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غول يتفقد مشساريع
سسياحية بالعاصسمة

ي-ق-وم ،وزي-ر ال-ت-ه-ي-ئة العمرانية والسشياحة
والصشناعة التقليدية عمار غول ،رفقة وفد
من إاطارات الوزارة بزيارة عمل وتفقد إا¤
و’ية ا÷زائر ،وذلك اليوم ،قصشد الوقوف
عن قرب على حالة قطاعه.
خÓل هذه ا÷ولة التفقدية ،يقوم غول بتفقد عدد من اŸششاريع
ال-ف-ن-دق-ي-ة والسش-ي-اح-ي-ة ال-ه-ام-ة ال-ت-ي ي-ت-عّ-زز ب-ه-ا القطاع وا◊ظÒة
الفندقية على مسشتوى العاصشمة ،وكذا عدد من وكا’ت السشياحة
’ضشافة إا ¤ورششة خاصشة بإانتاج اÿزف.
’سشفار ،با إ
وا أ

عيسسى ‘ زيارة إا ¤تبسسة

ي- - -ق- - -وم ،وزي - -ر الشش - -ؤوون
’وقاف ﬁمد
ال-دي-ن-ية وا أ
ع - -يسش - -ى ،ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل
وت -ف -ق -د إا ¤و’ي-ة ت-بسش-ة
يشش - -رف خ Ó- -ل - -ه - -ا ع - -ل - -ى
اف -ت-ت-اح ف-ع-ال-ي-ات اŸل-ت-ق-ى
الوطني حول أاثر الÎبية
النبوية ‘ حياة الصشحابة
رضشوان الله عليهم ،وذلك
بقصشر الثقافة ﬁمد الششبوكي.

انطÓق انتخابات التجديد ا÷زئي
ألعضساء ›لسس األمة اليوم

ت-ن-ط-ل-ق ،ال-ي-وم ال-ثÓ-ث-اء ،ب-ب-ج-اية،
ا’ن -ت -خ -اب -ات اÿاصش -ة ب -ال -ت -ج -دي -د
ا÷زئ- - - -ي ’أعضش- - - -اء ›لسس ا’أم - - -ة
اŸن -ت -خب ،ح -يث سش -ي -د‹  830نائبا
ﬁل -ي -ا م-ن-ه-م ‡ ٤3ث-ل-ون ل-لمجلسس
الشش -ع -ب-ي ال-و’ئ-ي ب-اأصش-وات-ه-م ،قصش-د
ان -ت -خ-اب ن-ائب و’ي-ة ب-ج-اي-ة Ãج-لسس
ا’أمة.

بلعايب يÎأاسس لقاء وطنيا جهويا

يÎأاسس ،وزي-ر ال-ت-ج-ارة ب-خ-ت-ي ب-ل-ع-ايب ،ال-يوم ،لقاء
ي -ج -م -ع -ه ب -إاط -ارات ق -ط -اع -ه واŸدي-ري-ن ا÷ه-ويÚ
والو’ئي Úللتجارة وكذا رؤوسشاء اŸصشالح اŸكلفÚ
بالتجارة اÿارجية ،وذلك على السشاعة 0٩.30
صشباحا ،بقصشر اŸعارضس بقاعة دار ا÷زائر.

ي - -نشش - -ط ،رئ - -يسس ح - -زب ع - -ه - -د  ٥٤فوزي
رب -اع ،Úن -دوة صش -ح -ف -ي -ة ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى
السش- - -اع - -ة  11 . 00صش -ب -اح -ا ،ب -اŸق-ر
الوطني للحزب بالعاصشمة.

ت-ع-ق-د ،ا÷ب-ه-ة ال-وط-ن-ي-ة ا÷زائ-رية الششعبية،
دورة اÛلسس ال- -وط- -ن- -ي ي -وم -ي 30و 31ديسشم،È
ابتداء من السشاعة  13 . 00زوا’،
وذلك ب- - -اŸق- - -ر ال- - -وط- - -ن- - -ي
للحزب بالعاصشمة.

البطولة الوطنية
للفنون القتالية

ت- -ن- -ظ- -م ال- -ف -درال -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ل -ف -ن -ون
القتالية البطولة الوطنية اأششبال/اأصشاغر،
يومي اÿميسس وا÷معة  31ديسشم Èو01
ج-ان-ف-ي  2016ع -ل-ى ال-ت-وا‹ ،ب-اŸركب
ا÷واري بالدار البيضشاء.

ي - -نشش - -ط اŸدي- -ر ال- -ع- -ام
ل- - -ل- - -مسش- - -رح ال - -وط - -ن - -ي
ا÷زائ - - - - - - -ري ﬁم - - - - - - -د
يحياوي ،ومدير اŸسشرح
ا÷ه - -وي سش- -وق اأه- -راسس
ع -ز ال-دي-ن ج-ب-ا‹ ،ي-وم
ا’أرب- -ع- -اء  30ديسشمÈ
ا÷اري ،ع -ل -ى السش -اع -ة
 11 . 00صش -ب -اح-ا ،ن-دوة
صش - -ح - -ف - -ي - -ة ،ب - -اŸسش- -رح
ال- - -وط- - -ن - -ي ا÷زائ - -ري،
ل -ت -ق -د Ëال -ع -م -ل ال -ف -ن -ي اŸسش -رح -ي ا÷دي-د «الÓ-ز» م-ن
اق- -ت- -ب- -اسس ﬁم- -د ب -ورح -ل -ة ع -ن راوي -ة ال -ط -اه -ر وط -ار،
واإخراج يحي بن عمار من اإنتاج اŸسشرح ا÷هوي سشوق
اأهراسس لسشنة .201٥
يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر
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أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

رباع Úينشسط ندوة صسحفية

›لسس وطني للجبهة
الوطنية ا÷زائرية

ن- -دوة صس -ح -ف -ي -ة ح -ول ال -ع -رضس
اŸسسرحي ا÷ديد «الÓز»

’دارة والمالية
ا إ

العدد

16٩1٤

تنظم وزارة الفÓحة والتنمية الريفية والصشيد البحري
’عÓ-م
،ال -ي -وم ،ل -ق -اء وط -ن-ي-ا ح-ول اسش-ت-خ-دام ت-ق-ن-ي-ات ا إ
’رشش - - -اد
وا’تصش- - - -ال ‘ خ- - - -دم - - -ة ا إ
ال - - -ف Ó- - -ح - - -ي وه - - -ذا
بو’ية
اŸدية.

ينششط ،رئيسس اأمن و’ية ا÷زائر ،اليوم ،ندوة
صش -ح -ف -ي -ة ح -ول ا◊وصش -ل -ة السش-ن-وي-ة ل-نشش-اط-ات
مصش -ال -ح اأم -ن و’ي -ة ا÷زائ-ر خÓ-ل سش-ن-ة ،201٥
وذلك ع- -ل -ى السش -اع -ة  13 . 00زوا’Ã ،ق- -ر اأم- -ن
العاصشمة.

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

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

لقاء حول اسستخدام
تقنيات اإلعÓم ‘ اإلرشساد
الفÓحي

عرضس حصسيلة نشساط أامن ولية ا÷زائر

التحرير
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الثÓثاء  ٢٩ديسسمبر  ٢٠١٥م
الموافق لـ  ١٧ربيع الأول ١٤٣٧هـ

الذكرى الـ  51لنطÓقة الثورة
الفلسسطينية

–ي- - - -ي سش- - - -ف- - - -ارة دول- - - -ة
فلسشط Úبا÷زائر الذكرى
ال- - -ـ ’ ٥1ن-طÓ-ق-ة ال-ث-ورة
ال -ف -لسش -ط -ي -ن -ي-ة ،وذلك ي-وم
السش- - -بت  02ج -ان -ف-ي ،2016
Ãقر السشفارة بالعاصشمة على
السشاعة .1٤ : 00

موبيليسس» حاضسرة ‘ اŸعرضس الوطني
للمنتجات ا÷زائرية

يختتم اليوم اŸعرضس الوطني للمنتجات ا÷زائرية ‘ طبعته ،2٤
بقصشر اŸعارضس بالصشنوبر البحري ،الذي دام سشبعة اأيام كاملة ابتداء
من تاريخ الـ  23اإ ¤غاية الـ  2٩ديسشم Èا÷اري.
و–ت ال-رع-اي-ة السش-ام-ي-ة ل-رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز بوتفليقة بششعار
«اŸنتوج الوطني يضشمن ا’قتصشاد اŸسشتقبلي».
هذه اŸناسشبة كانت فرصشة Ÿتعامل الهاتف التاريخي «موبيليسس» للمششاركة ‘
التظاهرة من خÓل جناح خاصس قدمت فيه اأحدث حلول ا’أنÎنت للششركات واÎÙف.Ú
ومن خÓل هذا ا◊دث ا’قتصشادي «موبيليسس» توؤكد التزامها با◊فاظ على مكانتها كمششغل
رائد ‘ حلول ا’بتكار ‘ ›ال ا’أعمال ا÷زائرية.

...وتشسارك اŸولد النبوي مع مركز الطفولة اŸسسعفة بـ «ع Úطاية»

احتفلت «موبيليسس» Ãناسشبة اŸولد النبوي الششريف Ãركز مسشاعدة ا’أطفال بـ «ع Úطاية»
ششرق العاصشمة.
موظفو متعامل الهاتف العمومي تنقلوا كعادتهم لتقاسشم يوم فرحة اŸولد النبوي الششريف
بقوة ‘ مهمة اإنسشانية نبيلة ،مرفوق Úبالهدايا وا’ألعاب التي اأدخلت البهجة ‘ قلوب  32طفÓ
من بينهم  11من ذوي ا’حتياجات اÿاصشة.
هذه ا’لتفاتة ا’إنسشانية تÈز التزام «موبيليسس» Ãبادئ اŸواطنة ،التضشامن والكرم.

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

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

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

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

ألثÓثاء  29ديسشمبر  2015م
ألموأفق لـ  17ربيع أأ’ول  1437هـ
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لحزأب وأ÷معيات لÓسستشسارة
^ نسسخة توجه للشسخصسيات وأ أ
لعÓم
^ إأطÓع ألرأي ألعــــام Ãحتوى أŸشسروع ع Èوسســـائل أ إ

ترأسس رئيسس أ÷مهورية ألسسيد عبد ألعزيز بوتفليقة ،أمسس ،با÷زأئر ألعاصسمة› ،لسسا مصسغرأ
خصسصس لدرأسسة أŸشسروع ألتمهيدي لتعديل ألدسستور ،بحسسب ما أفاد به بيان لرئاسسة أ÷مهورية.

أسشتقـبل عبـد ألقادر بـن صشالـح ،
’مـة ،أمسسÃ ،قر
رئيسس ›ـلسس أ أ
أÛلسس  ،سش------ف Òدول------ة أل------ك------ويت
با÷زأئر ﬁمد مرزوق ألششبو ألذي
أدى ل---ه زي---ارة ›ام---ل---ة ” خÓ--ل--ه--ا
أل-ت-ط-رق ل-ل-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة أ÷ي-دة
وإأرأدة ألبلدين ألقوية ‘ ألعمل سشويا

من أجل تطويرها ‘ كافة أÛا’ت.
ك-م-ا ” ب-اŸن-اسش-ب-ة أل-ت-أاك-ي-د ع-لى
أه--م--ي--ة أل--ت--ع--اون ألŸÈا Êوضش--رورة
موأصشلة ألتوأصشل وأ◊وأر ألقائم بÚ
ألŸÈاني .. Úوتبادل وجهات ألنظر
ح---ول ع---دد م--ن أل--قضش--اي--ا أل--ع--رب--ي--ة
ألرأهنة.

عبادو ‘ أŸلتقى ألوطني حول ألرئيسس ألرأحل

بومدين اسضتطاع بدبلوماسضيته كسضب مكانة على صضعيد التحرر العاŸي
بحسشب نفسس أŸصشدر ،فقد ششارك ‘ هذأ
أللقاء ألسشادة ألوزير أأ’ول عبد أŸالك سشÓل
ووزي -ر أل -دول -ة م -دي -ر أل -دي -وأن ل -دى رئ -اسش -ة
أ÷م -ه -وري -ة أح -م -د أوي -ح -ي -ى ووزي -ر أل-دول-ة
أŸسش -تشش -ار أÿاصس ل -دى رئ -يسس أ÷م -ه -وري-ة
ألطيب بلعيز ونائب وزير ألدفاع ألوطني قائد
أركان أ÷يشس ألوطني ألششعبي ألفريق أحمد
ڤ -اي -د صش -ال -ح ووزي -ر أل -ع-دل ح-اف-ظ أأ’خ-ت-ام
أل -ط -يب ل -وح وب -وعÓ-م بسش-اي-ح مسش-تشش-ار ل-دى
رئيسس أ÷مهورية.
أف -ت -ت-ح رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة أ÷لسش-ة ب-تÓ-وة
سش -ورة أل -ف -ا–ة ت -رّح -م -ا ع -ل -ى روح أل -ف -ق -ي-د
وأÛاهد حسش Úآأيت أحمد.
وق - -ام رئ - -يسس أ÷م - -ه - -وري - -ة خÓ- -ل ه- -ذه
أŸدأو’ت أأ’خÒة ب -إاع -ط -اء م -وأف -ق-ت-ه ع-ل-ى
أŸششروع ألتمهيدي لتعديل ألدسشتور ،بحسشب
نفسس أŸصشدر.
وسشيتعلق أأ’مر ،كما سشبق وأن أعلن عنه
Óم-ة ‘ 31
رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ‘ خ-ط-اب-ه ل -أ
أك -ت-وب-ر ،ب-اقÎأح ج-وه-ري ل-ت-ع-دي-ل أل-دسش-ت-ور
أل -ذي سش -يسش -م-ح ب-تسش-ج-ي-ل ت-ق-دم م-ل-ح-وظ ‘
عديد  -أÛا’ت ،منها أÛال ألسشياسشي
وأ◊وكمة ’ ،سشيما من خÓل:
 ت-ع-زي-ز أل-وح-دة أل-وط-ن-ي-ة ح-ول ت-اري-خ-ن-اوح- -ول ه- -وي- -ت- -ن- -ا وح- -ول ق- -ي -م -ن -ا أل -روح -ي -ة
أ◊ضشارية.

 ت- - -ع- - -زي- - -ز أحÎأم ح- - -ق - -وق أŸوأط - -نÚوحرياتهم وكذأ أسشتقÓلية ألعدألة.
 تعميق ألفصشل ب Úألسشلطات وتكاملها. إأمدأد أŸعارضشة ألŸÈانية بالوسشائلألتي “كنها من أدأء دور أك Ìفاعلية Ãا ‘
ذلك إأخطار أÛلسس ألدسشتوري.
 ت- -نشش- -ي- -ط أŸؤوسشسش- -ات أل- -دسش- -ت- -وري -ةأŸن- -وط- -ة ب -اŸرأق -ب -ة م -ن ب Úم -ا ي -جسش -د
ألرغبة ‘ تأاكيد ألششفافية وضشمانها ‘ كل
م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-كÈي-ات أل-ره-ان-ات أ’قتصشادية
وألقانونية وألسشياسشية ‘ أ◊ياة ألوطنية.
 إأق - -ام - -ة آأل - -ي - -ة مسش- -ت- -ق- -ل- -ة Ÿرأق- -ب- -ةأ’نتخابات خدمة للدÁقرأطية ألتعددية.
قرر ألرئيسس عبد ألعزيز بوتفليقة توجيه
نسشخة من مششروع تعديل ألدسشتور ‘ أأ’يام
أŸق -ب -ل -ة ع Èمصش -ال -ح رئ-اسش-ة أ÷م-ه-وري-ة
ل - -لشش - -خصش - -ي - -ات وأأ’ح - -زأب ألسش- -ي- -اسش- -ي- -ة
وأ÷م -ع-ي-ات أل-ت-ي “ت أسش-تشش-ارت-ه-ا خÓ-ل
–ضشÒه .ك -م -ا سش -ي -ت -م إأع Ó-م أل -رأي أل-ع-ام
بفحوى مششروع تعديل ألدسشتور عن طريق
وسشائل أإ’عÓم.
وسش- -ي- -ع- -ك- -ف ›لسس أل- -وزأرء ‘ شش- -ه- -ر
ج- -ان- -ف -ي ،ع -ل -ى درأسش -ة مشش -روع أل -ق -ان -ون
أل-ت-م-ه-ي-دي أŸتضش-م-ن ت-ع-ديل ألدسشتور قبل
ع -رضش -ه ع -ل -ى أÛلسس أل -دسش -ت -وري أل -ذي
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بالتنسسيق مع مصسالح وزأرة ألدأخلية

حجار :بطاقة بيومÎية للطالب ابتداء من الدخول ا÷امعي اŸقبل
أك -د وزي -ر أل -ت -ع -ل-ي-م
أل-ع-ا‹ وأل-ب-حث أل-علمي
ط - -اه - -ر ح- -ج- -ار ،أمسس،
ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصسمة ،أن
دأئ- - - -رت - - -ه أل - - -وزأري - - -ة
ت -ع-ك-ف ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
مصسالح وزأرة ألدأخلية
وأ÷م- -اع- -ات أÙل- -ي- -ة،
ع - -ل - -ى إأنشس- -اء ب- -ط- -اق- -ة
ب - -ي - -ومÎي- -ة ل- -ل- -ط- -الب
أب - -ت- -دأء م- -ن أل- -دخ- -ول
أ÷امعي أŸقبل.
وأوضش -ح ح -ج -ار ل -دى ت -دخ-ل-ه خÓ-ل أف-ت-ت-اح
أ’ج -ت -م -اع أل -تشش -اوري م -ع ‡ث -ل -ي أŸن -ظ-م-ات
ألطÓبية أŸعتمدة ،أن فوج عمل يعكف على
ألتحضش Òإ’نششاء بطاقة بيومÎية للطالب.
وأضش- - -اف أل - -وزي - -ر ‘ م - -ع - -رضس ت - -ط - -رق - -ه
Óجرأءأت ألتي يجب إأدخالها ‘ قطاعه ،أن
ل إ
«أل-ط-الب مضش-ط-ر ح-ال-ي-ا ل-ل-حصش-ول ع-ل-ى ع-ديد
ألبطاقات وأن أŸسشعى أ÷ديد يهدف إأ ¤إأنششاء
بطاقة وأحدة».
كما أششار من جانب آأخر ،إأ ¤أن تعليمات قد
أعطيت من أجل منح ألششهادأت ألنهائية للطلبة
عند أنتهاء مششوأرهم ألدرأسشي من أجل ألسشماح
لهم «با’نطÓق ‘ أ◊ياة أŸهنية ‘ أحسشن
ألظروف».
بخصشوصس أŸرسشوم حول معادلة ألششهادأت
أل- -ذي  ⁄ي -ت -غ Òم -ن -ذ  ،1971أك -د أل -وزي -ر ع-ل-ى
ضش-رورة أل-ت-م-ي-ي-ز ب ÚأŸع-ادل-ة وأل-تصش-دي-ق ع-لى
ألششهادأت .مضشيفا ‘ هذأ ألصشدد ،أن أŸعادلة
تكون تلقائية بالنسشبة للجامعات أŸعÎف بها
عاŸيا.

كما أوضشح أن وزأرته «تعكف
ح -ال -ي -ا ع -ل -ى م -رأج -ع -ة ق-ائ-م-ة
أ÷ام-ع-ات أÿاصش-ة (ب-خصشوصس
أŸع- - -اد’ت) ب - -ال - -ت - -ع - -اون م - -ع
‡ث -ل -ي -ات -ن -ا أل -دب -ل -وم -اسش-ي-ة ‘
أÿارج».
أم-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ل-ق-ائه مع
‡ث -ل -ي أŸن-ظ-م-ات أل-طÓ-ب-ي-ة،
أبرز حجار أنه يندرج ‘ إأطار
أل-تشش-اور أŸن-ت-ظ-م وأل-دوري مع
شش -رك -اء أل -ق -ط -اع» وي -ه-دف إأ¤
«إأط Ó-ع -ه -م ع -ل-ى أل-ع-م-ل أل-ذي
ي- -ج- -ري ع- -ل- -ى مسش -ت -وى أل -وصش -اي -ة ‘ أŸي -دأن
ألبيدأغوجي وألتنظيمي».
وتابع يقول ،إأن هذه أللقاءأت تسشمح Ÿمثلي
أل -ط -ل -ب -ة «ب-إاب-دأء رأي-ه-م وت-ق-د Ëمسش-اه-م-ات-ه-م
بخصشوصس جميع أŸسشائل أŸرتبطة با÷امعة».
ك -م -ا أك -د أل -وزي -ر ،أن ت -لك أل-ل-ق-اءأت تشش-ك-ل
ف- -رصش- -ة Ÿم- -ث- -ل- -ي أل- -ط- -ل- -ب- -ة م -ن أج -ل «ط -رح
أنششغا’تهم ومششاكلهم على مسشتوى ألقاعدة».
وف-ي-م-ا ي-خصس أل-ن-دوة أل-وط-ن-ي-ة ح-ول ت-ق-ي-ي-م
أ÷ام -ع -ة ،أل-ت-ي سش-ت-ن-ظ-م ي-وم-ي  12و 13يناير
 ،2016أوضشح د .حجار أن جميع ألوثائق ألتي
سشتششكل قاعدة عمل «قد ” إأعدأدها».
Óششارة ،أسشتقبل حجار منظمات طÓبية ‘
ل إ
إأطار مسشار لقاءأته مع ألششركاء أ’جتماعيÚ
أل -ت -اب -ع Úل -ق -ط -اع -ه .ي -ت -ع-ل-ق أأ’م-ر ع-ل-ى وج-ه
أÿصشوصس با’–اد ألوطني للطلبة أ÷زأئريÚ
وأ’–اد أل -ع -ام أل -ط Ó-ب -ي أ◊ر وأ’–اد أل-ع-ام
ل-ل-ط-ل-ب-ة أ÷زأئ-ري ÚوأŸن-ظ-م-ة أل-وطنية للطلبة
أ÷زأئري.Ú

من ألدسشتور بإابدأء رأيه حول ألطريقة ألتي
سشتتم بها درأسشة هذأ ألنصس وأŸصشادقة عليه
من قبل ألŸÈان.

ثوابت..ومتغÒات
ك -ل شش -يء يسش Òب -ط -ري-ق-ة م-ن-ت-ظ-م-ة وف-ق أج-ن-دة
حددها بدقة رئيسس أ÷مهورية ،منفذأ ما ألتزم به
‘ ألÈنامج أ’نتخابي ،حريصشا على أن تكون أأ’مور
وأŸسشائل ‘ وقتها أŸعهود.
أتضشح هذأ ،أمسس ‘ ،أÛلسس أŸصشغر ألذي
ت-رأسش-ه أل-رئ-يسس ح-ول أŸشش-روع أل-ت-م-ه-ي-دي ل-ت-ع-دي-ل
وثيقة أسشمى ألقوأن ÚوأكÌها مرجعية وسشموأ على
أإ’طÓق.
أÛلسس أŸصشغر جاء مكّم Óللذي سشبقه لنفسس
أل- -غ- -رضس وأل -ه -دف وي -ع -ط -ى أج -وب -ة ع -ن تسش -اؤو’ت
م-ط-روح-ة ح-ول مضش-م-ون ت-ع-دي-ل أل-وث-يقة ،خطوأتها
وقنوأتها ،إأضشافة إأﬁ ¤توى أŸضشمون ألذي يعرضس
Óثرأء على ألششخصشيات ،أأ’حزأب وأ÷معيات ،إأ¤
ل إ
جانب إأطÓع أŸوأطن وألرأي ألعام بأادق ألتفاصشيل
من خÓل أإ’عÓم يكششف ألنقاب عنه ’حقا.
ينتهي كل ششيء باجتماع ›لسس ألوزرأء لدرأسشة
أل- -وث- -ي- -ق -ة أŸع -دل -ة ق -ب -ل ع -رضش -ه -ا ع -ل -ى أÛلسس
ألدسشتوري ،صشاحب ألصشÓحية ألقانونية إ’بدأء ألرأي
حول ألطريقة ألتي تتم بها درأسشة ألنصس ألتششريعي
وأŸصشادقة عليه من نوأب ألŸÈان.
تظهر هذه ألطريقة أŸعتمدة من قبل ألرئيسس ‘
تعديل أسشمى وثيقة قانونية مصشدر ألتششريع ،مدى
ألشش -ف -اف -ي -ة أل -ت -ي ت -ط -ب -ق وأل-رغ-ب-ة أأ’ك-ي-دة ‘ رف-ع
–ديات ألظرف ‘ أبعد مدأه وتعقيدأته وكسشب
أل-ره-ان-ات أŸت-ع-ددة أل-ت-ي ت-ف-رضس رؤوي-ة أسش-تششرأفية
ت -ع -ط -ي ضش -م -ان -ات أك÷ Èزأئ -ر تشش -ق ط -ري -ق-ه-ا ‘
أإ’صشÓحات وبناء دولة مؤوسشسشات دÁقرأطية تلعب
ف -ي -ه -ا أŸع -ارضش-ة دوره-ا أŸسش-ؤوول و’ ت-ب-ق-ى أسشÒة
أŸوقف ألسشلبي أŸأالوف «خالف تعرف».
ت -ظ -ه -ر ه -ذه أل -ط -ري -ق -ة أل -ت-ي ت-زي-ده-ا وضش-وح-ا
أÙطات أŸفصشلية ألقادمة ،منها أجتماع ›لسس
أل -وزرأء ،إأرأدة أل -رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ إأع-دأد وث-ي-ق-ة
متزنة يطبعها ألتوأفق ألسشياسشي تعّبر عن روح ألتغيÒ
وأل -ت -ح -ول دون أل -ق -ف -ز ع -ل -ى أل -ث -وأبت وأŸسشّ-ل-م-ات
وأŸرج -ع -ي -ة أل -ت -ي ت -ب -ق -ى دوم -ا أŸع -ي-ار أأ’سش-اسش-ي
وأ÷وه-ري ل-ل-م-م-ارسش-ة أل-دÁق-رأط-ية وأ◊كامة وما
ي -ت-ب-ع-ه-ا م-ن ق-ي-م وم-ب-ادئ تشش-ك-ل أإ’سش-م-نت أŸسش-ل-ح
ل-ل-وح-دة أل-وط-ن-ي-ة ،ت-اري-خ أ÷زأئ-ر ،ه-وي-ت-ه-ا وق-يمها
ألروحية أ◊ضشارية.
ت -ظ -ه -ر أل-ط-ري-ق-ة أŸت-ب-ع-ة وف-ق خ-ارط-ة ط-ري-ق،
أإ’رأدة ألقوية ‘ –ضش Òدسشتور معدل يأاخذ ‘
أ’عتبار روح ألظرف أŸتغ Òوما يسشتدعيه من موأد
ع -اج -ل -ة ت -ع -ط -ي إأضش -اف -ة ’حÎأم ح -ق -وق أإ’نسش-ان،
وأسشتقÓلية ألعدألة ،ألفصشل ب Úألسشلطات وتكاملها
‘ سشبيل أŸمارسشة ألسشياسشية وألدÁقرأطية .وهي
‡ارسشة تكسشب متانة وقوة ‘ ألدسشتور ألقادم ألذي
يريده رئيسس أ÷مهورية أك Ìضشمانا لتوسشيع مهام
أŸعارضشة وتزويدها بأادوأت جديدة تصشل إأ ¤حد
إأخطار أÛلسس ألدسشتوري.
تÎجم ألطريقة أخÒأ ،رغبة جاﬁة لدى رئيسس
أ÷مهورية ‘ تنششيط أŸؤوسشسشات ألدسشتورية أŸنوطة
باŸرأقبة و–ركها وقت أ◊اجة وألضشرورة Ãا يضشمن
أŸصش-دأق-ي-ة وألشش-ف-اف-ي-ة .وه-ي شش-ف-اف-ي-ة ت-كسشب ق-ي-م-ة
وأعتبارأ باللجنة أŸسشتقلة Ÿرأقبة أ’نتخابات أŸطلب
أŸلح من ألطبقة ألسشياسشية ألتي ترأه مسشأالة جوهرية ‘
أŸعادلة ألسشياسشية ‘ كل ألظروف.

فنيدسس بن بلة

لم Úأل - - -ع - - -ام
أع- - - -ت Èأ أ
ل- -ل- -م- -ن- -ظ- -م- -ة أل- -وط- -ن- -ي- -ة
ل- -ل- -م- -ج- -اه- -دي- -ن ألسس -ع -ي -د
ع- -ب- -ادو ،أمسسÃ ،ي- -ل -ة ،أن
أل- -رئ- -يسس أل -رأح -ل ه -وأري
ب- -وم- -دي- -ن أسس -ت -ط -اع ع -ل -ى
ألصس - -ع - -ي - -د أل - -دو‹ و م - -ن
خ Ó- - -ل دب - - -ل - - -وم - - -اسس- - -ي- - -ة
ج- -زأئ- -ري- -ة نشس- -ط- -ة كسسب
مكانة مرموقة على صسعيد
أل -ت -ح -رر أل -ع -اŸي ‘ أب-ع-اده
أıت -ل -ف -ة ألسس -ي-اسس-ي-ة و ألق-تصس-ادي-ة
وألثقافية.
وق-ال ع-ب-ادو ‘ أ÷لسش-ة أÿت-ام-ي-ة ل-ل-م-ل-ت-قى
ألوطني ألـ  25حول ألرئيسس هوأري بومدين بدأر
ألثقافة Ÿدينة ميلة بأان هذه أŸكانة سشمحت
للجزأئر بأان تصشبح « قبلة لكل ثوأر أŸعمورة
وسشندأ لكل قضشايا –رر ألششعوب ‘ ألعا.« ⁄
وذك- -ر أأ’م Úأل- -ع -ام ل -ل -م -ن -ظ -م -ة أل -وط -ن -ي -ة
للمجاهدين باŸناسشبة بعد أسشتعرأضشه للمسشÒة
ألثورية للرأحل ألرمز هوأري بومدين باÿطاب
ألشش- -ه Òأل- -ذي أل- -ق- -اه أل -رئ -يسس
ه -وأري ب -وم -دي -ن ‘ رب -ي-ع ع-ام
 1974أم -ام أ÷م -ع -ي -ة أل-ع-ام-ة
 ·ÓأŸتحدة ح Úدعا ألدول
لأ
أŸت -ط -ورة وأل -ن -ام -ي-ة ع-ل-ى ح-د
سش- -وأء Ÿرأج- -ع -ة ج -ذري -ة ل -ك -ل
أآ’ل -ي-ات أل-ت-ي ك-انت ت-ت-ح-ك-م ‘
مسشار ألعÓقات ألدولية خاصشة
‘ ج- -ان- -ب- -ه- -ا أ’ق- -تصش- -ادي Ãا
يضش- -م- -ن ح- -ق شش- -ع- -وب دول أل- -ع- -ا ⁄أل -ث -الث ‘
أسشÎج -اع سش -ي -ادت -ه -ا ع -ل -ى ث-روأت-ه-ا أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة
وتسشخÒها Ãا يخدم تطلعات ششعوبها.
ك -م -ا أسش-ت-م-ع أ◊ضش-ور ل-ك-ل-م-ة وزي-ر ألشش-ب-اب
وأل-ري-اضش-ة أل-ه-ادي ول-د ع-ل-ي أل-ق-اه-ا ن-ي-ابة عنه
مدير ألششباب و ألرياضشة لو’ية ميلة عبد ألكرË
بوطم Úأكد فيها أهمية ألقيم ألسشامية ألتي
خلّفها جيل رموز ألوطن أŸكافح Úمن أجل
أسش-ت-قÓ-ل أل-وط-ن و‘ م-ق-دم-ت-ه-م أل-ن-وف-مÈي-ون

أأ’حرأر من أمثال ألششهدأء بن
م- -ه- -ي -دي ول -ط -ف -ي وأل -رأح -لÚ
ه -وأري ب -وم -دي -ن و حسش Úآأيت
أح -م -د وك -ذأ أل -ذي -ن ي-وأصش-ل-ون
مسشÒة أل- - -ب- - -ن- - -اء ك- - -ال - -رئ - -يسس
أÛاهد عبد ألعزيز بوتفليقة
وأل -ذي -ن ق ّ-دم -وأ  -ك -م-ا أضش-اف
أل- - -وزي- - -ر ÷ -ي- - -ل م- - -ا ب- - -ع- - -د
أ’سش-ت-قÓ-ل ك-ل «م-ع-ا Êأل-وحدة
وأل -ت -مسشك ب -ال -ه -وي -ة أل -وط -ن-ي-ة
وأل- -نضش -ال وألشش -ه -ادة م -ن أج -ل
أ◊ري- -ة وت- -ق- -د Ëأل -تضش -ح -ي -ات أ÷سش -ام أ’ج -ل
Œسشيد هذه ألقيم و أŸعا.»Ê
وأوضشح ألوزير باŸناسشبة بأان ملتقى هوأري
ب -وم -دي -ن «ي-ح-م-ل أسش-م رم-ز م-ن رم-وز أ÷زأئ-ر
أل- -ذي- -ن أسش- -ت- -ل- -ه -م -وأ م -ع -ا ⁄أل -نضش -ال و أل -روح
ألوطنية».
ومن أأ’جدر بششباب وأجيال أ’سشتقÓل كما
جاء ‘ كلمة ألوزير ألهادي ولد علي أن يقتدوأ
ب -ق -ي -م رج -ال أ÷زأئ -ر أأ’ح -رأر م-ن أج-ل رف-ع-ة
ألوطن وعزته منوها باŸناسشبة بالهبة ألتفاعلية
أل -ك -بÒة ل -لشش -ب -اب ‘ أع -ق-اب
وف- - -اة أÛاه- - -د أŸن- - -اضش - -ل
حسش Úآأيت أح - - - -م- - - -د وك- - - -ذأ
برسشالة ألتعزية ألتي بعث بها
رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة إأ ¤ع-ائ-ل-ة ف-ق-ي-د
أ÷زأئر.
و“ّيزت أ÷لسشة أÿتامية
ل -ه -ذأ أŸت -ل -ق -ى أيضش -ا ب-إال-ق-اء
ﬁاضش- -رة ح- -ول أŸسشÒة أل -نضش -ال -ي -ة ل -ل -رئ -يسس
هوأري بومدين من طرف أأ’سشتاذ فا— بن قروح
أشش -اد ف -ي -ه -ا ب-اŸك-اسشب أل-ت-ي –ق-قت ‘ ع-ه-د
أل-رأح-ل لصش-ال-ح أل-ط-ب-ق-ات ألشش-ع-ب-ي-ة ع-ل-ى غرأر
ألعمال و ألفÓح. Ú
للتذك Òفقد ” تنظيم هذأ أŸلتقى بعنوأن
«أل -دب -ل -وم -اسش -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة ‘ ع -ه-د أل-رئ-يسس
أل -رأح -ل ه -وأري ب -وم -دي -ن» م -ن ط -رف أ’–اد
ألوطني للششبيبة أ÷زأئرية.

ا÷زائر قبلة لثوار
اŸعمورة وسضند
لتحرر الشضعوب

مشساركون ‘ أŸلتقى ألوطني بقاŸة:

ضضرورة إانشضاء مركز وطني يعنى بالفكر البومديني
أوصس-ى أŸشس-ارك-ون ‘ أŸل-ت-ق-ى أل-وطني
ح -ول مسسÒة ه -وأري ب -وم-دي-ن ب-ت-اأسس-يسس
مركز وطني يعنى بالبحث وألدرأسسة ‘
ألفكر ألبومديني ،بالإضسافة أإ ¤تنظيم
ملتقى دو‹ دوري يتناول ‘ كل طبعة
ب -ال -درأسس -ة وأل -ت -ح -ل -ي -ل ج -ان -ب -ا م-ن ف-ك-ر
ألرئيسس ألرأحل ‘ تصسوره لبناء ألدولة .
كما ” أقÎأح أإنششاء مكتبة ورقية ،
أإلكÎونية  ،سشمعية بصشرية تعني بتجميع
ت- -رأث أل- -ه- -وأري ،أإنشش- -اء م- -وق -ع أإل -كÎوÊ
ي-تضش-م-ن ﬂت-ل-ف أل-ك-ت-اب-ات ح-ول أل-رئ-يسس
ألرأحل  ،مع أإ‚از ›لة أإعÓمية ششهرية ،
تتناول بومدين ألرئيسس ‘ كل ما كتب عنه،
ي -ك-ون أ’ث-ن-ان م-رج-ع-ا ’إصش-دأر ك-تب ح-ول
هذه ألششخصشية ألفذة .
وجّدد أŸششاركون مطلبهم ألدأئم حول
ترسشيم أŸلتقى ألوطني حول حياة ألرئيسس

أل- -رأح -ل ه -وأري ب -وم -دي -ن سشÒة ومسشÒة،
وأإنشش -اء م-ت-ح-ف مسش-ت-ق-ل خ-اصس ب-ال-رئ-يسس
ألرأحل Ãنطقة ألعرعرة مسشقط ر أسشه .
و ث ّ-م -ن أŸشش -ارك -ون ‘ خ -ت -ام أل -ط -ب-ع-ة
ألسش- -اب -ع -ة م -ن م -ل -ت -ق -ى ه -وأري ب -وم -دي -ن
Ãن -اسش -ب -ة أل -ذك-رى ألـ  37ل-رح-ي-له ألعناية
وأ’هتمام لتنظيم أŸلتقى سشنويا .
ل -ل -ع -ل -م ج -رى أŸل -ت-ق-ى ب-ب-ل-دي-ة ه-وأري
بومدين غرب قاŸة يومي 27و 28ديسشمÈ
ب -ال -ق -اع -ة أل -ري -اضش -ي -ة بشش -ع -ار« ألسش -ي-اسش-ة
أÿارج- -ي- -ة ل- -ل- -ج- -زأئ- -ر ب ÚأŸن -ط -ل -ق -ات
وأŸم -ارسش -ات».ون -ظ -م -ت -ه ج -م-ع-ي-ة أل-وئ-ام
لÎق-ي-ة أ’أنشش-ط-ة ألشش-ب-ان-ي-ة وب-لدية هوأري
ب -وم -دي -ن ب -ال -ت -ع -اون م -ع أ’أسش -رة أل -ث-وري-ة
بالو’ية .

قاŸة :امال مرابطي

»æWh
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ألموأفق لـ  17ربيع أألول  1437هـ

خÓل الندوة ا÷هؤية حؤل التمهÚ

مباركي يدعو إأ ¤وضشع آألية Ÿرأفقة إأدماج خريجي معاهد ألتكوين

زوخ 191 :اتفاقية لرسصكلة وتكؤين أاك Ìمن  10آا’ف عامل بؤ’ية ا÷زائر
’دماج اŸهني ÿريجي مؤؤسصسصات التكؤين تهدف إا¤
قررت وزارة التكؤين والتعليم اŸهني ،Úوضصع آالية Ÿرافقة ا إ
ضصمان متابعة دائمة وفعالة للمسصتقبل اŸهني ÿريجي القطاع وتسصهيل إادماجهم ‘ عا ⁄الشصغل من خÓل هياكل دعم
’هداف اÙددة ‘ إاطار اسصÎاتيجية ا◊كؤمة ترمي إا ¤تكؤين ما يقارب  70باŸائة من التعداد
التشصغيل ،خاصصة وأان ا أ
’جما‹ للمكؤن Úيتؤجؤن بشصهادة ‘ ‰ط التمه Úمن خÓل إاشصراك ﬂتلف قطاعات النشصاط ‘ هذه العملية.
ا إ

آاسسيا مني
أكد ﬁمد مباركي ،وزير ألتكوين وألتعليم
أŸهني ،ÚخÓل إأششرأفه رفقة وأ ¤ألعاصشمة
عبد ألقادر زوخ ،أمسص ،على أششغال ألندوة
أ÷ه -وي -ة ح -ول أل -ت -م -ه Úب -اŸدرسش -ة أل -ع -ل-ي-ا
للفندقة وأإلطعام بع Úألبنيان ،على ضشرورة
ج -ع -ل أل -ق -ط -اع م -وأك -ب-ا لح-ت-ي-اج-ات أل-ب-ي-ئ-ة
ألقتصشادية ،من خÓل إأششرأك أŸؤوسشسشات ‘
ألتكوين وأإلدماج أŸهني للششباب ،على غرأر
أل - -دول أل - -كÈى أل - -ت - -ي ‚حت ‘ ألرت - -ق- -اء
ب -ن -ظ -ام -ه -ا أل -ت -ك -وي -ن-ي ب-ع-د أن رأه-نت ع-ل-ى
ألتمه.Ú
وبعد أن أعت Èمباركي أن ألتكوين أŸهني
ألنوعي يششكل بدي Óآأخر للنفط ،أكد أن أآللية
أ÷ديدة سشتسشمح بإادماج ناجح للمÎبصش‘ Ú
ع -ا ⁄ألشش -غ -ل وت -وج -ي -ه أل -دورأت أل -ت-ك-وي-ن-ي-ة
وأل -ت -خصشصش -ات أŸه -ن -ي -ة حسشب أح -ت -ي-اج-ات
أŸؤوسشسشات ألقتصشادية وألصشناعية ،مششÒأ ‘
هذأ ألصشدد إأ ¤أنه ” ألقيام بجهود معتÈة
من طرف قطاعه لفائدة ألتخصشصشات ألتي
أول-ت-ه-ا أ◊ك-وم-ة أول-وي-ة ع-ل-ى غ-رأر ألصش-ناعة
وألفÓحة وألسشياحة وأألششغال ألعمومية.
ودع- -ا خÓ- -ل م- -دأخ- -ل -ت -ه إأ ¤إأع -ادة ب -عث
أ◊رف أليدوية ألتي تعرف ـ حسشبه ـ عجزأ ‘
إأيجاد أليد ألعاملة ،كالبناء وأألششغال ألعمومية
أل -ف Ó-ح -ة ،ألصش -ن -اع -ة ،أ◊رف أل -ت -ق -ل -ي -دي-ة،
ألسشياحة وألتي ل تزأل ل Œلب ششبابنا رغم
أن ألتطور ألقتصشادي وألجتماعي مرهون

بها ،خاصشة وأن ألعدد ألذي أعلنت عنه وزيرة
ألÎبية ألوطنية ،أربعة تÓميذ ينجحون ‘
ششهادة ألبكالوريا من أصشل  100يتم تسشجيلهم
منذ ألسشنة أألو ¤أبتدأئي ،ما يتطلب أÿروج
با◊لول لصشالح هؤولء ألششباب بغية أكتسشاب
حرف وتأاهيÓت.
ويرتقب من خÓل هذه ألندوة ألتي تعد
أألخÒة م -ن سش -لسش -ل -ة  15ن-دوة ن-ظ-مت ع-ل-ى
مسشتوى ألوطن خÓل ألعام أ÷اريŸ ،ناقششة
‰ط أل -ت -ك -وي -ن ع -ن ط -ري -ق أل-ت-م-ه Úوإأع-ادة
ت- -وج -ي -ه ›الت ت -دخ -ل -ه ،ح -ت -ى يسش -ت -ج -يب
ب- -ط- -ري- -ق- -ة أحسش- -ن لح -ت -ي -اج -ات أل -ت -ن -م -ي -ة
ألقتصشادية وألجتماعية من تأاهيÓت وموأرد
بششرية ،وألتي عرفت مششاركة  3000ششريك
ل- -ت- -ك- -وي- -ن أŸه- -ن- -ي -ي- -رت- -قب -أل- -ت- -ع- -ري -ف
ب- -اإلج -رأءأت أ÷دي -دة أŸدرج -ة م -ؤوخ -رأ ‘
أل-ق-ان-ون أŸت-ع-ل-ق ب-ال-ت-م-ه ÚأقÎأح إأج-رأءأت
ج-دي-دة ل-ت-ك-ث-ي-ف ه-ذأ أإلط-ار أل-تشش-ري-ع-ي م-ع

ألسش -ي -اق ألق -تصش -ادي ل -ل -بÓ-د،
وضش-ع ﬂط-ط-ات أل-ت-ك-وين عن
طريق ألتمه Úماب ÚأŸؤوسشسشة
أŸسش- - -ت- - -خ - -دم - -ة وأŸؤوسشسش - -ة
أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة– ،دي-د أل-ع-م-ل-ي-ات
أŸم -ك -ن “وي -ل -ه -ا م -ن ط -رف
ألصش -ن -دوق أل -وط -ن -ي ل -ت -ط-وي-ر
أل-ت-م-ه Úوأل-ت-ك-وي-ن أŸتوأصشل،
وك- - - -ذأ أإلج - - -رأءأت أل - - -وأجب
أتخاذها لتمك Úهذأ ألصشندوق
من ألسشتجابة بطريقة فعالة
‘ ألوقت أŸناسشب.
وفيما يتعلق باآلفاق ،يرى ألوزير ضشرورة
ألعمل أك Ìعلى –سش Úألتكوين ألتطبيقي ‘
أل - -وسش - -ط أŸه- -ن- -ي Ãن- -ح م- -ن- -ح- -ة أل- -ت- -أاطÒ
أل -ب -ي -دأغ-وج-ي Ÿع-ل-م-ي أل-ت-م-ه ÚأŸنصش-وصص
ع- -ل- -ي- -ه- -ا ‘ أل- -ق- -ان- -ون وك -ذأ ت -ك -وي -ن ه -ؤولء
أŸؤوطرين ،توسشيع ألتخصشصشات أŸمنوحة عن
ط -ري -ق أل -ت -م-ه ÚلÓ-سش-ت-ج-اب-ات لح-ت-ي-اج-ات
ﬂت -ل -ف أŸت-ع-ام-ل Úألق-تصش-ادي ،Úم-رأج-ع-ة
دوري -ة Ÿضش -ام Úأل -ت -ك -وي-ن ،خ-ل-ق دي-ن-ام-ك-ي-ة
ج -دي -دة ل -تسش -ي Òوع -م -ل ألصش -ن -دوق أل-وط-ن-ي
لتطوير ألتمه Úوألتكوين أŸتوأصشل.
بدوره كششف وأ‹ ألعاصشمة عبد ألقادر
زوخ ‘ ك -ل -م -ة ل -ه ب -اŸن -اسش-ب-ة ع-ن إأب-رأم 191
أت-ف-اق-ي-ة ل-رسش-ك-ل-ة وتكوين  10944ع-ام-ل من
ششباب ألولية ،مششÒأ إأ ¤أسشتفادة ششباب من
 30أل-ف ع-ائ-ل-ة م-رح-ل-ة م-ن ب-ط-اق-ة أل-ت-كوين
أŸهني.

تؤقيع تعاون مع بلجيكا ‘ اÛال البيئي ،نؤري:

ﬂزون أ÷زأئر من أŸياه أ÷وفية وألسشدود كاف Ÿوأجهة أي حالة جفاف
وقعت وزارة اŸؤارد اŸائية والبيئة مع
اŸملكة البلجيكية ،أامسس ،اتفاقيتي تعاون
’و ¤تسص -يÒ
‘ اÛال ال- -ب- -ي -ئ -ي ،ت -خصس ا أ
ال-ن-ف-اي-ات ع-ل-ى مسص-ت-ؤى ال-غرب ا÷زائري
باŸركب ا÷ديد بؤ’ية معسصكر ،والثانية
ت -ن -درج ‘ ›ال ت-ك-ؤي-ن اŸؤارد ال-بشص-ري-ة
بقيمة مالية مشصÎكة ب Úالبلدين تقدر
Ãليار دينار.

جÓل بوطي
أف -اد وزي -ر أŸوأرد أŸائ -ي -ة وأل -ب-ي-ئ-ة ع-ب-د
ألوهاب نوري ،عقب جلسشة أŸباحثات سشبقت
أل -ت -وق -ي -ع وج -م -ع -ت -ه بسش -ف‡ Òل-ك-ة ب-ل-ج-ي-ك-ا
با÷زأئر «فريدريك موريسص» ،أن ألتفاق جد
ه -ام وي -ن -درج ضش -م-ن ج-ه-ود أ÷زأئ-ر ◊م-اي-ة
أل-ب-ي-ئ-ة ،ورصش-د لÓ-ت-ف-اق-ي-ة أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-كوين
أŸوأرد ألبششرية لها مليار دينار جزأئري أي
ما يعادل  8،5مليون أورو بالعملة ألصشعبة،
وذلك بالششرأكة مع ألطرف ألبلجيكي.
وعن ألتفاقية أŸتعلقة بتسشي Òألنفايات،
قال نوري أن أŸششروع ” ألنتهاء منه مؤوخرأ،
وأŸتمثل ‘ مششروع ‰وذجي بولية معسشكر
ل- -تسش- -ي Òأل- -ن- -ف -اي -ات وه -و أك Èم -ركب ع -ل -ى
أŸسشتوى ألوطني ،مششÒأ أن مششاريع ‡اثلة
سش -ي -ت -م Œسش -ي -ده -ا ب -ولي -ات أخ-رى ‘ إأط-ار
أŸشش- -اري -ع أل -كÈى أل -ت -ي ت -ق -وم ب -ه -ا أل -وزأرة
◊ماية ألبيئة.

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

وأضشاف نوري ،أن ألتفاقية
أŸت -ع -ل -ق -ة ب -ت -ك -وي -ن أإلط-ارأت
تهدف إأ ¤تقوية أŸورد ألبششري
أ÷زأئ - - - - - -ر ‘ ›ال تسش- - - - - -يÒ
أل -ن -ف -اي -ات ‘ ،ح Úأك-د أل-ت-زأم
أ÷زأئ -ر Ãوأج -ه -ة ألسش -ل -وك -ات
غ Òأل Ó-ئ-ق-ة ‘ ت-ل-ويث أل-ب-ي-ئ-ة،
›ددأ تأاكيد جهود ألدولة ‘
أÛال وأ◊ف -اظ ع -ل -ى صش -ح-ة
أŸوأطن.
و‘ سش- -ي- -اق آأخ -ر ،أك -د وزي -ر
أŸوأرد أŸائ - - - -ي - - - -ة أن ﬂزون
أ÷زأئ -ر م -ن أŸي -اه أ÷وف -ي -ة وألسش-دود ك-اف
Ÿوأجهة أي حالة جفاف قد تنجر عن ندرة
تسشاقط أألمطار ‘ هذه أآلونة ،موؤكدأ أن
نسش- -ب- -ة أم -ت Ó-ء ألسش -دود Œاوزت  70باŸائة
وبإامكاننا موأجهة أي ظرف ،قائ Óعلينا أل
نسشتبق أألحدأث ففصشل ألششتاء  ⁄ينقضص.
Ãقابل ذلك ،نفى نوري أن تكون أ÷زأئر
ت- -ع- -يشص ح -ال -ة ج -ف -اف ج -رأء ع -دم تسش -اق -ط
أألمطار خÓل فصشل ألششتاء أ◊ا‹ ،قائ Óأننا
متفائلون بسشقوطها ششهري سشبتم ÈونوفمÈ
ألفارط ،Úموضشحا أن ﬂزون أ÷زأئر من
أŸي -اه أ÷وف -ي -ة ك -اف وم -ن شش -ان -ه م -وأج -ه-ة
أ÷فاف ‘ حال وقوعه
وي-رت-ك-ز ت-وأج-د أŸي-اه أ÷وف-ي-ة ب-اŸناطق
أ÷نوبية بنسشب عالية حسشب نوري وتششÎك
أ÷زأئر ‘ ذلك مع ليبيا وما‹ بالÎبع على

هذه ألبحÒة ألكبÒة ،مؤوكدأ
أسشتغÓل أŸياه أ÷وفية بعدة
مناطق من ألوطن ألغرأضص
فÓحية بكل من أدرأر ووأدي
سش- -وف وم- -ن- -ط- -ق -ة أŸن -ي -ع -ة
بغردأية.
من جهته قال سشف‡ Òلكة
ب-ل-ج-ي-ك-ا «ف-ريدريك موريسص»
أن أل -ت -وق -ي-ع ع-ل-ى ألت-ف-اق-ي-ة
ي - -ن - -درج ضش - -م - -ن ع Ó- -ق - -ات
ألششرأكة مع أ÷زأئر ‘ ›ال
ح-م-اي-ة أل-ب-ي-ئ-ة أل-ذي ت-تقاسشم
بÓده مع أ÷زأئر نفسص ألتوجهات للحفاظ
على أ÷انب ألبيئي خاصشة تسشي Òألنفايات
أŸنزلية.
وأوضش -ح ألسش -ف Òأل-ب-ل-ج-ي-ك-ي أن ألت-ف-اق-ي-ة
ت-ه-دف إأ ¤وضش-ع إأسشÎأت-ي-ج-ي-ة ت-ق-ن-ي-ة ل-تسشيÒ
أل-ن-ف-اي-ات ضش-م-ن م-ركب م-عسش-ك-ر أل-ن-م-وذج-ي
ألذي بني وفق تقنيات حديثة تسشتجيب للعمل
وه - -و م - -ا سش- -يسش- -اه- -م ‘ ع- -م- -ل مششÎك بÚ
أ÷انب Úلتعميم أŸششروع ‘ مناطق أخرى.
وأكد نوري وسشف Òبلجيكا بخصشوصص قمة
أŸن -اخ أن أل -ب -ل -دي -ن ي -ت -ب-ادلن ن-فسص أل-ت-وج-ه
Ÿوأجهة ألتغÒأت أŸناخية ،و‘ هذأ ألسشياق
ن- - -وري أن أ÷زأئ- - -ر وضش- - -عت آأل - -ي - -ات ج - -ادة
Ÿوأجهتها مؤوكدأ أن ألدول ألكÈى تتحمل
مسشوؤوليتها ألكاملة وهو ما طرحته ‘ ألقمة
 21للمناخ بباريسص.

بوششوأرب :ألقانون سشيدفع با’قتصشاد ألوطني نحو أ’سشتثمار أŸنتج
اسص - -ت - -ع - -رضس ع- -ب- -د السصÓ- -م
ب - -ؤشص - -ؤارب ،وزي - -ر الصص- -ن- -اع- -ة
واŸناجم ،اسصتÒاتيجية القطاع
آاف - -اق ،2016م-ق-دم-ا ت-ؤضصيحات
حؤل قانؤن اŸالية  ،2016الذي
أاسصال الكث Òمن ا◊ ،Èمؤؤكدا
أان ال- - -ق- - -ان- - -ؤن ج- - -اء ◊م - -اي - -ة
ا’ق- -تصص- -اد ،ن- -اف- -ي- -ا خ- -ؤصصصص -ة
مؤؤسصسصات سصؤناطراك وسصؤنلغاز
وف - - -ت - - -ح رأاسص- - -م- - -ال اŸؤؤسصسص- - -ات
الكÈى ،وحسصبه أان سصنة 2015
’صصÓ-ح-ات ا’ق-تصص-ادي-ة،
ه -ي سص -ن -ة ت-ع-م-ي-ق ا إ
ك -اشص -ف -ا ع -ن –ق -ي-ق ا’ك-ت-ف-اء ال-ذات-ي ‘ م-ادة
ا’سص- -م- -نت ‘ سص- -ب- -ت -م 2016 Èوال -ؤصص -ؤل إا¤
تصصدير الفائضس آاخر السصنة.

سسهام بوعموشسة
أنتقد عبد ألسشÓم بوششوأرب ألرأفضش Úلقانون
أŸالية  2016لسشيما أŸادة  ،66مؤوكدأ أن هذأ
ألقانون جاء ◊ماية ألقتصشاد ألوطني وألدفع به
نحو ألسشتثمار أŸنتج ،وبالتا‹ ألوصشول إأ ¤مرحلة
أل -تصش -دي -ر وول -وج أألسش -وأق أÿارج -ي -ة ب -ك -ل ث-ق-ة،
موضشحا لدى نزوله أمسص ضشيفا
Ãنتدى أإلذأعة للقناة أألو ،¤أن
قانون أŸالية أ÷ديد جاء ليكمل
أل-ق-ان-ون أل-ت-ك-م-ي-ل-ي لسش-ن-ة ،2015
ول- -ت -ق -وي -ة ت -دأب– Òسش Úم -ن -اخ
ألسش -ت -ث -م -ار وإأع -ط -اء –ف-ي-زأت
ل -لصش -ن -اع-ات أل-ن-اشش-ئ-ة ،ن-اف-ي-ا م-ا
ت- -روج -ه أŸع -ارضش -ة ح -ول Œوي -ع أŸوأط -ن وب -ي -ع
مؤوسشسشات ألدولة قائ Óأن هؤولء يريدون تغليط
أŸوأطن وزرع ألبلبلة.
و‘ هذأ ألششأان ،بدد وزير ألصشناعة أıاوف
‡ا يتدأول حول خوصشصشة مؤوسشسشات سشوناطرأك
وسش- -ون- -ل- -غ -از وف -ت -ح رأسش -م -ال -ه -ا ق -ائ  Ó-أن رئ -يسص
أ÷م -ه -وري -ة م -ن ل-ه صشÓ-ح-ي-ة ف-ت-ح رأسش-م-ال ه-ذه
أŸؤوسشسشات ،مضشيفا أن أŸادة 66من قانون أŸالية
أ÷ديد جاءت لوضشع حد لقانون أÿوصشصشة -04
 ، 2001وأن  20ب-اŸائ-ة م-ن م-ي-زأن-ي-ة ألسشتثمار
ألعمومي موجهة لدعم أŸوأطن ،وأن قرأر رئيسص
أ÷مهورية هو موأصشلة نفسص أŸنهج ألجتماعي
رغ -م أألزم -ة ألق -تصش -ادي -ة ،وحسش-ب-ه ألشش-رأك-ة ه-ي
أفضش- -ل ح- -ل ل- -ل- -ن- -ه- -وضص ب- -اŸؤوسشسش -ات وألسش -م -اح
بالتحويل ألتكنولوجي .

صصرح وزير العمل والتشصغيل والضصمان
ا’ج-ت-م-اع-ي ﬁم-د ال-غ-ازي ،خÓل زيارة
قادته ،اأمسس ،اإ ¤و’ية البليدة ،اأن سصنة
 2016سص -تشص -ه -د رف -ع -ا ‘ ع -دد اŸؤؤسصسص -ات
ا’ق -تصص-ادي-ة ،اŸدع-م-ة م-ن ق-ب-ل ال-ؤك-ال-ة
الؤطنية لدعم تشصغيل الشصباب «اأونسصاج «
ب -ن-ح-ؤ  90األ- -ف م- -ؤؤسصسص- -ة ج- -دي -دة ،واأن
ال-كÓ-م اŸث-ار ح-ؤل ت-ؤق-ي-ف مشص-اريع دعم
مثل هذه اŸؤؤسصسصات غ Òوارد با’أسصاسس.
و أكد ألغازي أن ألدولة –رصص على تدعيم
م -ث -ل ه -ذه أŸشش -اري -ع أŸوج-ه-ة ل-لشش-ب-اب م-ن
أŸت- -خ -رج Úم -ن أ÷ام -ع -ات أ÷زأئ -ري -ة ،أو
أŸتخرج Úمن معاهد ألتكوين أŸهني ،وعلى
أل -ع -كسص ف -اإن أإشش -اع -ة وألÎوي-ج أصش-درأ ق-رأر
حكومي بتوقيف مثل تلك أŸششاريع ،وتÈير

وأششار إأ ¤أن أŸادة  66من
ألقانون هي نفسشها ألتي كانت ‘
ألقانون ألتكميلي سشنة  ،2009و⁄
ت- -ت- -غ Òف- -ق -د ح -ولت م -ن ق -ان -ون
ألسش -ت -ث -م -ار إأ ¤ق -ان -ون أŸال -ي-ة،
وقال أيضشا أن ألقانون حمل ‘
طياته –فيزأت وفرصص جديدة
ل -ت-ق-وي-ة ألسش-ت-ث-م-ار وأÿروج م-ن
دأئرة ألعتماد على أÙروقات.
وأبرز وزير ألصشناعة ‘ هذأ
أإلطار‚ ،اعة إأنششاء أÛمعات
وأŸرك-ب-ات أل-ت-ي أع-طت دف-ع-ا ل-ل-ق-ط-اع أل-ع-م-وم-ي
للوصشول إأ ¤أألهدأف أŸرجوة ‘ ،ظل وجود 90
مؤوسشسشة صشغÒة ومتوسشطة ،حيث خصشصص مبلغ 12
مليار دج للمجمعات ألصشناعية ،و‘  2016سشينطلق
مصشنع ألنسشيج بغليزأن ‘ أإلنتاج ‡ا سشيوفر 10
ألف منصشب ششغل وتصشدير أك Ìمن  40باŸائة من
أŸن -ت-وج ،ومصش-ن-ع أخ-ر ل-ل-خ-مÒة ومشش-روع أن-اب-يب
بدون تلحيم سشتنجز بجيجل ،مذكرأ بأانه ‘ جانفي
سشيتم عرضص مششروع قانون ألسشتثمار على أللجنة
ألق -تصش -ادي -ة ل -ل -م -ج -لسص ألشش -ع-ب-ي أل-وط-ن-ي ،ل-ي-ت-م
أŸصشادقة عليه .كما كششف عن أنه سشنة 2016
سشيتم ألششروع ‘ صشناعة تركيب
ألسش -ي -ارأت م -ع ألشش-ريك أألج-ن-ب-ي
ششريطة أإلدماج أÙلي.
و‘ رده ع - - - -ن سش- - - -ؤوأل ح- - - -ول
أŸؤوسشسش- -ة أل- -وط- -ن- -ي- -ة لصش- -ن -اع -ة
أŸرك - -ب - -ات ،أك - -د ب- -وشش- -وأرب أن
أل - - -ق - - -ط - - -اع خصشصص ﬂط- - -ط- - -ا
أسش- -ت- -ع- -ج- -ال- -ي- -ا ل- -ت- -ح- -ديث ه -ذه
أŸؤوسشسشة ألوطنية من خÓل رصشد مليار دولر،
حيث قدم أıطط Ûلسص مسشاهمات ألدولة،
وششرع ‘ ألعملية إلنعاشص ألششركة ،ونفسص ألÈنامج
مسص مركب أ◊جار .وأضشاف أنه ‘ سشبتم2016 È
سشيكون فيه أكتفاء ذأتي ‘ مادة ألسشمنت وآأخر
ألسشنة سشيششرع ‘ ألتصشدير ،وأخر  2017سشيكون
هناك إأنتاج ‘ مادة أ◊ديد وألصشلب Ãليون طن
عن طريق مصشنع بÓرة ومليو Êونصشف Ãصشنع
توششا‹ ،و‘ مارسص أŸقبل سشيصشل إأنتاج أ◊جار
إأ ¤مليون ونصشف.
زيادة على ذلك هناك برنامج بالنسشبة Ÿادة
ألفوسشفات لتقوية إأنتاجها ليصشل إأ 10 ¤مÓي Úطن
‘  ،2018وسش -ي -ت -م –وي -ل صش -ن -اع -ة أألسش-م-دة ‘
أ÷زأئر ع Èأربعة مركبات.

خوصشصشة سشوناطرأك
وسشونلغاز ’ أأسشاسس
له من ألصشحة

أاشصغال اÛلسس الؤطني لذوي ا’حتياجات اÿاصصة

مسشلم تدعو إأ ¤ضشرورة تنفيذ ألÎسشانة ألقانونية ◊ماية أŸعاقÚ

دعت وزي - - -رة ال - - -تضص - - -ام- - -ن
’سصرة وقضصايا اŸرأاة
الؤطني وا أ
م - -ؤن - -ي- -ة مسص- -ل- -م ،إا ¤ضص- -رورة
ت -ن -ف -ي -ذ الÎسص -ان -ة ال-ق-ان-ؤن-ي-ة
’شص -خ -اصس اŸع-اقÚ
اÿاصص -ة ب -ا أ
من أاجل حمايتهم ومرافقتهم،
وك -ذا –سص Úظ -روف-ه-م اŸادي-ة
واŸعنؤية.

صسونيا طبة
وأضش -افت أل -وزي -رة ع -ل-ى ه-امشص أشش-غ-ال أÛلسص
Óششخاصص أŸعاق ÚأŸنعقد ،أمسص ،باŸعهد
ألوطني ل أ
أل -وط -ن -ي ل -لصش -ح -ة أل -ع -م-وم-ي-ة أن ذوي ألح-ت-ي-اج-ات
أÿاصش -ة ‘ أ÷زأئ -ر ي -ع-يشش-ون م-ع-ان-اة ك-بÒة ،ت-ت-ع-ل-ق
باإلدماج ألجتماعي وأŸهني وحق ألتمدرسص.
وأشش -ارت مسش -ل -م إأ ¤أل -دل -ي -ل ألسش-ل-م-ي أÿاصص
باإلعاقة ألذي يتم إأ‚ازه بالتنسشيق مع أŸعهد
ألوطني للصشحة ألعمومية ،موضشحة أنه سشيسشاهم
‘ تصشفية قوأئم أألششخاصص أŸعاق Úعلى أسشسص
علمية ووفق معاي Òدولية وكذأ –ديث ألبطاقة

Œمي ـ ـ ـد “ويـ ـ ـل مشش ـ ـ ـاريع «أأونسشاج» أأمر غ Òوأرد
ذلك ب-ان-ت-ه-اج أل-دول-ة أ÷زأئ-ري-ة
سش - -ي - -اسش - -ة أل - -ت - -قشش- -ف وأإرشش- -اد
أل-ن-ف-ق-ات ،غ Òصش-ح-ي-ح أإطÓ-قا،
نافيا بذلك صشدور أي تعليمة أو
قرأر يخصص ألتخفيضص أو تغيÒ
سشياسشة ألدولة ‘ هذأ ألأمر ،بل
على ألعكسص أكد باأن أŸوؤسشسشات
ألق -تصش -ادي -ة سشÎت -ف -ع و ت -ع-رف
زي -ادة ف -ي -ه -ا Ãا ي -ق-در  90ألف
موؤسشسشة مدعمة من قبل وكالتي
« أونسشاج» و «كناك» ،تضشاف أإ¤
ح - - - -وأ‹  400أل- -ف م- -وؤسشسش -ة
موجودة على أرضص ألوأقع.
وجدد تششجيع فئات ألششباب
ألإق -ب-ال مسش-ت-ق-ب Ó-ع-ل-ى م-ث-ل ت-لك أŸشش-اري-ع
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الغازي من البليدة:

ألق- -تصش -ادي -ة ،لأج -ل خ -ل -ق
ثروة تضشاف أ ¤ألقطاعات
أ ل ق - -ت ص ش - -ا د ي - -ة أ  Ÿن - -ت - -ج - -ة
أŸوج - - - - - - -ودة  ،وكشش- - - - - - -ف
ب -اŸن -اسش-ب-ة ع-ن ج-م-ل-ة م-ن
ألإج -رأءأت «أل -ت-ح-ف-ي-زي-ة»،
أل - -ت - -ي سش - -تسش- -ه- -ل وت- -دف- -ع
ب-الشش-ب-اب أ ¤ألإق-ب-ال ع-ل-ى
م ش ش - -ا ر ي -ع « أ و ن س ش -ا ج »  ،ح -ي ث
ق - -ال ب - -اأن أل - -دول- -ة ق- -ررت
ت -خ -ف-يضص نسش-ب-ة أŸشش-ارك-ة
أل-ف-ردي-ة ل-ل-مسش-ت-ف-ي-دي-ن من
مشش- -اري- -ع أل- -دع- -م ‘ ر أسص
أŸال أل-ع-ام ل-ل-مشش-روع ،م-ن
نسش -ب -ة سش -اب -ق -ة ك -انت ﬁسش -وب-ة بـ 5باŸائة،

ألعدد
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وتعويضشها بنسشبة ل تزيد عن ألـ 1باŸائة.
أم -ا ع -ب -د أÛي-د سش-ي-دي ألسش-ع-ي-د ألأمÚ
أل -ع -ام ل –Ó-اد أل -ع -ام ل -ل -ع -م -ال أ÷زأئ -ري،Ú
فكششف بدوره عن مسشاندة مثل هذه ألقرأرأت
ودعم أل–اد لها ،و أضشاف باأنه علينا جميعا
ألتكاثف لأجل تششجيع مثل هذه أŸوؤسشسشات
أŸنتجة ،دعما لÓإنتاج أÙلي وتششجيعا له،
خاصشة ونحن نعيشص أزمة أقتصشادية ،بسشبب
أن -خ -ف -اضص أسش -ع -ار أÙروق -ات ‘ ألأسش -وأق
ألدولية ،و أن هذه أŸوؤسشسشات Áكن لها ،أن
ت -ك -ون ق -وة أق -تصش -ادي -ة ث -ال -ث-ة ب-دي-ل-ة ،ت-دع-م
أق-تصش-ادن-ا أل-وط-ن-ي وت-رف-ع ب-ذلك أل-ت-ح-دي-ات
وألرهان.

البليدة :لينة ياسسمÚ

أ÷دي -دة ل -ل -م -ع -اق وعصش -رن -ت -ه-ا،
م-ؤوك-دة أن أŸوأد أل-ق-ان-ون-ي-ة أل-ت-ي
–م - - - - - -ي أألشش- - - - - -خ- - - - - -اصص ذوي
ألح -ت -ي -اج -ات أÿاصش -ة م -وج-ودة
وإأ‰ا ينقصص Œسشيدها على أرضص
ألوأقع.
وكششفت ألوزيرة عن تسشجيل 25
ألف طفل معاق متمدرسص بالششبكة
أŸؤوسشسش - -ات - -ي- -ة أŸك- -ون- -ة م- -ن 225
م- -ؤوسشسش -ة وأل -قضش -اء ع -ل -ى أك Ìم -ن
نصشف قائمة ألنتظار فيما يخصص
أل -دخ -ول أŸدرسش -ي  2015-2016وأل-ع-م-لية مسشتمرة
بششكل يومي وذلك ع Èعقلنة ألتسشي Òوتنويع أ◊لول
وألتنسشيق أألفقي مع ﬂتلف ألششركاء.
و‘ ذأت ألسش - -ي - -اق ،دعت مسش - -ل - -م إأ ¤ضش- -رورة
ألتنويه Ãا أفرزته ألتفاقية أÈŸمة ب Úألقطاع
ألتضشامن ألوطني وألÎبية من فتح أك Ìمن 400
قسش- - -م خ- - -اصص ‘  40ولي -ة ◊د أآلن وأل -ع -م -ل-ي-ة
مسشتمرة ،مششÒة إأ ¤أن  3آألف طفل معاق متكفل
بهم على مسشتوى هذه أألقسشام من بينهم 1500
يعانون من نقصص ذهني خفيف.
ونفت ألوزيرة ما نششر ‘ إأحدى أ÷رأئد حول
قيامها بتجميد عمل أ÷معيات أÿاصشة Ãسشاعدة
أألششخاصص أŸعاق ،Úموضشحة أن هذأ ألكÓم ل
أسشاسص له من ألصشحة وإأ‰ا ما صشرحت به كان
متعلق لÎششيد أŸال ألعام وألعمل بالتنسشيق مع
أ÷معيات ألناششطة ‘ أŸيدأن.
وذّك- -رت أŸت- -ع- -ام -ل Úألق -تصش -ادي Úوأإلدأرأت
بضشرورة أللتزأم بتششغيل  1باŸائة من أألششخاصص
أŸعاق Úتطبيقا ألحكام Ÿرسشوم ألتنفيذي -214
 14ألصشادر بتاريخ  30جويلية  ،2014مششÒة إأ ¤أنه
قد ” فتح ألورششة ألقانونية مع أ÷هات أıتصشة
م -ن أج -ل ت -بسش -ي-ط أإلج-رأءأت وإأشش-رأك أÛت-م-ع
أŸد Êوألقطاع أÿاصص ‘ ديناميكية إأدماجهم
بالوسشط أÙمي.
وأكدت مسشلم أنه سشيتم تأاسشيسص مركز وطني
م -رج -ع -ي ل -ل -ت -وح -د ي -ت -ك -ف-ل Ãه-ام ج-م-ع أŸوأرد
وتنسشيقها ويعمل على تطوير ألبحث وميكانيزمات
ألكششف وألتوجيه وألتكفل بالتعاون مع ألقطاعات
أŸعنية وأÈÿأء وأ÷معيات ألناششطة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألثÓثاء  29ديسضمبر  2015م
ألموأفق لـ  17ربيع أألول  1٤37هـ
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›اهدون من عنابة ‘ شسهادات لـ«الشسعب»:

تتو’ه ÷نة وزارية مكلفة Ãنح الرخصص وتوزيع ا◊صسصص ومدتها
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نظام رخصص أ’سضتÒأد وألتصضدير يدخل حيز ألتجسضيد بدءأ من  ١٠جانفي آأيت أحمد زعيم من طينة ألكبار وتاريخه ألثوري شضاهد عليه

بلعايب 63 :منتوجا ﬁظورا اسستÒادها والقائمة النهائية –دد ‘ اجتماع ’حق

كشسف بختي بلعايب ،وزير التجارة ،أامسص ،أان نظام رخصص ا’سستÒاد والتصسدير يدخل حيز السسريان بدءا من  10جانفي
’ولية للمواد التي Áنع اسستÒادها ‘ البداية تضسم  63منتوجا ‘ انتظار أان يتوج اجتماع يعقد
الداخل ،معلنا أان القائمة ا أ
’سسبوع اŸقبل بإادراج مواد أاخرى ،على اعتبار أان كبح ا’سستÒاد وتشسجيع تصسدير اŸنتوج الوطني وكذا اسستهÓكه ﬁليا
بحر ا أ
يعد الهدف ا÷وهري الذي يفضسي إا ¤اŸزيد من التشسجيع وتهيئة الظروف للمنتوج الوطني كي يفرضص تنافسسيته ويعد من
التحديات الكÈى لكسسب معركة ترقية ا’قتصساد الوطني.

اأعت Èعدد من اÛاهدين رحيل
حسس Úاآيت احمد خسسارة للجزائر،
مشسÒين اإ ¤اأن الوطن فقد بوفاته
واح -دا م -ن ال-زع-م-اء ال-ت-اري-خ-ي،Ú
واأح -د اأب -ط-ال ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة
اÛيدة ،واأكدوا باأن رئيسص حزب
«ا’أف- -اف- -اسص» ك- -ان ل- -ه دور ب- -ارز ‘
تاريخ ا÷زائر ،وبقي وفيا لوطنه
اإ ¤اأن وافته اŸنية.

عنابة :هدى.ب

فضضيلة بودريشش
تصضويرﬁ :مد آيت قاسضي
يعول كثÒأ على ألنظام أ÷ديد لرخصص
ألسض- -تÒأد وأل- -تصض- -دي- -ر ‘ إأع- -ادة ألع- -ت -ب -ار
ل -ن -ج -اع -ة أŸن-ت-وج أ÷زأئ-ري م-ن خÓ-ل رف-ع
جميع معوقات أنتشضاره وسضط ألسضوق وكسضب
ثقة أŸسضتهلك أÙلي ثم أألجنبي كمرحلة
ث- -ان- -ي- -ة ،ك- -ون أإلج -رأءأت أ÷دي -دة تصضب ‘
ت- -وف Òج- -م- -ي- -ع أألج- -وأء أل -ت -ي تشض -ج -ع أآلل -ة
أإلن -ت -اج -ي -ة أÙل -ي -ة سض -وأء ك -انت خ -اصض-ة أو
عمومية.
“ن -ح أإلج -رأءأت أŸن -ت -ج ف-رصض-ة إلب-رأز
ق -درأت -ه ‘ ق -لب م -ن -افسض -ة ألسض-وق وت-ف-ت-ح ل-ه
أÛال لÓرتقاء با÷ودة من خÓل أكتسضاب
Œربة معتÈة ‘ أإلنتاج .وأكد وزير ألتجارة
بختي بلعايب هذأ أألمر أمسص على هامشص
زيارته Ÿعرضص «أإلنتاج ألوطني» ،قائ Óأن
أل-ق-ائ-م-ة أل-ن-ه-ائ-ي-ة ل-ل-م-ن-ت-ج-ات أل-ت-ي يشض-م-لها
ألقرضص ألسضتهÓكي سضوف –دد بدأية من
أألسض- -ب- -وع أŸق- -ب -ل ‘ ›لسص ي -ع -ق -د م -ا بÚ
ألقطاعات ألوزأرية.
دع- -ا ب- -ل- -ع- -ايب خÓ- -ل ل- -ق -ائ -ه ب -الشض -رك -اء
ألق -تصض -ادي Úوألج -ت -م -اع -ي Úع -قب زي -ارت-ه
Ÿعرضص أإلنتاج ألوطني ألشضركاء ألقتصضاديÚ
وألجتماعي Úمن أجل مسضاهمتهم ‘ نقاشص
مسضتفيضص حول أإلجرأءأت أ÷ديدة لرخصص
ألسضتÒأد وألتصضدير ألتي تدخل حيز ألسضريان
بدءأ من جانفي ألدأخل.
و ⁄يخف أŸسضؤوول عن قطاع ألتجارة
أ◊رصص ع -ل -ى ت -ق -ل -يصص ك -ل -ف -ة ألسض-تÒأد ‘
ظرف تشضهد أ÷زأئر ترأجعا ﬁسضوسضا ‘
إأي -رأدأت أل -ن -ف -ط ج -رأء أن -خ -ف -اضص أألسض -ع-ار
مؤوكدأ أن ألوقت قد حان كي يفرضص أإلنتاج
ألوطني تنافسضيته.
وذكر ألوزير أن ألقائمة أألو ¤من عملية
ألسضتÒأد تشضمل ألوأردأت ألتي تشضكل عبئا
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على ميزأن أŸدفوعات ،ومن ب ÚأŸوأد ألتي
Áن- -ع أسض- -تÒأده- -ا ت- -لك أل- -فÓ- -ح- -ي- -ة وشض -ب -ه
ألفÓحية ،خÓل مدة شضهرين إأذأ تغ Òألظرف
ألقتصضادي ألرأهن Áكن أن تنزع موأد أو
تضضاف أخرى ليسضري عليها نظام ألرخصص.
وأ÷دير بالشضارة إأن نظام رخصص ألسضتÒأد
تسض -ه -ر ع -ل -ى ت -ط-ب-ي-ق-ه ÷ن-ة وزأري-ة ي-رأسض-ه-ا
أألم Úألعام للوزأرة وتضضم ‡ثل Úعن وزأرة
أŸالية أي من قطاعي ألضضرأئب وأ÷مارك
و‡ثل لوزأرة ألصضناعة وألفÓحة وألتجارة.
وعلى ضضوء ألتحضضÒأت أشضار ألوزير إأ¤
وجود قائمة قيد ألتحضض Òيحاول أن تكون
شضاملة للموأد ألتي يجب أن Áنع أسضتÒأدها،
مشضددأ ‘ نفسص أŸقام على ضضرورة أن يعرف
هذأ ألنظام ‰وأ.
علما أن ألقائمة أألولية للموأد ألتي لن
تدخل ألسضوق ألوطنية تضضم  63منتوجا من
بينها منتجات فÓحية وشضبه فÓحية .ويبقى
ألنقاشص مفتوحا على أŸوأد ألتي لن يسضمح لها
بالتدفق ‘ ألسضوق ألوطنية حيث يعقد لقاء
ويفتح نقاشص آأخر ما ب Úألقطاعات ألوزأرية
خÓل أألسضبوع أŸقبل حتى يتم –ديد موأد
أخرى ،على أعتبار أن بعضص ألوزأرأت حسضب
ت-أاك-ي-د ب-ل-ع-ايب ط-ل-بت م-ه-ل-ة ل-ت-حسض Úع-م-ل-ية
تقييمها ووعدت بالعمل على درأسضة إأمكانية
إأدرأج موأد جديدة تضضاف إأ ¤ألقائمة بعد أن
ت-ت-أاك-د م-ن ت-وف-ر أل-ق-درة ع-ل-ى ت-ل-ب-ي-ة أŸن-توج
ألوطني للطلب أÙلي.
م -ن ج-ه-ت-ه ،ع-ب-د أÛي-د سض-ي-دي ألسض-ع-ي-د
أألم Úأل-ع-ام ل-ل-م-رك-زي-ة أل-ن-ق-اب-ي-ة –دث ع-ن
مزأيا نظام رخصص ألسضتÒأد وألتصضدير ألذي
صضدر ‘ مرسضوم تنفيذي رقم  15/15جويلية
 2015حيث قال أنه سضيتم حماية ألقتصضاد
ألوطني من خÓل رسضوم جمركية ويعد ـ حسضبه
ـ إأجرأء تقبل عليه معظم دول ألعا◊ ⁄ماية
أقتصضادها ،مثمنا قدرأت أإلنتاج ألوطني.
وقال سضيدي ألسضعيد أن من أهدأف كل
ذلك ألسض Òن- -ح- -و –رر ألق- -تصض- -اد أل -وط -ن -ي

ثيقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

سس- -ي- -دخ- -ل ال -ن -ظ -ام ا÷دي -د ل -رخصص ا’سس -تÒاد
اÿاصس -ة ب -اŸن -ت -ج -ات ال -زراع -ي -ة وال -غ -ذائ -ي-ة ح-ي-ز
التنفيذ ابتداء من  10جانفي  2016حسسبما أافاد به
أامسص ا’ثن Úبيان لوزارة التجارة.
لول لوزأرة ألتجارة
أوضضح أŸصضدر أنه «تبعا للبÓغ أ أ
ألصضادر ‘  27أكتوبر  2015وأŸتعلق بإالغاء نظام «أ◊اضضر
لول» لسض- -تÒأد حصضصص أŸن- -ت- -ج- -ات
لول أŸسض- -ت- -ف- -ي- -د أ أ
أأ
ألزرأعية وألغذأئية أŸعفاة من أ◊قوق أ÷مركية أو ألرسضوم
أ÷مركية ألتفضضيلية .نعلم أŸتعامل Úألقتصضادي Úتطبيقا
أŸؤورخ ‘ 6
لحكام أŸرسضوم ألتنفيذي رقم 306-15
أ
ديسضم 2015Èوألصضادر ‘ أ÷ريدة ألرسضمية رقم  66ليوم 9
ديسض- -م 2015 Èب- -أان أل -ن -ظ -ام أ÷دي -د ل -رخصص ألسض -تÒأد

و–قيق أسضتقÓليته وأمتصضاصص ألبطالة وخلق
ألÌوة ك - -ون ألسض - -ت- -هÓ- -ك يشض- -ج- -ع ألن- -ت- -اج
يأاخذ ‘ كل ذلك فرصضته ‘
وأŸصضنع
–سض Úنوعيته من خÓل ألتجربة.
وأشضÎط سض -ي -دي ألسض -ع -ي -د وج -ود ق -اع -دة
أن -ت-اج-ي-ة وط-ن-ي-ة وت-وسض-ي-ع نسض-ي-ج أŸؤوسضسض-ات
وألتخلي عن سضلوك أسضتÒأد كل شضيء.
م -ن ج-ه-ت-ه أسض-ت-حسض-ن ع-ب-د أل-ع-زي-ز م-ه-ن-ي
رئ -يسص ك -ن -ف -درأل -ي -ة ألصض -ن -اع -ي ÚوأŸن-ت-جÚ
أ÷زأئ- - -ري Úك- - -ثÒأ إأطÓ- - -ق ن- - -ظ- - -ام رخصص
ألسضتÒأد وألتصضدير وأصضفا أ لجرأء بحماية
منتوجنا ألوطني ،وأبدى تشضجيعه للمبادرة.
أ÷دير بالذكر أن بختي بلعايب خÓل
زي -ارت -ه لج -ن -ح -ة م-ع-رضص ألن-ت-اج أل-وط-ن-ي ،
وأقÎب من ألعديد من أŸنتج Úأÿوأصص
وألعمومي Úوحاول تشضجيعهم على ألسضتعانة
بالشضهار لكل ما يصضنعونه حتى يقبل عليهم
أŸسض -ت -ه -لك وي -خ -ت -ار م-ن-ت-وج-ه-م ب-دل أŸوأد
أŸسضتوردة.
بجناح مؤوسضسضة تصضنع آألت خاصضة بقطاع
أŸوأرد أŸائية حاول ألوزير أن يطلع على
أل -ت -ح -دي -ات أل -ت -ي ي -وأج -ه-ه-ا ه-ذأ أŸت-ع-ام-ل
ف- -أاخÈه ب- -أان أŸن- -افسض -ة ألج -ن -ب -ي -ة وألسض -ل -ع
أŸسضتوردة تقلل من حصضصضهم ‘ ألسضوق رغم
ج -ودة م -ن-ت-وج-ه-م وت-وفÒه-م ÿدم-ة م-ا ب-ع-د
ألبيع.
و‘ جناح آأخر لصضناعة إأشضارأت ضضوئية
ل-ل-ط-رق-ات ق-ال أŸت-ع-ام-ل ب-أان-ه-م ي-ع-ان-ون م-ن
منافسضة أŸنتوج أŸسضتورد أي يطرح بسضعر
أقل لكن ألنوعية تكون أردأ كونهم يوفرون
أ÷ودة ،وح- -ث- -ه- -م أل- -وزي- -ر ب- -ع- -م -ل ألشض -ه -ار
وألتعريف Ãنتوجهم.
وأثار أحد ألعارضض Úألذي يصضنع أللبسضة
ألطبية مشضكل أنه يصضدر لعدة دول لكن يوجد
جزأئري Úيعيدون أسضتÒأد منتوجه من أÿارج
ووع -ده أل-وزي-ر ب-اسض-ت-ق-ب-ال-ه وح-ل أŸشض-ك-ل ‘
أق -رب أألج -ال ،ع -ل -م-ا أن-ه يشض-غ-ل  200عامل
باإلضضافة إأ ¤أŸناصضب غ Òمباشضرة.

ما يجب معرفته
سضينطلق يوم  10جانفي  ،»2016يوضضح ألبيان.
وحسضب ألوزأرة «سضيتم نشضر بÓغ صضادر عن وزأرة ألتجارة
‘ ألصضحف ألوطنية على أŸوقع أللكÎو Êلوزأرة ألتجارة
وعلى مسضتوى مديريات ألتجارة ألولئية وغرف ألتجارة
وألصضناعة».
«ي-تضض-م-ن أل-بÓ-غ آأج-ال ت-ق-د Ëط-ل-ب-ات أل-رخصص ق-ائمة
أŸن -ت -وج -ات أل -وث -ائ -ق و أŸسض -ت -ن -دأت أŸط -ل-وب إأرف-اق-ه-ا
بالطلب» ،حسضب أ لوزأرة.
لول»
لول أŸسض-ت-ف-ي-د أ أ
ل -ل -ت -ذك Òف -إان ن -ظ -ام «أ◊اضض-ر أ أ
يعطي إأمكانية ألتحصضل على حصضصص من ألسضلع مع إأمكانية
لعفاء من أ◊قوق أ÷مركية.
أإ
ويحدد أŸرسضوم ألتنفيذي لـ 6ديسضم 2015 Èألذي تبناه

ﬁمد ÿضضر أو «عمي ÿضضر» كما
يحلو Ÿقربيه بحي «سضيدي سضا »⁄أن
ينادونه ،يبلغ من ألعمر  81سضنة ،وما
تزأل ذأكرته –فظ كل من صضنعوأ تاريخ
أ÷زأئر ،سضاألناه عن رحيل زعيم جبهة
أل -ق -وى ألشضÎأك -ي -ة حسض Úأآيت أح-م-د،
أج -اب -ن -ا أن أ◊ظ  ⁄ي -ك-ن
ح-ل-ي-ف-ه لÓ-ل-ت-ق-اء به خÓل
ألثورة ألتحريرية سضوأء هو
أو أآخ - -ري - -ن ‡ن ف- -ج- -روأ
ألثورة ،لكن كان له شضرف
ألل - -ت - -ق - -اء ب - -ه ‘ أإح - -دى
أŸن - - -اسض - - -ب- - -ات أÿاصض- - -ة
باحتفالت ألفا— نوفم،È
ل-ي-ت-ح-ادث-ا م-طول عن هذأ
ألوطن ،قائ Óباأنه ل Áكن
ألإن- -ك- -ار ب- -اأن أآيت أح -م -د
أح- -د أŸن- -اضض- -ل Úأل- -ذي- -ن
فجروأ ألثورة ألتحريرية ألكÈى ،معيبا
أن ل ي - -ع - -رف أل - -ك- -ثÒون ت- -اري- -خ ه- -ذه
ألشضخصضية ألثورية ،و أنه من ب Úألزعماء
أÿمسضة ألذين كانوأ على م Ïألطائرة
أıتطفة من قبل فرنسضا وألتي كانت
متجهة من أŸغرب نحو تونسص ،وهو من
أŒه أإ ¤نيويورك للدفاع عن ألقضضية
أ÷زأئ -ري-ة أم-ام ه-ي-ئ-ة ألأ· أŸت-ح-دة،
كما كانت له نشضاطاته بعد ألسضتقÓل،
فكان من ب Úألذين نادوأ بوضضع خطة
لنقاد أ÷زأئر من أزمتها ألدموية ‘
ألتسضعينيات بعد أغتيال ألرئيسص ﬁمد
بوضضياف.
أم-ا «أل-ط-اه-ر ك-ع-ب-اري» أح-د
أÛاه -دي -ن أل -ق -دأم-ى ،وأل-ذي أل-ت-ح-ق
ب -ال -ث -ورة أل-ت-ح-ري-ري-ة ‘ ج-ان-ف-ي ،1955
بدوره قال أإن أ◊ظ  ⁄يسضعفه لÓلتقاء
ب- -حسض Úأآيت أح- -م- -د خÓ- -ل أل- -ث- -ورة أو
بعدها ،غ Òأنه يشضهد له باأنه أبن ألثورة
أل- -ت- -ح- -ري- -ري- -ة دون م- -ن -ازع ،وه -و أح -د
زع -م -ائ -ه-ا و أب-رز ق-ادة ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر
ألوطني.
وقال أ◊اج ألطاهر أإن أآيت أحمد
أول معارضص بعد ألسضتقÓل ،وقلبه كان

على هذأ ألوطن ،مشضÒأ أإ ¤أنه أبن
ألشضعب ،ترعرع ‘ وسضطه وأليوم طالب
باأن يدفنه شضعبه بعيدأ عن ألرسضميات،
و‘ مسضقط ر أسضه.
أÛاه -د أل -ط -اه -ر وأل -ذي ي-ب-ل-غ م-ن
ألعمر  79سضنة ،قال باأن من يجهل أآيت
أح -م -د ،ف -ه -و ج -اه -ل ب -ت -اري -خ أ÷زأئ-ر
أل -ث -وري ،م -وؤك-دأ ب-اأن-ه رج-ل وزع-ي-م م-ن
طينة ألكبار ،ول يحق لنا أن نضضعه ‘
خانة ألنسضيان.
«ﬁم- -د ب -ل -ق -اسض -م» ،وأل -ذي أل -ت -ح -ق
بالثورة ‘  15فيفري سضنة  ،1956وكان
من ثوأر معركة «بوقنطاسص» بعنابة ،قال
باأنه كان يسضمع ألكث Òعن حسض Úأآيت
أحمد وزعماء أآخرون كانوأ أإ ¤جانبه
‘ صض -ف -وف ج -ب -ه -ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي،
وك- -ي- -ف ُز ج ب- -ه ‘ سض- -ج- -ن «لسض- -ان- -ت -ي»
ب -ف -رنسض -ا ،ن-ظ-رأ ل-ت-ح-رك-ات-ه ونشض-اط-ات-ه
أŸكثفة ضضد أŸسضتعمر ألفرنسضي.
و أضض-اف ع-م-ي ب-ل-ق-اسض-م
باأن أ÷زأئر فقدت وطنيا
وزع -ي -م-ا ت-اري-خ-ي-ا ،مشضÒأ
أإ ¤أن زعيم جبهة ألقوى
ألشضÎأك- -ي- -ة ب- -ح- -اج -ة أإ¤
نفضص ألغبار عنه وألتعريف
ب-نضض-ال-ه لÓ-أجيال ألقادمة،
على أعتبار أنه أحد قادة
ألثورة ألتحريرية أÛيدة
وصض - - -ان - - -ع ب- - -ط- - -ولت- - -ه- - -ا
وأŸدأف- -ع Úع- -ن أل- -ك -ف -اح
أŸسض -ل -ح لأج -ل أسض -ت -ق Ó-ل
أ÷زأئر ،ولهدأ ـ يقول ﬁمد بلقاسضم ـ
وجب رد ألعتبار لشضخصضيته ألنضضالية.

’ يحق لنا أن
نضضعه ‘ خانة
ألنسضيان

›لسص أ◊كومة ‘ إأطار تفعيل ألقانون أ÷ديد للتجارة
لجرأءأت أÿاصضة برخصص ألسضتÒأد وألتصضدير.
أÿارجية أ إ
ويتعلق أŸرسضوم Ãهمة أللجنة ألوزأرية أŸكلفة Ãنح
ألرخصص وبتوزيع أ◊صضصص ومدة صضÓحية ألرخصص.
وي -نصص أŸرسض -وم ع-ل-ى أن رخصص ألسض-تÒأد أل-ت-ل-ق-ائ-ي-ة
تعطى من طرف ألوزأرأت أŸعنية على أسضاسص طلب مرفق
بوثيقة تثبت صضÓحية ألسضلع وألوضضعية ألقانونية للمتعاملÚ
ألقتصضادي.Ú
أما رخصص ألسضتÒأد غ Òألتلقائية فتعطى من طرف
وزأرة ألتجارة باقÎأح ÷نة ‡ثلة لعدد من ألوزأرأت.
تتمثل مهمة هذه أللجنة ‘ تقد ËأقÎأحات خاصضة
بقائمة أŸوأد و–ديد أحجام أ◊صضصص.

تÓميذ وطلبة يجهلونه
أقÎبت «ألشضعب» من طلبة جامعيÚ
وت Ó-م -ي -ذ ‘ أل-ث-ان-وي لÓ-سض-ت-فسض-ار ع-ن
ف - -ق - -ي - -د أ÷زأئ - -ر حسض Úأآيت أح- -م- -د،
لنكتشضف أن ألكثÒين يجهلون تاريخه
ألثوري ،ويحتفظون له فقط باأنه رئيسص
ح -زب أل -ق -وى ألشضÎأك -ي-ة «ألأف-اف-اسص»
أول ح - - -زب م - - -ع - - -ارضص أنشض- - -ئ ب- - -ع- - -د
ألسضتقÓل.
ف -ق -د ق -الت «لم -ي-ة رأسض-م-ي» ط-ال-ب-ة
جامعية سضنة ثالثة حقوق أن ما تعرفه
ع- - -ن أآيت أح - -م - -د ،أن - -ه ألأم Úأل - -ع - -ام
لÓ- -أف -اف -اسص ،وشض -ارك ‘ ألن -ت -خ -اب -ات
أل -رئ-اسض-ي-ة ع-ام  ،1999وه- -و م -ا أك -دت -ه
زميلتها «ن.مر »Ëقائلة باأن حسض Úأآيت
أحمد هو شضخصضية سضياسضية ،وقد كان
ي Îأسص حزبا معارضضا ،غ Òأن ظروفه
ألصض -ح -ي -ة أب-ع-دت-ه م-وؤخ-رأ ع-ن ألسض-اح-ة
ألسضياسضية ،وح Úسضاألناها عن تاريخه
ألثوري فاجاأتنا باأنها Œهل ما يتعلق
ب-اآيت أح-م-د خÓ-ل أل-ث-ورة أل-ت-ح-ري-ري-ة،
سض- -وى أن- -ه ن- -اضض- -ل ‘ صض -ف -وف ج -ب -ه -ة
ألتحرير ألوطني دون معلومات أخرى،
و أرج-عت ج-ه-ل-ه-ا ب-ت-اري-خ أŸن-اضضل أآيت
أح -م -د ل -ل -مسض-وؤول ،Úل سض-ي-م-ا ‘ ›ال
ألÎب- - -ي- - -ة ،أل- - -ذي- - -ن  ⁄ي- - -خصضصض - -وأ ‘
مقررأتهم جانب لهذه ألشضخصضية.
أم- -ا تÓ- -م -ي -ذ أل -ث -ان -وي وأŸت -وسض -ط
فحدث ول حرج ،فحسض Úأآيت أحمد
ب - -ال - -نسض - -ب - -ة ل - -ه - -م ه - -و زع - -ي - -م ح- -زب
«ألأف -اف -اسص» ،م -ع أل -ع -ل -م أن أغ -لب م-ن
–دثت أإليهم «ألشضعب» يجهلون معنى
ك -ل -م -ة «ألأف -اف -اسص» ح-يث ي-ح-ف-ظ-ون-ه-ا
ف -ق -ط ،ل -ت -دأول -ه -ا م -ن ق -ب -ل أول -ي -ائ-ه-م
وأŸقربون منهم.

»æWh

إلثÓثاء  29ديسصمبر  2015م
إلموإفق لـ  17ربيع إألول  1437هـ

قام بها ا÷يشس ‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة

كشصف وتدم Òمدفع تقليدي ولغم Úببومرداسس

«الشش- -عب» ‘ إإط- - -ار ﬁارب- - -ة إإلره- - -اب
وإ÷رÁة إŸن-ظ-م-ةّ “ ،ك-نت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشش
إل-وط-ن-ي إلشص-ع-ب-ي ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ط-اع إل-ع-م-ل-ي-ات-ي
لبومردإسش بإاقليم إلناحية إلعسصكرية إألو،¤
ي -وم  27ديسص -م ،2015 Èم- -ن كشص -ف وت -دمÒ
م -دف -ع ت -ق -ل -ي -دي إلصص -ن -ع ول -غ -م Úمضص -ادي -ن
Óف- -رإد.ج- -اء ه- -ذإ ‘ ب- -ي -ان وزإرة إل -دف -اع
ل - -أ

إلوطني تلقت ““إلشصعب““ نسصخة منه.
من جهة أإخرى وبإاقليم إلناحية إلعسصكرية
إلثانية ،أإحبط حرسش إ◊دود لتلمسصان ﬁاولة
تهريب ( )37475ل Îمن إلوقود .فيما أإوقف
ع -ن -اصص -ر إل -درك إل -وط -ن -ي ت-اج-ري ﬂدرإت
وضص -ب -ط -وإ ( )12,7ك- -ي- -ل -وغ -رإم م -ن إل -ك -ي -ف
إŸعالج.

و‘ إإطار ﬁاربة إلهجرة غ Òإلشصرعية،
“كن عناصصر حرسش إلشصوإطئ لعنابة بإاقليم
إل -ن -اح -ي -ة إل -عسص -ك-ري-ة إÿامسص-ة ،م-ن إإح-ب-اط
ﬁاولة هجرة غ Òشصرعية لثني عشصر ()12
شصخصصا ،كانوإ على م Ïقارب شصمال-شصرق
رأإسش إ◊مرإء.

Œسشيدا Ÿبادئ الششرطة ا÷وارية

مصصالح أامن العاصصمة تزور اŸقيم Úبدار الرحمة
«الششعب» Œسص- -ي- -دإ Ÿب- -ادئ إلشص -رط -ة
إ÷وإرية وÃناسصبة إلحتفال باŸولد إلنبوي
إلشصريف نظمت مصصالح أإمن ولية إ÷زإئر
زيارة ›املة لفائدة إŸقيم Úبدإر إلرحمة
ببئر خادم .جاء هذإ ‘ بيان إŸديرية إلعامة
Óمن إلوطني
سصجلت مصصالح إŸرور ل أ
يومي  25و 26ديسصم( 2015 Èنهاية إألسصبوع)،
 46ح- -ادث م- -رور جسص -م -ا Êع -ل -ى مسص -ت -وى
إŸن - -اط- -ق إ◊ضص- -ري- -ة ،أإفضص- -ى إإ ¤ج- -رح 59
شصخصش دون تسصجيل أإي وفيات.
م -ق -ارن -ة ب -اإلحصص-ائ-ي-ات إŸسص-ج-ل-ة ن-ه-اي-ة
إألسصبوع إلفارط أإي (يومي  18و 19ديسصمÈ

Óمن إلوطني تلقت ““إلشصعب““ نسصخة منه.
ل أ
وحسصب ذإت إل -ب -ي -ان ف -ق -د ” ت -وزي -ع ه-دإي-ا
رمزية للمقيم Úوإلذين بدورهم إسصتحسصنوإ هذه
إŸبادرة إلنبيلة إلنابعة من مبادئ جهاز إلشصرطة
إلرإمية إإ ¤إلتقرب من جميع فئات إÛتمع

 46حادثا مروريا

خÓل نهاية األسصبوع
 )2015يظهر أإن عدد حوإدث إŸرور إنخفضش
ب -ف -ارق ( )02-ح- -ادث ،ب- -ي- -ن -م -ا إرت -ف -ع ع -دد
إ÷رحى بفارق (.)03+

وإŸسصتمدة من توجيهات إلقيادة إلعليا وعلى
رأإسص -ه -ا إل-ل-وإء ع-ب-د إل-غ-ا Êه-ام-ل إŸدي-ر إل-ع-ام
Óمن إلوطني إلذي يشصدد ‘ جميع إŸناسصبات
ل أ
على ضصرورة إلتكفل بجميع إنشصغالت إŸوإطنÚ
وإحÎإم مبادئ حقوق إإلنسصان.
‘ ه -ذإ إلصص -دد ،ت -دع -و إŸدي-ري-ة إل-ع-ام-ة
Óمن إلوطني ،كافة مسصتعملي إلطريق إلعام،
ل أ
إإ ¤ضصرورة إحÎإم قوإن ÚإŸرور وإلتحلي
بروح إŸسصؤوولية وإ◊ذر عند إلقيادة.
Óمن إلوطني
كما تضصع إŸديرية إلعامة ل أ
–ت تصصرف إŸوإطن Úإلرقم إألخضصر ،1548
لطلب إŸسصاعدة أإو إلتوجيه وإإلرشصاد.

سصحب أاك Ìمن  1184رخصصة سصياقة ‘ ظرف شصهر بوهران
Óمن إلوطني
سصّ-ج-لت إŸدي-ري-ة إل-ولئ-ي-ة ل -أ
ب- -وه- -رإن ،خ Ó-ل شص -ه -ر ن -وف -م Èم -ن إلسص -ن -ة
إ÷ارية 18 ،حادثا مروريا أإسصفر عن مقتل
شصخصش وجرح  21آإخرين ،إإ ¤جانب تسصجيل
 44حالة سصياقة ‘ حالة سصكر.
خÓل ذإت إلفÎة ” سصحب  1184رخصصة

سصياقة ،توّرط أإصصحابها ‘ عّدة ﬂالفات،
مع إإحالة  30عربة نفعية إإ ¤إÙشصر إلبلدي،
زيادة على  63درإجة نارية ،بسصبب عدم إرتدإء
أإصصحابها للخوذة.
و‘ ه- -ذإ إإلط- -ار ،ت -ع -م -ل مصص -ال -ح إألم -ن
إل-وط-ن-ي ع-ل-ى خ-ل-ق ب-نك م-ع-ل-وم-ات ،ي-ت-م فيه

تخزين إŸعلومات إÿاصصة بتحركات إŸركبة
وتصص- -رف- -ات إلسص -ائ -ق ،وه -و م -ا يسص -ه -ل ع -ل -ى
إ÷هات إŸعنية حصصر إلسصائق ÚإıالفÚ
وإŸتعّودين على إرتكاب إألخطاء وتكرإرها.

وهرآن :برآهمية مسسعودة

بعد حرقة انتظار ومعاناة ‘ باتنة

قتيÓن وجريح ‘
اصصطدام سصيارة اسصتفادة  2179عائلة من الغاز الطبيعي بدائرة رأاسس العيون
بشصاحنة بواد
الشصحم ‘ ڤاŸة

إإثر حادث إصصطدإم ب Úسصيارة
سصياحية من نوع ““رونو ““9وشصاحنة
عمÓقة من نوع ““شصاكمان““ بالقرب
م -ن م -دخ -ل م -دي-ن-ة وإدي إلشص-ح-م
ب إŸة ،تو‘ ضصحيتان وهما سصائق
إلسص- -ي- -ارة ““ل.إلصص- -ادق““ إل -ب -ال -غ 66
سص -ن -ة ،وآإخ -ر ل -ف -ظ أإن -ف -اسص -ه ب -ع-د
سصاعات دإخل مسصتشصفى بوشش وف.
ووقع إ◊ادث إŸأاسصوي Ãنعرج
خ - -ط Òب - -ال - -ق - -رب م - -ن إŸدخ - -ل
إلّرئيسصي Ÿدينة وإدي إلشصحم ،إإثر
Œاوز خ- -ط .Òم- -ا خ- -ل- -ف م -ق -ت -ل
إلضص - -ح - -ي - -ة إألو ¤ب - -ع ÚإŸك- -ان،
وإإصصابة مرإفق Úإثن Úله بجروح
كانت لدى أإحدهما خطÒة جدإ،
وإلذي تو‘ دإخل إŸسصتشصفى ‘
وقت م- -ت- -أاخ- -ر م- -ن إŸسص- -اء .وق -د
ت-دخ-لت إل-وح-دة إإلق-ل-ي-مية للدرك
إلوطني ببلدية وإدي إلشصحم بفتح
–ق- -ي -ق ‘ إألسص -ب -اب إ◊ق -ي -ق -ي -ة
للحادث إŸميت.

قاŸة :آمال مرآبطي

وّدعت ،م - -ؤوخ- -را 2179 ،ع -ائ -ل-ة ب-دائ-رة رأاسس
العيون بباتنة ،معاناتها الطويلة مع غياب مادة
الغاز الطبيعي ا◊يوية ،حيث وضشع وا‹ باتنة،
ﬁم-د سش-ل-م-ا ،Êح-ي-ز اÿدم-ة ل-ل-غ-از ال-ط-ب-ي-عي،
وسش -ط ف -رح -ة ك -بÒة ل -لسش -ك -ان ،ال -ذي-ن ي-قضش-ون
فصشل الششتاء ‘ أاجواء ﬂالفة لتلك التي تعودوا
عليها.
جرى هذإ خÓل زيارة إلوإ‹ إ ¤بلديات دإئرة رأإسش
إلعيون ،حيث إسصتفادت  1079عائلة بالتجمع إلسصكاÊ
بسصكارة ببلدية إلقيقبة من طاقة إلغاز إلطبيعي و 1100
لول
عائلة بالتجمع إلسصكني جرياط ببلدية إلقصصبات ،أ
مرة منذ إلسصتقÓل.
وق-د ق-اب-ل إلسص-ك-ان إل-ع-م-ل-ي-ة ب-ف-رح-ة ع-ارم-ة عكسصت

ليصص-ال ط-اق-ت-ي إل-ك-ه-رب-اء
ب-حسص-ب-ه-م ›ه-ودإت إل-دول-ة إ
لماكن بالولية ،كما أإشصار إلوإ‹ إإ¤
وإلغاز إإ ¤أإقصصى إ أ
ذلك من خÓل رصصد إلدولة لغÓف ما‹ كب Òيفوق إلـ
 1600مليار سصنتيم Ÿثل هذه إلعمليات إلهامة ‘ إلتنمية
إÙلية بالولية باتنة.
وق -د ت -ع -ه -د إل -وإ‹ أإم -ام إل -عشص -رإت م -ن إŸوإط -نÚ
ببلديات دإئرة رأإسش إلعيون إلـ  6إلذين كان يلتقي بهم بÚ
لخر ،أإنه عازم منذ توليه زمام تسصي Òولية
إ◊ Úوإ آ
باتنة على وضصع حد نهائي Ÿعاناة إلسصاكنة بكل بلديات
إلولية ،من مشصكلة غياب طاقتي إلكهرباء وإلغاز .كما
أإعطى إلوإ‹ إإشصارة أإشصغال توسصيع إلربط بالغاز إلطبيعي
لـ  296مسصكن ببلدية أإولد سصÓم.

باتنةŸ :وشسي حمزة

يعّول عليها ‘ إاعطاء حركية للمنطقة

 71مشصروعا تنمويا بدائرة ع ÚوŸان
ت -ع -رف دإئ -رة ع ÚوŸان ،إل -وإق-ع-ة ج-ن-وب ع-اصص-م-ة ولي-ة
سصطيف ،حركة تنموية نشصيطة على جميع إŸسصتويات ،حيث
إسصتفادت ‘ إلسصنوإت إألخÒة ،بحسصب مصصدر من إلدإئرة ،من
عدة مشصاريع تنموية خ ّصصت أإغلب قطاعات إلنشصاط ،وعلى
رأإسص- -ه- -ا ب- -رإم- -ج إل -ت -حسص Úإ◊ضص -ري وإل -ط -رق -ات وإلصص -رف
إلصصحي.
إسص-ت-ف-ادت إل-ب-ل-دي-ات إألرب-ع إّ Ÿشص-ك-ل-ة ل-ل-دإئرة ،وهي :عÚ
وŸان وسصيدي إحمد و قصصر إألبطال وقÓل ،وبعدد سصكان
يناهز إلـ  160أإلف نسصمة ،من  71عملية مسصجلة بغÓف ما‹
- -Œاوز إل- -ـ  92م -ل -ي-ار سص-ن-ت-ي-م ،وف-اقت نسص-ب-ة إل‚از إل-ع-ام-ة
للمشصاريع إلـ  62باŸائة .
غ Òأإن نسصبة إسصتهÓك إلغÓف إŸا‹ للمشصاريع  ⁄تتجاوز

نسصبة إلـ  34باŸائة ،فيما بلغت إلعمليات إŸنتهية  24عملية،
وقد وجهت إلسصلطات إلوصصية تعليمات باإلسصرإع ‘ إ‚از
باقي إŸشصاريع ،ومن أإجل ذلك عقدت إجتماعات مع مسصؤوو‹
إل-ب-ل-دي-ات إŸع-ن-ي-ة إلطÓ-ق-ه-ا وإل-وق-وف ع-ن-د إلصص-عوبات إلتي
تعÎضش إإ“ام إŸشصاريع إŸسصجلة ،لتحسص Úإإلطار إŸعيشصي
Ÿوإطني إلدإئرة.
نشص Òإإ ¤أإن من ب ÚإŸشصاكل إلتي تعرفها إŸنطقة نقصش
إŸياه إلصصا◊ة للشصرب ،باعتبارها ل تتزود من سصد ع Úزإدة،
إإضصافة إإ ¤إ÷فاف إلتي تتعرضش له ،عكسش إŸناطق إلشصمالية
للولية ،وأإزمة سصكن بعاصصمة إلدإئرة بسصبب إلكثافة إلسصكانية.

سسطيف :نور آلدين بوطغان

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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«اŸقصصون”” من الÎحيل ملف يؤورق السصلطات

حكيم /ب.
خلّفت ﬂتلف عمليات إلÎحيل إلتي قامت بها مصصالح ولية إ÷زإئر عددإ كبÒإ من
إلعائÓت غ ÒإŸسصتفيدة من إلعملية .وهي عائÓت ترى أإن عائÓت أإخرى عديدة إسصتفادت
من سصكنات لعتبارإت وإمتيازإت قبلية وغÒها بينما تبقى ملفات إلكثÒين –ت ›هر
إلطعن.
وق -فت ““إلشص -عب““ ‘ إ◊م -ي -ز وإل -ب-اخ-رة إّÙط-م-ة بÈج إل-ك-ي-ف-ان وح-ي إل-رم-ل-ي ب-جسص-ر
قسصنطينة على عديد إ◊الت إلتي تقسصم إلعائÓت أإنها  ⁄تسصتفد من أإي مسصكن أإو قطعة
أإرضش ،وهي مسصتعدة للذهاب للسصجن إإذإ ثبت إلعكسش.
وتعيشش هذه إلفئة أإوضصاعا مزرية بسصبب –طيم بيوتها إلقصصديرية وعدم وجود مكان
Óيوإء حتى يفصصل ‘ أإمر إلطعون وإلتي تأاخذ وقتا طوي Óيفوق إلـ  3أإشصهر.
ّ ﬂصصصش لهم ل إ
وحتى حديث وإ‹ إلعاصصمة عبد إلقادر زوخ عن تشصكيل ÷نة مسصتقلة عن إلبلدية
وإلدإئرة لدرإسصة إلطعون فيه إلكث Òمن إلغرإبة ،ألن إŸنطق ‘ إعتقادنا يفرضش حضصور
تلك إللجان إلتي فصصلت ‘ عملية إلÎحيل من عدمها وعليها تقد ËإلتÈيرإت إلتي جعلتها
“نح لهذإ و–رم ذإك  ،فحالة إŸلفات دون إلعودة Ÿن قرر سصيزيد من متاعب ““إŸقصص““Ú
إلذين كانوإ يأاملون ‘ معرفة Ÿاذإ أإبعدوإ من إلÎحيل.
يتسصبب ملف إلعائÓت غ ÒإŸسصتفيدة ‘ متاعب جّمة Ÿصصالح إلشصرطة وإلدرك
إلوطني Úإلذين يجدون إأنفسصهم ‘ كل مرة أإمام مهمة تهدئة إألوضصاع وإإقناع إÙتجÚ
بضصرورة إلصص Èإإ ¤غاية إلبت ‘ عملية إلطعن .وإضصطر هذإ إلوضصع إلكث Òمن إلعائÓت إإ¤
كرإء Óﬁت ومسصتودعات بضصوإحي إلعاصصمة حتى إلنتهاء من عملية إلطعن حيث يسصتغل
إلكث Òمن أإصصحاب إلبنايات غ ÒإŸكتملة أإوضصاع هؤولء لفرضش أإسصعار كرإء مرتفعة.
تتحدث أإوسصاط كثÒة عن ضصعف نسصبة إسصتفادة أإصصحاب إلطعون إلذين شصيّدوإ بيوتا
قصصديرية بعد سصنة  ،2007وعليه فحظوظ إلكث Òمن إلعائÓت إلتي جاءت من خارج
إلعاصصمة للظفر بسصكن سصيكون صصعبا للغاية وعليه يبقى على إلسصلطات منحها سصكنا
بولياتها إألصصلية.
وقامت إلعديد من إلعائÓت بحركات إحتجاجية أإمام مقرإت إلدوإئر ،مثلما حدث
مؤوخرإ بدإئرة إلدإر إلبيضصاء  ،حيث إحتجت عشصرإت إلعائÓت ““إŸقصصية““ من عملية
إلÎحيل با◊ميز إلذي كان ملجأا Ÿئات إلعائÓت إلتي فّرت من ويÓت إإلرهاب وإلظروف
إلجتماعية إلصصعبة لتجد نفسصها ،إليوم ،تعا Êمن ويÓت إلتشصّرد وإŸسصتقبل إÛهول.
وعليه فا◊ديث عن إلنتهاء من عمليات إلÎحيل إإل بإايجاد حلول للمشصكل من إ÷ذور،
ألن بعد عمليات إلÎحيل ” حرمان مئات إألطفال من إ◊ق ‘ إلتعليم ،وهو ما يعت Èأإمرإ
غ Òمقبول باŸرة ويشصكل ‘ رأإينا قنابل موقوتة سصتنفجر –ت أإي ظرف.

مدير الصشحة لولية معسشكر:

«نظام اŸقاطعات الصصحية يدخل حيز اÿدمة عام ””2016

سش -يشش -رع ،ب -داي -ة م-ن ج-ان-ف-ي ‘ ، 2016
ال-ع-م-ل ب-ن-ظ-ام اŸق-اط-ع-ات الصش-ح-ية القد،Ë
ال- -ذي ك- -ان م- -ع- -م- -ول ب -ه ق -ب -ل سش -ن -ة ،2008
وال -ت -خ -ل -ي ع -ن ال -ن -ظ-ام ا◊ا‹ اŸب-ن-ي ع-ل-ى
لسش-تشش-ف-ائية،
أاسش-اسس اŸؤوسشسش-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ا إ
وذلك ب- -ه- -دف ال -ت -ح -ك -م ا÷ي -د ‘ خ -ارط -ة
ت -وزي -ع ال-ط-اق-م ال-ط-ب-ي وشش-ب-ه ال-ط-ب-ي ع-ل-ى
اŸسشتششفيات أاو مؤوسشسشات الصشحة ا÷وارية
داخل اŸقاطعة الصشحية ،وتفادي اÿلل ‘
لط -ب -اء واŸم-رضش ،Úب-حسشب م-دي-ر
ت -وزي -ع ا أ
الصشحة.

معسسكر :أآم آ - Òÿسس.
ه -ذإ م -ا كشص -ف ع -ن -ه م-دي-ر إلصص-ح-ة وإلسص-ك-ان
ل -ولي -ة م -عسص -ك -ر ع -ب -د إل-ك-رﬁ Ëم-د إ◊ب-يب ‘
حديث لـ«إلشصعب““ ،مؤوكدإ أإن إلنظام إلقد Ëإلذي
سص -ي -ت -م إلع -ت -م -اد ع -ل-ي-ه ›ددإ ‘ تسص-ي Òو إإدإرة
إل -ق -ط -اع إلصص -ح -ي Ãعسص -ك -ر سص-يسص-م-ح م-ن ج-ه-ت-ه
بÎشصيد إلنفقات من خÓل تخصصيصش ميزإنية لكل
مقاطعة صصحية ،خÓفا Ÿا كان متفق على إلعمل
به ‘ إلنظام إ◊ا‹ ‘ توزيع إŸيزإنية على جميع
إŸؤوسصسص- -ات إلصص- -ح -ي -ة إل -ع -م -وم -ي -ة ك -ل م -ؤوسصسص -ة
وميزإنيتها إÿاصصة ويأاتي إإلجرإء إ÷ديد ،بحسصب
نفسش إŸسصؤوول ،تنفيذإ لتعليمات وزير إلصصحة عبد
إŸالك بوضصياف.
وأإوضصح إŸسصؤوول أإنه من إلصصعب إŸوإصصلة ‘
إلعمل بالنظام إ◊ا‹ ،إلذي يج Èأإي مدير على

تكليف أإو إنتدإب طبيب أإو ‡رضش من منطقة
للتغطية إلصصحية ‘ منطقة أإخرى مسصتقل عنها
وإŸسصتخدم إإدإريا وماليا و‘ إلوقت إلذي تشصهد
فيه مؤوسصسصات إسصتشصفائية عجزإ تاما أإو فائضصا
على مسصتوى إŸوإرد إلبشصرية و إإلطارإت إلطبية.
وبحسصب عبد إلكر ،Ëفقد ” تقسصيم معسصكر
إإ ¤خمسصة قطاعات صصحية ،أإولها ‘ عاصصمة
إلولية وتضصم إŸؤوسصسصت Úإلسصتشصفائيت““ Úمسصلم
إلطيب““ و«يسصعد خالد““ وتتبع لها إلعيادإت إلطبية
وإ÷وإرية ع Èثمانية بلديات بتعدإد سصكني يفوق
إلـ  212أإلف نسصمة.
يشص-م-ل إل-ت-قسص-ي-م م-ق-اط-ع-ة ت-ي-غ-ن-ي-ف إل-تي تضصم
مسص -تشص -ف -ى شص Ó-ب -ي ع-ب-د إل-ق-ادر وع-ي-ادإت ط-ب-ي-ة
منتشصرة ع 12 Èبلدية بتعدإد سصكا Êيفوق إلـ 230
أإلف نسصمة ،إإضصافة إإ ¤مقاطعة غريسش إلتي تضصم
مسصتشصفى إŸدينة وم ّصصحات ع 13 Èبلدية بتعدإد
سصكا Êيفوق إلـ  160أإلف نسصمة ،و مقاطعة سصيق
إلتي تضصم مسصتشصفى إŸدينة وإلعيادإت إلصصحية
وإ÷وإرية إŸنتشصرة ع 7 Èبلديات بتعدإد سصكاÊ
يفوق إلـ  146أإلف نسصمة ،ثم مقاطعة إÙمدية
إل -ت -ي تضص -م مسص -تشص -ف -ى إŸدي -ن -ة وع-ي-ادإت ع7 È
بلديات بتعدإد سصكا Êجاوز إلـ  164أإلف نسصمة،
وبذلك تغطي إŸقاطعات إÿمسش  47بلدية عÈ
إلولية بتعدإد سصكا Êيفوق إلـ  914أإلف نسصمة،
ويرتقب أإن Áكن نظام إŸقاطعات إلصصحية من
إلتحكم ‘ حركة إŸوظف Úوبلوغ تغطية صصحية
متكاملة.

فيما ” تسشجيل  368إاصشابة بداء السشل و 133با◊مى اŸالطية

سصيدي بلعباسس األو ¤وطنيًا ‘ اسصتكمال برامج تلقيح الرضصع

كشش- -ف راب- -ح ل- -ع- -ل -م -ي ،رئ -يسس مصش -ل -ح -ة
ال -وق -اي -ة Ãدي-ري-ة الصش-ح-ة ل-ولي-ة سش-ي-دي
ب- -ل- -ع- -ب- -اسس ،أان ب- -رام- -ج ال- -ت -ل -ق -ي -ح اÿاصش -ة
لط- -ف- -ال ح- -دي -ث -ي ال -ولدة ق -د ف -اقت ‘
ب- -ا أ
›م -ل -ه-ا نسش-ب-ة  98ب- -اŸائ -ة ،ب -ع -د أان مّسش -ت
 15355رضشيع ،حتى نهاية أاكتوبر اŸاضشي‘ ،
ان-ت-ظ-ار إاسش-ت-ك-م-ال ب-ق-ي-ة ال-ت-ل-قيحات ،نهاية
لج-م-ال-ي-ة إا99 ¤
السش -ن -ة ،ل -تصش-ل ال-نسش-ب-ة ا إ
ب -اŸائ -ة ،ب -حسشب ت -ق -دي-رات اŸصش-ل-ح-ة ،وه-ي
لو¤
النسشبة التي تضشع الولية ‘ اŸرتبة ا أ
وط-ن-ي-ا م-ن ح-يث إاسش-ت-ي-ف-اءه-ا لÈام-ج تلقيح
الرضشع.
خÓ-ل ع-رضص-ه ل-ل-حصص-ي-ل-ة إلسص-ن-وي-ة Ÿصص-ل-ح-ة
إلوقاية ،كشصف ذإت إŸتحدث عن تسصجيل 368
ح - -ال - -ة سص - -ل خ Ó- -ل إلسص - -ن- -ة إ÷اري- -ة ع Èك- -اف- -ة
إŸؤوسصسص-ات إإلسص-تشص-ف-ائ-ي-ة ،م-ن-ها  171ح-ال-ة لدإء
إلسصل إلرئويÃ ،عدل  56حالة لكل  100أإلف نسصمة،
وه-ي إل-نسص-ب-ة إل-ت-ي ت-ق-ارب إŸع-دل إل-وط-ن-ي إل-ذي
يسصجل  57إإصصابة لكل  100أإلف نسصمة ،مضصيفا أإن
إŸصص -ل -ح -ة سص -ج -لت إن -خ-ف-اضص-ا ‘ ع-دد إŸرضص-ى
مقارنة بالسصنة إŸاضصية  2014وإلتي سصجل خÓلها
 393ح-ال-ة م-رضص-ي-ة ،م-ن-ها  177ح -ال-ة ل-دإء إلسص-ل
إلرئوي.

وسصجلت أإغلب إ◊الت باŸسصتشصفى إ÷امعي
عبد إلقادر حسصا Êإلذي إإسصتقبل  122مريضش بدإء
إلسصل بأانوإعه كالسصل إلرئوي وإلسصل خارج إلرئة
إل -ذي يصص -يب إل-غ-دد إل-ل-م-ف-اوي-ة ،إل-ع-م-ود إل-ف-ق-ري
وإلعظام وهي إ◊الت إلتي أإكد إلدكتور لعلمي
إلتكفل بها تكف Óكليا ،ناهيك عن  69إإصصابة بنفسش
إلدإء ” إلتكفل بها باŸؤوسصسصة إإلسصتشصفائية بدإئرة
تÓغ جنوب إلولية ،و 65حالة أإخرى باŸؤوسصسصة
إإلسصتشصفائية لدإئرة Ÿطار.
أإما عن دإء إلÈيسصيلوز أإو إ◊مى إŸالطية ،فقد
سصجلت إŸصصلحة  113حالة مقارنة بـ  198حالة
سص -ج -لت إلسص -ن-ة إŸاضص-ي-ة ،وه-و إلن-خ-ف-اضش إل-ذي
أإرجعه إلدكتور لعلمي إإ ¤دور إلبياطرة وإ÷هات
إıتصص -ة ‘ –سص -يسش م -رب -ي إŸوإشص -ي بضص-رورة
تلقيح إألنعام ،وكذإ إلتأاكد من صصحة إ◊ليب قبل
تناوله ،باعتبار أإن معظم إ◊الت إŸسصجلة كانت
وسصط مربي إŸاشصية أإو من قبل أإناسش تناولوإ حليبا
غ Òمرإقب ،حيث إإسصتتقبل مسصتشصفى تÓغ لوحده 42
حالة و مسصتشصفى Ÿطار  19حالة ‘ ح Úتكفلت
إŸؤوسصسصة إإلسصتشصفائية لدإئرة تنÒة بـ  16مريضصا.

سسيدي بلعباسس :غنية شسعدو

الثÓثاء  ٢٩ديسسم ٢٠١٥ Èم
اŸوافق لـ  ١7ربيع األول  ١٤٣7هـ

وطني

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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زيارات مفاجئة تنهي مهام مديرين وخطة
عمل جديدة للقضضاء على الفوضضى

 2015تقدما
صنة
حقق قطاع الصصحة س تكفل الطبي
ملحوظا من حيث ال تغيÒات من
رأات
باŸرضصى ،حيث ط ع على اŸشصهد
حيث الكم والنو ’سصÎاتيجية
ي ،بفضصل ا
شصكل كب‘ Ò
الصصح تي سصاهمت ب
ا÷ديدة ال
لصصحية عÈ
ا
ت
ا
م
د
ÿ
ا
ترقية
ن ،خاصصة ‘
ط
ﬂتلف و’يات الو التي وفرتها
الكبÒة
ظل ا إ
’مكانات هذا الغرضض.
الدولة ل

áÑW É«fƒ°U ´Ó£à°SG
كان وزير الصسحة والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفيات
عبد اŸالك بوضسياف ،قد أاعلن مباشسرة بعد تسسلمه
حقيبة الصسحة ،أانه ل يخشسى مشساكل القطاع وأانه
قادر على رفع التحدي و–سس ÚتسسيÒه .و ⁄يكن
ما صسرح به ›رد كÓم فقط ،إا‰ا ” Œسسيده على
أارضض الواقع من خÓل وضسعه خطة عمل جديدة
مكنت من تسسي Òالقطاع بوتÒة  ⁄يعرفها من قبل،
بداية بحركة التغي Òالواسسعة التي مسست مديري
الصس -ح -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى ج -م -ي -ع ال -ولي-ات ،م-رورا
بالزيارات التفقدية التي يقوم بها على مدار أاشسهر
السسنة إاﬂ ¤تلف اŸسستشسفيات والعيادات الطبية
ع Èالوطن.

اللقاءات التقييمية تكشضف مشضكلتي
التسضي Òوالتنظيم
شس-ك-لت ال-ل-ق-اءات ال-ت-ق-ي-ي-م-ية ،التي نظمتها الوزارة
ب- -ولي- -ات ال- -وط- -ن ط -ول السس -ن -ة ،ف -رصس -ة ل -كشس -ف
ال- -ن- -ق- -ائصض وال- -ق- -ي- -ام ب -تشس -خ -يصض دق -ي -ق ÷م -ل -ة
الختÓلت التي كانت –ول دون الرتقاء Ãسستوى
اÿدمات الصسحية إا ¤اŸسستويات اŸرجوة ،وبعد
انتهائها ” تسسجيل بعضض اŸشساكل التي تهدد قطاع
الصسحة ،تتعلق بسسوء التسسي Òوالتنظيم.
أامام هذا الوضسع ،أاعلن وزير الصسحة عن تطبيق
ﬂط - - -ط ع - - -م- - -ل

لهمال
خارطة طريق للتكفل باŸرضضى وŒاوز ا إ

واسس - -تصس Ó- -ح ل - -ل - -خ - -ط - -وط
ال - -ع - -ريضس - -ة Ÿا سس - -ي - -ك - -ون
ﬂطط العمل لسسنة ،٢٠١٦
م -ن خ Ó-ل اع -ت -م -اد خ -ط-ة
طريق تضسمنت  ٢٤نقطة،
ب- -اإلضس- -اف- -ة إا ¤اإق -رار ٠٣
ﬂططات كلها تهدف إا¤
إاعادة العتبار ألداء اŸرفق الصسحي العمومي،
عÓوة على تعليمات دورية لها تهدف إا ¤القضساء
على النقائصض اŸسسجلة.
فبعد أان –ول قطاع الصسحة ‘ السسنوات السسابقة
إا ¤مسس -رح ل Ó-ح -ت -ج -اج -ات واإلضس-راب-ات ال-ت-ي ⁄
تتوقف ،و ⁄يتمكن أاي من الوزراء السسابق Úمن
وضسع حد لها ول من إازالة حالة التذمر القصسوى
السس- -ائ- -دة ل -دى اŸرضس -ى ،اسس -ت -ط -اع ع -ب -د اŸالك
بوضسياف أان يعيد السستقرار إا ¤القطاع من خÓل
ا◊وار م -ع الشس -ريك الج -ت -م -اع -ي وف -ت -ح األب -واب
للتعب Òعن النشسغالت اŸهنية والجتماعية لعمال
القطاع.

 32أالف عملية عÓج منز‹ على مسضتوى
 173وحدة ﬂتصضة
شسهد قطاع الصسحة خÓل السسنة اŸاضسية ارتفاعا
‘ عديد الوحدات اıتصسة ‘ العÓج اŸنز‹،
بلغت  ١7٣وحدة ،قامت بإاجراء ما يعادل  ٣٢أالف
ع -م -ل -ي -ة ع Ó-ج م-ن-ز‹ Ãا ف-ي-ه-ا ت-ق-د ËعÓ-ج-ات
Ÿرضسى السسرطان ‘ ،انتظار النصسوصض التنظيمية
التي تؤوطر عملية السستشسفاء اŸنز‹.
وألول مرة ‘ تاريخ اŸنظومة الصسحية ،يسستفيد
مرضسى السسرطان من العÓج اŸنز‹ ،من خÓل
تنقل بعضض األطباء الذين تلقوا تكوينا خاصسا إا¤
مكان إاقامة اŸصساب بالسسرطان والقيام بالعÓج
الكيميائي عوضض التوجه إا ¤اŸسستشسفيات لتلقي
العÓج .علما أان أاول عملية اسستشسفاء منز‹ “ت
بالعاصسمة ثم تلتها وهران.
وسس -ت -ع -رف سس-ن-ة  ٢٠١٦تعميم
إانشس - -اء وح - -دات
العÓج

اŸنز‹ على مسستوى كل اŸؤوسسسسات السستشسفائية،
باعتبارها الوسسيلة األمثل للتكفل باŸرضسى خارج
اŸسستشسفيات بهدف ضسمان راحة أاك Èللمريضض
وتقليصض الضسغط على الهياكل الصسحية.

مؤوسضسضات الصضحة ا÷وارية تخفف الضضغط
عن ا’سضتعجا’ت ا’سضتشضفائية
ب -فضس -ل السسÎات -ي -ج -ي -ة اŸع -ت -م-دة وال-ت-ي ت-قضس-ي
بتمديد سساعات عمل الهياكل ا÷وارية ” ،تسسجيل
ارتفاع ‘ عدد العيادات متعددة اÿدمات التي
تعمل وفق نظام  ٢٤سساعة على  ٢٤سساعة إا٩١7 ¤
عيادة من أاصسل  ١٦٤١عيادة عﬂ Èتلف أارجاء
الوطن.
ك -م -ا تÈز ك -ل ال -ت-ق-اري-ر تسس-ج-ي-ل ن-قصض ﬁسس-وسض
ومسستمر ‘ عدد اŸرضسى الوافدين إا ¤مصسالح
السستعجالت باŸسستشسفيات ،بعد تعليمات الوزير
اŸوج-ه-ة ل-ل-مسسÒي-ن وال-زي-ارات ال-ت-ف-قدية الدورية
التي يقوم بها للعيادات متعددة اÿدمات ،حيث
وعد بتزويدها Ãختلف خدمات التصسوير باألشسعة
والتحاليل اÈıية على مسستوى كل العيادات بدون
انقطاع.
أام- - - -ا ‘ ›ال –سس Úإال- - - -ت- - - -ح- - - -اق اŸواط- - - -نÚ
بالفحوصسات اŸتخصسصسة ،فقد اعتمدت الوزارة
اسسÎات- -ي- -ج- -ي- -ة ت- -قضس- -ي ب- -إاخ- -راج ال- -ف- -ح- -وصس -ات
اŸتخصسصسة وفق برنامج مسسطر من اŸسستشسفيات
إا ¤ال -ع-ي-ادات م-ت-ع-ددة اÿدم-ات ب-ه-دف ت-خ-ف-ي-ف
الضس-غ-ط اŸسس-ج-ل ع-ل-ى اŸؤوسسسس-ات السس-تشس-ف-ائية
وضسمان خدمات صسحية متخصسصسة وجوارية لفائدة
اŸواط- -ن Úم- -ن ج- -ه- -ة ،و–دي- -د مسس -ار ال -ت -ك -ف -ل
وتكريسض منطق التسسلسسل الهرمي للعÓج من جهة
أاخرى.

سضوق اأ’دوية يعرف اسضتقرارا غ Òمسضبوق
السستقرار الذي شسهده القطاع ،من حيث وفرة
ك ل اأ ص س ن ا ف ا لأ د و ي ة و ا ل ل ق ا ح ا ت و ا لأ م ص س ا ل ” ،
ا ل - -ت - -اأ ك - -ي - -د ع - -ل - -ى ا ل ّ- -ت - -ط - -ب - -ي - -ق ا ل -ف -ع -ل -ي ل -ك -ل
ا  Ÿي -ك -ا ن -ي -ز م -ا ت و ا لآ ل -ي -ا ت ا ل -ت ّ-ي س س -ا ع -د ت ع -ل -ى
هذه الوفرة وذلك بالعتماد على عنصسر تقدير
الحتياجات والتحكم ‘ تسسي Òاıزون.
دائما و‘ ›ال ملف الدواء وبغية تعزيز
ق - - -د ر ا ت “ و ي - - -ن ا ل س س - - -و ق  ،ب - - -ا ش س - -ر ت
ا ل -و ز ا ر ة س س -ل س س -ل -ة م -ف -ا و ض س -ا ت م -ع
 ﬂت - - -ل - - -ف ا  ıا ب - -ر ا  Ÿم - -و ن - -ة
ل -ل س س -و ق ا ل -و ط -ن -ي -ة ل -ت -خ -ف -ي ض ض
س س - -ع - -ر ا لأ د و ي -ة ا  Ÿس س -ت -و ر د ة
و ا ل - - - - - - - -ت - - - - - - - -ي اأ ف ض س ت اإ ¤
ا ن -خ -ف -ا ض ض ق -ي -م -ة ف -ا ت -و ر ة
السستÒاد بـ.%٤٠
ك - - -م - - -ا ” ا لإ ع  Ó- - -ن ع - - -ن
م -ن -ا ق ص س -ة و ط -ن -ي -ة م -و ج -ه -ة
خ ص س - -ي ص س - -ا ل - -ل - -م - -ن - -ت - -ج Ú
ا  Ùل ي  ، Úلأ و ل م ر ة  ،ق ص س د
ت ر ق ي ة ا لإ ن ت ا ج ا  Ùل ي  ،ح ي ث
ت و ج د  7 ٥و ح د ة اإ ن ت ا ج ل Óأ د و ي ة
ت ع م ل ب ص س ف ة ع ا د ي ة و اأ ك  Ìم ن ١ ٥ ٠
م ش س ر و ع و ح د ة لإ ن ت ا ج ا لأ د و ي ة ‘ ط و ر
ا لإ ‚ ا ز .

إانتاج دواء التهاب الكبد الفÒوسضي ““سس““
با÷زائر ...أاهم اإ’‚ازات
لعل من ب Úأاهم اإل‚ازات التي قامت بها وزارة
الصس -ح -ة خ Ó-ل السس -ن -ة اŸاضس -ي -ة ،إان -ت-اج ال-دواء -
اŸعجزة ““سسوفوسسبوف ““ÒاŸوجه Ÿرضسى التهاب
الكبد الفÒوسسي ““سض““ ألول مرة ‘ ا÷زائر من
طرف ““ Èﬂبيكر““ ،حيث أاصسبحت فرصض الشسفاء
من هذا الداء مرتفعة ،تصسل إا ٩7 ¤من اŸائة بعد
أان ك- -انت ‘ وقت سس- -اب- -ق ›رد ح- -ل- -م ي- -راود ك -ل
مريضض ،ف› Óال للخوف بعد اآلن من الفÒوسض
القاتل اŸسسبب للتهاب الكبد الفÒوسسي والذي
Áكن أان يؤودي إا ¤تلف الكبد أاو اإلصسابة بسسرطان
ال-ك-ب-د ب-فضس-ل ال-دواء اŸت-وف-ر ح-ال-ي-ا Ãسس-تشسفيات
ا÷زائر.
وبالرغم من غÓء ثمن هذا الدواء ،الذي Áكن أان
يصسل سسعره  ٤١أالف أاورو بفرنسسا 7٤ ،أالف أاورو ‘
الوليات اŸتحدة األمريكية ،إال أان وزارة الصسحة
والسس -ك -ان وإاصس Ó-ح اŸسس -تشس -ف -ي-ات ت-داركت األم-ر
وبادرت بإانتاجه ﬁليا بعد إاثبات فعاليته ‘ ا◊د
من تطور اŸرضض و‚اعته ‘ عÓج اŸرضسى ،إاذ
 ⁄يكلفها سسعره إال  ٣٠٠أالف دج وكفى ا÷زائر
مشسقة اللجوء لسستÒاده من اÿارج.

أاسضّرة اإ’نعاشس الطبي ترتفع من 200
إا 893 ¤سضرير
‘ ›ال اإلن -ع-اشض ال-ط-ب-ي واسس-ت-ع-ج-الت أام-راضض
ال -ق -لب ،أاك -دت ا◊صس -ي -ل -ة األول -ي-ة ع-ل-ى اŸسس-ت-وى
الوطني ارتفاع عدد أاسسرة اإلنعاشض الطبي إا8٩٣ ¤
سسرير ،بعد أان كانت ل تتعدى  ٢٠٠سسرير ‘ جانفي
.٢٠١٥
وب -ع -د ت -ن -ظ -ي -م ل -ق -اء وط -ن -ي Èÿاء الخ -تصس-اصض
““ب-ال-ب-ل-ي-دة““ ” ،إاع-داد ب-رن-ام-ج ع-م-ل-ي ي-رت-كز على
Óطباء العام› ‘ Úال التكفل
التكوين اŸوجه ل أ
ب -اسس -ت-ع-ج-الت أام-راضض ال-ق-لب وال-ت-حضس Òإلرسس-اء
شسبكات جهوية ‘ هذا ا÷انب تضسمن التحديد
والتدقيق Ÿسسار التكفل باŸريضض مع تزويد هذه
الشسبكة باإلمكانات والتجهيزات اŸناسسبة.
أاما ‘ ›ال التكوين وتثم ÚاŸوارد البشسرية” ،
إاعادة بعث التكوين ‘ ›ال الشسبه الطبي ،حيث
عرف القطاع تخرج  ١٤٩٢٢شسبه طبي خÓل هذه
السسنة اŸاضسية ،كما يتواجد حاليا  ٣٣٢٣٠شسبه طبي
‘ طور التكوين وينتظر تخرج  ٥٩١٩٣شسبه طبي ‘
آافاق  ،٢٠١٩أاي ما يعادل  %٥٠من التعداد اإلجما‹
ا◊ا‹ للشسبه الطبي.Ú
ب -خصس -وصض ت-أاط ÒاŸؤوسسسس-ات الصس-ح-ي-ة م-ن ح-يث
التسسي ،Òيسسجل القطاع حاليا تخرج  ٩٠متصسرفا
رئيسسيا للمصسالح الصسحية ‘ كل سسنة مع السستفادة
م -ن ت -خ -ف-يضض شس-روط األق-دم-ي-ة لشس-غ-ل اŸن-اصسب
العليا لسسنت Úفقط.

 48٪نسضبة تنفيذ ﬂطط السضرطان
ع -رف م -ل -ف ت -ن -ف -ي -ذ ﬂط -ط السس -رط-ان (-٢٠١٥
 ،)٢٠١٩منذ حلول سسنة  ٢٠١٥قفزة نوعية ،حيث ”
الشس- - -روع ‘  %٤8م -ن اإلج -راءات ال -ت-ي تضسّ-م-ن-ه-ا،
بالرغم من أانه  ⁄يتم اعتماد هذا اıطط إاّل
خÓل هذه السسنة اŸاضسية.

كما يجدر الذكر ،أان –قيق هذه النسسبة اŸرتفعة
حة  ⁄تنتظر اŸصسادقة على
يعود إا ¤أان وزارة الصس ّ
ه- -ذا اıط- -ط ،وق- -ب- -ل ت -نصس -يب ÷ان اŸت -اب -ع -ة
وال -ت -ن -ف -ي -ذ Ÿب -اشس -رة ال -ع -م -ل م -ي-دان-ي-ا ب-ن-اًء ع-ل-ى
القÎاحات الواردة ‘ التقرير التمهيدي اŸؤورخ
‘  ٢٠١٣على غرار تكوين فرق أاطباء Ÿكافحة
السسرطان من أاجل فتح وحدات جديدة وتكوين
األط -ب -اء ال -ع -ام Úل -ل -تشس -خ -يصض اŸب ّ-ك -ر وم -ت-اب-ع-ة
اŸرضس- -ى ووضس- -ع السس- -ج -ل الل -كÎو Êل -لسس -رط -ان
وﬂط -ط م -ن -دم-ج م-ت-ع-دد ال-ق-ط-اع-ات Ÿك-اف-ح-ة
عوامل اÿطر ،باإلضسافة إا ¤إانشساء مراكز جديدة
Ÿكافحة السسرطان وتدعيم القدرات الوطنية ‘ ما
يخصض العÓج باألشسعة.
وبعد فتح مركزي مكافحة السسرطان لوليتي باتنة
وسسطيف  ،صسائفة  ‘ ” ،٢٠١٤شسهر جوان ٢٠١٥
الشسروع ‘ اسستغÓل مركز عنابة الذي يتوفر على
ثÓثة مسسرعات مع دخول اÿدمة Ÿسسرع ÚاثنÚ
إاضس -اف -يŸ Úرك -ز قسس -ن -ط -ي-ن-ة ورف-ع ك-ل ال-ع-راق-ي-ل
Óسسراع ‘ إا‚از واسستÓم مراكز مكافحة
اإلدارية ل إ
السسرطان اŸتواجدة بوليات ““تيزي وزو ،تلمسسان،
سسيدي بلعباسض واألغواط““ التي ُينتظر أان تدخل
تدريجيا اÿدمة بداية من .٢٠١٦
كما ” Œديد وتدعيم مركزي ““بيار وماري كوري““
بالعاصسمة والبليدة ‘ ›ال العÓج باألشسعة والتي
ُينتظر دخولهما حيز اÿدمة ‘ األسسابيع القليلة
ال -ق -ادم -ة ،وك -ذا ت -ع -ي Úف -ري -ق ع -م -ل م -ن اÈÿاء
لع -ت-م-اد اسسÎات-ي-ج-ي-ات عÓ-ج ت-واف-ق-ي-ة ıت-ل-ف
اإلصسابات بالسسرطان وسسيعلن عن سستة منهما ‘
األيام القليلة القادمة.

 ..2016منعرج حاسضم ‘ مسضار إاصضÓح
اŸنظومة الصضحية
سس-ت-ك-ون سس-نة ﬁ ٢٠١٦ط-ة وم-ن-ع-رج-ا ح-اسس-ما ‘
مسسار اإلصسÓحات العميقة والهيكلية التي سستعرفها
اŸن -ظ -وم -ة الصس -ح -ي -ة .تسس -ت -وجب ه -ذه اŸرح -ل -ة
إاحداث ثورة حقيقية ‘ ›ال التنظيم والتسسيÒ
وف -ق -ا م -ع -اي– Òك -م -ه -ا أاه-داف واضس-ح-ة ون-ظ-رة
اسستشسرافية للصسحة.
وقد وضسع وزير الصسحة خطة عمل جديدة ،حيث
سسيتم Œسسيد ﬂتلف التعليمات التي قدمها ‘
 ٢٠١٥م-ن خÓ-ل وضس-ع شس-ب-ك-ات م-ن-د›ة ل-ل-ت-ك-فل
با◊اجيات الصسحية للمواطن وإاعادة العتبار لكل
الوظائف اŸنوطة Ãكاتب القبول وإارسساء آاليات
تقييم كل النشساطات اÿاصسة بالطواقم اإلدارية
وال -ط -ب -ي -ة وشس -ب -ه ال -ط -ب -ي -ة وك -ذا إانشس -اء شس -ب -ك -ات
معلوماتية داخلية على مسستوى جميع اŸؤوسسسسات
تربط بﬂ Úتلف مصسا◊ها الطبية واإلدارية.
من ب Úأاهم اŸلفات التي ركز عليها بوضسياف،
ضس -رورة إاع -ادة ت -ن -ظ -ي -م مصس -ل -ح -ة الصس -ي-دل-ة ب-ك-ل
اŸسستشسفيات ،بصسفة “كن هذه األخÒة من تسسيÒ
الدواء واŸسستلزمات الصسيدلنية من اıزن إا¤
فراشض اŸريضض ،ألنه من غ ÒاŸعقول أان يقتصسر
دورها على توزيع الدواء دون متابعة اسستعماله،
ب -اإلضس -اف -ة إا ¤أاه -م -ي -ة إاب -رام ع -ق-ود م-ع م-ؤوسسسس-ة
““موبيليسض““ ‘ إاطار اتفاقية ““آانفا““ لربط اŸرافق
الصس-ح-ي-ة بشس-ب-كة ““ ““Intranet santéب-ال-نسسبة
ل -ل -م -ؤوسسسس -ات ال-ت-ي  ⁄تسس-ت-ف-د م-ن ع-م-ل-ي-ة ال-رب-ط
بالشسبكة عن طريق األلياف البصسرية.

ﬁليـ ـ ـ ـ ـات

الثÓثاء  ٢٩ديسسم ٢٠١٥ Èم اŸوافق لـ  ١7ربيع الأول  ١٤٣7هـ العدد ١٦٩١٤
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مواعيد ““ّﬁلية““ حاسسمة سسنة ٢٠١٦

خارطة طريق لتحسس Úأأدأء أŸرفق ألعمومي

إسستكمال إ‚از إŸشساريع إŸتأاخرة

٢٣

بلديـ ـ ـ ـ ـة سستتخلّ ـ ـ ـصص من أأزمـ ـة أŸياه بغلي ـ ـزأن

كلمة اŸلف

ألتنسسيق أÙكم وألتفاعل أŸطلوب

جمال أأوكيلي

اÛالسس الششعبية اŸنتخبة على موعد حاسشم خÓل سشنة  ،٢٠١٦وهذا
ب -اإلن-خ-راط ‘ ا◊ي-وي-ة ا÷دي-دة ل-وزارة ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة
اÿاصش -ة ب-ال-تسش-ي Òالصش-ارم ال-ق-ائ-م ع-ل-ى ن-ظ-رة ج-دي-دة ،أال وه-ي ال-ت-ك-ف-ل
باŸرفق العمومي تكّف Óمهنيا يخضشع للعصشرنة.
والبلديات مدعوة أان تكون ششريكا قويا يسشعى من أاجل إابراز تفاعله مع كل
الÈامج اŸدرجة ‘ سشياق هذا اÿيار الوطني الرامي إا– ¤سش Úاألداء
Œاه اÿدمات اŸقدمة على صشعيد اŸصشالح اإلدارية التي لها عÓقة
مباششرة باسشتخراج وثائق ا◊الة اŸدنية وأاوراق أاخرى ذات أاهمية قصشوى.

و‘ ظّل هذا التوجه اŸادي ،تعمل الوصشاية على إارسشاء قواعد نششاط
ﬂالفة “اما عما سشبق ،وبالتوازي مع ذلك ،فإان البلدية بصشدد اسشÎجاع
صشÓحيات  ⁄تكن لديها من قبل ،كجواز السشفر ،رخصشة السشياقة ،والبطاقة
الرمادية ،وهذا ‘ حّد ذاته إا‚از كب ⁄ Òيكن يتبادر إا ¤ذهن اŸنتخب.Ú
وهكذا ،فإان أاعضشاء هذه اÛالسس مطالبون بأان يكونوا عند حسشن ظّن
السشلطات العمومية خÓل سشنة .٢٠١٦
وع -ل-ي-ه ،ف-إان ال-رؤوي-ة سش-ت-زداد وضش-وح-ا م-ع ح-ل-ول ال-ع-ام ا÷دي-د ،ب-ال-نسش-ب-ة
Ÿرافقة رؤوسشاء البلديات ‘ الندماج ‘ هذه اŸنظومة اÿاصشة بتسشيÒ
الششأان اÙلي ،ونعني التنمية .وهذا األمر يتطلب تنسشيقا ﬁكما ب Úعدة
دوائر بلدية وولئية.
وحتى اآلن ،فإان اŸعاينة األولية للولة سشلبية من حيث إاطÓعهم على مدى
تقد ËاŸششاريع ‘ اŸيدان ،وخÓل خرجاتهم سشجلوا ذلك التأاخر ‘
اإل‚از وعدم إاحÎام اآلجال والنوعية من قبل اŸقاول Úوبقاء العديد من
Óسشف نظرا لنعدام اŸتابعة واŸراقبة.
الÈامج معطلة ل أ
هذه ا◊الة تÓحظ يوميا ‘ تقييمات الولة عند زيارتهم اليومية إا¤
البلديات للوقوف على التنمية اÙلية و‘ كث Òمن األحيان يبدون قلقهم
من ا◊الة التي يجدون عليها جلّ الهياكل اŸعنية باإل‚از ،و‘ هذا

السشياق ،فاإن هناك عم– Óسشيسشيا ‘ اŸقام األول متوجه إا ¤اŸكلف،Ú
و‘ ح -ال -ة إاسش -ت -م -رار ا◊ال ع -ل -ى ذلك اŸن -وال ف -إان -ه ي-ت-قّ-رر سش-حب ت-لك
اŸششاريع من هؤولء وإاحالتهم على اŸصشالح اإلدارية اıتصشة للفصشل ‘
مثل هذه القضشايا.
هذا النششاط اŸيدا ،Êكششف عن وجود ششرخ واسشع على اŸسشتوى اÙلي،
لذلك ،فإان اŸرحلة القادمة أاي سشنة  ،٢٠١٦سشتكون فاصشلة من حيث
الششروع ‘ سشّد هذه الثغرات ،وحتى إاصشÓح الكث Òمن األششياء ،التي كبحت
السش Òا◊سشن Ÿفهوم التنمية الششاملة...
و‘ هذا اإلطار ،فإان العديد من رؤوسشاء البلديات تعهدوا بأان تكون ٢٠١٦
سشنة إل“ام اŸلفات العالقة ،واŸششاريع اŸعطلة ،أاي كل أاششكال الذهنيات
التي ما تزال تعÎضس أاي إا‚از وهذا وفق إارادة عازمة على مواكبة اÿط
الذي يسشتند إا ¤الصشرامة ‘ تسشي Òالششأان العام وهو ششعار اŸواعيد اآلتية
التي سشتأاخذ التحديات اŸطروحة ‘ اŸيدان بع Úاإلعتبار.
وم -ؤوشش -رات ه -ذه ال -رغ -ب -ة ال-ت-ي –ّولت إا ¤ق-ن-اع-ة ع-م-ي-ق-ة ب-دأات ت-ت-ب-ل-ور
مﬁÓها مع ششروع وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية ‘ إاعطاء صشورة
واقعية وواضشحة عن آافاق البلديات كمرفق عمومي إاسشÎاتيجي مرتبط
ارتباطا وثيقا باŸواطن ‘ جوانب اÿدمات والتنمية والششؤوون األخرى.
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بلديات العاشسور ،ا÷زائر الوسسطى ،حسس Úداي ،الدار البيضساء والقبة

ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـ ـات

إانششغال..تسشوية اŸلفات العالقة
” اعتمادها منذ عشسرية ،حيث تراهن العديد من البلديات على 2016
–ديات كبÒة تواجهها اÛالسض اŸنتخبة ،للّنهوضض بالّتنمية اÙلية والنخراط ‘ مسسار التحّولت التي ّ
جلة ،على غرار تسسوية عقد اŸلكية والقضساء
حتى تكون سسنة لتسسوية اŸلفات العالقة التي بقيت حبيسسة ا أ
لدراج لعدة سسنوات كالسسكن ،واŸعا÷ة الفعلية ıتلف اŸشساكل اŸسس ّ
لدارية ا÷ديدة اŸنبثقة من وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية ،والتي أاعطت لرئيسض
لجراءات ا إ
على البيوت القصسديرية التي شسّوهت اŸنظر العام للمدينة ،وهذا ‘ ظل ا إ
البلدية العديد من الصسÓحيات التي “ّكنه من –سس Úاÿدمات بتذليل ﬂتلف العراقيل التي تواجهها ‘ بعث مشساريع تنموية تتأاقلم والتطورات العصسرية الراهنة.

العاصصمة آاسصيا مني
إÁانا بأانّ إŸرحلة إلقادمة سستكون حاسسمة
بالنسسبة Ÿسستقبل إلبÓد ،ترإهن معظم بلديات
إل -ع -اصس -م -ة ع -ل -ى ب -عث مشس-اري-ع ت-ن-م-وي-ة ت-ذر
Ãدإخيل إضسافية من شسأانها تطوير إ’قتصساد
إلوطني ،وإلتكفل إأ’فضسل بالظروف إŸعيشسية
للموإطن.
ومن هذإ إلباب ،ترى بلدية إلعاشسور أإنّ 2016
سس-ت-ك-ون سس-ن-ة ل-ت-ذل-ي-ل إŸشس-اك-ل إل-ع-ال-ق-ة م-ن
خÓل ضسبط ›لسسه لرزنامة عمل تتماشسى
وإلتكفل بانشسغا’ت ومشساكل إŸوإطن Úإلتي
أإرهقتهم كثÒإ على مّر إلسسن ،ÚوŒ ⁄د لها
ح ّ
 Óعند إŸنتخب ÚإÙليّ ÚخÓل إلعهدإت
إل ّسس -اب -ق -ة ،وع -ل -ى رأإسس -ه-ا م-ل-ف تسس-وي-ة ع-ق-د
إŸلكية إلذي يشسّكل إلشّسغل إلشّساغل لسسكان.
بدورها تعّول بلدية إ÷زإئر إلوسسطى على
جل نفسسها بقوة ‘
إ’سستثمار إلتجاري إلتي تسس ّ
إŸنطقة ،حيث تزخر هذه إأ’خÒة بعدد هائل
من إÓÙت ،فضس Óعن توفرها على Óﬁت
خ-اصس-ة ب-الّصس-ن-اع-ات إل-ت-قليدية وكذإ إللوحات
إ’شسهارية ،على غرإر ما ”ّ Œسسيده على
مسستوى نفق سساحة أإودإن.
هذإ ويرإهن إÛلسس على تسسوية إلعديد من
إŸلفات إŸتعّلقة بتجسسيد مشساريع صسناعية
وŒارية ،من شسأانها أإن تعود Ãدإخيل هامة
تسساهم ‘ تنمية ﬁلية ،وإلتي عرفت تعطّÓ
‘ ظ -ل غ -ي -اب إل -ع-ق-ار ،إل-ذي أإضس-ح-ى يشسّ-ك-ل
ع -ائ -ق -ا أإم -ام Œسس -ي -د إل -ك -ث Òم -ن إŸشس-اري-ع
إ’سستثمارية إلتي تعود بالفائدة على إ’قتصساد
إلوطني بصسفة عامة ،وإزدهار إلبلدية من جهة
أإخرى.
و–ّدث ﬁمد سسدرإتي رئيسس بلدية حسسÚ
دإي عن أإهم إ’‚ازإت إلتي تصسبو مصسا◊ه
إŒ ¤سسيدها ‘ ﬂتلف إŸيادين ،على غرإر
إلعقار ،إلسسكن ،إلشسغل ،قطاع إلÎبية إلذي
سسيعرف إعادة توسسيع كل إŸؤوسسسسات إلÎبوية
وŒسسيد مطعم مدرسسي ،إلصسحة ،مع إلعمل
ع-ل-ى –ريك ﬂت-ل-ف إل-نشس-اط-ات إل-ري-اضس-ي-ة،
إلثقافية وإلÎفيهية.

الّرهان على مشسروع –لية مياه البحر

 ٢3بلديـ ـ ـ ـ ـة سشتتخّل ـ ـ ـصس
من اأ’زمـ ـة بغلي ـ ـزان

وترّكز بلدية إلدإر إلبيضساء على إسستكمال أإهم
إ’‚ازإت إل - -ت - -ي إن - -ط - -ل- -قت مصس- -ا◊ه- -ا ‘
Œسسيدها على إŸيدإن بدإية إلعام إ÷اري،
وإل -ت -ي سس ّ-ط -رت وف-ق ّﬂط-ط-ات مسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة
رصسدت لها أإغلفة مالية معتÈة ،أإهمها إعادة
إ’ع -ت -ب -ار ıت -ل-ف ط-رق-ات أإح-ي-ائ-ه-ا ،إ‚از
مشساريع تنموية ورياضسية ترفيهية وثقافية مع
تخصسيصس مسساحات لفائدة إŸسسن Úوأإخرى
ترفيهية لفائدة إلشسباب ،وغÒها من إŸشساريع

إلتي لها عÓقة مباشسرة بحياة إŸوإطن.Ú
وعبّرت بلدية إلقبة عن مسساعيها ‘ إلنهوضس
ب-ا÷انب إل-ري-اضس-ي ،ب-اع-ت-ب-اره ي-جذب إهتمام
إŸوإطن بصسفة عامة وإلشسباب بصسفة خاصسة،
ح -يث سس -ي -ت -م إي Ó-ء ع -ن-اي-ة خ-اصس-ة ب-اŸرإف-ق
وإلهياكل إلرياضسية إŸتوإجدة بالبلدية ،فضسÓ
ع -ن إلÈإم -ج إÿاصس -ة ب -اسس-ت-ك-م-ال إŸشس-اري-ع
إل -ت -ن -م -وي -ة إل -ت -ي ل -ه -ا صس -ل -ة م-ب-اشس-رة ب-ح-ي-اة
إŸوإطن.Ú

نذكر أإّن و’ية إ÷زإئر قد حظيت ‘ خضسم
إلتحو’ت إلعميقة إلتي تشسهدها إلبÓد بقسسط
وإف -ر م -ن ع -وإم -ل إل -ت -ن -م -ي-ة إŸسس-ت-دÁة م-ن
إلÈن -ام -ج إ◊ك -وم -ي ،إŸرت -ك -ز ع -ل -ى ن -ظ -رة
قوإمها إلتسسي ÒإÙكم للموإرد إŸتاحة.
وقد شسّكلت  2015حلقة متميّزة من حلقات
إŸسس -ار إل -ت -ن-م-وي ب-ال-ع-اصس-م-ة ،ح-يث شس-ه-دت
إلعديد من إلنّشساطات وإ’‚ازإت إŸندرجة
‘ إŸسس- -ار م- -وإصس- -ل- -ة ل- -ت- -جسس -ي -د إıط -ط

صسناعــــــــــة ،الفÓحــــــــــة وال ّسسياحــــــــــة بوليــــــــــة بومــــــــــرداسض
ال ّ

إÿم- -اسس- -ي إŸن- -ب- -ث- -ق ع- -ن ب- -رن- -ام- -ج رئ -يسس
إ÷مهورية.
ومن هذإ إŸنطلق وبالنظر إ ¤ما يطرحه
وإقع إلعاصسمة من –ديات كبÒة كو’ية تأاوي
جلت إلعاصسمة
ما يفوق عن  3مÓي Úنسسمة ،سس ّ
إل-ع-دي-د م-ن إŸشس-اري-ع إل-ت-ن-م-وي-ة حصس-رت من
خ Ó-ل -ه -ا إإ’شس -ك -ال-ي-ات إŸط-روح-ة ك-م-ح-اول-ة
إح -ت -وإء ظ -اه -رة إلسس -ك -ن إل -هشس وغÒه -ا م-ن
إŸشساكل.

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوارد أاسشاسش ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ور ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان حقي ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي لÓسشتثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار
تراهن ولية بومرداسض دخول سسنة  2016بأاك ÌعزÁة على –ريك ›مل الطاقات الكامنة التي “يّزها ،ونخصض بالذكر هنا قطاعات الفÓحة والصسيد البحري ،السسياحة والصسناعة ،من خÓل
لسسÎاتيجية القريبة من
لمثل لهذه القدرات عن طريق تشسجيع السستثمار اÙلي ،وتذليل كل العقبات أامام أارباب العمل وحاملي اŸشساريع ،الذين بدأات Œذبهم هذه الوجهة ا إ
ﬁاولة السستغÓل ا أ
العاصسمة واŸيناء ،على رأاسسها وضسعية العقار الصسناعي اŸعقدة التي تتطلب مزيدا من الصسرامة والشسفافية ‘ معا÷ة اŸلف ،وإاعادة اسسÎجاع عشسرات الهكتارات التي وّزعت Ãناطق النشساطات واسستفادة
أاصسحابها من عقود امتياز دون Œسسيد اŸشساريع.
كما كشسفت باŸناسسبة عن إلشسروع ‘ توجيه
إلصس -ي -د إل -ب -ح -ري ب -زم-وري إل-ت-ي ك-انت ﬁل
بومرداسس :ز ــ كمال
إعذإرإت لكل إŸسستفيدين من عقود إمتياز
معاينة مؤوخرإ من قبل بعثة تابعة ل–Óاد
دون إلشس- -روع ‘ ع- -م- -ل- -ي- -ة إل- -نشس -اط ب -ه -دف
إ’وروب- -ي ،إل- -ت -ي إخ -ت -ارت ب -وم -ردإسس و’ي -ة
أإدركت إلسس-ل-ط-ات إل-و’ئ-ي-ة ◊ج-م إل-ت-حديات إسسÎج -اع -ه وإع-ادة ت-وزي-ع-ه م-رة ث-ان-ي-ة ع-ل-ى
‰وذجية لتحقيق مشسروع مدمج ومتكامل ‘
إلتي توإجهها ‘ تطه Òقطاع حسساسس ”ّ طالبي إ’سستثمار .وهنا Áكن إإ’شسارة إ ¤أإّن
إطار برنامج ““أإكوإباشس““.
إلّرهان عليه من طرف إ◊كومة ÿلق ثروة مشسكل غياب إلعقار إلصسناعي ’ يقتصسر فقط
إجتماعيا أإيضسا سسÎث سسنة ﬂ ،2016لفات
ب -دي -ل -ة ع -ن ق -ط-اع إل-ط-اق-ة ،وت-ن-وي-ع مصس-ادر على إŸشساريع إلصسناعية إŸوزعة على بعضس
ث-ق-ي-ل-ة م-ن ب-ق-اي-ا إلسس-ن-ة إŸن-قضس-ي-ة إŸت-علقة
إلدخل ◊ماية إ’قتصساد إلوطني من ﬂتلف مناطق إلنشساط إلتي يتم تهيئتها حاليا ،بل
بإاطار إلتنمية إÙلية إلشساملة إلتي يتطلع
ه
إل -ه -زإت ،خ -اصس-ة ‘ ظ-ل إل-وضس-ع-ي-ة إŸعّ-ق-دة م ّسس أإيضسا قطاعا إقتصساديا آإخرإ تعّول علي
إليها إŸوإطن لتحسس Úظروفه إ’جتماعية
Ÿل-ف-ات إ’سس-ت-ث-م-ار وب-ق-اء عشس-رإت إŸل-ف-ات كثÒإ و’ية بومردإسس وهو قطاع إلسسياحة،
ويأاتي على رأإسسها توسسيع شسبكة غاز إŸدينة
ع -ال -ق-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ““إل-ك-ال-بÒإف““ أ’سس-ب-اب إلذي يظل يتدرحرج ويدور ‘ حلقة مفرغة
وإل-رف-ع م-ن نسس-ب-ة إل-رب-ط إل-ت-ي ت-ب-ق-ى ضس-ئيلة
إدإرية ،وأإخرى متعّلقة Ãشسكل غياب إلعقار ل -ن -فسس إأ’سس -ب -اب وأإك ،Ìن -ت -ي -ج -ة إل -وضس -ع -ي-ة
م -ق -ارن -ة م -ع ب -اق -ي و’ي -ات إل -وط-ن ،وأإخ-رى
إلصس -ن -اع -ي إل -ذي ّ” ت -وزي-ع-ه ب-ط-ري-ق-ة –وم إلقانونية إŸعّقدة Ÿناطق إلتوسسع إلسسياحي
م-رت-ب-ط-ة Ãل-ف-ات أإشس-غ-ال إل-ت-ه-يئة إ◊ضسرية،
عليها إلكث Òمن إلشسبهات ،وهوما دفع وإ‹ خاصسة على مسستوى إلشسريط إلسساحلي إŸمتد
Œدي -د شس -ب -ك-ة إل-ط-رق-ات ،وإن-ه-اء إŸشس-اري-ع
إلو’ية Áينة زرهو Êإ ¤إلتأاكيد خÓل إنعقاد على مسسافة  80كلم ،حيث  ⁄يتم ◊د إآ’ن
إلضس -خ -م -ة إÿاصس -ة ب -ت -وسس -ي -ع شس -ب -ك-ة إŸي-اه
إلدورة إأ’خÒة للمجلسس إلشسعبي إلو’ئي ““أإن
إل -ع -ق -ار ّ” ت-وزي-ع-ه ك-ام Ó-م-ن ط-رف إإ’دإرة Œسسيد سسوى مشساريع قليلة تعد على إأ’صسابع إ’‚از م -رك -ب -ات سس -ي -اح -ي -ة م -ت-ن-وع-ة تشس-م-ل بالنظر إ ¤جاهزيته و’ يتطلب سسوى إإ’رإدة إلصسا◊ة للشسرب أإهمها مشسروع ربط بلديات
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إلسس -ي -اح -ة إ◊م -وي -ة ،إ÷ب -ل-ي-ة Ãن-ط-ق-ة ب-ن-ي إ◊قيقية من طرف إلقائم Úعليه .ونخصس إ÷ن- -وب إلشس- -رق- -ي م- -ن ب -وم -ردإسس كشس -ع -ب -ة
إلسس -اب -ق -ة““ ‘ ،إشس -ارة وإضس -ح -ة إ ¤صس -ع -وب -ة
إرضساء أإصسحاب إŸشساريع ،وصسعوبة أإك ‘ Èللخوإصس ،وتتمركز بعاصسمة إلو’ية من أإصسل عمرإن ،قدإرة ،إلناصسرية ،دلسس وغÒها.
هنا أإك Ìأإنشسطة إلصسيد إلبحري إلتي بدأإت إلعامر ،تيمزريت وغÒها من إلقرى Ãحطة
حوإ‹  20مشسروعا ظل يدور ‘ إسسطوإنة
هذإ ويظل إلقطاع إلفÓحي وإلصسيد إلبحري تتوسّسع إ ¤إ’ندماج مع إلنشساط إلفÓحي ع– Èلية مياه إلبحر لرأإسس جنات ،وإنشسغا’ت
ت
ع -م-ل-ي-ة إسسÎج-اع-ه خ-اصس-ة وأإن ب-عضس أإشس-ب-اه مديرية إلسسياحة وإلصسناعة إلتقليدية لسسنوإ
إŸسستثمرين إسستفادوإ من عقود إمتياز Ÿدة ع -ل -ى غ -رإر ف-ت-ح إÛال أإم-ام إŸسس-ت-ث-م-ري-ن إŸورد إ÷اهز تقريبا إلذي Áكن إ’سستفادة إأ’حوإضس إŸائية ،كما إسستفادت من مشسروع أإخ -رى ت -ت -ع -ل -ق Ãرإف -ق إلشس -ب -اب وإل -ه -ي -اك-ل
م- -ن- -ه ب- -أاقصس- -ر إل -ط -رق ،و‘ إŸدى إل -ق -ريب إ‚از م- -ن -ط -ق -ة إل -نشس -اط -ات إÿاصس -ة Ãه -ن إلعمومية ‘ إŸناطق إلنائية وإ÷بلية.
تعّدت عشسرة سسنوإت دون تقد Ëأإي نشساط.

–مل سسنة  2016آإما’ جديدة لسسكان و’ية غليزإن ،إلذين
يبحثون عن مشساريع جديدة لتغي‰ Òط إ◊ياة و–سس Úظروفه.
وتفيد إŸعطيات إأ’ولية أإّن سسكان و’ية غليزإن يحملون آإما’
جديدة قدÁة من أإجل إلنهوضس Ãختلف قطاعات إ◊ياة ،حيث
ذكر إلسسكان أإّن أإملهم إلهام ‘ إلسسنة إلقادمة ،هو إ’نتهاء من
ورشس -ة إأ’شس -غ -ال إل -ت -ي ّ” ف-ت-ح-ه-ا إلصس-ائ-ف-ة إŸاضس-ي-ة و’ ت-زإل
متوإصسلة بعاصسمة إلو’ية ،وإلتي تهدف إŒ ¤ديد شسبكة مياه
إلشسرب وقنوإت إلتطه ،Òإأ’مر إلذي فتح لهم فرصسة إŸطالبة
Ãشس -اري -ع ج -دي -دة م -ن شس -أان-ه-ا أإن تضس-ع إلسس-اك-ن-ة وسس-ط ت-ه-ي-ئ-ة
حضسرية ،تظهر إلوجه إ÷ما‹ لهذه إŸدينة.
ويبقى مشسروع إلتهيئة إ◊ضسرية من أإهم مطالب إلسسكان ‘
إلعديد من إلو’يات على غرإر قاطني بلديات وإدي إرهيو
ومازونة ،إ ¤جانب إلبلديات إلنائية إأ’خرى مثل حمري وأإو’د
سسيدي ميهوب.
ويكون تعّهد إلسسلطات إŸركزية بتسسليم مشسروع إŸياه إÓÙة
من أإهم ما ينتظره سسكان هذه إلو’ية بغية إلقضساء على أإزمة
إلعطشس ‘ ﬂتلف إŸناطق خاصسة إلنائية بها ،بعدما ”ّ إلتأاكيد
أإّن مشسروع ﬁطة إŸقطع يصسل إ 23 ¤بلدية م›Èة خÓل
إلسسنة إلدإخلة  ،2016وهو ما يجعل غالبية إلسسكان يوّدعون إما
إل -ع -طشس ‘ ب -عضس م -ن -ه -ا ،أإو مشس -ك-ل-ة ب-عضس إŸي-اه إل-ت-ي تصس-ل
حنفيات إلسسكان ،وإلتي غالبا ما تنبعث منها رإئحة كريهة.
وينتظر فÓحو هذه إلو’ية توسسيع إŸسساحة إŸسسقية من أإجل
–قيق قطاع فÓحي مزدهر ،بعدما أإكدت مديرية إلري ‘
وقت سسابق أإّنها سستخصسصس إلسسدود إلثÓثة لسسقي إأ’رإضسي
إلفÓحية ،وإلعمل على توسسيع إŸسساحة إŸسسقية ،خصسوصسا ‘
بلديتي حمري أإو’د سسيدي ميهوب ،إلتي ينتظر فيها إلفÓح
وعود إلسسلطات بتوف Òمياه إلسسقي.
وهي إآ’مال إلتي تبقى ترإود سسكان هذه إلو’ية ،بعدما سسمعوإ
‘ إلعديد من إŸناسسبات وعود إŸسسؤوول ،Úوحتى إŸتعلقة
بالسسكن ،إلذي يبقى توزيعه منتظرإ ‘ إلعديد من إلبلديات على
غرإر بلديتي حمري وجديوية ،إلتي تسس Òبها إأ’شسغال نحو
إ’نتهاء‡ ،ا سسيشسكل حدثا ‘ سسنة  2016على مسستفيديه.

غليزان :ع ــ عبد الرحيم
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لفاق اŸرتقبة
ا آ
بتيبـــــازة

إاعادة
هيكلة قطاع
الصشحة وتوزيع
ال ّسشكن وإانهاء
الطّريق ا’جتنابي
لششرششال

أاعّ- -دت مصس- -ال- -ح الصس- -ح- -ة والسس- -ك- -ان
ب-ولي-ة ت-ي-ب-ازة ّﬂط-ط-ا هيكليا جديدا
للقطاع ،يرتقب أان تتم اŸصسادقة عليه
م- -ن ط -رف ا÷ه -ات ال -وصس -ي -ة ق -ري -ب -ا ‘
ب- -ادرة ت- -ه- -دف إا ¤لم- -رك -زي -ة تسس -يÒ
اŸوارد البشسرية واŸادية لتسسهيل عملية
ات - -خ - -اذ ال - -ق - -رار .وت - -تضس - -م - -ن مسس- -وّدة
اıطّ - - -ط ،ت - - -قسس- - -ي- - -م ال- - -ولي- - -ة إا4 ¤
مقاطعات صسحية توكل لكل منها مهمة
ال - - -تسس- - -ي ÒاÙل- - -ي ıت- - -ل- - -ف ا÷وانب
اŸتعلقة بالتكفل الصسحي باŸواطن.

تيبازة :عÓء ــ م

ب -حسسب م -ا أإشس-ار إل-ي-ه م-دي-ر إل-ق-ط-اع ت-وف-ي-ق
جسس -ي -م ع -م -رإ Êلـ ““إلشس -عب““ ،ف-إاّن إّıط-ط
يتضسّمن  4مقاطعات صسحية تتمركز بكل من
إلقليعة ،تيبازة ،شسرشسال وقورإية ،وتتضسّمن كل
م -ق -اط -ع -ة مسس-تشس-ف-ى م-رك-زي-ا ومسس-تشس-ف-ي-ات
متخصسصسة مرفقة بعيادإت متعددة إÿدمات
وق -اع -ات إل -ع Ó-ج ،وي-ت-م تسس-يﬂ Òت-ل-ف ه-ذه
إŸرإف -ق إن -ط Ó-ق -ا م -ن إŸق -اط-ع-ة إلصس-ح-ي-ة
إ÷هوية ،بحيث سسيتم إعتماد مفاهيم إلطبيب
إŸرج- -ع -ي وط -ب -يب إل -ع -ائ -ل -ة ،وت -وك -ل ل -ذإت
إŸقاطعات مهمة إلتجسسيد إلفعلي وإŸيدإÊ
للصسحة إ÷وإرية من حيث إلتكفل إلصسحي
وإلعناية با÷انب إلوقائي ،كما يرتقب بأان يتم
إلوضسع ‘ إÿدمة مسستشسفى  120سسرير جديد
ب-ع-اصس-م-ة إل-و’ي-ة ق-ري-ب-ا ب-ع-د إن-ه-اء ع-م-ل-ي-ات
Œهيزه ودعمه بالوسسائل إلبشسرية ،إضسافة إ¤
فتح مسستشسفى آإخر ببلدية إلدإموسس بأاقصسى
‡ا سسيمّكن إلسساكنة بالناحية
غرب إلو’ية ّ
إلغربية من إ’سستفادة من إÿدمات إلصسحية
غ Òبعيد عن مقرإت إ’قامة ،بحيث سستضساف
خ- -دم -ات ه -ذه إŸؤوسسسس -ات إ ¤إŸسس -تشس -ف -ى
إ÷ديد ÷رإحة إأ’عصساب بشسرشسال إŸصسنّف
ح- -ال- -ي -ا ك -ق -طب صس -ح -ي ج -ه -وي ه -ام .وم -ن
إŸرت -قب أإن ي -ت -م تسس-يﬂ Òت-ل-ف إŸع-ط-ي-ات
إ÷دي -دة وف -ق -ا Ÿق -تضس -ي -ات ق -ان-ون إلصس-ح-ة
إ÷ديد إŸزمع صسدوره قريبا.
وتندرج ضسمن إهتمامات إلقطاع تطوير ›ال
وطبيعة تدخÓت وحدإت إ’سستشسفاء إŸنز‹

” إنشساؤوها مؤوخرإ على فÎإت متتالية
إلتي ّ
ب-ك-ل م-ن إل-ق-ل-ي-ع-ة وح-ج-وط وسس-ي-دي غيÓسس
وق- -ورإي -ة ،إأ’م -ر إل -ذي سس -ي -وّف -ر إŸزي -د م -ن
إأ’سسّرة للمرضسى Ãختلف إŸسستشسفيات عقب
تعميم إ’سستشسفاء إŸنز‹ للعديد من إ◊ا’ت
إلتي Áكنها إ’سستفادة من إŸرإقبة إلطبية
خارج أإسسوإر إŸسستشسفيات ،كما Áكن لهذه
إل -ع -م -ل -ي -ة أإن ت -ت -ط -ور إ ¤ع Ó-ج م-ن-ز‹ وف-ق
برنامج عمل تسسهر على تنظيمه إŸقاطعات
إلصس-ح-ي-ة إŸسس-ت-ح-دث-ة ت-ع-ن-ى ب-ال-ت-كفل ببعضس
إŸع -اق Úوذوي إأ’م-رإضس إŸزم-ن-ة ب-ب-ي-وت-ه-م
دون إ◊اجة لتنقلهم إ ¤إŸسستشسفيات.

 13أالف وحدة سشكنية وإا‚از مششاريع
““عدل““ والّترقوي اŸدّعم
أإّكد رئيسس مصسلحة إلسسكن Ãديرية إلسسكن
وإلتجهيزإت إلعمومية بالو’ية أإحمد لقفل،
على جاهزية أإك Ìمن  13أإلف وحدة سسكنية
م -ن ‰ط -ي إ’ج -ت -م -اع-ي إ’ي-ج-اري وإلسس-ك-ن
إلهشس ،بحيث يرتقب توزيعها على مسستحقيها
قبل جويلية من إلعام إŸقبل .ويحتل ‰ط
إلسسكن إلهشس فيها حصسة إأ’سسد ،وذلك عقب
إ’نتهاء من إ‚از ›مل إŸشساريع إŸنجزة
خصس- -يصس -ا ل -ه -ذإ إل -غ -رضس إ’سس -ك -ان شس -اغ -ل -ي
إلسس -ك-ن-ات إل-هشس-ة إÙصس-اة سس-ن-ة  ،2007ك-م-ا
يرتقب توزيع أإك Ìمن أإلف وحدة سسكنية من
‰ط إلسسكن إلÎقوي بعد أإن أإوشسكت أإشسغال
إ’‚از على نهايتها ،وهي إ◊صسة إلتي تشسمل
 630وحدة ببوسسماعيل و 592وحدة بالقليعة.
وحسسب مصسدرنا دإئما ،فإاّن ›مل إÿطوإت

وإŸل -ف -ات إل -ت -ق -ن -ي -ة إŸت -ع -ل -ق -ة ب -ت-خصس-يصس
إأ’رضسيات Ÿشساريع ““عدل  ““2بالو’ية سستعرف
نهايتها قريبا ،و ⁄يتبق منها سسوى إŸصسادقة
إلنهائية من لدن إللجنة إلوزإرية إŸشسÎكة،
بحيث يرتقب بان يشسرع ‘ إ‚از ﬂتلف
إŸشساريع إŸتاخرة خÓل إلسسدإسسي إأ’ول من
إلسسنة إŸقبلة على أإك Ìتقدير لتفي بذلك
إل -وزإرة إل -وصس -ي -ة ب -ت-ع-ه-دإت-ه-ا إŸع-ن-وي-ة Œاه
إŸسستفيدين إلذين سسبق لهم دفع إلشسطر إأ’ول
مسس- -ت- -ح -ق -ات إلÈن -ام -ج م -ن -ذ ب -دإي -ة إلسس -ن -ة
إ÷ارية .وقال مصسدرنا بهذإ إÿصسوصس بأانّ
›مل إأ’رضسيات إıصسصسة لهذإ إلنمط من
إلسسكن أإضسحت جاهزة ،ويتعلق إأ’مر –ديدإ
بـ  5150وحدة سسكنية  ⁄يشسرع ‘ إ‚ازها
ب- -ع- -د ‘ ،ح Úك- -انت إ÷ه- -ات إل- -وصس -ي -ة ق -د
شسرعت ‘ Œسسيد مشسروع  600وحدة سسكنية
ببلدية إلشسعيبة منذ عام Úوهو يوشسك على
إ’نتهاء حاليا ،كما شسرع ‘ إ‚از  250وحدة
سس-ك-ن-ي-ة أإخ-رى ب-ب-ل-دي-ة ب-وه-ارون ضسمن حصسة
إجمالية تقّدر بـ  6000وحدة إسستفادت منها
إلو’ية منذ ما يربو عن إلعام.Ú
ولتسسريع وتÒة إ“ام إŸشساريع إŸوعودة ،فقد
أإمر وإ‹ إلو’ية مؤوخرإ وكالة عدل بالشسروع
‘ إ‚از إل -درإسس -ات إل -ت -ق -ن-ي-ة إلضس-روري-ة ‘
ب -ادرة ت -ه -دف إ ¤رب -ح إل -وقت وإل -ت -مّ-ك-ن م-ن
إطÓق مشساريع إلبناء عقب إŸصسادقة عليها
من لدن إللجنة إلوزإرية إŸشسÎكة مباشسرة.
و‘ سسياق ذي صسلة ،يرتقب إنطÓق مشساريع
أإك Ìم - - -ن  3آإ’ف وح -دة سس -ك -ن -ي -ة م -ن ‰ط
إلÎقوي إŸدعم لفائدة سسكان إلو’ية ،بحيث
خ ّصسصست أإك Èحصسة منها لبلدية بوسسماعيل

بلديتـــــا حربيــــــــل وبوغــــــــار باŸديــــــــة

التّركيز على الّطرق ،الّربط بششبكات ال ّصشرف ال ّصشحي وغاز اŸدينة

تراهن بلدية حربيل الواقعة غرب ولية اŸدية خÓل سسنة  ‘ 2016ا÷انب التنموي ‘ إاطار ما سس ّ
طرته من رغبات
لطار اŸعيشسي للسسكان ،ع Èالشسروع ‘ تكملة
لفق القريب ،القيام ببعضض العمليات ا◊يوية لتحسس Úا إ
مشسروعة ‘ ا أ
شسبكة الطرق لكل من فرق أاولد مسسعود ،تالة السسفلي ،اللداÁية ،الطواهرية ،بن شسناف ،الشسواقرية والفريد ،فضسÓ
على تكملة توسسيع شسبكات الصسرف الصسحي لكل من قرية الطواهرية ،وبعضض السسكنات الريفية غ ÒاŸربوطة التي
صسصست لهذه البلدية الطاﬁة وذات الطابع الريفي حصسة معتÈة.
اسستفادت منها مؤوخرا ،بعد أان خ ّ
ب -أاو’د مسس -ع -ود وب -رب -ور ،وت-وسس-ي-ع شس-ب-ك-ة إŸثال قرى ذرإع إلطاقة ،خشسبية ،عبد
إإ’ن- -ارة إل- -ع- -م- -وم- -ي -ة ع Èك -ام -ل إلÎإب ،إلقادر بن حمزة ،إلبÓط وإلعلوي ،إ¤
–اول هذه إلبلدية ،حسسب رئيسس ›لسسها وتسس- -ري- -ع وتÒة ت- -ق -د Ëدرإسس -ة ‘ ›ال جانب تخصسيصس أإغلفة مالية بغية تتمة
إلشسعبي إلبلدي أإحمد لطرشس ‘ آإفاق هذه
إلغاز إلطبيعي وإلدفاع عنها لكل من قرى عمليات إلتحسس Úإ◊ضسري بباقي مناطق
إلسسنة ،توصسيل ماء إلشسرب لكل من فرق
إلطوإهرية ،بن شسناف ،وع Úإلكحلة ،مع م- -ق- -ر إل- -ب- -ل- -دي -ة ،وﬁاول -ة ب -عث إ÷انب
زموري ،إلفريد ،أإو’د مسسعود ،وإلكرم ،مع
إلسس -ع -ي إ◊ث -يث إ’‚از م -ن -قب إن أإم-ك-ن مديرية إلطاقة وإŸناجم بالو’ية لتمك Úإلسسياحي ومعلم كمورة ،سسيما وأإن هذه
Ãن -ط-ق-ة إل-ط-وإه-ري-ة ،إ ¤ج-انب ت-ع-م-ي-م  75ع -ائ -ل-ة م-ن إإ’سس-ت-ف-ادة م-ن م-ادة غ-از إلبلدية “كنت خÓل سسنة  2015من إ‚از
أإشسغال إلتهيئة إ◊ضسرية ‘ كل ربوع بلدية إŸدينة ،بعدما كلفت هذه إلبلدية مكتب جل إلعمليات إ›ÈŸة عدإ عملتي ربط
ح - -رب - -ي - -ل ،ع Ó- -وة ع - -ل- -ى إج- -رإء ب- -عضس درإسس- -ات ﬂتصس إ’ع- -دإد درإسس- -ة وإف -ي -ة قريتي حÓلية  01و 02بقنوإت إلصسرف
إلصس - - -ح- - -ي بسس- - -بب إعÎإضس أإصس- - -ح- - -اب
إلÎم- -ي- -م- -ات ‘ ك -ل م -ن م -دإرسس ع -ب -دو بهذإ إلشسأان.
بومدين ،إ◊اج قويدر بن سسونة ويحياوي ع -ل -ى صس -ع -ي-د آإخ-ر ،ت-ع-ت-زم ب-ل-دي-ة ب-وغ-ار إأ’رإضسي على مد إلشسبكات.
ع -ب -د إل -ق -ادر قصس-د ت-وف ÒإŸن-اخ إلÓ-ئ-ق جنوب إلو’ية حسسب ما هو متوفر من كما أإبدى رئيسس هذه إلبلدية ‘ إتصسال
ل-ت-ع-ل-ي-م إل-ن-اشس-ئ-ة وإل-دف-ع ب-ع-م-ل-ية –سس Úمعطيات ،بإا“ام ما تبقى من عمليات هاتفي معه تخّوفه من –قيق آإفاق 2016
إŸسس-ت-وى إل-ت-ع-ل-ي-م-ي ،دون Œاه-ل أإه-م-ية رب-ط ل-ل-م-دإشس-ر وإل-ق-رى ب-ق-نوإت إلصسرف بسسبب سسياسسة إلتقشسف إلتي باتت تضسرب
–ضس Òبطاقات تقنية لكل من قاعة عÓج إلصسحي وÃادة غاز إŸدينة ،على سسبيل خزإئن إلبلديات.

اŸدية :م ــ أام Úعباسس
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Ãجموع  600وحدة ،تليها بلدية إلدوإودة بـ
 300وحدة ،فيما تتقاسسم عّدة بلديات أإخرى
حصسصسا متفاوتة تÎإوح ما ب 250 Úو 50وحدة
لكل منها.

نهاية كابوسس مدينة ششرششال بعد جاهزية
ا’نحراف ا’جتنابي
ي-رت-قب ب-أان ت-ن-ه-ي إلشس-رك-ة إلصس-ي-ن-ي-ة إŸك-لفة
بإا‚از إ’نحرإف إ’جتنابي Ÿدينتي شسرشسال
وسس -ي -دي غ-يÓ-سس أإشس-غ-ال-ه-ا م-ع ن-ه-اي-ة إلسس-ن-ة
إŸقبلة حسسب إآ’جال إŸتفق عليها سسلفا،
” –ديد مدة إŸشسروع بـ  24شسهرإ
بحيث ّ
بدإية من ديسسم .2014 Èومن إŸرتقب بأان
تنتهي إأ’شسغال مع نهاية إلعام إلقادم 2016
حسسب م -ا أإّك -دة م -دي -ر إأ’شس -غ -ال إل -ع -م -وم-ي-ة
بالو’ية ،غ Òأإّنه من إÙتمل بأان يتّم إفتتاح
إلشسطر إأ’ول من إŸشسروع ‘ حدود شسهر
جوإن إلقادم لتسسهيل إلسسيولة إŸرورية عÈ
مدينة شسرشسال إلتي تشسهد طيلة كل موسسم
إصس- -ط- -ي- -اف ح -رك -ة م -روري -ة خ -ان -ق -ة ،وه -ي
إل-ظ-اه-رة إل-ت-ي أإث-ق-لت ك-اه-ل سس-ك-ان إل-ن-اح-ية
إلغربية للو’ية ،إلذين يضسطرون لقضساء فÎإت
ط-وي-ل-ة ع-ل-ى إم-ت-دإد إق-ل-ي-م ب-ل-دي-ت-ي شس-رشس-ال
وسس- -ي- -دي غ- -ي Ó-سس ل -ل -ت -م -ك -ن م -ن إŸرور ‘
إ’Œاه’ ،Úسسيما وأإنّ إŸسسلك يعت Èإلوحيد
إŸؤومّن حاليا ب Úإلناحيت Úإلشسرقية وإلغربية
للو’ية .وأإشسار مصسدرنا بهذإ إÿصسوصس ،بأانّ
إلشسطر إأ’ول من إŸشسروع سسيصسل إلطريق
إلسس -ري -ع إŸسس-ت-غ-ل ح-ال-ي-ا ب-ال-ن-اح-ي-ة إل-غ-رب-ي-ة
Ÿدينة شسرشسال.

الثÓثاء  29ديسشم 2015 Èم
اŸوافق لـ  17ربيع ا أ
لول  1437هـ ـ

ا◊صصيلة
الثقافية
لسصنة 2015
نتناول ‘ ا÷زء
لخ Òمن
الثا Êوا أ
ا◊صصاد الثقا‘ لسصنة
 ،2015عيّنة أاخرى من
لنشصطة التي
الفعاليات وا أ
عرفتها وليات الوطن،
لمكان
نحاول فيها بقدر ا إ
التطرق إا ¤ما ”
تقدÁه خÓل سصنة
ل‚ازات
كاملة من ا إ
التي Áكن وصصفها
بالفعاليات ا÷يدة
ومنها تلك التي ⁄
ترق إا ¤مسصتوى
تطلعات
ا÷مهور.

ثقافة

العدد 16914
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مشصاريــــــــــع هياكـــــــــل  ⁄تنجـــــــــز وأاخـــــــــرى تكسصـــــــــر ال ّصصمــــــــــت لتحيـــــــــــا

ملتقى رشصيد ميمو Êالغائب األكŸ Èدينة ارتبط اسصمها به

الكات ـ ـ ـ ـب فوغ ـ ـ ـ ـا‹ يختت ـ ـ ـ ـم قائم ـ ـ ـة م ـ ـ ـديري الّثقافـ ـ ـة ‘ نهايـ ـة السصن ـ ـة
انقضصت سصنة  2015وطوت معها ولية بومرداسس سصنة حافلة بÈامج النشصاطات اŸقÎحة
ل‚Óاز ،منها ما –ّقق أارضصا ومنها من ظل ›ّرد ح Èعلى ورق ،وهي الوضصعية التي
تنطوي على قطاع الثقافة الذي يبقى على الرغم من أاهميته ‘ مواكبة تطورات اÛتمع
وحركيته ،غ Òقادر على صصنع واجهة حقيقية وحضصور فعلي بحجم الÈامج اŸسصجلة على
لخرى .والدليل على ذلك أانّ أابرز اŸشصاريع اŸسصجلة ⁄
غرار باقي القطاعات الجتماعية ا أ
تنجز مثل اŸسصرح ا÷هوي واŸتحف الولئي ،مقابل تسصليم بعضس اŸرافق منها مسصجد
لصصÓح العتيق بدلسس ،الذي اسصتفاد من عملية ترميم.
ا إ

بومرداسس :ز  /كمال

مّرت سشنة  2015ببصشمات خفيفة على قطاع
الثقافة بولية بومرداسض نتيجة عدم الوفاء
ب -ت -جسش -ي -د اŸشش -اري -ع ال -ت-ي اسش-ت-ف-اد م-ن-ه-ا
القطاع بناء على اıطّط اŸسشطّر لهذه
السشنة ،على غرار مششروع إا‚از  5مكتبات
حضش -ري -ة ب -ب-ل-دي-ات ق-ورصش-و ،ب-ن-ي ع-م-ران،
خميسض اÿششنة ،الناصشرية ودلسض مسشجلة
بتاريخ  2009 / 4 / 27الذي  ⁄ير النور
بعد .إا‚از اŸسشرح ا÷هوي اŸسشجل هو
لخ- - -ر ‘ ن- - -فسض ال- - -فÎة ،مشش- - -روع إا‚از
اآ
م -ت -ح -ف ج-ه-وي مسش-ج-ل ب-ت-اري-خ  4مارسض
 ،2012ومششروع إا‚از مقر جديد Ÿديرية
الثقافة وعدد من اŸكتبات نصشف ا◊ضشرية
وال-ري-ف-ي-ة وع-م-ل-ي-ات ل-ت-زوي-د أاخرى بالكتب
وال -ت -ج -ه-ي-زات ،م-ع اقÎاح تصش-ن-ي-ف م-واق-ع
أاث-ري-ة وم-ع-ا ⁄ت-اري-خ-ي-ة ،وق-ائ-م-ة العمليات
اŸقÎحة للتسشجيل خÓل هذه السشنة ،منها

دراسشة ومتابعة ا‚از قصشر الثقافة ،مكتبة
حضشرية بحي السشاحل ،ملحقة لدار الثقافة
لضشافة إا¤
‘ كل من برج منايل وبودواو ،با إ
إاع- -داد ﬂط- -ط ◊م- -اي -ة وت -ث -م ÚاŸوق -ع
لثري لزموري البحري.
اأ
كبوات قطاع الثقافة ببومرداسض ‘ سشنة
 2015إان صشّح اŸصشطلح ⁄ ،يقتصشر على
اŸشش- - -اري- - -ع اŸقÎح - -ة واŸراف - -ق ال - -ت - -ي
انتظرها اŸواطن ‘ البلديات واŸناطق
ال-ن-ائ-ي-ة أاق-ل-ه-ا اŸراك-ز ال-ث-ق-اف-ي-ة ومÓ-ح-ق
لم- -ر إا› ¤م -ل
اŸك- -ت- -ب- -ات ،ب- -ل ام- -ت- -د ا أ
النششاطات التي  ⁄ترق بحسشب اŸتتبعÚ
إا ¤اŸسش -ت -وى اŸط -ل -وب ،سش -واء م -ن ح-يث
العدد الذي قد يكون أاقل من سشنة 2014
ال -ت -ي شش -ه -دت ت -ن-ظ-ي-م  686ت-ظ-اه-رة م-ن
لثر
ل‰اط الفنية أاو من حيث ا أ
ﬂتلف ا أ
ا◊سشي واŸعنوي لدى ا÷مهور .لكن يبقى
أاك Èإاخفاق هو التخلي عن تنظيم ملتقى
رشش -ي -د م -ي -م -و Êل-ل-رواي-ة ا÷زائ-ري-ة ،ع-ل-ى

ا–اد الكتاب ا÷زائري Úيصصنع ا◊دث بحضصور عربي متميز

مواعيد ثقافية بدماء جديدة لكسصب الرهانات

عرف اŸشصهد الثقا‘ بوليتي الشصلف وع Úالدفلى حضصورا متميزا بالرغم من “ركز
نشصاطاته بعاصصمتي الوليت ،Úفيما ظل الشصح يخيم على معظم البلديات بنوع من
التفاوت ‘ غياب رزنامة ملزمة من طرف اŸديريات اŸعنية بالقطاع الذي اسصتبشصر خÒا
بوجود قامة أادبية و ثقافية على رأاسس وزارته اŸطالبة بضصخ دم جديد من اŸثقفÚ
الفاعل ÚواŸتفاعل Úمع القيم الوطنية وموروثها الثقا‘.

ال -رغ -م م -ن الصش -دى ال -ك -ب Òال -ذي ت -رك -ت -ه
ال -ط -ب -ع -ات السش -اب -ق -ة ‘ اŸشش -ه-د اÙل-ي
والوطني بالنظر إا ¤مكانة الروائي ودوره
‘ إاثراء اŸكتبة ا÷زائرية بروائع خالدة
كروايات النهر اÙول ،طومبيزا ،الربيع لن
لب-داع-ات
ي -ك -ون إال ج -م -ي Ó-وغÒه-ا م-ن ا إ
لخرى.
اأ

جمال فوغا‹ ومشصروع مارشصال ثقا‘
ببومرداسس
لم-ور
” السش--ت--ن--ج--اد ب--ه ل-ت-و‹ زم-ام ا أ
ّ
الثقافية بولية بومرداسض أايام قليلة قبل

اأن تسش----دل سش----ن---ة  2015خ-ي-وط-ها معلنة
اف--ت--ت--اح سش--ن--ة ج--دي--دة ،ك--م--ا أان ع--م-ل-ي-ة
التنصشيب التي أاششرف عليها وزير الثقافة
لخ-رى
ع--ز ال-دي-ن م-ي-ه-وب-ي ح-م-لت ه-ي ا أ
اأك Ìم---ن ق---راءة ودلل---ة ،ج--ع--لت ال--وزي--ر
ي--ق--ول--ه--ا صش-راح-ة ““أان ب-وم-رداسض ظ-ل-مت
ثقافيا““ ،كما اأّن وضشع الثقة ‘ ششخصض
لديب الشش---اع--ر ف--وغ--ا‹  ⁄ي--ك--ن أايضش--ا
اأ
اعتباطيا ،وتب Úمن خÓل كلمة الوزير
ال---ت---ي دع---ا ف---ي---ه---ا اŸدي---ر ا÷دي---د إا¤
لع-ادة ب-عث اŸشش-ه-د
ال--ت--ح-رك ب-ف-ع-ال-ي-ة إ
اÙل----ي ،و–ريك شش----ب---ك---ة ال---عÓ---ق---ات
الشّشخصشية والثّقافية التي يتمّتع بها.

بعث مهرجان الفيلم العربي ‘ طبعة جديدة

فعالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات ثابت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأاخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرى
متحولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ،تصصنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ا◊ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدث
شص - -ه - -دت ع - -اصص - -م- -ة ال- -غ- -رب
ا÷زائ- - - - -ري ،وه - - - -ران ع - - - -ام 2015
أاح -داث -ا ث -ق -اف -ي -ة وف -ن -ي -ة ح -اف-ل-ة،
تركت ‘ نفوسس ا÷ماه ،Òبصصمات
ث- -اب- -ت- -ة ل “ح- -ى ،ول- -ع- -ل أاب -رزه -ا،
اŸه-رج-ان ال-دو‹ ل-ل-ف-ي-ل-م العربي ‘
نسص- -خ- -ت- -ه ال- -ث- -ام- -ن- -ة ،ال -ذي اح -ت -ل
ال -ري -ادة ع -ل -ى اŸسص -ت -وى ال-ع-اŸي م-ن
لنشصطة
خÓ-ل إاق-ام-ة ال-ف-ع-ال-ي-ات وا أ
لدب -ي -ة وال -ف-ن-ي-ة وال-ف-ك-ري-ة ال-ت-ي
ا أ
تندرج ‘ إاطار رؤوية ا÷زائر التي
ترتكز ‘ أاحد عناصصرها على خلق
ح-ال-ة م-ن ا◊راك ال-ث-ق-ا‘ وال-ف-ن-ي،
وسصط ﬂتلف الشصرائح الجتماعية
وفيئاتهم العمرية.

الشسلف /ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي
ا◊ضشور الثقا‘ بذات الوليت ⁄ Úيكن ﬂيبا أاو
متميزا بالنظر إا ¤حجم تظاهراته التي احتضشنتها
بعضض الفضشاءات التي صشارت ﬁجة أاطياف من
ا÷م- -ه- -ورال- -ذواق حسشب ع- -م- -ل- -ي- -ة ال- -تشش- -خ -يصض
واإلحصشاء التي كششف عنها ا÷هات اŸسشؤوولة عن
ه-ذه ال-ه-ي-اك-ل وال-ف-اع-ل ‘ Úا◊ق-ل ال-ث-ق-ا‘ ع-لى
غرار اŸبدع Úوالفنان Úواıتصش ‘ ÚالÎاث
اŸت - -ح - -ف- -ي واŸوروث الشش- -ع- -ب- -ي –ت رقصش- -ات
الفنتازيا.
هذا الزخم الذي سشجلناه خÓل سشنة  2015فاق من
ح -يث ن -وع -ي -ة نشش -اط -ات -ه ،م -ا ” –ق -ي-ق-ه خÓ-ل
اŸوسش- -م  2014ي-ق-ول اŸت-ت-ب-ع-ون ل-لشش-أان ال-ث-قا‘
بولية الششلف.
نششاط أاخر يضشاف ا ¤اŸششهد من تنظيم ا–اد
للكتاب ا÷زائري Úمن خÓل تظاهرة أايام الششعر
العربي بالتنسشيق مع مديرية القطاع ،حيث ششهد
حضش -ورا ع -رب -ي -ا م -ن ال -ك -ويت وف-لسش-ط Úواألردن
ومصشر وسشوريا.
و‘ سشياق فتح الفضشاء للجمعيات والنوادي سشجل
قطاع الثقا‘ حضشوره ‘ جمع الفنان Úمن خÓل
ي-وم-ه-م ال-وط-ن-ي وت-رسش-ي-خ اإلب-داع اŸوسش-ي-ق-ي م-ع
تظاهرة الديوان التي جمعت عدة وليات ،تبعت
بتنظيم الصشالون الوطني األول للفنون التششكيلية
الذي حجت إاليه  5وليات كا÷زائر و“Ôسشت
واŸدية وغÒها.
الفرجة الثقافية بتنوع أاطباقها اŸسشرحية خاصشة
مع جمعية أاصشدقاء الفن التي غطت تظاهرات
عديدة يقول اıرج ميسشوم لعروسشي .وهو نفسض

اŸن -ح -ى ال -ذي إاع-ت-م-ده م-دي-ر اŸت-ح-ف ا÷ه-وي
الذي فتح صشدره ألزيد من  50تظاهرة متحفية
بتوابل ثقافية وتراثية انصشهرت ‘ بوتقة تاريخ
اŸنطقة وكنوزها.
أاما بولية ع Úالدفلى فنششاطها خÓل هذه السشنة
 ⁄ي -ك -ن ب -ال -زخ -م ال -ذي ع-رف-ن-اه خÓ-ل السش-ن-وات
اŸنصش -رم -ة ف -ا÷م -ع -ي -ات اŸوسش -ي-ق-ي-ة ك-ال-زي-ري-ة
واليوسشفية بكل من مليانة واÿميسض بات نششاطها
ﬁدودا بهات ÚاŸنطقت Úاللت Úتتذوقان الطرب
األن -دلسش -ي والشش-ع-ب-ي وب-درج-ة أاق-ل ا◊وزي ال-ذي
تتزين به عروسض زكارمليانة كل سشنة.
ومن جانب آاخر تعددت اŸهرجانات اŸسشرحية
‘ أاك Ìمن  6مرات ،كان فيها التميز لكل من فرقة
مسشرح الطفل بالعريب حيث نظم رابح حÓل أازيد
م- -ن 15م -ن -اسش-ب-ة ف-ن-ي-ة ب-ع-دة ب-ل-دي-ات زي-ادة ع-ل-ى
ذلك نظمت جمعية صشÒاط بومدين حسشب رئيسض
ع -ب -د ال -ع -زي-ز ع-زري-ن وف-رق-ة ﬁف-وظ ط-واه-ري
Ãليانة أاك Ìمن  7لقاءات لكل فرقة ،زيادة على
معارضض فنية ÷معيات نسشوية وششبانية.
لكن بالرغم من ذلك تششكو بعضض الفرق كصشÒاط
ب -وم -دي -ن ومسش -رح ال -ط -ف -ل م -ن ع -ريب م -ن ع -دة
صشعوبات تخصض بر›تها ‘ اŸناسشبات الوطنية
وال- -ت- -ظ- -اه- -رات ال- -ولئ- -ي- -ة ب- -ه- -دف ت- -دع- -ي -م -ه -ا
معنويا وماديا يقول كل رابح حÓل وعبد العزيز
عزرين وهما مبديعان أاعطا الكث Òللحقل الثقا‘
ب -ع Úال -دف -ل-ى.ي-ب-ق-ى ال-ط-م-وح أاكŒ ‘ Èدي-د دم
اŸديريات بطاقات ثقافية وإابداعية قادرة على
رف-ع ال-ت-ح-دي-ات وكسشب ال-ره-ان-ات ب-ه-ذه ال-وليات
التي  ⁄تصشل بعد إاŒ ¤سشيد إامكانياتها ميدانيا
خدمة للمنطقت Úوالوطن.

وهران  :براهمية مسسعودة

اŸه-رج-ان ال-دو‹ ل-ل-ف-ي-ل-م ال-ع-رب-ي ،أاقيم
بوهران ششهر ماي اŸنصشرم ،بعد تأاجيل
دورت- - - -ه ال- - - -ث- - - -ام- - - -ن- - - -ة ع- - - -ن اŸوع - - -د
اŸعتاد ،بحضشور نخبة من الششخصشيات
الوطنية وجمع من الفنان ÚواıرجÚ
العاŸي Úمن صشناع السشينما حول العا⁄
والوطن العربي ،ششهد عروضض بانوراما
سشينمائية عربية وأافÓما دولية عددها 38
فلما من 17دولة عربية وعربية ،إا ¤جانب
ورشش -ات ح -ول السش-ي-ن-اري-وŒ ،سش-د ث-ق-اف-ة
أابنائها ‘ ›ال الفنون واإلبداع.

األغنية الوهرانية ورقة طريق للغرب
ا÷زائري
عرفت ““الباهية““ من الششعر اŸلحون،
لتمتع عششاقها بأاجمال األغا Êالوهرانية
والبدوية ‘ مهرجان متخ ّصشصض ،وعلى
اي -ق -اع -ات األصش -ال -ة ،اسش -ت -م-ت-ع ا÷م-ه-ور
بأاجمل الوصشÓت الغنائية Ÿطرب Úمن
ﬂت -ل -ف أاج -ي -ال ه -ذا ال -ف -ن اŸوسش -ي-ق-ي
ال -غ-ن-ائ-ي ال-ع-ري-ق ،أام-ث-ال ع-م-ي-د األغ-ن-ي-ة
الوهرانية بÓوي الهواري.

مسصرح الهواء الطلق ‘ اŸوعد
اح -تضش -ن -ه مسش -رح ال -ه-واء ال-ط-ل-ق حسش-ن-ي
ششقرون ‘ الفÎة اŸمتدة من  27إا31 ¤
أاوت اŸنصشرم Ãششاركة فنان ÚجزائريÚ
من الضشفت ،Úعلى غرار دÁوقراكوسض،
الداي ،اÁزاد ،توكسض ،فريكÓن ،و«ديوان

البهجة““ ،إاضشافة إا ¤الفنان Úر Ëك ،كايا
سشامت ،لكر Ëوالنجم ا÷ديد Ÿوسشيقى
الراب بفرنسشا هايسض Ÿسشي اŸنحدر من
م -ن -ط -ق -ة ح -اسش -ي مسش-ع-ود ،ف-ي-م-ا ي-ك-م-ن
الهدف الرئيسشي منه ‘  ⁄ششمل الفنانÚ
اŸقيم Úباÿارج ،وإاششراكهم ‘ كل ما
من ششأانه دعم هذه اŸششاركة Ÿصشلحة
الوطن.
‘ ه - -ذا السش - -ي- -اق ،أاك- -د السش- -ي- -د ﬁم- -د
جÓطة ،رئيسض مصشلحة الفنون واآلداب
باŸديرية الولئية للثقافة ،أان ““التنافسض““
الذي ظهرت به ﬂتلف األطراف الفاعلة
‘ اÛال ،أاهم ما ‡يز وهران خÓل
 ‘ ،2015إاششارة منه إا ¤مديرية الثقافة،
دار ال -ث -ق -اف -ة ،اŸت -ح -ف ال-وط-ن-ي أاح-م-د
زبانة ،اŸسشرح ا÷هوي عبد القادر علولة
وقسش -م الشش -ؤوون ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ت-اب-ع ل-ب-ل-دي-ة
وهران.
كما ششهد اŸسشرح ا÷هوي ،عبد القادر
ع- -ل- -ول- -ة ،ح- -راك- -ا نشش -ط -ا ،ي -أات -ي ضش -م -ن
األهداف العامة لهذه اŸؤوسشسشة ،وتنصشبّ
›ملها ‘ إاطار دعم ا◊راك اŸسشرحي
و–قيق اŸششروع التنموي الذي تقوده
عاصشمة الغرب ا÷زائري على أاك Ìمن
صشعيد ،حسشبما جاء على لسشان ،اŸكلفة
ب -اإلع Ó-م ل-دى اŸؤوسشسش-ة ،السش-ي-دة سش-ن-اء
الزاوي.

ويسش -ع -ى اŸسش -رح ا÷ه -وي ،ع -ب-د ال-ق-ادر
ع-ل-ول-ة ،أان ي-ن-م-ي ال-عÓ-ق-ة ال-وط-ي-دة ب-ينه
وب Úا÷م -ه -ور ال -ذي Œاوز م -ن -ذ ب -داي-ة
السشنة وإا ¤غاية نوفم ÈاŸنصشرم 15213
متفرجا من فئة.
ومن أاهم هذه العروضض اŸسشرحية ““حّمام
بغدادي““ للمخرج العراقي جواد األسشدي
الذي ُقدم على اŸسشرحي ا÷هوي عبد
القادر علولة بوهران ،بدعوة من وزارة
ال - -ث - -ق - -اف - -ة ،ك - -م - -ا اح - -ت - -لت ال- -ف- -رق- -ة
اŸوسش-ي-ق-ي-ة ““ال-ثÓ-ث-ي خ-وري““ اŸسش-اح-ة
ال -كÈى م -ن اŸشش -ه -د ب -ع -روضض ع-اŸي-ة،
ت -ن -وعت ب Úك Ó-سش -ي -ك -ي -ات اŸسش -رح م-ن
الÎاجيديات اإلغريقية إا ¤فن الباليه،
فالكوميديا الديÓرتية.
وع- -ن األث- -ر ال- -ذي ت- -رك- -ت -ه ال -ف -ع -ال -ي -ات
اıت- -ل- -ف- -ة ‘ ق- -لب وه -ران ،و‘ ذاك -رة
ا÷مهور ا÷زائري ،أاكدت الزاوي على
أاه - -م - -ي - -ة اŸسش - -رح ‘ ح - -ي - -اة ال - -ن- -اسض،
Ÿا يلعبه من دور فاعل ‘ تقدم خدمات
اج - -ت - -م - -اع- -ي- -ة ،ت- -رب- -وي- -ة وت- -رف- -ي- -ه- -ي- -ة
ل -ك -اف -ة الشش -رائ -ح ال -ع -م -ري -ة ،م -ن خ Ó-ل
صش-ي-اغ-ات ف-ن-ي-ة ع-ال-ي-ة اŸسش-ت-وى ،ت-ف-جر
مناطق اإلبداع لدى ا÷مهور ،وتعمل على
حثه على ا÷وانب الجتماعية اإليجابية
ورفضض ال- -ع- -دي- -د م- -ن السش- -ل -وك -ي -ات غÒ
اŸرغوبة.

الثÓثاء  29ديسسم 2015 Èم
اŸوافق لـ  17ربيع ا أ
لول  1437هـ ـ
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أاطباق فنية وتاريخية صصنعت اŸشصهد بعاصصمة ا◊ضصنة

““لقطاطششة““ إأ‚از تاريخي يحفظ للمنطقة ويخلّدها باأحرف من ذهب
مرافق ثقافية ل تفي الغرضس وأاخرى ينتظر Œسصيدها

شصهدت عاصصمة ا◊ضصنة اŸسصيلة خÓل سصنة
 2015عدة نشصاطات ثقافية كانت ول تزال
”
راسصخة ‘ أاذهان من عايشصوها ،واسصتمتعوا Ãا ّ
تقدÁه من عروضس وخاصصة تلك اŸتعلقة بعرضس
لنشصادية والتي
لفÓم واŸسصابقات الغنائية وا إ
ا أ
شصهدت ﬂتلف مناطق الولية.
ولعل أابرز حدث ثقا‘ هو ذاك الذي شصهدته
بلدية الدهاهنة‡ ،ث ‘ Óعرضس فيلم
““لقطاطشصة““ ıرجه علي عيسصاوي ومسصابقة
لنشصاد.
ا◊نجرة الذهبية ومهرجان ا إ

““ا◊نجرة الذهبية““ ،حيث وبعد الطبعة اÿامسسة من اŸسسابقة
التي شسارك فيها عديد اŸتنافسس ÚواŸواهب الشسابة من كافة
رب -وع ال -وط -ن ،كسسب ال -ق -ائ -م -ون ع -ل -ى ا÷م -ع -ي-ة ث-ق-ة ا÷م-ه-ور
واŸتتّبع Úواıتصس ‘ ،Úأان اإلرادة واإللتزام بالعمل يؤوديان
إا ¤جودة اŸنتوج ،فمسسابقة ““ا◊نجرة الذهبية““ Áكن لها أان
ت -ك -ون م -ن -افسس -ة لÈام -ج ومسس -اب-ق-ات ت-بث ع-ل-ى مسس-ت-وى ع-دي-د
الفضسائيات.

مهرجان أإلنششاد

أŸسسيلة :عامر ناجح

ﬁطة حاسشمة ‘ تاريخ أŸنطقة،
ك-انت م-ن-ط-ق-ة ل-ق-ط-اطشس-ة ال-واق-ع-ة شس-رق ب-ل-دي-ة ال-ده-اه-ن-ة
اŸت -اخ -م-ة ÷ب-ال ت-ق-ل-ع-يت واأولد ت-ب-ان خÓ-ل شس-ه-ر اأك-ت-وب-ر
اŸن -قضس -ي ،ع -ل-ى م-وع-د ع-رضس ال-ف-ي-ل-م ال-ث-وري ل-ق-ط-اطشس-ة
وبنفسس اŸكان الذي كان معقل اÛاهدين خÓل الثورة
Ãركز العبور للمجاهد الشسايب الطاهر بحضسور وا‹ الولية
ونخبة من اÛاهدين ،الذين ج ّسسدوا شسهاداتهم التاريخية
‘ ال -ف -ي-ل-م خÓ-ل  56دق-ي-ق-ة ،شس-ارك ف-ي-ه ال-ع-دي-د م-ن ك-بار
الفنان Úعلى غرار الفنان حسسان بن زراري وجمال دكار،
والعديد من اأبناء القرية الذين تقّمصسوا اأدوارا على غرار
سسكان القرية والفÓح ÚواÛاهدين ،حيث “حور الفيلم
حول مركز العبور للطاهر قطوشس ،الذي ما يزال شساهدا من
شسواهد الهمجية السستعمارية ◊د اليوم ،على الرغم من
مرور السسنوات وتعاقب الظروف الطبيعة القاسسية ،اإل اأنه ما
جل الفيلم
يزال شساﬂا شسموخ ا÷بال الواقعة عليها ،حيث سس ّ
ال -ع -دي -د م -ن الشس -ه -ادات Ûاه-دي-ن ع-ايشس-وا ال-ث-ورة اأم-ث-ال
اÛاه -دي-ن ح-م-داوي ف-ت-ي-ح-ة ،عÓ-وة م-ري-ن-ي ،ق-ادة اح-م-د
‡ن اأدلوا
ونواوي اأرملة شسايب الطاهر ،واّتفقت شسهادات ّ

بها ‘ الفيلم على اأنّ مركز الشسايب الطاهر لعب دورا كبÒا
اإبان الثورة ،خاصسة واأنه كان يسستقبل اأك Ìمن األف ›اهد ‘
الأسسبوع مع تقد Ëوجبات الغداء والعشساء ،وحتى الألبسسة
التي كانت تتم خياطها اآنذاك من قبل اÛاهد سسي البحري
قطوشس.
هذا الفيلم حسسب من تتّبعه من السسكان والزوار يعت Èذو
قيمة كبÒة ،خاصسة واأنه رسسم العديد من الشسهادات الثورية،
وهو ما جاء على لسسان الأسستاذ والباحث ‘ التاريخ قطوشس
ابراهيم ابن صساحب مركز العبور ،اأّن هذا الفيلم Œسسيد
ح -ق -ي -ق -ي لشس -ه-ادات ›اه-دي-ن ضسّ-ح -وا م-ن اأج-ل اأن ت-ت-حّ-ر ر
ا÷زائر من اŸسستعمر الغاشسم ،واأنّ هذا الفيلم هو ثمرة حلم
راوده منذ وفاة والده سسنة .1986

معسصكر تختتم السصنة الّثقافية بنشصاطات ثرية وإا‚ازات

«أ◊نجرة ألّذهبية““ موعد يتجّدد ومكسشب أقّره أ÷مهور

حدث آاخر بارز ‘ اÙطات الثقافية باŸسسيلة ،كان هذه اŸرة
م-ن ت-ن-ظ-ي-م ج-م-ع-ي-ة وسس-ام ل-ل-ث-ق-اف-ة وال-ف-ن-ون ‡ث ‘ Ó-مسس-ابقة
ا◊نجرة الذهبية ،التي كانت دار الثقافة مسسرحا لها وبحضسور
كب Òلكبار الفان Úعلى غرار الفنان األسستاذ سسفيان زيقم والفنان
األسستاذ عمورة عبد الرؤووف والفنان بÓمة احمد وخّريج مدرسسة
أا◊ان وشس -ب -اب ال -ف -ن -ان اب -راه -ي-م ح-درب-اشس واسس-م-اع-ي-ل ه‹Ó-
وÃشساركة  15ولية ،حيث جاء على لسسان رئيسس جمعية وسسام
للثقافة والفنون سسم Òمعروف ‘ حديثه لـ ““الشسعب““ ،أانّ ا÷معية
“ّكنت ‘ وقت وجيز من رسسم الفعل الثقا‘ والفني اŸتميز
ﬁليا ووطنيا ،وذلك بعد أان أاسّسسست Ÿسسابقة أاعطتها عنوان

قطب ثقا‘ جديد ومسشرح يرمّم ومكتبات ‘ أألفق

ال ّسصينما Ãواصصفات عصصرية واŸسصرح يحفظ وجه مدينة بني شصقران

وصص -ف م -دي -ر ال -ث -ق-اف-ة ﬁم-د سص-ح-ن-ون،
ع -م -ل -ه ع -ل -ى ت -نشص -ي -ط ا◊رك -ة ال -ث -ق -اف-ي-ة
Ãعسص -ك -ر ،م -ن خÓ-ل وج-وده ك-مسص-ؤوول أاول
لن-ه
ع -ن ال-ق-ط-اع ،بـ ““اÿدم-ة ال-وط-ن-ي-ة““ ،و أ
اب-ن اŸن-ط-ق-ة الÌي-ة ب-رواف-ده-ا ال-ت-اري-خ-ية
والثقافية والÎاثية ،قال ﬁمد سصحنون ‘
حديث لـ ““الشصعب““ ،إانه كان ““لزاما على أابناء
معسصكر أان يعملوا على إابراز اŸكنون الثقا‘
الÌي ل- -ل- -م- -ن- -ط- -ق -ة““ ،م -ا دامت ك -ل السص -ب -ل
موجودة ومتوفرة.

معسسكر :أم أ Òÿــ سس

اع -ت ÈاŸت -ح-دث غ-ي-اب اŸرف-ق ال-ث-ق-ا‘ ه-و أاه-م
عنصسر قد يفقد الثقافة فعاليتها ونشساطها ،غ Òأان
اŸشس -ك -ل غ Òم -ط -روح ب -ولي-ة م-عسس-ك-ر ،ب-اع-ت-ب-ار
توفرها على عدة مؤوسسسسات ثقافية ،تضساف إاليها
إا‚ازات ع ّ-ززت ال -ق -ط-اع م-ن فضس-اءات اŸط-ال-ع-ة
ال-ع-م-وم-ي-ة واŸراك-ز ال-ث-ق-اف-ي-ة ،وم-ا اسستلمه قطاع
الثقافة Ãعسسكر من Œهيزات ومرافق جديدة على
غ -رار دار ال -ث -ق -اف-ة أاب-ي رأاسس ال-ن-اصس-ري اŸوسس-وم
بصسفة القطب الثقا‘ بامتياز والذي ” افتتاحه
مؤوخرا ،واŸسسرح ا÷هوي اŸعاد ترميمه ،وعدة
مشس-اري-ع إل‚از م-ك-ت-ب-ات حضس-ري-ة وشس-ب-ه حضس-ري-ة
Ãواقع ﬂتلفة من تراب الولية ،تطوير سسبل دفع
الفعل الثقا‘ بإاشسراك ا÷معيات.
ك -ل ه -ذا ـ يضس -ي-ف م-دي-ر ال-ث-ق-اف-ة ل-ولي-ة م-عسس-ك-ر
ﬁمد سسحنون ـ سسيعطي قيمة إاضسافية للموروث
الثقا‘ للمنطقة التاريخية ،كما يسستوجب العناية
والسستغÓل األمثل لهذه اŸرافق من خÓل تنشسيط
الفعل الثقا‘ وإادماج ا÷معيات الشسبانية والثقافية
‘ تصس -ور تشس -ارك -يّÁ ،ك -ن م -ن ت -ت -وي -ج األنشس -ط -ة
الثقافية بعقد برنامج ما ب ÚاŸؤوسسسسات الثقافية
وا◊ركة ا÷معويةŸ ،ا يراد به حسسب اŸسسؤوول
دفع وإاعادة النظر ‘ طرق تعامل ا÷معيات مع
اŸؤوسسسسات الثقافية ،فضس Óعن اعتماد مصسالح
القطاع Ãعسسكر ‘ إاطار توجيهات الوزارة الوصسية،
لسسÎاتيجية تبني اŸؤوسسسسات القتصسادية لطريقة
Óنشسطة واŸواعيد الثقافية
الرعاية الشسهارية ل أ
الهامة.

حصشيلة ثقيلة من ألنّششاطات ألفكرية وألتّاريخية
ع -ن ال ّ-ن -شس-اط ال-ث-ق-ا‘ ب-ولي-ة م-عسس-ك-ر وحصس-ي-ل-ت-ه
السسنوية التي اختتمت بإاطÓق مبادرة إلحياء عطل
نهاية األسسبوع السسياحية ،تفاعلت مصسالح مديرية
الثقافة مع ا◊دث وأاعطته مÓمح ترتبط بالÎاث
وال -ف -ان -ت -ازي -ا ،ح -يث يشس -رف ال -ق-ط-اع ع-ل-ى حشس-د
وانتشسار الفرق الفلكلورية والفانتازيا على مسستوى
اŸسس -اح -ات ال -غ -اب -ي -ة وفضس -اءات ال-راح-ة إلن-ع-اشس
السسياحة اÙلية وتنشسيط الفعل الثقا‘ ،فضسÓ
عن ما كان لقطاع الثقافة من حضسور بارز ‘ شستى
Óعياد
التظاهرات اÙلية والحتفالت اıلدة ل أ
الوطنية.

وكان قطاع الثقافة حسسب سسرد مفصسل Ÿسسؤووله
ﬁمد سسحنون ،قد أاقام ملتقيات أادبية وفكرية
تسسلط الضسوء على أاعÓم اŸنطقة رجالتها ،وأايام
وطنية للشسعر الشسعبي اŸتجذر ‘ تاريخ وتقاليد
ولية معسسكر ،شسارك فيها شسيوخ وأاعمدة الشسعر
اŸل- -ح- -ون ،واح -تضس -ن -ه -ا م -وق -ع شس -ج -رة ال -دردارة
التاريخي ،الذي شسهد لدللته الرمزية والتاريخية
Ÿناقب األم Òعبد القادر ،عدة تظاهرات كان
أاخرها فعاليات جائزة األم Òعبد القادر للتعايشس
السسلمي Ãشساركة مؤوسسسسة جنة العارف ،و”ّ على
هامشسها اإلعÓن عن جائزة األم Òعبد القادر
ل-ل-ف-ك-ر وال-ث-ق-اف-ة ب-ال-ت-ع-اون م-ع ج-معية على خطى
األم Òعبد القادر ،وسستقام اŸنافسسة على ا÷ائزة
سسنويا Ãناسسبة الحتفال بذكرى اŸبايعة األو¤
Ÿؤوسسسس الدولة ا÷زائرية ا◊ديثة.

ألفن ألّتششكيلي يسشّجل حضشوره ‘ عدة مناسشبات
كما عرفت السسنة الثقافية Ãعسسكر عدة نشساطات
للفن التشسكيلي ،كان أاولها التظاهرة الفنية التي
شسارك فيها أاك Ìمن  54فنان تشسكيلي من ﬂتلف
ربوع الوطن بخيمة الفن التشسكيلي Ãوقع الزمالة
‘ ب -ل -دي-ة سس-ي-دي ق-ادةÃ ،ن-اسس-ب-ة ذك-رى اŸب-اي-ع-ة
Óم Òع -ب -د ال -ق -ادر ،ت-ل-ت-ه-ا ب-اŸن-اسس-ب-ة
ال -ث -ان -ي -ة ل  -أ
مسسابقات فكرية
وفنية بالتعاون مع قطاع الÎبية لفائدة الطلبة
جل الفن التشسكيلي حضسوره
وتÓميذ اŸدارسس .وسس ّ
القوي ‘ ﬂتلف التظاهرات الفنية والثقافية من
خÓ-ل م-ع-ارضس ال-ل-وح-ات ال-تشس-ك-ي-ل-ي-ة ،كان آاخرها
الصسالون الوطني للفنون التشسكيلية الذي احتضسنته
دار الثقافة أابي رأاسس الناصسري.
ح- -رك- -ي- -ة دوؤوب -ة ‘ ال -ق -ط -اع
واŸسسرح حاضسر ‘ حصساد
السسنة الثقافية ،وإا¤

جانب ذلك حظي قطاع الثقافة Ãعسسكر باهتمام
اŸسس -ؤوول ÚاÙل -ي ،Úح Úت -ق -رر إاع-ادة الع-ت-ب-ار
لدور السسينما ‘ اŸنطقة،
واسس -ت -ف -ادت ع -اصس-م-ة ال-ولي-ة ‘ ع-م-ل-ي-ة أاو ¤م-ن
مشسروع لÎميم قاعة سسينما السسعادة ،وŒهيزها
بأاحدث وآاخر التقنيات العصسرية والتكنولوجية ‘
›ال ال -بث السس -ي -ن -م -ائ -ي ،وك -انت ق -اع -ة سس -ي-ن-م-ا
السسعادة قد احتضسنت فعاليات األيام الوطنية لفيلم
الهجرة Ãناسسبة اليوم الوطني للهجرة اŸصسادف لـ
 17أاكتوبر من كل سسنة.
وعلى سسبيل الذكر ،شسهد القطاع الثقا‘ Ãعسسكر
ع -ل -ى م -دار السس -ن -ة ح-رك-ي-ة دؤووب-ة سس-اه-مت ف-ي-ه-ا
ا÷ه -ات اÙل -ي-ة ال-رسس-م-ي-ة وال-وصس-ي-ة ع-ل-ى م-ل-ف
الثقافة من خÓل عدة تظاهرات إلحياء السسهرات
الرمضسانية
والصسيفية ،ونشساطات أاخرى لفائدة فئة األطفال
وتÓميذ اŸدارسس Ãناسسبة العطل اŸدرسسية ،كما
كان للمسسرح ا÷هوي Ÿعسسكر نصسيبه من حصساد
السس -ن -ة ال -ث -ق -اف-ي-ة ،ح-يث خ-اضس اŸسس-رح ا÷ه-وي
Ÿعسسكر خÓل السسنة التي توشسك على الرحيل‘ ،
Œربة مسسرحية جديدة Ÿسسرح األشسياء ،وهي ثاÊ
إانتاج مسسرحي جديد بعنوان ““علة فلة““ اŸوجهة
أاسس -اسس -ا ل -ف -ئ -ة األط -ف -ال ،ب-ع-د إان-ت-اج-ه Ÿسس-رح-ي-ة
““هارمونيكا““ التي شساركت ‘ تظاهرة قسسنطينة
ع -اصس -م -ة ال -ث -ق -اف-ة ال-ع-رب-ي-ة ومسس-رح-ي-ة ““ع-زي-زي
طرازان““ التي أاعيد إانتاجها بطريقة ““مونودرام““،
كما كان Ÿسسرح القوسس الذي تشسرف عليه جمعية
الشسروق من جهته عدة نشساطات فنية وثقافية،
ت-ف-اع-ل م-ع-ه-ا ج-م-ه-وره اÿاصس ط-ي-ل-ة السس-ن-ة ،كان
أابرزها تقد Ëمسسرح القوسس لـ  15عرضس مسسرحي
خÓل شسهر رمضسان اŸنصسرم.

شسهدت مدينة بوسسعادة مهرجان اإلنشساد بحضسور  11ولية و18
فرقة إانشسادية بحضسور وجوه فنية كاŸلحن كمال معطي واŸنشسد
ع -ب -د ا÷ل -ي -ل اخ -روف وال -ف -ن -ان ف -وؤاد وام -ان واإلع Ó-م-ي ف-وؤاد
أام - - -ق - - -ران ،ح - - -يث ع - - -ادت ال - - -ك- - -ل- - -م- - -ة ‘ األخ Òل- - -ف- - -رق- - -ة
الصسفاء البوسسعادية .كما عرفت بوسسعادة ‘ ذات السسنة انطÓق
ت -ظ -اه-رة ““م-دي-ن-ة ت-ق-رأا““ ال-ت-ي تضس-م-نت ت-وزي-ع م-ط-وي-ات وإال-ق-اء
ﬁاضسرات من تقد Ëعدة أاسساتذة وﬂتصس Úدامت ألسسبوع،
ومن جانبه يقول الكاتب رابح ظريف ““أان هناك مشسروع إا‚از
قصسر للثقافة ،وهو ما سسيشسّكل مسساحة هامة Ÿثقفي الولية.
مقر مديرية الثقافة اآلن غ Òمريح “اما ،ول يسسمح لطاقم
اŸديرية بظروف مثالية للعمل ،أامر آاخر ،خاصسة وأاّن مثقفو
الولية وفنانوها بحاجة إا ¤فضساءات للقاء خارج أاوقات العمل،
فÁ Óكن أابدا أاْن تبقى اŸؤوسسسسات الثقافية تعمل بنظام إاداري
وتغلق أابوابها على السساعة الرابعة ونصسف““.
وط- - -الب اŸت - -ح - -دث ال - -ت - -ف - -ك ‘ Òأان ي - -ت - -ح - -ول ال - -ع - -م - -ل ‘
اŸؤوسسسسات الثقافية ا ¤نظام التناوب واŸداومة ،لتتحول ا¤
ق -ب -ل -ة ل -ل -م -ث -ق -ف Úوال -ف -ن-ان ÚواŸه-ت-م Úي-ت-ب-ادل-ون ف-ي-ه-ا اآلراء
والنقاشسات .وأاكد رابح ظريف أان ولية اŸسسيلة –تاج إا ¤مرافق
ثقافية أاك ،Èوإا ¤رؤوية جديدة لدى اŸؤوسسسسات الثقافية لحتواء
الوضسع الثقا‘ .ولعل أابرز حدث انتهت به اÙطات الثقافية
باŸسسيلة هو ترشسح ابن ع◊ Úجل صسحراوي علي ،الذي نال
اŸرت-ب-ة ال-ث-ان-ي-ة ،وك-ذا م-غ-ادرة م-دي-ر ال-ث-ق-اف-ة إاب-راه-يم بن عبد
الرحمان و–ويله إا ¤ع“ Úوشسنت.

حماية الÎاث الÓمادي ‘ صصدارة ا◊صصاد الثقا‘

أنششطة ثقافية متنوعة “يز أŸششهد ألثقا‘ بأادرأر
“يزت سصنة  2015بولية أادرار بتنظيم
عديد الفعاليات الثقافية ،حيث ” تنظيم
م-ه-رج-ان-ات وم-ل-ت-ق-ي-ات شص-ع-ري-ة وصص-ال-ونات
لنشص-ط-ة ال-ثقافية التي
ف-ن-ي-ة وغÒه-ا م-ن ا أ
جعلت من أادرار قبلة للثقافة والفن.

أدرأر  :فا— عقيدي

ال -ب -داي -ة ك -انت م -ع م -ل -ت-ق-ى دو‹ ب-ع-ن-وان ب-ع-ن-وان
اŸدارسس القرآانية ودورها ‘ ترسسيخ اŸرجعية
الدينية اŸنظم Ãبادرة من اŸدرسسة القرآانية
م- -الك ب- -ن أانسس أاوق- -د Ëب -ل -دي -ة أادرار ،وب -حضس -ور
األسس -ات -ذة ال -ب -اح-ث ÚواŸشس-اي-خ م-ن داخ-ل وخ-ارج
الوطن.
جامعة أادرار بدورها كانت حاضسنة للنشساط الثقا‘
حيث نظمت فعاليات فعاليات اŸهرجان الوطني
ا÷امعي ‘ طبعته األو– ¤ت شسعار ““ﬁمد سسيد
ال -ك-ون-ي Úوال-ث-ق-لÃ ،““Úشس-ارك-ة ق-راب-ة  300طالب
Áثلون  29مديرية مؤوسسسسة جامعية ،باإلضسافة إا¤
تكريسس ﬁبة اŸصسطفى صسلى الله عليه وسسلم لدى

الطلبة وبعث النشساط والفكري والثقا‘ ‘ الوسسط
ا÷ام- -ع -ي حسس -ب -م -ا أاشس -ار إال -ي -ه م -دي -ر اÿدم -ات
ا÷ام -ع -ي -ة ب -أادرار شس -ري -ف صس -دي -ق -ي ‘ ك -ل -م -ت -ه
الÎحيبية بالوفود اŸشساركة.
ك -م -ا شس -ك -ل م -وضس-وع اıط-وط-ات ا÷زائ-ري-ة ‘
عيون العرب واŸسستشسرقﬁ Úور فعاليات اŸلتقى
ال- -دو‹ ال -ث -ا Êح -ول اÙط -وط ال -ذي ان -ط -ل -قت
ف-ع-ال-ي-ات-ه ال-ي-وم Ãشساركة  12دول -ة ،واŸن-ظ-م م-ن
ط- -رف  Èﬂاıط- -وط -ات ا÷زائ -ري -ة ‘ غ -رب
إافريقيا.تفعيل اŸشسهد السسينمائي بأادرار وإانعاشسه
فعاليات األيام الوطنية للفيلم الوثائقي القصس. Ò
تأاهيل الÎاث الÓمادي إا ¤جناح ﬂصسصس لÎاث
األه -ل -ي -ل اŸصس-ن-ف م-ن-ذ  2005م-ن ق-ب-ل م-ن-ظ-مة
ال -ي -ونسس -ك -و ضس -م-ن روائ-ع الÎاث ال-ع-اŸي ،وج-ن-اح
ﬂصسصس ل-ل-ف-ق-ارة ب-اع-ت-ب-اره-ا أاق-دم ن-ظ-ام للسسقي
ع -رف -ت -ه ولي -ة أادرار ،ك -م -ا شس -ك -ل م -وضس-وع اŸرأاة
الصسحراوية ‘ السسرد ا÷زائري اŸعاصسر ﬁور
ف -ع -ال -ي -ات اŸل -ت -ق -ى ال -وط -ن -ي اÿامسس ل -ل -ك-ت-اب-ة
السسردية.

لنشصطة وتفعليها إابداعيا
ديناميكية لتأاهيل ا أ

أدب ألطّفل وملتقى ““أبن ششنب““ ورقتا
ألطّريق لعاصشمة ألّتيطري

وصصف الكاتب ﬁمد
كاديك ،اŸشصهد الثقا‘
بولية اŸدية لسصنة ،2015
بأانه قد عرف تنفيذ عدة
نشصاطات ثقافية،
وكانت ناجحة بكل
اŸقاييسس ،ما جعلها تتحول
إا ¤عاصصمة حقيقية
للثقافة ،واضصعة ضصمن
أاهدافها كل أابواب الثقافة
وخاطبت ا÷ميع دون
اسصتثناء ول “ييز ،بداية
لطفال إا ¤الكبار.
من ا أ

أŸدية :م ــ أم Úعباسس

الفعل الثقا‘ باŸدية بات يعرف ديناميكية قوية،
وفيه بعضس التوجهات التأاسسيسسية كما هو ا◊ال مع
اŸسسرح الفكاهي ،الذي يعرف انتعاشسا كبÒا ،أاو
من خÓل أادب األطفال الذي Áكن أان أاقول عنه
بأان ““اŸدية تقدم فيه رؤوى سسباقة وتوجهات رائدة
ع -ل -ى اŸسس -ت -وى ال -ع -رب -ي ول -يسس ع -ل -ى اŸسس -ت -وى
ال- -وط- -ن- -ي فسس- -حب““ ،مضس- -ي -ف -ا ب -أان ه -ن -اك أايضس -ا
اŸل- -ت- -ق- -ي -ات ال -ه -ام -ة ال -ت -ي ل ت -خ -ت -ل -ف ‘ ه -ذه
ال-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة وا◊رك-ي-ة وه-ذا السس-ب-ق ،وأاذك-ر ه-نا
اŸلتقى الدو‹ للعÓمة ﬁمد ابن شسنب ،الذي
صسار يطرح الكث Òمن األفكار التي Œاوزت بكثÒ
م -ا ه -و م -ع -روف ع -ل -ى اŸسس -ت -وى ال -ع -رب-ي ول-يسس
على اŸسستوى الوطني فحسسب أايضسا““ ،وسستزدهر
ألّنها تأاسّسسست منذ البداية على رغبة التجديد

وإاع- -ط -اء ن -فسس ق -وي ل -ل -ف -ع -ل
الثقا‘ ‘ ا÷زائر.

أŸسشرح ألفكاهي يصشنع
ألتميز رغم أل ّصشعوبات

ك- -انت ح- -اف- -ل- -ة ب -ال -نشس -اط -ات
ال-كÈى م-ث-ل اŸل-ت-ق-ى ال-وطني
السس - - -ادسس ألدب ال - - -ط - - -ف - - -ل،
واŸه-رج-ان ال-وط-ن-ي ل-ل-مسس-رح
الفكاهي ،حام Óاسسم الفنان
ال -ق-دي-ر ﬁب-وب اسس-ط-م-ب-و‹.
ورغم ال ّصسعوبات التي واجهت
اŸنّ- -ظ- -م Úبسس- -بب ال- -ن- -قصس ال- -ك- -ب ‘ Òه- -ي -اك -ل
السستقبال ،من حيث التنظيم واÙتوى والتفاعل
اإلعÓمي معه كان له ا◊ضسور الطيب.كما “ّيز
اŸشس -ه -د Ãشس -ارك -ة ال -ولي -ة ‘ إاط -ار قسس -ن -ط-ي-ن-ة
عاصسمة الثقافة العربية ،والنشساط اŸوجه للطفل
ك -ان ح -اضس -را ب -ق -وة خÓ-ل ه-ذه السس-ن-ة ع Èاألي-ام
الشس -ت -وي -ة وال -رب -ي -ع -ي-ة Ÿسس-رح ال-ط-ف-ل ،وم-ع-ارضس
ونشساطات متحف الفنون والتقاليد الشسعبية الذي
Óطفال
أاصسبح ينفرد بنشساطات اŸتميزة موجهة ل أ
والناشسئة ،ومهرجان القراءة ‘ احتفال.

جمعيات حاضشنة للّثقافة بامتياز

أاّك -دت ا◊رك -ة ا÷م -ع -وي -ة حضس -وره -ا ال-ن-وع-ي،
Ãشس-ارك-ات-ه-ا وت-ت-وي-ج-ات-ه-ا ،كجمعية األقواسس التي
نالت مرت Úالتكر ،Ëوكل من ا÷معيت Úالراقم
وابن شسنب.

á°VÉjQ

الثÓثاء  2٩ديسسمبر  2015م
الموافق لـ  17ربيع اأ’ول  1437هـ

أانهت مرحلة الذهاب ‘ اŸرتبة الـ 5

«الصصفراء””  ⁄تسصتطع اŸوازنة ب Úاللّعب ا÷ميل والنتائج ا’يجابية
اسصتغÓل تربصس تيبازة إ’صصÓح مكامن اÿلل

اسش--ت--ف--ادة ’ع--ب--ي إا–اد ا◊راشش م--ن
عطلة قصشÒة مدتها  5أايام ،منحتها لهم
’نفاسش
إادارة الفريق بهدف اسشÎجاع ا أ
ب-ع-د ان-ت-ه-اء م-رح-ل-ة الذهاب التي كانت
شش-اق-ة ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤اŸن-افسش-ة ال-قوية بÚ
’ول ،وكان ذلك مباششرة
فرق القسشم ا أ
بعد اŸباراة التي جمعتهم ،يوم السشبت
اŸاضشي ،مع نادي سشريع غيليزان ‘ إاطار
ا÷ولة الـ  ١5من اŸوسشم الكروي ا◊ا‹.

الضصائقة اŸالية ضصاعفت حجم اŸشصاكل

أاين عرف أاصسحاب الزي اأ’صسفر واأ’سسود عدة
Áر بها
مشساكل ناŒة عن الضسائقة اŸالية التي ّ
النادي ‘ الفÎة ا◊الية ما جعل اإ’دارة ’ تسسدد
مسستحقات الÓعب Úوالطاقم الفني رغم النتائج
اإ’يجابية التي حققوها ‘ ﬂتلف اللقاءات ،وهذا
ما أاثار غضسب اŸدرب شسارف ،وهذا اأ’خ Òغادر
تربصس النادي قبل لعب لقاء ا÷ولة اأ’خÒة التي
جمعتهم مع سسريع غيليزان ،ولكنه عاد بعد إا◊اح
ا÷مهور ا◊راشسي الذي رفضس رحيل الرجل اأ’ول
على رأاسس ناديهم اŸفضسل.
ول-ه-ذا ف-إان اأ’م-ور ت-ب-ق-ى م-ت-أازم-ة رغ-م ن-ه-اية
نصس -ف اأ’ول م -ن ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة وع-ل-ى اإ’دارة
اإ’سس -راع ‘ إاي -ج -اد ا◊ل -ول ق -ب -ل ن -ه -اي -ة م -رح -ل-ة

التحويÓت الشستوية من أاجل جلب بعضس العناصسر
لتغطية النقصس اŸوجود ‘ بعضس اŸناصسب على
غرار اÿط الهجومي ،بسسبب غياب رأاسس حربة
يسستغل الكرات ‘ تسسجيل اأ’هداف ،ولكن ذلك لن
ي -ت -ح -ق -ق إا’ إاذا –سس -نت اأ’وضس-اع وتسس-دي-د أاج-ور
الÓعب ‘ Úاأ’يام القادمة.
Óشسارة ،فإان فريق إا–اد ا◊راشس سسيدخل
ول إ
‘ تربصس مغلق ،بداية من الفا— جانفي اŸقبل،
ويسس- -ت -م -ر Ÿدة  6أاي -ام ب -و’ي -ة ت -ي -ب -ازة م -ن أاج-ل
التحضس Òللمباريات القادمة بهدف اŸواصسلة ‘
–قيق النتائج اإ’يجابية ‘ اŸسستقبل سسواء ‘
م- -ن- -افسس- -ة ال- -دوري أاو ك -أاسس ا÷م -ه -وري -ة ،أ’ن -ه -م
سسيخوضسون لقاء الدور الـ  16يوم  7جانفي اŸقبل
ضسد نادي الكرمة بعدما تأاهلوا بصسعوبة ‘ الدور
اأ’ول أامام فريق مغنية.

حنيششاد ( مسشاعد مدرب إا–اد ا◊راشش ) لـ ““الششعب““:

””حّققنا هدفنا ‘ مرحلة الذهاب بحصصدنا لـ  23نقطة””
””شصارف فكّر بجدية ‘ الرحيل بسصبب اŸشصاكل اŸالية””
«بداية مرحلة العودة بقوة ضصروري إ’كمال اŸشصوار بنجاح””

أاك - -د مسش - -اع - -د م - -درب ف - -ري- -ق إا–اد
ا◊راششﬁ ،مد حنيششاد ‘ ،تصشريح خصّش
ب -ه ““الشش -عب““ أان -ه -م ح -ق -ق -وا ال-ه-دف ال-ذي
سش- -ط- -روه ‘ ب- -داي- -ة م- -رح- -ل- -ة ال -ذه -اب ‘
الدوري اÙلي من خÓل ا◊صشول على ٢3
نقطة ،جاء ذلك رغم اŸششاكل اŸالية التي
ي-ت-خ-ب-ط ف-ي-ه-ا ال-ف-ري-ق ‘ ال-فÎة ا◊ال-ي-ة
ب -دل -ي -ل أان -ه -م  ⁄يسش -ت-ل-م-وا مسش-ت-ح-ق-ات-ه-م
اŸال -ي-ة م-ن-ذ فÎة ،إا’ أان-ه-م ي-ن-ت-ظ-رون أان
ت -ك -ون ه -ن -اك ح -ل -ول ع -اج -ل -ة م -ن ط-رف
’دارة ل -ل -خ-روج م-ن ه-ذا ال-وضش-ع الصش-عب
ا إ
قبل العودة إا ¤جو اŸنافسشة.

حاورته :نبيلة بوقرين
^ «الشش- -عب» :ك- -ي- -ف ت -ق ّ-ي -م م -رح -ل -ة
الذهاب بالنسشبة لفريق إا–اد ا◊راشش؟
^ ^ حنيششاد :لقد حّققنا كل ما كنا نريد
’ننا ‰لك
الوصسول إاليه ،قبل بداية اŸنافسسة ،أ
’ن ‘ رصسيدنا  23نقطة جمعناها من مرحلة
اآ
الذهاب ما سسمح لنا بالبقاء ‘ اŸركز الـ ‘ 5
سسلم الÎتيب ،إاضسافة إا ¤التأاهل ا ¤الدور الـ 16
م -ن ك -أاسس ا÷م -ه -وري -ة ،وذلك راج-ع إا ¤ال-ع-م-ل
ا÷م -اع -ي ال -ذي ق -م -ن -ا ب -ه وسس -ن-واصس-ل ‘ ه-ذا
اŸسستوى بحول الله ‘ الّلقاءات القادمة.
^ ماذا عن اŸششاكل التي طالت الفريق
وما الذي جعل ششارف يفكر ‘ ا’سشتقالة؟
^ ^ صسحيح ،اŸدرب شسارف غادر الفريق
’خÒة ضسد سسريع غيليزان،
قبل مباراة ا÷ولة ا أ
’نه كان
وذلك راجع إا ¤الضسغط الذي Áر به ،أ
يطالب الÓعب Úبتحقيق نتائج إايجابية خÓل
’دارة  ⁄تتمكن
اŸباريات التي لعبناها ،إا’ أان ا إ
من تسسديد اŸسستحقات اŸادية بسسبب الضسائقة
اŸالية التي يعيشسها الفريق ،وهذا ما أاثار غضسبه
’نه  ⁄يتمكن من مواجهة
وجعله يغادر الÎبصس ،أ
اÛموعة التي قدمت له ما أارادة رغم أانهم ⁄
يتلقوا أاي شسيء من الوعود.
^ م - -ا ه - -و ا◊ل ال - -ذي ت ّ- -وصش- -لت إال- -ي- -ه
’دارة؟
ا إ
’ن
^ ^ اŸشسكل  ⁄يجد ا◊لول إا ¤حد ا آ
وال Ó- -ع - -ب Úوال - -ط - -اق - -م ال - -ف - -ن- -ي  ⁄ي- -أاخ- -ذوا
مسستحقاتهم اŸالية بسسبب عدم توفر السسيولة
اŸالية بدليل أاننا ’ نفكر ‘ جلب أاي ’عب رغم
اŸشس -ك -ل اŸوج -ود ع-ل-ى مسس-ت-وى خ-ط ال-ه-ج-وم
بسسبب غياب رأاسس حربة صسريح ،ولكن سسننتظر
’يام القادمة حتى نتمكن من
ما سستسسفر عنه ا أ
التحرك ،كما أاننا لن ن ّسسرح العناصسر اŸوجودة
معنا حتى ’ يكون لدينا مشسكل ‘ اŸناصسب ‘
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مهاجم ““ليل““ أاضشحى هدفا رئيسشيا لرئيسش ““الفاف““

غوركوف تواصصل مع بن زّية إ’قناعه باŸشصاركة ‘ اأ’وŸبياد
ت- -واصش- -ل م- -درب اŸن- -ت- -خب ال- -وط- -ن -ي،
ك- -ريسش- -ت -ي -ان غ -ورك -وف ،م -ع م -ه -اج -م ل -ي -ل
’قناعه باŸششاركة
الفرنسشي ياسش Úبن زية إ
’وŸب- -ي ‘ أاوŸب- -ي- -اد ري ودي
م - -ع اŸن- -ت- -خب ا أ
ج- -انÒو ك- -م- -رح- -ل- -ة أاو ¤ل -ي -نضش -م ب -ع -ده -ا
’ول ،ب-حسشب م-ا أاك-دت-ه مصش-ادر
ل-ل-م-ن-ت-خب ا أ
خاصشة لـ ““الششعب““.

عمار حميسسي

نبيلة بوقرين
ي--دخ--ل ذلك ‘ إاط--ار ا’سسÎات--ي-ج-ي-ة ال-ت-ي
’–اد من أاجل إاخراج
ينتهجها القائم Úعلى ا إ
الÓعب Úمن الضسغط الذي عاشسوه ‘ بداية
اŸنافسسة للوصسول إا ¤الهدف اŸسسطر وهو
’ق--ل ل--ل--ب-ق-اء ‘
–ق--ي--ق  23ن--ق--ط--ة ع--ل--ى ا أ
اŸقدمة ،وبعدما “كنوا من –قيق ذلك إانهاء
’ول من البطولة ‘ اŸركز الـ ‘ 5
نصسف ا أ
سسلم الÎتيب العام ما يعني أانهم يسسÒون ‘
ال-ط-ري-ق الصس-ح-ي-ح رغ-م ج-م-ل-ة اŸشس-اكل التي
هّ--زت ال--ن-ادي ال-ع-اصس-م-ي خ-اصس-ة ‘ ا÷و’ت
’خÒة.
اأ
وكان الفريق قد حقق نتائج رائعة خÓل
’ول من اŸوسسم الكروي من خÓل
النصسف ا أ
التأالق الÓفت رغم اŸشساكل من خÓل الفوز بـ
 6لقاءات والتعادل ‘  ، 5وتلقى  4هزائم فقط
ويرجع ذلك إا ¤العمل الكب Òالذي قام به
ال---ط---اق---م ال---ف---ن---ي ب---ق--ي--ادة ب--وعÓ--م شس--ارف
ومسس---اع--دي--ه والÓ--ع--ب Úم--ا ان--ع--كسس بشس--ك--ل
’ن ال-ه-دف
إاي--ج--اب--ي ع--ل--ى اŸسس--ت--وى ال-ع-ام ،أ
اŸباشسر من اŸنافسسة هو التواجد ‘ االثÓثة
’و.¤
مراكز ا أ

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

العدد

19

مرحلة العودة.
^ وماذا بخصشوصش ششارف؟
^ ^ ا÷مهور هو من أاعاد اŸدرب شسارف
إا ¤ال-ف-ري-ق بسس-بب م-ط-ال-ب-ت-ه-م وإا◊اح-ه-م ع-ليه
’نهم يحبونه ويعرفون جيدا الدور الذي يقوم به
أ
’يجابية التي نحققها
‘ الفريق بدليل النتائج ا إ
’دارة  ⁄تقم بأاي إاجراء و لكن نتمنى
حاليا ،أاما ا إ
’مور ‘ اŸسستقبل حتى نتمكن من
أان تتحسسن ا أ
’ن ا’سس -ت -ق -رار ع -ام -ل
ال- -ع- -م -ل ‘ راح -ة أاك ،Èأ
أاسساسسي ‘ النجاح خاصسة أاننا نريد اŸواصسلة ‘
نفسس اŸسستوى أاو أافضسل ‘ قادم اللقاءات التي
سستكون صسعبة من دون شسك.
^ كيف سشتتعاملون مع الوضشع ‘ حال
 ⁄ت -ك -ن ه -ن -اك ح -ل -ول ل -ل -مشش -اك -ل ال -ت -ي
ذكرتها؟
’نها
’دارة مطالبة بإايجاد ا◊لول ،أ
^^ ا إ
اŸسسؤوول اŸباشسر عن ذلك ،أاما نحن سسنواصسل
عملنا مثلما بدأانا رغم أاننا نعرف أان اŸأامورية
’ن الÓعب Úلن يكونوا ‘ حالة
لن تكون سسهلة ،أ
نفسسية جيدة وهذا سسيؤوثر على مسستواهم ،ولهذا
نتمنى أان تزول هذه اŸشساكل ‘ أاقرب وقت
حتى نعود إا ¤جو اŸنافسسة بشسكل عادي و‘
أاجواء أافضسل بحول الله خاصسة أاننا على موعد
مع الدخول ‘ تربصس مغلق ،بداية من الفا—
جانفي القادم.
’هداف التي ” تسشطÒها
^ ما هي ا أ
‘ هذا الÎبصش؟
’هداف اŸسسطرة من طرف ا÷ميع
^^ ا أ
‘ الÎبصس ال- -ق- -ادم وال -ذي سس -ي -ك -ون ‘ ال -ف -ا—
جانفي بتيبازة ويدوم Ÿدة  6أايام ،هي الÎكيز
على النقائصس اŸوجودة لتصسحيحها ‘ اللقاءات
القادمة لتفادي تكرارها للفوز بأاك Èعدد من
النقاط حتى نضسمن التواجد مع النوادي التي
’ن اŸنافسسة سستكون
’و ،¤أ
’دوار ا أ
تلعب على ا أ
أاقوى ‘ مرحلة العودة سسواء ب Úالتي تلعب على
’ن هدفنا
اللقب أاو التي ترغب ‘ ضسمان البقاء ،أ
هو إاسسعاد جمهورنا الرائع الذي يقف إا ¤جانبنا

بصسفة دائمة.
^ ك -ي -ف ت -رى م-ب-اراة ال-دور الـ  ١6من
كأاسش ا÷مهورية؟
^ ^ اŸب-اراة سس-ت-ك-ون صس-ع-ب-ة ضس-د ف-ريق
ال -ك -رم -ة م -ن ال -غ-رب ا÷زائ-ري ،ي-وم  7جانفي
ال -داخ -ل ،إا’ أان-ن-ا سس-ن-دخ-ل-ه-ا ب-ك-ل ث-ق-ة م-ن دون
اسس -تصس -غ -ار اŸن -افسس ل -ت -ف-ادي ت-ك-رار سس-ي-ن-اري-و
مواجهة نادي مغنية بدليل أاننا تأاهلنا بصسعوبة،
’ننا نريد مواصسلة اŸشسوار من خÓل تسسيÒ
أ
’خر.
اŸباريات لقاء تلوى ا آ
^ م- -ا ه -و ت -ق -ي -ي -مك Ÿرح -ل -ة ال -ذه -اب
بصشفة عامة؟
^ ^ اŸسستوى كان كبÒا ،وهي ﬂتلفة عن
اŸوسسم اŸاضسي ،وهذا أامر إايجابي ،إاضسافة إا¤
عدم وجود مباريات كثÒة لعبت من دون جمهور،
وهذا ما يعني أان نسسبة العنف تراجعت بصسفة
ملحوظة.

بعد تلقيه  5بطاقات صشفراء
‘ رابطة أابطال إافريقيا

«الكاف”” تعاقب ’عب
إا–اد العاصصمة مفتاح
باإ’يقاف لـ  4مباريات

سس ّ-ل -طت ÷ن -ة ا’نضس-ب-اط ال-ت-اب-ع-ة لـ ““ال-ك-اف““،
أامسس ا’ث- -ن ،Úع -ق -وب -ة اإ’ي -ق -اف Ÿدة  4لقاءات
نافذة على الÓعب ﬁمد الربيع مفتاح ،مدافع
إا–اد العاصسمة.
قالت ا’–ادية ا÷زائرية لكرة القدم ‘ ،بيان
ل -ه -ا ،أامسس ا’ث -ن ،Úب-أان سس-بب ال-ع-ق-وب-ة ه-و ج-م-ع
الÓعب مفتاح لبطاقات اإ’نذار الصسفراء وأ’كÌ
من مّرة ‘ ،رابطة أابطال إافريقيا  .2015وأاشسارت
إا ¤أانه اسستنفذ نصسف العقوبة ،كون مدافع ““أابناء
سسوسسطارة““  ⁄يشسارك ‘ نهائي اŸسسابقة أامام
مازÁبي الكونغو‹ بشسطريه ذهابا وإايابا.
وك -ان اŸداف -ع م -ف -ت -اح ق -د ت -ل-ق-ى  3بطاقات
صسفراء ‘ دور اÛموعات Ÿسسابقة رابطة أابطال
إافريقيا (وفاق سسطيف ،اŸريخ السسودا ،Êمولودية
العلمة) ،وبطاقت Úصسفراوي ‘ Úنصسف النهائي
(ذه -اب -ا وإاي -اب -ا) أام -ام ال -ه Ó-ل السس -ودا .Êوع -ل -ي-ه
سس ُ-ي -ح-رم اŸداف-ع م-ف-ت-اح ( 30سس -ن -ة) م-ن خ-وضس
Óندية،
مقابلت Úقادمت ‘ ÚاŸنافسسات القارية ل أ
ولو أان ا–اد العاصسمة غ Òمعني بهذه اŸسسابقات
‘ عام . 2016

أاضس - -افت ذات اŸصس- -ادر أان ب- -ن زي- -ة  ⁄ي- -ب- -د
معارضسته للمشساركة ‘ اأ’وŸبياد الذي أاصسبح Áثل
ﬁطة مهمة لكل ’عب ،أ’نه يشسبه كأاسس العا،⁄
لكن بصسفة مصسغرة ‘ ظل مشساركة عدة ‚وم مع
منتخبات بلدانهم.
سسيعطي تواجد بن زية ‘ اŸنتخب اأ’وŸبي
دفعا كبÒا لهجوم اŸنتخب الذي عانى خÓل كأاسس
إافريقيا أ’قل من  23سسنة التي جرت مؤوخرا ‘
السسنغال بسسبب ضسعف اŸردود الهجومي لÓعبÚ
أامقران ودرفلو.
إاذا كان تراجع مسستوى درفلو يعود لتعرضسه
إ’صسابة ،خÓل بداية اŸوسسم ،أاثرت على مسسÒته
مع ا–اد العاصسمة ،فإان اŸهاجم أامقران أاثبت
ﬁدودي -ة إام -ك-ان-ي-ات-ه ‘ ظ-ل ق-وة اŸن-ت-خب ال-ت-ي
سستشسارك ‘ اأ’وŸبياد.
كان مدرب اŸنتخب الوطني قد أاكد Ÿقربيه
إاعجابه الكبÃ Òسستوى وإامكانيات الÓعب بن زية
الذي يعد هدفا رئيسسيا لرئيسس ““الفاف““ ﬁمد
روراوة حيث سسيكون مهاجم ليل البديل اÙتمل
لÓعب بلفوضسيل ‘ اŸنتخب اأ’ول الذي تراجع
مسستواه كثÒا ‘ اآ’ونة اأ’خÒة بعد انتقاله للدوري

اإ’ماراتي .
وتندرج خطوة غوركوف ‘ إاطار برنامج العمل
الذي وضسع ‘ اآ’ونة اأ’خÒة بالتنسسيق مع رئيسس
““الفاف““ ﬁمد روراوة الذي يريد اسستدراج عدة
أاسس- -م- -اء ل- -ل- -مشس- -ارك -ة م -ع اŸن -ت -خب اأ’ول م -رورا
ب -اŸن -ت-خب اأ’وŸب-ي ع-ل-ى غ-رار ال-ث-ن-ائ-ي مشس-اشس
واوناسس.
وم -ن اŸن -ت -ظ -ر أان ي -ج -ت -م -ع م -درب اŸن-ت-خب
الوطني ،كريسستيان غوركوف ،مع مدرب اŸنتخب
اأ’وŸب -ي ان -دري -ه ب -ي -ار شس -ورم -ان ،شس -ه -ر ج -ان-ف-ي
اŸق-ب-ل ،ل-وضس-ع اÿط-وط ال-ع-ريضس-ة ÿط-ة ال-ع-م-ل
ل-ت-حضس ÒاŸن-ت-خب اأ’وŸب-ي خ-اصس-ة ف-ي-م-ا ي-خّصس
الÓعب ÚاŸرشسح Úلتدعيم القائمة.
يريد شسورمان تكوين منتخب قوي يسستطيع
تشسريف ا÷زائر ‘ اأ’لعاب ا’وŸبية من خÓل
ا’سس -ت -ف -ادة م -ن ك -ل الÓ-ع-ب Úال-ذي-ن يسس-ت-ط-ي-ع-ون
تقد Ëاإ’ضسافة سسواء كانوا ينشسطون ‘ البطولة
الوطنية أاو أاوروبا.

’عدادي اليوم بـتلمسشان
يدخل تربصشه ا إ

شصباب بلوزداد يشصرع ‘ التحضص Òمبكرا Ÿباراة
الكأاسس أامام الوفاق
ي -دخ -ل ،ال -ي-وم ،شش-ب-اب
ب-ل-وزداد ت-ربصش-ا –ضشÒي-ا
Ãرت -ف -ع -ات ““’ل -ة سش -ت -ي““
بتلمسشان ،يدوم إا ¤غاية
اÿامسش ج -ان -ف -ي اŸق -ب-ل،
–ضشÒا Ÿرح- -ل- -ة ال -ع -ودة
الشش-اق-ة ول-ل-م-ب-اراة اŸه-مة
التي تنتظر أابناء لعقيبة،
ي- -وم ال- -ث- -ام -ن م -ن الشش -ه -ر
ال- - -ق - -ادم ،ب - -رسش - -م ال - -دور
السشادسش عششر من منافسشة
ك- -أاسش ا÷م- -ه- -وري- -ة أام- -ام
وف - -اق سش - -ط - -ي - -ف Ãل - -عب
الثامن ماي.

ﬁمد فوزي بقاصص
وف-د الشس-ب-اب سس-ي-ت-ن-ق-ل إا ¤م-دي-ن-ة ت-ل-مسس-ان ‘
الرحلة العادية ا›ÈŸة ،صسبيحة اليوم ،وسسيقيم
ب -ف -ن -دق ““رون-يسس-انسس““ بÓ-ل-ة سس-ت-ي ،وسس-ي-ت-درب ‘
اŸلعب اÙاذي للمنطقة السسياحية ،أاين سسÒكز
اŸسس -ؤوول اأ’ول ع -ل -ى ال -ع -ارضس -ة ال -ف -ن-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق
ال -ف -رنسس-ي ““آا’ن م-يشس-ال““ ع-ل-ى ا÷انب
البد Êكعادته خÓل كل الÎبصسات التي
يشس -رف ع -ل -ي -ه -ا ك-ي ي-ط-ور أاداء ’ع-ب-ي
فريقه ،ويجعلهم أاقوى بكث Òمن مرحلة
الذهاب ،خاصسة أان الشسباب ‘ حالة
ال -ت -أاه -ل إا ¤ال -دور ث -م -ن ال -ن-ه-ائ-ي م-ن
ال-ك-أاسس سس-يصس-ب-ح ه-دف-ه ال-رئ-يسس-ي ب-عد
ذهاب الكث Òمن الكبار ،وهو ما سسيجعله يركز على
العامل البد Êنظرا لقوة اŸواجهات التي تنتظره
‘ اŸنافسست.Ú
وسسيعمل الطاقم الفني على تدارك كل اأ’خطاء
ال-ت-ي وق-ع ف-ي-ه-ا ال-ف-ري-ق ،خ-اصس-ة ‘ شس-ه-ر أاك-ت-وب-ر
اŸاضس -ي ،ال -ذي ي -ع -د ال-ن-ق-ط-ة السس-وداء ‘ مسسÒة
الشسباب هذا اŸوسسم ،بثÓثة انهزامات متتالية،
وسس- -ي- -ع -م -ل ع -ل -ى –سس Úط -ري -ق -ة ال -ل -عب واأ’داء
ا÷م-اع-ي ل-ل-ف-ري-ق ،ب-ع-دم-ا أان-ه-ى أاصس-حاب الّلونÚ
اأ’حمر واأ’بيضس اŸرحلة اŸاضسية وصسيفا للبطل
الشستوي إا–اد العاصسمة ،وتأاهل إا ¤الدور الـ  16من
السسيدة الكأاسس.

‘ نفسس السسياق ،سسيتخّلل الÎبصس على اأ’قل
خمسس مباريات ودية اأ’و ،¤مؤوكدة أامام فريق
وداد ت -ل -مسس-ان و‘ ال-ل-ق-اء ال-ث-ا Êوال-ث-الث سس-ت-ل-عب
ال -تشس-ك-ي-ل-ة ال-ب-ل-وزدادي-ة ،م-ب-ارت Úودي-ت ‘ Úال-ي-وم
الواحد بفريقﬂ Úتلف Úتكون أامام كل من فريق
ا◊ناية من تلمسسان ونادي مغنية ،وفريق الرمشسي
ورÃا إا–اد ب -ل -ع -ب-اسس ،وسس-ت-ك-ون ف-رصس-ة ل-ل-ط-اق-م
الفني من أاجل Œريب الÓعب Úالذين “ ⁄نح لهم
الفرصسة من أاجل إابراز قدراتهم أاو
“ ⁄نح لهم وقت لعب كب ،Òهذا
اŸوسسم.
من جهة أاخرى ،سستمنح الفرصسة
Ÿيشسال ومدربه اŸسساعد من أاجل
Œريب ال - -واف- -د ا÷دي- -د اÙوري
““م -ع -م -ر ي-وسس-ف““ ال-ق-ادم م-ن ف-ري-ق
م- -ول -ودي -ة ب -ج -اي -ة وال -وق -وف ع -ل -ى
إامكانياته البدنية والفنية وكذا التكتيكية وﬁاولة
د›ه مع اÛموعة ،خاصسة أان التقني الفرنسسي
كان يبحث عن ’عب Úجدد ‘ ﬁور الدفاع ليصسبح
أاك ÌصسÓبة ،كون الشسباب أانهى مرحلة الذهاب
كأاحسسن ثالث دفاع ‘ البطولة ،وهو ما يجعله
يبحث عن ’عب جديد ÷لب أاك Ìاسستقرار ‘
اÿط اÿلفي.
و◊د اآ’ن  ⁄تفصسل إادارة النادي مع الطاقم
الفني حول قضسية التنقل مباشسرة إا ¤مدينة العلمة
ق -ب -ل م -ب -اراة ال -ك -أاسس أام-ام ال-وف-اق ،أاو ال-ع-ودة إا¤
ال-ع-اصس-م-ة ،ي-وم اÿامسس ج-ان-ف-ي وب-ع-ده-ا ال-ت-ن-قل
مباشسرة إا ¤سسطيف.

 5مباريات ودية
‘ الÈنامج

تهنئة
Ãناسسبة خطوبة الغالية ليندة دبشش ابنة زميلنا
م-راسس-ل «الـشش-عب» دبشش ع-ب-د ال-ل-ه م-ن ال-بويرة
ت -ت -ق -دم ل -ه-ا ع-ائ-ل-ت-ه-ا وك-ل ط-اق-م ج-ري-دة «الشس-عب»
بتهانيهم ا◊ارة ،داع Úالله اأن يتم لها ولصساحب
ا◊ظ با ،Òÿوالعاقبة للزفاف.
«أالف مÈوك يا ليندة»
الششعب ٢0١5/١٢/٢٩
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مواقيت
الصشÓة

^ 29ديسش- - - -م : 19٥9 Èأاك- -د
ناصشر موسشى ( وزير اÿارجية)
’رد Êع - -ل - -ى ح - -ت- -م- -ي- -ة دع- -م
ا أ
’ردن م- -ل- -ك- -ا وح- -ك -وم -ة
ومسش- -ان- -دة ا أ
وششعبا للقضشية ا÷زائرية.
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السسنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
اإلفريقيـ ـ ـ ـة
٢٠١٥

’رهاب
‚اح دبلوماسشي وحرب مسشتمرة على ا إ

اتفاق السسÓم ‘ ما‹ مرجعية
وليبـ ـ ـ ـ ـيا ﬁط ـ ـ ـ ـة األنظ ـ ـ ـ ـ ـ ـار

’فريقية خÓل
عرفت القارة ا إ
 ،201٥أاحداثا سشياسشية
واقتصشادية بارزة ،منها ما دّون ‘
سشجل النجاحات وخانة التطورات
’يجابية ،ومنها ما أاضشيف إا¤
ا أ
’زمات والتحديات
قائمة ا أ
العصشيبة ...أامام هذا كله ،يواصشل
’ليات التي تسشمح لهم
’فارقة البحث عن ا آ
ا أ
بتوف Òششروط التقدم والتنمية واسشتعادة
’من وا’سشتقرار.
ا أ

حمزة ﬁصصول

ك -انت  2015ب-ال-نسص-ب-ة ل-ع-دي-د أل-ب-ل-دأن أإلف-ري-ق-ي-ة محطة تأامل
وتقييم ،باعتبارها ألتاريخ ألنهائي ألهدأف أأللفية ألتي وضصعتها
أألمم ألمتحدة للقارة في قمة أأللفية  .2000وفي ألوقت ألذي
ن -ج-حت ب-عضس أل-دول ،ع-ل-ى غ-رأر أل-ج-زأئ-ر ،ف-ي ت-ح-ق-ي-ق ك-اف-ة
أألهدأف ،بقيت أخرى تعاني نقائصس في قطاعات حسصاسصة
كالصصحة وألتعليم وألشصغل وألتغذية.
ألهيئة أألممية ،أقّرت في ألنصصف ألثاني من ألسصنة ألحالية17 ،
هدفا جديدأ آلفاق  ،2030وأضصعة ألقضصاء على ألفقر وألتكفل
بالشصباب وتحقيق ألتنمية ألقتصصادية وألجتماعية على رأسس
أألولويات ،دأعية إألى تضصافر جهود ألمجموعة ألدولية ،حاثة
ألدول ألمتطورة على مد يد ألعون للبلدأن ألسصائرة في طريق
ألنمو.

تصشفية ا’سشتعمار
خيـــــــــــــار وحيـــــــد

إأل -ى ج -انب ه -ذه أأله-دأف،
وأصص -لت أل -دول أإلف -ري -ق -ي -ة
ت-ك-ث-ي-ف ع-م-ل-ه-ا ع-لى جبهتي
أألم -ن وأل -ت-ن-م-ي-ة ألق-تصص-ادي-ة،
ح-يث أرت-ك-زت ن-ق-اشص-ات ألت-حاد
أإلفريقي بجميع هيئاته وآألياته ،على
سصبل ألتصصدي للخطر أإلرهابي ألمتصصاعد
وألجريمة ألمنظمة بمختلف أشصكالها ومشصاكل ألهجرة
غير ألشصرعية من جهة ،ودرأسصة ألمخططات ألكفيلة بتطوير
ألندماج ألقتصصادي أإلفريقي ورفع وتيرة ألنمو وتحقيق أألمن
ألغذأئي من جهة أخرى.
جهود مضشنية ’سشتعادة السشلم
وضصع رؤوسصاء دول وحكومات ألبلدأن أإلفريقية ،رهان أألمن
وألسصلم على رأسس أألولويات ألتي تسصتدعي حلول ناجعة وعاجلة،
معتقدين باسصتحالة قيام تنمية أقتصصادية دون مناخ مÓئم يتسصم
بالهدوء وألسصكينة.
على هذأ أألسصاسس ،باشصرت ألمجموعات ألجهوية للقارة عدة
ورشصات إلعادة ترتيب أألوضصاع في ألبلدأن ألتي تعاني أزمات
دأخلية وتوأجه ألخطر أإلرهابي ،ألذي يتنامى من فترة إألى
أخرى ويسصجل حضصوره في ألمشصهد من خÓل أسصتهدأفه أألبرياء
من ألمدنيين وتنفيذ أعتدأءأت دموية بأاشصياء ما أنزل ألله بها من
سصلطان.
أسصتطاعت إأفريقيا تحقيق أحد أكبر ألنتصصارأت في هذأ ألحقل
ألحسصاسس ،بعدما أنتهى ألفرقاء ألماليون إألى ألتوقيع على أتفاق

ألسصلم وألمصصالحة ألوطنية بالجزأئر ،عقب مفاوضصات طويلة،
قادت وسصاطتها بÓدنا وشصاركت فيها ألمجموعة ألدولية ممثلة
بهيئة أألمم ألمتحدة ،ألتحاد أإلفريقي ،ألتحاد أألوروبي ،دول
ألسصاحل أإلفريقي وألمجموعة ألقتصصادية لغرب إأفريقيا.
ألتفاق ألموقع يومي  15ماي و 20جوأن  ،2015هو بمثابة نموذج
لصصناعة ألسصÓم في ألقارة سصلميا ،ومن قبل ألبلدأن أإلفريقية
وأطرأف أألزمة أنفسصهم ،دون أي تدخل مؤوثر للقوى أألجنبية.
ألنجاح أألولي ألذي تحقق للماليين ل يعنيهم لوحدهم ،إأنما
يخصس جميع ألبلدأن أإلفريقية ،بحيث أعطى كل أآلمال لنجاح
وسصاطات ألزمات ممثلة.
ف -ي  17أوت أل -م -اضص -ي ،أسص-ت-ط-اع أإلخ-وة أل-ف-رق-اء ف-ي ج-ن-وب
ألسصودأن ،توقيع أتفاق وقف إأطÓق ألنار ،دخل حيز ألتنفيذ في
 20من ذأت ألشصهر .ورغم هشصاشصة ألتفاق ميدأنيا ،على حد
وصصف ألمحللين ومتتبعي ألشصأان ألقاري ،إأل أنه شصكل خطوة هامة
ل -وق-ف ألق-ت-ت-ال أل-دأم-ي ف-ي ه-ذه أل-دول-ة أل-ن-اشص-ئ-ة سص-ن-ة ،2011
وألتقليل من ألمآاسصي أإلنسصانية ألمترتبة عنه.
ووقعت حكومة ألرئيسس سصلفاكير ومعارضصه رياك ماشصار ،على
ألتفاق في ألعاصصمة أإلثيوبية أديسس أبابا ،ما جعل ألمسصار ل
يخرج عن ألحدود أإلفريقية ،وحتى وإأن كانت نتائجه محدودة
على أألرضس ،يظل قاعدة أسصاسصية لبناء سصÓم مسصتدأم.
كانت  2015ألتي شصارفت على ألنهاية ،سصنة ألحوأر ألليبي بامتياز،
حيث ترسصخت قناعة لدى أألطرأف بعدم أتخاذ سصبيل للخروج
م- -ن أألزم- -ة غ -ي -ر أل -ح -وأر ألسص -ي -اسص -ي وأل -ج -ل -وسس إأل -ى ط -اول -ة
ألمفاوضصات ،رأفضصة بشصكل قطعي ألتدخل أألجنبي.
هذأ ألموقف تبنّته بقوة أألمم ألمتحدة ،ألتي تحّملت مسصؤوولية ما

انتصس ـ ـارات جدي ـ ـدة للقضسيـ ـة الصسحراويـ ـة

’مام التي
رغم سشياسشة الهروب إا ¤ا أ
ينتهجها ا’حتÓل اŸغربي ،اسشتطاعت
القضشية الصشحراوية –قيق تقدم
دبلوماسشي ،بعد ضشغوط ›لسص السشلم
’فريقي
’فريقي وكذا الŸÈان ا إ
’من ا إ
وا أ
’· اŸتحدة ،من أاجل تسشريع حل
على ا أ
النزاع بتمك Úالششعب الصشحراوي من
تقرير مصشÒه.
أصصدرت محكمة ألعدل أألوروبية ،في  10ديسصمبر
 ،2015قرأرها ألقاضصي «باإللغاء ألفوري لÓتفاق
ألمؤورخ في  8مارسس  2012عن مجلسس ألتحاد
أألوروب-ي أل-م-ت-ع-ل-ق ب-إاب-رأم ألت-ف-اق أل-فÓ-ح-ي بين
ألتحاد أألوروبي وألمغرب» .ويأامل ألمÓحظون
أن تمتد هذه ألخطوة لتشصمل إألغاء أتفاق ألصصيد
أل-ب-ح-ري ب-اإلق-ل-ي-م أل-م-ح-ت-ل ألذي يدرجه ألقانون
ألدولي ضصمن ألمناطق ألمحتلة ،تتولها ألهيئة
أألممية من أجل تصصفية ألسصتعمار.
ألمهم أن ألحكم ألقضصائي يضصاف إألى ألنتصصارأت
ألتي حققتها ألقضصية ألعادلة ،في إأطار ألقانون
ألدولي ،ألذي فضصح في أكثر من مناسصبة ألحتÓل
ألمغربي وعدم شصرعية أسصتغÓله ألثروأت ألباطنية
Óرأضصي ألصصحرأوية.
لأ

ول ننسصى ألنشصغال ألذي رفعه ألتحاد أألفريقي،
أل -ذي ي -ط -الب م -ج -لسس أألم -ن ب -ت -ن-ف-ي-ذ ق-رأرأت-ه
وأل-ل-وأئ-ح أألم-م-ي-ة ل-ت-ح-دي-د ت-اريخ إأجرأء أسصتفتاء
ت -ق -ري -ر أل -مصص -ي-ر ب-الصص-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة دون ت-رك
أل-م-ج-ال ل-ل-م-ح-ت-ل أل-م-غ-رب-ي ي-ن-اور وي-ت-ب-ع سصياسصة
ألهروب إألى أألمام معتمدأ في ذلك على ألقوى
ألكبرى ،في مقدمتها فرنسصا.
وكشص-فت ل-وأئ-ح أل-م-ؤوت-مر  11ل-ج-بهة ألبوليسصاريو،
إأرأدة ألشص -عب ألصص -ح -رأوي أل -ك -ب -ي -ر ن -ح -و أن-ت-زأع
ألسصتقÓل تطبيقا للوأئح أألممية .ويسصانده في
هذأ ألخيار غالبية دول ألمعمورة ألتي أكدت في
بياناتها أن بقاء ألوضصع ألسصتاتيكي منذ أتفاق وقف
إأطÓق ألنار وتمهيد أألرضصية لمفاوضصات جادة
لبد أن تطبق ويلتزم بها ألبلد ألمحتل ألذي وقع
على هذأ ألتفاق .فليل ألحتÓل سصينجلي مهما
طال.
انقÓبات عسشكرية فاششلة
من أبرز أألحدأث ألتي شصدت أهتمام أإلعÓم
أل -ع -ال -م -ي ل -ل -ق -ارة ألسص -م-رأء ،م-ح-اول-ة ألن-قÓ-ب
ألعسصكري ألفاشصلة في بوركينافاسصو ،ألتي قادها
ألجنرأل جيلبرت ديانديري ،قائد وحدة أألمن
ألرئاسصي في  17سصبتمبر ألمنقضصي ،قبل ثÓثة
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أسصابيع عن ألنتخابات ألرئاسصية.
لكن ألسصلطة ألنتقالية برئيسصها ميشصال كافاندو،
أسصتطاعت ألمقاومة وألنتصصار على ألنقÓبيين،
ب-ع-د أل-تضص-ام-ن ألشص-ع-ب-ي أل-وأسص-ع وت-دخ-ل أل-ج-يشس
وضصغوط ألمجموعة ألدولية ،ليتم حل فرقة أألمن
أل-رئ-اسص-ي ب-ال-ق-وة وإأح-ال-ة ج-م-ي-ع أل-متورطين على
ألقضصاء للمحاسصبة.
تصص-درت ب-ورك-ي-ن-اف-اسص-و ،وأج-ه-ة أألح-دأث ع-قب
نجاحها في أنتخاب رئيسس بطريقة ديمقرأطية،
وكذأ إأصصدأر مذكرة توقيف دولية بحق ألرئيسس
ألسصابق بليز كومباوري ألذي يتوأجد في منفاه
ألختياري بكوت ديفوأر.
وأح-ب-طت أل-ن-ي-ج-ر ،ف-ي أألي-ام أل-ق-ل-ي-ل-ة أل-ماضصية،
م -ح -اول -ة أن -قÓ-ب ع-ل-ى ح-ك-م أل-رئ-يسس م-ح-م-ادو
إأيسصوفو ،أتهم فيها  9عسصكريين بالترتيب للعملية
عبر إأسصقاط ألطائرة ألعسصكرية.
–دي- -ات اق- -تصش- -ادي- -ة وال- -ط- -اق- -ة ‘ ق- -لب
ا’هتمامات
على ألصصعيد ألقتصصادي ،توأصصل ألدول أإلفريقية
مجتمعة ،جهودها ألرأمية إألى رفع نسصبة ألنمو
ألمقدرة حاليا بـ ،٪5وأقرت معظمها إأصصÓحات
أق-تصص-ادي-ة م-ع-ت-ب-رة ،ب-غ-رضس تشص-ج-ي-ع ألسص-ت-ث-م-ار

أاوجه الختÓف
أفسصدته بقرأرها ألصصادر  2011وألذي أباح لـ «ألناتو» ألتدخل في
ليبيا .وأسصتطاعت بعد جهود مكثفة ومسصاعدة حثيثة من دول
ألجوأر ،ألتي قدمت ألمشصورة ألسصياسصية لها وللفرقاء ألليبيين ،أن
تتوج وسصاطتها بالتوقيع على أتفاق تشصكيل حكومة وحدة وطنية
بتاريخ  17ديسصمبر ألجاري.
ورأى ألمبعوث أألممي ألجديد إألى ليبيا ،مارتن كوبلر ،ضصررة
إأنهاء سصنة شصاقة من ألمفاوضصات وأإليعاز لمجلسس أألمن ألدولي
للتحرك من أجل محاسصبة معرقلي ألتفاق.
قوة جهوية Ùاربة بوكو حرام
ل-ل-ع-ام أل-ث-ان-ي ع-ل-ى أل-ت-وأل-ي ،أسص-ت-ط-اع أل-ت-ن-ظ-يم أإلرهابي «بوكو
حرأم» ،ألناشصط شصمال شصرقي نيجيريا ،إأثارة أهتمام ألصصحف
ألعالمية ،بعدما طّور في أسصاليبه أإلجرأمية ولجأا إألى تطويق
أألطفال أألبرياء باألحزمة ألناسصفة وتفجيرهم في ألشصوأرع،
وأسصتطاع تهجير أزيد من مليوني شصخصس وقتل حوألي مليون
و ٦00ألف ضصحية.
تنامي همجية «بوكو حرأم» ،دفع دولتي ألتشصاد وألكاميرون إألى
ألدخول على خط ألحرب ،وأسصتطاعت ألقوة ألثÓثية أن تطرد
ألتنظيم من عديد ألقرى ،إألى جانب أسصتعادة  200فتاة تعرضصن
لÓختطاف سصنة .201٤
ه-ذأ أل-ت-ق-دم ل-م ي-م-ن-ع أل-ج-م-اع-ة أإلره-اب-ي-ة م-ن ت-ن-فيذ عمليات
أنتقامية دأخل ألدولتين ألمجاورتين ،فاتحة على نفسصها جبهة
ح -رب أوسص-ع ،ت-م-ث-لت ف-ي أل-ق-وة أل-ج-ه-وي-ة أل-ت-ي أق-ره-ا ألت-ح-اد
أإلفريقي وتضصم  8آألف و 700عنصصر ،من نيجيريا ،ألنيجر،
ألتشصاد ،ألكاميرون وألبنين ،وأتخذت من ألعاصصمة نجامينا مقرأ
لها.
وتعد هذه ألقوة أألولى من نوعها ،تجمع دول من ألقارة من أجل
محاربة أإلرهاب ،بعدما أشصتغلت كافة ألقوأت ألعسصكرية لÓتحاد
أإلفريقي على مهام حفظ ألسصÓم.
هجمات إارهابية دامية
من أألحدأث ألمأاسصوية ألتي عرفتها ألقارة أإلفريقية في ،2015
ألهجمات أإلرهابية ألتي تعرضصت لها تونسس على مرتين ،أألولى
أسصتهدفت متحف ألباردو وأودت بحياة  22شصخصصا ،وألثانية
مجمعا سصياحيا بسصوسصة ،رأح ضصحيتها  38سصائحا أجنبيا.
ألعتدأءأت أإلرهابية ،مسصت أيضصا ،كينيا ،حيث نفذت حركة
ألشصباب أإلرهابية هجوما على جامعة غاريسصا شصمال شصرقي
ألبÓد ،خلف  1٤7قتيل .وتعرضصت كل من مالي وألتشصاد لعمليات
مماثلة ،كان أبرزها أقتحام فندق رأديسصون بلو ببماكو.

أألجنبي وفتح ألمجال أمام ألمؤوسصسصات ألخاصصة.
ورك-زت أه-ت-م-ام-ه-ا ع-ل-ى ت-وف-ي-ر أألم-ن أل-طاقوي
وإأيصص-ال أل-ك-ه-رب-اء ل-ع-دي-د أل-م-ن-اط-ق أل-ت-ي لزألت
تعيشس وفق ألطرق ألبدأئية .ونقلت هذأ ألنقاشس
إألى قمة ألمناخ ألتي عقدت بباريسس مؤوخرأ ،حيث
ط-ال-بت ب-مسص-اع-دأت م-ال-ي-ة وت-ك-ن-ول-وج-ي-ة لضصمان
ت -ح -ول ط -اق -وي ن -اج -ع م -ن أل -ط -اق-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة
(أألحفورية) إألى ألطاقة ألمتجددة.
سشقوط أاسشعار النفط يخلط ا◊سشابات
أخلط ألترأجع ألكبير ألسصعار ألنفط في ألسصوق

أل-دول-ي-ة حسص-اب-ات ع-دي-د أل-ب-ل-دأن أإلف-ريقية ألتي
يعتمد أقتصصادها على ألمحروقات ،على غرأر
ألجزأئر ،نيجيريا وأنغول ،خاصصة وأنها برمجت
مخططات تنموية كبيرة ،تعتمد باألسصاسس على
مدأخيل ألنفط وألغاز.
وأصصيبت ألبلدأن ألتي سصجلت أكتشصافات جديدة،
على غرأر ألموزمبيق وألسصنغال ،بالخيبة ألمؤوقتة،
بسصبب هذه ألوضصعية .بينما أسصتفادت دول أخرى
من هذه ألوضصعية ،بعد أنخفاضس تكلفة أسصتيرأد
هذه ألمادة ألحيوية.

ت -ت -ق -اسش -م إاف -ري -ق-ي-ا وأام-ري-ك-ا
ا÷ن- -وب- -ي- -ة ال- -ق- -ي- -م ذات -ه -ا ‘
مناهضشة ا’سشتعمار Ãختلف
أاشش-ك-ال-ه ،ب-ع-دم-ا تششابه تاريخ
ك Ó-ه-م-ا ‘ ›ال ا’سش-ت-غÓ-ل
وا’ضش -ط -ه-اد م-ن ق-ب-ل ال-ق-وى
’ج- -ن- -ب- -ي -ة ،ك -م -ا يششÎك -ان
ا أ
أايضش- -ا ‘ ن- -فسص ال- -ط- -م- -وح -ات
ال - - -ه - - -ادف - - -ة إا ¤ال - - -ت - - -ط - - -ور
ا’قتصشادي وا’جتماعي.
وت - -ع - -رف ك - -ل- -ت- -ا ال- -ق- -ارت،Ú
مشش -اك -ل اج-ت-م-اع-ي-ة ت-رت-ب-ط
’ف-ات
ب -ال -ف -ق -ر وال -ب -ط-ال-ة وا آ
ا’جتماعية ،غ Òأان مصشدر
ا’خ-تÓ-ف ال-وح-ي-د يتمثل ‘
النظام السشياسشي للحكم.
ف- -دول أام- -ري- -ك- -ا ا÷ن -وب -ي -ة،
ع-انت ا’ن-قÓ-ب-ات العسشكرية
’و،¤
‘ سش-ن-وات اسش-ت-قÓ-ل-ها ا أ
ل-ك-ن-ه-ا ت-خ-لصشت م-ن-ها نهائيا ‘
’خ ،Òوب - - -اتت
ال- - - -ع - - -ق - - -ود ا أ
’وضش-اع السش-ي-اسش-ي-ة بها أاكÌ
ا أ
اسش-ت-ق-رارا وت-ع-م-ل ح-اليا على
ح- - -ل اŸشش- - -اك- - -ل اŸرت- - -ب - -ط - -ة
با’قتصشاد واŸعيششية.
أام - - -ا ‘ إاف- - -ري- - -ق- - -ي- - -ا ،ورغ- - -م
اÿط-وات اÙق-ق-ة ‘ م-ي-ادين
ال- - -دÁق- - -راط- - -ي- - -ة وا◊ك- - -م
’نسشان ،إا’
الراششد وحقوق ا إ
أان ب - - - -عضص ال- - - -دول م- - - -ازالت
’زم- - -ات اŸرت - -ب - -ط - -ة
أاسشÒة ا أ
ب- - -ا◊ك- - -م و ⁄تسش- - -ت- - -خ - -لصص
دروسص اŸاضشي بعد.
م -ن ه -ذه ال-ب-ل-دان ،ب-ورن-دي،
ح -يث ج ّ-رت شش -ه -ي-ة ال-رئ-يسص
ب- -ي Òن- -ك- -ورون- -زي -زا ل -ع -ه -دة
ث - -ال- -ث- -ة ،ال- -بÓ- -د إا ¤ال- -وراء
وبسش- -ن- -وات ،ح- -يث ” إاعÓ- -ن
“رد مسشلح ‘ ،وقت انطلقت
أامسص ﬁادث -ات ب Úالسش -ل -ط-ة
واŸعارضشة بأاوغندا.
’ف-ري-ق-ي-ا الوسشطى أان
وسش-ب-ق إ
’زمة السشياسشية
دفعت ثمن ا أ
ال- - -ت - -ي ع - -اشش - -ت - -ه - -ا ب2013 Ú
و ،2014غ- -ال- -ي -ا ،وم -ازالت ⁄
’ن ‘ Œاوزه -ا
ت- -ف- -ل- -ح ◊د ا آ
بتنظيم انتخابات رئاسشية.
وبدأات دعوات ترششيح رئيسص
روان -دا ب -ول ك -اغ-ام-ي ل-ع-ه-دة
إاضش - - - -اف - - - -ي - - - -ة ،ع Èج- - - -م- - - -ع
ال -ت -وق -ي -ع-ات ،ت-ث Òالشش-ك-وك
واıاوف م -ن ت -ردي ﬁت -م-ل
Óوضش - -اع ،ح - -يث ع - -ارضشت
ل --أ
’مريكية
ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة ا أ
ال -ف -ك-رة ،ودعت ك-اغ-ام-ي إا¤
ع- - -دم ا’سش- - -تسش Ó- -م لسش - -ح - -ر
كرسشي ا◊كم.
ي- -ح -دث ه -ذا ‘ إاف -ري -ق -ي -ا‘ ،
وقت رفضص رؤوسش- - - - - - - - - - -اء دول
بأامريكا الÓتينية ا’سشتمرار
‘ ا◊ك - - - -م ،رغ - - - -م اŸط- - - -الب
الششعبية اŸلحة ،كما حدث مع
ال- -رئ- -يسص الÈازي- -ل- -ي ل- -ويسص
إايناسشيو لو’ داسشيلفا.

حمزة ﬁصصول

تبحث جريدة «الششعب» عن موزع ‘ Úو’ية ا÷زائر العاصشمة وﬂتلف بلدياتها ،لتغطية جميع نقاط البيع ،والسشهر ا÷يد
’جراءات اŸعمول بها قانونا.
على توزيعها ،على اŸهتم Úبا’سشتششارة ،تقد Ëعروضشهم اŸالية والتقنية وفق ما تنصص عليه ا إ
على أان تقدم العروضص ‘ ظرف مغلق مكتوب عليه «’ يفتح» على العنوان التا‹:
اŸؤوسشسشة العمومية ا’قتصشادية جريدة «الششعب»  39ششارع الششهداء.

