÓسصتثمار ‘ متابعة
أŸشص - -اري - -ع أŸق - -رر أن
–تضص- -ن- -ه- -ا م- -ن -اط -ق
أل - -نشص - -اط وأŸن- -اط- -ق
ألصصناعية
أŸسص- - -ت - -ح - -دث - -ة عÈ
ترأب ولية معسصكر،
غ Òأن ع - -م - -ل ه- -ذه
أل- - -ل - -ج - -ن - -ة ـ ي - -ؤوك - -د
أŸسصؤوول  -أسصتوقفته
نسص -ب -ي -ا ع -م -ل -ي -ة ت -ط -ه Òأل-ع-ق-ار ألصص-ن-اع-ي
وألفÓحي تبعا لتوجيهات وأ‹ ألولية.

أحياء أŸدينة وألدوأئر أل 15ألتابعة للولية لتتمكن
أŸصشلحة من توقيف مركبات من عÓمات ﬂتلفة
غرأر audi – wolkswagen, passat,
 ،308 mini coper, Peugeotك -م-ا ”
توقيف سشائقيها وأقتيادهم أ ¤أŸقر أألمني من
أج-ل م-وأصش-ل-ة أل-ت-ح-ق-ي-ق .وأضش-اف أن أل-ت-حقيقات
إأسشتمرت أزيد من ششهرين قبل أن يتم ألتعرف على
أŸرك -ب -ات أŸسش -روق -ة م -ن أورب -ا وأل -ت-ي ب-ي-عت ‘
أ÷زأئر بوثائق مزورة بأاسشعار مغرية ÷ذب أنتباه
ألزبائن ألذين وقع بعضشهم ضشحية للعملية ،حيث ”
أسشÎج- -اع أŸرك- -ب -ات م -ن ع -دة ولي -ات ك -ب -ات -ن -ة،
سشطيف ،تيبازة ،بششار ،أ÷زأئر ،وهرأن ،بجاية،
تلمسشان وسشيدي بلعباسس.
يذكر أن مصشالح أمن ألولية عا÷ت أوأخر سشنة
 2013قضش-ي-ة م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ت-ف-ك-يك ششبكة ﬂتصشة ‘
ألتهريب ألدو‹ ألسشيارأت و“كنت على إأثرها من
توقيف  50ششخصشا متورطا ،بينهم موظفو إأدأرأت
عمومية ” من خÓلها أسشÎجاع  163مركبة فاخرة
من ﬂتلف أألنوأع ورأح ضشحيتها  69ششخصشا.

وأضش -اف ب -وط -ي -ب -ة ق -ادة ،أن ÷ن -ة ألسش -ت -ث-م-ار
شش -رعت م -ن -ذ أك -ت-وب-ر أŸاضش-ي ‘ ع-م-ل-ي-ة ت-ط-هÒ
ششاملة للعقار ألصشناعي ،أين ” حسشب أŸعطيات
أŸق -دم -ة م -ن ط -رف -ه ،إأل-غ-اء  4ق-رأرأت أسش-ت-فادة
وأسشÎج- -اع م- -ا مسش- -اح -ت -ه  1ه -ك-ت-ار م-ن أل-ع-ق-ار
ألصشناعي باŸنطقة ألصشناعية ÿصشيبية و–ويل
 19مسشتثمرأ إأ ¤ألعدألة قصشد فسشخ عقود ألمتياز
بسش- -بب ﬂال- -ف- -ة أŸسش- -ت- -ث- -م- -ري- -ن آلج -ال إأط Ó-ق
مششاريعهم وفق أŸدة أÙددة ‘ دفاتر ألششروط
إأضشافة إأ ¤تقد 3 Ëمسشتثمرين باÙمدية أمام
ألعدألة –ضشÒأ إلجرأء ألفسشخ بسشبب تأاخر إأطÓق
أŸششاريع Ÿدة تزيد عن ثÓث سشنوأت ،وهو نفسشه

ألسشبب ألكامن خلف إألغاء  15أسشتفادة من ألعقار
ألصشناعي با◊ضشÒة ألصشناعية أŸسشتحدثة بدأئرة
عقاز ،حيث سشمح ألقرأر باسشÎجاع  19هكتارأ من
ألعقار ألصشناعي.
أما ‘ ششأان عملية ألتطه Òألتي سشيخصس بها
أيضشا ألعقار ألفÓحي ،قال مدير ألفÓحة دل‹ بن
عودة لـ«ألششعب““ ،إأن ما مسشاحته  6425هكتار معني
بعملية ألتطه Òمن ألنتهازي ،Úحيث قدم ‘ ششأان
ه-ذه أألرأضش-ي أل-فÓ-ح-ي-ة أل-ف-ائضش-ة وأل-ت-ابعة غالبا
ألم Ó-ك أل -دول-ة ،ن-ح-و  2018م-ل-ف أسش-ت-فادة ،و”
توزيع  4976هكتار من أŸسشاحة ألسشابقة ألذكر
على مسشتثمرين ،منها ما تزيد مسشاحته عن 203
ه- -ك- -ت- -ار بـ  15ب- -ل -دي -ة ” فسش -خ ع -ق -ود أم -ت -ي -از
أŸسشتفيدين منها و 1294هكتار مسشاحة أألرأضشي
أل -ف Ó-ح -ي -ة أŸت -وف -رة أل-ت-ي شش-م-ل-ه-ا –ق-ي-ق ÷ن-ة
ألسش-ت-ث-م-ار ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع أŸصش-ال-ح ألفÓحية قبل
ألتحضش Òلتوزيعها.

لرضصية بقسصنطينة
أتهموأ ألبلدية بالتÓعب بقائمة منح ألقطع أ أ

سصكان حي ““ماز’““ بع Úعبيد يغلقون مقر ألبلدية

أعتصشم ،أمسس ،عششرأت ألسشكان حي رضشوأن
ﬁمد ألسشعيد ““مازل““ ببلدية ع Úعبيد بولية
قسش -ن -ط -ي -ن -ة ،أم-ام م-ق-ر أل-ب-ل-دي-ة أح-ت-ج-اج-ا ع-ل-ى
ألتÓعبات ألتي عرفتها قائمة  300مسشتفيد من
ألقطع أألرضشية أÿاصشة بالسشكن ألهشس ‘ توزيع
حصشصس أل -ق -ط -ع أألرضش -ي-ة ،ح-يث أك-د أÙت-ج-ون
ألذين خرجوأ منذ ألسشاعات أألو ¤من ألصشباح
وأغلقوأ مقر ألبلدية أن ألقائمة أ÷ديدة ألتي ”
أإلعÓن عنها أول أمسس ” ألتÓعب بها وإأدخال
أسشماء ومسشتفيدين ل عÓقة لهم باألمر ،رغم أن
ألقائمة أألو ¤كانت كافية وششملت كافة سشكان
أ◊ي ألذي يعرف حسشبهم معاناة بسشبب هششاششة
ألسشكنات سشيما ‘ ظل ألطبيعة ألقاسشية ألتي تتسشم
بها ألبلدية.
أ◊ركة ألحتجاجية ألتي جاءت على هامشس

إألغاء ألقائمة أألو ¤ألتي ” أإلعÓن عنها منذ
قرأبة أألسشبوع وألتي أسشتفاد منها  300موأطن من
حي مازل ألهشس ،ليتفاجأا ألسشكان صشباح ألثنÚ
ب- -ت- -غ- -ي Òأل- -ق- -ائ- -م- -ة ،أألم- -ر أل- -ذي أث- -ار سش- -خ- -ط
أŸسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن أل-ق-ائ-م-ة أألو ¤وق-رروأ أÿروج
للششارع وألحتجاج على ما أسشموه ألتÓعبا بأاسشماء
أŸسش-ت-ف-ي-دي-ن أل-ذي-ن ل-دي-ه-م أ◊ق ب-السش-تفادة من
أل -ق -ط -ع أألرضش -ي-ة أل-ت-ي ت-ع-ت Èب-ال-نسش-ب-ة ل-ه-م أ◊ل
ألوحيد للخروج من أزمة ألسشكن ألهشس وألنطÓق
‘ –سش Úأوضشاعهم وألبناء بطريقة تقيهم من
ألظروف أŸناخية ألقاسشية ،هذأ وقد أكد أحد
أÙتج““ Úللششعب““ أنهم لن يتنازلوأ عن حقهم ‘
أسشتفادة غ Òسشكان أ◊ي من ألقطع أألرضشية ولن
يسشمحوأ بأاي دخÓء آأخرين بالقائمة.

قسشنطينة :مفيدة طريفي

وسصط فرحة عارمة للمسصتفيدين

أمن بجاية يضصع حّدأ ÷معية أشصرأر ﬂتصصة ‘ ألسصرقات
علبة –توي على أقرأصس مهلوسشة من نوع «كيتيل»،
أما أŸششتبه فيه ألثالث أŸكنى ““ألروجي““ ،أŸقيم
بولية برج بوعريريج فهو ‘ حالة فرأر ،وبعد
ألتحريات أعÎفا بفعل ألسشرقة مقرين Ãعرفتهما
للضشحية ،حيث كانا يعمÓن عنده ولعدم تسشديد
أجورهما أتفقا مع أŸكنى «ألروجي» ألذي أحضشر
مركبته وتوجها نحو ورششة ألضشحية لي ،Óوأسشتولوأ
ع -ل-ى أŸسش-روق-ات ب-ع-ده-ا ق-ام-وأ ب-ب-ي-ع-ه-ا ب-السش-وق
أألسشبوعي بـ«بويزأن» بلدية أقبو مقابل مبلغ قدره
 24000دج وأقتسشموأ فيما بينهم أŸبلغ.
أŸششتبه فيهما أ‚ز ‘ حقهما ملفان جزأئيان،
أألول ألجل تكوين جمعية أششرأر وألسشرقة بالتعدد،

17557

إألغاء  15أسصتفادة من ألعقار ألصصناعي با◊ظÒة ألصصناعية لعقاز

أام ا.Òÿسس

س
حول توقيف أŸتورط ‘ قضصية إأهانة وتهديد قاض ٍ

““ألشصعب““  -على إأثر ما ” تدأوله ‘ إأحدى
صش-ف-ح-ات أل-ت-وأصش-ل ألج-ت-م-اعي““فايسشبوك““ ،حول
عملية توقيف أŸدعو ““ع.م““ ألقاطن ببلدية بئر
خادم ،أ÷زأئر ألعاصشمة ،من طرف قوأت ألششرطة،
Óمن ألوطني أن عملية
توضشح أŸديرية ألعامة ل أ
ألتوقيف جاءت تنفيذأ للتعليمات ألصشادرة عن وكيل
أ÷مهورية لدى ﬁكمة ألبليدة ،عن تهمة إأهانة

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

ألعدد
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مع توأفر ظر‘ ألليل وأسشتحضشار مركبة ،وألثاÊ
أ‚ز ضشد أŸدعو ق.ب ،ألجل حيازة وأسشتهÓك
أق -رأصس م -ه -ل -وسش -ة ،و” ت -ق -دÁه -م -ا أم -ام وك -ي -ل
أ÷م-ه-وري-ة ل-دى ﬁك-م-ة أق-ب-و أıتصس إأق-ل-ي-ميا،
وألذي بدوره أحالهما على قاضشي ألتحقيق ألذي
أصشدر ‘ حقهما أمر إأيدأع.

بجاية :بن النوي توهامي

فتح –قيق ‘ أسصباب ﬁاولة
فتاة أ’نتحار بوهرأن

أقدمت ،ليلة أول أمسس ،فتاة مرأهقة تبلغ من
ألعمر  16سشنة ،على ششرب كميات معتÈة من مادة
أألسش -ي -د ب -غ -رضس أإلن -ت -ح -ار ،وذلك ع -ل-ى مسش-ت-وى
منزلها ألعائلي ألوأقع بـ  1520مسشكن ‘ حي ألنور،
ششرق وهرأن ،أين قدمت لها أإلسشعافات أألولية
قبل أن يتم نقلها إأ ¤مصشلحة ألسشتعجالت ألطبية
Ãسشتششفى أول نوفم Èلتلقي ألعÓج ألÓزم مع
عملية غسشل أŸعدة ،فيما ” فتح –قيق Ÿعرفة
أسشباب إأقدأمها على هذأ ألفعل.

وهران :براهمية مسشعودة

وفاة طفل بعد سصقوطه
‘ صصهريج باŸدية
لقى ،عششية أمسس أألول ،طفل قاصشر حتفه بعد
سش -ق -وط -ه ‘ صش -ه -ري -ج ب -ح-ي ب-ات-ي ب-اŸدي-ة‡ ،ا
أسشتدعى أعوأن ألوحدة ألرئيسشية للحماية أŸدنية
للتدخل ‘ حدود ألسشاعة 15سشا و20د ألجل نقل
ألضش -ح -ي -ة (هـ.ب  03 -سش -ن-وأت) م-ن ج-نسس ذك-ر،
سشقط دأخل صشهريج ماء Ãنزله ألعائلي و” نقل
ج-ث-ت-ه م-ن ط-رف-ه-م و–وي-ل-ه-ا إأ ¤مصش-ل-ح-ة ح-فظ
أ÷ثث باŸسشتششفى أŸد ÊباŸدية.

اŸدية :ع.علياÊ

توزيع مفاتيح ألسصكن أ’جتماعي على 1190
أشصرفت ،أمسس ،ألسصلطات أÙلية لولية
ورڤ- -ل -ة ع -ل -ى ح -ف -ل ت -وزي -ع أول حصص -ة م -ن
صصيغة ألسصكن ألعمومي ألإيجاري وأŸتمثلة
‘  1190سصكن بحي أŸسصتقبل ‘ بلدية تڤرت
أل -ب -ع -ي-دة ب-ح-وأ‹  160ك -ل -م ع -ن ع-اصص-م-ة
ألولية ورقلة ،وذلك وسصط فرحة عارمة
للمسصتفيدين من هذه ألسصكنات.
‘ أجوأء ل توصشف أسشتلم عدد من أŸسشتفيدين
مفاتيح سشكناتهم وأعربوأ عن أسشتحسشانهم لهذه
أÿطوة ألتي من ششأانها حل مششكل ألسشكن ألذي
ظلوأ يتخبطون فيه لسشنوأت ،كما لقت ﬂططات
بناء هذه ألسشكنات ألرضشى من طرف ألوأ‹ عبد

‘ إأطار مكافحة أإلرهاب

أل -ق -ادر جÓ-وي أل-ذي أك-د ع-ل-ى أه-م-ي-ة ألع-ت-م-اد
عليها كنموذج ‘ إأ‚از مششاريع سشكنية أخرى.
يذكر ،أنه ووفقا Ÿصشادر ﬁلية سشيتم ألنطÓق
‘ تسش -ل -ي -م أŸف -ات -ي -ح ل -ل -مسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ألسش-ك-ن
ألعمومي أإليجاري ببلدية ع Úألبيضشاء هذأ ألسشبت
و‘ بلدية أ◊جÒة أألحد وكذأ ‘ بلدية ألنزلة
ألثن ،Úهذأ وŒدر أإلششارة أن هذه ألزيارة قد
شش -م-لت أيضش-ا م-ع-اي-ن-ة ألسش-ل-ط-ات أÙل-ي-ة Ûم-ع
مدرسشي ‘ أ◊ي ألسشكني أ÷ديد كما ” معاينة
موقع  82سشكنا ترقويا مدعما.

ورڤلة :إاÁان كا‘

إأثر شصكوى تقدم بها أحد أŸوأطنÚ

توقيف  03أشصخاصس تورطوأ ‘ سصرقة ﬁل Œاري باŸيلية
“كن عناصشر ألششرطة ألقضشائية بأامن دأئرة
أŸي -ل -ي -ة ،إأث -ر شش -ك -وى ت -ق-دم ب-ه-ا أح-د أŸوأط-نÚ
ب -خصش -وصس ت -ع-رضس ﬁل-ه أل-ت-ج-اري أÿاصس ب-ب-ي-ع
أŸوأد أل-غ-ذأئ-ي-ة ل-ف-ع-ل ألسش-رق-ة ط-ال م-ب-ل-غ-ا م-ال-يا
وبعضس ألسشلع أŸوجودة به ،وبعد تكثيفه عمليات
ألبحث وألتحري عن ألفاعل“ ،Úكنوأ من توقيف
 03أششخاصس بينهم قاصشر ،ويÎأوح سشنهم ب16 Ú
و 34سش -ن -ة ث -بت ت -ورط -ه -م ‘ ه -ذأ أل -ف-ع-ل ،وب-ع-د

أسشتكمال أإلجرأءأت ألقانونية ” تقدÁهم أمام
أ÷هات ألقضشائية أıتصشة ألجل قضشية ألسشرقة
أŸقÎنة بتوأفر ظر‘ ألليل وألتعدد أين صشدر ‘
حق أثن Úمنهم حكم بـ  05سشنوأت حبسشا نافذأ مع
إأيدأعهم أ◊بسس فيما ” أإلفرأج عن ألششخصس
ألثالث.

جيجل :خالد العيفة

أ÷رÁة ألثانية ‘ ظرف  04أيام بخنشصلة

مقتل شصاب على يد آأخر بحي  150مسصكن
أه-ت-ز شص-ارع م-دي-ن-ة خ-نشص-لة ،مسصاء أمسس
لول ،ع -ل -ى وق -ع ج -رÁة أخ-رى ب-ح-ي 150
أ أ
سص- -ك- -ن ب -ق -لب أŸدي -ن -ة أودت ب -ح -ي -اة ألشص -اب
““ح.ب““ 28 ،سصنة ،على يد آأخر يبلغ من ألعمر
 30سص-ن-ة إأث-ر شص-ج-ار شصب ب-ي-ن-ه-م-ا ح-يث وجه
تسصعة طعنات خنجر إأ ¤جسصم ألضصحية ما
تسصبب ‘ وفاته ‘ ع ÚأŸكان.
وقد ” على إأثر ذلك توقيف أ÷ا Êمن طرف

ألششرطة وفتح –قيق ‘ أسشباب أ÷رÁة ،فيما
ح -ولت ج -ث -ة ألضش -ح -ي -ة إأ ¤مسش-تشش-ف-ة  120سشرير
بطريق باتنة.
تعد هذه أ÷رÁة ألثانية ‘ ظرف أربعة أيام،
بعد مقتل مرأهق يبلغ من ألعمر  15سشنة على يد
آأخر بوأسشطة خنجر بحي بابار  ،01بدأية أألسشبوع
أ÷اري.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي
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الخميسس  01فيفري  2018م
الموافق لـ  14جمادى األولى  1439هـ

عشسية إحياء إليوم إلعاŸي للمناطق إلرطبة

مصضالح إلغابات بتيبازة –صضي  750ط Òمائي
أإحصست مصس - -ال - -ح إل - -غ- -اب- -ات ل- -و’ي- -ة
تيبازة  750ط Òمائي بعّدة مسسطحات
م- -ائ- -ي- -ة ع Èإل- -و’ي- -ة م -ؤوخ -رإ ت -زإم -ن -ا
’حصس- -اء إل- -ع- -اŸي ل- -ه- -ذإ إل -ن -م -ط م -ن
وإ إ
إل -ط -ي -ور وإل -ذي ي -ن -ج -ز Ãخ -ت-ل-ف دول
إلعا ⁄خÓل شسهر جانفي من كل سسنة.

تيبازة :عÓء ملزي
وأاشض-ارت مصض-ادرن-ا م-ن ﬁاف-ظ-ة ال-غ-اب-ات
بالولية ا ¤أانّ عملية الحصضاء التي دامت
طيلة يومي  16و 17جانفي الفارط شضارك
ف -ي -ه -ا ‡ث -ل-ون ع-ن م-رك-زي الصض-ي-د ل-ك-ل م-ن
زرالدة والرغاية Ãعية ‡ثل Úعن ﬁافظة
ال-غ-اب-ات ب-ت-ي-ب-ازة وشض-م-لت سض-دود ك-اف ال-دي-ر
بالداموسس وبوجÈون Ãراد وبوكردان ببلدية
سضيدي عمر إاضضافة إا ¤جملة من األحواضس
”
اŸائية ببلديتي مناصضر والداموسس بحيث ّ
إاحصضاء  750طÒا ضضمن  15نوعا أاو فصضيلة،
كما أاشضار مصضدرنا أايضضا إا ¤أاّن هذا اإلحصضاء
يتم إاعتماده سضنويا خÓل نفسس الفÎة تزامنا
” خÓل السضنة ا÷ارية
واإلحصضاء العاŸي و ّ
”
إاحصضاء عدد أاك Èمن الطيور مقارنة مع ما ّ
تسضجيله العام الفارط ح Úأاعلن عن إاحصضاء
 723طÒا ضضمن  15نوعا أاو فصضيلة على غرار
” تسضجيله هذه السضنة.
ما ّ
وع -ن أاه -م ال -ط -ي -ور اÙصض -اة ف -ق-د أاشض-ار
مصضدرنا إا ¤تسضجيل وجود النورسس الضضاحك
Ãعدل  206مرة Ãنطقة الداموسس والبط ذو
العنق األخضضر Ãعدل  182مّرة معظمها بسضد
كاف الدير بالداموسس الذي سضجل به لوحده

 157ح -ال -ة ،وال -غ-رة األوراسض-ي-ة ال-ت-ي ظ-ه-رت
Ãع -دل  142ح-ال-ة  108م-ن-ه-ا بسض-د بوكردان
ب -ب -ل -دي -ة سض -ي -دي ع -م -ر إاضض -اف -ة إا ¤فصض -ي -ل-ة
ال -غ -ط -اسس اŸت -وج ال-ذي ب-رز Ãع-دل  47مرة
والنورسس األسضمر الذي لوحظ  48مرة ،و”ّ
إاجمال إاحصضاء  391طÒا بسضد بوكردان و48
طÒا بسض - -د ب- -وجÈون و 38طÒا بسض- -د ك -اف
ال -دي -ر إاضض -اف -ة إا 265 ¤ح-ال-ة باŸسضطحات
اŸائ -ي -ة ل-ب-دي-ة ال-دام-وسس و 3ح -الت أاخ-رى
باألحواضس اŸائية لبلدية مناصضر.
أاما عن واقع وطبيعة اŸناطق الرطبة ولية
تيبازة فقد ”ّ إاحصضاء 7مناطق معظمها عبارة
عن أاودية وتاتي ‘ مقدمتها أاودية السضبت
ومزفران ومسضلمون ووادي الداموسس اŸدعم
بسضد كاف الدير اضضافة ا ¤سضدود بوكردان

وبوجÈون وبحÒة ا◊طاطبة ،وتخضضع هذه
اŸناطق دوريا لعمليات إازالة اŸتاريسس عن
طريق تصضحيح اÛاري اŸائية مع تشضجÒ
ضض -ف -اف ال -ودي -ان ب -ه -دف ح -م-اي-ة الÎب-ة م-ن
ال‚راف ،مع الشضارة ا ¤كون واد مزفران
بالناحية الشضرقية للولية ”ّ تصضنيفه خÓل
العام الفارط كمنطقة رطبة ﬁمية من طرف
مصضالح البيئة بالنظر إا ¤توفر عّدة مقاييسس
ﬁل- -ي- -ة ‘ ه- -ذا اŸن- -ح- -ى ،ال أاّن اŸن- -اط -ق
السضبعة التي ”ّ تسضجيلها بالولية  ⁄تدخل
بعد منطقة التصضنيف العاŸي وفقا لتفاقية
رامسضار التي شضهدت النور سضنة  1971بايران
وانضض- -مت إال- -ي- -ه -ا ا÷زائ -ر سض -ن -ة  1982ليتم
تصض-ن-ي-ف م-ن-ط-ق-ت-ي ط-ونٌ-ق-ة وأاوري-رة Ãن-طقة
القالة ضضمنها سضنة .1983

رفع إلتجميد عن  09مشضاريع قطاعية باŸسضيلة

اŸسشيلة :عامر ناجح

من ب ÚاŸشضاريع التي رفع عنها التجميد
م -ن ق -ب-ل السض-ل-ط-ات ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-بÓ-د حسضب م-ا
أافادت به اŸصضالح الولئية  06مشضاريع ‘
ق -ط -اع الÎب -ي-ة ت-خصس ا‚از وŒه-ي-ز ث-ان-وي-ة
‰ط  1000/ 300وجبة ببلدية جبل مسضاعد
ودراسضة ومتابعة ا‚از وŒهيز › 10معات
م-درسض-ي-ة م-ن-تشض-رة ع Èب-ل-دي-ات ال-ولي-ة وكذا
دراسض - -ة وا‚از وŒه - -ي - -ز م - -درسض - -ة ‰ط ب
 6/200وج -ب -ة ع-ل-ى مسض-ت-وى ق-ري-ة لÈاك-ت-ي-ة
التابعة إاداريا إا ¤أاولد دراج وا‚از نصضف
داخلية ‰ط  200وجبة على مسضتوى بلدية

سضيدي أاﬁمد وا‚از وŒهيز ا‚از ثانوية
رياضضية على مسضتوى بلدية اŸسضيلة ‘ ،حÚ
بلغ عدد اŸشضاريع التي رفع عنها التجميد
مشضروعان ‘ قطاع التعليم العا‹ والبحث
العلمي .
واسض- -ت- -ن- -ادا إا ¤ن- -فسس اŸصض- -در ف -ان رف -ع
ال-ت-ج-م-ي-د ‘ ق-ط-اع ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث
العلمي قد طال دراسضة وا‚از إاقامة جامعية
ب 500سضرير ببوسضعادة ودراسضة ومتابعة من
Óسض-ات-ذة
اج -ل ا‚از مشض-روع م-درسض-ة ع-ل-ي-ا ل -أ
ب -ط-اق-ة اسض-ت-ي-ع-اب  2000م-ق-ع-د ب-يداغوجي
ببوسضعادة ،وأاما بقطاع الصضحة فقد كشضفت
ذات اŸصضالح عن رفع التجميع مشضروع ا‚از
وŒهيز مسضتشضفى األم والطفل ببوسضعادة.
‘ ذات السضياق يسضعى سضكان اŸسضيلة إا¤
ج -م -ع اك Èع -دد م -ن ال -ت -وق -ي -ع-ات إلرسض-ال-ه-ا
للسضلطات العليا للمطالبة برفع التجميد عن
باقي اŸشضاريع اÛمدة التي تخصس قطاع
الصض-ح-ة مسض-تشض-ف-ى  240سض-ري-ر وم-ن-ح ق-طار
ح -ديث خ -ط مسض -ي -ل -ة وه -ران وواسض -ت -ح -داث
مشضروع ربط اŸسضيلة بالطريق السضيار شضرق
غرب ناهيك عن رفع التجميد عن مشضاريع
الكهرباء والغاز وغÒها من اŸشضاريع الهامة
التي تدخل تتعلق بتحسض Úاإلطار اŸعيشضي

للمواطن.

إسضÎجاع  118عصضفور حسضون بحمام
إلضضلعة كانت موجهة لŒÓار
“ك -ن مصض -ال -ح الشض -رط -ة ب-ح-م-ام الضض-ل-ع-ة
باŸسضيلة من وضضع حد لنشضاط شضابان Áتهنان
الŒار بطيور ا◊سضون أاو ما يعرف باŸقننÚ
اÙمي قانونا .
حيثيات القضضية تعود إا ¤ا◊اجز األمني
ال- - -ذي نصض- - -ب- - -ه رج- - -ال الشض- - -رط- - -ة Ãج- - -ال
الختصضاصس اÙلي ” خÓله توقيف مركبة
وعلى متنها أاربعة أاشضخاصس ويتعلق األمر بكل
م - - - - -ن ( ب،ت)  26سض- - -ن- - -ة( ،ع،ز)  28سضنة،
(ب،ب) 43سضنة و(ب،ف)  30سضنة .وبتفتيشس
السض-ي-ارة ” ال-ع-ث-ور بصض-ن-دوق-ه-ا اÿل-ف-ي ع-لى
ق -فصض Úي -ح -وي-ان  118عصض -ف -ورا م-ن ط-ي-ور
ا◊سض- -ون (م- -ق- -ن )ÚاÙم- -ي- -ة ق- -ان- -ون- -ا دون
ترخيصس .وبإاخطار وكيل ا÷مهورية اıتصس
وف -ت -ح –ق -ي -ق ‘ ح-ي-ث-ي-ات ال-قضض-ي-ة ت-ب Úأان
اŸع -ن-ي Úق-ام-وا بشض-رائ-ه-م Ãب-ل-غ م-ا‹ ي-ق-در
ب 72000دينار جزائري  .حيث ” تشضكيل
ملف قضضائي ضضدهم وإارسضاله للنيابة اÙلية.

تخصضصضات نوعية تنتظر  10آإ’ف مÎبصص بالبليدة
من إŸرتقب أإن تسستقبل  22مؤوسسسسة
ل-ل-ت-ك-وي-ن وإل-ت-ع-ل-ي-م إŸه-ني Úع Èترإب
و’ية إلبليدة ،نحو  10أإ’ف مÎبصص ‘
إل- -دورة إل- -ت- -ك- -وي -ن -ي -ة لشس -ه -ر ف -ي -ف -ري
إ÷اري ‘ ،ت- - -خصسصس- - -ات إق- - -تصس- - -ادي- - -ة
ومهنية نوعية ،يرجى منها أإن يتخرج
’دماجهم
إŸه-ن-ي-ون إŸك-ون-ون بشسهادإت ،إ
‘ ع -ا ⁄إلشس -غ -ل ،خ -اصس -ة م-ع إŸؤوسسسس-ات
إ’قتصسادية إلتي أإبرمت معها إتفاقيات
مشسÎكة.

البليدة :لينة ياسشمÚ

الدورة التكوينية التعليمة اŸرتقبة ،سضتعني
 4معاهد وطنية متخصضصضة ‘ التكوين اŸهني
و 16م -راك -ز ت -ك-وي-ن وم-ل-ح-ق-ات ‘ ،ان-ت-ظ-ار
تدعيم القطاع Ãعهد وطني جديد متخصضصس
ب- -دائ -رة ب -وف -اريك ،وم -رك -زي -ن ‘ ال -ت -ك -وي -ن
اŸهني Úببلديتي بوعرفة وبن خليل ” ،بها
ت- - -خصض- - -يصس ق - -راب - -ة الـ  10آالف م - - -نصضب
ب-ي-داغ-وج-ي ،وسض-ت-وزع ع-ل-ى ال-ت-كوين القامي
وال- -ت- -ك -وي -ن ع -ن ط -ري -ق ال -ت -م -ه ÚواŸع -اب -ر
وال -دروسس اŸسض -ائ -ي -ة وال -ت -ك -وي -ن ال-ت-أاه-ي-ل-ي،
وأا‰اط أاخ -رى م -ن ال -ت -ك-وي-ن ،وسض-ت-ح-ظ-ى ‘

إقÎإح إقامة ﬁميات طبيعية وتشضجيع إ’سضتثمار إÿاصص
أإب -رز إل -رإئ -د ع -ب -د إ◊م -ي -د غ-ي-ب-وب
خ Ó-ل ف-ع-ال-ي-ات إخ-ت-ت-ام أإشس-غ-ال ورشس-ة
إع Ó-م-ي-ة و–سس-يسس-ي-ة ن-ظ-مت ب-ورق-ل-ة
Ãب-ادرة م-ن إل-ق-ي-ادة إ÷ه-وي-ة إل-رإب-ع-ة
للدرك إلوطني حول ““إلصسيد إلعشسوإئي
وإŸت -اج -رة غ Òإلشس-رع-ي-ة ب-ا◊ي-وإن-ات
إلÈي - -ة““ ع- -دة ت- -وصس- -ي- -ات ت- -ق- -دم ب- -ه- -ا
إŸشساركون ‘ هذإ إللقاء إلذي هدف إ¤
’ط -ار إل-ق-ان-و◊ Êم-اي-ة
إل -ت -ع -ري -ف ب -ا إ
إ◊ي- -وإن- -ات إلÈي- -ة ‘ إ÷زإئ- -ر وب -دور
جهاز إلدرك إلوطني ‘ ›ال ﬁاربة
إلصس - -ي - -د إل - -عشس - -وإئ - -ي وإŸت - -اج- -رة غÒ
إلشسرعية با◊يوإنات إلÈية.

و“حورت ‘ ›ملها حول نقاط هامة
ت -ع -ل -قت ب -اقÎاح إاق -ام -ة ﬁم -ي -ات ط -ب-ي-ع-ي-ة
وتشضجيع السضتثمار اÿاصس ‘ هذا اÛال،
إانشضاء فرق خاصضة Ÿكافحة الصضيد العشضوائي
على مسضتوى ا÷نوب الشضرقي تابعة لسضلك
ال -غ-اب-ات م-ع ت-دع-ي-م-ه-ا ب-ج-م-ي-ع اإلم-ك-ان-ي-ات
الضض -روري -ة ،دراسض -ة وإاحصض -اء ك -ل ا◊ي-وان-ات
الÈي- -ة ‘ ا÷ن- -وب الشض -رق -ي ،وق -ف أاشض -ك -ال
ال-ت-ع-دي ع-ل-ى اÙي-ط-ات Ãا ف-ي-ه-ا ال-بنايات
واŸصضانع ،إاعادة النظر ‘ إاجراءات حيازة
ب- -ن- -ادق الصض- -ي- -د ك- -ع- -ودة السض Ó-ح إا ¤ال -ف -رق
اإلق-ل-ي-م-ي-ة إا ¤غ-اي-ة تسض-وي-ة ال-وضض-ع-ي-ة ،وضضع
آاليات عملية جديدة وتفعيل عمليات التعاون
ما بﬂ Úتلف اŸتدخل ‘ Úمكافحة الصضيد
العشضوائي والŒار غ Òالشضرعي با◊يوانات،
إانشضاء ÷نة وطنية ما ب Úالقطاعات مكلفة
Ãك -اف -ح -ة الصض -ي -د ال -عشض -وائ-ي والŒار غÒ
الشضرعي با◊يوانات الÈية من أاجل مركزة
اŸعطيات اÿاصضة ‘ هذا اÛال ،التسضريع
‘ إاصضدار اŸرسضوم التنفيذي ا÷ديد الذي
ي -ح -دد آال -ي -ات وك -ي -ف -ي -ات م -ك -اف -ح-ة الصض-ي-د

اÙظ - - - - - -ور حسضب اŸادة  35م-ن ال-ق-ان-ون
اŸتعلق بالصضيد ،التكفل بالتغطية اإلعÓمية
ل- -ل- -قضض- -اي- -ا اŸع- -ا÷ة م -ن ط -رف ال -وح -دات
اإلقليمية اŸتعلقة بالصضيد العشضوائي والŒار
غ Òالشضرعي با◊يوانات الÈية ،إانشضاء فرق
ع- -م- -ل مشضÎك- -ة ب Úف- -رق ال- -درك ال- -وط -ن -ي
والغابات من أاجل مراقبة األسضواق ونقاط بيع
ا◊ي- -وان -ات الÈي -ة ،ال -ت -حسض -يسس ع -ن ط -ري -ق
الوسضائل السضمعية البصضرية ،إابرام اتفاقيات
ع- -م- -ل تضض- -م اŸدي- -ري- -ة ال- -ع- -ام -ة ل -ل -غ -اب -ات
وا÷م -ارك ،تشض -دي -د ال -ع-ق-وب-ات ال-ردع-ي-ة ‘
مشضروع قانون ““سضيداسس““ وكذا مراعاة هذا
ا÷انب ‘ تعديل قانون النظام العام للغابات.
ومن ب ÚاÙاور الهامة التي ” الÎكيز
ع-ل-ي-ه-ا إاشض-راك اÛت-م-ع اŸد Êك-ا÷م-عيات
واŸنظمات ‘ هذا اÛال وكذا الÎكيز على
ال -دور اÙوري ل-ل-م-واط-ن ‘ م-ك-اف-ح-ة ه-ذا
النوع من اإلجرام اŸصضنف ‘ اŸرتبة الثالثة
دول -ي -ا ب -ع -د Œارة الأسض-ل-ح-ة واıدرات م-ن
خ Ó-ل م -ك -اف -ح -ة اق -ت -ن -اء ا◊ي -وان-ات الÈي-ة
اÙم -ي -ة وغ ÒاÙم -ي -ة م -ن أاج -ل ا◊ف-اظ
ع-ل-ى ال-ت-وازن ال-ب-ي-ئ-ي وب-غ-ي-ة ت-ث-ب-يت وت-رسض-يخ
القواعد اŸتعلقة Ãكافحة الصضيد العشضوائي
وغ ÒاŸؤوط- - -رة وال- - -ت- - -حسض - -يسس Ãخ - -اط - -ره
وانعكاسضاته على الÌوة ا◊يوانية واإلخÓل
بالتوازن البيئي ،حيث ركز اليوم األول من
أاشضغال هذه الورشضة التي حضضرها إاطارات من
ك -ل ال-ق-ط-اع-ات اŸع-ن-ي-ة (ج-م-ارك وال-غ-اب-ات
والفيدرالية الوطنية للصضيادين) على دور كل
من ا÷مارك ا÷زائرية وأاعوان الغابات وكذا
الفيدرالية الوطنية للصضيادين ‘ حماية الÌوة
ا◊يوانية ،وﬁاربة ظاهرة الصضيد العشضوائي
والŒار غ Òالشضرعي التي تعرف انتشضارا
كبÒا با÷نوب الشضرقي للبÓد و“سس –ديدا
ا◊ي- - -وان- - -ات الÈي- - -ة اÙم- - -ي - -ة واŸه - -ددة
بالنقراضس خاصضة منها الفنك والغزال والرË
ا÷زائري.

إلكهرباء وإŸاء ومدرسسة إبتدإئية أإهم إŸطالب

إلدخول إŸهني دورة فيفري 2018
خضضم التكوين حوا‹  230امرأاة ماكثة بالبيت
بالتكوين وفرصضة التعليم ،وهو اŸبتغى من أان
يتم تعميم التعليم إا ¤كل شضرائح اÛتمع،
لضضمان ›تمع مهني مسضؤوول ،لديه القدرة
وال -ط -اق -ة ‘ اإلن -ت -اج ح -ت -ى ول-و ك-انت ام-رأاة
وماكثة بالبيت.
وأايضض-ا ج-ع-ل اŸسض-ؤوول-ون وال-ق-ائ-م-ون ع-لى
ق-ط-اع ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-م-ه Úنصضب أاع-ي-ن-ه-م فئة
اŸسض- -اج ،Úوت -خصض -يصس – 155ت تصض- -رف
مسضتوى مراكز إاعادة الÎبية.
وليسس هذا فقط حيث بينت األرقام أان
إادارة ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي وال-ت-ع-ل-ي-م ،ع-نت أايضضا
ب -ت -خصض -يصس  483م- -نصضب ب- -ي -داغ -وج -ي ‘
ال -ت -ك -وي -ن ،ل -ف -ائ -دة اÎŸبصض Úب-اŸؤوسضسض-ات
اÿاصضة ،يرجى أان يحصضلوا على شضهادات من
اŸسضتوى الثا Êواÿامسس.
و‘ سضياق التكوين فإان الوصضاية خصضت
ه - -ذه اÎŸبصض ÚاŸق - -ب - -ل Úخ - -وضس غ - -م- -ار
تخصضصضي Úنوعي ،ÚتعقÃ Óا يعرف –ويل
األغذية الصضناعية بـ ““ –ضض ÒاŸشضروبات
واŸصضÈات ،وال - -ت - -خصضصس ال - -ث- -ا Êي- -خصس ““
صض -ي -ان -ة اŸصض -اع -د ““ ،ح -يث سض -يضض -م -ن ه -ذا
ال- - -ت- - -خصضصس ت- - -خ- - -رج م - -ك - -ون Úم - -وؤه - -ل،Ú

17557

ورشسة –سسيسسية حول إلصسيد إلعشسوإئي بورقلة

ورقلة :إاÁان كا‘

’طار إŸعيشسي للموإطن
–سس Úإ إ

“ك -نت إلسس -ل-ط-ات إل-و’ئ-ي-ة م-ن رف-ع
إل -ت -ج -م -ي -د ع-ن  09مشس-اري-ع ق-ط-اع-ية
شسملت ﬂتلف إلقطاعات إ◊يوية إلتي
لها إسستفادة مباشسرة للموإطن على غرإر
قطاع إلصسحة وإلÎبية وإلتعليم إلعا‹
وإل-ب-حث إل-ع-ل-م-ي ،ك-م-ا تسس-عى إلسسلطات
إ ¤م-وإصس-ل-ة سس-ع-ي-ه-ا م-ع إلسسلطات إلعليا
للبÓد من إجل رفع إلتجميد عن باقي
إŸشس- -اري- -ع وك- -ذإ Œسس- -ي -ده -ا ‘ آإج -ال -ه -ا
إÙددة .
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سض -يسض -اه -م -ون ‘ ح -ل أازم -ة اŸصض -اع-د ال-ت-ي
تعرف اعطاباÃ ،ختلف اŸشضاريع السضكنية،
مثل ما يحصضل ب Úا◊ Úواآلخر بعمارات ‘
إاحياء سضكنية بالصضومعة واولد يعيشس وقلب
البليدة.

سضكان ““إلقطية إلريفية““ يعانون ‘ صضمت بالشضارف ‘ إ÷لفة

أاع -رب سض-ك-ان اŸن-ط-ق-ة ال-ري-ف-ي-ة ““ق-طّ-ي-ة““
التابعة لبلدية الشضارف غرب ولية ا÷لفة،
عن معاناتهم الشضديدة التي يتخبطون فيها
منذ أامد بعيد ،والتي أاثرت بشضكل كب Òعلى
ي -وم -ي -ات -ه -م ،ح-يث ي-ع-ا Êه-ؤولء السض-ك-ان م-ن
ال -ك -ه -رب -اء وغ-ي-اب اŸاء الشض-روب واŸسض-الك
بغية فك العزلة عنهم ،إاضضافة إا ¤اÿدمات
ال -ع -م -وم-ي-ة م-ن-ه-ا غ-ي-اب م-درسض-ة ب-اŸن-ط-ق-ة
ومركز صضحي الذي ظل مغلوقا لسضنوات بعد
ت-دشض-ي-ن-ه ،إاضض-اف-ة إا ¤سض-ي-ط-رة ال-ع-زل-ة بسضبب
ان -ع-دام وسض-ائ-ل ال-ن-ق-ل ،و–دث ب-عضس سض-ك-ان
هذه اŸنطقة التي تبعد بحوا‹  08كلم عن
البلدية األم لـ ““الشضعب““ عن معاناتهم اليومية

حي ،ناهيك
‘ ظل غياب ›ّمع سضكني وصض ّ
عن غياب مدرسضة ابتدائية ،حيث شضبه بعضس
السضكان ،الظروف التي يعيشضون فيها ،بتلك
التي كان يعيشس فيها أاجدادهم ‘ العصضور
ال -ب-دائ-ي-ة ،ب-ح-يث لزال أاغ-ل-ب-ه-م يسض-ك-ن –ت
ب- -ي- -وت ط- -ي- -ن- -ي- -ة ،ويضض- -يء بضض- -وء الشض -م -وع،
ويسضتعملون وسضائل بدائية ‘ حياتهم اليومية،
م-ط-ال-ب ‘ Úذلك السض-ل-ط-ات اّÙل-ي-ة ب-إان-ه-اء
م -ع -ان -ات -ه -م ال -ي-وم-ي-ة م-ع أازم-ة اŸاء الصض-ال-ح
للشضرب وكذا توف Òالإنارة الريفية التي تبقى
غائبة عنهم.

ا÷لفة :موسشى بوغراب

إجرإءإت إسستعجالية لتطويق حادثة إعتدإء ذئب مصساب بالكلب

إخضضاع  9أإشضخاصص من بينهم فتاة للتلقيح إلصضارم ببلدية بني رإشضد
إت -خ -ذت إŸصس -ال -ح إلصس -ح-ي-ة Ÿدي-ري-ة
و’ي -ة إلشس -ل -ف إج -رإءإت إسس -ت -ع-ج-ال-ي-ة
لتلقيح  9أإشسخاصص Ãا فيهم إ◊يوإنات
ببقعة أإو’د عبد‹ ببلدية بني إلرإشسد
بشس- - -ام- - -ل ع- - -اصس - -م - -ة إل - -و’ي - -ة ج - -رإء
إع- -ت -دإءإت ذئب مصس -اب Ãرضص إل -ك -لب
حسسب ن -ت -ائ -ج إل -ت-ح-ل-يÓ-ت إل-ت-ي كشس-ف
عنها معهد باسستور با÷زإئر إلعاصسمة.

الششلف :و.ي .أاعرايبي
الوضضعية التي خلفت هلعا وهاجسس خوف
شضديدين جراء اعتداء ذئب مسضعور مصضاب

بالكلب على شضخصض ،Úفتاة تبلغ من العمر 28
سضنة ورجل يقارب  60عاما ،لتنتقل العدوى
إا 7 ¤أاشضخاصس من ﬁيط اŸصضاب ،Úلقيت
اسض-ت-ج-اب-ة اŸصض-ال-ح الصض-ح-ي-ة Ãسض-تشض-فى واد
ال- -فضض- -ة ال- -ت- -ي ت- -ك- -ف- -لت ب -الضض -ح -اي -ا ب -ذات
اŸؤوسضسضة .األمر الذي جعل ذات اŸصضالح
تطالب بإاجراء –اليل Èﬂية Ãعهد باسضتور
ب -ا÷زائ -ر ال -ع-اصض-م-ة ال-ذي كشض-ف ع-ن ن-ت-ائ-ج
إاي -ج -اب-ي-ة ع-ج-لت ب-ات-خ-اذ إاج-راءات عÓ-ج-ي-ة
ووقائية فورية يقول نور الدين بن كرطالية
إاط- -ار صض- -ح- -ي Ãدي- -ري- -ة الصض -ح -ة ،ح -يث ”
إاخضض- - -اع  9أاشض -خ -اصس ل -ل -ت -ل-ق-ي-ح Ãا ف-ي-ه-م
اŸصضاب Úالذين يكونان قد نق Óالعدوى إا7 ¤
أاشض- -خ- -اصس وه- -ي ا◊صض- -ي- -ل -ة ال -ت -ي أاوردت -ه -ا

اŸصضالح الصضحية.
وأاوضض- -ح ذات اŸسض- -ؤوول أان إادارة الصض- -ح- -ة
اتخذت قرارا بتلقيح كل ا◊يوانات لتفادي
تسض- -ج -ي -ل اع -ت -داءات أاخ -رى ،وه -ذا ك -وق -اي -ة
لتسضجيل حالت أاخرى ل Áكن الكشضف عنها
إال إاذا حدثت ،مضضيفا أان اŸصضالح اŸعنية
“ك- -نت م -ن ال -قضض -اء ع -ل -ى ال -ذئب اŸصض -اب
ب -ال -ك -لب وح -م -ار “ت إاصض-اب-ت-ه ب-ال-داء ب-ذات
القرية حسضب اŸعني Úبالصضحة.
وم -ن ج -انب آاخ -ر ع -م -ل -ن -ا أان ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ل-ق-ي-ح
ل -ل -ت Ó-م -ي -ذ م -ن ا◊صض -ب-ة وا◊صض-ب-ة األŸان-ي-ة م-ن
اŸن -ت -ظ -ر أان ت-ن-ت-ه-ي ال-ي-وم ب-ع-دم-ا مسضت  43أالف
تلميذ ‘ ،وقت كان من اŸقرر أان “سس العملية ما
يفوق  210أالف متمدرسس يشض Òذات اŸتحدث.

الخميسس  ٠١فيفري  ٢٠١٨م
الموافق لـ ١٤جمادى األولى ١٤٣٩هـ
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الصسناعة والطاقة ،إاصس ـ ـ ـÓح النظ ـ ـ ـام الـمـال ـ ـ ـي
وت ـشس ـكـي ـ ـ ـ ـ ـل اŸنظـومـ ـ ـ ـ ـ ـة الÎبـوي ـ ـ ـ ـ ـة
لخرى
السسياسسات الفرعية ا أ
بقلم الّدكت ـ ـور :عب ـد الّرحمـ ـ ـان مبت ـ ـ ـول
خبي ـ ـ ـر دول ـ ـ ـي
ا÷زء الثا ÊواألخÒ

ب--ع--دم--ا اسس--ت--ع--رضس--ن--ا السس--ي-اسس-ة الصس-ن-اع-ي-ة
والطاقوية ،نواصسل طرح التحاليل ،مذكرين بأان
لسسÎات--ي--ج--ي ،ه--و ضس--م--ان ت--ن--م--ي--ة
ال---ه---دف ا إ
مسس--ت-دام-ة تسس-ت-ن-د ع-ل-ى ال-ع-ل-م م-ن أاج-ل ت-وفÒ
لج-ت-م-اع-ي-ةاŸت-زاي-دة
لح-ت-ي-اج-ات ا إ
وت-غ-ط-ي-ة ا إ
للجماه Òضسمن التكيف مع متطلبات العوŸة
وإامتصساصس البطالة.

 .1سسياسسة الزراعة والري:
áªgÉ°ùŸG √òg ¢üîJ
‘ É°SÉ°ùM ÉYÉ£b
’CG ,ÉfOÓH ‘ á«ªæàdG
ºLÉæŸG ´É£b ƒgh
Gòg πNój .ábÉ£dGh
‘ á«dÉµ°TE’G QÉWEG
ó«°ùéàd á∏eÉ°ûdG
¢ù«FQ èeÉfôH
‘ πãªàŸG ájQƒ¡ª÷G
¥ƒ°S OÉ°üàbEG áeÉbEG
AÉ°SQEGh »°ùaÉæJ
πLCG øe á«WGô≤ÁódG
,ºFGO …OÉ°üàbEGƒ‰
áëaÉµe ¬àjÉZ
¿CÉH º∏©dG ™e ,ádÉ£ÑdG
ájOÉ°üàbE’G á°SÉ«°ùdG
á«YÉªàLE’Gh
¿CG Öéj ,á«∏Ñ≤à°ùŸG
QÉÑàYE’G Ú©H òNCÉJ
ä’ƒëàdGh äGÒ¨àdG
∞«µàdG ±ó¡H á«ŸÉ©dG
…òdG ⁄É©dG Gòg ™e
á∏°UGƒàe á«côM ó¡°ûj
,øµdh .áªFGOh
±GógCG ¿hóH
òNCÉJ ,á«é«JGÎ°SEG
IQƒãdG QÉÑàYE’G Ú©H
á«ŸÉ©dG ájOÉ°üàbE’G
,٢٠٣٠/٢٠١٨ á©HGôdG
ÒKCÉàdG ,ó°TGQ Ò«°ùJh
.GOhóﬁ ¿ƒµj ±ƒ°S

مسســ
ا
ه
’ تلز مات
:
م
مإ
قا
’ إأصسحـ ’ت
ابها

إان--طÓ--ق--ا م--ن أان إادخ--ال وسس--ائ--ل صس--ن--اع-ي-ة
ل--ل--زراع--ة أاصس--ب--ح م--ط--ل--ب--ا ضس--روري-ا وآان-ي-ا وأان
تسسيÒها يجب أان يخضسع لطرق عصسرية ،ونظرا
لسستثمار ‘ هذا اÛال يتطلب إامكانيات
لن ا إ
أ
هائلة ،فإان جهودا كبÒة لتقو Ëالقطاع بذلت
منذ سسنوات خاصسة ‘ ›ال الزراعة بتبني
لنشس---غ---ال
اıط---ط ال---زراع---ي ،وع---ل---ي---ه ،ف---ا إ
لسساسسي للجزائر يكمن ‘:
اأ
 Œنب كل نظرة تقنية وهمية “زج بÚاŸوارد ال--بشس--ري--ة وال--ع--ت--اد الضس--روري ل-ت-ن-م-ي-ة
ال-زراع-ة ،م-ع أان اŸل-ك-ي-ة ت-ب-ق-ى ال-ع-نصس-ر ال-ذي
لنه يحفز
يضسمن ‚اح كل مشسروع مهما كان ،أ
اŸسستغل Úلتلك اŸلكية ،وإادراكها منا بأان ملف
لغ-ل-ب-ي-ة
لرضس ي--ع--د حسس--اسس-ا ج-دا ب-ال-نسس-ب-ة ا أ
اأ
لم--ر ي--ت--ط--لب ال--رب--ط ،حسسب
ا÷زائ--ري ،Úف--ا أ
لجزاء من قطاع
ا◊الت ،ب Úخوصسصسة بعضس ا أ
الزراعة والتنازل بشسكل نهائي ولفÎة معينة عن
عقود اŸلكية.
 وضسع ﬂططات لتفادي أاي خÓفات أاونزاعات ‘ ›ال اŸلكية.
Óراضسي بعدم
 إالتزام اÓŸك اŸسستقبلي Úل ألراضسي و–ويلها إا ¤أاراضسي
البناء على هذه ا أ
للسسكنات.
 تسس---ي Òصس---ن--اع--ي ت--نشس--ط--ه ح--رك--ة رؤوؤوسسلم-وال ،ب-فضس-ل ب-ورصس-ة ال-ق-ي-م ال-ت-ي سس-ت-ع-طي
اأ
لموال.
أابعاد تتناسسب مع بروز شسركات رؤوؤوسس ا أ
لسستثمار
 “ك Úالشسركات اıتلطة من ا إاŸباشسر ‘ ا÷نوب بالتوازي مع عمل القطاع
اÿاصس الوطني.
 ﬁاربة التصسحر بإانتهاج سسياسسة تشسجÒلراضسي اŸلحية تفاديا
مكثفة ،وكذا تطه Òا أ
لفقدان اŸزيد من اŸسساحات التي Œتاحها
لمÓح.
اأ
لن-ع-ام
 تشس--ج--ي--ع زراع--ة ا◊ب--وب ،وت-رب-ي-ة ا ألنتاج اللحوم ا◊مراء والبيضساء ،وإانتاج أاغذية
إ
لنعام ﬁليا ،وهذا كله بالإعتماد على طرق
اأ
علمية.
لسسÎاتيجي لسسياسستنا
لسساسسي وا إ
 العنصسر ا أيكمن ‘ عمل مكثف لتثم ÚاŸياه وهو عنصسر
أاسس---اسس---ي ل---لسس---ك---ان ول---ل---وح--دات الصس--ن--اع--ي--ة
وال--زراع--ي--ة ،وه--ذا ب--تشس--ج-ي-ع إاع-ادة إاسس-ت-غÓ-ل
إاسس-ت-غÓ-ل اŸي-اه اŸسس-ت-ع-م-ل-ة ،وإاق-ام-ة وح-دات
–ل--ي--ة م-ي-اه ال-ب-ح-ر ،وت-ط-وي-ر ت-ق-ن-ي-ة الصس-ي-ان-ة
للمحافظة على السسدود اŸوجودة.
 العمل ‘ إاطار الصسيد البحري بتشسجيعالشسركات اıتلطة.
 تبني سسياسسة جديدة ‘ التخزين لتجنبالضسياع الدوري وكذا سسياسسة جديدة للتصسدير
ول---ل---ت---غ---ل---ي---ف ح---يث أان ب---عضس اŸواد ت---ع--رف
ضسغوطات موسسمية.
لطار ،نشسجع إانشساء وحدات زراعية
‘ هذا ا إ
صس----ن----اع----ي----ة ‘ إاط----ار اŸؤوسسسس----ات الصس----غÒة
واŸت--وسس-ط-ة ،م-ق-ارن-ة م-ع م-ت-ط-ل-ب-ات وم-ع-ايÒ
لوروب---ي ال--ذي ي--رت--ب--ط
–Óاد ا أ
ال---ن---وع---ي---ة ل ---إ
با÷زائر ع Èإاتفاق التبادل ا◊ر.

.2سسياسسة تربوية وبحث وتنمية:

لسساسسي التي تشسكل
 تطوير ﬂابر البحث ا أأاحد إانشسغالت الدلة بسسبب تطورها البطيء.
ي--ت--جسس--د ه--ذا م-ن خÓ-ل عÓ-ق-ة وث-ي-ق-ة بÚ

لق-تصس-ادي Úوم-ك-اتب ال-دراسس-ات
اŸت--ع--ام-ل Úا إ
اŸتخصسصسة وا÷امعات.
لتصسالت الدائمة ب Úا÷امعات
 تشسجيع ا إالكÈى ومعاهد البحث ‘ العا ⁄بواسسطة عقود
تعاون لتحريك وبث ديناميكية ‘ هياكل التعليم
والبحث عندنا على كل اŸسستويات لتسسهيل نقل
العلم والتقنية.

.3السسكن:

لق-ل-ي-م
 ه--ي-اك-ل ق-اع-دي-ة وسس-ي-اسس-ة ت-ه-ي-ئ-ة ا إوحماية البيئة ،مع ما سسجلناه من نقصس ‘
السسكنات والهياكل القاعدية بالرغم من ا÷هود
اŸبذولة من قبل الدولة خاصسة ‘ السسنوات
لنه
لولويات أ
لخÒة .يعت Èقطاع السسكن من ا أ
اأ
Óقتصساد ومولد Ÿناصسب الشسغل.
ﬁركا ل إ
 إاحÎام م---ع--اي Òال--ب--ن--اء حسسب اŸق--اي--يسسلج-راءات
لع--ت-ب-ار ،ا إ
لخ--ذ ب--ع Úا إ
ال--دول--ي--ة ،وا أ
اŸضسادة للزلزل.
 –ريك و–فيز قطاع السسكن من خÓل لمركزية واقعية وكذا الهياكل اŸالية الداعمة
ل--رف-ع ا◊واج-ز ال-بÒوق-راط-ي-ة ال-ت-ي ه-ي سس-بب
تأاخر البناءات وعمليات إاعادة التقييم اŸا‹
للمسساكن وبالتا‹ ،غÓئها.
 البدء ‘ العمل قدما ‘ تشسجيع إانشساءوحدات مند›ة بالغرفة الوطنية للتجارة للبيع
غ ÒاÙدود ل-ل-م-ح-اج-ر ل-ل-م-ق-اول ÚاŸن-ت-جÚ
لسستثمار ‘ إانتاج ا◊صسى
للÌوة والسسماح با إ
ووحدات اÿزف الصسحي والزجاج والرخام
وكل ما له عÓقة بالبناء.
لراضسي.
 رفع كل القيود عن بيع ا أ إاحÎام ال---ب---ن---ود اÿاصس--ة ب--ال--دي--ون غÒلعتبار خصسوصسية
لخذ بع Úا إ
اŸسسددة ،مع ا أ
الوليات .إاسستعمال الطرق العصسرية ،وإاعطاء
الطابع الصسناعي لقطاع البناء.
 ◊ماية اŸوفرين ،يجب وضسع عقد صسارمغ Òقابل للمراجعة ب Úالهيئات اŸالية.
 بالنسسبة للفئات اŸعوزة ،يجب تعميم صسيغةلجتماعية اŸعنية
الكراء مع تكفل الهياكل ا إ
بالفارق ‘ ثمن الكراء بشسكل عام.
 باالتعاون مع وزارة النقل ،تطوير وتنميةالهياكل القاعدية باŸوانئ ،واŸطارات بتسسيÒ
حسسب اŸع---اي Òال---دول---ي---ة ل---تسس---ه---ي---ل ح---رك---ة
لشسخاصس والبضسائع.
اأ
 فك العزلة عن اŸناطق اÙرومة بإاقامةالطرق ب Úالشسمال وا÷نوب والشسرق والغرب.
Óقليم من
لنطÓق ‘ سسياسسة تهيئة ل إ
 اإأاجل فضساء أاك Ìتوازنا وأاك Ìتضسامنا.
 سس--ي--اسس--ة ت--ع--م Òمضس--ب--وط--ة ت-أاخ-ذ ب-عسس-نلعتبار ا◊داثة والعصسرنة ،وكذا تاريخنا.
اإ
 حماية البيئة وإاطار ا◊ياة.لعتبار ‘ تكلفة مشسروع
لخذ بع Úا إ
 اأال-ت-ل-وث ال-ذي ي-ك-ل-ف ال-ك-ث Òإاج-ت-م-اعيا ،عملية
ا◊ث والدعوة إا ¤نشساطات غ Òملوثة.

 .4النقل:

لن النقل يشسكل الرئة ‘ كل إاقتصساد ويسسمح
وأ
لمÓك بأان تتحرك وإانطÓقا
Óشسخاصس وا أ
ل أ
من هذه اÓŸحظة ،نعت Èأان العمل خÓل
الفÎة  ٢٠٢٥/٢٠١٨ :سسيكون كالتا‹:
لسس--ت-ث-م-ار سس-واء ب-الشس-راك-ة أاو
 تشس--ج--ي--ع ا إاÿوصسصس---ة ل---ق---ط--اع ال--ن--ق--ل الÈي ل--ل--بضس--ائ--ع
لسسهم.
لشسخاصس بفضسل الشسركات ذات ا أ
وا أ
 تشس--ج--ي--ع الشس--رك--ات اıت-ل-ف-ة ل-ل-ق-ط-اعاÿاصس ال-----وط-----ن-----ي ‘ ›ال ال-----ن----ق----ل الÈي
والبحري.
 كراء قطاع اÿدمات ‘ ›ال الهياكلالقاعدية باŸوانئ واŸطارات.
 تسسي Òجيد للحاويات بأاسساليب عصسرية.Óسسعار تضسمن اŸردودية
 سسياسسة جديدة ل ألسستثمار.
وا إ

لجتماعية:
 .7الصسحة وا◊ماية ا إ

لخرى
لرتباط القطاع بالقطاعات ا أ
نظرا إ

من ري ،وزراعة ،وجماعات ﬁلية ،نقÎح ما
يلي:
 سسياسسة للوقاية ‘ كل اÛالت مع تكوينمÓئم.
 ضس--ب--ط ال-ع-رضس وال-ط-لب ل-ت-ف-ادي ن-زي-فالعملة الصسعبة بسسبب العÓج ‘ اÿارج.
 ترشسيد تسسي Òالهياكل الصسحية مع حمايةالفئاة اÙرومة.
 لمركزية هياكل العÓج واŸسستشسفيات.لحتياطي الوطني من أاجل بناء
 ‚نيد كل ا إالعيادات ومراكز العÓج اŸتخصسصسة.
 عÓقات واضسحة ‘ ›ال التعويضس علىلدوية.
اأ
 تطوير ﬂابر التحاليل. توف Òالدواء بشسكل جيد وتفادي البخل ‘تزويد اŸواطن به.
Óطباء والسسلك شسبه
 –سس Úظروف العمل ل أالطبي.

 .5السسياحة:

نظرا ÿصسائصس ا÷زائر السسياحية ،نرى بأانه
ل بد من:
 تشسجيع الشسراكة ،وخوصسصسة القطاع الذيل يتناسسب تسسيÒه مع طرق بÒوقراطية.
 ت---وف Òك---ل الشس---روط ل---تشس---ج--ي--ع السس--ي--اح،لجانب ،على زيارة بÓدنا.
اÙلي Úوا أ

لعÓم:
لتصسالت وتقنيات ا إ
 .6 -ا إ

يجب تعميم التكنولوجيات ا÷ديدة للتكيف
لنÎنيت.
ل‹ وا أ
لعÓم ا آ
مع العا .⁄فا إ
ي----جب أان ت----ع----م----م ع----ل---ى ك---ل اŸؤوسسسس---ات،
لدارات والÎب----ي----ة واÿدم----ات ا÷م---اع---ي---ة
وا إ
وسس--ت--م--ن--ح ال--ف--رصس--ة ل--ل-م-زي-د م-ن اŸؤوسسسس-ات
الصسغÒة واŸتوسسطة ‘ هذا اÛال “اشسيا
لقتصساد.
مع متطلبات ا إ

 .7 -الرياضسة والثقافة والتسسلية:

عدة أاعمال سستتم من أاجل تنشسيط الشسباب
وتشس--ج-ي-ع ال-ري-اضس-ات ا÷م-اع-ي-ة وال-ع-م-ل ع-ل-ى
إانتقاء الفرق والنخب بدءا من اŸدرسسة و‘ كل
الوليات.
 تشسجيع خاصس للثقافة ‘ ﬂتلف ›التهام--ن م--وسس--ي--ق--ى ،ومسس--رح ،وت--راث ث--ق--ا‘ ب-ك-ل
الوليات والبلديات.
لعÓم من جرائد وإاذاعة
 تشسجيع وسسائل ا إلتصسا‹ العاŸي
وتلفزيون ‘ إاطار الفضساء ا إ
وإازالة كل إاحتكار ورفع مسستوى النقاشس ليتناول
قضسايا اÛتمع اıتلفة.

اسستنتاج
ت--خصس ه-ذه اŸسس-اه-م-ة ق-ط-اع-ا حسس-اسس-ا ‘
ال--ت--ن--م--ي--ة ‘ بÓ--دن--ا ،أال وه-و ق-ط-اع اŸن-اج-م
لشس--ك--ال--ي--ة
وال---ط--اق--ة .ي--دخ--ل ه--ذا ‘ إاط--ار ا إ
الشس-ام-ل-ة ل-ت-جسس-ي-د ب-رن-ام-ج رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
اŸتمثل ‘ إاقامة إاقتصساد سسوق تنافسسي وإارسساء
ال--دÁق--راط--ي--ة م--ن أاج-ل ‰و إاق-تصس-ادي دائ-م،
غايته مكافحة البطالة ،مع العلم بأان السسياسسة
لجتماعية اŸسستقبلية ،يجب اأن
لقتصسادية وا إ
اإ
لع--ت--ب--ار ال--ت--غÒات وال--ت--ح-ولت
ت--أاخ--ذ ب--ع Úا إ
العاŸية بهدف التكيف مع هذا العا ⁄الذي
يشسهد حركية متواصسلة ودائمة.
ولكن ،بدون أاهداف إاسسÎاتيجية ،تأاخذ بعÚ
لق-تصس-ادي-ة ال-ع-اŸي-ة ال-رابعة
لع-ت-ب-ار ال-ث-ورة ا إ
اإ
 ،٢٠٣٠/٢٠١٨وتسسي Òراشسد ،التأاث Òسسوف يكون
ﬁدودا.
و‘ ختام مسساهمتي اŸتواضسعة ،ل بد أان
أاذكر بأان ا÷زائر “لك قدرات طبيعية وبشسرية
لزمة الراهنة بكل ثقة
قوية “كنها من تخطي ا أ
ل‚ع.
إاذا ما أاحسسنت إاسستغÓلها بالطريقة ا أ
ا◊ك--م ال--راشس-د وال-تسس-ي Òال-ع-ق ÊÓ-م-ط-ل-وب-ان
ال----ي---وم أاك Ìم---ن أاي وقت مضس---ى ..أا“ن---ى ك---ل
لزدهار لوطننا الغا‹.
التوفيق وكل ا إ

الخميسس  0١فيفري  ٢0١٨م الموافق لـ  ١٤جمادى األولى  ١٤٣٩هـ
العدد
^ إعدإد :جمال أإوكيلي

Üƒ` æ`÷G QÉ`ÑNGC
١٧٥٥٧

info@ech-aab.com
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إŸناطق إلّرطبة بتندوف

بحÒة تفقومت مهّددة با’ختفاء
تّÎبع إ◊ظÒة إل ّ
’رث
طبيعية لو’ية تندوف على مسساحة إجمالية تفوق  158أإلف كلم ،وتضسم إلعديد من إلÌوإت وإ إ
إ إ
’ضسافة إ ¤إلعديد من إŸناطق إلرطبة غ ÒإŸصسنفة حسسب إتفاقية رإمسسار رغم أإهميتها وتنوع
’يكولوجي إلغني بتنّوعه ،با إ
’نظمة إلبيولوجية بها.
إ أ
وٌخ ّ -صس -صس ل -ل -م-ن-اط-ق ال-رط-ب-ة ي-وم 0٢
فÈاير من كل عام كيوم عاŸي Ãوجب
ات -ف-اق-ي-ة رامسس-ار اŸوق-ع-ة ب-إاي-ران سس-ن-ة
 ،١٩٧١تشس ّ-دد اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ال -ب-ي-ئ-ة
وا◊ياة الÈية ‘ هذه اŸناطق ،وتضسم
ولية تندوف ثÓث مناطق رطبة شسائعة،
يعمل الديوان الوطني للحظÒة الثقافية
ل-ت-ن-دوف ع-ل-ى ت-ث-م-ي-ن-ه-ا وال-ت-عريف بها،
واÙاف -ظ -ة ع -ل -ي -ه -ا رغ -م الصس -ع -وب-ات
اŸسسجلة ‘ هذا اإلطار.
وتبعد بحÒة تفقومت حوا‹  ١٧0كلم
شسمال شسرق عاصسمة الولية على ا◊دود
م -ع اŸم -ل -ك -ة اŸغ -رب -ي -ة ،وتضس -م ثÓ-ث-ة
مسسطحات مائية أاكÌها شسيوعاً بحÒة
تفقومت ذات اŸياه العذبة ،وتعيشس بها
العديد من الطيور اŸعشسشسة واألسسماك
ك -ال -ب -ل -ط -ي والÈي -ل وال -ك -ائ -ن -ات ا◊ي-ة
األخرى على غرار الضسفادع واألفاعي
وال- -غ- -راب ال -ب -ن -ي ،ب -اإلضس -اف -ة ا ¤ك -ون
اŸنطقة نقطة عبور أانواع عديدة من
ال- -ط- -ي- -ور اŸه- -اج- -رة بسس -بب م -وق -ع -ه -ا
ا÷غ -را‘ ال -واق -ع ع-ل-ى خ-ط ال-ه-ج-رات
اŸوسسمية للطيور.
وتّتخذ معظم أاودية تندوف مسسارا ً موحّدا ً ‘ جريانها،
وُتغذي أاغلب هذه األودية سسبخة تندوف الواقعة على
مسسافة  ٥0كلم شسرق عاصسمة الولية ،و“تاز اŸنطقة
Ãلوحة مياهها بسسبب طبقات اŸلح اÎŸاكمة ‘ القاع،
إاّل أاّن هذا الوضسع Á ⁄نع من تكاثر أاعداد هائلة من
البط الصسحراوي ،الذي تعايشس مع مناخ اŸنطقة التي
اتخذها ملجأا آامنا ومصسدرا للغداء ومكانا للتعايشس.
وتقع منطقة لبح Òالتي ُتعد أاخفضس منطقة بتندوف
على مسسافة  ٣٥0كلم جنوب غرب مدينة تندوف وسسط

كثبان رمال عرق إايقيدي بعيدا ً عن اŸسسالك الصسحراوية
اŸع -روف -ة‡ّ ،ا أاكسس -ب -ه-ا ط-اب-عً-ا خ-اصسً-ا م-ن ح-يث ت-ن-وع
ال-غ-ط-اء ال-ن-ب-ات-ي وا◊ي-وا ،Êح-يث ت-ع-ت ÈاŸن-ط-ق-ة التي
–ي -ط ب -ه -ا ال -رم -ال م-ن أاغ-لب ا÷ه-ات م-ك-ان-ا ل-ل-ذئ-اب
وال -ث -ع -الب وط -ائ -ر ا◊ب -ارى ،وم-ن-اظ-ره-ا اÓّÿب-ة ال-ت-ي
مزجت بُ Úزرقة اŸياه واللون الذهبي للرمال ‘ مشسهد
ل زال يأاسسر الزائرين .وتشس Òالدراسسات ا ¤أان البحÒة
ت -ق ّ-ل -صست ‘ اآلون -ة األخÒة بسس -بب ان -خ-ف-اضس م-نسس-وب
اŸياه وزحف الرمال على حسساب اŸنطقة اŸغمورة،
و‘ روايات لبعضس السسكان البدو الرحل فإاّن اŸنطقة

ت- -ع- -د خ -طÒة لح -ت -وائ -ه -ا ع -ل -ى ال -رم -ال
اŸت -ح -رك -ة ،وه -و م-ا أا ّك-ده سس-ودا Êأاح-م-د
مدير الديوان الوطني للحظÒة الثقافية
” تسسجيل حالت
لتندوف بالنيابة ،حيث ّ
اختفاء بعضس قطعان اŸاشسية باŸنطقة.
ويعمل الديوان الوطني للحظÒة الثقافية
لتندوف بجهد من أاجل اÙافظة على
التنوع البيولوجي لهذه اŸناطق ،حيث أاّكد
سسودا Êأاحمد أان دور ا◊ظÒة ‘ هذا
الطار يشسمل ›ال ا◊ماية ،اÙافظة
وت -ث -م Úه -ذه اŸن -اط -ق وال -ت -ع -ري -ف ب-ه-ا،
وأاعرب اŸتحدث عن أاسسفه لضسياع منطقة
القطارات التي كادت تختفي بسسبب العبث
الذي طالها من الزوار ،مؤوّكدا ً ‘ الوقت
ذاته أان جريان اŸياه من الصسخور بهذه
اŸنطقة قد توقف وتقلصس حجم البحÒة
بسس -بب رم -ي الصس -خ -ور ،ك -م -ا نّ-وه بضس-رورة
تكاتف جهود ا÷ميع من أاجل اÙافظة
ع -ل-ى م-ا ت-ب-ق-ى م-ن ب-حÒة ت-ف-ق-ومت ال-ت-ي
تعرف هشساشسة كبÒة ‘ منظومتها البيئية.
وأاضس -اف اŸت -ح -دث أان ال -دي -وان ال -وط-ن-ي
للحظÒة الطبيعية لتندوف تدخل ‘ وقت
سس-اب-ق إلي-ق-اف مشس-روع ت-وسس-ي-ع اŸسس-ت-ث-م-رات ال-فÓحية
عم ًÓبالتعليمة الوزارية رقم  ١١ / 0٨الصسادرة بتاريخ ٢٣
“ت اŸوافقة على اسستحداث 0٣
 ،٢0١١ / 0٢ /حيث ّ
م -ن -اط -ق ف Ó-ح -ي -ة ،وإال -غ-اء ال-ت-وسس-ع ال-فÓ-ح-ي Ãن-ط-ق-ة
تفقومت حفاظًا على الÌوة اإليكولوجية بها ،كما يعمل
ال -دي -وان ح -ال -ي ً-ا ع-ل-ى ج-رد الÎاث اإلي-ك-و ث-ق-ا‘ ،وك-ذا
اŸناطق األثرية بكل من منطقة أام الطوابع بإاقليم بلدية
أام العسسل وبغار جبيÓت من خÓل خرجات ميدانية
دورية.

تندوف :عويشش علي
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اّÿزان ا’سصÎاتيجي
ا÷نوب الكب Òورشسة مفتوحة اليوم على الّتنمية Ãفهومها
الشّسامل واŸدمج ‘ آان واحد ،منطلقها مبني أاسساسسا على
الفÓحة الّرهان الواعد الذي فرضس نفسسه ليصسبح الّنموذج
على كل لسسان ،والعّينات بارزة ‘ هذا الشّسأان كالوادي ،أادرار،
بسسكرة وورقلة ،البقية تأاتي مع الوقت.
‘ صسفحتنا هذه اّ ıصسصسة للجنوب سستكون مرآاة عاكسسة
للحركة الّتنموية ‘ هذه اŸناطق ا◊يوية من خÓل ما
يوافينا به بالّتحولت ا÷ذرية التي تشسهدها هذه الفضساءات
على ال ّصسعيد اÙلي ،من وثبة –تاج من اإلعÓم أان يكون
م -راف -ق -ا ل -ه -ا م -ن ن-اح-ي-ة إاب-راز ك-ل ت-لك ال-ق-درات اÓّÿق-ة
وال- -ك- -ام -ن -ة ال -ت -ي ح ّ-ولت أارضس -ا ج -رداء إا ¤إاخضس -رار ع -ل -ى
مسساحات هائلة.
وعلينا قلب ال ّصسورة على أان يدرك اإلعÓميّون بأان ا÷نوب
ليسس تهريبا بل أاّنه دخل ‘ سسÒورة إاقتصسادية جديدة ،إاذا ما
وقفنا على اŸنتوح الّنوعي والّتنافسسي القابل أاو باألحرى
اŸط -ل -وب ل -ل ّ-ت -صس -دي -ر ،اسس -ت -ن-ادا إا ¤ال-ولي-ات الّ-ن-م-وذج-ي-ة
اŸذكورة سسالفا،وباإلمكان أان تسس Òاألخرى على هذا النّحو
الّناجع.
ولبد من القول هنا بأاّن على اإلعÓم الوطني مرافقة هذه
القفزة اŸهنية ‘ قطاع الفÓحة خاصسة وإاطÓع الرأاي العام
وا÷مهور باÛهود ا÷ّبار ،والعمل الدقيق الذي ينجز ‘
ا÷نوب ،وهذا ‘ هدوء وبعيدا عن األضسواء.
ويكفي اليوم القيام بإاطÓلة على ما يجري ‘ تلك الوليات
اŸذكورة آانفا Ÿعرفة التوجه ا÷ديد لÓسسÎاتيجية اŸتبعة
لÎقية ا÷نوب.
كل هذا اÿيار ا◊ا‹ ،يدعونا كذلك إا ¤البحث عن أافضسل
ال ّصسيغ من أاجل الّترويج اإلعÓمي للمسستوى الذي وصسلت إاليه
فÓحتنا ‘ ا÷نوب ،وحتمية النتقال إا ¤التّصسدير ،على
ضس -وء م -ا – ّق -ق م -ن ف -ائضس ‘ اإلن -ت -اج ،ب -ح -ث-ا ع-ن أاسس-واق
خ -ارج -ي-ة ك-ذلك ب-ع-دم-ا ب-ل-غت سس-ق-ف-ا راق-ي-ا م-ن ح-يث ال-ك-م
والكيف.
وسسيكون هذا ا◊يّز ‘ صسفحاتنا ّ ﬂصسصسا لوقائع الّتنمية
جه مباشسرة إا– ¤قيق الّرفاه
‘ قطاعات أاخرى ،التي تتو ّ
الج -ت -م -اع -ي ل -ل -م -واط-ن ‘ Úشس-ت-ى م-ت-طّ-ل-ب-ات-ه-م اŸت-عّ-ل-ق-ة
ب-ي-وم-ي-ات-ه-م وانشس-غ-الت-ه-م ك-ال-تشس-غ-ي-ل ،السس-ت-ث-م-ار ،ال ّصسحة،
اŸياه ،الطّرق وغÒها من اŸسسائل لطاŸا أاولها السسكان كل
الهتمام بإادراجها ضسمن أاولوّياتهم اŸلحّة.
كما تنقل هذه ا◊ركية الّتنموية بكل تفاصسيلها وبأامانة
وموضسوعية بعيدا عن اإلثارة إا ¤ال ّسسلطات اÙلية إلقامة
أاواصسر التواصسل ب ÚاŸواطن وا÷ماعات اÙلية.

إلقسسم إÙلي

’حياء بشسار تنتظر إلتّزفيت
إŸسسالك إلتّرإبية أ

قرية أإرإك بتمÔإسست

انقطاعات متكّررة للتّيار الكهربائي تطاير الغبار صصيفا والوحل شصتاًء

يعا Êسسكان قرية «أاراك» الواقعة
على بعد  ٤00كلم شسمال عاصسمة
األهقارÃ ،حاذاة الطريق الوطني
رقم  ‘ ،0١شسطره الرابط ب Úمقر
ال -ولي -ة ون-ظÒت-ه-ا اŸن-ت-دب-ة عÚ
صس-ال-ح م-ن اإلن-ق-ط-اع-ات اŸت-كررة
ل -ل -ت -ي-ار ال-ك-ه-رب-ائ-ي ب-ل-غت  ٤أايام
متتالية.
ودع-ا ق-اط-ن-و ال-ق-ري-ة ال-ت-ي تعتÈ
فرعا بلديا منذ سسنة  ،١٩٨٥تابعا
ل -ع Úأام -ق-ل  ١٣0ك-ل-م شس-م-ال م-قر
ع -اصس-م-ة األه-ق-ار ،وال-ت-ي تضس-م م-ا
يزيد عن  ١000نسسمة ،وما يقارب
ع -ن  ٥00مسس-ك-ن ع-ائ-ل-ي ،موّزعÚ
على ثÓثة أاحياء سسكنية ،ا÷هات
اŸسس- -ؤوول -ة إا ¤ال -ت -دخ -ل ال -ع -اج -ل
ل-تسس-وي-ة وضس-ع-ي-ت-ه-م ب-إا‚از ﬁطة
لتوليد الطاقة ،خاصسة ‘ ظل موقع
القرية اŸعزولة.
و‘ هذا اإلطار ،أاّكد اŸواطن «د -
م» أان ال -ق -ري -ة تشس-ه-د م-ع-ان-اة ي-وم-ي-ة
ج - -راء اإلن - -ق - -ط - -اع - -ات اŸت - -ك - -ررة
للكهرباء ،حيث أاّن التيار يتم تشسغيله
ب -ن -ظ -ام اŸن -اوب-ة خÓ-ل ال-ن-ه-ار ،أام-ا
Óنارة بتاتا ،فتارة
الليل ف Óوجود ل إ
تسستفيد القرية Ÿدة  ١٢سساعة وتارة
أاخرى من  0٤سساعات ،نظرا لقدم
اّÙرك -ات اŸوّل-دة ل-ل-ك-ه-رب-اء ،ال-ت-ي
تشستغل Ãادة الوقود ،والتي Œاوزها
ال ّ-زم -ن بسس -بب ع-دم Œدي-ده-ا م-ن-ذ
أاواخ-ر الّ-ث-م-ان-ي-ن-ات واإلق-تصس-ار على
صسيانتها ،متناسس Úبذلك تزايد عدد
السسكان ‘ القرية سسنة بعد أاخرى،

ناهيك عن أاّنها نقطة توّقف لعدد
ك -ب Òم -ن اŸسس -اف -ري -ن ون -ق-ل ال ّسس-ل-ع
والبضسائع.
و‘ م -ب -ادرة ل -ل ّسس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة
ل-ت-وف Òال-ك-ه-رب-اء ع-ن ط-ري-ق الّطاقة
الشّسمسسية ـ يضسيف اŸتحدث ـ ”ّ
ت- -زوي -د ال -ق -ري -ة ب -ل -وح -ات ال ّ-ط -اق -ة
الشسمسسية بحلول سسنة  ،٢000إال أان
ال -وضس -ع -ي -ة  ⁄ت -ت -غ Òخ-اصس-ة ‘ ظ-ل
غياب كلي للصسيانة واŸتابعة ،مضسيفا
أان القرية عرفت غيابا تاما للتيار
ألربعة أايام متتالية خÓل هذه الفÎة،
‡ا أاث - - -ار اسس - - -ت - - -ي- - -اء ك- - -بÒا ل- - -دى
ّ
اŸواطن.Ú
وع -ن وق -وف ال ّسس -ل -ط -ات اÙل-ي-ة،
‡ث- -ل- -ة ‘ رئ- -يسس ال- -دائ- -رة ورئ -يسس
اÛلسس الشسعبي البلدي لع Úأامقل

على الوضسعية ،صسّرح أاحد اŸواطنÚ
عن عدم إاقتناعه بالوعود اŸقدمة
كونها ›رد تصسريحات كسسابقاتها،
بسس- - -بب غ- - -ي - -اب أاي مشس - -روع إل‚از
ﬁطة ‘ اŸسستقبل.
و‘ إاتصس- - -ال لـ «الشس- - -عب» ب- - -أاح- - -د
إاط- -ارات شس- -رك- -ة ت- -وزي -ع ال -ك -ه -رب -اء
ب -ع -اصس -م -ة األه-ق-ار ،أاك-د أان الشس-رك-ة
أاع -ل -نت ع -ن م -ن-اقصس-ة ل-رب-ط م-ن-ازل
ال -ق -ري -ة بشس -ب -ك -ة ال -ك-ه-رب-اء ،ك-م-ا ّ”
–دي -د اŸق -اول -ة ل-ب-دء األشس-غ-ال‘ ،
ح Úن- -ف- -ى ّﬁدث -ن -ا ع -ل -م -ه ب -وج -ود
مشسروع إل‚از ﬁطة لتوليد الطاقة
بالقرية أاو حتى تزويدها من مكان
آاخر.

“Ôإسستﬁ :مد إلصسالح بن حود

ل يزال سسكان بلدية بشسار يعانون من مشسكل اهÎاء
الطّرق ،الذي أاصسبح هاجسسا يؤورق ا÷ميع على غرار حي
الدبدابة الشسعبي وشسارع األم Òعبد القادر وجن Úضسيف
الله وحي ıليف (كرطي  )٨وحي اإلنارة وغÒهم .هذا
ال -وضس -ع ال -ذي  ⁄ي -ج -دوا ل -ه ح  Ó-ب -ال -رغ-م م-ن الشس-ك-اوى
اŸقدمة من طرف اŸواطن وا÷معيات إا ¤السسلطات
اÙلية التي  ⁄تتعامل معها كما ينبغي ،على حّد قولهم.
وعبّر بعضس اŸواطن ÚخÓل لقائهم بيومية «الشسعب»
عن تذمّرهم من ال ّ
Óمبالة التي تنتهجها ا÷هات اŸعنية،
والتي  ⁄تو‹ أاهمية كبÒة لتنمية البلدية وتهيئة أاحيائها
التي تشسهد أاوضساعا صسعبة ،على الرغم من قدم األحياء
والتي هي عبارة عن مسسالك ترابية تعيق حركة السس‘ Ò
م -وسس -م الشس -ت -اء والصس -ي-ف وب-دون أارصس-ف-ة اسس-ت-و ¤ع-ل-ي-ه-ا
اŸواطنون ،و‚د أاحياء ” تهيئتها أاك Ìمن ثÓثة مرات.
و‘ سس- -ي -اق ذي صس -ل -ة ،ع ّ-ب -ر سس -ائ -ق -و ح -اف Ó-ت ال -ن -ق -ل
ا◊ضس -ري وسس -ي -ارات األج -رة ع -ن اسس -ت -ي -ائ -ه -م م -ن ح -ال-ة
الطرقات التي تتسسبب ‘ أاعطاب أاثقلت كاهلهم ،خاصسة
على مسستوى شسوارع الدبدابة وبشسار ا÷ديد وا÷ن Úوحي
اŸرنيجار ،إاذ ل تزال طرقاتها ◊د السساعة عبارة عن
م-ط-ب-ات وح-ف-ر ،ل-ت-ب-ق-ى مشس-اري-ع ت-ه-ي-ئ-ة ال-طرقات مطلب
سسكان بلدية بشسار ،الذين عانوا سسنوات طويلة جراء هذا
اŸشس -ك -ل ال -ذي  ⁄ي -ج -دوا ل -ه آاذان -ا صس -اغ -ي -ة .ه-ذا وأا ّك-د
اŸواطنون بأانهم طالبوا ‘ العديد من اŸرات السسلطات
اÙل-ي-ة ب-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ط-رق-ات وح-ت-ى األرصس-ف-ة ،إال أان-ه-م ⁄
يتلقوا أاي رد إايجابي.
ووسسط هذا التذمر والسستياء ،رفع هؤولء شسكواهم عÈ
صسفحة يومية «الشسعب» للسسلطات اŸعنية من أاجل النظر
‘ انشسغالتهم ،والرد على طلباتهم والعمل على إاعادة
العتبار إا ¤أاحياء بلدية بشسار والعمل على تزفيت الطرق
وإادراج أاحياء وشسوارع البلدية ضسمن اŸشساريع التنموية
لنتشسالهم من هذه الوضسعية اŸزرية ،ووضسع حد للعزلة
اŸضس- - - - - - - - - - -روب- - - - - - - - - - -ة ع- - - - - - - - - - -ل - - - - - - - - - -ي - - - - - - - - - -ه - - - - - - - - - -م.
وحول انشسغال اŸواطن Úومشسكل الطرقات والتهيئة بولية
بشسار ،صسّرح لـ «الشسعب» السسيد عبد القادر أان السسلطات
الولئية ببشسار شسرعت مؤوخرا ‘ أاشسغال تهيئة واسسعة،

والتي تشسمل عديد األحياء والتجمعات السسكنية ع Èدوائر
الولية ،وهي العملية التي رصسد لها غÓف ما‹ يتجاوز
 ١٥0مليار سسنتيم من أاجل اسستكمال أاشسغال الطرق والبني
التحتية من خÓل إاعادة تأاهيل الطرقات الولئية ،وإا‚از
اإلنارة العمومية ووضسع شسبكات التطه ÒواŸياه الصسا◊ة
للشسرب.
كما يجرى إاعادة تأاهيل وتزفيت الطريق الولئي اŸزدوج
رق -م  06وال-ط-ري-ق ال-ف-رع-ي داخ-ل ب-ل-دي-ة بشس-ار وال-طريق
الثانوي رقم  ١٢باŒاه زوزفانة ،والذي رصسدا له مبلغ ٧٢0
مليار سسنتيم والطريق اŸؤودي إا ¤قمة جبل عن Îعلى
مسسافة  ٣6كلم Ãبلغ قدر بـ  ٥0مليار سسنتيم مع العمل على
إا‚از طريق آاخر موازي لنفسس الطريق الوطني رقم 06
ل-ي-ف-ت-ح ال-ط-ري-ق أام-ام اÙي-ط-ات وال-ت-ج-م-ع-ات السس-ك-ن-ي-ة،
والذي شسّدد عليه الوزير أاثناء زيارته ا ¤بشسار من أاجل
إاضسفاء السسيولة ‘ حركة اŸرور ،وكذلك مشسروع طريق
مزدوج بشسار العبادلة وكذلك العمل على اسستكمال الطريق
على مسستوى التجمعات السسكنية والتجزئات ا÷ديدة مثل
أاح -ي -اء اŸن -ق-ار  ٢ ،١وŒزئ- -ة  ١٤٧وŒزئ-ة ال-ف-رسسان
بالدبدابة وبشسار ا÷ديد ،ووفقا للمصسدر ذاته الذي أاشسار
إا ¤أان وج -ود مشس -اري -ع ت -ه -ي -ئ -ة ‡اث-ل-ة سس-تشس-م-ل ﬂت-ل-ف
األحياء ببلدية بشسار وكذا الدوائر اÛاورة ،ومنها كذلك
ب- - - - - -ل- - - - - -دي- - - - - -ة ل- - - - - -وق- - - - - -ارت- - - - - -ة وال- - - - - -زغ - - - - -ام - - - - -رة.
وقد أاسسندت األشسغال إا ¤شسركات ومقاولت ﬁلية ،حيث
وجهت لها تعليمات لتسسليم اŸشساريع ‘ آاجالها اÙددة،
Óحياء والتجمعات
وذلك بهدف إاضسفاء صسبغة جمالية ل أ
السسكنية ،وإاعطاء وجه لئق للمدينة بشسار و–سس Úاإلطار
اŸع -يشس -ي ل -ل -م -واط-ن ت-ط-ب-ي-ق-ا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات وزي-ر األشس-غ-ال
العمومية والنقل .ويبقى الشسغل الشساغل واألسسرع هو تعبيد
ال -ط -رق -ات وت -ه -ي -ئ -ة األرصس -ف -ة ،وف -ت-ح ‡رات ل-ل-فÓ-حÚ
واŸوال ÚاŸوج -ودي -ن ب -اÙي -ط -ات ال -فÓ-ح-ي-ة Ãن-ط-ق-ة
حاسسي  ٢0والتوميات وﬁيط بن زيرق ،وﬁيط حاسسي
الهواري على مسستوى الطريق الوطني رقم  06بشسار بني
ونيف.

بشسار :دحمان جمال
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لرهاب في الملف
أاقحم تهمة ا إ

دعا طرفي النزاع إالى مباحثات مباشسرة وغير مشسروطة

دفاع سصجناء «حرإك إلريف» يندد بتعسصف إلقضصاء إلمغربي

إلحكومة إلصصحرإوية تشصيد بتمسصك إلتحاد إإلفريقي بمبادئه

لدعاء العام المغربي ،إاضسافة
نددت هيئة دفاع سسجناء حراك الريف ،بمحاولة ا إ
لرهاب لبعضس المتهمين ،فيما أاكد قائد الحراك ناصسر الزفزافي للقضساء أان
تهمة ا إ
لحكام لن تخيفهم وسسيواصسل الدفاع عن حقوقهم.
ا أ
وسصاد التؤتر قاعة محكمة ا’سصتئناف بالدار ا’حتجاج ناصصر الزفزافي.
ال -ب -يضص -اء أامسض اأ’ول ،ب -ع -دم-ا اح-ت-ج م-ح-ام-ؤ وبعضض المتهمين معرضصؤن نظريا لعقؤبة قد
ال-م-ت-ه-م-ي-ن ب-ع-د ع-رضض ف-ي-دي-ؤ «ي-ب-دو ل-تنظيم تصص- -ل إال- -ى اإ’ع- -دام .يشص- -ار إال- -ى أان ج -لسص -ات
داعشض اإ’رهابي و’ عÓقة له بالملف» وقال م -ح -اك -م -ة ال -م -ت -ه -م -ي -ن ت -ن-ظ-م أاي-ام ال-ثÓ-ث-اء
رئيسض المحكمة إان أاحد المتهمين تلقاه على والخميسض والجمعة من كل أاسصبؤع.
هاتفه عبر تطبيق «واتسض آاب» ،ويؤاجه بعضض وقرر قاضصي الجلسصة ،تأاخير القضصية إالى غاية
المتهمين تهما خطيرة قد تصصل عقؤبتها إالى اليؤم ،إاذ من المترقب أان تؤاصصل المحكمة
اإ’عدام.
مرحلة ا’سصتماع لباقي المتهمين.
وت-ؤق-فت ج-لسص-ة م-ح-اك-م-ة ل-ف-ت-رة قصصيرة ،وتم م -ن ج -ان -ب-ه أاشص-اد ق-ائ-د ح-راك ال-ري-ف ن-اصص-ر
طرد المتهم الرئيسصي بعد بث شصريط الفيديؤ الزفزافي بالمحامين قائ« Óإان هيئة الدفاع
ال -ذي أاث -ار ج -د’ ،ب-حسصب م-ح-ام-ي-ن ووسص-ائ-ل شصامخة و’ يمكن أان تزعزع» ،مصصعدا من حدة
إاعÓم.
لهجته «نحن ’ تخيفنا اأ’حكام ،من أاجل هذا
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ع -قب ذلك ال -ق -اع -ة ع -ل -ى وق -ع ت -ردي-د «قسص-م
ب -ن -دق -ي -ة ك Ó-شص -ي -ن -ك-ؤف ت-ل-ق-اه ب-حسص-ب-ه أاح-د
الحراك» وسصط تفاعل قؤي من طرف أاقارب
المتهمين عبر هاتفه ،وقالت نعيمة القÓف
المعتقلين.
أاحد محامي المتهمين «الفيديؤ يبدو لداعشض
اإ’ره- -اب- -ي و’ عÓ- -ق- -ة ل- -ه ب- -ال- -م- -ل- -ف ،ول- -ذا في المقابل ،عبرت الجمعية المغربية لحقؤق
اإ’نسص-ان ع-ن اسص-ت-ن-ك-اره-ا ل-م-ا وصص-ف-ت-ه «حملة
احتججنا».
ونقل مؤقع مغربي عن المحامين أان الرجل ال- -تضص- -ي- -ي- -ق ع- -ل- -ى ال -نشص -ط -اء ال -ح -ق -ؤق -ي -ي -ن
الذي يظهر في الفيديؤ يبدو «سصؤريا أاو يمنيا والسص -ي -اسص -ي -ي -ن وال -ن -ق -اب -ي -ي -ن والصص -ح -ف -ي -ي -ن
ج -م -ي-ع-ن-ا ي-ت-ل-ق-ى ف-ي-دوي-ه-ات ع-ب-ر واتسض آاب ،والمحامين» بالمغرب؛ مشصيرة إالى أان الفترة
وت-ل-ق-ي-ه-ا ’ ي-ع-ن-ي ال-م-ؤاف-ق-ة» على مضصمؤنها .اأ’خ- -ي- -رة ع- -رفت «اع- -ت -ق -ا’ت وم -ح -اك -م -ات
واسصتانفت الجلسصة «بشصكل عادي» إاثر ذلك ،واسص-ت-دع-اءات ع-دي-دة ل-م-ن-اضص-لين ومناضصÓت
ونشصطاء في الحركات والمؤاقع ا’جتماعية».
بحسصب المحامية.
وتجري محاكمة  ٥٤متهما في الدار البيضصاء وف -ي السص -ي -اق وحسصب نشص -ط -اء ف -ي ال -ح-راك،
منذ منتصصف سصبتمبر  ٢٠١٧في عÓقة حركة التقى أاحمد الزفزافي ولد ناصصر الزفزافي
احتجاج في شصمال المغرب للمطالبة بالتنمية .أاعضصاء من الفريق النيابي لـحزب»بؤديمؤسض»،
ووج-هت ل-ل-م-ت-ه-م-ي-ن ت-ه-م ب-عضص-ه-ا بسص-ي-ط لكن ب -ال -ب-رل-م-ان اإ’سص-ب-ان-ي ،وذلك ف-ي إاط-ار ج-ؤل-ة
ب -عضص -ه -ا اآ’خ -ر خ -ط -ي -ر ع-ل-ى غ-رار «اإ’سص-اءة أاوروب-ي-ة ج-دي-دة ،ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-قضص-ي-ة م-ع-ت-ق-لي
ل أ
Óمن الداخلي» المؤجهة للقيادي في حركة حراك الريف.

أاع- -ربت ال- -ح- -ك- -وم- -ة الصس- -ح- -راوي -ة ع -ن
ارت -ي -اح -ه -ا ل-ل-ق-رار ال-ذي صس-ادقت ع-ل-ي-ه
لفريقي
ال -ق-م-ة ال-ع-ادي-ة  ٣٠لÓ-ت-ح-اد ا إ
ال -م-ن-ع-ق-دة م-ؤوخ-را ب-أاديسس أاب-اب-ا ،وال-ذي
ي- -ط- -الب ال- -دول- -ت- -ي- -ن ال- -عضس- -وي -ي -ن ف -ي
ال- -م- -ن- -ظ- -م- -ة ال- -ج- -م- -ه- -وري- -ة ال -ع -رب -ي -ة
الصس-ح-راوي-ة ال-دي-م-ق-راط-ي-ة وال-م-م-ل-كة
ال -م-غ-رب-ي-ة ،ب-إاج-راء م-ب-اح-ث-ات م-ب-اشس-رة
ج-دي-ة وب-دون شس-روط مسس-ب-ق-ة ،وات-خاذ
لجراءات الضسرورية لتنظيم اسستفتاء
ا إ
ت-ق-ري-ر ال-مصس-ي-ر ف-ي الصس-ح-راء ال-غ-رب-ية
وإانهاء النزاع بينهما.

اعتبر بيان صصادر عن وزارة الشصؤؤون الخارجية
الصصحراوية أاوردته وكالة ا’نباء الصصحراوية
(واصض)  -أامسض ،أان «القرار التاريخي الذي
صصادق عليه القادة اأ’فارقة ،يعبر عن إارادة
افريقية راسصخة وقؤية في التمسصك بأاهداف
ومبادئ ا’تحاد اإ’فريقي التي صصادق عليها
المغرب الذي أاصصبح اليؤم مطالبا باحترامها
باعتباره العضصؤ  « ٥٥في المنظمة القارية.
وإاذا كان المسصعى اإ’فريقي  -يضصيف البيان -
«ن -اب -ع -ا م -ن ق -ن -اع -ة دول ا’ت -ح -اد أان ال-ؤف-اق
والتعايشض بين الجمهؤرية العربية الصصحراوية
ال-دي-م-ق-راط-ي-ة وال-م-م-ل-كة المغربية ممكن ،بل
حتمي ،فإان الزعماء اأ’فارقة يعتبرون أان أاكبر
مسصاهمة يقدمها المغرب للسصلم واأ’من في
القارة ،هي إانهاء احتÓله أ’جزاء من تراب
الجمهؤرية الصصحراوية والؤقؤف عند حدوده
المعترف بها دوليا».
واع -ربت ال -ح -ك -ؤم-ة الصص-ح-راوي-ة  -ف-ي ن-فسض
ال- -ب- -ي- -ان  -ع- -ن اسص- -ت- -ع -داده -ا ل -ل -دخ -ؤل ف -ي
م -ف -اوضص -ات م -ب -اشص -رة م -ع ح -ك-ؤم-ة ال-م-م-ل-ك-ة
ال -م -غ -رب -ي -ة إ’ح Ó-ل السص Ó-م ب -ي -ن ال -دول -ت -ي -ن

ال-ج-ارت-ي-ن وال-عضص-ؤي-ن ف-ي ا’ت-ح-اد اإ’فريقي،
«ع -ل -ى أاسص -اسض م -ب -ادئ ه -ذا اأ’خ-ي-ر وق-رارات
ولؤائح الشصرعية الدولية ذات الصصلة».
وكان ا’تحاد اإ’فريقي قد صصادق با’جماع،
في ختام أاشصغال قمته العادية  ٣٠يؤم ا’ثنين،
ع -ن دع -م -ه إ’ع -ادة إاط Ó-ق ال-م-ف-اوضص-ات ب-ي-ن
ال -م -غ -رب وال -ج -م-ه-ؤري-ة الصص-ح-راوي-ة ،ب-ه-دف
ال -ت -ؤصص -ل إال -ى ح -ل دائ-م ي-نسص-ج-م م-ع ق-رارات
ول-ؤائ-ح م-ن-ظ-م-ة ال-ؤح-دة اأ’ف-ري-ق-ي-ة وا’ت-حاد
اأ’فريقي وقرارات اأ’مم المتحدة.
وشصدد مؤؤتمر رؤوسصاء دول وحكؤمات ا’تحاد
اإ’فريقي ،على دعؤته الدولتين العضصؤيين ،إالى
«المشصاركة بدون شصروط مسصبقة ،في محادثات
م -ب -اشص -رة وج-ادة يسص-ي-ره-ا ا’ت-ح-اد اأ’ف-ري-ق-ي
واأ’مم المتحدة ،من أاجل إاجراء اسصتفتاء حر
ونزيه لشصعب الصصحراء الغربية».

تعويضس أإضصرإر إلنهب

دع -ا ال -ؤزي -ر الصص -ح -راوي ال-م-ن-ت-دب ال-م-ك-ل-ف

ب -أاوروب -ا ،عضص -ؤ اأ’م -ان -ة ال -ؤط -ن -ي -ة ،م -ح -م -د
سصيداتي ،ا’تحاد اأ’وروبي إالى «جبر الضصرر»
الذي لحق بالشصعب الصصحراوي نتيجة اسصتغÓل
ث-روات-ه ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة دون م-ؤاف-ق-ت-ه أاو اسص-تشص-ارة
الممثل الشصرعي والؤحيد له ممث Óفي الجبهة
الشص -ع -ب -ي -ة ل-ت-ح-ري-ر السص-اق-ي-ة ال-ح-م-راء ووادي
(جبهة البؤليسصاريؤ) حسصبما ذكرت وكالة اأ’نباء
الصصحراوية (واصض) أامسض.
ووف - -ق - -ا ل - -ذات ال- -مصص- -در ،ت- -ط- -الب ج- -ب- -ه- -ة
ال-ب-ؤل-يسص-اري-ؤ ب-م-بلغ  ٢٤٠م -ل-ي-ؤن أاورو سص-ن-ؤي-ا
ك -ت -ع -ؤيضص -ات ع -ن ال -م -ن -ت-ج-ات ال-مصص-درة م-ن
الصصحراء الغربية دون مؤافقتها.
وفي هذا الصصدد ،أاكد سصيداتي أان «الشصعب
الصصحراوي ’ يشصكل أاي تهديد على مصصالح
ال-م-ه-ت-م-ي-ن ب-ق-ط-اع الصص-ي-د ال-بحري ،لكن على
اأ’وروب -ي -ي -ن أان ي -حصص -ل -ؤا أاو’ ع -ل -ى م-ؤاف-ق-ة
الممثل الشصرعي والؤحيد للشصعب الصصحراوي
أ’جل ذلك».

غزة على أاعتاب كارثة

يطغى عليها الجانب القتصسادي

إيمانويل ماكرون في زيارة دولة إلى تونسس
ي - -ق - -ؤم ال - -رئ - -يسض ال- -ف- -رنسص- -ي
إايمانؤيل ماكرون بزيارة دولة
إالى تؤنسض بدأات أامسض وتسصتمر
ال- - -ي - -ؤم ل - -دع - -م ال - -ع - -م - -ل - -ي - -ة
ال- -دي- -م -ق -راط -ي -ة ا’ن -ت -ق -ال -ي -ة
وال-ت-ج-رب-ة ال-ت-ؤنسص-ي-ة ال-ؤح-ي-دة
التي حققت نجاجا وسصط دول
الربيع الدمؤي.
وي - -راف - -ق م- -اك- -رون ف- -ي ه- -ذه
الزيارة وهي اأ’ولى من نؤعها
إال-ى ال-ع-ال-م ال-ع-رب-ي م-ن-ذ ت-ؤليه
السصلطة في ماي  ،٢٠١٧زوجته
بريجيت وعدد كبير من الؤزراء في مقدمتهم وزير
الخارجية جان إايف لؤدريان ،ونائبان شصابان من
أاصص-ل ت-ؤنسص-ي م-ن ال-ح-زب ال-رئ-اسص-ي ه-م-ا صص-ؤن-ي-ا
كريمي وأانيسصة خضصر ،إاضصافة إالى فنانين ورجال
أاعمال .وقالت الرئاسصة الفرنسصية إان الزيارة التي
يطغى عليها الجانب ا’قتصصادي ،تهدف إالى دعم
العملية ا’نتقالية الديمقراطية في تؤنسض .ومن
ال-م-ق-رر أان ي-ؤق-ع ال-ب-ل-دان سص-لسص-ل-ة م-ن ا’ت-فاقات
بمختلف المجا’ت ،علما أان ماكرون صصرح في
ج- -ري -دة «’ب -ريسض» أان ب -اريسض سص -ت -ق -ؤم ب -ج -ه -ؤد
إاضصافية في ثÓثة مجا’ت أاسصاسصية هي تقليصض
ال -ف -ؤارق ا’ج -ت-م-اع-ي-ة وت-ؤظ-ي-ف الشص-ب-اب وزي-ادة
ا’سصتثمار في قطاعات المسصتقبل مثل الطاقات
المتجددة والتكنؤلؤجيات الحديثة.

وسص- -ي- -ج -ري ال -رئ -يسض ال -ف -رنسص -ي
م -ح -ادث -ات م -ع ن-ظ-ي-ره ال-ت-ؤنسص-ي
ال -ب -اج -ي ق -ائ -د السص-بسص-ي ورئ-يسض
الحكؤمة يؤسصف الشصاهد ،كما أانه
سصيلقي كلمة أامام مجلسض الشصعب
صص -ب -اح ال -ي -ؤم ال -خ-م-يسض وي-ل-ت-ق-ي
مسصؤؤولين من المتجمع المدني.

تحويل إلّدين إلى مشصاريع
إسصتثمارية

وسص- -ي -حضص -ر م -اك -رون ال -م -ن -ت -دى
اإ’ق -تصص-ادي ال-ت-ؤنسص-ي-ال-ف-رنسص-ي
ف -ي نسص -خ -ت -ه اأ’ول -ى ،وال-ذي م-ن
المقرر أان يجمع نحؤ مئة رجل أاعمال فرنسصيين.
وأاك-د اإ’ل-ي-زي-ه ف-ي ل-ق-اء م-ع الصص-ح-اف-ة ال-ف-رنسص-ية
وال -دول -ي-ة اإ’ث-ن-ي-ن إان ال-رئ-يسض م-اك-رون سص-يشص-ج-ع
المؤؤسصسصات الفرنسصية لÓسصتثمار في تؤنسض ،وأانه
سص -ي -كشص -ف خ -ط -ة ل -دع -م ال -م-ؤؤسصسص-ات ال-ت-ؤنسص-ي-ة
الصص-غ-ي-رة وال-م-ت-ؤسص-ط-ة ،فضص Ó-ع-ن إاج-راءات ف-ي
م -ج -ال ال -ت -ن -م -ي -ة وال-رق-م-ي-ة .وأاضص-افت ال-رئ-اسص-ة
الفرنسصية إان ماكرن سصيبحث مع السصبسصي سصبل
تحؤيل الدين التؤنسصي لدى فرنسصا إالى مشصاريع
إاسص -ت -ث -م -اري -ة .وب-حسصب اإ’ل-ي-زي-ه ،ف-إان ال-ط-رف-ي-ن
الفرنسصي والتؤنسصي سصيعلنان خÓل هذه الزيارة
عن مشصروع تعاون ضصخم في مجال التعليم العالي،
الهدف منه تطؤير التكؤين المهني العالي تطابقا
مع الرهانات اإ’قتصصادية الحديثة.

«إألونروإ» تطلق إسصتغاثة عاجلة لتوفير  800مليون دولر
أاعلنت وزارة الصصحة الفلسصطينية ،أامسض ،أان
أازمة الؤقؤد في قطاع غزة تسصببت في تؤقف
مؤلدات كهربائية في سصبعة مراكز صصحية
في القطاع ،ما أادى إالى تؤقف خدماتها.
وب- - -حسصب وزارة الصص - -ح - -ة ف - -ي غ - -زة ،ف - -إان
مرافقها تحتاج  ٤٥٠أالف لتر من السصؤ’ر
شصهريا وفقا ’نقطاع التيار الكهربائي (من ٨
إالى  ١٢سصاعة) يؤميا ،ويصصل احتياجها إالى
 ٩٥٠أال- -ف ل -ت -ر شص -ه -ري -ا إاذا زادت سص -اع -ات
ا’نقطاع عن  ٢٠سصاعة يؤميا.
وكان المبعؤث اأ’ممي الخاصض للسصÓم في
الشص -رق اأ’وسص -ط ن-ي-ك-ؤ’ي مÓ-دي-ن-ؤف ح-ذر
أامسض ا’ول من أان الؤضصع في قطاع غزة
أاصصبح أاسصؤأا أازمة إانسصانية ،وقال إان القطاع
مهدد بانفجار مؤؤكد.
وقال الدبلؤماسصي اأ’ممي« :أاتحدث دائما
أاث -ن -اء م -ؤج -زات ف-ي م-ج-لسض اأ’م-ن ال-دول-ي
وم-ن-ت-دي-ات أاخ-رى أان-ن-ا وسص-ط أازم-ة إانسص-ان-ية
خطرة ..وأاعلن اليؤم بكل وضصؤح أان الؤضصع
يزداد سصؤءا».
وحذر المسصؤؤول من أان القطاع بات اليؤم
على وشصك فشصل عام وانهيار تام لÓقتصصاد
والخدمات ا’جتماعية ،وسصتعقبه التداعيات
السصياسصية واإ’نسصانية وا’قتصصادية.
وأاكد مÓدينؤف أانه سصيطرح هذه المسصأالة
ع- -ل- -ى أاج- -ن- -دة اج- -ت- -م- -اع ل- -ج- -ن- -ة ا’تصص -ال
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حدد التاريخ النهائي ’سصتقبال العروضض ب  ١٥يؤم ابتداء من
تاريخ أاول صصدور لهذا اإ’عÓن ‘ الصصحف الؤطنية (اÛاهد و
الشصعب).
يبقى اŸتعهدون ملزم Úبعروضصهم طيلة  ٩٠يؤم ابتداء من التاريخ
اÙدد إ’يداع العروضض.
اŸتعهدون مدعؤون ◊ضصؤر فتح اأ’ظرفة التقنية واŸالية الذي
سصيتم Ãقر اŸؤؤسصسصة الؤطنية إ’نتاج أادوات ا’ينؤكسض والفضصيات
على السصاعة  ١٠ . ٠٠ابتداء من التاريخ اÙدد إ’يداع العروضض.

ال -م -خصصصص -ة ل -ت -نسص -ي -ق ال-مسص-اع-دة ال-دول-ي-ة
ال -م -ق -دم -ة إال -ى الشص -عب ال -ف -لسص -ط -ي -ن -ي ف-ي
بروكسصل.

إألونروإ تسصتغيث

في ظل هذه ا’جؤاء المأاسصاوية التي يعيشصها
الفلسصطينيؤن ،أاطلقت وكالة اأ’مم المتحدة
إ’غ -اث-ة وتشص-غ-ي-ل الÓ-ج-ئ-ي-ن ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ي-ن
(اأ’ونروا) اسصتغاثة عاجلة لتؤفير  ٨٠٠مليؤن
دو’ر (أاي ما يعادل  ٦٤٦مليؤن يؤرو) ،كما
أاع- -ربت ع- -ن ع- -م- -ق ق- -ل -ق -ه -ا إازاء ت -ج -م -ي -د
المسصاعدات اأ’مريكية ،مشصيرة ’عتقادها أان
هذا القرار «ذو طابع سصياسصي».
وك- -انت إادارة ال- -رئ- -يسض اأ’م- -ري -ك -ي دون -ال -د
ترامب « ،قد علقت مؤؤخرا دفع عدة دفعات
في إاطار تقليصض المسصاهمة اأ’مريكية إالى
 ٦٠مليؤن دو’ر مقابل  ٣٦٠مليؤن دو’ر في
السصابق».
يشصار إالى أان «اأ’ونروا» تأاسصسصت عام ،١٩٤٩
ودورها هؤ مسصاعدة أاكثر من خمسصة مÓيين
فلسصطيني مسصجلين كÓجئين في اأ’راضصي
الفلسصطينية واأ’ردن ولبنان وسصؤريا منذ عام
.١٩٤٨
هذا وعقد امسض اجتماع للمانحين الدوليين
ل-ف-لسص-ط-ي-ن ف-ي ال-ع-اصص-م-ة ال-ب-لجيكية ،لبحث
المسصاعدات المالية التي تقدمها للسصلطة.
سص - -ي - -اسص- -ي- -ا إاج- -ت- -م- -ع امسض رئ- -يسض ال- -ؤزراء

الفلسصطيني رامي الحمد الله في بروكسصل مع
مسص -ؤؤول -ة السص -ي-اسص-ة ال-خ-ارج-ي-ة ف-ي ا’ت-ح-اد
اأ’وروب -ي ف -ي -دي -ري -ك -ا م -ؤغ -ي -ري -ن -ي ل -ب-حث
خطؤات السصلطة لمؤاجهة قرار أاميركا بشصأان
ال -ق -دسض ،وأاب-رزه-ا ط-لب ال-عضص-ؤي-ة ال-ك-ام-ل-ة
ل -دول -ة ف-لسص-ط-ي-ن ف-ي اأ’م-م ال-م-ت-ح-دة ،ك-م-ا
ت-درسض ال-ل-ج-ن-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذية لمنظمة التحرير
ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة السص-بت ال-م-ق-ب-ل ت-ط-ب-ي-ق قرار
تعليق ا’عتراف بإاسصرائيل.
وكانت فلسصطين حصصلت عام  ٢٠١٢على صصفة
دول -ة م -راقب ،ب -ع -د تصص -ؤيت ب-اأ’غ-ل-ب-ي-ة م-ن
Óمم المتحدة.
الجمعية العامة ل أ

إعتقال وإلدة شصهيد وطفلتها

اعتقلت قؤات ا’حتÓل اإ’سصرائيلي -فجر
امسض اأ’ربعاء -والدة شصهيد وطفلتها ،من
ب -ل -دة ق -ط ّ-ن -ة شص -م -ال غ-رب م-دي-ن-ة ال-ق-دسض
المحتلة.
ووفق مصصادر فلسصطينية ،فإان تلك القؤات
اعتقلت رسصيلة والدة الشصهيد محمد شصماسصنة
وطفلتها التي تبلغ من العمر  ١٤عاما ،بعد
دهم منزلها ،واقتادتهما إالى مركز تؤقيف
وتحقيق تابع لها.
ووف -ق مصص -ادر ف -لسص -ط-ي-ن-ي-ة أايضص-ا ،اع-ت-ق-لت
قؤات ا’حتÓل فجر اليؤم  ١٢مؤاطنا من
مناطق مختلفة في الضصفة بعد عملية دهم
وتفتيشض.

›مع منشسآات أاشسغال الطرقات واŸنشسآات الفنية «جيÎا»
مؤوسسسسة اŸرافق العامة لسسيدي موسسى
شس  .ذ .اأ برأاسس مال  ٢ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠دج
رقم التعريف ا÷بائي٠٩٩٩١٦٠٠٠٩٣٢٠١٠ :

إع ـ ـ ـ ـ ـ ـÓن ع ـ ـ ـ ـ ـ ـن من ـ ـ ـ ـ ـ ـح مؤوق ـ ـ ـ ـ ـ ـت لصصفق ـ ـ ـ ـ ـ ـة
اŸناقصسة الوطنية رقم  / ١٣م .م .ع .سس .م  /م.ع  /م .إا ٢٠١٧ /
متعلقة بإا‚از:
Sciage et / ou préparation des joints
Garnissage d’étanchéité des joints

طبقا إ’جراءات إابرام الصصفقات Ÿـؤؤسصسصة اŸرافق العامة لسصيدي مؤسصى اŸصصادق عليها من طرف ›لسض اإ’دارة ‘ .٢٠١٣ / ١٢ / ٣٠
تعلم اŸديرية العامة Ÿؤؤسصسصة اŸرافق العامة بسصيدي مؤسصى جميع اŸتعهدين الذين شصاركؤا ‘ اŸناقصصة الؤطنية رقم  / ١٣م .م .ع.
سض .م  /م.ع  /م .إا  ٢٠١٧ /متعلقة بإا‚از:
Sciage et / ou préparation des joints
Garnissage d’étanchéité des joints

على مسصتؤى مشصروع :أاشصغال إاعادة ا◊الة Ÿسصاحات الطÒان لفائدة وحدة عسصكرية  /بؤلعظام  /ن ع  ،٣اŸنشصؤرة ‘ الصصحف
الؤطنية اÛاهد والشصعب ‘ اليؤم  ،٢٠١٧ / ١٢ / ١٣انه إاثر انتهاء أاعمال ÷نتي التقييم والصصفقات ” اŸنح اŸؤؤقت للصصفقة
للمؤؤسصسصة ا◊اصصلة على النتائج التالية:

اŸتعهد

رقم التعريف ا÷بائي

اŸبلغ اإ’جما‹

مÓحظات

أادنى عرضض

 ٤٠٠٤٥٧٦١ . ٠٠دج
٠٠٠٠١٦٠٠١١٩٠٩٠٨
شض.ذ.م.م ع.ح.ن للبناء
مع حسصاب كل الرسصؤم
كل متعهد يعارضض هذا ا’ختيار Áكنه تقد Ëطعن أامام ÷نة الصصفقات التابعة للمؤؤسصسصة ‘ أاجل العشصرة ( )١٠أايام التي تلي نشصر
هذا اإ’عÓن منح مؤؤقت للصصفقة.
الشسعب ٢٠١٨/٠٢/٠١
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دراسس

ب Úمفهؤم ا◊داثة ومطرقة السسفسسطة النقدية

رواية (سسماء مسسجونة) للكاتب عبد الرؤووف زوغبي  /ا÷زائر  ..أا‰وذجًا
لدباء ليسس من اليسسر Ãكان ،إاذ ل تزال حّدة النقاشس تعلو
إان تناول مثل هذا اŸوضسوع اŸث Òللجدل ب Úصسنوف النقاد واıتصس Úوا أ
لدبية ،وما تشسهده السساحة
لدبي دون بقية الجناسس ا أ
تارة وتخبو تارة اخرى Ÿا تثÒه اوجه اÓŸبسسات واÿلط ‘ كنه هذا ا÷نسس ا أ
لطار الفني والواقعي
الثقافية العربية من شسxد وجذب ،خاصسة فيما يتعّلق بالشسكل واŸضسمون والبناء والنسسيج وا◊بكة والعقدة وا إ
لدبي والفن الروائي او القصسصسي.
واŸسساحة السسردية وا◊وارية واللغة ووحدة الهدف والعنصسر اŸكا ‘ Êهذا اللون ا أ

ولشسك ان اÿوضس ‘ هذا
اŸوضسوع يتطّلب الوقوف على
كل ﬁاور وزوايا وأاركان هذا
ا÷دل ال -ق -ائ -م وق-ف-ة ع-ل-م-ي-ة
واك -ادÁي -ة ب -ح -ث -ا و“ح -يصس-ا
لسس -ت -دراك وت -ب -ي -ان م -واضس-ع
هذا ا÷دل العقيم.
وهنا لبد ان نقف اول عند
معرفة ابعاد هذا الفن تاريخا
واصسطÓحا وعناصسر وسسمات
ب Úفن القصسة القصسÒة والفن
الروائي.
القصسة ‘ اطارها العام هي
ن ّصس ادبي نÌي يحاكي واقعا
أا.د .زياد الشسيخ صسالح ا◊مداÊ
انسس -ان -ي -ا ،مصس ّ-وراً م-واق-ف-ا او
احداث انسسانية تصسويرا سسرديا يتناول ا◊دث او ›موعة األحداث
وفق بناءٍ فنيّ بنسسيجٍ ﬁكم متجها نحو الفكرة والهدف مغزىً
ومضس -م -ون ً-ا  ..وال -قصس -ة ع -م -ي -ق -ة ‘ ال -ت-اري-خ ع-م-ق وج-ود النسس-ان
واıلوقات ولنا ‘ القرآان الكر Ëما يدل دللة ل لبسس فيها اذ
ذكرت كلمة قصس وقصسصس اك Ìمن  20مرة ‘ سسور وآايات القرآان
الكر Ëوما تناوله ‘ قصسصس األول Úواآلخرين ..ول يخفى علينا ما
شسهدته السساحة األدبية من ظهور أادب اŸقامات والرسسائل ‘ عصسر
ازدهار ا◊ضسارة العربية بأاشسكالٍ متعددة من القصسصس البديعية كما
‘ مقامات بديع الزمان الهمذا Êوا◊ريري ورسسائل ابي العÓء
اŸعّري وابن طفيل والغزا‹ وابي فرج الصسفها ÊوغÒهم وابان
انتقال هذا الفن ا ¤اوربا ‘ بدايات القرن  14اخذ يتطور ويأاخذ
اشسكال تنوعت ماب Úالقصسة القصسÒة والرواية التي ظهرت جلية ‘
بدايات القرن  19متّوجة برواية (اŸعطف) للروائي الروسسي جوجول
وم-واط-ن-ه ب-وشس-ك ،Úو‘ ال-قصس-ة م-ت-م-ث-ل-ة ب-األم-ري-ك-ي ادغ-ار ال-ن ب-و
والفرنسسي جي دي موباسسان والروسسي تشسيكوف..
كما شسهدت السساحة العربية ‘ بدايات القرن  ،20ظهور اسساطÚ
القصسة العربية ا◊ديثة امثال طاهر لشس Úوﬁمود تيمور وحسسÚ
فوزي و‚يب ﬁفوظ وﬁمود البدوي ثم لتشسهد –ول نوعيا ما
بعد منتصسف القرن متمثلة بـ :يوسسف ادريسس واÿميسسي وغÒهم ..
وكما اسسلفنا فأان القصسة نصس ادبي نÌي  ........كلمحة عامة لبد
من الوقوف على اهم العناصسر الفارقة ب Úالقصسة القصسÒة والرواية
والتي Áكن حصسرها ‘ ..

أاولً  //الطؤل واŸسساحة الزمنية

‘ (الرواية) :تتمتع الرواية Ãسساحة واسسعة إاذ تتكون من تعّدد
الشس-خصس-ي-ات وت-نّ-وع الح-داث وتسس-ارع-ه-ا وم-ت-غÒات-ه-ا ع Èمسس-اح-ة

همة

مسسا

زمنية واسسعة خصسبة قد تتجاوز مئات الصسفحات وتعّدد األجزاء ول
تقل عن  30صسفحة كأادنى حد..
اما القصسة القصسÒة فتكون اقصسر نسسبيا ول تتجاوز الـ  30صسفحة
وتتناول حدثا واحدا بسسيطا او مركبا بكثافة لغوية عالية وشسخصسية
واحدة او اثن Úتلج بعمق ‘ خلجات النفسس النسسانية ،ول تقل عن 5
صسفحات كحد ادنى وإال اصسبحت اقصسوصسة.

ثانياً  //البعد الرؤويؤي للكاتب

وهنا تشسÎك القصسة القصسÒة والرواية ‘ تسسليط الضسوء على
فكرة وروح النصس وجوهر القضسية مع اللتزام Ãسساحة كل فن ولون
Ãسساحته الزمنية الطبيعية.

ثالثًا  //العنصسر الزماÊ

هو ركن اسساسسي ‘ كل من القصسة القصسÒة والرواية ..فالقصسة
القصسÒة تتناول مشسهدا او موقفًا Áتد من دقائق ليومٍ كامل ‘ حÚ
ان الرواية تأاخذ مسساحة زمنية قد “تد لسسنوات ‘ تصسوير اŸواقف
والحداث وقد “تد لتاريخٍ وحقبة زمنية واسسعة.

رابعاً  //الشسخؤصش

‘ الفن الروائي يتناول الكاتب حياة شسخصسية معينة او ›موعة
متعددة قّلت او كÌت مسستعينا بعنصسري الزمان واŸكان ومصسّورا
ادق اÓŸمح والتفاصسيل والتوجهات الفنية والعقلية والثقافية بل
وحتى ا÷سسمية والمكانات القتصسادية واŸعيشسية والسسÎسسال ‘
التطور الزمني والتاريخي للشسخصسيات واألمكنة ،بينما ل يتعّين ذلك
‘ القصسة القصسÒة اذ تكتفي بشسخصسية واحدة او اثن Úمعتمدة
ال -ت-ك-ث-ي-ف ال-ل-غ-وي واإلÁاء والÎم-ي-ز واألث-ر ‘ السس-ل-وك الشس-خصس-ي
والنفسسي واإلشسارة ا ¤اŸتغÒات واŸعطيات النفسسية وغÒها.

خامسسًا  //ا◊دث

‘ فّن القصسة القصسÒة اŸعتمدة على التكثيف اللغوي والبÓغي ل
–تمل اك Ìمن حدث واحد او حالة نفسسية وجدانية وشسعورية نتيجة
فعل او حدث وقع او  ⁄يقع  ..اما ‘ الرواية فقد تتعّدد األحداث
وتتنوع ما ب Úبسسيط ومركب.

سسادسسًا  //البناء والنسسيج والشسكل

من الطار العام للقصسة القصسÒة يبدأا البناء ‘ اللحظة التي
يبدأاها القاصس منطلقًا نحو الهدف مباشسرة من الكلمة األو ¤نظرا
ÿصسوصسيتها ضسمن اطار التكثيف ..بينما ‚د اŸسساحة الواسسعة
واŸتعددة األشسكال ‘ الرواية اذ تكون قابلة لحتواء العديد من
الشسخصسيات والغزير من الحداث وتتعدد فيها األسساليب الفنية
والنتقالت اŸشسهدية الفنية البسسيطة واŸركبة معتمدة عنصسرين

اسساسسي Úهما:
أا ـ البداية :وتكون البداية جزء من البناء والنسسيج الروائي
ب ـ الصسراع :الذي يسستلزم ا◊ركة والنتقالت من مشسهٍد آلخر او
من موقف آلخر غنيا باألسساليب الفنية ويشسكل Ãثابة العقدة ‘
العمل الروائي.

سسابعاً  //اللغـ ـة

‘ القصسة القصسÒة يلتزم الكاتب بأاقصسى
درجة من الكثافة اللغوية والبÓغية دون حشسو
ول زيادة ول تكرار مسستعينا بعنصسر الÎميز
واليحاء واللفاظ البليغة ..اما ‘ الرواية فإان
ال -ك-اتب ي-ت-مّ-ت-ع Ãسس-اح-ات واسس-ع-ة لسس-ت-خ-دام
ال-ع-ب-ارات وال-تضس-م-ي-ن-ات وال-ت-وصسيف والتصسوير
اŸشسهدي لواقعة ما وبعدة صسفحات بل يكون
مطالبا –ت قانون هذا اللون األدبي ان يرسسم
صس -ورة ت -فصس -ي -ل -ي -ة م -ت -ك-ام-ل-ة ل-ل-ح-دث واب-ع-اد
الشس-خصس-ي-ة واع-م-اق-ه-ا وخ-لجاتها تصسويرا فنيا
كام Óويتمتع بفرصسة واسسعة لتضسم Úاألمثال
ه -ايلكرؤوع-ونف زوغبي
لل-ف-اظ واŸق-اط-ع الشس-ع-ري-ة وال-غ-ن-ائ-ي-ة،عن-باد
واŸأاث -ورات وا أ
التكرار والعادة اذا اسستلزم األمر تأاكيد اŸعنى واŸغزى والهدف
واŸضسمون.

ثامنًا  //العنصسر اŸكاÊ

امام الروائي ان يأاخذ مسساحة واسسعة كاملة ‘ وصسف تصسوير
وتوصسيف مكانٍ ما او عدة اماكن وفق ›ريات ومعطيات العمل
الروائي واحداثها بعدد غﬁ Òدد من الصسفحات وقد تدور احداث
الرواية حتى نهايتها ‘ مكان واحد كما ‘ رواية (العجوز والبحر)
لرنسست همنجواي ورواية (الفراشسة) ورواية (فسساد المكنة) ورواية
(السسقف) وغÒها..
اما القاصس فنجده يلتزم بخصسوصسية القصسة القصسÒة ‘ زمانها
وشسخصسيتها وحدثها ومكانها وقد ل تتناول غ Òجانب واحد من
األمكنة..

تاسسعاً  //األسسلؤب

 Óالسساحة العريضسة
يعتمد هذا الركن على ما يحتاجه الروائي ليم أ
لهذا ا÷نسس األدبي ،فاألسسلوب يعني المكانية التقنية والتكنيك
البداعي الذي Áتلكه الروائي لشسباع العمل الروائي بالشسخصسيات
واألحداث والنتقالت اŸشسهدية والصسراعات اıتلفة وقد يأاخذ
دور الراوي واŸعّبر عن سسلوك وتوجهات الشسخصسية وحالتها النفسسية
وا◊وار الذاتي Ãا Áلك من اسساليب فنية متنقلة ب Úاألحداث
والشسخصسيات وما حولها.
ـهذه هي اÿصسائصس العامة الفاصسلة ب Úجنسس القصسة القصسÒة
والرواية..
و‘ رواي- -ة ال- -ك- -اتب ا÷زائ- -ري ع- -ب- -د ال- -رؤووف زوغ -ب -ي (سس ـم -اء
مسس ـجونة) ..اسستهل الكاتب روايته Ãقدمة توصسيفية ألبعاد العنصسر

اŸكا Êوالعمق اإلنسسا Êوالجتماعي والبعد السسوسسيولوجي وسسÈ
غور الشسخصسيات النفسسية والبيئية منطلقا نحو هد ٍ
ف اك Ìعمقا
وابعد ترميزا واÁاءً كما يتضسح ‘ الفصسول األو ¤للرواية متنق Óمن
التوصسيف ا ¤ا◊دث الذي Áكن ان نطلق عليه مصسطلح البسسيط
اŸركب Ãا يتضسمنه من ابعاد اجتماعية ونفسسية واقتصسادية وثقافية
ا ¤حدث اك Ìعمقا ‘ الÎكيب اليديولوجي والفكري اŸتمثل ‘
اŒاه ÚكÓهما على طر‘ نقيضس وعلى طر‘ التضساد والصسراع ..
األول  //العÓقة العميقة التجذر بالرضس وتربة الوطن والتي
مثلها الكاتب بأاحد المكنة التي تعت Òا ¤حد كب Òعنوان وهوية
اŸدينة رغم التشساكل الفكري والثقا‘ والعقدي حول كنهه وهويته
(“ثال ع Úالنافورة).
الثا // Êالتغييب الفكري والوطني والنسسا ÊاŸتمثل بالفكر
اإلرهابي التكفÒي الضسال وابراز حالة التناقضس ب ÚالخÓقيات
والسسلوكيات وب Úالنهج التخريبي وكيفية اسستخدام وŒنيد وتوظيف
وتغييب العناصسر بشستى السساليب..
رواية (سسـ ـماء مسسـ ـجونة) للكاتب عبد الرؤووف زوغبي التزمت
ال -رؤوي -ة ال -واق -ع -ي -ة ل-ل-روائ-ي وب-اسس-ل-وب م-ب-اشس-رات-ي سس-لسس خ-اٍل م-ن
التعقيدات حتى ‘ مواقف الصسراع ب Úطر‘ النقيضس ،كما الدع
بتصسوير ابعاد ا◊الة النفسسية والجتماعية والروحية لبطلة الرواية
ب -أاسس -ل -وب ي -ج -ع -ل اŸت-ل-ق-ي او ال-ق-ارئ ي-ع-يشس اح-داث ال-رواي-ة ب-ك-ل
مشساهدها وانتقالتها ودقائقها بعيدا عن التزويق اللغوي وبعفوية
م-ط-ل-ق-ة اتسس-مت ب-ال-ع-ذوب-ة والسسÓ-سس-ة اÿصس-ب-ة‡ ،ا ج-ع-ل ال-رواي-ة
القرب للواقع دون لبسسٍ ول تعقيد..

ويكيبيديا وسسؤؤال اŸعلؤمة البحثية

ما منا أاحد وهو يتصسّفح شسبكة النت ‘ رحلة بحثه عن بعضس
اŸع -ل -وم -ات ،إال وي -ج -د ن -فسس -ه ي -ل -ج م -وق -ع م -وسس -وع-ة وي-ك-ي-ب-ي-دي-ا
( ،)Wikipediaبل أاحيانا قد ل يتق ّصسد تصسّفحها لكنها تأاتي ‘ أاو¤
الختيارات التي يقÎحها ُمحّرك البحث العاŸي غوغل ()Google
وغÒه.
ويكيبيديا هي أاحد أاشسهر اŸوسسوعات اŸتاحة ع Èشسبكة اإلنÎنت،
وأاهم خمسسة مواقع إالكÎونية ‘ العا ⁄ .⁄يعتقد (جيمي ويلز) أان
–ظى موسسوعته بهذا التصسنيف والÎتيب العاŸي ،وإان كان قد
تفاءل بنجاحها ،وقد عّبر – ÷ريدة الشسرق األوسسط – عن عميق
سسعادته بإا‚ازه ،وهو الذي ترك ›ال اŸال واألعمال منذ 2001
ليبدأا مشسروعه ‘ اŸوسسوعة.

هل تعت ÈاإلنÎنت مصسدرا للمعلؤمة ‘ البحث العلمي

جع الطلبة والباحث Úعلى ضسرورة مواكبة
بطبيعة ا◊ال نحن ُنشس ّ
تكنولوجيا اإلعÓم والتصسال ،واسستغÓلها ‘ ›ال البحث العلمي،
ف  Ó-ب -أاسس أان يسس -ت -غ ّ-ل ال -ط -الب وال -ب -احث اإلنÎنت ويسس -ت -ف -ي-د م-ن
خدماتها ‘ إاعداد أابحاثه العلمية ،لكن شسريطة مراعاة جملة من
الضسوابط والشسروط منها:
 –1أاصسالة اŸعلومة وجّدّيتها ،فليسست كل معلومة يجب أان ُتؤوخذ من
اإلنÎنت ،ع -ل -ى غ -رار اŸع -ل -وم -ات ال-ع-ام-ة اŸت-اح-ة ‘ غÒه-ا م-ن
اŸصسادر واŸراجع.
 –2صسدق اŸعلومة :هو ضسابط وشسرط آاخر نتحّرز به من اŸعلومات
 Óصسفحات الويب ،ول شسك هي تقّلل من
غ Òالصسحيحة التي “ أ
قيمة البحث العلمي.

 –3جّدة اŸعلومة؛ أاي
أان ت- -ك- -ون اŸع- -ل- -وم -ة
اŸتاحة ع ÈاإلنÎنت
ج- -دي- -دة ُتْ- -فَ- -ت َ-ق ُ-د ‘
غÒه - -ا م - -ن مصس - -ادر
ال - -ب - -حث ال - -ع - -ل - -م - -ي
األخرى.
 –4ال - -ت - -زام األم - -ان- -ة
ال -ع-ل-م-ي-ة وأاخÓ-ق-ي-ات
التعامل مع اŸعلومة،
ف  Ó- -ت - -ك- -ون اإلنÎنت
وسس- -ي- -ل- -ة لÓ- -ن- -ت -ح -ال
ومصس - -درا ل - -لسس - -رق - -ة
العلمية.
ن
أ
ا
ل
ه
:
ل
ء
ا
س
س
ت
وهنا ن
كتبه :د /عبد اŸنعم نعيمي
ه- - - - -ذه الضس - - - -واب - - - -ط
والشسروط...وغÒها ينطبق على موسسوعة ويكيبيديا ؟
سسؤوال مهم كثÒا ما يطرحه علينا الطلبة ‘ ا÷امعة؛ إاذ تثÒ
اŸع-ل-وم-ات ال-ت-ي ت-نشس-ر ع Èم-وسس-وع-ة وي-ك-ي-ب-ي-دي-ا شس-ي-ئ-ا من الريبة
والشسك؛ طاŸا أان –ي ÚاŸوسسوعة و–ديث معلوماتها والتصسّرف
فيها مُتاح ÷ميع القراء اŸتصسّفح Úلها ،يسستوي ‘ ذلك أان يكونوا
من أاهل الختصساصس أاو من غÒهم ،فاألمر سسيان ،وهذا ما ُيفقدها
الدقة التي يتطّلبها البحث العلمي.

وع- -ل- -ي- -ه ،ي- -تضس- -ح أان
اŸع - -ل - -وم- -ات ال- -ت- -ي
ت -نشس -ره -ا اŸوسس-وع-ة
ُي -م -ك -ن – م -ن وج -ه-ة
نظرنا – الرجوع إاليها
‘ حالة شسحّ اŸعلومة
ون- -درت- -ه- -ا ،ع- -ل -ى أان
ي- -ك -ون ذلك م -ن ب -اب
السس - - -ت - - -ئ - - -ن - - -اسس ل
السستدلل .ومن باب
التأاكيد نحن نتحدث
ع- -ن م -ي -دان ال -ب -حث
ال -ع -ل -م -ي اŸوصس -وف
بالدقة واŸوضسوعية التي ل ُيناسسب أان تكون موسسوعة ويكيبيديا
مصسدرا Ÿعلوماته.

نصسيحة جيمي ويلز

ب -ه -ذا اÿصس -وصس ‘ ،م -ق-اب-ل-ة م-ع ج-ري-دة الشس-رق األوسس-ط (ال-ع-دد
 ،14256اإلثن ،2017 /12 /18 Úصس  ،)18و‘ رّده على سسخرية
البعضس على ﬁتوى اŸوسسوعة من اŸعلومات وأانها غ Òدقيقة قال
جيمي ويلز ُمؤوسّسسس موسسوعة ويكيبيديا 2001 ‘« :ح Úبدأانا اŸوقع
 ⁄يكن هدفنا أان ُنصسبح مرجعا أاكادÁيا ،لكن من اŸهم أان نسسهم ‘
إاثارة التسساؤولت ل أان ُنوجد اإلجابة ،وليسس هدفنا أان نتحّول Ÿرجع
أاك -ادÁي ل-ل-ب-اح-ث ‘ Úال-ك-ل-ي-ات ،ق-د يسس-ت-خ-دم ال-ب-احث اŸوسس-وع-ة
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لقراءة معلومة معينة
أاو اإلطÓ- -ع ع -ل -ي -ه -ا،
لكن ليسس للجزم بها
واسستخدامها
والق- - -ت - -ب - -اسس م - -ن - -ا
واإلشس - -ارة إال - -ي- -ن- -ا ‘
ب -ح -ث -ه...وُي-سس-هب ‘
ا◊ديث عن اقتباسس
ب-عضس م-ن ي-ه-اج-م-ه-م
واسستخدام
اŸعلومات اŸنشسورة:
مع كل هذا التشسكيك،
هناك من يسستخدمنا
مصسدرا إا ¤حّد مع ،Úولكن كمصسدر Ÿقال علمي أاو أاكادÁي ل أاظّن
أاننا نسسعى إا ¤ذلك» .انتهى كÓمه.
وهكذا ،ف Óداعي لعتماد موسسوعة ويكيبيديا ‘ Œميع وتقميشس
واقتباسس معلومات البحث ،ولتكن غاية الطالب والباحث السستئناسس
ب -ه -ا والسسÎشس -اد ب -ه -ا ‘ ت -ك -وي -ن تصس ّ-ور م -ع Úح -ول م-وضس-وع م-ا.
وليتحّرى اŸصسادر األصسلية واألصسيلة األك Ìمصسداقية ،فإان كان
القتباسس منها مطلب ضسروري نظرا لندرة اŸعلومات مثÓ؛ فليكن
ذلك من باب السستئناسس وليسس السستدلل ،وهذا قد نبّهنا عليه قبÓ
وأاشسرنا إاليه آانفا.
كلية ا◊قوق -جامعة ا÷زائر 1

مع الباحث دغبار عبد ا◊ميد :
لصسÓح الشّسامل
«ثورات التّغي Òال ّسسلمي وا إ
الّدÁقراطي ‘ الوطن العربي..اŸسسار والعوائق»

13

ا◊ركة الفكرية العربية
وجها لؤجه مع ا÷يؤشش

لصسÓح الشّسامل الّدÁقراطي ‘ الوطن العربي...اŸسسار والعوائق»
ضسمن منشسورات دار الهدى للطباعة والنشسر والتوزيع ،صسدر كتاب بعنوان «ثورات التّغي Òال ّسسلمي وا إ
Óسستاذ دغبار عبد ا◊ميد.يقع الكتاب ‘ ( )204صسفحة ،ا◊جم ( ،)16 ، 5 X 24ويضسم مقدمة ‘ ( )25صسفحة للدكتور العيد حداد تسساعد القارئ على فهم مضسامÚ
ل أ
لول فجاء بعنوان :الدول العربية Œربة ناجحة ‘
لسساسس النظري للبحث ،أاما الفصسل ا أ
الكتاب ،وفصس“ Óهيديا وأاربعة فصسول ومÓحق ،وقد جعل الفصسل التمهيدي ا أ
العمل العربي التوافقي ،بينما جاء الفصسل الثا Êبعنوان :جامعة الدول العربية ،مسسار و–ديات ‘ ،ح Úحمل الفصسل الثالث عنوان :جامعة الدول العربية ،ظÓل اŸاضسي
لربعة عّدة مطالب ،وأاحيانا
وآافاق اŸسستقبل ،أاما الفصسل الرابع فقد جاء بعنوان :اسستنتاجات ومÓحظات عامة واجتهادات ‘ اقÎاح ا◊لول ،وتندرج –ت هذه الفصسول ا أ
مطالب وفروع ،حسسب طبيعة الفكرة اŸعا÷ة.
تقد :Ëعبد الرحمن عزوق
ألّن ال ّسسلم ضسمان بقاء اŸبادئ التي أانشسئت جامعة الدول
العربية من أاجلها ،هذه اŸبادئ واجبة ب Úأاعضساء اŸنتمÚ
عالج الباحث عبد ا◊ميد دغبار ‘ هذا الكتاب القيم أاربعا
وثÓث )34( Úفكرة أاسساسسية ،وثÓثمائة وسست وتسسع)396( Ú
إاليها؛ إاذ يتحتّم عليهم أان يكونوا على وفاق دائم فيما بينهم .إانّ
الذين كتبوا عن جامعة الدول العربية فريقان...فريق قدحها
فكرة جزئية ،وهذا ›هود كب Òجدا يشسكر عليه.
وفريق مدحها ،لكن العرب خسسروا مع الثن ،Úوهذا ما دعا
ويقول صساحب مقدمة الكتاب القّيمة الدكتور العيد حداد:
الكاتب عبد ا◊ميد دغبار ‘ ،نظري ،إا ¤أان يكتب عنها ،لقد
«وكما عّودنا الكاتب دوما ‘ كل الدراسسات العلمية والبحوث
كانت كتابته عنها –ديا لكل أا‰اط التحامل عليها ،والكذب
األكادÁية التي يعّدها ،ل يÎك كبÒة ول صسغÒة لها عÓقة
على هذه الهيئة اŸضسيئة ‘ اŸسسÒة العربية ا◊ديثة.
Ãوضسوع بحثه ،إال وعرضسها ،وهذا ما وقفنا عليه ‘ كتابه
ل -ق -د أاّدت ج -ام -ع -ة ال -دول ال -ع -رب -ي -ة دورا ك -بÒا ‘ إاب-ط-ال
هذا ،حيث واصسل ا◊ديث ‘ هذا الفصسل األول ،طارحا ما رآاه
ﬂطّ -ط -ات أاع -داء وح -دة األم -ة ‘ ،تشس-وي-ه ق-اع-دة ال-ن-ه-وضس
قاب Óللطرح من مشساهد وصسور ،ودارسسا وﬁلّ Óمن زوايا
القومي ‘ البÓد العربية للتقليل من أاهمية اŸكاسسب التي
ﬂتلفة وÃنهجية دقيقة.»...
ح-ق-ق-ت-ه-ا ج-ام-ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ،ف-بسس-بب الطبيعة العنصسرية
اعتمد الكاتب على أاربعة وسست )64( Úمرجعا ب Úكتاب عام
ل-دع-اي-ة أاع-داء ال-وح-دة وت-وّج-ه-ه-ا ل-ل-ن-ي-ل م-ن ال-وحدة العربية،
وبحث ودراسسة ومقال ،جعل منها مدار البحث الذي أاقام
واسستخدام ناكري ا÷ميل الذين “تّعوا بخÒات البÓد العربية
منهجه على ما أافاده من ›موعة من اŸناهج التي شسكلت
وتنّكروا لها ،للقيام بكتابات التضسليل والتشسكيك؛ فإاّنها تلتقي
منهجا تكامليا ،يتحّدث الباحث عن جوانب متعّددة ‘ الوطن
عبد الرحمن عزوق
م -ع أادوات ت -ن -ف-ي-ذ ّﬂط-ط-ات األع-داء إلي-ق-اف ع-ج-ل-ة ال-ن-م-و
العربي ومنطلقاته ،من خÓل جامعة الدول العربية النظرية
وطروحاتها الفكرية ،على ال ّصسعيدين اإلقليمي والدو‹ ،ويورد النوعي ،تكمن ‘ أانه يتناول هيئة لها دور كب ‘ Òالعمل العربي والزدهار ‘ البÓد العربية ،مثل شسّن ا◊رب على أاك Ìمن بلد
ال-ت-واف-ق-ي ،وا◊فاظ على ع -رب -ي وضس -رب م -نشس -آات -ه اŸدن ّ-ي -ة والق -تصس -ادي-ة ،ال-ذي ج-اء
لذلك ‰اذج من آاراء الكتّاب العرب الذين خ ّصسصسوا كتبا كاملة
منسسجما مع ّ ﬂ
ل -ه -ذه ال -ه -ي -ئ -ة ال -ع -رب -ي-ة ال-ه-ام-ةﬂ ‘ ،ت-ل-ف ›الت ا◊ي-اة مظّلة العروبة ا÷امعة،
ططات هؤولء ‘ تدم Òما أاحرزه العرب من
السسياسسية ‘ الوطن العربي ،وŸاذا يخشسى األعداء الوحدة وه- -ذه اŸي- -زة Œع- -ل -ه
تقدم اقتصسادي واجتماعي ،ولتعزيز هذا ا÷انب ،أاي التكامل
العربية ،ثم يربط ذلك بالظروف التي “ر بها األمة العربية ،مطلوبا .إاّنني أاشسعر،
القتصسادي ب Úالدول العربية يذّكر الكاتب Ãوقع البÓد
ح Úوجدت نفسسها ‘ حاجة إا ¤قائد يوجه سسÒها نحو وأان - - -ا أاخّ- - -ط ه- - -ذه
ال-ع-رب-ي-ة وشسسس-اع-ت-ه-ا ،وت-واف-ر خÒات-ه-ا وت-ن-وعها،
األم -ان والط-م-ئ-ن-ان ،وم-ن ث-م اسس-ت-ع-ادة م-ك-ان-ت-ه-ا ال-رائ-دة ب Úال ّسسطور ،أامام عدة
األمر الذي يحتم على أابنائها الهتمام
ك - -تب ‘ ك - -ت - -اب
بتلك الناحية ،والعتماد على
األ·.
واح- - -د ،ف- - -أان- - -ا
أان- -فسس- -ه- -م ،ل ع- -ل -ى
ثؤرات الّتغي Òال ّسسلمي واإلصسÓح
م-ث ،Ó-ل-و ك-نت
األج- -انب ،ك- -م- -ا ه- -و
الشّسامل الّدÁقراطي ‘ الؤطن العربي
بصسدد عرضس
واق- - -ع اآلن ،ل - -ت - -ك - -ون
وا◊ديث ع -ن ث -ورات ال-ت-غ-ي Òالّسس-ل-م-ي واإلصسÓ-ح الشس-ام-ل كتاب واحد
ح-اج-ات-ه-م م-ن إان-تاجهم
ال -دÁق -راط-ي ‘ ال-وط-ن ال-ع-رب-ي ،ح-ديث ع-ن مسس-ت-ق-ب-ل ه-ذه ل- -ه م- -ي- -زة
اÙلّ- - -ي ،ول - -ك - -ن ك - -م - -ا
األمّة ،ومن ثم ا◊ديث عن ا◊ياة ا÷ديدة للعرب كافة ،وعلى واحدة،
يسستنتج من الكتاب ،يتطلب
هذا األسساسس خ ّصسصس الكاتب عبد ا◊ميد دغبار أاك Ìمن لكتبت
ذلك تشس- - -ج - -ي - -ع األع - -م - -ال
ثÓثمائة صسفحة للحديث عن هذا اŸوضسوع بأاسسلوب ل مبالغة عنه
والصس - - -ن - - -اع - - -ات اÙل- - -ي- - -ة
فيه .وظّلت مسسأالة اإلصسÓح والدÁقراطية وحقوق اإلنسسان ‘ دون صسعوبة ،ولكن
والقومية.
الوطن العربي ،تشسغل ذهن الكاتب؛ لذا فهو يشس Òإا ¤ذلك ‘ وجدت نفسسي بصسدد عرضس
ويسس - -ت - -ن - -ت - -ج م - -ن مضس- -امÚ
أاك Ìمن مكان ‘ هذا الكتاب ،باعتبار هذه القضسايا الثÓث من ك -ت -اب م -ن ه -ذا ال-ن-وع ،وج-دت أام-ام-ي
ال -ك -ت-اب ،أايضس-ا ،أان ال-ب-احث ع-ب-د
اŸسسائل بالغة التعقيد ،وتبقى ‘ حاجة إا ¤الرعاية من طرف عددا من الكتب ‘ وقت واحد ولكاتب واحد،
ا◊م -ي -د دغ -ب -ار يشسÎط أان ي -ك -ون
ا÷ميع ،كل wمن موقعه وباŸمارسسة السسليمة لها ،وألن هذه لكÌة األفكار القيمة وتنوعها.
البناء القومي العربي سسليما قويا ،ل
اŸسسائل الثÓث مسسائل إانسسانية ‘ ،الوقت الذي هي مسسائل
شسائبة فيه ،مع إاعطاء ا◊رية الكاملة
ة
سسياسسية كÈى ،وهي مسسائل مركزية ‘ سسياسسة كل األنظم
ل-لشس-ع-وب ال-ع-رب-ي-ة ،ك-ي ت-نتخب قيادتها
د
الدÁقراطية؛ ولذلك يؤوّكد الكاتب على أاهمية إايجاد التقالي
انتخابا دÁقراطيا ،حتى ل يتحول مسسؤوولوها إا ¤اسستبدادي.Ú
ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة ع- -ل- -ى ﬂت- -ل- -ف اŸسس- -ت -وي -ات ،ب -اŸن -اقشس -ة
حركة قؤميّة واحدة ،تقف
الدÁقراطية والنقد والتصسويب ،وطرح اآلراء دون قيود تؤوثّر
‘ وجه أاعدائها كالبنيان اŸرصسؤصش
على حرية التعب.Ò
ويفهم من مضسام Úالكتاب أان العمل ا÷اد ،يجب أان يبذل
أان تعرضس مثل هذا الكتاب اŸتميز ،وتفي القارئ حقه،
ألج -ل أان تصسب ك -ل ال -ق -وى ال -ف -اع-ل-ة ،م-ن ج-م-ع-ي-ات وأاح-زاب
يعني أان تبذل جهدا كبÒا ،ومع ذلك ،فإان هذا ا÷هد قد يجيء
وهيئات أاخرى ‘ ،تيار واحد عام ،تنصسهر ‘ بوتقة نضسالية
دون اŸطلوب ،لغزارة أافكاره وتنّوعها ،و–تاج كل فكرة منها
واحدة ،فتكّون حركة قوميّة واحدة ،تقف ‘ وجه أاعدائها
ي أان أاقول إاّن
إا ¤صسفحة كاملة أاو أاكÌ؛ ولذلك أاصسبح لزاما عل ّ
كالبنيان اŸرصسوصس ،تقاوم كل اŸؤوامرات.
ه -ذا ال -ك -ت -اب ي -ح -ت-اج إا ¤ق-راءات م-ت-عّ-ددة ،ول ت-ك-ف-ي ق-راءة
ول -ك -ي ي -ت -ح ّ-ق -ق ذلك ،ل ب ّ-د م-ن وضس-ع م-ن-ه-اج ع-م-ل دق-ي-ق
واح -دة ،وأانصس -ح ال -ق -ارئ ال -ك -ر Ëب-ال-رج-وع إا ¤ال-ك-ت-اب ال-ذي
ومراحل عملية مدروسسة.
سسيجد فيه ما يروي شسغفه .والكاتب دغبار عبد ا◊ميد يعمد
ول شسك ‘ أان القضسايا التي تطّرق إاليها الكاتب ،السسياسسية
‘ هذا الكتاب إا ¤التعريف بجامعة الدول العربية تعريفا
منها والقتصسادية والجتماعية ،قدمت الكث Òمن األضسواء
شسام Óبالتحليل والوقائع وباŸناقشسة ،من خÓل اإلجابة عن
قرأات الكتاب باهتمام كبÒ؛ ألنه يطرح رؤوية واعية متفتحة اإلضسافية ◊اضسر العرب ومعاناتهم ،على أاك Ìمن مكان من
:
أاسسئلة كثÒة ،وضسعها الكاتب ‘ ذهنه ،ومنها على سسبيل اŸثال
ّ
ل-دور ج-ام-ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة وأاه-م-ي-ت-ه-ا ،خ-اصس-ة ‘ الظروف البÓد العربية؛ األمر الذي يجعل هذا الكتاب مسساهمة نوعية
حفظ السسلم واألمن ،أاي دور للجامعة؟
ا◊الية ،واتضسح ‹ أان مؤولّف هذا الكتاب صساحب فكر نير وواع ‘ إايقاظ الوعي العربي ،واسستشسعار اŸسسؤوولية ،ووضسع العربي
؟
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وماذا عن الفشسل اŸسس ّ
ّ
هذه األسسئلة ،وغÒها ،أاجاب عنها الكاتب ‘ هذا الكتاب ÃشسكÓت األمة ،ومّتطّلع لوحدتها ،ف Óيقدم ‘ كتا ّبه هذا ‘ صسورة إاخوانه ‘ النتماء؛ كما يعت Èالكتاب دليل عمل Áكن
ّ
طريق ع Èفصسول أان يؤوصّسل أاك Ìمسستقب ،Óإان هذا ا÷هد الكب Òللباحث عبد
الهام جّدا إاجابة كافية.
النصسائح واŸواعظ؛ وإا‰ا يحّلل ويرسسم ال ّ
إاّن قراءة أاو ‘ ¤كتاب من هذا النوع Áتاز بغزارة األفكار الكتاب الهامة ،معتمدا على ركائز قوية ،أاهمها إاÁانه بقدرة ا◊ميد دغبار ،قد ضسّمن له مكانا Îﬁما ب Úكّتاب الفكر
وتنّوعها ،كما قلت ،أامر صسعب ،فمن الصسعب أان أاعطي هذا أامته والتزامّ منهج الباحث Úاألكفاء ،وهو أايضسا من ا÷نود السسياسسي؛ األمر الذي يجعلنا نشسد على يديه ،طالب Úمنه
ّ
طليعة اŸقدامة التي –مل أاخÓقيات جامعة اŸزيد.
الكتاب حقه ‘ قراءة واحدة ،وقد شسعرت بهذا ‘ بداية الفاعل Úوال ّ
وعلى سسبيل اÿتام ،إانّ هذا الكتاب يدخل ‘ إاطار ا◊ركة
تسسجيل هذه السسطور.
ال -دول ال -ع-رب-ي-ة .ويسس-ت-ع-رضس ال-ك-اتب األسس-ب-اب ال-ت-ي أادت إا¤
لقد أامضسيت سساعات لقراءة الكتاب ⁄ ،أاترك فقرة واحدة ،ضسعف األمة ‘ ميادين شستى ،وأاولها تقاعسس العرب عّن أاداء الفكرية العربية التي ل نّدعي أاّنها حركة مÎفة ،ولكّننا نقول
طريق الوحدوي ،األمر الذي أادى بهم إاّنها حركة فكرية مناضسلة تقتحم األسسوار ،وتقاتل جنبا إا¤
إال وتوّقفت عندها ،وبعدها انتهيت إا ¤هذه القراءة األو ¤واجبهم وابتعادهم عن ال ّ
اŸتواضسعة .إان الكاتب عبد ا◊ميد دغبار موّفق ‘ كتابه هذا إا ¤تخبطهم ‘ مسسارات ا◊ياة وتشستتهم ،وسسيطرةّ بعضس جنب مع أافراد ا÷يوشس العربية ضسد األعداء.
ّ
ّ
وإاذا ك -ان ا÷ن -دي ال -ع-رب-ي ي-ق-ات-ل ال-ع-دو ع-ل-ى ا÷ب-ه-ة م-ن
إا ¤حد كب ،Òوأاملي كب ‘ Òأان يوّزع ‘ جميع البلدان العربية .ا◊كام ضسعفاء الّنفوسس على شسعوبهم.
ي -ن-ادي ال-ك-اتب اب-ت-داء م-ن م-ط-الب ال-فصس-ل األول ب-ال-ت-غ-ي Òا÷بهات العربية بالبندقية ،فإانّ رفاقا له يقاتلون ‘ سساحات
وال ّسسؤوال الذي يطرح نفسسه هنا ،كيف تأاتي لهذا الكتاب
القّيم الذي يعت Èمن أاهم الكتب التي تناولت جامعة الدول السسلمي واإلصسÓح الشساًمل الدÁقراطي ،وينادي ا◊كومات الوطن العربي بالكلمة وبالفكر ،وهذا الكتاب يدخل ‘ هذا
العربية ،أان يصسبح مطلوبا ،وأان يتحّول إا ¤مرجع يرجع إاليه ال ّعربية ،بانتهاج السسلم والدÁقراطية ،ويحدد طريقة عملها ،اإلطار؛ ألّنه يتعامل مع هذا اŸوضسوع اŸتشسّعب من منظار
ويشسÎط وجوب أان تكون مسسÒتها سسلمية؛ ّألن السسلم أافضسل قومي ،ويسسعى إليصسال كلمة ا◊ق والعدالة وا◊رية إا ¤كل
الباحثون؟
Óج -اب -ة ع -ن ه -ذا السس -ؤوال أاق -ول :إاّن م -ي -زة ه -ذا ال-ك-ت-اب عاقبة ،السسلم دائما قول وفع ،Óو‘ كل موقع ،مع كل الناسس؛ عربي ‘ األقطار العربية،
ل -إ
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«الشسعب» تسستطلع واقع فضساءات القراءة بو’ية سسكيكدة

العدد

17557

15

اŸكتبة الرئيسسية للمطالعة العمومية تصسنع الفارق وتؤوسسسس للثقافة ا÷وارية

ندوة القراءة نشساط يحمل مواصسفات التمّيز ثقافيا وفكريا ومعرفيا

’خÒة قفزة نوعية ‘ ›ال التنمية الثقافية Ãختلف
حققت و’ية سسكيكدة ‘ السسنوات ا أ
’داء فعل
أاوجهها ،إاذ أاصسبحت –وز على هياكل وفضساءات عديدة تتوفر على اŸعاي ÒالÓزمة ،أ
ونشساط ثقافي Úوفني Úتسستجيب ◊اجات مواطني الو’ية ع Èجميع بلدياتها ،فبعدما –ّقق
الشسيء الكث› ‘ Òال اŸؤوسسسسات الثقافية ،وعلى رأاسسها قصسر الثقافة والفنون ،دار الثقافة،
اŸراكز الثقافية ،ومؤوسسسسات خاصسة بالنشساط اŸسسرحي ،كاŸسسرح ا÷هوي ،واŸسسرح الروما،Ê
” إا‚ازه فيما يخصّض الÎاث الثقا‘ ،اسستفادت الو’ية
وقاعات العرضض السسينمائي وكذلك ما ّ
” ا‚از مكتبات وقاعات مطالعة بالبلديات  ،38إاذ
ه
من فضساءات للمطالعة العمومية حيث إان ّ
بلغ عددها ا ¤غاية يومنا هذا  ،39تقدم خدمات و 03بكل من ا◊روشض ،القل ،عزابة ،على
’‚ازÃ 05 ،دينة سسكيكدة ،وواحدة ببلدية
’ضسافة ا 07 ¤أاخرى بصسدد ا إ
وشسك ا’سستÓم ،با إ
بن عزوز ،وأاخرى ببلدية الزيتونة.

áØ«©dG ódÉN :´Ó£à°SG
ه -ذه ال -فضض -اءات حسضب تصض -ري -ح Ÿدي -ر اŸك -ت-ب-ة
الرئيسضية للمطالعة العمومية عبد العزيز بوحبيلة،
““ت -ت -وف -ر ع-ل-ى ط-اق-ة اسض-ت-ي-ع-اب ح-ال-ي-ة ت-ق-در بـ8690
م -ق -ع -د ،وب -اسض -ت Ó-م ن -ظÒات -ه -ا ‘ ال-ق-ريب ال-ع-اج-ل
سضÎت- - -ف- - -ع ا ¤أاك Ìم - -ن  11500م-ق-ع-د وي-ب-ل-غ ع-دد
اŸن -خ -رط Úح-ال-ي-ا  8920م -ن ب -ي-ن-ه-م  5943اناث
وبتأاط Òيبلغ  1279موظف ،أاما عن الرصضيد اŸعر‘
م -ن ك -تب ،م -ؤول -ف -ات ،م -ع -اج -م ،وق -وام-يسس ،دوري-ات
وحوليات ،فمقداره  22324عنوان وأاك Ìمن  750أالف
نسضخة ،علما بأان هذا الرصضيد يجّدد سضنويا وذلك عن
طريق ما يتّم اقتناؤوه من طرف اŸكتبة الرئيسضية
ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ل-و’ي-ة سض-كيكدة ،وتوزيعه عÈ
ﬂتلف اŸكتبات العمومية““ ،اأ’مر مّكن السضاكنة ـ
حسضب عبد العزيز بوحبيلة دائما  -بجميع بلديات
الو’ية من ا’سضتفادة من خدمات هذه الفضضاءات
اıصضصضة أاسضاسضا للمطالعة العمومية وتزداد أاهمية
ذلك إاذا ما علمنا بان فئة الشضباب““ اأ’طوار اŸدرسضية
الثÓث ،ابتدائي ،متوسضط ،وثانوي““ ،يكون ا’نخراط
فيها باÛان تشضجيعا للمطالعة و–فيزا للمقروئية
وهو ما Ÿسضناه مند السضنة اŸاضضية ،التي صضعدت
فيها نسضبة ا’نخراط بصضفة ملحوظة وسضتتعزز هذه
السض -ن -ة ب -اسض-تÓ-م ب-ق-ي-ة اŸك-ت-ب-ات ال-ت-ي ه-ي ‘ ط-ور
اإ’‚از علما بأان هاته اأ’خÒة ’ يقتصضر دورها على
اŸط-ال-ع-ة ف-ق-ط ،ب-ل أاصض-ب-حت م-ل-ت-ق-ى ÷م-ي-ع فئات
اÛتمع بكل بلدية على اعتبار أانها تضضمن أايضضا
›م-وع-ة م-ن اأ’نشض-ط-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة اŸك-م-ل-ة ل-ل-ك-ت-اب
واŸط -ال -ع -ة ال -ع-م-وم-ي-ة ك-م-ع-ارضس ال-ك-تب ،ال-ن-دوات
ال-ف-ك-ري-ة واŸسض-اب-ق-ات ال-ع-ل-م-ي-ة وذلك ب-ال-ت-ع-اون م-ع
السضلطات اÙلية وا◊ركة ا÷معوية ،وهو ما رفع
على سضبيل اŸثال ’ ا◊صضر عدد اأ’نشضطة اŸنظمة
السض -ن -ة ال -ف -ارط -ة ا ¤أاك Ìم-ن  350نشض-اط Ãراف-قة
م-ادي-ة وم-ع-ن-وي-ة Ÿصض-ال-ح اŸك-ت-ب-ة ال-رئ-يسض-ي-ة شضملت
معظم هذه اŸكتبات““.

بوحبيلة :اŸدينة –مل فسسيسسفاء التنّوع إابداعيا
وهي مشستلة الطاقات األدبية
وأاشضار
بوحبيلة إا““ ¤أان
ال - -و’ي - -ة أايضض- -ا
ت- - - -ع- - - -ت Èم- - - -ن
م -ن-اط-ق ال-وط-ن
اأ’ك Ìإا‚اب - - - - -ا
للمبدعÚ
واŸبدعات
ب-ام-ت-ي-از إاذ أان-ها
ت- -زخ -ر ب -ع -دي -د
ا÷م-ع-ي-ات ذات
ال-ط-اب-ع ال-ث-قا‘
الناشضطة ‘ شضتى أانواع ا’بداع التي بلغ عددها أاكÌ
من  100جمعية وكذلك أاك Ìمن  480فنان وأاك Ìمن
 150كاتب ،ومؤولف ‡ا يسضاهم ‘ اثراء اŸشضهد
الثقا‘ ،الفكري ،والفني بالو’ية ،وبالتا‹ ضضرورة
إاي -ج -اد فضض -اءات ل -ك -ل ه -ات -ه ال -ط -اق -ات اإ’ب -داع-ي-ة
ال -ه -ائ -ل -ة““ ،وأاضض -اف ن -فسس اŸت -ح -دث““ ،وع -ل-ي-ه ف-إان
اŸواطن بو’ية سضكيكدة وبعد اسضتÓم ما تبقى من
فضض -اءات وان -ت -ق -ال اŸك -ت -ب -ة ال -رئ-يسض-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة
العمومية إا ¤مقرها الدائم ‘ القريب العاجل ،يكون
–ت تصضرفه رصضيد معر‘ هام بفضضاءات اŸطالعة
والقراءة تتوفر على جميع الظروف التي تتطلّبها
اÿدم -ة ال -ع-م-وم-ي-ة ‘ ›ال ال-ث-ق-اف-ة بصض-ف-ة ع-ام-ة
والكتاب بصضفة خاصضة وهذا كله لغاية واحدة ووحيدة
وهو –قيق تنمية ﬁلية شضاملة بالو’ية يكون الكتاب
أاح-د دع-ائ-م-ه-ا اأ’سض-اسض-ي-ة أ’ن ال-ت-ن-م-ي-ة اŸب-ن-ية على
اŸعرفة هي أاسضاسس كل تقدم ‘ حياة اأ’·““.

مانع :توف Òالكتاب على ﬂتلف الدعائم لÎقية
اŸطالعة العمومية من مهامنا
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه،
ق -ال ع -م -ر م -ان-ع
م -دي -ر ال -ث -ق -اف -ة
ب-ال-و’ي-ة ،أانشض-ئت
اŸكتبة الرئيسضية
للمطالعة
ال-ع-م-وم-ي-ة لو’ية
سضكيكدة Ãوجب
اŸرسضوم
التنفيذي
رقم 108/اŸؤورخ
‘  12م -ارسس  ،2014ت-ق-ع ب-وسض-ط م-دي-ن-ة سض-ك-يكدة
عاصضمة الو’ية بحي اŸمرات  20أاوت  ‘ 1955مكان
اسضÎات -ي -ج -ي Áك -ن ل -ك -ل م -ن ي -ري -د ا’سض-ت-ف-ادة م-ن
خ -دم -ات -ه -ا بسض -ه-ول-ة ودون أاي ع-ائ-ق ،وأاضض-اف ن-فسس
اŸت -ح -دث ““ت -ت -و ¤اŸك -ت -ب -ة ال -رئ -يسض-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة
العمومية بو’ية سضكيكدة مهام توف Òالكتاب على
ﬂت- -ل- -ف ال- -دع- -ائ -م لÎق -ي -ة اŸط -ال -ع -ة
العمومية وتشضجيعها وبالتا‹ فهي مكلفة
ب- -وضض -ع ﬂت -ل -ف اأ’رصض -دة ال -وث -ائ -ق -ي -ة
واÿدم - -ات اŸرت- -ب- -ط- -ة ب- -اŸط- -ال- -ع- -ة
ال-ع-م-وم-ي-ة وج-م-ي-ع اÿدم-ات اŸل-ح-قة
اأ’خ- -رى –ت تصض- -رف اŸسض -ت -ع -م -ل،Ú
تخصضيصس فضضاء للمطالعة بتكثيف مع
اح -ت -ي -اج-ات ال-ق-ارئ ع-م-وم-ا وال-ط-ف-ل
خصض -وصض -ا ،ت -وف Òفضض -اء ل -ل -دراسض -ات
و–ضض Òا’م-ت-ح-ان-ات ،تسض-ه-ي-ل تطور
الكفاءات القاعدية ’سضتعمال ا’عÓم
وا’تصض - - -ال وا’عÓ- - -م اآ’‹ ،ت- - -وفÒ
Óشض-خ-اصس
ال -وسض -ائ -ل ال -ت-ي تسض-م-ح ل -أ
اŸع- -اق Úب- -ال- -وصض- -ول ل -ل -م -ط -ال -ع -ة
العمومية ،تنظيم وتأاط Òاأ’نشضطة
الثقافية اŸكملة للكتاب واŸطالعة
العمومية““.
ووف - -ق اأ’رق - -ام ال - -ت - -ي ق - -دمت
لـ«الشض- -عب““ ،اŸك- -ت- -ب -ة ال -رئ -يسض -ي -ة
ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ل-و’ي-ة سض-ك-ي-كدة– ،توي على
وسضائل بشضرية متخصضصضة وكبداية فهي كافية لضضمان
اسضتغÓل أامثل لهذا الفضضاء الثقا‘ اŸقرر اسضتÓمه
خÓل هذه السضنة ،إاذ أانها تتوفر على  12إاطارا و11
عون –كم ،إاضضافة ا 22 ¤عون تنفيذ ،كما انها
شضرعت ‘ ا’عداد ’سضتغÓل اŸقر منذ سضنة ،2015
حسضب نفسس اŸصضدر ،حيث قامت إادارة اŸؤوسضسضة
ومنذ دلك التاريخ باقتناء مؤولفات وكتب باإ’ضضافة
ا ¤ما ”ّ اهداؤوه من طرف وزارة الثقافة حيث بلغ
الرصضيد اŸعر‘ ا◊ا‹  4460عنوان و 39163نسضخة
وسضتدعم ‘ القريب العاجل بكمية أاخرى تقتنى من
ميزانية التسضي Òلعام  ،2018للمؤوسضسضة وكذا حصضة
ق -ط -اع ال -ث-ق-اف-ة ل-و’ي-ة سض-ك-ي-ك-دة ‡ا أان-ت-ج ‘ إاط-ار
قسض-ن-ط-ي-ن-ة ع-اصض-م-ة ال-ث-ق-اف-ة العربية ،فالكتاب يبقى
ب -ال -نسض -ب -ة ل -ل-م-ؤوسضسض-ة ك-م-ا صضّ-رح م-دي-ر ه-ذا الصض-رح
ال-ث-ق-ا‘““ ،ه-و اŸب-ت-دأا وا÷م-ل-ة اŸف-ي-دة ال-ت-ي ت-عمل
أاسضرة اŸكتبة الرئيسضية بالو’ية على تشضكيلها ،لتقدË
خ- -دم- -ة ع -م -وم -ي -ة راق -ي -ة ‘ ›ال ال -ق -راءة ق -اع -ة
للمحاضضرات تّتسضع ◊وا‹  400مقعد ،سضتجّهز بعتاد
جد متطور يسضتجيب للمعاي ÒواŸطالعة العمومية،
تسضتجيب لطموحات مواطني سضكيكدة““.

قاعة للمحاضسرات ب ـ 400مقعد› ،هزة بعتاد متطور
يسستجيب للمعايÒ
واŸكتبة الرئيسضية حسضب مديرها ،تضضمّ العديد
م-ن اŸراف-ق ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا ق-اع-ة ل-ل-م-ح-اضض-رات تّ-ت-سض-ع
◊ - -وا‹  400م -ق -ع-د ،سض-ت-جّ-ه-ز ب-ع-ت-اد ج-د م-ت-ط-ور
يسض -ت -ج -يب ل -ل -م -ع -اي ÒاŸع -م -ول ب-ه-ا ع-اŸي-ا وق-اع-ة

للعروضس وكذا ورشضات فنية ﬂتلفة ّ ﬂصضصضة لتنمية
أاذواق اأ’طفال ،خاصضة ‘ ›ال اŸطالعة واإ’بداع،
إا ¤جانب جناح آاخر خاصس للكبار يشضمل قاعات
ÓنÎنت واآخر
Óشضغال ،وفضضاء ل أ
للمطالعة وأاخرى ل أ
Óع Ó-م اآ’‹ ،زي -ادة إا ¤ق -اع -ات لـ ““ال-ف-ي-دي-وت-اك““
ل -إ
وال -ع -رضس وأاخ -رى ’سض -ت-ق-راء اأ’ق-راصس اŸضض-غ-وط-ة
و«سضينماتك““ ،إاضضافة إا ¤أاروقة ّ ﬂصضصضة ıتلف
اŸعارضس.
ك -م -ا أاك -د ع -ب -د ال-ع-زي-ز ب-وح-ب-ي-ل-ة ،ب-أاّن-ه وال-ط-اق-م
البشضري للمؤوسضسضة على اسضتعداد تام Ãجرد اسضتÓم
اŸشض -روع ل -ه -ذا اŸرف -ق ال -ث -ق -ا‘ ال -ه -ام وم -ب -اشض -رة
اسضتغÓله ،من خÓل فتحه للجمهور بغية ا’سضتفادة
م-ن ج-م-ي-ع خ-دم-ات-ه اŸت-م-ث-ل-ة أاسض-اسض-ا ‘ اŸط-ال-ع-ة
ÓنÎنت،
العمومية للكبار والصضغار وكذا فتح فضضاء ل أ
أاو ما يعرف بالكتاب اإ’لكÎو ،Êإاضضافة إا ¤الÈنامج
اÿاصس باأ’نشضطة الثقافية اŸكملة للكتاب ،إاضضافة
إا ¤نشضاط الورشضات ،من أاهمها ورشضة الÈايل ،لقاء
اŸع-رف-ة ال-ذي سض-يسض-تضض-ي-ف الشض-خصض-ي-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة
اÙل- -ي- -ة ،ول- -ق- -اء اŸع- -رف- -ة ال- -ذي

وقد اختتمت اŸكتبة الرئيسضة مؤوخرا ،كما أاوضضح
م -دي-ره-ا ب-وح-ب-ي-ل-ة ،سض-لسض-ل-ت-ه-ا ن-دوة ال-ق-راءة ل-لسض-ن-ة
اŸاضض -ي -ة ،ب -اسض -تضض -اف -ة ‘ ع -دده -ا ال -ع-اشض-ر وال-ت-ي
خ ّصضصضت لصضوت الصضورة ،اأ’خوين بلعابد عبد الرزاق
وعلي ،وهما وجهان سضينمائيان معروفان وطنيا من
م -دي -ن -ة ال -ق-ل ،وضض-ع-ا اأ’سضسس اأ’وŸ ¤يÓ-د سض-ي-ن-م-ا
ال -ه -واة ،واسض -ت -م-ت-ع ا◊ضض-ور اÙب ل-ه-ذا ال-ن-وع م-ن
ال -ف -ن -ون ع -ل -ى م -دار أاك Ìم -ن سض -اع -تÃ ،Úا ق ّ-دم -ه
اأ’خوان عن السضينما وعن أاسضرارها ،وواقع السضينما
‘ بÓدنا بوجه عام من جهة ،وعلى اŸسضتوى اÙلي
بوجه خاصس ،ليتطرقا آ’فاق هذا الفن مسضتقب Óالذي
ربطا تطوره بضضرورة اإنشضاء اسضتيديو هات للتصضوير،
بهدف دفع اŸنتج Úإا ¤العمل ،وخلق شضبكة لتوزيع
اأ’فÓم ا÷ديدة ،مع تأاكيدهما على ضضرورة تهيئة
قاعات السضينما اŸوجودة وإاسضناد مهمة تسضيÒها إا¤
ﬂتصض ‘ Úالسضمعي البصضري ،مع تشضديدهما على
إاع -ادة ب -عث ال -ن -وادي السض -ي -ن -م -ائ -ي -ة ع -ل -ى مسض -ت -وى
اŸؤوسضسضات الشضبابية والثقافية ،وتشضجيع الفائزين ‘
ﬂتلف اŸهرجانات““.

أاسسماء ثقافية تصسنع اŸشسهد األدبي

يسضتضضيف
الشضخصضيات الوطنية.
وفيما يخ ّصس اŸوارد البشضرية التي تتوّفر عليها
اŸؤوسضسض- -ة ،ق- -ال اŸدي- -ر ب- -أاّن اŸك -ت -ب -ة ال -رئ -يسض -ي -ة
للمطالعة العمومية بسضكيكدة تتوّفر على عدد كاف
م-ن ال-ع-م-ال واإ’ط-ارات Ãا يضض-م-ن خ-دم-ة ع-م-وم-ي-ة
خاصضة باŸطالعة ،تسضتجيب ’حتياجات اŸواطنÚ
ب-اع-ت-ب-اره-م ك-م-ا أاضض-اف ج-م-ي-ع-ا وÃب-ادرة م-ن إادارة
اŸؤوسضسضة العمومية ،يخضضعون لفÎات تدريبية نظرية
وتطبيقية قصضد “كينهم من اكتسضاب آاليات التسضيÒ
ال -ت -ي ت -ت -م -اشض -ى وم -ت-ط-ل-ب-ات م-ث-ل ه-ذه اŸؤوسضسض-ات
الثقافية.

ندوة القراءة تؤوسسسس لفعل ثقا‘ وفكري ومعر‘
اسضتأانفت ““ندوة القرارة““ سضلسضلتها للسضنة ا÷ديدة
باسضتضضافة بالعدد ““ ““11للتطرق أ’حد أاهم الفنون
وهو الفن التشضكيلي مع ›موعة من صضناعيه بامتياز،
على مسضتوى الو’ية ،كعينة Ÿا تزخر به منطقتنا من
طاقات إابداعية هائلة بلغت من ا’حÎافية والنضضج
الفني اللذي أاهلها أ’ن تÌي اŸشضهد الثقا‘ اÙلي
فالوطني وحتى العاŸي من ذلك ما هو معروضس من
لوحات للتشضكيلي أاحمد خليلي Ãتاحف خارج الوطن
منها متحف اللوفر بباريسس ““فرنسضا““ ،ومع الرباع
““خ-ل-ي-ل-ي ،سض-ل-وغ-ة ،م-رب-ع-ي ،وب-وف-لورة““ ،كانت فرصضة
ل -ل -ن -ق-اشس ح-ول مسضÒت-ه-م ا’ب-داع-ي-ة ،وضض-ع-ي-ة ال-ف-ن
ال-تشض-ك-ي-ل-ي ب-بÓ-دن-ا ك-ك-ل وبسض-ك-ي-كدة خاصضة وما هي
اŸقاربة الصضحيحة إ’عادة هذا الفن الرئيسس اإ¤
مكانته التي يسضتحقها.

ن -دوة ال -ق -راءة ل -ل -م -ك -ت -ب-ة ال-رئ-يسض-ي-ة
للمطالعة العمومية بسضكيكدة ،يقول عنها
عبد العزيز بوحبيلة ““اسضتضضافت العديد
م- -ن اأ’سض- -ات- -ذة واŸب- -دعﬂ ‘ Úت -ل -ف
اÛا’ت وال -ف -ن -ون اأ’دب -ي-ة ف-ف-ي ال-ع-دد
اأ’ول كان الروائي اŸتأالق اأ’زهر عطية،
و‘ اأ’عداد اŸوالية اسضتضضافت العديد
م - -ن الشض - -ع - -راء ،كضض- -ي- -وف ه- -ده ا◊صض- -ة
ال -ث -ق -ف-ي-ة ،وك-ان اأ’سض-ت-اذ ال-دك-ت-ور ي-وسض-ف
وغليسضي الذي يعرف بشضاعر النقاد وناقد
الشضعراء ،ضضيف هذه اأ’خÒة ،حضضرها جمع
غف Òمن عشضاق اأ’دب والفكر ،إاضضافة إا¤
عدد من طلبة ا÷امعة ،حيث صضال وجال
ب -أاسض -م -اع ا◊ضض -ور ‘ ،رح -اب ال -ف -ك -ر ال-نÒ
وال -ت -ح -ل -ي-ل ال-ع-ل-م-ي ال-راق-ي ،وال-ن-ق-د ال-ب-ن-اء
والشض -ع -ر ا÷م-ي-ل ،وت-طّ-رق ال-دك-ت-ور إا ¤أاب-رز
اÙطات العلمية واأ’دبية التي ميزت مسضاره
منذ بداية مشضوار تعليمه Ãسضقط رأاسضه ‘ بلدية أام
ال -ط -وب بسض -ك-ي-ك-دة ،إا ¤غ-اي-ة حصض-ول-ه ع-ل-ى شض-ه-ادة
دك- -ت- -وراه ‘ اآ’داب ب- -ت -ق -دي -ر مشض -رف ج -دا ،وم -ن -ه
اسضتقراره بقسضنطينة كأاسضتاذ بجامعة اإ’خوة منتوري
““ ،““1وأاضضاف““ كما اسضتضضافت هده الفعالية الشضاعر
واإ’عÓمي واÙلل السضياسضي عبد العا‹ رزاقي،
حضضرها جمع غف Òمن اأ’دباء واŸفكرين ومثقفي
سض-ك-ي-ك-دة ،واح-ت-فت ن-دوة ال-ق-راءة ب-ال-دكتور واأ’ديب
““أاحسضن دّواسس““ ،بحضضور نخبة من القامات اŸتمّيزة
‘ اأ’دب ا÷زائ- -ري ي- -ت -ق -دم -ه -م ال -دك -ت -ور ي -وسض -ف
وغ -ل -يسض -ي ،راب -ح دوب ،ط -رحت ف -ي -ه أاه -م ﬁط -ات
أاحسضن دّواسس بدء بسضÒته مرورا على مسضاره العلمي
واأ’دب -ي وصض -و’ إا ¤ال -ت -أال -ي -ف والÎج -م -ة ،ك-م-ا ك-ان
أ’عداد هذه التظاهرة اسضتضضافت أابو الفنون وكان
اأ’سض- -ت- -اد ع -ب -د اŸالك ب -ن خ Ó-ف رئ -يسس ج -م -ع -ي -ة
مهرجان اŸسضرح واŸمثل سضيف الدين بوهة ضضيوف
هذه اأ’خÒة““.
و‘ هذا الصضدد ،اأوضضح عبد العزيز بوحبيلة ،مدير
اŸك-ت-ب-ة ال-رئ-يسض-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-مومية ““نور الدين
صضحراوي““““ ،ندوة القراءة نشضاط يؤوسضسس لفعل ثقا‘
وفكري ومعر‘ ،نثّمن من خÓله إابداعات كتّاب و’ية
سضكيكدة ،وا’حتفاء Ãنجزاتهم اإ’بداعية ،مع السضعي
اإ ¤اإث -راء ال -رصض -ي -د ال -وث -ائ -ق -ي واŸع -ر‘ ıت -ل-ف
فضض-اءات اŸط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ع Èب-ل-دي-ات الو’ية،
وخ -ل -ق جسض -ر ب ÚاŸؤول -ف Úوال -ق -راء ،يسض -اع -د ع -ل-ى
–سض ÚاŸق -روئ-ي-ة ل-دى اŸواط-ن ،وت-ف-ع-ي-ل السض-اح-ة
اأ’دبية والثقافية Ãختلف اأ’نشضطة وا’سضهامات““.

إأعدأد:

ألخميسس  0١فيفري  ٢0١٨م
ألموأفق لـ  ١٤جمادى أألولى  ١٤3٩هـ

إا ¤كل
طفل ›هول
النسسب نحن
بجانبك

بقلم أمينة جابالله

ب -ل -غ -ة أألرق -ام وصس -لت
نسس -ب -ة أألط -ف-ال ›ه-و‹
أل- - -نسسب ‘ أ÷زأئ - -ر إأ¤
 3000ط -ف -ل..ي-ع-ن-ي ثÓ-ث-ة آألف ط-ف-ل و ط-ف-ل-ة
ضسحايا ◊ظة طيشس ..لن نتكلم عن أŸتسسبب‘ Ú
ذلك و لن ندأفع أو نرأفع أأو نلوم أأو نحاكم بل
نناشسد ضسمائركم لنكون عونا لهم و ◊مايتهم من
أألقاب لذعة ألتي و ألله لو تلفظنا بها على قطعة
حديد ل نصسهرت من شسدة أأŸها ووجعها
فلم ل نناديه باسسمه ألذي هو مسسجل ‘ ملفه
ألشسخصسي ..على أألقل سسيشسعر بأانه يحمل جزءأ
ب -ري-ئ-ا م-ن ه-وي-ة م-ف-ق-ودة ..أأث-ق-ي-ل-ة ه-ي رسس-ائ-ل
ألتفاؤول ألتي قد نرسسلها ألي منهم ؟ أأم أأن سسعر
ألكلمة ألطيبة أصسبح باهظا ألثمن إأزأء تعاملنا مع
هذه ألÈأءة ألضسحية ؟
فكم من طفل فاقد أألبوين ل يهمه ‘ هذه
أ◊ياة أأن يعيشس غنيا أأو جمي Óأأو أأن Áتلك
أأنوأعا و أأشسكال من أأللعاب..بل همه أأن ينادى
باسسم يحفظ له كرأمته ألتي يريدها أأن تصساحبه
‘ أŸسستقبل لكي يفتخر بها أأبناؤوه عندما يك. È
فهو أليوم طفل وغدأ سسيكون رج.. Óو لسسان
حاله يقول« :نعم أأنا ›هول ألنسسب و لكنني
إأنسسان مثلك فإان كان ذنبي أأنني ضسحية ◊ظة
حرمتني من معرفة وجه و إأسسم ك Óمن» ماما و
بابا .».ففضس Óتقبلني كما أأنا ألنني ﬁسسوب ‘
وأقع أأ“نى أأن أأكون فيه صساحب أأخÓق طيبة
أأدأفع عن ألفضسيلة وأأجتنب كل أأذى ..فكونوأ
عونا لنا سسوأء كنا أأطفال رضسعا أأو متمدرسس Úأأو
أأك Èمن ذلك ..فيكفينا مانشسعر به من وجع
فÓتكونوأ مثل أŸتسسبب.. Úوحتى تصسلك رسسالتي
كما أأريد هل تسستطيع يامن تقرأأ أأن تتخيل
نفسسك أأنك ›هول ألنسسب ولو للحظة؟..وشسكرأ
Óيادي ألبيضساء ألتي تسسهر
للعقول ألرأقية و ل أ
ع-ل-ى ح-م-اي-ت-ن-ا ورع-اي-ت-ن-ا ول-ك-ل م-ن يسس-ت-طيع أن
يجعلنا نعيشس طفولتنا ب Óأألقاب مؤوذية».
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ألعدد ١٧٥٥٧
info@ech-chaab.com -- www.ech-chaab.com
aldjazairialsaghi@gmail.com

البيئة النظيفة –فز Êعلى النجاح
»àeƒM …OÉgh ..
إأسشمي سشارة بلعروسشي أدرسس ‘ ألسشنة
لبتدأئية
ألثانية Ãدرسشة مهدي موهوب أ إ
لدي أخ وأحد إأسشمه ﬁمد
أقطن بأاولد فايت
لول على معدل
–صشلت ‘ ألفصشل أ أ
9,58
إأسشم معلمتي «أمÒة»

أأصسرت سسارة على ألقدوم إألينا لتنقل إأ ¤أأقرأنها
رسسالة هامة وقبل أأن نسسÎسسل ‘ ذلك لبأاسس أأن
نعرف بها كطفلة جزأئرية صسغÒة تسستحق ألتشسجيع ..
سسارة تلميذة ‚يبة ,ذكية موأظبة على مرأجعة
دروسسها ...وحريصسة على تكوين صسدأقات وكما جاء
على لسسانها« :ألصسدأقة بالنسسبة ‹ شسيء مهم ..ألن كل
صسديقاتي و أأصسدقائي أأتعلم منهم و يتعلمون مني كل
ماهو مفيد و جميل فأاحيانا نتنافسس على ألرسسم و
أأحيانا نتنافسس أثناء ‡ارسسة ألسسباحة كما أأنه يتسسنى
ل -ن -ا ‘ ع -دة م -ن -اسس -ب-ات ت-ب-ادل أل-ه-دأي-ا و أل-ب-ط-اق-ات
أ÷ميلة ألتي نصسنعها نحن بأانفسسنا ‘ أŸدرسسة».
هوأيتها ألسسباحة و ألرسسم  ..حلمها أأن تصسبح معلمة
‘ أŸسستقبل ..أأك Ìشسيء يزعجها هو إأنعدأم ألنظافة

‘ ألبيئة ..ركزت سسارة على
كلمة ألنظافة حيث قالت»:
ألبيئة ألنظيفة Œعلني قوية
وق - -ادرة ع- -ل- -ى أل- -درأسس- -ة و
أل -ن -ج -اح ف -ك -و Êأأع -ا Êم-ن
حسساسسية ‘ ألتنفسس أأضسطر
أأث-ن-اء ن-وب-ات ضس-ي-ق أل-ت-نفسس
ألتي تنتج من تناثر ألغبار و
ألروأئح ألكريهة إأ ¤ألبقاء
‘ أŸن- -زل آلخ- -ذ ج -رع -ات
أل - -دوأء ب - -ع - -ي - -دأ ع - -ن ج - -و
ألدرأسسة ..ألشسيء ألذي يجعلني أأ“نى أأن ل تتكرر
معي تلك ألنوبات كي ل أأنقطع عن ألدرأسسة» .
و أأضسافت »:ألكل يعرف مقولة ألعقل ألسسليم ‘
أ÷سسم ألسسليم و لكنني وددت أأن أأضسيف لها هذه
ألعبارة ألبيئة ألنظيفة ألسسليمة هي سسر ‚اح ألإنسسان»
فارقتنا سسارة لنسستقبل شسقيقها ﬁمدأ ً ذأ أÿمسس
سسنوأت و نصسف ألذي أأبى إأل أأن يشسارك هو أآلخر
برأأيه حيث قال »:أأثناء ‡ارسستي لرياضسة ألكارأتيه
يحرصس أŸدرب على نظافة بذلتنا ..ويشسجعنا على
ألعمل أ÷ماعي و ألتعاون ‘ كل شسيء .وكي يرسسخ
فكرة ألتعاون نقوم برفقته كل أأسسبوع بتنظيف أ◊ي
حيث يشسارك أألولياء ‘ حمÓت ألتنظيف ألتي Œعلنا
أأك Ìقوة و أك Ìسسعادة.

جابالله أمينة

مÈوك زكرياء و ﬁمد الطاهر وبتول و إاكرام مسسعودي

أأبطالنا أليوم بركن لغز وهدية ‘ هذأ ألعدد هما ألتوأأم زكرياء و ﬁمد ألطاهر مسسعودي وشسقيقتاهما فاطمة ألزهرأء أألبتول و إأكرأم من أألغوأط بلدية أ◊ويطة
 ,إأذ سسبق للتوأأم Úو أأن تقدما بالتعريف بنفسسيهما وكان ذلك ‘ أأول عدد و با◊لة أ÷ديدة ..
وشسكرأ لكم قرأءنا أألوفياء على إأتصسالتكم و رسسائلكم ألقيمة وشسكرأ على تشسجيعكم وأ قÎأحاتكم ألتي أأخذناها بع Úأإلعتبار و على متابعتكم لنا ‘ ألنسسخة
ألورقية و ‘ أŸوقع أإللكÎو.. Êنعدكم بأاننا سسنكون أأوفياء Ÿا تفضسلتم به من مÓحظات وبتجسسيد أألفكار ألهادفة ألتي تخدم أ÷زأئري ألصسغ.. Òألذي سسيبقى
صسوته قلمنا.
شسكرأ Ÿروركم ألرأئع و لتعليقاتكم ألطيبة ودأم توأصسلنا ألهادف ‘ خدمة أأطفال أ÷زأئر حماهم ألله وحفظ ألله كل ذّرة من ترأبنا أ◊بيب.

أمينة جابالله

أألم Òعبد ألقادر أبن ﬁي ألدين أŸعروف بـ
عبد ألقادر أ÷زأئري هو كاتب وشساعر وفيلسسوف
وسسياسسي وﬁارب ،أشستهر Ãناهضسته لÓحتÓل
أل -ف -رنسس -ي ل -ل-ج-زأئ-ر .ول-د ق-رب م-دي-ن-ة م-عسس-ك-ر
بالغرب أ÷زأئري يوم ألثÓثاء  6سسبتم١٨0٨ È
أŸوأف- - -ق لـ  ١٥رج -ب  ١٢٢3هـ ،رأئ -د سس-ي-اسس-ي
وعسس -ك -ري م -ق-اوم ق-اد (ج-يشس أأف-ري-ق-ي-ا) خ-مسس-ة
عشسر عاما أأثناء غزو فرنسسا للجزأئر هو أأيضسا
مؤوسسسس ألدولة أ÷زأئرية أ◊ديثة ورمز للمقاومة
أ÷زأئرية ضسد ألسستعمار وألضسطهاد ألفرنسسي.
خاضس معارك ضسد ألحتÓل ألفرنسسي للدفاع عن
ألوطن وبعدها نفي إأ ¤دمشسق وتو‘ فيها يوم ٢6
مايو .١٨٨3

ájógh õ¨d
ششاركنا با◊ل أŸناسشب وإأتصشل على ألرقم
0674040596

h º°SGE
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:…Rƒaأسسم علم مذكر عربي ،منسسوب أإ« ¤فوز» .وهو ألظافر
دأئ - -م ً- -ا ،أل - -ن - -اج - -ي م- -ن أŸف- -ازة ح- -ق- -ي- -ق- -ة أأو ع- -ل- -ى أل- -ت- -ف- -اؤول.
:É«°SGBأسسم علم مؤونث ،يونا Êعلى أسسم قارة آأسسية .أأو فارسسي Ãعنى
حجر ألsرحى ،ألن شسكل قارة آأسسية بشسكل حجر ألرحى .أأو هو عربي
Ÿوأسسية ،ألطبيبة أŸوأسسية .وÃعنى :أ◊زينة أŸتأاملة،
Ãعنى :أ ُ
ألuدعامة .وقد يلفظونه بسسكون ألسس.Ú
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الخميسس  01فيفري  2018م
الموافق لـ  14جمادى األولى 14٣9هـ

الدور ثمن النهائي لكأاسش ا÷مهورية

قمة عاصسمية مفتوحة على كل ألحتمالت ب Úألعميد و ألشسباب
تلعب اليوم وغدا مباريات الدور ثمن النهائي من منافسسة كأاسش ا÷مهورية ،حيث سستفتتح مباريات هذا الدور بإاجراء الداربي العاصسمي
لو ¤قمة
لوان ،وتسستكمل مواجهات ذات الدور غدا ا÷معة بلعب مواجهت Úا أ
اŸث Òب Úمولودية ا÷زائر وشسباب بلوزداد ‘ نهائي قبل ا أ
نارية ح Úيحل فريق إا–اد العاصسمة ضسيفا ثقي Óعلى فريق شسبيبة السساورة ،والثانية ب Úشسباب الدار البيضساء الذي يطمح Ÿواصسلة
لو.¤
لقل من الرابطة اÎÙفة ا أ
لوليان إاقصساء فريق Úعلى ا أ
اŸشسوار وخلق اŸفاجأاة أامام شسبيبة القبائل ا÷ريح ،وسسيشسهد اليومان ا أ

ﬁمد فوزي بقاصص
سسيحتضسن ملعب  5جويلية بداية من السساعة
اÿامسسة مسساء الداربي العاصسمي رقم 105
ب Úم -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر وشس -ب-اب ب-ل-وزداد ‘
تاريخ مواجهات الفريق ‘ Úكل اŸنافسسات
والسس -ادسس ‘ م -ن -افسس -ة ك -أاسس ا÷م-ه-وري-ة،
حيث تعود أافضسلية األرقام لصسالح مولودية
ا÷زائر بفوزين مقابل فوز واحد للشسباب،
‘ ح Úانتهت مواجهت ‘ Úالكأاسس بالتعادل
واحدة تأاهل فيها العميد بضسربات الÎجيح
م -وسس -م  1979/1978وال-ث-ان-ي-ة ت-أاه-ل ف-ي-ه-ا
الشس - -ب - -اب م- -وسس- -م  2009/2008بضسربات
الÎجيح.
اŸواجهة التي سستجمع الغر ÚÁبعد أاسسبوع
فقط من إاجراء مواجهة البطولة ◊سساب
ا÷ولة الـ  18من الرابطة اÎÙفة األو¤
ل-ك-رة ال-ق-دم وال-ت-ي ان-ت-هت ب-ن-ت-ي-ج-ة ال-تعادل
السس -ل -ب -ي ،ه -ذه اŸرة سس-ت-ك-ون أاك Ìح-م-اسس-ا
وإاثارة فاŸسستقبل مولودية ا÷زائر يبحث
عن مواصسلة رحلة البحث عن الكأاسس التاسسعة
و–طيم الرقم القياسسي ‘ عدد اŸتوجÚ
بها وبلوغ أاحد أاهداف هذا اŸوسسم التي
سس -ط -رت م -ن ق -ب -ل إادارة ال -ف -ري -ق ‘ ،حÚ
يبحث حامل طبعة اŸوسسم اŸاضسي شسباب
بلوزداد التأاهل للدور اŸقبل خصسوصسا أانه
سس -ي-ك-ون صس-احب الضس-ي-اف-ة ‘ ح-ال ال-ت-أاه-ل
للدور ربع النهائي ،كما أانها سستكون فرصسة
م -ن ذهب لشس -ب -اب ب -ل-وزداد إلن-ق-اذ م-وسس-م-ه
ال -ك -ارث-ي وم-واصس-ل-ة ح-ل-م ال-ت-ت-وي-ج ب-ال-ك-أاسس
الثامنة واللحاق بالثÓث فرق األك Ìتتويجا
باŸسسابقة األك Ìشسعبية ‘ ا÷زائر مولودية
ا÷زائر وإا–اد العاصسمة ووفاق سسطيف.
«كازو »Êسسيفتقد خدمــــات
«بوهنـــة» و «أامــــــادا»
وسسيغيب عن مولودية ا÷زائر لعبان مهمان
‘ تعداد اŸدرب الفرنسسي «برنارد كازو»Ê
األول ي -ت -ع -ل -ق ب -اŸداف -ع اÙوري «رشس -ي-د
بوهنة» بسسبب عدم جاهزيته البدنية بعدما
أاك -دت ال -ف -ح-وصس-ات ال-ط-ب-ي-ة ال-ت-ي أاج-راه-ا
صسبيحة الثن Úبأان التمدد العضسلي الذي
تعرضس له ‘ مباراة اŸنتخب اÙلي ضسد
رواندا شسفي منها نهائيا وحتى الكسسر الذي

كان يعا Êمنه ‘ أاحد أاصسابع قدمه بات من
اŸاضسي ،وهو ما سسمح له بالعودة إا ¤أاجواء
التدريبات مع الفريق صسبيحة الثÓثاء ،لكن
سس -ي -ك -ون ب-ع-ي-دا ع-ن اŸن-افسس-ة أام-ام شس-ب-اب
بلوزداد وأاوŸبي اŸدية و»أاوتوهو» الكونغو‹
برسسم مباراة الذهاب للدور التمهيدي عن
منافسسة كأاسس رابطة األبطال اإلفريقية لكرة
ال- -ق -دم ‘ ،ح Úسس -ي -غ -يب ال -ع -ق -ل اŸدرب
ل-ل-ف-ري-ق اŸل-غ-اشس-ي «إاب-راه-ي-م أام-ادا» بسس-بب
م -ع -ان -ات -ه م -ن “دد عضس -ل-ي ع-ل-ى مسس-ت-وى
الفخذ ويحتاج للراحة من أاجل اسسÎجاع
ع -اف -ي -ت -ه ع -ل-ى أان ي-ك-ون ج-اه-زا ‘ م-ب-اراة
الثÓثاء اŸقبل ضسد اوŸبي اŸدية ،هذا
وع- -رفت ق- -ائ- -م- -ة  18لع- -ب- -ا ال- -ذي- -ن ”
اسستدعائهم عودة «ميباراكو» الذي اسستنفذ
عقوبته واسستدعاء اŸا‹ «آاليو دينغ» ألول
مرة بعدما أابدى البÓء ا◊سسن ‘ اŸباراة
التي شسارك فيها مع الفريق الرديف.
«هريات» يتجه لتضسييع الداربي
من ا÷انب الثا ،Êمن اŸنتظر أان يقحم
اŸدرب اŸغربي «رشسيد الطاوسسي» نفسس
التشسكيلة التي واجهت مولودية ا÷زائر ‘
مباراة البطولة األسسبوع الفارط ،بعدما اقتنع
باŸسستوى الذي قدمه الوافدان ا÷ديدان
على الفريق اŸعاران من إا–اد العاصسمة
«ب-ورن-ان» و»سس-ي-دي-ب-ي» ال-ذي-ن ” إاق-حامهما

أاسساسسيان ‘ ،ح ⁄ Úيتم الفصسل ‘ مشساركة
القلب النابضس للفريق «ﬁمد هريات» الذي
كان يعا Êمن زكام حاد بعد اŸباراة وضسيع
حصس -ت-ي األح-د والث-ن Úوب-اشس-ر ال-ت-دري-ب-ات
ع- -ل -ى ان -ف -راد ال -ث Ó-ث -اء ‘ ،ح Úل ت -دع -و
اإلصس -اب -ة ال -ت -ي ت-ع-رضس ل-ه-ا ا◊ارسس «ع-ب-د
القادر صسا◊ي» السسبت اŸاضسي إا ¤القلق
وسسيكون حاضسرا ‘ مباراة اليوم.
شسبيبة السساورة يسستضسيف ا–اد
العاصسمة
سسيحل فريق إا–اد العاصسمة ضسيفا ثقي Óعلى
شسبيبة السساورة Ãلعب  20أاوت غدا ا÷معة
بداية من السساعة اÿامسسة مسساء ‘ قمة نارية
ل -ه -ذا ال -دور ،أاي -ن ي -ط -م -ح أاصس-ح-اب الضس-ي-اف-ة
Ÿواصسلة مشسوار السسيدة الكأاسس وﬁاولة بلوغ
الدور النهائي لكتابة اسسم النادي بأاحرف من
ذهب ‘ تاريخ اŸسسابقة ،بعدما “كنوا ‘
الدور السسابق من اإلطاحة بأاحد الختصساصسيÚ
وفاق سسطيف ،لكن هذه اŸرة بقيادة اŸدرب
ال -ق-د Ëا÷دي-د «ك-ر Ëخ-وذة» ال-ذي سس-ي-ع-م-ل
على ضسخ دماء جديدة هو الذي يعرف البيت
ج-ي-دا ل-ل-ف-ري-ق ب-ع-د ه-زÁت Úم-ت-ت-ال-ي-ت Úأام-ام
إا–اد بسس -ك -رة وإا–اد ال -ب -ل -ي -دة ،خصس -وصس-ا أان
م -واج-ه-ت-ه األو ¤ع-ل-ى رأاسس ال-ع-ارضس-ة ال-ف-ن-ي-ة
للفريق تزامنت Ãلعب  20أاوت ببشسار الذي ⁄
ينهزم فيه رفقاء اıضسرم «مصسطفى جاليت»

منذ جانفي .2015
وسسيتنقل إا–اد العاصسمة إا ¤بشسار بنية الفوز
والعودة بورقة التأاهل إا ¤الدور ربع النهائي
لبلوغ األهداف التي سسطرتها إادارة «حداد»
قبل انطÓق اŸوسسم بحصسد لقب على األقل
نهاية اŸوسسم ا÷اري ،ويأاتي هذا اللقاء بعد
صسحوة أاشسبال اŸدرب «ميلود حمدي» ‘
اللقاء اŸاضسي أامام دفاع تاجنانت الذي عاد
فيه الفريق بفوز كاسسح بثÓثية نظيفة ،لكن
ال -ط-اق-م ال-ف-ن-ي ي-ت-ج-ه إا ¤ف-ق-دان خ-دم-ات
اŸتأالق «يايا» الذي سسجل ثنائية بـ تاجنانت
بسسبب معاناته من آالم حادة على مسستوى
الكاحل.
لن-قاذ اŸوسسم والدار
شس-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل إ
البيضساء لدخول التاريخ
‘ ال -ل -ق -اء ال -ث -ا Êع -ن ي -وم ا÷م -ع -ة ال -ذي
سسيجمع الدار البيضساء اŸسستقبل على ميدانه
Ãل -عب «ع -م-ر ب-ن راب-ح» ب-داي-ة م-ن ال-ث-ان-ي-ة
والنصسف بعد الزوال ،سسيعمل فيه أاصسحاب
األرضس على خلق اŸفاجأاة ومواصسلة ا◊لم
ودخول تاريخ اŸنافسسة من بابها الواسسع،
أام-ام ال-ع-مÓ-ق شس-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ال-ذي ي-عاÊ
الويÓت هذا اŸوسسم جراء عدم السستقرار
اإلداري والفني ،رغم أان كل اŸؤوشسرات وعلى
الورق الكفة “يل فيها لصسالح رفقاء اŸتأالق
«مهدي بن علجية».

قاراوي – لعب مولودية ا÷زائر لـ«الشسعب»:

سسنظه ـ ـ ـر Ãسستـ ـ ـوى أأفضس ـ ـل خـ ـ ـÓل مبـ ـ ـارأة ألك ـ ـ ـأاسس أأم ـ ـام ألشسبـ ـ ـاب
وصسف أام Òقاراوي لعب مولودية ا÷زائر ‘ حوار لـ «الشسعب» مواجهة الكاسش امام شسباب بلوزداد بالصسعبة خاصسة ان الداربيات حسسبه
من الصسعب التكهن بنتيجتها و هو ما يجعل باب التشسويق مفتوحا.
كبÒة على الÓعب Úمن ا÷انب Úمن اجل –قيق الهدف
اŸنشسود و من جانبنا اعتقد ان ا÷هاز الفني قد دون
العديد من اÓŸحظات خÓل مواجهة البطولة من اجل
تداركها خÓل اŸباراة اŸقبلة ‘ كاسس ا÷مهورية .
@ ه -ل أاث -ر ال-ت-ع-ادل ع-ل-ى ح-ظ-وظ-ك-م ‘ ال-ت-ت-وي-ج
و ⁄ي -ف -وت ق-اراوي ال-ف-رصس-ة ل-ي-ب-دي اسس-ف-ه ع-ل-ى ن-ت-ي-ج-ة
بلقب البطولة بعد اتسساع الفارق إا 8 ¤نقاط ؟
التعادل التي انتهت عليها القمة امام الشسباب ‘ البطولة،
@@ ل Áكن ا÷زم بذلك اآلن Ãا ان البطولة مازالت ‘
م -ؤوك -دا أان م-ب-اراة ال-ك-أاسس سس-ت-ك-ون ﬂت-ل-ف-ة ح-يث ان-ت-ه-ز
مرحلة بعيدة عن مرحلة ا◊سسم التي تكون فيها المور
الفرصسة ليعد النصسار بظهور الفريق بوجه افضسل .
قد اتضسحت و فارق  8نقاط ل أاعتقد انه فارق مريح
وأاكد قاراوي انه –ت تصسرف اŸدرب ‘ اي منصسب
بالنسسبة لشسباب قسسنطينة بحكم انه سسيلعب مواجهات
يوظفه فيه بعد ان شسارك ‘ مباراة شسباب بلوزداد كمدافع
صسعبة داخل و خارج الديار و هو المر الذي قد يسسمح لنا
ايسسر و قدم مسستوى جيد رغم انه ليسس معتاد على اللعب
ب-ال-ل-ح-اق ب-ه خÓ-ل اŸواج-ه-ات اŸق-ب-ل-ة شس-ري-ط-ة تفادي
‘ هذا اŸنصسب .
تضس -ي -ي -ع ال -ن -ق-اط م-ن خÓ-ل ا◊ف-اظ ع-ل-ى دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة
(الشس-عب) ك-ي-ف ت-رى م-واج-ه-ة ال-ك-أاسش ام-ام شس-باب
النتصسارات التي تسسمح لنا بالبقاء ‘ دائرة اŸنافسسة و هو
بلوزداد ؟
المر الذي يدركه كل الÓعب Úلكن هذا ل يقلل من
ق-اراوي – سس-ت-ك-ون م-ب-اراة صس-ع-ب-ة وم-ن الصس-عب ال-تكهن
مسستوى شسباب قسسنطينة الذي يؤودي ‘ موسسم ‡تاز من
بنتيجتها لكن كفريق مولودية ا÷زائر اؤوكد اننا عازمون
كل النواحي و اسستطاع فرضس نفسسه بقوة ليكون احد
على افتكاك تأاشسÒة التاهل ا ¤الدور اŸقبل من اجل
اŸرشسح Úللتتويج بلقب البطولة ال ان اŸنافسسة تبقى
نسسيان خيبة مواجهة البطولة التي انتهت بالتعادل و هي
مفتوحة امام عدة فرق لتحقيق هذا الهدف منها فريق
النتيجة التي  ⁄ترضسنا Ãا ان هدفنا كان –قيق الفوز لكن
مولودية ا÷زائر .
على العموم هذه هي كرة القدم و ل يجب التفك ÒكثÒا ‘
@ ل-ع-بت ك-م-داف-ع أايسس-ر ك-ي-ف ت-ق-ي-م اŸردود الذي
هذه اŸباراة حيث سسنقومك بالتحضس Òجيدا Ÿواجهة
الكاسس امام شسباب بلوزداد من اجل الفوز و التاهل للدور @ ما هو السسبب الذي جعلكم تفشسلون ‘ –قيق قدمته ؟
@@ انا كÓعب –ت تصسرف اŸدرب الذي قرر إاشسراكي
اŸقبل و اعتقد اننا ‰لك المكانيات لذلك رغم ان الفوز ؟
الداربيات العاصسمية غالبا ما يصسعب التكهن بنتيجتها @@ ل يوجد سسبب مباشسر فاŸنافسس لعب بطريقة ذكية و كمدافع ايسسر خÓل مواجهة شسباب بلوزداد و قد عملت
بحكم اŸنافسسة الكبÒة ب Úالفرق و الÓعب Úو رغبة كل كان الفريق متوازنا ‘ جميع خطوطه و هو المر الذي ك -ثÒا م -ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة خÓ-ل ال-ت-دري-ب-ات ألك-ون ‘
فريق ‘ –قيق الفوز لسسعاد انصساره و هو ما يجعل باب صسعب من مامورية زمÓئي من اجل التسسجيل و هو المر اŸسستوى يوم اŸباراة و هو المر الذي اعتقد انني وفقت
التشسويق مفتوحا حيث ينتظر ان تكون الفرجة حاضسرة الذي سسنتداركه خÓل مباراة الكاسس التي كما قلت ‘ فيه بحكم انني حافظت على توازن الدفاع رغم بعضس
على غرار مباراة البطولة التي اسستكتع فيها ا◊ضسور السسابق سستكون ﬂتلفة بحكم ان الفائز سسيتاهل مباشسرة و الهفوات و على العموم ا“نى دائما ان أاكون ‘ اŸسستوى
التعادل لن يكون له اي معنى و هو ما يجعل الضسغوطات ‘ اي منصسب يشسركني فيه اŸدرب.
بعورضس ‡يزة رغم غياب الهداف .

حاوره  :عمار حميسسي
تصسوير ﬁ :مد ايت قاسسي

لوŸبية
للعاب ا أ
يعد أاول رياضسي مّثل ا÷زائر ‘ ا أ

أليابان تقرر منح وسس ـ ـام «ألشسمـ ـ ـسس أŸشسرقـ ـ ـة
وأألشسعة ألذهبية وألفضسية» Ùمد Áني

سستمنح ا◊كومة اليابانية وسسام الشسمسس اŸشسرقة واألشسعة
ال -ذه -ب-ي-ة وال-فضس-ي-ة ل-ل-ج-زائ-ري ﬁم-د ل-زه-اري Áن-ي ،أاول
رياضسي مثل ا÷زائر ‘ األلعاب األوŸبية (طوكيو ،)1964
حسسب ما افادت به أامسس سسفارة اليابان با÷زائر .وأاوضسح
نفسس اŸصسدر انّ حفل التكر Ëهذا سسيقام يوم  4فيفري،
ابتداء من السساعة الثالثة بعد الزوال (15:00سسا) Ãقر سسفارة
اليابان با÷زائر .وŒدر اإلشسارة انّ ا÷مبازي ﬁمد Áني

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

ل -زه-اري ال-ذي ت-وج ب-ال-ب-ط-ول-ة ال-ف-رنسس-ي-ة ‘ ب-داي-ة مشس-واره
الرياضسي ،سسرعان ما –دى ا÷ميع وقاوم جميع اإلغراءات
التي قدمت له بأاوروبا ،من أاجل العودة إا ¤ا÷زائر والدفاع
عن أالوانها وحمل رايتها ‘ اÙافل الرياضسية الدولية.
ويشسغل ﬁمد Áني ( 79سسنة) ،الذي سسبق له تو‹ رئاسسة
ال–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ج-م-ب-از ل-ع-دة م-رات ،م-نصسب م-دي-ر
اŸتحف األوŸبي ا÷زائري.

العدد
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عبد الرؤووف برناوي ( رئيسش ال–ادية ا÷زائرية للمبارزة ):

أفتتاح أألكادÁية ألدولية لتكوين أÈÿأء وأŸكون Úغدأ

نشسط رئيسش ال–ادية ا÷زائرية للمبارزة عبد الرؤووف برناوي ،أامسش ،ندوة صسحفية بفندق
هوليداي ان بأاولد فايت تطرق خÓلها إا ¤كل التفاصسيل اŸتعلقة بالطبعة اÿامسسة على التوا‹
لكاسش العا( ⁄شسيشش) إاناث كÈيات التي سستجري وقائعها بقاعة حرشسة من  2إا 4 ¤فيفري ا÷اري.

نبيلة بوقرين

سستعرف اŸنافسسة مشساركة  25دولة على غرار كل من
ايطاليا ،الوليات اŸتحدة األمريكية ،تركيا ،األرجنت،Ú
كوريا ا÷نوبية ،الÈازيل ،بريطانيا ،كندا ،الصس ،Úاليابان،
تونسس باإلضسافة إا ¤ا÷زائر صساحب الضسيافة سسيتنافسسون
على جمع اك Èعدد من النقاط للتتويج ‘ نهاية اŸوعد
الكب.Ò
أاك -د ال -رج -ل األول ع -ل -ى رأاسس ال–ادي -ة أان-ه-م ج-اه-زون
إل‚اح ا◊دث «جاهزون من اجل إا‚اح هذا ا◊دث
العاŸي الذي سسيكون بقاعة حرشسة من أاجل السسماح
للجمهور با◊ضسور Ÿتابعة أاجواء اŸنافسسة التي سستكون
‘ قمة اإلثارة Ãا أانها سستجمع ب Úمبارزات عاŸيات
وأاوŸبيات ما يعني أان اŸسستوى سسيكون عال خاصسة أان
هذه اŸنافسسة هي الوحيدة ‘ إافريقيا.
كشسف برناوي أان هذه الطبعة سستكون ‡يزة «هذه الطبعة
هي اÿامسسة على التوا‹ ألنها سستكون أامام ا÷مهور
الذي يحب هذا النوع من الرياضسة ،بعدما كانت الطبعات
اŸاضس -ي -ة ‘ ف -ن -دق ال-ه-ي-ل-ت-ون  ..و“ك-ن-ا م-ن كسسب ث-ق-ة
ال–اد الدو‹ وحان الوقت لكي تعود هذه الرياضسة ا¤
مكانها ا◊قيقي وهو قاعة رياضسية».
أاضساف ‘ ذاتها السسياق «سستسسبق اŸنافسسة مواجهة ودية
Œمع ب Úمبارزات عاŸيات وبطÓت من إافريقيا من
بينهن جزائريتان وهذا Ãناسسبة افتتاح األكادÁية الدولية

ل -ت -ك -وي -ن اÈÿاء واŸك-ون Úوه-ي ال-وح-ي-دة ‘ إاف-ري-ق-ي-ا
وسسيكون مقرها ‘ غرمول».
كما سستكون ا÷زائر على موعد آاخر ب 10 Úو 11فيفري
ا÷اري Ãناسسبة كأاسس العا ⁄سسيف ا◊سسام اناث أاواسسط
والتي سستجري هي األخرى بقاعة حرشسة وهي ﬁطة
Óلعاب اإلفريقية للشسباب با÷زائر واŸواعيد
–ضسÒية ل أ
الدولية األخرى ‘ مقدمتها األلعاب الوŸبية.

ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم

أتفاق تعاون ب ÚأŸديرية ألفنية ألوطنية و مصسلحة ألرياضسة ألعسسكرية
اجتمع الثÓثاء اŸاضسي اŸدير الفني الوطني
رابح سسعدان ،رفقة مسساعديه ،شسفيق عامر و
عبد الكر Ëبن عودة  ،بالعميد عمر قريشش،
مدير الرياضسات بوزارة الدفاع الوطني حسسب ما
أاكدته الفاف على موقعها الرسسمي يوم أامسش .
و جرى اللقاء Ãركز Œمع و –ضس Òالفرق الرياضسية
العسسكرية ب Íعكنون ،والذي يندرج ‘ إاطار التعاون بÚ

ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم و مؤوسسسسات الرياضسة
العسسكرية .
أاسسفرت هذه ا÷لسسة على اتفاق تعاون ب ÚاŸديرية
الفنية الوطنية و مسسؤووو‹ الرياضسة العسسكرية ،والذي
يصسب ‘ ›ال ال- -ت- -ك- -وي- -ن ‘ ﬂت- -ل- -ف ال- -ت -خصسصس -ات
وتعزيز اŸنتخب الوطني العسسكري بالÓعب ÚاŸعنيÚ
باÿدمة الوطنية.

جيل عزابة

أنتخاب حميد غريا Êرئيسسا جديدأ للفريق
انتخب باإلجماع ،حميد غريا Êعلى رأاسس
إادارة ف -ري -ق ج -ي -ل ع -زاب -ة اŸن-ت-م-ي إا¤
ح- - -ظÒة ا÷ه- - -وي األول ل- - -راب - -ط - -ة
قسس- -ن- -ط- -ي- -ن- -ة ،م- -ن ط- -رف أاعضس -اء
ا÷معية العامة النتخابية للفريق
ل -يضس -ع ب-ذلك ح-دا ل-ل-مشس-اك-ل ال-ت-ي
يعانيها فريق جيل عزابة ،الذي كان
يسس Òبـ «ديريكتوار» ،ويعت Èالرئيسس
ا÷ديد حميد غريا Êرجل أاعمال
وﬁافظ سسابق بحزب جبهة التحرير
ال-وط-ن-ي ب-ع-زاب-ة ،وج-اء ل-رئ-اسس-ة ف-ريق جيل
عزابة تلبية لنداء أاعيان اŸدينة وأانصسارها األوفياء.

وأاكد غريا ،Êعلى هامشس انتخابه لتو‹ زمام
أامور النادي بأانه «سسيعمل كل ما بوسسعه
م- -ن أاج- -ل –سس Úوضس- -ع -ي -ة ال -ف -ري -ق
وإان -ق -اذه م-ن شس-ب-ح السس-ق-وط ب-فضس-ل
ت-ظ-اف-ر ›ه-ودات ا÷م-ي-ع Ãدينة
ع- -زاب- -ة» ،ك- -م -ا ن -اشس -د اŸسس -ؤوولÚ
والسسلطات اÙلية بالولية ومدينة
عزابه باألخصس ،اللتفاف حول هذا
ال -ف -ري -ق ال-ع-ري-ق ،م-ن أاج-ل ت-دع-ي-م-ه
ماديا والرفع من معنويات الÓعب.»Ú

سسكيكدة :خالد.ع

البطولة الولئية للعدو على الطريق ما ب Úمصسالح الشسرطة بجيجل

لرق ـ ـ ـ ـم عب ـ ـد ألعزيز يفـ ـ ـوز باŸرتب ـ ـة أألو¤

عادت اŸرتبة األو ¤للعداء لرقم عبد العزيز ،ودخل ‘
اŸركز الثا Êالعداء سساعد عمÒات وهما من اŸصسلحة
الولئية للصسحة والنشساط الجتماعي والرياضسات ،خÓل
م-ن-افسس-ة ال-ب-ط-ول-ة ال-ولئ-ي-ة ل-ل-ع-دو ع-ل-ى ال-ط-ري-ق م-ا بÚ
مصس-ال-ح الشس-رط-ة ب-ج-ي-ج-ل ،ف-ي-م-ا ج-اءت اŸرت-ب-ة ال-ث-الثة
للعداء باديسس ناصسر من أامن دائرة سسطارة ،هذا و سسيتأاهل
ال -ع -دائ Úال -عشس -رة األوائ -ل ‘ ه-ذا السس-ب-اق إا ¤ال-ب-ط-ول-ة
ا÷هوية للعدو ما ب Úمصسالح الشسرطة ،اŸزمع تنظيمها
خÓل شسهر مارسس اŸقبل بولية سسكيكدة.
وتأاتي هذه النشساطات الرياضسية ‘ ظل مسساعي اŸديرية

Óمن الوطني الرامية إا ¤بعث و تطوير ‡ارسسة
العامة ل أ
الرياضسة ‘ صسفوف الشسرطة.
Óشسارة ،أاجريت البطولة الولئية للعدو على الطريق ما
لإ
ب Úمصسالح الشسرطة ،على مسسافة  05كلم انطÓقا من
اŸدخل الغربي Ÿدينة جيجل وصسول إا ¤سساحة مقر
األم- -ن ا◊ضس -ري األول وسس -ط اŸدي -ن -ة ،السس -ب -اق ع -رف
مشساركة  67عداء Áثلون ﬂتلف مصسالح أامن الولية،
Œسسيدا لرزنامة اŸنافسسات الرياضسية للموسسم الرياضسي
.2018 /2017

جيجل :خالد العيفة

رغم نتائجه اŸميزة ‘ بطولة الهواة

ترجـ ـ ـي مسستغـ ـ ـا Âيعـ ـا Êأأزم ـ ـة مالـيـ ـة خانقـ ـ ـ ـة

يواجه ترجي مسستغا ،Âالذي يبسسط
سسيطرة كاملة على بطولة الهواة لكرة
القدم (اÛموعة الغربية) أازمة مالية
خانقة أادت إا ¤دخول الÓعب Úوالطاقم
الفني ‘ إاضسراب.
ورغم أان الÎجي يكون قد وضسع قدما ‘ الرابطة الثانية
باعتبار أان الفارق الذي يفصسله عن أاقرب مÓحقيه (شسباب
ع Úوسسارة) يقدر بـ 16نقطة كاملة ،إال أان ذلك تقابله
مشساكل مالية با÷ملة يتخبط فيها الفريق منذ بداية
اŸوسسم ا÷اري.
وسسبق لرئيسس النادي ،شسارف بن شسني ،وأان أاثار النتباه ‘
كث Òمن اŸناسسبات إا ¤اÿطر اÙدق بفريقه ،غÒ
مÎدد أايضس -ا ‘ ال -ت -ل -وي -ح ب -السس -ت -ق -ال -ة أام  ‘ Ó-ت-دخ-ل
السسلطات اÙلية إلنقاذه ،إال أان ذلك  ⁄يغ ‘ Òاألمر
الشسيء الكث ،Òمثلما يتأاسسف له اŸعني.
وأاوضسح بن شسني بأانه « ⁄يعد قادرا على مواصسلة “ويل
تشس -ك -ي-ل-ت-ه م-ن م-ال-ه اÿاصس ،سس-ي-م-ا ‘ ظ-ل اŸت-ط-ل-ب-ات
الكثÒة لفريق بات على عتبة العودة إا ¤الرابطة الثانية
التي غادرها منذ عدة سسنوات.
ورغم اللتفاتة التي كانت مؤوخرا لسسلطات ولية مسستغاÂ
عندما قدمت مسساعدة مالية بقيمة  10مÓي Úدج إا¤
النادي ،إال أان هذه اإلعانة ،برأاي اŸسسؤوول األول عن
الÎجي ،تبقى غ Òكافية.
وأاضس -اف أان األع -ب -اء اÎŸت -ب -ة ع -ن ل -عب ورق -ة الصس -ع -ود

أاصسبحت كبÒة ،سسيما ‘ ظل النتائج الباهرة التي يواصسل
لع -ب -وه –ق-ي-ق-ه-ا ،ع-ل-ى غ-رار ف-وزه-م السس-بت اŸنصس-رم
بوهران على حسساب مديو Êوهران ضسمن ا÷ولة األو¤
Ÿرحلة العودة ،والتي  ÈŒاإلدارة على تشسجيعهم ماليا،
من خÓل تسسوية وضسعيتهم من هذا ا÷انب على األقل،
من أاجل –فيزهم على اŸواصسلة على نفسس اŸنوال.
وأاب -دى اŸدرب ﬂت -ار عسس -اسس ولع -ب-وه تضس-ام-ن-ه-م م-ع
رئيسس النادي ،معتÈين بأان الكرة هي اآلن ‘ مرمى
السسلطات اÙلية ،اŸطالبة بالتدخل من أاجل Œنيب
النادي مسستقب Óغ Òمأامون العواقب.
وتتزامن هذه الضسطرابات التي يشسهدها بيت الÎجي مع
قرب إاعادة افتتاح اŸلعب األوŸبي للمدينة الذي –ول
إا– ¤فة رائعة بعدما اسستفاد من عملية ترميم وŒديد
منذ قرابة سسنت ،Úوهو األمر الذي يدفع أانصسار النادي إا¤
إابداء تخوفهم من أان تقلصس األزمة التي يعيشسها فريقهم
فرحتهم بالعودة ›ددا إا ¤مدرجات ملعب
«الرائد فراج» بعدما عانوا األمرين خÓل مناصسرتهم
لفريقهم اŸفضسل باŸلعب البلدي الذي ل تتسسع مدرجاته
الضسيقة لسستيعاب أاعدادهم الهائلة.
وإاذا كان الكث Òيعتقد أان رفقاء القائد الغا‹ بلحول قد
حسسموا بطاقة الصسعود ،فإان األزمة التي يتخبط فيها
الÎجي قد تؤوثر عليه فيما تبقى من اŸشسوار ،سسيما وأان
البطولة ل تزال طويلة حيث تفصسلنا  14جولة كاملة عن
نهايتها.

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
الخميسس  0١فيفري  ٢0١٨م
الموافق لـ  ١٤جمادى األولى ١٤٣٩
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العـ ـدد١٧٥٥٧ :

koutoufcom@gmail.com

‘

فالك فال اÒÿ

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

ا◊مل

تضش-ط-رك أ◊ي-اة أح-ي-انًا
أن “شش- - - - - - - - -ي ف - - - - - - - -ى أŒاه
وأحÓمك باŒاه آأخر.

الثور

لت -ط -لب أله -ت -م -ام م -ن
أحد فكل أهتمام يأاتى بعد
طلب ل يسشتمر كثًÒأ.

ا÷وزاء

نضش -ط -ر أح -ي -ان -ا أن ن-غÒ
لن-ه-م ل ي-ري-دون
أن-فسش-ن-ا أ
أن يتغÒوأ.
يا أمــي عÓشس تبكـي عليــا
ولدك ›ند ‘ ألوطنية
حب أ÷زأئر وأجـب عليــا
روحي وما‹ للوطنية
يا أمـي عÓشس تبكــي عليــا
ولدك ›ند على أ◊رية
ششبان بÓدي قوموأ جميعا
حياة ألذل رأهي ششنيعة
دمي نعطيه روحـي نفديـه
لسشتعمارية.
دمي نعطيه يا وطني ضشد أ◊كومة أ إ

أأخبار

مثÒة

القمر يغ Òلونه
إا ¤األحمر

من جميل ألعادأت أن تفكر قبل أن
تتكلم ،وأل تنظر للموضشوع من زأوية
وأحدة ،ول تندفع ‘ رأيك حتى تسشمع
من هو أوسشع خÈة أو أك Ìمعرفة.

* أن أقدم دولة ‘ ألتاريخ هي
دول- -ة ع -رب -ي -ة وه -ي أل -ع -رأق ،ح -يث
ت - - -أاسشسشت ع- - -ام  5300ق -ب -ل أŸيÓ-د.
وأق- -دم م -دي -ن -ة ‘ أل -ت -اري -خ ه -ي أيضش -ا
ع -رب -ي -ة وه -ي أري -ح -ا ‘ ف-لسش-ط ،Úح-يث
تأاسشسشت  10000سشنة قبل أŸيÓد ...كذلك
أق -دم ع -اصش -م -ة ‘ أل -ت-اري-خ ع-رب-ي-ة وه-ي
دمشش- -ق ،إأذ ت- -أاسشسشت  9000سش-ن-ة قبل
أŸيÓد؟

أم-رأة ب-خ-ي-ل-ة ق-الت لولدها:
ي - -اﬁم - -د إأذهب وأششÎي ثÓ- -ث- -ه
أرغ- -ف- -ة خ- -ب -ز ،وأح -د ‹ ووأح -د
ل- - - -وأل- - - -دك أŸريضس ووأح- - - -د لك.
وب-ع-دم-ا ت-أاهب أل-ول-د لشش-رأء أل-رغيف،
م -ن ع-ظ-م-ة أل-دي-ن
لم من ألششرفة وقالت ياﬁمد أرجع
لن أطلت عليه أ أ
أن- - -ه «ب- - -ال - -ن - -وأي - -ا « أ
لن قد مات.
لن وألدك أ آ
هناك من يتكلم با◊ق ألرغيف ألثالث ،أ
كان أحد ألبخÓء على فرأشس أŸوت وأخذ يسشأال عن
ونيته باطلة.
أبنائه ،أين ﬁمد؟ قال ﬁمد :نعم يا أبي ...وأين
لب :ما
ﬁمود؟ رد ﬁمود باكيا ،أنا هنا يا أبي ...أ أ
إأن  ⁄ت- -ك- -ن وفّ- -يً- -ا ل
لثنان هنا ،إأذًأ من يقف ‘ أŸصشنع؟!
هذأ أنتما أ إ
ت - -ك - -ن ج - -اح - -دًأ.أŸصشادر
لحدأث
ألتي يحتاجونها إ
تغÒأت إأيجابية ‘ حياتهم.

حكم وأامثال
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السسرطان

ششغل
عقلـك

لششئ يؤوذي ألنفسس أكÌ
م -ن أن ت-ع-اتب شش-خصش-ا ث-م
ل ي- - -ق - -در ق - -ي - -م - -ة ه - -ذأ
ألعتاب.

األسسد

*م-اه-و ألشش-يء
أل - - - - - - - - - -ذي ل –ب أن
تلبسشه وإأذأ لبسشته ل
ترأه؟
حل ألعدد ألسشابق
*أŸلح.

التحدي عنوان األقوياء

لي- - -ام وج- - -د
‘ أح- - -د أ أ
رج- -ل ف- -رأشش- -ة ت -ق -ب -ع ‘
ششرنقتها ،وجلسس يرأقب
أل -ف -رأشش-ة ل-ع-دة سش-اع-ات
لرضس ‘ نهاية جانفي ب - -ي - -ن - -م - -ا ك- -انت Œاه- -د
ششهد كوكب أ أ
أŸنصش- -رم ثÓ- -ث ظ- -وأه -ر ق -م -ري -ة ،إأذ ل- -ت- -دف- -ع ب- -جسش- -ده -ا م -ن
ح -دث أل -ق -م -ر أل -ك -ام -ل أل -ث -ا ÊخÓ-ل خÓ- - -ل ث- - -قب صش- - -غ‘ Ò
ألششهر يوم  31جانفي جنبًا إأ ¤جنب ألشش -رن -ق -ة ،ث -م ب -دأ أن-ه-ا
خسش -وف ق -م-ري ك-ام-ل ووفً-ق-ا Ÿوق-ع عاجزة عن إأحرأز أŸزيد
«دي-ل-ي م-ي-ل» ألÈي-ط-ا،Êو صش-ل أل-قمر من ألتقدم ،وكان وأضشحا
إأ ¤أقرب نقطة إأ ¤أ أ
لرضس ،لتحدث أن-ه-ا  ⁄ت-ع-د ق-ادرة ع-لى
م
ا
ع
ل
أ
أ
ذ
ه
ل
ة
ي
ن
ظاهرة ألسشوبر مون ألثا
‡ا فعلت.
د
ع
ب
أ
ب
ا
ه
ذ
ل
أ
ّ
ي
ت
ل
أ
¤
و
أ
ل
أ
ة
ر
وعليه فإان هذه هي أŸ
ل - - -ذأ ق ّ- - -رر أل - - -رج- - -ل أن
،
ي
ل
ك
ل
أ
ي
ر
م
ق
ل
أ
ي-ت-زأم-ن ب-ه-ا أÿسش-وف
يسش -اع -د أل -ف-رأشش-ة ،أخ-ذ
أل - -ذي ح- -دث ‘  31ج-ان-ف-ي م-ع ألقمر م - -قصش- -ا وششّ- -ق ب- -ه أ÷زء
أ أ
لزرق م- - - -ن- - - -ذ أك Ìم - - -ن  150عامًا أŸت -ب -ق -ي م -ن ألشش -رن -ق -ة ،ب -ع -ده -ا خ -رجت أل-ف-رأشش-ة
ت
د
ه
و
ش
ش
ي
ذ
ل
أ
ن
ا
ك
Ÿ
أ
ى
ل
ع
أ
د
ا
م
ت
ع
وأ
ً
بسش -ه -ول -ة ،ل -ك -ن ب -دأ جسش -م -ه -ا م -ت -وّرم -ا وج -ن -اح -اه-ا
س
س
م
أ
ه
و
أ
ر
ن
م
ك
ا
ن
ه
ف
،
ة
ر
ه
ا
ظ
ل
أ
ه
ن
م-
لنه
صشغÒين ذأبل .Úأسشتمر ألرجل يرأقب ألفرأششة أ
يعني ‘ 31جانفي  ،و من رأوه أليوم
كان يتوّقع ‘ أّية ◊ظة أن يك Èأ÷ناحان وÁتدأ
صشباحا  ،وقد أطلق عليها ألبعضس أسشم
إأ ¤أن يصشبحا قادرين على دعم جسشمها ،لكن ششيئا
لزرق» ،إأذ
«أل -ق -م -ر أل-دم-وي ألسش-وب-ر أ أ
سشيتغ Òلون ألقمر بالفعل لكن ليسس م -ن ذلك  ⁄ي -ح -دث! و‘ أ◊ق -ي -ق -ة قضشت أل-ف-رأشش-ة
لزرق ،ب-ل سش-ي-ح-ول أل-ق-م-ر إأ ¤ب -ق -ي -ة ح -ي -ات -ه -ا ت -زح -ف وت -دور ب -جسش -م -ه -ا أŸت -وّرم
ل-ل-ون أ أ
لح-م-ر ،وه-ي أل-ظ-اه-رة أل-ت-ي وجناحيها أŸتغ ّضشن Úو ⁄يكن Ãقدورها أن تطÒ
أل -ل -ون أ أ
أبدأ.
تعرف باسشم «ألقمر ألدموي».
م- -ا  ⁄ي -ف -ه -م -ه أل -رج -ل ع -ل -ى أل -رغ -م م -ن ع -ط -ف -ه

ب- - -عضس أل- - -ن- - -اسس (ه- - -دأي- - -ا)
تقدمها لنا أ◊ياة وبعضس
أل- -ن- -اسس (سش- -اع -ات) ت -أاخ -ذ
وقتها و“ضشى.

العذراء

‘ ششمسس أ◊قيقه أحيانًا
نبحث عن ألظل كي ل نخسشرهم.

اŸيزان

عّ- -ل- -م أل- -ن- -اسس ع- -ل- -مك،
وتعلّم علم غÒك ،فتكون
ت ما  ⁄تعلم.
قد أتقنت علمك ،وَعِلم َ

العقرب

أŸسش- -ت -ح -ي -ل أŸم -ك -ن ه -و
ذلك أل - - -ذي ك- - -ان ب- - -ي- - -دك
وفرطت به.

القوسس
ل –اول أن Œرب أصشدقاءك كثÒأ
لن-ن-ا ‘ زم-ن
ف -ق -د ت -خسش-ره-م ج-م-ي-ع-ا أ
أŸعارف وليسس ألصشدقاء.

ا÷دي
بعضس من نحبهم قد ل يفعلون ششيئا
ولكن وجودهم هو كل ششيء!

ن ألشّشرنقة أÙصشورة وروح ألعزÁة
وتسشّرعه ،هو أ ّ
ألتي كان مطلوبا من ألفرأششة إأظهارها كي تنفذ من
خÓ-ل أل-ف-ت-ح-ة ألصش-غÒة ك-انت أل-ط-ري-ق-ة أل-وحيدة
خ ألسشائل من جسشمها إأ¤
ألتي “ّكن ألفرأششة من ضش ّ
ج -ن-اح-ي-ه-ا ك-ي تسش-ت-ط-ي-ع أل-طÒأن Ãجّ-رد أن ت-ظ-ف-ر
بحّريتها وتخرج من ألشّشرنقة.
‘ أحيان كثÒة تكون ألعزÁة هي ألسشÓح ألذي
نحتاجه ‘ هذه أ◊ياة ،ولو كّنا نعيشس حياتنا بÓ
لصش-اب-ن-ا ألشش-ل-ل
مشش -اك -ل ول م -ن ّ-غ -صش -ات أو ع -ق -ب -ات أ
وألعجز وŸا كنا أقوياء ،وŸا أسشتطعنا أن «نط.»Ò

الدلو

أح - -ي - -انً- -ا ب- -عضس (أŸزأح)
ي- - -ح- - -م- - -ل ج- - -زءأ ك - -بÒأ م - -ن
أ◊قيقة.

ا◊وت

ك - -ل م- -ا ف- -يك ي- -ا أ◊وت
ي -ق -ول :ق -د ن -خ -ت-ل-ف م-ع-ه-م
أح -ي -ان ً-ا ل-ك-ن أ◊ي-اة ب-دون-ه-م ب Ó-ششك
قطعة من أ÷حيم.

ألفجر٠6.٢٢................:
موأقيت ألظهر1٣.٠٢.................:
ألعصسر15.5٢................:
ألصسلة ألمغرب1٨.17...............:
ألعشسـاء1٩.٣7..................:
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^ ٠1فيفري  :1٨٤٤صسدور مرسسوم حكومي
ف- -رنسس- -ي ،ي- -ن- -ظ- -م أŸك- -اتب أل- -ع- -رب- -ي- -ة ‘
أ÷زأئر.
^  ٠1ف- -ي -ف -ري  :1٩55ت -ع -دأد أل -ق-وأت
أل - -ف- -رنسس- -ي- -ة ب- -ا÷زأئ- -ر يصس- -ل أ٨٣ . ٤٠٠ ¤
عسسكري.

ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد

عنابة
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لمدأد بـ«ن.ع ،””1.ألفريق ڤايد صسالح:
‘ زيارة للقاعدة أŸركزية ل إ

ا÷زائر ﬁفوظة وهامتها مرفوعة وقرارها
سصيد وأابناؤوها جديرون بحمل الرسصالة
–ويل الصصرح اŸكلف بتجديد العتاد العسصكري وعصصرنته إا ¤قطب اسصÎاتيجي

ألكÈى ‘ ›ال Œديد ألعتاد ألعسشكري وعصشرنته:

’ مسصتحيل أامام –قيق أاهدافنا مهما بلغت
الصصعوبات مبلغها
«لقد جسشدنا فع ‘ Óأ÷يشض ألوطني ألششعبي،
سش -ل -ي -ل ج -يشض أل -ت -ح -ري -ر أل-وط-ن-ي ،م-ن خÓ-ل مسش-ار
Óمدأد ،مبدأ ،أن رحلة أأللف ميل
ألقاعدة أŸركزية ل إ
تبدأ بخطوة وأحدة ،ولقد أخÎنا من أجل قطع هذه
أÿطوأت ششعار أن ل مسشتحيل أمام –قيق أهدأفنا
مهما بلغت ألصشعوبات مبلغها ،وأن ل مسشتحيل أمام
–ويل هذأ ألصشرح أŸكلف بتجديد ألعتاد ألعسشكري
وعصشرنته إأ ¤قطب أسشÎأتيجي‚ ،عل منه رفقة
ألصشروح ألصشناعية أألخرى ،قاعدة أنطÓق حقيقية
لبناء نهضشة صشناعية عسشكرية وطنية عمادها ألسشÒ
ألثابت وأŸتأا Êعلى خطى بلوغ أألهدأف أŸسشطرة
‘ هذأ أÛال أ◊يوي.
فعلى ألرغم من أإل‚ازأت أÙققة ،فإانني أدرك
‘ أل -وقت ن -فسش -ه ،ب -أان أÿط -وأت أل -وأجب ق -ط -ع -ه -ا
مسشتقب Óوأإل‚ازأت ألوأجب –قيقها ،وأÛهودأت
ألوأجب بذلها هي أيضشا معتÈة ،بالنظر للمششاريع
أŸسش- -ت- -ق -ب -ل -ي -ة أŸرسش -وم -ة ألضش -خ -م -ة وأل -ط -م -وح -ة
وأŸشش- -روع- -ة ‘ ›ال Œدي- -د أل- -ع- -ت- -اد أل -عسش -ك -ري
وعصش -رن -ت -ه .ه -ذه أŸشش -اري -ع أل -ت -ي ن -ع -ت Èأل -ق -اع-دة
Óمدأد نوأتها ألصشلبة ومنطلقها أألسشاسشي.
أŸركزية ل إ

كسصب الرهان اعتمادا على الرعاية
اŸتواصصلة لهذا اÛال ا◊يوي

إأنه ألتحدي ألكب Òألذي ل مناصض لنا من موأجهته
وموأصشلة درب كسشب رهانه ،أعتمادأ على ألرعاية

أسسÎجاع أسسلحة حربية وتدمﬂ Òابئ بجيجل

القضصاء على ٤إارهابي Úو–ديد هوية آاخرين
” –ديد هوية أإلرهابي ÚأŸقضشى عليهما أمسض
ألثÓثاء بجيجل من طرف مفرزة للجيشض ألوطني
ألشش -ع -ب -ي ،ب -حسشب م -ا أف-اد ب-ه ،أمسض أألرب-ع-اء ،ب-ي-ان
لوزأرة ألدفاع ألوطني ،مششÒأ أ ¤أن أألمر يتعلق بكل
م- - -ن ““صض.ع- - -ادل““ أŸك- - -ن- - -ى ““هشش- - -ام أب - -و روأح - -ة““
و«ب.ألÎكي““ أŸدعو ““عبد ألرحيم هارون““ .وأوضشح
أŸصشدر ذأته أنه ““‘ إأطار مكافحة أإلرهاب ،وتبعا
للعملية أŸنفذة من طرف مفرزة للجيشض ألوطني
ألششعبي يوم  ٣٠جانفي Ã ٢٠١8نطقة مششتة ﬁسشن،
ببلدية برج ألطهر ،ولية جيجل (ألناحية ألعسشكرية
أÿامسشة) وألتي مكنت من ألقضشاء على إأرهابي)٢( Ú
خطÒين وأسشÎجاع ثÓثة ( )٣أسشلحة نارية وكمية
معتÈة من ألذخÒة،
” –ديد هوية هذين أÛرم .Úويتعلق أألمر
بكل من صض .عادل أŸكنى +هششام أبو روأحة،+
ألذي كان مكلفا بالدعاية وألتحريضض وب.ألÎكي

أŸدع- -و +ع- -ب -د أل -رح -ي -م ه -ارون ،““+مضش -ي -ف -ا أن
أإلره -اب -ي Úأل -ت-ح-ق-ا ب-ا÷م-اع-ات أإلره-اب-ي-ة سش-ن-ة
 .١994وأضشاف ألبيان أنه ““‘ سشياق هذه ألعملية،
كشش -فت م -ف -رزة ل-ل-ج-يشض أل-وط-ن-ي ألشش-ع-ب-ي ب-ن-فسض
Óرهابي Úيحويان
أŸنطقة ودمرت ﬂبأاين ( )٢ل إ
قنبلة يدوية ولغما تقليدي ألصشنع وأربعة ( )4ألوأح
ل-ت-ول-ي-د أل-ط-اق-ة ألشش-مسش-ي-ة وم-وأد غ-ذأئ-ي-ة وأل-بسشة
وأفرششة وكذأ أغرأضشا ﬂتلفة
‘ إأطار مكافحة أإلرهاب وإأثر عملية بحث
وت -ف -ت -يشض ب -ب -ل-دي-ة أولد أهÓ-ل ،دأئ-رة أولد ع-نÎ
باŸدية/ن.ع ،١.قضشت م -ف -رزة ل -ل -ج -يشض أل-وط-ن-ي
ألشش- -ع- -ب -ي ،مسش -اء أمسض ٣١ ،ج-ان-ف-ي  ،٢٠١8ع -ل-ى
إأرهابي )٠٢( ÚخطÒين .كما مكنت هذه ألعملية،
ألتي لتزأل متوأصشلة ،من ضشبط مسشدسش)٠٢( Ú
رششاشش Úمن نوع كÓششنيكوف وكمية من ألذخÒة
ونظارة ميدأن.

« ألششعب ““‘ إأطار مكافحة أإلرهاب ،كششفت
ودمرت مفرزة للجيشض ألوطني ألششعبي ،يوم ٣٠
ج -ان-ف-ي  ٢٠١8ب -ت-ي-زي وزو/ن.ع )٠١ ( ،١.ق-ن-ب-ل-ة
تقليدية ألصشنع ‘.إأطار ﬁاربة ألتهريب وأ÷رÁة
أŸنظمة ،ضشبطت مفارز للجيشض ألوطني ألششعبي
بكل من “Ôأسشت وبرج باجي ﬂتار وع Úقزأم
ن.ع ،6.مهرب )٠٢( Úو( )٠٣مركبات رباعية ألدفع
و( )١.9٥طن من أŸوأد ألغذأئية و( )8٥٠ل Îمن
أل -وق-ود و( )٠8م -ول -دأت ك-ه-رب-ائ-ي-ة و( )٠٥م -ط-ارق
ضشغط وجهاز ( )٠١كششف عن أŸعادن.
‘ سش- - -ي - -اق م - -تصش - -ل ،ح - -ج - -ز ح - -رسض أ◊دود

بتلمسشان/ن.ع )٧.٥ ( ،٢.ك -ي -ل -وغ -رأم م -ن أل -ك -ي-ف
أŸعالج و( )٢٣١٥قرصشا مهلوسشا ‘ ،ح Úضشبط
عناصشر ألدرك ألوطني ( )٣٠١8وحدة من ﬂتلف
أŸششروبات و( )86٢٠علبة من ألتبغ و( )6٠٠وحدة
م -ن ألل -ع -اب أل -ن -اري -ة ب -ك-ل م-ن مسش-ت-غ-ا/Âن.ع٢.
وورق -ل -ة وإأن أم-ي-ن-اسض/ن.ع .4.م- -ن ج- -ه -ة أخ -رى،
أحبط عناصشر ألدرك ألوطني وحرسض ألسشوأحل
بالقالة/ن.عﬁ ،٥.اولتي هجرة غ Òششرعية لـ ()٠9
أشش -خ -اصض ،ف -ي -م -ا ” ت-وق-ي-ف ( )٣١م -ه -اج -رأ غÒ
شش -رع-ي م-ن ج-نسش-ي-ات ﬂت-ل-ف-ة ب-ك-ل م-ن ت-ل-مسش-ان
وبششار وورقلة.

حجز  7.5كلغ من الكيف ومركبات ومعدات ﬂتلفة
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لولى  1٤٣٩هـ ألموأفق لـ  ٠1فيفري  ٢٠1٨م
ألخميسس  1٤جمادى أ أ

«ألشسعب””  -قام ألفريق أحمد ڤايد صسالح،
ن- -ائب وزي- -ر أل- -دف -اع أل -وط -ن -ي ،رئ -يسس أرك -ان
أ÷يشس ألوطني ألشسعبي ،أمسس ،بزيارة عمل
لم-دأد ””
وت -ف -ت -يشس إأ ¤أل -ق -اع -دة أŸرك -زي -ة ل  -إ
ألشس-ه-ي-د ﬁم-د سس-ع-ودي أŸدع-و سس-ي مصس-ط-فى””
ب -ب -ن -ي م -رأد ب -ال -ب-ل-ي-دة /أل-ن-اح-ي-ة أل-عسس-ك-ري-ة
لو .¤ت -دخ-ل ه-ذه أل-زي-ارة ‘ إأط-ار م-ت-اب-ع-ة
أ أ
م-دى ت-ن-ف-ي-ذ ﬂط-ط Œدي-د وعصس-رنة ألعتاد
وأŸعدأت أŸطورة على مسستوى هذه ألقاعدة
ألكÈى.بعد مرأسسم ألسستقبال ورفقة أللوأء
لو¤
حبيب شسنتوف قائد ألناحية ألعسسكرية أ أ
وأل -ل -وأء ع -ل -ي ع -ك -روم أŸدي-ر أŸرك-زي أل-ع-ت-اد
وأل- -ل- -وأء رشس- -ي- -د شس- -وأق- -ي م- -دي- -ر ألصس -ن -اع -ات
أل-عسس-ك-ري-ة ،أسس-ت-م-ع أل-ف-ري-ق إأ ¤ع-رضس شسامل
ح - -ول م - -ه- -ام وإأ‚ازأت أل- -ق- -اع- -دة أŸرك- -زي- -ة
لم-دأد ق-دم-ه أŸدي-ر أل-ع-ام ل-ل-ق-اعدة ،تضسمن
ل -إ
›م -ل أل -نشس-اط-ات أŸن-ف-ذة ‘ ›ال أل-ت-ج-دي-د
وألعصسرنة.
ل-ي-ق-وم ب-ع-ده-ا أل-ف-ري-ق ب-ت-ف-ت-يشض ﬂت-لف سشÓسشل
أإلنتاج ومعاينة ‰اذج من ألعتاد وأŸعدأت أŸطورة
على مسشتوى هذه ألقاعدة ألهامة ،وألتي تعد قطبا
رئ -يسش-ي-ا إلسش-ن-اد أل-وح-دأت أل-ق-ت-ال-ي-ة ،وأ◊ف-اظ ع-ل-ى
جاهزيتها ألدأئمة ،سشوأء من جانب عمليات ألتجديد
وأل -عصش -رن -ة أو م -ن ج -انب صش -ي -ان -ة أل-ع-ت-اد ‘ م-وأق-ع
ألوحدأت ع Èألنوأحي ألعسشكرية ألسشتة.
ودأئ -م -ا و‘ إأط -ار أل -ت -ح -ديث وأل -عصش -رن -ة ،ع-اي-ن
ألفريق ›موعة من ألششاحنات وألعربات ألتي ”
تصش-ن-ي-ع-ه-ا م-ن ق-ب-ل ألشش-رك-ة أ÷زأئ-ري-ة لن-ت-اج أل-وزن
ألثقيل بالرويبة وألششركة أ÷زأئرية لصشناعة ألسشيارأت
ببوششقيف بتيارت ألتابعت Úلوزأرة ألدفاع ألوطني،
وه-ي ألشش-اح-ن-ات وأل-ع-رب-ات أل-ت-ي ” ت-ط-وي-ره-ا ع-لى
Óمدأد ،بÎكيب أسشلحة
مسشتوى ألقاعدة أŸركزية ل إ
ع-ل-ى م-ت-ن-ه-ا ت-ت-م-ث-ل ‘ م-دف-ع-ي-ة أŸي-دأن وأŸدف-عية
أŸضشادة للطائرأت وأسشلحة أخرى.
كما عاين ألفريق ﬂتلف قطع ألعيار ألتي يتم
تصشنيعها بهذه أŸؤوسشسشة ألرأئدة سشوأء لفائدة عتاد
أ÷يشض أل- -وط- -ن- -ي ألشش- -ع- -ب- -ي أو ل- -ف- -ائ -دة ألشش -رك -ات
وأŸؤوسشسشات ألوطنية ألعمومية وأÿاصشة على غرأر
شش -رك -ة سش -ون -اط -رأك .ك -م-ا أل-ت-ق-ى أل-ف-ري-ق ب-ع-د ذلك
Óمدأد ،أين ألقى
بإاطارأت وعمال ألقاعدة أŸركزية ل إ
كلمة توجيهية ،بثت إأ ¤جميع ألوحدأت ع Èألنوأحي
ألعسشكرية ألسشتة ،عن طريق تقنية ألتحاضشر عن بعد،
أكد ‘ بدأيتها على أعتزأز أ÷يشض ألوطني ألششعبي
Ãا ح -ق -ق -ت -ه و–ق -ق-ه ه-ذه أل-ق-اع-دة ألسشÎأت-ي-ج-ي-ة

 23°أ÷زأئر

أŸتوأصشلة ألتي يحظى بها هذأ أÛال أ◊يوي من
قبل فخامة ألسشيد رئيسض أ÷مهورية ،ألقائد أألعلى
للقوأت أŸسشلحة ،وزير ألدفاع ألوطني .وأعلموأ أن
أل- -ت- -ح- -دي- -ات أل- -كÈى ‘ أي ›ال م- -ن أÛالت ل
ت -كسش -ب -ه -ا إأل أل -ع -زأئ -م أل -ق -وي -ة أŸف -ع -م-ة ب-اإلصش-رأر
وأŸدع -وم -ة ب-ال-ك-ف-اءة ألÓ-زم-ة وب-اÿصش-ال أ◊م-ي-دة
كالنزأهة وأإلخÓصض وألوعي بأاهمية أŸهام أıولة
وبحسشاسشية أألهدأف ألوأجب –قيقها.
هذه أألهدأف ألتي نصشبو من ورأئها إأ ¤أألخذ
بنوأصشي ألقدرة على ألتخفيف ألتدريجي من حدة
Óخرين وألتكفل ألذأتي Ãهمة إأضشفاء طابع
ألتبعية ل آ
أألدأء ألعملي ألفعال وأŸتكيف على عتاد وŒهيزأت
أ÷يشض ألوطني ألششعبيÃ ،ا يسشمح بالرفع ألقوي
وأŸت-وأصش-ل ل-ك-ف-اءأت-ه أل-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة وأل-تحسش Úألفعلي
وألنوعي سشنة بعد أخرى Ÿردوديته أŸيدأنية““.
ذكر ألفريق قايد صشالح من جديد بالنجاح ألكبÒ
Óمدأد ،ومسشاهمتها
ألذي بلغته ألقاعدة أŸركزية ل إ
رف -ق -ة م -ؤوسشسش -ات صش-ن-اع-ي-ة أخ-رى ‘ أ◊ف-اظ ع-ل-ى
أ÷اهزية ألعملياتية لقوأم أŸعركة للجيشض ألوطني
ألششعبي:

أاهلية وفعالية اŸفاهيم التكنولوجية
اŸعتمدة وجدية وكفاءة العنصصر البشصري
«وأألكيد أن ألنتائج أÙققة إأ ¤غاية أليوم ،وألتي
تششهد عليها هذه أإل‚ازأت أŸعروضشة أمامي بهذه
أŸناسشبة“ ،ثل ألعÓمات ألفالقة وألصشريحة على أن
هذه ألقاعدة ألكÈى وألرأقية ،ألتي أنيطت بها رفقة
أŸؤوسشسش -ات ألصش -ن -اع -ي -ة أل-عسش-ك-ري-ة أألخ-رى ،م-ه-م-ة
أÙافظة على أ÷اهزية ألعملياتية لقوأم أŸعركة
للجيشض ألوطني ألششعبي ،هي ‘ طريقها ألصشحيح
وألسشليم نحو أإليفاء Ãا ينتظر منها من إأ‚ازأت،
بفضشل أهلية وفعالية أŸفاهيم ألتكنولوجية أŸعتمدة،
وجدية وكفاءة ألعنصشر ألبششري ألسشاهر على إأ“ام
أعمالها.
إأنه يحق لنا ألقول بأان سشمعة ألقاعدة أŸركزية
Óمدأد ،قد Œاوزت أ◊دود ألوطنية ،وهذه حقيقة
لإ
تؤوكدها أإل‚ازأت أŸعتÈة ألتي ” Œسشيدها ‘
›ال ألتعاون مع بعضض ألدول أألجنبية ،ول ششك أن
ذلك سش- -ي- -ك- -ون ﬁف- -زأ آأخ- -ر ل- -ك -م ع -ل -ى مضش -اع -ف -ة
أÛهودأت ‘ ،سشبيل قطع مرأحل أخرى توصشلنا،
بحول ألله تعا ¤وقوته ،إأ ¤مرحلة متقدمة ‘ ›ال
أل-ت-ج-دي-د وأل-ت-ط-وي-ر وأل-عصش-رن-ة ،ب-ل وح-ت-ى أل-تصش-نيع
أل -عسش-ك-ري أل-ذي ي-ب-ق-ى ه-دف-ا أسشÎأت-ي-ج-ي-ا ب-ال-نسش-ب-ة
÷يششنا ولبÓدنا““.
من جهته ثمن ألفريق ‘ أألخ Òبا÷هود ألكÈى
ألتي يبذلها إأطارأت ألقاعدة من مهندسش ÚوتقنيÚ
وعمال ‘ ،سشبيل أ◊فاظ على هذأ أŸكسشب أ÷د
هام ،حاثا إأياهم على موأصشلة بذل أŸزيد من أ÷هود
ألتطويرية وألتحديثية من أجل بلوغ مسشتوى علمي
وت-ك-ن-ول-وج-ي ق-ادر ع-ل-ى أل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن ح-دة أل-ت-بعية
ألتكنولوجية:
كما نوه ‘ كلمته قائ““ :ÓأخÒأ ،فأانا على يق Úتام
ب -أان -ك -م وأن-ت-م ت-ؤودون وأج-ب-ك-م أŸه-ن-ي ع-ل-ى مسش-ت-وى
Óم-دأد ،ف-إان-ك-م ت-درك-ون م-دى
أل -ق -اع -دة أŸرك -زي-ة ل -إ
أÿدمات أ÷ليلة ألتي تقدمونها ششيئا فششيئا لبÓدكم
أ÷زأئر ‘ ›ال تقوية مسشتلزمات دفاعها ألوطني
بششتى زوأياه.
فـأامـن أ÷زأئ -ر وصش -ي -ان -ة و“ت Úرك -ائ -ز دف -اع-ه-ا
أل -وط -ن-ي ،ه-ي ع-ل-ة وج-ود أ÷يشض أل-وط-ن-ي ألشش-ع-ب-ي،
سشليل جيشض ألتحرير ألوطني ،وهي بالتا‹ “ثل ركنه
ألرك Úألذي تسشتند إأليه كل أ÷هود ألتطويرية ألتي
يـصشـبو إألـى بلـوغ منتهـاها ،إأن ششـاء ألله تعا ،¤حتى
تبقى أ÷زأئر ﬁفوظة وهامتها مرفوعة وقرأرها
سشيد ،ويبقى أبناؤوها جديرون بحمل رسشالة ثورة أول
نوفم Èوقادرون على حفظ قيمه أÿالدة وألـنـبـيـلـة،
وألله أŸسشتعان ومن ورأء ألقصشد““.
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الصصمت أاشصرفكم!
لعل أهم ششيء Áكن تسشجيله ضشمن
حصشاد أألسشبوع ،هي تلك ألضشرأبات
وأ◊رك-ات ألح-ت-ج-اج-ي-ة أل-تي عرفتها
ع-اصش-م-ة أل-ب-ل-د ومسشت ع-دة ق-ط-اعات
ح -ي-وي-ة ،ب-دءأ م-ن ألصش-ح-ة أل-ت-ي ح-اول
أصشحابها من أألطباء أŸقيم Úأإسشتباق
أألحدأث وأŸطالبة بأاششياء ل تندرج
ضشمن مهامهم ،بل تتعدى ذلك وهي
م -ن أح -ق -ي -ة أألط -ب-اء أإلخ-تصش-اصش-ي،Ú
وكأانهم يؤوكدون مقولة «يا نار أإششتعلي»
‘ أŸق- -اب- -ل ي- -ظ- -ل أŸريضض ح- -ب- -يسض
قاعات ألنتظار ،لعل ششفاء يسشقط من
ألسشماء.
أألمر نفسشه بالنسشبة لتÓميذ بعضض
أل- -ولي- -ات وتضش- -ام- -نت م- -ع- -ه -م ب -عضض
أŸدأرسض ألعليا ،لرفع لئحة مطالب،
ألظروف أإلقتصشادية للبلد ليسشت ‘
حاجة إأليها أآلن.
ت -ع -يشض أل -ك -ث Òم-ن أصش-وأت أل-نشش-از
على صشناعة ألفتنة وتششويه مؤوسشسشات
ألدولة ،وألتقليل من مهامها وأحيانا
أل- -ول- -وج إأ ¤ت -زي -ي -ف ب -عضض م -ه -ام -ه -ا
ألدسشتورية ألنبيلة.
‘ ألوقت ألذي –تاج فيه مؤوسشسشة
أ÷يشض أل -وط -ن -ي ألشش -ع-ب-ي إأ ¤تÓ-ح-م
أبناء ألوطن أŸفدى ،للذود عنها ،كل
من مكانه وموقعه ،نÓحظ أن بعضض
م -ن نصش -ب -وأ أن -فسش -ه-م «ح-م-اة أل-دف-اع»
ينعتونها بالّبنان ،مقلل Úمن مكانتها،
ودورها ‘ حفظ أألمن وألسشÓم ،وهي
‘ موأجهة أدهى آأفة عرفتها أ÷زأئر
خÓل حقبت Úوما تزأل أذناب ألرهاب
ت-ه-دد ألسش-ت-ق-رأر وح-ي-اة أل-ع-امة ،ولعل
ألصشور وألعمليات ألنوعية ألتي تصشدى

ف - -ي - -ه - -ا أف - -رأد أ÷يشض ıط - -ط - -ات
أإلره- -اب ،ب -ال -قضش -اء ع -ل -ي -ه -م وق -ط -ع
حبالهم ،كفيلة باإلششادة وألتنويه.
ففي ألوقت ألذي نخششى فيه من
ت-دأع-ي-ات أÓÿي-ا أل-ن-ائ-م-ة أإلره-ابية،
وﬂط-ط-ات-ه-ا ألج-رأم-ي-ة ع Èسشاحلنا
ألصشحرأوي يتفن ـن نن دعاة ألفتنة ‘
ب ألزيت على ألنار ،يثÒون بذلك
صش ّ
ح- -م- -ي- -ة أ÷اه- -ل- -ي- -ة أألو ،¤ي -وزع -ون
صشكوك ألغفرأن حفاظا على مكاسشبهم
ألسشياسشوية ألزأئلة ،أمام وطن ل يباع
ول يششÎى.
ت - -ع- -م- -دت ه- -ذه أألصش- -وأت م- -ؤوأزرة
أألششخاصض ألذين ينسشبون أنفسشهم إأ¤
ﬂت- -ل- -ف ف- -ئ- -ات أŸت- -ق- -اع- -دي- -ن م -ن
مسش- - -ت - -خ - -دم - -ي أ÷يشضﬁ ،اول Úبث
أŸغالطات وزرع ألششك وسشط ألرأي
ألعام ألوطني ،يقدمون أنفسشهم على
أسشاسض أنهم ضشحايا هضشمت حقوقهم،
يسش -ت -ع -م -ل -ون ألشش -ارع ك-وسش-ي-ل-ة ضش-غ-ط
لتحقيق مآاربهم لÒكب أŸوجة كل من
سشولت له نفسشه ألعبث بوطن ألششرفاء.
كان من أألحسشن لهؤولء أن يكونوأ
حكمًا للخ ÒوألصشÓح ،ل أدأة للفتنة
وششرأء ألذ· باÛان.
أخÒأ:
أإن ألقضشاء على  ١٥إأرهابيا خÓل
ه- -ذأ ألشش -ه -ر وأإسش -تسش Ó-م  ٥إأرهابيÚ
وت -وق -ي -ف  ٢٣ع- -نصش- -رأ م- -ن أل -دع -م
وإأسشÎجاع أك Ìمن  ١٠صشوأريخ مضشادة
Óفرأد وأك Ìمن  ٧٣قطعة سشÓح من
ل أ
ﬂتلف ألعيارأت ،دليل على “اسشك
و◊مة هذه أŸؤوسشسشة ألتي هي ششرفنا
جميعا ونحن لها أ÷دأر أŸنيع.
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