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لجــرام بالـــدرك الوطنــــي:
العقيــد زيغــد رئيــسس قسصــم جنــوح ا إ

أاغلب جرائم القتل با÷زائر تتم بدافع ا’نتقام و اŸنازعات الشصخصصية
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لعÓمي،
ردا على التهويل ا إ
وزارة الصصحـــة تطمـــــــئن:

حا’ت اإ’صصابة
با◊صصبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
موضصوع –قيق
وبائي مي ـ ـ ـداÊ
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لم Òعبد القادر والقديسس سصانت أاوغسصت Úبعنابة
ملتقى ا أ

شصخصصيتـ ـ ـان تشصبعتـ ـ ـا بالقي ـ ـم اإ’نسصاني ـ ـة
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بعد تعادل ا–اد العاصصمة أامام مولودية وهران

«الكنـ ـاري» أامـ ـ ـام
حتميـة الفوز على
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نال ا÷ائزة الكÈى للشصباب
اŸبـــــدع بكنــــــــدا 2018

يونسس مذكور...
القصصـة الكاملـة
’خ ـ ـ ـÎاع دواء
يق ـلل م ـن خطر
السصرطـ ـ ـ ـ ـان
صصـــ3
٧ـــ0ـ1ـ

الثÓثاء  ١٣نوفم ٢٠١٨ Èم
الموافق لـ  ٠٥ربيع األول  ١٤٤٠هـ

حسصبÓوي يشصرف على يوم
–سصيسصي

يفتتح
وزير الصسحة
والسسكان
وإاصسÓح
اŸسستشسفيات
ﬂتار
حسسبÓوي،
اليوم،
فعاليات
إاح -ي-اء ال-ي-وم
الوطني
’ع Ó-م -ي Ÿك -اف-ح-ة
ال -ت -حسس -يسس -ي وا إ
مقاومة مضسادات اŸيكروبات ،وذلك
بفندق ا÷زائر  ،ابتداء من السساعة
 08.30صسباحا.

زيتو ‘ Êزيارة عمل إا ¤وادي سصوف
ي-ق-وم وزي-ر
اÛاهدين،
الطيب
زيتو ،Êيومي
 1 7و 18
نوفمÈ
ا÷اري
ب -زي -ارة ع -م-ل
إا ¤و’ي- - - - - - - -ة
وادي سس - - - -وف،
يشس -رف خ Ó-ل-ه-ا ع-ل-ى اف-ت-ت-اح م-ل-ت-ق-ى
–ت ع -ن-وان““ :ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ‘
م- - -ن- - -ط- - -ق- - -ة وادي سس - -وف ت - -ط - -وره - -ا
وان - -تشس - -اره- -ا  ،““1962-1954وذل- - - - - -ك
Ãناسسبة إاحياء الذكرى الـ Ÿ 64عركة
حاسسي خليفة  17نوفم.1954 È

بوباك Òيعرضض ““ا÷زائر ‘
ا’سصتشصراق الروسصي““
ت -ن-ظ-م اŸدرسس-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ع-ل-ي-ا
ل-ل-ع-ل-وم السس-ي-اسسية ،اليومﬁ ،اضسرة
’سستاذ عبد العزيز بوباكÒ
يلقيها ا أ
ح -ول إاصس -داره ا÷دي -د :ا÷زائ -ر ‘
ا’سس -تشس -راق ال-روسس-ي وذلك ب-ق-اع-ة
اÙاضس - -رات ع - -ل- -ى السس- -اع- -ة 09.00
صسباحا.

اليوم العاŸي Ÿرضصى التنفسض
–ي- - -ي ا÷م - -ع - -ي - -ة ا÷زائ - -ري - -ة
للتضسامن مع مرضسى التنفسض ،اليوم
ال- - -ع- - -اŸي ،وذلك ي - -وم اÿم - -يسض 15
نوفم Èا÷اري ،ابتداء من السساعة
 08.00صس -ب -اح -ا ،ب -اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي
للصسحة العمومية بالعاصسمة.

ندوة صصحفية حول
““السصكري““ وأامراضض السصمنة

زعÓن يفتتح ﬁطتي مÎو
علي بومنجل وجسصر
قسصنطينة

02

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

يشسرف
وزير
’شسغال
ا أ
العمومية
والنقل عبد
الغني
زعÓن،
ال-ي-وم ،ع-ل-ى
وضس- -ع ح- -ي -ز
اÿدمة
ﬁط -ت Úج-دي-دتÎŸ Úو ا÷زائ-ر،
ﬁطة جسسر قسسنطينة وكذا ﬁطة
علي بومنجل ،ويكون ا’نطÓق من
ﬁط- -ة ع- -ل- -ي ب -وم -ن -ج -ل أام -ام م -ق -ر
ﬁكمة عبان رمضسان ،على السساعة
 08.30صسباحا.

17794

ميهوبي يسصتعرضض حصصيلة طبعة ““سصي Óالـ ““ 23
يسستعرضض وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ،اليوم ،خÓل ندوة صسحفية ،حصسيلة الطبعة
’سستبيان حول اŸقروئية با÷زائر من
الـ  23للمعرضض الدو‹ للكتاب با÷زائر ،ونتائج ا إ
’حصس-اء ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع اŸرك-ز ال-وطني
إا‚از  Èﬂال-ب-حث ب-اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-خ-ط-ي-ط وا إ
للكتاب ،وذلك على السساعة الـ  9.30صسباحا بقصسر الثقافة.
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ى السساعة  08.00صسباحا .وحة لوسسائل

مباركي يتفقد القطاع باŸسصيلة

يوم تقني حول اإ’سصÎاتيجية
ية ا÷ديدة Ÿكافحة الفيضصانات
الوطن

يوم  17نوفم،2018 È
ة،
تنظم وزارة اŸوارد اŸائي ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة
ن م -ع وزارة ال -داخ-ل-ي-
ب -ال -ت -ع -او
ة ال -ب -ي -ئ -ة وال -ط -اق-ات
ة ال -ع -م -ران -ي -ة ووزاروال -ت -ه -ي -ئ
سسÎات-ي-ج-ية الوطنية
 ،ي-وم-ا ت-ق-ن-ي-ا ح-ول ا إ
’
اŸت-ج-ددة
ت ،وذلك اب -ت -داء م -ن
Ÿك- -اف -ح -ة ال -ف -يضس -ان -ا
ا÷دي- -دة
دو‹ للمؤو“رات عبد
 08:3صسباحا باŸركز ال
سساعة 0
ال يف رحال بالعاصسمة.
اللط

معرضض حول مقاومة الزعاطشصة
ينظم ا’رشسيف الوطني معرضسا حول موضسوع مقاومة الرمال ،الزعاطشسة والطوارق ‘ مقاومة ا’حتÓل الفرنسسي،
وذلك على مدار شسهر نوفم Èتزامنا مع ذكر انطÓع الثورة التحريرية  ،64ويكون اŸعرضض Ãقر ملحقة
اŸركز بنهج  24فيفري  1956عرباجي با÷زائر الوسسطى.

إاحياء الذكرى  30إ’عÓن
دولة فلسصط Úبا÷زائر
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برنامج خاصض بالطفل

’عÓم ،اليوم،
قافة وا إ
ي-ن-ظ-م ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-لث م ،2018 Èبكل من
وف
برنامج الطفل اÿاصض لشسهر ن ة السسعادة لوهران
معي للدويرة وقاع
سستشسفى ا÷ا
ا Ÿة يسسر ببومرداسض.
وقاع

اŸؤو“ر الوطني الـ12
للفيزياء وتطبيقاتها

ندوة صصحفية حول الصصالون الدو‹ ““سصيبال إاكسصبو““

ت -ن -ظ-م م
ؤوسسسس-ة أاسض ب-ي ب-ي لÓ-تصس-ال ،ال-ي-وم ،ن-دوةصسحفية حو
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إاكسس-ب-و 018
2
»
ل
ل
م
ش
س
ر
و
ب
ا
ت
و
ا
ل
ب
س
س
ك-ويت واŸن-ك-ه-ات  ،و
مشس- -ت- -ق- -ات ا
◊ل -يب ،و ذلك Ãق -ر أا÷كسض ،اب -ت -داء م -ن
السساعة 00
:
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باحا.

Ãن- -اسس- -ب- -ة ال- -ي- -وم ال- -ع- -اŸي ل- -داء
السس-ك-ري ت-ن-ظ-م شس-ركة نوفاسسÒسض،
ال- -ي- -وم ،ن- -دوة صس- -ح- -ف- -ي -ة م -ن أاج -ل
’ع Ó-ن ع -ن م -ن -ت -ج غ-ذائ-ي صس-ح-ي
ا إ
خاصض Ãرضسى داء
السس -ك -ري ،أام -راضض
السس-م-ن-ة وم-ت-تبعي
ا◊ميات
الغذائية،
Ãشس- -ارك- -ة أاط -ب -اء
يسسر اتصسا’ت ا÷زائر أان تطلق عرضسها الÎويجي ا÷ديد اŸوجه
وخÈاء الصس - - -ح- - -ة
ل -زب-ائ-ن إاي-دوم آاديسس-ال و إاي-دوم ف-ي ،Èوي-ت-م-ث-ل ال-ع-رضض الÎوي-ج-ي ‘
العمومية
و- - - -ﬂت- - - -صس“ ‘ Ú- - - -ك Úكل الزبائن ا÷دد اŸشسÎك ‘ Úعرضض  4ميغا فما فوق ( 8أاو 20
ال- -ت- -غ -ذي -ة ،وذلك ميغا) ،وكذا الزبائن ا◊الي Úالذين يرغبون ‘ رفع تدفقهم إا 4 ¤ميغا
ع - - -ل - - -ى السس- - -اع- - -ة أاو أاك 8( Ìأاو  20ميغا) ،من ا’سستفادة من مكرر إاشسارة ’سسلكي عا‹
’داء وجهاز هاتف.
بفندق ا أ
10.00
ك-م-ا ت-ع-ل-م اتصس-ا’ت ا÷زائ-ر زب-ائ-ن-ه-ا ب-أان ه-ذا ال-ع-رضض صس-ال-ح من 11
السسوفيتال ،بقاعة
حديقة التجارب .نوفم Èإا 10 ¤ديسسم ،2018 Èفمن خÓل هذا العرضض الÎويجي ،تؤوكد

ن -ظ -م ك -ل-ي-ة ال-ف-ي-زي-اء
ت-
ع -ة ه -واري ب -وم -دي-ن÷ام
وم وال-ت-كنولوجيا باب
ل-ل-ع-ل-
وار ب - -ال - -ت - -نسس - -ي- -ق م- -ع
ال - -ز
 - -ع- - -ي- - -ة ا÷زائ- - -ري - -ةا÷م
زياء  ،اليوم ا ¤غاية
للفي
وفم Èا÷اري  ،اŸؤو“ر
 15ن
ط - -ن - -ي  12للفيزياء
ال - -و
ط- -ب- -ي- -ق- -ات- -ه- -ا ،ب- -ح- -يث
وت - -
’ف -ت -ت -اح ع -ل -ى
سس- -ي- -ك- -ون ا إ
السساعة 9.00صسباحا.

اتصصا’ت ا÷زائر “نح مكرر إاشصارة ’سصلكي وجهاز هاتف للزبائن ا÷دد
اŸشصÎك ‘ Úعرضض  4ميغا فما فوق

’لكÎو:Ê
الÈيد ا إ

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

/ info@ech-chaab.comاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

اتصسا’ت ا÷زائر التزامها بتعزيز اسسÎاتيجيتها الرامية إا ¤التقرب
أاك Ìم-ن زب-ائ-ن-ه-ا م-ن أاج-ل ا’سس-ت-ج-اب-ة ل-ت-طلعاتهم وتلبية احتياجاتهم
على أاكمل وجه.
Ÿزي-د م-ن اŸع-ل-وم-ات ،ت-دع-وك-م اتصس-ا’ت ا÷زائ-ر إا ¤زي-ارة م-وق-ع-ها
ا’لكÎو ،www.algerietelecom.dz :Êأاو التواصسل مع مسستشساري
ال -ويب ع Èالصس -ف -ح-ة ال-رسس-م-ي-ة ’تصس-ا’ت ا÷زائ-ر ع-ل-ى ال-ف-ايسس-ب-وك
www.facebook.com/algerietelecomgroupe/

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

يقوم
وزير
التكوين
والتعليم
اŸهنيÚ
ﬁمد
مباركي،
اليوم،
بزيارة عمل
وتفقد
لو’ية اŸسسيلة.

بن رمضصان ينشصط ندوة حول
آافاق اŸدرسصة ا÷زائرية
ي-ن-ظ-م اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي ل-لدراسسات
’سسÎات - -ي - -ج- -ي- -ة الشس- -ام- -ل- -ة ،غ- -دا
ا إ
’ربعاء ،ندوة حول موضسوع:
ا أ
““ اŸدرسس- - -ة ا÷زائ- - -ري- - -ة ‘ آاف - -اق
 :2035ح -ال -ة ،ره -ان -ات و–دي-ات““،
ي -نشس -ط -ه-ا مسس-تشس-ار ب-وزارة الÎب-ي-ة
ال -وط -ن-ي-ة ب-ن رمضس-ان ف-ري-د ،وذلك
ع -ل -ى السس -اع-ة  13.45زوا’Ã ،ق -ر
اŸعهد.

““دور الدراسصات
اإ’سصÎاتيجية ‘ بناء اأ’من““
ﬁور ملتقى وطني
–تضس-ن اŸدرسس-ة ال-وط-ن-ي-ة العليا
ل -ل -ع -ل -وم السس -ي-اسس-ي-ة م-ل-ت-ق-ى وط-ن-ي-ا
يومي 14و 15نوفم Èا÷اري ،حول““
’سسÎات- -ي -ج -ي -ة ‘
دور ال- -دراسس- -ات ا إ
’م -ن وال-دف-اع بÚ
ب -ن -اء سس -ي -اسس -ات ا أ
’ك - - -ادÁي- - -ة واŸم- - -ارسس- - -ة
’ط - - -ر ا أ
ا أ
اŸي -دان -ي -ة““ ،وذلك ب -اŸدرج ال-ك-ب،Ò
Ãق -ر اŸدرسس-ة ع-ل-ى السس-اع-ة 08.30
صسباحا.

ﬁمد سصاري ضصيف اŸقهى
ا’أدبي
ي- -ح- -ل ال -روائ -ي واÎŸج -م ﬁم -د
سساري ،اليوم ،على الÈنامج الثقا‘
سس -ج -ا’ت وم -ع -ن -ى ،بÈن-ام-ج اŸق-ه-ى
’ذاع- -ة
’دب - -ي ال - -ذي ت - -ن - -ظ - -م- -ه ا إ
ا أ
الوطنية ،وذلك على السساعة 16.00
مسس - -اء ،ب - -اŸرك - -ز ال - -ث- -ق- -ا‘ ع- -يسس- -ى
مسسعودي ،حيث يتطرق الضسيف إا¤
Œرب -ت -ه ‘ الÎج -م-ة وع-دة قضس-اي-ا
أادبية.
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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
الفاكسض(021)73.95.59... :
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الثÓثاء  13نوفم 2018 Èم
الموافق لـ  05ربيع اأ’ول  1440هـ

‡ث Óلرئيسس ا÷مهورية

ليبيا ...من ““برنارد دينيو““ إا““ ¤موغريني ““

أاويحيى يشصارك ‘ اŸؤو“ر الدو‹ حول ليبيا ببالÒمو اإليطالية
‡ث Óلرئيسس ا÷مهورية ،يشصارك الوزير
لول أاحمد أاويحيى ،اليوم الثÓثاء ‘ ،أاشصغال
ا أ
اŸؤو“ر ال-دو‹ ح-ول ل-ي-ب-ي-ا ‘ م-دي-ن-ة ب-الÒمو
ليطالية ،حيث حسصبما أافاد به بيان Ÿصصالح
ا إ
لول.
الوزير ا أ
ويضصيف نفسس اŸصصدر ““يتوجه الوزير اأ’ول ،أاحمد
أاويحيى اليوم الثÓثاء بتاريخ  13نوفم Èإا ¤مدينة
ب-الÒم-و اإ’يطالية ،ح-يث سص-ي-م-ث-ل رئ-يسس ا÷مهورية
عبد العزيز بوتفليقة ‘ أاشصغال اŸؤو“ر الدو‹ حول
ليبيا التي دعت إاليه ا◊كومة اإ’يطالية““.
وي -راف -ق أاوي -ح -ي -ى ‘ أاشص -غ -ال ه-ذا اŸؤو“ر وزي-ر
الشصؤوون اÿارجية ،عبد القادر مسصاهل.
وقد انطلقت ظهر امسس أاعمال اŸؤو“ر الدو‹
حول ليبيا Ãدينة بالÒمو ،جنوب إايطالياÃ ،شصاركة
القادة الليبي Úالرئيسصي ،Úوالشصركاء الدولي ،Úحسصب
ما نقلته مصصادر اعÓمية.

»LGô©d øjódGQƒf

و من اŸقرر ان يلتقي القادة الليبيون حول طاولة
واحدة ،سصعيا للتوصصل ا ¤رؤوية مشصÎكة “كن من حل
اأ’زمة.
من ب Úهؤو’ء القادة ،رئيسس اÛلسس الرئاسصي
فايز السصراج و قائد ا÷يشس الليبي ،خليفة حف،Î
ورئيسس ›لسس النواب الليبي ،عقيله صصالح ،و رئيسس
اÛلسس اأ’على للدولة ،خالد اŸشصري.
و ت -ن -ظ -م ه -ذه ال -ن -دوة ب -ال -ت -ع-اون م-ع ب-ع-ث-ة اأ’·
اŸتحدة للدعم ‘ ليبيا و اŸبعوث اÿاصس Ÿنظمة
اأ’· اŸتحدة ،غسصان سصÓمة ،بحضصور ‡ثل Úأ’زيد
من نحو عشصرين بلدا من بينهم دول جوار ليبيا.
وحسصب السصلطات ا’يطالية اŸبادرة بهذا اŸوعد،
فإان هذه الندوة تهدف ا– ““ ¤ديد مراحل مسصار
–ق- -ي- -ق ا’سص -ت -ق -رار““ .وسصÎك -ز ذات ال -ن -دوة ع -ل -ى
““مسصؤوولية الطرف الليبي وعلى احÎام اŸسصار التي
ارتقبته اأ’· اŸتحدة““ لتسصوية اأ’زمة.

...ويسصتقبل ‡ثلة ال–اد األوروبي للشصؤوون اÿارجية والسصياسصة األمنية
اسص- -ت- -ق- -ب -ل ال -وزي -ر ا’ول أاح -م -د اوي -ح -ي -ى امسس
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصص -م -ة اŸم -ث -ل -ة السص -ام -ي -ة ل –Ó-اد
اأ’وروب -ي اŸك -ل -ف -ة ب -الشص-ؤوون اÿارج-ي-ة والسص-ي-اسص-ة
اأ’منية ونائب-رئيسس اŸفوضصية اأ’وروبية السصيدة
فيديريكا موغÒيني ,التي تقوم بزيارة عمل ا¤
ا÷زائر ,حسصبما اكد بيان Ÿصصالح الوزير ا’ول.

وجرى اللقاء بحضصور وزير الشصؤوون اÿارجية عبد
القادر مسصاهل.
وخÓل زيارتها للجزائر ,ترأاسس مسصؤوولة ا’–اد
اأ’وروبي مناصصفة مع مسصاهل أاشصغال الدورة الثانية
ل -ل -ح -وار ا÷زائ-ري-ا’وروب-ي رف-ي-ع اŸسص-ت-وى ح-ول
اأ’م -ن ا’ق -ل -ي -م -ي وم -ك -اف -ح -ة ا’ره -اب ال-ذي “ت

اŸبادرة به ‘ أاكتوبر  2017بÈوكسصل.
وق- -د ت- -ب- -ادل ال- -ط- -رف -ان وج -ه -ات ال -ن -ظ -ر ح -ول
التهديدات ا’رهابية وارتباطها با÷رÁة اŸنظمة
ال -ع -اب -رة ل -ل -ح -دود وت -ب-اح-ث-ا ط-رق ووسص-ائ-ل ت-ع-م-ي-ق
تعاونهما ‘ هذا اÛال.

موغÒيني:

ا÷زائر وال–اد األوروبي شصريكان طبيعيان ‘ األمن ومكافحة اإلرهاب

وق -د ح -لت اŸم -ث-ل-ة السص-ام-ي-ة
لوروب- - -ي اŸك- - -ل - -ف - -ة
ل–Ó- - -اد ا أ
بالشصؤوون اÿارجية والسصياسصة
لمنية و نائب-رئيسس اŸفوضس
ا أ
لوروبي ،السص-ي-دة ف-ي-دي-ريكا
ا أ
م-وغÒي-ني ،امسس ب- -ا÷زائ -ر .و
كان ‘ اسصتقبالها وزير الشصؤوون
اÿارجية عبد القادر مسصاهل.
وصص- -رحت السص- -ي- -دة ف- -ي -دي -ري -ك -ا
موغÒيني ،امسس با÷زائر العاصصمة،
’وروب - - -ي ““
أان ا÷زائ- - - -ر و ا’–اد ا أ
’من
شصريكان طبيعيان““ ‘ ›ال ا أ
ومكافحة ا’رهاب.
وأاك -دت السص -ي -دة م-وغÒي-ن-ي ل-دى

وصصولها ا ¤ا÷زائر ان““ا÷زائر و
’وروبي شصريكان طبيعيان
ا’–اد ا أ
’من
‘ ا◊وار رفيع اŸسصتوى حول ا أ

ا’قليمي ومكافحة ا’رهاب““.
’م-ر ي-ت-ع-ل-ق
ول-دى ت-ذكÒه-ا ب-أان ا أ
ب -ال -زي -ارة ال -ث -ال -ث -ة ل-ه-ا ا ¤ا÷زائ-ر

خÓل عهدتها ،أاوضصحت موغÒيني
أانها سصتتطرق مع مسصاهل ا““ ¤عدة
مواضصيع ذات أاولوية مشصÎكة““ على
غرار ليبيا و منطقة السصاحل اضصافة
ا ¤ال- -ت- -ع- -اون ال- -ث- -ن -ائ -ي ‘ اÛال
ا’قتصصادي والعلمي والطاقوي.
كما أاشصارت تقول ““ أاتطلع ا ¤لقاء
لتبادل التحاليل واتخاذ قرارات حول
’ع - - - -م - - - -ال اŸشصÎك- - - -ة ‘ ه- - - -ذه
اأ
القطاعات““ مضصيفة أان الندوة حول
ليبيا اŸقررة يومي ا’ثن ÚوالثÓثاء
Ãدي -ن -ة ب -الÒم -و ‘ اي -ط -ال -ي -ا ت-ع-د
’عمال
““فرصصة لتنسصيق النشصاطات وا أ
ب Úالطرف.““Ú

لŸا Êعقب اسصتقبالها من بن صصالح:
نائب رئيسس الŸÈان ا أ

ا÷زائر قادرة على لعب دور كب ‘ Òاسصتقرار اŸنطقة

أاك -دت ن-ائب رئ-يسس الŸÈان
لŸا Êال -ب-ون-دسص-ت-اغ  ،كلوديا
ا أ
امسس ب- - - - -ا÷زائ - - - -ر
روث،
العاصصمة ،ع -ل-ى ““ال-دور ال-ذي
Áك- - -ن أان ت - -ل - -ع - -ب - -ه ا÷زائ - -ر
لتحقيق السصتقرار““ باŸنطقة.
و‘ تصصريح للصصحافة ،عقب
اسص- -ت -ق -ب -ال -ه -ا م -ن ط -رف رئ -يسس
›لسس اأ’م- -ة ع- -ب- -د ال- -ق -ادر ب -ن
صصالح ،ق- -الت السص -ي -دة روث أان
ا÷زائ- -ر Áك- -ن ““أان ت- -ل- -عب دورا
ك - -بÒا ‘ –ق - -ي- -ق ا’سص- -ت- -ق- -رار
باŸنطقة اŸهمة التي تقع بها
وال- -ت- -ي ت- -ع- -ا Êم- -ن ال- -ك -ث Òم -ن
ا’زمات““.
و‘ سصياق أاخر ،أاكدت نائب

رئ-يسس ال-غ-رف-ة السص-ف-ل-ى ل-لŸÈان
اأ’Ÿا Êع- - -ل - -ى ضص - -رورة ““ب - -ن - -اء
ا÷سص- -ور““ ب Úا÷زائ- -ر وأاŸان -ي -ا

وت- -ع- -زي- -ز ال- -ت -ع -اون ب Úب -رŸاÊ
ال -ب -ل -دي-ن وت-وسص-ي-ع-ه ا› ¤ا’ت
أاخ-رى ع-ل-ى غ-رار ق-ط-اع ال-ت-عليم

ال -ع-ا‹ وال-ث-ق-اف-ة وك-ذا اÛت-م-ع
اŸد ÊمعتÈة أان منطقة البحر
ا’بيضس اŸتوسصط ““تشصكل جسصرا
لتعزيز التعاون الثنائي““.
ك -م -ا ت -ط -رق ال-ط-رف-ان خÓ-ل
اÙادثات -تضصيف بالقول -ا¤
ا’حتفال أامسس بالذكرى اŸئوية
لنهاية ا◊رب العاŸية ا’و ¤لكن
بالنسصبة أ’Ÿانيا هي أايضصا ذكرى
م -ن -ح ا◊ق ‘ ا’ن-ت-خ-اب ل-ل-م-رأاة
مÈزة ‘ هذا السصياق ضصرورة
اشص - - -راك اŸرأاة أاك ‘ Ìا◊ي - - -اة
السص -ي -اسص -ي-ة وت-ع-زي-ز وج-وده-ا ‘
اÛالسس اŸن - - - -ت- - - -خ- - - -ب- - - -ة و‘
ال-ق-ط-اع-ات ا’خ-رى ““ل-ك-ي ت-لعب
دورا أاك““.È

ميهوبي يتباحث مع السصف Òاإلسصبا Êحول اŸشصاريع الثقافية
ت-ب-احث وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة عزالدين ميهوبي
امسس ب -ا÷زائ -ر ال-ع-اصص-م-ة م-ع سص-ف‡ Òل-ك-ة
إاسص -ب -ان -ي-ا ب-ا÷زائ-ر ف-رن-ان-دو م-وران ك-ال-ف-و-
سصوتيلو حول عدد من اŸشصاريع الثقافية بÚ
البلدين وفقا لبيان وزارة الثقافة.
” خ Ó-ل ه -ذا ال -ل -ق-اء ال-ذي ج-م-ع م-ي-ه-وب-ي
بالسصف Òاإ’سصبا- Êالذي أادى له زيارة ›املة-
““اإ’ع Ó-ن ع -ن إاق -ام -ة مسص -لك ث -ق -ا‘ وسص-ي-اح-ي
لسصÒفانتسس““ باŸغارة التي –مل اسصمه Ãدينة
ا÷زائر.
و” تصصميم هذا اŸسصلك وإاعداده من طرف
وزارتي الثقافة والسصياحة وو’ية ا÷زائر وهذا
ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع سص-ف-ارة إاسص-ب-ان-ي-ا ب-ا÷زائ-ر ح-يث
ي -جسص -د اÙط -ات ال -رئ -يسص -ي -ة ◊ي -اة ال -روائ -ي
اإ’سصبا Êبا÷زائر العاصصمة يضصيف البيان.
وع- - -اشس سصÒف - -ان - -تسس ( )1616-1547ل- -ع- -دة
سصنوات بالعاصصمة بعد أاسصره ‘  1575وقد كانت
لفÎة إاقامته هذه تأاث Òكب ‘ Òإابداعه لرائعته
““دون ك -يشص -وت““ ال -ت -ي ت -ع -ت Èم -ن أاه -م اأ’ع-م-ال
الروائية ع Èالتاريخ.
وتضصمن أايضصا هذا اللقاء الذي جمع ميهوبي
بالسصف Òاإ’سصبا Êتنظيم الدورة الثانية Ÿلتقى

–رصس ا÷زائر دوما ‘ مرافعاتها الدبلوماسصية او تدخÓتها بشصأان اي
نزاع على اŸسصتوى الدو‹ الوقوف ا ¤مصصلحة البلد  ،خاصصة إاذا تعلق
ا’مر بدول ا÷وار فهي تدافع عن ا◊لول السصلمية كخيار اسصÎاتيجي .
ان اŸبدأا الراسصخ ‘ السصياسصة اÿارجية للجزائر بعدم التدخل ‘
شصؤوون الدول الداخلية– ،ول ا ¤عقيدة جزائرية بامتياز ‘ ،الوقت نفسصه
تقوم Ãسصاعي دبلوماسصية لتذليل اÿطوات وتثبيت مبدأا ا◊وار كوسصيلة
ب Úالفاعل ‘ ÚاŸشصهدين ا’مني والسصياسصي الليبي ،ودعوة ا’طراف
إ’يجاد ا◊لول السصياسصية ،ووضصع حد لÓنفÓت ا’مني الذي يعيشصه البلد
منذ .2011
ان قمة ““جنان أاŸيثاق التي احتضصنتها ا÷زائر سصنة  ، 2015وحضصرتها
كل ا’طراف الليبية الفاعلة ،كانت ا‚ازا تاريخيا ‘ بعث ا◊وار كوسصيلة ،
قبل ان تكون ضصمن اجندات دول اخرى قد تختلف فيها الرؤوى السصياسصية .
لكن حضصور ‡ثل ا’· اŸتحدة برناردينيو با÷زائر على فÎات
متتالية عزز موقعها الثابت والداعم ÿيار ا◊وار عوضس اŸواجهات
اŸسصلحة  ،وظل اŸوقف نفسصه يتجدد بنفسس اŸسصاعي  ،باسصتضصافة
ا’طراف الفاعلة على ا’راضصي الليبية ا ¤غاية اليوم .
 ⁄تتغ Òالسصياسصة اÿارجية Œاه ليبيا وظلت اŸسصاعي ا◊ثيثة  ،تسصجل
‘ كل مرة تقدما سصواء با÷لسصات اŸاراطونية التي خاضصتها الدبلوماسصية
Óطراف الليبية للجزائر.
ا÷زائرية  ،او من خÓل الزيارات اŸسصتمرة ل أ
دور ا÷زائر ‘ كل مرة يحدث ا‚ازا تاريخيا على مسصتوى العÓقات
التي بقيت نفسصها تسصودها اŸواصصفات ا’خوية حتى وان حاولت بعضس
ا’طراف اÿارجية تغذية حسصاسصيات هامشصية على سص Òعملية السصÓم ‘
ليبيا ،اإ’ انها فشصلت فشص Óذريعا  ،.نظرا ’عتبارات تاريخية واجتماعية
Œمع البلدين ‘ قواسصم مشصÎكة.
اŸشصهد السصياسصي وا’مني ‘ ليبيا يدعو ا ¤القلق  ،واسصتمرار الوضصع
على حاله سصيعقد من دÁومة الدولة ،وÁنح متسصعا من الوقت ا ¤تزايد
ح-رب اŸي-ل-يشص-ي-ات وا÷م-اع-ات ا’ره-اب-ي-ة ال-ت-ي تسص-ت-غ-ل ال-وضص-ع ال-راه-ن
لتجنيد العناصصر ا÷ديدة ،خاصصة مع موقعها ا÷غرا‘ كبوابة نحو افريقيا
وقربها من حوضس اŸتوسصط ،يسصاعد العناصصر باللجوء –ت مسصميات
متعددة منها الهجرة غ Òالشصرعية ا ¤ا’راضصي ا’وروبية ،عن طريق
عصصابات اıدرات وŒار الرق ،من Áلكون اليوم ا◊ل والربط داخل
ليبيا ‘ غياب مؤوسصسصات امنية قائمة بذاتها.
Óزمة ‘
اذا كانت اجندات ا’–اد ا’وروبي هي ايجاد حل سصياسصي ل أ
ليبيا ثم الذهاب ا ¤مصصا◊ة وطنية ،فان ا÷زائر تعت Èذلك من ا’ولويات
لصصد كل ابواب التوتر والدمار ثم إاجراء انتخابات ‘ ,بيئة قانونية آامنة،
ولن يكون حل اخر خارج هذه اŸقÎحات.
اŸرافعات ا’منية حاضصرة بقوة ‘ قمة بالÒمو  ،وحرصس اوروبا وان
كان ظاهره سصياسصيا امنيا فان باطنه اقتصصادي بامتياز ،من خÓل
ا’سصتثمارات التي بلغت حدود  375مليون يورو لدعم اÛتمع الليبي عÈ
قطاعات حيوية ،وﬁاربة عمليات النهب Òÿات البلد ،خاصصة وان بعضس
ا’صصÓحات ا’قتصصادية تأاتي ‘ ا’Œاه اإ’يجابي ،عن طريق زيادة النقد
اŸودع ‘ ا◊سصابات اŸصصرفية ،عوضس السصوق السصوداء التي تقهقر فيها.

سصلمه رسصالة ◊ضصور أاشصغال الدورة 3٤لوزراء العدل العرب

لوح يتباحث مع السصف Òالسصودا Êحول التعاون الثنائي

لخ -ت -ام
ت- -ب- -احث وزي -ر ال -ع -دل ح -اف -ظ ا أ
،الطيب لوح ،مع سصف Òجمهورية السصودان
با÷زائر ،العبيد ﬁمد العبيد رحمه ،سصبل
تعزيز التعاون ‘ اÛال القانو Êوالقضصائي
ب Úالبلدين ،حسصب ما أافاد به أامسس الثنÚ
بيان للوزارة.
وأاوضصح ذات اŸصصدر أان ا÷انب Úتناو’ خÓل
ل -ق -ائ -ه -م -ا ““›ا’ت ال-ت-ع-اون ‘ اÛال ال-ق-ان-وÊ
وال-قضص-ائ-ي وسص-ب-ل ت-ف-ع-ي-ل-ه-ا ب Úالبلدين الشصقيقÚ
ال -ل -ذي -ن Œم -ع -ه -م -ا ات -ف -اق -ي -ة ال -ت-ع-اون ال-ق-ان-وÊ
والقضصائي اŸوقعة با÷زائر بتاريخ  24يناير 2003
واŸصصادق عليها Ãوجب اŸرسصوم الرئاسصي رقم
 325-07اŸؤورخ ‘  23أاكتوبر.““2007
وخÓل هذا اللقاء ،سصلم السصف Òالسصودا Êدعوة
للوح موجهة إاليه من قبل نظÒه السصوداﬁ ،Êمد

أاحمد سصا◊ ،⁄ضصور أاشصغال الدورة الÛ 34لسس
وزراء ال -ع -دل ال -ع -رب ال -ت -ي سص -ت -ع -ق -د ب-ال-ع-اصص-م-ة
السصودانية اÿرطوم يوم  22نوفم Èا÷اري.

لسصÓمي
اجتماع حول روسصيا و العا ⁄ا إ

اÛلسس اإلسصÓمي األعلى يشصارك ‘ األشصغال بداغسصتان
لع-ل-ى أاب-و ع-ب-د ال-ل-ه
لسصÓ-م-ي ا أ
يشص-ارك رئ-يسس اÛلسس ا إ
لسصÎات-ي-ج-ي-ة
غ Ó-م ال -ل -ه ‘ اج -ت -م -اع ›م -وع -ة ال -رؤوي-ة ا إ
لسصÓ-م-ي““ ال-ت-ي Œري اشص-غ-ال-ه ب-ج-مهورية
““روسص-ي-ا ال-ع-ا ⁄ا إ
داغسصتان ا ¤غاية 13نوفم Èا÷اري ,حسصب ما أاورده أامسس
بيان للمجلسس.
ويناقشس هذا ا’جتماع آافاق التعاون ب Úروسصيا والدول اإ’سصÓمية
‘ ““سصياق التهديدات اإ’رهابية اŸتزايدة والتحديات اأ’منية““.
وم -ن اŸن -ت -ظ -ر -يضص-ي-ف ال-ب-ي-ان -ايÓ-ء اه-ت-م-ام خ-اصس ل-ت-دابÒ
““م -واج -ه -ة ال-ت-ه-دي-دات م-ع الÎك-ي-ز ع-ل-ى ت-ع-ل-ي-م الشص-ب-اب وم-ن-اقشص-ة
اŸقÎح -ات اŸل -م -وسص -ة ل -زي -ادة ف-ع-ال-ي-ة ال-ع-م-ل اŸشصÎك ‘ ›ال
سص-ي-اسص-ة رع-اي-ة الشص-ب-اب وال-ت-ع-ل-ي-م ب-اإ’ضص-اف-ة إا ¤صص-ي-ان-ة ا’سصتقرار
والتغلب على انتشصار اŸيول اŸتطرفة ب Úالشصباب““.

““سصÒف -ان -تسس““ ‘  2019وك-ذا ت-ن-ظ-يم ﬁاضصرة
ح -ول م -ت-ح-ف ““ب-رادو““ Ãدري-د Ãن-اسص-ب-ة ذك-رى
مرور  200عام على إانشصائه وذلك ‘  13ديسصمÈ
 2018وبحضصور مديرة اŸتحف.

...و مع سصفÒة التشصيك حول التبادل الثقا‘
تباحث أامسس ا’ثن Úبا÷زائر العاصصمة وزير
الثقافة عزالدين ميهوبي مع سصفÒة جمهورية
التشصيك با÷زائر لينكا بوكورنا ““مسصتوى““ التبادل
الثقا‘ ب Úالبلدين و«أاهمية تعزيزه““ ‘ ›ال
الÎاث والسصينما وفقا لبيان لوزارة الثقافة.
وات-ف-ق م-ي-ه-وب-ي والسص-فÒة ال-تشص-ي-ك-ي-ة -ال-ت-ي
اسصتقبلها Ãقر الوزارة -على ““أاهمية ا’سصتفادة
من التجربة التشصيكية““ خاصصة ‘ ›ال اكتشصاف
وحفظ وترميم الÎاث الثقا‘ -من خÓل تفعيل
ا’تفاقية الثنائية حول اآ’ثار اŸوقعة ‘ 2014
وكذا اأ’رشصيف الفيلمي.
كما أاكد الطرفان على ضصرورة ترقية التعاون
ب ÚاŸكتبت Úالوطنيت ‘ Úك Óالبلدين وأايضصا
تشص- -ج- -ي- -ع ت- -رج- -م- -ة ال- -ك -تب أ’دب -اء ج -زائ -ريÚ
وتشصيكي.Ú

العدد
17794

03

عصصمان سصيديبي:

التجربة ا÷زائرية ‘ ›ال اŸصصا◊ة الوطنية مرجعية Ÿا‹

ثمن رئيسس ÷نة ا◊قيقة والعدالة واŸصصا◊ة
ل- -دول- -ة م- -ا‹ عصص- -م- -ان أاوم- -ارو سص- -ي -دي -ب -ي امسس
بالعاصصمة التجربة ا÷زائرية ‘ ›ال اŸصصا◊ة
ال-وط-ن-ي-ة و خ-اصص-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق Ãراف-ق-ة ضص-حايا
ال- -عشص- -ري -ة السص -وداء واŸراف -ق -ة ا’ج -ت -م -اع -ي -ة و
النفسصانية للنسصاء اللواتي تعرضصن لÓغتصصاب.
وك -انت ال -ل -ج -ن -ة اŸال -ي -ة ل -ل-ح-ق-ي-ق-ة وال-ع-دال-ة
واŸصصا◊ة التي يÎأاسصها عصصمان أاومارو سصيديبي،

قد قدمت إا ¤ا÷زائر بغية ا’طÓع عن كثب على
التجربة ا÷زائرية ‘ ›ال اŸصصا◊ة الوطنية
من أاجل ““تكييفها““ مع ﬂتلف النشصاطات اŸرتبطة
بتطبيق اتفاق السصلم واŸصصا◊ة الوطنية وحقوق
ا’نسصان ،وك-ي-ف-ي-ات ال-ت-ك-ف-ل ب-تعويضس اأ’شصخاصس
اŸعني Úباتفاق السصلم ‘ ما‹.
وق -ال سص -ي -دي -ب -ي ‘ تصص-ري-ح ل-لصص-ح-اف-ة ع-قب
اسصتقباله والوفد اŸرافق له من طرف اأ’م Úالعام

لو’ية ا÷زائر ﬁمد بن اعمر وكذا أاعضصاء اللجنة
القطاعية للعاصصمة اŸكلفة Ãلف ميثاق اŸصصا◊ة
الوطنية أان التجربة ا÷زائرية ‘ ›ال اŸصصا◊ة
الوطنية هي Œربة رائدة ومثال يحتذى ’سصيما ‘
›ال ال-ت-ك-ف-ل ال-ن-فسص-ي وال-بسص-ي-ك-ول-وج-ي لضصحايا
ا’ره -اب م -ن ب -ي -ن -ه -م ال -نسص -اء ال -ل -وات -ي ت -ع -رضص-ن
لÓغتصصاب وكذا ا’جراءات اŸتعلقة بإاعادة ادماج
ضصحايا ا’رهاب ‘ اÛتمع.

»æWh

الثÓثاء  13نوفم 2018 Èم
الموافق لـ  05ربيع اأ’ول  1440هـ

إعÎإفا بجهوده ‘ دعم إلصضناعة إلتقليدية

ا◊رفيون يكرمون رئيسس ا÷مهورية بجائزة خاصسة ‘ يومهم الوطني
@  ٦حرفي Úيفتكون ا÷ائزة الوطنية للصسناعة التقليدية وا◊رف
@ بن مسسعود :القطاع سساهم ‘ اسستحداث مليون منصسب شسغل

“يز حفل إ÷ائزة إلوطنية
ل-لصض-ن-اع-ة إل-ت-قليدية وإ◊رف،
إل- - - -ذي إح- - - -تضض- - - -ن- - - -ه ف - - -ن - - -دق
إلسض -وف -ي-ت-ال ظ-هÒة أإمسس Ãن-ح
رئيسس إ÷مهورية عبد إلعزيز
بوتفليقة جائزة خاصضة إعÎإفا
ب- -ج- -ه- -وده ‘ ت- -رق- -ي- -ة إل- -ق -ط -اع
وتشض-ج-ي-ع إ◊ر‘ ،تسض-ل-مها نيابة
ع-ن-ه وزي-ر إلسض-ي-احة وإلصضناعة
إل- -ت -ق -ل -ي -دي -ة ع -ب -د إل -ق -ادر ب -ن
مسض -ع -ود ووإ‹ إل -ع -اصض -م-ة ع-ب-د
إلقادر زوخ.
وع- - - -ادت ج- - - -ائ - - -زة رئ - - -يسس
إ÷مهورية للصضناعة إلتقليدية
ل- - -ـ  6مشض -ارك Úب -ع -دم -ا شض-م-لت
لو18 ¤
ع- -م- -ل- -ي- -ة إلن- -ت- -ق- -اء إ أ
–فة.

فريال بوششوية
أافاد بن مسصعود ‘ كلمة أالقاها
ب -اŸن -اسص -ب -ة ،ب -أان ا÷ائ -زة ال-وط-ن-ي-ة
للصصناعة التقليدية ا◊رف ،اŸتزامن
وإاح- -ي- -اء ال- -ي- -وم ال- -وط -ن -ي ل -ل -ح -رف
اŸصص -ادف ل -ل -ت -اسص-ع ن-وف-م Èم-ن ك-ل
سصنة ،بأان ا’حتفال له عدة أابعاد على
الصصعيد ا’قتصصادي هو Ãثابة فرصصة
سص -ان -ح -ة ل Ó-شص -ادة ب -ال -دور ال -ف -ع -ال
ل- -ل- -ح- -ر‘ ‘ ›ال خ- -ل -ق م -ن -اصصب
الشصغل ،والقيمة اŸضصافة ومسصاهمته

‘ تلبية ا◊اجيات الÓزمة للمجتمع
من منتجات وخدمات.
وقال الوزير ‘ السصياق ““’ يخفى
ع- -ل- -ى أاح- -د ب- -أان ق- -ط- -اع الصص -ن -اع -ة
ال- -ت- -ق- -ل- -ي -دي -ة ي -ع -ت Èخ Ó-ق ل -لÌوة،
ومناصصب الشصغل من خÓل أازيد من
 500أال -ف نشص -اط ،وسص -اه -م ‘ خ-ل-ق
ح-وا‹ م-ل-ي-ون م-نصصب شص-غ-ل م-وزع-ة
على  338تخصصصس ،وبخصصوصس البعد
اآ’خ -ر ال-ذي ’ ي-ق-ل أاه-م-ي-ة وي-ت-ع-ل-ق
اأ’م- -ر ب- -ال -ب -ع -د ال -ث -ق -ا‘ ،أاشص -ار إا¤
مسص- -اه- -م -ة ا◊رف ‘ ا◊ف -اظ ع -ل
اإ’رث ال -ث -ق -ا‘ ا◊ضص -اري اŸت -ع -دد
واŸت- -ن -وع ،ومسص -اه -م -ت -ه ‘ ت -ع -زي -ز
الهوية.
إان ال -ت -ك -وي -ن ـ أاضص -اف ي -ق -ول ب -ن
مسص-ع-ود ـ ““ي-ع-ت Èال-رك-ي-زة اأ’سص-اسص-ي-ة

ال-ت-ي ي-ع-ت-م-د ع-ل-ي-ه-ا ق-ط-اع الصصناعة
التقليدية ‘ ،تطوير اŸهارة اÙلية
وال -نشص -اط -ات Ãخ -ت -ل -ف أان -واع -ه -ا““،
وت -ظ -ه -ر ت-لك اأ’ه-م-ي-ة ال-ت-ي ت-ول-ي-ه-ا
الدولة للحر‘ ـ حسصبه ـ ““من خÓل ما
ترصصده من إامكانيات للتكوين اŸهني
ال -ذي ي -ع -ول ع -ل -ي -ه ‘ ت -ك -وي-ن ال-ي-د
العاملة الهامة ‘ ﬂتلف اÛا’ت،
وكذا من خÓل أاجهزة الدعم التي
أاعدت خصصيصصا لتشصجيع الشصباب““.
و ⁄يغفل بن مسصعود اإ’شصارة إا¤
دور غرف الصصناعة وا◊رف ،على
اعتبار أانها تضصمن التكفل ا÷واري
اأ’مثل بانشصغا’ت ا◊رفي ،Úوأاكد ‘
السص -ي -اق أان ال -ق -ط -اع يسص-اه-م بصص-ف-ة
م -ب -اشص -رة ‘ ال -ت -ن -م -ي -ة ا’ق-تصص-ادي-ة
وا’ج - -ت - -م- -اع- -ي- -ة ل- -ل- -بÓ- -د ب- -فضص- -ل

–ت إشضرإف فرعون وطمار

اإ’صصÓحات التي باشصرتها ا◊كومة
وال- -ت- -ي ت- -رم- -ي ‘ ›م- -ل- -ه -ا إا ¤رد
ا’عتبار للقطاع والصصناعة التقليدية
وا◊رف ،والتي كان أاثرها اŸباشصر
ترك الÎاث ا÷زائري بصصماته عÈ
ال- -ت- -اري- -خ ،وسص- -اه- -مت ‘ ا◊ضص- -ارة
العاŸية.
وخلصس إا ¤القول““ ،نعمل ‘ إاطار
إاسصÎات-ي-ج-ي-ة ال-ق-ط-اع آ’فاق ، 2023
وال- -ت- -ي –دد مسص- -اه- -م -ة نشص -اط -ات
الصص -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل-ي-دي-ة ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة،
بالعمل على تطوير القدرة التنافسصية
وا’ن -ت-اج-ي-ة وانشص-اء م-ن-اصصب ال-ع-م-ل
والتصصدير ،وا’ندماج.
وع- - - -ادت ا÷وائ- - - -ز اأ’و ¤ع- - - -ن
ت -خصصصس ال -ع -م -ل ع -ل -ى الصص-وف إا¤
ا◊رف -ي -ة ال -ع -ك -ري ق -رام -دي و’ي -ة
ال- - -ب- - -وي- - -رة ،وع - -ن ت - -خصصصس اŸواد
اıت - -ل - -ف - -ة إا ¤عÓ- -ل أان- -ور و’ي- -ة
ت -ل -مسص -ان ،وع -ادت ج -ائ -زة ت-خصصصس
ال -ع -م-ل ع-ل-ى ال-ط Úواÿزف ال-ف-ن-ي
لشص -ي-وب ﬁم-ود ال-ع-اصص-م-ة ،وال-ع-م-ل
ع -ل -ى اÿشصب ومشص -ت -ق -ات -ه أ’م -زي-ان
تسصعديت تيزي وزو ،وافتك ا◊ر‘
ل -ع -م -ار ﬂت -ار م -ن ت -ي -ارت ا÷ائ -زة
اأ’و ‘ ¤ا÷لود والسصرج.
وشص- - -اركت ‘ ا÷ائ - -زة  45و’ية
Ãج -م-وع  520ح - -ر‘ مشص- -ارك” ،
انتقاء  294منهم ووقع اختيار اللجنة
ال -وط -ن -ي -ة ل-ل-ج-وائ-ز ع-ل-ى – 18فة
حرفية.

ثÓث اتفاقيات ـ إاطار ب Úقطاعي الÈيد والسسكن
”  ،أإمسس ،با÷زإئر إلعاصضمة
إلتوقيع على  3إتفاقيات ـ إطار
ل- -لشض- -رإك- -ة ب Úوزإرت -ي إلÈي -د
وإŸوإصض Ó- - - -ت إلسض - - - -ل - - - -ك - - - -ي - - - -ة
وإل Ó-سض-ل-ك-ي-ة وإل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
وإل -رق -م -ن -ة وإلسض-ك-ن وإل-ع-م-رإن
وإŸدينة.
أاشص- - - - - - -رفت وزي- - - - - - -رة الÈي - - - - - -د
واŸواصصÓ-ت السص-ل-ك-ي-ة والÓ-سص-ل-ك-ي-ة
وال -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ات وال-رق-م-ن-ة ه-دى
إاÁان ف - -رع - -ون ,و وزي - -ر السص - -ك - -ن
وال -ع -م -ران واŸدي -ن -ة ع -ب -د ال-وح-ي-د
“ار ,على حفل توقيع اتفاقيات
الشصراكة اÈŸمة ب““ Úبريد ا÷زائر““
و ““اتصص - - - -ا’ت ا÷زائ- - - -ر““ ودي- - - -وان
الÎق - -ي - -ة و ال - -تسص - -ي Òال - -ع - -ق- -اري و
اŸؤوسصسص-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لÎقية العقارية
ب- -اإ’ضص- -اف- -ة إا ¤ال -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة
لتحسص Úالسصكن وتطويره عدل.
ت -ت -م -ح-ور ا’ت-ف-اق-ي-ات ـ اإ’ط-ار
الثÓث اŸوقعة ‘ ›ال الÈيد حول
وضصع –ت تصصرف مؤوسصسصة ““بريد
ا÷زائر““ Óﬁت سصتتم إاعادة تهيئتها
على شصكل مكاتب بريد على مسصتوى
اإ’نشصاءات ا◊ضصرية ا÷ديدة وهذا
رغبة ‘ دعم عملية توسصيع النسصيج

ا◊ضص- - -ري وك - -ذا ت - -وف Òاÿدم - -ات
الÈيدية واŸالية للمسصتأاجرين ا÷دد
Ãجرد أان يسصتقروا Ãنازلهم.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق Ãج-ال ا’تصصا’ت
السصلكية والÓسصلكية حددت مؤوسصسصة
اتصصا’ت ا÷زائر مع شصركائها من
خÓ-ل ا’ت-ف-اق-ي-ات شص-روط وك-ي-فيات
التكفل بعمليات التهيئة اŸناسصبة ‘
اأ’ح-ي-اء السص-ك-ن-ي-ة ال-ق-ائمة باإ’ضصافة
إا ¤ت- -خصص- -يصس م- -واق -ع ‘ مشص -اري -ع
ال- -ب -ن -اء ا÷دي -دة ““ضص -روري -ة““ ل -نشص -ر

شص -ب -ك -ات اأ’ل -ي -اف ال-بصص-ري-ة ب-ه-دف
““تسصريع““ آاجال عملية ربط اŸنازل
‘ اŸدن ا÷دي- - -دة م- - -ن ن- - -اح- - -ي - -ة
و«ت- -رشص -ي -د““ ال -ن -ف -ق -ات ال -ع -م -وم -ي -ة
و«Œنب““ إا◊اق الضصرر باŸبا Êبعد
اسص-ت-ك-م-ال اأ’شص-غ-ال ل-ت-وصص-ي-ل ك-واب-ل
الشصبكة.
واشصرف الوزيران من جهة اخرى
ع -ل -ى ت -دشص Úث Ó-ث -ة م -ك -اتب ب -ري -د
““ت- -ن -درج ضص -م -ن ﬂط -ط ال -ك -ث -اف -ة
الÈيدية اıصصصس لو’ية ا÷زائر““

ويتعلق اأ’مر خاصصة باÓÙت التي
“ت تهيئتها على شصكل مكاتب بريد
اŸتواجدة بحي عدل وحي السصكن
الÎقوي العمومي باŸدينة ا÷ديدة
سصيدي عبد الله وكذا حي الشصعايبية
بأاو’د شصبل بئر توتة.
وتسصاهم مكاتب الÈيد هذه ““‘
تعزيز الشصبكة الÈيدية على مسصتوى
و’ي-ة ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة ال-ت-ي تضص-م
 242م -ك-تب ب-ري-د وسص-تسص-م-ح ك-ذلك
ب- -ا’سص- -ت- -م- -رار ‘ –سص Úال -ك -ث -اف -ة
الÈي -دي -ة ل -ل -و’ي -ة ون -وع-ي-ة اÿدم-ة
ال-ع-م-وم-ي-ة اŸق-دم-ة ل-لمواطن Úعلى
حد سصواء““.
كما قام الوزيران بتدشص Úوكالة
Œاري- -ة ل Ó-تصص -ا’ت ع -ل -ى مسص -ت -وى
اŸدينة ا÷ديدة لسصيدي عبد الله,
علما بان و’ية ا÷زائر تتوفر على
 30وكالة Œارية و 12نقطة حضصور
موزعة على كافة إاقليمها من أاجل
توف Òتشصكيلة متنوعة من اÿدمات
Ÿا ي - -ف - -وق  526أال- - -ف مشصÎك ‘
خ -دم -ة ال -ه -ات-ف ال-ث-ابت و 428أالف
مشصÎك ‘ خدمة ا’نÎنت الثابت
 ADSLو 77أالف مشصÎك بخدمة
أانÎنيت ا÷يل الرابع 4 GLTE.

رغم إضضرإب إلتقني ÚإŸكلف Úبصضيانة إلطائرإت

برنامج الرحÓت Ãطار هواري بومدين يسس Òبشسكل عادي
دخ- -ل إل- -ت- -ق- -ن- -ي- -ون إŸك- -ل- -ف- -ون بصض -ي -ان -ة
إل- -ط- -ائ- -رإت إل- -ت- -اب- -ع -ون لشض -رك -ة إÿط -وط
إ÷وية إ÷زإئرية ليلة أإول أإمسس إ ¤أإمسس،
‘ إضض -رإب ع -ن إل -ع -م-ل ع-ل-ى مسض-ت-وى م-ط-ار
إ÷زإئ -ر إل -دو‹ ه -وإري ب -وم -دي-ن ,رإف-عÚ
ج -م -ل -ة م -ن إŸط -الب ذإت ط -ب -ي -ع -ة م -ه -ن -ي-ة
وإج-ت-م-اع-ي-ة ,حسض-ب-م-ا ع-لم أإمسس ،من نقابة
تقنيي صضيانة إلطائرإت.

وقال رئيسس نقابة تقنيي صصيانة الطائرات,
احمد بوتوميي في اتصصال مع واج ان هذه
الحركة ا’حتجاجية «غير منظمة وعفوية»
بادر بها مهندسصو الطيران بشصكل جماعي,
دون أاي غطاء نقابي ،لمطالبة ادارة شصركة
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النواب يثمنون اÙافظة على التحويÓت ا’جتماعية
إاشسادة بعدم إادراج أاي زيادات ضسريبية أاو رفع أاسسعار اÿدمات

ث- -م- -ن  ،أامسس ،ب- -ا÷زائ- -ر
غ- - -ال- - -ب - -ي - -ة ن - -واب اÛلسس
الشص- -ع- -ب- -ي ال- -وط -ن -ي ح -رصس
ا◊كومة على مواصصلة ضصخ
ال -ت -ح -وي Ó-ت ا’ج -ت -م -اع -ي -ة
اŸدرجة ‘ مشصروع قانون
اŸال- - -ي- - -ة  2019اŸوجهة
أاسصاسصا لدعم العائÓت و فئة
اŸت- -ق- -اع- -دي- -ن م -ا ي -ك -رسس
حسصبهم الطابع ا’جتماعي
للدولة بشصكل أاوسصع وعميق.
ورحب ال - - -ن - - -واب خÓ- - -ل
ت-دخÓ-ت-ه-م ‘ ج-لسص-ة ع-ل-نية
ب -اÛلسس الشص -ع-ب-ي ال-وط-ن-ي
ب -رئ -اسص -ة م -ع -اذ ب -وشص -ارب,
رئيسس اÛلسس Ÿ ,ناقشصة
مشصروع قانون اŸالية 2019
 ,باإ’جراء اŸتعلق باإ’بقاء
ع -ل -ى ال -ط -اب -ع ا’ج -ت -م-اع-ي
ل -ل -دول -ة م-ن خÓ-ل م-واصص-ل-ة
ضصخ التحويÓت ا’جتماعية
اŸوج - -ه - -ة ل - -دع - -م ا’سص - -ر
اŸتقاعدين.
وث- -م- -نت ال -ن -ائ -ب -ة ف -اي -زة
ب -وح -ام -ة (ج -ب -ه -ة ال -ت-ح-ري-ر
ال- -وط- -ن- -ي) مشص- -روع ق- -ان- -ون
اŸال-ي-ة  2019خ-اصص-ة منها
التحويÓت ا’جتماعية التي
قدرت بأاك Ìمن  700مليار
دج و إادراج أاحكام جديدة
تسص- -م -ح ب -ح -ق ال -ت -ن -ازل ع -ن
السص-ك-ن-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ب-ع-د
م -رور سص -ن -ت Úم -ا يسص -م -ح -
حسصب ال- -ن- -ائ- -ب- -ة -ب -إاع -ط -اء
حركية أاك Ìلسصوق العقار.
وشص -اط-ره-ا ال-رأاي ال-ن-ائب
م- - -راد ح- - -ل - -يسس م - -ن ن - -فسس
ا◊زب م - - - - -ع - - - - -تÈا أان نصس
اŸشصروع يعكسس مظهر من
م -ظ -اه -ر ان -ت -ظ -ام ال -ع -م-ل و
ال-ت-ج-ن-د أاك Ìل-ت-ع-زي-ز الوضصع
ا’قتصصادي و رفع التحديات
على ﬂتلف اأ’صصعدة.
من جهتها رحبت النائبة
صص -ل -ي -ح -ة ﬂرف م -ن ن -فسس
ا◊زب ب - - - - - -اإ’ج- - - - - -راءات و
ال- -ت- -داب Òال- -ت- -ي ج- -اء ب- -ه- -ا
مشصروع قانون اŸالية 2019
خاصصة منها اŸتعلقة بدعم
Óسص- -ر و ف- -ئ- -ات
ال - -دول - -ة ل  - -أ
اŸتقاعدين.
و أاوضص - - - - - - - - - - -حت أان نصس
اŸشص - - -روع راف - - -ق - - -ه شص - - -رح
اسصتشصرا‘ Ãا ينتظر البÓد
م- -ن –دي -ات اق -تصص -ادي -ة و
ال -ب -حث ع -ن م -وارد ج -دي -دة
خارج اÙروقات .
من جهتهم رحب نواب من
ح- -زب ال- -ت- -ج- -م- -ع ال- -وط -ن -ي
ال- - -دÁق- - -راط - -ي Ãح - -ت - -وى
اŸشص- -روع مشص- -ددي- -ن ع- -ل -ى
ضص-رورة ت-ع-زي-ز ا’سص-ت-ث-م-ار و

التنمية اÙلية ,بحيث رافع
النائب كمال بوشصوشصة من
اجل رفع التجميد عن بعضس
اŸشص -اري -ع ‘ و’ي -ة ب -ج -اي -ة
خاصصة منها ا‚از الÎامواي
و مشص -روع ازدواج -ي -ة ط -ري-ق
النقل بالسصكك ا◊ديدية.
كما عÈت النائبة أاسصماء
م -روا Êم -ن ذات ال -تشص -ك-ي-ل-ة
السص- -ي- -اسص- -ي- -ة ع -دم ادراج أاي
زي- -ادات ضص- -ري- -ب- -ي -ة أاو رف -ع
أاسصعار اÿدمات العمومية ‘
نصس اŸشصروع الذي رفع مبلغ
ال -ت-ح-ويÓ-ت ا’ج-ت-م-اع-ي-ة و
مواصصلة دعم اأ’سصعار للمواد
اأ’سص -اسص -ي -ة ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل-ى
القدرة الشصرائية للمواطن.
وأاك- -د ال- -ن- -ائب ن- -ب -ي -ل ب -ن
عيسصى من نفسس ا◊زب ,ان
ه - - - - -ذا اŸشص - - - - -روع وضص- - - - -ع
اسصÎات- -ي -ج -ي -ة ع -ل -ى اŸدى
ال- - -قصص ‘ Òضص - -ل ت - -ذب - -ذب
أاسصعار البÎول.
من ناحية أاخرى ,تأاسصف
ال -ن -ائب سص-ع-ي-د زوار (ح-رك-ة
›ت -م -ع السص -ل-م) ع-ن ال-ع-ج-ز
اŸسص- - -ج- - -ل ‘ الصص- - -ن - -دوق
الوطني للتقاعد رغم دعمه بـ
 500مليار دج مشصÒا انه من
غ ÒاŸعقول ا’سصتمرار ‘
“ويله من طرف الصصندوق
الوطني لÓسصتثمارات.
وأاشصار أان انخفاضس قيمة
ال -دي -ن-ار م-ق-ارن-ة ب-ال-ع-مÓ-ت
اأ’خ - -رى و ت - -راج- -ع ق- -ي- -م- -ة
الدخل الفردي له آاثار سصلبية
عميقة على الطبقات الهشصة
‘ اÛتمع..
وأاوضص - -ح ال - -ن - -ائب ع- -ب- -د
ال- -وه- -اب داي- -رة م- -ن ن- -فسس
ا◊زب أان التداب Òالتي جاء
ب -ه -ا مشص-روع ق-ان-ون اŸال-ي-ة
 ’ 2019تتجانسس مع خطة
عمل ا◊كومة .
وع Èالنائب عن اسصتيائه
ل -ت -أاك-ل اح-ت-ي-اط-ي الصص-رف و
ارتفاع نسصبة البطالة بسصبب
Œم -ي -د ال -ت-وظ-ي-ف م-ن-اشص-دا
بضص -رورة –صص -ي -ل ضص -ري -ب -ي
ع -ادل و اسص-ت-ق-ط-اب اأ’م-وال
اŸت - -داول - -ة خ - -ارج اإ’ط - -ار
القانو.Ê
وأاوضص- -ح ال- -ن- -ائب ج- -م- -ال
مسص- -ع- -ادي (ح -زب ا◊ري -ة و
ال - -ع - -دال - -ة)  ,ان اŸشص - -روع
ي -ف -ت -ق -ر ÿط -ة اق -تصص -ادي -ة
واضصحة و ﬁكمة معتÈا إاياه
Ãغ - -ام - -رة Áك- -ن أان ت- -ك- -ون
ع- -واق- -ب- -ه- -ا وخ- -ي- -م- -ة ع- -ل -ى
اÛتمع مشصÒا ” تسصجيل
ت - -راج - -ع ‘ نسص - -ب- -ة ال- -ن- -م- -و
ا’ق -تصص -ادي ‘ ضص -ل ارت-ف-اع

النمو الدÁغرا‘.
ك- -م- -ا اب -دى ذات ال -ن -ائب
اسص -ت -ي -اءه م -ن غ-ي-اب ب-دائ-ل
لتنويع ا’قتصصاد خارج قطاع
اÙروقات .
أاما النائب ﬁمد عقبة (
ح -زب ال -ك -رام-ة) ف-ق-د رحب
بدوره بالتداب Òالتي جاء بها
مشصروع قانون اŸالية 2019
الذي حافظ -حسصبه -على
ال-ط-اب-ع ا’ج-ت-م-اع-ي ل-ل-دول-ة
وح -رصص -ه ع -ل -ى ال-ع-م-ل ع-ل-ى
–سص Úاي- - -رادات ا÷ب- - -اي- - -ة
فضص  Ó-ع -ن ت -أاط Òال -ت -ج -ارة
اÿارج - -ي- -ة و ال- -ت- -ح- -ك- -م ‘
التضصخم.
وع - -ل - -ى خ Ó- -ف ال- -ن- -واب
اأ’خرين أابرز النائب حميد
ايت سصعيد ( التجمع من اجل
ال -ت -ف -اف -ة و ال -دÁق -راط -ي -ة)
العديد من اŸشصاكل اÙلية
اŸسص -ج -ل-ة ب-و’ي-ة ت-ي-زي وزو
مشصÒا ب- -ال- -درج -ة اأ’و ¤ا¤
ال- -وضص- -ع ال- -ك- -ارث- -ي ل -ق -ط -اع
السصكن الذي ’ يزال يسصجل
ع- -ج- -ز وت- -أاخ- -را ‘ ت -ن -ف -ي -ذ
الÈامج السصكنية خاصصة منها
صصيغة البيع باإ’يجار.

مكتب اÛلسس يدرسس
التعديÓت اŸقÎحة على
اŸشسروع
درسس م- - - -ك- - - -تب اÛلسس
الشص- -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي ,امسس,
ال -ت -ع-ديÓ-ت اŸقÎح-ة ع-ل-ى
مشصروع قانون اŸالية لسصنة
 2019واح -ال -ة م-ا اسص-ت-وف-ى
منها الشصروط القانونية على
ال-ل-ج-ن-ة اıتصص-ة ل-دراسصتها
م- -ع م- -ن -دوب -ي أاصص -ح -اب -ه -ا,
حسصب م- - -ا أاف - -اد ب - -ه ب - -ي - -ان
للمجلسس.
وأاوضصح اŸصصدر ذاته أان
م- - - -ك - - -تب اÛلسس ع - - -ق - - -د
اج- -ت -م -اع -ا ب -رئ -اسص -ة رئ -يسس
اÛلسس ,م -ع -اذ ب -وشص-ارب,
وتضص - -م- -ن ج- -دول اأ’شص- -غ- -ال
أايضصا دراسصة طلب تقدمت به
÷ن- - -ة الصص- - -ح- - -ة والشص- - -ؤوون
ا’جتماعية والعمل والتكوين
اŸهني لتنظيم يوم برŸاÊ
حول ““الوقاية من اأ’مراضس
اŸت- -ن- -ق- -ل- -ة واأ’م -راضس غÒ
اŸت-ن-ق-ل-ة وم-ك-اف-حتها““ ,إا¤
ج - -انب دراسص - -ة ط - -لب آاخ - -ر
ت- -ق- -دمت ب- -ه ÷ن -ة الشص -ب -اب
والرياضصة والنشصاط ا÷معوي
لتنظيم زيارات ميدانية ويوم
برŸاÊ

لعÓمي ،وزإرة إلصضحة تطمئن:
ردإ على إلتهويل إ إ

حا’ت اإ’صسابة با◊صسبة موضسوع –قيق وبائي ميداÊ
أاع - -ل - -نت وزارة الصص - -ح - -ة والسص - -ك - -ان وإاصصÓ- -ح
اŸسصتشصفيات  ،أامسس ،أان حا’ت ا’صصابة با◊صصبة
(البوحمرون) ,اŸسصجلة من ح Úآ’خر ‘ بعضس
الو’يات ,هي ““موضصوع –قيق وبائي ميدا.““Ê
وأاضصاف ذات اŸصصدر انه ““” اتخاذ التدابÒ
الضصرورية للسصيطرة على هذه ا◊ا’ت ,طبقا
Óج-راءات اŸع-م-ول ب-ه-ا وف-ق الÈن-ام-ج ال-وط-ن-ي
ل -إ
للمراقبة ,حالة بحالة للبوحمرون““.
وذكرت الوزارة أان ““البوحمرون هو مرضس قابل

للشصفاء ,إا’ أان له مضصاعفات معقدة Áكن أان
تؤودي ا ¤الوفاة““ ,مشصÒة ا ¤ان هذا اŸرضس
““يصص- -يب ك- -ل ا’ط -ف -ال غ ÒاŸل -ق -ح ÚاŸؤوه -لÚ
ل -ل -ت -ل -ق -ي-ح ,ال-ذي-ن Áث-ل-ون السص-ك-ان اŸسص-ت-ه-دفÚ
بخطورة توسصيع انتشصار اŸرضس““.
وشصددت وزارة الصصحة على أان التلقيح ““يشصكل
ا◊م -اي -ة ال -وح -ي -دة ضص -د ال -ب -وح -م-رون““ ,م-ؤوك-دة
باŸناسصبة على ““ضصرورة تلقيح ا’طفال ضصد هذا
الداء طبقا للرزنامة الوطنية للتلقيح.
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ألموأفق لـ  05ربيع أأ’ول  1٤٤0هـ

خÓل اششرافه على ملتقى حوادث اŸؤوسشسشات اŸصشنفة ‘ ا÷زائر

العميد بلقصص Òيؤؤكد على أاهمية بناء “شصراكة اسصÎاتيجية “ مع كافة القطاعات
أاك-د ق-ائ-د ال-درك ال-وط-ن-ي ،ال-عميد غا‹
ب -ل -قصش ،Òأامسس ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصش -م-ة ،ع-ل-ى
أاهمية بناء ““ششراكة اسشÎاتيجية““ مع كافة
ال -ق -ط-اع-ات اŸع-ن-ي-ة ب-أام-ن وح-م-اي-ة اŸنشش-آات
واŸراف - -ق ا◊ي - -وي - -ة وف- -ق ““أاع- -ل- -ى م- -ع- -ايÒ
ا÷ودة““.
وأأوضض -ح أل -ع-م-ي-د ب-ل-قصض ÒخÓ-ل أشض-رأف-ه ع-ل-ى
أفتتاح أŸلتقى ألوطني حول ““أشضكالية أ◊وأدث
ألتي “سس أŸؤوسضسضات أŸصضنفة ‘ أ÷زأئر““ ،أأن
““هذه أ◊وأدث ‘ ،حال وقوعها ،تلحق أأضضرأرأ
جسض-ي-م-ة ع-ل-ى أŸسض-ت-وي-ات أ’ق-تصض-ادي-ة وأل-ب-ي-ئ-ية،
ناهيك عن أÿسضائر ‘ أأ’روأح وأŸمتلكات ألتي
قد تخلفها““ ،مÈزأ أأهمية ““بناء شضرأكة أسضÎأتيجية
مع كافة ألقطاعات أŸعنية بأامن وحماية أŸنشضآات
وأŸرأفق أ◊يوية وفق أأعلى معاي Òأ÷ودة ‘
أأ’دأء أŸؤوسضسضاتي““.
و‘ ه -ذأ ألسض -ي -اق ،أع -ت Èأل -ع -م-ي-د ب-ل-قصض Òأأن
““مهمة تأام Úهذه أŸنشضآات أ◊سضاسضة وأ◊يوية
أأضضحت مهمة على قدر عال من ألتعقيد تتطلب
تسض -يÒأ أأم -ن-ي-ا ﬁك-م-ا وف-ق م-ن-ظ-وم-ات تسض-ت-خ-دم
أأح-دث أل-ت-ق-ن-ي-ات وأل-وسض-ائ-ل أل-تكنولوجية““ ،وهوما
يفسضر مثلما قال““تزأيد أهتمام ألباحث ÚوأÈÿأء
Ãسضأالة أأ’من ألصضناعي““  ،وأأكد أأن أ÷زأئر ““⁄
ت- -دخ- -ر أأي ج- -ه- -د م- -ن أأج- -ل إأنشض- -اء وأسض- -ت- -غÓ- -ل
أŸؤوسضسض -ات أŸصض -ن -ف -ة م -ع أأ’خ -ذ ب -ع Úأ’ع-ت-ب-ار
جسضامة أأ’ضضرأر ألتي قد تخلفها““ ،مشضÒأ أ ¤أأن
ه -ذه أ’رأدة““ت -ت -ج -ل-ى م-ن خÓ-ل سض-ن ت-رسض-ان-ة م-ن
ألقوأن Úألتشضريعية وألتنظيمية ألهامة ألتي تعكسس
ألسضياسضة ألوطنية ‘ ›ال ألوقاية من أأ’خطار
ألصضناعية ﬁددة بذلك دور كل ألقطاعات ‘ هذأ
ألصضدد““.

أŸعارف وأÈÿأت ب Úكل ألقطاعات““ ،وهوÁثل
““ف -رصض -ة ل -ل -ت -ط -رق ب-ال-ت-ح-ل-ي-ل وأل-ت-دق-ي-ق ‘ وأق-ع
أ◊وأدث أل- -ت- -ي “سس أŸؤوسضسض- -ات أŸصض- -ن- -ف- -ة ‘
أ÷زأئ -ر وك -ذأ ط -ب -ي -ع -ت -ه -ا وأن -ع -ك -اسض -ات -ه -ا ع -ل -ى
أأ’شضخاصس وأŸمتلكات وأ’قتصضاد ألوطني““.

العميد بؤرمانة  :تؤظيف التقنيات العلمية
ا◊ديثة للؤصصؤل ا ¤تشصخيصص علمي

ومن هذأ أŸنطلق يقول ألعميد بلقصض““ ÒيعتÈ
ألدرك ألوطني أأحد أأهم أŸكونات ألناشضطة ‘
›ال مرأقبة ﬂتلف أŸنشضآات أŸصضنفة ،وهذأ ‘
أطار ‡ارسضة مهامه أŸتعلقة بالشضرطة أ’دأرية
ع -م -وم -ا وشض -رط -ة أل -ب -ي -ئ -ة ع-ل-ى وج-ه أÿصض-وصس،
وأل- -ه- -ادف- -ة ل -ل -وق -اي -ة وأ◊د م -ن ك -ل أل -ت -ج -اوزأت
أıال -ف -ة ل -ل -ق -وأن Úوأأ’ن -ظ -م -ة أŸع -م -ول ب -ه -ا““،
وأأضضاف أأن وحدأت ألدرك ألوطني’ ،سضيما منها
أŸتخصضصضة““ ،تتو ¤أأيضضا ألتحقيق ‘ مثل هذه
أ◊وأدث ‘ حال وقوعها ،بدعم وإأسضناد خÈأء
Óدل-ة أ÷ن-ائ-ي-ة وع-ل-م أ’ج-رأم
أŸع -ه -د أل -وط-ن-ي ل -أ
للدرك ألوطني ،أŸزودين بأاحدث ألوسضائل ألتقنية
وألعلمية““.
ولدى تطرقه أ’شضغال أŸلتقى ،أأوضضح ألعميد
بلقصض Òأأنه يندرج ‘ أطار ““برنامج ألتظاهرأت
ألعلمية ألوطنية ألتي دأأبت قيادة ألدرك ألوطني
ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا ‘ سض-ب-ي-ل ت-ع-زي-ز أل-ت-نسض-يق وتبادل

من جهته ،أأكد أŸدير ألعام للمعهد ألوطني
Óدل -ة أ÷ن-ائ-ي-ة وع-ل-م أ’ج-رأم ل-ل-درك أل-وط-ن-ي،
ل -أ
ألعميد بورمانة سضيد أأحمد ،أأن ألهيئات أأ’منية تعد
““أحدى أأهم أ◊لقات ‘ ›ال مرأقبة ﬂتلف
أŸنشضآات أŸصضنفة ‘ أطار ما تسضمح به ألقوأنÚ
وأ’نظمة أŸعمول بها مع أ’سضتعانة بكل أŸناهج
أل -ع-ل-م-ي-ة وأل-ت-ق-ن-ي-ة ل-دع-م ﬂت-ل-ف أل-ت-ح-ق-ي-ق-ات““،
وأأضض- -اف أأن ق- -ي- -ادة أل -درك أل -وط -ن -ي ت -و‹ ““ب -ال -غ
أأ’همية Ÿوضضوع ألتحريات ‘ مسضارح أ◊وأدث
ألصض -ن -اع -ي -ة وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ،آأخ-ذة ب-ع Úأ’ع-ت-ب-ار
تسضخ ÒأŸوأرد ألبشضرية ألنوعية وتوظيف ألتقنيات
أل -ع -ل -م-ي-ة أ◊دي-ث-ة ل-ل-وصض-ول أ ¤تشض-خ-يصس ع-ل-م-ي
يسضمح بكشضف ﬂتلف ألعوأمل ألكامنة وأ◊وأدث
Óشضارة ،فقد
ألتي “سس أŸؤوسضسضات أŸصضنفة““  ،ل إ
شض -ه -د ه -ذأ أل -ل -ق -اء مشض -ارك -ة أط-ارأت م-ن أل-درك
أل- - -وط- - -ن- - -ي و‡ث- - -ل Úع- - -ن ﬂت- - -ل - -ف أل - -وزأرأت
وأل -ق -ط -اع-ات ،ح-يث “ي-زت أأ’شض-غ-ال ÃدأخÓ-ت
“حورت أأسضاسضا حول وأقع أ◊وأدث ألتي “سس
أŸؤوسضسضات أŸصضنفة ‘ أ÷زأئر وعرضس ألنصضوصس
أل -ق -ان -ون -ي -ة أل-ت-ي ت-ن-ظ-م أسض-ت-غÓ-ل ه-ذأ أل-ن-وع م-ن
أŸؤوسضسضات وكذأ –سض Úأجرأءأت ألتسضي Òوآأليات
أŸرأقبة.

يعرضس “ويÓت وخدمات ميسشرة

مصصرف السصÓم  -ا÷زائر يفتتـح فرعه  11ببسصكرة
يفتتح مصشرف السشÓم – ا÷زائر ،غدا‘ ،
لسشÎات- -ي- -ج -ي -ة اÿاصش -ة
إاط- -ار ت- -ن- -ف- -ي- -ذ ا إ
ب-ال-ت-وسش-ع ع-ل-ى اŸسش-ت-وى ال-وطني والنتششار
ا÷غ- -را‘ ف- -رع- -ه ا◊ادي عشش- -ر ب -ع -روسس
الزيبان بسشكرة.

خالدة .ب

أأشض- -ار مصض- -رف ألسضÓ- -م ف -ي ب -ي -ان ل -ه ت -ل -قت
“ألشضعب» نسضخة منه ،أأن ألفرع ألجديد سضيمكن
م -ت -ع -ام -ل -ي أل -م -ن -ط -ق-ة م-ن شض-رك-ات وم-ه-ن-ي-ي-ن
أ’سضتفادة من خدماته وتقديم منتجات تتوأفق
م -ع م -ب -ادئ ألشض -ري -ع -ة أ’إسض Ó-م -ي -ة ،وت-م-ك-ن-ه-م
أ’سض -ت -ف -ادة م -ن م -ج -م -وع -ة ك -ب -ي -رة م -ن صض -ي-غ
أل-ت-م-ويÓ-ت ع-ل-ى غ-رأر ت-م-وي-ل أق-ت-ن-اء سضيارأت
ومعدأت
كهر ومنزلية ألمنتجة أأو ألمركبة في ألجزأئر
وألخدمات ألمصضرفية ألرأقية.
ويقدم مصضرف ألسضÓم -ألجزأئر لعمÓئه جل
ألخدمات ألتي تقدمها ألبنوك ألتقليدية على
غرأر ألحسضابات ،وسضائل ألدفع ،ألمصضرف عن
بعد ،ألموبايل ألمصضرفي ،ألدفع عبر أ’إنترنت،
بطاقات ألدفع ألوطنية وألدولية وغيرها من
أل -خ -دم -ات أ’أخ -رى أل -ت-ي ب-اإم-ك-ان أل-م-ت-ع-ام-ل
أ’طÓع عليها.

أغل ـ ـ ـب جرائـ ـ ـم القتـ ـ ـ ـل با÷زائـ ـ ـ ـر تت ـم
بداف ـع النتق ـام و اŸنازعـ ـ ـات الشصخصصيـ ـ ـة
لجرام بالدرك الوطني:
العقيد زيغد رئيسس قسشم جنوح ا إ

دراسشات إاسشتبقاية ووقائية للتقليل من الظواهر اÿطÒة
حقق الدرك الوطني نقلة
ن -وع -ي -ة ‘ م -ك -اف -ح-ة ا÷رائ-م
ب -أان -واع -ه -ا اıت-ل-ف-ة  ،سش-رق-ة ،
ﬂدرات ،ح - - -يث “ك - - -ن م- - -ن
م- -ع -ا÷ة  78ب-اŸائ-ة ،ف-ي-م-ا
توصشل إا ¤معا÷ة  85باŸائة
من جرائم القتل على اŸسشتوى
ال -وط -ن -ي ،ل -ت -ب -ق -ى ال-ع-اصش-م-ة
ت - -تصش - -در ق - -ائ- -م- -ة ال- -ولي- -ات
الكÈى من حيث عدد ا÷رائم
ال- -ت- -ي ت -رت -كب ب -ه -ا ،حسشب م -ا
أاكده العقيد عبد القادر زيغد
لجرام
 ،رئيسس قسشم جنوح ا إ
بالدرك الوطني.

حياة  /ك

بالرغم من تنوع و تعدد ألجرأئم
 ،إأ’ أأن ألدرك ألوطني  ،أأصضبح يتعامل في
م -ع -ال-ج-ت-ه ل-ه-ا م-ن خÓ-ل درأسض-ات أسض-ت-ب-ق-اي-ة
ووقائية للتقليل من هذه ألظوأهر ،حسضب ما
برزه  ،أأمسس  ،ألعقيد زيغد خÓل رده على
أأسض -ئ -ل -ة ألصض -ح -اف-ة ف-ي ن-دوة ن-ق-اشس ب-ج-ري-دة
«ألمجاهد «.
ق-ال أل-ع-ق-ي-د زي-غ-د ف-ي ت-ح-ل-ي-ل-ه ل-ل-ظ-اهرة أأن
هناك عمل كبير و دقيق تقوم به ألمجموعة
Óمن
أإ’قليمية من خÓل ألمخطط ألمحلي ل أ
بتحليل أإ’جرأم ألسضائد في أإ’قليم بتحديد
أأخطرأأ’نماط أإ’جرأمية ألتي تقترف على
مسضتوى دأئرة أ’ختصضاصس أإ’قليمي ،ألهدف
منه وضضع خطط وقائية وردعية ،مشضيرأ إألى
أأن هناك و’يات تشضترك في نسضبة كبيرة من
ألجرأئم فيما تقتصضر أأخرى على و’يات
م -ع -ي -ن -ة ب -حسضب أل -خصض -وصض -ي -ة ،ف -ال -و’ي -ات
أل -ح -دودي -ة ل -يسضت ك -و’ي -ات أل -وسض -ط ،ف -ه -ي
م -رت -ب -ط -ة ب -ال -ت -رك -ي -ب -ة ألسض -ك -ان -ي -ة وشض -ب -ك-ة
ألموأصضÓت.
ف -ي ت-ح-ل-ي-ل-ه ل-ج-رأئ-م أل-ق-ت-ل حسضب أل-قضض-اي-ا
ألمعالجة و ألتي بلغت  85بالمائة أأفاد ألعقيد
أأن أغلبها تمت بدأفع أ’نتقام أأو ألنزأعات
ألشضخصضية وهي جرأئم ترتكب ليسس بدأفع «
أل- -م- -ال» ،م- -وضض- -ح- -ا أأن م -رت -ك -ب -وه -ا ل -يسض -وأ
بالضضرورة من ذوي ألسضوأبق ألعدلية ،فيما
ت-م-ث-ل ج-ري-م-ة أل-ق-ت-ل ل-ت-غ-ط-ية أعتدأء جنسضي
نسضبة قليلة ،مشضيرأ إألى أأن هناك جرأئم قتل
ت -ت-م ن-ت-ي-ج-ة تشض-اج-ر ب-ي-ن شض-خصض-ي-ن أ’سض-ب-اب
بسضيطة.

إاحبا؛ ﬁاولة ادخال  39طن
من القنب الهندي سشنة 2017

الظاهرة تتكرر كل  11سشنة ،بوناطÒو:

ارتفاع معدل التسصاقط وتراجعه العام اŸقبل يجع ـ ـل ا÷زائر ‘ من ـ ـأاى عن الكؤارث

كششف عا ⁄الفلك الÈوفيسشور لوط بوناطÒو ،أامسس ،عن ارتفاع معدل
التسشاقط خÓل فصشل الششتاء وتراجع النسشبة العام اŸقبل ‘ إاطار ما يسشمى
دورة النششاط النووي اŸعروفة فلكيا بظاهرة تششابه السشنوات التي تتكرر
لخ Òالذي يششهد بردا
كل  11سشنة وتنقسشم إا 5 ¤سشنوات ونصشف وهو العام ا أ
قاسشيا وتسشاقطا .

خالدة بن تركي

أأوضضح بوناطيرو ،أأمسس،في تصضريح لـ « ألشضعب» أأن سضنة  2018مصضنفة
ضضمن ألسضنوأت ألممطرة وألمثلجة على عكسس ألسضنة ألمقبلة ألتي
تعرف نقصضا كبيرأ في أأ’مطار أ’جل أسضتكمال ألنشضاط ألنووي ألذي
يعاد كل  11سضنة وتختلف أأ’جوأء فيه كل  5سضنوأت ،مشضيرأ إألى أأن كمية
أأ’مطار سضتكون غزيرة مصضحوبة ببرودة شضديدة تسضتدعي ألحيطة
وألحذر لعدم ألوقع في ألفيضضانات .
وأأضضاف ألبروفيسضور أأن فصضل ألشضتاء سضيكون بارد وممطر على غرأر
ألسضنة ألماضضية ،غير أن نسضبة ألتسضاقط تزيد نسضبيا عما كانت عليه
ألسضنة ألماضضية ’ختتام نشضاط ألدورة أأ’ولى ألتي سضتكون آأخر سضنة
ت-ع-رف ك-م-ي-ة أأم-ط-ار ك-ب-ي-رة ك-ال-ت-ي تسض-اق-طت شض-ه-ر سض-ب-ت-م-بر ألماضضي
وأسضتبقت حلول فصضل ألشضتاء ألذي من ألمفروضس أأن يكون في 21
ديسضمبر ،غير أأن ألهطول ألقوي أسضتبق حلول فصضل ألشضتاء وجعلنا نتنبأا
بفصضل ممطر وبارد غير أنه يبقى ضضمن ألنطاق ألعادي وغير ألعنيف -
يقول بوناطيرو .-
وبشضان ألتوقعات ألفصضلية قال بوناطيرو» أأن فصضل ألشضتاء ألحالي رغم
غزأرة أإ’مطار ألتي قد تصضل حد ألفيضضانات ،إأ’ أأنها تدخل ضضمن
ألمناخ ألعادي وليسس ألعنيف كما يحدث في بعضس دول ألعالم ،مشضيرأ
بشضأان فيضضانات شضهر سضبتمبر ألماضضي ألتي عرفتها بعضس و’يات

ألعدد
1779٤

ألوطن أأنها رأجعة لعدم ألتحضضير ألمسضبق وليسس بسضبب كمية أأ’مطار».
وشضدد بوناطيرو في ألختام على ضضرورة أأخذ تدأبير أسضتعجاليه تتعلق
بمحاربة أأ’كياسس ألبÓسضتيكية ألتي تؤودي ألى غلق ألبالوعات وحدوث
ف -يضض -ان -ات  ،م-ع ت-ف-ع-ي-ل م-خ-ط-ط أل-ك-وأرث ،مشض-ي-رأ بشض-أان أل-ت-وق-ع-ات
ألموسضمية لهذأ ألفصضل أنها تشضهد برودة قاسضية وأأمطار غزيزة نسضبيا
مقارنة مع ألسضنة ألماضضية.
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وف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل-ق ب-ج-ري-م-ة أل-م-خ-درأت كشض-ف
ألمتحدث عن منع  39طن من ألقنب ألهندي
من دخول ألجزأئر سضنة  ، 2017من خÓل
أإ’جرأءأت وألتدأبير ،وكذأ ألوسضائل ألمادية
وأل -م -وأرد أل -بشض-ري-ة أل-م-ؤوه-ل-ة أ’ع-وأن أل-درك
أل-وط-ن-ي أل-م-رأب-ط-ي-ن ع-ل-ى مسض-توى ألحدود،
م -ف -ي -دأ أأن أل -ك -م -ي -ة أل-ت-ي دخ-لت سض-ن-ة 2016
تقارب  80طن من هذأ ألنوع من ألمخدرأت،

وبالتالي ضضرب ألمتاجرين بها و ألتقليل من
أسضتهÓكها ،وهذأ ما جعل ألناشضطين في هذأ
ألنوع من ألجريمة  ،يلجئون لتعويضس هذأ
ألنقصس من خÓل أأ’قرأصس ألمهلوسضة.
ألمخدرأت ليسضت كبقية ألجرأئم ،أ’نها من
أأهم و أبرز نشضاطات أإ’جرأم ألمنظم و»
نتعامل معها بعناية خاصضة أ’نه ينجر عنها
ج -رأئ -م أأخ -رى»  ،و ت -ع -ت -ب-ر م-ن أأه-م ت-ت-م-ث-ل
مشض -ك -ل -ة ت -مسس أأ’م -ن أل -ع -م-وم-ي ،وألصض-ح-ة
ألعمومية من خÓل خطر أإ’دمان عليها  ،و
ح -ت -ى أل -ت-م-اسضك أأ’سض-ري  ،م-ف-ي-دأ أأن ه-ن-اك
ج- -رأئ- -م ق- -ت- -ل و غ- -ي- -ره- -ا أرت- -ك- -بت ب- -دأف -ع
أل- -م- -خ- -درأت ،مشض- -ي -رأ إأل -ى أأن دخ -ول ع -ال -م
أإ’جرأم من ألصضعب ألخروج منه ن و لذلك
يركز على ألجانب ألوقائي وألتنشضئة أأ’سضرية
وأ’جتماعية ألسضليمة.
ولفت في هذأ أإ’طار إألى ألعÓقة ألموجودة
ب -ي -ن أل -ج -ري-م-ة وط-ري-ق-ة ت-ن-اول-ه-ا م-ن ط-رف
أإ’عÓم و تأاثيرها على جانب أإ’حسضاسس ب
«ألÓأمن» لدى ألموأطنين.

لجرام من قبل
تناول قضشايا ا إ
لعÓم بعيدا عن التهويل
ا إ
وأأوضضح ألعقيد في هذأ ألصضدد  ،أنه ’ يمكن
ألمسس بحق ألموأطن في أإ’عÓم  ،و هذأ ما
يقوم به ألدرك ألوطني من خÓل ألندوأت و
أأ’ي -ام أإ’ع Ó-م -ي-ة و أل-ب-ي-ان-ات أل-ت-ي ي-رسض-ل-ه-ا
للصضحافة  ،لكن تناول ألمعطيات و ألمعلومات
أل -ت -ي ت -ق -دم ل -لصض -ح -اف -ة «’ ب -د أأن ت -ت -ح -ل -ى
بموضضوعية بعيدأ عن ألتهويل كما هو ألحال
ب -ال -نسض -ب -ة ل -ج -رأئ -م أ’خ -ت-ط-اف ،أل-ت-ي ي-ري-د
ألصض -ح-ف-ي م-ن ورأئ-ه-ا أل-حصض-ول ع-ل-ى ألسض-ب-ق
ب -غضس أل -ن -ظ -ر ع -ن م-ا ي-م-ك-ن أأن ت-ح-دث-ه ف-ي
ألمجتمع من هلع وخوف  ،مشضيرأ في هذأ
ألسضياق إألى أأن أغلب حا’ت أ’ختطاف ألمبلغ
عنها ،أأثبتت ألتحقيقات ألتي أأجرأها ألدرك
Óط-ف-ال
أل -وط -ن -ي أأن -ه -ا ك-انت «أخ-ت-ف-اءأت» ل -أ
أ’سض-ب-اب م-ت-ع-ددة م-ن-ه-ا أل-خ-وف م-ن م-ع-اق-ب-ة
أأ’ول -ي -اء ع -ن أل -ن -ت -ائ-ج أل-م-حصض-ل ع-ل-ي-ه-ا ف-ي
أ’متحانات.

إاطÓق إاسصÎاتيجية وطنية للصصحة اإللكÎونية
با÷زائر ‘ غضصؤن 2019

سشيتم ‘ غضشون سشنة  2019إاطÓق
إاسشÎات - -ي - -ج - -ي - -ة وط - -ن - -ي - -ة ل - -لصش - -ح - -ة
لل- -كÎون- -ي- -ة ,حسشب م -ا كشش -ف ع -ن -ه
ا إ
،أامسس ،ب - -ا÷زائ - -ر ال - -ع- -اصش- -م- -ة ﬁم- -د
لم Úج -ك -ار ,خ -ب ‘ Òت -ك-ن-ول-وج-ي-ات
ا أ
لع Ó-م والتصش -ال ب -اŸن-ظ-م-ة ال-ع-اŸي-ة
ا إ
للصشحة با÷زائر.
وأأوضض -ح ج -ك-ار خÓ-ل أأشض-غ-ال أل-دورة أل-ث-ان-ي-ة
لندوة ألصضحة أإ’لكترونية أأن وزأرة ألصضحة
وألسضكان وإأصضÓح ألمسضتشضفيات بصضدد إأعدأد
مشض- -روع إأسض- -ت- -رأت- -ي- -ج -ي -ة وط -ن -ي -ة ل -لصض -ح -ة
أإ’ل-ك-ت-رون-ي-ة ب-ال-ت-ع-اون م-ع أل-م-نظمة ألعالمية
ل -لصض -ح -ة وذلك ب -ع-د وضض-ع أأ’ط-ر أل-ق-ان-ون-ي-ة
ألÓ-زم-ة ل-تسض-ه-ي-ل تسض-ي-ي-ر أل-م-ع-ط-ي-ات ألطبية
ومسضاعدة أأصضحاب ألقرأر في تجسضيد هذأ
ألمشضروع.
وأأك -د ف -ي ه -ذأ أإ’ط -ار ب-أان م-ن-ظ-م-ة ألصض-ح-ة
ألعالمية سضترأفق تجسضيد هذأ ألمشضروع من
خÓل أ’سضتفادة من خبرة ألدول ألتي نجحت

في تطبيق هذه أإ’سضترأتيجية وكذأ مسضايرة
وتيرة ألتطورأت ألحاصضلة في ألمجال ألطبي
وألمعلوماتية ومÓءمتها مع ألقطاع ألصضحي.
وبعد أأن أشضار إألى ألتقدم ألمسضجل في مجال
رق-م-ن-ة ق-ط-اع ألصض-ح-ة ,ع-ل-ى غ-رأر أل-تطبيب
وألتكوين عن بعد ,أأكد ألخبير بأان ألوزأرة
ت- -ت- -وف- -ر ف- -ي أل -وقت أل -ح -ال -ي ع -ل -ى ق -اع -دة
م-ع-ط-ي-ات تسض-ت-دع-ي أل-ت-ط-ور وأإ’ث-رأء بصض-ف-ة
مسض- - -ت- - -م- - -رة ن - -ظ - -رأ ك - -م - -ا ق - -ال ل - -تشض - -عب
أ’خ -تصض -اصض -ات وأل -ه -ي -اك -ل ألصض -ح -ي -ة أل -ت-ي
يحتويها ألقطاع.
ب- -دوره ,أأب- -رز أل- -خ- -ب- -ي -ر ف -ي أإ’ع Ó-م أآ’ل -ي
وألمتعاون مع وزأرة ألصضحة ,ندير حمودة,
أأه-م-ي-ة إأنشض-اء م-ن-ظ-وم-ة م-ع-ل-وم-ات-ية بالقطاع
ألصضحي وضضرورة تطويرها باسضتمرأر ,مما
يسضاعد على «توصضيل ألمعلومات لكل ألفاعلين
في ألقطاع في وقت وجيز بما يسضاعد على
وضضع برأمج وقائية تسضاهم في تحسضين صضحة
ألموأطن.

»æWh

ألثÓثاء  13نوفمبر  2018م
ألموأفق لـ  05ربيع أأ’ول  1440هـ

 10سصنوات من النتاج الصصناعي:

 23ملي ـ ـ ـ ـار دج رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم أإعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال
’نتـ ـ ـاج إلكوإبـ ـل إلكهربائية»
«إلسسويـ ـ ـدي إ
^ كفا‘ :منتوجات Ãواصصفات عاŸية اقتحمت أاسصواق  9دول

 10سص -ن -وات م -ن مسص -ار شص -رك-ة السص-وي-دي
لنتاج الكوابل الكهرابية مكنت اŸؤوسصسصة من
–ق -ي -ق رق-م اع-م-ال  23م-ل-ي-ار دج واق-تحام
اسص - -واق  9ب-ل-دان ب-فضص-ل ن-وع-ي-ة صص-ن-اع-ت-ه-ا
وت -وف-ره-ا ع-ل-ى م-واصص-ف-ات شص-ك-لت ال-ت-اشصÒة
ا◊ق -ي -ق -ي -ة ل -ل-تصص-دي-ر ه-ذا أاوضص-ح-ه اŸدي-ر
العام لشصركة السصويدي للكوابل الكهربائية
لن-ت-اج
ا÷زائ -ري -ة ع-د‹ ك-ف-ا‘ م-ؤوك-دا ان ا إ
الصصناعي للوحدة مكن من تخفيضض فاتورة
اسص -تÒاد ف -اقت نسص-ب-ة  ٪35وت-خصص-يصض ٪15
ل -ل -تصص -دي -ر ن -ح -ودول أاوروب -ي -ة وإاف -ري -ق-ي-ة
وآاسص-ي-وي-ة.ال-ت-ف-اصص-ي-ل ت-ن-ق-ل-ه-ا «الشص-عب» من
ع ÚاŸكان.

ألتي تشصرف على عملية أإ’نتاج وألتي تمثل  ٪96من
ع -دد ع -م -ال أل -مصص -ن-ع أل-ذي سص-اه-م ف-ي ت-خ-ف-يضس
فاتورة أإ’سصتيرأد بنسصبة  ٪35وبالمقابل مكن من
تصصدير ما نسصبته  ٪15يقول ألمدير ألعام للمؤوسصسصة
ألتي أسصتطاعت تشصغيل  600عامل جزأئري ضصمن
ألمناصصب ألدأئمة وأألف عامل بصصفة غير مباشصرة.
وأأشص -ار أل -م -دي -ر أل -ع-ام لشص-رك-ة ألسص-وي-دي ل-ل-ك-وأب-ل

ألكهربائية ألجزأئرية إألى فتح ألمجال أأمام رفع
هذأ ألعدد مع أنطÓق ألوحدة ألجديدة في إأنتاج
ل -وأح-ق أل-ك-وأب-ل وأل-زي-ادة ف-ي ح-ج-م أل-ك-وأب-ل ذأت
ألضصغط ألعالي وتفعيل إأنتاج ألمادة أأ’ولية محليا
وهي من ألمكاسصب ألتي حققتها ألشصركة ألمعروفة
بجودة أنتاجها ذي ألمقاييسس ألدولية يقول ألمدير
ألعام للمؤوسصسصة بعين ألدفلى.

أأكد دومي جيÓلي على ضصرورة ألعمل بكل جد
وت -ف -ان -ي م -ن أأج -ل م -وأصص -ل -ة ت -جسص -ي-د أل-مشص-اري-ع
أل-ت-ن-م-وي-ة أل-ت-ي ت-خصس ك-ل إأق-ل-ي-م ب-ال-نسص-بة لرؤوسصاء
ألدوأئر ألجدد ،مشصددأ على ألنزول للميدأن من
أأج -ل أل -وق -وف ع -ل -ى ك -ل صص -غ -ي-رة وك-ب-ي-رة خ-اصص-ة
ألمشصاريع ألمسصتعجلة ألتي تمسس ألموأطن بصصفة
خاصصة.
في نفسس ألسصياق أأعطى وألي ألو’ية في كلمته
فكرة موجزة للمنصصبين ألجدد على وأقع ألتنمية
بدوأئرهم وما ينتظرهم من تحديات ،مما يحتم

عليهم ألعمل بكل جد ،وهذأ بالتشصارك مع ألمجتمع
أل-م-دن-ي وأل-م-ن-ت-خ-ب-ي-ن م-ن أأج-ل ت-جسصيد ما يسصمى
بالتسصيير ألتشصاركي.
وأأبدى رؤوسصاء ألدوأئر ألجدد وألمفتشس ألعام للز’ية
ومدير أإ’دأرة ألمحلية ،إأسصتعدأدهم ألتام للعمل من
أأج -ل ت -ق-دي-م أإ’ضص-اف-ة أل-م-رج-وة ل-ت-جسص-ي-د ت-ن-م-ي-ة
محلية في مسصتوى تطلعات ألموأطن ألمحلي.

“Ôاسشتﬁ :مد الصشالح بن حود

...تنصسيب رؤوسساء إلدوإئر إ÷دد بتيبازة

أانهى وا‹ تيبازة ﬁمد بوشصمة أامسض ،عملية تنصصيب رؤوسصاء الدوائر ا÷دد اŸعني Úبا◊ركة ا÷زئية لرئيسض ا÷مهورية
لولويات ومنهجية العمل لكل رئيسض على حدة.
مؤوخرا بحيث ”ّ –ديد ا أ

تيبازة :عÓء ملزي

ألبيئي لبريقه ألمعهود.
وبأاحمر ألعين تّم صصباح أأمسس ،تنصصيب ألرئيسصة
أل -ج -دي-دة ك-ري-ب-ة ن-ج-اة أل-ت-ي ك-انت تشص-غ-ل م-نصصب
أأ’مينة ألعامة لبلدية برأقي وقال عنها وألي ألو’ية
Óدأرة وسصبق لها
بأانها خريجة ألمدرسصة ألوطنية ل إ
شصغل منصصب أأ’مينة ألعامة لعّدة بلديات بالعاصصمة
كانت آأخرها كل من ألقبة وبرأقي مما أأكسصبها قدرأ
وأفرأ من ألخبرة في ألتسصيير ومكنها من إأدرأك
م-ج-م-ل أل-مشص-اك-ل أل-م-ع-ت-رضص-ة ب-ق-ط-اع أل-ج-ماعات
أل -م -ح -ل-ي-ة ،وتّ-م ت-ح-دي-د م-ج-م-وع-ة م-ن أأ’ول-وي-ات
ل-ل-م-رح-ل-ة أل-م-ق-ب-ل-ة ت-ع-ن-ى ب-السص-ك-ن ومحاربة ألبناء
أل -ف -وضص -وي ون-ظ-اف-ة أل-م-ح-ي-ط وت-ه-ي-ئ-ة أل-م-دأرسس
وأ’سصتثمار.
كما تّم مسصاء أأول أأمسس تنصصيب كل من ميقا هبة
ألله كرئيسصة جديدة لدأئرة حجوط وزين ألدين
ياكلي ألذي كان يشصغل أأ’مين ألعام لبلدية رأسس

ألوأد ببرج بوعريريج كرئيسس جديد لدأئرة شصرشصال
وتّم ألتركيز خÓل ألعمليتين على إأعطاء أأولوية
بالغة للسصكن ونظافة ألمحيط وأ’سصتثمار بحيث
أأّكد وألي ألو’ية على أأنّ أ’دأرة سصتبذل كلّ ما في
وسص-ع-ه-ا م-ن أأج-ل أل-ت-دق-ي-ق ف-ي شص-اغ-ل-ي ألسص-ك-ن-ات
ألقصصديرية وطالبي ألسصكن أ’جتماعي مع ألسصهر
ع- -ل- -ى إأط- -اء ك ّ-ل ذي ح -ق ح -ق -ه دون إأقصص -اء ودون
تهميشس.
وف- -ي ألسص- -ي- -اق ذأت- -ه أأشص- -ار وأل- -ي أل- -و’ي- -ة إأل -ى أأّن
مصصالحه بصصدد إأعادة ألنظر وألتحقيق في 1200
مسصتفيد وردت أأسصماؤوهم ضصمن قوأئم أ’سصتفادة
من ألسصكن أ’جتماعي وتّم ألطعن فيهم من طرف
غيرهم وهي ألعملية ألتي تتطلب تحقيقا معمقا
م -ن ط-رف ل-ج-ان م-ت-خصصصص-ة ول-م يسص-ت-ب-ع-د أل-وأل-ي
أ’سص-ت-ع-ان-ة ب-ال-مصص-ال-ح أأ’م-ن-ي-ة ل-م-ب-اشصرة ألتحقيق
ألموضصوعي في حال ما إأذأ تطلب أأ’مر ذلك.

...وتنصسيب رؤوسساء جدد لـ 3دوإئر بباتنة

أاشصرف ،وا‹ باتنة عبد اÿالق صصيودة،
على مراسصم تنصصيب رؤوسصاء الدوائر ا÷دد ‘
لخÒة التي أاجراها رئيسض
إاطار ا◊ركة ا أ
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة على هذا
السص- -لك ،ح- -يث ” –وي- -ل وت- -رق- -ي- -ة ب -عضض
إاطارات ا÷ماعات اÙلية لهذا اŸنصصب.
وأأكد صصيودة خÓل تنصصيبه لرؤوسصاء دوأئر تيمقاد،
أل-م-ع-ذر وألشص-م-رة ب-حضص-ور أل-مسص-ؤوول-ي-ن أل-م-ح-ليين
وممثلي ألمجتمع ألمدني ورؤوسصاء ألبلديات ،على

ضص-رورة ل-ل-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ط-ب-ي-ق ق-وأن-ي-ن أل-ج-م-ه-ورية
وألسص-ه-ر أل-ف-ع-ل-ي ع-ل-ى ت-ن-ف-ي-ذ م-ح-ت-وأه-ا وعصص-رنة
أل -خ-دم-ة أل-ع-م-وم-ي-ة ،ح-اث-ا أل-ج-م-ي-ع ع-ل-ى ت-ك-ث-ي-ف
ألخرجات ألميدأنية ،ومسصايرة ومرأقبة ألمشصاريع
ألتنموية لتجسصيد ألمخطط وألمشصاريع وأ’سصتماع
’نشصغا’ت ألموأطنين وإأيجاد ألحلول لكل ألقضصايا
ألتي تدخل في إأطار تحسصين ألظروف أ’جتماعية
لكل ألسصكان
ك -م -ا أأشص -ار ف -ي ك-ل أل-م-ح-ط-ات أل-ت-ي م-ر ب-ه-ا ل-دى

ألتنصصيب على ضصرورة تعاون رؤوسصاء ألدوأئر ألجدد
م -ع م -م -ث -ل -ي أل -م -وأط -ن -ي -ن وأل -ح -رك -ة أل-ج-م-ع-وي-ة
وأ’سص -ت -م -اع ل-ج-م-ي-ع أنشص-غ-ا’ت-ه-م م-ن أأج-ل ألسص-ي-ر
أل -حسص -ن ل -ل -مصص -ل -ح -ة أل -ع -ام -ة ل -ل -م-وأط-ن ،م-ث-م-ن-ا
بالمناسصبة جهود ألمسصؤوولين ألسصابقين في دوأئرهم
متمنيا لهم ألتوفيق في مهامهم ألجديدة بالو’يات
أأ’خرى.

باتنةŸ :وششي حمزة

وضصع حيز اÿدمة بعد طول انتظار بأام البواقي:

أإك Ìمن  100عائلة تسستفيد من إلربط بالغاز إلطبيعي بقرية قوإدرية
أاشص- - - -رف ،أاول أامسض ،وا‹ أام ال - - -ب - - -واق - - -ي
مسص- -ع- -ود ح- -ج -اج م -رف -وق -ا ب -أاعضص -اء اÛلسض
التنفيذي للولية والسصلطات اŸنتخبة ،على
وضص -ع ح -ي -ز اÿدم-ة لشص-ب-ك-ة ال-رب-ط ب-ال-غ-از
ال -ط -ب -ي -ع -ي ل -ف -ائ -دة سص-ك-ان اÛم-ع السص-ك-ن-ي
قوادرية ببلدية سصوق نعمان.
مشصروع ألربط بالغاز أسصتفادت منه  101عائلة بهذأ

 70مليون دج للحفاظ على ﬁيط بيئي صصحي

خصصصصت اŸؤوسصسص -ة ال -ع -م -وم -ي-ة ال-ولئ-ي-ة
لتسصي Òمراكز الردم التقني باŸسصيلة مبلغ
 70م- -ل -ي -ون دج م -ن م -ي -زان -ي -ت -ه -ا اÿاصص -ة
وإاخضص-اع  03إاط-ارات شص-اب-ة ل-ل-تكوين –سصبا
لتجسصيد مشصروع حراري ‘ انتظار الضصوء
لخضص - -ر م - -ن وزارة ال- -ب- -ي- -ئ- -ة وال- -ط- -اق- -ات
ا أ
لداة الوحيدة للتخلصض
اŸتجددة باعتباره ا أ
م -ن ال -ن -ف -اي -ات السص-تشص-ف-ائ-ي-ة ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى
صصحة اŸواطن.

وأأشصار ألمتحدث أإلى أأن ألموؤسصسصة خصصصصت 70
مليون دج من أجل تجسصيد ألمشصروع بعد ألموأفقة
عليه من وزأرة ألبيئة وألطاقات ألمتجددة وكما
ق -امت أل-م-وؤسصسص-ة حسص-ب-ه ب-ت-ك-وي-ن ثÓ-ث أإط-ارأت
ب -ال -ج -زأئ -ر أل -ع -اصص -م-ة ح-ول م-وضص-وع« :ت-ق-ن-ي-ات
معالجة ألنفايات بالرمد ألحرأري» وألتي أشصرف
على تنظيمها ألمعهد ألوطني للتكوينات ألبيئية
ح -يث ت -ل -ق -ى خ Ó-ل -ه -ا أل -م -ت-ك-ون-ي-ن ع-ل-ى أأح-دث
أل -ت -ق -ن -ي -ات وط -رق م -ع -ال -ج-ة أل-ن-ف-اي-ات أل-ط-ب-ي-ة
وألصصيد’نية لمدة خمسس أأيام كامله .
من جهة أأخرى كشصف مناصصري عن سصرقة 20
حاوية بÓسصتيكية حجم  770لتر من عدة أحياء
ع -ب -ر ت -رأب أل -و’ي -ة وه -وم -ا أع -ت-ب-ره أل-م-ت-ح-دث
ب -ا’أسص -ل -وب غ -ي -ر أل -حضص -ري م -ن ق-ب-ل أأشص-خ-اصس
م -ج -ه -ول -ي -ن خ -اصص -ة وأن أل -م -وؤسصسص -ة ب-اق-ت-ن-ائ-ه-ا
وت-وزي-ع-ه-ا ع-ل-ى أ’أح-ي-اء ب-غ-رضس ت-حسص-ي-ن أل-وج-ه
أل -ج -م -ال -ي ل -ل -م -دي -ن-ة وأإع-ط-ائ-ه-ا أل-وج-ه ألÓ-ئ-ق
بسصمعتها وتاريخها،باإشصرأك جميع ألفاعلين من
مصصالح ألبلدية وروؤسصاء أ’أحياء وكذأ ألموأطنين
في عملية ألتوزيع بهدف ألمحافظة عليها من
ظاهرة ألحرق وألسصرقة.

بعد تدهور صصحتهم ودخول بعضصهم ‘ غيبوبة

تنصسيب رئيسسا دإئرة ومفتشض عام إلو’ية ومدير إإ’دإرة إÙلية بتمÔإسست

كان آأخر من تّم تنصصيبه مسصاء أأمسس رئيسس دأئرة
فوكة رشصيد ربيعي ألذي كان يشصغل أأمينا عاما
ل-ب-ل-دي-ة أأ’ب-ي-ار ل-ف-ت-رة ج-اوزت أل-عشص-ري-ن سص-نة مما
أأكسصبه خبرة ميدأنية متمّيزة تتيح له تسصيير شصؤوون
دأئ -رة ف -وك -ة ب-و’ي-ة ت-ي-ب-ازة وف-ق-ا ل-ل-م-ن-ظ-ور أل-ذي
تقتضصيه ألحاجيات ألمعّبر عنها محليا.
وق -د رسص -م أل -وأل -ي ل -ل -رئ -يسس أل -ج -دي -د ج-م-ل-ة م-ن
أأ’ول -وي -ات أل -ت -ي ي -جب إأدرأج -ه-ا ضص-م-ن أل-مسص-ي-رة
أل-ت-ن-م-وي-ة لشص-ام-ل-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-السص-كن ومحاربة ألبناء
أل -ف -وضص -وي وأ’سص -ت -ث -م -ار بشص -ت-ى أأن-وأع-ه ون-ظ-اف-ة
ألمحيط ،مشصيرأ ألى كون بلديتي فوكة وألدوأودة
كان يضصرب بهما ألمثل خÓل عقود خلت من ألزمن
من حيث ألنظافة وألجمال أ’ أأّن أأ’مر لم بعد
ك -ذلك ف -ي وأق-ع أل-ح-ال م-م-ا يسص-ت-وجب أسص-ت-درأك
أأ’مور وألعمل بجدية من أأجل أسصتعادة ألمحيط

مشسروع إŸرمد إ◊رإري باŸسسيلة يرى إلنور

أأك -د سص -م -ي -ر م -ن-اصص-ري أل-م-ك-ل-ف ب-ا’إعÓ-م ع-ل-ى
مسص -ت -وى أل -م -وؤسصسص -ة ب -ال -مسص -ي -ل-ة ل«ألشص-عب» ،أأن
ألموؤسصسصة كرسصت عديد ألوسصائل من أأجل تجسصيد
مشص- -روع م- -رم- -د ح -رأري وأل -ذي سص -وف ي -خ -لصس
أل-م-وؤسصسص-ات أ’سص-تشص-ف-ائ-ي-ة أل-خ-اصصة وألعامة من
م-خ-ت-ل-ف أل-ن-ف-اي-ات أل-ط-ب-ي-ة أل-ت-ي يتم حرقها في
أأماكن غير ’ئقة مما يشصكل خطر على صصحة
أل-م-وأط-ن أأوأل-ت-وج-ه ب-ه-ا أإل-ى م-رك-ز أل-ردم ب-و’ية
ألبرج وألذي يكلف مبالغ مالية معتبره من شصانها
أأن تخصصصس لمشصاريع أأخرى.

–ريك اŸلفات العالقة

أأشص- -رف مسص- -اء أأمسس ،وأل- -ي ت -م -ن -رأسصت دوم -ي
جيÓلي ،على مرأسصيم تنصصيب كل من رئيسس دأئرة
عين صصالح  700كلم شصمال عاصصمة أأ’هقار حسصين
بونقطة ،ومحمد عبد ألقادر بن بركة رئيسصا لدأئرة
ع -ي -ن ق -زأم أل-ح-دودي-ة  400ك-ل-م ج-ن-وب ع-اصص-مة
ألو’ية ،وكذأ تنصصيب ألمفتشس ألعام للو’ية عبد
Óدأرة
أل- -ق -ادر زأوي ،وأأح -م -د م -وه -وسس م -دي -رأ ل  -إ
ألمحلية ،وهذأ بحضصور ألسصلطات ألمحلية للو’ية
وألمجتمع ألمدني ،هذأ ما رصصدته «ألشصعب» بعين
ألمكان.

أأ‚ع ا◊لول للتخلصض من النفايات الطبية

اŸسشيلة :عامر ناجح

ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي

أأوضص-ح ك-ف-اف-ي خÓ-ل أح-ت-ف-ال-ي-ة ن-ظ-م-ت-ه-ا ألشص-ركة
ألمنطقة ألصصناعية بو’ية عين ألدفلى ،بعد مرور
10سصنوأت من دخولها مجال أ’سصتثمار أأن شصركة
ألسص -وي-دي إ’ن-ت-اج أل-ك-وأب-ل أل-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ب-ال-ج-زأئ-ر
تمكنت من تحقيق عدة أأنوأع من ألكوأبل ذأت
أل -ج -ودة أل -ع -ال -م -ي-ة فسص-ح ل-ه-ا أل-م-ج-ال م-ن ف-رضس
منتوجها في أأ’سصوأق ألعالمية بعد أأن وصصلت إألى
تصص -دي -ر م-ن-ت-وج-ه-ا إأل-ى ك-ل م-ن إأي-ط-ال-ي-ا وق-ب-رصس
وألشصيلي ودول ألخليج كقطر وألسصعودية وإأفريقيا
ك-السص-ودأن ون-ي-ج-ي-ري-ا وم-وري-ت-ان-ي-ا وإأثيوبيا وزأمبيا
ومصص - - - -ر ف - - - -ي أن - - - -ت - - - -ظ - - - -ار أأسص - - - -وأق أأخ- - - -رى.
وجاءت جودة أإ’نتاج ألذي حققته ألمؤوسصسصة -
بحسصب كفافي  -بعد أسصتغÓل ألكفاءأت ألجزأئرية
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ألمجمع ألسصكني بعدما تم أنجاز هذأ ألمشصروع
بمبلغ إأجمالي تجاوز أل 500ملين دينار في إأطار
م -ي-زأن-ي-ة سص-ن-ة  2018م -ن ط -رف م -دي -ري-ة ت-وزي-ع
ألكهرباء وألغاز لو’ية أأم ألبوأقي.
عملية تشصغيل تزويد ألسصكان بالغاز ألطبيعي لقيت
فرحة عارمة وسصط ألسصكان وهم يودعون معاناتهم
مع جلب قارورأت غاز ألبوتان ’ ،سصيما ونحن في

فصصل ألشصتاء حيث يزدأد ألطلب على هذه ألمادة.
سص -ك -ان أل-ق-ري-ة أغ-ت-ن-م-وأ ف-رصص-ة وج-ود ألسص-ل-ط-ات
أل-م-ح-ل-ي-ة ب-ق-ري-ت-ه-م ،ل-ي-رف-ع-وأ ج-م-لة من ألمطالب
ألتنموية منها أنجاز مدرسصة ومسصجد وفك ألعزلة
عن قريتهم ليتعهد وألي ألو’ية بالعمل على تلبيتها
في حدود أإ’مكانيات ألمتوفرة حسصب أأ’ولويات.

أام البواقي :اسشكندر ◊جازي

 7مضسرب Úعن إلطعام –ت إŸرإقبة إلطبية Ãسستشسفى سسور إلغز’ن

في أليوم ألثالث من أإ’ضصرأب عن ألطعام ،تم أأمسس
ن -ق -ل  7أأشص -خ -اصس إأل -ى مصص -ل-ح-ة أ’سص-ت-ع-ج-ا’ت
ب-مسص-تشص-ف-ى سص-ور أل-غ-ز’ن ن-ت-ي-ج-ة ت-ده-ور ح-ال-تهم
ألصصحية أأين دخل ألبعضس فى غيبوبة مما أضصطر
وضصعهم تحت ألمرأقبة ألطبية.
أأك-د خ-زرون-ى م-ح-م-د م-دي-ر أل-م-ؤوسصسص-ة أل-ع-م-ومية
أ’سصتشصفائية لمدينة سصور ألغز’ن أأنه تم أسصتقبال 7
أأشص -خ -اصس ب -مصص -ل -ح -ة أ’سص -ت -ع -ج-ا’ت وه-م ت-حت
أل-م-رأق-ب-ة أل-ط-ب-ي-ة وإأن ك-انت ح-ال-ت-ه-م ألصص-ح-ي-ة ’
تدعوإألى ألقلق.
وأأع -رب أل -مضص -رب -ون أآ’خ -رون أل-ذي-ن ’ زأل-وأ ف-ي
إأضصرأب عن ألطعام عن تمسصكهم بموأصصلة هذأ
ألسصلوك إألى غاية إأنصصافهم،حيث أعتبروأ أأن لجنة
توزيع ألسصكنات لم تكن عادلة فكيف وإأن ألذين

يعيشصون في ظروف مزرية تم «إأقصصاؤوهم» أأما من
حالتهم ميسصورة أسصتفادوأ من ألسصكنات أ’جتماعية
على حد تعبيرهم.
في نفسس ألسصياق عرفت مدينة عين أحجر ألوأقعة
على بعد  10كلم غرب مدينة ألبويرة على وأقع
أ’حتجاج على مدأر يومين حيث أغلقوأ ألطريق
أل -وط -ن -ي رق-م  18أل-رأب-ط ب-ي-ن أل-ب-وي-رة وأل-م-دي-ة
مطالبين أإ’فرأج عن قوأئم ألسصكنات أ’جتماعية
خاصصة وأأن هناك تسصريبات من طرف بعضس أأعضصاء
لجنة توزيع ألسصكنات أ’جتماعية أأن هناك إأقصصاء
أ’ناسس يعيشصون في سصكنات شصيدت منذ عصصور.

البويرة :ع نايت رمضشان

لمراضض اŸعدية:
قفز من الطابق الثا Êمن مصصلحة ا أ

إنتحار مريضض Ãسستشسفى بن زرجب بوهرإن
أأق- -دم صص- -ب- -ي -ح -ة أأمسس أإ’ث -ن -ي -ن م -ريضس
بمصصلحة أأ’مرأضس ألمعدية بالمسصتشصفى
ألجامعي بن زرجب بÓطوبوهرأن على
أ’ن -ت -ح -ار ب -ال -ق -ف -ز م -ن أل -ط-اب-ق أل-ث-ان-ي
للمصصلحة.
ألضص - -ح - -ي- -ة وب- -حسصب مصص- -ادر «ألشص- -عب»
ألطبية ،يبلغ من ألعمر  46سصنة ،لقي
مصصرعه في عين ألمكان ،متأاثرأ بجروحه
ألخطيرة.

وأسصتنادأ ألى ذأت ألمصصادر فان ألضصحية
كان متوأجدأ بالمصصلحة أ’سصتشصفائيةمنذ
أل -رأب -ع م -ن ألشص -ه -ر أل -ج -اري ،ح -يث ك-ان
ي-خضص-ع ل-ل-عÓ-ج وأل-رع-اي-ة ألصص-حية بصصفة
عادية من مرضس معدي ،فيما تجهل لحد
ألسصاعة أأ’سصباب ألتي دفعته لذلك.

وهران :براهمية مسشعودة

مسصؤوولة خلية الصصغاء ب«الكناسض» لـ«الشصعب»:

 5600طالب جامعي بباتنة إطلعوإ على مزإيا إلصسندوق
^ اجراءات النتسصاب ،الشصفاء ومكاسصب اجتماعية ›هولة
صص -ن-عت ا◊م-ل-ة ال-ت-حسص-يسص-ي-ة
ال - - -ت - - -ي أاط - - -ل - - -ق - - -ت- - -ه- - -ا وك- - -ال- - -ة
ب - -ات - -ن - -ة ل - -لصص- -ن- -دوق ال- -وط- -ن- -ي
ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات الج-تماعية «كناسض»
ب-ج-ام-عتي باتنة 01و ،02ل-ف-ائ-دة
ال -ط -ل-ب-ة ا÷دد .وك-انت ال-وج-ه-ة
اŸميزة مكنت الطلبة من معرفة
ح - -ق - -وق - -ه - -م وواج - -ب- -ات- -ه- -م Œاه
الصصندوق حسصبما أافادت به Áينة
لصصغاء
دح-م-ان مسص-ؤوول-ة خ-ل-ي-ة ا إ
ب - - -ذات ال - - -وك - - -ال- - -ة ‘ تصص- - -ري- - -ح
÷ريدة»الشصعب».
أأشص- -ارت دح- -م- -ان إأل- -ى أأن أل -ح -م -ل -ة
ألتحسصيسصية مسصت أأكثر من  5600طالب
جامعي جديد بجامعة باتنة  01ألحاج
لخضصر موزعين على  6كليات ومعهدين
و 4600ط- -الب ب- -ج -ام -ع -ة ب -ات -ن -ة 02
مصصطفى بن بوألعيد موزعين على 5
كليات و 3معاهد ،تلقوأ خÓلها شصروحات مكثفة
ح -ول أأه-م-ي-ة أسص-ت-ف-ادت-ه-م م-ن خ-دم-ات ألصص-ن-دوق
ألوطني للتأامينات أ’جتماعية.
ودعت ألمتحدثة ألطلبة إألى ألتقرب من ألمركز
أل -م -خصصصس ل -ذلك ب-ج-ام-ع-ة قصص-د أ’سص-ت-ف-ادة م-ن
بطاقة ألشصفاء ،ألتي تسصمح لهم باقتناء أأ’دوية في
إأطار نظام ألدفع من قبل ألغير طيلة مسصارهم
ألدرأسصي مشصيرة ألى تحسصيسس أأ’’ف من ألطلبة
ألجدد بالعملية منذ أنطÓق ألحملة من  21إألى 31
أأكتوبر ألمنصصرم.
وأأوضص- -حت دح -م -ان أأن أل -م -ب -ادرة ح -م -لت شص -ع -ار»
ألضص -م -ان أ’ج -ت -م -اع -ي ي-رأف-ق-ك-م خÓ-ل مسص-ارك-م
أل-ج-ام-ع-ي» ل-ت-ع-ري-ف أل-ط-ل-بة ألجامعيين بحقوقهم
وأل-ت-زأم-ات-ه-م ف-ي م-ج-ال أل-ت-أام-ي-ن-ات أ’ج-ت-م-اع-ي-ة
وأأه- - - - - - - - - - -م- - - - - - - - - - -ي - - - - - - - - - -ة أك - - - - - - - - - -تسص - - - - - - - - - -اب.

صصفة ألمؤومن له أجتماعيا وألحصصول على بطاقة
ألشصفاء ،وألتعرف على إأجرأءأت أ’نتسصاب وعلى
أأ’دأءأت ألعينية ألتي يوفرها ألصصندوق و’سصيما
ف -ي م -ج -ال أل -ت -أام -ي-ن ع-ل-ى أل-م-رضس ح-يث ت-ن-درج
ألتظاهرة في إأطار ألمخطط أ’تصصالي للصصندوق
لسص-ن-ة  2018وأل-ذي ي-ه-دف إأل-ى ت-حسص-ي-ن أل-خ-دم-ة
ألعمومية وظروف ألمؤومنين أجتماعيا بما في ذلك
ألطلبة ألجامعيين.
وخصصصس ألصص -ن -دوق خ Ó-ل ه -ذه أل-ف-ت-رة فضص-اءأت
إأع Ó-م -ي -ة ع -ل -ى مسص -ت -وى ك -اف -ة أل -م -رأك -ز ل-ت-ل-ق-ي
أسصتفسصارأت ألطلبة حول إأجرأءأت أ’نتسصاب من
خÓل تقديم مدأخÓت حول أ’متيازأت إأضصافة
إأل-ى دع-وة أل-ط-ل-ب-ة أل-ذي-ن ل-م يسص-ت-ل-م-وأ ب-ط-اق-ات-ه-م
للتقرب من ألوكا’ت لسصحبها وأسصتغÓلها.

باتنةŸ :وششي حمزة

»æWh

ألثÓثاء  13نوفمبر  2018م
ألموأفق لـ  05ربيع أألول  1440هـ

لم Òعبد القادر والقديسس سضانت أاوغسضت Úبعنابة
ملتقى ا أ

شسخصسيتـ ـ ـان تشسبعتـ ـ ـا بالقيـ ـ ـم اإ’نسساني ـ ـ ـة
^ قيم راسضخة للتعايشس وحوار ا◊ضضارات

لم Òعبد القادر والقديسس سضانت أاوغسضط ،ÚفضضÓ
لنسضانية والعاŸية لكل من ا أ
أاشضرف خÈاء من ا÷زائر وإايطاليا على إابراز ا÷وانب ا إ
لنسضانية إا¤
لم Òعبد القادر والقديسس أاوغسضط Úمن ا إ
عن فكر وفلسضفة وثقافة الشضخصضيت ،Úواللذين كانا ﬁور اŸلتقى الدو‹ «ا أ
العاŸية» ،وذلك باŸسضرح ا÷هوي عز الدين ›وبي– ،ت إاشضراف وا‹ عنابة توفيق مزهود وسضف Òايطاليا با÷زائر..
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قبل أايام من إاحياء مناسضبة اŸولد النبوي الشضريف

طاو’ت بيع اŸفرقعات تغزومدن بومرداسس
ومؤوسسسساتها التعليمية
ب- -دأات ط -اولت ب -ي -ع اŸف -رق -ع -ات م -ن ك -ل
لحجام تغزوأاحياء وشضوارع مدن
للوان وا أ
ا أ
ب -وم -رداسس أاي -ام ق -ب -ل إاح -ي -اء اŸول-د ال-ن-ب-وي
الشضريف ‘ ظاهرة تتكرر كل سضنة وتتكرر
لطراف
معها الدعاوى اÙتشضمة من بعضس ا أ
خ -اصض -ة م -دي -ري -ة ال -ت -ج -ارة ل -ل -ح -ديث ع -ن
ﬂاط-ر وسض-ل-ب-ي-ات اسض-ت-ع-مال اŸفرقعات دون
إاظ- -ه- -ار ق- -ل- -ي Ó- -م- -ن ال- -ب -أاسس ل -ردع ال -ب -اع -ة
والقائم Úوراءهم..

بومرداسس..ز /كمال

باعة في مقتبل ألعمر جلهم مرأهقين ،بعضصهم
تخلى عن مقاعد ألدرأسصة وألبعضس أآلخر فضصل
أل -م-زج ب-ي-ن ألث-ن-ي-ن ،ل-ك-ن م-ا ه-وم-ؤوسص-ف أن ي-ق-وم
شصباب بنصصب طاولت وخيم صصغيرة بالقرب من
أل-م-ؤوسصسص-ة أل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ل-ب-ي-ع أل-م-ف-رق-عات وأأللعاب
ألنارية جهار نهار دون أن تتحرك ألجهات ألمعنية
بمحاربة ظاهرة ألتجارة ألفوضصوية لكبح أألنشصطة
ألممنوعة ألخطيرة على صصحة ألموأطن وأألطفال
ألذين كثيرأ ما كانوأ ضصحايا لسصتعمال ألمفرقعات
ألتي تحمل أسصماء غريبة وأحيانا متطرفة يحفظها
أألطفال على ظهر قلب.
مع ذلك تلقى ألتجاوب وأإلقبال في معادلة يصصعب
فكها إأن كان باإلمكان تحميل أألولياء جزء من
ألمسصؤوولية وهم ألذين يعترفون في كل مرة أنهم
ضصحايا لرغبات أبنائهم أم إألى ألجهات ألخفية ألتي
تسصتغل مثل هذه ألمناسصبات للربح ألسصريع وألترويج

ألي شص-يء ب-اسص-ت-غÓ-ل ف-رأغ أل-م-ن-ظ-وم-ة أل-ق-ان-ون-ي-ة
وألمنافذ ألتي يوفرها قطاع ألتجارة ألغارق في
فوضصى ألنشصاط.
تتحمل مديرية ألتجارة لبومردأسس ومعها ألجهات
أل-م-خ-تصص-ة م-ه-م-ة م-ح-ارب-ة أل-ت-ج-ارة أل-موأزية بكل
أشصكالها بما فيها طاولت بيع ألمفرقعات حماية
لÓقتصصاد ألوطني ومسصاعدة أألطفال وأألولياء في
أق-تصص-اد أم-وأل-ه-م وت-وج-ي-ه-ه-ا لشص-رأء أل-مسص-تلزمات
ألدرأسصية وتغطية ألنفقات ألمتزأيدة خاصصة إأذأ
ع -ل -م -ن-ا أن أدن-ى ث-م-ن ألبسص-ط م-ف-رق-ع-ة ي-رفضص-ه-ا
ألطفل يبدأ من  5دينار ثم  100دينار وهكذأ حسصب
أل -ح -ج -م وألشص -ع-ار ن-اه-يك ع-ن ألسص-ل-وك أل-ت-ج-اري
ألسصلبي ألذي أصصبح يتمسصك به هؤولء ألشصباب ألذين
أصصبحوأ يمقتون ألعمل في ورشصات ألبناء وألنشصاط
ألفÓحي بأاجر يومي يصصل إألى  2500دينار مقابل
ألقيام بنشصاط ظرفي غير متعب توفره ألتجارة
ألفوضصوية مسصتغلين مثل هذه ألمسصاحات ألفارغة.
ف -ي أل -م-ق-اب-ل ن-ج-د مصص-ال-ح أل-رق-اب-ة وق-م-ع أل-غشس
م -نشص -غ -ل -ة ب -ح -م-اي-ة أل-مسص-ت-ه-لك وم-ت-اب-ع-ة ظ-اه-رة
أل -مضص -ارب -ة وأل -تÓ-عب ب-أاسص-ع-ار أل-خضص-ر وأل-ف-وأك-ه
وألسص -ل -ع أل -غ -ذأئ -ي -ة أألسص-اسص-ي-ة ل-م-ن-ع ت-ج-اوز سص-ع-ر
أل -ب-ط-اط-ا ف-وق  90دي-ن-ار ،أل-ط-م-اط-م  170دينار،
أللحوم ألبيضصاء  400دينار ونفسس ألوضصعية لباقي
ألمنتجات ألفÓحية بما فيها تلك ألتي توفرها
أل -مسص -اح -ات أل -فÓ-ح-ي-ة ل-ب-وم-ردأسس أق-ل-ه-ا ب-م-ائ-ة
دينار..

نظمتها الفيدرالية الوطنية للمقاول Úالشضباب بورڤلة

عنابة :هدى بوعطيح

أتفق ألمشصاركون على ألبعد ألإنسصاني وألعالمي
ل-ه-ات-ي-ن ألشص-خصص-ي-ت-ي-ن ،أل-ل-ذين قدما أإضصافات في
أل-ف-ك-ر أل-دي-ن-ي وأل-ف-لسص-ف-ي وأل-ت-اريخي ،كما أنهما
يحظيان أإلى غاية أليوم بتقدير عالمي ،ويكتشصفان
باسصتمرأر كعلمين من أعÓم ألإنسصانية ،حيث كانا
يدعوأن أإلى ألتسصامح وأحترأم ألآخر.
وأف -ت -ت -ح وأل -ي ع -ن -اب-ة ت-وف-ي-ق م-زه-ود أل-ت-ظ-اه-رة
ألثقافية وألتي أعتبرها فرصصة لسصترجاع ألماضصي
أل -م-ج-ي-د ،ع-ل-ى أع-ت-ب-ار أن-ه-ا ت-ت-ن-اول شص-خصص-ي-ت-ي-ن
عظيمتين من تاريخ ألجزأئر ألقديم وألحديث،
وألذي من شصاأنه تثمين ألموروث ألحضصاري ألغني
بالقيم ألإنسصانية ،مشصيرأ أإلى أن ألملتقى سصيبقى
رأسصخا في ذأكرة بونة وألتي كانت مركزأ مضصيئا
لتقاطع ألحضصارأت ومروأ عليها كبار ألشصخصصيات.
ك -م -ا أك-د م-زه-ود ع-ل-ى أل-دور أل-ك-ب-ي-ر أل-ذي ل-ع-ب-ه

ألأم -ي -ر ع-ب-د أل-ق-ادر م-وؤسصسس أل-دول-ة أل-ج-زأئ-ري-ة،
ح- -يث ك -ان ع -ال -م -ا وم -تصص -وف -ا مشص -ب -ع -ا ب -ال -ق -ي -م
ألإنسص- -ان- -ي- -ة ،وم- -ا ي- -ع- -رف ع- -ن -ه أن -ه أن -ق -د ألف
أل-مسص-ي-ح-ي-ي-ن م-ن م-ذب-ح-ة دمشص-ق لإي-مانه ألرأسصخ
ب -اأه-م-ي-ة أل-ع-يشس ف-ي سصÓ-م ،ك-م-ا أث-ن-ى ف-ي سص-ي-اق
حديثه على شصخصصية ألقديسس أوغسصطين ألذي
أبان عن أهتمامه بالطبقة ألمسصتضصعفة ،كما تمكن
من ألتاأثير بفكره ألديني وألفلسصفي ،مشصيرأ أإلى أن
هذين ألعالمين تركا أعمال ثمينة يقتدى بها.
من جهته ألدكتور محمد طيبي أكد أن ألأمير عبد
ألقادر كان أحد ألعلماء ألجزأئريين ألذي تمكن
م -ن كسصب أل -ن -خ -ب -ة أل -مسص -ي -ح -ي -ة ،وك -ان م -ن ب-ي-ن
ألشص -خصص-ي-ات أل-ذي أسص-ت-م-د أل-حب وألح-ت-رأم م-ن
أل- -ق- -ي- -م ألإنسص- -ان- -ي -ة ،وأضص -اف ب -اأن -ه ح -ارب ضص -د
أإم -ب -رأط -وري -ة أل -مسص -ت -ع -م -ر أل -ف-رنسص-ي ح-يث ك-ان
مقاوما ،ومن بين ألذين يوؤثرون على خصصومهم،
ك-م-ا أن-ه أح-د أل-رج-ال أل-م-فصص-ل-ي-ي-ن أل-ذي-ن ي-ب-ن-ون

Œاوزت اŸعقول

ألأمم ،موؤكدأ باأنه كان رج Óمتفتحا على مختلف
ألأفكار.
وت -ح-دثت ألأم-ي-ن-ة أل-ع-ام-ة ل-م-وؤسصسص-ة ألأم-ي-ر ع-ب-د
ألقادر زهور بوطالب عن جوأنب من حياة موؤسصسس
ألدولة ألجزأئرية ألحديثة ،وألتي أرتاأت بدورها
أل -ع -ودة أإل -ى سص-ن-ة  1860وم -ا ع -رف-ت-ه دمشص-ق م-ن
أحدأث طائفية ،سصاهم خÓلها ألأمير عبد ألقادر
ف -ي أن -ق -اد ح-ي-اة  1500مسص-ي-ح-ي ،ت-ك-ريسصا لمبدأ
ألعيشس في سصÓم ،وهوما جعل ألعالم يعترف به
كرجل لÓإنسصانية دون منازع؟
ك -م-ا ت-وألت أل-م-دأخÓ-ت ل-دك-ات-رة أآخ-ري-ن ف-ت-ح-وأ
أل-م-ج-ال لك-تشص-اف ه-ذي-ن أل-ع-ال-م-ي-ن وألدور ألذي
ل-ع-ب-اه ف-ي ت-جسص-ي-د أل-ق-ي-م ألإنسص-ان-ي-ة وألتحاور مع
ألأخر ،وتركهما لأعمال وصصلت أإلى ألعالمية ،مع
ألعلم أن ألملتقى جاء بمبادرة من سصفارة أإيطاليا
بالجزأئر وألمعهد ألثقافي ألإيطالي بالتعاون مع
وزأرة ألثقافة.

أاسسعار اÿضسر والفواكه تواصسل لهيبها واŸواطن ‘ حÒة
ما تزال أاسضواق البليدة ‘ Œارة ا÷ملة
ل -ب -ي -ع اÿضض -ر وال -ف -اك -ه -ة ،ت -ع-رف ارت-ف-اع-ا
جنونيا ‘ أاسضعارها‡ ،ا انعكسس على القدرة
الشض-رائ-ي-ة ل-ل-م-واط-ن ال-بسضيط ،والذي –ول
لسض- -ع- -ار ،و ⁄ي- -ع- -د
إا ¤ضض - -ح - -ي - -ة ل - -ه - -يب ا أ
Ãق-دوره اق-ت-ن-اء ابسض-ط اŸواد م-ث-ل ال-ب-طاطا
وال-ط-م-اط-م ،وال-ت-ي تشض-ك-ل أاسض-اسض-يات اŸائدة
ا÷زائرية.
ب-ل-غ ن-ه-ار،أمسس ،سص-ع-ر أل-ب-ط-اط-ا ف-ي ن-خ-ب-ه-ا أألول
سصقف  65دينارأ بسصوق ألجملة بالرأفيغوبوقرة
حاليا ،ألى ألشصرق من مقر ألولية ،بينما جاء سصعر
ألبطاطا ألمخزنة أوألمحفوظة بغرف ألتبريد بين
ألـ  30ألى  40دينارأ ،وألطماطم لم تنخفضس عن ألـ
 120دينارأ ،أما ألفلفل ألحلوفسصعره ترأوح بدوره
ب- -ي -ن ألـ  70و 120دي-ن-ارأ،أم-ا أل-ك-وسصة وألمعروفة

محليا بـ « ألغورجيبت أوألقليشصة « ،فسصعرها بلغ بين
 90و 140دينار.
فيما جاءت أسصعار بقية ألخضصروأت ألسصتهÓكية
أألخرى مثل أللفت وألجزر وألبسصباسس ،بين  35و40
دينار ،ولم تختلف ألسصعار باسصوأق ألتجزئة ،حيث
بلع سصعر ألبطاطا بين 40دينارأ و 80دينارأ ،أما
أل -ط-م-اط-م فسص-ع-ره-ا ب-ل-غ ألـ  150وأح -ي -ان-ا ألـ 170
دينارأ ،لتأاتي بقية ألخضصروأت زأئدة عن أسصعار
ألجملة ،بفارق يصصل في بعضس ألخضصروأت ألـ 50
دينارأ.
وأرج -ع ب -عضس أل -ت-ج-ار أرت-ف-اع أسص-ع-ار أل-خضص-روأت
أألسصاسصية على مائدة ألمسصتهلكين مثل ألبطاطا
إألى عدم أسصتقرأر مصصاريف إأنتاجها ألتي تزيد عن
أخرى ،وتنموبشصكل طبيعي وفي ظروف عادية ،مثل
ألسصقي من أآلبار ،وأيضصا إألى مصصاريف جنيها لما

تكون أألرضس مشصبعة بمياه ألتسصاقط ،كما أن فرضس
ألمرأقبة في تحديد ألحمولة ألمرخصس بها لكل
شصاحنة ،زأد في تدفق كميات قليلة إألى أألسصوأق،
بعد أن كان فيه من يتعدى ألقانون ،ويزيد في
حمولة ألشصاحنة .
فضص Óعن أتهام فÓحين منتجين لمادة ألبطاطا،
وأل -ذي -ن أصص -ب-ح-وأ ي-ت-ح-ك-م-ون ف-ي سص-ع-ره-ا ب-ج-ن-ي
ألكميات ألتي يريدونها ،ويضصاربون في أألسصعار،
لضصمان أسصتقرأر سصعرها في ألرتفاع ،أما عن بقية
ألخضصروأت أألخرى مثل ألطماطم ،فالسصبب يعود
إألى أنها في غير موسصمها ،وأيضصا لن فيه من
يتحمل نفقات ألنقل وجلبها إألى أسصوأق ألوسصط،
من مناطق بعيدة مثل ألوليات ألجنوبية .

البليدة :لينة ياسسمÚ

بحضضور مدير مؤوسضسضة ميناء بجاية ومديرية ا÷مارك ا÷هوية

تفعيل اŸيناء ا÷اف بتيكسستار كآالية لدعم ا’سستثمار ﬁور يوم دراسسي
ن- -ظ- -مت غ- -رف- -ة ال- -ت- -ج- -ارة والصض- -ن- -اع- -ة
«البيبان» بÈج بوعريريج يوما دراسضيا حول
تفعيل اŸيناء ا÷اف بتيكسضتار كآالية لدعم
السض-ت-ث-م-ار وال-ذي أاشض-رف ع-ل-ى اف-تتاحه بن
عمر بكوشس وا‹ الÈج بحضضور نائب اŸدير
ا÷ه -وي ل-ل-ج-م-ارك بسض-ط-ي-ف واŸدي-ر ال-ع-ام
لضضافة إا ¤عدد من
Ÿؤوسضسضة ميناء بجاية با إ
اŸتعامل Úالقتصضادي ÚاÙلي.Ú

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

أك -د رئ -يسس غ -رف -ة أل-ت-ج-ارة وألصص-ن-اع-ة «أل-ب-ي-ب-ان»
بلوهري رأجح،أن ألهدف من تنظيم أليوم ألدرأسصي
هوألدفع بهذأ ألمشصروع ألى بلوغ أألهدأف ألتي
أنجز من أجلها ،وأضصاف أن مشصكلة ألميناء ألجاف
بتيكسصتار هومشصكل توأصصل وترويج أكثر من أجل
أل-ت-م-ي-ز م-ع أل-م-ن-اط-ق أل-ل-وج-يسصتية ألمتوأجدة عبر
ألترأب ألوطني نظرأ لمكانه أإلسصترأتيجي وأهمية
ألوليات ألمحيطة به أقتصصاديا.
وأضص -اف أل -م -ت-ح-دث أن-ه لب-د م-ن أل-ت-روي-ج أك-ث-ر
أل -ت -ح -ف -ي -زأت وأإلم -ك -ان -ي -ات أل -ت -ي ي -وف-ره-ا ل-دى

أل -م -ت -ع -ام -ل -ي -ن وأإلق -تصص -ادي-ن خ-اصص-ة وأن-ه م-ي-ن-اء
إأسصترأتيجي يتوسصط عددأ من وليات ألوطن ألهامة
أق -تصص -ادي -ا ع-ل-ى غ-رأر ب-رج ب-وع-ري-ري-ج ،سص-ط-ي-ف،
مسص-ي-ل-ة وب-ج-اي-ة ب-ح-يث ت-م تصص-دي-ر ح-ت-ى منتجات
قادمة من وأدي سصوف عبر ألمنطقة أللوجيسصتية
ببرج بوعريريج وهوما أعطى ألميناء بعدأ جهويا.
وأضصاف رئيسس غرفة ألصصناعة وألتجارة أن ألكÓم
عن ألمنطقة أللوجيسصتية يجر إألى ألتحدث عن
أل -ت -خ -زي-ن وأل-ت-وضص-يب م-ن أج-ل أل-تصص-دي-ر خ-اصص-ة
للمنتوجات ألفÓحية ،وأضصاف أن توسصعة ألميناء
ألذي يتربع حاليا على  20هكتار يجب أن تتم في
أسصرع وقت لتكملة ألمسصاحة ألمقدرة ب 30هكتار
ليبلغ ألمشصروع  50هكتار.
مدير ألمناطق أللوجيسصتية بمؤوسصسصة ميناء بجاية
بن يحي فارسس أكد من جهته أن ميناء بجاية يمثل
حاليا  ٪26من ألحركية ألقتصصادية عبر ألموأنئ
في ألجزأئر ويحتل ألميناء ألرئيسصي ببجاية ألمرتبة
أألولى وطنيا من حيث ألنشصاط ألتجاري فيما يحتل
أل -م -ي -ن -اء أل -م -رت -ب -ة أل-رأب-ع-ة ف-ي م-ج-ال أل-تصص-دي-ر
نحوألخارج .

وأضص -اف أل -م -ت -ح-دث ح-ول ن-قصس ف-ع-ال-ي-ة أل-م-ي-ن-اء
ألجاف بتيكسصتار ببرج بوعريريج وألذي فتح أبوأبه
شصهر أوت  2016وكانت ألبدأية ب 500حاوية ثم بلغ
عدد ألحاويات حتى شصهر أكتوبر  4000حاوية وذلك
بعد وضصع ألتحفيزأت وألسصعي لجلب ألمتعاملين
ألقتصصاديين ،وتمثل طاقة أإلسصتيعاب أإلجمالية
أكثر من  29ألف حاوية وهوما تسصعى إأدأرة مؤوسصسصة
ميناء بجاية بلوغها كهدف مسصتقبلي في ألسصنوأت
ألقادمة .
أما نائب ألمدير ألجهوي للجمارك بسصطيف نابتي
محمد أألمين أكد أن ألجمارك تقوم بعمل كبير من
أج -ل ت -ح -ف -ي -ز أل -م -ت -ع -ام -ل-ي-ن ألق-تصص-ادي-ي-ن ع-ل-ى
ألتصصدير ،خاصصة في ألمنتوجات ألفÓحية حيث
أك -د أن أل -م -ي -ن -اء ي -وف-ر م-ن-ط-ق-ة خ-اصص-ة ب-تصص-دي-ر
ألمنتوجات ألفÓحية وألمنتوجات ألسصريعة ألتلف
بفرقة مختصصة من ألجمارك لتسصهيل ألعمليات،
وأضصاف أن مصصالح ألجمارك سصجلت خÓل هذه
ألسصنة  27عملية تصصدير من ميناء تيكسصتار في
مختلف ألنشصاطات وألسصلع.

ا÷لسسات ا÷هوية ناقشست سسبل تذليل
’دارة
الصسعوبات مع ا إ

ن- - - - - - - -اقشضت ا÷لسض - - - - - - -ات
ا÷ه- -وي- -ة ال- -ت- -ي ن -ظ -م -ت -ه -ا
ال- -ف- -ي- -درال- -ي- -ة ال- -وط- -ن- -ي -ة
ل- -ل- -م -ق -اول Úالشض -ب -اب ب -دار
الثقافة مفدي زكرياء التي
ع -رفت مشض -ارك-ة ح-وا‹ 51
م- - -ؤوسضسض- - -ة مصض - -غ - -رة م - -ن 9
ولي - - -ات وه - - -ي ،ور ڤ- - -ل- - -ة،
ال -وادي ،بسض -ك -رة ،غ-رداي-ة،
لغ- -واط،
أادرار ،ا÷ل- -ف- -ة ،ا أ
إاي- -ل- -ي- -زي و“Ôاسضت ،ع- -دة
ﬁاور أاسضاسضية تتعلق بواقع
نشض- -اط اŸؤوسضسض- -ات اŸصض -غ -رة
م -ع إاب -راز أاه -م سض-ب-ل ت-ذل-ي-ل
اŸشض- -اك- -ل والصض- -ع- -وب- -ات م -ع
لدارة وت- - - - - - -وضض- - - - - - -ي- - - - - - -ح
ا إ
ال-تسض-ه-يÓ-ت اŸق-دمة ‘ هذا
اÛال وك -ي -ف-ي-ة السض-ت-ف-ادة
منها.

ورڤلة :إاÁان كا‘

شص -م -لت ك -ي -ف -ي-ة ت-ط-ب-ي-ق أل-م-ن-ح
أل -ت -فضص -ي -ل -ي ل-ل-ط-لب أل-ع-م-وم-ي
للمؤوسصسصات ألمصصغرة ألتي تنصس
ضصمن قانون ألصصفقات ألعمومية
ع -ل -ى م-ن-ح  ٪20م -ن أل -مشص-اري-ع
ألعمومية حيزأ كبيرأ من محاور
ألنقاشس ،كما أوضصح لـ»ألشصعب»
رئ- - -يسس أل- - -م- - -ك- - -تب أل- - -ولئ- - -ي
للفيدرألية ألوطنية زبير حمدود،
حيث أبدى عدد كبير من حاملي
أل - -مشص - -اري - -ع أل - -ذي - -ن ت - -ل - -ق - -وأ
ت -وضص-ي-ح-ات ب-خصص-وصس ط-ري-ق-ة
ألمنح وألحسصاب في هذأ أإلطار
أه -ت-م-ام-ه-م ب-ه-ذأ ألم-ت-ي-از ك-م-ا
أكدوأ على أن إألزأمية ألتطبيق
تبقى أحد ألنشصغالت أألسصاسصية
بالنسصبة لهم.
وسص - -ج - -ل أل- -م- -ع- -رضس أل- -م- -ق- -ام
بالموأزأة مع ألجلسصات ألجهوية
ب-ب-ه-ودأر أل-ث-ق-اف-ة م-ف-دي زك-ري-ا
حضصورأ لعديد أألمثلة ألناجحة
لمؤوسصسصات مصصغرة ناشصطة في
ع-دة م-ج-الت م-خ-ت-ل-فة ،وأجمع
بعضس ألمشصاركين ألذين تحدثت
إأل -ي -ه -م «ألشص -عب» ع -ل -ى أه -م -ي-ة
ألتسصهيÓت ألمقدمة من طرف
أل -دول -ة ل -ل -م -ق -اول -ي -ن ألشص -ب -اب،
مشصيرين في نفسس ألسصياق أإلى
ضص-رورة ت-ع-زي-ز أإلدأرة أل-م-ح-لية
ل -ه-ذأ أل-دع-م ف-ي سص-ي-اق أع-ت-ب-ار
ألمؤوسصسصة ألمصصغرة أدأة للتنمية
ألمحلية وهوألشصعار ألذي جاءت
به ألجلسصات ألجهوية ألمنظمة
ب -ورڤ -ل -ة ب -ع -د أل -ج -لسص -ات أل-ت-ي
ن -ظ -مت ب -ولي -ة ت-ي-ب-ازة ع-ل-ى أن
تكون ألمحطة ألتالية بتبسصة ثم
ولي-ة سص-ع-ي-دة ت-حضص-ي-رأ للجلسصة
ألوطنية ألمقرر عقدها في 15
ديسصمبر بالجزأئر ألعاصصمة.
ومن ألعارضصين «أمال حمرهم»،

صص - -اح - -ب - -ة م- -ؤوسصسص- -ة مصص- -غ- -رة
مسصتفيدة عن طريق جهاز دعم
«أونسصاج» منذ  ،2005متحصصلة
ع -ل -ى ألع -ت -م -اد لصص -ن -ع أل -ع -ل -م
ألوطني وتنشصط بدأئرة جامعة
ولي - -ة أل - -وأدي أع - -ت - -ب- -رت ف- -ي
ح- - - -دي- - - -ث- - - -ه - - -ا لـ»ألشص - - -عب» أن
أل-تسص-ه-يÓ-ت أل-م-ق-دم-ة ل-لشص-ب-اب
ح -ام -ل أل -مشص -اري -ع ج -د م -ه -م -ة
ل- -لشص- -ب- -اب إأل أن ذلك ل ي- -ن -ف -ي
وج -ود ب -عضس ألصص -ع -وب -ات أل -ت-ي
تصصادفهم وأهمها ألمنافسصة في
ألسص -وق وه -وم -ا يسص -ت -دع -ي ك-م-ا
ذك-رت دع-م أل-م-ق-اول-ي-ن ألشص-باب
بتخصصيصس دفتر شصروط خاصس
ب -ال-م-ؤوسصسص-ات أل-مصص-غ-رة وزي-ادة
فرصس أسصتفادتها من ألصصفقات
ألعمومية باإلضصافة إألى ضصرورة
ت- -ع- -زي- -ز ث- -ق- -ة ب- -عضس م- -م -ث -ل -ي
ألسصلطات ألمحلية في إأمكانيات
وق - -درأت ألشص - -ب - -اب أصص - -ح - -اب
أل-م-ؤوسصسص-ات أل-ن-اشص-ئ-ة أل-ت-ي ت-عد
ج- -زءأ ل ي- -ت- -ج- -زأ م- -ن مسص- -ي -رة
أل- -ت- -ن- -م- -ي -ة أل -م -ح -ل -ي -ة ودأف -ع -ا
لديناميكيتها.
وبخصصوصس أهم ألصصعوبات ألتي
تصص- -ادف -ه -ا ف -ي م -م -ارسص -ة ه -ذأ
ألنشصاط أكدت أنها تخطت عدة
صصعوبات قبل ألوصصول إألى هذه
أل -م -رح -ل -ة ،ح -يث ت -ن -وي أل -ي -وم
ت- -وسص- -ع- -ة نشص- -اط- -ه -ا وت -ط -وي -ره
وأل -زي -ادة ف -ي ع-دد أل-ع-م-ال م-ن
أج- -ل أل- -مسص- -اه- -م- -ة أك- -ث- -ر ف- -ي
أمتصصاصس ألبطالة في ألمنطقة
ألتي تعمل بها مطالبة ألسصلطات
أل -م -ح -ل -ي -ة ب -ولي -ة أل -وأدي إأل -ى
ألل-ت-ف-ات لنشص-غ-ال-ه-ا وت-دعيمها
من أجل موأصصلة مسصيرتها.
وأوضصحت منى قايد موظفة في
م -ؤوسصسص -ة أل-ك-ف-اءة ل-ل-ه-ن-دسص-ة أن
هذه ألمؤوسصسصة ألمصصغرة من بين
أل-ن-م-اذج أل-ن-اج-ح-ة ل-ل-م-ؤوسصسصات

أل- -ت- -ي أن- -ط- -ل -قت ف -ع -ل -ي -ا م -ن -ذ
أح -تضص -ان -ه -ا م -ن ط-رف مشص-ت-ل-ة
ألمؤوسصسصات بورقلة سصنة ،2014
ح- -يث تضص- -م حسص- -ب- -ه -ا ط -اق -ات
وك -ف -اءأت شص -اب -ة ك-م-ا أن-ه-ا ت-ع-د
مشصروعا مسصاهما في أمتصصاصس
ألبطالة وخلق مناصصب شصغل لليد
ألعاملة ألمحلية.
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه م- -م -ث -ل م -ؤوسصسص -ة
مصصغرة لبيع ألورود ألطبيعية يتم
جلبها من دأخل وخارج ألوطن
عبد ألعزيز صصفرأني أعتبر أن
هذأ ألنشصاط ألفريد من نوعه
بورقلة بدأ منذ حوألي سصنتين
وقد لقى إأقبال كبيرأ من طرف
أل-زب-ائ-ن وم-ن م-خ-ت-لف ألمناطق
أل - -م - -ج - -اورة م - -ؤوك - -دأ أن ه - -ذه
أل -ت-ج-رب-ة أل-ت-ي ت-ع-د ن-ت-اج ف-ك-رة
أثبت أن فرصس ألعمل موجودة
وأن ألعديد من ألمشصاريع يمكن
ت -جسص -ي-ده-ا ع-ل-ى أرضس أل-وأق-ع،
مشصيرأ إألى أن صصاحب ألمشصروع
يفكر أليوم في توسصعة ألمشصروع
إأذأ حظي بدعم من ألسصلطات
أل-م-ح-ل-ي-ة وإأنشص-اء مشص-ت-لة للورود
بورقلة.
يذكر أن ألجلسصات ألجهوية ألتي
ت -وأصص-لت م-ن-ذ  10إأل -ى  12من
ألشص- -ه -ر أل -ج -اري ت -ط -رقت ف -ي
ورشصاتها إألى عدة محاور هامة
ت-م أل-ت-رك-ي-ز ف-ي-ه-ا ع-ل-ى ضص-رورة
تشص-ج-ي-ع وت-ق-دي-م دع-م ح-ق-ي-ق-ي
للعديد من ألنشصاطات ألجديدة
م- -ن أج- -ل ت- -ذل- -ي -ل ألصص -ع -وب -ات
حاملي هذه ألمشصاريع ألمتعلقة
ب-ال-ط-اق-ات أل-م-ت-جددة وألمنازل
ألذكية باإلضصافة إألى تخصصصصات
مسص -ت -ح -دث-ة ف-ي أل-فÓ-ح-ة ،ك-م-ا
شص-ك-ل م-وضص-وع م-ن-اط-ق أل-نشصاط
ألمصصغرة محورأ للنقاشس أيضصا،
حيث طالب ألمشصاركون بتسصريع
دخولها ألخدمة.
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اŸقاومة –بط توغل قوة إاسسرائيلية وتقتل ضسابطا

آأ’ف ألفلسسطيني Úيشسيعون  7شسهدأء بخان يونسش
شسيع آالف اŸواطن ‘ Úمدينة خان يونسس ،جنوب قطاع غزة ،أامسس ،جثام Úسسبعة شسهداء ارتقوا بنÒان قوات الحتÓل
لخ ،Òوسسط تنديد بجرائم إاسسرائيل ضسد الشسعب الفلسسطيني.
لسسرائيلي وصسواريخه ،إا ¤مثواهم ا أ
ا إ

خيم الهدوء على ا◊دود ب Úقطاع
غ-زة وإاسص-رائ-ي-ل أامسس ،ب-ع-د ع-م-ل-ية
سص-ري-ة إاسص-رائ-ي-ل-ي-ة أاح-ب-ط-تها كتائب
’حد
اŸقاومة الفلسصطينية ،ليلة ا أ
’ثن ‘ ،Úالقطاع وأادت إا¤
إا ¤ا إ
ان -د’ع ق -ت-ال أاسص-ف-ر ع-ن اسص-تشص-ه-اد
أاح - - -د ق- - -ادة اŸق- - -اوم- - -ة وسص- - -ت- - -ة
ف -لسص -ط -ي -ن-ي Úآاخ-ري-ن ،ب-ي-ن-م-ا ق-ت-ل
ضصابط إاسصرائيلي وجرح آاخر.
وشصارك ‘ تشصييع الشصهداء ‡ثلو
’سصÓ-م-ي-ة،
ال -فصص -ائ -ل ال-وط-ن-ي-ة ،وا إ
’هلي ،واŸد ،Êوسصط
واÛتمع ا أ
حالة من الغضصب والتنديد بجرÁة
’سصرائيلي ،وأاديت صصÓة
ا’حتÓل ا إ
ا÷نازة على أارواحهم ،ووروا الÌى
‘ مقÈة الشصهداء شصرق اŸدينة.
وتسص -ل -لت ق -وة خ -اصص -ة إاسص -رائ-ي-ل-ي-ة
Ãركبة مدنية من ا◊دود الشصرقية
ÿان يونسس ،وتصصدى لها عناصصر
اŸقاومة ،وقتلوا ضصابطاً إاسصرائيلياً
وأاصصابوا آاخر بجروح خطÒة ،فيما
ت - - - - -دخ- - - - -ل ال- - - - -طÒان ا◊رب- - - - -ي
’سص-رائ-ي-ل-ي-وشص-ن عشص-رات ال-غ-ارات
ا إ
ا÷وي -ة ‘ اŸن -اط -ق الشص-رق-ي-ة م-ن
جنوب القطاع ،للتغطية على هروب
القوة اÿاصصة.

اÿارجية تدين

أادانت وزارة اÿارجية واŸغÎبÚ
ا÷رÁة ال- -بشص -ع -ة ال -ت -ي ارت -ك -ب -ه -ا
’سصرائيلي شصرق مدينة
ا’حتÓل ا إ
خ- -ان ي- -ونسس ج- -ن -وب ق -ط -اع غ -زة،
وأاودت بحياة  6شصهداء ،و 7جرحى.
وأاكدت الوزارة ‘ بيان ،صصدر عنها
أامسس ،أان م - -ا ج - -رى ‘ ال - -ق - -ط- -اع

«ع -دوان صص -ري -ح وﬂال -ف ب -ك -اف -ة
اŸعاي Òللقانون الدو‹ والقوانÚ
’خ- -رى ذات الصص- -ل- -ة» ،م- -ط- -ال -ب -ة
ا أ
’بواق
اÛتمع الدو‹ خاصصة تلك ا أ
ال -ت -ي دأابت ب -اسص-ت-م-رار ع-ل-ى تÈي-ر
’سص -رائ -ي -ل -ي اŸت -واصص-ل
ال -ع -دوان ا إ
وجرائمه ضصد شصعبنا ‘ قطاع غزة،
م- - -ن خÓ- - -ل ك- - -ي- - -ل ا’ت - -ه - -ام - -ات
للفلسصطيني ،Úبحجة « الدفاع عن
النفسس» ،بإالزام اسصرائيل على وقف
ان -ت -ه -اك -ات -ه -ا ،وكسص -ر صص-م-ت-ه-ا إازاء
جرائمها بحق أابناء شصعبنا.

ﬂطط عدواÊ

قالت كتائب عز الدين القسصام إان

’سص-رائ-ي-ل-ي-ة ال-ت-ي
ع-م-ل-ي-ة ال-ت-وغ-ل ا إ
’حد جنوبي قطاع
نفذت مسصاء ا أ
غ- -زة  ⁄ت -ك -ن تسص -ت -ه -دف اغ -ت -ي -ال
القيادي نور بركة بشصكل خاصس ،بل
ت - -ن - -ف - -ي- -ذ ﬂط- -ط ع- -دوا Êك- -بÒ
’وراق.
اسصتهدف خلط ا أ
وأاضصافت كتائب القسصام  ‘-بيان-
أان القوة اÿاصصة تسصللت مسصتخدمة
مركبة مدنية ‘ اŸناطق الشصرقية
م -ن خ -ان ي -ونسس ،واك -تشص-ف-ت-ه-ا ق-وة
أامنية تابعة لكتائب القسصام.
وت -اب-ع« :إاث-ر ان-كشص-اف ال-ق-وة ب-دأان-ا
التعامل معها ،ودار اشصتباك مسصلح
أادى إا ¤اسص -تشص -ه -اد ال -ق -ائ -د ب -رك -ة
وزم- -ي- -ل- -ه م- -اج -د ال -ق -را ،وح -اولت

اŸركبة الفرار بعد أان ” إافشصال
عمليتها».
’سصرائيلي
وذكر البيان أان الطÒان ا إ
ب -ك -اف -ة أان -واع -ه ت -دخ-ل ‘ ﬁاول-ة
لتشصكيل غطاء ناري للقوة الهاربة،
حيث نفذ عشصرات الغارات.
وأاضص- - -اف أان ط- - -ائ - -رة م - -روح - -ي - -ة
عسص- -ك- -ري -ة ه -ب -طت ق -رب السص -ي -اج
وقامت –ت الغطاء الناري اŸكثف
بإاجÓء القوة الهاربة ،وأاضصاف أان
قوات كتائب القسصام أاطلقت النار
ع -ل-ى ال-ط-ائ-رة م-ن مسص-اف-ة ق-ري-ب-ة،
وأاسص-ف-ر ال-ه-ج-وم ع-ن م-ق-ت-ل ضصابط
إاسصرائيلي برتبة عقيد ،وإاصصابة آاخر
بجروح متوسصطة.

ترامـــب يطالـب الــدول الغنيـــة بـــدفع أامـــوال ا◊مايـــــة

فرنسس ـ ـ ـ ـا متمسسك ـ ـ ـ ـة Ãق ـ ـ ـ ـÎح بنـ ـ ـ ـ ـاء جي ـ ـ ـ ـ ـشش أأوروب ـ ـ ـ ـي

اعت Èوزير القتصساد
الفرنسسي برونو لوم Òاأمسس ،ان
التغريدة العنيفة لدونالد
ترامب حول الدفاع الوروبي
تشسكل «دافعا اإضسافيا لإقامة
جيشس مشسÎك ل–Óاد
الأوروبي مشسددا على ضسرورة
ان توؤكد اأوروبا «سسيادتها».
واأضص - -اف ردا ع - -ل- -ى سص- -وؤال ’إذاع- -ة
ف-رنسص-ا ال-دول-ي-ة «ع-ن-دم-ا ن-ق-راأ ه-ذه
ال -ت -غ -ري -دة ف -اإن -ه -ا (تشص -ك -ل) داف -ع -ا
اإضصافيا ’إقامة هذا ا÷يشس ا’أوروبي
الذي يقÎحه اإÁانويل ماكرون».
ب- -ي -د ان ال -وزي -ر اأضص -اف اأن السص -وؤال
اليوم «ليسس ما نرد به على ترامب بل
ما لدينا نحن ا’أوروبي Úمن اإرادة
وما نحن قادرون على فعله».
وكان الرئيسس ا’مÒكي لدى وصصوله
مسص -اء ا÷م-ع-ة ل-ل-مشص-ارك-ة ‘ اح-ي-اء

ذكرى مئوية نهاية ا◊رب العاŸية
ا’و ،¤اع- - -ت« Èم- - -ه- - -ي- - -ن- - -ة ج- - -دا»
تصص- -ري- -ح- -ات ال- -رئ- -يسس ال- -ف- -رنسص -ي
اÁان -وي -ل م -اك -رون اŸوؤي-دة ’إق-ام-ة
ج -يشس اأوروب -ي واع -ت -ب -اره اأن -ه ع -ل-ى
اأوروبا «ان –مي نفسصها ازاء الصصÚ
وروسصيا وحتى الو’يات اŸتحدة».
بيد ان الرئاسصة الفرنسصية اأكدت اأن
ا÷يشس ا’وروبي اŸعني ’ يسصتهدف
باأي حال الو’يات اŸتحدة ،متحدثة
ع-ن «ل-بسس» ‘ ت-رج-م-ة تصص-ري-ح-ات-ه،
وقال ماكرون ‘ مقابلة مع ترامب
«ع -ل -ي -ن -ا ان ن -ت -ق-اسص-م بشص-ك-ل اأفضص-ل
العبء داخل ا◊لف ا’طلسصي».
واعت Èبرونو لوم Òاأنه على ا’إ–اد
ا’وروب - -ي اأن ي - -ك - -ون ق - -ادرا ع - -ل- -ى
«ال- -دف -اع ع -ن ن -فسص -ه» خصص -وصص -ا ‘
م-واج-ه-ة «ال-ت-ه-دي-د ا’أسص-اسص-ي ال-ذي
يشصكله اليوم «ا’إرهاب «.

وف- - -ور ع- - -ودت - -ه اإ ¤ب Ó- -ده ،كشص - -ف
الرئيسس ا’أمريكي دونالد ترامب اأنه
اأبلغ قادة وزعماء الدول بضصرورة اأن
ت -دف -ع ال -ب -ل -دان ال -غ -ن -ي -ة ل -ل -و’ي -ات
اŸتحدة مقابل حمايتها العسصكرية.
وك -تب ت -رامب ع -ل -ى «ت -وي »Îق -ائÓ-
«عدت للتو من فرنسصا ،حيث اأ‚زت
ال- -ك- -ث ‘ Òاج -ت -م -اع -ات -ي م -ع ق -ادة
العا.»⁄
واأصصاف ترامب« ،ليسس من السصهل
اأبدا اسصتحضصار حقيقة اأن الو’يات
اŸتحدة يجب اأن تعامل باإنصصاف،
وهو ما  ⁄يتم ◊د ا’آن ..نحن ندفع
اأموا’ كبÒة للدول ا’أخرى ‘ سصبيل
تاأم Úا◊ماية لها عسصكريا».
وشص -دد ال -وزي -ر ال -ف -رنسص -ي ع -ل -ى اأن
«اوروبا يجب ان توؤكد اليوم سصيادتها
وي - -جب ان ت- -داف- -ع ع- -ن مصص- -ا◊ه- -ا
ا’قتصصادية وعليها اأن توؤكد روؤيتها

للضصرائب العادلة والناجعة» ،موؤكدا
›ددا على ارادته ‘ فرضس رسصوم
اأفضصل على الشصركات العمÓقة ‘
اÛال الرقمي.
وت-اب-ع «ع-ن-دم-ا اأرى م-ق-اوم-ة ف-رضس
رسص- -وم ع- -ل- -ى الشص- -رك -ات ال -رق -م -ي -ة
ال- - -ع- - -مÓ- - -ق- - -ة م- - -ن ج - -انب ا’دارة
ا’مÒك - -ي - -ة ال - -ت - -ي ت - -ب - -دي ال - -ي - -وم
معارضصتها لهذا ا’جراء ،فهذا سصبب
اضص- - -ا‘ ل - -ل - -ق - -ي - -ام ب - -ف - -رضس ه - -ذه
الضصرائب».
وتنشصط اŸفوضصية ا’وروبية بدعم
من فرنسصا ،منذ اأشصهر لفرضس سصريع
ع- -ل- -ى ارق- -ام م -ع -ام Ó-ت الشص -رك -ات
ال -رق -م -ي -ة ال -ع -م Ó-ق -ة ‘ اŸسص -ت-وى
ا’وروب - -ي .ل - -ك - -ن اŸشص - -روع ي- -ج- -د
صصعوبات ‘ Œسصيده بسصبب معارضصة
بعضس الدول مثل ايرلندا اضصافة ا¤
تردد اŸانيا

لزمة
سسوريا بعد  7سسنوات من ا أ

 400مليـ ـ ـ ـار دو’ر أأمريكـ ـ ـ ـي تكلف ـ ـ ـ ـة إأعـ ـ ـادة أإ’عم ـ ـ ـ ـ ـار

قدرت ا◊كومة السسورية
والأ· اŸتحدة تكلفة
اإعادة اإعمار سسوريا بـ 400
مليار دولر على القل ,
بعد سسبع سسنوات من ا◊رب
خلفت وراءها بنى –تية
مدمرة كليا ومئات الآلف
من القتلى ,ا ¤جانب نزوح
اأك Ìمن نصسف السسوريÚ
مع اإفقار اك Ìمن  13مليون
مواطن.
ق- - -الت ا’· اŸت - -ح - -دة خ Ó- -ل
اجتماع عقدته ا÷نة ا’قتصصادية
التابعة للمنظمة ‘ بÒوت اأوت
اŸاضصي ان تكلفة اإعادة اإعمار
البنى التحتية اŸدمرة ‘ سصوريا
تصصل ا 400 ¤مليار دو’ر  ,كما
–دث ال- -رئ- -يسس السص- -وري بشص -ار
ا’سصد ‘ وقت سصابق ان» اإعادة

البنية التحتية تكلف  400مليار
دو’ر ع -ل -ى ا’ق -ل ,وي -ل-زم ل-ه-ذا
بوقت قدره من  10ا 15 ¤سصنة».
وحدد الرئيسس السصوري مصصادر
ا’موال التي Áكن ان تسصهم ‘
عملية اإعادة ا’عمار ‘ سصوريا
دون مشص -ارك -ة ال-دول ا’وروب-ي-ة,
باعتبارها كما قال سصاهمت ‘
ا◊رب ع- -ل- -ى سص- -وري -ا« ,ق -ائ Ó-
نحن ببسصاطة لن نسصمح لهم ‘ ان
يكونوا جزءا من هذا السصوق».
حيث اعلن انه لن يسصمح للدول
ا’وروب-ي-ة ب-اŸشص-ارك-ة ‘ ع-م-ل-ية
ا’ع -م -ار ب -ال -رغ -م م-ن ال-ت-ك-ل-ف-ة
ال -ع-ال-ي-ة ل-ل-ع-م-ل-ي-ة وال-ت-ي ق-دره-ا
باأك 400 Ìمليار دو’ر ي مضصيفا
«Áكننا ا◊صصول على القروضس
م -ن اصص-دق-ائ-ن-ا (روسص-ي-ا واي-ران)
ومن السصوري Úالذين يعيشصون ‘

È⁄` `É`©` `dG`Y

رئ- -يسس ال- -وزراء اŸك- -ل- -ف ه -و م -ن ي -خ -ت -ار
ا◊كومة
’سصبق
@ بÒوت  :قال رئيسس الوزراء اللبنا Êا أ
وعضصو ›لسس النواب ‚يب ميقاتي أان رئيسس
ا◊ك-وم-ة اŸك-ل-ف ه-و م-ن ي-خ-ت-ار ف-ري-ق ال-ع-م-ل

اÿارج وكذا الذين يعيشصون ‘
ال- -داخ- -ل وم -ن اأم -وال ا◊ك -وم -ة
ايضصا».
ومن جهتها دعت روسصيا القوى
العظمى اإ ¤مسصاعدة سصوريا ‘
اإن- - -ع- - -اشس اق - -تصص - -اده - -ا وع - -ودة
ال -ن -ازح ,Úواإ ¤رف-ع ال-ع-ق-وب-ات
ا’أحادية اŸفروضصة عليها.
وقال مسصاعد اŸندوب الروسصي
ل- -دى ا’أ· اŸت- -ح- -دة ,دم- -يÎي
بوليانسصكي ,اأمام ›لسس ا’أمن
ال- - - -دو‹ ,اإن ال - - -دول ي - - -جب اأ’
ت- -رب- -ط اŸسص- -اع- -دة Ãط- -ال -ب -ه -ا
ب -اإج -راء ت -غ -يÒات سص -ي -اسص-ي-ة ‘
ال - -ن - -ظ- -ام السص- -وري .وت- -ت- -خ- -وف
موسصكو من عدم مشصاركة الدول
الغربية باإعادة اإعمار اŸناطق
السص -وري-ة ال-واق-ع-ة –ت سص-ي-ط-رة
ا◊كومة السصورية.

ا◊كومي وأانه صصاحب ا◊ق ‘ تشصكيل ا◊كومة
ا÷ديدة بالتشصاور مع رئيسس ا÷مهورية ,مشصددا
على رفضصه مصصادرة صصÓحيات رئيسس الوزراء
اŸكلف.
’وضصاع ‘ لبنان تتطلب التسصوية
واضصاف أان ا أ
’سصراع ‘ تشصكيل
وتخفيضس سصقف اŸطالب وا إ
ا◊كومة مشصÒا إا ¤أاهمية أان تكون ا◊كومة
اŸرتقبة منتجة لصصالح لبنان بأاكمله.
القبضس على أاك Èخلية إارهابية
@ ب- - - -غ - - -داد  :أاع -ل -نت م -دي-ري-ة ا’سص-ت-خ-ب-ارات
العسصكرية العراقية,أامسس ا’ثن ,Úالقبضس على

مسساهمة خارجية
واأع- - -ل- - -ن ن - -ائب رئ - -يسس م - -رك - -ز
اŸصصا◊ة الروسصي ب Úاطراف
ال- -ن -زاع ‘ سص -وري -ا «ح -م -ي -م -ي -م»
ال -ل -واء ي -ف -ج -ي-ن-ي خ-ارتشص-ي-ن-ك-و,
اأمسس ،عن ترميم واإعادة تاأهيل
حوا‹ األف مدرسصة ‘ سصورية
مع بدء العام الدراسصي ا÷ديد,
بينها ﬁ ‘ 250افظة حلب.
واأشصار اإ ¤اأن اŸهمة ا’أسصاسصية
بعد ا’زمة ‘ سصوريا تكمن ‘
اإع -ادة ت -اأه -ي -ل ال -ب -ن-ي-ة ال-ت-ح-ت-ي-ة
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ‘ ال-بÓ-د ,مضص-يفا
اأن ا’أولوية ا’آن تهدف ’إعادة
ت- - - - - -اأه- - - - - -ي - - - - -ل اŸراف - - - - -ق ذات
ا’أه - -م - -ي - -ةا’ج - -ت - -م - -اع- -ي- -ة و‘
م- - - - -ق- - - - -دم- - - - -ت- - - - -ه- - - - -ا اŸدارسس
واŸسص-تشص-ف-ي-ات واŸراكز الطبية
ومرافق الطاقة واŸياه .

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ألوزير أأ’وغندي للعÓقات ألدولية يجدد
مسسانـ ـ ـ ـ ـدة ب ـ ـÓده لتصسفي ـ ـة أ’سستع ـمار
أابرز وزير الدولة الوغندي اŸكلف بالعÓقات الدولية هÔي أاوكيلو أاوريام ›ددا
تطلع بÓده لتطوير مسستوى العÓقات الثنائية ب ÚبÓده وا÷مهورية الصسحراوية
›ددا اسستمرار سسياسسة بÓده الداعمة لسستكمال تصسفية السستعمار من أاراضسي الصسحراء
الغربية اÙتلة.

فقد أاكد الوزير ا’وغندي خÓل اسصتقباله بالعاصصمة
كمبا’ لوفد صصحراوي يقوده الوزير اŸنتدب اŸكلف
بالشصؤوون ا’فريقية حمدي اÿليل على أان «أاوغندا
سصتبقى تدافع عن القضصية الصصحراوية العادلة بكل
السصاحات والهيئات واŸنابر الدولية على غرار ا’·
اŸت - -ح - -دة وا’–اد ا’ف - -ري- -ق- -ي- -ي وال- -تصص- -دي ل- -ك- -ل
اÙاو’ت ال-ه-ادف-ة ا ¤اسص-ت-ب-ع-اد حضص-ور ا÷م-ه-وري-ة
الصصحراوية عن الشصراكات التي يعت Èا’–اد ا’فريقي
طرفا لها».
وذكرت وكالة ا’نباء الصصحراوية (واصس) أان موضصوع
ت -ع -زي-ز ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة وت-نسص-ي-ق اŸواق-ف تصص-در
اÙادثات ب Úالوزير ا’وغندي والوفد الصصحراوي،
مشصÒة ا ¤أان أاوكيلو اوريام ،حمل الوفد «تبليغ –يات
ال -رئ -يسس ا’وغ -ن -دي ي -وري م -وسص -ي -ف -ي -ن -ي ا ¤ن-ظÒه
الصص -ح -راوي اب -راه -ي -م غ-ا‹ وم-ن خÓ-ل-ه ا ¤شص-عب و
حكومة ا÷مهورية الصصحراوية».

من جانبه اعرب الوزير الصصحراوي اŸنتدب اŸكلف
بالشصؤوون ا’فريقية خÓل اللقاء الذي جرى Ãقر
وزارة الشصؤوون اÿارجية ا’وغندية عن «ا’رتياح الكبÒ
Ÿسصتوى عÓقات البلدين و تعاونيهما» تقول واصس.
وشصدد حمدي اÿليل على «تثم Úحكومة ا÷مهورية
الصصحراوية لقوة و ثبات موقف جمهورية اوغندا
الشص -ق -ي -ق -ة و دع -م -ه -ا اŸسص -ت -م -ر ’سص -ت-ك-م-ال تصص-ف-ي-ة
ا’سصتعمار من الصصحراء الغربية».
‘ اŸقابل ترأاسس أامسس ،رئيسس ا÷مهورية الصصحراوية
 ،اأ’م Úالعام ÷بهة البوليسصاريو السصيد إابراهيم غا‹
اجتماعا Ûلسس الوزراء  ،تضصمن اسصتعراضس الÈنامج
السصنوي للحكومة لسصنة  ،2019با’ضصافة ا ¤دراسصة
آاخر التطورات التي تعرفها القضصية الصصحراوية على
ك -اف-ة اŸسص-ت-وي-ات ،واŸك-اسصب ال-ت-ي ح-ق-ق-ت-ه-ا ال-دول-ة
الصص- -ح- -راوي- -ة ب- -فضص- -ل تضص- -ح- -ي- -ات وصص -م -ود الشص -عب
الصصحراوي.

اŸــــؤو“ر الــــدو‹ للسســــÓم

غوتÒيشش يرأفع لتعددية دولية ‘ موأجهة ألتحديات
ركز الأم Úالعام لÓأ· اŸتحدة اأنطونيو غوتÒيشس ‘ ،خطابه ‘ منتدى
باريسس للسسÓم Ãناسسبة الذكرى اŸئوية لنهاية ا◊رب العاŸية الأو ،¤على
تغ ÒاŸناخ والهجرة والثورة التكنولوجية.
وأاكد غوتÒيشس ،أان Œاوز هذه
ال -ت -ح -دي -ات ،م-رت-ب-ط ب-ت-ع-ددي-ة
اأ’ط -راف ،ال -ت -ي  ⁄ت -ع-د ›رد
أامل بل ضصرورة أاك Ìمن أاي وقت
مضصى.
وقال اŸتحدث «إان التعددية
أاسص- -ف -رت ع -ن ن -ت -ائ -ج ’ Áك -ن
إان-ك-اره-ا ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا :ان-خ-فاضس
وف- -ي- -ات اأ’ط- -ف -ال إا ¤أاك Ìم -ن
ال - - -نصص- - -ف م- - -ن- - -ذ ع- - -ام ،1990
وان -خ -ف -اضس نسص -ب -ة اأ’شص -خ-اصس
الذين يعيشصون ‘ فقر مدقع من
 36ب- - - -اŸائ - - -ة إا 8 ¤باŸائة
واسص - -ت - -ئصص- -ال ا÷دري ب- -فضص- -ل
حمÓت التلقيح التي قامت بها
منظمة الصصحة العاŸية ،ومنع
 7.6م -ل -ي -ون ح-ال-ة وف-اة بسص-بب
اإ’يدز .واليوم ،نحن على وشصك
القضصاء على شصلل اأ’طفال».
و‘ ›ال حفظ السصلم واأ’من
الدولي ،Úسصاعد أاك Ìمن مليون
رج -ل وام -رأاة م -ن  125ب-ل-دا ‘
بعثات حفظ السصÓم على مدى
السص -ن-وات السص-ب-ع ÚاŸاضص-ي-ة ‘
«م-ن-ع ان-تشص-ار اأ’زم-ات وح-م-اي-ة
اŸدن - -ي Úودع - -م ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ات بشصأان واحدة من أاك Ìالقضصايا م -واج-ه-ة ال-ت-ح-ي-ز اıزي ضص-د
ت- -ع- -ق- -ي -دا ،مشصÒا إا ¤أان «ه -ذه اŸه -اج -ري -ن م -ع إارسص -اء أاسص-اسس
السصياسصية».
وم- -ن ه- -ذا اŸن- -ط- -ل- -ق ،أاوضص- -ح الفرصصة لن تأاتي مرة أاخرى .إاذ للتعاون الدو‹ من أاجل الهجرة
غ -وتÒيشس أان اأ’شص -ه -ر ال -ق-ل-ي-ل-ة ’ يوجد بديل لهذا ا’تفاق».
اآ’منة واŸنظمة والنظامية».
اŸقبلة سصتشصهد ﬁطات هامة ودع - - -ا اأ’م Úال - - -ع - - -ام ال- - -دول و‘ الوقت نفسصه ،كرر دعوته
ذات صصلة بهذه القضصايا الثÓث ،اأ’عضصاء إا ¤التحلي با÷رأاة ‘ للمحافظة على سصÓمة النظام
ت -غ ÒاŸن -اخ وال -ه -ج -رة وال-ث-ورة ال- -ت- -ف -اوضس ع -ل -ى صصك ق -ان -و Êالدو‹ ◊ماية الÓجئ ،Úوقال
◊م -اي -ة ال -ت-ن-وع ال-ب-ي-ول-وج-ي ‘ «ب-ال-نسص-ب-ة ‹ ،ف-إان ه-ذا ال-ن-ظ-ام
التكنولوجية.
أاع- - -ا‹ ال- - -ب- - -ح- - -ار ،أ’ه - -م - -ي - -ة م -ث-ل ال-ق-ان-ون اإ’نسص-ا Êال-دو‹،
اÙي- -ط -ات ،ال -ت -ي ت -غ -ط -ي  73يظل معيارا لقياسس إانسصانيتنا».
تغ ÒاŸناخ
ب -اŸائ -ة م -ن سص -ط-ح اأ’رضس ‘ ،وبشص - -أان ال - -ث - -ورة وال- -ت- -ط- -ورات
وأاوضصح اأ’م Úالعام أان النسصخة اسصتيعاب ثلث انبعاثات الكربون التكنولوجية ،فهي حليف رئيسصي
ال -راب -ع -ة وال-عشص-ري-ن م-ن م-ؤو“ر الناŒة عن النشصاط البشصري.
‘ ت- -ن- -ف- -ي- -ذ خ- -ط- -ة ال- -ت- -ن -م -ي -ة
اŸن- - - - -اخ ( ،)COP24ال- - - - -ذي وفيما يتعلق بحركات الهجرة ،اŸسصتدامة لعام  ،2030كما قال
أاع -ل -ن اأ’م Úال -ع -ام ع -ن ت -ب-ن-ي غ- -وتÒيشس .وع- -ل -ى ال -رغ -م ‡ا
سص- -ي- -ن -ع -ق -د ‘ ب -ول -ن -دا الشص -ه -ر
اŸقبل ،سصتمثل خطوة رئيسصية ميثاق عاŸي حول الهجرة ‘ فتحته الثورة الرقمية من أابواب
‘ تنفيذ اتفاقية باريسس .وقال ديسصم ،Èكأاول إاطار دو‹ لهذه ل -ل -ع -ا ⁄إا’ أان -ه -ا ل -ه-ا وج-ه آاخ-ر
إان الدول أاظهرت أانه ’ يزال ال -قضص -ي -ة ،وال -ذي م -ن شص-أان-ه أان Áك - -ن اسص - -ت - -غ Ó- -ل - -ه ،يضص- -ي- -ف
‡كننا التوصصل إا ¤اتفاق دو‹ «يوفر رؤوية مشصÎكة قادرة على اŸتحدث.

أاك Èخلية إارهابية لتنفيذ عمليات التفخيخ ‘
’نبار ‘ العراق.
مدينة الرمادي Ãحافظة ا أ
وذكرت اŸديرية  ،أان «قوات ا’سصتخبارات
العسصكرية ‘ الفرقة العاشصرة “كنت بالتعاون مع
اسصتخبارات لواء اŸشصاة  38من القبضس على
أاك Èخ-ل-ي-ة إاره-اب-ي-ة ل-ل-ت-خ-ط-يط وتنفيذ عمليات
’نصصاري».
التفخيخ تدعى خلية أابو عبد الله ا أ

’مÒكية وهو أاحد
تسصجيله ‘ و’ية كاليفورنيا ا أ
حريق Úيسصتعران ‘ الو’ية وأاسصفرا عن مقتل
’قل وأاجÈا ما يربو على ربع
 31شصخ ًصصا على ا أ
’جÓء.
مليون شصخصس على ا إ
وقال قائد شصرطة مقاطعة بيوت ،كوري هونيا،
إان هناك ما ’ يقل عن  228شصخ ًصصا ما زالوا
مفقودين.

 200مفقود ‘ أاسسوأا حريق غابات
@ كاليفورنيا :أاصصبح أاك Ìمن  200شصخصس ‘
’ثن،Ú
عداد اŸفقودين ‘ سصاعة مبكرة ،امسس ا إ
من جراء أاسصوأا وأاك Ìحريق غابات تدمًÒا جرى

فتح معÈين ب Úشسطري قÈصس
@ ن -ي -ق-وسس-ي-ا ُ :ف- -ت- -ح م- -عÈان ج- -دي- -دان بÚ
الشصطرين الشصما‹ وا÷نوبي من جزيرة قÈصس
’ثن ‘ ،Úأاول إاجراء من هذا
اŸقسصومة ،أامسس ا إ

النوع منذ ثما Êسصنوات.
’· اŸتحدة
وتأاتي هذه اÿطوة بينما –اول ا أ
–ريك م- -ف- -اوضص- -ات اإع- -ادة ت- -وح- -ي- -د ا÷زي -رة
›دًدا ،بعد فشصل اÙادثات العام اŸاضصي.
دعوة ÷عل أاوروبا إامÈاطورية
@ باريسس :دعا وزير اŸالية الفرنسصي برونو
ل-وم÷ ،Òع-ل أاوروب-ا إامÈاط-وري-ة ت-ك-ون شص-ب-ي-ه-ة
ب- -ال- -و’ي -ات اŸت -ح -دة أاو الصص Úع -ل -ى السص -اح -ة
الدولية.
’وروبي من
وشصدد على ضصرورة حماية ا’–اد ا أ
’مريكية «غ Òالقانونية» ضصد إايران.
العقوبات ا أ
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’ول  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٧٩٤
الثÓثاء  ١٣نوفمبر  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٠٥ربيع ا أ

اŸؤوسّشسشات الّناششئة ‘ ا÷زائر

@كيانات إفÎإضسية تعرضض خدمات ذكّية
@إلكفاءإت إلشسّبانية إŸسسّيرة بحاجة إ ¤مرإفقة

‰وذج حي من و’ية اŸدية

إ‚ ـ ـ ـ ـاز تطبيق خدمـ ـ ـ ـة
سسيارإت إألجرة إل ّسسريع

رغم وجود حـــاملـــــي
’فكـــــار اŸبدعة ببلعبـــــاسس
ا أ

كلمة العدد

نشساط بعيد
عن إألضسوإء

جمال أاوكيلي

ب -ع -ي -دا ع -ن األضض -واء ت -نشض -ط م -ا ي -ع-رف
باŸؤوسّضسضات الّناشضئة ،فارضضة ‰وذجا غÒ
مسضبوق ‘ عروضض اÿدمات ذات ال ّصضلة
اŸب- -اشض- -رة ب- -األشض- -خ- -اصض الّ- -ط- -ب -ي -ع ّ-ي Ú-
واŸعنوّي Úالّراغب ‘ Úعمل خلفية ما
يعرف ‘ عا ⁄اŸال واألعمال با÷دوى
القائمة على منطلق اإلبداع.
هذه اŸنظومة من «األداءات» ل تكتشضفها

إل ّسس Òبخطى بطيئة
‘ غياب إŸناخ إÓŸئم

عن طريق الومضضات اإلشضهارية التّقليدية اŸعمول بها ع Èالشّضاشضات ال ّصضغÒة
لدعوة اŸشضاهد لشضراء منتوجها ،والتّأاث Òعلى منطقة ال ّ
Óشضعور لÎسضيخ ذلك
بال ّصضورة وال ّصضوت ،وإا‰ا عنوانها غ Òمعروف لدى عامة الناسض ‘ العلن ،كما
هو الشّضأان لنظÒتها التي تخضضع Ÿعاي Òأاخرى.
قد يبدو للبعضض أاو باألحرى للكث Òبأاّن اŸؤوسّضسضات النّاشضئة تلك التي ولدت
م- -ن رح- -م «أاونسض- -اج» أاو ل -ه -ا ع Ó-ق -ة وط -ي -دة Ãا ي -ت -داول ‘ ه -ذا ال -وسض -ط
باŸقاولتية ،هذه اŸفاهيم خاطئة لكّنها شضائعة وعالقة ذهنية اŸتتّبع Úلهذا
الشضأان ليسض األمر هكذا.
اŸؤوسّضسضات الّناشضئة غ Òمرئية ،متوارية عن األنظار ،اسضمها أاك Ìحضضورا ‘
اÿطاب القتصضادي ا÷ديد نظرا لفوائدها ا÷ّمة ،ورغبة صضاحب القرار ‘
أان –تل مكانة مرموقة ‘ اŸشضهد التّجاري نظ Òقّلة تكاليفها وفعاليتها ‘
الّتواصضل اÿدماتي ،ميزتها الهدوء ثم الهدوء ،مسضيّروها بعيدون كل البعد عن
تلك اإلثارة اŸعروفة لدى البعضض ،غ Òأاّنها موجودة بقوة ع ÈاألنÎنت تؤوّدي
اŸهام اّıولة لها ‘ الّتواصضل مع اآلخر ،من أاجل خدمات معّينة ‘
قطاعات هامة جدا كالسضتشضارات واألعمال اıتلفة وغÒها.
فهل تتوّفر ا÷زائر على اŸؤوسّضسضات الّناشضئة؟ ومن يسضّيرها؟ وهل تتمّتع

مدير ششركة «أانتاراسس ديفلوÃن»:

إلتّمويل إ◊لقة إŸفق ـ ـودة
‘ دÁومة إŸؤوسّسسسات إلنّاشسئة

باألرضضية القانونية؟ وما هي مطالب أاصضحابها؟ من خÓل مراسضلينا عÈ
ا÷زائر العميقة ،نفتح رفقتهم هذا اŸلف ا◊ ّسضاسض والشّضائك ‘ نفسض الوقت
من خÓل العيّنات اıتارة من الوليات سضواء بالنسضبة للنّماذج ا◊ّية أاو
ألشضخاصض متابع◊ Úركية هذه الكيانات ع Èمواقع الشضبكة العنكبوتية لهم
دراية كافية ‘ إابداء الرأاي اŸطلوب Œاه واقع وآافاق اŸؤوسّضسضات النّاشضئة.
وتناول مثل هذه العّينات من اŸؤوسّضسضات ليسض إاشضهارا ألحد بقدر ما هو
إام -اط -ة ال ّ-ل -ث -ام ع -ن ك -ن-ز م-وج-ود ه-ن-ا وه-ن-اك ،ي-ت-ط-لب األم-ر ال-كشض-ف ع-ن-ه
واسضتغÓله اسضتغÓل عقÓنيا يسضاير عاديا اÿيارات األخرى اŸعمول بها ‘
ال ّ-ن -شض -اط الق -تصض -ادي ‘ ا÷زائ -ر قصض-د الن-ت-ق-ال إا ¤أاف-ق أاخ-رى شض-ع-اره-ا
الّتكنولوجيا اıتصضرة لكل اŸسضارات التّقليدية.
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مدير شسركة «أانتاراسس ديفلوÃن»:

التّمؤيل ا◊لقة اŸفقؤدة ‘ دÁؤمة اŸؤؤسّسسسات النّاشسئة

طالب مدير شسركة «أانتاراسس ديفلوÃن» ،السسيد مصسطفى مسسعودي ‘ تصسريح لـ «الشسعب» ،بتوف Òحاضسنة لÈوز
اŸؤوسّسسسات الناشسئة لتكون حلقة فّعالة ‘ عجلة التنمية ،وفق قاعدة قانونية لضسمان “ويلها ومرافقتها Ãا يسسمح
باقتصساد رقمي قوي ‘ ا÷زائر ،حيث ل تزال وبالرغم من عددها اŸعت ⁄ Èتتجاوز العا ⁄الفÎاضسي الذي نشسأات
لنÎنيت رغم أانها تسسّير من طرف كفاءات شسبانية ذات خÈة
فيه لتبقى جل إابتكاراتها القيمة حبيسسة صسفحات ا أ
واسس-ع-ة ،مÈزا أاه-م-ي-ة خ-ل-ق جسس-ر ت-واصس-ل ب-ي-ن-ه-ا وب Úوزارة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي وك-ذا اح-تكاكها مع
اŸؤوسسسسات العاŸية حتى تتمكن من تعزيز قدراتها أاك Ìواقتحام السسوق العاŸي.
ا÷زائر :آاسسيا مني
أŸؤوسسسسات حيث “ّكنت من ألÈوز على أرضض ألوأقع.
و‘ رّده عّما إأذأ كانت هذه أŸؤوسّسسسات –ظى بتشسريعات
” إأقحامها ضسمن «أونسساج» ،غ Òأنه
أعت Èمسسعودي أّن أ’قتصساد أ÷زأئري ما يزأل بحاجة إأ ¤قانونية ،قال مسسعودي إأنه ّ
دعمه باŸزيد من أŸؤوسسسسات ألناشسئة ‘ ›ا’ت ﬂتلفةÁ ’ ،كن أعتبارها كذلك فهي ﬂتلفة ألتوجه ،ولذلك ’ Áكن أن
حيث تبقى ضسئيلة بالنظر أ ¤حاجيات ألسسوق ألوطني على غرأر نقول أنها مؤوطرة بقوأن Úتشسريعية من شسأانها أن تنظم نشساطها
ألتجاري باŸعنى أ◊قيقي ،غ Òأّنها –ظى بوصساية على حسسب
›ال ألفÓحة ،ألÎبية ،ألصسحة وألبنوك.
و‘ تعريفه لهذه أأ’خÒة ،أّكد مسسعودي أّنها مؤوسّسسسات رقمية نشساطها ألتجاري.
وعن أهم أÛا’ت ألتي تنشسط فيها هذه أŸؤوسسسسات ،أبرز
ل-دي-ه-ا م-ن-ت-وج-ا ي-ت-ق-وى وي-ت-نّ-م-ى ‘ م-دة قصسÒة ي-ح-م-ل ط-اب-ع-ا
تكنولوجيا ،ومقارنة باŸؤوسسسسات ألناشسئة ‘ ألعا ⁄فهي تعرف مسسعودي عدة ›ا’ت على غرأر ألصسناعة ،ألسسياحة ،ألفÓحة
نقصسا ‘ “ويلها ومتابعتها حتى تزدأد قدرأتها وتكون منافسسا وإأن ك- -ان ه- -ذأ أÛال ’ ي -زأل ب -ح -اج -ة أ ¤م -ؤوسسسس -ات أخ -رى
‘ ألسس -وق أل -وط -ن -ي ،م -ا ج -ع -ل -ه -ا ﬁصس -ورة ف -ق -ط ‘ أل-ط-اب-ع Ÿرأفقته وتطويره أك.Ì
وتبقى أ÷زأئر بالنظر أ ¤ألعديد من أŸعطيات ألتي “لكها،
ألتكنولوجي ألرقمي ،فلو وجدت هذه أأ’خÒة يقول مسسعودي
من يرأفقها وّÁولها أ’سّسسست لنفسسها مصسانع بارزة ‘ عا ⁄تشسّكل فضساًء خصسبا من شسأانه أن يعطي لهذه أŸؤوسسسسات ألناشسئة
ألشسغل ،مرجعا ألسسبب أ ¤غياب ثقافة “ويل هذه أŸؤوسسسسات .فرصسا لتفرضض نفسسها ‘ ألسسوق ‘ حال دعمها و“ويلها
ودع- -ا ‘ ه -ذأ أإ’ط -ار إأ ¤ضس -رورة إأع -ط -اء ه -ذه أŸؤوسسسس -ات وم-ت-اب-ع-ت-ه-ا ،وت-وف Òل-ه-ا م-ن-اخ ع-م-ل-ي ح-ق-ي-ق-ي يسس-م-ح بتطوير
ألفرصسة أك Ìمن طرف أŸتعامل Úأإ’قتصسادي Úأ÷زأئري ،Úنفسسها ،وبالتا‹ تنويع أ’قتصساد ألوطني وتقويته أك،Ì
حتى تتمّكن من Œسسيد أبتكارأتها وتطبيقاتها ألذكية خاصسة وهذأ ‘ ظل أ’بتكارأت وأ◊لول ألعلمية أŸقدمة من طرف
هذه أŸؤوسسسسات ع Èتطبيقاتها أ’لكÎونية أÛانية ألفعالة ‘
وأنه يشسهد لهم بجل أ’بتكارأت ألقّيمة ألتي بحوزتهم.
ومن هذأ أŸنطلق يرى أهمية خلق جسسر توأصسل بينها وبﬂ Úتلف أŸيادين ،ما يسسمح بتسسهيل حياة أŸوأطن ‘ ﬂتلف
وزأرة ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي وكذأ ﬂتلف أŸعاهد من أÛا’ت على غرأر ألتسسويق أ’لكÎو ،Êألنقل ،ألصسحة ،ألبيئة
أجل “ويل هذه أ’بتكارأت ،وجعلها تÈز ‘ ألسسوق ألوطني كما بإامكانها تقد Ëخدمات عﬂ Èتلف ربوع ألقطر ألوطني
وت- -ن- -ج- -ز مشس- -اري- -ع -ه -ا ع -ل -ى أرضض أل -وأق -ع وأÿروج م -ن ع -ا ⁄وألتعريف بالشسركات ،ليبقى “ويل هذه أŸؤوسسسسات أهم مطلب
أ’فÎأضسي ،ما يسسمح بالدفع بالتنمية وتدعيم أإ’قتصساد ألوطني من أجل تنمية قدرأتها أك.Ì
أك ،Ìضساربا بذلك أŸثل بتمويل أحد رجال أأ’عمال أ’حد

رئيسسة دار اŸقاولتية باŸركز ا÷امعي لتيبازة:

قّؤة اŸؤؤسّسسسة النّاشسئة تكمن ‘ عؤامل البتكار

أاّك - -دت رئ - -يسس - -ة دار اŸق - -اولت - -ي- -ة
باŸركز ا÷امعي لتيبازة الدكتورة
نوال بن لكحل أانّ اŸؤوسسسسة الناشسئة
تسس -ع -ى دوم -ا و‘ ك ّ-ل ال -ظ -روف م -ن
أاجل خلق الÌوة ،وتوسسيع النشساط
وضس- - -م - -ان دÁوم - -ت - -ه - -ا م - -ن خ Ó- -ل
الÎك- -ي- -ز ع- -ل- -ى ع- -وام -ل الب -ت -ك -ار
والبداع والتجديد.
تيبازة :عÓء ملزي
ق -الت أل -دك -ت -ورة ن -وأل ب -ن ل -ك-ح-ل ب-أاّن
أ’نسسان هو ألذي يخلق ألÌوة و’ Áكن
للÌوة أن تقوم بالدور ذأته ،ومن ثّم فقد
وجب ع -ل -ى ح -ام-ل-ي أŸشس-اري-ع أŸق-ب-لÚ
على إأنشساء أŸؤوسسسسات ألتفك Òملّيا ‘
ن- -ه- -ج أل- -ط -ري -ق أأ’صس -وب أل -ذي يضس -م -ن
أسس -ت -م -رأري -ة م -ؤوسسسس -ت -ه دون ت -ع ّ-رضس -ه -ا
أ’زمات متنوعة تسساهم ‘ توقف نشساطها
أو ت -غ -ي Òت-وج-ي-ه مسس-اره-ا ،ب-ح-يث ي-جب
ألÎكيز منذ ألبدأية على تطوير منتج يتم
تسسويقه أعتمادأ على حاجة معبّر عنها
سس -ل -ف -ا سس-وأء ك-ان ذلك بشس-ك-ل م-ب-اشس-ر أو
بطريقة غ Òمباشسرة من خÓل مسساهمة
أŸنتج أŸرأد إأنتاجه ‘ تذليل وحلحلة
أŸشساكل ألتي تعÎضض حياة أŸسستهلك،Ú
وم -ن ث ّ-م وجب أل -ت -أاك -ي-د ع-ل-ى ك-ون ‚اح
أŸؤوسسسسة ’ يرتكز على ألقدرأت أŸالية
وأŸادية فقط بقدر ما يرتبط أرتباطا
وثيقا بالقدرة ألتسسيÒية للموأرد ألبشسرية
أل -ت -ي ي -جب أن ت -ت -م ّ-ي -ز ب -ق -در وأف -ر م-ن
أ’ب -دأع وأ’ب -ت -ك -ار م -ن أج -ل أل -ت -ج -دي-د
وأل-ت-ط-وي-ر وم-وأج-ه-ة أŸن-افسس-ة وت-خطي
أأ’زمات.
ومن هذأ أŸنطلق فقد أضسحت مصسالح
أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-دع-م تشس-غ-ي-ل ألشس-باب
تشسÎط ضس- -م- -ن وث- -ائ- -ق تشس- -ك- -ي -ل م -ل -ف
أ’سس- -ت- -ف- -ادة م- -ن ق- -رضض م -وّج -ه إ’نشس -اء
م -ؤوسسسس-ة مصس-غ-رة أ◊صس-ول ع-ل-ى شس-ه-ادة
م - -عÎف ب - -ه- -ا صس- -ادرة م- -ن أŸؤوسسسس- -ات
أ÷امعية أومرأكز ألتكوين أŸهني ،غÒ
أّن ذلك يبقى غ Òكاف لضسمان تأاسسيسض
مؤوسسسسة ناشسئة قادرة على أ’سستمرأرية
وأل -ت -ط -وي -ر وم -وأج -ه -ة أأ’زم-ات ،ب-ح-يث
كشسفت أŸرأحل ألسسابقة أفتقاد ألعديد
من أŸؤوسسسسات أŸنشسأاة من طرف هذه
أل -وك -ال -ة ل -ع -ام-ل أ’سس-ت-م-رأري-ة وأل-ت-ط-ور
أ’سس-ب-اب ت-ت-ع-ل-ق ب-ع-وأم-ل ع-دي-دة ت-رت-ب-ط
بالدرأسسة ألتقنية أŸرفقة باŸشسروع أو
بقدرة مسس ÒأŸؤوسسسسة على ألتأاقلم مع
أŸعطيات أ÷ديدة ،وهي ألعوأمل ألتي

ت -ق -تضس -ي إأع -ادة أل -ن -ظ -ر بصس -ف -ة ج-ذري-ة
ل - -غ - -رضض “ك ÚأŸق- -اول م- -ن ت- -أاسس- -يسض
مؤوسسسسة قابلة للتوسسع وألتطور.
وأشسارت ألدكتور نوأل بن لكحل تؤوّكد Ãا
أّن أأ’م -ر ي -رت -ب-ط ب-ال-ت-ط-وي-ر وأل-ت-ج-دي-د
وألتنافسسية وفق متطلبات ألسسوق ،فقد
أدرجت جّل أ÷امعات أ÷زأئرية ضسمن
ب-رأ›ه-ا أل-درأسس-ي-ة م-ق-ي-اسض أŸقاو’تية
ألذي يهدف بالدرجة أأ’و ¤أ ¤ترقية
أل -عÓ-ق-ة أل-ت-ي ت-رب-ط أل-ط-الب ب-اÙي-ط
أ’ق- -تصس- -ادي وأÿدم -ات -ي ،ك -م -ا ي -ه -دف
أŸقياسض عموما أ ¤أكتشساف أŸوأهب
وأل -ط -اق -ات وأÈÿأت أل -ت -ي ي -زخ -ر ب -ه-ا
أل -ط -ل -ب -ة ل -غ-رضض أسس-ت-غÓ-ل-ه-ا وت-ث-م-ي-ن-ه-ا

وتوجيهها وفق أŸنهج ألسسليم ،بحيث يتّم
ألÎكيز على وجه أÿصسوصض على أهم
أل -ع -وأم -ل أل -ت -ي “ّك -ن أŸق -اول م-ن شس-ق
ط -ري -ق -ه ن -ح -وأل -ت -وسس -ع-ة وأل-ت-ط-وي-ر دون
أل - -ت- -عّ- -رضض لضس- -غ- -وط- -ات أل- -ت- -ن- -افسس- -ي- -ة
وألصسعوبات أŸالية وأŸضسايقات أŸادية.
و‘ ألسس - -ي - -اق ذأت - -ه ،ف- -ق- -د أق- -دمت دأر
أŸقاو’تية باŸركز أ÷امعي لتيبازة ألتي
تشس-رف ع-ل-ي-ه-ا أل-دك-ت-ورة ن-وأل ب-ن ل-ك-حل
على تكوين أك Ìمن  50طالبا ‘ مسستوى
أŸاسس ‘ Îتخصسصسي تسسويق أÿدمات
وأل -تسس -وي -ق أل -ف -ن-دق-ي وألسس-ي-اح-ي خÓ-ل
ألسس -ن -وأت أأ’خÒة ،ب-ح-يث ّ“ت أل-ع-م-ل-ي-ة
وف -ق  3م-رأح-ل أع-ت-م-د ب-ه-ا ع-ل-ى م-نهج
“ك Úألطالب ألرأغب ‘ إأنشساء مؤوسسسسة
من ›مل أŸقومات ألتي تتيح له إأنشساء
مؤوسسسسة ناشسئة ’ تتأاثر Ãجمل ألهزأت
أ’ق-تصس-ادي-ة أŸرت-ب-ط-ة ب-السس-يولة أŸالية
ون -قصض أŸشس -اري -ع ون -درة أŸادة أأ’ول -ي-ة
وغÒها ،بحيث روعي ‘ ﬂتلف مرأحل
ألتكوين ألÎكيز على تأاسسيسض أŸؤوسسسسة
لغرضض Œسسيد مشسروع منتج جديد غÒ
م- -ت- -وف- -ر ب- -السس- -وق أو Œدي- -د أل- -ل- -مسس- -ة
وأŸوأصس -ف -ات وأل -ن -وع-ي-ة Ÿن-ت-ج م-وج-ود
أصس ،Ó-م-ع ت-وخ-ي أل-ت-ن-افسس-ي-ة وأل-ت-ج-ديد
وألتأاقلم أŸتوأصسل مع متطلبات ألسسوق،
وÁكن أن يكون أŸنتج عبارة عن خدمة
يعّبر ألزبون عن حاجته لها.

أج -م-ع  120ج-ام-ع-ي مسس-ت-ف-ي-د م-ن أل-دورة أل-ت-ك-وينية
أÿاصس -ة ب -ال-ف-ك-ر أŸق-او’ت-ي وإأنشس-اء أŸؤوسسسس-ة أل-ت-ي
نظمتها دأر أŸقاو’تية –ت شسعار «’ تبحث عن
وظيفة ،كن مقاو’ وو ّ
ظف غÒك» على أهمية ألتحول
وأل-ت-وج-ه ن-ح-و أŸؤوسسسس-ات أل-ن-اشس-ئ-ة ب-اع-ت-ب-ارها أ◊ل

إا‚از تطبيق خدمة سسيارات األجرة ال ّسسريع

اŸدية :علي ملياÊ

مدير الّتسسويق لـ «سسياحة الغد  -نباتو:»-

نحجز الشّسقق للعائÓت لقضساء عطلهم

لماكن السسياحية والهياكل الفندقية واŸنتجعات العائلية ‘ ا÷زائر ،يواجه ااŸواطنون صسعوبات جمة ‘ إايجاد مكان لقضساء أايام راحة Ãكان يأاويهم
‘ ظل البحث عن ا أ
وبتكاليف ‘ اŸتناول ،إال أان اŸؤوسسسسة الناشسئة لسسياحة الغد ع Èتطبيق «نباتو» ،قلّصس اŸسسافة ب Úطالبي الكراء وعارضسي الشسقق.
ا÷زائر :سسارة بوسسنة
موقع «نباتو» أ’لكÎو Êأÿاصض با’يوأء ألسسياحي وغÒه من
ألتطبيقات وأÿدمات ألتي باتت تشسهد ‚احا من يوم آ’خر،
ومشس -اري -ع أخ -رى ت -ب -اع -ا أنشس -اه -ا شس -ب -اب ﬂتصس -ون ‘ ›ال
ألتكنولوجيا ،طلبة وموظفون Ãوؤسسسسات عمومية وخاصسة أبوأ
إأّ’ أن يدخلوأ عا ⁄أأ’عمال من بابه ألوأسسع ،بعدما فتحت لهم
ألتكنولوجيا ذرأعيها لتجسسيد أفكارهم وطموحاتهم ،قدموأ من
خÓ-ل-ه-ا أل-ك-ث Òل-ل-م-وأط-ن سس-وأء م-ن ن-اح-ي-ة تسس-ه-ي-ل ي-وم-ي-ات-هم
وتقريب ﬂتلف أÿدمات إأليهم ،وجعلها –ت تصسرفهم ‘ أي
وقت.
مدير ألتسسويق باŸؤوسسسسة ألناشسئة لسسياحة ألغد «نباتو» ،فيصسل
شسايب ،قال بأان مؤوسّسسستهم عبارة عن تطبيق ﬂتصض ‘ أ’يوأء
ألسسياحي ع Èأ’نÎنيت ” إأنشساؤوه سسنة  ،2016حيث كانت
ألبدأية  -حسسبه Ã -وقع بسسيط خاصض بكرأء وحجز سسكنات
لدى أÿوأصض للموأطن Úألرأغب ‘ Úقضساء عطلهم بو’يات
ألوطن ،حيث يرتكز على وضسع رأبط ما ب Úمالكي ألسسكنات
وألسسياح بشسبكة أ’نÎنيت ،وتطور
ل- -يصس- -ب- -ح أول م -وق -ع
سس- - -ي- - -اح- - -ي خ - -اصض
ب - - -ا’ي - - -وأء ي - - -قّ- - -دم
خ - -دم- -ات م- -ت- -ن- -وع- -ة
ل-لسس-ي-اح ه-دف-ه ت-ط-وي-ر وت-ن-م-ي-ة ألسسياحة
أÙلية.
وأشسار شسايب أنّ موقع «نباتو» دخل حيّز أÿدمة أول مرة بو’ية
أ÷زأئر ،و‚اح ألفكرة سساهم ‘ توسسيعه وتعميمه ع 26 Èو’ية
أغ-ل-ب-ي-ت-ه-ا و’ي-ات سس-ي-اح-ي-ة وج-ب-ل-ي-ة وصس-ح-رأوي-ة ،و” إأطÓ-ق
خصسائصض جديدة ‘ ألتطبيق ألذي يهدف بالدرجة أأ’و ¤إأ¤
تسسهيل تنقÓت أŸوأطن Úألسسياحية من خÓل تقد Ëخدمات
جديدة ،إأضسافة إأ ¤خدمة أ’يوأء على غرأر قائمة أÿدمات
وأŸصسالح ألتي –يط بالسسكن ،ألذي يرأد كرأءه على غرأر
أأ’سسوأق أ÷وأرية وسسائل ألنقل وأŸوأصسÓت ألعامة ألشسوأطئ
أأ’قرب وخدمات أخرى «كاŸرأكز ألصسحية وألصسيدليات».
وحسسب م -دي -ر أل -تسس -وي -ق ،ف -إاّن أŸوق -ع يضس -م -ن ويسس -ه-ل ع-ل-ى
أŸوأطن Úألرأغب ‘ Úقضساء عطلهم دأخل ألوطن إأيجاد شسقق
ومنازل ‘ أ÷زأئر ألعاصسمة أو ‘ و’يات أخرى ‘ كل مكان

أأ’‚ع للمسساهمة ‘ خلق ألبدأئل وتنويع أ’قتصساد
ألوطني .وقد منحت هذه ألدورة لشسباب وطلبة ألو’ية
إأمكانية حضسور ورشسات تهدف إأ ¤تقد Ëأصسحاب
أŸؤوسسسس -ات أل -ن-اشس-ئ-ة أıتصس-ة رؤوي-ة ع-ل-م-ي-ة وإأط-ارأ
تقنيا يسساعد على تنمية أفكارهم وŒسسيدها على
أرضض أل- - -وأق- - -ع .وحسسب ج - -ل - -ول زي - -دأن م - -دي - -ر دأر
أŸقاو’تية ،فإان –قيق نسسبة  20باŸائة من ألطلبة
ألذين سسينجحون ‘ Œسسيد مشساريعهم على أرضض
أل -وأق -ع ي -ع -ت‚ Èاح -ا ل -دأر أŸق -او’ت -ي -ة وأ’ه-دأف-ه-ا
أŸسسطرة ،وأضساف أن ألدورأت تركز بشسكل كب Òعلى
أ÷انب ألنفسسي للطلبة ،باعتبار أن هاجسض أÿوف
وأل -فشس -ل ل -دي-ه-م ي-ع-د أه-م أل-ع-رأق-ي-ل أل-ت-ي –ول دون
إأط Ó-ق أل -ط -ل -ب -ة Ÿشس -اري -ع -ه -م ،ك -م -ا دع -ا إأ ¤ف-رضض
إأج -رأءأت –ف -ي -زي -ة قصس -د ت-ط-وي-ر ه-ذه أŸؤوسسسس-ات،
وŒنيب أصسحابها جميع ألعرأقيل ،سسيما فيما يتعلق
باŸشساكل ألبÒوقرأطية ،مؤوكدأ أن ألوقت حان إ’طÓق

وقد أسستلهمتا فكرة هذأ أŸشسروع أÿاصض «خدمة
سسيارأت أأ’جرة أل ّسسريع» من ألنّموذج أأ’مريكي «أي» È
بينما ” توظيف أŸشسروع حسسب أŸتطّلبات أÿاصسة
باÛتمع أ÷زأئري ووأقعه من جهة ،ومن جهة أخرى
أل -ت-ح-دي-ات وأ’شس-ك-ال-ي-ات أل-كÈى ل-ع-اŸن-ا أŸت-خ-ل-ف
تكنولوجيا وحضساريا.
وت-رت-ك-ز أل-ف-ك-رة أأ’سس-اسس-ي-ة ل-ل-مشس-روع حول توظيف
سس -ائ -ق -ي سس -ي -ارأت أأ’ج -رة أÿاصس -ة ل -ت -ق-د Ëخ-دم-ة
ل-ل-م-ج-ت-م-ع ،وب-اÿصس-وصض ل-لعائÓت أÙافظة بجودة
عالية مبنية على ألسسرعة وتسسي Òفّعال للنقل ،وتقليل
م -دة أ’ن -ت -ظ-ار م-ع أسس-ع-ار م-دروسس-ة وم-ع-ق-ول-ة ،وك-ذأ
تأاسسيسض شسبكة عÓقات أجتماعية ومهنية ب Úأأ’فرأد
وأ÷م-اع-ات ،ب-ي-ن-م-ا ي-ك-ون أل-ت-ط-بيق سسهل أ’سستخدأم
جًدأ وتصسميم ألوأجهة جّذأب للغاية .ويسستند هذأ
أŸشسروع أ’فÎأضسي ‘ جانبه ألعملي على أسستعمال
ألهاتف أÿلوي عن طريق أ’تصسال ‘ أي وقت بسسائق
سسيارة أأ’جرة ،و‘ أي مكان يكون فيه طالب أÿدمة
موجودأ وبآامان،
وبعد تقد Ëأÿدمة للزبون Áكن لهذأ أأ’خ Òأن يقيم
أÿدمات أŸقدمة له عن طريق ألتطبيق،كما ينقسسم
ألتطبيق إأ ¤قسسم Úرئيسسي ،Úأأ’ول هو قسسم خاصض
بطلب توظيف سسائقي سسيارأت أأ’جرة سسوأء توظيف
دأئ -م ب -اسس -ت -ع -م -ال سس-ي-ارة ألشس-رك-ة أŸال-ك-ة لسس-ي-ارأت
أأ’جرة أو توظيف مؤوقت باسستعمال ألسسائق لسسيارته
أÿاصسة.

أم -ا أل -قسس -م أل -ث -ا Êف-ه-و
قسسم خاصض لطلب ألنقل
عن طريق سسائق سسيارأت
أأ’ج - - -رة ،ح- - -يث ت- - -ب- - -دأ
أل-ط-ل-ب-ي-ة أو’ ب-اخ-ت-يارك
÷نسض ألسسائق «أمرأة أو
رج- - -ل» ون- - -وع أل- - -ن- - -ق - -ل
«ج - -م- -اع- -ي أو ف- -ردي أو
خاصض بذوي أ’حتياجات
أÿاصس -ة »...م -ع –دي -د
م-وع-د أÿدم-ة «أل-ت-اري-خ
وألسساعة» ،وعند ألضسغط
ع -ل -ى أل -ت-ط-ب-ي-ق-ة ب-ك-ل-م-ة
تأاييد يتم ظهور على شساشسة ألهاتف أÿريطة لتحديد
موقع أ’نطÓق وألوصسول لتظهر ثمن ألتسسعÒة بعده
وب- -ع -د ع -دة ث -وأن ي -ظ -ه -ر لك ه -وي -ة ألسس -ائ -ق أŸت -اح
ومعلومات ألسسيارة ورقم هاتفه ألذي من خÓله سسوف
يتصسل به طالب أÿدمة لتحديد مكان أخذه.
عمر هارون:

التّطبيقات تعÎضسها إاشسكالت تقنية وقانؤنية

حسسب أل -دك -ت -ور ع-م-ر ه-ارون م-دي-ر دأر أŸق-او’ت-ي-ة
ألذي ألتقيناه على هامشض تنشسيطه للدورة ألتكوينية
للدفعة أأ’و ¤للسسنة أ÷امعة  2019 - 2018بجامعة
أŸدية ،حول –ويل أŸشساريع إأ ¤حقيقة ميدأنية
بقاعة أŸصسالح أŸشسÎكة بالقطب أ÷امعي ،وألذي
أشس- -اد Ãشس- -روع أل- -ط- -ال- -ب- -ت ،Úف- -إان ه -ذأ أل -ن -وع م -ن
ألتطبيقات ألذكية وإأن كان يعد بالضسرورة أÿدماتية

لقتصسادي عبد القادر بن أاحمد:
اŸتعامل ا إ

اّتسساع نشساط اŸؤؤسّسسسات الّناشسئة حتمية
Áليها واقع األعمال واإلسستثمار

وزمان،
كما توفر أÿدمات أŸقدمة
م- -ن ط- -رف- -ه- -م أل- -رأح- -ة وأأ’م- -ن وب- -أاسس -ع -ار م -ع -ق -ول -ة
وبتخفيضسات معتÈة ،وسسÎأفق فرق «نباتو» ألزبون وتقدم له يد
أŸسساعدة أ ¤غاية نهاية فÎة أ’يوأء من خÓل ألتنقل أ¤
م -الك ألشس -ق -ة ل -ل -ت -ح -ق -ق ب-ن-فسس-ه م-ن ح-ال-ة ألشس-ق-ة وأÿدم-ات
أŸقÎحة ،باŸقابل يتح ّصسل مالكو ألشسقق على عائدأت مالية
“ّكنهم من أسستغÓل عقارأتهم.
وأوضسح شسايب أن هذأ ألّتطبيق هو أك Ìمن موقع إأعÓنات
جهة للكرأء بل تعّدأه ليكون أدأة
خاصض بالشسقق وأŸنازل أŸو ّ
سستسساهم مسستقب ‘ Óتطوير ألسسياحة ألدأخلية با÷زأئر إأن
توّفرت أ’مكانيات ألÓزمة لذلك ،وأن تسسهم ‘ ألتقارب بÚ

أأ’شسخاصض ع Èو’يات ألوطن ،مشسÒأ إأ ¤أن أŸوقع حاليا
يحتوي على  1500إأعÓن ،أما أ’سسعار فتÎأوح ماب5000 Ú
و 6000دج لليلة ألوأحدة لـ  6أشسخاصض با÷زأئر ألعاصسمة و2000
دينار لليلة ألوأحدة باŸناطق ألصسحرأوية وألدأخلية ،أما عملية
ألدفع فتكون مباشسرة .وقال مدير تسسويق موقع «نباتو» أن
أهدأف ألسسنوأت ألقادمة هي تغطية ألسسوق ألوطنية من خÓل
توف Òخدمات إأضسافية،با’ضسافة إأ ¤منازل وشسقق ذأت نوعية،
وإأطÓق موأقع إألكÎونية Œارية ‘ أŸسستقبل ألقريب.
وبحسسب شسايب فقد لقي أŸوقع صسدى وأسسعا لدى أŸوأطنÚ
ألرأغب ‘ Úقضساء عطلهم ،وألدليل آأ’ف أŸوأطن Úألذين
يزورونه بغية تسسهيل عملية ألبحث عن عقارأت سسياحية للكرأء
بأاقل أأ’ثمان.

ال ّسس Òبخطى بطيئة ‘ غياب اŸناخ اÓŸئم

سسيدي بلعباسس:غ ــ شسعدو

‰وذج حي من ولية اŸدية

اسستطاعت ال ّ
لسستاذ بوجبور كر Ëمن
ل‹ بجامعة يحيى فارسس باŸدية بإاشسراف ا أ
لعÓم ا آ
طالبتان ياسسم Úآاية ابرير وصسÈينة عثمان بقسسم ا إ
لفراد أاو ا÷ماعات ‘ إاطار مذكرة تخّرج تتويجا Ÿسسارهما
لجرة ÿدمة ا أ
تصسميم مشسروع إا‚از تطبيق أاندرويد ‘ تسسي Òومتابعة تأاج Òسسيارات ا أ
العلمي والبحثي.

لفكار اŸبدعة ببلعباسس
رغم وجود حاملي ا أ

ل يزال قطاع اŸؤوسسسسات الناشسئة بولية سسيدي
ب-ل-ع-ب-اسس يسس Òب-خ-ط-ى ب-ط-يئة ،على الرغم من
لف-ك-ار من الشسباب
وج-ود ال-ع-دي-د م-ن ح-ام-ل-ي ا أ
ا÷امعي الراغب ‘ Œسسيد مشساريعه الناشسئة
وم -ؤوسسسس -ات -ه ال -رق -م -ي -ة ،وه -ي اŸؤوسسسس-ات ال-ت-ي
ت -ن -ت -ظ-ر اŸن-اخ اÓŸئ-م ال-ذي Áك-ن-ه-ا م-ن ف-رضس
لقتصسادي اÙلي واŸسساهمة
نفسسها ‘ الفضساء ا إ
‘ تنميته وتطويره.
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مرأفقة حقيقية لهذأ ألنوع من أŸؤوسسسسات باعتبار أن
غياب أŸرأفقة ومشساكل ألتمويل هي أهم أأ’سسباب
ألتي تدفع باŸؤوسسسسات إأ ¤غلق أبوأبها فÎأت قصسÒة
بعد إأطÓقها ،فضس Óعن أسسباب أخرى تقنية تتعلق
بسسوء ألتخطيط على أŸدى أŸتوسسط وألبعيد وأختيار

مشس -اري -ع ’ ت -ن -ط -ل -ق م -ن أرضس-ي-ات سس-ل-ي-م-ة ت-ت-م-اشس-ى
وأ◊اجيات ألرأهنة للمجتمع.

‰ؤذج ناجح..

وعلى ألصسعيد أÙلي تعت Èمؤوسسسسة gleetsy.com

‰وذج-ا ن-اج-ح-ا ل-ل-م-ؤوسسسس-ات أل-ن-اشس-ئة ألرقمية بو’ية

سس- -ي- -دي ب- -ل- -ع -ب -اسض ،وه -ي م -ؤوسسسس -ة ت -ه -ت -م ب -اÛال
ألتكنولوجي خاصسة ما تعلق بتطوير أنوأع أل›Èيات
ك -اŸوأق -ع أإ’ل -كÎون -ي -ة وت -ط -ب-ي-ق-ات أل-ه-ات-ف أل-ن-ق-ال
وأŸكتبيات ،كما تقّدم خدمات أخرى تتمثل ‘ دورأت
تدريبية ‘ أŸعلوماتية ،تطوير أل›Èيات وألتسسويق
أ’ل -كÎو ،Êك-م-ا “ن-ح شس-ه-ادأت ‘ أل-ل-غ-ة أ’‚ل-ي-زي-ة
مرخصسة من طرف أإ’طار أأ’وروبي أŸرجعي أŸوحد
للغات ،فضس Óعن تنظيمها لدورأت تعليمية ‘ ﬂتلف
أ’خ - -تصس - -اصس - -ات وب - -حضس - -ور ن - -خ- -ب- -ة م- -ن أŸدربÚ
أأ’كادÁي .Úوتسس ÒأŸؤوسسسسة ألتي تعد إأضسافة حقيقية
ل -ل -و’ي -ة م -ن ق -ب -ل ›م -وع -ة م -ن ألشس -ب -اب أ÷ام-ع-ي
أŸتخ ّصسصض ‘ شستى أÛا’ت كال›Èيات ،ألهندسسة
أإ’ل -كÎون -ي -ة ،أل-ذك-اء ألصس-ن-اع-ي ،أل-تسس-وي-ق ،ألصس-ي-دل-ة
وغÒها ،ويهدف هؤو’ء ومن خÓل مشساركاتهم ‘ عدة
ف -ع-ال-ي-ات وط-ن-ي-ة ودول-ي-ة إأ ¤ت-ب-ادل أÈÿأت وت-ن-م-ي-ة
أŸؤوسسسسة وتطويرها لتصسبح رأئدة ‘ أÛال ،وتسسهم
‘ ألدفع بعجلة ألتنمية أÙلية وتكون مثا’ يحتذى
ب-ه ب-ال-نسس-ب-ة لشس-ب-اب أŸن-ط-ق-ة أل-رأغب ‘ أسس-ت-ح-دأث
م -ؤوسسسس -ة ن-اشس-ئ-ة ت-وأزي-ا م-ع تشس-ج-ي-ع ألسس-ل-ط-ات ل-ه-ذه
أŸؤوسسسسات من خÓل تقد ËألتسسهيÓت كرفع أ÷باية
عنها ،تقد Ëألدعم وأŸرأفقة أŸسستمرة.

لق-تصساديون
ي-ج-م-ع اŸت-ع-ام-ل-ون ا إ
لع -م -ال ال -ن -اشس -ط-ون ‘
ورج -ال ا أ
اÛالت ا◊رة ،وك - -ذا أاصس- -ح- -اب
اŸؤوسسسس-ات ال-ن-اشس-ئ-ة ال-ق-ل-يلة منها
واŸت-واج-دة ع Èإاق-ل-ي-مي وليتي
ع Úال -دف-ل-ى والشس-ل-ف ،أان ›ال
انتشسار هذا النشساط يبقى قليÓ
ب - - -اŸق- - -ارن- - -ة م- - -ع اŸدن ال- - -كÈى
بالرغم من أاهميته على مسستوى
لعÓ-م-ي-ة وم-واق-عها
ال-فضس-اءات ا إ
ال -ت-ي ت-خ-تصس-ر اŸسس-اف-ات ،و“ك-ن
اŸه - - -ت - - -م Úم- - -ن ت- - -قصس- - -ي واق- - -ع
اÿدم- - -ات ع Èت - -لك اŸؤوسسسس - -ات
الناشسئة.
ع Úالدفلى :و  -ي  -أاعرايبي
يّ-ت-ج-ه م-ن-اخ أأ’ع-م-ال أل-ذي ي-نشس-ط Ãح-ي-ط-ه رج-ال
أأ’عمال وأŸتعاملون أإ’قتصساديون ‘ أŸدن ألكÈى
ذأت ألورشسات أإ’قتصسادية وأتسساع رقعة أإ’سستثمار
بها إأ ¤أعتماد وسسائل حديثة وآأليات فعالة للبحث
ع -ن م-وأق-ع أأ’ع-م-ال وأأ’نشس-ط-ة ‘ أخ-تصس-اصس-ات-ه-م،
و›ال –ركهم نحو أإ’سستعانة باŸؤوسسسسات ألناشسئة
‘ ›ال أإ’سس - -تشس - -ارة و–دي- -د أم- -اك- -ن أأ’نشس- -ط- -ة
وأل -ف -رصض أل -ت-ي ت-قÎح-ه-ا ع Èم-وأق-ع أإ’عÓ-م أآ’‹
وأأ’نÎن -يت ،أل -ت -ي ’يسس-ت-غ-ن-ي ع-ن-ه-ا رج-ال أأ’ع-م-ال
وألناشسطون ‘ أÛا’ت أ◊رة حتى لو كان ذلك ‘
أŸي- -دأن أل- -ت- -ج- -اري ونشس- -اط أŸق- -او’ت- -ي -ة ،ي -ق -ول
أŸهندسض رجل أأ’عمال عبد ألقادر بن أحمد ورئيسض
أŸكتب ألو’ئي للكونفيدرألية ألوطنية أ’رباب ألعمل
ب- -ع Úأل- -دف- -ل- -ى ،أل- -ذي أع- -ت– Èرك أŸت- -ع- -ام- -لÚ
أإ’قتصسادي Úورجال أأ’عمال ألناشسط ‘ ÚأÛا’ت
أ◊رة وأıتصس ‘ ÚأŸق- -او’ت- -ي- -ة ،أّن ح- -اج- -ت -ه -م
ل-ل-م-ؤوسّس-سس-ات أل-ن-اشس-ئ-ة ع-ل-ى ق-ل-ت-ه-ا و›ال أإ’ع-تماد
عليها من ألضسروري Ãا كان بالنظر إأ ¤ألتطورأت
ألسس -ري -ع -ة ‘ ›ال م -ن -اخ أأ’ع -م -ال ،وألسس-ب-اق ن-ح-و
أإ’سستحوأذ على أŸشسروع وألصسفقة وألعملية سسوأء
دأخل و’يته أو منطقة أخرى أو دأخل ألوطن أو
خارجه إأذأ تعلق أأ’مر بعملية تصسدير أو إأسستÒأد أو
أل -دخ -ول ‘ شس -رأك -ة إأق -تصس-ادي-ة ت-خ-ول-ه-ا أŸرأسس-ي-م
ألقانونية أŸعتمدة.
هذه أأ’هدأف ألتي يتحّرك ‘ فضسائها ألناشسطون ‘
هذه أÛا’ت أإ’قتصسادية وورشسات ألبناء وأإ’‚از
وأŸيادين ألتجارية ،تتطّلب خدمات دعم توفرها
أŸؤوسسسسات ألناشسئة ألتي يديرها خÈأء ‘ أŸيدأن
وذوو ألكفاءأت ألقانونية ومناخ أأ’عمال وأإ’سستشسارة،
كما هو أ◊ال Ãحتوى قانون ألصسفقات ألعمومية
وموأده ألتي ينبغي على أصسحاب أŸشساريع معرفتها،
وتب Úموأده ألتي توجه أŸتعامل نحو ألطريق ألسسليم

ورب - - -ح أل - - -وقت ‘ م - - -ن - - -اخ
أأ’ع -م -ال ،ي -ق-ول أŸه-ن-دسض
عبد ألقادر بن أحمد رئيسض
أŸك -تب أل-ت-ن-ف-ي-ذي أل-و’ئ-ي
ل -ل -ك -ون -ف -ي -درأل -ي-ة أل-وط-ن-ي-ة
أ’رب- -اب أل -ع -م -ل ،أل -ذي أل -ح
ع -ل -ى ح -ت -م -ي-ة أل-ت-ق-رب م-ن
أŸؤوسسسسة ألناشسئة للحصسول
ع - - -ل - - -ى أÿدم - - -ة ‘ ›ال
ت -خصسصس-ه ونشس-اط-ه ،خ-اصس-ة
إأذأ كان هذأ أأ’خﬁ Òدود
أŸعارف وأإ’طÓع ،ويفتقد
للثقافة وأŸعلومة ألقانونية
أÿاصسة Ãيدأنه ،معتÈأ تفعيل أ÷انب أإ’قتصسادي
وخدمة ألتنمية أÙلية من أأ’هدأف ألكÈى ألتي
–ف -ز أب -ن -اء ع Úأل -دف -ل -ى وك -وأدره -ا أ’إق -تصس -ادي -ة
وأإ’جتماعية ومسسؤووليها أإ’دأري ،Úيشسﬁ Òدثنا.
هذأ و ⁄يخف ألناشسطون بهذه أŸؤوسسسسات ألناشسئة
ﬁدودية توأجد مثل هذه أŸؤوسسسسات بع Úألدفلى
أو ألشسلف ،كون أن أإ’عتماد عليها يبقى ﬁصسورأ ‘
بعضض ألعينات ألتي تتعامل معها ،أما ألبقية فتتحّرك
بصس -ف -ة م -ن -ع -زل -ة أو ع -ن ط -ري -ق مسس-تشس-ار أو م-ك-تب
درأسسات ’ يكون ‘ ألغالب ﬂتصسا ‘ ›اله ،يقول
‡ن يحملون طموح أتسساع رقعة
أحد أıتصسّ Ú
هذه أŸؤوسسسسات ‘ ألسسنوأت ألقادمة بالنظر إأ¤
أإ’نفتاح أإ’قتصسادي وتعّدد ›ا’ته ،وأنتعاشض نشساط
أŸؤوسسسسات أÿاصسة وأŸشساريع أإ’سستثمارية.

ألقادرة على –سس Úحياة أŸوأطن ،Úإأ’
أنه ’ يسسمح بالعمل Ãثل هذه ألتطبيقات
Óشس- -ك- -ا’ت أل- -ت -ق -ن -ي -ة وأأ’خ -رى
ن- -ظ- -رأ ل - -إ
ألقانونية ،فهذأ ألنوع من ألتطبيقات يحتاج
إأ ¤توفر أأ’نÎنيت بشسكل دأئم لدى ألسسائق
ول- -دى أŸسس -اف -ر ،فضس  Ó-ع -ل -ى أن أل -ط -رق
وأأ’ماكن تبقى غﬁ Òددة بدّقة بوأسسطة
خرأئط «غوغل» ألتي تعتمد عليها مثل هذه
ألتطبيقات ،يضساف إأ ¤ذلك فإان ألتكلفة
أل -ك-بÒة أل-ت-ي سس-تّÎت-ب ع-ن أن-ت-ظ-ار سس-ي-ارة
أأ’جرة مقارنة Ãا هو موجود ‘ أ◊قيقية
سستعقد ألوضسعية ،فضس Óعلى أن هذأ ألنوع
من أŸؤوسسسسات Áكن أن يفيد أك ‘ Ìحالة
ألرحÓت أ›ÈŸة أو ألطويلة ،كما أن أهم عائق
حسس -ب -ه ه -و أن أل -ف -ئ -ة أŸسس -ت -ه -دف -ة ب -ه-ذأ أل-ن-وع م-ن
ألتطبيقات وهم ألشسباب قليلي أ’سستعمال لسسيارأت
أأ’جرة.
أختتم هارون أıتصض ‘ أإ’قتصساد رأيه بالقول:
«ويبقى عا ⁄ألتطبيقات يعا Êعديد أŸشساكل خاصسة
تلك أŸتعلقة بالدفع أ’لكÎو ،Êوهذأ يرجع با’أسساسض
Ÿقاربة ألتقليد ألتي يتبعها ألشسباب وهم يحتاجون
ألتكوينات متخصسصسة ‘ أŸقاو’تية لتكييف أفكارهم
أل-ع-ل-م-ي-ة م-ع ح-اج-ات أÛت-م-ع أ÷زأئ-ر ،ب-اع-ت-بار أن
شسباب أليوم بات يحتاج Ÿرأفقة من حاضسنات أعمال،
وأل -ت -ي ي -جب أن ت -ك-ون ق-ادرة ع-ل-ى ت-ط-وي-ر أف-ك-اره-م
وأحتضسانها و“ويلها ،كتطبيق سسيارأت أأ’جرة ألذي
يحتاج إأ ¤مرأفقة مقاو’تية ليصسبح قاب Óللتطبيق.

ﬁاولة الّتمؤقع
‘ سسؤق مضسطرب
بومرداسس :ز ــ كمال
فتح قانون ألتجارة أ’لكÎونية باقÎأح من وزيرة ألÈيد
وتكنولوجيا أإ’عÓم وأ’تصسال ألباب وأسسعا لتوسسيع هذأ
ألنشساط ألتجاري أ÷ديد على ألفضساء أŸفتوح لشسبكة
أ’نÎنت ‘ أ÷زأئر وﬂتلف وسسائط أإ’عÓم أ÷ديدة
خاصسة شسبكة ألتوأصسل أ’جتماعي ،وهذأ “اشسيا مع
أل -ت-ح-و’ت أ’ق-تصس-ادي-ة أل-ع-اŸي-ة وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة أل-ت-ي
حتّمت على هذه ألدول موأكبة ألتطورأت وخلق أآليات
فعالة Ÿوأجهة أŸنافسسة وألبقاء ‘ ألسسوق.
ل- -ق- -د أع- -ط -ى مشس -روع أل -ق -ان -ون أ÷دي -د دف -ع -ا ق -وي -ا
للمؤوسسسسات أ’قتصسادية وألتجارية من أجل ألتفك‘ Ò
ت -وسس -ي -ع نشس -اط أل -ت -ج-ارة أ’ل-كÎون-ي-ة ،وول-وج أأ’سس-وأق
أŸف-ت-وح-ة وأŸن-اط-ق أ◊رة أل-ع-اŸي-ة ،وب-ال-ت-ا‹ ت-ب-ديد
أıاوف ألسسابقة أŸتعلقة بغياب ألنصسوصض ألتشسريعية
ألتنظيمية لهذأ ألنوع من ألنشساط ،ألذي بدأ يزحف على
›ال أŸم -ارسس -ات أل-ت-ج-اري-ة أل-ع-اŸي-ة و–دي-ات أم-ن
ألتجارة أ’لكÎونية ،وبالتا‹ يشسكل هذأ ألتحول نقلة
نوعية خاصسة ‘ ›ال ألتنظيم ألقانو ،Êحيث نصض
ألقانون على «أن ألتسسجيل ‘ ألسسجل ألتجاري و–ديد
موقع على شسبكة أ’نÎنت شسرطان أسساسسيان Ÿمارسسة
هذأ ألنشساط» ،وهذأ لتجنب ألفوضسى وﬁاربة أŸوأقع
ألتجارية ألوهمية ألتي كثÒأ ما –ايلت على ألزبائن
وأŸسس -ت-ه-ل-ك ،Úأل-ذي-ن وق-ع-وأ ضس-ح-اي-ا Ÿم-ارسس-ات دون
أمتÓك آأليات قانونية ’سسÎجاع أ◊قوق ورفع دعاوي
قضسائية ضسد أŸتحايل .Úكما سساهم أŸشسروع أيضسا ‘
إأرسساء دعائم ﬂتلف ألنشساطات ألتي توّفرها حاليا
ب- -عضض أŸوأق- -ع أ’ل -كÎون -ي -ة م -ن خ -دم -ات ،إأرشس -ادأت
وتسسويق إألكÎو Êللمنتجات ألتي يقوم بها أÿوأصض ‘
بعضض أأ’نشسطة ولو بصسفة ﬁتشسمة ‘ أ÷زأئر بالنظر
إأ ¤غياب ألثقافة أ’سستهÓكية ،وأيضسا ضسعف أآ’ليات
ألقانونية ألتي –مي أŸسستهلك من ظاهرة ألقرصسنة
وألتحايل ،مع ذلك شسهدت أ÷زأئر ألكث Òمن ألتجارب
ألشس -ب-ان-ي-ة ‘ ه-ذأ أÛال ،خ-اصس-ة أل-ط-ل-ب-ة أ÷ام-ع-يÚ
أŸت- -خصسصس› ‘ Úال أإ’عÓ- -م أآ’‹ وت- -ك- -ن -ول -وج -ي -ا
أإ’عÓم وأ’تصسال ،ألذين بادروأ إأ ¤إأنشساء مؤوسسسسات
خ -دم -ات -ي -ة ع -ل -ى شس -ب -ك -ة أ’نÎنت وم -وأق -ع أل -ت-وأصس-ل
أ’ج -ت -م -اع -ي وصس-ف-ح-ات م-ت-خصسصس-ة ل-ت-ق-دﬂ Ëت-ل-ف
أÿدمات وأإ’رشسادأت ألتي يحتاج إأليها ألزبائنÃ ،ا
ف -ي -ه-ا ع-روضض ت-ك-وي-ن م-ت-خصسصس-ة ل-ف-ائ-دة ألصس-ن-اع-يÚ
وأرب -اب أŸؤوسسسس -ات أ’ق-تصس-ادي-ة ل-ت-ط-وي-ر م-ن-ت-ج-ات-ه-م
وت -وسس -ي -ع نشس -اط -ه -م إأ ¤خ-ارج أ◊دود ،ودورأت أخ-رى
موجهة للطلبة أŸتخرج Úإ’رشسادهم حول طرق إأنشساء
م -ؤوسسسس-ات وم-وأق-ع Œاري-ة أل-كÎون-ي-ة وأ’سس-ت-ف-ادة م-ن
مزأيا هذه ألتكنولوجيا ألفعالة وبتكلفة منخفضسة ،مع
ذلك تبقى هذه ألتجارب توأجه ألكث Òمن ألعقبات ‘
أŸيدأن بسسبب ألبيئة ونقصض أإ’مكانيات ألناجمة عن
قلة نسسبة ألربط بشسبكة أ’نÎنت وإأشسكالية ألثقة من
قبل أŸسستهلك ألتي تبقى من ألعوأمل أأ’سساسسية لبطء
أنتشسار هذأ ألنوع من ألنشساط أÿدماتي أ÷ديد ألتي
توّفره شسبكة أأ’نÎنيت.
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‘ اختتام اŸلتقى الدو‹ لل ّ
طريقة القادرية بورقلة
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اإإجم ـ ـ ـ ـاع علـ ـ ـ ـى تعزيـ ـ ـ ـز دور م ؤؤوسّسصسصسـ ـ ـ ـة
اإلّزاإويـ ـ ـ ـة فـ ـ ـ ـي مواإجهـ ـ ـ ـة اإلتطرف

لسس-ات-ذة اŸشس-ارك Úب-اŸل-ت-قى الدو‹
أاج-م-ع ع-دد م-ن ال-ع-ل-م-اء واŸشس-اي-خ وا أ
اÿامسض ل -ل-ط-ري-ق-ة ال-ق-ادري-ة ح-ول دور اŸرج-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ‘ أام-ن واسس-ت-ق-رار ال-دول-ة
ا÷زائرية ،الذي اختتمت فعالياته اÿميسض بدار الثقافة مفدي زكرياء بورقلة على
أاهمية تأاسسيسض مرجعية دينية مؤوسسسساتية لقطع الطريق أامام الÎويج لفكر التطرف
والتسسويق لهذا اŸنهج ‘ أاوسساط اÛتمع.
واعت Èبعضض اŸشسارك Úمن داخل وخارج ا÷زائر الذين اسستطلعت «الشسعب» آاراءهم
أان دور الطرق الصسوفية ومؤوسسسسة الزوايا ﬁوري ‘ إارسساء دعائم أامن واسستقرار الدول
ومواجهة الغلو وفكر التشسدد والتطرف وŒفيف منابعه

ورقلة :إÁان كا‘

في اسصتطÓع لكؤكبة من المشصاركين في
ال-ط-ب-ع-ة ال-خ-امسص-ة ل-ل-م-ل-ت-قى الدول للطريقة
القادرية بؤرقلة ،أاكد المتحّدثؤن على أاهمية
التمسصك بتعاليم دين اإلسصÓم الصصحيحة من
أاجل مجابهة التشصدد والفكر المتطرف من
خÓل أاصصداء رصصدتها «الشصعب».
وذك -ر ال -دك -ت -ؤر م -ح -م -د بشص -ي -ر ب -ؤي-ج-رة أان
ال -دراسص -ة ال -ت -اري-خ-ي-ة ل-ل-ت-ؤج-ه الصص-ؤف-ي ف-ي
الجزائر أاثبتت أانه كان تؤجها متميزا ألنه
ك -ان تصص -ؤف -ا سص -ن -ي -ا م -ع -ت -دل ي -ك -ره ال -ع-ن-ف
ومنسصجما مع الكثير من العقائد األخرى،
مشصيرا إالى أانه رّكز من خÓل مداخلته على
أام -ري -ن أاسص -اسص -ي -ي -ن وه -م -ا ف -يضض ال -تصص -ؤف
ومؤؤسصسصة الزاوية ،حيث أان فيضض التصصؤف له
أابعاد تاريخية وحضصارية وفكرية ومرجعية
دي -ن -ي -ة م -ه -م-ة ج-دا ،م-نّ-ؤه-ا إال-ى ال-دور
الج-ت-م-اع-ي ل-ل-م-تصص-ؤف-ين الذي
ي-رت-ب-ط ب-ال-دع-ؤة إالى الخير
واإلحسص - -ان ل- -ل- -غ- -ي- -ر ألّن
«ال- -م- -تصصّ- -ؤف ي- -ع- -ام -ل
اآلخ- - - -ري- - - -ن ع- - - -ل- - - -ى
إانسصانيتهم».
م -ن ج -ان -ب -ه-ا األم-ي-ن-ة
العامة لمؤؤسصسصة األمير
ع -ب -د ال -ق -ادر وح -ف -ي-دة
األم- -ي- -ر زه -ؤر ب -ؤط -الب،
أاّكدت أاّ الفكر الصصؤفي هؤ
ف -ك-ر يسص-ت-م-د أاصص-ؤل-ه م-ن ت-ع-ال-ي-م
الدين اإلسصÓمي ال ّصصحيح وهؤ سصبيل لربط
جسص -ؤر ال -ت -ؤاصص -ل ب -ي -ن ال -ع -ل-م-اء ال-م-ن-ت-م-ي-ن
للطريقة القادرية ومختلف طرق التصصؤف،
كما عرجت على الدور المهم للمرأاة في دعم
وت -رق-ي-ة ال-ط-رق الصص-ؤف-ي-ة م-ن خÓ-ل دوره-ا

التربؤي.
واعتبر في ذات السصياق البروفيسصؤر أاحمد
ب-اب أاح-م-د م-م-ث-ل ال-ط-رق-ة ال-ق-ادري-ة ب-دول-ة
م-ؤري-ت-ان-ي-ا أان ال-تصص-ؤف أام-ان م-ن ال-ت-ط-رف،
ح -يث أان ل -ل -زواي -ا أادوار م -ه -م-ة ف-ي صص-ن-اع-ة
ال-م-ج-ت-م-ع-ات وت-ع-زي-ز حصص-ان-ت-ها من األفكار
ال-دخ-ي-ل-ة ال-م-ت-ط-رف-ة ،مؤؤكدا أان طرق
م -ج -اب -ه -ة ال -ف -ك-ر ال-م-ت-ط-رف ل
ي -ن -ب -غ -ي أان ت -ك -ؤن إال ب -ف -ك -ر
مضصاد يسصتطيع أان يرد عليه
ب -ع -ق Ó-ن -ي -ة وب -مسص -ؤؤول -ي -ة
وح -ك-م-ة وت-بصص-ر ،مشص-ي-را
إال- - -ى أان ال- - -ع- - -دي- - -د م - -ن
المقاربات المؤجؤدة فيما
ي -خصض ه -ذه ال -مسص -ائ-ل ل-م
تسصتغل بعد ،في حين نجد
ف-ي-ه-ا ال-ك-ث-ي-ر م-ن ال-حلؤل التي
يمكننا الكتفاء بها للحفاظ
ع- -ل -ى األم -ن والسص -ت -ق -رار
ب - -ع - -ي - -دا ع - -ن ال - -ح - -ل - -ؤل
العسصكرية والمسصتؤردة.
م - -ن ج- -ه- -ت- -ه الشص- -ي- -خ
فرقان خان من دولة
ب- - -اكسص - -ت - -ان ق - -ال أان
السص- -ب- -ي -ل ل -م -ؤاج -ه -ة
الغلؤوالتطرف
ه -ؤال -ت -حصص -ن ب -ت -ع-ل-ي-م
مبادئ الدين الصصحيحة،
مشص- -ي- -را إال- -ى أان- -ه ي- -ن- -ب- -غ -ي
م- -ؤاج- -ه- -ة ال- -ف- -ك- -ر ال -م -ت -ط -رف
بالحكمة دون اللجؤء إالى العنف والحرب.
وأاضصاف ذات المتحدث أان الطريقة القادرية
لديها  600فرع داخل وخارج باكسصتان بما
يعادل  40أالف طالب وطالبة ،باإلضصافة إالى
Óط-ف-ال
 2700م -درسص-ة ل-ت-ح-ف-ي-ظ ال-ق-رآان ل -أ

الصصغار يتخرج منها كل سصنة  5آالف أاوأاكثر
حافظ ،وعددهم  120أالف دارسض ودارسصة
داخ -ل وخ -ارج ،ك -م -ا تشص -رف ع -ل -ى
ال-ع-دي-د م-ن األنشص-ط-ة ال-دينية
وتحفيظ القرآان واألناشصيد
وت - - -ل - - -ق- - -ي- - -ن ال- - -دروسض
وال -م -ؤاع -ظ ل -ل -ت -حصص-ن
بالفكر المعتدل فضصÓ
ع -ن ق -ن -اة ت -ل -ف -زي-ؤن-ي-ة
هادفة.
أام - -ا م - -ح - -م - -د الشص- -ي- -خ
الفاروق أابؤ تسصاوي خليفة
ال- - -زاوي- - -ة ال- - -ق - -ادري - -ة ف - -ي
السص- - -ؤدان ،ف - -ق - -د
اع -ت -ب -ر أان ل -ل -م-ن-ه-ج
الصصؤفي دور كبير في
ت -رق -ي -ة ال -م -ج -ت-م-ع
لسص-ي-م-ا ف-ي ت-ربية
الشص-ب-اب وت-ل-قينهم
ت- -ع- -ال- -ي- -م ال- -دي -ن
اإلسصÓمي
الصص- -ح- -ي- -ح ،ح- -يث
ل -عب رواد الصص -ؤف-ي-ة
في السصؤدان ،كما ذكر
دورا ك -ب -ي -را ف -ي ال -تصص -دي
ل-ل-ت-ط-رف وال-مصص-ال-ح-ة ب-ي-ن أاب-ن-اء
البلد.
وأاّك-د الشص-ي-خ ال-ب-رزن-ج-ي ال-ق-ادري ال-حسص-ي-ن-ي
شص -ي -خ ال -ط -ري -ق -ة ال -ق -ادري -ة م -ن ال -ع -راق أان
التصصؤف عبر التاريخ كان صصمام األمان في
كل البÓد اإلسصÓمية.
من هنا« :نحن نقتدي بتعاليم السصنة النبؤية
التي جاءت برسصالة التؤحيد لتؤحيد الصصفؤف
وجمع الناسض على دين واحد وكلمة واحدة
وال -ت -أاك -د ع -ل-ى أاه-م-ي-ة ت-ق-ب-ل اآلخ-ري-ن ع-ل-ى
اخ -ت Ó-ف -ه -م سص -ع -ي -ا ل -ت-ك-رسض ف-ك-ر ال-ت-ع-ايشض
السصلمي» ،يضصيف ذات المتحدث.
ومن جانبه ذكر الشصيخ وليد حسصين اإلدريسصي
نائب مفتي جمهؤرية روسصيا التحادية أان
اإلسصÓم المعتدل يحمل السصÓم لكل سصكان
العالم على غرار الطريقة القادرية التي تمثل
المنهج اإلسصÓمي المحمدي الصصحيح الذي
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’بد لقطار ا◊ياة من
التوقف قلي..Óللمراجعة..

يكتبه أإ  -د  -حبيب مونسسي

ينبذ التطرف وكافة أاشصكال التشصدد.
أاما الشصيخ عبد الرؤووف غفاري غسصكيا حامل
ل-ؤاء ال-ط-ري-ق-ة ال-ق-ادري-ة بالبنين
اع - -ت - -ب - -ر م - -ن ج - -ه- -ت- -ه أان
ال -ط -ري -ق-ة ت-ع-ك-ف ع-ل-ى
نشص -ر ت -ع -ال -ي -م ال -دي -ن
اإلسصÓ-م-ي الصص-ح-ي-ح
وال -ت-رب-ي-ة ال-روح-ي-ة،
إال - - - - - - - -ى ج - - - - - - - -انب
ال-مسص-اه-م-ة في نشصر
ال- -ؤع- -ي وم- -ك -اف -ح -ة
ال- -ج -ه -ل ،م -ن ّ-ؤه -ا إال -ى
ضص- -رورة ت- -ع- -زي -ز م -ك -ان -ة
ال-م-رج-ع-ي-ة ال-ؤسص-ط-ي-ة والعمل
على تجفيف منابع الفكر المتطرف
لسصيما بإافريقيا.
يذكر أانّ الملتقى الدولي تّؤج بعدة تؤصصيات
ه -ام-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا ال-ع-م-ل ع-ل-ى إارسص-اء ث-ق-اف-ة
ال -ح -ؤار وإاب -راز ق -ي -م ال -م -رج -ع -ي -ة ال -ؤط-ن-ي-ة
ل-ت-ج-ف-ي-ف م-ن-اب-ع ال-غ-ل-ؤوال-ت-ط-رف ،اسص-ت-ث-مار
ال-خ-ط-اب الصص-ؤف-ي ف-ي ت-رق-ي-ة وت-رسص-يخ قيم
المرجعية الؤطنية والمؤاطنة والحرصض التام
ن-ح-ؤال-ح-ف-اظ ع-ل-ى ه-ؤي-ة األم-ة ،ب-ناء مدونة
شص -ام -ل-ة ل-مصص-ط-ل-ح-ات ال-م-رج-ع-ي-ة ال-ؤط-ن-ي-ة
والتعايشض واحترام اآلخر بما يثري المنظؤمة
الصصؤفية بكل روافدها واتجاهاتها ،الدعؤة
إالى ضصرورة انفتاح الزوايا والطرق الصصؤفية
على المجتمع وعلى مختلف الفئات لسصيما
ال -م -رأاة ب -ال-ن-ظ-ر إال-ى دوره-ا ال-ت-رب-ؤي ،إادراج
مؤضصؤع التصصؤف وأاعÓمه وطبقات الصصؤفية
ضص-م-ن ال-م-ن-ظ-ؤم-ة ال-ت-ع-ليمية ،ضصرورة تنظيم
مؤؤتمر عالمي حؤل شصخصصية مؤؤسصسض الدولة
ال -ج -زائ -ري -ة ال -ح -دي -ث -ة األم-ي-ر ع-ب-د ال-ق-ادر
ب-الشص-راك-ة م-ع م-ؤؤسصسص-ة األم-ي-ر ع-ب-د ال-ق-ادر،
إاق -ام -ة مشص -اري -ع ع -ل -م -ي -ة وث-ق-اف-ي-ة وروح-ي-ة
مشصتركة مع المجامع القادرية في إافريقيا
وال- -ع- -ال- -م اإلسصÓ- -م- -ي ،ضص -رورة ف -ت -ح ك -ل -ي -ة
ل -ل-دراسص-ات اإلسصÓ-م-ي-ة ب-ؤلي-ة ورق-ل-ة ل-رب-ط
الشص-ب-اب ب-ت-راث-ه الصص-ؤف-ي وت-ق-ؤي-ة الشصخصصية
ال -ؤط -ن -ي -ة وتشص -ج -ي-ع إاق-ام-ة مشص-اري-ع ال-خ-ي-ر
ومؤؤسصسصات اسصتثمارية اقتصصادية يعؤد نفعها
على بÓدنا وغيرها من البلدان.

لب -د ل -ك-ل ق-ط-ار م-ن م-ح-ط-ة
يتؤقف فيها قلي ،Óحتى يتيح
لبعضض المسصافرين من مغادرته
والنزول على رصصيف محطته،
ويسص- -م- -ح آلخ- -ري- -ن ب- -ال- -رك- -ؤب
ليؤاصصل رحلته .هذه من سصنن
م -ا صص-ن-ع-ه اإلنسص-ان ل-ن-فسص-ه ف-ي
الحياة حتى يطؤي المسصافات
وي -خ -تصص -ر ال -ؤق -ف -ات ،ويسص -م-ح
ل -ن -فسص -ه ب-ال-ح-رك-ة ف-ي مضص-م-ار
الحياة بسصهؤله ويسصر .كذلك هؤ قطار الحياة يحتاج إالى وقفات للتزود،
وأاخرى لينزل من انتهت رحلته ،ويركب من تبداأ رحلته في كبد المسصتقبل
الممتد بين يديه .وفي هذه الؤقفات سصر قد ل ُيفصصح به لنفسصه ،ولكنه
ضصرب من إايقاف الزمن ولؤتؤهما ،ليصصلح من شصأانه ،ويهذب من شصعت
أامره ،ويخفف من وعثاء سصفر ،فإاذا هؤ اطمأان ألمره واسصتقر على حسصن
سصمته ،انطلق خفيفا يجؤب آافاقا أاخرى تتجدد أامامه .إانها وقفات
ال - -م - -راج - -ع - -ات..ال - -ت - -ي ُي - -ع - -ي - -د ف - -ي - -ه- -ا ع- -ل- -ى ن- -فسص- -ه ك- -ث- -ي- -را م- -ن
ق-ن-اع-ات-ه..ي-ت-ف-حصص-ه-ا..ي-ن-اقشص-ه-ا..يرى أاثرها في حياته التي بين يديه.
فكثير ما كانت القناعات بما فيها من قصصر نظر ،وخطأا في التركيب
والعرضض ،عائقا يقف حجر عثرة في طريقه وهؤل يدري أانه ُيؤؤتى في
فشصله من هذا الباب ،فإان اسصتطاع سصsده أاوالتقليل من تأاثيره عليه،
اسصتطاع أان يبدأا سصيرا جديدا..
المراجعات..ليسض سصبي Óللشصك ،ول دربا للحيرة ،ول غفلة إلضصاعة
الؤقت ،كما يمكن أان نتؤّهم ،إانما هي للنظر في المكتسصب نظرة
أاخرى ،نظرة الناقد الذي يريد أان يتأاكد من طبيعة األشصياء وحقيقتها،
وأان يعيد عليها من صصميم التجربة المتجددة أاسصئلة أاجد ،وطرحا أاشصّد
صص -ل -ة ب-ال-ؤاق-ع واألح-داث ألّن-ن-ا ل نسص-ت-ط-ي-ع اأن نسص-ت-م-ر ب-م-ا سص-م-ع-ن-اه
وحفظناه من أازمنة متباعدة ،دون أان نجّدد فيه النظر ألّننا ل نأامن
أاّننا قد وعيناه وعيا سصليما ،وفهمناه فهما مسصتقيما ،والخطر كل
الخطر ،في أان يتسصsمم التفكير بأافكار اعتراها الفسصاد من نؤاحيها،
ونحن نجهل ذلك ،فغدت في عقؤلنا سصببا للمرضض واألرق والقلق
والحيرة ،ونحن ل نلتفت إاليها ألّننا قد أاغلقنا دونها باب المراجعة
وحسصبناها أانها ثابتة مسصتقرة ل يعتريها شصيء من أاحؤال الزمان
والمكان ،ول يطرأا عليها من التبدل ما ُيخرجها عن فهمنا األول لها..
ال-م-راج-ع-ات أاول وأاخ-ي-را..ت-ذك-ي-ر..والذكرى تنفع المؤؤمنين..وسصيكؤن
ح-دي-ث-ن-ا ف-ي-ه-ا ح-ديث ال-دي-ن وال-ث-ق-اف-ة والسص-ي-اسص-ة وعلم النفسض وعلم
الج-ت-م-اع وال-ف-لسص-ف-ة واألدب وال-ف-ن..سص-ي-ك-ؤن ح-دي-ث-ا ُي-طuؤح بنا يمينا
وشصمال بما ُيؤؤثث واقعنا المعرفي والثقافي والحضصاري..ل نترك
شص- -اردة ول واردة إال أاخ- -ذن- -ا ب- -ه- -ا ،م- -ع- -اودة وم- -راج- -ع- -ة وت- -ح -ل -ي Ó-
وتمحيصصا...فبسصم الله نبدأا ،وبه نسصتعين.

لول مرة ‘ مهرجان أاوبÒات بتندوف
سستعرضض أ

«نزيف الّذاكرة» عمل ملحمي جديد بالوادي
أاّكد اıرج مسسعي أاحمد نبيل ‘ تصسريح لـ «الشسعب» ،أانه يتم حاليا وضسع
لخÒة لعمله اŸسسرحي اŸلحمي «نزيف الذاكرة» ،الذي يحتوي
اللمسسات ا أ
لغ-ا Êال-وط-ن-ي-ة وال-ث-وري-ة ،ال-ت-ي –اك-ي ت-اري-خ ا÷زائ-ر،
ع -ل -ى ع -دي -د ا أ
وبطولت رجالها ونسسائها ،والثورة ا÷زائرية ‘ عيون الشسعراء.

إلوإدي :قديري مصسباح

وسصيتغّنى بهذه المقاطع التي أالّفها ذات المخرج ،مجمؤعة أاصصؤات شصابة
ومبدعة ،على غرار مسصعؤدة لعريبي ،الصصادق دويم ،جÓل قيزوط ،فضص Óعن
الصصؤت المميز أانؤار لعريبي ،التي لها ملكات صصؤتية هائلة أاثبتت قدرتها في
هذه الملحمة.
وأاضصاف المخرج أاّن هذه الغنائية سصتتضصّمن لؤحات تعبيرية ،ومشصاهد ثؤرية
تحاكي ما عايشصه اآلباء واألجداد من آالم ومحن ،خÓل ثؤرة التحرير
المظّفرة وتظهر األصصالة والهؤية الجزائرية ،من خÓل «اللباسض العسصكري»
و»البندقية» ،وكل األكسصسصؤارات التي تعطي لهذه الغنائية «نكهة األصصالة»،
والذي يجب أان يتطلع عليه األجيال الشصابة ،وأان يحفظؤا
ملحمة «نوفم...Èسسجل اÿلود»
هذه القصصائد التي تغّنت بثؤرتنا عن ظهر قلب ،ليدركؤا
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كيف غنّى أاحداثها الشصعراء وتناولؤها كثؤرة العروبة وكيف
تفاعلؤا معها ،مؤضصحا أان هذا المشصروع الفني سصيعرضض
قريبا وألول مرة وعلى مدار سصاعة كاملة ،في المهرجان
– ّصسل
Óوب-ي-رات ال-ت-ي تشص-رف ع-ل-ى
حظي سصهرة الخميسض الجمهؤر الؤرقلي الذي تؤافد بقؤة إالى القاعة المتعددة ال -ؤط -ن -ي ال -ج -ام -ع-ي األول ل -أ
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وسصيشصمل هذا العمل بعضض العناوين على غرار الرياضصات ببلدية الرويسصات بعرضض متميز لملحمة «نؤفمبر...سصجل الخلؤد» ت-ن-ظ-ي-م-ه م-دي-ري-ة ال-خ-دم-ات ال-ج-ام-عية بتندوف في شصهر
ت ابن مدينة ورقلة على
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رفني»« ،أاعزف لي»« ،أاسصنان عقب أاول عرضض لها بالعاصصمة في إاطار الحتفالت المخّلدة للذكرى  64لندلع ن - -ؤف - -م - -ب - -ر ال - -ج - -اري ت- -حت شص- -ع- -ار« :ال- -ط- -الب يصص- -ن- -ع
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الجمال...ويرتقي بالذوق العام» ،وتكفلت بإانتاجه مديرية
ظم بدولة مصسر ‘
أانثى»« ،طريقي باب المقبرة»« ،األسصؤد ثؤرة الفاتح نؤفمبر المجيدة.
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ه-ا ال-ك-ث-ي-ر م-ن الخؤاطر.وفي الجمهؤر الؤرقلي ،حيث أابدى البعضض منهم في حديث لـ «الشصعب» إاعجابهم بهذا والمبدعة ،من وادي سصؤف وادي ريغ ،وذلك لفسصح المجال
أا ⁄فلسسط Úا◊بيبة.
سص- -ؤؤال -ن -ا ل -ه ح -ؤل واق -ع اله -ت -م -ام الحدث الثقافي ،وأاكدوا على األهمية التي يكتسصيها إاحياء مثل هذه الفعاليات في لهم لكتسصاب تجربة أاوسصع.
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وقد اعتمد ذات المخرج على إادراج أاغاني وطنية وثؤرية،
اط -رة ك -أاح-د ال-ف-ن-ؤن األدب-ي-ة تنشصيط حركية هذا المجال محليا.
.
ب- -ال- -ج -زائ -ر ،خ -اصص -ة ل -دى ال -ك -ت -اب وحاكت ملحمة «نؤفمبر...سصجل الخلؤد» مراحل كفاح الشصعب الجزائري مرورا ف -ي شص -ك -ل ح -ي-ؤي ي-م-زج ب-ي-ن ال-خ-ط-اب ،ال-غ-ن-اء ومشص-اه-د
واعتبر الكاتب عمار نصصرات
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ّكد محّدثنا أان الخاطرة تعد بعتبات تاريخية هامة مرت بها الجزائر ،خاصصة في فترة السصتعمار الفرنسصي التي التمثيل المسصرحي ،مما يضصفي تنّؤعا وفرجة ومتعة لدى
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القاعدة األسصاسصية لكل كاتب هؤاآلن في دامت قرابة  132سصنة إالى غاية نيل السصتقÓل ،كما سصّلطت الضصؤء على معاناة المشصاهد.
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ها يمكن أان يطؤر نفسصه إاذا الجمهؤرية السصيد عبد العزيز بؤتفليقة ،وأاسصسض من خÓله لعهد جديد جاء لتدعيم الفنية األمين العائب ،المراقبة التقنية مسصعؤدة لعريبي،
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ال -مÓ-بسض خ-دي-ج-ة ط-ب-ال ،ال-م-ل-ح-ق العÓ-م-ي دب-ار ن-اف-ع
سصتؤى المبدع.وقد ذكر ذات
هنا أاشصار المبدع عمار نصصرات إالى أان ركائز السصلم واألمن والسصتقرار.
ا
المتحدث أانه في الؤقت
لهتمام بفن الخاطرة في الجزائر أاضصحى أاكثر تجليا في الفترة ويقدم هذا العرضض لؤحة ملحمية لمسصيرة شصعب في قالب عصصري متجدد ،حيث والنصض للشصاعر نزار قباني وشصعراء من العراق كاظم جؤاد
الحالي بصصدد التحضصير إلصصدار أاول
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العلن ،وقد اختار له عنؤان
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حه في هذا المجال أاوضصح ومن المنتظر أان يشصمل هذا العرضض الفني المتميز مدنا أاخرى على غرار سصؤريا سصليمان العيسصى وح ّسصان عطؤان ومحمد الحريري
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«يسصعى من خÓل كلماته محاكاة اإلحسصاسض قسصنطينة ووهران ،وذلك من أاجل التقرب أاكثر من الجمهؤر عبر مختلف ربؤع ومحمد مهدي الجؤاهري ،إالى جانب شصعراء من الجزائر
ا من مشصاعر مختلفة فالحياة
ترسصل ل إ
ل
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Óنسصان  -كما
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Óشصارة ،فإاّن الؤطن.وتجدر اإلشصارة إالى أان فصصؤل عرضض ملحمة «نؤفمبر...سصجل الخلؤد» التي عثمان لؤصصيف ومحجؤب بلؤل.
متنؤعة من
صصنع جم .»Óل إ
حب ،فرا
ق
ح
ز
ن
ا
و
إ
ل
ف
ب
ر
د
ح
ا
،
ع
م
ا
ل
ض
ص
ج
ي
ف
ز
ا
ا
ئ
أ
ا
ر
ن
ه
ي
ف
كان حاضصرا بقؤة في هذه الدورة السصادسصة جمعت بين اإلبداع والحترافية شصهدت حضصؤر السصلطات المحلية على رأاسصهم والي ويقؤم بتمثيل هذا العمل طلبة وطالبات القامات الجامعية
كر في جمعها بين دفتي عمل
واحد لذلك ف
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ي يشصمل كافة أاشصكال اإلبداع الؤلية عبد القادر جÓوي والمدير العام للديؤان الؤطني للثقافة واإلعÓم لخضصر المجاهد مؤسصاوي مبروك ،المجاهد بلهادي عبد القادر،
ي يعمل في
ال-ؤقت ال-ح-ال-ي ع-ل-ى اخ-ت-ي-ار تصص-م-ي-م ال-غÓ-ف ال-م-ن-اسصب ل-ط-بعه من شصعر ،قصصة وسصينار
المجاهد سصعؤدي بشصير ،الشصهيدة حمي مسصعؤدة ،المجاهد
يؤ والتي حملت اسصم وحشض الشصاشصة «فريد بن تركي بتؤاجد وجؤه ثقافية محلية.
وتقديمه للقراء.
ش
ص
ؤقي».
سصؤفية بشصير ،تؤزيع وتسصجيل اسصتؤديؤ ميديا تر واإلشصراف
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جمهور ورقلة يحظى بعرضض متميّز

ورقلة :إ ك

ورقلة :إ  .كا‘

العام المؤلدي شصؤشصاني ،فكرة وإاخراج مسصعي أاحمد نبيل.

الثÓثاء  ١٣نوفمبر  2٠١٨م الموافق لـ  ٠5ربيع األول  ١٤٤٠هـ
info@ech-chaab.com / www.ech-chaab.com
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نال ا÷ائزة الكÈى للشسباب اŸبدع بكندا 2018

يونسس مذكور ...القصصة الكاملة ’خÎاع دواء يقلل من خطر السصرطان
لنسسانية والبيئية ‘ الوقاية والعÓج
دور العواطف ا إ

صس -ن -ع الشس-اب ا÷زائ-ري ي-ونسش م-ذك-ور،
ال -ذي ي -ن -ح -در م -ن م -ن -ط -ق-ة ع Úال-ت-وت-ة
بولية باتنة ا◊دث ‘ كندا بعد ان نال
ا÷ائ -زة ال -كÈى ل -لشس -ب -اب اŸب -دع ‘ ك-ن-دا
لسسنة  ،2018بعد ان شسارك ‘ ›موعة من
لبحاث للحصسول على ادوية او مضسادات
ا أ
ل- -ل -ع -دي -د م -ن الم -راضش اŸزم -ن -ة خ -اصس -ة
السس -رط-ان وال-ت-ي ي-ع-ا Êم-ن-ه-ا ال-ع-دي-د م-ن
لن
لشس -خ -اصش ‘ ال -ع -ا ⁄و  ⁄ي -ت-م ◊د ا آ
ا أ
إايجاد دواء شساف لها.

»°ù«ªM QÉªY
يونسس مذكور يبلغ من العمر  25عاًما  ،طالب دكتوراه
وباحث وعاِلم عام ‘ جامعة كونكورديا ششارك ‘ إادارة
مششروع بحثي نتج عنه اكتششاف منتج طبيعي Áكن أان يقلل
من معدل األمراضس التي تسشببها الششيخوخة مثل السشرطان
ومرضس الزهاÁر ومرضس السشكري وأاك Ìمن ذلك وهو
أايضشا جزء من فريق من الباحث Úالذين يعملون ‘ مششروع
ي -ه -دف إا ¤وصش -ف آاث -ار م -ادة ك -ي -م -ي -ائ -ي -ة ت-ق-ت-ل اÓÿي-ا
السشرطانية.
Ÿا
ا
ع
ح
ب
ش
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ش
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ا
وهو أاول ط
ً
ع -اًم -ا “ث -ل ه -ذه اÛم -وع-ة اŸك-ون-ة م-ن عشش-رة طÓ-ب
مؤوهل Úلدرجة الدكتوراه صشورة األبحاث ‘ كونكورديا
يجتمعون مع مسشؤوول Úحكومي Úومسشتثمرين وصشحفيÚ
÷ذب السشتثمارات والتحدث عن األبحاث ‘ كونكورديا
وقد نششر  9مقالت ‘ اÓÛت العلمية وهو اŸؤولف

الرئيسشي لثÓثة من هذه اŸقالت ،كما نششر فصشً‘ Ó
كتاب هو أايضًشا اŸؤولف الرئيسشي فيه.

ظل وجود تركيبات دقيقة من اŸواد الغذائية التي –توي
على الفيتامينات واألعششاب واŸعادن واŸكمÓت الغذائية
التي Áكن أان تفيد ‘ مكافحة السشرطان .
يبقى تأاث Òهذه اŸواد يتطلب وضشع خطط ووجبات
معينة ُتَتناول بصشورة منتظمة يوميًا حسشب التوصشيات التي
اسش -ت -ن -ت-ج-ه-ا ف-ري-ق ال-ع-م-ل ب-ج-ام-ع-ة ك-وردي-ا ب-ك-ن-دا ن-ظ-را
لختÓف الوصشفات الطبية بحسشب نوع السشرطان ومرحلته
ومكانه ‘ ا÷سشم وكذلك بحسشب ا◊الة الصشحية والبنية
Óنسش -ان اŸصش -اب وق -درت -ه ع-ل-ى السش-ت-ج-اب-ة
ا÷سش -دي -ة ل  -إ
وال -ت -ف-اع-ل م-ع ﬂت-ل-ف اŸواد اŸسش-ت-ع-م-ل-ة ‘ ال-وصش-ف-ات
الطبيعية Ÿعا÷ة مرضشه.
من جهة اخرى ،يتوجب وجود موسشوعة من األعششاب
الطبيعية التي تقدم التششجيع واŸششورة السشليمة Ÿرضشى
السشرطان وألولئك الذين يسشعون لدرء اŸرضس عن طريق
العÓج الطبيعي ويوضشح أان اسشتخدام هذه األعششاب أاو
Óدوي-ة ال-كيميائية
اŸواد ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ل ي-ع-ن-ي أان-ه-ا ب-دي-ل ل -أ
ولكنها Áكن أان تعت Èمكم Óللمسشار الطبي والعÓجي
وهي “ثل عام Óيسشاعد ا÷سشم على إابطاء التأاثÒات
السشلبية لبعضس األدوية الكيميائية وعلى ا◊د من اآلثار
ا÷انبية للعÓج الكيميائي واإلششعاعي.

العتماد على الطبيعة ‘ ايجاد أادوية
Óمراضش
ل أ
يششهد القرن ا◊ادي والعششرون عودة إا ¤الطبيعة ‘
›ال البحث عن العÓج لبعضس األمراضس اŸسشتعصشية التي
يأاتي ‘ مقدمة لئحتها مرضس السشرطان ورغم الربط بÚ
العلوم الكيميائية والعلوم الطبيعية ‘ رحلة بحثية طويلة
لصشناعة العقاق Òالكيميائية إال أان هذه األخÒة أاصشيبت
بنوبات من النجاح ونوبات أاك Ìمن الفششل ما كان سشببا ‘
العودة إا ¤الطبيعة.
أاه -م األب -ح -اث ال-ت-ي اشش-رف ع-ل-ي-ه-ا ال-دك-ت-ور ا÷زائ-ري
الششاب يونسس مذكور رفقة فريق العمل الذي ينتمي اليه
‘ ›ال الطب النباتي أاو الطب الطبيعي تركز على إايجاد
Óم -راضس السش-رط-ان-ي-ة خ-اصش-ة ب-ع-د فشش-ل
ع Ó-ج ن -ه -ائ -ي ل  -أ
ال-ع-ق-اق Òال-ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة ‘ ال-وصش-ول إا ¤ال-ن-ت-ي-ج-ة اŸرجّوة
واŒهت ا÷هود مؤوخرا نحو البحث ‘ ›ال النباتات
الفطرية التي Áكن أان تكون لديها القدرة على القضشاء
ع -ل -ى اÓÿي -ا السش -رط -ان -ي -ة وت -ب Úأان ه -ن -اك أان -واع-ا م-ن
الفطريات –توي على مواد فعالة وششديدة التأاث Òعلى
جع العلماء على إامكانية
اÓÿيا السشرطانية وهو ما يشش ّ
اسشتخدامها مسشتقب ‘ ÓالعÓج السشرطا.Ê
ان ع -م -ل -ي -ة م-ك-اف-ح-ة السش-رط-ان م-ن خÓ-ل ال-رج-وع إا¤
الطبيعة ترتبط بتغ Òالبيئة الداخلية واÿارجية إلحباط
خÓيا السشرطان حيث اكتششف العلم أان العواطف اإلنسشانية
والبيئية تلعب دورا هاما ‘ الوقاية والعÓج وتخضشع هذه
العملية إا ¤ثÓث مراحل أاولها الوقاية والعÓج وثانيها

مشسروع عا ⁄كبÒ

التعامل مع اآلثار ا÷انبية للعÓج الطبيعي وثالثها كيفية
منع وعÓج السشرطان مع تقدم الطب الطبيعي خاصشة ‘

ينتظر الدكتور ا÷زائري الششاب يونسس مذكور مسشتقبل
كب› ‘ Òاله خاصشة انه Áلك اŸؤوهÓت التي تسشمح له
بأان يكون عاŸا كبÒا ‘ اŸسشتقبل بالنظر ا ¤تواجده ‘
بيئة تسشاعده على تفج Òطاقاته وحرق مراحل التطور
ليصشل بسشرعة ا ¤اŸرحلة التي يريدها والتي سشتسشاعده
بدون ششك على اŸنافسشة على احد ا÷وائز اŸهمة ‘
العا ‘ ⁄السشنوات اŸقبلة ال وهي جائزة نوبل.

Œاوزت عدد اŸشساهدات ع« Èاليوتوب»  40مليون والقائمة مفتوحة

أاغنية «داليدا» تفتح باب النجومية للمطرب ا÷زائري

عبد الرؤووف دراجي «سسولكينغ»  ..يصسنع ا◊دث ‘ أاوروبا بالÎبع على عرشش «الراب»
‚ح اŸطرب ا÷زائري عبد الرؤووف دراجي اŸعروف باسسم «سسولكينغ» ‘ ولوج الغنية العاŸية من الباب الواسسع بعد النجاحات الكبÒة التي حققها خاصسة أاغنيته الشسهÒة
«داليدا» التي Œاوزت عدد اŸشساهدات فيها ع« Èيوتوب»  40مليون مشساهدة ‘ ظرف قياسسي ،وهو ما يؤوكد قدرته على اسستقطاب عدد كب Òمن شسريحة الشسباب ،خاصسة انه وّفق
ا ¤حد كب ‘ Òاختيار كلمات الغا Êالتي يؤوديها.
عمار حميسسي
ل يسش -ت -ط -ي -ع أاي م -ؤورخ م -وسش -ي -ق -ي Œاه-ل ع-ن-وان م-ث-ل
«عيششة»  ١996و»ديدي»  ١99١وأالبوم «الكوتششي» عام ١9٨6
للكينغ العاŸي خالد الذي صشنف أافضشل أالبوم ‘ القرن
العششرين ،كما ل يسشتطيع أاحد أان ُيدير ظهره لتجربة
الششاب مامي مع النجم العاŸي سشتينغ ‘ أاغنية «وردة
الصشحراء»  ١999وهي جزء بسشيط من أالوان ربيع األغنية
ا÷زائرية –ديدا ً «فن الراي» الذي خرج من جلسشات ما
يطلق عليهم «الششيخات» بغرب ا÷زائر إا ¤أاهم مسشارح
أاوروب- -ا وال -ولي -ات اŸت -ح -دة ب -ع -د أان ت -رج -مت ال -ل -ه -ج -ة
ا÷زائرية إا ¤عششرات اللغات.
ل يزال “ّيز األصشوات ا÷زائرية ‘ فرنسشا مسشتمرا ً
يوقعه هذه اŸرة جيل جديد من اŸهاجرين إا ¤عاصشمة
«ا÷ن واÓŸئكة» منهم من وصشل حام ÓبأاحÓمه وموهبته
ومنهم من قاده القدر ليولد إابن مهاجر جزائري « سشولكينغ
ي البششرة وصشاحب الششعر
« هذا الششاب النحيف القمح ُ
األسشود األششعث بلحية خفيفة مرسشومة على وجهه وصشوته
الرخيم اŸمزوج بكلمات فرنسشية وعربية هو صشورة تكاد
تكون طبق األصشل لعششرات الششباب ا÷زائري ‘ Úششوارع
اŸدن ا÷زائرية.
اسشمه ا◊قيقي عبد الرؤووف دراجي « ٣٣سشنة» قرر أان
يسشافر إا ¤فرنسشا بعد أان بح صشوته ‘ ششوارع ا÷زائر
ي -قضش -ي سش -اع -ات ج-السشً-ا ع-ل-ى شش-واط-ئ ب-ل-دي-ة سش-ط-اوا‹
«مسشقط رأاسشه بالعاصشمة» التي ل تزال ششاهدة على العبور
األول لحتÓل ا÷زائر عام  ١٨٣٠وأاصشبح عبد الرؤووف
يحاور زرقة البحر ويسشتنششق النسشيم القادم من الششمال
غ Òمششغول إال بَهّم واحد هو كيف ينجح.

أاو ¤النطÓقة
 ⁄تكن اŸهمة سشهلة أامام اŸغني «سشولكينغ» عام 2٠١٤
فقد احتاج إا ¤عصشا سشحرية كي يبدو بششكل ﬂتلف ‘
رحلة البحث عن مكان له ‘ عا ⁄أاغنية الراب بعد أان
وصش -ل م -ت -أاخ -را ً ب -عضس الشش -يء م -ق -ارن -ة ب -ب -اق -ي األسش-م-اء
الفنية ‘ .وقت انتهت فرنسشا من رسشم مÓمح خارطة
‚وم الراب الفرنسشي حاول عبد الرؤووف رفقة صشديقه
«جام ششو» البحث عن تأاششÒة اŸرور إا ¤قلوب الفرنسشيÚ
وعرف ‘ زمن وجيز كيف يحول Œربته ‘ أالبوم «ششد
روحك «إا ¤لون موسشيقي ﬂتلف يششد انتباه الفرنسشيÚ
إا ¤درجة أان عدة ششركات إانتاج موسشيقية فرنسشية معروفة

وقعت ‘ غرامه وطالبته باŸزيد بعد أان وجدت الششوارع
وا◊انات واÓŸهي الليلية ‘ فرنسشا طعمًا فريدا ً من
نوعه ‘ موسشيقى «سشولكينغ «.
كما يعرف ان مدينة مرسشيليا بجنوب فرنسشا تعتÈ
ا◊ضشن الدافئ للمهاجرين العرب واألفارقة فقد كان من
الطبيعي أان تكون عاصشمة «الراب» ‘ فرنسشا حيث ينتمي
إاليها معظم الفنان Úا÷زائري Úالششباب.
Áيز «سشولكينغ» التطرق Ÿششاعر ا◊ن Úواإلصشرار على
الوفاء لقضشايا مهاجرين ل نعرف مﬁÓهم ول عنوانهم
ولكن كلمات أاغا Êالراب تششبه الروبرتاج الذي يكششف
اŸسشتور ◊ياة اŸهاجرين ‘ فرنسشا ينفضس الغبار عن
الذكريات ويخط مسشاحة للرقصس بطريقة متمردة.

«داليدا» الشسهرة ‘ زمن قياسسي
قرر «سشولكينغ» رفع سشقف التحدي واŸضشي ‘ مسشÒة
إاب-ه-ار ا÷م-ه-ور ل-يسس ف-ق-ط ب-الصش-وت وال-ك-ل-م-ات وال-توزيع
اŸوسشيقي بل أايضشاً بالرقصشات ليقدم أاغنية وفيديو كليب
«داليدا» اŸنجز بتقنية عالية ﬁققاً بها رقم  ١٧مليون
مششاهدة ‘ أاقل من  ٤٨سشاعة من إاطÓق األغنية على
يوتيوب وبلغ اآلن  ٣5مليون مششاهدة وهناك توقعات ألن
–قق اŸششاهدة أارقاما قياسشية أاخرى لتحول «سشولكينغ»
إا ¤ظاهرة حقيقية.
‘ أاغنية «داليدا» التي كسشر فيها «سشولكينغ» كل حواجز
الن -تشش -ار ‘ ظ -رف وج -ي -ز ح -اول اب-ن م-دي-ن-ة اسش-ط-اوا‹
السش -اح -ل -ي -ة ت -ق -د« Ëف Ó-شس ب -اك» ب -اسشÎج -اع اŸشش-اه-د
اŸاضش -ي -ة ‘ مسشÒت -ه وب -داي -ات -ه األو ¤م -ع أاغ-ن-ي-ة ال-راب
وحملة النتقادات اÙبطة التي واجهها والعراقيل التي
ظ -ل ي Ó-ق -ي-ه-ا ب-ه-دف –ط-ي-م ح-ل-م-ه م-ق-اب-ل ع-دم ت-ل-ق-ي-ه
اŸسشاعدات اŸعنوية .كما أابدع فيديو األغنية ‘ إاعطاء
اللمسشة الفنية اŸرافقة لها حيث اعتمد «سشولكينغ» على
ف -ن ا◊رك -ات اإلي -ح -ائ -ي -ة اŸع-روف «اŸي-م» وشش-خصش-ي-ت-ه
اÛسش- -دة ك -إاسش -ق -اط ل -قصش -ة ح -ي -ات -ه م -ن خ Ó-ل ال -ع -ودة
بششريطها  ١٠سشنوات إا ¤الوراء.
معروف عن «اŸيم» أانه نوع من الكوميديا السشردية التي
‚د ف- -ي- -ه- -ا اŸم- -ث- -ل ي- -ع- -رضس ›م- -وع- -ة م -ن األح -داث
والنفعالت واŸششاعر الوجدانية عن طريق ا◊ركات دون
السشتناد إا ¤الكÓم اللفظي.
بيد أان اŸفهوم ا◊قيقي لـ «اŸيم» أاو «البانتوميم» هو
تقد Ëحياة اإلنسشان الذاتية أاو اŸوضشوعية ‘ ششكل نصس
سش - -ردي ب - -اسش - -ت- -ث- -م- -ار ا◊رك- -ات واإلÁاءات واإلشش- -ارات

ووضش -ع -ي -ات ا÷سش -م دون اسش -ت-ع-م-ال اÿط-اب ال-ل-ف-ظ-ي أاو
باسشتعمال القليل من الكلمات.
كما Áكن ‘ هذا «اŸيم» تششغيل كل عناصشر التواصشل
غ Òاللفظي اŸرتبطة باسشتخدام الوجه (الرأاسس ،ا÷بهة،
العينان ،األنف ،الفم ،الذقن ،اÿد )..واليدين وا÷سشد
والقدم Úإلنتاج فرجة احتفالية ششاملة موحية ومعÈة
بطريقة رمزية غ Òحرفية.
وقد ُوuفق «سشولكينغ» إا ¤حد بعيد ‘ سشرد ﬁطات
ح-ي-ات-ه ب-ه-ذه ال-ط-ري-ق-ة ال-ف-ن-ي-ة م-فضش Ó-م-واج-ه-ة كل ذلك
بالعمل مقابل الصشمت وعدم الرد على اآلخرين إا ¤غاية
النجاح طبعا دون نفاق ألن وجه الششخصشية اÛسشدة لـ
«اŸيم» مهما ُزّين Ãختلف مسشاحيق الزينة لن يسشتطيع
إاخفاء أاحاسشيسشه.
عامل فني بارز آاخر اعتمد عليه «سشولكينغ» ‘ إا‚اح
أاغنيته األخÒة يتمثل ‘ اسشتعانته بكلمات من مقطع أاغنية
اŸطربة الراحلة «داليدا» التي أادتها سشنة  ١9٧٣واŸعنونة
بنفسس السشم.

الرغبة ‘ مواصسلة النجاحات
وقد ُوّفق اŸطرب كثÒا ‘ ذلك سشواء من حيث اختيار
هذا ا÷زء من أاغنية اŸطربة الراحلة أاو ‘ اختيار مكان
إادماجها ضشمن األغنية لسشرد قصشة حياته .يقول العديد من

اŸت -ت -ب -ع Úإان قصش -ة ح -ي -اة «سش -ول -ك -ي -ن -غ» تشش-ب-ه ‘ ب-عضس
ﬁط-ات-ه-ا مسشÒة ال-ن-ج-م-ة ال-ع-اŸي-ة «دال-ي-دا» ال-ت-ي ت-ربت
وت -رع -رعت ‘ مصش -ر وه -ي م -ن أاب إاي -ط -ا‹ وأام مصش -ري -ة
ق- -ادت -ه -ا األق -دار ل -ل -ع -يشس ‘ ف -رنسش -ا ح -يث ع -انت ك -ثÒا
وواجهت كل الصشعاب ‘ سشبيل –قيق حلم ‚وميتها.
ي -ب -ق -ى أان نشش Òإا ¤أان م -واق -ع ال -ت -واصش -ل الج -ت -م -اع-ي
سشاهمت بدورها ‘ انتششار ظاهرة «سشولكينغ» ما جعله
رف -ق -ة ال -ع -دي -د م -ن اŸط -رب Úم -ث-ل-ه ‘ صش-دارة األغ-ن-ي-ة
ال -ف -رنسش -ي -ة وŒاوزت شش -ه -رت-ه-م ح-دود أاوروب-ا ل-تصش-ل إا¤
العديد من الدول العربية خصشوصشاً اŸغاربية هو ما تورده
ع -ن-اوي-ن الصش-ح-اف-ة ال-ف-رنسش-ي-ة وق-د ك-تب م-وق-ع « ١٣٠اأر»
ال -ف-رنسش-ي« :سش-ول-ك-ي-ن-غ ي-ح-ج-ز ل-ه م-ك-انً-ا ب Úأاشش-ه-ر ‚وم
ال -ع -ا »⁄ف -ال -ظ-اه-رة ال-ت-ي Áث-ل-ه-ا Œاوزت ح-دود اÿي-ال
بإامكانات بسشيطة جدا ً ليلتقي Ãئات العناوين ‘ اإلعÓم
الفرنسشي كما كتب موقع «ششارتز إان فرانسس»« :سشولكينغ
يكسشر الرقم القياسشي».
لقد “كن اŸهاجر ا÷زائري الششاب من تصشدر مششهد
أاغنية الراب الفرنسشية ،من خÓل أاغا Êتصشب مواضشيعها
‘ وادي ا◊ب وا◊ياة والقضشايا الجتماعية وترسشل بÚ
ا◊ Úواآلخ - -ر رسش - -ال- -ة حب إا ¤ا÷زائ- -ر دون مÓ- -مسش- -ة
السشياسشية أاو اŸواضشيع الدينية كما هو ششأان أاغنية «حرب
ال-عصش-اب-ات» ال-ت-ي ق-دم-ه-ا «سش-ول-ك-ي-ن-غ» ال-ت-ي ع Èفيها عن
اعتزازه بأاصشوله ا÷زائرية واألفريقية وقدم فيها –ية
للزعيم األفريقي الراحل نيلسشون ماندي Óوهي األغنية
التي Œاوزت حدود  ١6٠مليون مششاهدة ‘ وقت قياسشي
وقد جمع فيها «سشولكنيغ» ›موعة من اŸهاجرين وقفوا
خلف اŸيكرفون ‘ اسشتديو إاذاعة «سشكايروك» الفرنسشية
حيث ” تسشجيل األغنية التي تعت Èمن أا‚ح أاغا Êالراب
‘ فرنسشا خÓل الربع األول من عام . 2٠١٨
ما Áيز «سشولكينغ» صشوته اŸرهف بلمسشة عاطفية مع
ال-ت-ط-رق Ÿشش-اع-ر ا◊ن Úواإلصش-رار ع-ل-ى ال-وف-اء ل-قضش-اي-ا
مهاجرين ل نعرف مﬁÓهم ول عنوانهم ولكن كلمات
أاغا Êالراب تششبه الروبرتاج الذي يكششف اŸسشتور ◊ياة
اŸهاجرين ‘ فرنسشا ينفضس الغبار عن الذكريات ويخط
مسش -اح -ة ل -ل -رقصس ب -ط -ري -ق -ة م -ت -م-ردة ك-أان-ه-ا خ-ل-ط-ة م-ن
اŸنششطات أاو كوب من الششاي الدافئ.
تعطي اŸسشتمع نششوة خاصشة نرتششفها بأاصشوات هؤولء
الششباب وإان  ⁄نفهم كلماتها باللغة الفرنسشية اŸمزوجة
بعبارات عربية ل Áكن تفكيك ششفرتها بسشهولة إال أان
التوزيع يجعل من أاغا« Êسشولكينغ» فسشحة مع ا◊كايات
التي نعيششها يومياً.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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لو« ¤موبيليسس»
تسشوية رزنامة ا÷ولة  14للرابطة ا أ

«إلكنـ ـ ـ ـ ـ ـاري» أإم ـ ـ ـ ـ ـ ـام حتمي ـ ـ ـ ـة إلفـ ـ ـ ـ ـوز
على إلنصصرية لتقليصص إلفارق عن إلرإئد
Œري ،اليوم ،مقابلتان مؤوخرتان عن ا÷ولة  14للرابطة الو« ¤موبيليسس» حيث يسشتقبل ششبيبة القبائل
نظÒه نصشر حسش Úداي ،بينما يحل ا–اد بلعباسس ضشيفا على مولودية ا÷زائرÃ ،لعب  5جويلية .

عمار حميسصي

ي-ط-م-ح ف-ري-ق شص-ب-ي-ب-ة ال-ق-بائل من
اج - -ل القÎاب م- -ن ال- -رائ- -د م- -ن
خÓل الفوز على نصصر حسص Úداي
ال -ذي ي -ع -ا Êم -ن -ذ فÎة م -ن سص-وء
ال -ن -ت -ائ -ج و ه -و م -ا ج-ع-ل ال-ف-ري-ق
ي -ت -ق -ه -ق -ر ع -ل -ى مسص -ت -وى ج -دول
الÎتيب  .سصيكون رفقاء بن خليفة
امام موعد جديد يطمحون من
خÓ-ل-ه ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ف-وز و ت-ق-ليصس
الفارق عن الرائد ا–اد العاصصمة
و ه -ي ال -ن -ق-ط-ة ال-ت-ي رك-ز ع-ل-ي-ه-ا
اŸدرب خ Ó-ل ل -ق -ائ-ه ب-الÓ-ع-بÚ
بعد مواجهة ال–اد .
ل Áلك «ال -ك -ن -اري» خ-ي-ارا اخ-ر
غ Òالفوز خاصصة ان التعادل أاو
ال-ه-زÁة سص-ي-ج-ع-ل ال–اد ي-ب-ت-ع-د
بالصصدارة بالنظر ا ¤فارق السصت
نقاط الذي يفصصله عنه و هو المر
الذي يجعل التع‡ Ìنوع اليوم .
م -ن اŸن -ت -ظ -ر ان ي -ج-دد اŸدرب
دوما الثقة ‘ نفسس العناصصر التي
شصاركت امام ا–اد العاصصمة مع
ام-ك-ان-ي-ة اج-راء ت-غ-يÒات ط-ف-ي-ف-ة
على الوسصط وخاصصة الهجوم الذي
 ⁄يكن ‘ اŸسصتوى .
يعا Êهجوم الشصبيبة من نقصس
ال -ف -ع-ال-ي-ة و ه-و الم-ر ال-ذي ح-ت-م
ع - -ل- -ى اŸدرب ال- -ق- -ي- -ام ب- -ع- -م- -ل
مضصاعف مع لعبي الهجوم من
اجل –سص Úالفعالية امام اŸرمى
وكيفية اسصتغÓل الفرصس التي تتاح
لهم على اكمل وجه .

يوسشف بوزيدي:

من جهته ،يواجه مولودية ا÷زائر
صص- -احب م- -ؤوخ- -رة الÎت- -يب ا–اد
ب -ل -ع -ب -اسس ال -ذي ي -ع -ا Êم -ن سص -وء
النتائج و هو المر الذي يطمح
لعبو «العميد» ا ¤اسصتغÓله من
اجل الفوز و الرتقاء ‘ جدول
الÎتيب .
عاد الفريق من العربية السصعودية
منتشصيا بالفوز الكب Òالذي حققه
على حسصاب النصصر و هو النتصصار
الذي حرر الÓعب ÚكثÒا و جعلهم
ل يفكرون ال ‘ تأاكيده من خÓل
–ق- -ي -ق ف -وز ك -ب Òع -ل -ى حسص -اب
ا–اد بلعباسس .
قام اŸدرب عمروشس بتحضصÒ

لعبيه جيدا لهذا اŸوعد حيث الصص- -دارة و ال -ت -ع -ادل أاو اÿسص -ارة
ط -ال-ب-ه-م ب-احÎام اŸن-افسس ال-ذي سصيجعله يخسصر هذا الرهان.
ورغم اŸرتبة التي يحتلها ال انه من جهته ،يسصعى ا–اد بلعباسس
Áلك لعب‡ Úيزين ‘ الوسصط ل -ل -ع -ودة ب -ن -ت -ي -ج -ة اي -ج -اب -ي -ة م-ن
خاصصة و الهجوم و هو المر الذي العاصصمة خÓل مواجهة مولودية
رف -ع م -ن ت -رك -ي -ز ال Ó-ع -ب Úق -ب -ل ا÷زائ- -ر رغ- -م ان اŸأام- -وري -ة ل -ن
اŸواجهة .
تكون سصهلة ‘ ظل تأالق الفريق
يطمح مولودية ا÷زائر لÓرتقاء اŸنافسس الذي عاد بقوة ‘ الفÎة
ا ¤اŸركز الثالث مؤوقتا ‘ حال الخÒة خاصصة بعد تعي ÚاŸدرب
الفوز و هو المر الذي سصيجعل ع- -م- -روشس ع -ل -ى رأاسس ال -ع -ارضص -ة
ال- -ف- -ري- -ق م- -ت -واج -دا م -ع ك -وك -ب -ة الفنية .
الÈنامج
ششبيبة القبائل  ...................نصشر حسش Úداي17:45
مولودية ا÷زائر  ...................ا–اد بلعباسس 18:00

إ÷انب إلتكتيكي سصيطغى على إŸوإجهة أإمام إلعميد

طالب مدرب ا–اد بلعباسس ،يوسشف
بوزيدي ،من لعبيه باسشتعادة
ديناميكية النتصشار الأخ Òلكاأسس
السشوبر واللعب بجدية وبÎكيز ‘
مواجهة مولودية ا÷زائر والتي تعد
ﬁطة هامة لأبناء ال–اد
الطموح Úللخروج من ملعب 5
جويلية بنتيجة اإيجابية واأن الفريق
اŸتذيل جدول الÎتيب مطالب
باللعب بروح ا÷ماعة واأن اŸباراة
ليسشت سشهلة.
كما طالب لعبيه بضصرورة اللعب بحماسس و
روح ت -ن -افسص -ي -ة ف-ع-ال-ة ،وق-ال ب-وزي-دي ل-ق-د
Ÿسصت ‘ ال- -ت- -ع- -داد ال- -رغ- -ب- -ة اŸل- -ح- -ة ‘
اسصتعادة نشصوة النتصصارات ،واأكد اأن ل–اد
بلعباسس ترسصانة من الÓعب Úالقادرين على

اللعب من اأجل مركز Îﬁم ‘ البطولة
ولذا فلهم ا◊ق و›Èون على حصصد عدد
اأك Èمن النقاط بداية من حوار اليوم.
‘ سصياق متصصل اأعرب بوزيدي عن تخوفه
من صصعوبة اŸهمة وصصرح اأن اللقاء سصيكون
شصديد التنافسس لرغبة كل طرف ‘ الفوز،
ك- -م- -ا اأن- -ه ل يسص -ت -ب -ع -د اأن ي -ط -غ -ى ا÷انب
التكتيكي على اŸباراة واأن فريقه ل Áلك
سصوى خيار العودة للديار بنقاط اإيجابية،
والÎك -ي -ز ع -ل -ى ل -عب ال -ه-ج-وم وه-ز شص-ب-اك
ال-ع-م-ي-د م-ب-ك-را‡ ،ا سصÒف-ع م-ن م-ع-ن-ويات
لعبيه لإ“ام مرحلة الذهاب باأريحية ..
زيادة على اللياقة البدنية والصصحة ا÷يدة
لكامل التعداد والÎكيز على ما هو قادم.

أإحمد بلحاج يسصتلم مفاتيح مقر مولودية وهرإن

لو / ¤ا÷ولة ال:14
الرابطة اÎÙفة ا أ

إ–اد إلعاصصمة يتعادل أإمام مولودية وهرإن و يعمق إلفارق ‘ إلصصدإرة
تعادل نادي ا–اد العاصصمة أامام مضصيفه مولودية
وهران بنتيجة ◊ 0-0سصاب ا÷ولة ال 14من
بطولة الرابطة اÎÙفة األو« ¤موبيلسس» لكرة
ال -ق -دم ،ال -ت -ي ج-رت امسس Ãل-عب أاح-م-د زب-ان-ة
بوهران.
وعقب هذا التعادل يعزز النادي العاصصمي الذي
 ⁄ينهزم منذ عشصر مقابÓت صصدارته على رأاسس
الÎتيب العام لبطولة الرابطة اÎÙفة األو¤

برصصيد  30نقطة بفارق سصبع نقاط على صصاحب
اŸركز الثا Êشصبيبة القبائل مع ناقصس مقابلة
أامام وفاق سصطيف بينما يحتل مولودية وهران
اŸركز السصادسس برصصيد  18نقطة.
وت- -ت -واصص -ل م -ب -اري -ات ه -ذه ا÷ول -ة ال  14من
اÎÙف األول غدا الثÓثاء بإاجراء مباراتي
شص -ب -ي -ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل  -نصص-ر حسص Úداي وم-ول-ودي-ة
ا÷زائر  -ا–اد بلعباسس.

ال -غ -رب ا÷زائ-ري خÓ-ل ال-فÎة ال-ت-ي ك-انت ت-رع-اه ف-ي-ه-ا
موؤسصسصة نفطال التابعة لسصوناطراك ،حيث تسصبب غلقه
لسصنوات طويلة ‘ تردي وضصعيته.
نوه رئيسس اŸولودية بدور الوا‹ مولود شصريفي ‘
«اإعادة الروح اإ ¤مقر النادي الذي يحتوي على سصت
غرف بعدما تكفل بتسصديد الديون اŸتاأخرة واŸقدرة بـ
 2،2مليون دج ،اإ ¤جانب تسصخ Òمبلغا قدره  2مليون دج
للقيام باأشصغال الÎميم وŒهيز اŸكاتب».

حصصريا لـ «الشصعب»

أاششرف على افتتاحها العقيد حواسس بجــــاوي
باŸدرسشة العليا للدرك الوطني بزرالدة

إنطÓق فعاليات إلبطولة إلوطنية إلعسصكرية للجيدو
أاششرف ،صشبيحة أامسس ،العقيد «حواسس بجاوي» على افتتاح فعاليات البطولة الوطنية العسشكرية ما
ب ÚاŸدارسس لـ «ا÷يدو» باŸدرسشة العليا للدرك الوطني الششهيد أاﬁمد مواز ،بزرالدة ،بالعاصشمة،
والتي سشتمتد إا ¤غاية الـ  15من الششهر ا÷اريÃ ،ششاركة  182مصشارع بينهم  91مصشارعة ‡ثل Úلـ
 13مدرسشة وأاكادÁية عسشكرية من ﬂتلف النواحي العسشكرية.

ﬁمد فؤزي بقاصص
ق-ائ-د اŸدرسص-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-درك ال-وط-ن-ي ب-زرال-دة ال-ع-ق-يد
«حواسس بجاوي» ،وبعد ترحيبه بكل اŸشصارك Úوا◊ضصور،
كشص-ف خÓ-ل ال-ك-ل-م-ة الف-ت-ت-اح-ي-ة ال-ت-ي أال-ق-اه-ا ب-ال-ق-اعة
اŸتعددة الرياضصات بأانه لشصرف كب Òأان –تضصن مدرسصته
البطولة الوطنية العسصكرية ما ب ÚاŸدارسس لـ «ا÷يدو»
و–دث ق -ائ « :Ó-ال -ب -ط -ول -ة ال-وط-ن-ي-ة ال-عسص-ك-ري-ة م-ا بÚ
اŸدارسس ل -ل -ج -ي -دو ت -ه -دف إا ¤ت -رسص -ي -خ وت-ن-م-ي-ة ال-روح
ال -ري -اضص -ي -ة ‘ ال -وسص -ط ال -عسص -ك -ري وك-ذا ت-ل-ق Úم-ب-ادئ
اŸنافسصة الشصريفة ،التي أاصصبحت واقعا ملموسصا بفضصل
اإلصصÓحات اŸثمرة التي باشصرها السصيد الفريق نائب
وزير الدفاع الوطني رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الشصعبي،
وكان لها األثر الواضصح ‘ بناء قدرات اŸؤوسصسصة العسصكرية
سصواء على اŸسصتوى اإلقليمي أاو الدو‹ ،وذلك بفضصل
اإلمكانيات اŸسصخرة لÎقية وإا‚اح الرياضصات العسصكرية
Ãختلف أاصصنافها».
«بجاوي» أاوضصح خÓل كلمته أان تنظيم واحتضصان منافسصة
البطولة الوطنية العسصكرية ما ب ÚاŸدارسس لـ «ا÷يدو»
ب -اŸدرسص-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-درك ال-وط-ن-ي ،ي-ت-ي-ح ÷ه-از ال-درك
فرصصة اإلسصهام ‘ اŸسصاعي النبيلة الهادفة إا ¤تطوير
وتنمية الرياضصة بصصفة عامة ،كونه يكتسصي أاهمية بالغة ‘
مسصÒة األفراد العسصكري Úنظرا للمهام اŸوكلة لهم ،وتابع
قائ« : Óتشصجيع األفراد العسصكريŸ Úمارسصة الرياضصة
ضص -روري ،ب -غ -ي -ة ت -ن -م -ي -ة ال -ق-درات ال-ب-دن-ي-ة وال-رف-ع م-ن
ا÷اهزية وكذا اكتسصاب اŸهارات الفردية وا÷ماعية ‘
ﬂت -ل -ف ال -ت -خصصصص-ات ال-ري-اضص-ي-ة ،ك-ل ه-ذا “اشص-ي-ا م-ع
م -ت -ط -ل -ب -ات ج -يشس عصص -ري واحÎا‘ ي -ت-م-ت-ع ب-ك-ف-اءات

وم -ه-ارات ع-ال-ي-ة ك-ف-ي-ل-ة ب-السص-ت-ج-اب-ة ◊اج-ي-ات ال-دف-اع
الوطني».
قائد اŸدرسصة العليا للدرك الوطني بزرالدة بالعاصصمة
أاكد أان تنظيم مثل هذه اŸنافسصات الوطنية للرياضصيÚ
ال-عسص-ك-ري Úه-ي م-ن-اسص-ب-ة أايضص-ا لÎسص-ي-خ ال-ق-ي-م السص-ام-ي-ة
للجانب اإلنسصا Êالذي يتجسصد ‘ التواصصل ب Úاألفراد
ال -عسص -ك -ري Úوال-ت-ق-ارب وال-ت-ع-ارف ب Úال-عسص-ك-ري Úع-ل-ى
اختÓف فئاتهم واختصصاصصاتهم.
شصدد «بجاوي» خÓل كلمته على ضصرورة التحلي بالقيم
السصامية للتنافسس الرياضصي الشصريف ،وكذا التقيد بقواعد
النضصباط العسصكري وبذل أاقصصى ا÷هود اŸمكنة لبلوغ
اŸسصتوى اŸنتظر خÓل األيام اıصصصصة للتنافسس ‘
البطولة الوطنية العسصكرية ما ب ÚاŸدارسس لـ «ا÷يدو»،
وذلك حتى –قق اŸنافسصة األهداف اŸرجوة منها.
ه-ذا وك-ان اŸوع-د ،صص-ب-ي-ح-ة األح-د ،ل-ل-ق-ي-ام ب-الج-ت-م-اع
ال-ت-ق-ن-ي ل-ل-ط-اق-م ال-ت-ح-ك-ي-مي التابع ل–Óادية ا÷زائرية
للجيدو اŸكون من  12حكما ،والذي “خضس عنه تقسصيم
الفرق بحسصب القرعة التي قاموا بها بحضصور مدربي
ﬂت -ل -ف اŸدارسس واألك -ادÁي -ات ال -عسص -ك -ري -ة اŸم -ث-ل-ة
ıتلف النواحي العسصكرية ،كما ” القيام بعملية الوزن
وتقسصيم الرياضصي Úإا 8 ¤أاوزان بالنسصبة لفئة الذكور و7
أاوزان بالنسصبة لفئة اإلناث.
Óشصارة ،مباشصرة بعد حفل الفتتاح واإلعÓن الرسصمي
لإ
عن انطÓق البطولة الوطنية العسصكرية ما ب ÚاŸدارسس لـ
«ا÷يدو» من قبل قائد اŸدرسصة العقيد حواسس بجاوي،
انطلقت اŸنافسصة الرسصمية بإاجراء اŸنازلت التمهيدية
Óناث والذكور  ،على أان تقام النهائيات ‘ اليوم األخÒ
لإ
من اŸنافسصة.

علي سشليما ( Êرئيسس ا–ادية كرة السشلة) لـ «الششعب»:

إلنتائج إÙققة ‘ إلبطولة إلعربية جد إيجابية

أاكد رئيسس ال–ادية ا÷زائرية لكرة السشلة علي سشليما ‘ Êتصشريح خاصس ÷ريدة
«الششعب» أان النتائج اÙققة خÓل البطولة العربية التي Œري وقائعها Ãصشر ايجابية
لبعد ا◊دود بدليل انهم “كنوا من التأاهل للدور نصشف النهائي رغم اŸنافسشة القوية
أ
من طرف اŸنتخبات اŸششاركة ‘ هذا اŸوعد».

نبيلة بؤقرين

أاضصاف الرجل الول على رأاسس ال–ادية قائ« :Óكرة
السص -ل -ة ا÷زائ -ري-ة “ك-نت م-ن ال-ع-ودة ب-ق-وة ا ¤السص-اح-ة
العربية وهذا مؤوشصر واضصح على العمل الكب Òالذي نقوم
به ‘ ال–ادية ،نشصكر الرياضصي Úوالفني Úعلى الدور
البارز من خÓل التحضصÒات اŸكثفة وا÷دية ‘ العمل
ما جعلنا نصصل لهذه النتيجة التي  ⁄تأات من العدم».
كشصف سصليما Êانهم متفائلون من بلوغ الدور النهائي ‘
قوله« :بعدما حققنا التأاهل للدور نصصف النهائي نطمح
Ÿواصصلة النتائج اليجابية من خÓل العمل على الوصصول
للنهائي Ãا انه كل شصيء ‡كن فوق البسصاط و‘ حال ⁄
نتمكن من ذلك تبقى النتيجة ايجابية بالنسصبة لنا Ãا أاننا
عدنا ا ¤الواجهة «.

–ـ ـضصÒإت مكثفـ ـة ıلـ ـ ـو‘ و◊ـ ـ ـ ـ ـولو

بعد النتهاء من أاششغال إاعادة ترميميه

تو‘ ‘ ملعب اثر
سشكتة قلبيــــــة

17794

أالعاب القوى

فؤؤاد بن طالب

اسشتلمت اإدارة مولودية وهران مفاتيح اŸقر
الإداري القد Ëللنادي الناششط ‘ الرابطة الأو¤
لكرة القدم ،بعد انتهاء اأششغال اإعادة ترميمه
التي قررتها ومولتها السشلطات الولئية.
منح وا‹ وهران مفاتيح اŸقر التابع لديوان الÎقية
والتسصي Òالعقاري لوهران واŸغلق منذ عدة سصنوات
بسص -بب ال -دي -ون اÎŸاك -م -ة ،اإ ¤رئ -يسس اŸول-ودي-ة اأح-م-د
بلحاج ،مسصاء الأحد ،على هامشس الزيارة التي قام بها اإ¤
لعبي الفريق ‘ التدريبات.
يتواجد اŸقر الإداري بشصارع العربي بن مهيدي (وسصط
اŸدينة) حيث كان مسصتغ Óمن طرف نادي عاصصمة

العدد
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اختار العداءان ا÷زائريان توفيق ﬂلو‘
( 800م Îو  1500م )Îوعبد اŸليك ◊ولو
( 400م/ Îموانع ) على التوا‹ فرنسشا
لجراء
والوليات اŸتحدة المريكية إ
–ضشÒاتهما– ،سشبا للموسشم اŸقبل ، 2019
حسشب ما علم لدى ال–ادية ا÷زائرية
للعاب القوى.
أ
اختار البطل الوŸبي ،توفيق ﬂلو‘ اŸتوج
بذهبية سصباق  1500م ‘ ÎاوŸبياد لندن ، 2012
العاصصمة الفرنسصية باريسس إلجراء تربصس اعدادي
Áتد من  8نوفم Èا÷اري ا 6 ¤جانفي اŸقبل،
ف -ي -م -ا وق -ع اخ -ت -ي -ار ◊ول -و ع -ل -ى م-دي-ن-ة ال-ب-اسص-و
المريكية  ،الواقعة ‘ ولية تكسصاسس (جنوب غرب
الوليات اŸتحدة المريكية) إلجراء –ضصÒاته
للموسصم اŸقبل .
واخ -ت -ار ال -ع -داء ا÷زائ -ري ه -ذه اŸدي -ن-ة ،بسص-بب
موقعها اŸناسصب اŸرتفع بحوا‹  1200م Îعلى
مسصتوى سصطح البحر  ،المر الذي يتناسصب “اما
مع برنامج –ضصÒاته الذي انطلق يوم السصبت 11
نوفم Èو يتواصصل لغاية  23ديسصم ÈاŸقبل .
تعد البطولة العاŸية ‘ نسصختها السصابعة عشصر

اŸقررة بالدوحة القطرية ‘ الفÎة اŸمتدة من
 28سصبتم Èا 6 ¤اكتوبر  ، 2019من ب Úابرز
اÙطات
التنافسصية التي يحضصر لها العداءان ا÷زائريان ‘
هذه الÎبصصات العدادية .

« رإديوز» تزور وتتضصامن مع عائلة إلطفل عبد إلله روحاي

‘ اأجواء موؤثرة وحزينة  ،تنقلت « راديوز»
اإ ¤بلدية حاسصي بونيف بوهران لتقدË
ال -ت -ع -ازي و ك -ذا ال-ت-ك-ف-ل ب-ج-ن-ازة الÓ-عب
ال-ف-ق-ي-د ع-ب-د ال-ل-ه روح-اي صص-احب الث-نى
عشصرة سصنة والذي تو‘ اثر سصكتة قلبية
وه- -و يشص- -ارك ‘ م- -ق- -اب- -ل -ة ري -اضص -ي -ة م -ع
اأصصدقائه.
سصكان بلدية حاسصي بونيف ورفقائه ‘
اŸدرسصة ذكروا خصصال اŸرحوم الذي كان
يتميز بامكانيات كبÒة والكل كان يتنباأ له
Ãسصتقبل زاهر ‘ كرة القدم وكذا مسصتواه
ومثابرته ‘ الدراسصة.

عائلة ﬁمد روحاي والد الضصحية شصكر
التفاتة وزيارة و التدعيم اŸادي ÷معية
راديوز ورئيسصها قادة الشصا‘ وقدماء كرة
القدم الوهرانية الذين قدموا التعازي على
غ- -رار ح- -نصص- -ال ،ب- -ن شص- -ي- -ح- -ة ،ب -ن زرق -ة
وف -وسص -ي ،وم -ن ج -ه -ة اخ -رى شص-دد ا◊ك-م
ال- -دو‹ السص- -اب- -ق ﬁم- -د ح- -نصص- -ال ع- -ل -ى
مسص- -وؤو‹ ال- -ف- -رق و الول- -ي -اء ب -اله -ت -م -ام
ب- -اŸل- -ف ال- -ط -ب -ي و اŸراف -ق -ة الصص -ح -ي -ة
لأب -ن -ائ -ه -م وع-دم السص-ت-ه-زاء خصص-وصص-ا ان
ظ -اه -رة ع -دم ال Ó-م-ب-الة ب-اŸل-ف ال-ط-ب-ي
اأصصبحت تنعكسس سصلبا على صصحة الÓعبÚ
الصصغار وما يÎتب عنها من ماآسصي داخل
العائÓت وفقدان فلتات اأكبادها.
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مواقيت
الصشÓة

@  ١٣نوفم :١٩٥٧ Èطالب حزب «رايات» (حزب
الششعب اŸاليزي) Ãقاطعة اŸنتجات الفرنسشية
احتجاجا على مواصشلة ا◊رب ‘ ا÷زائر.
@  ١٣نوفم :١٩٥٨ Èنقلت السشلطات الفرنسشية
القادة اŸعتقل« Úأاحمد بن بلة»« .حسش Úآايت أاحمد»،
«ﬁمد خيضشر»ﬁ« ،مد بوضشياف»« ،رابح بيطاط» إا¤
اŸسشتششفى إاثر إاضشرابهم عن الطعام.

٢٤

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

لول  ١٤٤٠هـ الموافق لـ  ١٣نوفمبر  ٢٠١٨م
الثÓثاء  ٠٥ربيع ا أ

دارات
اصش

Oó©dG

نوفم.. ÈاŸرجعية اأ’بدية

@ فنيدسس بن بلة

اÛل- -ة ال- -ت- -ي صص- -درت ‘ أاب- -ه -ى ح -ل -ة وف -ي -ة
Ÿب -ادئ -ه -ا وق -ي -م -ه -ا ‘ رصص -د الشص -أان ال -عسص -ك -ري
وتطوراته ،سصارت على نفسص النهج الذي رسصمه
مفجرو الثورة ووصصايتهم  ،كاشصفة عن ثباتها ‘
مقارعة الواقع اŸتغ Òواألفاق القريبة والبعيدة.
‘ اعلى صصفحتها األو ¤رسصالة رئيسص ا÷مهورية
وزير الدفاع القائد األعلى للقوات اŸسصلحة‘ ،
الذكرى ال 64التي تذكر بتضصحيات ا÷زائريÚ
ووق-وف-ه-م صص-ف-ا واح-دا ضص-د اŸسص-ت-ع-م-ر الفرنسصي
اŸت-ن-ك-ر ل-وج-ود ام-ة ج-زائ-ري-ة وع-راق-ة حضصارتها
وتأاكيده على اليقظة من اجل جزائر آامنة ومؤومنة
دف -عت ال -ك -ث Òم -ن اج -ل اسص -ت -ق -راره-ا وسص-ي-ادت-ه-ا
وقرارها السصياسصي اŸسصتقل.
‘ اÛلة متابعة للفريق قايد صصالح للمنشصآات
العسصكرية والصصناعات ا◊ربية التي شصكلت قاطرة
القتصصاد الوطني  .وهي قاعدة تسصتمد أاسصسصها من
نهج نوفم Èالتحرري الذي قال عنه الفريق ‘ كل
نشصاط وتوقف ““انه مفخرة للبلد ومصصدر اعتزاز
لمة ا÷زائرية التي ضصربت اŸثل ‘ النتفاضصة
ل أ
من اجل ا◊رية وعزة النفسص والكرامة““.

توقفت اÛلة مطول عند ذكرى نوفم Èالتي
دوت اŸع -م -ورة ك -ل -ه -ا وأاسص -م -عت صص -وت ا÷زائ -ر
اŸرافع لعدالة قضصية الرافضص ألي مناورة فرنسصية
اخرى و“اطل ومغامرة مشصككﬁ Úبطي العزائم
اŸرددين خطا بالفم اŸملوء بان وقت الثورة ⁄
ي- -أات وب- -أان- -ه لب -د م -ن ان -ت -ظ -ار ال -ف -رصص ل -ت -ك -ون
للجزائري Úمصصانع أاسصلحة ودبابات لتفج Òالثورة.

لكن العكسص حدث وتب Úأان الذين قرروا إاشصعال
فتيلة الثورة أانهم على صصواب وان هذه الثورة التي
رمت بالشصارع احتضصنها الشصعب.
توقفت اÛلة عند جيشص التحرير الذي أاعطى
دروسصا للمسصتعمر لن ينسصاها و“كن من اخÎاق
اÿطوط األمامية للعدو اŸتك ÈاŸتج Èناقل
العمليات العسصكرية إا ¤عمق الÎاب الفرنسصي إا¤
درج-ة اسص-ت-م-ال-ت-ه ل-ن-خب اعÎفت ب-ع-دال-ة ال-قضص-ية
ا÷زائرية .وهذه الثورة التي دوت عواصصم العا⁄
وأاوصصلت صصداها إا ¤ابعد نقطة من اŸعمورة
تشص -ك -ل حسصب ›ل -ة ““ا÷يشص““ م-رج-ع-ي-ة وم-ل-ه-م-ة
للمؤوسصسصة العسصكرية التي أاقسصمت أانها تبقى وفية
للعهد مدافعة عن الذاكرة التاريخية والوطن.
أاكد هذا الطرح الفريق قايد صصالح ‘ حفل
اسص -ت -ق -ب -ال Ãن-اسص-ب-ة ذك-رى ن-وف-م Èن-ق-لت أاق-وال-ه
اÛل-ة مشص-ددا ع-ل-ى السص-ت-م-راري-ة ودÁوم-ة ق-ي-م
نوفم Èومدلولها ‘ تام Úوحدة الصصف والتلحم
وترسصيخ هذه القيم ‘ نفوسص األجيال ،باعتبارها
اŸنطلق اآلمن للمشصروع التطويري اŸتجدد الذي
ي -ت -ب -ن -اه ا÷يشص ويسص Òع -ل-ي-ه ويضص-ط-ل-ع Ãخ-ت-ل-ف
متطلبات الدفاع واألمن الوطني.
‘ اÛلة رصصد ل‚ازات ا÷يشص ومكاسصبه
و“ارينه بالذخÒة ا◊ية مثل ““الضصحى  ““2018التي
ب -ره -نت ع -ل -ى ك -ف -اءة م -ق -ات -ل -ي -ن -ا وŒاوب -ه -م م-ع
اŸسصتجدات بروح التحدي والقدرة اÿلقة التي
Œعل اŸسصتحيل ‡كنا ‘ الزمن ا÷زائري.

إاثر عمليات بحث وتفتيشش

تدمﬂ Òبإالإلرهابي Úوثلث  ٠٣قنابل تقليدية
‘ إاط -ار م -ك -اف -ح -ة اإلره -اب ،كشص -فت ودم-رت
مفارز للجيشص الوطني الشصعبي ،يوم  11نوفمÈ
 ،2018إاثر عمليات بحث وتفتيشص بكل من البليدة
لرهابي Úوثلث
وع Úالدفلى  /ن.عﬂ ،1بأا ل إ
( )03قنابل تقليدية الصصنع ،فيما ضصبطت مفرزة
أاخرى بتندوف  /ن.ع ،3إاثر دورية إاسصتطلعية،
بندقية ( )01رشصاشصة من نوع ( )FMPKوأاربعة
( )04أاشص- - -رط- - -ة ذخÒة م - -ع - -ب - -أاة ب( )44٩ط -ل -ق-ة،
ب -اإلضص -اف -ة إا ¤ك -م -ي -ة م -ن ال-ك-ي-ف اŸع-ال-ج ت-ق-در
ب( )46 2كيلو غرام.

 ...توقيف ( )١٠منقب Úعن الذهب

و‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة،
أاوقفت مفارز للجيشص الوطني الشصعبي ،بكل من
“Ôاسصت وع Úڤزام وبرج باجي ﬂتار  /ن.ع،6
عشص- -رة ( )10م -ن -ق -ب Úع -ن ال -ذهب م -ن ج -نسص-ي-ات
ﬂت -ل -ف -ة وح-ج-زت ( )21م -ول -دا ك -ه -رب -ائ-ي-ا و()17
م -ط -رق -ة ضص-غ-ط وث-لث ( )03أاج- -ه -زة كشص -ف ع -ن
اŸعادن وكيلوغرام واحد ( )01من مادة TNT
باإلضصافة إا ¤معدات تفج ‘ ،Òح Úضصبط

عناصصر الدرك الوطني بندقيتي ( )02صصيد بدون
وثائق ومنظار ميدان بسصوق أاهراسص  /ن.ع5
من جهة أاخرى ،أاوقف عناصصر الدرك الوطني،
خلل عمليات متفرقة ،ثلثة (Œ )03ار ﬂدرات
وحجزوا ( )7 2كيلو غرام من الكيف اŸعالج بكل
من النعامة  /ن.ع 2وع Úصصالح  /ن.ع ،6فيما
أاحبط حراسص السصواحل هجرة غ Òشصرعية لـ()46
شصخصصا كانوا على م Ïقوارب تقليدية الصصنع بكل
من وهران  /ن.ع 2والطارف  /ن.ع.5

لليم الذي أاودى بحياة ششرطي
بعد ا◊ادث ا أ

لهبÒي يطمئن على ا◊الة الصشحية للششرطي ÚاŸصشاب ‘ Úسشعيدة
ق- -ام ي- -وم أامسص ع -دد م -ن م -دي -ري -ن م -رك -زيÚ
لمن الوطني ،رفقة وا‹ ولية
باŸديرية العامة ل أ
سص -ع-ي-دة ،ب-زي-ارة إا ¤مسص-تشص-ف-ى ““أاح-م-د م-دغ-ري““
بسصعيدة للطمئنان على ا◊الة الصصحية ألفراد
الشصرطة الذين تعرضصوا ◊ادث مرور خلل أادائهم
Ÿهمة ميدانية ،يوم السصبت  10نوفم.2018 È
لم-ن ال-وط-ن-ي أاب-ل-غ
وف -د اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل  -أ
لمن
الشصرطي ÚاŸصصاب Úأان السصيد اŸدير العام ل أ
الوطني وكافة مسصتخدمي األمن الوطني فخورون
بشص-ج-اع-ت-ه-م وع-زÁت-ه-م ‘ ت-أادي-ة م-ه-امهم النبيلة
خدمة للوطن واŸواطن.

..ويهنئ عون الششرطة بختي نور الدين

ه-ن-أا ال-ع-ق-ي-د مصص-ط-ف-ى ل-ه-بÒي ،اŸدي-ر ال-ع-ام
لمن الوطني ،عون الشصرطة بختي نور الدين،
ل أ
التابع ألمن ولية تلمسصان ،عقب نيله اŸرتبة الـ05

‘ عمليت Úمتفرقت Úلششرطة وهران

تفكيك ششبكت Úللنصشب وا’حتيال على اأ’نÎنيت

لمن ا◊ضصري
‚حت مصصالح الشصرطة ل أ
الـ 26التابعة Ÿصصالح أامن دائرة بئر ا÷Ò
ألمن ولية وهران ‘ تفكيك شصبكة إاجرامية
تختصص ‘ النصصب والحتيال عن طريق عملية
البيع والشصراء اŸركبات ع Èالشصبكة التواصصل
الجتماعي فايسصبوك ““صصفحة واد كنيسص““.
وحسصب مصصادر أامنية ،فقد ” القبضص على
 03من أافرادها ،من بينهم رعيت Úأاجنبيت،Ú
تÎاوح أاعمارهم ماب27 Úسصنة و33سصنة ،كانوا
يقومون باصصطياد ضصحاياهم ع Èصصفحة واد
ك-ن-يسص وسص-ل-ب-ه-م م-ب-ال-غ م-ال-ي-ة م-ع-تÈة م-قابل
م-رك-ب-ات م-ه-رب-ة م-ن ال-دول األورب-ي-ة ب-وث-ائ-ق
مزيفة ،فيما ” –رير ضصدهم إاجراء قضصائي
ووضص -ع -ه -م –ت ا◊راسص-ة ال-ن-ظ-ري-ة إا ¤حÚ
تقدÁهم أامام العدالة.
و‘ ذات السصياق “كنت مصصالح الشصرطة
لمن ا◊ضصري  21بالتنسصيق مع اŸصصلحة
ل أ

الولئية للشصرطة القضصائية ألمن ولية وهران،
من توقيف شصخصص يبلغ من العمر 26سصنة،
ﬁل  04أاوامر بالقبضص ،تتعلق بتكوين جمعية
أاشصرار ،النصصب والحتيال.
“ت عملية التوقيف ،وفق مصصادرنا ،بناءا
على –ريات معمقة حول نشصاط اŸتورط،
ال -ذي ك -ان ي -ع -م -ل ‘ ›ال ك -راء اŸرك -ب -ات
بهويات مزيفة وعرضصها للبيع واإلشصهار عÈ
م -واق -ع ال -ت -واصص -ل الج -ت -م-اع-ي ““ف-ايسص-ب-وك““
بصصفحة واد كنيسص ،مقابل مبالغ مالية معتÈة
تÎواح ب765000( Úدج 1505000-دج) ،حيث
ضصبط بحوزته رخصصة سصياقة مزيفة– ،مل
هوية شصخصص آاخر عليها صصورته الشصخصصية،
كان يسصتغلها ‘ تنقلته كونه ﬁل بحث” ،
–رير ضصده إاجراء قضصائي سصيحال Ãوجبه
على العدالة.

وهران  :مسسعودة براهمية

 ٢٣°ا÷زائر
 ٢٣°ا÷زائر

ع-اŸي-ا ضص-م-ن ف-ع-ال-ي-ات ال-ب-ط-ول-ة العاŸية أللعاب
القوى ،التي جرت مؤوخرا Ãالقا اإلسصبانية.وعÈ
ل -ه -بÒي ‘ رسص -ال -ت -ه ب-اŸن-اسص-ب-ة ،أان ه-ذا ال‚از
الرياضصي سصيضصاف إا ¤جملة ال‚ازات التاريخية
ال -ت -ي ح -ق -ق -ه -ا أاف -راد األم -ن ال -وط-ن-ي ‘ ،ع-دي-د
ال -ت -ظ -اه -رات واŸن -افسص -ات ال -ري -اضص-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
والدولية.

 ٢٣°وهران

 ٢٣°وهران

الثمن  ١٠دج

177٩4

مواضشيع متنوعة ‘ ›لة ““ا÷يشش““

عادت ›لة ““ا÷يشش““ ‘ عدد نوفم Èإا¤
الثورة التحريرية وما أاحدثته من تغ‘ Ò
ال- -عÓ- -ق- -ات ال- -دول -ي -ة م -ق -دم -ة م -رج -ع -ي -ة
◊رك -ات ال -ت -ح -رر والشش -ع -وب اŸسش -تضش -ع-ف-ة
اŸناهضشة لÓسشتعمار.
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““الششعـب““ قاطرة الإعÓم العمومي

خطة ماركتينغ للنهوضض با÷ريدة الرمز

فرضشت جريدة ““الششعب““ نفسشها ‘ ا◊قل
لع Ó-م -ي ال -وط -ن-ي ب-فضش-ل ا◊رك-ي-ة ال-ت-ي
ا إ
تشش -ه-ده-ا م-ن-ذ م-دة Œاوب-ا م-ع ال-ت-ح-ولت ‘
ع-ا ⁄التصش-ال وت-ط-ورات-ه .ك-م-ا أاث-ب-تت م-ن
خÓل تكيفها مع اŸتغÒات برقمنة أارششيفها
وإادارتها وجريدتها اللكÎونية أانها ذاهبة
لب-ع-د ‘ مسش-ار عصش-رن-ة
ب-خ-ط-ى ث-اب-ت-ة إا ¤ا أ
ال -ع -م -ل الصش-ح-ف-ي ال-ذي ت-ق-وم ب-ه لح-تÓ-ل
اŸوقع الذي تتطلع إاليه ‘ ﬁيط إاعÓمي
يشش-ت-د ب-اŸن-افسش-ة ي-ف-رضش النوعية والتجدد
الدائم.

@ فنيدسس بن بلة

هذا ما أاكدته الرئيسصة اŸديرة العامة للجريدة
السص -ي -دة أام -ي -ن -ة دب -اشص ا ¤زوار ج-ري-دة ““الشص-عب““
الصصحيفة العمومية الوحيدة ا◊اضصرة بجناح ‘
معرضص الكتاب ““سصيل  ““2018اıتتم منذ ايام
ب -قصص -ر اŸع -ارضص .وج -ددت ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ي-ه ل-زوار
آاخرين Ÿقر ا÷ريدة  ،منهم احمد بن سصا⁄
رئيسص –رير ›لة ““شصرفات اÛلسص““ العمانية
خلل زيارة اÛاملة للعنوان أاول أامسص مطلعة إاياه
بظروف تأاسصيسص ا÷ريدة واŸراحل التي قطعتها
ومواكبتها ıتلف تطورات البلد.
–دثت ال - -رئ - -يسص - -ة اŸدي- -رة ال- -ع- -ام- -ة خ- -لل
اسص-ت-ق-ب-ال-ه-ا لضص-ي-ف الشص-عب رف-ق-ة م-دي-ر ورئ-يسص-ي
التحرير ،عن خصصوصصية ا÷ريدة التي تأاسصسصت ‘
الذكرى الثانية من مظاهرات  11ديسصم1٩62 È
التي ع Èمن خللها ا÷زائريون ‘ أاحياء ا÷زائر
العاصصمة ومدن اخرى عن “سصكهم بالسصتقلل
الوطني ورفضص السصتعمار الفرنسصي متحدين اللة
القمعية لقوى الحتلل من اجل ا◊رية والنعتاق.
وعلى هذا السصاسص حملت ا÷ريدة اسصم ““الشصعب““
نسصبة ا ¤مظاهرات  11ديسصم.1٩60 Èوهي تسصتعد
للحتفال بذكرى تاسصيسصها 56الشصهر الداخل.
‘ ردها على اسصتفسصارات رئيسص –رير ›لة
““شص -رف -ات اÛلسص ““ ال -ع -م -ان -ي -ة ح -ول مسص -ت -ق -ب-ل
الصصحافة الورقية ‘ ظل زحمة اللكÎونية  ،قالت

كاريكات /ÒعنÎ

السص -ي -دة ام -ي -ن-ة دب-اشص ،ان ه-ذه اŸسص-ال-ة أاخ-ذت-ه-ا
““الشصعب““ مأاخذ جد حيث شصرعت ‘ وضصع خطة
ماركتينغ وﬂطط تواصصلي غايته إاثراء ﬁتوى
ا÷ري -دة وعصص -رن -ت -ه -ا ب -إانشص-اء ج-ري-دة ال-كÎون-ي-ة
و–سص Úموقعها الرقمي وإاحداث فضصاء تواصصلي
اخر وهو ““ضصيف الشصعب““ ا ¤ا ¤جانب منتداها
الدوري.
وأاوضصحت الرئيسصة اŸديرة العامة باŸناسصبة ،
ان خصصوصصية ““الشصعب““ التي تسص Òعليها و“يزها
على العناوين اإلعلمية األخرى وتبقيها قاطرة
اإلعلم العمومي ،ان منتداها يتنقل خارج مقرها
اŸرك -زي ب -ال -ع -اصص -م -ة إلح -داث ال -ت -واصص -ل داخ-ل
اŸشصهد التصصا‹ وتلبية حق اŸواطن ‘ اإلعلم.
ه -ذه ال-ط-ف-رة ال-رق-م-ي-ة ب-حسصب السص-ي-دة أام-ي-ن-ة
دباشص تسص Òمع العنوان الورقي الذي يعرف بدوره
تغيÒا ‘ الشصكل واŸضصمون ،رغم الظرف اŸا‹
ال-ع-اŸي اŸت-م-ي-ز ب-أازم-ة ح-ادة ط-غت ب-ث-ق-ل-ه-ا على
كÈيات وسصائل اإلعلم والتصصال حيث اختفت
ج- -رائ- -د ع- -دة ك- -ان ل- -ه -ا وزن -ه -ا ‘ دول رائ -دة ‘
الصصحافة.
وب- -ه -ذه ال -عصص -رن -ة وال -ت -ج -دد ظ -لت ““الشص -عب““
حاضصرة بقوة ‘ هذا الزخم اإلعلمي الوطني
الذي يشصهد تنافسصا با÷زائر ب 155 Úعنوان.
حول الزحمة التي لحظها بن سصا ⁄الفلحي
با÷زائر العاصصمة ‘ اول زيارة له لبلدنا ،اجابت
السصيدة امينة دباشص بان هذا المر ،راجع للتعداد
السصكا Êالكب Òالذي يتجاوز سصكان سصلطنة عمان
كلها مذكرة بجهود رئيسص ا÷مهورية ‘ القضصاء
ع-ل-ى ال-ب-ي-وت ال-قصص-دي-ري-ة وت-رح-ي-ل ق-اط-ي-ن-ه-ا ا¤
مسصاكن حضصرية مسصجلة ا‚از خلل عشصريت Úما
يقارب مليو Êسصكن ‘ برنامج سصكني ضصخم ⁄
تشصهده اية دولة.
هذا ما يÈهنه طاقم ““الشصعب““ لقرائه وزواره
إلث -ب -ات “سص -ك -ه بÎق -ي -ة ا÷ري -دة ال-رم-ز ب-ج-ه-ود
متناغمة متناسصقة حريصصا ‘ تادية اŸهمة على
اآلنية ‘ نقل اŸعلومة بكل مصصداقية ودقة متحليا
دوما باخلقيات اŸهنة.

