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ت - - - - - -ق - - - - - -و م و ز ي - - - - -ر ة
أل- -تضض- -ام- -ن أل- -وط -ن -ي
وألأسضرة وقضضايا أŸرأأة ،رفقة وأ‹ ولية أ÷زأئر عبد ألقادر زوخ،
غدأ ،بزيارة عمل وتفقد لبعضس أŸشضاريع ألقطاعية.

1٧2٤٠

تقابو ‘ ع Úصشالح واŸنيعة

ت-ق-وم أل-وزي-رة أŸن-تدبة
ل - -دى وزي - -ر أل- -ت- -ه- -ي- -ئ- -ة
أل -ع -م -رأن -ي -ة وألسض-ي-اح-ة
وألصض -ن -اع -ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة
أŸك - -ل - -ف - -ة ب - -الصض - -ن - -اع- -ة
أل - -ت- -ق- -ل- -ي- -دي- -ة ع- -ائشض- -ة
ت- -ق -اب -و ،أل -ي -وم ،ب -زي -ارة
ع- - - -م- - - -ل وت- - - -ف - - -ق - - -د أإ¤
أŸق- -اط -ع -ت Úألإدأري -تÚ
ع Úصضالح بتمÔأسضت وأŸنيعة بغردأية.

ملتقى وطني حول مسشÒة
اÛاهد بوششعيب

يÎأأسس وزي - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ر
أÛاه - - -دي - - -ن أل - - -ط - - -يب
زي-ت-و ،Êأل-ي-وم ،أŸل-ت-ق-ى
أل -وط -ن-ي ح-ول «أŸسضÒة
أل- -نضض- -ال -ي -ة ل -ل -م -ج -اه -د
ب -ل -ح -اج ب -وشض -ع-يب عضض-و
›م- -وع- -ة  »22ب- -ولي- -ة
ع“ Úوشضنت.

يÎأأسس وزي-ر أل-ث-ق-اف-ة ع-زأل-دين ميهوبي،
أليوم ،أأشضغال أجتماع مع مديري و‡ثلي
أŸوؤسضسضات أŸسضرحية ،بقصضر ألثقافة مفدي
زكريا ،أبتدأء من ألسضاعة  1٠ : ٠٠صضباحا.

اŸالية اإ’سشÓمية ‘ خدمة
ا’قتصشاد الوطني

ينظم أŸركز ألثقا‘ ألإسضÓمي بالعاصضمة،
غ -دأ ،ن -دوة ح -ول «أŸال -ي -ة ألإسض Ó-م -ي-ة ‘
خ-دم-ة ألق-تصض-اد أل-وط-ن-ي» ،يشض-ارك فيها
أأسض-ت-اذ ألق-تصض-اد ب-ج-ام-ع-ة أŸسض-ي-ل-ة ﬁم-د
ب -وج Ó-ل وأŸدي -ر أل-ع-ام Ÿصض-رف «ألسضÓ-م»
ناصضر حيدر ،على ألسضاعة  1٤ : ٠٠بعد ألزوأل Ãقر أŸركز.

نفطال تكششف عن قارورة الغاز ا÷ديدة

ت -ن -ظ -م شض -رك -ة ن -ف -ط -ال ،غ -دأ ،ح -ف Ã Ó-ن -اسض -ب -ة أإط Ó-ق أل-ق-ارورة
أ÷ديدة للغاز وذلك Ãركز سضيدي رزين بÈأقي Ãحاذأة ﬁطة
ألتكرير للجزأئر ،أبتدأء من ألسضاعة  ٠9 : 3٠صضباحا.

مركـ ـ ـ ـ ـز الوقاي ـ ـ ـ ـة
يحسشسس سشائقي ا◊افÓت

ميهوبي يجتمع Ãديري و‡ثلي
اŸؤوسشسشات اŸسشرحية

إانقـ ـ ـ ـ ـاذ عائلـ ـ ـ ـ ـ ـة
م ـ ـ ـن اختن ـ ـ ـ ـاق

توأامة ب Úمسشتششفيي منتوري وتيميمون

تشض- - -رع أŸوؤسضسض - -ة أل - -ع - -م - -وم - -ي - -ة
ألسض -تشض -ف -ائ -ي -ة بشض Òم -ن-ت-وري
بالقبة ‘ ،عملية ألتوأأمة مع
أŸوؤسضسض - -ة ألسض - -تشض- -ف- -ائ- -ي- -ة
ينظم أŸركز ألوطني للوقاية وألأمن
ل-ت-ي-م-ي-م-ون ب-ولي-ة أأدرأر،
ع Èأل- -ط- -رق ،غ- -دأ ،ب- -ال- -ت -نسض -ي -ق م -ع
“كن أعوأن أ◊ماية أŸدنية Ÿسضتغا ،Âيوم ألسضبت ،من إأنقاذ من  29جانفي أإ ¤غاية 1
،
أ÷معية ألوطنية للسضÓمة أŸرورية
خمسضة أفرأد من عائلة وأحدة من موت ﬁقق إأثر أسضتنشضاقهم ف-ي-ف-ري أل-دأخ-ل وذلك ‘
ة
ي- -وم- -ا أإعÓ- -م- -ي- -ا –سض -يسض -ي -ا ل -ف -ائ -د
ل-غ-از أح-ادي أكسض-ي-د أل-ك-رب-ون أŸن-ب-عث م-ن م-دف-أاة Ãسض-كنهم أŸتوأجد أإط- -ار ألت- -ف- -اق- -ي -ة أل -ت -ي
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 ٠9 : ٠٠صضباحا.
أŸرضض -ى وك -ذأ ت -ك -وي -ن ألإط -ارأت ل -ل-حصض-ول ع-ل-ى
لشض-خ-اصس (أم-رأت Úو 3أطفال)
م -ن أج -ل إأسض -ع-اف وإأن-ق-اذ ه-ؤولء أ أ
للم ‘ ألرأسس جرأء أسضتنشضاقهم لغاز أحادي ألكربون .أسضتقÓلية متابعة أŸرضضى ﬁليا مسضتقب.Ó
تعرضضوأ أ

أامن بششار يحسشسس
حول السشÓم ـ ـ ـ ـ ـة
اŸروري ـ ـ ـ ـ ـة

وقد ” إأسضعاف وإأجÓء أŸصضاب Úإأ ¤مصضلحة ألسضتعجالت
Ãسضتشضفى «شضي غيفارة» Ãسضتغا ،Âمع ألعلم أن حالتهم
مسضتقرة ول تدعوأ للقلق وفق أŸصضدر ذأته .وتعد
لو ¤م -ن ن -وع-ه-ا ب-ال-ولي-ة
ه -ذه أ◊ادث -ة أ أ
منذ بدأية فصضل ألشضتاء.

 100عداء ‘ سشباق العدو
الريفي بتمÔاسشت

‘ أإط- - -ار ح- - -مÓ- - -ت أل- - -ت - -حسض - -يسس
وأل- -ت- -وع- -ي- -ة أŸنّ- -ظ - -م -ة م -ن ط -رف
مصضالح أأمن ولية بشضار على مسضتوى أŸوؤسضسضات ألÎبوية باأطوأرها ألثÓثة،
ق -ام ف -وج ع -م -ل مشض ّ-ك -ل م -ن أإط -ارأت خ -ل -ي -ة ألتصض -ال وأل -ع Ó-ق -ات أل -ع-ام-ة
وأŸصضلحة ألولئية للشضرطة ألقضضائية (فرقة مكافحة أıدرأت) ،بتنظيم
مدأخÓت حول ألسضÓمة أŸروريةﬂ ،اطر أسضتعمال ألأنÎنت وتعاطي
أّıد رأت ،ل -ف-ائ-دة تÓ-م-ي-ذ أب-ت-دأئ-ي-ة «ع ‹Ó-أل-ع-رب-ي» ب-بشض-ار ،ح-يث ّ” ن- -ظ -مت ب -ل -دي -ة ورق -ل -ة ،أمسس ،ل -ق -اء م -ع ع -دد م -ن أŸوأط -نÚ
لبوأب أŸفتوحة على
ت-ق-د Ëنصض-ائ-ح وأإرشض-ادأت ُت -ع-ن-ى ب-السضÓ-م-ة أŸروري-ة وشض-روط أسض-ت-عمال و‡ثلي أÛتمع أŸد ‘ Êختام تظاهرة أ أ
أل -ط -ري -ق م -ن أل -ب-يت أإ ¤أŸدرسض-ة ،ت-وج-ي-ه-ات ح-ول ﬂاط-ر ألسض-ت-ع-م-ال ألبلدية ألتي أحتضضنتها دأر ألثقافة على مدأر خمسضة أيام (18
ل -لسض -ي -ئ ل Ó-أنÎنت ،خ-اصض-ة شض-ب-ك-ات أل-ت-وأصض-ل ألج-ت-م-اع-ي ،ع-ل-ى غ-رأر إأ 22 ¤من ألشضهر أ÷اري) كما لوحظ.
وك-ان ه-ذأ أل-ل-ق-اء أل-ذي أشض-رف ع-ل-ي-ه رئ-يسس أÛلسس ألشض-ع-بي
ألفايسضبوك.

انششغا’ت ‘ اأ’بواب
اŸفتوحة على البلدية

ألبلدي عبد أ◊ميد جزأر فرصضة Ÿناقشضة عدة أنشضغالت ج-رت ،أأمسس ،ب-ع-اصض-م-ة ألأه-ق-ار ،ف-ع-اليات
تتعلق أسضاسضا بوأقع و آأفاق ألتنمية بهذه أ÷ماعة أÙلية ألعدو ألريفي ‘ طبعته ألثانية ،من تنظيم
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تسض-بب ح-ري-ق أن-دل-ع أÿم-يسس أŸنصض-رم Ãسض-ت-ودع لÎب-ي-ة أل-دوأج-ن ب-القرية
لعتبار لشضبكة ألطرقات وألتهيئة
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نفوق  2500كتكوت ‘ حريق

يومية وطنية إأخبارية تصضدر عن أŸؤوسضسضة ألعمومية
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للجريــــدة ل تردإأ ¤أصضحابها نشضرت أو  ⁄تنشضر
ول ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

لشضهار
أŸؤوسضسضة ألوطنية للنشضر وأ إ
 1شضارع باسضتور ـ أ÷زأئر
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(021)73.76.78
(021)73.30.43
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’لية دول جوار ليبيا
ا’جتماع الوزاري العاشصر آ

مسشاهل يÈز جهود ا÷زائر ‘ دفع مسشار السشÓم
واŸصشا◊ ـ ـ ـ ـة الوطنيـ ـ ـ ـ ـة فـ ـ ـ ـ ـي ليبيـ ـ ـ ـ ـا
’فريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مسصاهل ،أامسض ،بالقاهرة،
’–اد ا إ
أاوضصح وزير الشصؤوون اŸغاربية وا إ
’زمة ،جهودها الرامية إا ¤دفع مسصار السصÓم واŸصصا◊ة الوطنية بوقوفها على
أان ا÷زائر كثفت ،منذ بداية ا أ
’طراف وتشصجيعهم على نهج ا◊وار الشصامل واŸصصا◊ة الوطنية الهادف Úإا ¤التوافق
مسصافة واحدة من كافة ا أ
حول أاسصسض ا’نتقال السصياسصي ‘ إاطار اتفاق يرضصي ا÷ميع.
جاء ذلك خÓل مشصاركة مسصاهل ‘ أاشصغال
ا’ج -ت -م -اع ال-وزاري ال-ع-اشص-ر آ’ل-ي-ة دول ج-وار
ليبيا.
ضص - -م - -ن ه - -ذا اŸسص - -ع- -ى ،أاب- -رز مسص- -اه- -ل
““ا’تصص -ا’ت ال -ت -ي “ت م -ؤوخ -را م -ع ﬂت-ل-ف
القوى السصياسصية الفاعلة على السصاحة الليبية““
والزيارات التي قام بها إا ¤ا÷زائر كل من
ف- -اي- -ز السص- -راج ،رئ- -يسس اÛلسس ال- -رئ- -اسص- -ي
◊ك-وم-ة ال-وف-اق ال-وط-ن-ي ،واŸسص-تشصار عقيلة
صصالح ،رئيسس ›لسس النواب ،وعبد الرحمن
السص-وي-ح-ل-ي ،رئ-يسس اÛلسس اأ’ع-ل-ى ل-ل-دولة،
واŸشص Òخ -ل -ي -ف -ة ح -ف Îوع -دد م -ن مسص-ؤوو‹
و‡ث - -ل- -ي ﬂت- -ل- -ف اأ’ط- -ي- -اف السص- -ي- -اسص- -ي- -ة
والشصخصصيات الليبية ذات التأاث Òالوطني““.
كل هذه الشصخصصيات عّبرت عن حرصصها
على ““التوصصل إا ¤توافق وطني يحفظ سصÓمة
وسصيادة ووحدة ليبيا““.
من جهة أاخرى ،طالب مسصاهل اÛموعة
ال -دول -ي -ة Ãواصص -ل -ة دع -م -ه-ا ل-ل-مسص-ار اأ’‡ي
وحشصد جهودها للمّ شصمل الليبي Úومرافقتهم
لتنفيذ ا◊ل السصياسصي دون تدخل ‘ شصأانهم
الداخلي بإاعÓء اŸصصلحة السصامية لليبيا فوق
كل اعتبار.
إا ¤جانب ا÷زائر ،شصارك ‘ اجتماع آالية
دول جوار ليبيا وزراء خارجية كل من ليبيا
وت -ونسس ومصص-ر والسص-ودان وال-تشص-اد وال-ن-ي-ج-ر،
Óم Úالعام لهيئة
بحضصور اŸمثل اÿاصس ل أ
اأ’· اŸتحدة ‘ ليبيا ،مارتن كوبل ،Òواأ’مÚ
العام ÷امعة الدول العربية ،أاحمد أابوالغيط،
ب -اإ’ضص -اف -ة إا ¤ج -اك -اي-ا ك-ي-ك-وي-ت-ي ،اŸب-ع-وث
–Óاد اإ’فريقي ‘ ليبيا ،و‡ثلÚ
اÿاصس ل إ
عن اŸنظمات الدولية.

حـ ـل األزمـ ـة الليبي ـ ـة بأاي ـ ـدي
الليبي Úوحدهـ ـم
ج -دد وزي -ر الشص -ؤوون اŸغ -ارب-ي-ة واإ’–اد
اإ’فريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر
مسصاهل ،بالقاهرة ،التأاكيد على أان حل اأ’زمة
الليبية ‘ أايدي الليبي Úلوحدهم دون تدخل
خ- -ارج -ي ،وذلك خ Ó-ل ك -ل -م -ة أال -ق -اه -ا أام -ام
ا’ج -ت -م -اع ال-وزاري ال-ع-اشص-ر آ’ل-ي-ة دول ج-وار
ليبيا.
وقال مسصاهل باŸناسصبة ،إانه ““على ا÷ميع
تشصجيعهم (الليبي )Úعلى إايجاد نقاط توافق
“كنهم من الوصصول إا ¤حل اأ’زمة ‘ إاطار
ا◊وار واŸصصا◊ة الوطنية ،ع Èتوافقات ‘
إاطار اŸسصار اأ’‡ي لتسصوية هذه اأ’زمة““.
واع- -ت Èمسص- -اه- -ل ‘ ه- -ذا الصص -دد ،أان -ه ’
Áك- -ن اع- -ت- -م -اد ا◊ل أاو ا◊سص -م ال -عسص -ك -ري
Óزمة ،مبينا أان الهدف
كوسصيلة لوضصع حد ل أ
اأ’سصاسصي من اŸسصار السصياسصي هو “““كÚ
الشصعب الليبي من بناء مؤوسصسصات وطنية قوية
وقادرة للدولة الليبية ‘ ،مقدمتها جيشس ليبي
موحد وشصرطة وطنية وأاجهزة أامنية““‡ ،ا
يعزز ،كما قال““ ،من قدرات مكافحة اإ’رهاب
والتصصدي للتحديات السصياسصية وا’قتصصادية
واأ’منية““.
كما رحب مسصاهل بتحرير الليبي Úمدينة
سص- -رت م- -ن أاي- -دي اإ’ره- -اب وب- -ا’ن -تصص -ارات
ال -ه -ام -ة اÙرزة ضص -د اإ’ره -اب ‘ ب -ن -غ-ازي
ومناطق أاخرى من ليبيا.

ا÷زائر –تضشن الجتماع الوزاري القادم
آللية دول جوار ليبيا
ات- -ف- -ق وزراء خ- -ارج -ي -ة دول ج -وار ل -ي -ب -ي -ا
اÛتمعون ،أامسس ،بالقاهرةÃ ،شصاركة وزير
الشصؤوون اŸغاربية واإ’–اد اإ’فريقي وجامعة
الدول العربية عبد القادر مسصاهل ،على عقد
ا’ج- -ت- -م- -اع ال -ق -ادم آ’ل -ي -ة دول ج -وار ل -ي -ب -ي -ا
با÷زائر.
وق -د ث -م -ن ال -ب -ي -ان اÿت -ام -ي الصص-ادر ع-ن
ا’جتماع الوزاري العاشصر آ’لية دول جوار ليبيا
ال -ذي ان -ع -ق -د ،أامسس ،ب -ال-ع-اصص-م-ة اŸصص-ري-ة،
““اÛه- -ودات اŸب- -ذول- -ة م- -ن ق- -ب- -ل ا÷زائ -ر
ومسصاعيها الرامية إا ¤تقريب وجهات النظر
ب Úال -ف -رق -اء ال-ل-ي-ب-ي Úم-ن أاج-ل ال-ت-وصص-ل إا¤
تسص -وي -ة سص-ي-اسص-ي-ة ‘ إاط-ار اŸسص-ار السص-ي-اسص-ي
اأ’‡ي ع Èا◊وار الليبي  -الليبي الشصامل
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بوطرفة ‘ فيينا للمششاركة ‘ اجتماع ÷نة متابعة تخفيضض اإلنتاج
ت - -وج- -ه وزي- -ر ال- -ط- -اق- -ة
ن- -ورال- -دي- -ن ب- -وط- -رف- -ة إا¤
ف-ي-ي-ن-ا ،ل-ل-مشصاركة ‘ أاشصغال
’ول
ا’ج- -ت- -م -اع ال -وزاري ا أ
للجنة متابعة اتفاق خفضض
’ن - -ت - -اج اŸوق - -ع ،ديسص - -مÈ
ا إ
اŸاضصي ،ب Úمنظمة الدول
اŸصص - -درة ل - -ل- -ن- -ف- -ط ““أاوبك““
وم - - -ن - - -ت - - -ج Úم - - -ن خ - - -ارج
اŸن-ظ-م-ة ،ب-حسصب م-ا ع-ل-مته
““وأاج““ ،أامسض ،لدى الوزارة.
خ Ó-ل ه -ذا ا’ج-ت-م-اع ال-ذي
ي -ج -ري ،ال -ي -وم اأ’ح-د ،ي-ت-ط-رق
الوزراء إا““ ¤اŸنهجية واآ’ليات
الواجب التوصصل إاليها لتجسصيد مهام اŸتابعة التي
أاسصندتها الدول اŸنتجة اأ’عضصاء وغ Òاأ’عضصاء ‘
منظمة أاوبك إا ¤هذه اللجنة الوزارية التي تÎأاسصها
ال -ك -ويت وروسص -ي -ا ويشص -ارك ‘ عضص -وي-ت-ه-ا ك-ل م-ن
ا÷زائر وفنزوي Óوسصلطنة عمان““ ،بحسصب نفسس
اŸصصدر.
ي -ن -ت -ظ -ر ك -ذلك ،أان يشص-ارك ‘ ه-ذا ا’ج-ت-م-اع
ا’فتتاحي للجنة الرئيسس ا÷ديد Ÿنظمة أاوبك
وزي -ر ال -ط -اق -ة السص -ع-ودي خ-ال-د ال-ف-ال-ح وال-رئ-يسس
السصابق لها القطري ﬁمد بن صصالح السصادة.
‘ تصص -ري -ح صص -ح -ف -ي ل -دى وصص -ول -ه ال-ع-اصص-م-ة
ال-ن-مسص-اوي-ة ،أاك-د ب-وط-رف-ة أان ه-ذا ال-ل-ق-اء سص-ي-كون
ﬂصصصص -ا ıت -ل -ف ال -قضص -اي-ا اŸت-ع-ل-ق-ة ب-أان-ظ-م-ة
اŸت -اب -ع -ة وم -راق -ب -ة اأ’سص-واق’ ،سص-ي-م-ا ““اŸصص-ادر
واıططات واآ’جال وأانظمة اإ’نذار““.
وأاضص -اف ال -وزي -ر ،أان -ه سص -ي -ت -م ال -ت -ب-احث خÓ-ل

ا’ج - - -ت - - -م- - -اع ح- - -ول م- - -ؤوشص- - -ر
الصص- - - - -ادرات ،مشصÒا إا ¤أان- - - - -ه
سص-ي-ط-لب م-ن ال-ب-ل-دان اŸن-ت-ج-ة
م- -ع- -ل- -وم -ات ت -ك -م -ي -ل -ي -ة ب -ه -ذا
اÿصص- - - -وصس““ .سص- - - -ن - - -ق - - -وم ‘
ا’جتماع Ãباحثات بغرضس ضصم
مسص- -أال- -ة الصص- -ادرات إا ¤وث -ائ -ق
اŸتابعة““ ،صصرح بوطرفة ،الذي
كشص - - -ف أان ÷ن- - -ة اŸت- - -اب- - -ع- - -ة
سصتجتمع ثÓث مرات أاخرى قبل
اجتماع فيينا اŸرتقب ‘ ماي
اŸقبل.
وع -ل -ي-ه ،فسص-ي-ج-ت-م-ع أاعضص-اء
ال - -ل- -ج- -ن- -ة ‘ فÈاي- -ر ال- -ق- -ادم،
ب- -حسصب ال- -وزي- -ر ،ال- -ذي ذك- -ر ب -أان ال -ل -ج -ن -ة “لك
صص Ó-ح -ي -ة اسص -ت -دع -اء اأعضص -اء م -ن -ظ -م-ة أاوبك إا¤
اج -ت -م -اع وزاري اسص -ت -ث-ن-ائ-ي إاذا اق-تضصت الضص-رورة
ذلك.
من جهة أاخرى ،أاوضصح بوطرفة ،أان ا÷زائر قامت
بخفضس إانتاجها النفطي أاك Ìمن ا◊صصة اŸقررة ‘
إاطار اتفاق فيينا عند  50أالف برميل يوميا.
ويبلغ متوسصط اإ’نتاج ا÷زائري حاليا 1,027
مليون برميل يوميا ،بحسصب شصروح الوزير.
يذكر ،أان اقÎاح تشصكيل ÷نة وزارية Ÿتابعة
اتفاق اÿفضس أاوبك -خارج أاوبك ،من ضصمن جملة
النقاط اŸتضصمنة ‘ مبادرة ا÷زائر التي عرضصت
على اŸنتج Úبفيينا ديسصم ÈاŸاضصي.
وت-ت-ك-ون ال-ل-ج-ن-ة م-ن ‡ث-ل-ي ا÷زائ-ر وال-ك-ويت
وف -ن-زوي ،Ó-فضص Ó-ع-ن ‡ث-ل Úم-ن خ-ارج م-ن-ظ-م-ة
أاوبك وهما روسصيا وسصلطنة عمان.

بن غÈيت من أام البواقي:

ثمار اإلصشÓحات الÎبوية سشتكون بعد  9سشنوات
واŸصصا◊ة الوطنية““.
م - -ن ج - -ه- -ة أاخ- -رى ،أاشص- -اد وزي- -ر الشص- -ؤوون
اÿارجية التونسصي ،خميسس ا÷هيناوي ،خÓل
ك-ل-م-ت-ه أام-ام ا’ج-ت-م-اع ،ب-ا÷ه-ود ال-تي يبذلها
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة،
للمسصاهمة ‘ تسصوية اأ’زمة الليبية.

يتح ـ ـادث مع وزير اÿارجية الليبي
الطاهر سشيالة
التقى وزير الشصؤوون اŸغاربية وا’–اد
اإ’فريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر
مسصاهل ،أامسس ،بالقاهرة ،مع وزير اÿارجية
ال -ل -ي -ب -ي ال -ط -اه -ر سص -ي -ال -ة ،ح-يث ب-ح-ث-ا آاخ-ر
تطورات الوضصع ‘ ليبيا ‘ ضصوء ا÷هود التي
تبذلها ا÷زائر من أاجل تشصجيع مسصار ا◊وار
الليبي  -الليبي ب Úاأ’طراف الليبية.
وقد التقى الطرفان على هامشس أاشصغال
ال- -دورة ال- -ع- -اشص- -رة آ’ل- -ي- -ة دول ج- -وار ل -ي -ب -ي -ا
بالقاهرة.
وتهدف جهود ا÷زائر إا ¤التوصصل ◊ل
سص -ي -اسص -ي ت -واف -ق -ي شص -ام-ل ’سص-ت-ت-ب-اب اأ’م-ن
وا’سص -ت-ق-رار ‘ ل-ي-ب-ي-ا وت-وج-ي-ه ا÷ه-ود ل-ب-ن-اء
اŸؤوسصسص -ات ال -ل -ي -ب -ي -ة وم -واج -ه-ة ال-ت-ح-دي-ات
اأ’منية وا’قتصصادية.
‘ هذا الصصدد ،جدد مسصاهل التأاكيد على
““التزام ا÷زائر بالوقوف إا ¤جانب الشصعب
الليبي الشصقيق وعلى دعمها للحل السصياسصي
واŸصصا◊ة الوطنية ب Úأابناء الشصعب الواحد““،
Ãا Áكن الشصعب الليبي الشصقيق من ا◊فاظ
ع- -ل- -ى وح -دت -ه وسص -ي -ادت -ه ،م -ن -اشص -دا ج -م -ي -ع
اأ’طراف الليبية ا’نخراط ‘ هذا اŸسصار
وإاعÓء اŸصصلحة العليا لليبيا.
م-ن ج-ان-ب-ه ،ث-م-ن سص-ي-ال-ة ““م-وق-ف ا÷زائ-ر
ال -ث -ابت وال -داع -م ل-ل-مسص-ار السص-ي-اسص-ي ال-ل-ي-ب-ي
والتضصامني مع الشصعب الليبي ‘ هذا الظروف
الذي “ر بها ليبيا““.

يبحث مع وزير اÿارجية التونسشي
مسشتجدات األوضشاع ‘ ليبيا
ب -حث وزي -ر الشص -ؤوون اŸغ-ارب-ي-ة وا’–اد
اإ’فريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر
مسصاهل ،مع وزير الشصؤوون اÿارجية التونسصي
خميسس ا÷هيناوي ،مسصتجدات اأ’وضصاع ‘
ليبيا.
وجدد الطرفان خÓل ﬁادثاتهما ،على
ه -امشس أاشص -غ -ال ال -دورة ال -ع -اشص -رة آ’ل -ي-ة دول
ا÷وار الليبي ،اŸنعقدة بالقاهرة““ ،دعمهما
Ÿسصار ا◊وار ب Úالفرقاء الليبي Úمن أاجل
التوصصل إا ¤حل سصياسصي توافقي شصامل Áكن
الشص -عب ال -ل -ي -ب -ي الشص -ق -ي-ق م-ن ا◊ف-اظ ع-ل-ى
سص -ي -ادت -ه ووح -دت -ه وسص Ó-م -ة أاراضص -ي -ه وب -ن -اء
مؤوسصسصاته الشصرعية القويةÃ ،ا يعزز مكافحة
اإ’رهاب ‘ كنف الوئام واŸصصا◊ة الوطنية““.
ك -م -ا ج -دد مسص -اه -ل وا÷ه -ي-ن-اوي ال-دع-وة

÷ميع اأ’طراف الليبية إا““ ¤إاعÓء اŸصصلحة
ال-ع-ل-ي-ا ل-بÓ-ده-م ودع-م اŸسص-ار السص-ي-اسصي من
أاج-ل ال-ت-وصص-ل إا ¤تسص-وي-ة ت-ك-ف-ل ت-ن-ف-ي-ذ ب-ن-ود
ا’ت- -ف- -اق السص -ي -اسص -ي اŸوق -ع ‘  17ديسصمÈ
.““2015
‘ هذا الصصدد ،شصدد مسصاهل ،على ““التزام
ا÷زائر بدعم ا◊وار الليبي  -الليبي الذي
ت- -رع- -اه اأ’· اŸت- -ح- -دة““ ،م- -ن -وه -ا بـ ““ال -دور
اإ’ي -ج -اب -ي ل-دول ا÷وار ‘ تشص-ج-ي-ع ال-ف-رق-اء
الليبي Úعلى Œاوز الصصعوبات التي تعÎضس
تنفيذ ا’تفاق السصياسصي““.

يتحادث مع األم Úالعام للجامعة العربية
ال -ت -ق -ى وزي -ر الشص-ؤوون اŸغ-ارب-ي-ة وا’–اد
اإ’فريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر
مسص -اه -ل ،ب-ال-ق-اه-رة ،اأ’م Úال-ع-ام ل-ل-ج-ام-ع-ة
أاحمد أابوالغيط ،حيث بحثا تطورات اأ’وضصاع
‘ اŸنطقة العربية ،خاصصة ‘ ليبيا وسصوريا
وال -ي -م -ن ،وذلك ع -ل -ى ه -امشس أاشص-غ-ال ال-دورة
العاشصرة آ’لية دول جوار ليبيا.
كما تطرق الطرفان ““ıتلف التحديات
السص -ي -اسص -ي -ة واأ’م -ن-ي-ة ال-ت-ي ي-واج-ه-ه-ا ال-ع-ا⁄
ال-ع-رب-ي““ ،ب-اإ’ضص-اف-ة إا ¤اŸسص-ائ-ل اإ’ق-ل-ي-م-ية
والدولية.
واسص -ت -ع -رضس مسص -اه -ل وأاب -وال-غ-ي-ط ““مسص-ار
إاصص Ó-ح وت -ط -وي -ر ا÷ام-ع-ة ال-ع-رب-ي-ة ‘ ضص-وء
تقرير اللجنة اŸسصتقلة رفيعة اŸسصتوى““.
وقد شصدد مسصاهل باŸناسصبة على ضصرورة
إاصصÓح وتطوير ا÷امعة العربية وفق آاليات
متجددة لÓرتقاء با÷امعة إا ¤مراحل أاكÌ
ت -ق-دم-ا وت-ط-ورا ل-ت-م-ك-ي-ن-ه-ا م-ن ال-ت-ف-اع-ل م-ع
التطورات والرهانات اŸفروضصة.

...ويلتقي ‡ثل ال–اد اإلفريقي إا¤
ليبيا
أاج -رى وزي -ر الشص -ؤوون اŸغ -ارب -ي-ة وا’–اد
اإ’فريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر
مسص -اه -ل ،أامسس ‘ ،ال -ق -اه -رةﬁ ،ادث -ات م-ع
‡ث -ل ا’–اد اإ’ف -ري -ق -ي إا ¤ل -ي -ب -ي-ا ورئ-يسس
ت -ن -زان -ي -ا السص-اب-ق ج-اك-ي-ا ك-ي-ك-وي-ت-ي““ ،ت-ن-اولت
اأ’وضصاع ‘ ليبيا وا÷هود اŸبذولة من قبل
ا’–اد اإ’فريقي لÓرتقاء با◊ل السصياسصي
لÓزمة ‘ ليبيا““.
وع Èمسص -اه -ل وك -ي-ك-وي-ت-ي ع-ن ت-ط-ل-ع-ه-م-ا
““للنتائج اإ’يجابية التي سصتتمخضس عن اللجنة
على مسصتوى قادة الدول ورؤوسصاء ا◊كومات
ل–Ó-اد اإ’ف-ري-ق-ي اŸك-ل-ف-ة ب-ل-ي-ب-ي-ا““ ،اŸقرر
عقدها ‘ برازافيل (جمهورية الكونغو) يوم
 27من الشصهر ا÷اريÃ ،شصاركة دول ا÷وار
الليبي.
وج - -اء ل - -ق - -اء مسص - -اه - -ل Ãم - -ث - -ل ا’–اد
اإ’فريقي ،على هامشس أاشصغال الدورة العاشصرة
آ’لية دول ا÷وار الليبي التي انتهت ،أامسس،
بالعاصصمة اŸصصرية.

أاك- -دت وزي -رة الÎب -ي -ة
ال - -وط - -ن - -ي - -ة ن - -وري - -ة ب- -ن
غÈيت ،أامسض ،ب- - - - - - - - - - - - - - -أام
ال- - - -ب- - - -واق- - - -ي ،أان ث- - - -م - - -ار
’صص Ó- -ح - -ات ا÷اري- -ة ‘
ا إ
ق -ط -اع الÎب -ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
““سصتظهر بعد  9سصنوات من
’ن““.
ا آ
أاضصافت الوزيرة خÓل لقاء
جمعها بإاطارات القطاع Ãقر
الو’ية على اŸسصتوى اÙلي،
‘ إاط -ار زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق-د
شصرعت فيها ،أامسس ،إا ¤هذه
ال - -و’ي- -ة ت- -دوم ي- -وم ،Úأان ه- -ذه اإ’صصÓ- -ح- -ات
سص -ت -ظ-ه-ر ب-ع-د إان-ه-اء تÓ-م-ي-ذ ا’ب-ت-دائ-ي ح-ال-ي-ا
اŸرحلة اإ’كمالية وذلك ‘ ردها على انشصغا’ت
ا◊ضص- -ور م- -ن م- -دي- -ري اŸؤوسصسص- -ات الÎب- -وي- -ة
ومفتشص Úوشصركاء القطاع.
وأاك -دت ب -ن غÈيت ،أان -ه -ا ““م -ت -ف -ت -ح -ة ل-ل-ح-وار
وا’سصتماع إا ¤ا’نشصغا’ت اŸطروحة““ ‘ اÛال
الÎبوي ومعا÷تها بصصفة موضصوعية ،مبينة أانها ‘
اسص -ت -م -اع دائ -م ’نشص -غ-ا’ت مسص-ت-خ-دم-ي ال-ق-ط-اع،
مضصيفة أان جهد الوزارة منصصب فيما يتعلق بهذه
اإ’صصÓحات على ›ال Úأاسصاسصي ،Úهما ا÷انب
البيداغوجي وجانب ا◊وكمة.
وبعد أان بينت حجم ا÷هود الضصخمة التي
بذلتها الدولة ‘ و’ية أام البواقي ،من خÓل
“كينها ا’سصتفادة من عديد اŸشصاريع ‘ كل
اأ’ط -وار ال -ت -ع -ل -ي-م-ي-ة ،ت-أاسص-فت ال-وزي-رة لضص-ع-ف

النتائج اŸسصجلة ‘ امتحانات
نهاية السصنة الدراسصية.
وق -الت ال -وزي -رة ،إان ره -ان
رف- -ع نسص- -ب- -ة ال- -ن- -ج- -اح ب -ه -ذه
الو’ية ،التي تدهورت نتائجها
‘ ال -ع -ام Úاأ’خÒي -ن ،ي-ب-ق-ى
مرتبطا Ãدى –سص Úمردود
ال -ن -ظ -ام الÎب -وي ،م -ن خÓ-ل
اإ’جراءات اŸتخذة من طرف
ال-وصص-اي-ة واŸت-م-ث-لة ‘ إاعادة
ك- -ت- -اب- -ة اŸن -اه -ج واŸع -ا÷ة
ال- -ب- -ي- -داغ- -وج- -ي- -ة وال- -ن- -ظ -ام
ال-ت-ق-ي-ي-م-ي واŸط-العة وتعزيز
النشصاطات الÓصصّفية.
وخلصصت الوزيرة إا ¤القول ،بعد ا’سصتماع
إا ¤ك- -ل ا’نشص- -غ- -ا’ت اŸط- -روح- -ة ،إان ه- -ن- -اك
صصعوبات تفرضس  -كما قالت  -تضصافر جهود
ال -وصص-اي-ة ع-ل-ى اŸسص-ت-وى اŸرك-زي والسص-ل-ط-ات
اÙلية وشصركاء القطاع‡ ،ا يسصمح برفع كل
التحديات والعراقيل ووضصع اأ’مور ‘ نصصابها
ل- -ت- -ك- -ون ‘ مسص- -ت- -وى دع -م ال -دول -ة م -ن ج -ه -ة،
وتطلعات الو’ية من جهة ثانية.
وقد تابعت بن غÈيت عرضصا إاحصصائيا حول
ق -ط -اع الÎب -ي -ة ب -ال -و’ي -ة ،م -ن ح -يث ال -ه -ي -اك-ل
والتأاط ÒواŸتمدرسص Úواأ’عمال اŸكملة من
صص -ح -ة م -درسص -ي -ة وت -غ -ذي -ة وت -ك -وي -ن وغÒه -ا.
وسصتواصصل زيارتها ،اليوم ،إا ¤و’ية أام البواقي
بتفقد العديد من اŸشصاريع واإ’‚ازات التابعة
لقطاعها.

للتقليل من فاتورة الواردات

الديوان ا÷زائري اŸهني للحبوب يسشتثمر ‘ اإلنتاج
ي- -ع- -ت -زم ال -دي -وان ا÷زائ -ري اŸه -ن -ي
’ول م -رة‘ ،
ل- -ل- -ح- -ب- -وب ا’سص -ت -ث -م -ار ،أ
’ن - -ت- -اج اÙل- -ي ب- -غ- -رضض اŸشص- -ارك- -ة ‘
ا إ
’سصÎات-ي-ج-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ق-ل-يل من
ا إ
ال- -واردات ،ب- -حسصب م- -ا أاف- -اد ب -ه م -دي -ره
العام ﬁمد بلعبدي ،أامسض ‘ ،تصصريح
لوأاج.
صصرح بلعبدي ،أانه من أاجل –قيق هذه
ا’سص-ت-ث-م-ارات ”““ ،ت-ق-د Ëط-ل-ب-ات ل-ل-حصص-ول
على أاراضس بتبسصة واأ’غواط““ ،مضصيفا ““ننوي
القيام بنفسس الشصيء بأادرار وغرداية““.
وأاوضص- -ح ذات اŸسص -ؤوول ،أان اخ -ت -ي -ار ه -ذه
اŸن -اط -ق ““ ⁄ي-ق-ع صص-دف-ة ب-ل ل-ك-ون ال-دي-وان
ي -ع -ول ع -ل -ى اŸوارد اŸائ -ي -ة ا÷وف -ي -ة ال-ت-ي
–وي- -ه- -ا ه- -ذه اŸن -اط -ق لضص -م -ان ري ك -ام -ل
Óراضصي وضصمان نوعية اŸنتوج““.
ل أ
‘ ذات ا’طار ،أاوكل الديوان مهمة إا‚از
ال -دراسص -ات اÿاصص -ة ب -ح -ف -ر آاب-ار ال-ري ع-ل-ى
مسص -ت -وى اأ’راضص -ي ال -ت-ي “ت-د ع-ل-ى مسص-اح-ة
 1.000ه- -ك -ت -ار ب -و’ي -ة ت -بسص -ة ،إا ¤اŸك -تب
الوطني للدراسصات اÿاصصة بالتنمية الريفية.
وأاكد بلعبدي ،أانه سصيتم تخصصيصس غÓف
ما‹ هام لهذه اŸشصاريع ،دون أان يفصصح عن
قيمته.
وأاوضصح أان الديوان كان إا ¤حد اليوم ،هيئة

Œارية تتو ¤مهمة تخزين ا◊بوب ومرافقة
منتجي ا◊بوب ،إا’ أانه أاصصبح اليوم ““شصريكا
مباشصرا ‘ مسصار ا’إنتاج الوطني ،سصعيا منه
لرفع اإ’نتاج الوطني من اللحبوب وا◊د من
اسصتÒاد ا◊بوب ،سصيما منها القمح
الصصلب““.
واسصتطرد ذات اŸسصؤوول يقول ،إان اأ’ولوية
سص -ت -م-ن-ح إ’ن-ت-اج ال-ق-م-ح الصص-لب ،ب-ال-ن-ظ-ر اإ¤
الطاقات الهائلة التي تعول عليها ا◊كومة
لتحقيق ا’كتفاء الذاتي ‘ آافاق .2020
وبغرضس Œسصيد هذه ا’سصتثمارات ،يراهن
الديوان على خÈة تعاونيات ا◊بوب والبقول
ا÷افة ،التي تعت Èفروعا لهذا الديوان ،والتي
تتمحور نشصاطاتها حول تسصويق البذور وكذا
مكننة فرع ا◊بوب.
تضصم  42تعاونية للحبوب والبقول ا÷افة
اŸوزعة ع ÈالÎاب الوطني ،زهاء  400تقني
وم -ه -ن-دسس زراع-ي ،يسص-ه-رون ع-ل-ى اŸراف-ق-ة
التقنية للفÓح.Ú
ع Ó- -وة ع - -ل - -ى ذلك ،أاح - -الت السص- -ل- -ط- -ات
العمومية للديوان ا÷زائري اŸهني للحبوب،
حوا‹  30مزرعة رائدة ‘ ›ال إانتاج بذور
ا◊بوب ‘ شصمال البÓد ،من اŸقرر أان تسصمح
لهذا اŸتعامل العمومي بتحقيق اكتفاء ذاتي
من حيث إانتاج البذور.

اأ’حد  22جانفي 201٧م
الموافق لـ  23ربيع الثاني  1438هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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«الششعب» تزور القطب الصشناعي بسشيدي عبد الله

 % 9٠تقدم أاشسغال اŸركب الصسيدل Êوإانتاج أاول دفعة ‘ 2٠١٨
^ زوايدية مدير ““سشانو‘““ :إانتاج  100مليون وحدة سشنويا وتششغيل  130عامل

لدوية لششركة ““سشانو‘ ا÷زائر““ 90 ،من اŸائة ،وهو قادر على
لنتاج ا أ
بلغت نسشبة تقدم أاششغال القطب الصشناعي إ
لو¤
إانتاج وتوزيع  100مليون وحدة سشنويا ،عندما يكون مركز التوزيع جاهزا ،نهاية السشنة ا÷ارية ،والدفعة ا أ
لنتاج سشتكون ‘  .2018كما سشيسشتحدث حوا‹  130منصشب ششغل عمل مباششر جديد واŸششاركة ‘ نقل
من ا إ
التكنولوجيا واÈÿات لفائدة الصشناعة اÙلية.
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‘ أاول اجتماع لأعضشاء الهيئة اŸسشتقلة Ÿراقبة النتخابات

إابراز دور الهيئة ‘ تكريسس اŸسسار الدÁقراطي

يÎأاسس ع -ب -د ال -وه -اب درب -ال رئ-يسس
ال- -ه- -ي- -ئ- -ة ال- -ع- -ل- -ي- -ا اŸسش -ت -ق -ل -ة Ÿراق -ب -ة
لنتخابات ،اليوم ،أاششغال أاول اجتماع
ا إ
لعضش -اء ال -ه -ي -ئ-ة ،اŸق-در ع-دده-م 410
أ
عضش- -و ،اŸع- -ي- -ن Úم- -ن- -اصش- -ف- -ة م -ن سش -لك
ال -قضش -اة و‡ث -ل -ي اÛت -م-ع اŸد .Êوه-و
لبراز
الجتماع الذي سشيكون مناسشبة إ
أاهمية الهيئة ودورها ‘ تكريسس اŸسشار
ال - -دÁق - -راط - -ي ،وب - -عث ت - -ط - -م- -ي- -ن- -ات
Óح- -زاب السش- -ي- -اسش- -ي -ة وال -رأاي ال -ع -ام
ل - -أ
لل-ي-ة ا÷دي-دة
ال -وط-ن-ي ب-ق-درة ه-ذه ا آ
على ضشمان نزاهة وششفافية النتخابات
ال-تشش-ري-ع-ي-ة اŸق-ب-ل-ة ،ك-ونها تتششكل من
كفاءات وطنية ذات مصشداقية.

زهراء .ب
اج-ت-م-اع ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا اŸسس-ت-قلة Ÿراقبة
ا’نتخابات ،اليوم ،بقصسر اأ’·  -الصسنوبر
ال -ب -ح -ري ،سس -ي-خصسصض ’ن-ت-خ-اب  10أاعضساء
دائم 5 ،Úمن القضساة و 5من اÛتمع اŸد،Ê
وك- -ذا ت- -نصس- -يب ال -ت -نسس -ي -ق -ي -ات
الو’ئية  48التي سستتو ¤مراقبة
سس Òا’ن- -ت -خ -اب -ات ب -ال -و’ي -ات،
فضس  Ó-ع -ن ال -فصس -ل ‘ قضس -اي -ا
داخلية تخصض نشساط الهيئة.
وأ’ن ا’ج- -ت -م -اع ي -ن -ع -ق -د ‘
ظ -رف ي-تسس-م ب-ت-ح-رك-ات ك-ث-ي-ف-ة
Óح- -زاب السس- -ي- -اسس- -ي -ة ،ال -ت -ي
ل - -أ
أاع-ل-نت ،رسس-م-ي-ا ،خ-وضس-ها غمار
ال -تشس -ري-ع-ي-ات اŸق-ررة شس-ه-ر أاف-ري-ل اŸق-ب-ل،
سسيخصسصض دربال حيزا من كلمته باŸناسسبة
للطبقة السسياسسية والرأاي العام الوطني على
ح -د سس -واء ،يÈز ف -ي -ه أاه -م -ي -ة ودور ال -ه -ي -ئ -ة
اŸسستقلة ،التي منحها رئيسض ا÷مهورية عبد
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة ث-ق-ت-ه ،م-ن أاج-ل ت-ك-ريسض
اŸسس -ار ال -دÁق -راط -ي ‘ ا÷زائ -ر وضس -م -ان
إاجراء إانتخابات شسفافة ونزيهة ،خاصسة وأانها
ت -ت -ك -ون م -ن إاط -ارات وك -ف -اءات وط -ن -ي-ة ذات
مصسداقية ،منهم  205قاضسي ،و 205عضسو من
أاف- -راد اÛت- -م- -ع اŸد ،Êب- -ي- -ن- -ه- -م أاط- -ب- -اء،
م -ه -ن -دسس -ون ،ح -ق -وق -ي -ون ورؤوسس-اء ج-م-ع-ي-ات
وشسخصسيات أاك ÌتأاثÒا ‘ ا◊ياة ا’جتماعية
العامة.
ك -م -ا سس -ي -ك -ون ا’ج -ت-م-اع م-ن-اسس-ب-ة ل-دع-وة
ا÷م -ي -ع ل-ل-مشس-ارك-ة ب-ك-ث-اف-ة ‘ ه-ذا اŸوع-د
ا’نتخابي الهام ،حفاظا على أامن واسستقرار

ا÷زائر وحماية اŸكتسسبات.
وإان كانت مسسؤوولية دربال وأاعضساء الهيئة
““ثقيلة““ ،أ’نها تأاتي ‘ ظرف ““حسساسض““ ،إا’
أان -ه -م سس -ي -ح-اول-ون ت-رت-يب ““ال-ب-يت ال-داخ-ل-ي““
بشسكل جيد ،يسسمح Ãمارسسة اŸهام اŸنوطة
بهم ‘ جو من الثقة والراحة ،خاصسة وأان
ال-ه-ي-ئ-ة تسس-ت-م-د ق-وت-ه-ا م-ن ““ال-دسس-تور““ ،حيث
ت - - - - - - - - - -نصض اŸادة  194على
اسس -ت -ح -داث ال -ه-ي-ئ-ة اŸسس-ت-ق-ل-ة
ال-ع-ل-ي-ا Ÿراق-ب-ة ا’ن-تخابات من
أاج- -ل ““السس -ه -ر ع -ل -ى شس -ف -اف -ي -ة
ومصس - -داق - -ي - -ة ا’ن - -ت - -خ - -اب- -ات
الرئاسسية والتشسريعية واÙلية
وا’سس -ت -ف -ت -اء ،ب -دءاً ب-اسس-ت-دع-اء
الهيئة الناخبة إا ¤غاية اإ’عÓن
عن النتائج اŸؤوقتة لÓقÎاع““.
ت- -ت- -ك- -ف- -ل ال- -ه -ي -ئ -ة ،ب -حسسب
القانون اŸتعلق بهاÃ ،راقبة عملية مراجعة
القوائم ا’نتخابية وضسمان حق اÎŸشسحÚ
‘ ا◊صسول على هذه القوائم والتكفل الكامل
بالتوزيع اŸنصسف لوسسائل ا◊ملة ا’نتخابية
للمÎشسح ،Úوهي دائمة وليسست مناسسباتية.
وسس -ب -ق ل -رئ-يسس-ه-ا ،ال-ذي حصس-ل ع-ل-ى دع-م
معظم رؤوسساء التشسكيÓت السسياسسية ،حينما
اسس-تشس-ارت-ه-م ال-رئ-اسس-ة ق-ب-ل ت-ع-يينه رسسميا ‘
ن- -وف- -م Èال- -ف- -ارط ،أان أاك- -د ‘ تصس- -ري- -ح -ات
إاعÓمية سسابقة ،إالتزامه بالعمل مع ا÷ميع
وف -ت -ح أاب -واب ال -ه -ي -ئ -ة ل -ك -اف -ة ال -تشس -ك -ي Ó-ت
السس -ي -اسس -ي -ة واأ’ط -راف ،ل -ل -ت -ح-اور وال-تشس-اور
وإابداء الرأاي واÓŸحظات وطرح ا’نشسغا’ت
اÿاصسة باإ’نتخابات ،وهي ““نّية طيبة““ تعكسض
مدى حرصسه على تقد Ëما هو أافضسل للبلد
بإاشسراك ا÷ميع ،والسس ‘ Òخط واحد يدافع
عن اŸصسلحة العليا للوطن.

انتخاب ١٠
أاعضساء دائمÚ
و ٤٨تنسسيقية
ولئية

سسهام بوعموشسة
نظمت ،اأمسض ،شسركة ““سسانو‘ ا÷زائر““،
زيارة موجهة للصسحافي Úللقطب الصسناعي
Ãدينة سسيدي عبد الله ،الذي بلغت نسسبة
تقدم ا’أشسغال به  90من اŸائة.
وي -ع -د ه -ذا ال-ق-طب ،اأك Èم-وق-ع صس-ن-اع-ي
لشسركة سسانو‘ ‘ اإفريقيا والشسرق ا’أوسسط،
ومن خÓل مشسروع ““طريق الوقاية““ ،توؤكد
سس -ان -و‘ اإل -ت -زام -ه -ا ‘ ا÷زائ -ر ع -ن ط -ري-ق
التشسجيع على الوقاية من ا’أمراضض اŸزمنة.
‘ ه - -ذا الصس- -دد ،اع- -ت Èم- -راد زواي- -دي- -ة
اŸدير العام للمدينة ا÷ديدة سسيدي عبد
ال-ل-ه ،ه-ذا ال-ق-طب الصس-ن-اع-ي ،ال-ذي ي-ح-توي
على ما يقارب  48وحدة صسيد’نية ،منها ما
ه- -و ‘ ط- -ور ا’إ‚از وم- -ن- -ه- -ا م- -ا ه- -و ق -ي -د
ا’سس- -ت- -غÓ- -ل ،ب- -اأن- -ه خ- -ط -وة ج -ب -ارة واإ‚از
مشسرف ،يدل على اÛهودات التي تبذلها
ا÷زائ -ر ‘ سس -ب -ي-ل ت-وف Òا’أدوي-ة ل-ل-م-رضس-ى
والتكفل ا’أمثل بهم .مشسÒا اإ ¤اأن هناك
ال- -ك- -ث Òم -ن اŸواط -ن Úم -ن يسس -ت -ه -لك ه -ذه
ا’أدوية ،و’ يدري اأنها مصسنوعة ‘ ا÷زائر
وبالتحديد بسسيدي عبد الله .وبحسسبه ،فاإن
ا÷امعة ا÷زائرية كونت ا’إطارات الطبية
القادرة على تسسيÒه.
باŸقابل ،اأعرب هيثم شسرايطي ،الرئيسض
اŸدير العام لشسركة سسانو‘ ا÷زائر ،اإلتزام
اŸوؤسسسس- -ة كشس- -ريك ع- -ل- -ى اŸدى ال- -ط- -وي- -ل
ب- -خ -دم -ة الصس -ح -ة ال -ع -م -وم -ي -ة ‘ ا÷زائ -ر،
وت -ط -وي -ر ا’ح -ت -ي -اج -ات الصس -ح-ي-ة وا’أدوات
الصس -ن-اع-ي-ة بشس-ك-ل مسس-ت-م-ر م-ن اأج-ل –ق-ي-ق
اسس- -ت -ج -اب -ة م -ث -ل -ى ل Ó-ح -ت -ي -اج -ات ا◊ال -ي -ة
واŸسستقبلية للمرضسى ا÷زائري .Úمضسيفا،
اأن القطب الصسناعي Ÿدينة سسيدي عبد الله
يسس -م -ح ب -ت -ج -م -ي-ع ك-ام-ل ل-نشس-اط-ات اÛم-ع
اŸتعلقة با’إنتاج والتوزيع ‘ موقع واحد،
وبتصسنيع  80من اŸائة من اأدوية الشسركة.
واأشسار ،اأن اإلتزامهم ‘ ا÷زائر يتجلى من
خÓل شسراكتهم مع وزارة الصسحة والسسكان

واإصسÓح اŸسستشسفيات ،من اأجل وضسع اليد ‘
اليد Ÿكافحة داء السسكري وارتفاع ضسغط
ال -دم ع Èت -ط -وي -ر مشس-روع ““ط-ري-ق ال-وق-اي-ة““
و«ال -ع -ي -ادة اŸت -ن-ق-ل-ة““ م-ن خÓ-ل ا’إج-راءات
ال-وق-ائ-ي-ة ،ال-ت-وع-وي-ة والÎب-وي-ة ،ال-كشس-ف عن
ارتفاع ضسغط الدم وا’أمراضض ذات الصسلة،
ب -اÿصس -وصض داء السس-ك-ري وف-رط شس-ح-م-ي-ات
الدم وعوامل اÿطر اŸشسÎكة وكذا توفÒ
حلو’ صسحية تسساعد على التحكم ‘ هذه
ا’أمراضض.

–ويل التكنولوجيا إا ¤الصسناعة اÙلية
يقدر حجم اسستثمارات القطب الصسناعي
Ÿدي -ن -ة سس -ي -دي ع -ب -د ال -ل-ه ،ال-رائ-د ‘ سس-وق
اŸواد الصسيد’نية با÷زائر ،بـ 10.6مÓيÒ
دج ،وقادر على إانتاج وتوزيع  100مليون وحدة
سسنويا .كما سسيسسمح باسستحداث حوا‹ 130
م -نصسب شس -غ -ل م -ب -اشس -ر واŸشس -ارك -ة ‘ ن -ق -ل
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا واÈÿات ل -ف-ائ-دة الصس-ن-اع-ة
اÙل-ي-ة ،وع-ن-د ا’ن-ت-ه-اء م-ن ع-م-ل-ي-ة اإ’‚از
سسÒتفع حجم اŸنتجات اŸصسنعة ﬁليا إا¤
حدود  80من اŸائة.
زي -ادة ع -ل -ى ام -ت Ó-ك -ه -ا Ÿصس -ن -ع Úإاث -ن،Ú
أاحدهما يقع ‘ وادي السسمار ،وهو متخصسصض
Óدوية ،أاما اŸصسنع
‘ إانتاج اأ’شسكال ا÷افة ل أ
اآ’خر فيقع ‘ ع Úالبنيان وهو متخصسصض ‘
Óدوية ،ما يقارب من
إانتاج اأ’شسكال السسائلة ل أ
 50من اŸائة من اأ’دوية من ›موع 150
منتج ولقاح توفرها الشسركة لصسالح اŸرضسى
ا÷زائ -ريŸ Úع -ا÷ة داء السس -ك -ري ،أام -راضض
ال- -ق- -لب واأ’وع- -ي -ة ال -دم -وي -ة وال -طب ال -ع -ام،
مصس -ن -وع -ة ﬁل -ي-ا ‘ أاح-د ه-ذي-ن اŸصس-ن-عÚ
وبأاياد جزائرية.

 5٨٠٠شسخصس أاخضسعوا للتشسخيصس
بالعيادة اŸتنقلة
على هامشض الزيارة ،أاكدت آامال ﬂلو‘،
مديرة عمليات سسانو‘ ا÷زائر ،أان القطب
الصس -ن -اع -ي ‘ م -رح -ل -ة م-ت-ق-دم-ة ،أ’ن م-رك-ز

التوزيع سسيكون جاهزا بنهاية السسنة ،والدفعة
اأ’و ¤من اإ’نتاج سستكون ‘  ،2018عند نهاية
اإ’‚از سسننجز  80من اŸائة من ﬁفظة
الشسركة ،موضسحة ‘ تصسريح لـ ““الشسعب““ ،أانه
منذ ماي  2015قامت العيادة اŸتنقلة بـ12
ﬁط-ة ت-وزي-ع ب-داي-ة ب-ال-ع-اصس-م-ة ،ث-م ت-وجهت
نحو بشسار ،البيضض ،اأ’غواط وغرداية ،بحيث
أاخضسع  5800شسخصض للتشسخيصض ،منهم 4600
اكتشسف إاصسابتهم وقد ” إاخضساعهم لتحاليل
الدم والفحصض على مسستوى العيادة اŸتنقلة
ل -دى ال -ط -ب-يب ال-ع-ام وط-ب-يب ال-ق-لب ،ال-ع-ي-ون
والسسكري.
واأضسافت ﬂلو‘ ” ،تسسجيل  500حالة
ج -دي -دة ’ ت -ع -ل -م ب -اإصس -اب -ت -ه -ا ،سس -واء ب -داء
السسكري اأو ضسغط الدم اأو ا’إثن Úمعا‘ .
ح 3600 Úشسخصض كانوا يعلمون باإصسابتهم،
ك- -م- -ا اأخضس- -ع- -وا ل- -تشس- -خ- -يصض مضس- -اع -ف -ات
اأمراضسهم اŸزمنة .وبحسسبها ،فاإن اأك Ìمن
ال- -نصس- -ف ك- -ان- -وا مصس- -ابÃ Úرضض ال- -ع -ي -ون
واأحيانا الكلى اأو عروق ا’أرجل اأو الرقبة،
كما ” تشسخيصض  1200مضساعفة صسحية،
مشسددة على ضسرورة القيام بالتشسخيصض.
‘ ه- -ذا ا’إط- -ار ،ق- -الت ‡ث- -ل- -ة شس- -رك- -ة
سس -ان -و‘ ا÷زائ -ر ،اإن -ه ب -ع -د تشس -خ -يصض داء
اŸريضض يتم التكفل به ع– Èضس Òملف
اإل -كÎو Êع -ن ح-ال-ت-ه الصس-ح-ي-ة ب-ال-ت-فصس-ي-ل،
ليوجه نحو اأقرب هيئة اسستشسفائية جوارية،
مشسÒة اإ ¤اأنه يجب اأن يكون سسن الشسخصض
اأك 35 Ìسسنة ومصسابا بالسسكري اأو ‘ مرحلة
ا’إصس -اب -ة وي -ك -ون ل-ه ع-وام-ل ا’إصس-اب-ة وه-ي
السس -م -ن -ة اأو ام -راأة ح -ام -ل وال -تشس -خ-يصض ‘
العيادة لÓأشسخاصض ‘ خطر كب.Ò
من جهته اأبرز الÈفيسسور منصسور بروري،
رئيسض مصسلحة الطب الداخلي Ãسستشسفى
ب -ئ -ر ط-راري-ة ،اأه-م-ي-ة ال-ع-ي-ادة اŸت-ن-ق-ل-ة ‘
ال -تشس -خ -يصض اŸب -ك -ر ل-ل-م-رضض ق-ب-ل حصس-ول
اŸضس -اع -ف-ات الصس-ح-ي-ة .مضس-ي-ف-ا ،اأن اإن-ت-اج
ا’أدوي -ة ﬁل -ي -ا يسس -اه-م ‘ م-واج-ه-ة ال-ع-دد
اŸت -زاي -د ل -ل -م-رضس-ى اŸصس-اب Úب-ا’أم-راضض
اŸزمنة.

الرئيسس اŸدير العام Ÿيناء بجاية لـ ““الششعب““:

ولد عباسس من القليعة :رجال األعمال النزهاء
غ‡ Òنوع Úمن الÎشسح ‘ األفÓن””

لم Úالعام
أاكد ا أ
◊زب ج - - - -ب - - - -ه - - - -ة
ال -ت -ح -ري -ر ال-وط-ن-ي
ج -م-ال ول-د ع-ب-اسس،
أامسس ،م -ن ال -ق-ل-ي-ع-ة
(ت - - - - -ي- - - - -ب- - - - -ازة) ،أان
لف Ó-ن ““ل -ن ي-ح-رم
ا أ
لع - - -م- - -ال
رج - - -ال ا أ
ال-ن-زه-اء م-ن ح-ق-هم
‘ الÎششح ‘ صشفوف
ا◊زب ال- - -ع- - -ت- - -ي - -د
خÓ-ل ال-تشش-ريعيات
القادمة““.
أاوضس- -ح ول- -د ع- -ب -اسض ‘
كلمة على هامشض تنصسيب
÷ن - - - -ة الÎشس- - - -ي- - - -ح- - - -ات
Ùافظة تيبازة و شسرشسال
ب -دار ال -ث-ق-اف-ة ال-ق-ل-ي-ع-ة أان
““ح-زب-ه سس-ي-ح-ارب أاصسحاب
اŸال ال- - -ف - -اسس - -د ال - -ذي - -ن

افتتاح اÙطة البحرية لنقل اŸسسافرين جوان القادم

اأك- -د ال- -رئ- -يسس اŸدي- -ر ال- -ع- -ام Ÿي- -ن- -اء ب- -ج -اي -ة ،اأمسس ،لـ
““الشش-عب““ ،اأن-ه سش-ي-ت-م اف-ت-ت-اح اÙط-ة ال-ب-ح-ري-ة ا÷دي-دة
ب -ط-اق-ة اسش-ت-ي-ع-اب ت-ب-ل-غ  100األ -ف مسش -اف -ر خ Ó-ل م -وسش-م
الصشيف القادم بعدما بلغت نسشبة الأششغال بها حاليا  80من
اŸائة.

بجاية :بن النوي توهامي

اÙط -ة ،ال -ت -ي اأ‚زت ‘ اإط -ار ه -ن -دسس -ي ‘ غ -اي -ة ال -روع-ة،
بحسسب ذات اŸتحدث ،تÎبع على مسساحة اإجمالية تقدر بـ30
هكتارا وقدرت تكلفتها بحوا‹  3 . 6مÓي Òدينار ،وفقا للمعايÒ
الدولية سسارية اŸفعول› ‘ ،ال اسستقبال وعبور اŸسسافرين

والعربات وتكتسسي اأهمية قصسوى بالنسسبة لتنقل اŸسسافرين ،حيث
” اإ‚ازه -ا ب -ه -دف رف -ع ط -اق -ة ا’سس -ت -ق-ب-ال وع-ب-ور اŸسس-اف-ري-ن
واŸركبات ،وهي منشساأة قادرة على التكفل باأك Ìمن  100األف
مسسافر خÓل فصسل ا’صسطياف ،مع توف Òكافة الظروف اÿاصسة
با’أمن والراحة التامة للمسسافرين.
يضسم هذا اŸشسروع الضسخم تهيئة موقع ‘ ،Úكل منهما طابقان
اأرضسيان ودوران اثنان موجهان لعمليات الركوب والنزول ،فضسÓ
ع- -ن اح- -تضس -ان -ه -م -ا ع -دي -د اŸك -اتب ا’إداري -ة وفضس -اءات ل -راح -ة
اŸسسافرين ،مطاعم ،مقاهي وÓﬁت Œارية.
وكذا Œهيز كل واجهة من هذه البناية بالزجاج والفو’ذ بشسكل
هندسسي اأنيق ،يعطي Ÿسسة اإضسافية من ا÷مال والرونق لكل ا÷هة

يبحثون على غطاء سسياسسي
ل-ت-ب-ي-يضض أام-وال-ه-م““ ،مؤوكدا
““ف -ت -ح اأ’ب-واب أام-ام ال-ذي-ن
ك- -ون- -وا ث- -روت- -ه- -م ب- -ط- -رق
شسرعية““.
وصس - -رح أان - -ه ““سس- -ي- -ق- -ف
ب - - -اŸرصس- - -اد ل- - -ك- - -ل م- - -ن
سس -ي -ح -اول ت -وظ -ي -ف اŸال

الشسرقية للمدينة ،وتضسم بنايت Úمنفصسلت Úتربطهما ›موعة من
اŸعابر ،تضساف اإ ¤عدة مشساريع اأخرى على مسستوى الشساطئ
اÙاذي لسسيدي يحي اÙتضسن حاليا Ÿشسروع رصسيف البÎول،
ح -يث سس -ي -ت -م –وي-ل-ه اإ ¤فضس-اء ل-لÎف-ي-ه وا’سس-ت-ج-م-ام م-ن شس-اأن-ه
اŸسساهمة ‘ –ّول جذري لكامل الواجهة البحرية.
يذكر ،اأن هذا اŸشسروع سسجل ل‚Óاز سسنة  ،2008اإ’ اأنه عرف
ت -اأخ-را ‘ ان-طÓ-ق-ت-ه بسس-بب ال-ع-روضض غ ÒاÛدي-ة ل-ل-م-ت-ع-ام-لÚ
اŸهتم Úباإ‚ازه ،حيث كانوا يتقدمون بعروضض اأعلى بكث Òمن
قدرات موؤسسسسة ميناء بجاية التي كانت قد حددت للمشسروع مبلغا
يقدر بـ 2.5مليار دينار ،وهو اŸبلغ الذي اأعيد تقييمه لغرضض
اإيجاد متعامل ’إ‚ازه.

ال- -ف -اسس -د ل -لÎشس -ح““،
مÈزا““أان ح- - - - - - - - -زب
اأ’ف Ó- -ن ح - -زب ل - -ه
رصسيد تاريخي ثري
ون-ظ-ي-ف ي-ت-طلب من
ا÷م - -ي - -ع ال - -وق- -وف
وق- -ف- -ة رج- -ل واح- -د
ل - -ل - -ح - -ي - -ل - -ول- -ة دون
تلطيخه““.
و‘ ه -ذا السس -ي -اق
ه - -دد السس - -ي - -د ول - -د
ع -ب -اسض ك -ل مسس -ؤوول
ح - -زب - -ي سس - -ي- -م- -ا م- -ن- -ه- -م
اÙاف - - -ظ Úأاو مسس- - -ؤوو‹
ال -قسس -م -ات م -ن ““ال -تÓ-عب
ب - -ق - -وائ - -م اÎŸشس - -ح Úأاو
إاقصساء مÎشسح دون أاسسباب
موضسوعية““ ،مؤوكدا ““اتخاذه
إاج- - -راءات ع - -ق - -اب - -ي - -ة ‘
حقهم““.
وأاردف قائ ’““ Óمعرفية
و’ ﬁاب -اة و’ غ -رب -ل -ة ‘
إاع - -داد و ت - -رت- -يب ق- -وائ- -م
الÎشسح ﬁليا““ ،مشسÒا إا¤
أانه كأام Úعام ““سسيحرصض
وي-ب-دي اŸواف-ق-ة ال-ن-ه-ائ-ية
شس- -خصس- -ي- -ا ع- -ل- -ى ت- -رت -يب
القوائم““.
ودعا إا ¤ضسرورة حسسم
ا’نتخابات وŒنيد الشسعب
خاصسة فئة الشسباب منهم،
مÈزا أان ““ا◊زب ت - - -ع - - -زز
ب- - -ع- - -ودة وزراء و إاط- - -ارات
سسابقة إا ¤صسفوفه.

»æWh

أ’حد  22جانفي  201٧م
ألموأفق لـ  23ربيع ألثاني  1٤3٨هـ

أاويحيى أامام اÛلسس الولئي اŸوسسع للعاصسمة

مسشتعدون Ÿعركة التششريعيات والقوائم –ددها اللجان الولئية
لخطار
لرندي» ›ّند للوحدة الوطنية وحماية ا÷زائر من ا أ
«ا أ

لم Úالعام للتجمع الوطني الدÁقراطي أاحمد أاويحيى ،أامسس ،إان اللجان الولية هي التي سستفصسل ‘ قوائم ا◊زب للتشسريعيات
قال ا أ
لم Úالعام سسوى التوقيع على القوائم» ،مؤوكدا أان ا◊زب ل يضسم أاصسحاب اŸال الفاسسد أاو الشسكارة أاو اÙكوم عليهم و
القادمة و»ما على ا أ
اŸتابع Úقضسائيا ،وا◊ركى وأاولد ا◊ركى على حد تعبÒه.
مشصÒأ إأ ¤أن ألوضصع خط ‘ Òدول أ÷وأر ومن
غ ÒأŸع -ق -ول أن ‚ع -ل أŸصص -ال-ح أإ’ق-تصص-ادي-ة
سص -ب -ب -ا ل -ل -خ-روج إأ ¤ألشص-ارع ،رغ-م أن أل-ظ-روف
يسص -ت -ع -د أأ’رن -دي ÿوضس م-ع-رك-ة أل-تشص-ري-ع-ات
أŸالية للبÓد صصعبة وأ◊كومة تقوم بوأجبها
ألقادمة بكل تنظيم وأسصتعدأد تام لهذه أÙطة
على أكمل وجه لتفادي أأ’زمة ألتي حدثت ‘
أŸفصص - -ل - -ي - -ة ،ح- -يث أوضص- -ح أم Úع- -ام أ◊زب أن
عدة بلدأن.
أŸعركة» ’ يخوضصها أأ’رندي وحده بل مع ألغ.»Ò
وي- -ب- -ق- -ى أوي- -ح -ي -ى وف -ي -ا Ÿب -دئ -ه أل -رأفضس
و ⁄يفصصل أويحيى ‘ أأ’سصماء ألتي سصتتصصدر
ل-ل-م-دي-ون-ي-ة أل-ت-ي وصص-ف-ه-ا بـ «ألكارثة» أ◊قيقية
ق -ائ-م-ة أ◊زب ب-ال-ع-اصص-م-ة ‘ أŸوع-د أ’ن-ت-خ-اب-ي
للوطن.
أل -ق -ادم ،م -ؤوك -دأ أن ذلك م -ن صص Ó-ح -ي -ات أل-ل-ج-ان
وأغ -ت -ن -م أوي -ح -ي -ى ف -رصص -ة أج -ت-م-اع ›لسس
أل -و’ئ -ي -ة ،ج -اء ذلك ‘ تصص -ري -ح ل -لصص -ح-اف-ة ع-ل-ى
ألعاصصمة ليؤوكد أن ألوحدة ألوطنية تتطلب Œند
هامشس إأشصرأفه على دورة أÛلسس ألو’ئي أŸوسصع
كل أأ’طرأف ألسصياسصية و‘ مقدمتها مناضصلي
للعاصصمة بتعاضصدية عمال ألبناء بزرألدة أمسس.
و‘ ه -ذأ أإ’ط -ار ق -ال أوي -ح-ي-ى ن-ح-ن ›ن-دون
وقال أويحيى» أنا ما علي سصوى أإ’مضصاء على ◊م -اي -ة أل -ب Ó-د ،ح -يث ذك -ر أ’ح -ت -ج -اج-ات أل-ت-ي أل -ع -اصص -م -ة ،مشصÒأ إأ ¤أن أ’ح -ت -ج-اج-ات أأ’خÒة
ألقوأئم ألتي يختارها أŸناضصلون» ،و ذلك سصوأء عرفتها ألبÓد مؤوخرأ و–ولت إأ ¤أعمال عنف كانت تسصتهدف و’ية أ÷زأئر بالدرجة أأ’و ،¤لكن
ع -ل -ى مسص -ت -وى أل -ع -اصص -م -ة أو ك -ل و’ي -ات أل-وط-ن ،وف -وضص -ى Ãج -رد أ’سص -ت -ج -اب -ة ل -ن -دأءأت ›ه-ول-ة أ’سصتقرأر ألسصياسصي وأ’جتماعي ﬁفوظ بفضصل
شصريطة أن تضصم ألقوأئم كل مناضصل إأ ¤غاية  31أŸصصادر ،قائ ’ »Óنعرف مصصدرها هل من باماكو Œند أ÷ميع ‘ ،ح Úحيا أ÷يشس ألوطني ألشصعبي
ديسص -م ،2016 Èوج -م-ي-ع أل-ف-ئ-ات Ãا ف-ي-ه-ا أل-نسص-اء أو ت- -ل أب -يب أو سص -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس» ،أŸه -م أن ك -ل ع -ل -ى دوره ‘ أل -تصص -دي ل-ف-ل-ول أإ’ره-اب وح-م-اي-ة
ألبÓد.
وألشصباب ،مشصÒأ إأ ¤أن لقاء ›لسس ألعاصصمة هو أŸناضصل› Úندون ◊ماية أ÷زأئر.
أويحيى أكد ‘ رده على سصؤوأل حول دور وجود
و‘ هذأ أÿصصوصس نوه أويحيى بدور ألشصعب
أللقاء  ‘ 39إأطار ألتحضص.Ò
وتنصصب جهود ألتجمع ألوطني ألدÁقرأطي ‘ أ÷زأئري Ÿوأجهة دعوأت أ’حتجاجات أÛهولة رج- -ال أع- -م- -ال ‘ أ◊زب ق- -ائ »Ó- -ن- -ح- -ن م- -ع- -ن -ا
أل -وقت أ◊ا‹ حسصب أوي -ح -ي -ى ع -ل -ى أل -ت -حسص -يسس وألتي وقف أمامها صصمام أمان رأفضصا أ’نصصياع أŸناضصلون وأصصحاب أŸال أ◊Óل» ،مضصيفا» نحن
Óطرأف أÛهولة ،وهو ما أعتÈه حسصا وطنيا عمرنا ما عادينا أŸال أ◊Óل» ’ يوجد ‘ ألتجمع
وألتنظيم أ÷يد قبيل ألتشصريعات وهو عمل يدخل ل أ
جماعة ألشصكارة أو درأهم أıدرأت أو أ◊اويات،
‘ إأطار ثقافة أأ’رندي يضصيف أمينه ألعام ،مؤوكدأ إأيجابيا يؤوكد أن ألشصعب وأع بالتحديات ألرأهنة.
وأضصاف أم Úعام أ’رندي أن ألوحدة ألوطنية ماعدأ أŸقاول Úورجال أأ’عمال وهم مناضصلون
Œنيد كل أŸناضصل ÚوأŸناضصÓت ◊ماية أ÷زأئر
خ-ط أح-م-ر ون-ح-ن م-ط-ال-ب-ون ج-م-ي-ع-ا ب-ح-م-اي-ت-ها ،قدماء ‘ أ◊زب ومالهم نظيف».
و–قيق نتائج إأيجابية.

جÓل بوطي

تشسريعيات 2017

الدكتور ياسش Úجبار يتصشدر قائمة «األرندي» بسشوق أاهراسس
فصس -ل اŸك -تب ال -ولئ -ي ل -ل -ت -ج -م -ع ال -وط -ن -ي
ال- -دÁق- -راط- -ي ل- -ولي- -ة سس -وق أاه -راسس ،أامسس‘ ،
ال- -ق- -ائ- -م- -ة ال- -ت -ي سس -ي -دخ -ل ب -ه -ا م -عÎك اŸوع -د
لسستاذ
الن-ت-خ-اب-ي اŸق-ب-ل ،ح-يث تصس-در القائمة ا أ
ا÷امعي الدكتور ياسس Úجبار.
Óرن-دي» وه-ب-ي
ب -اŸن -اسص -ب -ة ،أك-د أأ’م Úأل-و’ئ-ي «ل -أ
روأيبية ،على أŸشصاركة ألقوية ‘ هذأ أŸوعد ،مشصÒأ
إأ ¤أنه وبعد ألدورة ألثانية أأ’خÒة للحزب ،أŸنعقدة
ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصص-م-ة ،صص-درت ل-وأئ-ح وت-ع-ل-ي-م-ات ‘ هذأ
ألشصأان ،منها ألتعليمة رقم  1٨٤ألصصادرة عن أأ’م Úألعام
أحمد أويحيى ألتي حددت ألشصروط ألوأجب أتباعها ‘

أنتقاء أأ’شصخاصس ألرأغب ÚألÎشصح لتكون صصادرة عن
أل -ق -اع -دة أل -نضص -ال-ي-ة .ك-م-ا شص-رح أوي-ح-ي-ى ك-ي-ف-ي-ة إأق-ن-اع
ألناخب Úوألناخبات للتصصويت على قوأئم ألتجمع ألوطني
ألدÁقرأطي ‘ أŸوأعيد أŸقبلة.
وأوضصح روأيبية ،أن أ’سصتشصارة أجمعت على تبني
ومسص -ان -دة وت -زك -ي -ة ت -رشص -ح أح -د أب -ن -اء ه -ذه أŸن -ط-ق-ة
أÛاهدة ،حيث من ضصمن  9٨عضصوأ ٨٧ ،عضصوأ منهم
زكوأ ترشصح أأ’سصتاذ ألدكتور ياسص Úجبار ،مشصÒأ إأ ¤أن
ألتجمع ألوطني ألدÁقرأطي بسصوق أهرأسس يعد أول
تشصكيلة أعلنت عن متصصدر قائمتها.
ويعد ياسص Úجبار من جيل أ’سصتقÓل وأحد أبناء

هذه ألو’ية أÛاهدة وعّمه ألطيب جبار من ب Úشصهدأء
ثورة أول نوفم ،195٤ Èمتحصصل على دكتورأه دولة ‘
أŸوأرد أŸائ -ي -ة م -ن ج -ام -ع-ة أوت-اوأ ،أشص-ت-غ-ل ب-ك-ن-دأ 10
سصنوأت ب Úأ÷امعة ومؤوسصسصات كندية ،كما أشصتغل حول
إأشصكالية أŸياه بشصمال إأفريقيا وألشصرق أأ’وسصط وأ‚ز
عديد ألدرأسصات أÿاصصة باŸياه ﬁليا ووطنيا ،وهو
ح -ال -ي -ا أسص -ت -اذ ب -ج -ام -ع-ة «ﬁم-د ألشص-ري-ف مسص-اع-دي-ة»
ومسص-اه-م ‘ ع-دي-د أ’سص-ت-ث-م-ارأت ب-ال-و’ي-ة أل-ت-ي خلقت
ألÌوة وأسصتحدثت مناصصب شصغل عديدة لفائدة شصباب
أŸنطقة.

غول ‘ لقائه أاعضساء ÷ان الÎشسيحات:

سسوق أهرأسس :ألعيفة سسمÒ

الششباب ،اŸرأاة والكفاءة معاي Òانتقاء اŸرششح ÚلÓسشتحقاقات
وضس -ع ح -زب Œم -ع أام -ل ا÷زائ -ر «ت -اج» ،الشس-ب-اب
واŸرأاة وال- -ك- -ف- -اءة ،م- -ع- -اي Òرئ- -يسس- -ة لخ- -ت -ي -ار
م-رشس-ح-ي-ه –سس-ب-ا لÓ-نتخابات التشسريعية اŸقبلة
بـ 48ولي -ة وا÷ال -ي -ة ال-وط-ن-ي-ة ب-اŸه-ج-ر .وأاك-د
طموحه ‘ ضسبط قوائم قادرة على منافسسة جميع
ال -تشس -ك -ي Ó-ت السس-ي-اسس-ي-ة ،مشس-ي-دا ‘ ال-وقت ذات-ه
لم-ن
ب -وع -ي اŸواط -ن Úب -أاه -م -ي -ة ا◊ف -اظ ع-ل-ى ا أ
والسستقرار.

حمزة ﬁصسول
أج -ت -م -ع ع -م -ار غ -ول ،أمسس ،ب-رؤوسص-اء وأعضص-اء ÷ان
ترشصيحات أ◊زب لتقييم مدى Œسصيد إأجرأءأت ضصبط
أل -ق -وأئ -م أ’ن -ت -خ -اب -ي -ة ب -ك-اف-ة و’ي-ات أل-وط-ن وأ÷ال-ي-ة
أ÷زأئرية باŸهجر ،وأشصار إأ ¤أن ألعملية Œري بجدية
ومسصؤوولية كبÒة.
ودعا غول أللجان أŸنصصبة إأ« ¤إأعدأد قوأئم قوية،
تنافسصية و‡يزة يضصرب بها أŸثل ‘ كل و’ية» .وأوضصح،
أن أŸهمة أأ’سصاسصية لكل قائمة نهائية هي ألقدرة على
منافسصة جميع أأ’حزأب ،مهما كان وزنها.
وق-ع أاط-راف ال-ت-ح-ال-ف السس-ي-اسس-ي «ال-نهضسة «،
«ال-ع-دال-ة وال-ت-ن-م-ي-ة «و»ال-ب-ن-اء ال-وط-ني» ،أامسس،
على وثيقة ال–اد من أاجل «النهضسة والعدالة
وال- -ب- -ن -اء» ‘ ،ل -ق -اء شس -ع -ب -ي ،اح -تضس -ن -ت -ه ق -اع -ة
«السساورة» بقصسر اŸعارضس «صسافكسس».

حياة  /ك
أكد كل من عبد ألله جاب ألله ،و ﬁمد ذويبي،
ومصصطفى بلمهدي ،على أهمية هذأ ألتحالف «ألقائم
على ألوسصطية وأ’عتدأل « ‘ ،أ’سصتحقاقات ألقادمة،
وأعتÈوه Ãثابة نوأة قوية قابلة للنماء ،وأعتÈوأ أنه
ليسس ›رد –الف أنتخابي فحسصب بل يؤوسصسس Ÿقاربة
سصياسصية مبنية على «ثقافة ألتعاون و تبتعد على عقلية
ألتشصرذم وألصصدأم خدمة لوحدة ألوطن « ،وأتفق أ÷ميع
على أن هذأ أ’–اد مفتوح لكل من تتقاطع قناعاته مع
ألقاعدة ألتي بني عليها.

ذويبي  :ا–اد لتجنيب األمة اıاطر اÙدقة بها

أع -تﬁ Èم -د ذوي -ب -ي رئ-يسس ح-رك-ة أل-ن-هضص-ة ( ق-ب-ل
أإ’عÓ- - -ن ع- - -ن ت- - -أاسص - -يسس أ’–اد) أن ه - -ذأ أŸشص - -روع
ألسصياسصي ،من شصأانه إأعادة تشصكيل ألسصاحة ألسصياسصية
لتحقيق ألتنمية وتقوية ألتÓحم ألوطني ،لتجنب أأ’مة
أıاط-ر أÙدق-ة ب-ه-ا ،ك-م-ا ي-جسص-د أل-ت-ح-ال-ف حسص-ب-ه

ول-ت-ح-ق-ي-ق ه-ذأ أل-ه-دف ،ذك-ر غول
ب- - -إاج- - -رأءأت أخ- - -ت- - -ي- - -ار أŸرشص - -حÚ
أŸنصص- - -وصس ع- - -ل- - -ي- - -ه- - -ا ‘ ’ئ- - -ح - -ة
ألÎشصحيات ألتي أعدتها قيادة أ◊زب
وصصادق عليها أÛلسس ألوطني ،على
غ -رأر أع-ت-م-اد  ٪٨0م -ن ف -ئ -ة ألشص-ب-اب
(ذكور وإأناث) ‘ تركيبة كل قائمة ،إأ¤
جانب ألكفاءة كمعاي Òأسصاسصية.
وأف- -اد ب- -إاج- -رأء مسص- -ح ل- -ل -ق -درأت
ألعلمية وأŸهنية للرأغب ‘ ÚألÎشصح
‘ صصفوف حزب Œمع أمل أ÷زأئر،
لتنويع أ’ختصصاصصات ،نظرأ لتعدد مهام و›ا’ت نشصاط
ألŸÈان ،وألÎك- -ي- -ز ع -ل -ى أإ’ط -ارأت ذأت أŸصص -دأق -ي -ة
وألقبول لدى أÛتمع.
و ⁄يغفل Œمع أمل أ÷زأئر قدرة أŸرشصح Úعلى
أل -ت -ع -ب -ئ-ة وأل-ت-ج-ن-ي-د دأخ-ل أ◊زب ،وه-ن-ا دع-ا غ-ول إأ¤
موأصصلة تعزيز ألعمل لوضصع قوأئم تسصمح بتوسصيع وعاء
أ◊زب وتقوية حظوظه ‘ كل و’ية ،وأعت Èأن ألقوأئم
ألسصيئة تؤودي إأ ¤نفور أŸوأطن Úمن أ’نتخابات.
‘ ألسصياق ،أفاد غول بأان باب ألÎشصح ‘ «تاج»

م -ف -ت-وح ل-ل-م-ن-اضص-ل Úوغ ÒأŸن-اضص-ل،Ú
رغبة من أ◊زب ‘ تقد Ëمن يخدم
ألبÓد ويقدم أإ’ضصافة ألÓزمة .وأكد
‘ ذأت ألوقت ،ضصمان ألشصفافية ألتامة
وألنزأهة ‘ إأعدأد ألقوأئم ،خاصصة أن
أعضصاء ÷ان ألÎشصحيات أدوأ أليمÚ
ل -ت -ن -ف -ي -ذ أŸه -م -ة أŸوك -ل -ة ل -ه -م ب -ك-ل
مصصدأقية.
‘ أŸق - -اب - -ل ،دع - -ا ع - -م - -ار غ - -ول
ألسصلطات إأ ¤ضصرورة أإ’سصرأع ‘ تلبية
أحتياجات أŸوأطن Úألذين حاصصرتهم
ألعاصصفة ألثلجية أأ’خÒة Ãختلف مناطق ألبÓد .وحث
ألشص -عب أ÷زأئ -ري ع-ل-ى أل-ق-ي-ام ب-ه-ب-ة تضص-ام-ن-ي-ة ت-ع-بÒأ
وŒسصيدأ لقيم ألتآازر وألتضصامن ألتي لطاŸا “يز بها.
وأشص -اد غ -ول ب-ال-ل-ق-اءأت أل-ت-ي أج-رت-ه-ا أ◊ك-وم-ة م-ع
عديد ألنقابات أŸسصتقلة ‘ ﬂتلف ألقطاعات ،وأعتÈ
أنها أسصتجابت للمطالب ألتي رفعها أ◊زب لÎجيح كفة
أ◊وأر أŸث -م -ر وت -ن -وي -ع ق -ن -وأت أل-ت-وأصص-ل م-ع ألشص-رك-اء
أ’جتماعي ،Úتفاديا للتصصعيد ألذي قد يؤودي ،بحسصبه،
إأ ¤أنز’قات.

اŸيÓد الرسسمي ل–Óاد من أاجل النهضسة و العدالة و البناء

األطراف الثÓثة تتفق على بذل تنازلت من أاجل –قيق الوحدة

أمانة ألشصهدأء ويحافظ على مبادئ نوفم.È
ك -م -ا أك -د ع -ل -ى أن أ’–اد «’ يسص -ت -ه -دف ج-ه-ة و’
يفرضس نفسصه بدي Óوحيدأ» ،بل تأاسصسس ‘ إأطار تكامل
م- -ع م- -ن ي -ت -ق -اط -ع م -ع -ه ‘ وضص -ع أ◊ل -ول ،ل -تصص -ح -ي -ح
أŸسصارأت وأ◊فاظ على مكتسصبات أأ’مة وثوأبتها.

بلمهدي  :اŸششروع يحقق اŸصشالح اإلسشÎاتيجية للششعب

أما مصصطفى بلمهدي رئيسس حركة أبناء ألوطني،
فهو يرى أن أŸشصروع يحقق أŸصصالح أإ’سصÎأتيجية
للشصعب ،حيث أعت Èأ’–اد قوة إأصصÓح سصياسصية ،تعمل
على تقوية ألنظام أ÷مهوري ،وتتيح للشصباب فرصصة
ل -ل -مشص -ارك -ة ‘ أل -ع -م -ل ألسص-ي-اسص-ي ،ب-اإ’ضص-اف-ة إأ ¤دع-م
أإ’نتاج ،وهذأ ما جعل مدأخلته تكاد تتحول إأ ¤حملة
أنتخابية مسصبقة ،مشصÒأ إأ ¤أن أ’–اد «يدعم مسصار
أŸصصا◊ة ألوطنية ‘ كل أ’Œاهات ،كما يدعم تصصدير
قيمها إأ ¤أÿارج».

جاب الله ينششد الوحدة التي –Îم التداول السشلمي على السشلطة

وبالنسصبة لرئيسس جبهة ألعدألة وألتنمية عبد ألله

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

جاب ألله ،فإان أ’–اد يفيد ‘ ألدفع إأ ¤أ’حÎأم
سص-ل-ط-ة ألشص-عب وق-ي-م-ه أل-دي-ن-ي-ة وأل-ت-اري-خ-ية ،كما يؤوطر
أنشصغا’ت أŸوأطن وترشصيدها ،وركز على مبدأ ألتنازل
لتحقيق أأ’هدأف أŸرجوة من –الف أحزأب ألتيار
أإ’سص Ó-م -ي ،ك-م-ا ل-فت إأ ¤أه-م-ي-ة أل-و’ء ب-اع-ت-ب-اره أكÈ
عوأمل ألتعاون وأ’نضصباط  ،مشصÒأ إأ ¤أن ألوحدة ألتي
يقوم عليها –Îم ألتدأول ألسصلمي على ألسصلطة .
Áثل هذأ أ’–اد بالنسصبة أ’بو جرة سصلطا Êألتئاما
للشصمل ،و Áكن أن يتوسصع ليضصم أ÷ميع ،كما –دث عن
أ’نتكاسصات و أ’نتصصارأت ألتي شصهدتها أ÷زأئر ،مشصÒأ
إأ ¤أنه ” طوي مرحلة طويلة من ألصصرأع أ’ديولوجي،
و»نحن أآ’ن ‘ صصرأع من أجل ألوحدة وصصيانة ألوطن».

أابو جرة  :ال–اد يواجه عقبة النتخاب والنتقال

وأعت Èأبو جرة أن أقوى عقبة توأجه هذأ أ’–اد
تتمثل ‘ «أ◊اجز ألنفسصي» ،و قد ” Œاوزه من خÓل
هذأ أ’جتماع وأنصصهار ألتشصكيÓت ألثÓثة –ت رأية
وأحدة ،بعد أن تخل كل وأحد من ألزعماء ألثÓثة عن
رئاسصته ،لكن يبقى هناك  3حوأجز أخرى ’ بد من

ألعدد
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لم Úالعام للتحالف الوطني ا÷مهوري ،بلقاسسم سساحلي:
ا أ

الطبقة السشياسشية مدعوة لعدم التششكيك ‘ نزاهة وحياد اإلدارة

لم Úالعام للتحالف الوطني
قال ا أ
ا÷مهوري بلقاسسم سساحلي ،اإن الدولة
ل‚اح
ضس - -ب - -طت ك - -ل ال - -ت- -حضسÒات إ
السستحقاقات النتخابية ا›ÈŸة ‘
غضس -ون السس -ن -ة ا÷اري -ة ،ذك -ر م -ن -ه -ا
ت-ع-دي-ل ال-دسس-ت-ور واسس-ت-حداث الهيئة
العليا Ÿراقبة النتخابات وكذا قانون
الن -ت -خ -اب -ات .م -ق -اب -ل ذلك ال -ط-ب-ق-ة
السسياسسية ،اسستطرد سساحلي ،مطالبة
بتقوية مناخ الثقة وعدم التشسكيك غ ÒاÈŸر ‘
لدارة.
نزاهة وحياد ا إ

فريال بوشسوية
أك- -د أŸسص- -ؤوول أأ’ول ع- -ل- -ى أل- -ت- -ح- -ال- -ف أل- -وط- -ن- -ي
أ÷م -ه -وري ،أه -م -ي-ة أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-تشص-ري-ع-ي-ة ب-ال-نسص-ب-ة
Óحزأب ،ما يفسصر أŸشصاركة ألقوية لكل
لأ
أل -تشص -ك -ي Ó-ت’ ،سص -ي -م-ا م-ن-ه-ا أŸع-ارضص-ة.
مضصيفا ‘ ،كلمة ألقاها Ãناسصبة أختتام
أشص-غ-ال أل-ن-دوة أل-وط-ن-ي-ة أل-ت-ك-وينية Óÿيا
أإ’عÓ-م وأل-ت-وأصص-ل أ’ج-ت-م-اعي ،أŸنظمة
ب- -ق- -ري- -ة أل -ف -ن -ان ،ÚوأŸن -درج -ة ‘ إأط -ار
أل -ت -حضص Òل-ل-تشص-ري-ع-ي-ات ،أه-م-ي-ة شص-ب-ك-ات
ألتوأصصل ‘ حمل ألشصباب على أŸشصاركة ‘ أ’نتخابات،
ووضصع حد للعزوف عن أدأء ألفعل أ’نتخابي ألذي بات
لصصيقا با’نتخابات ألتشصريعية وأÙلية خÓل ألطبعات
أأ’خÒة ،ليصصبح هاجسصا فعليا للطبقة ألسصياسصية عموما.
سص- -اح- -ل- -ي وب -ع -دم -ا أع -ت ÈأŸشص -ارك -ة أŸك -ث -ف -ة ‘
أ’نتخابات أŸقبلةÃ ،ا ‘ ذلك من قبل أŸعارضصة،

مؤوشصرأ إأيجابيا على لعب دور أŸعارضصة
أإ’ي -ج -اب -ي-ة م-ن خÓ-ل أŸشص-ارك-ة ،أن-ت-ق-د
خطاب ألتشصكيك ألذي تبنته ألتشصكيÓت ـ
على قلتها ـ ألتي أعلنت مقاطعتها ،وإأن
أك -د أحÎأم -ه ل -ق -رأره -ا أل -ق -اضص-ي ب-ع-دم
أŸشص-ارك-ة ،م-تسص-ائ Ó-ع-ن سص-بب إأطÓ-ق-ها
خطابات كلها تشصكيك ‘ ألنزأهة ،مؤوكدأ
أرتياح تشصكيلته لÓنتخابات لعدة أسصباب.
وذكر أأ’م Úألعام للحزب ،أن أرتياح
تشصكيلته يÈره تعهد ألسصلطة بتنظيم أنتخابات نزيهة
وت -وف Òآأل -ي -ات ق -ان -ون -ي -ة ج -دي -دة وك -ذأ ت-ع-دي-ل أسص-م-ى
ألقوأن‡ ،Úث ‘ Óألدسصتور ‘ ألعام .2016
و ⁄يفوت أŸناسصبة لتوجيه أنتقادأت إأ ¤أأ’حزأب
أŸشصاركة أيضصا ،ألتي زكت أنتخابات  201٤ونتائجها ،إأ’
أنها أليوم تطعن ‘ أإ’دأرة ألتي تنظم تشصريعيات ،201٧
رغم أنها هي نفسصها ألتي نظمت أ’نتخابات قبل 3
أعوأم.
ب- -خصص -وصس أŸق -اط -ع ،Úتسص -اءل ع -ن
أل -ف -ائ -دة م-ن أŸق-اط-ع-ة ،ل-ه-ا ول-ل-م-وأط-ن
Óحزأب .و‘ ألسصياق قال ،إأن ألرفضس
ول أ
’ يعزز بناء مؤوسصسصات ألدولة وبالتا‹ ’
فائدة منه.
و‘ سصياق حديثه عن قانون أ’نتخابات ،أكد أنه رغم
تكريسصه Ÿكاسصب جديدة ،إأ’ أن مرأجعته مطلب ملح،
أ’نه ’ ينصصف أأ’حزأب من حيث ألتمثيل ‘ أÛالسس
أŸنتخبة ،إأذ أن من يحصصل على مليون صصوت يحصصد
 200م -ق -ع -د وم -ن ي -حصص-ل ع-ل-ى نصص-ف ه-ذأ أل-ع-دد م-ن
أأ’صصوأت ،عدد أŸقاعد ألتي يحصصل عليها ’ تتجاوز 20
مقعدأ.

م ـراجع ـ ـة قـ ـ ـ ـان ـ ـون
النتخابات مطلب ملح

 20ماي لعقد اŸؤو“ر التوافقي Ÿشسروع الوحدة مع «حمسس»

مناصشرة :طريق النتخابات اıرج الوحيد لأÓزمة ا◊الية
أاكد عبد اÛيد مناصسرة رئيسس جبهة
ال -ت -غ -ي Òم -ن ب -وم -رداسس« ،،أان الن -ت-خ-اب-ات
لسس-اسس-ية
ال-ق-ادم-ة ت-ع-ت Èح Ó-م-ن ا◊ل-ول ا أ
لزم -ة ال -راه -ن -ة ال -ت -ي ت -ع -يشس -ه -ا
ل -ت -ج -اوز ا أ
ا÷زائر والطريق الوحيد من أاجل إاحداث
ال-ت-غ-ي ،»Òداع-ي-ا إا« ¤اŸزي-د م-ن الشس-ف-اف-ي-ة
وال -ن -زاه -ة ‘ السس -ت -ح -ق -اق ال-ق-ادم وإاج-راء
مصسا◊ة ب Úالشسعب والصسندوق النتخابي
لغلق باب الفوضسى».

بومردأسس :ز .كمال
جدد رئيسس جبهة ألتغي ‘ Òندوة صصحفية عقدها،
أمسس ،ع -ل -ى ه -امشس أل -ت -ج -م -ع ألشص -ع -ب -ي ،أل -ذي ن-ظ-م-ه
ب -ب -وم-ردأسس– ،ف-ظ-ه ع-ل-ى أل-ه-ي-ئ-ة أŸسص-ت-ق-ل-ة Ÿرأق-ب-ة
أ’ن -ت -خ -اب -ات ،أل-ت-ي ق-ال بشص-أان-ه-ا «إأن-ه-ا  ⁄ت-ك-ن م-ط-ل-ب-ا
Óحزأب و’ تسصتطيع أن تكون ضصامنا وحيدأ لنزأهة
لأ
أ’قÎأع ومرأقبة  50ألف مكتب تصصويت ،بل مطلبنا كان
Óشصرأف وتأاط Òأ’نتخابات تقوم Ãهمة
إأنشصاء هيئة ل إ
أإ’دأرة وألتسصي Òومرأعاة معاي Òألشصفافية ،رغم ذلك ـ
يضصيف مناصصرة ـ «نحن متفائلون بأان تكون أنتخابات
سص-ن-ة  201٧م-ث-ا’ ل-لشص-ف-اف-ي-ة وأل-دÁق-رأط-ي-ة ،على حد
تصصريح وزير ألدأخلية ،قبل أمسس ،ألذي نرحب به حتى
تسصمح بإانشصاء مؤوسصسصات منتخبة قوية تكون ‘ خدمة
ألشصعب».
وأشصار مناصصرة ‘ تعليقه على أ’سصتحقاق ألقادم،
«نحن نعت Èأ’نتخابات ح ّÓمن حلول أأ’زمة ألرأهنة،
وإأذأ فرطنا ‘ كل مرة ‘ هذه أŸوأعيد ألهامة ،فإاننا
نخشصى أن تتحول إأ ¤مرحلة وﬁطة للتأاز Ëوتيئيسس
أل -ن -اسس م -ن أل -دÁق-رأط-ي-ة وأل-ت-غ-ي Òوف-رضس أأ’ح-ادي-ة،
ومعناها سصنخاف على مسصتقبل أ÷زأئر ‘ حال ألعكسس،
ب-ح-دوث ت-زوي-ر وت-زي-ي-ف ل-ل-ح-ق-ي-ق-ة ،وبالتا‹ من وأجب
أ◊ك - -وم - -ة وأأ’ح - -زأب أن Œري تصص - -ا◊ا ب Úألشص - -عب
وصصندوق أ’نتخابات وإأرجاع أŸصصدأقية لÓقÎأع.
‘ تعليقه على مشصروع ألوحدة وأ’ندماج ب Úجبهة
أل- -ت- -غ- -ي Òوح -مسس ،أل -ذي شص -ك -ل أŸوضص -وع أل -رئ -يسس ‘
أل -ت -ج -م -ع ،أك-د م-ن-اصص-رة «أن مشص-روع أل-وح-دة ل-يسصت ل-ه
عÓقة با’نتخابات وإأن شصكل جزءأً منها ،بل أن ألفكرة
قدÁة وتعود لسصنة Ÿ 2013ا وقعنا وثيقة مبادئ ألوحدة
Œاوزها.
يتمثل أ◊اجزأن أآ’خرأن حسصب أبو جرة ‘
حاجز أ’نتخابات أŸزمعة شصهر ماي أŸقبل ،وهنا
طرح فكرة أأ’خذ بتجربة تكتل أ÷زأئر أÿضصرأء
ألتي كان من أŸؤوسصسس لها ،وأ◊اجز أŸتبقي هو»
أ◊اجز أ’نتقا‹» ،ألذي تعÌت فيه Œربة «ألتكتل».
وأقÎح ‘ هذأ ألصصدد على قيادة أركان أأ’حزأب
ألتيار أإ’سصÓمي ألسصت ،أن تدعو إأ ¤لقاء أسصÎأتيجي
بعد أسصتدعاء رئيسس أ÷مهورية للهيئة ألناخبة ،كما
دع -اه -م ل -ل -دخ -ول ‘ ح -م -ل -ة أن -ت -خ -اب -ي-ة ب-ك-ث Òم-ن
أŸسص-ؤوول-ي-ة وأل-رصص-ان-ة ،و Œاوز أل-ع-وأط-ف و»ت-ق-دË
مزيد من ألتناز’ت إأذأ –تم أ’أمر ذلك « ،لتحقيق
ألهدف أŸرجو من هذه أŸبادرة .
قال ربيعي إأن أŸشصروع ليسس ضصد أي جهة كانت
سص -وأء ‘ ألسص -ل -ط -ة أو أŸع -ارضص -ة ف -ه -و «ل-ل-ج-زأئ-ر و
للجزأئر فقط « ،و أكد على أن أŸرحلة ألقادمة
تتطلب تقد Ëألتناز’ت من جميع أأ’طرأف ،لتحقيق
ما يصصبو إأليه هذأ أŸشصروع ألسصياسصي ،مشصÒأ إأ ¤أنه
›رد خ -ط -وة ‘ ،مسصÒة ط -وي -ل -ة ،تشص -م -ل م -درسص -ة
ألوسصطية وأ’عتدأل.
و يذكر أنه قبل ألتوقيع على ميثاق هذأ أ’–اد،
تلى ألنائب من جبهة ألعدألة وألتنمية قاعدة هذأ
أأ’خ ،Òمركزأ على أهم أأ’هدأف ألتي يرمي إأليها.

أل -ت -ي Œسص -دت أل -ي -وم ،ب -اخ -ت -ي-ار أإ’ط-ار
أل -ق -ان -و◊ Êمسس ك -ح -رك-ة م-رج-ع-ي-ة‘ ،
أن-ت-ظ-ار ع-ق-د م-ؤو“ر أسص-ت-ث-ن-ائ-ي ت-وأف-قي
بتاريخ  20ماي ألقادم ،لتجسصيد هياكل
ألوحدة ،تليها مرحلة توأفقية Ÿدة سصنة
تكون ألرئاسصة فيها مناصصفة بالتدأول إأ¤
غاية عقد أŸؤو“ر ألعادي ألذي سصتنبثق
عنه قيادة جديدة للحركة.
لدى رّده على سصؤوأل «ألشصعب» حول
موقف جبهة ألتغي Òمن مشصروع ألتكتل ألثا Êلعدد من
أأ’ح -زأب أإ’سص Ó-م -ي-ة ب-اسص-م أ’–اد م-ن أج-ل أل-ع-دأل-ة،
ألنهضصة وألبناء ،أعت Èمناصصرة «أن أي تكتل نعتÈه عمÓ
جيدأ ونحن نرحب Ãثل هذه أŸبادرأت لصصنع قوى
سص -ي -اسص -ي -ة ق-وي-ة .رغ-م ذلك وصص-ف أل-ت-ك-ت-ل ›رد ع-ودة
ل -ل -ح -ال-ة أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة Ÿرح-ل-ة سص-اب-ق-ة ل-ه-ذه أل-تشص-ك-يÓ-ت
ألسصياسصية ،أي ‘ عهد حركة ألنهضصة من جهة وحركة
›تمع ألسصلم من جهة أخرى بعد فÎة من أ’نقسصام
وألتشصتت لهذه أأ’حزأب.

نشسط Œمعا شسعبيا بسسيق ‘ معسسكر

بن حم ـو يرافع للدÁقراطية التششاركية

ح - - -ذر رئ- - -يسس ح- - -زب
أل-ك-رأم-ة ﬁم-د ب-ن ح-مو،
خÓ- -ل ت- -نشص- -ي -ط -ه ،أمسس،
Œمعا شصعبيا بقاعة سصينما
أل -ف -ت-ح Ãدي-ن-ة سص-ي-ق ،م-ن
م-غ-ب-ة أل-ع-بث ب-اŸكتسصبات
أل -ت -ي ح -ق -ق -ت-ه-ا أ÷زأئ-ر،
م -ؤوك -دأ أن أ’ح -ت -ج-اج-ات
ه -ي أسص -ه -ل خ -ط -وة ن -ح -و
أ’ن -ز’ق وف -ق -دأن م -ك -اسصب ألشص -عب ب -دأي -ة م-ن ألسص-ل-م
وأ’سصتقرأر ألوطني.
دعا بن حمو خÓل Œمعه ألشصعبي بسصيق ،إأ ¤أ◊ذر
وأل -ي -ق -ظ -ة وأل -ت -ج -ن -د وأل -ن -ظ -ر إأ ¤أ÷انب أإ’ي -ج -اب -ي
وأŸشصرق ‘ ألسصياسصات ألوطنية ‘ ،ظل وجود رجال
أكفاء ‘ ألسصلطة يسصهرون على إأيجاد حلول Ÿشصاكل
أ÷زأئري .Úوقال رئيسس حزب ألكرأمة ،إأن تشصكيلته
ألسصياسصية نظيفة و’ تعتمد على أŸال للوصصول إأ¤
أŸناصصب ألسصياسصية وأنها تفتح أÛال للطبقة أŸثقفة
م-ن أج-ل ألÎشص-ح لÓ-سص-ت-ح-ق-اق-ات أل-تشص-ريعية وأÙلية
أŸقبلة.
بن حمو ألذي أنتقد موقف ألطبقة أŸثقفة أ÷امد
وألصصامت من أÿوضس ‘ ألسصياسصة وأ’كتفاء بانتقاد
أأ’وضصاع وألفسصاد ،وجه دعوته لهذه ألشصريحة لÓنخرأط
‘ حزبه من أجل تغي Òأأ’وضصاع ألسصياسصية ألتي يرأها
هؤو’ء معفنة ورديئة.
وأكد ‘ صصلب حديثه ،أن حزب ألكرأمة سصيمشصي
ويرأفق ألدولة لصصنع ألدÁقرأطية أأ’منية وألتشصاركية،
أ’ن حزبه حامل مشصروع ويناضصل من أجل أسصتمرأرية
ألوطن .وأوضصح بن حمو ‘ تصصريح لـ «ألشصعب» ،أنه
يقصصد باŸرأفقة أأ’منية للدÁقرأطية ألتشصاركية ،أن
«يتجند أ÷ميع من أجل صصون مكتسصبات أأ’مة وهويتها»
ل -ب -ن -اء دول -ة م -دن -ي -ة دون أل-وق-وع ‘ ف-خ أل-دÁق-رأط-ي-ة
أŸطلقة ألتي قادت ألبÓد إأ ¤أنز’قات أمنية خطÒة
‘ سص-ن-وأت أل-تسص-ع-ي-ن-ي-ات م-ن أل-ق-رن أŸاضص-ي ،م-وأصصÓ
حديثه عن أسصتعدأدأت حزب ألكرأمة لÓسصتحقاقات
أŸق- -ب- -ل- -ة ب- -ال -ق -ول ،إأن -ه ” أسص -ت -ك -م -ال إأع -دأد ق -وأئ -م
أŸرشصح Úللتشصريعيات أŸقبلة على مسصتوى  32و’ية
وي -ج-رى ح-ال-ي-ا ألÎك-ي-ز ع-ل-ى أ’ن-ت-ق-اء أل-دق-ي-ق ل-ق-وأئ-م
ألو’يات ألباقية ،من بينها و’ية أ÷زأئر.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

»æWh

أ’حد  22جانفي  2017م
ألموأفق لـ  23ربيع ألثاني  1438هـ

السشلطات العمومية جنّدت مصشا◊ها ‘ العاصشفة الثلجية ع Èالو’يات اŸتضشررة

إاعادة فتح الطرق اŸقطوعة والتكفل بالسشكان ‘ بجاية
’يصشال اŸواد الغذائية وقارورات الغاز للسشكان اÙاصشرين
فرق إ
’ششغال العمومية ببجاية ،أامسص ،من إاعادة فتح اÙاور الكÈى للطرق
بعد حالة الطوارئ والتجنيد “كنت مصشالح ا أ
واŸسشالك من تراكم الثلوج الكثيفة التي أاوقفت حركة اŸرور وعزلت سشكان اŸناطق النائية .
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اأ’ششغال العمومية ›نّدة لفك العزلة على السشكان
تسشبب الثلوج التي تسشاقطت أامسص على
و’ية تيارت ،و التي قاربت  8سشنتيم‘ Î
ب - -عضص اŸن - -اط - -ق ‘ إاع - -اق - -ة السش Òب - -ب- -عضص
الطرقات الوطنية والو’ئية ،و قد سشارعت
السش -ل -ط-ات إا ¤تسش-خ Òآال-ي-ات ل-ف-ت-ح ال-ط-رق
أامام السشائق.Ú
جريدة «ألشسعب» تنقلت إأ ¤بعضس أŸسسالك،
ح -يث ك -انت وج -ه -ت -ن -ا أأ’و ¤م -فÎق أل -ط-رق عÚ
ألدرهم ألتي ترتفع عن سسطح ألبحر بأاك Ìمن1100
م ،Îوهي منطقة تربط عدة دوأئر وبلديات وÁر
عÈها ألطريق ألو’ئي رقم  02ألذي يربط دأئرتي
فرندة وع Úألذهب وكذأ ألطريق ألو’ئي رقم 02
ألذي يربط دأئرتي ع Úكرمسس ومدغوسسة ،وقد
صسادفنا بها ‡ثل Úعن أ◊ماية أŸدنية وأأ’شسغال
أل -ع-م-وم-ي-ة وأل-درك أل-وط-ن-ي وألسس-ل-ط-ات أÙل-ي-ة
أŸت -م -ث -ل -ة ‘ أŸن-ت-خ-ب ÚأÙل-ي Úورئ-يسس دأئ-رة
فرندة و‡ثل أأ’من ألوطني ،كل منهم يقوم بدوره
على أكمل وجه ،سسوأء ‘ إأعادة فتح أŸسسالك أمام
حركة أŸرور أو تنظيم ألسس Òوتوجيه ألسسائق.Ú
وأسس -ت -ع -م-لت ك-اسس-ح-ات ث-ل-وج وج-رأف-ات ت-اب-ع-ة
Ÿديرية أأ’شسغال ألعمومية وآأليات تابعة ŸقاولÚ
Óشسغال ألعمومية
خوأصس ،وحسسب أŸدير ألو’ئي ل أ
بوعزقي حميد ألذي صسرح لنا ‘ ع ÚأŸكان فإان
مصس-ا◊ه أسس-ت-ن-ف-رت إأم-ك-ان-ي-اتها ألبشسرية وأŸادية

منذ ألسساعات أأ’و ¤من صسباح أمسس ع Èجميع
طرقات ألو’ية ،زيادة على ذر أŸلح أ’صسطناعي
إ’زأل -ة رق -ائ -ق أ÷ل -ي -د أل -ت -ي ت -تسس-بب ‘ أن-ز’ق و
ألعربات.
رئيسس بلدية ع Úكرمسس ألذي كان حاضسرأ أثنى
على توأجد «ألشسعب» Ãفردها باŸنطقة ونقل
أنشسغا’ت أŸوأطن Úفيما يخصس فتح ألطرق.
«ألشس- -عب»أغ -ت -ن -مت أل -ف -رصس -ة وح -اورت ب -عضس
سسالكي ألطريق ألو’ئي رقم  02وألذين عÈوأ عن
أم -ت -ن -ان -ه -م ل -لسس-ل-ط-ات أل-ت-ي تسس-اه-م ‘ مسس-اع-دة
ألسسائق Úسسوأء على فتح ألطرقات أو أŸسساعدة
إأ ¤توجيه ألسسائقŸ Úسسالك سسهلة ،شسيهب ألقادم
من بلدية ألشسحيمة و أŸتوجه إأ ¤فرندة قال إأن
توأجد ألدرك ألوطني و أ◊ماية أŸدنية يرفع
معنويات ألسسائق Úو ’سسيما أن أ’نز’ق وسسط
ألطريق يحتاج إأ ¤مسساعدة و توأجدهم.
ورغم وعورة أŸنطقة إأ’ أن ألسساهرين على
ف-ت-ح أل-ط-رق-ات أسس-ت-ط-اع-وأ ف-ت-ح ج-م-ي-ع أŸسس-الك
ألتابعة لع Úألدرهم وطرق مدريسسة وع Úكرمسس
وم -دروسس -ة ،وأل -ط -ري -ق أŸؤودي إأ ¤ب -ل-دي-ة ف-رن-دة
وجميع ألطرق ‘ وقت قياسسي.
وحسسب نشس -ري -ة ل -ل -درك أل -وط-ن-ي ب-ت-ي-ارت ف-إان
ج- -م- -ي- -ع أل- -ط -رق ق -د ف -ت -حت أم -ام أŸارة ح -اثÚ
ألسسائق Úعلى توخي أ◊ذر أثناء ألسس.Ò

فيما ” تسشجيل وفاة متششرد متأاثرا بالÈد

بجاية :بن النوي توهامي
ف -ق -د ” Œن-ي-د ع-دي-د أل-ف-رق أŸدأوم-ة م-دع-م-ة
بكاسسحات ألثلوج ،ألتدخل ألسسريع على مسستوى كافة
أÙاور ألتي عرفت أنسسدأدأ ‘ حركة أŸرور ،حيث
” تسسخ Òجميع وسسائل ألتدخل ،إ’زألة ألثلوج من
ألطرق وتقد ËأŸسساعدأت ألÓزمة للسسكان.
وعلى هذأ أأ’سساسس ” فتح ألطرق ألوطنية رقم
 ،75 ،12 ،09و  ،24ب -اإ’ضس -اف -ة إأ ¤أل-ط-رق أل-و’ئ-ي-ة
وألبلدية.
وق -امت مصس-ال-ح شس-رك-ات ت-وزي-ع أل-ك-ه-رب-اء وأل-غ-از
بإاصسÓح أأ’عطاب على مسستوى أŸناطق أŸتضسررة،
وأل- -ت- -ي ع- -رفت أن- -ق -ط -اع -ا ‘ أل -ت -م -وي -ن ب -ال -ط -اق -ة
ألكهربائية ،كما قامت بعملية ضسمان ألتموين باŸوأد
ألطاقوية.
وبحسسب عبد ألله زوأيد من أأ’شسغال ألعمومية
ل»ألشسعب» ،فقد «” فتح ألطرقات أŸسسدودة عÈ
و’ي -ة ب -ب -ج -اي -ة بسس -بب أل -ث -ل -وج أل-ت-ي ت-رأك-مت خÓ-ل
أ’ضسطرأبات أ÷وية وذلك بالتنسسيق مع كافة أ÷هات
أŸع -ن -ي -ة وم -ن-ه-ا ،أأ’م-ن ،أل-درك ،وأ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة
Ÿسس -اع -دة أŸوأط-ن ،Úب-اسس-ت-ث-ن-اء ثÓ-ث ط-رق و’ئ-ي-ة
مازألت أآ’ليات تعمل من أجل فتح ألطرق بها وهي،
تاقبة ،إأفري ،وسسمعون».
وحسسب مصس- -ادر مسس- -ؤوول- -ة ل- -ن- -ا ف- -ق- -د أت- -خ- -ذت
ألسسلطات ألعمومية ،جملة من أإ’جرأءأت من خÓل
توف Òكافة وسسائلها أŸادية ،لفك ألعزلة عن سسكان
أŸناطق ألتي شسهدت تسساقطا غزيرأ للثلوج ،حيث ”

تسسخ Òوسسائل مادية ضسخمة إ’عادة فتح ألطرقات
ألتي كانت حركة أŸرور مقطوعة بها ،وتوزيع حصسصس
من أŸوأد ألغذأئية أأ’سساسسية وأأ’غطية ،من خÓل
ألرفع من ﬂزون أŸوأد ألغذأئية ،وقارورأت غاز
Óشسغال ألعمومية عﬁ Èاور
ألبوتان ،مع نشسر آأليات ل أ
ألطرق أأ’ك Ìعرضسة ’نسسدأد بسسبب ألثلوج.
و‘ ن -فسس ألسس -ي -اق وأصس -لت مصس -ال -ح أم -ن ب-ج-اي-ة
›هودأتهاŸ ،سساعدة أŸوأطن Úوفك ألعزلة عليهم
خاصسة باŸناطق ألتي عرفت تسساقط كميات كبÒة
م -ن أل -ث -ل-وج ،خÓ-ل أ’ضس-ط-رأب-ات أ÷وي-ة م-ن خÓ-ل
Œسسيد أıطط أ’سستثنائي ألذي جندت له كافة
إأم-ك-ان-ي-ات-ه-ا أŸادي-ة وأل-بشس-ري-ة أŸت-اح-ة ،ع-ل-ى غ-رأر
ك -اسس -ح -ات أ◊وأج -ز ،ل -وأزم خ -اصس -ة ب -إازأل -ة أل-ث-ل-وج،
Óمن ألوطني ،ألقوة ألبشسرية أأ’زمة
مركبات خاصسة ل أ
قصس -د م -وأج -ه -ة أل -ظ-روف أŸن-اخ-ي-ة ألصس-ع-ب-ة وأل-ت-ي
تسس - -ب - -بت ‘ شس - -ل ح - -رك- -ة أŸرور وغ- -ل- -ق أŸسس- -الك
وألطرقات بها ،ما أدى إأﬁ ¤اصسرة ألثلوج للموأطنÚ
ومسس-ت-ع-م-ل-ي أل-ط-ري-ق ،خ-اصس-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ألطريق
ألوطني رقم 12ألرأبط ب Úتيزي وزو وبجاية ،مرورأ
ب -أادك-ار ،أل-ط-ري-ق أل-وط-ن-ي رق-م  74ع Èم-دي-ن-ة ب-ن-ي
معوشس ،ألطرق أŸؤودية Ÿدينة شسميني وإأغيل علي،
ألطريق ألوطني رقم  09ألرأبط ب Úو’يتي سسطيف و
بجاية و–ديدأ Ãدينة خرأطة.
فضس Óعن ألتكفل بانشسغا’ت أŸوأطن ،ÚألرأغبÚ
‘ أ◊صسول على معلومات وأسستفسسارأت عن حالة
Óمن ألوطني
ألطرقات عن طريق ،ألرقم أأ’خضسر ل أ
 48 -15و رقم ألنجدة  ،17مع فتح مرأكز ألشسرطة

إ’سستقبال أŸوطن Úوألتكفل به.
ودعت ذأت أŸصسالح مسستعملي ألطريق لتوخي
أ◊يطة وأ◊ذر أثناء ألسسياقة ،وألتقليل من ألسسرعة
وإأحÎأم مسسافة أأ’مان ‘ مثل هذه ألظروف أ÷وية
ألغ Òمسستقرة ،مع إأحÎأم كافة أإ’شسارأت أŸرورية
بغية تفادي ألوقوع ‘ حوأدث مرورية قد تكون
خطÒة.
وأضسافت ذأت أŸصسادر ،أن ألعديد من أ÷معيات
بادرت إأ ¤حمÓت تضسامنية÷ ،مع أŸوأد ألغذأئية
وأأ’غطية ألشستوية ،وغÒها من أŸسستلزمات لتحويلها
إأ ¤أل -ق -رى أŸتضس -ررة ب -ف -ع -ل أل-ث-ل-وج ،خصس-وصس-ا وأن
مصسالح أأ’رصساد أ÷وية أعلنت عن قدوم موجة ثلج
أخرى.
ك- -م- -ا ب- -اشس- -رت م -دي -ري -ة أل -نشس -اط أ’ج -ت -م -اع -ي
›هودأتها ،من أجل إأيوأء أأ’شسخاصس ألذين يعشسون
دون مأاوى وألتكفل بهم على مسستوى مرأكز أإ’يوأء،
حيث ” تنظيم خرجات يومية من أجل ألتكفل بهذه
أل -ف-ئ-ة أÙروم-ة ،وأل-ع-م-ل ع-ل-ى إأع-ادة إأدم-اج-ه-م ‘
وسسط عائÓتهم وإأنقاذهم من ألتشسرد ‘ ألشسارع.
وم -ن ج -ه -ت -ه -ا وأصس -لت أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة ع-م-ل-ه-ا
وسسجلت أزيد 100تدخ ،Óبحسسب ألرأئد صسو‘ ،حيث
ي- -خصس ن- -ق- -ل أŸرضس- -ى خ- -اصس -ة أ◊وأم -ل وم -رضس -ى
ألقصسور ألكلوي ،إأ ¤أŸؤوسسسسات أ’سستشسفائية ،مع
ت -أام Úأ◊رأسس -ة م -ن أج -ل ت-ف-ادي ح-وأدث أل-ت-ك-ه-رب
أل -ن -اŒة ع -ن سس -ق -وط أل -ك -وأب -ل أل -ك -ه -رب -ائ-ي-ة ،وك-ذأ
أŸسساهمة ‘ فتح ألطرقات وسسحب أأ’شسجار منها،
و ⁄يتم تسسجيل أي خسسائر ‘ أأ’روأح.

عاصشفة ثلجية مرفوقة بصشقيع بسشيدي بلعباسص

ششلل حركة اŸرور وجهود Ÿسشاعدة العائÓت اŸعوزة اÙاصشرة جنوبا

ششهدت معظم البلديات ا÷نوبية لو’ية
سش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسص ،تسش-اق-ط ك-ميات كبÒة من
ال-ث-ل-وج ف-اق سش-م-كها  50سش-م ،تشش-ك-لت ف-وقها
’مر الذي تسشبب ‘ ششل
طبقة من الصشقيع ا أ
ج- -زئ- -ي ◊رك- -ة اŸرور ،اسش- -ت- -دع -ى ت -دخ -ل
’ششغال العمومية ،مصشالح
اŸصشالح اŸعنية ،ا أ
’من والبلديات لفتح هذه الطرق.
ا أ

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو
بحسسب خلية أإ’عÓم لدى ألدرك ألوطني ،فقد
” ف -ت -ح ك -ل أل-ط-رق أŸغ-ل-ق-ة ،ب-اسس-ت-ث-ن-اء أل-ط-ري-ق
ألرأبط ب Úدأئرة مرحوم جنوبا وو’ية سسعيدة،
أل-ذي ’ي-زأل م-ق-ط-وع-ا بسس-بب ك-ث-اف-ة أل-ث-ل-وج أل-تي
وصسل سسمكها بهذأ أŸكان  60سسم ‘ ،ح ” Úفتح
ألطريق ألوطني رقم  104وألطريق ألو’ئي رقم
-48أ ألرأبط ب Úبلديتي تاودموت وتافسسور .لكن
ألتسساقط أŸسستمر للثلوج أعاد غلقهما ‘ ألفÎة
أŸسسائية وألليلية.
هذأ ونصسحت ذأت أŸصسالح بتفادي أسستعمال
أل-ط-ري-ق أل-وط-ن-ي رقم  109أل -رأب-ط ب ÚأŸرح-وم
وأÿي ،Ìأل - -ذي ’ي - -زأل يشس - -ك - -ل خ - -ط- -ورة ع- -ل- -ى

مسستعمليه ،بعد أن تسسبب ‘ وقوع حادث مرور إأثر
أن -ز’ق سس -ي -ارة إأسس -ع -اف ق -ادم-ة م-ن و’ي-ة أل-ب-يضس
وإأصسابة سسائقها.
‘ ألشسق ألتضسامني ،تنقلت ،أمسس ،قافلة مشسكلة
م- -ن وح- -دأت أ÷يشس ،أل- -درك وأأ’م- -ن ،م -رف -وق -ة
Ãمثلي مصسالح ألنشساط أ’جتماعي ،إأ ¤أŸناطق
ألنائية على طول ألطريق ألوطني رقم  ‘ 13شسطره
أŸم-ت-د ب ÚتÓ-غ وألضس-اي-ة ج-ن-وب-ا ،ل-ت-ف-ق-د أوضس-اع

أل-ع-ائÓ-ت أل-ق-اط-ن-ة ب-ه-ذه أÙاور ،خ-اصس-ة سسكان
قرية “Óكة وأŸناطق أÛاورة لها ‘ ،خطوة
تضسامنية مع هذه ألفئة ،أين ” تقد Ëمسساعدأت
على شسكل أغذية وأفرشسة.
‘ ذأت ألسسياق ،وعلى إأثر ألتقلبات أ÷وية،
جندت قوأت ألشسرطة أ’من سسيدي بلعباسس ،كامل
إأم -ك -ان -ات -ه -ا أŸادي -ة وأل -بشس -ري -ة م-ن أج-ل م-د ي-د
أŸسس - -اع - -دة ل - -ل- -م- -وأط- -ن ،Úح- -يث ” أل- -ت- -دخ- -ل
وأŸسساعدة على فتح عدة طرق كانت مقطوعة
أم -ام أŸارة ،خ -اصس -ة ب -أاع-ا‹ ج-ب-ال ألضس-اي-ة أل-ت-ي
عرفت تسساقطا معتÈأ للثلوج ،مصسحوبا بانخفاضس
ك- -ب ‘ Òدرج- -ات أ◊رأرة .ك -م -ا ع -م -دت شس -رط -ة
سسيدي بلعباسس ،إأ ¤توزيع أغطية وبعضس أŸؤون
أل-غ-ذأئ-ي-ة .ك-م-ا ق-امت ب-ت-حويل  18شس-خصس-ا بدون
مأاوى ،إأ ¤أŸرأكز أıتصسة ‘ ألتكفل بهذه ألفئة
مع تسسخ Òكلي للطاقم ألطبي ألتابع لها لفائدة
ه- -ؤو’ء أأ’شس- -خ- -اصس وغÒه -م ‡ن ه -م ‘ ح -اج -ة
للتكفل ألصسحي.
من جهتها مصسالح ألنشساط أ’جتماعي أكدت
بر›تها زيارأت تضسامنية مع ألعائÓت أŸعوزة
ألقاطنة باŸناطق ألنائية ومسساعدتها على أجتياز
هذه أ’ضسطرأبات دون أضسرأر.

مششروع « مسشعف متطوع جواري» بغليزان

ا◊ماية اŸدينة تدعو اŸواطن Úإا ¤اŸششاركة
” ،أول أمسس ،تسسجيل أختناق ثÓثة أفرأد من
ّ
ع -ائ -ل -ة وأح-دة ‘ ح-ي أ’ن-تصس-ار ب-ع-اصس-م-ة أل-و’ي-ة
غ -ل -ي-زأن ،ح-يث ت-دخ-لت أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة ل-ت-ق-دË
أŸسس- - -اع- - -دة و ن - -ق - -ل ألضس - -ح - -اي - -ا أإ ¤أŸوؤسسسس - -ة
أ’سس -تشس -ف -ائ -ي -ة ﬁم -د ب-وضس-ي-اف ل-ت-ل-قّ-ي أل-رع-اي-ة
ألطبية .وهي أ◊ادثة ألتي بد أت تتكرر ‘ غليزأن
خÓل هذأ ألشسهر ‘ ،ظّل أنخفاضس درجة أ◊رأرة،
وكÌة أسس-ت-ع-م-ال أج-ه-زة أل-ت-دف-ئ-ة أل-ت-ي ب-د أت تعود
ب - -السس - -لب ع- -ل- -ى أŸوأط- -ن ‘ ،Úغ- -ي- -اب ألشس- -روط
أل -ق -ان -ون -ي -ة ل -ل -وق-اي-ة وألسسÓ-م-ة ،ب-ع-دم-ا أصس-ب-ح-وأ
يسس -ت -نشس-ق-ون غ-از أوكسس-ي-د أل-ك-رب-ون أŸتسس-رب م-ن

أنابيب ألغاز.
و‘ سسياق تفعيل دور أ◊ماية أŸدنية وتقدË
أ’إسسعافات أ’أولية ،دعت مدير أ◊ماية أŸدنية
لو’ية غليزأن ،ألعقيد مرزأق باشسي أŸوأطن Úأإ¤
أŸشساركة وألتسسجيل ‘ مشسروع ألتكوين ألتي تفتحه
أ◊م- -اي -ة أŸدن -ي -ة ك -ل سس -ن -ة ،وأŸسس -م -ى Ãشس -روع
تكوين « مسسعف متطوع جوأري» ،و»مسسعف ‘ كل
بيت» ،أإÁانا منها باأهمية ضسمان ألتدخل ألسسريع
‘ ﬂتلف أ’أحياء وأŸناطق ألريفية وأ◊ضسرية.
و أكد أŸتحدث باأّن أ◊ماية أŸدنية مكنت ◊د
ألسساعة من تكوين  2116مسسعف ‘ ﬂتلف ’أحياء

تسسند لهم مهمة ألتدخل ‘ أŸناطق ألتي يسسكنون
فيها قبل وصسول رجال أ◊ماية أŸدنية ،وهو ما
يسسهم ‘ ‚اح ألتدخل ،سسوأء من خÓل سسرعة
وجود أŸسسعف Úأو أهمية ألتكوينات ألتي يتلقاها
أŸوأطنون من ألدرجة أ’أو ‘ ¤تقد Ëأ’إسسعاف
‘ حال وقوع ﬂتلف أ◊وأدث وألكوأرث ألطبيعية.
وت-ب-ق-ى ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ك-وي-ن مسس-تمرة بحسسب مدير
أ◊ماية أŸدنية ،وأ’أمل ‘ تعميمها ‘ ﬂتلف
بلديات ألو’ية  38أŸشسكلة ’إقليم ألو’ية.

غليزان :ع .عبد الرحيم

وا‹ البليدة يأامر بالتكفل باŸتششردين وجمعهم Ãراكز ا’يواء
وج -ه وا‹ ال -ب -ل -ي -دة ت -ع -ل -ي -م-ات صش-ارم-ة
Ÿسش - -ؤوو‹ ق - -ط - -اع ال - -نشش- -اط ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي
’ششخاصص دون مأاوى
باÿصشوصص ،للتكفل با أ
م- -ن الشش- -ارع ،ووضش -ع -ه -م ‘ م -راك -ز إاي -واء ،و
ت-ق-د Ëل-ه-م ال-رع-اية الطبية وا’جتماعية
’يام
والنفسشية الكاملة ،خاصشة وأان هذه ا أ
’م -ط -ار
شش- -ه- -دت م- -وج -ة ب -رد وتسش -اق -ط ‘ ا أ
وال - -ث - -ل - -وج وت - -د ‘ Êمسش - -ت- -وي- -ات درج- -ات
ا◊رارة إا ¤حدود الـصشفر .
أ’ه -ت -م -ام ب -ه -ذه ألشس -ري-ح-ة ،ج-اءت ‘ خ-ط-وة
مسستمرة لنشساط إأدأرة ألنشساط أ’جتماعي بالبليدة
وألهÓل أأ’حمر وأ÷معيات أÒÿية ألنشسطة‘ ،
كل موسسم برد وشستاء ،حيث ” تخصسيصس غÓف
م- -ا‹ ق- -در ب- -ن- -ح- -و  10م Ó-ي Úدي -ن-ار ،ل-ل-ت-ك-ف-ل
باأ’شسخاصس أŸشسردين من دون مأاوى ،وأسستجابة
للتعليمات –رك إأطارأت عن « ’دأسس « وألهÓل

أأ’ح -م -ر وم -ت -ط -وع -ون ن -ه -اي -ة أأ’سس-ب-وع ‘ ،زي-ارة
موأطن أنتشسار أŸشسردين ع Èألشسوأرع وأأ’حياء
ألشس-ع-ب-ي-ة ،وظ-ه-رت أل-ن-ت-ائ-ج ﬂي-ب-ة نسس-ب-ي-ا ،بسسبب
رفضس مشسردين أ’نتقال إأ ¤مركز أإ’يوأء أ÷ديد
بحي بن عاشسور ،وأ’حتماء به من ألÈد وألظروف
أ÷وي -ة أل -ق -اسس -ي -ة ،وع -دم أق -ت -ن -اع -ه -م ب-اŸقÎح،
وأمتثال عدد قليل وقبول ألعرضس ،وبالرغم من كل
ذلك ” تقد Ëوجبات سساخنة للمشسردين وأغطية ،
ورعاية طبية ونفسسية عاينتهم بأاماكن توأجدهم .
و ‘ سس- - - -ي - - -اق أ◊دث Œدر أإ’شس - - -ارة ،إأ ¤أن
متشسردأ ‘ ألسستينات من ألعمر ـ تناولت « ألشسعب»
خ Èموته ـ  ” ،ألعثور عليه هالكا ،حيث تو‘
ن-ت-ي-ج-ة أل-ت-ق-ل-ب-ات أ÷وي-ة أأ’خÒة ب-ح-ر أأ’سس-بوع ،
متأاثرأ Ãوجة ألÈد وألتسساقط ألتي ضسربت ربوع
ألوطن ،ومن بينها ألبليدة .

البليدة :لينة ياسسمÚ

جمعية الرحمة لبلدية تيبازة

توزيع  30مدفأاة على عائÓت اليتامى
أق-دمت ج-م-ع-ي-ة أل-رح-م-ة ل-ب-ل-دي-ة ت-ي-بازة خÓل
أأ’سسبوع أŸنصسرم ،على عمل تضسامني “ثل ‘
توزيع  30مدفأاة تشستغل بغاز ألبوتان على عائÓت
أل-ي-ت-ام-ى Ãخ-ت-ل-ف ق-رى و م-دأشس-ر أل-ب-ل-دي-ة ،وه-ي
ألعملية ألتي تندرج ضسمن مشسروع «شستاء دأفئ»
أل -ذي أع-ل-نت ع-ن-ه أ÷م-ع-ي-ة م-ؤوخ-رأ وشس-م-ل أيضس-ا
توزيع  95بطانية على أفرأد عائÓت أليتامى بحيث
” –ديد أŸسستفيدين على حسسب درجة أ’حتياج
ّ
حسسب مصسادر «ألشسعب» بع ÚأŸكان.
و‘ سسياق ذي صسلة قال مصسدر ل «ألشسعب « إأن
أ÷م -ع -ي -ة –ّضس-ر ح-ال-ي-ا ل-ت-ن-ظ-ي-م ق-اف-ل-ة أل-رح-م-ة
أŸوجهة للمناطق ألنائية لو’ية تيبازة وألتي تشسمل

بلديات بني ميلك وأغبال وسسيدي سسميان وبوركيكة
لتوزيع كميات  ⁄يتم –ديدها بعد من أŸوأد
” ألشسروع
ألغذأئية وألبطانيات وأŸدفآات بحيث ّ
‘ جمع هذه أ◊اجيات منذ بدأية ألشسهر أ÷اري
و”ّ توزيع ألدفعة أأ’و ¤على عائÓت بلدية تيبازة
‘ مرحلة أو ¤قبل أŸرور إأ ¤أŸرحلة ألثانية و
ألتي تعنى بتنظيم قافلة ألرحمة للمناطق ألنائية.
مع أإ’شسارة إأ ¤أّن جّل هذه أŸعونات حصسلت
عليها أ÷معية من أÙسسن Úألذين تّÈعوأ بها
تلبية للندأء ألذي عّبرت عنه أ÷معية ‘ وقت
سسابق.

تيبازة :عÓء ملزي

 3قتلى و  3مصشاب Úباختناقات الغاز باŸسشيلة
شس -ه -دت و’ي -ة أŸسس-ي-ل-ة ،صس-ب-اح أمسس ،ح-ادث-ي
أخ-ت-ن-اق ب-ال-غ-از أودي-ا ب-ح-ي-اة  3أشس-خ-اصس وإأصسابة
ثÓثة آأخرين ما يزألون يتلقون أإ’سسعافات على
مسستوى أŸسستشسفيات ،ففي أ◊ادث أأ’و ¤لقي
أŸدعو ( سس سس) ألبالغ  45سسنة حتفه صسباح أمسس
بحي  600مسسكن باŸسسيلة إأثر أختناقه بالغاز رفقة
زوجته ألتي ‚ت بأاعجوبة من أ’ختناق بعد تدخل
مصسالح أ◊ماية أŸدنية ألتي نقلت ألضسحية إأ¤
مصس - -ل - -ح - -ة ح - -ف - -ظ أ÷ثث ون - -ق- -لت زوج- -ت- -ه إأ¤
أ’سس -ت -ع -ج -ا’ت أل-ط-ب-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى مسس-تشس-ف-ى
ألزهرأوي.
ويذكر أن ألضسحية يعمل ‘ سسلك ألشسرطة

وينحدر من بلدية مسسيف.
و‘ أ◊ادث ألثا Êلقي رجل وأمرأة يبلغان من
أل-ع-مر  29سس-ن-ة و 59سس-ن-ة ع-ل-ى أل-ت-وأ‹ ح-ت-فهما
أختناقا بالغاز على مسستوى بلدية بن زوه ،كما
“ك -نت مصس -ال-ح أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة حسسب أŸك-ل-ف
ب-اإ’عÓ-م ع-ل-ى مسس-ت-وى م-دي-ري-ة أ◊م-اي-ة أŸدنية
باŸسسيلة « بÓل نعجي» من إأنقاذ أمرأت ‘ Úنفسس
أ◊ادث ب -ع -د أتصس -ال ت -ل -ق -ت-ه مصس-ا◊ه-م م-ن ق-ب-ل
أŸوأط -ن ،Úح -يث ن -ق -ل ألضس -ح -ي-ت-ان إأ ¤مصس-ل-ح-ة
أ’سستعجا’ت ألطبية ببوسسعادة وهما ‘ حالة جد
حرجة.

اŸسسيلة :عامر ناجح

ا◊ماية اŸدنية –ّذر من اسشتعمال الوسشائل التقليدية للتدفئة

إانقاذ عائلة من اŸوت اÙقق بحي خصشيبية Ãعسشكر

“كن عناصسر أ◊ماية أŸدنية ليلة أ÷معة إأ¤
ألسسبت من إأنقاذ أروأح  4أفرأد من عائلة وأحدة «
ثÓ- -ث نسس- -اء وط- -ف- -ل»  ،ت- -ع- -رضس- -وأ لÓ- -خ -ت -ن -اق إأث -ر
أسستنشساقهم لغاز أحادي أكسسيد ألكربون أŸنبعث من
موقد فحمي أسستعملته ألعائلة بغرضس ألتدفئة دأخل
غ- -رف -ة وأح -دة ﬁك -م -ة أل -غ -ل -ق ،ح -يث ق -دمت ل -ه -م
أإ’سسعافات أأ’ولية ‘ مكان أ◊ادث و” –ويلهم إأ¤
مسستشسفى معسسكر Ÿوأصسلة ألعÓج من أثار أ’ختناق.
وت -وأصس -ل مصس -ال -ح أ◊م -اي -ة أŸدن-ي-ة Ãعسس-ك-ر
ح -م Ó-ت-ه-ا أإ’عÓ-م-ي-ة أل-ت-حسس-يسس-ي-ة ح-ول ﬂاط-ر
أسس-ت-ع-م-ال وسس-ائ-ل أل-ت-دف-ئ-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة مع توأصسل
أ’ضس- -ط -رأب -ات أ÷وي -ة ع -ل -ى أŸن -ط -ق -ة و‘ ظ -ل
أسستفحال ظاهرة ألتدفئة باسستعمال أ◊طب ألتي
÷أات إأليها بعضس ألعائÓت ألتي تعذر عليها أقتناء

قارورأت غاز ألبوتان ،هذه أأ’خÒة صسار ألعثور
عليها أصسعب من ألعثور على إأبرة ‘ كومة قشس
بسسبب ألطلب أŸتزأيد عليها حتى أصسبح بيعها ‘
ب -عضس أŸن -اط -ق أل-ن-ائ-ي-ة وأل-ب-ل-دي-ات ي-ت-م ب-حضس-ور
عناصسر ألدرك ألوطني.
من جهة أخرى متعلقة با’ضسطرأبات أ÷وية،
تسس -ب -بت أل -ث -ل -وج أŸتسس-اق-ط-ة ع-ل-ى م-ن-ط-ق-ة ألÈج
Ãعسسكر ليلة أمسس ‘ ،قطع ألطريق ألوطني رقم 7
ح- -وأ‹  3سس-اع-ات م-ت-وأصس-ل-ة ب-ع-د م-ن-تصس-ف ل-ي-لة
ألسسبت ،أين ” ألتدخل إ’زأحة ألثلوج وفتح ألطريق
أمام حافÓت نقل أŸسسافرين و شساحنات ألوزن
ألثقيل .

معسسكر :ام ا.Òÿسس

األحد  ٢٢جانفي  ٢٠1٧م
الموافق لـ  ٢٣ربيع الثاني 1٤٣٨هـ
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حركـ ـ ـ ـة Œـ ـ ـ ـ ـاريـ ـ ـ ـ ـة
مكثفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأأسسع ـ ـ ـ ـ ـ ـار
تنافسسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ÷لـ ـ ـ ـ ـ ـب
ألزبـ ـ ـ ـائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
ع- - -رفت أغ- - -لب أÓÙت
ألتجارية ،بالعاصصمة ،أيام موسصم
أل-ت-خ-ف-يضص-ات ألشص-ت-وي-ة إأقبا’ كبÒأ
م -ن ط -رف أل -زب -ائ -ن ،ب -غ -ي -ة أق -ت-ن-اصص
أل -ف -رصص وأ◊صص -ول ع -ل -ى م Ó-بسص ذأت
’سصعار ،خصصوصصا
جودة عالية بأارخصص أ أ
وأن أثمانها أنخفضصت إأ ¤نصصف ألسصعر
‘ بعضص أŸاركات ألعاŸية ،و ترأوحت
نسصبتها ما ب 20 Úو 70باŸائة.

áÑW É«fƒ°U : ´Ó£à°SG

«ألشصعب»

ق- - -امت ب - -ج - -ول - -ة
م-ي-دان-ي-ة بششوارع العاصشمة
التي تتوفر على Óﬁت بيع اÓŸبسس ،من بينها ششارع
حسشيبة بن بوعلي واأول ماي و ششارع بلوزداد اŸعروف
ببلكور و سشطاوا‹ و بئر اÿادم ،وكذا بعضس اŸراكز
التجارية ،ورصشدت اأجواء انطÓق التخفيضشات ‘ اŸوسشم
الششتوي ،حيث انخفضشت الأسشعار اإ ¤اأقل من النصشف
وهو ما اأسشال لعاب الزبائن وجعل اإقبالهم كبÒا على
اÓŸبسس التي كانت تعرضس باأسشعار خيالية من قبل.
ق -ام اأغ -ل -ب -ي -ة ال-ت-ج-ار بشش-طب الأسش-ع-ار ال-ق-دÁة وع-رضس
الأثمان ا÷ديدة بطريقة تششد انتباه الزبائن و Œلب اأكÈ
عدد منهم لÓطÓع على حقيقة هذه التخفيضشات التي
تراوحت ب ٢٠ Úو  5٠باŸائة ووصشلت ‘ بعضس اÓÙت
اإ ٨٠ ¤باŸائة ،بحسشب نوعية اŸنتوج ،اإل اأننا لحظنا اأن
اأغلبية التخفيضشات م ّسشت مÓبسس النسشاء والرجال‘ ،
ح ⁄ Úتقم اإل بعضس من اÓÙت التجارية بتخفيضس
اأسشعار الأحذية ذات النوعية ا÷يدة التي يبحث عنها
اأغلبية اŸواطن Úنظرا لغÓء اأسشعارها على مدار السشنة.
كانت بداية زيارتنا للمحÓت التجارية من قلب العاصشمة
وبالتحديد ششارع حسشيبة بن بوعلي اŸعروف لدى العام
واÿاصس ،اإذ ل يسشتطيع كل متجول بهذا الششارع اأن Áر
حوله مرور الكرام ول يدفعه الفضشول لقتحام اÓÙت
والإطÓع عن نسشبة التخفيضشات التي تعرضشها ﬂتلف
اÓÙت ال -ت -ج -اري -ة ،سش -واء اÿاصش -ة ÓÃبسس ال-نسش-اء اأو
الرجال بطريقة تنافسشية تخطف عقول الزبائن وŒعلهم
ل يÎددون على مواصشلة البحث عن اأفضشل الفرصس و
باأسشعار منخفضشة.

Œار أÓŸبسص« :نخشصى ركود ألسصلع
وألتخفيضصات فرصصة للتخلصص منها»

اأعرب بائعون لنا بششارع حسشيبة عن اآماليهم ‘ ‚اح هذا
اŸوسشم الششتوي الذي “يز باإطÓق تخفيضشات تنافسشية
مغرية ،موؤكدين اأن اأك Ìما يهم تلبية اأذواق الزبائن وجلب
اأك Èعدد منهم.
اأجمع اأصشحاب اÓÙت على اأنهم يسشعون اإ ¤التخلصس
من الألبسشة الششتوية وجلب اÿفيفة التي تتناسشب وموسشم
الصشيف ،كونهم يسشعون اإ ¤الربح ويتخوفون من ركود
السشلع وانتهاء موضشتها لسشيما وان اŸوضشة اأصشبحت لدى
ا÷زائ -ري Úع -ام -ل م -ه -م ي -ت -ب -ع-ه ال-زب-ون وي-ول-ي-ه ال-ت-اج-ر
الهتمام البالغ.
من جهته ،قال اأحد البائع ÚاŸدعو «ﬁمد» اأن ﬁله
اÿاصس ÓÃبسس النسشاء اأطلق عروضشا اسشتثنائية Ãناسشبة
م -وسش -م ال -ت -خ-ف-يضش-ات الشش-ت-وي-ة  ⁄ي-ق-م ب-ه-ا ‘ السش-ن-وات
السش-اب-ق-ة ،ح-يث وصش-لت نسش-ب-ة ال-ت-خ-ف-يضس ‘ اŸن-ت-وج-ات
اŸعروضشة اإ 6٠ ¤باŸائة ،مششÒا اإ ¤اأن نوعية اÓŸبسس
ال-ت-ي ي-وف-ره-ا ل-ل-زب-ائ-ن ج-ي-دة وت-ت-م-يز بالبسشاطة والأناقة
لسش -ي -م -ا م -ا ت-ع-ل-ق م-ن-ه-ا ب-ت-ن-ورات الأع-راسس ال-ت-ي ت-ل-ق-ى
اسشتحسشانا الزبائن.
وك-ع-ادت-ه ع-ود ﬁل «ري-ف-ال-دي» ال-واق-ع ب-وسش-ط ال-ع-اصشمة
زبائنه بتوف Òاأفضشل مÓبسس النسشاء من حيث النوعية
واآخ -ر صش -ي -ح -ات اŸوضش -ى اÿاصش -ة ب -اÓŸبسس الشش -ت -وي-ة
والصشيفية ،وهو ما جعل اÙل يعرف اكتظاظا كبÒا من
قبل الزبائن الذين Œدهم يحملون اÓŸبسس وينتظرون
اأدوارهم لتجريبها وسشط ازدحام كب. Ò
الغريب ‘ الأمر اأن الزبائن ل يبالون بعرضس تخفيضشات
للمنتوجات عندما يتعلق الأمر Ãحل «ريفالدي» الذي
بالرغم من غÓء اأسشعار اÓŸبسس اŸعروضشة والتي وصشلت
اإ 5٠٠٠ ¤دج للسشروال و ٤٨٠٠قميصس «تي ششورت» اإل اأن
الإقبال ل يعد ول يحصشى على هذه اŸنتوجات نظرا
لتميزها با÷ودة والنوعية.
وجد التجار ‘ موسشم التخفيضشات ضشالتهم من اأجل
ترويج السشلع الششتوية وعدم كسشادها ع ÈاÓÙت وتكبد

غـــــــــــشص و–ايــــــــل أÙــــــــÓت يثــــ Òأ’سصتيــــــــــاء
اÿسشارة ،كون مداخيل «الصشولد» “كنهم من اقتناء سشلع
تتماششى وفصشلي الربيع والصشيف ،وهي السشلع اŸطلوبة
من الزبائن ‘ مثل هذه الفÎة.

«ماركات» عاŸية تطلق عروضصا أسصتثنائية ‘
أسصعار أÓŸبسص ألرياضصية

ان -ت -ق -ل -ن -ا اإ ¤اإح-دى الشش-وارع ب-ب-ئ-ر خ-ادم ب-ع-د اأن ج-ل-بت
انتباهنا الÓفتات اŸكتوبة بالبنط العريضس ‘ مدخل
اÓÙت التي تشش Òاإ ¤نسشبة التخفيضشات التي تطلقها
لفائدة الزبائن ،وهو ما جعلنا نقÎب اأك Ìمن البائعÚ
واأصشحاب اÓÙت لÓطÓع على حقيقة هذه العروضس
وم- -ع- -رف- -ة اأن- -واع اŸن- -ت- -وج- -ات ال- -ت- -ي ” ف- -ي- -ه -ا اإط Ó-ق
التخفيضشات.
ك- -م- -ااأط- -ل- -قت Óﬁت «اأكشش- -ن وي- -ر» ÓŸبسس ال -رج -ال
الرياضشية التي تسشوق لأك ÈاŸاركات العاŸية الأوروبية
عروضشا اسشتثنائية من خÓل عرضس تخفيضشات تراوحت
ما ب 1٠ Úاإ 5٠ ¤باŸائة فاأك ،Ìبحسشب كل منتوج ،حيث
ع -رفت اإق -ب -ال ك -بÒا لسش -ي -م-ا م-ن ط-رف الشش-ب-اب ال-ذي-ن
ي- -عشش- -ق- -ون اÓŸبسس والأح- -ذي -ة ال -ري -اضش -ي -ة ذات ا÷ودة
العالية.
كما اأكد اآخرون ‘ تصشريح لنا اأن الإقبال على اÓÙت
التجارية التي اأطلقت تخفيضشات ‘ اأغلبية منتوجاتها
ك- -ان واسش- -ع- -ا م -ن ق -ب -ل ال -زب -ائ -ن ح -يث ع -رفت اÓÙت
والششوارع اŸقابلة لها اكتظاظا كبÒا سشواء من طرف
النسشاء اأو الرجال الذين انتظروا بفارغ الصش ÈانطÓق
م -وسش -م ال -ت -خ -ف -يضش -ات لق -ت-ن-اء م-اي-ح-ت-اج-ون م-ن األ-بسش-ة
تطايرت اأسشعارها ‘ وقت سشابق وصشار ششراوؤها ضشربا من
اÿيال.
باŸقابل اعت Èالكث Òمن اأصشحاب اÓÙت الإقبال ‘
الأيام الأو ¤من انطÓق موسشم التخفيضشات الششتوية
ﬁتششما نظرا لتقلبات الطقسس والÈد القارصس اŸميزة
بعاصشفة ثلجية  ⁄تسشمح للكث Òمن اŸواطن Úاÿروج اإ¤
الشش - -ارع وال - -ت - -ج - -ول ع ÈاÓÙت لك - -تشش - -اف اأسش - -ع - -ار
اŸنتوجات اŸعروضشة والسشتفادة من التخفيضشات التي
وفرتها بعضس اÓÙت التجارية سشواء مÓبسس الكبار اأو
الصشغار.
من جهته ،اأوضشح صشاحب ﬁل لبيع مÓبسس النسشاء اأن
رداءة الأحوال ا÷وية ليسشت ‘ صشالح التجار الذين عولوا
ع-ل-ى م-وسش-م ال-ت-خ-ف-يضش-ات ل-فصش-ل الشش-ت-اء ل-ت-ح-قيق الربح
والتخلصس من البضشاعة القدÁة حتى ل تبقى خسشارة
ل -ل -ب-ائ-ع Úاÿواصس ال-ذي-ن ي-ن-ت-ق-ل-ون اإ ¤ال-ب-ل-دان الأخ-رى
كÎك- -ي -ا Ãصش -اري -ف -ه -م اÿاصش -ة لشش -راء اÓŸبسس واإع -ادة
تسشويقها ‘ ا÷زائر.

أŸركز ألتجاري لباب ألزوأر وجهة أŸوأطنÚ

ششهد اŸركز التجاري لباب الزوار ،منذ اليوم الأول ،من
اŸوسش -م الشش -ت -وي ل -ل -ت -خ -ف -يضش-ات ت-واف-دا ك-بÒا م-ن ق-ب-ل
اŸواط- -ن Úك- -ب -ارا وصش -غ -ارا ع -ل -ى Óﬁت ب -ي -ع اÓŸبسس
ال- -ت- -اب- -ع- -ة لأك ÈاŸارك- -ات ال- -ع- -اŸي- -ة بسش- -بب ال- -ع -روضس
التنافسشية.
وق-ف-ن-ا ع-ل-ى ال-ع-دد ال-ك-ب Òل-ل-زب-ائ-ن ال-ذي-ن ك-ان-وا يجوبون
اÓÙت منتششرين ‘ ﬂتلف الأماكن ،منهم من فضشل
اق -ت -ن -اء الأح -ذي -ة الشش -ت -وي -ة وم -ن -ه -م م-ن اسش-ت-غ-ل ف-رصش-ة
التخفيضشات التي وصشلت نسشبتها اإ ٧٠ ¤باŸائة لششراء
اأحذية مفتوحة تتÓءم مع فصشلي الربيع ،ونفسس الأمر
بالنسشبة للمÓبسس التي رغم اأنها صشيفية اأك Ìمنها ششتوية
اإل اأن الزبائن  ⁄يÎددوا على اقتناءها لنوعيتها وسشعرها
اÿيا‹.
و ⁄تكن اŸنافسشة قائمة ب Úاأصشحاب اÓÙت فقط بل
الزبائن اŸندفع Úللظفر اأول باŸنتوج اŸعروضس الذي
كان ‘ وقت سشابق يباع بثمن غال حيث عرفت اÓÙت
ازدحاما واكتظاظا بسشبب الإقبال الكب Òمن قبل الزبائن
خاصشة واأن اأسشعار اŸنتوجات خاصشة التابعة للعÓمات
الأجنبية كان جد مغر.
Ãا اأن موسشم التخفيضشات عادة داأب عليها الزبائن ‘ كل
سشنة فقد تعمد الكث Òمنهم عدم اقتناء اÓŸبسس وانتظار
هذه الفÎة من اأجل الظفر Ãنتجات مسشتوردة ذات
م- -ارك- -ات ع- -اŸي -ة اأصش -ل -ي -ة ،ح -يث ت -ن -وعت اÓŸبسس بÚ
اŸعاطف والسشراويل و الأحذية.
اأصش -ح -اب اÓÙت ه -م ب -دوره -م اأع -رب -وا ع -ن ف-رح-ت-ه-م
لÓإقبال الكب Òعلى سشلعهم من طرف الزبائن بعد اإطÓق
ت-لك ال-ت-خ-ف-يضش-ات اŸوسش-م-ي-ة ،ال-ت-ي تسش-اع-ده-م على بيع
اŸن-ت-وج-ات الشش-ت-وي-ة ،ك-ون-ه-م ي-ت-خّ-و ف-ه-م من زوال موضشة

بعضس اÓŸبسس ،وهو ما يجÈهم على طرح تخفيضشات
وبيع السشلعة قبل خروج موسشمها.

أل- -زب- -ائ- -ن ب- -ك -ث -اف -ة ‘ أÓÙت أل -ت -ج -اري -ة
لÓسصتفادة من ألتخفيضصات

اخ -ت -ل -فت اآراء ال -زب -ائ -ن ب -ال -ع -اصش -م -ة م -ن خÓ-ل م-وسش-م
التخفيضشات الششتوية ب Úمن يرى اأن نسشب الأسشعار التي
اأع-ل-ن ع-ن-ه-ا ال-ت-ج-ار م-غشش-وشش-ة وغ Òح-ق-ي-ق-ي-ة واآخرون
اأعربوا عن رضشاهم لنسشبة التخفيضشات التي وصشلت ‘
بعضس اÓÙت اإ ٧٠ ¤باŸائة.
اأك-دت اإح-دى ال-زب-ائ-ن ال-ت-ي وج-دن-اه-ا ح-ام-ل-ة اأكياسس
م-ل-ي-ئ-ة ب-اÓŸبسس اأن-ه-ا ت-غ-ت-ن-م فÎة ت-خ-فيضشات لتششÎي
م Ó-بسس ذات ن -وع -ي -ة ج -ي -دة وب -اأخ-فضس الأسش-ع-ار وت-ق-وم
بتخزينها اإ ¤اŸوسشم الششتوي القادم ،خاصشة فيما يخصس
الأل -بسش -ة اŸسش -ت -وردة ال -ت -ي ت -ع-رف ب-ج-ودت-ه-ا وم-ارك-ات-ه-ا
الأصشلية.
قالت اأخرى لنا ،اإن اإطÓق تخفيضشات ‘ اŸوسشم الششتوي
اأمر جيد لقتناء منتوجات عالية ا÷ودة باأسشعار معقولة،
اإل اأنها  ⁄تكن مرتاحة نظرا لÓزدحام الكب ÒوالطوابÒ
اŸششكلة من ا÷مهور حتى اأصشبح التجول داخل اŸركز
اأمرا صشعبا ،مضشيفة اأنها اششÎت مÓبسس لأولدها باأسشعار
منخفضشة بنسشبة  ٤٠باŸائة .
كما اقÎبنا من اإحدى الزبونات اŸدعوة «سشهام بولسشان»
التي وجدناها تتجول ع ÈاÓÙت رفقة عائلتها ،فقالت
اأنها تنتهز الفرصشة بعد اإطÓق «الصشولد» من طرف التجار
م- -ن اأج- -ل اق- -ت- -ن- -اء ب- -عضس اÓŸبسس والأح- -ذي- -ة ب- -غ -رضس
اسشتعمالها ‘ اŸوسشم القادم خاصشة اأنه ‘ الفÎة الششتوية
تكون الأسشعار ملتهبة خاصشة واأن راتبها الششهري ل يكفيها
لسشد جميع حاجياتها.
ذكرت ذات اŸتحدثة اأنها اقتنت حذاًء بسشعر  ٢٠٠٠دينار
وهو مسشتورد من اسشبانيا وهي تبحث عن معطف ذو جودة
باأبخسس ثمن والحتفاظ به ‘ الششتاء القادم ،مششÒة اإ¤
اأن الكث Òمن اŸنتوجات انخفضشت اإ ¤اأك Ìمن نصشف
الثمن الذي كانت تعرضس به من قبل فالأحذية التي كان
ثمنها  ٤٢٠٠دينار نزلت اإ ٢٠٠٠ ¤دينار.
من جهتها ،اأكدت لنا الطالبة «سشارة  -ت ».اأن عملها ‘
اإح -دى الشش-رك-ات سش-اع-ده-ا ع-ل-ى اق-ت-ن-اء اÓŸبسس ،ح-يث
ق -امت ب -ان -ت -ه -از ت -لك ال -ف -رصس لشش -راء ب -عضس اŸن -ت-ج-ات
الضشرورية من اأجرها الششهري ،خاصشة واأنها –ب اأن
ت -ك -ون ه -ي -اأت -ه-ا اÿارج-ي-ة ع-ل-ى اأحسش-ن ح-ال ‘ ك-ل وقت
وششراء منتوجات ذات نوعية جيدة سشاعدها على ذلك.
كما اأوضشحت اأم لبنت Úاأنها تنتهز فرصس التخفيضشات
لشش -راء اÓŸبسس ال -ي -وم -ي -ة ل -ه -م-ا خ-اصش-ة واأن-ه-م-ا ‘ سش-ن
اŸراهقة ويعششقان التنويع ‘ الألبسشة ويفضشلن الألبسشة
ذات جودة عالية ما جعلها تغتنم فرصشة التخفيضشات من
اأجل اقتناء كل ما يحتاجانه من مÓبسس واأحذية قصشد
اسش -ت -ع-م-ال-ه-م-ا ‘ فصش-ل الشش-ت-اء ال-ق-ادم وب-ذلك ت-ك-ون ق-د
سشلمت من ميزانية كسشوتهما ‘ الششتاء اŸقبل.

منح قرأبة  60رخصصة لتجار ألعاصصمة للبيع بالتخفيضص

اشش - -ت- -ك- -ى ب- -عضس اŸواط- -ن Úم- -ن تÓ- -عب Óﬁت ب- -اأكÈ
اŸاركات العاŸية لبيع منتوجاتهم اŸتمثلة ‘ اÓŸبسس
والأح-ذي-ة م-ع ان-طÓ-ق م-وسش-م ال-ت-خ-ف-يضش-ات ،ح-يث تعمد
منهم زيادة اŸبلغ وششطبه ليتم اكتششاف اأن
البعضس
السشعر اıفضس  ⁄يختلف عن الثمن السشابق.
اكتششف الزبائن الغشس لدى بعضس اÓÙت ‘ لصشقة
السشعر بعد اقتناءهم Ÿنتوجات لأك ÈاŸاركات العاŸية
بالعاصشمة وبالتحديد الفرنسشية ل نسشتطيع ذكرها والتي
اسشتعملت اأسشاليب غ Òلئقة جعلت اŸواطن Úيششككون ‘
مصش -داق -ي-ة وح-ق-ي-ق-ة ال-ت-خ-ف-يضش-ات ،م-ع-تÈي-ن م-ا ي-ح-دث
اإششهارا كاذبا يقتضشي تششديد الرقابة من طرف اŸصشالح
اŸعنية لوضشع حد لها.
اأكد بعضس الششباب الذين التقينا بهم باإحدى اÓÙت
العاŸية اأن الكث Òمن اŸنتوجات  ⁄تتغ Òاأسشعارها واإ‰ا
اسشتغل اأصشحاب اÓÙت فرصشة اإقبال الزبائن بكÌة على
اق -ت -ن -اء اÓŸبسس ‘ فÎة م -وسش-م ال-ت-خ-ف-يضش-ات ل-ي-ق-وم-وا
ب -ال-غشس وال-ت-ظ-اه-ر ب-اأن-ه-م ق-ام-وا ب-اإج-راء ت-خ-ف-يضش-ات ‘
اأسشعار اÓŸبسس.
ذكر زبائن اأن التخفيضشات التي اأعلن عنها بعضس بائعي
اÓŸبسس م- -ن خÓ- -ل وضش- -ع نسش- -ب- -ت- -ه -ا ع -ل -ى ال -واج -ه -ات
ال-زج-اج-ي-ة ل-ل-م-حÓ-ت م-غشش-وشش-ة ،ك-ون-ه-ا غ Òح-ق-يقة ،اإذ
تفاجاأ الزبائن Ãجرد دخولهم للمحل بسشعر اŸنتوجات

منحت ولية ا÷زائر قرابة  6٠رخصشة ألزيد من ﬁ 155ل
Œاري على مسشتوى العاصشمة لنطÓق عملية البيع بالتخفيضس
اÿاصّشة باŸوسشم الششتوي  ٢٠1٧والتي ” –ديدها ‘ الفÎة
اŸمتدة من  1٨جانفي إا ¤غاية  ٢٨فيفري الداخل.
حددت فÎة التخفيضشات الصشيفية من  ٢1جويلية  ٢٠1٧على
السشاعة الثامنة صشباحا إا ¤غاية  ٣1أاوت  ٢٠1٧على الثامنة
مسشاًء ،حيث أان باب إاسشتقبال ملفات الراغب ÚاŸششاركة ‘
العملية لتمكينهم من رخصشة ‡ارسشة البيع بالتخفيضس السشنوية
سشتبقى مفتوحة أامام التجار إا ¤غاية إانتهاء الفÎة اÙددة
وفق الششروط اŸعمول بها والقوان Úالسشارية اŸفعول.
تتم العملية طبقا ألحكام اŸرسشوم التنفيذي اŸؤورخ ‘  1٨جوان
 ٢٠٠6اÙدد لششروط وكيفيات ‡ارسشة البيع بالتخفيضس والبيع
الÎويجي والبيع خارج اÓÙت التجارية بواسشطة فتح الطرود،
كما يتضشمن القرار ششروطا وإاجراءات قانونية واضشحة متعلقة
Ãا يتعرضس له التاجر اıالف لها من عقوبات ‘ حال ما
ضشبط من قبل أاعوان الرقابة وقمع الغشس التابع Úللمديرية.
يتمثل الهدف من عملية البيع بالتخفيضس إاتاحة الفرصشة للتجار
ل -ت-نشش-ي-ط وت-رق-ي-ة أانشش-ط-ت-ه-م ،وك-ذا م-ن-ح ف-رصش-ة ل-ل-مسش-ت-ه-ل-كÚ
للحصشول على سشلع وخدمات متنوعة بأاسشعار ‘ متناول ا÷ميع،
كما أان التخفيضشات تسشمح باقتناء منتجات بأاسشعار منخفضشة ‘
متناول أاصشحاب الدخل اŸتوسشط والضشعيف وتسشاهم ‘ خلق
ن -وع م -ن ال -ت -ن -افسش -ي -ة ب Úال -ت -ج -ار وج-لب ال-زب-ائ-ن واسش-ت-هÓ-ك
اıزون لدى التجار– ،سشبا لقتناء سشلع جديدة اسشتعدادا
للموسشم القادم.

عÓمات عاŸية تسصتعمل أسصاليب ألغشص
لتحقيق ألربح ألسصريع

التي
ل
تتطابق
والتخفيضشات
اŸع -روضش-ة ،م-وضش-حÚ
اأن التجار يحاولون جلب انتباه اأك Èعدد من الزبائن من
خÓل تضشليلهم واسشتعمال ﬂتلف الطرق غ Òالششرعية
لتحقيق الربح السشريع.
ب -اŸق-اب-ل اأن-ك-ر اأصش-ح-اب اÓÙت ال-ذي-ن ت-ق-رب-ن-ا م-ن-ه-م
بشش- -ارع حسش- -ي- -ب- -ة اأي ت Ó-ع -ب -ات ب -الأسش -ع -ار اŸع -روضش -ة،
موضشح Úاأن طرح تخفيضشات ل تعني اأنها “سس جميع
اŸن -ت -وج -ات واإ‰ا ت -خ -ت-ل-ف نسش-ب-ت-ه-ا ،ب-حسشب ك-ل ق-ط-ع-ة
مÓبسس اأو اأحذية.
–دث هذه التجاوزات والتحايÓت على الزبائن بالرغم
من –ذير اأعوان الرقابة للتجار ،بالإضشافة اإ ¤تكثيف
دوري -ات -ه -م Ÿراق -ب -ة اأي Œاوزات وح -ت -ى ل ت-ك-ون ه-ن-اك
منافسشة غ Òششريفة.

»æWh

ا’حد  22جانفي  2017م
الموافق لـ  23ربيع الثاني  1438هـ

’رواح ويخلف مآاسسي اجتماعية
يحصسد ا أ

حملة –سشيسشية حؤل تؤسشيع الثقافة اŸرورية ببلدية ا÷زائر الؤسشطى
أاك -د اŸشس -ارك -ون ‘ ي -وم –سس -يسس -ي ح -ول «ت -وسس-ي-ع ال-ث-ق-اف-ة والسسÓ-م-ة اŸروري-ة « امسس ب-ال-ع-اصس-م-ة ع-ل-ى أاه-م-ي-ة
التحسسيسس بخطورة حوادث اŸرور وما –صسده سسنويا من أارواح وما ينتج عنها من مأاسسي إاجتماعية وإاعاقات جراء
عدم إاحÎام قانون اŸرور والتجاوز اÿط Òوالسسياقة ‘ حالة سسكر وتناول اıدرات.

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

أابرز اŸتدخلون خÓل اللقاء الذي نظمته
«جمعية ‡ر Êالسسياقة اÎÙفة» للعاصسمة
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ب-ل-دي-ة ا÷زائ-ر ال-وسسطى بقاعة
سسينما «الكازينو» ا÷هود اŸيدانية وحمÓت
ال -ت -حسس-يسس ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا ﬂت-ل-ف اأ’سسÓ-ك
اأ’منية مع جمعيات اÛتمع اŸد Êللحد من
ال -ظ -اه -رة ون-ب-ه-وا إا ¤تصس-اع-د ﬂاط-ر غ-ي-اب
ثقافة مرورية وتقاليد السسياقة الصسحيحة التي
ت- - - - -ؤودي إا›« ¤ازر م - - - -روري - - - -ة» و»إاره - - - -اب
الطرقات».
و‘ ه- -ذا السس- -ي -اق أاب -رز ق -ائ -د سس -ري -ة أام -ن
ال- -ط- -رق- -ات ع- -ل- -ى مسس -ت -وى ال -درك ال -وط -ن -ي
ل -ل -م -ج -م -وع -ة اإ’ق -ل -ي -م -ي -ة ب-ال-ع-اصس-م-ة نشس-اط
›موعته ‘ ›ال الوقاية من حوادث اŸرور
خÓل سسنة  2016حيث ” تسسجيل  274حادث
مادي و 795حادث جسسما Êوبلغ عدد الوفيات
68
وأاشس -ار ‘ ›ال نشس -اط شس -رط -ة ال -ط-رق-ات
وتنسسيق النقل إا ¤تسسجيل  7453جنحة و24382
ﬂالفة ‘ ›ال قانون اŸرور ,و‘ ›ال
تنسسيق النقل ” تسسجيل  5258جنحة مقابل
ﬂ 2214الفة.
كما أاكد ذات اŸتدخل بخصسوصس اإ’جراءات
اŸتخذة ‘ ميدان شسرطة الطرقات أانه ”
توقيف  1111مركبة و” وضسع  324منها ‘
اÙشسر كما أاجري –ليل  257عينة دم من
السسائق Úتب Úأان  37منها –وي على نسسبة
الكحول فيما  12عينة –وي على نسسبة من
اıدرات.
و‘ ›ال ﬂالفات عدم إاحÎام السسرعة
اÙددة اŸرف -وع-ة ب-واسس-ط-ة ج-ه-از «ال-رادار»
ف- -ب -ل -غت ,21060أام- -ا اıال -ف -ات اŸت -ع -ل -ق -ة

ب -السس-ي-اق-ة ‘ ح-ال-ة سس-ك-ر اŸرف-وع-ة ب-واسس-ط-ة
جهاز اإ’يتيلومي Îوصسلت ﬂ 19الفة.
وب- - -ل- - -غت حسسب ذات اŸصس- - -در ت - -دخ Ó- -ت
وحدات السسÓح Ÿعاينة حوادث اŸرور عÈ
ال -رق -م اأ’خضس-ر  1055خÓ-ل السس-ن-ة ال-ف-ارطة
 1234مكاŸة أاسسفرت عن  1110تدخل Ÿعاينة
حوادث اŸرور.
من جهتها أاوضسحت رئيسسة جمعية ‡رÊ
السسياقة اÎÙفة فرحات نبيلة أان الهدف من
ت-ن-ظ-ي-م ال-ي-وم ال-ت-حسس-يسس-ي ه-و نشس-ر أاسس-اسسيات
الثقافة اŸرورية للحفاظ على اأ’رواح البشسرية
و” –سس- -يسس سس- -ائ- -ق- -ي السس -ي -ارات وﬂت -ل -ف
اŸركبات بضسرورة العمل على تقو Ëالسسلوكات
غ Òالصس -ح -ي -ح -ة خ Ó-ل السس-ي-اق-ة ’سس-ي-م-ا وأان
أاسسباب حوادث اŸرور تتعلق أاسساسسا بالعامل
البشسري.
وأاضسافت أان الفئة اŸسستهدفة من ا◊ملة
ال- -ت -حسس -يسس -ي -ة ه -م اأ’ط -ف -ال أ’ن -ه -م سس -ائ -ق -ي
اŸسستقبل ومن الضسروري أان نغرسس فيهم ثقافة
اŸرورية وقواعد السسÓمة اŸرورية وضسرورة
إاحÎام قانون اŸرور وخاصسة منها اإ’بتعاد عن
السسرعة اŸفرطة واŸناورات اÿطÒة وعدم
اسستعمال الهاتف النقال أاثناء السسياقة واحÎام
مسسافة اأ’مان وغÒها.
وم- -ن ‘ ذات الصس -دد أاك -دت ‡ث -ل -ة خ -ل -ي -ة
اإ’صس -غ -اء ع -ل -ى مسس -ت -وى م -ق-اط-ع-ة أام-ن دائ-رة
سسيدي اﬁمد أان مصسالح اأ’من تخصسصس سسنويا
ب- -رن- -ا›ا ث -ري -ا م -ن ا◊م Ó-ت ال -ت -حسس -يسس -ي -ة
ال -ت -وع-وي-ة عﬂ Èت-ل-ف ال-فضس-اءات ال-ع-م-وم-ي-ة
واŸدارسس ل -نشس -ر ال -ث -ق -اف-ة اŸروري-ة وق-واع-د
السسÓمة اŸرورية والتحذير من ﬂاطر Œاوز
قانون اŸرور.

اŸؤوسسسسة ا’سستشسفائية ا÷امعية لوهران:

إاطÓق أاول مصشلحة جزائرية متنقلة لÓسشتعجا’ت واإ’نعاشش
” م- - -ؤوخ- - -را إاطÓ- - -ق أاول مصس- - -ل- - -ح- - -ة
ج- -زائ- -ري- -ة م- -ت- -ن- -ق -ل -ة ل Ó-سس -ت -ع -ج -ا’ت
’ن- - -ع- - -اشس ع- - -ل - -ى مسس - -ت - -وى اŸؤوسسسس - -ة
وا إ
ا’سستشسفائية ا÷امعية لوهران مع فريق
م -ن أاط-ب-اء ا’سس-ت-ع-ج-ا’ت ،حسس-ب-م-ا ع-ل-م
يوم السسبت من منسسقي هذا اŸشسروع.
ق- - -د ” ت- - -ك- - -وي - -ن  16ط- -ب -ي -ب -ا ع -ام -ا ‘
ا’سس-ت-ع-ج-ا’ت م-ن أاج-ل تسس-ي ÒاŸصس-ل-ح-ة ك-ما
أاوضس -حت الÈوف -يسس-ور دن-ي-ازاد ب-ادسس-ي رئ-يسس-ة
مصس- -ل- -ح- -ة طب اأ’عصس- -اب وم- -نسس -ق -ة مشس -روع
اŸصس-ل-ح-ة اŸت-ن-ق-ل-ة لÓ-سس-ت-ع-جا’ت واإ’نعاشس
ل -وه -ران ال -ذي أاط -ل -ق ‘  5ي-ن-اير  2017على
ه- - - - - - -امشس اŸؤو“ر ال- - - - - - -دو‹ اأ’ول ح - - - - - -ول
ا’سستعجا’ت الطبية وا÷راحية الذي افتتح
اليوم السسبت باŸؤوسسسسة ا’سستشسفائية ا÷امعية
« 1نوفم »Èلوهران.
وأاشس- -ارت إا ¤أان طب ا’سس -ت -ع -ج -ا’ت ل -يسس
تخصسصسا قائما بذاته ‘ ا÷زائر على عكسس
العديد من البلدان حيث لدى اŸمارسس‘ Ú
مصس -ال -ح ا’سس -ت -ع -ج -ا’ت ال -ط -ب -ي-ة وا÷راح-ي-ة
ال -ف -رصس -ة ل Ó-رت -ق -اء ك -أاط -ب -اء م -ت-خصسصس‘ Ú
ا’سستعجا’ت.
وقد ” ‘ هذا الصسدد إارسسال طلب إا¤
وزارة الصسحة والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفيات،
’ سسيما إ’طÓق اŸصسلحة اŸتنقلة ا÷ديدة
لÓ-سس-ت-ع-ج-ا’ت واإ’ن-ع-اشس وت-ك-وي-ن سستة عشسرة
ط-ب-ي-ب-ا م-ن اŸؤوسسسس-ة ا’سس-تشس-ف-ائ-ي-ة ا÷ام-ع-ية

لوهران من طرف اŸصسلحة اŸماثلة لباريسس
تضسيف الÈوفيسسور بادسسي مÈزة بأان ا÷هة
الوصسية قد وعدت بالنظر ‘ اŸوضسوع.
وه -ك -ذا ” إاط Ó-ق أاول مصس -ل -ح -ة م -ت -ن -ق-ل-ة
جزائرية لÓسستعجا’ت وا’نعاشس بعد بضسعة
أاشس -ه -ر خصسصست ل -ت -ك-وي-ن ال-ف-ري-ق ال-ط-ب-ي (16
ط -ب -ي -ب -ا ‘ ا’سس -ت -ع-ج-ا’ت ) وشس-ب-ه ال-ط-ب-ي (4
‡رضسات وسسائق Úاثن Úلسسيارة إاسسعاف) من
طرف فريق اŸصسلحة اŸتنقلة لÓسستعجا’ت
وا’نعاشس لباريسس ‘ إاطار اتفاقية مÈمة مع
اŸسساعدة العمومية-مسستشسفيات باريسس.
وسستتكفل اŸصسلحة اŸتنقلة لÓسستعجا’ت
واإ’نعاشس لوهران بحا’ت ا’سستعجا’ت الطبية
ذات الصسلة Ãختلف اأ’مراضس كالقلب واأ’وعية
الدموية وا÷هاز التنفسسي وغÒها ‡ا سسيسسمح
ب-خ-فضس م-ع-د’ت ال-وف-ي-ات اŸرت-ب-ط-ة بالتكفل
اŸتأاخر با◊الة اŸسستعجلة.
وÁكن ا’تصسال بهذه اŸصسلحة ا÷ديدة عن
طريق الهاتف الثابت  ‘ 041 70 51 04انتظار
تخصسيصس خط أاخضسر بثÓثة أاو أاربعة أارقام .
ويتيح تدخل فرق العÓج الذي يبدأا ‘ منزل
اŸريضس تقليصس وقت التدخل ونقله ‘ ظروف
مواتية وإالتحاقه السسريع باŸصسلحة اŸناسسبة
على مسستوى اŸؤوسسسسة مايسساعد ‘ –سسÚ
فرصس إانقاذ اŸريضس.
وت -وج -د سس -ي-ارة إاسس-ع-اف ق-ي-د اÿدم-ة م-ن-ذ
إاطÓق اŸصسلحة ‘ انتظار اسستÓم ثانية ”

طلبها كما أاوضسحت الدكتورة بادسسي مضسيفة
أانه قد ” التكفل بعشسر حا’ت منذ  5يناير.
ومن ب Úا◊ا’ت العشسرة سسجلت حالة وفاة
واحدة فقط ‘ ح ” Úإانقاذ  9مرضسى بفضسل
السس -رع -ة ‘ ال -ت -ك -ف -ل ب -أاشس-خ-اصس ي-ع-ان-ون م-ن
أامراضس القلب (نوبة قلبية) والعصسبية (ا÷لطة
الدماغية والشسلل الرعاشس) وأامراضس ا÷هاز
التنفسسي (النقصس التنفسسي ا◊اد).
وت-ن-درج اŸصس-ل-ح-ة اŸت-ن-ق-ل-ة لÓسستعجا’ت
واإ’ن -ع -اشس ل -وه -ران ‘ إاط -ار سس -ي -اسس -ة ال-دول-ة
لتطوير طب ا’سستعجا’ت كما أاوضسح من جهته
الÈوف -يسس -ور ﬁم -د ب -وب -ك -ر رئ -يسس مصس -ل -ح -ة
ا÷راح -ة ال -ع -ام -ة ب -اŸؤوسسسس -ة ا’سس -تشس -ف -ائ-ي-ة
ا÷امعية لوهران مؤوكدا أان اأ’مر يتعلق بتطوير
مصس-ل-ح-ة ج-دي-دة ’ سس-ي-م-ا م-ع اق-ت-ن-اء سس-يارتي
إاسسعاف جديدت‡ Úا سسÒفع العدد اإ’جما‹
إا 4 ¤سسيارات وتكوين فرق طبية وشسبه طبية
جديدة ‘ اŸسستقبل القريب.
يعد مرفق متنقل لÓسستعجا’ت واإ’نعاشس
مصس -ل -ح -ة اسس -تشس-ف-ائ-ي-ة ل-دي-ه-ا سس-ي-ارة إاسس-ع-اف
واحدة أاو أاك Ìمع فريق طبي كفيل بتقدË
ال -رع -اي -ة واŸسس-اع-دة ال-ط-ب-ي-ة ال-ع-اج-ل-ة خ-ارج
اŸسستشسفى.
وÁكن طلب هؤو’ء اأ’طباء أايضسا للمشساركة
‘ ال -ن-ق-ل ب ÚاŸسس-تشس-ف-ي-ات (ال-ن-ق-ل ال-ث-ان-وي)
عندما يتطلب اŸريضس عÓج أاو مراقبة طبية
مكثفة أاثناء التنقل.
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Áتد على مسساحة  30هكتار وÃرافق حيوية

مششروع القطب الرياضشي «عبد ا◊ميد دعماشش» مكسشب لقسشنطينة
اسستفادت و’ية قسسنطينة مؤوخرا من
ع-دة مشس-اري-ع إاسسÎات-ي-ج-ي-ة هامة يأاتي
ع- -ل- -ى رأاسس- -ه- -ا م- -ل- -ف مشس- -روع ال- -ق- -طب
الرياضسي «عبد ا◊ميد دعماشس» ،الذي
’جمالية بـ  30هكتار
حددت مسساحته ا إ
وال -ت -ي ت-ق-ع Ãن-ط-ق-ة شس-ع-اب ال-رصس-اصس
Ãح - -اذاة اŸركب ال - -ري- -اضس- -ي الشس- -ه- -ي- -د
’شس -غ-ال ‘
ح -م Ó-وي ،ح -يث ان -ط -ل -قت ا أ
شسطرها الثا Êسسنة .2013

»ØjôW Ió«Øe :áæ«£æ°ùb

وقالت اŸتحدثة أان من ب Úاأ’سسباب التي
تؤودي إارتفاع عدد حوادث اŸرور عدم اŸراقبة
ال -ت -ق -ن -ي -ة ال -دوري -ة ل -ل -م -رك -ب -ات واإ’خ-ت’Ó-ت
اŸي- -ك -ان -ي -ك -ي -ة وخ -اصس -ة اŸك -اب -ح م -ن ط -رف
السسائق.Ú
وتطرق ‡ثل ا◊ماية اŸدنية جوادي نبيل
إا ¤ضس - -رورة ت- -خصس- -يصس دورات ‘ اإ’سس- -ع- -اف
ıت- -ل- -ف ف- -ئ -ات اÛت -م -ع ل -ت -ق -د Ëأاول -ي -ات
اإ’سسعاف Ûابهة فورية أاي حادث بطريقة
سس -ل -ي -م -ة .وط -الب ‘ ذات الصس -دد مسس -ت-ع-م-ل-ي
ال-ط-رق-ات ع-دم ع-رق-ل-ة ع-م-ل-ي-ات اإ’ن-ق-اذ ب-عد
ا◊ادث حيث يصسطف أاصسحاب اŸركبات ما
ي -ع -ي -ق ع-م-ل مصس-ال-ح ا◊م-اي-ة بسس-بب ال-فضس-ول
والذي قد يؤودي إا ¤الوفاة ومضساعفات خطÒة
على ا÷رحى.
من جهته تفائل زين الدين وعدية رئيسس
ال-ف-ي-درال-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة Ÿدارسس ت-ع-ل-ي-م السس-ياقة
بقانون اŸرور ا÷ديد  14-01الذي سسيفعل
قريبا بعد اŸصسادقة عليه من نواب الŸÈان
وأاكد أان الرخصسة بالتنقيط سستسساهم ‘ ردع
‡ارسسات السسائق ÚوŒاوزاتهم الغ ÒعقÓنية
ال- -ت- -ي ت -ؤودي إا ¤إارت -ف -اع ﬂي -ف لضس -ح -اي -ا
ا◊وادث وذلك ب - -ع- -د رف- -ع ق- -ي- -م- -ة ال- -غ- -رام- -ة
واıالفة وهو ما سسيغ Òبالتأاكيد من سسلوك
السسائق.Ú
ك - -م- -ا أاشس- -ار اıتصس ‘ اأ’رصس- -اد ا÷وي- -ة
الشس -ي -خ ف -رح -ات أان نسس -ب -ة ك -بÒة م -ن ح -وادث
اŸرور با÷زائر مرتبطة بسسوء اأ’حوال ا÷وية
ح -يث ت -رت -ف-ع م-ب-اشس-رة ب-ع-د تسس-اق-ط اأ’م-ط-ار
وخÓل فÎة الصسيف ودعا إا ¤ضسرورة إاتخاذ
تداب Òا◊يطة وا◊ذر خÓل السسياقة وتفادي
السسرعة واŸراقبة التقنية للمركبات.

العدد
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ويتضسمن هذا اŸشسروع اŸهيكل الذي تبلغ
كلفته اإ’جمالية  1.3مليون دج ،هذا اأ’خÒ
ال-ذي سس-ي-ت-دع-م ب-ه ق-ط-اع الشس-ب-ي-بة والرياضسة
بو’ية قسسنطينة ،فضس Óعن إا‚از مؤوسسسسة
ل-لÎب-ي-ة ال-ب-دن-ي-ة وال-ري-اضس-ي-ةﬂ ،ي-م ل-لشس-باب
وق- -اع -ة م -ت -خصسصس -ة ‘ ري -اضس -ة اŸصس -ارع -ة
ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤مسس-ب-ح ومÓ-عب ل-ك-رة ال-ق-دم
ب -ال -عشسب ا’صس -ط -ن -اع-ي وال-عشسب ال-ط-ب-ي-ع-ي،
مسس -اح -ات م-ت-ع-ددة ال-ري-اضس-ات و 04مÓعب
ل -ك -رة اŸضس-رب وق-اع-ة م-ت-ع-ددة ال-ري-اضس-ات،
وأاخرى للجمباز ،ملعب لرياضسة العاب القوى
ومسس -ار ل -ري -اضس -ة ال-دراج-ات وم-راف-ق أاخ-رى
للÎفيه واإ’يواء واإ’طعام .
وتهدف هذه اŸنشساة الرياضسية التي تتسسع

إ’ق - -ام- -ة ع- -دد  300ري -اضس -ي ،إا ¤ال -ت -ك-ف-ل
بÎبصسات ﬂتلف النوادي الرياضسية للو’ية
ولو’يات شسرق البÓد ‘ جميع ا’ختصساصسات
الرياضسية ،والتكوين لفائدة الشسباب اŸوهوبÚ
‘ ﬂتلف الشسعب الرياضسية والتكفل كذلك
بنقاهة الرياضسي Úوإاعادة إادماجهم.
و‘ ذات السس - -ي- -اق أاصس- -در وا‹ ال- -و’ي- -ة
ت -ع -ل-ي-م-ات إا ¤ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى ال-ق-ط-اع ت-ف-ي-د
بتحضس Òملف اإ’جراءات اإ’دارية ’نطÓق
الشسطر الثا Êمن ا’أشسغال ودراسسة إامكانية
إاع -ادة ت -ف -ع -ي -ل ال-ورشس-ة م-ع ن-فسس اŸؤوسسسس-ة،
Óشسغال
مشسددا على ضسرورة ضسبط رزنامة ل أ
اŸتبقية Ãخيم الشسباب الذي قدرت نسسبة
اأ’شسغال به  % 95ورفع التحفظات التي تتعلق
بإا‚از آاليات تصسريف مياه اأ’مطار وإاحداث
تغيÒات باŸسسالك واŸمرات داخله و–ديد
اŸسساحات اÿاصسة بباقي أاشسغال التهيئة.
أام -ر اŸسس -ؤوول اأ’ول ع -ن ال-و’ي-ة ب-أاه-م-ي-ة
اخ -ت -ي -ار ال -وع -اء ال -ع -ق-اري ال-ذي سس-يسس-ت-ق-ب-ل
مشس -روع ق -اع -ة اأ’نشس -ط -ة ال -ت -اب -ع -ة ل-ل-م-خ-ي-م
وت -ط -ه Òم-وق-ع ال-ورشس-ة م-ن ال-رك-ام واأ’ت-رب-ة
ال-ن-اج-م-ة ع-ن اأ’شس-غ-ال وال-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ة زب-ر
Óشسجار داخل ﬁيط القطب الرياضسي و
ل أ
بر›ة عمليات تخصس تهيئة مدخل القطب
الرياضسي ومسسالك لذوي ا◊اجات اÿاصسة.

بفعل انز’ق الÎبة

زهاء الثÓث Úمنز’ مهددا با’نهيار بقرية لدنانن (بجاية)
ي-ت-واج-د زه-اء ال-ثÓ-ث Úمسس-ك-ن-ا ي-ق-ع بقلب
قرية لدنانن ( 50كلم جنوب شسرق بجاية)‘ ،
وضسعية مهددة با’نهيار بفعل انز’ق أارضسي
’خÒة
ح- -دث ن -ت -ي -ج -ة ال -ت -ق -ل -ب -ات ا÷وي -ة ا أ
حسسبما لوحظ.
وتتميز الوضسعية بع ÚاŸكان التي أاثارت ﬂاوف
العديد من القروي ‘ Úقطع الطرقات التي تآاكلت
بشسدة ‘ جنباتها وانشسقاقات بعدة سسنتيمÎات على
ط -ول ال-ك-ث Òم-ن ال-واج-ه-ات واه-ت-زازات ‘ ال-ط-ري-ق
اŸؤودي إا ¤الوادي على عمق  30مÎا.
«ل-ق-د ت-خ-لت ال-ع-دي-د م-ن ال-ع-ائÓ-ت ع-ن سس-ك-ناتها
خÓل هذه الفÎة اŸتميزة بتسساقط الثلوج» ،حسسبما
أاكدته مصسادر من البلدية التي أاثارت ﬂاوف وقوع
كارثة طبيعية ‘ أاي وقت بسسبب وضسعية اأ’رضس التي
غمرتها اŸياه بشسكل كب.Ò
واسس- -ت- -دلت ذات اŸصس- -ادر ﬂاوف- -ه- -ا ب- -ا◊ادث- -ة
القدÁة التي تعود إا ¤ا◊قبة ا’سستعمارية ()1932
حيث سسجل خÓلها ظاهرة ‡اثلة تسسبب ‘ انهيار
العديد من اŸنازل و قتلت الكث Òمن الناسس.
وسسجلت هذه الظاهرة أايضسا ‘ عام  2014لكن
دون تسسجيل خطورة كبÒة اأ’مر الذي دفع باŸصسالح
التقنية بالقيام بدراسسة تقنية ’حتواء الوضسع أاو حتى
معا÷ته ⁄« .يتم بعد ا’نتهاء من الدراسسة وهي ‘
اŸرحلة الثالثة التي سسيتم خÓلها اتخاذ قرار بشسأان
تعزيز اأ’رضسية بواسسطة ا◊جارة أاو اسستخدام لوحات
معدنية « يضسيف اŸصسدر الذي أاكد أان عودة التقلبات
ا÷وية من اŸرجح أان تعزز خطر انهيار اŸنازل التي
تتواجد بعضسها متصسلة مع بعضسها البعضس و أاخرى
متناثرة فوق التلة.
معرضس با÷زائر العاصسمة للصسور الفوتوغرافية
حول الزواج اıتلط

ق -امت اŸصس -ورة ال -ف -رنسس -ي-ة «أاورو ف-ي-ن-و» ،أامسس،
ب- -ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصس- -م- -ة ،ب- -ت -دشس Úم -ع -رضس ل -لصس -ور
الفوتوغرافية تÈز فيه العقود ا’جتماعية ع Èأازواج
ﬂت-ل-ط Úم-ن ج-نسس-ي-ات ﬂت-ل-ف-ة ي-ق-ي-م-ون با÷زائر
–ت عنوان «ماكيدا ،ميكسسد كابلز».
ويضس -م اŸع-رضس ال-ذي ب-ادرت ب-ت-ن-ظ-ي-م-ه ال-وك-ال-ة
Óشسعاع الثقا‘ بورتريهات أ’زواج ﬂتلطÚ
الوطنية ل إ
ي-ق-ي-م-ون ب-وه-ران وا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة وب-ج-اي-ة التي
حاولت من خÓلها اŸصسورة تخليد “ازج الثقافات
وانفتاح مواطن Úجزائري Úعلى ثقافات بلدان أاخرى
مثل سسوريا ومصسر وروسسيا أاو حتى فرنسسا.
وقد حاولت اŸصسورة الفوتوغرافية «اورور فينو»
‘ ه -ذه ال -ب -ورت -ري -ه-ات ال-ت-ي أاضس-فت ع-ل-ي-ه-ا م-ن-ظ-را
حضس- -ري- -ا خÓ- -ب- -ا أان –ي- -ط «ب -اأ’ف -ك -ار ال -ن -م -ط -ي -ة
واÙظورات» اÙيطة بهؤو’ء اأ’زواج.
«تخطي الطابوهات وتغليب العÓقة العاطفية» هو
ه -دف ك -ل ه -ؤو’ء اأ’زواج وال -ت -ي ت -راف -ق شس -ه-ادات-ه-م
الصسور حيث يروون لقاءاتهم و ردود أافعال عائÓتهم
بل وحتى طرائفهم اليومية.
وشسرعت اورور فينو منذ ثÓث سسنوات تقريبا ‘
إاعداد هذا اŸشسروع ‘ عديد بلدان العا ⁄منها لبنان
و الÈازيل و جنوب إافريقيا وحتى فرنسسا.
وأاضس -افت ت -ق -ول أان اأ’زواج اıت -ل -ط Úت-خ-ت-ل-ف
النظرة إاليهم ‘ كل تلك البلدان حيث يو‹ اÛتمع
أاه -م -ي-ة ل-ل-وسس-ط ا’ج-ت-م-اع-ي وال-دي-ان-ة أاو ح-ت-ى ل-ون
البشسرة.
كما تضسمن هذا اŸعرضس صسورا أاخرى باأ’بيضس
واأ’سسود Ÿناظر حضسرية با÷زائر العاصسمة وبجاية
ووهران.
وسسيتواصسل معرضس «ماكيدا ،ميكسسد كابلز» إا¤
غاية  9فÈاير اŸقبل بفي Óدار عبد اللطيف.

خÓل الربع الثالث من 2016

تباطؤؤ ‰ؤ النا œاÙلي اÿام أاداء جيد لقطاع اÙروقات
سس- -ج- -ل ‰و ال -ن -ا œاÙل -ي اÿام ل -ل -ج -زائ -ر
خÓل الربع الثالث من  2016تراجعا بنصسف
نقطة على أاسساسس سسنوي ‘ الوقت الذي ‰ا فيه
قطاع اÙروقات بشسكل قياسسي حسسبما علمت
وأاج لدى الديوان الوطني لÓحصسائيات.
بلغ معدل النمو ا’جما‹  %3خÓل الفÎة بÚ
يوليو وسسبتم Èمن العام اŸنصسرم مقابل 5ر‘ %3
نفسس الفÎة من  2015حسسب بيانات الديوان.
وجاء هذا اŸعدل اÙقق مدفوعا بأاداء قطاع
اÙروقات الذي سسجل ‰وا بـ  % 7,7مقابل %1,4-
‘ الربع الثالث من .2015
و‘ مقابل ذلك سسجل النا œاÙلي اÿام خارج
اÙروق- -ات ب- -ط- -أا ‘ ال -ن -م -و ح -يث سس -ج -ل م -ع -د’
ﬁتشسما بـ  %2,3مقارنة بـ  ‘ %5,4الربع الثالث من
.2015
أاما ‰و النا œاÙلي اÿام خارج الفÓحة فقد
سسجل معد’ بـ  %2,7مقابل .%3
وب -خصس -وصس ا’ن -ت -اج اÙل -ي اÿام وه -و م-ؤوشس-ر
يقيسس مسستويات النشساط ‘ ا’قتصساد ا◊قيقي فقد
سسجل ‰وا بـ ( %4,4مقابل .)%3,3
وتظهر بيانات الديوان حول توزيع النا œاÙلي
حسسب قطاعات النشساط تسسجيل معدل بـ ‘ %5,2
قطاع البناء وا’شسغال العمومية (مقابل ‘ %4,9
الربع الثالث من  )2015بفضسل أاداء فرع اÿدمات
واأ’شسغال النفطية (‰و بـ  %7,8مقابل ‘ )%2,9
سس -ي -اق ا’ن-ت-ع-اشس ال-ذي ع-رف-ت-ه اأ’نشس-ط-ة اŸت-ع-ل-ق-ة
باÙروقات.
وب -ل -غ ال -ن -ا œاÙل -ي اÿام ‘ ق -ط -اع ال -فÓ-ح-ة

والصسيد البحري والغابات ( %4,7مقابل  )%7,2بينما
بلغ  ‘ %3,9قطاع اÿدمات ذات الطابع التجاري
(م-ق-ابل  )%5و  %2,8ب-ال-نسس-ب-ة ل-لصس-ن-اع-ات (مقابل
 )%4,5و  %7,7ل-ل-م-ح-روق-ات (م-ق-ابل  )%1,4-م -ع
تسس-ج-ي-ل م-ع-دل سس-لبي ب ‘ %3,8-اÿدم - - -ات غÒ
التجارية (مقابل .)%4,1
وتتكون اÿدمات ذات الطابع التجاري من النقل
وا’تصسا’ت (‰و بـ  %3,6مقابل  )%5،9والتجارة (‰و
بـ  %4,5مقابل  )%4,2والفنادق واŸقاهي واŸطاعم
( %1,2-م- - -ق- - -اب - -ل  )%4,6واÿدم- - -ات اŸوج- - -ه - -ة
ل-ل-مؤوسسسسات ( %5,4م -ق-اب-ل  )%2,9وك -ذا اÿدم -ات
اŸوجهة للعائÓت ( %2،2مقابل .)%8،7
ويعود هذا الÎاجع الطفيف ‘ اÿدمات ذات
الطابع التجاري إا ¤التوجه العام للنمو ‘ البÓد
وكذا انخفاضس ورادات السسلع حسسب شسروح الديوان
الوطني لÓحصسائيات.
أاما اÿدمات غ Òالتجارية فتضسم اÿدمات
اŸال- - -ي- - -ة (‰و بـ  %5،6م -ق -اب -ل  )%4،4و الشس - - -وؤون
ال-ع-قارية (5ر %4م -ق -اب-ل  )%5 ،3وانشس- -ط -ة ا’دارة
العمومية ( %4 ،5-مقابل .)%5 ،3
و‘ القطاع الصسناعي ” تسسجيل معد’ت سسلبية
‘ صس- -ن- -اع- -ات ال- -ت- -ع- -دي- -ن و اŸع -ادن واŸي -ك -ان -يك
والكهرباء وا’لكÎونيك ( )%0 ،7-والنسسيج ( )%0 ،3-و
صسناعات ﬂتلفة أاخرى (.)%10 ،2-
و‘  2015بلغ النا œاÙلي اÿام  %3 ،8وهو
نفسس اŸعدل اŸسستهدف ‘ قانون اŸالية التكميلي
ل 2015وأاع-ل-ى م-ن ت-وق-ع-ات صس-ن-دوق ال-ن-ق-د الدو‹
الذي تنبأا Ãعدل قدره .%3 ،7

أألحد  22جانفي  2017م
ألمؤأفق لـ  23ربيع ألثاني  1438هـ

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

من مراسسيلنا

’راضسي بتيبازة
مراجعة ﬂططات شسغل ا أ

توف ـ ـ ٢٦5٦ Òهكتـ ـار لÓسشتثمـ ـ ـار وإلبنـ ـ ـاء
حصشـ ـة سشكنيـ ـة بـ  5آإلف وحـ ـدة بصشيغـ ـة «عـ ـدل»

كشسفت مديرة التعم Òوالبناء لو’ية تيبازة حكيمة حمزة ‘ معرضض تدخلها باÛلسض التنفيذي الو’ئي عن
–رير عّدة جيوب عقارية بوسسعها اسستقبال ﬂتلف التجهيزات العمومية اŸرتقب ا‚ازها ’حقا ،بحيث بلغت
مسساحة هذه ا÷يوب  2656,71هكتار من بينها  1867,73هكتار واقعة باŸناطق القابلة للبناء حاليا و788,98
هكتار تقع باŸناطق القابلة للبناء مسستقب.Ó

ألعدد

17240

09

’سستفادة من سسكن وهدم شساليه
أاقصسي من قائمة ا إ

إبن إلششهيد إلسشيد مصشطفى ششاوشش يطالب رئيسش
إلبلدي ـ ـ ـة خمي ـ ـسش إÿششن ـ ـة بإانصشاف ـ ـ ـه
 ⁄يدر السسيد شساوشض
مصسطفى ابن شسهيد من
خميسض اÿشسنة أان يجد
’يام
نفسسه ‘ يوم من ا أ
«مرميا» ‘ الشسارع
Ãسسقط رأاسسه بعد أان
قّررت السسلطات اÙلية
تهد Ëالشسا‹ بالبÓتو
الذي كان يأاويه رفقة
عائلته الصسغÒة
اŸتكونة من  5أافراد.

جمال أاوكيلي

تيبازة :عÓء ملزي

بحسشب مديرية ألتعمير وألبناء بالؤلية ،فإاّن
لمر يتعّلق بمرأجعة  28مخططا تؤجيهيا
أ أ
وتهيئة وتعميرأ على مسشتؤى  28بلدية و165
Óرأضش -ي ،ب -ح -يث ت ّ-م -ت
م- -خ- -ط- -ط شش- -غ -ل ل  -أ
ألمصشادقة على معظمها فيما ل تزأل بعضس
منها في مرحلة ألتحقيق ألعمؤمي وسشتسشمح
ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة ب-ت-خصش-يصس م-ؤأق-ع لسش-ت-ق-ب-ال
مختلف ألبرأمج ألسشكنية ألتي أسشتفادت منها
أل -ؤلي -ة ب -م -ا ف -ي ذلك حصش-ة  5آألف وح -دة
سشكنية من صشيغة «عدل» وألتي أأعلنت وزأرة
ألسشكن عن منحها للؤلية لتمكينها من تلبية
مجمل حاجيات ألمكتتبين ألمصشرح بهم في
ع -م -ل -ي -ة ع-دل  ،2ول -غ -رضس تسش -ري -ع ع -م -ل-ي-ة
ألمصشادقة ألنهائية على عملية ألمرأجعة فقد
أأمر وألي ألؤلية ،بالتنسشيق ألمحكم ما بين

مصشالح ألتعمير وألبناء وألمصشالح ألفÓحية
مع عرضس ألحالت ألمسشتعصشية على وألي
أل -ؤلي -ة ل -ل -فصش -ل ف -ي-ه-ا .وك-ان م-دي-ر أأمÓ-ك
ألدولة قد أأّكد في معرضس تدخله على وجؤد
 20ق -ط -ب -ا حضش-ري-ا مسش-اح-ت-ه-ا  160هكتار
ج-ل ب-ه-ا آأي-ه
ب -ال -ع -دي -د م -ن أل-ب-ل-دي-ات ل-م تسشّ -
تحفظات تذكر وبؤسشعها أسشتقبال عّدة برأمج
سشكنية بمعية ألمرفقات ألخاصشة بها ،بحيث
أأم -ر وأل -ي أل -ؤلي -ة م -دي -ر ألسش -ك -ن ب -ب-رم-ج-ة
ألحصشة ألسشكنية ألمقدرة بـ 5آألف وحدة من
نمط عدل وألتي أأعلنت عنها ألؤزأرة ألؤصشية
لقطاب في أنتظار ما سشتسشفر عنه
بهذه أ أ
ن-ت-ائ-ج أل-درأسش-ة أل-م-رت-ق-ب-ة لملفات ألحصشصس
لخرى ألمندرجة ضشمن كؤطؤ  6آألف وحدة
أ أ
م-ن ن-فسس أل-ن-م-ط وأل-ت-ي ت-ؤج-د أأغ-ل-ب-ه-ا ع-لى
ط-اول-ة أل-ل-ج-ن-ة أل-ؤزأري-ة أل-مشش-ت-رك-ة أل-م-ع-نية
لرأضش-ي .ك-م-ا أسش-ت-ف-ادت
ب -ت -ح -ؤي -ل ط-ب-ي-ع-ة أ أ

أل -ؤلي -ة م -ن مشش -روع -ي تسش -ج -ي -ل درأسش -ت -ي-ن
لمخططين للتؤجيه وألتهيئة وألتعمير لما بين
لم-ر ب-ك-ل م-ن م-خ-ط-ط
أل -ب -ل -دي-ات وي-ت-عّ-ل-ق أ أ
بلديتي ششرششال وسشيدي غيÓسس وألذي يؤجد
ح -ال-ي-ا ف-ي م-رح-ل-ت-ه أل-ث-ان-ي-ة ،وك-ذأ م-خ-ط-ط
بلديات ألناحية ألششرقية ألتي تضشّم ك Óمن
أل -دوأودة وف -ؤك -ة وأل -ق -ل -ي -ع -ة وب -ؤسش -م -اع -ي -ل
وألشش -ع -ي -ب-ة وأل-ذي تّ-م ألن-ت-ه-اء م-ن م-رح-ل-ت-ه
لول- -ى ،ب- -ح- -يث أأم -ر وأل -ي أل -ؤلي -ة ب -إادم -اج
أ أ
م-خ-ت-ل-ف أل-م-ن-اط-ق أل-حضش-ري-ة أل-ث-ان-ؤية وكذأ
أل -م -ي-ن-اء أل-م-ت-ؤسش-ط-ي أل-م-زم-ع أن-ج-ازه شش-رق
م -دي -ن -ة شش -رشش -ال ضش -م -ن م -خ -ط-ط أل-ت-ه-ي-ئ-ة
أل-حضش-ري-ة أل-ج-دي-د ل-ك-ل م-ن سش-ي-دي غيÓسس
لرأضشي
وششرششال ،فيما أأوصشى بتخصشيصس أ أ
ألمدمجة ألتابعة للخؤأصس بمخطط ألتؤجيه
للناحية ألششرقية للتجهيزأت ألعمؤمية دون
سشؤأها.

حسسب مديرية اŸصسالح الفÓحية ببجاية

توقـ ـ ـ ـ ـ ـع إإنت ـ ـ ـاج 15ملي ـ ـ ـون لـ ـ ـ Îم ـ ـن زي ـ ـت إلزيتـ ـ ـون

ت -ت-وق-ع م-دي-ري-ة اŸصس-ال-ح ال-فÓ-ح-ي-ة
ب-ب-ج-اي-ة ،إان-ت-اج م-ا يقارب 15م-ليون لÎ
م-ن ال-زي-ت-ون ل-ه-ذا ال-ع-ام ،وه-و م-ا ي-عني
ان-خ-ف-اضس-ا ي-ق-در ب-أاك Ìم-ن سستة مÓيÚ
ل Îم- -ق -ارن -ة ب -ح -م -ل -ة ا÷ن -ي اÿاصس -ة
ب- -ال -ع -ام اŸاضس -ي ،ح -يث Œاوزت ك -م -ي -ة
’نتاج  21مليون ل.Î
ا إ

متاعب هذأ ألششخصس عندما
زأرت-ه ل-ج-ن-ة ت-ح-ق-ي-ق ودع-ت-ه
إأل -ى ت -ك -ؤي-ن أل-م-ل-ف أإلدأري
أل-م-ت-ع-ارف ع-ل-ي-هُ ،درسس هذأ
أألخ -ي -ر درأسش -ة مسش -ت -ف-يضش-ة
وإأث -ر ذلك ت -ل -ق -ى ضش -م -ان -ات
أأك -ي -دة ب-أان أسش-م-ه م-درج ف-ي
قائمة ألصشيغة أإلجتماعية.
غير أأن ألصشدمة كانت مؤؤثرة
ومؤجعة عندما أأقصشى بقدرة
ق - -ادر وشش - -طب أسش - -م- -ه م- -ن
قائمة ألمسشتفدين ولم يجد
سشبي Óيسشلكه سشؤى ألذهاب
ل Ó- -سش - -ت- -فسش- -ار ع- -ن أألم- -ر،
وه- -ك- -ذأ ت -ح -دث م -ع رئ -يسس
ألدأئرة ألذي أأبلغه صشرأحة
بأانه «مرفؤضس» مؤعزأ ذلك
إألى أأن أللجنة قصشدت مكان
إأقامته  3مرأت لكنها لم تعثر
ع-ل-ي-ه ،وه-ك-ذأ ت-قّ-رر ت-رح-ي-ل
ج -م-اع-ة أل-بÓ-ت-ؤ ج-م-ي-ع-ا م-ا
عدأ ألسشيد ششاوشس مصشطفى
ألذي بقي هناك وحيدأ.
ول -م ت -ب -ق أألم -ؤر ع -ل -ى ه-ذأ
ألنحؤ بل أأن وبسشرعة ألبرق
ت-ل-ق-ى أأم-رأ ب-ال-ط-رد أل-ف-ؤري
في  3جانفي أألخير صشادر
ع- -ن رئ- -يسس أل- -ب -ل -دي -ة وع -اد

ألسشيد مصشطفى ششاوشس إألى
هذه ألجهة وأأخبره ألمسشؤؤول
أألول بأانه يحؤز على أأمÓك
ج -ان -ف-ي ُه-دم
وف - - -ي 8
ألششالي..
وح - -ال - -ي - -ا ي - -رفضس ألسش- -ي- -د
مصش- -ط -ف -ى شش -اوشس م -غ -ادرة
ه -ذأ أل-م-ك-ان ن-ظ-ي-ر شش-ع-ؤره
ب -اإلج -ح -اف ف -ي ح ّ -ق -ه ك-ؤن
قطعة أألرضس هي منحة من
عمه وليسس من ألبلدية أأو من
جهة أأخرى غير أأن ألسشلطات
أل -م -ح -ل -ي -ة شش -ددت ع -ل -ى أأن
أسش -م -ه ظ -ه -ر ضش -م -ن ق-ائ-م-ة
أل -مسش -ت -ف -ي -دي -ن م -ن ق -ط -ع-ة
أأرضشية وهؤ ينفي ذلك نفيا
شش -دي -دأ ف -م-ا أل-ع-م-ل ي-ا ت-رى
أأمام هذه ألحالة؟
ه- - - -ذأ أل - - -رج - - -ل ي - - -ط - - -الب
أل- -مسش- -ؤؤول- -ي- -ن أل- -م -ح -ل -ي -ي -ن
م -رأج -ع-ة م-ؤأق-ف-ه-م ت-ج-اه-ه
وه -ذأ ب-إاع-ادة ل-ه حّ -ق-ه ك-اب-ن
ششهيد فهؤ حاليا متششرد في
ألطبيعة ل أأحد بحث عنه أأو
سشأال عن حاله ليدرج ثانية
ف-ي ق-ائ-م-ة أل-مسش-ت-فيدين من
ألسش -ك -ن ألج-ت-م-اع-ي ك-ب-اق-ي
ألجزأئريين أآلخرين.

نقلة نوعية لقطاع السسكن بسسوق اهراسض

مششاري ـ ـ ـع هامة قيد إإل‚از إسشتفادت منهـا إلوليـ ـ ـة
إاسستفاد سسكان بلدية أام
ل - - - -ع- - - -ظ- - - -ا Ëوق- - - -ري- - - -ة
«ب - -وم - -ع- -راف السس- -ب- -ت- -ي»
ب -ب -ل -دي -ة ت -اورة م -ن 15٠
سسكن ‘ وسسط من الفرحة
العارمة للمسسفيدين.

بجاية :بن النوي توهامي

كششف مصشدر مسشؤؤول ،أأنه قد تّم ألتؤصّشل أإلى
ه-ذه ألّ-ت-ؤق-ع-ات ع-ل-ى أأسش-اسس نسش-ب-ة أل-م-ردود
ألمسشجل أإلى غاية أليؤم ألعاششر من ألششهر
أل -ج -اري ،ح -يث تّ-م ب-ل-ؤغ ك-م-ي-ة م-ن أل-م-ردود
قدرت بـ  250أألف قنطار من ألزيتؤن ،ما
يعني  19لترأ للقنطار ألؤأحد ،غير أأن بلؤغ
ه -ذأ أل -ك ّ-م م -ن أل -م -ردود ق -د ت ّ-م ،ع -ل -ى أإث-ر
معالجة ما يفؤق نصشف من ألحقؤل ألتي تمثل
في مجملها مسشاحة تقارب  51أألف هكتارأ،
ما جعل مديرية ألمصشالح ألفÓحية تتؤخى
ألحذر فيما يتعلق بهذه ألتؤقعات.
وق -د أن -ت -هت ح -م-ل-ة ج-ن-ي أل-زي-ت-ؤن ل-لسش-ن-ة
ألجارية في مجمل ألجهة ألششرقية ،ألتي تقع
على ألمحؤر ألرأبط بين بجاية وخرأطة ،ولم
تبق سشؤى ألجهة ألغربية ،خاصشة منطقة وأدي
ألصشؤمام ألتي غالبا ما تؤؤثر نسشبة أإنتاجها في
تسشجيل مؤأسشم ألزيتؤن للربح أأو للخسشارة،
وعليه تبقى ألآمال معلقة على أأن يتم ،على
ألأقل بلؤغ مسشتؤى ألإنتاج ألمنتظر.
وك -ن -ت-ي-ج-ة ح-ت-م-ي-ة ل-ه-ذأ ألن-خ-ف-اضس ،حسشب
نفسس ألمصشدر ،ألذي تّمت معاينته في نسشبة
أل -م -ن -ت -ؤج ،أرت -ف -عت أأسش-ع-ار زيت أل-زي-ت-ؤن أإذ
يترأوح سشعر أللتر ألؤأحد منه ما بين 750
و 800دي -ن -ار ف -ي أل -ؤقت أل -رأه-ن ،ف-ي ح-ي-ن
تاأرجحت أأسشعاره بين  600و  700دينار في
ألعام ألمنصشرم.
وت- -ج- -در ألإشش- -ارة ،أإل- -ى أأن سش- -بب أل- -ت -رأج -ع
ألمعتبر ألمسشجل ،رأجع أأسشاسشا أإلى ألعامل
ألمؤسشمي ألمتعلق بششجرة ألزيتؤن ألتي عادة
ما تعرف سشنة مربحة ،تليها سشنة تنخفضس

فمذأ حدث حتى وصشل أألمر
بالسشيد ششاوسس مصشطفى إألى
ه- -ذه أل- -ؤضش- -ع- -ي- -ة أل -م -زري -ة
أل-ح-ال-ي-ة .ي-ق-ؤل ه-ذأ أل-رج-ل
ألذي زأرنا في مقر ألجريدة،
بأانه تعرضس للطرد بناًء على
حكم قضشائي يؤم  5جانفي
أل-م-نصش-رم صش-در ضش-ده قصش-د
إأخ Ó-ء أل -م-ن-زل أل-ذي سش-ك-ن-ه
في ألسشحاولة.
لم يجد أأمامه من خيار سشؤى
أل-ع-ؤدة إأل-ى م-دي-ن-ت-ه أألصشلية
خ- -م- -يسس أل- -خشش -ن -ة ،وخ Ó-ل
وجؤده هناك منحه عمه 200
متر مربع .ونظرأ إلمكانياته
أل-م-ح-دودة ل-م يسش-ت-طع ألبناء
بالرغم من أأن قطعة أألرضس
مدعمة بالدفتر ألعقاري وكل
ما يلزم من ذلك.
وأضش - -ط - -ر ألسش - -ي - -د شش- -اوشس
مصش -ط -ف -ى إأل -ى أل -ب -حث ع-ن
مكان لسشتقرأر عائلته وهذأ
ب -اإلسش -رأع إأل -ى إأي -ج-اد أل-ح-ل
ألمطلؤب وأإلسشتعجالي بعد
أأن باع ما أأعطاه عمه ،وفي
مقابل ذلك إأششترى ششالي في
منطقة «ألبÓتؤ» وقطن فيه
لمدة  7سشنؤأت عاديا دون أأي
إأحرأج من ألجهات ألمحلية.
وهكذأ مباششرة بعد كل هذه
ألفترة بدأأت إأرهاصشات بؤأدر

سسوق أاهراسس  :سسم Òالعيفة

فيها نسشبة ألإنتاج ،وعلى ما يبدو لم يخالف
أل- -م- -ؤسش- -م أل- -ح- -ال- -ي ه- -ذه أل -ق -اع -دة ،أإل أأن
م -ج -م -ؤع -ة م -ن أل -ع -ؤأم -ل ألأخ-رى سش-اه-مت
بدورها في أنخفاضس ألمنتؤج ،وتتمثل على
وج -ه أل -خصش -ؤصس ،ف -ي ن -قصس نسش -ب-ة ت-ه-اط-ل
ألأمطار وألرياح ألششديدة ألحرأرة ألتي أأثرت
ع - -ل - -ى أإزه- -ار ألأشش- -ج- -ار ،أإل- -ى ج- -انب ه- -ذه
ألعؤأمل ،يؤجد ألجني ألتقليدي ،حيث يلجاأ
أأصشحاب حقؤل ألزيتؤن دأئما ،أإلى أسشتعمال
أل -عصش -ي أل -ت -ي تضش -ر ك-ث-ي-رأ ب-الأشش-ج-ار ،ه-ذأ
بالإضشافة أإلى أسشتهانة ألكثير من ألمنتجين
ألآخ -ري -ن ب -الأه -م -ي -ة أل -ت-ي ي-م-ث-ل-ه-ا أع-ت-م-اد
ألأحؤأضس في ألبسشاتين.

ولÓإششارة فقد ششهد محصشؤل ألزيتؤن خÓل
ألسشنة ألماضشية أرتفاعا كبيرأ ،وكان ألمنتؤج
وفيرأ باأزيد من  21مليؤن لتر من ألزيت ،على
مسشاحة تقدر بـ 56أألف هكتار منتجة للزيتؤن
على مسشتؤى ألؤلية ،وقدرت مردودية بـ 25
و 30لترأ في ألقنطار ألؤأحد.
علما أأن ولية بجاية تتؤفر أأزيد من 432
معصشرة بين ألقديمة وألجديدة ،ومنها 207
م-عصش-رة ت-ق-ل-يدية157 ،نصش-ف أأوت-ؤم-ات-ك-ية ،و
76معـصشرة أأوتؤماتكية ،ومن بينها  36معـصشرة
مدعمة من طرف مديرية ألفÓحة.

صش- -رح وأل- -ي سش- -ؤق أأه -رأسس
عبد ألغني فيÓلي بأان هذه
أل- -حصش- -ة ت- -ت- -ؤزع ع -ل -ى 100
سشكن ببلدية أأم لعظايم من
أأصش - - -ل  299سش -ك -ن ت-ج-ري
أأشش-غ-ال إأن-ج-ازها و 50سشكنا
آأخ- -ر ب- -ق- -ري- -ة «ب- -ؤم- -ع -رأف
ألسشبتي» بتاورة فيما ل تزأل
لشش-غ-ال ج-اري-ة لسش-ت-ك-م-ال
أ أ
ب-ن-اء  50سش-ك-ن-ا آأخ-ر ب-نفسس
ألقرية.
وأأوضشح ذأت ألمسشؤؤول ،باأنه
سش -يشش -رع «ع -م -ا ق -ريب» ف-ي
تؤزيع حصشة بـ  1100سشكن
ع -م -ؤم -ي إأي -ج -اري ب -ب -ل-دي-ة
سشدرأتة وذلك بعد أسشتكمال
أأشش-غ-ال أل-ت-ه-ي-ئ-ة وإأيصشال كل
ألشش- -ب- -ك- -ات م- -ن غ- -از وم- -اء
صش- -ال- -ح ل- -لشش- -رب أل- -ه- -ات- -ف
وق - -ن- -ؤأت صش- -رف أل- -م- -ي- -اه،
مضش -ي -ف-ا ب-أان ل-ج-ن-ة أل-دأئ-رة
تعكف حاليا على أسشتكمال
ع- -م- -ل- -ي- -ة ت -ط -ه -ي -ر ق -ائ -م -ة
أل -م -ت -رشش -ح -ي -ن ل Ó-سش-ت-ف-ادة
ضش -م -ن ه -ذه أل -حصش -ة سش -ؤأء
بطريقة ألسشتفادة ألمباششرة
أأو ع- -ن ط- -ري- -ق ألسش -ت -ف -ادة
ألمسشبقة.
وأأششار ذأت ألمسشؤؤول ،إألى أأن
حصش- -ة  800سش-ك-ن ع-مؤمي

إأيجاري ألتي أأسشندت أأششغال
بنائها لمؤؤسشسشة صشينية فإان
أأششغالها تسشير بؤتيرة «تبعث
ع -ل -ى ألرت -ي -اح» إأذ ت -ق-دمت
ب-نسش-بة  60ب-ال-م-ائ-ة ع-لى أأن
ي-ت-م أسش-تÓ-م-ه-ا «ق-ب-ل ن-ه-اي-ة
 »2017م - -ا سش - -ي - -م- -ك- -ن م- -ن
أل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن حّ-دة أل-ط-لب
على هذأ ألنؤع من ألسشكن
ب -ه -ذه أل -ب -ل-دي-ة أل-ت-ي ت-ع-ت-ب-ر
قطبا عمرأنيا هاما بالؤلية.
وب- -ال- -ت- -ؤأزي م- -ع ذلك ،أأك- -د
أل- -ؤأل- -ي ب- -أان وزأرة ألسش- -ك -ن
وأل- -ع- -م -رأن وأل -م -دي -ن -ة ق -د
م -ن-حت ولي-ة سش-ؤق أأه-رأسس
رسش -م -ي -ا ب -حصش -ة إأضش-اف-ي-ة بـ
 2000سش-ك-ن ضش-م-ن ب-رن-امج
لي -ج -ار ل -ل -ؤك -ال -ة
أل- -ب- -ي -ع ب -ا إ
أل -ؤط -ن -ي -ة ل -ت -ن -م -ي -ة ألسش-ك-ن
وت- -ط -ؤي -ره «ع -دل» ل -تصش -ب -ح
لج-م-ال-ي-ة ل-ل-ؤلي-ة
أل -حصش-ة أ إ
 4300سش-ك-ن ،م-م-ا سش-يسش-مح

ب -ال -ت -ك -ف-ل ب-ك-ل أل-م-ك-ت-ت-ب-ي-ن
لول
ألذين سشّددوأ ألششطر أ أ
من ألمسشاهمة.
يذكر بأان ولية سشؤق أأهرأسس
قد أسشتفادت من قبل بحصشة
ل -ب -ن-اء  2300بصش-ي-غ-ة أل-ب-يع
ليجار منها  1500ببلدية
با إ
سش -ؤق أأه -رأسس أل -ت -ي نصش-بت
بها قاعدة ألحياة للمؤؤسشسشة
لن-ج-از ،ف-ي-م-ا
أل -م -ك -ل -ف -ة ب-ا إ
لخ - -رى
ت- - -خ ّصس أل - -حصش - -ة أ أ
بلديتي سشدرأتة بـ  300سشكن
وم- - - -دأوروشس بـ  500سشكن.
Óشش - -ارة ،ف - -إان أل - -حصش - -ة
ل - - -إ
لضش-اف-ي-ة أل-م-ق-درة بـ 2000
أ إ
سش-ك-ن قسش-مت ع-ل-ى ب-ل-دي-ت-ي
سشدرأتة بـ  400سشكن وسشؤق
أهرأسس بـ  1600سشكن لترتفع
بذلك حصشة مدينة سشدرأتة
إألى  700سشكنا ضشمن ألصشيغة
وم -دي -ن -ة سش-ؤق أه-رأسس إأل-ى
 3100وحدة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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قضسية سسفينة كاي باي:

جبهة البوليزاريو تودع ششكوى لدى ا÷مارك الفرنسشية

أاودعت ج- -ب- -ه- -ة ال- -ب- -ول- -ي- -زاري- -و اŸم- -ث- -ل
الشس-رع-ي لشس-عب الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة شس-ك-وى
’قليمية اŸشسÎكة ÷مارك
لدى اŸديرية ا إ
روان بشس -أان شس -ح-ن-ة زيت السس-مك اŸسس-ت-وردة
«بصسفة غ Òشسرعية» من الصسحراء الغربية.
وأاشصار ﬁامي جبهة البوليزاريو السصتاذ جيل
دوف -ار ‘ الشص -ك -وى ال -ت -ي ت -ل-قت واج نسص-خ-ة م-ن-ه-ا
ﬂاطبا مدير ا÷مارك إان هذه القضصية «تتسصبب
‘ اضص -ط -راب خ -ط ‘ Òال -ن -ظ -ام ال-ع-ام ك-ون ه-ذا
انتهاك فاضصح ◊ق الشصعب الصصحراوي من خÓل
اسصتغÓل موارده الطبيعية يضصاف إا ¤ذلك إانكار
اŸبادئ اÙددة ‘ قرار ﬁكمة العدل الوروبية
يوم  21ديسصم ،« 2016 Èملحا على ضصرورة فتح
–قيق عاجل.
وأاوضص -ح اÙام -ي أان -ه ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤اŸسص -ائ -ل
«السصÎاتيجية» ا÷ارية واألثر العام لقرار ﬁكمة
العدل األوروبية من الصصعب التأاكيد بأان اŸتعاملÚ
الق -تصص -ادي Úاآلخ -ري -ن «ك -ان-وا ي-ج-ه-ل-ون ال-ق-ان-ون
اŸط -ب -ق» م-ط-ال-ب-ا ب-ف-ت-ح –ق-ي-ق ل-دى اÛم-ع-ات
اŸنظمة للنقل ع Èسصفينة كاي باي.
وح -م -لت ك -اي ب -اي م -ن -ذ أاي-ام شص-ح-ن-ة م-ن زيت

السصمك بالعيون اÙتلة عاصصمة الصصحراء الغربية.
وللتذك Òفإان ﬁكمة العدل األوروبية كانت قد
أاصصدرت حكما ‘  21ديسصم Èيقضصي Ãنع اسصتÒاد
السص -ل -ع ال -ن -اŒة ع -ن السص -ت -غ Ó-ل «غ Òالشص-رع-ي»
للموارد الطبيعية للصصحراء الغربية.
وأاوضصح يقول إان «الوضصع واضصح جدا بالنسصبة
للسصلطات ا◊اضصرة Ãدينة العيون التي تزعم أانها
ع -ل-ى إاق-ل-ي-م م-غ-رب-ي وال-ت-ي تسص-م-ح ل-ن-فسص-ه-ا ب-اسص-م
ال -ق -ان -ون اŸغ -رب -ي Ãن-ح سص-ن-دات ت-اب-ع-ة ل-لسص-ي-ادة
الصصحراوية مع Œاهل وجود قرار ﬁكمة العدل
األوروبية وأاهميته».
وذكر ‘ هذا السصياق أان الشصعب الصصحراوي
الذي يقاوم منذ سصنة « 1975احتÓل عسصكريا غÒ
شصرعي» وينظم مسصتقبله بتطبيق القانون الدو‹
«يعايشش يوميا “ييزا اقتصصاديا وانتهاكات واضصحة
ل -ل -ح -ق -وق األسص -اسص -ي -ة ومصص-ر ع-ل-ى ف-رضش احÎام
القانون».
وأاشصار ﬁامي جبهة البوليزاريو إا ¤أانه أاودع
شصكوى لدى وكيل ا÷مهورية ‘ هافر ضصد « التمييز
القتصصادي وتزييف اŸصصدر».
وŒدر اإلشصارة أان اللجنة األوروبية للبيئة لدى

“ك-نت ق-وات ا÷يشش ال-ع-راق-ي ب-السساحل
ا’يسس- -ر ‘ اÙور الشس- -م -ا‹ ل -ل -م -وصس -ل ،أاول
أامسش ا÷م- -ع- -ة ،م- -ن السس -ي -ط -رة ع -ل -ى ا◊ي
«ال -ع -رب -ي» ب -ال -ت -ع -اون م-ع طÒان ال-ت-ح-ال-ف
الدو‹ ،حيث “كنت من رفع العلم العراقي
ف- - -وق اŸب- - -ا Êوال- - -قضس- - -اء ع - -ل - -ى ع - -دد م - -ن
’رهابي.Ú
ا إ
وصصرح قائد عمليات» قادمون يانينوى» الفريق
عبد األم Òرشصيد يارالله ‘ ،اليجاز الصصحفي
ل-ل-ع-م-ل-ي-ات ال-عسص-ك-ري-ة «إان ق-وات ال-ف-رق-ة ال-ت-اسصعة
وال -ل -واء ال -ث -الث ب -ال -ف -رق -ة األو ¤سص -ي -ط-رت ع-ل-ى
اŸنطقة ا◊رة ( التبادل التجاري ) ومصصنع األدوية
شص- -م- -ال شص- -رق- -ي اŸوصص- -ل وق- -ت- -لت ال- -ع -دي -د م -ن
اإلرهابي Úودمرت مفرزة هاون».
وأاضص- -اف أان ق -وات ف -رق -ة اŸشص -اة  15با÷يشش
ال -ع -راق -ي ج-ن-وب «ت-ل-ع-ف-رغÓ-ب-ي» ق-د “ك-نت م-ن
ال -قضص -اء ع -ل -ى ع -دد ه -ام م -ن مسص -ل -ح -ي «داعشش»
اإلره -اب -ي وت -دم Òسص -ي -ارت Úمسص -ل -ح-ت Úب-رشص-اشش
أاحادي وتفج Òأاخرى مفخخة.
وواصص -لت ق -وات «م-ك-اف-ح-ة اإلره-اب» ب-اÙور
الشص-رق-ي ل-ل-ع-م-ل-ي-ات ‘ السص-اح-ل األيسص-ر ل-ل-م-وصصل
ع -م -ل -ي -ات ال -ت -ف-ت-يشش وال-ت-ط-ه Òل-ل-م-ب-ا Êوال-ط-رق
اÙررة ،كما اسصتمرت قوات الشصرطة ال–ادية
Óحياء والطرق
‘ ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ف-ت-يشش وال-ت-ط-ه Òل أ
جنوب شصرقي اŸوصصل.
ولفت يارالله ،إا ¤أان طÒان التحالف الدو‹

نفذ أاربع طلعات قتالية دمر خÓللها عدد من آاليات
ت-ن-ظ-ي-م «داعشش» الره-اب-ي وق-ت-ل إاره-اب-ي ،Úوأام-ن
سص -ب -ع ط -ل -ع -ات اسص -ت-طÓ-ع ب-ط-ائ-رة مسصÒة ق-ت-ال-ي-ة
وخمسش طلعات بطائرات مروحية.
ك -م -ا ن -ف -ذ طÒان ال -ق -وة ا÷وي-ة ال-ع-راق-ي سصت
غ -ارات قضص -ى خ Ó-ل-ه-ا ع-ل-ى ع-دد م-ن اإلره-اب-يÚ
ودمر معدات ‘ منطقة السصاحل األيسصر وقضصاء
تلعفر.
فيما نفذ طÒان ا÷يشش  17طلعة قتالية إلسصناد
ال- -ق- -وات الÈي- -ة ‘ السص- -اح- -ل األيسص -ر ب -اŸوصص -ل،
و“كنت من قتل عدد من اإلرهابي Úوتدم Òسصيارة
–م-ل ع-ت-ادا وث-م-ا Êسص-ي-ارات ل-ل-ت-ن-ظ-ي-م اإلره-ابي
«داعشش» –م -ل إاره -اب -ي Úوسص -ي-ارت Úم-ف-خ-خ-ت،Ú
إاضصافة إا ¤تأام Úسصت طلعات نقل وإاسصناد جوي
حسصب ما أاورده نفسش اŸصصدر.

الŸÈان األوروبي طلبت من ا÷مارك الفرنسصية
بإاجراء تقييم لوثائق السصتÒاد للتصصريح بالسصلع
ال-ق-ادم-ة م-ن ال-ع-ي-ون اÙت-ل-ة اŸسص-ت-وردة بطريقة
«غ Òشصرعية».
وطلبت ÷نة التوأامة والتبادلت الدولية Ÿدينة
غ -ون -ف -رف-ي-ل ل-ورشص-ي ‘ رسص-ال-ة وج-ه-ت-ه-ا ل-ل-رئ-يسش
اŸدير العام Ûمع اولفيا اıتصش ‘ صصناعة
زيوت السصمك عدم قبول الشصحنة اŸتضصمنة لزيوت
السص-مك اŸصص-ط-اد ‘ اŸي-اه اإلق-ل-ي-م-ي-ة ل-لصص-حراء
الغربية اÙتلة.
وأاوضصحت اللجنة ﬂاطبة مسصؤوول اÛمع أانه
«ل Áك- -ن Œاه- -ل ب- -أان ه- -ذه الشص- -ح -ن -ة واردة م -ن
السص-مك اŸصص-ط-اد ‘ اŸي-اه اإلق-ل-ي-م-ي-ة ل-لصص-حراء
ال- -غ- -رب -ي -ة وه -و ب -ل -د –ت -ل -ه اŸغ -رب بصص -ف -ة غÒ
شصرعية» ،داعية إاياه إا ¤رفضش هذه الشصحنة.
و‘ رسصالة أاخرى موجهة للمديرية اإلقليمية
اŸشصÎكة ÷مارك منطقة روان ولرئيسش البلدية
طلبت نفسش اللجنة من ا÷مارك الفرنسصية التأاكد
من مطابقة شصهادة اŸصصدر للمنتوجات التي تنقلها
سصفينة «كاي باي» «مع القانون األوروبي».

قوات ا÷يشش العراقي –ّرر ا◊ي «العربي» ششمال ششرقي اŸوصشل

لعا⁄

ع Èا

مقÈة جماعية تضشم رفات  89من ضشحايا
«›زرة سشبايكر» وسشط تكريت
من جهة أاخرى عÌت السصلطات العراقية أامسش
على مقÈة جماعية تضصم رفات  89من ضصحايا ما
يعرف ب»›زرة سصبايكر» الذين أاعدمهم تنظيم ما
يعرف بالدولة اإلسصÓمية (داعشش) بعد اسصتيÓئه
على مدينة تكريت ‘ يونيو العام  2014بحسصب
مصصدر أامني.

مششاركة ‘ اŸفاوضشات

@ بروكسسل -
أاك- - - - - - - - - - -د اإل–اد
األوروب - - - - -ي ،أاول أامسش
ا÷م -ع -ة ،أان -ه سص-يشص-ارك ‘
مفاوضصات السصÓم السصورية التي
–تضص-ن-ه-ا ال-ع-اصص-م-ة ال-ك-ازاخسصتانية
أاسص -ت -ان -ا ،الث -ن ÚاŸق -ب -ل ل -ب -حث ت -ث-ب-يت
الهدنة ‘ األراضصي السصورية.

القدسش غ Òقابلة للتصشرف
@ بÒوت - ،أاعرب األم Úالعام ÷امعة الدول
العربية أاحمد أابوالغيط ‘ بÒوت عن أامله بأان
يأاخذ الرئيسش األمريكي ا÷ديد دونالد ترامب
«حذره فيما يتعلق بالقدسش الشصرقية ويتحسصب من
ات -خ -اذ أاي خ -ط -وة غ Òم -دروسص -ة ق -د ت -ك -ون ل-ه-ا
عواقب عميقة جدا».

وقال مصصدر ‘ قيادة شصرطة ﬁافظة صصÓح
الدين فى تصصريح إان «القوات األمنية حصصلت على
م-ع-ل-وم-ات م-ن ع-ن-اصص-ر ت-ن-ظ-يم (داعشش) اإلرهابي
اŸعتقل Úتفيد بوجود مقÈة جماعة ‘ القصصور
الرئاسصية (قصصور الرئيسش السصابق صصدام حسص)Ú
وسصط تكريت دفن فيها عدد من ضصحايا ›زرة
سصبايكر».
وأاضصاف اŸصصدر أان «÷نة متخصصصصة من هيئة
حقوق النسصان ووزارة الصصحة وا÷هات األمنية
ب- -دأات ب- -رف- -ع ا÷ثث ح- -يث عÌت ع- -ل -ى  89جثة
Ÿغدورين من ضصحايا سصبايكر».
وأاوضص -ح أان ا÷ثث سص -ي -ت -م إارسص -ال -ه -ا إا ¤ال-طب
الشصرعي إلجراء فحصش ا◊مضش النووي (دي ان
اي -ه) Ÿع -رف -ة ه -وي -ات أاصص -ح -اب -ه-ا وتسص-ل-ي-م-ه-ا إا¤
عوائلهم.
وك- -ان ت- -ن- -ظ- -ي- -م (داعشش) اإلره -اب -ي ق -ام ب -ع -د
سصيطرته على مدينة تكريت ‘ يونيو  2014بإاعدام
أاك Ìمن  1700من جنود ا÷يشش العراقي ا÷دد ‘
قاعدة «سصبايكر» التي تبعد نحو ( 10كم) شصمال
غرب تكريت.
وأال -ق -ى إاره-اب-ي-و ال-ت-ن-ظ-ي-م ال-عشص-رات م-ن ج-ثث
القتلى ‘ نهر دجلة وقاموا بدفن اŸئات منهم ‘
مقابر جماعية ل يعرفها إال البعضش من قيادات
وعناصصر التنظيم.
وي -ط-ل-ق ال-ع-راق-ي-ون ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة إاع-دام ه-ؤولء
ا÷نود «›زرة سصبايكر».

الوفاق الفلسشطيني أاو’
@ باريسش - ،دعت ا÷معية الفرنسصية «فرنسصا
فلسصط Úتضصامن» ،أاول أامسش ا÷معة ،إا ¤دعم
الوفاق الوطني الفلسصطيني الذي ” اإلعÓن عنه
م- -ع الت- -ف- -اق اÈŸم ب Úف- -ت- -ح وح -م -اسش وك -اف -ة
التشصكيÓت الفلسصطينية األخرى.

قاعدة روسشية بسشوريا
@ موسسكو - ،وقعت كل من روسصيا وسصوريا،
ع -ل -ى ب -روت -وك -ول م-ل-ح-ق-ا لÓ-ت-ف-اق بشص-أان ق-اع-دة
ال -ق -وات ا÷وي -ة ال -فضص -ائ-ي-ة ال-روسص-ي-ة ‘ سص-وري-ا،
يسصمح للقوات الروسصية بنشصر طائراتها ب Óمقابل
‘ قاعدة حميميم Ÿدة  49عاما.

ناجون من ا÷حيم
@ روما - ،ارتفع عدد الناج Úجراء النهيار
ا÷ليدي الذي ضصرب فندق (ريجوبيانو) الواقع ‘

العدد

17240
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عهدته بدأات باحتجاجات عارمة هزت العاصسمة واشسنطن

ترامب ‘ أاول خطاب له« :نعيد أ’مريكا عظمتها»

” ت - -وق- -ي- -ف أاك Ìم- -ن  95شس-خصس-ا ك-انوا
يتظاهرون بواشسنطن عقب تنصسيب الرئيسش
ا’م -ري -ك-ي دون-ال-د ت-رامب اŸن-ت-خب وف-ق م-ا
ذكرت مصسادر للشسرطة.
وكان ترامب أادى أاول أامسش اليم Úالدسصتورية
أام -ام ق-اضص-ي اÙك-م-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ولي-ات اŸت-ح-دة
األم-ري-ك-ي-ة ج-ون روب-رت خ-ل-ف-ا ل-ل-رئ-يسش اŸن-ت-ه-ية
ولي -ت -ه ب -اراك أاوب -ام-ا ‘ ،ح-ف-ل أاق-ي-م ب-ال-ع-اصص-م-ة
واشصنطن وسصط حضصور مئات اآللف.
وذكرت وكالة «سصكاي نيوز» اإلخبارية أان أاعمال
شص -غب واح -ت -ج -اج-ات ان-دل-عت ‘ واشص-ن-ط-ن ع-قب
تنصصيب الرئيسش األمريكي دونالد ترامب قام بها
متظاهرون معارضصون لنتخابه.
وأاعلنت الشصرطة الفدرالية أانه ” توقيف أاكÌ
من تسصع Úشصخصصا كانوا يتظاهرون ‘ واشصنطن
لتعطيل سص Òحفل تنصصيب الرئيسش اŸنتخب.
وقال متحدث باسصم الشصرطة «لقد أاوقفنا نحو
 95شصخصصا وقد أالقى ما ب 400 Úو 500متظاهر
م-ق-ذوف-ات ع-ل-ى ع-ن-اصص-ر شص-رط-ة م-كافحة الشصغب
على مقربة من البيت األبيضش.
وحسصب بيان للشصرطة فقد جرح شصرطيان و”
ت-وق-يف  95شص -خصص -ا بسص -بب أاع-م-ال الشص-غب ع-ل-ى
مقربة من مكان مراسصيم تنصصيب الرئيسش.

الزعامة اأ’مريكية اليوم وليسش غدا

 ت -ع -ه-د ال-رئ-يسش األم-ري-ك-ي اŸن-ت-خب دون-ال-دترامب الذي أادى يوم ا÷معة اليم Úالدسصتورية
رئيسصا للوليات اŸتحدة خلفا للرئيسش اŸنتهية
وليته باراك أاوباما ،خÓل حفل أاقيم بالعاصصمة

واشصنطن أانه «سصيعيد ألمريكا عظمتها « وب»تعزيز
ال-زع-ام-ة األم-ري-ك-ي-ة» ،م-ع-ل-ن-ا ع-ن ع-زم-ه عن بعث
«اعتزاز وطني جديد».
واختار ترامب ‘ خطاب له للشصعب األمريكي
ب -ع -د ت -نصص -ي -ب-ه أان ي-ع-ي-د اسص-ت-ع-م-ال شص-ع-ار ح-م-ل-ت-ه
النتخابية «نعيد ألمريكا عظمتها» خÓل ﬂاطبته
آللف األم- -ري- -ك- -ي Úال- -ذي ج -اؤووا ◊ضص -ور ح -ف -ل
تنصصيبه.
وأاع -رب ت -رامب ع-ن ام-ت-ن-ان-ه ل-ل-رئ-يسش السص-اب-ق
ب- -اراك أاوب- -ام -ا ل -دوره ‘ –ق -ي -ق ان -ت -ق -ال سص -لسش
للسصلطة غ Òأانه  ⁄يفوت الفرصصة لنتقاد ما ورثه
ه -ذا األخ Òم-ل-ت-زم-ا أان ي-ع-ي-د أام-ري-ك-ا ع-ل-ى سص-ك-ة
التنمية وبإارجاع السصلطة للشصعب األمريكي.
وصصرح ترامب قائ« Óيكتسصي هذا اليوم أاهمية
خاصصة وأاضصاف «نحن ل نقوم فقط بتداول السصلطة
من حزب آلخر ولكننا نقوم بتداول السصلطة من
العاصصمة واشصنطن ونعطيها إا ¤الشصعب».
وأاكد دونالد ترامب الذي وصصف الوضصع الراهن
للوليات اŸتحدة األمريكية بالسصيئ أانه Ãقدوره
أان يسصتحدث مناصصب شصغل وأان يخلق الÌوة وأان
يقضصي نهائيا على اإلرهاب.
وع -ل -ى ع -ادت -ه ن -دد ال -رئ -يسش بصص -ري -ح ال-ع-ب-ارة
ب-ال-ت-ق-اسص-م غ Òال-ع-ادل لÌوات ال-ولي-ات اŸت-ح-دة
مشصÒا أان الشصعب  ⁄يسصتفد من الÌوة التي خلقتها
اإلدارة اŸنتهية وليتها.
واسصÎسص -ل ق -ائ « Ó-سص-تسص Òرؤوي-ا ج-دي-دة ب-ل-دن-ا
ابتداء من اليوم .ابتداء من اليوم سصتكون األولوية
ألم -ري -ك -ا»› ،ددا ب -ذلك أاح -د شص -ع -ارات ح -م-ل-ت-ه
النتخابية.

مسشؤوول إايرا :Êمؤو“ر ا’سشتانة ﬁطة للحل
السشياسشي السشوري

’ي -راÊ
أاك -د مسس -اع -د وزي -ر اÿارج -ي -ة ا إ
حسس Úج - -اب - -ري أانصس- -اري ،ي- -وم السس- -بت ،أان
’يرا ÊاŸشسارك ‘ مؤو“ر ا’سستانة
الوفد ا إ
سس-ي-ع-م-ل ع-ل-ى دع-م سس-ب-ل إاي-ج-اد حل سسياسسي
’زمة سسوريا ع Èحوار ا÷اد ب Úالفرقاء.
أ
وقال أانصصاري ،الذي يÎأاسش الوفد اإليرا‘ Ê
آاسصتانة عاصصمة كازاخسصتان  ‘ -تصصريحات بثتها
وكالة أانباء «فارسش» اإليرانية  -إان الوفد اإليراÊ
سصيتابع األفكار اŸطروحة ضصمن اŸبادرة اإليرانية
التي أاطلقت إليجاد حل للصصراع فى سصوريا قبل
عام ،Úوالتي تتضصمن  4بنود بينها ا◊فاظ على
ال -وح -دة ال -وط -ن -ي-ة وسص-ي-ادة ال-دول-ة السص-وري-ة ع-ل-ى
أاراضصيها وإاحالة مصص ÒالبÓد إا ¤الشصعب السصوري.
كما أاكد مسصاعد وزير اÿارجية اإليرا Êأان
«موقف طهران قائم على أان أاي لعب خارجي ل
Áتلك ا◊ق ‘ اتخاذ قرار بالنيابة عن الشصعب
السص- -وري» ،م- -وضص- -ح- -ا أان «مسص- -ؤوول- -ي -ت -ن -ا ت -ت -م -ث -ل
ب- -اŸسص- -اه- -م -ة ‘ دع -م ا◊وار السص -وري-السص -وري
والتمهيد للرجوع إا ¤آاراء الشصعب».
وكان الوفد اإليرا ÊاŸشصارك ‘ مؤو“ر آاسصتانة
قد غادر طهران مسصاء أامسش ،للمشصاركة ‘ اŸؤو“ر

منطقة جبلية بوسصط إايطاليا إا 8 ¤أاشصخاصش
بعد سصلسصلة زلزل ضصربت البÓد.

ضشحايا أاتراك ‘ اعتداء ارهابي
@ إاسس-ط-نبول- ،أاع- -ل- -ن ا÷يشش الÎك -ي ،ي -وم
ا÷معة ،عن مقتل خمسصة من جنوده وإاصصابة تسصعة
آاخ -ري-ن ،أامسش ‘ ،ان-ف-ج-ار سص-ي-ارة م-ل-غ-وم-ة ن-ف-ذه
ع -ن -اصص -ر ت -ن -ظ-ي-م م-ا ي-ع-رف ب-ال-دول-ة اإلسصÓ-م-ي-ة
(داعشش) اإلرهابي ‘ ،منطقة السصفÓنية قرب
مدينة الباب بشصمال سصوريا.

انفجار سشيارة مفخخة ببنغازي
@ طرابلسش - ،لقي شصخصش مصصرعه وأاصصيب
عشصرة آاخرون من بينهم وزير داخلية أاسصبق و‚له
‘ انفجار سصيارة مفخخة Ãحيط مسصجد «اأبو
ه -ري -رة» ‘ م -ن -ط-ق-ة اŸاج-وري Ãدي-ن-ة ب-ن-غ-ازي
شصرقي ليبيا يوم ا÷معة.

الذي تسصتضصيفه كازاخسصتان ،برعاية كل من إايران
وتركيا وروسصيا اليوم الثن ÚوŸدة يوم.Ú
م -ن ج -ه -ت -ه ،ق -ال اŸت -ح -دث ب -اسص -م ال -رئ -اسص-ة
الروسصية دميÎي بيسصكوف ‘ مقابلة مع قناة « بي
ب -ي سص -ي» ال -ت -ل -ف -زي -ون -ي -ة ال-ي-وم «إان م-وق-ف إاي-ران
الرافضش Ÿشصاركة واشصنطن ‘ ﬁادثات آاسصتانة
يسصهم ‘ تعقيد مسصأالة اŸشصاركة األمريكية ‘
اŸباحثات اŸرتقبة ،و‡ا ل شصك فيه أاننا رحبنا
ب- -اŸشص- -ارك- -ة األم- -ري- -ك -ي -ة ‘ آاسص -ت -ان -ة ألن ال -دور
األمÒكي البناء ل Áكن السصتغناء عنه للوصصول إا¤
حل».
وأاشصار بيسصكوف خÓل اŸقابلة إا ¤أان «إايران
التي تعت Èلعبا مهما ‘ اŸفاوضصات ل ترحب
Ãشصاركة الوليات اŸتحدة وهو ما يجعل األمر
معقدا».
ومن اŸقرر عقد ﬁادثات سصورية ‘ آاسصتانة
Ãشص -ارك -ة ‡ث -ل -ي ا◊ك-وم-ة السص-وري-ة واŸع-ارضص-ة
اŸسصلحة بعد غد الثن ÚوŸدة يوم.Ú
وقد وجهت الدعوة إا‡ ¤ثلي اإلدارة األمريكية
ا÷دي- - -دة ب- - -رئ - -اسص - -ة دون - -ال - -د ت - -رامب ◊ضص - -ور
اÙادثات كما وجهت الدعوة إا ¤األ· اŸتحدة.

اعÓن

تعازي
ي -ع -رب وزي -ر ال -دول -ة وزي -ر الشص-ؤوون
اÿارج- -ي- -ة وال- -ت -ع -اون ال -دو‹ ،وزي -ر
الشصؤوون اŸغاربية واإل–اد الفريقي
وجامعة الدول العربية ،األم Úالعام
وكافة اŸوظف ،Úعن تأاثرهم البالغ
على إاثر وفاة والد زميلتهم السصيدة
ب -ن ع -ق -ي -ل -ة ف -ت -ي -ح-ة زوجة
حمزاوي ،ويتقدمون لها ولكل أافراد
عائلتها بتعازيهم اÿالصصة متضصرعÚ
للمو ¤عّز وجل أان يتغّمد روح الفقيد
برحمته الواسصعة ويسصكنه فسصيح جنانه
وأان يلهم ذويه جميل الصص Èوالسصلوان.
{z¿ƒ©LGQ ¬«dGE ÉfqGEh ¬∏d ÉfqGE
الشسعب ٢٠١٧/٠١/٢٢
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لبيضض اŸتوسسط بÈشسلونة
لوروبي للبحر ا أ
اختاره اŸعهد ا أ

اÿب Òمبتول يشسخصص التحولت الطاقوية العاŸية ويسستشسرف مؤوشسراتها

اشسراف :سسعيد بن عياد

لحد  ٢٢جانفي  ٢٠١٧م الموافق لـ  ٢٣ربيع الثاني  ١٤٣٨هـ العدد ١٧٢٤٠
ا أ
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اخت Òاÿب Òعبد الرحمان مبتول من طرف الرئيسس التنفيذي للمعهد األوروبي للبحر
األبيضس اŸتوسصط (مقره برشصلونة) للمشصاركة ‘ الطبعة السصنوية الرابعة 2017
اŸقرر صصدورها ‘ السصداسصي األول من السصنة .باتفاق مع اŸنظم ،Úيتناول
اÿب Òا÷زائري موضصوع «التحولت الطاقوية وتطور أاسصعار البÎول وأاثارها
على التوازنات ا÷زئية والجتماعية للجزائر» .يعالج الكتاب (يصصدر باللغات
العربية ،ال‚ليزية ،الفرنسصية والسصبانية) من خÓل مسصاهمة  60خبÒا دوليا
بارزا ” اختيارهم من ضصفتي البحر األبيضس اŸتوسصطﬂ ،تلف القضصايا
ا÷ي -و -إاسصÎات -ي -ج -ي -ة وال -ث-ق-اف-ي-ة والق-تصص-ادي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة ضص-م-ن اÿارط-ة
الطاقوية العاŸية اŸسصتقبلية.

بورصسة ا÷زائر ‘ منعرج الّنجاعة

توسسيع النفتاح على اŸتعامل ÚواŸسستثمرين
اإلعÓم عنصسر حاسسم ‘ اسستقطاب أاصسحاب اŸشساريع
يزيد بن موهوب:

من مصسلحة الشّسركة
النتـ ـ ـ ـ ـاجية اعتمـ ـ ـاد
تعّدد مصسادر الّتمويل

السسياحة من التّشسخيصض
لقــــــــــــÓع
إا ¤ا إ

ما مدى ا÷اهزية
لتجسسيد أاهداف النمو؟

موسسم
التخفيضسات
يفرضض نفسسه
بقّوة

األناقة بأاقل
سسعر..
كلمة العدد

البطالة ..اŸتابعة الدقيقة
سسعيد بن عياد
“ثل البطالة من حيث التحكم فيها خاصصة خÓل السصنة ا÷ارية اŸتسصمة
بصصعوبات مالية نتيجة اختÓل معادلة اÙروقات أاك– Èد ينبغي السصهر
على رفعه ،ولذلك تتطلب إاحاطة مؤوشصرها باŸتابعة واÓŸحظة الدقيقة
Ÿواصصلة السصيطرة على اŸعدل الفصصلي والسصنوي الذي تراجع إا9,9 ¤
باŸائة ‘ أافريل  2016مقابل  ‘ 10,5سصبتم Èمن نفسس السصنة ،و‘ 11,2
نفسس الشصهر من .2015

بالرغم من التغÒات السصلبية التي سصجلت ‘ اŸرحلة األخÒة على صصعيد
إايرادات اÙروقات ،إال أان النمو صصمد بتسصجيل معدل  3,6باŸائة ‘ سصنة
 2016بشصهادة صصندوق النقد الدو‹(أافامي) الذي راجع تقديراته األولية
اÙددة بأاقل من ذلك .لذلك حافظ عا ⁄الشصغل على توازناته من خÓل
ا◊رصس على حماية مناصصب العمل ألك Ìمن  12مليون شصخصس والسصهر على
تنمية مسصار توف Òفرصس عمل جديدة خارج إاطار الوظيفة العامة عن طريق
الرفع من وتÒة اŸبادرة القتصصادية بتأاسصيسس مؤوسصسصات وإاطÓق مشصاريع
Ãختلف الصصيغ مع توسصيع اÛال أامام السصتثمار خارج اÙروقات.
‘ الوقت الذي برز فيه قطاعا التجارة واÿدمات ‘ اسصتيعاب الطلب على
الشصغل و–سصن مؤوشصر خريجي معاهد ومراكز التكوين اŸهني ‘ العثور على
فرصصة عمل Áكن -حتى ‘ ظل ترشصيد النفقات العمومية -لقطاعات أاخرى
لها ثقلها ‘ تعزيز مسصار النمو من اŸسصاهمة ‘ مواصصلة الضصغط على مؤوشصر
البطالة إلبعاد هذا الشصبح اıيف وŒاوز منعرج الصصدمة اŸالية ومن ثمة
إادراك مرحلة أاك Ìتوازنا يلتقط فيها القتصصاد الوطني نفسصا جديدا ليعÈ
إا ¤القطيعة العضصوية مع اÙروقات.

ل تزال موؤشصرات التشصغيل خارج دائرة «اÿطورة» وفقا للتوجهات الوطنية
الكÈى إلرسصاء النموذج القتصصادي ا÷ديد للنمو ،الذي يرتكز على تقوية
وتÒة السصتثمار ‘ القطاعات اإلنتاجية اŸتنوعة التي تغطي كافة اÛالت،
وتنمية اŸناولة اÙلية اŸباشصرة أاو بالشصراكة ب Úمؤوسصسصات عمومية وخاصصة
ح-ول اسص-ت-ث-م-ارات ضص-خ-م-ة خ-اصص-ة ‘ ب-عضس ال-ف-روع الصص-ن-اع-ي-ة ك-اŸي-كانيكا
والنسصيج واإللكÎونيك من جهة ،والفÓحية مثل إانتاج ا◊بوب وتربية األبقار
ا◊ل -وب وت -وسص -ي -ع مسص-اح-ات ال-ن-خ-ي-ل واŸواد ال-زراع-ي-ة ال-ن-ادرة ‘ األسص-واق
اÿارجية القريبة من جهة أاخرى.
ل Áكن حصصر مهمة توف Òفرصس العمل ضصمن الوظيفة اإلدارية العامة أاو
اŸؤوسصسصات التابعة للقطاع العام وخاصصة منها التي حققت ‚اعة ومن ثمة
ينبغي حمايتها من الوقوع –ت ثقل ا÷بهة الجتماعية ،إا‰ا ينبغي الدفع
باŸؤوسصسصات اÿاصصة والتي تقوم على أاسصاسس مشصاريع إانتاجية جديدة ﬁلية
وأاجنبية أاو بالشصراكة ،لتكون ‘ طليعة اŸعركة ضصد البطالة وبالتا‹ مواصصلة
دفع معدلها للÎاجع أاك.Ì
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بورصسة ا÷زائر ‘ منعرج النّجاعة

توسسيع النفتاح على اŸتعامل ÚواŸسستثمرين
لعÓمي ‘ ÚاÛال اŸا‹ ،بالنفتاح على
لو ،¤التي نظّمتها بورصسة ا÷زائر بالشسراكة مع اŸركز الدو‹ للصسحافة على مدار أاسسبوع كاملÃ ،وجب توقيع وزارة التصسال واŸالية على اتفاقية لتكوين ا إ
اّتسسمت الدورة التكوينية ا أ
لطار القانو Êوالتنظيمي للسسوق اŸا‹،
لداء وتسسليط الضسوء على الفاعل Úوالوسسطاء اŸالي Úالتسسعة ،إا ¤جانب ا إ
جميع انشسغالت الصسحافي ،Úبداية بعرضض مفصسل حول كيفية عمل وسس Òالبورصسة إا ¤أادق التفاصسيل اŸتعلقة با أ
وكذا الوقوف على اÿدمات اŸالية اŸتاحة ،يضساف إاليها تخصسيصض لقاء تطبيقي داخل البورصسة اطلعوا فيه على طريقة نشساطها عن قرب.
أŸؤوسسسسة أŸوجودة ‘ ألبورصسة للقوأن.Ú

اŸردودية وفعالية األداء

وتندرج هذه ألدورة ‘ إأطار أŸسساعي أŸبذولة من
أجل أنتشسار أوسسع للبورصسة ‘ ألسساحة ألقتصسادية،
وتوف Òمصسادر جديدة لتمويل أŸشساريع ألقتصسادية
أŸنتجة ‘ ،وقت تبنت فيه أ÷زأئر ‰وذج أقتصسادي
جديد ،تعول عليه ‘ ألتحرر من ألتبعية ألنفطية.
إأذأ أسس -ت -ف -اد ›م -وع -ة م -ن ألّصس -ح-افّ-ي Ú-م-ن ﬂت-ل-ف
أŸؤوسسسس -ات أإلع Ó-م -ي -ة أل -ع -م -وم -ي -ة وأÿاصس -ة ،م-ن-ه-ا
أل ّسسمعية وألبصسرية وأŸكتوبة ‘ مقّدمتها «ألشسعب»،
من دورة تكوينية تكتسسي أهمية ،حيث تعّرفوأ عن قرب
على أدأء ألسسوق أŸا‹ ويتعلق أألمر بالبورصسة ،وحرصض
أŸدير ألعام للبورصسة يزيد بن موهوب على أفتتاح
ألدورة ألتكوينية ،ألتي تندرج ضسمن ألÈنامج أŸسسطّر
لفائدة أإلعÓمّي ،Úحيث –ّدث عن حرصسهم ألكبÒ
على تزويد أإلعÓمي Úبجميع أŸعلومات ألتي Œعلهم
يتحكمون ‘ تقنيات نقل أŸعلومة ألقتصسادية بشسكل
صسحيح حتى تكون أŸعلومة ثابتة.

اإلمكانيات موجودة والتطلع لأÓفضسل

قّدم أÿب Òنز Ëبو◊دور خÓل أليوم أألول من ألدورة
ألتدريبية أ÷انب ألتشسريعي ،ألذي ين ّ
ظم ويؤوطر ألسسوق
أŸا‹ ،وكذأ ألتنظيمات ألتي تعد مرجعية ‘ سسÒأن
ألبورصسة ،وتطّرق بعد ذلك وباسستفاضسة ‘ ألشسرح عن
أÿدمات ألتي تقّدمها ألبورصسة ،ويتعلق أألمر باألسسهم
وأللتزأمات وألسسندأت ،وعاد بو◊دور إأ ¤تاريخ نشسأاة
عدة بورصسات ‘ ألعا ⁄وأشسهرها سسوأء ‘ أمريكا أو
لندن أو باريسض وكذأ لندن ،مؤوكدأ ‘ نفسض أŸقام أن
معا ⁄ومؤوشسر أول بورصسة بالوليات أŸتحدة أألمريكية
سس -اه -م ‘ نشس -أات -ه -ا صس-ح-اف-ي Úأث-ن Úوي-ت-ع-ل-ق Ãؤوشس-ر.
ب -ورصس-ة « »Dowyonesون -فسض أألم -ر ب -ال -نسس -ب -ة Ÿؤوشس -ر
” خلقه من طرف صسحافي ÚوأŸتمثل
بورصسة لندنّ ،
‘ « ‘ ،»ftse 100ح Úبورصسة طوكيو «»Nikke 225
أسستحدثت ‘ عام  ،1949بينما ‘ عام  1988رأت
بورصسة باريسض»» CAC 40ألنور ،وتناول ألسسوق أŸا‹،
ألذي يعد سسوق لرأسض أألموأل على أŸدى أŸتوسسط
وألقصس .Òأما ألسسوق أŸا‹ لرؤووسض أألموأل على أŸدى
ألطويل يضسم سسوق أللتزأمات وسسوق أألسسهم ألذي يعد
جد مهم ،و–دث عن Œربة ›ّمع سسونطرأك ألذي
أصسدر أللتزأمات ‘ ألسسابق بنسسبة  13باŸائة ويعّد
قرضسا إأجباريا .وخلصض أألسستاذ بو◊دور ‘ هذأ أŸقام
إأ ¤أل -ق -ول أن -ه ي -وج -د ‘ ألسس -وق أŸا‹ ،أل -ع -دي -د م -ن
أألسس -ه -م وألل -ت -زأم -ات ك-ون-ه-ا م-ت-ن-وع-ة ‘ ألسس-وق ذأت

ألسس-ي-ول-ة ،وت-ت-وأج-د أل-ي-وم ب-ب-ورصس-ة أ÷زأئ-ر م-ؤوسسسسات
وي -ت -ع -ل -ق أألم -ر ب -ك -ل م -ن ›م -ع صس -ي -دأل وأألورأسس -ي
وب- -ي- -وف- -ارم وأل -ي -ونسض ل -ل -ت -أام Úوم -ؤوسسسس -ة مشس -روب -ات
رويبة ،...معÎفا أن با÷زأئر ل يوجد بها سسوق للعملة
ألصس -ع-ب-ة ،ح-يث Áث-ل سس-وق-ا م-ال-ي-ا ب Úأل-ب-ن-وك ،وشس-رح
ألفرق ب Úألسسوق أألو‹ وألسسوق ألثانوي ،حيث Áكن
أÿوضض ‘ ألسسوق أألو‹ عندما تصسدر ألشسركة ألول
مرة أسسهمها ‘ ألبورصسة و–دد أج Óيقّدر بـ  15يوما
ÓطÓع على من يقتني أسسهمها.
ل إ
وبخصسوصض بورصسة أ÷زأئر ،ألتي أعÎف أنه ينقصسها
ت -ف -ع -ي-ل أألدأء أك ،Ìل-ب-ل-وغ سس-ق-ف ع-ا‹ م-ن أل-ن-ج-اع-ة،
بالنظر إأ ¤أإلمكانيات ألتي تتوفر بها ،حيث تأاسّسسست ‘
ع- -ام  ،1993ي -ن -ت -ظ -ر م-ن-ه-ا أل-ك-ث Òع-ل-ى صس-ع-ي-د “وي-ل
ألقتصساد وجذب عدد آأخر من أŸؤوسسسسات أإلنتاجية.

الشّسفافية لسستقطاب اŸتعامل Úاألجانب

جه للبنوك ،وّÁول
وحول ألسسوق ما ب Úألبنوك فإاّنه مو ّ

ع- -ن ط- -ري- -ق أل -ب -نك أŸرك -زي ،وي -وج -د ألسس -وق أŸا‹
أŸتمثل ‘ مؤوسسسسات تضسع أألموأل من خÓل أجل
قصس ،Òأم -ا سس -وق ألسس -ن -دأت ف -ي -ك-ون م-ن خÓ-ل أألج-ل
أل-ط-وي-ل .ب-ي-ن-م-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-لق بالفاعل Úدأخل ألبورصسة
وأسستعرضسته ألسسيدة إأÁان غمري ،فتطّرقت إأ ¤مهام
سس-ل-ط-ة ألضس-ب-ط ب-ال-ب-ورصس-ة وك-ذأ دور م-رق-ي أل-بورصسة،
وباإلضسافة إأ ¤ألقيم أŸالية ،مع وجود إأمكانية تبادل
أألسسهم حيث بإامكان ›مع «صسيدأل» أن يتبادل أألسسهم
مع فندق أألورأسسي ‘ ألبورصسة ‘ ،ح Úما يصسطلح
ع- -ل -ي -ه ‘ أŸشس -رق أل -ع -رب -ي ب -األورأق أŸال -ي -ة ي -ع -رف
با÷زأئر ببورصسة ألقيم أŸنقولة ،و‘ ظل وجود ألعديد
من أنوأع أألسسهم ،لكن تسستعمل أألسسهم ألعادية ،بينما
ألسسند يتمثل ‘ دين للشسركة ،حيث يسستغل أŸال ألذي
“نحه ألشسركة وكل سسنة أو سسدأسسي تتلقى أرباحا عن
ذلك ،وشسّددت على أهمية شسفافية أ◊سسابات ألتي من
شسأانها أن تفعل أألدأء وتشسجع أنخرأط متعامل Úأجانب
دأخ-ل أل-ب-ورصس-ة ،وم-ن م-ه-ام ه-ي-ئ-ة ألضس-ب-ط ب-ال-ب-ورصس-ة

حماية أŸدّخرين ،ألذين ينشسطون ‘ ألبورصسة من أجل
ضس-م-ان شس-ف-اف-ي-ة ألسس-وق ،وسس-ل-ط-ت-ه-ا ‘ وضس-ع أل-ق-وأنÚ
وأوأم- -ر ألسس- -وق أل- -ب- -ورصس- -ي- -ة ،وف -وق ك -ل ذلك ت -ت -م ّ-ت -ع
باسستقÓلية مالية وتابعة لوزأرة أŸالية.
وتناولت مر Ëطالب ألفرق ما ب Úألبورصسة وشسركة
تسسي Òألبورصسة ،حيث يتمثل ألفرق ‘ كون شسركة تسسيÒ
ألبورصسة عبارة عن بنك مركزي للبورصسة وما يعرف بـ
« »Algerie clenningأي تتكفل Ãهمة تسسي Òأ◊سسابات
ألسسارية للسسندأت ،وتتكفل بعمليات ألبيع وألشسرأء ،علما
أنه يوجد نوع Úمن ألسسندأت ،وللتفرقة بينهما يوجد
سسند ألدين وسسند رأسض أŸال ،ففي سسند ألدين Áكن
أخذ أألرباح ﬁددة بسسقف مع Úكل سسنة ،لكن ‘
ألسسهم يتلقى صساحبه ألعائد ألذي ل Áكن –ديده
مسسبقا ،ويتمثل ألوسسطاء أŸالي Úألنشسطاء ‘ ألبورصسة
‘ 9بنوك من بينها 5بنوك عمومية وما تبقى فهي
خاصسة ،وقدمت إأÁان عمري شسرحا حول أŸرقي‘ Ú
أل -ب -ورصس -ة ،أل -ذي-ن يسس-ه-رون ع-ل-ى –دي-د م-دى أحÎأم

يزيد بن موهوب:

إاطÓق خدمة ال ّصسÒفة البديلة تسسمح بتمويل اŸشساريع من خÓل ال ّصسكوك
من مصسلحة الشّسركة النتاجية اعتماد تعّدد مصسادر التّمويل
كشسف يزيد بن موهوب مدير بورصسة
ا÷زائ - -ر ،ع - -ن ال - -ت - -ف - -ك ‘ ÒإاطÓ- -ق
خ -دم -ات ج -دي -دة داخ -ل ال -ب-ورصس-ة،
ت -ت -م ّ-ث -ل ‘ الصسÒف -ة ال -ب -دي-ل-ة ال-ت-ي
تسسمح بإامكانية إاصسدار الصسكوك على
مسس-ت-وى ال-ب-ورصس-ة ل-ت-مويل اŸشساريع،
م- - - -ع السس Òن - - -ح - - -و ت - - -بسس - - -ي - - -ط أاكÈ
لدراج ‘
لج- - - - - - -راءات وشس- - - - - - -روط ا إ
إ
ال-ب-ورصس-ة ،وي-ع-ك-ف ‘ ال-وقت ا◊ا‹
لطÓ- -ق ح- -مÓ- -ت
ع - -ل- -ى ال- -ت- -حضس Òإ
–سس-يسس-ي-ة ل-ل-متعامل ÚالقتصساديÚ
واŸواط -ن Úب -أاه -م -ي-ة ال-ب-ورصس-ة ،و⁄
لشس -ه -ر اŸق -ب -ل -ة،
ي- -خ- -ف أان- -ه خ Ó-ل ا أ
ي-ن-ت-ظ-ر أان ت-ل-ت-ح-ق م-ؤوسسسس-ة ج-دي-دة
باÿمسض شسركات اŸتواجدة ‘ الوقت
ا◊ا‹ ‘ ،ح Úت- - - - - -وج- - - - - -د ب- - - - - -عضض
اŸؤوسسسس- -ات الصس- -غÒة واŸت- -وسس- -ط- -ة ‘
مرحلة –ضس Òملفاتها.
حاورته :فضسيلة بودريشض
❊ الشس -عب :ك-ي-ف ت-قّ-ي-م-ون أاداء ال-ب-ورصس-ة ‘

الوقت ا◊ا‹؟
❊❊ ي -زي -د ب-ن م-وه-وب :أإلرأدة ل -دي-ن-ا ق-ائ-م-ة،
ونعمل من أجل ألسستمرأر ‘ مسسار ترقية أألدأء،
حتى تصسبح ألبورصسة فاعلة ‘ “ويل ألقتصساد،
وق -م -ن -ا ب -ت -ن -ظ -ي -م دورة ل-ت-ك-وي-ن ألصس-ح-اف-ي Úك-ون
أŸعلومة ‘ ألبورصسة مهمة جدأ ،وبالتا‹ عندما
ن-ك-ون أإلعÓ-م-يÁ Úك-ن-ه-م ن-ق-ل و–ل-ي-ل أŸع-لومة
ألصس -ح -ي -ح-ة ،وم-ن ج-ه-ة أخ-رى نسس-ت-م-ر ‘ ت-ن-ظ-ي-م
أ◊مÓت ألتحسسيسسية على أŸسستوى ألوطني ،حيث
أدرجنا برنامج يتضسمن قافلة ألبورصسة يتم إأطÓقه
خÓل أألشسهر ألقليلة أŸقبلة ،وينتظر من ألقافلة
أن Œوب بعضض وليات ألوطن وألهدف منها توعية
أŸت -ع -ام -ل Úألق-تصس-ادي Úوك-ذأ ت-وع-ي-ة أŸوأط-نÚ
بآاليات ألبورصسة وإأمكانية ألسستثمار وشسرح جميع
Óشسارة فإانه
ألمتيازأت ألتي تقدمها ألبورصسة ،ول إ
عند أ◊ديث عن ألبورصسة ،يجب أخذها باŸعنى
أألوسس -ع ،أي ل -يسست ع -م-ل-ي-ة تسس-ي Òوإأ‰ا أل-ب-ورصس-ة
ت -ت -م -ث -ل ‘ أÙي -ط أŸا‹ وي -وج -د ب -ه -ا أل -ب-ن-وك
وأŸت -ع -ام -ل Úوأإلع Ó-م ك -ل وأح -د ل -ه دور ك-ب‘ Ò
تطوير ألبورصسة.
❊ ه -ل ي -وج -د إام -ك -ان -ي -ة ل -دخ-ول م-ؤوسّس-سس-ات

ج- - - -دي- - - -دة تضس - - -اف إا ¤اÿمسض شس - - -رك - - -ات
اŸتواجدة ‘ الوقت ا◊ا‹ بالبورصسة؟
❊❊ –ّدثت مع ألعديد من أŸتعامل Úوكذأ بعضض
ألفاعل Úعلى مسستوى ألسسوق ،وهناك عدد معتÈ
م -ن أŸت -ع -ام -ل Úألق -تصس -ادّي  Ú-أ÷زأئ-رّي Ú-ب-دأوأ
ي -ول -ون أه -ت -م -ام -ا ب -ال -ب-ورصس-ة وي-فّ-ك-رون ‘ إأنشس-اء
مشساريع ع Èألبورصسة ،ونرى أن هذأ أŸؤوشّسر جيد،
وهناك مؤوسسسسة صسغÒة ومتوسسطة رسسميا سسوف
تلتحق بالبورصسة خÓل أألشسهر ألقليلة أŸقبلة ،ل
Áكن ألكشسف عن أسسمها ‘ ألوقت أ◊ا‹ ،وهناك
ب - -عضض أŸؤوسسسس - -ات ‘ ط - -ور –ضس Òم- -ل- -ف- -ات- -ه- -ا
لÓلتحاق بدورها.
❊ ما هو دور البورصسة خاصسة بعد التعويل
ع-ل-ي-ه-ا ‘ “وي-ل الق-تصس-اد وت-ن-وي-ع-ه..وهل
Áك - - - -ن ال- - - -ق- - - -ول أاّن  2017سس -ت -ك-ون سس-ن-ة
البورصسة؟
❊❊ أظن أّنه على أعلى مسستوى ،ألقرأر ألسسياسسي
” أّتخاذه ‘ هذأ أإلطارÃ ،ا أنه ‘ عام 2013
قد ّ
” تعي Úثما Êشسركات لدخول ألبورصسة ،هذأ من
ّ
جهة ومن جهة أخرى ،ألوزير أألول عبد أŸالك
سسÓل ‘ ألعديد من أŸناسسبات أّكد أن ألتمويل عÈ

أÿزينة قد أنتهى ،وشسّدد على أŸؤوسّسسسات ضسرورة
ألبحث عن وسسائل “ويل أخرى ،وحاليا أŸشساريع
ألكبÒة ألتي تفوق ألقدرأت ألبنكية ،نقول أنه هذه
أŸشساريع Áكن للبورصسة أن “ّولها ،لكن ‘ نفسض
أإلط- - - -ار Áك- - - -ن “وي - - -ل أŸؤوسسسس - - -ات ألصس - - -غÒة

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

ألسسياحة من ألّتشسخيصض إأ ¤أإلقÓع

موعد مع السسوق

ما مدى ا÷اهزية لتجسسيد أاهداف النمو؟

لعÓم عنصسر حاسسم ‘ اسستقطاب و–فيز أاصسحاب اŸشساريع
ا إ

فضسيلة بودريشض
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وب-دّق-ة مسس-ت-ف-يضس-ة أسس-ت-ع-رضض ي-انت ه-اشس-م-ي خ-ب‘ Ò
أÙاسسبة –ليل ألوضسع أŸا‹ ،مشسÒأ إأ ¤أن أ◊صسيلة
تعكسض إأما ألنجاعة و–قيق أألرباح أو أÿسسارة ،وفضسل
أÿوضض ‘ ألنصض ألتشسريعي أŸرجعي رقم «،»07 -11
أل - -ذي صس - -در ‘ ع- -ام  ،2007و”ّ ت- -ط -ب -ي -ق -ه ‘ ،2010
وŸعرفة ألوضسعية أŸالية للمؤوسسسسة ،ينبغي معرفة 5
م -ؤوّشس -رأت ت -ت -م -ث -ل ‘ أ◊صس -ي -ل -ة وأ◊سس -اب وأل -ن-ت-ائ-ج
وأŸلحق ،وألوضسعية أŸتغÒة لرؤووسض أألموأل ،وتقييم
ألوضسعية أŸالية للمؤوسسسسة من أجل ألسستثمار وألزبائن
وأŸمول وألعامل وما إأ ¤غ Òذلك ،ومن أهدأف –ديد
أل- -وضس- -ع- -ي- -ة أŸال- -ي -ة ،ألسس Òن -ح -و –ق -ي -ق أŸردودي -ة
وألنجاعة للمؤوسسسسة.
وأه -ت ّ-م ﬁم -د ق-ل-ول م-كّ-ل-ف ب-اŸهّ-م-ات ع-ل-ى مسس-ت-وى
ب -ورصس -ة أ÷زأئ-ر ب-ا◊ديث ع-ن أل-وسس-ط-اء ‘ ع-م-ل-ي-ات
ألبورصسة « ،»IOBوأثنى عن مزأيا دخول أŸؤوسسسسة ‘
أل -ب -ورصس -ة ،و ⁄ي-خ-ف أن ط-ب-ي-ع-ة أŸؤوسسسس-ات ألصس-غÒة
وأŸتوسسطة با÷زأئر وألتي يقدر عددها بـ  750ألف
مؤوسسسسة ،عائلة منغلقة على نفسسها.
وأ ّ
طلع ألصسحافيون خÓل أليوم ألرأبع من عمر ألدورة
أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة ع-ل-ى إأل-زأم-ي-ة نشس-ر أŸؤوسسسس-ات ل-وضس-ع-ي-ت-ه-ا
أŸال-ي-ة م-ع أألسس-ت-اذ م-ي-ه-وب-ي أب-رأه-ي-م م-دي-ر ع-م-ل-يات
ألعÓم أŸا‹ على مسستوى ÷نة تنظيم ألبورصسة ،وقال
إأّن أللتزأمات ألعÓمية تقع على عاتق ألشسركات ،ألتي
تنوي إأدرأج أسسهمها على مسستوى ألبورصسة وذكر ضسرورة
توفر أŸذكرة ألعÓمية إلدرأج ألشسركة ‘ ألبورصسة،
و–توي هذه أألخÒة على كافة أŸعلومات ،ألتي “كن
أŸسستثمر من تعزيز قرأر ألشسرأء من عدمه ،علما أن
ألشسركات ملزمة بإايدأع قوأئمها أŸالية على مسستوى
÷ن -ة أل-ب-ورصس-ة ونشس-ر أل-ق-ائ-م-ة ‘ ألصس-ح-ف أل-وط-ن-ي-ة،
ووضس- -ع- -ه- -ا –ت تصس- -رف أŸسس- -ت- -ث- -م -ري -ن ‘ أŸوأق -ع
ألل -كÎون -ي -ة ل-ه-ذه ألشس-رك-ات ،وÁك-ن ل-ه-ذه ألشس-رك-ة أن
ت -ع -ق -د ن -دوة صس -ح -ف-ي-ة وت-ع-ل-ن ف-ي-ه-ا ع-ن ذلك ،وت-وج-د
ألل -ت -زأم -ات أŸال -ي -ة أل-دوري-ة ،أل-ت-ي ت-ك-ون ك-ل سس-ن-ة أو
سسدأسسي ،وهناك أللتزأمات أŸالية ألدأئمة ،وتوجد
م-ع-ل-وم-ات ع-ل-ى ع-ات-ق أŸسس-ت-ث-م-ري-ن ع-ن-د ت-دخ-ل-هم ‘
ألشسرأء ‘ عمليات ألبورصسة ،فبإامكانهم أقتناء عدد
مع Úمن أألسسهم ،بدأية من  5باŸائة وأعلى حد يتمثل
‘  66باŸائة .و‘ أليوم أÿامسض وأألخ Òتنّقل رجال
أإلعÓم إأ ¤مقر ألبورصسة ،وأ ّ
طلعوأ على كيفية سسÒ
نشساط ألبورصسة.

وأŸتوسسطة ونعتÈها ركيزة Áكن ألعتماد عليها
من أجل تطوير ألقتصساد ألوطني.
❊ ك- -ي- -ف ت- -رون م- -هّ- -م- -ة ال -ب -ورصس -ة ‘ إاط -ار
الّنموذج القتصسادي ا÷ديد ،الذي ينتظر
منه تنويع القتصساد والتّصسدير خارج قطاع
اÙروقات؟
❊❊ ق -ل -ن -ا أّن -ه ي -ن-ب-غ-ي ع-ل-ى ألّشس-رك-ات ت-غ-ي‰ Òط
“ويلها وتنويعه ،وألنموذج ألقتصسادي أ÷ديد ‘
حد ذأته Áنح أألولوية للسسوق أŸا‹ بالنحو أألوسسع
أي كل ما تعلّق بالبنوك وكل أŸؤوسسسسات أŸالية
وكذلك ألبورصسة.
❊ ما هو تقييمكم Ÿسستوى أاداء النّظام البنكي
‘ ظل التغÒات القتصسادية الّراهنة؟
❊❊ “ّكنت ألبنوك إأ ¤غاية أليوم من “ويل عدد
ك -ب Òم -ن أŸشس -اري -ع ألق-تصس-ادي-ة خ-اصس-ة مشس-اري-ع
ألسستثمارية أÿماسسية ،من بينها ألبنوك ألعمومية
وأق- -ول أّن- -ه م- -ن أألحسس- -ن أن ت- -نّ- -وع ألشس- -رك- -ة م -ن
أıاطر ،حتى يصسبح بإامكانها “ويل جزء منه
ع Èألبنك وجزء آأخر ع Èألبورصسة ،هذأ يخدمها
ويطور من أدأئها ويفّعل من ‚اعتها.
لج -راءات ا÷دي -دة
❊ م- -ا ه- -ي اÿدم -ات وا إ
التي تنوي بورصسة ا÷زائر إاطÓقها؟
❊❊ يجري ألتفك ‘ Òألوقت أ◊ا‹ إلدرأج منتوج
خدماتي جديد ‘ ألبورصسة ،يتمثل ‘ ألصسÒفة
ألبديلة ألتي تسسمح بإامكانية إأصسدأر ألصسكوك على
مسس- -ت- -وى أل- -ب- -ورصس- -ة ،ب- -ه- -دف “وي- -ل أŸشس- -اري- -ع
ألقتصسادية ،وهناك مشسروع آأخر يتمثل ‘ تبسسيط
وإأعادة ألنظر ‘ إأجرأءأت شسروط أإلدرأج دأخل
ألبورصسة ،يضساف إأليها أ◊مÓت ألتّحسسيسسية.

موسسم التخفيضسات
يفرضض نفسسه بقّوة

األناقة بأاقل سسعر..
ليام Óﬁت
حركة غ Òعادية تعرفها هذه ا أ
اÓŸبسض بأاك Èالشسوارع بالعاصسمة وكذا اŸراكز
ال- -ت -ج -اري -ة ،وذلك م -ن -ذ الـ 18ج -ان-ف-ي ا◊ا‹
Ãن- -اسس- -ب- -ة فÎة ال- -ت- -خ- -ف- -يضس -ات أاي م -ا ي -ع -رف
لح- -ذي- -ة
بـ»السس- -ول- -د» وال- -ت- -ي “سض اÓŸبسض وا أ
بصس -ف -ة خ -اصس -ة ،ح-يث تسس-ت-م-ر ال-ع-م-ل-ي-ة Ÿدة 5
أاسسابيع ،ا ¤غاية الـ  28فيفري القادم.
حامد حمور

ي - -ت - -ج ّ- -دد اŸوع - -د م - -ع م- -وسس- -م السس- -ي- -اح- -ة
الصس -ح -راوي -ة ب -اÿصس-وصض م-ع ب-داي-ة ال-ع-ام
ا÷ديد ،ويتجّدد معه السسؤوال حول مدى
لهداف اŸسسطرة
ل‚از ا أ
جاهزية القطاع إ
م - -ن ح - -يث اسس - -ت- -ق- -ط- -اب السس- -ي- -اح وت- -وفÒ
الشسروط الÓزمة.
ينبغي Œاوز مرحلة التشسخيصض والنتقال
لطÓق جسسور العبور
إا ¤مرحلة التقييم إ
إا ¤صس-ن-اع-ة السس-ي-اح-ة ب-اŸع-ن-ى الق-تصسادي
م-ن ح-يث ت-ن-م-ي-ة ق-درات –صس-ي-ل مداخيل
ق -وي -ة ب -ال -ع -م -ل -ة الصس -ع -ب -ة ،وت-أام ÚوتÒة
نشساط على مدار العام.
سسعيد بن عياد
ج -ه -ود ك -بÒة ّ” ب -ذل -ه -ا ‘ ›ال ألسس-ت-ث-م-ار ‘
ألسس-ي-اح-ة م-ن-ذ أو ¤سس-ن-وأت أل-ب-ن-اء وأل-تشس-ي-ي-د مع
بدأية ألعشسرية أألو ¤لÓسستقÓل لتسستمر ألÈأمج
إأ ¤أليوم لكن ل تزأل أŸؤوشسرأت دون ما كان
ينتظر.
غ Òأنّ ألعشسرية ألسسودأء ‘ ألتسسعينات أ◊قت
أضسرأرأ مرهقة بالسسياحة قبل أن تسستعيد ألنفسض
مرة أخرى بفضسل عودة أألمن وألسسلم إأ ¤ربوع
أل -ب Ó-د م -ن خ Ó-ل سس -ي -اسس -ة أŸصس -ا◊ة ،وإأب -ط-ال
مفعول ألفتنة ‘ ظل أنتعاشض ألتنمية أŸسستدأمة.
و“ّثل ألسسياحة ﬁورأ أسساسسيا ‘ مسسار ألتنمية
بجوأنبها ألقتصسادية وألجتماعية Ÿا تتوّفر عليه
من عناصسر تقود حتما إأ‚ ¤اح برأمج أسستثمارية
خاصسة ‘ إأطار فتح أÛال أمام ألقطاع أÿاصض
أل -وط -ن -ي وأألج -ن -ب -ي ل -ل -م -ب -ادرة ب -إا‚از مشس-اري-ع
تسس- -ت- -ج -يب ل Ó-ح -ت -ي -اج -ات أŸوج -ودة ‘ ألسس -وق
وترأعي ألتنوع ألطبيعي وألÌأء ألثقا‘ ألذي Áثل
ألقيمة ألÓمادية للفعل ألسسياحي وأحد ّﬁركاته
أ÷ذأب- -ة ،وب- -ال- -ت- -ا‹ أل- -ع -ام -ل أل -ف -ع -ال ‘ حسس -م
ألتنافسسية .وتتأاّكد أليوم أك Ìمن أي وقت مضسى
أهمية ألسسياحة (علما أنّ وقتا كثÒأ ضساع ‘ هذأ
أÛال بالنظر ÷ملة عوأمل بÒوقرأطية وسسطوة
أŸتÓعب Úبالعقار وألسسماسسرة) ،خاصسة ‘ ظل
ألظرف أŸا‹ ألصسعب ألناجم عن أزمة ترأجع
مدأخيل أÙروقات ،ولذلك يفرضض ألتحول -
وبشسكل ل ›ال فيه للÎدد  -إأعطاء دفع فّعال
ل -ل -وتÒة ع -ل-ى ك-اف-ة أŸسس-ت-وي-ات ب-دءأ م-ن ت-رق-ي-ة
أل-ت-ن-ظ-ي-م إلدرأج أŸؤوسسسس-ات ألسس-ي-اح-ي-ة ألعمومية
وح -ت -ى أل -ت -اب -ع-ة ل-ل-ق-ط-اع أÿاصض ‘ دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة
ألنموذج ألقتصسادي أ÷ديد للنمو من جانب ألرفع
من أألدأء و–سسن معدلت ألسستغÓل وألرفع من
أŸدأخيل .ويرتبط هذأ ألتوجه بإا‚از عملية
أخرى ذأت أهمية ‘ –قيق أإلقÓع ،وتتمثل ‘
ت -ط -ه Òأل -ق-ط-اع م-ن أل-دخÓ-ء وأسسÎج-اع أل-ع-ق-ار
ألسسياحي أÙول عن غايته أألصسلية أو ألذي ⁄
ت- -ن- -ج- -ز ع- -ل -ي -ه أŸشس -اري -ع أŸصس -رح ب -ه -ا÷ ،ذب
متعامل Úآأخرين جادين ينتظرون منحهم ألفرصسة
ل -دخ -ول سس -وق ألسس-ت-ث-م-ار ألسس-ي-اح-ي .وق-د ع-ان-ى
ألعقار خاصسة ‘ بعضض مناطق ألتوسسع ألسسياحي
لسسنوأت من Œاوزأت تسسيء للقطاع و–د من
مدى تطلعات ألنهوضض به إأ ¤مسستوى أŸسساهمة
‘ ألرفع من معدل ألنمو ألقتصسادي.
وبالرغم من أŸكاسسب ألتي –ّققت من خÓل
سسلسسلة ألÈأمج ألسستثمارية إل‚از مؤوسسسسات من
ﬂت- -ل- -ف أألن- -وأع Ãب -ادرأت م -ت -ع -ام -ل Úخ -وأصض
وإأطÓق عمليات Œديد وتأاهيل مركبات وفنادق
تابعة لقطاع ألعام ،إأل أنّ ألكث Òل يزأل ينتظر
ألقيام به لتدأرك ألتأاخر على ﬂتلف أŸسستويات،
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خاصسة فيما يتعلق باŸنشسآات وŒهيزها وألتكوين
أل-بشس-ري ح-ول أŸه-ن أıت-ل-ف-ة ل-لسس-ي-اح-ة و–ّكم
أفضسل ‘ أسسعار أÿدمات ألتي ل تتطابق مع
ق-درة م-ع-دل أل-دخ-ل أل-بسس-ي-ط ،وŒسس-ي-د ح-ق-ي-قي
للسسياحة ألدأخلية خاصسة ‘ فÎأت ألفرأغ من
Óمكانيات وضسمان دÁومة
أجل توظيف عق ÊÓل إ
ألنشساط.
وتصسب كل ألعوأمل ألرأهنة ‘ مصسلحة بعث هذأ
أل -ق -ط -اع أ◊ي -وي ،خ -اصس -ة م -ا ي -ت-ع-ل-ق ب-الشس-روط
أ÷وه -ري -ة ل -ل -م -ن -اخ أل -ع -ام م -ث -ل ت -ك -ريسض أألم -ن
وألسستقرأر ألجتماعي وأ◊ركية ألقتصسادية ،إأ¤
جانب ألعناصسر ألتي تدخل ‘ أŸسسار أإلنتاجي
من مدأرسض للتكوين ووفرة أليد ألعاملة أŸؤوّهلة،
كما يسسجّل –ّول شسامل ‘ ألذهنية ألجتماعية
بإادرأك أÛتمع على مسستوى أŸوأطن وألتاجر
وأ◊ر‘ Ÿدى أأله -م-ي-ة أل-ت-ي ي-ك-تسس-ي-ه-ا أل-نشس-اط
ألسسياحي من أ÷انب أŸا‹ كأاحد أŸصسادر خارج
أÙروقات ألتي يعتمد عليها ‘ –قيق ألتوأزنات
أŸالية ألكÈى وموأجهة أزمة أŸوأرد ألنفطية.
ويندرج هذأ أألمل ‘ إأطار أإلسسÎأتيجية ألوطنية
للتهيئة ألسسياحية ‘ آأفاق  2030من خÓل أعتماد
م -ع -ي -ار أ÷ودة ‘ أÿدم -ات خ -اصس -ة أل -ف -ن -دق-ي-ة
باعتبارها إأ ¤جانب تسسويق ألبتسسامة من أŸطار
مفتاح ألنطÓقة با◊جم أŸطلوب ،كون أÿدمة
ألفندقية هي ألعنصسر أ◊اسسم لكسسب ثقة ألزبون
أألجنبي وأÙلي .وÁكن لهذأ أألخ Òأن يسساهم
‘ ألرفع من وتÒة ألنشساط ألسسياحي خاصسة ‘
مرأحل ما ب Úألفصسول (،)basse saison
ح -يث يÎأج -ع أل -ط -لب أÿارج -ي إأذأ م -ا ت -وّف -رت

شسروط أ÷ذب من خÓل «أللعب» على معادلة
أألسسعار بتخفيضسه أحيانا إأ ¤مسستوى ألكلفة على
أسساسض درأسسة دقيقة.
وللعلم يجري ألتعامل ‘ أسسوأق خارجية بنظام
أل -ت -خ -ف -يضس-ات ‘ أŸوأسس-م دون أŸسس-اسض ب-ج-ودة
أÿدمات بل يتم أ◊رصض على تقدÁها بنفسض
م -ع -اي ÒأŸن -افسس -ة ،ووف -ق -ا ل -ن-ظ-ام شسّ-ف-اف يضس-ع
ألزبون ‘ أريحية تعود بالفائدة على أŸؤوسسسسة
ألسسياحية نفسسها من جانب تعزيز ألثقة ‘ ألسسوق
وموأجهة أŸنافسسة ألتي تشستد أك Ìفأاك Ìإأقليميا
وجهويا بالنظر لتسساع رقعة أألزمة ألقتصسادية
أل-ع-اŸي-ة أل-ت-ي تشس-م-ل وج-ه-ات سس-ي-اح-ي-ة ب-ام-ت-ي-از
تعرضست أسسوأقها لهزأت عنيفة ،غ Òأّنها تعمل
على ترميمها وألعودة بقوة كما هو أ◊ال ‘ بعضض
ألوجهات أÛاورة.
ويقتضسي إأ‚از أإلقÓع  -ألذي تتوفر عناصسره
أألسس-اسس-ي-ة خ-اصس-ة أŸشس-اري-ع أل-ف-ن-دق-ي-ة أ÷اري-ة،
وت -وسس-ي-ع أÛال أم-ام أŸسس-ت-ث-م-ري-ن ألحÎأف-يÚ
بإاسسقاط ألكث Òمن ألعوأئق ألبÒوقرأطية بإادخال
وسس - -ائ - -ل ألتصس- -ال أ÷دي- -دة  -أن- -خ- -رأط ك- -اف- -ة
أŸتعامل Úوألشسركاء ‘ ديناميكية عمل مند›ة
تقود إأ ¤أألهدأف ألوطنية أÙددة ،ضسمن مسسار
ألنموذج ألقتصسادي للنمو ألذي يرأهن على بناء
أقتصساد إأنتاجي ومتنوع بدأ يتجسسد ‘ أŸيدأن
Ãشساريع ملموسسة “ثل ألقاطرة ألتي Œر مشساريع
أخرى قادمة باسستثمارأت ﬁلية أو بالشسرأكة مع
م- -ت- -ع -ام -ل Úأج -انب يضس -ع -ون ث -ق -ت -ه -م ‘ ألسس -وق
أ÷زأئرية.

الفنادق واŸطاعم اŸصسّنفة بتيزي وزو

–صسيل عائدات بأاك Ìمن  87مليون دينار

›لة ميتاسسيون (–ّولت) لغرفة الّتجارة وال ّصسناعة
نشساط النّقل والّلوجسستيك..قطاع ‘ أاوج التطور

تصسدر غÓف ›لة «ميتاسسيون» (تعني –ولت) ألتي تصسدرها ألغرفة
أ÷زأئرية للتجارة وألصسناعة ‘ عددها أألخ Òموضسوع نقل ألبضسائع
وأللوجيسستيك ،ألذي يكتسسي أهمية بالغة لÓقتصساد ألوطني مÈزأ
ﬂتلف أ÷وأنب ذأت ألصسلة يتقّدمها مقال تناول أŸنشسآات أŸينائية
وأ÷ه -ود أŸب -ذول-ة إلدم-اج أÛم-وع-ة أل-ب-ح-ري-ة ل-ل-م-ت-وسس-ط ،وم-ق-ال
مرتبط حول أولوية نقل أŸسسافرين.
وأشس -ارت أÛل -ة ‘ م -ق -ال -ه -ا ألف -ت -ت-اح-ي إأ ¤أّن أه-م-ي-ة م-وأصس-ل-ة
ألسستثمار لتوف Òشسروط ألتنافسسية وأ÷ذب وألسستقطاب أإلقليمي،
موضسحة أّن قطاع أللوجيسستيك أو أإلمدأد وألنقل هو أك Èمسستعمل
لليد ألعاملة ألقاعدية من أسسوأق ومناول Úيحتاج أيضسا للعصسرنة من
خÓل ألتكوين أÓŸئم ،مع تشسجيع إأقامة سسلسسلة لوجيسستية ضسمن

أل -ت -وأزن أإلق -ل -ي-م-ي ب-إاح-دأث ق-وأع-د ل-وج-يسس-ت-ي-ة ‘ ك-اف-ة
جل معدلت نشساط أقتصسادي أو
أŸناطق خاصسة ،حيث تسس ّ
على مسستوى ما يعرف بأاحوأضض أإلنتاج لتقريب أŸنتوج
من ألتوزيع وضسبط ألسسوق وألتحكم أفضسل ‘ أإلعÓم
ألق -تصس -ادي أل -ذي ب-دون-ه ل Áك-ن أل-ت-ح-ك-م ‘ –صس-ي-ل
ألضسريبة أو إأضسفاء ألشسفافية.
وسسّلطت أÛلة ع Èجملة من أŸقالت ألضسوء على ﬂتلف
أ÷وأنب أŸتعلقة باŸوأنئ أ÷زأئرية وألنقل ،ألذي ل يختصسر ‘
›رد –وي -ل ل -ل -بضس -ائ -ع ،ك-م-ا أث-ارت مسس-أال-ة أل-رب-ط بشس-ب-ك-ة ألسس-كك
أ◊ديدية وألدور أÙدد ألذي ينبغي أن تلعبه ألشسركة ألوطنية للسسكك
أ◊ديدة وفروعها ألـ  ،13إأ ¤جانب ألوكالة ألوطنية للدرأسسات ومتابعة

«خÈة اŸاركات العاŸية»..

Áكن ألقول أن «أŸاركات ألعاŸية» لديها خÈة أكÈ
لتطبيق ألعملية بجلب ألزبون بطريقة Œعله يقتني
«دون حسسابات دقيقة» بحسسب ما أكده لنا أحد ألزبائن
ألذي تعّود على ذلك ‘ ألسسنوأت أألخÒة ،أين أشسار:
«‘ أ◊قيقة أنتظر هذه ألفÎة بشسغف سسوأء ‘ ألشستاء
أو ألصسيف ،حيث أقوم بعملية حسسابية Œعلني أقتني ما
أح -ت-اج-ه ،خ-اصس-ة ‘ ظ-ل ت-وأج-د أل-ن-وع-ي-ة أل-ت-ي ت-ك-ون
باهظة ألثمن ‘ أأليام ألعادية ‘ ..أŸاضسي ألقريب
كنت أ–ول أ ¤أوروبا ÷لب أÓŸبسض ،لكن أرى أن
عملية ألتخفيضسات ‘ أ÷زأئر أصسبحت تنافسسية بشسكل
كب Òبالنسسبة للمÓبسض ذأت أ÷ودة ألعالية».
‘ ح Úأن أحد ألزبائن ألشسباب ألذين وجدناهم ‘
أحد أŸرأكز ألتجارية ألكÈى بالعاصسمة أوضسح لنا:
«أنتهز ألفرصسة ‘ أليوم أألول و‘ ألسساعات أألو¤
لن -ط Ó-ق أل -ع -م -ل -ي -ة ل-ت-ج-نب خ-ي-ب-ة أألم-ل ك-ون ألسس-ل-ع
أŸعروضسة قد تنفذ ‘ وقت وجيز ول Áكننا ألختيار،
لذأ ،فإانني أحرصض على أختيار هذه ألتقنية ألكون ‘
أŸوعد».
فا÷زأئري أصسبح يعرف جيدأ أن ألسسلع ألتي تعرضض
‘ م -وسس -م أل -ت-خ-ف-يضس-ات ل ت-ك-ون ‘ م-ع-ظ-م أألح-ي-ان
ب -ك -ث -اف-ة ك-بÒة ،ل سس-ي-م-ا ب-ال-نسس-ب-ة ل-لسس-ل-ع أل-ت-ي ت-ل-ق-ى
«جاذبية كبÒة».
بحسسب عديد ألتجار ،فإان نسسبة «أألعمال « ‘ أرتفاع
م-ط-رد خÓ-ل أل-ي-وم Úأألول Úل-ل-ع-م-ل-ي-ة وع-ط-ل-ة ن-هاية
أألسسبوع ،أين ” أسستقبال زبائن من ﬂتلف وليات
ألوطن بفضسل دور ألعÓم ألذي كان موفقا لتوضسيح كل
ألتفاصسيل حول ألعملية ألتي يرتفع صسدأها ‘ كل سسنة.

الثقة  ..نقطة مهمة ‘ العملية

جلت أÿدمات ألفندقية رفقة  5مطاعم مصسنّفة خÓل ألعام أŸنصسرم مدخول ماليا بلغ  87مليون
سس ّ
دج ،حسسب ما أفاد به مدير ألسسياحة وألصسناعة ألتقليدية لتيزي وزو غدوشسي رشسيد .موضّسحا أنّ
مدأخيل فنادق ألولية ‘  2016فاقت  72مليون دج ،فيما أدّر نشساط  5مطاعم مصسّنفة  15مليون دج
بعدما كانت ›موع إأيرأدأت ألقطاع ÚأŸذكورين ‘  ‘ 2015حدود  72مليون دج.
وأشسار نفسض أŸصسدر لـ «وأج» أّن ألوحدأت ألفندقية للولية قد أسستقبلت خÓل أŸدة ألزمنية أŸذكورة
 93ألف سسائحا ،منهم  7621أجنبيا ليقضسي ›موع هؤولء بها  ،115 212ليلة حيث يأاتي ألرعايا
ألفرنسسي ‘ ÚأŸرتبة أألو ¤حسسب إأحصساءأت مصسالح مديرية ألسسياحة وألصسناعة ألتقليدية ،يليهم
مباشسرة أليطالّي Úوألّتونسسيّ.Ú
أما أŸطاعم أÿمسسة أŸصسّنفة ع Èتيزي وزو ،فقد حّقق نشساطها  -يقول ذأت أŸصسدر  -خÓل ألعام
أŸنصسرم رقم أعمال ناهز  15مليون دج بعدما كان مسستوى مردوده ل يتعد  14مليون دج خÓل .2015
للعلم فإانّ ولية تيزي وزو تتوّفر على حظÒة تتكون من  45فندقا بسسعة أسستقبال تصسل  1415سسريرأ،
مدّعمة بخدمات  31وكالة سسياحة وأسسفار و 5مطاعم سسياحية مصسّنفة منتشسرة بكÈيات مدنها.

اصسدارات

Ÿسسنا أن «ثقافة ألتخفيضسات» بدأت تÎسسخ لدى
أ÷زأئري Úألذين ينتظرونها بشسغف كب ÒلÓسستفادة
م-ن م-ي-زأت-ه-ا أل-ت-ي تسس-م-ح ل-ه-م ب-اق-ت-ن-اء م-ا ي-ح-ت-اجونه
بأاسسعار تشسجيعية ،خاصسة وأن ألعملية أصسبحت منظمة
وفق معاي Òمدروسسة و قانونية ،أين يتم أشسهار ألسسعر
ألسس-اب-ق ل-ل-م-ن-ت-وج وسس-ع-ره أ÷دي-د ب-ع-د أن ي-ت-م ت-ط-بيق
«عملية ألتخفيضض» ألتي تÎأوح من  ٪10وإأ ¤غاية ٪50
‘ أألسسبوع أألول من فÎة ألتخفيضسات ،وألتي قد تصسل
إأ ¤ألـ  ‘ ٪70أأليام أألخÒة بالنسسبة للمنتوج ألذي ⁄
ي -ل -ق ألق -ب -ال أŸن -ت -ظ -ر ،ب -حسسب ت-ق-دي-رأت أصس-ح-اب
أÓÙت.

كما أن رب عائلة ألتقينا به حدثنا عن نقطة أضسافية
لرؤويته لهذه ألعملية قائ« :ÓفÎة ألتخفيضسات أ◊الية
ف -رضست ن-فسس-ه-ا م-ق-ارن-ة م-ع «أŸوضس-ة أل-ق-دÁة» أل-ت-ي
كانت ‘ رأيه خÓل ألسسنوأت أŸاضسية غ Òوأضسحة،
أين ل يعرف ألزبون نسسبة ألتخفيضض ألذي طرأ على
أŸنتوج أو يتم مسساعدة ألزبون بنسسبة قليلة ،لكن حاليا
نسس ‘ Òعملية مقننة ويقتني ألزبون ما يحتاجه ‘
ﬁي -ط تسس -وده أل -ث-ق-ة ،ك-ون-ه ي-ع-رف ألسس-ع-ر أل-ذي ك-ان
م -رسس -وم -ا ع -ل -ى أÓŸبسض أل -ت -ي أق -ت-ن-اه-ا ق-ب-ل أج-رأء
ألتخفيضض ،وهذأ شسيء أرأه جد أيجابي ويكون ‘
مقدمة أألشسياء أ◊سسنة ألتي “ثلها ألعملية».
لذلك ،فإان أ÷زأئري دخل ‘ دأئرة أسستهÓك جديدة
سسÎتسسم على تخطيطه ‘ أقتناء أÓŸبسض من خÓل
عملية ألتخفيضسات.

أ‚از ألسستثمارأت (أنسسريف).
وأشسارت أÛلة إأ ¤أّن ألقطاع أÿاصض
م-ط-الب ب-أان ي-ه-ت-م ب-ت-ن-م-ي-ة نشساط قوأعد
أل -ل -وج -يسس -ت -يك ،وه -و أم-ر ي-ت-ط-لب وج-ود
متعامل ÚأحÎأفي Úوليسض دخÓء من أجل
ملء ألفرأغ وجمع ألÌوة ،وأوردت أيضسا أّن
أ÷زأئ - - - - - - - - -ر حسسب ألÎت - - - - - - - - -يب أÿاصض
باللوجيسستيك ألتجاري أŸوجود لدى ألبنك
‡ا يسستدعي
ألعاŸي توجد ‘ أŸركز ّ 75
ألÎك -ي -ز ع-ل-ى ت-ن-م-ي-ة وت-ط-وي-ر ه-ذأ أل-نشس-اط
بالتكوين أيضسا ع Èمدأرسض متخ ّصسصسة وذأت
معاي Òحقيقية.
Óشسارة ،تفتقر هذه أÛلة Ÿسساحة باللغة
ل إ
‡ا يحرم ألكث Òمن ألقّرأء وخاصسة
ألعربية ّ
أŸت -ع -ام -ل Úع -ل-ى أم-ت-دأد ألÎأب أل-وط-ن-ي و‘
أألسسوأق ألعربية وكذأ ألطلبة من متابعة ألتوجهات ورصسد أŸؤوشّسرأت
ألتي قد توّفرها هذه ألّدعامة أإلعÓمية أŸتخ ّصسصسة ألتي تÌي
سساحة أإلعÓم ألقتصسادي ﬁليا ووطنيا.
سض ــ ب

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

¢ù«fGƒa

األحد  ٢٢جانفي  ٢٠1٧م
الموافق لـ  ٢٣ربيع الثاني 1٤٣٨هـ

العدد

1٧٢٤٠

15

تفتح «ألششعب» «فوانيسس» صصرحا ضصمن صصفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنشصر
إابداعاتكم ومسصاهماتكم ‘ ﬂتلف األجناسس الثقافية شصعر ،قصصة ورواية ،
رأسشلونا على ألÈيد أ’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإلسصهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصصة للجميع.
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@ سشليمة ملّيزي
أجمع ششتات ألّذأكرة ‘ دفÎي
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أورأق دجيه
ل
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شَشuكي ألذي تقولُه أل sصشباحاتُ ..
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ألنصشر ثم يناديك من أحببت يرجو أللقاء صشاحب
ت ألصشرأح ِ
نحرْتني جها ُ
ة ..
ظلي
ألغصشن ألذي  ⁄تÓمسشه إأ’ رياح ألصشباح بنسشيماتها
أنحاُز إأ ¤لذأذأت ِ
ك ألناهَدة ..
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أنت أÿبُÒة  ..ألششاهدُة ! ..
›رى أÿطى
أ◊بيب من رأيت فيه عيون ألغزأل
تلسشُعني ألsناُر..
ظمأا ألروح هوسص
وقد عرأج Úألنحل وهو يفيضص
أ÷مُر ألذي ‘ ألشtشوأ ْ
ظ ..
أÿوأء
ُ
ِ
ِ
ن
م
ي
ر
د
ت
’
و
أ
ر
ه
ز
و
ا
ت
ب
و
ش
ص
خ
ْ
زبانية ألهتك ألغÓظ ..
ششعر
غصشن تبدأ قطف بوأكر
 ÒمْكٍÎث بالsزْمَهِريِر ..
غ َ
ألفصشل وهي تدنوأ إأليك ‘
َيُرشtشني بالtدوأِر ألذي ‘ أعا‹ ألشsشَرْر ..
أحتششام تنضشح
َيتوsزُعني ‘ أصْشَقِاع أََŸناِطدِ ..
جا ..
جا ..أو سُشُرو ً
ُمُرو ً
جا ..
أو ُخُرو ً
يُهشtص على نسشاِء ألنssوأْر ..
وُه s
جsثِتي :
ن يتقاطْر َ
ن على ُ
َمزأًرأ  ..وَناْر! ..
@ بقلم ألكاتبة إألهـــام بـــاي أنـــا ...
حtبكِ..
فاضش ٌ
@ ليندة كامل
ح ُ
لكنني أَترsقُبُه على ضشفا ِ
ف ُعْمٍر ..
أرجــوك ’ ،تسشــلني من أنــا ..؟ دع جرأحي تلتئــم ،و’
َدْفًقا من ألشsشuد ..
منذ عام وأنا أرصص أوهامي
تسشلني من أنــا ..؟ ثورة أنا ،وبركان مسشتعر ،ب Óحــمم ،
أو رْتًقا من ألَهuد ..
منذ عام وأنا أبع Ìأفكاري
ويكمن ‘ دأخلي هّمــة ترفع بي أ ¤ألقمم  ..وجهلكم يا سشادتي ،
ُيصشuوُبِني إأ ¤عطِر ناْر ..
فوق كومة من ألورق
يعيد Êأ ¤ألعــدم  ..ف Óتسشلني ،من أنا ..؟ ششرقية أنا ‘ أ◊بّ،
ل َنصxص ..
غْيَر ُمكٍÎث بتأاوي ِ
’رضص
لتزف فوق جنائن أ أ
تكفيني منك نظرة Œعلني أُرأقصص ألزهر ،وأسشرق منه عطره ،و‘ أ◊رب
يقولُ به ُفقهاُء ألsنطيحةِ ! ..
عام يجري خلف عام
قوية أنا بالفطرة  ..ف Óتتحدى كÈيائي ،كي ’ “وت حسشرة ..
ن إأ ¤جه ٍ
وُهْم يذهبو َ
ة‘أ ُ
◊ُؤوولْ
وأنا ‘ غرفتي أسشاير أ’وهام
ششرقية أنا  ..ف Óتسشل  ،،من أنا  ..متناقضشة !!! ..؟؟؟ بي ألف
..
علها تنجب ‹ ششيئا ﬂالفا
أمرأة وأمرأة  ..ألهادئة وأŸضشجرة  ..ألسشعيدة وأŸنكسشرة ..
’ تقولُ  ..إأذْتُقول !! ..
عن هذأ ألركام ....
أŸتوأضشعة وأŸتكّبرة  ..ألضشعيفة وأŸتجÈة  ..فأارجول ’
مكدسشة تلك أ’فكار
تسشل  ..من أنـــا  ..؟؟ فأانا أمرأة بنكهة أ’عــدأم ....
بونة  16 :جانفي
‘ خزأئن غرفتي
’وهام ُ ..كِتب على
إأمرأة تعيشص عاŸا من أ أ
2016
وجسشدي ‘ صشقيعه
جبينها  ...ففضشلكم يا سشادتي ﬁ ..رومــة
يعاتبني
’حÓم  ..ف Óتسشلني من أنـــا ...؟؟
من أ أ
هلي ببعضص
فأانا أمرأة ششرقيـــة  ..بنكهة
أ’مان
أ’عــــدأم !!!!....إأمرأة
ششرقية  ..بنكهة
أ’عدأم
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إإعدإد :سسهام بوعموشسة
اأ’حد  22جانفي 2017م الموافق لـ  23ربيع الثاني  1438هـ

من رواد تفج Òالثورة التحريرية

ق ـ ـراءة
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ا÷زائر قبل كل ششيء

من منا ل يذكر ﬁمد بوضشياف
اŸدع- -و ““سش- -ي ال- -ط -يب““ أاب ال -ث -ورة
ال -ذي أاغ -ت -ي -ل ب -ت -اري -خ  29جوان
 ،1992ب -ع -ن-اب-ة وه-و ي-راف-ع ل-ل-ح-اق
ل· اŸت- -ط -ورة اع -ت -م -ادا ع -ل -ى
ب- -ا أ
ال-ع-ل-م .اغ-ت-ي-ل ب-وضش-ياف وأاغتيلت
ك -ل أاح Ó-م ا÷زائ-ريŒ ‘ Úسش-ي-د
““ا÷زائر قبل كل ششيء .كان رجل
ث-وري ووط-ن-ي ب-ك-ل م-ع-ن-ى ال-كلمة
والتاريخ يششهد على بطولته.
ولد بوضضياف ‘  23جوان  1919بأاو’د
ماضضي بو’ية اŸسضيلة ،و‘ سضنة ،1942
اشض -ت -غ -ل Ãصض -ال -ح –صض -ي -ل الضض -رائب
بجيجل ،انضضم إا ¤صضفوف حزب الشضعب
وأاصضبح عضضوا ‘ اŸنظمة اÿاصضة ‘
 ،1950حوكم غيابيا إاذ التحق بفرنسضا ‘
 ،1953حيث أاصضبح عضضوا ‘ حركة
انتصضار ا◊ريات الدÁقراطية.
بعد عودته إا ¤ا÷زائر ،سضاهم الفقيد
‘ ميÓد اللجنة الثورية للوحدة والعمل
وكان من أاعضضاء ›موعة  22اŸفجرة
للثورة التحريرية.
اعتقل ‘ حادثة اختطاف الطائرة ‘
 22أاكتوبر  ،1956من طرف السضلطات
ا’سض-ت-ع-م-اري-ة ال-ت-ي ك-انت ت-قله ورفقائه
من اŸغرب إا ¤تونسس.
‘ سضبتم ،1962 Èأاسضسس بوضضياف حزب
الثورة ا’شضÎاكية ‘ ،جوان ” ،1963
توقيفه و سضجنه ‘ ا÷نوب ا÷زائري

اŸوقع اإ’لكÎوÊ

Ÿدة ثÓثة أاشضهر ،انتقل بعدها للمغرب،
اب -ت -داًء م -ن  ،1972ع -اشس م -ت -ن -ق Ó-بÚ
ف - -رنسض - -ا واŸغ - -رب ‘ إاط - -ار نشض- -اط- -ه
السض -ي -اسض -ي إاضض -اف -ة إا ¤ت-نشض-ي-ط ›ل-ة
ا÷ريدة ‘  ،1979وبعد وفاة الرئيسس
هواري بومدين ،قام بحل حزب الثورة
ا’شضÎاكية وتفرغ أ’عماله الصضناعية ،إاذ
Óجر بالقنيطرة ‘
كان يسض Òمصضنعا ل آ
اŸغربية.
ك - - -ان ﬁم - - -د ب - - -وضض- - -ي- - -اف م- - -ن أاكÌ
ا÷زائ- -ري– Úمسض- -ا ل- -ث- -ورة مسض- -ل- -ح -ة
إ’سض -ق -اط ا’سض -ت -ع -م -ار ،وق-د ق-ال ي-وم-ا
ل -زم Ó-ئ -ه ال -ذي -ن اخ -ت -ل-ف م-ع-ه-م ح-ول
طريقة التعامل مع ا’سضتعمار الفرنسضي،
““سضُ-ن-ع-ل-ن ال-ث-ورة اŸسض-ل-ح-ة ضضد فرنسضا،
م- -ع -ك -م أاو ب -دون -ك -م أاو ضض -دك -م ل -و ل -زم
اأ’مر““ ،فكان من ›موعة السضتة ،وهم
م -ن اأ’وائ -ل ال -ذي -ن ف-ك-روا ،وخّ-ط-ط-وا،
وفجروا ثورة اأ’ول من نوفم.1954 È
و‘ جانفي  ،1992بعد اسضتقالة الرئيسس
الشضاد‹ بن جديد ،اسضتدعته ا÷زائر
لينصضب رئيسضا لها ،و‘  29جوان من
نفسس السضنة اغتيل الرئيسس بوضضياف ‘
مدينة عنابة ،وهو يلقي خطابا ُينَقُل
ع -ل -ى ال -ت -ل-ف-زي-ون م-ب-اشض-رة ،ك-ان ع-م-ره
آانذاك  72عاما ،وكان قد اسضُتقدِم قبل
أاق- -ل م -ن سض -ت -ة أاشض -ه -ر لÒأاسس اÛلسس
اأ’ع -ل -ى ل -ل -دول -ة ال -ذي خ -ل -ف ال-رئ-يسس
الشضاذ‹ بن جديد بعد  11جانفي .1992
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ليطالية لورا فيششيا
«أارششيف الفاتيكان السشري حول غزو ا÷زائر““ للمسشتششرقة ا إ

مرافعة من أاجل حقيقة ا’سشتعمار الفرنسشي

يششكل الكتاب الذي أالفته الباحثة اليطالية ““لورا فيششيا فاقليÒي““ وقدمه إاÁانويل باتاي ،و“ت ترجمته
من طرف حميد عبد القادر من اŸراجع اŸهمة ،التي “يط اللثام عن حقيقة ا◊ملة السشتعمارية الفرنسشية
على ا÷زائر سشنة  ،1830وذلك وفق طرح خال من أاي تصشورات مسشبقة.
’صض-دار
ه -ذا م -ا أاف -اد ب -ه م -ق-دم ا إ
قائ““ :Óيع Ìالقارئ على نصضوصس
’رشض- -ي -ف السض -ري
م- -أاخ- -وذة م- -ن ا أ
للفاتيكان ،والذي درسضته بدقة لورا
ف -يشض -ي -ا ف-اق-ل-يÒي ““،““1983-1893
ك-م-ا يسض-ع-ى ل-ل-كشض-ف ع-ن ا◊ق-يقة
بشضأان عملية غزو ا÷زائر““.
وأاضض -اف إاÁان -وي -ل““ :ه-ذا ال-ك-ت-اب
ي -ع -ت Èم -رج -ع -ا ع -ل-م-ي-ا ب-إام-ك-ان-ه
–ق-ي-ق ال-ت-واف-ق ب-خصض-وصس دوافع
ا◊ملة ا’سضتعمارية الفرنسضية على
ا÷زائر ،هذا اŸؤولف مرافعة من
أاجل ا◊قيقة من أاجل الدور الكبÒ
ال- - -ذي ل- - -ع- - -ب- - -ه اŸسض - -تشض - -رق - -ون
ا’يطاليون خÓل القرن العشضرين،
متسضائ Óسضبب إاقدام شضارل العاشضر
على غزو ا÷زائر ،وهل يعود ذلك
ل - -ظ - -اه - -رة شض - -ام - -ل- -ة أام ل- -غ- -رضس
اق- -تصض- -ادي أاو لسض- -بب أاك Ìغ -راب -ة
يتعلق بحرب صضليبية ‡وهة؟““.
وأاشض- -ار اÁان -وي -ل إا ¤أان م -وضض -وع
ا◊م -ل -ة ال -ف-رنسض-ي-ة ع-ل-ى ا÷زائ-ر
ويعني به ا’سضتعمار هو موضضوع
شض- -ائك ‘ ال- -ذاك- -رة ال- -ف- -رنسض -ي -ة،
قائ““ :Óلقد أاصضاب الدكتور أاحمد
’ب -راه -ي -م -ي Ÿا ق -ال ‘
ط- -الب ا إ
ح -ديث م -ع ك -ل -ي -م -ون م -ور ورد ‘
ك- -ت- -اب ا’–اد ال- -ع- -ام ل- -ل- -ط- -ل- -ب -ة
اŸسض- - -ل - -م Úا÷زائ - -ري-1955““ Ú
““ :““1962تعد السضيدة لورا فيسضييا
فاقليÒي أاك Èمسضتشضرقة إايطالية،
وي- -ع- -د ك- -ت- -اب- -ه- -ا ك- -ت- -اب ج- -دي- -را
بالقراءة““.
ومن خÓل ما ورد ‘ الكتاب ،فإان
وثائق الفاتكان وبشضكل واضضح أان
عملية الغزو كانت عبارة عن حرب
صض -ل -ي -ب-ي-ة إا ¤ج-انب ط-ب-ع-ا ك-ون-ه-ا
حرب من أاجل الكنوز والرغبة ‘
ال- - -ث- - -أار ،وحسضب إاÁان - -وي - -ل ف - -إان
ا◊روب الصضليبية ما تزال مرتبطة
ب- -عصض- -رن- -ا إا ¤حّ- -د أان ال- -ظ -اه -رة
أاصضبحت متداولة كثÒا ‘ أايامنا.
وق - -د –دث ج - -ورج ب - -وشس ع- -ن
’ره-اب
ا◊روب الصض -ل -ي-ب-ي-ة ضض-د ا إ
خ Ó- -ل ت - -ف- -جÒات الـ 11سضبتمÈ
ب- -ال- -و’ي- -ات اŸت- -ح- -دة
2001
’مريكية ،مشضÒا إا ¤أان عملية
اأ
’يالة كان لها هدف واضضح
غزو ا أ
م -رت -ب -ط ب -ف-ك-رة نشض-ر اŸسض-ي-ح-ي-ة
م -ث -ل -م -ا –دث ال-ك-اردي-ن-ال أال-ب-اÊ
كاتب الدولة علنا عن تصضور البابا
““بي الثامن““ بخصضوصس ا’سضتيÓء
’يالة.
على ا أ
وب -اŸق-اب-ل أاوضض-حت اŸسض-تشض-رق-ة

ا’ي- -ط- -ال- -ي -ة ف -اق -ل -يÒي ،أان غ -زو
فرنسضا للجزائر ‘ جويلية 1830
ف -ق -ط ب -غ-ي-ة ا’سض-ت-يÓ-ء ع-ل-ى ك-ن-ز
ا÷زائر اÙروسضة ،وفق ما جاء
‘ أاطروحة الصضحفي الشضه Òبيار
ب -ي -ون وال -ت -ي وردت ‘ ك -ت-اب-ه ““ي-د
‡دودة ع -ل -ى ا÷زائ -ر–...ق -ي -ق
على عملية النهب““ والذي جاء على
شض ّ-ك -ل –ق -ي -ق ،م -تسض -ائ Ó-إان ك-ان
ال -غ -زو م -ن أاج -ل ف-رضس السض-ي-ط-رة
ع-ل-ى ال-ك-ن-وز ال-ك-بÒة ل-ل-م-حروسضة،
بغرضس ا◊صضول على أاموال سضرية
للملك شضارل العاشضر لكي يتمكن
من تقد Ëالرشضاوي وقلب ا÷سضد
ا’نتخابي بفرنسضا .ا◊قيقة
وي- -ع- -ت- -ق -د م -يشض -ال ه -ارب -ارت أان،
ال -ه-دف ال-رئ-يسس ل-ل-غ-زو ال-ف-رنسض-ي
’ه-داف
ل -ل -ج -زائ -ر ي -ع -ود أاسض-اسض-ا أ
إاق- -تصض -ادي -ة وه -و م -رت -ب -ط ب -ك -ن -ز
““القصضبة““ التي كانت تقدر حسضب
اŸؤورخ م -يشض -و ب -ح -وا‹ ثÓ-ث-م-ائ-ة
وخ- -مسض Úم- -ل -ي -ون ف -رنك ذه -ب -ي،
وأاحسس الداي حسض Úبالوخز بعد
سضماعه كÓما مليئا بالتجاوز تفوه
ب -ه ال -ق -نصض -ل دوف -ال ف -ق -ام ب -ن-ف-خ
اŸم -ث -ل ال -دب -ل -وم-اسض-ي ال-ف-رنسض-ي
Ãروح - -ت - -ه اŸت- -ك- -ون- -ة م- -ن ريشس
ال- -ط- -اووسس ،و–ّول ه- -ذا ال- -ف -ع -ل

اŸزاجي إا ¤ذريعة رسضمية لغزو
ا÷زائر ‘ جويلية  ،1830وإاضضافة
إا ¤م -يشض -ال ه -ارب -ارت “ك-ن ب-ي-ار
بيون من العثور على أاثار الذهب
ال -ذي ّ” ال -ع -ث -ور ع -ل-ي-ه ‘ قصض-ور
ال- -قصض- -ب -ة ،وح -يث ت -راك -مت ث -روة
قدرت سضنة Ã 1830ائت ÚوخمسضÚ
مليون ما يعادل ملياري يورو.
وحسضب ب- -ي- -ار ب- -ي- -ون ،ف -إان ال -غ -زو
الفرنسضي للجزائر ⁄ ،يكن يتعلق
أابدا Ãسضأالة الشضرف الفرنسضي و⁄
ي -ك -ن بسض -بب ح -ادث -ة اŸروح -ة ب-ل
ارت- -ب- -ط بسض- -رق- -ة م- -ال- -ي -ة  ⁄ي -ت -م
ا’عÎاف بها رسضميا ،لقد سضاهم
هذا الكنز ‘ تغطية نفقات الغزو
بل وأاك Ìأاي حوا‹ ثمانية وأاربعÚ
مليون فرنك من الذهب والفضضة،
’يالة أاكÌ
بينما بلغت قيمة كنز ا أ
من  250مليون فرنك سضنة ،1830
‡ا يعني –ويل  200مليون حسضب
تقديرات بيار بيون.

ا÷زء الكب Òمن الكنز اŸنهوب
‘ خزائن لويسس فليب
وأاضض - -افت ف - -اق- -ل- -يÒي ،أان ه- -ذه
اŸك- -اسضب اŸال- -ي- -ة ال- -ه- -ائ -ل -ة ⁄
ت-ذهب ÿزي-ن-ة ال-دول-ة ال-ف-رنسضية

فقط ،بل أاخذت وجهات أاخرى
’ول
وه- -ي اŸلك ل- -ويسس ف- -ل -يب ا أ
خليفة شضارل العاشضر والدوقة دو
بÒي ،كبار قادة ا÷يشس ،مÓك
ال-ب-ن-وك ،والصض-ن-اع-ي Úع-لى غرار
سض - -ي - -ل - -ر وشض - -ن- -اي- -در ك- -ل ه- -ؤو’ء
اسض -ت -ف -ادوا م -ن ه-ذا ال-ك-ن-ز ،ك-م-ا
اسض-ت-ف-ادت صض-ن-اع-ة ا◊دي-د كثÒا
من هذه الÌوة اŸنهوبة ،وحسضبها
ف- -إان- -ه سض- -ب -ق ل -ل -م -ؤورخ م -ارسض -ي -ل
اÁريت وه- -و أاسض- -ت- -اذ ب- -ج -ام -ع -ة
ا÷زائ- -ر وأان ع Ìع- -ل- -ى ت -ق -ري -ر
ل -لشض -رط-ة ال-ف-رنسض-ي-ة سض-ن-ة ،1852
ال -ذي اسض -ت-ن-د ع-ل-ى ÷ن-ة –ق-ي-ق
’يالة ،بحيث
حكومية عن كنز ا أ
أاكد التحقيق أان مبالغ مالية مهمة
” –ويلها وأان ا÷زء الكب Òمن
ّ
الكنز اŸنهوب وضضع ‘ خزائن
لويسس فليب اÿاصضة.
وك- -ن- -ت- -ي- -ج -ة ل -دراسض -ت -ه ي -ع -ت -ق -د
الÈوفسضور اÁريت أان الكنز يعد
Ãث -اب -ة ال -داف -ع ال -رئ -يسض -ي ل-غ-زو
ا÷زائر ،فأاعاد النظر ‘ التاريخ
اŸتعارف عليه بشضأان عملية الغزو
واŸتعلق بحادثة اŸروحة والثأار
ل-ل-ق-نصض-ل ال-ف-رنسض-ي ،وك-ذا مسضأالة
وضض -ع ح ّ-د ل -ل-ق-رصض-ن-ة ا÷زائ-ري-ة
اŸزع- -وم -ة ال -ت -ي ك -ان Áارسض -ه -ا
““ري -اسس ال -ب -ح -ر““ ،ل -ك -ن أاط-روح-ة
الÈوفسضور اÒÁيت Œ ⁄د أاذانا
صض -اغ -ي-ة ف-ق-د نشض-رت ‘ ن-وف-مÈ
 ،1954وظ -لت ب -دون ت -أاث Òي -ذك -ر
بسضبب حرب التحرير الوطني.
عشضر سضنوات بعد ذلك ،قام شضارل
أان- -دري ج- -ول- -ي -ان ب -ت -ع -زي -ز ه -ذه
اأ’طروحة ‘ بضضعة سضطور وقام
ب-ت-ح-ل-ي-ل-ه-ا ،و‘ سض-ن-ة  1985أاخذ
الكاتب ا÷زائري عمار حمداÊ
ب- -دوره ،ع- -ل- -ى ع- -ات- -ق- -ه –ل- -ي -ل
أاط - -روح - -ة اÒÁت ل- -ك- -ن دون أان
يسضتند على حقائق كافية ،قالت
’يطالية.
الباحثة ا إ
لكن من جهتنا نرى أان احتÓل
ا÷زائر كان من أاجل ا’سضتيÓء
على وطن بأاكمله واسضتعباد أاهله
وفق النظرية ا’سضتعمارية انذاك
اŸغ- -ال- -ط -ة ل -ل -راي ال -ع -ام .وه -ي
ن -ظ -ري -ة ت -دع -ي ع -دم وج-ود أام-ة
جزائرية ‘ التاريخ .وهي أامة ⁄
تتوقف ‘ مقاومة اÙتل حتى
اخ -رج -ت-ه صض-اغ-را ب-ث-ورة ن-وف-مÈ
اÛيدة.

فــــــي الذكــــــرى اÿامسشــــــة لرحيلــــــه:

اÛاه ـ ـ ـ ـ ـ ـد بوششعيـ ـ ـ ـ ـ ـب :لعـ ـ ـ ـ ـ ـب دورا رئيسشيـ ـ ـ ـ ـ ـا ‘ اŸنظمـ ـ ـ ـ ـ ـة اÿاصشـ ـ ـ ـ ـ ـة
اÛاهد الفقيد بلحاج بوششعيب اŸدعو سشي أاحمد ،يعد من رموز الكفاح اŸسشلح
إابان حرب التحرير الوطني وواحدا من جماعة الـ 22لتفج Òالثورة ،كما لعب دورا
رئيسشيا ‘ اŸنظمة اÿاصشة ،ولد الفقيد بع“ Úوششنت ‘  13جويلية  ،1918بعدها
لجبارية ‘ ا÷يشش الفرنسشي
لداء اÿدمة العسشكرية ا إ
بعششرين عاما ،اسشتدعي أ
ليلتحق بالفيلق رقم  137للمششاة.
‘ أاوج ا◊رب العاŸية الثانية و–ديدا ‘ اŸركز اŸذكور بأامر من بن بلة ،وقد دامت
” –ويل بوشضعيب إا ¤ا÷بهة م -ه-م-ة اŸراق-ب-ة شض-ه-را ك-ام ،Ó-ل-ك-ن رغ-م ك-ل
سضنة ّ ،1940
الغربية لتحرير هولندا من الغزو النازي ،قبل التحضضÒات ،فشضلت العملية ،فكان هذا الفشضل
” خÓلها ا’سضتحواذ
أان ي -تصض -ل ب -ه أاح -م -د ب -ن ب -ل -ة لÓ-نضض-م-ام إا ¤حافزا Ùاولة ثانية ّ
اŸنظمة اÿاصضة ،وقد كلف بالوقوف على على ما ’ يقل عن  3مÓي Úفرنك فرنسضي،
م -دى –ضض Òواسض-ت-ع-داد اŸن-ط-ق-ة ال-ت-ي ك-ان ك -م-ا ‚ا م-ن اأ’سض-ر رف-ق-ة الشض-ه-ي-د ب-وج-م-ع-ة
مسضؤوو’ عنها ،كما أاوكلت له مهمة اسضتقبال سضويدا .Êوغداة اكتشضاف اŸنظمة ،اضضطر
” إانشضاء اللجنة
الفارين من البوليسس الفرنسضي من مناضضلي إا ¤ا’نتقال إا ¤ا÷زائر ،أاين ّ
وأانصض -ار ح-زب الشض-عب ا÷زائ-ري ،وت-دري-ب-ه-م الثورية للوحدة والعمل لتوحيد ا÷هود قصضد
القيام بعمل مسضلح.
على السضÓح تأاهبا Ÿباشضرة الكفاح اŸسضلح.
وبعد الضضائقة اŸالية التي عرفها ا◊زب شضارك بوشضعيب ‘ ا’جتماع اŸصضÒي الذي
غ-داة ان-ت-خ-اب-ات أاف-ري-ل  1948اŸزورة ،ك -ان أاصض -ب -ح ي -ع -رف Ãج-م-وع-ة  ،22ح -يث ال -ت -ق-ى
حتميا تدب ÒاŸال لتغطية هذا العجز ،ولذلك Ãع -ظ -م ق-ادة اŸن-ظ-م-ة اÿاصض-ة وق-د أاصض-ب-ح
” التفك ‘ Òالسضطو على مركز بريد وهران ،بوشضعيب عضضوا ‘ ›لسس اŸنطقة الرابعة
ّ
ولتنفيذ هاته العملية ،كلف بوشضعيب بالتنقل قبيل اند’ع الثورة ،و‘ ليلة أاول نوفم1954 È
إا ¤وه -ران وت -رصض -د وم -راق -ب -ة ا◊رك-ة ح-ول كان إا ¤جانب بيطاط أاثناء الهجوم على ثكنة

ب-ال-ب-ل-ي-دة واسض-ت-ق-ر ب-ع-د ال-هجوم Ãتيجة Ÿدة
قاربت السضنة ،حيث أالقي عليه القبضس بالقرب

م -ن ب -وف -اريك ‘ سض -ب-ت-م 1955 Èوق-ام بشض-ن
إاضضراب عن الطعام خÓل سضنة  ،1958و⁄

يفرج عنه إا’ بعد وقف إاطÓق النار سضنة 1962
بعد أان حكم عليه  20سضنة سضجنا.
بعد اإ’سضتقÓل تقلد بوشضعيب ،عدة مناصضب
منها نائب باÛلسس التأاسضيسضي الوطني عن
م -ن -ط -ق -ة وه -ران ح-ت-ى ج-وان  ،1965وع- -اشس
الراحل مرحلة اإ’سضتقÓل بعيدا عن السضلطة
وصضراعاتها ،إا ¤غاية عودة الراحل ﬁمد
ب -وضض-ي-اف إا ¤ا÷زائ-ر ل-ت-قّ-ل-د م-نصضب رئ-يسس
اÛلسس اأ’على للدولة ،والذي كانت تربطه
ب -أاح -م -د ب -وشض -ع -يب صض -داق -ة م -ت -ي-ن-ة ،وك-ل-ف-ه
ب -اإ’شض -راف ع -ل-ى ا◊زب ال-ذي أاراد ت-أاسض-يسض-ه
التجمع الوطني ،إا’ أان اŸشضروع اختفى بعد
اغتيال بوضضياف ‘ عنابة ،لÒأاسس صضديقه
ب -وشض -ع -يب ÷ن -ة ال-ت-ح-ق-ي-ق ‘ اغ-ت-ي-ال-ه ،وه-و
ا’غتيال الذي ترك أاثرا بالغا ‘ نفسضه وصضار
قليل ا◊ديث.
ت -و‘ ب -ل -ح-اج ب-وشض-ع-يب ‘  22ج-ان-في 2012
بوهران ،إاثر مرضس عضضال عن عمر يناهز 94
سضنة ودفن ‘ اليوم اŸوا‹ ÃقÈة الشضهداء
““سضيدي ا◊اج بلعباسس““ بع“ Úوشضنت مسضقط
رأاسضه.

األحد  22جانفي  2017م
الموافق لـ  23ربيع الثاني  143٨هـ
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’صسابات يزيد من متاعب «اÿضسر»
شسبح ا إ

ليكنسس سصيدفع بهّني ،عبيد وبو‚اح ‘ ألتشصكيلة أأ’سصاسصية Ÿوأجهة ألسصينغال
ي- - -واصس- - -ل اŸن- - -ت- - -خب ال- - -وط- - -ن - -ي
–ضسÒات- - - -ه –سس- - - -ب- - - -ا Ÿواج- - - -ه - - -ة
السس -ي -ن -غ -ال ب -رسس-م ا÷ول-ة ال-ث-ال-ث-ة
ل -ك -أاسس إاف -ري -ق -ي -ا ا÷اري -ة وق-ائ-ع-ه-ا
بالغابون حيث يتطلع زمÓء ﬁرز
لتحقيق اŸعجزة والتأاهل من خÓل
ال- -ف- -وز ع- -ل- -ى أاشس- -ب- -ال آال -ي -و سس -يسس -ي
وانتظار تع« Ìنسسور قرطاج».

عمار حميسسي
تعرف عيادة اŸنتخب تواجد عدة عناصصر
–ت ال -ع Ó-ج ،وه -و م -ا ي -ح -ت -م ع-ل-ى اŸدرب
ليكنسض منح الفرصصة لÓعب Úآاخرين ،خÓل
مواجهة السصينغال وهذا ما سصيجعل الفرصصة
متاحة أامام عناصصر أاخرى للعب ⁄ .يفّوت
الÓعبون فرصصة التحضص Òللحديث فيما بينهم
ح -ول م -واج -ه-ة السص-ي-ن-غ-ال ح-يث أاب-دوا رغ-ب-ة
كبÒة ‘ ﬁو الصصورة السصيئة التي رسصموها
خ Ó-ل م -واج-ه-ت-ي زÁب-اب-وي وت-ونسض رغ-م أان
الفوز على السصينغال قد ل يكون كافيا من أاجل
التأاهل.
ي -ت -ج -ه ا÷ه-از ال-ف-ن-ي ل-ل-م-ن-ت-خب إلشص-راك
الثÓثي هني ،عبيد وبو‚اح أامام السصينغال
حيث يقوم بتحضصÒهم من الناحيت Úالبدنية
والفنية حتى يكونوا ‘ اŸوعد ومنح اإلضصافة
للمنتخب الذي يبقى بحاجة إا ¤الفوز إلنهاء
الدورة بشصرف .طرحت تسصاؤولت عديدة حول
‚اعة عملية التحضص Òلكأاسض إافريقيا ‘ ظل
اإلصص -اب -ات ال -ك -ثÒة ال-ت-ي ي-ع-ا Êم-ن-ه-ا لع-ب-و
اŸنتخب والتي جاءت بعد تطبيق الÈنامج

البد Êا÷ديد الذي جاء به اŸدرب ليكنسض.
ق -ام ل -ي -ك -نسض ب -ف-رضض ب-رن-ا›ه ال-ب-د Êع-ل-ى
اÙضص -ر ال -ب -د Êل -ل -م -ن -ت -خب ،رغ -م أان ه -ذا
األخ Òأابدى –فظه عليه ،لكن يبدو أان هذا
األخ Òكان على حق Ãا أان معظم العناصصر
تعرضصت إلصصابات عضصلية متفاوتة بسصبب هذا
الÈنامج  .طالب بعضض الÓعب Úمن اŸدرب
ليكنسض بضصرورة العودة إا ¤الÈنامج اŸعتاد
ل -ل -ت -حضصÒات ال -ب -دن -ي -ة وال -ذي ك -ان ي -ط-ب-ق-ه
اÙضصر البدÃ Êا أانهم وجدوا ضصالتهم بعد
العمل به.
من جهة أاخرى ،منح ا÷هاز الطبي الضصوء
األخضصر للمهاجم سصودا Êمن أاجل الندماج
‘ ال -ت -دري -ب -ات ح -يث ي -ت-واج-د –ت تصص-رف
اŸدرب ال -وط -ن -ي ال -ذي ق -د ي -دف-ع ب-ه خÓ-ل

منتخب السسينغال

سصاديو ما« :Êعازمون على –قيق أنتصصار ثالث»

يؤوكد ’عبو اŸنتخب السسنيغا‹ لكرة القدم ،أاول متأاهل للدور ربع
 2017-·Óبالغابون ،عزمهم على –قيق العÓمة
النهائي لكأاسس إافريقيا ل أ
’ثن ،Úعلى حسساب
الكاملة من خÓل تسسجيل الفوز الثالث ،يوم غد ا أ
اŸنتخب ا÷زائريÃ ،لعب فرانسسفيل (سسا  ‘ )20 :00اطار ا÷ولة الثالثة و
’ول (اÛموعة الثانية).
’خÒة للدور ا أ
ا أ

ف-ب-فضص-ل ف-وزي-ن سص-ج-ل-هما
أام -ام ت-ونسض وزÁب-اب-وي ب-ن-فسض
ال -ن -ت -ي-ج-ة ( ،)0-2ل ي - - - -ن - - - -وي
اŸن -ت-خب السص-ن-ي-غ-ا‹ الك-ت-ف-اء
ب -ذلك ح -يث ي -ط -م -ح ◊صص -د 9
نقاط ‘ مرحلة اÛموعات.
صص -رح ال -ن -ج-م السص-ن-ي-غ-ا‹
ولعب ن- - - -ادي ل - - -ي - - -ف - - -رب - - -ول
األ‚ليزي ،سصاديو ما Êصصاحب
ه -دف ‘ Úال -دورة ،ل -لصص -ح-اف-ة
ق-ائ« :Ó-ل-ق-د ضص-م-ن-ا ت-أاه-ل-ن-ا ،ل-كننا سصنخوضض
م -ب-ارات-ن-ا ال-ق-ادم-ة أام-ام ا÷زائ-ر ل-ل-ف-وز ب-ه-ا.
سصوف لن نسصتصصغر الفريق ا÷زائري ،سصنلعب
كل لقاء من أاجل الفوز ،لقد نسصينا النتصصار
بسصرعة وسصنعود للعمل بأاك Ìقوة وعزÁة».

فيغو‹:

يذهب زميله إاسصماعيل سصار،
لعب نادي ماتز الفرنسصي‘ ،
ن - - -فسض الŒاه ح- - -يث ي- - -ق- - -ول:
«سصنلعب أامام ا÷زائر من أاجل
ال -ف -وز .ن -ري -د –ق -ي-ق ال-عÓ-م-ة
ال- - - -ك - - -ام - - -ل - - -ة ‘ م - - -رح - - -ل - - -ة
اÛم - -وع - -ات» .ل - -ب - -ل- -وغ ه- -ذا
الهدف ،ينوي اŸدرب السصنيغا‹
ال- -ي- -و سص- -يسص- -ي اق- -ح- -ام أاحسص- -ن
تشص -ك -ي -ل -ة ل -ه أام -ام ا÷زائ -ر⁄ .
يتأاهل السصنيغال للدور الثا Êمنذ نسصخة 2006
Ãصص- - -ر .ب- - -حسصب اıتصص ،Úف- - -إان «أاسص- - -ود
تÒانغا» مرشصح Úبنسصبة كبÒة للتتويج باللقب
القاري ألول مرة ‘ تاريخهم».

«أرغب ‘ موأصصلة مشصوأري مع وسصت هام»

ق -ال ال-دو‹ ا÷زائ-ري
سسفيان فيغو‹ بأانه سسعيد مع
ن-ادي-ه ا’‚ل-ي-زي وسست ه-ام
ومسستعد لبذل أاقصسى ا÷هود
ل-ل-ظ-ف-ر Ãك-ان-ة أاسس-اسسية معه
ب -ع-د أان ارت-ب-ط إاسس-م-ه ب-ن-ادي
روم-ا ال-ذي يسس-ع-ى ’نتدابه،
خ Ó- -ل فÎة ال - -ت - -ح - -ويÓ- -ت
الشستوية ا◊الية.
صص- -رح ف- -ي- -غ- -و‹ ل- -لصص- -ح -اف -ة
اإل‚ليزية« :كنت سصعيدا بتسصجيل أاول هدف
‹ ‘ البطولة ال‚ليزية اŸمتازة .جاء ‘
مشصاركتي الثانية ‘ التشصكيلة األسصاسصية .لعبت
اŸباراة كلها وا÷ماه Òكانت سصعيدة للغاية».
أاضصاف« :أانا جاهز للعب كل أاسصبوع وأا“نى
ع -دم ال -ت -ع -رضض ألي إاصص -اب -ة .أاري-د مسص-اع-دة
النادي على احتÓل أافضصل مركز ‡كن».
سصجل فيغو‹ ،لعب الوسصط ،أاو ¤أاهدافه
‘ ال -ب -ط -ول -ة ال‚ل-ي-زي-ة ،ال-ت-ي ان-ت-ق-ل إال-ي-ه-ا
الصصائفة اŸاضصية بعد انتهاء عقده مع نادي
ف -ال -نسص -ي -ا اإلسص-ب-ا ‘ ،Êال-ف-وز -3صص-ف-ر ع-لى

كريسصتال بالسض ،نهاية
األسص - - -ب- - -وع اŸنصص- - -رم،
ل-ي-ت-ق-دم ال-فريق اللندÊ
إا ¤اŸرك- - - -ز الـ ،12م- -ا
سص- - -اه- - -م ‘ ت- - -ه- - -دئ - -ة
اıاوف بشصأان إامكانية
تراجع وسصت هام نحو
منطقة الهبوط.
شص- -ارك ف- -ي -غ -و‹ ‘
ال -تشص -ك -ي -ل -ة األسص -اسص-ي-ة
مرت Úفقط منذ انضصمامه لوسصت هام ،وهو
األمر الذي كلفه اإلبعاد عن صصفوف اŸنتخب
ا÷زائري الذي يخوضض حاليا نهائيات كأاسض
 2017 ·Óب -ال-غ-اب-ون .اعÎف
إاف- -ري -ق -ي -ا ل  -أ
الÓعب صصاحب الـ  27عاما بأان فريقه ما زال
بإامكانه التحسصن أاك.Ì
ت- -اب -ع« :ت -ه -ت -ز شص -ب -اك -ن -ا ك -ثÒا و‘ ب -عضض
األوقات يجب علينا أان نكون أاقوى دفاعيا
÷عل مهمة التسصجيل صصعبة على اŸنافسص.Ú
اÿط -ة ه -ي ال -ع -م-ل ب-ق-وة .نشص-ع-ر ب-ال-ت-واضص-ع
كÓعب Úولدينا الرغبة ‘ التطور».

م- -واج- -ه -ة ت -ونسض بسص -بب ال -غ -ي -اب اÙت -م -ل
للمهاجم سصليما.Ê
سصتكون الفرصصة مواتية لسصودا Êمن أاجل
البصصم على مشصاركته ‘ كأاسض إافريقيا ا◊الية
م -ن خÓ-ل ال-تسص-ج-ي-ل أام-ام السص-ي-ن-غ-ال وإاع-ادة
سص-ي-ن-اري-و اŸواج-ه-ة ال-ت-ي ج-م-عت اŸن-ت-خبÚ
خÓل دورة .2015

بوقرة يقوم بدور أŸدرب وألقائد
ي -ق -وم عضص -و ا÷ه -از ال -ف-ن-ي ›ي-د ب-وق-رة
ب -ع -م -ل ك -ب Òم -ع ال Ó-ع-ب ‘ Úظ-ل ال-وضص-ع-ي-ة
الصصعبة التي ّÁرون بها ،بعد الهزÁة أامام
تونسض وتقلصض حظوظهم ‘ التأاهل إا ¤ربع
النهائي Ãا أان مصصÒهم ليسض ب Úأايديهم.
زاد غياب رئيسض «الفاف» من حدة الفراغ،
ل -ك -ن ت -واج -د ب -وق -رة خ ّ -ف -ف ن -وع -ا م -ا ع -ل-ى
الÓعبÃ Úا أان ا÷هاز الفني ا◊ا‹  ⁄يقم
بدوره على أاكمل وجه ،فيما يخصض التواصصل
مع الÓعب Úوالرفع من معنوياتهم.

وضسعية اÛموعة الثانية

أحتما’ن لـ «أÿضصر»
للتأاهل إأ ¤ألدور ألثاÊ
توجد أامام اŸنتخب ا÷زائري لكرة القدم
فرصصتان للتأاهل إا ¤الدور الثا Êمن كأاسض
( ·Óكان )2017-ا÷ارية بالغابون
إافريقيا ل أ
قبل مواجهة السصينغال ◊سصاب ا÷ولة الثالثة
والخÒة ضصمن اÛموعة الثانية.
‘ حالة فوز ا÷زائر أامام السصينغال على
القل بنتيجة ( )0-1و تغلب زÁبابوي على
ت -ونسض ( )0-1سص -ي -ك -ون ‘ رصص -ي -د اÿضص-ر 4
ن -ق -اط ،وه -و ن -فسض رصص -ي -د زÁب -اب-وي ،ل-ك-ن
ا÷زائر سصتتأاهل بأافضصلية فارق األهداف ()0
مقابل ( )1-للزÁبابوي.Ú
اإلحتمال الثا Êهو تأاهل ا÷زائر بالقرعة
ح-يث سص-ت-ل-ج-أا ال-ك-ون-ف-يدرالية الفريقية لهذا
الجراء ‘ حالة فوز زÁبابوي بنتيجة 0-2
وتغلب ا÷زائر على السصينغال (.)0-1

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بوطاج( Úمدرب اŸنتخب الوطني العسسكري) لـ «الشسعب»:

ألعودة بالكأاسس إأ ¤أ÷زأئر غايتنا
بعد تأالق اŸنتخب الوطني العسسكري
لكرة القدم بفوزه ‘ اللقاءات الثÓثة
’ول م- -ن ال- -ك- -أاسس
’و ¤م - -ن ال- -دور ا أ
ا أ
ال-ع-اŸي-ة ال-عسس-ك-ري-ة ،ا÷ارية وقائعها
بسسلطنة عمان وتأاهله إا ¤الدور ربع
ال-ن-ه-ائ-ي م-ن اŸن-افسس-ة ،اتصس-ل-نا Ãدرب
اŸنتخب الوطني العسسكري لكرة القدم
«ﬁمد بوطاج ،»Úالذي أاكد لنا بأانه
’و،¤
ك -ان ج -د م-ت-خ-وف م-ن اŸب-اراة ا أ
’Ÿا Êبسسبب عدم تأاقلم
أامام اŸنتخب ا أ
الÓ- -ع- -ب Úم- -ع اŸن- -اخ ه- -ن -اك ،وب -عضس
’صسابات التي كان مازال يعا Êمنها
ا إ
بعضس الÓعب ،Úكما –دث عن مشسوار
اŸن -ت -خب ال-وط-ن-ي ال-عسس-ك-ري ‘ ال-دور اأننا فقدنا ا◊ارسض «فريد شصعال» ‘ اŸباراة
’ول وع - -ن أاه - -داف اÿضس - -ر ‘ ه- -ذه ال -ق -ادم -ة ،ل -ك -ن “ك-ن-ا م-ن ال-ع-ب-ور إا ¤ال-دور
ا أ
القادم.
اŸنافسسة ‘ ،هذا ا◊وار:
^ أالن يكون غياب «شسعال» مؤوثرا ‘
مباراة مصسÒية؟
^^ بطبيعة ا◊ال أان غياب حارسصنا األول
سصيكون مؤوثرا خصصوصصا أانه لعب  3مباريات
^«الشس -عب» :ه -ن-ي-ئ-ا ل-ك-م ال-ت-أاه-ل إا ¤األو ¤أاسص- -اسص- -ي- -ا وخÓ- -ل ال- -ت- -حضصÒات ك -ان
الدور ربع النهائي ،بالعÓمة الكاملة ؟
م -ت -واج -دا دائ -م-ا م-ع-ن-ا ،ك-م-ا أان-ه Áلك خÈة
ﬁلية ودولية بعدما خاضض مباريات أاوŸبياد
^^ ﬁمد بوطاج :Úا◊مد لله ،أاّدينا «ريو دي جانÒو» الÈازيلية أاسصاسصيا ،إال أان
مشصوارا جيدا مع بداية اŸنافسصة التي كانت ا◊ارسض ال- -ث- -ا« Êف- -ري- -د ب- -وزي -دي» ال Ó-عب
صص -ع -ب-ة ل-ل-غ-اي-ة م-ع م-ن-افسص Úأاق-وي-اء ج-دا ،ل السصابق لفريق مولودية ا÷زائر لديه Œربة
أاخفي عليك بأاننا نحن الطاقم الفني كنا جد كافية ‘ مثل هذه اŸباريات وإامكانياته كبÒة
متخوف Úمن اŸباراة الأو ¤ضصد اŸنتخب وÁك -ن -ه خ Ó-ف-ة ا◊ارسض «شص-ع-ال» ‘ ال-ل-ق-اء
األŸا ،Êبسص- -بب ع- -دم ت -أاق -ل -م ال Ó-ع -ب Úم -ع اŸق- -ب- -ل ،ف -رصص -ت -ه ح -انت وم -ت -أاك -د م -ن أان -ه
اŸناخ ا÷ديد وإاصصابة بعضض الÓعب Úالذين سصيأاخذها كاملة.
غابوا عنا ‘ اللقاء األول ،لكن ا◊مد لله
^ ل -ع -ب-ت-م ثÓ-ث م-ب-اري-ات ‘ ظ-رف 6
دخلنا ‘ اŸنافسصة جيدا و“كنا من الفوز أايام ،أالسستم متخّوف Úعلى الÓعب Úمن
أامام اŸنتخب األŸا ،Êوهو ما أاعطانا أاك Ìالناحية البدنية؟
ثقة ÿوضض اŸباريات األخرى بنفسض العزÁة
^^ ب -ط -ب -ي -ع -ة ا◊ال ن -ت -خ -وف م-ن ه-ذا
م
واإلرادة ‘ ال- -ف- -وز ،وه- -و م- -ا ك- -ان ل -ن -ا أام -ا
ا÷انب كثÒا ،لكن ا◊مد لله الطاقم الطبي
ا
ذ
اŸنتخب Úاإليرا Êوالكوري شصما‹ ،وعن ه
يقوم بعمل كب Òرفقة الطاقم الفني لتجهيز
ن
م
اŸنتخب أاؤوكد لك بأانه منتخب جد قوي و
ال Ó-ع-ب Úم-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ب-دن-ي-ة و‘ ال-ظ-رف
أافضصل اŸنتخبات وأاحسصنها تنظيما من كل الراهن هو شصغلنا الشصاغل ونركز على هذا
النواحي التكتيكية والتقنية وحتى من الناحية ا÷انب كثÒا ،ا◊مد لله أان لدينا يوم راحة
ال -ب -دن-ي-ة ،وا÷م-ي-ع م-ن-دهشض وي-تسص-اءل ل-ع-دم أاك Ìم- -ن م- -ن- -افسص- -ن -ا وه -و م -ا ق -د ي -ك -ون ‘
تأاهلهم للدور ربع النهائي ،اŸهم نحن حققنا صصا◊نا ،كما أان الÓعب Úلديهم متسصع من
األهم بالتأاهل والبقاء ‘ اŸنافسصة بالعÓمة الوقت لÓسصÎجاع خصصوصصا أان مباراة الدور
الكاملة ،كما قلت بتسصع نقاط ،واآلن يجب رب -ع ال -ن-ه-ائ-ي سص-ت-ل-عب ،ي-وم ال-ثÓ-ث-اء ال-ق-ادم،
علينا –ضص ÒالÓعب Úمن الناحية اŸعنوية وأا“نى أان يكون كل الÓعب ‘ Úيومهم حتى
وŒهيزهم بدنيا ÿوضض مباراة ربع النهائي نواصصل ‘ مسصÒتنا ،خصصوصصا أان اŸنتخب
ال- -ت -ي سص -ت -ك -ون أام -ام اŸن -ت -خب اŸصص -ري أاو ال - -وط - -ن - -ي ال- -عسص- -ك- -ري Áلك خÈة ‘ ه- -ذه
السصوري( .ا◊وار أاجري قبل إاجراء لقاءات اŸنافسصة ونحن حاملي اللقب.
اÛموعة الثانية).
^ هدفكم من دون شسك ا◊فاظ على
Ú
ب
ع
Ó
ل
ا
ك
ا
ر
س
ش
إ
ا
ن
م
ا
^  ⁄ت-ت-م-ك-ن-و
التاج العاŸي ،أاليسس كذلك؟
ا’حتياطي ‘ ÚاŸباراة الثالثة؟
^^ هذه أامنية ا÷ميع ،نحن هنا نقوم
^^ صصحيح ،كنا نّود ذلك ،لكن أاوقعتنا بدورنا على أاكمل وجه ونلعب مبارياتنا بكل
القرعة ‘ ›موعة قوية بدليل أاننا كنا نحتل قوة وعزÁة على العودة بالكأاسض إا ¤ا÷زائر
اŸركز األول بـ  6نقاط و‘ اŸركز الثا Êكان
إلسصعاد كل الشصعب ا÷زائري ،و نتلقى كل يوم
ه-ن-اك اŸن-ت-خ-ب-ان األŸا Êوال-ك-روي شص-م-ا‹ تشصجيعات من أاجل بذل اŸزيد ورفع الراية
بثÓث نقاط لكل واحد منهما ،وكان لزاما الوطنية عاليا ‘ هذا اÙفل الدو‹ ،هدفنا
علينا على األقل –قيق التعادل وجلب نقطة الذهاب إا ¤أابعد دور ‡كن وتسصي Òمباراة
واح- -دة أام- -ام اŸن- -ت- -خب ال- -ك -روي الشص -م -ا‹ Ãباراة خصصوصصا أان منافسصينا هذه السصنة من
لضصمان التأاهل ،وهو ما حتم علينا إاشصراك كل العيار الثقيل ‘ ،مقدمتهم الدول العربية على
الÓعب Úاألسصاسصي Úمنهم 5 ،كانوا مهّددين غرار( ،البلد اŸنظم سصلطنة عمان ،مصصر،
ب -ال -ع -ق -وب -ة ل -ت -ل-ق-ي-ه-م ال-ب-ط-اق-ة الصص-ف-راء ‘ ال -ب -ح -ري -ن وسص-وري-ا) ال-ذي-ن ي-ل-عب غ-ال-ب-ي-ت-ه-م
اŸباريات السصابقة ،ورغم أاننا غامرنا إال أان باŸنتخب األول.
األمور مّرت بسصÓم بفوزنا وتأاهلنا ،صصحيح

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص

وزارة الشسباب والرياضسة

توضصيح حول ألوقفة أ’حتجاجية Ÿتخرجي مؤوسصسصات ألتكوين ألتابعة للقطاع
أاك- -دت وزارة الشس- -ب- -اب وال- -ري- -اضس -ة،
أامسس ‘ ،ب- - -ي- - -ان ل- - -ه - -ا ح - -ول ال - -وق - -ف - -ة
ا’ح- -ت- -ج- -اج -ي -ة Ÿت -خ -رج -ي م -ؤوسسسس -ات
ال-ت-ك-وي-ن ال-ت-اب-ع-ة للقطاع والذي تلقت
«الشسعب « نسسخة منه ،وهو على النحو
التا‹:
بخصصوصض الوقفة الحتجاجية Ÿتخرجي
مؤوسصسصات التكوين التابعة للقطاع ،فإان وزارة
الشصباب والرياضصة ،توضّصح ما يلي:
Óج-راءات الداري-ة اŸت-خ-ذة ◊د
^ ت -ب-ع-ا ل -إ
اآلن ح-ول اŸل-ف اŸت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ك-وي-ن ال-ق-طاعي
وال -ت -ي شص -رعت ال -وزارة ف -ي -ه -ا ،م -ن -ذ م -داولت
التخرج التي جرت ع Èمؤوسصسصات التكوين السصتة
( ‘ ،)6الفÎة ما ب 6 Úأاكتوبر إا ¤غاية  6نوفمÈ
 ، 2016ول- -يسض م- -ن -ذ ج -وان  ،2016ك -م-ا ي-دع-ي
البعضض لتغليط الرأاي العام الوطني ،كما نخ ّصض
ب- -ال- -ذك- -ر الج- -راءات اŸت- -خ- -ذة م -ع ال -وظ -ي -ف

العمومي من أاجل تسصوية نهائية لهذا اŸلف..
^ رغم السصتقبال الذي حظي به ‡ثلون
عن اÙتج Úمن طرف الوزير ،الذي بّلغهم
ع- -ن- -اي -ت -ه اÿاصص -ة وإال -ت -زام -ه ل -تسص -وي -ة ه -ذه
Óجراءات
الوضصعية ‘ اقرب اآلجال ،وفقا ل إ
القانونية اŸنصصوصض عليها ‘ اŸرسصوم رقم
 07-10اŸؤورخ ‘  10جانفي .2010
قامت ›موعة من الطلبة ل يزيد عددهم
عن  30شصخصصا من ب 453 Úطالبا متخرجا،
بالتظاهر أامام مبنى الوزارة ،يوم الثÓثاء 17
جانفي  ،2017وهم بذلك يتبعون وسصائل غÒ
مÈرة غ Òم- -ب- -ال Úب- -اŸسص- -اع -ي واألسص -ال -يب
القائمة على الصصغاء والتشصاور التي ما فتئت
ال -وزارة ت -ن -ت -ه -ج -ه-ا وف-ق-ا ل-ت-وج-ي-ه-ات رئ-يسض
ا÷م -ه -وري -ة السص -ي -د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
و÷هود ا◊كومة اŸبذولة للتكفل بانشصغالت
الشصباب.

^ لذلك فإان الوزارة تذكر مرة أاخرى ،بأان
اŸل -ف اŸت -ع -ل -ق ب -ت -وظ-ي-ف م-ن-ت-وج ال-ت-ك-وي-ن
القطاعي قد ” التكفل به كما ينبغي ،وفقا
Óجراءات القانونية اŸنصصوصض عليها ،فهذا
ل إ
اŸل-ف ي-ع-ت Èأاول-وي-ة ح-ال-ي-ا ب-ال-نسص-بة للقطاع.
^ وعليه ،فإان كل احتجاج حول هذا الشصأان
ليسض الهدف منه إال تعك Òصصفو ا÷هود التي
ما فتئ السصيد الوزير يقوم بها ،و على هذا
األسصاسض فإانه يدعو إاطارا ته البيداغوجية
اŸتخرجة للتحلي بروح اŸسصؤوولية والتعقل
لتفادي كل ﬁاولت التضصليل والتشصويشض حول
هذا اŸلف ،الذي تسص› Òريات حلحلته منذ
تسصلمه ﬁضصر اŸداولت للتخرج.
إان السصيد الوزير ملتزم Ãواصصلة مسصعى
التحاور و ماضضٍ ‘ هذا النهج بعيدا كل البعد
ع- - -ن أاي شص- - -ك - -ل م - -ن أاشص - -ك - -ال اŸسص - -اوم - -ة
والتحريضض..

اأ’حد  ٢٢جأنفي ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٣ربيع الثأني  ١٤٣٨هـ

›™ªà
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األكÓت التّقليدي ـ ـة سسلط ـ ـان اŸائـ ـ ـدة ف ـ ـ ـي فصسـ ـ ـل الشّستـ ـ ـاء
^«تيكرباب« ،»ÚالÈكوكسس» ،اÙاجب ...وصسفات غذائية صسحية بامتياز

Óمراضس
لكÓت الّتقليدية إاقبال كبÒا من ا÷زائري Úالباحث Úعّما يعّزز مقاومتهم ل أ
ليام ،لقت ا أ
مع موجة الÈد القارسس والعاصسفة الثلجية اŸتواصسلة هذه ا أ
لطباق الشّسعبية تفرضس نفسسها وتكون سسيدة اŸطبخ ب Óمنازع ،بل أاك Ìمن ذلك أاصسبحت أاهم ما يرّوج له ‘ اŸطاعم واÿيام.
اŸعروفة خÓل فصسل الشستاء ،ما جعل من ا أ
«الشسعب» خرجت إا ¤اŸيدان لرصسد هذه ا◊الة وأاخذ انطباعات مواطن Úاختاروا أاكÓت على أاخرى.

اسستطÓع :فتيحة ــ ك

سس ألت «الشسعب» المواطنين عن سسر ا’قبأل
ال--ذي ت--حضس-ى ب-ه ه-ذه ا’أكÓ-ت الشس-ع-ب-ي-ة،
وك--ذا ال-م-خ-تصس-ي-ن ع-ن ف-وائ-ده-أ الصس-ح-ي-ة
لمقأومة اأمراضض فصسل الشستأء الذي اأعلنت
درج-أت ال-ح-رارة ال-م-ن-خ-فضس-ة اأن-ه سس-ي-كون
بأردا جدا زادته برودة العأصسفة الثلجية
على مختلف منأطق الوطن.

محمد بوطويل 49 ،سسنة ،عون اأمن في
موؤسسسسة خأصسة سس ألته «الشسعب» عن ا’أكÓت
التي يقبل عليهأ الجزائريون في فصسل الشستأء،
خ--أصس--ة م--ع ا’ن-خ-ف-أضض ال-م-حسس-وسض ل-درج-أت
الحرارة فقأل ’« :شسيء اأفضسل من طبق سسأخن
في هذه ا’أيأم البأردة للغأية ،الطبق السسأخن
ينعشض الجسسم ويعطيه قوة ومنأعة تمكنه من
م---ق---أوم--ة ال--ب--رد وا’أم--راضض ال--مصس--أح--ب--ة ل--ه.
اسس-ت-ط-أع ال-م-ج-ت-م-ع ال-ج-زائ-ري وضس-ع وصس-ف-أت
خ--أصس--ة ت--حضس--ر غ--أل-ب-أ م-ن ال-خضس-ر والسس-وائ-ل
السسأخنة والحأرة ،والحبوب الجأفة التي تلقى
رواجأ كبيرا في هذا الفصسل البأرد ،ولعل اأشسهر
تلك ا’طبأق لوبيأ حأرة بألكرعين ،المحأجب،
ال-------ع-------دسض ،ا’أن------واع ال--م-خ-ت-ل-ف-ة ل-لشس-رب-أت

والحسسأء».
واأضسأف «محمد» لنأ« :ولكن سسّيد ا’أطبأق
الشستوية بألنسسبة لي تكربأبين ،التي تجعل
م---ن ال---جسس--م م--ن--ي--ع--أ اأم--أم م--وج--ة ال--ب--رد
ال--ق--أرصض ،ف--ه--ي ل--ذي-ذة وم-غ-ذي-ة ف-ي ه-ذا
الوقت من السسنة كمأ اأنهأ تحضسر
ب--م--خ--ت--ل--ف ال--خضس--روات
الموسسمية
وكرات

الدقيق
المنكهة
ببعضض
ا’عشسأب
العطرية
كألنعنأع
والحشسيشض
ال--م--ق--ط-ف-ة اأو
الكزبرة
وال-ب-ق-دونسض ،مأ
ي-ج-ع-ل م-ن-ه طبقأ
ف---ي م---ت---ن--أول ك--ل
ال----ع----أئÓ----ت ع---ل---ى
اختÓف مسستويأتهأ المعيشسية .واأصسدقكم
القول اأنني ’ اأتنأوله اإ’ من يد والدتي التي
تتفنن في اإعداده ،فرغم اأن زوجتي من
نفسض المنطقة في القبأئل الكبرى اإ’ اأنهأ
تفشسل دائمأ في جعله لذيذا كطبق اأمي،
و’ يمكن اأن يكون التكربأبين مجرد طبق
عأدي ’أنه اإلى جأنب كونه اأكلة تقليدية
لذيذة بأمتيأز ،هو اأيضسأ غني من النأحية
الصس---ح--ي--ة خ--أصس--ة واأن--ه ي--ج--م--ع ال--ف--وائ--د
الصس-ح-ي-ة ال-ت-ي ت-ت-م-ي-ز ال-خضس-أر ال-م-وسسمية
ال---ج--زر ،ال--بصس--ل ،ال--ث--وم ،وال--ك--وسس--ة وك--ذا
ا’أعشسأب العطرية».

الخضسر الموسسمية لمقاومة الأمراضس

«زوليخة بÓيلي»  65سسنة ،تحّدثت عن
ا’أطبأق التي تميز المجتمع الجزائري في
فصسل الشستأء فقألت« :يجد البعضض التقأليد
ت--خ--ل--ف--أ ورج--وع-أ اإل-ى ال-وراء ول-ك-ن اأث-ب-تت
التجربة اأنهأ وجدت لمسسأعدة الفرد على
ت-ج-أوز ال-مشس-أك-ل ال-ت-ي ت-ت-ع-ق-ب-ه ويسس-ت-ط-ي-ع
الت أقلم مع الطبيعة التي يعيشض وسسطهأ،

ول-ع-ل ا’أط-ب-أق الشس-ت-وي-ة ال-غ-ن-ي-ة والمتنوعة
خ--ي--ر دل--ي--ل ع--ل--ى ذلك ،ف-ه-ي ت -أخ-ذ ب-ع-ي-ن
ا’عتبأر مأ يحتأجه الجسسم من بروتينأت
وفيتأمينأت في كل فصسل من فصسول السسنة،
والشستأء هو اأحدهأ والذي يتميز ب أطبأق
ح--أرة وسس-أخ-ن-ة ت-ع-ي-د ال-دفء اإل-ى ال-جسس-م
وتعينه على متأعب الحيأة».
واسس---ت---ط--ردت «زول--ي--خ--ة»« :م--ن اأشس--ه--ر
ضسر في هذه الفترة من
ا’أطبأق التي تح ّ
السس----ن----ة ب----رك----وكسض ،قّ----ط----ع وارم---ي،
شس-خشس-وخ-ة ،ال-م-ح-أجب ،شس-ط-ي-ط-حة
ال--ب-وزل-وف ،ب-ك-ب-وك-ة واأط-ب-أق اأخ-رى
ال-ع-ج-ي-ن ف-ي-ه-أ ه-و ال-رئيسسي ،ولكن
م--ن ال--م--وؤسس--ف ال--ي--وم اأن ال-ع-أئ-ل-ة
ال-ج-زائ-ري-ة خ-أصس-ة ال-ف-ت-ي-ة م-نهأ
صس---أرت ت---ف---ت---ق---د حÓ---وة ه--ذه
ا’أط---ب---أق’ ،أن ال---زوج---أت ف--ي
اأغ---لب ا’أح---ي---أن ’ ي---ج---ه--لّ--ن
طريقة تحضسير هذه ا’أكÓت
الشسعبية رغم احتوائه على
ق---ي---م---ة غ---ذائ--ي--ة ك--ب--ي--رة،
واأصسبح مطلوبأ من بعضض
ا’أزواج شسراء الطبق من
ال--م--ط--أع--م ل--ه--ن ح--ت-ى
يسستمتعن بمذاقهأ في
فصسل البرد».

اأيضس--أ ل--ل--دفء وال--وق-أي-ة م-ن ا’أم-راضض ب-ل
وطأرد فّعأل لعدوى الفيروسسأت الشستوية،
خ-أصس-ة واأن-ه-أ ت-ع-ت-م-د ف-ي ت-حضس-ي-رهأ على
الخضسر الموسسمية التي تتÓءم واحتيأجأت
الجسسم من فيتأمينأت و بروتينأت في هذا
الفصسل».
ت--وّق--فت «نصس--ي--رة» ل--ح-ظ-ة ث-م واصس-لت ف-ي
سسردهأ لنأ منأفع ا’طبأق الصسحية قأئلة،
اإن الخرشسوف مث Óيحتوي على الحديد
وال--ب--وت--أسس--ي--وم ،ال--ب--ط--أط--أ ال--ح--ل-وة غ-ن-ي-ة
بفيتأمين اأ وب ،6اأمأ الملفوف اأو القرنبيط
ف--ه--و غ--ن--ي ب--أ’أل--ي--أف م-أ ي-ج-ع-ل-ه ي-ح-أرب
ا’مراضض ويعزز المنأعة في الشستأء كمأ
ينشسط عملية الهضسم.
الكل يعرف فوائد الخضسروات مثل الجزر،
ال--بصس--ل ،ال-ف-ج-ل ا’ح-م-ر ،واإن ن-ظ-رن-أ اإل-ى
ا’ط--ب--أق ال--ت--ق--ل-ي-دي-ة ال-ج-زائ-ري-ة ن-ج-ده-أ
حأفظت على احترام خصسأئصض كل الفصسل
من السسنة ولن تكون اأطبأق الشستأء نفسسهأ
في الصسيف ،ورغم ا’ختÓف الذي تعرفه
ال--م-ن-أط-ق ال-ج-زائ-ري-ة اإ’ اأن-ه-أ ت-ت-ف-ق ع-ل-ى
ت-حضس-ي-ر ا’ط-ب-أق ب-أل-ع-جأئن والخضسراوات
فلن تكون الثريدة اأو الرفيسض اأو طأجين
ال---دج---أج ب---أل---ف---ول وال---ب---ط---أط---أ اأو ل---ح---م
ب-أل-خ-رشس-وف اأو ك-ف-ت-ة ال-دج-أج ب-أل-بسس-ب-أسض
وال-ق-رن-ب-ي-ط اأو ت-ب-ي-خ-ة الشس-ت-أء ب-أل-م-ل-ف-وف
وال--ل--فت ب--ع--ي--دة ع--ن اح--ت-رام ال-جسس-م وم-أ
ي--ح--ت--أج--ه م-ن ب-روت-ي-ن-أت م-ن اأج-ل ت-ف-أدي
ا’إصس--أب-ة ب-أ’أم-راضض ال-م-ع-روف-ة ف-ي فصس-ل
الشستأء» .وذكرت نصسيرة قأئلة:
«بأ’إضسأفة اإلى كل ذلك يحرسض الجزائريون
على تنأول زيت الزيتون سسواء بألخبز مع
ق--ه--وة الصس--ب--أح اأو اسس--ت-ع-م-أل-ه ف-ي ال-ط-ب-خ،
وحتى العصسأئر التي توارثهأ الجزائريون
غنية بألفيتأمين « الموجود في البرتقأل
والليمون ،هذه التقأليد قد يراهأ البعضض
ع-أدي-ة ول-ك-ن-ه-أ ف-ي ج-وه-ره-أ ت-عكسض مدى
الوعي الذي تميز به اأجدادنأ ’أنهم ورغم
غ--ي-أب ال-ت-ق-أري-ر وال-ب-ح-وث الصس-ح-ي-ة ال-ت-ي
نعرفهأ اليوم اإ’ اأنهم اسستطأعوا التنأغم
مع الطبيعة ومأ توفره من طعأم ،وفهموا
رغم بسسأطة حيأتهم السسر الموجود بين
صسحة ا’إنسسأن ومأ هو موجود في كل
فصسل ،على عكسض مأ نراه اليوم».

طعام صسحي غني بالبروتينات والألياف

البروفيسسور مصسطفى خياطي :اأكÓت
صسحية نتاج تجارب اأجدادنا القديمة

«سسمير  50سسنة» ،شساف
م-ط-ع-م ب-خ-ي-م-ة ف-ي ال-ع-اصس-مة،

’حظ اأن ا’إقبأل على ا’أكÓت الشسعبية
يزاد في فصسل الشستأء وقأل لنأ في شسهأدته:
«تلقى مختلف ا’أكÓت الشسعبية المعروفة
ت--ن--أول--ه--أ ف--ي فصس-ل الشس-ت-أء رواج-أ ك-ب-ي-را،
خ--أصس--ة م--ع م--وج--ة ال--ب--رد ال--ق-أرصض ال-ذي
ت--ع--رف-ه-أ ال-ج-زائ-ر ه-ذه ا’أي-أم ،وك-ث-ي-را م-أ
يكون رواد الخيمة عأئÓت بكأملهأ ت أتي
ه--ن-أ لÓ-سس-ت-م-ت-أع ب-م-خ-ت-ل-ف ا’ط-ب-أق ال-ت-ي
ن--حضس--ره--أ خ--أصس--ة ال--ت-ق-ل-ي-دي-ة والشس-ع-ب-ي-ة
ك--م--ه--راسض ال--زف--ي-ط-ي ،ت-ي-ك-رب-أب-ي-ن ،ق-ط-ع
وارمي ،البركوكسض ،السسكسسو ،الرشستة ،لوبيأ
ب--أل--ك--رع-ي-ن سس-واء ك-أنت ح-م-راء اأو ب-يضس-أء
وم-خ-ت-ل-ف -أط-ب-أق ال-ب-ق-ول الجأفة كألعدسض ،
دوبأرة حأرة ،وفول مدشسشض واأطبأق اأخرى
تختلف حسسب رغبة الزبأئن والمنأطق التي
ي-ن-ت-م-ون ال-ي-ه-أ ،وط-ب-ع-أ ت-كون هذه ا’طبأق
مرفوقة بألمطلوع التقليدي خأصسة مطلوع
الشس--ح--م ال--ذي ي--ت--م--ي-ز ب-ن-ك-ه-ة خ-أصس-ة ف-ي
البرد».
«نصس-ي-رة شس-رقي» 38 ،سسنة ،ت-ق-ني سسأمي
في ا’إنعأشض والّتخذير ،قألت عن ا’أكÓت
الشس--ت--وي--ة ف--ي ال-ج-زائ-ر« :م-ع ح-ل-ول فصس-ل
البرد وا’أمطأر والثلوج يصسبح تنأول الطعأم
اأكثر من مجرد مصسدر للطأقة’ ،أنه يعد

البروفيسسور مصسطفى خيأطي ،اأخصسأئي
في طب ا’أطفأل ،اأكد من جهته لنأ قأئÓ
ف--ي ه-ذا ال-م-ق-أم« :اإّن ا’أكÓ-ت ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
الشستوية المعروفة في الجزائر لهأ فوائد

صس-ح-ي-ة ك-ب-ي-رة خ-أصس-ة ف-ي-م-أ ي-ت-علق بتعزيز
مقأومة الجسسم لÓأمراضض التي تنتشسر في
ه--ذا ال--فصس--ل ،ك-م-أ ت-وف-ر م-أ ي-ح-ت-أج-ه م-ن
بروتينأت واأليأف الموجودة في الخضسروات
والفواكه الموسسمية التي تتÓءم مأ يعرفه
فصس--ل الشس--ت-أء م-ن ان-خ-ف-أضض م-ل-ح-وظ ف-ي
درجأت الحرارة».
وف--ي ذات السس--ي--أق ،ذّك--ر ال--ب--روف--يسس--ور اأن
ا’أكÓ--ت ال--ت--ق-ل-ي-دي-ة ه-ي ن-ت-أج م-م-أرسس-أت
يومية قديمة عبر سسنين طويلة ’أجدادنأ
ال--ذي--ن اسس--ت--ط--أع--وا م--ن خÓ--ل ال--ت--ج--رب-ة
الوصسول اإلى الفوائد الصسحية التي تتميز
بهأ الخضسروات والفواكه الموسسمية وكذا
اللحوم الحمراء والبيضسأء وا’أسسمأك ،اإلى
جأنب زيت الزيتون في مقأومة ا’أمراضض
ال-م-وسس-م-ي-ة ال-م-رت-ب-ط-ة اأسس-أسس-أ ب-أل-منأخ اأو
ال-ت-غ-ي-ر ال-م-ن-أخ-ي ل-ك-ل فصس-ل ،ول-م ت-م-نعهم
ح-ي-أت-ه-م ال-بسس-ي-ط-ة م-ن ال-وصس-ول الى نتأئج
مذهلة في تسسخير الطبيعة في الوقأية من
ال--مشس--أك--ل الصس--ح--ي--ة ال--م--وسس--م--ي--ة اث--ب--تت
الدراسسأت المعأصسرة نجأعتهأ و صسحتهأ.
و’ح---ظ ال---ب---روف---يسس---ور اأن ال---ك---ث---ي---ر م--ن
المواطنين اليوم عأدوا اإلى هذه ا’أكÓت
ال--ت--ق-ل-ي-دي-ة الصس-ح-ي-ة م-ت-ج-أوزي-ن ا’أكÓ-ت
السسريعة المضسّرة اأكثر من النأفعة ،فتحت
مطأعم خأصسة بهذه ا’أطبأق الشسعبية في
مختلف جهأت الوطن اإلى درجة اأن ا’قبأل
ع--ل--ي--ه--أ ب--أت ك-ث-ي-را ج-دا ،ه-ذه ال-م-ط-أع-م
الشّس--ع--ب--ي-ة ’قت رواج-أ ك-ب-ي-را واه-ت-م-أم-أ
ملحوظأ وسسط المواطنين.

فالك فال اÒÿ
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الُ- -وضض- -وح وال َصض- -راح- -ةَ :ت -ج -ع -ل
الَعÓقات َتسضتمر َرغم الخÓفات
وع -دُم ال -وضض -وح والصض -راح -ة ت -ع ّ-ج -ل ب -فشض -ل
العÓقه أاياً كاْن نوعها.
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اصضنع المعروف واخدم اآلخرين:
ل تبق وحيدا ً معزولً ،فالعزلة مصضدر
تعاسضة ،كل الكآابة والتعاسضة والتوتر تختفي
حينما تلتحم بأاسضرتك والناسس..

طائرأت سشقطت بسشبب «سشيجارة»..
هذأ سشبب وجود مطافئ سشجائر
بالطائرة رغم منع ألتدخ Úبها.

AG Rƒ ÷ G
ت َ -ف -اءل ِب ٌ-ح -دوث أاشضَ-ي-اء سَض-ع-ي-دة
وأاخ-ب-ار ج-مِ -ي-ل-ة َوٌم-سضَ -ت-ق-ب-ل أاف َضضل
فالِثقة بِالله َتجلب كل َما لْم َيكْن بالح ّسضبان.
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يتسضاءل البعضس أاحيانا عن سضبب وجود طفايات السضجائر على
متن الطائرات ،على الرغم من أان التدخين ممنوع بتوجيهات
وتحذيرات كثيرة تجدها في كل مكان على الطائرة ،لكن تبين
رغم كل هذه التحذيرات أان هناك مسضافرين يحاولون التدخين
ف -ي تصض -رف -ات ف -ردي -ة ،تسض -بب ب -عضض -ه -ا ف -ي ح -وادث وسض-ق-وط
طائرات.توضضيحًا لهذا األمر قالت مضضيفة بالخطوط الجوية
األمريكية ،وفقًا لما نقله موقع «بيزنيسس إانسضايدر» ،إانه إاذا ما
قرر شضخصس أان يدخن وأاطفأا السضجائر في سضلة النفايات التي قد
تكون ممتلئة بالنفايات الورقية يمكن أان يؤودي رماد السضجائر
لشضتعال حريق .أاضضافت أانه ل ُيسضمح للطائرة بمغادرة المطار
إال بعد التأاكد من وجود مطافئ السضجائر في دورات المياه،
وذلك ط-ب-قً-ا ل-ل-وائ-ح ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ال-ف-يدرالية الخاصضة بصضÓحية
الطيران ،التي تنصس على أانه بغضس النظر عsما إاذا كان التدخين
مسضموحًا به في أاي جزءٍ آاخر من الطائرة أام ل ،يجب أان تكون
Óزالة،
دورات المياه مزsودًة بمنفضضة سضجائر مُسضتقلة ،وقابلة ل إ
جد بشضكٍل واضضح على ،أاو بالقرب من ،جهة الدخول لكل باٍب
وُتو َ
من أابواب دورة المياه .أاوضضح الموقع أان التدخين على الطائرات
تسضبب في حوادث سضقوط عدة ،أابرزها ما حدث عام ،1973
حين تح s
طمت طائرة من طراز بوينغ  707أاقلعت من ريو دي
جانيرو بعد أان تسضsببت سضيجارٌة أاُلقَيت في سضلة النفايات في
إاشضعال حريق ،وُقِتل كل المسضافرين البالغ عددهم  123شضخصضًا.
في حادثة أاخرى حاول مسضافرون التدخين على متن طائرة،
وتعsرضضوا للعقاب جراء ذلك ،وفي عام  ،2010أاُلقي القبضس على
دبلوماسضي قطري عند وصضوله إالى مطار دنفر الدولي بالوليات
المتحدة؛ بسضبب تدخينه على متن طائرة ،وفي  ،2013تسضبsبت
عائلٌة مكsونة من  4أافراد في هبوط إاحدى الرحÓت اضضطرارياً
في منطقة جزر برمودا؛ بعد اّتهام العائلة بأاكملها بالتدخين.

حكـ ـ ـ ـ ـم وأأمثـ ـ ـ ـال

^ قم بتصصميم المسصتقبل بد من اأن تقوم
بترميم الماضصي.
^ إاذا أام -ت -ل -كت شص -يء ج -م -ي -ل ’ ،ت -ب -حث ع -ن
’جمل فتخسصر ا’ثنين.
ا أ
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^ أان صصناعة سصيارة رولز رويسض واحدة تسصتغرق
 6أاشص -ه -ر ،ب -ي -ن-م-ا سص-ي-ارة ت-وي-وت-ا واح-دة تسص-ت-غ-رق
صصناعتها 13سصاعة فقط؟
^ أان بحر» آارال» جنوب كازاخسصتان كان رابع أاكبر
ب-ح-ر م-غ-ل-ق ب-ال-ع-ال-م ..وال-ي-وم ع-ل-ى وشصك ال-ج-فاف
’نهار
تماما بسصبب إاقامة السصدود و تحويل مياه ا أ
’سصتزراع القطن؟

ومضشــــــــــة
’جسص-اد ف-ق-ط
’م-راضض ف-ي ا أ
ل-يسصت ا أ
’خÓق ،لذا إاذا رأايت سصيء
بل في ا أ
ه بالشصفاء و احمد الله
الخلق َفادعُ ل ُ
الذي عافاك مما إابتÓه .

لك في التاريخ
رك- - - -ن مشص- - - -رق
فوق السصماك
لك في المظهر
حسص - - - - -ن ظ - - - - -ل
يغري ببهاك
ن- -ح- -ن سص -ور بك
دائ- - -ر وج - -ب - -ال
راسصيات
ن - - -ح - - -ن أاب- - -ن- - -اء
ال- - -ج - -زائ - -ر أاه - -ل
عزم وثبات
إاذن اف- -ت- -خ- -ر ك- -ونك ج- -زائ- -ري وإان ل- -م ت- -ك- -ن
’نك تعرف الجزائر
جزائري افتخر أ

غل عقلك

’ó°S
C G
غ -ال -ب -ا ال -كÓ-م ال-ذي ت-خشض-ى أان
تقوله ،هو الكÓم الذي ينبغي أان
يقال بالفعل.
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من المؤوسضف ان يخذلك أاقرب
الناسس لك ولكن األسضف الحقيقي
أان تتمسضك به وتبقى معه لتتعرضس
لخذلن.

¿Gõ«ŸG

ما أاجمل القلوب التي يملؤوها الحب والطهر
والصضدق ،وتبقى على العهد حتى وان طالت
المسضافات.

تحيا الجزائر بلد الثّوار

شش
^سشلم ’ يصشعد عليه أحد،
فما هو؟
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شش
غ
ل
ع
ق
^الإ لــك
سشفنج

ل تسض- -رق ف- -رح أاح- -د ول ت- -ق- -ه- -ر ق -لب أاح -د
أاع -م -ارن-ا قصض-ي-رة و ق-ب-ورن-ا م-ف-ت-وح-ة ون-ح-ن
نحتاج من يدعي لنا لعلينا البصضمة الجميلة
تبقى و إان غاّب صضاحبها.
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ابـتـسشـم

للعبــرة
ك--ان اأح--د السض--واح ي--زور شضÓ--لت ن--ي--اج-را ال-ت-ي
ينحدر منها الماء بقوة وسضرعة مخيفة… وفيما
هو يتطلع راأى قطعة من الثلج طافية فوق المياه
تسضير مع التيار متجهة الى حافة الشضÓل.
 ..وف--وق ق--ط--ع--ة ال--ث--ل-ج راأى ج-ث-ة خ-روف م-يت،
وفجاأة راأى السضائح نسضرا ً ضضخما يهبط فوق جثة
الخروف وبداأ في التهامها.
 ..وبينما كان النسضر ينهشس في فريسضته كانت
قطعة الثلج تسضرع نحو حافة الشضÓل الرهيب،
ومن حين لآخر كان النسضر يرفع راأسضه وينظر
اأمامه فيرى انه مازالت هناك مسضافة بينه وبين
ح---اف--ة الشضÓ--ل ف--ي--ع--ود م--رة اأخ--رى ال--ى ت--ن--اول
طعامه..
 ..ك-ان ي-ن-ت-ظ-ر ح-ت-ى ت-ق-ت-رب ق-ط-ع-ة ال-ث-ل-ج شضيئا
فشضيئا من الحافة ،وعندما وصضلت اإليها نشضر
النسضر جناحيه الكبيرين واأراد ان يطير ولكنه
وجد ان مخالبه قد انحشضرت بين عظام الخروف
والتي بدورها كانت قد انحصضرت داخل طبقات
الجليد .. ،حاول النسضر ان يخلصس نفسضه ،ولكن
الثلج قد اطبق تمامه على قدميه!!
 ..صض--رخ ال--نسض--ر بصض-وت ع-اٍل وضض-رب ب-ج-ن-اح-ي-ه
قطعة الثلج بشضدة ولكن التيار كان اأسضرع منه،
وسضقطت قطعة الثلج من العلو الشضاهق الى القاع
الرهيب والنسضر ممسضك بها وغاصس النسضر معها

‘ حبّك يا بÓدي

أاشض -ي-اء ك-ث-ي-رة ت-ج-رح-ن-ا ول-ك-ن ل
ن- -ج -د سض -وى الصض -مت  . .ف -ك -ي -ف
نعاتبهم على أافعال ل تعني لهم شضيء.

^ جاء رجل اإلى اأشضعب
يقترضس منه  ..فقال:
اأريد منك اأن تقرضضني ،واأن توؤخرني
في السضداد.
قال اأشضعب:
اأمران كثير علي ول اأقدر اإل على
ّ
اأمر واحد
فقال الرجل  :موافق .
قال اأشضعب  :اأوؤخرك كما تريد  ..ول
اأقرضضك اأبدا ً.

تحت المياه.
 ..وغاب عن النظار اإلى الأبد…!!
اإننا نرى في هذه القصضة الشضخصس البعيد عن
الله ،الذي ل يعمل حسضاب للنهاية ،وينغمسس في
ملذات الحياة ويغرق في الذنوب.
لكن فجاة تاأتي النهاية ،من دون علمه وبدون
اسضتئذان ياأتيه الموت بغتة ويظن باأنه سضيعيشس
ط و ي  ًÓو ي ق و ل ف ي ن ف س ض ه م ا ز ا ل ا ل ع م ر ا أ م ا م ي
قصضة نحتاجها لنعيشس كل يوم.

^ ُدعي اأشضعب لوليمة ووضضع له على
السض--ف--رة ج--دي سض--م--ي--ن ف-ب-داأ اأشض-عب
ياأكل بنهم
فقال له صضاحب الوليمة اأراك تاأكل
الجدي بغيظ وكاأن اأمه نطحتك!!
فقال اأشضعب واأنا اأراك تاأكل الجدي
برفق كاأن اأمه اأرضضعتك !!

ان تفقد شضخصضا تحبه أاقل آالماً من
أان ي-ك-ون م-وج-ود وت-ف-ق-د م-ن-ه أاشض-ي-اء ج-م-يلة
اعتادها قلبك.

… ó ÷G
اسض -وأا م -ا ي -واج -ه -ه النسض -ان ف -ي
ح -ي -ات-ه ك-ث-رة ال-ت-ف-ك-ي-ر ل-ذلك ردد الّ-ل-ه-م إان-ي
أاسضأالك بالً مٌطمئناً و شضاكرا ً لما قسضمته لي.

ƒ dó dG
ل -يسس ل -لسض -ع -ادة أاوق -ات م -ح-ددة
ن-ح-ن نصض-ن-ع-ه-ا إاذا ف-ه-م-ن-ا ال-حياة
جيدا ً…فعليك بالتفاوؤل .ألن الفكرة المتفائلة
ت -ج -ع-ل م-نك ب-ط Óً-ف-ي م-واج-ه-ة ال-مصض-اعب
وشض-ج-اعً-ا ف-ي األزم-ات وق-ادرا ً ع-ل-ى ت-خ-ط-ي
العقبات.

äƒ◊G
مهما كانت شضخصضيتك قوية لبد
أان تضضعف عند شضخصضاً ما  .تضضمحل وتذوب
هذه الشضخصضية القوية أامـ ـام من نحبهم من
أاع ـماق القل ـب.

ألفجر06.26...............:
موأقيت ألظهر12.٥٩...............:
ألصصÓة ألعصصر1٥.٤1...............:
ألمغرب1٨.01..............:
ألعشصـاء1٩.26................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
لم Òخالد» يقدم ملف أعتماد لتأاسصيسس
^ 22جانفي « :1٩22أ أ
لخ-وة أ÷زأئ-ري-ة» ،ه-دف-ه-ا أل-بحث عن وسصائل
ج-م-ع-ي-ة «أ أ
وسصبل ألعمل من أجل –سص Úألوضصع أŸادي وأŸعنوي
وألثقا‘ وألسصياسصي Ÿسصلمي أ÷زأئر».
لحتÓل أمام
^  22جانفي  :1٩٥٥بعد تع Ìقوأت أ إ
لورأسس،
ضص- -رب- -ات ج -يشس أل -ت -ح -ري -ر أل -وط -ن -ي ب -ج -ب -ال أ أ
أ÷Ôأل قائد ألناحية ألعسصكرية ألعاشصرة يطلب من باريسس
إأرسصال أŸزيد من ألدعم للقضصاء على ألثورة.

ألطقسس أŸنتظر أليوم و ألغد

عنابة
عنابة

17240 Oó©dG

ألأحد  2٣ربيع ألثا 1٤٣٨ Êهـ أŸوأفق لـ  22جانفي 2017م

مفارز ا÷يشش والدرك تقدم اŸسصاعدات للمتضصررين من العاصصفة الثلجية
ألشصعب /توأصصل مفارز أ÷يشس ،لليوم ألثا Êعلى ألتوأ‹ ،مهّمتها ‘ فتح ألطرق وأŸسصالك أمام حركة أŸرورو أŸقطوعة بسصبب ألعاصصفة ألثلجية ألتي
مسصت عديد أŸناطق ،عازلة ألكث Òمن سصكانها.
ب-ال-ت-ع-اون م-ع األشس-غ-ال ال-ع-مومية
ب- - -حسسب ب- - -ي - -ان وزارة ال - -دف - -اع
وا◊ماية اŸدنية ،تدخلها لفتح
ال-وط-ن-ي ،ت-ل-قت «الشس-عب» نسس-خة
ال- -ط- -رق وال- -وصس- -ول إا ¤اŸوالÚ
منه ،فإان مفارز ا÷يشض تواصسل
وال- -ب- -دو ال- -رح- -ل Ÿسس- -اع -دت -ه -م
لليوم الثا Êعلى التوا‹ ،تدخلها
وت - - -زوي - - -ده - - -م ب- - -ا◊اج- - -ي- - -ات
Ãع -ي -ة وح -دات ال -درك ب -إاق -ل -ي-م
الضسرورية .نفسض ا÷هود عرفتها
ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-رية الثانية ،لفتح
ولي -ة ت -ل -مسس -ان ل -ف -ت -ح اŸسس-الك
ال -ط -رق ال -ت -ي أاغ -ل -ق -ت -ه-ا ال-ث-ل-وج
وت- -ف- -ق- -د اŸواط -ن Úب -اŸن -اط -ق
وت-ق-د Ëي-د اŸسس-اع-دة واإلع-ان-ة
اŸعزولة بفعل الثلوج اÎŸاكمة،
اŸادية والعينية من مواد غذائية
خ -اصس -ة ‘ ال -ب -ل -دي -ات ال -واق -ع -ة
وط- -اق- -وي- -ة ل -ل -م -واط -ن Úال -ذي -ن
جنوب الولية و‘ أاعا‹ ا÷بال.
ي- -ج -دون صس -ع -وب -ات ‘ ال -ت -ن -ق -ل
تضس - - -ام - - -ن أاف - - -راد ا÷يشض م- - -ع
وال- -ت- -م -ون وقضس -اء ح -اج -ي -ات -ه -م
اŸواط- - -ن Úم- - -ت- - -واصس - -ل م - -ن - -ذ
اŸلحة.
السس- -اع -ات األو ¤ل -ب -دء ت -ه -اط -ل
‘ سسيدي بلعباسض ،حيث يسستمر
الثلوج ،بالتنسسيق والتعاون الوثيق
ت -ه -اط -ل ال -ث -ل -وج ع -ل-ى اŸن-اط-ق
مع السسلطات اŸدنية التي جندت
ا÷ن -وب -ي-ة م-ن-ه-ا ،واصس-لت م-ف-ارز
هي األخرى وسسائل معتÈة من
ا÷يشض ج -ه -وده -ا ل -ف -ت-ح ال-ط-رق
األشس -غ -ال ال -ع -م -وم -ي -ة وا◊م-اي-ة
وتوصسيل اŸسساعدات للمواطنÚ
ال-ذي-ن ع-زل-ت-ه-م ال-ثلوج ،بالتنسسيق اŸدنية.
تسس- -اق- -طت ال- -ث- -ل -وج ب  Ó-ت -وق -ف ال - -ط- -رق واŸسس- -الك ،ضس- -اع- -فت اŸدنية مقدمة صسورة تضسامن ل
م- -ع ال -درك ال -وط -ن -ي وا◊م -اي -ة ‘ وليتي النعامة والبيضض ،حيث وبكثافة ،مع تشسّكل ا÷ليد على مفارز ا÷يشض والدرك الوطني ،تنسسى.

اكتشصـ ـ ـ ـ ـ ـاف ﬂبـ ـ ـ ـ ـإا يحتـ ـ ـ ـ ـوي  22قطعـ ـ ـ ـ ـ ـة سص ـ ـ ـ ـÓح وذخـ ـ ـÒة

لمثل
لرهاب وحماية أ◊دود ،وبفضصل ألسصتغÓل أ أ
ألشصعب ‘ /أإطار مكافحة أ إ
للمعلومات“ ،كنت مفرزة للجيشس ،يوم  20جانفي  ،2017إأثر دورية تفتيشس بجنوب
“Ôأسصت ،قرب ألشصريط أ◊دودي ،بالناحية ألعسصكرية ألسصادسصة ،من أكتشصاف ﬂبإا
Óسصلحة ( 22قطعة) وألذخÒة.
ل أ
وب- -حسسب ب- -ي- -ان وزارة ال- -دف -اع من نوع كÓشسنيكوف ،بندقيت Úتوقيف مهرب Úومهاجرين
غ ÒشصرعيÚ
ال -وط-ن-ي ،ي-ح-ت-وي اıب-اأ ع-ل-ى نصسف اآليت Úمن نوع سسيمونوف،
هاون عيار  60ميليمÎا ،قاذف ب-ن-دق-ي-ة ت-ك-راري-ة بالإضسافة اإ¤
صس - - -اروخ- - -ي  ،RPG-7قاذف كمية ضسخمة من الذخÒة من من جهة اأخرى ،اأوقفت مفارز
للجيشض بتمÔاسست وع Úقزام
صس - - -اروخ- - -ي  ،RPG-2مدفع ﬂتلف العيارات.
 ،SPG-9رشساشس Úعيار ( )14,5ت-وؤك-د ه-ذه ال-ن-ت-ائ-ج اŸي-دان-ي-ة ،وبرج باجي ﬂتار/ن.ع)15( ،6
ميليمÎا ورشساشض عيار ( )12,7مرة اأخرى ،جاهزية واسستعداد م -ه -رب-ا و( )256م - -ه - -اج- -ر غÒ
وحدات ا÷يشض لتاأم Úحدودنا شس-رع-ي م-ن ج-نسس-ي-ات ﬂت-لفة،
ميليمÎا.
كما يحتوي اıباأ على رشساشض وشس - -ل ك - -ل ﬁاولت اŸسس - -اسض ‘ ح ” Úضسبط شساحنة و()08
 ،PKTب- -ن -دق -ي -ت Úرشس -اشس Úب - - -ح- - -رم- - -ة وسسÓ- - -م- - -ة الÎاب مركبات رباعية الدفع و()3200
ل Îم- -ن ال- -وق- -ود و( )06اأج -ه-زة
 9 ،FMPKمسسدسسات رشساشسة الوطني.

جمعية «ناسس أ »Òÿتسصاهم
‘ نشصاط تضصامني ‰وذجــي

كشسف عن اŸعادن.
ك- -م- -ا اأوق- -ف ع- -ن -اصس -ر ال -درك
ال-وط-ن-ي ي-وم  20ج-ان-في 2017

ببومرداسض/ن.ع ،1سس- - -ت- - -ة ()06
ع- -ن- -اصس- -ر دع- -م ل- -ل- -ج- -م -اع -ات
الإرهابية.

األمطـ ـ ـ ـار تـ ـ ـذيب الثلـ ـ ـوج ‘ اŸدي ـ ـة وتسصاع ـ ـد علـ ـى فت ـ ـح الطريـ ـ ـ ـ ـق

لمطار أŸتهاطلة باŸدية ،قبل منتصصف
سصاعدت أ أ
نهار أمسس ،على إأذأبة ألثلوج وألتخفيف من
حدتها ‘ ألطرق ألولئية وألبلدية.
سسخرت بلدية اŸدية كل اإلمكانات اللوجيسستية إلزاحة
كميات الثلوج اŸتسساقطة ‘ ،الوقت الذي وجد فيه بعضض
سس -ائ -ق -ي اŸرك -ب -ات اÿف -ي -ف -ة صس -ع -وب -ة ‘ ال -ت-ح-ك-م ‘
سس -ي -ارات -ه -م ،م -ب -ك -را ،ك -م -ا ه -و ا◊ال ب -ال-ط-ري-ق ب-اŒاه
ا÷زائر ،حيث تدخلت مصسالح ا◊ماية اŸدنية لتطويق

م -ك -ان سس -ق -وط ك -اب -ل ل -ل -ت-ي-ار ال-ك-ه-رب-ائ-ي ق-رب مسس-ج-د
الفرقان ،بسسبب انكسسار إاحدى غصسون شسجرة كبÒة مثلما
رصسدته «الشسعب» بع ÚاŸكان.
باŸقابل ،تسسببت كمية الثلوج ،صسبيحة أامسض ‘ ،إالغاء
م -ه -م -ة ال -ت -غ -ط-ي-ة الصس-ح-ف-ي-ة اÿاصس-ة ب-ق-اف-ل-ة إا‚ازات
للجمعيات الناشسطة بالولية والتي تهدف إا ¤اكتشساف
وإابراز اŸشساريع الكÈى وتثم Úاإل‚ازات ‘ ﬂتلف
القطاعات.

وت -راف -ق ج -م -ع -ي -ة «ن -اسض ا »Òÿب -اŸدي -ة ،اÛه -ودات
اŸب -ذول -ة م -ن ط -رف ا÷ه -ات اŸع -ن-ي-ة ب-ه-ذه ال-ت-ق-ل-ب-ات
ا÷وية ،حيث سساهم تدخلها بتقد 1534 Ëوجبة سساخنة
طيلة  04أايام ،لفائدة األشسخاصض بدون مـأاوى ،العائÓت
الفقÒة ،عابري الطريق الوطني رقم  01بكل من بلدية بن
شس- -ك- -او ووزرة .ك- -م- -ا ” ت -وزي -ع  94وج -ب-ة Ãع-ي-ة أاف-راد
الشسرطة.

نصصـــــــــر حسصـــــ Úدأي  – 1سصريــــــع غليـــــــزأن 0

 23°أ÷زأئر
 20°أ÷زأئر

 11°وهرأن

ألثمن  10دج

جهــــــود كـــبÒة لفـــــك ألعزلـــــــة عـــــــــن أŸنــــــــــاطق ألنائيـــــــــة

إأثر دورية تفتيشس بجنوب
“Ôأسصـــــــت أ◊ــــــدودي

 12°وهرأن

اŸدية :م.أام Úعباسس

10°
13°

france prix 1

صصور من التضصامن يصصنعها ا÷يشش
فنيدسس بن بلة
عكسس أصصوأت ألنشصاز ألصصادرة عن أطرأف وجهات
تشص -كك ‘ ك -ل إأ‚از وت -رّوج ◊م -ل-ة مشص-ؤووم-ة «ك-ل
ليسس على ما يرأم» ،يخرج أ÷يشس ألوطني ألشصعبي
لمنية أŸشصÎكة على ألقاعدة ويشصكل
لسصÓك أ أ
وأ أ
ألسص-ت-ث-ن-اء Ÿوأصص-ل-ة رسص-م صص-ور ت-ل-ي-ق Ãق-ام جزأئر
ألن -تصص -ارأت وأل -ت -ح -دي .أ÷زأئ -ر أل -ت-ي Œع-ل م-ن
لمام ‘ معركة
لزمة قوة أنطÓق وخطوة إأ ¤أ أ
أ أ
إأث-ب-ات أل-وج-ود وأل-ت-ط-ور أع-ت-م-ادأ ع-ل-ى أسص-ت-قÓلية
قرأر وخيارأت سصيادية.
على وتر ألنتصصارأت ألتي سصجلها ألفريق ألوطني
ألعسصكري Ãسصقط ‘ منافسصات كأاسس ألعا ⁄و“اديه
لعلى،
‘ أعتÓء ألعرشس رأفعا ألشصأان ألوطني إأ ¤أ أ
لخ -رى م -ن رب -وع أل -وط -ن إأرأدة
ه- -ن- -اك ‘ أ÷ه- -ة أ أ
كÈى Ÿفارز أ÷يشس ‘ موأجهة بعزÁة ألعاصصفة
ألثلجية أŸسصتمرة على أك Ìمن ولية متسصببة ‘
شصل حركة أŸرور وعزل سصكان قرى ومشصاتي نائية
بأاكملها.
وت-ظ-ه-ر أل-ت-ق-اري-ر أل-ت-ي تصصلنا ‘ ألدقيقة وألثانية
مدى أحÎأفية وحدأت أ÷يشس ‘ ألعمل ليل نهار
وفق تقاسصم وظيفي ل يعÎف باŸسصتحيل .أظهرت
ألتقارير ألصصورة ألتضصامنية أŸرتسصمة ‘ كل ربوع
لم -ن م -ع ألسص -ك -ان أŸع -زول ÚأÙاصص -ري-ن.
أل -وط -ن أ آ
ك- -ي- -ف ج- -ن -دت وح -دأت أ÷يشس آألت -ه -ا ألضص -خ -م -ة
وموأردها ألبشصرية ‘ إأعادة حركة أŸرور إأ ¤سصابق
عهدها من ألنسصيابية .وكيف توصصل أŸؤوونة وما
يحتاجه ألسصكان ‘ أبعد نقطة من ربوع أ÷زأئر.
م -ن ب-ج-اي-ة وقسص-ن-ط-ي-ن-ة شص-م-ال إأ ¤أقصص-ى أ÷ن-وب
أل-غ-رب-ي ت-أات-ي ألصص-ورة م-ت-ن-اغ-م-ة م-ت-ن-اسص-ق-ة Ÿشص-ه-د
تضص -ام -ن -ي تصص-ن-ع-ه أŸؤوسصسص-ة أل-عسص-ك-ري-ة أل-ت-ي تÈز
ل‰ائ -ي ‘ ﬂت -ل -ف
ق- -ي- -م- -ت- -ه- -ا ودوره- -ا أل -ب -ن -ائ -ي أ إ
لحدأث وألطوأرئ.
أ أ
ول- -يسس ه- -ذأ Ãف- -اج- -أاة ل- -وح- -دأت Œد أم- -ت- -دأده- -ا
وأنتماءها لشصعب وضصع ثقته فيها ب Óتردد بعد أن
وج- -ده- -ا إأ ¤ج- -ان- -ب- -ه ‘ أح- -لك أل -ظ -روف وأصص -عب
لوق -ات وي -رى ف -ي -ه-ا أن-ه-ا أح-د رك-ائ-ز أ÷م-ه-وري-ة
أ أ
أ÷زأئرية وصصلب أسصتقرأرها ومتانة نهضصتها.
لمسس ألقريب ‘ ﬂيلتنا
نسصرد هذأ ألقول وصصورة أ أ
تÎآأى لنا ناصصعة شصفافة .صصورة يسصتحيل على أي
وأح-د ع-اشس أل-عشص-ري-ة ألسص-ودأء نسص-ي-ان-ه-ا ب-أاسص-رع م-ا
Áكن وإأزأحتها من ألذأكرة أ÷ماعية .فقد لعب
أ÷يشس ألدور ألريادي ‘ إأبطال أŸشصروع ألغÎأبي
وإأبقاء أ÷زأئر وأقفة على رجليها تعالج تعقيدأتها
وت -ب -حث ع-ن ﬂرج-ات ألخ-تÓ-لت أع-ت-م-ادأ ع-ل-ى
أبنائها أıلصص Úوصصناع قرأرها وﬂططي وجهتها
ألسصتشصرأفية ألبعيدة وألقريبة.
هذه ألصصورة ألتي صصنعت وتصصنع عند كل ظرف
صص- -عب “ر ب- -ه أل -ب Ó-د ه -ي أل -ت -ي ت -ت -ك -رر أل -ي -وم ‘
ﬂتلف جهات ألوطن ،حيث هب أ÷يشس باسصتنفار
ي- -ق -دم أŸسص -اع -دة وأل -ع -ون Ÿوأط -ن Úي -ع -ان -ون –ت
حصص-ار أل-ع-اصص-ف-ة أل-ث-ل-ج-ي-ة وأل-ت-غيÒأت أŸناخية ‘
موسصم شصتاء بارد أك Ìمن أللزوم مكرسصا وظيفته
ألدسصتورية ومهامه أ÷مهورية ألتي تعلو ول يعلى
عليها.

النصصري ـ ـ ـ ـ ـة بشصـ ـ ـ ـ ـ ـق األنف ـ ـ ـ ـ ـ ـسش وتزاح ـ ـ ـ ـ ـ ـم اŸتصصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرين
لنفسس على ضصيفه
فاز نصصر حسص Úدأي بشصق أ أ
سصريع غليزأن بهدف يتيم من توقيع ألÓعب
«حسص Úعريبي» ‘ ألدقيقة  60من عمر
أŸبارأة .وبهذأ ألفوز أرتقت ألنصصرية إأ¤
ألصصف ألسصادسس مؤوقتا ‘ ،أنتظار أسصتكمال
لو ¤للرأبطة
باقي مباريات أ÷ولة أ أ
أÎÙفة «موبيليسس».

ملعب  20أاوتﬁ :مد فوزي بقاصس

الشسوط األول من اللقاء  ⁄يشسهد إاثارة كبÒة ،حيث
“ي -ز بسس -ي -ط -رة ك-ل-ي-ة م-ن ج-انب لع-ب-ي نصس-ر حسسÚ
الذين خلقوا الكث Òمن الفرصض ،لكنها كانت عقيمة
وافتقدت للمسسة األخÒة.
مرحلة جسض النبضض دامت طوي Óوشساهدنا الفرصسة
األو ‘ ¤اللقاء ‘ (د )15بعد عمل من الوافد ا÷ديد
ال Ó-عب ال -ت -ونسس -ي م-ن أاصس-ول ج-زائ-ري-ة «ورث-ا‘ »Ê
ال -وسس -ط ال -ذي م -ن -ح ك -رة ل -ل -ق -ائ -د ا÷دي -د ل-ل-ف-ري-ق
«قاسسمي» على ا÷هة اليمنى ،مفتتحا ‘ العمق الكرة
ل -ت-ج-د «أاوح-دة» ال-ذي ارت-ق-ى ف-وق ا÷م-ي-ع وسس-دده-ا
برأاسسية قوية أابعدها ا◊ارسض «بوسس »Îبصسعوبة إا¤
الركنية.
ب -ع -ده -ا اق -تصس -ر ال -ل -عب ع -ل -ى أاخ -ذ ورد ‘ وسس -ط

اŸيدان .انتظرنا إا ¤غاية الدقيقة األخÒة من عمر
اŸرح -ل -ة األو ¤ل -نسس -ج -ل ف-رصس-ة خ-طÒة أاخ-رى م-ن
ج -انب اÙل -ي Úب -ع -د ف -ت -ح -ة م -ن «هÒي -دة» ن-اح-ي-ة
«عبيد» الذي ارتقى فوق ا÷ميع وسسدد كرة رأاسسية
كانت متوجهة إا ¤الزاوية التسسع ،Úولكن ا◊ارسض
«بوسس »Îكان ‘ اŸكان اŸناسسب وأانقذ مرماه مرة
أاخرى من هدف ﬁقق.
‘ اŸرحلة الثانية شسهدنا عزÁة أاك Ìمن العاصسميÚ
‘ ال -ف -وز ب -ع -د ن -ق -ل اÿط -ورة ع -ن ط -ري -ق اŸت -أال -ق
«أاوحدة» الذي شسن عديد الهجمات إا ¤أان جاءت
(د )60ح- -يث ت- -وغ- -ل ع -ل -ى ال -رواق األÁن ووزع ل -ك -ن
«قبلي» أاخرجها للركنية.
نفذ «أاوحدة» الركنية ناحية «عريبي» الذي يضسرب
ال -ك -رة ب -ق-وة ،ت-رت-ط-م ب-ال-ق-ائ-م األيسس-ر وت-زور شس-ب-اك
«مسسﬁ »Îررا األنصسار.
 5دقائق بعد ذلك «ورثا »ÊيسسÎجع كرة بصسعوبة على
خط التماسض وÁرر ناحية «وا‹» األخÁ Òوه وÁرر
ناحية «قاسسمي» يتوغل وÁرر لزميله «أاوحدة» الذي
توغل ويوزع عرضسية على طبق للبديل «هشسام ﬂتار»
يقذف لكن كرته فوق العارضسة األفقية.
على هذا اŸنوال اسستمر ضسغط النصسرية و‘ (د)69
«يسسÎج- -ع ورث -ا› »Êددا ال -ك -رة ويسس -ت -درج م -ع -ه 3
لعب Úيقدمها لوا‹ بالعقب يجد نفسسه متحررا من

الرقابة يتوغل ويقذف بيسسراه ا◊ارسض يردها يلحق
عليها «بن دبكة» يسسجل بطريقة رائعة ،لكن حكم
التماسض يعلن عن تسسلل.
و‘ الوقت الذي كان ينتظر فيه ا÷ميع رد الزوار،
«أاوحدة» يتوغل من جديد ‘ (د )72يراوغ الدفاع على
ا÷هة اليمنى Áرر عرضسية على طبق لـ «قاسسمي»
األخ Òيقذف بقوة لكنه كرته مرت جانبية بقليل على
القائم العلوي.
‘ (د )85البديل «كومباسسا» ،يقوم بعمل جميل ويقدم
كرة على طبق لـ «أاوحدة» يروضض الكرة ويجد نفسسه
م -ت-ح-ررا م-ن ال-رق-اب-ة ،ل-ك-ن-ه  ⁄ي-ت-م-ك-ن م-ن تسس-ج-ي-ل
الهدف بعد ارتكابه خطأا على زميله السسابق «قبلي»
الذي عاد وحرمه من التسسجيل ،لينتهي اللقاء بفوز
العاصسمي.Ú

وفاق سصطيف يفوز ويعود للوصصافة

‘ اŸباريات األخرى “كن وفاق سسطيف من الفوز
‘ دارب -ي الشس -رق ع -ل -ى ضس-ي-ف-ه شس-ب-اب قسس-ن-ط-ي-ن-ة
ب -ه -دف وح -ي -د م -ن ت-وق-ي-ع اŸه-اج-م «أام-ق-ران» ‘
(د ،)79ل -ي -ع -ود ب -ذلك أاب -ن -اء ع Úال-ف-وارة ل-وصس-اف-ة
اÎÙف األول مؤوقتا برصسيد  28نقطة ،معقدين
بذلك مأامورية شسباب قسسنطينة ‘ البقاء مع الكبار
وه- -م ال -ذي -ن ق -ب -ع -وا ‘ اŸرك -ز  14م-ف-وت Úع-لى

البطاقة

أانفسسهم اÿروج من منطقة اÿطر.
شسباب باتنة “كن هو اآلخر من الفوز بالنتيجة
ألفنية :ملعب  20أوت ،طقسس بارد ،جمهور @
واألداء على ضسيفة أاوŸبي اŸدية الذي انهار ضصعيف ،أرضصية صصا◊ة.
ب -ث Ó-ث -ي -ة ن -ظ -ي-ف-ة م-ن ت-وق-ي-ع ال-ثÓ-ث-ي (ب-ن
–كيم للثÓثي :حنصصال ،شصعب ألله ،إأيدير.
لهدأف :لعريبي (د )61للنصصرية
م -نصس -ور ،ب -ه -ل -ول ومصس -ف -ار) ‘ ،اف -ت -ت -اح أ أ
مباريات العودة .وهو الفوز الذي ارتقى @ تشصكيلة ألفريق:Ú
ب-ه ال-ب-ات-ن-ي-ون إا ¤اŸرك-ز ال-ت-اسس-ع رف-ق-ة @ نصصر حسص Úدأي :مرباح ،لعريبي ،وأ‹ ،زدأم ،خياط،
إا–اد ا◊راشض الذي خسسر ثÓث نقاط هÒيدة ،ورثا ،Êبن دبكة ،عبيد ،قاسصمي ،أوحدة.
مهمة أامام ضسيفه إا–اد بلعباسض بثنائية @ أŸدرب :ألن ميشصال.
نظيفة التي وقعها (زواري وبوقلمونة) @ ،سص -ري -ع غ -ل -ي -زن :ب -وسص ،Îرم -اشس ،م -ك -اوي ،مسص -ع-ودي،
وهو الفوز الذي نصسب الزوار ‘ اŸركز زيدأن ،قبلي ،عÓق ،مÓل ،بن عياد ،بن ﬂلوف ،طاهر.
السسادسض بـ 24نقطة رفقة النصسرية.
@ أŸدرب :معز بوعكاز

