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إÛلسس إلشسعبي إلوطني يسستأانف أإشسغاله

02

يناقشس اÛلسس الشسعبي الوطني،
ال- -ي- -وم ،مشس- -روع ال -ق -ان -ون اŸع -دل
واŸتمم للقانون رقم  07-79اŸوؤرخ
‘  21ج-وي-ل-ي-ة  1979واŸتضسمن
ق - -ان - -ون ا÷م - -ارك ،ب - -ح- -يث ي- -ت- -م
مناقشسة مشسروع القانون من طرف
‡ث -ل -ي ا◊ك -وم -ة وا’سس-ت-م-اع اإ¤
ت- - -دخ Ó- -ت ال - -ن - -واب ‘ اŸن - -اقشس - -ة
العامة.
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طلع ـ ـي يك ـ ـ ـرم إإطارإت وعمال إلشسركات
إلعموميـ ـة للقط ـ ـاع

يشس-رف وزي-ر ا’أشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى حفل تكر Ëعمال
واإطارات الشسركات العمومية التابعة للقطاع التي اأ‚زت مشسروع السسكة
ا◊ديدية اŸكهرب الرابط ب Úبئر توتة وزرالدة ،وعمال واإطارات مديرية
ا’أشسغال العمومية والشسركات التي سساهمت ‘ اإعادة فتح الطريق السسريع
زرالدة  -الدار البيضساء اأمام حركة اŸرور ،على السساعة الثامنة والنصسف صسباحاÃ ،قر الوكالة
الوطنية للدراسسات ومتابعة اإ‚از ا’سستثمارات ‘ السسكك ا◊ديدية ببلدية الرويبة.

وإ‹ يعاين مشساريع إŸوإرد
إŸائية بإايليزي
ي -ق -وم وزي-ر اŸوارد اŸائ-ي-ة وال-ب-ي-ئ-ة ع-ب-د
ال - -ق - -ادر وا‹ ،ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل اإ ¤و’ي- -ة
اإيليزي ،اليوم ،لتفقد مشساريع قطاعية.

بوضسياف ‘ زيارة عمل
إإ ¤إلبوي ـ ـ ـ ـرة

تبون ضسيف «فوروم إإلذإعة»

سس-ي-ك-ون وزي-ر السس-ك-ن وال-ع-م-ران واŸدي-ن-ة ع-ب-د اÛي-د ت-ب-ون ضسيف العدد
ا÷ديد من «فوروم ا’إذاعة» الذي تنظمه القناة ا’أوÃ ¤شساركة القناة
ال -ث -ان-ي-ة ،واإذاع-ة ا÷زائ-ر ال-دول-ي-ة ،ب-ا’ضس-اف-ة اإ ¤ال-ت-ل-ف-زي-ون ا÷زائ-ري
ووك -ال -ة ا’أن -ب -اء ا÷زائ -ري-ة ،وت-دي-ره ب-ري-زة ب-رزاق ،ب-حضس-ور ‡ث-ل Úع-ن
الصسحافة الوطنية واÿاصسة.
يناقشس هذا العدد ا÷ديد ،الذي يبث اليوم ا’أثن 26 Úديسسم،2016 È
ع -ل -ى اŸب -اشس -ر م -ن اŸرك -ز ال -ث -ق -ا‘ ع -يسس -ى مسس-ع-وديÃ ،ق-ر اŸوؤسسسس-ة 21 ،شسارع
الشسهداء  -ا÷زائر ،من السساعة ا◊ادية عشسرة ( )11 : 00صسباحا اإ ¤السساعة
الواحدة ( )13 : 00زوا’:
 تطور السسكن ‘ ا÷زائر..2016
 اإ‚ازاتي-ن-ظ-م اÛلسس ا’إسسÓ-م-ي
 الÈامج اŸسستقبلية.ي -ت -م ،ال -ي -وم ،ب-ر›ة ع-م-ل-ي-ة اإسس-ك-ان  689ا’أع -ل -ى ،غ -دا ،ت -اأب -ي -ن -ي-ة
عائلة من سسكنات جديدة ‘ ،اإطار القضساء ف- -ق -ي -د ا÷زائ -ر ال -ع Ó-م -ة
ع-ل-ى الشس-ال-ي-ه-ات ،ح-يث سس-ت-ت-م العملية ال -دك -ت -ور ﬁم-د الشس-ري-ف
على مرحلت Úببلدية اأو’د هداج ،قاهر ،بحضسور ذويه ورفاقه
وتتواصسل العملية الثانية ،غدا
وتÓ- -م- -ذت- -ه ،ع- -ل- -ى السس -اع -ة
الثÓثاء.
ال - -ث - -ان - -ي- -ة ب- -ع- -د ال- -زوال Ãق- -ر
اÛلسس.

ي-ت-وج-ه وزي-ر الصس-ح-ة والسس-ك-ان واإصسÓح
اŸسستشسفيات عبد اŸالك بوضسياف ،اليوم،
اإ ¤ال- -ب- -وي -رة ،ل -ت -ف -ق -د ه -ي -اك -ل ال -ق -ط -اع
الصسحة بالو’ية.

إإعادة إإسسكان 689
عائلة ببومردإسس

دورة عادية
للمجلسس إلشسعبي
للعاصسمة

نايت إ◊سسÚ
ضسيف منتدى
إÛاهد

تأابينية إلفقيد إلدكتور ﬁمد
إلشسريف قاهر

ي- -ن- -ظ- -م اÛلسس الشس- -ع -ب -ي
ل - -و’ي - -ة ا÷زائ- -ر ،ا’أرب- -ع- -اء  28ديسسمÈ
ا÷اري ،اأشس -غ-ال ال-دورة ال-ع-ادي-ة ل-ل-م-ج-لسس يسس -تضس -ي -ف م -ن -ت -دى ي-وم-ي-ة
الشس -ع -ب -ي ال -و’ئ -ي ،ع-ل-ى السس-اع-ة ال-ت-اسس-ع-ة اÛاه- - -د ،ال- - -ي- - -وم ،اŸك - -ل - -ف
وال -نصس -ف صس -ب-اح-ا ب-ق-اع-ة اŸداو’ت ل-و’ي-ة ب -نشس -اط -ات اŸرك -ز ال-وط-ن-ي
ا÷زائر.
ل - -ل - -وق - -اي - -ة وا’أم - -ن عÈ
–ي-ي ÷ن-ة ق-ري-ة ع-زوزة ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع اŸن-ظمة
الطرق اأحمد نايت ا◊سس ،Úلتنشسيط
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ج-اه-دي-ن ،وم-دي-ري-ة ال-ث-قافة لو’ية تيزي
ن -دوة ،ع -ل -ى السس -اع -ة ال -ع-اشس-رة
وزو ،الذكرى ’ 59سستشسهاد عبان رمضسان ،يوم الثÓثاء 27
صسباحا.
ديسسم Èا÷اري ،بو’ية تيزي وزو .وقد بر›ت نشساطات ثرية باŸناسسبة.

إإحياء إلذكرى  59لسستشسهاد
عبان رمضسان

دورة ثانية لورشسات إلÎجمة
إإ ¤إألمازيغية

تتواصسل فعاليات الدورة الثانية لورشسات الÎجمة اإ ¤ا’أمازيغية التي نظمتها
اÙافظة السسامية لÓأمازيغية ،اآخر نشساط سسنة Ã ،2016دينة اإليزي ،من  25اإ¤
 31ديسسم Èا÷اريÃ ،شساركة نخبة من ا÷امعي Úوالنقاد واÎŸجم Úبهدف
Œسسيد مشساريع الÎجمة اإ ¤ا’أمازيغية وفقا Ùاور خارطة الطريق ا÷ديدة
التي سسطرتها اÙافظة لسسنة .2017

ندوة حول «سسوق إÿضسر وإلفوإكه خÓل »2017

تنظم ا÷معية الوطنية للتجار وا◊رفي ،Úندوة صسحفية حول «سسوق اÿضسر
وال-ف-واك-ه خÓ-ل  2017ب Úال-ت-م-وي-ن وت-وق-ع-ات ا’أسس-ع-ار» ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى السس-اعة
 10 : 30صسباحا ،بسسوق ا÷ملة الكاليتوسسÃ ،شساركة ﬁمد › Èرئيسس ÷نة
‡ث-ل-ي اأسس-واق ا÷م-ل-ة ،ب-ول-ن-وار ا◊اج ال-ط-اه-ر رئ-يسس ج-م-ع-ي-ة التجار ،و‡ثلي
اأصسحاب غرف التخزين والتÈيد.
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
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«عصسرنة إلعدإلة» أإمام ÷نة
›ل ـ ـسس إألم ـ ـة إليـ ـ ـوم
ت- -ع- -ق- -د ÷ن- -ة الشس- -وؤون ال- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة
وا’إداري- -ة وح- -ق- -وق ا’إنسس -ان ج -لسس -ة
اسس- -ت- -م- -اع م -وسّس -ع -ة اإ ¤اأعضس -اء ›لسس
ا’أمة مع وزير العدل ،حافظ ا’أختام
 ،ح -ول م -وضس -وع «عصس -رن -ة ال -ع -دال-ة»،
اليوم  26ديسسم ، 2016 Èعلى السساعة العاشسرة ( )10 : 00صسباحا.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أإمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

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

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

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

»æWh

الثنين  26ديسسمبر  2016م
المؤافق لـ  26ربيع األول  1438هـ
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رئيسس ا÷مهورية يعزي الرئيسس بوتÚ
ب-عث رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة السس-ي-د عبد
العزيز بوتفليقة برقية تعزية لرئيسس
ال-ف-درال-ي-ة ال-روسس-ي-ة فÓ-د ÒÁبوت،Ú
عقب حادث –طم الطائرة العسسكرية
لسسود ،الذي أاودى
الروسسية ‘ البحر ا أ
بحياة  93مسسافرا ،معظمهم أاعضساء من
«فرقة ا÷يشس اŸوسسيقية».
وكتب الرئيسس بؤتفليقة يقؤل« :تلقيت ببالغ
األسسى والتأاثر النبأا اŸأاسسؤي لتحطم الطائرة
العسسكرية الروسسية عرضس البحر األسسؤد الذي
راح ضسحيته العديد من األرواح البشسرية ،منها
الكث Òمن أاعضساء «فرقة ا÷يشس اŸؤسسيقية»
الشسهÒة.
وأاضس- -اف« ،أاشس- -اط- -رك -م ا◊زن ‘ ف -ق -دان
ه- -ؤؤلء ال- -ف- -ن- -ان Úال- -ذي- -ن أاب -ه -روا ا÷م -ه -ؤر
ا÷زائري سسنة  2013بÌاء سسجلهم ومهارة
أادائهم.
«أاود أان أاشسيد بذكرى رمز الثقافة الروسسية
هؤؤلء الذين تبؤأا عملهم الفني اŸتميز مكانة
مرمؤقة ‘ اإلرث اŸؤسسيقي العاŸي ،على
غ -رار اŸك-ان-ة ال-ت-ي ت-ب-ؤأاه-ا ‘ ت-اري-خ ب-ل-دك-م
العظيم منذ  ،»1928يضسيف فخامة الرئيسس
عبد العزيز بؤتفليقة.
وخلصس رئيسس ا÷مهؤرية« ،ل يسسعني ‘
هذه اÙنة األليمة ،إال أان أاتقدم إاليكم وإا¤
ع- -ائÓ- -ت الضس -ح -اي -ا ب -اسس -م ا÷زائ -ر شس -ع -ب -ا
وحكؤمة وأاصسالة عن نفسسي بأاخلصس التعازي
وأاصسدق عبارات التضسامن واŸؤاسساة».
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بن صسالح يسستقبل سسف Òباكسستان

بعث ديناميكية جديدة لÎقية التعاون الثنائي
إاسس- -ت -ع -رضس رئ -يسس
لم- - -ة ع- - -ب - -د
›لسس ا أ
القادر بن صسالح خÓل
اسس - -ت - -ق - -ب - -ال - -ه ،أامسس،
سس - -ف Òا÷م - -ه - -وري - -ة
لسسÓمية
ا إ
الباكسستانية
ب- - -ا÷زائ - -ر ،ع - -م - -ران
ي- -اوار ،أاه- -م- -ي- -ة ب -عث
دي -ن -ام -ي-ك-ي-ة ج-دي-دة
لÎق- - -ي- - -ة ال - -ت - -ع - -اون
الثنائي ب Úالبلدين ‘
شستى اÛالت.
أاوضسح بيان للمجلسس ،أانه ” خÓل هذا
اللقاء« ،التطرق للعÓقات الثنائية التاريخية
وح -رصس مسس -ؤؤو‹ ال -ب -ل -دي -ن ع -ل -ى ت -رق-ي-ت-ه-ا
واسس -ت-ع-راضس ج-ؤانب م-ن إام-ك-ان-ي-ات ال-ت-ع-اون

اŸتاح ‘ شستى اÛالت».
كما ” التأاكيد على أاهمية «بعث ديناميكية
جديدة بتفعيل التؤاصسل وتبادل الزيارات على
الصس- -ع- -ي- -د الŸÈا Êل -ل -مسس -اه -م -ة ‘ ال -دف -ع
ب -ال -ع Ó-ق -ات ال -ث-ن-ائ-ي-ة إا ¤مسس-ت-ؤى ت-ط-ل-ع-ات
قيادتي البلدين والشسعب Úالشسقيق.»Ú

ولد خليفة يعزي عائلة الفقيد ﬁمد الشسريف قاهر

العÓمة أافنى حياته ‘ التعريف بالدين الإسسÓمي

لمني وجهود تسسوية النزاع الليبي
تقييما للوضسع السسياسسي وا أ

سسÓل يتحادث مع رئيسس اÛلسس الرئاسسي ◊كومة الوفاق الوطني
‘ إاطار زيارة العمل التي قام بها ،أامسس ،رئيسس اÛلسس الرئاسسي ◊كومة الوفاق الوطني الليبية أا ¤ا÷زائر ،مواصسلة
لول عبد اŸالك سسÓل ،أامسس ،با÷زائر العاصسمة ،مع فايز السسراج حول
للمشساورات اŸسستمرة ب Úالبلدين– ،ادث الوزير ا أ
القضسايا الثنائية والوضسع ‘ اŸنطقة.
لم-ن-ي وك-ذا
سس -م -ح ال -ل -ق -اء بـ «ت -ق -ي -ي -م ال -وضس -ع السس -ي -اسس -ي وا أ
ال-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة السس-ي-اسس-ي-ة ال-ت-ي “ت م-ب-اشس-رت-ه-ا ل-تسس-ري-ع مسس-ار
تسس-وي-ة ال-ن-زاع ب-ل-ي-ب-ي-ا» ،ب-حسسب م-ا أاف-اد ب-ه ب-ي-ان Ÿصس-ال-ح الوزير
لول.
ا أ
وأاشساد السسراج «با÷زائر نظ Òجهؤدها إليجاد وتطبيق حل
سسياسسي حصسري وسسيادي».
جرى اللقاء بحضسؤر وزير الشسؤؤون اŸغاربية وال–اد اإلفريقي
وجامعة الدول العربية عبد القادر مسساهل.

زيارتي تندرج ‘ إاطار التشساور اŸسستمر ب Úالبلدين
كان رئيسس اÛلسس الرئاسسي ◊كؤمة الؤفاق الؤطني الليبية
فايز السسراج ،قد قام ،أامسس ،بزيارة عمل إا ¤ا÷زائر ،تدخل ‘
إاطار التشساور ب Úالبلدين.
وكان ‘ اسستقبال فايز السسراج ،لدى وصسؤله إا ¤مطار هؤاري
بؤمدين الدو‹ ،الؤزير األول عبد اŸالك سسÓل ووزير الشسؤؤون
اŸغاربية وال–اد اإلفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر
مسساهل .أاكد فايز السسراج ‘ ،تصسريح له بالقاعة الشسرفية لدى
وصسؤله إا ¤مطار هؤاري بؤمدين الدو‹ ،أان زيارته للجزائر تندرج ‘
إاطار «التشساور اŸسستمر واŸتكرر» ب Úالبلدين للتؤصسل إا« ¤إايجاد حل
Óزمة التي تعيشسها ليبيا حاليا.
إايجابي» ل أ

وذكر السسراج بالدور «الفعال واŸسستمر» للجزائر وذلك بدعمها
◊كؤمة الؤفاق الؤطني الليبية من أاجل «حلحلة بعضس الختÓلت التي
Áر بها الؤضسع ‘ ليبيا».

السسراج عقب ﬁادثاته مع مسساهل:

نثق ‘ حكمة ا÷زائر ‘ إادارة األزمة الليبية
–ادث وزي- - - - -ر الشس- - - - -ؤوون
لفريقي
اŸغاربية وال–اد ا إ
وجامعة الدول العربية عبد
ال- - - -ق - - -ادر مسس - - -اه - - -ل ،أامسس،
ب - -ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصس- -م- -ة ،م- -ع
رئ- - -يسس اÛلسس ال- - -رئ- - -اسس- - -ي
◊ك- -وم- -ة ال- -وف -اق ال -وط -ن -ي
الليبية فايز السسراج.
أاع - - - - - -رب رئ - - - - - -يسس اÛلسس
الرئاسسي ◊كؤمة الؤفاق الؤطني
ال -ل -ي -ب -ي -ة ،ع -ن ث -ق -ت -ه ‘ ح-ك-م-ة
ا÷زائ - -ر ‘ إادارة األزم- -ة ال- -ت- -ي
ت-ع-رف-ه-ا بÓ-ده و»رف-ع ال-ع-راق-يل»
ال- -ت- -ي Áر ب- -ه- -ا ت- -ط- -ب- -ي -ق ا◊ل
السسياسسي ‘ ليبيا.
وصسرح عقب اÙادثات التي
جمعته بؤزير الشسؤؤون اŸغاربية
وال–اد اإلف- -ري- -ق- -ي وج- -ام- -ع- -ة
ال- -دول ال- -ع- -رب- -ي- -ة ع -ب -د ال -ق -ادر
مسس - -اه- -ل ،ق- -ائ« :Ó- -وج- -ؤدي ‘
ا÷زائر يأاتي تلبية لدعؤة الؤزير
األول عبد اŸالك سسÓل ويندرج
‘ إاطار الزيارات التشساورية بÚ
البلدين ◊ل بعضس العراقيل التي
Áر بها ا◊ل السسياسسي ،ونحن
واثقؤن ‘ جهد وحكمة ا÷زائر
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‘ إادارة هذا النؤع من الظروف»،
‘ إاشسارة منه إا ¤الؤضسع السسائد
‘ ليبيا.
وب- -ع- -د أان ذك- -ر ب- -أان ا÷زائ- -ر
ق -امت خ Ó-ل ال -فÎات السس -اب -ق-ة
ب -اسس -ت-ق-ب-ال ع-دد م-ن اŸسس-ؤؤولÚ
ال -ل -ي -ب -ي ‘ Úه -ذا اإلط -ار ،ج-دد
السس -راج دع-ؤت-ه ل-ك-اف-ة األط-راف
اŸع -ن -ي -ة «ل -ل -ج -ل -ؤسس إا ¤ط-اول-ة
ا◊ؤار ◊ل مشس -اك -ل -ن -ا ب -أان-فسس-ن-ا
بعيدا عن التدخÓت اÿارجية»،
وهؤ الهدف الذي لن يتأاتى  -كما

بعث رئيسس اÛلسس الشسعبي الؤطني ﬁمد
العربي ولد خليفة ،أامسس ،برسسالة تعزية ا ¤عائلة
العÓمة ﬁمد الشسريف قاهر ،رئيسس ÷نة اإلفتاء
باÛلسس اإلسسÓمي األعلى ،الذي وافته اŸنية،
ا÷م-ع-ة ال-ف-ارط ،ذك-ر ف-ي-ه-ا Ãسس-ار ال-ف-ق-ي-د الذي
«أاف -ن -ى ح -ي -ات -ه ‘ ال -ت -ع -ري -ف ب -ال-دي-ن اإلسسÓ-م-ي
وﬁاربة الغلؤ والتطرف ومناهضسة الف.»Ï
أاكد ولد خليفة ‘ رسسالة التعزية ،أان ا÷زائر

«ف -ق-دت ب-ؤف-اة الشس-ي-خ ا÷ل-ي-ل ﬁم-د الشس-ري-ف
ق -اه -ر أاح -د أاع Ó-م -ه -ا ،ال -ذي أاف -ن-ى ح-ي-ات-ه ‘
ال -دع -ؤة إا ¤ال -ل -ه وال -ت -ع -ري -ف ب -دي -ن -ه ا◊ن-ي-ف
وﬁارب -ة ال -غ -ل -ؤ وال -ت -ط -رف وم -ن -اهضس -ة ال-فÏ
 ⁄الشسمل وإا ¤الؤحدة والتآاخي بÚ
والدعؤة إاّ ¤
جميع أافراد األمة» ،مشسÒا إا ¤أانه كان يعد
«‰ؤذجا ‘ السستقامة ومثال ‘ التؤاضسع والنبل
والتضسحية».

لداء الوظيفي
بسسبب النتائج الضسعيفة ‘ ا أ

تبون ينهي مهام اŸديرين ا÷هويŸ Úؤوسسسستي الÎقية العقارية للغرب والشسرق
أاشسرف وزير السسكن والعمران واŸدينة
ع -ب -د اÛي -د ت-ب-ون ،أامسسÃ ،ق-ر ال-وزارة،
لط -ارات اŸرك -زي -ة
ع -ل -ى اج -ت -م -اع ضس ّ-م ا إ
وإاط- -ارات م- -ن وك -ال -ة «ع -دل» ،م -دي -ري -ن
م- - -رك- - -زي Úوج- - -ه- - -وي ،Úوإاط- - -ارات م - -ن
اŸؤوسسسس -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -لÎق -ي-ة ال-ع-ق-اري-ة
( )ENPIومديرين جهوي Úللمؤوسسسسة.
ت-ن-اول الج-ت-م-اع ع-رضس حصس-ي-ل-ة تطؤرات
مشساريع اإل‚از ‘ ﬂتلف مشساريع «عدل»
وسس-ك-ن-ات الÎق-ؤي-ة ال-ع-مؤمية ( ،)LPPح -يث
شس -دد وزي -ر السس -ك -ن وال -ع -م -ران واŸدي-ن-ة ‘
Óط-ارات ،ع-ل-ى
ت -ع -ل -ي -م-ات صس-ارم-ة وج-هت ل -إ
ضسرورة –قيق الؤفاء باللتزامات.
وع -ل -ى ضس -ؤء ال -ن -ت-ائ-ج الضس-ع-ي-ف-ة ‘ األداء
الؤظيفي للمهام اŸؤكلة لكل من السسيدين:
ع -ب-د ال-ق-ادر م-ؤلي بصس-ف-ت-ه اŸدي-ر ا÷ه-ؤي
ل -ؤلي -ة غ -رب (وه -ران) ل -ل -م-ؤؤسسسس-ة ال-ؤط-ن-ي-ة
للÎقية العقارية ( ،)ENPIوتيكنؤين خليل

بصسفته اŸدير ا÷هؤي للشسرق ،قام الؤزير
تبؤن ،بإانهاء مهامهما.
إان هذا اإلجراء يدخل ‘ إاطار النسسجام
م -ع السس -ت -ح -ق-اق-ات ال-ق-ادم-ة ل-ل-م-ؤؤسسسس-ة م-ع
م -ك -ت -ت-ب-ي ه-ذه الصس-ي-غ-ة ‘ ›ال الشس-روع ‘
ت -ؤزي -ع سس -ك -ن -ات الÎق -ؤي ال -ع -م -ؤم -ي ،ح-يث
سستشسرع اŸؤؤسسسسة الؤطنية للÎقية العقارية
( )ENPIب -ف -ت -ح م -ؤاق -ع ج -دي -دة Ÿك -ت -ت -ب-ي
سسكنات صسيغة الÎقؤي العمؤمي ،الذين ⁄
ي -خ-ت-اروا ب-ع-د م-ؤاق-ع-ه-م Áك-ن-ه-م ال-ؤل-ؤج اإ¤
اŸؤق- -ع اإلل- -كÎو Êاıصسصس ل- -ل- -م- -ؤؤسسسس- -ة
الؤطنية للÎقية العقارية ( )ENPIلختيار
مؤاقعهم التالية:
ـ ب- -ؤرع- -دة ،رغ- -اي -ة ـ ب -رج ال -ب -ح -ري ـ ب -رج
الكيفان ـ أاولد فايت ـ سسؤيدانية ـ درارية ـ
جنان نؤار اللؤز ـ القبة.
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وزارة الداخلية :التسسجيل البيومÎي على اŸوقع اإللكÎو Êيتم بصسفة عادية

أاكدت وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية،
أامسس ،أان ال -تسس -ج -ي -ل ‘ الصس -ف-ح-ة اŸت-ع-ل-ق-ة
بالطلبات اÿاصسة بجؤزات السسفر البيؤمÎية
وبطاقة التعريف الؤطنية اإللكÎونية باŸؤقع
اإللكÎو Êللؤزارة ،تتم «بطريقة جيدة» وأان
اسس-ت-ق-ب-ال ال-ط-ل-ب-ات اإلل-كÎون-ي-ة ي-تم «بصسؤرة
عادية».
وت- -ع- -ل -م ال -ؤزارة ‘ ب -ي -ان ل -ه -ا «ج -م -ي -ع

اŸؤاط-ن Úأان ط-ل-ب-ات-ه-م ي-ت-م ال-ت-ك-ف-ل ب-ها من
خÓ- -ل ه- -ذه الصس- -ف -ح -ة ب -اŸؤق -ع اإلل -كÎوÊ
للؤزارة وأان عملية التسسجيل Œري بطريقة
آالية و‘ ظروف عادية».
وذك- -رت ال- -ؤزارة ،أان -ه ” تسس -ج -ي -ل 87230
ط -لب ع -ل -ى اŸؤق -ع اإلل -كÎو ÊخÓ-ل ال-فÎة
اŸمتدة من  18ا 25 ¤ديسسم ،2016 Èمع
إاشسعار اŸسسجل Úبالؤصسؤل إالكÎونيا.

ا÷زائر واليابان تعمÓن على «تعزيز أاك »ÌلعÓقاتهما الثنائية

ق - -ال « -إال ح Úن - -ت- -خ- -ل- -ى ع- -ن
اÓÿف- - -ات اŸؤج - -ؤدة ح - -ال - -ي - -ا

ونحاول فتح صسفحة جديدة لبناء
وطننا و–قيق أامنه واسستقراره».

ينهي زيارته إا ¤ا÷زائر

أانهى رئيسس اÛلسس الرئاسسي ◊كومة الوفاق الوطني
الليبية فايز السسراج ،أامسس ،زيارة العمل التي قام بها
إا ¤ا÷زائر ‘ ،إاطار التشساور اŸسستمر ب Úالبلدين.
وكان ‘ تؤديعه Ãطار بؤمدين الدو‹ الؤزير األول
ع -ب -د اŸالك سس Ó-ل ووزي -ر الشس -ؤؤون اŸغ -ارب-ي-ة وال–اد
اإلفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مسساهل.
يشسار إا ¤أان آاخر زيارة لرئيسس اÛلسس الرئاسسي
◊كؤمة الؤفاق الؤطني الليبية،
فايز السسراج ،للجزائر ،تعؤد إا ¤بداية شسهر أاكتؤبر
اŸاضسي.

أاوضس- -ح ن- -ائب ال- -ؤزي- -ر الŸÈا Êل- -لشس- -ؤؤون
اÿارجية لليابان مؤتؤم تاكيسساوا ،أان ا÷زائر
وال-ي-اب-ان ال-ل-ت Úسس-ت-ح-ي-ي-ان خÓ-ل سس-ن-ة 2017
الذكرى  55إلقامة عÓقاتهما الدبلؤماسسية،
تعمÓن على «تعزيز أاك »ÌلعÓقتهما الثنائية.
وصس -رح ت -اك -يسس -اوا ،ع -قب ل-ق-ائ-ه م-ع وزي-ر
ال- -دول -ة وزي -ر الشس -ؤؤون اÿارج -ي -ة وال -ت -ع -اون
الدو‹ رمطان لعمامرة ،أان ا÷زائر واليابان

«تعمÓن على تعزيز أاك ÌلعÓقتهما الثنائية،
خاصسة وأان سسنة  2017سستشسهد إاحياء الذكرى
 55إلقامة عÓقاتهما الدبلؤماسسية».
‘ ه -ذا السس -ي -اق ،أاك -د ت-اك-يسس-اوا أان-ه وج-ه
دع -ؤة إا ¤ل-ع-م-ام-رة ل-ل-ق-ي-ام ب-زي-ارة ع-م-ل اإ¤
ال -ي -اب -ان خ Ó-ل شس -ه -ر ف -ي-ف-ري  ،2017سس -ي-ت-م
خÓلها «التطرق إا› ¤الت ﬂتلفة ،لسسيما
القتصسادية والسسياسسية واألمنية منها».

لراضسي الفلسسطينية
لسسرائيلي ‘ ا أ
لسستيطان ا إ
ا إ

ا÷زائر ترحب بقرار ›لسس األمن الدو‹ اŸدين

رح- -بت ا÷زائ- -ر ،أامسس ،ع- -ل -ى لسس -ان ال -ن -اط -ق
الرسسمي باسسم وزارة الشسؤؤون اÿارجية عبد العزيز
بن علي الشسريف ،بتبني ›لسس األمن الدو‹ قرارا
ي- -دي- -ن السس- -ت- -ي- -ط- -ان اإلسس -رائ -ي -ل -ي ‘ األراضس -ي
ال -ف -لسس -ط -ي -ن-ي-ة ،داع-ي-ة اÛت-م-ع ال-دو‹ «لت-خ-اذ
إاجراءات عاجلة للتطبيق الفعلي لهذا القرار».
وقال بن علي الشسريف ‘ تصسريح لؤكالة
األن -ب -اء ا÷زائ -ري -ة« :ن -رحب ب -ت -ب -ن-ي ›لسس
األمن الدو‹ للقرار رقم  2334الذي يدين
السس - -ت - -ي - -ط- -ان اإلسس- -رائ- -ي- -ل- -ي ‘ األراضس- -ي

الفلسسطينية».
واع- -ت Èال- -ن- -اط- -ق ال -رسس -م -ي ب -اسس -م وزارة
الشسؤؤون اÿارجية ،أان «هذا القرار التاريخي
يشسكل خطؤة جادة وإايجابية يجب تثمينها،
كما نعت Èأان من شسأانه ،إاذا ما تؤفرت اإلرادة
الدولية ،وضسع حّد لتمادي الكيان اÙتل ‘
ب-ن-اء اŸسس-ت-ؤط-ن-ات ‘ األراضس-ي ال-ف-لسسطينية
وŒاه -ل-ه الصس-ارخ Ÿب-ادئ الشس-رع-ي-ة ال-دول-ي-ة
وال- -ق- -ان -ؤن ال -دو‹ وال -ق -رارات األ‡ي -ة ذات
الصسلة».
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ا’ثنين  ٢٦ديسسمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٢٦ربيع اأ’ول  ١٤٣٨هـ

إأصشÓحات رئيسس أ÷مهورية حققت قفزة نوعية ‘ أŸمارسشة ألتششريعية

ولد خليفة :منع ا÷مع ب Úالوظائف والتمثيل النسضوي وتعزيز دور اŸعارضضة مكاسضب هامة
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ششدد من ع Úصشالح على ألنجاعة ألقتصشادية للمششاريع ألكÈى

وا‹ :نظام معلوماتي دقيق لتحديد قيمة إانتاج اŸاء

منع أ÷مع ب Úألوظائف و“ثيل ألعنصشرألسشنوي و 5٨مششروع قانون مكاسشب هامة
أكد رئيسس أÛلسس ألششعبي ألوطنيﬁ ،مد ألعربي ولد خليفة ،أمسس ،با÷زأئر ألعاصشمة ،أن ألنتائج ألتي حققتها ألهيئة
لصشÓحات ألعميقة وألوأسشعة» ألتي أقرها رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة.
ألتششريعية جاءت بفضشل «أ إ
أاوضس -ح ول -د خ -ل -ي -ف -ة ‘ ل -ق -أء
خصسصس ل -ت -ق-د Ëحصس-ي-ل-ة ال-فÎة
التشسريعية السسأبعة ،أان الفضسل ‘
–ق-ي-ق ن-ت-أئ-ج ال-ه-ي-ئ-ة التشسريعية
ي-ع-ود إا« ¤اإ’صسÓ-ح-أت ال-ع-م-يقة
والواسسعة» التي بأدر بهأ رئيسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة،
خأصسة منذ سسنة .»٢٠١١
وذك - - - - -ر أان م- - - - -ن ب Úه- - - - -ذه
اإ’صسÓ- -ح- -أت ،م- -ن- -ع ا÷م -ع بÚ
الوظأئف و“ثيل العنصسر النسسوي
‘ اÛألسس اŸن -ت -خ -ب-ة ،م-ع-رب-أ
ع -ن «اع -ت -زازه» ب -أŸك -أن -ة ال -ت -ي
ح - -ق- -ق- -ت- -ه- -أ اŸرأاة ‘ ﬂت- -ل- -ف
اÛأ’ت.
وأاضس- - -أف ول - -د خ - -ل - -ي - -ف - -ة أان
اÛلسس الشس - -ع - -ب - -ي ال - -وط - -ن - -ي
«مؤوسسسسة وطنية ليسست ضسد أاي
ط - -رف ك - -أن وه - -ي ت- -ع- -م- -ل م- -ع
ا÷ميع» ،مؤوكدا «عدم وجود أاي
خÓف» ب ÚالŸÈأن و ا◊كومة.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،رك-ز رئ-يسس
اÛلسس على مكأنة اŸعأرضسة،
م -ع -تÈا أان «ال -دول -ة ال -ت-ي ل-دي-ه-أ
معأرضسة قوية تعد قوية».
ب-أŸق-أب-ل ،أاع-رب ول-د خ-ل-ي-ف-ة
عن «أاسسفه للنقصس اŸسسجل ‘
ال -ث -ق-أف-ة الŸÈأن-ي-ة» ،مشسÒا إا¤
أان -ه سس -ي -ت -م ق -ي -ل ان-ت-ه-أء ال-ع-ه-دة
الŸÈأنية ا◊ألية تنظيم دورات
ولقأءات حول الثقأفة الŸÈأنية
لفأئدة اإ’عÓمي.Ú
و على صسعيد آاخر ،تطرق ولد
خليفة إا ¤موضسوع اإ’رهأب الذي
ك -أنت ا÷زائ -ر «ضس -ح -ي -ت -ه ل -ع-دة
سس -ن -وات وت -خ -لصست م -ن -ه ب-فضس-ل
وحدة الشسعب ا÷زائري ووقوفه
إا ¤ج - - -أنب ا÷يشس ال - - -وط- - -ن- - -ي
الشس - -ع - -ب- -ي ‘ دح- -ر ه- -ذه اآ’ف- -ة
واسس - -ت - -ع - -أدة ب Ó- -دن - -أ أ’م - -ن - -ه- -أ
واسستقرارهأ».

زبار :اŸصضادقة على
 58مشضروع قانون
“ي- -زت ال- -فÎة ال- -تشس- -ري -ع -ي -ة
السسأبعة للمجلسس الشسعبي الوطني
ب- -أŸصس -أدق -ة ع -ل -ى  5٨مشسروع
ق-أن-ون م-ن ب-ي-ن-ه-أ ثÓ-ث-ة مشس-أريع
عضسوية.
وخÓل ندوة صسحفية خصسصست
لعرضس حصسيلة الفÎة التشسريعية
السس- -أب- -ع- -ة ،أاوضس- -ح ن -أئب رئ -يسس
اÛلسس الشسعبي الوطني مكلف
بألتشسريع ،برابح زبأر ،أانه “ت
اŸصسأدقة على  5٨مشسروع قأنون
من بينهأ ثÓثة مشسأريع قوانÚ
عضسوية ،مشسÒا إا ¤أان الÈنأمج
ال-تشس-ري-ع-ي ل-ل-م-ج-لسس ك-أن «ثريأ»
وأان الفÎة شسهدت عم ÓبرŸأنيأ
«مكثفأ».
م -ن ج -ه -ة أاخ-رى ،كشس-ف زب-أر

عن وجود  5مشسأريع قوان Úهي
ح -أل -ي -أ ق-ي-د ال-دراسس-ة م-ن ب-ي-ن-ه-أ
مشسروع قأنون يعدل ويتمم قأنون
ا÷مأرك ومشسروع قأنون يتعلق
ب- -ألصس -ح -ة وك -ذا مشس -روع ق -أن -ون
ي-ت-ع-ل-ق ب-أل-ق-واع-د ال-عأمة للوقأية
م- -ن أاخ- -ط- -أر ا◊ري- -ق وال- -ف- -زع،
إاضس- -أف- -ة إا ¤ال -ن -ظ -أم ال -داخ -ل -ي
للمجلسس.
وب-خصس-وصس اأ’سس-ئ-ل-ة الشس-فوية
والكتأبية ،فقد أاودع النواب منذ
بداية العهدة  ٨٨٤سسؤوال شسفوي
و“ت اإ’جأبة على  ٤٠٠سسؤوال.
ك -م -أ أاودع ال -ن -واب  ١.٨١١سسؤوال
كتأبي و “ت اإ’جأبة على ١.٤٨٠
سسؤوال.
وأاوضسح زبأر أان هذه اأ’سسئلة
ت -دل ع -ل-ى أان ال-ع-ه-دة الŸÈأن-ي-ة
«ع - -رفت Ãي - -زة ال - -ت - -ق- -رب م- -ن
انشس- -غ -أ’ت اŸواط -ن Úع Èه -ذه
اأ’سس-ئ-ل-ة ‘ ﬂت-ل-ف ال-ق-ط-أع-أت
وك -ذا اه -ت -م -أم ال -ن -واب Ãراق-ب-ة

Œربة أو ‘ ¤عصشرنة ألعدألة عربيا

انطÓق العمل بالسضوار اإ’لكÎوÃ Êحكمة تيبازة

ششرعت أÙكمة ألبتدأئية بتيبازة أمسس،
لل -كÎو‘ Ê
رسش- -م- -ي- -ا ‘ أسش -ت -ع -م -ال ألسش -وأر أ إ
لو ¤ع-رب-ي-ا وأل-ث-ان-ي-ة إأف-ري-قيا
Œرب-ة ت-ع-د أ أ
Œسشيدأ لÈنامج إأصشÓح ألعدألة وعصشرنتها
لعÓ-م
م -ن خ Ó-ل ت -وظ -ي -ف ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات أ إ
وألتصش- -ال حسشب أŸدي- -ر أل- -ع- -ام ل- -ل- -عصش- -رن- -ة
بوزأرة ألعدل عبد أ◊كيم عكة.
وي -أت -ي ال -ع -م -ل ب-ن-ظ-أم ال-وضس-ع –ت اŸراق-ب-ة
اإ’لكÎونية كجزء من الرقأبة القضسأئية لتدعيم
الطأبع ا’سستثنأئي للحبسس اŸؤوقت الذي لطأŸأ
شسكل موضسوع «انتقأد» ‘ جميع دول العأ ⁄حيث
يتعأرضس و يتنأقضس مع قأعدة قرينة الÈاءة حسسب
ت -وضس -ي -ح-أت ال-ن-أئب ال-ع-أم Ûلسس قضس-أء ت-ي-ب-أزة
غريسس كب.Ò
و أاضسأف اŸسسؤوول أان اإ’جراء من شسأنه تعزيز
احÎام حقوق اإ’نسسأن من خÓل ا◊د من اللجوء
إا ¤إاج- -راء ا◊بسس ا’ح- -ت- -ي- -أط -ي مÈزا سس -لسس -ل -ة
اإ’‚أزات التي –ققت لعصسرنة القطأع مأ يؤوكد
كمأ قأل حرصس وزارة العدالة على احÎام حقوق
اإ’نسسأن.
و خ Ó-ل ع -رضس اسس -ت -ع -م-أل السس-وار اإ’ل-كÎوÊ
قدمه مدير العصسرنة Ãجلسس قضسأء تيبأزة على
القضسأة وأاعوان الضسبطية القضسأئية بأÛلسس أاكد
عكة أان هذا اسستعمأل يعد خطوة «كبÒة» “هد
مسستقب Óلتعويضس ا◊بسس ا’حتيأطي حيث يعني
‘ هذه اŸرحلة تعويضس إاجراء الرقأبة القضسأئية
فقط.
و أاضس- - -أف ذات اŸسس- - -ؤوول أان اإ’ج- - -راء دخ- - -ل
اÿدمة كمرحلة «‰وذجية» بعد Œأرب «نأجحة»
Ãحكمة تيبأزة على أان يتم تعميمه ’حقأ على
بأقي اÙأكم التأبعة ’ختصسأصس ›لسس قضسأء
ت-ي-ب-أزة ق-ب-ل أان ي-ت-م ت-ع-م-ي-م-ه-أ ع-ل-ى ب-أق-ي ﬁأكم
الوطن مÈزا أانه يحتوي على نظأم تأم Úعأ‹
اŸسستوى و ” اسستحداث تطبيقأته اŸعلومأتية
بكفأءات جزائرية مأئة بأŸأئة.
و وصس- -ف اإ’ج- -راء ب»ال- -ث- -ورة» ال- -ت- -ي تضس- -أف
لسس -لسس -ل-ة ت-داب Òال-عصس-رن-ة سس-ي-م-أ م-ن-ه-أ اإ’مضس-أء

اإ’لكÎو Êو اسستخراج صسحيفة السسوابق العدلية و
شسهأدة ا÷نسسية و تصسحيح ا◊ألة اŸدنية عن بعد
أاي عن طريق ا’نÎنت.
و أاكد أان حرصس وزير العدل حأفظ اأ’ختأم
ط -يب ل -وح ع -ل -ى Œسس-ي-د اŸشس-روع ال-ذي ي-ح-ف-ظ
كرامة اإ’نسسأن بعيدا عن السسجن ا’حتيأطي إا¤
حﬁ Úأك -م -ت -ه ي -ج -ع -ل ا÷زائ -ر اأ’و ¤ع-رب-ي-أ و
الثأنية إافريقيأ بعد جنوب إافريقيأ و عدد من
الدول اأ’وروبية و الو’يأت اŸتحدة.
كمأ يهدف إاجراء السسوار اإ’لكÎو Êإا ¤تدعيم
ال -رق -أب -ة ال -قضس-أئ-ي-ة و ت-وسس-ي-ع ن-ط-أق-ه-أ و ضس-م-أن
احÎام اŸتهم ’لتزامأته و اŸسسأهمة ‘ حسسن
سس Òإاجراءات التحقيق و تخفيف الضسغط على
اŸؤوسسسس-أت ال-ع-ق-أب-ي-ة إا ¤ج-أنب السس-م-أح ل-ل-م-تهم
Ãمأرسسة حيأته العأئلية بصسفة عأدية و مزاولة
نشس- -أط- -ه اŸه- -ن- -ي أاو ال- -دراسس -ي و ح -م -أي -ت -ه م -ن
ا’نحراف ا’جتمأعي و النفسسي إا ¤غأية مثوله
أامأم اÙكمة.
و ي -ح -ت -وي السس -وار ا’ل -كÎو Êع-ل-ى خصس-أئصس
تقنية تسسمح له Ãقأومة اŸأء إا ¤أاعمأق تتجأوز
ال ٣٠مÎا و درجأت ا◊رارة العألية و ا’هتزازات
و الذبذبأت و الصسدمأت و التمزق و القطع و الفتح
Óشسعة فوق البنفسسجية و مزود بعأزل
و مقأوم ل أ
مصس -ن-وع م-ن ال-ق-م-أشس ◊م-أي-ة ك-أح-ل ال-رج-ل م-ن
ا◊سسأسسية.
و ب -خصس -وصس م -دى ت -أم Úال -ن -ظ -أم أاك-د م-دي-ر
ال -عصس -رن -ة ب -وزارة ال -ع -دل أان ﬂت -ل -ف اأ’ن -ظ -م -ة
اŸعلومأتية بألوزارة مؤومنة بشسكل عأ‹ اŸسستوى
مشسÒا إا ¤إافشسأل خÓل السسنة ا÷أرية  ١مليون
ﬁأول -ة اخÎاق ıت-ل-ف اأ’ن-ظ-م-ة اŸع-ل-وم-أت-ي-ة
التأبعة لوزارة العدل.
و قأل إان مصسدر ﬁأولة ا’خÎاقأت الفأشسلة
اŸقدرة ب ١مليون جأءت من خأرج الوطن فيمأ
قدر عدد ا’خÎاقأت من داخل الوطن ال ٦٠أالف
ﬁأول -ة ف-أشس-ل-ة تشس-ك-ل ح-أل-ي-أ م-وضس-وع م-ت-أب-ع-أت
قضسأئية مأ يؤوكد ‚أعة أانظمة التأم Úالتي تعمل
عليهأ كفأءات جزائرية مأئة بأŸأئة.

ع- - -م- - -ل ا◊ك- - -وم- - -ة ب- - -تصس - -ويب
ا’خ - - - -ت’Ó- - - -ت و اسس- - - -ت- - - -دراك
النقأئصس».
وف- -ي- -م- -أ ي -ت -ع -ل -ق ب -أل -زي -أرات
اŸي- -دان- -ي- -ة ،ف- -ق -د أاشس -أر إا ¤أان
اÛلسس سسجل أازيد من  5٠زيأرة
قأم بهأ النواب من خÓل ﬂتلف
ال -ل -ج -أن ال-دائ-م-ة لÓ-طÓ-ع «ع-ن
كثب على انشسغأ’ت اŸواطن،»Ú
عÓوة على تنظيم أازيد من ٣٠
يومأ برŸأنيأ تنأول عدة ﬁأور.
وعلى صسعيد آاخر ،كشسف زبأر
أان اŸشس-روع ال-ت-م-ه-ي-دي لÓ-ئ-ح-ة
اŸتضس- -م- -ن -ة ال -ن -ظ -أم ال -داخ -ل -ي
ل-ل-م-ج-لسس الشس-ع-ب-ي ال-وط-ني يأتي
ل»م-ط-أب-ق-ة أاح-ك-أم-ه مع التعديل
اأ’خ Òللدسستور و كذا مع أاحكأم
ال- -ق -أن -ون ال -عضس -وي رق -م ١٢–١٦
ال- -ذي ي- -ح -دد ت -ن -ظ -ي -م اÛلسس
الشس -ع-ب-ي ال-وط-ن-ي و›لسس اأ’م-ة
وع- -م- -ل- -ه- -م- -أ وك- -ذا ال- -عÓ- -ق- -أت
الوظيفية بينهمأ وب Úا◊كومة».
و‘ هذا السسيأق ،أاكد زبأر أانه
«بأت من الضسروري إاحداث هذه
اŸراج - - -ع - - -ة Ãأ يسس - - -ت - - -ج - - -يب
Ÿسس -ت -ل -زم -أت وط -ب -ي -ع -ة ال -ع -م-ل
ال- -تشس- -ري- -ع- -ي والŸÈأ ‘ Êظ- -ل
أاح- - -ك- - -أم دسس- - -ت - -وري - -ة م - -ن - -حت
صسÓ- -ح- -ي- -أت ج- -دي- -دة ي- -ن- -ب- -غ -ي
Œسس -ي -ده -أ ضس -م -ن أاح -ك -أم ه -ذا
النظأم الداخلي».
وكشس- - - - -ف ذات اŸسس - - - -ؤوول أان
أاغ- -لب اقÎاح- -أت ال- -ت- -ع- -ديÓ- -ت
واإ’ضسأفأت التي ” إادخألهأ على
ال- -ن- -ظ- -أم ال- -داخ -ل -ي ل -ل -م -ج -لسس
«جديدة وشسأملة» وأان بعضس هذه
التعديÓت تنصس على «إالغأء نظأم
ال -دورت Úال -ع -أدي -ت( Úاÿري -ف-ي-ة
وال-رب-ي-ع-ي-ة) وت-ع-ويضس-ه-م-أ ب-ن-ظأم
الدورة العأدية الواحدة كل سسنة
ت -دوم م -دت-ه-أ عشس-رة ( )١٠أاشس-ه-ر
على اأ’قل».
ويتضسمن مشسروع هذا النظأم
«ال - -ت - -نصس - -يصس ع - -ل- -ى إال- -زام- -ي- -ة
اŸشس -أرك -ة ال -ف -ع -ل -ي -ة ل-ل-ن-أئب ‘
أاشس -غ -أل ال -ل -ج -أن و ‘ ا÷لسس -أت
ال -ع -أم -ة –ت ط -أئ-ل-ة ال-ع-ق-وب-أت
اŸطبقة ‘ حألة الغيأب» ،مؤوكدا
أان ال- -ن- -ظ- -أم ال- -داخ -ل -ي ا÷دي -د
«سسيعزز دور اŸعأرضسة الŸÈأنية
بإأدراج صسÓحيأت جديدة».

أع- - - -ت Èوزي- - - -ر أŸوأرد
أŸائ- -ي- -ة وأل- -ب- -ي -ئ -ة ع -ب -د
أل - -ق - -ادر وأ‹ ،أن - -ط Ó- -ق
لول من ﬁطة
ألششطر أ أ
–ل -ي -ة أŸي -اه م -ن أŸع-ادن
ب-ع Úصش-ال-ح أل-ذي أعطى
إأشش -ارة أن -ط Ó-ق -ه م-كسش-ب-ا
ه -ام -ا Ÿشش -روع أل -ت -ح-وي-ل
ل- - -ل- - -م- - -ي - -اه ع Úصش - -ال - -ح
“Ôأسشت خ - -اصش - -ة وأن- -ه
سش- -يسش- -م- -ح ب- -ان -ت -اج 12.5
أل- -ف م Îم -ك -عب ،ف -ي -م -ا
سش-تسش-ت-ف-ي-د “Ôأسشت من
ن -فسس أل -ك -م -ي-ة ب-ن-وع-ي-ة
م -ق -ب -ول -ة م -ع-ق-ول-ة شش-ه-ر
ج -ان -ف -ي أل -دأخ -ل ،ف -ي-م-ا
سشيتم فتح ألششطر ألثاÊ
شش- - -ه - -ر أف - -ري - -ل أل - -ق - -ادم
ب -ال-ولي-ة لÎت-ف-ع ك-م-ي-ة
أŸادة أŸنتجة إأ 50 ¤ألف
م Îمكعب.
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شس - - -دد ال - - -وزي - - -ر ع- - -ل- - -ى
ا’سس- - -ت- - -ف - -أدة م - -ن اÈÿات
التقنية اŸكتسسبة من تسسيÒ
ﬂت- -ل- -ف ﬁط- -أت مشس- -روع
–ويل اŸيأه ع Úصسألح –
“Ôاسست’ ،سسيمأ ‘ تكوين
ال-ك-وادر ال-بشس-ري-ة اŸل-ت-ح-ق-ة
ب- -أل- -ق- -ط- -أع لضس- -م -أن تسس -يÒ
أاحسس- -ن ل- -ل- -مشس -أري -ع ال -كÈى
ل -ل -م -ي -أه بشس -ك -ل ي -ج-ع-ل م-ن-ه
م -درسس -ة ت -ك -وي-ن-ي-ة ‘ ›أل
ال- -ت- -ح- -وي Ó-ت ال -كÈى وك -ذا
ﬁط -أت ال -ت-ح-ل-ي-ة اŸنصس-ب-ة
ع -ل -ى مسس -ت -وى ال -ب -ح-ر ال-ت-ي
سستنجز مسستقب.Ó
وحسسب وا‹ سس- - -يسس- - -م - -ح
ب- -ت -ك -وي -ن Œرب -ة ج -زائ -ري -ة

رائ -دة وشس -أم -ل-ة ‘ ﬂت-ل-ف
م -ه -ن اŸأء ال -ت -ي ي-ع-ت-م-د ‘
تسس - -يÒه - -أ ع - -ل- -ى الشس- -ب- -أب
اŸت - -خ - -رج م- -ن ا÷أم- -ع- -أت
ال - -وط - -ن- -ي- -ة و ه- -ذا ب- -ه- -دف
اÙأف -ظ -ة ع -ل -ى ال -ن-ج-أع-ة
ا’قتصسأدية للمشسأريع الكÈى
و نقل اÈÿات و التجأرب
’سس- -ي -م -أ ‘ ›أل م -راق -ب -ة
تسس- - -ي Òاÿزان - -أت و–وي - -ل
اŸي-أه ل-ل-ق-ن-وات ال-رئ-يسس-ي-ة و
–ديد التسسربأت.
وط- - -ألب اŸسس- - -ؤوول اأ’ول

ضضرورة ا’سضتفادة من
خÈات تسضي– Òويل اŸياه
ع Úصضالح – “Ôاسضت
ع -ن ال -ق -ط -أع ب-أق-ت-ن-أء ع-ت-أد
عصس - -ري م - -دع - -م ب - -ن - -ظ - -أم
معلومأتي لتحديد كمية إانتأج
اŸي- - -أه ،م- - -ن خÓ- - -ل وضس - -ع
عدادات خأصسة عند ﬂأرج
اŸن - -أب - -ع ،اآ’ب - -أر والسس - -دود
’ح- -تسس- -أب نسس- -ب -ة ال -ت -دف -ق
وق- - -ي- - -م- - -ة اŸي - -أه اÙول - -ة
ل- -ل -ق -ن -وات ،وه -و م -أ يسس -م -ح
ب-ت-ح-ي ÚاŸع-ط-ي-أت اÿأصسة
ب- -أإ’ن- -ت- -أج وأاخ- -ذ ال -ق -رارات
الÓزمة ،مع تدعيم الشسبكأت
Ãع-دات ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة تسس-م-ح
ب - -ت - -ح - -دي - -د م - -ك - -أن وق - -وع
التسسربأت.
م- - -ن ج- - -ه - -ة أاخ - -رى حث
الوزير على ضسرورة اسستغÓل
م- - -وق- - -ع ب- - -عضس اÙط- - -أت
اŸت-واج-دة Ãن-أط-ق م-رتفعة
سس- - -ي - -أح - -ي - -أ ل - -ل - -ت - -ع - -ري - -ف

ب-أÛه-ودات اŸب-ذول-ة ع-ل-ى
غ- - -رار اÿزان ال- - -ن- - -ه- - -أئ - -ي
Ÿشسروع الربط مأ ب ÚعÚ
صس - - - - - -أل - - - - - -ح و “Ôاسست
اŸت-واج-د Ãن-ط-ق-ة ت-يديسسي
الذي يطل على منظر جميل
جدا تÈز فيه جبأل الهقأر
شسأﬂة.

ﬂطط توجيهي إ’دارة
النفايات ‘ ا÷نوب
و‘ ا÷أنب البيئي أاعلن
وا‹ من ع Úصسألح عن تبني
ﬂط- -ط ت -وج -ي -ه -ي ب -ه -دف
إادارة النفأيأت ،مشسÒا إا ¤أان
ال- -وزارة ب- -إأم- -ك- -أن- -ه -أ اقÎاح
أاف - -ك - -أر ل - -ك- -ن ا÷م- -أع- -أت
اÙل- -ي- -ة م -ط -أل -ب -ة ب -ت -وفÒ
اإ’م -ك -أن -ي-أت الÓ-زم-ة ÷م-ع
النفأيأت ف فÁ Óكن ترك
اأ’مور تسس Òبعشسوائية  ،ومن
ث - -م –حسس - -ب - -ه – سس - -يسس- -م- -ح
اıطط بشسرح كيفية ا÷مع
وال- -ف- -رز اŸت- -ب- -وع ب -ع -م -ل -ي -ة
م -ع -أ÷ة وم -أ ه -ي ال -وسس-أئ-ل
ال- - -ت- - -ي ي- - -جب ت- - -وفÒه - -أ و
اقتنأئهأ.
وحث الوزير على ضسرورة
ت - -ك- -وي- -ن الشس- -ب- -أب وال- -نشسء
الصسأعد ‘ هذا اÛأل من
خÓ-ل نشس-ر ال-ث-ق-أف-ة ال-ب-ي-ئ-ية
ل-دي-ه-م و–سس-يسس-ه-م ب-أه-م-ية
الفرز ‘ النفأيأت التي تسسهل
على مراكز الردم معأ÷تهأ
وإاع - - - -أدة اسسÎج- - - -أع- - - -ه- - - -أ
ورسس-ك-ل-ت-هأ وضسمأن اسستدامة
ه - -ذه اŸراك - -ز ال- -ت- -ي “ث- -ل
مكسسبأ للبيئة والقطأع الذي
ي - -حصس - -ي  ١٢٠م - -رك - -زا و
يسسجل ٢١م- -رك- -زا ‘ ط- -ور
ا’‚أز .

لوŸبي بإايليزي
لسشبوع أ أ
ولد علي يفتتح فعاليات أ أ

جهود الدولة متواصضلة لتطوير قطاع الشضباب والرياضضة با÷نوب
صش- -رح وزي -ر ألشش -ب -اب
وأل- -ري- -اضش- -ة أل -ه -ادي ول -د
علي أمسس ،بولية إأيليزي
أن جهود ألدولة متوأصشلة
ل -ت -ط -وي -ر ق -ط -اع ألشش -ب-اب
وأل - - -ري- - -اضش- - -ة ب- - -ولي- - -ات
أ÷نوب.
وأاوضسح الوزير لدى إاشسرافه
على افتتأح الطبعة أال  ١٣من
ف -ع -أل -ي -أت اأ’سس -ب -وع اأ’وŸب-ي
(ري -أضس -ة–ج -ن -وب) Ãل -عب ١9
م -أرسس ب -ع -أصس -م -ة ال -و’ي -ة ‘
إاط -أر ال -زي -أرة ال -ت-ي ي-ق-وم إا¤
اŸن- -ط- -ق -ة أان ج -ه -ود ال -دول -ة
م -ت -واصس -ل -ة ل -ت-ط-وي-ر و–سسÚ
م - -ردودي - -ة ق - -ط - -أع الشس- -ب- -أب
وال- -ري- -أضس -ة ب -و’ي -أت ج -ن -وب
الوطن ،حيث تو‹ أاهمية بألغة
لÎق -ي -ة ال -نشس-أط-أت الشس-ب-أن-ي-ة
والريأضسية بهذه اŸنأطق من
خÓ- - -ل ج - -م - -ل - -ة اŸشس - -أري - -ع
ا›ÈŸة لفأئدتهأ.
وأاشس- - -أر ال- - -وزي- - -ر ‘ ه - -ذا
الصس- -دد أان- -ه ” اسس- -تÓ- -م ١٤٣
مشسروعأ من أاصسل  ١5٠عملية
ت- -ن- -م- -وي- -ة ب- -ق- -ط- -أع الشس -ب -أب

والريأضسة موجهة لفأئدة و’ية
إاي-ل-ي-زي ‘ إاط-أر اÿم-أسس-ي-أت
الثÓثة للتنمية.
ومن جهة أاخرى إاعت Èولد
علي أان هذا ا◊دث الريأضسي
ال - -ذي –تضس - -ن - -ه ع - -أصس - -م- -ة
ال-ط-أسس-ي-ل-ي آازج-ر ي-ع-د فرصسة
سس- -أن -ح -ة ’ك -تشس -أف اŸواهب
الشسبأنية وتنميتهأ والتي يعول
ع- -ل- -ي- -ه -أ ‘ أان ت -رف -ع ال -راي -ة
الوطنية مسستقبﬂ ‘ Óتلف
اÙأفل الدولية.

وب - -ذات اŸن - -أسس - -ب - -ة دع - -أ
الشسبأب إا ¤الدفأع وبكل قوة
على اŸكأسسب اÙققة على
ك -أف -ة اأ’صس-ع-دة وال-ع-م-ل ع-ل-ى
تعزيز اإ’سستقرار واÙأفظة
على الوحدة الوطنية.
وت- -ع -رف ه -ذه ال -ت -ظ -أه -رة
ال- -ري- -أضس- -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ال -ت -ي
ت -ن -ظ -م -ه -أ ال -ل -ج-ن-ة اأ’وŸب-ي-ة
وال- - -ري- - -أضس- - -ي - -ة ا÷زائ - -ري - -ة
وحضس- -ره- -أ ك- -ل م- -ن ال- -ب- -ط -ل
اأ’وŸب - -ي ت - -وف - -ي - -ق ﬂل- -و‘

وال -ب -ط -ل -ة ب-ن-ي-دة ن-وري-ة م-راح
مشس -أرك -ة ح-وا‹  ٧٠٠ريأضسي
Áث -ل -ون  ١٢و’ي-ة ل-ي-ت-نأفسسوا
على  ١٠أانواع من الريأضسأت.
وقبل ذلك قأم وزير الشسبأب
وال - -ري - -أضس - -ة ب- -وضس- -ع ح- -ج- -ر
اأ’سسأسس Ÿشسروع إا‚أز قرية
ال -تسس -ل -ي -ة ب -أŸدخ-ل الشس-م-أ‹
Ÿدي -ن -ة إاي -ل -ي-زي وتÎب-ع ع-ل-ى
مسس -أح -ة  ٨٧.٠٠٠م Îم -رب -ع
وت -ت -وف -ر ع -ل -ى ›م -وع -ة م-ن
اŸراف -ق واأ’ل -ع -أب اŸوج -ه -ة
Óط -ف -أل م -ن ب -ي -ن -ه -أ ث Ó-ث-ة
ل -أ
Óطفأل .
مسسأبح و حضسأنت Úل أ
ك -م -أ ع -أي -ن ورشس -ة مشس-روع
إا‚أز مقر لديوان مؤوسسسسأت
الشسبأب الذي رصسد له غÓفأ
م-أل-ي-أ ب-ق-ي-مة  ١١٢م-ل-ي-ون دج
وبلغت نسسبة تقدم اأ’شسغأل به
ح- -دود  ‘ ٧5اŸأئ - - -ة حسسب
البطأقة التقنية للمشسروع .
وي- -واصس- -ل ال- -وزي- -ر زي -أرت -ه
ل- -ل- -و’ي- -ة ب- -ت- -ف- -ق -د ع -دد م -ن
اŸرافق التأبعة لقطأعه على
مسس -ت -وى ب -ل -دي-ة ب-رج ا◊واسس
بألو’ية اŸنتدبة ÷أنت.

»æWh

أ’ثنين  2٦ديسسمبر  201٦م
ألموأفق لـ  2٦ربيع أأ’ول  1٤3٨هـ

لكادÁية العسسكرية لشسرشسال –يي الذكرى  38لوفاته
ا أ

الرئيسس هواري بومدين قاد ا÷زائر إا ¤بر اأ’مان
اÛاهد صسالح ڤوجيل :بناء دولة اŸؤوسسسسات نظرة اسستشسرافية للرئيسس الراحل
لكادÁية العسسكرية لشسرشسال ،أامسس ،ندوة تاريخية قيّمة احتفاء بالذكرى  38لوفاة الرئيسس
احتضسنت قاعة اÙاضسرات ل أ
لعلم
الراحل هواري بومدين ،نشسطها الوزير السسابق صسالح ڤوجيل وهي الندوة التي نظمت بالتنسسيق ب Úمديرية ا إ
ليصسال والتوجيه لوزارة الدفاع الوطني وجمعية مشسعل الشسهيد.
وا إ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لغواط ،ڤرين:
أاشسرف على ندوة تكوينية با أ
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ا÷زائريون بحاجة إا« ¤ا◊قيقة وليسس إا ¤التزييف»
لتصس-ال ح-م-ي-د ڤ-ري-ن،
صس -رح وزي-ر ا إ
لغ - - - -واط ،أان ا÷زائ - - - -ريÚ
أامسس ،ب- - - - -ا أ
ب - -ح - -اج - -ة إا« ¤ا◊ق - -ي - -ق- -ة ول- -يسس إا¤
التزييف».
أوضسح ألوزير ،على هامشس إأشسرأفه على
ندوة حول «أإ’عÓم ألوطني وأأ’من ألفكري»،
نشس -ط -ه-ا م-دي-ر أل-ق-ن-اة أإ’ذأع-ي-ة أأ’وÃ ¤ق-ر
ألو’ية ،أن أ÷زأئري Úبحاجة إأ« ¤أ◊قيقة
كما هي وليسس إأ ¤ألتزييف أو ألتزوير»‡ ،ا
يتع Úعلى ألصسحافي - Úكما أضساف  -إأعطاء
«معلومة موثوقة وعلى حقيقتها للموأطن.»Ú
وأشس -ار ڤ -ري -ن ب-ق-ول-ه’« ،ب-د ل-لصس-ح-ا‘ أن
يجعل نفسسه ‘ مكان أŸتلقي» ويتوجب عليه
«ت -ق -د Ëأ◊ق -ي -ق-ة Ãسس-ؤوول-ي-ة»’ ،ف-ت-ا إأ ¤أن
مظاهر ألقذف وألشستم أŸؤودية لزرع ألفتنة ‘
أÛتمع «ظلت سسائدة لسسنوأت ‘ ألصسحافة
ألوطنية وهي أآ’ن ‘ ترأجع».
ب -خصس-وصس أ÷وأئ-ز أŸع-ت-م-دة ‘ أل-ق-ط-اع
ودأخل أŸؤوسسسسات أإ’عÓمية ،فهي ،بحسسب
ڤ -ري -ن ،ت-رم-ي إأ« ¤أل-ت-ح-ف-ي-ز وغ-رسس ث-ق-اف-ة
أإ’سستحقاق وليكون ألصسحافيون قدوة ومثا’
لكل أ÷زأئري.»Ú
من جانب آأخر ،ذكر وزير أإ’تصسال ،بأانه
سسيتم ‘ ،غضسون ألسسنة أŸقبلة ،فتح مكتب
للتلفزيون أ÷زأئري بو’ية أأ’غوأط ،بهدف
تفعيل أإ’عÓم أ÷وأري باŸنطقة ومسسايرة
أ◊ركة ألتنموية ألتي تشسهدها أ÷هة ككل.
و‘ سسياق ›هودأت تطوير خدمات ألبث

أإ’ذأعي ،فقد حددت سسنة ’ 2019سستكمال
رقمنة ألبث أإ’ذأعي ‘ ،ألوقت ألذي ” فيه
◊د أآ’ن ألقضساء على حوأ‹  90من أŸائة
من نقاط ألظل ،مثلما أضساف وزير ألقطاع.
وق -د ت -ن-اول م-دي-ر أل-ق-ن-اة أإ’ذأع-ي-ة أأ’و¤
ﬁم -د زب -دة ‘ ،م -دأخ -ل -ت-هŒ ،رب-ة أإ’عÓ-م
أ÷زأئري وكيف أسستطاع –صس ÚألبÓد ،من
خÓل Œسسيد مرتكزأت إأعÓم وطني خالصس
«يجابه كل مظاهر ألتطرف وألسسلوك غÒ
ألسسوي’’.
Óشسارة ،فإان هذه أŸدأخلة تأاتي ‘ إأطار
ل إ
سس-لسس-ل-ة أل-ن-دوأت أŸع-ن-ون-ة بـ «أل-ت-ع-رف ع-ل-ى
وسسائل أإ’عÓم ،للموأطن أ◊ق ‘ أŸعلومة»
ألتي دأبت وزأرة أإ’تصسال على تنظيمها عÈ
و’يات ألوطن.

النهوضس بالتصسدير حتمية Ÿواجهة الصسعوبات اŸالية

ششرششال :عÓء ملزي
’كادÁية أللوأء علي زيدأن ،قد
كان قائد أ أ
أشسار ‘ معرضس أفتتاحه للتظاهرة ،إأ ¤كونها
تÎجم حرصس قيادة أ÷يشس على ألتفاعل بÚ
ج-ي-ل أل-ث-ورة وج-ي-ل أ’سس-ت-قÓ-ل ،م-ع-تÈأ أل-رئ-يسس
ألرأحل هوأري بومدين رمزأ من رموز أ÷زأئر
ورج Óمن طينة ألكبار ،باعتباره قاد أ÷زأئر إأ¤
’م-ان وع-م-ل ع-ل-ى ت-ع-م-ي-م أل-ت-ع-ل-يم وألتكوين
بّ-ر أ أ
وأل -ك -ف-اح ضس-د أل-ف-وأرق أ÷ه-وي-ة .ك-م-ا أّك-د ع-ل-ى
إأدرأج ت- -اري -خ أ÷زأئ -ر ك -م -ادة أسس -اسس -ي -ة بÈأم -ج
ألتكوين ألعسسكري ‘ ،بادرة تهدف إأ ¤ألرفع من
’مل ألذي تصسبو إأليه
مسستوى أ÷يشس إأ ¤مسستوى أ أ
’مة.
أأ
كما أشسار ‘ كلمته ،إأ ¤كون تاريخ أ÷زأئر
أضسخم بكث‡ Òا كتب عنه ولذلك تعمل قيادة
أ÷يشس حاليا على موأصسلة تسسجيل أحدأث ألثورة
’ج-ي-ال أŸت-ع-اق-ب-ة م-ن أ’طÓ-ع
ح -ت -ى ت -ت -م -ك-ن أ أ
عليها.
’سسبق صسالح ڤوجيل،
أما أÛاهد وألوزير أ أ
فقد أشسار ‘ معرضس تدخله ،إأ ¤أنّ أ◊ديث عن
’شس-ارة إأ ¤عّ-دة م-رأح-ل م-ن
ب -وم -دي-ن ي-ق-تضس-ي أ إ
ح -ي -ات -هŒ ،م -ع ب Úأل -درأسس -ة وأل -نضس-ال وأ÷ه-اد
وأل -ق -ي -ادة ،ق -ب -ل أن ي -ت-قّ-ل-د م-نصسب وزي-ر أل-دف-اع
أل -وط-ن-ي ف-رئ-يسس-ا ل-ل-ج-م-ه-وري-ة م-ن-ذ سس-ن-ة ،19٦5
ب- -ح -يث ت -ت -ط -لب ه -ذه أŸرأح -ل ›ت -م -ع -ة ع ّ-دة
›لدأت لتسسجيلها وتوثيقها و’ يكفي كتاب وأحد
أو ندوة تاريخية ﬁدودة ‘ ألزمان للحديث عن
ﬂتلف ألتفاصسيل.
أÙاضسر رّكز ‘ تدّخله ،على أŸرحلة ألتي
ت-لت ت-اري-خ أل-تصس-ح-ي-ح أل-ث-وري وأل-ت-ي شس-رع ف-ي-ه-ا
أل-رئ-يسس ه-وأري ب-وم-دي-ن ب-إال-ق-اء ثÓ-ث-ة خطابات
بكل من تلمسسان وقسسنطينة وتيزي وزو ،أشسار من
خ Ó-ل -ه-ا إأ ¤ضس-رورة أل-رج-وع إأ ¤أل-ق-اع-دة ل-ب-ن-اء

ألدولة أ÷زأئرية أ◊ديثة ،بحيث شسرع مباشسرة
‘ ألتحضس Òلقانون ألبلدية خÓل ألفÎة ألفاصسلة
” تدعيمه
ب Úسسنوأت  ٦5و ٦٧وهو ألقانون ألذي ّ
Ãيثاق ألبلدية ،لتختتم هذه أŸرحلة بإاجرأء أو¤
أنتخابات بلدية بالوطن سسنة  ،19٦٧قبل أن تتم
ألعملية ذأتها على مسستوى ألو’يات ،ألتي حظيت
ب -إاع -دأد ق -ان -ون أل -و’ي-ة أŸدع-م Ãي-ث-اق أل-و’ي-ة
وت -ن -ت -ه-ي أل-ع-م-ل-ي-ة أخÒأ سس-ن-ة  19٦9بانتخابات
أÛالسس ألو’ئية ألتي كانت تضسم حينها  15و’ية
’م -ر أل -ذي يÎج -م أŸف -ه -وم أ◊ق-ي-ق-ي
ف -ق -ط ،أ أ
’شسارة إأ ¤كون
للتسسي ÒألÓمركزي للدولة .مع أ إ
ثلث أÎŸشسحı Úتلف أ’نتخابات حينذأك’ ،
ينتسسبون إأ ¤حزب جبهة ألتحرير ألوطني وإأ‰ا
ينحدرون من فئة أŸوأطن Úألصسا◊ ،Úما يÎجم
إأشسرأك ﬂتلف فئات أÛتمع.
غ Òأّن سس- -ي- -اسس- -ة ب- -وم- -دي- -ن  ⁄ت- -رّك -ز ،م -ن -ذ
أنطÓقتها ،على ألهيكلة ألقاعدية دون سسوأها،
” خÓل سسنة  ٦٦تأاميم أŸناجم وأسسÎجاع
بحيث ّ
ﬂت- -ل- -ف ألصس -ن -اع -ات أŸوج -ودة ح -ي -ن -ذأك م -ن
ألفرنسسي Úألذين كانوأ يسسيّرونها ،قبل أن يطال
أل -ت -أام -ي -م ق -ط -اع أÙروق -ات سس-ن-ة  ،19٧1وه - -و
’ول مّرةÃ ،ختلف ألدول
أ◊دث ألذي حصسل ،أ
ألعربية ،ألتي كانت تسستفيد حينها من نسسب فوأئد
’ج-ن-ب-ي-ة
ت -ق -ت -ط -ع ل -ه-ا م-ن أسس-ت-غÓ-ل ألشس-رك-ات أ أ
Ÿوأردها ألنفطية.
ك -م -ا شس -ه -دت ذأت أل -فÎة ،ع-م-ل-ي-ة أل-ت-أاسس-يسس
ل-ثÓ-ث ث-ورأت ه-ام-ة ،شس-م-لت ق-ط-اع-ات أل-زرأع-ة
وألصسناعة وألثقافة وهي ألقطاعات ألتي شسملت
‘ طياتها أ’Œاهات ألكÈى للدولة أ÷زأئرية.
تتعلق فلسسفة ألثورة ألزرأعية ،بتمك ÚألفÓح
م- -ن أ’سس- -ت- -ف- -ادة م -ن ن -فسس أŸرأف -ق أŸوج -ودة
باŸدن.
ك-م-ا أع-ت-نت أل-ث-ورة أل-ث-ق-اف-ي-ة ب-ال-ت-أاسسيسس للغة
ألعربية ب Óتهريج وأ◊فاظ على ألÎأث ألتاريخي
وأ◊ضساري للشسعب من خÓل ﬁو آأثار أ’سستعمار

أ’سستيطا.Ê
أم -ا أل -ث -ورة ألصس -ن -اع-ي-ة ف-ق-د ف-رضست ن-فسس-ه-ا
كخيار حتمي يكمل قرأر تأاميم أÙروقات.
”
خÓل ﬂتلف هذه ألورشسات ألكÈى ألتي ّ
ف -ت-ح-ه-ا ‘ ع-ه-د ب-وم-دي-ن ،ك-ان أ÷يشس أل-وط-ن-ي
ألشس -ع -ب -ي م-رأف-ق-ا ل-ه-ا وضس-ام-ن-ا ’سس-ت-م-رأري-ت-ه-ا،
’سسيما وأّن مبادئ هذه أŸؤوسسسسة ألعريقة ،ألتي
تعت ‘ Èأسساسسها سسليل جيشس ألتحرير ألوطني،
’و ¤على أسستقÓلية ألقرأر
أعتمدت منذ ألوهلة أ أ
ألسسياسسي أ÷زأئري وعدم قبول ألوسسطاء ‘ كّل
مرأحل ألتفاوضس مع أŸسستعمر خÓل فÎة نهاية
ألثورة ،رغم تهافت هؤو’ء على قيادة ألثورة .وأّكد
أل - -وزي- -ر ڤ- -وج- -ي- -ل ب- -ه- -ذأ ألشس- -أان ،أّن أل- -قضس- -ي- -ة
ألفلسسطينية ألتي تفاوضس من أجلها كثÒون باسسم
’ن.
ألفلسسطيني ⁄ Úيكتب لها أ’نفرأج إأ ¤حد أ آ
وت -ط -رق أÙاضس -ر إأ ¤أول خ -ط-اب ل-ل-رئ-يسس
’· أŸتحدة سسنة  ،19٧٤ألذي
بومدين بجمعية أ أ
تنّبأا فيه ببوأدر ألعوŸة وألنظام ألعاŸي أ÷ديد،
بحيث عملت أ÷زأئر حينها على ألتموقع أ÷ّيد
ب -ال -ع -ا ⁄أل -ث -الث وم-ا ب Úأل-ق-ط-ب ÚأŸتصس-ارعÚ
حينذأك ،مشسÒأ إأ ¤أّن أ÷زأئري Úكانوأ مثاليÚ
’صس -ع -دة أل -ث -ق -اف -ي -ة وأل -ت -ن-م-وي-ة
ع -ل -ى ج -م -ي -ع أ أ
وألدبلوماسسية ،برز ذلك جليا من خÓل إأقدأم من
ك -ان ع -م -ره  ٧0سس -ن -ة ع -ل -ى ح -م-ل ألسسÓ-ح ضس-د
’رهاب خÓل ألعشسرية ألسسودأء ألتي مّرت على
أإ
أ÷زأئر ،وما كانت ألتنمية با÷زأئر لتكون كما
’ن لو’ ألتدأعيات ألسسلبية للعشسرية
هي عليه أ آ
’ليمة.
ألسسودأء أ أ
’شس- -ارة ،إأ ¤أّن أل- -ن- -دوة أل- -ت- -اري- -خ -ي -ة
Œدر أ إ
أÿاصس- -ة ب -ال -رئ -يسس أل -رأح -ل ه -وأري ب -وم -دي -ن،
شسهدت عرضس فيلم وثائقي يتحّدث عن مسسار
أل -رج -ل ومسس -اه -م -ت -ه أل -ف -ع -ال -ة ‘ ت-غ-ي› Òرى
” تكر‡ Ëثل Úعن أقاربه Ãعية
ألتاريخ .كما ّ
رئيسس جمعية مشسعل ألشسهيد ﬁمد عباد وثّلة من
أسساتذة ألتاريخ با÷امعة أ÷زأئرية.

’ول
أ÷زأئرية منذ  19٨2على أ÷زأئر ،أ
مرة ،أثناء أدأئه أÿدمة ألوطنية ‘ إأطار
’ب -اء
م- -د Êك- -أاسس- -ت -اذ ‘ إأح -دى م -دأرسس أ آ
ألبيضس بغردأية ما ب Úسسنتي  19٦5و.19٦٧
ومن سسبتم 19٧٦ Èإأ ¤سسبتم 200٦ Èبقي
Ãدي-ن-ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة ك-أاسس-ت-اذ ‘ ع-لم ألنفسس
با÷امعة.
وعلى مدأر  21سسنة ،شسغل منصسب ألنائب
أل -ع -ام لسس -م -اح -ة بÒوأر أسس -ق -ف أل -قصس -ادة

ألبابوية قسسنطينة -عنابة .كما كان مرأفقا
روحيا ‘ أ÷زأئر وبعدة بلدأن أخرى.
وشسغل سسماحة بول ديفارج منصسب مدير
أŸرك - -ز أل - -روح - -ي ل Íسس - -م - -ن ب- -ا÷زأئ- -ر
ألعاصسمة ما ب 200٦ Úو 200٨وهو يتقن
أللغة ألعربية .ع Úأيضسا يوم  21نوفمÈ
 200٨أسسقفا للقصسادة ألبابوية بقسسنطينة-
عنابة وأدأري بابوي بالعاصسمة منذ  23ماي
.2015

تعي Úسسماحة بول ديفارج رئيسسا جديدا أ’سساقفة ا÷زائر
لول،
ع Úال -ب -اب -ا ف -رانسس -وا ،أامسس ا أ
سس -م-اح-ة ب-ول دي-ف-ارج رئ-يسس-ا ج-دي-دا
لسساقفة ا÷زائر ،بحسسب ما أاشسار إاليه
أ
بيان القصسادة البابوية با÷زائر.
وكان بول ديفارج إأ ¤غاية هذأ ألتعي،Ú
يشس-غ-ل م-نصسب أسس-ق-ف قسس-ن-ط-ي-ن-ة  -ع-ن-ابة
وأدأري بابوي للجزأئر ألعاصسمة.
وت -ع -رف ب -ول دي-ف-ارج أŸول-ود ب-ت-اري-خ ٧
ماي  19٤٤بسسانت أيتيان وأ◊امل للجنسسية

سسف Òتركيا با÷زائر ﬁمت بوروي

حجم ا’سستثمارات الÎكية با÷زائر بلغ ملياري أاورو
أك - -د ألسس - -ف ÒألÎك - -ي ب - -ا÷زأئ - -ر ﬁمت
بوروي ،أمسس ،خÓل زيارته إأ ¤و’ية عÚ
“وشسنت ،أن ألعÓقات ألسسياسسية أ÷زأئرية -
ألÎك -ي -ة تسس Òبشس -ك -ل ج-ي-د ،م-ع-ل-ن-ا أن ح-ج-م
أ’سس -ت -ث -م -ارأت ألÎك -ي -ة ب -ا÷زأئ -ر ب -ل-غ ()02
ملياري أورو ،مضسيفا توجد حاليا أك Ìمن

 100م -ؤوسسسس -ة ت -رك -ي -ة ت -نشس -ط ب-ا÷زأئ-ر ‘
ﬂتلف ورشسات ألبناء.
ب -وروي أك -د أن ألسس -ف -ارة ت -ق -دم ‘ أل-وقت
أ◊ا‹ تسس -ه -ي Ó-ت ع -دي -دة ل -رج -ال أأ’ع-م-ال
أ÷زأئ -ري’ ،Úسس -ي -م -ا ف -ي -م -ا ي -خصس أل-ف-ي-زأ،
كاشسفا عن منح تأاشسÒأت خاصسة لهم مدتها 03

سسنوأت لتسسهيل ألتنقل ب Úألبلدين.
ﬁمت ب -وروي كشس -ف أيضس -ا ،ع -ن أه-ت-م-ام
عشس -رأت أŸسس-ت-ث-م-ري-ن أأ’ت-رأك ب-ا’سس-ت-ث-م-ار
Óوضساع أأ’منية أŸسستقرة
با÷زأئر ،نظرأ ل أ
وأ÷يدة.

ع“ Úوششنت :ب.م .األمÚ

 27مليار دو’ر قيمة صسادرات ا÷زائر ‘ 2016
احتل موضسوع «حتمية التصسدير إا¤
لفريقية،
اÿارج» خاصسة نحو القارة ا إ
صسلب النقاشس ب ÚاŸؤوسسسسات اŸشساركة ‘
لنتاج،
الطبعة الـ 25للصسالون الوطني ل إ
ب-ال-ن-ظ-ر Ÿت-ط-ل-ب-ات الق-تصساد ا÷زائري
والوضسعية اŸالية الصسعبة الناجمة عن
انخفاضس أاسسعار البÎول.

قصشر اŸعارضض :حمزة ﬁصشول
وج -هت أ÷زأئ -ر ب -وصس-ل-ة أق-تصس-اده-ا ن-ح-و
أأ’سس -وأق أÿارج -ي -ة مسس -ت-ن-دة ع-ل-ى أل-ن-م-وذج
أ÷دي-د ل-ل-ن-م-و أل-ذي سس-ي-دخ-ل ح-ي-ز أل-ت-ن-ف-يذ
ألسسنة أŸقبلة ،وأدركت أن ألتصسدير وتنويع
أŸن -ت -ج -ات رك -ي -زت -ان أسس -اسس -ي -ت-ان Ÿوأج-ه-ة
ألصسعوبات أ’قتصسادية وأÿروج من ألتبعية
ل- -ل- -م- -ح- -روق- -ات م- -ن ج- -ه -ة و–ق -ي -ق أأ’م -ن
أ’قتصسادي وسسيادة ألقرأر من جهة أخرى.
Óن-ت-اج أ÷اري
وشس-ك-ل ألصس-ال-ون أل-وط-ن-ي ل -إ
ب- -قصس- -ر أŸع- -رضس إأ 2٧ ¤ديسس-م ،Èم-ن-اسسبة
ل -ت-ب-ادل أ’قÎأح-ات أل-ك-ف-ي-ل-ة بÎق-ي-ة حضس-ور
أŸن -ت -وج أ÷زأئ -ري ‘ أأ’سس -وأق أأ’ج -ن -ب -ي -ة،
ون -اقشس م-ل-ت-ق-ى أŸن-ظ-م أمسس ،ع-ل-ى ه-امشس
أŸعرضس ،وأقع ألصسادرأت أ÷زأئرية خارج
أÙروق-ات وأآ’ل-ي-ات أل-ق-ان-ون-ي-ة وأإ’ج-رأئ-ية
ألرأمية إأ ¤دعم ومرأفقة رجال أأ’عمال.
وحسسب رئ- - -يسس أ÷م- - -ع - -ي - -ة أل - -وط - -ن - -ي - -ة
للمصسدرين ،علي باي ناصسري ،فإان أŸيزأن
ألتجاري سسجل خسسائر معتÈة خÓل ألسسنتÚ
أأ’خÒت ،Úحيث أنخفضست ألصسادرأت بأازيد
م - -ن  50ب-اŸائ-ة ،ف-ب-ع-دم-ا ن-اه-زت ق-ي-م-ت-ه-ا
أإ’ج -م-ال-ي-ة  ٦3م- -ل- -ي- -ار دو’ر سس- -ن- -ة ،201٤
أنخفضست إأ 3٨ ¤مليار دو’ر ‘  2015وينتظر
أن تبلغ نهاية ألعام أ÷اري  2٧مليار دو’ر.
وقال أŸتحدث ،أن ترأجع ألصسادرأت مرده
أن -خ -ف -اضس أسس -ع -ار أل -ن -ف -ط ،وع -دم ت -ط -وي -ر
ألتصسدير ‘ أŸنتجات أأ’خرى ،مشسÒأ إأ ¤أن
أŸوأد أل -بÎوك -ي -م-ي-اوي-ة –ت-ل صس-دأرة أŸوأد
أŸسسوقة خارج أÙروقات يليها ألفوسسفات
وأŸياه أŸعدنية وألغازية وبعضس أŸنتجات
أŸصسنعة وألسسكر وغÒها.
وأع -ت Èع -ل -ي ب -اي ن -اصس -ري ،أن أŸشس -ك -ل
أأ’سس -اسس -ي أل -ذي ي -ق -ف ع -ائ -ق -ا أم -ام ت-رق-ي-ة
ألصسادرأت يكمن ‘ شسق ،Úأأ’ول متعلق بعدم
أسستغÓل أإ’مكانيات ألضسخمة أŸتاحة ،فرغم
شسسس- -اع- -ة أأ’رأضس- -ي أل- -فÓ- -ح- -ي -ة وق -درأت -ه -ا
أإ’نتاجية ’ يتم تصسدير أك Ìمن  ٦0مليون
دو’ر سس -ن -وي-ا  2٧م-ل-ي-ون دو’ر م-ن-ه-ا خ-اصسة
بالتمور فقط.
وبشسأان هذه أأ’خÒة ،أوضسح أŸتحدث ،أن
ت -ق -اري -ر وزأرة أل -ف Ó-ح-ة ت-ت-ح-دث ع-ن ط-اق-ة
إأنتاجية ب ٨00ألف طن سسنويا ،ويفÎضس أن
تفوق فاتورة صسادرأتها ألـ 200مليون دو’ر.
بينما يرتبط ألشسق ألثا Êـ حسسبه ـ بتصسدير
أŸوأرد أأ’ولية ‘ شسكلها أÿام ،وقال أن مادة

ألفوسسفات « نبيعها بـ ٨0دو’ر للطن ونسستورد
مشس-ت-قاتها بـ ٧00دو’ر ،ل- -ذلك ف- -إان مشس -روع
–وي - -ل ه - -ذه أŸادة وط - -ن- -ي- -ا بشس- -رأك- -ة م- -ع
أندونيسسيا أسسÎأتيجي وسسيعود بالفائدة على
ألبÓد».
ورأى ن -اصس -ري أن أسس -ت -غ Ó-ل أإ’م -ك-ان-ي-ات
أŸت- -اح- -ة وتشس- -ج- -ي- -ع أŸن -ت -ج Úأل -وط -ن -ي،Ú
سسيسسمح باسستدرأك ألتأاخر ،على أن يرأفق
ذلك بإاصسÓحات قانونية وتسسهيÓت حكومية
ﬁفزة.
و‘ ألسس- -ي- -اق ق -ال أأ’م Úأل -ع -ام ل -ل -وك -ال -ة
ألوطنية لÎقية ألتجارة أÿارجية (أ÷كسس)،
بوتينة حسس ،Úأن ألوكالة توفر دعما ماليا
ول-وج-يسس-ت-ي-ا م-ع-تÈأ ل-ل-مصس-درين أ÷زأئري،Ú
ح -يث ت -ق -وم ع Èألصس -ن -دوق أÿاصس ل-ت-م-وي-ل
ألصس-ادرأت ب-ت-ع-ويضس ت-ك-ال-ي-ف أل-ن-ق-ل وأل-عبور
وأل-ت-خ-زي-ن ل-ل-م-ن-ت-جات ألفÓحية إأ ¤أأ’سسوأق
أÿارج -ي -ة ب-نسس-ب-ة  50ب -اŸائ-ة و ٨0باŸائة
بالنسسبة للتمور.
وأضس- - -اف أن ألصس - -ن - -دوق Áول مشس - -ارك - -ة
ألعارضس Úأ÷زأئري ‘ Úألصسالونات ألدولية
ب -نسس-ب-ة  ٨0ب - -اŸائ - -ة ،ك - -ل ه- -ذأ إأ ¤ج- -انب
أŸسساعدة وأŸرأفقة أŸسستمرة للمؤوسسسسات
ألرأغبة ‘ ألتصسدير وتزويدها باŸعلومات
ع -ن أأ’سس -وأق وألشس -رك -اء أأ’ج -انب وم -ن -ح -ه-ا
أ’سستشسارأت ألÓزمة.
وأوضسح أن ألوكالة سسنت –فيزأت جبائية
م -ه -م -ة إأ ¤ج -انب تسس-ه-يÓ-ت ج-م-رك-ي-ة ع-ل-ى
مسستوى أŸوأنئ وأŸطارأت .وأفاد أن قيمة
ألصس - - -ادرأت أ÷زأئ - - -ري - - -ة خ - - -ارج ق - - -ط - - -اع
أÙروقات ’ تتجاوز  2مليار دو’ر.
من جانبه أكد حسس Úسسعدو‡ ،ثل ألشسركة
أ÷زأئ - -ري - -ة ل - -ت - -أام Úوضس - -م - -ان ألصس - -ادرأت
(كاجكسس) ، ،توف Òآأليات عديدة للتأام Úعلى
أأ’خ -ط -ار أÎŸت -ب -ة ع-ن أل-ت-ج-ارة أÿارج-ي-ة،
وت -ع -ويضس و–صس -ي -ل أŸسس -ت -ح -ق -ات أŸال -ي -ة
ل- -ل- -مصس- -در وم- -ن أل -زب -ون ،وأوضس -ح أن نسس -ب -ة
أل-ت-ع-ويضس ت-ن-اهز  90ب-اŸائ-ة ع-ل-ى أأ’خ-طار
ألسس -ي -اسس -ي-ة و ٨0ب- -اŸائ- -ة ع -ل -ى أأ’خ -ط -ار
ألتجارية.
وأفاد بامتÓك ألشسركة لشسبكة معامÓت
ع-اŸي-ة وق-اع-دة ب-ي-ان-ات تسس-م-ح ل-ه-ا ب-ت-م-وي-ن
أŸصسدرين باŸعلومات ألÓزمة عن أأ’سسوأق
أÿارجية وألزبائن وأتخاذ ألتدأب ÒألÓزمة
ل-ت-حصس-ي-ل مسس-ت-ح-ق-ات-هم بالطرق ألقانونية ‘
حالة أŸنازعات.
وحسسب أŸشس -ارك ‘ ÚأŸل -ت -ق -ى ،ي -رت-ب-ط
أ’رتقاء بالصسادرأت باسسÎأتيجية شساملة تبدأ
ب-ت-ك-ي-ي-ف أŸن-ظ-وم-ة أل-ق-ان-ون-ي-ة مع ضسرورأت
أŸرح -ل -ة وت -ط -ور أ’ق -تصس -اد خ -اصس -ة سس -وف
ألصس - -رف ،وت - -ك - -ث - -ي - -ف أآ’ل- -ي- -ات أŸرأف- -ق- -ة
للمصسدرين على غرأر «أ÷كسس» و«كاجكسس»
وإأنشساء ألفروع ألبنكية ‘ أÿارج ،إأ ¤جانب
–فيز أŸنتوج ألوطني بتشسديد أÿناق على
أ’سستÒأد.

»æWh

أ’ثنين  26ديسسمبر  2016م
ألموأفق لـ  26ربيع أأ’ول  1438هـ

قضسية إاصسابة سسيدة بالسسيدا عن طريق اÿطإا

ا÷هات القضضائية Ãعسضكر تأامر بفتح –قيق
أام-رت ا÷ه-ات ال-قضس-ائية Ÿعسسكر،
ب -ف -ت -ح –ق -ي -ق ل -فك ال -غ-م-وضص ع-ن
ال -قضس -ي -ة ال -ت -ي أاث -ارت ال-رأاي ال-ع-ام
اÙلي منذ أاشسهر واŸتعلقة بتعرضص
سسيدة ÿطإا طبي باŸصسلحة الولئية
ء على شسكوى
ل أ
Óمومة والطفل ،بنا ً
ت -ق -دم ب-ه-ا زوج الضس-ح-ي-ة 26 ،سسنة،
أامام وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة
م-عسس-ك-ر ،ي-ت-ه-م ف-يها مصسالح العيادة
ب -ن -ق -ل دم م -ل-وث ب-السس-ي-دا ل-زوج-ت-ه
أاث - - -ن- - -اء ت- - -واج- - -ده- - -ا ب- - -اŸصس- - -ا◊ة
السستشسفائية لتلقي العÓج.

معسسكر :أام ا.Òÿسس
أأشسارت مصسادر موثوقة لـ «ألشسعب» ،أأن
مصس- -ال- -ح أل- -درك إ’ق- -ل- -ي -م م -عسس -ك -ر ق -د
أسس -ت -ك -م -لت ،ن -ه -اي -ة أأ’سس -ب -وع أŸاضس -ي،
إأج -رأءأت أل-ت-ح-ق-ي-ق أل-ت-ي “ت ب-أام-ر م-ن
وك -ي-ل أ÷م-ه-وري-ة ل-دى ﬁك-م-ة م-عسس-ك-ر
وح -ولت أŸل-ف ك-ام Ó-أأم-ام-ه-ا ،م-دع-وم-ا
بتقارير طبية تشس Òإأ ¤سسÓمة ألضسحية
من فÒوسس ألسسيدأ قبل خضسوعها لعملية
أسس -ت -ئصس -ال ح -م -ل خ -ارج أل -رح -م ب-ع-ي-ادة
أأ’مومة وألطفل.
أأما مدير ألصسحة Ÿعسسكر عبد ألكرË
ﬁمد أ◊بيب ،ألذي –ّفظ طوي Óعلى

ألتصسريح حول ألقضسية ألتي شسابها ألتكتم
وألغموضس منذ شسهر أأوت أŸاضسي ،قال لـ
«ألشسعب» ،إأنه من غ ÒأŸمكن أأن تكون
إأصس -اب -ة ألسس-ي-دة ب-فÒوسس ن-قصس أŸن-اع-ة
أŸكتسسبة عن طريق عملية نقل ألدم ألتي
تعرضست لها بعيادة أأ’مومة قبل خضسوعها
للعملية أ÷رأحية.

وأسستبعد ذأت أŸدير أأيضسا ،أأن يكون
ألطاقم قد وقع ‘ عنصسر أإ’همال بنقل
دم م -ل -وث ل -ل-م-ريضس-ة .مضس-ي-ف-ا ،أأن أأف-رأد
ع -ائ -ل -ة أŸصس-اب-ة ﬁل أŸوضس-وع ،ب-ي-ن-ه-م
زوجها ،قد أأجريت عليهم –اليل ألدم
للكشسف عن ألفÒوسس ،لكن نتائجها كانت
سسلبية.

توأامة طبية ب Úمسستشسفيي اŸسسيلة وسسطيف

إاجراء عمليات جراحية معقدة وإانهاء معاناة اŸرضضى مع التنقل
انطلقت ،صسباح أامسصÃ ،سستشسفى
لي - - -ام
ع ÚاŸل- - - -ح ‘ اŸسس- - - -ي- - - -ل - - -ة ،ا أ
ا÷راح-ي-ة ال-ط-ب-ي-ة ‘ إاط-ار التوأامة
ب ÚاŸؤوسسسس-ة السس-تشس-ف-ائ-ي-ة واŸركز
ا÷ام - -ع - -ي بسس- -ط- -ي- -ف ‘ ط- -ب- -ع- -ت- -ه
الثالثة.

اŸسسيلة :عامر ناجح

ي -أات -ي ه -ذأ ت -ط -ب-ي-ق-ا ل-ت-وصس-ي-ات وزأرة
ألصس-ح-ة أل-ق-اضس-ي-ة ب-ت-ف-عيل عملية ألتوأأمة
لتخفيف معاناة تنقل أŸوأطن Úألذين هم
ب -ح -اج -ة إأ ¤ع -م -ل -ي-ات ج-رأح-ي-ة خ-اصس-ة
ومعقدة.
بحسسب أıتصس ‘ ÚأÛال ألطبي،
فإان ألعمليات أŸعقدة أŸتعلقة بجرأحة
أأ’ط-ف-ال ي-ت-ط-لب إأج-رأؤوه-ا ع-ل-ى مسس-توى

أŸرأكز أ’سستشسفائية أ÷امعية ،أأو حتى
ألعيادأت أÿاصسة ،بهدف تقريب ألصسحة
من أŸوأطن و–سس Úأÿدمات ألصسحية.
بهذأ ألصسدد ،أأكد مدير ألصسحة لزهر
قلفلن لـ «ألشسعب» ،أأنه ” إأجرأء أأك219 Ì
ف- -حصس وب- -ر›ة م- -ا ي -ق -ارب  56عملية
جرأحية –ت إأشسرأف أأ’سستاذ صسوليني،
وه- -و ط- -ب- -يب ب- -اŸسس- -تشس- -ف- -ى أ÷ام -ع -ي
بسسطيف.
وأأشسار أŸتحدث إأ ¤وجود ما يقارب
 190طبيب ﬂتصس على مسستوى ألو’ية
‘ جميع ألتخصسصسات ،على غرأر جرأحة
ألعظام وألفك وأ÷رأحة ألعامة .إأ’ أأن
أ÷رأح-ات أŸع-ق-دة ت-ت-ط-لب ت-ن-ق-ل فريق
ط- -ب- -ي ج- -ام- -ع- -ي م- -ت- -خصسصس ‘ ه- -ك -ذأ
عمليات.

ونوه قلفلن إأ ¤وجود توأأمة أأخرى ‘
 27من ألشسهر أ÷اري ،ب Úعيادة سسليمان
عمÒأت أŸتخصسصسة ‘ أأمرأضس ألنسساء
وأل- -ت- -ول- -ي- -د م- -ع أŸسس- -تشس -ف -ى أ÷ام -ع -ي
«ألدقسسي» بقسسنطينة.
م- -ا Œدر أإ’شس- -ارة إأل- -ي -ه ،أأن أل -ت -وأأم -ة
أل - -ط - -ب - -ي - -ة ب Úمسس - -تشس- -ف- -ى ع ÚأŸل- -ح
وأŸسس-تشس-ف-ى أ÷ام-ع-ي بسس-طيف ،مكنت،
خÓل ألسسنة أ÷ارية ،من إأجرأء  37عملية
ج -رأح -ي -ة ‘ أل-ط-ب-ع-ة أأ’و ¤و 58عملية
جرأحية معقدة ‘ ألطبعة ألثانية.
من جانب آأخر ،شسهد مسستشسفى عÚ
أŸلح إأقبا’ كبÒأ للموأطن Úرفقة أأبنائهم
إ’ج -رأء أل-ف-ح-وصس-ات أأ’ول-ي-ة وأل-ع-م-ل-ي-ات
أ÷رأح -ي -ة ،ح -يث أسس -ت -حسس -ن -وأ أŸب-ادرة
و“نوأ أأن تتوأصسل.

يطالبون تسسوية مشساكل اجتماعية مهنية

عمال البلديات ببجاية ‘ إاضضراب ألسضبوع
دخ- -ل ،أامسص ،ع- -م- -ال ال- -ب- -ل -دي -ات
ب-ج-اي-ة ‘ إاضس-راب Ÿدة أاسس-ب-وع ،ع-ل-ى
خ-ل-ف-ي-ة ب-ق-اء مطالبهم الجتماعية
واŸهنية اŸتعلقة العالقة ،خاصسة ما
ت - -ع - -ل - -ق Ãراج - -ع - -ة ك- -ل ال- -ق- -وانÚ
اÿاصس-ة ب-ع-م-ال وم-وظ-في البلديات
وتوحيدها.

بجاية :بن النوي توهامي
ب -حسسب ل -ب -ي -ل -ي‡ ،ث-ل ع-ن أل-ع-م-ال ،لـ
«ألشسعب»« ،نحن نطالب ألوصساية بتجسسيد
ك -ل أŸط -الب أŸرف -وع -ة إأ ¤ألسس -ل -ط -ات
أŸع- -ن- -ي- -ة ،ح -يث ◊د أآ’ن ق -وب -لت ه -ذه
أŸطالب بتجاهل ألوزأرة ألوصسية ،على
رأأسسها ضسرورة ألتعجيل Ãرأجعة ألقانون
ألعام للوظيفة ألعمومية ،مع إأعادة ألنظر
‘ ج -م-ي-ع أل-نصس-وصس أŸن-ظ-م-ة وأŸسسÒة
ıت - -ل- -ف أأسسÓ- -ك ع- -م- -ال أل- -ب- -ل- -دي- -ات
وتوحيدها».
ورغم عدد أإ’ضسرأبات ألتي قمنا بها،
إأ’ أأن شسيئا  ⁄يتغ ،Òوهو ما أعتÈناه
ŒاهŸ Ó-ط-ال-ب-ن-ا وح-ق-وق-ن-ا أŸشسروعة.
وسسيسستمر هذأ أإ’ضسرأب إأ ¤غاية نهاية
ألشسهر ،بهدف لفت نظر ألوصساية وألعمل
ع -ل -ى أ’سس-ت-ج-اب-ة Ÿط-ال-ب-ن-ا ،ع-ل-ى غ-رأر
مرأجعة ألقانون ألعام للوظيف ألعمومي
وكل ألقوأن Úأÿاصسة بالعمال وموظفي
ألبلديات وتوحيدها.

من جهتهم أسستاء عديد أŸوأطن Úمن
هذأ أإ’ضسرأب ،ألذي جعلهم رهائن ،حيث
تعطلت مصسا◊هم ،وتسساءلوأ على سسبب
غياب أÿدمة ألدنيا وألتي أأبقت وثائق
أŸوأطن مؤوجلة.

سضكان قرية تيزي ÿميسس يغلقون مقر
بلدية ذراع القايد 09
أأقدم ،أأمسس ،سسكان قرية تيزي ÿميسس
ع- -ل -ى غ -ل -ق م -ق -ر ب -ل -دي -ة ذرأع أل -ق -اي -د،
أح- - -ت- - -ج- - -اج- - -ا ع - -ل - -ى ت - -ردي أأ’وضس - -اع
أ’جتماعية ‘ ،مقدمتها مطالبتهم بربط
منازلهم بغاز أŸدينة وإأعادة تأاهيل شسبكة
ألصسرف ألصسحي.
ب- -حسسب م- -ع -ا‡ ،Êث -ل ع -ن ألسس -ك -ان،
«أŸنتخبون أÙليون يتحّملون مسسؤوولية
هذأ أ’حتجاج ،بعد تأاخر ربط ألسسكنات
بغاز أŸدينة وإأعادة تأاهيل شسبكة ألصسرف
ألصسحي .ونحن نؤوكد على ضسرورة تدخل
أ÷ه- -ات أŸع- -ن- -ي- -ة Ÿسس- -اع- -دت- -ن -ا ع -ل -ى
أ’سس-ت-ق-رأر وإأخ-رأج-ن-ا م-ن أŸع-ان-اة أل-تي
’زمتنا لسسنوأت عديدة».
م -ن ج -ه -ت-ه أأك-د رح-م-ون زوب ،Òرئ-يسس
بلدية ذرأع ألقايد ،فإان مصسا◊ه تعمل
جاهدة من أأجل Œسسيد مطالب ألسسكان
أÙتج ،Úرغم ألعرأقيل ألتي يوأجهها
أÛلسس ،حيث ” تقد Ëطلب لتزويد

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

سس-ك-ان  30ق -ري -ة ب -ه-ذه أŸادة وم-ا ع-ل-ى
ألسس -ك -ان سس -وى ألصس Èإأ ¤غ -اي -ة Œسس-ي-د
أŸشسروع.

 66قتي Óعلى طرق بجاية
سس- -ج- -لت وح- -دأت أ◊م- -اي- -ة أŸدن- -ي -ة
أŸوزعة ع Èترأب و’ية بجاية ،خÓل
ألسس -ن -ة أ÷اري -ة ،إأج -م -ا‹  1789حادث،
خ -ل-فت  66ق-ت-ي Ó-و 2176ج-ري-ح ،رغ-م
ع-م-ل-ي-ات أل-ت-حسس-يسس وأل-ت-وعية ألتي تقوم
بها ذأت أŸصسالح ،بالتنسسيق مع ﬂتلف
ألشس -رك -اء ،إأ’ أأن أل -و’ي -ة م-ازألت تسس-ج-ل
أأرقاما مرعبة.
بحسسب لطرشس من أ◊ماية أŸدنية،
فإان سسبب أ◊وأدث أŸسسجلة على مسستوى
طرق ألو’ية ،رأجع لعامل أإ’فرأط ‘
ألسس- -رع- -ة وع -دم أحÎأم إأشس -ارأت أŸرور
ألتي بلغت  1789حادث مرور Ãعدل 5
حوأدث ‘ أليوم ،خلف  66قتي Óو2176
ج -ري -ح ،أأغ -ل -ب-ه-ا ت-ق-ع ب-ال-ط-رق ألسس-ري-ع-ة
بالو’ية.
‘ هذأ أإ’طار ،دعت أŸديرية ألو’ئية
Óمن ألوطني ،مسستعملي ألطريق
ببجاية ل أ
ألعام إأ ¤توخي أ◊يطة وأ◊ذر وأحÎأم
قانون أŸرور .ودعت أأصسحاب أŸركبات
إأ ¤أل - -ت - -أا ‘ Êألسس - -ي - -اق- -ة وع- -دم Œاوز
ألسسرعة أŸطلوبة مع ترك مسسافة أأ’مان
ب ÚأŸركبات.

06

ألعدد

17218

بعد أان فكك الدرك شسبكة ﬂتصسة ‘ سسرقة اŸركبات

أامن اÙمدية يسضÎجع سضيارت ÚمسضروقتÚ

“ك - -نت مصس- -ال- -ح أام- -ن
دائ - - - - - -رة اÙم- - - - - -دي- - - - - -ة
لسسبوع
Ãعسسكر ،نهاية ا أ
اŸاضس- - -ي ،م- - -ن اسسÎج - -اع
م- -رك- -ب- -ت Úك- -ان- -ت- -ا ﬁل
سس - - -رق - - -ة م - - -ن ولي- - -تÚ
›اورت ،Úح - -يث “ك- -ن
لم-ن ا◊ضس-ري
ع -ن-اصس-ر ا أ
لول Ãدي-ن-ة اÙم-دية
ا أ
من اسسÎجاع شساحنة من
ا◊ج -م الصس -غ Òم -ن ن-وع
هيونداي خÓل دوريات
أام-ن-ي-ة روت-ي-ن-ية لعناصسر
اŸصس- - -ل - -ح - -ة ع Èشس - -وارع
اŸدي- - -ن- - -ة ،أاي- - -ن ل- - -ف - -تت
ان- - -ت- - -ب- - -اه- - -ه- - -م سس - -ي - -ارة
مشس -ب -وه -ة ﬂرب -ة ع -ل -ى
مسس - - -ت - - -وى ق- - -ف- - -ل أاح- - -د
لبواب.
ا أ
ت - - -ب ،Úب - - -ع - - -د أت - - -خ - - -اذ
أإ’ج- - - -رأءأت ألشس- - - -رط - - -ي - - -ة
ألÓ- -زم- -ة ،أأن أŸرك -ب -ة ﬁل
سس -رق -ة م -ن إأح-دى أل-و’ي-ات
أÛاورة .ف - - -ي - - -م- - -ا “ك- - -ن
ع -ن -اصس -ر أل -ف -رق -ة أŸت-ن-ق-ل-ة
ل-لشس-رط-ة أل-قضس-ائ-ي-ة Ãدي-ن-ة
أÙم - -دي - -ة ب - -دوره - -م م- -ن
أسسÎج - -اع م - -رك- -ب- -ة ث- -ان- -ي- -ة
مسسروقة إأثر بÓغ Ÿوأطن،
ضسحية ،أأفاد بوجود مركبته
ب -إاق -ل -ي -م م -دي -ن-ة أÙم-دي-ة
بعدما تعرضست للسسرقة من
إأح- -دى أل- -و’ي- -ات أÛاورة،
ليقوم عناصسر ألفرقة بنصسب
حاجز أأمني باŸدخل ألغربي
Ÿدي-ن-ة أÙم-دي-ة مّ -ك-ن من

أسسÎج -اع أŸرك -ب-ة وت-وق-ي-ف
سسارقها ومرأفقه ،ليتم أتخاذ
أإ’جرأءأت ألقانونية ألÓزمة
ب- -خصس -وصس أŸرك -ب -تﬁ Úل
ألسسرقة وكذأ أŸشستبه فيهما
أŸوقوف Úبعد إأخطار نيابة
أ÷م- -ه- -وري- -ة ل- -دى ﬁك -م -ة
أÙم - - - - -دي - - - - -ة ووضس- - - - -عت
أŸرك - -ب - -ت - -ان –ت تصس - -رف
أ÷هت ÚأŸعنيت’ Úسستكمال
ألتحقيق بشسأانهما.
م - -ن ج - -ه - -ت - -ه- -ا“ ،ك- -نت
مصس - -ال- -ح أل- -درك أل- -وط- -ن- -ي
إ’قليم معسسكر ،بحر أأ’سسبوع
أŸاضس-ي ،م-ن ت-ف-ك-يك شس-ب-كة
وط- -ن -ي -ة ﬂتصس -ة ‘ سس -رق -ة
أŸرك - -ب - -ات ،ت- -نشس- -ط ع- -ل- -ى
مسس- -ت- -وى ع- -دة و’ي- -ات م- -ن
شس - - - -رق وغ - - - -رب أل - - - -بÓ- - - -د

وأسسÎج- -اع م- -رك -ب -ات ك -انت
ﬁل سسرقة ،إأثر –قيقها ‘
قضس -ي -ة سس -رق -ة شس -اح -ن-ة م-ن
أل -وزن أل -ث -ق -ي -ل ،ت-ع-ود أ’ح-د
أŸقاول Úيقوم بأاشسغال تهيئة
أل- -ط- -ري- -ق أل- -وط- -ن -ي رق -م 6
Ãن- -ع -رج -ات ب -ن -ي شس -ق -رأن،
ح-يث ن-ف-ذت أل-ع-م-ل-ي-ة ف-رق-ة
خ -اصس -ة م -ن ك -ت-ي-ب-ة م-عسس-ك-ر
ل - -ل - -درك أل - -وط- -ن- -ي م- -ددت
أخ- -تصس- -اصس- -ه- -ا Ãوجب أأم -ر
قضس -ائ-ي إأ ¤و’ي-ت-ي وه-رأن،
مسستغا Âوسسطيف ،حيث ”
ألتوصسل إأ ¤عناصسر ألشسبكة،
أأح- -ده- -م م- -ق- -اول ي- -ق- -ت- -ن -ي
مركبات مسسروقة ‘ ›ال
عمله.

أام ا.Òÿسس

تسسجيل حالتي وفاة و 27جريحا ‘  24حادثا مروريا

معا÷ة  110قضضية سضياقة ‘ حالة سضكر خÓل  30يوما
لمن
لمن العمومي أ
عا÷ت مصسالح ا أ
لم -ن
ولي- -ة وه- -ران وأام- -ن ال- -دوائ -ر وا أ
ا◊ضسري لقطاع الختصساصص ،أازيد من
 110قضس-اي-ا ت-ت-ع-ل-ق ب-السس-ي-اق-ة ‘ ح-الة
سسكر خÓل الفÎة اŸمتدة من  01إا30 ¤
.2016 / 11 /
يحدث ذلك رغم أأنّ مدونة ألسس ÒتعتÈ
هذأ أ÷رÁة جنحة يعاقب عليها با◊بسس
وهذأ للحد من حوأدث أŸرور أŸميتة ألتي
جلت فيه ذأت
–دث جرأء ذلك ‘ .وقت سس ّ
أŸصس -ال -ح ع Èك -ام -ل إأق-ل-ي-م أ’خ-تصس-اصس 24
ح -ادث -ا م -روري -ا جسس -م -ان-ي-ا ،أأسس-ف-ر ع-ن وف-اة
شس- -خصس Úم -ن ج -نسس ذك -ر وإأصس -اب -ة  27آأخر

بجروح متفاوتة أÿطورة.
بحسسب نفسس أ◊صسيلة ،أّÙددة من 01
إأ ،2016 / 11 / 30 ¤تأاتي فئة ألضسحايا
ألذكور ‘ أŸرتبة أأ’و ¤بـ 19شسخصسا ،بينهم
 3ق ّصسر ،ثم فئة أإ’ناث بـ 8ضسحايا ،بينهنّ فتاة
قاصسر.
كما سسجّلت ‘ هذأ ألشسأان 162 ،جنحة
مرورية ” ،على إأثرها وضسع  132درأجة نارية
و 22مركبة ‘ أ◊ظÒة ،توّرط أأصسحابها ‘
نقل أأ’شسخاصس بدون رخصسة ،كما ” –رير
 4394غرأمة جزأفية وسسحب  1014رخصسة
سسياقة ،فيما ” تسسجيل  275حالة تنسسيق.

وهران :براهمية مسسعودة

لراضسي
لرضسية Ãخطط شسغل ا أ
بعد تسسوية ا أ

الشضروع ‘ بناء  1500سضكن «عدل »2-بسضوق أاهراسس
شس - -رع Ãدي - -ن- -ة سس- -وق أاه- -راسص ‘
أاشس -غ -ال ب -ن -اء  1500وح-دة سس-ك-ن-ية
ضسمن صسيغة البيع بالإيجار للوكالة
الوطنية لتحسس Úالسسكن وتطويره
لرضسية
«عدل» وذلك بعد تسسوية ا أ
اıصسصس -ة لح -تضس -ان ه-ذه ا◊صس-ة
م - -ن ›م- -وع  2400وح-دة سس-ك-نية
ع-دل م-وزع-ة ع-ل-ى ال-دوائر الكÈى
ل -ل -ولي -ة 1500 ،وح -دة ب-ع-اصس-م-ة
ال- - -ولي - -ة و 400حصس- -ة ب- -دائ- -رة
سسدراتة و 500حصسة أاخرى بدائرة
مداوروشص.

سسوق اهراسس :العيفة سسمÒ
هذه أ◊صسة من ألسسكنات ،ألتي سستنجز
Ãخطط شسغل أأ’رأضسي رقم  9بجوأر جامعة
«ﬁمد ألشسريف مسساعدية» ،بسسوق أأهرأسس،
أأوك- -لت Ÿؤوسسسس- -ة إأ‚از ج- -زأئ- -ري- -ة خ -اصس -ة،
شسرعت ‘ تسسوية أأ’رضسية ونصسب ألورشسة.
فضس Óعن ذلك ،فإانه سسيشسرع ‘ غضسون
ألعام أ÷ديد  ‘ ،2017أأشسغال إأ‚از حصسة
بـ 500سسكن من نفسس ألصسيغة «عدل» ببلدية
م- - -دأوروشس ،إأ ¤ج- - -انب  300أأخ-رى ب-ب-لدية
سسدرأتة ،ألتي أسستفادت بحصسة إأضسافية بـ100
سسكن أأخرى.
وب -ال -ن -ظ -ر إأ ¤أ◊صس -ة أإ’ج -م -ال -ي -ة أل -ت -ي
أسس -ت-ف-ادت م-ن-ه-ا و’ي-ة سس-وق أأه-رأسس ،ب-رسس-م

برنامج «عدل» ،فإان هذه أŸنطقة تبقى ‘
«حاجة ماسسة» إأ ¤تلبية ألفارق ما ب Úعدد
ألسس -ك-ن-ات أŸسس-ج-ل-ة وع-دد مسس-ددي ألشس-ط-ر
أأ’ول وهو ألفارق ألذي يصسل إأ 2100 ¤سسكن
ضس - - - - - -م - - - - - -ن صس - - - - - -ي - - - - - -غ - - - - - -ة ع - - - - - -دل.2-
‘ ذأت ألسسياق ،فإان أأ’شسغال جارية حاليا
إ’‚از  9آأ’ف وحدة سسكنية عمومية إأيجارية،
تتوزع على  2900سسكن عمومي إأيجاري ببلدية
سسوق أأهرأسس ،تقدمت بشسكل «ملحوظ» ،حيث
من أŸتوقع أأن يتم تسسليم ألشسطر أأ’ول منها
‘ غضسون ألسسدأسسي ألثا Êمن سسنة 2017
وأل -ب -اق -ي ي -ج-ري إأ‚ازه ع Èع-دي-د ب-ل-دي-ات
ألو’ية.
باإ’ضسافة إأ ¤ذلك ” ،بو’ية سسوق أأهرأسس
أ◊دودية وضسمن برنامج ألسسكن ألريفي ،منذ
م-ط-ل-ع ي-ن-اير  2016إأ ¤غ-اي-ة ن-ه-اي-ة ن-وف-مÈ
أأ’خ ،ÒأسستÓم  1416سسكن ريفي ،وهو ما
سس -م-ح ب-إاع-ط-اء وج-ه ج-دي-د و’ئ-ق ل-ل-م-ن-اط-ق
أل-ري-ف-ي-ة ب-ه-ذه أل-و’ي-ة .ك-م-ا م-ك-ن م-ن ت-ث-بيت
ألسس -ك -ان ‘ م -ن -اط -ق -ه -م أأ’صس-ل-ي-ة وأ’ع-ت-ن-اء
بخدمة أأ’رأضسي ألفÓحية.
م -ن ج -ه-ت-ه-ا أأوضس-حت مصس-ال-ح أل-و’ي-ة ،أأن
ح -ج -م ألÈأم -ج ألسس -ك -ن-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف صس-ي-غ-ه-ا
أ÷اري إأ‚ازها ع Èعديد بلديات ألو’ية،
سسيمكن من تلبية ألطلب على ألسسكن بنسسبة 80
من أŸائة وذلك مع نهاية ألعام  ،2017بفضسل
دخول مؤوسسسسات إأ‚از من ألصسنف  5إأ،7 ¤
وألتحكم ‘ وتÒة أ’أشسغال وأŸتابعة أللصسيقة
لسس- - -ل- - -ط- - -ات أل- - -و’ي- - -ة ل- - -ورشس- - -ات أإ’‚از.

ا’ثنين  ٢٦ديسسمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٢٦ربيع اأ’ول  ١٤٣٨هـ

»æWh

«الشسعب» تسسلط الضسوء على اسستثمارات سسوناطراك بوليتي ورقلة وإاليزي

اسستغÓل حقول بÎولية وتوسسيع عمليات التنقيب
لتع ـزيز مكان ـ ـة ا÷ ـ ـ ـزائر ‘ السسـ ـ ـوق الدولي ـ ـة

اسستÓم  2٩0بئر غازية سسنة  2017وتوقع زيادة إانتاج وحدة «رود النصص» بأاك Ìمن  2٤مليار م ٣سسنويا
لنتاجية من الغاز الطبيعي إا ¤مسستويات قياسسية سسنة  ،2017بعد أان عرفت
تسسعى ا÷زائر إا ¤رفع قدراتها ا إ
‰وا بطيئا السسنة ا÷ارية .ويتجه ›مع سسوناطراك ،رئة القتصساد الوطني ،إا ¤رفع حصسة ا÷زائر ‘ السسوق
لوروبية ،وبحث فرصص اسستثمار جديدة ،تزامنا مع اسستغÓل حقول حديثة
العاŸية ،لسسيما باŒاه السسوق ا أ
وتوسسيع عمليات ا◊فر لتعزيز التموقع ‘ السسوق الطاقوية.

اليد العاملة
ا÷زائرية
ترفع التحدي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مدير مشسروع ﬁطة ضسخ الغاز لشسركة «دوسسدرال»
الهندية ﬁمد الÓقا Êلـ «الشسعب»:

سسوناطراك –Îم بنود السستثمار بكل اŸقاييسس
ونسسبة األشسغال تقارب ٪7٠
بحسسب مدير اŸشسروع ‘ الشسركة
اŸنجزة ناصسر الÓقا ‘ ،Êتصسريح لـ
«الشس- -عب» ،ع- -ل- -ى ه -امشص زي -ارة إا¤
ح- - -اسس- - -ي مسس- - -ع- - -ود ،ف- - -إان شس- - -رك- - -ة
لم-ك-ان-ات
سس -ون -اط -راك وف -رت ك-ل ا إ
الÓ-زم-ة ل-تسس-ل-ي-م اŸشس-روع ‘ آاج-ال-ه
اÙددة شسهر جوان  .2017وتتو¤
ل‚از شسركة «دوسسدرال» الهندية
ا إ
لمارات
التي تعود ملكيتها لدولة ا إ
العربية اŸتحدة ‘ إاطار السستثمار.
تبلغ نسسبة اإ’‚از  ٦٦,٧5من اŸائة،
ما يشس Òإا ¤تبني مؤوسسسسة سسوناطراك
اسسÎات-ي-ج-ي-ة شس-ام-ل-ة Ÿواك-ب-ة ال-ت-طورات
ا◊اصسلة ‘ اأ’سسواق ،حيث سسيتم حفر
ح- -وا‹  ٢9٠ب -ئ -ر ج-دي-دة ل-ل-غ-از ،السس-ن-ة
اŸقبلة ،مقارنة با◊الية  ٢٦5بئرا.
تÈز عدة أاسسباب Œعل بÓدنا تسسعى
ج-اه-دة ل-رف-ع ق-درت-ه-ا اإ’ن-ت-اج-ي-ة ،ب-ي-ن-ها
تراجع احتياطي اıزون الباطني وكذا
ت- -د Êاأ’سس- -ع- -ار ال- -ذي أادى ب- -ك- -ل ال -دول
اŸن -ت -ج -ة Ãن -ظ -م-ة «أاوبك» أاو ح-ت-ى م-ن
خ -ارج-ه-ا ،إا– ¤دي-د مسس-ت-وي-ات اإ’ن-ت-اج
إ’ع- -ادة ا’سس -ت -ق -رار ال -ط -ب -ي -ع -ي وف -رضس
منطقها وفقا Ÿا “ليه ا◊اجة.
وتخصسصس سسوناطراك سسنويا ‘ الفÎة
ب ٢٠١5 Úو ٢٠٢١ما يعادل  9مÓي Òدو’ر
Ÿشس - -اري - -ع اسس - -ت - -كشس - -اف واسس - -ت - -خ- -راج
اÙروقات ،وهو ما Áثل  ٦5من اŸائة
من إاجما‹ اسستثمارات اÛمع ،بحسسب
اŸع -ل-وم-ات ال-ت-ي ق-دمت ب-وح-دة اإ’ن-ت-اج
برود النصس بو’ية إاليزي ،اأقصسى جنوب
ا÷زائر.

مشساريع شسركة سسوناطراك ‘ تناٍم كبÒ
وشسراكات هامة مع مؤوسسسسات دولية ‘
قطاع اإ’نتاج ،حيث أان أاك Ìمن  ٢5من
اŸائة هذه ا’سستثمارات ” جلبها من
شسركاء اأجانب لسسوناطراك ،وسسمح جزء
م - -ن - -ه - -ا ب - -اسس - -تÓ- -م أاك Ìم- -ن  ٢5٠بئر
للمحروقات ‘  ‘ ،٢٠١٦الوقت الذي
سس -ي-ت-م ف-ي-ه اسس-تÓ-م  ٢9٠ب -ئ -ر أاخ-رى ‘
.٢٠١٧
وح-ق-قت الشس-رك-ة أاه-داف-ه-ا ب-اسستخدام
ن- -فسس وسس -ائ -ل ا◊ف -ر وه -و م -ا يشس Òإا¤
كفاءة اÛمع ،حيث سستشسهد سسنة ٢٠١٧
دخ - -ول ع - -دة مشس - -اري - -ع غ - -ازي - -ة ح - -ي - -ز
ا’سس -ت -غ Ó-ل ،ع -ل -ى غ -رار مشس -روع ال -غ-ار
تيقنتورين ،شسهر جانفي القادم ،إان صسالح،
ورقان بأادرار وتيميمون ،فضس Óعن عدة
اآبار للزيت ‘ حوضس برك.Ú

يد عاملة وطنية مؤوهلة للتنقيب
وا◊فر Ãعدات حديثة
اŸؤوسسسس -ة ال-وط-ن-ي-ة أ’شس-غ-ال ال-ت-ن-ق-يب
ب -وح -دت -ه -ا إ’ن -ت -اج اأ’ن-اب-يب ،واح-دة م-ن
اŸؤوسسسسات اŸشسهود لها باÈÿة العالية
‘ الصس - -ن - -اع - -ة ،ح - -يث ت- -زود اŸؤوسسسس- -ة
الشس-رك-ات ال-ع-ام-ل-ة ‘ ال-ت-ن-قيب باأ’نابيب
ع -ال-ي-ة ا÷ودة .ك-م-ا ت-ع-م-ل ع-ل-ى م-راق-ب-ة
اŸسس-ت-وردة م-ن-ه-ا Ÿط-اب-ق-ت-ه-ا مع اإ’نتاج
اÙلي ،كما تقوم الوحدة بتكوين العمال
‘ عدة دول أاجنبية Ÿواكبة التكنولوجيا
ا◊ديثة.

لنابيب ،شسلوطة إابراهيم لـ «الشسعب»:
مدير وحدة إانتاج ا أ

 ١٢٠حفارة Ÿؤوسسسسات التنقيب وصسناعة األنابيب ›ندة

مبعوث «الششعب» إا ¤حاسشي
مسشعود وإاليزي :جÓل بوطي
تتجه ا÷زائر ،تزامنا مع تراجع
ع- -ائ -دات السس -وق ال -ن -ف -ط -ي -ة ،إا¤
ت -ع -زي -ز “وق -ع-ه-ا ‘ سس-وق ال-غ-از
الطبيعي الذي أانتجت منه السسنة
ا÷ارية ما يعادل  ١٢٨مليار مÎ
مكعب.
ومن اŸرتقب أان يرتفع إا¤
 ١٣٢مليار م Îمكعب السسنة
اŸق -ب -ل -ة ،ب-حسسب اŸؤوشس-رات
ا◊ال- -ي- -ة وذلك ب- -حسسب اأ’ه- -داف ال- -ت -ي
سسطرتها شسركة سسوناطراك’ ،سسيما بعد
دخول عدة ﬁطات ضسخ وحقول جديدة
اÿدم-ة ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى ت-ق-ن-ي-ات حديثة ‘
التسسي.Ò
إاضسافة إا ¤مشساريع أاخرى ،من اŸقرر
تسس-ل-ي-م-ه-ا ق-ري-ب-ا ب-ح-اسس-ي مسس-ع-ود بو’ية
ورق -ل-ة وو’ي-ة ال-ي-زي ،ب-حسسب م-ع-ل-وم-ات
اسس- -ت- -ق- -ت- -ه- -ا «الشس -عب» م -ن مسس -ؤوول‘ Ú
ﬂت- -ل- -ف دوائ- -ر اإ’ن- -ت- -اج بسس- -ون -اط -راك
ب -ح -اسس -ي مسس -ع -ود وإال-ي-زي ،ه-ذه اأ’خÒة
ال -ت -ي ت -ع-ت Èرئ-ة اŸشس-اري-ع اŸسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة
لتمكينها من إاسسم عاصسمة الذهب اأ’سسود
بامتياز.

أاك Ìمن  ٢4مليار مÎ
مكعب حجم إانتاج وحدة
الغاز «رود النصس» بإاليزي
ي -ن -ت -ظ -ر أان ي -رت -ف -ع ح -ج -م اإ’ن-ت-اج ‘
اŸوقع الغازي Ÿنطقة «رود النصس» إا¤
أاك Ìمن  ٢٤مليار م ٣سسنويا ،بفضسل دخول
عدة آابار حيز اÿدمة ب ٢٠١٧ Úو٢٠١٨
بعد اسستكمال عمليات ا◊فر ا÷ديدة،
حيث أان هذه اآ’بار التي سستحدد قدراتها

اإ’نتاجية تبعا لعمليات ا◊فر ،تسسمح
بتحسس Úورفع اإ’نتاج الغازي ‘ اŸوقع،
م -ا ي -ؤوشس -ر ع -ل -ى صسÒورة ا’سس -ت -ث-م-ار ‘
القطاع.
وب- -حسسب مسس- -ؤوول قسس- -م ا’سس- -ت- -غ Ó-ل
ب- -ال- -وح- -دة بشس Òح- -م- -ادي ،ف- -إان م- -ركب
معا÷ة الغاز «رود النصس» ،ينتج أاك Ìمن
 ٢٠من اŸائة من اإ’نتاج الوطني بـ٧5
مليون م Îمكعب يوميا ،من خÓل أاربع
وحدات إانتاج ،فضس Óعن مديرية ا◊مرة
التي تعت Èوحدة مسستقلة بو’ية إاليزي.
وأاشسار حمادي إا ¤أان اإ’نتاج بوحدة
م -ع -ا÷ة ال -غ-از «اŸرح-ل-ة-أا» اŸوضس-وع-ة
حيز اÿدمة منذ  ١9٨٨بطاقة  5٠مليون
م Îمكعب يوميا ،ووحدة معا÷ة الغاز
«ك - -وارزيت ا◊م- -رة» اŸوضس- -وع- -ة ح- -ي- -ز
اÿدمة منذ  ٢٠١٤بطاقة  ١٠مÓي ÚمÎ
م -ك -عب ي -وم -ي -ا ،وأال -ف -ي م Îم -ك -عب م -ن
اŸكثفات اŸسسÎجعة.
أام- -ا ال- -وح -دة ال -ث -ال -ث -ة ف -تصس -ل ط -اق -ة
اŸع -ا÷ة ب -ه -ا إا ٤٨ ¤م-ل-يون م ٣يوميا.
علما أانه ” مؤوخرا إاطÓق عملية إاعادة
تأاهيل أ’حد خطوط اإ’نتاج بهذه الوحدة
وال- -ت -ي ت -وق -فت ‘  ٢٠٠9بسس-بب مشس-ك-ل
تقني.

أاوضس- -ح شس- -ل- -وط- -ة ،أان ال -ع -م -ل
لنابيب،
لسساسسي يكمن ‘ إانتاج ا أ
ا أ
فضس Óعن مراقبة اŸسستوردة منها
للتأاكد من سسÓمتها ،مشسÒا إا ¤أان
اŸؤوسسسس - -ة ت - -رب - -ط شس - -راك - -ة بـ120
ح- - -ف- - -ارة Ÿؤوسسسس- - -ات ال- - -ت - -ن - -ق - -يب
لنابيب.
وصسناعة ا أ
’نابيب على يد
تعتمد وحدة إانتاج ا أ
عاملة وطنية مؤوهلة مئة من اŸائة ويتم
ت-ك-وي-ن-ه-ا سس-ن-وي-ا خ-ارج ال-وطنŸ ،تابعة
’نتاج
التطورات ا◊اصسلة ‘ ميدان ا إ
’و¤
وا◊فر .و“ثل أاŸانيا الوجهة ا أ
لتطوير عمال اŸؤوسسسسة وإاطاراتها وهو
هدف أاسساسسي Ûمع سسوناطراك.
أاما الوحدة الرابعة فتنشسط ‘ ›ال
ضس -غ -ط ال -غ -از ،وح -دة م -ع -ا÷ة ال -زي-وت،
بطاقة إانتاجية تصسل إا ١٠ ¤مÓي Úم٣
يوميا ،توجه Ÿعا÷ة  ٨٠٠طن من النفط
على مسستوى وحدة «اŸرحلة-أا».
م- -ن ج- -ه -ت -ه -ا ت -ق -وم م -دي -ري -ة ا◊م -ر
Ÿعا÷ة الغاز ،بإانتاج  ١5مليون م ٣من
الغاز يوميا والتي تبعد عن رود النصسل
بحوا‹  ٣كلم.

اسستثمارات ومنشسآات كÈى
بتقنيات حديثة لرفع اإلنتاج
Ÿسستويات عالية
‘ إاط -ار اŸشس-اري-ع ال-ت-ي ت-ع-زز م-ك-ان-ة
ا÷زائر ‘ السسوق الدولية للغاز الطبيعي،
مشس - -روع ﬁط - -ة ضس - -غ - -ط وضس- -خ ال- -غ- -از
بعاصسمة الذهب اأ’سسود حاسسي مسسعود،
حيث يعت ÈاŸشسروع من ب ÚاŸنشسآات
الضسخمة التي تبنى حاليا والتي سستمكن
من إانتاج  ٢٤مليون م Îمكعب ‘ اليوم
بعد تسسلم اŸشسروع شسهر جوان .٢٠١٧

أاك Èآالة تنقيب ‘ ا÷زائر ‘
أاول Œربة بحاسسي مسسعود
كما تعت ÈاŸؤوسسسسة الوطنية للتنقيب
’خرى ،حلقة هامة ‘
«إانافور» هي ا أ
ت-ع-زي-ز إان-ت-اج ا÷زائ-ر م-ن ال-ن-ف-ط ،م-ن
خÓ- -ل اسس- -ت- -خ- -دام آا’ت م- -ت- -ط -ورة ‘
عمليات ا◊فر ،حيث اقتنت  ٤أاجهزة
حفر ،بينها آالة بطاقة  ٣آا’ف حصسان
’بار العميقة.
ﬂصسصسة ◊فر ا آ
وكشس- - -ف ال - -رئ - -يسس اŸدي - -ر ال - -ع - -ام
ل-ل-م-ؤوسسسس-ة سس-ل-ي-م-ان › ‘ ،Èتصس-ري-ح
ل -لصس -ح -اف -ةÃ ،ن -اسس -ب -ة زي -ارة إاط-ارات
شس -رك -ة سس -ون -اط -راك إا« ¤إان -اف -ور» ،أان
«طاقة هذا العتاد تسسمح با◊فر إا¤
عمق يزيد عن  ٧آا’ف م ،»Îوتعد أاكÈ
آالة حفر با÷زائر» .مضسيفا «نأامل ‘
اكتشساف حقل غاز معادل ◊قل حاسسي
الرمل» ،إاذ أان الرقم القياسسي للحفر
ب -ا÷زائ -ر ه-و  ٦آا’ف م Îب-اسس-ت-ع-م-ال
آا’ت.
ك - -م- -ا أاشس- -ار › Èإا ¤أان اŸؤوسسسس- -ة
ت -رغب ‘ «ت -ع -زي -ز م -ك -ان -ت-ه-ا ‘ إاط-ار

الشس-رك-ة اıت-ل-ط-ة «صس-ح-راء» اÈŸمة
م -ع م -ؤوسسسس-ة «شسÓ-م-بÒج-ي» .وت-ه-دف
ه -ذه الشس -رك -ة اıت -ل -ط -ة ،ال-ت-ي ي-ع-ود
تاريخ إانشسائها إا ،٢٠٠٨ ¤إا ¤وضسع آا’ت
ح- -ف- -ر شس- -رك -ة شس Ó-م -بÒج -ي ‘ إاط -ار
نشس - -اط - -ه - -ا ب - -ا÷زائ - -ر –ت تصس - -رف
مؤوسسسسة «إانافور».
وذكر الرئيسس اŸدير العام للمؤوسسسسة
’ب-ار إاب-راه-ي-م
Óشس-غ-ال ‘ ا آ
ال -وط -ن-ي-ة ل -أ
’ج -ه-زة
ح -م -ودي ،ع -ن Œدي -د ﬁل -ي أ
«وورك أاوف - -ر» ،قصس - -د ا’ن - -ت - -ق - -ال إا¤
ت -ك -ن -ول -وج -ي-ا ع-ال-ي-ة اŸسس-ت-وى ‘ ه-ذا
اÛال ،وه -ي إاح -دى ا’سسÎات -ي-ج-ي-ات
ال -ت -ي ت-ن-ت-ه-ج-ه-ا سس-ون-اط-راك ‘ ›ال
’نتاج.
العتاد ‘ إاطار مسساعيها لرفع ا إ
كما أان تركيب آا’ت ا◊فر بجهود
خاصسة ،يسسمح بتسسجيل ربح إا ¤غاية
Óلة،
’جما‹ ل آ
 ٣٠من اŸائة من الثمن ا إ
وه- -ذا م- -ا ي- -دل ع- -ل- -ى إارادة تشس- -ج- -ي -ع
ا’ن- - -دم- - -اج ال - -وط - -ن - -ي ‘ صس - -ن - -اع - -ة
اÙروقات.
’ف- - - -ق –دي - - -ات ك - - -بÒة
وتÈز إا ¤ا أ
ت -ف -رضس ن-فسس-ه-ا ‘ سس-وق اÙروق-ات،
يتصسدرها تراجع اسستخدامات الذهب
’سسود وتوجه عدة بلدان إا ¤الطاقات
اأ
ال-ب-دي-ل-ة .ل-ك-ن اŸؤوشس-رات ت-وح-ي بعودة
انتعاشس السسوق خÓل السسنوات اŸقبلة،
’ن -ت -اج
ب- -ع- -د دخ- -ول ق- -رار ت -خ -ف -يضس ا إ
’وبك» ،السس -ن -ة ال -ق -ادم -ة ،م -ا سسÒف-ع
«أ
’سسعار.
اأ
ل - - -ك- - -ن ‘ م- - -ق- - -اب- - -ل ذلك ،ع- - -ززت
سس -ون -اط -راك شس-راك-ت-ه-ا ‘ اÿارج عÈ
عدة مشساريع من خÓل فرع «سسيباكسس»
‘ ك- -ت- -ل اسس- -ت- -كشس- -اف ‘ م -وري -ت -ان -ي -ا
وال -ن -ي -ج -ر ،وال -ت -ي سس -ت -ع -رف ان -ط Ó-ق
’بار ‘ ،٢٠١٧
عمليات ا◊فر ‘ أاو ¤ا آ
إا ¤ج- -انب ت -ونسس ول -ي -ب -ي -ا ،ك -م -ا Áلك
اÛمع أاصسو’ ‘ البÒو.

جÓل.ب

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السسكان يطالبون بفك العزلة وتفعيل برنامج السسكن الّريفي
’يزال الواقع التنموي ببلدية بربوشش الريفية الواقعة شصرق عاصصمة الو’ية عÚ
الدفلى عن بعد أازيد من  6٤كيلوم ÎباÙاذاة مع الشصريط الغابي لبلديات اŸدية يعرف متاعب
ومعاناة يومية للسصكان ،وهذا بسصبب شصح الÈامج القطاعية والو’ئية للمخصصصصة للبلدية التي
’داري .لذا يأامل أابناؤوها أان تكون السصنة القادمة
تنعدم بها اŸداخيل ا÷بائية منذ التقسصيم ا إ
فا–ة لعمليات تنموية بعدما سصجل منتخبوها إاقÎاحات وطووا عاما  ⁄يغ Òمن يومياتهم إا’
النزر القليل من هذه اŸتاعب التي مازالت عالقة ◊د السصاعة.

ع Úالدفلى :و ــ ي ــ أاعرايبي
ال-وضش-ع-ي-ة ال-ت-ي وق-ف-ن-ا ع-ل-ي-ه-ا ‘ ب-لديات
زدين وواد ا÷معة وبلعاصس وا◊سشانية ’
تختلف عن بلدية بربوشس ،التي  ⁄تسشتطع
رف-ع م-ظ-اه-ر ال-غ Íع-ل-ى سش-ك-ان-ه-ا ال-ذي-ن
ق- -ه- -روا ا÷م- -اع -ات ال -دم -وي -ة وأافشش -ل -وا
ﬁاول -ت -ه -م ل -ع -زل اŸن -ط-ق-ة ال-واق-ع-ة ‘
أاقصش -ى شش -رق ال -و’ي -ة ك -ون -ه -ا م -ت -اخ -م -ة
للمناطق الغابية لو’ية اŸدية ،لكن من
جانب آاخر عجزوا على مقاومة النقائصس
ال -ت -ن -م -وي -ة بسش -بب شش -ح الÈام -ج ل -ت -ل -ب-ي-ة
اإ’نشش -غ -ا’ت ال -ت -ي ط -اŸا رف -ع -ه-ا ه-ؤو’ء
ال -بسش -ط -اء ،ل -ت -ك -ون ن -ه-اي-ة  2016كباقي
السش -ن -وات اŸنصش -رم -ة ب -اسش -ت -ث -ن -اء ب-عضس
ال -ع -م -ل -ي -ات اÙق -ق -ة وال -ت -ي ت-ع-د ع-ل-ى
اأ’صش- -اب- -ع حسشب السش- -ك -ان واŸن -ت -خ -ب،Ú
الذين رفعوا حزمة من اŸطالب للسشطات
ال -و’ئ -ي -ة ‘ م -ع -اي -ن -ت -ه-ا اأ’خÒة إ’ق-ل-ي-م
ال -ب -ل -دي -ة ي -ق-ول رئ-يسس ال-ب-ل-دي-ة ال-ط-اه-ر
بلمصشطفاوي ‘ لقاء مع ““الششعب““.
واق-ع ال-ع-زل-ة ال-ت-ي ت-ت-خ-ب-ط ف-يه اŸنطقة
ب -ال-رغ-م م-ن ت-ه-ي-ئ-ة ال-ط-ري-ق ال-راب-ط بÚ
اÛم -ع السش -ك -ا Êل -ل -ع -م -رة ب -ب -ل -دي-ة واد
الشش- -رف- -ة ب- -اÿرسش- -ان- -ة ال- -زف- -ت- -ي -ة ’زال
م-ط-روح-ا دون إاق-ل-ي-م ال-ب-ل-دي-ة ع-ب-ارة عن
مداششر ذات طابع فÓحي بامتياز ،حسشب
الفÓح Úح ـ جلول وم ـ أاﬁمد من قرية
ب -رب -وشس م-ق-ر ال-ب-ل-دي-ة ح-ال-ي-ا ،ح-يث ك-ان
هؤو’ء يودون تسشجيل برنامج يتعلق بششق
اŸسش -الك ال -ف Ó-ح -ي -ة ال -ت -ي م -ن شش -أان -ه -ا
السش-م-اح ل-ه-م ب-خ-دم-ة أاراضش-ي-هم ومتوسشيع

نششاطهم ونقل منتوجاتهم و–رك العتاد
وا÷رارات وا◊صش - - -ادات ب - - -إاŒاه ه- - -ذه
اŸسش- - -اح- - -ات الشش - -اسش - -ع - -ة ذات اŸردود
اŸرتفع ‘ انتاج القمح الصشلب والل،Ú
باإ’ضشافة إا ¤تربية رؤووسس اأ’بقار كما هو
ا◊ال Ãن- -ط- -ق- -ة م- -ردوم- -ة وأاو’د ب -ق -رة
وأاو’د علي التي تبعد عن مقر البلدية من
 7إا 10 ¤كيلومÎات ،يقول
ﬁدثونا من أابناء الناحية
الذين يأاملون ‘ ا’لتفاتة
إا ¤م- -ط- -ال- -ب -ه -م ب -ه -دف
ضش- - -م - -ان ا’سش - -ت - -ق - -رار
واإ’سشتمرار ‘ ‡ارسشة
نشش- -اط -ه -م ال -ف Ó-ح -ي
ال -ذي ت -ع -ت -م -د ع-ل-ي-ه
سش- -ك- -ان اŸن- -ط -ق -ة،
ي - - - -ق - - - -ول رئ- - - -يسس
اÛلسس ال- -ب -ل -دي
لÈبوشس.
وي -أام -ل السش -ك-ان
اŸسشتفيدون من
ب - -رام - -ج السش- -ك- -ن ال- -ري- -ف- -ي
Ãداششر بربوشس أان Œد مصشالح سشونالغاز
ل -ه -م ح Ó-م-ن رف-ع ال-غ Íع-ن ي-وم-ي-ات-ه-م،
بعدما ششكل عدم ربط سشكناتهم بالتيار
الكهربائي معضشلة حقيقية ،حيث ’زالت
البيوت تعتمد على الششموع خاصشة من
اŸسشتفيدين من حصشة  1380إاعانة ريفي،
وق- -د أارج- -ع ه- -ؤو’ء اÙروم Úم -ن ه -ذه
اŸادة إا ¤ع- -دم م- -راف- -ق -ة ه -ذه الÈام -ج
Ãشش -روع م -ن ط -رف مصش -ال -ح سش -ون -ل -غ -از
بالو’ية .هذه الوضشعية التي رفعها هؤو’ء
إا ¤اŸسشؤوول اأ’ول عن ا÷هاز التنفيذي

بالو’ية والتي ’م ذات اŸصشالح على هذه
ال-وضش-ع-ي-ة ،م-ط-ال-ب-ا اأ’خÒة Ãراف-ق-ة ك-ل
ب -رن -ام -ج سش -ك -ن -ي Ãشش -روع ح -ت -ى تسش -ل -م
السشكنات كاملة للمواطن.
ومن جانب آاخر ،فإان Œديد ششبكة اŸاء
الششروب إاسشتعدادا لÈنامج وعد به الوا‹
لتزويد اŸنطقة من مياه سشد غريب لقي
إارتياحا ب Úأاوسشاط السشكان خÓل سشنة
 ،2016ف- -ي- -م- -ا ’زالت م- -عضش- -ل -ة
الصش -رف الصش-ح-ي

مطروحة
بحدة نظرا لتدهور الششبكة
ال -ت-ي ت-ع-ود إا ¤ع-ه-د السش-ب-ع-ي-ن-ات أاي-ن ”
ف -ت-ح-ه-ا ك-ق-ري-ة فÓ-ح-ي-ة ،ل-ك-ن اإ’ن-ف-ج-ار
السشكان الذي ششهدته جعل هذه الششبكة
غ Òقادر على إاسشتيعاب الضشغط للتوسشع
العمرا ،Êوهو –دي آاخر يأامل السشكان
أان ي-خ-ت-ف-ي خÓ-ل السش-ن-ة ال-ق-ادم-ة ،وه-ذا
بعدما اقÎحت البلدية ضشمن ﬂططها
هذه العملية رفقة الربط بالغاز واŸاء

الشش - -روب ضش - -م - -ن أاول - -وي - -ات اıط - -ط
التنموي بالناحية الذي قدمه اŸنتخبون
بالناحية كون أاّن اŸناطق التي تعا Êمن
التزود باŸاء الششروب اّتسشع نطاقها هي
السش- -واي- -دي- -ة وأاو’د ن- -وال والسش -ع -اي -دي -ة،
ب- -اإ’ضش- -اف- -ة إا ¤ح- -ذي- -ف- -ة وال- -روايضش -ي -ة
والعطايلية والبسشاكرية.

اكتظاظ باŸؤوسّسسسات وانعدام ثانوية
يؤورق أاولياء الّتÓميذ

عملية تقييم اŸسشار التنموي ‘ القطاع
الÎبوي بانقضشاء هذه السشنة  ⁄ينظر اإليه
بع Úالرضشى من طرف سشكان بربوشس،
الذين يعيشس أابناؤوهم ظروفا متعبة كما
هو ا◊ال بتÓميذ الطور الثانوي الذين
ي -ن -ت -ق -ل -ون ‘ ظ -روف ق-اسش-ي-ة اإ ¤ب-ل-دي-ة
الششرفة التي تبعد بحوا‹  16كلم ،وهذا
‘ ن- -قصس ح -اف Ó-ت ال -ن -ق -ل اŸدرسش -ي
خ- -اصش- -ة ال- -ق- -ادم Úم- -ن
م - -داشش - -ر ح - -ذي - -ف - -ة
وسشعايدية.
وم -ن ج -انب آاخ-ر ،ف-إان
ح -ال -ة اإ’ك -ت -ظ-اظ ال-ت-ي
ي- -ؤورق ت Ó-م -ي -ذ م -درسش -ة
بوششروح الطيب التي بها
 15فوجا تربويا تدرسس ‘
10ح - -ج- -رات ،اأ’م- -ر ال- -ذي
حتم عليها اللجوء اإ ¤نظام
ال -دوام ،Úوه -و ع -م-ل م-ره-ق
ل - -ل - -ف - -ري- -ق الÎب- -وي وم- -ت- -عب
ل-ل-تÓ-م-ي-ذ ،ا’م-ر ال-ذي ي-ت-ط-لب
ا‚از مؤوسشسشة أاخرى أاو توسشعها
ذات اŸدرسشة بزيادة أاقسشام لفك
ال-ع-ج-ز اŸسش-ج-ل ،ي-ق-ول ال-ف-ري-ق الÎب-وي
للمدرسشة التي بها حسشب مصشادرنا 473
تلميذا بعضس منهم يقطعون  4كلم خاصشة
م- -ن م- -داشش- -ر ال- -ع- -ط- -اي -ل -ي -ة وبسش -اك -ري -ة
والسشوايدية ،يحدث هذا ‘ ظل وجود 3
مدارسس مغلقة ◊د السشاعة ،وهذا بسشبب

اŸصصالــــــــح الفÓحيــــــة بتيبــــــازة

ال -ن -زوح ال -ري-ف-ي ال-ت-ي ع-رف-ت-ه ع-دة ق-رى
بسشبب الوضشع اأ’مني اÎŸدي آانذاك.
وم-ت-اعب ق-ط-اع الصش-ح-ة ب-إاق-ل-ي-م ال-ب-ل-دي-ة
م-ط-روح ب-ح-دة ،ف-اع-ت-ب-ار ع-ي-ادة م-ت-عددة
اÿدم -ات ’زال ب -ع -ي -دا ع -ن ح -ج -م ه-ذه
التسشمية بل هو ‘ حقيقة اأ’مر قاعة
عÓ-ج ب-ال-ن-ظ-ر اإ ¤اÿدم-ات ال-ت-ي ت-ط-ل-ع
ب- -ه- -ا ،ح- -يث صش- -ارت ’ت- -ل- -ب -ي اÿدم -ات
واإ’حتياجات اŸنوطة بها ،فعلى الرغم
من عملية الÎميم التي طالتها ‘ وقت
سشابق إا’ اأن وضشعها ا◊ا‹ ليسس على ما
يرام ،حيث تعا Êمن نقصس التجهيزات
وان-ع-دام اŸداوم-ة ال-ط-ب-ي-ة ال-ل-ي-ل-ي-ة وأايام
العطلة اأ’سشبوعية.
ه -ذه ال -وضش -ع -ي -ة ج -ع -لت أاب -ن-اء اŸن-ط-ق-ة
يطالبون بإا‚از عيادة متعددة اÿدمات
ل -ل -ت -ك-ف-ل الصش-ح-ي ب-اŸرضش-ى ،خ-اصش-ة ‘
ا◊ا’ت اإ’سش -ت -ع-ج-ال-ي-ة أاي-ن ي-ت-ع-ذر ع-ل-ى
اŸرضشى التنقل اإ ¤دائرة جندل التابعÚ
لها اإقليميا بسشبب الهاجسس اأ’مني ليÓ
وارتفاع حجم فاتورة مصشاريف النقل.
و’زالت مششكلة ضشعف ا÷يوب العقارية
بالبلدية يحد من أاي توسشع عمرا ،Êوهو
ما يتطلب من اŸصشالح الو’ئية النظر ‘
مصش Òهذه البلدية التي حصشة ضشئيلة من
السش -ك -ن اإ’ج -ت-م-اع-ي ال-ذي ’ ي-ت-ع-دى 70
وحدة سشكنية ‘ وقت أان عدد الطلبات
اŸسش -ج -ل-ة ف-اق  300م -ل-ف-ا ،اأ’م-ر ال-ذي
ي -ج -ع -ل ع -م-ل-ي-ة ال-ت-ل-ب-ي-ة رغ-ب-ات السش-ك-ان
مسشتحيلة .لذا فتدعيم اŸنطقة بحصشصس
م -ن السش -ك -ن ال -ري-ف-ي ي-ع-د إاج-راء ح-ت-م-ي-ا
ل-ل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن الضش-غ-ط اŸسش-ج-ل ،وه-ذا
بالرغم من منح اŸنطقة حصشة  600إاعانة
مع زيادة وصشلت إا 100 ¤إاعانة أاخرى ”
توزيعها حسشب رئيسس البلدية بلمصشطفاي
ال-ط-اه-ر ،ال-ذي ن-اشش-د السش-ل-طات الو’ئية
باإ’لتفاتة اإ ¤هذه اŸنطقة التي مازالت
ت-ع-ا Êت-ن-م-وي-ا ،اآم Ó-أان ت-ؤوخ-ذ ال-ع-م-ل-يات
اŸقÎح- -ة ب- -ع Úاإ’ع- -ت- -ب- -ار ،ي -ق -ول ذات
اŸنتخب.

توق ـ ـ ـ ـّع جنـ ـ ـ ـ ـ ـي  60أالـ ـ ـ ـ ـف قنط ـ ـ ـ ـ ـار ه ـ ـ ـ ـ ـذا اŸوسسـ ـ ـ ـ ـم

ترتقب اŸصصالح الفÓحية بتيبازة جني  60أالف قنطار من الزيتون بنوعيه نهاية اŸوسصم ا÷اري مقابل ، ٥
 ٤٤أالف قنطار العام اŸنصصرم و 39أالف قنطار مدرجة ضصمن مشصروع عقد النجاعة الذي يربط اŸصصالح
الفÓحية بالوزارة الوصصية.

تيبازة :عÓء ملزي

وكشش- -ف مصش -درن -ا م -ن م -دي -ري -ة اŸصش -ال -ح
ال -ف Ó-ح -ي -ة ب -ال -و’ي-ة ،ب-أاّن م-ردود ال-ه-ك-ت-ار
الواحد هذا اŸوسشم يÎاوح ما ب 25 Úو30
قنطارا ،بحيث تختلف درجة التحصشيل من
منطقة أ’خرى إا’ أاّنها تبقى مقبولة نسشبيا
م -ق -ارن-ة م-ع سش-ن-وات خ-لت .وق-ال مصش-درن-ا
أايضشا بأاّنه ”ّ إا ¤غاية اأ’سشبوع اŸنصشرم
ج -ن-ي  9259ق -ن -ط-ار م-ن  340ه-ك-ت-ار من
اŸسش- -اح- -ات اŸك- -ث- -ف- -ة ،إاضش -اف -ة ا8777 ¤
قنطار من  481هكتار من اŸسشاحات غÒ
اŸك -ث-ف-ة ال-ت-ي –وي أاشش-ج-ارا م-ن ال-زي-ت-ون

بششكل منعزل مع احتسشاب  100ششجرة ‘
الهكتار الواحد حسشب السشلم اŸعتمد من
ط- -رف ال -وزارة ال -وصش -ي -ة .وت -ب -ل -غ ال -ك -م -ي -ة
ا’جمالية لزيتون اŸائدة اÙصشلة إا ¤حد
اآ’ن  8080قنطار من ب 18 Úأالف قنطار ”ّ
جنيها ‘ ،ح Úتبلغ اŸسشاحة اŸنتجة 2428
هكتار من اŸسشاحة ا’جمالية اŸقدرة بـ
 7098ه -ك-ت-ار م-ق-اب-ل  1765ه-ك-ت-ار العام
اŸنصشرم.
وفيما يتعلق Ãعصشرات التحويل
وإان - -ت - -اج ال- -زيت ،ف- -ق- -د أاحصشت اŸصش- -ال- -ح
الفÓحية وجود  3معصشرات نصشف آالية بكل
من مراد وحجوط وبوركيكة بوسشعها –ويل

 6إا 7 ¤قنطار من الزيتون ‘ السشاعة لكل
واحدة منها Ãعية معصشرة تقليدية أاخرى
Ãنطقة الداموسس غربا ،والتي ’ تزال ‘
ح-ال-ة نشش-اط ب-ال-رغ-م م-ن ق-دم Œه-ي-زات-ه-ا،
ب -ح -يث Áك -ن ل -ه -ذه اŸعصش -رات ›ت -م -ع-ة
ال -ت -ك -ف -ل ب -ان -ت -اج ال-و’ي-ة م-ن ال-زي-ت-ون ،م-ع
ا’ششارة إا ¤كون اŸعصشرات النصشف آالية
كانت تقتني خام الزيتون من و’يات ›اورة
خÓل اŸوسشم السشابقة بالنظر ا ¤قدراتها
العالية ‘ التحويل واسشتخراج زيت الزيتون،
فيما بلغت كمية الزيت اŸسشتخرجة بالو’ية
خÓل اŸوسشم الفارط  3782هكتول Îمقابل
 9139قنطار منتج من زيتون اŸائدة.
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رغم إاجماع اÈÿاء أانها سستكون عصسيبة اقتصساديا

ط ن ية

سسنة مرت بسسÓم...

واسستشسراف لتفادي الصسدمات
بسسبب الفوضسى ‘ السسمعي البصسري

تفعيل سسلطة
الضسبط أاهم حدث

بدائل
وخيارات...
فنيدسس بن بلة
 ⁄تبق ا÷زائر مكتوفة األيدي ‘ مواجهة تداعيات
األزمة اŸالية جراء انهيار أاسسعار اÙروقات التي
تشسكل  97من اŸائة من مداخيلها .لكنها اتخذت
تداب ÒاحÎازية تعول عليها ‘ اإلبقاء على وتÒة
النمو اŸسسجل وتراجع البطالة ،مثلما تضسمنه قانون
اŸالية.

كانت هذه التداب Òسسمة السسنة  2016التي أاجابت
خÓلها السسلطات على انشسغالت طرحت ومشساكل
أاثÒت حول ،ما العمل Ÿواجهة أازمة تضسرب بثقلها
ك -اف -ة ب -ل -دان اŸع -م -ورة وت -ع -ج -ل ب-ا◊ل-ول ا÷ذري-ة
اŸؤومuنة لÓسستقرار الوطني وا÷بهة الداخلية التي
ك -ثÒا م -ا تشس -ت -غ -ل م -ن دع-اة ال-ت-ي-ئ-يسس ل-نشس-ر ث-ق-اف-ة
سسوداوية تروج لصسورة ‰طية أاخرى وواقع مقلوب
بالدعاء «كّل ليسس على ما يرام».
رأاينا هذا التوجه ‘ اÿطاب السسياسسي وتوجيهات
رئيسس ا÷مهورية وتعليماته بوجود مقارعة الواقع
اŸتغ Òالصسعب برؤوية تطلع اŸواطن بحقائق األشسياء
ومرارة الصسعوبات وإاشسراكه ‘ اÿيارات اŸشسكلة
للبديل ا◊تمي.
كانت هذه التوجيهات والتعليمات مأاخذ جد واهتمام
من قبل الوزير األول عبد اŸالك سسÓل والطاقم
ا◊ك- - -وم - -ي ‘ ا÷ولت اŸك - -وك - -ي - -ة ع Èا÷زائ - -ر
العميقة ،مؤوكدين على مقاربة أاخرى غايتها إاعطاء

ديناميكية أاك Èلقطاع اإلنتاج اŸمثل ‘ القتصساد
دون اإلبقاء على التبعية اŸفرطة للمحروقات وما
–مله من أاخطار على مداخيل البÓد والتأاث Òعلى
“ويل اŸشساريع.
وباتت األزمة من هذه الزاويةﬁ ،طة انطÓق نحو
ال -ب -دي -ل اآلخ -ر ب -ت-ف-ع-ي-ل اآلل-ة اإلن-ت-اج-ي-ة ،ب-تشس-ج-ي-ع
السس -ت-ث-م-ار اŸول-د ب-ح-ق ل-لÌوة وال-تشس-غ-ي-ل وال-ق-ي-م-ة
اŸضسافة وليسس شسيئا آاخر.
‘ ك- -ل اŸع- -ارضس والصس- -ال -ون -ات ،ل -غ -ة واح -دة ”
ت- -داول- -ه- -ا :ال- -ت- -ج -ن -د ‘ سس -ب -ي -ل إا‚اح ال -ن -م -وذج
القتصسادي ا÷زائري ا÷ديد الذي يعد خارطة
طريق نحو إاعادة القاعدة الصسناعية إا ¤التشسغيل
والدوران بالسسرعة التي يتطلبها الزمن ويحتمها
ال -ت -غ -ي ،Òم -ث -ل -م -ا ك -ان ا◊ال أاي -ام زم-ان ،ق-ب-ل أان
تتعرضس اŸؤوسسسسات واŸركبات التي صسنعت ›د
البÓد وقوتها اŸزدهرة إا ¤التفكك والتوقف –ت
تسسمية إاعادة الهيكلة التي “ت ‘ الثمانينيات،

وكان وقعها السسلبي باديا للعيان من خÓل –ول
ال- -بÓ- -د ‘ ي- -وم ول- -ي -ل -ة م -ن مصس ّ-در إا ¤مسس -ت -ورد
Ÿنتوجات حيوية اسستنزفت العملة الصسعبة.
مشساريع كÈى أا‚زت ،قرارات مصسÒية اّتخذت،
نتائج هامة سسجلت ‘ اجتماع أاوبك بالعاصسمة
وفيينا خÓل  ،2016أاجابت على ما رّوجه من يزرع
الشسكوك ‘ النفوسس ويتمادى ‘ تخويف اŸواطن
بأان ا÷زائر على شسف Òأازمة مالية حادة يسستحيل
Œاوزها.
دارت األيام وتب Úأان النفقات ،وإان تقلصست وأاولويات
أاعيد ترتيبها ،فإان سسياسسة الرشسادة والنجاعة تبقى
اŸمر اآلمن Ÿواصسلة مسسÒة البناء واإل‰اء ،اعتمادا
على بدائل اقتصسادية يصسنعها ا÷هد ا÷زائري وليسس
الريع النفطي ،مولد كل الكوابيسس.
هذه السسياسسة التي نّفذت بواقعية خÓل العام 2016
هي التي تبقى خارطة طريق العام ا÷ديد وما يتبعه
من سسنوات التحدي واألمل.
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بسصبب الفوضصى ‘ قطاع السصمعي البصصري

تفعيل سسلطة ضسبط إلقطاع أإهم حدث

رغم إاجماع اÈÿاء أانها سصتكون عصصيبة اقتصصاديا

سسنة مرت بسسÓم...
وإسستشسرإف لتفادي إلصسدمات

رغم إاجماع اÈÿاء على أانها سصتكون عصصيبة اقتصصاديا ،إال أان سصنة  ٢٠١٦مرت بسصÓم وقد شصهدت عدة أاحداث هامة ،منها قانون اŸالية  ،٢٠١7الذي حمل جانبا
لضصافة إا ¤أابرز حدث يتمثل ‘
لول مرة) .كما شصكل التحول القتصصادي –ت شصعار تنويع اŸداخيل أا‰وذجا بدي Óللمحروقات ،با إ
إاسصتشصرافياÁ ،تد إا ¤ثÓث سصنوات ( أ
لسصود اŸتهاوية وهي مكتسصبات هامة ،تعمل الدولة على اÙافظة عليها من خÓل كسصب
لنتاج لرفع أاسصعار الذهب ا أ
لقاء أاوبك ‘ ا÷زائر ،الذي مكن من تخفيضص ا إ
الرهانات التي تواجهها ،على غرار ﬁاربة الفسصاد وتنظيم السصوق اŸوازية التي “ثل  4٠من اŸائة من القتصصاد الوطني« .الشصعب» ترصصد حصصيلة  ‘ ٢٠١٦هذه الوقفة.
حياة .ك
مع نهاية سشنة  ،2016تبددت بعضض اıاوف
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸسش-ت-ق-ب-ل ا’ق-تصش-ادي ل-ل-بلد.
ﬂاوف زرعتها انهيارات أاسشعار البÎول ،ما
اسشتدعى مراجعة السشعر اŸرجعي له اŸعتمد
‘ قانون اŸالية لـ 2018 ،2017و ،2019نحو
ا’رتفاع ( 50دو’را) ،ما Áكن برسشم الكثÒ
م -ن اإ’ي -ج -اب -ي -ات خÓ-ل ه-ذه ال-ع-ه-دة ،ن-ظ-را
ل -ل -ق -وان Úال -ه -ام -ة ال-ت-ي ن-زلت ع-ل-ى الŸÈان
غرفتيه والتي ” اŸصشادقة عليها باأ’غلبية،
وم -ا “ث -ل -ه م -ن أاه -م -ي -ة ب -ال -نسش -ب -ة ل-ل-تشش-ري-ع
ا÷زائري ،ودعم القوان Úالتي جاءت لصشالح
اŸواطن ا÷زائري ومؤوسشسشات الدولة بششكل
عام.
نشش ‘ Òه- - -ذا السش- - -ي - -اق ،إا ¤أان ت - -ن - -ظ - -ي - -م
اŸؤوسشسشات العمومية اإ’قتصشادية ،قد عرف
–و’ ك -بÒا Ãن -اسش -ب -ة صش-دور ق-ان-ون اŸال-ي-ة
لسشنة  2016حيث نصشت اŸادة  62منه ،على
ف -ت -ح رأاسض ه -ذه اŸؤوسشسش -ات ل -لشش -راك -ة ع -ل-ى
اŸسشاهمات الوطنية مع احتفاظ الدولة بحد
أاقصشى من رأاسض اŸال.

سصهام بوعموشصة
بفضشل تعليمات رئيسض ا÷مهورية عبد العزيز
ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ” ،ت-ف-ع-ي-ل سش-ل-ط-ة ضش-ب-ط السش-م-ع-ي

سسياسسة إقتصسادية لتكامل
إلقطاع Úإلعمومي وإÿاصض

كان ’بد من البحث عن اقتصشاد بديل ،يخلق
الÌوة والقيمة اŸضشافة ويوفر مناصشب العمل
آ’’ف اŸتخرج Úسشنويا من ا÷امعات ،حيث
اسش-ت-ح-دث ال-ق-ط-اع ا’ق-تصش-ادي لسش-ن-ة وششيكة

اأ’ششخاصض لتششويه سشمعتهم ،أاو الفضشائح
وأاخرى تعمل على تضشليل الرأاي العام والتهويل
واإ’شش- -ه- -ار ال- -ك- -اذب ،وك- -ذا اع- -ت -م -اد ا÷ه -وي -ة
والكراهية وخطابات العنف ،عÓوة على أاسشلوبه
اللغوي ‘ تقد ËالÈامج والذي ’ يتنافى مع لغة
الضش -اد ،وك-ل ذلك ي-ت-ن-اف-ى م-ع أاخÓ-ق-ي-ات م-ه-ن-ة
الصشحفي.
وقد حذر الوزير اأ’ول عبد اŸالك سشÓل من
التجاوزات التي “ارسشها هذه القنوات والفوضشى
قائ ،Óإان كل القنوات التي سشتلزم ببنود دفÎ
الششروط سشتعتمد كقنوات جزائرية تسشتفيد من
الدعم والتششجيع الذي ينصض عليه القانون‘ ،
ح Úسشتمنع من النششاط من تخالف القانون.
‘ ه - -ذا السش- -ي- -اق ،ح- -ذرت السش- -ل- -ط- -ة ج- -م- -ي- -ع
اŸؤوسشسش-ات السش-م-ع-ي-ة ال-بصش-ري-ة ال-ع-م-وم-ية منها
واÿاصشة ،من بث برامج تضشم ﬁتويات دينية
م- -ن شش- -أان- -ه -ا زرع وت -غ -ذي -ة ك -ل أان -واع ال -ت -عصشب
وال-ت-ط-رف ،داع-ي-ة إا ¤ال-ت-ح-ل-ي ب-ال-ي-ق-ظة التامة
للقضشاء على التششدد والكراهية.
وينتظر تفعيل سشلطة الضشبط السشمعي البصشري،
وكذا الصشحافة اŸكتوبة على أارضض الواقع التي

سصلطة ضصبـط الصصحافة اŸكتوبة ماتـزال
تنتــظر التجسصيــد علــــى أارضص الواقــع

قيل عنها الكث ،Òوأان
ت -ؤودي اŸه -ام اŸن -وط -ة ب -ه-ا أا’ وه -ي رق -اب-ة
مضشمون السشمعية البصشرية وضشمان احÎامها
لدف Îالششروط اŸنصشوصض عليه وهي احÎام
ال-ث-وابت وال-ق-ي-م ال-دي-ن-ي-ة واأ’خÓ-ق-ي-ة وال-ثقافية
Óم- -ة واŸرج- -ع -ي -ات ال -دي -ن -ي -ة واŸع -ت -ق -دات
ل - -أ
وال- - -دي - -ان - -ات اأ’خ - -رى وسش Îا◊ي - -اة اÿاصش - -ة
ل- -ل- -م -واط -ن ،Úوك -ذا ح -م -اي -ة اأ’سش -رة وال -ف -ئ -ات
الضشعيفة.
م -وازاة م -ع ذلك ،ي -ت -ع Úع -ل -ى وسش -ائ -ل اإ’عÓ-م
السشمعية البصشرية احÎام القيم الوطنية ورموز
الدولة واحÎام متطلبات الوحدة الوطنية واأ’من
والدفاع الوطني Úوالنظام العام وكذا اŸصشالح
Óم-ة .ب-ح-يث أان-ه
ا’ق -تصش-ادي-ة وال-دب-ل-وم-اسش-ي-ة ل -أ
كششف وزير ا’تصشال حميد قرين ،مؤوخرا ،أان
عملية انتخاب الصشحفي Úاأ’عضشاء ‘ سشلطة
الضشبط سشيكون خÓل سشنة .2017

باŸقابل ،فإان تأاسشيسض سشلطة ضشبط الصشحافة
اŸكتوبة سشيسشمح بالسشهر على ششفافية القواعد
اإ’قتصشادية ‘ سش ÒاŸؤوسشسشات الناششرة ،ومنع
“ركز العناوين واأ’جهزة –ت التأاث ÒاŸا‹
والسشياسشي أاو اإ’يديولوجي Ÿالك واحد ،ولطاŸا
عانت الصشحف من ذلك .كما تسشهر على جودة
ال-رسش-ائ-ل اإ’عÓ-م-ي-ة وت-رق-ي-ة ال-ث-ق-اف-ة ال-وط-ن-ي-ة
وإابرازها بكل أاششكالها ،وتششجيع وتدعيم النششر
وال -ت -وزي -ع ب -ال -ل -غ -ت Úال -وط-ن-ي-ت Úب-ك-ل ال-وسش-ائ-ل
اÓŸئمة.

إسستفادة مهنيي إلقطاع
وإŸرإسسل Úمن دورإت تكوينية

Œدر اإ’ششارة إا ¤أان سشلطة ضشبط الصشحافة
اŸكتوبة تتششكل من أاربعة عششر عضشوا يتم تعيÚ
ثÓثة منهم من طرف رئيسض الدولة ،بينهم رئيسض
السشلطة ،وأاربعة غ ÒبرŸاني ÚيقÎح اثن Úمنهم

قطاع الصصحة

تعزز قطاع الصصحة ‘ السصنة اŸاضصية بجملة من اŸكتسصبات ،تندرج ‘ إاطار ضصمان التكفل ا÷يد باŸرضصى،
من خÓل تعزيز العÓج ا÷واري وتقريب الصصحة من اŸواطن وتوفŒ Òهيزات طبية عصصرية لعبت دورا
لمراضص التي ظهرت بشصكل ﬂيف خÓل
هاما ‘ الوقاية والكشصف اŸبكر والتشصخيصص الدقيق لبعضص ا أ
لخÒة ،إال أانه  ⁄يخل من بعضص اŸشصاكل والعراقيل التي تسصتدعي بذل ›هودات أاك Èلتطوير
السصنوات ا أ
اŸنظومة الصصحية.
صصونيا طبة

مشسروع قانون إلصسحة إ÷ديد..
–ول هام ‘ إلقطاع

ا’ن -قضش -اء ق-راب-ة  400أال- -ف م- -نصشب ،حسشب
اأ’رق -ام ال -واردة ع -ن وزارة ال-ع-م-ل وال-تشش-غ-ي-ل
والضش -م -ان ا’ج -ت -م -اع-ي ،ويسش-ت-ق-طب ‘ ذات
ال - -وقت ال - -ك - -ف - -اءات ا◊ام- -ل- -ة ل- -ل- -مشش- -اري- -ع
ا’سشتثمارية ‘ ششتى القطاعات ،من خÓل
إانششاء اŸؤوسشسشات الصشغÒة واŸتوسشطة ،لدعم
وتوسشيع النسشيج الصشناعي.
ه-ذه السش-ي-اسش-ة ا÷دي-دة ل-ل-ح-ك-وم-ة اŸوج-ه-ة
ل-ه-ذا ال-ق-ط-اع ،ف-رضش-ت-ه-ا ال-ت-ح-و’ت ال-ع-م-ي-قة
ا◊اصشلة على اŸسشتوي Úا’قتصشادي واŸا‹،
وطنيا ودوليا ،ما أادى إا ¤مراجعة القانون -01
، 18على اعتبار أان دعم قطاع اŸؤوسشسشات
الصشغÒة واŸتوسشطة ،أاصشبح يششكل أاولوية لدى
السشلطات العمومية لتنويع ا’قتصشاد و–قيق
ا’سشتقرار ا’جتماعي.
ت -رك-ز ه-ذه السش-ي-اسش-ة ا÷دي-دة ع-ل-ى تشش-ج-ي-ع
اŸنتج الوطني ،للخروج من دائرة اÙروقات
وعدم التفريق ب Úالقطاع Úالعام واÿاصض
‘ ا’سشتثمار والتنمية ا’قتصشادية ،وقد أاتاح
ال - -وضش - -ع ا’ق - -تصش- -ادي ال- -ره- -ان ،ال- -ف- -رصش- -ة
ل -ل -مسش -ت -ث -م -ري -ن اÿواصض ل -ب -ن -اء اŸؤوسشسش-ات
ا’ق - -تصش - -ادي - -ة دون “ي - -ي- -ز ب ÚاŸؤوسشسش- -ات
العمومية واÿاصشة.

بحسشب ا◊صشيلة اأ’خÒة التي قدمها وزير
الصشناعة واŸناجم ،فانه ” سشنة  2015إانششاء
 84000م -ؤوسشسش -ة ،م -ا ي -رف -ع ك -ث-اف-ة ال-نسش-ي-ج
الصشناعي إا 23 ¤مؤوسشسشة لكل  1000سشاكن.
ك -م -ا ارت -ف -ع ال -ت -م -وي -ل اŸوج -ه ل -ل-م-ؤوسشسش-ات
الصشغÒة واŸتوسشطة إا 9 ¤من اŸائة سشنة
 ،2016بعدما كان ’ يتجاوز  5من اŸائة السشنة
التي قبلها .علما أان  50من اŸائة من هذا
التمويل موجه للقطاع اÿاصض.

رهان على تنظيم إلقطاع
إŸوإزي وﬁاربة إلفسساد

تبقى تواجه ا÷زائر رهانات كÈى تتمثل ‘
تنظيم السشوق اŸوازية ،التي “ثل ،بحسشب
اÈÿاء ‘ اÛال ا’قتصشادي 40 ،من اŸائة
من ا’قتصشاد الوطني ،لد›ه ‘ ا’قتصشاد
الرسشمي وﬁاربة التهريبŸ ،ا يحدثه من
ن -زي -ف اق -تصش -ادي ،ي -ن -خ-ر ال-ب-ل-د ،فضش Ó-ع-ن
ﬁاربة التجارة غ Òالششرعية للعملة الصشعبة.
ا◊كومة من خÓل اإ’جراءات التي اتخذتها
‘ إاط- -ار ال -ق -وان ÚاŸصش -ادق ع -ل -ي -ه -ا خ Ó-ل
السشنة ،تصشر على إادخال هذا النششاط ضشمن
ال -نشش -اط ال -رسش -م-ي ،ع-ن ط-ري-ق وضش-ع إاط-ار،

يسشمح للتجار خارج اإ’طار القانو ،Êو’سشيما
الصشغار منهم ،بالنششاط داخل أاماكن ›هزة،
من طرف ا÷ماعات اÙلية منها ﬁ 100ل
اŸوجهة للششباب ‘ إاطار برنامج الرئيسض،
على أان يسشتفيدوا بصشفة مؤوقتة من اإ’عفاء
من الضشريبة ا÷زافية الوحيدة ،خÓل السشنتÚ
اأ’ولي Úمن بداية النششاط.
وترمي اإ’صشÓحات التي وضشعتها الدولة ،إا¤
ﬁارب -ة ك -ل م -ظ -اه -ر ال -فسش -اد وإاه-دار اŸال
العام ،إا ¤تعزيز الرقابة على أارباح الششركات
العمومية واÿاصشة ،وقد ” ‘ هذا اإ’طار
اتخاذ عدة تداب ،Òلتعزيز مكافحة الظاهرة،
أاه -م -ه -ا رق-م-ن-ة إاج-راءات ا÷م-رك-ة ،و–دي-د
›ال ال -ت -دخ -ل ال -بشش -ري (اأ’ع-وان) ‘ ،ه-ذه
ال -ع -م -ل-ي-ة ،وك-ذا ت-ب-ن-ي الصش-رام-ة ،وخ-اصش-ة ‘
ﬁاربة تهريب العملة ورؤووسض اأ’موال إا¤
اÿارج.
كما سشيسشاهم التصشريح اإ’لكÎو Êوالششباك
ال- -وح- -ي -د ،واسش -ت -ح -داث ا÷م -رك -ة ع -ن ب -ع -د
وت -ق -ل -يصض آاج -ال -ه -ا ‘ ،ت -ق -ل -ي -ل ا’تصش-ال بÚ
اŸت-ع-ام-ل Úا’ق-تصش-ادي ،Úوأاع-وان ا÷م-ارك،
وبالتا‹ التقليل من خطر الفسشاد ،وما يÎتب
عنه من آاثار وخيمة على ا’قتصشاد واÛتمع.

ششكل مششروع قانون الصشحة ا÷ديد –و’ هاما ‘ القطاع
سشنة Ÿ 2016ا يتضشمنه من مكاسشب تعود بالفائدة على
اŸنظومة الصشحية ،باعتباره  ⁄يسشتثن أاي جانب ،سشواء
تعلق اأ’مر باÿدمة الصشحية أاو العÓج أاو الوقاية من جميع
اأ’مراضض التي تهدد حياة ا÷زائري Úعلى رأاسشها أامراضض
السش -رط -ان والسش -ك -ت -ات ال-دم-اغ-ي-ة والسش-ك-ري ومضش-اع-ف-ات-ه
اÿطÒة .يحتوي القانون ا÷ديد على أاك Ìمن  475مادة
تناولت كل اÛا’ت التي “سض القطاع الصشحي وحتى
الصشناعة الصشيد’نية ،كما يتضشمن ‘ طياته عدة مسشتجدات
 ⁄ت -ك -ن م -وج -ودة ‘ ال -ق -ان -ون السش -اب -ق ،ع-ل-ى غ-رار م-ل-ف
ال -ع-ي-ادات اÿاصش-ة وك-ي-ف-ي-ة تسش-يÒه-ا وت-ق-ن Úت-ع-ام-ل-ه-ا م-ع
اŸرضشى ،باإ’ضشافة إا ¤بنود خاصشة بأاخÓقيات اŸهنة من
خÓ- -ل إادراج م- -واد أاك Ìصش- -رام -ة ’سش -ي -م -ا Œاه اأ’خ -ط -اء
الطبية .كما تضشمن ذات اŸششروع مسشأالة اÿريطة الصشحية
التي تتحدث عن اŸقاطعة الصشحية ،حيث Áكن اسشتحداث
أاك Ìمن مقاطعة صشحية داخل الدائرة الواحدة بحسشب
ا’حتياجات وكذا إانششاء ›لسض وطني للصشحة مكلف بششرح
اŸسشائل اŸتعلقة بالصشحة للسشلطات العمومية ،كما يقÎح
تأاسشيسض ÷نة وطنية للوقاية من اأ’مراضض غ ÒاŸتنقلة
وم -ك -اف -ح-ت-ه-ا وك-ذا وضش-ع ب-رام-ج صش-ح-ي-ة وط-ن-ي-ة وج-ه-وي-ة
وﬁلية.

›انية إلعÓج قرإر حتمي ’ رجعة فيه

فيما يخصض سشياسشة العÓج حافظ القانون ا÷ديد على
تكريسض العÓج اÛا Êالذي أاثار جد’ كبÒا ‘ بادئ اأ’مر

بسشبب تششكيك بعضض اأ’طراف بالغائه قبل تصشريح وزير
الصش -ح -ة ب -أان ›ان -ي -ة ال -ع Ó-ج ع -ل -ى مسش -ت -وى اŸؤوسشسش -ات
ا’سشتششفائية قرار حتمي ’ رجعة فيه ،زيادة على إادخال
بطاقة الصشحة ا’لكÎونية واŸلف ا’لكÎو Êللمريضض من
أاجل تسشهيل متابعته الطبية وكذا حق اŸريضض ‘ أان يكون
له طبيب مرجعي.
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق Ãن-ظ-وم-ة الصش-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ي-قÎح مشش-روع
ال -ق-ان-ون ت-ن-ظ-ي-م ج-دي-د ي-درج ال-ط-ب-يب اŸرج-ع-ي وال-عÓ-ج
وا’سش -تشش -ف-اء ‘ ال-ب-يت ،وك-ذا وضش-ع ن-ظ-ام ت-ق-ي-ي-م وت-دق-ي-ق
ل-ه-ي-اك-ل الصش-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة م-ع ت-ع-زي-ز اŸراق-ب-ة وع-م-ليات
التفتيشض ،زيادة على دعم القطاع اÿاصض اŸكمل للصشحة
العمومية ومنح مهام اŸرفق العام للهياكل واŸؤوسشسشات
اÿاصشة على أاسشاسض دف Îششروط.

خطة متعددة إلقطاعات
Ÿكافحة إأ’مرإضض غ ÒإŸتنقلة

كما اسشتفاد القطاع من خطة وطنية اسشÎاتيجية متعددة
القطاعات حول اŸكافحة الششاملة لعوامل اÿطر وأاسشباب
اإ’صشابة باأ’مراضض غ ÒاŸتنقلة للفÎة اŸمتدة ما بÚ
 2019-2015والتي “ثل منذ عرضشها على ›لسض ا◊كومة
مرجعية وطنية Ãقتضشى التزامات الدولة ‘ ›ال مكافحة
عوامل اÿطر ومواجهة هذا الوضشع حسشب توصشيات منظمة
الصشحة العاŸية.
وحظي موضشوع مكافحة السشمنة ‘ ا÷زائر باهتمام كبÒ
من قبل الوزير اأ’ول عبد اŸالك السشÓل ،الذي دعا إا¤
تبني خطة وطنية ششاملة Ÿكافحة السشمنة وتدعيمها بلجنة
م -ت -ع -ددة ال-ق-ط-اع-ات ت-تضش-م-ن ‡ 14ث Ó- -ع- -ن ال- -وزارات
وجمعيات وطنية وخÈاء وﬂتصش Úيقومون بالعمل على
الكششف والتحسشيسض Ãخاطر اإ’صشابة بهذا الداء اÿط،Ò
الذي يتسشبب ‘ أامراضض مزمنة ’تزال مششك ÓكبÒا يهدد

رئيسض اÛلسض الششعبي الوطني واثن Úرئيسض
›لسض اأ’م -ة ،إاضش -اف -ة إا ¤سش -ب -ع -ة أاعضش -اء ي -ت-م
ان -ت-خ-اب-ه-م ب Úالصش-ح-اف-ي ÚاÎÙف Úع-ل-ى أان
يثبتوا خمسض عششرة سشنة خÈة على اأ’قل ‘
اŸه- -ن- -ة“ .ي- -زت سش- -ن -ة  ،2016ب -ت -ن-ظ-ي-م وزارة
اإ’تصشال سشلسشلة ندوات تكوينية تضشمنت عدة
م -واضش -ي -ع ل -ف -ائ-دة الصش-ح-اف-ي ،Úنشش-ط-ه-ا خÈاء
وإاع Ó-م -ي -ون ج -زائ -ري -ون وأاج-انب ﬂتصش-ون ‘
اŸي -دان ،ل -ت -ق-د ËخÈات-ه-م ل-ل-ط-ل-ب-ة و‡ارسش-ي
اŸهنة وركزت الدورات التكوينية على موضشوع
أاخÓقيات اŸهنة ،والثورة الرقمية وغÒها من
اŸواضشيع التي لها عÓقة بالقطاع‡ ،ا سشاهم
‘ تراجع القذف والتهويل ‘ الصشحف ،على حد
قول اŸسشؤوول اأ’ول على قطاع اإ’تصشال .كما
اسشتفاد اŸراسشلون ‘ عدة و’يات من دورات
تكوينية لتحسش Úمسشتواهم ‘ الكتابة الصشحفية
وجعلهم يتقنون فنيات التحرير.

اŸت -واج -دة ب -ال -وط -ن واسش -ت -ب -دال -ه وت -ع -ويضش -ه ب -ل-ق-اح آاخ-ر
«التÎافالوا» ،حيث وضشعت الوزارة من خÓل هذا القرار
ح -د ÷م -ي -ع اıاوف ال -ت -ي ك -انت ت -ث Òاأ’ول -ي-اء م-ن اج-ل
القضشاء على الششكوك التي تتعلق باللقاح وحماية اأ’طفال
من اإ’صشابة بأاي مكروه والوقاية من اŸضشاعفات اÿطÒة
التي Áكن أان تؤودي إا ¤الوفاة.
ولكن يبقى لقاح «بنتافالو» نقطة اسشتفهام إا ¤غاية اليوم،
رغم أان كل أاصشبع ا’تهام موجهة إاليه إا’ أان وزير الصشحة
والسشكان وإاصشÓح اŸسشتششفيات عبد اŸالك بوضشياف أاكد
‘ كل مرة للصشحافة الوطنية أان وفاة الرضشيع Úليسض لديه
أاية عÓقة باللقاح وإا‰ا جاء تزامنا مع فÎة التلقيح ،وهو ما
ج -ع -ل ﬂاوف اأ’ول -ي-اء م-ع ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ل-ق-ي-ح ت-زداد ب-ع-دم-ا
أاصشبحت لقاحات اŸسشتششفيات تث Òقلق اأ’ولياء ‘ وقوع
الكارثة ،ويششككون ‘ مصشدرها بعد الفضشيحة التي اهتز لها
القطاع ‘ إالقاح الرضشع.

مكاسسب ...وإخفاقات

سسنة إنطÓق إلنموذج
إ’قتصسادي إŸتنوع

ششكل لقاء منظمة البلدان اŸصشدرة للبÎول
(أاوبيب) ،متنفسشا لدى الدول اŸنضشوية –ت
ه -ذه اŸن -ظ -م-ة ،ح-يث ت-ع-دى ق-رار ت-خ-ف-يضض
إان -ت -اج ال -ن -ف -ط ع-قب اج-ت-م-اع-ه-ا ‘ ا÷زائ-ر
سشبتم ÈاŸاضشي ،توقعات Œميد اإ’نتاج ،وقد
سشمح بعودة ارتفاع أاسشعار الÈميل النفطي إا¤
ما يفوق  50دو’را خÓل اأ’يام القÓئل التي
أاعقبت هذا اللقاء التاريخي ،الذي احتضشنته
ا÷زائر.
حتى انهيار أاسشعار النفط منذ  ،2014وقبل أان
ترتفع نسشبيا خÓل اأ’ششهر اأ’خÒة– ،ول من
نقمة إا ¤نعمة ،جعلت السشياسشات تبحث عن
Óزمة ،من خÓل التخلصض من التبعية
ﬂرج ل أ
لÓقتصشاد الريعي «اإ’تكا‹» ،وأاصشبحت فرصشة
سشانحة للجزائر ،لبناء اقتصشاد وطني منتج،
ي-ح-ق-ق ت-ن-م-ي-ة مسش-ت-دام-ة ،وم-ن خÓل النظرة
اإ’سش-تشش-راف-ي-ة اŸم-ت-دة ع-ل-ى م-دى  3سشنوات
ال -ق -ادم -ة ال -ت -ي ت -ع-ت-م-د ع-ل-ى ال-تسش-ي Òا◊ذر
للنفقات ،وبحث موارد مالية ﬁلية من قبل
ا÷ماعات اÙلية ،عن طريق ا÷باية.

“ي -ز ق -ط -اع التصص-ال سص-ن-ة
 ٢٠١٦ب-ح-رك-ي-ة ك-بÒة ل-ت-ن-ظيم
السصمعي البصصري الذي يعرف نوعا من
ال -ف -وضص -ى ،لسص -ي -م -ا م -ع ان -تشص -ار ال -ق-ن-وات
اÿاصص -ة ال -ت -ي أاضص -ح -ى ب -عضص -ه-ا ل ي-حÎم
أاخÓ- -ق- -ي- -ات اŸه- -ن- -ة م- -ن خ Ó-ل ال -تشص -هÒ
لشص- -خ -اصص وح -ي -ات -ه -م
واŸسص- -اسص بشص- -رف ا أ
اÿاصص -ة ،ب -ح -يث ق -امت ال -وزارة ال-وصص-ي-ة
ب-ت-ف-ع-ي-ل سص-ل-ط-ة ضص-ب-ط السص-م-ع-ي ال-بصصري
ب-ت-نصص-يب رئ-يسص-ه-ا و›م-وع أاعضص-ائ-ها ،كما
شص-ه-دت سص-ن-ة  ٢٠١٦تسص-ل-ي-م ج-ائزة رئيسص
ا÷م -ه -وري -ة ل -لصص -ح -ف -ي اÎÙف ل -لسص-ن-ة
الثانية.

البصشري التي كانت ›مدة ،كما أانه دعا أاسشرة
الصشحافة اŸكتوبة والسشلطات العمومية اŸعنية
للعمل والتعجيل بتأاسشيسض سشلطة ضشبط الصشحافة
اŸكتوبة ،التي ’تزال تراوح مكانها ،بحجة أان
عدم تنظيم الصشحافي ،Úرغم أان الوزارة الوصشية
أاصشدرت بطاقة الصشحفي اÎÙف وعلى إاثرها
أاحصشت  4500صشحفي عدد مهنيي القطاع.
ي -ج -م -ع ال -ك -ث Òم -ن م -ه -ن -ي ال-ق-ط-اع ،أان ق-ط-اع
السشمعي البصشري يعرف نوعا من الفوضشى ‘
اŸي -دان ،م -ن -ذ ف-ت-ح-ه ل-ل-م-ن-افسش-ة خÓ-ل ع-امÚ
اسش -ت -ج -اب -ة ل -ط -ل -ب -ات م-ه-ن-ي-ة وم-واك-ب-ة ل-ل-ت-ط-ور
التكنولوجي ا◊اصشل ‘ العا ⁄حاليا .على هذا
اأ’سشاسض جاء اŸرسشوم التنفيذي اŸتضشمن دفÎ
الششروط العامة ،الذي يحدد القواعد اŸفروضشة
على كل خدمة للبث التلفزيو Êأاو البث اإ’ذاعي،
ال- -ذي نشش- -ر ‘ سش- -ب- -ت- -م Èال -ف -ارط ‘ ا÷ري -دة
الرسشمية لوضشع حّد لهذه الفوضشى الناجمة عن
ظهور أاك Ìمن  40قناة تلفزيونية تنششط خمسض
م-ن-ه-ا ف-ق-ط بصش-ف-ة ق-ان-ون-ي-ة ،م-ن خÓ-ل م-كاتب
معتمدة ‘ ا÷زائر.
ÓسشفŒ ،اوزت بعضض القنوات اÿاصشة أاعراف
ل أ
اÛتمع ا÷زائري وتعاليم ديننا ا◊نيف ،عÈ
بث حصشصض “سض با◊ياة اÿاصشة لبعضض

قضسية إÎıع «توفيق
زعيبط» تث Òجد’ كبÒإ

الصشحة العمومية ‘ ا÷زائر ،على غرار السشكري وارتفاع
الضشغط الدموي والسشكتات الدماغية.
كما تعزز القطاع بتجهيزات طبية عصشرية لعبت دورا هاما
Óمراضض اŸزمنة
‘ الكششف اŸبكر والتششخيصض الدقيق ل أ
التي سشجلت ظهورها خÓل السشنوات اأ’خÒة‡ ،ا يدل على
م -واك -ب -ة اÛت -م -ع ا÷زائ -ري ل -ل -ت -ح -و’ت ال -ت-ي شش-ه-دت-ه-ا
اÛتمعات اŸتقدمة.

مشساكل إلعÓج باأ’شسعة سستنتهي قريبا

فيما يخصض ملف مكافحة السشرطان كان وزير الصشحة قد
وعد اŸصشاب Úبالسشرطان بأان اŸششكل اأ’ك Èالذي يتلقاه
اŸرضشى ‘ مرحلة عÓجهم الصشعبة واŸتمثل ‘ العÓج
باأ’ششعة سشيختفي نهائيا مع نهاية سشنة  ،2016بعد فتح
م -راك -ز ج-دي-دة Ÿك-اف-ح-ة السش-رط-ان وŒه-ي-زه-ا ،وب-ال-ت-ا‹
سش -ي -ت -م -ك -ن اŸصش-اب-ون ب-السش-رط-ان م-ن ا◊صش-ول ع-ل-ى أام-ل
وف-رصش-ة ل-ل-ن-ج-اة ب-فضش-ل ت-ق-ل-يصض م-واع-ي-د ال-عÓج باأ’ششعة،
’سشيما اŸتعلقة باإ’صشابة بسشرطان الثدي الذي Áسض 11
أالف امرأاة سشنويا والÈوسشتات بالنسشبة للرجال.
وب -حسشب اÙاور ال -كÈى ل -ل -م -خ-ط-ط ال-وط-ن-ي Ÿك-اف-ح-ة
السش - -رط- -ان « ،»2019-2015ف - -إان الصش - -ي- -دل- -ي- -ة اŸرك- -زي- -ة
للمسشتششفيات أانفقت  37مليار دينار من إاجما‹ اأ’دوية

اŸسشتوردة اŸوجهة لعÓج السشرطان ،باإ’ضشافة إا ¤تدعيم
مراكز مكافحة السشرطان باŸوارد البششرية الÓزمة ،وفتح
مصش -ال -ح ج -دي -دة ل-ل-عÓ-ج ال-ك-م-ي-ائ-ي سش-اه-مت ‘ ت-خ-ف-ي-ف
الضشغط على مركز مكافحة اأ’ورام السشرطانية بيار ماري
ك -وري ال -ذي يشش -ه -د ف -وضش-ى ع-ارم-ة بسش-بب سش-وء ال-ت-ن-ظ-ي-م
والتسشي ،Òناهيك عن إانششاء  91وحدة لطب اأ’ورام وذلك
ل -ت -ق -ريب الصش-ح-ة م-ن اŸواط-ن ،ك-م-ا سش-ي-ت-م ف-ت-ح سش-جÓ-ت
إالكÎونية وطنية للسشرطان.

لقاح «بنتافالو» إلنقطة إلسسودإء

رغم “كن وزارة الصشحة والسشكان وإاصشÓح اŸسشتششفيات
من القضشاء على الندرة التي كانت تششهدها اللقاحات من
قبل ،لكنها  ⁄تسشلم من مششاكل أاخرى ،على غرار وقوع
فاجعة وفاة طفل Úرضشيع ” Úتلقيحهما ببنتافالو بعيادة
خ -اصش -ة ب-ال-روي-ب-ة ،وه-و م-ا أاث-ار رع-ب-ا وخ-وف-ا ك-بÒي-ن ل-دى
اأ’ولياء الذين رفضشوا تلقيح أاطفالهم خوفا من تكرار نفسض
السشيناريو.
Ãجرد وقوع حادثة الوفاة سشارعت وزارة الصشحة باتخاذ
قرار اسشتعجا‹ يقضشي بسشحب اللقاح الذي ” اسشتÓمه من
 Èﬂم -ت -واج -د ب -ال -ه -ن -د م -ن ﬂت-ل-ف ال-ع-ي-ادات ا÷واري-ة

أاسشال منتوج «رحمة ربي» للمخÎع توفيق زعيبط الكث Òمن
ا◊ Èمنذ بداية الÎويج له وتسشويقه ،بعد أان تخلى الكثÒ
من اŸرضشى عن مادة اأ’نسشول Úوحبوب عÓج للسشكري،
معتقدين أانه دواء Áكن أان يعوضض اأ’نسشول Úوهو ما جعل
حالتهم الصشحية تسشوء ،فتدخل على إاثرها وزير الصشحة
والسش -ك -ان وصش Ó-ح اŸسش -تشش -ف -ي -ات ع -ب -د اŸالك ب-وضش-ي-اف
موضشحا أان منتوج رحمة ربي ليسض دواء بل ›رد مكمل
غذائي أ’ن صشفة الدواء تنطبق على منتوج صشيد’ Êيسشتو‘
على كل الششروط التي ينصض عليها التنظيم واŸتمثلة ‘
ال-ت-ح-ل-ي-ل وال-ت-ج-ارب ال-ع-ي-ادي-ة ق-ب-ل ال-وصش-ول إا ¤ال-تسش-جيل
والÎخيصض له بالتوزيع.
الغريب ‘ اأ’مر انه بعد الششروع ‘ تسشويق هذا اŸنتوج
ال -ذي أاث -بت ف -ع -ال -ي -ت -ه ،ب -حسشب تصش-ري-ح-ات مصش-اب Úب-داء
السشكري ،أاصشدرت وزارة التجارة قرارا بسشحب اŸنتوج مع
أاخذ عينات بغية –ليلها والتأاكد من مطابقتها ،رغم عدم
تسشجيل أاية حالة وفاة بسشبب اŸنتوج ،وهو ما  ⁄يكن يتوقعه
أاحدا’ ،سشيما وان وزير الصشحة ع ‘ Èبداية اأ’مر عن
دعمه للمخÎع ا÷زائري ‘ ﬂتلف خرجاتهم اإ’عÓمية
إا ¤غاية اإ’عÓن عن سشحب اŸنتوج .حيث  ⁄ينكر فعالية
اŸكمل الغذائي الذي لقي اسشتحسشان لدى اŸرضشى و⁄
يششتك منه أاحدا ،إا’ أان عدم إاظهاره لششهادة الدكتوراه
جعلت بعضض وسشائل اإ’عÓم تتهجم عليه بتقد ËتأاويÓت ’
نعرف مدى صشحتها ،وهناك من يرجع فرضشية اأن بعضض
اللوبيات وراء تضشخيم القضشية واتهامه بالششعوذة.
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تتويج حسس Úصسوكو
بجائزة أأحسسن خطاط

بحث حلول لقاعات السصينما البلدية بالتنسصيق مع وزارة الداخلية

اأكد عزالدين ميهوبي وزير
الثقافة ،خÓل زيارته اإ¤
و’ية جيجل ،قرار هيكلة
خارطة اŸهرجانات با÷زائر
بكل اأنواعها ،مبقيا على تلك
التي لها جدوى ثقافية
وحققت اŸردود ،وبدرجة
اأخصس اŸهرجانات التي قدمت
قيمة مضصافة للجزائر .وهي
اŸهرجانات ذات الطابع
الدو‹ ،سصواء كان ‘
السصينما ،اŸسصرح والفنون
التشصكيلية ،اأو الفنون
الغنائية.

جيجل :خالد العيفة

قال الوزير ،اإنه ” اÙافظة على
عدد من اŸهرجانات والبقية تقرر
نقل اأمرها اإ ¤اŸديريات الثقافية
ل- -ت- -ب- -حث ل- -ه- -ا ع- -ن مصص- -ادر “وي -ل،
واأخ -رى ت -رك ل-ه-ا خ-ي-ار السص-ت-م-رار،
بشصرط تكّيفها مع اŸنطق ا÷ديد،
ال -ذي ي -قضص -ي ب -اأن -ه ل -يسش شص-رط-ا اأن
يكون اŸهرجان سصنويا ،مع تخفيضش
عدد الأيام واŸشصارك Úوالتحكم ‘
التسصي Òبشصفافية.
اأما فيما يتعلق بجيجل ،ذكر ميهوبي
اأن للولية ا◊ق ‘ اأن يكون لها دور
ثقا‘ متنوع وقد اسصتفادت باŸرافق
ال- -ه- -ام- -ة واŸت -م -ي -زة وه -ذا ي -ف -رضش
اŸسص -اع -دة لإنشص -اء وخ -ل -ق ف-ع-ال-ي-ات
ثقافية دائمة وترك اÛال مفتوحا
اأم-ام ت-ق-د Ëم-قÎح-ات ع-م-ل-ي-ة بهذا
الشص -اأن ،ول ب -اأن ي -ح -م -ل خصص -وصص -ي-ة
اŸنطقة.
بخصصوصش اŸواقع الأثرية اŸهملة،
اأوضصح ميهوبي اأن دور الوزارة مهم
‘ ضص- -رورة ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ي- -ه -ا .وق -د
اأع-ط-يت ت-ع-ل-ي-م-ات ل-ت-اأم-ي-ن-ه-ا وتوفÒ
شصروط ا◊ماية لها .كما اأن هناك
ع -م -ل اآخ -ر اإضص -ا‘ ل Ó-ه-ت-م-ام ب-ه-ذه
اŸواق-ع الأث-ري-ة ،ب-ال-دف-ع Ãج-م-وع-ة
من خÈاء الآثار القيام با◊فريات

ب-ه-ذه اŸن-ط-ق-ة وÃشص-ارك-ة ال-ب-اح-ثÚ
با÷امعة.
واأضصاف الوزير ،على هامشش زيارته
ل -ع-اصص-م-ة ك-ت-ام-ة« :ن-ح-ن بصص-دد دف-ع
اŸرك- -ز ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -ب- -حث الأث -ري
وم -ع -اه -د الآث -ار ل -ت -جسص -ي -ده -ا ع-ل-ى
ال- -ق- -ي- -ام ب- -ب- -ح- -وث اأث- -ري -ة ‘ ب -عضش
اŸن -اط-ق ،ع-ل-ى غ-رار ولي-ة ج-ي-ج-ل،
ال- -ت- -ي  ⁄تسص -ت -ف -د م -ن ال -كشص -ف ع -ن
رصص - -ي - -ده - -ا الأث - -ري» .واأضص- -اف ،اأن
ع-م-ل-ي-ة ح-م-اي-ة الآث-ار لب-د اأّل ت-ك-ون

ع -ائ -ق -ا ‘ ال -ع -م -ل ال -ت-ن-م-وي ،وع-ل-ى
م- -ك- -اتب ال- -دراسص- -ات اإي -ج -اد اآل -ي -ات
وح-ل-ول ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ليها ،باإشصراك
اŸواط -ن ‘ Úع-م-ل-ي-ة ح-ف-ظ وت-ث-مÚ
الÎاث م- -ن خÓ- -ل خ- -ل- -ق –ف- -ي -زات
اقتصصادية مع القيمة اŸضصافة».
كما صصرح ميهوبي ،اأن الولية بحاجة
اإ ¤فرع لديوان التاأليف ،قائ‘ Ó
ه - -ذا اÛال« :ات- -ف- -ق- -ن- -ا م- -ب- -دئ- -ي- -ا
للحصصول على مقر والبدء ‘ عمله
ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-ولي-ة ،وه-ذا ل-ف-ائ-دة

ال- -ف- -ن- -ان ÚواŸب- -دع Úب- -اŸن -ط -ق -ة،
ل -ل -م -ح -اف -ظ -ة ع -ل -ى اإب -داع-ات-ه-م م-ن
الضصياع ،والسصتفادة من اŸزايا التي
يقدمها الديوان».
اأما عن قاعات السصينما ،فÒى الوزير
اأنها قليلة بالولية ،وهي –وز على
قاعت Úفقط ،قاعة باŸيلية واأخرى
بوسصط اŸدينة «قÓسصي» ،ولبد اأن
تنضصم جيجل ا ¤الوليات التي لها
قاعات هامة ،موضصحا اأن اأغلب هده
ال- - -ق- - -اع- - -ات ت- - -وج - -د –ت تصص - -رف
البلديات ،و–تاج اإ ¤تهيئة واإعادة
ت -اأه -ي -ل ،وع -ن -د –وي -ل -ه -ا اإ ¤دائ-رة
ق- -ط -اع ال -ث -ق -اف -ة م -ن ق -ب -ل اÛلسش
ال -ب -ل -دي ،سص -ت-ت-دخ-ل ال-وزارة ÷ع-ل-ه-ا
عصص- - -ري - -ة وت - -ت - -ن - -اسصب وال - -ع - -روضش
ا◊دي- -ث- -ة ،وب- -ال -ت -ا‹ ت -وضص -ع ضص -م -ن
الديوان الوطني للثقافة والإعÓم».
ع-ن وضص-ع-ي-ة اŸك-ت-ب-ات ال-ب-ل-دي-ة قال
ميهوبي ،اإن الوزير الأول طلب من
وزارتي الثقافة والداخلية اإيجاد حل
لوضصعية اŸكتبات اÿاضصعة لتسصيÒ
البلديات والبحث عن صصيغة مناسصبة
ل -ت -ف -ع -ي -ل -ه -ا واŸسص -اه -م -ة ‘ ال-ف-ع-ل
الثقا‘ ورفع ا÷مود عنها».
ل Ó-إشص -ارة ،ع -اي -ن ع -زال-دي-ن م-ي-ه-وب-ي
عديد اŸشصاريع الثقافية التي هي قيد
الإ‚از ،ك- -م- -ق- -ر م- -دي -ري -ة ال -ث -ق -اف -ة
ا÷دي -د واŸك -ت-ب-ة ال-ولئ-ي-ة واŸسص-رح
ا÷ه -وي .ك -م -ا ع -اي -ن اŸوق-ع الأث-ري
«ال -راب -ط -ة» Ãدي -ن-ة ج-ي-ج-ل وق-دم ل-ه
ع -رضش ح -ول ح -م-اي-ة اŸوق-ع «شص-وب-ا»
ال -ك -ائ -ن ب -ب -ل -دي -ة زي -ام -ة م -نصص -وري-ة،
وعرضش اآخر حول اÿارطة الثقافية
ل -ل -ولي -ة ،ت -تضص -م -ن ﬂت -ل -ف اŸواق -ع
التاريخية واŸعا ⁄الأثرية وا÷معيات
الثقافية.
واأعطى الوزير اإشصارة انطÓق اŸكتبة
اŸتنقلة ‘ اŒاه بلدية الطاه Òمن
سصاحة الصصياد بوسصط اŸدينة ،وزيارة
معارضش متنوعة Ãتحف كتامة.
واخ- -ت- -ت- -م زي- -ارة ال- -ت- -ف- -ق- -د ب -ت -ك -رË
شصخصصيات فنية وثقافية بدار الثقافة
عمر اأوصصديق.

توج الفنان حسص Úصصوكو من و’ية
جيجل ،أامسس ،بجائزة أاحسصن خطاط
‘ ختام الصصالون الوطني الثاÊ
للخط العربي اŸقام بجيجل ،بحضصور
وزير الثقافة عزالدين ميهوبي.
عادت ا÷ائزة الثانية لأحمد زيوزيوة
من ولية اأدرار ،و–صصل الفنان زه Òبن
شص-ع-ب-ان م-ن ولي-ة ج-ي-ج-ل ع-ل-ى اŸرت-بة
الثالثة.
‘ ك -ل -م-ت-ه خÓ-ل م-راسص-م ه-ذا ا◊ف-ل،
ال- -ذي اح- -تضص- -ن -ت -ه دار ال -ث -ق -اف -ة ع -م -ر
اأوصص-دي-ق ،اأشص-اد م-ي-ه-وب-ي ب-ج-ي-جل التي
قدمت الكث Òللثقافة ا÷زائرية ،متمنيا
لها –قيق تطور اأك ‘ Èهذا اÛال
مسصتقب.Ó
ك -م -ا ن ّ-و ه ال -وزي -ر ب -اŸراف -ق ال-ث-ق-اف-ي-ة
العديدة اŸتواجدة بهذه الولية ،التي
من شصاأنها تفعيل ا◊راك الثقا‘ بها
ومد جسصور التواصصل ب Úالفنان.Ú
خÓل مراسصم التكر ،Ëالذي حضصرته
سصلطات الولية ،اأدى الفنان الشصاب منÒ
ب-دوح-ان ،خ-ري-ج اأ◊ان وشص-ب-اب ،اأغ-ن-ي-ة
عن الوطن من كلمات عزالدين ميهوبي،
ليتيح اÛال فيما بعد للمطرب اÙلي
ي -وسص -ف ب -ن ع -ي -اشش ،ال -ذي اأدى وصص -ل -ة
غنائية ‘ طابع الشصعبي نالت اسصتحسصان
ا◊ضصور.
ل- -دى وصص- -ول -ه اإ ¤دار ال -ث -ق -اف -ة ج -اب
الوزير Ãختلف اأجنحة صصالون اÿط
العربي ،حيث تبادل اأطراف ا◊ديث مع
الفنان Úالعارضص ،Úودعا ‘ هذا الصصدد
اإ ¤ا◊ف- -اظ ع -ل -ى ه -ذا ال -ف -ن ال -راق -ي
وتدريسصه وتشصجيع ‡ارسصيه.
وقد تنافسش  36خطاطا 15 ،منهم من
ولي - -ة ج - -ي - -ج - -ل ‘ ،ه- -ذه اŸسص- -اب- -ق- -ة
اŸنظمة ‘ اإطار هذا الصصالون الوطني
الذي انطلق ،السصبت ،و“يز بعرضش 88
ل -وح -ة Ãخ -ت -ل -ف الأب-ع-اد ،ت-ع-كسش م-دى
جمالية اÿط العربي وطواعيته اأيضصا،
بحسصب ما ” التذك Òبه.

بسصبب عملية إاعادة تهيئة وترميم اŸسصرح ا÷هوي

تعليق برنامج أألطفال «ألعطلة باأللوأن» بوهرأن

تقّرر تعليق برنامج ا’أطفال
«العطلة با’ألوان» ،الذي
يرعاه اŸسصرح ا÷هوي «عبد
القادر علولة» لوهران ،بسصبب
تواصصل اأشصغال اإعادة تهيئة
وصصيانة اأجزاء مهّمة منهÃ ،ا ‘
ذلك الشصرفة ا÷انبية لقاعة
العرضس التي تعّرضصت ’نهيار
جزئي بداية شصهر سصبتمÈ
اŸاضصي ،بحسصب ما علم لدى
اŸكلفة با’إعÓم لدى اŸسصرح،
ا’آنسصة سصناء الزاوي ،التي
ضصربت موعدًا مع التميز
وا’إمتاع ،فور اإعادة فتح هذه
اŸوؤسصسصة الثقافية.

وهران :براهمية مسسعودة

اإع -ادة ف -ت -ح اŸسص -رح ا÷ه -وي شص-ه-ر
ج- -ان -ف -ي  ،2017يسص- -م -ح ل -ل -ج -م -ه -ور
بالسصتمتاع ›ددا Ãختلف العروضش
اŸقÎحة من طرف فرقة اŸسصرح
ا÷ه -وي ل -وه -ران وك -ذا ال -ت-ع-اون-ي-ات
وا÷م- -ع- -ي- -ات ال- -ن -اشص -ط -ة ‘ ا◊ق -ل
ال -ث -ق -ا‘ ب -ال -ولي-ة ،ال-ت-ي عّ-ب -رت ع-ن

تذمرها واسصتيائها من تاأخر فتح ركح
اŸرح- -وم «ع- -ب- -د ال- -ق -ادر» اŸغ -ل -ق -ة
اأب- -واب -ه م -ن -ذ اأك Ìم -ن  4اأشص-ه-ر من
ت - - -اري- - -خ ا◊ادث- - -ة ،ب- - -ع- - -د اأن عّ- - -و د
ج- -م- -ه- -وره ع -ل -ى ب -ر›ة م -ن -ت -ظ -م -ة
ومتواصصلة على مدار ال ّسصنة لÓأطفال
والكبار ،على حد سصواء.
وكان وا‹ وهران عبد الغني زعÓن،
قد نّفذ عّدة زيارات تفقدية لورشصة
تهيئة وترميم هذا اŸرفق اŸشصيد ‘
 ،1900ح- -يث اأع- -ط- -ى ال- -ت- -ع- -ل -ي -م -ات
ل-ل-م-ق-اول-ة ال-ت-ي تشص-ت-غل وفق ميزانية
وضصعتها الولية بضصرورة الرفع من
وتÒة ال- -ع- -م- -ل ،قصص- -د تسص- -ل- -ي -م ه -ذا
الصص- -رح ال- -ث -ق -ا‘ ‘ اأق -رب الآج -ال،
خصصوصصا واأن الولية مقبلة على عدة
–ديات فنية وثقافية هامة.
ي- -ح -دث ه -ذا ‘ وقت تسص -ت -ع -د ف -ي -ه
ال -ب-اه-ي-ة وه-ران ،ب-ت-اري-خ-ه-ا ال-ع-ري-ق
وم-ع-م-اره-ا ال-ف-ري-د ،لح-تضص-ان اأرقى
تظاهرة فنية عربيةŒ ،مع ‚وم اأبي
ال -ف -ن -ون ورواده ‘ ال -وط -ن ال -ع -رب-ي،
وذلك ‘ اإطار الدورة التاسصعة من
اŸه -رج-ان اŸسص-رح-ي ال-ع-رب-ي ال-ذي

ارت -اأت ه -ي -ئ -ت -ه اÿاصص -ة اأن ت -ن -ت-ظ-م
دورته التاسصعة «عز الدين ›وبي» ‘
م -دي -ن -ة وه-ران ا◊زائ-ري-ة Ãدي-ن-ت-ي
وه - -ران ومسص - -ت - -غ- -ا ÂخÓ- -ل ال- -فÎة
ب 10 Úاإ 19 ¤جانفي  ،2017وذلك
Ãشص- -ارك -ة ع -روضش ك ّ-ل م -ن اŸغ -رب
وا÷زائر وتونسش والأردن والإمارات
العربية اŸتحّدة وغÒها.
وكان اŸدير العام للديوان الوطني
ل-ل-ث-ق-اف-ة والإعÓ-م ÿضص-ر ب-ن ت-ركي،
ق- -د اأّك -د ‘ ب -ي -ان صص -ح -ف -ي ،ح -رصش
ا÷ه-ات ا÷زائ-ري-ة اŸع-ن-ي-ة ،ب-ت-ه-يئة
ك- -ل ال- -ظ- -روف والإم -ك -ان -ات ÿدم -ة
اإ‚از دورة ت -ظ -ل ف -اصص -ل -ة ‘ ت-اري-خ
اŸه -رج-ان م-ن ن-اح-ي-ة ،و‘ اŸشص-ه-د
اŸسص- -رح -ي ا÷زائ -ري ال -ذي ي -ع -م -ل
ب- -داأب ل- -ي- -ك- -ون ‘ م -ق -دم -ة ا◊رك -ة
اŸسصرحية ‘ الوطن العربي.
ب -حسصب ن -فسش ال -ب -ي-ان ،اع-ت ÈالأمÚ
ال- -ع -ام ل -ل -ه -ي -ئ -ة ال -ع -رب -ي -ة ل -ل -مسص -رح
اإسصماعيل عبد الله ،اأن انعقاد دورة
اŸه -رج -ان ‘ ب -ل -د اŸل -ي -ون ونصص-ف
اŸليون شصهيد ،بلد كاكي وبشصطارزي
وعلولة و›وبي وبن قطاف ونخبة

ك -بÒة م -ن ال -ف -ن-ان Úال-ذي-ن اأسص-ه-م-وا
بشص -ك -ل ك -ب ‘ Òا◊رك -ة اŸسص -رح -ي-ة
ال - -ع - -رب- -ي- -ة ،ه- -و ب- -ح- -د ذات- -ه ح- -دث
اسص- -ت- -ث- -ن- -ائ- -ي ،واأن ال -ه -م -ة ال -ع -ال -ي -ة
والسص- -ت- -ع- -داد ال- -ك -ب Òال -ذي ي -ب -دي -ه
ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-ث-ق-افة والإعÓم،
ك- -ل- -ه- -ا م- -وؤشص- -رات وبشص- -ارات ل- -دورة
سصتشصكل منعطفاً تصصاعديا ‘ حضصور
اŸهرجان عربيا.
ول -فت ع -ب -د ال -ل -ه اإ ¤اأن ه -ذه ال -دورة
تسصتمر على مدار عشصرة اأيام كاملة،
ب - - - - -دل ع - - - - -ن سص - - - - -ب - - - - -ع- - - - -ة اأي- - - - -ام،

وÁتد اإشصعاعها اإ ¤وليات عديدة مثل
ا÷زائ- -ر وع Úت- -ي- -م- -وشص -نت وسص -ي -دي
ب-ل-ع-ب-اسش وم-عسص-ك-ر وت-لمسصان وسصعيدة،
ليحقق اأك Èاأثر لهذا ا◊دث اŸتنّقل
‘ اأك Ìمن مدينة ،يسصتفيد شصبابها من
ورشصات واأعمال تطبيقية هامة ،مثلما
Áتد اŸوؤ“ر الفكري ليعقد ندواته ‘
تسصعة اأيام من اŸهرجان الذي يحظى
ب -رع-اي-ة سص-ام-ي-ة م-ن ل-دن السص-ي-د ع-ب-د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة رئ-يسش ا÷م-ه-ورية،
وباإشصراف صصاحب معا‹ وزير الثقافة
والسصيدين واليي وهران ومسصتغا.Â
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إسستئناف ﬁاكمة معتقلي ›موعة «»إكد Ëإزيك» إليوم
هبة تضسامنية صسحرإوية ودولية ’طÓق سسرإح إلسسجناء
ي -ت -م ،ال -ي -وم ،اسش -ت-ئ-ن-اف
ﬁاكمة  24معتق Óسشياسشيا
صش- -ح- -راوي- -ا م -ن ›م -وع -ة
«اأكد Ëاإزيك» اأمام ﬁكمة
م-دن-ي-ة ب-ع-د اأزي-د من سشتة
سش - -ن - -وات م - -ن ا’ع - -ت - -ق- -ال
ال- - -ت- - -عسش- - -ف- - -ي ‘ سش- - -ج- - -ون
ا’ح- -تÓ- -ل اŸغ -رب -ي وسش -ط
ه-ب-ة تضش-ام-ن-ي-ة واسش-عة من
داخ- - - - - - - - - - -ل ا’راضش- - - - - - - - - - -ي
الصش - - -ح- - -راوي- - -ة ودع- - -وات
دول -ي -ة ب -اط Ó-ق سش -راح-ه-م
‘ال - -ف - -وري والÓ- -مشش- -روط»
وضش- - - - - -رورة ﬁاك- - - - - -م - - - - -ة
اŸسش- -وؤول ÚاŸغ- -رب- -ي Úع- -ن
Œاوزاتهم بحق هوؤ’ء.
أل- -غت ﬁك- -م- -ة أل -ن -قضس
أŸغ - - -رب- - -ي- - -ة ‘  27جويلية
أŸاضس- -ي ح- -ك- -م- -ا ن- -ط -قت ب -ه
أÙك -م -ة أل -عسس-ك-ري-ة ضس-د 24
مناضس Óصسحرأويا ” أإيقافهم
‘ أإطار تفكيك ﬂيم أكدË
أإيزيك ‘  2010حيث سستعاد
ﬁاك- -م- -ت- -ه -م غ -دأ م -ن ط -رف
ﬁكمة مدنية.

قفصس إ’تهام يتحّول إإ¤
منصسة للمرإفعة من إأجل
نصسرة إلقضسية

عشسية أنطÓق ﬁاكمتهم
دع -ا أŸع -ت -ق -ل -ون ألسس-ي-اسس-ي-ون
ألصسحرأويون ›موعة « أكدË
أإزيك» ألشسعب ألصسحرأوي أإ¤
أÿروج أإ ¤ألشس -ارع ل -ل-تضس-ام-ن
م-ع-ه-م و أك-دوأ أن-ه-م سس-ي-جعلون
م- -ن ق- -فصس أت -ه -ام -ه -م ‘ ي -وم
أÙاكمة «منصسة للمرأفعة من
أجل ألقضسية ألصسحرأوية».
جاء ذلك ‘ رسسالة وجهوها
م- -ن دأخ- -ل ألسس -ج -ن أŸغ -رب -ي
«أل -ع -رج-ات» ق-ال-وأ ف-ي-ه-ا «أإن-ن-ا
نضسرب موعدأ أآخر مع ألتاريخ
يوم  26ديسسم Èعندما تنطلق
أطوأر أÙاكمة من جديد».
ن-اشس-دت رسس-ال-ة أŸع-تقلÚ
أل - -ر أي أل - -ع - -ام أل- -دو‹ ك- -اف- -ة
وأŸن- - -ظ- - -م - -ات وأل - -ه - -ي - -ئ - -ات
أ◊قوقية ألصسحرأوية وألدولية
لإلزأم قوة ألحتÓل لتوف Òكل
ألضس - -م- -ان- -ات وأ◊ق- -وق أل- -ت- -ي
ي -ك -ف -ل -ه-ا أل-ق-ان-ون أل-دو‹ ل-ه-م
خ -اصس -ة أن -ه -م ك -ان -وأ ضس -ح -اي -ا
ل - -ل- -ع- -دي- -د م- -ن ألن- -ت- -ه- -اك- -ات
أ÷سسيمة

ك- -الع- -ت- -ق -ال وألخ -ت -ط -اف
وألتعذيب.
ط - -الب ه - -وؤلء ب- -اإطÓ- -ق
سس - - - -رأح- - - -ه- - - -م ‘أل- - - -ف- - - -وري و
أل Ó- -مشس - -روط» م - -ع ج - -م - -ي - -ع
ألسس - -ج- -ن- -اء ألصس- -ح- -رأوي‘( Ú
أŸغ -رب و ألسس -ج -ون أŸغ-رب-ي-ة
ب - -الأرأضس- -ي أÙت- -ل- -ة)» ك- -م- -ا
أشسÎط - - - -وأ م - - - -ت - - - -اب - - - -ع- - - -ة و
ﬁاك - - - -م - - - -ة»ألسس - - - -ج - - - -ان Úو
أŸسسوؤول Úعن ألختطافات و
أ◊بسس ألتعسسفي و أŸسسوؤولÚ
ع- -ن ك- -ل أشس- -ك- -ال أل- -ت- -ع- -ذيب
أ÷سسدي و ألنفسسي ‘ مرأكز
ألشس- -رط- -ة وأل- -درك ب- -ال- -ع -ي -ون
أÙتلة و ‘ ألسسجن أÙلي
سس  1 Ó-وسس  2 Ó-و سس-ج-ن
عرجات».

إŸغرب زّور وقائع
إ◊ادثة وحرم عائÓت
إŸعتقل Úمن إ◊ضسور

وج - - -هت ÷ن - - -ة ع - - -ائÓ- - -ت
أŸع - - -ت- - -ق- - -ل Úألسس- - -ي- - -اسس- - -يÚ
ألصسحرأوي Úأدأنة شسديدة أزأء
ح - -م Ó- -ت ألإع Ó- -م أŸغ- -رب- -ي
أل -رسس -م -ي ضس -د أب -ن-ائ-ه-ا وم-ن-ع
ب- -عضس أل -ع -ائ Ó-ت م -ن ألسس -ف -ر
◊ضسور أطوأر أÙاكمة.
ف- -ق- -د أع -تÈت أل -ل -ج -ن -ة
أ◊مÓ- - -ت ألعÓ- - -م- - -ي- - -ة عÈ
أل -ق -ن -وأت أŸغ-رب-ي-ة أل-رسس-م-ي-ة
«ﬁاولة منها لتجييشس ألر أي
ألعام أŸغربي و تزوير ألوقائع

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

وأإب-ع-اد أŸسس-وؤول-ي-ة ع-ن أل-دول-ة
أŸغ -رب -ي -ة ‘ أح -دأث ت -ف-ك-يك
ﬂيم أكد Ëأإزيك « ،منددة ‘
أل- -وقت ن- -فسس- -ه م- -ن- -ع أŸغ -رب
بعضس ألعائÓت من ألسسفر أ¤
أل- -ع -اصس -م -ة أل -رب -اط Ÿت -اب -ع -ة
›ري- -ات أÙاك- -م- -ة وأصس -ف -ة
ذلك بـ «أÿرق ألوأضسح لعلنية
أ÷لسس- - -ة ولط - -وأر و›ري - -ات
أÙاك -م -ة أل -ع -ادل -ة وأإن -ت-ه-اك-ا
ل - -ل - -ح- -ق ‘ أل- -ت- -ج- -وأل ومسس- -ا
بالسسÓمة أ÷سسدية و ألنفسسية
للعائÓت».
جّددت ألعائÓت باŸناسسبة
أل -ت -اأك -ي -د ع -ل -ى ب -رأءة أب-ن-ائ-ه-ا
أŸع - - -ت- - -ق- - -ل Úألسس- - -ي- - -اسس- - -يÚ
ألصسحرأوي›« Úموعة أكدË
أإزيك» وم -ط -ال -ب -ت-ه-ا ب-الف-رأج
أل -ف -وري و ألÓ-مشس-روط ع-ن-ه-م
وحملت ألسسلطات أŸغربية ‘
م - - -دي- - -ن- - -ة أل- - -رب- - -اط و سسÓ- - -
أŸسس - -وؤول - -ي- -ة أل- -ك- -ام- -ل- -ة Œاه
ألسسÓ-م-ة أ÷سس-دي-ة و أل-ن-فسسية
لها (عائÓت أŸعتقل )Úولكل
أŸتضس - - - -ام- - - -ن ÚوأŸوؤأزري- - - -ن
أل - -ق - -ادمŸ Úت - -اب - -ع - -ة أط- -وأر
أÙاكمة.

هبة تضسامنية وحملة
مسساندة دولية
م - - - - -ن دأخ - - - - -ل ألرأضس- - - - -ي
ألصس- -ح -رأوي -ة أÙت -ل -ة م -ن -ه -ا
وأÙررة وم -ن م -ن -اط-ق ك-ثÒة

–طم طائرة عسسكرية روسسية كانت متجهة لسسوريا
على متنها  ٩2شسخ ًصسا
وفاة  ٦٨موسسيقيا من «فرقة أإلكسساندروف» و  ٩صسحافيÚ

ب - -ال - -ع - -ا ⁄ت - -ع - -الت ألصس- -وأت
أŸنددة بـ «أنتهاكات أŸغرب
ل-ل-ق-ان-ون أل-دو‹» ‘ ألصس-حرأء
أل -غ -رب -ي-ة وأŸط-ال-ب-ة ب-الف-رأج
أل - -ف - -وري وألÓ- -مشس- -روط ع- -ن
أŸع -ت -ق -ل Úبسس-ج-ون ألح-تÓ-ل
أŸغربي.
‘ ألسس- - - -ي - - -اق وج - - -هت
م -ن-ظ-م-ات ح-ق-وق-ي-ة مسس-ان-دة
ل -لشس -عب ألصس -ح -رأوي دع-وأت
ملحة لÓفرأج عن أŸعتقلÚ
ألصس -ح -رأوي Úم-دي-ن-ة ظ-روف
ت- -وأج- -ه- -ده- -م ألÓ- -أنسس -ان -ي -ة
بسسجون ألحتÓل.
‘ ه- -ذأ ألط- -ار أل -ت -مسس
أزيد من ﬁ 40اميا يشسكلون
ألهيئة ألدولية لدعم ألسسجناء
ألسس - -ي - -اسس - -ي Úألصس- -ح- -رأويÚ
أÿم- -يسس أŸاضس- -ي ت- -ط -ب -ي -ق
أل -ق -ان-ون أل-دو‹ ألنسس-ا‘ Ê
ألصسحرأء ألغربية.
أكد هوؤلء أÙامون وهم
م - -ن ج - -نسس - -ي - -ات ف - -رنسس - -ي- -ة
وب - -ل- -ج- -ي- -ك- -ي- -ة وسس- -ويسس- -ري- -ة
وأإسس- -ب- -ان- -ي- -ة و أم- -ري- -ك- -ي- -ة أن
«ألصسحرأوي Úألـ  24أÙكوم
عليهم ‘ أإطار قضسية أكدË
أإزيك ه -م أشس -خ-اصس ﬁم-يÚ
Ãفهوم أحكام أŸادة  4من
أت- -ف- -اق- -ي- -ة ج -ن -ي -ف أل -رأب -ع -ة
وب -ال -ت-ا‹ ف-م-ن أŸف-روضس أن
يسس - -ت - -ف - -ي- -دوأ م- -ن أ◊م- -اي- -ة
أŸنصسوصس عليها ‘ ألقانون
ألدو‹ ألنسسا.»Ê

أاعلن الرئيسس الروسشي
ف Ó-د ÒÁب -وت Úا◊داد
ال -وط -ن -ي ال -ي -وم ا’ث-نÚ
ع-ل-ى ق-ت-ل-ى الطائرة «تو-
 »154اŸنكوبة.
وأكد بوت ،Úأنه سسيجري
–قيقا دقيقا للوقوف على
أسس- -ب -اب أل -ك -ارث -ة وسس -ت -ق -وم
أ÷ه -ات أıتصس -ة ب -ك -ل م -ا
ي - - -ل - - -زم Ÿسس - - -اع - - -دة أسس- - -ر
ألضس- - -ح- - -اي - -ا .أف - -ادت وزأرة
ألدفاع ألروسسية بأان ألطائرة
–ط -مت ب -ع-د  7دق-ائ-ق من
إأقÓعها ‘ منطقة تبعد 5
ك- -ي- -ل- -ومÎأت ع- -ن سس- -وتشس -ي
باŒاه مدينة أنابا .أضساف
أŸصس-در أن ح-ط-ام أل-ط-ائ-رة
م -ب -ع Ìع -ل -ى مسس-اف-ة ح-وأ‹
 1.5كم.
نقلت ألنباء عن مصسدر
‘ وزأرة ألطوأرئ قوله إأن
أŸعطيات أألولية تشس Òإأ¤
أن –طم ألطائرة ‚م عن
مشس-ك-ل-ة ت-ق-ن-ي-ة أث-ن-اء م-رحلة
ألصس- -ع -ود  ⁄ي -ت -م -ك -ن أف -رأد
ألطاقم من إأصسÓحها.
سسبق أن أعلن أŸتحدث
ب -اسس -م أل -وزأرة أث -ن -اء م-ؤو“ر
صسحفي أن ألطائرة أختفت
من ألرأدأرأت بعد  20دقيقة
ع- -ل -ى إأق Ó-ع -ه -ا م -ن م -ط -ار
سسوتشسي-أدلر.
ذكرت ألوزأرة أن ألطائرة
ك- -انت م- -ت -ج -ه -ة إأ ¤ق -اع -دة
ح -م -ي -م -ي -م ‘ سس-وري-ا وع-ل-ى
متنها  68موسسيقيا من «فرقة

أل -كسس -ان -دروف»Ã ،ن ف -ي -ه-م
أŸدير ألفني للفرقة فالÒي
خ-ل-ي-لوف ،و 9صس-ح-ف-ي Úمن
أل-ق-ن-وأت أل-ت-ل-فزيونية «ألقناة
أألو »¤و»إأن ت- - - - - - - - - - - - - -ي ‘»
و»زفيزدأ».
أوضس - - -حت أل - - -وزأرة أن
أŸوسسيقي Úكانوأ يخططون
إلق-ام-ة ح-ف-ل-ة Ãن-اسس-بة عيد
رأسس ألسسنة أمام ألعسسكريÚ
أل- - - -روسس أل- - - -ذي - - -ن ي - - -ؤودون
خدمتهم ‘ قاعدة حميميم،
مسس -اء أمسس أألح -د ،مضس-ي-ف-ا
أن -ه ب Úرك -اب أل -ط-ائ-رة ك-ان
رئيسس إأدأرة ألثقافة ألتابعة
ل - -وزأرة أل - -دف- -اع أل- -روسس- -ي- -ة
أنطون غوبانكوف وألناشسطة
ألجتماعية ألروسسية ألشسهÒة
ي-ل-ي-زأف-ي-ت-ا غ-ل-ي-نكا أŸعروفة
بـ»أل -ط -ب -ي -ب -ة ل -ي -زأ» ،وأرب -ع-ة
ضس-ب-اط ب-رت-ب-ة ع-ق-ي-د وثÓ-ثة
ضس-ب-اط آأخ-ري-ن ب-رت-ب-ة م-قدم
ورأئد ونقيب.
أع-رب أل-رئ-يسس أل-روسسي
ف Ó-د ÒÁب-وت Úع-ن ت-ع-ازي-ه
لذوي ضسحايا هذه ألكارثة،
وف - - - -وضس رئ- - - -يسس أل- - - -وزرأء
دم-يÎي م-دف-ي-دي-ف ب-تشسكيل
وت- - - -رؤوسس ÷ن - - -ة –ق - - -ي - - -ق
حكومية بهدف ألكشسف عن
مÓبسسات سسقوط ألطائرة.
كما فتحت ÷نة ألتحقيق
أل -روسس -ي-ة أل-عسس-ك-ري-ة قضس-ي-ة
جنائية بشسأان –طم ألطائرة
لتحديد ما إأذأ كان أ◊ادث
ن-اج-م-ا ع-ن أن-ت-ه-اك-ات ل-ن-ظم

ألف برميل يوميا.

ﬁاربة إ’رهاب من سسرت إإ ¤طرإبلسس
بعد ‚احه ‘ أسستعادة شسرق ليبيا بالكامل
(ب -اسس -ت -ث -ن -اء درن-ة) ،وت-ط-ه Òم-دي-ن-ة ب-ن-غ-ازي
باسستثناء بعضس أ÷يوب ،ضسمن عملية عسسكرية
وأسس -ع -ة أط -ل-ق-ت-ه-ا ‘ م-اي – 2014ت أسس -م
«كرأمة ليبيا» ،وألسسيطرة على جزء مهم من
ج -ن -وب غ -رب أل -ب Ó-د ،ب-ه-دف ت-ط-ه Òأل-بÓ-د
بشسكل عام من ألرهاب ،يسستعد أ÷يشس ألليبي
لسس -ت -ع -ادة أل -ع -اصس -م-ة ط-رأب-لسس أل-ت-ي تشس-ه-د
أنفÓتا أمنيا «غ Òمسسبوق» ‘ ،ظل أسستمرأر
أŸوأجهات ب Úجماعات مسسلحة متناحرة.

ألسسÓ- - -م- - -ة أ÷وي- - -ة ،ح - -يث
ي -ج -ري أسس -ت -ج-وأب أل-ط-اق-م
أل- -ت- -ق- -ن -ي أŸك -ل -ف ب -إاع -دأد
ÓقÓع.
ألطائرة ل إ
أشس -ار م -رأسس -ل -ون إأ ¤أن
عشس-رأت ألسس-ف-ن وأل-ط-ائ-رأت
وأŸروح- -ي- -ات وأل- -ط- -ائ -رأت
بدون طيار تبحث عن أ÷ثث
وح -ط -ام أل -ط-ائ-رة أŸن-ك-وب-ة
ع -ل -ى مسس -اح -ة ت -ب -ل -غ سس-ب-ع-ة
ك - -ي - -ل - -ومÎأت ع - -ل - -ى ط - -ول
ألشساطئ ،وعلى عمق ب50 Ú
و 70مÎأ.
أك- -دت وزأرة أل- -دف -اع
أل -روسس -ي-ة ع-دم أل-ع-ث-ور ع-ل-ى
ن- -اج Úم -ن رك -اب أل -ط -ائ -رة
ألبالغ عددهم  92رأكبا.
سس -ب -ق ل-ه-ذأ أل-ط-رأز م-ن
ألطائرأت ،توبوليف 154-أن
تعرضس ◊وأدث ،ففي أفريل
– 2010ط -مت ط -ائ -رة م-ن
ه -ذأ أل -ن -وع ك -انت ت -ن -ق -ل 96
شس- -خصس- -ا ب- -ي- -ن- -ه -م أل -رئ -يسس
أل -ب -ول -ن -دي ل -ي -خ ك-ازي-نسس-ك-ي
ومسس -ؤوول Úب -ول -ن-دي Úك-ب-ارأ،
أث- - -ن- - -اء ه- - -ب - -وط - -ه - -ا ق - -رب
سس -م -ول -ي -نسسك غ-رب روسس-ي-ا،
وقضس - - -ى ك - - -ل م- - -ن ك- - -ان ‘
ألطائرة.
وأع - -ل - -نت وزأرة أل - -دف- -اع
أل -روسس -ي -ة ،أمسس ،أن ط -ائ-رة
وزأرة ألدفاع أıتفية بعد
أإلق Ó-ع م -ن م-ط-ار سس-وتشس-ي
جنوب روسسيا كانت متهة إأ¤
مدينة ألÓذقية ألسسورية.

ما‹

›هولون يختطفون عاملة إغاثة Ãدينة غاو
أعلن متحدث باسسم وزأرة أألمن ‘ ما‹ ،بابا سسيسسيه ،أختطاف عاملة إأغاثة –مل أ÷نسسيتÚ
ألفرنسسية وألسسويسسرية ‘ مدينة غاو بشسمال ألبÓد.
نقل رأديو (سسوأ) أألمريكي عن سسيسسيه قوله« :إأن عملية ألختطاف “ت ألسسبت على أيدي
›هول،»ÚمشسÒأ إأ ¤أن أŸرأة تعمل ‘ منظمة غ Òحكومية صسغÒة تسساعد أألطفال ألذين يعانون من
سسوء ألتغذية.
أضساف أŸتحدث أŸا‹ أنه  ⁄يتضسح بعد من يقف ورأء هذأ ألعمل أو سسبب أختطاف عاملة أإلغاثة.
أكدت وزأرة أÿارجية ألفرنسسية أن موأطنة لها أختطفت ‘ شسمال ما‹ ألسسبت .وكانت هذه
ألفرنسسية ،ألتي –مل أ÷نسسية ألسسويسسرية أيضسا ،تدير منظمة تهتم باألطفال ألذين يعانون من سسوء
ألتعذية .وذكر مصسدر عسسكري فرنسسي أن جنودأ فرنسسي Úيشساركون ‘ عملية ألبحث عنها.
هذأ وذكر مصسدر عسسكري فرنسسي أن «جنودأ فرنسسي ‘ Úقوة برخان يشساركون فعليا ‘ عمليات
ألبحث مع أŸالي.»Ú
كان مصسدر أمني ما‹ وعضسوأن ‘ أÛلسس ألبلدي ‘ كÈى مدن شسمال ما‹ ،صسرحوأ ،ألسسبت ،أن
مسسلح Úقاموأ بخطف صسو‘ بيÎونان ألتي –مل أ÷نسسية ألسسويسسرية أيضسا.

إسستعادة سسرت خطوة هامة لتجسسيد إ’تفاق إلوطني

شش - - -ك - - -ل –ري - - -ر م - - -دي - - -ن - - -ة سش - - -رت
ا’سشÎات -ي -ج -ي -ة ال -ل -ي -ب -ي -ة م -ن ق -بضش -ة
ا’رهاب –ديا ‚حت حكومة الوفاق
الوطني ‘ رفعه وخطوة «كبÒة» Œاه
ت- -ث- -ب- -يت ا’ت- -ف- -اق السش- -ي- -اسش -ي ،وبسش -ط
سشلطتها ‘ تسشي ÒالبÓد ومؤوسشسشاتها مع
نهاية سشنة .2016
ي-ن-ت-ظ-ر ال-ل-ي-ب-ي-ون م-ع ان-قضش-اء ه-ذه
السش - -ن - -ة Œاوز م- -رح- -ل- -ة ال- -ت- -ج- -اذب- -ات
وا’صش - -ط - -دام- -ات ال- -ت- -ي ’ت- -زال “ي- -ز
اŸشش-ه-د السش-ي-اسش-ي ،وال-ت-وصشل ا ¤توافق
ششامل تلتف ضشمنه كافة أاطياف الششعب
’خراج البÓد من أازمة تتخبط
الليبي إ
فيها منذ  5سشنوات.
رغم بطء وتÒة Œسسيد أإلتفاق ألسسياسسي
ألذي مضسى عليه عام كامل ،لعدة أسسباب،
أب -رزه -ا رفضس ›لسس أل -ن -وأب أŸت -وأج -د ‘
طÈق م -ن -ح أل -ث -ق-ة ◊ك-وم-ة أل-وف-اق أل-وط-ن-ي
ب- -رئ- -اسس- -ة ف- -ائ- -ز ألسس -رأج ،ك -انت سس -ن -ة 2016
إأي -ج-اب-ي-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ه-ا ،سس-وأًء ع-ل-ى ألصس-ع-ي-د
ألمني أو ألقتصسادي ،و–ديدأ فيما يتعلق
Ãجال ألنفط.
فبعد أك Ìمن عام من ألقتال ألشسرسس ألذي
خ-اضس-ت-ه أل-ق-وأت أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ج-لسس أل-رئاسسي
للحكومة ألوفاق ألوطني ،مع أرهابيي تنظيم
دأعشس-ألذي وضسع موطئ قدم له ‘ ليبيا،
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روسشيا تعلن ا◊داد الوطني و–قق ‘ أاسشباب الكارثة

دول ا÷وار مطالبة Ãرافقة مسشار التسشوية السشياسشية

بعد تضسييق أÿناق عليه ‘ سسوريا و ألعرأق،-
توجت عمليات «ألبنيان أŸرصسوصس» بتحرير
م -دي -ن -ة سس -رت ألسس -اح -ل -ي -ة «ك -ام  ،« Ó-ودح-ر
ألتنظيم ألرهابي.
‘ أع- -ق- -اب ه- -ذأ أل‚از أل- -ذي ي -حسسب
◊كومة ألسسرأج ،أكد هذأ ألخ Òأنه Áد يده
÷ميع ألفرقاء للجلوسس أ ¤طاولة أ◊وأر،
وقيادة معركة بناء ليبيا بإامكانيات أك ،Èمع
إأع -ادة تصس -دي -ر أل -ن -ف -ط ،دأع -ي-ا أ« ¤ت-وح-ي-د
أŸؤوسسسس-ات أل-عسس-ك-ري-ة –ت ق-ي-ادة عسس-ك-رية
وسسياسسية ألن أŸعركة ضسد أإلرهاب  ⁄تنته
بعد».
ÓمÚ
من جهته ،ناشسد أŸمثل أÿاصس ل أ
ألعام ورئيسس بعثة أأل· أŸتحدة للدعم ‘
ل-ي-ب-ي-ا م-ارت-ن ك-وب-ل-ر ،أل-ل-ي-ب-ي Úأغ-ت-ن-ام فرصسة
–ري -ر سس -رت م -ن ق -بضس -ة دأعشس ،لـ «ت -ع -زي-ز
أŸصسا◊ة ألوطنية وألدفع قدما «نحو تنفيذ
ألÎتيبات أألمنية أŸؤوقتة.
فيما يتعلق بالقطاع ألنفطي ،فقد عرف
قفزة نوعية بفضسل جهود حكومة ألسسرأج ألتي
أسستعادت ألسسيطرة على أŸنشسآات ألنفطية ،إأذ
تعت Èإأدأرة ألÌوة ألنفطية و توزيعها من «أهم
أŸشساكل أألسساسسية وألتي يدور حولها ألصسرأع
أ◊ق -ي -ق-ي ‘ ل-ي-ب-ي-ا» .ب-فضس-ل ج-ه-ود ح-ك-وم-ة
ألوفاق أرتفع أنتاج ألنفط أ 600 ¤ألف برميل
يوميا ،بعد ما عرف ركودأ وأضسحا بانتاج 300

ألعدد
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يرى مرأقبون للشسأان ألليبي ،أنه «‘ حال
‚ح أ÷يشس ‘ أسستعادة ألعاصسمة فإان ذلك
سسينعكسس بتأاكيد على ألوضسع ‘ كامل ليبيا،
ح -ي -ن -ه -ا سس -يضس-ط-ر أل-ف-رق-اء ألسس-ي-اسس-ي-ون أ¤
أل -ت -ع -ام -ل ب -ج-دي-ة و ت-ق-د Ëت-ن-ازلت إلخ-رأج
ألبÓد من أŸأازق ألذي تقبع فيه منذ أك Ìمن
 5سسنوأت».

إ÷زإئر إلدإعم إأ’برز للحل إلسسياسسي
“يزت سسنة  2016بالتأاكيد أŸسستمر من
طرف أ÷زأئر لدعمها للمسسار ألسسياسسي ‘
هذأ ألبلد أ÷ار ،ودعوتها أ ¤تسسوية سسياسسية
شساملة تسستجيب لتطلعات ألشسعب ألليبي ‘

ألسسلم وأألمن وألسستقرأر.
أÁانا منها بأان أ◊ل ألسسياسسي هو ألسسبيل
ألوحيد ◊ل ألزمة بليبيا و‘ أطار جهودها
ألرأمية أ ¤أŸسساهمة ‘ ألتوصسل أ ¤تسسوية
للنزأع ،أحتضسنت أ÷زأئر ألعديد من أللقاءأت
أıصسصسة للشسأان ألليبي ،حيث ” ألتأاكيد ‘
كل مرة على حل أألزمة
‘ ليبيا «يوجد ب Úأيدي ألليبي Úأنفسسهم»
و أنهم يجدون لدى أ÷زأئر ألدعم ألسساسسي
Ÿسساعدتهم على أيجاد أ◊ل ألذي يختارونه
بكل سسيادة».
بوتÒة متوأصسلة تسستقبل أ÷زأئر وفودأ
رسسمية و سسياسسية من ﬂتلف ألتوجهات و
ألنتماءأت دون أقصساء ألي طرف ،للتحاور،
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع أل-ب-ع-ث-ة أل‡ي-ة ،بهدف تسسوية
أألزمة ألليبية نهائيا ،مؤوكدة على أن ألتعامل
م -ع ك -ل ط -رف Áك-ن-ه أŸسس-اه-م-ة ‘ م-ع-ادل-ة
أ◊ل سسيدفع نحو ألتمهيد للمصسا◊ة وإأعادة
ألسستقرأر لليبيا.
ت- -ظ- -ل دول أ÷وأر أل- -ل -ي -ب -ي وب -عضس دول
ألسساحل ألفريقي ألوأقعة على حدودها (مثل
ما‹ و ألنيجر ) ..أألك Ìعرضسة لتدأعيات
أألزمة ‘ ليبيا ،ول ترى ح Óلهذه أألزمة
«سس -وى ب -ت-ن-ف-ي-ذ ألت-ف-اق ألسس-ي-اسس-ي وأإلسس-رأع
ب -اŸصس -ادق -ة ع-ل-ى ح-ك-وم-ة أل-وف-اق أل-وط-ن-ي،
وŒندها
إلسسناد جهود هذه أ◊كومة ‘ ‡ارسسة
سسلطتها وبسسط أألمن وإأعادة بناء مؤوسسسسات
ألدولة وتلبية أحتياجات ألشسعب».

á°VÉjQ

اإلثنين  26ديسسمبر 2016
الموافق لـ  26ربيع األول  1438هـ

فريد حسسيسسان ( رئيسس مولودية بجاية) لـ«الشسعب““:

””سسنتعاق ـ ـ ـد ه ـ ـ ـذا األسسب ـ ـ ـوع م ـ ـ ـع م ـ ـ ـدرب جدي ـ ـ ـد
وأاعـ ـ ـ ـد األنصس ـ ـ ـ ـار بضسم ـ ـ ـ ـان البقـ ـ ـ ـ ـاء””
لسسبوع
كشسف فريد حسسيسسان رئيسس مولودية بجاية ‘ حوار لـ ““الشسعب““ عن تعي Úمدرب جديد للفريق هذا ا أ
Óÿفة سسنجاق الذي غادر العارضسة الفنية ““للموب““ ،منذ فÎة وهو ما سسيعيد ،بحسسبه التوازن للتشسكيلة.

حاوره :عمار حميسسي

اŸب - -اراة خ- -اصس- -ة خÓ- -ل الشس- -وط
الثا Êالذي خلقنا فيه عدة فرصس
لمكان
سس-ان-ح-ة ل-ل-تسس-ج-ي-ل وك-ان با إ
–قيق أافضسل ‡ا كان ،لكن كما
تعلمون ا◊ظ يلعب دورا كبÒا ‘
ت -رج -ي -ح ك -ف -ة ف -ري -ق ع -ل -ى آاخ -ر،
إاضسافة إا ¤التحكيم الذي أاثر على
ال-ن-ت-ي-ج-ة ال-ن-ه-ائية للمباراة بعد أان
رفضس ا◊ك - -م ه - -دف - -ا شس - -رع - -ي - -ا
لخÒة
لن-ف-اسس ا أ
ل-ف-ري-ق-ي ،خÓ-ل ا أ
ل -ل -م -ب -اراة وال -ت-ع-ادل ه-و ال-ن-ت-ي-ج-ة
العادلة التي ترضسينا رغم أان هدفنا
كان –قيق النتصسار ،إال أان إارادة
ا◊كم كانت مغايرة لطموحاتنا.

أاب -دى حسس -يسس -ان ت -ف-اؤول-ه ب-ع-ودة
ال-ف-ري-ق خÓ-ل م-رح-ل-ة ال-ع-ودة من
أاجل اÿروج من الوضسعية الصسعبة
ال -ت -ي ي -ت -واج -د ف -ي -ه -ا ‘ م -ؤوخ-رة
الÎت- -يب وه- -و األم- -ر ال -ذي أاق -ل -ق
األنصس -ار ك -ثÒا وج-ع-ل-ه-م ي-ف-ق-دون
األمل ‘ ضسمان البقاء .
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،أاث- -ن- -ى رئ- -يسس
““اŸوب““ ع- -ل- -ى مسس- -ت -وى ال -ف -ري -ق
خÓ- -ل م- -واج -ه -ة ال -نصس -ري -ة رغ -م
اÿسس-ارة ال-ت-ي وصس-ف-ه-ا ب-ال-ق-اسس-ي-ة
Óرادة ال-ت-ي –ل-ى ب-ه-ا
ب -ال -ن -ظ -ر ل  -إ
ال Ó-ع -ب -ون و رغ -ب -ت -ه-م ‘ –ق-ي-ق
النتصسار ،إال أان العكسس هو الذي
حدث .

ه - -ن - -اك مشس- -ك- -ل ك- -ب Òم- -ع
اŸدرب السسابق سسنجاق ،أاين
لمور؟
وصسلت ا أ

(الشسعب) هل سسيتم التعاقد
م - - - -ع م - - - -درب ج- - - -دي- - - -د ‘
القريب؟
^ حسس - -يسس - -ان – ح- -ال -ي -ا ه -ن -اك
مفاوضسات مع بعضس اŸدرب Úمن
أاج -ل ال -ت -ع -اق -د م -ع -ه -م وع -م -ل -ي -ة
ال-ت-ف-اوضس ق-ط-عت أاشس-واط-ا م-ه-م-ة
Óنصس-ار أان-ن-ا
وأاؤوك -د م-ن خÓ-ل-ك-م ل -أ
سسنتعاقد مع مدرب جديدو خÓل
ه -ذا األسس -ب -وع ،وه -و م -ا سس -ي -ع -ي-د
ب -حسسب رأاي -ي ،ال-ت-وازن ل-ل-تشس-ك-ي-ل-ة
التي عانت كثÒا من غياب مدرب
رئيسسي يقوم بدوره مع الÓعب،Ú
‡ا أاث- -ر ع- -ل- -ى مسس- -ت -واه -م ل -ه -ذا
ف-مشس-ك-ل ال-ع-ارضس-ة ال-ف-ن-ي-ة سس-يحل
هذا األسسبوع على أاقصسى تقدير.

ه - -ل وج - -د” صس - -ع - -وب- -ة ‘
ال -ت-ع-اق-د م-ع م-درب ج-دي-د
ب -ال -ن -ظ -ر ا ¤م -ا ح -دث م -ن
قبل من مشساكل؟

ب -ا‚ازات-ه وأانصس-اره ون-ح-ن نسس-ع-ى
ل- -ت -ث -م Úذلك م -ن خ Ó-ل ا◊ف -اظ
على السستقرار الذي يبقى عامÓ
مهما من أاجل النجاح.

^  ⁄يكن هناك أاي مشسكل بالعكسس
ه -ن -اك م -درب Úاتصس -ل-وا ب-ن-ا وأادوا
رغبتهم ‘ اإلشسراف على العارضسة
ال -ف -ن-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق وه-و م-ا ي-ؤوك-د أان
اŸشس- -اك- -ل ال- -ت -ي ح -دثت  ⁄ت -ؤوث -ر
إاطÓقا على سسمعة ““اŸوب““ ،بل
ب- -ال- -ع- -كسس ال -ف -ري -ق ي -ب -ق -ى ك -بÒا

ال-ف-ري-ق ظ-ه-ر ب-وج-ه ‡ّيز،
ل-ك-ن-ه خسس-ر م-رة أاخ-رى ،م-ا
هو السسبب بحسسب رأايك؟
^ ا÷م- -ي -ع لح -ظ أان -ن -ا ق -دم -ن -ا
مسس - -ت - -وى ‡ي- -زا خÓ- -ل اŸب- -اراة
واŸنافسس  ⁄يظهر أاي شسيء ،بل
ب -ال -ع -كسس ف -ري -ق -ي سس -ي -ط -ر ع -ل-ى

توفيق عدادي (متوسسط ميدان أاوŸبي اŸدية) لـ ““الشسعب““:

^ ‘ ا◊قيقة  ⁄نكن نتمنى أان
لمور إا ¤ما وصسلت إاليه،
تصسل ا أ
لخ-ر ه-و م-ن أاراد
ل -ك -ن ال -ط -رف ا آ
لنظار
ذلك بعد أان اختفى عن ا أ
من اŸباراة النهائية لكأاسس الكاف
و ⁄يظهر له أاي أاثر وكان يتحجّج
بالعطل اŸرضسية التي كان يرسسلها
من أاجل تÈير غيابه وهو بحسسب
رأاي تصس- -رف غ Òري- -اضس- -ي و ك -ان
لج-در ب-ه م-واصس-ل-ة م-ه-م-ت-ه ع-ل-ى
ا أ
رأاسس ال- -ف- -ري- -ق و‘ ن- -فسس ال- -وقت
يطالب بتسسوية حقوقه ،لكنه تخلى
ع -ن م -ه -ام -ه وط -الب ب-ح-ق-وق-ه ‘
وقت حسس- -اسس وه- -و م -ا أاث -ر ع -ل -ى
مسس-ت-وى ال-تشس-ك-ي-ل-ة والقضسية حاليا
على مسستوى الهيئات الرياضسية.
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لخرى بأانه لعب من طينة الكبار بعدما تأالق ويسساهم بقوة ‘ النتائج اليجابية التي حققها فريق أاوŸبي اŸدية ،هذا
يؤوكد من جولة أ
لول لكرة القدم ،اقÎبنا من ““توفيق عدادي““ الذي أاكد لنا بأان النقطة التي عاد بها الفريق من ملعب أاول نوفمÈ
اŸوسسم ‘ اÎÙف ا أ
باÙمدية سسÒفع معنويات الÓعب Úويجعلهم يحضسرون بقوة Ÿرحلة العودة التي سستكون حاسسمة ،كما أاكد بأان الفريق سسيبقى مركزا على
عمله وعلى بلوغ القمم ،خصسوصسا أان ثÓثي اŸقدمة سسيدخل غمار اŸنافسسة القارية ،وهو ما قد يسسمح لهم بتسسلق سسلم الÎتيب لنشسغال
لدوار التي تلي ‘ ،هذا ا◊وار:
هؤولء الفرق بالتأاهل إا ¤ا أ

حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصص

م-واصس-ل-ة ال-ت-أال-ق ‘ م-رح-ل-ة
العودة؟
^ ب-ط-ب-ي-ع-ة ا◊ال ،سس-ن-ك-ون أاق-وى
بإاذن الله وÁكننا إانهاء اŸوسسم مع
ثÓ- -ث- -ي اŸق- -دم- -ة ،خصس- -وصس- -ا أان
مولودية ا÷زائر وإا–اد العاصسمة
وشس- -ب- -ي- -ب- -ة السس- -اورة ال -ف -رق ال -ت -ي
ب -إام -ك -ان-ه-ا ال-ت-ن-افسس ع-ل-ى ال-ل-قب،
سستدخل غمار اŸنافسسة القارية ‘
راب-ط-ة األب-ط-ال اإلف-ري-ق-ي-ة وك-أاسس
ال -ك -ون -ف -درال -ي -ة اإلف -ري -ق-ي-ة ل-ك-رة
ال-ق-دم ،وسس-ت-نشس-غ-ل ب-ت-ح-ق-يق نتائج
اي - -ج- -اب- -ي- -ة وال- -ت- -أاه- -ل إا ¤األدوار
اŸقبلة ،وهنا سستكون فرصستنا من
أاج -ل تسس -ل -ق سس -ل -م الÎت-يب وإان-ه-اء
اŸوسس - -م م - -ع ث Ó- -ث- -ي اŸق- -دم- -ة،
خصس- -وصس- -ا أان- -ه ” إاقصس- -ائ- -ن -ا م -ن
م-ن-افسس-ة ك-أاسس ا÷م-ه-وري-ة والفرق
اŸذكورة سستنافسس على ا÷بهات
الثÓث.

«الشس- - -عب““ :ت - -ع - -ادل ث - -مÚ
ع -د” ب-ه م-ن ال-ع-اصس-م-ة‘ ،
مباراة تكتيكية كبÒة؟
^ توفيق عدادي :نقطة ثمينة
حقا من ملعب اÙمدية ،ا÷ميع
يعرف بأان إا–اد ا◊راشس صسعب
اŸن-وال ‘ م-ل-ع-ب-ه وأام-ام ج-م-ه-وره
ال -غ -ف Òال -ذي ح -ظ -ر ال -ل -ق -اء ،ك-ن-ا
م- -ن- -تشس- -ري -ن ج -ي -دا ف -وق اŸي -دان
وخ- -ل- -ق- -ن- -ا ال- -ع -دي -د م -ن ال -ف -رصس
السس-ان-ح-ة ل-ل-ت-ه-دي-ف ل-ك-ن ال-ف-عالية
كانت غائبة عنا ‘ هذا اللقاء ،كما
ق -لت اŸب -اراة ك -انت ت-ك-ت-ي-ك-ي-ة إا¤
أاقصس- -ى األب- -ع- -اد ،ون- -ح- -ن لع- -ب- -ي
الوسسط كان لدينا عمل كب Òطوال
اللقاء ،وا◊مد لله أاننا “كنا من
ال -ع-ودة إا ¤اŸدي-ة وإان-ه-اء م-رح-ل-ة
ال -ذه -اب ‘ اŸرك -ز ال -راب-ع رف-ق-ة
وف -اق سس -ط-ي-ف ب-رصس-ي-د  25نقطة
وبفارق  5نقاط عن الرائد مولودية
ا÷زائر ،وهو ما ل يعت Èبالشسيء
الكث ÒوÁكننا تداركه ‘ مرحلة
العودة ،بشسرط مواصسلة العمل من
أاج- -ل إان- -ه- -اء اŸوسس- -م ‘ م- -رت- -ب- -ة
مشس- -رف- -ة ‘ أاول مشس- -ارك -ة ل -ن -ا ‘
اÎÙف األول.
ت -ت -ن-ق-ل-ون ‘ أاول ل-ق-اء م-ن
م -رح -ل -ة ال -ع-ودة إا ¤ب-ات-ن-ة
Ÿواج -ه -ة الشس -ب -اب اÙل-ي ‘
ثالث خرجة على التوا‹؟
^ صس -ح -ي-ح ت-ن-ق-ل-ن-ا إا ¤ال-ع-اصس-م-ة
Ÿواجهة إا–اد ا◊راشس ‘ مباراة
ال - - -دور الـ  16م -ن م-ن-افسس-ة ك-أاسس
ا÷م-ه-وري-ة ،ب-ع-ده-ا واج-ه-نا نفسس
ال - -ف- -ري- -ق ‘ ا÷ول- -ة األخÒة م- -ن
م -رح -ل -ة ال -ذه -اب ‘ ال -ع -اصس -م -ة،

أاب-ه-رت ال-ك-ث Òم-ن م-ت-ت-بعي
ال -ك -رة ‘ ب Ó-دن -ا ب -اŸسس-ت-وى
الذي ظهرت به منذ بداية
اŸوسسم؟

وسسنط Òإا ¤باتنة Ÿواجهة الشسباب
اÙل -ي ،وك -ل -ه -ا م -ب-اري-ات صس-ع-ب-ة
وخ- -رج- -ات ي- -جب أان ن -ع -ود ف -ي -ه -ا
ب -ن -ت -ائ -ج اي -ج -اب-ي-ة ،اآلن سس-ن-م-ت-ث-ل
للراحة بعدها سسندخل ‘ تربصس
ن-ع-م-ل ف-ي-ه ع-ل-ى تصس-ح-يح أاخطائنا
وت-ط-وي-ر أاسس-ل-وب ل-ع-ب-ن-ا أاك Ìلنكون
أاحسسن ‘ مرحلة العودة ،وبعدها

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

سسÔك-ز ع-ل-ى م-ب-اري-ات-ن-ا ،ل-ك-ن ل-قاء
ب-ات-ن-ة سس-ي-ك-ون م-ف-خ-خ-ا خ-اصسة أان
ف - -رق - -ا ك - -بÒة ع- -ل- -ى غ- -رار إا–اد
ال- -ع -اصس -م -ة أاط -ي -ح ب -ه -ا ‘ م -ل -عب
““سسفوحي““.
ه- -ل ت- -ع- -ت -ق -د ب -أان ل -دي -ك -م
لم- - -ك- - -ان- - -ي- - -ات م - -ن أاج - -ل
ا إ

^ ا◊م-د ل-ل-ه ه-ذا ن-ت-ي-ج-ة ال-ع-مل
الذي أاقوم به منذ الفئات الشسابة
وإارادتي الكبÒة ‘ النجاح ‘ عا⁄
كرة القدم عندما كنت لعبا لفريق
““ع Úا◊ج- -ر““ ث- -م ت- -ك -ونت ‘ ك -ل
ال -ف-ئ-ات ل-ف-ري-ق م-ول-ودي-ة سس-ع-ي-دة،
ب -ع -ده -ا ت -ن-ق-لت إا ¤ف-ري-ق شس-ب-ي-ب-ة
السس- -اورة ،وأان- -ا اآلن أاح- -م- -ل أال -وان
أاوŸبي اŸدية Ÿوسسمي الثا Êعلى
التوا‹ ،أابلغ من العمر حاليا 26
سسنة وأاتواجد ‘ أاّوج عطائي ،لذا
برزت ‘ اÎÙف األول ،وأا“نى
أان أاواصسل على هذا اŸنوال وأابدأا
‘ حصسد األلقاب ألكتب تاريخا ‘
كرة القدم اÙلية.

بحسسب ›لة ““فرانسس فوتبول““:

العدد

17218
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دخل ناديا روما وجوفنتوسس اليطاليان على خط
اŸنافسسة لضسم الدو‹ ا÷زائري ياسس Úبراهيمي،
‚م هجوم بورتو الÈتغا‹ ،مع ناديي ميÓن ونيسس،
بحسسبما أاكدت تقارير إاعÓمية.
ذكرت ›لة ““فرانسس فوتبول““ ع Èموقعها
اللكÎو ،Êأامسس ،أان روما يسستهدف التعاقد مع
براهيمي ( 26عاما) ‘ فÎة النتقالت الشستوية
اŸقبلة لتدعيم صسفوفه ‘ ،ظل غياب ‚م
اŸنتخب ا÷زائري عن التشسكيلة األسساسسية
لفريق التن Úاألزرق ،منذ بداية اŸوسسم ‘ .حالة ‚اح
الصسفقة سسيكون براهيمي الÓعب العربي الثا‘ Ê
صسفوف الذئاب إا ¤جانب اŸصسري ﬁمد صسÓح.
أاشسارت اÛلة الفرنسسية إا ¤أان فريق
العاصسمة اإليطالية يسسعى لضسم مهاجم
بورتو ،رغم علمه Ãشساركة براهيمي ‘
نهائيات كأاسس األ· األفريقية التي تقام ‘ الغابون ،مع منتخب بÓده خÓل
اŸقبل.
أاضسافت ““فرانسس فوتبول““ أان براهيمي بدأا يشسارك مع بورتو بصسفة أاسساسسية ‘ آاخر 4
مباريات مسسج 3 Óأاهداف ،إال أان الÓعب يرغب ‘ الرحيل منذ الصسيف اŸاضسي .كان
نادي بورتو قد رفضس عرضسا بقيمة  40مليون يورو لبيع براهيمي إليفرتون اإل‚ليزي ‘
اÒŸكاتو الصسيفي اŸاضسي .

لتدعيم ا÷هة اليسسرى من
دفاع النادي اŸلكي
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…ôFGõ÷G ‹hódG ™e
Ω’ƒZ …Rƒa
@@@@@

بدأا زين الدين زيدان ،اŸدير الفني لنادي ريال مدريد
اإلسسبا ،Êوضسع مÓمح خطته لتدعيم الفريق بصسفقات
جديدة ‘ فÎة النتقالت الصسيفية ،عقب نهاية اŸوسسم
ا÷اري .ذكرت صسحيفة موندو ديبورتيفو ،أامسس ،أان زيدان
رسسم مÓمح صسفقات الفريق بعد تخفيضس العقوبة اŸوقعة على
النادي اŸلكي بقرار من اÙكمة الرياضسية الدولية ،األسسبوع
اŸاضسي  .أاشسارت إا ¤أان اŸدير الفني لريال مدريد
يرغب ‘ ضسم ا÷زائري فوزي غÓم ظه Òأايسسر
نابو‹ ،لتدعيم هذا اŸركز بصسفوف اŸلكي ‘ ،ظل
عدم وجود بديل قوي للÈازيلي مارسسيلو .

أاكدت الصسحيفة أان زيدان ل يقتنع بقدرات فابيو كوينÎاو ،الذي عاد ›دًدا إا ¤الفريق
مطلع اŸوسسم ا÷اري بعد إاعارته لصسفوف موناكو الفرنسسي ،و ⁄يفرضس نفسسه على
التشسكيلة األسساسسية.
يعت Èزيدان ،الÓعب ا÷زائري أافضسل بديل Ÿارسسيلو ،لتدعيم ا÷بهة اليسسرى مع حلول
فÎة النتقالت الصسيفية÷ .أا زيدان ‘ عدة مباريات هذا اŸوسسم ،لÓعتماد على ناتشسو
Óصسابة أاو اإليقاف.
‘ مركز الظه Òاأليسسر عند غياب مارسسيلو سسواء ل إ

باسستيا و كون يتفاوضسان معه

◊IOƒ©dG øe ÜÎ≤j ø°ù
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يتنافسس فريقا باسستيا وكون من بطولة القسسم األول
الفرنسسي لِضسم القائد السسابق للمنتخب الوطني
ا÷زائري مدحي ◊سسن .اّتصس Óمُمثّ Óنادَيي باسستا وكون
‘ األيام القليلة اŸاضسية بِإادارة فريق خيتا‘ اإلسسبا،Ê
واقÎح كل منهما عرضس اإلسستفادة من خدمات ◊سسن ‘ سسوق
اإلنتقالت الشستوية لِشسهر جانفي اŸقبل .
يرتبط الÓعب الدو‹ ا÷زائري السسابق ( 32سسنة) مع فريق خيتا‘ ِبعقد تنقضسي مّدته ‘ الـ 30
من جوان  ،2017بعد أان التحق به صسيف  2011قادما من نادي راسسينغ سسانتندار اإلسسبا .Êما يعني
أان انضسمام ◊سسن إا ¤أاحد الفريق Úالفرنسسي Úقد يكون ““سسلسسا““.
ي لفال وفالونسس مطلع
ق
ي
ر
ف
ع
م
سسبق لÓعب مدحي ◊سسن اإلحÎاف ‘ فرنسسا لدى فئة األكابر،
َ
ْ
العقد اŸاضسي .علما أان هذا الكروي والده جزائري من العاصسمة وأامّه إايطالية ،وأابصسر النور ِببلدية
فÒسساي الفرنسسية ‘ الـ  15من مارسس عام  ،1984يوما واحدا بعد خروج اŸنتخب الوطني
ا÷زائري من نصسف نهائي كأاسس أا· إافريقيا بِكوت ديفوار ،إاثر خسسارته ِبواقع ركÓت الÎجيح
أامام الكامÒون.
يتموقع فريق خيتا‘ ثالثا ‘ جدول ترتيب بطولة إاسسبانيا للقسسم الثا Êمن أاصسل  22ناديا متنافسسا،
بعد مرور  19جولة ،حيث يحمل متوسسط اŸيدان ◊سسن شسارة القائد.
ِبشسأان فريق باسستيا ،فيحتل اŸركز الـ  14بِرصسيد  20نقطة ‘ بطولة فرنسسا للقسسم األول ،بعد
مرور  19جولة .ويضسم ‘ صسفوفه اŸدافع الدو‹ ا÷زائري السسابق مهدي مصسطفى ،والÓعب
ا÷زائري اŸغÎب متوسسط اŸيدان فريد بو◊ية .وأاما فريق كون ،فهو يشسغل اŸركز الـ  19وقبل
األخ ‘ Òلئحة ترتيب نفسس البطولة.

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
إإ’ثنين  ٢٦ديسصمبر ٢٠١٦
إلموإفق لـ  ٢٦ربيع إأ’ول  ١٤٣8هـ
إلعـ ـدد١٧٢١8:
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أإح -ي -أن ً-أ إ’شص -ي -أء إَ÷م-ي-لُ-ة
إل -ت -ي –دث ُم َ -صص -أدف -ة أإكَ-ث-ر
جَمأً’ ِمْن إلِتي طَأْل إإنت َ
ظأُرَهأ.
QƒãdG

Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC
احذر ..لعبة طفلك قد
تتجسشسس عليك

يأأتي إلبعضس ◊يأتك نعمة
 ..ويأأتي إلبعضس ◊يأتك درسس.
AGRƒ÷G
’ تطلب من إ’خرين إن يعطوك إ’
بقدر مأ سصوف تعطيهم  ’ ..تأأخذ
إك Ìمن حقك  ..و’ توعد بأأك‡ Ìأ
تسصتطيع.
¿ÉWô°ùdG

حذرت مرإكز حمأية إŸسصتهلك ‘ أإŸأنيأ من أإن إأ’جهزة
إإ’لكÎونية وإأ’لعأب إŸتصصلة بأإ’نÎنت Áكن أإن تشصكل خطرإ
كبÒإ على إلبيأنأت إÿأصصة ،وÁكنهأ أإن تكون جأسصوسصأ ‘
إŸنزل.
‘ تصصريحأت لوكألة إأ’نبأء إأ’Ÿأنية ،قأل كÓوسس مولر ،رئيسس
إلرإبطة إ’–أدية Ÿرإكز حمأية إŸسصتهلك ،إإن إلدمية إلتي
Œيب على أإسصئلة بسصيطةÁ ،كن أإن تكون شصيئأ مسصليأ ،لكن ’بد
من معرفة أإن هنأك خأدمأ (سصÒفر) خلف هذه إلدمية يقوم
بتخزين هذه إأ’سصئلة ،ورÃأ ﬁأدثأت أإخرى ‘ إلقأعة.
وتأبع مولر أإنه ““‘ هذإ إإ’طأر فإأن على كل شصخصس أإن يكون
على درإية عند شصرإئه مثل هذه إأ’جهزة أإنه من إŸمكن أإن
يحضصر جأسصوسصأ إإ ¤حجرة إأ’طفأل أإو إŸعيشصة ‘ مسصكنه““،
وطألب كل وإحد بأأن يفكر على نحو دقيق مأ إإذإ كأن وإحد من
هذه إأ’جهزة يسصتحق إŸغأمرة بأÿصصوصصية.
وطألب مولر بتنظيم صصحيح Ÿسصؤوولية إلتعويضس عن إلضصرر ‘
إأ’جهزة إŸنزلية إلرقمية إŸتصصلة بأإ’نÎنت.
وأإضصأف مولر ““هنأك إلعديد من إلعروضس إلتي Œعل إ◊يأة
أإك Ìمتعة““ ،وهكذإ Áكن للشصخصس عن طريق إلهأتف إلذكي أإن
يقوم بتشصغيل جهأز إلتدفئة ‘ منزله وهو ‘ طريقه للعودة،
وكذإ إلتحكم ‘ أإبوإب إÓÙت.
وإسصتطرد مولر أإن ثمة أإسصئلة صصعبة عن حمأية إلبيأنأت وأإمنهأ
ثأرت ‘ هذإ إلشصأأن ،منهأ مث Óمأ إإذإ كأن من إŸمكن عن
طريق إلقرصصنة على هذه إأ’جهزة تسصهيل دخول إŸسصأكن
ب -أل-نسص-ب-ة ل-لصص-وصس ،وشص-دد ع-ل-ى أإه-م-ي-ة إإ’ع-دإدإت إŸسص-ب-ق-ة
Óنظمة و إŸعلومأت إ÷يدة.
ل أ

º∏©J πg
^أإن -ه ع-ل-م-يً-أ إأ’شص-خ-أصس إل-ذي-ن ي-أأت-ون م-ت-أأخ-ري-ن ع-ن إŸوإع-ي-د
بأسصتمرإر ُيفÎضس بأأنهم أإك Ìإإبدإعًأ وأإك Ìضُصعفأً ‘ عمليأت
إ◊سصأب؟
^أإنه أإثبتت إلدرإسصأت أإن حوإ‹  %85من إلبشصر قد يشصعرون
برغبة شصديدة ‘ إلكÓم مع شصخصس مأ ولكنهم Áتنعون عن ذلك
بسصبب أإنهم يريدون أإن يقوم هذإ إلشصخصس؟ بألتكلم معهم أإوً’

ومضســــــــــة

إإذإ كنت ‘ بدإية إلطريق فمن إلعيب إن تيأأسس..
وإإذإ كنت ‘ منتصصف إلطريق فمن إلعيب إن ترجع،،
وإإذإ كنت ‘ نهأية إلطريق فمن إلعيب إ’ تكمل!.

شغل عقلك

ش
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^ من إسصوء إلذنوب غيبة إŸيت ف Óتسصتطيع
إن تخÈه و’ يسصتطيع إن يسصأﬁك.
^ كرإمتك مثل إلدوإء إحفظهأزدإئمأ بعيدإ
عن إأ’طفأل.

‘ حّبك
يــــــــا
بÓدي

’ó°S
C G
من يحبك ’أنك جميل  ،سصيأأتي
إلغد و يحب من هو أإك Ìمنك جمأً’
ف Óتثق ب من ف Ïبجمألك  ،ثق إأكÌ
ب من وجد قلبك.

يــا شسـهــيــد الـوطـــن يـــا مــثـــال الـوفـــاء
أانـت أاغـــلـى فــتـــــى يسسـتـحـــق الثــنـــــاء
يا شسهيد الوطن
أانــت فـــي اÿـــلـــــد أاعــــز اÿـــالـديـــــن
سســــرت للتـــاريـــــخ مـــرفـــوع ا÷ـبــيــن
وافـــــر ا◊ــظــيــــن مــن دنــيـــا و ديــــن
ذكــــرك الغــــــالــــي عــلـى مـــر السسـنـيـن
سســـوف يبــقى عاطرا طـــول الــــــزمــــــن
يا شسهيد الوطن

ما هو الششيء الذي يقرصشك و’ تراه ؟
حل العدد السسابق

عدد اÿراف 5 :
عدد البقر 3 :
عدد ا◊م1 : Ò

ابـتـسسـم

للعبــرة

’–زن
أ’نك جّربت إ◊زن بأأ’مسس فمأ نفعك شصيئأ..
رسصب إإبنك فحزنت ..فهل ‚ح؟!؟
مأت وإلدك فحزنت..فهل عأد حيأ؟!؟
خسصرت Œأرتك فحزنت ..فهل عأدت إÿسصأئر أإربأحأ ؟!؟
’–زن..
أ’نك حزنت من إŸصصيبة فصصأرت مصصأئب..
وحزنت من إلفقر فأزددت نكدإ..
وحزنت من كÓم أإعدإئك فأأعنتهم عليك..
وحزنت من توقع مكروه فمأ وقع..
’ –زن..
فأنه لن ينفعك مع إ◊زن دإر وإسصعة..
و’ زوجة حسصنأءُ..
..Ò
و’ مأل وف ُ
و’ منصصب سصأم..
و’ أإو’د ‚بأء..
’–زن…
أ’ن إ◊زن يريك إŸأء إلز’ل علقمأ..
وإلوردة حنظلة ..وإ◊ديقة صصحرإء قأحلة..
وإ◊يأة سصجن ’ يطأق..
’ –زن..
وأإنت عندك عينأن وأإذنأن..

إنصص - -ح و ت - -فضص - -ح ،إن - -ت- -ق- -د
و Œرح ،عأمل إلشصخصس على حسصب
ح-أضص-ره ول-يسس م-أضص-ي-ه ،وع-ل-ى ع-قله
وليسس عمره ،وأإن  ⁄تنفع أإحدإ فÓ
تضصره.

وشصفتأن ويدإن..،
ورجÓن ولسصأن..
وجنأن وأإمن وأإمأن..
وعأفية ‘ إأ’بدإن..
( فبأأي آإ’ء ربُكمأ ُتكذبأن)
’–زن…
ولك دين تعتقده..
وبيت تسصكنه..
وخبُز تأأكله..
ومأُء تشصربُه..
وثوب تلب ُسصه..
وزوجة تأأوي إليهأ..
فلمأذإ –زن؟!؟

وق -فت ج -م -أع -ة م-ن
إل - -نسص - -وة أإم - -أم إل- -ق- -أضص- -ي ‘
إÙكمة. .
قأل إلقأضصي  :إأ’ك Èسصنأ هي إلتي
تبدأإ بألكÓم .فسصأد إلصصمت وعم
إلسصÓم.
وإنتشصر إأ’مأن ‘ ربوع إلوطن
وإإ ¤ه -ذه إل -ل -ح -ظ -ة ب -ق -ي م-ل-ف
إلقضصية مغلق.
إŸرأإة إإذإ شصرعت ‘ إلبحث
عن شصيء ضصأئع ‘ إلبيت ..
أإول شص- -ي سص- -ت- -فك شص- -ع- -ره -أ وث -م
سصتقوم بربطه مرة ثأنية!
ك -ي ُت-حu-ول إلشص-ب-ك-ة م-ن ٣إإ٤ ¤
لتقوية إلبحث

AGQò©dG
روعة إ◊يأإة  ,إآن ت ون مع
إشص- -خ- -أصس ي- -در ون م- -ع- -ن -ى وج -ودك
بقربهم.
¿Gõ«ŸG
ح– ’ Úب إŸكأن إسصتبدله،
ح Úيؤوذيك إ’شصخأصس غأدرهم ،حÚ
“ل إبتكر فكرة جديدة ،ح– Úبط
إقرأإ بشصغف.
Üô≤©dG
أإف- - - - -رإحك ف- - - - -أ◊زن ٌ .
يحÎم  ..إŸوإعيد
¢Sƒ≤dG
ج َ- -م- -أآل آإلُ- -روح ُهَ- -و إل ّشص- -يء
َ
إلَوِحيد إلِذي ’ َيسصَتِطيعُ إلّزَمأن أإن
يَنأل مِنه.
…ó÷G
أإسص- -م- -ع- -وإ ث- -م إب -تسص -م -وإ ث -م
Œأهلوإ ،رحم إلله إمرء تغأفل أ’جل
ب -ق -أء إل -ود  ،ن -ق -أء إل-ق-لب ل-يسس ع-ي-ب-أ
وإل-ت-غ-أف-ل ل-يسس غ-ب-أء وإل-تسص-أمح ليسس
ضصعفأً فقط.
ƒdódG
لي َسس كل من نفقَده خ َسصأآره
 ...فَ إإإ’سَصتغنأء عَمن آ’ ُيدرك قيَمتنآأ
حيأة جَديدة.
َ ،
äƒ◊G
إح-ي-أنً-أ َب-عضس إل-كِ-لَ-مأت يُكون
ث َ-م -ن -ه-أ عُ-م-ر َك-أم-ل مْ-ن إأ’َل-م ِل-غÒك
َفأنطق جَمأ’ً أإو َتجّمل بِألسصُكوت.

áMGÎ°SG

اإ’ثنين  ٢٦ديسسمبر ٢٠١٦
الموافق لـ  ٢٦ربيع اأ’ول  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام

حارسش
مسستقبل
الروسسيات

مدرب سسريع
غليزان

لعبــــة الحـــروف
هذه الشسارة –توي على
دوائر مرقمة من  ١إا ،٨ ¤و‘
نفسس الوقت على حروف
ﬂتلفة ،بحيث أان رمز
الشسارة يتكون من ›موعة
أارقام ترجمه ا ¤حروف ثم
اجمع هذه ا◊روف فتحصسل
لول صسحافية
على اسسم أ
جزائرية تدخل القسسم
الرياضسي بالتلفزة
ا÷زائرية.

الح ـ ـ ـ ــل

دردشسة ا◊روف

الثانية

لعبة ا◊روف

ميشسال عون

ل

ا

ل

ط

ا

ل

ط

ل

جوهر

١

سسبأا
رحلة ““م““
والدة
قادم

٤

كر Ëمتفرقة
مدة

اإلسسم األول Ÿدرب حراسس
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الكلمـــــــات:

الطريق ،الطول ،الطبيب ،الطاسسيلي ،الطالح،
الطيب ،الطرافة ،الطليعة ،الطالب ،الطاحونة،
الطقسس ،الطاعن ،الطاعة ،الطباعة ،الطاهر،
الطاقة ،الطعام ،الطÓسسم ،طرف ،طعمة ،طرفة،
طرطوسس ،طرطاق ،طاقزة ،الطوري.
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الحل  /كلمات متقاطعة

❊ أافقيا

عبد القادر عمرا ،Êوهران ،سسب ،فل ،سسال،
ع- -ام- -ل ،ي- -د‹ ،ن -ي -ل ،ي.ي ،م -ي -ل ،فسس -ي -ح ،ح -اج
ب- -وق- -اشش ،دل ،ع -دد ،ر ،Ëروم -ان -ي -ا ،ب -دل ،أام -ي،
ابراهيم سساعو.

❊ عموديا

عرسش ،الح ،ا’ ،بابل ،داي ،دب ،ند› ،د ،بر،
ايران ،رعب ،عي ،فوق  ،قفل ،ماي ،أاهلي ،اسش،
ا· ،رد ،شسديد ،نيسش ،راسسل ،ري ،يعا ،Êايد،
يسسلم ،لو.
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ثلثا سسور
أاود ““م““

متشسابهة
بسسط

للجواب

شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة
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الكلمــات السسريــة
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حارسش

للموصسول

اللغز:

كلمة السسر
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ا

اأ’مل
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الكلمات السسهمية

عمر علو

ط

745

مرة مبعÌة
وطني

سس -ر ب-اŒاه ا أ
لسس-ه-م
م -ب-ت-دئ-ا ب-ا◊رف أال-ف (أا)
ح - -ت - -ى تصس - -ل إا ¤ح- -رف
ال -ت -اء (ة) ل -ت -ج-د ال-ك-ل-م-ة
اŸفقودة.

ف

١٧٢١٨

رقــــــــــم

يقدف
لفظ هاتفي
٥

العدد

’عب ترجي
مسستغاÂ
للتمني

من أاخطاء
كرة القدم

دردشسة
لسسهم
اأ

ر
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الكلمــــات السسهميـــة

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى الشسبكة
لنصسل ا ¤الدائرة
لخرى ،شسرط
السسوداء ا أ
أان Œمع ‘ النهاية ٤٦٨
نقطة ،وأال “ر ‘ رقم
واحد إال مرة واحدة.

كلمة
السسر:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الحل متاهة ا أ
لرقام
90 + 100 + 49 + 39 + 29 + 20
509 = 75 + 27 + 80 +
الحل  /تسسل وتثقف

الشسخصسية صساحبة ““مصسالح
دائمة““ هو وينسستون تشسرشسل

أافقيا

عموديا

 ١و )٢قائد اŸنتخب الوطني اأ’سسبق،
خاصستي،
 )٣حرف مكرر ،اصسلح البناء ،للوصسول،
 )٤غ““ Òم““،
 )٥وجع ،من أاخطاء كرة القدم،
’ )٦عب دو‹ سسابق ‘ منتخب اÿضسر،
بحر،
 )٧للنفي ،مصسنع،
 )٨جاسسوسش ،ثلثا عديد
 )٩للمسساحة،
 )١٠لقياسش اŸسسافة ،برهان ،حرف جر،
 )١١حارسش منتخب اÿضسر اأ’سسبق،

 )١شسمسش مبعÌة ،نعم ،شسغل،
 )٢غزال ،براق› ،د
 )٣للنداء ،رجاء ““م““ ،دولة إافريقية
 )٤زهر ،يرشسد ““م““،
 )٥أافرح ،لقياسش اŸسسافة ،حيوان قطبي،
 )٦عتب ،دق ،لفظ هاتفي،
 )٧ضسم Òمنفصسل ““ م« ،الح ““م““ ،رغيف مبعÌة،
 )٨غذاء أاسسيوي رئيسسي ““م““ ،جمع مدينة ““م““،
نصسف لرغم،
 )٩خاصستي ،متشسابهة،
‚ )١٠مع ،لعبة ““م““ ،ع،È
 )١١يقنط ،بلدية بو’ية ع Úالدفلى،

ألفجر06.25...............:
موأقيت ألظهر12.4٨...............:
ألصشÓة ألعصشر15.20...............:
ألمغرب17.3٨..............:
ألعششـاء19.05................:
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^  26ديسشم : 1٨54 Èأسشتششهد أŸقاوم ألثائر «
ب -وب -غ -ل -ة» ق -ائ -د أŸق -اوم -ة ألشش-ع-ب-ي-ة Ãن-ط-ق-ة
جرجرة.
^ 26ديسشم : 195٨ Èأ◊كومة ألفرنسشية
ت-ق-رر أت-خ-اذ أج-رأءأت أق-تصش-ادي-ة جديدة Ÿوأجهة
أسش-ت-م-رأر ت-ده-ور أŸي-زأن-ي-ة بسش-بب أل-ت-ك-ال-يف ألباهظة
للحرب ‘ أ÷زأئر.

ألطقسس أŸنتظر أليوم و ألغد

عنابة
عنابة

1٧218 Oó©dG

لول  143٨هـ أŸوأفق لـ  26ديسشم2016 Èم
ألإثن 26 Úربيع أ أ

تـــــوثيق أŸسشـــــÒة ألفنيـــــة للمرحــــــوم ألزأهــــــــــي

«’ناب» مسصتع ـ ـدة Ÿرافقـ ـ ـ ـة أاي عمـ ـ ـل أاكـ ـ ـ ـ ـ ـادÁي
أأعلن سشيد علي صشخري ،أŸششرف على تنششيط فضشاء ألنقاشس Ãكتبة ششايب دزأير ،ألتابعة لـ «أأناب» بششارع
باسشتور بالعاصشمة ،أأن ألوكالة ألوطنية للنششر وألإششهار مسشتعدة للتكفل باأي أإ‚از معر‘ مكتوب يخصس
أŸسشÒة ألفنية ◊ياة أعمر ألزأهي.

جمال أاوكيلي

كشصف صصخري عن هذه اŸبادرة عقب الشصهادات
اŸثÒة التي أاد ¤بها العديد من األشصخاصس
الذين رافقوه أاو أاولئك الذين عرفوه عن بعد،
من خÓل ما اطلعوا عليه من مصصادر أاخرى،
–تاج فع Óإا ¤توثيق هذه اŸعلومات وتصصنيفها
وفق عمل منهجي واضصح.
وقد عاد الباحث نورالدين فتاح ،Úبا◊ضصور
إا ¤اÿل-ف-ي-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة ل-نشص-أاة ال-ف-ن الشص-عبي
وال- - -ظ - -روف السص - -ي - -اسص - -ي - -ة والق - -تصص - -ادي - -ة
والج-ت-م-اع-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ت-ي ت-أاسصسس ف-يها،
كتعب Òعن خصصوصصيات الشصعب ا÷زائري ‘
تلك الفÎة.
كما حاول الغوصس ‘ تفاصصيل هذا الفنان،
لكن نظرا لقلة اŸراجع اŸدونة والشصفاهية
كذلك ،اكتفى الكاتب باŸعلومات اŸعروفة
لدى العامة من الناسس ،كا◊فل الوحيد الذي
أاح -ي -اه ‘ سص -ن-ة  198٧ب-ق-اع-ة إاب-ن خلدون...
وحّبه الشصديد للخ Òوللناسس اŸعوزين.
إال أان شصهادة أاحد اŸقرب Úمنه ،الذي ترعرع
م - -ع - -ه ب- -ح- -ي «رامب ف- -ا‹» ،غّ- -ي- -رت ›ري
األح -داث ،ب -ع-د أان أاع-ط-ى م-ع-ل-وم-ات دق-ي-ق-ة
جدا ،اختلفت اختÓفا جذريا عّما قدم من
عموميات بخصصوصس هذا الرجل وهذا عندما
أاورد بأان عائلة بن الطيب ،خاصصة والده ،هو
الذي تكفل بالطفل اعمر آايت زاي اŸعروف
باسصم الزاهي ...وكل التسصجيÓت اŸرئية أاو
اŸسصموعة التي ترونها “ت ‘ منزل عائلة
بن الطيب.
كما تناول الكلمة  ÚŸبشصيشصي ،الذي أاشصاد

 300موؤسشسشة وطنية ودولية
تششـــــــــارك ‘ ألطبعـــــة 11

بخصصال هذا الفنان ومناقبه Œاه ما كان يقوم
به خدمة لهذا النوع من األداء.
‘ نفسس الŒاه اعت Èاألسصتاذ مرداسصي ،من
قسصنطينة ،أان الفن الشصعبي هو رد فعل من
ا÷زائري Úعلى ما كانوا يتعرضصون له من
ت -ع -ن -ي -ف آان -ذاك وه -و ذائ -ع الصص-يت ‘ ك-ام-ل
الÎاب الوطني ،وليسس ‘ القصصبة وضصواحيها
فقط.
نشص Òإا ¤أان أاغلب التدخÓت األخرى انصصبت
حول الزاهي اإلنسصان ...الزاهي الزاهد ‘

ا◊ياة ،الذي يرى الوجود بنظرة أاخرى ،ل
يغريه أاي شصيء.
‘ ح Úكان باإلمكان ا◊ديث عن ا÷انب
الفني واللمسصات السصتثنائية التي أادخلها على
الشصعبي ‘ مزجه مع «الفÓمنكو» و»الشصرقي»
و»ال -غ -رب -ي» .ف-ك-ل م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ن-وب-ات ف-ق-د
تعلّمها لوحده و‘ وقت قصص Òجدا‡ ،ا جعله
يتميز ‘ عمله .دون أان ننسصى هنا ما قدمه
ب -وج -م -ع -ة ال -ع -ن -ق -يسس ال-ذي ك-ان ي-كّ-ن ل-ه ك-ل
التقدير والحÎام.

معرضص التجهيزات واÿدمات الفندقية شصه ـر جانف ـي

ألششعب /تسشتضشيف باحة فندق هيلتون أ÷زأئر أŸعرضس ألدو‹ للتجهيزأت وأÿدمات ألفندقية وألإطعام ‘ طبعته ألـ 11
من  16أإ 19 ¤جانفي  2017للتعريف Ãا –قق ‘ هذأ ألقطاع أ◊يوي ألذي Áثل وجه أŸقصشد أ÷زأئري.

اŸعرضس الدو‹ ينظم –ت رعاية
وزي- - - -ر ت- - - -ه- - - -ي- - - -ئ- - - -ة اإلق- - - -ل- - - -ي- - - -م
والسصياحة والصصناعة التقليدي و–ت
اشصراف مؤوسصسصة «أاكسصبو أاد» يجمع
‡ثلي أاك Ìمن  300عÓمة Œارية،
وطنية ودولية  ،موزعة على مسصاحة
تتضصمن أاك Ìمن  100عارضس ،لتقدË
م-ه-ارات-ه-ا وخÈات-ه-ا ت-ل-ب-يً-ة ل-ط-ل-ب-ات

زبائن.
ي -ت -زام -ن اŸع -رضس م -ع إاطÓ-ق ع-دد
مهم من اŸشصاريع السصياحية اŸنجزة
أاو ‘ ط -ري -ق اإل‚از ت -دخ -ل ضص -م -ن
مقاربة نوعية وكمية لتطوير السصياحة
ا÷زائرية.
أاصص-ب-ح اŸع-رضس ال-دو‹ ل-ل-ت-جهيزات
واÿدم- -ات ال- -ف- -ن- -دق- -ي -ة واإلط -ع -ام

بهــــــدف تضشييـــــق أÿناق
على عصشابـــات ألتهريـــــب

ب- -ط- -ب- -ع- -ت -ه ا◊ادي -ة عشص -ر ،م -وع -دا
ت -ق -ل -ي -دي -ا م -ن -ت-ظ-را خ-اصص-ة ‘ ه-ذا
الوقت من السصنة ،حيث يجمع بÚ
اŸت - -خصصصص ‘ Úه - -ذا اÛال م- -ن
اÿدم- -ات اıصصصص- -ة ل- -ق -ط -اع -ات
ال-ف-ن-ادق واŸط-اع-م وج-م-ي-ع م-عدات
الضصيافة بشصكل عام.
كما تعت Èسصياسصة التنمية هذه كبديل

م -وث -وق وضص-روري ل-ت-ن-وي-ع الق-تصص-اد
ا÷زائ- -ري اÙل- -ي ال- -ذي ي- -ع -ت -م -د
اعتمادا كبÒا على النفط .حيث يعد
هذا النهج للتنويع القتصصادي ،الذي
ط - -ال ان - -ت - -ظ - -اره ،م - -ه - -م - -ا ن - -ظ- -را
Óم -ك -ان -ي -ات السص -ي -اح -ي -ة ال -ك -بÒة
ل - -إ
اŸتاحة ‘ البÓد والتي ل تزال غÒ
مسصتغلة بعد.

اأ’م ـ ـن الوط ـ ـ ـني يحجـ ـ ـ ـز  54كل ـ ـ ـغ مـ ـ ـن ا ıـ ـ ـ ـدرات

ألششعب /أأسشفرت ألتحريات أŸعمقة ألتي باششرتها ألوحدأت أıتصشة ‘ مكافحة ألŒار غ Òألششرعي باıدرأت لأمنولية
سشيدي بلعباسس ،عن أإحباط ﬁاولة تهريب كمية معتÈة من أıدرأت قدرت بـ  53كلغ و 43غرأم من ألكيف أŸعالج.

تفاصصيل العملية تعود إا ¤تاريخ  19ديسصمÈ
 ،2016على أاثر قيام عناصصر الشصرطة بعملية
تفتيشس ايجابية Ÿنزل مشصتبه فيه أاسصفرت عن
حجز  06كلغ و  615غرام ،وتوقيفه ‘ حالة
ت -ل-بسس وع-ل-ي-ه ” ت-وسص-ي-ع ال-ت-ح-ري-ات و“دي-د

الخ -تصص -اصس ا ¤إاق -ل -ي -م أام -ن ولي-ة ت-ل-مسص-ان
ب-ت-اري-خ  21ديسص- -م ،2016 Èاي - -ن ” ضص- -ب- -ط
شص-اح-ن-ة ن-ف-ع-ي-ة ع-ل-ى م-ت-ن-ه-ا شص-خصصان تÎاوح
أاعمارهما ب 24 Úو 42سصنة ،التدخل الفوري
لم -ن ال -وط-ن-ي مّ-ك-ن م-ن
والحÎا‘ ل -ق -وات ا أ
حجز كمية من اıدرات تقدر بـ  46كلغ
و 824وتوقيف اŸشصتبه فيهما و–ويلهما رفقة

اÙج -وزات إا ¤م -ق -ر الشص -رط -ة لسص -ت-ك-م-ال
ال-ت-ح-ق-ي-ق ‘ ال-قضص-ي-ة ،ل-يصص-ل اج-م-ا‹ م-ا ”
حجزه ا 53 ¤كلغ و 43غرام مع توقيف 03
اشصخاصس.
التحقيق مفتوح من قبل مصصالح المن الوطني
ل -ت -وق-ي-ف ب-اق-ي ع-ن-اصص-ر الشص-ب-ك-ة الج-رام-ي-ة
وتقدÁهم أامام ا÷هات القضصائية.

“ك -نت فصص -ي -ل -ة م -ك -اف -ح -ة ت -ه-ريب وسص-رق-ة
السص -ي -ارات ال -ن -اشص -ط -ة ب -اŸصص -ل -ح -ة ال -ولئ -ي-ة
للشصرطة القضصائية ألمن وهران ،من توقيف 3
أاشصخاصس متورط ‘ Úقضصية سصرقة مركبة عن
طريق التهديد بالسصÓح األبيضس ،مع اسصتعمال
سصيارة ‘ عملية السصرقة ،بالقرب من مسصرح
هواء الطلق وسصط اŸدينة.
بحسصب ما أاوضصحته خلية التصصال والعÓقات
ال -ع -ام -ة ألم -ن وه-ران ،ف-إاّن ع-ن-اصص-ر مصص-ل-ح-ة
البحث والتحري فور تلقي الشصكوى من قبل
الضصحية قامت اŸصصلحة األمنية بغلق اŸنافذ
اŸؤودية إا ¤خارج اŸدينة“ ،كنت ‘ ظرف
وجيز من اسصÎجاع اŸركبة ﬁل السصرقة التي
من نوع رونو «سصامبول» وتوقيف اŸتورط‘ Ú
القضصية بحي سصيد البشص.Ò
كما أاشصارت ذات ا÷هة ،إا ¤أاّنه ” ا‚از
إاج - -راء م - -ل - -ف قضص - -ائ - -ي ضص- -د األشص- -خ- -اصس
اŸوقوف Úالذين يبلغون من العمر  30سصنة36 ،
سصنة 40 ،سصنة ،متعودين على اإلجرام ،يقدمون
Ãوجبه إا ¤اÙكمة.

أاك -د م -ع -ه -د ب -اسص -ت -ور ا÷زائ -ر أامسس ت -وف-ر ك-اف-ة
ال -ل -ق -اح -ات مشصÒا إا ¤ب -ق -اء م-دي-ري-ت-ه ال-ت-ج-اري-ة
مفتوحة خÓل فÎة جرد نهاية السصنة لضصمان
“وين الهياكل الصصحية.
وط -م -أان اŸع -ه -د ‘ ب -ي -ان ل -ه أان «م-ع-ه-د ب-اسص-ت-ور
ا÷زائر يؤوكد توفر جميع اللقاحات اŸقررة ‘

برنامج التلقيح اŸوسصع و كذا تلك اÿارج عن
برنامج التلقيح اŸوسصع مثل التلقيح ضصد التهاب
السصحايا ( )135 ACWTاıصصصس للحجاج».
كما يعلم معهد باسصتور أان مديريته التجارية «تبقى
م -ف -ت-وح-ة خÓ-ل فÎة ج-رد ن-ه-اي-ة السص-ن-ة ل-ت-م-وي-ن
مؤوسصسصات الصصحة العمومية واÿاصصة».

تـ ـ ـوقيف  3أاشصخـ ـ ـاصص متورطÚ
‘ سصرقـ ـ ـ ـة سصيـ ـ ـارة بوهـ ـ ـران

وهران :براهمية مسسعودة

معهد باسشتور
يطمـــــــــان:

–ـــــويـــÓت

ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـافة اللقاحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات متوفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة

منصص ـ ـوري ’عـ ـب بارادو ينتقـ ـل ا ¤العمي ـ ـد

أكد رئيسس نادي بارأدو (ألرأبطة
أ÷زأئرية ألثانية لكرة ألقدم) ,خÒ
ألدين زطششي أنتقال وسشط أŸيدأن
ألهجومي زكريا منصشوري إأ ¤مولودية
لو ,)¤خÓل مرحلة
أ÷زأئر (ألرأبطة أ أ
ألنتقالت ألششتوية أ◊الية.
وصصرح رئيسس «الباك» إلذاعة البهجة قائ« : Óوجدنا
صص-ي-غ-ة ات-ف-اق ن-ه-ائ-ي-ة م-ع م-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر لن-تقال
منصصوري خÓل اŸركاتو الشصتوي ا◊ا‹ ,مثلما ”
التفاق عليه مسصبقا من ا÷انب.»Ú
وك -ان م -نصص -وري ( 20سص -ن -ة) اŸت-خ-رج م-ن م-درسص-ة
أاكادÁية بارادو قد أاعŸ Òدة عام واحد ‘ مرحلة
النتقالت الصصيفية اŸاضصية Ÿولودية ا÷زائر ,لكن

ملفه قوبل بالرفضس من طرف الرابطة اÎÙفة
ليعود ›ددا لفريقه األصصلي.
وكان نادي بارادو قد أاعار أايضصا ثÓثة لعب Úآاخرين
و ه - -م دواج - -ي (وف - -اق سص- -ط- -ي- -ف) ,اŸودن (دف- -اع
تاجنانت) و بن الغيث (ا–اد ا÷زائر) الذين ”
تأاهيلهم رسصميا مع أانديتهم ا÷ديدة ,فيما رفضس
م -ل -ف م -نصص -وري ,ك -ون-ه الÓ-عب ال-راب-ع اŸع-ار م-ن
طرف «الباك»,
‘ ح Úتنصس القوان ÚاŸعمول بها على إاعارة 3
لعب Úفقط.
وسصيشصكل منصصوري تدعيما نوعيا جيدا للمولودية
ال -ت -ي ت-ت-ن-افسس ع-ل-ى ثÓ-ث ج-ب-ه-ات :ب-ط-ول-ة و ك-أاسس
ا÷زائر وكأاسس الكونفيديرالية اإلفريقية.

 23°أ÷زأئر
 20°أ÷زأئر

 15°وهرأن
 15°وهرأن

ألثمن  10دج

16°
15°

france prix 1

قام بها أ÷يشس ‘ أإطار ﬁاربة أ÷رÁة

توقيـ ـ ـ ـف  24مهرب ـ ـ ـ ـا وحجـ ـ ـز أاطن ـ ـ ـ ـان
مـ ـ ـ ـ ـن اŸـ ـ ـ ـ ـواد الغذائيـ ـ ـ ـ ـة بأاقصصـ ـ ـ ـى ا÷ن ـ ـوب

“ك -نت م -ف -ارز ل -ل -ج -يشس
أل -وط -ن -ي ألشش -ع -ب -ي ،ي-وم
ألسش -بت ،م -ن ت -وق-ي-ف 24
مهربا وحجز عدة أطنان
م- - -ن أŸوأد أل- - -غ- - -ذأئ- - -ي- - -ة
وم-ع-دأت أخ-رى ب-ك-ل م-ن
“Ôأسشت وب- - -رج ب - -اج - -ي
ﬂت- - - - - -ار وع Úق- - - - - -زأم،
حسشب م- -ا أف -اد ب -ه أل -ي -وم
لح - - -د ب - - -ي- - -ان ل- - -وزأرة
أ أ
ألدفاع ألوطني.
وأاوضص- -ح ذات اŸصص -در أان -ه
«‘ إاط -ار ﬁارب -ة ال -ت-ه-ريب
وا÷رÁة اŸن -ظ-م-ة ،أاوق-فت
م- -ف- -ارز ل- -ل- -ج -يشس ال -وط -ن -ي
الشصعبي يوم  24ديسصم Èبكل
م- -ن “Ôاسصت وب- -رج ب- -اج -ي
ﬂت -ار وع Úق-زام (ال-ن-اح-ي-ة
ال- -عسص- -ك- -ري- -ة السص -ادسص -ة) 24
مهربا وضصبطت خمسس ()05
سص- -ي- -ارات رب- -اع- -ي- -ة ال- -دف- -ع
وشص -اح-ن-ة و 13،25ط -ن م -ن
اŸواد الغذائية وخمسصة ()05

أاج -ه -زة كشص -ف ع -ن اŸع -ادن
وأارب- -ع ( )04م -ط -ارق ضص-غ-ط
وثÓ- - - -ث - - -ة ( )03م- - - -ول - - -دات
ك- -ه- -رب- -ائ -ي -ة وج -ه -ازي ()02
اتصص -ال ع -ن ط -ري -ق األق-م-ار
الصصناعية».
وأاضصاف البيان ان عناصصر
ال- -درك ال- -وط -ن -ي «ضص -ب -طت
Ãعسص -ك -ر وبسص -ك -رة وال -وادي
وتبسصة وبجاية  11964وحدة
م - -ن ﬂت- -ل- -ف اŸشص- -روب- -ات

“كنت مصصالح الدرك الوطني
نهاية األسصبوع اŸاضصي من حجز
قرابة  1كلغ من مادة الكوكايÚ
ق- -ادم -ة م -ن اŸغ -رب وذلك عÈ
الشص - -ري - -ط ا◊دودي ال - -غ- -رب- -ي
للوطن حسصبما علم اليوم األحد
لدى مصصدر أامني.
وذكر نفسس اŸصصدر أانه خÓل
قيام حراسس ا◊دود بدورية ‘
إاط - - -ار م - - -ه- - -ام ت- - -أام Úا◊دود
ومراقبة اإلقليم ” رصصد حركة
م -رك -ب -ة ب -ال -ق -رب م-ن الشص-ري-ط
ا◊دودي ع -ن-د م-ن-ط-ق-ة تسص-م-ى
«شص -ايب راسص -و» ال -ت -اب -ع-ة ل-ولي-ة
ت -ل -مسص -ان وال -ت -ي رم-ى سص-ائ-ق-ه-ا
ك- -يسص- -ا ف- -ور رؤوي -ت -ه ل -ل -تشص -ك -ي -ل
األمني.
وأاضص - - - -اف ذات اŸصص- - - -در أان
ع -ن -اصص -ر دوري -ة ح -رسس ا◊دود
ال-ذي-ن اسصÎج-ع-وا ال-ك-يسس ال-ذي
ي -ح -ت -وي ع -ل -ى مسص-ح-وق أاب-يضس
كانوا بعدها قد قاموا ÓÃحقة
السص- -ي -ارة ال -ت -ي أاخ -ذت مسص -الك

ترابية داخل اإلقليم الوطني قبل
أان ي-ق-وم السص-ائ-ق ب-ال-ف-رار ت-ارك-ا
السصيارة التي ” حجزها.
وبعد أان ” تسصليم السصيارة إا¤
فصص -ي -ل -ة األب -ح-اث ل-ل-م-ج-م-وع-ة
الولئية للدرك الوطني بتلمسصان
وكذا البضصاعة التي احتوى عليها
ال- - -ك- - -يسس اŸذك- - -ور م - -ن أاج - -ل
إاخضصاعه للتحليل ” التأاكد من
أانها تتعلق Ãادة الكوكاي Úبينما
أاط -ل-قت ع-ن-اصص-ر ذات ال-فصص-ي-ل-ة

و 11500وح - -دة م - -ن م- -ادة
التبغ».
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى« ،أاوق-فت
م- -ف- -رزة ل- -ل -ج -يشس ال -وط -ن -ي
الشصعبي وحراسس ا◊دود بكل
من الوادي وتلمسصان وتيارت
 28م -ه -اج -را غ Òشص -رع-ي،
فيما أاحبط حراسس الشصواطئ
Ãسصتغاﬁ Âاولة هجرة غÒ
شص-رع-ي-ة ل 11شص-خصص-ا ك-انوا
على م Ïقارب مطاطي».

الدرك يحجز كلغ من الكوكاي Úقادمة من اŸغرب

–ري - -ات م- -ع- -م- -ق- -ة أافضصت إا¤
ت -وق -ي -ف اŸت-ورط ال-رئ-يسص-ي ‘
القضصية وكذا شصريكيه.
يذكر أان التحقيق متواصصل ‘
ه-ذه ال-قضص-ي-ة ال-ت-ي ت-أات-ي عشص-ية
ق -ي -ام فصص -ي-ل-ة األب-ح-اث ل-ل-درك
ال -وط -ن -ي ب -غ-ل-ي-زان ب-ح-ج-ز 400
غراما من الكوكاي Úلدى امرأاة
ك -انت تسص -ت-ق-ل سص-ي-ارة أاج-رة Ÿا
ب Úالوليات متجهة من تلمسصان
إا ¤ا÷زائر العاصصمة.

مرصشد مرأقبة أŸوأرد ألطبيعية للصشحرأء ألغربية يندد:

ا’سصتثمارات الفرنسصية-الÈيطانية ‘ الصصحراء الغربية غ Òقانونية

اأعرب مرصصد مراقبة اŸوارد
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ل-لصص-ح-راء ال-غ-رب-ية
( و ا س ص  Îن ص ص - -ح - -ا ر ة ر ي - -ز و ر س س
ووتشس) ع - - -ن ق - - -ل - - -ق - - -ه م - - -ن
السص- -ت- -ث -م -ارات ال -ف -رنسص -ي -ة-
الÈي-ط-ان-ي-ة غ Òال-ق-ان-ون-ية ‘
ا ل ص ص حر ا ء ا ل غ ر ب ي ة ا  Ùت ل ة م ن
قبل اŸغرب ،داعيا اإ ¤احÎام
قرار ﬁكمة العدل األوروبية
الذي يقضصي Ãنع اإدراج اإقليم
ا ل ص ص حر ا ء ا ل غر ب ي ة ‘ ا لع  Óق ا ت
التجارية ب Úال–اد األوروبي
واŸغرب.
واأوضصح اŸرصصد ‘ بيان له،
اأن ف -رع -ا م -غ-رب-ي-ا ل-ل-م-وؤسصسص-ة

ال-ف-رنسص-ي-ة-الÈي-ط-انية فيجيو
ايريسس قد صصدق على سصندات
تضص- -م- -ن ال -ت -م -وي -ل الضص -روري
للطاقة «اÿضصراء» اŸغربية،
موؤكدا اأن اأولئك اŸسصتثمرين
ال- -دول -يÁ ⁄ Úول -وا ال -ط -اق -ة
«اÿضص -راء» واإ‰ا «ال -وسص -خ -ة»
للمغرب ‘ الصصحراء الغربية.
و“ت اإلشصارة ‘ هذا الصصدد
اإ ¤اأن اŸوؤسصسص -ة ال -ف-رنسص-ي-ة-
الÈي-ط-ان-ي-ة سص-ت-مول اŸشصاريع
الشص -مسص -ي -ة ال -ت -اب -ع -ة ل -ل -وك-ال-ة
اŸغ -رب -ي-ة ل-ل-ط-اق-ة الشص-مسص-ي-ة
التي ” اإنشصاوؤها على مسصتوى
موقع Úبالصصحراء الغربية.
وك - -ان ق - -رار صص- -در ي- -وم 21
ديسص -م Èا÷اري ع -ن ﬁك-م-ة
العدل األوروبية ،قد اأكد على
اأن اتفاقات الشصراكة و–رير
اŸبادلت اÈŸمة ب Úال–اد
األوروبي واŸغرب غ Òقابلة
للتطبيق ‘ الصصحراء الغربية
بسص -بب وضص -ع-ه-ا اÿاصس ال-ذي
تضصمنه ميثاق األ· اŸتحدة.
واأضص - - - - -اف اŸرصص- - - - -د اأن
اŸشصاريع اŸغربية تشص Òاإ¤
انه بحلول « 2020سصيصصبح اأكÌ
م- -ن رب- -ع ال- -ط- -اق- -ة اÿضص -راء
اŸنتجة ‘ اŸغرب ياأتي من
خ -ارج ح -دوده-ا اŸعÎف ب-ه-ا

دوليا».
كما اأعرب اŸرصصد عن اأسصفه
لنشصر اŸوؤسصسصة فيجيو ايريسس
ع - -ل- -ى م- -وق- -ع- -ه- -ا الل- -كÎوÊ
«بطاقات مغلوطة تشص Òاإ ¤اأن
اإلق - -ل- -ي- -م اÙت- -ل ج- -زء م- -ن
اŸغرب».
وت- -اب -عت ذات اŸن -ظ -م -ة اأن
“وي -ل مشص -اري -ع ع-ل-ى اأراضص-ي
الصص- -ح- -راء ال- -غ- -رب- -ي- -ة ي- -ن -ا‘
القانون الدو‹ مطالبة فيجيو
اي- - -ريسس اإل - -غ - -اء ال - -تصص - -دي - -ق
Ãق -تضص-ى اŸب-ادئ اŸتضص-م-ن-ة
‘ ق- - -رار ﬁك- - -م- - -ة ال- - -ع - -دل
األوروبية.
كما تشص Òاإ ¤اختÓف مواقف
ف -رنسص -ا و اŸم -ل -ك -ة اŸت -ح-دة
حول مسصاألة الصصحراء الغربية
م- -وؤك- -دة ان- -ه ‘ ال -وقت ال -ذي
ت -ق -وم ف -ي-ه ف-رنسص-ا «ب-الضص-غ-ط
Ÿصصا◊ها السصياسصية اÿاصصة
و –الفاتها مع اŸغرب» فان
اŸم-ل-ك-ة اŸت-ح-دة ت-وؤك-د ع-لى
ضصرورة احÎام القانون الدو‹
ال- -ذي ك- -ان م- -رج -ع -ا ‘ ق -رار
ﬁكمة العدل األوروبية.
للتذك Òاأن الصصحراء الغربية
ه-ي اآخ-ر مسص-ت-ع-م-رة اف-ري-ق-ي-ة
ﬁتلة منذ سصنة  19٧5من قبل
اŸغرب وبدعم من فرنسصا.

