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منتدى اأ’عمال ا÷زائري – الكؤري ا÷نؤبي
يÎأاسس وزير السسياحة والصسناعة
التقليدية عبد القادر بن مسسعؤد ،
اليؤم  ،ببلدية تيمياوين باŸقاطعة
لدارية برج باجي ﬂتار بؤلية
ا إ
ادرار م- -راسس- -م الف- -ت- -ت -اح ال -رسس -م -ي
ل -ل-ط-ب-ع-ة  23ل-ل-ت-ظ-اه-رة السس-نؤية
ل -ع -ي -د ا÷م -ل وأايضس -ا ل -ل -ؤق -ؤف ع-ن
كثب على وضسعية القطاع بالؤلية
.يدرج هذا ضسمن زيارة الؤزير ا¤
ال-ؤلي-ة ا÷ن-ؤب-ي-ة ي-ؤم-ي ال-ثÓ-ث-اء
والربعاء.

ت - -ن - -ظ - -م وزارة الصس- -ن- -اع- -ة
واŸن- -اج- -م ،ال- -ي- -ؤم  ،م- -ن -ت -دى
لع-م-ال ا÷زائ-ري – ال-ك-ؤري
ا أ
ا÷نؤبي  ،الذي يرأاسسه كل من
لول اح -م -د اوي -ح -ي
ال -ؤزي -ر ا أ
ونظÒه ÷مهؤرية كؤريا ‹
لوراسسي ،
ناك يؤن بفندق ا أ
ح-يث ت-ب-دأا ال-تسس-ج-يÓ-ت ع-لى
السساعة  7:30صسباحا.

حطاب يشسرف على افتتاح
قاعة رياضسية باŸرادية

تسسليم جؤائر الطبعة 14
للجؤدة

يؤم دراسسي لÓحتفاء
باليؤم العاŸي للغة العربية
«فؤروم» حؤل الهجرة
غ Òشسرعية لأÓطفال

Ãن -اسس -ب -ة اح -
ت -ف -ال -ي -ة ال-ي-ؤم ال-ؤط-ن-ي
للتقييسس و–ت
إاشسراف وزارة الصسناعة
واŸن -اج -م واŸع -ه
د ا÷زائ-ري ل-ل-ت-ق-ي-يسس،تسسلم جؤائز الط
ب
ع
ة
 14للجؤدة اŸصسادفة
ليؤم  18ديسسم
ÿدم- -ة ال– È - -ت شسعار اŸعاي Òأاداة
ت- -ن- -م
 -ي- -ة وت -ط -ؤي -ر صس -ن -اع -ةالسس -ي -ارات « وذل
ك
ع
ل
ى
ا
ل
س
س
ا
ع
ة
8:30
صسباحا بفندق ا
ل
و
ر
ا
سسي.

يشس-رف وزي-ر الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة
ﬁمد حطاب ،اليؤم ،على افتتاح
ق -اع -ة «ج -ي -م -ن -اسس -ت -يك» ب-اŸرادي-ة،
ب- -ال- -ع- -اصس- -م -ة وذلك ع -ل -ى السس -اع -ة
 10:00صسباحا.

الطبعة  79لأÓيام اإ’عÓمية
حؤل مصسالح اأ’من الؤطني
Óم-ن
ت -ن -ظ -م اŸدي -ري -ة ال -ع -ام-ة ل -أ
ال-ؤط-ن-ي اب-ت-داء م-ن ال-ي-ؤم إا ¤غاية
Óيام
 19ديسس- -م Èال- -ط -ب -ع -ة  79ل أ
لم -ن
لعÓ- -م- -ي- -ة ح- -ؤل مصس- -ال -ح ا أ
ا إ
الؤطني وذلك على السساعة 8:30
صسباحا باŸكتبة الؤطنية با◊امة –
ا÷زائر.

«الشسباب والثؤرة
«مؤضسؤع منتدى الذاكرة

ت -ن -ظ -م ج -م -ع -ي -
ة «مشس -ع -ل الشس -ه -ي-د»
وج - -ري - -دة اÛاه - -
ديسس -م 2018 Èد ي- -ؤم ال- -ثÓ- -ث- -اء 18
م -ن
ت -دى ال-ذاك-رة –تشس- -ع- -ار «الشس -ب -اب و
ا
ل
ث
ؤ
ر
ة
»
وذلك ع -ل -ى
السساعة  9:30صسبا
بجؤار بلدية ت حا بثانؤية بؤسسماحة
ز
ة
يبا .

اللقاء ا÷ماعي اŸؤسسع 320

ت-ن-ظ-م ج-ام-ع-ة ا÷زائر ،3ال-ي-ؤم م-ل-ت-ق-ى وطنيا
حؤل القتصساد ا÷زائريŒ .ري التظاهرة بكلية
العلؤم السسياسسية والعÓقات الدولية ب Íعكنؤن.
لشس -غ -ال ال -ت -ي ت -دوم ي -ؤم Úوضس -ع-ي-ة
وت -ت -ن -اول ا أ
الق -تصس-اد ‘ ظ-ل ال-ن-ق-اشس-ات ال-ن-ظ-ري-ة وإاشس-ك-ال-ي-ة
اختيار النمؤذج التنمؤي.

لدارة والمالية
ا إ

ت -ن -ظ -م اŸن -ظ -م -ة
الق -تصس -ادي -ة ،ي ال -ؤط -ن -ي -ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة
ؤم -الداخل  ،اŸلتقى ي  08و 09جانفي
ال
د
و
‹
ا أ
لول لÓسستثمار
–ت شس - -ع - -ار «م - -ن
أ
ا
ج
ل
ا
ل
س
س
 -ت- -م- -راري- -ةاك -تشس -ف -ؤا الشس-رك-اء
ا÷زائر» ،وذلك وف-رصس السس-ت-ث-م-ار ‘
بفندق ا أ
لوراسسي ابتداء
من ال
سساعة  08:30صسباحا.

تنظم اŸؤؤسسسسة اŸالية «ناتكسسيسس  »NatixisحفÓ
ي -ت -م خ Ó-ل -ه ال -ت -ؤق -ي -ع ع -ل -ى شس -راك -ة م -ع م -ؤؤسسسس-ة
«سس -يÓ-بسس  ،»SYLABSوذلك ال -ي -ؤم ع -ل -ى السس -اع -ة
لخÒة اŸت-ؤاج-د بشس-ارع
 16:30مسس -اء Ãق -ر ه -ذه ا أ
حسسا Êيسسعد ،اŸقابل للمركز الثقا‘ الفرنسسي.

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸؤقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

ا

Ÿلتقى الدو‹ اأ’ول لÓسستثمار

اŸؤؤسسسسة اŸالية « »Natixisتؤقع شسراكة
مع «»SYLABS

يؤمية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤؤسسسسة العمؤمية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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التحرير

سسؤر مصسطفى خياطي
ري دا÷Òي» الÈوفي
ستضسيف «فؤروم لؤكؤ
لبحث» فؤرام «Ÿناقشسة
يس
ير ا
رئيسس الهيئة الؤطنية لÎقية الصسحة وتطؤ ء  ،وذلك على السساعة
لوليا
Óطفال من طرف ا أ
شسرعية ل أ
القادر سسف »Òبالقبة.
الهجرة غ Òقر دار الصسحافة «عبد
 9:30صسباحا Ã

‘ إاط -ار ع -م -ل -ي -
ا◊ية  ،ينظم ة تسس-ج-ي-ل الشس-ه-ادات
اŸت
ح
ف الؤطني للمجاهد
اليؤم ،اللقاء ا÷
م
ا
ع
ي
ا
Ÿ
ؤسسع رقم 320
Ãقر اŸتحف وÃقر ق
سسمة اÛاهدين ببئر
ت
ؤ
ت
ة
خص
ع
ل
ى
ا
ل
س
س
ا
ع
ة
سصس اللقاء Ÿؤضسؤع «
 10:00صسباحا حيث
لذلك أاثناء الثؤرة ال متى وكيف يتم “ؤي
ن
ا
Û
ا
ه
د
ي
ن
خ
ا
ر
ج
ا
تحريرية ».
Ÿراكز اıصسصسة

ملتقى حؤل ا’قتصساد ا÷زائري اليؤم

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.3٥:

(021) 60.70.40

لذاع-ة ،اليؤم،
يسس-تضس-ي-ف ف-ؤروم ا إ
وزير الثقافة عز الدين ميهؤبي وذلك
ع -ل -ى السس-اع-ة  11:00صس-ب-اح-ا باŸركز
ال -ث -ق -ا‘ ع -يسس -ى مسس -ع -ؤدي ل -ت -ق -ي-ي-م
حصسيلة اŸشسهد الثقا‘ لسسنة .2018

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤؤولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ندوة تفاعلية حؤل
أاحكام التنزيل ‘
قانؤن اأ’سسرة

لع- -ل- -ى ل- -ل- -غ- -ة
ي - -ن- -ظ- -م اÛلسس ا أ
العربية ووزارة الÈيد واŸؤاصسÓت
السس-ل-ك-ي-ة والسس-ل-كية والتكنؤلؤجيا
ال - -رق - -م- -ي- -ة ،غ- -دا  ،ي- -ؤم- -ا دراسس- -ي- -ا
Óح -ت -ف -اء ب -ال -ي -ؤم ال -ع -اŸي ل -ل -غ -ة
ل - -إ
ال -ع -رب -ي -ة  ،ح -يث ت-ق-دم ﬁاضس-رات
والقاءات شسعرية من وحي اŸناسسبة
وه-ذا ب-اŸك-ت-ب-ة ال-ؤطنية ا÷زائرية
ا◊امة ،على السساعة  9:00صسباحا.

الطبعة  13للمهرجان
الؤطني للمسسرح اÎÙف

لع-ل-ى
لسسÓ-م-ي ا أ
ي -ن -ظ-م اÛلسس ا إ
ب- -ال- -ت- -ع- -اون م -ع ال -غ -رف -ة ال -ؤط -ن -ي -ة
ل - - -ل - - -ت - - -ؤث - - -ي - - -ق ي- - -ؤم اÿم- - -يسس 20
ديسسمÈا÷اري ندوة تفاعلية حؤل
لسس -رة
أاح- -ك -ام ال -ت -ن -زي -ل ‘ ق -ان -ؤن ا أ
ا÷زائري وذلك على السساعة 9:00
بقاعة اÙاضسرات باÙكمة العليا.

معهد الدراسسات اإ’سسÎاŒية
ينظم تظاهرة علمية
‘ إاط -ار سس -لسس-ل-ة ال-ل-ق-اءات «ق-ؤاسس-م دول-ي-ة» ،ي-ن-ظ-م
لسسÎاŒية الشساملة ،غدا،
اŸعهد الؤطني للدراسسات ا إ
ال -ت-ظ-اه-رة ال-ع-ل-م-ي-ة وذلك ع-ل-ى السس-اع-ة  14:00بعد
الزوال  .ينشسط الندوة Ãقر اŸعهد ،نؤسسيتي جؤليان
باحث باŸعهد الفرنسسي للعÓقات الدولية.

ي -ن -ظ -م ﬁاف -ظ اŸه-رج-ان ال-ؤط-ن-ي
ل- -ل- -مسس- -رح اÎÙف ﬁم- -د ي- -ح -ي -اوي
اب-ت-داء م-ن  22إا 31 ¤ديسس-م Èندوة
لعÓن عن تفاصسيل الطبعة
خاصسة با إ
 13ل-ل-م-ه-رج-ان وذلك Ãسس-رح «ﬁي
الدين بشسطارزي « بالعاصسمة.

إ’ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـؤا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤدة

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

لشسهار
اŸؤؤسسسسة الؤطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستؤر ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :
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ا’ثنين  17ديسصم 2018 Èم
الموافق لـ  09ربيع الثاني  1440هـ

Ãناسصبة ألعيد ألوطني لبلديهما

رئيسس ا÷مهورية يهنئ ملك البحرين نظÒه الكازاخسصتاÊ
ب - - - - - - - - - - -عث رئ- - - - - - - - - - -يسس
أ÷م-ه-وري-ة ،ع-بد ألعزيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رق-ية تهنئة
إأ ¤م-لك أل-ب-ح-ري-ن ،ح-م-د
ب- -ن ع- -يسص- -ى آأل خ -ل -ي -ف -ة،
وه- -ذأ Ãن- -اسص- -ب- -ة أل- -ع -ي -د
أل-وط-ن-ي ل-بÓ-ده ،ج-دد له
فيها «حرصصه ألدأئم» على
ت-ن-م-ي-ة وت-رقية ألعÓقات
أ’خ - -وي - -ة أل- -ت- -ي ت- -رب- -ط
ألشصعب Úوألبلدين.
وقال رئيسس ا÷مهورية ‘
ب -رق -ي -ت-هÃ« :ن-اسص-ب-ة اح-ت-ف-ال
‡ل -ك -ة ال -ب -ح -ري -ن الشص -ق-ي-ق-ة
ب- -ع- -ي- -ده- -ا ال -وط -ن -ي السص -اب -ع
واأ’ربع ÚاÛيد ،يسصعد Êأان
أات -ق -دم إا ¤ج Ó-ل -ت -ك-م ،ب-اسص-م
ا÷زائ - -ر شص- -ع- -ب- -ا وح- -ك- -وم- -ة
وأاصص-ال-ة ع-ن ن-فسص-ي ،ب-أاخ-لصس
ال -ت -ه -ا Êوأاصص -دق ال -ت-م-ن-ي-ات،
داع - -ي - -ا اŸو ¤ع - -ز وج- -ل أان
ي-ح-ي-ط-ك-م ب-ع-ن-اي-ت-ه وح-ف-ظ-ه،
وي -ح -ق -ق ل -لشص -عب ال-ب-ح-ري-ن-ي
الشصقيق ما يطمح إاليه من ‰اء
وازدهار وتقدم».
وأاضص -اف ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ق-ائ« :Ó-ه-ذا
وأاغتنم هذه الفرصصة السصعيدة أ’نوه بالعÓقات
اأ’خوية اŸتميزة التي تربط شصعبينا وبلدينا
الشصقيق ،Úوأاجدد ÷Óلتكم حرصصي الدائم
على تنميتها والرقي بها إا ¤أاعلى اŸراتب،
Ãا فيه نفع متبادل لبلدينا».

...يهنئ و‹ العهد األمÒ
سصلمان بن حمد
ب- -عث رئ- -يسس ا÷م -ه -وري -ة ،ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة ،برقية تهنئة إا ¤و‹ العهد ،نائب

القائد اأ’على ،النائب اأ’ول لرئيسس ›لسس
الوزراء Ÿملكة البحرين ،اأ’م Òسصلمان بن
حمد آال خليفةÃ ،ناسصبة العيد الوطني لبÓده،
أاك -د ل -ه ف -ي -ه -ا ع -زم-ه ع-ل-ى م-واصص-ل-ة ت-وط-ي-د
عÓقات اأ’خوة والتعاون التي Œمع البلدين.
وقال رئيسس ا÷مهورية ‘ برقيته« :يطيب
‹ ،والشصعب البحريني الشصقيق يحتفل بالعيد
الوطني السصابع واأ’ربع ÚاÛيد ،أان أاتوجه
إا ¤سصموكم بأاصصدق عبارات التهنئة ،سصائÓ
اŸو ¤عز وجل أان يد Ëعليكم نعم الصصحة
والعافية ويحقق للشصعب البحريني الشصقيق ما
يتطلع إاليه من سصÓم وتقدم ورخاء».
وأاضص- -اف ق- -ائ« :Ó- -و’ ي- -ف- -وت- -ن -ي ‘ ه -ذه

نضصا‹ مشصÎك» منوها ‘ هذا اŸقام اأن
الصص Úالتي تعت Èاأول شصريك Œاري للجزائر
ت- -ت- -ق- -اسص- -م م -ع -ه ه -ذه ا’أخÒة ن -فسس ال -روؤى
والتصصورات فضص Óعن الشصراكة ا’إسصÎاتيجية
الشصاملة التي Œمعهما على اأك Ìمن صصعيد»
.
وعلى الصصعيد الŸÈا Êوصصف سصي عفيف
ال -ع Ó-ق -ات ا÷زائ -ري -ة الصص -ي -ن -ي -ة بـ»ال -ق-وي-ة
واŸتميزة» ،حيث اأكد اأن الوفود الŸÈانية
ال- -ت- -ي ي- -ت -م ت -ب -ادل -ه -ا بشص -ك -ل م -ك -ث -ف وك -ذا
›موعات الصصداقة الŸÈانية «هي اإحدى
ا’آل-ي-ات وال-دع-ام-ات ا’أسص-اسص-ية للدبلوماسصية
الŸÈانية» ،مÈزا دورها ‘ تعزيز اأواصصر

’سصÓمية
أŸؤو“ر ألعاŸي للوحدة أ إ

ضصرورة السصتفادة من التجربة ا÷زائرية ‘ اŸصصا◊ة الوطنية

ب-عث رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،ع-ب-د
العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إا¤
نظÒه الكازاخسصتا ،Êنور سصلطان
نازارباييفÃ ،ناسصبة الذكرى 27
’سص -ت -قÓ-ل بÓ-ده ،ج-دد ل-ه ف-ي-ه-ا
حرصصه على العمل معه لتطوير
التعاون والتشصاور السصياسصي على
اŸسص- -ت- -وى ال- -ث- -ن- -ائ- -ي و‘ إاط- -ار
الهيئات اإ’قليمية والدولية.
وج - -اء ‘ ب - -رق - -ي - -ة ال - -رئ- -يسس
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ق -ول-ه « :إان اح-ت-ف-ال
ج -م -ه -وري -ة ك -ازاخسص-ت-ان ب-ذك-رى
إاعÓن اسصتقÓلها السصابعة والعشصرين يتيح ‹
سص-ان-ح-ة ط-ي-ب-ة أ’ت-وج-ه إال-ي-ك-م ،باسصم ا÷زائر
شص -ع -ب -ا وح -ك -وم-ة وأاصص-ال-ة ع-ن ن-فسص-ي ،ب-أاح-ر
ت-ه-ان-ي-ن-ا وأاط-يب “ن-ي-ات-ي ل-كم Ãوفورالصصحة
والسص - -ع - -ادة ،وب - -ال - -رق - -ي وا’زده - -ار لشص - -عب
كازاخسصتان الشصقيق».
وأاضصاف رئيسس ا÷مهورية قائ«:Óوأاغتنم
ه -ذه السص -ان -ح-ة أ’ع Èع-ن ارت-ي-اح-ي ل-ت-ق-ارب
رؤوان- -ا ح- -ول أاه- -م ال- -قضص- -اي- -ا ال- -دول- -ي -ة ﬁل
اهتمامنا اŸشصÎك ،وأ’جدد لكم حرصصي على
العمل معكم من أاجل تطوير التعاون والتشصاور
السص -ي-اسص-ي ع-ل-ى اŸسص-ت-وى ال-ث-ن-ائ-ي و‘ إاط-ار
الهيئات اإ’قليمية والدولية على حد سصواء». .

رابطة العا ⁄اإ’سصÓمي Ãشصاركة نخبة متميزة من
العلماء وقادة الرأاي والفكر ‘ العا ⁄اإ’سصÓمي
وبحضصور  1200شصخصصية من  127دولة ،إا« ¤إايجاد
حل عادل للمشصكÓت السصياسصية والتوترات البينية،
وتفويت الفرصس على القوى اŸتطرفة الراغبة ‘
ت- - -أاج- - -ي- - -ج الصص- - -راع ب ÚاŸذاهب وال- - -ط- - -وائ - -ف
اإ’سصÓمية ،ومكافحة التعصصب وا’نغÓق والتطرف
وا÷هل ،ورفضس اŸشصاريع الطائفية التي “ارسس
اإ’قصص -اء ال -ب -غ -يضس» ،وإا« ¤ا’سص-ت-ف-ادة م-ن Œرب-ة
ا÷زائر ‘ ميثاق السصلم واŸصصا◊ة الوطنية التي
ان- -تصص- -رت ب- -ه -ا ع -ل -ى ﬁاو’ت “زي -ق وح -دت -ه -ا
الوطنية والتأاث Òعلى وجدانها اإ’سصÓمي الوسصطي
اŸع- -ت- -دل ،ح- -يث أاع- -ادت ت- -لك ال -ع -زÁة ال -ق -وي -ة
والصصادقة للجزائر وئامها وسصلمها ووحدتها».

الصصداقة ب Úالشصعوب واإيجاد اأطر مناسصبة
للتنسصيق والعمل اŸشصÎك ب ÚالŸÈاني.Ú
ب -دوره اأشص-اد السص-ف Òالصص-ي-ن-ي ب-ال-عÓ-ق-ات
«ا÷يدة» التي تربط البلدين ،معتÈا اأن هذه
اÛم -وع -ة «ت-ع-ت Èخ-ط-وة اإضص-اف-ي-ة ل-ت-ع-زي-ز
عÓقات الصصداقة ب Úالبلدين ‘ اŸرحلة
القادمة».
واأب -دى ال -ن -ائب ب -وعÓ-م ب-وسص-م-اح-ة ال-ذي
عادت اإليه رئاسصة هذه اÛموعة الŸÈانية
ل -لصص -داق -ة م -ن ج -ه -ت -ه سص -ع -ادت -ه ل-ل-عÓ-ق-ات
«ا’سصÎاتيجية ا÷زائرية الصصينية اŸتميزة»
مبديا رغبته ‘ ا’سصتفادة من اÈÿة الصصينية
وŒربتها الرائدة ‘ اÛال ا’قتصصادي.

عيسصى ‘ السصعودية –ضصÒا
Ÿوسصم ا◊ج ٢٠١٩
’وقاف،
يقوم وزير الشصؤوون الدينية وا أ
ﬁم -د ع -يسص -ى ،م -ن -ذ أامسس ب -زي-ارة ا¤
اŸم -ل -ك -ة ال -ع -رب -ي-ة السص-ع-ودي-ة ‘ إاط-ار
التحضصÒات ا÷ارية لتنظيم موسصم ا◊ج
 ،2019حسصب ما أافاد به بيان للوزارة.
وأاوضص - - -ح ذات اŸصص - - -در أان ﬁم - - -د
عيسصى إالتقي ظهر أامسس Ãكة اŸكرمة
بوزير ا◊ج السصعوديﬁ ،مد صصالح بن
ط- -اه- -ر ،م- -ن أاج- -ل «دراسص -ة وم -ن -اقشص -ة
ت -رت -ي -ب -ات وم -ت -ط -ل-ب-ات شص-ؤوون ا◊ج-اج
Ÿوسصم .»2019 / 1440

مديرة «مينا» لدى ألبنك ألعاŸي:

إاصصÓح اŸنظومة الÎبوية Œربة رائدة ‘ ا÷زائر
أع- -ربت م -دي -رة قسص -م أŸغ -رب أل -ع -رب -ي
’وسصط وشصمال إأفريقيا
ومالطا وألشصرق أ أ
‘ أل -ب -نك أل -ع-اŸي ،م-اري ف-رونسص-وأز م-اري
ن -ي -ل -ي ع -ن «أع -ج -اب-ه-ا أل-ك-ب »Òبـ»ن-وع-ي-ة»
أل -ع -م -ل أل -ذي ق -امت ب-ه أ÷زأئ-ر م-ن أج-ل
إأصص Ó-ح م-ن-ظ-وم-ت-ه-ا ألÎب-وي-ة ،م-ؤوك-دة أن
بلدأنا أخرى «ينبغي أن تسصتلهم منها».
وأاوضصحت السصيدة ماري نيلي ‘ تغريدة لها
إاثر لقاء جمعها با÷زائر بوزيرة الÎبية الوطنية،
نورية بن غÈيت «إانني جد معجبة بنوعية وعمق
عمل إاصصÓح اŸنظومة الÎبوية ا÷زائرية».

الوزير األول ÷مهورية كوريا ‘ زيارة رسصمية اإ ¤ا÷زائر

...ويهنئ نظÒه
الكازاخسصتاÊ

تنصصيب اÛموعة الŸÈانية للصصداقة «ا÷زائر-الصص Úالشصعبية»

’سص Ó- -م - -ي
دع- - -ا أŸشص- - -ارك- - -ون ‘ أŸؤو“ر أ إ
’سصÓ-م-ي-ة ح-ول «ﬂاط-ر
أل -ع-اŸي ل-ل-وح-دة أ إ
’قصص -اء» أل -ذي ع -ق -د Ãك -ة
أل- -تصص- -ن -ي -ف وأ إ
أŸك- -رم- -ة ،إأ ¤أ’سص- -ت- -ف- -ادة م- -ن أل- -ت- -ج- -رب -ة
أ÷زأئ- -ري- -ة ‘ ›ال أŸصص- -ا◊ة أل- -وط- -ن- -ي -ة
ب - -ه- -دف «إأي- -ج- -اد ح- -ل ع- -ادل ل- -ل- -مشص- -كÓ- -ت
ألسصياسصية وألتوترأت ألبينية».
وق- -ال مسص- -ؤوول ال- -ت -وث -ي -ق واإ’ع Ó-م ب -اÛلسس
اإ’سصÓمي اأ’على ﬁمد بغدادي ‘ تصصريح لوأاج،
إان العلماء والدعاة اŸشصارك ‘ Úهذا اŸؤو“ر
الذي مثل فيه ا÷زائر رئيسس اÛلسس بوعبد الله
غÓم الله« ،أاشصادوا بالتجربة ا÷زائرية ‘ Œسصيد
اŸصصا◊ة الوطنية».
و‘ بيانه اÿتامي ،دعا اŸؤو“ر الذي عقدته

’عمال ب Úألبلدين
يÎأسس مناصصفة مع أويحيى أليوم ألدورة Ÿ 5نتدى أ أ

اŸن- -اسص- -ب- -ة السص -ع -ي -دة أان أاع -رب
لسص-م-وك-م ع-ن ارت-ي-اح-ي ل-لمسصتوى
ال- -ذي ب- -ل- -غ -ت -ه ع Ó-ق -ات اأ’خ -وة
وال-ت-ع-اون ب Úب-ل-دي-ن-ا الشص-ق-ي-ق،Ú
مؤوكدا لكم عزمنا على مواصصلة
ت -وط -ي -ده -ا Ãا ي -خ -دم اŸصص-ال-ح
اŸشصÎك -ة ل -ب -ل -دي -ن -ا ويسص -ت -ج-يب
لتطلعات شصعبينا الشصقيق.»Ú

أشصرف عليها سصي عفيف بحضصور سصف ÒألصصÚ

” ،أمسس ،ب - -ا÷زأئ - -ر أل - -ع - -اصص - -م - -ة،
تنصصيب أÛموعة ألŸÈانية للصصدأقة
«أ÷زأئ- -ر -ألصص Úألشص- -ع- -ب- -ي- -ة» ،حسصب
بيان للمجلسس ألشصعبي ألوطني.
واأفاد البيان اأن عملية التنصصيب اأشصرف
عليها رئيسس ÷نة الشصوؤون اÿارجية والتعاون
وا÷ال -ي -ة ع -ب -د ا◊م -ي -د سص -ي ع -ف-ي-ف Ãق-ر
اÛلسس الشص -ع -ب-ي ال-وط-ن-ي ب-حضص-ور السص-فÒ
الصصيني با÷زائر اإ ¤جانب ‡ثل عن وزارة
الشصوؤون اÿارجية.
‘ كلمة له بهذه اŸناسصبة اأكد عبد ا◊ميد
سصي عفيف اأن العÓقات «القوية والصصلبة التي
ت -رب -ط ا÷زائ -ر والصص Úتسص -ت -ن -د اإ ¤ت -اري -خ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وأاشصارت ذات اŸسصؤوولة ‘ البنك العاŸي أان
ا÷ه -د ال -ذي ب -ذل -ت -ه ا÷زائ -ر «ي-ن-درج ‘ إاط-ار
الزمن» ،مضصيفة أان هذا ا÷هد «يجب أان يحظى
بالتشصجيع والدعم» ،مؤوكدة أان «كثÒا من البلدان
ينبغي أان تسصتلهم منه».
كما أاضصافت أان مسصار إاعادة تنظيم اŸنظومة
الÎب -وي -ة ا÷زائ -ري-ة ي-ع-ود إا ¤سص-ن-ة  2000عند
’صصÓ-ح اŸن-ظ-وم-ة
ت -نصص -يب ال -ل -ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة إ
الÎب -وي -ة م -ن خ Ó-ل رسص -ال -ة م -ه -م -ة م-ن رئ-يسس
ا÷مهورية إا ¤اعضصائها .150
و” ‘ ذات الصصدد إاصصدار القانون التوجيهي

للÎبية الوطنية ‘ شصهر يناير  ،2008حيث حدد
ذلك ال -ق -ان -ون م -ه -ام اŸدرسص -ة ‘ ›ال ال-ق-ي-م
وت -رسص -ي-خ الشص-خصص-ي-ة ا÷زائ-ري-ة وت-ع-زي-ز وح-دة
’مة من خÓل الÎقية وا◊فاظ على اŸبادئ
اأ
’م -ازي -غ -ي-ة
’سص Ó-م وال -ع -روب -ة وا أ
اŸرت -ب -ط -ة ب -ا إ
والتكوين ‘ ›ال اŸواطنة وا’نفتاح وا’ندماج
‘ حركة التقدم العاŸية.
كما ” –ديد ثÓثة –ديات ‘ إاطار إاصصÓح
اŸدرسص -ة ا÷زائ -ري -ة ،حسص -ب -م -ا ج -اء ‘ وث-ي-ق-ة
ل- -وزارة الÎب- -ي- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة صص- -درت ‘ شص- -ه -ر
’خ.Ò
يونيوا أ

’ول لكوريا أ÷نوبية،
شصرع ألوزير أ أ
‹ ن -اك-ي -ون ،أمسس ‘ ،زي -ارة رسص -م-ي-ة
إأ ¤أ÷زأئر ،تدوم ثÓثة أيام ،يÎأسس
’ول ،أحمد
خÓلها مناصصفة مع ألوزير أ أ
أوي - -ح - -ي- -ى ،أشص- -غ- -ال أل- -دورة أÿامسص- -ة
’عمال أ÷زأئري-ألكوري.
Ÿنتدى أ أ
وك- -ان ‘ اسص- -ت- -ق- -ب -ال ‹ ن -اك-ي -ون ال -ذي
ي -راف -ق -ه وف -د ه -ام ،ل -دى وصص -ول-ه إا ¤م-ط-ار
ه -واري ب -وم -دي -ن ال -دو‹ ،أاوي -ح-ي-ى م-رف-وق-ا
بوزير الشصؤوون اÿارجية عبد القادر مسصاهل
ووزير الصصناعة واŸناجم يوسصف يوسصفي.
وخÓ- -ل زي- -ارت- -ه ،سص- -ت -ك -ون ل -ل -وزي -ر اأ’ول
الكوري ا÷نوبي ﬁادثات مع أاويحيى ومع
مسصؤوول Úآاخرين ‘ الدولة.
وت -ع-د ك-وري-ا ا÷ن-وب-ي-ة أاح-د أاه-م الشص-رك-اء
التجاري Úللجزائر ،حيث بلغ حجم اŸباد’ت
قرابة  2،3مليار دو’ر سصنة  ،2017منها قرابة
 700مليون دو’ر من الصصادرات ا÷زائرية
وكذا  1،6مليار دو’ر من الواردات.
وخÓل السصداسصي اأ’ول من السصنة ا÷ارية،
بلغت الواردات ا÷زائرية من كوريا ا÷نوبية
 609م -ل -ي -ون دو’ر أام -ري -ك -ي ،ف -ي -م -ا ب-ل-غت
صصادراتها نحوهذا البلد  474مليون دو’ر.
وتربط ا÷زائر وكوريا ا÷نوبية اتفاقية
شص -راك -ة اسصÎات -ي-ج-ي-ة وق-عت سص-ن-ة  ،2006م- -ا
يجعل ا÷زائر البلد اإ’فريقي الوحيد الذي
يوقع على اتفاقية من هذا النوع مع كوريا
ا÷نوبية.
ويسص - -ع - -ى ال - -ب- -ل- -دان إا ¤إاق- -ام- -ة شص- -راك- -ة
اسصÎات- -ي- -ج -ي -ة أاسص -اسص -ه -ا ال -ت -ف -اه -م وال -ث -ق -ة
اŸتبادلة.

...ويÎحم على أارواح شصهداء
الثورة التحريرية
ترحم الوزير اأ’ول ÷مهورية كوريا‹ ،
ناك-يونÃ ،قام الشصهيد با÷زائر العاصصمة،
على أارواح شصهداء الثورة التحريرية اÛيدة.
وقام ‹ ناك-يون ،الذي كان مرفوقا بوزير
الصص-ن-اع-ة واŸن-اج-م ي-وسص-ف ي-وسص-ف-ي ،ب-وضص-ع
إاك -ل -ي -ل م -ن ال -زه -ور أام -ام ال-نصصب ال-ت-ذك-اري
للشصهداء ،كما وقف دقيقة صصمت ترحما على
أارواح شصهداء الثورة التحريرية.
بعدها قام ضصيف ا÷زائر بزيارة للمتحف
الوطني للمجاهد ،حيث قدمت له باŸناسصبة
شصروحات وافية حول ﬂتلف مراحل تاريخ
ا÷زائر ،سصيما اŸقاومات الشصعبية وزعمائها
والثورة التحريرية وأابطالها والنضصال اŸسصلح
ال- - -ذي خ- - -اضص- - -ه الشص- - -عب ا÷زائ- - -ري ضص- - -د
ا’سصتعمار.

وكان الوزير اأ’ول ÷مهورية كوريا قد حل
أامسس Ãطار هواري بومدين الدو‹ ‘ زيارة
رسصمية إا ¤ا÷زائر تدوم ثÓثة أايام.

شصراكة ثنائية متميزة
تعد أ÷زأئر ألشصريك ألتجاري ألرأبع
ل-ك-وري-ا أ÷ن-وب-ي-ة ‘ أف-ري-ق-ي-ا بعد جنوب
أف -ري -ق -ي -ا ون -ي -جÒي-ا ومصص-ر أإذ ب-ل-غ ح-ج-م
ألتبادل ألتجاري ب Úألبلدين  391مليون
دو’ر عام  ،2002بحيث حصصل ألكوريون
خÓ- -ل ألسص- -ن- -وأت أ’أخÒة ع- -ل -ى حصصصس
كبÒة من أŸشصاريع ‘ ألسصوق أ÷زأئرية
ت- - -خصس ق- - -ط- - -اع ألسص - -ي - -ارأت ،أ’أج - -ه - -زة
أ’إل- -كÎون- -ي -ة و–ديث ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات
أŸع -ل -وم -ات ،أل -ط -اق-ة وأل-ب-ن-اء ،ب-ن-اء أŸدن
أ ÷ د ي د ة  ،ك م ا ت صص در أ ÷ ز أ ئ ر أ  Ùر و ق ا ت
و أ  Ÿو أ د أ لب  Îو ك ي م ا و ي ة .
ت-ت-م-ي-ز أل-عÓ-ق-ات أ÷زأئ-رية ألكورية
أ÷ن -وب -ي -ة بصص Ó-ب -ت-ه-ا وب-ت-ق-ارب وج-ه-ات
أل -ن -ظ -ر سص -وأء ع -ل -ى أŸسص -ت -وى أل-ث-ن-ائ-ي أو
أŸت-ع-دد أ’أط-رأف ،خ-اصص-ة ع-ل-ى ألصص-ع-ي-د
أ’إق-تصص-ادي وأل-ت-ج-اري وتشصجيع ألتقارب
ب Úموؤسصسصاتهما ورجال أ’أعمال ،بحيث
ت-ع-ت Èك-وري-ا أ÷ن-وب-ي-ة شص-ريكا أقتصصاديا
مهما .
ك-م-ا أن أ÷زأئ-ر ت-ع-د أل-ب-ل-د أ’إف-ري-ق-ي
ألوحيد ألذي وقعت كوريا أ÷نوبية معه
ع ل ى أ ت ف ا ق ش ص ر أ ك ة أ س ص ت  Òأ ت ي ج ية ‘ › ا ل
أل- -ن- -ق- -ل أل- -ب- -ح- -ري ،أÛا’ت أل- -ع- -ل- -م- -ي -ة
و أ ل ت ك ن و ل و ج ية .
وŒدر أ’إشص- -ارة أن- -ه ع- -ل- -ى ألصص- -ع- -ي- -د
أ ل د ب ل و م ا س ص ي س صا ن د ر ئ ي س س أ ÷ م ه و ر ي ة ع ب د
أل- -ع- -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة أل -رئ -يسس أل -ك -وري
أ÷ن- -وب- -ي ‘ سص- -ي- -اسص- -ت- -ه أŸع -روف -ة ب -اسص -م
«سص- -ي- -اسص- -ة ألسصÓ- -م وأل- -رخ -اء» ،أل -ه -ادف -ة
ل -ت -ح -ق -ي -ق ت -ق -ارب م -ع ك -وري-ا ألشص-م-ال-ي-ة
وأإي -ج -اد ح -ل سص -ل -م -ي ل -ل -قضص -ي -ة أل -ن-ووي-ة
ح- -ف- -اظ- -ا ع- -ل- -ى ألسصÓ- -م وأ’إسص- -ت- -ق- -رأر ‘
أŸن- -ط- -ق- -ة وأل- -ع- -ا ⁄ب- -اأسص- -ره ،ك -م -ا أع -رب
أل-رئ-يسس أل-ك-وري أ÷ن-وب-ي ع-ن مسص-اندته
ل -ل -ج -ه -ود أ÷زأئ-ري-ة أل-رأم-ي-ة أإ ¤أإح-ي-اء
أإ–اد أŸغرب ألعربي.
ب ا  Ÿق ا ب ل  ،ق د م ت ك و ر ي ا أ ÷ نو ب ي ة من ح ا
درأسص- - -ي- - -ة ‘ أإط - -ار ألÈن - -ام - -ج ألسص - -ن - -وي
أ◊ك -وم-ي ل-ف-ائ-دة أل-ط-ل-ب-ة أ’أج-انب ،م-ن
ب-ي-ن-ه-م أل-ط-ل-ب-ة أ÷زأئ-ري-ون أل-رأغبون ‘
أ’إسصتفادة من تربصصات تقدمها أ÷امعات
أ ل ك و ر ي ة أ ل ب ا ل غ ع د د ها  6 0ج ا م ع ة  ،و ك ذ أ
ل- - -ل- - -رأغ- - -ب ‘ Úأإج - -رأء درأسص - -ات م - -اسصÎ
ودك -ت -ورأه ب -اإح -دى ه-ذه أ÷ام-ع-ات م-ن-ه-ا
جامعة أإنشصيون.
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إأعادة إأحياء ألقصصبة ألÎأثية وألعمرأنية وألسصياحية

اتفاقية ثÓثية ب Úا÷زائر العاصصمة وإاقليم ايل دوفرانسس
” ،أمسس ،ب- -ا÷زأئ- -ر أل- -ع -اصص -م -ة ،إأب -رأم
أتفاقية ثÓثية ب Úو’ية أ÷زأئر وإأقليم
أي -ل دوف -رأنسس وورشص -ات ج -ون ن -وف-ي-ل م-ن
أج -ل إأع -ادة إأح -ي -اء أل -قصص-ب-ة أل-ع-ت-ي-ق-ة م-ن
ج -م -ي -ع أل -ن -وأح -ي ألÎأث -ي -ة وأل -ع -م -رأن-ي-ة
وألثقافية وألسصياحية.
وق -د ” ت -وق -ي -ع ا’ت -ف -اق -ي -ة م -ن ج-انب و’ي-ة
ا÷زائر من طرف وا‹ العاصصمة عبد القادر زوخ
ومن جانب إاقليم ايل دوفرانسس السصيدة فالÒي
’قليم وكذا من طرف اŸعماري
بيكريسس رئيسصة ا إ
اŸعروف جون نوفيل عن ورشصات جون نوفيل
ع -ل-ى مسص-ت-وى م-ق-را÷يشس ا’ن-كشص-اري ب-ال-قصص-ب-ة
ال -ع -ل-ي-ا خÓ-ل زي-ارة م-ي-دان-ي-ة ق-امت ب-ه-ا السص-ي-دة
ف-الÒي ب-ي-ك-ريسس وال-وف-د اŸراف-ق ل-ه-ا ب-ال-قصص-ب-ة
العتيقة.
وأاوضصح مدير البناء والتعم Òلو’ية ا÷زائر
’ول-ي-ة ل-ه-ذه
ي -زي -د ق -واوي ل -واج أان» ال -دراسص -ات ا أ
ا’تفاقية وهي عبارة عن مرافقة تقنية سصتتم ‘

’يام القليلة اŸقبلة « .وثمنت رئيسصة إاقليم ايل
اأ
دوفرانسس فالÒي بيكريسس ‘ كلمة لها Ãناسصبة
إاب -رام ه -ذه ا’ت -ف -اق -ي -ة اıط -ط ا’سصÎات-ي-ج-ي
’عادة تهيئة وتعم Òو’ية ا÷زائر ،معتÈة أان
إ
إاعادة تهيئة خليج ا÷زائر هو»–دي ومغامرة «
اسصتطاعت من خÓله و’ية ا÷زائر أان –سصن
واجهات اÿليج التي بلغت  25باŸائة.
وثمن وا‹ و’ية ا÷زائر عبد القادر زوخ من
جهته هذه اŸرافقة التقنية ومسصاهمة ورشصات
اŸهندسس اŸعماري اŸعروف دوليا جون نوفال
‘ هذا اŸشصروع وقال إانه سصيتم غدا عقد لقاء
ب Úورشص -ات ج -ون ن -وف -ي -ل وث -ل -ة م-ن اŸه-ن-دسصÚ
اŸعماري Úا÷زائري Úلتوضصيح كيف «تريد و’ية
ا÷زائر أان يكون خليجها».
وثمن اŸهندسس اŸعماري جون نوفال بدوره
ما –ويه القصصبة العتيقة من –ف معمارية داعيا
إا ¤ضصرورة إاعادة تهيئتها وŒديدها لكي تسصتعيد
رونقها.
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بدوي خÓل ندوة «جودة خدمات اŸرفق العام»:

إأصسÓح ألعÓقة ب ÚأŸوأطن وألإدأرة أأولوية وطنية
تكوين أزيد من  17ألف منتخب و 84أألف إأطار

أاكد وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية
وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ن-ور ال-دي-ن ب-دوي،
أامسس ،ب- -ا÷زائ -ر ال -ع -اصش -م -ة ،أان «إاصش Ó-ح
’دارة واŸواط- -ن «ﬁور
ال - -ع Ó- -ق - -ة» ب Úا إ
’ول- -وي- -ة» ل- -دى السش- -ل- -ط- -ات
ي- -ح- -ظ- -ى ب- -ا أ
ال- -ع- -م- -وم- -ي -ة م -ن أاج -ل –سش Úاÿدم -ات
والوصشول إا ¤إادارة إالكÎونية.
قال بدوي خÓل إاشضرافه على افتتاح ندوة
حول «جودة خدمات اŸرفق العام» ،نظمها
اŸرصضد الوطني للمرفق العام بحضضور وزير
العمل والتشضغيل والضضمان الجتماعي مراد
زم- -ا‹ ورئ- -يسض- -ة اÛلسض ال- -وط- -ن -ي ◊ق -وق
اإلنسضان فافا بن زروقي إان «إاصضÓح العÓقة
ب Úاإلدارة واŸواطن ﬁور حظي باألولوية
خ -اصض -ة م -ع ب -داي -ة إاق -ام -ة إادارة إال-كÎون-ي-ة»،
موضضحا أان «اÛهود الكب“ »Òثل ‘ رقمنة
أاه-م ال-وث-ائ-ق اإلداري-ة وك-ذا ع-م-ل-ي-ة ال-تبسضيط
اإلداري بهدف «التخفيف من البÒوقراطية
و–سض ÚالعÓقة مع اŸواطن».
وذك -ر أان ال -رق-م-ن-ة ق-ط-عت «مسض-ارا ك-بÒا»
م -ك -ن ال -بÓ-د م-ن «Œاوز ال-ف-ج-وة ال-رق-م-ي-ة»،
مÈزا أان ب -عضض ال-ق-ط-اع-ات سض-ج-لت «ت-ق-دم-ا
ه -ائ  Ó-خ -ل-ق زخ-م-ا ج-دي-دا يسض-م-ح ب-ت-ح-ق-ي-ق

أاه -داف ب -رن -ام -ج ع -م -ل ا◊ك -وم -ة ل-ت-جسض-ي-د
ب- -رن -ام -ج رئ -يسض ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة».
وأاكد أان جودة خدمات اŸرفق العام ﬁور
أاسض - - -اسض - - -ي ي - - -ج - - -ع- - -ل اŸواط- - -ن ‘ صض- - -لب
«اله -ت -م -ام -ات وي-ع-ت Èم-ن أاول-وي-ات ب-رن-ام-ج
ال -رئ -يسض ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة» ،مشضÒا إا ¤أان وزارت-ه
سضطرت أانشضطة ﬂتلفة ترتب عنها إا ¤غاية
اليوم «تكوين  17771منتخب و 84أالف إاطار
وإاع- -داد  4مشض -اري -ع ق -وان Úأاه-م-ه-ا مشض-روع
ق -ان -ون ا÷م -اع -ات اإلق-ل-ي-م-ي-ة ،ورق-م-ن-ة 101
مليون شضهادة حالة مدنية ،وعصضرنة تسضيÒ
اŸوارد اŸالية والبشضرية».

نسشيب من اŸسشيلة:

و‘ ›ال الوثائق البيومÎية ذكر الوزير
أانه ” إا‚از أاك Ìمن  13مليون جواز سضفر
وأاك Ìم - -ن  12م-ل-ي-ون ب-ط-اق-ة تعريف و9380
رخصض -ة سض -ي -اق -ة م -ع ال -دخ -ول ال -ق-ريب ◊ي-ز
اÿدم- -ة ال- -ب -ط -اق -ة اإلل -كÎون -ي -ة ل -تسض -ج -ي -ل
السض -ي -ارات ،مÈزا أان ه -ذه األرق -ام «سض -ت -ف-ت-ح
آافاقا واسضعة ÷عل خدمة اإلدارة ذات جودة
تسضتبق الزمن وتكرسض فعليا ما أاقره برنامج
رئيسض ا÷مهورية».
وبعد أان أاشضار إا ¤أانه «ل Áكن لنشضاطات
اإلدارة أان ترقى إال إاذا كان اŸواطن صضوب
اهتماماتها وغايتها اŸنشضودة» كشضف أانه ”
خ Ó-ل ال -ل -ق -اء األخ Òال -ذي ج -م -ع ا◊ك -وم-ة
ب- - -ال - -ولة ت - -ن - -ظ - -ي - -م ورشض - -ت Úح - -ول ا÷ودة
والسضتدامة كتحديات للمرفق العام وأاخرى
خصضصضت Ÿوضضوع الرقمنة ،وقد انبثقت عن
الورشضت Úتوصضيات «هامة» للرفع من تأاهيل
اŸراف- -ق ال- -ع- -م- -وم- -ي -ة وعصض -رن -ت -ه -ا وج -ودة
خدماتها» خاصضة تلك ا÷وارية التي “سض
ا◊ي -اة ال -ي -وم -ي -ة ل -ل -م-واط-ن ،م-ؤوك-دا أان ه-ذه
ال -ت -وصض -ي-ات ي-ت-م ال-ع-م-ل ع-ل-ى «وضض-ع اآلل-ي-ات
الÓ-زم-ة ل-ت-ن-ف-ي-ذه-ا م-ي-دان-ي-ا وفق خطة عمل
‡نهجة».

أسستغÓل صسور ألقمر ألصسناعي أ÷زأئري ‘ ألوقاية من ألفيضسانات
توعية ألسسكان بخطر ألبناء على حوأف أألودية

أاع- - -ط- - -ى وزي - -ر اŸوارد اŸائ - -ي - -ة حسشÚ
نسشيب ‘ ،اليوم الثا Êمن زيارته لو’ية
اŸسش -ي -ل -ة ،إاشش -ارة ان-طÓ-ق ع-م-ل-ي-ة ت-زوي-د
م-دي-ن-ة ب-وسش-ع-ادة ب-اŸياه الصشا◊ة للششرب
م- -ن سش- -د ك- -دي- -ة اسش- -ردون م -رورا ب -خ -زان
’زم-ة
ب -ل-دي-ة ع◊ Úج-ل ل-ل-قضش-اء ع-ل-ى ا أ
ال-ت-ي ع-م-رت لسش-ن-وات وك-م-ا إاع-طى إاششارة
انطÓق مششروع حماية اŸدينة ا÷ديدة
من أاخطار الفيضشانات.

اŸسصيلة :عامر ناجح
أاكد الوزير خÓل الندوة التي عقدها عقب
ان -ت -ه -اء زي -ارت -ه أان ح -م-اي-ة اŸدن يسض Òوف-ق
برنامج له أاولوية سضوف ينطلق ‘ تنفيذه عما
ق-ريب ب-ت-خصض-يصض أاغ-ل-ف-ة م-ال-ي-ة م-ن م-ي-زانية
ال-ب-ي-ئ-ة وم-ي-زان-ي-ة ا÷م-اعات اÙلية ،مشضÒا
إا ¤أانه من الضضروري ا◊رصض على اسضÎجاع
ط -اق -ة سض -ي Ó-ن األودي-ة ل-ل-ت-ق-ل-يصض م-ن خ-ط-ر
ال-ف-يضض-ان ودع-م-ه-ا ب-ع-م-ل-ي-ات أاخ-رى ل-تقليصض
هشض -اشض -ة اŸدن وب -عضض ال-ه-ي-ئ-ات ال-ع-م-ران-ي-ة

وعلى رأاسضها العمل على تنقية شضبكة الصضرف
لسضتقبال مياه األمطار ول يتم ذلك ،بحسضبه،
إال ب -ت -ج-ن-ي-د ﬂت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات واÛت-م-ع
اŸد.Ê
وأاشضار نسضيب إا ¤النطÓق ‘ تنفيذ 30
ﬂططا بالسضتناد إا ¤صضور القمر الصضناعي
بهدف التحكم ‘ ظاهرة فيضضانات األودية
ملحا على ضضرورة اللجوء إا ¤تنقية األودية
ومنع البناء بالقرب منها خاصضة وأان العديد
م -ن األودي -ة ب -اتت ب -حسض -ب-ه م-ف-ارغ ل-ل-ق-م-ام-ة

وال- -ن -ف -اي -ات ال -ت -ي –د م -ن سض -ي Ó-ن األودي -ة
بالشضكل الطبيعي .
وبا◊ديث عن مشضروع حماية بوسضعادة من
ال - -ف - -يضض - -ان - -ات أاك - -د ال - -وزي - -ر أان - -ه ب - -حسضب
ط-وب-وغ-راف-ي-ا اŸن-ط-ق-ة ف-ه-ي م-عرضضة ÿطر
ال -ف -يضض-ان-ات وه-ذا لÁن-ع تسض-ج-ي-ل ع-م-ل-ي-ات
اسض -ت -دراك -ي -ة وك -ذا ت -وع -ي -ة السض -ك -ان ب -خ-ط-ر
ف- -يضض- -ان- -ات األودي- -ة قصض -د ت -أام Úح -ي -ات -ه -م
و‡تلكاتهم.
و‘ بلدية ع ÚاŸلح أاوصضى حسض Úنسضيب
خÓل إاشضرافه على تدشض Úعملية حفر ثÓث
آاب -ار ارت -وازي -ة ح -دي-ث-ة ب-إا‚از دراسض-ة ت-خصض
–ويل اŸياه ا÷وفية من بلدية ع Úالريشض
إا ¤بلدية ع ÚاŸلح وإا‚از ﬁطة لتحلية
اŸياه على مسضتوى بلدية ع ÚاŸلح باإلضضافة
إا ¤تخصضيصض مبلغ ما‹ للعملية داعيا إا¤
توكيل ا÷زائرية للمياه لتسضي Òعملية توزيع
اŸي- -اه ،مشض- -ددا ع -ل -ى ضض -رورة دخ -ول اآلب -ار
الثÓث حيز اÿدمة قبل شضهر مارسض اŸقبل
ب-اع-ت-ب-اره الشض-ه-ر اÙدد ل-ل-قضض-اء ع-ل-ى أازمة
العطشض بالولية.

بسشبب احتوائه على اŸادة اÙظورة «البÒازول»

سسحب بودرة مسسحوق عصس« Òأأمي »Óمن ألسسوق وŒميد نشساط ألشسركة
شش - -رعت وزارة ال- -ت- -ج- -ارة ‘ سش- -حب
م-ن-ت-وج ب-ودرة ال-عصش Òا÷اهز»أامي»Ó
م -ن السش -وق م -ع Œم -ي-د نشش-اط شش-رك-ة
«سش-ارل ب-روم-اسش-ي-دور» ال-ك-ائ-ن م-ق-رها
ب -ب -ل-دي-ة ب-وف-اريك (و’ي-ة ال-ب-ل-ي-دة)،
حسش- -ب -م -ا أاف -اد ب -ه ،أامسس ،ل -واج اŸدي -ر
ال-ع-ام ل-ل-رق-اب-ة وق-م-ع ال-غشس ب-ال-وزارة
عبد الرحمان بن عزيز.
اوضضح بن عزيز أان وزارة التجارة قامت
لجراءات فور صضدور مراسضلة من
بهذه ا إ
م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة ل-ولي-ة ال-ب-يضض ت-ع-لم فيها
ال -وزارة ال -وصض -ي -ة ب -ت -واج -د م -ادة ﬁظ-ورة
تسض -م -ى «ال -بÒازول» ضض -م -ن م -ك -ون-ات ه-ذا
اŸنتوج أاوضضح بن عزيز.
وأاعلنت الوزارة «حالة التأاهب» وقامت
ف -ور ت -ب -ل -ي -غ -ه -ا بـ»Œم -ي-د» نشض-اط الشض-رك-ة
والشض -روع ‘ إاج -راءات سض -ح -ب -ه م -ن السض-وق
ل -غ -رضض إاج-راء ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات الÓ-زم-ة ح-ول
تركيز هذه اŸادة ‘ اŸنتوج.
وعليه ” تبليغ مديرية التجارة لولية
البليدة التي –تضضن مقر الشضركة «سضارل
بروماسضيدور» من أاجل الشضروع ‘ التنفيذ.
وق - -امت ذات اŸصض - -ال - -ح بسض - -حب ع- -دة
عينات من اŸنتوج وتوجيهها نحواıابر
وم -راك-ز ال-ت-ح-ال-ي-ل ال-ت-اب-ع-ة ل-وزارة الصض-ح-ة
وا ÈıاŸضضاد للتسضممات اŸتواجد مقره
‘ ب - -اب ال- -وادي ب- -ال- -ع- -اصض- -م- -ة واıاب- -ر
اŸركزية Ÿصضالح الدرك الوطني والشضرطة
العلمية بالعاصضمة.
وأاكد نفسض اŸسضؤوول أان مادة «البÒازول»

ال -ت -ي تصض -ن -ف ضض -م -ن ال -ك-ح-ول-ي-ات «ل-يسضت
ﬁظورة» ‘ حد ذاتها وإا‰ا تتحول إا¤
مادة خطÒة على الصضحة العامة اإذا كان
تركيزها يتخطى الكميات اŸسضموح بها من
طرف ا÷هات الوصضية.
وأاضضاف قائ« ÓالبÒازول غﬁ Òظور ‘
حذ ذاته وإا‰ا نسضبة تواجده ‘ اŸنتوج هي
التي تشضكل الفارق».
وتسض-ت-ع-م-ل «م-ادة ال-بÒازول» ‘ ال-ق-ط-اع
الصضحي لعÓج اŸرضضى بحيث يصضنف من
اŸهدئات واŸواد الكحولية بحسضب نفسض
اŸصضدر .كما تدخل ضضمن اŸواد اŸكونة
للمعطرات التي تضضاف لبعضض للمنتجات ‘
إاط- -ار «اŸضض- -اف- -ات ال- -غ- -ذائ- -ي -ة» ب -ال -نسضب
اŸسضموح بها.
وحسضب بن عزيز فإان تواجدها ببعضض
اŸن -ت -ج -ات ك -مضض -اف غ -ذائ -ي وب -ال -ك -م-ي-ة
اŸسض -م-وح-ة اŸع-ت-م-دة م-ن ط-رف م-ن-ظ-م-ة
ال -دسض -ت-ور ال-غ-ذائ-ي (ال-ك-وداكسض) وم-ن-ظ-م-ة
لغذية والزراعة
الصضحة العاŸية ومنظمة ا أ
 ·ÓاŸتحدة (الفاو) أامر «مرخصض» له ول
ل أ
Óفراد
يشضكل أاي خطر على الصضحة العامة ل أ
غ Òأان اسض - -ت - -ع- -م- -ال- -ه ‘ ح- -ال- -ت- -ه «اÿام»
‡نوعة.
وع -ل -ي -ه أاك -د ن -فسض اŸسض -ؤوول أان ن -ت -ائ -ج
ليام اŸقبلة
التحاليل التي سضتصضدر خÓل ا أ
سض -ت -ع -ط -ي ال -نسضب ا◊ق -ي-ق-ي-ة لÎك-ي-ز ه-ذه
اŸادة ‘ اŸن -ت -وج وال -ت -ي سض -ي -ت-م ت-ب-ل-ي-غ-ه-ا
ل- -ل- -ج- -ه- -ات اŸع- -ن -ي -ة وال -رأاي ال -ع -ام «ف -ور
صضدورها».

«وم -ن ب -اب ا◊ي -ط -ة وا◊ذر سض -تسض -ت-م-ر
وزارة ال -ت -ج -ارة ‘ أاخ -ذ ال-ع-ي-ن-ات م-ن ه-ذا
اŸنتج وإاجراء التحاليل على هذه اŸنتجات
من عÓمة أامي ÓوعÓمات أاخرى Ÿراقبتها
أاك.»Ì
وقال اŸتحدث إان مثل هذه اŸضضافات
الغذائية مسضتعملة على اŸسضتوى العاŸي
‘ ›الت ا◊ف- -ظ وت- -ل- -وي- -ن اŸن- -ت -ج -ات
وتعطÒها ومنع أاكسضدتها وتخثÒها وذلك
حسضب طبيعة كل منتوج مضضيفا أان «هذه
اŸضض-اف-ات م-ت-اب-ع-ة وم-ق-ن-ن-ة م-ن اŸصض-ال-ح
اŸعنية».
و‘ حالة صضدور نتائج –اليل تؤوكد أان
اŸادة تشضكل «خطرا» على الصضحة العامة
أاوضضح بن عزيز أان الوزارة سضتجمد إانتاج
هذه اŸادة نهائيا.
أاما ‘ حالة ما إاذا كانت النسضب اŸضضافة
‘ اŸنتوج من هذه اŸادة تتخطى الكميات
اŸسض- -م- -وح- -ة ب- -نسضب ﬁدودة فسض -ت -خضض -ع
الشض -رك -ة اŸن -ت -ج -ة إا ¤ع -ق -وب -ات صض -ارم -ة
وغرامات مالية.
أاما إاذا كانت النسضب اŸضضافة ‘ إاطار
اŸع -اي ÒاŸسض -م-وح ب-ه-ا فسض-ي-ت-م الÎخ-يصض
لنتاج مع السضتمرار ‘
للشضركة بالعودة إا ¤ا إ
مراقبة اŸنتوج.
وحسضب اŸدير العام للرقابة وقمع الغشض
ف -إان ال -ق -ط -اع سض -يسض -ت -م -ر ‘ م-راق-ب-ة ه-ذه
اŸنتجات على غرار العصضائر والبسضكويت
وال -رق -ائ -ق «الشض -ي -بسض» وا◊ل -وى Ãخ -ت-ل-ف
أانواعها دوريا.

info@ech-chaab..com
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تخرج الدفعة  35من معهد ا’قتصشاد ا÷مركي بالقليعة

رأوية يشسيد بالتعاون أ÷زأئري ألتونسسي ‘ تكوين أإلطارأت

ح-ظ-ي اŸت-خ-رج-ون ضش-من الدفعة 35
ل- -ط- -ل- -ب -ة م -ع -ه -د ا’ق -تصش -اد ا÷م -رك -ي
وا÷بائي ا÷زائري التونسشي بالقليعة،
أامسس ،باسشتÓم ششهاداتهم ‘ حفل رسشمي
حضش- -ره وزي- -ر اŸال -ي -ة ع -ب -د ال -رح -م -ان
راوي -ة Ãع -ي -ة سش -ف Òت -ونسس ب -ا÷زائ -ر
ناصشر صشيد.

القليعة :علي ملزي
‘ كلمته الفتتاحية اأشضار راوية إا ¤أان
ت-خّ-رج ط-ل-ب-ة اŸع-ه-د أاضض-ح-ى ت-ق-ل-ي-دا سض-ن-ويا
يسض- -ت- -دع- -ي ال -وق -وف ع -ل -ى ا÷ه -ود ا÷ب -ارة
اŸبذولة من طرف الطلبة فيما يتعلق Ãجال
ال-ت-خصضصض م-نّ-وه-ا ب-اÛه-ودات ال-ت-ي ب-ذل-ه-ا
األسضاتذة على مدار موسضم Úكامل Úإلعداد
الطلبة للتخّرج بذات اŸؤوسضسضة العريقة التي
تشضّكل لبنة قوية لبناء العمل اŸشضÎك بÚ
ا÷زائر وتونسض.
وأاّكد الوزير راوية على الطابع النموذجي
ل- - -ل - -ت - -ع - -اون ب Úا÷زائ - -ر وت - -ونسض ‘ ›ال
التكوين ،مشضÒا إا ¤كون اŸعهد يعت Èصضرحا
ع -ل-م-ي-ا ب-ام-ت-ي-از يسض-اه-م ‘ ال-رف-ع م-ن ج-ودة
Óطارات اŸالية للبلدين.
التكوين ل إ
م -ن ج -ه -ت -ه ،أاشض-ار سض-ف Òت-ونسض ب-ا÷زائ-ر
ن- -اصض- -ر صض- -ي -د إا ¤ك -ون ا÷ب -اي -ة وا÷م -رك -ة
يعتÈان من ركائز القتصضاد بكل من تونسض
وا÷زائر ،مؤوكدا على أانّ الدفعة اŸتخرجة
سضتسضاهم ل ﬁالة ‘ حماية القتصضاد بكÓ
ال -ب -ل -دي -ن ،إاضض-اف-ة إا ¤رف-ع مسض-ت-وى ال-ت-ع-اون
بينهما وفق ما يسضاهم ‘ –قيق الندماج
اŸغ- -ارب- -ي ،مشضÒا إا ¤أان م -ع -ه -د الق -تصض -اد
ا÷م -رك -ي وا÷ب -ائ -ي ب-ال-ق-ل-ي-ع-ة ي-ع-ت Èم-ث-ال
ي -ق -ت -دى ب -ه ‘ ال -ت-ع-اون ب Úت-ونسض وا÷زائ-ر
متمنيا تعميمه على ›الت أاخرى.
كما أاشضار السضف Òصضيد إا ¤كون التعاون
اŸا‹ ب Úت - -ونسض وا÷زائ- -ر كّ- -رسض- -ت- -ه عّ- -دة
لقاءات ب Úمسضؤوو‹ البلدين كان آاخرها لقاء
وزيري اŸالية للبلدين على هامشض اجتماع
وزراء اŸالية للمجموعة  5+5با÷زائر ‘ 18
ن -وف-م Èال-ف-ارط ،ف-ي-م-ا سض-ب-ق-ه ل-ق-اء آاخ-ر بÚ
ا÷مارك ا÷زائرية والتونسضية Ãدينة عنابة
‘  30أاكتوبر الفارط .
و‘ سضياق ذي صضلة قال مدير اŸعهد عمر
ح -وري إاّن م -ذك -رات ال -ت -خ ّ-رج ال -ت -ي أا‚زه-ا
ال -ط -ل -ب -ة اŸت -خ -رج -ون “ّي -زت ه -ذه السض -ن -ة
بالبحث عن البدائل اÙتملة للدفع بخزينة
الدولة إا ¤إايجاد موارد مالية مكملة لسضيما
وأاّن ك Óمن ا÷زائر وتونسض تعيشضان صضعوبات
مالية ‘ ،هذا اإلطار ،بحيث اهتمت البحوث
اŸنجزة بتحسض Úنوعية التحصضيل ا÷بائي مع
البحث عن بدائل “ويلية أاخرى غ Òجبائية
لتمويل اŸيزانية العمومية ‘ ظّل النخفاضض

اŸت -واصض -ل ألسض -ع -ار ال -بÎول وت -قّ-ل-صض ح-ج-م
ا÷باية البÎولية.
Œدر اإلشض- -ارة إا ¤أاّن ال- -دف- -ع -ة  35لطلبة
اŸعهد القتصضادي ا÷مركي التي تخّرجت
أامسض تضضم ‘ تركيبتها البشضرية  63طالبا من
ب-ي-نهم  49ج-زائ-ريا و 14ت-ونسض-ي-ا ي-رت-قب أان
ي- -ل- -ت -ح -ق -وا ج -م -ي -ع -ا Ãخ -ت -ل -ف اŸؤوسضسض -ات
ا÷مركية وا÷بائية للبلدين قريبا للمسضاهمة
Ãعارفهم ‘ ترقيتها.

...ويعرضض مشسروع قانون
تسسوية أŸيزأنية لـ 2016
عرضض وزير اŸالية ،عبد الرحمان راوية،
أامسض ،مشضروع قانون تسضوية اŸيزانية لسضنة
 2016أامام ÷نة الشضؤوون القتصضادية واŸالية
Ûلسض األمة.
وج- -اء ه- -ذا الج -ت -م -اع Ãق -ر اÛلسض ‘
إاط -ار دراسض -ة ه -ذه ال -ل-ج-ن-ة ال-نصض اŸتضض-م-ن
تسضوية اŸيزانية لسضنة  2016برئاسضة رئيسض
اللجنة ،أاحمد اوراغي.
وق- -د اسض- -ت- -ع -رضض ‡ث -ل ا◊ك -وم -ة خ Ó-ل
اج-ت-م-اع ج-م-ع-ه م-ع ‡ث-ل-ي ال-ل-ج-ن-ة ،باألرقام
اŸعطيات اŸالية والقتصضادية التي تضضمنها
مشض-روع ال-ق-ان-ون اŸتضض-م-ن تسض-وي-ة اŸي-زانية
لسضنة .2016
وق -د اسض -ت -م -عت ال -ل -ج -ن-ة إا ¤ع-رضض ح-ول
اŸشضروع قدمه راوية بحضضور وزير العÓقات
م- - -ع الŸÈانﬁ ،ج- - -وب ب- - -دة ،وع- - -دد م - -ن
اŸوظ - -ف Úالسض - -ام Úم - -ن وزارت - -ي اŸال - -ي- -ة
والعÓقات مع الŸÈان.
من جهتهم ،طرح أاعضضاء اللجنة العديد من
األسض -ئ -ل -ة واÓŸح -ظ-ات ح-ول األح-ك-ام ال-ت-ي
تضض -م-ن-ه-ا اŸشض-روع ،ودار ن-ق-اشض مسض-ت-ف-يضض،
أاجاب فيه ‡ثل ا◊كومة عن أاسضئلة أاعضضاء
اللجنة وسضلط الضضوء على النقاط التي وردت
فيها.

جÓب من الوادي:

 2019سستكون سسنة ترقية ألصسادرأت خارج قطاع أÙروقات
أاك -د وزي -ر ال -ت -ج -ارة ،سش-ع-ي-د جÓ-ب،
أامسس ،أان سشنة  2019سشتكون سشنة ترقية
الصش - -ادرات خ - -ارج ق- -ط- -اع اÙروق- -ات،
نظرا للديناميكية السشريعة التي باتت
تعرفها ﬂتلف الفضشاءات اŸنتجة عÈ
’نتاج اÙلي من
الوطن وŸا يتمتع به ا إ
تطور وجودة ونوعية.

الوادي :قديري مصصباح
أاوضض -ح ال -وزي -ر ل-دى إاشض-راف-ه ع-ل-ى اف-ت-ت-اح
الصض-ال-ون ال-دو‹ ال-ث-ا ÊلÓ-سض-ت-ث-م-ار وتصضدير
اŸن-ت-ج-ات ال-فÓ-ح-ي-ة والصض-ن-اع-ات ال-غ-ذائ-ي-ة
ب- -ا÷ن- -وب ا÷زائ- -ري ،أان اŸن- -ت- -ج ‘ Úك -ل
القطاعات مطالبون بتقسضيم منتوجاتهم بÚ
م -ا ه -و م -وج -ه ل -ل -تصض -دي -ر وم -ا ه -و ل -لÎوي-ج
اÙل- -ي ،ألن ذلك سض- -يسض- -اه- -م ‘ ال- -ت -وج -ي -ه
الصضحيح Ÿعروضض األسضواق اÿارجية التي
تطلب معاي Òومقاييسض معينة.
وأاشض- - -ار ال - -وزي - -ر إا ¤أان « ال - -ن - -ق - -ل الÈي
للتصضدير لدول ا÷وار سضيحظى بدعم الدولة
وأايضضا ضضمن جهود بناء تكامل اقتصضادي مع
دول ا÷وار ،وجسضور التواصضل والتقارب بÚ
الشضعوب الشضقيقة باŸنطقة وفقا لتوجيهات
رئيسض ا÷مهورية».
وأاردف ال -وزي -ر أان اإلرادة ال -ق -وي -ة ل-ل-دول-ة
إلنشض-اء اق-تصض-اد ن-ام-ي وال-تسض-ه-يÓ-ت اإلداري-ة
وا÷بائية سضاهمت ‘ انتعاشض كل القطاعات،
وإا‚از العديد من مشضاريع البنى التحتية على
اŸسض -ت -وى ال -وط -ن -ي ،م -ع -تÈا أان اŸن -ت -ج -ات
ا÷زائرية اسضتطاعت أان تفرضض نفسضها ‘
األسضواق األوروبية واألسضيوية وحتى ‘ أامريكا

ا÷نوبية.
وحث ال -وزي -ر ع -ل -ى ب -ن -اء اق-تصض-اد مسض-اي-ر
للتطورات التكنولوجية ا◊ديثة ،موازاة مع
التسضهيÓت التي حصضل عليها اŸسضتثمرون،
و–قيق العديد من اإل‚ازات والبنى التحتية
‘ شضتى اÛالت ،خاصضة اŸنجزة من طرف
القطاع اÿاصض ،مشضÒا بأان التوجه مسضتقب،Ó
يتمثل ‘ تعويضض اŸنتجات األجنبية بأاخرى
جزائرية ،وفقا Ÿعاي Òدولية.
وعن ولية الوادي قال جÓب ،إانها “تلك
دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة نشض-ط-ة ل-ل-تصض-دير نحواÿارج Ãا
–تويه من مؤوهÓت إانتاجية كبÒة وتعرف
ت- -ط- -ورا ودي- -ن- -ام -ي -ك -ي -ة سض -ري -ع -ة ‘ ج -م -ي -ع
اÛالت ،وه -ي ت -ت -ج-ه ل-ل-رق-ي إا ¤ال-ولي-ات
األك Ìنشضاطا.
ال -وزي -ر سض-ع-ي-د جÓ-ب ،ت-ف-ق-د ال-ع-دي-د م-ن
مشض -اري -ع ق -ط -اع-ه ب-ولي-ة ال-وادي ع-ل-ى غ-رار
مركز الشضحن ا÷وي باŸطار الدو‹ بقمار
وتدشض Èﬂ Úقمع الغشض بحي الثامن ماي
ب - -ع - -اصض - -م- -ة ال- -ولي- -ة وزي- -ارة وح- -دة إان- -ت- -اج
مسض -ت -حضض -رات ال -ت -ج -م -ي -ل Ãج -م -وع-ة ورود
بكوين.Ú
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لسشري ،ألدألية:
مششيدة بجهود أ◊فاظ على ألتÓحم أ أ

 280مسسن بدور إلعجزة أإعيدوإ إ ¤ذويهم سسنتي  2017و2018
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إسسÎجاع إ÷ماجم،إألرشسيف وضسحايا إلتجارب إلنووية ملفات غ Òقابلة للتنازل

بن حبيلسس :إÿطب إلتيئيسسية لألحزإب كرسست أإفكار إ◊رڤة لدى إلشسباب
لسشرة وقضشايا أŸرأة غنية ألدألية ،أمسس ،أن مصشالح ألقطاع قامت بإاعادة  280مسشن إأ¤
كششفت وزيرة ألتضشامن ألوطني وأ أ
ذويهم سشنتي  2017و ،2018وأكدت أن ألتششريعات أ÷زأئرية –مي كل ألفئات ألهششة ول Áكن لقطاعها ألسشماح بتفتت
لسشرة أ÷زأئرية ،دأعية إأ ¤ضشرورة ألتصشدي لظاهرة أ◊رقة وهوما دعت إأليه بن حبيلسس بششكل أسشتعجا‹.
أ أ
م-ن-اصسب شس-غ-ل ،ال-ت-ي اسس-ت-ح-دثت ألج-ل ام-تصساصس
البطالة و“ك Úالشسباب من مرافقة دائمة ‘ ،حÚ
أاعربت عن تضسامنها مع عائÓت اŸهاجرين غÒ
الشسرعي Úوأامرت بالوقوف معهم ‘ اÙنة.

بن حبيلسس :إجتثاث ظاهرة إ◊رقة
يتطلب تكاتف إ÷ميع

جÓل بوطي
تصصوير :فواز بوطارن
أاف -ادت ال -دال -ي-ة أان مصس-ال-ح ال-تضس-ام-ن ال-وط-ن-ي
أاعادت  280مسسن إا ¤عائÓتهم سسنتي  2017و2018
بفضسل تفعيل الوسساطة الجتماعية ،التي سسمحت
Óعوان اŸكلف Úبالعملية ع Èالتنسسيق مع أافراد
لأ
العائÓت بتنفيذ الÈنامج اŸسسطر الذي يهدف
أاسساسسا إا ¤حماية األسسرة من التفكك ،قائلة« :إان
األسسرة هي النواة ا◊قيقية للمجتمع ول ينبغي
التفريط فيها بتاتا».
أاوضس -حت ال -دال -ي-ة ‘ تصس-ري-ح ل-لصس-ح-اف-ة ع-ل-ى
هامشس أايام دراسسية حول إاعادة الروابط العائلية
نظمها الهÓل األحمر ا÷زائري بفندق السسلطان
أامسس ‘ حسس Úداي بالعاصسمة ،أان مصسالح القطاع
“كنت بفضسل توظيف الوسساطة الجتماعية من
إاعادة  280مسسن ومسسنة إا ¤أاهاليهم وذلك من
›موع  1700مسسن ” إاحصساؤوهم ما ب Úسسنتي
 2017و 2018على مسستوى دور اŸسسن.Ú
‘ هذا الصسدد أابرزت الوزيرة ضسرورة تفعيل
ال -وسس -اط -ة الج -ت -م -اع -ي-ة وإادراج-ه-ا ضس-م-ن ج-م-ل-ة

اآلليات والÈامج الرامية إا ¤ا◊فاظ على التÓحم
األسسري ،الذي يعد من أاهم سسمات سسياسسة الدولة
الجتماعية التي دعا إاليها رئيسس ا÷مهورية عبد
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ال-ذي أاو ¤أاه-م-ي-ة ب-الغة Ÿلف
األسسرة من خÓل اإلصسÓحات اÛسسدة ‘ هذا
اÛال و‘ م -ق-دم-ت-ه-ا ال-تشس-ري-ع-ات ال-ق-ان-ون-ي-ة ‘
الدسستور وﬂتلف القوان Úالعضسوية ،وأاضسافت أان
الÎسسانة القانونية تهدف إا ¤حماية األسسرة بجميع
مكوناتها.
كما أاكدت وزيرة التضسامن أان حماية األسسرة
ا÷زائرية وترقيتها تعد مهمة نبيلة يضسطلع بها
ا÷م -ي -ع م -ن م -ؤوسسسس -ات وه -ي -ئ -ات وأاف -راد ك -ون-ه-ا
الضس -ام -ن ال -وح -ي -د لسس -ت -م -رار ال -ت Ó-ح-م ال-وط-ن-ي
وﬁاربة اآلفات الجتماعية التي تنتشسر ،متطرقة
‘ هذا اإلطار إا ¤موضسوع الهجرة غ Òالشسرعية
التي قالت إان التصسدي لها يعد مسسؤوولية جماعية
تسس -ت -وجب ت-ك-ات-ف ج-ه-ود ا÷م-ي-ع م-ن أاج-ل حصس-ر
أاسسبابها وبحث السسبل اÓŸئمة Ÿعا÷تها ‘ إاطار
رؤوية شساملة.
وللتصسدي للظاهرة شسددت الدالية على ضسرورة
ﬁاربة األفكار التي –اول زرع اليأاسس ‘ أاوسساط
الشس- -ب- -اب ،ودعت إاي- -اه- -م إا ¤اسس -ت -غ Ó-ل ال -ف -رصس
اŸتاحة على غرار آاليات تشسغيل الشسباب لتوفÒ

م- -ن ج- -ه- -ت -ه -ا ،دعت رئ -يسس -ة ال -ه Ó-ل األح -م -ر
ا÷زائري سسعيدة بن حبيلسس ،كل األطراف الفاعلة
إا ¤العمل للحد من ظاهرة «ا◊رقة» التي انتشسرت
م -ؤوخ -را بشس -ك -ل ره -يب م -ا يسس -ت -دع-ي دق ن-اق-وسس
اÿطر ،واصسفة الظاهرة بالغريبة على اÛتمع
ا÷زائري الذي  ⁄يكن يشسهدها من قبل ،وأاعلنت
عن تنظيم ملتقى دراسسي للوقوف على األسسباب
ا◊قيقية للظاهرة.
كما حملت بن حبيلسس األسسر واÛتمع وأاحزاب
سس-ي-اسس-ي-ة ج-زءا أاسس-اسس-ي-ا م-ن اŸسس-ؤوول-ي-ة ،وط-البت
التشسكيÓت السسياسسية بالكف عن زرع اليأاسس ‘
أان -فسس الشس -ب -اب م-ن خÓ-ل اÿط-اب-ات ال-ت-ي-ئ-يسس-ي-ة
وإاظهار أان ا÷زائر ل أامل ،ول عمل ،ول حياة
هادئة بها ،كاشسفة ‘ سسياق آاخر عن تنسسيق عدة
قطاعات حكومية ،إلرجاع اŸشسردين واŸرضسى
واآلباء اŸتواجدين بدور العجزة إا ¤ذويهم ،وكذا
مسساهمتها ‘ القضساء على ظاهرة الهجرة غÒ
الشس-رع-ي-ة ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ال-ل-ج-ن-ة الدولية للصسليب
األحمر ،ووزارة التضسامن الوطني.
ك -م -ا ط -ال -بت ب -ن ح -ب -ي -لسس ،بضس-رورة ال-تصس-دي
Óفات الجتماعية من خÓل تسسط ÒإاسسÎاتيجية
لآ
وطنية متعددة األبعاد ،قائلة إان تبني خطاب األمل
وﬁاربة اليأاسس وتعزيز التÓحم األسسري من خÓل
إاع -ادة ال -رواب -ط ال -ع -ائ -ل -ي -ة ي-ع-د م-ن أاه-م اآلل-ي-ات
ال- -واجب ت- -ف- -ع- -ي- -ل- -ه- -ا Ùارب- -ة ﬂت- -ل -ف اآلف -ات
الج -ت -م -اع -ي -ة ال -ت -ي تسس -ت -ه -دف ب -ال -درج-ة األو¤
اسستقرار األسسرة التي تعد النواة األسساسسية لبناء
›تمع مسستقر وآامن.

إللجنة إلدولية للصسليب إألحمر تشسيد بجهود إلهلل إألحمر إ÷زإئري
أشش-ادت رئ-يسش-ة ب-ع-ث-ة أل-ل-ج-نة ألدولية
لح- -م -ر ب -ا÷زأئ -ر ،ك -ات -ري -ن
ل- -لصش- -ل- -يب أ أ
ج -ون -در ،أمسس ،ب-ا÷زأئ-ر ،ب-ا÷ه-ود أل-ت-ي
لحمر أ÷زأئري من أجل
يبذلها ألهÓل أ أ
لشش-خ-اصس
لسش-ري-ة ب Úأ أ
إأع -ادة أل -روأب-ط أ أ
أŸن -فصش -ل Úع-ن ذوي-ه-م ‘ ظ-روف ق-اه-رة،
لحمر أ÷زأئري يلعب
مؤوكدة أن ألهÓل أ أ
دوره بـ»حيوية» و»ألتزأم» ‘ هذأ أÛال.
و‘ مداخلة لها Ãناسسبة افتتاح أاشسغال دورة
ت -ك -وي -ن -ي -ة سس-ن-وي-ة ل-ل-م-نسس-ق› ‘ Úال «إاع-ادة
لحد،
لسسرية» التي انطلقت أامسس ا أ
الروابط ا أ
نوهت السسيدة كاترين جوندر بالعمل الذي تقوم
لحمر ا÷زائري ،سسعيدة بن
به رئيسسة الهÓل ا أ
ح -ب -ي -لسس و‡ث -ل -ي ﬂت-ل-ف م-دي-ري-ات وه-ي-اك-ل
لح-م-ر ا÷زائ-ري وج-م-ي-ع اŸت-طوعÚ
ال-هÓ-ل ا أ
و‡ث -ل-ي ال-ل-ج-ان ال-ولئ-ي-ة ال-ذي-ن يسس-اه-م-ون ‘
لشس - -خ- -اصس
لسس - -ري - -ة ب Úا أ
إاع - -ادة ال - -رواب - -ط ا أ
اŸفصس- -ول ÚخÓ- -ل ال- -ن- -زاع- -ات وال- -وضس -ع -ي -ات
القاهرة.
أاك -دت مسس -ؤوول -ة ال -ل -ج -ن -ة ال-دول-ي-ة ل-لصس-ل-يب

للف من
لحمر التي أاشسارت إا ¤أان مئات ا آ
اأ
لشسخاصس ينفصسلون سسنويا عن أاقاربهم بسسبب
اأ
ا◊رب أاوك- -ارث- -ة ط- -ب- -ي- -ع -ي -ة ،أان -ه «ي -جب ف -ع -ل
اŸسستحيل من أاجل إاعادة الروابط ب Úهؤولء
لشسخاصس وجمعهم».
اأ
كما أاضسافت تقول إان «هذه اŸهمة اأسساسسية
وإان التحديات كبÒة» ،معتÈة إاعادة التصسال
لسس- -ر اŸن -فصس -ل Úبسس -بب اأوضس -اع
ب Úأاعضس- -اء ا أ
أازمة إاحدى النشساطات التي توجد ‘ صسميم
لحمر والهÓل
هوية ا◊ركة الدولية للصسليب ا أ
لحمر» ،مضسيفة أان «كل شسخصس له ا◊ق ‘
اأ
م -ع -رف -ة مصس Òأاف -راد أاسس -رت -ه ال -ذي -ن اخ -ت -ف-وا
والتواصسل مع أاقربائه الذين انفصسل عنهم».
‘ ه -ذا الشس -أان ،ذك -رت اŸت -ح-دث-ة ب-ت-ج-رب-ة
لحمر ،هÔي
مؤوسسسس اللجنة الدولية للصسليب ا أ
دون - -انت ال - -ذي ك - -تب ‘ م- -ؤول- -ف- -ه «ذك- -رى م- -ن
سس -ول -فÒي -ن -و» رسس -ال -ة م -ن ا÷ن-دي كÓ-ودي-وسس
مازوات وهو يحتضسر ‘ سساحة اŸعركة ،إا¤
والديه.
وبفضسل اÈÿة اŸكتسسبة ‘ هذا اÛال،

لحمر مكانة لبأاسس بها من أاجل
يحتل الصسليب ا أ
لشس-خ-اصس ال-ذي-ن  ⁄ي-ت-ل-ق-وا
ت -ل -ب -ي -ة ح-اج-ي-ات ا أ
أاخبارا من أاسسرهم.
لهذا الغرضس تلجأا اللجنة الدولية للصسليب
لحمر إا ¤التطورات التكنولوجية من خÓل
اأ
تصسميم موقع « »familylinks.orgووسسائل اتصسال
رقمية أاخرى لسسيما خدمة «»google Finder
أاوتطبيق»Facebook I am safe app«.
لقرباء ‘ حالة
ومن أاجل معرفة مصس Òا أ
لحمر
كوارث ،وضسعت اللجنة الدولية للصسليب ا أ
أايضس -ا ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات أاخ -رى ل Ó-تصس -ال م -ن -ه -ا
اسستعمال الهواتف اŸتصسلة بالسساتل وغÒها.
ل-دى إاشس-ادت-ه-ا ب-ع-ق-د ه-ذه ال-دورة ال-ت-ك-وي-نية
ب- -ا÷زائ- -ر ل -ف -ائ -دة اŸنسس -ق› ‘ Úال إاع -ادة
لسسرية ،أاوضسحت رئيسسة بعثة اللجنة
الروابط ا أ
لح-م-ر أان «خ-دم-ات إاع-ادة
ال -دول -ي -ة ل -لصس-ل-يب ا أ
لسسرية تتطلب الهتمام والحÎافية»
الروابط ا أ
وأان «ال -ك-ف-اءات اŸط-ورة ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-هÓ-ل
لح- -م- -ر ا÷زائ- -ري» ه- -ي –ت تصس -رف ÷ن -ة
اأ
لحمر ‘ «العا ⁄بأاسسره».
الصسليب ا أ

رأبح حمدي:

إتفاقيات مع مرإكز إلتكوين إŸهني إلدماج إŸعاق ‘ Úعا ⁄إلشسغل
لم Úأل -ع-ا ⁄ل-وزأرة أل-تضش-ام-ن
أك -د أ أ
لسش -رة وقضش-اي-ا أŸرأة ،رأب-ح
أل -وط -ن -ي وأ أ
ح-م-دي ع-ل-ى ضش-رورة إأمضش-اء أت-ف-اق-يات
لدماج
تعاون مع مرأكز ألتكوين أŸهني إ
أŸع -اق ‘ Úع -ا ⁄ألشش -غ -ل ،خ -اصش -ة أم-ام
أل - -تسش - -ه- -يÓ- -ت أل- -وزأري- -ة وأل- -نصش- -وصس
أل-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة أŸت-علقة باحÎأم توظيف
لششخاصس أŸعوق ÚباŸؤوسشسشات.
أ أ

خالدة بن تركي
شس -دد راب -ح ح -م -دي ‘ تصس -ري -ح سس-اب-ق ل-ه
حرصس الدولة على مسساعدة ذوي الحتياجات
اÿاصسة والفئات الهشسة من خÓل إادماجهم
‘ عا ⁄الشسغل وتشسجيع اŸراكز اŸوجودة
ع ÈالÎاب الوطني على تنمية مواهبهم التي
ظهرت من خÓل اŸعرضس الذي أاقيم Ãركز
األط -ف -ال اŸت -وح -دي-ن ب Íع-ك-ن-ون Ãن-اسس-ب-ة

احتفالية يوم اŸعاق ،مؤوكدا على تشسجيعهم
وت -وج -ي -ه -ه-م ‘ اŸرح-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة إا ¤م-راك-ز
التكوين للحصسول على شسهادات “كنهم دخول
عا ⁄التشسغيل من بابه الواسسع.
وثمن األم Úالعام بوزارة
ال- -تضس- -ام- -ن ال- -ن- -ج -اح ال -ذي
ح -ق -ق -ت -ه ال -ف-ئ-ة ‘ ﬂت-ل-ف
اÛالت ع -ل -ى غ-رار صس-ن-ع
العجائن ،حيث تصسدر احد
م-رضس-ى الÎي-زوم-ي-ا ال-قائمة
‘ صسنع العجائن باختÓف
أان- -واع- -ه- -ا إا ¤ج- -انب الصس- -ن -اع -ات ال -ي -دوي -ة
ونشس -اط -ات أاخ -رى ‡ي -زة Ãي -زة ه -ذا ال-ي-وم،
ح -يث شس -دد خ Ó-ل -ه-ا ع-ل-ى أاصس-ح-اب اŸراك-ز
تنمية قدراتهم و–ويلهم إا ¤مراكز التكوين
اŸهني لتمكينهم ‘ العمل ‘ اختصساصسات
عدة شسأانهم شسأان شسرائح اÛتمع.

وتدخل العملية  -حسسب رابح حمدي ‘ -
إاطار الÎاتيب اŸوجهة لهذه الفئة واألهمية
ال -ت-ي ت-ول-ي-ه-ا ا◊ك-وم-ة ل-ل-ج-انب الج-ت-م-اع-ي
ل-لشس-خصس اŸع-اق ،سس-واء م-ا ت-ع-ل-ق ب-الن-دم-اج
أاوال -تشس -غ -ي -ل ال-ذي ي-دخ-ل ‘
إاط - - -ار ال - - -ت - - -ك- - -ف- - -ل ب- - -ذوي
الحتياجات اÿاصسة وتقدË
اŸسس -اع -دات ال -ت-ي ت-ب-ق-ى ‘
إاط - - -ار –ق- - -ي- - -ق الشس- - -م- - -ول
واŸسساواة.
وأاب- -رز األم Úال -ع -ام راب -ح
حمدي ‘ اÿتام ،أاهمية اإلدماج الجتماعي
Óشسخاصس اŸعاق Úألجل –قيق اŸسساواة
ل أ
بينهم وب Úشسرائح اÛتمع ومسساعدتهم على
–قيق ذاتهم من خÓل تعزيز دخلهم و–سسن
ظروفهم الجتماعية والقتصسادية واŸعيشسية
التي ل تكون إال من خÓل التعلم والتكوين.

إلزإمية فتح إÛال
لتوظيف إلفئة بدإية
من 2019

ذك - - - -ر أل- - - -ط- - - -يب زي- - - -ت- - - -و Êوزي- - - -ر
أÛاه- -دي- -ن ،خ Ó-ل زي -ارت -ه ل -ل -ط -ارف
لذأعة
Ãناسشبة ألذكرى  62لتأاسشيسس أ إ
ألسشرية أبان ألثورة ألتحريرية ،بأاربعة
ملفات للذأكرة ألتاريخية أŸششÎكة مع
أل -دول -ة أل -ف -رنسش-ي-ة ،أل-ت-ي ت-وج-د ق-ي-د
أل -درأسش -ة وأل -ت -ف -اوضس ب Úأل -ب -ل-دي-ن ‘
إأطار ÷ان مششÎكة ﬂتصشة.

الطارف :خالد.ع
لول ي -ت -ع-ل-ق ب-اسسÎج-اع 31
^ أŸل - - -ف أ أ
جمجمة لشسهداء اŸقاومة الوطنية ،وهوعدد
قابل لÓرتفاع ،وسسيتم نقل رفات الشسهداء إا¤
ا÷زائر عن قريب .أاوضسح الوزير أان اŸلف
«اعÎضسته تعقيدات أاغلبها تقنية بالنظر إا¤
الفÎة الزمنية البعيدة للشسهداء ،قرابة 150
سسنة مضست».
^أŸل-ف أل-ثا Êي -ت -ع -ل -ق ب-أاك Ìم-ن 2200
م- -ف- -ق -ود أاث -ن -اء ا◊رب ال -ت -ح -ري -ري -ة ،حسسب
اإلحصساءات الرسسمية ،ينبغي –ديد هويتهم.
^أŸلف ألثالث يتمثل ‘ –ديد حالت
ال -ت -ع -ويضس ع -ن Œارب ال -ت -ف-جÒات ال-ن-ووي-ة
بالصسحراء ا÷زائرية.
‘ هذا اإلطار أاكد زيتو Êأان «ا÷زائر
رفضست إادراج ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة ‘ إاط -ار ال -ق -ان -ون
الفرنسسي موران ،وطالب بالرجوع إا ¤بعضس
التفاقيات الدولية ‘ هذا الشسأان».
^أŸلف ألرأبع يتعلق باسسÎجاع أارشسيف
ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري -ري -ة« ،ال -ذي ي -ع -رف Œاوب
ا÷انب ال - -ف - -رنسس - -ي م - -ع م - -ط - -الب ال- -دول- -ة
ا÷زائ -ري -ة ،وال -ذي خصسصس ل -ه ÷ان-ا ت-ق-ن-ي-ة
متخصسصسة».

زيتو Êالذي تفقد مشسروع التوسسعة Ÿركز
راح -ة اÛاه -دي -ن ب -ال -ق -ال -ة ب -نسس-ب-ة أاشس-غ-ال
تناهز ٪60وتضسمنت  05حصسصس بغÓف ما‹
بلغ أازيد من  ٩٩مليون د.ج ،أاكد على اسستÓمه
خÓل الثÓثي الول لسسنة .201٩
ودعا زيتو Êإا ¤تدارك التأاخر ‘ اإل‚از،
ح- -اث- -ا اŸسس- -ؤوول ÚاŸع- -ن- -ي Úع- -ل- -ى ت -ع -زي -ز
ال -ورشس-ات ب-ال-وسس-ائ-ل اŸادي-ة ،ث-م وضس-ع ح-ي-ز
اÿدم -ة ال -ع -ي -ادة اŸت-ع-ددة اÿدم-ات ،وك-رم
ب-اŸن-اسس-ب-ة أارم-ل-ة الشس-ه-ي-د ب-ون-اصس-ري حسسÚ
الذي أاطلق إاسسمه على هذه العيادة ،التي تعتÈ
م -رف -ق -ا صس-ح-ي-ا ه-ام-ا ‘ ب-ل-دي-ة رم-ل السس-وق
ا◊دودي -ة واŸن -اط -ق اÛاورة ل -ه-ا ل-ل-ت-ك-ف-ل
بحوا‹  4100سساكن ،وقد تطلب إا‚از هذا
اŸرفق الصسحي  135مليون د.ج ويتوفر على
التجهيزات الضسرورية التي تضسمن تكفل طبي
ب- -اŸواط- -ن Úوم- -ع- -ط -وب -ي ح -رب ال -ت -ح -ري -ر
الوطنية.
وحضس-ر زي-ت-و Êم-ع-رضس-ا ت-اري-خ-ي-ا ب-جامعة
الشساذ‹ بن جديد للثورة التحريرية بالقاعدة
الشس- -رق- -ي- -ة ،وأاه- -م اإلصس- -دارات م- -ن ال- -ك -تب
واألف Ó-م خ -اصس -ة ب -ح -ق -ائ -ق وت -اري -خ ال -ث -ورة
التحريرية ،كما نظمت ندوة تاريخية بذات
ا÷ام- -ع- -ة “ح -ورت ح -ول «اإلذاع -ة السس -ري -ة
صسوت ا÷زائر ا◊رة اŸكافحة».
وتابع بعدها الوزير والوفد اŸرافق له،
ع-رضس-ا مسس-رح-ي-ا ب-ع-ن-وان «ك-ال-ي-دون-ي-ا «« ،من
إانتاج اŸسسرح ا÷هوي ﬁمود تريكي لڤاŸة
وكتبها جÓل خشساب وأاخرجها كر Ëبودشسيشس
–ك - -ي فÎة ه- -ام- -ة م- -ن ت- -اري- -خ اŸق- -اوم- -ة
ا÷زائ-ري-ة ع-ن-دم-ا سس-ل-بت أاراضس-ي ج-زائ-ريÚ
و” نفيهم نحوكاليدونيا ا÷ديدة.

حالسس أŸدير ألعام للمعهد أ÷زأئري للتقييسس:

 4000موإصسفة و 39منتوجا مطابقا للمعاي Òسسلمت خلل 2018
كششف أŸدير ألعام للمعهد أ÷زأئري
ل-ل-ت-ق-ي-يسس «ل-ي-ان-ور» ج-مال حالسس ،عن
تسش -ل -ي -م  4000م- -وأصش- -ف -ة ‘ ﬂت -ل -ف
أل- -ق -ط -اع -ات ،و 39م -ن-ت-وج-ا م-ط-اب-ق-ا
ل-ل-م-وأصش-ف-ات م-ن-ه-ا ‘ أŸي-اه أŸع-دن-ية...
سش -ن -ة  ،2018مششÒأ إأ ¤أن شش- - - - -رك- - - - -ات
صش -ن -اع-ة ألسش-ي-ارأت ت-ع-م-ل ب-اŸوأصش-ف-ات
ألعاŸية أŸتعلقة بالسشÓمة..

يجعل من اŸؤوسسسسة –قق «ربحا على مسستوى
ال -ك -ل -ف-ة» ،وب-ال-رغ-م م-ن ذلك ل ي-ت-ع-دى ع-دد
اŸؤوسسسسات التي تأاتي سسنويا للمعهد لشسراء
اŸواصس -ف-ات  2000م - -ؤوسسسس - -ة ‘ ،ح Úم- -ن
اŸفروضس أان يصسل عدد اŸؤوسسسسات الطالبة
ع- -ل- -ى «األق- -ل» Ÿواصس- -ف- -ة واح- -دة  25أالف
مؤوسسسسة صسغÒة ومتوسسطة ،مشسÒا ‘ سسياق
متصسل أان اŸؤوسسسسات التي تلجأا لـ»إايانور» من
عدة قطاعات منها الصسناعات الغذائية ،مواد
البناء ،البÎوكميائية..

أاكد حالسس ‘ الندوة التي نشسطها ،أامسس،
‘ م -ن -ت -دى ج -ري -دة اÛاه -د ،ع-ل-ى أاه-م-ي-ة
ال -ت -ق -يسسسس ك -أاداة تضس -م-ن ج-ودة اŸن-ت-وج-ات
ا÷زائرية ،وهي وسسيلة معتمدة اليوم عاŸيا
ووط- -ن- -ي- -ا إلن- -ع- -اشس اإلق- -تصس- -اد وال- -ن- -ه- -وضس
بالصسادرات.
أاب - -رز اŸت - -ح - -دث ‘ رده ع - -ل- -ى أاسس- -ئ- -ل- -ة
الصس-ح-اف-ة أاه-م-ي-ة اŸه-ام اŸن-وط-ة ب-اŸعهد،
ال -ذي ي -ع -م -ل  -ك -م -ا ق -ال  -ع -ل -ى مسس -اع-ده
ا÷ه-ات الق-تصس-ادي-ة ال-ف-اع-ل-ة ع-ل-ى اŸع-ايÒ
اŸعيارية ،باإلضسافة إا ¤مسساعده الشسركات
واŸنظمات األخرى ‘ تقد Ëونشسر اآلليات
اŸتكيفة مع احتياجاتهم من خÓل التكوين
داخل الشسركة ،التدريب ب Úالشسركات ،األيام
الدراسسية.
وق- -د أاع- -ل- -ن ح- -السس ‘ ه- -ذا اإلط -ار ع -ن
مشسروع إانشساء أاكادÁية على مسستوى اŸعهد
ل -ت -ك -وي -ن اŸوارد ال-بشس-ري-ة وت-ق-د Ëخ-دم-ات
للمؤوسسسسات والشسركات الراغبة ‘ ذلك.

«تاج» شسهادة «طوعية» صسادرة
عن إŸعهد إ÷زإئري للتقييسس

حياة  /ك

أإكادÁية للتكوين على مسستوى إŸعهد
وفيما يتعلق باŸؤوسسسسات التي اشسÎت من
اŸعهد اŸواصسفات ،أاكد حالسس عن سسؤوال
لـ»الشسعب» أان شسراء اŸواصسفات والعمل بها

وأاف- -اد ح- -السس أان اŸع -ه -د ي -ق -دم شس -ه -ادة
اŸنتج العÓمة التجارية «تاج» وهي تسسميه
ا÷ودة الوطنية ،شسهادة «طوعية» صسادرة عن
اŸعهد ا÷زائري للتقييسس ،موضسحا أان هذه
العÓمة اŸلصسقة على منتج ،تشسهد على أان
هذا األخ ” Òتقييمه واعتماده وفقا للمعايÒ
ا÷زائرية ،وذلك تطبيقا للمادت 2 Úو 4من
األمر الوزاري الصسادر ‘  14جوان ،2016
ال -ذي ي -ح-دد الشس-روط والÎت-ي-ب-ات اŸت-ع-ل-ق-ة
بإالصساق الكلمة باŸواد الغذائية اŸعنية ،كما
يجري حاليا التحضس Òلدراسسة تأاثŸ Òعرفة
م- -دى اع- -ت- -م- -اد اŸؤوسسسس- -ات ل -ل -م -واصس -ف -ات
والتقييسس.
وي- -ذك -ر أان ال -ه -دف م -ن ال -ل -ق -اء –سس -يسس
وت -وضس-ي-ح اŸف-اه-ي-م اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اŸواصس-ف-ات
وال- -ت- -ق- -ي- -يسس ألن ه- -ن- -اك «خ -ل -ط »  -حسسب
اŸتحدث  -ب Úمفهوم القياسسة والتقييسس،
كما ” ا◊ديث كذلك عن اليوم الوطني 23
ل-ل-ت-ق-يسسسس ال-ذي ي-ن-ظ-م غ-دا ب-ن-زل األوراسسي
حول «اŸواصسفات كأاداة ÿدمة التطور ‘
›ال صسناعة السسيارات».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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خÓل زيارتها للمعرضض الدو‹ للتمور ببسسكرة

سسفÒة اÛر با÷زائر تشسيد بتطور العÓقات ب Úالبلدين
ارتفاع طلبات ا÷زائري ÚللتأاشسÒة  7مرات ‘ السسنت Úاآ’خÒتÚ

إلعدد
1٧822

06

’عÓم
أاكد أانه ليسض ّﬂو’ بالتصسريح لوسسائل ا إ

عمال مركز البحث النووي يحتجون ضسد اŸدير بتمÔاسست
ط -الب ع -م -ال م -رك -ز ال-ب-حث ال-ن-ووي
’هقار ،من ا÷هات الوصسية
بعاصسمة ا أ
بضس -رورة ال -ت -دخ -ل ال -ع-اج-ل و وق-ف م-ا
أاسسموه التصسرفات التعسسفية التي يقوم
بها اŸدير Œاههم ،من إاصسدار عقوبات
دون سس -ن -د ق -ان -و Êوإاح -ت -ق-اره-م ون-عت
اŸوظف Úبأالفاظ مسسيئة لهم ،وغلق باب
ا◊وار معهم نهائيا.

“Ôاسضتﬁ :مد الصضالح بن حود
ناشسد إلعمال إÙتجون ﬁافظ إلطاقة
إلذرية بالعاصسمة ،بضسرورة إلبت ‘ إلشسكوى
إŸقدمة من طرفهم ،و إلتي تضسمنت إمضساء
لقرإبة  30عام ، Óتلقت ““إلشسعب““ نسسخة منها

 ،و إل -ت -دخ -ل إل -ع -اج -ل م-ن أإج-ل إنصس-اف-ه-م ،
ووضس -ع ح -د ل-ل-م-ع-ام-ل-ة غ ÒأإخÓ-ق-ي-ة و ح-ت-ى
إنسسانية حسسب وصسفهم  ،و إلتي مسست جميع
جوإنب حياتهم  ،إضسافة إ ¤ذلك غلق باب
إ◊وإر و رفضس إŸدير إ’سستقبالهم و إلنظر ‘
إنشسغا’تهم  ،حيث يلجأا حسسبهم ‘ إلعديد
من إŸناسسبات إ ¤طردهم دون إإ’صسغاء لهم ،
و هذإ رغم حرصسهم إلشسديد على سس Òإلعمل
وفق أإحسسن إلظروف  ،إ’ أإن إŸدير يتعامل
م-ع-ه-م ب-تصس-رف-ات ’ ت-ت-م-اشس-ى م-ع م-ت-ط-ل-بات
إلعمل.
و‘ خطوة ““للشسعب““ من أإجل إلوقوف على
حيثيات إلقضسية ،توجهنا إ ¤مقر إŸركز إ’
أإن إŸدير رفضس إلتصسريح ،مؤوكدإ لنا إنه ليسس
له إ◊ق ‘ إلتصسريح لوسسائل إإ’عÓم.

Óسسرة اŸنتجة
تزامنا و اليوم العربي ل أ

حملة تضسامن مع العائÓت اŸعوزة بع ÚالكبÒة بسسطيف

أاب- - -دت سس- - -فÒة اÛر ب- - -ا÷زائ - -ر
Óن-ت-اج ال-زراع-ي
اه -ت-م-ام-ا واضس-ح-ا ل -إ
،م -ع ج -ودة ون -وع -ي -ة “ور م-دي-ن-ة
بسس- -ك -رة ك -ان ه -ذا خ Ó-ل زي -ارت -ه -ا
ل -ل -م -ع -رضض ال -دو‹ ال -راب -ع ل-ل-ت-م-ور
ببسسكرة ،وقد و عÈت عن ارتياحها
ل - -ت - -ط - -ور ال - -عÓ- -ق- -ات ب Úا÷زائ- -ر
وب -ل -ده -ا ال -ت -ي ت -ت-م-ي-ز ب-ال-ت-ع-اون ‘
ج -م -ي-ع اÛا’ت ،فضس Ó-ع-ن ال-ع-م-ل
ع -ل -ى ت -وسس -ي -ع أاف -اق ال -ت -ع-اون ال-ذي
يطمح اليه قيادة البلدين  ،وأاشسارت
ا ¤ان- -ه م- -ن -ذ ف -ت -ح خ -ط ج -وي بÚ
ا÷زائ-ر وال-ع-اصس-م-ة ب-ودابسست سس-ن-ة
 2017تضس - -اع - -ف ع- -دد ط- -ل- -ب- -ات
ا÷زائري ÚللتأاشسÒة 7مرات عما
ك -ان ع -ل -ي-ه م-ن ذي ق-ب-ل ‘ السس-ن-تÚ
’خÒتÚ
ا أ

بسضكرة ﬁ :مد حريز
قامت سسفÒة إÛر هالغابري Îبوضسع
باقة من إلزهور أإمام نزل “إلÎإنزإت““
Ãناسسبة ذكرى مرور  105سسنة  ،على
زي -ارة إل-ف-ن-ان إŸوسس-ي-ق-ار إÛري ““ب-يÓ-
ب -ارصس -وك““ وإق -ام -ت -ه ب-ال-ف-ن-دق  ،وسس-ط
مدينة بسسكرة رفقة عدد من إلشسخصسيات
إلعاŸية آإنذإك  ،كان  ،إحÎإما وتقديرإ

للفنان إلذي “كن من نقل  119تسسجيÓ
موسسيقيا من إلÎإث إلفولكلوري إلبسسكري
بطريقة علمية وعرف بها إلعا ⁄معجبا
ببسسكرة وفنها.

...وأاك Ìمن  600متقاعد
بقطاع الÎبية مسستاؤوون من
عدم تلقي منحهم
ع Èعدد من إلعمال إŸتقاعدين من
قطاع إلÎبية بو’ية بسسكرة عن إسستيائهم
من عدم تلقيهم منحة إلتقاعد إŸقدرة
 250إلف دينار جزإئري ،ومنحة وذوي
إ’ح-ت-ي-اج-ات إÿاصس-ة م-ن إب-ن-اء إل-ق-ط-اع
منح طاŸا إنتظرونها على قلتها ،وهذإ
أ’ك Ìم - -ن سس - -ن- -تŸ ،Úا ي- -زي- -د ع- -ن 600
متقاعدإ ،فضس Óعن Œميد إتفاقية تامÚ
إلسس- -ي- -ارإت وكÌة ع- -دد وث- -ائ- -ق م -ل -ف -ات
مسستحقي ﬂتلف إÿدمات إ’جتماعية
إŸعروضسة على عمال قطاع إلÎبية.
ول -دى تسس -اؤول -ن -ا ع -ن كÌة إل -وث -ائ-ق ‘
إل- -وقت إل- -ذي تسس- -ع- -ى ف- -ي- -ه إل- -دول -ة إ¤
إلتخفيف منها ‘ إك Ìمن إدإرة  ،رد
ع- -ل- -ي- -ن- -ا إح -د مسس -ؤوو‹ ÷ن -ة إÿدم -ات
إ’ج -ت-م-اع-ي-ة ل-ع-م-ال إلÎب-ي-ة ب-بسس-ك-رة ⁄
ي -فصس -ح ع -ن إسس -م -ه  ،ب -ان -ه -ا ج-اءت وف-ق

إاثر انقÓب مركبة

وفاة شسخصص بفيضص ““البطمة““ با÷لفة

تدخلت إلوحدة إلثانوية للحماية إŸدنية
ل -ف -يضس إل -ب -ط -م-ة صس-ب-اح ي-وم أإمسس ‘ ح-دود
إلسساعة إلتاسسعة ونصسف أ’جل حادث مرور
“ث -ل ‘ إن -ح -رإف وإن -قÓ-ب سس-ي-ارة م-ن ن-وع
ت -وي -وت -ا ك -ورو’ ب -ال -ط -ري -ق إل -وط-ن-ي رق-م 89
باıرج إ÷نوبي لذإت إŸدينة حوإ‹  2كلم
بإاŒاه مدينة مسسعد .
و أإسس -ف -ر إ◊ادث ع -ن إصس -اب -ات م -ت -ف-اوت-ة

إÿط- -ورة ل -دى إلسس -ائ -ق و–ط -م شس -ب -ه ك -ل -ي
ل- -لسس -ي -ارة ،ح -يث سس -ارعت مصس -ال -ح إ◊م -اي -ة
إŸدن- -ي- -ة ‘ ت- -ق- -د Ëإإ’سس- -ع- -اف -ات إأ’ول -ي -ة
للمصساب إلذي يبلغ من إلعمر  26سسنة ونقله
للمسستشسفى إŸد Êبدإئرة ““فيضس إلبطمة ““
وإلذي لفظ أإنفاسسه إأ’خÒة فيها .

ا÷لفة :موسضى بوغراب

ت-وصس-ي-ات سس-اب-ق-ة ل-ل-ج-ن-ة إل-وط-ن-ي-ة ل-ذإت
إÿدمات .
وإشسار إ ¤إن عدد ملفات إŸتقاعدين
ق- -د ي -ف -وق  800م -ل -ف م -ع ن-ه-اي-ة إل-ع-ام
،2018وذكر ﬁدثنا بان مديرية إلÎبية
ل- -و’ي- -ة بسس- -ك -رة– ،رصس ج -اه -دة ع -ل -ى
إل -قضس -اء ع -ل -ى ك-ل م-اه-و ع-ال-ق ب-ال-ل-ج-ن-ة
إل-و’ئ-ي-ة ل-ل-خ-دم-ات إ’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ع-م-ال
إلقطاع  ،بحسسب ما ينصس عليه إلقانون
وتوجيهات إلوزيرة وإللجنة إلوطنية.
‘ إŸقابل طالب ‡ن –دثوإ معنا
من عمال إلتقيناهم باŸقر إلو’ئي للجنة
ب -ت-ح-ي Úك-ل ت-وصس-ي-ات إل-ل-ج-ن-ة إل-وط-ن-ي-ة،
لتكون إك Ìفعالية و حيوية متماشسية مع
إل -عصس -رن -ة وتسس -ارع إل -زم -ن إل-ت-ي  ⁄ي-ت-م
–يينها إ ¤يومنا هذإ  ،سسوإء من حيث
م -وإع -ي-د تسس-دي-د مسس-ت-ح-ق-ات إل-ع-م-ال إو
م -وإزن-ة م-ب-ال-غ إ’سس-ت-ف-ادة م-ن إŸن-ح ‡ا
ي-ت-م-اشس-ى وإرت-ف-اع إ’سس-ع-ار  ،وت-ق-ارب م-ا
“نحه ﬂتلف إلقطاعات على عمالها
ت -ق -دم م -ن -ح وخ-دم-ات م-ا ب-ع-د إل-ت-ق-اع-د
Ÿت -ق-اع-دي-ه-ا ’ت-ق-ارن م-ن ح-يث إل-ق-ي-م-ة
إŸالية ،إذإ ما وضسعت يقول متقاعدون
إمام منحة  25مليون سسنتيم لعمال إلربية
إل -ذي -ن إف -ن -وإ إع -م-اره-م م-ن إج-ل إب-ن-اء
إ÷زإئر.

قامت بها فرقة الدرك
الوطني البويرة

حجز  2892قارورة
خمر موجهة للبيع دون
سسند قانوÊ
‘ إطار ﬁاربة إ÷رÁة إŸنظمة,
“كنت وحدة إلدرك إلوطني بع Úبسسام
من حجز  2892قارورة خمر حسسب بيان
خلية إ’تصسال Ûموعة إلدرك إلوطني
لو’ية إلبويرة.
وأإف - -اد ن - -فسس إŸصس - -در أإن إل- -ك- -م- -ي- -ة
إÙجوزة كانت موجهة للبيع بدون سسند
قانو Êكما ” حجز مركبة نفعية إلتي
كانت تسستعمل لنقل إلبضساعة إŸمنوعة و
إلتي قدرت بقيمة مالية تناهز 400.000
دج .إلشسخصس إŸوقوف و إŸتورط ‘
إل- -ع -م -ل -ي -ة ه -و مسس -ب -وق قضس -ائ -ي -ا .ب -ع -د
إسس -ت -ك -م -ال إل -ت -ح -ق -ي -ق -ات و إ’ج-رإءإت
إل-ق-ان-ون-ي-ة أإم-ر وك-ي-ل إ÷م-ه-وري-ة ب-حجز
ت -لك إل -ك -م -ي -ة و تسس -ل-ي-م-ه-ا إ‹ م-ف-تشس-ي-ة
أإمÓك إلدولة.

البويرة :ع نايت رمضضان

شس- -ه- -دت م- -ن- -ط -ق -ة ع Úال -ك -بÒة‘ ،
الشس- -م- -ال الشس- -رق- -ي ل- -و’ي- -ة سس -ط -ي -ف،
،إاطÓق حملة –سسيسسية وتضسامنية مع
ال -ع -ائ Ó-ت اŸع -وزة ب -اŸن -ط -ق -ة ،و‘ ه-ذا
’ط- - - -ار ق- - - -امت اÿل - - -ي - - -ة ا÷واري - - -ة
ا إ
للتضسامن اÙلية ،بالتنسسيق مع مديرية
ال-نشس-اط ا’ج-ت-م-اع-ي ل-و’ي-ة سس-ط-يف،
وÃسس-اه-م-ة ال-وك-ال-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-لقرضض
اŸصس -غ -ر ،ب -ت -ن -ظ -ي -م م-ع-رضض Ÿن-ت-وج-ات
بعضض العائÓت وبيعها للجمهور .
و جاءت إŸبادرة تزإمنا و إليوم إلعربي
Óسس -رة إŸن -ت -ج -ة ،و إل -ت -ي إح -تضس -ن-ت-ه-ا دإر
ل -أ
إلشسباب /مفدي زكرياÃ /دينة ع ÚإلكبÒة،

وسس-اه-مت إل-وك-ال-ة إل-و’ئ-ي-ة ل-ل-قرضس إŸصسغر
بتسسليم قروضس ل 12عائلة باŸنطقة من إجل
إ◊صس -ول ع -ل -ى Œه -ي -زإت ووسس-ائ-ل ع-م-ل ‘
إلبيت،طبقا ’هدإف إلوكالة .
وحسسب مصس- - -در م- - -ن إÿل - -ي - -ة إ÷وإري - -ة
للتضسامن باŸدينة ،فان عمليات إلتحسسيسس
ومسس- -اع- -دة إل -ع -ائ Ó-ت إŸع -وزة ب -اŸن -ط -ق -ة
وقوإفل إلتضسامن تتوإصسل على مدإر إلسسنة
،وتشسمل إلبلديات إÛاورة لع ÚإلكبÒة ،على
غ- - -رإر وإدى إل- - -ب- - -ارد وع - -م - -وشس - -ة وت - -ي - -زي
ن-بشس-اروغÒه-ا ل-ت-مسس إل-ع-ائÓ-ت إŸع-وزة م-ن
إجل مسساعدتها.

سضطيف :نورالدين بوطغان

موجهة لفائدة سسكان بلدية ع Úالبيضساء

 50مليون دينار لشسراء شساحنات وحاويات القمامة

كشسف صسباح أإمسس ،رئيسس إÛلسس إلشسعبي
إلبلدية ع Úإلبيضساء زين إلطياب ،شسرق و’ية
أإم إلبوإقي ،عن رصسد ميزإنية  50مليون دينار
م -ن إج -ل إق -ت -ن -اء شس -اح-ن-ات وح-اوي-ات ج-م-ع
إلقمامة لفائدة إŸدينة Ãا يعزز إ◊ظÒة
ويسس- -اه- -م ‘ إل -ت -ح -ك -م ‘ تسس -ي Òإل -ق -م -ام -ة
إŸنزلية.
أإوضسح نفسس إŸصسدر ،إأن إŸبلغ إŸرصسود

سس -ي -قسس-م لشس-رإء  05شس-اح-ن-ات خ-اصس-ة ب-رفع
إلقمامة إ ¤جا 60 Êحاوية قمامة من إ◊جم
إلكب Òلتوزيعها على أإحياء إŸدينة دإعيا ‘
ذإت إلسسياق إŸوإطن Úإ ¤ضسرورة إ◊فاظ
عليها من إ◊رق وإلسسرقة وغÒها Ÿا تكلف
إلدولة من أإموإل طائلة كل سسنة.

أام البواقي :اسضكندر ◊جازي

عملية البحث اسستغرقت  18سساعة

انتشسال جثة غريق جرفته مياه وادي اŸالح بالربعية

إن-تشس-لت مصس-ال-ح إ◊م-اي-ة
إŸدن- - -ي- - -ة ل - -و’ي - -ة إŸدي - -ة
م- -ن- -تصس- -ف أإول أإمسس ،ج- -ث- -ة
إلشساب إلذي جرفته مياه وإد
إŸالح ببلدبة إلربعية عشسية
أإمسس إ÷معة ،إذ بعد وصسول
إلندإء من طرف إŸوإطن، Ú
أإع- - -ط- - -ى إŸق- - -دم ن- - -اصس- - -ر
ب -وشس -ري-ف-ي م-دي-ر إ◊م-اي-ة
بهذه إلو’ية ﬂطط تسسيÒ
هذه إلعملية بتسسخ Òتعدإد
م -ادي وبشس-ري م-ه-م إن-ت-ق-ل
إ ¤ع ÚإŸكان وشسرع ‘
ع-م-ل-ي-ة إل-ب-حث إل-ت-ي دإمت
 18سساعة .
و” إلعثور على إلشساب
( م .م  33سس -ن-ة ) ج-ث-ة
هامدة على حافة إلوإد وهذإ
ب- -اŸك- -ان إŸسس- -م- -ى إ◊م- -ر
وعلى بعد حوإ‹  15كلم من

م - - -ك - - -ان وق - - -وع - - -ه ،ح- - -يث
“ت م- -ع -اي -ن -ت -ه م -ن ط -رف
ط- -ب -يب مسس -ت -وصس -ف ب -ل -دي -ة
إلربعية ،ثم نقل إ ¤مصسلحة
ح -ف -ظ إ÷ثث Ãسسشس -تشس-ف-ى
إلÈوإقية.

ب  14 Ú-سس - -ن - -ة و  53سسنة،
ت-ع-رضس-وإ لضس-ي-ق ‘ إل-تنفسس،
ح -يث ” إسس -ع -اف -ه-م ‘ عÚ
إŸك -ان ون -ق -ل -ه -م م-ن ط-رف
إأ’ف-رإد ع-ل-ى ج-ن-اح إلسس-رع-ة
إ ¤مسستشسفى إŸدية.

...وإانقاذ ثÓثة
أاشسخاصص بسسبب ا’ختناق

ك - -م - -ا ت - -دخ- -لت وح- -دإت
إ◊م -اي-ة إŸدن-ي-ة خÓ-ل ي-وم
إ÷م- - -ع- - -ة إل- - -ف - -ارط أ’ج - -ل
إلقيام بـ  45عملية تدخل
“ث- -لت ‘ إم- -تصس -اصس م -ي -اه
إأ’مطار لدى  33منزل و06
مؤوسسسسات ،إضسافة إ ¤جانب
تدخلها عﬂ Èتلف إلطرق
ن -ت -ي -ج -ة سس-ق-وط إأ’شس-ج-ار و
إ‚رإف إلÎب - -ة و تسس - -اق- -ط
إلصس -خ -ور و إرت -ف-اع م-نسس-وب
إŸياه بعدة مناطق.

أإن - - -ق- - -ذ أإع- - -وإن إŸرك- - -ز
إŸت -ق -دم ل -ل-ح-م-اي-ة إŸدن-ي-ة
ببزيوشس باŸدية ليلة إلسسبت
إ ¤إأ’حد ‘ حدود إلسساعة
 01سسا  39د ﬂ 03تنق Úبغاز
أإحادي إلكربون إŸنبعث من
سس -خ -ان إŸاء ب -ح -ي إل-ك-وإل-ة
ببلدية إŸدية  ،مع إلعلم بأان
إıتنق ÚتÎإوح أإعمارهم

اŸدية :علي ملياÊ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اإ’ثن 17 Úديسسم 2018 Èم
الموافق لـ  09ربيع الثاني  1٤٤0هـ

بن سسمÒة مدير ““بريد إ÷زإئر““ لوهرإن:

نحو فتح  7مكاتب بريدية وتركيب  17مّوزعا آإليا ‘ 2019
–سض ÚإŸرفق إلعمومي وعصضرنة إÿدمات أإولوية

موإجهة للخطار إŸهنية إŸتزإيدة ‘ إÙيط إ’قتصسادي

يوم درإسضي بورقلة للوقاية من أإخطار إلنقل
وإÿدمات إللوجيسضتية

ي- -ن- -ظ- -م إلصس- -ن- -دوق
إل -وط -ن -ي ل -ل -ت -أام -ي-ن-ات
إ’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ع-م-ال
’جرإء ““كناسس““ ،هذإ
إ أ
إل-ث-لث-اء ،ي-وما درإسسيا
ج -ه -وي-ا ح-ول إل-وق-اي-ة
’خ-ط-ار إŸت-ع-ل-ق-ة
م-ن إ أ
ب - -ال - -ن- -ق- -ل وإÿدم- -ات
إل-ل-وج-يسس-ت-ي-ة ب-حضسور
إلشس- -رك- -ات إل- -وط -ن -ي -ة
’ج-ن-بية وإلسسلطات
وإ أ
إÙل-ي-ة ل-لو’ية ،وكذإ
إط -ارإت ع -ن إŸدي-ري-ة
إلعامة.

ورقلة :إأÁان كا‘

أإعلن مدير بريد إ÷زإئر لوهرإن
بن سسمÒة بلقاسسم ،عن فتح أإك Ìمن
 7م -ك -اتب ب-ري-دي-ة ج-دي-دة خ-لل
سس -ن-ة  ،2019تضس- - - - -اف إ 17 ¤مكتبا
ب- -ري- -دي- -ا ” ،ف- -ت- -ح -ه ع Èإل -و’ي -ة
خ - - -لل إل - - -فÎة ب Úع - - -ام- - -ي 2016
و‡ ،2018ا يسساهم ‘ إلتقرب إكÌ
م - -ن إŸوإط - -ن وت - -ق - -د Ëل - -ه أإحسس- -ن
إÿدمات.

وهرأن :برأهمية مسسعودة
أاوضس- -ح ب- -ن سس- -م ،Òأان ال -وزارة ت -ع -م -ل
بشسكل مسستمر من أاجل سسد العجز على
مسس- - -ت- - -وى الشس- - -ب- - -ك- - -ة الÈي- - -دي - -ة ،م - -ن

خ Ó-ل Œه -ي -ز وف -ت -ح م -ك -اتب ب -ري -دي-ة اŸوزعات اآ’لية التي تتعرضض للتخريب،
جديدة وإاعادة ا’عتبار للمراكز القدÁة ،وذلك تطبيقا لتعليمات الوزارة الوصسية،
وف- -ق خ- -ط -ة م -دروسس -ة غ -اي -ت -ه -ا –سس Úمعلنا ‘ هذا الصسدد عن برنامج إاضسا‘
اÿدمة العمومية والرقي باŸرفق العام .ل -ت -دع-ي-م ال-و’ي-ة بـ  17م-وزع-ا آال-ي-ا سس-نة
على ضسوء ذلك ،كشسف بن سسم Òعن  ،2019يضس- - - - - - -اف إا 51 ¤م -وزع-ا لÈي-د
برنامج جديد ،يشسمل اأ’قطاب السسكنية ا÷زائر ” تركيبه من قبل.
ا÷ديدة واŸناطق ا◊ضسرية الكثيفة ،من
كما تتضسمن اإ’سسÎاتيجية الهادفة إا¤
خ Ó-ل اق -ت -ن-اء Óﬁت وŒه-ي-زه-ا ،ع-ل-ى ت -ن -وي-ع اÿدم-ات ل-زب-ائ-ن ب-ري-د ا÷زائ-ر،
غ- -رار وادي ت- -ل- -يÓ- -ت وسس- -ي- -دي ال- -بشس- -ر ب-رن-ا›ا ع-م-ل-ي-ا ،ي-ت-م-ث-ل ‘ إاع-ادة ت-هيئة
وسسكنات ““عدل““ بع Úالبيضساء ،إاضسافة إا ¤وعصس -رن -ة ع -دد م -ن اŸك -اتب الÈي -دي -ة،
Óﬁت أاخ -رى ج -اري ت-ف-ع-ل-ي-ه-ا ك-م-راك-ز حيث ” تأاهيل  13مكتبا بوهران خÓل
بريدية ،بكل من ع ÚالÎك وبوتليليسض  ،2018م -ن -ه -ا ب -ري -د ب -ئ -ر ا÷ ،Òح -اسس -ي
وبئر ا÷.Ò
لطوال ،اأ’م Òعبد القادر ،بن فريحة،
كشس -ف ب -ن سس -مÒة ‘ سس -ي -اق مّ-ت-صس-ل ب -وت -ل -ي -ل -يسض وغÒه -ا م -ن اŸك -اتب ال-ت-ي
ع- -ن ت- -نصس -يب ف -رق -ة ت -ق -ن -ي -ة ل -تصس -ل -ي -ح م ّسستها عمليات التجديد والعصسرنة.

ي -ن-درج ال-ي-وم ال-دراسس-ي
اŸوج -ه ل -و’ي -ات ورق -ل -ة،
إايليزي ،غرداية ،اأ’غواط،
“Ôاسست ،ت- - - - - -ن- - - - - -دوف،
ال- -وادي ،أادرار و–تضس- -ن -ه
ك -ل-ي-ة ال-ع-ل-وم اإ’ق-تصس-ادي-ة
وع -ل -وم ال -تسس-ي Òب-ج-ام-ع-ة
قاصسدي مرباح ‘ سسياق
تعزيز النشساطات الوقائية
وت- -وزي- -ع دل- -ي- -ل اŸن- -اول -ة
ال -ي -دوي -ة واŸي -ك -ان -ي -ك -ي-ة
ل -ت -ف -ادي ح -وادث ال -ع -م -ل
واأ’مراضض اŸهنية وŒنب

تسضي Òإألخطار إإلشضعاعية وإلنووية وإلكيماوية ‘ إلصضدإرة

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو
ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ية التي تعد
اأ’و ¤من نوعها على مسستوى
ال- -و’ي- -ة ت- -دوم خ- -مسس- -ة أاي- -ام
يشسارك فيها ضسباط وإاطارات
ا◊ماية اŸدنية ‡ثل Úلعدة
و’يات با÷هة الغربية ،فضسÓ
ع -ن ق -ط -اع -ات أام -ن -ي-ة أاخ-رى
ومدنية.
ب- -حسسب ال- -ن -ق -يب ع -ل -ي
عمراوي من مديرية الوقاية
ب -اŸدي -ري -ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ح-م-اي-ة
اŸدن - -ي- -ة ،ف- -إان ه- -ذه ال- -دورة
التكوينية تتمحور حول تسسيÒ
اأ’خ - -ط - -ار ال - -ك- -ي- -م- -ي- -ائ- -ي- -ة،
ال- -ب- -ي -ول -وج -ي -ة واإ’شس -ع -اع -ي -ة
والنووية وهي اŸواد التي بات
إاسس -ت -ع -م -ال -ه -ا ي-ع-رف إان-تشس-ارا
واسس -ع -ا ‘ ﬂت -ل-ف اÛا’ت
خ - -اصس - -ة اÛال الصس- -ن- -اع- -ي
والطبي والبحث العلمي وحتى
اÛال الزراعي ،اأ’مر الذي

زاد م -ن إاح -ت -م -ال-ي-ة اıاط-ر
اŸت -ع -ل -ق -ة ب-ه-ذه اŸواد سس-واء
أاث-ن-اء اإ’سس-ت-ع-م-ال أاوح-ت-ى نقل
هذه اŸواد وما ينجر عنه من
ح-وادث يصس-عب ال-ت-دخ-ل ف-يها
ب-ال-ط-رق ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وي-ت-ط-لب
ت- -ق- -ن- -ي- -ات ووسس -ائ -ل خ -اصس -ة
للتدخل.
هذا ما دفع باŸديرية إا¤
تنظيم هذه الدورة التي تهدف
ب -اأ’سس -اسض إا ¤ال-رف-ع مسس-ت-وى
اإ’سستعداد والتأاهب Ÿثل هذه
ا◊وادث واإ’طÓ- - - -ع ع- - - -ل - - -ى
أاحدث التقنيات اŸسستعملة ‘
ه- - -ذا اÛال لضس - -م - -ان أام - -ن

وسسÓ- -م- -ة اŸواط- -ن Úوت -أامÚ
هذه اŸواد.
من جهته ،أاكد النقيب قادة
وارث اŸك-ل-ف ب-اإ’عÓ-م ع-ل-ى
مسس-ت-وى ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة أان-ه
قد ” إاختيار سسيدي بلعباسض
إ’ح- - - -تضس- - - -ان ه - - -ذه ال - - -دورة
التكوينية للÎكيز على طبيعة
ه -ذه اأ’خ -ط-ار خ-اصس-ة اŸواد
ال -ك -ي -م -اوي -ة واŸواد اّŸشس -ع-ة
وك-ي-ف-ي-ة ال-ت-عامل معها لتفادي
جملة تأاثÒاتها السسلبية وسسبل
التدخل السسليم ‘ حال وقوع
ح - -وادث ت - -ك - -ون ه - -ذه اŸواد
عام Óفيها.

أاضس- - -رار ا’ضس - -ط - -راب - -ات
العضسلية الهيكلية.
ت - -رك - -ز اأيضس - -ا ه- -ذه
التظاهرة التي تنظم –ت
شس- - -ع - -ار ““ال - -وق - -اي - -ة م - -ن
اأ’خطار اŸهنية اŸتعلقة
ب - - -أانشس- - -ط- - -ة واÿدم- - -ات
ال-ل-وج-يسس-ت-ي-ة““ ع-لى تعزيز
دور اŸؤوسسسسات ‘ ›ال
ال- -وق- -اي- -ة م- -ن اأ’خ- -ط- -ار
اŸهنية للقطاعات اŸعنية
‘ اإطار تبادل اÈÿات،
فضس Óعن تعبئة الفاعلÚ
‘ ›ال ال -وق -اي -ة ب-ه-دف
ال-ت-ك-ف-ل اأ’حسس-ن با÷انب
التوعوي.

م - -ع ال - -ع- -ل- -م ان ال- -ي- -وم
ال -دراسس-ي ا÷ه-وي ي-دخ-ل
‘ اإط - - - - - -ار اıط - - - - - -ط
ا’سسÎات- -ي- -ج- -ي ال -ث Ó-ث -ي
اÿاصض
2019-2017
بتعزيز ›ال الوقاية من
اأ’خطار اŸهنية ،اŸوجه
اإ ¤ال- - - -ع - - -م - - -ال ومسسÒي
اŸؤوسسسس - - -ات اŸع - - -ن- - -يÚ
باأ’من والصسحة ‘ العمل
ومسسÒي م- - - - - -ؤوسسسس - - - - -ات
وأاعضساء اللجان اŸتسساوية
ل- -ل- -ن- -ظ- -اف- -ة واأ’م -ن وك -ل
الفاعل› ‘ Úال الوقاية
من اأ’خطار اŸهنية.

تعزيزإ لروح إŸقاو’تية لدى إلشسباب

تنظيم إلصضالون إÙلي للنشضاط إّ Ÿصضغر بالوإدي

’مÚ
–تضسن دإر إلثقافة ﬁمد إ أ
إل -ع -م -ودي ب -ال-وإدي إل-ي-وم إلصس-ال-ون
إل- -و’ئ- -ي ل- -ل- -نشس -اط إŸصس -غ -ر ،إل -ذي
ت-ن-ظ-م-ه إل-وك-ال-ة إل-و’ئ-ي-ة ل-تسس-يÒ
إلقرضس إŸصسغر بالو’ية .

ألوأدي :قديري مصسباح

خلل دورة تكوينية للحماية إŸدنية ببلعباسس

ت- -ت- -وإصس- -ل ،م -ن -ذ أإمسس،
ب- -ف- -ن- -دق إي- -دن ،بسس- -ي -دي
بلعباسس إلدورة إلتكوينية
’خ - -ط - -ار
ح - -ول تسس - -ي Òإ أ
إل-ك-ي-م-ي-ائ-ية ،إلبيولوجية
’شسعاعية وإلنووية من
وإ إ
ت-ن-ظ-ي-م م-دي-رية إ◊ماية
إŸدن - -ي - -ة ب- -ال- -ت- -ع- -اون م- -ع
إŸك- - -تب إ÷ه- - -وي شس - -م - -ال
’م-ت-ي-از
إف -ري -ق -ي -ا Ÿرإك-ز إ إ
’وروبي.
ل–اد إ أ
ل إ

العدد
17822

07

بحسسب مدير الوكالة مصسطفى شسالة،
فإان غاية الصسالون إابراز ›هودات الدولة
وسس -ي -اسس -ت -ه -ا ا’ج -ت -م -اع -ي-ة ال-ن-اج-ع-ة ‘
ﬁاربة البطالة ،وخلق روح اŸقاو’تية
لدى فئة الشسباب ومن تشسملهم شسروط
ا’سستفادة ،الشسأان الذي يخلق مؤوسسسسات
مصس -غ -رة تسس -ه-م ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسس-ت-دام-ة
ويوفر مناصسب شسغل.
أاك- -د ذات اŸدي- -ر اأن ه -ذا الصس -ال -ون
يندرج ضسمن تطبيق تلك التوصسيات Ÿا
ي-خ-دم اŸن-ط-ق-ة وت-ط-ل-ع-ات سس-اك-نتها من
خÓل تطلعات مسستفيدي جهاز القرضض
اŸصسغر ،لكونه يضسمن جدوى اأ’نشسطة
واسس-ت-دام-ت-ه-ا وإاب-راز ال-ت-ج-ارب ال-ن-اج-حة
للمسستفيدين ،فضس Óعن الÎويج Ãنتجات
ال- -ف- -ئ- -ة اŸسس -ت -ه -دف -ة قصس -د ال -تشس -ج -ي -ع
’سستهÓك اŸنتوج اÙلي.
ج -دي -ر ب -ال -ذك -ر أان الصس -ال -ون ال-و’ئ-ي
للنشساط اŸصسغر ،سسيشسهد مشساركة واسسعة
لعدة مؤوسسسسات وهيئات عمومية ،فضسÓ
عن عشسرات العارضس‡ Úن اسستفادوا من

ب- -رن- -ام -ج وك -ال -ة ال -ق -رضض اŸصس -غ -ر م -ن
ﬂتلف بلديات الو’ية ،على أان تشسمل
ف -ق -رات الصس-ال-ون ع-دة ت-ك-رÁات ل-ب-عضض
النماذج الناجحة وأاخرى متعلقة بنهاية
اسستفادتهم وتسسديدهم للقرضض اŸمنوح
لهم.

معرضض للمنتوج إÙلي
من جهة اأخرى احتضسنت ،أاول أامسض،
Óن-ت-اج اÙل-ي
ب -و’ي -ة ال-وادي م-ع-رضض ل -إ
وذلك بدار الثقافة ﬁمد اأ’م Úالعمودي
م -ن ت -ن -ظ -ي -م غ -رف-ة الصس-ن-اع-ة وال-ت-ج-ارة
سس -وف ،وذلك ‘ اإط -ار ت -ن -ف -ي -ذ ب -رن -ام-ج
ال -ت -وأام -ة الÓ-م-رك-زي-ة ب Úال-وادي وو’ي-ة
توزر التونسسية.
شسهد اŸعرضض مشساركة  35مؤوسسسسة
صس-غÒة وم-ت-وسس-ط-ة ،ع-ل-ى رأاسس-ه-ا ال-ت-م-ور
واأ’ف - -رشس - -ة واأ’غ - -ط- -ي- -ة والصس- -ن- -اع- -ات
التكرارية مثل التوضسيب والتغليف.
حث وا‹ ال- - -وادي ع - -ل - -ى وج - -وب
ا’سستفادة من اÈÿة التونسسية ‘ ›ال
ا’شس- -ه- -ار واإ’ن- -ت -اج وضس -رورة ال -ت -ع -اون
التونسسي ا÷زائري بالوادي ،وأانه ينتظر
من هاته اŸعارضض اŸشسÎكة ابراز منتوج
ال- -و’ي- -ة سس- -واء ال- -فÓ- -ح -ي أاوالصس -ن -اع -ي
واسستقطاب اŸسستثمرين وتطوير التجارة
اÿارجية من خÓل ا’سستÒاد والتصسدير.

‘ إطار إ’سستثمار إلعمومي

إ‚از وحدة لتوضضيب إإلسضمنت بدإئرة مسضكيانة بأام إلبوإقي
قرر ت السسلطات اÙلية لو’ية أام
ال- -ب- -واق- -ي ،ب- -حسسب م -ا أاك -ده مصس -در
رسسمي
لـ ““الشسعب““ ،منح أارضسية تÎبع على
ه-ك-ت-ار ت-اب-ع-ة أ’مÓ-ك ال-دول-ة ب-دائرة
مسسكيانة شسرق و’ية أام البواقي ،إا¤
اÛم-ع الصس-ن-اع-ي ’سس-م-نت ا÷زائ-ر
لفائدة فرع تبسسة من اجل ا‚از وحدة
لتوضسيب ا’سسمنت ‘ إاطار ا’سستثمار
العمومي للدولة.

ال -ق -رار “خضض ع-ن اج-ت-م-اع ل-ه-ذا
الغرضض ترأاسسه رئيسض دائرة مسسكيانة
زيتو Êعبد ا◊ميد رفقة ‡ثل ›مع
ا’سسمنت ““جيكا““ فرع تبسسة ،بحضسور
رئيسض اÛلسض البلدي ومدير أامÓك
ال -دول -ة ل -ل -و’ي -ة و‡ث-ل ع-ن م-دي-ري-ة
اŸصسالح الفÓحية اإ ¤جانب قائدة
ف -رق -ة ال -درك ال-وط-ن-ي و‡ث-ل-ي ع-دة
مصسالح.
خلصض ا’جتماع اإ ¤اإقرار وضسع

هذه اŸسساحة اأ’رضسية –ت تصسرف
›م- -ع اأ’سس- -م- -نت وم- -ن- -ح- -ه رخصس -ة
لتسسييج اأ’رضسية و’نطÓق ‘ ا‚از
اŸشسروع اŸتمثل فى وحدة توضسيب
هذه اŸادة اŸصسنوعة ،بتبسسة ،على
ان تسستلم السسنة القادمة ،علما وان
ه - -ذا اŸشس - -روع سس - -ي - -وف - -ر عشس- -رات
م -ن -اصسب الشس -غ-ل ل-ل-ب-ط-ال Úب-و’ي-ة أام
البواقي.

أم ألبوأقي :أسسكندر ◊جازي

اإلثنين  ١٧ديسسمبر  ٢٠١٨م

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

الموافق لـ  ٠٩ربيع الثاني  ١٤٤٠هـ

العدد
١٧٨٢٢

أاريحية كبÒة ‘ التزود باŸياه الشصروب بباتنة

أم ـ ـت ـ ـÓء سص ـ ـد ك ـ ـ ـدي ـ ـة  Ÿـ ـ ـدور بـ 7مـ ـÓي Úم ٣إأضصافية مقارنة بالعام أŸاضصي

كشصف مدير الري واŸوارد اŸائية السصيد عبد الكر ËشصÈي ‘ تصصريح ÷ريدة «الشصعب» عن تسصجيل ارتفاع هام ‘
نسصبة امتÓء سصد كدية Ÿدور بتيمقاد بباتنة ،إا 33 ¤مليون م Îمكعب من أاصصل  75مليون م Îمكعب طاقة اسصتيعاب السصد
الكلية.

باتنةŸ :وششي حمزة
اع -ت ÈشسÈي أان ه -ذه ال -ك -م -ي -ة ج -ي -دة
لضس- -م- -ان “وي- -ن سس- -اك- -ن- -ة ال -ولي -ة ب -اŸاء
الشسروب حتى ‘ حال  ⁄تنزل األمطار
ك- -ون السس- -د ب- -ات ي- -ع- -ت- -م- -د ع- -ل- -ى ن- -ظ -ام
ال -ت -ح -ويÓ-ت ال-كÈى ل-ل-م-ي-اه م-ن سس-د ب-ن-ي
ه -ارون Ãي -ل -ة ،وأاوضس -ح أان ال -ولي-ة ت-ع-رف
تقدما كبÒا ‘ –سس Úاÿدمة العمومية
اŸتعلقة بتزويد السسكان باŸاء الشسروب،
حيث يقّدر ـ حسسبه ـ التموين اليومي ا◊ا‹
لكل فرد بالولية بأاك Ìمن  ١6١ل Îلكل
م -واط -ن ،وذلك ب -فضس -ل الÈام-ج الضس-خ-م-ة
التي أا‚زتها الدولة لصسالح قطاع اŸوارد
اŸائية بالولية.
وّÁون سس- - -د ك- - -دي- - -ة Ÿدور اŸت - -واج - -د
ب -ت-ي-م-ق-اد أاك Ìم-ن  ٤٤ب-اŸائ-ة م-ن سس-كان
ال -ولي -ة ب -اŸاء الصس-ال-ح ل-لشس-رب وي-ن-ت-ظ-ر ـ
حسسب اŸدي- -ر ـ أان ت- -رت -ف -ع ه -ذه ال -نسس -ب -ة
Ãجرد دخول الرواق الرابع حيز اÿدمة
والذي Áون بلديات منطقة وادي عبدي
ك-ث-ن-ي-ة ال-ع-اب-د وم-ن-ع-ة وشس Òال-ت-ي م-ا ت-زال
تشستكي نوعا ما من نقصس التزود باŸاء
الشسروب.
وب- -ال- -ع- -ودة ا ¤ن- -فسس ال -فÎة م -ن ال -ع -ام
اŸاضسي ،فقد ارتفعت نسسبة امتÓء السسد

” تخزينها،
بأاك Ìمن  ٧مليون م Îمكعب ّ
وتسس -ت -غ -ل ب -ع -قÓ-ن-ي-ة ك-بÒة ل-ت-جّ-ن-ب ع-ودة
العطشس للولية على غرار ما حدث سسنة
 ،٢٠١3وال -ت -ي ع -رفت ح -ال -ة ج-ف-اف ك-بÒة
للولية بسسبب نقصس هطول األمطار ،غÒ
أان نظام التحويÓت الكÈى اŸائية سساعد
الولية على اسستقبال ما ب ٢٠٠ Úأالف إا¤
 3٠٠أال -ف م Îم -ك -عب م -ن اŸي -اه ي -وم -ي -ا
ان- -طÓ- -ق- -ا م- -ن سس- -د ب- -ن- -ي ه- -ارون ،وه- -و
اّ ı
طط اإلسستعجا‹ الذي أاطلقته الدولة
ولقي ‚احا كبÒا ‘ القضساء على أازمة
اŸي -اه الشس -روب وح -ت -ى السس-ق-ي ال-فÓ-ح-ي
بالولة باتنة.

 ٦آألف عائلة تسصتفيد من ألكهرباء
وألغاز باŸشصاتي ألنائية
وضسع وا‹ باتنة عبد اÿالق صسيودة حدا
Ÿع-ان-اة سس-اك-ن-ة ع-دة ب-ل-دي-ات ب-ال-ولي-ة مع
ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي وال-ك-ه-رب-اء ،ح-يث أاشس-رف
خÓل زيارة العمل والتفقد التي قادته إا¤
بلديات دوائر مروانة ،رأاسس العيون ،أاولد
سسي سسليمان ونقاوسس على إاعطاء إاشسارة
ان -ط Ó-ق Ÿشس-اري-ع ت-خ ّصس ال-ت-زوي-د ب-ال-غ-از
ال -ط -ب-ي-ع-ي Ãب-ل-غ ي-ف-وق  ٩5م-ل-ي-ار سسنتيم

انطÓقا من سصد العقرم بجيجل

ل-ف-ائ-دة  3٨١٠م -ن -زل ،إاضس -اف-ة إا ¤إاع-ط-اء
إاشس-ارة ان-طÓ-ق مشس-اري-ع ال-رب-ط ب-الكهرباء
Ãا يزيد عن  5٠مليار سسنتيم لفائدة ٢١٩6
م- -ن -زل ،وذلك وسس -ط اج -واء ف -رح -ة ك -بÒة
للسسكان الذين انتظروا هذه اŸشساريع لعدة
عقود.
وأاعطى الوا‹ إاشسارة النطÓق Ÿشسروع
التزويد بالغاز الطبيعي لفائدة  36٠عائلة،
باإلضسافة إا ¤تزويد  ٢5٠عائلة بالكهرباء
بالتجمع السسكا Êعلي النمر ببلدية مروانة،
وك- -ذا إاشس- -ارة الن- -ط Ó-ق Ÿشس -روع ت -زوي -د
بالغاز الطبيعي لفائدة  5٠٠عائلة بتجمع
أاولد ح -ري -زة ب -ب -ل -دي-ة واد اŸاء ،وب-ب-ل-دي-ة
قصس -ر ب -ل -زم-ة ّ” إاع-ط-اء إاشس-ارة الن-طÓ-ق
Ÿشسروع تزويد بالغاز الطبيعي لفائدة ٧٠٠
عائلة بتجمع مهراسس واÿروب ،وببلدية
أاولد سسÓ- -م ّ” إاع -ط -اء إاشس -ارة الن -ط Ó-ق
Ÿشس-روع ال-ت-زوي-د ب-ال-غ-از ال-ط-ب-ي-عي لفائدة
 ١٤5٠ع -ائ-ل-ة ب-ال-ت-ج-م-ع السس-ك-ا Êلشس-راف
وأاسسمومي؛ ونفسس الشسيء ببلدية قيقبة التي
شس -ه -دت ع -م -ل-ي-ة إاع-ط-اء إاشس-ارة الن-طÓ-ق
Ÿشس -روع ال-ت-زوي-د ب-ال-ك-ه-رب-اء ل-ف-ائ-دة ٢3٩
عائلة بالتجمعات السسكانية حي أاولد سسبع،
مÓلة وأاولد ضسيف الله.
أام-ا ب-ل-دي-ة ال-قصس-ب-ات ف-ق-د ع-رفت ه-ي
األخرى إاعطاء إاشسارة النطÓق Ÿشساريع
التزويد بالكهرباء لـ  ٨١عائلة على مسستوى
كل من أاولد خلفون و 3٧6عائلة بأاولد
وأاولد بوروبة  ١١٧عائلة.
ك -م -ا أاشس -رف ال -وا‹ ع-ل-ى إاع-ط-اء إاشس-ارة
النطÓق Ÿشسروع تزويد بالكهرباء لفائدة
 ٤6١عائلة بتجمع أاولد سسي سسليمان مركز،
وإاعطاء إاشسارة النطÓق Ÿشسروع التزويد
بالغاز الطبيعي لفائدة  6٠٠عائلة بتجمع
ق- -وشس- -ب- -ي ب -ب -ل -دي -ة أاولد سس -ي سس -ل -ي -م -ان،
والن -ط Ó-ق Ÿشس -روع ال -ت-زوي-د ب-ال-ك-ه-رب-اء
لفائدة  ٤٢٢عائلة ببلدية تكسسÓنت؛ اما
بلدية بومقر هي األخرى شسهدت عملية
وضس- -ع ح- -ي- -ز اÿدم- -ة Ÿشس- -روع ال- -ت -زوي -د
بالكهرباء لفائدة  ٢٤٠عائلة بتجمع حسسون،
وإاع -ط -اء إاشس -ارة ان-طÓ-ق مشس-روع ال-ت-زوي-د
ب -ال -ك -ه-رب-اء ل-ف-ائ-دة  ٢5٠مسس -ك-ن وال-غ-از
الطبيعي لفائدة  ٢٠٠عائلة بتجمع فيضس
أاولد صسحراوي.

تـ ـ ـ ـ ـزويـ ـ ـ ـ ـ ـد  ٦مـ ـ ـشصـ ـ ـ ـ ـ ـات ـ ـ ـ ـ ـي ب ـ ـ ـا Ÿـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاه

جيجل :خالد العيفة

ق-امت السص-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة ب-تسصمية
حي  350مسصكن عمومي إايجاري باسصم
الشص -ه -ي -د ب -وج -ردة ،وت -دشص Úسص-اح-ة
ال - -ل - -عب ب - -ن- -فسس ا◊ي ال- -ذي أا‚ز ‘
ظ -رف ق -ي -اسص -ي ’ ي-ت-ع-دى  03أاشصهر،
وب-ت-ك-ل-ف-ة م-ال-ي-ة ق-دره-ا  539مليون
سصنتيم ،وعلى مسصاحة تقدر  576م.٢
كما ” تدعيم عدة مشساتي ومناطق Ãاء
الشسرب مباشسرة من سسد العقرم على غرار
م - -ن- -ط- -ق- -ة ب- -وهÓ- -ل ،شس- -ادي- -ة م- -تÓ- -ت،Ú
الدردار،الغريانة ،تاكسسنة ،وتاكسسنة وسسط،
ع -ل-ى مسس-اف-ة  ٢٠ك-ل-م م-ن ال-ق-ن-وات .ه-ذا
اŸشسروع الهام خ ّصسصس له غÓف ما‹ قدر
بـ  3٠مليار سسنتيم ،وتدشس Úوتسسمية قاعة
عÓج بقرية العيايشسة ببلدية قاوسس باسسم
الشس- -ه- -ي -د ب -وم -ط -ل -وع -ة ن -ورال -دي -ن ،ه -ذه
اŸؤوسسسسة الصسحية التي تعد مكسسب هام
لسسكان اŸنطقة ،خصسصس لها غÓف ما‹
قدر بأازيد من  ١6مليون دينار ومسساحة
إاجمالية قدرها  ٧55م  ،و–توي على عدة
مصسالح على غرار ،قاعة الفحصس ،قاعة
العÓج وا◊قن ،صسيدلية ،حماية األمومة
والطفولة سسكن Úوظيفي.Ú
ك -م -ا ق -امت ﬁاف -ظ-ة ال-غ-اب-ات ل-ل-ولي-ة،
Ãن- -ح شس- -ه -ادات السس -ت -ف -ادة م -ن أاشس -ج -ار
ال -زي -ت -ون وخ Ó-ي -ا ال-ن-ح-ل ع-ل-ى ال-فÓ-حÚ
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“كن من مرافقة –فيزية

شصرأكة ب Úألوكالة ألولئية للتّشصغيل
وألفيدرألية ألوطنية للمقاول Úألشصباب بتبسصة
تبسشة :خالد .ع

كشصف ّﬁمد فنازي مدير الوكالة الو’ئّية للّتشصغيل بتب ّسصة ،عن
إامضص-اء ع-ق-د شص-راك-ة ب Úم-رف-ق-ه ال-ع-م-وم-ي وال-ف-ي-درال-ية الوطنية
للمقاول Úالشصباب الفرع الو’ئي ،على هامشس افتتاح «ا÷لسصات
ا÷هوية لو’ية تبسصة».
هذه ا÷لسسات احتضسن فعالياتها فضساء اŸعارضس بقصسر الثقافة Ãدينة
ت-بسس-ة وت-نّ-ظ-م-ه-ا ال-ف-ي-درال-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-قاول Úالشسباب بعنوان «اŸؤوسّسسسة
ال ّصسغÒة ..أاداة للّتنمية» برعاية عطا الله مولتي وا‹ الولية ،حيث إان «هذه
الشسراكة “ّكن من مرافقة حقيقية ورسسم لعÓقة اأفقّية منفتحة على اÙيط
تلّبي احتياجات الطرف Úوتعّرف باإلجراءات التحفيزّية وآاليات اŸرافقة
والّ-دع-م ال-ت-ي ت-قّ-ره-ا الّ-دول-ة ا÷زائ-ري-ة وتÈز ال ّسس-ي-اسس-ات اŸرت-ب-ط-ة ب-دع-م
وترقية الشّسغل ‘ البÓد .كما اأوضسح ذات اŸسسؤوول ،وذلك ‘ إاطار مرافقة
الّ-دول-ة ل-ل-م-ق-اول Úال ّشس-ب-اب ،وب-ه-دف خ-ل-ق أارضسّ-ي-ة ل-ت-ف-ع-ي-ل ﬂت-ل-ف الÈامج
واÿدمات اŸقÎحة لتعزيز التعاون والتكامل ب« Úالوكالة الوطنية للمقاولÚ
الشسباب فرع تبسسة « و»الوكالة الولئية لّلتشسغيل بتب ّسسة» ا◊رصس على تشسجيع
الشّسباب لولوج عا ⁄اŸقاولتّية والسستثمار ‘ تخ ّصسصسات لها عÓقة مباشسرة
بسسمات اŸنطقة ومتطّلبات سسوق الشّسغل.

الطريق الوطني رقم  ١٢ببجاية

أصصحاب أŸركبات يطالبون بتقليم أألشصجار
بجاية :بن النوي توهامي
دعا أاصصحاب اŸركبات على مسصتوى الطريق الوطني رقم ١٢
Ãنطقة وادي غ ،Òا÷هات الوصصية بو’ية بجاية إا ¤الشصروع
على الفور ‘ ،تقليم أاشصجار الكاليتوسس ،اŸتواجدة على طول
جب الشصروع ‘ هذه العملية
الطريق الوطني رقم  ،١٢حيث يتو ّ
’جال ،قصصد تفادي كلّ أاخطار حوادث اŸرور ،التي قد
‘ أاقرب ا آ
’غصصان وسصقوطها على الطريق.
تنجّر عن تكسصر ا أ
‘ هذا الصسدد ،اأكد العديد من سسائقي اŸركبات ،ومن بينهم السسيد جمال،
لـ»الشسعب»« ،نؤوكد على ضسرورة تدّخل ا÷هات اŸسسؤوولة بالولية Ÿباشسرة
ع -م -ل -ي -ة ت-ق-ل-ي-م األشس-ج-ار اŸت-واج-دة ع-ل-ى ط-ول ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م ،١٢
فأاغصسانها “تّد فوق الطريق الوطني وتشسّكل بذلك خطرا مسستمرا يهّدد حياة
السسائق ‘ Úحالة سسقوطها ،حيث هناك احتمالية وقوع حوادث اŸرور بسسبب
ذلك ،خاصسة ‘ فصسل الشستاء ،بسسبب الرياح القوّية والعواصسف ،هذا فضس Óعن
كون ا÷فاف يقّلل من صسÓبة األشسجار ما يؤودي إا ¤هشساشسة األغصسان
وبالتا‹ تسساقطها».
وم -ن ج -ه -ت -ه ي -ق -ول اأح -د ال -ف Ó-ح Úال -ق -اط -ن ب -وادي غ‘ ،Òت -ع-ود أاشس-ج-ار
«األوكالبتوسس» اŸتواجدة على طول الطريق الوطني رقم  ١٢ببلدية وادغÒ
إا ¤عهد السستعمار ،ومن اŸفÎضس اأن يكون تقليم األشسجار خاضسعا لÎخيصس
إاجباري ومسسبق“ ،نحه ﬁافظة الغابات التي من شسأانها اإلشسراف على هذه
العملية .وا÷دير بالذكر اأن تقليم هذا النوع من األشسجار يسستدعي التقّيد
ببعضس اŸعاي ،Òويتعلق األمر على وجه اÿصسوصس ،بÎك جذوع طولها ما بÚ
 ٢إا 3 ¤أامتار ،لكي يتمّ ا◊صسول بعد ّ‰وها من جديد ،على فروع تكون على
شسكل تاج».

’عوان الشصرطة بأام البواقي
فتح مرقد أ

أŸركز أألمني شصبه أ◊ضصري لبلدية هنشصÒ
تومغني يدخل أÿدمة
خنششلة :اسشكندر ◊جازي

واŸسستثمرين ،حيث بلغ العدد اإلجما‹
م -ن خ Ó-ي -ا ال -ن-ح-ل اŸوزع-ة  666٠خلية،
و ١١5٠٠شسجرة مثمرة.
وكشسفت اللجنة الولئية اŸكلفة Ãتابعة
البناءات اŸدرسسية بجيجل ،عن أاهم برامج
اŸشساريع التنموية اŸسسجّلة لصسالح الولية،
” إا‚ازها أاو
واŸمثلة ‘ اŸشساريع التي ّ
Óطوار الثÓثة
التي هي ‘ طريق اإل‚از ل أ
«البتدائي ،اŸتوسسط والثانوي ،وذلك بعد
رف- -ع ال- -ت- -ج- -م- -ي- -د ،ح- -يث ّ” اسس- -ت Ó-م ٠٤
›معات مدرسسية ،و› ١5معا ‘ طور
اإل‚از ،اسستÓم  ١٤مطعما ،و ٠6مطاعم
‘ ط -ور اإل‚از م›Èة ل Ó-سس -ت Ó-م ق -ب-ل

نهاية السسنة ،إاضسافة ا ¤اسستÓم  ٤٤قسسما،
و 36قسسما ‘ طور اإل‚از من بينها 3١
قسسما م›Èة لÓسستÓم قبل نهاية السسنة،
وه -ذا ‘ ال -ط -ور ال -ت-ع-ل-ي-م الب-ت-دائ-ي ،و‘
ال -ط -ور ال -ت -ع -ل-ي-م اŸت-وسس-ط“ ،ت ع-م-ل-ي-ة
اسستÓم متوسسطة بـ ٠5اقسسام بأاولد عربي
ب-ب-ل-دي-ة اŸيلية ،و ٠5م-ت-وسس-ط-ات ‘ طور
اإل‚از ،منها متوسسطة بـ ٠6اقسسام بعامرة
ب -ل -دي -ة ال -ط -اه Òم›Èة لÓ-سس-تÓ-م ق-ب-ل
نهاية السسنة ،اما ‘ الطور التعليم الثانوي
” اسستÓم ثانوية  ٢٠٠ / ٨٠٠بسسيدي زروق
ّ
ب-ب-ل-دي-ة سس-ي-دي معروف ،و ١٠ث-ان-ويات ‘
طور اإل‚از.

’م -ن
قّ- -رر ،وا‹ أام ال- -ب -واق -ي مسص -ع -ود ح -ج -اج رف -ق -ة رئ -يسس ا أ
’من شصبه
ال-و’ئ-ي ل-و’ي-ة أام ال-ب-واق-ي ،ال-ت-ع-ج-ي-ل ب-ف-ت-ح م-ركز ا أ
’شص-غ-ال ب-ه ب-ع-د
ا◊ضص -ري ب -ب-ل-دي-ة ه-نشص Òت-وم-غ-ن-ي اŸن-ت-ه-ي-ة ا أ
تشص -ي -ي -ده وب -ق -ائ-ه م-غ-ل-ق-ا بسص-بب ان-ع-دام ت-وف-ر م-رق-د ل-لشص-رط-ة
بالبلدية ،ما حال دون تدشصينه وتدعيمه بأافراد أامن الشصرطة
’من للسصكان.
لضصمان ا أ
قرار فتح هذا اŸرفق ـ حسسب ما أاكده مصسدر رسسمي ـ لـ»الشسعب» ،جاء بعد
زيارة ميدانية لوا‹ الولية لهذه البلدية ومعاينة اŸقر اŸنجز بالوسسط شسبه
ا◊ضسري للبلدية ،وكذا اŸوافقة على اسستغÓل مقر اإداري قد Ëتابع للبلدية
كمرقد للشسرطة بعد إاعادة تهيئته وترميمه ‘ اقرب اجل ‡كن ،حتى يتسسنى
Ÿديرية األمن الولئي إاسسكان اأعوانها به وفتح اŸركز لسستفادة السسكان من
اÿدمات األمنية.
كما قّرر ،وا‹ اأم البواقي مسسعود حجاج نزول عند مطلب سسكان مشستة
زيناي التابعة لبلدية واد نيني شسرق ولية اأم البواقي ،رصسد مبلغ  ١5مليون
دينار لربط هذه القرية بالغاز الطبيعي بعد  ١١سسنة من اŸعاناة والعتماد
على الطرق التقليدية للتدفئة.
من جهته رئيسس بلدية وادي نيني ،سسارع Ãباشسرة اإلجراءات اإلدارية
والتنسسيق مع مديرية توزيع الكهرباء والغاز ومديرية الطاقة للولية من اجل
اطÓق مشسروع الربط ‘ اقرب اجل ‡كن وسسط فرحة السسكان بهذا اÈÿ
اŸسسعد والذي طال انتظاره بعد سسن Úمن رفع مطلبهم للسسلطات وŒديده
عدة مرات.
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إاسستثمرت ‘ العقل البشسري وراهنت على التصسنيع

ــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ة...
ـــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ا÷نوبي
كوري
قـ ـــــ ـ ـ ّوة اقتصساديـ ــــ ـ ـة تت حـ ــــ ـ ـدى الع ــــــــ ـ ـ ـا⁄

بالرغم من أانها ’ “لك ثروات طبيعية كبÒة ،وعانت ‘ اŸاضسي من حروب خرجت منها منهارة “اما ،إا’ أان جمهورية كوريا
ا÷نوبية ،إاسستطاعت أان –قق واحدا من أاسسرع ا’قتصسادات ‰وا ‘ العا ،⁄و–تل مكانة رائدة ‘ ا’قتصساد العاŸي حيث
’جما‹ و  12وفق تعادل القدرة الشسرائية ،ما يجعلها ضسمن ›موعة العشسرين
تتموقع ‘ اŸرتبة 15عاًŸيا وفق النا œاÙلي ا إ
’ك Ìإازدهارا.
’سسيوية ا أ
’ك Èاقتصسادات العا ،⁄إاضسافة ا ¤أانها من ب Úالنمور ا آ
أ
بدون مبالغة ،بإامكاننا أان نطلق على كوريا ا÷نوبية «
ال -ب -ل -د اŸع -ج -زة « ف -ب -ع -د سس-ن-وات م-ن ح-روب ُم-دم-رة ،
اسستطاعت أان تقف ›دداً على قدميها و أان –قق تنمية
شساملة وقفزة تاريخية جعلتها تتحول إا ¤دولة “لك قوة
اق-تصس-ادي-ةŒ ،اري-ة ،ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة وصس-ن-اع-ي-ة تتحدى دول
العا ⁄أاجمع.
لقد انهارت كوريا ا÷نوبية خÓل ا◊رب الكورية عام
 1953 - 1950انهياراً ﬁزنًا ،ربع البنية التحتية ُدمرت و
 %40من اŸبا Êالسسكنية طويت أارضسا و شسمل الدمار
ح -وا‹  %80م -ن ﬁط -ات ت -ول -ي-د ال-ك-ه-رب-اء ،و  %68م -ن
اŸصسانع و  %46من شسبكة سسكة ا◊ديد  ،و أاصسبحت البÓد
تعيشض على اŸعونات اÿارجية ،لكن قوة ا’رادة والتحدي
جعلت كوريا ا÷نوبية تقف على قدميها من جديد
لتتحدى اقتصساديات العا ⁄اليوم ،والسسّر وراء هذا النجاح
الباهر يكمن ‘ قوة اإ’رادة و التخطيط و القدرة على
مواجهة الصسعوبات ومنح التنمية ا’قتصسادية أاهمية كÈى.

العقل البشسري سسّر النجاح

اŸتوالية ،كان أامام اŸسسؤوول Úالكوري Úا÷نوبي Úمهمة
شسبه مسستحيلة للنهوضض باقتصساد دولتهم الكسسÒة ،لقد كان
م-ع-دل ال-دخ-ل ال-ق-وم-ي ‘ ب-داي-ة السس-ت-ي-ن-ي-ات م-ن ال-قرن
اŸاضسي  82دو’راً للفرد ،والصسادرات أاقل من  40مليون
دو’ر ،ومعدل اأ’عمار أاقل من  55سسنة ..بهذه اأ’رقام
النهضسة ا’قتصسادية
كانت كوريا ا÷نوبية –تل مرتبة متدنية ب Úدول العا،⁄
،
ك
ا
م
س
س
’
أ
ا
د
ي
ب-اق-تصس-اد ي-ع-ت-م-د “امً-ا ع-ل-ى ال-زراع-ة وصس-
و ⁄يكن لها أاي وجود ب Úأافضسل  100دولة ‘ العا.⁄
وبشسعب غ Òمتعلم أانهكته
بعد سسنوات من الكفاح والتقلبات السسياسسية ،انتقلت كوريا
ا◊روب
ا÷نوبية إا ¤ما هي عليه اليوم ،وأاصسبحت من أافضسل 10
دول ‘ العا ‘ ⁄الصسادرات Ãا يزيد على 560
بطاقة تعريف
مليار دو’ر سسنويًا ،وزاد معدل اأ’عمار ‘
كوريا إا 80 ¤سسنة لتصسبح من أافضسل 20
@ ا’سسم  :جمهورية كوريا ا÷نوبية
دولة ‘ العا ،⁄وأاصسبح معدل دخل
@ العاصسمة :سسيول
الفرد السسنوي يزيد على  27أالف
@ اللغة الرسسمية :يتكلم الكوريون لغة واحدة وتسسمى أاي هان
دو’ر .م- -رت ك- -وري- -ا ا÷ن- -وب -ي -ة
ك -ول (ك -وري -ة) ،إاضس -اف -ة إا ¤ل -ه -ج -ات ﬂت -ل -ف -ة ال-ن-ظ-ام السس-ي-اسس-ي:
ب - -ال - -ك - -ث Òم- -ن ال- -ت- -حّ- -دي- -ات
جمهوري تاريخ ا’سستقÓل 15 :أاوت ( 1945عن اليابان)
ا’ق - -تصس - -ادي - -ة خ Ó- -ل ه- -ذه
@ العملة :وون
ال - -ع - -ق - -ود ،ك - -ان أاك Èه - -ذه
@ ا÷غرافيا
’صسفر ال-ت-ح-دي-ات ه-و ال-ت-حّول من
اŸوقع :تقع كوريا ا÷نوبية ‘ شسرق آاسسيا ب Úبحر اليابان والبحر ا أ
وت -غ -ط -ي ال-نصس-ف ا÷ن-وب-ي لشس-ب-ه ا÷زي-رة ال-ك-وري-ة اŸسس-اح-ة 100.140 :اق- -تصس- -اد ي -ع -ت -م -د بشس -ك -ل
’سسماك ،الفحم ،التنغسس ،Ïأاسس -اسس-ي ع-ل-ى ال-زراع-ة إا¤
كيلومÎا مربعا اŸوارد الطبيعية :ا◊ديد ،ا أ
اقتصساد يتكئ على الصسناعة
الغرافيت ،الرصساصش ،الطاقة الكهرومائية
والتعدين.
@ اŸناخ :قاّري.
ل- -ق -د –ول ا’ق -تصس -اد م -ن
@ السسكان
ال -ت-ع-داد 49.039.986 :نسس -م -ة (ت -ق -دي-رات ج-وي-ل-ي-ة  )2014ال -ت-وزي-ع ا’عتماد بنسسبة  ‘ 60اŸائة
ال-ع-رق-ي :ي-ن-ح-در ال-ك-وري-ون ا÷ن-وب-ي-ون م-ن ع-رق-ي-ة واح-دة ب-اسستثناء على الزراعة ،إا ¤أاقل من 5
’صس-ول الصس-ي-ن-ي-ة (ق-راب-ة عشس-ري-ن أال-فً-ا)
نسس -ب-ة ق-ل-ي-ل-ة ج-دا م-ن ذوي ا أ
‘ اŸائ- - -ة ،وزادت مشس- - -ارك - -ة
الديانة ’ %43.6 :دين لهم %31.6 ،مسسيحيون %24.2 ،بوذيون،
ال- -ق- -ط -اع الصس -ن -اع -ي ‘ ال -ن -اœ
 %0.9غ Òمعروف.
القومي من  ‘ 12اŸائة إا ¤أاكÌ
@ ا’قتصساد
من  ‘ 32اŸائة.
’ل -كÎون-ي-ة وال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة،
’ج -ه -زة ا إ
أاه -م اŸن -ت -ج -ات :ا أ
قطاع خاصش ‘ خدمة
أاجهزة ا’تصسا’ت ،السسيارات ،اŸواد الكيميائية،
اÛتمع
صسناعة السسفن ،الصسلب.
 ⁄تكن النهضسة ا’قتصسادية للصسناعة الكورية نتاج عمل

القطاع اÿاصض فقط ،بل كان ‰و القطاع الصسناعي ‘
كوريا ا÷نوبية نتيجة مباشسرة للعمل ا◊كومي ،فقد
قامت ا◊كومة خÓل هذه العقود باأ’خذ بيد القطاع
اÿاصض وتوجيهه حسسب الرؤوية ا◊كومية اŸسستقبلية.
بعد أان ‰ا القطاع اÿاصض ونضسج ،أاصسبح اليوم اŸصسدر
ال -رئ-يسض ل-ل-وظ-ائ-ف ‘ ك-وري-ا وشس-ري-كً-ا ف-ع-ل-يً-ا ل-ل-ح-ك-وم-ة
الكورية ،حيث تبلغ نسسبة اŸوظف ‘ Úالقطاع اÿاصض
أاك Ìمن  ‘ 81اŸائة من القوة العاملة .وزادت قوة القطاع
اÿاصض ‘ كوريا ا÷نوبية حتى وصسلت مشساركته ‘ الناœ
القومي إا ¤أاك Ìمن  ‘ 89اŸائة.

شسركات اقتحمت منتوجاتها كل منازل
العا⁄

سسامسسونغ ،هيونداي ،إال جي ..شسركات وأاخرى تفوقت ‘
ميادينها ،واخÎقت العا ⁄بسسلعها جاعلة لنفسسها مكانة
كÈى ‘ ع -ج -ل -ة ع -ا ⁄اŸال ال -ك -وري ا÷ن -وب-ي وعصسب
اق -تصس -اده ،ه -ذه الشس -رك -ات وال -ت -ي ُت -ع -رف ﬁل -ي-ا ب-اسس-م
ال- -تشس- -ي- -ب- -ول (م -ن تشس -اي»الÌوة» وب -ول «عشسÒة») ك -ل -ه -ا
امÈاطوريات أاسسرية .
هذه التكتÓت ا’قتصسادية ،ازدهرت منذ بداية سستينيات
القرن اŸاضسي بعد أان قررت القيادة آانذاك اعتماد الدولة
على نفسسها وتأاسسيسض اقتصساد قوي يقوم على ا’كتفاء
الذاتي والتصسدير ،فأاعطت اأ’فضسلية للقروضض اŸوجهة
أ’ع-م-ال ال-تصس-دي-ر والصس-ن-اع-ات اÙل-ي-ة ،وÃرور ال-وقت
ت-وسس-عت شس-رك-ات «ال-تشس-ي-ب-ول «ل-ت-خ-ل-ق ق-طاعات صسناعية
جديدة وتسستفيد من التعامل مع اأ’سسواق اأ’جنبية‡ ،ا
Óمام.
دفع باقتصساد كوريا ا÷نوبية ل أ
’ أاحد يسستطيع نكران فضسل هذه الشسركات على كوريا
ا÷نوبية ،فتاريخ تأاسسيسسها الذي مهدت له ا◊كومة عن
طريق تسسهيÓت بنكية  ،خلق عقدا ورابطا أاخÓقيا بÚ
الشسركات وا◊كومة متمث ‘ Óواجبات هذه الشسركات
Œاه ال- -دول- -ة واÛت- -م- -ع ال- -ك -وري ،خ -ل -قت ال -وظ -ائ -ف
واسستثمرت وكانت خ Òسسف Òلكوريا ا÷نوبية ‘ العا⁄
وعززت من مكانها وأاهلت كوادرها اÙلية.

’ركان العامة ‘ ليبيا
قيادة ا أ

توحيد اŸؤوسسسسة العسسكرية مرتبط بحل اÓÿفات السسياسسية

أاوضسح الطويل «أان ما دون توحيد القيادة
السس- -ي -اسس -ي -ة ل -ن ي -ت -م ت -وح -ي -د اŸؤوسسسس -ة
العسسكرية ،واŸرتبطة بقيادة مدنية.
قال رئيسض اأ’ركان العامة ‘ ليبيا أان
«ك-اف-ة اأ’ع-م-ال م-رت-ب-ط-ة ب-توحيد القيادة
السس-ي-اسس-ي-ة ،وب-ع-د ت-وح-ي-دها سستكون كافة
الÎتيبات على هيئة أاوامر ،حيث سستصسدر
ال- -ق- -رارات بشس- -أان م- -ن ي- -رأاسض أاو ي- -ت- -و¤
اŸؤوسسسسة العسسكرية».
بشس -أان اŸل-يشس-ي-ات اŸسس-ل-ح-ة ،أاف-اد ذات
اŸصسدر «‘ كل اأ’حوال أاصسبحت لدى
ا÷ميع قناعة بأان يسستلم ا÷يشض مهامه،

وأان توكل كافة الصسÓحيات إا ¤ا÷يشض
والشسرطة ،بد’ من ا÷ماعات اŸسسلحة،
خاصسة أانه سسيتم اسستÓم اأ’سسلحة من قبل
ا÷يشض والشس- -رط -ة ذات ي -وم ع -ن ط -ري -ق
الشسراء أاو التسسليم».

ق ـ ـادة دول بحـ ـ ـÒة تشسـ ـ ـاد ين ّسسقـ ـ ـ ـ ـ ـون
ا◊ـ ـرب عل ـ ـى «بوك ـو حـ ـرام » اإلرهابي ـة
التقى قادة دول منطقة بحÒة تشساد ‘ ،نيجÒيا لتنسسيق سسبل مكافحة جماعة
’رهابية ،بحسسب ما أاعلنت الرئاسسة النيجÒية.
بوكو حرام ا إ
شسارك ‘ القمة قادة نيجÒيا ،الكامÒون ،تشساد ،النيجر ،بن Úوجمهورية
أافريقيا الوسسطى ،والتي تأاتي ‘ أاعقاب قمة ‡اثلة عـقدت ‘ أاواخر نوفمÈ
اŸاضسي ‘ ‚امينا .وقال الرئيسش النيجÒي ﬁمد بخاري لدى افتتاح أاعمال
القمة «إان ا’جتماع هو اسستمرار ÷هودنا اŸشسÎكة Ÿواجهة التحديات الكبÒة
’من ‘ منطقتنا».
‘ ›ال ا أ

ت -لك ال -ت -ي تسس -ت-ه-دف ال-عسس-ك-ري،Ú
وأاعمال خطف اŸدني Úللحصسول
ع-ل-ى ف-دي-ات ،ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا ب-وكو
ح -رام ب -دع -م م -ن إاره-اب-ي Úدول-يÚ
تسسللوا إا ¤منطقتنا».
ناقشست القمة ،أامسض اأ’ول ،تقرير
÷ن -ة شس -ك -لت خ Ó-ل ق -م -ة ن-وف-مÈ
اŸاضس -ي ،ب -حسسب م -ا ق-ال ال-رئ-يسض
النيجÒي ،و‘ بيان نشسر ‘ ختام
ال- -ق- -م -ة أاك -د اŸشس -ارك -ون «Œدي -د
ال-ت-زام-ه-م م-ك-اف-ح-ة إاره-اب-ي-ي ب-وكو
ح -رام إ’ن -ه -اء ه -ذا ال -ت -م -رد بشس-ك-ل
نهائي».

نطاق القانون وا’غتيا’ت السسابقة التي
وقعت Ãدينة طرابلسض.
م -ن ج-ه-ت-ه-ا ،أادانت ب-ع-ث-ة اأ’· اŸت-ح-دة
للدعم ‘ ليبيا ،ا’عتداء على أاسسرة صسÓح
اŸرغني وشسددت على ضسرورة «أان تنتهي
عمليات القتل خارج القانون على غرار
العصسابات واإ’خفاء القسسري ‘ طرابلسض
الكÈى».
‘ السسياق ،طالب رئيسض حكومة الوفاق
ال -ل -ي -ب-ي-ة ب-ت-ع-م-ي-م الÎت-ي-ب-ات اأ’م-ن-ي-ة إا¤

ﬂت- -ل -ف اŸدن ،ون -ق -لت وسس -ائ -ل إاع Ó-م
ﬁلية ،عن اŸكتب اإ’عÓمي ◊كومة
الوفاق ،أان السسراج بحث مع رئيسض مركز
العمليات اŸشسÎكة اللواء حسس Úعبد الله،
ورئ -يسض ÷ن -ة الÎت -ي -ب -ات اأ’م-ن-ي-ة ال-ل-واء
ح -م -اد أاح -م -د ع -ب -ود ،وأاعضس -اء ال -ل -ج -ن-ة
ومسس-ؤوول ال-ت-نسس-ي-ق ب-ب-ع-ث-ة اأ’· اŸت-حدة
للدعم ‘ ليبيا الÎتيبات الÓزمة لتأامÚ
ﬂتلف اŸدن التي تشسهد انفÓتا أامنيا
على رأاسسها العاصسمة طرابلسض.

ك -م -ا ال -ت -زم-وا ت-ق-د ËاŸسس-اع-دات
الÓ- -زم- -ة إا ¤السس -ك -ان ‘ م -ن -اط -ق
النزاع ،ودعوا اÛتمع الدو‹ إا¤
تقد Ëمزيد من اŸسساعدات إا¤
القوة اإ’قليمية التي –ارب التنظيم
اإ’ره- - -اب- - -ي وتضس- - -م ه - -ذه ال - -ق - -وة
اıت-ل-ط-ة عسس-ك-ري Úم-ن ن-ي-جÒيا
والنيجر وتشساد وبن ÚوالكامÒون.
و“كن إارهابيو هذا التنظيم الدموي
‘ ن -وف -م ÈاŸاضس-ي م-ن م-ه-اج-م-ة
قاعدة عسسكرية ‘ قرية ميتيلي ‘
نيجÒيا قرب ا◊دود مع النيجر ،ما
أادى إا ¤مقتل  44جنديا على اأ’قل.

أاسسابيع من احتجاجات «السسÎات الصسفراء»

شسعبية الرئيسس الفرنسسي تÎاجع إا٪ 23 ¤

تراجعت شسعبية الرئيسش الفرنسسي إاÁانويل ماكرون خÓل شسهر ديسسم Èا÷اري
إا 23 ¤باŸائة ،أاي بانخفاضش نقطت Úعن الشسهر الفائت ،وفقا ’سستطÓع الرأاي
نشسرت نتائجه صسحيفة «لو جورنال دو دÁانشش» ،أامسش .يواجه ماكرون منذ أاكÌ
من شسهر حراكا شسعبيا واسسعا عرف بـ»السسÎات الصسفراء» احتجاجا على زيادة
ضسرائب اÙروقات ،قبل أان يتوسسع ويشسمل مطالب سسياسسية عدة.
يفيد ا’سستطÓع أان نسسبة الذين
ق -ال-وا إان-ه-م «راضس-ون» ع-ن إاÁان-وي-ل
ماكرون تراجعت من  25باŸئة إا¤
 23ب -اŸئ -ة ،ب -ي-ن-م-ا ارت-ف-عت نسس-ب-ة
«اŸسستائ »Úمن  73باŸائة إا76 ¤
باŸائة.
ب- -ق- -يت نسس -ب -ة «ال -راضس Úج -دا» 4
باŸائة وانخفضست نسسبة الذين أاكدوا
أانهم «راضسون إا ¤حد ما» من 21
باŸائة إا 19 ¤باŸائة.
أام- - -ا ‘ ا÷انب اآ’خ - -ر ،ف - -نسس - -ب - -ة
«اŸسس- -ت- -ائ Úإا ¤ح- -د م -ا» م -ن أاداء
ماكرون بلغت  31باŸائة (مقابل 34
باŸائة ‘ نوفم ،)Èلكن «اŸسستائÚ
جدا» أاصسبحت نسسبتهم  45باŸائة
من الذين شسملهم ا’سستطÓع مقابل
 39باŸائة ‘ الشسهر السسابق ،وكانت
شسعبية ماكرون تبلغ  62باŸائة عند
انتخابه ‘ ماي .2017

فيليب يخسسر ثÓث
نقاط

واأ’م -ر ن -فسس -ه ي -ن-ط-ب-ق ع-ل-ى رئ-يسض
الوزراء الفرنسسي إادوار فيليب الذي
ت-راج-عت شس-ع-ب-ي-ت-ه ثÓ-ث ن-ق-اط م-ن
ن- -وف -م Èإا ¤ديسس -م Èوب -اتت نسس -ب -ة
التأاييد له تبلغ  31باŸائة.
وبلغت نسسبة «الراضس »Úعن أادائه 31

باŸائة مقابل  34باŸائة ‘ نوفم،È
بينما ارتفعت نسسبة «اŸسستائ »Úمن
 62باŸائة إا 66 ¤باŸائة.
كانت نسسبة التأاييد لفيليب تبلغ 55
باŸائة عند تعيينه رئيسسا للحكومة
وبلغت أاوجها ‘ جوان  2017عندما
وصس- - - - - - - -لت إا 64 ¤ب- -اŸائ -ة م -ن
«الراضس.»Ú

تراجع حراك «السسÎات
الصسفراء»

‘ اŸقابل ،تراجع مسستوى التعبئة
‘ ال- -ت- -ح- -رك اÿامسض Ùت- -ج- -ي
«السسÎات الصسفراء» ،أامسض اأ’ول ‘
ف -رنسس -ا ،إاذ ت -ظ -اه -ر ن -ح-و  66أالف
شسخصض ‘ ﬂتلف انحاء البÓد ما
Áث - - - - -ل نصس- - - - -ف اŸشس- - - - -ارك‘ Ú
التظاهرات قبل أاسسبوع ،بينهم بضسعة
آا’ف ف -ق -ط ب -ب -اريسض ب -دون ت -ك-رار
مشساهد العنف اأ’خÒة ،رغم تسسجيل
م- -واج- -ه- -ات ﬁدودة ‘ ع- -دد م -ن
اŸدن .شسكل السسبت اÿامسض من
ا’ح -ت -ج -اج -ات اخ -ت -ب -ارا ل -ل -رئ-يسض
اÁان- -وي- -ل م- -اك -رون ال -ذي ت -ع -رضض
لشستائم اÙتج.Ú
أاع -ل-ن وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة ك-ريسس-ت-وف
ك-اسس-ت-ان Òأان ث-م-ان-ي-ة أاشس-خ-اصض لقوا
ح- -ت- -ف- -ه- -م ‘ أاح- -داث م- -رت- -ب- -ط- -ة

بالتظاهرات ،ودعا اŸتظاهرين ا¤
وق -ف ا◊صس -ار ال -ذي ي-ف-رضس-ون-ه ‘
انحاء البÓد.
قال ‘ تغريدة «سسÓمة كل شسخصض
ي -جب أان ت -ك -ون ال -ق -اع -دة ›ددا»،
مضسيفا «ا◊وار اآ’ن يجب ان يّوحد
ك -ل ه -ؤو’ء ال -ذي -ن ي -ري -دون اح-داث
–ّول ‘ فرنسسا».
رغ -م ال -ه -دوء ال -نسس -ب -ي ‘ السس-بت
اÿامسض ،سس- - -ج - -لت ،م - -واج - -ه - -ات
م -ت -ف ّ-رق -ة ‘ ج -ادة الشس -ان -زي -ل-ي-زي-ه
الباريسسية ،حيث حاولت قوات اأ’من
تفريق ما ب 300 Úو 400متظاهر.
جلت صسدامات ‘ جنوب
كذلك سس ّ
غ -رب ال -ب Ó-د ’ ،سس -ي -م -ا ‘ ت -ول-وز،
ن- -انت ،ب -وزانسس -ون ،ن -انسس -ي ،سس -انت
ات - -ي - -ان ول - -ي - -ون ،و‘ ب- -وردو رشس- -ق
جون قوات ا’من Ãقذوفات
اÙت ّ
فردت بخراطيم اŸياه وإاطÓق الغاز
اŸسسيل للدموع.
ب -ع -ي -د ال -ظ -ه -ر ب -ل -غت حصس -ي -ل -ة
اŸوقوف ‘ Úباريسض  114شسخصض،
أاطلق سسراح  32منهم ،مقابل توقيف
 598شسخصض ووضسع  ‘ 475ا◊بسض
ا’ح- -ت- -ي- -اط- -ي ،اأ’سس -ب -وع اŸاضس -ي،
بحسسب الوزارة.

عريقات يعت Èالتطبيع خيانة للدم الفلسسطيني

ا÷امعة العربية تبحث التصسعيد اإلسسرائيلي ‘ الضسفة والقطاع
يناقشش ›لسش جامعة الدول العربية
على مسستوى اŸندوب Úالدائم ،Úغدا
الثÓثاء ،التصسعيد ا’سسرائيلي اÿطÒ
ضسد الشسعب الفلسسطيني.

اسستنكار

اسستنكرت اللجنة الوطنية ◊قوق اإ’نسسان
ب -ل-ي-ب-ي-ا ،أامسض ،تصس-اع-د م-ؤوشس-رات ح-ا’ت
ال-ق-ت-ل خ-ارج ن-ط-اق ال-ق-ان-ون وا’غتيا’ت
Ãدي -ن -ة ط -راب-لسض وضس-واح-ي-ه-ا ،وط-ال-بت
ب -ف -ت-ح –ق-ي-ق-ات شس-ام-ل-ة و–دي-د ه-وي-ة
ا÷ناة وضسمان ﬁاسسبتهم ،وكشسف نتائج
التحقيقات للرأاي العام الليبي.
أاصس -درت ال -ل -ج-ن-ة ب-ي-ان عÈت ف-ي-ه ع-ن
إادان -ت-ه-ا الشس-دي-دة ح-ي-ال واق-ع-ة ا’ع-ت-داء
اŸسس -ل -ح ع -ل -ى م -ن -زل أاسس -رة آام -ر ف-رق-ة
اإ’سسناد اÿاصسة الرابعة صسÓح اŸرغني
الكائن Ãنطقة قصسر بن غشس‡ Òا أادى
إا ¤م-ق-ت-ل زوج-ت-ه وإاصس-اب-ت-ه إاصس-اب-ة ب-ل-يغة
أامسض ا’ول.
وحذرت اللجنة من مغبة اسستمرار وعدم
التحرك بجدية اŒاه حوادث القتل خارج
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خÓل قمة بنيجÒيا

تابع الرئيسض بخاري أان القمة «هي
Œسس -ي -د ’ل -ت -زام ال -دول اŸشس-ارك-ة
Ãواصس- - -ل - -ة ا◊رب ضس - -د ع - -دون - -ا
اŸشسÎك ب - -وك - -و ح - -رام ،وإ’ع - -ادة
ف - -رضض اأ’م - -ن وإاق - -رار السسÓ- -م ‘
م -ن -اط-ق-ن-ا» .وخÓ-ل ق-م-ة ‚ام-ي-ن-ا
السسابقة شسدد قادة الدول اŸشساركة
ع -ل -ى ضس -رورة ت -غ -ي ÒاسسÎات -ي-ج-ي-ة
م -ك -اف -ح -ة ب -وك -و ح-رام اإ’ره-اب-ي-ة،
ب - -ع - -دم- -ا ك- -ث- -فت ه- -ذه ا÷م- -اع- -ة
هجماتها ،بحسسب ما قال الرئيسض
النيجÒي .وتابع «كان ’ بد من ذلك
بسس-بب ت-زاي-د ال-ه-ج-م-ات ،خصس-وصس-ا

ك-وري-ا ا÷ن-وب-ي-ة  ⁄ت-ق-ف م-ك-ت-وف-ة اأ’ي-دي ت-ط-لب ال-ع-ون
واŸسساعدة  ،بل اجتهدت وثابرت حتى وصسلت إا ¤ماهي
عليه اآ’ن ،ومن أاك Ìاأ’مور التي كانت سسببًا ‘ ‚احها
ه -و اإ’Áان ب -ال -ط -اق-ات ال-بشس-ري-ة ق-ب-ل ك-ل شس-يء ،ال-ع-ق-ل
البشسري هو السسر وراء التطور الكوري اآ’ن ،فهو من قام
بوضسع اÿطط وسساهم بشسكل رئيسسي ‘ ‚اح دولة تفتقر
إا ¤اŸوارد الطبيعية وتعا Êمن شسح ‘ رأاسض اŸال.
لقد اسستثمرت كوريا ا÷نوبية ‘ العقل البشسري عن طريق
تكثيف ا’هتمام بالتعليم واŸدارسض ،و بالرغم من اأ’زمة
اŸالية ا◊ادة التي كانت “ر بها ،إا’ أانها قررت أان ترفع
من نسسبة اإ’نفاق على التعليم من  ‘ %2.5خمسسينيات
القرن اŸاضسي إا ¤حوا‹  %23خÓل فÎة الثمانينيات،
كما قامت بإارسسال أاعداد كبÒة من الطÓب واŸوظفÚ
إا ¤اÿارج ح - -ت- -ى يسس- -ت- -ف- -ي- -دوا م- -ن ال- -ع- -ل- -م واÈÿات
والتكنولوجيا التي كانت تفتقر إاليها البÓد.

قال اللواء عبد الرحمن
’ركان
الطويل ،رئيسش ا أ
العامة ‘ ليبيا ،إان توحيد
اŸؤوسسسسة العسسكرية يرتبط
بتوحيد اŸؤوسسسسة السسياسسية،
مؤوكدا ضسرورة نزع السسÓح
من اŸليشسيات اŸسسلحة على
أان يسسلم Ÿؤوسسسستي ا÷يشش
والشسرطة.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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قال وزير اÿارجية واŸغÎب Úرياضض اŸالكي ،إانه
وبناء على توجيهات الرئيسض ﬁمود عباسض ،تقدمت
دول-ة ف-لسس-ط Úب-ط-لب ÷ام-ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ل-ع-قد
اج -ت -م -اع ط -ارئ ع -ل -ى مسس -ت-وى اŸن-دوب« Úل-ت-دارسض
التصسعيد ا’سسرائيلي اÿط Òضسد شسعبنا وقيادتنا،
وقد اسستجابت ا÷امعة العربية لهذا الطلب وتقرر
عقد ا’جتماع يوم الثÓثاء اŸقبل».
أاوضس- -ح أان دول- -ة ف -لسس -ط Úسس -ت -ق -دم مشس -روع ق -رار
Ûلسض ا÷ام -ع -ة ،ي -تضس -م -ن ع -ددا م -ن ال -ت -وصس -ي-ات
وا’قÎاح-ات ت-غ-ط-ي ال-تصس-ع-ي-د ا’سس-رائ-ي-ل-ي اÿطÒ
الراهن ،واŸوقف اŸرتقب لرئيسض الÈازيل بشسأان
ا’عÎاف ب -ال -ق -دسض ع -اصس -م-ة لÓ-ح-تÓ-ل ،واŸوق-ف
ا’سسÎا‹ ا’خ.Ò
أاكد الوزير اŸالكي ثقة دولة فلسسط Úبدعم ا÷امعة
العربية Ÿشسروع هذا القرار ،واÿروج بآاليات عمل
تتناسسب مع حجم التحديات اŸطروحة.

‘ اŸقابل ،قال أام Úسسر اللجنة التنفيذية Ÿنظمة
التحرير الفلسسطينية صسائب عريقات إانه يتحدى أاي
دولة عربية أان تفتح سسفارة ‘ تل أابيب.
أاضس -اف ع -ري -ق-ات  ‘-تصس-ري-ح-ات ل-ه ع-ل-ى ه-امشض
منتدى الدوحة «أان الذي يريد أان يعÎف بالقدسض
عاصسمة إ’سسرائيل ينكر وجود الرسسول صسلى الله عليه
وسسلم وينكر اإ’سسراء واŸعراج «وهذه هي ا◊قيقة»،
واعت Èأان «أاي عربي يقوم بالتطبيع مع إاسسرائيل اآ’ن
يسستبيح الدم الفلسسطيني».
قال عريقات إان ما تسسمى صسفقة القرن تطَبق على
أاك Ìمن صسعيد سسواء با’عÎاف اأ’مريكي «الباطل»
أان ال -ق -دسض ع -اصس -م-ة ا’ح-تÓ-ل اإ’سس-رائ-ي-ل-ي ،أاو م-ن
خÓل إاسسقاط ملف الÓجئ Úع Èقطع الدعم عن
وك -ال -ة غ -وث وتشس -غ -ي -ل ال Ó-ج -ئ( Úأاون -روا) أاو رفضض
واشسنطن وصسف ا’سستيطان بأانه غ Òشسرعي.
لفت إا ¤أان صسفقة القرن تواصسلت باسستمرار حصسار
قطاع غزة ومشسروع قرار ﬁاولة وسسم حركة حماسض
ب- -اإ’ره- -اب ب- -ح- -يث “ن -ع أاي إام -ك -ان -ي -ة ل -ل -مصس -ا◊ة
ال -ف -لسس-ط-ي-ن-ي-ة ،وح-م-ل أام Úسس-ر ال-ل-ج-ن-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة
Ÿنظمة التحرير البيت ا’أبيضض مسسؤوولية ما يحدث.

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
11

لثنين  ١٧ديسسمبر  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٠٩ربيع الثاني  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٨٢٢
ا أ

»ªdÉ```````````````©dG É¡eƒj »a zOÉ°†dG{ á`¨d
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كلمة العدد

وا◊فاظ على األصشول ...فضشيلة
هي اللغة العربية بÌاء مفرداتها وعذوبة التعب Òبها
أادبيا وششعريا ،لغة الضشاد لغة القرآان ،التي تعيشش اليوم
ششأانها ششأان كل اللغات آاثار العوŸة والتطور التكنولوجي
والرقمي ،هذه العصشرنة التي –مل معها كل يوم كما من
اŸصش-ط-ل-ح-ات ال-دخ-ي-ل-ة وال-غ-ري-ب-ة ويسش-تعملها اŸواطن
العربي بصشفة عامة وا÷زائري بصشفة خاصشة ‘ رسشائله
النصشية و‘ اسشتعماله لÓنÎنت وخÓل تواجده على
مواقع التواصشل ا’جتماعي ويتبناها ‘ حياته العملية
واليومية.
ال -ظ -اه -رة ت -ع -د ط-ب-ي-ع-ي-ة ج-دا ك-ون اإ’نسش-ان ‘ ح-اج-ة
بقلم :حبيبة غريب
ل -ل -ت -ف -اع -ل اŸسش -ت -م -ر م -ع م -ت -غÒات اÙي -ط وال-زم-ن
ليسشتطيع أان يتطور ويبلور قدراته العلمية والفنية والثقافية .لكن ،من اÿطأا أان يقوم

هذا التطور على حسشاب اللغة اأ’صشلية ومسشايرة ا◊داثة ’ تكون بالضشرورة ‘
التمسشك باŸصشطلحات الهجينة والدخيلة والتخلي عن مفردات اŸعجم العربي
اأ’صشلية.
والتوازن يكون باإ’Ÿام أاو’ بلغة الضشاد وا◊فاظ عليها وتطوير معاجمها  ،ثم دراسشة
اŸفردات الدخيلة  ،كثÒة ا’سشتعمال ‘ أاوسشاط اÛتمع،وهي اŸسشؤوولية التي تقع
على عاتق اللغوي ÚوﬂتÈات البحث  ،وكذا اŸنظومة الÎبوية و›ا‹ اإ’عÓم
وا’تصشال.
ا÷دير بالذكر أان ا÷زائر تو‹ اهتماما كبÒا للعربية اللغة الرسشمية اأ’و ¤للبÓد من
خÓل إانششائها للمجلسش اأ’على للغة العربية الذي له اليوم أاعمال مششÎكة واتفاقيات
تعاون مع جل الوزارات اأ’خرى واŸعاهد وا÷امعات ‘ مششروع يرمي إا ¤ا◊فاظ على
لغة الضشاد والتششجيع على ا’سشتعمال السشليم Ÿفرداتها والتواصشل بها.
وتذكر أايضشا جهود النخبة اŸثقفة من إاعÓمي Úوأادباء وششعراء ومÎجم Úوحرصشهم
على اإ’نتاج الثقا‘ بالعربية مع مراعاة ا◊داثة وا’سشتعمال الرششيد للمصشطلحات
الدخيلة والتعامل معها ششأانها ششأان اŸفردات الهجينة ،مع ا◊رصش دوما على
اأ’صشل ،وكما يقول اŸثل الششعبي ا÷زائري «ا÷ديد حبه والقد ’ Ëتفرط فيه»...

@ نششهد اليوم تفاوتا
خطيرا بين مسشتوى
التخاطب العلمي
والثقافي
@ مسشؤوولية اللغويين
واإلعÓم كبيرة لتجاوز
مسشتجدات المصشطلحات
@ تحديات كبيرة تواجه
لغة الضشاد بسشبب العولمة
والتكنولوجيا
@ الحل في مششروع
الذخيرة اللغوية العربية
للبروفيسشور الحاج صشالح
@ الششتقاقية
من العربية قادرة
على التجاوب مع
تحديات الرقمنة
@ مهمة المعجم الحفاظ
على الذاكرة اللغوية
من الغتيال الممنهج
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اختارت موضسوع «اللغة العربية والشسباب»

أاسسامة إافراح
ل-م-اذا ي-ح-ت-ف-ي ال-ع-ال-م ب-ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ك-ل سس-ن-ة ف-ي مثل هذا
لمم
التاريخ؟ لكونه اليوم الذي أاصسدرت فيه الجمعية العامة ل أ
المتحدة قرارها رقم  3190في ديسسمبر عام  ،1973والذي يقّر
بموجبه إادخال اللغة العربية ضسمن اللغات الرسسمية ولغات
العمل في األمم المتحدة.
ب -ع -د ذلك ،وف -ي أاك -ت -وب-ر  ،2012ع -ن -د ان -ع -ق -اد ال-دورة الـ190
للمجلسس التنفيذي لليونسسكو ،تقّرر تكريسس يوم  18ديسسمبر
يوما عالميا للغة العربية ،وكانت تلك المرة األولى التي تحتفل
فيها اليونسسكو بهذا اليوم .وفي  23أاكتوبر  ،2013قّررت الهيئة
السس-تشس-اري-ة ل-ل-خ-ط-ة ال-دول-ي-ة ل-ت-ن-م-ية الثقافة العربية (أارابيا)
التابعة لمنظمة اليونسسكو ،اعتماد اليوم العالمي للغة العربية
واحدا من العناصسر األسساسسية في برنامج عملها لكل سسنة.
وحسسب الموقع الرسسمي لـ»يونسسكو» ،فإان أايام اللغات في األمم
المتحدة تهدف إالى «تعزيز التعدد اللغوي والتنوع الثقافي
والحتفاء بهما ،باإلضسافة إالى الحرصس على المسساواة بين
اللغات الرسسمية في منظومة األمم المتحدة ووكالتها» ،وهي:
العربية ( 18ديسسمبر) ،الصسينية ( 12نوفمبر) ،اإلنجليزية (23
أافريل) ،الفرنسسية ( 20مارسس) ،الروسسية ( 6جوان) ،واإلسسبانية
( 12أاكتوبر) .ويتماشسى الحتفال مع «العقد الدولي للتقارب

تحتفي المعمورة في  18ديسسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة الضساد ،مناسسبة
اسستوقفتنا هذه السسنة لطرح إاشسكالية «مدى حفاظ معجم اللغة العربية على تجانسص
ل المصسطلحات الدخيلة واللغة الهجينة ومصسطلحات العالم الرقمي» في محاولة من
مفرداته وحضسورها في ظ ّ
«الشسعب الثقافي» تسسليط الضسوء عن واقع السستعمال الصسحيح والحسسن للغة العربية والسسبيل إالى المسساعدة
على صسمود مفرداتها ومسسايرتها للتطور الذي يعرفه مجال التصسال والتواصسل اللغوي اليوم.

الدكتور عبد الكريم جيدور لـ«الشسعب»:

نشضهد تفاوتا خطيرا بين مسضتوى التخاطب العلمي والثقافي
اعتبر الدكتور عبد الكريم جيدور وهو باحث دائم في مركز البحث العلمي
والتقني لتطوير اللغة العربية  -الجزائر «: -أان كل اللغات الحية على وجه
ال-خصس-وصص ت-واج-ه ي-وم-ي-ا ال-ت-أاث-ي-رات ال-ك-اسس-حة للذكاء الصسناعي وُمخرجات
لنترنت) لم يسسبق له نظير في تاريخ
التكنولوجيا ،غير أان تأاثير الشّساِبكة (ا إ
البشسرية؛ يجب أان نتذّكر بأاننا قبل أاول ظهور رسسمي للويب سسنة 1991م كنا
ن-ت-ع-ام-ل م-ع ن-ظ-ام وح-ي-د ل-ل-ك-ت-اب-ة يشس-ت-م-ل على ُعّدة من الرموز المتجانسسة
تتراوح مابين  21إالى  33رمزا ( 29رمزا بالنسسبة للعربية) ،فجأاة ظهر الفيسسبوك
سسنة  ،2004تÓه على الفور اليوتوب  2005وبسسرعة البرق ظهر التويتر ،2006
ونحن نعلم أان كل واحد من هذه الِمن ّصسات الرقمية يتيح للمسستخدم توظيف
ليقونية ل تقل عن  140رمزا.
مصسفوفة من الرموز الخطية وا أ
إان-ه ي-خ-ل-ق ح-ال-ة م-ن ال-ف-وضس-ى ال-م-ن-ط-ق-ية
ورقلة :إايمان كافي
والشسلل اإلدراكي ذي الصسفة المرضسية عند
أاوضسح ذات المتحدث أان «المعرفة البشسرية م -ن ُي -دم-ن اسس-ت-خ-دام-ه ،وم-ع األسس-ف ف-إان
برمتها تضساعفت  200مرة خلل العقدين ق - -ط - -اع- -ات واسس- -ع- -ة م- -ن ال- -م- -واط- -ن- -ي- -ن
األخيرين ،بل إان مؤوسسسسة ويلسسون الشسهيرة ال -ج -زائ -ري-ي-ن ،وط-لب ال-م-دارسس ب-ال-ذات
للدراسسات المسستقبلية تخبرنا بأان المعارف يسس-ت-ه-ل-ك-ون ه-ذا «ال-ت-ل-وث ال-ل-غ-وي» بشس-ك-ل
ي-وم-ي ،ون-ت-ي-ج-ة ل-ذلك أاصس-ب-ح-ن-ا ف-ي وضس-ع
الكونية تتجّدد بالكامل كل  18سساعة».
وفيما يخ ّصس المصسطلح ذكر جيدور أانه مضسطرب من الناحية التواصسلية.
يجب أان نتفق بأان توليد المصسطلحات التي وأانا شسخصسيا  -يقول محدثنا « -لم أاجد
تعّبر عن األشسياء الجديدة في حياتنا هو ف -ي ت -اري -خ ال-ج-زائ-ر ال-ل-غ-وي ال-م-وِغ-ل ف-ي
عملية روتينية ومظهر يتميز به التواصسل القدم فترة تزامن فيها تدني المسستويين
ع -ن -د ك -ل ال -بشس -ر ،أام -ا ح -اج -ت -ن -ا لخ-ت-ي-ار
مصس-ط-ل-ح-ات م-حّ-ددة ل-ك-ي نسس-ت-ع-م-ل-ها في
ال-م-ج-الت ال-ح-ي-وي-ة وال-م-ت-خّصس-صس-ة ،ف-ه-ي
ي
قضسية حسساسسة جدا لها ارتباط عضسو ّ
ب - -ت - -أاسس- -يسس ال- -ع- -ق- -ول ال- -ع- -ل- -م- -ي- -ة ورق- -ي
المجتمعات ،ولذلك ل توجد أامة في الدنيا
ُت -ظ -ه -ر تسس -اه -ل أاواسس -ت -خ -ف -اف-ا ف-ي ه-ذه ت-ك-تسس-ي ال-ل-غ-ة ف-ي عصس-رن-ا أاه-م-ي-ة ب-ال-غ-ة أاك-ث-ر م-ن أاي عصس-ر ،ب-م-ا أان-ه-ا هي
العملية».
لشس -ي -اء
لن -م -وذج ل -ف -ه -م ا أ
لنسس- -ان وال- -ع- -ال- -م ،ك- -ون- -ه -ا ا أ
ال- -واسس- -ط- -ة ب- -ي- -ن ا إ
وأاضس -اف ج-ي-دور ق-ائ-ل« :إان ال-ذي ي-ن-ب-غ-ي وال-م-وضس-وع-ات ف-ي ال-ف-لسس-ف-ات ال-م-ع-اصس-رة وال-ع-ل-وم ال-م-ختلفة وكل مظاهر
لشس-خ-اصص ،وأايضس-ا م-خ-زن ال-ت-راث ال-ذي ي-رسس-م
ت - -وضس - -ي - -ح - -ه ف - -ي ه - -ذا الصس - -دد ،ه- -و أان التصس -ال وال -ت -واصس -ل ب -ي-ن ا أ
المصسطلحات موجودة كونها ظاهرة عامة شسخصسيتنا الفريدة ،قطب الصسراع الحضساري الذي يلف ثقافتنا العالمية
منتشسرة في جميع مسستويات التخاطب ،ل ال-م-ع-اصس-رة ،ح-يث يشس-ت-د ت-ن-ازع ال-ت-أاويÓ-ت وال-ث-ق-افات ،وتتخلخل العوائق
ف -رق ف -ي ذلك ب -ي -ن م-ن يسسs-مْ-ون ب-ال-ن-خ-ب-ة وال-ره-ان-ات أام-ام ال-ق-وى ال-حضس-اري-ة ال-ج-دي-دة ال-ت-ي ت-ري-د أان تسس-ي-طر على
وغيرهم من المواطنين ،أاما السسبب الذي العالم.
ي -ج -ع -ل ه -ذا ال -م -ظ -ه-ر ط-اغ-ي-ا ف-ي ال-ل-غ-ة
ي- -خضس- -ع لصس- -راع إاي- -دي- -ول- -وج- -ي م- -ق- -يت،
بسسكرة :محمد حريز
ال -ع -رب -ي -ة ،ول سس -ي -م-ا ف-ي ب-ل-دان ال-م-غ-رب
ول-حسس-اب-ات سس-ي-اسس-وي-ة ضس-ي-ق-ة ،ت-جعل من
ن
العربي فمرده إالى التفاوت الملحوظ بي
أاشسار الدكتور لزهر عقيبي رئيسس شسعبة تأاكيد الحاجة إالى تطويره وتحيينه مسساسسا
مسس-ت-وى ال-ت-خ-اطب ال-ع-ل-م-ي وال-ث-ق-افي من ال- -ف- -لسس- -ف- -ة ب- -ك- -ل- -ي -ة ال -ع -ل -وم اإلنسس -ان -ي -ة بقوى اجتماعية أاخرى ،لها بدائل أاخرى
جج بضسعف اللغة العربية
ج -ه -ة ومسس -ت -وى ال -ت -خ -اطب ف-ي ال-م-راف-ق والج -ت -م -اع -ي -ة ب -ج-ام-ع-ة م-ح-م-د خ-يضس-ر مضسادة ،وهي تتح ّ
ال-ع-ام-ة وال-ح-ي-اة ال-ي-وم-ي-ة م-ن جهة أاخرى ،ببسسكرة ،أان هناك تنمو لغات معينة وتحيى وتخلفها عن مواكبة العصسر ،وأان اللغات
وهو تفاوت في الدرجة ل في النوع» .ورغم وي-غ-ت-ن-ي م-ع-ج-م-ه-ا ف-ي ك-ل حين ،وتضسعف األجنبية المتطّورة هي التي يجب أان تكون
ذلك ،ي -ع -ل -ل «ف -إان ال-ف-ج-وة ب-ي-ن-ه-م-ا ك-ب-ي-رة لغات أاخرى وتفتقر ول تكاد تبين .ومن ل -غ -ة ال -ت -دريسس لسس -ي -م -ا ل-ل-ع-ل-وم ال-م-ادي-ة
خاصسة إاذا قارناها بنظائرها في اللغات هنا تأاتي الحاجة إالى البحث عن المعجم واإلنسسانية والرياضسيات .وهذا لم يحدث
ال -ح -ي -ة ال -ق-ري-ب-ة ك-األسس-ب-ان-ي-ة وال-ف-رنسس-ي-ة أاو القاموسس اللغوي كون هو «كتاب يضسم أاب -دا ف -ي أاي دول -ة ت -ط -ورت ف -ي األزم -ن -ة
واألل -م -ان -ي-ة .أام-ا اإلن-ج-ل-ي-زي-ة ف-ب-اع-ت-راف أاك -ب -ر ع -دد م -ن م -ف -ردات ال -ل-غ-ة م-ق-رون-ة المعاصسرة مثل روسسيا أاو الصسين أاو اليابان
خبرائها تشسهد أاوسسع فجوة على اإلطلق بشسرحها وتفسسير معانيها ،على أان تكون أاو الهند ..فمثل هذه الدول لم تضسع أابدا
ع-رف-ه-ا ت-اري-خ ال-ل-غ-ات ب-ي-ن ال-لغة القياسسية ال -م -واد م -رت -ب -ة ت-رت-ي-ب-ا خ-اصس-ا ،إام-ا ع-ل-ى لغتها األولى خارج تطورها الحضساري في
ِ
كل المجالت ،ورغم تفاعلها مع كل اللغات
واللغات العْلجية ومشسكل العربية في هذا حروف الهجاء أاو الموضسوع «.
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ويجدر بنا التسساؤول ،حسسب عقيبي «عن ال -م -ت -ط -ورة ،ف -ق -د ك -انت ال -ل -غ -ة األم ه-ي
أاهون وأاخف بكثير».
وضسع معجم اللغة العربية ومدى حضسوره ال -خ -زان ال -ذي تصسّب ف -ي -ه ك-ل ال-ت-ط-ورات
ف -ي ال -م -ج -الت ال -ح-ي-وي-ة ل-عصس-رن-ا .وه-ل ال-ج-دي-دة وال-ن-اف-ع-ة ل-ل-م-جتمع ،فالمسسؤوول
يحتاج هذا المعجم إالى عناية جادة تفتحه عن تطوير اللغة هو اإلنسسان حامل اللغة
ع -ل -ى ال -واق -ع ال-عصس-ري أام أان-ن-ا سس-ن-ك-ت-ف-ي بطبيعة الحال.
وقد تناول ،يضسيف معلل»:الدكتور اميل
أاما ما يطلق عليه الهجين اللغوي ،وهو بجعله رهنا للصسراع اللغوي اإليديولوجي
عندنا التلوث اللغوي فهو ظاهرة سسلبية ،ال-ذي ي-ح-ك-م ب-عضس م-ج-ت-م-ع-ات-ن-ا ال-ع-رب-ي-ة يعقوب سسنة  ،1985هذا الموضسوع في
مولفه» المعاجم اللغوية العربية بدايتها
ف -ف -ي ال -حضس -ارة ال -م -ع-اصس-رة ي-ع-د ت-داخ-ل الحالية ؟»
األن -ظ-م-ة وت-ع-اق-ب-ه-ا الُ-م-ب-عَ-ث-ر ع-ل-ى سس-ي-اق
ويؤوكد عقيبي من وجهة نظره «أان ما وتطورها» ،حيث كتب (أان معاجم اللغة
لسسف هو أانه العربية اليوم أاغلبها كلسسيكي ،حيث لزلنا
تخاطبي واحد مشسكلة خطيرة للغاية ،ذلك يحدث لمعجم لغتنا العربية ل أ
ألنه يؤوثر ل على عملية التفاهم فقط ،بل
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لمم المتحدة.
يحتفل العالم في الثامن عشسر من ديسسمبر من كل عام ،باليوم العالمي للغة العربية ،تخليدا لذكرى إادخال اللغة العربية ضسمن اللغات الرسسمية في ا أ
لممية ،حرصسا على المسساواة بينها ،وتعزيزا للتعّدد اللغوي والتنوع
لخرى في المنظومة ا أ
وتحرصص المنظمة الدولية على الحتفاء بالعربية ،واللغات الرسسمية ا أ
ÓعÓن عن اسستهÓل السسنة الدولية للغات
لمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسسكو» شسهر يناير الداخل الحفل الرسسمي ل إ
الثقافي .كما سسيحتضسن مقر منظمة ا أ
لصسلية.
الشسعوب ا أ

كيف نحافظ على تجانسس مفرداتها
أامام المصضطلحات الدخيلة؟

ال-حضس-اري والتصس-الي
سس -وى م -رح -ل -ة أاواخ-ر
ال-ف-ت-رة ال-عثمانية حين
أاصسبحت المالطية لغة
وظ -ي-ف-ي-ة ف-ي سس-واح-ل
ال- - - -ب - - -ح - - -ر األب - - -يضس
ال -م -ت -وسس -ط ،وأاع-ت-ق-د
ب-أان ح-ل-ق-ات النسسداد
التواصسلي توالت على
م -ج -ت -م -ع-ن-ا م-ن-ذ ت-لك
ال ِ-ح-ق-ب-ة» ،ف-م-حصس-ول
ال - - -ق- - -ول أان قضس- - -ي- - -ة
ال -ن -ق -اشس ت -ح -ت-اج إال-ى
َروّية وتأامل في جذور
ال - -مشس - -ك- -لت ،ف- -م- -ن
ال- -واضس- -ح أان األم- -ر ل
يرجع إالى اللغة العربية في ذاتها كونها
نظاما وضسعيا واسستعمال لهذا النظام ،إان
األم -ر ي -رج-ع ع-ل-ى األرج-ح إال-ى م-ت-غ-ي-رات
قوية لها تأاثيرات حتمية على نمط الحياة
ونظرتنا للكون ،وهي تحديات تواجه كل
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اليونسضكو تحتفل باليوم العالمي للغة العربية
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األم- - -م الصس - -اع - -دة ف - -ي
ع-ال-م-ن-ا ال-ذي ي-ج-نح إالى
ال -ت -ن-افسس ،ول-ك-ي ن-ظ-ف-ر
ب -م -ك -ان -ة ت-ل-ي-ق ب-وضس-ع-ن-ا
ال-ج-ي-وسس-ت-رات-ي-ج-ي ل ب-د
م -ن مضس -اع -ف -ة ال -ج-ه-ود
وكسسر قيود الجمود».
خ- -اصس- -ة ،يشس -ر ف -ي ذات
السسياق« ،وأان المعجم هو
ال-ق-لب ال-ن-ابضس ألي-ة ل-غ-ة
بشس -ري -ة ،وم -ف-ردات-ه ه-ي
ال- -ج- -زء األك -ث -ر ع -رضس -ة
ل -ل-ت-حّ-ول سس-واء م-ن ج-ه-ة
ط -ري -ق -ة ال -ن -ط -ق أاو م -ن
ج- -ه- -ة ال- -م- -ع -ن -ى ،ل -ذلك
ن- -درك ج -م -ي -ع -ا بصس -ورة
أاكيدة وواضسحة أان أافكارا من قبيل تجانسس
المفردات وثبات الكلمات ونقاء اللغات ما
ه -ي إال أام -ن -ي -ات أاو تصس -ورات ُم -ف-ارق-ة ل-م
تتحقق من قبل ،وليسست مرشسحة للتحقق
في أاجل قريب.

د .أاحمد بناني من جامعة تمنراسست:

بين الثقافات ( 2013ـ  »)2022الذي تتولى اليونسسكو ريادته من
بين وكالت األمم المتحدة.

«اللغة العربية والشضباب» محور احتفاء اليونسضكو

وفي إاطار احتفالها باليوم العالمي للغة العربية ،يحتضسن مقر
منظمة األمم المتحّدة للتربية والعلم والثقافة «يونسسكو» ،يوم
غ-د ال-ث-لث-اء ،م-وائ-د مسس-ت-دي-رة ت-ج-م-ع م-ج-م-وعة من الخبراء
واألكاديميين والفنانين ،وممثلين عن المؤوسسسسات المختصسة،
م-ن أاج-ل م-ن-اقشس-ة ال-م-واضس-ي-ع ال-رئ-يسس-ي-ة ال-ت-ي ي-ت-محور حولها
الح -ت -ف -ال ،وه -ي «ال -ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة وال-ه-وي-ة»« ،ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة
وال-ف-ن-ون» ،و»ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ووسس-ائ-ل ال-ت-واصس-ل الج-ت-ماعي».
وسسيكون هذا اللقاء ،الذي يندرج تحت موضسوع «اللغة العربية
والشس-ب-اب» ،م-ت-ب-وع-ا ب-ح-ف-ل م-وسس-ي-ق-ي ي-حتضسنه مقر المنظمة
بالعاصسمة الفرنسسية باريسس.
من جهة أاخرى ،سسيحتضسن مقر اليونسسكو ،شسهر يناير من
لعلن عن اسستهلل السسنة
السسنة الداخلة ،الحفل الرسسمي ل إ
الدولية للغات الشسعوب األصسلية ،المنظّم بالتعاون بين اليونسسكو
وإادارة الشس -ؤوون الق -تصس -ادي -ة والج -ت -م-اع-ي-ة وأاعضس-اء ال-ل-ج-ن-ة
ال-ت-وج-ي-ه-ي-ة ال-م-ع-ن-ي-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م ف-ع-ال-ي-ات السس-ن-ة الدولية للغات
الشسعوب األصسلية ،وبمشساركة أاطراف معنية أاخرى.

لمم التي تقّدمت بلغتها
لن ا أ
يرى الدكتور أاحمد بناني أان اللغة العربية مطالبة بأان تحافظ على تجانسص معجمها حيال التحديات العلمية ومسستجداتها ،أ
لجيال فكرا وأادبا ف Óمجال لتهام معجم أاي لغة
لفراد من أاهم مكونات شسخصسيتهم بل توارثتها ا أ
لن اللغة التي ينطق بها ا أ
القومية بل حين أابدعت فيها ،أ
بالقصسور بل ل يصسح أان نبث الشسك في نفوسص الناطقين بها فنزعزع مكانتها في قلوب أاصسحابها ،فهي راسسخة في وجدانهم ف Óيخفى علينا أان الحضسارات
العالمية معظمها بنيت عندما وثقت في لغتها ومّكنت لها في جميع مجالت الحياة .
ال-واح-د وتشس-ت-رك ف-ي-ه
م-رت-ب-ط ب-ف-ع-ال-ي-ة أاب-ن-ائ-ها واجتهادهم في ل- -ل- -ع- -دد ال -ك -ب -ي -ر م -ن
تمنراسست :محمد الصسالح بن حود
م- - -راك- - -ز ال- - -ب- - -ح- - -وث
ال -ت -ن -ق-يب ف-ي ال-ت-راث ع-ن أال-ف-اظ ت-ق-اب-ل المصسطلحات التي ترد
ومجامع اللغة العربية،
أاكد أاسستاذ اللسسانيات بالمركز الجامعي ال -مصس -ط -ل -ح ال -مسس -ت -ج -د وت -ح-اف-ظ ع-ل-ى ع-ل-ي-ن-ا ي-وم-ي-ا وت-تنامى
ك - -ون - -ه ي - -م - -ث - -ل ب - -نك
ال- -ح- -اج م -وسس -ى أاق أاخ -ام -وك ب -ع -اصس -م -ة خصس-وصس-ي-ة ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ذات ال-ط-ب-ي-عة ب- -اسس- -ت -م -رار ،ف -ب -ذلك
م-ع-ل-وم-ات-ي آال-ي يهدف
األه - -ق - -ار ف - -ي تصس - -ري - -ح لـ»الشس- -عب» ،أان الشستقاقية واإللصساقية ،وهما خاصسيتان نضس - - -م - - -ن م - - -ج - - -اراة
إال -ى ت -م -ك -ي -ن ال -ب-احث
المعجم العربي ثري وكنوزه تتجلى في تسسهمان في توليد وإانتاج أالفاظ تعبر عن ال- -ح- -داث- -ة ال- -ع -ل -م -ي -ة
العربي من العثور على
المعاجم المختلفة ،وكتب التراث الغزيرة ك -ل مصس -ط -ل -ح ج -دي -د وت -ق -دم -ان خ-دم-ة ال - -له - -ب- -ة ،ونضس- -م- -ن
م -ع -ل -وم -ات شس -ت-ى ع-ن
اإلن -ت -اج ب -ه-ا ك-م ه-ائ-ل م-ن األل-ف-اظ ال-ت-ي لصس -ي -اغ -ة مصس -ط -ل -ح -ات ع -ل -م -ي -ة ت-ق-اب-ل اسس -ت-ي-ع-اب ال-مصس-ط-ل-ح
ط-ري-ق اسس-ت-ع-مال اللغة
ي- -م- -ك- -ن أان ن- -ت -ج -اوز ب -ه -ا مصس -ط -ل -ح -ات نظيرتها في اللغات الحية ،فبذل الجهد ال - -ع - -ل- -م- -ي ال- -ح- -ديث
بكيفية آالية».
ف -ي ال -ب -حث ع -ن ب -دائ -ل ل -ل -مصس-ط-ل-ح-ات ون -ت-حّ-ك-م ف-ي ال-ج-ه-ود
المسستجدات العلمية.
ويضس- -ي -ف ال -م -ت -ح -دث
وأاشسار بناني في ذات السسياق «أان ذلك ال -مسس-ت-ج-دة أاصس-ب-ح أام-را ضس-روري-ا ،ن-ظ-را ال- -م- -ت- -ف- -رق -ة إلي -ج -اد
ق- -ائ -ل‘‘ :إان ال -مشس -روع
مصس -ط -ل-ح ي-ت-واف-ق م-ع
م-ف-ه-وم م-ا ي-رد ع-ل-ي-ن-ا
ي -م -ث -ل ب -نك آال -ي ل-ل-غ-ة
م-ن مصس-ط-ل-ح-ات وذلك ب-ت-وح-ي-د ال-ج-ه-ود ال-ع-رب-ي-ة ال-مسس-ت-ع-م-ل-ة بالفعل يضسّم أامهات
وتكثيفها.
الكتب التراثية األدبية والعلمية والتقنية
تطّرق أاحمد بناني في مقتضسب حديثه وغ- -ي- -ره- -ا ،واإلن- -ت- -اج ال -ف -ك -ري ال -ع -رب -ي
إال -ى م -ا «ي -ع -يشس -ه ال -م -ع -ج -م ال -ع-رب-ي م-ن المعاصسر باإلضسافة إالى عديد الخطابات
ت- -ح- -دي- -ات ،م- -ؤوك- -دا ع- -ل- -ى ق- -درت- -ه ف- -ي والحوارات القوية بالفصسحى ،وهو مشسروع
لغات أاخرى ،وهي رغم الضسعف الحضساري
مواجهتها خاصسة اللغة الهجينة واألجنبية ي -غ -ط -ي ال -وط -ن ال-ع-رب-ي ب-أاج-م-ع-ه ي-خ-زن
المعاصسر ألهلها تقول تقارير صسحفية أانها
في وقت ما يعرف بالغزو الفضسائي وما ال -نصس -وصس م -ن ال -ل -غ -ة ال -ح -ي -ة ال-فصس-ح-ى
تحتل مكانة هامة في كوريا الجنوبية ،وأان
تقدمه القنوات من محتوى خليط لغوي ال-م-حّ-ررة وال-م-ن-ط-وق-ة بشس-ك-ل-ه-ا اسستعمال
ل -غ -ة ف -رنسس -ا ن -فسس -ه -ا ت -تضس -م -ن أاك-ث-ر م-ن
أاسسهم اإلعلم فيه بدور كبير».
على امتداد خمسسة عشسر قرنا».
خمسسمائة كلمة عربية.
وهو ما يفرضس علينا ،يقول« :العناية بلغة
ك -م -ا أان ال -مشس -روع يضس -ي -ف ب-ن-ان-ي «ه-و
وي -ف -ي -د ف -ي ن -فسس السس -ي -اق« ،ب-أان ال-دول-ة
ت -واصس -ل -ن -ا ألن الن -ف -ت -اح اإلع-لم-ي ،وم-ا مصس-در ل-م-خ-ت-ل-ف ال-م-ع-اج-م منها المعجم
الجزائرية ل يمكنها أان تكتفي فقط بجعل
يوفره النترنت من شسأانه أان يزيد الهجين اآللي الجامع أللفاظ العربية المسستعملة،
اللغة العربية اللغة األولى في الدسستور،
اللغوي حدة ،والتي تغذيها هذه القنوات وال-م-ع-ج-م اآلل-ي ل-ل-مصس-ط-ل-ح-ات ال-ع-ل-م-ي-ة
ب -اع -ت -ب-اره-ا ع-نصس-را م-ن ع-ن-اصس-ر ال-ه-وي-ة
ال-فضس-ائ-ي-ة ووصس-لت-ه-ا اإلشسهارية باعتماد وال-ت-ق-ن-ي-ة ال-مسس-ت-ع-م-ل-ة ب-ال-ف-ع-ل ،ال-م-ع-جم
الوطنية ،بل عليها أان تجّند الباحثين في
ه- -ج- -ي- -ن ي- -هّ- -دد ق- -والب ال- -ل -غ -ة وي -خ -رق ال-ت-اري-خ-ي ل-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ،م-عجم األلفاظ
ك -ل ال -مسس -ت -وي-ات ل-ل-ب-حث ب-واسس-ط-ة ال-ل-غ-ة
ضسوابطها ،وهو ما ينذر بانفصسام يعيشسه ال-حضس-اري-ة ال-ق-دي-م-ة وال-ح-دي-ث-ة ،وم-عجم
العربية ،عوضس البحث باللغات األخرى،
ال-ف-رد ف-ي م-ج-ت-م-ع-ه وث-ق-اف-ته ولغته ،مما األع -لم ال -ج -غ -راف -ي -ة ،وم-ع-ج-م األل-ف-اظ
وبهذا سسترتبط اللغة أاكثر بمجالت الفكر
ي-ح-ت-م ع-ل-ي-ن-ا ،حسس-ب-ه» ال-ت-ع-وي-ل ع-ل-ى ل-غة ال -دخ -ي -ل -ة وال -م -ول -دة ،وم -ع -ج-م األل-ف-اظ
والمعرفة والتقنيات الحديثة».
اإلعلم لمواجهة هذا الهجين لما يمثله ال -م -ت -ج -انسس -ة وال -م -ت -رادف -ة وال -مشس-ت-رك-ة
ع-ن ل-غ-ة «م-ج-ت-م-ع ال-م-ع-ل-وم-ات» وم-ج-تمع وي-رى رئ-يسس شس-ع-ب-ة ال-ف-لسس-ف-ة ب-أان ت-طوير
م-ن ت-أاث-ي-ر ك-ب-ي-ر ع-ل-ى ال-ج-م-اهير ،وكذلك واألضس -داد ،وب -ذلك ي -ه -دف إال-ى ت-حصس-ي-ل
ال -م -ع-رف-ة وسس-تصس-ب-ح غ-ري-ب-ة ع-ن ال-ت-ع-ل-ي-م معجم اللغة العربية ليسس كلما إايديولوجيا
إالزام وكالت اإلشسهار مثل مراعاة سسلمة م-ع-ل-وم-ات ت-خّصس ال-ك-ل-م-ة ال-ع-رب-ية عادية
المعاصسر ،وعن لغة التواصسل الجتماعي غرضسه تهميشس لغات أاو لهجات أاخرى ،أاو
اللغة فيما تقدمه ،وعدم مجاراة الهجين ك-انت أام مصس-ط-ل-ح-ا ،وت-حصس-ي-ل م-علومات
ال -ح -ي ،ب -اع -ت -ب -ار أان ذلك ي-تّ-م ب-ي-ن أاف-راد ال -وق -وف ضس-د ال-ح-اج-ة إال-ى ت-ع-ل-م ال-ل-غ-ات
المشسّوه للغة ،بل ودعوة اإلعلم عموما ت -خّصس ج -ذور ال -ع -رب -ي -ة وصس -ي -غ ال-ك-ل-م-ة،
م-ج-ت-م-ع-ن-ا ب-ال-ل-ه-ج-ات الدارجة ،ولن تجد العالمية الحية ،ألن تطويرها يمكن أان يتمّ
إلنزال اللغة مكانتها المرموقة ونصساعتها وتحصسيل معلومات تخ ّصس أاجناسس الكلم،
م-ع الع-ت-راف ب-ال-ت-عّ-دد ال-ث-قافي للمجتمع
لدب العربي.
اللغة العربية إال كلغة ل أ
وأاخرى تخ ّصس حروف المعاني ،ومعلومات
المأامولة».
لكن هذا الواقع يمكن تجاوزه ،وهذا ما الجزائري ،ومع السستفادة من كل اللغات
ت -خّصس ال -م -ع -رب ع-ام-ة ف-ي السس-ت-ع-م-ال،
ت-ع-م-ل ع-ل-ي-ه ال-م-ج-م-ع-ات ال-لغوية العربية ،العالمية.
« الحل في مشضروع الذخيرة اللغوية
ومعلومات تخ ّصس صسيغ الجمل واألسساليب
والمجمع اللغوي الجزائري للغة العربية «والخلصسة التي نصسل إاليها هي أان تطوير
العربية للبروفيسضور الحاج صضالح»
الحية والجامدة منها وتحصسيل معلومات
بالخصسوصس ،حيث إان وظيفته هي تطوير معجم اللغة العربية في الجزائر ممكن،
وف- -ي سس- -ي- -اق م -تصس -ل ،ط -الب ب -ن -ان -ي،
حول بحور العروضس والضسرورات الشسعرية
ال -ل -غ -ة ال -ع -رب -ي -ة ورب -ط -ه -ا ب -ل -غ -ة ال -ع-ل-وم وأان -ه م -رت -ب -ط ب -مسس -ؤوول -ي -ة ال -ج -زائ-ري-ي-ن
«بضسرورة العتماد على مشسروع الذخيرة
والزخرفات والقوافي ،وتحصسيل معلومات
والمعارف المعاصسرة ،ويمكن لهذا المجمع أانفسسهم وبإارادتهم ،حيث ل يسساعدنا ذلك
ال-ل-غ-وي-ة ال-ع-رب-ي-ة ل-ل-ب-روف-يسسور الجزائري
تخ ّصس المفهوم الحضساري والعلمي وفيه
أان يسس -اه -م ل-يسس ف-ي إاغ-ن-اء م-ع-ج-م ال-ل-غ-ة ف -ي ت -رسس -ي -خ ه-وي-ت-ن-ا ف-حسسب ،ب-ل ي-ج-ع-ل
عبد الرحمان الحاج صسالح رحمه الله،
ي -ت ّ-م ال-ب-حث ع-ن أال-ف-اظ ع-رب-ي-ة ل-ت-غ-ط-ي-ة
العربية فقط ،بل العمل على إانتاج معاجم ال -م -ج -ت -م -ع ال-ذي ي-ت-ك-ل-م ل-ه-ج-ات ع-رب-ي-ة
ال -ذي ي -دع -و م-ن خ-لل-ه إال-ى السس-ت-ع-م-ال
م -ف -اه -ي -م ع-ل-م-ي-ة» ،ه-ذا وأاك-د ف-ي خ-ت-ام
م -ت-خصسصس-ة ف-ي ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ،وم-ع-اج-م م -خ -ت -ل -ف -ة أاق -رب إال -ى روح-ه وشس-خصس-ي-ت-ه
الحقيقي للغة العربية ويصسّر على اسستثمار
حديثه قائل« :إانه مشسروع يسساهم بشسكل
مدرسسية تطال كل المواد المدرسسة في كل المسستقلة ،ويجعل اللغة العربية معاصسرة
األج -ه-زة ال-ح-اسس-وب-ي-ة ال-ح-ال-ي-ة ،وإاشس-راك
كبير في تذليل الكثير من التحديات التي
مسستويات التعليم ،حيث يعلمنا التاريخ أان لعصسرها متشسبعة بعلومه ومعارفه وتقنياته
أاكبر عدد من المؤوسسسسات العلمية إلنجاز
ت -ع -يشس -ه -ا ال -ع -رب-ي-ة ف-ي السس-ت-ع-م-ال وف-ي
اللغة العربية قابلة للتلقح والتفاعل مع الجديدة».
ه -ذا ال -مشس-روع ألن أاب-ع-اده ت-ت-ج-اوز ال-ب-ل-د
اإلنتاج العلمي والمعرفي».

الهجين اللغوي يخلق حالة
فوضضى منطقية وشضل Óإادراكيا

ول ح- -ظ ع- -ق -ي -ب -ي ،ع -ن -دم -ا نسس -م -ع ف -ي
م-ن-ظ-وم-ت-ن-ا ال-ت-ربوية أانه سسيجري تدريسس
الرياضسيات باللغة الفرنسسية ،بعدما درسست
ب -ال -ع-رب-ي-ة م-ن-ذ ن-ه-اي-ة السس-ب-ع-ي-ن-ات ،ف-إان-ه
باإلضسافة إالى أاننا ل تجد أاسسبابا وجيهة،
سسندرك أانه لم يعد هناك فائدة ،حتى
ل-ل-ق-وام-يسس ال-م-درسس-ي-ة ب-ال-لغة العربية في
مجال الرياضسيات ،وقل مثل ذلك بالنسسبة
لمواد أاخرى .والنتيجة المترتبة على هذا:
أان اللغة العربية أاصسبحت لغة غريبة عن
العصسر ،غريبة عن اللغة العلمية ،غريبة
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«ف-ي خ-ط-وة م-ن-ه-ا ل-رف-ع مسس-ت-وى ال-وع-ي ال-ع-ال-م-ي ب-ال-م-خاطر
ال-جسس-ي-م-ة ال-ت-ي ت-هّ-دد ل-غ-ات الشس-ع-وب األصس-ل-ي-ة ،واأه-م-ية هذه
اللغات لضسمان التنمية المسستدامة ،والمصسالحة والحكم الرشسيد
وب -ن -اء السس-لم» .وسس-تسس-اه-م ه-ذه السس-ن-ة ال-دول-ي-ة ف-ي «ت-يسس-ي-ر
الوصسول إالى هذه لغات الشسعوب األصسلية والترويج لها ،ناهيك
عن تحقيق تحسسن ملموسس في حياة هذه الشسعوب من خلل
تعزيز قدرات أابناء هذه اللغات والمنظمات المعنية بالشسعوب
األصسلية».
وسسيضسم الحتفال ،الذي سسيعقد تحت شسعار «أاهمية لغات
الشسعوب األصسلية من أاجل بلوغ التنمية المسستدامة وبناء السسلم
وت-ح-ق-ي-ق ال-مصس-ال-ح-ة» ،م-م-ث-ل-ي-ن ح-ك-وم-ي-ي-ن رفيعي المسستوى،
وم -م-ث-ل-ي-ن ع-ن م-ج-م-وع-ة م-ن الشس-ع-وب األصس-ل-ي-ة ،وال-م-ج-ت-م-ع
المدني ،واألوسساط األكاديمية ،ووسسائل اإلعلم ،والمنظمات
ال -م -ع -ن -ي -ة بشس -ؤوون اإلع -لم وأاح -ي -اء ال -ذاك-رة ،ووك-الت األم-م
ال-م-ت-ح-دة ،وال-م-ؤوسسسس-ات ال-م-ع-ن-ي-ة ب-ت-وث-ي-ق ال-لغات ومواءمتها،
وال-ق-ط-اع ال-خ-اصس .وي-ت-م-ث-ل ال-ه-دف ال-رئ-يسس-ي م-ن ال-حفل في
توفير منبر عالمي إلقامة حوار بناء يتناول فيه متحدثون
رفيعو المسستوى نماذج جديدة لصسون المعارف والمعلومات
والترويج لها وإاتاحتها ألبناء لغات الشسعوب األصسلية ،حسسبما
أاوردته المنظمة الدولية على موقعها الرسسمي.
ـ

لسستاذة والباحثة غزلن هاشسمي تدعو إالى رفع الحصسار عنها
ا أ

@ ضضرورة
التشضجيع
على البحث
في ظّل
المتغيرات
العالمية

معجم اللغة العربية ضضحية لصضراع إايديولوجي مقيت

ضضرورة تطوير اللغة العربية
وربطها بالعلوم المعاصضرة

السضنة الدولية للغات الشضعوب األصضلية

لمم المتحدة ،بموجب الوثيقة
وقد أاعلنت الجمعية العامة ل أ

مسضؤوولية اللغويين واإلعÓم كبيرة لتجاوز مسضتجدات المصضطلحات

لزهر عقيبي أاسستاذ الفلسسفة بكلية بسسكرة لـ«الشسعب»:
ن -ن -ه -ل م -ن «م-ع-اج-م ال-ع-ي-ن» و»ال-ق-ام-وسس
المحيط» و»لسسان العرب» و»تاج العروسس»
والصسحاح وغيرها ،ورغم محاولت بعضس
ال-ب-اح-ث-ي-ن ال-م-ع-اصس-ري-ن في تأاليف معاجم
وق -وام -يسس م -ت -خّصس -صس -ة إال أان -ه -ا ل ت-ف-ي
ب -ال -غ -رضس ،ف -ه -ي ل ت -غ -ط -ي ك-ل ال-ح-ق-ول
المعرفية والنشساطات الهامة في عصسرنا،
بل إان أاغلبها وضسع من أاجل التعليم ،بحيث
أان ال -م -ع -ج -م أاو ال-ق-ام-وسس ي-ح-م-ل ط-اب-ع-ا
مدرسسيا ،د .حسسين البسسومي تطرق الى
ذات الموضسوع في كتابه :المعاجم العربية
ال -م -درسس -ي -ة .دراسس -ة ل -غ -وي -ة ف -ي ال -م -ادة
والمنهج طبعة  ،2018حيث جاء فيه أان
«م -ع -ج -م أال -ف ل -ط-ل-ب-ة ال-م-دارسس م-راع-ي-ا
حصس-ي-ل-ت-ه-م ال-ل-غ-وي-ة وقدراتهم العقلية في
اخ- -ت- -ي- -ار م- -داخ -ل -ه ،وصس -ي -اغ -ة شس -روح -ه
وتفسسيراته».
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مهمة المعجم ..الحفاظ على الذاكرة
اللغوية من الغتيال الممنهج

لسس - -ت - -اذة وال- -ب- -اح- -ث- -ة
أاك - -دت ا أ
غ - -زلن ه - -اشس - -م - -ي ف - -ي ح- -ديث
لـ»الشس- -عب» أان م- -ه -م -ة ال -م -ع -ج -م
تتمثل في الحفاظ على الذاكرة
ال -ل -غ -وي-ة م-ن الغ-ت-ي-ال ال-ل-غ-وي
ال-ذي ت-م-ارسس-ه م-ؤوسسسسات رسسمية
ع- -ال -م -ي -ة ،ف -ي سس -ب -ي -ل اخ -ت -راق
ال -ه -وي -ة وال -ك -ي -ن-ون-ة وال-وج-ود،
مضس- -ي -ف -ة أان تشس -ج -ي -ع ال -ع -ام -ي -ة
وم-م-ارسس-ة ال-ت-ه-ج-ي-ن ال-ل-غوي في
ال - - - -نصس- - - -وصص وال- - - -م- - - -ؤوسسسس- - - -ات
وال-خ-ط-اب-ات ال-رسس-م-ي-ة ،أادى إال-ى
حصس-ر ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة وتضس-ي-ي-ق
الخناق عليها ،وطالبت بضسرورة
إانشس-اء م-ج-ام-ع م-ت-خّصس-صس-ة ت-ه-ت-م
ب-ت-دارسص ال-م-واضس-ع-ات ال-ل-غوية ،وبذل جهود كبيرة
من قبل المؤوسسسسات الرسسمية ابتداء من المدرسسة..
عنابة :هدى بوعطيح

@ التنقيب
في التراث
إليجاد
البديل

@ إانشضاء
مجامع
متخ ّصضصضة
تهّتم
بالمواضضعات
اللغوية

أاشسارت غزلن هاشسمي أاسستاذة بجامعة محمد الشسريف
مسس -اع -دي -ة بسس -وق أاه-راسس ،ورئ-يسس-ة ت-ح-ري-ر م-ج-ل-ة «ج-ي-ل
لدب-ي-ة وال-ف-ك-ري-ة ال-دول-ي-ة ال-م-ح-كمة» ،إالى «أان
ال-دراسس-ات ا أ
معجم اللغة العربية له أاهمية كبيرة في محاولة الحفاظ
ع- -ل- -ى ال- -ل- -غ- -ة م- -ن الضس- -ي -اع وال -فسس -اد ،م -ن خ -لل ضس -ب -ط
اسستعمالتها وتقريب معانيها إالى المتلقي العادي في حال
اسستشسكالها بسسبب تداولها في زمن ماضسي بعيد ،مؤوكدة بأان
المعجم منوط به مهمة الحفاظ على ا أ
لمن اللغوي في ظلّ
صسراع القوى غير المتكافئة أاو في ظل التلطم المؤودي إالى
تراجع الفعالية الثقافية واللغوية أامام مركزية حضسورية
أاحادية الشسكل والمنحى» .وقالت غزلن هاشسمي بأان «مهمة
المعجم إاذن تتمثل في الحفاظ على الذاكرة اللغوية من
الغتيال اللغوي الذي تمارسسه مؤوسسسسات رسسمية عالمية،
في سسبيل اختراق الهوية والكينونة والوجود  ،...مضسيفة بأانه
حتى وإان كان العتماد عليه غير كاف لمثل هذه المهمة إال
أانه يخّفف من التهجين اللغوي وما يفترضسه من حمولت
إايديولوجية خطيرة مغايرة تماما للمسسار الهوياتي».

اللغة العربية تراجعت اليوم
بسضبب الختراق الغيري

وفي نظر غزلن ،فإان اللغة العربية اليوم تراجعت بفعل
عوامل عديدة من بينها الختراق الغيري ،ومحاولة فرضس
ن -م -وذج أاح -ادي ي -دع-ي السس-ت-ي-ع-اب م-ن أاج-ل ال-وصس-ول إال-ى
العالمية ،مشسيرة إالى أان تشسجيع العامية إاضسافة إالى ممارسسة
ال-ت-ه-ج-ي-ن ال-ل-غ-وي ف-ي ال-نصس-وصس وال-مؤوسسسسات والخطابات
ال-رسس-م-ي-ة ،أادى إال-ى حصس-ر ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة وتضس-ي-ي-ق الخناق
عليها .واعتبرت المتحدثة أان «العقل السستعاري يسسير وفق
رؤوية انبهارية واحدة ،إاذ تجد في كل غيرية رمزا للتحّرر
وال -ت -ط-ور والسس-م-و ،ب-ي-ن-م-ا ت-ج-د ف-ي ال-ذات رم-زا ل-ل-ت-خ-ل-ف
والضس -ع -ف وال -ت -راج -ع ،وه -ذا ف -ي إاط -ار ج -ل-د ال-ذات ال-ذي
ت-ح-ت-م-ل-ه ال-مشس-اري-ع ال-ت-غ-ري-ب-ي-ة ال-ه-ادف-ة إالى انتهاك الهوية
والذات واللغة ،مؤوكدة بأانه اليوم ظهرت نصسوصسا انتشسرت
بين النخبة اسستعملت النتهاك بدعوى التعبير عن الثورة

ع -ل -ى ال -نسس -ق ال -ل -غ-وي ،ك-ون-ه م-ع-ب-را ع-ن
ممارسسة سسلطوية أادت إالى اسستمرار سسنين
م -ن السس -ت -ب -داد ال -ث -ق-اف-ي والج-ت-م-اع-ي
واللغوي ،قائلة بأانه لهذا السسبب ل يمكننا
لبقاء على اللغة العربية
الحديث عن ا إ
ب -م -رج -ع -ي -ات -ه-ا وح-م-ولت-ه-ا ف-ي خ-ط-اب
النخبة»..

الفضضاء الرقمي ل يعتمد النتقاء

وعن مدى إامكانية العتماد على الفضساء
الرقمي لنشسر وتعميم المفردات العربية
ع-ال-م-ي-ا ،أاب-رزت ال-م-ت-ح-دث-ة ب-أان ال-فضس-اء
ال-رق-م-ي فضس-اء ت-ب-ادل-ي ُي-سس-ه-م ف-ي ت-نويع
ال -م -ع -ارف وف -ي رف -ع مسس-ت-وي-ات ال-ت-ل-ق-ي
ب -فضس -ل ال -م -ت -اح -ات ال -ث-ق-اف-ي-ة وال-ل-غ-وي-ة
المتعددة ،قائلة بأانه ل يمكن إانكار دوره
الكبير في نشسر اللغة العربية وتعميمها وتسسهيل تداولها من
خلل منابر تواصسلية وعلمية الكترونية مختلفة قد تصسل
إالى درجة الحتراف والتخصسصس.
وطالبت الباحثة غزلن هاشسمي بضسرورة أاخذ الحيطة من
هذا الفضساء كونه ل يعتمد النتقاء ،إاذ الجميع ينشسر فيه
على اختلف مسستوياتهم العلمية والثقافية ،لذلك ل يمكن
اعتباره كافيا ـ حسسبها ـ فهول يسستطيع لوحده الصسمود في
وجه التوالدات السستعارية أاو التصسدي لمحاولت الخرق
المتتالية ،وبذلك لبد من جهود كبيرة من قبل المؤوسسسسات
الرسسمية ابتداء من المدرسسة ..غزلن هاشسمي ،قالت بأانه ل
ي-م-ك-ن-ه-ا أان تضس-ي-ف ج-دي-دا ل-ل-م-ق-ت-رح-ات ال-ت-ي تعرضس في
مختلف المؤوتمرات والمنابر العلمية ،لكن ما تود التأاكيد
عليه هو ضسرورة إانشساء مجامع متخصسصسة تهتم بتدارسس
ال-م-واضس-ع-ات ال-ل-غ-وي-ة ح-ول ظ-واه-ر إانسس-ان-ي-ة ج-ديدة ،على
اعتبار أان معظم المصسطلحات تحمل حمولت إايديولوجية
خطيرة تتحيز إالى المحضسن الثقافي الذي ولدت فيه ،وهذا
ما ُيسسهم في بناء شسخصسية عربية مسستلبة مسستعارة ،مؤوكدة
بأان النتقاء اليوم صسار ضسرورة ملحة في ظل التحديات
ال -ق -ادم -ة ،وه -وم -ال تسس -ت -ط -ي -ع ال -ق -ي -ام ب -ه إال م -ؤوسسسس -ات
متخصسصسة ورفيعة المسستوى..

البتعاد عن تداولها جعلها
تنحصضر في بطون الكتب والمراجع

وعن التحديات التي ما تزال تواجه اليوم اللغة العربية
لسس -ت -اذة ع -ل -ى ع -ام -ل -ي الغ-ت-راب
بصس -ف -ة ع -ام -ة ،أاك -دت ا أ
لفراد منها والبتعاد عن
والتشسظي ،مشسيرة إالى أان نفور ا أ
ت-داول-ه-ا ج-ع-ل-ه-ا ت-ن-حصس-ر ف-ي ب-ط-ون ال-ك-تب وف-ي ال-مراجع
لكاديمية المتخصسصسة وفي مدرجات الجامعة ،ناهيك عن
اأ
التطور التكنولوجي الكبير ،وما صساحبه من اسستعمال لغة
هجينة تبتعد عن الرصسانة وتعبر عن أازمة على مسستوى
الهوية وعن التشسظي على مسستوى الذات.
كما أانه مع اسستسسهال النشسر ـ تقول المتحدثة ـ بسسبب هذه
الفضساءات والذي أاسسهم في ظهور مقالت كثيرة لم تخضسع
ل-ل-رق-اب-ة ال-ل-غ-وي-ة وال-ع-ل-م-ي-ة ،م-م-ا ج-ع-ل-ه-ا تشس-ي-ع الكثير من
لدبية
لخطاء ..إاضسافة إالى ظهور الكثير من النصسوصس ا أ
اأ
التي اعتمدت الخرق والنتهاك بدعوى النفتاح أاو الحتفاء
بالعوالم المتعّددة أاو التعبير عن التمرد على النسسق اللغوي
والثقافي..
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حـــــوار

لديبة والروائية عائششة بنور في حوار لـ»الششعب»:
ا أ

«تحديات كبيرة تواجه لغة الضشاد بسشبب العولمة والتكنولوجيا»

تبدي الروائية عائششة بنور ،تحمسشا كبيرا للغة الضشاد والدفاع عنها أامام ما «اعتبرته تحديات كبيرة تواجهها في
ال-وقت ال-راه-ن ،بسش-بب ع-وام-ل ع-دة ،أاه-م-ه-ا ال-ع-ول-م-ة وال-ت-ق-دم ال-ه-ائ-ل ال-ح-اصش-ل ف-ي م-جال العلوم والتقنية والثورة
لن هناك من همه أان
لعÓمية غير المتحكم فيها» ،مؤوكدة «أان لغة القرآان الكريم ل خوف عليها وعلى مسشتقبلها ،أ
ا إ
لديبة عن جانب من هذا
صشت به جريدة «الششعب» تتحدث ا أ
ترتقي وتتطور لتواكب العصشر» .وفي هذا الحوار الذي خ ّ
الموضشوع الششائك ،بمناسشبة الحتفال باليوم العالمي للغة العربية.
حاورها :بوطغان نور الدين
وألثقافية ،بسضبب ألتوجه أإلعÓمي ونفوذه في
كافة ألمؤوسضسضات ،وبالتالي أصضبحت أللغة تابعة
ف -ي أل -وقت أل-رأه-ن ول-يسضت م-ت-ب-وع-ة ،ول-م ي-ب-ق
«الشش -عب» :م -ا ه -ي ن -ظ -رتك إال -ى أاه -م -ي-ة
هناك حرصض كبير على صضحة وسضÓمة أللغة
ال- -ل -غ -ة ال -ع -رب -ي -ة وم -دى ان -تشش -اره -ا ف -ي
ألعربية في ألجامعات وألمدأرسض ،وأتبعه ذلك
العالم؟
ه -ب -وط ف-ي أل-مسض-ت-وى أل-درأسض-ي ب-ف-ع-ل ع-وأم-ل
الروائية عائششة بنور  :أللغة ألعربية هي
كثيرة ،باإلضضافة إألى هيمنة أللهجات ألمحلية
أللغة ألتي أختارها ألله عز وجل آلخر ألرسضالت
وسض -ري -ان -ه -ا ف -ي وسض -ائ -ل أإلعÓ-م أل-مسض-م-وع-ة،
ألسضماوية ،فكانت لغة ألقرآأن ألكريم ألذي نزل
وسضمي ذلك بمصضطلح جديد وهو (لغة أإلعÓم)،
على سضيدنا محمد خاتم أألنبياء وألمرسضلين ـ
مما نتج عنه تدأخل بين أللغتين ومن ثّمة ولدت
صضلى ألله عليه وسضلم ـ ،ولغة أهل ألجنة ،إأنها
ل-غ-ة ث-ال-ث-ة ه-ج-ي-ن-ة أن-تشض-رت ك-ال-نار في ألهشضيم
أللغة ألتي يتكلم بها ما يربو عن  400مليون
وسضط ألمجتمع وفرضضت نفسضها كلغة هجينة
نسضمة من سضكان ألوطن ألعربي ،من ألمحيط
بديلة إأعÓميا ،وألتي أعتبرها مرحلة ألتلوث
أألط-لسض-ي إأل-ى أل-خ-ل-ي-ج أل-ع-رب-ي ،وت-ع-ت-ب-ر ل-غتهم
ألفكري ألذي أشضاع فكرأ مضضطربا وأرتباكا في
أألولى ،كما تعتبر أللغة ألمقدسضة ،وأن كانت في
أل-ع-ق-ول وأخ-تÓ-ط-ا ف-ي أل-م-ع-ل-وم-ات وأل-دللت
مرتبة ثانية أو أكثر في بلدأنهم ،لدى حوألي
وألمفاهيم وفي لغة ألحوأر بين أألفرأد.
مليار ونصضف مليار من ألمسضلمين ألمنتشضرين
ف-ي ك-ل ب-ق-اع أل-ع-ال-م ،وب-ال-ت-ال-ي ف-ه-ي ث-الث ل-غ-ة مصضطلحات أجنبية عليها تعتبر دخيلة ،مثال
وم-اذا ع-ن ت-أاث-ي-ر الشش-ب-ك-ة ال-ع-ن-ك-ب-وتية
أن -تشض -ارأ م -ن ح -يث سض -ع -ة ألن-تشض-ار وم-ن ح-يث ك- -ل- -م- -ة« :ألسضسض -ت -م -ة» م -ن أج -ل أل -ح -ديث ع -ن والتواصشل الرقمي؟
ألمناطق ألتي تتوأجد بها في ألمعمورة ،وهي «ألسضيسضتام» بمعنى ألنظام وكلمات أخرى كثيرة @@ بما أن ألعالم أصضبح قرية صضغيرة ،فإان أللغة
لغة رسضمية كما تعلمون ،في منابر منظمة أألمم من لغات أجنبية ،لكنها دخلت أللغة ألعربية كما ألعربية ورغم ما تعانيه من بني جلدتها ،فهي
ألمتحدة وأن منظمة ألتربية وألثقافة وألعلوم هي دون أجتهاد في إأعطاء مرأدفات لها ،وزأد توأكب هذأ ألتطور ألمتنوع وألمتسضارع من خÓل
(أليونسضكو) بباريسض قد أعتمدتها كلغة رسضمية ،أألمر حّدة مع ألثورة ألرقمية .وهنا على علماء ب- -اح- -ث- -ي -ن وع -ل -م -اء ج -ادي -ن وم -خ -تصض -ي -ن ف -ي
وتحتفل بها في  18ديسضمبر من كل سضنة ،وفي أل-ل-غ-ة إأي-ج-اد أل-ك-ل-م-ات أل-م-ن-اسض-ب-ة ل-ت-ع-ريب كل ألمؤوسضسضات ألعلمية عبر ألعالم ألعربي ،كمجمع
ألميدأن هي لغة تتفاعل مع أللغات وألثقافات ألمصضطلحات ألحديثة وطرد أألجنبية ألنطق ،أللغة ألعربية بالقاهرة ومسضايرته للمصضطلحات
ك-م-ا ن-ع-يشض م-ح-اولت ت-أاث-ي-ر أل-ت-رأك-يب أل-لغوية وألك- -تشض- -اف- -ات وألخ- -ت -رأع -ات ،وذلك ب -وضض -ع
أألخرى ،فتسضتحّق بذلك أن تكون لغة حية.
ف -ي ن -ظ -رك -م م -ا ه -ي ال -ت -ح -دي-ات ال-ت-ي ألجديدة من لغات أجنبية ،خاصضة ألنجليزية مصضطلحات للفظة أألجنبية وكل ألمصضطلحات
ت -واج -ه -ه -ا ف -ي ظ ّ-ل ال -ع -ول -م -ة وال -ت -ط ّ-ور وألفرنسضية ،على أللغة ألعربية بسضبب ألترجمة ،وإأدرأجها ضضمن كافة ألعلوم ألمختلفة وتبويبها
إأضضافة إألى ألزدوأجية ألتي يسضعى إأليها ألبعضض حتى يسضهل ألتوأصضل وألعتماد عليها علميا،
التكنولوجي إان جاز التعبير؟
@@ ن -ع -م ،ن -ح-ن ن-ع-يشض ،م-ن-ذ ع-ق-ود م-ا ي-ع-رف للمزج بين أللغة ألفصضحى وألعامية.
وذلك ما نرأه في مصضطلحات ألطب وألكيمياء
ب-ال-ع-ول-م-ة ،ل-ك-ن ع-ل-ي-ن-ا أن ن-أاخ-ذه-ا م-ن جانبها ومع كل هذأ ،يحاول ألكثير من ألنافذين في وأل -ف -ي -زي -اء وع -ل-وم ألتصض-ال وم-خ-ت-ل-ف أل-ع-ل-وم
ألي- -ج- -اب- -ي وك- -ذأ أل- -ح- -ذر ف- -ي ن- -فسض أل -وقت ،ألسضياسضة وألفكر في ألعالم تهميشض أللغة ألعربية أألخ -رى ،وه -ذأ م -ن خÓ-ل ت-خ-ط-ي-ط أل-م-ن-اه-ج
ف-ال-ع-ول-م-ة ت-وّف-ر ف-رصض-ة ك-ب-ي-رة لÓ-ن-ف-ت-اح ع-ل-ى كوسضيلة لضضرب أإلسضÓم وألذي ألصضقوأ به ما ألتربوية وإأعدأد ألكتب ألتعليمية ألتي من شضأانها
أل -حضض -ارأت وأل -ث-ق-اف-ات وأألدي-ان أألخ-رى وم-ا يسض-م-ون-ه إأره-اب-ا وأصض-ول-ي-ة ،وأل-م-ؤوسض-ف أن ه-ذه فكّ حصضار ألتقوقع وألندثار ،وأللغة ألعربية
توصضلت إأليه ألبشضرية في ألمجال ألعلمي وألفني ألندأءأت وألمحاولت تنطلق حتى من عرب.
تبقى حيّة ومتجّددة وتنمو وتتطّور مع ألحياة.
لن إالى آاليات المواجهة والصشمود
ك -ي-ف ي-م-ك-ن ل-ل-غ-ة ل-ع-رب-ي-ة أان ت-ع-ايشس نصشل ا آ
وألثقافي لكل أألجناسض وألشضعوب ،لكن ألعولمة
ت -ح -اول أن ت-ف-رضض ل-غ-ت-ه-ا وأسض-ل-وب-ه-ا وب-ال-ت-ال-ي تطور المصشطلحات وتششّعبها؟
والتطوير ،لكي تتكّيف اللغة العربية مع
Óقوى ،ولهذأ يجب على ألعرب @@ مسضتقبل أللغة ألعربية مرهون بسضيّادة أألّمة ه - -ذا ال - -م - -ح- -ي- -ط ول- -ت- -ف- -رضس وج- -وده- -ا
فسضتكون ألغلبة ل أ
أن يكونوأ حذرين حتى ل تسضلب منهم لغتهم في ل -ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى ك-ي-ن-ون-ت-ه-ا أل-ث-ق-افّ-ي-ة وأل-ف-ك-رّي-ة وتقدمها؟
غفلة منهم وفي زحمة ألتحّولت ألكثيرة في حاضضرأ ومسضتقب Óوألتفكير في مسضتقبل أللغة @@ ه -ن -اك م -ج -ه -ود ك -ب -ي -ر ي-جب ع-م-ل-ه ،ل-ك-ن
ألعالم .وقد تعّرضضت أللغة ألعربية ومازألت ،لما ألعربية أمام هذأ ألتطور ألتكنولوجي ألرهيب ،ب-ال-ت-أاك-ي-د ن-ت-ائ-ج-ه مضض-م-ون-ة،ف-زي-ادة ع-ل-ى ك-ون
ي -م -ك -ن أن ن -ع -ت -ب -ره ه -ج -م -ات ع -ل -ي -ه-ا م-ن ك-ل وخ-اصض-ة أم-ام ت-طّ-ور أل-مصض-ط-ل-ح-ات وتشض-ع-ب-ه-ا ،ألعربية هي لغة ألوحي وألقرآأن ألكريم ل يمكن
أألطرأف ،عن قصضد أو عن غير قصضد فمث Óيحيلنا إألى عّدة تسضاؤولت حول ما يعتري هذه أن تضضمحل ،باعتبار أن ألله تعالى حافظ لذكره
ه- -ن- -اك م- -ح- -اولت أث- -ن- -اء ف -ت -رة ألسض -ت -ع -م -ار أل- -ل- -غ- -ة م- -ن ع- -وأئ- -ق ومشض -ك Ó-ت وم -ت -غ -ي -رأت إألى يوم ألقيامة ول خوف عليها ،ألن هناك من
لسض-ت-ب-دأل-ه-ا ب-الن-ج-ل-ي-زي-ة ف-ي أل-مشضرق ألعربي ومسضتجدأت تطرأ عليها وألعوأمل ألمؤوثرة في يحمل همها ويغار عليها ،ولهذأ فإان مجهودأت
وب-ال-ف-رنسض-ي-ة ف-ي أل-م-غ-رب أل-ع-ربي ،لكنها كانت نهوضضها ،وفي فهم ظاهرة ترأجعها وضضعفها كبيرة تبذل من علماء ألدين وأللغة وعلماء أألمة
محاولت فاشضلة وأآلن ،تتعرضض في بعضض ألدول في ألمجتمع ،أسضئلة كثيرة تدل على أن وأقع ومخلصضيها لتبقى أللغة ألعربية متوأجدة بقوة
إألى محاولت فرضض لهجات محلية لمزأحمتها أللغة ألعربية وألصضورة ألتي هي عليها ألآن ناتج في ألسضاحة ،ومن ألتوصضيات ألتي يمكن تقديمها
ولكتابتها بالحروف ألÓتينية كما يحدث في ع -ن أن -ع-ك-اسض ل-ل-وضض-ع أل-ذي وصض-لت إأل-ي-ه أألم-ة في هذأ ألمجال :ألعمل بقوة على تعريب سضوق
بصضفة عامة.
ألعمل وألتعليم وألبحث ألعلمي وأإلدأرة ووسضائل
تركيا ما بعد ألدولة ألعثمانية.
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أألعÓم وألتصضال ،وألعمل على سضّد كل فجوة
لج-ن-ب-ية من هذه
وأاي-ن نصش-يب ال-ل-غ-ات ا أ
الدخيلة؟
ب -ي-ن ل-غ-ة ألضض-اد وأل-م-ع-ارف أل-م-ب-ت-ك-رة وأل-ع-ل-وم
التحديات؟
@@ من ألتحديات ألحالية ألقوية للغتنا يمكن @@ إأن ألنفوذ ألوأسضع لوسضائل أإلعÓم ألمقروءة ألتقنية وألطبية وألتصضالية وألصضناعية وفي كل
ذكر ألمزأحمة ألكبيرة للغات أألجنبية في كل وألمسضموعة وألمرئية بلغ درجة كبيرة في ألتأاثير ألمجالت وهذأ بالتجند في كل وقت للتقاط
أل -م -وأق -ع بسض-بب م-ح-اولت أل-غ-زو أل-ف-ك-ري م-ن ع-ل-ى أل-م-ج-ت-م-ع ون-ال م-ن خصض-وصض-ي-ت-ه ،خ-اصض-ة أل-ج-دي-د م-ن أل-م-ع-ارف وأل-مصض-ط-ل-حات وألعمل
ألشض - -ع - -وب أل - -ق- -وي- -ة وك- -ذأ م- -ح- -اولت إأدخ- -ال ألخصضوصضية أللغوية ،هذه أألخيرة ألتي تأاثرت على تعريبها ألفوري من قبل ألمختصضين .
وفقدت جماليتها في ألمنابر ألسضياسضية وألعلمية

ششرفي ششمسس الدين :

ا’ششتقاقية من العربية
قادرة على التجاوب
مع تحديات الرقمنة
يقسشم الدكتور ششمسس الدين ششرفي ،ششاعر وأاسشتاذ
لداب وال-ل-غ-ات ب-ج-ام-عة الششهيد
م-ح-اضش-ر ف-ي ك-ل-ي-ة ا آ
عباسس لغرور بولية خنششلة ،إاششكالية مدى حفاظ
م- -ع -ج -م ال -ل -غ -ة ال -ع -رب -ي -ة ع -ل -ى ت -ج -انسس م -ف -ردات -ه
وحضش-وره-ا ف-ي ظّ-ل ال-مصش-ط-ل-ح-ات ال-دخ-ي-ل-ة وال-لغة
ال-ه-ج-ي-ن-ة ومصش-ط-ل-ح-ات ال-ع-ال-م ال-رق-م-ي ،إال-ى ثÓ-ثة
م-ح-اور أاسش-اسش-ي-ة لشش-رح ال-م-وضش-وع واق-ت-راح ال-حلول،
أاول-ه-ا ف-لسش-ف-ة ال-م-ع-ج-م وغ-اي-ت-ه ث-ان-يها طبيعة اللغة
ال-ع-رب-ي-ة الشش-ت-ق-اق-ي-ة وظ-اه-رة الق-ت-راضس ال-ل-غ-وي
وثالثها العولمة اللغوية.
خنششلة  :اسشكندر لحجازي
أوضضح في هذأ أإلطار ألدكتور شضرفي لـ»ألشضعب» ،أنه من
حيث ألطابع ألنظري للمعجم أللغوي يقوم دأئما على مبدأ

ألشضمول وألتسضاع ،إأذأ يهدف دأئما إألى تغطية أكبر قدر
م -م -ك -ن م -ن إأم-ك-ان-ات أل-ت-ع-ب-ي-ر وأسض-ال-يب أل-ل-غ-ة ف-ي ت-رك-يب
أل-م-ف-ردأت وأسض-ت-ع-م-ال-ه-ا وشض-ح-نها بالدللت ،ضضمن ألحدود
أل -قصض -وى ل -م -ا يسض-م-ي-ه تشض-ومسض-ك-ي «أل-ك-ف-اءة» ب-ال-مصض-ط-ل-ح
أإلفرنجي» » ،compétenceأي ألرصضيد ألكلي للغة ما
في حدود ما يتيحه ألنسضق ألثقافي وألذأكرة ألعقلية لشضعب
من ألشضعوب.
وتقتضضي هذه ألخطة أن يرصضد ألمعجميون أكبر قدر ممكن
م-ن أل-ج-ذور أل-لسض-ان-ي-ة وأل-م-وأد أل-م-ع-ج-م-ي-ة ،ل-ي-ت-م ف-ي-ما بعد
تصضنيفها وترتيبها باعتبار درجة أصضالتها في أنتسضابها إألى
أألصضل أللغوي ألعام ألذي تنتمي إأليه.
وقد فطن ألعرب قديما حسضب محدثنا ،إألى قضضايا كثيرة
أسض -ف -رت ع -ن -ه -ا درأسض -ة أل-ح-ق-ل أل-ل-غ-وي أل-ع-رب-ي ،وم-ن ذلك
ظ-اه-رت-ا «أل-م-ع-رب وأل-دخ-ي-ل» ،إأذ أق-تضضت شض-روط ت-اري-خ-ية
وثقافية معينة أن يتم تعريب كثير من أأللفاظ ألمنتمية إألى
ل -غ -ات غ -ي -ر ع -رب-ي-ة إلدرأج-ه-ا ف-ي فضض-اء أل-ت-دأول أل-لسض-ان-ي
ألعربي ،كما أقتضضى ألحال أن يسضتجيب ألعرب في مرأحل
معينة للحاجة إألى ألقترأضض من لغات أخرى وهذه ألحقائق
تفضضي بنا إألى تفهم طبيعة ما يجري أحيانا بين أللغات من
حوأر تقتضضيه شضروط حضضارية وثقافية معينة.
أم -ا ف -ي -م-ا ي-ت-عّ-ل-ق ب-ال-م-ح-ور أل-ث-ان-ي ،ف-ال-م-ع-ل-وم حسضب ذأت
ألمصضدر ،أن أللغة ألعربية لغة أشضتقاقية بالدرجة أألولى ذأت
ألجذر أللغوي للكلمة ألتي تتفرع إألى عدة كلمات تشضتق من
أصض-ل وأح-د ،وه-ذأ ي-ع-ط-ي-ه-ا إأم-ك-ان-ات وأسض-ع-ة ل-ل-ت-ج-اوب مع
تحديات ألعصضر ألحضضارية وشضروطه ألثقافية ألرأهنة عبر

الثق ـ ـ ـا‘

الدكتور على بخوشس يؤوكد
أان الترجمة أاسشاءت للغة الأم

انعدام مششروع ششامل في تعريب
المفردات الحديثة يعّقد الوضشع
يرجع الدكتور علي بخوشس رئيسس
قسشم اللغة العربية بجامعة محمد
خ -يضش -ر ب -بسش -ك-رة لسش-ب-ل ال-ح-ف-اظ
ع-ل-ى م-ع-ج-م ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ع-ل-ى
ت-ج-انسس م-ف-ردات-ه ،وحضشورها في
لج -ن -ب -ي -ة وال -ل -غ-ة
ظ -ل ال -ل -غ -ات ا أ
ال -ه -ج -ي -ن -ة ،وك -ذلك مصش -ط -ل-ح-ات
العالم الرقمي الحديث الى وسشائل
م -خ -ت -ل -ف -ة ك -ال -ت -رج -م-ة وال-ت-راث
وال -دراسش -ة وال-ت-اري-خ وال-م-ف-ردات
Óبعاد
وال-ت-ع-ريب وج-اء ت-فصشيله ل إ
بهذا النسشق.
بسشكرة :محمد حريز
ي- -رى أل- -دك- -ت -ور ع -ل -ي ب -خ -وشض أن م -ن -ظ -ور
ألترجمة ألتي عملت على إأدخال عدد كبير
من ألمفردأت ألتي عّربت بطريقة توأفق
ق-وأع-د أل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة ألسض-ل-ي-م-ة ،ل-ك-ن ه-ذه
ألعملية لم تكن موحدة على مسضتوى ألعالم
ألعربي؛ ذلك أن كثرة ألمجامع ألعربية وعدم
أت -ف -اق -ه -ا ع-ل-ى مصض-ط-ل-ح-ات م-وح-دة صض-ن-ع
فوضضى مصضطلحات ،وأمثلة ذلك كثيرة ،منها
مصض -ط-ل-ح  ،sémiologieف-ه-ذه أل-ك-لمة
وأحدة في أللغة ألفرنسضية وحين دخلت أإلى
ألمعاجم ألعربية منحت مصضطلحات كثيرة
نحو :ألسضيمياء ـ ألسضيميائية ـ ألعÓماتية ـ
علم ألعÓمات ـ ألسضيميوطيقا ـ ألسضيميوتيك..
وغيرها كثير .وألوأجب على مجمعات أللغة
ألعربية أن تتفق على مصضطلحات مّوحدة
لسضهام
في سضبيل توحيد ألمفردأت ألعربية وأ إ
ف -ي ت -ج -انسض -ه -ا ل -دى مسض-ت-ع-م-ل-ي أل-ل-غ-ة ف-ي
أل-مشض-رق وأل-م-غ-رب أل-ع-رب-ي ،وب-ذلك ي-ت-وحد
ألسضتعمال .كما أن هناك مفردأت يصضعب
ترجمتها في أللغة ألعربية ،وأغلبها متعلّق
لنه بحاجة
بالجانب ألتكنولوجي ألدقيق؛ أ
إألى أختصضاصضيين في هذه ألعلوم نفسضها على
درأي-ة ك-اف-ي-ة ب-دلل-ة أل-مصض-ط-ل-ح وأسض-ت-عماله
ألدقيق فتبقى ألمفردة على حالها وتدخل
ألقاموسض غريبة منعزلة وغير مبررة.
ل -ك -ن-ه م-ن م-ن-ظ-ور أل-ت-رأث ي-رى ب-خ-وشض
«تتعامل معظم ألمعجمات ألعربية ألحديثة
مع ألمصضدر ألترأثي فقط ،وهو «ألمعجمات
أل-ت-رأث-ي-ة» ،ح-يث ي-ك-ون ألع-ت-م-اد ع-ل-ى تلك
ألمصضادر بشضكل كبير ،ول يكاد يظهر تأاثير
ألمصضادر ألمعاصضرة تأاثيرأ إأيجابيا إأل في ما
ن-در .وأل-م-ع-اج-م أل-ع-رب-ي-ة ب-ح-اجة كبيرة إألى
ربط ألصضلة بوأقعها ألرأهن حتى تسضتجيب
ل-م-ت-ط-ل-ب-ات أل-عصض-ر ،وم-ا ي-ح-تاجه مسضتعملو
أللغة في ظّل ألعالم ألمتطّور وألمعقد ألذي
لمر إأل بتوفر
يعيشضون فيه ،ول يكون هذأ أ أ
سض -ي -اسض -ة م -دروسض -ة ت -ح ّ-ق -ق أل -م -ع-ادل-ة ب-ي-ن
لصض -ال -ة وأل-م-ع-اصض-رة؛ ح-يث ت-ح-اف-ظ ع-ل-ى
أأ
أل -ت -رأث وت -رب-ط-ه رب-ط-ا ق-وي-ا ب-ال-م-ع-اصض-رة،
ومعنى ذلك أن نصضنع مفردة عربية ل تخالف
قوأعد أللغة ألعربية في ألصضرف وألتركيب

عمل ألمجاميع أللغوية ألعربية في كل
م -ن ب-غ-دأد وأل-ق-اه-رة ودمشض-ق وغ-ي-ره-ا
على تحديث تغطية أللغة ألعربية للعلوم
أل-ج-دي-دة وأآلف-اق أل-م-ع-رفية ألمعاصضرة
بابتكار أألسضماء وألمصضطلحات ألتقنية
وألنظرية ألتي تÓئم كل حقل معرفي
وت-ل-ب-ي ح-اج-ة أل-م-ت-ع-ل-م-ي-ن وأل-ب-اح-ث-ين.
وت -ع -م -ل ف-ي ه-ذأ ألصض-دد ب-عضض م-رأك-ز
أل -ت -رج -م -ة أل -م -ت -خصضصض -ة ع -ل -ى أغ-ن-اء
أل -م -ع -ج -م أل -ل -غ-وي أل-ع-رب-ي ب-ك-ث-ي-ر م-ن
أل- -مصض -ط -ل -ح -ات أل -ج -دي -دة ف -ي شض -ت -ى
ألمعارف ،ويمكن أن نشضير هنا إألى ريادة
أل-مشض-روع أل-ق-وم-ي ل-ل-ت-رج-م-ة ب-ال-قاهرة
ألذي أنطلق منذ ما ينيف عن ثÓثة
عقود من ألزمن برئاسضة ألدكتور جابر عصضفور ،كما ثّمن
شض -رف -ي ج -ه-ود ك-ل أل-ق-ائ-م-ي-ن ع-ل-ى مشض-روع م-م-اث-ل وج-دي-ر
بالتنويه تجسضد في ألمنظمة ألعربية للترجمة ألتي ترأسضها
ألدكتورة إأنعام بيوضض ،فقد قامت ألمنظمة بإانجاز رأئع تمثل
ف-ي ت-وح-ي-د أل-مصض-ط-ل-ح-ات ف-ي دل-ي-ل خ-اصض ب-األع-م-ال ألتي
أشضرفت ألمنظمة على ترجمتها .أما عن ألمحور ألثالث،
ف-ال-مÓ-ح-ظ حسضب شض-رف-ي ،أن مشض-ك-ل-ة مصض-ط-ل-ح-ات أل-ع-الم
ألرقمي أو ألفترأضضي كانت في ألبدأية تتحّدد من خÓل
أح -ادي -ة أل -ل -غ-ة أل-ت-ي ج-رى تسض-وي-ق ه-ذه أل-مصض-ط-ل-ح-ات م-ن
خÓ-ل-ه-ا ،وه-ي أل-ل-غ-ة ألن-ج-ل-ي-زي-ة أل-ت-ي ي-ج-ري أل-ي-وم ت-عميم
نموذجها ألتوأصضلي وأللسضاني من خÓل ألشضركات ألعابرة

قادرة على ألعيشض ألحقيقي في هذأ ألعصضر
ألمعروف بالتقنية وألتطور.

غياب ’سشتقرار لغوي ششامل

وينفي منظور ألدرأسضات ألشضاملة «عدم
وج- -ود أسض- -ت -ق -رأء ل -غ -وي شض -ام -ل ل -ل -ع -رب -ي -ة
ألمعاصضرة من حيث ألكم أللغوي ألمعاصضر
ألذي عرفته ألعربية جعلها رهينة نظريات
وتحليÓت غير دقيقة؛ فالوضضع أليوم يحتاج
إأل- -ى مسض- -ح دق- -ي- -ق وشض -ام -ل ف -ي ك -ل أل -دول
أل -ن -اط-ق-ة ب-ال-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة ،ول ي-م-ك-ن ل-ه-ذأ
ألمسضح أن يتمّ إأل بإاشضرأف حكومي ودعم
مؤوسضسضاتي؛ إأذ أنه جهد كبير باعتباره درأسضة
م -ي -دأن -ي -ة يشض -رف ع -ل -ي -ه -ا أل -م -ت-خّصض-صض-ون
وتسضتهلك ميزأنية ضضخمة ،لكن ألقيام بها
لن -ه-ا أل-ب-دأي-ة
ت -ق -ود إأل -ى ن -ت -ائ -ج م -م -ت -ازة ،أ
ألحقيقة لمشضروع بعث معجم أللغة ألعربية
ألمعاصضر.
ويؤوكد ألمنظور ألتاريخي بأان ألفتقار إألى
أل-ع-م-ل أل-ت-اري-خ-ي أل-ذي يضض-م-ن ت-طّور دللة
أل -م -ف -ردأت أل -ع -رب -ي-ة ولسض-ي-م-ا ف-ي أل-عصض-ر
ألحديث يمنعنا من فهم تاريخ ألمفردأت،
وه -و أم -ر ي -ق -ط -ع ج -ذور أل -م -ف-ردة وي-ج-ع-ل
أسض-ت-ع-م-ال-ه-ا ف-ي أل-عصض-ر أل-ح-ديث ن-اقصضا أو
لح-ي-ان ،ل-ذلك ي-ن-ب-غ-ي
خ -اط -ئ -ا ف -ي ب -عضض أ أ
ألسض- -ت -ئ -ن -اسض ب -ت -اري -خ أل -م -ف -ردأت وت -ط -ور
ألدللت من أجل تحديث ألمعاجم ألعربية
لتسضتجيب للوأقع ألجديد ،خاصضة فيما يتعلّق
بالعالم ألرقمي ألذي يشضهد ثورة عظيمة؛
فموأقع ألتوأصضل ألجتماعي تشضهد حضضورأ
م-ك-ث-ف-ا ل-ل-ن-اسض ،ول-مسض-ت-ع-م-لي أللغة ألعربية،
ل -ذلك سض -ي -ك -ون م -ن أل -م -ف-ي-د ألت-ف-اق ع-ل-ى
مصضطلحات مّوحدة لبعضض ألمفردأت كثيرة
ألسض -ت -ع -م -ال أو أل-مشض-ه-ورة ف-ي ه-ذأ أل-ع-ال-م
ألرقمي كفضضاء ألفايسضبوك مث.Ó
وختم رئيسض ألقسضم حديثه «بمنظور ألعمل
ألتعريبي ألذي يقصضد به عدم وجود مشضروع
جاد وشضامل في تعريب ألمفردأت ألحديثة
(أل-ك-ث-ي-رة ج-دأ ف-ي أل-ج-انب أل-ت-ق-ن-ي وأل-عالم
أل- -رق- -م- -ي ألصض -ح -اف -ة وأل -طب وأل -ه -ن -دسض -ة
وألكيمياء وألصضناعة ،)......وتأاخر ألتعريب
ف-ي م-وأك-ب-ة أل-وضض-ع ألصض-طÓ-ح-ي أل-م-ق-ابل
للوأقع ألصضطÓحي في ألعربية ألمعاصضرة».

للثقافات كشضركة مايكروسضوفت وآأبل
وغ -وغ -ل وألشض -رك -ات أل-ك-ب-رى ألل-ع-اب
ألفيدو مثل يوبي سضوفت.
غير أن كثيرأ من ألبرأمج ألحاسضوبية
وبرأمج ألتصضّفح في شضبكة ألمعلومات
أل -رق -م -ي -ة ج -رى ت -ع -ري -ب -ه -ا م-ن ق-ب-ل
ألشضركات أألم لتÓئم حاجة أإلنسضان
ألعربي ،ومع هذأ نÓحظ هنا تسضلل
ك -ث -ي-ر م-ن م-ف-ردأت «ألسض-ب-ي-رن-ي-ط-ق-ا»
أل-رق-م-ي-ة  -أي أل-ل-غ-ة أل-مسض-ت-ع-ملة في
م -ج -ال أآللت أل -ذك -ي -ة ك -ال -ح -اسض-وب
وأل -ن -ق-ال وغ-ي-ره-ا  -إأل-ى ألسض-ت-ع-م-ال
أل -ع -رب -ي ف-ي ظّ-ل ع-دم وج-ود م-ق-اب-ل
ت -ق -ن -ي دق -ي -ق ،م -ث « Ó-دي ف-ي دي»»،
بلورأي» و»بيكسضل ألتي تعني وحدة قياسض بصضرية تتعلق بدقة
ع -رضض ألصض -ور ع -ل -ى ألشض -اشض -ة أل -رق -م -ي-ة و»م-ي-غ-ا»»،ج-ي-غ-ا»
وغيرها.
وفي أألخير أشضار ألمتحدث ،إألى وجوب ألعترأف «أن هناك
قصض-ورأ ف-ي م-وأك-ب-ة ألن-ف-ج-ار أل-ت-ق-ن-ي وأل-معرفي للمنظومة
ألرقمية ألعالمية بتقنياتها ألمختلفة ،مبرزأ قناعته بقدرة
وط-اق-ة أألك-ادي-م-ي-ي-ن أل-ع-رب ع-ل-ى ت-غ-ط-ي-ة أل-فضض-اء أل-رق-مي
بمنظومة أصضطÓحية عربية ،إأذأ ما توفرت أإلرأدة ألجماعية
وأإلم -ك -ان -ات أل -م -ال-ي-ة ألÓ-زم-ة وأل-تسض-ه-يÓ-ت أإلدأري-ة أل-ت-ي
تقدمها ألمؤوسضسضات ألحكومية لدعم هذأ ألحوأر ألحضضاري
بين ألمعجم أللغوي ألعربي وألمعاجم أألجنبية».

اإلثن ١٧ Úديسسم ٢٠١٨ Èم

الموافق لـ  ٠٩ربيع الثاني  ١٤٤٠هـ

info@ech-chaab.com / www.ech-chaab.com
seharasmal-echaab@hotmail.fr
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لجهاضض أŸفاجئ وعجز ذهني حركي
أمرأضض ورأثية تؤؤّدي إأ ¤أ إ

زواج األقارب ‘ انتشسار ﬂيف با÷زائر رغم األخطار واŸضساعفات
الÈوفيسسور أارادا :األطباء ا÷زائرّيون ‘ حاجة إا ¤تكوين لعÓج الوضسعية

حّ- -ذرت ألÈوف- -يسص- -ؤر زك -ي -ة أرأدأ م -ن
لقارب ‘ أ÷زأئر كاشصفة
أنتشصار زوأج أ أ
عن أضصرأره ألسصلبية على صصحة أ÷ن،Ú
لصصابة بالعديد
مؤضصحة أنه يتسصّبب ‘ أ إ
لم -رأضض أل -ؤرأث -ي -ة أل -ت -ي Áك -ن أن
م -ن أ أ
لجهاضض أŸفاجئ ،وفاة أŸؤلؤد
تؤؤدي إأ ¤أ إ
أو إأصصابة ألطفل بعجز حركي وعقلي.
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أاّكدت الÈوفيسسور زكية أانّ األمراضض الوراثية
Áك- -ن ال- -وق- -اي- -ة م- -ن- -ه- -ا م- -ن خÓ- -ل –سس -يسض
اŸواط -ن Úب -الب -ت-ع-اد ع-ن زواج األق-ارب وع-دم
اإل‚اب ‘ سسن متأاخرة ،باإلضسافة إا ¤القيام
ب -ال -تشس -خ -يصض اŸب -ك -ر وتشس-خ-يصض ا÷ن Úع-ن-د
الزدياد إلنقاذه من مضساعفات اŸرضض التي قد
تؤودي إا ¤اإلصسابة بإالعاقة ا◊ركية أاو الذهنية
مدى ا◊ياة.
وبلغة األرقام كشسفت الÈوفيسسور أارادا عن
تسسجيل نسسبة تÎاوح ما ب ٢٢ Úو ٢6باŸائة من
زواج األقارب ‘ ا÷زائر ،منتشسرة بصسفة أاكÈ
‘ بعضض الوليات ،منها تبسسة ،غرداية ،وهران
وا÷زائر العاصسمة ،وهو ما يجعل نسسبة الوفيات
ب Úاألطفال تشسهد ارتفاعا مسستمرا ،باإلضسافة
إا ¤زيادة اإلصسابة باألمراضض الوراثية واإلعاقة
الفكرية وا◊ركية.
Óصس-اب-ة ب-األم-راضض
ع-ن األسس-ب-اب الشس-ائ-ع-ة ل -إ
الوراثية ،أاوضسحت الÈوفيسسور أانه توجد عوامل
متعددة من بينها زواج األقارب الذي يؤوثر على
إا‚اب أاط -ف -ال مصس-اب Úب-ال-تشس-وه-ات وال-ع-ي-وب
اÿلقية ،وولدة األم ‘ سسن يتعدى  ٤٠سسنة،
وكذا التاريخ الطبي للمريضض وعوامل وراثية
وع- -م- -ر ال- -ط- -ف- -ل ،مشسÒة إا ¤ب- -عضض ال -ع -وام -ل
القتصسادية والجتماعية والبيئية التي Áكن أان
تتسسبب ‘ اإلصسابة باألمراضض الوراثية.
وب - -حسسب الÈوف - -يسس - -ور Áك- -ن أان ت- -رت- -ب- -ط
األم-راضض ال-وراث-ي-ة ب-ال-ع-وام-ل ال-غ-ذائ-ي-ة كنقصض
بعضض الفيتامينات ‘ ا÷سسم وتناول السسموم
كتدخ Úالسسجائر وتعاطي اıدرات والكحول
واسستهÓك األدوية اŸضسرة بالصسحة ،مؤوكدة أان
األم -راضض ال -وراث-ي-ة ل-ه-ا أاث-ر ك-ب Òع-ل-ى األف-راد
وع -ائÓ-ت-ه-م وح-ت-ى اŸن-ظ-وم-ة الصس-ح-ي-ة ك-ون-ه-ا
ت -ت -ط -لب ت -ك -ف  Ó-ج -ي -دا ب -اŸرضس -ى م -ن خ Ó-ل
تخصسيصض ميزانية لضسمان عÓجهم.
وم- -ن أاك Ìاألم- -راضض ال- -وراث- -ي -ة ان -تشس -ارا ‘
ا÷زائ-ر ت-ري-زوم-ي-ا  ٢١وأام -راضض ال-دم خ-اصس-ة
التÓسسيميا وفقر الدم اŸنجلي ““دريبانوسسيتوز““
وال-ه-ي-م-وف-ي-ل-ي-ا ،زي-ادة ع-ل-ى األم-راضض ال-عصس-بية
وال- -عضس- -ل- -ي- -ة وال- -ف- -ن- -ي- -لسس- -ي- -ت -ون -وري ،وم -رضض
الضسطرابات

هل تعلم؟

 1500شسخصض يصسابون بالÎيزوميا  21سسنويا ‘ ا÷زائر
كشس- - - - -فت اıتصس- - - - -ة ‘ طب األط - - - -ف - - - -ال
الÈوف -يسس -ور زك -ي -ة أارادا أان الÎي -زوم -ي-ا  ٢١أاو
متÓزمة داون مرضض وراثي Áسض  ١5٠٠شسخصض
كل سسنة على اŸسستوى الوطني ،وهو عبارة عن
اضسطراب خلقي يحدث نتيجة وجود كروموزوم
زائد ‘ خÓيا ا÷سسم ،ويتسسبب ‘ مسستويات
م -ت -ف -اوت -ة م -ن اإلع -اق -ة ال -ع -ق -ل-ي-ة الخ-تÓ-لت
ا÷سسدية.
وم- -ن أاك Ìاألسس- -ب- -اب شس- -ي- -وع- -ا ‘ اإلصس -اب -ة
بالÎيزوميا ،٢١أاكدت الÈوفيسسور أاّنها تكمن ‘
إا‚اب األم ‘ سسن متأاخر يتعدى الـ  3٨سسنة،
حيث يزداد قدم البويضسات بالتزامن مع تقدم
عمر اŸرأاة‡ ،ا يزيد من احتمالية حدوث خلل
أاثناء انقسسامها.

اŸصسابون بالتÓسسيميا بحاجة متكّررة لنقل الدم
وفيما يخصض التÓسسيميا ،أاوضسحت اıتصسة
أانها مرضض ‘ الدم يصسيب كريات الدم ا◊مراء
بشسكل أاسساسسي ويظهر أاعراضسه ‘ شسكل فقر

@ أ÷هاز ألتنفسصي :نظرا لحتوائه على مضسادات
الهيسستام ،Úفهو من أاقوى العÓجات للحسساسسية ومشساكل
ا÷هاز التنفسسى وÁنع انكماشض ›رى الهواء ويسساعد فى
–فيز إافراز اıاط ،كما يتم اسستخدامه ‘ حالت
نزلت الÈد واألنفلونزا والتهاب ا◊لق والربو ،وذلك عن
طريق خلط ملعقة صسغÒة من الز‚بيل وملعقة عسسل
أابيضض.
@ أ÷ه -از أل-هضص-م-ي :ي -ع -ت Èال -ز‚ب -ي-ل م-ن أافضس-ل
األعشساب ◊ل مشساكل ا÷هاز الهضسمى ،حيث إانه يعمل
على القضساء على التقلصسات واإلسسهال والنتفاخ وعÓج
التهابات اŸعدة ،كما أانه يسساعد على عمليه الهضسم بشسكل
صسحيح وذلك بتناوله بعد الوجبات الغذائية.
وقد اسستخدم الز‚بيل منذ العصسور القدÁة لعÓج
اإلسسهال ،وقد ثبت مؤوخرا من قبل الباحث Úأان الز‚بيل
يسساعد بالفعل ،ألنه Áنع تشسنجات اŸعدة والغازات التي
تسسهم ‘ اإلصسابة باإلسسهال.
@ ﬁارب -ة ألسص-رط-ان :أاث -ب -تت ب -عضض األب -ح-اث أان
ل -ل-ز‚ب-ي-ل ق-درة ع-ل-ى ﬁارب-ة اÓÿي-ا السس-رط-ان-ي-ة م-ث-ل

العدد
١٧٨٢٢

صصينية
آأخر أبتكار Ÿرأكز جامعة ““ووهان““ أل ّ

باحثون يطّورون دواًء جديدا ÿفضض
معّدلت الكوليسسÎول

الدم النح ،‹ÓمشسÒة إا ¤أاّنه ينتشسر بكÌة ‘
منطقة حوضض البحر األبيضض اŸتوسسط ،لذلك
سسمي بفقر دم حوضض البحر اŸتوسسط.
وأاضسافت أان اŸصساب ÚبالتÓسسيميا بحاجة
إا ¤ع -م -ل -ي -ات م -ت -ك -ررة ل -ن -ق -ل ال -دم ،وه -و م-ن
األم -راضض اŸزم -ن -ة ال -ت -ي تصس -يب األط -ف -ال ‘
مراحل عمرهم اŸبكرة ،وذلك بسسبب إاصسابة
أاحد الوالدين بهذا اŸرضض الذي يحدث بسسبب
اضسطراب ‘ ا÷ينات ،ومادة الهيموغلب Úالتي
تصس-ب-ح غ Òق-ادرة ع-ل-ى ت-أادي-ة وظ-ائ-ف-ه-ا بشس-كٍ-ل
فعال.
وتشسمل أاعراضض التÓسسيميا تغ Òلون البشسرة،
إاذ تصس -ب-ح م-ائ-ل-ة ل-لسس-واد وع-دم ال-رغ-ب-ة ب-ت-ن-اول
الطعام وتغ Òلون البول حيث يصسبح داكنا ،وكذا
ب -طء ‰و ال -ط -ف -ل و–ول ل -ون ب -ؤوب -ؤو ال -ع Úإا¤
األب- -يضض ،ب- -اإلضس- -اف- -ة إا ¤ان- -ت- -ف- -اخ ‘ ال- -ك -ب -د
وال -ط -ح -ال واإلصس -اب -ة ب -ب -عضض أام -راضض ا÷ه-از
العظمي.

أك -تشص -ف ب-اح-ث-ؤن
م-ن ج-ام-ع-ة ““ووهان““
ألصص- -ي- -ن- -ي- -ة م- -رك- -ب -ا
ج - - -دي- - -دأ Áك- - -ن أن
يسص-اع-د ع-ل-ى خ-فضض
مسصتؤيات
أل - - -ك- - -ؤل- - -يسصÎول ‘
ألدم ،حيث يتم جمع
هذأ أŸركب مع عقار
““سصتات.““Ú
واأوضس -ح ال -ع -ل -م -اء اأّن
عقار ““سستات ““Úيعت Èمن األدوية السسريرية الرئيسسية اŸسساعدة
على خفضض الكوليسسÎول وتسستخدم على نطاق واسسع ‘ الوقاية
والعÓج من أامراضض القلب واألوعية الدموية.
وي- -وف- -ر ال- -ب -حث ال -ذي نشس -رت ن -ت -ائ -ج -ه ‘ ›ل -ة ““ن -ي -تشس -ر
كوميونيكيشسنز““ آافاقا واسسعة ‘ عÓج أامراضض القلب واألوعية
الدموية.
وÁكن Ÿسستويات الكوليسسÎول اŸرتفعة ‘ الدم على اŸدى
‡ا قد يؤودي إا¤
الطويل أان تسسفر عن تصسلب الشسرايّ ،Ú
أامراضض القلب واألوعية الدموية والدماغية.

أاما مرضض فنيلسستونوري فهو مرضض وراثي -
حسسب الÈوف -يسس -ور  -سس -ب -ب -ه ع -ج -ز ون-قصض ‘
إانز Ëكبدي يسسمى «فينيل الن ÚايدروكسسيÓز““،
الذي يسسمح بتحويل ا◊مضض الميني اŸتمثل
‘ ““فينيل الن ““Úألحماضض أامينية أاخرى مثل
““لتÒوزين““ ،وهذا التحول يسساعد ا÷سسم على
النمو السسليم.
وأاوضسحت أان الختÓل النزÁي يؤودي إا¤
ح -دوث ت -راك-م ‘ ال-بÓ-زم-ا وال-دم-اغ ب-ال-ف-ي-ن-ي-ل
الن ،Úم - - -ا ي - - -تسس- - -بب ‘ إاصس- - -اب- - -ة الشس- - -خصض
ب -اضس -ط -راب-ات عصس-ب-ي-ة وت-أاخ-ر ع-ق-ل-ي ،و–دث
إاصسابة األطفال Ãرضض فينيلسسيتونوري ‘ حال
كان الوالدان من رجل وامرأاة يحمÓن ا÷Ú
اŸريضسة ألن األطفال الذين يحملون ا÷ Úمن
فرد واحد كاألم فقط ل Áكن أان –دث لديهم
اإلصس -اب -ة ،ع -ل -م -ا أان ال -وق -اي -ة م -ن مضس -اع-ف-ات
اŸرضض التي تصسل إا ¤حد إاعاقة ذهنية مدى
ا◊ي -اة وح -ت -ى ال -وف -اة ت -ت -م م -ن خ Ó-ل ال -ق -ي-ام
بالتشسخيصض عند الزدياد.
ول ي -وج -د أاي ع Ó-ج ل -ه -ذا ال -داء إال ح -م -ي -ة
غ -ذائ-ي-ة ي-ت-ب-ع-ه-ا ال-ط-ف-ل ط-وال ح-ي-ات-ه ل-ت-ف-ادي
اŸضس -اع -ف -ات اÿطÒة م -ن خ Ó-ل أاخ -د ن -ظ-ام
غ-دائ-ي ي-رت-ك-ز ع-ل-ى ح-م-ي-ة ت-ف-ت-ق-ر إا ¤ال-فينيل
الن ،Úولهذا من الضسروري أان يتناول اŸريضض
ح- -ل- -يب خ- -اصض ،ب- -اإلضس- -اف- -ة إا ¤ال- -ت- -ن- -وي -ع ‘
األح -م -اضض األم-ن-ي-ة اıت-ل-ف-ة وضس-م-ان أاغ-ذي-ة
أاسس-اسس-ي-ة م-ط-ح-ون-ة وخ-ال-ي-ة “ام-ا م-ن ال-ف-ي-نيل
الن Úك -السس-م-ي-د وال-كسس-كسض واألرز وال-ع-ج-ائ-ن،
وكذا اسستبدال البيضض باللحوم واألسسماك وأاخذ
السسكر من نوع ““ديكسسÎين““.

تلّوث الهواء يودي بحياة  1,24مليون شسخصض ‘ الهند

«فنيلسستونوري”” مرضض وراثي سسببه نقصض ‘ إانز Ëكبدي
الهضسمية والتضسخم اÿلقي للغدة الكظرية.
وبحسسب الÈوفيسسور فإاّن األطباء ا÷زائرّيÚ
بحاجة إا ¤تكوين كون أاغلبية األمراضض الوراثية
›هولة من قبل اıتصس ‘ Úا÷زائر ،زيادة
على غياب ﬂابر متخصسصسة تسسمح باكتشساف
نوع اŸرضض.
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أاشس- - - - -ارت دراسس- - - - -ة
نشس - - -رت م - - -ؤوخ - - -را ‘
العاصسمة نيو دلهي أان
ت-ل-وث ال-ه-واء ‘ ال-ه-ن-د
تسس - -بب ‘ وف- -اة ١,٢٤
م- -ل -ي -ون شس -خصض سس -ن -ة
 ،٢٠١٧أاي ما يشسكل
 ٪ 5،١٢من ›موع
ال -وف-ي-ات اŸسس-ج-ل-ة ‘
ذلك العام.
وأاوضس -حت ال-دراسس-ة
التي أاجراها أاكادÁيون وعلماء من معاهد ﬂتلفة ‘ الهند
ودول اأخرى ،ونشسرت ‘ دورية ““لنسسيت بÓنيتÒي هيلث““ أان
أاك Ìمن  5١باŸائة من هذه الوفيات كانت ألشسخاصض تقل
أاعمارهم عن  ٧٠عاما.
وج-اء “وي-ل ال-دراسس-ة م-ن م-ؤوسسسس-ة ““ب-ي-ل وم-ي-ل-ي-ن-دا ج-ي-تسض““
Óبحاث الطبية.
وا◊كومة الهندية واÛلسض الهندي ل أ
ومن ب Úالعدد اإلجما‹ تو‘ نحو  6٧٠األف جراء تلوث الهواء
بشسكل عام ،فيما تو‘  ٤٨٠أالف شسخصض بسسبب تلوث الهواء ‘
اŸنازل نتيجة اسستخدام وقود الطهي الصسلب.
وخلصست الدراسسة إا ¤أان العاصسمة الهندية نيودلهي كانت
األك Ìتعرضسا للجسسيمات الدقيقة اŸعروفة باسسم ““بي.إام ،““٢.5
والتي Áكن أان تصسل اإ ¤عمق الرئت Úوتسسبّب مشساكل صسحية
خطÒة.
و‘ وقت سسابق هذا العام قالت منظمة الصسحة العاŸية إان
الهند تضسم  ١٤من أاك ÌاŸدن تلوثا ‘ العا.⁄

للز‚بيل فوائد ‘ الوقاية من األمراضض

سس -رط -ان اŸب -يضض وسس -رط -ان ال -ث -دى وسس-رط-ان ال-ق-ول-ون
واŸعدة وا÷لد ،حيث إانه يحتوى على جينجÒول وهو
Óورام السسرطانية كما أانها
مركب له خصسائصض مضسادة ل أ
تقوم بطرد السسموم من ا÷سسم.

@ ف-ؤأئ-د ل-ل-ح-ؤأمل :أاث-ب-تت األب-ح-اث أان ال-ز‚ب-ي-ل
يحتوي على فيتام ،B6 Úالذي يسساعد على عÓج مرضض
الصسباح وهو من أاشسهر األمراضض التي تصسيب ا◊وامل،
كما أانه يقلل من أاعراضض ا◊مل مثل الغثيان واŸغصض.
وقد خلصست الدراسسات إا ¤أان الز‚بيل يسساعد ‘
عÓج الغثيان اŸرتبطة با◊مل ،دوار ا◊ركة والتنظيم
السسريع لوظائف ا÷سسم ،فهو عÓج للغثيان دون اآلثار
Óدوية ا◊ديثة.
ا÷انبية ل أ
ل :⁄ل - -ه دور ف - -ع - -ال ‘ ع Ó- -ج
@ ألل -ت -ه-اب-ات وأ أ
اللتهابات اŸزمنة والتورم وتسسك Úاأل ⁄نظرا لحتوائه
على فيتامينات وعناصسر مقاومة لÓلتهابات مثل التهاب
اŸفاصسل والقولون ،وذلك عن طريق إاضسافة الز‚بيل إا¤
م-اء السس-ت-ح-م-ام أاو ت-ط-ب-ي-ق م-زي-ج ال-ز‚ب-ي-ل م-ع ال-كركم
ووضسعه على اŸنطقة اŸصسابة.
كما أانه يسساعد ‘ تقليل خطر العدوى ‘ ،الواقع،
Áكن للز‚بيل أان Áنع ‰و العديد من األنواع اıتلفة
من البكتÒيا خاصسة اŸرتبطة باألمراضض اللتهابية ‘
اللثة ،والز‚بيل الطازج قد يكون أايضسا فعال ضسد نوع من
ال- -فÒوسس- -ات شس- -ائ -ع وراء اإلصس -اب -ة ب -ال -ت -ه -اب -ات ا÷ه -از

التنفسسي.
لزمات ألقلبية وأ÷لطات ألتي
@ يحمي من أ أ
تصصيب مرضصى ألقلب :الز‚بيل له خصسائصض قوية ‘
انخفاضض الÈوتينات الدهنية اŸؤوكسسدة بنسسبة تصسل إا¤
 ،٪ ٢3وهو األمر الذي يعد من أابرز عوامل اÿطورة
الرئيسسية ألمراضض القلب ،لذلك هو مفيد ويقي أايضسا من
اŸضساعفات اÿطÒة للقلب.
@ ألسصمنة :له دور فعال Ÿسساعدة مرضسى السسمنة ‘
التخلصض من الوزن الزائد والدهون ،حيث إانه يعمل على
خفضض مسستويات السسكر ‘ الدم.
ك-م-ا ي-ع-م-ل ال-ز‚ب-ي-ل ع-ل-ى ت-ق-ل-يل نسسب الكوليسسÎول
السسيء ،و‘ دراسسة Ÿدة  ٤5يوما على  ٨5شسخصسا عانوا
م- -ن ارت -ف -اع ال -ك -ول -يسسÎول 3 ،غ -رام -ات م -ن مسس-ح-وق
ال -ز‚ب-ي-ل ي-وم-ي-ا تسس-بب ف-ى ان-خ-ف-اضض ك-بÒة ‘ م-ع-ظ-م
عÓمات الكولسسÎول وكذلك الدهون الثÓثية ‘ الدم.
ل ⁄أل -عضصÓ-ت :كشس -فت ال-دراسس-ات أان
@ ف -ؤأئ -د أ
الز‚بيل Ãثابة اŸكّمÓت الغذائية للرياضسي ،Úحيث أاّنه
يقلّل من أا ⁄العضسÓت ويسساعد على قوة العظام.
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حط ـاب يشض ـّدد ع ـلى أاهم ـية مرافق ـة الّرياضضّي Úصضحvي ـ ـا

مقابـ ـ ـ ـ ـ ـÓت واع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة باإلث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارة

ششّدد ﬁمد حطاب وزير الششباب والرياضشة ،أامسس ،خÓل إاششرافه على افتتاح اŸلتقى الوطني السشادسس للطب الرياضشي على ضشرورة مرافقة الرياضشي Úمن
الناحية الصشحية لضشمان تأالقهم ‘ اÙافل الدولية.
حطاب عندما قال« :عندما يسشمع مناصشر
رئيسس فريقه يتهم رئيسس فريق آاخر بانه
ي -ع -م -ل ‘ ال -ك -وال -يسس ه -ذا األم -ر ي -ب-ع-د
نّوه الوزير حطاب بأاهمية اŸلتقى الذي
اŸسش -اف -ة ب Úأانصش -ار ال -ف -ري -ق Úوي -غ-دي
نظّمته اللجنة الوŸبية ا÷زائرية بفندق
العنف
«ه- - - - -ول- - - - -ي- - - - -داي ان» ب - - - -اولد ف - - - -ايت
ونفسس األمر ينطبق على اŸسشؤوول اآلخر،
ه
بالعاصشمة ،حيث قال خÓل تصشريح ل
لهذا عليكم بتفادي نششر
باŸناسشبة« :هذا اŸلتقى هو السشادسس من
و“رير هذه التصشريحات غ ÒاŸسشؤوولة».
ن -وع-ه وه-ذه ال-ط-ب-ع-ة ث-ري-ة ب-اŸداخÓ-ت
« 53مركبا و 7396منششأاة تÌي
اŸه- -م- -ة ال- -ت- -ي تصشب ‘ خ- -ان- -ة صش- -ح -ة
هياكل الّرياضشة»
الرياضشي وكيفية ضشمان تأالقه من خÓل
ا◊ف-اظ ع-ل-ى ل-ي-اق-ت-ه ال-ب-دن-ية والصشحية،
عاد الوزير للحديث عن عدم تنظيم كأاسس
خاصشة أان الرياضشي هو إانسشان بالدرجة
افريقيا و أاجاب قائ « Óل افهم سشر تركيز
الو ¤وم -راف-ق-ت-ه م-ن ال-ن-اح-ي-ة الصش-ح-ي-ة
ال- -ب- -عضس ع -ل -ى ع -دم ق -ي -ام -ن -ا ب -الÎشش -ح
ضشرورية».
عملية السشتششفاء».
اŸسشؤوولة ،حيث قال« :نششهد يوميا حربا لحتضشان كاسس افريقيا رغم اننا قلنا انها
وأاّ-ك -د ال- -وزي- -ر ع- -ل- -ى ضش- -رورة م- -واك- -ب- -ة وت- -ع- -م- -ل ا÷زائ- -ر ع- -ل- -ى ت- -وف Òك- -اف- -ة كÓمية ب Úمسشؤوو‹ األندية وهو أامر غ Òليسشت اولوية و لدينا المكانيات الÓزمة
التطورات التي يعرفها هذا اÛال قائ :Óاإلمكانيات اŸهمة ‘ هذا اÛال حسشب م-ق-ب-ول ،وع-ل-ي-ك-م ك-وسش-ائ-ل إاعÓ-م ت-فادي ل -ك -ن ه -ن -اك م -ن ي -رى ا÷زء ال-ف-ارغ م-ن
«عا ⁄الطب الرياضشي تطور كثÒا وعلينا حطاب ،الذي قال« :نقوم بعمل كب Òمن تسش -وي-ق ه-ذه ال-تصش-ري-ح-ات ال-ن-اري-ة لن-ه-ا الكأاسس فقط وهو أامر خط.»Ò
مواكبة التطورات التي يعرفها هذا العلم ه- -ذه ال- -ن- -اح -ي -ة م -ن خ Ó-ل ال -ت -حسش -يسس تغذي العنف وكل صشحفي مسشؤوول عما وعّدد الوزير الهياكل الرياضشية حيث قال:
‘ العا ⁄من خÓل الحتكاك بالهيئات ب -خ -ط -ورة ت -ن -اول اŸنشش -ط-ات وم-راف-ق-ة يقوله أاو يكتبه ول أاعتقد أان األمر سشيكون «ل-دي-نا  53م-رك-ب-ا ري-اضشيا و 7396منششأاة
واŸؤوسشسشات التي تعمل ‘ هذا اÛال ال- -ري- -اضش- -ي Úا÷زائ -ري Úم -ن ال -ن -اح -ي -ة صشعبا عليكم من خÓل تفادي نششر تصشريح رياضشية جاهزة ،وهو ما يعكسس قدرتنا
وأاخذ اÈÿة منهم ،وا÷ميع يعلم أان ‚اح الصشحية ،خاصشة أان ا÷ميع يعلم أان ‚اح غ Òمسش- -ؤوول م- -ن ط- -رف رئ- -يسس ف -ري -ق ،على تنظيم كاسس إافريقيا لكن لعتبارات
أاي ري -اضش -ي ‘ اŸسش-ت-وى ال-ع-ا‹ ي-ت-ط-لب الرياضشي ‘ اŸنافسشات الدولية يتطلب ون -فسس األم -ر ع -ل -ى ال -ق -ن-وات م-ن خÓ-ل اخرى  ⁄نقم بالÎششح ولدينا معطيات ل
ع-م Ó-ك-بÒا م-ن ن-اح-ي-ة ال-طب ال-ري-اضش-ي عم ÓكبÒا من الناحية الصشحية».
تفادي “رير تسشجيل صشوتي غ Òمسشؤوول “ل -ك -ون -ه -ا أان -ت -م كصش -ح -ف -ي Úوم -ه-م-ت-ن-ا
وكيفية Œهيز هذا الرياضشي ليبقى ‘ هذا م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ط-الب ح-ط-اب وسش-ائ-ل لرئيسس فريق».
األسشاسشية الن هي مرافقة الششباب ‘
اŸسشتوى أاطول فÎة ‡كنة من خÓل اإلعÓم بتفادي التسشويق للتصشريحات غ Òوتدفع هذه التصشريحات ا ¤العنف حسشب الوليات وأايضشا الهتمام بالتكوين».

عمار حميسشي

يزيد بن عÓوة لـ «الششعب»:

تفعيـ ـ ـل رياضضـ ـ ـة التايكوان ـ ـدو ترقيته ـ ـا ‘ ال ـ ـوسضط اŸـ ـدرسضي
أاّكد رئيسس ال–ادية ا÷زائرية للتايكواندو يزيد بن عÓوة أاثناء اللقاء الذي جمعه بتقنيي هذه الرياضشة Ãركب ﬁمد بوضشياف  5 -جويلية Ã -ناسشبة
لثراء والتنوير ،اقÎبنا من
لمضشاء على اتفاق التعاون مع ا–ادية الرياضشة اŸدرسشية قصشد تفعيل نششاط هذه الرياضشة ‘ الوسشط اŸدرسشي .وŸزيد من ا إ
ا إ
يزيد بن عÓوة ‘ هذا ا◊وار.
❊ وماذا عن الثّانوية الّرياضشية؟
@@ منذ  2001تخّرج منها عدة أابطال ولزلنا نبحث عن
الشش- -عب :م -ا ه -و ال -ه -دف م -ن ه -ذه الّشش -راك -ة ب ÚاŸزيد ‘ ›ال التكوين بداخل هذه الثانوية الهامة ‘
سشماء الرياضشة ا÷زائرية.
ال–اديتÚ؟
ي -زي-د ب-ن عÓ-وة :ه -دف -ن-ا األول خÓ-ل ه-ذا ال-ل-ق-اء ❊ أاي -ن وصش -لت الت -ف -اق -ي-ة م-ع ا–ادي-ة ال-ري-اضش-ة
الرياضشي الهام بحضشور كل الفاعل ‘ Úرياضشة التايكواندو ا÷امعية ؟
من تقني Úومدّرب ،Úهو اسشÎجاع هيبة هذه الرياضشة @@ –ّدثنا مع مسشؤوو‹ الرياضشة ا÷امعية ولكن هناك
لتقريبها أاك Ìمن النتائج اŸنتظرة ،خاصشة وأان ال–ادية نقاط سشنحاول دراسشتها ‘ اŸسشتقبل القريب ،وأاملنا كبÒ
لها Œربة ‘ ميدان التايكواندو ،حيث سشبق لها وأان لدخول رياضشة التايكواندو ‘ الوسشط ا÷امعي.
❊ ل -ق -د كّ-رم-ت-م السش-ي-د ب-راف مصش-ط-ف-ى Ãن-اسش-ب-ة
قّدمت أابطال كثÒين وا◊مد لله نحن سشعداء بذلك.
لوŸبية
انتخابه رئيسشا ÷معية الّلجان الوطنية ا أ
❊ متى دخلت رياضشة التايكواندو إا ¤اŸدارسس؟
لفريقية ،ماذا عن هذا التكرË؟
@@ أاّول Œربة كانت سشنة Ã 1977درسشة ابن رششيد ،وقد ا أ
@@ مصشطفى براف خدم الرياضشة ا÷زائرية منذ ششبابه كّرمنا هؤولء بششهادات تقديرية عرفانا Ãجهوداتهم.
خرج من رحمها عدة أابطال وحكام يتقّدمهم يوسشفي
إا ¤اليوم وفوزه بهذا اŸنصشب مسشتحق ،ولذلك فتكرÁه ❊ وماذا عن الّنخبة الوطنية؟
بالرابح الذي هو أاحد العناصشر الهامة فنيا لهذه الرياضشة.
@@ النخبة الوطنية صشنف أاكابر لها برنامج ثري –ضشÒا
❊ كيف اسشتقبل إايزم رئيسس ا–ادية الرياضشية عرفانا وتقديرا لهذا الرجل الذي يعد رمزا للرياضشة
ا÷زائرية من حيث التسشي ÒواŸتابعة اŸيدانية داخل واسشتعدادا للمحافل الدولية ،وهي اآلن ب Úأايادي آامنة ‘
اŸدرسشة هذه الشّشراكة؟
›ال التحضش.Ò
@@ ل -ق -د اسش -ت -ق -ب -ل-ن-ا بصش-در رحب وثّ-م-ن ه-ذه اÿط-وة الوطن وخارجه.
اŸهمة ،وهو بعث رياضشة التايكواندو ‘ مدارسشنا ع ❊ Èما هي الّنتائج اّÙققة على مسشتوى ال–ادية ❊ كلمة أاخÒة؟
@@ أاششكركم على حضشور جريدة «الششعب» ‘ هذا
‘ ›ال التكوين؟
الÎاب الوطني.
@@ منذ تواجدنا على رأاسس ال–ادية ونحن نعمل على ا◊فل ،كما نهنّئ إاطاراتها وعمالها Ãناسشبة عيدها ،56
وهذا هو هدفنا كإا–ادية لهذه الرياضشة التي بدأات تششهد
إاقبال متميزا ما جعل اŸكتب الفيدرا‹ يسشتعد أاك Ìوضشع برنامج ثري ،وقمنا بعدة تربصشات أاعطت نتائج ونتمنى لها اŸزيد من النجاحات ،كما أا“نى لرياضشة
إايجابية خاصشة الذي نظم ‘ قسشنطينة ووهران ،واليوم التايكواندو الظهور بوجه ‡ّيز ‘ .2019
لتنششيط هذه اللعبة ذات البعد اŸسشتقبلي.

حاوره :فؤواد بن طالب

كــــأاسس ا÷ــــزائر للقفـــز عــلى ا◊ــواجز بوهــران

تتوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج نـ ـ ـ ـ ـادي الفروسضيـ ـ ـ ـ ـ ـة للح ـ ـ ـ ـ ـرسس ا÷مه ـ ـ ـ ـوري

تّوج نادي الفروسشية للحرسس ا÷مهوري بلقب
كأاسس ا÷زائر حسشب الفرق أاكابر للقفز على
ا◊واجز التي اختتمت منافسشاتها مسشاء السشبت
Ãيدان الفروسشية «فارسس وهران».
و“ّكن فريق ا◊رسس ا÷مهوري الذي كان يتكون من
ال -ف -رسش -ان ك-ان-ون ن-ور ال-دي-ن وب-وط-ارف-ة ك-ام-ل وشش-ل-ف
ﬁمد وزاير سشامي من إانهاء اŸنافسشة ‘ اŸركز األول
بدون خطأا Ãجموع  7 ، 82نقطة كجزاء متقدما على
ف-ري-ق اŸت-ي-ج-ة ل-ل-ب-ل-ي-دة اŸشش-ك-ل م-ن ك-ل م-ن مسش-راتي

ششّرف ا÷زائر بانتزاعه  62ميدالية وششهادات

بوعافية البطل العاŸي ‘ رياضضة ا◊مل بالقّوة يكّرم من «الراديوز»

‘ مبادرة تضشامنية اخرى
عرفت حضشور جمهور غف،Ò
كرمت جمعية «الراديوز»
البطل العاŸي بوعافية أامÚ
الذي رفع الراية الوطنية عاليا
بروسشيا ‘ رياضشة ا◊مل بالقوة
متحديا أابطال عاŸي Úكبار.

خاصص ـ «الششعب»

رئيسس «الراديوز» قادة ششا‘ وÃعية
‚وم كرة القدم ا÷زائرية على غرار
بلومي ،حنصشال ،مغارية ،وبن ششيحة،
خ ّصس ال -ب-ط-ل ال-ع-اŸي ب-اسش-ت-ق-ب-ال ك-بÒ
–ت تصشفيقات ششباب وهران حيث كرمه بوسشام اسشتحقاق وششهادت عرفان وميداليات وهدايا تششجيعية.
جرى هذا –ت أاع Úوالدة البطل ا÷زائري التي غلبتها دموع الفرحة وهي تعيشس اجواء التكر Ëالكب Òإلبنها الذي ششرف
العائلة وا÷زائر.
صشرح البطل العاŸي أام Úبوعافية بالقول انه تششرف بتكرÁه من طرف « الراديوز» و‚وم كرة القدم ا÷زائرية الذين تعلم
منهم معنى حب الوطن وتششريفه ،مؤوكدا باŸناسشبة انه يحضشر اآلن للبطولة العاŸية بأاسشÎاليا متمنيا أان تعّمم ‡ارسشة رياضشة
ا◊مل بالقوة على اŸسشتوى الوطني ،وذلك Ãسشاعدة الرياضشي Úووزارة الششباب والرياضشة ألهدافها الÎبوية والجتماعية.
من جهته ،صشرح قادة ششا‘ ،رئيسس «الراديوز» عن افتخاره Ãا حققه أام Úبوعافية طيلة مسشÒته الرياضشية ،متّوجا
بحوا‹  62ميدالية دولية وششهادات اعÎاف قائ ،Óان –قيق هذه ال‚ازات ل تتطلب المكانيات فقط ،بل الرادة القوية
والعمل والصشرامة التي Œعل من اŸسشتحيل ‡كنا .أاضشاف قادة ان تتويج بوعافية ” بالتدريب اŸكثف وحب الوطن
وتششريفه له ،منتزعا بذلك التقدير والعÎاف.

م-ن ال–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ف-روسش-ي-ة و‡ث-ل-ي م-دي-ري-ة
الششباب والرياضشة بالولية.
وسشيششهد األسشبوع اŸقبل على مدار ثÓثة أايام إاجراء
م - -ن- -افسش- -ات األواسش- -ط اıصشصش- -ة ل- -ف- -رسش- -ان تÎاوح
أاعمارهم من  15إا 18 ¤سشنة وخيول  5سشنوات وأاك Ìعلى
مرحلت Úاألو ¤بدون توقيت والثانية بالتوقيت على
حواجز يبلغ علوها من  1م Îو 20سشم إا 1 ¤م Îو25
سشم.
وسش-ت-خ-ت-ت-م ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة اŸن-ظ-م-ة م-ن ط-رف نادي
ال -ف -روسش -ي -ة «ف -ارسس وه -ران» ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ال–ادي-ة
ا÷زائرية ‘ األسشبوع الثالث بإاجراء منافسشات األششبال،
الذين تÎاوح أاعمارهم ما ب 10 Úو 14سشنة وخيول أاربع
سشنوات وأاك Ìعلى حواجز علوها من  1م Îو 5سشم إا1 ¤
م Îو 15سشم.

حبيب لبان لـ «الششعب»:

17822

الّدور  32لكأاسس ا÷مهورية

خÓل إاششرافه على افتتاح اŸلتقى الوطني  6للطب الرياضشي

ﬁم -د وه -ارون سش -ارة وح -اف -ي-ز ع-ب-د ال-رح-م-ان وع-ل-ي
بوغراب Ãجموع  10 ، 82نقطة.
وعاد اŸركز الثالث لفريق حرسس ‚م الششرق اŸتششكل
من مسشراتي علي وصشحراوي نور الدين وششريان ﬁمد
أام Úوبولسشبيعات منذر Ãجموع .35 ، 17
و‘ ختام هده اŸنافسشة اÿاصشة باألكابر التي “يزت
Ãسش -ت -وى ف -ن -ي م-ق-ب-ول حسشب الخ-تصش-اصش ،Úوع-رفت
مششاركة  46فريق من  16ناديا وأاحصشنة  6سشنوات وأازيد،
” تسشليم الكأاسس وا÷وائز على الفائزين بحضشور أاعضشاء
ّ

العدد

19

تششّكل اŸقابلتان اللتان سشتنششطان من قبل فرق الرابطة اÎÙفة الو ،¤وفاق سشطيف  -أاوŸبي
اŸدية ودفاع تاجنانت  -ششباب بلوزداد ،قمتي الدور الـ  32من كأاسس ا÷زائر لكرة القدم اŸقررة
مقابÓته من اليوم ا ¤اÿميسس  27ديسشم ‘ ،Èالوقت الذي سشيسشعى فيه الفريق «الصشغ »ÒأاوŸبي
اقبو (القسشم الششر‘) إا– ¤قيق اŸفاجأاة أامام نصشر حسش Úداي.
وسش-ي-ح-اول وف-اق سش-ط-ي-ف ،ح-امل
ال -رق -م ال-ق-ي-اسش-ي ‘ أال-ق-اب السش-ي-دة
ال- - -ك- - -أاسس رف- - -ق - -ة ا–اد ا÷زائ - -ر
ومولودية ا÷زائر ( 8كؤووسس) ،ا¤
تأاكيد عودته ا ¤الواجهة –ت قيادة
م -درب -ه ا÷دي -د ن -ور ال -دي-ن زك-ري،
وذلك من خÓل تخطي عقبة اوŸبي
اŸدي -ة ال -ذي أاث -بت ‘ ال -ع-دي-د م-ن
اŸن -اسش -ب -ات ق -وت-ه وصشÓ-ب-ت-ه خ-ارج
الديار.
وسشتجمع اŸقابلة الخرى ب Úفرق
ال- -راب- -ط- -ة الو ،¤دف -اع ت -اج -ن -انت
وشش- -ب- -اب ب- -ل- -وزداد ،ال -ل -ذان أان -ه -ي -ا
اŸرح- -ل- -ة الو ¤م -ن ال -ب -ط -ول -ة ‘ (.)0-1
اليوم Ãلعبها «الوحدة اŸغاربية»
ورغم هذه اŸعطيات ،إال أان الكفة ابتداءً من السشاعة  17 : 00فريق
مواقع الفرق اŸهددة بالسشقوط ،ما
يجعل تركيزهما منصشب اك Ìعلى ‘ هذه اŸقابلة تبدو مرجحة اك Ìششبيبة سشكيكدة ‘ مواجهة واعدة
–سش Úوضش -ع -ي -ت -ه -م -ا ‘ ال -ب -ط-ول-ة لفريق ابناء مدينة «وادي اŸكرة» ت-ب-دو ف-ي-ه-ا ال-ك-ف-ة م-ت-وازن-ة ويصشعب
ال -وط -ن-ي-ة م-ع ﬁاول-ة ب-ل-وغ مسش-ت-وى ل -ك -ن م -ع اح -ت-م-ال ان-ع-ك-اسس الزم-ة التكهن بنتيجتها.
اŸال -ي -ة ال -ت -ي Áر ب -ه -ا ال -ف-ري-ق ‘ و‘ ب -ق -ي -ة م -ق -اب Ó-ت ه -ذا ال -دور،
متقدم ‘ منافسشة الكأاسس.
وقد أاسشفرت قرعة الدور الـ  32من الوقت ا◊ا‹ سشلبا على مردوده ‘ سشيكون العنوان البرز فيها ﬁاولة
كأاسس ا÷زائر عن ثÓث مواجهات هذه اŸواجهة.
الفرق اŸسشماة بـ «الصشغÒة» –دي
من جهته ،سشيحاول أاوŸبي أاقبو الفرق القوية ،وهو األمر الذي يصشنع
Œمع ب Úفرق تنششط ‘ بطولتي
ال- - -راب- - -ط- - -ت ÚاÎÙف - -ت Úالو ¤بذل كل جهوده من اجل Œاوز عقبة اÿصشوصشية والتششويق ‘ منافسشات
وال- -ث- -ان- -ي- -ة وه- -ي ا–اد ا÷زائ -ر  -نصشر حسش Úداي ‘ ،الوقت الذي الكأاسس التي كثÒا ما اسشفرت عن
جمعية وهران ،رائد القبة  -مولودية سشيحرصس فيه فريق ششبيبة القبائل مفاجآات كثÒة.
ا÷زائ- -ر وا–اد ال- -ب- -ل- -ي -دة  -ن -ادي منششط الطبعة اŸاضشية من نهائي Œدر الشش - - - - - - - - - - - -ارة ‘ األخ Òأان
السشيدة الكأاسس ا ¤العودة بالتأاهل من ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم قد
بارادو.
وسش-يسش-ت-ه-ل ف-ري-ق ا–اد ب-ل-ع-ب-اسس السشفرية التي تقوده ا ¤غرب الوطن
أاج- -رت ب- -عضس ال- -ت -ع -دي Ó-ت ع -ل -ى
أاين سشيواجه نادي أامل غريسس الذي منافسشة كأاسس ا÷زائر هذا اŸوسشم
رحلة الدفاع عن تاجه أا6مام مولودية
شش - -رشش - -ال (ا÷ه- -وي الول) ،ال- -ت- -ي يحتل حاليا اŸركز العاششر ‘ ترتيب من خÓل لعب مقابÓت الدورين ربع
أازاحت م - -ن ط - -ري - -ق - -ه- -ا ‘ ال- -دور بطولة قسشم ما ب Úا÷هات (وسشط ونصش- -ف ال- -ن- -ه- -ائ- -ي ذه -اب -ا وإاي -اب -ا،
ا÷هوي الخ ،ÒاŸتصشدر ا◊ا‹  -غرب).
ب-اإلضش-اف-ة إا ¤ع-دم ت-ط-ب-ي-ق ع-ق-وبة
وقد حمل برنامج الدور الـ  32من ال-ل-عب دون ج-م-ه-ور ع-ل-ى م-ق-ابÓت
ل-ب-ط-ول-ة ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة ال-ث-انية
جمعية الششلف بعد ان تغلبت عليه ‘ مقابÓت السشيدة الكأاسس ،مقابلة ب Úالسش -ي -دة ال-ك-أاسس ،وك-ذا إاج-راء ت-غ-يÒ
م -ق -اب -ل -ة ام -ت -دت ل -ل -وقت الضش-ا‘ فريق Úينششطان ‘ بطولة الرابطة راب- -ع ‘ ح- -ال ال- -ل- -ج -وء ا ¤ال -وقت
ال-ث-ان-ي-ة ،تسش-ت-ق-ب-ل ف-يها ششبيبة بجاية الضشا‘.

ـ الـــــــــــÈنامـــــــــــج ـ

❊ اليوم  17ديسشم2018 È
بوسشعادة :أامل بوسشعادة  -أاوŸبي بومهرة  00سشا 14
قاŸة :ا–اد الششÓلة  -ا–اد خنششلة  00سشا 14
عنابة (ششابو) :حمراء عنابة  -ششباب قرية موسشى  00سشا
14
البيضس :مولودية البيضس  -جمعية ع Úمليلة  00سشا 14
عبادلة :ششباب غ Òعبادلة  -ا–اد ا◊راشس  00سشا 14
ورقلة :مسشتقبل الرويسشات  -ششبيبة تيارت  00سشا 14
العلمة :مششعل بازر صشخرة  -ششباب بني ثور  00سشا 14
سشطيف ( 8ماي) :ملعب سشطيف  -ششباب قايسس  00سشا 14
بجاية :ششبيبة بجاية  -ششبيبة سشكيكدة  00سشا 17
❊ الثÓثاء  18ديسشم2018 È
الششلف :مسشتقبل وادي سشلي  -ا–اد عنابة  00سشا 15
ا÷زائر (عمر حمادي) :ا–اد ا÷زائر  -جمعية وهران
 00سشا 18
تاجنانت :دفاع تاجنانت  -ششباب بلوزداد  00سشا 17
معسشكر :غا‹ معسشكر -أاهلي برج بوعريريج  00سشا 14
اÙمدية :سشريع اÙمدية  -ا–اد سشطيف  00سشا 14
بجاية :مولودية بجاية  -أاوŸبي مقران  00سشا 18
تيزي وزو :ا–اد بني دوالة  -ا–اد تلمسشان  00سشا 14
باتنة :ششباب باتنة ‚ -م البسشباسس  00سشا 14

البليدة (براكني) :ا–اد البليدة  -نادي بارادو 14 00
تلمسشان :وداد تلمسشان  -ا–اد ذراع بن خدة  00سشا 16
غريسس :أامل غريسس  -ششبيبة القبائل  00سشا 14
وهران (زبانة) :مولودية وهران  -أامل مغنية  00سشا 15
لربعاء  19ديسشم2018 È
❊ا أ
الرمششي :ا–اد الرمششي  -مولودية العلمة  00سشا 14
ا÷زائر (القبة) :رائد القبة  -مولودية ا÷زائر  00سشا 14
ع Úالدفلى :رائد ع Úالدفلى  -تضشامن سشوف  00سشا 14
باتنة :مولودية باتنة  -ششباب بوقÒاط  00سشا 14
مقرة‚ :م مقرة  -نادي عبد اŸالك رمضشان  00سشا 14
سشطيف ( 8ماي) :وفاق سشطيف  -أاوŸبي اŸدية  00سشا
18
❊ ا÷معة  21ديسشم2018 È
ا÷زائر (عمر حمادي) :جمعية األمن الوطني  -ششباب
ع Úوسشارة  00سشا 15
❊ اÿميسس  27ديسشم2018 È
بجاية :أاوŸبي أاقبو  -نصشر حسش Úداي  00سشا 14
األخضشرية :ا–اد الخضشرية  -ششبيبة السشاورة  00سشا 14
قسشنطينة (حمÓوي) :ششباب قسشنطينة  -رائد بوقاعة  00سشا 17
سشيدي بلعباسس :ا–اد بلعباسس  -مولودية ششرششال  00سشا
.17

ششبيبة بجاية  -ششبيبة سشكيكدة

اŸدّرب بوعكاز يحث الّÓعب Úعلى أاخذ األمور بجدّية

سشيحتضشن ملعب الوحدة اŸغاربية بيجاية ،عششية اليوم،
ل-ق-اًء ه-ام-ا ي-ج-م-ع ب Úالشش-ب-ي-ب-ة اÙل-ي-ة وف-ري-ق شش-ب-ي-ب-ة
سشكيكدة ‘ ،إاطار الدور 32من منافسشة كأاسس ا÷مهورية،
حيث سشÒمي البجاويون بثقلهم من أاجل –قيق التأاهل
للدور القادم ،وتفادي الوقوع ‘ فخ السشهولة أاو التهاون.
و‘ هذا الصشدد أاكد اŸدرب معز بوعكاز لـ «الششعب»:
«الفريق سشيخوضس مباراة ‘ غاية األهمية ،ألن –قيق
التأاهل سشÒفع من معنويات الÓعب Úويحفزهم من أاجل
مواصشلة اŸششوار كما ينبغي ،و‘ ا◊قيقة ليسشت اŸهمة
بالسشهلة وتتطلب منا اŸزيد من اÛهودات ،وقد قمت

ث الÓعب Úعلى ضشرورة أاخذ األمور بجدية وعدم
بح ّ
السشقوط ‘ فخ السشهولة لتحقيق التأاهل إا ¤الدور القادم».
هذا وسشيكون الفريق ﬁروما من خدمات كل من ،بن
سشايح وبلمسشعود بسشبب اإلصشابة ،وبلغربي الذي قاطع
الفريق للمطالبة بوثائقه.
ومن جهتها ،قّررت اإلدارة كعادتها تخصشيصس منحة
مغرية نظ– Òقيق التأاهل ،لتحفيز الÓعب Úومواصشلة
مشش-واره-م وا◊ف-اظ ع-ل-ى دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ال-ن-تائج اإليجابية
خÓل اللقاءات الفارطة.

بجاية :بن النوي توهامي

«سضنواصضل العمل مع اŸنتخب الوطني الّنسضوي لتحقيق الأفضضل مسضتقب»Ó

ل–ادية ا÷زائرية لكرة اليد حبيب
أاّكد رئيسس ا إ
لبان ‘ تصشريح خاصس ÷ريدة «الششعب» ،أاّنهم
سشيواصشلون العمل مع اŸنتخب الوطني للسشيدات الذي
ششارك مؤوخرا ‘ الطبعة الـ  23لبطولة أا· أافريقيا التي
جرت وقائعها بالعاصشمة الكونغولية «برازافيل» ،جاء
ذلك بعد اŸسشتوى الرائع الذي قدمته الÓعبات رغم
نقصس اÈÿة والتجربة باŸقارنة مع الفرق اŸششاركة،
إاضشافة إا ¤التأاخر اŸسشجل ‘ إانطÓق التحضشÒات التي
سشبقت هذا اŸوعد الكب.Ò

نبيلة بوقرين
كششف الرجل األول على رأاسس اإل–ادية ا÷زائرية أانهم
سشيقّيُمون اŸسشتوى الذي قدمه اŸنتخب ‘ هذا اŸوعد
القاري ،وبعدها سشيحّددون برنامج العمل الذي سشيتبعونه
مسشتقب ‘ Óقوله« :بغضس النّظر عن اŸرتبة الثّامنة التي
خرج بها اŸنتخب الوطني سشيدات إاّل أانه قدم مسشتوى
مقبول جدا إاذا عدنا للظروف التي سشبقت بطولة أا·
أاف- -ري- -ق- -ي- -ا ،ألن- -ه تششّ - -ك- -ل ‘ فÎة قصشÒة م- -ا ي -ع -ن -ي أان
التحضشÒات  ⁄تكن كافية لكن الÓعبات أاعطت مؤوششرات
جدا إايجابية خÓل األداء اŸقدم فوق البسشاط رغم قوة

اŸنافسس إال أان التششكيلة تأاهلت للدور الثا Êمن اŸنافسشة
ما جعلنا نقف على اŸسشتوى العام لكرة اليد ا÷زائرية
النسشوية على الصشعيد القاري».
« فريق ششاب ولديه كفاءات»
واصشل ﬁدثنا قائ« :Óحاليا بعدما أاصشبح لدينا فريق
يتكون من أاسشماء ششابة لها مؤوّهÓت وكفاءات كبÒة ،نهدف
إا ¤م -واصش -ل -ة ال -ع -م -ل م -ع ه -ذه اÛم-وع-ة ألن-ه-ا أاث-ب-تت
جدارتها بتمثيل األلوان الوطنية ‘ اÙافل الدولية،
وينتظرنا عمل كب ‘ Òهذا ا÷انب لكي نتمكن من إاعداة
كرة اليد ا÷زائرية إا ¤الواجهة من جديد على الصشعيد
القاري بداية من الطبعة القادمة ،حتى نتمكن من إاحتÓل
مركز يسشمح لنا بالتأاهل لبطولة العا ⁄ألننا ‰لك الوقت
الكا‘ من أاجل العمل».
أاضشاف لبان ‘ ذات السشياق ‘« :األيام القليلة القادمة
سشنقوم بتقييم اŸششاركة ‘ البطولة األفريقية ،وبعدها
Óهداف
سشنحدد اإلسشÎاتيجية اŸسشتقبلية حتى نصشل ل أ
اŸنششودة منذ البداية ،ولهذا فإاّننا طلبنا من الÓعبات
اللعب من دون ضشغط ‘ الكونغو حتى ل يششعرن بالضشغط
و‘ نفسس الوقت لتقد Ëكل ما لديهم فوق البسشاط ،دون
نسشيان العمل الكب Òالذي قام به الطاقم الفني ألنه Áلك

اÈÿة والتجربة ما جعلنا نصشل لهذا اŸسشتوى ‘ فÎة
وجيزة ،وسشنواصشل ‘ العمل حتى تكون نتائج إايجابية
خاصشة أان هذه التششكيلة لعبت  8لقاءات ‘ اŸسشتوى العا‹
على غرار أانغول التي تعد أافضشل فريق ‘ القارة حاليا ،أاما
بالنسشبة Ÿنتخب الرجال نحن اآلن ‘ مفاوضشات من أاجل
ال- -ت- -ع -اق -د م -ع اŸدرب ال -ذي سش -يشش -رف ع -ل -ى ال -ف -ري -ق
مسشتقب.»Ó
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مؤاقيت
الصشÓة

^  ١٧ديسشم ‘ : ١٩٥6 Èاطار اسشتنزاف
الÌوات الباطينة للجزائر صشدر قرار
يرخصس للششركة الفرنسشية للتنقيبات
ال - -ب - -اط- -ي- -ن- -ة ب- -ال- -ت- -ن- -ق- -يب ‘ الصش- -ح- -راء
ا÷زائرية.
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لصشيل
لبداع وا◊رف ا أ
حفل تأالق فيه ا إ

بوتران يفوز بجائزة اŸنارة الشسعرية ‘ وصسف جامع ا÷زائر

اعÎافا Ãبادراته اŸصشا◊ة ،التعايشس والؤسشطية

رئيسس ا÷مهورية يكرم بجائزة خاصسة

كعوان :تقاطع اإلعÓم واألدب لتثم Úإا‚ازات ا÷زائر

لعÓن عن الفائزين بجائزة
احتضشن ،أامسس ،اŸركز الدو‹ للمؤؤ“رات عبد اللطيف رحال بالعاصشمة ،حفل ا إ
لعظم““ ،التي أاطلقت ششهر أاوت اŸاضشي– ،ت الرعاية السشامية لفخامة
““اŸنارة الششعرية ‘ وصشف جامع ا÷زائر ا أ
رئ-يسس ا÷م-ه-ؤري-ة ،السش-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة ،وم-ن ت-ن-ظ-ي-م الإذاع-ة ا÷زائرية Ãششاركة الديؤان الؤطني
◊قؤق اŸؤؤلف وا◊قؤق اÛاورة l’ONDA.
اŸركز الدو‹ للمؤؤ“رات:
حبيبة غريب
تصشؤير :عباسس تيليؤة

أ◊ف -ل أل -ب -ه -ي-ج أل-ذي ت-أال-ق ف-ي-ه أإلب-دأع
وأ◊رف أ÷م- - -ي - -ل وحضش - -ره أأعضش - -اء م - -ن
أ◊ك -وم -ة وأإلط -ارأت ألسش -ام -ي -ة ‘ أل-دول-ة
وأŸث- -ق- -ف- -ون وم -دي -رو أ÷رأئ -د أل -وط -ن -ي -ة
أل-ع-م-وم-ي-ة ورج-ال ألصش-ح-اف-ة ،ك-ان م-ناسشبة
ل -ت -ك -ر Ëرئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ع -ب-د أل-ع-زي-ز
بوتفليقة رأعي أŸسشابقة.
ك -م -ا ك -ان ت -ك -ر Ëأل-رئ-يسس أأيضش-ا ف-رصش-ة
ل - -ل - -وق - -وف ع- -ل- -ى أأح- -د إأ‚ازأت- -ه أل- -كÈى
يتصشدرها ““جامع أ÷زأئر أألعظم““ ،وكذأ
إأحياء ذكرى إأنششاء أإلذأعة ألسشرية ،صشوت
ثورة ألتحرير أÛيدة ‘  16ديسشم.1956 È

وزير ألتصشال جمال كعوأن ‘ كلمة
أألقاها نيابة عنه أألم Úألعام للوزأرة عبد
أل-ق-ادر أل-ع-ل-م-ي ،ق-ال ف-ي-ه-ا““ :إأن مسش-اب-قة
““أŸن - -ارة ألشش - -ع - -ري - -ة ‘ وصش- -ف ج- -ام- -ع
أ÷زأئر““ ألتي حظيت برعاية كرÁة من
ف -خ -ام -ة رئ -يسس أ÷م-ه-وري-ة ألسش-ي-د ع-ب-د
أل -ع -زي -ز ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة ه-ي إأسش-ه-ام ث-م‘ Ú
ألتوثيق أألدبي وألفني لهذأ ألصشرح ألديني
وألعلمي أŸنفرد““.
وأأضشاف كعوأن ““أأنه يحق للجزأئري““Ú
أŸفاخرة بهذأ ألصشرح ألكب““ Òألذي من
ششأانه تقد Ëألكث› ‘ Òال““ نششر قيم
ألوسشطية وألعتدأل ‘ ،إأطار ألتسشامح
وألتعايشس ألسشلمي ألذي جاء به ديننا
أ◊ن -ي -ف ق -ب -ل أأزي -د م-ن  14ق-رن-ا من
ألزمن““.
وأأششار ألوزير إأ ¤أأن أŸسشابقة حملت

‘ طياتها ألرسشالة ألروحية وأ◊ضشارية
أŸن -وط -ة ““ب -ج -ام -ع أ÷زأئ-ر““ ،أل-ذي ك-ان
““مصش -در إأل -ه -ام ل-ل-مشش-ارك-ات وأŸشش-اركÚ
فيها ،وهي أŸناسشبة ألتي أأتاحت فرصشة
أل -وق -وف ع -ل -ى ت -ق -اط -ع ج -ه -ود أإلع Ó-م
وأألدب ‘ أله- -ت- -م- -ام بشش- -ؤوون أŸوأط- -ن
وألتباهي بإا‚ازأت أ÷زأئر““.
Óذأعة
وكششف من جهته أŸدير ألعام ل إ
ألوطنية ششعبان لوناكل أأن ألنجاح ألكبÒ
ألذي عرفته مسشابقة ““أŸنارة ألششعرية ‘
وصش -ف ج -ام -ع أ÷زأئ -ر أألع -ظ -م““ ،أل -ت-ي
ولدت من عمق دور أإلذأعة ألتي أأسشسشت
‘ مثل هذأ أليوم من سشنة  ،““1956يحفز
ل-ت-ن-ظ-ي-م ط-ب-ع-ات أأخ-رى ل-لمنارة ألششعرية
ح - -ول م - -وأضش - -ي- -ع أأخ- -رى ‘ ،ألسش- -ن- -وأت
ألقادمة.

حضش -ي رج -ل أŸصش -ا◊ة أل -وط -ن -ي -ة رئ-يسس
أ÷م -ه -وري -ة ع -ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،أأمسس،
بتكر Ëخاصس من قبل منظمي جائزة أŸنارة
ألششعرية ‘ مدح جامع أ÷زأئر ،نظ Òما
حققه للششعب أ÷زأئري من سشÓم ورفاهية
ورقي وتقديرأ للمبادرأت ألتي يرعاها خدمة
ل-ل-ث-ق-اف-ة وأل-ت-وأصش-ل وأل-تعايشس ألسشلمي ومنها
صش - -رح ج - -ام- -ع أ÷زأئ- -ر أل- -ذي أأرأده م- -ن- -ارة
Óشش-ع-اع أل-ف-ك-ري
ل -ل -وسش -ط -ي -ة وأل -تسش -ام -ح ول  -إ
وألعلمي وألديني وجسشرأ وأصش Óب Úأ÷زأئر
وكل دول ألعا.⁄
جاء ألتكر Ëأأيضشا إأششادة برعاية فخامته
ألسشامية Ÿسشابقة ““أŸنارة ألششعرية ‘ وصشف
جامع أ÷زأئر أألعظم““ ألتي فتحت لششعرأء
أ÷زأئر من أ÷نسش Úولكل أألعمار ،باللغة
Óبدأع وألثقافة
ألعربية ألفصشحى ،تششجيعا ل إ
وألفن و–فيزأ ÷عل أ÷زأئري يفتخر بوطنه
وبكل جميل فيه.
وقد تسشلم ألتكر‡ Ëثل رئاسشة أ÷مهورية
أŸسشتششار علي ﬁمد بوغازي.
ح  .غريب

فؤز قصشيدة ““أانه هؤ““ Ùمد بؤتران بجائزة اŸنارة

ا÷ائزة التشسجيعية من نصسيب فا–ة معمري وسسمÒة بن عيسسى

ف -از ألشش -اع -ر ألشش -اب ﬁم -د ب -وت -رأن ،أأمسس ،ب -ج -ائ -زة
““أŸن -ارة ألشش -ع -ري -ة ‘ وصش -ف ج -ام -ع أ÷زأئ -ر أألع-ظ-م““،
وأف-تك ب-وث-رأن أ÷ائ-زة أألو ¤ل-ل-مسش-اب-ق-ة وأل-ت-ي ق-ي-م-ت-ه-ا
مليون دينار جزأئري بقصشيدته““ :أنه هو““ ،وألتي سشتنقشس
أأبياتها على إأحدى جدأريات أ÷امع حسشب ما أأعلن أأمسس
خÓل أ◊فل ألبهيج ألذي عاششت جريدة ““ألششعب““ أأجوأءه
ونقلت تفاصشيل عنه من ع ÚأŸكان.
@ﬁم-د ب-ؤت-ران ،م- -ن م- -وأل- -ي- -د سش- -ن -ة  1993بولية
سشكيكدة ،ششاعر ششاب ‘ رصشيده ألعديد من أ÷وأئر ،من

بينها جائزة رئيسس أ÷مهورية ““علي معاششي““ إلبدأعات
ألشش-ب-اب ،وج-ائ-زة أإلذأع-ة أل-ث-ق-اف-ي-ة ل-لشش-ع-ر ،وه-ويشش-ارك
حاليا ‘ مسشابقة أأم Òألششعرأء ‘ أŸششرق ألعربي .عن
ف -وزه ب-ج-ائ-زة مسش-اب-ق-ة ““أŸن-ارة ألشش-ع-ري-ة““ صش-رح ب-وث-رأن
قائ Óإأن من يريد ألتأالق لبّد له من بذل أ÷هد ،مششÒأ ‘
هذأ ألسشياق إأ ¤أأن هذأ ألتكر Ëسشيلزمه مسشبقا ألجتهاد
أأك Ìوأأك.Ì
@ الشش-اع-رة ف-ا–ة م-عمري أب-ن-ة أل-ب-يضس أŸق-ي-مة
ب -ال -ولي -ة أŸن -ت-دب-ة أŸن-ي-ع-ة ف-ازت م-ن ج-ه-ت-ه-ا ب-ا÷ائ-زة

أل-تشش-ج-ي-ع-ي-ة وق-ي-م-تها  500أأل -ف دي -ن -ار ع -ن قصش -ي -دت-ه-ا
““أŸنارة““ .وكانت جائزة أأخرى بذأت ألقيمة أŸالية من
نصش -يب اÙام-ي-ة والشش-اع-رة سش-مÒة ب-ن ع-يسش-ى من
بسشكرة بقصشيدة ““Œليات ألنور““  .وسشتنقشس ألقصشيدتان
أأيضشا على إأحدى جدأريات فناء أ÷امع أألعظم تششجيعا
للششعر وللمتسشابق Úوألفائزين وتخليدأ لهذأ ألصشرح ألكبÒ
ألذي يؤورخ إل‚ازأت أ÷زأئر وك Èمقامها.
حبيبة غريب

د.عبد الله العششي
رئيسس ÷نة التحكيم :

اŸسسابقة منعرج
‘ تاريخ الشسعر
ا÷زائري

أأششاد رئيسس ÷نة ألتحكيم د.عبد
أل -ل -ه أل -عشش -ي ،أأسش -ت -اذ أألدب أل -ع-رب-ي
ب -ج -ام -ع -ة ب -ات -ن -ة Ãسش-ت-وى أل-قصش-ائ-د
أŸششاركة ‘ مسشابقة جائزة ““أŸنارة
ألشش -ع -ري -ة ‘ وصش -ف ج-ام-ع أ÷زأئ-ر““
وألتي كششفت عن ألكث Òمن أŸوأهب
ألششبابية وألنسشوية من ربوع ألوطن““،
وألتي سشتششكل حتما منعرجا ‘ تاريخ
ألششعر أ÷زأئر كونها قد أأكدت أأنه ند
للششعر ألعربي.
كششف رئيسس أللجنة عن تلقي هذه
أألخÒة ألك Ìم- - - -ن  600قصش-ي-دة من
أأصشل  1210عمل مششارك ‡ث Óلـ 46
ولي- -ة أسش -ت -وفت م -ن -ه -ا  503قصشيدة
شش-روط أŸسش-اب-ق-ة ،ل-يسش-ت-ق-ر ألختيار
أألخ Òعلى  100قصشيدة قابلة كلها
ل - -ل - -ف- -وز .وأأشش- -ار د .أل- -عشش- -ي ‘ ذأت
ألسشياق أأن ÷نة ألتحكيم قدمت طلبا
للقائم Úعلى أŸسشابقة أأي أإلذأعة
ألوطنية إلدرأج  40قصشيدة من أأصشل
 100أŸنتقاة للنششر ‘ دوأوين ،مششÒأ
أأن ““هذه أŸسشابقة كششفت عن منجم
للششعرأء ألششباب وألنسشاء خاصشة هم
‘ ح -اج -ة ل -تشش -ج -ي -ع ودع -م م-ن ق-ب-ل
ألقرأء وأŸتلقي خاصشة ““.
ودع - - -ا د .أل - - -عشش - - -ي إأ ¤ث - - -ت- - -مÚ
ومضش -اع -ف -ة م -ث-ل ه-ذه أŸب-ادرة أل-ت-ي
مكنت من تسشليط ألضشوء على طاقات
كامنة ومنجم للقصشيد وألششعر ‘ كل
أل- -رب- -وع ‘ ح- -اج- -ة م- -اسش- -ة إأ ¤دع -م
وتشش -ج -ي -ع ،ف-ق-د أك-تشش-ف-ن-ا ي-ق-ول 100
ششاعر و 100قصشيدة قد تعطينا  8أأو10
دوأوين ششعرية رأئعة ،تكون تششجيعا
لكل أŸوأهب أ÷زأئرية.
وق- - -د ” ت- - -ك- - -ر Ëأأعضش- - -اء ÷ن - -ة
أل -ت -ح-ك-ي-م أŸك-ون-ة م-ن د.خÒة ح-م-ر
أل- -ع Úم- -ن ج- -ام -ع -ة وه -رأن ،د.ع -ب -د
أ◊م -ي -د ه -ي -م -ة م -ن ج-ام-ع-ة ورڤ-ل-ة،
د.ياسش Úبن عبيد من جامعة سشطيف،
د.عبد ألله ألعششي من جامعة باتنة وأأ.
ÿضشر فلوسس نظ Òعملهم ألدؤووب ‘
أختيار ألقصشائد ألفائزة بكل أحÎأفية
وعدل ونزأهة.
ح.غ

