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اÛلسس الشسعبي الوطني يسستأانف أاشسغاله
يÎأاسش وزي - -ر الشس - -ب- -اب وال- -ري- -اضس- -ة
الهادي ولد علي ،اليوم ،ملتقى تنسسيقيا
ب› Úم - -وع ا’–ادي - -ات ال - -ري- -اضس- -ي- -ة
ال -وط -ن -ي -ة ،ب -ق-اع-ة اÙاضس-رات ب-اŸركب
الرياضسي ﬁمد بوضسياف ،وذلك ‘ إاطار
’ف-ري-ق-ي-ة ل-لشسباب
Óل-ع-اب ا إ
ال-ت-حضس Òل -أ
اŸزمع إاجراؤوها ب 18 Úإا 28 ¤جويلية
وذلك ابتداء من السساعة  09:00صسباحا.

يشس - -رف وزي - -ر السس - -ك - -ن وال - -ع- -م- -ران
واŸدينة عبد الوحيد طمار ،اليوم ،على
ملتقى Ãناسسبة اليوم الوطني للمدينة
–ت شس - -ع - -ار« :اŸدي - -ن - -ة ا÷زائ- -ري- -ة ‘
مواجهة التحديات والرهانات من أاجل
ال -ت -ن -م -ي-ة اŸسس-ت-دام-ة» ،ب-اŸرك-ز ال-دو‹
ل-ل-م-ؤو“رات ع-ب-د ال-ل-ط-ي-ف رحال ،نادي
الصس- -ن -وب -ر ،اب -ت -داء م -ن السس -اع -ة 07:30
صسباحا.

زرواطي ‘ عنابة

زوخ يشسرف على انطÓق
اŸرحلة  23للÎحيل
يخصسصش اÛلسش الشسعبي الوطني ،اليوم ،جلسسته العلنية للتصسويت على مشسروع القانون اÙدد للقواعد العامة اŸتعلقة
’لكÎونية ،وكذا مشسروع قانون تسسوية اŸيزانية لسسنة
’لكÎونية ومشسروع القانون اŸتعلق بالتجارة ا إ
بالÈيد وا’تصسا’ت ا إ
 ،2015على السساعة التاسسعة والنصسف صسباحا.

ا
لجتماع  10للمنسسق Úاإلذاعي Úالعرب

األمن الوطني
صسيلة نشساطاته
يقدم ح
لسسنة 2017

يشس -رف وا‹ ال -ع -اصس -م -ة ع -ب-د ال-ق-ادر
زوخ ،غ- -دا ،ع- -ل- -ى ان- -طÓ- -ق اŸرح -ل -ة 23
’سس- -ك- -ان ل- -و’ي- -ة
ل - -لÎح - -ي- -ل وإاع- -ادة ا إ
ا÷زائر ،حيث سسيكون ا’نطÓق من مقر
ال - -و’ي - -ة اب - -ت - -داء م- -ن السس- -اع- -ة 09:30
صسباحا.

اللقاء اŸوسسع رقم 237
...وعلى حفل تسسليم مفاتيح حول دور األسسماء اŸسستعارة
السسكنات الجتماعية

كما سسيشسرف يوم  22فيفري ا÷اري
ع -ل -ى ح -ف -ل تسس -ل -ي -م م -ف -ات-ي-ح السس-ك-ن-ات
’ي-ج-اري-ة ل-ل-مسس-ت-فيدين
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ا إ
م -ن -ه -ا ع -ل -ى مسس -ت -وى ب -ل -دي-ت-ي الشس-راق-ة
واŸع-اŸة ،وذلك Ãرك-ز الصس-ح-اف-ة ال-ت-اب-ع
’وŸبي ،حيث سسيكون
Ÿلعب  05جويلية ا أ
ا’ن -ط Ó-ق م -ن م -ق -ر ال-و’ي-ة اب-ت-داء م-ن
السساعة  13:00زوا’.

ي -ن -ظ -م اŸت -ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د،
ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع م -دي -ري -ات اÛاه -دي -ن
واŸتاحف ا÷هوية من خÓل ملحقاتها
الو’ئية  60ومديريات اÛاهدين ،يوم
 22ف -ي -ف -ري ا÷اري ،ال -ل -ق-اء ا÷م-اع-ي
’سس- -م -اء
اŸوسس - -ع رق - -م  237ح- -ول دور ا أ
اŸسس- -ت- -ع- -ارة ‘ ا◊ي- -ل -ول -ة دون م -ع -رف -ة
’سس- -م -اء ا◊ق -ي -ق -ة ل -ل -م -ن -اضس -لﬁ Úل
ا أ
البحث وا’سستنطاق من طرف السسلطات
ا’سس- -ت- -ع- -م- -اري- -ة ق- -ب -ل وأاث -ن -اء ال -ث -ورة
ال-ت-ح-ري-ري-ة .وذلك Ãق-ر قسس-مة سسيدي
أاﬁم- - -د اب- - -ت - -داء م - -ن السس - -اع - -ة 10:00
صسباحا.

تشس-رف اŸن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة للمؤوسسسسات
وا◊رف ،غ -دا ،ع -ل -ى ف -ع -ال-ي-ات ال-ق-اف-ل-ة
ال -ت -حسس -يسس -ي -ة ،ال-ت-ي سس-ت-ن-ط-ل-ق م-ن أام-ام
النصسب التذكاري «مصسطفى بن بولعيد»
بوسسط مدينة باتنة ،وذلك على السساعة
 09:00صسباحا.

ي -ن -ظ -م اŸت -ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د،
غ - -دا ،ال- -ع- -دد ◊ 165صس- -ة م- -وع -د م -ع
التاريخ بعنوان «كيف يشسارك ا÷ميع ‘
إاثراء الذاكرة الوطنية ويحافظ عليها»،
وذلك Ãق -ر اŸدرسس -ة ال -وط -ن -ي -ة ال -ع-ل-ي-ا
ل -ل -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا ب -درق -ان -ة اب -ت -داء م -ن
السساعة  10:00صسباحا.

انطÓق قافلة –سسيسسية
للمؤوسسسسات وا◊رف بباتنة العدد ◊ 165صسة موعد مع التاريخ

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسش مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسش(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسش(021)60.70.35:

(021) 60.70.40
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بريد ا÷زائر يطمئن زبائنه

–ادية الوطنية
ال ي ضسيفة منتدى
للكارات
ديكانيوز

يوم مفتوح حول الÎقية العقارية بأام البواقي

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ت- -ق- -وم وزي- -رة ال- -ب- -ي- -ئ- -ة وال -ط -اق -ات
اŸت -ج -ددة ف -اط -م -ة ال -زه -راء زرواط-ي،
ال -ي-وم ،ب-زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د إا ¤و’ي-ة
عنابة.

ندوة حول «ا◊رڤة»
باÛلسس اإلسسÓمي األعلى
’على ،غدا،
’سسÓمي ا أ
ينظم اÛلسش ا إ
ندوة علمية –ت عنوان «أاخطار الهجرة
غ Òالشس- -رع- -ي- -ة «ا◊رڤ -ة»»Ã ،شس -ارك -ة
ع-دد م-ن ال-دك-ات-رة .سس-ت-ج-ري ف-ع-ال-ي-اتها
Ãق - - -ر اÛلسش ع - - -ل- - -ى السس- - -اع- - -ة 10:00
صسباحا.

ندوة تاريخية حول
حماية الذاكرة الوطنية
’ب -ن -اء
ت- -ن- -ظ- -م اŸن- -ظ- -م- -ة ال- -وط- -ن- -ي -ة أ
الشس-ه-داء ،ال-ي-وم ،ن-دوة ت-اري-خ-ي-ة ل-ط-ل-ب-ة
ث -ان -وي -ة الÈوف -يسس -ور ي -وسس -ف ب-وÿروف
ب-ال-ب-ل-ي-دة– ،ت ع-ن-وان« :ح-ماية الذاكرة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة م- -ن خÓ- -ل ب- -رام- -ج الÎب- -ي- -ة
ال- -وط- -ن- -ي -ة» ،اب -ت -داء م -ن السس -اع -ة 09:00
صسباحا بالثانوية.

لقاء حول اليوم الوطني للشسهيد
ت -ن-ظ-م م-ك-ت-ب-ة شس-ايب دزاي-ر ال-ت-اب-ع-ة
ل -ل -م -ؤوسسسس -ة ال -وط -ن-ي-ة لÓ-تصس-ال ال-نشس-ر
’شس- -ه- -ار ،ال- -ي- -وم ،ل- -ق- -اء ح -ول ال -ي -وم
وا إ
الوطني للشسهيد وذلك بـ 01شسارع باسستور
ابتداء من السساعة  14:00بعد الزوال.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

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

»æWh
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تبادل وجهات النظر حول الوضسع ‘ ما‹ وليبيا
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الرئيسس بوتفليقة يجري مكاŸة
هاتفية مع نظÒه الفرنسسي
أاجرى رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،أامسس ،مكاŸة هاتفية مع نظÒه الفرنسسي
إاÁانويل ماكرون ،بحسسب ما أافاد به بيان لرئاسسة ا÷مهورية.
أاشس-ار ال-ب-ي-ان إا ¤أان «ف-خ-ام-ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة أاجرى اليوم مكاŸة
هاتفية مع فخامة رئيسس ا÷مهورية الفرنسسية إامانويل ماكرون».
أاوضسح ذات اŸصسدر ،أان هذا التبادل «سسمح لرئيسسي البلدين بتبادل وجهات النظر حول الوضسع
‘ ما‹ وليبيا».
كما بحث الطرفان ،بحسسب البيان« ،سسبل وامكانيات تعزيز ديناميكية التعاون ا÷زائرية
الفرنسسية التي ” إاطلقها خلل القمة التي جمعت الرئيسس Úا÷زائري والفرنسسي ‘ ديسسمÈ
الفارط با÷زائر العاصسمة».

ا◊فاظ على اطار التبادل السسÎاتيجي وتعزيزه

مسساهل يتباحث Ãوسسكو مع أام ÚاÛلسس الوطني لألمن الروسسي

تباحث وزير الشسؤوون اÿارجية عبد القادر مسساهل،
Óمن الروسسي
أامسسÃ ،وسسكو مع أام ÚاÛلسس الوطني ل أ
ن -ي -ك -ولي ب-ات-روشس-ي-ف ‘ اط-ار ال-زي-ارة ال-رسس-م-ي-ة ال-ت-ي
ي-ج-ري-ه-ا رئ-يسس ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ا ¤ف-ي-درال-ية
روسسيا .و يعقد هذا اللقاء ‘ سسياق يتسسم «بالديناميكية
اŸت-م-ي-زة» اŸسس-ج-ل-ة ‘ ال-عÓ-ق-ات ا÷زائ-رية-الروسسية
وال -ت -ي Œلت لسس -ي -م -ا م -ن خÓ-ل ال-زي-ارة األخÒة ال-ت-ي
أاج-راه-ا ب-ات-روشس-ي-ف ي-ومي  30و 31ي-ن-اي-ر ال-ف-ارط ا¤
ا÷زائ - -ر ‘ اط - -ار ع - -ق- -د ال- -دورة ال- -ث- -ال- -ث- -ة ل- -ل- -ح- -وار
السسÎاتيجي الثنائي ا÷زائري-الروسسي.
و ‘ ه- -ذا السس- -ي- -اق ج -دد ب -ات -روشس -ي -ف ومسس -اه -ل «
ارادتهما ‘ ا◊فاظ على اطار التبادل السسÎاتيجي
وتعزيزه وتنفيذ النتائج اŸنبثقة عنه».
و “حور اللقاء أاسساسسا حول تبادل وجهات النظر
حول أاوضساع األزمات والصسراعات وكذا القضسايا اŸتعلقة
Ãكافحة التطرف والرهاب.
و ‘ هذا الصسدد سسجل اŸسسؤوولن تطابقا ‘ وجهات
النظر ب Úالبلدين حول القضسايا التي ” التطرق اليها.

إالغاء التأاشسÒة لفائدة حاملي جوازات
السسفر الدبلوماسسية أاو للخدمة

وقع وزير الشسؤوون اÿارجية ،عبد القادر مسساهل،
أامسسÃ ،وسسكو مع نظÒه الروسسي سسÒغي لفروف على
اتفاق يتعلق بإاعفاء حاملي جوازات السسفر الدبلوماسسية
أاو للخدمة من التأاشسÒة.

وب-ع-د م-راسس-م ال-ت-وق-ي-ع الÈوت-وك-ول-ي-ة أاشس-اد الوزيران
بهذا الجراء الذي من شسأانه تسسهيل حركة اŸبادلت
والزيارات ب Úمسسؤوو‹ البلدين من أاجل تعزيز العÓقات
الثنائية .و” التوقيع على هذا التفاق عقب اÙادثات
التي جمعت رئيسسي ديبلوماسسية البلدين حيث أاكدا على
ت -ط-اب-ق وج-ه-ت-ي ن-ظ-ر ا÷زائ-ر وروسس-ي-ا ‘ م-ق-ارب-ت-ه-م-ا
بخصسوصس السسبل والوسسائل الواجب –قيقها من اجل
تسس -وي -ة األزم -ات وال -ن -زاع -ات ع -ل -ى اŸسس-ت-وي Úال-دو‹
والقليمي.
و ق -ال مسس -اه -ل أان ه -ذا ال -ل -ق -اء سس -م -ح ل -ل-مسس-ؤوولÚ
بالتطرق إا› ¤مل اŸسسائل اإلقليمية والدولية ذات
اله-ت-م-ام اŸشسÎك لسس-ي-م-ا مسس-أال-ة الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
والنزاع ‘ سسوريا والقضسية الفلسسطينية وكذا مكافحة
اإلرهاب والتطرف.
و يذكر أان مسساهل يقوم بزيارة إا ¤روسسيا سسيلتقي
خ Ó- -ل - -ه- -ا ب- -أام› Úلسس األم- -ن ال- -روسس- -ي ،ن- -ي- -ك- -ولي
ب-ات-روشس-ي-ف ون-ائب رئ-يسس ›لسس ال-ف-ي-دي-رال-ي-ة (ال-غرفة
العليا للŸÈان الروسسي) ،إالياسس أاوماخانوف.

تقييما للعلقات الثنائية والتعاون التقني ب Úالبلدين

مسساهل يتحادث مع نظÒه الروسسي سسرغي لفروف

لزمات
ضسرورة ترقية ا◊لول السسياسسية والتسسوية السسلمية ل أ

–ادث وزير الشسؤوون اÿارجية عبد القادر مسساهل،
امسس الث- -نÃ ،Úوسس -ك -و ،م -ع ن -ظÒه ال -روسس -ي سس -رغ -ي
لف-روف ،ال-ذي أاج-رى م-ع-ه ت-ق-ي-ي-م-ا ل-ل-عÓ-ق-ات ال-ث-نائية
والتعاون التقني ب Úالبلدين وكذا تبادل واسسع لوجهات
النظر حول اŸسسائل ا÷هوية والدولية .وأاعرب الوزيران
ع -ن ارت-ي-اح-ه-م-ا «ل-ل-عÓ-ق-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة واŸت-م-ي-زة بÚ
ا÷زائر وروسسيا التي تÎجم التوجهات السسÎاتيجية
لقائدي البلدين السسيدين عبد العزيز بوتفليقة وفÓدÒÁ
بوت »Úوكذا «إارادة البلدين ‘ تعزيزهما أاك Ìوتنويع
›الت ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي وت-ك-ث-ي-ف اŸب-ادلت التجارية
والسس -ت -ث -م -ارات ‘ ك Ó-ال-ط-رف .»Úك-م ت-ط-رق-ا ‘ ه-ذا
الصسدد إا ¤النتائج اÙققة من خÓل آاليات التعاون
الثنائي لسسيما نتائج اللجنة اıتلطة للحوار الثنائي
السسÎاتيجي ،واعرابا عن «إارادتهما ‘ مواصسلة ا÷هود

من أاجل تنفيذها Ãا يخدم البلدين» .وخÓل هذا اللقاء
” التأاكيد بشسكل واسسع على «ا◊ركية السستثنائية» التي
تطبع عÓقات الصسداقة والتعاون والشسراكة ا÷زائرية
الروسسية وتضسفي عليها طابعا «اسسÎاتيجيا».
كما سسمحت هذه اÙادثات بتبادل وجهات النظر
والتحليل حول أاوضساع األزمات والنزاعات لسسيما ‘
سسوريا وليبيا وما‹ ومنطقة السساحل والصسحراء الغربية
واليمن وكذا القضسية الفلسسطينية ‘ .هذا الصسدد سسجل
مسس -اه -ل ولف -روف «ت -ط -اب -ق -ا ‘ وج-ه-ات ال-ن-ظ-ر ح-ول
ضسرورة ترقية ا◊لول السسياسسية والتسسوية السسلمية لهذه
األزمات ‘ إاطار احÎام الشسرعية الدولية ومبادئ ميثاق
األ· اŸتحدة لسسيما حق الشسعوب ‘ تقرير اŸصسÒ
دون تدخل خارجي» .كما تطرق الوزيران إا ¤اŸسسائل
اŸتعلقة بالتصسدي ا ¤الراديكالية ومكافحة الرهاب

والتطرف العنيف.
‘ هذا اإلطار ،تشساطر مسساهل مع نظÒه الروسسي
التجربة ا÷زائرية ‘ هذا اÛال والتي تعد مرجعية
م -عÎف -ا ب -ه -ا دول -ي -ا ل سس -ي -م-ا م-ن خÓ-ل دور سس-ي-اسس-ات
ال -تصس -دي ل -ل -رادي -ك -ال -ي -ة وال -دÁوق-راط-ي-ة ‘ م-ك-اف-ح-ة
اإلره -اب .ك -م -ا أاب -رز ال -وزي -ران «ضس -رورة ت -رق -ي -ة أاوسس-ع
لتنسسيق ا÷هود الدولية Ÿواجهة التحديات التي يطرحها
اإلره -اب وع -ل-ى وج-ه اÿصس-وصس ت-لك اŸرت-ب-ط-ة ب-ع-ودة
اŸق -ات -ل Úالره -اب -ي Úاألج -انب و“وي -ل اإلره-اب»‘ .
ختام اÙادثات وقع الوزيران اتفاقية تقضسي بإالغاء
التأاشسÒة ◊املي جوازات السسفر الدبلوماسسية وللخدمة
والذي من شسأانه تسسهيل تبادل الوفود ب ÚالبلدينŒ .در
اإلشسارة ا ¤أان الوزيرين اتفقا على البقاء على تقليد
التشساور اŸنتظم ب Úالبلدين وتعزيزه.

اŸصسادقة على قائمة نواب رئيسس اÛلسس

تزكية مرشسح ›لسس األمة لعضسوية اÛلسس الدسستوري

” ،امسس الثن ،ÚخÓل جلسسة علنية Ãجلسس األمة
ترأاسسها رئيسس اÛلسس عبد القادر بن صسالح ،تزكية مرشسح
›لسس األم- -ةﬁ ،م- -د رضس -ا أاوسس -ه -ل -ة ،ل -عضس -وي -ة اÛلسس
ال -دسس -ت -وري واŸصس -ادق -ة ع-ل-ى ن-واب رئ-يسس ›لسس األم-ة.
وتأاتي تزكية العضسو ﬁمد رضسا أاوسسهلة عن التجمع الوطني
ال -دÁق -راط -ي ،ط -ب-ق-ا ل-ل-م-ادة  109م -ن ال-ن-ظ-ام ال-داخ-ل-ي
للمجلسس التي تنصس على أانه «‘ حالة حصسول اتفاق بÚ
اÛموعات الŸÈانية على تقد Ëمرشسح واحد ،يعِرضس
رئيسس ا÷لسسة القÎاح على األعضساء لتزكيته» .وقد حضسر
ج -لسس-ة ال-ت-زك-ي-ة  127عضس -وا ،ك -م -ا شس -ه -دت حضس -ور وزي -ر
العÓقات مع الŸÈان ،الطاهر خاوة .ويعد السسيد أاوسسهلة
Óشسارة ،فإان
ﬁامي لدى اÙكمة العليا واسستاذ قانون .ل إ
اÛلسس الدسستوري يتشسكل من  12عضسوا 4 ،منهم يعينهم

رئيسس ا÷مهورية ،اثنان ينتخبهما اÛلسس الشسعبي الوطني
واثنان ينتخبهما ›لسس األمة واثنان تنتخبهما اÙكمة
ال-ع-ل-ي-ا واث-ن-ان ي-ن-ت-خ-ب-ه-م-ا ›لسس ال-دول-ة .م-ن جهة أاخرى،
شسهدت ذات ا÷لسسة العلنية اŸصسادقة على نواب رئيسس
›لسس األمة ،حيث ضسمت ك Óمن جمال ولد عباسس (الثلث
الرئاسسي) ونوارة جعفر (الثلث رئاسسي) وسسعيدا Êسسعيد
وبزاز عزيز عن حزب جبهة التحرير الوطني وطاهر كليل
عن التجمع الوطني الدÁقراطي .وعقب اŸصسادقة على
هذه القائمة ” ،تشسكيل اللجان التسسع للمجلسس ،حيث ترأاسس
نور الدين قرطبي ÷نة الدفاع الوطني ،بلقاسسم قارة ÷نة
الفÓحة والتنمية الريفية،
ع-ب-د ا◊ل-ي-م ل-ط-رشس ÷ن-ة ال-ث-ق-اف-ة واإلعÓ-م والشس-بيبة
والسسياحةﬁ ،مد عمارة ÷نة الÎبية والتكوين والتعليم

اسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر ال -داخ -ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة
وال -ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ن-ور ال-دي-ن ب-دوي امسس الث-نÚ
با÷زائر العاصسمة سسف Òرومانيا با÷زائر أاليكسسندر
م -ارسس -ي -ل ،حسس -ب -م -ا ورد ‘ ب -ي -ان ل-وزارة ال-داخ-ل-ي-ة.
وأاع -رب ال -ط -رف -ان خ Ó-ل ه -ذا ال -ل -ق -اء ع -ن إارادت-ه-ا
اŸشسÎك -ة ‘ ت -ع -زي -ز ال -ت -ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي ب Úا÷زائ-ر

ورومانيا ‘ اÛالت ذات الهتمام اŸشسÎك»،

بدوي يسستقبل سسف Òرومانيا با÷زائر
...ويسستقبل سسف ÒاŸغرب با÷زائر
اسستقبل وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة
ال -ع -م -ران -ي -ة ،ن-ور ال-دي-ن ب-دوي ،أامسس الث-ن Úب-ا÷زائ-ر

العا‹ والبحث العلمي والشسؤوون الدينية .كما ترأاسست لويزة
شس- -اشس -وة ÷ن -ة الصس -ح -ة والشس -ؤوون الج -ت -م -اع -ي -ة وال -ع -م -ل
والتضسامن الجتماعي ،أاحمد أاوراغي اللجنة القتصسادية
واŸال -ي -ة ،ع -ب-د ال-ق-ادر م-وÿل-وة ÷ن-ة ال-ت-ج-ه-ي-ز وال-ت-ن-م-ي-ة
اÙلية ،ليلى براهيمي ÷نة الشسؤوون اÿارجية والتعاون
الدو‹ وا÷الية ا÷زائرية باÿارج وزين خليل ÷نة الشسؤوون
القانونية واإلدارية وحقوق اإلنسسان والتنظيم اÙلي وتهيئة
اإلقليم والتقسسيم اإلقليمي .وباŸناسسبةŒ ” ،ديد الثقة ‘
رؤوسساء اÛموعات الŸÈانية ‘ اÛلسس ،حيث يواصسل
عبد اÛيد بوزريبة ترؤوسس اÛموعة الŸÈانية للتجمع
الوطني الدÁقراطي وزوبÒي ﬁمد على رأاسس اÛموعة
الŸÈانية ◊زب جبهة التحرير الوطني والهاشسمي جيار
اÛموعة الŸÈانية للثلث الرئاسسي.

العاصسمة ،سسف ÒاŸملكة اŸغربية با÷زائر◊ ،سسن عبد
اÿال -ق ،حسس -ب -م -ا ورد ‘ ب-ي-ان ل-وزارة ال-داخ-ل-ي-ة .وب-ع-د
اسستعراضس «العÓقات التاريخية والقيم اŸتقاسسمة» بÚ
ال -ب -ل -دي -ن ،ت-ط-رق ال-ط-رف-ان إا›« ¤الت ال-ت-ع-اون ذات
الهتمام اŸشسÎك.

لشسعة الذهبية والفضسية»
قلد وسسام «الشسمسس اŸشسرقة وا أ

سسف Òا÷زائر السسابق لدى اليابان سسليم دباغة يعتŒ Èربته ثرية

” تقليد سسف Òا÷زائر السسابق باليابان سسليم
طاهر دباغة ،اأمسس الأثنÃ ،Úقر سسفارة اليابان
ب- -ا÷زائ- -ر ال -ع -اصس -م -ة ،وسس -ام «الشس -مسس اŸشس -رق -ة
والأشس-ع-ة ال-ذه-ب-ي-ة وال-فضس-ي-ة» ،ع-ل-ى «مسس-اه-م-ته ‘
تعميق العÓقات ا÷زائرية-اليابانية» .وتسسلم دباغة
وسسام هذا التكر Ëعلى يد سسف Òاليابان مازايا
فوجيوارا الذي اأعرب عن امتنانه باسسم ا◊كومة
اليابانية على « اÛهودات التي بذلها الديبلوماسسي
ا÷زائري من اأجل تطوير العÓقات الدبلوماسسية

ب Úال -ب -ل -دي-ن» .واأب-رز السس-ف Òال-ي-اب-ا Êال-دور ال-ذي
اضسطلع به السسيد دباغة خÓل اداء مهامه بطوكيو
(سسنة  1964وخÓل فÎة  )1997-1992لتعزيز هذه
العÓقات ‘ عدة مناسسبات مشسيدا ‘ نفسس الوقت
ب-ج-ودة ال-عÓ-ق-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة ب Úا÷زائ-ر وال-ي-ابان
التي اأحرزت «تقدما ‘ ﬂتلف اŸيادين» .واأعرب
السسيد فوجيوارا ‘ هذا الصسدد عن رغبة بلده «‘
تطوير اأك ÌللعÓقات وتنويع الشسراكة ب Úالبلدين»
مضسيفا اأن « اسستقرار ا÷زائر يشسجع السستثمار».

كما اأعرب السسف Òاليابا Êعن اسستعداد بلده للعمل
م -ن اأج -ل ت -ع -زي -ز الشس -راك -ة م -ع ا÷زائ-ر م-ن خÓ-ل
ت -ط -وي -ر ال -ت -ع -اون ‘ ق-ط-اع-ات صس-ن-اع-ة السس-ي-ارات
والجهزة الإلكÎونية والكهرومنزلية وكذا قطاعي
اÙروق -ات وال -ت -ج -ارة .وم -ن ج-ان-ب-ه ت-ق-دم السس-ي-د
دباغة بتشسكراته وعرفانه للحكومة اليابانية على
هذا التكر Ëمضسيفا اأن Œربته ‘ اليابان «كانت
ثرية ‘ بلد يعد قدوة بالنسسبة للعديد من الدول ‘
›ال التنمية».

بوحجة يسستقبل سسف Òاليابان با÷زائر
اسستقبل رئيسس اÛلسس الشسعبي
ال -وط -ن -ي ،السس-ع-ي-د ب-وح-ج-ة ،،أامسس،
Ãق- - -ر اÛلسس ،سس- - -ف Òال- - -ي- - -اب - -ان
ب-ا÷زائ-ر ،م-اسس-اي-ا ف-وج-ي-وارا ،الذي
أادى له زيارة وداع على اثر انتهاء
م- -ه- -ام- -ه ،حسسب م- -ا اف- -اد ب -ه ب -ي -ان
للمجلسس.
وك -ان ه -ذا ال -ل -ق -اء حسسب ن -فسس
اŸصسدر «مناسسبة للتطرق إا ¤واقع
ال -ع Ó-ق -ات ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ق-وي-ة ال-ت-ي
ت-رب-ط ال-ب-ل-دي-ن وال-ت-ي ت-ط-ورت ع-لى
مدى سسنوات لتبلغ مسستوى شسراكة مثالية ‘ ﬂتلف
اÛالت».
وقد ” باŸناسسبة «تأاكيد أاهمية التنسسيق والتشساور ‘
ﬂتلف اÙافل الŸÈانية دعما لهذه الشسراكة ،حيث
أاعلن رئيسس اÛلسس ‘ هذا اŸقام عن قرب تشسكيل
›موعة صسداقة برŸانية لتسساهم بدورها ‘ مسسار
التقارب ب Úالبلدين والشسعب.»Ú
وإا ¤جانب ذلك ،شسكل هذا اللقاء «فرصسة للحديث
عن الدور السسÎاتيجي الذي تلعبه ا÷زائر ‘ اŸنطقة

وأاث - -ره ‘ ت - -ع - -زي - -ز ع - -وام - -ل السس - -ل- -م
والسستقرار وذلك من منطلق Œربتها
‘ م-ك-اف-ح-ة اإلره-اب وتشس-ب-ع-ه-ا ب-ق-ي-م
اŸصسا◊ة الوطنية التي بادر بها رئيسس
ا÷م- -ه- -وري- -ة ،السس- -ي- -د ع- -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة ،ضسمن حزمة من اإلصسÓحات
ال-ت-ي ع-ززت ال-وح-دة وال-ه-وي-ة ال-وطنية
ومكنت ‘ نفسس الوقت من النطÓق
نحو آافاق اقتصسادية واعدة».
وان-ت-ه-ز السس-ف Òال-ي-اب-ا« Êال-ف-رصس-ة
لينوه باÛهودات التي تبذلها ا÷زائر
‘ ›ال م -ك -اف -ح -ة الره -اب داخ -ل -ي ً-ا وخ -ارج-ي-ا وك-ذا
مسساعيها لفضس النزاعات بالطرق السسلمية» ،مؤوكدا ‘
ذات السس -ي -اق أان ب Ó-ده «سس -ت -ظ -ل ح -ريصس -ة ع-ل-ى ت-ق-وي-ة
عÓقاتها مع ا÷زائر ‘ شستى األصسعدة وعلى األخصس
فيما يتصسل Ãجال التعاون الŸÈا.»Ê
وق -د حضس -ر ال -ل -ق -اء ن -ائب رئ -يسس اÛلسس الشس-ع-ب-ي
ال- -وط -ن -ي ،ج -م -ال ب -وراسس ،وك -ذا رئ -يسس ÷ن -ة الشس -وؤون
اÿارجية والتعاون وا÷الية عبد ا◊ميد سسي عفيف.

يوسسفي يدعو اŸؤوسسسسات اليابانية للسستثمار ‘ ا÷زائر

دعا وزير الصسناعة واŸناجم يوسسف يوسسفي ،أامسس،
اŸؤوسسسس -ات ال -ي -اب -ان -ي-ة اŸع-روف-ة ب-خÈت-ه-ا ومسس-ت-واه-ا
التقني لÓسستثمار ‘ ا÷زائر ،لسسيما ‘ ›ال الصسناعة
اللكÎونية واŸناولة اŸيكانيكية حسسبما أافاد به بيان
للوزارة.
وجاءت هذه الدعوة خÓل اسستقبال السسيد يوسسفي
للسسف Òاليابا ‘ Êا÷زائر ماسسايا فوجيوارا الذي كان
مرفوقا بوفد من رجال األعمال الياباني.Ú
وت -ط -رق ا÷ان -ب -ان ‘ ه -ذا ال -ل-ق-اء إا ¤سس-ب-ل ت-ع-زي-ز
ال-ت-ع-اون الق-تصس-ادي والصس-ن-اع-ي ب Úا÷زائ-ر وال-ي-ابان،
حيث ” تسسليط الضسوء –ديدا على بعضس القطاعات
التي Áكن فيها عقد شسراكات مربحة للطرف Úوعلى
رأاسس -ه -ا ق -ط -اع-ات الصس-ن-اع-ة الل-كÎون-ي-ة وال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة
واŸناولة والتصسالت وتكنولوجيات اإلعÓم.
وأاكد يوسسفي بانه «لدى اŸؤوسسسسات ا÷زائرية برامج
مهمة لصسناعة التجهيزات ونرغب ‘ خلق شسراكات مع
اŸؤوسسسس- -ات ال -ي -اب -ان -ي -ة ل -ت -جسس -ي -د ه -ذه اŸشس -اري -ع ‘
ا÷زائر».
وأاشسار على وجه اÿصسوصس إا ¤قطاع اإللكÎونيك

الذي «يفتح فرصسا مهمة Ÿؤوسسسسات البلدين» ،بحسسب
البيان.
كما تطرق الوزير إا ¤اŸناولة اŸيكانيكية كمجال
شسراكة «مثمر» ب Úاليابان وا÷زائر «التي ترغب ‘
إاطÓق هذه الشسعبة وبناء صسناعة قوية للسسيارات».
و‘ ه- -ذا اإلط- -ار ،دع- -ا اŸؤوسسسس -ات ال -ي -اب -ان -ي -ة اإ¤
السستثمار ‘ ا÷زائر ‘ صسناعة قطع الغيار واŸكونات
اŸي -ك -ان -ي -ك-ي-ة وه-ي الشس-ع-ب-ة ال-ت-ي ت-وف-ر ل-ل-مسس-ت-ث-م-ري-ن
اÙلي Úواألجانب امتيازات عدة لسسيما ‘ اÛال
ا÷بائي ،يضسيف نفسس اŸصسدر.
ووجه يوسسفي دعوة للمؤوسسسسات اليابانية الناشسطة ‘
هذا اÛال ◊ضسور منتدى اŸناولة ‘ ›ال صسناعة
السسيارات والذي سسيعقد بداية مارسس اŸقبل با÷زائر.
من جهته ،أاكد السسف Òاليابا Êاهتمام اŸتعاملÚ
الق- -تصس- -ادي ‘ ÚبÓ- -ده ب- -السس -وق ا÷زائ -ري وب -إاق -ام -ة
شس-راك-ات صس-ن-اع-ي-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة م-ع ن-ظ-رائ-هم ا÷زائري،Ú
مبديا اسستعداد الطرف اليابا Êلضسمان نقل اÈÿات
واŸعارف للجانب ا÷زائري .

أاكدا على تدعيم التعاون ‘ ›ال السسينما واŸلكية الفكرية

وزير الثقافة يسستقبل سسفÒة كندا

شسكل موضسوع بعث السستثمار ‘ الصسناعة السسينمائية
وتبادل اÈÿات ‘ ميدان اŸلكية الفكرية ب Úا÷زائر
وكندا احدى النقاط التي تناولها وزير الثقافة عز الدين
ميهوبي وسسفÒة كندا باتريسسيا ماك كولغ با÷زائر،
أامسسÃ ،قر وزارة وفقا لبيان للوزارة.
و ” خÓل هذا اللقاء اسستعراضس سسبل تعزيز التبادل
الثقا‘ ب Úالبلدين والتعريف بالتنوع الثقا‘ والÎاثي
للجزائر وكندا واعطاء اŸرأاة دورا هاما ‘ هذا التبادل
حسسب نفسس البيان.

كما اكد الطرفان خÓل هذا اللقاء الذي اسستقبل فيه
وزير الثقافة ايضسا رئيسس ›لسس تطور كندا -ا÷زائر
مصسطفى اياد والوفد اŸرافق له الذي ضسم سسف Òكندا
السسابق روبرت باك على مشساركة ا÷زائر ‘ اŸعرضس
الدو‹ للكتاب بكندا عام  2019كضسيف شسرف.
و كان الرئيسس اŸدير العام لصسالون كيبك الدو‹
ل -ل -ك -ت-اب (ك-ن-دا) ف-ي-ل-يب صس-وف-اج-و ق-د ق-دم ‘ ن-وف-مÈ
اŸاضسي دعوة لوزير الثقافة Ÿشساركة ا÷زائر كضسيف
شسرف ‘ طبعة  2019لصسالون كيبك الدو‹ للكتاب.

الشسروع ‘ اسستثمارات حقيقية با÷زائر ‘ ﬂتلف اÛالت

بن مرادي يسستقبل اŸدير الفرعي للمنظمة اليابانية للتجارة اÿارجية
اسستقبل وزير التجارة ﬁمد بن مرادي امسس الثنÚ
اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ف-رع ب-اريسس ل-ل-م-ن-ظ-م-ة ال-ي-ابانية للتجارة
اÿارجية جيÎو-باريسس ،سسوسسومو كاتاوكا رفقة وفد
م -ن رج -ال األع -م -ال ال -ي-اب-ان-ي ،Úحسس-ب-م-ا أاف-اد ب-ه ب-ي-ان
للوزارة .وقام بن مرادي خÓل هذا اللقاء باسستعراضس
اسسÎات- -ي- -ج- -ي- -ة ا◊ك- -وم -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ت -ن -وي -ع اŸوارد
القتصسادية للبÓد وفتح شسراكات جديدة لسسيما عن
طريق تشسجيع السستثمار ا÷اد حسسب نفسس اŸصسدر.
ودع -ا ال -وزي -ر ‡ث -ل -ي ﬂت -ل-ف الشس-رك-ات ال-ي-اب-ان-ي-ة إا¤
السستثمار ‘ ا÷زائر ‘ ظل التسسهيÓت التي تقدمها
ا÷زائر مÈزا المكانيات ا◊يوية واليد العاملة اŸؤوهلة

وكذا اŸوارد الطبيعية اŸتنوعة التي تزخر بها .كما أاكد
ان دائ -رت -ه ال -وزاري -ة مسس -ت -ع-دة Ÿن-اقشس-ة اي اقÎاح-ات
وت- -ق- -د Ëك- -ل ال- -تسس- -ه- -يÓ- -ت م- -ن أاج- -ل Œسس- -ي- -د ه- -ذه
السس -ت -ث -م -ارات .م -ن ج -ه -ت -ه اع -ت Èالسس -ي -د ك -ات-اوك-ا أان
العÓقات القتصسادية ا÷زائرية اليابانية تشسهد «تطورا
مسس- -ت- -م- -را « مضس- -ي- -ف- -ا ب- -أان ا÷زائ- -ر “ث- -ل ب- -ال- -نسس -ب -ة
لÓسستثمارات اليابانية بلدا ‡يزا» .وأاشسار اŸدير إا ¤أان
زيارته رفقة وفد هام من رجال أاعمال و‡ثلي ﬂتلف
العÓمات اليابانية العاŸية لدليل على رغبة بÓده ‘
الشس-روع ‘ اسس-ت-ث-م-ارات ح-ق-ي-ق-ي-ة ب-ا÷زائ-ر ‘ ﬂت-لف
اÛالت ،يضسيف البيان.

أاع -طت ح-ك-وم-ة إام-ارة أان-دورا م-واف-ق-ت-ه-ا ع-ل-ى
تعي Úعبد القادر مسسدوا بصسفته سسفÒا مفوضسا
ف-وق ال-ع-ادة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ا÷زائ-ري-ة الدÁقراطية

الشسعبية لدى إامارة أاندورا مع اإلقامة بباريسس،
حسسب ما أاورده ،أامسس األثن ،Úبيان لوزارة الشسؤوون
اÿارجية.

اŸوافقة على تعي Úالسسف Òا÷زائري ا÷ديد لدى إامارة أاندورا

إلثÓثاء  20فيفري  2018م
إلموإفق لـ  04جمادى إلثانية  1439هـ

»æWh

قال إان الدولة خصصصصت  370مليار للنقل والأشصغال العمومية ،زعÓن:

مشصاريع القطاع لن تتوقف وسصتعرف انتعاشصا خÓل سصنة 2018
لشصغال العمومية ،لن تتوقف وسصتعرف انتعاشصا خÓل سصنة  ،2018خاصصة بعد أان اسصتفاد القطاع من
مشصاريع النقل وا أ
لنطÓق ‘ إا‚از أاخرى ،بحسصب ما أاكده
غÓف ما‹ قدره  370مليار دج‡ ،ا Áكن من اسصتكمال اŸشصاريع اÛمدة وا إ
الوزير عبد الغني زعÓن.

حياة .ك
قال زعÓن إن إلقطاع قد Œاوز إŸرحلة
إلصش -ع -ب -ة إل -ت -ي ع -اشش -ه -ا خ Ó-ل إلسش -ن -وإت 3
لخÒة ،نتيجة إلظرف إŸا‹ وإلقتصشادي
إأ
ل -ل -ب Ó-د ،ح -يث ك -ان ع -دم تسش -دي -د إل -ف-وإتÒ
للمقاولت إŸكلفة با‚از إŸششاريع ،قضشية
م -ط -روح -ة ،غ Òأإن -ه م -ن -ذ إج -ت -م -اع ›لسس
لخ ،Òحينما وجه إلرئيسس تعليمات
إلوزرإء إ أ
ل- -تسش- -دي- -د مسش- -ت -ح -ق -ات إŸق -اول ،Úع -رفت
ل‚از إن- -ت- -ع- -اشش -ا ،وق -د ع -اودت
مشش- -اري- -ع إ إ
إ◊رك- -ي- -ة ه -ذإ إل -ق -ط -اع إل -ذي ي -ع -د عصشب
إلقتصشاد إلوطني ،ومتنفسشا للموإطن ،Úسشوإء
من حيث وسشائل إلنقل إıتلفة ،أإو إلطرق
إل -ت -ي ف-كت إل-ع-زل-ة ع-ن ك-ث Òم-ن إل-ب-ل-دي-ات
إلنائية.
ك -م -ا  ⁄ي -خ -ف زع Ó-ن إلخ-تÓ-لت إل-ت-ي
يعرفها قطاعه ،وإلتي أإدت ‘ أإحيان كثÒة
إ ¤إح -ت -ج-اج-ات ك-ت-لك إل-ت-ي ع-رف-ه-ا ق-ط-اع
إلسش -كك إ◊دي -دي -ة أإو ت -لك إل-ت-ي ع-اشش-ت-ه-ا «
إ÷وية إ÷زإئرية « مؤوخرإ ،وإلتي توقفت
ب -فضش -ل إ◊وإر وت -غ -ل-يب مصش-ل-ح-ة إŸؤوسشسش-ة
وإ÷زإئ - -ر ،ع - -ل- -ى ن- -زإع- -ات Áك- -ن ح- -ل- -ه- -ا
بالتفاوضس وإلتعقل.

سصياسصة القطاع ترتكز على
تخطيط وإادارة األهداف وليسس
تسصي Òاألزمات
أإوضشح ‘ هذإ إلصشدد خÓل نزوله ،أإمسس،
لذإع -ة» أإن سش -ي -اسش-ة
ضش -ي -ف -ا ع -ل -ى «ف -وروم إ إ
لهدإف
إلقطاع ترتكز على تخطيط وإدإرة إ أ
لزمات ،لذلك فضشل إ◊ديث
وليسس تسشي Òإ أ
ل‚ازإت إÙق -ق -ة ،وإŸشش -اري -ع
أإك Ìع- -ن إ إ
ل‚از ،مركزإ على أإهمها
إلتي هي ‘ طور إ إ

إلسشياق أإن ششبكة إلطرق إلتي تقدر بـ 12690
كلم 30 ،أإلف كلم منها عبارة عن طرق وطنية،
تتطلب صشيانة وفق إŸعاي Òإلدولية (3000
كلم يتم صشيانتها كل سشنة).
م-ن إلصش-ي-ان-ة إ ¤مشش-اري-ع إل-ت-وسش-ع-ة إل-ت-ي
تشش- - -م- - -ل خ- - -ط- - -وط إلسش- - -كك إ◊دي- - -دي - -ة،
وإلÎإموإي ،وإÎŸو
لط -ار ع -ن
وق- -د أإع- -ل- -ن زع Ó-ن ‘ ه -ذإ إ إ
ت - -دشش Úت- -وسش- -ع- -تÎŸ Úو إ÷زإئ- -ر ،خÓ- -ل
لسشابيع إلقليلة إŸقبلة ،حيث تسشمح هذه
إأ
إلتوسشعة Ãضشاعفة عدد إŸسشافرين إلذين
يسشتقلون وسشيلة إلنقل هذه (من  100أإلف
مسشافر إ 200 ¤أإلف مسشافر).

أإي إلطريق إلسشيار ششرق  -غرب وإŸنافذ
إلتي تخرج منه  13من أإصشل  24تخصس إلطرق
إلسشّيارة وأإخرى طرق نحو إŸدن.
وأإكد أإن لهذه إŸششاريع بعد إجتماعي،
ح -يث تسش -م -ح ب -فك إل -ع -زل -ة ع -ن إل -ب -ل -دي-ات
وإŸناطق إلنائية ،على إŸسشار إلذي تعÈ
منها هذه إلطرق ،وهي “تد على بعد 10
كلم ،كما تسشتجيب إ ¤طلب إقتصشادي ،حيث
تعمل على خلق ديناميكية إقتصشادية ،وÁثل
إلطريق إلوطني رقم  1إلذي يربط ششمال
إلبÓد بجنوبها ،وإحدإ من أإهم إŸششاريع،
حيث يصشل طوله إ ¤أإك Ìمن  800كلم ،وهو
عبارة عن طرق مزدوجة.

اŸعاي Òالدولية –تم صصيانة ما
ل يقل عن  3000كلم سصنويا
ل‚ازإت إل -ت -ي ك -ل -فت
غ Òأإن ك- -ل ه -ذه إ إ
إل-دول-ة م-ي-زإن-ي-ات ضش-خ-م-ة ،ل ب-د أإن ت-ت-ع-هد
بالعناية وإلصشيانة ،وقد ذكر إلوزير ‘ هذإ

نعمل على إاصصÓح  94نقطة
سصوداء بخطوط السصكك
ا◊ديدية
خÓل حديثه عن إلسشكك إ◊ديدية ،أإفاد
زعÓن أإن هناك  94نقطة سشودإء ‘ هذإ
إلقطاع «نعمل على إصشÓحها ومعا÷تها»،
ل - -ت - -ف - -ادي إ◊وإدث م - -ن ج- -ه- -ة ول- -ت- -حسشÚ
إÿدمات على مسشتوى إلقاطرإت.
ك -م -ا كشش -ف ‘ م-ع-رضس ح-دي-ث-ه ع-ن ف-ت-ح
نشش -اط إلصش -ي -ان-ة ل-ل-خ-وإصس ،ح-يث ب-ل-غ ع-دد
إŸلفات  4ملفات بالنسشبة للنقل إ÷وي (2
منها تششتغل ‘ هذإ إÛال منذ فÎة) ،و5
ملفات تخصس إلنقل إلبحري.
ك -م-ا أإثÒت خÓ-ل ه-ذإ إل-ل-ق-اء ب-اŸسش-ئ-ول
لول ع -ل -ى ق -ط -اع إل -ن -ق -ل ،مسش -أال -ة إرت -ف -اع
إأ
تسشعÒة إلتذإكر إلتي فرضشها بعضس إلناقل،Ú
منذ بدإية إلسشنة إ÷ارية ،وهنا أإبدى زعÓن
موإفقة على ذلك ،و ⁄ينتقد هذإ إلتصشرف،
ويرى أإن ذلك رإجع إ ¤أإن إلتسشعÒة  ⁄تعرف
إرتفاعا منذ سشنت ،Úبالرغم من إرتفاع أإسشعار
إلبنزين.

قاعدة البيانات ا÷ديدة «أامان»

رهان الرقمنة للتصصدي لكل أانواع العنف والتمييز اŸمارسس على اŸرأاة وضصدها

اŸع-ل-وم-ة ال-دق-يقة والصصحيحة هو
ال -ره -ان ال -ذي رف-ع-ت-ه «أام-ان» ق-اع-دة
ال -ب-ي-ان-ات ا÷دي-دة ل-وزارة ال-تضص-ام-ن
لسصرة وقضصايا اŸرأاة تعمل
الوطني وا أ
ع- -ل- -ى إاحصص- -اء و–ل- -ي- -ل ال- -وضص- -ع- -ي- -ة
الجتماعية للمرأاة اŸعنفة ما يسصاعد
ع-ل-ى م-راف-ق-ة ه-ذه ال-ف-ئ-ة ال-هشص-ة م-ن
اÛت-م-ع وإاع-ادة إادم-اج-ه-ا داخ-ل-ه دون
اŸسص - -اسس ب - -خصص - -وصص - -ي - -ة ح - -ي - -ات - -ه- -ن
الشص- -خصص- -ي- -ة...،ه- -ي ق -ف -زة ن -وع -ي -ة
لسصÎات -ي -ج -ي -ة ال -وط-ن-ي-ة
ع -رف -ت -ه -ا ا إ
Ÿك-اف-ح-ة ال-ع-ن-ف ضص-د اŸرأاة م-ن خÓل
إارسص-اء ق-اع-دة رق-م-ي-ة ت-واكب التطور
ال- -ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي ا◊اصص -ل ‘ ج -م -ي -ع
اŸسصتويات واÛالت.

فتيحة كلواز
خÓ- -ل إشش- -رإف- -ه -ا ع -ل -ى إف -ت -ت -اح ورشش -ة
إعÓمية ،أإمسس ،حول إنششاء قاعدة بيانات
ح -ول إل -نسش -اء ضش-ح-اي-ا إل-ع-ن-ف وم-ن هّ-ن ‘
وضش -ع صش -عب ق -الت غ -ن -ي -ة إل -دإل -ي -ة وزي -رة
إلتضشامن إلوطني وإألسشرة وقضشايا إŸرأإة
إن ه- -ذه إÿط -وة ت -ن -درج ‘ إط -ار إل -ع -م -ل
إŸك -ث -ف إل -ذي ي -ق -وم ب -ه ق-ط-اع إل-تضش-ام-ن
إل -وط -ن -ي م -ن أإج -ل إل -تصش-دي ÷م-ي-ع أإن-وإع
إل -ع -ن -ف وإل -ت -م -ي -ي -ز إŸم-ارسس ع-ل-ى إŸرأإة
وضشدها.
أإك -دت ‘ سش -ي -اق ح -دي -ث -ه -ا أإن إŸب -ادرة
تدخل ‘ إطار عصشرنة ورقمنة هذإ إلقطاع
فيما يتعلق بجمع إلبيانات إÿاصشة بالفئات
إŸسش- -ت- -ه- -دف- -ة ‘ إط -ار م -ه -ام -ه ‘ ›ال
إلنششاط إلجتماعي ،سشيما إلنسشاء ضشحايا
إل-ع-ن-ف ب-غ-ي-ة تسش-ه-ي-ل إسش-ت-غÓ-ل إŸع-ط-يات
لتكفل نوعي و–ديد دقيق لحتياجات هذه
إل - -ف - -ئ - -ه ،ولح - -ظت أإن - -ه رغ - -م إإل‚ازإت
إإلي- - -ج- - -اب- - -ي - -ة إÙق - -ق - -ة إل أإن إ÷ه - -ود
إŸب -ذول -ة ت -ب -ق -ى غ Òم -ت -ك -ام -ل-ة م-ن دون
مرجعية إحصشائية توفر بيانات ومؤوششرإت
م -وث -وق -ة Áك -ن إلع -ت-م-اد ع-ل-ي-ه-ا ل-درإسش-ة

إل-وضش-ع وم-ع-رف-ة إل-ب-ع-د إ◊ق-ي-ق-ي ل-ظ-اهرة
إلعنف ،لذلك إرتأات تعزيز عمل إلقطاع من
خ Ó-ل خ -ط-وة إي-ج-اب-ي-ة ج-دي-دة ه-ي إنشش-اء
قاعدة بيانات على مسشتوى إإلدإرة إŸركزية
لوزإرة إلتضشامن إلوطني وإألسشرة وقضشايا
إŸرأإة.
أإششارت غنية إلدإلية أإن «أإمان» عملية
تهدف إ ¤رصشد ومتابعة ﬂتلف حالت
إلعنف من خÓل قاعدة إلكÎونية تسشمح
بتسشجيل و–ليل كافة إلبيانات آإليا وإلتي
ت -وف -ره-ا خÓ-ي-ا إإلصش-غ-اء إŸت-وإج-دة ع-ل-ى
مسش -ت -وى م -دي -ري -ات إل -نشش-اط إلج-ت-م-اع-ي
وإل - -تضش - -ام- -ن ل- -ولي- -ات إل- -وط- -ن وإÓÿي- -ا
إ÷وإرية ومرإكز إسشتقبال ضشحايا إلعنف
وكذإ إ÷معيات حيث إسشتقبلت ‘ إلثÓثي
إألول  1000إمرأإة كانت بحاجة إ ¤تكفل
ومرإفقة.
هذإ وتعتمد هذه إلقاعدة إŸعلوماتية
تصشنيفات وتعريفات موحدة ◊الت إلعنف
بإاعدإد ‰وذج إسشتبيان موحد وذلك تفاديا
لÓزدوإجية ‘ تسشجيل إ◊الت وإلختÓف
‘ إلتصشنيف ،كما تتمتع أإيضشا باÿصشوصشية
وإلسشرية إلÓزمة حفاظا وإحÎإما للحياة
إÿاصش-ة ول-ل-ح-الت إل-ت-ي ” تسش-ج-ي-ل-ه-ا من
نسش -اء ضش -ح -اي -ا إل -ع -ن -ف وم -ن هّ-ن ‘ وضش-ع

صش -عب ،ك -ل ذلك م -ن أإج -ل وضش -ع م-ن-ظ-وم-ة
م -ع -ل -وم -ات -ي -ة م -وح -دة ت -رصش-د ب-ي-ان-ات ك-ل
إل -ق -ط -اع -ات وإل -ه -ي-ئ-ات إل-وط-ن-ي-ة إŸع-ن-ي-ة
باŸوضشوع وكذإ إÛتمع إŸد.Ê
علما أإن إنششاء قاعدة إلبيانات «أإمان»
ي -دخ -ل ‘ إط -ار Œسش -ي-د ب-رن-ام-ج إل-ت-ع-اون
«ت -ف-ع-ي-ل»  2018-2015م- -ع ه- -ي- -ئ -ة إأل·
إŸت- -ح- -دة ل -ل -مسش -اوإة ب Úإ÷نسش Úو“كÚ
إŸرأإة ب -ال -ت-ع-اون م-ع ‡ل-ك-ة ب-ل-ج-ي-ك-ا إل-ت-ي
سشاهمت ‘ “ويل بعضس هذه إإل‚ازإت،
ويدور هذإ إلÈنامج حول ثÓثة ›الت
رئ-يسش-ي-ة ه-ي :ت-ع-زي-ز إŸشش-ارك-ة إلسش-ي-اسش-ي-ة
ل -ل -م -رأإة ‘ إÛالسس إŸن -ت -خ -ب -ة وت -ع -زي -ز
إلوقاية من ظاهرة إلعنف إŸمارسس ضشد
إلنسشاء وإلفتيات وأإخÒإ تعزيز ونششر قيم
إŸسشاوإة خاصشة ‘ وسشائل إلعÓم Ãا ‘
ذلك إ◊ركات إ÷معوية.
و‘ تصش- -ري -ح لـ»إلشش -عب» ق -الت ع -ت -ي -ق -ة
ح -ريشش-ان إن إنشش-اء ق-اع-دة ب-ي-ان-ات رق-م-ي-ة
«أإم -ان» ت -ه-دف إ ¤ت-زوي-د إل-وزإرة إŸع-ن-ي-ة
بقاعدة معلومات رقمية دقيقة حول إلنسشاء
ضش-ح-اي-ا إل-ع-ن-ف ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ه-ذه إل-ف-ئ-ة وك-ذإ
لسش -ت -غ Ó-ل -ه -ا ‘ نشش-ر إل-وع-ي وإل-ت-حسش-يسس
ب- -خ- -ط- -ر ه- -ذه إل -ظ -اه -رة ع -ل -ى إÛت -م -ع
وإŸسشاهمة ‘ ذإت إلوقت إŸسشاهمة ‘
إ◊د منها بل وإلقضشاء عليها ،مع تسشهيل
إل -وصش -ول إ ¤إŸع -ل-وم-ة م-ن وإ ¤إÛت-م-ع
إŸد Êب -اع-ت-ب-اره شش-ري-ك-ا أإسش-اسش-ي-ا ‘ ه-ذه
إلعملية.
ويذكر أإن إإلسشÎإتيجية إلوطنية Ùاربة
إلعنف ضشد إŸرأإة قد أإطلقت ‘ أإكتوبر
 2007م -ن أإج-ل إل-ت-غ-ي Òوت-ط-وي-ر إل-ق-وإنÚ
وإلسش -ي -اسش -ات إل-ع-ام-ل-ة ع-ل-ى ت-رق-ي-ة ح-ق-وق
إإلنسشان وإŸسشاوإة ‘ إÛتمع بإالغاء كل
أإشش- -ك -ال إل -ت -م -ي -ي -ز وإل -ع -ن -ف ،ل -ي -ت -م ‘ 25
نوفم 2013Èت -نصش -يب إل -ل -ج -ن-ة إل-وط-ن-ي-ة
إل -ق -ط -اع -ي -ة ل -ت -ع-م-ل ع-ل-ى ت-نسش-ي-ق إ÷ه-ود
ل-ت-جسش-ي-د ت-وصش-ي-ات ه-ذه إلسشÎإت-يجية ،ثم
وسشعت عضشويتها ‘  2017وإعادة تسشميتها
بـ»إللجنة إلوطنية للوقاية من إلعنف».

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

إلعدد
17573

وزير اŸوارد اŸائية من بجاية:
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ضصرورة احÎام اآلجال ‘ إا‚از اŸشصاريع
أاك -د وزي -ر اŸوارد اŸائ -ي-ة حسصÚ
نسص -يب ،أامسس ،م -ن ولي -ة ب -ج-اي-ة،
على ضصرورة احÎام آاجال ا‚از
اŸشص- -اري- -ع ال- -ت- -ن- -م -وي -ة ،ل -ت -زوي -د
السص-ك-ان ب-اŸي-اه الصص-ا◊ة ل-لشص-رب،
خ- -اصص- -ة ب- -اŸن- -اط -ق ال -ت -ي م -ازالت
ت- - -ع- - -ا Êم- - -ن أازم - -ة اŸي - -اه ،ح - -يث
تتضصمن العملية تزويد  41بلدية
انطÓقا من سصد تيشصيحاف.
لو ‘ ¤ثا Êيوم من
كانت إÙطة إ أ
زيارة إلوزير بلدية برباششة ،حيث أإكد
على ضشرورة إ“ام مششروع تزويد 16
قرية تابعة لبلدية برباششة إنطÓقا من
سشد تيششيحاف ،قصشد وضشع حّد للمعاناة
إل -ت -ي ي-ت-ك-ب-ده-ا ق-اط-ن-و إل-ق-رى ،بسش-بب
إل -ن -قصس إŸسش -ج -ل ‘ إل -ت -م -وي -ن ب-ه-ذه
إŸادة إلضش - -روري - -ة خ - -اصش - -ة ‘ فصش- -ل
إلصشيف.
كششف مدير إŸوإرد إŸائية أإن نهاية
إŸششروع سشتكون إلششهر إلقادم ،وهو ما
سشيسشمح للسشكان Ãعدل  20سشاعة يوميا
م -ن إل -ت -زود ب -اŸاء إلشش -روب ،وب-ب-ل-دي-ة
أإميزور طالب إلوزير بضشرورة إحÎإم
لج -ال إّÙددة ل Ó-ن-ت-ه-اء م-ن أإشش-غ-ال
إآ
إŸضش -خ -ة إل -رئ -يسش -ي -ة ،ل -ت -زوي-د 18300
قاطن من بلديتي برباششة وأإميزور بهذه
إŸادة إ◊ي - -وي - -ة إن - -طÓ- -ق- -ا م- -ن سشّ- -د
تيششيحاف ،وهو إŸششروع إلذي سشيتم
تسشليمه ششهر جويلية من إلسشنة إلقادمة،
لششغال إ◊الية بلغت
حيث أإن نسشبة إ أ
حدود  70باŸئة ،بتكلفة مكالية قدرت
بـ 7.88مليار دينار.
وب-ب-ل-دي-ة ت-وج-ة ت-ف-ق-د نسش-يب متحف
إŸاء ،أإب -دى م -رإف -ق-ة إل-ب-ل-دي-ة ل-ت-زوي-د
إلسشكان بعد –ويل تسشي ÒإŸياه إ¤
وكالة تسشي ÒإŸوإرد إŸائية إŸد›ة،
‘ ح Úتتكفل إ÷زإئرية للمياه بتسشيÒ
ق -ط -اع إŸي-اه إلصش-ا◊ة ل-لشش-رب ع-وضس

إل -ب -ل -دي -ة ،وأإك-د إل-وزي-ر أإن إل-ع-دي-د م-ن
إل -ب -ل -دي -ات سش -تشش-ه-د –سش-ن-ا ‘ “وي-ن
إلسشكان باŸياه إلصشا◊ة للششرب خÓل
إلصش -ائ -ف -ة إل-ق-ادم-ة ،إن-طÓ-ق-ا م-ن سش-د
لب-ار إل-ت-ي
ت -يشش-ي-ح-اف ،وعﬂ Èت-ل-ف إ آ
تتوفر عليها إلولية ،مضشيفا أإن ولية
ب -ج -اي -ة إسش -ت -ف-ادت م-ن مشش-روع ضش-خ-م
لفائدة  41بلدية لتزويدها يوميا باŸياه
إلصشا◊ة للششرب ،ومنها  17بلدية سشيتم
“وي -ن -ه-ا ق-ب-ل شش-ه-ر رمضش-ان إŸب-ارك،
وت -ب -ق -ى ب -ق -ي -ة إل -ب -ل -دي-ات إل-ت-ي سش-ي-ت-م
ت -زوي -ده -ا خÓ-ل إلسش-دإسش-ي إل-ث-ا Êم-ن
إلسشنة إ÷ارية.
وحسشب إلشش- -روح- -ات ،ف -إان م -ت -ح -ف
إŸاء بتوجة يعد فريدإ من نوعه على
لفريقي ،حيث يعت Èموقعا
إŸسشتوى إ إ
تاريخيا وأإثريا هاما ،يعود تاريخيه إ¤
إلعام  145من إلتاريخ إŸيÓدي ،وهو
إŸصش - - -ادف ل- - -وصش- - -ول إل- - -روم- - -ان إ¤
إŸن -ط -ق -ة وإل -ذي-ن أإ‚زوإ ق-ن-اة م-ائ-ي-ة
لتوصشيل إŸاء من توجة إ ¤بجاية على
مسشافة  50كلم.

بجاية :بن النوي توهامي

شصدد على التأاصصيل للمرجعية الدينية الوطنية من الوادي

عيسصى :ضصرورة مسصاهمة الزوايا ومؤوسصسصة
اŸسصجد ‘ نشصر الفكر الوسصطي

أاب - -رز وزي - -ر الشص- -وؤون ال- -دي- -ن- -ي- -ة
لوق - -افﬁ ،م - -د ع- -يسص- -ى ،أامسس،
وا أ
ب -ولي -ة ال -وادي ،أاه -م -ي -ة مسص-اه-م-ة
ال- -زواي -ا وم -ؤوسصسص -ة اŸسص -ج -د ‘ نشص -ر
الفكر الوسصطي.
أإوضشح إلوزير لدى إششرإفه على إفتتاح
أإشش -غ -ال م-ل-ت-ق-ى وط-ن-ي ح-ول «دور إأعÓ-م
سش- -وف ‘ إÙاف -ظ -ة ع -ل -ى إŸرج -ع -ي -ة
إلدينية إلوطنية» ،أإنه «ينبغي على إلزوإيا
وم -ؤوسشسش -ة إŸسش -ج -د أإن تسش -اه-م ‘ نشش-ر
إلفكر إلوسشطي إŸعتدل ◊ماية إÛتمع
م-ن إل-ت-ي-ارإت إل-دي-ن-ي-ة إŸت-طرفة إلغريبة
عن مرجعيتنا إلدينية إلوطنية».
وأإكد ‘ ذإت إلسشياق أإن على «هذه
إŸؤوسشسش-ات إل-دي-ن-ي-ة وب-ال-ن-ظر إ ¤إأهمية
رسش -ال -ت -ه -ا ودوره-ا إŸؤوث-ر ‘ إÛت-م-ع ،
يتوجب أإن تؤودي دورإ –سشيسشيا ◊ماية
إÛتمع من إألفكار إلدخيلة ،من خÓل
نشش -اط أإع Ó-م-ه-ا ومشش-اي-خ-ه-ا ،وب-اع-ت-ب-ار
أإيضشا أإنها “لك Œربة ‘ إلتصشدي لكل
ﬁاولت إلتفرقة إلتي تفرزها إلتيارإت
إلدينية إلغريبة».
وششدد وزير إلششؤوون إلدينية وإألوقاف
‘ تدخله بقوله «أإنه لبد من إلتأاسشيسس
وإلتأاصشيل Ÿرجعية دينية وطنية موحدة
منبعها إŸذهب إŸالكي باعتباره عامل
وحدة لكل إ÷زإئري.»Ú
ودع- -ا ب- -اŸن -اسش -ب -ة أإيضش -ا إ ¤ضش -رورة
مسشاهمة إ÷امعة إ÷زإئرية من خÓل
إل -رسش -ائ -ل وإألب -ح -اث إ÷ام -ع -ي -ة إلب -رإز
إألعÓم وإŸششايخ وإلششخصشيات إلدينية
إل - -ت - -ي سش- -اه- -مت ‘ إÙاف- -ظ- -ة ع- -ل- -ى
إŸرجعية إلدينية إلوطنية ،حاثا ‘ ذإت
إلسش -ي -اق ك -ذلك ع -ل -ى إسش -ت -غ Ó-ل م -وإق -ع
إل- -ت -وإصش -ل إإلج -ت -م -اع -ي ،وف -ت -ح م -وإق -ع
إل -كÎون -ي -ة ل-ل-دع-وة إ ¤إÙاف-ظ-ة ع-ل-ى

إŸرجعية إلدينية إلوطنية إŸوحدة.
ويششارك ‘ هذإ إللقاء إلذي توإصشلت
أإشش -غ -ال -ه ع -ل -ى م -دإر ي -وم وإح-د أإسش-ات-ذة
وباحثون جامعيون وأإئمة وششيوخ زوإيا،
ل -ب -حث ع -دة ﬁاور م-ن ب-ي-ن-ه-ا «م-ن-ط-ق-ة
إل - -وإدي ودوره - -ا إل - -ع- -ل- -م- -ي وإل- -ث- -ق- -ا‘
وإشش -ع -اع-ه-ا إل-روح-ي وإلÎب-وي» و»أإعÓ-م
إŸؤوسشسشات إلدينية ‘ إلوإدي وجهودهم
‘ إÙاف-ظ-ة ع-ل-ى إŸرج-ع-ي-ة إل-وط-نية»
و»إبرإز صشور جهود علماء إŸنطقة ‘
تثبيت مقومات إŸرجعية إلوطنية».
وتفقد وزير إلششؤوون إلدينية وإألوقاف
خ Ó-ل ه -ذه إل-زي-ارة ورشش-ة مسش-ج-د ع-م-ر
إإلدريسش -ي ب-ب-ل-دي-ة حسش-ا Êع-ب-د إل-ك-ر،Ë
ح -يث ت -ل -ق -ى ع -رضش -ا ح -ول ه-ذإ إŸرف-ق
إل -دي -ن -ي ،ق -ب-ل أإن ي-ع-اي-ن مسش-ج-د إلشش-ي-خ
إل- -ع- -دوإ Êب- -ق -ري -ة إل -زق -م ب -إاق -ل -ي -م ذإت
إ÷ماعة إÙلية.
وإختتم ﬁمد عيسشى زيارته إ ¤ولية
إلوإدي بحضشوره بدإر إلضشيافة بعاصشمة
إل- -ولي- -ة ع- -رضس شش- -ري -ط ح -ول ﬂط -ط
مششروع بناء إŸسشجد إلقطب.
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حسشبÓوي من اŸدية:

ضشرورة مششاركة األطباء بقوة ‘ وضشع نظام صشحي فعال وأاك‚ Ìاعة
أاك- -د وزي- -ر الصش- -ح- -ة والسش- -ك- -ان وإاصش Ó-ح
اŸسش- -تشش- -ف- -ي- -اتﬂ ،ت- -ار حسش- -ب Ó-وي ،أامسس،
لطباء بقوة
باŸدية ،على ضشرورة مششاركة ا أ
‘ وضشع نظام صشحي فعال وأاك‚ Ìاعة.
وصضرح الوزير على هامشس زيارة عمل وتفقد
قادته إا ¤الو’ية أان « اأ’طباء مدعوون للمشضاركة،
كل على حسضب مسضتوياته ‘ ،وضضع اسضÎاتيجية
جديدة ‘ ›ال العÓج والتكفل باŸرضضى بهدف
بلوغ نظام صضحي يضضمن تقد Ëخدمات وتغطية
صضحية أافضضل وأاك‚ Ìاعة».
وأاضض- -اف حسض- -بÓ- -وي أان «مسضÒي اŸؤوسضسض- -ات
ا’سض-تشض-ف-ائ-ي-ة ورؤوسض-اء اŸصض-ال-ح وال-ط-اق-م ال-طبي
«يتحملون مسضؤوولية السضهر على التنسضيق ا÷يد ما
ب ÚاŸصضالح» ،مشضددا ‘ هذا الصضدد على أاهمية
م -ت -اب -ع -ة ت -وصض -ي -ات اÛالسس ال -ط -ب -ي-ة ل-ل-ت-حسضÚ
اŸت -واصض -ل Ÿسض -ت -وى ال -ت -ك -ف -ل داخ -ل اŸؤوسضسض-ات
ا’سضتشضفائية».
وقال الوزير الذي كان قد شضرع ‘ زيارته بتفقد

وحدة عÓج السضرطان Ãسضتشضفى ﬁمد بوضضياف
أان «دائ -رت -ه ال -وزاري -ة ‘ م -رح -ل -ة إاع -ادة ت -ن -ظ -ي-م
ﬂطط العÓج الوطني» ،مؤوكدا أان قانون الصضحة
ا÷ديد الذي يوجد طور التحضض Òسضيكون له أاثر

كب Òعلى صضحة السضكان وسضيسضمح بحل اŸشضاكل
التي يعرفها القطاع.
وبخصضوصس بعضس ا’ضضطرابات اŸسضجلة حاليا
‘ ›ال تأاط Òشضبه الطبي ،أاشضار د .حسضبÓوي إا¤
أانه من اŸتوقع أان يتم حل هذا اŸشضكل «‘ غضضون
سضنت Úعلى أاقصضى تقدير» ،مضضيفا أانه ” اتخاذ
إاجراءات لتغطية العجز اŸسضجل ‘ ›ال اأ’طباء
اŸتخصضصض.Ú
وتنقل الوزير خÓل زيارته للو’ية إا ¤موقع
إا‚از مشضروع اأ’م والطفل بعاصضمة الو’ية وموقع
م -رك -ز م-ك-اف-ح-ة السض-رط-ان ب-ون-زة ق-ب-ل أان ي-ت-ف-ق-د
ﬂتلف اŸصضالح الصضحية باŸدية والÈواقية وعÚ
بوسضيف.
وبتابÓط ،زار الوزير ورشضة اŸسضتشضفى ا÷ديد
الذي بلغت نسضبة تقدم اأ’شضغال به  65باŸائة ،أاين
شضدد على ضضرورة احÎام آاجال اإ’‚از اŸقررة ‘
ن -ه -اي-ة سض-ب-ت-م ،2018 Èحسضب ت -وق -ع -ات م -دي -ري -ة
التجهيز العمومي.

اŸدير العام لـ «كاسشنوسس» يكششف عن إاجراءات تسشهيلية لفائدة الششباب اŸقاول:Ú
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كشش -ف اŸدي -ر ال -ع -ام ل -لصش-ن-دوق ال-وط-ن-ي
لج-راء شش-وق-ي
ل-لضش-م-ان الج-ت-م-اع-ي ل-غ Òا أ
عاششق يوسشف عن إاجراءات تسشهيلية لفائدة
اŸؤوسشسش- - -ات اŸصش - -غ - -رة اŸن - -خ - -رط - -ة ضش - -م - -ن
ال-ف-درال-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة للمقاول Úالششباب من
لدن- -ى م- -ن الششÎاك- -ات
خÓ- -ل دف- -ع ا◊د ا أ
اŸق - - - -درة بـ  32أال - -ف دج خÓ- -ل السش- -ن- -وات
لو ،¤زي - -ادة ع - -ل- -ى ت- -خ- -ف- -يضس غ- -رام- -ات
ا أ
التأاخ Òللمؤوسشسشات اŸدانة بنسشبة  50باŸائة
و 100باŸائة.

صشونيا طبة
أاك-د اŸدي-ر ال-ع-ام ل-لصض-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-لضض-مان
ا’جتماعي لغ Òاأ’جراء ‘ ندوة صضحفية «بديكا
نيوز» أان اŸؤوسضسضات التي تعا Êمن بعضس اŸشضاكل
اŸالية واŸدانة بإامكانها ا’سضتفادة من  50باŸائة
تخفيضس من غرامات التأاخر ،وقد تصضل إا100 ¤
باŸائة حسضب وضضعية كل مؤوسضسضة ،موضضحا أان هذا
اإ’جراء يسضمح أ’صضحاب اŸؤوسضسضات با’سضتفادة
من امتيازات الصضندوق وضضمان أاحسضن تقاعد.
وأاعطى اŸدير العام للصضندوق الوطني للضضمان
ا’ج -ت -م -اع -ي ت-ع-ل-ي-م-ة ل-لشض-ب-اب أاصض-ح-اب مشض-اري-ع
ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-دع-م تشض-غ-ي-ل الشض-ب-اب بضض-رورة
ا’ن - -تسض- -اب وت- -ق- -د Ëا’شضÎاك ‘ السض- -ن- -ة اأ’و¤
والثانية ودفع ا◊د اأ’دنى ،موضضحا أانه كلما زادت

م-داخ-ي-ل م-ؤوسضسض-ات-ه-م ت-ك-ون ل-دي-ه-م أاحسضن تغطية
بالنسضبة Ÿنحة التقاعد.
وف -ي -م -ا ي -خصس اأ’شض -خ -اصس ال -ذي-ن  ⁄ي-ق-دم-وا
اشضÎاك-ات-ه-م رغ-م م-زاول-ة نشض-اط-ه-م ال-ت-جاري منذ
سضنوات أاوضضح عاشضق أانه سضيتم وضضع جدول حسضب
سضنوات نشضاطهم والتي على أاسضاسضها يتم احتسضاب
ا’شضÎاكات والتي قد تصضل إا 50 ¤باŸائة ،ما
يسض-اه-م ‘ ضض-م-ان ت-غ-ط-ي-ة اج-ت-م-اع-ي-ة لهم ولذوي
ا◊ق -وق ،ب -اإ’ضض -اف -ة إا ¤أان أاصض -ح-اب اŸوؤسضسض-ات
الناجحة الراغب ‘ Úدفع أاك Ìأاو مبلغ اشضÎاك
يفوق  100أالف دج لها امتياز
التسضديد على مرحلت Úأاو أاكÌ
شض- -ري -ط -ة أان يسض -وى ا’شضÎاك
قبل  30جوان الداخل.
وأاضض - - - - -اف ع - - - - -اشض - - - - -ق أان
اشضÎاكات الضضمان ا’جتماعي
ب- -ال- -نسض- -ب- -ة ل- -ل- -ذي -ن Áارسض -ون
نشض- -اط -ه -م ◊سض -اب -ه -م اÿاصس
ت -دخ -ل ضض -م -ن ال -ت-ك-ال-ي-ف ال-ت-ي ي-ت-م خصض-م-ه-ا م-ن
الضض -ري -ب -ة وب -ه -ذا ’ ي -ع -د ك -مصض-در إ’ع-ادة ت-ق-وË
ضض -ري -ب -ي ،ح -يث ي -ك -ل -ف اÙاسض-ب-ون اŸع-ت-م-دون
ومسض-تشض-ارو الضض-ري-ب-ة ب-ت-ط-ب-ي-ق ه-ذا اإ’ج-راء ع-ن-د
إا‚از اŸي- -زان- -ي -ة اÙاسض -ب -ة وك -ذا ا’سض -تشض -ارات
اŸقدمة ‘ إاطار أاداء مهامهم.
كما كشضف عن تسضجيل  13000شضخصس يعملون

بطريقة غ Òرسضمية ،من بينهم  2100قاموا بتسضوية
وضض- -ع -ي -ت -ه -م ل -دى الصض -ن -دوق ال -وط -ن -ي ل -لضض -م -ان
ا’جتماعي لغ Òاأ’جراء ،موضضحا أان تسضهيÓت
سضتمنح للذين يتقدمون ◊ل الوضضعية وسضيتم أايضضا
مرافقتهم وتوجيههم للحصضول على الهوية اŸهنية.
و‘ إاط-ار ت-ع-زي-ز ع-م-ل-ي-ات اŸراق-ب-ة وم-كافحة
العمل غ Òالرسضمي والتهرب شضبه ا÷بائي ،قام كل
م-ن الصض-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-لضض-م-ان ا’ج-ت-م-اعي لغÒ
Óج-راء ب-ت-ك-وي-ن
اأ’ج -راء والضض-م-ان ا’ج-ت-م-اع-ي ل -أ
 2000مراقب وإارسضاء اÿدمة اŸنسضقة التي تسضمح
Ÿراق - -ب - -ي أارب - -اب ال- -ع- -م- -ل
التابع Úلكلتا الهيئت Úالقيام
Ãهام رقابيةÃ ،ا سضيسضمح
بوضضع خطة عمل ناجعة ‘
›ال –صض - -ي - -ل اشضÎاك- -ات
الضضمان ا’جتماعي.
وأاك - -د ذات اŸسض - -ؤوول أان
ال -ع -م -ل-ي-ة ال-رق-اب-ي-ة سض-ت-مسس
ج -م -ي -ع اأ’شض -خ-اصس ال-ذي-ن ي-ع-م-ل-ون ب-ط-ري-ق-ة غÒ
رسضمية سضيتم تطبيق القانون ‘ حقهم مهما كان
نوع النشضاط الذي يقومون به من بينهم اأ’طباء
اÿواصس ال-ذي-ن ي-ف-رضض-ون م-ب-ال-غ خ-ي-ال-ي-ة ل-ل-كشضف
الطبي و’ يقومون بدفع ا’شضÎاكات أاو دفع ا◊د
اأ’دنى فقط وهو ما ’ يتوافق مع اŸداخيل التي
يجنيها اأ’طباء.

رقابة مششددة على األطباء
ا ÿـ ـ ـ ـ ـ ـواصص لتحصشيل
الششÎاكات ا◊قيقية

إاطارات اŸديرية العامة للغابات ‘ ندوة صشحفية:

^ عاششوري:إانتاج أاك Ìمن  75900م Îمكعب من ا◊طب ‘ سشنة 2017
^ راشش ـدي :غرسص  989166ششجÒة منذ  25أاكتوبر اŸـ ـ ـ ـاضشي
^ كابـ ـويا :اŸن ـ ـ ـاطق الرطب ـ ـ ـ ـة تواجـ ـ ـ ـ ـه هاجسص النف ـ ـ ـ ـ ـايـ ـ ـات
كشش-فت اŸدي-رة ال-ف-رع-ي-ة ل-ل-ن-ظام البيئي
الغابي على مسشتوى اŸديرية العامة للغابات
خضشرة عاششوري ،عن إانتاج أاك Ìمن 75900
م Îم - -ك - -عب م - -ن ا◊طب ‘ ال - -ع- -ام ، 2017
وأاك -دت ‘ سش -ي -اق ح -دي-ث-ه-ا ع-ن ح-دي-ق-ة ب-ن
عكنون أان اŸسشاحة الغابية بها والتي ل تقل
ع- -ن  200ه-ك-ت-ار سش-ت-ب-ق-ى ت-اب-عة للمديرية
ال -ت -ي تسش -ه-ر ع-ل-ى ا◊ف-اظ ع-ل-ي-ه-ا ،وأاشش-ارت
اŸدي- -رة ال- -ف- -رع- -ي- -ة ل- -ل- -تشش- -ج ÒواŸشش- -ات- -ل
صشÈي- -ن -ة راشش -دي إا ¤غ -رسس  989166أالف
ششجرة منذ  25أاكتوبر اŸاضشي ،و” تششجÒ
 800أالف هكتار منذ سشنة  ،2000واسشتنادا
إا ¤اŸديرة الفرعية للمناطق الرطبة الهام
كابويا ،فقد ” إاحصشاء  2375منطقة ،أاكÈ
إاشش -ك -ال ي -واج -ه -ه -ا ال -ي -وم ال -رم-ي ال-عشش-وائ-ي
للنفايات.

فريال بوششوية
دعت خضض - -رة ع - -اشض - -وري اŸسض - -ت - -ث- -م- -ري- -ن
واŸه -ت -م Úب -ال -نشض-اط-ات ال-غ-اب-ي-ة ا’ق-تصض-ادي-ة،
خÓ-ل ن-دوة صض-ح-ف-ي-ة نشض-ط-ت-ه-ا Ãع-ية زميÓتها
Ãقر اŸديرية العامة للغابات ب Íعكنون ،إا¤
ال-ت-ق-دم ع-ل-ى مسض-ت-وى ﬁاف-ظ-ات ال-غ-ابات على
اŸسضتوى الو’ئي’ ،فتة إا ¤أان إانتاج الفل Úيتم
حاليا على مسضتوى  17و’ية ،فيما يتم إانتاج
ا◊طب ‘ كل الو’يات الشضمالية ،وأاكدت أان
الغابات تدر مداخيل كبÒة بعد فتح اÛال
أام -ام اŸسض -ت -ث -م -ري -ن ،ت -ك -ريسض -ا إ’سضÎات -ي -ج -ي-ة
ا’قتصضاد الغابي.
واسضتنادا إا ¤توضضيحات ذات اŸسضؤوولة ،فقد
” إاحصضاء أاك Ìمن  10غابات اسضتجمام مسضتغلة،
وأاخرى سضيتم اسضتغÓلها ‘ نفسس النشضاط ،كما
يوجد  3119مسضتفيد على مسضتوى  253بلدية،
واسضتفاد حوا‹  4835من الفضضاءات ،وتوزيع 72

أال -ف ه -ك -ت -ار يسض-ت-ف-ي-د م-ن-ه-ا اÿواصس ‘ إاط-ار
ﬂتلف النشضاطات منها تربية النحل على سضبيل
اŸث-ال ،واسض-ت-غÓ-ل ال-ن-ب-ات-ات ال-عطرية والطبية،
نشضاطات تتم ‘ إاطار قانو Êواضضح ووفق دفÎ
شضروط ﬁدد.
وب -خصض-وصس إان-ت-اج ن-ب-ت-ة «اأ’رغ-ان» ،ح-رصضت
عاشضوري على التذك Òأان ا÷زائر تتوفر على
ثروة غابية مهمة ‘ حوضس اŸتوسضط ،مؤوكدة أان
هذه النبتة موجودة ‘ بشضار وتندوف وتكتسضي
ب -ال -غ اأ’ه -م -ي -ة ،ك-ون-ه-ا تسض-اه-م ‘ إان-ت-اج زي-وت
جيدة ،لكن ’بد حسضبها من إاعادة ا’عتبار لها
’سضيما وأان اأ’شضجار قليلة وقدÁة ،لكن مقابل
ذلك توجد أانواع أاخرى ’ تقل أاهمية حسضبها،
على غرار البلوط واÿروب والضضرو واÿزامة
واŸداد ،التي Áكن اسضتغÓلها بشضكل جيد.
و‘ ردها على سضؤوال يخصس توزيع اسضتغÓل
اŸسض -اح -ات ال -غ -اب-ي-ة ،ف-ن-دت غ-ي-اب الشض-ف-اف-ي-ة
وأاكدت أان اإ’طار القانو Êواضضح ،ولدى تلقي
ال -ط -ع -ون ي -ت -م إاع Ó-م اŸع -ن -ي ب -اأ’م-ر ب-اإ’ط-ار
التشضريعي وما يقتضضيه ،ورغم إاقرارها بإاحصضاء
ﬂال -ف -ات ب-ي-ن-ه-ا إاق-ام-ة ب-ن-اءات هشض-ة ،إا’ أان-ه-ا
ج -زمت ب -ع -دم –وي -ل أاي اسض -ت -غ Ó-ل Ùاج -ر،
وذهبت إا ¤أابعد من ذلك بتأاكيدها أان الضضبطية
ال -قضض -ائ -ي -ة ب -اŸرصض -اد وق -د ح -ررت ﬂال-ف-ات
ت-خصس ال-ت-دخ-ل ال-ت-عسض-ف-ي م-ن ط-رف ال-دخÓء،
وذك -رت ب -دور ﬁاف -ظ ال -غ-اب-ات م-ع السض-ل-ط-ات
اÙل -ي -ة وح -رصض -ه -م ع -ل -ى ال -ت -ط -ب -ي-ق الصض-ارم
للقانون.
و‘ السض -ي -اق ،أاك -دت أان اسض -ت -غ Ó-ل ال -غ -اب-ات
يسضتلزم ا◊صضول على ترخيصس ،وردا على سضؤوال
يخصس كيفية اسضتغÓل غابات ا’سضتجمام ،ذكرت
باŸرسضوم  368/06وكذا التعليمة رقم  166التي
–دد ال- -ط- -ري- -ق -ة ،ح -يث ي -ق -دم ا’قÎاح ع -ل -ى

اŸسضتوى الو’ئي ،وتسضهر ÷نة خاصضة يÎأاسضها
الوا‹ على منح القرار ،أاما –ديد اŸشضروع
فيتم على مسضتوى ﬁافظة الغابات واŸديرية
العامة للغابات ،ليحول اŸلف إا ¤اأ’مانة العام
ل-ل-ح-ك-وم-ة ،أام-ا ب-خصض-وصس اŸسض-ت-حقات فتحول
إا ¤خ -زي -ن -ة ال -دول -ة ،ع -ل -ى أان –دد م-ن ط-رف
مصضالح أامÓك الدولة.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ،اŸدي -رة ال -ف -رع -ي-ة ل-ل-تشض-جÒ
واŸشض - -ات - -ل صضÈي- -ن- -ة راشض- -دي ،أاك- -دت غ- -رسس
 989166أالف شضجرة منذ  25أاكتوبر اŸاضضي،
فيما ” تشضج 800 Òأالف هكتار منذ سضنة 2000
ت -ن -درج ‘ إاط -ار اıط -ط ال -وط -ن -ي ل-ل-تشض-جÒ
اŸصضادق عليه ‘ العام  57 ،1999باŸائة منها
‘ اŸناطق ا◊راجية ،و 36باŸائة منها أاشضجار
مثمرة ،فيما يناهز عدد اŸشضاتل  146مشضتلة.
كما –دثت عن غرسس  400أالف شضجرة مع
مؤوسضسضة «سضوناطراك» ‘ ،الفÎة اŸمتدة بÚ
فيفري  2017والتي تسضتمر إا ¤غاية  31مارسس
الداخل ،تندرج ‘ إاطار عمليات التشضج Òمع
الهيئات ،إا ¤جانب غرسس  492أالف شضجرة على
مسض- -ت -وى  67ح -وضض -ا ل -ت -ف -ادي ت -وح-ل-ه-ا وذلك
بالتنسضيق مع الوكالة الوطنية للسضدود ،تندرج ‘
إاطار عملية حماية اأ’حواضس اŸتدفقة ،تضضاف
إاليها أاك Ìمن  36أالف شضجرة ‘ إاطار مبادرة مع
اŸديرية العام للجمارك ،فيما ” غرسس  65أالف
شضجرة مع اŸواطن.Ú
وتوقفت اŸديرة الفرعية للمناطق الرطبة
إالهام كابويا ،عند واقع هذه اŸناطق التي تغرق
‘ النفايات وتعا Êمن اإ’قبال العشضوائي عليها،
’ف - -ت - -ة إا ¤أان ا÷زائ- -ر –صض- -ي  2375منطقة
رطبة ،أاكÈها على اإ’طÓق حظÒة القالة التي
تÎبع على  80أالف هكتار ،ما يجعل منها مركبا
رطبا بامتياز.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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على هامشس دورة تكوين للمرأاة الريفية بالطارف

زرواطي تدعو إا ¤ترششيد اسشتغÓل اŸوارد الطبيعية
دعت وزي- -رة ال- -ب- -ي- -ئ- -ة وال -ط -اق -ات
اŸت -ج-ددة ف-اط-م-ة ال-زه-راء زرواط-ي،
أامسس ،ب -ال -ق -ال -ة ب-ولي-ة ال-ط-ارف ،إا¤
ترششيد اسشتغÓل اŸوارد الطبيعية.
أاوضض - -حت ال- -وزي- -رة ع- -ل- -ى ه- -امشس دورة
تكوينية لفائدة نسضاء ريفيات تندرج ‘ إاطار
ب -رن -ام -ج ت -ع-اون ج-زائ-ري-أاŸا« Êح-وك-م-ة
بيئية وتنوع بيولوجي» تناولت موضضوع « أاداء
وتنظيم التعاونيات» وذلك ‘ إاطار زيارة
تفقد قامت بها إا ¤هذه الو’ية أان ترشضيد
اسضتغÓل اŸوارد الطبيعية يضضمن «اسضتغ’Ó
ع -ق Ó-ن -ي -ا ل-ه-ذه اŸوارد وأايضض-ا اÙاف-ظ-ة
على التنوع البيولوجي».
ودعت زرواط- - -ي ‘ ه- - -ذا السض- - -ي - -اق إا¤
إاشضراك وتشضجيع اŸرأاة الريفية ‘ اسضتغÓل
اŸوارد الطبيعية ،مشضÒة إا ¤أان مثل هذه
ال- -دورات ال- -ت -ك -وي -ن -ي -ة سض -تسض -ه -م ‘ «ن -ق -ل
اŸعارف للنسضاء الريفيات» اŸدعوات -كما
ق -الت -إا ¤ت -ن-ظ-ي-م أان-فسض-ه-ن ‘ ت-ع-اون-ي-ات
’عشضاب الطبية والعطرية
لÎبية النحل وا أ
وزيت الضضرو باÿصضوصس.
وب -ع -د أان أاب -رزت أاه -م -ي -ة ت -ث-م Úث-روات
اŸناطق الرطبة Ÿنطقة الطارف وحماية
ثروة طبيعية هشضة أاكدت الوزيرة على أاهمية
هذه التعاونيات ‘ تثم Úمعارف ﬁلية من
أاجل تنمية مسضتدامة.
وبعاصضمة الو’ية اسضتفسضرت الوزيرة حول
مدى تقدم أاشضغال إا‚از وŒهيز ا◊ظÒة
ا◊ضضرية لع Úالعسضل التي تطلبت اسضتثمارا
عموميا بقيمة  150مليون د.ج.
وب- -ع ÚاŸك- -ان شض- -ددت ال- -وزي- -رة ع- -ل- -ى
مسضؤوو‹ اŸشضروع ببذل ›هودات من أاجل
’سضراع ‘ وتÒة هذه الورشضة ’سضتÓمها
اإ
«مطلع الصضيف اŸقبل».
وباŸنطقة الصضناعية اŸطروحة أاشضرفت
السضيدة زرواطي على إاطÓق ورشضة إا‚از
وح-دة ل-ت-ح-وي-ل ال-ن-ف-اي-ات اÿضضراء موجهة
’ن-ت-اج م-واد ل-ت-خصض-يب الÎب-ة ب-ق-درة إان-ت-اج
إ

تصضل إا 5200 ¤طن سضنويا وهو اŸشضروع
الذي من شضأانه أان Áكن من اسضتحداث 22
’نتاج ‘
منصضب عمل وسضيدخل مرحلة ا إ
أاكتوبر اŸقبل ،حسضبما ورد ‘ الشضروحات
التي قدمت بع ÚاŸكان.
ول- -دى زي- -ارت- -ه -ا Ÿرك -ز ال -ردم ال -ت -ق -ن -ي
ل-ل-ن-ف-اي-ات ب-اŸط-روح-ة أا◊ت وزي-رة ال-ب-ي-ئة
والطاقات اŸتجددة على ضضرورة مراجعة
طرق عمل هذه اŸراكز مÈزة أاهمية مكننة
م -راك -ز ال -ردم ال -ت -ق -ن -ي ل -ل-ن-ف-اي-ات لضض-م-ان
معا÷ة أاحسضن للنفايات.
وي -ع -ال-ج م-رك-ز ال-ردم ال-ت-ق-ن-ي ل-ل-ن-ف-اي-ات
باŸطروحة سضنويا  24أالف طن من النفايات
ويغطي سضت بلديات بو’ية الطارف حسضبما
ورد ‘ الشضروحات اŸقدمة.
وب -اŸا◊ة ب-ب-ل-دي-ة ال-ق-ال-ة زارت ال-وزي-رة
م -ع-ارضس تضض-م-نت م-ن-ت-ج-ات نسض-اء ري-ف-ي-ات
وفرصس تسضويقها على غرار العسضل وزيت
الضض -رو ق -ب -ل أان تشض -رف ع-ل-ى ح-ف-ل تسض-ل-ي-م
م -ك -اف -آات ıت -ل -ف اŸت -دخ -ل ‘ Úق -ط -اع
البيئة.
وسضتواصضل الوزيرة برنامج زيارتها لو’ية
الطارف بتفقد دار البيئة قبل أان ترأاسس لقاء
مع ‡ثلي اÛتمع اŸد.Ê

أامناء ال–اديات يؤوكدون دعمهم لسشيدي السشعيد على رأاسس اŸركزية النقابية:

رفضص تعريضص عا ⁄الششغل للخطر و“سشك بحماية مناصشب العمل
ملف –ديد األعمال الششاقة سشوف تتم معا÷ته قبل ماي 2018
اأعلن الأمناء العامون ل–Óاديات
ال- -وط -ن -ي -ة ل –Ó-اد ال -ع -ام ل -ل -ع -م -ال
ا÷زائري ‘ Úاجتماع عقد ،اأمسس،
Ãقر اŸركزية النقابية عن Œديد
ث -ق-ت-ه-م ‘ الأم Úال-ع-ام ع-ب-د اÛي-د
سشيدي السشعيد ودعمه ‘ اÿيارات
ال -ن -ق -اب -ي -ة ال -ت -ي ت-خ-دم السش-ت-ق-رار
وح - -م - -اي - -ة اŸك - -اسشب الق- -تصش- -ادي- -ة
والج -ت -م -اع -ي -ة ل -ل -ع -م -ال وط -ال -ب-وا
الأمانة الوطنية بقيادة اأمينها العام
ب -ات-خ-اذ الإج-راءات ال-ت-اأدي-ب-ي-ة ضش-د
ﬁمد الطيب حمارنية اإثر توقيعه
ب -ي-ان-ا ‘  18ف-ي-ف-ري ا÷اري نشش-رته
بعضس وسشائل الإعÓم يعلن فيه عن
ت-اأسش-يسس تصش-ح-ي-ح-ي-ة ن-ق-اب-ية موجها
اتهامات لسشيدي السشعيد بالنفراد ‘
ال -ق-رار وال-ع-ج-ز ع-ن ال-ق-ي-ام ب-اŸه-م-ة
النقابية.

سشعيد بن عياد
واأجمعت القاعة اŸكتظة على رفضضها
Ÿثل هذه التصضرفات النابعة من مسضوؤول
ال -ت -ن -ظ -ي -م السض -اب -ق ال -ذي يشض-غ-ل ك-رسض-ي-ا
Ãجلسس ا’أمة حاليا وهو اŸقعد الذي
تنازل له عنه اأم Úعام اŸركزية النقابية
كما اأشضار اإليه اأحد اŸتدخل.Ú
ولدى تداولهم تباعا على اŸنصضة اأكد
اأم- -ن- -اء ا’–ادي- -ات ال- -ت- -زام- -ه- -م ب -اÿط
الوطني للمركزية النقابية ورفضس تعريضس
عا ⁄الشضغل ÿطر ا’نقسضام مثمن‘ Ú
م-داخÓ-ت-ه-م ا÷ه-ود ال-ت-ي ي-ب-ذل-ها ا’أمÚ
ال -ع -ام خ -اصض -ة ‘ ›ال ح-م-اي-ة م-ن-اصضب
العمل والدفاع عن اŸوؤسضسضة ا÷زائرية
من خÓل مرافقة مسضار تشضجيع اأفضضلية
ا’إن - -ت - -اج ا÷زائ - -ري ودع - -م اŸوؤسضسض- -ات
الوطنية ‘ الفوز بصضفقات كانت تذهب
لشضركات اأجنبية .و–ول ا’جتماع اإ ¤ما
يشضبه ﬁاكمة اŸعني خاصضة اأثناء توليه
مسضوؤولية التنظيم سضابقا Ãمارسضته كما
صض -رح -وا ال -ت-ه-م-يشس وا’إقصض-اء وال-تسض-ل-ط
ضضد نقابي Úاأنصضفهم سضيدي السضعيد كما
ح - -ذر م - -ت - -دخ - -ل- -ون م- -ن اأن م- -ا تسض- -م- -ى

تصضحيحية تخفي اأهدافا غ Òمعلنة.
كما حذر البعضس من اأن تسضتغل حالة
الغليان ا◊الية من اأجل تصضفية حسضابات
نقابية وهو ما ينبغي مواجهته با◊وار
والتواصضل والتعب Òعن تلك القناعة ‘
ا’أي -ام ال -ق -ادم -ة Ãن -اسض -ب -ة اإح -ي-اء ذك-رى
تاأسضيسس ا–اد العمال الذي ” تصضميم
شض -ع -اره ‘ سض -ج -ون ا’ح -ت Ó-ل ال -ف-رنسض-ي
وارت -ب -ط ÃسضÒة ث-ورة ال-ت-ح-ري-ر ك-م-ا ن-وه
بذلك اأك Ìمن متدخل .واأوضضح ا’أمÚ
الوطني اŸكلف بالشضوؤون ا’جتماعية اأن
اأسضماء نقابية ذات وزن تÈاأت من بيان
حمارنية على غرار جنوحات وسضعيداÊ
وغÒه -م -ا م -ت -مسض-ك Úب-الشض-رع-ي-ة والسضÒ
وراء خ-ي-ار اŸصض-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة وال-ت-ن-م-ية
الشضاملة.
وقدم تلي عاشضور صضورة با’أرقام Ÿدى
“ث-ي-ل ا’–اد ال-ع-ام ل-ل-ع-م-ال ا÷زائ-ريÚ
الذي يضضم اإ ¤نهاية السضنة اŸاضضية 2
م-ل-يون و 737األ -ف و 925م-ن-خرط منهم
 257270امراأة عاملة و 37525متقاعد اأي
بزيادة انخراط بلغت  6باŸائة مقارنة
بسضنة  2016وهي اأعلى نسضبة “ثيل نقابي
‘ ال- -ق- -ارة السض- -م- -راء اإ ¤ج- -انب ج -ن -وب
اإفريقيا .وسضوف يقدم اŸلف كام Óاإ¤
وزارة العمل قبل  31مارسس القادم طبقا
للقانون .وباŸناسضبة اأوضضح تلي اأن ملف
ا’أعمال الشضاقة سضوف يتم معا÷ته قبل
ماي  2018ليقدم حلو’ لوضضعيات عالقة
تتعلق بالتقاعد.
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الثÓثاء  20فيفري  2018م
الموافق لـ  04جمادى الثانية  143٩هـ

مركز للسصرطان 18 ،عيادة ،مصصالح اسصتعجالت ومسصتشصفيات جديدة

مششاريع وإامكانات مادية وبششرية للنهوضس بقطاع الصشحة بتلمسشان
ق- -امت م- -دي- -ري -ة الصص -ح -ة والسص -ك -ان
لولية تلمسصان ،أامسض ،بافتتاح مصصلحة
السص- -ت- -ع- -ج- -الت Ãسص -تشص -ف -ى ال -رمشص -ي
ودعمه بـ  10أاطباء عام Úو  20مسصاعد
“ريضض و‡ 05رضص Úمن أاجل التكفل
Ãرضص -ى اŸن -ط -ق -ة الشص-م-ال-ي-ة ل-ل-ولي-ة،
خ- - -اصص- - -ة ‘ ظ - -ل دع - -م ه - -ذا اŸؤوسصسص - -ة
ل‹
Ãع-دات م-ت-ط-ورة تضص-م-ن التكفل ا آ
لداء
ل - -ل - -م - -ريضض ،وم - -ن أاج- -ل –سص Úا أ
لم.
Ãسصتشصفى الطفل وا أ

ﬂتصش- -ات م- -ن أاج- -ل ضش- -م- -ان السش Òا◊سش -ن
للقطاع.
تضشاف هذه اÿطوات إا ¤التطور الكبÒ
ال -ذي ع -رف -ه ق -ط-اع الصش-ح-ة ب-ال-ولي-ة ،ح-يث
اسشتفاد من مركز السشرطان الذي فتح أابوابه
السشنة اŸاضشية والذي رغم التأاخر لكنه يعتÈ
قفزة نوعية ‘ القطاع ،كما ششهد مسشتششفى
ندرومة توسشعا هاما ضشاعف من طاقته وسشهل
م -ن ع -م -ل ال -ق -ائ -م Úع -ل -ي -ه ‘ ال-ت-ع-ام-ل م-ع
اŸرضشى.
زيادة على إاطÓق أاششغال إا‚از  04مصشالح
اسش-ت-ع-ج-الت Ãسش-تشش-ف-ي-ات ت-ل-مسش-ان ،سش-ب-دو،

مغنية والغزوات التي قطعت أاششواطا هامة
والتي سشتسشاهم ‘ التكفل اآل ÊباŸرضشى،
ك -م-ا شش-ه-د مسش-تشش-ف-ى سش-ب-دو ع-م-ل-ي-ة ت-وسش-ع-ه
ه -ام -ة ،وك -ذا إا‚از مسش -تشش -ف-ى بـ  120سشرير
Ãرسشى بن مهيدي والذي أاعطي دعما هاما
للقطاع ،زيادة على إا‚از  18عيادة متعددة
اÿدمات والتي ” اسشتÓم العديد منها وتبقى
أاخ -رى ق -ي -د األشش -غ-ال م-ا ي-بشش-ر ب-ت-ق-دم ه-ام ‘
االقطاع خاصشة ‘ ظل اسشتغÓل اıابر
ال -ت -ي ” اسش -ت -ح -داث -ه -ا م -ن ق -ب-ل ا÷ام-ع-ة
ووضشعها ‘ خدمة الصشحة على غرار Èﬂ
لوبئة وعلم اŸادة.
اأ

بعد تهديدات أاطلقها مسصـؤوول الهيئة التنفيذية

حملة للقضشاء على نقاط البيع الفوضشوية للخضشر والفواكه
شص- - -نت مصص- - -ال - -ح ال - -درك ال - -وط - -ن - -ي
ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع أاع-وان م-دي-ري-ة التجارة
ل-ولي-ة ب-وم-رداسض ح-م-ل-ة ل-ل-قضص-اء على
نقاط البيع العشصوائية للخضصر والفواكه
اŸت-واج-دة ب-ع-اصص-مة الولية والبلديات
اÛاورة ب-ع-د ت-ه-دي-دات سص-اب-ق-ة أاط-لقها
وا‹ ال - -ولي - -ة ل - -ل - -قضص - -اء ع - -ل - -ى ه- -ذه
ال- -ظ- -اه -رة ال -ت -ي شص -وهت م -ن -اظ -ر اŸدن
لنشص- -ط- -ة ال- -ت- -ج- -اري- -ة
وأاث - -رت ع- -ل- -ى ا أ
اŸقننة..

بومرداسس..ز .كمال

إاخ -ت -فت ف -ج-أاة ط-اولت اÿضش-ر وال-ف-واك-ه
وﬂت -ل -ف اŸرك -ب -ات الصش -غÒة اŸت-ن-ق-ل-ة م-ن
ب - -عضس ال - -ن - -ق - -اط ا◊سش- -اسش- -ة خ- -اصش- -ة ت- -لك
اŸتواجدة باıرج الششرقي لعاصشمة بالولية
وبالضشبط بحي الكرمة على مسشتوى الطريق
الوطني رقم  24وكذا النقطة السشوداء الثانية
Ãنطقة ا◊اج أاحمد ببلدية زموري وغÒها
م -ن ال -ن -ق -اط األخ -رى ال -ت-ي –ولت إا ¤شش-ب-ه
أاسشواق يومية لعرضس وبيع اÿضشر والفواكه،

وطاولت لبيع السشردين والدجاج على قارعة
ال -ط -ري -ق ‘ –د صش -ارخ ل -ق -ان -ون اŸم-ارسش-ة
التجارية مقابل األخطار اÙدقة بالسشائقÚ
واŸواط -ن Úم -ن أاصش -ح -اب اŸرك -ب -ات ال-ذي-ن
يتوقفون على ا◊افة وبعضس األحيان وسشط
ال -ط -ري -ق م -ن أاج -ل ال -تسش-وق ﬁدث Úح-الت
اختناق كبÒة ‘ حركة اŸرور ،ناهيك عن
أاطنان اıلفات اليومية التي يÎكها الباعة
وراءهم بهذه الفضشاءات العمومية.
ا◊م -ل -ة ا÷دي -دة ال -ت -ي ق -ادت -ه -ا مصش -ال -ح
الدرك الوطني بالتنسشيق مع مصشالح مديرية
التجارة لتطه Òمدن بومرداسس من ظاهرة
التجارة الفوضشوية جاءت بناء على تعليمات
ودعوات سشابقة لوا‹ الولية اŸوجهة لرؤوسشاء
ال- -ب- -ل- -دي- -ات واŸصش -ال -ح اıتصش -ة م -ن اج -ل
التدخل وإاظهار مزيد من ا◊زم ‘ معا÷ة
القضشية ووضشع حد ◊الة التمادي من قبل
ال -ب -اع -ة اŸت -ن -ق -ل Úأاغ -ل -ب -ه-م رفضس ال-نشش-اط
باألسشواق ا÷وارية التي أاعدت خصشيصشا Ÿثل
ه -ذه األنشش -ط -ة ‘ أاغ-لب ب-ل-دي-ات ب-وم-رداسس
ل -ل -ت -ه -رب م-ع ال-نشش-اط ال-رسش-م-ي م-ن ال-رسش-وم

الضش -ري -ب -ي-ة مسش-ت-غ-ل Úدرج-ة اإلق-ب-ال ال-ك-بÒة
ل -ل -م -واط -ن Úع -ل -ى م -ث -ل ه -ذه السش -ل -ع بسش-بب
ع-قÓ-ن-ي-ة األسش-ع-ار وح-ت-ى إام-ك-ان-ي-ة ال-تفاوضس
على التخفيضشات.
مع ذلك تبقى العملية التي انطلقت بحدود
دائرة بومرداسس ‘ بدايتها و“ ⁄سس بعد كل
ب- -ل- -دي- -ات ال- -ولي- -ة ،ح- -يث ل ت- -زال عشش- -رات
ال -ط -اولت م -نصش -وب-ة ‘ ع-دة ﬁاور ط-رق-ي-ة
منها منطقة تاقدامت بدلسس ،وعدة نقاط
أاخرى على مسشتوى الطريق الوطني رقم 25
باŒاه تيزي وزو وغÒها ،حيث سشرعان ما
تعود للنششاط بعد أان تهدأا ا◊ملة ‘ حالة
عدم اŸتابعة اŸسشتمرة لطبيعة النششاط الذي
 ⁄يتوقف على طاولت اÿضشر والفواكه بل
امتد إا ¤أانششطة أاخرى وŒاوزات يقوم بها
أاصش-ح-اب اÓÙت ال-ت-ج-اري-ة ال-ذي-ن ي-ح-ت-لون
جانبا من الرصشيف والطريق العام هم أايضشا
ب- -ح -اج -ة إا ¤ع -م -ل -ي -ة ردع ل -ت -ق -ن Úال -نشش -اط
التجاري وﬁاربة كل أاششكال الفوضشى داخل
اŸدن ال -ن -اج -م -ة ع-ن م-ث-ل ه-ذه اŸم-ارسش-ات
العششوائية.

أاغلقوا مدخل القطب ا÷امعي بالبويرة

طلبة معهد الرياضشة والÎبية البدنية يطالبون Ãناصشب عمل
أاق- -دم ،صص- -ب- -اح أامسض ،ط- -ل -ب -ة اŸع -ه -د
ال- -ت- -ك- -ن -ول -وج -ي ل -ل -ري -اضص -ة والÎب -ي -ة
ال -ب -دن -ي -ة ال -ت -اب -ع ÷ام-ع-ة أاك-ل-ي ﬁن-د
أاوا◊اج ،ب- - -غ- - -ل - -ق ال - -ق - -طب ا÷ام - -ع - -ي
م-ط-ال-ب Úوزارة الÎب-ي-ة ب-ف-ت-ح مناصصب
لسص -ات -ذة الÎب -ي -ة ال -ري -اضص-ي-ة
م -ال -ي -ة أ
والبدنية ‘ الطور البتدائي.

البويرة :ع نايت رمضسان
اسش- -ت- -غ -رب اÙت -ج -ون ف -ت -ح ت -خصشصش -ات
با÷امعة وعند التخرج يجد حامل ششهادة
ﬂتصس ‘ الرياضشة والÎبية البدنية نفسشه
دون عمل ‘ ،ح Úتسشند اŸهمة إا ¤أاسشاتذة
اللغة العربية وهذا بعد تربصشه Ÿدة ثÓثة
أايام ،أاما الذي درسس Ÿدة خمسس سشنوات ‘
هذا التخصشصس ل تسشند له تلك اŸهمة عكسس
ما يجري ‘ العا ،⁄حيث أان الÎبية البدنية
‘ الطور األول من التعليم هي من مهمة
اıتصش.Ú
واشش- -ت- -ك- -ى اÙت- -ج- -ون ق- -ط- -اع الشش- -ب -اب
وال -ري -اضش -ة ال -ذي ل ي -عÎف ب -الشش -ه-ادة ال-ت-ي
–صشلوا عليها من ا÷امعة ا÷زائرية ،كما
أاكدوا عزمهم على مواصشلة اإلضشراب الذي
دخل فيه  23معهدا على اŸسشتوى الوطني
منذ  3أاششهر ،مطالب Úوزارة العمل والوظيف
ال -ع-م-وم-ي العÎاف ب-الشش-ه-ادة اŸق-دم-ة م-ن
ط -رف اŸع-اه-د ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ري-اضش-ة والÎب-ي-ة
البدنية.
من جهة أاخرى ،نظم سشكان قرية الزيربرة
وق -ف -ة اح -ت-ج-اج-ي-ة أام-ام م-ق-ر ال-ولي-ة بسش-بب

ت -وق -ف أاشش -غ -ال إا‚از ال -ط -ري -ق ال-ذي ي-رب-ط
ق -ري -ت -ه -م ب -وسش -ط م -دي-ن-ة األخضش-ري-ة بسش-بب
اعÎاضس بعضس اŸواطن.Ú

سشياسشة قطاع الششباب والرياضشة Œاه
ا÷ماعات اÙلية ﬁور لقاء ولئي
احتضشنت دار الششباب ﬁمد اسشياخم لقاء
ولئيا حول سشياسشة الششباب والرياضشة اŒاه
ا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة ن -ظ-م م-ن ط-رف دي-وان
مؤوسشسشات الششباب وديوان ا◊ظÒة اŸتعددة
الرياضشات وبالتنسشيق مع الرابطات الولئية
الشش -ب -ان -ي -ة– ،ت شش -ع -ار ““ال -ع -م -ل ا÷م -اع -ي
ال -تشش-ارك-ي ÿدم-ة ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة““ وال-ذي
حضشره إاطارات الولية ورؤوسشاء الدوائر ،وكذا
ا÷معيات التي تنششط ‘ مؤوسشسشات الششباب
ع 45 Èبلدية اŸتواجدة بالولية إا ¤جانب
ال-ع-ائ-ل-ة ال-ث-وري-ة وع-ل-ى رأاسش-ه-م الرائد ÿضشر
بورقعة قائد الولية لرابعة التاريخية.
وخÓ-ل ك-ل-م-ت-ه الف-ت-ت-احية أاششاد مصشطفى
ليما Êوا‹ الولية باŸبادرة التي تعت Èاألو¤
من نوعها حيث أانها “كن الششباب من اقتحام
معركة البناء والتششييد ،ذلك أان ا÷معيات لها
دور فعال ‘ التسشي Òالتششاركي للجماعات
اÙل -ي -ة ،م -ؤوك -دا ع -ل-ى دور الشش-ب-اب ‘ ه-ذا
اÛال كما فعله أاسشÓفه إابان حرب التحرير،
حيث قاموا بتحرير البÓد وعليهم اآلن حمل
مششعل البناء والتششييد.
من جهته ،قال حسش Úهمال مدير ديوان
م -ؤوسشسش -ات الشش -ب -اب إان اŸب -ادرة ت -ه -دف إا¤
ت -وضش -ي -ح األدوار ال-ذي ي-ل-ع-ب-ه ق-ط-اع الشش-ب-اب
وال -ري -اضش -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة ل -ت -ك -اث-ف

ا÷ه-ود واÿروج ب-إاسشÎات-ي-ج-ي-ة ع-م-ل ل-ل-ع-مل
اŸي -دان م-ن أاج-ل ال-ت-ن-م-ي-ة ال-بشش-ري-ة وخ-دم-ة
الشش -ب -اب ‘ ك -ل ال -ب -ل -دي-ات وك-ذا ت-ف-ع-ي-ل دور
م-ؤوسشسش-ات الشش-ب-اب وال-ري-اضش-ة ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع
ا÷ماعات اÙلية والعمل التششاركي ما بÚ
إاطارات القطاع وا◊ركة ا÷معوية اÙلية
مع ا÷ماعات اÙلية.
و‘ نفسس السشياق –دث جمال جندر مدير
الششباب والرياضشة عن سشياسشة القطاع Œاه
ا÷ماعات اÙلية كما تطرق أاحمد بوتاتة
رئيسس اÛلسس الششعبي الولئي عن السشياسشة
اŸن -ت -ه -ج -ة م -ن ط -رف اÛلسس Œاه ق -ط-اع
الششباب والرياضشة لÎقيته.
بدوره تطرق أاكلي واعلي مدير التنظيم
والششؤوون العامة خÓل مداخلته حول القوانÚ
اŸسشÒة للجمعيات والنوادي الرياضشية.
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فيما أابدى تضصامنه مع أاسصاتذة ابتدائية ““ريزي اعمر““بعنابة

إاضشراب التكتل النقابي اليوم وغدا من أاجل تنفيذ مطالبهم

أارسص- -لت م- -دي- -ري -ة الÎب -ي -ة ل -ولي -ة
ع- - -ن- - -اب- - -ة÷ ،ن - -ة –ق - -ي - -ق ل - -ل - -ق - -ي - -ام
لج- -راءات الÓ- -زم- -ة ،ف- -ي- -م -ا ي -خصض
ب- -ا إ
قضص -ي -ة اب -ت -دائ-ي-ة ““ري-زي ع-م-ر““ وال-ت-ي
ت- -ع- -رف م- -ن- -ذ أاي- -ام اح- -ت- -ج- -اج- -ا وسص- -ط
لسص -ات -ذة ال -ذي -ن ي -ط -ال -ب -ون ب -رح -ي -ل
ا أ
لجال ،بسصبب
مديرة الÎبية ‘ أاقرب ا آ
تصص -رف -ات -ه -ا ال Ó-مسص -ؤوول -ة وŒاوزات -ه -ا
معهم ،حسصبما يؤوكدونه.

عنابة :هدى بوعطيح

تلمسسانﬁ :مد بن ترار
وكانت اŸديرية قد تكفلت بتكوين ما يزيد
عن  400إاطار فاعل Ãصشلحة واألم والطفل
واÿروج Ãخطط فعال يتماششى وخصشائصس
قطاع الصشحة بالولية للتكفل باŸرأاة ا◊امل
والرضشع ا÷دد.
وحسشب بيان للمديرية تندرج هذه ا÷هود
‘ إاطار حملة واسشعة لتطوير قطاع الصشحة
بالولية والذي عرف قفزة نوعية خÓل هذه
السشنة ،فبعد عملية تدعيم العيادة اŸتعددة
اÿدمات بالعريششة  120كلم عن مقر الولية
بتجهيزات متطورة ودعمها بـ  08مسشاعدي
“ريضس و  02مششغلي أاجهزة التصشوير باألششعة
‘ انتظار دعمها بـ  04قابÓت من الدفعة
اŸوشش- -ك- -ة ع- -ل- -ى ال- -ت -خ -رج و ‡ 04رضشات

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تششهد ابتدائية ريزي اعمر ،فوضشى وغليانا
وسش- -ط األسش -ات -ذة ،ال -ذي -ن ه -ددوا ب -تصش -ع -ي -د
الح- -ت- -ج- -اج ،إاذا  ⁄ي- -ت -م ات -خ -اذ اإلج -راءات
الفورية الÓزمة ضشد مديرة البتدائية ،التي ل
تتوانى عن تهديدهم بالطرد ‘ كل مناسشبة
دون أاي سش- -بب ي- -ذك- -ر ،ح- -يث ق -امت ‘ ه -ذا
الصش-دد م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة ل-ل-ولي-ة ب-إاي-فاد ÷نة
–قيق للنظر ‘ هذه القضشية قبل أان تعرف
تصشاعدا ل Áكن احتواؤوه.
ب-اŸق-اب-ل تضش-ام-ن اŸك-تب ال-ولئ-ي ل-عمال

الÎب -ي -ة وال -ت-ك-وي-ن ل-ولي-ة ع-ن-اب-ة ،م-ع قضش-ي-ة
األسش- -ات- -ذة ب- -ه- -ذه الب -ت -دائ -ي -ة ،وذلك خ Ó-ل
ج-م-ع-ي-ت-ه-م ال-ع-ام-ة ،ال-ت-ي حضش-ر ف-يها أاعضشاء
اÛلسس الولئي ورؤوسشاء الفروع ،من أاجل
إا‚اح إاضشراب التكتل النقابي اŸزمع تنظيمه
ال -ي -وم وغ -دا ،م -ن أاج -ل ت -ن -ف -ي -ذ م -ط -ال -ب -ه -م
اŸششروعة.
تطرقت ا÷معية خÓل اجتماعها لقضشية
األسش- -ات- -ذة ،ح- -يث أاب -دت تضش -ام -ن -ه -ا م -ع -ه -م
وتذمرها من السشياسشة اŸنتهجة ضشدهم من
قبل مديرة البتدائية ،وضشرورة إايجاد ا◊ل
السش -ري -ع ل -ه-ذه اŸعضش-ل-ة ال-ت-ي ت-ه-دد تÓ-م-ي-ذ
البتدائية بالدرجة األو.¤
ك- -م- -ا أاب- -دى أاول- -ي- -اء ال- -ت Ó-م -ي -ذ ب -دوره -م
تضشامنهم مع األسشاتذة ،ومسشاندتهم اŸطلقة
لهم ،مهددين أايضشا بعدم إارسشال أابنائهم اإ¤
مقاعد الدراسشة ،إان  ⁄يتم التدخل السشريع
من قبل السشلطات اŸعنية لتخاذ اإلجراءات
اŸناسشبة ،ووضشع حد للمششاكل التي تعرفها
ابتدائية ““ريزي اعمر““ ،مؤوكدين على ضشرورة
توف Òأاحسشن الظروف لتمدرسس أابنائهم بعيدا
عن الضشغوطات واŸششاكل التي تعيق وتهدد
مششوارهم الدراسشي.

السصتعانة Ãوظف Úأاكفاء ‘ تسصي ÒاŸواقف

ﬁطة ””سشيدي ابراهيم”” تدخل حيز اÿدمة بعد إاعادة تهيئتها
 23خطا للنقل ب Úالبلديات

أابدى العديد من سصكان ولية عنابة
ف- -رح- -ت- -ه- -م ،ب- -دخ- -ول اÙط- -ة الÈي- -ة
““سص -ي -دي اب-راه-ي-م ب-ن ت-وم-ي““ اıصصصص-ة
للنقل ب Úالبلديات حيز اÿدمة ،وهو
م- -ا م- -ن شص -أان -ه رف -ع م -ع -ان -اة ال -ن -ق -ل بÚ
اŸسص- -اف- -ري- -ن اŸت -وج -ه Úن -ح -و ﬂت -ل -ف
ب - -ل - -دي - -ات ال - -ولي - -ة ،وأايضص - -ا سص- -ائ- -ق- -ي
ا◊افÓت الذين تذمروا فيما سصبق حÚ
” –وي- - -ل - -ه - -م ن - -ح - -و اÙط - -ة الÈي - -ة
ا÷ديدة ““ﬁمد منيب صصنديد““ّ ،بسصبب
بعد اŸسصافة.

عنابة :هدى بوعطيح
أاششرف وا‹ ولية عنابة ﬁمد سشلماÊ
على افتتاح اÙطة الÈية ،والتي ” إاغÓقها
إلعادة تأاهيلها ،بعد أان ” تخصشيصس لها 07
مليار سشنتيم ،حيث تتضشمن اÙطة  23خطا
للنقل ب Úالبلديات ،منها  07خطوط خاصشة
ببلديات ولية الطارف ،على غرار الذرعان،
ال -عصش -ف -ور ،زري -زر وب -ن م -ه -ي-دي ..وال-ت-ي ”
تخصشيصس لها  36حافلة ،إا ¤جانب  320حافلة
للنقل ب Úبلديات عنابة.
اÙطة التي تÎبع على مسشاحة  14أالف
م Îم - -رب - -ع ،ك - -ل - -فت ب- -تسش- -يÒه- -ا م- -ؤوسشسش- -ة
““سشوقرال““ ،وحسشب مدير النقل لعنابة ““عبد
اŸالك ج - -وي - -ن - -ي““ ف - -إان اÙط - -ة ج - -اه- -زة

لسشتقبال  30أالف مسشافر يوميا ،مششÒا إا¤
أانه ” السشتعانة Ãوظف Úذو كفاءة عالية
وخÈة ‘ ›ال تسشي ÒاŸواقف ،والتعامل
األمثل مع اكتظاظ ا◊افÓت.
وقال إان مؤوسشسشة ““سشوقرال““ سشتعمل على
ضشمان التسشي Òا÷يد للمواقف داخل اÙطة
الÈي -ة ،ال -ت -ي أاصش -ب -حت ت-وف-ر ال-ي-وم ﬂت-ل-ف
اÿدمات للمسشافرين ،من مقاهي وصشيدلية
وأاكشش - -اك م - -ت - -ع - -ددة اÿدم- -ات وم- -ط- -اع- -م
Ãواصش -ف -ات ع -ال -ي -ة ،ك -م-ا ” ت-ه-ي-ئ-ة األروق-ة
وت -ع -ب -ي-د األرضش-ي-ة وإا‚از م-راح-يضس وم-رك-ز
ل -ل -ح -راسش -ة األم -ن -ي -ة ،وه -ذا لضش-م-ان سشÓ-م-ة
اŸسشافرين من أاي Œاوزات قد –دث.
وتأاتي هذه التهيئة ‘ إاطار مششروع –سشÚ
ﬁط -ات ال -ن -ق -ل ب-ع-ن-اب-ة ،ع-ل-ى غ-رار ﬁط-ة
““سشيدي ابراهيم بن تومي““ ،حيث ” وضشع
أارقام للممرات ،و–ديد رقم كل ‡ر واÿط
اıصشصس له من طرف مصشالح ولية عنابة،
التي تسشعى لتوف Òأامن وسشÓمة اŸسشافرين
داخل هذه اÙطة ،التي كانت ‘ وضشعية
كارثية فيما سشبق ،بسشب انتششارا الفضشÓت
والفوضشى ب Úالناقل ،Úوهو ما كان يؤودي اإ¤
ت -ذم-ر ك-ب Òوسش-ط اŸسش-اف-ري-ن ،ال-ذي-ن أاب-دوا
ال-ي-وم سش-ع-ات-ه-م ب-اف-ت-ت-اح اÙطة Ãواصشفات
وخدمات راقية ،تسشهل عليهم النتقال ما بÚ
بلديات عنابة ،وبلديات ولية الطارف التي
ت-ب-ع-د ب-ح-وا‹  30ك-م ع-ن ع-اصش-م-ة
ولية عنابة.

””األو‚ام”” مّولت  15متقاعد من ا◊رسس البلدي إلنششاء مؤوسشسشات مصشغرة

م -ولت ال -وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ق-رضض
لون - -ة
اŸصص- - -غ - -ر ،ف - -رع “Ôاسصت ‘ ،ا آ
لخ Ò- - -ة  15م- -ت -ق -اع -دا م -ن أاف -راد
ا أ
لنشص -اء م -ؤوسصسص -ات
ا◊رسض ال- -ب- -ل -دي ،إ
مصص- -غ- -رة ‘ ع- -دة ›الت ت- -ت -م -اشص -ى
واح-ت-ي-اج-ات سص-وق ال-ع-مل ومتطلباته
بالولية ،حيث من اŸنتظر أان تخلق
قرابة  40منصصب شصغل.
العملية التي ششرع فيها مع نهاية ،2016
مسشت قرابة  100مسشتفيد من متقاعدي
ا◊رسس البلدي وذوي ا◊قوق ،عرفت هذه

لي - -ام حسشب م - -ا صش - -رح ب - -ه م- -دي- -ر ف- -رع
اأ
“Ôاسشت ،أاولد سش - -ا ⁄أاح - -م- -د ““ل- -لشش- -عب““
لنشش-اء م-ؤوسشسش-ات
“وي- - -ل  15مسش -ت -ف -ي-دا إ
مصش -غ -رة ‘ ›الت (ال -ف Ó-ح-ة ،الصش-ن-اع-ة
لع-طاء
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،اÿدم-ات) ‘ ،خ-ط-وة إ
فرصس لعناصشر ا◊رسس البلدي اŸتقاعدين
ل -ت -دع -ي -م أان-فسش-ه-م واسش-ت-ح-داث م-ؤوسشسش-ات
مصشغرة للمسشاهمة ‘ التنمية وخلق فرصس
ع -م -ل ،خ -اصش -ة وأان -ه -ا م-وج-ه-ة ل-ه-م ك-دع-م
إاضشا‘ فوق الراتب اŸتحصشل عليه كمنحة
تقاعد ،وكذا إامكانية اسشتفادة ذوي حقوقهم

‘ حالة وفاة اŸعني.
أاضشاف أاولد سشا ⁄أاحمد ،أان القروضس
اŸق-دم-ة ال-ت-ي مسشت اŸسش-ت-ف-ي-دي-ن ،ب-ل-غت
قيمتها  450مليون سشنتيم ،موزعة على 15
مسشتفيدا تÎاوح قيمتها ما ب 25 Úمليون
سشنتيم ،و 100مليون سشنتيم ،وجدير بالذكر
أان هذه اŸبادرة تندرج ‘ إاطار التفاقية
اÈŸم -ة ب Úوزارة ال -داخ -ل -ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙلية ،ووزارة التضشامن ‡ثلة ‘ الوكالة
الوطنية للقرضس اŸصشغر.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
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الثÓثاء  20فيفري  2018م
المؤافق لـ  04جمادى الثانية  1439هـ

مدير الفÓحة ““ياسص Úغديري لـ ““الشصعب““:

اسصتصصÓح ما يعادل  15أالف هكتار من اأ’راضصي البور
@اسصÎاتيجيات ’سصتقطاب رؤووسس أاموال وتوجيهها لقطاع الفÓحة
@ العمل ا÷واري واŸيدا Êسصاهم ‘ تذليل الكث Òمن الصصعاب على الف ّ
Óح
ي- -ع -رف ق -ط -اع ال -ف Ó-ح -ة ب -ع -اصص -م -ة
الشص- -رق ا÷زائ- -ري ح -رك -ي -ة مسص -ت -م -رة
وج -ه -ودا ح -ث -ي -ث -ة ل -ت -ط -وي-ره و–سصÚ
’سصÎات -ي-ج-ي ال-ذي
وج -ع -ل -ه ال -ق -ط -اع ا إ
ت - -ع ّ- -ول ع - -ل - -ي - -ه ال - -دول- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
للمسصاهمة ‘ تنمية ا’قتصصاد الوطني
’من الغذائي ،وهو ما تطمح
و–قيق ا أ
إال- - -ي- - -ه ال- - -دول- - -ة م- - -ن خÓ- - -ل ضص - -م - -ان
اسص -ت -م -راري-ة سص-ي-اسص-ة ال-دع-م ال-فÓ-ح-ي
وم-راف-ق-ة ال-فÓ-ح ومسص-ان-دت-ه ‘ –قيق
م- -ردود ف Ó-ح -ي وك -ذا اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى
ال- -ري- -ادة ‘ إان- -ت- -اج اÙاصص- -ي- -ل ال- -كÈى
ب-ال-و’ي-ة ،وه-و م-ا وق-فت ع-ل-يه جريدة
““الشص- - -عب““‘ ح- - -وار خ - -اصس م - -ع م - -دي - -ر
الفÓحة ““غديري ياسصÃ ““Úكتبه Ãقر
م -دي -ري -ة اŸصص -ال -ح ال -ف Ó-ح -ي-ة ب-و’ي-ة
قسصنطينة.

حاورته :مفيدة طريفي
@““الشص- - -عب““ :ك - -ي - -ف Œدون ق - -ط - -اع
’خÒة؟
الفÓحة خÓل السصنوات ا أ
@@ ““ياسص Úغديري““ :قطاع الفÓحة
ي-ع-رف ح-رك-ي-ة دائ-م-ة ومسش-ت-م-رة ودي-ن-اميكية
م -ت -جّ-ددة ب-ال-نسش-ب-ة ıت-ل-ف ب-رام-ج ال-ق-ط-اع
الفÓحي بالؤلية على غرار الؤليات األخرى،
وكان وزير الفÓحة والتنمية الريفية والصشيد
ال-ب-ح-ري ق-د ششّ-دد م-ن خÓ-ل ت-ع-ل-ي-م-ات-ه ع-لى
ضشرورة إاعطاء اهتمام أاك Èبالششعب الفÓحية
حسشب خصشؤصشية كل منطقة.
وفيما يخ ّصس الششعب الفÓحية ،فكل ولية
مطالبة بتطؤير وإاعطاء دفع قؤي لها حسشب
ما تختصس به وما تؤّفره إامكانياتها الطبيعية
من ششروط وظروف ول Áنع أان يتم تطؤير
ششعب أاخرى على حسشب اŸتاح لتنؤيع قدراتها
الفÓحية.
وبالنسشبة لؤلية قسشنطينة التي تعت Èولية
‰ؤذجية رائدة ‘ إانتاج ““اÙاصشيل الكÈى““،
لسشيما ا◊بؤب الششتؤية والتي فاقت باŸؤسشم
الششتؤي ا◊ا‹  81أالف هكتار والذي يختلف
ما ب Úقمح صشلب ول ،Úششع ،Òخرطال ،لكن
ت -ب -ق -ى ال-ك-م-ي-ة ال-ك-بÒة ت-ع-ؤد Ÿن-ت-ؤج ال-ق-م-ح
الصش- -لب Ãا ي- -ف- -ؤق  50ب -اŸائ -ة م-ن ›م-ؤع
اŸسشاحة اŸزروعة وهي ما يعت Èقفزة نؤعية
بالؤلية مقارنة بالسشنؤات اŸاضشية ،حيث ⁄
ت -ت -ع -د اŸسش -اح-ة اŸزروع-ة  69أال-ف ه-ك-تار
والسشبب ‘ ذلك راجع إلسشÎاتيجية انتهجتها
الدولة بخصشؤصس إالزامية اسشتغÓل األراضشي
الفÓحية وكذا تقليصس أاراضشي البؤر.
“كنا بفضشل
وفيما يخصس الؤلية ،فقد ّ
اÛهؤدات اŸبذولة من اسشتصشÓح ما يعادل
 15أالف هكتار من أاراضشي البؤر وهي نتاج
عمل و›هؤدات حثيثة دامت سشنؤات والتي
“حؤرت حؤل –سشيسس الفÓح Úوكذا العمل
ا÷ؤاري ،ف -م -ؤؤخ -را ق -امت اŸدي -ري -ة ب -ع-م-ل
–سشيسشي ميدا Êجاب كل بلديات الؤلية،
ك -م-ا شش-م-لت ل-ق-اءات م-ب-اشش-رة م-ع ال-فÓ-ح،Ú
وللتذك Òبأاراضشي البؤر التي كانت تفؤق 50
أال- -ف ه- -ك- -ت -ار وم -ن -ذ الن -ط Ó-ق ‘ ع -م -ل -ي -ة
”
اسشتصشÓحها واسشتغÓلها منذ سشنة ّ 2014
اسشتغÓل  15أالف هكتار و–ؤيلها Ÿسشاحات
مزروعة.
@ كنتم قد ذكر” أان الو’ية عرفت
ق -ف -زة ن -وع -ي-ة ‘ اÙاصص-ي-ل ،ه-ل Áك-ن
التوضصيح؟
@@ الؤلية عرفت قفزة نؤعية فيما يخصس
البقؤليات والتي فاقت هذه السشنة األهداف
اŸرج - - - -ؤة بـ  5أالف ه -ك -ت -ار أام -ا ب-ال-نسش-ب-ة
للبقؤليات العلفية ،وهنا نعرج على اختصشاصس
ال- -ؤلي -ة ال -ت -ي تشش -ت -ه -ر ب -ا◊ب -ؤب الشش -ت -ؤي -ة،
بقؤليات غذائية وعلفية وكذلك إانتاج ا◊ليب
والتي هي عبارة عن وعاء إلنتاج ا◊ليب وذلك
ل-عÓ-ق-ت-ه اŸب-اشش-رة ب-ال-ب-قؤليات العلفية والتي
اسشتطعنا هذه السشنة تسشجيل  10آالف هكتار
م -ن ال -ب -ق -ؤل -ي-ات ال-ع-ل-ف-ي-ة وه-ي نسش-ب-ة ع-ال-ي-ة
ب-ال-نسش-ب-ة ل-ه-ذه ال-زراع-ات اإلسشÎات-ي-جية التي
ت-ع-ت Èشش-ع-ب-ا إاسشÎات-ي-ج-ي-ة ت-دخ-ل م-باششرة ‘
سش -ي -اسش -ة –ق -ي -ق األم -ن ال -غ -ذائ -ي ،وال-ؤلي-ة
تسش -اه-م ب-ط-ري-ق-ة م-رضش-ي-ة ‘ خ-فضس ف-ات-ؤرة
السش - -تÒاد ،ف - -ي - -م - -ا ي - -خّصس ا◊ب - -ؤب وك- -ذا
ال-ب-ق-ؤل-ي-ات ال-غ-ذائ-ي-ة ،ا◊ليب اÛفف ،ومن
هنا نعمل على خفضس فاتؤرة السشتÒاد وهؤ
الهدف اŸرجؤ من خÓل العمل ا÷دي وفقا

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مؤوسصسصات دخلت Œربة ا’سصتثمار بـ  165عملية
العام اŸاضصي ،بÈج بوعريريج
أاك Ìمن  12مليون دو’ر حجم الصصادرات سصنة 2017

’خÒة،
بعد النجاح ا’قتصصادي الذي حّققته الو’ية ‘ العشصر سصنوات ا أ
جلت و’ية برج بوعريريج ارتفاعا وإاقبا’ كبÒين نحو التصصدير وقفزة
سص ّ
نوعية أاين سصجلت سصنة  ،2017أاك Ìمن  165عملية تصصدير Ÿنتجات مصصنعة
’ن-ت-اج Ãخ-ت-ل-ف اŸن-اط-ق الصص-ناعية ومناطق النشصاطات،
وط-ن-ي-ا ب-وح-دات ا إ
حيث بلغت صصادرات اŸتعامل Úا’قتصصادي Úبو’ية برج بوعريريج ،خÓل
السصنة اŸنقضصية ،ما قيمته  12مليون و 212أالف دو’ر.

برج بوعريريج:
حبيبة بن يوسسف

لهذه اإلسشÎاتيجية.
هذا التنّؤع ‘ اإلنتاج جعل من قسشنطينة
ولية ‰ؤذجية ،سشيما فيما يخ ّصس ا◊بؤب
الشش- -ت- -ؤي- -ة وذلك راج- -ع ل- -ل- -م- -ه -ن -ي -ة واحÎام
اŸسش -ارات ال -ت -ق-ن-ي-ة ،م-ا مّ-ي-ز ال-ؤلي-ة ب-إان-ت-اج
اÙاصش -ي -ل ال -كÈى ،ك -م -ا أان ال -ت -زام ال-فÓ-ح
ب -الحÎام الصش-ارم ل-ل-مسش-ار ال-ت-ق-ن-ي ل-ل-ح-ب-ؤب
الشش -ت -ؤي -ة ورغ -م ال -ت -ذب -ذب اŸن -اخ -ي ون -درة
Óهداف
األمطار إال أان الؤلية دائما تصشل ل أ
اŸسشطرة مسشبقا.
وبا◊ديث عن خصشؤصشيات الؤلية ‘ إانتاج
ا◊ب-ؤب الشش-ت-ؤي-ة وال-ب-ق-ؤل-ي-ات ب-أانؤاعها وكذا
ششعبة ا◊ليب الذي يعرف اهتماما كبÒا عÈ
ﬂت- -ل -ف ب -رام -ج ال -دع -م اŸادي واŸراف -ق -ة
ال -ت -ق -ن -ي -ة ل-ل-فÓ-ح ،م-ا ي-ج-ع-ل-ه ي-ع-م-ل ج-اه-دا
ل -ت -ح -ق -ي-ق م-ردود فÓ-ح-ي م-ع-ت ،Èوب-ال-نسش-ب-ة
ل -ل -مسش -اح-ة اŸزروع-ة Ÿؤسش-م،2018/ 2017
ف- -األه- -داف اŸسش- -ط- -رة ل- -ه- -ذا اŸؤسش- -م ه -ؤ
 2م -ل -ي -ؤن ق -ن -ط -ار ‘ ك -ل أاصش -ن-اف ا◊ب-ؤب
الشش-ت-ؤي-ة وه-ي ال-ن-ت-ائ-ج ال-ت-ي ت-ع-تمد بالدرجة
األو ¤على كمية األمطار اŸتسشاقطة.
أام -ا ف -ي -م -ا ي -خصس شش -ع -ب -ة ا◊ل-يب ،ن-ع-م-ل
ج-اه-دي-ن ل-ت-ح-ق-ي-ق األه-داف اŸرج-ؤة سش-يما
وأان الؤلية “لك مهني ‘ Úتربية األبقار ،إال
أان ال -ظ -روف اŸن -اخ -ي-ة ال-ت-ي سش-ادت م-ؤؤخ-را
سش -اه -مت ‘ خ -فضس ع -دد األب -ق -ار اŸن -ت-ج-ة
للحليب ،إال أان مربي األبقار بالؤلية يتميزون
ب -اإلرادة ال -ق -ؤي -ة إلع -ادة ال -ع -م -ل وال -ن -ه-ؤضس
ب-الشش-ع-ب-ة واŸدي-ري-ة ت-ق-ؤم Ãراف-ق-ت-ه-م ماديا
وت -ق -ن -ي -ا عﬂ Èت -ل -ف الÈام-ج وال-ؤق-اي-ة م-ن
األمراضس.
سشجلنا هذا اŸؤسشم  2017 / 2016بـ 70
مليؤن ل Îمن ا◊ليب ،وما تزال الؤلية تعمل
ل-ل-ن-ه-ؤضس بشش-ع-ب-ة ا◊ل-يب م-ق-ارن-ة ب-ال-ؤلي-ات
اÛاورة ع -ل -ى غ -رار ولي -ة سش -ط -ي-ف وسش-ؤق
أاه - -راسس وه - -ذا راج- -ع ل- -ل- -ؤع- -اء ال- -فÓ- -ح- -ي
اÙدود ،ح- -يث ت- -ق- -در اŸسش -اح -ة الصش -ا◊ة
ل- -ل -زراع -ة بـ  125أال -ف ه -ك-ت-ار م-ؤزع-ة ع-ل-ى
مسشاحة البقؤليات الغذائية بـ 5أالف هكتار،
البقؤليات العلفية بـ 10أالف هكتار 80 ،أالف
هكتار حبؤب ششتؤية 2000 ،أاششجار اŸثمرة،
أاما اŸسشاحة اŸتبقية فهي أاراضشي مؤجهة
Ÿربي اŸؤاششي.
@ م -ا ه -ي أاه-م ال-ن-ق-اط السص-وداء ال-ت-ي
واجهتكم؟ وكيف عملتم على حّلها؟
@@ حتى يتح ّسشن القطاع الفÓحي لبد أان
ت -ك -ؤن صش -رام -ة وم -ت-اب-ع-ة م-ي-دان-ي-ة وﬂت-ل-ف
اŸلفات ،وهي تعليمات وزير الفÓحة بالنسشبة
للمديرية وللقطاع بؤلية قسشنطينة ،والفÓحة
ميدان وليسشت مكاتب ،و‘ سشنة  2014ومنذ
أان تؤليت اŸديرية فتحنا الفروع الفÓحية
ع 12 Èبلدية وكل رئيسس فرع يفتح سشجÓ
ح -ؤل ال -ف -رع اÿاصس Ãن -ط -ق -ت -ه ،ف -ب -ال -ع-م-ل
ا÷ؤاري وخ- - -روج اŸن- - -دوب Úال- - -ف Ó- -ح - -يÚ
والبياطرة ا ¤اŸيدانÁ ،كن تسشجيل مششاكل
الفÓح Úونقلها للمديرية.
وال -ه -دف م -ن ك-ل ه-ذا تسش-ه-ي-ل ال-ع-م-ل-ي-ات
اإلنتاجية وجعل هم الفÓح الؤحيد هؤاإلنتاج
وتركيز جهؤده على كيفية دعم وتكثيف اإلنتاج
واŸنتؤجية واŸششي وفق ديناميكية سشطرتها
الدولة ،وليسس اŸششاكل والعراقيل وحّلها التي
يجب أان تقؤم بتذليلها الغرفة الفÓحية وهي
إاسشÎات -ي -ج -ي-ة ال-ق-ط-اع ،وه-ؤم-ا سش-م-ح ‘ حّ-ل
أاغ -لب انشش -غ-الت ال-فÓ-ح Úب-ط-ري-ق-ة سش-لسش-ة
ودون مشش - -اك- -ل ،ب- -اإلضش- -اف- -ة إا ¤أان الÈام- -ج
اŸع-ت-م-دة م-ن ط-رف ال-ؤزارة وت-ؤزي-ع-ه-ا ع-ل-ى

الفÓح Úسشّهلت من مهمة الفÓح ‘ التصشال
باŸديرية والسشتفادة من الدعم ،ونحن اآلن
نعمل من أاجل –سش Úعمل الفÓح وتطؤيره.
@ م- -ا ه- -ي وضص- -ع -ي -ة ال -ري ال -ف Ó-ح -ي
بقسصنطينة؟
@@ يعت Èالري الفÓحي مششك Óأاسشاسشيا
ب -قسش -ن-ط-ي-ن-ة ،ون-قصس اŸؤرد اŸائ-ي م-ؤضش-ؤع
مطروح بششّدة والفÓحة بالؤلية مطرية ،علما
أانها –تؤي على  20حاجزا مائيا مؤزع على
إاقليم الؤلية معظمها منجزة ‘ الثمانينات،
ما يعني أان مسشتؤى الطمي عال جدا وقدرة
اسش -ت -ي -ع -اب اŸي -اه ق -ل-ي-ل-ة ج-دا ‘ ظّ-ل ن-قصس
اŸؤارد اŸائية ،وهناك تسشجيÓت لÈنامج
ح -ؤاج -ز م -ائ -ي -ة ج -دي-دة م-ن ط-رف م-دي-ري-ة
اŸؤارد اŸائية و‡كن ‘ اŸسشتقبل يكؤن
فيه رفع التجميد عن هذه الÈامج.
@ ما هي إاسصÎاتيجية القطاع ‘ دعم
اŸسصتثمرين اÿواصس؟
@@ ‘ سش- -ن -ة  ،2015ق-م-ن-ا ب-ت-ن-ظ-يم ورششة
كبÒة ،حاولنا من خÓلها اسشتقطاب رؤووسس
أام -ؤال خ -ارج ال-ق-ط-اع إلدخ-ال-ه-ا ‘ ال-فÓ-ح-ة
وه-ي إاسشÎات-ي-ج-ي-ة لسش-ت-ق-ط-اب اŸسش-ت-ثمرين
للقطاع الفÓحي على مسشتؤى ولية قسشنطينة
وال-ذي-ن ك-ان-ؤا ي-ع-م-ل-ؤن ‘ ›ال اŸق-اولت-ي-ة
والتجارة ،وتؤجيههم للقطاع الفÓحي وهناك
أامثلة حية وكثÒة.
ك -م -ا أان م -دي -ري-ة ال-فÓ-ح-ة ت-ق-ؤم ب-ع-م-ل-ه-ا
واŸت -م -ث -ل ‘ السش -ت -ث -م -ار ‘ م-ي-دان –ؤي-ل
اŸؤاد الفÓحية ويتم تششجيعهم عﬂ Èتلف
الÈامج ،كما أان وا‹ الؤلية يتابعهم ششخصشيا،
سش -ي -م -ا وأان-ه-ا ت-دخ-ل ‘ ششّ-ق السش-ت-ث-م-ار عÈ
مناطق صشناعية للؤلية ،وهناك حصشة خاصشة
ب-اŸسش-ت-ث-م-ري-ن ب-ق-ط-اع ال-ت-ح-ؤي-ل هذا األخÒ
ي -ت -م -اشش-ى م-ع ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ة ل-ل-قضش-اء ع-ل-ى
ال -كسش-اد ‘ م-ن-ت-ؤج ال-ف-ؤاك-ه ،وه-ي م-ؤؤسشسش-ات
–ؤيلية ترافق الفÓح حتى ل يكؤن هناك
كسشاد ‘ األسشؤاق فيما يخ ّصس ششّق الفؤاكه
وتثم ÚاŸؤاد الفÓحية.
ونفسس األمر بالنسشبة للخضشر وكذا اللحؤم
ال-ب-يضش-اء وك-ذا ال-ب-يضس ،وع-ن-دم-ا ي-ك-ؤن هناك
منتؤج كب Òتسشاهم مؤؤسشسشات التحؤيل ‘ غلق
مشش -ك -ل ال -كسش -اد ‘ اŸن -ت -ؤج -ات ال -ف Ó-ح-ي-ة
واÙافظة على حقّ الفÓح ،سشيما ‘ تذبذب
األسش -ع -ار واÙاف -ظ -ة ع -ل -ى م -ردود ال -ف Ó-ح
وي -ل -ق-ي ف-ائ-دت-ه ح-ت-ى ي-ت-م-ك-ن م-ن اŸؤاصش-ل-ة
وال -ع-م-ل ب-ال-ق-ط-اع وك-ذا ال-ت-م-ك-ن ‘ األسش-ع-ار
وتنظيم السشؤق.
@ اŸذابح العشصوائية حقيقة تفشصت ‘
’خÒة؟ ما هو تعليقكم؟
’ونة ا أ
ا آ
@@ لقد كنا قد عملنا سشابقا حملة قضشاء
على مثل هذه األماكن وكنا قد غلقنا سشؤق
ب-ال-دقسش-ي ،وال-دور ال-ك-ب Òه-ن-ا ي-ع-ؤد ل-رؤوسش-اء
البلديات والدوائر ولذلك مؤؤخرا كانت هناك
تعليمات من طرف األم Úالعام للؤلية أانه
فرضس على رؤوسشاء البلديات بضشرورة وجؤد
مكؤنات مكاتب النظافة طبقا للمرسشؤم
التنفيذي  146-87خاصشة اŸادة ( )6الذي
يتحدث عن نظافة اŸكاتب البلدية ،وهي
آال--ي--ات ل--ه--ا دور ك--بﬁ ‘ Òارب--ة ال--ذب--ح
ال---عشش---ؤائ---ي ب--ال--نسش--ب--ة ل--ل--ح--ؤم ا◊م--راء
والبيضشاء ومصشالح البيطرة Ãعية مديرية
ال--ت--ج--ارة والصش--ح--ة ،ف--م--ا ع--ل--ى مصش-ال-ح
ال--ب--ل--دي--ة وضش--ع ب--رن--ام-ج ل-ل-تصش-دي ل-ه-ذه
الظاهرة بطريقة إايجابية.

تصشّدرت ششركة كؤندور
إايليكÎونيكسس
اŸتخصشصشة ‘ الصشناعات
اإللكÎونية والكهرومنزلية
ق- - - -ائ - - -م - - -ة اŸؤؤسشسش - - -ات
اŸصش - -درة خ Ó- -ل ال - -ع- -ام
ال-ف-ارط ،ب-ق-ي-م-ة ب-لغت 11
م-ل-يؤن و 470أال -ف دولر،
ب - -تصش - -دي- -ره- -ا ıت- -ل- -ف
م -ن-ت-ؤج-ات-ه-ا م-ن األج-ه-زة
اللكÎونية والكهرومنزلية
والهؤاتف النقالة ،نحؤ 10
ب -ل -دان إاف -ري -ق -ي-ة ع-رب-ي-ة،
باإلضشافة إا ¤دول أاوربية
على غرار فرنسشا وإايطاليا
وبلجيكا.
ج - -اءت م - -ؤؤسشسش - -ة
““ج-ي-ب-ات““ اŸت-خصشصش-ة ‘
الصش- -ن- -اع- -ات ال- -غ- -ذائ- -ي- -ة
وال-ع-ج-ائ-ن ال-تابعة Ûمع
بن حمادي اŸرتبة الثانية
ب-تصش-دي-ر م-ن-ت-ؤج-اتها نحؤ
ف - - - -رنسش- - - -ا ،وأاŸان- - - -ي- - - -ا،
واإلم- - -ارات ال- - -ع- - -رب- - -ي- - -ة
اŸت-ح-دة ،ب-ل-ج-ي-ك-ا ب-ق-يمة

صش -ادرات ب-ل-غت  153أالف
دولر.
ضش- - - - -مت ق - - - -ائ - - - -م - - - -ة
اŸؤؤسشسش - - - -ات اŸصش- - - -درة
ع- -دي- -د الشش- -رك -ات بسش -ل -ع
وم-ن-ت-ج-ات ﬂت-ل-ف-ة م-ن-ه-ا
ششركة ““بهلؤ‹ أاندسشÎي““
Ãب - -ل- -غ ق- -ارب  116األف
دولر وشش- - -رك- - -ة ““مشش - -ري
ج- -ي- -ؤم- -ؤمÈان““ ب- -ق -ي -م -ة
ت -ق -ارب  25أال - -ف دولر،
ب- -اإلضش- -اف- -ة اإ ¤م -ؤؤسشسش -ة
““صش-ا Ëل-ل-ب-ط-ان-ي-ات““ ال-تي
ق -امت ب -ع -م-ل-ي-ات تصش-دي-ر
نحؤ مصشر بقيمة بلغت 20
األ- -ف دولر ،ن- -اه- -يك ع- -ن
م- -ؤؤسشسش -ات أاخ -رى دخ -لت
Œرب - - -ة ال - - -تصش- - -دي- - -ر ‘

ﬂتلف اŸنتجات.
وي -ت -ؤّق -ع ارت -ف-اع ح-ج-م
صش- -ادرات ال- -ؤلي- -ة خ Ó-ل
ال- -ع- -ام ا÷اري ‘ ،2018
ظ ّ- -ل وضش - -ع ج - -م- -ل- -ة م- -ن
اإلج -راءات ال -ت -ح -ف -ي-زي-ة،
وال -تسش -ه -ي Ó-ت ا÷م-رك-ي-ة
اŸع- - -ت- - -م- - -دة ل- - -ف- - -ائ- - -دة
اŸصش- -دري- -ن ،فضش Ó- -ع- -ن
تسش-ه-ي-ل ع-م-ليات التصشدير
ب- -دخ- -ؤل اŸي- -ن- -اء ا÷اف
ب -ت-ي-كسش-ت-ار ح-ي-ز اÿدم-ة،
وا‚از وتسش -ج-ي-ل م-ن-اط-ق
للتؤسشع اللؤجسشتيكي تابعة
Ÿي -ن -اء ب -ج -اي-ة ،م-ا سش-م-ح
ب- - - - -خ- - - - -فضس السش- - - - -ع- - - - -ر
ال-ل-ؤج-يسش-تيكي للمصشدرين
واŸتعامل Úالقتصشادي.Ú

مؤوسصسصة ““كوندور““ ‘ الصصالون الدو‹ للهاتف النقال بÈشصلونة

و«جيبات”” ‘ صصالون اÿليج الدو‹ للصصناعات الغذائية
تششارك مؤؤسشسشات ““كؤندور““ و«جيبات““
ال - -ت- -اب- -ع- -تÛ Úم- -ع ب- -ن ح- -م- -ادي بÈج
بؤعريريج ‘ حدث Úإاقتصشادي ÚعاŸيÚ
‘ Œربة تهدف إا ¤البحث عن أاسشؤاق
عاŸية وتطؤير نششاطها التصشديري بعد
ع -دد م -ن ال -ت -ج -ارب ال -ن -اج -ح -ة إا ¤دول
إاف -ري -ق -ي -ة ،ع -رب -ي -ة وأاورب -ي -ة ،ح -يث م -ن
اŸن -ت -ظ -ر أان تشش -ارك م -ؤؤسشسش -ة ك -ؤن -دور
ل -ل -م -رة ال -ث-ال-ث-ة ع-ل-ى ال-ت-ؤا‹ ‘ اŸؤؤ“ر
العاŸي للهؤاتف النقالة mobil world
 congressبÈشش-ل-ؤن-ة اإلسش-ب-ان-ية خÓل
ششهر مارسس القادم فيما تششارك بحر هذا
األسشبؤع ششركة ““جيبات““ اŸتخصشصشة ‘
الصشناعات الغذائية والعجان ‘ صشالؤن
اÿل -ي -ج ال -دو‹ ل -لصش -ن -اع -ات ال -غ -ذائ -ي -ة
 GULFOODال - -ذي –تضش - -ن- -ه دب- -ي
باإلمارات العربية اŸتحدة للمرة الثانية
على التؤا‹.
وكشش -ف ع -ب -د ال -رح-م-ان ب-ن ح-م-ادي
رئيسس ›لسس إادارة ›مع كؤندور ،أان
الششركة سشتكؤن حاضشرة للمرة الثالثة على
التؤا‹ ‘ اŸؤؤ“ر العاŸي للهاتف النقال
بÈشش-ل-ؤن-ة اإلسش-ب-ان-ي-ة وسشتتميز اŸششاركة
هذه السشنة بعدد من اŸنتجات ا÷ديدة
تتصشدرها الهؤاتف الذكية بأاربع كامÒات
وال - -ت - -ي تصش - -ن - -ع ألول م- -رة ‘ ا÷زائ- -ر،
ب- -اإلضش- -اف- -ة إا ¤ال -ك -ث Òم -ن اŸن -ت -ج -ات
ا÷ديدة ‘ ›ال الهاتف النقال.
وأاضش- -اف اŸت- -ح- -دث اأن اŸشش- -ارك -ة
سش -ت -ت -م -ي -ز اŸشش -ارك -ة ‘ ه -ذه ال -ط -ب -ع -ة
Ãششاركة زبائن ششركة كؤندور من عدد
من الدول على غرار اإلمارات ،تؤنسس،
اŸغرب ،فرنسشا ،ودول اإفريقية مؤؤكدا اأن
اŸشش-ارك-ة ال-ث-ال-ث-ة ت-خ-ت-ل-ف عن سشابقاتها
ك - -ؤن اŸشش - -ارك - -ات األو ¤ك - -ان Ãث- -اب- -ة
اإلسشتكششاف ،لكن اŸششاركة الثانية مّكنت
الششركة من إابرام عدة عقؤد واإتفاقيات
ل-ل-تصش-دي-ر وال-ت-ع-اون وسش-ي-ك-ؤن ل-ل-مشش-اركة
الثالثة أايضشا نششاط بنفسس الؤتÒة ،خاصشة

واأن ك- -ؤن- -دور دخ- -لت رسش- -م- -ي -ا إا ¤ع -ا⁄
التصشدير لعدد من الدول ،ما حّتم عليها
تطؤير منتجاتها بششكل يضشعها ‘ صشف
اŸنافسشة مع ماركات عاŸية.
من جهته ‡ثل ششركة ““جيبات““ مراد
ب -ن ح -م -ادي ،أاك -د أان اŸشش -ارك -ة ال-ث-ان-ي-ة
ل- -ل -م -ؤؤسشسش -ة ‘ صش -ال -ؤن اÿل -ي -ج ال -دو‹
للصشناعات الغذائية 2018 GULFOOD
سش -ت-ك-ؤن ت-ن-افسش-ي-ة ب-ع-د اŸشش-ارك-ة األو¤
التي سشمحت للمؤؤسشسشة باسشتكششاف هذه
ال-ف-ع-ال-ي-ة اإلق-تصش-ادي-ة ال-ع-اŸية الضشخمة
التي يششارك فيها  5000عارضس و 100أالف
زائ- - -ر م- - -ن  183دول -ة ،وب -ع -د مشش -ارك -ة
اŸؤؤسشسش - - -ة بـ 15م -ن -ت -ؤج -ا ‘ ال-ط-ب-ع-ة
السش -اب -ق -ة ،سش -ي -ك -ؤن ا÷دي-د ه-ذه السش-ن-ة
دخؤل اŸؤؤسشسشة بحجز مؤقع Úإاثن‘ Ú
الصش- -ال -ؤن بـ 21م -ن-ت-ج-ا ح-ام Ó-ل-عÓ-م-ة
““إاكسشÎا ب -ن ح -م -ادي““ م -ع إاطÓ-ق م-ارك-ة
Œارية جديدة –مل اسشم ““للة““ والتي
–تؤي على  07منتجات ،وبالتا‹ سشيكؤن
حضش - -ؤر الشش - -رك- -ة بـ 28م-ن-ت-ج-ا م-تنؤعا
لعجائن غذائية بكل أانؤاعها ،الكسشكسس
بأانؤاعه ،الفرينة ،والسشميد.
واأضش- -اف اŸت- -ح- -دث ،أان اŸؤؤسشسش- -ة
تسشعى لتغطية ششاملة للسشؤق الؤطنية من
خ Ó-ل ت -ؤسش -ي -ع وح -دات اإلن -ت-اج ب-دخ-ؤل
خ- -ط -ؤط ووح -دات ج -دي -دة وم -ن خ Ó-ل
–سش Úن -ؤع -ي -ة اŸن -ت -ج -ات م -ن ن -اح -ي -ة
ا÷ؤدة والتغليف ،كما تسشعى الششركة إا¤
اÿروج أاك Ìنحؤ األسشؤاق اÿارجية أاين
تقؤم اŸؤؤسشسشة حاليا بتصشدير منتجاتها
ن-ح-ؤ ف-رنسش-ا وب-ل-ج-ي-ك-ا وك-ن-دا ‘ إان-ت-ظار
أاسشؤاق أاخرى ‘ اإفريقا وآاسشيا.
وتعّد اŸششاركة ‘ صشالؤن دو‹ بحجم
Ã GULFOODث-اب-ة ال-ت-ح-دي ب-اعتبار
Óغذية ‘ العا⁄
ا◊دث هؤ أاك Èفعالية ل أ
تطرح خÓلها آالف اŸنتجات ا÷ديدة
” حجز كل اŸسشاحات اıصشصشة
أاين ّ
بالصشالؤن بأاك Ìمن  5000عارضس.

الثÓثاء  20فيفري  2018م
الموافق لـ  04جمادى الثانية  1439هـ
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دعم اŸناطق ا◊دودية Ÿرحلة ما بعد التهريب وŒفيف منابعه ،بن يعيشش :

توسسيع اÙيط اŸسسقي Ãغنية إا7000 ¤هكتار لتوف 20 Òأالف منصسب شسغل
شسدد ؤا‹ ؤ’ية تلمسسان
علي بن يعيشس على ضسرؤرة
اإ’سسراع ‘ عملية توسسيع
اÙيط اŸسسقي با◊دؤد
ال- -غ -رب -ي -ة ل -ي -ك -ون مصس -درا
ل - - -لÌؤة ؤم- - -رك- - -زا ÿل- - -ق
مناصسب شسغل جديدة ‘
اط -ار ال-ن-ه-وضس ب-ا’ق-تصس-اد
ال -وط -ن -ي ب-ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى
اŸناطق ا◊دؤدية لتشسغيل
شسبابها ؤاسستحداث منطقة
اقتصسادية هامة ‘ مرحلة
ما بعد التهريب بعد ‚اح
ﬂط - -ط ’’ م - -غ- -ن- -ي- -ة ‘
Œفيف التهريب منذ بداية
ت-ط-ب-ي-ق-ه م-ي-دان-ي-ا ‘ سس-نة
.2016
أاشس - - -ار ب - - -ن ي - - -ع- - -يشس أان
اÙي -ط اŸسس -ق -ي Ÿدي-ن-ة
م-غ-ن-ي-ة سس-ي-ت-م ت-وسس-ي-ع-ه ا¤
ح- - - - -دؤد  7آا’ف ه -ك-ت-ار
ؤربطها بقنوات الري التي
انطلقت أاشسغالها لربط 4
آا’ف هكتار انطÓقا من
سس -د ح -م -ام ب -وغ -رارة م-ن-ذ
نهاية السسنة اŸاضسية  ،هذا
اŸشسرؤع الذي من شسأانه ان يسساهم ‘ خلق
 20ال -ف م -نصسب شس -غ -ل ج -دي -د ‘ ال -ق -ط -اع
الفÓحي من جهة ؤيسساهم ‘ –قيق ا’كتفاء
ال -ذات -ي ؤت -دع -ي -م السس-وق اÙل-ي ؤال-وط-ن-ي
باÿضسر ؤالفواكه خاصسة ؤان مغنية معرؤفة
ب -إان -ت -اج ال -ب-ط-اط-ا ال-ت-ي ت-رب-عت ع-ل-ى ع-رشس
إانتاجها ؤطنيا سسنة . 1996
كما تعرف اŸنطقة بإانتاج البطيخ بنوعيه

تزايد ‘ كميات اللحوم اÙجوزة بسسطيف
ع- -رفت ك- -م- -ي -ة اÙج -وزات ‘ ›ال ال -ل -ح -وم
ال -ف -اسس -دة ‘ اط -ار اŸراق -ب -ة م -ن ط-رف ا÷ه-ات
اıتصس-ة ب-ب-ل-دي-ة سس-ط-ي-ف ارت-ف-اع-ا صس-ارؤخيا ‘
السسنوات ا’خÒة ،حسسب احصسائيات ÷نة النظافة
ؤالتطه Òؤاأ’من التابعة للمجلسس الشسعبي البلدي
بسسطيف .
أاسسفرت اŸراقبة اليومية Ÿكتب النظافة التابع
للجنة النظافة ؤالتطه Òؤاأ’من للمحÓت التجارية
ؤاŸطاعم عن حجز كميات تعرف تزايدا كل سسنة
،ففي ›ال اللحوم البيضساء اي الدجاج بأانواعه،
فقد ” حجز  5أاطنان خÓل سسنة ، 2015مقابل 17
ط- -ن -ا خ Ó-ل سس -ن -ة ،2016ؤ 93ط -ن -ا خÓ-ل السس-ن-ة
اŸنصسرمة .2017

ؤ‘ ›ال ال -ل -ح -وم ا◊م-راء ب-أان-واع-ه-ا ت-وصس-لت
اŸراق -ب-ة ال-ي-وم-ي-ة ل-ل-ج-ن-ة ا ¤ح-ج-ز  23ط-ن-ا من
اللحوم ا◊مراء خÓل سسنة  2017مقابل  3أاطنان
‘  2015ؤ  6أاطنان ‘ ، 2016كما عرفت اللحوم
اŸفرؤمة زيادة خÓل تلك الفÎة ،حيث ” حجز
 138كغ خÓل سسنة  2015ؤ 162كغ خÓل سسنة
2016ؤ 500كغ خÓل السسنة اŸنصسرمة.
ؤت -ؤوك -د اأ’رق -ام اŸشس -ار ال-ي-ه-ا اŸن-ح-ى اÿطÒ
ال -ذي ع -رف-ت-ه ال-ظ-اه-رة اŸاسس-ة بصس-ح-ة اŸواط-ن
ب-ب-ل-دي-ة سس-ط-ي-ف ‡،ا ي-ح-ت-م ع-ل-ى ا÷ه-ة اŸع-ن-ي-ة
تكثيف تواجدها ؤنشساطها لردع هذه الظاهرة.

سشطيف :نورالدين بوطغان

مكتب ربط جامعة اŸسسيلة باÙيط ا’قتصسادي وا’جتماعي

ؤاÿسس ؤﬂت- -ل- -ف اÿضس -راؤات زي -ادة ع -ل -ى
ال -ف -واك -ه ال-ت-ي ت-ع-م-ل ال-دؤل-ة ع-ل-ى ت-وسس-ي-ع-ه-ا
كا◊وامضس ؤالرمان ؤخصسوصسا الزيتون الذي
سس -ب -ق ل -ل -دؤل -ة ان دع -مت زراع -ت-ه Ãخ-ت-ل-ف
اŸن- -اط- -ق ا◊دؤدي- -ة ل- -وق- -ف ت- -ه- -ري- -ب -ه م -ن
اŸغ -رب،ؤ سس-يسس-م-ح ه-ذا اŸشس-رؤع ب-ت-ق-ل-يصس
ع- -م- -ل- -ي- -ة ت- -ه -ريب اıدرات ؤالسس -م -وم م -ن
اŸغرب نتيجة للبطالة باŸنطقة ا◊دؤدية .
من جهة أاخرى ؤبغية النهوضس بالقطاع

الفÓحي باŸنطقة ا◊دؤدية التي تضسم 07
ب -ل -دي -ات ” ،اسس -ت -ح -داث ﬁي-ط-ات مسس-ق-ي-ة
صس -غÒة ب -ك -ل م -ن ب -وك -ان -ون ؤم -اق -ورة ؤ ب-ن-ي
بوسسعيد با’عتماد على اأ’نقاب ؤالتجمعات
اŸائية ؤالسسدؤد اŸوجودة باŸنطقة ،كما
يتم دعم أاشسجار الزيتون ؤتربية ا◊يوانات
باŸناطق ا÷بلية بغية الرفع من مردؤدية
اإ’نتاج ؤتشسجيع ا’قتصساد اÙلي .

تلمسشان ﬁمد بن ترار

Œسسيد الوعود ا’نتخابية مكسسب للتنمية اÙلية ببلدية الروينة
التفاتة السسلطات اŸنتخبة Ÿشسكل النظافة
الذي ظل مطرؤحا إارتياحا كبÒا من خÓل
تخصسيصسها لفرقة ÷مع النفايات ؤتنظيف
’ؤل
اÙيط الذي ركز عليه اŸسسؤوؤل ا أ
على ا÷هاز التنفيذي بالو’ية خÓل زيارته
اأ’خÒة .
ؤ‘ رده أاك -د ل -ن -ا أاح -م -د غ Ó-ب رئ -يسس
’عضس-اء
اÛلسس ال -ب -ل -دي ع -زم ال -ن-واب ؤا أ
على التكفل ؤا’سستجابة Ÿطالب السسكان
بكل اŸناطق الريفية ؤالتجمعات ا◊ضسرية
Ãا ف- -ي- -ه- -ا م- -رك- -ز ال- -ب- -ل- -دي -ة م -ن ح -رصس
اŸنتخب Úعلى Œسسيد ؤعودهم ا’نتخابية
ال -ت -ي ل -ق -يت ارت-ي-اح السس-ك-ان خ-اصس-ة أاث-ن-اء
اÿرج -ات اŸي -دان -ي -ة ال -ي-وم-ي-ة ،مشسÒا أان
دعم الوا‹ ÷هود اŸنتخب Úصسار ميدانيا
ؤه -ذا ب -ن -ظ -ر ذات رئ -يسس ال -ب -ل-دي-ة م-ؤوشس-ر
ل -ت -ف -ع -ي -ل ا÷انب ال-ت-ن-م-وي ب-ك-ل اŸن-اط-ق
ؤحسسب اأ’ؤل -وي -ات ؤط -ب -ق-ا أ’راء اÛت-م-ع
اŸد Êؤا÷م -ع -ي -ات ؤرؤؤسس -اء اأ’ح -ي -اء م-ن
خ Ó-ل اقÎاح -ات -ه-م ،ؤه-ذا ‘ ن-ظ-رن-ا أام-ر
مشس -ج -ع ي-ق-ول أاح-م-د غÓ-ب رئ-يسس ب-ل-دي-ة
رؤينة.

والششباب بحاجة إا ¤هياكل
لفات
رياضشية لتفادي ا آ
الجتماعية ببلدية بوراششد
ي- -ن- -اشس- -د الشس -ب -اب ال -ري -اضس -ي ؤالسس -ك -ان
اŸصس - - -ال - - -ح اŸع - - -ن - - -ي - - -ة ؤالسس- - -ل- - -ط- - -ات
الو’ئية بتغطية الهيكل الرياضسي الوحيد
ب - - - -ب - - - -ل - - - -دي - - - -ة ب- - - -وراشس- - - -د ب- - - -ال- - - -عشسب

ا’صس- -ط- -ن- -اع- -ي ؤا‚از اŸدرج- -ات ب -ع -د
’منية التي صسارت تهدد حياة
’خطار ا أ
ا أ
هؤو’ء.
خرج شسباب منطقة بوراشسد الريفية عن
صس -م -ت -ه -م إازاء اŸع-ان-اة ال-ت-ي ط-ال أام-ده-ا
بذات الهيكل الرياضسي الوحيد باŸنطقة
’رضسية
اŸتمثل ‘ ملعب كرة القدم ذي ا أ
الÎابية التي أاصسبحت مصسدر خطر دائم
’نشس-ط-ة ال-ري-اضس-ي-ة
ع -ل -ى ح-ي-اة ‡ارسس-ي ا أ
اıتلفة ؤالتي تسسببت ‘ إاصسابات عديدة
ج- -ع- -لت ال- -ب- -عضس ي- -ت- -وق -ف ع -ل -ى م -زاؤل -ة
الرياضسة يقول ﬁدثونا من أابناء اŸنطقة.
’سس- -ت- -غ- -اث- -ة ال- -ذي ؤج -ه -ه ه -ؤو’ء
ن- -داء ا إ
ل -ل -مصس-ال-ح اŸع-ن-ي-ة ج-اء ب-ع-د ال-وع-د ال-ذي
’بناء الناحية
منحه الوا‹ بن يوسسف عزيز أ
ب- -ت- -جسس- -ي- -د مشس- -رؤع ال -ت -غ -ط -ي -ة ب -ال -عشسب
ا’صسطناعي من ميزانية الو’ية ،حيث ”
’‚از من مدة
تعي ÚاŸقاؤلة اŸكلفة با إ
غ Òأان اŸشسرؤع  ⁄ينطلق ◊د سساعة
م -ع -اي -ن -ت -ن -ا ل -ل -ه -ي -ك-ل ال-ري-اضس-ي ب-اıرج
ا÷نوبي Ÿركز البلدية.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ -رى –دث الشس -ب -اب ب -عÚ
اŸك - -ان ع - -ن ان- -ع- -دام اŸدرج- -ات ب- -ذات
الهيكل الرياضسي ‡ا يصسعب إاجراء لقاءات
’ب-ن-اء اŸن-ط-ق-ة .ؤأام-ام
ؤأانشس-ط-ة ري-اضس-ي-ة أ
ه -ذه ال -وضس -ع -ي -ة ي -ط -الب الشس -ب -اب ب-ت-ف-ه-م
السس-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة ’نشس-غ-ا’ت-ه-م ال-ي-ومية
’ف -ات
ؤه- -ذا ب- -غ- -ي- -ة ﬁارب -ة ال -وق -وع ‘ ا آ
ا’جتماعية التي بدأات تتوسسع يوما بعد يوم
يقول الشسباب الذين رافقونا Ÿعاينة هذا
اŸرفق الرياضسي .

ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي

ÓسشتهÓك
–جز  1300كلغ من الدجاج الغ Òصشالح ل إ

الشسرطة تطارد شساحنة وتوقف صساحبها بÈج بوعريريج
‘ إاط- -ار الÈن- -ام- -ج اŸسس -ط -ر م -ن ق -ب -ل
مصسالح أامن ؤ’ية برج بوعريريج ‘ ›ال
حفظ النظام العام ’سسيما ما تعلق بالصسحة
العمومية “كنت عناصسر شسرطة العمران
ؤحماية البئية من توقيف شسخصس يبلغ من
العمر  32سسنة بعد تورطه ‘ قضسية نقل ؤ
تسسويق ◊وم بيضساء على م Ïمركبة غÒ
مهيئة مع انعدام شسهادة الذبح الصسحية  ،ؤ
ت -ع-ود ح-ي-ث-ي-ات ال-قضس-ي-ة ا ¤ق-ي-ام ع-ن-اصس-ر

‘ إاطار اŸراقبة الدائمة

العملية مسشت قرابة  100مسشتفيد منذ انطÓقتها

بعد تعليمات وا‹ ع Úالدفلى للمنتخب ÚاÙليÚ

“كن رؤؤسساء اÛالسس البلدية بو’ية عÚ
ال - - -دف - - -ل - - -ى م- - -ن Œسس- - -ي- - -د اŸشس- - -اري- - -ع
التنموية بالتجمعات السسكانية الريفية التي
كانت ﬁور تعليمات ؤجهها الوا‹ خÓل
عمليات تنصسيب اÛالسس كما هو الشسأان
ببلدية الرؤينة .
ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ك-ف-ل ب-اإ’نشسغا’ت اŸطرؤحة
ؤالتي كانت ﬁور شسكاؤى عديدة من طرف
سسكان منطقة غمور الغرابة بذات البلدية
ال -ت -ي ج -ن -دت ؤسس -ائ -ل -ه -ا اŸادي-ة ؤاŸال-ي-ة
لتنفيذ هذه العمليات التي شسكلت متاعب
السسكان خÓل السسنوات اŸنصسرمة ؤالتي
حصسرها ﬁدثونا ‘ توصسيل شسبكة اŸاء
الشسرؤب للسسكان بالقدر الكا‘ الذي يضسمن
ا’سس- -ت- -هÓ- -ك ال- -ي- -وم- -ي ؤت- -وف Òك- -م -ي -ات
أ’غنامهم ؤأابقارهم كونهم من عا ⁄الريف
ال -ذي م-ازال ي-نشس-ط ضس-م-ن ع-ا ⁄ال-فÓ-ح-ة
حسسب تصسريحاتهم .
ؤمن ناحية أاخرى عملت اŸصسالح البلدية
ب- -ال- -رؤي- -ن -ة ع -ل -ى Œدي -د شس -ب -ك -ة اإ’ن -ارة
العمومية ؤإاصسÓح اإ’عطاب التي ◊قتها،
‡ا م -ك -ن ال -ع-ائÓ-ت ؤ ح-ت-ي اأ’ط-ف-ال م-ن
اÿرؤج لي Óيقول شسيوخ منطقة غرؤب
غرابة الذين عÈؤا عن ارتياحهم ÷هود
الوا‹ بخصسوصس منطقتهم التي اسستفادت
من شسبكة الغاز اŸنز‹ ‘ إاشسارة لغياب
م -ع -ان-اة أاب-ن-اء اŸن-ط-ق-ة م-ن ق-ارؤرات غ-از
البوتان خاصسة ‘ فصسل الشستاء.
كما “كنت اŸنطقة من اإ’سستفادة من
ت-ه-ي-ئ-ة ال-ط-ري-ق ؤاŸسس-الك ال-داخ-لية للحي
ب-ع-د سس-ن-وات م-ن ال-ت-وح-ل ال-ذي ظ-ل ي-ع-ي-ق
ت -ن-قÓ-ت-ه-م ؤخ-اصس-ة اأ’ط-ف-ال ،ك-م-ا شس-ك-لت

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ال -ف -رق -ة ب -ن -ق -ط -ة م -راق -ب-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
ال -ط -ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م  42ب-الضس-ب-ط امام
سس -وق ا÷م -ل -ة ل-ل-خضس-ر ؤ ال-ف-واك-ه ب-ط-ري-ق
العناصسر  ،أاين لفت إانتباههم مركبة من نوع
طويوطا قادمة من بلدية العناصسر باŒاه
م -دي -ن -ة ب -رج ب-وع-ري-ري-ج  ،ؤ م-ب-اشس-رة ب-ع-د
مشساهدة سسائقها لعناصسر اأ’من قام بتغÒ
اŒاهه لتتم مÓحقته ؤ توقيفه بحي 450
مسسكن ليتب Úان اŸركبة السسالفة الذكر

ﬁملة بكمية كبÒة من الدجاج اŸذبوح
معد لÓسستهÓك مع انعدام شسهادة الذبح
ع -ل -ى م Ïم -رك -ب -ة غ Òم -ه -ي -اه ؤ” ح -ج-ز
البضساعة التي قدرت ب  520دجاجة ؤ 06
صسناديق من احشساء الدجاج بوزن  1300كلغ
من اللحوم البيضساء غÒصسا◊ة لÓسستهÓك
ؤ ” ارسس - -ال اŸل - -ف ا ¤السس - -ي - -د ؤك - -ي- -ل
ا÷مهورية لدى ﬁكمة برج بوعريريج.

برج بوعريريج -حبيبة بن يوسشف-

‘ سسابقة تعت Èأ’ؤ ¤من نوعها على مسستوى
جامعة ﬁمد بوضسياف باŸسسيلة “كن القائمون
ع -ل -ى ا÷ام -ع -ة م -ن أانشس-اء م-ك-تب رب-ط ا÷ام-ع-ة
باŸؤوسسسسة ا’قتصسادية ‘ إاطار مواصسلة انفتاحها
على ﬁيطها ا’قتصسادي ؤا’جتماعي بقرار من
مدير ا÷امعة كمال بداري يÎأاسسه اأ’سستاذ غفصسي
توفيق بالتنسسيق مع نائب مدير ا÷امعة للعÓقات
اÿارجية الدكتور الهاشسمي بن ؤاضسح ,يختصس ‘
ربط ؤالتواصسل مع الطلبة اŸتخرج Úالقدامى من
ا÷امعة قصسد بناء قاعدة معلوماتية اسستقصسائية
لتوجيه الطلبة إا ¤الشسعب اأ’ك Ìطلبا ‘ سسوق
العمل.
يقوم مكتب الربط بعدة مهام رئيسسية تتمثل ‘
ج -م -ع اŸع -ل -وم -ات اŸت -ع -ل -ق -ة ب -اإ’دم -اج اŸه -ن-ي
ÿري -ج -ي ا÷ام -ع -ة ال-ق-دام-ى ؤ–ل-ي-ل-ه-ا ؤنشس-ره-ا
لÓ-سس-ت-ف-ادة م-ن-ه-ا ،ؤحسسب ال-دك-ت-ور ال-ه-اشس-م-ي ب-ن
ؤاضس-ح ن-ائب م-دي-ر ا÷ام-ع-ة ل-ل-عÓ-ق-ات اÿارج-ية
فان مكتب الربط الذي يقوده فريق من اıتصسÚ
‘ اإ’عÓم اآ’‹ ؤ اإ’حصساء ،يعت Èأاداةً للمسساعدة
على اتخاذ القرار.
يعتمد على اسستشسارة ﬂتلف مكونات اأ’سسرة
ا÷ام -ع -ي-ة (م-ن ط-ل-ب-ة ؤأاسس-ات-ذة ؤم-وظ-ف )Úبشس-أان
اŸسس -ائ -ل اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-ق-ي-ي-م م-ن أاج-ل ال-ت-حسسÚ
اŸسستمر للعديد من ا÷وانب اıتلفة للنشساط
ا÷ام -ع -ي ال -داخ -ل -ي (ال -ت -ع -ل-ي-م ؤ ال-ب-حث ؤا◊ي-اة
ا÷امعية ؤالبنية التحتية ؤالتعاؤن الدؤ‹ ؤالعÓقة
مع اÙيط ا’جتماعي ؤ ا’قتصسادي ؤا◊وكمة.
ؤحسسب نفسس اŸتحدث فان مكتب الربط يلعب
دؤرا ك -ب Òا ي -ت-م-ث-ل ‘ ت-ق-د Ëم-ع-ل-وم-ات م-وث-وق-ة
Óدارة ؤمسسؤوؤ‹ التكوين ؤغÒهم ؤخارجيا
داخليا ل إ
ع -ل-ى غ-رار ط-ل-ب-ة ال-ث-ان-وي-ات ؤال-ط-ل-ب-ة ا÷ام-ع-يÚ
ؤاÿريج Úالقدامى ؤاŸسستخدم. Ú
كما يعت Èحسسبه أاداة مسساعدة على توجيه مسسار
ا÷ام -ع -ة ؤال -ك -ل -ي -ات ؤاŸع-اه-د ؤك-ذلك Ÿسس-ؤوؤ‹

التكوينات ،ؤتأاتي خÓصسة ا’سستقصساءات حسسبه ‘
شس-ك-ل نشس-رة سس-ن-وي-ة ,ك-م-ا يضس-ط-ل-ع م-ك-تب ال-ربط
حسسب الدكتور الهاشسمي بلواضسح بعدة مسسؤوؤليات
أاه -م -ه -ا إاج -راء ال -دراسس -ات ؤا’سس-ت-قصس-اءات ح-ول
اإ’دم - -اج اŸه- -ن- -ي ÿري- -ج- -ي ا÷ام- -ع- -ة ؤ إاج- -راء
دراسس -ات اسس -ت -قصس -ائ -ي -ة ت -ق -ي -ي -م-ي-ه ت-ك-ون أاسس-اسس-ا
ıططات العمل .
باإ’ضسافة إا ¤ضسمان متابعة اإ’دماج اŸهني
ÿريجي ا÷امعة القدامى ؤاŸسساهمة ‘ دعم
ه -ذا اإ’دم -اج ؤ تسس -ه -ي -ل-ه ؤك-ذا –دي-د اŸسس-ارات
اŸهنية ÿريجي جامعة ﬁمد بوضسياف اŸسسيلة
من خÓل تكوين قاعدة معلومات تخصس خريجي
ا÷ام- -ع- -ة ال- -ق -دام -ى؛ ؤك -ذا –ل -ي -ل اإ’حصس -اءات
ؤنشس -ره-ا لÓ-سس-ت-ج-اب-ة ل-ك-اف-ة ال-ط-ل-ب-ات ال-داخ-ل-ي-ة
ؤاÿارجية اŸتعلقة بالطلبة ؤاأ’سساتذة ؤعرؤضس
التكوين ؤ إاعداد اسستمارات على اÿط ؤ إادارة
ق -واع -د ب -ي -ان -ات اÿري -ج Úب -الشس-راك-ة م-ع م-رك-ز
اأ’ن -ظ -م -ة ؤشس -ب -ك-ات اإ’عÓ-م ؤا’تصس-ال ؤال-ت-ع-ل-ي-م
اŸتلفز ؤالتعليم عن بعد.
ؤاع- -ت Èن- -ائب رئ- -يسس ا÷ام -ع -ة أان ‡ارسس -ة أاي
نشساط يرمي إا ¤مواءمة أافضسل ب Úالتكوين ؤسسوق
العمل ،ؤ’ سسيما من خÓل اقÎاح عناصسر من
م -ع -ل -وم -ات ؤم -ؤوشس -رات ذات صس -ل-ة قصس-د ت-وط-ي-د
اإ’سسÎات -ي -ج -ي -ة ؤﬂط -ط -ات ال -ع-م-ل ال-رام-ي-ة إا¤
مواءمة أافضسل ب Úالتكوين ؤالعا ⁄اŸهني؛ؤأاشسار
الهاشسمي إا ¤انه سسوف يتم إانشساء رابط الكÎؤÊ
خ -اصس Ãك -تب ال -رب -ط ،ع -ل -ى اŸوق -ع ا’ل -كÎؤÊ
÷امعة ﬁمد بوضسياف اŸسسيلة لتسسهيل عملية
التواصسل  ,فيما نوه ا ¤ان اŸوظف Úباإ’دارات
العمومية ؤاŸؤوسسسسات ا’قتصسادية Áضسون عقود
ؤفاء مع ا÷امعة التي درسسوا بها ،كما يتم التواصسل
مع البطال Úمن أاجل إانشساء مؤوسسسسات اقتصسادية ‘
إاطار دعم ؤتشسغيل الشسباب.

اŸسشيلة  :عامر ناجح

عدم إاكمال الÈنامج السشابق حّد من حصشة البناء الريفي

 1500إاعانة ’ تلبي الطلبات بو’ية ميلة

أاثارت حصسة ؤ’ية ميلة من البناء الريفي التي
اسستفادت منها مؤوخرا اسسيتاء كبÒا ؤسسط سسكان
اŸن -اط -ق ال -ري-ف-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف ال-ب-ل-دي-ات  ،ؤخ-ل-فت
ا◊صسصس اŸوزعة على البلديات تذمر اŸواطنÚ
’ سسيما على مسستوى البلديات النائية ذات الطابع
ال -ري -ف -ي  ،ح -يث أان ع-م-ل-ي-ة ال-ت-وزي-ع ؤصس-فت ب-غÒ
العادلة ◊صسول بلديات توصسف با◊ضسرية على
حصسصس معتÈة مقارنة ببلديات ذات طابع ريفي ،
ع -ل -ى غ -رار ب -ل -دي -ات ح -م -ال-ة  ،زرارزة  ،تسس-دان ،
ب- -وح- -ا”  ،تسس- -ال- -ة  ،ال- -ع- -ي- -اضس -ي ؤ ؤادي سس -ق -ان،
ؤالشسيقار.
ؤ اعت Èالسسكان أان هذه البلديات التي “ثل عمق
الريف Ãيلة – ⁄صسل على حصسصس كافية  ،حيث
 ⁄يتجاؤز حظ البعضس منها  35حصسة  ،مقابل

حصسصس كبÒة بلديات أاخرى حضسرية ،ؤ التي حصسل
بعضسها على أاك Ìمن  200حصسة  ،ؤ هو ما  ⁄يتقبله
اŸواطنون باأ’رياف ؤ الذين انتظرؤا هذا النوع
من السسكن لسسنوات طويلة  ،خاصسة بعد أان ”
Œميد إاعانات البناء الريفي Ÿا يزيد عن السسنتÚ
حصسة ؤ’ية ميلة قدرت ب 1500إاعانة فقط من
›موع  5000ؤحدة سسكنية تقدمت بها الو’ية ،
ؤقد أاؤضسح ؤا‹ ميلة أاحمودة أاحمد زين الدين أان
حصسة الو’ية التي حصسلت عليها  ⁄تتعد 1500
ؤحدة بسسبب عدم إاكمال الÈنامج السسابق ؤاŸقدر
بحوا‹  2000ؤحدة سسكنية  ⁄تكتمل بعد ‡ ،ا
جعل ؤزارة السسكن تخصس الو’ية بعدد ﬁدؤد ‘
انتظار اسستكمال بقية اŸشساريع السسابقة.

ميلة ﬁ:مد بوسشبتة

لول
حصشيلة ا◊ملة التطوعية للنظافة ‘ يومها ا أ

رفع أازيد من  4000طن من النفايات بتبسسة
سساهمت ا◊ملة التطوعية الكÈى للنظافة
ؤ–سس ÚاÙيط Ãدينة تبسسة ‘ رفع 3800
ط -ن م -ن ال -ن-ف-اي-ات ال-ه-ام-دة ؤ 350ط -ن م-ن
النفايات اŸنزلية ،العملية التي حملت شسعار
«النظافة مسسؤوؤلية ا÷ميع» ؤ“ت بإاشسراف
ؤم -ت -اب -ع -ة م -ي -دان -ي -ة م-ن ط-رف ؤا‹ ال-و’ي-ة
ؤشسملت جل أاحياء بلدية تبسسة ،شسارك فيها ما
ي -زي -د ع -ن  300ع-ام-ل م-ن ع-م-ال ال-ب-ل-دي-ات
ؤج-ه-از ا÷زائ-ر ال-ب-يضس-اء م-ع مشس-ارك-ة ف-ع-الة
ل -ب -عضس ا÷م -ع -ي -ات ؤاŸن -ظ -م -ات ال-طÓ-ب-ي-ة
ؤاسستعملت فيها  96شساحنة ﬂتلفة اأ’حجام
فضس Óعلى  12آالية.
ؤأ’ه -م -ي -ة ال-ع-م-ل-ي-ة ،ظ-ل ؤا‹ ال-و’ي-ة م-ن-ذ
السساعات اأ’ؤ ¤من صسباح إاطÓق ا◊ملة،
يتنقل من حي إا ¤حي Ÿتابعة سس Òالعملية
مسسديا توجيهاته للمشسرف Úؤحث اŸواطنÚ
على الدعم ؤاŸشساركة بهذه اŸبادرة ،مؤوكدا
على ضسرؤرة معا÷ة اŸمارسسات السسلبية التي
تؤوثر على نظافة اŸدينة.

ؤأاشس -ار ع -ط -ا ال -ل -ه م -و’ت -ي» أان ›ه-ودات
الدؤلة ‘ هذا اÛال يجب أان تدعم من
ط-رف اŸواط-ن ال-ذي ي-ت-وجب ع-ل-ي-ه ال-ت-ح-لي
ب-ث-ق-اف-ة اŸواط-ن-ة ؤم-ب-ادئ ال-ع-م-ل ال-ت-ط-وعي
ؤالتضسامني مضسيفا أان نظافة اŸدينة تسساعد
على تأاهيل القطاع السسياحي ؤبالتا‹ تعزيز
ا◊ركية التنموية».
‘ ذات السسياق ثمن اŸردؤدية التي حققها
اŸشسرفون على العملية من هيئات رسسمية
ؤم- -ن- -ت- -خ- -ب- -ة ؤف- -ع- -ال- -ي -ات اÛت -م -ع اŸدÊ
ؤاŸنظمات الشسبابية التي سساهمت ‘ هذه
ا◊ملة بإايجابية’ ،فتا إا ¤انه يجب العمل
على دÁومة العمل التطوعي ؤتأاصسيله ،مؤوكدا
‘ ذات السسياق «ان العملية التطوعية لنظافة
اŸدن مسس -ت-م-رة ؤم-ت-واصس-ل-ة ؤسس-تشس-م-ل ك-اف-ة
بلديات الو’ية ؤفق رزنامة حددت للغرضس
ؤعلى اŸواطن ÚاŸشساركة ا’يجابية ؤالفعالة
فيها «

تبسشة :خالد .ع
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سسيكون ‡ارسسة ل قانونية ول اأخÓقية

البوليسصاريو –ذر من أاي اتفاقيات ب Úا’–اد اأ’وروبي واŸغرب
لوروبي والحتÓل
Óمانة الوطنية ÷بهة البوليسساريو من أان توقيع أاي اتفاقيات ب Úال–اد ا أ
حذر اŸكتب الدائم ل أ
لقليمية للصسحراء الغربية ،بدون موافقة الشسعب الصسحراوي سسيكون ذلك «‡ارسسة ل
لراضسي واŸياه ا إ
اŸغربي “سس ا أ
لوروبية والقيم واŸبادئ
قانونية ول أاخÓقية» ،ليسس على حسساب الشسعب الصسحراوي فحسسب ،بل على حسساب الشسعوب ا أ
التي تأاسسسس عليها ال–اد الوروبي.
ج- -اء ذلك ‘ ب- -ي -ان لج -ت -م -اع
Óم-ان-ة ال-وطنية
اŸك-تب ال-دائ-م ل -أ
÷بهة البوليسشاريو –ت إاششراف
الرئيسض الصشحراوي ،األم Úالعام
÷ب -ه -ة ال -ب -ول -يسش -اري -و ،إاب-راه-ي-م
غ - -ا‹ ،وال - -ذي تضش - -م - -ن ج- -دول
أاع- -م- -ال -ه مسش -ت -ج -دات ال -قضش -ي -ة
الصش-ح-راوي-ة وت-ط-ورات ان-ت-فاضشة
السشتقÓل بششكل خاصض ،حسشب
م - - -ا أاوردت - - -ه وك- - -ال- - -ة األن- - -ب- - -اء
الصشحراوية أامسض.
ف - -ل - -دى ت - -ط- -رق- -ه إا ¤م- -وضش- -وع
الÌوات الطبيعية ،جدد اŸكتب
الصش - -ح- -راوي ال- -ت- -ذك Òب- -أان «أاي
Œاه- -ل ل- -ق -رار ﬁك -م -ة ال -ع -دل
األوروب -ي -ة وم -ق-تضش-ي-ات ال-ق-ان-ون
األوروب- - -ي وال- - -ق- - -ان - -ون ال - -دو‹
وال -ق -ان -ون ال -دو‹ اإلنسش -ا Êم -ن
طرف ال–اد األوروبي وبالتا‹
ت -وق -ي -ع ات -ف -اق -ي-ات م-ع اŸم-ل-ك-ة
اŸغربية “سض األراضشي واŸياه
اإلقليمية للصشحراء الغربية دون
مو افقة الششعب الصشحراوي عÈ
‡ث-ل-ه الشش-رع-ي وال-وح-ي-د ج-ب-هة
ال-ب-ول-يسش-اري-و سش-ي-ك-ون ‡ارسشة ل
قانونية ول أاخÓقية ،ليسض فقط
على حسشاب الششعب الصشحراوي،
ب- - -ل ع- - -ل- - -ى حسش - -اب الشش - -ع - -وب
األوروب-ي-ة وال-ق-ي-م واŸب-ادئ ال-تي
تأاسشسض عليها ال–اد».
وتضشاف هذه الدعوة الصشحراوية
إا ¤العديد من الدعوات األخرى
اŸوج -ه -ة ل –Ó-اد األوروب-ي م-ن
أاجل –مل مسشؤوولياته القانونية
واألخ Ó- -ق - -ي - -ة Œاه ح - -ل ع- -ادل
دÁق- -راط- -ي ودائ- -م ل -ل -ن -زاع م -ن
خ Ó-ل الل -ت -زام ب -ق -رار ﬁك -م -ة
ال- - -ع- - -دل األوروب- - -ي - -ة اÈŸم بÚ
ال–اد الوروبي واŸغرب سشنة
 2014والذي أاكد اŸدعي العام
ل-ل-م-ح-ك-م-ة ،م-ي-اك-ور واث-ل-يت ،أانه
«غ Òق -ان -و Êك -ون -ه ي -ن -ت-هك ح-ق
الشش- -عب الصش -ح -راوي ‘ ت -ق -ري -ر

اŸصش »Òوك- - -ذا احÎام اŸب - -ادئ
وال- -ق- -ي- -م ال- -ت- -ي ت -أاسشسض ع -ل -ي -ه -ا
ال–اد.
اج- -ت- -م- -اع اŸك- -تب الصش- -ح -راوي
تناول أايضشا النتهاكات اŸغربية
اŸت -واصش -ل -ة ب -ح -ق الصش-ح-راويÚ
ومن بينهم اŸعتقلون السشياسشيون
بسشجون الحتÓل كما هو ا◊ال
بالنسشبة ألعضشاء ›موعة «اكدË
ازيك» ح- -يث ط- -الب ب- -ال- -ت- -دخ -ل
إلط Ó-ق سش -راح -ه -م ون -ق -ل-ه-م إا¤
بÓ- -ده- -م الصش- -ح- -راء ال- -غ- -رب -ي -ة،
وال-ت-وق-ف ع-ن سش-ي-اسش-ة اŸم-اطلة
وإاط-ال-ة اŸع-ان-اة ال-ت-ي ي-تعرضشون
ل -ه -ا ،سش-واء ب-ت-أاج-ي-ل اÙاك-م-ات
الصشورية ،كما هي حالة معتقلي
الصشف الطÓبي ،أاو ‘ التسشبب
‘ الوضشعية الصشحية الصشعبة التي
ي- -وج- -د ع- -ل- -ي- -ه- -ا ال- -ع- -دي- -د م- -ن
اŸعتقل.Ú

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

Óم- -ان -ة
ون- -دد اŸك- -تب ال- -دائ- -م ل - -أ
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ب-وليسشاريو أايضشا بحملة
ال- -ق- -م- -ع وا◊صش- -ار اŸغ- -رب- -ي- -ة ‘
األرضض اÙت -ل -ة وج -ن-وب اŸغ-رب
واŸواق - -ع ا÷ام - -ع - -ي - -ة ،مشش - -ي - -دا
بـ»ال- -روح ال- -وط- -ن- -ي- -ة وق -وة اإلرادة
والتحدي التي –لى بها مناضشÓت
ومناضشلو انتفاضشة السشتقÓل».
و‘ هذا اÿصشوصض ،طالب البيان
ب- -وضش- -ع ح -د ل -ع -م -ل -ي -ات ال -ط -رد
اŸم -ن -ه -ج ال -ت -ي ت -ق -وم ب-ه-ا دول-ة
الح- - -تÓ- - -ل اŸغ- - -رب - -ي ‘ ح - -ق
اŸراق -ب Úال-دول-ي ÚاŸسش-ت-ق-ل،Ú
‘ مسش - -ع - -ى م- -كشش- -وف إلخ- -ف- -اء
ان -ت -ه -اك -ات -ه -ا ا÷سش -ي -م-ة ◊ق-وق
اإلنسشان.
ب-اŸق-اب-ل أاك-دت ال-ب-ول-يسش-اريو ‘
هذا اللقاء «اسشتعداد ا÷مهورية
الصشحراوية للتفاوضض مع اŸملكة
اŸغ -رب -ي -ة ك -ب -ل -دي-ن عضش-وي-ن ‘

ال–اد اإلفريقي ،من أاجل إانهاء
ال-ن-زاع ب-ي-ن-ه-م-ا ،وإان-هاء الحتÓل
اŸغ- - -رب- - -ي ألج - -زاء م - -ن الÎاب
الصش- -ح- -راويÃ ،ا ي- -نسش- -ج- -م م -ع
قانون ال–اد األسشاسشي وميثاق
وقرارات األ· اŸتحدة وخاصشة
احÎام ا◊دود اŸوروث- - -ة غ - -داة
السشتقÓل وحق الششعوب».
وقالت الوكالة الصشحراوية لÓنباء
إان الج - - -ت - - -م- - -اع اسش- - -ت- - -ع- - -رضض
ال -ت -حضشÒات ا÷اري -ة ل -ت -ن -ظ -ي -م
Óم - -ن- -اء
اŸل - -ت - -ق - -ى اŸوسش - -ع ل  - -أ
واÙافظ ÚاŸقرر ششهر مارسض
اŸقبل وحث على ضشرورة خلق
ال- - - -ظ - - -روف اŸوات - - -ي - - -ة إل‚اح
السش-ت-ح-ق-اق-ات ال-وطنية اŸقبلة،
ع- -ل- -ى غ- -رار ال- -ذك- -رى ال- -ث -ان -ي -ة
واألرب- -ع ÚإلعÓ- -ن ا÷م- -ه -وري -ة
الصش -ح -راوي-ة وت-ظ-اه-رة صش-ح-راء
ماراطون وغÒها.

مواجهة ﬁتملة ‘ عفرين

الرئاسصة السصورية تؤوكد أان العدوان الÎكي يعيق ا◊ل السصياسصي
لعÓمية للرئاسسة السسورية بثينة شسعبان ،أامسس ،بالتدخل الÎكي ‘ شسما‹ سسوريا
نددت اŸسستشسارة السسياسسية وا إ
واعتÈته «إانتهاكا للقانون الدو‹ وعائقا على طريق ا◊ل السسياسسي ‘ بÓدها».
ق -الت شش -ع-ب-ان ‘ ،ك-ل-م-ة ل-ه-ا
خÓل منتدى (فالداي للحوار)
اŸنعقد ‘ موسشكو« ،اإن النظام
الÎك- -ي سش- -اع- -د ع- -ل- -ى دخ- -ول
الإرهابي Úاإ ¤سشوريا وانتهك
ال -ق -وان Úال -دول-ي-ة ب-ت-دخ-ل-ه ‘
الشش- -م- -ال» ..مشش- -ددة ع- -ل -ى اأن
اسشتمرار العدوان الÎكي على
الأراضش-ي السش-وري-ة ي-ع-ي-ق ت-قدم
ا◊ل السش- -ي- -اسش- -ي وي- -زي- -د م -ن
وج- -ود اŸسش- -ل- -ح ‘ Úسش- -وري -ا
ويعيق النتصشار الكامل عليهم.
واأضش -افت« ،اأن ت -رك -ي -ا ت -واصش-ل
انتهاك اإتفاق وقف القتال ‡ا
ي - -ع - -ق- -د ال- -ت- -ع- -اون ب Úال- -دول
الضش -ام-ن-ة ل-ه» ..م-ط-ال-ب-ة الأ·
اŸت - -ح- -دة ب- -اإدان- -ة الح- -تÓ- -ل
الÎكي لأراضض سشورية.
واأدانت اŸسش- -تشش- -ارة السش -وري -ة سش - -تصش- -ل اإ ¤ع- -ف- -ري- -ن خÓ- -ل اإ ¤ات - -ف - -اق ي- -قضش- -ي ب- -دخ- -ول ا◊ك--وم--ة السش--وري--ة سش--ت-واج-ه
التواجد الغربي على اأراضشيها السشاعات القليلة القادمة لدعم ا÷يشض السش - -وري اإ ¤م - -دي- -ن- -ة عواقب اإذا اأبرمت اتفاقا مع
وحدات حماية الششعب الكردية
ل سشيما الأمريكي الذي يزيد صش- -م- -ود اأه- -ل- -ه- -ا ‘ م -واج -ه -ة عفرين اأمسض.
م - -ن اأم- -د الأزم- -ة ،م- -وؤك- -دة اأن ال- -ع- -دوان ال- -ذي تشش- -ن- -ه ق -وات ونقلت وكالة (رووداو) الكردية ضش---د ال---ع---م---ل---ي--ة ال--عسش--ك--ري--ة
وذك--ر ال-ت-ل-ف-زي-ون
العدوان الأمريكي على سشوريا ال-ن-ظ-ام الÎك-ي ع-ل-ى اŸن-ط-قة اأمسض عن ششيخو بلو ،القيادي الÎكية.
مسش -ت -م-ر ع ÈاŸرت-زق-ة ال-ذي-ن وسشكانها منذ الششهر اŸاضشي» ‘ .حزب الوحدة الدÁقراطي الÎكي اأن اإردوغان قال لبوتÚ
واأشش - -ار ال - -ت - -ل - -ف - -زي - -ون اإ ¤اأن ال-----ك-----ردي ق----ول----ه اإن «ا÷يشض اإن ال--ه--ج--وم الÎك--ي اŸسش--م-ى
تدعمهم قوى دولية.
واأع -ل -ن ال -ت -ل -ف -زي -ون ال -رسش-م-ي «القوات الششعبية التي سشتدخل السش--وري سش-ي-دخ-ل اإ ¤ع-ف-ري-ن «ع---م---ل---ي---ة غصش---ن ال---زي---ت---ون»
السش - - - -وري ،اأمسض ،اأن «ق - - - -وات اإ ¤ع - -ف - -ري- -ن ه- -م م- -ن اأب- -ن- -اء الثن ،»ÚمششÒا اإ ¤اأن الهدف سشيسشتمر كما هو ﬂطط له.
ششعبية» سشتصشل خÓل سشاعات ﬁاف-ظ-ة ح-لب ال-ذي-ن ي-عرفون من دخول اŸدينة هو حمايتها وق-------ال مصش-------در ‘ م------ك------تب
اأردوغ--ان اإن ال--رئ-يسش Úاأج-ري-ا
اإ ¤م -ن -ط -ق -ة ع -ف -ري-ن بشش-م-ال اŸن-ط-ق-ة ،ب-ن-اء ع-ل-ى ط-لب من والدفاع عنها.
و‘ رد ف---ع---ل--ه ،ق--ال ال--رئ--يسض اتصشال هاتفيا ‘ وقت سشابق
غرب البÓد والتي تششهد عملية اأها‹ عفرين».
عسشكرية تركية منذ  20جانفي .و–دثت وسشائل اإعÓم كردية الÎكي طيب اإردوغان لنظÒه اأمسض ،ب---ح---ث---ا خÓ---ل--ه اأح--دث
واأف -اد ال -ت -ل -ف-زي-ون السش-وري ‘ ع -ن ت-وصش-ل ا◊ك-وم-ة السش-وري-ة ال---روسش---ي فÓ--د ÒÁب--وت ‘ Úال-ت-ط-ورات ‘ م-ن-ط-ق-ت-ي اإدلب
خ Èمقتضشب اأن «قوات ششعبية و»ق-وات سش-وري-ا ال-دÁق-راطية» اتصش-----ال ه-----ات-----ف-----ي اأمسض ،اإن وعفرين بسشوريا.
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لمن
سسيلقى خطابا أامام ›لسس ا أ
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الرئيسش الفلسصطيني يطالب بتحقيق حل الدولتÚ

كشسف دبلوماسسي فلسسطيني ،أامسس ،أان الرئيسس ﬁمود عباسس سسيطلب ‘ خطابه أامام ›لسس
لسسرائيلي.
لمن الدو‹ اليوم التدخل لتحقيق حل الدولت Úمع الحتÓل ا إ
ا أ

ذكر مندوب فلسشط Úلدى
األ· اŸتحدة السشف Òرياضض
م- - - -نصش - - -ور إلذاع - - -ة (صش - - -وت
فلسشط )Úالرسشمية ،أان عباسض
«سش -ي -ؤوك-د ع-ل-ى ضش-رورة –م-ل
›لسض األم - -ن مسش - -ؤوول- -ي- -ات- -ه
وت -ن -ف -ي -ذ ق -رارات -ه اŸت -ع -ل -ق-ة
بتنفيذ حل الدولت Úووضشع حد
ل-ل-م-أاسش-اة وال-ظ-ل-م الذي يعيششه
ال- - -ف- - -لسش - -ط - -ي - -ن - -ي - -ون ج - -راء
الحتÓل».
وأاششار منصشور إا ¤أان عباسض
سش - -ي - -ط - -الب ك - -ذلك بضش- -رورة
«م- -واج- -ه- -ة إاعÓ- -ن (ال -رئ -يسض
األم- -ري- -ك- -ي دون- -ال -د) ت -رامب
ب- -اع- -ت -ب -ار ال -ق -دسض ع -اصش -م -ة
إلسش- -رائ -ي -ل» ال -ذي أاع -ل -ن -ه ‘
السش - - - - -ادسض م - - - - -ن ديسش- - - - -مÈ
اŸاضشي.
وأاعلن منصشور أان اجتماعات
ع- -ق -دت م -ع ›لسض السش -ف -راء
العرب لدى األ· اŸتحدة ”
خÓلها تششكيل فريق للبدء ‘
ت -ن -ف -ي-ذ ل-ق-اءات م-ن-فصش-ل-ة م-ع
أاعضش - - - - - - -اء ›لسض األم - - - - - - -ن
لسشتطÓع آارائهم بششأان تقدË
طلب ا◊صشول على العضشوية
ال -ك -ام -ل -ة ل -ف-لسش-ط ‘ Úاأل·
اŸتحدة.
و‘ السشياق قال عضشو اللجنة
اŸرك- -زي- -ة ◊رك- -ة ل- -ت- -ح -ري -ر
ال -وط -ن -ي ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي (ف-ت-ح)
ج - -م - -ال ﬁيسش- -ن إان ع- -ب- -اسض
سش-ي-ط-الب ›لسض األم-ن ب-آال-ية
دول-ي-ة ج-دي-دة ل-ع-م-ل-ية السشÓم
متعددة األطراف.
Óذاع- - -ة
وشش - - -دد ﬁيسش - - -ن ل - - -إ
الفلسشطينية الرسشمية ،على أان
القيادة الفلسشطينية «لن تتنازل
ع -ن إاق -ام-ة ال-دول-ة اŸسش-ت-ق-ل-ة
ع- - - -ل- - - -ى ح- - - -دود ع - - -ام 1967
وعاصشمتها القدسض الششرقية».
وانتقد القيادي ‘ فتح اإلدارة
األم- -ري- -ك -ي -ة ال -ت -ي ق -ال إان -ه -ا
«تسشعى من خÓل صشفقة القرن
إا ¤ح- -ل إاق- -ل- -ي -م -ي ل -ل -قضش -ي -ة
ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ‘ وقت ت-واصشل
ن-ف-وذه-ا ‘ اŸن-ط-ق-ة ال-ع-رب-ية
وت-خ-ت-ل-ق صش-راع-ات لدى األمة
ال -ع-رب-ي-ة لسش-ت-ن-زاف ق-درات-ه-ا
وإابعادها عن الصشراع اŸركزي
مع الحتÓل السشرائيلي».

وزارة اÿارجية –ذر
ح - - - -ذرت وزارة اÿارج- - - -ي- - - -ة
واŸغÎب Úالفلسشطينية ،أامسض،
من سشعي اليم ÚاŸتطرف ‘
إاسش - -رائ - -ي- -ل إا ¤دف- -ع مسش- -أال- -ة
«ف - - -رضض السش - - -ي- - -ادة» ع- - -ل- - -ى
اŸسش - -ت - -وط - -ن- -ات ‘ الضش- -ف- -ة
الغربية إا ¤قمة الهتمامات
اإلسشرائيلية ع Èخلق حالة من
ا÷دل العام تهدف باألسشاسض
إا ¤الÎويج ıططات اليمÚ
وتوسشيع دائرة ا÷مهور الداعم
لتلك اıططات.
كما حذرت الوزارة ‘ ،بيان
ل- - -ه- - -ا أامسض ،م- - -ن «خ- - -ط - -ورة
ال - -ت - -ن - -افسض السش - -ت - -ع - -م - -اري
Ÿتسش- - - -ارع ب Úم - - -ك - - -ون - - -ات
اُ
اÿارطة ا◊زبية ‘ إاسشرائيل
‘ إاط -ار السش -ب -اق الن -ت -خ -اب-ي
اŸرتقب الذي يجري Ãجمله
ع - - - -ل - - - -ى حسش- - - -اب ا◊ق- - - -وق
ال -ف -لسش -ط -ي -ن -ي -ة وي -ق -وم ع -ل -ى
ت -ك -ريسض الح -ت Ó-ل وت -ع -م -ي-ق
السش - -ت - -ي- -ط- -ان وسش- -ن ق- -وانÚ
وتشش -ري -ع -ات ع -نصش-ري-ة ت-خ-دم
ال- -ي -م Úا◊اك -م ‘ إاسش -رائ -ي -ل
وج -م -ه -ور اŸسش -ت-وط-ن Úع-ل-ى
وجه اÿصشوصض».
وأاشش- -ارت ‘ ه- -ذا الصش- -دد إا¤
تصشديق اللجنة الوزارية لششؤوون
التششريع على (مششروع قانون
اق- - -ت- - -ط - -اع رواتب الشش - -ه - -داء

والسشرى الفلسشطيني )Úوقرار
÷ن- -ة ال- -تشش -ري -ع -ات ال -وزاري -ة
ب -دع -م مشش -روع ق-ان-ون يسش-م-ح
بسشحب إاقامات اŸقدسشي‘ Ú
إاط- -ار ﬂط- -ط- -ات ال- -ت- -ه -جÒ
ال -قسش -ري ل -ل -ف -لسش-ط-ي-ن-ي Úم-ن
القدسض اÙتلة ،موؤكدة أانها
ت -ت -اب -ع ب -اه -ت -م-ام ب-ال-غ ج-م-ي-ع
الن- -ت- -ه- -اك- -ات اإلسش- -رائ -ي -ل -ي -ة
اÿطÒة ل - -ل - -ق - -ان - -ون ال- -دو‹
وق -رارات الشش -رع -ي -ة ال -دول -ي-ة
والت-ف-اق-ي-ات اŸوق-ع-ة وت-ع-مل
بشش - -ك- -ل ي- -وم- -ي ع- -ل- -ى فضش- -ح
اıططات الحتÓلية سشواء
ع- -ل- -ى اŸسش -ت -وى ال -ث -ن -ائ -ي أاو
اŸتعدد.
وط- -ال- -بت ال- -وزارة اŸسش -وؤولÚ
ال - -دول - -ي Úو‘ م- -ق- -دم- -ت- -ه- -م
مسشؤوولو الدول دائمة العضشوية
‘ ›لسض األمن باإلسشراع ‘
ات- -خ- -اذ خ- -ط- -وات وإاج- -راءات
ملزمة وكفيلة بوضشع حد لهذا
ال- -ت- -م- -رد اإلسش -رائ -ي -ل -ي ع -ل -ى
ال- -ق -ان -ون ال -دو‹ والشش -رع -ي -ة
ال-دول-ي-ة ،م-وؤك-دة أان-ه-ا ت-واصش-ل
ال - -ع - -م- -ل م- -ن أاج- -ل مسش- -اءل- -ة
وﬁاسش - - - - -ب - - - - -ة اŸسش- - - - -ؤوولÚ
اإلسش-رائ-ي-ل-ي Úع-ل-ى ج-رائ-م-هم
وانتهاكاتهم ‘ الضشفة الغربية
وق- - -ط- - -اع غ- - -زة سش- - -واء أام - -ام
اÙاك -م ال-وط-ن-ي-ة أاو ال-دول-ي-ة
اıتصشة.

‘ إاطار العمليات العسسكرية الشساملة

ا÷يشش اŸصصري يعلن مقتل  3جنود بسصيناء بينهم ضصابط
أاعلن ا÷يشض اŸصشري ،أامسض،
م -ق -ت -ل ثÓ-ث-ة ج-ن-ود م-ن ب-ي-ن-ه-م
ضش-اب-ط ،وإاصش-اب-ة اث-ن Úآاخ-ري-ن،
‘ إاشش- -ت- -ب -اك -ات م -ع ال -ع -ن -اصش -ر
اإلره- -اب- -ي- -ة ‘ شش- -م -ال ووسش -ط
سشيناء ،ششرق القاهرة ،وذلك ‘
إاط-ار ال-ع-م-ل-ي-ة األم-ن-ي-ة الششاملة
«سشيناء  ،»2018التي انطلقت ‘
التاسشع من فيفري ا÷اري.
وأاف- -اد ا÷يشض ‘ ب- -ي- -ان ل- -ه ،أان
«م- -ق -ات -ل -ي ال -ق -وات اŸسش -ل -ح -ة
والششرطة اŸدنية واصشلوا تنفيذ
خطة اÛابهة الششاملة (سشيناء
 )2018ل -ت-دم Òال-ب-ؤور اإلره-اب-ي-ة
وق - - -ط - - -ع خ - - -ط - - -وط اإلم- - -داد
Óره - -اب - -ي )Úع - -ل - -ى ك - -اف- -ة
(ل  - -إ
الŒاه- -ات السشÎات- -ي- -ج- -ي- -ة»،
م-وضش-ح-ا أان ال-ع-م-ل-ي-ات أاسش-فرت
ع -ن « ال -قضش -اء ع -ل-ى  4عناصشر
إاره - -اب - -ي- -ة مسش- -ل- -ح- -ة شش- -دي- -دة
اÿط -ورة خ Ó-ل ت-ب-ادل إلطÓ-ق
ال -نÒان» ،فضش  Ó-ع -ن « ال -ق-بضض
ع -ل -ى  417ف -رد م -ن ال-ع-ن-اصش-ر
اإلج-رام-ي-ة واŸط-ل-وب Úج-ن-ائيا
واŸششتبه بهم».
وأاضش - -اف أان «ال - -ق- -وات ا÷وي- -ة
دم - - -رت  5أاه-داف ل-ل-ع-ن-اصش-ر
اإلره -اب -ي -ة بشش-ك-ل ك-ام-ل ،م-ن-ه-ا
سشيارة مفخخة خÓل ﬁاولتها
اسشتهداف قوات اŸداهمة» ،اإ¤
جانب «القصشف اŸدفعي لعدد
 166هدف بقطاعات اŸداهمة
بششمال ووسشط سشيناء» ،مششÒا
إا ¤أان «ع- -ن- -اصش- -ر اŸه- -ن -دسشÚ
العسشكري Úقامت بتفج101 Ò
ع - -ب- -وة ن- -اسش- -ف- -ة ” زراع- -ت- -ه- -ا
لسش -ت -ه-داف ق-وات اŸداه-م-ات
ع -ل -ى ط -رق ال -ت -ح -رك Ãن-اط-ق

العمليات».
ودمرت القوات أايضشا «  4كهوف
وﬂاب- - -ئ إلي - -واء ال - -ع - -ن - -اصش - -ر
اإلره -اب -ي-ة ،ع Ìب-داخ-ل-ه-ا ع-ل-ى
ع- -دد م- -ن األل- -غ- -ام وال- -ع- -ب -وات
ال -ن-اسش-ف-ة واألسش-ل-ح-ة وال-ذخ-ائ-ر
وق - - -ط - - -ع غ- - -ي- - -ار السش- - -ي- - -ارات
وال - -دراج - -ات ال - -ن- -اري- -ة وم- -واد
اإلع -اشش -ة» ،إا ¤ج -انب « ضش -ب-ط
م- -رك- -ز إاعÓ- -م- -ي ل- -ل- -ع- -ن- -اصش- -ر
اإلرهابية ع Ìبداخله على عدد
م -ن أاج -ه-زة ا◊واسشب وأاسش-ل-ح-ة
نارية وخرطوشض وأاجهزة اتصشال
لسشلكية ومبالغ مالية بالعمÓت
األجنبية».
كما ” « تدم 244 Òوكر وﬂزن
ع Ìب -داخ -ل -ه -ا ع -ل -ى ع -دد م -ن
األسش- -ل- -ح- -ة اآلل- -ي- -ة وال- -ذخ -ائ -ر
وأاج-ه-زة التصش-الت الÓ-سش-ل-ك-ية
ودوائر النسشف والتدم Òومواد
اإلعاششة» .وأاششار ا÷يشض إا« ¤
تدم Òوالتحفظ على  27سشيارة
تسشتخدمها العناصشر اإلرهابية،

و 100دراجة نارية بدون لوحات
م-ع-دن-ي-ة» ،مضش-ي-ف-ا أان-ه « ن-ت-يجة
Óعمال القتالية الباسشلة لقواتنا
لأ
اŸسشلحة Ãناطق العمليات” ،
اسش - -تشش- -ه- -اد ضش- -اب- -ط صش- -ف و2
›ند ،وإاصشابة  2ضشابط ،أاثناء
الشش - -ت - -ب - -اك وت - -ط - -ه Òال- -ب- -ؤور
اإلرهابية» .وانطلقت العملية
الشش- -ام -ل -ة «سش -ي -ن -اء ‘ »2018
ال - -ت- -اسش- -ع م- -ن الشش- -ه- -ر ا◊ا‹،
Ãشش- -ارك- -ة ال- -ق -وات اŸسش -ل -ح -ة
والشش -رط -ة اŸدن -ي -ة .وأاعلن
ا÷يشض مقتل  56إارهابيا حتى
ي -وم ا÷م -ع -ة اŸاضش -ي ‘ إاط-ار
هذه العمليات ،التي تهدف إا¤
ت -ط -ه Òال -ب Ó-د لسش -ي-م-ا شش-م-ال
سشيناء من البؤور اإلرهابية.
وت -ع -د ﬁاف-ظ-ة شش-م-ال سش-ي-ن-اء،
شش -م -ال شش -رق ال -ق -اه-رة ،م-ع-ق-ل
ا÷ماعات اإلرهابية ‘ مصشر،
لسش -ي-م-ا ت-ن-ظ-ي-م (ولي-ة سش-ي-ن-اء)
الفرع اŸصشري لتنظيم داعشض
اإلرهابي.
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ﬁليـ ـ ـ ـ ـات
التّكوين اŸهني..

الثÓثاء  ٢٠فيفري  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٠٤جمادى الثانية  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٥٧٣

قطاع مفتوح على ضسمان مسستقبل الشّسباب
دورة فÈاير ٢٠١٨

@تكييف التّخ ّصسصسات
@ توف ÒاŸهـ ـارات
وف ـق متطلّب ـ ـ ـات
للمؤوسّسسسـ ـات باألقطاب
سس ـ ـوق الشّسغـ ـ ـ ـل ال ّصسناعية حسسب الختصساصص

مديرة التكوين اŸهني بتلمسسان:

نعتمد على دراسسات اسستشسرافية لسسوق الشسغل
مدير التكوين اŸهني بباتنة :

دورة فيفري تسستجيب للتوجهات اŸتعلقة باŸسساهمة ‘ بدائل جديدة
مدير مركز التّكوين اŸهني «خي Ìعامر» Ãدريسسة:

كلمة العدد

اÿيار الّرابح

الّنظرة ا◊الية للّتكوين والّتعليم اŸهنيÚ
–مل أابعادا اسسÎاتيجية ،مرتبطة ارتباطا
وثيقا با’قتصساد الوطني ،كل تلك اأ’يدي
ال -ع-ام-ل-ة اŸؤوّه-ل-ة اŸت-خّ-رج-ة ت-ت-وّج-ه ن-ح-و
إاضس-ف-اء ال-ق-ي-م-ة الّ-ن-وع-ي-ة ع-ل-ى ال-ق-ط-اع-ات
ا◊يوية ،ففي وقت قياسسي  ⁄يتعد سسنة ما
نسسبته  ٪ ٨٣من ا◊اصسل Úعلى شسهادات ‘
تخ ّصسصساتهم حظوا بإادماج ‘ اŸؤوسّسسسات
اŸسستقبلة لهم.
هذا الّرقم له د’لة يسستحق اإ’شسارة إاليها أاو
باأ’حرى –ليلها منها باأ’خصص أاّننا نقÎب
جمال أاوكيلي
من سسقف  ⁄ ٪ ١٠٠يبق إا’ فارق  ٪ ٢٧كي
ت -ك -ت -م -ل دائ -رة ال -ت -ك -ف -ل ب-اŸت-خّ-رج‡ّ Úا ي-فّسس-ر ت-وّج-ه-ا ج-دي-دا م-ن ق-ب-ل

اŸسستخدمون  ⁄يسستجيبوا لدعوتنا باسستقبال اّÎŸبصسÚ
اŸؤوسّسسسات اأ’خرى كذلك ،والتي تراهن على اŸهارات القادرة على الّدخول
مباشسرة ‘ الوسسط اŸهني دون أاي تأاّخر يذكر أاو كما يحصسل مع العّمال
ا÷دد غ ÒاŸكّون.Ú
هذا العمل اŸنجز ليسص عفويا أاو ال ّسسعي لتوف Òمناصسب الشّسغل فقط للشّسباب
اŸوجود باŸراكز أاو اŸعاهد ،وإا‰ا اŸسستوى العا‹ من التحكم ‘ اآ’لة أاو
‘ وسسيلة عمل أاخرى اŸقياسص الوحيد الفارضص لنفسسه ‘ كل هذه ا◊ركية
الّدقيقة لÓقتصساد الوطني ،وبإامكان كذلك اŸتخّرج Úالذين يرون أانفسسهم
بأاّنهم قادرون على اإ’بحار ‘ هذا العا ⁄الّتنافسسي ،أان ينشسطوا لصسا◊هم من
خ Ó-ل ورشس -ة صس -غÒة ي -ك -ون ل -ه -ا شس -أان ك -ب ‘ ÒاŸسس -ت -ق -ب -ل ،أاو م -ا ي -ع -رف
باŸؤوسّسسسات الّناشسئة ،قد يج ّسسد ذلك ذوو اŸسستويات العالية من حملة
الشّسهادات العليا ،الذين يتلّقون تكوينا دقيقا ‘ بعضص الّتخ ّصسصسات اŸطلوبة.
وا◊لقة اأ’خرى اأ’ك Ìانشسغا’ وحماسسا فياضسا لدى مسسؤوو‹ وزارة التكوين
والتعليم اŸهني ،Úهو تكييف اŸهن مع اأ’قطاب ال ّصسناعية اŸنتشسرة عÈ
و’يات الوطن ومرافقتها ‘ كل احتياجاتها.
هذا ’ يعني احتكار التّوظيف من قبل هذا القطاع ،واإ‰ا هناك التزامات
مكتوبة عبارة عن اّتفاقيات ثنائية يتم Ãوجبها فتح تلك اŸوؤسّسسسات
لشسباب التكوين والتعليم اŸهني ،Úو‘ حالة اإبداء رغبة ‘ ا’حتفاظ بهم
ف Óمانع من ذلك ،و‘ اŸقابل هناك ع Úالوكا’ت الو’ئية وا÷هوية

للّتشسغيل التي لها صسÓحيات ضسبط توازن سسوق العمل Ãنح الفرصسة
للجميع.
وهذه الثّنائية تكوين  -أاقطاب صسناعية فÓحية خدماتية مبنية على تفكÒ
عق ÊÓيراعي خاصسة مطالب اآ’خر اŸسستعجلة ،زيادة على مقاييسص إاضسافية
جه إا ¤مؤوسسسسات معنية
قد ’ تتوفر عند جهات ثانية ،وكل ما يكّون ’ يو ّ
وإا‰ا اÛال مفتوح ‘ ا’ختيار أ’ن هناك ما يسسّمى بـ «التشسبع» ،أاي أانّ
‡ا لديها من عمال أاو إاقحامهم هكذا
الورشسات ’ تسستطيع اسستقبال أاكّ Ì
إا‰ا اŸنطلق هو ا÷دوى.
وعليه فإاّن اŸقاربة القائمة على هذا اÿيار أاي تكوين  -اقتصسادي ’ يعني
أابدا البقاء ‘ هذه الدائرة اŸغلقة ،وإا‰ا الهدف هو تفادي الوقوع ‘ ا◊لقة
اŸف -رغ -ة ت -ك -وي -ن  -ب-ط-ال-ة ،ه-ذا م-ا ي-خ-ي-ف مسس-ؤوو‹ ال-ق-ط-اع ب-ال-رغ-م م-ن
اŸؤوشّس -رات اإ’ي -ج -اب -ي -ة اŸت -وّف -رة ل -دي -ه -م ع -ن -دم-ا ّ” ال-رب-ط ب Úال-ت-ك-وي-ن
وا’قتصساد.
إ’يجاد ا÷واب الشّسا‘ والوا‘ على ال ّسسؤوال اÙوري :ماذا نريد بالتكوين
والتعليم اŸهنيÚ؟ بعد كل هذا اŸسسار الطّويل الذي أا‚ز حتى اآ’ن ،هل
جهون إا¤
’متصساصص هذا الكم الهائل Ÿن دّون على كشسوفاتهم اŸدرسسية «يو ّ
ا◊ياة اŸهنية» أام ا’رتقاء باŸفهوم إا ¤مسستويات أاعلى ويكون رافدا من
روافد ا’قتصساد الوطني Œاه مبادرة ما بعد عهد البÎول!؟
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اŸسستخدمون  ⁄يسستجيبوا لدعوتنا باسستقبال اّÎŸبصسÚ
صسصسات ل تتماشسى مع الواقع
هناك تخ ّ

قبل أايام من الفتتاح الّرسسمي للدخول اŸهني على اŸسستوى الوطني ،ارتأاينا أان ننقل عملية التحضسÒات ا÷ارية وف ّ
ضسلنا نقل
صسورة عن قرب للمتمهن Úوالدارة Ãركز التكوين اŸهني والتمه Úالشسهيد خي Ìعامر Ãدريسسة بجنوب تيارت ،اŸركز
موجود ببلدية صسغÒة تضسم الكث Òمن الكفاءات.
تيارت :ع  -عمارة
أاو السسكريتأرية حسسب السسيد حري ابراهيم ’
ت- - -ت- - -وف- - -ر ل- - -دى اÿواصص ،ال - -ذي - -ن يسسÒون
م -ؤوسسسس -أت-ه-م ب-أن-فسس-ه-م دون ت-أه-ي-ل إاداري.Ú
بألنسسبة للتلحيم سسجل مÎبصص وحيد رغم
م -دي -ر اŸرك -ز السس -ي-د ح-ري اب-راه-ي-م أاقّ-ر
احتيأج اŸنطقة لهذه الفئة .والسسبب دائمأ
ب -وج-ود ع-ق-ب-أت ‘ ال-تسس-ج-ي-ل بسس-بب ان-ع-دام
ان -ع -دام مسس -ت-خ-دم ،Úصس-ن-أع-ة ا◊ل-وي-أت ”
اŸسس-ت-خ-دم Úوت-ع-أم-ل-ه-م م-ع اŸرك-ز اŸهني
تسس- -ج- -ي- -ل مÎبصص وح- -ي- -د أاي Ãج- -م- -وع 18
رغم عدة ﬁأو’ت ،جواريه ومبأشسرة ،وقد
مÎبصص بألنسسبة للتكوين عن طريق التمهي.
“ت دعوة  31مسستخدمأ من جميع اأ’‰أط
ّ
أام -أ ال -ت-خصسصس-أت ال-ت-أل-ي-ة ك-أل-طÓ-ء ،ت-رك-يب
ك- -أل- -ن- -ج- -أرة ،ا◊Óق- -ة ،ال- -ب -ن -أء ،ال -ك -ه -رب -أء
ال -زج -أج وح Ó-ق -ة رج -أل ال-ت-ي ت-ف-ت-ق-ر إال-ي-ه-أ
اŸع -م -أري -ة ،اıأب -ز وال -ف -ط-أئ-ر وال-فÓ-ح-ة
مدريسسة ،حيث يوجد  7حÓق Úلـ  20الف
وغÒهأ من التخصسصسأت ،غ Òأاّنه  ⁄يسستجب
نسسمة،تخصسصسأت الكهربأء اŸعمأرية ،هيأكل
لنأ أاي مسستخدم ،وهو مأ يؤوّثر ‘ التسسجيÓت
التي انتهى أاجلهأ ،فألشسأب اŸمتهن يبحث اŸذك -ورة ع -ل -ى م -راف -ق -ة الشس -ب-أب وتسس-ه-ي-ل السسيأرات والطÓء فلم يسسجل أاي شسأب فيهأ.
ب-أل-نسس-ب-ة ل-ل-ت-ك-وي-ن ال-ت-أه-ي-ل-ي ا’و‹ ف-قد ”
ع -ن مسس-ت-خ-دم يّÎب-صص ع-ن-ده ت-ط-ب-ي-ق-ي-أ ك-ون مهمأتهم قبل وبعد وأاثنأء الÎبصص.
اŸركز يقدم ‘ التخصسصسأت التي تندرج ‘ وحسسب رئ -يسص اŸرك -ز ومسس-تشس-أرة ال-ت-وج-ي-ه تسسجيل  30مÎبصسأ ◊د ا’ن ،وهو تكوين ’
التكوين عن طريق التمه Úحسسب اŸدير ،السس- -ي- -دة ب- -ن دي -دة ،ف -إأن ه -ذا اŸرك -ز يضس -م يتطلب مسستوى تعليمي ومدته  3اشسهر ،وهي
ف -إأن -ه ” ت -وج -ي -ه دع -وة ا ¤رؤوسس -أء ا’ح -ي -أء ال -ع -دي-د م-ن ال-ت-خصسصس-أت ‘ إاط-أر ال-ت-ك-وي-ن ف-رصس-ة ل-غ ÒاŸت-ع-ل-م ÚواŸل-ت-ح-قÃ Úراك-ز
Ãدريسسة كونهم اŸسسؤوول ÚاŸبأشسرين على ا’ق -أم -ي م -ن -ه -أ الÎك -يب الصس -ح -ي وي-ت-خ-رج ﬁو ا’مية.
ا’وليأء و ⁄يسستجب للدعوة سسوى رئيسص حي اŸم -ت -ه -ن ك -رصس -أصص ،ح -يث ” تسس -ج -ي-ل  52حسسب مدير اŸركز السسيد حري ابراهم فإأن
مÎبصس - -أ خ Ó- -ل دورة ف- -ي- -ف- -ري  2018التي اÎŸبصص يسس -ت -ف -ي -د م -ن ع -دة م -زاي -أ م -ن -ه -أ
واحد.
مركز التكوين اŸهني والتمهÃ Úدريسسة سستنطلق بعد أايأم .تخصسصص آاخر يتمثل ‘ ا’ن -تسس -أب ا ¤الضس -م -أن ا’ج-ت-م-أع-ي ،وشس-ب-ه
Óقأمي،Ú
ك- -أن ﬁل زي- -أرة ل- -ل -ع -دي -د م -ن الشس -رك -أء ‘ اŸكتبأت والتوثيق وا’رشسيف ” تسسجيل  22راتب زائد منحة التجهيز بألنسسبة ل إ
اأ’سسبوع اŸنصسرم ‘ إاطأر عملية –سسيسسية مÎبصسأ،شسروط ا’لتحأق هي مسستوى السسنة ا’سس -ت -ف -أدة م-ن ال-ت-أج-ي-ل ب-أل-نسس-ب-ة ل-ل-خ-دم-ة
لفأئدة الشسبأب للتعرف على أاهم التخصسصسأت ال-راب-ع-ة م-ت-وسس-ط ،وسس-ي-م-نح للمتخرج شسهأدة ال -وط -ن -ي -ة م -ع ضس -م -أن ن -ظ-أم دراسس-ي مÓ-ئ-م
و÷لب الشس- -ب -أب ل Ó-ل -ت -ح -أق ب -أŸرك -ز ،وق -د التكوين اŸتخصسصسة والسسن من  16سسنة فمأ ومكيف مع اسسأتذة مؤوهل.Ú
ونشس Òإا ¤أان بلدية مدريسسة بهأ مؤوسسسسة
شسأرك ‘ العملية التحسسيسسية كل من ‡ثل فوق.
عن الصسندوق الوطني للتأم Úعلى البطألة ب-أل-نسس-ب-ة ل-ل-ت-ك-وي-ن ع-ن ط-ريق التمه ،Úفهذا اق -تصس -أدي -ة ك -بÒة ت -ت -م -ث-ل ‘ مصس-ن-ع لÓ-ج-ر
و‡ثل عن الوكألة الوطنية لتسسي Òالقرضص اŸرك- -ز ب -ه ع -دة ت -خصسصس -أت ل -ك -ن ان -ع -دام وال-ق-رم-ي-د ل-ك-ن ت-ع-أم-ل-ه-أ م-ع م-رك-ز ال-ت-كوين
‡أ سسبب نفور الشسبأب
اŸصس - -غ- -ر وآاخ- -ر ع- -ن ال- -وك- -أل- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة اŸسستخدم ‘ مؤوسسسسأت تشسرف على ا÷أنب اŸهني يعت Èمنعدمأ ّ
ل -دع -م تشس -غ -ي -ل الشس-ب-أب و‡ث-ل ع-ن ال-وك-أل-ة التطبيق لهم ادى ا ¤نقصص ‘ التسسجيل رغم لÓ-ل-ت-ح-أق ب-أŸرك-ز حسسب م-أ اسس-ت-ق-ي-ن-أه م-ن
ال- -وط- -ن -ي -ة ل -ل -تشس -غ -ي -ل و‡ث  Ó-ع -ن مشس -ت -ل -ة ح-أج-ة اŸن-ط-ق-ة ال-فÓ-ح-ي-ة Ÿدريسس-ة حسسب بعضص الشسبأب ،حيث جرب بعضسهم عدة مرات
اŸؤوسسسسأت ،وهي وحدة جديدة مقأرنة مع مسستشسأرة التوجيه والتقييم وا’دمأج .مÎبصص للتقرب من هذه اŸؤوسسسسة اÿأصسة لكن دون
اŸؤوسسسسأت اŸذكورة وهي عبأرة عن وكألة واحد ‘ زراعة اأ’شسجأر اŸثمرة رغم أان جدوى ،وكأنت ا’جأبأت دائمأ ’ نحتأج ا¤
تسس -أع-د الشس-ب-أب ع-ل-ى ا’ن-طÓ-ق ‘ Œسس-ي-د بلدية مدريسسة فÓحية بأمتيأز،تخصسصص طبخ اي -دي ع -أم -ل-ة م-ن ال-ت-خصسصس-أت ال-ت-ي ت-ط-رح
اŸشسأريع التي يسستفيد منهأ اÎŸبصص ‘ ا÷مأعأت ” تسسجيل  6مÎبصس ،Úوهنأ يقول للتسسجيل غ Òأان ادارة اŸركز ردت بقولهأ أان
مدير اŸركز أاّن مأ ورد بأ÷ريدة الرسسمية عدم تعأقد أاو تعأمل اŸصسنع مع اŸركز يجب
اطأر دعم الدولة للشسأب.
القأفلة التي حضسرت جريدة «الشسعب» جأنبأ أاثر على التحأق اŸمتهن ،Úوالتي مفأدهأ ان أان يسسبق التسسجيل حتى نضسمن للمÎبصسÚ
من دورتهأ كأن هدفهأ ا’حتكأك بألشسبأب ب-عضص ال-ت-خصسصس-أت ك-أل-ط-ب-خ والسس-ك-ري-ت-أري-ة ح -ق -ه-م ‘ ال-ت-ك-وي-ن ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي ،و’ يشسÎط
وﬁأورت - -ه - -م ح - -ول ال - -ت - -خصسصس - -أت ال - -ت - -ي وت- -خصسصس -أت اخ -رى ي -جب ع -ل -ى اŸرك -ز أان اŸركز على مصسنع ا’جر تشسغيل هؤو’ء ،ومأ
يسستفيدون منهأ خÓل التمه ،ÚواŸزايأ التي ي -ت -ع -أم -ل أاو ي -ت -ع -أق -د م-ع م-ؤوسسسس-أت خ-أصس-ة ي - -ه - -م اŸرك - -ز ه- -و ضس- -م- -أن إاج- -راء الÎبصص
يجنوهأ بعد إانهأء الÎبصص والتمه Úكمنأصسب وليسست عمومية ،ومثل هذه التخصسصسأت ’ التطبيقي.
ع -م-ل وا’سس-ت-ف-أدة م-ن م-ؤوسسسس-أت اق-تصس-أدي-ة ت -وج -د ل -دى اÿواصص ف -م-ن-ط-ق-ة م-دريسس-ة ’ وي-ب-ق-ى الضس-ح-ي-ة شس-ب-أب اŸن-ط-ق-ة ،ال-ذي-ن ’
مصس -غ -رة ،وك -ذا م -راف -ق -ت -ه -م خ Ó-ل اسس-تÓ-م توجد بهأ مطأعم كبÒة أاو مؤوسسسسأت كبÒة توجد ببلديتهم مصسأنع أاو مؤوسسسسأت اقتصسأدية
اŸشسأريع والتعريف بألتسسهيÓت التي تسسخر سسيأحية أاو غÒهأ للخواصص .تخصسصص اإ’دارة تشسّغلهم ،أاو على اأ’قل يÎبّصسون بهأ.
ل- -ل- -م- -م- -ت -ه -ن ،Úواج -م -ع ‡ث -ل -و اŸؤوسسسس -أت

يؤو ّ
طرها أاسساتذة ذوو كفاءات عالية

تخ ّصسصسات مفتوحة على الفÓحة وتكنولوجيا اإلعÓم والتصسال

يشس -ه -د دخ -ول ف -ي -ف -ري ل -ه -ذه السس -ن-ة
ب- -ت- -ي- -ب- -ازة ف -ت -ح ت -خصسصس -ات ج -دي -دة
ب-اŸع-ه-دي-ن ال-وط-ن-ي Úل-ل-ت-ك-وين اŸهني
ب-ك-ل م-ن ح-ج-وط وب-وسس-م-اع-ي-ل ،ت-عنى
بتصسميم البسسات Úبالنسسبة للموؤسسسسة
الأو ¤ونصسب الشسبكات السسلكية وكذا
نصسب الشس -ب -ك -ات ال Ó-سس -ل -ك -ي -ة Ãع -ه-د
ب-وسس-م-اع-ي-ل اŸت-خصسصض ‘ ت-ك-ن-ول-وجيا
العÓم والتصسال.
تيبازة :عÓء ملزي

وت-ن-درج ه-ذه ال-ت-خصسصس-أت ا÷دي-دة ضس-م-ن
الÈام -ج ال -ت -ك -وي -ن -ي -ة اŸع -ت-م-دة م-ن ط-رف
مصسألح القطأع ضسمن اıطط القطأعي
الذي يعنى ب›Èة اختصسأصسأت تتوفر على
امكأنأت بشسرية ومأدية تتوافق واŸتطلبأت
ا◊ق-ي-ق-ي-ة ل-ل-ق-ط-أع-أت اŸسس-ت-خدمة ،والتي
ت -ت -م -أشس -ى م -ع –ق -ي -ق الÈن -أم-ج ال-ت-ن-م-وي
اÙلي بت أط Òمن اأسسأتذة ذوي مهأرات
عألية وخريجي جأمعأت ومعأهد التكوين
ال -ع -أ‹ ،م -ع ا’شس-أرة اإ ¤ك-ون ال-ت-خصسصس-أت
ا÷ديدة جأءت لتكمل تلك التي تعتمدهأ
م- -ن- -ذ سس- -ن -وات خ -لت ﬂت -ل -ف اŸوؤسسسس -أت
التكوينية بألو’ية ،كمأ هو الشس أن بألنسسبة
ل-ل-ت-خصسصس-أت ال-فÓ-ح-ي-ة وال-تي تشسمل تربية
النحل ،زراعة اÿضسروات ،عون ‘ الزراعة
ال -ب Ó-سس -ت -ي -ك-ي-ة ،زراع-ة ا’أشس-ج-أر اŸث-م-رة،
ال -بسس -ت -ن -ة ،ع -أم -ل ‘ اŸشس -ت -ل -ة ،ع -أم -ل ‘

ال -غ -أب-أت ،ع-ون ‘ اŸزارع ال-داف-ئ-ة ،ت-رب-ي-ة
ال -دواج -ن ،ت -رب -ي -ة ا’أب -ق -أر ،اإن-ت-أج ال-ف-واك-ه
واإنتأج اÿضسر ،فيمأ يشسهد اŸعهد الوطني
اŸتخصسصص ‘ تكنولوجيأ ا’عÓم وا’تصسأل
ببوسسمأعيل دخول عأمه الثأ Êبتخصسصسأت
ﬁدودة بألنظر ا ¤عدم جأهزيته بصسفة
كلية ،ا’ اأّنه يعت Èقطب امتيأز لهذا التوجه
ال-ت-ك-وي-ن-ي واÿأصص ب-ت-وف Òشس-ه-أدات ت-ق-ني
سس- -أم- -ي ‘ ت -خصسصس -أت ا’ع Ó-م وا’تصس -أل
للبألغ Úمسستوى السسنة الثألثة ثأنوي.
و‘ سس -ي -أق ذي صس -ل -ة ،ت -و‹ اإدارة ال -ق -ط-أع
اأه -م -ي -ة ب -أل -غ-ة ل-ن-م-ط ال-ت-ك-وي-ن ع-ن ط-ري-ق
ال - -ت - -م - -ه ،Úب- -ح- -يث ب- -ل- -غ ع- -دد اŸن- -أصسب
اŸع -روضس -ة ل -دخ-ول ف-ي-ف-ري  2144منصسب
ل- -تضس- -أف لـ  3199م-نصسب ت-ك-وي-ن-ي مسس-تمر
Ãختلف اŸوؤسسسسأت التكوينية حأليأ ،بحيث
” تخصسيصص  1081منصسب لذوي اŸسستوى
ّ
الدراسسي اÙدود ‘ تخصسصسأت تتمأشسى
ومسس -ت -واه -م ،م -ع ع-ق-د عّ-دة ات-ف-أق-ي-أت م-ع
موؤسسسسأت عمومية وخأصسة تعنى بأسستقبأل
اÎŸبصس Úخ Ó- -ل فÎة ال - -ت - -ك- -وي- -ن ،وه- -ي
الطريقة اŸثلى لتمك Úهوؤ’ء من ضسمأن
تكوين دقيق وشسأمل من جهة ،نأهيك عن
تضسأعف فرصص التوظيف من جهة اأخرى،
كمأ تتعلق جلّ التخصسصسأت اŸدرجة ضسمن
هذا النمط بأŸهن الشسأئعة التي يتطلبهأ
سسوق الشسغل ﬁليأ.
Œدر ا’شس- -أرة اإ ¤ك- -ون ق- -ط- -أع ال -ت -ك -وي -ن
اŸه -ن -ي ب -ت -ي -ب-أزة ي-ح-وز ع-ل-ى  21موؤسسسسة

تكوينية من بينهأ معهدان وطنيأن للتكوين
اŸه-ن-ي و 15م-رك-زا ل-ل-ت-كوين و 4ملحقأت
توفر ›تمعة  5450منصسب تكويني كقدرة
اسستيعأب نظرية ،و 920سسرير لÓقأمة على
مسستوى  11داخلية مع اإمكأنية توف2650 Ò
وجبة يومية لفأئدة اÎŸبصس ،Úوفيمأ يتعلق
ب-دخ-ول ف-ي-ف-ري ل-ه-ذه السس-ن-ة ف-ق-د ع-رضست
اإدارة ال- -ق -ط -أع  7024م -نصسب ت -ك-وي-ن-ي ‘
ﬂت -ل -ف ال-ت-خصسصس-أت وا’أ‰أط م-ن ب-ي-ن-ه-أ
 2215منصسب ‘ التكوين ا’قأمي و2144
منصسب ‘ ‰ط التكوين عن طريق التمهÚ
و 1045منصسب ‘ ‰ط الدروسص اŸسسأئية،
اضس - -أف - -ة ا 925 ¤م -نصسب ل -ف -أئ -دة اŸراأة
اŸأك -ث -ة ب -أل-ب-يت و 620م - - - -نصسب ‘ ‰ط
ال-ت-ك-وي-ن ا’أو‹ ال-ت -أهيلي و 130م -نصسب ‘
ال -ت -ك-وي-ن ال-ت-ع-أق-دي و 75م -نصسب ل-ف-أئ-دة
التحرير من ا’أمية ،كمأ Œدر ا’شسأرة اأيضسأ
ا ¤ك -ون ال -ت -ك -وي -ن ال -ت -ع -أق-دي يشس-م-ل 115
م -نصسب خ -أصص ب -أ’أع -وان ال -ت -أب -ع ÚلÓ-أم-ن
الوطني واŸنحدرين من  11و’ية وسسطى
من الوطن ‘ تخصسصسأت الÎكيب الصسحي
والغأز والطÓء وتركيب الزجأج وا◊Óقة
والطبخ والكهربأء اŸعمأرية ،فيمأ يتعلق 15
م- -نصسب ب- -ت -ك -وي -ن اع -وان ال -ه Ó-ل ا’أح -م -ر
ا÷زائ- - -ري ‘ م - -ب - -أدئ ا’ع Ó- -م ا’آ‹ و15
منصسب اآخر تعنى بنفسص التخصسصص ’أعوان
دور الشس -ب -أب ،وي-ع-ن-ى  620م-نصسب ت-كويني
بألتكوين ا’أو‹ الت أهيلي ‘  15تخصسصص
ﬂتلف تشسهد رواجأ كبÒا ‘ سسوق الشسغل.
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مديرة التكوين اŸهني بتلمسسان:

نعتمد على دراسسات اسستشسرافية لسسوق الشسغل
لسستاذة نارÁان حسسو ،Êعضسو اÛلسض الشسعبي البلدي لبلدية باتنة ،ومندوب حي
ثّمنت ا أ
لقليم السسيد نور الدين بدوي،
كمو ،Êلقاء وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية وتهيئة ا إ
برؤوسساء اÛالسض الشسعبية البلدية والولئية مؤوخرا ،واعتÈت توجيهات رئيسض ا÷مهورية
لنتخابية ا◊الية اŸمتدة إا ¤غاية  ،2022خاصسة ما تعلق
خارطة طريق واضسحة للعهدة ا إ
ب -ع -ق -ل-ن-ة ال-تسس-ي ÒاÙل-ي وإاشس-راك اŸواط-ن ‘ تسس-ي Òشس-ؤوون اÙل-ي-ة م-ن خÓ-ل Œسس-ي-د م-ب-دأا
الدÁقراطية التشساركية.

لدماج اŸهني Ãركز زيتوﬁ Êمد العاشسور
مسستشسارة الّتوجيه والّتقييم وا إ

أادخلنا تخ ّصسصس Úجديدين القصسابة والسسياحة وننتظر اسستقبال  ٩٠مّÎبصسا

لدماج اŸهني على مسستوى مركز التكوين اŸهني «زيتوﬁ Êمد العاشسور» واŸنسسقة
اعتÈت السسيدة عباد‹ ليلى مسستشسارة التوجيه والتقييم وا إ
باŸقاطعة اÿامسسة للجزائر الغرب لـ «الشسعب» ،أانّ قطاع التكوين والتعليم اŸهني Úجزءا حيويا من اŸنظومة التعليمية التكوينية ،حيث يسسعى ا¤
التكفل واسستقطاب الشسباب وتأاهيلهم و“كينهم من ا◊صسول على شسهادات ‘ مهن عديدة تضسمن مسستقبلهم ،وكذا توف ÒاŸورد البشسري اŸؤوهل لضسمان
التطور القتصسادي والجتماعي ،حيث تسسهر على توف Òمتطلبات السسوق الوطنية.
آاسسيا مني
بألعجينة ،وكذا النمط اÿأصص بألتكوين ويرتقب التحأق خÓل هذه الدورة على ال- -ت- -خصسصس- -أت ع- -ل -ى حسسب اŸسس -ت -وى
عن طريق التمه ،Úوالذي يعد اأ’ك Ìمسس-ت-وى م-رك-ز ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي زيتو Êالتعليمي ،مشسÒة ا ¤بعضص التخصسصسأت
مهن وتخ ّصسصسأت عديدة تقول السسيدة طلبأ يشسمل تخصسصسأت التأم ،Úفندقة ﬁمد العأشسور  90مقعدا ،حيث ” وإا ¤على غرار اإ’عÓم اآ’‹ الذي ‚ده أاكÌ
ع -ب -أد‹ يسس -ه-ر ال-ق-ط-أع ع-ل-ى ت-ل-ق-ي-ن-ه-أ ال- -ط- -ب- -خ ،السس -ي -أح -ة واخ -ت -ي -أر وك -أ’ت غأية  15فيفري تسسجيل  90شسأبأ وشسأبة .ط- -ل- -ب- -أ م- -ن ط- -رف اŸت- -حصس -ل Úع -ل -ى
للشسبأب ا÷زائري ع Èدورات تكوينية السس -ي-أح-ة ،ت-خصسصص ا◊ل-وي-أت ،حÓ-ق-ة
وأاف -أدت السس -ي -دة ع -ب-أد‹ أاّن ﬂت-ل-ف شسهأدات البكألوريأ أاو شسهأدات عليأ من
ي -ت -م ال -ت -حضس Òل-ه-أ م-ن ط-رف ا÷ه-أت السسيدات ،إالكÎونيك وغÒهأ من اŸهن مراكز التكوين اŸتمركز على مسستوى أاجل اسستكمأل –صسيلهم العلمي أاك،Ì
ال -وصس-ي-ة ع-ل-ى غ-رار دورة ف-ي-ف-ري ال-ت-ي ال -ت -ي ي-ج-د الشس-أب ضس-أل-ت-ه ف-ي-ه-أ ،وذلك اŸقأطعة اÿأمسسة واÿأصسة ببلديأت حيث يتم –ضسﬂ Òتلف هؤو’ء الشسبأب
ي -رت-قب أان ت-ف-ت-ح أاب-واب-ه-أ أام-أم الشس-ب-أب “أشسيأ وحأجيأت السسوق ومدى الطلب غ-رب ال-ع-أصس-م-ة ،ت-ع-رف سس-ن-ويأ تسسجيل وفق منظومة تكوينية تتمأشسى والعصسر
عليهأ من طرف الزبون.
 940شسأبأ يتم تخرج ع Èدوراتهأ  300التكنولوجي الراهن.
الراغب ‘ Úاكتسسأب مهن خأصسة.
هذه الدورة التكوينية تضسرب موعدا يوم وح -ول ج -دي -د ال -دورة ،أاب -رزت السس -ي-دة شسأب ،حيث يتم تأهيلهم وفق الدورات
كمأ أاوضسحت عبأد‹ أاّنه و‘ كل دورة
 25لتلق Úعدة تخصسصسأت مهنية هأمة ع- -ب- -أد‹ أان- -ه سس- -ي- -ت- -م ف -ت -ح وأ’ول م -رة على حسسب نوعية التخصسصسأت.
يتم تسسجيل زيأدة ‘ الطلب على بعضص
ومطلوبة ‘ سسوق الوطنية على غرار كل ت- -خصسصس Úج- -دي- -دي- -ن ع- -ل- -ى مسس -ت -وى
واسس -ت -ط-ردت السس-ي-دة ع-ب-أد‹ ت-وضس-ح ال-ت-خصسصس-أت ،وال-ت-ي ي-ت-م م-ن-ح-ه-أ وف-قأ
م-ن ال-ت-ك-وي-ن ال-ت-أه-ي-ل-ي تخصسصص إاعÓم اŸق -أط -ع -ة اÿأمسس -ة ل -ل-ج-زائ-ر ال-غ-رب ‰ط اختيأر التخصسصسأت وفق اŸسستوى ل - -ب - -عضص الشس - -روط ال - -ت - -ي ت - -ت- -م- -أشس- -ى
آا‹‰ ،أذج ‘ اÿي- - - -أط- - - -ة ،ال - - -ت - - -زي Úوتخصص كل من القصسأبة والسسيأحة ،هذا ال -ت-ع-ل-ي-م-ي ل-لشس-ب-أب ،ح-يث ي-ت-م اخ-ت-ي-أر وخصسوصسيأت هذا التخصسصص.

مدير التكوين اŸهني بباتنة

دورة فيفري تسستجيب للتوجهات اŸتعلقة باŸسساهمة ‘ بدائل جديدة
ي-ع-ت Èق-ط-اع ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي وال-ت-م-ه ،Úم-ن ب Úال-ق-طاعات الهامة التي
لخÒة ،بهدف تأاط Òشسريحة
أاولتها الدولة أاهمية كبÒة قي السسنوات ا أ
هامة من اÛتمع واŸتمثلة ‘ فئة الشسباب خاصسة للولوج إا ¤عا ⁄الشسغل،
وت-ك-وي-ن-ه Ãن-ح-ه شس-ه-ادات ت-ك-وي-ن ت-ؤوه-ل-ه ل-ف-ت-ح م-ؤوسسسس-ات ع-م-ل صسغÒة
ومتوسسطة.
باتنةŸ :وشسي حمزة
ب-نسس-ب-ة الـ 50.25ل-ت-ت-ج-أوز ب-ذلك نسس-ب-ة
اŸمتهن Úوطنيأ واŸقدرة بـ 39بأŸأئة،
وشسهد القطأع بعأصسمة اأ’وراسص بأتنة ـ خÓل العأم اŸنصسرم.
حسسب مأ أافأد به السسيد سسأعد فراحتة واسس -ت -ك -م-لت اŸدي-ري-ة ك-ل –ضسÒات-ه-أ
مدير التكوين اŸهني والتمه Úـ تطورا إ’‚أح دورة ف- -ي- -ف -ري م -ن خ Ó-ل إادراج
ك -بÒا ‘ ع -دد اŸؤوسسسس -أت ال -ت -ك -وي-ن-ي-ة ت -خصسصس -أت ج -دي -دة ت -ت -م -أشس -ى وسس -وق
واح- -دة ﬂتصس- -ة ‘ ال- -ب -ن -أء واأ’شس -غ -أل ال -ع -م -ل ،ط -ب -ق -أ ل -ت -وج -ي -ه -أت ال -رئ -يسص
العمومية و 27مؤوسسسسة تكوينية عمومية بوتفليقة ،حيث يحتأج القطأع إا ¤تفكÒ
و 10م-ؤوسسسس-أت خ-أصس-ة م-ع-ت-م-دة بو’ية ج -دي ‘ اسس-ت-غÓ-ل ط-أق-أت اŸم-ت-ه-نÚ
بأتنة ،حسسب مأ أافأد به مدير التكوين ل -تسس -ت -ف -ي -د م -ن -ه -م ا÷زائ-ر خ-أصس-ة م-ع
اŸهني والتعليم اŸهني Úالسسيد سسأعد ال -ت -ح -دي -أت ال -راه -ن -ة ال -ت -ي ت -واج -ه-ه-أ
فراحتة ‘ تصسريح ÷ريدة «الشسعب» ،ا÷زائ -ر وط -ن -ي -أ وإاق -ل -ي -م -ي -أ م-ن خÓ-ل
للحديث عن –ضسÒات القطأع لدورة عصسرنة التكوين عن طريق التمه.Ú
وبخصسوصص ا’ختصسأصسأت ا÷ديدة التي
فيفري .2018
وق -د ب -ل -غ ع -دد ال -ف -روع اÿأصس -ة ب-ه-ذه ف- -ت- -حت ل -دورة ف -ي -ف -ري  2018فبلغ
ال- -دورة  490ف -رع-أ ،م-ن-ه-أ  182تكوينأ عددهأ“ 11ث - -لت ‘ –وي - -ل ا◊ب- -وب
تأهيليأ 20 ،تكوينأ مهنيأ متخصسصسأ 175 ،وﬁيط ونظأفة بأŸعهد الوطني حملة
شس -ه -أدة ال -ك -ف -أءة اŸه -ن-ي-ة 49 ،شسهأدة  ،1ت -ق -ن -ي تشس-غ-ي-ل آا’ت ال-ط-ب-ع بÈي-ك-ة،
ال-ت-ح-ك-م اŸهني 44 ،شس-ه-أدة ت-ق-ني 20 ،م- - -رق- - -م ط - -رق - -أت ب - -ت - -أزولت– ،ضسÒ
اŸشس - -روب - -أت واŸصسÈات وع - -أم - -ل ‘
تقنيأ سسأميأ.
الغأبأت Ãركز تكوت ،عون ‘ صسيأنة
 27هيك Óمهنيا ومشساريع إل‚از
أاج - -ه- -زة ا’سس- -ت- -نسس- -أخ Ãروان- -ة ،مسسÒ
معهدين
اأ’شس -غ -أل ال -ع-م-وم-ي-ة ب-أŸع-ه-د ال-وط-ن-ي
،
ة
ن
ت
أ
ب
ة
ي
’
و
ب
ة
ي
ن
وبلغ عدد الهيأكل اŸه
ب- -ط- -ري- -ق ت- -أزولت ،وت- -خصسصص ل -وح -أت
حسسب مدير القطأع  27مؤوسسسسة تكوينية شسمسسية بتيمقأد.
بطأقة اسستيعأب تتجأوز الـ 8آا’ف مقعد
شسراكة نوعية
ب-ي-داغ-وج-ي ،ي-ؤوط-ره-م ب-ي-داغوجيأ 482
أاسس -ت-أذ ﬂتصص ،وت-ت-وف-ر ه-أت-ه ال-ه-ي-أك-ل وب -خصس-وصص الشس-راك-ة أاب-رمت اŸدي-ري-ة
اŸهنية على Œ 229هيزا حديثأ يتمأشسى ع- -ل- -ى اŸسس -ت -وى اÙل -ي ال -ع -دي -د م -ن
وسسوق العمل على غرار تربية النحل ،ا’ت-ف-أق-ي-أت اÙل-ي-ة آاخ-ره-أ م-ع ›مع
صسنأعة النظأرات والكهربأء اŸعمأرية قلوبأل موتورز لÎكيب السسيأرات وأاخرى
مع قطأعأت الÎبية ،الثقأفة ،ا÷زائرية
والفخأر واŸشستلة.
وأاحصست اŸديرية تكوين  18808متكون للميأه ،وغÒهأ مأ شسجّع اÎŸبصس Úعلى

اأ’خÒة ،حيث  ⁄يكن يتجأوز عددهم
الـ 13أالف خÓل سسنة  ،2011ليقفز إا¤
 22368م -ت -ك -ون ال -ع-أم اŸأضس-ي ،وه-ذا
بفضسل اÛهودات الكبÒة التي وّفرتهأ
ال-دول-ة ل-ف-أئ-دة ق-ط-أع ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي
بألو’ية

–فيزات وخطّة اسسÎاتيجية
÷ذب الشسباب

اإ’قبأل بكÌة على مؤوسسسسأت التكوين،
ح -يث ق -درت ع -روضص ال -ت-ك-وي-ن ل-ل-دورة
فيفري  2018واŸزمع انطÓقهأ بتأريخ
الـ 25من الشسهر ا÷أري بـ 7728منصسب.
وتطمح اŸديرية إ’‚أز عدد هأم من
اŸشس -أري -ع ال -ن -وع -ي -ة ل -ت -دع -ي-م خ-أرط-ة
التكوين اŸهني بألو’ية من خÓل إا‚أز
م -ع-ه-د وط-ن-ي ل-ل-ت-ك-وي-ن اŸت-خصسصص ‘
ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن -ي ب -أل -ق-طب ال-ع-م-راÊ
ا÷دي -د ح -م -ل-ة Ãدي-ن-ة ب-أت-ن-ة ،وم-ع-ه-د
وطني آاخر بÈيكة ومراكز تكوين مهنية
و“ه Úب -ب -ل-دي-ة إاشس-م-ول وب-وزي-ن-ة وآاخ-ر
ببلدية ع Úيأقوت للتكفل بأŸتكون‘ Ú
أافضسل الظروف وا’سستجأبة ’حتيأجأت
كل منطقة وخصسوصسيتهأ من أاجل تسسهيل
إادم- -أج خ- -ري- -ج- -ي ال- -ق -ط -أع م -ن خ Ó-ل
م -واصس -ل -ة ت -ك -ي -ي-ف ج-ه-ود ال-ت-ك-وي-ن م-ع
احتيأجأت النمو ا’قتصسأدي اŸرتبطة
ب - -أل - -ت- -وج- -ه- -أت ا÷دي- -دة ل- -لسس- -ي- -أسس- -ة
ا’ق -تصس-أدي-ة ل-ل-دول-ة م-ث-ل الÎك-ي-ز ع-ل-ى
ال- -ق -ط -أع -أت ا◊ي -وي -ة اÿأل -ق -ة ل -لÌوة
ك- -أل- -فÓ- -ح- -ة والسس -ي -أح -ة والصس -ن -أع -أت
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وال-ب-ن-أء الفÓحة ،إاضسأفة إا¤
رق-م-ن-ة ال-تسس-ي Òاإ’داري وال-ب-ي-داغ-وجي
واÙأسسبأتي ،اأ’مر الذي سسأعد على
تطور تعداد اŸتكون ‘ Úقطأع التكوين
وال -ت -ع -ل-ي-م اŸه-ن-ي ÚخÓ-ل الـ 5سسنوات

مع اقÎاب كل دورة تكوينية تسس ّ
طر إادارة
ال- - -ق- - -ط- - -أع ج - -م - -ل - -ة م - -ن اإ’ج - -راءات
والتداب Òإ’‚أح الدورة بداية من حملة
اإ’ع Ó-م وال -ت -وج-ي-ه ‘ أاوسس-أط الشس-ب-أب
وكذا اŸتعأمل Úا’قتصسأدي،Úمن أاجل
إاع- -ط- -أء صس- -ورة ك -أم -ل -ة ح -ول ال -ق -ط -أع
وم -ن -أصسب ال -ت -ك-وي-ن ا÷دي-دة واŸراك-ز
اŸوزعة ع Èتراب الو’ية ،حيث عمدت
اŸديرية و‘ ّ ﬂ
ططهأ إا ¤توسسيع دائرة
التكوين لكل فئأت اÛتمع من شسبأب
إا ¤نسسأء مأكثأت ‘ البيت إا ¤العمأل
واŸوظ- - -ف Úك Ó- - -حسسب رغ- - -ب- - -ت- - -ه ‘
التخصسصص الذي يريده مع فتح مراكز
التكوين حتى ‘ أايأم نهأية اأ’سسبوع ،و‘
الفÎة الليلية بألنسسبة للموظف Úوالعمأل
الذين يريدون التكوين ‘ سسأعأت خأرج
أاوقأت العمل قصسد القضسأء نهأئيأ على
نقصص اليد العأملة خأصسة ‘ العديد من
ا’خ-تصس-أصس-أت ا◊سس-أسس-ة ‘ ق-ط-أع-أت
البنأء والفÓحة.
وأاشسأر مدير القطأع إا ¤اسستكمأل كأفة
الÎت -ي -ب -أت إ’‚أح ال -دورة ب -ف -ت-ح 7728
م- -نصسب ،م- -وزع- -ة حسسب أان- -واع وأا‰أط
التكوين اŸهني اŸتوفرة منهأ ‘ 2014
التمه 760 ،Úنسسأء مأكثأت بألبيت470 ،
تكوينأ ‘ وسسط السسجون 1115 ،تكوينأ
ب- - -أŸؤوسسسس - -أت اÿأصس - -ة 224 ،تكوينأ
تعأقديأ 1460 ،تكوينأ إاقأميأ 595 ،درسسأ
مسس-أئ-يأ 335 ،ت-ك-وي-ن-أ بألوسسط الريفي،
 425تأهيل أاو‹ ،و 290معأبر.

كشس -فت م-دي-رة ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي وال-ت-م-ه Úل-و’ي-ة
تلمسسأن السسيدة ﬁمد زدور ابراهيم حفيظة عن
ﬂط-ط ج-دي-د ل-ل-ن-ه-وضص ب-ق-ط-أع ال-ت-ك-وي-ن وج-عله
يسس -أه -م بشس -ك -ل ف ّ-ع -أل ‘ ال -ت -ن -م -ي -ة ا’ج-ت-م-أع-ي-ة
وا’ق- -تصس- -أدي- -ة ل -ل -و’ي -ة اع -ت -م -أدا ع -ل -ى دراسس -أت
اسستشسرافية حول التشسغيل بألتعأون مع اŸديرية
والسس -ل -ط -أت ال -و’ئ -ي-ة ع-ن ط-ري-ق دراسس-ة ح-أج-أت
ال- -و’ي- -ة م- -ن ال -ي -د ال -ع -أم -ل -ة اıتصس -ة ب -أأ’رق -أم
والتخصسصسأت التي يتّم بر›تهأ ‘ كل الدورات،
” ترجمته بإأعأدة توجيه طألبي
وهو اأ’مر الذي ّ
ال-ت-ك-وي-ن واŸت-خ-رج Úوال-ذي-ن ح-ول-وا م-بأشسرة إا¤
ا◊يأة العملية سسواء عن طريق التمه Úأاو إاقأمة
مؤوسسسسأت خأصسة وﬁأولة اعأدة ا’عتبأر للصسنأعة
التقليدية ،السسيأحة والفÓحة ،وهذا بغية اسستغÓل
طأقأت الو’ية الطبيعية ÿلق اقتصسأد هأم مسسأهم
‘ التنمية ا’قتصسأدية للوطن.
ه - -ذا وأاشس - -أرت ذات اŸسس - -ؤوول - -ة أان- -ه ح- -أن اأ’وان
للنهوضص بألقطأع عن طريق إاعطأء تكوين فّعأل
للنهوضص بألقطأع عن طريق إاعطأء تكوين فّعأل
ب -داي-ة م-ن ت-ك-وي-ن اأ’سس-أت-ذة اأ’ك-ف-أء ب-أل-ت-ع-أون م-ع
اŸؤوسسسسأت اıتصسة على غرار الفنأدق الفخمة
‘ الطبخ مث Óفندق الرينسسونسص وكذا الصسأنعÚ
اŸعروف Úعلى غرار الصسيأغ Úوا◊رف Úوصسأنعو
ا◊ل-وي-أت وال-ذي-ن ق-دم-وا دع-م-أ ل-ل-ق-ط-أع ب-ق-ب-ولهم
تكوين اŸكون .Úهذا واشسأرت ذات اŸسسؤوولة ان
عملية رسسكلة القطأع سستسسمح بتكوين نوعي من
شس -أن-ه اŸسس-أه-م-ة ال-ف-ع-أل-ة ‘ ال-ن-ه-وضص ب-أل-ق-ط-أع،
خ -أصس -ة ب -ف -ع -ل السس -ع-ي إا ¤دع-م ق-ط-أع السس-ي-أح-ة
واعأدة احيأء الصسنأعة التقليدية التي كأنت مزدهرة
بتلمسسأن التي ’تزال اغلب شسوارعهأ –مل اسسمأء
ا◊رف التي كأنت منتشسرة خÓل اأ’زمنة اŸأضسية
حيث من اŸنتظر ان تعأد عملية صسنأعة البليغة
والعود واŸصسأغ ،هذا وقد أاكدت السسيد حفيظة أان
اÿرج - -أت م - -ع ال- -وا‹ ‘ ال- -زي- -أرات اŸي- -دان- -ي- -ة
وال -وق -وف ع -ل -ى Œسس -ي -د اŸشس -أري -ع ا’ق-تصس-أدي-ة،
خأصسة أانه مّكن من اقأمة دراسسة اسستبأقية لتكوين
اليد العأملة ذات الكفأءة العألية للنهوضص بألقطأع
الصسنأعي وا’جتمأعي.
وعن لغة ا’رقأم اشسأرت اŸسسؤوولة اأ’و ¤عن قطأع
التكوين اŸهني أان مصسأ◊هأ –صسي  26مركزا
للتكوين اŸهني على رأاسسهم  03معأهد ﬂتصسة
موزعة على كأفة انحأء الو’ية ‘ الوقت الذي
ي -ب -ق-ى اŸع-ه-د اıتصص بسس-ب-دو وم-رك-ز ال-ت-ك-وي-ن
اŸه -ن -ي ل-ب-ن-ي ب-وسس-ع-ي-د ق-ي-د ا’‚أز ،ك-م-أ ي-وظ-ف
القطأع  6200موظف يسسهرون على تأط Òالقطأع
وتكوين الكفأءات ،كمأ فتح القطأع برنأ›أ هأمأ
ل -ل -دخ -ول اŸه -ن -ي خ Ó-ل شس-ه-ر فÈاي-ر م-ن-ه-م 550

منصسب ‘ ›أل التكوين اإ’قأمي موزعة على 17
ت -خصسصس -أ ،و 115ت -خصسصص ع -ن ط -ري -ق ال -ت -م-هÚ
’سس -ت-ق-ط-أب  898م -ت -ك -ون ،ك -م -أ ي-ح-وي ال-ق-ط-أع
تخ ّصسصص للتكوين ‘ الوسسط الريفي لـ 75منصسب
و 125م-ت-ك-ون-أ ضس-م-ن ب-رن-أم-ج ال-ت-ك-وي-ن عن طريق
اŸعأبر الذي يحوي  03تخصسصسأت ‘ ،ح Úيبقى
التكوين الدروسص اŸسسأئية ‘ تخصسصس Úيضسم 100
” ادخأل
منصسب ،هذا وقد أاشسأرت اŸديرة انه قد ّ
ال -ع -دي -د م -ن ال -ت-خصسصس-أت ا÷دي-د وف-ق-أ ل-دراسس-ة
احتيأجأت الو’ية وطبيعة اŸنطقة على غرار شسعبة
ال -ف Ó-ح -ة وا’شس -ج -أر اŸث -م-رة ،ت-خّصس-صص ال-ت-واب-ل
واأ’عشس -أب ال-ط-ب-ي-ة ،م-واد ا◊ل-يب ،ت-رك-يب اأ’ل-واح
الشس -مسس -ي -ة وال -ط -أق -أت اŸت -ج -ددة ،ع -ون ال -ع -ب -ور
وا÷م -أرك ،ه -ذا وج -ع -لت ه -ذه ال -ت-خصسصس-أت م-ن
مؤوسسسسة التكوين اŸهني تعمل بأŒأه Úالتكوين
والتشسغيل ،زيأدة على ا’عتمأد على القطبية ‘
ال -ت-ك-وي-ن ÿل-ق ال-ت-خصسصص حسسب ال-ط-ب-ي-ع-ة ،ح-يث
جمعت الفÓحة والتوابل واأ’عشسأب الطبية بأو’د
م -ي -م -ون ال -فÓ-ح-ي-ة ،واŸك-أن-يك ب-ن-أح-ي-ة ال-رمشس-ي

الصسنأعية ،كمأ فتح عون العبور ا÷مركي بألغزوات
” تدعيمهأ بفتح فرع Ãركز
التي بهأ اŸينأء ،و ّ
سسيدي بومدين نتيجة لكÌة الطلبأت .وعن عدد
اŸسسجل ÚخÓل دورة سسبتم ÈاŸأضسية فقد بلغ
ع- - - -دد اÎŸبصس 9839 ÚمÎبصص ي- -ؤوط -ره -م 483
م -ؤوط -ر ،وع -ن ال -دورة اŸق -ب -ل-ة اخ-ت-أرت اŸدي-ري-ة
الدخول من مركز التكوين اŸهني بألرمشسي نتجت
ال -ق -ف -زة ال-ك-بÒة ال-ت-ي ب-ل-غ-ه-أ ،ه-ذا اŸرك-ز وÁك-ن
ا’طÓع على التطور ‘ ›أل التكوين اŸيكأنيكي
الذي شسهده هذا اللقب اŸهني.

مدير التكوين اŸهني بسسيدي بلعباسض:

البناء والفÓحة أاك Ìالتخصسصسات طلبا
وأابرمنا إاتفاقية مع «إايني» حول تركيب
وصسيانة األلواح الشسمسسية

وصس -ف م -دي -ر ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن -ي وال -ت -م -ه Úبسس-ي-دي ب-ل-ع-ب-أسص ق-وي-در
مصسطفأوي نسسبة التسسجيل لدورة فÈاير بأŸقبولة بعد أان بلغ عدد
اŸسسجلﬂ ‘ Úتلف اأ’‰أط وع Èكل اŸؤوسسسسأت التكوينية حوا‹
” فتحه
 1617طألب تكوين ،من جملة  4680منصسب تكويني جديد ّ
خÓل هذه الدورة.
أاكد ذات اŸسسؤوول ،أان مدونة التخصسصسأت اŸفتوحة خÓل هذه الدورة
ج-أءت وف-ق م-ت-ط-ل-ب-أت سس-وق الشس-غل
ب -أل -و’ي -ة ،وه -ي ال-ت-خصسصس-أت ال-ت-ي
ت -خ -دم ال -ت -ن -م -ي -ة اÙل -ي-ة وت-ه-دف
أاسس -أسس -أ إا ¤اإ’سس -ت -ث -م -أر ‘ ع -نصس-ر
الشس - -ب - -أب وم - -واك - -ب - -ة ال - -ره - -أن- -أت
” الÎكيز
اإ’قتصسأدية ا◊ألية ،حيث ّ
على التخصسصسأت الفÓحية بألنظر
إا ¤ط -أب -ع ال -و’ي -ة ال -ف Ó-ح -ي وك -ذا
تخصسصسأت البنأء واأ’شسغأل العمومية
وه -ي ال -ق -ط -أع -أت ال -ت -ي ت-ع-أ Êم-ن
ن -قصص ال -ي -د ال-ع-أم-ل-ة اŸؤوه-ل-ة ع-ل-ى
الرغم من كونهأ اÙرك اأ’سسأسسي
للتنمية اÙلية .وقد حملت اŸدونة  8تخصسصسأت جديدة تندرج أاربعة
منهأ ‘ اŸسستوى الثأ ،ÊثÓثة ‘ اŸسستوى الرابع وتخصسصص واحد ‘
اŸسستوى اأ’ول ،و‘ هذا الصسدد قأم مركز التكوين اŸهني والتمهÚ
عليأوي خÒة بإأبرام اتفأقية شسراكة مع اŸؤوسسسسة الوطنية للصسنأعأت
اإ’ل -كÎون-ي-ة ب-ه-دف ت-ك-وي-ن مÎبصس ‘ Úت-خّصس-صص ت-رك-يب
وصس-ي-أن-ة اأ’ل-واح الشس-مسس-ي-ة ب-أل-ت-نسس-ي-ق م-ع اŸع-ه-د الوطني
اŸتخصسصص ‘ التكوين اŸهني بكوشسة زب Òأام ،Òحيث
إاسستفأد من خمسسة مقأعد ‘ ‰ط التمه ÚخÓل الدورة
ا÷ديدة ،فضس Óعن ثÓثة تخصسصسأت ‘ اÛأل الفÓحي
كتخصسصص عأمل زراعة الكروم ،تخصسصص إانتأج زيت الزيتون
وتخصسصص إانتأج أاغذية اأ’نعأم ،نأهيك عن تخصسصص ‘
ا◊رف ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة ي-خصص صس-ي-أغ-ة ال-ذهب واÛوه-رات،
وتخصسصص نحت الرخأم وتخصسصص آاخر ‘ البنأء خأصص
بتقنية التصسنيع اÿرسسأ ،Êزيأدة على تخصسصص ‘ التكوين
اإ’قأمي خأصص Ãسسأعدة ‘ اأ’مومة.
” اسستقطأب أاك Èعدد
وأاضسأف مدير التكوين ،أانه قد ّ
‡كن من طألبي التكوين بعد القيأم بعدة أابواب مفتوحة
وحمÓت –سسيسسية وإاعÓمية لفأئدة الشسبأب على مسستوى
ج-م-ي-ع اŸؤوسسسس-أت ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ال-ب-أل-غ عددهأ  ،22أاي- - -ن ّ”
تسس-ج-يل  1034م-نصسب ت-ك-وي-ن-ي ‘ ال-ت-خصسصس-أت اŸت-وجة
بشسهأدة ،و 583مسسجل ‘ التخصسصسأت التأهيلية هذا وكأنت
اŸديرية قد خصسصست  2910مقعد بيداغوجي ‘ التكوين
اŸت ّ-وج بشس-ه-أدة و 2070م-ق-ع-د ‘ ال-ت-ك-وي-ن ال-ت-أهيلي ،أامأ
” توف 1440 Òمنصسب ‘  22فرعأ،
التكوين عن طريق التمه Úفقد ّ
بأإ’ضسأفة إا 540 ¤منصسب لفئة النسسأء اŸأكثأت بألبيت 30 ،منصسبأ آاخر
للدروسص اŸسسأئية و 90منصسبأ تكوينيأ للمÎبصس ‘ Úالوسسط الريفي.
وعن جأنب الهيأكل ،أافأد مدير التكوين أان القطأع تدّعم بعدة مشسأريع
إ’عأدة ترميم اŸؤوسسسسأت القدÁة والبألغ عددهأ سستة ،بعد أان رفع عنهأ
التجميد من طرف الوصسأية وسستمسص العملية كل من معهد التكوين
والتعليم اŸهني ،Úمركز التكوين والتمه Úبحي عظيم فتيحة ،مراكز
التكوين بكل من بلديأت سسفيزف،سسيدي ◊سسن ،رأاسص اŸأء وبلعربي،
بتكلفة قدرت بـ 5مÓي Òسسنتيم.
غ  .شسعدو

لشسكال بحّدة
اŸقاولون طرحوا ا إ

غياب التنسسيق ب ÚاŸراكز وأاصسحاب الورشسات بع Úالدفلى

لقامي أاو عن بعد Ãراكز بلديات ع Úالدفلى  ⁄يحّقق أاهدافه التنموية بالنظر إا¤
مازال التكوين ا إ
لح -ت -ي -اج -ات ال -ت -ي ي-رف-ع-ه-ا اŸق-اول-ون وال-فÓ-ح-ون واŸسس-ت-ث-م-رون وأاصس-ح-اب ال-ورشس-ات
ح -ج -م اŸط -الب وا إ
والÎميمات اÿاصسة واÿدمات اليومية للسسكان‡ ،ا يتطلّب تنسسيقا ب Úا÷هات اŸعنية بالتكوين التي
لعÓمي ‘ الوسسط اŸفتوح وأاصسحاب عروضض العمل.
أاغفلت ا÷انب ا إ
ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي
 ⁄تعد مسسألة نقصص الهيأكل التكوينية مطروحة بألبلديأت
ا◊ضس -ري-ة أاوال-ري-ف-ي-ة ع-ل-ى حّ-د سس-واء ،ب-أل-ن-ظ-ر إا ¤ح-ج-م
وج -وده -أ وت -وزي -ع-ه-أ ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-و’ي-ة ،غ Òأان ط-أب-ع
اإ’ختصسأصسأت اŸفتوحة ليسست دائمأ منسسجمة ومÓئمة
م -ع ط -ب -ي -ع -ة اŸن -ط -ق -ة وخصس -وصس -ي -ت-ه-أ ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن
اÙأو’ت القليلة ’سستقطأب الشسبأب الراغب ‘ التكوين
والذي سسبق وأان تلقوا تكوينأ متواضسعأ على حّد تصسريحأت
من إالتقينأ بهم ‘ عدة مواقع كأÿميسص ومليأنة وحمأم
ريغة وتأشستة وبن عÓل واŸأين والعطأف ،حيث –ّدث
هؤو’ء عن تبأين ‘ مسستوى التكوين ودرجة مÓءمته مع
واقع التمه Úالذي يتطّلع إاليه الشسبأب اÎŸبصص ‘ هذه
اŸراكز التي خ ّصسصست لهأ الدولة ميزانية ضسخمة لتحقيق
تنأغم وانسسجأم ب Úا◊رف اŸطلوبة واŸهن التي تعّول
عليهأ ورشسأت البنأء واإ’‚أز والهندسسة والنشسأط الفÓحي
واŸشس -أري -ع اإ’سس -ت -ث -م -أري -ة واأ’نشس -ط -ة اÿدم -أت -ي-ة ال-ت-ي
يحتأجهأ السسكأن ‘ اأ’شسغأل اÿأصسة والعمومية كألصسيأنة
والÎصسيصص والتلحيم والطÓء العصسري والتبليط الفأخر ـ
ي -ق -ول أاصس -ح-أب اŸسس-أك-ن اÿأصس-ة واإ’ق-أم-أت ال-ف-أخ-رة ـ
الذين يجÈون على البحث عنه ‘ و’يأت أاخرى وبأسسعأر
مكلفة يقول هؤو’ء اŸسستخدمون الذين اسستغربوا ضسعف
هذه اإ’ختصسأصسأت وا◊رف اŸطلوبة ‘ سسوق الشسغل،
يقول ﬁدثونأ.
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ه- -ذه ال- -وضس -ع -ي -ة ‘ واق -ع
ال- -ت- -ك- -وي- -ن وان -ع -ك -أسس -أت -ه
ا◊أل- -ي- -ة ي- -زي- -ل ال- -غ- -ط -أء
وال - - - - -ن- - - - -ق- - - - -أب رئ- - - - -يسص
ال -ك -ون -ف -ي -درال-ي-ة ال-و’ئ-ي-ة
أ’ربأب العمل عبد القأدر
بن أاحمد الذي أاكد لنأ أان
اŸقأول Úيجدون ‘ كثÒ
م- -ن اأ’ح- -ي- -أن صس- -ع- -وب -أت
وم- -ت- -أعب ‘ ال -ب -حث ع -ن
ع -أم -ل م -كّ-ون وﬂتصص ‘
ن- -وع م- -ن اأ’شس- -غ -أل داخ -ل
ورشس -أت ال-ب-ن-أء وال-زخ-رف-ة
وال - -ت - -ب - -ل - -ي - -ط وال - -ط Ó- -ء
وعمليأت الÎكيب أ’شسغأل ذات نوعية وجمأليأت من حيث
الطأبع الهندسسي الذي يبقى غأئبأ عن الشسبأب الذي خضسع
للتكوين ،أاو قد ’ يجد اŸقأول إاطÓقأ هذا العأمل ‡أ
ينعكسص على سس ÒوتÒة اإ’‚أز .وقد يتعّرضص اŸقأول أاو
صسأحب الورشسة إا ¤عقوبة التأخ ‘ Òاإ’‚أز من طرف
صس -أحب اŸشس -روع ي -ق -ول ﬁدث -ن -أ ال-ذي ن-أشس-د اŸصس-أل-ح
التكوينية بألعمل والتنسسيق واإ’صسغأء لطلبأت هؤو’ء ليكون
ال -ت-ك-وي-ن حسسب ال-ط-لب وط-ب-ي-ع-ة اأ’شس-غ-أل اŸن-تشس-رة ل-دة
اŸنطقة ورغبة اŸقأول ـ يشس Òذات الرئيسص ـ الذي يحبذ
أان ل-ق-أء دراسس-ي-ة وت-نسس-ي-ق-ي-ة إ’ي-ج-أد ح-ل-ول ت-خ-دم ال-تنمية

اÙل -ي -ة ال -ت -ي ي -ت -أب -ع -ه -أ وا‹ ال-و’ي-ة خ-أصس-ة م-ن خÓ-ل
مÓ-ح-ظ-أت-ه أاث-ن-أء ال-زي-أرات اŸي-دان-ي-ة ل-لمشسأريع السسكنية
والهيأكل اŸدرسسية واÿدمأتية.
و‘ ذات السسيأق ،دعأ ذات اŸسسؤوول اŸقأول Úومكأتب
ال - -دراسس - -أت ت - -ق - -د Ëحصس - -ي - -ل- -ة
أ’نشسطتهم التي تتغ Òبفعل التطور
وال-عصس-رن-ة وال-ت-ي ي-ت-طّ-ل-ب-هأ قطأع
أاشسغأل البنأء التي من اŸفروضص
أان يهندسسهأ هؤو’ء اŸكون Úالذين
هم بحأجة إا ¤تربصسأت ميدانية،
وم - -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى شسّ- -دد ع- -ل- -ى
اإ’سس-ت-ع-أن-ة ب-أأ’نشس-ط-ة اإ’عÓ-م-ي-ة
واسس- -ت- -ع- -م- -أل وسس- -أئ- -ط اإ’تصس -أل
Óط Ó-ع ع -م -أ وصس-ل إال-ي-ه ق-ط-أع
ل -إ
ال- -تصس- -م- -ي -م واأ’شس -غ -أل ‘ ال -دول
اŸت -ط -ورة وه -ي ره -أن-أت ي-ن-ب-غ-ي
–ق -ي -ق -ه -أ ح -ت -ى ن -واكب ال -عصس -ر
وال-ت-ط-ور ال-ت-ك-نولوجي الذي يبقى
‘ متنأول شسبأبنأ الراغب ‘ التكوين ،يقول ذات اŸسسؤوول.
هذا التحدي يبقى اإ’نشسغأل القأئم ب Úاصسحأب الورشسأت
وال -ف Ó-ح ÚواŸسس -ت -ث -م -ري -ن وال-ق-أئ-م Úب-أÿدم-أت ال-ت-ي
تسس -ت -دع-ي ت-خصسصس-أ ذو Ÿسس-ة ف-ن-ي-ة ي-ق-ول صس-أحب ورشس-ة
التلحيم بأأ’Ÿينيوم الذي يعتمد على اŸسسحة ا÷مألية
واإ’ت -ق -أن‡ ،أ ي -ف -رضص ع -ل -ى مسس -ؤوو‹ اŸراك -ز ت -ط -وي -ر
أاسسأليب العمل والدراسسة والتخصسصص ليجعل نشسأط هذه
الهيأكل ذا مردودية وفعأ’ ‘ خدمة التنمية اÙلية ،وهو
مأ ركز عليه وزير القطأع خÓل معأينته اŸيدانية لعدة
مراكز ‘ الشسهور اŸنصسرمة.
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رغم مؤوهÓت و’ية بومرداسس الفÓحية والسسياحية

ورقلة

مهن األشسغال العمومية والبناء تهيمن على مدّونة التخصسصسات

ازدادت أاه -م -ي-ة ق-ط-اع ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي
ب - -و’ي - -ة ب - -وم - -رداسس وت- -غÒت ن- -ظ- -رة
الشس-ب-اب ل-ه-ذا ال-نشس-اط ب-ع-دما –ّول إا¤
’ك Ìضسمانا لتحقيق منصسب
الوجهة ا أ
شس- -غ- -ل ‘ شس- -ت- -ى اŸي- -ادي- -ن الصس- -ن- -اع- -ي -ة
وا’ق- - -تصس- - -ادي - -ة وق - -ط - -اع - -ات ه - -ام - -ة
’شس -غ -ال ال -ع -م-وم-ي-ة وال-ري“ ،اشس-ي-ا
ك -ا أ
والتحو’ت العميقة التي يعرفها سسوق
’زم- -ة ا’ق- -تصس- -ادي- -ة
الشس- -غ- -ل بسس- -بب ا أ
’داري ‘ اسستقبال آا’ف
وعجز القطاع ا إ
الشسباب من حاملي الشسهادات ا÷امعية
واŸتخرج Úكل سسنة الذين وجدوا ‘
ق- -ط- -اع ال- -ت- -ك- -وي -ن ه -م ك -ذلك ف -رصس -ة
’سس- - -ت- - -دراك ال - -وضس - -ع وّŒن - -ب شس - -ب - -ح
البطالة..
بومرداسس :ز  /كمال
تشس- -ه- -د م- -دون- -ة ال- -ت -ك -وي -ن اŸه -ن -ي ب -و’ي -ة
بومرداسض –يينا مسستمرا من أاجل ا’سستجابة
Ÿتطلبات سسوق العمل والتحو’ت اŸسستمرة
‘ اأ’نشس -ط-ة ا’ق-تصس-ادي-ة والصس-ن-اع-ي-ة وب-روز
نشساطات جديدة ،خاصسة ‘ اÛال التقني
وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي وق-ط-اع ا’تصس-ال واŸع-ل-ومات
ال -ت -ي ت -ت -ط ّ-ل -ب ت-خصسصس-ات م-ه-ن-ي-ة ‘ ›ال
ال›Èة والصس- -ي- -ان- -ة اسس- -ت- -ج- -اب -ة Ÿث -ل ه -ذه
اŸتغÒات ،اأ’مر الذي دفع بالقائم Úعلى
قطاع التكوين بفتح تخصسصسات مهنية جديدة
تسسهر على تقدÁها عدد مراكز التكوين على

غرار اŸعهد الوطني اŸتخصسصض ‘ التكوين
اŸهني عبد ا◊ق بن حمودة الذي يسستقبل
أازيد من  1600طالب من عدة مناطق للوطن
يتابعون تكوينهم ‘ أاربعة شسعب مهنية منها
اإ’دارية ،التقنية ،اأ’شسغال العمومية واإ’عÓم
اآ’‹ وعدة تخصسصسات أاخرى مسستحدثة.
كما تسستعد باقي اŸراكز اأ’خرى واÓŸحق
اŸنشسأاة حديثا اŸقدرة بأازيد من  30مركز
تكوين بنسسبة تغطية فاقت  90باŸائة بو’ية
بومرداسض ’سستقبال أاك Ìمن  15أالف مÎبصض
ما ب Úجديد ومسستمر خÓل دورة فيفري
اŸن- -ت- -ظ- -رة ي- -وم  25م - -ن الشس - -ه - -ر ا÷اري
ل Ó-سس-ت-ف-ادة م-ن ع-روضض ال-ت-ك-وي-ن اŸف-ت-وح-ة
وا’م-ت-ي-ازات ال-ك-ثÒة اŸم-ن-وح-ة ل-لمÎبصس،Ú
وب-اأ’خصض م-زاي-ا ال-ت-ك-وي-ن ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي بفضسل
‰ط التكوين عن طريق التمه Úالذي يتوسّسع
من دورة إا ¤أاخرى كخيار بديل عن النمط
اإ’ق-ام-ي ال-ذي ج-اء ك-ن-ت-ي-ج-ة ل-ل-ت-ح-و’ت التي
ع- -رف- -ه -ا ال -ق -ط -اع اŸت -ف -ت -ح ع -ل -ى ال -نشس -اط
ا’قتصسادي والصسناعي وكذا تتويجا ıتلف
ا’ت -ف -اق -ي -ات اÈŸم -ة ب ÚاŸدي -ري-ة وأارب-اب
اŸؤوسسسس- -ات ل- -ف -ت -ح اÛال أام -ام اÎŸبصسÚ
إ’ج- -راء الÎبصض ال -ت -ط -ب -ي -ق -ي م -ع إام -ك -ان -ي -ة
التشسغيل بفضسل اŸؤوهل واÈÿة اŸكتسسبة.
أاما عن اŸؤوهÓت ا’قتصسادية للو’ية ،وما
ق -د ت -وف-ره م-ن ف-رصض ت-ك-وي-ن وتشس-غ-ي-ل أايضس-ا
ل-ف-ائ-دة اÎŸبصس Úخ-ري-ج-ي م-ع-اه-د وم-راكز
ال- -ت- -ك -وي -ن ،ف  Ó-ي -زال ال -نشس -اط ا’ق -تصس -ادي
والصسناعي وقطاع البناء واأ’شسغال العمومية

يحتكر النسسبة اأ’ك Èمن اليد العاملة اŸؤوهلة
بفضسل ا◊ركية التنموية وبرامج السسكن التي
اسس -ت -ف -ادت م -ن -ه -ا ال-و’ي-ة وﬂت-ل-ف مشس-اري-ع
ال -ت -ه -ي -ئ -ة ا◊ضس -ري -ة وال-ط-رق-ات وه-ذا ع-ل-ى
حسساب عدد من اŸقومات اأ’سساسسية التي
ت -ت -م -ي -ز ب -ه -ا ب-وم-رداسض اŸع-روف-ة ب-ط-اب-ع-ه-ا
ال -فÓ-ح-ي والسس-ي-اح-ي ،ح-يث ’ ي-زال اإ’ق-ب-ال
على هذه اŸهن ﬁتشسم وهو أامر منطقي
خاصسة بالنسسبة لقطاع السسياحة الذي يعرف
ركودا ﬁليا ،مع ذلك يقوم معهد الفندقة
والسس-ي-اح-ة ل-ل-ك-رم-ة ب-اسس-ت-ق-ب-ال ع-دد كب Òمن
اÎŸبصس ‘ ÚاÛال على أامل التوظيف ‘
بعضض الو’يات اŸعروفة بنشساطها السسياحي
أاوال-ت-وج-ه ن-ح-و ا’سس-ت-ث-م-ار الشس-خصس-ي بإانشساء
مؤوسسسسات سسياحية ووكا’ت للسسياحة والسسفر،
‘ ح Úيحاول قطاع التكوين اخÎاق النسسيج
الفÓحي عن طريق إانشساء وحدات اقتصسادية
‘ ›ال الصس -ن -اع -ات ال-غ-ذائ-ي-ة وال-ت-ح-وي-ل-ي-ة
ل -دع -م اأ’نشس-ط-ة ال-فÓ-ح-ي-ة ال-رئ-يسس-ي-ة ،وه-ي
اÛهودات التي يقوم بها مركز التكوين لÈج
منايل  2بتوف Òتخصسصسات هامة خاصسة ‘
›ال ال-ت-ع-ل-يب وال-ت-ح-وي-ل ومشس-تقات ا◊ليب
ونفسض اأ’مر بالنسسبة Ÿهن الصسيد البحري
وتربية اŸائيات التي يوفرها معهد التكوين
ب -زم -وري ال -ب -ح -ري وم -ه -ن أاخ -رى م -رت -ب -ط-ة
ب-الصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دية وا◊رف وبعضض اŸهن
اÿاصسة باŸرأاة الريفية ‘ ›ا’ت الطرز
والصسناعات النسسيجية التي توفرها عدد من
اÓŸحق اŸتواجدة بالبلديات النائية.

مطابقة العروضض لواقع سسوق العمل
ت-خضس-ع ع-م-ل-ي-ة –دي-د ا’خ-تصس-اصس-ات
ا÷دي- - -دة ‘ ال- - -ت- - -ك- - -وي - -ن اŸه - -ن - -ي إا¤
’ج -راءات اŸت -ب -ع-ة م-ن
›م -وع -ة م -ن ا إ
ط-رف ال-ه-ي-ئ-ة ال-وصس-ي-ة ،وذلك انطÓقا
من دراسسة احتياجات كل منطقة على
ح -دة ،و–دي -د ط -ب -ي-ع-ت-ه-ا سس-واء ك-انت
’ضس -اف -ة إا¤
ف Ó-ح -ي -ة أاو صس -ن -اع -ي -ة ب -ا إ
م -راع -اة م -ت -ط-ل-ب-ات-ه-ا الضس-روري-ة وأاه-م
’مكانيات التي تتميز بها،
القدرات وا إ
وك-خ-ط-وة أاو ¤ي-ه-ت-م مسس-تشسارو اŸراكز
التابعة للقطاع ‘ كل منطقة من و’ية
ورق- - -ل- - -ة إا– ¤دي- - -د ›م- - -وع- - -ة م - -ن
ا’ختيارات اŸقÎحة ليتم تدارسسها من
’داري واŸا‹
قبل اÛلسس التنسسيقي ا إ
وال-ب-ي-داغ-وج-ي ع-ل-ى مسس-ت-وى م-دي-رية
ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ني ،Úومن ثمة
ي -ت -م ع -رضس -ه -ا ع -ل -ى ال -ل-ج-ن-ة ال-و’ئ-ي-ة
للشسراكة ،واŸشسّكلة من أاعضساء قطاعات
م-ت-ع-ددة Œت-م-ع كل  6أاشس-ه-ر ل-لنقاشس ‘
اıط-ط ال-ت-ك-وي-ن-ي واŸصس-ادقة النهائية
عليه ،حسسب معلومات مصسالح مديرية
التكوين اÙلية.
إاÁان كا‘
وترتكز دراسسة مطابقة العروضض التكوينية ‘
ال -و’ي -ة ع -ل -ى ع-دة أاط-ر م-رج-ع-ي-ة ب-اأ’سس-اسض
–تكم إا ¤الطابع الذي تعرف به اŸنطقة
أاو’ ،ب- -اإ’ضس- -اف- -ة إا ¤م- -واك- -ب- -ت -ه -ا ıت -ل -ف
التطورات والتحو’ت التي يعرفها اÙيط
ا’ق - -تصس- -ادي ،وم- -ن ه- -ذا اŸن- -ط- -ل- -ق ف- -إان- -ه
باإ’ضسافة إا ¤العديد من التخصسصسات اŸهمة
ف -إان ت -خصسصس -ي ال -فÓ-ح-ة وال-بÎول يشسّ-كÓ-ن
أاه -م -ي -ة قصس-وى م-ن-ب-ث-ق-ة م-ن ط-ب-ي-ع-ة ال-ن-م-ط
ا’قتصسادية الذي تعرف به الو’ية ،فضس Óعن
اأ’همية التي يحظى بها القطاع ÚالفÓحة
وال- -ن- -ف -ط ‘ سس -وق الشس -غ -ل ﬁل -ي -ا ووط -ن -ي -ا
ومسساهمتهما الكبÒة ‘ الدخل ا’قتصسادي
الوطني أايضسا ،وعلى غرار ذلك –اول ذات
ا÷ه -ات م -ن خ Ó-ل ال -دراسس -ة اإ’سس-تشس-راف-ي-ة
توف Òبعضض التخصسصسات ا÷ديدة التي من
شسأانها توف Òأايدي عاملة ذات كفاءة مهنية
ع -ل -ى اŸدى اŸت -وسس-ط وال-ب-ع-ي-د ‘ ﬂت-ل-ف
ال-ق-ط-اع-ات ال-ت-ي تشس-ه-د ت-ط-ورا ت-دري-ج-يا ‘
الو’ية على غرار قطاع السسياحة ،وما قد
يوفره من مناصسب شسغل جديدة ‘ الفندقة
واإ’رشساد السسياحي ،وما إا ¤ذلك خاصسة بعد
دخول العديد من اŸشساريع التي هي ‘ طور

اإ’‚از إا ¤اÿدمة ،هذا فضس Óعما يشسهده
قطاع الفÓحة من تطور ملحوظ وانعكاسض
ذلك ع -ل -ى الصس -ن -اع -ات ال -غ -ذائ-ي-ة اıت-ل-ف-ة
وم -راق -ب-ة ال-ن-وع-ي-ة ،ب-اإ’ضس-اف-ة إا ¤ا’ه-ت-م-ام
Ãهن البيئة واŸياه.
وتوّفر التخ ّصسصسات اŸتاحة للتكوين بو’ية
ورقلة حوا‹  422تخصسصض من إاجما‹ 21
شس -ع -ب -ة ل -ل -ت -ك -وي -ن وتسس-ع-ى مصس-ال-ح ال-ت-ك-وي-ن
وال- -ت- -ع- -ل- -ي- -م اŸه- -ن- -ي Úم- -ن خ Ó-ل ك -ل دورة
وب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع ك -اف -ة ال -ف-اع-ل Úوالشس-رك-اء
ا’قتصسادي Úوا’جتماعي Úإا ¤تنويع عروضض
ال- -ت- -ك- -وي- -ن ب -ال -و’ي -ة ت -ل -ب -ي -ة ل -ل -ط -لب ع -ل -ى
التخصسصسات التي تتيح فرصسا أاك Èللتشسغيل
واأ’ك Ìإاقبا’ من طرف اÎŸشسح ،Úحيث
ي-ه-ت-م ال-ق-ط-اع ﬁل-ي-ا خÓ-ل ال-دخ-ول اŸه-ني
ل -دورة ف -ي -ف -ري ا÷اري ع-ل-ى ت-ن-وي-ع ع-روضض
التكوين التأاهيلي على اŸدى القصس ÒوالÎكيز
بصس -ورة أاك Èع -ل -ى ‰ط ال-ت-ك-وي-ن ع-ن ط-ري-ق
التمه ،Úباإ’ضسافة إا ¤تسسخ Òكل اإ’مكانيات
اŸادي -ة وال -بشس -ري -ة ال Ó-زم-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م ح-م-ل-ة
إاعÓمية مكثّفة وهادفة إ’براز أاهمية التكوين
بالنسسبة لفئة الشسباب –ديدا ،ومن شسأان هذا
ال -دخ -ول أان يسس -م -ح ب -ت-وف Òت-خصسصض ج-دي-د
يتمثل ‘ تقني سسامي ‘ التلحيم الصسناعي ‘
اŸسس- -ت -وى اÿامسض ،و 9345م-نصسب ت-كويني
جديد منه  1475منصسب بيداغوجي ‘ النمط
التكويني اإ’قامي ‘ 50 ،الوسسط الريفي75 ،
‘ التكوين عن طريق اŸعابر 75 ،للتكوين ‘
ال- -دروسض اŸسس- -ائ- -ي- -ة ،ب- -اإ’ضس -اف -ة إا2800 ¤
منصسب بيداغوجي للتكوين عن طريق التمهÚ
و 1740منصسب للتكوين التأاهيلي منهم 1205
منصسب ﬂصسصض للمرأاة اŸاكثة بالبيت ،و890
منصسب للمؤوسسسسات اÿاصسة اŸعتمدة منها
 140منصسب متوج بشسهادة ،هذا فضس Óعن
 2440م-نصس-ب-ا ل-ل-ت-ك-وي-ن ع-ن ب-ع-د م-نها 1113
م -نصسب م -ت-وج بشس-ه-ادة ،وب-ذلك ف-إان ال-ت-ع-داد
اإ’جما‹ للمÎبصس ÚخÓل دورة فيفري 2018
سسيبلغ  ‘ 17 . 577أا‰اط وأاشسكال التكوين
اıتلفة ،التأاهيلية واŸتّوجة بشسهادة.
يذكر أاّن قطاع التكوين اŸهني بالو’ية يتوفر
على  17مركزا للتكوين اŸهني إاضسافة لفروع
منتدبة ‘ الوسسط الريفي 5 ،معاهد وطنية
متخصسصسة ‘ التكوين اŸهني ،معهد للتكوين
وال- -ت -ع -ل -ي -م اŸه -ن -يﬂ Úتصض ‘ ال -ه -ن -دسس -ة
ال -ب -ي -داغ -وج -ي -ة وت -ك -وي -ن ورسس -ك -ل-ة إاط-ارات
القطاع 19 ،مؤوسسسسة خاصسة معتمدة ،مركزا
للتعليم اŸهني عن بعد ،بتأاط Òإاجما‹ يصسل
إا 536 ¤أاسستاذ.

الهياكل الّتكوينية باŸدية

وزرة“ ،زقيدة وشسÓلة العذاورة تنتظر اسستÓم مراكزها
ت-و‹ الّسس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ب-و’ي-ة اŸدي-ة أاه-م-ي-ة ك-بÒة ل-ق-ط-اع ال-ت-ك-وي-ن والتعليم
’م Úال-ع-ام السس-ي-د ﬁم-د
اŸه -ن-ي ،Úت-رج-م ذلك ‘ ا’ج-ت-م-اع ال-ذي أاشس-رف ع-ل-ي-ه ا أ
م-رزوق-ي ب-حضس-ور ﬂت-ل-ف اŸت-دخ-ل Úوع-ل-ى رأاسس-ه-م م-دي-ري-ة ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م
اŸه -ن -ي Úورؤوسس -اء ال -دوائ-ر قصس-د ج-ع-ل ه-ذا ال-ق-ط-اع ب-ح-ق فضس-اء صس-اق Ó-ل-ل-م-واهب
وخزانا بشسري يعول عليه ‘ ›ال اسستحداث الÌوة ا’قتصسادية البديلة.
اŸدية :علي ملياÊ
أال ّ-ح ‡ث -ل ال -وا‹ ع -ل -ى م -دي -ري ال -تشس -غ -ي-ل،
السس-ي-اح-ة ،الصس-ن-اع-ة وال-فÓ-ح-ة ع-ل-ى مرافقة
هذا القطاع ا’سسÎاتيجي وبخاصسة ‘ ›ال
اسستقبال ووضسع اÎŸبصس ‘ Úظروف أاحسسن،
م -ع وج -وب مسس -اع-دة ه-ذا ال-ق-ط-اع ل-ت-ح-ق-ي-ق
ال-ن-ت-ائ-ج ال-ت-ي يصس-ب-وا إال-ي-ه-ا ،وم-ن ب-ينها تنويع
ال -ت -خصسصس -ات ‘ إاط-ار ح-ت-م-ي-ة ب-عث ال-ل-ج-ن-ة
ال-و’ئ-ي-ة ل-لشس-راك-ة حسسب م-ت-ط-ل-ب-ات ورغ-بات
اŸؤوسسسس- -ات اإ’ق- -تصس- -ادي -ة سس -واء اÿاصس -ة أاو
ال -ع -م -وم-ي-ة ،إا ¤ج-انب ضس-رورة ال-ت-نسس-ي-ق بÚ
ﬂت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات ال-ف-اع-ل-ة ل-ب-لورة وتطوير
ه -ذا ال -ق -ط -اع ا◊ي-وي ،خ-اصس-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
ب›Èة وفتح تخصسصسات جديدة ،والتي من
شسأانها أان تتماشسى مع سسوق الشسغل ومتطلبات
ا’ق- -تصس- -اد ال- -وط -ن -ي.وط -الب ذات اŸسس -ؤوول
مسس -ؤوو‹ ق -ط -اع ال -ت -ك -وي-ن وال-ق-ط-اع-ات ذات
الصس -ل-ة بضس-رورة ف-ت-ح م-رك-ز ال-ت-ك-وي-ن ب-دائ-رة
وزرة ،إا ¤ج- - -انب مضس- - -اع- - -ف - -ة اÛه - -ودات
’سستيعاب أاك Èعدد من اÎŸبصس Úمع وجوب
أان يكون ﬂتلف اŸتدخل ‘ ÚاŸوعد مع
ه -ذا ال -دخ-ول ال-ت-ك-وي-ن-ي ،واإ’سس-راع ‘ ا‚از
اŸشس-اري-ع اŸت-أاخ-رة ك-م-ع-ه-د ال-ت-ع-ل-يم اŸهني
الواقع بطريق “زقيدة ،وتسسريع وتÒة إاعادة
اإ’ع -ت -ب-ار Ÿشس-روع م-رك-ز ل-ل-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م
اŸنهي Úببلدية شسÓلة العذاورة ،والذي ⁄

تتعد نسسبة إا‚ازه  50باŸائة ،داعيا ‘ هذا
الصسدد بكل روح مسسؤوولية إا ¤التحضس Òا÷يد
Ÿلف التكوين ،الذي مرجح أان يتناوله منتخبو
اÛلسض الشسعبي الو’ئي ‘ الدورة القادمة،
إا ¤ج -انب م -ل -ف الصس -ح -ة والسس-ك-ان واصسÓ-ح
اŸسستشسفيات.
وتسسعى الوكالة الو’ئية للتشسغيل بهذه الو’ية
‘ سسنة  ‘ 2018هذا الصسدد ،إا ¤مواكبة هذه
النظرة اإ’سستشسرافية بتحقيق تنصسيبات أاكÌ
ونسس- -ب- -ة أاك Èم- -ن السس- -ن- -ة السس- -اب- -ق -ة ،ع -م Ó-
ب-ت-وج-ي-ه-ات اŸدي-ري-ة ال-ع-امة للوكالة الوطنية
للتشسغيل ،والتي قدرت أاهدافها للسسنة ا÷ارية
بـ  8600تنصسيب مقسسمة على أاجهزة الوكالة،
م -ن ب-ي-ن-ه-ا  7000ت -نصس -يب ‘ إاط -ار الصس-ي-غ-ة
الكÓسسيكية باعتبارها أاهم شسق من ب Úهذه
اأ’ج- -ه -زة ،إا ¤ج -انب  900ت -نصس-يب ‘ إاط-ار
جهاز اŸسساعدة على اإ’دماج اŸهني ،وكذا
 700تنصسيب ضسمن عقود العمل اŸدعمة على
أانه وبتظافر جهود كافة إاطارات هذه الوكالة
بوكا’تها اÙلية الثمانية ومن خÓل برامج
اÿرج -ات اŸي -دان -ي-ة اŸسس-ط-رة Ÿسس-تشس-اري
التشسغيل سسيتم تغطية كافة حوضض تشسغيل بهذه
الو’ية من مؤوسسسسات إاقتصسادية ÷مع عروضض
العمل على مدار السسنة ،إا ¤جانب ارتباط
ذلك ب- -اÛه- -ودات ا÷ب- -ارة ال- -ت- -ي ي- -ب -ذل -ه -ا
القائمون على الوكالة الوطنية للتشسغيل وعلى
رأاسسهم السسيد ﬁمد الطاهر شسعÓل اŸدير
ال-ع-ام وه-ذا ل-ت-ح-ديث وسس-ائ-ل ال-ع-م-ل Ÿواك-بة

ال-ت-ط-ورات ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ا◊اصسلة خاصسة ‘
تكنولوجيات اإ’عÓم وا’تصسال ،كون أان ذلك
من شسأانه أان يعود ايجابيا على عمل الوكالة
الوطنية للتشسغيل عامة ،وهذه الوكالة الو’ئية
خاصسة وهوما Áكنها من –قيق اأ’هداف
اŸسسطرة للسسماح بالكم الهائل من ﬂرجات
قطاع التكوين للولوج إا ¤عا ⁄الشسغل.
خرت مديرية التكوين
هذا و‘ اŸقابل سس ّ
وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن Úب-ه-ذه ال-و’ي-ة ك-ل ال-وسس-ائ-ل
اŸادية واŸعنوية إ’‚اح دورة دخول فيفري
ا÷اري ،ب- -ع- -د اف- -ت- -ت- -اح ال- -تسس- -ج- -يÓ- -ت عÈ
مؤوسسسساتها التكوينية من 07جانفي إا ¤غاية
 17من هذا الشسهر ،كما حددت هذه اأ’يام من
 18إا 20 ¤من عمليتي ا’نتقاء والتوجيه ،على
أان ت -ع -ل -ن ن -ت -ائ -ج ذلك ي-وم  22ال -ق-ادم .ك-م-ا
تضسّمنت اÿريطة التكوينية بهذه الو’ية ()12

م -رك-ز ل-ل-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي وال-ت-م-هﬂ Úصسصس-ة
للتكوينات من اŸسستويات من  1إا)04( ،4 ¤
معاهد وطنية متخصسصسة ‘ التكوين اŸهني
تقوم بتكوين اŸسستوى اÿامسض ( )05شسهادة
تقني سسامي ،وملحقت )02( Úللتكوين اŸهني،
إا ¤جانب ( )10منشسآات تأاوي فروع منتدبة ‘
الوسسط الريفي ،وكذا معهد التكوين والتعليم
اŸه- - -ن- - -يﬂ Úتصض ‘ ت- - -ك- - -وي - -ن اŸك - -ونÚ
والهندسسة البيداغوجية ،أاعلنت هذه اŸديرية
حسسب بطـاقة تقنية تسسلمت «الشسعب» نسسخة
م -ن -ه -ا ت -اري-خ  25ف-ي-ف-ري ك-م-وع-د ل-ل-دخ-ول
ال -رسس -م -ي ل -ل -مÎبصس ÚواÎŸبصس -ات ب -ط-اق-ة
ت -ك -وي -ن ب-ي-داغ-وج-ي-ة ن-ظ-ري-ة ‘ ح-دود 7150
مقعد بيداغوجي و 1910سسرير كطاقة خاصسة
ب -ال -داخ -ل-ي-ة ،فضس Ó-ع-ل-ى تسس-خÒه-ا ل-ط-اق-م
بشسري مكون ‘ حدود  386أاسستاذ.

ل-ل-ع-ل-م ب-أان-ه ب-ي-ن-م-ا سس-يصس-ل اج-ما‹ عروضض
التكوين حد  9481مÎبصض ومÎبصسة خÓل
هذه الدورة ،فقد بلغ عدد اŸعني ÚبالتمهÚ
حد  1385مÎبصض ومÎبصسة ،عÓوة على 385
فرصسة تكوين للنسساء اŸاكثات ‘ البيت ،اإ¤
جانب  1150تكوين اقامي ،كما رصسدت هذه
اŸدي- -ري -ة ل -ل -راغ -ب ‘ Úول -وج ع -ا ⁄الشس -غ -ل
تخصسصسات جديدة من بينها ،اسستغÓل أانظمة
التزويد باŸاء الشسروب ،مسستوى  5باŸعهد
ال -وط -ن -ي اŸت -خصسصض ب -ن -ي سس-ل-ي-م-ان ،تسس-يÒ
واسسÎجاع النفايات «نفسض اŸسستوى» ،وكذا
ت-خصسصض مشس-ت-ل-ة اأ’شس-ج-ار ب-اŸع-ه-د ال-وط-ني
اŸت -خصسصض ب -قصس -ر ال -ب -خ -اري ،فضس  Ó-ع -ل-ى
تشسغيل آا’ت الطبع فليكسض ومسستوى  2لدى
مركز التكوين اŸهني ببني سسليمان با÷هة
الشسرقية بالو’ية.

ثقافة

الثÓثاء  20فيفري  2018م
المؤافق لـ  04جمادى الثانية  1439هـ

الديؤان الؤطني ◊قؤق اŸؤؤلف يضساعف إا‚ازاته

–صسيل  510مليار سسنتيم سسنة  2017ومهرجان دو‹ لإلبداع شسهر أافريل
يعرف الديؤان الؤطني ◊قؤق اŸؤؤلف وا◊قؤق اÛاورة ،من سسنة إا ¤أاخرى تؤسسعا ‘ نشساطاته وزيادة ‘ نسسبة العائدات التي
تسسمح له حسسب مديره العام سسامي بن الشسيخ ا◊سس Úبتكثيف نشساطاته الفنية وتعزيز دعمه ومرافقته للمؤؤلف ÚوالفنانÚ
اجتماعيا وثقافيا ومسساعدة اŸؤؤسسسسات الثقافية واŸهرجانات ،والرتقاء Ãجال حقؤق اŸؤؤلف والفنان إا ¤مصساف العاŸية ،هذا من
لنشسطة ا›ÈŸة هذه السسنة.
خÓل ا◊صسيلة اليجابية التي قدمها أامسض وعرضسه ıتلف ا أ
اإ’ب -داع ل -ل -ع -دي -د م -ن ال -ف -ن -ان Úا÷زائ -ري Úم -ل-ي-ار سس-ن-ت-ي-م وب-نسس-ب-ة ارت-ف-اع  8.75باŸائة
الشسباب .وسسيعرف شسهر أافريل أايضسا بداية من مقارنة مع سسنة  ،2016حيث ” –صسيل 466
 ،21ان-طÓ-ق ا÷ؤل-ة ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-م-ط-رب الكب Òمليار سسنتيم.
وق- -د وزع م -ن ه -ذا اŸب -ل -غ اأ’خ Òالسس -ن -ة
ايدير ،والتي سستقؤده حسسب أاجندته ،يقؤل بن
الشسيخ إا ¤كل من تلمسسان ،بجاية ،وهران ،اŸنصسرمة ،يقؤل بن شسيخ ،حؤا‹  96مليار
سس-ن-ت-ي-م ◊ق-ؤق ال-ت-أال-ي-ف اسس-ت-ف-اد م-ن-ها 4932
قسسنطينة وو’ية تيزي وزو.
وسس -يشس-م-ل ب-رن-ام-ج ا÷ؤ’ت ال-ف-ن-ي-ة ال-ذي مؤؤلف ،فيما عادت أاك Ìمن  59مليار سسنتيم
أاعده الديؤان ،كل من الفنانة نؤارة وجمال للحقؤق اÛاورة لفائدة  2618فنان.
و‘ سسياق آاخر ،أاشسار بن الشسيخ ،إا ¤أان
عÓم إا ¤جانب تنظيم تكر Ëللفنان الكبÒ
ا◊اج الغافؤر بؤ’ية تلمسسان ،يقدم خÓله مسستحقات النشساط ا’جتماعي الذي يقؤم به
الديؤان ،قدرت سسنة  2017بـ  4،4مليار سسنتيم.
›مؤعة اأ’لبؤمات التي أا‚زت للفنان.
وهؤ نشساط أاضساف قائ :““ Óالذي يشسمل 256
مؤؤلف مسستفيد من منحة التقاعد أاو منحة
 50أالف دو’ر ÷ائزة مر Ëماكيبا
الشسيخؤخة.
وتشسجيع لإلبداع اإ’فريقي
وقد سسخر الديؤان أايضسا حؤا‹  5مليار
سس- -ن -ت -ي -م ل -ك -ل م -ن اÿدم -ات ا’ج -ت -م -اع -ي -ة
كشسف بن الشسيخ عن تنصسيب ،يؤم  17أافريل ا’سس -ت-ث-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي “سض اŸؤؤل-ف Úوال-ف-ن-انÚ
القادم÷ ،نة التحكيم اÿاصسة بجائزة الفنانة ال-ذي-ن ي-ؤاج-ه-ؤن أازم-ات اج-ت-م-اع-ي-ة وصس-حية
كشس -ف سس -ام -ي ب -ن الشس-ي-خ ا◊سس ÚاŸدي-ر
مر Ëماكيبا التي سسنها رئيسض ا÷مهؤرية عبد ومالية ،وكذا لنقل إا ¤أارضض الؤطن جثامÚ
ف
ال- -ع- -ام ل- -ل- -دي- -ؤان ال- -ؤط -ن -ي ◊ق -ؤق اŸؤؤل -
العزيز بؤتفليقة ،والتي تقدر بـ  50أالف دو’ر .الفنان Úالذين وافتهم اŸنية باÿارج.
ن
م
وا◊ق -ؤق اÛاورة ،أامسض ،ع -ن سس -لسس -ل -ة
يتم منحها ‘  14سسبتم Èمن كل سسنة،
وكشسف اŸدير العام ،عن دعم قدر بـ64.6
ا
ه
ر
اأ’نشس -ط -ة ال -ث -ق-اف-ي-ة وال-ف-ن-ي-ة ال-ت-ي سس-ط-
وال -ت -ي ت-راف-ق ف-روم اإ’ب-داع اإ’ف-ري-ق-ي ،ه-ذه م-ل-ي-ار سس-ن-ت-ي-م خصسصس-ه ال-دي-ؤان للمهرجانات
،
ا
ه
م
الديؤان ،للسسنة ا÷ارية ،سسيكؤن من أاه
التظاهرة الفنية التي تهتم بتشسجيع وتعريف واŸشساريع الثقافية ،خصسصض منه  27مليار
ي
ع
م
انعقاد اŸؤؤ“ر الدو‹ للمؤؤلف ‘ Úالسس
اإ’بداع ‘ القارة السسمراء ‘ كل اÛا’ت ،سسنتيم للديؤان الؤطني للثقافة واإ’عÓم ،من
ز
ك
ر
Ÿ
البصسري أايام  16و 17افريل القادم با
وال -ت-ي سس-ت-ع-رف ه-ذه السس-ن-ة مشس-ارك-ة أاسس-م-اء أاجل تنظيم القافلة الثقافية الؤطنية الفنية
الدو‹ للمؤؤ“رات با÷زائر العاصسمة.
’معة من السسنغال وما‹ وإافريقيا ا÷نؤبية ل -لصس -ي -ف اŸاضس -ي ،ووزع ب -اق -ي اŸب -ل-غ ع-ل-ى
ا
ه
ط
س
ش
ن
وأاشسار بن الشسيخ خÓل الندوة ،التي
وغÒها.
العديد من العروضض الثقافية ،كما دعم مسسرح
ث
ي
د
◊
ا
أامسض ب- -اŸت- -ح- -ف ال- -ؤط- -ن- -ي ل- -ل -ف -ن
و‘ سسياق آاخر كشسف اŸتحدث عن اقتناء بجاية بأاجرة  3أاشسهر لعماله خÓل اأ’زمة
ر
“
ؤ
ؤ
Ÿ
ا
واŸعاصسر ،بالعاصسمة ،إا ¤أان هذا
الديؤان مؤؤخرا لقصسر اŸنزه بالقصسبة السسفلى اŸال -ي -ة ال -ت -ي ع -رف -ه-ا ،وأايضس-ا مسس-اع-دة دور
ب
ت
ك
Ÿ
ا
ب
سسيكؤن مناسسبة للمشسارك’ Úنتخا
والذي سسيطلق عليه اسسم أايقؤنة الغناء الشسعبي ال -ث -ق-اف-ة وم-دارسض ال-ف-ن-ؤن ا÷م-ي-ل-ة م-ع-اه-د
Ú
ف
ل
ؤ
ؤ
م
ل
ل
ة
ي
التنفيذي ا÷ديد للفيدرالية الدول
ال -راح -ل ع -م -ر ال -زاه -ي ،وال -ذي سس -ي -خصسصض اŸؤسسيقى ‘ ﬂتلف أارجاء الؤطن Ãعدات
ر
ئ
ا
ز
÷
ا
ض
ص
‘ السسمعي البصسري ،مؤؤكدا حر
ل-ل-ج-م-ع-ي-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة ك-م-ا سس-يضس-م أاسس-ت-ؤدي-ؤ وآا’ت م -ؤسس -ي -ق -ي -ة ،إا ¤ج -انب ال -دع -م ال -ذي
Ú
ي
ر
ئ
ا
ز
÷
ا
Ú
ع- -ل -ى أان ي -ك -ؤن ب -عضض اŸؤؤل -ف
ل -ل -تسس-ج-ي-ل سس-ي-ؤضس-ع –ت تصس-رف اŸب-دع Úخصسصض للمحافظة السسامية اللغة ا’مازيغية.
ضسمن أاعضساء اŸكتب ا÷ديد.
خاصسة الشسباب منهم.
وأافصس- -ح ب- -ن الشس- -ي -خ ‘ ه -ذا الشس -أان ،ع -ن
وكشس-ف اŸدي-ر ال-ع-ام ع-ن ت-ن-ظ-ي-م ال-ط-ب-عة
اتفاقية شسراكة ،ب Úالديؤان الؤطني ◊قؤق
اŸؤؤل- - -ف وا◊ق- - -ؤق اÛاورة واÙاف- - -ظ - -ة
االلسرسانبةعةدلولصيساا،لؤونالاذإ’بيداسسعتانلطذليق سفسيعاصلسيباتحهميؤنمه7ذ1ه حصسيلة عائدات إايجابية لسسنة 2017
السسامية لÓمازيغية ،سسيتم اŸصسادقة عليها
أاف -ري -ل ب -قصس-ر ال-ث-ق-اف-ة م-ف-دي زك-ري-ا ،ح-يت
و‘ سس -ي -اق آاخ -ر اع -ت Èسس -ام-ي ب-ن الشس-ي-خ ‘ اأ’سسابيع القليلة القادمة ،تتعلق بتشسجيع
سس -ط -رت ال -ع-دي-د م-ن اأ’نشس-ط-ة ،ب Úع-روضض
ا◊سس ،Úنشس- -اط ال- -دي- -ؤان ال- -ؤط -ن -ي ◊ق -ؤق وم- -راف- -ق- -ة اŸشس- -اري -ع والÈام -ج ال -ث -ق -اف -ي -ة
ف- -ن- -ي- -ة وم- -داخÓ- -ت ومسس- -رح- -ي -ات وأاف Ó-م،
اŸؤؤل - - -ف وا◊ق- - -ؤق اÛاورة لسس- - -ن- - -ة  2017واإ’ب -داع -ي -ة ال -ت -ي سس -تسس -ط -ره -ا اÙاف -ظ-ة
وسس -ي -ت -م-ي-ز ي-ؤم ا’ف-ت-ت-اح ب-ت-ق-د Ëم-ي-دال-ي-ات
باإ’يجابي ،كؤنه سسجل نسسبة عائدات بـ  510مسستقب.Ó

حبيبة غريب
تصصوير عباسس تيليوة

لدبي الشساعر سسليم دراجي لـ””الشسعب””:
رئيسض نادي وسسارة ا أ

رفع ا÷مود على اŸشسهد الثقا‘ ‘ مدينة ع Úوسسارة
بعد Œارب فاشسلة وجدنا ضسالتنا ‘ هذا الفضساء

لدبي
ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة ت-أاسس-يسض ال-نادي ا أ
ال - -ذي صس- -ار ﬁج- -ة أادب- -اء ع Úوسس- -ارة
لدب سسرقنا هذه
واŸهتم Úبالثقافة وا أ
ال-ل-ح-ظ-ات ل-ن-خ-ت-ل-ي ف-يها بالشساعر سسليم
لدب -ي ،ح -ت -ى
دراج- -ي رئ- -يسض ال -ن -ادي ا أ
نسس ّ- -ل - -ط الضس - -ؤء ع - -ل - -ى ه - -ذا ال - -فضس- -اء
البداعي وندرج على الهتمامات.

حوار :نورالدين لعراجي

أاسسماء وطنية بارزة ‘ دنيا اأ’دب والثقافة
والفكر متى تؤفرت لدينا اإ’مكانات اŸادية.
لمكانات هل لكم مصسادر
@ على ذكر ا إ
مادية لتسسي Òهكذا ناد؟
@@ ا◊قيقة أان رئيسض اŸكتبة الرئيسسية
ب-ا÷ل-ف-ة وع-دن-ا ب-ال-ت-ك-ف-ل ب-دعمنا ماديا عند
اسستضسافتنا أ’سسماء على فÎات متباعدة فهؤ
مشسكؤر.
@ وم - -ا م - -ؤق- -ف السس- -ل- -ط- -ات اÙل- -ي- -ة
ومديرية الثقافة من كل هذا؟
@@ من اأ’مؤر التي تشسجعنا على اŸضسي
‘ ال- -ع -م -ل ه -ؤ أان رئ -يسض اÛلسض الشس -ع -ب -ي
ال-ب-ل-دي م-ن ال-رج-ال اŸه-ت-م Úب-ال-ث-قافة وقد
أاطلعنا على برنا›ه ‘ هذا الشسأان ووعدنا
Ãرافقتنا ‘ نشساطنا ،بل وذهب إا ¤أابعد من
ذلك ح Úوع -دن -ا Ãل -ت -ق -ى أادب -ي ‘ اŸدي-ن-ة
وك-ذلك م-دي-ر ال-ث-ق-اف-ة شس-ارك-ن-ا ل-ق-اءن-ا الثاÊ
ووع -دن -ا ب-اŸسس-اع-دة ،ف-ه-م-ا مشس-ك-ؤران ع-ل-ى
مؤقفهما النبيل.
@ ل- -ؤ سس- -أال- -ن- -اك- -م ع- -ن ب- -عضض أاه -داف
النادي؟
@@ نحن نعمل حاليا من خÓل لقاءاتنا
الشس-ه-ري-ة م-ع ك-ل اŸه-ت-م ،Úونسس-ع-ى ل-ت-ط-عيم
ه -ذه ال -ل -ق -اءات ب -اسس -تضس -اف-ة ب-عضض اأ’سس-م-اء
ال-ؤط-ن-ي-ة ،ك-م-ا أان-ن-ا ن-ف-ك-ر ‘ ت-ن-ظيم ملتقانا،
وطبع بعضض اأ’عمال أ’عضساء النادي ،كل ذلك
لصسناعة مشسهد أادبي متميز.
@ ‘ ك -ل -م -ة أاخÒة م -اذا ي -ق -ؤل سس-ل-ي-م
دراجي؟
@@ أاقؤل هذه فرصسة ذهبية أ’هل اأ’دب
والثقافة ‘ مدينتي وعليهم أان يلتفؤا حؤل
ناديهم من اجل العمل سسؤيا لرفع التحدي أ’ن
اليد الؤاحدة ’ تصسفق ،ودعؤكم من حديث
اŸقاهي التي ’ تسسمن و’ تغني من جؤع
فالقاطرة تسس Òبإاذن الله ،ومن ’ يكؤن إاضسافة
‘ البناء ف Óيكؤن معؤ’ للهدم .وشسكرا لكم
مرة أاخرى على هذه ا’سستضسافة ‘ رحاب
عميد الصسحافة ا÷زائرية جريدة ““الشسعب““.

17573

احياء لذكرى الشسهادة والشسهيد

بريكة تغني للوطن باسستضسافة الشساعرة انتصسار سسليمان
ا÷زائر ا’خت الكÈى لسسوريا ويجمعنا الدم والتاريخ

ن-ظ-مت ج-م-ع-ي-ة وه-ج ال-ف-ك-ر ال-ث-قافية
Ãدينة بريكة احتفائية باليؤم الؤطني
للشسهيد احتضسنتها اŸكتبة البلدية –ت
إادارة اŸب -دع مصس -ط -ف -ى صس -ا◊ي ‘ اج-ؤاء
شس -ع -ري-ة م-ي-زه-ا حضس-ؤر الصس-ؤت الشس-ع-ري
لعÓ-م-ي-ة ان-تصس-ار
ل-لشس-اع-رة السس-ؤري-ة وا إ
سس- - -ل - -ي - -م - -ان ،واح - -دة م - -ن ب Úالصس - -ؤات
الشس- -ع- -ري- -ة ‘ حضس- -ارة ت -دم -ر ،وق -د دأاب
رفاق الؤهج وأاعضساء ا÷معية على خلق
الج - -ؤاء الدب - -ي - -ة اŸم - -ي - -زة م - -ن خÓ- -ل
ال -ف-ع-ال-ي-ات اıت-ل-ف-ة  ،ال-ت-ي ن-ظ-مت ع-ل-ى
مدار السسنة  ،وكانت لبنة ‘ بناء اŸشسروع
الثقا‘ Ÿدينة طبنة حاضسرها وماضسيها.

نورا لدين لعراجي
على غرار ا’مسسية الشسعرية التي نشسطتها
ضسيفة ا÷زائر  ،اعتÈت ان تؤاجدها ‘ ارضض
الشسهداء هؤ عربؤن ﬁبة للشسعب ا÷زائري من
الشسعب السسؤري  ،معربة عن سسعادتها بتؤاجدها
‘ ا÷زائر أ’ول مرة  ،و صسرحت ل ““الشسعب ““
““بانها عندما زارت مقام الشسهيد وقفت امام
ﬁراب الصسخرة حيث سسجدت أ’رضض الشسرف
والشسهداء  ،منحنية امام تضسحيات البلد الذي
ق -اوم ا’سس -ت -ع -م -ار وح -ارب ا’ره -اب وه -زم -ه ،
ونفسض ا’رهاب الذي حاول ان يهزم ا÷زائر
ت -ك -ب -د خسس -ائ -ر ك -بÒة ‘ سس-ؤري-ا ام-ام ضس-رب-ات
الشسرفاء والطيب Úوأابناء الؤطن اŸفدى .
و‘ ن- - -فسض السس - -ي - -اق اع - -تÈت ان - -تصس - -ار ان
مشساركتها ‘ احياء هذه اŸناسسبة  ،هؤ افتخار
بعظمة هذا الشسعب ا◊امل لتاريخ انسسا Êنبيل
رغم كل ﬁاو’ت التضسليل ا’ انه اسستطاع ان
يصسنع تاريخه بأا›اد ›اهديه وشسهداءه  ،و‘
ردها على سسؤؤال الشسعب حؤل زيارتها أ’ول مرة

للجزائر  ،قالت ““ بأان ا÷زائر ا’خت الكÈى
لسسؤريا ويجمعنا الدم والتاريخ ““ ،قائلة بان
الشس- -عب السس- -ؤري ل- -ن ي -نسس -ى م -ؤق -ف ا÷زائ -ر
حكؤمة وشسعبا لسسؤريا ‘ حربها ضسد العدوان
واإ’رهاب  ،مسسجلة بذلك مؤقف الشسرفاء من
ابناء ا’مة  ،وهذا فخر ا’بطال وتبقى تلك
الؤقفة دين للشسعب السسؤري وهذا ليسض بغريب
ع -ن ب -ل -د خ -اضض م -ؤؤسسسس-ه-ا ا’م Òع-ب-د ال-ق-ادر
م -ب -ادرة الصس -ل -ح ب ÚاŸسس -ي-ح ÚواŸسس-ل-م‘ Ú
سسؤريا ‘ القرن ÚاŸاضسي. Ú
و‘ امسسية شسعرية امتعت فيها جمهؤرها
م -ن م -ت -ع -طشس -ي ا’دب ج -الت ان -تصس-ار ب-ب-عضض
قصسائدها وحلقت بإاسسماع ا◊ضسؤر من بلدها
سسؤريا ا ¤ارضض اŸليؤن ونصسف مليؤن وهي
اŸدينة التي ا‚بت شسعراء وكتاب وروائي’ Ú
تزال اصسؤاتهم تدوي سسماء الؤطن على غرار
الشس -اع -رة وا◊ق -ؤق -ي -ة سس -م -ي -ة ﬁنشض الصس-ؤت
ال -نسس -ؤي ا’ك Ìحضس -ؤرا ‘ اŸشس -ه -د ال -ث -ق-ا‘
ﬁليا و عربيا  ،اضسافة ا ¤حصسدها العديد من
ا÷ؤائز العربية  ،ولطاŸا شسكل حضسؤرها ‘
اÙاف -ل واŸل -ت -ق -ي -ات ط -ف-رة ن-ؤع-ي-ة ‘ ب-ن-اء
ال-قصس-ي-دة ا◊دي-ث-ة م-ث-ل-ه-ا م-ث-ل الشس-اع-ر رشس-ي-د
حما Êالذي سسبق ل ““الشسعب وان اجرت معه
حؤارا مطؤ’  ،اذ يعتÈمن ا’صسؤات الشسعرية
الشسبابية ا÷ديدة التي منحت للقصسيدة ا◊ديثة
سس -م -ات ف -ن -ي -ة وج -م -ال -ي -ة .ا ¤ج -انب الشس -اع-ر
نؤرالدين جريدي هؤ ايضسا قامة شسعرية لها
وزنها ومكانتها ‘ سسماء ا’دب ،وهناك اصسؤات
اخرى بإامكانها ان –دث الفاصسل ‘ بناء النصض
ا◊داثي سسؤاء ‘ الن Ìاو الشسعر.
Óشسارة سسؤف تنشسط الشساعرة انتصسار اليؤم
ل إ
امسس -ي -ة شس -ع -ري -ة وب -ي -ع ب -ال -ت-ؤق-ي-ع إ’صس-دارات-ه-ا
باŸركز ا÷امعي لÈيكة على ان تنشسط امسسية
شسعرية يؤم اÿميسض با–اد الكتاب ا÷زائريÚ
بالعاصسمة.

الطبعة –مل اسسم الشساعرت Úسسعاد الصسباح وثريا العريضض

مهرجان ربيع الشسعر العربي ‘ موسسمه11

سعود البابطني

@الشس - -عب :ه - -ل لك أان –دث- -ن- -ا ع- -ن
لدبي أاول؟
خلفية تأاسسيسض النادي ا أ
@@ الشس -اع -ر سس-ل-ي-م دراج-ي :و’ شس-ك-را
’هتمامكم بالشسأان الثقا‘ واأ’دبي على مدار
السسنة ،أاما بالنسسبة النادي فقد جاءت فكرة
ت -أاسس -يسس -ه ف -ج -ائ-ي-ة وسس-ري-ع-ة،ح-يث و‘ ل-ق-اء
ح-م-ي-م-ي ج-م-ع-ن-ي أان-ا وصس-دي-ق-ي الشس-اع-ر ب-ن
عزوز عقيل بصسديقنا مدير اŸكتبة الرئيسسية
للمطالعة با÷لفة عبد الغني رزيقي ،وبينما
نحن نتحدث عن الهم الثقا‘ اقÎح علينا أان
نرفع ا÷مؤد على اŸشسهد الثقا‘ ‘ مدينة
ع Úوسسارة التي أا‚بت الكث Òمن اأ’سسماء
وذلك من خÓل غطاء ناد أادبي بتكليف منه،
فؤافقنا على الفكرة وبعد خروجنا اتفقنا على
أان أادير النادي وصسديقي رئيسض فرع ا–اد
الكتاب ا÷زائري Úونعمل سسؤيا ،فكان النادي
اأ’دبي.
@ ه- -ل ل- -ن- -ا م- -ع- -رف -ة ه -ذه ال -دواع -ي
بالتفصسيل؟
@@ طبعا نحن مررنا بتجارب عدة ولكنها
ك-ل-ه-ا ب-اءت ب-ال-فشس-ل’ ،ع-ت-ب-ارات ك-ثÒة ،م-نها
اŸقهى اأ’دبي ومنها صسالؤن بايزيد الثقا‘
وك -ل م -ن -ه -م-ا ق-ط-ع شس-ؤط-ا ’ ب-أاسض ب-ه ول-ك-ن-ه
تؤقف ،فكان لزاما علينا ونحن أاهل اأ’دب أان
نصسنع اŸشسهد من جديد –ت غطاء جديد،
وجاءتنا فرصسة النادي فبادرنا بالعمل علنا
‚م -ع اŸه -ت-م ÚواŸث-ق-ف Úواأ’دب-اء ونصس-ن-ع

شسيئا ذا بال ‘ مدينتنا.
@ لتحدثنا عن كيفية تسسي Òالنادي
وآالياته؟
@@ ‘ جلسسته اأ’و ¤عملنا على تشسكيل
÷ان لÓسستشسارة والتعاون فكانت ÷نة الشسعر
و÷ن- -ة السس -رد و÷ن -ة ال -ف -ن و÷ن -ة اإ’ع Ó-م،
وذلك لتؤزيع اŸهام حتى يتسسنى للنادي أان
ينظم لقاءاته ويديرها بنجاح.
@ ع- -ل- -ى ذك- -ر ال -ل -ق -اءات ك -ي -ف ت -ت -م
لقاءاتكم،أاقصسد ،هل لكم برنامج مع،Ú
أاو رزنامة عمل؟
@@ نعم مبدئيا اتفقنا على أان يكؤن لنا
لقاء شسهري ،وقد نظمنا لقاءنا الثالث منذ
أاي -ام ،ح -يث ّ” ف-ي-ه ا’ح-ت-ف-اء ب-ثÓ-ث-ة أاسس-م-اء
أادبية تشسق طريقهاÃ ،داخÓت حؤل باكؤرات
أاعمالهم وتكرÁهم تكرÁا رمزيا وهم على
التؤا‹ :الروائية إاسسمهان جلؤدي على روايتها
(غرفة غ Òمعقمة) وقدم الناقد ربيحاوي
ﬂلؤف مداخلة ‘ هذه الرواية ،كما قّدم
ال-ن-اق-د وال-ق-اصض إاسس-م-اع-ي-ل دراج-ي م-داخ-ل-ة
ح -ؤل (ج -م -ه -ؤري -ة السس -ح -اب) ل -ل -ك -اتب م-نÒ
سس -ع -دي ،ف -ك -انت اŸداخ-ل-ة ال-ث-ال-ث-ة ل-لشس-اع-ر
أاحمد بهناسض حؤل اÛمؤعة القصسصسية (كيد
رجل) للقاصض مفتاح خافج.
@ هل يبقى عمل النادي مقتصسرا على
لسسماء اÙلية؟
ا أ
@@ ن- -ح -ن ‘ ب -داي -ة ال -ط -ري -ق وم -ع ذلك
اسستضسفنا بعضض اأ’سسماء من اŸدن اÛاورة
‘ لقاءاتنا السسابقة ،ولكننا نسسعى ’سستضسافة

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

تسس-ت-ع-د م-ؤؤسسسس-ة ع-ب-دالعزيز سسعؤد
لق-ام-ة م-ه-رج-ان
ال -ب -اب -ط Úال -ث-ق-اف-ي-ة إ
رب-ي-ع الشس-ع-ر ال-ع-رب-ي ‘ م-ؤسسمه ا◊ادي
عشس -ر وذلك ‘ م -ارسض اŸق -ب -ل ،ب -رع-اي-ة
كرÁة من سسمؤ رئيسض ›لسض الؤزراء
الشسيخ جابر اŸبارك ا◊مد الصسباح.

نور الدين لعراجي

وحسسب بيان اŸؤؤسسسسة ،الذي تسسلمت جريدة
““الشسعب““ نسسخة منه ،سسؤف يحمل هذا اŸؤسسم
اسسم الشساعرت Úالدكتؤرة سسعاد الصسباح من دولة
ال -ك -ؤيت وال -دك -ت -ؤرة ث -ري -ا ال-ع-ريضض م-ن اŸم-ل-ك-ة
ال -ع -رب -ي -ة السس -ع -ؤدي -ة ،وي-ق-ام ع-ل-ى مسس-رح م-ك-ت-ب-ة
ال -ب -اب -ط ÚاŸرك -زي -ة ل -لشس -ع -ر ال -ع-رب-ي .وي-تضس-م-ن
اŸه -رج-ان أامسس-ي-ات شس-ع-ري-ة ي-ح-ي-ي-ه-ا شس-ع-راء م-ن
ﬂت- -ل -ف أاق -ط -ار ال -ؤط -ن ال -ع -رب -ي ،ون -دوت Úع -ن
الشساعرت ÚاÙتفى بهما ،ومعرضساً للكتاب.
وقال رئيسض اŸؤؤسسسسة الشساعر عبدالعزيز سسعؤد
البابط““ :Úإان اŸؤؤسسسسة تعتز بالرعاية الكرÁة من
ق -ب -ل سس -م -ؤ رئ -يسض ›لسض ال -ؤزراء الشس -ي -خ ج -اب -ر
اŸبارك ا◊مد الصسباح الذي واكب اŸهرجان منذ
بداياته يقيناً منه بأاهمية الثقافة ‘ بناء اÛتمع.
وأاع -رب ال -ب -اب -ط Úع -ن أاه-م-ي-ة اخ-ت-ي-ار اŸؤؤسسسس-ة
للشساعرت Úالدكتؤرة سسعاد الصسباح والدكتؤرة ثريا

ثريا العريض

العريضض ليكؤنا عنؤانًا لهذه الدورة ،فهما شساعرتان
متميزتان ولهما دور ثقا‘ بارز ،وتابع البابط :Úإان
اŸؤؤسسسسة دأابت منذ أاحد عشسر عاماً على ا’حتفاء
بالشسعر مؤاكبة منها ليؤم الشسعر العاŸي الذي سسبق
أان أاعلنته اليؤنسسكؤ.
وأاوضسح البابط ،Úاأنه سسيجري تؤزيع ا÷ؤائز
على الشسعراء والنقاد الفائزين بجؤائز اŸؤؤسسسسة
اÿاصسة بدورتها االسسادسسة عشسرة وهم :الشساعر
عمر الراجي من اŸملكة اŸغربية عن قصسيدته ““
ب-ري-د ال-ن-ؤر““ ،والشس-اع-ر ع-ب-د ال-ل-ط-ي-ف ب-ن ي-ؤسس-ف
اŸبارك من اŸملكة العربية السسعؤدية عن ديؤانه
““رؤوى““ والشس- -اع- -رة م- -روة حÓ- -وة م -ن سس -ؤري -ا ع -ن
قصسيدتها ““زلفى إا ¤النفسض““ والشساعر أاحمد عنÎ
مصس -ط -ف -ى م -ن مصس -ر ع -ن دي -ؤان -ه ““ه -ك -ذا ت -ك -ل-م
اŸتنبي““ والناقد الدكتؤر فؤزي سسعد عيسسى من
مصسر عن كتابه ““النصض الشسعري وجماليات التلقي““
والناقد الدكتؤر عبدالرحمن عبدالسسÓم ﬁمؤد
من مصسر عن كتابه
«ف- -ت- -ن- -ة ال- -ت- -أاوي -ل :اŸت -ن -ب -ي ..م -ن ال -نصض إا¤
اÿط -اب““ وا÷ائ -زة ال -ت -ك-رÁي-ة ل-لشس-اع-ر ال-راح-ل
فاروق شسؤشسة.
وأاضساف البابط :Úيأاتي هذا اŸهرجان ضسمن
سسياق أاهداف اŸؤؤسسسسة التي تأاسسسست على الشسعر
قبل أان تتؤسّسع أاعمالها وتنطلق عاŸيًا ‘ ›ال
حؤار الثقافات والدعؤة للسسÓم.

á°VÉjQ

ألثÓثاء  20فيفري  2018م
ألموأفق لـ  04جمادى ألثانية 1439هـ

الدور التمهيدي لكأاسص ال–اد الفريقي (إاياب)

شسباب بلوزداد  -أاونز كرياتور اŸا‹ اليوم على السساعة 17:00

«أإبناء إلعقيبة» مطالبون بتحقيق إلفوز لتفادي إŸفاجآات
يطمح شسباب بلوزداد لتجاوز
عقبة اونز كرياتور اŸا‹ اليوم ‘
اياب الدور التمهيدي Ÿنافسسة
كاسص الكاف من اجل التاهل ا¤
الدور اŸقبل علما ان نتيجة
التعادل السسلبي تكفي الفريق
للمرور.

عمار حميسسي

ي -رأه -ن أŸغ-رب-ي رشش-ي-د أل-ط-اوسش-ي ع-ل-ى
طموح لعبيه ‘ تقد Ëمششوأر مششرف ‘
منافسشة كاسس ألكاف من أجل أŸرور أ¤
ألدور أŸقبل من بوأبة ألفريق أŸا‹ أونز
ك- -ري- -ات- -ور خ- -اصش- -ة أن أل -ف -ري -ق ع -اد أ¤
أŸنافسشة ألقارية بعد غياب.
قام أŸدرب بتحضش Òلعبيه جيدأ لهذه
أŸوأج-ه-ة ح-يث ط-ال-ب-ه-م ب-ال-ف-وز وتفادي
أل -دخ -ول ‘ ألسش -تسش -ه -ال أل -ذي سش-ت-ك-ون
ع-وأق-ب-ه وخ-ي-م-ة ع-ل-ى أل-ف-ري-ق خ-اصشة أن
ألبعضس أكد أن أŸنافسس Áلك مسشتوى
متوأضشعا.
ويكفي ألفريق ألتعادل ألسشلبي من أجل
ألتاهل أ ¤ألدور أŸقبل بعد أن فرضس
ألتعادل أليجابي على ألفريق أŸا‹ ‘
مبارأة ألذهاب بهدف Ÿثله وهي ألنتيجة
أل -ت -ي ك -انت أي -ج -اب -ي -ة ب -ال-ن-ظ-ر أ ¤ل-عب
أŸبارأة خارج ألديار.
تغيÒات منتظرة على التشسكيلة
م -ن أŸن -ت-ظ-ر أن ي-ق-وم أل-ت-ق-ن-ي أŸغ-رب-ي
ب-اج-رأء ب-عضس أل-ت-غ-يÒأت ع-ل-ى أل-تشش-ك-يلة
أل -ت -ي سش -ت-وأج-ه أون-ز ك-ري-ات-ور أŸا‹ م-ن

خÓل منح ألفرصشة لبعضس ألعناصشر ‘
أطار سشياسشة تدوير ألتششكيلة.
وسشتعرف مبارأة أونز كرياتور عودة ششبÒة
أ ¤منصشب أŸدأفع أليسشر فيما سشيتم
ألزج بالÓعب أيزغوتي ‘ وسشط أŸيدأن
بسشبب عدم تاهيل ألÓعب ÚأŸسشتقدمÚ
خÓل فÎة ألنتقالت ألششتوية من أجل

أŸششاركة ‘ أŸنافسشة ألقارية.
ك -م-ا سش-ي-ق-وم أل-ط-اوسش-ي ب-اŸرأه-ن-ة ع-ل-ى
ع- -ري- -ب -ي ‘ م -نصشب رأسس أ◊رب -ة ح -يث
سشيكون على عاتقه هز ششباك أŸنافسس
م- -ن أج- -ل –ري- -ر ألÓ- -ع- -ب Úخ -اصش -ة أن
ألضش- -غ -ط سش -ي -ك -ون ك -بÒأ ع -ل -ى أل -ف -ري -ق
أŸطالب بتحقيق فوز مقنع.

لصسابة
تريكات يغيب بسسبب ا إ
باŸقابل سشيكون ألطاوسشي ﬁروما من
خ -دم -ات وسش-ط أŸي-دأن ت-ري-ك-ات بسش-بب
ألصشابة ألتي تعرضس لها خÓل أŸبارأة
ألسش -اب -ق -ة أل-ت-ي ج-م-عت ف-ري-ق-ه م-ع وف-اق
سشطيف حيث سشيغيب Ÿدة  10أيام.
وي- -ع -د غ -ي -اب أل Ó-عب ت -ري -ك -ات ضش -رب -ة
موجعة للفريق خاصشة أنه من ألÓعبÚ
أل- -ذي- -ن ك- -ان- -وأ ي -ح -ظ -ون ب -ث -ق -ة أŸدرب
أل -ط -اوسش -ي أل -ذي رأه -ن ع -ل -ي -ه ك -ثÒأ ‘
أŸب -اري -ات ألسش -اب -ق-ة أل-ت-ي ع-رفت ت-ال-ق-ه
بششكل كب Òخاصشة من ألناحية ألدفاعية.
ملعب  20أاوت بحلة جديدة
قامت بلدية بلوزدأد باعادة تهيئة ملعب 20
أوت ليكون ‘ مسشتوى أ◊دث Ãا أن ألمر
يتعلق Ãنافسشة كاسس ألكاف ألتي غاب عنها
ألفريق لفÎة و ⁄ترد ألبليدة أن تكون عدة
ألششباب أ ¤هذه أŸنافسشة بطريقة عادية.
وقامت ألبلدية بالتنسشيق مع أدأرة أŸلعب
باعادة طلي أŸنصشة ألششرفية وŒهيزها
ج -ي -دأ ل -ت-ك-ون ‘ مسش-ت-وى أ◊دث ون-فسس
ألم -ر ي -ن -ط-ب-ق ع-ل-ى أŸدرج-ات ألخ-رى
أضشافة أ ¤أعادة تهيئة دورأت أŸياه وهو
ألمر ألذي لقى أسشتحسشان ألنصشار.
لدارة اŸباراة
طاقم –كيم مغربي إ
أسشندت ÷نة ألتحكيم ألتابعة ل–Óاد
أإلفريقي للعبة إأدأرة مبارأة ششباب بلوزدأد
وأونز كرياتور أŸا‹ أ ¤طاقم –كيم
مغربي يقود أ◊كم عادل زروق ويسشاعده
كل من يوسشف مÈوك ومصشطفى أكركاد.

لبطــــــــــــــال الإفريقيــــــــــة
رابطـــــــــــــة ا أ
ريـــــــــــال بانغـــــي  -وفــــــــاق سسطيـــــف

إلوف ـ ـ ـ ـ ـاق ‘ ظ ـ ـروف موإتـيـ ـ ـ ـ ـة للع ـ ـ ـ ـودة بورقـ ـ ـ ـة إلتأاه ـ ـ ـ ـل
يلتقي ،عشسية اليوم ،بعاصسمة
جمهورية افريقيا الوسسطى
بانغي ،فريق وفاق سسطيف
بنظÒه ريال بانغي ،وهذا ‘ إاطار
إاياب الدور التمهيدي Ÿنافسسة
كأاسص رابطة افريقيا لهذا اŸوسسم،
وهذا بعد لقاء الذهاب الذي
جرى بسسطيف ،يوم  11فÈاير
ا÷اري ،وانتهى كما هو معلوم
لصسالح أاشسبال اŸدرب عبدا◊ق
بن شسيخة،بنتيجة عريضسة وغÒ
متوقعة ،بعد العقم الهجومي
لتشسكيلة الوفاق السسطايفي خÓل
اŸوسسم ا◊ا‹،حيث أامطر شسباك
ريال بانغي بسسداسسية نظيفة كان
لنصسيب حدوشص منها  3أاهداف.
وق -د ت -دربت تشش -ك -ي -ل -ة أل -وف -اق ل -ل -م -ق-اب-ل-ة
ألسش -ه -ل -ة،ي -وم أول أمسس ،ب-حضش-ور  19لعبا
للعودة بورقة ألتأاهل للدور أŸقبل للمنافسشة
أل -ت -ي أصش -ب -حت م -ن أه -دأف إأدأرة أل-رئ-يسس
حسشان حمار ،بعد أإلقصشاء من كأاسس أ÷زأئر

أمام ششبيبة ألسشاورة.
وتأاتي هذه أŸبارأة ‘ أجوأء معنوية جد
مرتفعة لتششكيلة ألنسشر أألسشود ،بعد نتائج
طيبة ‘ ألبطولة أÎÙفة أألو ،¤خاصشة
بعد ألفوز ،يوم أÿميسس أŸاضشيÃ ،لعب 8
م- -اي  1945بسش -ط -ي-ف ع-ل-ى ف-ري-ق شش-ب-اب
ب -ل -وزدأد ‘ ،أ÷ول -ة أÿامسش -ة،م -ا رف-ع م-ن
ن -ق -اط أل-ف-ري-ق أ 29 ¤م-ق-لصش-ا أل-ف-ارق مع
ألرأئد أ 10 ¤نقاط.
وقد قد تفتح ششهية أللعب على أ◊فاظ على
أل- -ل- -قب ‘  10ل -ق -اءأت م -ازألت م-ن ع-م-ر
ألبطولة ،كما تأاتي أŸبارأة مباششرة قبيل لقاء
صشعب باŸدية ‘ إأطار أ÷ولة ألسشادسشة من
مرحلة ألعودة للبطولة أÎÙفة.
وكان أŸدرب أŸسشاعد للوفاق مليك زرقان
قد صشرح أن ألوفاق يلعب ‘ مقابلة أليوم من
أجل ألعودة بالفوز ،خاصشة وأنه ضشمن ألتأاهل
من مقابلة ألذهاب ،بحسشبه.
ويبدو أن ألفريق أÿصشم ألذي كان ›هول
لدى ألطاقم ألفني للوفاق ليسس باŸسشتوى
ألكب،Òو ألذي من ششأانه خلق متاعب للوفاق

نتوقع رقما قياسسيا ‘ عدد إŸشسارك Úبتارإغونا
لبيضص اŸتوسسط يوم أامسص بشسكل مفصسل عن
للعاب البحر ا أ
–دث عمار عدادي رئيسص اللجنة الدولية أ
الدورة القادمة اŸقررة Ãدينة تاراغونا السسبانية من  22جوان ا ¤أاول جويلية وذلك خÓل نزوله
ضسيفا على منتدى اŸنظمة الوطنية للصسحافي ÚالرياضسيÃ Úركز الصسحافة Ÿلعب  5جويلية ..كما
تطرق باŸناسسبة إا ¤دورة  2021اŸقررة Ãدينة وهران.

حامد حمور

أششار عدأدي أن تأاجيل دورة تارأغونا
إأ ¤غاية  2018بعدما كانت مقررة ‘
سش -ن -ة  2017ن -ظ-رأ ل-ظ-روف دأخ-ل-ي-ة
تنظيمية باسشبانيا ،وقال « :ألتحضشÒأت
تسش ‘ ÒأŒاه أيجابي للغاية من خÓل
ج -اه -زي-ة ك-ل أŸنشش-آات ت-ق-ري-ب-ا وه-ذأ
بفضشل أÛهود ألكب Òألذي يقام ‘
تارأغونا ألتي سشتعرف –طيم ألرقم
ألقياسشي ‘ عدد أŸششارك Úوألذي قد
يصشل أ 6 ¤ألف من بينهم  4ألف
ري -اضش -ي م -ن  26دول -ة ،وه-ذأ ب-ع-دم-ا
عرفت أللجنة ألدولية أنضشمام كل من
ألÈتغال وكوسشوفو «.
كما أن عدد ألرياضشات أŸسشجلة ‘
م-وع-د أألل-ع-اب أŸت-وسش-ط-ي-ة أل-ق-ادم-ة
يصشل إأÃ 30 ¤ا ‘ ذلك رياضشتي ذوي
ألح -ت -ي -اج -ات أÿاصش -ة ..وألول م-رة
سشتعرف رياضشة كرة ألسشلة تغي‘ Ò
أŸنافسشة ألتي Œري على ششكل 3 -3
أي بثÓث لعب ‘ Úكل فريق.

و Áكن ألقول أن رئيسس أللجنة ألدولية
أللعاب ألبحر أألبيضس أŸتوسشط تطرق
ıتلف أŸرأحل ألتي تعرفها أألمور
ألتنظيمية بإاعطاء توأريخ لضشبط قوأئم
ألرياضشيﬂ ‘ Úتلف ألختصشاصشات
Óلعاب ألتي
لضشبط ألÈنامج ألنهائي ل أ
سشتعرف حضشورأ إأعÓميا كبÒأ وألذي
ق- -دره أŸن- -ظ -م -ون ب 1000صشحا‘
خÓل هذه ألدورة.
›هودات كبÒة تبذل لتحضسÒ
موعد وهران ...2021
و ع - - - -ن دورة  2021أŸق-ررة ب-وهرأن
أوضش - -ح ع- -دأدي إأن ›ه- -ودأت ك- -بÒة
تبذل ،قائ « :Óأألمور تسش Òعلى ما
يرأم من ناحية –ضش ÒأŸنششآات من
خ Ó- -ل أŸركب أألوŸب - -ي وأل - -ق- -ري- -ة
أŸتوسشطية وتوسشيع أŸطار ،أنا جد
م -رت-اح ب-فضش-ل أÛه-ود أل-ك-ب Òأل-ذي
تقوم به ألسشلطات ألعمومية ألتي تو‹
أهمية كبÒة لحتضشان أ÷زأئر لهذه
ألدورة أŸتوسشطية ..لكن من جهة

أخرى  ⁄يتم بعد تعي÷ Úنة تنظيم
ألدورة وهو أألمر ألذي يششكل بعضس
ألصشعوبات ‘ ما يخصس أألمور ألتقنية
للدورة ،بالرغم من أنني أقول ‘ هذأ
أÛال أن- -ه ب- -إام -ك -ان -ن -ا ت -دأرك ه -ذأ
ألتأاخر «.
لمكانيات
براف« :ا÷زائر لها ا إ
ل‚اح ا◊دث»
والكفاءات إ
Óششارة ،فان رئيسس أللجنة أألوŸبية
ول إ
أ÷زأئ- -ري -ة مصش -ط -ف -ى ب -رأف حضش -ر
جانبا من هذأ أŸنتدى وصشرح ‘ ختام
هذأ أللقاء عن دورة وهرأن قائ« :Ó
يتم ألقيام Ãجهودأت كبÒة لوضشع كل
ألÎتيبات وإأ‚اح أأللعاب أŸتوسشطية
عام  ،2021وباŸناسشبة أتوجه بالششكر
ل-ك-ل أل-ق-ائ-م Úع-ل-ى أل-ع-مل أŸتوأصشل
Óمر
ألذي نرأه ‘ وهرأن ،وبالنسشبة ل أ
أل -ذي –دث ع -ن -ه ع -دأدي وأŸت-ع-ل-ق
بلجنة ألتنظيم ،فإانني أقول أن أ÷زأئر
لديها أإلمكانيات وألكفاءأت ونكون ‘
أŸوعد إأن ششاء ألله «.

أاشسرف ،صسبيحة أامسص ،العميد «ﬁمد سسعال» اŸدير العام للمدرسسة الوطنية التحضسÒية
لوÃ )¤دينة الرويبة بالعاصسمة ،على
لدراسسات مهندسص «باجي ﬂتار» (الناحية العسسكرية ا أ
افتتاح فعاليات البطولة الوطنية العسسكرية ما ب ÚاŸدارسص للسسباحة ،بذات اŸدرسسة والتي
لناث من ﬂتلف
سستدوم إا ¤غاية الـ  23فÈاير ا÷اريÃ ،شساركة  11فريقا ‡ثل Úبالذكور وا إ
لكادÁيات الوطنية العسسكرية.
اŸدارسص وا أ

ﬁمد فوزي بقاصص
تصسوير :فواز بوطارن
أل -ذي –رر ب -ف -وزه ع-ل-ي-ه بسش-دأسش-ي-ة ك-ام-ل-ة
ونظيفة من عقدة ألعقم ألهجومي ،حسشب
مدربه عبد أ◊ق بن ششيخة ،من أجل أللعب

بأاريحية ‘ هذه أŸنافسشة ألتي يعلق عيها
أألنصشار طموحات كبÒة.

سسطيف :نورالدين بوطغان

لحتياجات اÿاصسة وعلى رأاسسهم كل من رضسوان يوسسف وعبد ا◊ق كاسسوري ‘ تصسريح خاصص ÷ريدة
طالب مدربو الفرق الوطنية لفئة ذوي ا إ
«الشسعب» وزير الشسباب والرياضسة الهادي ولد علي من أاجل التدخل Ùاولة إايجاد ا◊لول بهدف مواصسلة العمل –ضسÒا ıتلف اŸواعيد الدولية القادمة
للوان الوطنية مثلما كان عليه ا◊ال ‘ السسنوات اŸاضسية.
للعاب العاŸية وبطولة العا ⁄سسنة  2019للحفاظ على اŸسستوى العا‹ وتشسريف ا أ
و‘ مقدمتها ا أ

أكد أŸدرب رضشوأن يوسشف أنهم يعيششون
صش - -ع - -وب- -ات ك- -ثÒة م- -ع أل- -رئ- -يسس أ÷دي- -د
–Óادية ألذي رفضس ألتحاور معهم قائÓ
لإ
«أل- -رئ- -يسس أ÷دي- -د ع- -ل- -ى رأسس أإل–ادي- -ة
أ÷زأئ- -ري- -ة ل- -ري- -اضش -ة ذوي أإلح -ت -ي -اج -ات
أÿاصشة رفضس تقد Ëأي دعم مادي لنا
خ Ó- -ل سش- -ن- -ة  2018ب -ح -ج -ة ع -دم وج -ود
منافسشات دولية وأرجع ذلك إأ ¤وجود أزمة
مالية ‘ أإل–ادية ،وهذأ أألمر غ‡ Òكن
أب -دأ ألن -ن -ا سش-نضش-ي-ع أŸشش-ارك-ة ‘ أŸل-ت-ق-ى
ألدو‹ ألذي سشيكون ‘ دبي ‘ ألـ  13مارسس
ألقادم وألذي سشيتم من خÓله إأعادة تصشنيف
رياضشيي ألششلل ألدماغي حتى يششرعون ‘
ألتحضش Òلبطولة ألعا ⁄وأأللعاب ألعاŸية ‘
ألعام ألقادم».
النتائج تعكسص العمل الذي قمنا به
أضشاف ﬁدثنا ‘ ذأت ألسشياق «رياضشة ذوي
أإلحتياجات أÿاصشة طاŸا ششرفت أأللوأن
ألوطنية وأسشمعت ألنششيد ألوطني ‘ ﬂتلف
أÙافل ألدولية ألكÈى آأخرها ‘ بطولة
ألعا 2017 ⁄بلندن وألتي حققنا خÓلها 9
ميدأليات ذهبية إأضشافة إأ ¤ميدأليات فضشية
وبرونزية تعكسس ألعمل ألكب Òألذي قمنا به
رفقة أŸكتب ألفيدرأ‹ ألسشابق ألذي كان
يوفر لنا كل أإلمكانيات وألظروف أŸناسشبة
م- -ن أج- -ل أل -ع -م -ل ح -يث شش -ارك -ن -ا ‘ ع -دة
ملتقيات وŒمعات دولية جعلت ألرياضشيÚ

للعاب البحر الأبيضص اŸتوسسط)
عمار عدادي (رئيسص اللجنة الدولية أ

إنطÓق إلبطولة إلوطنية إلعسسكرية ما ب ÚإŸدإرسس للسسباحة

مدربو إلفرق إلوطنية يطالبون إلوصساية بالتدخل وإإيجاد إ◊لول
نبيلة بوقرين

17573

أاشسرف على افتتاحها العميد ﬁمد سسعال

بهدف مواصسلة –ضس Òرياضسيي ذوي الحتياجات اÿاصسة

يحتكون مع أŸسشتوى ألعا‹».
وأصشل ألناخب ألوطني قائ« Óلكن ألوضشع
تغ Òمنذ ›يء ألرئيسس أ÷ديد ‘ مارسس
أŸاضش- -ي ح- -يث أغ -ل -ق ك -ل أألب -وأب ورفضس
موأصشلة ألعمل ألذي ششرعنا من قبل وأكÌ
من ذلك إأتهم كل أŸدرب Úألذين يششرفون
على ألفرق ألوطنية بأاننا نتنقل إأ ¤أÿارج
من أجل أإلسشتثمار وليسس من أجل ألعمل
وهذأ أمر خط Òجدأ Áسس بكرأمتنا ويسشيء
ل -ري -اضش -ة ذوي أإلح -ت-ي-اج-ات أÿاصش-ة أل-ت-ي
دأئ- -م- -ا تشش- -رف أألل- -وأن أل- -وط- -ن- -ي -ة ‘ ك -ل
أŸوأع- -ي- -د أل- -ت- -ي نشش- -ارك ف -ي -ه -ا ن -ت -ي -ج -ة
ألتحضشÒأت أŸكثفة وأ÷دية وأإلرأدة ،إأل
أن ألوضشع أآلن ‘ تدهور وإأن إأسشتمر على
أكيد سشينعكسس سشلبا على أŸسشتوى وألنتائج

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

ألعدد
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ولهذأ نطالب وزير ألششباب وألرياضشة ألسشيد
ألهادي ولد علي بضشرورة ألتدخل ألسشريع
إليجاد حل سشريع حتى ل ندخل ‘ دوأمة
مسشتقب.»Ó
كاسسوري« :الرئيسص ا◊ا‹ رفضص أاي
لقاء
من جهته أŸدرب عبد أ◊ق كاسشوري هو
أآلخر أكد على ضشرورة أيجاد أ◊لول من
أجل تفادي ألدخول ‘ نفق قائ« Óمرت
ق -رأب -ة سش -ن -ة ع -ل-ى ›يء أل-رئ-يسس أ÷دي-د
–Óادية و ⁄يجمعنا مع أي لقاء أو إأجتماع
لإ
وهذأ دليل على أنه يرفضس ألتعامل معنا و⁄
نفهم أألسشباب ألتي دفعته للقيام بهذه أألمور
حيث رفضس فتح باب أ◊وأر وإأتهمنا بأامور
خ- -ارج ع- -ن أ÷انب أل- -ري- -اضش- -ي وه -ذأ غÒ

منطقي بالعودة إأ ¤ألنتائج أŸششرفة ألتي
دأئ -م -ا ن -ح -ق -ق-ه-ا ‘ ﬂت-ل-ف أل-ت-ظ-اه-رأت
ألدولية ،وحاليا يوجد مششكل كب ‘ Òتنقلنا
إأ ¤دبي للمششاركة ‘ أŸلتقى ألدو‹ من
أجل تصشنيف رياضشيي ألششلل ألدماغي «.
Óشش -ارة ،ف -إان أŸدرب Úأل-ذي-ن ت-ك-ل-م-ن-ا
ل -إ
م -ع -ه -م وأألم -ر ي -ت -ع-ل-ق ب-ك-ل م-ن ي-وسش-ف
ب-وج-ل-ي-ط-ة ،شش-ري-ف ب-ن م-وسش-ى ،أل-ط-اهر
صشا◊ي ،عبد أÛيد كحلوشسﬁ ،مد
ق- - -ادة ،رضش- - -وأن ي - -وسش - -ف ،ع - -ب - -د أ◊ق
كاسشوري ،عبد ألرحمان برأهيمي طالبوأ
بضش -رورة ت-دخ-ل أل-وزأرة أل-وصش-ي-ة ل-ل-ع-م-ل
على أيجاد أ◊لول قبل فوأت أألوأن من
أج - -ل ألشش - -روع ‘ أل - -ع- -م- -ل أسش- -ت- -ع- -دأدأ
للموأعيد ألدولية.

بسسبب النتائج السسلبية

إإدإرة أإح ـ ـ ـد إلسسعـ ـ ـودي تقيـ ـ ـل إŸـ ـ ـدرب نغيـ ـ ـ ـ ـ ـز

أاقدم نادي أاحد السسعودي على إاقالة اŸدرب ا÷زائري نبيل نغيز ،بعد يوم واحد من انهزام الفريق أامام الفيصسلي
بهدف Úدون رد ‘ ا÷ولة  22من الدوري السسعودي.
ونششر نادي أحد تغريدة له على حسشابه ‘ «توي ،»Îمسشاء أألحد ،أكد من خÓلها تخليه عن خدمات نغيز ،قائ« :Óوجه ›لسس إأدأرة ألنادي
(أحد) برئاسشة أألسشتاذ مسشعود أ◊ربي ششكره إأ ¤أŸدرب نبيل نغيز أŸدير ألفني للفريق أألول لكرة ألقدم وأتفق ›لسس أإلدأرة على فسشخ
ألعقد بالÎأضشي ب Úألطرف .»Úوقّدم نادي أحد ألششكر لنغيز على ما قدمه للفريق خÓل قيادته له ،يقوله« :ويششكر نادي أحد و›لسس إأدأرته
أ÷هود ألتي بذلها نغيز على مدأر هذأ أŸوسشم ،وينتظر أن يعلن نادي أحد عن إأسشم أŸدرب أ÷ديد خÓل أأليام ألقليلة أŸقبلة».
ويتوأجد نادي أحد ‘ ،أŸركز  13وما قبل أألخ ‘ Òجدول ألÎتيب وبفارق نقطة عن ألرأئد صشاحب أŸركز أألخ ‘ Òأ÷دول.
و ⁄يسشجل نادي أحد ‘ أŸباريات ألتسشع أألخÒة ،سشوى فوز وأحد .كما خرج من ألدور  32لكأاسس خادم أ◊رم Úألششريف Úبعد خسشارته
أمام ألعروبة بهدف دون رد.

سشيتنافسس ألرياضشيون على مدأر أربعة
أيام كاملة ‘ تسشعة أختصشاصشات ‘
رياضشة ألسشباحة بالنسشبة لفئة ألذكور
وسشت أخ -تصش -اصش -ات ب -ال -نسش -ب -ة ل -ف -ئ-ة
أإلناث ،وŒرى هذه أŸنافسشة طبقا
ل -ل -ن -ظ -ام أŸع-م-ول ب-ه ‘ أŸن-افسش-ات
أل-وط-ن-ي-ة ل-لسش-ب-اح-ة وأŸع-م-ول ب-ه-ا ‘
أÛلسس ألدو‹ للرياضشة ألعسشكرية،
وسش - -ت- -ك- -ون –ت إأشش- -رأف أل–ادي- -ة
أ÷زأئرية للسشباحة.
أل -ع -م -ي -د «ﬁم -د سش-ع-ال» و‘ ك-ل-م-ت-ه
ألفتتاحية رحب باŸتنافسش Úوحثهم
ع-ل-ى أل-ت-ن-افسس أل-ن-زي-ه« ،أن-ت-ه-ز فرصشة
Œم-ع-ك-م ه-ذأ ألح-ث-ك-م ع-ل-ى ألتنافسس
أل- -ن- -زي- -ه وألشش- -ري- -ف ،وأحÎأم ن -ظ -ام
وق - -وأن Úري - -اضش- -ة ألسش- -ب- -اح- -ة وب- -ذل
أÛهودأت ألتي “كنكم من إأحرأز
نتائج أيجابية على ألصشعيدين ألفردي
وأ÷م -اع -ي وأسش -ت -غ Ó-ل إأم-ك-ان-ي-ات-ك-م
أل -ب -دن -ي -ة وأل-ن-فسش-ي-ة لصش-ق-ل Œارب-ك-م
وخÈأتكم ،وأغتنام هذه أŸناسشبة Ÿد
جسشور ألتعارف وألتآاخي بﬂ Úتلف
أل -ف -رق أŸشش -ارك-ة إلع-ط-اء أروع صش-ور
أل -روح أل -ري -اضش -ي -ة ح -ت-ى ت-ك-ون-وأ خÒ
سشفرأء لوحدأتكم».
ك -م -ا شش -دد ع -ل -ى أŸن -ظ -م Úضش -رورة

أŸت-اب-ع-ة أل-دق-ي-ق-ة Ûري-ات ألبطولة
أل -وط -ن -ي -ة ،وق -ال ب-ه-ذأ ألصش-دد «أدع-و
أŸشش-رف ÚوأŸن-ظ-م Úل-ه-ذه أل-ب-ط-ولة
للمتابعة ألدقيقة Ûرياتها ،وألسشهر
ع -ل -ى ج -اه -زي -ة أل -ري -اضش-ي Úوأل-ع-م-ل
ب -اسش -ت -م -رأر ع -ل -ى –سش Úمسش -ت-وي-ات
أل-ت-ن-افسس وأل-ت-ن-ظ-ي-م ،لضش-م-ان –ق-ي-ق
نتائج أيجابية تسشاهم ‘ ترقية هذأ
ألنوع من ألرياضشة ‘ ألوسشط ألعسشكري
من جهة ،وألرياضشة ألعسشكرية بصشفة
عامة ألتي ما فتئ يوليها ألسشيد ألفريق
ن -ائب وزي -ر أل -دف -اع أل -وط -ن -ي ،رئ-يسس
أركان أ÷يشس ألوطني ألششعبي أألهمية
ألبالغة كونها تسشاهم بصشفة فعالة ‘
أل - -ت - -حضش Òأل - -ب - -د Êألف - -رأد أ÷يشس
ألوطني ألششعبي ،هذأ ألتحضش Òألذي
يلعب دورأ ﬁوريا ‘ ألتحضش Òألقتا‹

بصشفة عامة».
وسش -تسش -م -ح ه -ذه أل -ب -ط -ول -ة أك -تشش -اف
وأن-ت-ق-اء أŸوأهب أل-ري-اضش-ي-ة م-ن أج-ل
تدعيم ألفرق ألرياضشية ألوطنية لضشمان
“ث- -ي- -ل مشش- -رف ل- -ل -ج -زأئ -ر وأ÷يشس
ألوطني ألششعبي ‘ أÙافل ألرياضشية
ألدولية.
Óششارة أنطلقت فعاليات ألبطولة
لإ
ألوطنية ألعسشكرية ما ب ÚأŸدأرسس
للسشباحة ،بإاجرأء أختصشاصس سشباحة
أŸوأن -ع  50مÎأ سش -ب -اح-ة ح-رة م-ع
أجتياز أ◊وأجز أألربعة ،وتتوأصشل
باقي أŸنافسشة ‘ أأليام أŸقبلة،
ع -ل -ى أن ي -ق -ام ح-ف-ل ألخ-ت-ت-ام ي-وم
أÿميسس أŸقبل بتسشليم أŸيدأليات
وألشش -ه -ادأت وأل -ك -ؤووسس ل -لسش -ب-احÚ
وألفرق.

لعانة اŸالية
إاقصساء  70ناديا من ا إ

إ–اد إلنوإدي إلرياضسية بسسكيكدة يدق ناقوسس إÿطر
طالب زهاء  70ناديا رياضشيا ،على مسشتوى بلدية سشكيكدة،
م- -ن وأ‹ أل- -ولي- -ة ،م- -ن خ Ó-ل أ–اد أل -ن -وأدي أل -ري -اضش -ي -ة
لسشكيكدة ،ألتدخل ششخصشيا للوقوف على ألتجاوزأت أÿطÒة
أل -ت-ي –دث ‘ ح-ق أل-ن-وأدي أل-ري-اضش-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة سش-ك-ي-ك-دة،
بإاقصشائها من ألعانة من أŸيزأنية أألولية للسشنة أ÷ارية
لبلدية سشكيكدة ،وألتي “ثل  3باŸائة من هذه أألخÒة ،وألتي
ك- -انت م- -ن أŸف- -روضس وأŸع- -م- -ول ب- -ه ك- -م -ا أضش -افت ه -ذه
أ÷م -ع -ي-ات أل-ري-اضش-ي-ة ،ت-ت-ق-اسش-م ه-ذه ألع-ان-ة بﬂ Úت-ل-ف
أ÷معيات أŸعتمدة على أŸسشتوى ألبلدي ،وفق ألقانون
أŸعمول به ،أل أنه بالدورة ألسشتثنائية للمجلسس ألبلدي
أŸن -ت -خب ح -دي-ث-ا ،ق-ام ب-ت-وزي-ع ألع-ان-ة ع-ل-ى ب-عضس أل-ف-رق
ألرياضشية ،ناهيك عن عدم تلقي أللجنة أŸالية أي ملف طلب
Óعانة للسشنة أ÷ارية ،لعدم قيام أ÷معيات بعقد جمعياتها
لإ
ألعامة للسشنة أŸنقضشية.

كما أششار ‘ هذأ ألسشياق ،أ–اد ألنوأدي ألرياضشية بسشكيكدة،
أ ¤عدم قيام ألهيئة ألوصشية ،باإلعÓن عن وضشع ملفات طلب
ألعانة للسشنة أ÷ارية ،كما كان معمول به ‘ ألسشابق من
أÛالسس أŸنتخبة ،وهده أ÷معيات ألرياضشة أŸقصشية من
ألعانة ،منخرطة ‘ ﬂتلف ألرأبطات »،ألولئية ،أ÷هوية،
وألوطنية».
كما أ◊ت هذه ألنوأدي ألرياضشية على وأ‹ ألولية ،على
ط-لب أ◊صش-ي-ل-ة أŸال-ي-ة ل-ل-ع-ه-دة ألسش-اب-ق-ة ل-ل-م-ج-لسس ألبلدي
لسشكيكدة ،وألتأاكد من أ÷معيات ألتي أسشتفادت من ألعانة،
ألنها نفسشها ألتي أسشتفادت منها مؤوخرأ ،وذلك با◊صشول على
أعانات ضشخمة ،رغم أنها  ⁄تقدم ششيء يذكر للولية ‘
أÛال أل -ري -اضش -ي ،ألم -ر أل -ذي سش -ي-ؤودي ب-انسش-ح-اب ب-عضس
أل -ن -وأدي أل -ري -اضش -ي -ة م-ن أل-نشش-اط ،ك-م-ا أك-د أ–اد أل-ن-وأدي
ألرياضشية.

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
الثÓثاء  ٢٠فيفري  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٤جمادى الثانية  ١٤٣٩هـ
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العـ ـدد١٧٥٧٣ :

koutoufcom@gmail.com

‘

فالك فال اÒÿ

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

ا◊مل

ي- - -اح- - -م - -ل سصÎى ‘ ح - -ي - -اتك
ُمخلصص Úوعابث ،Úومن يريدك
’ج- -لك وم- -ن ي- -ري- -دك ل- -ي- -ت -ك -ئ
أ
ع -ل -يك؛ ’ تصص-دق م-عسص-ول أل-كÓ-م َدع
أŸوأقِف ُتميز لك أÿبي ُ
ث مِن ألطايب.

الثور

ل-ن ي-ك-ون ع-م-رك ك-ل-ه رب-يعًا
ي-اث-ور ..سص-ت-ت-ن-اوب ع-ليك ألفصصول
’رب-ع-ة ت-ل-ف-حك ح-رأرة أÿي-ب-ات ت-ت-جمد ‘
أ أ
صص-ق-ي-ع أل-وح-دة ،ت-تسص-اقط أحÓمك أليابسصة،
لكن حياتك سصتزهر ›ددأ.

ا÷وزاء

يــا شصـهــيــد ألـوطـــن يـــا مــثـــال ألـوفـــاء
أنـت أغـــلـى فــتـــــى يسصـتـحـــق ألثــنـــــاء
يا شصهيد ألوطن
أنــت فـــي أÿـــلـــــد أعــــز أÿـــالـديـــــن
سصــــرت للتـــاريـــــخ مـــرفـــوع أ÷ـبــيــن
وأفـــــر أ◊ــظــيــــن مــن دنــيـــا و ديــــن
ذكــــرك ألغــــــالــــي عــلـى مـــر ألسصـنـيـن
سصـــوف يبــقى عاطرأ طـــول ألــــــزمــــــن
يا شصهيد ألوطن

أأخبار

مثÒة

تكر Ëمصشري ‡يز أليقونة النضشال
ا÷زائري ..جميلة بوحÒد

ي ما مضصى دهٌر و
يا شصهيـدًأ أنـت حـ w
ك ألفـاوأُح يبقـى ما حيينـا
كانـا ِذْكُر َ
فـي ِدمانـا أنـت بـدٌر سصـاطـعٌ ما غاَب
ت ألنفسَس ،
يوماً عن سصمانا قد بذل َ
تشص -ري ب -الـذي ِب-عـَت أ÷ن-انـا ه-اَنِ-ت
ألtدنيا  ،و كانـتْ ُدsرٍة  ،كانـت جُمـانـا
ت أليوَم عدنـاً خالـدًأ فيهـا
فارتضصي َ
ُمصصانـا.

حكم
وأامثال

َ Òحَ-ت-ى َل-و
@ألوطن ’َ َيَ-تَ-غُ -
ق ُهَو َو َنح ُ
ن َزأِئُلون
َتَغَÒناَ ..با ٍ

السشرطان

إأذأ ك - -ان أل- -ل- -ه ق- -د ج- -ع- -ل لك
ع -ي-ن Úت-بصص-ر ب-ه-م-ا ف-ل-م-اذأ ي-اسص-رط-ان..
ت -رى أل -ن -اسس ب -أاذن -يك؟ ع-ام-ل أل-ن-اسس Ãا
ترى منهمÃ ’ .ا تسصمع عنهم.

@هـل تـعـلـم أن ألـشصـيـخ ب - - -وزيـان ألـقـلـع- - -ي هـو
مـن حـرضس كـل سصـكـان ألـصصـحـرأء ضصـد ألـعـسصـاكـر
ألـف -رنـسصـي -يـن سصـنـة  ١٨٤٨م  ‘ ،ل -ـ-شص-ـ-ان-ـ-ة غ-ـ-رب
بـسصـكـرة؟.

@ضص- -اع ل- -رج- -ل ول- -د ،ف -ن -اح -وأ
ول-ط-م-وأ ع-ل-ي-ه ،وب-قوأ على ذلك
أياما ،وصصعد أبوه إأ ¤غرفته فرآأه
جالسصا ‘ زأوية من زوأياها ،فقال :يا
بني ،أنت با◊ياة ،أما ترى ما نحن فيه؟ قال:
قد علمت ،ولكن ها هنا بيضس ،وقد قعدت
مثل ألدجاجة عليه ،ولن أبرح حتى تطلع
ألكتاكيت منها .فرجع أبوه إأ ¤أهله وقال:
لقد وجدت أبني حيا ولكن ’ تقطعوأ ألالطم
عليه.
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ك -رم أÛلسس أل -ق -وم -ي ل -ل -م-رأة أŸصص-ري،
’ح-د ‘ ،أح-ت-ف-ال-ي-ة خ-اصص-ة ن-ظ-مها على
أ أ
شصرف أŸناضصلة أ÷زأئرية جميلة بوحÒد
تقديرأ لتاريخها ألنضصا‹ خÓل زيارتها
Ÿصصر.
و–ل أŸناضصلة أ÷زأئرية ضصيفة شصرف
أل- -دورة أل- -ث- -ان -ي -ة م -ن «م -ه -رج -ان أسص -وأن
أل- -دو‹ لسص- -ي- -ن- -م- -ا أŸرأة» ،أل- -ذى ُي- -ن -ظ -م
ب-رع-اي-ة أÛلسس أل-ق-وم-ي للمرأة بالتعاون
م-ع وزأرت-ي أل-ث-ق-اف-ة وألسص-ي-اح-ة ‘ مصص-ر،
وي - -ح - -م - -ل ه - -ذأ أل- -ع- -ام أسص- -م « ج- -م- -ي- -ل- -ة
بوحÒد»..
وم -ن أŸق -رر أن يشص -ارك ‘ أ’ح -ت -ف-ال-ي-ة
مايا مرسصى رئيسصة أÛلسس ألقومي للمرأة،
وإأي -ن -اسس ع -ب -د أل -دأ Ëوزي -رة أل -ث -ق -اف -ة،
وألسص - -ف Òع - -م- -ر أب- -و ع- -يشس سص- -ف Òمصص- -ر
’عÓ- -م- -يÚ
ب - -ا÷زأئ - -ر ،ول - -ف - -ي - -ف م- -ن أ إ
وأل-ف-ن-ان Úوألشص-خصص-ي-ات أل-ع-ام-ة وأعضصاء
أÛلسس..
وق -الت رئ-يسص-ة أÛلسس ،م-اي-ا م-وسص-ى ،إأن
أل-ه-دف م-ن أ’ح-ت-ف-ال-ي-ة ت-ك-ر ËأŸن-اضصلة
أ÷زأئرية على تاريخها ألنضصا‹ ودورها
‘ أل- - - -ث- - - -ورة أ÷زأئ- - - -ري - - -ة خ Ó- - -ل فÎة
أ’سصتعمار ألفرنسصي..
ووصص- - -لت ب - -وحÒد ،ألسص - -بت ،إأ ¤مصص - -ر
قادمة من أ÷زأئر على م Ïرحلة مصصر
ل -ل-طÒأن ،ك-ون-ه-ا أي-ق-ون-ة ورم-زأ ل-ل-نضص-ال
ضصد أ’سصتعمار ألفرنسصي ،وأعطت للعا⁄
مثا’ ‘ أن أŸرأة دورها ‘ ألكفاح ’ يقل
عن ألرجل بل يكمله..

@أن أول شصهيد ‘ ثورة أ÷زأئر أŸباركة
ث -ورة أل -ف -ا— ن -وف -م Èه-و ألشص-ه-ي-د ب-ن ع-ب-د
أŸالك رمضصان؟.
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@ألوطن هَو أل َسصَنُد ِلَمن َ
’
َ
ظهَر َل ُ
ه ..
َو ُهَ-و ألَ-ب-طُ -ن ألَ-ث-اِن-ي ألِذي
’ُِم
نأ أ
َيحِمُلَنا َبعَد َبِط ِ

أنت ق-ب-ط-ان سص-ف-ي-ن-تك ي-اج-وزأء
وليسس هناك شصخصس أو مكان أو شصيء له سصلطة
ع- -ل- -ى أف- -ك- -ارك م- -ا“ ⁄ن- -ح- -ه أنت ذلك ،ف- -ك- -ر
’نك سصتصصبح
بإايجابية ،أخ Îأفكارأ تسصمو بك أ
ماتفكر به.

ششغل
عقلـك

األسشد

ه -ون ع -ل -اي -ك ي -ا أسص -دُ .ك-ل
أ◊ي- -اة ُم- -غ- -ادرة  ..ك- -ل أŸآاسص- -ي
ع-اب-رة  ..ي-اصص-اح ُدن-ي-ان-ا ط-ريق وألعيُشس
’خرة.
عيشس أ آ

العذراء

*ما هو ألبحر ألذي
’ يغرق فيه أحد ؟
حل ألعدد ألسصابق
*عقارب
ألسصاعة.

رحم الله ششهداء ا÷زائر

أŸؤو ⁄ح- - -قً- - -ا ي- - -اع- - -ذرأء
ع- -ن- -دم- -ا ت- -ك- -تشص- -ف أنك ك- -نت
ت-رسص-م أحÓ-مك لشص-خصس أع-م-ى ،وتصص-ف
مشص- - -اع- - -رك لشص- - -خصس أاصص- - -م ،وت- - -ك- - -تب
معاناتك لشصخصس ’ يجيد ألقرأءة.

اŸيزان

ب -عضس أل-بسص-ط-اء Áت-ل-ك-ون
أروأحً- -ا ن- -ادرة ج -دًأ ي -ام -ي -زأن ..
Œده-م Ãظ-ه-ر م-ت-وأضص-ع ،ل-ك-ن-هم Ãحتوى
ب- -اهضس ورأٍق ،ي- -ن -ع -م -ون ب -ه -دوء أل -ن -فسس،
’نهم Áتلكون كنز ألقناعة.
أ

العقرب

ت ترأه
سصÎى خÓف ما كن َ
‘ أل -ادن -ي -ا ي-اع-ق-رب ! سصÎى ط-اÓب ع-ل-م
يقذفون ‘ ألانار ،وترى ف اسصاقاً يدخلون
أ÷ناة! إأانها أÿوأ” وأل اسصرأئر

القوسس
ث Ó-ث -ة أم -ور ’ تضص -اي-ع ب-ه-ا
وق -تك ي-اق-وسس :أل-ت-حاسص-ر ع-ل-ى م-ا ف-اتك،
’ن-ه ل-ن ي-ع-ود ،وم-ق-ارن-ة ن-فسصك بغÒك
أ
’ن- -ه ل- -ن ي- -ف- -ي- -د ،وﬁاول -ة إأرضص -اء ك -ل
أ
’نه لن يكون.
ألناسس أ

ا÷دي

ع - -ن - -دم - -ا ت- -ع- -ط- -ي ألصصÓ- -ة
’و ‘ ¤حياتك ياجدي  ،فتأاكد
أŸكانة أ أ
’م- -ور أل- -ب- -اق- -ي- -ة ت- -أاخ -ذ أم -اك -ن -ه -ا
ك- -ل أ أ
ألصصحيحة تلقائياً.

صصعب علينا أن نرى بدرًأ هوى ونرى ألÎأب على سصناه
مهيًÓ
صص -عب ب -أان ‚د أل -ذي ح -م -ل أل-ه-دى أمسص-ى ع-ل-ى أع-ن-اق-ن-ا
ﬁمو’ً
صصعب علينا أن يباعد بيننا هذأ ألÎأب ف Óنرأه طويÓ
’و¤
يا من ضصربت لنا أŸثال مضصحيًا وأريتنا صصور أ÷هاد أ أ
حييت ‘ ظل ألعقيدة ثابتاً وأبيت إأا’ أن “وت أصصي ً
Ó
قد كان آأخر ما نطقت بذكره «ألله أك « Èرتلت ترتي ً
Ó
ألقوك ‘ ظلم ألسصجون وظلمها فأاضصأات ‘ ظلماتها قنديًÓ
’نبياء كأا‰ا تلقى ثباتك من يدي جÈيÓ
وصصÈت صص Èأ أ
يا مؤومناً كانت حياتك قدوة سصتظل روحك ‘ ألطريق
دليًÓ
 Âيا زكي ألدين إأانك خالد ما كان ذكرك يا أخي ليزو’

 Âيا شصهيد أ◊ق مسصرورًأ فقد كان أŸنام عليك قبل ثقي ً
Ó
وأنعم بلقياك ألرسصول ﬁمدًأ وبوجه ربك رأضصيًا مقبو ً
’
أللهم أرحم ألشصهدأء برحمة وأسصعة من عندك
أللهم أسصكنهم فسصيح جناتك مع أ’نبياء وألصصديقÚ
أللهم تقبل شصهادتهم
’على
أللهم أسصكنهم ألفردوسس أ أ
أللهم أجلعهم ‡ن تظلهم –ت عرشصك يا رب ألعاÚŸ
أللهم أغفر لهم وأرحمهم برحمتك ياأرحم ألرأحمÚ
و أح -ف -ظ ي -ارب أ÷زأئ -ر ..وك -ل م-ن ج-اه-د و ب-ات ي-خ-دم
ألوطن ..بÓملل أوكلل
أل -ل -ه -م آأم Úل -ك-ل دع-وأت-ن-ا ألصص-ادق-ة و أıلصص-ة ÷زأئ-رن-ا
أ◊بيبة

الدلو

أخ Èق -ل -بك أل-ه-ادئ ي-ادل-و
أن ي -وم ً-ا م -ا ‘ م -ك -ان م -ا سص-ي-أات-ي
أل -ف -رح إأ ¤ق -ل -بك وسص -ي -ح-تضص-نك ك-ثًÒأ،
أخ Èحزنك أنه ضصيف سصيمضصي.

ا◊وت

م - - -ن Áشص - - -ي أم - - -امك’ ..
ي- - - - -رأك ،أل- - - - -ذي- - - - -ن ي- - - - -رونك،
وي - -نشص - -غ - -ل- -ون ب- -ا◊ديث ع- -نك ،ون- -ق- -د
مشص -ي -تك :ه -م أل -ذي -ن ك -ان -وأ ـ وم -ا زأل-وأ ـ
يركضصون ورأءك

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

^  20ف-ي-فري  :١96١ل-ق-اء ل-وسش-ارن بسش-ويسش-را ب-ي-ن
«ج- -ورج ب- -وم -ب -ي -دو» و«ب -رون -و دول -وسش» ع -ن
ال- -ط- -رف ال- -ف -رنسش -ي ،و«ال -ط -يب ب -ول -ح -روف»
و«اح- -م- -د ب -وم -ن -ج -ل» ع -ن ال -ط -رف ال -ج -زائ -ري،
ب -حضش -ور ال -دب -ل -وم -اسش-ي السش-ويسش-ري «اأول-ي-ف-ي-ي ل-ون-غ»
’يجاد حل للقضشية الجزائرية.
إ

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

الثÓثاء  0٤جمادى الثانية  ١٤٣9هـ الموافق لـ  20فيفري  20١٨م

‘ زيارة عمل إا ¤اŸدرسشة العسشكرية متعددة التقنيات بÈج البحري

الفريـق قأيـ ـ ـد صسألـ ـ ـح يÎأاسس الجتمـ ـ ـأع
السسنوي Ÿسسؤوو‹ هيأكل التكوين بأ÷يشس
““الششعب““ ي -ق -وم إل-ف-ري-ق
أإحمد قايد صشالح ،نائب وزير
إل -دف -اع إل-وط-ن-ي ،رئ-يسش أإرك-ان
إ÷يشش إلوطني إلششعبي ،إليوم
إل -ث -لث -اء  20ف -ي -ف -ري ،2018
ب - -زي - -ارة ع - -م - -ل إ ¤إŸدرسش- -ة
إل -عسش -ك-ري-ة م-ت-ع-ددة إل-ت-ق-ن-ي-ات
بÈج إل - -ب - -ح - -ري ب - -ال - -ن- -اح- -ي- -ة
إلعسشكرية إأ’و.¤
إلفريق ،وخلل خلل هذه
إل- -زي- -ارة ،سش -يÎأإسش إ’ج -ت -م -اع
إلسش - -ن- -وي إ’ط- -ارإت ومسش- -ؤوو‹
هياكل إلتكوين با÷يشش إلوطني
إلشش-ع-ب-ي ،وي-ع-ق-د ل-ق-اًء ت-وجيهيًا
مع طلبة إŸدإرسش إلعسشكرية.

قامت بها مفارز ا÷يشش ‘ عدة و’يات

تدمﬂ Òبأأ لإلرهأبي Úوحجز ﬂدرات وعتأد
التنقيب عن الذهب
““الششعب ““‘ إطار مكافحة إ’رهاب وعلى
إثر عملية بحث و“ششيط ،كششفت ودمرت مفرزة
للجيشش إلوطني إلششعبي ،يوم  18فيفري ،2018
لرهابي ÚبÈج بوعريريج /ن.ع.5.و‘ إطار
ﬂبأا ل إ
ﬁارب- -ة إل- -ت- -ه -ريب وإ÷رÁة إŸن -ظ -م -ة ،ضش -ب -ط
ع-ن-اصش-ر إل-درك إل-وط-ن-ي ( )33,9ك -ل-غ م-ن إل-ك-ي-ف
إŸعالج بسشيدي بلعباسش/ن.ع ،2.وسشلح ÚناريÚ
بباتنة/ن.ع ،5.فيما ” حجز ( )29664وحدة من

هار

إŸفرقعات و( )10قناط Òمن إلتبغ و( )1440وحدة
من ﬂتلف إŸششروبات بكل من ورقلة وإلوإدي
وبسشكرة/ن.ع.4.
من جهة أإخرى ،أإوقفت مفرزة للجيشش إلوطني
إلششعبي بتمÔإسشت/ن.ع )07( ،6.مهرب Úوحجزت
مركبت )02( Úرباعيتي إلدفع ومعدإت تنقيب عن
إلذهب ،فيما ” توقيف ( )19مهاجرإ غ Òششرعي
من جنسشيات ﬂتلفة بكل من تلمسشان وع Úصشالح.

إاشش

الششعب 20١٨/02/20

ANEP 218329

الفجر06.0٤................:
الششروق07.٣١..............:
الظهر١٣.02.................:
العصشر١6.07................:
المغرب١٨.٣7...............:
العششـاء١9.55..................:
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 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

أاششرف عليها العميد ورتسشي أارسشÓن القائد ا÷هوي

انطلق األيأم اإلعلمية حول سسلح الدفأع ا÷وي عن اإلقليم بأŸدية

france prix 1

اŸنتخب الوطني لÓعب ÚاÙليÚ

مأجر يسستدعي  25لعبأ

إ÷يشش وإأ’م- - -ة ك- - -م- - -ا ت- - -دخ- - -ل ‘ ت- - -ن- - -ف - -ي - -ذ
ﬂطط إإ’تصشال إلعام لقيادة إ÷يشش إلوطني
إلششعبي ضشمن نششاط سشنة  ، 2018وإŸصشادق عليه
م -ن ط -رف إلسش -ي -د إل -ف -ري -ق ون -ائب وزي -ر إل -دف-اع
إلوطني  ،معتÈإ أإن تزإمن هذه إأ’يام مع ذكرى
إل -ي -وم إل -وط -ن -ي ل -لشش -ه -ي-د ل-ل-ت-ذك Òب-أان إŸؤوسشسش-ة
إلعسشكرية بقيت وفيه لرسشالة إلششهيد وأإروإح هؤو’ء
إأ’ب -ط -ال إل -ذي -ن ضش -ح -و ب -ال-ن-فسش وإل-ن-ف-يسش ل-ن-ي-ل
إ◊رية إلتي ننعم بها إليوم .
تضشمنت هذه إأ’يام إإ’علمية عدة أإجنحة من
بينها جناح إلقيادة وموقعا ‘ إلوإب  ،جناح
إلصشيانة وإلتموين  ،إلبحث عن إلطائرإت ‘ حالة
خطر  ،إلبحث وتطوير منظومات إلدفاع إ÷وي
عن إإ’قليم  ،جناح إلتكوين وإلذي يحتوي على
ششروحات عن إŸدرسشة إلعليا للدفاع إ÷وي عن
إإ’ق -ل -ي -م ب -ال-رغ-اي-ة  ،م-درسش-ة إل-دف-اع إ÷وي ع-ن
إإ’قليم بالÈوإقية ،مركز إلتدريب بسشطيف

كشش- -ف إل- -ن- -اخب إل -وط -ن -ي
رإب- -ح م -اج -ر مسش -اء أإمسش ع -ن
ق -ائ -م -ة ’ 25ع-ب-ا ل-ل-م-ن-تخب
إل -وط -ن -ي ل -ل -م -ح -ل -ي– Úسش -ب-ا
للÎبصش إŸقرر ‘ إلفÎة ما
ب 24 Úو  28فيفري إ÷اري
ب- -اŸرك- -ز إل- -ت- -ق- -ن- -ي لسش- -ي -دي
موسشى.
و عرفت إلتششكيلة تقريبا معظم إللعب Úإلذين
خ- -اضش- -وإ إلÎبصش إŸاضش- -ي إل- -ذي ج- -رى ‘ ديسش -مÈ
إŸاضشي  ..إ ¤جانب إسشتدعاء مدإفع ششبيبة إلقبائل
بلكا’م إلذي يعود تدريجيا إ ¤مسشتوإه بعدما لعب
مبارإة وإحدة مع ناديه إأ’سشبوع إŸاضشي .
كما –مل إلقائمة إسشتدعاء ’عب ششبيبة إلسشاورة
بورد Ëإلذي تأالق مع ناديه و يتمتع بإامكانيات كبÒة
‘ وسشط إŸيدإن  ،إ ¤جانب حضشور كل من حسشÚ
إلعر‘ وصشÈي غربي .
و سش- -ي- -ع- -اي- -ن إل- -ط -اق -م إل -ف -ن -ي إل -لع -ب Úإل -ذي -ن ”
إسشتدعاؤوهم بششكل مركز حيث بامكان بعضش إلعناصشر
إللعب ‘ إŸنتخب إأ’ول خلل إŸوإعيد إلقريبة  ،خاصشة
و إن متابعة ماجر Ÿقابلت إلبطولة إلوطنية و إمكانية
إ’ع -ت -م -اد ع -ل -ي -ه -م ‘ إŸن -ت-خب إأ’ول ي-ح-ف-ز إل-لع-بÚ
إÙلي Úلبذل ›هودإت مضشاعفة و تطوير مسشتوإهم .

من إلقارة إلسشمرإء ،باإ’ضشافة إ ¤إلنخبة إ÷هوية
للوسشط وإŸنتخب إلسشوري.
سش -ت -ن -ط -ل -ق ف-ع-ال-ي-ات إ÷ائ-زة إل-كÈى إل-دول-ي-ة
Ÿدينة إ÷زإئر إلعاصشمة للدرإجات إليوم Ãدينة
سشويدإنية بالعاصشمة ،حيث سشتكون إ’نطلقة من
أإمام مركز –ضش ÒإŸنتخبات إلوطنية بسشويدإنية
على أإن يطوف إŸتسشابقون أإحياء إŸدينة على
مسشافة  2.5كلم.

قأئمة اللعب: Ú

اŸدية :علي ملياÊ

Ãششاركة  9فرق أاجنبية وحضشور اŸنتخب السشوري للدراجات

انطلق الطبعة  15من ا÷أئزة الكÈى الدولية Ÿدينة ا÷زائر العأصسمة
تنطلق إليوم إلطبعة  15من إ÷ائزة إلكÈى
إلدولية Ÿدينة إ÷زإئر إلعاصشمة للدرإجات وإلتي
سشتدوم إ ¤غاية  23فÈإير إ÷اري بإاجرإء أإربعة
م-رإح-ل ،سش-ت-ك-ون ن-ق-اط-ه-ا ح-اسش-م-ة ل-ل-مشش-ارك-ة ‘
إل-ت-ظ-اه-رإت إل-ق-اري-ة وإل-دول-ي-ة إŸق-ب-ل-ة ت-ت-ق-دمها
إأ’لعاب إأ’وŸبية ،بعدما ” تدوين هذه إلتظاهرة
لدى إ’–ادية إلدولية للدرإجات.
سشيششارك ‘ إلطبعة  15للجائزة إلكÈى إلدولية
Ÿدينة إ÷زإئر إلعاصشمة  16فريقا بينهم  9فرق
أإجنبية من إلقارة إلعجوز وإلقارة إآ’سشيوية وكذإ
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الثمن  ١0دج

17573

أإشش - -رف صش - -ب - -ي - -ح- -ة أإمسش إل- -ع- -م- -ي- -د ورتسش- -ي
أإرسشلن إلقائد إ÷هوي للدفاع إ÷وي عن إإ’قليم
بالناحية ع 1 .نيابة عن إلسشيد إللوإء قائد إلناحية
إلعسشكرية إأ’و ¤و إلسشيد قائد قوإت إلدفاع إ÷وي
عن إإ’قليم على إنطلق إأ’يام إإ’علمية حول
سشلح إلدفاع إ÷وي عن إإ’قليم باŸدية وهذإ
Ãقر دإر إلثقافة حسشن إ◊سشني باŸدية بحضشور
إلسشيد إأ’م Úإلعام للو’ية و إلسشلطات إŸدنية
وإلعسشكرية و عديد إŸديرين إلتنفيذي Úو إŸنتخبÚ
 .تهدف إأ’يام إإ’علمية إÿاصشة بقوإت إلدفاع
إ÷وي عن إإ’قليم إŸتزإمنة مع إحتفائية إليوم
إلوطني للششهيد و إŸمتدة من يوم  19إ 21 ¤من
ه -ذإ إلشش -ه-ر حسشب إلسش-ي-د إل-ع-ق-ي-د ع-م-ر سش-رح-ان
رئ -يسش مصش -ل -ح -ة إإ’تصش -ال ب -ق -ي -ادة ق -وإت إل-دف-اع
إ÷وي ع- -ن إإ’ق- -ل- -ي- -م إ ¤ت- -ن- -ف- -ي- -ذ إإ’سشÎإŒي- -ة
إإ’تصشالية لقيادة إ÷يشش إلوطني إلششعبي وتدعيم
جسش- - -ور إل - -ت - -وإصش - -ل ب ÚإŸوإط - -ن وم - -ؤوسشسش - -ت - -ه
إل - -عسش - -ك - -ري- -ة ‘ إط- -ار ت- -ق- -وي- -ة إل- -رإب- -ط- -ة بÚ
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ﬁمد فوزي بقاصص

شش- -اوشش- -ي – شش- -ري- -ف إل -وزإ ، Êع -زي  ،صش -ا◊ي ،
’كروم  ،نعما ، Êبدرإن  ،بن موسشى  ،ششافعي  ،بن
خماسشة  ،عبد إللوي  ،بوقلمونة  ،لعمارة  ،زوإري ،
ع - -روسش  ،إŸل‹  ،م - -وسش - -اوي  ،ع- -ب- -ي- -د  ،ب- -ل- -خ، Ò
بوخنششوشش  ،بلكا’م  ،إلعر‘  ،غربي  ،مكاوي ،
بورد. Ë

حامد حمور

