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أاسشئلة ششفوية Ûلسس األمة
ي - -ق - -وم وزي - -ر اÛاه - -دي - -ن ال - -ط - -يب
زي-ت-و ،Êي-ومي  17و 18ف-يفري ،بزيارة
عمل وتفقد إا ¤ولية “Ôاسشت ،حيث
سشيششرف على احتفالت اليوم الوطني
ل -لشش -ه -ي -د –ت شش -ع -ار «الشش -ه -ي-د رسش-ال-ة
العزة والكرامة والوفاء».

غÓم الله ضشيف منتدى ا÷مهورية

ت -ن -ظ -م ا÷م -ع -ي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-طب
ال -ع -ام ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع اÛلسس الشش-ع-ب-ي
ل - -ولي - -ة ا÷زائ - -ر– ،ت إاشش- -راف وزي- -ر
الصش-ح-ة والسش-ك-ان وإاصشÓ-ح اŸسش-تششفيات
ﬂت- - -ار حسش- - -ب Ó- -وي ،ي - -وم  17فيفري
ا÷اري ،ي -وم -ا ع -ل -م -ي-ا دراسش-ي-ا ﬂصشصش-ا
ل- -ل- -طب ا÷واري ط- -ب- -يب ال- -ع -ائ -ل -ة عÈ
ال - -عصش- -ور وا◊دود ،وذلك اب- -ت- -داء م- -ن
السشاعة  09:00صشباحا ،بقاعة اŸداولت
لولية ا÷زائر.

أاويحيى يحتفي
بالذكرى  21لتأاسشيسس
األرندي ببسشكرة
لمة ،غدا  15فيفري ،جلسشة علنية تخصشصس لطرح أاسشئلة ششفوية من طرف أاعضشاء اÛلسس على عدد من
يعقد ›لسس ا أ
لششغال العمومية
أاعضش-اء ا◊ك-وم-ة Áث-ل-ون ك-ل م-ن ق-ط-اع-ات ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة العمرانية والطاقة وا أ
والتجارة والصشحة والسشكان وإاصشÓح اŸسشتششفيات.

يسشتضشيف منتدى ا÷مهورية ،اليوم،
لع-ل-ى غÓ-م
لسش Ó-م -ي ا أ
رئ -يسس اÛلسس ا إ
ال- -ل- -ه ب- -وع- -ب- -د ال- -ل -ه ،وذلك اب -ت -داء م -ن
السشاعة  10:00صشباحا.

ندوة حول يوم الششهيد

لسشÓمي ،اليوم،
ينظم اŸركز الثقا‘ ا إ
ن-دوة ب-ع-ن-وان ب-ن م-ه-ي-دي ح-ك-ي-م ال-ث-ورة
ا÷زائ -ري -ة ،وذلك Ãق -ره ال -ك -ائ-ن ب-ع-ل-ي
ب- -وم- -ن- -ج- -ل ،اب -ت -داء م -ن السش -اع -ة 10:00
صشباحا.

بلدية سشيدي اﬁمد
–تفي بيوم الششهيد
تنظم بلدية سشيدي أاﬁمد ،يوم 17
فيفري ا÷اري ،احتفائية خاصشة بيوم
الشش -ه -ي -د ،وذلك ب-ق-اع-ة سشÒا م-يسشÎا
بششارع فرحات بوسشعد سشيدي اﬁمد،
ابتداء من  14:00بعد الزوال.

اÛلسس الششعبي الوطني ينظم يوما برŸانيا

لقاء حول
اللغة
العربية
واإلبداع
ينظم اÛلسس
لعلى للغة
ا أ
العربية ،اليوم ،لقاء
حول اللغة العربية
لبداع ينششطه د.
وا إ
عبد القادر رابحي
ودﬁ .مد العيد
رتيمة ،وذلك بقصشر
الثقافة مفدي
زكريا ،ابتداء من
السشاعة 15:00
مسشاء.

ي- -ن- -ظ- -م اÛلسس الشش -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي ،ي -وم -ا
برŸانيا ،احتفاء باليوم الوطني للششهيد– ،ت
عنوان بيان أاول نوفم Èالوفاء والخÓصس،
اليوم ،ابتداء من السشاعة  09:00صشباحا.

الصشالون الدو‹ للسشÓمة والوقاية اŸرورية

يسشتمر الصشا
لون الدو‹ للسشÓمة والوقاية اŸرورية ،إا ¤غاية  15فيفري
ا÷اري ،اŸن -ظ -م م -ن اŸرك-ز ال-وط-ن-ي ل-ل-وق-اي-ة وا أ
لم-ن ع Èال-ط-رق ،وذلك
بقصشر اŸعارضس «صشافكسس».

الدورة الوطنية اÿامسشة لرياضشة كرة الطائرة جلوسس
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يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

دد  164من حصشة
لع
ا موعد مع التاريخ

م-ن حصش-ة
1
د ،ال-ي-وم ،ال-ع-دد  64خ Òالدين
ه-
و
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Óق مششروع «غراسس»
انط اب وŒهيز  200فتاة
لتزويج  150شش
يتيمة

ن مع نادي
عاو
لولية البليدة بالت ي ا÷اري،
Òية
فر
نظم ا÷معية ا ÿمتيجة ،يوم  19في طبعته 14
ت
Ÿقاول Úلل
ع غراسس ‘
 Úوا
رو
مة ،وذلك
الصشناعي Óن عن انطÓق مشش  2فتاة يتي
لع
وŒهيز 00
حفل ا إ
سس ب -أاولد
 150ششاب
لن- -دل
أ
لتزويج ة ا◊فÓ- -ت قصش- -ر ا شاء ،يتبعه
ب- -ق- -اع- -
ء  18:00مس
تدا
يعيشس ،اب اء خÒي.
عشش

لم Úال-ع-ام ل-ل-ت-ج-مع الوطني
يشش-رف ا أ
ال -دÁق -راط -ي أاح -م -د أاوي -ح -ي-ى ،ي-وم 16
ف - -ي - -ف- -ري ا÷اري ،ع- -ل- -ى الح- -ت- -ف- -الت
ال-رسش-م-ية للذكرى  21ل-تأاسشيسس ا◊زب،
وذلك ب- -ال- -ق- -اع- -ة اŸت- -ع -ددة ال -ري -اضش -ات
«سش -ي -دي ع -ب -دون» ب-بسش-ك-رة ،اب-ت-داء م-ن
السشاعة  14:00بعد الزوال.

ندوة علمية حول
الششباب والتدين
لع-ل-ى،
لسش Ó-م-ي ا أ
ي -ن -ظ -م اÛلسس ا إ
غ -دا ،ن -دوة ع -ل -م -ي -ة ب -ع-ن-وان الشش-ب-اب
والتدين ،وذلك Ãقر مركز البحث ‘
النÌوب - -ول - -وج - -ي - -ا الج - -ت - -م- -اع- -ي- -ة
والثقافية بوهران ،ابتداء من السشاعة
 10:00صشباحا.

اللقاء ا÷ماعي 235
ي -ن -ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د
ب -ال -ت -نسش -ي -ق م-ع م-دي-ري-ات اÛاه-دي-ن
واŸتاحف ا÷هوية من خÓل ملحقاتها
 ،36غ -دا ،ال -ل-ق-اء ا÷م-اع-ي  235حول
م -وضش-وع «ط-ري-ق-ة دف-ن الشش-ه-داء ب-ع-د
ف- -وزه- -م ب- -الشش -ه -ادة وك -ي -ف -ي -ة إاخ Ó-ء
رف -اق -ه-م ا÷رح-ى م-ن م-ي-دان اŸع-رك-ة
خÓل الثورة التحريرية ،وذلك Ãقر
قسشمة اÛاهدين بالقصشبة ،ابتداء من
السشاعة  10:00صشباحا.

إلع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

ا’ربعاء  14فيفري  2018م
الموافق لـ  27جمادى اأ’ولى  1439هـ

‡ث Óلرئيسص ا÷مهورية ‘ الدورة السسادسسة

يوسصفي يشصارك ‘ الدورة  ٦للقمة العاŸية للحكومات بإامارة دبي
شصارك وزير الصصناعة واŸناجم،
ي- -وسص- -ف ي- -وسص -ف -ي‡ ،ث  Ó-ل -رئ -يسش
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ‘
ف -ع -ال -ي -ات ال-دورة السص-ادسص-ة ل-ل-ق-م-ة
العاŸية للحكومات التي احتضصنتها
ام - -ارة دب - -ي (ا’م- -ارات ال- -ع- -رب- -ي- -ة
اŸت - -ح - -دة) م- -ا ب 11 Úو13فÈاير
ا÷اري ،حسصب ما أافاد بيان للوزارة.
وحضصر يوسصفي الذي كان مرفوقا
بسص-ف Òا÷زائ-ر ب-اإ’م-ارات ال-ع-رب-ية
اŸت -ح -دة ،صص -ال -ح ع -ط-ي-ةﬂ ،ت-ل-ف
اÙاضص- -رات وال -ن -دوات وج -لسص -ات
ال-ع-م-ل ال-ت-ي ت-خ-ل-لت ف-ع-ال-ي-ات ه-ذه
ال -ق -م -ة ،حسصب ال -ب-ي-ان.و ق-د رك-زت

ال -ق -م -ة ع -ل -ى ب-حث وم-ن-اقشص-ة ع-دة
ﬁاور أاه -م -ه -ا مسص -ت -ق -ب -ل الصص -ح-ة
اŸت -ك-ام-ل-ة وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ا◊ي-وي-ة
و›ت -م -ع -ات اŸسص -ت -ق-ب-ل وال-ث-ق-اف-ة
ال -بشص -ري-ة ورح-ل-ة ت-ط-ور ا’نسص-ان ‘
ال -ق -رن اŸق -ب -ل وصص -ن -اع -ة ال -ه -وي -ة
ا◊كومية.كما تطرق اŸشصاركون ا¤
أاهمية اأ’مل ‘ اسصتشصراف مسصتقبل
أافضصل للبشصرية والدول ا’فÎاضصية
ومسصتقبل ا◊وكمة العاŸية والتعليم
الشص -خصص -ي وال -ع -مÓ-ت ا’فÎاضص-ي-ة
ومسص- -ت- -ق- -ب- -ل سص- -وق اŸال واأ’ب -ع -اد
ا÷دي - - -دة ل - - -ل- - -ع- - -دال- - -ة ‘ عصص- - -ر
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا .وع-رفت ه-ذه الدورة

مشصاركة  4.000شصخصصية Áثلون 140
دولة و 16منظمة دولية من ضصمنهم
رؤوسص- -اء ون- -واب رؤوسص- -اء ح- -ك- -وم- -ات
ووزراء وشص-خصص-ي-ات ق-ي-ادي-ة ع-اŸية
من القطاع Úا◊كومي واÿاصش.
وقد ” تنشصيط خÓل هذه القمة
 120جلسصة تفاعلية شصارك فيها أاكÌ
م -ن  130م-ت-ح-دث ع-اŸي ،يضص-يف
اŸصص -در .وت -ع -ت Èال -ق -م-ة ال-ع-اŸي-ة
للحكومات بدبي أاكŒ Èمع حكومي
سصنوي عاŸي ومنصصة دولية تهدف
ا ¤ا’رت -ق -اء Ãسص-ت-ق-ب-ل ا◊ك-وم-ات
و“ك- -ي- -ن- -ه- -ا م- -ن –ق- -ي -ق ال -ت -ف -وق
والريادة.

اÛلسس ’ Áكنه أان يحل ﬁل ا÷هات الوزارية اıتصصة ‘ إادارة ا◊وار
أاوضصح رئيسش اÛلسش الشصعبي
ال -وط-ن-ي السص-ع-ي-د ب-وح-ج-ة ،أامسش،
با÷زائر العاصصمة ،أان لقاءه ،أامسش
’ول ،م -ع ال-ط-ل-ب-ة اŸق-ي-م Úج-اء
اأ
«ت- -ل- -ب- -ي- -ة ل- -رغ- -ب -ة إاح -دى ال -ك -ت -ل
الŸÈانية» ،مؤوكدا أان اÛلسش «’
Áك - -ن - -ه أان ي - -ح- -ل ﬁل ا÷ه- -ات
’دارة ا◊وار
الوزارية اıتصصة» إ
ال- -ذي ي- -ج- -ري ح -ال -ي -ا م -ع ه -ؤو’ء
اŸضصرب.Ú
أاوضص-ح ب-ي-ان ل-ل-م-ج-لسش الشص-عبي
الوطني ،أان بوحجة و‘ رده على
اسص-ت-فسص-ارات ب-عضش ال-ن-واب خÓ-ل

ب ÚاŸؤوسصسص -ات ا÷زائ -ري -ة ال-ذي
يعد واحدا منها» ،كما أان ما قام به
«ل -يسش Œاوزا ل -ل-وظ-ي-ف-ة ال-ن-ي-اب-ي-ة
بصصÓحياتها».
كما أاضصاف اأيضصا ،أان اÛلسش
«ل- -يسش ل- -ه م -ن ال -وسص -ائ -ل اŸادي -ة
ل -ل -ق -ي -ام ب-ا◊وار أاو ال-فصص-ل ف-ي-م-ا
’طباء» ،مثمنا
يطالب به الطلبة ا أ
باŸناسصبة ا◊وار ا÷اري والذي
أاع -رب ع -ن ق -ن -اع-ت-ه ب-أان-ه «سص-وف
Óط-ب-اء
ي -ح -ق -ق ن -ت -ائ-ج م-رضص-ي-ة ل -أ
ول- -ل- -دول- -ة ا÷زائ- -ري- -ة» ،يضص- -ي -ف
البيان.

ي-ق-وم وزي-ر السص-ي-اح-ة والصصناعة
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة حسص-ن مرموري ،بزيارة
عمل إا ¤دولة النيجر بدءا من 15
ف -ي -ف -ري ا÷اري ل -ب -حث ك -ي -ف-ي-ات
تطوير عÓقات التعاون ا÷زائري
ال - -ن - -ي- -ج- -ري ‘ ›ال السص- -ي- -اح- -ة
والصص -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي-دي-ة وتشص-ج-ي-ع
الÎق -ي -ة السص -ي -اح -ي-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن،
حسصب م - -ا اف- -اد ب- -ه ب- -ي- -ان ل- -وزارة
السص -ي-اح-ة والصص-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
امسش ال - - -ث Ó- - -ث - - -اء .واوضص - - -ح ذات
اŸصصدر ان هذه الزيارة التي يقوم

بها مرموري رفقة وفد من إاطارات

ال- - -وزارة ت- - -ن - -درج ‘ إاط - -ار»“تÚ
ال -ع Ó-ق -ات ال -ث -ن -ائ -ي-ة ب Úا÷زائ-ر
والنيجر وكذا تكثيف التواصصل مع
الشص- -ري- -ط ال- -ن- -ي- -ج- -ري وŒسص -ي -دا
Ùاور برنامج العمل اŸسصطر بÚ
ال -ب -ل -دي -ن خ Ó-ل أاشص -غ -ال ال -ل -ج -ن-ة
اŸشصÎك-ة اŸن-ع-ق-دة ب-ا÷زائ-ر م-ن
 14إا 16 ¤أاكتوبر  .»2017كما تأاتي
ه - -ذه ال - -زي - -ارة ك- -ذلك حسصب ذات
اŸصصدر «لتنصصيب ÷نتŸ Úتابعة
ت -ن -ف -ي-ذ ات-ف-اق ال-ت-ع-اون ‘ اÛال
السصياحي ومذكرة التفاهم ‘ ›ال

تكلفتها اŸالية فاقت 90مليار دج

كشص- - -ف وزي - -ر اŸوارد اŸائ - -ي - -ة،
حسص Úنسصيب ،امسش الثÓثاء با÷لفة
بأان إاجراء رفع التجميد عن مشصاريع
قطاعه مسش ›ال الصصرف الصصحي
ال -ذي رصص -د ل -ه غÓ-ف م-ا‹ ب-ق-ي-م-ة
تزيد عن  90مليار دينار جزائري.
وأاضصاف الوزير ‘ ندوة صصحفية
على هامشش اليوم الثا Êمن زيارة
ال -ع-م-ل وال-ت-ف-ق-د ال-ت-ي ق-ادت-ه ل-و’ي-ة
ا÷ل- -ف- -ة ب -أان «رف -ع ال -ت -ج -م -ي -د ع -ن
مشصاريع القطاع مسش ›ال الصصرف
الصص - -ح - -ي ب - -اع - -ت- -ب- -ار أان اÛا’ت
اأ’خرى كانت غ Òمعنية بالتجميد».
وأاوضص -ح نسص -يب «أان اŸشص -اري -ع ال -ت-ي
رف- -ع ع- -ن- -ه- -ا ال- -ت- -ج -م -ي -د واÿاصص -ة
ب -الصص -رف الصص -ح-ي اسص-ت-ف-ادت م-ن-ه-ا
عدة و’يات من ربوع الوطن حيث
تقدر الكلفة اŸالية التي رصصدت لها
Ãا يفوق عن  90مليار دج من جهة
أاخرى .و‘ رده عن سصؤوال آاخر يخصش
برفع تسصعÒة اŸاء أاكد الوزير بأان
هذه اŸسصأالة «◊د اآ’ن ليسصت ‘
ج- -دول أاع- -م- -ال ال- -ق -ط -اع» .وكشص -ف

تعليمات صصارمة لتحسص Úوضصعية
التزود باŸاء الشصروب

ال -وزي -ر ‘ سص -ؤوال ع -ن نسص -ب-ة ام-تÓ-ء
السصدود قائ Óبأان «النسصبة الوطنية
ب- -ل -غت  54ب -اŸئ -ة وه -ي م -رشص -ح-ة
لÓرتفاع ’سصيما بعد تسصاقط الثلوج
ب -ك -ث-اف-ة ع-ل-ى ع-دي-د و’ي-ات ال-وط-ن
نظرا للحالة اŸناخية وترقب تواصصل
التسصاقط» .و‘ سصياق آاخر أاكد السصيد
نسصيب ‘ إاطار حديثه عن العناية
التي توليها الدولة لتحسص Úوضصعية
التزود باŸاء أان هناك تنسصيق ﬁكم
ب Úوزارت -ه وال -داخ -ل-ي-ة وا÷م-اع-ات

أاع - -ط - -ى وزي - -ر اŸوارد اŸائ- -ي- -ة
حسص Úنسص- -يب ت- -ع- -ل- -ي -م -ات صص -ارم -ة
Ÿسص-ؤوو‹ ال-ق-ط-اع ب-ال-و’ي-ة ل-ت-حسصÚ
وضص - -ع- -ي- -ة ال- -ت- -زود ب- -اŸاء الشص- -روب
وتدارك عجز مرده مشصكل التسصيÒ
وذلك ح -ت -ى ي -ت -م ت -ل -ب -ي -ة ح -اج -ي -ات
اŸواط -ن Úب -ه -ذه اŸادة ال -ت -ي –وز
ف-ي-ه-ا ال-و’ي-ة ع-ل-ى إام-ك-ان-ات ج-وفية
وصص -فت ب -ال-ه-ائ-ل-ة.و ⁄ي-خ-ف ال-وزي-ر
أاسص -ف -ه ع -ل -ى وضص-ع-ي-ة ت-زوي-د م-دي-ن-ة
ا÷ل -ف -ة ب -اŸاء الشص-روب ال-ت-ي ت-ق-در
Ãع- -دل ي- -وم واح- -د إا ¤أارب- -ع -ة أاي -ام
مشصÒا إا ¤مشصكل التسصي Òالذي يعيق
ه- -ذا ا÷انب ال- -ذي ت- -ول- -ي- -ه ال -دول -ة
اه-ت-م-ام-ا وع-ن-اي-ة ب-ال-غ-ة ح-يث أان-تهز

الصصناعة التقليدية اŸوقع عليهما
‘ ا÷زائر بتاريخ  20نوفم2011 È
« .واشصار ذات البيان ان مرموري،
سصيحضصر على هامشش هذه الزيارة،
ف -ع -ال -ي -ات ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ال-ث-ة عشص-رة
Ÿه -رج -ان» ’ي ،»Òال -ذي سص -ي-ن-ظ-م
بأافروان منطقة أاغادير (النيجر)،
والذي يعت Èمن أاهم اŸهرجانات
السص -ي -اح-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة ‘ م-ن-ط-ق-ة
السص- -اح -ل ال -ت -ي ت -رم -ي ا ¤ت -ث -مÚ
الÎاث اŸادي وال Ó- -م- -ادي ل- -ه- -ذه
اŸنطقة

الفرصصة ليعطي تعليمات صصارمة من
أاج- -ل م- -ت- -اب- -ع -ة اŸشص -اري -ع و–سصÚ
الوضصعية «قبل شصهر رمضصان وجعل
ال -ت -م -وي -ن بصص -ف -ة ت -دري-ج-ي-ة ل-ي-ك-ون
Ãعدل يومي» .وذكر الوزير بأان و’ية
ا÷ل - -ف- -ة ع- -رفت خÓ- -ل الصص- -ائ- -ف- -ة
ال -ف -ارط-ة ت-ذب-ذب-ا ‘ ع-م-ل-ي-ة ال-ت-زود
ب- -اŸاء الشص- -روب ع- -ل- -ى مسص -ت -وى 28
بلدية من أاصصل  36بلدية وقد ” من
خÓ- -ل إاج- -راء ع- -م- -ل- -ي- -ة تشص- -خ- -يصش
ل-ل-وضص-ع-ي-ة ت-ن-ف-ي-ذ ب-رنامج اسصتعجا‹
لتحسص Úالتزود باŸاء وهو ما ظهرت
نتائجه ع 10 Èبلديات من ›موع
البلديات التي عرفت العجز « .وقد
ات- -خ- -ذت إاج- -راءات اسص -ت -ع -ج -ال -ي -ة-
يضصيف الوزير -بالنسصبة « Ûموع 18
بلدية تعا Êمن عجز التزويد لتفادي
ه -ذه ال -وضص-ع-ي-ة ح-يث سص-ي-ت-م –سصÚ
اأ’داء ‘  14بلدية قبل شصهر رمضصان
بصصفة يومية لتتدرج العملية وتشصمل
›م- - -وع  4ب-ل-دي-ات م-ت-ب-ق-ي-ة م-ن-ها
عاصصمة الو’ية».

بحث معها فرصص ا’سستثمار والشسراكة وتبادل التجارب واÈÿات

قيطو Êيتحادث بالقاهرة مع نظÒيه اŸصصري وا÷نوب افريقي
–ادث وزي -ر ال-ط-اق-ة السس-ي-د
مصس-ط-ف-ى ق-ي-ط-و Êب-القاهرة مع
ال -وزي-ر اŸصس-ري ل-ل-ن-ف-ط واŸوارد
اŸن- -ج- -م -ي -ة السس -ي -د ط -ارق اŸل -ة
ووزير الطاقة ا÷نوب افريقي
السس- -ي- -د داف- -ي- -د م- -ال- -وب- -و ح- -ول
ال-ت-ع-اون ال-ط-اق-وي ،حسسبما أافاد
به أامسص بيان للوزارة.
وتطرق وزير الطاقة على هامشش
ال -ط -ب -ع-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن م-ع-رضش مصص-ر
للنفط ( )2018اŸنظم منذ ا’ثنÚ
بالقاهرة مع نظÒه ا÷نوب افريقي
إا ¤فرصش ا’سصتثمار والشصراكة وكذا
تبادل التجارب واÈÿات ‘ اÛال
الطاقوي.

وأاوضصح ذات اŸصصدر ان الوزير
قد اكد كذلك على امكانية تطوير
شصراكات مع جنوب افريقيا من أاجل
ال -ت -م-وق-ع م-ع-ا ‘ السص-وق ا’ف-ري-ق-ي-ة

ب - -ال - -ن - -ظ - -ر إا ¤ث - -روات ال - -ب- -ل- -دي- -ن
وم -ه -ارات -ه -م -ا ون -وع -ي -ة م -وارده -م-ا
ال - -بشص - -ري - -ة وم - -وق - -ع- -ه- -ا ا÷غ- -را‘
ا’سصÎاتيجي.
من جانب اآخر سصمح لقاء قيطوÊ
ون-ظÒه اŸصص-ري ب-ت-ق-ي-ي-م ال-عÓ-قات
الثنائية ‘ اÛال الطاقوي والسصبل
والوسصائل الكفيلة بتعزيزها.
ووصص - -ف ال - -وزي - -ران ال- -عÓ- -ق- -ات
ال-ث-ن-ائ-ي-ة «ب-اŸم-ت-ازة» كما أاعربا عن
ارادتهما ‘ جعلها «أاك Ìمتانة» من
خÓل دراسصة جميع الفرصش اŸتاحة
ل - -ل - -ب- -ل- -دي- -ن ‘ ›ال الصص- -ن- -اع- -ات
ا’لكÎونية والغازية والنفطية.
كما أاجرى ا÷انبان حوصصلة حول

شص - -ك - -ل م - -وضص - -وع ت - -ع - -زي- -ز
ال -ع Ó-ق -ات ال -ث -ن -ائ -ي -ة وت -وسص-ي-ع
›ا’ت ال -ت -ع -اون ﬁور ال -ل-ق-اء
ال- -ذي ج- -م- -ع ،أامسش ،ب -ا÷زائ -ر
ال-ع-اصص-م-ة ،رئ-يسش ›لسش اأ’م-ة
عبد القادر بن صصالح ،بالسصفÒ
ا÷دي- -د ل- -ل- -م -م -ل -ك -ة اŸت -ح -دة
لÈي -ط -ان -ي -ا ال-ع-ظ-م-ى وإاي-رل-ن-دا
الشصمالية با÷زائر باري لوان.
وأاوضصح بيان للمجلسش ،أان بن
صص-ال-ح اسص-ت-ع-رضش رف-ق-ة السصفÒ
الÈيطا Êبا÷زائر ،جوانب من
الفرصش اŸتاحة لÎقية التعاون
ال -ث -ن -ائ -ي ب Úال -ب -ل -دي -ن’ ،سص -ي -م-ا ع-ل-ى اŸسص-ت-وى
ا’ق -تصص -ادي ،وذلك م -ن خ Ó-ل «تشص-ج-ي-ع الشص-راك-ة

القائمة على تبادل اŸنافع».
كما ” التأاكيد أايضصا ،على
اأ’همية التي يكتسصيها التعاون
الŸÈا ،Êم - - -ع ال - - -ت - - -ن- - -وي- - -ه
بالÈنامج اŸسصطر ‘ ›ال
ال- -ت- -ك- -وي -ن اŸوج -ه إ’ط -ارات
وم - -وظ - -ف - -ي الŸÈان وال- -ذي
تÎج -م-ه ال-دورات ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة
وورشص- -ات ال- -ع -م -ل اŸن -ظ -م -ة
دوري - -ا ب - -دع - -م م - -ن الŸÈان
الÈي- - -ط- - -ا ،Êح - -يث سص - -ج - -ل
الطرفان حرصصهما على إايÓء
ال- -ت- -وج- -ه اÿاصش ب- -ت- -ع -م -ي -ق
ال -ع Ó-ق -ات الŸÈان -ي -ة ك -ل ا’ه-ت-م-ام وال-ع-ن-اي-ة ‘
اŸسصتقبل ،يضصيف البيان.

مدلسصي يسصتقبل السصف Òاليابا Êبا÷زائر

اسص -ت -ع -رضش رئ -يسش اÛلسش
الدسصتوري مراد مدلسصي ،أامسش،
ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة ،م-ع سص-فÒ
ال- -ب- -اب- -ان ب- -ا÷زائ- -ر م- -اسص- -اي- -ا
ف - -وج - -ي - -وارا ،سص - -ب- -ل ت- -ط- -وي- -ر
ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ب Úالبلدين
‘ ›ال القضصاء الدسصتوري.
وأاوضص- -ح ب- -ي- -ان ل- -ل- -م- -ج- -لسش

الدسصتوري ،أان السصيدين مدلسصي
وفوجيوارا تطرقا خÓل اللقاء
الذي جمعهما Ãقر اÛلسش،
إا« ¤واق -ع ال -ع Ó-ق -ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة
اŸت -م -ي-زة وسص-ب-ل ت-ط-وي-ره-ا ‘
›ال ال -قضص -اء ال -دسص -ت-وري بÚ
ال -ه -ي -ئ-ت ÚاŸك-ل-ف-ت Úب-ال-رق-اب-ة
الدسصتورية ‘ البلدين».

الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية تشصيد بالتجربة ا÷زائرية

نسصيب :رفع التجميد عن مشصاريع قطاع اŸوارد اŸائية ‘ ›ال الصصرف الصصحي
اÙلية والتهيئة العمرانية من أاجل
ال- -ت- -ك- -ف- -ل ب- -ت- -حسص Úاأ’داء ل -ف -ائ -دة
اŸواطن Úقائ« Óأان  560بلدية ⁄
تدمج إا ¤حد اآ’ن من حيث التسصيÒ
لصصالح ا÷زائرية للمياه».

بن صصالح يسصتقبل السصف ÒالÈيطا Êا÷ديد

’مريكي ،بÎسسون:
خÓل ا◊وار العسسكري ا÷زائري  -ا أ

“ت ÚالعÓقات الثنائية ب Úالبلدين وتكثيف التواصسل

مرموري ‘ زيارة عمل للنيجر بدءا من  15فيفري

تعزيز العÓقات الثنائية وتوسسيع ›ا’ت التعاون ﬁور اللقاء

تباحثا سسبل تطوير العÓقات الثنائية ‘ ›ال القضساء الدسستوري

’طباء اŸقيم:Ú
بوحجة لدى اسستقباله ‡ثلي ا أ
جلسصة علنية انعقدت نهار أامسش،
بخصصوصش اللقاء الذي ” ،أامسش
’ط - -ب - -اء اŸق- -ي- -م،Ú
’ول ،م - -ع ا أ
اأ
’خ Òكان «تلبية
أاوضصح أان هذا ا أ
ل-رغ-ب-ة إاح-دى ال-ك-ت-ل الŸÈان-ي-ة»،
’فتا ‘ الوقت ذاته إا ¤أان هيئته
’ Áكنها «أان –ل ﬁل ا÷هات
’دارة ا◊وار
الوزارية اıتصصة» إ
’ط - -ب - -اء
ا÷اري ح- - -ال- - -ي- - -ا م- - -ع ا أ
اŸقيم.Ú
وشصدد بوحجة على أان اÛلسش
الشصعبي الوطني و»عكسش ما رّوج له
خطًأا ⁄ ،يهدف للقيام بالوسصاطة

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

العدد
17568

03

اŸشصاريع التي “ت مناقشصتها خÓل
ل -ق -ائ -ه -م-ا السص-اب-ق ال-ذي ج-رى ع-ل-ى
ه- -امشش ا’ج- -ت- -م -اع الـ 99للمجلسش
ال -وزاري Ÿن -ظ -م-ة ال-ب-ل-دان ال-ع-رب-ي-ة
اŸصص- -درة ل- -ل -ن -ف -ط ‘  10ديسصمÈ
اأ’خ Òبالكويت.
وتطرق الوزيران من جهة أاخرى
 يضصيف ذات اŸصصدر  -إا ¤بعثمشصاريع تسصويق غاز البÎول اŸميع
ا÷زائري لفائدة مصصر وتسصويق الغاز
الطبيعي اŸميع الذي سصيوفر Ÿصصر
حسصب ال -ط -ل -ب -ات وك -ذا تسص-وي-ق غ-از
الÈوب-ان اÿام ل-ت-ل-ب-ي-ة ا’ح-ت-ي-اج-ات
اŸسص-ت-ق-ب-ل-ية للمصصانع البÎوكيميائية
اŸصصرية.

أاشص -اد ن-ائب ك-اتب ال-دول-ة اأ’م-ري-ك-ي اŸسص-اع-د
للدفاع اŸكلف بالشصؤوون اإ’فريقية آا’ن بÎسصون،
أامسش ،با÷زائر العاصصمة ،بالتجربة ا÷زائرية ‘
›ال مكافحة ا’رهاب.
نوه بÎسصون ،الذي –ادث مع وزير الشصؤوون
اÿارجية عبد القادر مسصاهل ،على هامشش الطبعة
ال-ث-ام-ن-ة ل-ل-ح-وار ال-عسص-كري ا÷زائري -اأ’مريكي،
«Ãسص- -ت- -وى Œرب- -ة ا÷زائ- -ر وري- -ادت- -ه -ا ‘ ›ال
مكافحة ا’رهاب».
‘ تصص -ري -ح ل -لصص-ح-اف-ة ع-قب اÙادث-ات ،عÈ
بÎسصون عن رغبة الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية ‘
ا’سصتفادة من التجربة ا÷زائرية ‘ هذا اÛال،
من أاجل اŸسصاهمة ‘ –قيق اأ’من وا’سصتقرار ‘
اŸنطقة والعا.⁄
بدوره أاكد مسصاهل على اأ’همية التي توليها

ا÷زائ-ر وال-رئ-يسش ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة لتعزيز
العÓقات مع الو’يات اŸتحدة ،سصيما التعاون ‘
اÛال العسصكري.
وأاشص- - - -ار وزي - - -ر الشص - - -ؤوون اÿارج - - -ي - - -ة إا ¤أان
اÙادثات التي أاجراها مع بÎسصون حول التعاون
الثنائي ‘ ›ال تعزيز مكافحة اإ’رهاب ،سصواء
على الصصعيد الثنائي أاو ‘ إاطار اأ’· اŸتحدة أاو
على مسصتوى اŸنتدى العاŸي Ÿكافحة ا’رهاب،
«كانت ›دية للغاية».
كما أاضصاف ،أانه تطرق إا ¤الوضصع السصائد ‘
اŸنطقة’ ،سصيما ‘ ليبيا وما‹ والسصاحل.
وكان اللقاء مناسصبة أايضصا لبحث فرصش تعميق
هذه العÓقة «القائمة منذ زمن وتبادل وجهات
ال- -ن- -ظ- -ر ب Úال -ط -رف Úح -ول ال -وضص -ع السص -ائ -د ‘
اŸنطقة».

التعاون ا÷زائري -الفرنسصي ‘ الصصحة ﬁور
ﬁادثات حسصبÓوي مع دريانكور

شص - -ك - -ل ت - -وسص- -ي- -ع ال- -ت- -ع- -اون
ا÷زائري -الفرنسصي ‘ ›ال
الصصحة ﬁور ﬁادثات ،أامسش،
ب - -ا÷زائ - -ر ب Úوزي - -ر الصص- -ح- -ة
والسصكان وإاصصÓح اŸسصتشصفيات
ﬂت- - -ار حسص- - -بÓ- - -وي ،وسص- - -فÒ
ف- -رنسص- -ا ب- -ا÷زائ- -ر ك- -زاف- -ي- -ي -ه
دريانكور ،بحسصب بيان للوزارة.
سص -م -ح ال -ل -ق-اء ب Úالسص-ي-دي-ن
حسص- - - -بÓ- - - -وي ودري- - - -ان- - - -ك - - -ور
بـ»اسصتعراضش وضصعية التعاون بÚ
ال - -ب - -ل - -دي - -ن ‘ ›ال الصص- -ح- -ة
اŸت -م -ي -ز ب -إاق -ام -ة ال -ع-دي-د م-ن
مشص- -اري- -ع الشص- -راك -ة ‘ ›ا’ت
ﬂت- - -ل- - -ف - -ة ،ع - -ل - -ى غ - -رار زرع
اأ’عضص- - - -اء وإان- - - -ت- - - -اج اأ’دوي - - -ة
وال -ل -ق-اح-ات وت-ب-ادل اÈÿاء ‘
›ال العÓج اıتصش» ،يضصيف

البيان.

...ويتناول مع سصفÒة
‡لكة السصويد تطوير
التعاون الثنائي
شصكل تطوير التعاون الثنائي
ا÷زائري -السصويدي ‘ ›ال
الصص - - - -ح- - - -ةﬁ .ور ﬁادث- - - -ات
أاج - - -راه - - -ا ،أامسش ،ب- - -ا÷زائ- - -ر
العاصصمة .وزير الصصحة والسصكان
وإاصص Ó-ح اŸسص -تشص -ف-ي-ات ﬂت-ار
حسص - -ب Ó- -وي وسص - -فÒة ‡ل - -ك - -ة
السص -وي -د ب -ا÷زائ -ر م-اري-ك-لÒ
سص- -وارد ك -اب -راي ،ب -حسصب ب -ي -ان
للوزارة.
واسص -ت -ن -ادا إا ¤ذات اŸصص-در

فقد ” خÓل هذا اللقاء الÎكيز
ع-ل-ى «ال-ت-ط-ب-ي-ق ال-ف-ع-ل-ي ÷ميع
بنود الشصراكة اŸوقع عليها بÚ
وزارة الصص - - - -ح- - - -ة واŸؤوسصسص- - - -ة
السصويدية  ELEKTAاضصافة ا¤
م -واصص -ل -ة ال -ت -ع -اون ال-ث-ن-ائ-ي ‘
ﬂتلف قطاعات الصصحة».

بن غÈيت تؤوكد مواصصلتها لسصياسصة ا◊وار الدائم مع الشصريك ا’جتماعي
اسس-ت-ق-ب-لت وزي-رة الÎب-ي-ة
ال -وط -ن-ي-ة ن-وري-ة ب-ن غÈيت
‡ث - - - -ل Úع - - - -ن الشس - - - -رك- - - -اء
ا’ج - -ت - -م - -اع - -ي Úوال - -ك - -ت - -ل
’ضس - -اف - -ة إا¤
الŸÈان - -ي - -ة ب - -ا إ
ح - -ق - -وق - -يŸ Úن - -اقشس - -ة آاخ - -ر
ال- -ت- -ط -ورات ال -ت -ي يشس -ه -ده -ا
ال- - - -ق- - - -ط - - -اع ،ح - - -يث أاك - - -دت
م -واصس -ل -ت -ه -ا لسس -ي-اسس-ة ا◊وار
ال - - - - -دائ - - - - -م م- - - - -ع الشس- - - - -ريك
ا’جتماعي ،حسسب ما أافاد به
امسص الثÓثاء بيان للوزارة.
و‘ إاط- -ار ه- -ذه ال- -ل- -ق -اءات،
اسص -ت -ق -ب -لت السص -ي -دة ب -ن غÈيت
أاصص- -ح- -اب م -ب -ادرة «ت -واف -ق -ي -ة»
مشص -ك -ل -ة م -ن أائ-م-ة وح-ق-وق-ي،Ú
اقÎحوا عقد لقاء ب‡ Úثلي
اÛلسش ال- -وط- -ن- -ي اŸسص- -ت- -ق -ل
Ÿسص -ت -خ -دم-ي ال-ت-دريسش ثÓ-ث-ي
اأ’ط - -وار ل- -لÎب- -ي- -ة (ك- -ن- -ابسصت)
وال-وصص-اي-ة اأ’ح-د اŸق-ب-ل ،ب-غ-ية

Óضص- -راب
ال- -ت- -وصص- -ل ا ¤ح- -ل ل - -إ
اŸفتوح الذي شصرعت فيه هذه
النقابة منذ  30يناير الفارط.
وبهذا اÿصصوصش ،أاكدت الوزيرة
أان -ه -ا «مسص -ت -ع-دة لÓ-ج-ت-م-اع م-ع
اŸك- -تب ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -ن- -ق- -اب- -ة
اŸذك - -ورة شص- -ري- -ط- -ة ت- -ع- -ل- -ي- -ق
اإ’ضص- -راب» ،وه -و م -ا ك -انت ق -د
طالبت به سصابقا ‘ اجتماعها
م-ع اŸنسص-ق ال-وط-ن-ي ل-ل-كنابسصت

يوم  29من يناير اŸنصصرم قبل
ال- - -دخ - -ول ‘ اإ’ضص - -راب حسصب
ب- -ي -ان ل -ل -وزارة .و‘ اتصص -ال م -ع
واج ،أاك- - -د اŸنسص - -ق ال - -وط - -ن - -ي
للكنابيسصت سصليم ولهة أان النقابة
«’ ترفضش أاي وسصاطة مهما كان
ن -وع -ه-ا» ك-م-ا أان-ه-ا ت-رحب ب-ه-ذا
ال -ل -ق -اء ال-ذي «ي-ت-ع Úأان ي-نصصب
على دراسصة اŸسصائل اŸطروحة
‘ العمق وعدم ا’كتفاء با◊لول
الظرفية» .أاما بخصصوصش تعليق
اإ’ضص -راب كشص -رط ل -ع -ق -د ل -ق -اء
اأ’ح- -د اŸق- -ب- -ل ،ف- -ق- -د ق- -ررت
النقابة تنظيم اجتماع اسصتثنائي
مسص- -اء ال- -ي- -وم ل- -ل- -بت ف -ي -ه ،م -ن
منطلق أان الفصصل ‘ هذا القرار
يعود أ’على هيئة ‘ الكنابسصت.
للتذك ،Òكانت العدالة قد قضصت
‘ وقت سصابق ببطÓن اإ’ضصراب
ال -ذي تشص -ن -ه ن-ق-اب-ة ال-ك-ن-ابسصت،
حيث فصصلت بعدم شصرعيته.

»æWh

ا’ربعاء  14فيفري  2018م
الموافق لـ  27جمادى اأ’ولى  1439هـ
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أاك Ìمن  290أالف منصشب بيداغوجي خÓل دورة فيفري2018

كششف وزير التكوين والتعليم اŸهني،Ú
ﬁم -د م -ب -ارك -ي ،أان دورة ف -ي -ف -ري ل -ه -ذه
السش -ن -ة ت -ع-رف ع-رضض أاك Ìم-ن  290أالف
منصشب بيداغوجي سشتكون مدعمة بـ 20
م-ؤوسشسش-ة ت-ك-وي-ن ج-دي-دة وت-وظيف 2000
مكون ،دورة تكوينية يتم خÓلها بر›ة
 370تخصشصشا موزعا على  22فرعا مهنيا
م -ت -وج-ا بشش-ه-ادات عﬂ Èت-ل-ف اŸؤوسشسش-ات
ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة “سض ت-خصشصش-ات م-رت-ب-ط-ة ‘
›م - -ل - -ه- -ا Ãه- -ن الصش- -ن- -اع- -ة وال- -فÓ- -ح- -ة
لشش-غ-ال
وال-ف-ن-دق-ة والسش-ي-اح-ة وال-ب-ن-اء وا أ
العمومية ع 48 Èولية.

آاسسيا مني
تصسوير :عباسس تيليوة

ت-ع-رف ه-ذه ال-دورة ال-ت-ي ت-ن-ط-ل-ق بصس-ف-ة
رسسمية يوم اأ’حد  25فيفري  ،2018حسسب
تأاكيدات مباركي ،بر›ة تخصسصسات جديدة
‘ اŸدونة الوطنية على غرار ،تخصسصص
تقني سسامي ‘ تنصسيب شسبكات اإ’تصسا’ت
السس -ل -ك -ي -ة وي -ع -ت Èراب-ع ت-خصسصص ‘ ›ال
الرقمنة ،بعد ثÓثة تخصسصسات جديدة ”
فتحها ‘ دخول سسبتم.2017 È
واسستطرد وزير التكوين والتعليم اŸهنيÚ
لدى نزوله ضسيفا على منتدى»الشسعب» –ت
عنوان « -مسساهمة قطاع التكوين اŸهني ‘
ا◊ركة التنموية الوطنية» ،يؤوكد ،أانه ” فتح
 15فرعا منتدبا على مراكز التكوين اŸهني
–ت إاشس - - -راف اŸع - - -اه - - -د ال - - -وط- - -ن- - -ي- - -ة
اŸت - -خصسصس - -ة ‘ ،ح Úارت - -ف- -عت ع- -روضص
التكوين إا 14 ¤أالف منصسب تكوين إاقامي

التكوين اŸهني
جسسر Ÿيدان العمل

ج- -دي- -د م -ا Áث -ل زي -ادة بـ  7آا’ف م-ق-ارنة
ب -دخ-ول فÈاي-ر  ،2017ف -ي -م -ا ” ف -ت-ح 440
ت - -خصسصص ‘ اŸداوم - -ة و 73ت-خصسصس-ا ‘
الفروع اŸهنية.
وعلى مسستوى و’يات الوطن ” بر›ة
ت -خصسصس -ات ج -دي -دة أ’ول م -رة ،إاسس -ت-ج-اب-ة
Óح- -ت- -ي- -اج- -ات اŸع Èع -ن -ه -ا م -ن ط -رف
ل - -إ
اŸتعامل Úا’قتصسادي Úعلى غرار –ويل
ال-بÓ-سس-ت-يك واŸراق-ب-ة وت-وظ-ي-ف منتوجات
ا◊ل -يب ب -و’ي -ة ال -ب -وي -رة ،إاصسÓ-ح وصس-ي-ان-ة
Œهيزات ا’تصسا’ت الÓسسلكية بو’ية تيزي
وزو ،إان -ت -اج أاغ -ذي-ة اأ’ن-ع-ام بسس-وق أاه-راسص،

إادارة وأام -ن الشس -ب -ك -ات ب -غ -رداي-ة ،ت-خصسصص
سسائق الناقلة ببجاية ،ميكانيك تصسليح سسفن
الصسيد والنزهة بالشسلف.
كما سستفتتح هذه الدورة ‘ إاطار التكفل
بأاصسحاب اŸسستوى الثالث حسسب توضسيحات
م-ب-ارك-ي 51 ،ف-رع-ا م-ن-ت-دب-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى
مراكز التكوين اŸهني –ت إاشسراف معاهد
وط -ن -ي -ة م-ت-خصسصس-ة ب-اع-ت-ب-ار أان ك-ل دخ-ول
مهني يزيد الطلب على بعضص التخصسصسات
اŸط-ل-وب-ة ب-كÌة خ-اصس-ة ب-ال-نسس-بة للمسستوى
اÿامسص من تكوين تقني سسامي والذي يتم
على مسستوى اŸعاهد الوطنية اŸتخصسصسة

وعددها  125معهد.
كما أان بعضص التخصسصسات يضسيف الوزير ـ
قائ ’ -Óتوجد إا’ ‘ عدد من الو’يات،
وقصسد التكفل بهذه الشسريحة من اŸتكونÚ
” فتح  51فرعا منتدبا على مسستوى مراكز
ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن-ي وال-ت-م-ه– Úت إاشس-راف
اŸع-اه-د ال-وط-ن-ي-ة اŸت-خصسصس-ة ،م-ذكرا أان
عروضص تكوين بالنسسبة Ÿسستوى تقني سسامي
ارتفعت إا 24 ¤أالف منصسب تكوين إاقامي
ج -دي -د أاي ب -زي-ادة  7آا’ف م -نصسب ت-ك-وي-ن
إاق -ام-ي م-ق-ارن-ة ب-دخ-ول ف-ي-ف-ري م-ن ال-ع-ام
اŸنقضسي.

أام Úبلعمري
إان خ -ي -ار ت-ن-وي-ع ا’ق-تصس-اد ال-وط-ن-ي واÿروج م-ن
سسطوة اÙروقات وتقلبات أاسسعارها ‘ اأ’سسواق
الدولية ’ Áكن Œسسيده إا’ ببعث قطاعات Áكنها
أان تكون بدي Óعمليا للريع مثل الفÓحة ،الصسناعة،
النسسيج والبناء وغÒها ولكن هذا لن يتحقق إان  ⁄يتم
ال -ت -ف-ك ‘ Òت-وف Òال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة اŸك-ون-ة واŸؤوه-ل-ة
ال -ق -ادرة ع -ل -ى ا’سس -ت-ج-اب-ة م-ن ح-يث ال-ك-م وال-ك-ي-ف
ل-ت-ح-و’ت ب-ه-ذا ا◊ج-م وه-ن-ا ت-ظ-ه-ر أاه-م-ي-ة م-عاهد
التكوين اŸهني التي Áكن أان تكون بنوكا لليد العاملة
التي يحتاجها ا’قتصساد الوطني ‘ هذا ا’نتقال
الذي يحتاج إا ¤وتÒة تكوين عالية وسسريعة خاصسة ‘
بعضص التخصسصسات.
لقد بّينت الورشسات الكÈى التي ” فتحها ‘
›ال السسكن حجم العجز الذي سسجلته بÓدنا ‘
اليد العاملة ‘ ›ال البناء واأ’شسغال العمومية ‡ا
اضسطرنا إا ¤اسستÒادها لتنفيذ هذه الÈامج التي ⁄
ت -ك -ن –ت-م-ل ا’ن-ت-ظ-ار أاك Ìوه-ي ت-ذك-رن-ا ب-أان-ن-ا ق-د
نواجه نفسص اŸشسكل ‘ قطاعات أاخرى مسستقب Óإان
 ⁄نسسارع إا ¤تكوين يد عاملة وطنية تغطي حاجات
قطاعي الفÓحة والصسناعة وبعملية حسسابية بسسيطة
Áكن أان نأاخذ فكرة عن حاجة ا÷زائر مسستقب‘ Ó
›ال صس- -ن -اع -ة السس -ي -ارات ‘ ح -ال ” اع -ت -م -اد 40
مصسنعا ‘ ›ال تركيب السسيارات واŸركبات معا
ولنفرضص أان كل مصسنع سسيحتاج إا 100 ¤عامل فقط
‘ ﬂتلف التخصسصسات ما يعني أاننا سسنكون بحاجة
إا 4000 ¤ع -ام -ل ‘ ه -ذه الشس -ع -ب -ة وح-ده-ا خÓ-ل
السسنوات اŸقبلة وماذا لو احتاج كل مصسنع 1000
ع -ام -ل؟ وه -ذا دون اح -تسس -اب ال -ق -ط -اع-ات والشس-عب
اأ’خرى.
إان التكوين اŸهني والتمه Úقطاع اسسÎاتيجي
سستزداد أاهميته أاك ÌخÓل السسنوات القادمة على
اعتبار أان كل ا’نظار سستتوجه إا ¤اŸتخرج Úمن
معاهده من أاجل ا◊صسول على اŸورد البشسري وهنا
’بد من التذك Òبجزئية مهمة وهي أان كلفة ونوعية
اليد العاملة هي إاحدى اŸعاي Òالرئيسسية التي ترسسم
توجهات ا’سستثمارات العاŸية وهذا ما يÈر اختيار
الشسركات الصسناعية الكÈى لقارة آاسسيا التي عرفت
دول -ه -ا ك-ي-ف ت-راه-ن ع-ل-ى ه-ذا ال-ع-ام-ل ’سس-ت-ق-ط-اب
ا’سستثمارات من جهة والقضساء على آافة البطالة من
جهة أاخرى.

 ٪83من اŸسشجل ‘ Úوكالة «آانام» حصشلوا على مناصشب ششغل

 ٪ 63من حاملي مشساريع «أاونسساج» هم خريجو معاهد التكوين اŸهني

حكيم بوغرارة
 ⁄ي -ع-د ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي ذلك ال-ق-ط-اع
الذي يرتبط بالراسسب ‘ Úالدراسسة والذين
 ⁄يكتب لهم اسستكمال دراسستهم بل بات
مؤوسسسسة اجتماعية واقتصسادية مهمة تقدم
لسس -وق ال -ع-م-ل م-ا ي-ح-ت-اج-ه م-ن ي-د ع-ام-ل-ة
مؤوهلة ومتخصسصسة ÿلق القيم اŸضسافة
و“ك Úا’قتصساد من فرصص هامة للوصسول
إا ¤ال -تصس -دي -ر ،واف -ت -ك -اك ب-راءات اخÎاع
تعود على الدول بعائدات مهمة من العملة
الصسعبة دون أان تقوم بأاد› Êهود.
تقول ا’حصسائيات إان  ٪30من مناصسب
ال -ع -م -ل ‘ أاŸان -ي -ا إاح -دى ا’ق -تصس -ادي -ات
ال-ع-مÓ-ق-ة ع-اŸي-ا ت-وج-ه ل-ل-م-ت-خ-رج Úمن
م- - -راك- - -ز ال - -ت - -ك - -وي - -ن اŸه - -ن - -ي ،وب - -عضص
التخصسصسات على غرار البناء “نح فيها
شس-ه-ادة ال-دك-ت-وراه وال-ع-دي-د م-ن ال-تصس-اميم
تسس -ج -ل ل -دى دواوي -ن ح -ق -وق ال -ت-آال-ي-ف ‘
مشس-ه-د ي-ؤوك-د ال-ت-ط-ور ال-ك-ب Òل-ل-م-ج-تمعات
وا’ق -تصس -ادي -ات وال -ع -ق-ل-ي-ات ‘ اسس-ت-غÓ-ل
م -وارده -ا ال -بشس -ري-ة و“ك-ي-ن-ه-ا م-ن أاحسس-ن
ب -رام -ج ال-ت-ك-وي-ن ب-ع-ي-دا ع-ن اسس-تÒاد ال-ي-د
العاملة.
و“تلك ا÷زائر قدرات كبÒة ‘ هذا
ال- -ق- -ط -اع ال -ذي ع -رف –و’ت ك -بÒة م -ن
خ Ó-ل ت -وسس -ي -ع ف -رصص ال -ت -ك-وي-ن وﬁاول-ة
ت- -ك -ي -ي -ف -ه م -ع ا’م -ك -ان -ي -ات ا’ق -تصس -ادي -ة
وال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ل-ع-دي-د م-ناطق الوطن لتدارك
التأاخر ونزع تلك العقلية التي كانت تنظر
بع Úالريبة للمتمهن Úبعد عدم تفوقهم ‘
ال -دراسس-ة ،ول-ك-ن م-ع م-رور ال-وقت وال-ق-ي-ام
بعمليات –سسيسسية كبÒة ،ودخول ا’عÓم
ع -ل -ى اÿط م -ن خÓ-ل ت-ع-ري-ف-ه Ãخ-ت-ل-ف
ال-ت-خصسصس-ات والشس-عب وال-ع-م-ل ع-ل-ى اقناع
الشسباب بدخول ›ال التكوين –سسبا لولوج
سسوق العمل بشسهادة وإامكانية ا’سستفادة من
التمويل ‘ حال وجود مشسروع عﬂ Èتلف
الصسيغ التي تقÎحها ﬂتف القطاعات.
و‚حت سسياسسة التكوين ‘ ا÷زائر ‘
ت - -وسس - -ي - -ع- -ه ıت- -ل- -ف ف- -ئ- -ات اÛت- -م- -ع
ا÷زائ -ري ،ورف -ع ح -د السس -ن وغÒه -ا م -ن
اإ’جراءات اإ’يجابية التي سستمكن الكثÒين
من اكتسساب شسهادة وتربصص باŸؤوسسسسات
حتى يكونوا قادرين على تقد Ëاإ’ضسافة
‘ سسوق العمل.

التكوين اŸهني ورهان
التنويع القتصسادي...
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 ٪ 63م -ن ح -ام -ل -ي مشش -اري-ع ال-وك-ال-ة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -دع- -م تشش- -غ- -ي -ل الشش -ب -اب
«اونسش- -اج» ه- -م م- -ن خ- -ري- -ج- -ي م -ع -اه -د
ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ني و ٪83م- -ن اŸسش -ج -ل‘ Ú
ال -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة ل-ل-تشش-غ-ي-ل «لن-ام»
حصشلوا على مناصشب عمل ‘ أاقل من 6
أاشش - -ه - -ر ،حسشب م - -ا كشش - -ف ع - -ن- -ه وزي- -ر
ال- -ت -ك -وي -ن وال -ت -ع -ل -ي -م اŸه -ن -يﬁ Úم -د
مباركي.

حياة كبياشس
أاب- -رز م- -ب -ارك -ي ل -دى اسس -تضس -اف -ت -ه ،أامسص،
Ãن -ت -دى ج -ري -دة «الشس -عب» م -ن خ Ó-ل ن -دوة
النقاشص حول «مسساهمة قطاع التكوين اŸهني
‘ ا◊ركة التنموية الوطنية» ،الهدف الذي
يضسطلع به القطاع ،واŸتمثل ‘ توف ÒاŸورد

ال - -بشس - -ري ،لضس- -م- -ان ال- -ت- -ط- -ور ا’ق- -تصس- -ادي
وا’جتماعي.
وأاكد ‘ سسياق متصسل أان قطاعه توصسل إا¤
«نتائج مقبولة جدا» ،فيما يتعلق باÓŸءمة
ب Úالتكوين الذي تقدمه ﬂتلف اŸعاهد»،
ومتطلبات سسوق العمل ،اŸع Èعنها من قبل
اŸؤوسسسسات ا’قتصسادية ،مفيدا أان أاك Ìمن 13
أال -ف ات -ف -اق -ي -ة شس -راك -ة ” إاب -رام -ه -ا لصس -ال -ح
مؤوسسسسات ‘ ›ا’ت معينة.
النهوضص باقتصساد وطني قوي ،يضسع وزارة
ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن -ي ‘ اÿط اأ’ول م -ن ح-يث
ت-ك-وي-ن ال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة اŸؤوه-ل-ة ،ال-ت-ي سس-ت-لعب
الدور اأ’ك ‘ Èالقيام بنشساطات اقتصسادية
ج- -دي- -دة ،ق- -ادرة أان ت- -ك -ون ال -ب -دي -ل ل -ق -ط -اع
اÙروق- -ات ،وق- -د ق- -دم ال- -وزي- -ر ال- -ع- -روضص
اŸت -ع -ل -ق-ة ب-ال-دخ-ول اŸه-ن-ي اŸق-رر ي-وم 25
فيفري ا÷اري.

عروضص التكوين ‘ الصسناعة “ثل
 ٪22.7من العرضص اإلجما‹
م - -ن ب Úه - -ذه ال - -ع - -روضص ت - -لك اÿاصس - -ة
بالتكوين ‘ الصسناعة ،والتي “ثل  ٪22.7من
ال -ع -رضص اإ’ج -م -ا‹ ،ي-ل-ي-ه ال-ت-ك-وي-ن ‘ ›ال
البناء واأ’شسغال العمومية  ،٪17التكوين ‘
السسياحة والفندقة  ٪11وكذا عروضص التكوين
‘ الصسناعات الغذائية  ،٪8غ Òأان عروضص
التكوين اŸرتبطة بتقنيات اإ’دارة والتسسي،Ò
ع-رفت ان-خ-ف-اضس-ا ﬁسس-وسس-ا ،ح-يث أاصس-ب-حت
ح-ال-يا  ٪12.3م -ن ال-ع-رضص اإ’ج-م-ا‹ ،ب-ع-دم-ا
كانت تتجاوز  ‘ ٪20السسنوات السسابقة.
كما يسسمح إاشسراك اŸؤوسسسسة ا’قتصسادية
‘ –دي -د ال -ت -خصسصس -ات ال-ت-ي –ت-اج-ه-ا‘ ،
ترقية نوعية التكوين اŸهني ،وضسبط حجم

الطلب ‘ القطاع ا’قتصسادي ،والتحكم ‘
إاعداد اŸلتحق ‘ Úكل تخصسصص ،وكذا إانشساء
مراكز امتياز ،ومؤوسسسسات تكوينية متخصسصسة
‘ شس- -عب اق- -تصس- -ادي- -ة إاسسÎات -ي -ج -ي -ة ،حسسب
اأ’ح - -واضص الصس - -ن - -اع - -ي - -ة واÿصس - -وصس - -ي- -ات
ا’ق-تصس-ادي-ة ل-ل-م-ن-اط-ق ،ب-اإ’ضس-اف-ة إا ¤م-زاي-ا
أاخرى  -يضسيف الوزير .-
وقال ‘ هذا اإ’طار إان  250أالف طلب
مسسجل لدى «’نام»  ٪83من طالبي الشسغل
وج- -دوا ع- -م ‘ Ó- -أاق- -ل م -ن  6أاشس-ه-ر ،و٪10
وجدوا منصسب شسغل ‘ أاقل من سسنة ،مؤوكدا
أان اŸت -خ -رج Úالشس -ب-اب ا◊ام-ل Úلشس-ه-ادات
ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي ي-ت-وج-ه-ون ‘ غ-ال-ب-يتهم إا¤
اŸؤوسسسسات ا’قتصسادية ،ولذلك يرى أانه من
الضسروري بالنسسبة لقطاعه أان يكّون حسسب
احتياجات سسوق العمل وا’قتصساد الوطني.

وجهتهم ÷ان على مسشتوى الطور اŸتوسشط

التحاق  80أالف مÎبصص Ãراكز ومعاهد التكوين اŸهني
ك-ل-ل ال-ع-م-ل ال-تحسشيسشي الذي بادرت
ب -ه وزارة ال -ت -ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-يÚ
ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع وزارة الÎب-ية الوطنية،
الرامي إا ¤توجيه التÓميذ مباششرة من
ال -ط-ور اŸت-وسش-ط إا ¤الÎبصض ‘ م-ع-اه-د
ومراكز التكوين ،بالنجاح ،ووفق ما أاكد
لول ع- -ل- -ى ال- -ق- -ط- -اع ﬁم -د
اŸسش- -ؤوول ا أ
م -ب -ارك -ي ف -ق -د وج -هت ÷ان ال -ت-وج-ي-ه
ح - -وا‹  200أال -ف ت -ل -م -ي -ذ ‘ سش-ب-ت-مÈ
 80 ،2017أال-ف-ا م-ن-ه-م ي-زال-ون تكوينهم
ح -ال -ي -ا ،رق -م م -رشش-ح لÓ-رت-ف-اع ‘ دورة
فيفري الوششيكة.

فريال بوشسوية
جدد وزير التكوين والتعليم اŸهنيﬁ Úمد
مباركي لدى نزوله ،أامسص ،ضسيفا على منتدى
«الشس-عب» ،ت-أاك-ي-د أاه-م-ي-ة ال-ت-ك-وي-ن ع-ن طريق
التمه ،Úو‘ رده على سسؤوال يخصسه خÓل

النقاشص الذي أاعقب عرضسه’ ،فتا إا ¤أان هذا
النوع من التكوين الذي يضساف إا ¤التكوين عن
بعد والتكوين ا’قامي ’ يقل أاهمية ،ذلك أان
اÎŸبصص يجري تكوينه Ãقر عمله.
وقد ’قى التكوين عن طريق التمه Úإاقبا’
ك -بÒا ،ل-ت-ح-ق-ق ال-وزارة ال-وصس-ي-ة
هدفها ‡ث ‘ Óبلوغ نسسبة 60
إا ٪70 ¤ق- -ب- -ل ال -وقت اÙدد،
و–دي -دا ‘ سس -ب-ت-م Èم-ن ال-ع-ام
 ،2016م - -ع ال - -ع - -ل - -م أان اآ’ج- -ال
اأ’ول- -ي- -ة اŸسس- -ط- -رة ح- -ددت ‘
ال -ع -ام  ،2019وأاك- - -د ‘ سس - -ي - -اق
موصسول ،أان مشسروع قانون التمه Úمتواجد
حاليا بالŸÈان ‘ ،انتظار عرضسه ومناقشسته
واŸصس -ادق -ة ع -ل -ي -ه م -ن ق -ب -ل ن-واب اÛلسص
الشسعبي الوطني ‘ اأ’يام القادمة.
وب -خصس -وصص إاشس -ك -ال -ي -ة ط -رحت ب-ح-دة ‘
اأ’عوام اأ’خÒة متمثلة ‘ التوجيه اŸباشسر

إا ¤مراكز التكوين اŸهني ،على اعتبار أانها
تعالج مشسكل التسسرب وتسساعد التلميذ على
القيام بخياراته ‘ مرحلة متقدمة ،و–ديدا
‘ الطور اŸتوسسط بفتح اÿيار أامامه ،إاما
اسستكمال دراسسته ‘ التعليم الثانوي إان سسمح
له بذلك مسستواه ونتائجه ،أاو
ب- -ت- -وج- -ي- -ه- -ه م -ن ق -ب -ل ÷ان
ﬂتصسة إا ¤معاهد ومراكز
ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن -ي ،ل -ي -كسسب
ب -ذلك وق -ت -ا وت-ك-وي-ن-ا ي-ؤوه-ل-ه
لولوج عا ⁄الشسغل ،ويضساعف
ح -ظ -وظ -ه ‘ ا◊صس -ول ع-ل-ى
م -نصسب ع-م-ل ،أاوضس-ح أان ال-ع-م-ل ال-ت-حسس-يسس-ي
ال- -ذي ” ب -ال -ت -نسس -ي -ق ب Úوزارت -ي ال -ت -ك -وي -ن
والتعليم اŸهني Úووزارة الÎبية الوطنية ،كلل
بالنجاح مثمنا دور اإ’عÓم.
واسس-ت-ن-ادا إا ¤ت-وضس-ي-ح-ات ال-وزي-ر مباركي،
فقد ” تسسجيل  200أالف تلميذ ‘ سسبتم Èمن

إاقبال كب ÒللناجحÚ
‘ شسهادة البكالوريا
على التكوين

العام  2017وجهتهم ÷ان التوجيه إا ¤التكوين
اŸهني ٪50 ،منهم التحقوا Ãراكز التكوين
أاي ح - - -وا‹  80أال -ف مÎبصص ،ف -ي -م-ا ي-ح-اول
البعضص ا’لتحاق ›ددا بالثانويات ،و‘ حال
عدم التمكن من ذلك يلتحق عدد منهم ‘
دورة فيفري ا÷اري اŸقررة يوم .25
و ⁄يفوت اŸناسسبة ،ليتوقف عند ظاهرة
إاق-ب-ال ال-ن-اج-ح ‘ Úال-ب-ك-ال-وري-ا ع-ل-ى معاهد
وم -راك-ز ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي ،وال-ذي-ن ي-خ-ت-ارون
تخصسصص تقني سسامي ‘ تخصسصسات ،مناصسب
العمل فيها مضسمونة ،منها تخصسصص سسياحة
وفندقة ،التي سسجلت السسنة اŸنقضسية ٪40
م -ن ال -ن -اج -ح ‘ Úشس -ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا ال-ع-ام
اŸاضسي.
ك -م -ا –دث ال -وزي -ر ع -ن ال -ت -ك -وي -ن حسسب
الطلب ،إاذ هناك مؤوسسسسات تÈم اتفاقيات مع
اŸراك -ز ل -ت -ك -وي -ن دف -ع -ات ‘ اخ -تصس -اصس -ات
ﬁددة ،يتم توظيفهم آاليا.
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مهمتنا مسشاعدة إلششباب على إ’ندماج ‘ سشوق إلعمل

مراكز ا’متياز سصاهمت ‘ ا’سصتفادة من اÈÿات اأ’جنبية

ن-وه وزي-ر إل-ت-ك-وي-ن وإل-تعليم إŸهنيÚ
ﬁمد مباركي ،أإمسس« ،بالتكوين إلناجع
إل-ذي ت-ق-دم-ه م-ؤوسشسش-ات وم-رإكز إلقطاع
ل- -لشش- -ب- -اب ب- -ه- -دف مسش- -اع- -دت- -ه- -م ع- -ل- -ى
إ’ن-دم-اج ب-ط-ري-ق-ة أإسش-ه-ل ‘ ›ال سشوق
إل-ع-م-ل وإ’سش-ت-ف-ادة م-ن ت-ك-وي-ن وشش-ه-ادة
تسش - -م - -ح ل- -ه- -م ب- -ع- -يشش- -ة ك- -رÁة وب- -ن- -اء
مسشتقبلهم ،هذإ إ ¤جانب تكوين إŸوإرد
إلبششرية وإليد إلعاملة إŸتخصشصشة إلتي
–ت- - -اج- - -ه- - -ا إŸؤوسشسش- - -ات إ’ق - -تصش - -ادي - -ة
إلعمومية وإÿاصشة».

حبيبة غريب
هو إاذا دور مزدوج يقوم به قطاع التكوين
والتعليم اŸهني Úسساعيا من خÓل ذلك حسسب
ال - -وزي- -ر «إا– ¤ق- -ي- -ق ال- -ت- -وازن ب Úت- -ك- -وي- -ن
اŸتمرسس Úمن جهة ورسسكلة وتأاهيل اŸوارد
ال- -بشس- -ري- -ة ل- -ل- -م- -ؤوسسسس- -ات م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى
وا’سس - -ت - -ج - -اب - -ة ب - -اŸوازاة إا ¤م- -ت- -ط- -ل- -ب- -ات
واحتياجات سسوق العمل ،مرتكزا ‘ ذلك على
اإ’حصسائيات واŸعلومات التي تقدمها دوريا
الوكالة الوطنية للتشسغيل».
وأاضساف مباركي ‘ ذات السسياق قائ ،Óإان
هذه اإ’سسÎاتيجية قد سسجلت ◊د السساعة
« نتائج مقبولة ،بحكم … على سسبيل اŸثال
… إامضساء ما يقارب  13200اتفاقية ب Úالوزارة
واŸؤوسسسسات ا’قتصسادية على الصسعيد اÙلي
من أاجل التكوين اŸتواصسل».
وأاك- -د ال- -وزي- -ر م -ن م -ن Èم -ن -ت -دى ج -ري -دة
«الشسعب» ‘ هذا الشسأان أانه تب Úمن اŸعطيات
التي قدمتها الوكالة الوطنية للتشسغيل ،حصسول

نسسبة  ٪83من الشسباب طالب العمل من أاصسل
 45أالفا على منصسب عمل ‘ أاقل من  6أاشسهر
من تسسجيلهم بالوكالة و ‘ ٪10أاقل من سسنة،
هذا إاضسافة إا ¤أان  ٪ 63من حاملي مشساريع
ال -وك -ال -ة ال -وط -ن-ي-ة ل-تشس-غ-ي-ل الشس-ب-اب ،ه-م م-ن
خرجي مراكز التكوين والتعليم اŸهني Úلنفسس
الفÎة الزمنية اŸذكورة ،كما أاشسار مباركي إا¤
أان هذه اŸطيات دليل قاطع على مسساهمة
القطاع ‘ امتصساصس البطالة.
و‘ إاجابته على سسؤوال حول النتائج اأ’ولية
Ÿراكز ا’متياز التي أانشسأاها القطاع باŸناطق
التي تزدهر بها بعضس القطاعات ا’قتصسادية
التي تتطلب زيادة متواصسلة ‘ اليد العاملة،
كشسف مباركي ،أان نتائج التجربة الفتية التي ⁄
Áضس ع -ل-ي-ه-ا سس-وى سس-ن-ت Úع-ل-ى اأ’ك Ìسس-ي-ت-م

ع-رضس-ه-ا وت-ق-ي-ي-م-ه-ا ع-ل-ى اأ’رج-ح نهاية السسنة
ا÷ارية ،مذكرا باŸناسسبة «أان مراكز ا’متياز
ه - -ذه أاسسسست Ãوجب شس- -راك- -ة ب Úا◊ك- -وم- -ة
‡ثلة ‘ الوزارة وب Úالشسريك ا’قتصسادي من
م -ؤوسسسس -ات ع -م -وم -ي -ة وخ -اصس-ة وك-ذا شس-رك-ات
أاجنبية ،هذا ‘ إاطار إاسسÎاتيجية ذات أاولوية
تسسمح بالتحكم ‘ الطلب على اŸوارد البشسرية
وكذا التخصسصسات ،والتي تؤوسسسس أايضسا للتطور
والتوسسع إا ¤شسراكة مع مؤوسسسسات اقتصسادية
كÈى والتعامل اأ’‚ع مع الواقع ا’قتصسادي».
وم- -ن ب ÚاŸراك -ز اŸذك -ورة ع -ل -ى سس -ب -ي -ل
اŸثال ،والتي تسستع Úبشسراكة مع مؤوسسسسات
وطنية وأاجنبية أاشسار مباركي إا ¤ا÷زائرية
ل Ó-تصس-ال وشس-ن-ي-دار وك-وسس-ي-دار وت-لك ال-ت-اب-ع-ة
ل -وزارة ال -دف -اع ال-وط-ن-ي أايضس-ا« :ت-لك اÿاصس-ة

Ãن -ط -ق -ة ب -رج ب -وع -رري -ج واÿاصس-ة بصس-ن-اع-ة
اإ’لكÎونيات وكذا مراكز اŸيكانيك بقسسنطينة
وبرويبة ‘ ›ال تكنولوجيات ا’تصسال و‘
ا◊راشس بالعاصسمة ‘ ›ال البناء».
وشس-دد م-ب-ارك-ي ع-ل-ى ال-ن-ت-ائ-ج ا÷ي-دة ال-تي
ق -دم-ت-ه-ا ◊د السس-اع-ة م-راك-ز ا’م-ت-ي-از ،وه-ي
التمكن من ا’سستفادة من اÈÿة اأ’جنبية من
خÓ- -ل ت- -ك -وي -ن م -ك -ون Úج -زائ -ري ،Úم -ن -وه -ا
باŸراكز اÿاصسة بالفÓحة والتي ” فتحها ‘
سسبع و’يات فÓحية من الوطن ،والتي سسيتم
توسسيعها ‘ غضسون السسنة ا÷ارية إا ¤و’يات
أاخرى من بينها البليدة ،فيما أاكد أان أاولويات
القطاع لهذه السسنة هي التكوين ‘ الفÓحة
والصسناعة الغذائية والبناء والبÓسسيك.

إÛلسس إلوطني للششرإكة إطار مÓئم لرصشد إحتياجات إŸؤوسشسشات

ترحيب بكافة صصيغ التعاون لتكوين يندمج ‘ برامج ا’سصتثمار ا÷ديدة
«Áكن للفاعل ‘ ÚإŸششهد إ’قتصشادي
إŸسشاهمة ‘ تنمية منظومة إلتكوين عن
ط-ري-ق إل-ت-وإصش-ل إŸسش-ت-م-ر ح-تى تتجسشد
تطلعات إلششاب ‘ إ◊صشول على تكوين
ن- -اج- -ع وإŸؤوسشسش- -ات ‘ إل- -ع -ث -ور ع -ل -ى ي -د
عاملة مؤوهلة ،فيكون إŸسشتفيد ‘ نهاية
إŸطاف إ’قتصشاد إلوطني Ãنحه إŸوإرد
إلبششرية إلتي تصشنع إلفارق».

سسعيد بن عياد
يتم –ديد وضسبط احتياجات سسوق العمل
للتخصسصسات ‘ قطاع التكوين على مسستوى
آال- -ي- -ت Úاأ’و ¤ت- -ت -م -ث -ل ‘ اÛلسس ال -وط -ن -ي
ل-لشس-راك-ة ال-ذي يضس-م اŸؤوسسسس-ات ا’ق-تصس-ادي-ة
الكبÒة بحيث Áكنها التعب Òعن ا’حتياجات
الراهنة لسسوق العمل ‡ا Áكن من التكفل بها
على مسستوى مؤوسسسسات قطاع التكوين والتعليم
اŸهني Úمثلما أاوضسحه وزير القطاع ﬁمد
مباركي ‘ منتدى جريدة «الشسعب» أامسس.
كما أاشسار مباركي إا ¤وجود إاطار آاخر على
اŸسس-ت-وى اÙل-ي ي-ت-م-ث-ل ‘ ال-ل-ج-ان ال-و’ئ-ية
التي تشسارك ‘ تدقيق و–ديد ا’حتياجات
ع -ل-ى مسس-ت-وى ع-ا ⁄اŸؤوسسسس-ات ال-ت-ي ت-ت-ط-لب
إاح-اط-ت-ه-ا ب-ت-ك-وي-ن مÓ-ئ-م ،ل-ذلك ي-تم ا◊رصس
على مواكبة مسسار مÓءمة التكوين اŸهني مع
اÙيط ا’قتصسادي بكافة جوانبه.
وعن سسؤوال حول انفتاح دوائر قطاعه على

اŸهتم Úبالتعاون مثلما أابدته غرفة التجارة
والصسناعة لو’ية بسسكرة باقÎاح إاقامة تكوين
‘ ›ال تلحيم اأ’نابيب أابدى الوزير إارادة
للÎحيب بكافة صسيغ الشسراكة اŸمكنة خاصسة
‘ مهن وتخصسصسات يتطلبها سسوق العمل ‘
ال -هضس -اب ال -ع -ل-ي-ا وا÷ن-وب ب-اÿصس-وصس ح-يث
يراهن عليها ‘ الرفع من وتÒة ا’سستثمار
اŸنتج للÌوة واŸنشسئ Ÿناصسب عمل .وأاوضسح
أان وزارة التعليم العا‹ والبحث العلمي تقود
عم ‘ Óهذا اÛال لتنمية التكوين ‘ هذا
التخصسصس.
وتشسمل لوحة قيادة إا‚از سسياسسة التكوين
كافة الفروع ا’قتصسادية التي يراهن عليها ‘
Œسسيد البديل للمحروقات على غرار الفÓحة
التي تسستفيد من برامج للتكوين تخصسصس حيزا
م -ن -اسس -ب -ا ل -ل -فÓ-ح Úال-ذي-ن ’ ي-ت-وف-رون ع-ل-ى
مسس -ت -وى ع -ل-م-ي م-ق-ب-ول ،ب-ح-يث ت-ت-م م-راف-ق-ة
اŸه- -ن- -ي ‘ Úام- -تÓ- -ك اŸع- -ارف وال- -ك- -ف- -اءة
Ÿم -ارسس -ة ف Ó-ح -ة ذات م -ردودي -ة خ-اصس-ة م-ن
خÓل التحكم ‘ التقنيات ا◊ديثة واسستعمال
الوسسائل التقنية .ويغطي التكوين ‘ الفÓحة
والصسناعة الغذائية  44و’ية.
وكشسف وزير التكوين والتعليم اŸهني Úعن
وجود أافق واسسع ’سستيعاب الشسباب الراغب ‘
ا◊صسول على تأاهيل يحمله إا ¤عا ⁄الشسغل،
مؤوكدا أان من ب Úالذين يطرقون باب معاهد
التكوين اŸتخصسصسة طلبة يحملون البكالوريا

تنششط إ ¤جانب نظÒتها إلعمومية

 ٧50مؤوسصسصة خاصصة ‘ قطاع التكوين بـ ٢0أالف مÎبصص
سسيكون الدخول التكويني ثريا بالتخصسصسات
ا÷دي- - -دة خÓ- - -ل دورة فÈاي- - -ر يسس- - -ت- - -ج- - -يب
’ه -ت -م -ام -ات ال -وزارة ‘ إاح -داث ت -لك الصس -ل -ة
اÓŸئمة ب ÚاŸهن واأ’داء اإ’قتصسادي حتى
ت- -ك- -ون اÿي- -ارات ‘ ه -ذا الشس -أان واضس -ح -ة ‘
مسسارها لبلوغ اأ’هداف اŸرجوة.
و‘ ه -ذا اإ’ط -ار اسس-ت-ع-رضس وزي-ر ال-ت-ك-وي-ن
والتعليم اŸهني Úالسسيد ﬁمد مباركي هذا
التوجه باأ’رقام وعينة حية على ذلك إانتقال من
التكوين ‘ قطاع الفÓحة من  3آا’ف مÎبصس
إا 21 ¤أالف مÎبصس ‘  2017مع التوجه إا¤
اإ’نتشسار ع Èأاقطاب اإ’متياز حسسب الصسناعة
اŸوجودة ‘ اŸنطقة ،العلمة «اإ’لكÎونيات»
وقسسنطينة «اŸيكانيكا» ،وقسس على ذلك.
يضساف إا ¤كل هذه اŸؤوشسرات ورود حقائق
فرضست نفسسها ‘ قطاع التكوين اŸهني كإادماج
ما نسسبته  ٪83من اÿريج ‘ Úمناصسب العمل
‘ فÎة ’ تتجاوز  6أاشسهر أاو السسنة هذا ما
يشسجع الوزارة على اŸضسي قدما من أاجل أان

تكون ‘ اŸوعد ‘ كل مرة.
وكشس - -ف ﬁم- -د م- -ب- -ارك- -ي أان ه- -ن- -اك 750
مؤوسسسسة خاصسة تنشسط ‘ قطاع التكوين اŸهني
بعدد من اÎŸبصس Úيقدر بـ 20أالف مÎبصس
وعمل هؤو’ء قانو Êيخضسع لدف Îالشسروط غÒ
أان ما يÓحظ ‘ هذا الصسدد أان مؤوسسسسات
اÿواصس منتشسرة ‘ اŸدن الكÈى وغائبة ‘
اŸناطق الداخلية كما أانه يشسغل ‘ التكوين
اÿفيف إاعÓم آا‹… وغÒه ‘ ح Úأان التابع
للدولة يعمل ‘ التخصسصسات الثقيلة.
وأاك- -د ال- -وزي- -ر أان دائ- -رت- -ه ال- -وزاري- -ة ع -ل -ى
اسس- -ت- -ع- -داد ل- -ت- -ق- -د Ëي- -د اŸسس- -اع -دة ل -ه -ؤو’ء
ومرافقتهم ‘ اŸسسار البيداغوجي ومطلوب
من كل مÎبصس أان يكون على دراية تامة أانه
مسس -ج-ل ‘ م-ؤوسسسس-ة م-ع-ت-م-دة “ن-ح ل-ه شس-ه-ادة
معÎفا بها وهذا لتفادي أاي –ايل عليه و‘
م- -ق- -اب- -ل ذلك ف -إان ال -دول -ة –ارب م -ا ي -ع -رف
بالنشساط اŸوازي ‘ هذا الشسأان.

جمال أاوكيلي

وآاخ -رون ي -أات -ون م -ن ا÷ام -ع-ة إ’دراك-ه-م م-دى
الفائدة من اŸرور ع Èالتكوين اŸهني للعثور
على فرصس عمل ،مشسÒا إا ¤ميادين الّرقمنة
و–وي -ل ال -ب Ó-سس -ت -يك وال -ط -اق -ات اŸت -ج-ددة
وبالطبع السسياحة والفندقة.
وب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-م-ج-ه-ودات ال-كبÒة التي يبذلها
القطاع ‘ أاك Ìمن ›ال على غرار رصسد
ا’حتياجات وصسياغة التخصسصسات واسستقطاب
اÎŸبصس ‘ Úعملية امتصساصس قوية للتسسرب
اŸدرسس - -يÁ ،ك - -ن ل - -ل- -ف- -اع- -ل ‘ ÚاŸشس- -ه- -د
ا’ق- -تصس- -ادي ب- -ج- -م- -ي -ع ›ا’ت -ه اŸسس -اه -م -ة
اŸلموسسة ‘ تنمية منظومة التكوين من خÓل
ال-ت-واصس-ل اŸسس-ت-م-ر ح-ت-ى ت-ت-جسس-د ال-ت-ط-ل-عات
سسواء للشساب ‘ ا◊صسول على تكوين ناجع أاو
ل -ل-م-ؤوسسسس-ات واŸت-ع-ام-ل ‘ Úال-ع-ث-ور ع-ل-ى ي-د
عاملة مؤوهلة وذات مردودية ،ليكون اŸسستفيد

‘ ن-ه-اي-ة اŸط-اف ا’ق-تصس-اد ال-وط-ن-ي Ãن-ح-ه
اŸوارد ال -بشس -ري -ة ال -ت-ي تصس-ن-ع ال-ف-ارق ب-إان-ت-اج
القيمة اŸضسافة اŸطلوبة ‘ سسوق تنافسسية.
وÁك -ن –ق -ي -ق ه-ذا ب-ا’رت-ك-از ع-ل-ى ‰ط
تشس -غ -ي -ل م -ن -دم -ج ‘ م -ع -ادل -ة ب -ح-يث ي-خضس-ع
ت-خصس-يصس ف-رصس ال-ع-م-ل ال-ت-ي ي-ط-رح-ه-ا سسوق
الشسغل لشسرط التكوين Ãختلف أانواعه وفقا
ل -ط -ب -ي -ع -ة ال -ع -م -ل ح -ت-ى Áك-ن وضس-ع اأ’ع-داد
اŸت -دف -ق -ة م -ن م -راك -ز وم-ع-اه-د ال-ت-ك-وي-ن ‘
اŸسسارات الÓزمة التي تقود إا ¤مواقع العمل،
بل وÁكن ترقية هذا التوجه ’سستقطاب اليد
ال -ع-ام-ل-ة ح-ال-ي-ا ‘ ب-عضس ال-نشس-اط-ات وت-ف-ت-ق-ر
لتكوين مؤوهل كما هو ا◊ال لسسواق ا◊افÓت
وال -ق -ابضس Úب -اع -ت -ب -اره -ا خ -دم -ة م -ه-ن-ي-ة ل-ه-ا
م -ع -ايÒه -ا ال -ت -ي ت -ك -تسسب ‘ م -ق-اع-د م-راك-ز
التكوين.
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إانشسغال قطاع التكوين والتعليم اŸهني Úاليوم ،هو ا◊ضسور
اŸباشسر ‘ التحو’ت التي يشسهدها اإ’قتصساد الوطني ،وهذا
بإاعداد اليد العاملة اŸؤوهلة القادرة على تقد Ëتلك اإ’ضسافة
النوعية التي طاŸا جرى البحث عنها.
ه -ذا ال -ت -وج -ه ا◊ا‹ م-ب-ن-ي ع-ل-ى رؤوي-ة اسس-تشس-راف-ي-ة ق-ائ-م-ة
بذاتها ،مدعومة بنظرة مسسؤوولة ،قصسد السسعي ا◊ثيث من أاجل
أان ي -ك -ون ال -ت -ك -وي -ن وال -ت -ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي-ان ‘ خ-دم-ة اŸن-ظ-وم-ة
اإ’قتصسادية بالشسكل اŸطلوب حقا ،ليكون فع Óرافدا من روافد
التحكم ‘ مسسار تعزيز القطاعات ا◊يوية لكل ما يلزم من
أادوات العمل ،وفق مقاييسس صسارمة ،من ناحية اŸردودية.
ه -ذا ا◊رصس م -ا ف -ت -ىء ي -زداد ت-وسس-ع-ا وت-رسس-خ-ا ل-دى ا÷ه-ات
اŸسسؤوولة ‘ القطاع ،وهذا بالذهاب إا ¤خيارات واقعية وملموسسة
‘ هذا اإ’طار ،كالرفع من تخصسصسات اŸدونة الوطنية للشسعب من
 20إا 30 ¤تخصسصسا ،وكذلك ا’حتفاظ بنسسبة  ٪80من خريجي
ال-ت-م-ه Úم-ن ق-ب-ل اŸؤوسسسس-ات ال-ت-ي اسس-ت-ق-ب-ل-ت-ه-م ‘ إاط-ار ال-ت-كوين
التطبيقي ،وهذه العينات من اŸؤوشسرات تؤوكد على أان التكوين
والتعليم اŸهني Úيعدان خزانا راقيا لليد العاملة النادرة ‘ مد
اإ’قتصساد الوطني Ãا يلزم من الكفاءات ا◊ائزة على اŸعارف
اŸشسروطة ‘ تخصسصسات معينة.
وه -ذه اأ’رضس -ي-ة اŸع-دة ب-إات-ق-ان ،أا’ وه-ي م-ق-ارب-ة ال-ت-ك-وي-ن
وا’قتصساد ،سسمحت بالتحلي باليقظة ‘ هذا اإ’طار ،ونعني
ب-ذلك اإ’طÓ-ع ال-دق-ي-ق ع-ل-ى اح-ت-ي-اج-ات اإ’ق-تصس-اد ا÷زائري،
وتزويده بكل طلباته اŸلحة ،أ’ن اأ’مر اليوم ’ يتعلق بسسوق
الشسغل فقط ،كون السسياق الراهن يحتم أان تكون هناك نقلة
تتجاوز أاي طرح ضسيق ،أ’ن القطاع اأصسبح جزءا من العناوين
اإ’قتصسادية الكÈى ‘ ا÷زائر ،مؤوخرا ” إاحصساء  100أالف
مÎبصس ‘ اخ -تصس -اصس إاع -ادة ت -أاه -ي -ل Œدي-د اŸب-ا Êوت-رم-ي-م
القدÁة منها.
هذا التحي Úللمهن والتكيف مع الواقع اŸسستجد د’لة على
أان القطاع ‘ تسساوق مع حركية الواقع اإ’قتصسادي ‘ منحه كل
ما يسستحقه ‘ ›ال ا◊رف التي يقتضسيها ‘ هذا اÛال،
Óن -ف -ت -اح ا◊ا‹ وك -ذلك اŸن -افسس-ة وا÷ودة ،ك-ل ه-ذه
ن -ظ -را ل  -إ
اŸواصسفات Œدها اليوم ‘ مراكز التكوين والتعليم اŸهنيÚ
ع Èكامل الو’يات.
و‡ا زاد ‘ فرضس هذا الطرح اŸنطقي ،هو مراعاة طبيعة
ال -ت -خصسصس -ات ان -ط Ó-ق-ا م-ن اأ’ق-ط-اب الصس-ن-اع-ي-ة ،ال-فÓ-ح-ي-ة،
واÿدم -ات -ي -ة اŸوج -ودة ‘ ك-ل و’ي-ة ،ل-ي-ك-ون ت-ك-وي-ن-ا م-ن أاج-ل
ال -ق -ط -اع ا’ق -تصس -ادي ال -ق -ائ -م ه -ن -اك .ب -إاع -ط-ائ-ه اأ’ول-وي-ة ‘
اإ’سستفادة من مهارات أابناء اŸنطقة ،وكذلك توظيفهم وتوفÒ
لهم مناصسب دائمة.
هذه السسياسسة اŸهنية اŸعتمدة ’ تتوجه فقط إا ¤التكفل
باŸوارد البشسرية فقط ،بل تضسع ‘ ا◊سسبان مدى قدرتها على
ول -وج اإ’ق -تصس -اد Ãف -ه -وم -ه ال -واسس -ع اŸوف -ر ل -لÌوة وال -ق -ي -م -ة
اŸضسافة.
لذلك ،فإان مقولة التكوين من أاجل التكوين قد ولت إا ¤اأ’بد،
و ⁄تعد لها مكانة ‘ هذه ا◊يوية ا÷ديدة ،بل إان هناك تصسورا
واضسحا Ÿا بعد تلقي كل هذه اŸعارف وفق خارطة ا’حتياجات
الوطنية ‘ شستى اÛا’ت الراهنة ،إاذا ما قيسس ذلك بالورشسات
اŸف-ت-وح-ة ومشس-اري-ع اإ’سس-ت-ث-م-ار وغÒه-ا ك-ل-ه-ا ت-ب-حث ع-ن اليد
العاملة اŸؤوهلة التي تضسمن لها النوعية ‘ العمل ،وبالرغم من
كل هذا ،فإان كل هذه الÈامج واıططات الوطنية التنموية ‘
حاجة ماسسة إا ¤كل هذا الكم الهائل من التكوين ،لذلك فإان
ا’سستفادة من حرفة يدوية تضسمن مسستقبل الشساب ،وسسيجد
منصسب عمله إان آاج Óأام عاج ،Óسسواء بالنشساط على مسستواه
اÿاصس ،أاو لدى جهات أاخرى.
ه -ذا ه-و ال-ي-وم ال-ه-دف م-ن ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي Úأاي
مواكبة سسÒورة اإ’قتصساد الوطني والتكيف مع كل مسستجداته
خاصسة ‘ الظروف اŸالية ا◊الية ،ليكون إا ¤جانب البدائل
اأ’خرى للبÎول.

تخصصصصان جديدان لذوي ا’حتياجات اÿاصصة
أاعلن وزير التكوين والتعليم اŸهنيﬁ ،Úمد مباركي ،أان قطاعه أاحصسى
خÓل الدورة الثانية من الدخول اŸهني اŸصسادف ليوم  25فيفري ا÷اري،
أاك Ìمن  290أالف منصسب تكوين جديد مع توسسيع العروضس ع Èكافة
’‰اط مع إادراج تخصسصس
اŸراكز وإادراج تخصسصسات جديدة Ãختلف ا أ
«الرقمنة» للحصسول على شسهادة تقني سسامي ‘ تنصسيب شسبكة ا’تصسا’ت
’ول مرة وكذا تخصسصس «مسستشسار هاتف لفائدة ذوي ا’حتياجات
السسلكية أ
اÿاصسة».
وأاوضسح الوزير خÓل اسستضسافته ‘ منتدى جريدة «الشسعب» أانه تنفيذا
’سسÎات -ي -ج -ي-ة ا◊ك-وم-ة اŸت-ع-ل-ق-ة بضس-رورة ت-ك-ي-ي-ف ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي م-ع
إ
احتياجات عا ⁄الشسغل وا’قتصساد ” بر›ة  370تخصسصس تغطي  22شسعبة
مهنية متوجة بشسهادة دولة و 80تخصسصسا أاخر ‘ التكوين التأاهيلي لفائدة
’لزامي ،كما وجهت عروضس
الشسباب الذين  ⁄يسستكملوا الطور الدراسسي ا إ
’ولوية لدى ا◊كومة على غرار الصسناعة ،الفÓحة
التكوين للفروع ذات ا أ
والسس -ي -اح -ة وا’تصس -ا’ت السس -ل -ك -ي -ة وال Ó-سس -ل-ك-ي-ة وال-رق-م-ن-ة وه-ذا ب-ه-دف
اŸسساهمة ‘ النمو ا’قتصسادي.

وذكر الوزير أان  100باŸائة من اÎŸبصس Úتخصسصس الفندقة والسسياحة
’ن اÎŸبصس يتلقى تكوينا خÓل فÎة
يتم توظيفهم دون طلب اÈÿة أ
الÎبصس ‘ مؤوسسسسة اقتصسادية.
وحسسب الوزير فقد ” فتح  20مؤوسسسسة تكوين جديدة وتوظيف 2000
مكون جديد لتغطية حاجيات اŸؤوسسسسات ا÷ديدة والتخصسصسات ا÷ديدة،
ك-م-ا سس-ي-ت-م ال-ع-م-ل خÓ-ل ه-ذه السس-ن-ة ع-ل-ى ا’ن-ت-ه-اء م-ن اŸدون-ة ال-وط-ن-ي-ة
’طار أانه ” إاعدادها على
والتخصسصسات حسسب الوزير الذي ذكر ‘ هذا ا إ
أاسساسس مدونة  2012وكذا الدراسسات التي أا‚زتها الوكالة الوطنية للشسغل
حول اإدماج خريجي القطاع.
وأاوضس- -ح اŸت -ح -دث أان -ه ” ت -خصس -يصس  51ف-رع-ا م-ن-ت-دب-ا ‘ اŸسس-ت-وى
اÿامسس ع Èكافة مراكز التكوين اŸهني ،مÈزا أانه ” إاعادة عدد كب Òمن
التخصسصسات عﬂ Èتلف الو’يات ‘ ظل ا’سستجابة ’حتياجات القطاع أاو
–سسبا لزيادة الطلب على مهن معينة تعرف اليد العاملة اŸؤوهلة التي
تسسمح بالنهوضس با’قتصساد البديل للمحروقات ،نتيجة ا’سستثمار اŸتزايد
على نشساط اقتصسادي مع.Ú

قطاع التكوين باŸدية يوفر  4056منصصب لدورة فيفري
سسخرت مديرية التكوين والتعليم اŸهن Úلو’ية اŸدية كل الوسسائل اŸادية
واŸع -ن -وي -ة إ’‚اح دورة دخ -ول ف -ي -ف -ري ا÷اري -ة ،ب-ع-د اف-ت-ت-اح ال-تسس-ج-يÓ-ت عÈ
مؤوسسسساتها التكوينية من 07جانفي إا ¤غاية  17من هذا الشسهر ،كما حددت أايام 18
إا 20 ¤من هذه الفÎة لعمليتي ا’نتقاء والتوجيه ،على أان تعلن نتائج ذلك يوم 22
فيفري القادم .فيما –صسي اÿريطة التكوينية بهذه الو’ية ( )12مركزا للتكوين
اŸهني والتمهﬂ Úصسصسة للتكوين من اŸسستويات من  1إا )04( ،4 ¤معاهد وطنية
متخصسصسة ‘ التكوين اŸهني تقوم بتكوين اŸسستوى اÿامسس ( )05شسهادة تقني
سسامي ،وملحقت )02( Úللتكوين اŸهني ،إا ¤جانب ( )10منشسآات تأاوي فروعا
منتدبة ‘ الوسسط الريفي ،وكذا معهد التكوين والتعليم اŸهنيﬂ Úتصس ‘ تكوين
اŸكون Úوالهندسسة البيداغوجية ،أاعلنت هذه اŸديرية حسسب بطـاقة تقنية تسسلمت
«الشس-عب» نسس-خ-ة م-ن-ه-ا ب-ت-اريخ  25ف-ي-ف-ري ك-م-وع-د ل-ل-دخول الرسسمي للمÎبصسÚ
واÎŸبصسات بطاقة تكوين بيداغوجية نظرية ‘ حدود  7150مقعد بيداغوجي

و 1910سسرير للنظام الداخلي فضس Óعن تسسخÒها لطاقم بشسري مكون ‘ حدود
 386أاسستاذ.
هذا وبينما سسيصسل إاجما‹ عروضس التكوين حد  9481مÎبصس ومÎبصسة ،بلغ
عدد اŸعني Úبالتمه Úحد  1385مÎبصس ومÎبصسة ،عÓوة  385فرصسة تكوين
للنسساء اŸاكثات ‘ البيت ،إا ¤جانب  1150تكوين إاقامي ،كما رصسدت هذه
اŸديرية للراغب ‘ Úولوج عا ⁄الشسغل تخصسصسات جديدة من بينها ،اسستغÓل
أان -ظ -م -ة ال-ت-زوي-د ب-اŸاء الشس-روب ،مسس-ت-وى  5ب-اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي اŸت-خصسصس بني
سس -ل -ي -م -ان ،تسس -ي ÒواسسÎج-اع ال-ن-ف-اي-ات «ن-فسس اŸسس-ت-وى» وك-ذا ت-خصسصس مشس-ت-ل-ة
اأ’شسجار باŸعهد الوطني اŸتخصسصس بقصسر البخاري ،فضس Óعن تشسغيل آا’ت
الطبع فليكسسو مسستوى  2لدى مركز التكوين اŸهني ببني سسليمان با÷هة الشسرقية
بالو’ية.

اŸدية /علي ملياÊ

»æWh

اأ’ربعاء  14فيفري  2018م
الموافق لـ  27جمادى اأ’ولى  1439هـ

 29صصنفا حيوأنيا مهددة با’نقرأضس ‘ أ÷زأئر

مصسالح الدرك الوطني بتمÔاسست تÈز خطورة الصسيد العشسوائي على البيئة
أب -رزت أل -ق -ي -ادة أ÷ه -وي -ة ل-ل-درك
أل -وط -ن -ي ب -ت -مÔأسصت،خ Ó-ل ف -ع -ال-ي-ات
ورشص- -ة ج- -ه- -وي- -ة نشص- -ط -ه -ا إأط -ارأت م -ن
م - -ؤوسصسص - -ة أل - -درك أل - -وط - -ن - -ي ،رف- -ق- -ة
ألفاعل Úمن ألشصركاء ‘ هذأ أÛال على
غ -رأر أل -غ -اب -ات ،ألسص -ي -اح-ة ،أ÷م-ارك،
ف-ي-درأل-ي-ة ألصص-ي-ادي-ن ،خ-ط-ورة ألصص-يد
أل- -عشص -وأئ -ي وأŸت -اج -رة غ Òألشص -رع -ي -ة
ب-ا◊ي-وأن-ات ألÈي-ة ع-ل-ى ألبيئة ،وعلى
’صص -ن -اف
ألÌوة أ◊ي- -وأن- -ي -ة خ -اصص -ة أ أ
’نقرأضس.
أŸهددة يا إ

سصجلت تعرضس أازيد من  21أالف صصنف حيوا Êللصصيد
العشصوائي ،باإ’ضصافة إا ¤تسصجيل  29صصنفا مهددا
با’نقراضس ‘ ا÷زائر‡ ،ا أاوجب التجند للحد من
هذه الظاهرة.
‘ سصياق متصصل ،اسصتعرضس الرائد عبد ا◊ميد
غيبوب من القيادة الوطنية للدرك الوطني الشصراقة،
أان وحدات الدرك الوطني ،خÓل السصنة اŸنصصرمة
و‘ إاط -ار ﬁارب -ت -ه -ا ال -ت -ج-اوزات اŸضص-رة ب-ال-ب-ي-ئ-ة،
سصجلت  1735قضصية متلعقة بالبيئة ” ،من خÓلها
توقيف  6604شصخصس متورط ،كما قامت فرق حماية
ال-ب-ي-ئ-ة ب-تنفيذ  6634خ-دم-ة ،و 1650دوري -ة ،و1227
حملة –سصيسصية ،باإ’ضصافة إا 669 ¤تدخل تقني ،كما
كانت مشصاركة ‘ اللجان القطاعية بـ  656مسصاهمة،
بناءا عليها ” رفع ﬂ 2432الفة.
أاضصاف غيبوبة عبد ا◊ميد ،أان هناك  07فرق

حملة تضصامنية للشصرطة لقيت أرتياح ألسصكان وألشصباب

توزيع أاغطية وبطانيات ومواد غذائية بالشسلف

شص -ك -لت أŸب -ادرة أل -تضص-ام-ن-ي-ة Ÿصص-ال-ح
ألشص - -رط - -ة رف - -ق - -ة م - -دي - -ري - -ة أل- -نشص- -اط
أ’ج -ت -م -اع -ي ب -و’ي -ة ألشص -ل -ف ‘ ت -وزي -ع
مسص- -اع- -دأت وت- -ق- -د Ëوج- -ب -ات غ -ذأئ -ي -ة
’شص -خ -اصس دون م -أاوى
سص -اخ -ن -ة ل -ف -ائ -دة أ أ
أرتياح ألسصكان وألشصباب ألذي رأفقوأ هذأ
ألنشصاط ألتضصامني بعاصصمة ألو’ية.

الشسلف /و.ي .اأعرايبي

العملية التي جابت شصوارع بلدية الشصلف جاءت ‘
وقت شص -ه -دت اŸن -ط -ق -ة ظ -روف -ا م -ن -اخ -ي -ة صص -ع-ب-ة
بعد ا’نخفاضس اÙسصوسس ‘ درجة ا◊رارة‡ ،ا
أاثر على يوميات هذه الفئة التي لقيت دعما من طرف
مصصالح الشصرطة ‘ تنقÓتها الليلية.
أاك -د ﬁاف-ظ الشص-رط-ة شص-ري-ف ع-ن-ق-ود أان ال-ع-م-ل
اÒÿي صص -ار ال -نشص -اط ا÷واري الشص -رط -ي ت -ط-ب-ي-ق-ا
لتعليمات اللواء اŸدير العام هامل للوقوف مع هذه
الشصريحة ‘ الظروف الصصعبة شصأانها شصأان التدخÓت
اŸتعددة على كل اŸسصتويات يقول ذات الضصابط.

م- -ن ج -انب آاخ -ر تسص -ت -ك -م -ل اŸدي -ري -ة ال -و’ئ -ي -ة
للنشصاط ا’جتماعي رفقة مصصالح الشصرطة عملية
توزيع البطانيات واأ’غطية وتقد Ëوجبات غذائية
سص- -اخ- -ن- -ة ل -ه -ؤو’ء اÙروم Úال -ذي -ن خصصصصت ل -ه -م
اŸديرية مركزين ’سصتقبالهم غ Òأان البعضس يريد
التحرك بعيدا عن اŸراكز اıصصصصة لهم ،اأ’مر
ال -ذي ي -ج -ع-ل مصص-ال-ح اŸدي-ري-ة –Îم ح-ري-ة ه-ؤو’ء
الذين خضصعوا لعمليات الكشصف الطبي وتقد Ëبعضس
اأ’دوي-ة اÿاصص-ة ب-ال-زك-ام وال-وق-اي-ة الصص-ح-ي-ة ع-م-وما
ي-ق-ول اŸشص-رف-ون ع-ل-ى ه-ذه اŸب-ادرة ال-ت-ي راف-ق-ت-ه-ا
اإ’ذاعة ا÷هوية رفقة الشصباب وسصكان اŸنطقة الذين
اسص- -ت- -حسص -ن -وا ت -دخ -ل الشص -رط -ة وم -دي -ري -ة ال -نشص -اط
اإ’جتماعي التي كانت قد انطلقت ‘ هذه العملية
م- - -ن- - -ذ شص- - -ه- - -ر أاك - -ت - -وب - -ر حسصب اŸدي - -ر ال - -و’ئ - -ي
للنشصاط اإ’جتماعي بالشصلف.
هذا وعلمنا من ذات اŸسصؤوول أان اŸركز الثالث
اŸتمثل ‘ دار العجزة هي اأ’خرى قد فتحت أابوابها
’سص -ت -ق-ب-ال ه-ؤو’ء ‘ م-ث-ل ه-ذه ال-ظ-روف اŸن-اخ-ي-ة
القاسصية جدا حسصب اŸدير الو’ئي.

–ت شصعار””تعاضصد أ÷هود لتحصصيل ناجح””

انطÓق العملية التجريبية للخدمة اŸنسسقة بÚ
كناسس وكاسسنوسس ببومرداسس
أن -ط -ل -قت أمسس ،ب -و’ي-ة ب-وم-ردأسس
أل -ت -ج -رب -ة أŸي -دأن-ي-ة ل-ع-م-ل-ي-ة أÿدم-ة
أŸنسص - -ق - -ة أŸشصÎك- -ة ‘ ›ال أŸرأق- -ب- -ة
و–صصيل أ’شصÎأكات ألتي أطلقها كل
م- -ن ألصص- -ن -دوق أل -وط -ن -ي ل -ل -ت -أام -ي -ن -ات
’جرأء””كناسس””
أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ع-م-ال أ أ
وألصص - - -ن- - -دوق أل- - -وط- - -ن- - -ي ل- - -لضص- - -م- - -ان
’ج-رأء””ك-اسص-ن-وسس””
أ’ج -ت-م-اع-ي ل-غ Òأ أ
ق -ب-ل ي-وم Úوه-ذأ –ت شص-ع-ار ””ت-ع-اضص-د
أ÷ه-ود ل-ت-حصص-ي-ل ن-اج-ح”” ومكافحة كل
أشصكال ألتحايل من قبل أرباب ألعمل..

بومرداسس..ز /كمال
كشصفت مديرة كاسصنوسس وكالة بومرداسس غنية
زاي -دة ‘ اتصص -ال م -ع الشص -عب““ع -ن شص -روع مصص-ال-ح
الرقابة لك Óالصصندوق ‘ Úتنظيم حملة –سصيسصية
إاعÓمية وعملية Œريب ميدانية للخدمة اŸنسصقة
وذلك تتويجا لÓتفاق اÈŸم الهيئت Úواإ’طÓق
ال- -رسص- -م- -ي ل -ل -مشص -روع ي -وم  11ف -ي -ف-ري ا÷اري
بالعاصصمة من قبل مدير كاسصنوسس عاشصق يوسصف
شصوقي ومدير كناسس تيجا Êحسصان هدام ،حيث
قام أامسس ،أاعوان الرقابة Ãهمة مشصÎكة لتجسصيد
اÿدم- -ة ا÷دي- -دة ‘ اŸي- -دان وت -نسص -ي -ق ال -ع -م -ل
واÛهودات قبل القيام بعملية تقييم أاو‹ للعملية
ونتائجها..
أاك -دت م -دي -رة ك-اسص-ن-وسس““أان اÿدم-ة ا÷دي-دة
سص -ت -ج-ع-ل م-ن مصص-ل-ح-ة اŸراق-ب-ة ل-ل-وك-ال-ت Úه-ي-ئ-ة
واح -دة ‘ ›ال ال -رق -اب -ة Ãع -ن -ى وج -ود م -راقب
الضصمان ا’جتماعي موحد الذي سصيكلف Ãتابعة

اŸسصتخدم Úوأارباب العمل ‘ اŸيدان ومتابعة
ع-م-ل-ي-ة ال-ت-حصص-ي-ل السص-ن-وي-ة ل-ل-زب-ائ-ن واŸن-تسصب،Ú
وأايضص -ا ت -ب -ادل اŸع -ل -وم -ات واŸع -ط-ي-ات م-ن ق-ب-ل
مراقبي الوكالت Úالذين سصتصصبح لهم ‘ إاطار هذه
اÿدمة مهام مشصÎكة ‘ ›ال الرقابة ومتابعة
اŸسص -ت -خ -دم Úوأارب-اب ال-ع-م-ل اıال-ف Úل-ق-ان-ون
العمل اŸتعلق بعدم التصصريح بالنشصاط وبالعمال
اأ’جراء أاو التصصريح ا÷زئي ،وكذا عملية التحصصيل
وتنسصيق العمل ‘ اŸيدان.
يذكر أان مشصروع““اÿدمة اŸنسصقة““ التي أاطلقها
صصندوقا كناسس وكاسصنوسس مؤوخرا جاءت لتفعيل
عملية –صصيل ا’شصÎاكات ‘ اŸيدان واسصÎجاع
مÓ- -ي ÒاŸسص- -ت- -ح -ق -ات وال -دي -ون اŸت -أاخ -رة ل -دى
اŸنتسصب Úخاصصة أارباب اŸؤوسصسصات ا’قتصصادية
واإ’دارات وه -ذا ب -ه -دف ضص -م-ان دÁوم-ة ال-نشص-اط
ومواجهة العجز اÙتمل ‘ حالة التقاعسس ‘
ع-م-ل-ي-ة ال-ت-حصص-ي-ل Ÿواج-ه-ة ال-ن-فقات ا’جتماعية
اŸتزايدة ‘ ›ال التأام ،Úوهي التحديات التي
أادرك- -ه- -ا مسص- -ؤوول- -و ال- -وك- -ال- -ت Úضص- -م -ن اıط -ط
ا’سصÎاتيجي للفÎة من  2017إا ،2019 ¤من خÓل
الÎكيز على أاهمية اŸراقبة والتحصصيل ‘ إاطار
مكافحة العمل غ Òالرسصمي والتهرب شصبه ا÷بائي
وهذا بتعزيز العمل اŸشصÎك بناء على اأ’حكام
ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة واŸرسص-وم ال-ت-نفيذي رقم 138 / 17
ا- - - -Ÿؤورخ ‘  11أاف -ري-ل  2017اŸع-دل واŸت-م-م
للمرسصوم رقم 130 / 05اŸؤورخ ‘  24أافريل سصنة
 2005اÙدد لشصروط ‡ارسصة أاعوان اŸراقبة
ل-لضص-م-ان ا’ج-ت-م-اع-ي وك-ي-ف-ي-ة اع-ت-مادهم ،كما أان
ال -ع -م -ل -ي-ة اŸشصÎك-ة م-ن اŸن-ت-ظ-ر أان يسص-ه-ر ع-ل-ى
إا‚احها أازيد من  900عون مراقبة معتمد وﬁلف
يدعمهم أاعوان مÎبصص.Ú

مسصتحدثة ◊ماية البيئة ،منها  03خÓيا تقنية تقوم
ب -ال -دع -م ال -ت-ق-ن-ي ◊م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة ،وم-ن اŸن-ت-ظ-ر أان
تتواصصل الورشصة يوم غد ،أاين يتم عرضس صصور خاصصة
ب -اأ’صص-ن-اف ا◊ي-وان-ي-ة اÙم-ي-ة واÿروج ب-ت-وصص-ي-ات
تسصاهم ‘ مواجهة هذه الظاهرة.

–ت شصعار””عدم أسصتعمال ألشصريط
أ’سصتعجا‹ يعني إأنقاذ حياة””

الدرك الوطني بسسكيكدة
يطلق حملة –سسيسسية

شصرعت قيادة الدرك الوطني ‘ تطبيق برنامج
حملة –سصيسصية وطنية ،ابتداء من يوم أامسس ‘ ،إاطار
ا◊د م- -ن ح -وادث اŸرور وظ -اه -رة اأ’م -ن م -روري،
ت -زام -ن -ا م -ع ا’ضص -ط -راب -ات ا÷وي -ة ال -ت -ي تشص-ه-ده-ا
ﬂت -ل-ف م-ن-اط-ق ال-وط-ن ،تسص-ت-ه-دف م-ن-ع اسص-ت-ع-م-ال
شصريط التوقف ا’سصتعجا‹ دون ضصرورة حتمية من
ط -رف مسص -ت-ع-م-ل-ي ال-ط-ري-ق ،وذلك حسصب ال-نصص-وصس
القانونية.
جاءت هذه ا◊ملة بشصعار ““عدم اسصتعمال الشصريط
ا’سصتعجا‹ يعني إانقاذ حياة ““ الهدف منها حسصبما
أاشص -ارت خ -ل -ي -ة اإ’ع Ó-م وا’تصص -ال ب -ق -ي-ادة اÛم-وع-ة
اإ’قليمية للدرك الوطني بسصكيكدة ،هو السصماح Ÿصصالح
ا’سصتعجا’ت بالتدخل ‘ الوقت اŸناسصب عند أاي طلب
وكذا السصماح للمصصالح اأ’خرى اŸرخصس لها ،بالقيام
Ãهامها على أاحسصن وجه““.

سسكيكدة :خالد .ع

””أإ’ذأعة وألرياضصة”” شصعار ألتظاهرأت

ا’حتفال الرسسمي باليوم
العاŸي لإÓذاعة بالبويرة
اح- -تضص- -نت أامسس ،و’ي- -ة ال- -ب- -وي- -رة ا’ح -ت -ف -ا’ت
Óذاعة –ت إاشصراف وا‹
الرسصمية باليوم العاŸي ل إ
Óذاعة الوطنية ،وباŸناسصبة
الو’ية واŸدير العام ل إ
” وضص -ع ’ف -ت -ة ج -دي-دة ك-ت-بت ب-ال-ل-غ-ت Úال-وط-ن-ي-تÚ
العربية واأ’مازيغية دشصنت من طرف ليما Êمصصطفى
وا‹ الو’ية بحضصور السصلطات اÙلية وسصعد طرا‘
مدير اأ’خبار باإ’ذاعة الوطنية ‡ث Óللمدير العام
Óذاعة.
لإ
امتدت ا’حتفا’ت على مدار ثÓثة أايام عرفت
نشص -اط -ا م -ك-ث-ف-اÃ ،ا أان شص-ع-ار اأ’· اŸت-ح-دة ل-ه-ذه
السصنة كان اإ’ذاعة والرياضصة نظمت دورة رياضصية ‘
كرة القدم شصارك فيها عدة فرق من بينها فريق
اŸع -ل-ق Úال-ري-اضص-ي Úف-ري-ق ال-درك ال-وط-ن-ي ،ف-ري-ق
ا◊ماية الوطنية ،فريق اإ’ذاعة ا÷هورية بالبويرة
وفريق إاطارات الو’ية وعادت اŸرتبة اأ’و‹ لفريق
ا◊ماية الوطنية.
و‘ ن-فسس السص-ي-اق ن-ظ-مت ب-اŸك-ت-ب-ة ال-ع-م-وم-ية
للمطالعة سصعيدان رابح ندوة إاعÓمية حول اإ’ذاعة
والرياضصة نشصطها عدد من الصصحافي ÚواÈÿاء ‘
ال- -ري -اضص -ة م -ن ب -ي -ن -ه -م دريسس ح -واسس مسص -تشص -ار ‘
ال-ري-اضص-ة وم-دي-ر ال-ف-رق ال-وط-ن-ي-ة ل-لمصصارعة والذي
تطرق إا‹ دور خلية اإ’عÓم وا’تصصال لتنوير الرأاي
العام.
بدوره –دث عزيز ◊ضص Òرئيسس قسصم الرياضصة
سصابقا بالقناة الثانية عن التغطية اإ’عÓمية اإ’ذاعية
Óحداث الرياضصية الكÈى.أاما سصعد طرا‘ تدخل
لأ
حول موضصوع التعليق على اŸباريات الرياضصية ‘
اإ’ذاعة ،أاما الدكتور خÒي جمال أاسصتاذ بجامعة
ال -ب -وي -رة ف -أاشص -ار ‘ ت -دخ -ل -ه إا ¤ت -ك -وي -ن الصص-ح-ف-ي
الرياضصي اإ’ذاعي.
و‘ نفسس السصياق نظمت إاذاعة البويرة ا÷هوية
أاب -واب -ا م -ف -ت -وح -ة ع-ل-ى اإ’ذاع-ة ،ح-يث أاوضص-ح خ-ال-د
ت -اكشص -وط م -دي -ر اإ’ذاع -ة أان ه -ذه اأ’ب -واب سص-م-حت
ل -ل -م -واط -ن Úا’ط Ó-ع ع -ل -ى ال -ع -م-ل اإ’ذاع-ي وال-بث
اŸب-اشص-ر ك-م-ا ن-ظ-مت ع-رضس ل-ل-وسص-ائ-ل ال-ت-ق-نية التي
يسصتعملها عمال اإ’ذاعة أاثناء تأادية مهامهم..

البويرة  :ع .نايت رمضسان
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جلسصات ألتحكيم ıططات ألتنمية بسصطيف

دائرة ع ÚوŸان –تضسن إاجتماعا ضسsم بلديات جنوب الو’ية

أح - - -تضص - - -ن- - -ا ،أمسس ،دأئ- - -رة ع ÚوŸان،
جنوب و’ية سصطيف ،أجتماعا لدرأسصة
أıط -ط -ات أل -ت -ن -م -وي -ة ل -ب-ل-دي-ات أ÷ه-ة
’مر ببلديات
أ÷نوبية للو’ية ،ويتعلق أ أ
كل من ع Úأرنات وع Úعباسصة ومزلوق
وع Úأ◊ج - -ر وع Úأزأل وب - -ئ - -ر ح - -دأدة
وصص - -ال - -ح ب - -اي وأو’د ت- -ب- -ان وأل- -رصص- -ف- -ة
وب - -وط - -الب وأ◊ام - -ة وع ÚوŸان وقصص - -ر
’بطال وقÓل وأو’د سصي أحمد.
أ أ

سسطيف :نورالدين بوطغان

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
الورشصة ا÷هوية التي تتواصصل أاشصغالها على مدى
ي-وم ،Úل-دى اف-ت-ت-اح ف-ع-ال-ي-ات-ه-ا أاك-د ال-ق-ائ-د ا÷ه-وي
للدرك الوطني بتمÔاسصت ،العقيد رملي عبد الكر،Ë
ع -ل -ى ضص -رورة ال -ت-ع-ري-ف ب-دور ﬂت-ل-ف ال-ف-اع-ل‘ Ú
مكافحة الصصيد العشصوائي واŸتاجرة غ Òالشصرعية
با◊يوانات الÈية ،وكذا إابراز مهام الدرك الوطني
بإاعتباره من أاهم ا◊لقات ضصمن سصلسصلة ا◊ماية ،ما
ج-ع-ل-ه-ا ت-وف-ر ك-ل ال-وسص-ائ-ل ل-ل-ح-د م-ن ال-ت-جاوزات ‘
›ال البيئة ‘ ،إاطار القوان Úواأ’نظمة اŸعمول بها،
وكذا التعريف بالسصلوك اإ’جرامي وتأاثÒه على الÌوة
ا◊ي -وان -ي -ة خ -اصص -ة اأ’صص -ن -اف ا◊ي -وان -ي -ة اÙم-ي-ة
اŸهددة ياإ’نقراضس مع مسصاهمة كل الفاعل ‘ Úهذه
الورشصة واÿروج بتوصصيات عملية تسصاهم ‘ مكافحة
هذه الظاهرة وتسصاهم ‘ حماية الÌوة ا◊يوانية.
من جهتها كشصفت اŸديرة الفرعية ◊ماية الÌوة
ا◊يوانية باŸديرية العامة للغابات ،الدكتورة بوسصكÚ
وحيدة ،خÓل مداخلتها أان الصصيد العشصوائي يأاتي ‘
اŸرتبة الثالثة عاŸيا من حيث اÿطورة بعد Œارة
اıدرات واأ’سص -ل -ح -ة ،ح-يث أاضص-افت اŸت-ح-دث-ة ‘
هذا الصصدد ،أان ا÷زائر وخÓل السصنة اŸنصصرمة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ج -رى ا’ج -ت -م -اع ب -رئ -اسص -ة ا’م Úال -ع -ام ل-ل-و’ي-ة
الوناسس بوزقزة ،وبحضصور رؤوسصاء الدوائر والبلديات
وإاطارات اإ’دارة اÙلية ،وخصصصس لدراسصة اŸشصاريع
التنموية اŸسصجلة ‘ ﬂتلف القطاعات ،والعراقيل
التي تصصادفها ‘ اŸيدان ،خاصصة بعد رفع التجميد
عن بعضس اŸشصاريع من طرف ا◊كومة.
و” ب -اŸن -اسص -ب -ة حث اŸسص -ؤوول ÚاÙل -ي Úع-ل-ى
ضصرورة ا‚از اŸشصاريع اŸسصجلة ،خاصصة وانه “ت
مÓحظة العديد منها مسصجل منذ سصنة  2012و ⁄يتم
ا‚ازه ،ح -يث ت -ق -تضص -ي ال -ت -ع -ل -ي -م -ات إان -ه-اءه-ا ق-ب-ل
اÿوضس ‘ ،عمليات جديدة ،وقد تباينت نسصب ا‚از
العمليات من بلدية ا ¤أاخرى.
Óشصارة بإاشصراف من وا‹ و’ية سصطيف ،ناصصر
لإ

م -عسص -ك -ري ،شص -رعت ،م -ن -ذ اسص-ب-وع÷ ،ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م
ال-و’ئ-ي-ة ‘ ع-ق-د ج-لسص-ات ال-ت-ح-ك-ي-م ل-ل-م-خ-ط-طات
البلدية للتنمية  ،2018وهذا وفق برنامج مسصطر
يشص- -م -ل ج -م -ي -ع ال -ب -ل -دي -ات وب -رئ -اسص -ة اأ’م Úال -ع -ام
للو’ية،الوناسس بوزقزة ،مرفوقا بعدد من اŸديرين
ال - -ت - -ن - -ف - -ي - -ذي Úم - -ن ب - -ي- -ن- -ه- -م م- -دي- -ري- -ة ال›Èة
ومتابعة اŸيزانية ،مديرية الري ،مديرية ا÷زائرية
للمياه ،مديرية اأ’شصغال العمومية ،مديرية الصصحة.
تهدف هذه ا÷لسصات إا ¤ا’طÓع أاك Ìوبعمق
على ا’قÎاحات التي “ت مسصبقا من طرف رؤوسصاء
البلديات ،وÃشصاركة اŸواطن ÚواÛتمع اŸد‘ Ê
إاطار مفهوم الدÁقراطية التشصاركية وهذا لتحديد
الÈامج مع إاعطاء اأ’ولوية لتسصجيل اŸشصاريع التي
ل-ه-ا صص-ل-ة م-ب-اشص-رة ب-ا◊ي-اة ال-ي-وم-ي-ة ل-ل-م-واط-ن ،م-ث-ل
التزويد باŸياه الصصا◊ة للشصرب ،التطه ،Òالتهيئة
ا◊ضصرية ،تعبيد الطرقات ،و فتح اŸسصالك ،إاضصافة
إا ¤اŸرافق الضصرورية وا◊يوية.
وجاء تنظيم هذه ا÷لسصات تطبيقا لتعليمات
وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية
اŸتعلقة بكيفية إاعداد اıططات البلدية للتنمية ،و
ال- -ت- -ي ت- -ه- -دف ب- -ال -درج -ة اأ’و ¤إا– ¤سص Úاإ’ط -ار
اŸع- -يشص- -ي ل- -ل- -م- -واط- -ن ،وبضص- -رورة تسص- -ج- -ي- -ل ه- -ذه
اıططات وفق اأ’ولويات ،وبالتشصاور مع اŸواطنÚ
وﬂتلف هيئات اÛتمع اŸد Êعلى مسصتوى كل
بلدية ،وبعد ان “ت عملية إاعداد ﬂططات كل
بلدية ،و–ديد احتياجاته.

شصرح إأجرأءأت ألعمل وتوحيدها

يومان إاعÓميان Ÿراقبي أاصسحاب العمل بسسطيف
نظمت ألوكالة ألو’ئية للصصندوق ألوطني
’ج-رأء
ل -ل -ت -أام -ي -ن -ات أ’ج -ت -م-اع-ي-ة ل-ل-ع-م-ال أ إ
كناصس ،أمسس وأول أمسس ،على مسصتوى مقرها
Ãدي -ن -ة سص -ط -ي -ف ،ي -وم Úإأع Ó-م-ي Úخصصصص-ا
Ÿرأق -ب -ي أصص -ح -اب أل-ع-م-ل أŸسص-ت-خ-دم ،Úوه-ذأ
ب -ط -لب م -ن أل -ك-ن-اسس وك-ذأ ألصص-ن-دوق أل-وط-ن-ي
’جرأء كاسصنوسس.
للضصمان أ’جتماعي لغ Òأ أ
ويهدف اليومان اإ’عÓميان ،حسصب مصصدر من
الصصندوق اŸنظم لهما ،إا ¤شصرح إاجراءات العمل
وت -وح -ي -ده -ا ،فضص Ó-ع-ن ت-ب-ادل اÈÿات ب Úإادارت-ي
الصص- -ن -دوق ‘ ،Úإاط -ار ت -دع -ي -م نشص -اط -ات ال -رق -اب -ة
واŸسصاعدة اإ’دارية اŸتبادلة بينهما.
و ” التطرق خÓل اليوم Úاإ’عÓمي Úاللذين ”
ت -نشص -ي -ط -ه -م -ا م -ن ط -رف ن -واب م -دي -ري -ات اŸال -ي -ة

وال- - -ت- - -حصص - -ي - -ل ،وك - -ذا اإ’ع Ó- -م اآ’‹ م - -ن إادارت - -ي
الصصندوق Úإا ¤بعضس اŸواضصيع اÿاصصة باŸراقبة،
و’سصيما صصÓحيات أاعوان الرقابة وإاجراءاتها ،وكذا
تبادل وثائق العمل ،وتوضصيح كيفية العمل باللوحات
ا’لكÎونية ‘ اŸيدان.
فيما ” تخصصيصس اليوم الثا Êلتنظيم ورشصات
تطبيقية “كن ك Óمن فئتي أاعوان الرقابة التابعÚ
للصصندوق Úمن معرفة تفاصصيل العمل ‘ اŸيدان لكل
ف -ئ -ة ،سص -واء م -راقب أاصص -ح -اب ال -ع -م -ل ف -ي-م-ا ي-خصس
تصص -ري -ح -ات -ه-م ب-نشص-اط-ات-ه-م ل-دى مصص-ال-ح صص-ن-دوق-ي
الضصمان ا’جتماعي ،كما تقرر تنظيم فرق ﬂتلطة
تتضصمن أاعوان من الصصندوق Úللخروج ا ¤اŸيدان
سصويا كل ‘ ›ال تدخله واختصصاصصه.

سسطيف :نورالدين بوطغان

...وتوقيف مروج ﬂدرات Ãدينة ا◊ناية

“كنت عناصصر أمن دأئرة أ◊ناية بتلمسصان
م -ن ت -وق -ي -ف أح -د م -روج -ي أıدرأت وح -ج-ز
ك -م -ي -ة م-ع-تÈة م-ن أıدرأت ب-ح-وزت-ه ق-درت
ب 8.80غرأم من ألكيف أŸعالج.
ال-ع-م-ل-ي-ة ج-اءت ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة ورود م-ع-ل-ومات إا¤
مصص- -ال- -ح أام- -ن دائ- -رة ا◊ن- -اي- -ة ح- -ول نشص- -اط م -روج
ل-ل-م-خ-درات ‘ ال-عشص-ري-ن-ات م-ن ال-ع-م-ر ” ،ت-وق-ي-ف-ه

ويتعلق ا’مر باŸدعو ““د أا«  21سصنة وبعد عملية
التلمسس ا÷سصدي ع Ìبداخل جيب سصرواله الرياضصي
على كمية من الكيف اŸعالج على شصكل قطع صصغÒة
مهيأاة للÎويج يقدر وزنها بـ 8.80غرام حيث ’يزال
التحقيق جاريا معه حول مصصدرؤو اıدرات قبل
احالته على العداله Ãحكمة الرمشصي

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

’سصر تشصتكى غÓء أŸعيشصة وعدم كفاية ألروأتب
أ أ

شسركة توزيع الكهرباء تطلق حملة لقطع التموين
عن الزبائن اŸعسسرين

دعت م-دي-ري-ة ت-وزي-ع أل-ك-هرباء وألغاز
لو’ية خنشصلة ،ع Èبيان إأعÓمي ،أمسس،
زبائنها ألعادي Úإأ ¤ضصرورة ألتقدم أمام
وكا’تها لتسصديد ما عليهم من ديون Œاه
’سص -ب -وع
ألشص -رك -ة م -ع -ل -ن -ة أن -ه -ا شص -رعت أ أ
أ÷اري ‘ عملية قطع ألتموين بالكهرباء
على كل زبون  ⁄يسصدد دينه ع Èكافة
بلديات ألو’ية.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي
أاوضصح بيان الشصركة ،أان مسصتحقاتها لدى الزبائن
Œاوزت  800مليون دينار Ãا فيها زبائن اŸؤوسصسصات
ذات ال- -ط- -اب -ع اإ’داري آاو ا’ق -تصص -ادي وه -و م -ا دف -ع
Ãصصالح اŸديرية لدق ناقوسس اÿطر وإاعÓن برنامج
قطع الطاقة لتحصصيل مسصتحقاتها بعد اسصتيفاء كل
ال-ط-رق ال-ودي-ة ل-ت-حصص-ي-ل-ه-ا وع-ل-ى ال-رغ-م م-ن ت-قدË
تسصهيÓت لتسصوية فوات Òالزبائن اŸتأاخرة إا’ أان ذلك

 ⁄يحقق نتيجة.
ونوه البيان ،أان مديرية توزيع الكهرباء والغاز لها
ا◊ق وفقا للقانون بقطع التموين بالطاقة عن كل
زبون  ⁄يسصدد الفاتورة بعد  15يوما من اسصتÓمها،
على عكسس ما هو معتقد وشصائع لدى الزبائن بان
عملية القطع تأاتي بعد اسصتÓم الفاتورة الثانية.
يشصتكي منذ نهاية السصنة اŸاضصية اŸواطنون ذو و
الدخل الشصهري أاي ا’أجراء ‘ ﬂتلف وظائفهم
بعدم كفاية الرواتب لتسصديد اŸصصاريف اŸعيشصية
اليومية والشصهرية ،ما ادخل نسصبة معتÈة من هؤو’ء ‘
دوامة ا’قÎاضس والبحث عن سصبل أاخرى لتغطية
اŸصصاريف الضصرورية ’أسصرهم ع Èتنوعها ’سصيما
وال -زي -ادات اÙسص -وسص -ة ‘ أاسص -ع-ار اŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة
وإايجار البيوت ومصصاريف الدراسصة وغÒها.
وأادى ذلك إا ¤تأاخر العديد من هؤو’ء عن تسصديد
فوات Òالكهرباء والغاز خاصصة منها اÿاصصة بالثÓثي
اأ’خ Òمن السصنة اŸاضصية ’رتفاعها النا œعن زيادة
اسصتهÓك الغاز ‘ هذا الفصصل.

أأ’ربعاء  14فيفري  2018م
ألموأفق لـ  27جمادى أأ’ولى  1439هـ
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سسكان دائرة السسانية يشستكون أازمة سسكن ورئيسسها يرد:

اŸشساريع ال ّسسكنية ليسست حكرا على ال ّصسيغة ا’جتماعية
والتوسسع الفوضسوي مسسؤوولية جماعية
ج ّ-دد ط -ال -ب -و السس -ك-ن ال-ت-اب-ع-ون
ل-دائ-رة السس-ان-ي-ة بوهران مطالبهم
بضس -رورة ت -رح -ي -ل -ه -م إا ¤سس -ك -ن-ات
لجال ،متسسائلÚ
لئقة ‘ أاقرب ا آ
ع - - -ن سس - - -بب ال - - -ت - - -أاخ- - -ر ال- - -ك- - -بÒ
‘ ت -وزي -ع السس-ك-ن-ات الج-ت-م-اع-ي-ة
وقّلة اŸشساريع اŸنجزة أاو التي هي
ل‚از أاو ح- -ت- -ى اŸشس- -اري- -ع
ق - -ي- -د ا إ
اŸقÎحة.

وهران :براهمية مسسعودة
أشض- -ت- -ك- -ى أل- -ك -ث Òم -ن -ه -م م -ع -ان -ات -ه -م
م- -ع أرت- -ف- -اع أسض- -ع -ار أل -ك -رأء وت -ك -ال -ي -ف
أŸعيشضة’ ،سضيما وأنّ مشضكل ألسضكن بهذه
ألدأئرة يعرف تأازما ،نظرأ ’رتفاع عدد
أل -ط-ل-ب-ات ع-ل-ى ألسض-ك-ن أ’ج-ت-م-اع-ي ،م-ع
أتسض -اع أ◊ظÒة أل-ف-وضض-وي-ة ع Èب-ل-دي-ات
ألدأئرة ألثÓث ألكرمة ،ألسضانية وسضيدي
ألشضحمي ،هذه أأ’خÒة ألتي  ⁄تسضتفد من
أي -ة مشض -اري -ع سض -ك -ن -ي -ة أج -ت-م-اع-ي-ة ع-ل-ى
مسضتوى ترأبها.

اإ’عÓن عن القائمة اإ’سسمية اŸسستفيدة من
 165سسكن اجتماعي ببلدية الكرمة قريبا

أل- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة أÿاصض- -ة ب -ت -وق -ي -ف أŸؤوسضسض -ة
أŸنجزة.

...حصسة جديدة بـ 320
سسكن ““ ““LPAلفائدة سسكان الدائرة

وع -ن ج -دي -د ب -رن -ام -ج ألسض -ك-ن ألÎق-وي
أŸدع - -م  ‘ LPAصض -ي-غ-ت-ه أ÷دي-دة ،أّك-د
مصضدرنا أن و’ية وهرأن أسضتفادت ‘ هذأ
أإ’طار من  2000وحدة ،توّزعت على ﬂتلف
ألدوأئر حسضب أأ’وعية ألعقارية ،فيما بلغت
ح ّصض -ة دأئ -رة ألسض -ان-ي-ة  320وح- -دة ،وق -د ”
أختيار أرضضية أإ’‚از ببلدية ألكرمة ،وفقما
أشض Òإأليه.
أع -ت Èب -وح -ي -ط أّن ““أك Èخ -ط -أا ي -ق -ع ف-ي-ه
أŸسض - -ؤوول Úه - -و ألÎك - -ي- -ز ع- -ل- -ى ألصض- -ي- -غ- -ة
أ’ج -ت -م-اع-ي-ة ع-ل-ى حسض-اب أأ’ن-وأع أأ’خ-رى““،
م -ؤوّك -دأ ع -ل -ى أه -م -ي -ة أل -ت-ن-وي-ع ‘ أŸشض-اري-ع
ألسض - -ك - -ن - -ي- -ة م- -ع م- -رأع- -اة ك- -اف- -ة ألشض- -رأئ- -ح
أإ’جتماعية ،مشضÒأ على سضبيل أŸثال إأ ¤أّن
دأئرة ألسضانية ببلدياتها ألثÓثة أسضتفادت من
 350وحدة فقط ‘ إأطار ألÈنامج ألسضابق
أÿاصس بالسضكن ألÎقوي أŸدعم ،وألتي ”
ت -وزي -ع-ه-ا ‘ سض-ن-ة 2015ع -ل -ى مسض -ت-وى ح-ي
ألصض -ب -اح ب -ب -ل -دي -ة سض -ي -دي ألشض -ح -م -ي ،ف -ي-م-ا
أسض -ت -ف -ادت أل-دأئ-رة م-ن  4100وح-دة سض-ك-نية
بصض- -ي- -غ -ة ألÎق -وي أل -ع -م -وم -ي ،وذلك Ãوق -ع
ريجنسضي بسضيدي ألشضحمي ،أين تÎأوح نسضبة
أأ’شضغال أإ’جمالية ب 80 Úو 100باŸائة.
كما أسضتقبلت منطقة ع Úألبيضضاء ألتابعة
ل- -ب -ل -دي -ة ألسض -ان -ي -ة أك Èع -دد م -ن أل -وح -دأت
أŸسضجلة ‘ إأطار سضكن ألبيع باإ’يجار ““عدل““،
وذلك Ãجموع  13500وحدة ،من أصضل 28000
سضكن أسضتفادت منه ألو’ية ،فيما ” إأ‚از
أل- -ب- -اق- -ي ع- -ل- -ى مسض- -ت- -وى ب -ل -دي -ة مسض -رغ،Ú
و«أŸشض -اري -ع أŸسض -ج -ل -ة ف -وق ت -رأب أل-ب-ل-دي-ة
ليسضت بالضضرورة تابع للبلدية كونها تدخل ‘
إأطار أıطط ألو’ئي لبناء ألسضكنات أŸوّزع
على مسضتوى ﬂتلف ترأب ألو’ية““ يضضيف
بوحيط ،مسضتد’ ‘ هذأ ألصضدد بإا‚از 1000
وح -دة سض -ك -ن -ي-ة ت-اب-ع-ة ل-ب-ل-دي-ة ألسض-ان-ي-ة ع-ل-ى
مسضتوى بلدية بطيوة.

““ألشض -عب““ ن -ق -لت ه -ذأ أ’نشض-غ-ال أل-ق-دË
أŸت-ج-دد ل-رئ-يسس أل-دأئ-رة ب-وح-ي-ط أل-ع-م-ري،
وألذي أّكد أّن مشضكل ““ألسضكن““ يتفاوت من
بلدية أ’خرى ،معتÈأ أّنه مطروح بحّدة ببلدية
ألسضانية ألبالغ عدد سضكانها  200ألف نسضمة،
أي  7مرأت تقريبا أك Èمن عدد سضكان ألكرمة
أŸقدر بـ  30ألف نسضمة ،فيما Œاوز عدد
ألطلبات على مسضتوأها  7600ملف ،مقابل 40
ألف طلب تابع لبلدية ألسضانية ،حسضب إأحصضاء
 31ديسضم.2016 È
قال بوحيط بأاّن ““ألسضكنات أ’جتماعية
م -رت -ب -ط -ة ب -وتÒة أ’‚از وأّن ع -م -ل أل-ل-ج-ان
سضيبقى مسضتمرأ إأ ¤غاية درأسضة كل أŸلفات،
بدءأ بطلبات أقدم سضنة ،و–سضبا أ’ي برأمج
مسضتقبلية““ ،كاشضفا ‘ ألوقت نفسضه أنه سضيتم
خÓل ألفÎة ما ب Úفيفري ومارسس أإ’عÓن
عن ألقائمة أ’سضمية للمسضتفيدين من حصضة
 156سضكن ،وألتي ” ضضبطها منذ مّدة وفق
أŸع-اي ÒأŸت-ف-ق ع-ل-ي-ه-ا ،ف-ي-م-ا سض-ي-ت-م تسض-ل-يم
أŸفاتيح مباشضرة بعد درأسضة ألطعون ،حسضب
ألقوأن Úألسضارية أŸفعول.
وبهذأ تكون أ◊ظÒة ألسضكنية أ’جتماعية
لبلدية ألكرمة قد تّدعمت بـ  156وحدة سضكنية
بصض-ي-غ-ة أإ’ي-ج-اري أل-ع-م-وم-ي ،سض-ي-تم تسضليمها
أ’صضحابها قريبا كما سضبق وأن أشضرنا ،إأضضافة
إأ ¤مشض - - -روع  60مسض-ك-ن-ا ،أن-ط-ل-قت عمليات
أ◊فر ثم توقفت بسضبب خلل ‘ أإ’جرأءأت
أŸتخّذة مع ديوأن ألÎقية وألتسضي Òألعقاري،
ه- -ذأ أأ’خ Òأل -ذي ب -اشض -ر إأج -رأءأت ج -دي -دة
’ختيار مقاو’ت أخرى.
وب -خصض-وصس ب-ل-دي-ة ألسض-ان-ي-ة ،أوضض-ح ن-فسس
أŸسض-ؤوول أّن أل-ل-ج-ان أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-ح-ق-يقات
أ’جتماعية باشضرت عملها منذ سضنت ،Úوذلك
‘ أن -ت -ظ -ار ق -رأر أل -وأ‹ أŸت -ع-ل-ق ب-ع-م-ل-ي-ات
ألتوزيع وكذأ –ديد عدد ألوحدأت ألسضكنية
أل-ق-اب-ل-ة ل-ل-ت-وزي-ع ،ح-ت-ى ت-ق-وم أللجنة بدرأسضة
ألطلبات ألتي طالتها عملية ألتحقيق.
وقّدر عدد أŸشضاريع أŸنجزة فوق ترأب
أل-ب-ل-دي-ة ب-حوأ‹  3500سض-ك-ن أج-ت-م-اعي ،من
بينها  2000سضكن على مسضتوى ع Úألبيضضاء
و 9000سض -ك -ن ع -ل -ى مسض -ت-وى ح-ي شض-كÓ-وة،
إأضضافة إأ ¤مشضروع آأخر بـ  600سضكن ،بلغت
نسض -ب -ة أأ’شض -غ -ال ع-ل-ى مسض-ت-وأه ح-وأ‹ ‘ 57
Óج -رأءأت
أŸائ- -ة ،وه- -ي م- -ت -وق -ف -ة ن -ظ -رأ ل  -إ

و‘ رّده عن سضؤوأل بخصضوصس ألسضكنات
أل-ف-وضض-وي-ة ،أوضض-ح ق-ائ Ó-إأّن ت-وسض-ع أل-ب-ن-اءأت
ألفوضضوية بدأئرة ألسضانية ،مسضؤوولية جماعية
مشضÎك - -ةّﬁ ،ذرأ م - -ن أل - -ت - -وأط- -ؤو ألسض- -ل- -ب- -ي
أŸسض -ك -وت ع -ن -ه ب Úأصض -ح-اب أŸسض-ت-ث-م-رأت
ألفÓحية وطالبي ألسضكن ،وكل من له عÓقة
بتوسضع ألظاهرة من أŸنتخب ÚوغÒهم.
وكشض -ف ع -ن إأحصض -اء عشض -رأت ألسض-ك-ن-ات
أل -ف -وضض -وي -ة وسض -ط أŸسض-ت-ث-م-رأت أل-فÓ-ح-ي،
أغلبها يقع بأارأضس شضاسضعة÷ ،أا بعضس مالكيها
إأ ¤إأحاطتها بالقصضب وأسضوأر إأسضمنتية عالية،
ÓفÓت من ألرقابة أأ’منية ،رغم أّن ألقوأنÚ
ل إ
ألفÓحية ألسضارية أŸفعول ضضبطت مقاييسس
ّﬁددة ل - -ل - -تسض - -ي - -ي - -ج ،ل - -ت - -ف - -ادي أل - -زح - -ف
أإ’سض-م-ن-ت-ي وتشض-وي-ه أل-وج-ه أ÷م-ا‹ للمناطق
أÿضضرأء.

ق - -ال ﬁاف - -ظ ب - -نك ا÷زائ- -ر ﬁم- -د
ل -وك -ال ،أامسس ال -ث Ó-ث -اء ،ب -ا÷زائ-ر ،إان
““رف- -ع ق- -ي -م -ة م -ن -ح -ة السس -ف -ر غ Òوارد
ح- -ال- -ي- -ا““ ،ب- -ال- -ن- -ظ- -ر إا ¤ال -ظ -رف اŸا‹
الصسعب الذي “ر به البÓد.
وأوضضح لوكال ‘ رده على أنشضغا’ت نوأب
أÛلسس ألشضعبي ألوطني ،ألذين طالبوأ برفع
قيمة هذه أŸنحة ،أن ألوضضع أŸا‹ ألصضعب
ألذي “ر به ألبÓد ’ يسضمح بالنظر ‘ إأمكانية
رفع هذه أŸنحة ‘ ألوقت أ◊ا‹ .وقال إأن
أل -ب Ó-د –صض -ي ح-ال-ي-ا  10م Ó-ي Úج -وأز سض-ف-ر
ب -ي -ومÎي ،م -ع تسض -ج -ي -ل إأق -ب -ال م -ت -زأي -د ع-ل-ى

ألسض -ي -اح -ة خ -ارج أل -ب Ó-د سض -ن -وي-ا ،م-ق-اب-ل ت-آاك-ل
أحتياطي ألصضرف ألذي بلغ  97,3مليار دو’ر
نهاية  ،2017كلها معطيات ’ تسضمح Ãرأجعة
منحة ألسضفر نحو ألزيادة ‘ ألوقت ألرأهن.
وتابع لوكال قائ ‘““ :Óظل هذه ألظروف ليسس
بوسضعنا رصضد ما مقدأره  5مÓي Òدو’ر كزيادة
‘ أŸنحة ألسضياحية( )...رغم أننا على علم بأان
م -ب-ل-غ  130أورو ك -م -ن -ح -ة سض -ف -ر غ Òك -اف-ي-ة““.
وأضضاف ،أن أحتياطي ألصضرف أ◊ا‹ يسضمح
بإاطÓق أسضتثمارأت وتلبية متطلبات أ’قتصضاد
أل -وط -ن -ي ذأت أأ’ول -وي-ة ،م-ع-تÈأ أن رف-ع م-ن-ح-ة
ألسضفر للموأطن Úمن ب Úأأ’مور ألثانوية.

مسستثمرات فÓحية متهمة
بتوسّسع البناءات الفوضسوية

رفع قيمة منحة السسفر غ Òوارد حاليا

كما أشضار إأ ¤ألتوسضع أÿط Òللبناءأت
أل -ف -وضض -وي -ة وألسض-ك-ن-ات أل-قصض-دي-ري-ة ب-دأئ-رة
ألسض- -ان- -ي- -ة وب- -ل- -دي- -ات- -ه- -ا أل- -ثÓ- -ث- -ة خ- -اصض -ة،
م - -ؤوّك - -دأ ع - -ل- -ى أه- -م- -ي- -ة وضض- -رورة تشض- -ري- -ح
و–ل-ي-ل أسض-ب-اب أل-ظ-اه-رة ب-ط-ري-ق-ة م-ن-ه-جية
وع-ل-م-ي-ة ،وأل-ت-ن-ب-ي-ه إأﬂ ¤اط-ره-ا أŸت-عددة؛
لتتمكن من موأجهة آأثارها ألسضلبية على ضضوء
فهم سضليم لهذه أıاطر.
وأهم ما يلوح لنا من هذه أıاطر ،أشضار
بوحيط إأﬁ ¤اولة فرضس ألهيمنة على قطاع
ألسضكن من قبل هذه ألفئة من طالبي ألسضكن،
وك- -ذأ إأث- -ارة أل- -ف- -ت- -ن- -ة ب Úط- -ال- -ب- -ي ألسض- -ك -ن
أل -ن -ظ-ام-ي ،Úأل-ذي-ن ي-ل-ج-أاون إأ ¤أل-ك-رأء م-ن-ذ
سضن Úأو ألسضكن مع أأ’هل ‘ ظروف صضعبة،
’سض - -ي - -م - -ا وأّن أأ’غ - -ل- -ب- -ي- -ة ألسض- -اح- -ق- -ة م- -ن
أŸسضتفيدين من ألÈأمج ألسضكانية أ’جتماعية
من خارج ألو’ية ،أغلبهم نزحوأ من أŸناطق
أل -ن -ائ -ي -ة وأŸع -زول -ة زم -ن أل-عشض-ري-ة ألسض-ودأء
هروبا من بطشس أإ’رهاب.
أضضاف أŸتحدث قائ““ :Óقد تكون هذه
أأ’سض-ب-اب (م-ق-ب-ل-ول-ة) حسضب أل-زم-ان وأŸكان،
ل-ك-ن م-ع-ط-ي-ات أل-ظ-روف أل-رأه-ن-ة ،تسض-ت-دعي
ﬁاربة ألظاهرة وعدم ألتسضاهل معها ومنع
ألتأاثÒأت ألسضلبية ألناجمة عنها““ ،ناهيك عن
–سض -يسس أÛت -م -ع ب -أاه -م -ي-ة ت-غ-ي Òسض-ل-وك-ه،
’سض -ي-م-ا ب-ع-د أك-تشض-اف عّ-دة ع-ائÓ-ت ق-اط-ن-ة
ب -ن -فسس ألسض-ك-ن أل-ف-وضض-وي أو Œم-ع ف-وضض-وي
باسضم عائلي وأحد ،أبا عن جد.

حول حصسة  44مسسكنا
عموميا إايجاريا بتنÒة
جنوب بلعباسس

÷نة ال ّسسكن تسستقبل 200
طعن خÓل  24سساعة من
اإ’فراج عن قائمة اŸسستفيدين
تلّقت أللّجنة أŸكلفة بالسضكن على مسضتوى
دأئرة تنÒة ألوأقعة جنوب سضيدي بلعباسس،
Óفرأج عن
 200طعنا خÓل  24سضاعة أأ’و ¤ل إ
ق -ائ -م -ة أŸسض-ت-ف-ي-دي-ن م-ن حصض-ة  44مسضكنا
إأيجاريا عموميا موزعة على  30مسضكن ببلدية
بويطاسس و 14مسضكنا ببلدية وأدي سضفيون،
ه- -ذه أأ’خÒة أل- -ت- -ي إأح- -ت- -ج أŸقصض- -ون ب- -ه -ا
وطالبوأ ألسضلطات ألو’ئية بإاعادة ألنظر ‘
أح-ق-ي-ة أŸسض-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ه-ذه أ◊صض-ة وفتح
–قيق ‘ أŸلفات أŸودعة Ÿعرفة أصضحاب
أأ’ولوية ‘ أإ’سضتفادة.
أّكدت مصضالح ألدأئرة شضروعها ‘ درأسضة
ألطعون بدأية من يوم أإ’ثن ÚأŸنصضرم على أن
ت-ع-ل-ن ع-ن أل-ق-ائ-م-ة أل-ن-ه-ائ-ي-ة ل-ل-مسض-ت-ف-ي-دين ‘
غضض -ون أأ’سض -ب -وع أل -ق-ادم ،وك-ذأ شض-روع أل-ل-ج-ن-ة
خÓل أأ’سضابيع ألقادمة ‘ أإ’فرأج عن قائمة
أŸسضتفيدين من حصضة  70وحدة سضكنية بصضيغة
ألعمومي أإ’يجاري بكل من بلدية حاسضي دحو
بحصضة  20وحدة سضكنية وقرية ألبوأعيشس بحصضة
 50مسض -ك -ن -ا ف -ور أإ’ن-ت-ه-اء م-ن درأسض-ة م-ل-ف-ات
ألطلبات وأŸقدرة ب 750ملف.
Óشض-ارة ،ف-إاّن ع-دي-د أŸشض-اري-ع ألسض-ك-ن-ي-ة
ل -إ
أل-ت-ي إأسض-ت-ف-ادت م-ن-ه-ا أل-دأئ-رة م-ا ت-زأل ق-ي-د
أإ’‚از م- -ن -ه -ا مشض -روع  115سض-ك-ن عمومي
بتنÒة ،وألتي تÎأوح نسضبة إأ‚ازه  40باŸائة،
 30وحدة سضكنية ببلدية بن عشضيبة ألشضيلية
ألذي هو قيد أإ’نتهاء وألتسضليم ،فضض Óعن
مشضروع  90مسضكن ‘ صضيغة ألÎقوي أŸدعم،
وألذي أنطلقت درأسضته ألتقنية على أن يشضرع
‘ إأ‚ازه خÓل ألسضدأسضي أ÷اري ،أما عن
ألسضكنات ألريفية فقد أسضتفاد أصضحابها من
 250إأعانة مالية ،كما أسضتفاد  40موأطنا من
قطع أرضضية ‘ إأطار برنامج ألهضضاب ألعليا.

سسيدي بلعباسس:غ ــ شسعدو

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تهدف للقضساء على أازمة مياه الشسرب بـ  13بلدية شسمال
وغرب برج بوعريريج

مشسروعان للّتحويÓت ال ّضسخمة للمياه بغÓف  2000مليار سسنتيم

ت- - -ت- - -واصس- - -ل م- - -ن - -ذ ع - -ام Úأاشس - -غ - -ال
اŸشس-روع Úالضس-خ-م Úل-ت-ح-ويÓ-ت اŸياه
شس -م -ال وغ-رب ولي-ة ب-رج ب-وع-ري-ري-ج،
ال -ل -ذي -ن رصس-د ل-ه-م-ا غÓ-ف م-ا‹ Œاوز
 2000مليار سسنتيم ،حيث سسيتم تزويد
 08ب- -ل- -دي -ات ت -اب -ع -ة ل -ث Ó-ث دوائ -ر ‘
اŸنطقة الشسمالية للولية Ãياه الشسرب
م -ن سس-د ““ت-يشس-ي ح-اف““ ب-ولي-ة ب-ج-اي-ة،
وه-ي ب-ل-دي-ات ا÷ع-اف-رة ،إاŸاي-ن ،ال-قلة،
ت- -ف- -رق ،ب- -رج زم -ورة ،تسس -ام -رت ،أاولد
دحمان وثنية النصسر بغÓف ما‹ قدره
 1000م -ل-ي-ار سس-ن-ت-ي-م ،وه-و ن-فسس اŸب-ل-غ
ال- -ذي رصس- -د ل- -ل- -مشس- -روع ال- -ث -ا Êغ -رب
ال- -ولي- -ة ،وال- -ذي سس- -ي -زود  05بلديات
ت-اب-ع-ة ل-دائ-رة اŸنصس-ورة وه-ي م-نصسورة
م -رك -ز ،أاولد سس -ي -دي إاب -راه -ي -م ،اŸه،Ò
ح - -رازة وب - -ن داود ان - -ط Ó- -ق - -ا م- -ن سس- -د
““تيليسسديت““ بولية البويرة.
و كانت عدة نقاط من أŸشضروعﬁ Úل
زيارأت لوأ‹ ألو’ية وأŸسضؤوول Úعلى قطاع
أŸي - -اه ،ح- -يث ت- -ع- -ه- -دت أŸق- -او’ت ب- -إا“ام
أأ’شضغال ودخول ألتزويد باŸياه حيز أÿدمة
بـ  07بلديات ،ويتعلق أأ’مر بحرأزة وبن دأود
‘ أ÷هة ألغربية وبلديات دأئرة أ÷عافرة
أأ’رب-ع-ة وب-ل-دي-ة ث-ن-ي-ة أل-نصض-ر أل-ت-اب-ع-ة ل-دأئرة
›ان- -ة ،ب -دخ -ول ألشض -ب -ك -ات أŸن -ج -زة ح -ي -ز
أÿدم-ة ب-ال-ب-ل-دي-ات ألسض-ب-ع-ة ق-ب-ل ن-هاية شضهر
مارسس أŸقبل.
و سض- -ب- -ق وأن دخ- -ل أل -ت -زود ب -اŸي -اه ح -ي -ز
أÿدم- -ة ب- -ث Ó-ث ب -ل -دي -ات م -ن أصض -ل ‘ 05
مشضروع أ÷هة ألغربية للو’ية وهي أŸه،Ò
أو’د سض -ي -دي إأب -رأه -ي -م وأŸنصض -ورة ‘ ،حÚ

عرف مشضروع أ÷هة ألشضمالية أنطÓقا من
بجاية تأاخرأ نوعا ما مقارنة Ãشضروع أ÷هة
ألغربية ،ما دفع بوزير ألقطاع وأŸدير ألعام
للجزأئرية للمياه ووأ‹ برج بوعريريج بتنظيم
زي-ارأت م-ي-دأن-ي-ة سض-م-حت ب-ال-دف-ع باŸشضروع
وإأنهاء مشضكل أعÎأضضات أصضحاب أأ’رأضضي
ألذي كان عائقا أمام تقّدم أŸشضروع.
وشضّ- -دد وأ‹ ب- -رج ب- -وع- -ري- -ري -ج ‘ ع -دة
مناسضبات على أŸقاو’ت أŸعنية ،بضضرورة
إأ“ام أأ’شضغال قبل أ’آجال أŸذكورة ،إ’خضضاع
شض-ب-ك-ات أŸي-اه وأل-ق-ن-وأت أŸم-ون-ة ل-ل-ت-جارب
أل -ت -ق -ن-ي-ة– ،ضضÒأ ل-ت-زوي-د سض-ك-ان أل-ب-ل-دي-ات
أŸذكور Ãياه ألسضدين ‘ ،وقت تعا Êأغلب
بلديات ألو’ية من ترأجع رهيب ‘ منسضوب
مياه أآ’بار ،وأŸياه أ÷وفية ألتي يعول عليها
بشضكل كب ‘ Òتزويد ألسضكان باŸياه ،ما دفع
خ Ó-ل ألصض -ائ -ف -ة أŸاضض -ي -ة إأ ¤أ’سض -ت -ن -ج -اد
بالصضهاريج لتزويد ألسضكان Ãياه ألشضرب.
ك- -م -ا أم -ر أل -وأ‹ بضض -رورة إأع -ادة ت -ه -ي -ئ -ة
أŸسض- -الك ب -اأ’ح -ي -اء ألسض -ك -ن -ي -ة وأل -ط -رق -ات
أŸتضضررة من أشضغال أ◊فر إ’‚از ﬂتلف
ألشض-ب-ك-ات ب-ال-ق-رى وأŸدن أŸع-ن-ي-ة ،وتوصضيل
ق-ن-وأت أل-ت-م-وي-ن أل-رئ-يسض-ي-ة ،سض-ي-ما وأن أغلب
خطوط مشضروع ربط بلديات أ÷هة ألشضمالية
م -ن سض -د ت -يشض -ي ح -اف“ ،ر ب -ج-وأر أل-ط-ري-ق
ألو’ئي رقم  43وألطريق ألوطني  ،106وكذأ
أŸسضالك ألغابية ،ما يسضتدعي إأعادة تهيئة
أأ’جزأء أŸتضضررة من عمليات أ◊فر ،فضضÓ
ع -ن تشض -ك -ي -ل ÷ن -ة ل -ت-ح-دي-د مسض-ار شض-ب-ك-ات
أأ’ل -ي -اف أل -بصض -ري -ة ،وشض -ب -ك -ات أل -غ-از Œن-ب-ا
لتضضررها جرأء أشضغال أ◊فر.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

لصسغاء بدور الشسباب البطالون وحاملو اŸشساريع
تسستفيد منها خÓيا ا إ

دورة تكوينية بتيبازة حول اŸقاو’تية

–تضس -ن دار الشس -ب -اب ب -ت -ي -ب -ازة م-ن-ذ
أامسس وإا ¤غ- -اي- -ة ي- -وم غ- -د ف- -ع- -ال- -ي -ات
ال -دورة ال -ت -ك -وي -ن -ي -ة اÿاصس -ة ب -أاف -راد
لصس- -غ- -اء وح- -ام- -ل- -ي اŸشس -اري -ع
خÓ- -ي- -ا ا إ
والبطال Úبالولية حول تقنيات إانشساء
اŸؤوسسسس-ات اŸصس-غ-رة ،وه-ي ال-دورة ال-ت-ي
يؤوطرها ‡ثلون عن عّدة أاجهزة.

تيبازة :عÓء ملزي
أشضارت ‡ثلة مؤوسضسضة ياتوتاك ألفاعلة ‘
هذه ألدورة وأŸنظمة للتظاهرة بالتنسضيق مع
مصضالح ألشضباب وألرياضضة ،إأ ¤كون ألهدف
أŸتوخى من هذه ألدورة ألتكوينية يكمن ‘
“ك Úإأط- -ارأت دور ألشض -ب -اب أŸن -تشض -رة عÈ
ألو’ية من توجيه وإأقناع ألشضباب ﬁليا من
ح -يث ت-وف ÒأŸع-ل-وم-ة ألÓ-زم-ة ل-ه-ؤو’ء ف-ي-م-ا
يتعلق با’نخرأط ‘ ﬂتلف أجهزة ألتشضغيل.
ومن هذأ ”ّ تشضكيل  6ورشضات عمل تضضم
ك ّ
 Óمنها ما ب 25 Úإأ 30 ¤مÎبصضا،ويؤوطر كل
ورشض- -ة ‡ث- -ل- -ون ع- -ن ق- -ط- -اع- -ات ﬂت- -ل- -ف- -ة
وم -ؤوسضسض -ات ف -اع -ل -ة ‘ م -وأضض -ي-ع ذأت صض-ل-ة
وطيدة بتشضغيل ألشضباب ويتناوب هؤو’ء على
ﬂت -ل -ف أل -ورشض -ات أŸنشض -أاة ،ب-ح-يث ت-ك-ف-لت
مؤوسضسضة ياتوتاك بالتنسضيق مع أŸعهد ألوطني
ÓعÓم وأ’تصضال لبوسضماعيل بالورشضة أأ’و¤
ل إ
ألتي تعنى بتقنيات أأ’لياف ألبصضرية.
فيما يؤوطر إأطارأت مؤوسضسضة خاصضة ألورشضة

أل -ث -ان-ي-ة أل-ت-ي ت-ت-ن-اول م-وضض-وع صض-ن-اع-ة م-وأد
ألتنظيف ومرأقبة نوعيتها وتتكفل بالورشضة
أل-ث-ال-ث-ة م-دي-ري-ة أل-تشض-غ-ي-ل وأل-وك-ال-ة أل-وط-نية
للتشضغيل ،وهي ألورشضة ألتي تتناول تقنيات
–رير سضÒة ذأتية و–رير رسضالة عمل لغرضس
أل -ت -وظ -ي -ف ،ب -ي -ن -م-ا ي-ت-ك-ف-ل م-رك-ز أل-تسض-ه-ي-ل
بالورشضة ألرأبعة ،وألتي تتعلق بالبزنسس أ’طار
أو ألنموذجي ،وتتكفل بالورشضة أÿامسضة وكالة
ألقرضس أŸصضغر حول موضضوع أنشضاء مؤوسضسضة
مصض- -غ- -رة ،أم- -ا أل- -ورشض- -ة ألسض -ادسض -ة وأأ’خÒة
فتتكّفل بها وكالة دعم تشضغيل ألشضباب ““أنسضاج““
حول موضضوع إأنشضاء وتسضي Òمؤوسضسضة مصضغرة.
و‘ سض - -ي - -اق ذي صض - -ل - -ة ،شض - -ه- -دت أروق- -ة
أŸدرسضة ألوطنية ألعليا للمناجمانت بالقليعة
ي- - -وم أمسس ،ي- - -وم - -ا درأسض - -ي - -ا –ت ع - -ن - -وأن
““أŸق-او’ت-ي-ة وأنشض-اء أŸؤوسضسض-ات أŸصض-غرة““،
وهي ألتظاهرة ألتي شضملت معرضضا متنوعا
حول أ‚ازأت أŸؤوسضسضات أŸنشضاة من طرف
وك -ال -ة أنسض -اج ون -ق-اشض-ا م-ف-ت-وح-ا ب Úأل-ط-ل-ب-ة
و‡ثل Úعن وكالة أنسضاج وأسضاتذة ﬂتصضÚ
ح - -ول م - -ف- -ه- -وم أŸق- -او’ت- -ي- -ة وف- -رصس أنشض- -اء
مؤوسضسضات مصضغرة عقب ألتخّرج مباشضرة .مع
أ’شضارة إأ ¤كون ذأت ألتظاهرة نشضطها ‡ثلون
عن كل من ألوكالة ألو’ئية لدعم تشضغيل ألشضباب
ون - -ادي ق - -ادة أŸسض - -ت- -ق- -ب- -ل أل- -ت- -اب- -ع Ÿدرسض- -ة
أŸن -اج -م -نت ،ك -م -ا ّ” خ Ó-ل أأ’سض -ب-وع أ÷اري
ت -نصض -يب دأر ل -ل -م -ق -او’ت -ي -ة ب-ك-ل م-ن أŸدرسض-ة
ألوطنية ألعليا للدرأسضات ألتجارية وأŸدرسضة
ألوطنية لÓحصضاء وألتخطيط بالقليعة.

ليجار
نظرا لتأاّخر إا‚از مشسروع  2800سسكن بصسيغة البيع با إ

مكتتبو عدل  1و 2بسسكيكدة يطالبون بتدخّل
ال ّسسلطات الو’ئية

ج ّ-دد م-ك-ت-ت-ب-و ب-رن-ا›ي ع-دل  1و2
بسس- -ك- -ي- -ك- -دة ،اح -ت -ج -اج -ه -م م -ط -ال -بÚ
ب -ت -جسس -ي -د اŸشس -اري -ع السس-ك-ن-ي-ة ل-وك-ال-ة
عدل على مسستوى إاقليم الولية ،حيث
مازال اŸئات من اŸكتتب Úضسمن حصسة
ع -دل  ⁄ 1يسس-ت-ل-م-وا م-ف-اتيح سسكناتهم
على الرغم من مرور أازيد عن  15سسنة،
م -ن اك -ت -ت -اب -ه -م ضس -م -ن ه -ذا الÈن -ام -ج،
وطيلة هذه اŸدة ،لبطء وتÒة إا‚از
مشساريع الوكالة على مسستوى الولية.
جون بأانّ ما يقارب  10آأ’ف
وأوضضح أÙت ّ
وحدة سضكنية تابعة لوكالة عدل على مسضتوى
ألو’ية ⁄ ،يعرف مصضÒها بعد ،أ’ّن أŸصضالح
أŸع-ن-ي-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى أل-و’ي-ة وع-ل-ى مسضتوى
أل -وك -ال -ة ⁄ ،ت -ق -م ح ّ-ت -ى ب -إاج -رأءأت أخ -ت-ي-ار
أأ’رضضية ،إ’‚از مشضاريع هذه ألسضكنات““ ،وأن

حصضة  2800سضكن عدل على مسضتوى منطقة
بوزعرورة تعرف تأاخرأ كبÒأ ‘ أإ’‚از ،ومن
أŸسضتحيل توزيعها خÓل مطلع شضهر مارسس
من ألعام أ÷اري ،كما ” أإ’عÓن عنه سضابقا،
فاأ’شضغال أÿارجية لهذه ألسضكنات مازألت
ترأوح مكانها““.
يطالب مكتتبو عدل بسضكيكدة من أ÷هات
ألوصضية ضضرورة ألتحرك إ’يجاد حل Ÿعا÷ة
ألتأاخر ألكبŸ Òشضاريع ألوكالة على مسضتوى
ألو’ية ،موضضح““ Úأنّ  13ألفا و 500وحدة
سضكنية أŸمنوحة للو’ية ⁄ ،يسضلم منها سضوى
 500مسضكن ،فيما توجد  300وحدة سضكنية ‘
طور أ’‚از  ⁄تتجاوز نسضبة أأ’شضغال بها 80
‘ أŸائة ،بينما تبقى  10آأ’ف وحدة سضكنية
متوقفة يجهل مصضÒها ◊د أآ’ن““.

سسكيكدة :خالد العيفة

أأ’ربعاء  14فيفري  2018م
ألموأفق لـ  27جمادى أأ’ولى  1439هـ

»æWh

ﬁافظ بنك أ÷زأئر ،لوكال:

يشصرع ‘ تغي Òالشصكلي لبعضس اأ’وراق النقدية ‘ اأ’يام القادمة
ألدولية.
وأضضاف لوكال أن أأ’مر ألذي أتفق عليه هو
أن ““ تلتزم أ÷زأئر على غرأر  60دولة أخرى
بوضضع –ت تصضرف ألصضندوق مبلغ ما‹ قيمته 5
مليارأت دو’ر Áكن أقرأضضه جزئيا أو كليا إأذأ
كان ألصضندوق بحاجة إأ ¤ذلك ‘ ،حالة ظروف
عاŸية أسضتثنائية مثل حدوث أزمة مالية عاŸية
حادة““.
ويسض -ت -ع -م -ل ه -ذأ أل -ق -رضس أذأ ك-انت أŸوأرد
أŸالية للصضندوق غ Òكافية لتغطية أحتياجاته
أŸالية  -حسضب أÙافظ -ألذي أضضاف أن
““ألصضندوق ‘ حوزته  659مليار دو’ر كمسضاهمة
من ألدول أأ’عضضاء ‘ ،ح Úأن أ÷زأئر ألتزمت
ب  5مليارأت دو’ر فقط““.

أع - -ل - -ن ﬁاف - -ظ ب- -نك أ÷زأئ- -ر ﬁم- -د
ل- -وك- -ال ع- -ن ألشص -روع ‘ ت -غ -ي Òألشص -ك -ل -ي
ألتدريجي لبعضس أ’ورأق ألنقدية وألتي
ت -ت -ط -لب أل-دع-م ب-ال-نسص-ب-ة ل-ت-أام-ي-ن-ه-ا ضص-د
عمليات ألتزوير.
وسضيتم ألبدء باأ’ورأق ذأت ألقيمة أŸالية 100
دج و 500دج و 1000دج -ي وأل -ت -ي ب-اتت ع-رضض-ة
ل-ل-ك-ث Òم-ن ع-م-ل-ي-ات أل-ت-زوي-ر -وف-ق ل-وكال -ثم
أ’سضتمرأر ‘ تغي Òأورأق أخرى““ تدريجيا““.
وأوضضح أÙافظ أن ألتغي Òألشضكلي لهذه
أ’ورأق أل- -ن- -ق -دي -ة ت -دخ -ل ‘ أط -ار أل -ت -ج -دي -د
أ’عتيادي لÓورأق ألنقدية من أجل تغي Òبعضس
أ’وصضاف ألتقنية للقطع أŸتدأولة منذ أزيد من
 30سضنة.
وت -أات -ي أ’ورأق أ÷دي-دة ل-ت-ع-كسس أل-ت-ط-ورأت
أ’قتصضادية ألتي عرفتها ألبÓد وألشضكل أ÷ديد
للجزأئر أ◊ديثةي يتابع لوكال.
وق- -ال أÙاف- -ظ أن ه- -ذأ أل- -ت -غ -ي Òل Ó-ورأق
أل-ن-ق-دي-ة ’ ي-ع-ن-ي ت-غ-ي Òأل-ع-م-ل-ة ألوطنية مؤوكدأ
للنوأب من دعاة تغي Òألعملة أن ““ هذأ ألبند
ليسس ‘ جدول أعمال ألبنك أŸركزي““.

...و دعوة ا ¤اسصتقÓلية بنك
ا÷زائر و–سص Úحوكمة البنوك
أقÎح بعضس نوأب أÛلسس ألشضعبي ألوطني،
أمسس ،منح أ’سضتقÓلية للبنك أŸركزي و–سضÚ
أ◊وكمة دأخل ألبنوك للتمكن من Œاوز ألوضضع
أŸا‹ وأ’قتصضادي ألصضعب للبÓد.
و أوضض -ح أل -ن -وأب خ Ó-ل م -ن -اقشض -ة ل -ل-ت-ق-ري-ر
أŸتعلق بالوضضعية أŸالية وألنقدية لسضنتي 2016
و ‘ 2017ج -لسض -ة ع -ل -ن -ي -ة ب-اÛلسس ألشض-ع-ب-ي
ألوطني ترأسضها سضعيد بوحجة رئيسس أÛلسضي
أن ه -ذه أŸع -ط -ي -ات سض -ت -ك-ون أك Ìن-ف-ع-ا ل-دع-م
خطط ألتنمية ‘ ألبÓد إأذأ ” تقدÁها قبل
مناقشضة قانون أŸالية للسضنة أ÷ديدة.
وذهب ألنوأب كذلك إأ ¤ألزأمية أ’سضرأع ‘
ت -ن -ظ -ي-م سض-وق أل-ع-م-ل-ة أŸوأزي وأدرأج-ه ضض-م-ن
ألقنوأت ألبنكية ألرسضمية Ãا يسضمح باسضتقطاب
أك Ìأم- - -وأل أŸغÎب Úويسض- - -ه- - -ل ع- - -م - -ل - -ي - -ات
أل -ت -ح -وي Ó-ت أل -ب -ن -ك -ي-ة ب Úأل-ب-ن-وك أل-ع-م-وم-ي-ة
وفروعها ألتي ينبغي أن تشضرع ‘ ألقيام بدورها
خارج ألوطن.
و‘ ه- -ذأ أ’ط -ار أشض -ار أل -ن -ائب ع -ن ج -ب -ه -ة
أل -ت -ح-ري-ر أل-وط-ن-ي ت-وف-ي-ق ط-ورشض-ي إأ ¤ضض-ع-ف
أ◊رك- -ة أل- -ب- -ن- -ك -ي -ة وت -أاثÒه -ا ع -ل -ى أل -ت -ن -م -ي -ة
أ’قتصضادية ‘ ألبÓدي وهو ما يسضتدعي وفقهي
ترقية أدأء ألبنوك وأŸؤوسضسضة أŸالية من خÓل
–دي -د أدوأت أل -ع -م -ل أل -ب -ن-ك-ي و–ديث ن-ظ-ام
أل -دف -ع ووسض -ائ -ل-ه وأع-ادة أل-ن-ظ-ر ‘ أ’ج-رأءأت
أŸالية.
ك -م -ا أك -د أل -ن -ائب ع -ل -ى ضض-رورة أŸسض-اه-م-ة
ألفعالة ‘ تطوير أ’سضتثمارأت ‘ ألقطاعÚ
ألعام وأÿاصس ع Èألقروضس وﬂتلف أŸوأرد
أŸالية أŸتاحة.

وذهب أل-ن-ائب أسض-م-اع-ي-ل م-ي-م-ون ع-ن ح-ركة
›تمع ألسضلم أ ¤وجوب تشضديد ألرقابة على
ألتعامÓت ‘ أطار ألتجارة أÿارجية لوضضع حد
ل-ع-م-ل-ي-ات تضض-خ-ي-م أل-ف-وأت Òأل-ت-ي ت-ك-لف ألدولة
أموأل طائلة إأ ¤جانب ألصضرأمة ‘ مكافحة
ت -ه -ريب أل -ع -م -ل-ة ن-ح-و أÿارج م-ن خÓ-ل أنشض-اء
وكا’ت قانونية للصضرف تسضمح بتحويل ألعملةي
وتشض- -ج- -ع ع- -ل- -ى صض- -رف أل- -ع- -م- -ل- -ة ‘ أل -ب -ن -وك
وأسضتقطاب أموأل أ÷الية.
ك -م -ا ي -رى أل -ن -ائب هشض-ام شض-ل-غ-وم ع-ن ح-زب
ألعمال أن أ◊كومة ملزمة بحماية أموأل ألشضعب
م- -ن خ Ó-ل درأسض -ة ق -ن -وأت صض -رف أم -وأل دع -م
أل -دول -ة وت -ع -زي -ز ع -رضس أŸن -ت -وج -ات أل-ب-ن-ك-ي-ة
أŸكيفة مع أحتياجات ألزبائن ما يسضمح بتنمية
سضوق رؤووسس أأ’موأل.
أما ألنائب كÓنيشس ﬁمد عن جبهة ألقوى
أ’شضÎأك -ي -ة ف-ق-د أك-د أن ه-ذأ أل-ت-ق-ري-ر ي-ف-ت-ق-د
ل -ل -مصض -دأق -ي -ة وأ◊ج -ج أŸوضض -وع-ي-ة أŸفصض-ل-ة
وأشضار ‘ هذأ أ’طار أ ¤أهمية مناقشضة هذأ
ألتقرير قبل أعدأد قانون أŸالية من كل سضنة.
من جانبه دعا ألنائب عن ألتجمع ألوطني
ألدÁقرأطي يحي عبد ألرحمان أ ¤أسضتعمال
أŸي- -زة أل- -ت- -ن -افسض -ي -ة ‘ أل -ف Ó-ح -ة وألسض -ي -اح -ة
وأÿدم- - - - -ات و›ال أŸؤوسضسض- - - - -ات ألصض - - - -غÒة
وأŸتوسضطة ي ووقف ألتوجه نحو ألقطاعات
ألتي تسضتنزف أموأل طائلة دون مردود جيد.
وأبدى ‘ هذأ أإ’طار رغبته ‘ أن يسضتعيد
ألبنك دوره كمعدل للسضوق ألوطنية للحفاظ على
ألعملة ألوطنية من ﬂلفات ألتضضخم.
وخ- -لصس أل- -ن -وأب أ ¤ضض -رورة أي Ó-ء أه -م -ي -ة
ل-ل-عصض-رن-ة وت-ع-زي-ز مسض-اه-م-ة ق-طاعات ألفÓحة
وألسضياحة وأÿدمات ‘ أ’قتصضاد ألوطني مع
أللجوء أ ¤صضناعة أŸوأد أ’ولية وألتجهيزأت
وأŸعدأت ألتي تغني عن عمليات أ’سضتÒأد من
أÿارجي مؤوكدين أن عمليات أ’نتاج ينبغي أن
’ ت -ع -ت -م-د ع-ل-ى ت-رك-يب أل-ق-ط-ع وت-دوي-ر أŸوأد
أ’ول -ي -ة أŸسض -ت-وردة ف-ق-ط-ي ب-ل تسض-ت-دع-ي ف-ت-ح
وحدأت لتوف ÒأŸادة أ’ولية للمصضانع.

...بنك ا÷زائر  ⁄يقرضس حتى
اآ’ن دو’را واحدا لصصندوق
النقد الدو‹
قال ﬁافظ بنك أ÷زأئر ﬁمد لوكا ،أمسس،
أن أل -ب -نك أŸرك -زي  ⁄ي-ق-رضس صض-ن-دوق أل-ن-ق-د
ألدو‹ ولو دو’رأ وأحدأ من أحتياطات ألصضرف
ألتي بلغت 3ر 97مليار دو’ر مع نهاية .2017
وأوضضح لوكال ‘ رده على تسضاؤو’ت ألنوأب
خÓ-ل ج-لسض-ة م-ن-اقشض-ة ت-ق-ري-ر أل-وضض-عية أŸالية
وألنقدية لسضنتي  2016و ،2017أنه  ⁄يكن هناك
Óم -وأل وإأ‰ا ““أل -ت -زأم““ م -ن أ÷زأئ-ر
““–وي -ل““ ل  -أ
ب -إاق -رأضس صض -ن-دوق أل-ن-ق-د أل-دو‹ Ãا ق-ي-م-ت-ه 5
م -ل -ي -ارأت دو’ر ‘ ح -ال -ة ح -دوث أزم -ة م -ال -ي-ة
عاŸية حادة مع مرأعاة ألوضضع أŸا‹ للبÓد،
ب -اع -ت -ب -اره -ا عضض -وأ ‘ ه -ذه أŸؤوسضسض-ة أŸال-ي-ة

...و تعليمة مرتقبة لتتبع حركة
اأ’موال وقرابة  3000مليار دج
متداولة ‘ السصوق اŸوازية
سضيصضدر بنك أ÷زأئر خÓل أ’يام ألقليلة
أŸق -ب -ل -ة ت-ع-ل-ي-م-ة ج-دي-دة تسض-م-ح ب-ت-ت-ب-ع ح-رك-ة
أ’موأل وألتحري عن مصضدرها علما أن أ’موأل
أŸت- -دأول- -ة ‘ ألسض- -وق أŸوأزي- -ة تÎأوح م- -ا بÚ
 2500مليار دج و 3000مليار دجي حسضبما أفاد
به ،أمسس ،با÷زأئر ﬁافظ ألبنك أ÷زأئري
ﬁمد لوكال.
وأوضضح لوكال -أثناء رده على أسضئلة ألنوأب
خÓل مناقشضة ألتقرير أŸتعلق بالوضضعية أŸالية
لسضنتي  2016و 2017باÛلسس ألشضعبي ألوطني-
أن هذه ألتعليمة تندرج ‘ أطار تعزيز فعالية
أل -ق -ان -ون ألسض -اري أŸف-ع-ول ‘ ›ال م-ك-اف-ح-ة
تبييضس أ’موأل و“ويل أ’رهاب ،وألذي عرف
حسضبه ““ -تطبيقا ضضيقا““.
وسض-ت-ت-ي-ح ه-ذه أل-ت-ع-ل-ي-م-ة أل-تحري عن ألزبون
صضاحب أŸال ومصضدر أ’موأل أŸودعة عقب
 48سضاعة من تاريخ أ’يدأع ،وذلك ع““ Èشضباك
أ’سض -ت -ع Ó-م -ات أŸال -ي-ة““ ،ل-ي-ت-م أسض-ت-خ-دأم ه-ذه
أأ’م-وأل ‘ ألشض-ب-ك-ة أل-ب-ن-ك-ي-ة ب-ع-د أن-قضض-اء ه-ذه
أŸهلة.
وتابع لوكال قائ «:Óبعد صضدور هذه ألتعليمة
ل -ن ت -ك -ون ه -ن -اك أŸسض -اءل -ة أŸب -اشض-رة ل-ل-زب-ون
بخصضوصس مصضدر أŸال ألذي يرغب ‘ أيدأعه
ب-ال-ب-نك أو أث-ن-اء ع-م-ل-ي-ة ألسض-حب وسض-ي-ت-م أل-قيام
بالتحريات ع Èهيئات ﬂتصضة““.
كما سضيتم أخضضاع عمال ألشضبابيك أŸعنية
باسضتقطاب أ’موأل أ ¤تكوين خاصس يسضمح لهم
بتنفيذ بنود هذه ألتعليمة ،يتابع ﬁافظ بنك
أ÷زأئر،ويتم حاليا أخضضاع ألزبائن أ ¤مسضاءلة
ح- -ول مصض- -در أ’م- -وأل أث -ن -اء أ’ي -دأع وق -ن -وأت
صضرفها خÓل ألسضحب.
و ⁄يخف ﬁافظ ألبنك أŸركزي تلقيه عدة
شضكاوى من طرف ألزبائن ألذين أبدوأ أسضتياءهم
Œاه هذه أ’جرأءأت.
وتأاتي هذه ألتعليمة أيضضا ‘ إأطار عمل بنك
أ÷زأئر على تشضجيع أدرأج أ’موأل أŸتدأولة ‘
ألسضوق أŸوأزية ضضمن أŸنظومة ألبنكية وألتي
تÎأوح قيمتها ما ب 2500 Úمليار دج و3000
م -ل -ي -ار دج -ي ‘ ح Úأن ب -اق -ي أل -ك-ت-ل-ة أŸال-ي-ة
أŸتدأولة خارج ألبنوك وأŸقدرة ما ب1500 Ú
و 2000مليار دج مكتنزة لدى أÿوأصس وألعمÓء
أ’قتصضادي Úوأأ’سضر.
ك- -م- -ا ق- -ال أÙاف- -ظ أن- -ه سض- -ي- -ت- -م ت -وج -ي -ه
أسضÎأت -ي -ج -ي-ة ل-ل-ب-ن-وك ل-ت-ع-ب-ئ-ة ه-ذه أ’دخ-ارأت
أŸكتنزة مشضÒأ إأ ¤أتخاذ عدة أجرأءأت أخرى
من ضضمنها وضضع أسضعار فائدة مÓئمة وأ’خذ
‘ أ’عتبار معد’ت ألتضضخم وعصضرنة ألوسضاطة
ألبنكية وتنويع أÿدمات وأŸنتوجات أŸصضرفية
وتطوير نظام ألدفع وألرقمنة إ’عطاء مرونة
كبÒة لنشضاط ألبنوك.
إأ ¤ج -انب ذلك أل -ع -م -ل ع -ل -ى رف -ع مسض -ت -وى
أ’دم -اج أŸصض -ر‘ ل-ت-ع-زي-ز أل-ف-ع-ال-ي-ة أل-ت-ج-اري-ة
وألتوأجد أ÷وأري وتعزيز ألثقة ب ÚأŸصضارف
وألزبائن.

بدوي :رخصصة السصياقة بالتنقيط جاهزة بداية من شصهر مارسس الداخل
أك-د وزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة وأ÷م-اعات أÙلية
وتهيئة أ’قليم ،نور ألدين بدوي ،با÷زأئر
أل -ع-اصص-م-ة ،أن رخصص-ة ألسص-ي-اق-ة ب-ال-ت-ن-ق-ي-ط
سص- -ت- -ك- -ون ج- -اه- -زة م -ع ب -دأي -ة شص -ه -ر م -ارسس
ألدأخل ،فيما سصيتم أصصدأر بطاقات ترقيم
أل- -ع- -رب- -ات أ’ل -كÎون -ي -ة خ Ó-ل ألسص -دأسص -ي
أ’ول من هذه ألسصنة.
وأوضض -ح ب -دوي ‘ ،ن -دوة صض -ح-ف-ي-ة ع-ق-ده-ا ‘
خ -ت -ام زي -ارت -ه أ ¤صض -ال-ون ألسضÓ-م-ة أŸروري-ة ،أن
رخصض -ة ألسض -ي -اق-ة ب-ال-ت-ن-ق-ي-ط ““سض-ت-ك-ون ج-اه-زة ‘
أ’سضبوع Úأ’ول Úلشضهر مارسس““ ألدأخل مشضÒأ
أ ¤أن سضيم ألبدء بالعمل بها با◊اصضل Úأ÷دد
على رخصس ألسضياقة ثم –ويل ألقدÁة أ ¤رخصس
بالتنقيط وهو ““ألعمل ألذي سضيتطلب وقتا““.
وبالنسضبة لبطاقات ألÎقيم أ’لكÎونية أÿاصضة
بالعربات ،أكد بدوي أنها سضتكون جاهزة خÓل
ألسضدأسضي أ’ول من هذأ ألعام مشضÒأ أ ¤أن أللجنة
أŸكلفة بÎقية أسضتعمال ألتكنولوجيات أ◊ديثة ‘
ألوثائق أ’دأرية سضننتهي من عملية ““تعميم ألرقم

ألتعريفي ألوطني أŸوحد ‘ أقرب أآ’جال““.
وذكر ‘ هذأ أ’طار أنه ” أسضتصضدأر أ ¤حد
أ’ن ““ 7مÓي Úبطاقة تعريف بيومÎية““ مشضÒأ أ¤
أن هناك ““ 30مليون موأطن حامل لبطاقة ألتعريف

ألقدÁة““.
وبخصضوصس جهود ألدولة ألرأمية أ ¤ألتقليصس
من حوأدث ألطرقات وأشضرأك أÛتمع أŸد‘ Ê
هذه ألعملية ،صضرح وزير ألدأخلية أن سضيتم أعطاء
تعليمات لكل ألو’ة ’درأج ‘ ميزأنيات ألو’يات
ألسض -ن -وي -ة ج -زءأ م -ن أل -ت-م-وي-ل Ÿرأف-ق-ة ألسض-ي-اسض-ة
أÙل -ي -ة وأل-ع-م-ل أل-ت-حسض-يسض-ي أÿاصس ب-السضÓ-م-ة
أŸرورية ألذي يسضتهدف سضيما أŸتمدرسض.Ú
وذكر ألوزير ‘ هذأ أ’طار أنه تقرر تخصضيصس
 25باŸائة من ألغرأمات أ÷زأفية ألتي “ثل أكÌ
م -ن  6م Ó-ي Òدج لصض -ب -ه-ا ‘ صض-ن-دوق أŸن-دوب-ي-ة
أل-وط-ن-ي-ة ل-لسضÓ-م-ة أŸروري-ة ل-ت-جسض-ي-د ألسض-ياسضات
ألوطنية أÿاصضة باأ’من أŸروري وأ◊د من كوأرث
ألطرقات.
و‘ نفسس ألسضياق ،صضرح ألوزير أنه سضيتم‘ ،
أ’يام ألقادمة ،توجيه تعليمات لكل مصضالح أ’من
◊جز ووضضع ‘ أÙشضر كل ألدرأجات ألتي ’
يضض- -ع أصض- -ح- -اب- -ه- -ا أÿوذة مشض -ددأ ع -ل -ى ضض -رورة
أ’حÎأم ألصضارم للقانون.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’شصخاصس
أكد أنها ’ تقبل أ’سصاءة وأŸسصاسس با أ

كعوان :الدولة لن تتخلى عن دعمها اŸتعدد ا’شصكال للصصحافة

أك - -د وزي - -ر أ’تصص - -ال ج - -م - -ال ك - -ع - -وأن،
أمسس،ب- -ا÷زأئ- -ر أل -ع -اصص -م -ة أن أل -دول -ة ل -ن
تتخلى عن دعمها للصصحافة ،مشصÒأ أ ¤أنه
سص- -ي- -ت- -م ت- -خصص- -يصس مسص- -اع- -دأت م -ن خ Ó-ل
صص -ن -دوق دع-م ألصص-ح-اف-ة أل-ذي ه-و ““‘ ط-ور
ألتأاسصيسس““.
Óذأعة
و أوضضح كعوأن على أموأج ألقناة ألثالثة ل إ
ألوطنية أن ““ألدولة لن تتخلى عن دعمها أŸتعدد
أأ’شض-ك-ال ل-لصض-ح-اف-ة ،أŸت-أاث-ر ب-اأ’زم-ة أ’قتصضادية
أل- -ت- -ي “سس أ÷زأئ- -ر ،ع -ل -ى غ -رأر دول أخ -رى ‘
أل -ع -ا ،““⁄مشضÒأ أ ¤أن -ه ي -ن -ب -غ -ي ع -ل-ى ألصض-ح-اف-ة
ألوطنية ““أن Œد أŸوأرد ألضضرورية لتجاوز هذه
أŸرحلة وأعادة أنتشضارها من جديد““.
و قال ألوزير أن ““أ’مر يتعلق بدعم غ Òمباشضر
من خÓل أ’شضهار أŸؤوسضسضاتي وطبع أ÷رأئد““،
مضضيفا أن ““ألورق وأŸدخÓت مدعمة ‘ سضلسضة
أ’نتاج من أولها أ ¤آأخرها““.
وأردف يقول أنه ““سضيتم بشضكل مباشضر تخصضيصس
مسض -اع -دأت م -ن خ Ó-ل صض -ن -دوق دع -م ألصض -ح-اف-ة
أ÷اري تأاسضيسضه““ ،مؤوكدأ أنه ““لو ’ أشضكال ألدعم
أŸباشضر أو غ ÒأŸباشضر هذه ودعم ألدولة ،لن
تتمكن أية وسضيلة أعÓم من ألبقاء ‘ ظل سضوق
معقدة للغاية““.
و‘ رده على سضؤوأل حول ديون عناوين ألصضحافة
ألوطنية لدى أŸطابع ألعمومية ،أكد ألوزير أن هذه
ألديون ““جد معتÈة““ ،مشضÒأ أ ¤أن سضوق أ’شضهار
““‘ أزمة““.
ويرى كعوأن أن أرقام أعمال بعضس أŸعلنÚ
أنخفضضت بأازيد من  60باŸائة ،مؤوثرأ بذلك على
وسضائل أ’عÓم ،دأعيا ‘ هذأ ألسضياق أ““ ¤مرأجعة
ألنموذج أ’قتصضادي للصضحافة أ÷زأئرية““.
‘ ن -فسس ألسض -ي -اق -ي أوضض -ح أل-وزي-ر أن أل-ق-ان-ون
أŸت -ع -ل -ق ب -اإ’شض -ه -ار ““’ ي -خصس ح-ج-م أ’عÓ-ن-ات
أŸوجهة للجرأئد فحسضب بل أيضضا مسضالة ألتنظيم
وأخÓقيات مهنة وأÙتوى““.
وف -ي-م-ا ي-خصس إأنشض-اء سض-ل-ط-ة ضض-ب-ط ألصض-ح-اف-ة
أŸكتوبة أشضار ألسضيد كعوأن إأ ¤أن هذأ أأ’مر ““يعد
أولوية ضضمن ﬂطط عمل أ◊كومة““ مذكرأ ‘

هذأ ألسضياق بالتزأم رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز
بوتفليقة بإانشضاء هذه ألسضلطة.
ونوه كعوأن برئيسس أ÷مهورية على أإ’صضÓحات
أل-ت-ي ب-اشض-ره-ا م-ن أج-ل عصض-رن-ة أل-ق-ط-اع ’سض-ي-م-ا
إأنشضاء ﬂتلف هيئات ألضضبط ألتي تعت““ Èتقدما
هاما““ بالنسضبة لقطاع أ’تصضال.
ول -دى ت -ط -رق -ه إأ ¤مسض -أال -ة ح -ري -ة أل -ت-ع-ب‘ Ò
أ÷زأئ- -ري أوضض- -ح أل -وزي -ر أن -ه -ا ““ك -ام -ل -ة وت -ام -ة““
و«مكرسضة ‘ ألدسضتور““.
وعن سضؤوأل حول تصضريحات تفيد بأان ألصضحافة
ع-رضض-ة ل-لضض-غ-وط-ات ف-ن-د أل-وزي-ر وج-ود م-ث-ل هذه
ألضضغوطات مصضرحا ““’ ‰ارسس أية ضضغوطات على
وسض-ائ-ل أإ’عÓ-م ون-ت-اب-ع ب-ع-ن-اي-ة ت-ط-وره-ا ’ سض-ي-ما
Œاوزأتها ولسضنا رؤوسضاء –رير ألصضحافة ألوطنية
و’ نضضطلع بدور أÙافظ ألسضياسضي““.
وذك- -ر ك- -ع- -وأن م- -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى ب -ان ““رئ -يسس
أ÷مهورية يسضهر بحزم على فرضس أحÎأم حرية
ألتعب ““Òمضضيفا أن ““مهمتنا تتمثل ‘ أ◊رصس على
Œسض- -ي- -د أل- -ت -زأم رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ع -ل -ى أرضس
ألوأقع““.
و أعت ÈأŸسضؤوول أأ’ول عن قطاع أ’تصضال أنه
““ع -ل -ى ألصض-ح-اف-ة أن ’ ت-ت-ق-ب-ل أ’سض-اءة وأŸسض-اسس
باأ’شضخاصس وهي ‡ارسضات أضضحت مع أأ’سضف
شضبه يومية““.

كانت ﬁور أجتماع زعÓن Ãسصؤوو‹ ألقطاع

وضصعية اŸمرات على مسصتوى تقاطع السصكك ا◊ديدية

شصكل موضصوع درأسصة وضصعية ألعبور على
مسص -ت -وى ت -ق -اط -ع خ -ط -وط أل -ن-ق-ل ب-السص-كك
أ◊ديدية ﬁور أجتماع جمع ،أول أمسس،
وزير أ’شصغال ألعمومية وألنقل ألسصيد عبد
أل - -غ- -ن- -ي زعÓ- -ن Ãسص- -ؤوول Úم- -ن أل- -وك- -ال- -ة
أل - -وط- -ن- -ي- -ة ل- -ل- -درأسص- -ات وم- -ت- -اب- -ع- -ة أ‚از
أ’سص -ت -ث -م-ارأت ‘ ›ال ألسص-كك أ◊دي-دي-ة
وألشص- -رك- -ة أل- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -ل- -ن- -ق- -ل ب- -السص- -ك -ة
أ◊دي -دي -ة ،حسص -ب -م -ا أف -اد ب -ه ،أمسس ،ب -ي-ان
ألوزأرة.
وك -ان ه -ذأ أ’ج -ت -م -اع -ي أل -ذي ع -ق-د ‘ أط-ار
متابعة مشضاريع ألسضكك أ◊ديدية وسضÓمة حركة

أل -ق -ط -ارأت ع -قب أسض-ت-ق-ب-ال ع-دد م-ن أل-ق-ط-ارأت
أ÷دي-دة ل-ف-ائ-دة ألشض-رك-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-لنقل بالسضكك
أ◊ديدية فرصضة Ÿعاينة مدى تقدم أشضغال برنامج
أزألة أŸعابر على مسضتوى تقاطع خطوط ألنقل
بالسضكك أ◊ديدية ‘ أŸناطق ألشضمالية وكذأ ‘
منطقة ألهضضاب ألعليا وغÒها من ﬁاور ألنقل.
وفيما يتعلق باŸنطقة ألشضمالية لوحظ أنه من
ب Úنقاط أŸرور ألبالغ عددها ‡ 78ر ي سضيتم
إأزألة ‡ 24ر وأسضتبدألها Ãمرأت علوية أو بأانفاق
ألتي سضيتم أ‚ازها بعد أ’عÓن عن أŸناقصضات.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸع-اب-ر أŸت-ب-قية سضيتم إأزألتها
Óول -وي-ات أل-ت-ي ي-ح-دده-ا مشض-غ-ل ألشض-ب-ك-ة
وف -ق -ا ل  -أ
ألوطنية للنقل بالسضكك أ◊ديدية.
و‘ هذأ ألسضياقي ” –ديد عشضر ‡ 10رأت
على مسضتوى تقاطع خطوط ألسضكك أ◊ديدية ي
سضيتم إأزألتها لتحل ﬁلها ‡رأت علوية أو أنفاق ي
حيث سضيتم أطÓق أŸناقصضات أÿاصضة بها قريبا.
وف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق Ãشض -اري -ع ألسض -كك أ◊دي -دي-ة
أ÷ديدة ألتي ” أسضتÓمها أو تلك ألتي ما تزأل
طور أ’‚از سضيتم معا÷ة هذأ أ’نشضغال من خÓل
بناء جسضور أو أنفاق.
ومن شضأان هذه ألعملية أن تسضاعد من جهة على
ت- -أام Úح- -رك -ة أŸرور وŒنب أ◊وأدث أŸت -ك -ررة
ع -ل -ى مسض -ت -وى ‡رأت ألسض -كك أ◊دي -دي -ة وزي-ادة
سضرعة حركة ألقطارأت وبالتا‹ تقليل وقت ألسضفر
إأ ¤حد كب Òمن جهة أخرى.

لدى تدخله أمام ›لسس ﬁافظي ألصصندوق ألدو‹
للتنمية ألفÓحية

بوعزقي يعرضس بروما جهود ا÷زائر ‘ قطاع الفÓحة
عرضس وزير ألفÓحة وألتنمية ألريفية
وألصص -ي -د أل -ب -ح -ري ع -ب -د أل -ق -ادر ب-وع-زق-ي،
أمسس ،ب-روم-ا ت-وج-ه-ات أ÷زأئ-ر ف-ي-م-ا يخصس
تطوير ألقطاع ألفÓحي ألذي يشصهد حاليا
ديناميكية تسصاهم بقوة ‘ ألنمو أ’قتصصادي
و‘ –سص Úأ’من ألغذأئي للبÓد.
ول- -دى ت- -دخ- -ل- -ه خ Ó-ل أل -دورة ألÛ 41لسس
ﬁاف -ظ -ي ألصض -ن -دوق أل-دو‹ ل-ل-ت-ن-م-ي-ة أل-فÓ-ح-ي-ة
(ف-ي-دأ) أل-ت-ي ت-ن-ع-ق-د أل-ثÓ-ث-اء وأ’رب-ع-اء بالعاصضمة
أ’ي- -ط- -ال- -ي- -ةي ذك- -ر أل -وزي -ر أن ق -ط -اع أل -ف Ó-ح -ة
أ÷زأئري يعرف منذ سضنوأت أل 2000و–ت قيادة
رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ““ديناميكية
تسضمح له أليوم باŸسضاهمة بشضكل فعال ‘ ألنمو
أ’ق- -تصض- -ادي و‘ رف- -ع مسض- -ت -وى أ’م -ن أل -غ -ذأئ -ي
للبÓد““.
وم -وأزأة م -ع ت-ن-ف-ي-ذ ألÈأم-ج أل-رأم-ي-ة ل-عصض-رن-ة
أل -ف Ó-ح -ة ي -ن -درج أل -ت -ع -زي -ز أل -دأئ -م ل -ل -م -ن-ت-ج-ات
أ’سضÎأت -ي -ج -ي -ة وضض -ب -ط أ’سض-وأق وأ◊ف-اظ ع-ل-ى
أŸوأرد أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة ضض-م-ن ج-ه-ود ت-ط-وي-ر أل-فÓ-حة
ألعائلية وتعزيز دورها ‘ أ’قتصضاد ألريفي وتغذية
سضكان أ’ريا‘ حسضب ألوزير.
‘ ه- - -ذأ أ’ط- - -ار ذك- - -ر أل - -وزي - -ر ب - -ان أŸن - -اخ
أ’ق-تصض-ادي وأ’ج-ت-م-اع-ي لÓ-سض-ت-ثمار ولÓنتاج ”

أل- -ت- -ك- -ف -ل ب -ه م -ن خ Ó-ل م -ع -ا÷ة م -ل -ف أل -ع -ق -ار
وأل -تسض -ه -ي Ó-ت أŸط -ب-ق-ة ‘ ›ال أ◊صض-ول ع-ل-ى
ألتمويل وعلى ألقروضس وكذأ عصضرنة ألتأامينات
ألفÓحية.
وتسض -اه -م أل -ف Ó-ح -ة ب -ا÷زأئ-ري حسضب ألسض-ي-د
بوعزقيي ‘  12باŸئة من ألنا œألدأخلي أÿام
وتشضغل أك Ìمن ربع ألطبقة ألعاملة أي ما يعادل
5ر 2مليون منصضب عمل دأئم يضضاف أليه أدماج
ألشضباب أŸتخرج Úمن ألقطاع و 22.253مؤوسضسضة
مصضغرة أنشضئت ‘ أطار دعم أ’سضتغÓل ألفÓحي.

الدبلومـاسسي
إأ’ربعاء  1٤فيفري  ٢٠1٨م إلموإفق لـ  ٢٧جمادى إ’ولى  1٤٣٩هـ إلعدد 11 1٧٥6٨

إلوضسع إŸيدإ’ Êزإل معّقدإ

تضسارب اأ’ولويات يعرقل
مسسـ ـار التّسسوي ـة ‘ ليبي ـ ـا
إلكاتب وإلباحث إلسسياسسي
عز إلدين عقيل لـ «إلشسعب»:

إسسقاط إلدفاع إ÷وي
إلسسوري لطائرة أإف 16

القوى الكÈى تتصسارع
على البلد و’ “لك تصسّورا للحل

عندما يتحّول الردع
ا’سسرائيلي إا ¤خرافة

إلدكتور فا— إلنور رحموÊ
لـ « إلشسعب»:

ضسعف التنمية
‘ بعضص دول إافريقيا
يوفر بيئة خصسبة
لإلجرام اŸنظم
كلمة إلعدد

تعاون منقوصص
حمزة ﬁصسول
‘ ال-ن-ي-ج-ر ،ي-أخ-ذ رق-م ع-دد ال-ق-واع-د ال-عسس-ك-ري-ة األج-نبية
منحنى تصسأعديأ ،فبعد قأعدة فرنسسأ Ãطأر نيأمي وقأعدة
ال-ولي-أت اŸت-ح-دة األم-ري-ك-ي-ة ل-ل-ط-أئ-رات اŸسسÒة ع-ن بعد
(درونز) ،أاعلنت إايطأليأ عن نيّتهأ ‘ إارسسأل بعثة عسسكرية بـ
 450جندي.

والنقأشش الدائر ‘ هذه الدولة التأبعة Ÿنطقة السسأحل
اإلفريقي ،منقسسم ب Úمؤويد لÓسستنجأد بألشسركأء األجأنب
Ÿواجهة التهديدات اإلرهأبية ومسسأعدة الدول اÛأورة
على اسستعأدة األمن والسستقرار ومكأفحة اإلرهأب ،وبÚ
رافضش ل-ه-ذا ال-ت-واج-د غ Òال-واضس-ح م-ن ال-ن-أح-ي-ة ال-ق-أن-ون-ي-ة
واÛهول من نأحية الدوافع.
ومعروف أان الدول الغربية وعلى رأاسسهأ أامريكأ وبفرنسسأ
تسسعى منذ سسنوات طويلة لتثبيت قدم عسسكرية ‘ بلدان
اŸنطقة ،بذريعة مكأفحة اإلرهأب واŸسسأعدة على صسنأعة
األمن والسسلم ‘ إافريقيأ.
وب -أل -ت-غ-أضس-ي ع-ن ال-ت-أي-ي-د واŸع-أرضس-ة ل-ب-ن-أء ه-ذه ال-ق-واع-د
العسسكرية األجنبية ‘ النيجر أاو غÒهأ من دول السسأحل
وإافريقيأ يطرح سسؤوال ل Áكن Œأوزه ،واŸتمثل ‘ النجأعة
العمليأتية لتواجد هذه القوات.

ف-ق-د ت-عّ-رضست م-أ‹ وال-ن-ي-ج-ر وب-ورك-ي-ن-أفأسسو لعّدة هجمأت
إارهأبية ،جرى التحضس Òلهأ بشسكل دقيق ومسسبق ّﬂلفة
مئأت القتلى من اŸدنّي ÚواّÛندين ،ول “لك جيوشش
اŸنطقة القدرة الÓزمة لرد الفعل.
ا◊ضسور اŸيدا Êللقوات األجنبية ‘ اŸنطقة ،يعتمد على
وسسأئل تقنية جد متطورة مثل القمأر الصسنأعية وطأئرات
دون طيأر إا ¤جأنب التنصست على اŸكأŸأت ،وهو أاسسلوب
ت-ن-ت-ه-ج-ه ال-ب-ل-دان اŸت-ط-ورة ل-ت-ف-أدي اÿسسأئر البشسرية على
األرضش.
هذه السسÎاتيجية ،تعطيهأ أاسسبقية فأرقة ‘ رصسد –ركأت
ا÷مأعأت اإلرهأبية ورصسد اŸعلومأت الكأفية عن أانشسطتهأ
التي تخطط لهأ.
لكن ،من خÓل الهجمأت الدموية التي ترتكب ‘ كل مرة،
يظهر أان القواعد األجنبية ل تتقأسسم اŸعلومأت ا◊ ّسسأسسة

مع جيوشش اŸنطقة ،وقد تفعل ولكن ليسش بألشسكل الÓزم،
مأ يجعل من التعأون العسسكري الثنأئي والسسÎاتيجي غÒ
مكتمل األركأن.
صس -ح -ي -ح أاّن -ه ل ت -وج -د دول-ة ‘ ال-ع-أ ⁄ت-ت-ق-أسس-م م-ع-ل-وم-أت
اسستخبأراتية ‘ غأية األهمية مع دولة أاخرى بكل أاريحية،
بحكم طبيعة اŸهأم والتقأليد ا◊ربية ،لكن الهشسأشسة األمنية
لدول اŸيدان تفرضش على الشسركأء الغربي Úتعأونأ أاكÈ
لتأكيد حسسن نّيتهأ من جهة ،و›أبهة اإلرهأب بشسكل جأد
من جهة اخرى.
ول يكفي تشسكيل قوة  5سسأحل ،لتقوم بعمليأت قتألية على
األرضش ،بينمأ يدخل ا÷نود الغربيون إا ¤الثكنأت ومتأبعة
›ريأت اŸعأرك أامأم الشسأشسأت العمÓقة لصسور األقمأر
ال ّصسنأعية.
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الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي
الشضعب

لولى  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٥٦٨
األربعاء  ١٤فيفري  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٢٧جمادى ا أ

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

الوضضع اŸيدا’ Êزال معّقدا

يعالج سضكان بنغازي الليبية جرحاهم الذين أاصضيبوا خÓل التفجÒات التي اسضتهدفت مسضاجد اŸدينة مرت ‘ Úأاقل من شضهر ،وينتظر
’زمة ‘ عواصضم العا⁄
’خضضر لدخول منازلهم التي غادروها نازح ،Úوتبحث أاطراف ا أ
سضكان تاورغاء ‘ ال ّصضحراء القاحلة الضضوء ا أ
عن حل طال انتظاره.

حمزة ﬁصضول
ينتهي غدا موعد تسشجيل اŸواطن ÚالليبيÚ
داخل وخارج البÓد ‘ ،القوائم النتخابية
– ّسشبا لÓسشتحقاقات اŸقّررة هذه السشنة،
والتي –ظى بدعم Úتقني وفني من قبل
األ· اŸتحدة.
جه الليبيون إا ¤صشناديق القÎاع إاذا،
سشيتو ّ
حينما تتÓءم الظروف واألوضشاع السشياسشية
واألم- -ن- -ي -ة ،وإا ¤ذلك لزال ال -وضش -ع ق -ا“ا،
ح -يث ت -ع -ا Êال -دول -ة اÙط-م-ة م-ن خ-ط-ر
اÓÿيا النائمة للجماعات اإلرهابية وأازمة
اق -تصش -ادي -ة خ -ان -ق -ة ووضش -ع إانسش -ا Êصش-عب،
ناهيك عن النسشداد ا◊اصشل ب Úأاطراف
العملية السشياسشية.
وبعد سشقوط عششرات القتلى وا÷رحى ‘
تفجÒات مسشاجد بنغازي ،تضشاءلت فرحة
النصشر على اإلرهاب وحلّت ﬁلها اليقظة
وا◊يطة الدائمة لتفادي حوادث ‡اثلة ‘
ال-ت-ج-م-ع-ات السش-ك-ن-ي-ة واŸراف-ق-ة ال-ع-م-ومية
وباألخصس اŸسشاجد.
ووج -دت ال -ق -وات األم-ن-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-مششÒ
خليفة حف ،Îنفسشها أامام –دي التكيف مع
Óنششطة اإلرهابية ،إاذ لبد
النمط ا÷ديد ل أ
م-ن ت-غ-ي Òآال-ي-ات السشÎات-ي-ج-ي-ة األم-ن-ية ‘
بنغازي وغÒها من اŸدن.
ول -ع -ل أاول خ -ط -وة ه -ام -ة ل -ل -تصش-دي ل-ف-ل-ول
اإلره- -اب اıت- -ب- -ئ ‘ ك -ه -وف وتضش -اريسس
واع-رة ،ه-و ب-ن-اء ج-ه-از اسش-ت-خ-ب-ارات-ي فّعال،
األم -ر ف -ه -م -ه ح -ف Îج -دا ّŸا ح -اول إا◊اق
ج -ه-از األم-ن ال-وط-ن-ي ب-ق-ي-ادة األرك-ان ال-ت-ي
ي -ت-وّله-ا ،ول-ق-ي م-ع-ارضش-ة شش-دي-دة م-ن ق-ب-ل
رئيسس ›لسس النواب عقيلة صشالح ورئيسس
ا◊كومة اŸؤوقتة غ ÒاŸعÎف بها دوليا
عبد الثني ،والّلذان أاصشّرا على إابقاء ا÷هاز
–ت وزارة الداخلية.
ول ت -ت -وّق -ف ال-ت-ح-دي-ات األم-ن-ي-ة ع-ن-د ه-ذا
ا◊د ،حيث أاّن نزع األلغام من أاخطر اŸهام
اŸسشندة لقوات ا÷يشس الليبي ششرق البÓد،
وال-ت-ي ت-خّ-ل-ف ضش-ح-اي-ا م-دن-ي Úوعسشكري،Ú
بحسشب تقارير أا‡ية.
مغامرة؟
وÁضشي التحضش Òإلجراء انتخابات عامة
‘ ليبيا ‘ ،وقت  ⁄يتم توحيد اŸقاتلÚ
–ت راية اŸؤوسشسشة العسشكرية اÎÙفة،
ولزالت ال- -فصش- -ائ -ل ت -ف -رضس م -ن -ط -ق -ه -ا ‘
ﬂتلف اŸناطق مع موالة واضشحة Œاه
هيئة سشياسشية معيّنة.
ويعت Èبعضس اŸتابع Úللوضشع أانّ اسشتمرار
غياب القبضشة األمنية عن مؤوسّشسشات الدولة
حدة ،يجعل من السشتحقاقات مغامرة
اŸو ّ
وه -روب -ا ن -ح -و األم -ام ،ألّن الّسش -ل-ط-ات ال-ت-ي
سش -ي -خ -ت -اره -ا الشش -عب سش -ت-ج-د ن-فسش-ه-ا أام-ام
تراكمات قدÁة ومعّقدة ،قد تفوت عليها
ال -ت -ف -رغ ل -ل -ت -ن -م -ي -ة واله-ت-م-ام ب-انشش-غ-الت
اŸواطن.Ú
ك -م -ا ت-ط-رح قضش-ي-ة ت-أام Úوتسش-ي Òال-ع-م-ل-ي-ة
الن-ت-خ-اب-ي-ة ،ف-رغ-م ال-دع-م ال-ف-ن-ي وال-ت-ق-ني
اŸت -ف -ق ع -ل -ي-ه م-ع م-ن-ظ-م-ة األ· اŸت-ح-دة
قصشد ضشمان «ششفافية النتخابات» ،ل تبدو
الضشمانات كافية لتحقيق هذه الغاية بالششكل
اŸط - -ل- -وب ‘ ،ظ- -ل اسش- -ت- -م- -رار سش- -ي- -ط- -رة
اŸليششيات اŸسشلحة على عدة مواقع رغم
التزام العديد منها بالنظام العام ،والولء
للهيئات السشياسشية التي –وز على الششرعية
الدولية.
وب Úهذا وذاك تتخبّط ليبيا ب Úأاولويات
متششابكة تتمثل ‘ ا◊رب على اإلرهاب،
ن -زع أاسش -ل-ح-ة اŸل-يشش-ي-ات وت-وح-ي-د م-ؤوسشسش-ة
ا÷يشس ،وال -ذه -اب ن -ح -و ع -م -ل-ي-ة سش-ي-اسش-ي-ة

–سس ÚاŸسستوى التعليمي للقضساء على األمية وا÷هل اŸسسبب Úلإلرهاب
ورقلة  :إاÁان كا‘

الكاتب والباحث السضياسضي عز الدين عقيل لـ «الشضعب»:

القوى الكÈى تتصسارع على ليبيا ول “لك تصسّورا للحل

’وضضاع اŸأاسضاوية التي تعيشضها ليبيا ‘ الوقت
يحمل الباحث السضياسضي الليبي عز الدين عقيل ‘ هذا ا◊وار الغرب مسضؤوولية ا أ
ن
الراهن ،ويؤوّكد أانّ اسضتخبارات الدول الكÈى تبحث عن أارضضية اتفاق لتقاسضم اŸصضالح فيما بينها Áكن أان يكون هناك حل ،معتÈا أا ّ
’زمة.
الليبي Úغ Òقادرين لوحدهم على Œاوز ا أ
’رهابية إا¤
❊ الشضعب÷ :أات ا÷ماعات ا إ
أاسض- -ل- -وب ج- -دي- -د ،ي- -ت -م -ث -ل ‘ اسض -ت -ه -داف
اŸدني Úمباشضرة ،حيث فجرت مسضجدين
‘ بنغازي ‘ شضهرÃ ،ا يفسضر ذلك؟
❊❊ عز الدين عقيل :ا÷رÁتان األخÒتان ‘
Óزمة الليبية ،ورغم
بنغازي تطورين طبيعي Úل أ
بشش-اع-ت-ه-م-ا إال أان-ه-م-ا ف-رصش-ة ل-ت-ج-اوز اŸأاسش-اة،
وت- -ؤوك- -دان ‘ ال- -وقت ذات- -ه ن -ه -اي -ة ال -ع -م -ل -ي -ات
العسشكرية ضشد ا÷ماعات اإلرهابية ‘ اŸدينة.
إاذ Áكن القول أان بنغازي باتت على قدر معتÈ
من األمان ،بحيث  ⁄يعد اإلرهاب قادرا على
الوصشل إاليها إال ع Èالتسشلل ووضشع متفجرات.
وبششأان اسشتهداف اŸدني ،Úل يعت Èاإلرهاب
أاهل بنغازي مدني ،Úبالنظر للدعم الكب Òالذي
قّدموه للجيشس ،وعششرات الششباب تطّوعوا لقتال
ا÷ماعات اإلرهابية حتى ‚حوا ‘ طردها من
اŸدي -ن -ة ،وب -ال -ت -ا‹ ه -م ي -ن -ت -ق -م -ون ال -ي-وم عÈ
اسشتهداف هؤولء السشكان داخل اŸسشاجد ،كما
أان هذه األخÒة تابعة للتيار السشلفي الذي قاتل
إا ¤جانب ا÷يشس أايضشا.
وأاري- -د أان أال -فت إا ¤ال -ق -راءات اÿاط -ئ -ة ال -ت -ي
ق ّ-دم -ت -ه -ا ب-عضس ال-ق-ن-وات ال-ع-رب-ي-ة ل-ل-ت-ف-جÒي-ن
اإلرهابي ،Úحيث اعتÈت األمر ضشربة لقدرات
ا÷يشس ال -ل -ي -ب-ي ب-ق-ي-ادة ح-ف ‘ Îت-أام Úم-دي-ن-ة
بنغازي ‘ ،تناغم فاضشح بينها وب Úا÷ماعات
اإلرهابية والرسشالة التي تريد إايصشالها.
❊ م- -ا ه- -ي خ- -ري- -ط- -ة ان -تشض -ار ا÷م -اع -ات
’رهابية حاليا ‘ ليبيا ،بعد الهزائم التي
ا إ
◊قت بها ‘ عديد اŸدن؟ وكيف تتصضّرف
’جرامية؟
Ÿواصضلة أانشضطتها ا إ

الدكتور فا— النور رحمو Êلـ «الشضعب»:

’سضباب الرئيسضية
يبقى ضضعف التنمية ‘ أابعادها ا’قتصضادية وا’جتماعية والسضياسضية أاحد ا أ
’رهاب بصضفة خاصضة ،هذا ما أاكده الدكتور فا— النور رحموÊ
لظهور العنف بصضفة عامة وا إ
’سضتاذ ‘ قسضم العلوم السضياسضية بجامعة اŸسضيلة ‘ حوار لـ»الشضعب» ،موضضحا أان الوضضع ‘ الدول
ا أ
’فريقية يسضتدعي ا’سضتفادة من اŸقاربة التنموية ع Èوضضع سضياسضيات تنموية ‘ اÛا’ت
ا إ
’رهابي ‘ هذه اŸناطق التي تعا ÊكثÒا من
ا’قتصضادية والسضياسضية وا’جتماعية Ûابهة اّŸد ا إ
نقصص التنمية.

ال -ق -وى ال -كÈى ،ه -و الÎاشش -ق ال -ل-ف-ظ-ي بÚ
إاطارات عسشكرية ودبلوماسشيةّ– ،ذر تارة
من تعاظم النفوذ الروسشي ‘ ليبيا ،و–ّذر
من تقارب أاطراف األزمة الليبية مع عاصشمة
معينة دون سشواها ،ما يعني حربا ضشروسشا
Œري ‘ اÿف -اء ب -ي -ن -ه-ا ع-ل-ى صش-ي-غ-ة ا◊ل
النهائي.
وينعكسس عدم التوافق الدو‹ بششكل مباششر
على التوافق الداخلي الليبي ،إاذ تتعّثر جهود
رأاب الصشدع ب Úالليبي ‘ Úكل مرة ،بدليل
أانّ م- -ب- -ادرة الّصش- -ل -ح ال -ت -ي “ت ب Úأاع -ي -ان
مدينتي تاورغاء ومصشراتة طيلة سشنت⁄ ،Ú
Œد طريقا للتجسشيد حيث حرمت أاها‹
ت -اورغ -اء م -ن ال -ع -ودة إا ¤دي -اره-م ولزال-وا
يبيتون ‘ العراء.
إارادة فلذية
قد تنجح خ ّ
طة اŸبعوث األ‡ي إا ¤ليبيا
Óزمة ،ولكن
غسشان سشÓمة ‘ بلوغ ﬂرج ل أ
‘ ظل الظروف الراهنة وإان يحدث تقّدما
إايجابي على الصشعيد سشيكون ا◊ل أاعرج،
Óرهاب ل Áكن القضشاء
فاÓÿيا النائمة ل إ
ع -ل -ي -ه -ا Ãؤوسشسش -ة عسش -ك -ري -ة غ Òم -ك-ت-م-ل-ة
األرك -ان ،ول -ن يشش-ع-ر اŸواط-ن-ون ب-السش-ك-ي-ن-ة
التامة ومظاهر التسشلح الفوضشوي بادية ‘
ﬂتلف اŸناطق.
ويحتاج اÛتمع الليبي إا ¤نخبة سشياسشية
ذات إارادة ف Ó-ذي -ة صش -ل -ب -ة ل -ت -ح -ق -ي-ق ا◊ل
ال -ن -ه -ائ-ي ال-ت-واف-ق-ي ع Èت-ق-د Ëال-ت-ن-ازلت
واŸن -اورة ع -ل -ى الصش -ع -ي -د ال-دو‹ م-ن أاج-ل
ا◊صشول على دعم جدي من قبل اÛموعة
الدولية.

أاجرى ا◊وار :حمزة ﬁصضول

info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com
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ضسعف التنمية ‘ بعضض دول إافريقيا يوفر
بيئة خصسبة لإلجرام اŸنظم

تضسارب األولويات يعرقل مسسار الّتسسوية ‘ ليبيا
ل-تسش-ت-م-د السش-ل-ط-ات اŸن-ت-خبة ششرعيتها من
الششعب.
وتخلتف األطراف الليبية فيما بينها بششأان
تقد Ëقضشية على أاخرى ،إاذا ترى جهات
بالتوجه نحو مؤو“ر ششامل تعقبه مصشا◊ة
وط -ن -ي-ة ت-ذيب اÓÿف-ات والضش-غ-ائ-ن ،ف-ي-م-ا
تعتقد أاخرى اسشÎجاع أاجهزة الدولة للسشÓح
وبسشط القانون على ا÷ميع لتمهيد الطريق
نحو اŸصشا◊ة.
أايّ دور للمجتمع الّدو‹؟
التزمت ›موعة من الدول األوروبية قبل
أايام Ãنح بعضس مÓي Úالدولرات إا ¤ليبيا
كمسشاهمة ‘ إا‚اح العملية النتخابية‘ ،
وقت سشتكون البعثة األ‡ية للدعم ششريكا
أاسشاسشيا للجنة العليا لتنظيم النتخابات.
تفتقد خطوات اÛتمع الدو‹ ‘ سشياق
تسش -وي -ة األزم -ة ال -ل -ي -ب -ي -ة ،م-ن-ذ سش-ن-وات إا¤
الفعالية الÓزمة ،إاذا ل “لك ‘ رصشيدها ما
Áك- - -ن أان ي- - -رت - -ق - -ي إا ¤إا‚ازات ه - -ام - -ة،
ف-الت-ف-اق السش-ي-اسش-ي اŸوق-ع سش-ن-ة  ،٢٠١٥ل
يلقى اإلجماع وتواجه عملية تعديله عراقيل
م -ع -تÈة ،ظ -ه -رت خ Ó-ل ج -لسش -ات ال -ل -ج -ن-ة
اŸششÎك - - - -ة Ûلسس ال - - - -ن - - - -واب واÛلسس
الرئاسشي ،و ⁄تتّوج بيانات اŸبعوث األ‡ي
اŸت -ت -ال -ي -ة ب -أاّي -ة ن -ت-ي-ج-ة م-ل-م-وسش-ة ،م-اع-دا
الصشرار على مواصشلة نهج ا◊وار.
ل- -ذلك –اول ال -ق -وى ال -كÈى ب -إاج -راءات -ه -ا
اŸتسش -ارع -ة –ق -ي-ق شش-يء ي-حسشب ل-ه-ا ،ق-د
يكون تنظيم النتخابات والتي لن تبصشم على
حل نهائي إاذا ما ”ّ إاجراؤوها ‘ الوضشع
الراهن.
ليسست جاّدة؟
منذ إاسشقاط نظام العقيد معمر القذا‘ ⁄
تبد الدول الكÈى نفسس ا◊زم ‘ التعامل
م-ع األزم-ات اŸعّ-ق-دة ال-ت-ي ت-ع-يشش-ه-ا ل-ي-ب-ي-ا،
ف -رغ -م م -ع-ان-ات-ه-ا م-ن ظ-اه-رة ال-ه-ج-رة غÒ
الششرعية  ⁄تبد دول ال–اد األوروبي نية
جادة ومعقولة للتعامل مع اŸآاسشي اإلنسشانية
التي –صشل ‘ البحر اŸتوسشط يوميا.
فتحت الضشغط الششديد منحت تركيا  ٦مليار
دولر ،للتعامل مع تدفق الÓجئ Úبعدما
هّ- - -دد أاردوغ - -ان ب - -إاغ - -راق أاوروب - -ا ،واقÎح
م -اك -رون إانشش -اء م-راك-ز اسش-ت-ق-ب-ال ‘ ال-دول
اŸن -ب -ع ل-ل-ه-ج-رة ،ل-دراسش-ة ط-ل-ب-ات ال-ل-ج-وء،
وعندما تعلق األمر بليبيا ⁄ ،تقدم أاي برامج
ف -ع -ال -ة ،ب -ل هّ-ددت ال-ق-ادة األوروب-ي Úسش-ن-ة
 ٢٠١٤باسشتخدام القوة وقصشف القوارب التي
–مل اŸهاجرين ‘ عرضس البحر.
وك -ان اŸشش Òخ -ل -ي -ف -ة ح -ف Îق-د ط-لب م-ن
الرئيسس الفرنسشي ماكرون مسشاعدات بقيمة
 ٣٠م- -ل- -ي- -ار أاورو Ÿواج- -ه -ة ال -ه -ج -رة غÒ
الششرعية ،وتسشلّل اإلرهابي Úنحو أاوروبا بدءا
م-ن ا◊دود ا÷ن-وب-ي-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ،ف-ي-م-ا وّقعت
حكومة الوفاق الوطني الليبية اتفاقا مششÎكا
مع ا◊كومة اليطالية للتعامل مع قوارب
اŸوت.
ورغ -م ال -ت-ق-اري-ر ال-دول-ي-ة ال-ت-ي أاث-بت ت-ورط
م-ل-يشش-ي-ات مسشّ-ل-ح-ة ‘ غ-رب ل-ي-ب-ي-ا ،ت-ت-اج-ر
ب -اŸه -اج -ري-ن غ Òالشش-رع-ي Úوم-ت-ورط-ة ‘
ع -م-ل-ي-ات ت-ه-ري-ب-ه-م إال اÛت-م-ع ال-دو‹ ⁄
ي -ح -رك سش -اك-ن-ا ،وصش-در ت-ه-دي-د ل-ف-ظ-ي م-ن
ماكرون باسشتخدام القوة العسشكرية ضشدهم.
صسراع علني
وم -ع ت -ن -ام -ي ج -ولت األط -راف السش-ي-اسش-ي-ة
الليبية نحو العواصشم اإلفريقية والدولية ،ل
ت-خ-ف-ي دول م-ث-ل أام-ري-ك-ا ،روسش-ي-ا ،إاي-ط-اليا،
ف -رنسش-ا وب-ري-ط-ان-ي-ا دع-م-ه-ا ال-ع-ل-ن-ي ل-وح-دة
واسشتقرار ليبيا ،ويأاتي ذلك على لسشان رؤوسشاء
هذه الدول ووزراء خارجيتها.
لكن ما يقلق الليبيون من الدور الذي تلعب

لولى  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٥٦٨
األربعاء  ١٤فيفري  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٢٧جمادى ا أ

❊❊ نظام اÓÿيا النائمة للجماعات اإلرهابية
موجود ‘ كل مناطق ليبيا وبششكل كب ،Òفبعد
الهزائم التي تلقوها ‘ عديد اŸدن كطرابلسس،
صشÈاتة غÒان وﬂتلف األماكن ،انحسشر لديهم
البعد اÿاصس باÛاهرة واŸواجهة اŸباششرة
مثلما كان ا◊ل ‘ سشÒت وبنغازي ،و÷أات إا¤
ا÷ن-وب ل-ت-خ-ب-ئ ه-ن-اك وت-ع-ي-د ه-ي-ك-ل-ة نشش-اطها
باتباع ‰ط ﬂتلف.
وحسشب م -ا سش -رب م -ن ت -ق -ري -ر سش -ي -ع-رضس أام-ام
›لسس األمن الدو‹ ،فإان هذه اÓÿيا تتاجر ‘
ال-ه-ج-رة غ Òالشش-رع-ي-ة ،اıدرات والسش-ج-ائ-ر،
وكذا نصشب نقاط التفتيشس الفجائية لسشلب ونهب
اŸارة للحصشول على التمويل اŸادي.
وق -د ّ” –ري -ر سشÒت م -ن اإلره -اب ب -ط -ري-ق-ة
بدائية ،حيث اسشتخدمت أامريكا صشورايخ سشوت
اŸدينة باألرضس ألنها  ⁄تسشتهدف اÛرم،Ú
ولكن رمزية اŸدينة التي ينحدر منها العقيد
م-ع-م-ر ال-ق-ذا‘ ،واسش-ت-خ-دمت م-ل-يشش-يات تسشمى
البنيان اŸرصشوصس على األرضس والتي  ⁄تكن
ÓرهابيÚ
ب-ال-ن-ج-اع-ة اŸط-ل-وب-ة وه-و م-ا سش-مح ل إ
بالفرار.
ول -وح -ظت م -ؤوخ-را –رك-ات ل-ف-ل-ول ا÷م-اع-ات
الدموية ‘ الوسشط وا÷نوب ،ولبد من ضشغط
العا ⁄وبششكل جدي Ûابهتها.
’ط-راف السض-ي-اسض-ي-ة الّ-ل-ي-ب-ي-ة
❊ ت -خ-وضص ا أ
’· اŸت -ح-دة ح-وارا شض-اق-ا ،و’
ب -إاشض -راف ا أ
ي -ب -دو أان -ه ح -ق -ق ن -ت -ائ -ج م -ل -م -وسض -ة ع -ل-ى
Óزمة؟
’نسضب ل أ
’رضص ،ما اıرج ا أ
ا أ
❊❊ ا◊ل ‘ ليبيا ‘ تصشّوري لن يتأاتى بحوار
األطراف السشياسشية ا◊الية التي ل “لك وزنا
على الرضس ،ولديها فقط سشلطة افÎاضشية ‘
اÛالسس وتسشي ÒاŸوارد اŸالية ،وإا‰ا بجمع

أامراء ا◊رب على طاولة واحدة وبضشغط من
هذا الذي يسشمى اÛتمع الدو‹ الذي ذبحنا.
ومث Óخليفة حف Îمن أامراء ا◊رب الذين يجب
أان يكونوا على طاول ا◊وار ،ألن ا÷يشس الليبي
الذي يتو ¤قيادته ،نواة مهمة وجزء من ا÷يشس
الذي نتطلّع إاليه ،ليسس بالصشيغة النهائية ،ولكن
Áكن أان يسشاهم مع بعضس الضشباط الششرفاء ‘
غ- -رب ال- -بÓ- -د ‘ ت- -ك -وي -ن م -ؤوسشسش -ة عسش -ك -ري -ة
Îﬁفة.
ول ي -جب أان ي -فسش -ح اÛال أام -ام اŸل -يشش -ي -ات
اŸسشلّحة أان يأاتوا بتششكيÓت جهوية أاو قبيلة أاو
إايديولوجية ،ويقحموها داخل ا÷يشس.
وه -ن -اك ن -ق -ط -ة م-ه-م-ة ،ل-ي-ب-ي-ا ال-ي-وم ،ه-ي م-ث-ل
سشÒالون أاو البلقان ،لن –ل أازمتها دون إاششراك
أام -راء ا◊رب م -ث -ل -م -ا ف -ع-لت ك-ول-وم-ب-ي-ا ،ف-ب-ع-د
سش-ن-وات م-ن ال-ق-ت-ال وسش-ق-وط  ٦مÓ-ي Úضش-حية
”
تفاوضشت مع قادة جماعة الفارك اŸتمردة ،و ّ
ال -ت -وصش-ل ل-ن-زع السشÓ-ح ،ف-ل-ي-ب-ي-ا دول-ة أاسش-ق-ط-ه-ا
متمّردوها ويجب أان يÎكوها.
ي دور Áكن أان يلعبه اÛتمع الدو‹؟
❊ أا ّ
❊❊ من صشنع الكارثة ‘ ليبيا هو الغرب اللعÚ
واŸنافق ،ل يوجد ششيء اسشمه اÛتمع الدو‹،
هناك  ٥دول قوية تسشيطر على اÛلسس ولديها
سشكريتارية اسشمها األ· اŸتحدة ،ولها مصشالح
خاصشة تتقاطع مع دول أاخرى كبÒة مثل اليابان
وأاŸان -ي -ا ،وت -ق -وم ب-ف-رضس ق-رارات ع-ل-ى ›لسس
األم- -ن وف- -ق- -ا م- -ا ي- -خ- -دم اŸصش- -ال- -ح الضش -ي -ق -ة
اŸششÎكة.
ومن ذبح ليبيا بعد صشدور القرار رقم ١٩٧٣
ال -ق -اضش -ي ب -ت-دخ-ل ال-ن-ات-و ،ه-ي الصش Úوروسش-ي-ا،
اللتان  ⁄تسشتخدما حق الفيتو .يومها  ⁄يكن
بوت Úرئيسشا لروسشيا بل ميدفيدف الذي باعنا

بصشفقة Œارية مع أامريكا.
واŸششهد اليوم ،هو أان القوى الكÈى تتصشارع
فيما بينها على ليبيا ،وهي ل “لك ◊د اآلن
تصشورا للحل ،فالوليات اŸتحدة تريد إانششاء
قاعدة عسشكرية ‘ جنوب ليبيا «أافريكوم» لتكون
األك ‘ Èإافريقيا.
وفرنسشا تريد العودة إا ¤إاقليم فزان على ا◊دود
ا÷زائ -ري -ة ،وتسش -ت -خ -دم -ه ‘ م -راق-ب-ة مسش-اح-ة
ششاسشعة “تد حتى موريتانيا ونيجÒيا أاي تنششط
ب -وك-و ح-رام ،و“لك ال-ق-وة ال-عسش-ك-ري-ة Ûاب-ه-ة
–ركات أاية قوة معادية لها وتقدم ا◊ماية لدول
غرب إافريقيا أاي “لك نفوذا واسشعا.
أاما إايطاليا فهي تريد ليبيا كاملة ،وبالضشبط،
ت- -ري- -د م- -ن ال- -دول األخ -رى أان –Îم ن -ف -وذه -ا
التقليدي مثلما –Îم هي نفوذ تلك الدول ‘
م- -ن- -اط- -ق أاخ -رى م -ن ال -ع -ا ،⁄وق -د ط -لب وزي -ر
اÿارج -ي -ة الي -ط -ا‹ م -ن ت -رامب دون ت -ردد أان
تكون األولوية لبÓده ‘ ليبيا.
ورأاى ا÷ميع كيف أاقامت إايطاليا الدنيا و⁄
تقعدها عندما جمع الرئيسس الفرنسشي السشراج
وحف ‘ Îباريسس ،وأافسشدت كل ما فعله ماكرون،
وق -الت إان الشش -رع -ي -ة ال-وح-ي-دة مصش-دره-ا األ·
اŸتحدة ألنها تعتقد أان لها حقوق تاريخية ‘
ليبيا.
الغرب منافق ،زعم أانه أاسشقط القذا‘ من أاجل
ال -دÁق -راط -ي -ة ،وŸاذا ل ي -ت-دخ-ل ال-ن-ات-و ال-ي-وم
Ÿسشاعدة أاها‹ تورغاء اŸتواجدين ‘ العراء
بفعل تعنت اŸليششيات اŸسشلحة.
واÙصش- -ل- -ة ،ه- -ن- -اك ح -وار سش -ري ب Úأاج -ه -زة
ﬂابرات هذه الدول ،وعندما تتصشل إا ¤اتفاق
حينها لن Œد واحد من اŸليششيات اŸسشلحة
على األرضس.

❊ هل يفهم من ذلك أان اللّيبّيون عاجزون
بشضكل كب Òعن إايجاد حل بأانفسضهم؟
❊❊ ل أاعت Èأانّ الليبي Úعاجزون عن ا◊ل،
ول -ك -ن ت-اري-خ-ا  ⁄ي-دخ-ل-وا ن-زاع-ا مسشّ-ل-ح-ا ع-ل-ى
السشلطة دون حرب أاهلية ،هذه اŸرة هي حرب
مصشالح وليسشت نتيجة عداء ب Úاألطراف ،و⁄
يحمل لنا التاريخ خÓل مائة سشنة األخÒة أانّ
حربا أاهلية حلت باŸظاهرات أاو النتخابات
وبجهود أاهلها لوحدهم.
 ·ÓاŸت - -ح - -دة
’م Úال - -ع - -ام ل  - -أ
❊ ع - -يّـن ا أ
أان -ط-ون-ي-و غ-وتÒسص ،ال-دب-ل-وم-اسض-ي غسض-ان
سض Ó-م -ة ك -ب-م-ع-وث شض-خصض-ي ل-ه إا ¤ل-ي-ب-ي-ا،
’م-ن ي-ج-ري ال-ع-م-ل
وق ّ-دم خّ-ط-ة Ûلسص ا أ
ع- -ل- -ى ت- -ن- -ف- -ي- -ذه- -ا ،م- -ا ه- -ي ف -رصص ‚اح
جهوده؟
❊❊ غسشان سشÓمة رجل مششّوشس وليسس لديه رؤوية
واضش- -ح- -ة ،قّ- -دم خّ- -ط- -ة Ûلسس األم -ن ال -دو‹
ت- -تضش ّ-م -ن ت -ن -ظ -ي -م م -ؤو“ر ج -ام -ع يشش -رك ف -ي -ه
«األط -راف اŸه -مشش -ة» ،ول ي -وج -د ‘ ق -ام -وسس
›لسس األم- -ن مصش- -ل -ح «ط -رف م -ه ّ-م -شس» وإا‰ا
طرف سشياسشي.
وت-تضش-م-ن اÿط-ة أايضش-ا مصش-ا◊ة وط-ن-ي-ة ،ك-ي-ف
ت- -ك -ون مصش -ا◊ة ب Úأاط -راف مسش -ل -ح -ة وأاخ -رى
ع-زلء؟ ك-ي-ف ت-ع-ود ال-ن-خب ال-ل-ي-ب-ي-ة اŸشش-تتة ‘
اÿارج إا ¤ال -ع -اصش -م-ة اÿاضش-ع-ة –ت سش-ي-ط-رة
اŸل- -يشش- -ي- -ات اŸسش- -ل -ح -ة ،و“ن -ع ح -ري -ة ال -رأاي
وال -ت -ع -يÒ؟ ل -ن ت-ك-ون مصش-ا◊ة إال إاذا اح-ت-ك-رت
الدولة العنف وكانت لوحدها من Áتلك السشÓح.
وأاول بند ‘ العمل اŸنطقي ◊ل األزمة كان
يفÎضس أان يكون نزع السشÓح ،وإال كيف تذهب
إا ¤انتخابات عامة ‘ ظل الظروف ا◊الية،
ح -يث سش-ت-ح-رصس اŸل-يشش-ي-ات صش-ن-ادي-ق القÎاع
وتنقلها من نقطة إا ¤أاخرى.
النتخابات ‘ ظرف ‡اثل سشتوّرط الرئيسس
اŸق- -ب- -ل ،ال -ذي سش -ي -ج -د ن -فسش -ه أام -ام –دي -ات
وتعقيدات أاك ،Èلذلك ل بد من إانهاء وجود
اŸل -يشش -ي -ات أاول ،ل -ذلك أاق -ول أان سش Ó-م -ة ق-لب
الوضشع رأاسشا على عقب.
لقد جاء العا ⁄إالينا بششيء جديد ل يعقل ول
ي -ت -ح -ق -ق ،وي -ؤوّك -د أاّن اŸتصش-ارع-ون ع Èأاج-ه-زة
ﬂابراتهم على ليبيا يقّدمون لنا ‘ كل مرة
سشراب.

«الششعب» :يجمع اÈÿاء واÙللون عل ى
أان الأسش - -ب - -اب اŸوؤدي - -ة اإ ¤ان - -تش ش - -ار
ال- -ظ- -اه -رة الإره -اب -ي -ة ي -رت -ب -ط ‘
م عظمها بال تنمية ،ف كيف تتوضّشح
العÓقة ب Úالإرهاب وال تنمية ‘
راأي كم؟
فا— النور رحمو :Êاإن ضشعف
ال- - -ت- - -ن- - -م - -ي - -ة ‘ اأب - -ع - -اده - -ا
الق -تصش -ادي -ة والج -ت -م -اع-ي-ة
والسش- -ي- -اسش- -ي- -ة ي -ع -ت Èسش -ب -ب -ا
اأسش- -اسش -ي -ا ‘ ظ -ه -ور ال -ع -ن -ف
بصشفة عامة والإرهاب بصشفة
خ -اصش -ة ب -اع -ت -ب -اره اأح-د اأشش-د
واأخ - - -ط - - -ر صش - - -ور ال - - -ع - - -ن- - -ف
اÛت -م -ع-ي ،ف-ه-ي ب-ي-ئ-ة م-وات-ي-ة
وح- -اضش- -ن- -ة ل -ل -نشش -اط الإره -اب -ي،
فضش-ع-ف ال-ت-ن-م-ي-ة الق-تصش-ادي-ة ي-نتج
ال- -ع -دي -د م -ن اŸشش -اك -ل الق -تصش -ادي -ة
اŸرت -ب -ط -ة ب -ح -ي -اة الشش -ب -اب وق -د ت-ك-ون
البطالة والفقر من اأبرزها ،وهذه الظروف
الق -تصش -ادي -ة ال -ن -اŒة ع -ن ضش -ع -ف ال -ت -ن-م-ي-ة
الق - -تصش - -ادي - -ة Œع- -ل الشش- -ب- -اب اŸت- -ح- -مسس
واŸن- -دف- -ع ‘ اأّ” ا÷اه- -زي- -ة لÓ- -سش- -ت- -غ Ó-ل
والتوجيه ‘ العمل الإرهابي ،كما اأن ضشعف
ال-ت-ن-م-ي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة خ-اصش-ة مششاكل السشكن
وتراجع اŸسشتوى التعليمي والثقا‘ ،من اأهم
اأسشباب التطرف والتعصشب الديني اŸوؤدي اإ¤
الإره-اب ،وي-ع-ت Èضش-ع-ف ال-ت-ن-م-ي-ة السش-ي-اسش-ية
بدوره اأيضشا عام Óمهما ‘ ظهور الإرهاب،
حيث اأن مششاكل ،مثل قمع ا◊ريات السشياسشية
والضش- -ط- -ه- -اد السش- -ي -اسش -ي وتسش -ل -ط ال -ن -ظ -ام
السشياسشي كلها عوامل تسشاهم ‘ غلق سشبل
ا◊وار ب Úهرم السشلطة والقاعدة اÛتمعية
واإمكانية احتوائها للمششاكل اÛتمعية ،وهي
‘ النهاية تخلق بيئة خصشبة لظهور وانتششار
الإرهاب.
ا’إرهاب اأيضضا عدو للتنمية ،فا’أعمال
ا’إرهابية تعيق مسضار التنمية وتخّرب
اŸن-ج-زات ال-ت-ن-م-وي-ة ،وقد تكون Œربة
ا÷زائ- -ر اإب -ان ال -عشض -ري -ة السض -وداء خÒ
دليل على ذلك ،فما تعليقكم؟
بالفعل الإرهاب والتنمية ل يجتمعان ‘ بلد
واح-د ،اأي-ن-م-ا ي-ح-ل الإره-اب ي-خ-رب ال-ت-ن-م-ية
ويوقف مسشارها ،ويخلق الضشطراب والتفكك
‘ اÛت- -م- -ع ،وي- -وؤث- -ر بشش- -ك- -ل م- -ل- -م -وسس ‘
اسشتقرار النظام السشياسشي وقدرته على تفعيل
السشياسشات التنموية ،وŒربة ا÷زائر خÓل
عششرية التسشعينات خ Òدليل على ذلك ،حيث
اأن اÿسش -ائ -ر الق -تصش -ادي -ة ك -انت ك-بÒة ف-ق-د
تضشررت اŸنششاآت التحتية وموؤسشسشات الدولة
من التفجÒات الإرهابية ،وتضشررت اÿزينة
العمومية من ارتفاع فاتورة حمايتها واإعادة
ب-ن-ائ-ه-ا ،ك-م-ا اأن اÿسش-ائ-ر الج-ت-م-اع-ية كانت
ب- -ال- -غ- -ة ال- -ت- -ع- -ق- -ي- -د واÿط -ورة (الضش -ح -اي -ا،
اŸهجرين من الأرياف ،اŸفقودين ..اإلخ).

القضساء على اّŸد اإلرهابي ‘ إافريقيا يتطّلب
تطبيق اسسÎاتيجيات القوة الناعمة

’رهابية اتسضعت
من اÓŸحظ أان الظاهرة ا إ
‘ إاف -ري-ق-ي-ا خ-اصض-ة ،وت-ب-ذل ال-دول ج-ه-ودا
أام-ن-ي-ة ‘ ح-ل-ه-ا ل-ك-ن-ه-ا ت-ب-ق-ى غ Òكافية‘ ،
Óرهاب
ظّ-ل اسض-ت-م-رار اÙف-ز ا’ق-تصض-ادي ل إ
من فقر وحرمان وبطالة وأازمات التنمية؟
نعم ششهدت العششرية األخÒة ارتفاعا واضشحا ‘
عدد التنظيمات اإلرهابية ‘ إافريقيا و‘ ارتفاع
مسش- -ت- -وى نشش -اط -ه -ا وت -أاثÒه -ا ع -ل -ى أام -ن ال -دول
اإلف -ري -ق -ي -ة ،خ -اصش-ة ‘ م-ن-ط-ق-ة السش-اح-ل (ج-ه-ة
الغرب) ،ويعود ذلك باألسشاسس إا› ¤موعة من

العوامل
أاه- -م- -ه- -ا ،ان- -تشش -ار
التنظيمات اإلرهابية ‘ منطقة الششرق األوسشط
(تنظيم القاعدة ‘ بÓد العراق والششام) ،حيث أان
م-ع-ظ-م ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات اإلره-اب-ي-ة ‘ ششمال إافريقيا
أاعلنت ولءها لهذا التنظيم اŸدعوم من بعضس
ال -ق -وى ال -دول -ي -ة ل -ت -ن-ف-ي-ذ أاج-ن-دات م-ع-ي-ن-ة ،ه-ذا
ب -اإلضش -اف-ة إا ¤ان-ه-ي-ار ب-عضس األن-ظ-م-ة ‘ شش-م-ال
إافريقيا ‘ إاطار ما عرف بثورات الربيع العربي
Óسشلحة
(خاصشة ليبيا) وما أانتجه ذلك من انتششار ل أ
وخلق ظروف مناسشبة لنششاط هذه التنظيمات،
ه- -ذا ب -اإلضش -اف -ة إا ¤ضش -ع -ف ال -ق -درات األم -ن -ي -ة
والتنموية Ÿواجهة مثل هذه التنظيمات اإلرهابية
أاو خلق بيئة تنموية لحتواء مسشتوى انتششارها،
ف -رغ -م ج -ه -ود ال -دول اإلف -ري -ق -ي -ة الن-ف-رادي-ة أاو
ا÷ماعية فهي تبقى غ Òكافية.
إاذ أان ما تقدمه الدول اإلفريقية من جهود كبÒة
Ÿواج -ه -ة ه -ذه ال -ظ-اه-رة ت-ظ-ل غ Òك-اف-ي-ة وغÒ
متوائمة وغ› Òدية مع طبيعة الظاهرة وذلك
نظرا للقدرات العسشكرية اÙدودة للعديد من
الدول اإلفريقية مقارنة Ãا “تلكه التنظيمات
اإلرهابية من أاسشلحة جد متطورة ،كما أان اتسشاع
اŸسشاحة وعوامل أاخرى مثل –الف التنظيمات
اإلره - -اب - -ي - -ة م - -ع ج- -م- -اع- -ات Œارة األسش- -ل- -ح- -ة
واıدرات وغÒها ،كلها عوامل أاعطت قوة لهذه
التنظيمات على حسشاب ا÷يوشس النظامية للدول
اإلفريقية الفقÒة ،كما ل Áكن إاغفال هششاششة
الوضشع األمني ‘ ليبيا فقد منح لهذه ا÷ماعات
–الفات جديدة ومسشاحات نششاط و–رك أاكÌ
أامناً.
ك - -ي - -ف Áك - -ن ا’سض - -ت- -ف- -ادة م- -ن اŸق- -ارب- -ة
’رهابي ‘ إافريقيا
التنموية للحد من اŸد ا إ
برأايكم؟
إان مواجهة الدول اإلفريقية لهذه الظاهرة عموما
يرتكز أاسشاسشا على توظيف القوة العسشكرية فقط
وه -و م-ا ي-عّ-ب-ر ع-ن ال-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-ا Ãن-ط-ق ال-ق-وة
الصش- -ل- -ب- -ة ‘ ،ح Úأان ال- -قضش- -اء ع -ل -ى ال -ظ -اه -رة
اإلرهابية يتطلّب وسشائل متعددة إا ¤جانب العامل
ال -عسش -ك-ري وال-ت-ي ت-ع-رف ب-ال-ق-وة ال-ن-اع-م-ة ،وه-ي
ال -ت -ن-م-ي-ة ‘ ا÷وانب الق-تصش-ادي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة
والسشياسشية وحتى ‘ ا◊وار والدبلوماسشية ،ألن
األسشباب الرئيسشية لظهور اإلرهاب هي اقتصشادية
واجتماعية وسشياسشية ،ومنه فالقضشاء عليها أايضشا
ي -جب أان ي -ق -وم ع -ل -ى سش -ي -اسش -ات وق-ائ-ي-ة ول-يسشت
عÓجية فقط وهي التنمية الششاملة واŸسشتدÁة
‘ تلك اÛالت.
لذلك ،فإانه ل Áكن أان نتوقع تراجع النششاط

اإلرهابي ‘ إافريقيا على اŸدى القريب
‘ ظ- -ل اسش- -ت- -م- -رار ن- -فسس األوضش- -اع
الق-تصش-ادي-ة وال-ت-ن-م-وي-ة ع-موما،
ألن األوضش - -اع الق - -تصش - -ادي- -ة
والج -ت -م -اع-ي-ة السش-ي-ئ-ة ‘
ال-دول اإلف-ري-ق-ية تششّجع
ع - -ل - -ى اتسش - -اع رق - -ع- -ة
الإره - - - - -اب ول - - - - -يسس
ت -راج -ع -ه ،ف-مشش-اك-ل
مثل الفقر والبطالة
واألم- -ي- -ة وال- -ن- -درة
وسشوء توزيع الÌوة
والصشراع
الجتماعي
وال -فسش -اد السش-ي-اسش-ي
والضش -ط -ه -اد ،ك -ل -ه -ا
ع -وام -ل ت -خ -ل -ق ب -ي -ئ-ة
مواتية للعنف والتطرف
والتعصشب واإلرهاب ،ومنه
فإان القضشاء على اإلرهاب ‘
إاف -ري -ق -ي -ا ي -ت -طّ-ل-ب اإلسش-راع ‘
إاح-داث سش-ي-اسش-ي-ات ت-ن-م-وي-ة شش-املة
وذلك ب -اع-ت-م-اد م-ق-ارب-ة ت-ن-م-وي-ة تسش-م-ح
بتغي Òواقع حياة األفراد واÛتمعات نحو
األحسش- -ن ‘ ك- -ل ›الت ا◊ي- -اة ل -ل -قضش -اء ع -ل -ى
مششكلة اإلرهاب من جذورها ،فمششكلة اإلرهاب
–ت-اج م-ق-ارب-ة ت-ن-م-وي-ة وق-ائ-ي-ة ،ول-يسس سش-ي-اسشات
عÓجية ردعية تعتمد على الوسشائل العسشكرية،
فحسشب.
وذلك ،ل -ن ي -ك -ون إال م -ن خ Ó-ل وضش -ع سش -ي-اسش-ات
ت -ن -م-وي-ة ‘ اÛال الق-تصش-ادي ل-ت-وف Òم-ن-اصشب
ال -ع -م -ل ل -ل -قضش -اء ع -ل -ى ال -ب -ط -ال-ة وت-وف Òال-غ-ذاء
واÿدمات للقضشاء على الفقر والندرة التي تعّد
ج -م -ي -ع -ه-ا أاح-د أاه-م مسش-ب-ب-ات ظ-اه-رة اإلره-اب،
باإلضشافة إا– ¤ديد سشياسشات تنموية ‘ اÛال
الجتماعي لتحسش ÚاŸسشتوى التعليمي للقضشاء
Óره-اب أايضش-ا،
ع -ل -ى األم -ي-ة وا÷ه-ل اŸسش-ب-ب Úل -إ
و–قيقا للعدالة واŸسشاواة الجتماعية للقضشاء
ع- -ل- -ى ال- -ع -ن -ف والصش -راع اÛت -م -ع -ي اŸسش -ب -بÚ
Óرهاب ،وسشياسشات تنموية ‘ اÛال السشياسشي
ل إ
ل -ف -ت -ح فضش -اء اŸم -ارسش -ة واŸشش -ارك -ة السش-ي-اسش-ي-ة
وح- -ري- -ة ال- -ت- -ع- -ب ÒواإلعÓ- -م وإاع- -ط -اء ا◊ري -ات
وا◊قوق السشياسشية واŸدنية عموما للقضشاء على
الح- -ت- -ك- -ار وال- -تسشّ- -ل -ط والضش -ط -ه -اد اŸسش -ب -بÚ
Óرهاب.
ل إ
ما هي اŸشضاريع اŸتعلّقة با÷هود الدولية
’وروب -ي -ة ‘ ت -ن -م -ي -ة إاف -ري-ق-ي-ا
’‡ي -ة وا أ
ا أ
ك -خ -ي -ار اسضÎات -ي -ج -ي ل -ل -حّ-د م-ن ال-ظ-اه-رة
’ره- -اب- -ي- -ة ،وه- -ل ه- -ن- -اك إارادة ف- -ع- -ل -ي -ة
ا إ
للنهوضص التنموي بأافريقيا؟
م-ع-ظ-م اŸسش-اع-دات األ‡ي-ة واألوروب-ي-ة ل-ت-ن-م-ي-ة
إاف -ري -ق -ي -ا ه -ي ع -ب -ارة ع -ن مسش -اع -دات م-ال-ي-ة أاو
اقتصشادية أاو ثقافية ﬁدودة جداً ،ل ترقى ‘
ال -ن -ه-اي-ة إا ¤مسش-ت-وى اŸسش-اع-دات ال-ت-ي ق-د ت-غÒ
بالفعل من حقيقة الواقع القتصشادي والسشياسشي
والج-ت-م-اع-ي اŸع-ق-د ‘ إاف-ري-ق-ي-ا ،ك-م-ا ل Áك-ن
Œاه -ل ال-ن-واي-ا اÿف-ي-ة ل-ب-عضس ال-دول اإلف-ري-ق-ي-ة
ورغ -ب-ت-ه-ا ‘ ا◊ف-اظ ع-ل-ى ب-عضس األن-ظ-م-ة ال-ت-ي
ت-خ-دم مصش-ا◊ه-ا واسش-ت-ث-م-ارات-ه-ا ،وه-ذا م-ا يعتÈ
سشببا أاسشاسشيا ‘ تقويضس ا÷هود التنموية.
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ب-عضس األن-ظ-م-ة السش-ي-اسشية اإلفريقية
–ت -ك-ر اŸم-ارسش-ة السش-ي-اسش-ي-ة وي-ح-ك-م-ه-ا م-ن-ط-ق
السش- -ي- -ط- -رة ع- -ل- -ى ا◊ك- -م ب -السش Ó-ح ع -ن ط -ري -ق
النقÓبات العسشكرية وتزوير النتخابات ،فهذه
الدول –كمها نخب تفتقد ألي إارادة سشياسشية
إلحداث التنمية ‘ بلدانها ،ألن التنمية ‘ النهاية
ل تتوافق مع مصشا◊ها الششخصشية الضشيقة ،كما أان
مصشا◊ها تتوافق مع خدمة األجندات األجنبية
للدول األوروبية على حسشاب ششعوبها التواقة إا¤
التنمية.
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إاسسقاط الدفاع ا÷وي السسوري لطائرة أاف 16

عندما يتحّول ألردع أإلسشرأئيلي إأ ¤خرأفة
« أف  »16تق ‘ Èريف دمششق
»LGô©d øjódGQƒf

’سسرائيلي ‘ ،توزيع صسور فوتوغرافية وأاشسرطة فيديو،
على نحو غ Òمعتاد ،وعلى مدى عدة سساعات ،انشسغل مكتب اŸتحدث بلسسان جيشش ا’حتÓل ا إ
’سسرائيلية ‘ سساعة مبكرة من صسباح السسبت.
’جواء ا إ
◊ادثة إاسسقاط طائرة إايرانية بدون طيار ،قال إانها اخÎقت ا أ
” نشصر شصريط الفيديو باللغات م -ع -ق -دة ،دخ -لت ط -ائ-رة ال-ف-ان-ت-وم إا ¤م-ن-ط-ق-ة ال-دف-اع ي -رت -دي -ه -ا ال-ط-ي-ارون وت-ع-رضس ب-ي-ان-ات ارت-ف-اع وسص-رع-ة
وعلى نحو فريد أايضصاّ ،
ال- -عÈي- -ة واإ’‚ل- -ي- -زي- -ة وال- -ع- -رب- -ي- -ة ،وي- -ظ- -ه -ر إاشص -ارة الصص -اروخ -ي ،وأاصص -ي-بت خÓ-ل م-غ-ادرت-ه-ا ل-ه-ا بصص-واري-خ ال -ط -ائ -رة وُت -مّ -ك-ن إاطÓ-ق اأ’سص-ل-ح-ة ع-ل-ى ه-دف ال-ع-دو
ا’سصتهداف ،على الطائرة بدون طيّار ،قبل إاطÓق النار  SA-6السصورية».
باسصتخدام البصصر فقط».
عليها وتدمÒها من قبل مروحية «أاباتشصي».
وأاشصارت إا ¤أان قائد الطيارة قتل ،وأاسصر مسصاعده ‘ وتابع سصÓح ا÷و اإ’سصرائيلي إان التحسصينات ‘ اŸقاتلة
و ⁄يكتف ا÷يشس اإ’سصرائيلي بذلك ،إاذ تعّمد إارسصال دمشص -ق Ÿدة ع -ام ،Úوأاع -ي -د إا ¤إاسص -رائ -ي -ل ‘ صص-ف-ق-ة Œع- -ل- -ه- -ا أايضص- -ا ع- -ل- -ى اتصص -ال ب -اأ’ق -م -ار الصص -ن -اع -ي -ة
صصور فوتوغرافية ،لوسصائل اإ’عÓم ،لبقايا الطائرة بدون لتبادل اأ’سصرى ،شصملت خمسصة جنود ومدني Úأاسصرهم اإ’سصرائيلية.
طيار ،التي نفت إايران أاي عÓقة بها.
جنود سصوريون ،وخمسس جثث جنود مقابل  291جنديا واسصتنادا إا ¤صصحيفة اسصرائلية ،فإان ا’حتÓل Áلك
سصوريا أاسصروا ‘ ا◊رب ،و 21مدنيا كانوا معتقل 300 ‘ Úطائرة مقاتلة من هذا النوع.
صشرف ألنظر؟
إاسصرائيل و 73جثة من ا÷نود السصوري.»Ú
ورأاى ال -ل -واء ع -ري -ق -ات أان إاسص -ق -اط ال-ط-ائ-رة اŸق-ات-ل-ة
وي- -رى ال -ل -واء اŸت -ق -اع -د ،واصص -ف ع -ري -ق -ات ،اÙل -ل اإ’سصرائيلية ’ يعني بالضصرورة ردع إاسصرائيل عن الذهاب
لكن كل ذلك ⁄ ،ينجح ‘ صصرف اأ’نظار وا’هتمام– ا’سصÎات-ي-ج-ي وال-عسص-ك-ري ،إان إاب-راز إاسص-رائ-ي-ل اسص-ق-اط إا ¤حرب.
Ãا ‘ ذلك داخل ا’حتÓل اإ’سصرائيلي – عن حادثة الطائرة بدون طيار ،وŒاهل سصقوط اŸقاتلة بنÒان وقال «سصياسصيا أانت تتحدث عن قيادة Áينية متطرفة
إاسصقاط الطائرة اإ’سصرائيلية اŸقاتلة (اف  ،)16أامريكية سصورية له عÓقة بنظرية «الردع» اإ’سصرائيلية.
بقيادة نتنياهو ووزير الدفاع افيغدور ليÈمان قامت
الصص -ن -ع ،ال -ت -ي سص -ق -طت ب -نÒان سص -وري-ة ،دون أان ي-نشص-ر وقال اللواء عريقات «إاسصرائيل تتفاخر دائما Ãا تسصميه Ãغامرات ‘ اŸاضصي وقد تقوم Ãغامرات إاضصافية».
ا÷يشس اإ’سصرائيلي أاي صصور عنها رغم سصقوطها ‘ قوة الردع ودائما تتحدث عن التفوق النوعي لسصÓح وأاضص -اف «إاسص-رائ-ي-ل ت-ق-ول اآ’ن إان-ه-ا ’ ت-ري-د ال-تصص-ع-ي-د
أاراضس إاسصرائيلية.
ا÷و اإ’سصرائيلي وأان طائراتها تصصل إا ¤أاي مكان تريده وذلك أ’نها ضصعيفة ،ولكن إاذا ما شصعرت بالقوة فإانها
وعلى ما يبدو ،فإان إاسصرائيل تخشصى من أان يؤوثر هذا دون عواقب ،وبالتا‹ ،فإان من الواضصح أانه عندما تكون سصتذهب إا ¤التصصعيد».
ا◊ادث على «نظرية الردع  ،التي تتبناها منذ تأاسصيسصها ،إاسصرائيل ضصعيفة ومهزومة فإان هذا يجعل تهديداتها وم- -ؤوخ- -را ،ب- -دأات إاسص -رائ -ي -ل ب -اسص -ت Ó-م ال -عشص -رات م -ن
والقائمة على إاقناع كافة دول اŸنطقة ،بتفوقها الكب ،Òفارغة اŸضصمون».
الطائرات اŸقاتلة من طراز (اف  ،)35أامريكية الصصنع،
عسصكريا عليهم ،وإاكسصابها «هيبة»“ ،نع أاعداءها من وأاضصاف «إاسصقاط طائرة مقاتلة من طراز (اف  )16يفقد التي ’ “تلكها أاي دولة ‘ اŸنطقة.
مهاجمتها.
إاسصرائيل قوة الردع ،وهذا من شصأانه أان يؤوثر على ا÷بهة
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قرأر سشياسشي أسشÎأتيجي
النظرية «كي الوعي» وتهدف إا ¤إاثار اÿوف ‘ نفوسس إا‚ازات أاما ‘ حال بروز أاي ضصعف فإانه يسصبب التفسصخ
كل من يفكر ‘ قتالها .وتعتمد هذه النظرية على بناء الداخلي».
وردا على سصؤوال إان كانت مقاتÓت (اف  )35سصتعوضس
قوة عسصكرية تبقيها متفوقة على جميع دول اŸنطقة.
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اÿل - -ل ‘ م - -ق - -ات Ó- -ت (اف  )16رد ال- -ل- -واء ع -ري -ق -ات
ة
د
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باسصتفسصار« :وماذا إاذا ّ
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لدول أاخرى ‘ اŸنطقةÃ ،ا ‘ ذلك حلفاءها.
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وأاضصاف اللواء عريقات« :اŸسصأالة ليسصت فقط امتÓك
ألتاريخ يعيد نفسشه
 )5أاو (سس  )200وه -و سص -وري ق -د ،Ëف -ه -ذا ي -ع-ن-ي أان الوسصيلة وإا‰ا امتÓك القرار :إان قرار إاسصقاط طائرة
اŸعادلة قد اختلت و’ قدرة على إاقناع ا÷بهة الداخلية مقاتلة هو قرار غ Òعادي فهو سصياسصي اسصÎاتيجي
على مدا السصنوات القليلة اŸاضصية أاسصقطت إاسصرائيل ‘ إاسصرائيل أان قوة الردع كما كانت عليه ‘ السصابق».
على أاعلى مسصتوى».
ي
ه
عدة طائرات بدون طيار ،أاُطلقت من لبنان ومن غزة ،وأاضصاف اللواء عريقاتÃ« :عنى أان نقطة اÿلل
و‘ ه- -ذا الصص- -دد ،ك- -تب اÙل- -ل ال- -عسص- -ك -ري ال -ي -كسس
؟
ة
ر
ئ
ا
ليسس ‘ اسصقاط الطائرة وإا‰ا فيمن أاسصقط الط
ولكن إاسصقاط طائرة مقاتلة إاسصرائيلية هو أامر نادر.
ف -يشص -م -ان ي -ق -ول «إاسص -ق -اط ط -ائ-رة (اف  )16م- -ن ق -ب -ل
ث
ي
ح
وتقول صصحيفة إاسصرائلية إان «هذه هي اŸرة اأ’و ¤منذ وكيف أاُسصقطت؟ وما حدث بعد سصقوط الطائرة؟
الصص -واري -خ السص -وري-ة اŸضص-ادة ل-ل-ط-ائ-رات ذوب اإ’‚از
ا◊رب اإ’سصرائيلية على لبنان عام  1982التي يتم فيها يتمّ ا◊ديث عن غرفة عمليات ◊لفاء سصوريا».
السصياسصي – الرادع الذي كان من اŸفÎضس أان –ققه
ّ
ن
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ا
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ل
ي
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ا
ويقول اŸوقع اإ’لكÎو ÊلسصÓح ا÷و اإ’سصر
إاسصقاط طائرة مقاتلة إاسصرائيلية».
إاسص - -رائ - -ي - -ل أام - -ام السص - -وري ،Úوبشص - -ك - -ل خ - -اصس أام- -ام
ولفتت إا ¤أان الطائرة التي ”ّ إاسصقاطها ‘ العام  ،1982اŸقاتÓت من طراز (اف  ،)16أامريكية الصصنع ،دخلت اإ’يراني.»Ú
كانت من طراز»فانتوم» ما أادى إا ¤مقتل قائدها وأاسصر اÛال ا÷وي اإ’سصرائيلي ‘ العام .2004
وأاضصاف فيشصمان« :بد’ من أان ُيج Èمثل هذا ا◊دث
ت
ا
ع
ا
ن
ص
ص
ل
ا
ل
ب
ويشص Òإا ¤أان اŸقاتلة ”ّ تطويرها من ق
مسصاعده.
ون -ط -اق -ه ،اإ’ي -ران -ي Úع -ل -ى ال -ت -ف -كÃ Òسص -ت-ق-ب-ل-ه-م ‘
س
ش
ي
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ص
وتابعت وقع ا◊ادث يوم السصبت 24 ،جويلية  ،1982بعد ال- -دف- -اع -ي -ة اإ’سص -رائ -ي -ل -ي -ة وف -ق -ا Ÿواص
اŸن -ط -ق -ة ،ف -ق -د عّ-زز شص-ع-وره-م ب-أان-ه Áك-ن-ه-م Œاه-ل
نحو شصهر ونصصف من أاول وقف إ’طÓق النار ‘ حرب اإ’سصرائيلي وباتت –مل لقب «سصوفا».
التهديدات اإ’سصرائيلية وإادخال إاسصرائيل ‘ مأازق».
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لبنان ‘ ،ذلك اليوم خرجت الطائرة Ÿهاجمة بطاريات ول -فت إا ¤أان ال -ت-حسص-ي-ن-ات شص-م-لت زي-
وبدوره ،كتب ا÷Ôال احتياط عاموسس يدل ،Úالرئيسس
ن
ا
Ò
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د
م
أ
ا
ة
ل
ا
ط
صصواريخ  ،SA-8التي كان السصوريون قد أادخلوها إا ¤ال-داخ-ل-ي ‘ ال-ط-ائ-رة ب-نسص-ب-ة  %50إ’
السص-اب-ق ÷ه-از ا’سص-ت-خ-ب-ارات ال-عسص-ك-ري-ة اإ’سص-رائ-ي-ل-ي-ة
.
الطائرة وقدرتها على البقاء ‘ ا÷و
وادي البقاع ‘ اليوم السصابق».
(أامان) إانه يجب «إاجراء –قيق حول سصقوط الطائرة.
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وأاضص -افت« :أاق -ل -عت ط-ائ-رات ال-ه-ج-وم اأ’و ¤إا ¤ل-ب-ن-ان وقال سصÓح ا÷و اإ’سصرائيلي ،إان
وأاضصاف «إان سصقوط الطائرة اŸتقدمة ’ يغ Òالتوازن
ودمرت ثÓث بطاريات ،وعندها طلب قائد الطائرة أايضصا إاضصافة «رادار قادر على رصصد اأ’هداف اأ’رضصية ا’سصÎاتيجي ،و‘ كل معركة هناك عدم يق Úومفاجآات
ا◊صصول على تصصريح اسصتثنائي بالتوغل Ÿسصافة بضصعة لي Óونهارا ‘ أاي نوع من الطقسس ،حيث يعمل الرادار وأاخطاء لها ثمن ،ومع ذلك ،من الضصروري أان نفهم كيف
ك -ي -ل -ومÎات ‘ م -ن-ط-ق-ة ال-دف-اع الصص-اروخ-ي ،م-ن أاج-ل ع -ل -ى –سص Úأاداء ت -ت-ب-ع ال-ه-دف ويسص-م-ح ب-ا’سص-ت-ه-داف
” إاسصقاط طائرة مع قدرات متقدمة بواسصطة صصاروخ
ّ
–ديد موقع بطاريات الصصواريخ وتدمÒه ،و‘ مناورة التلقائي بد’ من ا’سصتخدام اليدوي».
من طراز قد Ëجدا».
وأاضص -اف إان ال -ت -حسص -ي -ن -ات شص-م-لت ك-ذلك «خ-وذة ن-ظ-ام

خطوة مفصصلية حققها سصÓح الدفاع ا÷وي
السصوري ‘ تاريخ الصصراع السصاخن والبارد بينه
وب Úا’حتÓل ا’سصرائيلي من خÓل اسصقاطه
الطائرة ا’سصرائلية  F16بعد اخÎاقها ا’جواء
السصورية  ،وتعديها على سصيادة وطن وحدود اقرتها
اŸعاهدات واŸواثيق الدولية .خطوة حاسصمة ‘
ان- -ه- -اء مسص -لسص -ل تسص -خ Úال -عضص Ó-ت واŸن -اورات
والتعدي على ا’راضصي بغ Òوجه ذي حق ...
خطوة انهت التباهي الكب Òإ’مÈاطورية الصصناعة
ا◊رب- -ي- -ة ‘ ال -ع -ا ⁄خ -اصص -ة م -ن -ه -ا ال -ط -ائ -رات
ا’سصرائيلو – امريكية  ،التي كانت –تل صصدارة
ا’‚ازات العظيمة ‘ تطوراسصلحة ا÷و .
اأث -ار اإسص-ق-اط اŸق-ات-ل-ة ا’سص-رائ-ي-ل-ي-ة «إاف–»16
اأسصئلة كثÒة بشصأان السصÓح الذي “كن من إاصصابة
اأح- - -د أاك ÌاŸق- - -اتÓ- - -ت ا◊رب- - -ي- - -ة ت - -ط - -ورا ‘
العا.⁄ويتعلق ا’مر Ãنظومة الدفاع ا÷وي ،
سص -ام /5إاسس 200اŸضص-ادة ل-ل-ط-ائرات سصوفيتية
Óهداف
الصصنع بعيدة اŸدى ،تسصتخدم للتصصدي ل أ
اŸتوسصطة عالية ا’رتفاع .وان كانت تصصاميم هذا
الصص -اروخ ت -ع-ود ا ¤ث-م-ان-ي-ن-ي-ات ال-ق-رن اŸاضص-ي ،
حسصب اÈÿاء والضص - -ال - -ع ‘ Úشص - -أان ا’سص- -ل- -ح- -ة
.ب- - -ال- - -رغ - -م م - -ن اأن اأف  16م-زودة Ãن-ظ-وم-ات
اإلكÎونية متطورة إاسصرائيلية أالصصنع لكن ذلك ⁄
Áن -ع م -ن اإصص -اب -ة اŸق -ات -ل -ة ب -الصص -اروخ السص -وري
القد!! Ë
ما ’ يدع اأي ›ال للشصك  ،بان سصÓح الدفاع
ا÷وي السصوري عن ا’قليم يعت Èمن ب Úاهم
اŸنظومات الدفاعية تطورا  ‘ ،الوطن العربي
و‘ العا، ⁄و–سصب هذه اÿطوة على ا’رضس
ق -راءات ك -ثÒة  ،خ -اصص -ة وإان-ه-ا ت-زام-نت وسص-ق-وط
الطائرة ا◊ربية الروسصية سصوخوي  ،وان  ⁄تشصر
القراءات حول الفارق الزمني للحادثت ، Úا’ انها
مسص -ال -ة ت -ط -رح ‘ سص -ي-اق السص-ب-اق ن-ح-و ال-تسص-ل-ح ،
وجدوى ا’سصتطاعة ا◊ربية ‘ الصصمود والتصصدي
أ’ي ط- -ارئ ق- -د ي- -ع- -رق- -ل مسص- -ار ه -ذا ال -ن -وع م -ن
الطائرات  .ولقد صصممت هذه الصصواريخ أاسصاسصا
ل -ل -دف -اع ع -ن مسص -اح -ات واسص -ع-ة م-ن اأ’رضس ضص-د
اŸقاتÓت اŸهاجمة والطائرات ا’سصÎاتيجية.
اإن اسصقاط احدث اŸقاتÓت تطورا ‘ العا⁄
ومن ا÷يل الرابع  ،يفسصد تلك القراءات التي ما
فتئت ا’دارة ا’سصرائلية تسصتعملها فيها خطابها
الهجومي وا’سصتباقي ‘ سصوريا  ،ردا على اية
ﬁاولة من شصأانها عبور الفضصاء ا÷وي للجو’ن ،
م -ن ج -ه -ة اخ -رى ا’م -ر سص -ي -ع-زز ت-واج-د ا◊ل-ف-اء
ال -ط -ب -ي -ع -ي Úلسص -وري -ا ع-ل-ى ا’رضس خ-اصص-ة اي-ران
وروسصيا وحزب الله  ،ويضصمن لهم نفسصا جديدا ‘
ظ -ل الصص -راع ال -ق -ائ -م م -ن -ذ ازي -د م-ن نصص-ف ق-رن
،بالرغم من اأن هذه ا◊ادثة اعادت ا ¤ا’ذهان
صصورة الطائرة ا◊ربية ا’سصرائلية من طراز اف
 14التي ” اسصقاطها سصنة  1986فوق سصماء لبنان.

ضشربة للسشيادة أ÷وية

بدوره ،قال موقع Aviation Analysis Wing
اأ’م -ري -ك -ي اŸت -خصصصس ‘ –ل -ي -ل ال -ق -وة ال -عسص -ك -ري-ة
للطÒان ا◊ربي ،إان هذه الواقعة تشصّكل ضصربًة قوية
لسصيادة إاسصرائيل ا÷وية ‘ اŸنطقة.
وأاضصاف اŸوقع« ،اسصتهداف واحدة من أاك Ìالطائرات
اŸقاتلة من ا÷يل الرابع تقدماÁ ،كن أان يؤوثر تأاثÒا ً
خطÒا ً ‘ قدرات إاسصرائيل ا÷وية الهجومية ‘ حالة
ا◊رب مع إايران».
وتابع «هذه اŸضصادات اأ’رضصية السصورية رغم قدمها
وتهالكها ،فإانها “ّكنت من إاسصقاط طائرة مقاتلة من
هذا النوع ،الذي يعّد من أاشصهر أانواع الطائرات ا◊ربية
‘ العا.»⁄
وأاظهرت –قيقات سصÓح ا÷و اإ’سصرائيلي ،أان طاقم
الطائرة من طراز « »F16التي أاصصيبت بصصواريخ أاطلقتها
قوات النظام السصوري ⁄ ،يتمكن من تنفيذ «مناورة
الهرب» ،لذلك “ت إاصصابتها.

á°VÉjQ

اأ’ربعاء  14فيفري  2018م
الموافق لـ  2٧جمادى اأ’ولى 1439هـ

–ضضÒا لتصضفيات كأاسض أا· اإفريقيا 2019

«أÿضضر» يوأجهون تانزأنيا وإأيرأن ‘ مارسض ألقادم
لول واÙلي بعد الجتماع الذي عقده اŸناج Òالعام للمنتخب الوطني «حكيم مدان»
ضضبطت ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم برنامج اŸنتخب Úا أ
رفقة الطاقم الفني « للخضضر» بقيادة «رابح ماجر» الثنÃ Úركز –ضض ÒاŸنتخبات الوطنية بسضيدي موسضى ،والذي “خضض عنه تثبيت إاجراء
«اÿضضر» مواجهت Úوديت Úخلل تربصض شضهر مارسض الداخل.

ﬁمد فوزي بقاصص
ت -ق -رر خ Ó-ل ا’ج -ت -م -اع ال -ذي ع -ق-ده
اŸن -اج Òال -ع -ام ل -ل -م -ن -ت -خب ال -وط-ن-ي
«حكيم مدان» رفقة اŸدرب الوطني
ومسش -اع -دي-ه «م-زي-ان إاي-غ-ي-ل» و»ج-م-ال
مناد» انطÓق تربصس اŸنتخب الوطني
اأ’ول بداية من التاسشع عششر مارسس
الداخل إا ¤غاية السشابع والعششرين من
ذات الششهر Ãركز –ضش ÒاŸنتخبات
الوطنية بسشيدي موسشى ،حيث سشتتخلله
مواجهتان وديتان اأ’و ¤ضشد منتخب
إافريقي ويتعلق اأ’مر Ãنتخب تانزانيا
ب-ت-اريخ  22م- -ارسس Ãل -عب  5جويلية
اأ’وŸب- -ي ،وال- -ث- -ان- -ي- -ة أام- -ام م -ن -ت -خب
مونديا‹ هو اŸنتخب اإ’يرا Êبتاريخ

 2٧مارسس Ãدينة «غراز» بالنمسشا ‘
ختام الÎبصس ،ليلتحق جميع الÓعبÚ
اÎÙف Úب -أان-دي-ت-ه-م ‘ ح Úسش-ي-ع-ود
الÓعبون اÙليون أ’رضس الوطن ،كل
هذا –ضشÒا لتصشفيات اŸؤوهلة لكأاسس
أا· إاف- -ري- -ق- -ي- -ا ل -ك -رة ال -ق -دم اŸزم -ع
إاجراؤوها بالكامÒون مطلع .2019
قرارات تؤوكد أان الناخب الوطني «رابح
م-اج-ر» ب-دأا ي-ط-ب-ق ب-رن-ام-ج ع-م-له بعد
انتقاده الطويل لسشياسشة سشابقيه الذين
 ⁄يسش -ت -غ -ل -وا ت-واري-خ ال-ف-ي-ف-ا م-ن أاج-ل
إاج - -راء م - -واج - -ه- -ات ودي- -ة –ضشÒي- -ة
للمنتخب تسشمح من تطوير النقائصس
التي يتواجد فيها اÿضشر الذين يعانون
أازمة نتائج ‘ اآ’ونة اأ’خÒة ،ومواجهة
م -ن -ت -خ -ب -ي ت -ان -زان -ي -ا وإاي-ران –ضشÒا

لتصشفيات كأاسس أا· إافريقيا من ششأانها
أان تعطي للطاقم الفني صشورة أاوضشح
ع-ن ال-ت-ع-داد وال-ن-ق-ائصس ال-ت-ي ي-ت-خبط
فيها اŸنتخب من أاجل –ضشÒه جيدا
للتصشفيات اإ’فريقية التي سشتنطلق ‘
الصش -ائ-ف-ة اŸق-ب-ل-ة ،وه-و م-ا سش-ي-م-ن-ح لـ
«م -اج -ر» ومسش -اع -دي -ه ف -رصش -ة ت-ك-وي-ن
منتخب تنافسشي وإاعادة هيبة اÿضشر
الضشائعة ‘ اأ’ششهر القليلة اŸاضشية،
للششروع ‘ التصشفيات اإ’فريقية بكل
ق -وة لضش -م -ان ب -ط-اق-ة ال-ت-أاه-ل ل-ل-ع-رسس
اإ’ف -ري -ق-ي م-ب-ك-را وب-ل-وغ أاو ¤أاه-داف
الطاقم الفني ا◊ا‹.
من جهة أاخرى ،خرج ا’جتماع الذي
ت- -رأاسش- -ه اŸن- -اج Òال -ع -ام ل -ل -م -ن -ت -خب
الوطني «حكيم مدان» بقرار ثان متعلق

بتحديد تاريخ إاجراء تربصس اŸنتخب
الوطني اÙلي الذي سشينطلق يوم 24
فÈاي - - - - - - -ر ا÷اري Ãرك- - - - - - -ز –ضشÒ
اŸن -ت-خ-ب-ات ال-وط-ن-ي-ة بسش-ي-دي م-وسش-ى
والذي سشيدوم إا ¤غاية  28من ذات
الششهر ،للوقوف على مسشتوى الÓعبÚ
اÙل-ي Úال-ذي-ن ل-ف-ت-وا ان-ت-ب-اه ال-ط-اق-م
ال -ف -ن -ي ل -ل -خضش-ر ‘ ا÷و’ت اأ’خÒة،
واخ -ت -ي -ار أافضش -ل -ه -م ل -ت-دع-ي-م صش-ف-وف
اŸن- - -ت- - -خب اأ’ول ‘ ت- - -ربصس م - -ارسس
اŸقبل.
Óششارة فإانه من اŸرتقب أان يفصشح
ل إ
«راب- -ح م- -اج- -ر» اŸسش- -ؤوول اأ’ول ع -ل -ى
ال-ع-ارضش-ة ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-خضش-ر عن القائمة
اŸدعوة لÎبصس اŸنتخب اأ’ول بداية
من اأ’سشبوع الثا Êلششهر مارسس.

الرابطــــــة اÎÙفــــــة لكـــــرة القــــدم

معاقب ـ ـ ـة شض .قسضنطين ـ ـة Ãبـ ـ ـارأة وأحـ ـ ـدة دون جمهـ ـ ـور

سضلطت ÷نة النضضباط على مسضتوى الرابطة اÎÙفة لكرة القدم عقوبة مقابلة واحدة دون جمهور على متصضدر ترتيب بطولة الرابطة
للعاب النارية ورمي اŸقذوفات» ،حسضب ما أاعلنت عنه هذه الهيئة الكروية عÈ
الو( ¤موبيليسض) شضباب قسضنطينة بسضبب اسضتعمال مناصضريه «ل أ
لنÎنت.
موقعها الرسضمي على شضبكة ا أ
وب -ا’إضش -اف -ة اإ ¤ع -ق-وب-ة ل-عب م-ق-اب-ل-ة ج-م-ه-ور ع-ل-ى غ-ا‹ م-عسش-ك-ر ،مرفوقة
واح -دة اأم-ام م-درج-ات ف-ارغ-ة ،ي-ت-ع Úبغرامة مالية مقدرة بـ  200األف دينار
ع ل ى فر ي ق م د ي ن ة « س ش  Òت ا » د ف ع غ ر ا م ة ب س ش ب ب « – ط ي م ا  Ÿع د ا ت د ا خ ل ا  Ÿل ع ب
م- -ال- -ي- -ة م -ق -درة بـ 200األ -ف دي -ن -ار .ورمي ا◊جارة واجتياح اأرضشية اŸلعب
وسش-يسش-ت-ن-ف-د ال-ف-ري-ق ال-قسشنطيني هذه ‘ الدقيقة  ،»86من مقابلة ا÷ولة 19
ا ل ع ق و ب ة ‘ ا ÷و ل ة  2 1م ن ع م ر ا ل ب ط و ل ة م ن ا ل دو ري ا ل ت ي ا س شت قب ل ف ي ه ا ا ل ف ر ي ق
ع ن د م ا ي س ش تق ب ل ض ش ي ف ه ا – ا د ب س ش كر ة .
ضش -ي -ف-ه م-ول-ودي-ة سش-ع-ي-دة (« ،)0-2م- -ا
من جهة اأخرى ،اأبقت ÷نة ا’نضشباط اأج Èا◊ك -م ع -ل -ى ت -وق -ي-ف-ه-ا Ÿدة 13
ع ل ى ا ل ع قو ب ة ا ل ت ي س ش ل ط ت ها ع ل ى ح ا ر س س د ق ي ق ة » .
م-رم-ى وف-اق سش-ط-ي-ف مصش-ط-ف-ى زغبة من جهته ،عوقب ’عب مولودية بجاية
با أ ر ب ع م ق اب Óت ناف ذ ة  ،ح ي ث ا عت  Èت ه ر ي د ة يو س ش ف ا إ س ش  Óم باأ ر ب ع م ق اب Óت
« غ  Òم قب و ل » ا ل ط ل ب ا ل ذ ي ق دم ت ه ا إ د ا ر ة با ’إ ض ش ا ف ة ا إ  ¤د ف ع غ ر ا م ة م ا ل ي ة ت ق د ر
وفاق سشطيف Ÿراجعة هذا القرار.
بـ 40األ - -ف دي- -ن- -ار ،بسش- -بب ق- -ي- -ام- -ه
و‘ بطولة الرابطة اÎÙفة الثانية ،بـ»تصش -رف -ات غ Òري -اضش -ي -ة Œاه اأح -د
س ش ل ط ت ا ل ر ا ب ط ة ع ق و ب ة م ق ابل ت  Úد و ن ا ل ر س ش م ي . » Ú

لقاء إا .إا–اد بلعباسض
ـ م .وهـــــــــــــــــران

تخصضيصض  500تذكـ ـ ـرة ألنصض ـ ـار «أ◊مرأوة»

قررت إادارة ا–اد بلعباسض تخصضيصض 500
تذكرة فقط لصضالح أانصضار مولودية وهران
منافسض فريقها ‘ ا÷ولة  20لبطولة الرابطة
لو ¤لكرة القدم السضبت اŸقبل Ãلعب 24
ا أ
فÈاير بسضيدي بلعباسض ،حسضب ما اسضتفيد من
النادي اÙلي.
وبرر ذات اŸصشدر هذا القرار بتطبيق مسشÒي ا’–اد
Ÿبدأا ‘‘اŸعاملة باŸثل‘‘ رغم أان مدرجات ملعب 24

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

فÈاير تتسشع لقرابة  50أالف متفرج ،حيث ذكر أان إادارة
اŸولودية كانت قد خصشصشت نفسس العدد من التذاكر
أ’نصشار ‘‘اŸكرة‘‘ ‘ مباراة الذهاب ب Úالفريق Úالتي
احتضشنها ملعب أاحمد زبانة بوهران رغم قدرة اأ’خÒ
على اسشتيعاب ما ’ يقل عن  30أالف متفرج.
وي -ن -ت -ظ -ر أان ي -ج -لب اŸوع-د ع-ددا ك-بÒا م-ن أانصش-ار
ال-ف-ري-ق ،Úسش-ي-م-ا وأان اأ’م-ر ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸب-اراة ال-ثانية
اÙلية لغرب البÓد ‘ برنامج الرابطة اأ’و ¤طوال

كرة اليد

أرزيو –تضضن ألطبعة أألو ¤لدورة ألبحر أألبيضض أŸتوسضط
لو¤
تقام ما ب 18 Úو 21فÈاير ا÷اري بالقاعة متعددة الرياضضات بأارزيو (وهران) الطبعة ا أ
لبيضض اŸتوسضط لكرة اليد ،حسضب ما علم من اŸنظم.Ú
لدورة البحر ا أ
ويششارك ‘ الدورة ،إا ¤جانب الفريق اÙلي ترجي أارزيو ،اŸنتمي إا ¤البطولة اŸمتازة ،فريق ﬁلي آاخر ،هو
مولودية وهران ،وفريقان اثنان من ليبيا (أاهلي طرابلسس ونادي بنغازي) ونادي ا÷مال التونسشي ،وكذا فريق Áثل
منطقة مرسشيليا الفرنسشية.
وتدخل الدورة ضشمن ا’حتفا’ت بيوم الششهيد الذي –ييه ا÷زائر يوم  18فÈاير من كل سشنة ،وكذا ‘ إاطار
اسشتعدادات مدينة وهران ’سشتضشافة أالعاب البحر اأ’بيضس اŸتوسشط عام .2021
وقال أام Úبن موسشى ،رئيسس ترجي أارزيو« :أانا سشعيد جدا أ’ن فكرة تنظيم هذه الدورة Œسشدت بفضشل مسشاهمة
رئيسس بلدية أارزيو وبعضس اŸمول Úاآ’خرين ،حيث نسشعى أ’ن ‚عل من هذه اŸنافسشة تقليدا سشنويا».
وحدد يومي ا÷معة والسشبت ’سشتقبال الوفود اŸششاركة التي سشتقيم بأاحد فنادق مدينة أارزيو ،على أان يعطي وا‹
وهران ،مولود ششريفي ،إاششارة انطÓق الدورة يوم  18فÈاير.
وحسشب نفسس اŸصشدر ،فإان اŸنافسشة سشتقام على ششكل بطولة مصشغرة ،وتختتم بتوزيع ا÷وائز على كافة اŸششارك،Ú
وذلك خÓل حفل فني سشاهر ينظم يوم  21فÈاير بفندق اŸغرب العربي بأارزيو.
وأاضشاف بن موسشى أانه يأامل منح الدورة حجما أاك Èالسشنة اŸقبلة ،حيث يراهن على مششاركة ما ’ يقل عن عششر دول
أاجنبية.
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مولودية أ÷زأئر أمام فرصضة ذهبية لبعث أŸنافسضة على أللقب

باشضرت تشضكيلة «العميد» –ضضÒاتها –سضبا Ÿواجهة الرائد شضباب قسضنطينة ‘ إاطار مباريات
لو ¤موبيليسض حيث يبقى الفوز هدف الفريق الوحيد من أاجل تقليصض
ا÷ولة  20للرابطة ا أ
النقاط.

عمار حميسسي

سش -ي-ك-ون ف-ري-ق م-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر
ام -ام فÎة ح -اسش -م -ة ت-تضش-ح ف-ي-ه-ا
ال - -ك- -ث Òم- -ن ا’م- -ور ب- -خصش- -وصس
حظوظ الفريق ‘ اŸنافسشة على
ل- -قب ال -راب -ط -ة اÎÙف -ة ا’و¤
حيث سشيواجه اششبال كازو Êفريق
ششباب قسشنطينة ثم الغر Ëا–اد
العاصشمة وبعدها مولودية وهران.
وي - -ب - -ق - -ى ال- -ع- -ام- -ل اŸششÎك ‘
اŸب-اري-ات ال-ثÓ-ث أان-ه-ا سش-ت-ج-ري
بالعاصشمة وبالضشبط ‘ ملعب 5
ج -وي -ل -ي -ة وه-و ال-ع-ام-ل ا’ي-ج-اب-ي
ال - -ذي سش - -ي- -ع- -م- -ل ك- -ازو Êع- -ل- -ى
اسشتغÓل من اجل اÿروج بنتيجة
اي -ج -اب -ي -ة ‡ث -ل-ة ‘ ال-ف-وز ب-تسش-ع
نقاط كاملة.
و سشيكون لفوز الفريق باŸباريات
الثÓث اثرا ايجابيا على “ركزه
‘ ج- - -دول الÎت - -يب خ - -اصش - -ة ان
ا’نتصشارات سشتكون متتالية وهو
ما يجعل رصشيد الفريق يرتفع ا¤
 39ن- -ق- -ط -ة وه -و ن -فسس رصش -ي -د
اŸتصش- - - - - -در ا◊ا‹ شش- - - - - -ب - - - - -اب
قسشنطينة.
و ي- - - - - -رى ب - - - - -عضس اıتصش Úان
مولودية ا÷زائر لن يلوم ا’ نفسشه
اذا ف - -رط ‘ ن- -ق- -اط اŸب- -اري- -ات
ال -ثÓ-ث و ⁄ي-خ-رج غ-ا‰ا ب-ك-ام-ل
الزاد خاصشة انه سشيحظى بفرصشة
دع-م انصش-اره وال-ل-عب ع-ل-ى م-ل-عبه
وهو ا’مر ا’يجابي الذي يتوجب
اسشتغÓله.
كما سشيكون اŸدرب كازو Êامام
ضش- -رورة رف- -ع ال -ت -ح -دي وت -اك -ي -د
اح-ق-ي-ت-ه ب-ق-ي-ادة ال-ف-ريق ا ¤غاية
نهاية اŸوسشم خاصشة بعد تعا‹
بعضس ا’صشوات التي رات انه ’
يصشلح لتدريب الفريق بعد الهزÁة
‘ اŸدية وهو ما جعل اŸسشؤوول
ا’ول عن الفريق يؤوكد قبل السشفر
ا ¤الكونغو ان اŸدرب مسشتمر ‘
مششواره.

أامادا جاهز وإاصضابة بدبودة
معقدة
ضش -م -ن اŸل -غ-اشش-ي ام-ادا ت-واج-ده
ضش-م-ن ال-ت-ع-داد اŸع-ن-ي Ãواج-ه-ة
ششباب قسشنطينة بعد ششفائه من
ا’صش -اب -ة ف -ي -م -ا ت-ب-ق-ى مشش-ارك-ت-ه
كاسشاسشي مسشتبعدة ا’ ان اŸدرب
ق- -د يسش- -ت- -غ- -ل خÈت- -ه ‘ الشش -وط
الثا.Ê
باŸقابل لن يكون Ãقدور بدبودة
اŸششاركة ‘ ظل عدم ششفائه من
ا’صش -اب -ة ال-ت-ي ي-ع-ا Êم-ن-ه-ا ح-يث
منحه ا÷هاز الطبي فÎة اخرى
ل -ل -راح -ة وال -ع Ó-ج وه -و م -ا ج-ع-ل
اŸدرب يخرجه من حسشاباته.
و سش-ي-ك-ون ت-ع-داد ال-ف-ري-ق م-ك-تمل
Ÿواج-ه-ة شش-ب-اب قسش-ن-ط-ي-نة حيث
ي - -راه - -ن اŸدرب ك - -ازو Êع - -ل- -ى
–قيق الفوز من اجل نسشيان خيبة
الهزÁة ‘ رابطة ا’بطال امام
اوتوهو الكونغو‹.

ي- -واج -ه اŸدرب ك -ازو Êضش -غ -ط -ا
كبÒا بسشبب هزÁة الفريق ŸرتÚ
متتاليت Úوهذا بعد فÎة طويلة ⁄
يتجرع فيها الفريق طعم اÿسشارة
‡ا ج -ع -ل ال -تسش-اؤو’ت ت-ط-ف-و ا¤
السشطح حول سشبب تراجع مسشتوى
الفريق.
ورغم ان ا÷ميع حمل ا’رضشية
خÓ- -ل م -واج -ه -ة اوŸب -ي اŸدي -ة
وال -ط -قسس خ Ó-ل م -ب-اراة اوت-وه-و
اŸسشؤوولية ا’ ان اŸسشؤوولية الفنية
للمدرب والÓعب Úتبقى موجودة
وهو ا’مر الذي ’حظه ا÷ميع.
وسش -ي -ك -ون ع-ل-ى اŸدرب و’ع-ب-ي-ه
ال -ت -اك-ي-د ان ال-ف-ري-ق م-اوال ق-ادرا
ع -ل -ى اŸن-افسش-ة م-ن خÓ-ل ال-ف-وز
ب- -اق- -ن- -اع ع -ل -ى اŸتصش -در شش -ب -اب
قسش -ن -ط -ي -ن -ة خ -اصش -ة ان ال -ه-زÁة
الثالثة تواليا لن “ر مرور الكرام
وق -د تضش -ط-ر ا’دارة ل-ف-ت-ح اب-واب
مغلقة ’ تريد فتحها.

شضبيبــــــة بجايــــة

ألتحضضÒأت  Œـ ـري ‘ ظـ ـ ـروف جيـ ـ ـ ـدة

ركز مدرب شضبيبة بجاية من Òزغدود ‘ –ضضÒه للتشضكيلة –سضبا للمباراة القادمة أامام جمعية
لرادة التي تسضلحوا بها ‘
الشضلف ،كثÒا على ا÷انب النفسضي وطالب أاشضباله التحلي بنفسض ا إ
ا÷ولة السضابقة ،حيث طالب اللعب Úبتوظيف كامل أاوراقهم لقلب اŸوازين من خلل التأاكيد
وا◊فاظ على وتÒة النتصضارات.
‘ هذا الصشدد أاكد اŸدرب زغدود أان التحضشÒات ومن جهتها ،خ ّصشصشت إادارة الفريق البجاوي ،مكافأاة
Œري ‘ ظروف جيدة وÃعنويات مرتفعة ،حيث مغرية لÓعب Úقدرت بخمسشة مÓي Úسشنتيم نظÒ
يعمل على معا÷ة النقائصس وإايجاد ا◊لول الكفيلة هذا الفوز اŸسشتحق ،وهي اŸبادرة التي من ششأانها
لتحقيق اأ’هداف اŸسشطرة ،كما نّوه باÛهودات –فيز عناصشر الفريق Ÿضشاعفة اÛهودات خÓل
التي قام بها الÓعبون‡ ،ا سشمح لهم بالفوز الكب ‘ Òال -ل-ق-اءات ال-ق-ادم-ة ،وب-ال-ت-ا‹ إاسش-ع-اد اأ’نصش-ار ال-ذي-ن
اللقاء أامام جمعية ع Úمليلة بنتيجة ( ،)0 -2حيث ي -ن-ت-ظ-رون ال-ك-ث Òم-ن ف-ري-ق-ه-م ،خ-اصش-ة وأان ال-ه-دف
يعتﬁ Èفزا Ÿواصشلة اŸششوار وا’قÎاب أاك Ìمن اŸسشطر نهاية اŸوسشم الكروي يتمثل ‘ الصشعود إا¤
فرق اŸقدمة ،خاصشة وأانهم ‘ اŸركز اÿامسس ‘ حظÒة القسشم اأ’ول.
الÎت -يب ال -ع -ام ،و’ ي -ب -ع-دون سش-وى ب-أارب-ع ن-ق-اط ع-ن
صشاحب الريادة.

بجاية :بن النوي توهامي

ذهاب دور  16لرابطة أابطال أاوروبا

موأجهة مثÒة ب Úريال مدريد وباريسض سضان جÒمان

لندية ‘ تاريخ كرة القدم ا◊ديثة ،و‚احه ‘ تدعيم صضفوفه
رغم كونه من أاغنى ا أ
Òا
Ãجموعة من أابرز النجوم ،يواجه باريسض سضان جÒمان الفرنسضي اختباًرا صضعًبا و–دًيا مث ً
اŸوسشم ،وقبل موعد السشبت اŸقبل ،تعددت نداءات
لربعاء ‘ ذهاب دور
لسضبا Êاليوم ا أ
لفضضل» ،عندما يحل ضضيًفا على ريال مدريد ا إ
بشضعار «البقاء ل أ
اŸسشÒين من ك Óا÷انب Úإا ¤اأ’نصشار ◊ثهم على
(دور السضتة عشضر) لدوري أابطال أاوروبا.
التحلي بالروح الرياضشية وŒنب اأ’حداث اŸؤوسشفة
كما تششهد جولة الذهاب مواجهة حيث أاوقعته قرعة الدور الثا ‘ ÊاŸرك- - - -ز ال- - - -راب- - - -ع ‘ ال - - -دوري
التي وقعت بينهم ‘ مباراة الذهاب بوهران.
م- -ثÒة ب Úب- -ط- -ل Úسش- -اب -ق Úم -ن م- -واج- -ه- -ة ال- -ري- -ال ح- -ام -ل ل -قب اإ’سشبا ،Êكما فششل ‘ ا◊فاظ
ت
ا
ي
و
ن
ع
Ã
وي -خ -وضس ا’–اد واŸول -ودي -ة اŸق -اب -ل -ة
أابطال هذه اŸسشابقة حيث يحل البطولة ‘ اŸوسشم ÚاŸاضشي ،Úعلى نظافة ششباكه خÓل آاخر سشت
مرتفعة بعد تأالقهما ‘ ا÷ولة السشابقة ،حيث عاد
ل-ي-ف-رب-ول اإ’‚ل-ي-زي ضش-يً -ف-ا ع-ل-ى وصشاحب الرقم القياسشي ‘ عدد مباريات خاضشها ،وكان آاخرها ‘
أاب -ن -اء سش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ب-ف-وز ث-م Úم-ن م-ي-دان ا–اد
اŸباراة التي فاز فيها على ريال
ب-ورت-و الÈت-غا‹ .وتصش -در سش-ان مرات الفوز باللقب ( 12لقًبا).
ن
ا÷زائر ( )1-2أابعدهم عن منطقة اÿطر بعد أا
جÒمان ›موعته ‘ الدور ا’أول وقد تكون الفرصشة سشانحة أامام سش -وسش-ي-ي-داد  2 / 5بالدوري
رفعوا رصشيدهم إا 23 ¤نقطة ‘ اŸرتبة التاسشعة،
للبطولة ،والتي ضشمت أايضًشا فريق سشان جÒمان أاك Ìمن أاي وقت اإ’سشبا Êمطلع هذا اأ’سشبوع.
بينما صشعد ‘‘ا◊مراوة‘‘ إا ¤الوصشافة بفضشل انتصشارهم
آاخر ’جتياز عقبة الريال ،خاصشة و يحل ليفربول ا’‚ليزي ضشيفا
ب-اي-رن م-ي-ون-خ اأ’Ÿا ،Êل-ك-ن-ه ن-ال
على الضشيف دفاع تاجنانت ( ،)2-3بفارق سشبع نقاط
م- -ك -اف -أاة غ› Òزي -ة ع -ل -ى ه -ذا وأان ال -ف -ري -ق اŸل -ك-ي ي-ح-ت-ل اآ’ن على بورتو الÈتغا‹ وعينه على
عن اŸتصشدر ششباب قسشنطينة.
–قيق نتيجة ايجابية قبل مباراة
العودة من خÓل اŸراهنة على
لوŸبية الشضتوية 2018
للعاب ا أ
ا أ
تالق اŸصشري ﬁمد صشÓح الذي
يعرف جيدا طريق الششباك.
ينتظر ﬁمد صشÓح ‚م ليفربول
اإ’‚ليزي مهمة صشعبة وﬂتلفة
أامام بورتو الÈتغا‹ ،مسشاء اليوم
أاعلنت ﬁكمة التحكيم الرياضشي ،أامسس الثÓثاء ،أان متسشابق التزحلق السشريع اليابا Êكي سشايتو بات أاول رياضشي يخضشع لفحصس
اأ’ربعاء ‘ ذهاب دور  16لدوري
منششطات إايجابي ‘ دورة اأ’لعاب اأ’وŸبية الششتوية  2018اŸقامة حاليا ‘ بيونغ تششانغ الكورية ا÷نوبية.
أاب - - - - - - - - - -ط - - - - - - - - - -ال أاوروب - - - - - - - - - -ا.
وأاضش -افت اÙك -م -ة أان سش -اي-ت-و ( 21سش -ن -ة) فشش -ل ‘ ف -حصس م -نشش -ط -ات أاج -ري ق -ب -ل اŸن -افسش -ات ،مششÒة إا ¤اك-تشش-اف م-ادة
يسش- - -ع- - -ى صشÓ- - -ح لضش- - -م ا◊ارسس
«أاسشيتالوزاميد» ،وهي عبارة عن عنصشر كيميائي يسشتخدم إ’خفاء وجود مواد ‡نوعة ‘ فحوصس اŸنششطات ،مؤوكدة أان الرياضشي
اإ’سشبا Êاıضشرم إايكر كاسشياسس
اليابا Êوافق على عقوبة «إايقاف مؤوقتة» ‘ انتظار –قيق ششامل ‘ القضشية ،وأانه غادر القرية اأ’وŸبية.
‚م بورتو إا ¤قائمة ضشحاياه من
وبات سشايتو ،وهو طالب جامعي متخصشصس ‘ العلوم الطبيعية ،أاول يابا ‘ Êتاريخ اأ’لعاب الششتوية يثبت تورطه ‘ تعاطي
ا◊راسس ال -ك -ب -ار ،ب -ع -د أان ع -رف
اŸنششطات ،بحسشب ما أافاد رئيسس البعثة اليابانية ا ¤اأ’لعاب ياسشوو سشايتو.
ال- -ن- -ج- -م اŸصش -ري زي -ارة شش -ب -اك
وكان كي سشايتو ضشمن الفريق اليابا ‘ Êسشباق التتابع ( 3آا’ف م )Îللتزحلق السشريع ضشمن بطولة العا ⁄للناششئ 2013 Úو2014
العديد من ‚وم حراسشة اŸرمى
واللت Úحلت فيهما اليابان ‘ اŸركز الثالث.
‘ العا.⁄
وخÓل اأ’لعاب ا◊الية ،أادرج اسشمه كبديل ضشمن منافسشات  5آا’ف م Îوكان من اÙتمل أان يششارك ‘ سشباقات أاخرى.

ضضب ـ ـ ـ ـ ـط أول حال ـ ـ ـ ـ ـة منشضطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات ‘ ألـ ـ ـ ـ ـ ـدورة
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موأقيت
ألصشÓة

^ 1٤فيفري  :1871قبيلة «أولد عيدون»
باŸيلية تعلن أŸقاومة ضشد ألحتÓل.
^  1٤فيفري  :1٩58أجتماع أعضشاء
÷ن- -ة أل- -ت- -نسش- -ي- -ق وأل- -ت- -ن- -ف -ي -ذ ل -ل -ث -ورة
أ÷زأئرية بالقاهرة.

ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
عنابة
عنابة

تبادل ألتحاليل ووجهات ألنظر حول ألقضشايا ذأت ألهتمام أŸششÎك

ڤايد صضالح يسضتقبل رئيسس إألركان إÿاصس للرئيسس إلفرنسضي
«ألششعب» -أسش -ت -ق -ب -ل أل-ف-ري-ق أح-م-د ڤ-اي-د
صش-ال-ح ،ن-ائب وزي-ر أل-دف-اع أل-وط-ن-ي ،رئيسس
أرك- -ان أل- -ج- -يشس أل- -وط- -ن- -ي ألشش -ع -ب -ي ،أمسس
أل -ث Ó-ث -اء ،ب -م -ق -ر أرك -ان أل -ج -يشس أل -وط-ن-ي
لم-ي-رأل ب-رن-ار روج-ي-ل ،رئ-يسس
ألشش -ع -ب -ي ،أ أ
لرك- -ان أل- -خ- -اصس ل- -رئ- -يسس أل- -ج- -م- -ه -وري -ة
أ أ
أل- -ف- -رنسش- -ي- -ة .خÓ- -ل ه- -ذأ أل- -ل -ق -اء ،أج -رى
أل-ط-رف-ان م-ح-ادث-ات ت-ن-اولت ح-ال-ة ألتعاون
ألعسشكري بين ألبلدين ،كما تبادل ألتحاليل
ووجهات ألنظر حول ألقضشايا ذأت ألهتمام
ألمششترك .وحضشر هذأ أللقاء ضشباط ألوية
وعمدأء من وزأرة ألدفاع ألوطني وأركان
ألجيشس ألوطني ألششعبي وكذأ أعضشاء ألوفد
أل -عسش -ك -ري أل -ف -رنسش -ي .وف-ي خ-ت-ام أل-ل-ق-اء،
تبادل ألطرفان هدأيا رمزية ،ليوقع بعدها
لميرأل برنار روجيل على ألسشجل ألذهبي
أ أ
لركان ألجيشس ألوطني ألششعبي.
أ

تدم Òقنبلت Úوتوقيف 5
مهرب Úوضضبط سضÓح ناري

« ألششعب» ‘ اإطار مكافحة الرهاب ،دمرت مفرزة
ل -ل -ج-يشص ال-ؤط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ،ي-ؤم  12ف-ي-ف-ري ،2018
قنبلت )02( Úتقليديتي الصسنع بتبسسة/ن.ع.5.من جهة
أاخرى و‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت
مفارز للجيشص الؤطني الشسعبي خمسسة ( )05مهربÚ
وضس-ب-طت سسÓ-ح-ا ن-اري-ا وشس-اح-ن-ت Úوم-رك-ب-ة ن-ف-ع-ي-ة
و( )175قنطار من حديد اÿرسسانة و( )47قنطار من
م- -ادة ال -ت -ب -غ ب -ال -ؤادي وبسس -ك -رة/ن.ع.4.و‘ ن- - -فسص
السسياق ،أاوقفت مفارز للجيشص الؤطني الشسعبي بعÚ
صس -ال -ح وب -رج ب -اج-ي ﬂت-ار/ن.ع ،6.م - -ه- -رب)02( Ú
وضس-ب-طت م-رك-ب-ة رب-اع-ي-ة ال-دفع و( )65 ،0ط -ن م -ن
اŸؤاد الغذائية و( )300ل Îمن الؤقؤد ،فيما أاوقف
ع-ن-اصس-ر ال-درك ال-ؤط-ن-ي ب-قسس-نطينة/ن.ع ،5.ث Ó-ث-ة
(› )03رم Úبحؤزتهم ( )8590ورقة نقدية مزورة
ب-ال-ع-م-لة الؤطنية ( 15590000دج) .ك -م-ا ” ت-ؤق-ي-ف
( )42مهاجرا غ Òشسرعي من جنسسيات ﬂتلفة بكل
من تلمسسان وبسسكرة واألغؤاط و“Ôاسست وبشسار
وأادرار.....

أرهابي يسشلم نفسشه بحوزته
مسشدسس رششاشس وذخيرة

« ألششعب» ‘ إاطار مكافحة اإلرهاب وبفضسل ا÷هؤد
اŸت -ؤاصس -ل -ة ل -ق-ؤات ا÷يشص ال-ؤط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ،سّس-ل-م
إاره -اب -ي ن -فسس -ه ،ي -ؤم  12ف-ي-ف-ري  ،2018ل-لسس-ل-طات
ال-عسس-ك-ري-ة ب-ال-ن-اح-ي-ة العسسكرية السسادسسة بتمÔاسست،
بحؤزته ( )01مسسدسص رشساشص من نؤع كÓشسنيكؤف
وﬂزن ( )01ذخÒة ‡لؤء .ويتعلق األمر باŸسسمى «أا.
زمة « ،اŸكنى «أابؤ رقية».تأاتي هذه النتائج اŸيدانية
لتؤؤكد مرة أاخرى جاهزية واسستعداد وحدات ا÷يشص
الؤطني الشسعبي اŸرابطة على الشسريط ا◊دودي
ل -ل -ب Ó-د ،ل -ل-تصس-دي ل-ك-ل ﬁاولت اŸسس-اسص ب-ح-رم-ة
وسسÓمة الÎاب الؤطني.

–ت ششعار ’’:ألششهيد...رسشالة ألعزة ،ألكرأمة وألوفاء»:

إللوإء هامل يشضرف على مرإسضم إلحتفال بيوم إلشضهيد

« ألششعب» اأشسرف اللؤاء عبد
الغني هامل اŸدير العام لÓأمن
الؤطني ،امسص Ãنتدى الذاكرة
باŸدرسسة العليا للشسرطة «علي
تؤنسسي» (ا÷زائر) ،على مراسسم
اإحي ـاء ذكرى يؤم الشسهيد– ،ت
شسعار ‘‘ :الشسهيد...رسسالة العزة،
ال- - -ك- - -رام- - -ة وال- - -ؤف - -اء» ح - -يث
اسس- -تضس- -اف اŸن- -ت- -دى ال- -ط- -يب
الهؤاري ،الأم Úالعام للمنظمة
ال-ؤط-ن-ي-ة لأب-ن-اء الشس-ه-داء ال-ذي
نشس - -ط ﬁاضس - -رة ت - -اري - -خ - -ي - -ة
ب- - - - - -ع - - - - -ن - - - - -ؤان‘‘ :رسس - - - - -ال - - - - -ة
الشس - - -ه - - -داء...رسس - - -ال - - -ة اأم - - -ن
واسس -ت -ق -رار‘‘ ،ب -حضس -ؤر السس-ي-دة
ف- -اف- -ا سس- -ي ÿضس -ر ب -ن زروق -ي
رئيسسة اÛلسص الؤطني ◊قؤق
الإنسس- - - -ان وزراء سس- - - -اب- - - -ق - - -ؤن
وشس- -خصس- -ي -ات وط -ن -ي -ة ،روؤسس -اء
ا÷م -ع -ي -ات ،اإ ¤ج-انب اأعضس-اء

الأسس -رة ال -ث -ؤري -ة ،اإط -ارات م -ن
الأمن الؤطني و‡ثلي الأسسرة
الإعÓ- - -م- - -ي- - -ة و” م - -ت - -اب - -ع - -ة
اÙاضس- -رة ع Èت- -ق- -ن -ي -ة ال -بث
اŸب -اشس -ر اإﬂ ¤ت -ل-ف م-دارسص
الشس-رط-ة واŸف-تشس-ي-ات ا÷هؤية
لÓأمن الؤطني.ومن خÓل كلمته
باŸناسسبة هامل على الهتمام
ال -ك -ب Òال -ذي ت -ؤل -ي -ه اŸدي-ري-ة
ال -ع -ام-ة لÓ-أم-ن ال-ؤط-ن-ي Ûال
اإحياء الذاكرة التاريخية وتخليد
ماآثر الشسهداء الأبرار وبطؤلت
اÛاه - -دي - -ن الأشس - -اوسص ،م- -ن
خ Ó- -ل ال - -ن - -دوات وال- -ل- -ق- -اءات
واŸن -ت -دي -ات ال -ت -اري-خ-ي-ة ال-ت-ي
ت -ن -ظ-م-ه-ا عﬂ Èت-ل-ف مصس-ال-ح
الشسرطة ولرسساء الروابط بÚ
الأج- - -ي- - -ال وت- - -ذك Òالشس- - -ب - -اب
ب -تضس-ح-ي-ات اأج-داده-م واآب-ائ-ه-م
ع Èال- -ت- -اري- -خ وك- -ذا م- -ن اأج- -ل

بحضشور طاقم حكومي ودبلوماسشي مكثف ،ولد علي يعلن:

إنطÓق إلطبعة إلـ  17للبطولة إألفريقية للريشضة إلطائرة

أششرف أمسس وزير ألششباب وألرياضشة ألهادي ولد علي رفقة وزير ألثقافة ميهوبي ورئيسس
لفريقية للريششة ألطائرة أمين زوبيري على إأعطاء إأششارة إأنطÓق ألطبعة
لتحادية ألجزأئرية وأ أ
أ إ
لفريقية للعبة وألتي تحتضشنها ألجزأئر بقاعة حرششة من ألـ  12إألى  18فيفري.
ألـ  17للبطولة أ أ
ج -ه -د ‘ م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -ت -ق -د Ëروؤسس - -اء ﬂت - -ل - -ف الإ–ادي- -ات
اŸسساعدة للمسسؤؤولي ،Úمتمنيا ال -ري -اضس -ي -ة وج -م -ه -ؤر ع -ريضص
ع Èول- -د ع- -ل -ي ‘ ال -ك -ل -م -ة اأن تكؤن ‘ روح رياضسية عالية اإضس -اف -ة اإ ¤ت -غ -ط -ي -ة اإعÓ-م-ي-ة
الإف - -ت - -ت - -اح- -ي- -ة ع- -ن ف- -رح- -ت- -ه ب Úكل اŸتنافسس Úالأفارقة من ك -بÒة م -ن الصس -ح-اف-ة ال-ؤط-ن-ي-ة
ب - -اسس- -تضس- -اف- -ة ا÷زائ- -ر ل- -ه- -ذا اأج-ل ال-رق-ي ب-اŸسس-ت-ؤى ال-قاري والأج -ن -ب -ي -ة ،ال-ذي-ن اإسس-ت-م-ت-ع-ؤا
ا◊دث قائ« :Óاأنا جد سسعيد و–ق- -ي- -ق اإ‚ازات ع- -اŸي -ة ‘ ب-ال-ع-روضص ال-ف-ن-ي-ة والزرنة التي
اأضس - - -فت ع - - -ل - - -ى ا◊دث Ÿسس- - -ة
ب - -اسس- -تضس- -اف- -ة ا÷زائ- -ر ل- -ه- -ذا قادم اŸؤاعيد».
ولÓإشسارة فاإن حفل الإفتتاح ج -زائ -ري -ة ب -ام -ت -ي -از م-ن ت-ن-ظ-ي-م
ا◊دث الأف- - -ري- - -ق- - -ي ال- - -ك - -بÒ
اÿاصص بالريشسة الطائرة التي م -ي -زه حضس -ؤر م -ك-ث-ف ل-ل-ط-اق-م مديرية الشسباب والرياضسة لؤلية
‚حت الإ–ادي - -ة ا÷زائ - -ر ‘ ا◊ك- -ؤم- -ي وال- -دي- -ب- -ل- -ؤم- -اسس -ي ا÷زائر اأما “ؤيل البطؤلة فكان
التحضس Òله ونحن لن ندخر اأي اŸع -ت-م-د ب-ا÷زائ-ر اإضس-اف-ة اإ ¤على عاتق الؤزارة.

نبيلة بوقرين

 23°أ÷زأئر
 20°أ÷زأئر
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لولى  1٤٣٩هـ ألموأفق لـ  1٤فيفري  2018م
لربعاء  27جمادى أ أ
أ أ

قامــت بها مفــارز ألجيـــــشس
فــــــي عــــــــــدة وليــــــــات

ألفجر06.11................:
ألششروق07.٣8..............:
ألظهر1٣.02.................:
ألعصشر16.0٣................:
ألمغرب18.٣0...............:
ألعششـاء1٩.50..................:

اسس- -ت- -خ Ó-صص ال -ع Èوالق -ت -داء
Ãاآثر الشسهداء الأبرار وبطؤلت
اÛاه - -دي - -ن الأشس- -اوسص اأم- -ام
ج -ح -اف -ل اŸسس -ت -ع -م -ر ،ل -ت-ك-ل-ل
تضسحياتهم باسستعادة السستقÓل
و–رير اأرضص ا÷زائر الطاهرة
من السستيطان والحتÓل.
م -ن ج -ه-ت-ه ،اأك-د الأم Úال-ع-ام
للمنظمة الؤطنية لأبناء الشسهداء
ال -ط -يب ال -ه -ؤاري ،ب -اأن ال -رسس-ال-ة
الأسس -اسس-ي-ة وا÷ؤه-ري-ة ل-لشس-ه-داء
هي رسسالة اأمن واسستقرار ،منؤها
‘ ذات السسياق ،ببطؤلت الشسعب
ا÷زائري اإبان سسنؤات السستعمار
الغاشسم وصسؤل اإ ¤ملحمة الثؤرة
اÛي -دة ،مسس-ت-ع-رضس-ا تضس-ح-ي-ات
الشس- -ه- -داء الأب -رار واÛاه -دي -ن
الأشساوسص مؤؤكدا اأن اإحياء هذه
الذكرى تعد رسسالة مسستمرة ‘
مسسÒة تاريخ ا÷زائر.

ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرى

م- -رت أمسس ث Ó-ث -ة أي -ام ع -ن رح -ي -ل
أل-زم-ي-ل ألصش-ح-ف-ي ع-ب-د أل-ج-ل-يل جÓلي
لحد ألماضشي ،
ألذي وأفته ألمنية يوم أ أ
ووري أل- -ث- -رى ب- -م- -ق -ب -رة سش -ي -دي ي -ح -ي
ب-ال-ع-اصش-م-ة .و ت-رك رح-ي-ل-ه أسشى عميقا
في أوسشاط من عرفوه و هو صشاحب مسشار
ط -وي -ل وإأن -ت -اج م -ه -ن-ي غ-زي-ر ب-ج-ري-دة
ألششعب ألتي بقي وفيا لها ألى أن بلغ سشن
ألتقاعد .تغمده ألله برحمته ألوأسشعة
وأسشكنه فسشيح جنانه..
أنا لله و أنا أليه رأجعون .

 12°وهرأن
 14°وهرأن

ألثمن  10دج

14°

15°

france prix 1

ألصشالون ألدو‹ للسشÓمة وألوقاية أŸرورية

بدوي يشضيد بدور إلشضرطة وموإكبتها للتطورإت إلعصضرية
لولى
Óمن ألوطني ،أثناء أفتتاح ألطبعة أ أ
«ألششعب» -حظي جناح ألمعارضس للمديرية ألعامة ل أ
للصشالون ألدولي للسشÓمة وألوقاية ألمرورية ،بزيارة نور ألدين بدوي وزيرألدأخلية ،ألجماعات
لمن ألعمومي،
ألمحلية وألتهيئة ألعمرأنية ووألي ولية ألجزأئر ،إألى جانب ممثل أللوأء مدير أ أ
حيث أششاد بدوي ،بالتطور ألذي تعرفه ألششرطة ألجزأئرية ،مثمنا ما تسشخره من تجهيزأت عصشرية
في مجال ألسشÓمة وألوقاية ألمرورية.
وع -ل -ى م -دار ث Ó-ث-ة أاي-ام ق-دمت
ب- -ا÷ن- -اح اıصسصص ل- -ه -ا ،ع -رضس -ا
لكافة التجهيزات والؤسسائل ا◊ديثة
اŸسستعملة من قبل مصسالح الشسرطة
‘ ›ال ال - - -ؤق- - -اي- - -ة والسسÓ- - -م- - -ة
اŸرورية ،على غرار اسستعمال نظام
الؤقاية واألمن اŸروري الذي يسسمح
ب -ج-م-ع ال-ب-ي-ان-ات وال-تشس-خ-يصص اآلÊ
ل-ل-م-ع-ط-ي-ات ،وﬂت-ل-ف ال-ت-ج-هيزات
ا◊دي -ث -ة اŸسس -ت -ع -م -ل -ة ‘ ال-رق-اب-ة
اŸروري- - -ة وك- - -ذا اإلحصس- - -ائ- - -ي- - -ات
إاق -ب -ال ك -بÒا ً ل -ل -زوار ،ل سس-ي-م-ا ف-ئ-ة اطلعؤا على برامج حمÓت التؤعية
اŸسسجلة حؤل حؤادث اŸرور ،كما
اسس -ت -م -ع-ؤا إاﬂ ¤ت-ل-ف الشس-روح-ات الشس -ب -اب،ح -يث ” ت-ؤزي-ع م-ط-ؤي-ات ‘ اÛال ،حيث ع Èا÷ميع على
حؤل إاجراءات السسÓمة واألمن ع Èوم - -لصس - -ق - -ات ت- -ؤع- -ؤي- -ة ،وت- -ل- -ق- -ؤا مدى إاعجابهم بالتطؤر الذي تعرفه
الشسروحات الؤافية من قبل إاطارات الشس- - -رط- - -ة ا÷زائ- - -ري - -ة وا÷ه - -ؤد
الطرق.
وشسهد جناحها ‘ يؤمه األول ،اŸديرية العامة ل أ
Óمن الؤطني ،كما اŸبذولة ‘ سسبيل ذلك.

ألتفجÒأت ألنووية بالصشحرأء أ÷زأئرية

زيتو Êيدعو إلباحثŸ Úوإصضلة تعميق إلدرإسضات ‘ إŸوضضوع
دعا وزير اÛاهدين ،الطيب زيتؤ ،Êامسص
ال -ث Ó-ث -اء ،ال -ب -اح -ثŸ Úؤاصس -ل -ة ا÷ه -د ل -ت -ع-م-ي-ق
ال- -دراسس- -ات ‘ م- -ؤضس- -ؤع ال- -ت- -ف- -جÒات ال -ن -ؤوي -ة
بالصسحراء ا÷زائرية والبحث ‘ مسستجداتها على
كافة اŸسستؤيات وكذا تقد Ëتؤصسياتهم ‘ هذا
الشساأن.و ‘ كلمة األقاها Ãناسسبة اإحياء الذكرى
ال 58للتفجÒات النؤوية الفرنسسية ‘ الصسحراء
ا÷زائ-ري-ة ( 13فÈاي -ر  13-1960فÈاي -ر )2018
واŸنظمة من طرف اŸتحف الؤطني للمجاهد
بحضسؤر وزير التصسال جمال كعؤان ووزيرة البيئة
وال -ط -اق -ات اŸت-ج-ددة وشس-خصس-ي-ات وط-ن-ي-ة ،حث
الؤزير الباحث Úعلى ‘‘اŸثابرة ومؤاصسلة ا÷هد
لتعميق الدراسسات ‘ مؤضسؤع التفجÒات النؤوية
بصس-ح-رائ-ن-ا وتشس-خ-يصس-ه-ا وال-بحث ‘ مسستجداتها
على كافة اŸسستؤيات وتقد Ëاآرائهم وتؤصسياتهم
‘ هذا الشساأن‘‘ .واأكد زيتؤ Êاأنه بفضسل اأبحاث
هؤؤلء العلماء وما ‘‘تزخر به من قدرات وطنية
ك-بÒة وك-ف-اءات ع-ل-م-ي-ة م-ق-ت-درة ت-ك-ؤن-ها ا÷امعة
ا÷زائرية ،وÃسساعدة الهيئات اıتصسة واÈÿاء
والباحث Úمن التكفل با÷ؤانب العلمية والقانؤنية
والصس -ح -ي -ة ب -اآث -ار ت -لك ال -ت -ف-جÒات وم-ظ-اه-ره-ا
وانعكاسساتها البيئية والإنسسانية‘‘ .وبعدما األح على
اأن اإحياء هذه الذكرى التي يجب اأن تؤضسع على
حد قؤله ‘ خانة دروسص الثؤرة وعÈة اŸاضسي

واسستنباط ا◊اضسر والعزم للمسستقبل Ãا مÓأته
مسسÒة الشسعب ا÷زائري ،اأكد الؤزير اأن مؤضسؤع
التفجÒات النؤوية بالصسحراء يعد من العناصسر
‘‘ا÷ؤهرية ‘ الذاكرة الؤطنية التي تتطلب العناية
لإب- -راز م- -ا دم- -ر ب- -اأف- -تك الأسس- -ل -ح -ة ‘ الإنسس -ان
والبيئة‘‘ .وتابع الؤزير قائ‘‘ :Óتعؤد بنا الذاكرة ‘
هذه اللحظات ،اإ 18 ¤فÈاير ‘ ،1960صسحرائنا
لنسستذكر واحدة من اأبشسع ا÷رائم ضسد الإنسسانية،

‘ ألذكرى أل 58للتفجÒأت ألنووية برقان بوضشرسشاية ل»ألششعب»:

جرÁة فرنسضا إلسضتعمارية Œاوزت إألعرإف إلدولية وحقوق إإلنسضان
ألدرأسشات ألأكادÁية ﬁتششمة بسشبب نقصس أŸادة ألأرششيفية

ألتجارب ألفرنسشية ألنووية بصشحرأء ألجزأئر ،هي جريمة أرتكبت في حق سشكان منطقة رقان
ألذين أتخذته فرنسشا كحقل تجارب ،من أجل بلوغ مصشاف ألدول ألنووية على جثث ألجزأئريين،
لكاديمية حول هذأ ألموضشوع
لعمال أ أ
Óسشف تبقى أ أ
لن ،لكن ل أ
وما تزأل آأثارها ألمدمرة لحد أ آ
لرششيفية ألتي تسشمح للباحث بالتعمق في ألدرأسشة ،هذأ ما أوضشحه
محتششمة ،نظرأ لنقصس ألمادة أ أ
أسشتاذ قسشم ألتاريخ بجامعة ألجزأئر  02بوعزة بوضشرسشاية في تصشريح ل«ألششعب» بمناسشبة ألذكرى
أل 58للتفجيرأت ألنووية.
العتماد على قؤتها السسياسسية والعسسكرية ،وتفرضص على
سسهام بوعموشسة
فرنسسا العÎاف بجرائمها» ،لكنه اسستطرد بالقؤل أانه ‘
أابرز الدكتؤر بؤعزة ،جرÁة فرنسسا السستعمارية التي ظل العؤŸة والهيمنة الغربية اŸسسأالة صسعبة إال إاذا كانت
Œاوزت األعراف الدولية وحقؤق اإلنسسان اŸنصسؤصص ل -ن -ا اإلرادة السس-ي-اسس-ي-ة Ÿؤاج-ه-ة ف-رنسس-ا وإاج-ب-اره-ا ع-ل-ى
عليها ‘ اŸؤاثيق الدولية ،بحيث –دت الرأاي العام العÎاف بجرÁتها مثلما فعلت ليبيا مع ايطاليا ،إا ¤أان
العاŸي وقامت بتنفيذ مشسروعها ا÷هنمي وهؤ تفج Òبلغ األمر بتقبيل الرئيسص اليطا‹ برلسسكؤ Êيد الرئيسص
القنبلة النؤوية اŸسسماة الÒبؤع األزرق بتاريخ  13فيفري الليبي اŸرحؤم معمر القذا‘.
Ã ،1960نطقة ا◊مؤدية غ Òبعيدة عن رقان متخذة
‘ هذا الشسأان ،أاشسار إا ¤أان العشسرية السسؤداء التي مرت
سس -ك -ان اŸن -ط -ق -ة وب -عضص اÛاه -دي-ن األسس-رى ك-ح-ق-ل بها ا÷زائر أاضسعفتها كقؤة إاقليمية ،ما جعل فرنسسا تسسعى
Œارب ،م -ن أاج -ل ت -ط -ؤره -ا ال-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي ع-ل-ى حسس-اب للعؤدة إا ¤ا÷زائر ع Èالبحث عن منفذ اقتصسادي وثقا‘
ا÷زائري ،Úرغم رفضص جبهة التحرير الؤطني اŸمثل واجتماعي ،للدخؤل ،مضسيفا أانه إان تؤفرت لنا اإلرادة
الشسرعي للشسعب ا÷زائري إلجراء التجارب النؤوية التي السسياسسية سسنصسل إا ¤إارغام فرنسسا على العÎاف أامام
هي ‘ ا◊قيقة تفجÒات.
ال -رأاي ال -ع-ام ال-ع-اŸي ،وال-ت-ع-ؤيضص اŸادي لضس-ح-اي-ا ه-ذه
وأاضساف الباحث ا÷امعي ،أان هذه التفجÒات قؤتها التفجÒات التي ما تزال –صسد الكث Òمن األرواح ناهيك
تعادل حادثة تشسرنؤبيل وقنبلة هÒوشسيما ،والتي ل تزال عن األمراضص اŸزمنة واŸسسرطنة.
آاث-اره-ا السس-ل-ب-ي-ة وت-داع-ي-ات-ه-ا ع-ل-ى صسحة السسكان ،بحيث
و‘ رده عن سسؤؤال حؤل الدراسسات ا÷امعية حؤل
،
خلفت تشسؤهات خلقية وسسممت األرضص وقتلت ا◊يؤان
التفجÒات النؤوية ،أاكد األسستاذ ا÷امعي أان هناك هيئات
مشسÒا إا ¤أان ف- -رنسس- -ا اع- -تÈت الصس- -ح- -راء خ -ارج إاط -ار علمية أالقت على عاتقها مسسؤؤولية تنظيم ملتقيات حؤل
ا÷زائر وأان لها ا◊ق ‘ إاجراء التجارب النؤوية ،وهؤ هذا اŸؤضسؤع ،كما أان أاقسسام التاريخ ع Èجامعات الؤطن
ط -رح خ -ط Òق -ال األسس-ت-اذ ب-ؤضس-رسس-اي-ة .واصس-ف-ا ف-رنسس-ا ب-دأات ت-ه-ت-م ب-اŸؤضس-ؤع وت-ن-ج-ز أاع-م-ال أاك-ادÁي-ة ل-كشس-ف
ب-اÛرم-ة ال-ت-ي ع-ان أاج-دادن-ا م-ن سس-ي-اسس-ي-ت-ه-ا ال-ق-م-عية جرائم فرنسسا ،والتي حسسبه تبقى ﬁتشسمة ‘ ظل غياب
وال -ظ -ل -م وال -ت -م -ي -ي -ز وﬁاول-ة ط-مسص ه-ؤي-ت-ن-ا إاب-ان فÎة اŸادة األرشسيفية التي تسسمح للباحث Ãؤاصسلة البحث
الحتÓل ،واسستمرت اŸعاناة بعد السستقÓل بجرÁة والتعمق.
أاخرى أاك Ìوحشسية وهي انعكاسسات تفجÒاتها النؤوية.
وحسسب األسس -ت -اذ ب -ؤضس -رسس -اي -ة ف -إان ،ال -ت -ن-دي-د ب-ه-ذه
تطالعون ملفا كام Óعن ألتفجيرأت
ا÷رÁة ل يفيد ا÷زائر ‘ شسئ ،قائ »:Óعلى ا÷زائر
ألنوويــــــــة فــــــي عــــــــدد ألغــــــد

