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مــــــــــع إاطــــــارات الجيـــــــشص
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وا أ

دشصن مشصاريع ببومرداسص ضصمن
برنامــــج رئيسص الجمهوريــــة

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدوي يشصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدد
عل ـ ـ ـى أاهمية الموعـ ـد
ا’نتخـ ـ ـ ـ ـابي للحفـ ـاظ
علـ ـ ـ ـ ـى المك ـ ـ ـ ـ ـ ـاسصب
القضصـاء عـلى الشصاليهـــات
تحـّد يرفــع نهايـة السصنة
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والمب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادرة

الف ـريق ڤايـ ـد صصال ـ ـح:
ضصم ـ ـان متطلب ـ ـات أامن
الجـزائر ودفاعها الوطني
فـ ـ ـي صصلـ ـ ـب ا’هتم ـ ـام
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تبون يفتتح صسالون «باتيماتيك»

األحد  ٢٣أافريل  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٦رجب ١٤٣٨هـ

يشص-رف وزي-ر السص-ك-ن وال-ع-م-ران واŸدي-نة والتجارة
بالنيابة عبد اÛيد تبون ،على افتتاح الطبعة 20
لشصغال العمومية ،اليوم،
للصصالون الدو‹ للبناء وا أ
ب- -قصص- -ر اŸع -ارضض ،الصص -ن -وب -ر ال -ب -ح -ري ،اب -ت -داء م -ن
السصاعة  14:00بعد الزوال.
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www.ech-chaab.com
العدد

ندوة فكرية حول إلنشسر
وحماية حقوق إŸؤولف

1٧318

مسسلم تطلق مشسروع إلتوأإمة ب Úإ÷زإئر وفرنسسا

لسصرة وقضصايا اŸرأاة مونية مسصلم ،اليوم ،على الحتفال
تشصرف وزيرة التضصامن الوطني وا أ
ب -إاط Ó-ق مشص -روع ال -ت -وأام -ة ب Úا÷زائ-ر وف-رنسص-ا –ت ع-ن-وان« :ت-دع-ي-م ت-ق-وي-ة ق-درات وزارة
ال-تضص-ام-ن ال-وط-ن-ي ‘ اسصÎات-ي-ج-ي-ت-ه-ا الشص-ام-ل-ة ل-ت-ع-زيز إادماج اŸعوق ‘ Úالوسصط اŸهني» ،وذلك
باŸدرسصة العليا للضصمان الجتماعي ،ابتداء من السصاعة  09:00صصباحا.

نوري ‘ إلشسلف

ولد علي ‘
ع“ Úوشسنت

يقوم وزير التهيئة العمرانية
والسص- - - -ي - - -اح - - -ة والصص - - -ن - - -اع - - -ة
ال-ت-ق-ل-ي-دية عبد الوهاب نوري،
ال- -ي -وم ،ب -زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق -د
Ÿشص-اري-ع ق-ط-اع-ي-ة ع-لى مسصتوى
ولية الشصلف.

ي-ق-وم وزي-ر الشص-ب-اب وال-ري-اضصة
الهادي ولد علي ،اليوم ،بزيارة
ع- -م- -ل وت- -ف- -ق- -د إا ¤ولي -ة عÚ
“وشص - -نت ،ح- -يث يÎأاسض ح- -ف- -ل
تسص - -ل - -ي - -م مسص - -اع - -دات ال- -دول- -ة
ل- - -ن- - -وادي ه- - -واة ك- - -رة ال - -ق - -دم،
وم- - -ع- - -اي- - -ن - -ة ب - -عضض اŸشص - -اري - -ع
القطاعية.

غول ينشسط
Œمعا شسعبيا باŸدية

بلعيد ينشسط
Œمع ÚشسعبيÚ
بتيارت وتيسسمسسيلت

ينشصط رئيسض جبهة اŸسصتقبل
ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -ل -ع -ي -د ،ال-ي-وم،
Œم - -ع Úشص - -ع - -ب - -ي Úب- -ت- -ي- -ارت
لول ابتداء من
وتيسصمسصيلت .ا أ
السص-اعة  10:00صص-ب-اح-ا .وال-ث-ا Êاب-ت-داء م-ن السصاعة 15:00
مسصاء.

جاب إلله ينشسط ŒمعÚ
شسعبي Úبخنشسلة وجيجل

ي- - -نشص- - -ط رئ- - -يسض Œم - -ع أام - -ل
ا÷زائ - -ر «ت - -اج» ع - -م - -ر غ - -ول،
ال -ي -ومŒ ،م -ع -ا شص -ع-ب-ي-ا ب-اŸرك-ز
ال- -ث- -ق- -ا‘ ل- -ب -ل -دي -ة الÈواق -ي -ة
ب - -ولي - -ة اŸدي - -ة ،اب- -ت- -داء م- -ن
السصاعة  10:30صصباحا.

حن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون
‘ إلبويـ ـ ـرة

لم-ي-ن-ة ال-عامة ◊زب
ت-نشص-ط ا أ
ال -ع -م -ال ل -وي -زة ح-ن-ون ،ال-ي-وم،
Œمعا شصعبيا ،بسصاحة الشصهداء،
ب -ولي -ة ال -ب -وي -رة ،اب -ت -داء م -ن
السصاعة  10:00صصباحا.

ينشصط عضصو –الف ال–اد من
أاج-ل ال-ن-هضص-ة وال-ع-دال-ة وال-ب-ناء
ع- -ب -د ال -ل -ه ج -اب ال -ل -هŒ ،م -عÚ
شص-ع-ب-ي Úب-ولي-ة خنشصلة ،ابتداء
م -ن السص -اع -ة  10:00صص-ب-اح-ا و‘
الفÎة اŸسصائية بولية جيجل.

سساحلي ينشسط
Œمعا شسعبيا باŸدية

بلهادي ينشسط Œمعا شسعبيا بتلمسسان

يشصرف عزالدين ميهوبي ،اليوم ،على ندوة فكرية
–ت ع -ن -وان« :ال-نشص-ر وح-م-اي-ة ح-ق-وق اŸؤول-ف ‘ ظ-ل
ال -رق -م-ن-ة»Ã ،ن-اسص-ب-ة ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-ك-ت-اب وح-ق-وق
اŸؤول-ف ،وذلك ب-ال-ق-اع-ة ا◊م-راء ب-اŸك-ت-ب-ة ال-وط-نية،
ابتداء من السصاعة  09:00صصباحا.

Œمعان شسعبيان ألويحيى
با÷لفة وإŸسسيلة

لم Úال -ع -ام ل -ل -ت-ج-م-ع ال-دÁق-راط-ي أاح-م-د
ي -نشص -ط ا أ
أاوي -ح -ي -ى ،ال -ي -ومŒ ،م-ع Úشص-ع-ب-ي ،Úب-ولي-ة ا÷ل-ف-ة
لخر على السصاعة
ابتداء من السصاعة  10:00صصباحا وا آ
 14:00باŸسصيلة .وعلى السصاعة  1٧.00مسصاء ببلدية
مقرة باŸسصيلة.

توإتي ينشسط Œمعات شسعبية
باŸدية ،إلبليدة وتيبازة

ي -نشص -ط رئ-يسض ا÷ب-ه-ة ال-وط-ن-ي-ة ا÷زائ-ري-ة م-وسص-ى
تواتي ،اليومŒ ،معات شصعبية بوليات :اŸدية ابتداء
م- -ن السص -اع -ة  10:00صص-ب-اح-ا ،ال-ب-ل-ي-دة ع-ل-ى السص-اعة
 14:00وبتيبازة على السصاعة اÿامسصة مسصاء.

فروخي يلتقي إلعائلة إلثورة،
إلفÓح ÚوإŸربÚ

ي-ق-وم م-تصص-در ق-ائ-م-ة ح-زب ج-ب-هة التحرير الوطني
سصيد أاحمد فروخي ،اليوم ،بزيارة جوارية ولقاء مع
اŸواطن Úببلديتي باب الزوار واÙمدية ،ابتداء من
السصاعة  09:00صصباحا.
ك -م-ا ي-ل-ت-ق-ي ال-فÓ-ح ÚواŸرب Úع-ل-ى السص-اع-ة 14:00
ببئر توتة ،كما ينشصط فيها Œمعا شصعبيا وآاخر بقاعة اŸؤو“رات عقاد بالقبة على
السصاعة  1٧:00مسصاء.

Œمع شسعبي لأÓفافاسض
بسسكيكدة

Óفافاسض ،اليومŒ ،معا
لول ل أ
لم Úالوطني ا أ
ينشصط ا أ
شص-ع-ب-ي-ا ب-اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘ ع-يسص-ات إاي-دي-ر ب-وسص-ط مدينة
سصكيكدة ،ابتداء من السصاعة  15:00مسصاء.

لم Úال- -ع- -ام ل -ل -ت -ح -ال -ف
ي- -نشص- -ط ا أ
الوطني ا÷مهوري بلقاسصم سصاحلي،
ال-ي-ومŒ ،م-ع-ا شص-ع-ب-يا باŸركز الثقا‘
للمدية ،ابتداء من السصاعة 10:00
صصباحا.

أإسسبوع –سسيسسي من
خطر إلزلزل Ãعسسكر

حملة –سسيسسية حول إŸوإطنة
ب Úإ◊قوق وإلوإجبات

لم Úال-ع-ام ÷ب-ه-ة ا◊ك-م ال-راشص-د ب-ل-ه-ادي عيسصى،
ي-نشص-ط ا أ
ال -ي -ومŒ ،م -ع-ا شص-ع-ب-ي-ا ب-ولي-ة ت-ل-مسص-ان ،اب-ت-داء م-ن السص-اع-ة
ت -ن -ظ -م ولي -ة ا÷زائ -ر ،ي -وم  25أاف -ري-ل ا÷اري،
 10:00صصباحا.
ح- -م- -ل- -ة –سص- -يسص- -ي -ة ح -ول اŸواط -ن -ة ب Úا◊ق -وق
ت -ن -ظ -م اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل -ل-ح-م-اي-ة وال -واج -ب -ات ،ب -ال-ت-نسص-ي-ق م-ع ‡ث-ل-ي اÛت-م-ع اŸدÊ
اŸدن -ي-ة ،ال-ي-وم ،أاسص-ب-وع-ا –سص-يسص-ي-ا وا÷م -ع -ي -ات ،وذلك ع-ل-ى مسص-ت-وى م-راك-ز ال-ت-ك-وي-ن
م- - -ن خ- - -ط- - -ر ال- - -زلزل ب - -ولي - -ة اŸه -ن-ي ق-اع-ة اب-ن خ-ل-دون اب-ت-داء م-ن السص-اع-ة 09:00
م-عسص-ك-ر ،وذلك ع-ل-ى السص-اعة
صصباحا .ولقاء مع الشصباب بالشصراكة مع ال–اد الوطني
ال -ت -اسص -ع -ة صص -ب -اح -ا ع-ل-ى
ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي للمجاهد ،غدا،
للشصبيبة ا÷زائرية ابتداء من السصاعة  15:00مسصاء.
مسصتوى
ال - -ل - -ق - -اء ا÷م - -اع- -ي اŸوسص- -ع رق- -م 153
ت -خ -ت -ت -م ال -دورة ال -ك -روي-ة «ط-الب ع-ب-د
لتسصجيل الشصهادات ا◊ية ،بالتنسصيق
لحياء الذكرى
الرحمن» ما ب ÚاŸؤوسصسصات إ
م- -ع م- -دي- -ري- -ات اÛاه- -دي -ن ال -ت -ي
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ا
 59اŸزدوج-ة واŸصص-ادف-ة ل-ت-
ليسصت بها ملحقات ،حيث خصصصض
ج -ب -ه -ة ال -ت -ح -ري-ر ال-وط-ن-ي ل-ك-رة ال-ق-دم –ي - - -ي وزارة الصص - - -ح - - -ة والسص - - -ك- - -ان وإاصصÓ- - -ح ال-ل-ق-اء Ÿوضص-وع« :ط-ريقة نصصب
ووفاة الشصهيد طالب عبد الرحمن ،التي اŸسصتشصفيات ،غدا ،اليوم العاŸي Ÿكافحة مرضض الكمائن للقوات الفرنسصية من
Óم -ن ي-ت-ن-اول الÈن-ام-ج ال-ت-ف-اع-ل-ي «‘ الصص-م-ي-م» ،ضص-م-ن الفضصاء
ت- -ن- -ظ- -م اŸدي- -ري- -ة ال- -ع -ام ل  -أ
ان -ط -ل -قت ب -ت -اري-خ  12أاف -ري-ل ب-ا÷زائ-ر اÓŸري- -ا –ت شص- -ع- -ار« :اŸسص -ع -ى ال -ن -ه -ائ -ي ن -ح -و ط - -رف اÛاه - -دي - -ن خ Ó- -ل
لذاعية
Óمن الوطني ،اليوم ،ع Èأامواج القناة ا إ
لذاعي ل أ
ال- -وط- -ن- -ي ،ال- -ي -وم ،ن -دوة إاع Ó-م -ي -ة ا إ
لشص -ه -اد ب -ال-قضص-اء ع-ل-ى اÓŸري-ا ب-ا÷زائ-ر» ،ال- -ث -ورة ال -ت -ح -ري -ري -ة» ‘
ال - -ع - -اصص- -م- -ة ،غ- -دا ،ب- -اŸركب ال- -ري- -اضص- -ي ا إ
لو ¤موضصوع «ا÷رائم اŸاسصة باŸلكية الفكرية».
لمن الوطنيÃ ،ناسصبة اليوم ا أ
Ãنتدى ا أ
«فرحا »Êبباب الوادى.
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ت-ع-رف ال-دورة مشص-ارك
–دده كل مؤوسصسصة.
Ãق-ر ال-ولي-ة اب-ت-داء م-ن السص-اعة
السص- -اع -ة  09:30صص -ب-اح-ا ب-اŸدرسص-ة ال-ع-ل-ي-ا وانشص -غ -الت اŸسص -ت -م -ع Úح -ول اŸوضص-وع ،وه-ذا اب-ت-داء م-ن
ت
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ﬂت- -ل- -ف اŸؤوسصسص- -ات ا
 08:00صصباحا.
السصاعة  1٦:00مسصاء.
للشصرطة علي تونسصي.
ا÷امعية والصصحافة الوطنية.

إختتام دورة «طالب عبد
إلرحمن» لكرة إلقدم غدإ

إللقاء إŸوسسع  153لتسسجيل شسهادإت
إÛاهدين

إحياء إليوم إلعاŸي
Ÿكافحة مرضض إÓŸريا بتمÔإسست

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسض مالها الجتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
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الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)٦0.٧0.35:

(021) 60.70.40

ندوة إإعÓمية حول
إلكتاب وحقوق إŸؤولف

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أإمينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

إ÷رإئم إŸاسسة باŸلكية إلفكرية
موضسوع «‘ إلصسميم»

إلع ـÓناتكـم إتصسل ـ ـوإ تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
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دششن مششاريع ببومرداسس ضشمن برنامج رئيسس ا÷مهورية

بدوي يشضدد على أاهمية اŸوعد ا’نتخابي للحفاظ على اŸكاسضب
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أاششاد بإا‚ازات عنابة للقضشاء على البنايات الهششة

تبون :توزيع أاك Ìمن  13أالف وحدة سضكنية نهاية السضنة

القضشاء على الششاليهات –ّد يرفع نهاية السشنة

وجه وزير الدولة وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية نورالدين بدوي ،خÓل زيارة العمل والتفقد التي قادته ،أامسس ،إا¤
ولية بومرداسس ،متابعة لتنفيذ برنامج رئيسس ا÷همورية ،جملة من الرسشائل ،على رأاسشها أاهمية اŸوعد النتخابي الذي
تعرفه ا÷زائر قبل أايام ،حيث دعا باŸناسشبة اŸواطن““ Úإا ¤ضشرورة اŸششاركة بقوة ‘ القÎاع لتثبيت اŸكاسشب اÙققة ،على
لمني““ ،مع تششديده على واجب التحسشيسس بأاهمية ا◊دث الوطني من
رأاسشها السشتقرار الذي تنعم به البÓد ورفع التحدي ا أ
قبل السشلطات الولئية واÙلية.

بومردأسس :ز .كمال
شش-دد وزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة أث-ن-اء أل-زيارة
““ع -ل -ى رف -ع أل -ت -ح-دي أألم-ن-ي وع-دم
ألÎأخي ‘ هذه أŸسشأالة ‘ ،إأششارة
إأ ¤أحدأث قسشنطينة .ول يكون ذلك
إأل ب- -ال- -ت- -وج- -ه ب- -ق- -وة إأ ¤صش -ن -ادي -ق
أإلقÎأع ،لتأاكيد هذأ ألتÓحم ألششعبي
وألدفاع عن أŸكتسشبات أÙققة ‘
أÛالت ألقتصشادية وألجتماعية،
ح- -يث ت- -ع- -ه -د ب -ال -ق -ول““ :إأن أل -دول -ة
م -اضش -ي-ة ‘ سش-ي-اسش-ت-ه-ا ألج-ت-م-اع-ي-ة
وأل-ت-ن-م-وي-ة لسش-ت-ك-م-ال ك-ل أŸششاريع
أ›ÈŸة ،م- - -ع إأع - -ط - -اء أألول - -وي - -ة
للمششاريع أ◊يوية للموأطن ،Úكالغاز،
م - -ي - -اه ألشش - -رب ،ألسش- -ك- -ن ،ألصش- -ح- -ة
وغÒه ...م -ع ذلك ن -دع -و ألسش -ل-ط-ات
أÙل-ي-ة ‘ أل-ب-ل-دي-ات ب-ع-دم ألتكال
كلية على ألدولة وألŒاه نحو إأيجاد
مصش -ادر أخ -رى ل -ل -دخ -ل وأŸب-ادرأت
ألقتصشادية ألسشتثمارية““.
أل-رسش-ال-ة أل-ث-ان-ي-ة أل-ت-ي ح-م-ل-ه-ا وزي-ر

ألدأخلية وخصس بها ولية بومردأسس،
ألتي أعتÈها Ãثابة ألقطب ألكبÒ
وألمتدأد أŸسشتقبلي للعاصشمة ،قال:
““إأن ألرسشالة أألو ¤وأألسشاسشية هي
–دي ألقضشاء على ملف ألششاليهات
ألذي سشيكون نهاية ألسشنة ،بناء على
تعليمات رئيسس أ÷مهورية .وألتعهد
ب- -اسش- -ت- -ك- -م- -ال ألÈن- -ام- -ج ألسش- -ك -ن -ي
أıصشصس لبومردأسس ألتي أعتÈها
ح-ال-ة خ-اصش-ة ،ب-ال-ن-ظ-ر إأ ¤أل-ظروف
أل- -ت- -ي م- -رت ب- -ه- -ا ،م- -ع- -تÈأ ““أن ك -ل
أل -ظ -روف م -وأت-ي-ة أل-ي-وم لسش-ت-ك-م-ال
أŸشش-اري-ع أل-ت-ن-م-وي-ة أل-ت-ي أسش-ت-فادت
م -ن -ه-ا أل-ولي-ة ‘ إأط-ار أıط-ط-ات
ألتنموية لÈنامج رئيسس أ÷مهورية““،
مششÒأ ‘ هذأ ألصشدد ““أن مششروع
أŸصش -ا◊ة أل -وط -ن -ي -ة وأل -ت -ح -ك -م ‘
أل -وضش -ع أألم -ن -ي وألسش -ت -ق -رأر أل-ذي
تعرفه أŸنطقة ،بعد سشنوأت أألزمة
أألم-ن-ي-ة ‘ أل-تسش-ع-ي-ن-ي-ات ،ق-د سشاعد
سشكان ألبلديات وألقرى ألنائية ألتي
ع- -انت م- -ن ويÓ- -ت أإلره- -اب ع- -ل- -ى
ألسش -ت -ق -رأر وأل -ع -ودة إأ ¤أرأضش -ي -ه-م

ل -ل -مسش -اه -م -ة ‘ أل -ت -ن-م-ي-ة أÙل-ي-ة.
وأضش- -اف أل- -وزي- -ر““ ،ن- -ت- -ع -ه -د ب -اسش -م
أ◊ك -وم-ة ورئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ،ع-ل-ى
مرأفقة أÛهود ألتنموي وتقد Ëيد
أŸسشاعدة ومرأفقة ألسشاكنة وتوفÒ
ك- -ل أل- -ظ- -روف أÓŸئ -م -ة وﬂت -ل -ف
أسش- -اسش- -ي- -ات أ◊ي- -اة ك -ف -ت -ح أل -ط -رق
وأŸسشالك ،ألكهرباء ألريفية وألسشكن
أل - -ري - -ف - -ي م - -ن أج - -ل ألسش - -ت - -ق- -رأر
وألن- - - -طÓ- - - -ق ›ددأ ‘ ‡ارسش - - -ة
نشش -اط -ه -م أل -ف Ó-ح -ي وت -ن -م -ي-ة ه-ذه
أŸناطق““.
ألرسشالة ألثالثة ألتي ألح عليها ألوزير،
هي قضشية أسشÎجاع ألعقار ع95 È
موقعا للششاليهات ،لتجسشيد أŸششاريع
أل-ع-م-وم-ي-ة أŸسش-ج-ل-ة لفائدة ألولية.
و‘ هذأ ألششاأن أكد أن ““بومردأسس
م -ن -ط -ق -ة م -ك -م -ل-ة ل-ل-ع-اصش-م-ة وج-زء
أسش - -اسش - -ي ‘ أل - -ق - -طب أل - -ع - -م- -رأÊ
أŸسش -ت -ق -ب -ل-ي ل-ل-ع-اصش-م-ة وب-ال-ت-ا‹ ل
ن - -رضش - -ى أن ت- -ب- -ق- -ى ‘ م- -ث- -ل ه- -ذه
أل-وضش-ع-ي-ةÃ ،ظ-اه-ر ألشش-اليهات ألتي
شش - -وهت أŸن- -ظ- -ر أل- -ع- -ام ول Áك- -ن

كرم التÓميذ الفائزين ‘ مسشابقة يوم العلم

ت-ط-وي-ره-ا ب-ه-ذأ ألشش-ك-ل .وع-ليه لبد
م -ن ت -رشش-ي-د ع-م-ل-ي-ة ألسش-ت-غÓ-ل Ãا
ي -خ -دم ف -ائ -دة ألسش-ك-ان““ ،م-ؤوك-دأ ““أن
هناك توجيهات صشارمة من رئيسس
أ÷م -ه -وري -ة لسشÎج-اع ه-ذأ أل-ع-ق-ار
وأسشتغÓله ‘ إأنششاء مششاريع سشكنية
ومرأفق عمومية ،لكننا لحظنا أن
ه - - - - -ن- - - - -اك أرأضس وزعت ع- - - - -ل- - - - -ى
أŸسشتثمرين قبل ألنتهاء من تفكيك
ألشش -ال-ه-ي-ات .وع-ل-ي-ه ،ن-ط-الب ب-إال-غ-اء
ع -م -ل -ي -ات أل -ت -وزي -ع غ Òأل -ق -ان-ون-ي-ة
وتوجيهها مثلما هو مÈمج له ،ومن
ي -ري -د ألسش -ت-ث-م-ار ع-ل-ي-ه أل-ت-وج-ه إأ¤
م- -ن- -اط- -ق أل- -نشش- -اط- -ات ألصش -ن -اع -ي -ة
وألسش- -ت- -ف- -ادة م- -ن ﬂت -ل -ف أŸزأي -ا
وأل -ت -ح -ف -ي -زأت أل -ت-ي ح-م-ل-ه-ا ق-ان-ون
ألسشتثمار““.
خ Ó-ل أسش -ت -م -اع-ه لنشش-غ-الت ب-عضس
أŸسش -ت -ث -م -ري-ن أل-ن-اشش-ط Úب-ال-ولي-ة،
ألذين طرحوأ مششاكل ألتصشدير على
مسش -ت -وى أŸوأن -ئ ،ت -ع -ه-د ن-ورأل-دي-ن
بدوي بالعمل على –سش Úإأجرأءأت
وشش- -روط أل- -تصش- -دي- -ر خ- -ارج ق- -ط -اع
أÙروق- -ات ب -ال -نسش -ب -ة ل -ل -م -ن -ت -جÚ
وألصشناعي Úأÿوأصس وفق توجيهات
أ◊ك-وم-ة لÎق-ي-ة ألق-تصش-اد ألوطني،
ح -يث أع -ت““ Èأن أل -بÒوق-رأط-ي-ة ه-ي
أكّ– Èد ‘ أŸي - - - -دأن ،ك - - - -م- - - -ا أن
مكافحتها ل يرتبط فقط بعصشرنة
ألوسشائل وطرق ألتسشي ،Òبل بضشرورة
تغي Òألذهنيات أيضشا .مع ذلك نحن
ع -ازم -ون ع -ل -ى رب -ح ه -ذه أŸع -رك-ة،
ب -ت -ع -اون أ÷م-ي-ع م-ط-ل-ع سش-ن-ة ،2019
دأعيا أŸسشتثمرين ““إأ ¤عدم ألفششل
وألسشتمرأر ‘ هذأ ألنهج““.
ن -فسس ألشش -ي -ئ ب -ال -نسش -ب-ة لنشش-غ-الت
م- -ه- -ن- -ي ألصش- -ي- -د أل- -ب -ح -ري ،أل -ذي -ن
أسش -ت -ق -ب -ل -ه -م Ãي -ن -اء زم -وري ،ح-يث
وع -ده -م ب -السش -ت -م-اع إأ ¤مشش-اك-ل-ه-م
أŸه-ن-ي-ة وأقÎأح ت-ن-ظ-ي-م ل-قاء وطني
يوم  22ماي ألقادم للتششاور وأ◊وأر
ب -ه -دف إأي-ج-اد ح-ل-ول ت-رضش-ي ج-م-ي-ع
أألط - -رأف وت - -ع - -م - -ل ع - -ل- -ى –سشÚ
ألظروف ألجتماعية لهذه ألفئة.

ميهوب ـ ـ ـ ـ ـي :اعتم ـ ـ ـ ـ ـاد اŸعاي ـ ـ ـ ـ ـ ÒالعاŸي ـ ـ ـ ـ ـة ‘ تسضي ـ ـ ـ ـ ـ ÒاŸكتب ـ ـ ـ ـ ـات

دع-ا وزي-ر ال-ث-ق-افة عزالدين
م- - -ي- - -ه- - -وب - -ي ،أامسس ،ب - -ا÷زائ - -ر
ال -ع -اصش -م -ة ،إا ¤دع -م م-ن-ظ-وم-ة
اŸك- -ت- -ب- -ات ال- -ت- -ي ه- -ي ““رك- -ي -زة
لّي ب-ل-د““
ال -ت -ن -م -ي -ة ال -ث -ق-اف-ي-ة أ
وت-زوي-ده-ا ب-ك-ل أادوات اŸطالعة
ال -ت -ي “ن -ح -ه-ا ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
ا◊دي- -ث- -ة وال- -ع- -م- -ل ب- -اŸع- -ايÒ
العاŸية.
ذكر زوير ألثقافة ‘ كلمة عند أفتتاح
أششغال أليوم ألدرأسشي حول أŸكتبات
وأŸطالعة ألعمومية بولية أ÷زأئر،
أŸن -ظ-م م-ن ق-ب-ل م-دي-ري-ة أل-ث-ق-اف-ة،
ب -ا÷ه -ود أŸب -ذول -ة ل -ف -ت-ح فضش-اءأت
وم -ك -ت -ب-ات ج-دي-دة Ãخ-ت-ل-ف أح-ي-اء
أل -ع-اصش-م-ة ،أل-ت-ي شش-ه-دت ،ك-م-ا ق-ال،
أفتتاح فضشاءأت على مسشتوى أألحياء
أ÷ديدة لتقريب ألقارئ من ألكتاب
وحثه على أŸطالعة ،لسشيما ألنشسء
أ÷ديد.
أكد ألوزير ﬂاطبا أألطفال Ãناسشبة
ت- -ك- -ر Ëأل- -تÓ- -م- -ي- -ذ أل- -ف -ائ -زي -ن ‘
أŸسشابقة ألتي نظمت على مسشتوى
مدأرسس أ÷زأئر ألعاصشمة Ãناسشبة
يوم ألعلم ( 16أفريل) ،على أهمية

أŸطالعة ‘ حياة ألششعوب وأألفرأد،
دأعيا هذه ألÈأعم إأ ¤أسشتغÓل كل
ألوسشائل ألتكنولوجية أŸتاحة أليوم
للوصشول إأ ¤أŸعلومة .وششدد على
أه -م -ي-ة أل-ت-أاك-د م-ن ك-ل أŸع-ل-وم-ات،
خاصشة ألوأردة عن طريق أألنÎنت.
وج -دد وأ‹ أل -ع -اصش -م -ة ع-ب-د أل-ق-ادر
زوخ ،أل - -ذي حضش- -ر أف- -ت- -ت- -اح أل- -ي- -وم
ألدرأسشي من جهته ،أسشتعدأد مصشالح
أل-ولي-ة ل-ل-ت-ع-اون م-ع ق-ط-اع أل-ث-قافة،
سش -وأء ع -ل -ى مسش -ت -وى ف -ت-ح فضش-اءأت
ج -دي -دة ل -ل -م -ط -ال -ع -ة أل -ع -م-وم-ي-ة أو

أŸسش - - -اه - - -م- - -ة ‘ ك- - -ل أŸب- - -ادرأت
وأألنششطة أألخرى ألرأمية إأ ¤تعميق
ه -ذأ أŸسش -ع -ى ‘ فضش-اءأت ج-دي-دة،
م-ث-ل ف-ك-رة أŸك-ت-ب-ات أŸت-ن-ق-ل-ة عÈ
ألششوأطئ خÓل ألفÎة ألصشيفية.
وسش- - -م- - -ح ه- - -ذأ أل- - -ي - -وم أل - -درأسش - -ي
ل -ل -مشش -ارك ،Úب -ال -ت -ع -رف ع -ل-ى وأق-ع
أŸك -ت -ب -ات وأŸط -ال -ع -ة أل -ع -م -وم -ي-ة
وأل-تصش-ورأت أ÷دي-دة ،سش-ع-ي-ا للمزيد
من ألفعالية.
وتطرق مدير ألثقافة لولية أ÷زأئر
ﬂت- -ار خ -ال -دي ،إأ ¤أه -م -ي -ة إأنشش -اء

القرار يخصس اŸعوزين والفئات الهششة

فضش -اءأت ل -ل -م -ط -ال-ع-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى
أألح -ي -اء أ÷دي -دة ،م -ذك -رأ ب -اŸك -ت -ب-ات
وفضشاءأت أŸطالعة ألتي ” أسشتحدأثها،
خاصشة ‘ أŸقاطعات ألتي تششكو نقصشا
أو غيابا ‘ هذأ أÛال.
ك -م -ا شش -دد ع -ل-ى ضش-رورة ج-ع-ل ه-ذه
أل-فضش-اءأت أك Ìدي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ،بتنظيم
أنشش-ط-ة ث-ق-اف-ي-ة ومسش-اب-ق-ات لتحفيز
أألطفال على أŸطالعة.
ورك- -ز م- -دي- -ر أŸك- -ت- -ب- -ة أل- -رئ- -يسش- -ة
للمطالعة ألعمومية للجزأئر ألعاصشمة
ع -ب -د أل -ق -ادر ج -م -ع -ة ،ع -ل -ى م -ه-م-ة
أŸكتبة ‘ –ريك وتفعيل ألقرأءة
أل -ع -م -وم -ي -ة وأيضش -ا ب -ال -ت -نسش -ي -ق م-ع
أŸك- -ت- -ب- -ات أألخ -رى ع -ل -ى مسش -ت -وى
ألولية ،إأ ¤جانب ألهتمام بأانششطة
ثقافية متنوعة.
وأسش -ت -ع -رضس ب -اŸن -اسش -ب -ة ع -ددأ م-ن
أŸشش- -اري- -ع أ÷دي -دة ،م -ث -ل مشش -روع
مكتبات ألششاطئ ،حيث سشيتم على
مسش -ت -وى شش -اط -ئ ألصش -ابÓ-ت ،م-ث،Ó-
تنظيم معرضس للكتاب ومقهى أدبي
ط -ي -ل -ة شش -ه -ر ،إأ ¤ج -انب أŸك -ت-ب-ات
أŸتنقلة ع Èعديد ألششوأطئ خÓل
فصشل ألصشيف.

القنصضليات تتكفل بنقل جثام Úا÷زائري ÚاŸتوف Úباÿارج
لششخاصس
تتكفل القنصشليات بنقل جثام Úا أ
اŸعوزين اŸتوف Úمن أافراد ا÷الية الوطنية
ب- -اÿارج إا ¤أارضس ال -وط -ن ،وف -ق -ا ل -ق -ان -ون
اŸالية .2017
أصشدرت أŸرأكز ألقنصشلية  18ألتي تعدها أ÷زأئر
ب -ف -رنسش -ا ،ق-ب-ل أك Ìم-ن شش-ه-ر ،ب-ي-ان-ا ل-ت-وضش-ي-ح أن
““أل -ت -ك -ف -ل Ãصش-اري-ف ن-ق-ل أ÷ث-ام Úل ت-خصس إأل
أألششخاصس أŸعوزين أو ألذين يعيششون وضشعا هششا
مؤوsكدأ““ .وتضشمن أŸرأكز ألقنصشلية هذه أÿدمة
بعد درأسشة مسشبقة للطلب.

“ت أإلشش- -ارة إأ ¤أن ه- -ذأ أل- -ق- -رأر ،أت -خ -ذ ع -قب
أجتماع Ãقر سشفارة أ÷زأئر بفرنسشا ب ÚأألمÚ
ألعام لوزأرة ألششؤوون أÿارجية ورؤوسشاء أŸرأكز
ألقنصشلية بأاوروبا يومي  16و 17فيفري ألفارط.
وبعد مطالبة أفرأد أ÷الية ألوطنية أŸقيمة باÿارج
طوي Óبهذه أÿدمة ،أدرج قانون أŸالية لسشنة 2015
(أŸادة  )136نقل ألرعايا أ÷زأئري ÚأŸتوف Úباÿارج
إأ ¤أ÷زأئر ‘ إأطار حسشاب أعتمادأت أÿاصس لصشندوق
ألتضشامن ألوطني ،دون تقد Ëتوضشيحات حول كيفيات
ألتكفل وإأصشدأر نصس تطبيقي.

وعدل قانون أŸالية لسشنة  2016أŸادة  136من
قانون أŸالية لسشنة  ،2015لتوضشيح أن ألتكفل بنقل
أ÷ثام Úل يخصس إأل أألششخاصس أŸعوزين من
أفرأد أ÷الية ألوطنية أŸقيمة باÿارج.
و” ف -ت -ح حسش-اب أع-ت-م-ادأت ب-ه-ذأ ألصش-دد ،ب-اسش-م
صش -ن -دوق أل -تضش -ام -ن م -ع أ÷ال -ي-ة أل-وط-ن-ي-ة سش-ي-ت-م
تزويده ،لسشيما بحقوق تدفعها كل رعية مقيمة
باÿارج بصشفة منتظمة إلصشدأر بطاقة قنصشلية أو
Œديدها .وسشيتم –ديد قيمة هذه أ◊قوق من
قبل وزأرة ألششؤوون أÿارجية.

نوه وزير السشكن والعمران واŸدينة عبد
ل‚ازات ال -ت -ي ح -ق -ق-ت-ه-ا
اÛي -د ت -ب -ون ،ب -ا إ
ولية عنابة ‘ ›ال السشكن ،مششÒا إا ¤أان
هذه اŸدينة تتجه نحو النتهاء من Œسشيد
ب -رن -ام -ج رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة ل-ل-قضش-اء ع-ل-ى السش-ك-ن-ات ال-هشش-ة
وال- -ب -ي -وت ال -قصش -دي -ري -ة ،ح -يث قضشت ،و‘
ظ-رف وج-ي-ز ،ع-ل-ى  3500سش-ك-ن هشس ،ع-لى
أام -ل م -واصش -ل -ة ال -قضش-اء ع-ل-ى  5آالف سش -ك-ن
فوضشوي آاخر.

عنابّة :هدى بوعطيح

قال عبد أÛيد تبون ،أمسس ،خÓل زيارة عمل
وتفقد لولية عنابة ،إأن أألرقام هي ألتي تتحدث
ع -ن ن -فسش -ه -ا ،ح -يث خ-اضشت ع-ن-اب-ة ‘ ،ألسش-ن-وأت
أألخÒة ،عملية ألقضشاء على ألسشكنات ألفوضشوية
بنسشبة  ،٪90وذلك من خÓل توزيع  9500سشكن ‘
ﬂتلف ألصشيغ ،بينها  3500سشكن أجتماعي ،مؤوكدأ
على توزيع أك Ìمن  13ألف وحدة سشكنية نهاية
ألسشنة.
وأضش -اف ع -ب -د أÛي -د ت -ب-ون ،أل-ذي أشش-رف ع-ل-ى
تسش-ل-ي-م م-ف-ات-ي-ح سش-ك-ن-ات أل-ب-ي-ع ب-اإلي-ج-ار ‘ إأطار
ب-رن-امج  330وح -دة ،ضش -م -ن مشش-روع  1073سشكن
ببوخضشرة ،أن جميع مكتتبي عدل 1و 2سشيتحصشلون
على سشكناتهم قبل نهاية ششهر جوأن أŸقبل ،ليتم
بعدها ألنطÓق ‘ توزيع ألسشكنات على مكتتبي
 ،2013وألنتهاء من هذه ألعملية بنهاية .2017
كما أششرف وزير ألسشكن وألعمرأن وأŸدينة على
ت-وزي-ع  752ق -رأر م -ا ق -ب -ل أل -ت -خصش-يصس ‘ إأط-ار
مشش -روع  2500سش-ك-ن ضش-م-ن ب-رن-ام-ج صش-ي-غ-ة ألبيع
باإليجار بالقطب أ◊ضشري أŸدمج ““ذرأع ألريشس““
ببلدية وأدي ألعنب ،حيث أششاد بوتÒة أألششغال
أŸتسشارعة ألتي يششهدها هذأ ألقطب ،مششÒأ إأ¤

أنه ‘ أوأخر سشنة  2014كانت له زيارة ميدأنية
للمدينة ،أين كانت أألششغال بها ششبه غائبة ،وبفضشل
عزÁة ألقائم Úعليها “كنوأ من Œسشيد فكرة
““أŸدينة أ÷ديدة““ ألتي تعت Èمفخرة عنابة.
وأكد تبون ،أن مفاتيح مكتتبي  2001و 2002سشتسشلم
ششهر جوأن أŸقبل ،بعد ألنتهاء ألتام من جميع
أألششغال ،على غرأر تعبيد ألطرق ،مششددأ على أن
هذأ أإل‚از هو تكميم ألفوأه أŸششكك ‘ Úتسشليم
سشكنات عدل وبأانها ›رد وعود.
وق -ال إأن -ه -م ي -ت -ح -دون ج -م -ي -ع ألصش -ع -وب -ات أل -ت -ي
توأجههم ،ألجل أن يتسشلّم جميع أŸوأطن Úبالقطر
ألوطني سشكناتهم ،على غرأر عنابة ألتي سشتششهد
تسشليم مع نهاية ألسشنة أ◊الية  2500وحدة سشكنية
ج -اه -زة ب -ذرأع أل -ريشس ،وأل -ت -ي سش -ت -ك-ون ـ ب-حسشب
ألوزير ـ ‰وذجية تطبيقا لتعليمات فخامة رئيسس
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة Ãرأفقها ألÎبوية
وألصشحية وألÎفيهية وألتجارية.
وبخصشوصس ألسشكن ألجتماعي قال تبون ،إأن نهاية
 2017سشتششهد توزيع  13500وحدة سشكنية ،وهو ما
يعد إأ‚ازأ لهذه ألولية ،ألتي أصشبحت تتحدث عن
توزيع آألف ألسشكنات ‘ ألسشنة ألوأحدة ،بعدما كان
يتم أ◊ديث ‘ ألسشابق عن توزيع  100أو  200سشكن
على أقصشى تقدير.
تبون وخÓل زيارته عنابة ،قام بوضشع حجر أسشاسس
إلنشش -اء Œه -ي -زأت ع -م -وم-ي-ة أق-تصش-ادي-ة ب-ال-ق-طب
أ◊ضشري أŸدمج ،يخصس بناء  10مرأفق عمومية،
Óط-وأر أل-ثÓ-ث-ة ،م-رأف-ق ل-لتسشلية،
م-ن-ه-ا م-دأرسس ل -أ
أك-وأب-ارك ،مسش-اح-ات Œاري-ة وع-م-ارأت ل-لشش-ب-اب،
قائ Óإأن أŸدينة أ÷ديدة سشتحتوي على جميع
أألصش -ن -اف م -ن سش -ك-ن أج-ت-م-اع-ي ،ع-دل ،ألÎق-وي
أل -ع -م -وم -ي وألÎق -وي أÿاصس .وأضش-اف أن-ه ع-ق-د
أتفاقا مع وأ‹ ألولية يوسشف ششرفة ،لتخصشيصس
Óﬁت Œارية للششباب ‘ إأطار ألبيع باإليجار.

بن ششيخ يؤوكد اسشتكمال ا◊ماية القانونية ◊قوق الفنانÚ

ا÷زائر تنضضمّ اإ ¤معاهدة بك Úلألداء السضمعي البصضري

لعÓم ،عن
كششف سشامي بن ششيخ ا◊سش ،ÚاŸدير العام للديوان الوطني للثقافة وا إ
توقيع رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،مرسشوما رئاسشيا يتعلق بانضشمام
لداء السشمعي البصشري ،لتكتمل بذلك
ا÷زائر إا ¤معاهدة بك Úبششأان حماية ا أ
ا◊ماية القانونية لكل فئات الفنان.Úجاء ذلك خÓل الندوة الصشحفية التي نششطها
Óبداع من 27
بن ششيخ ،أامسس السشبت ،لتقد Ëالطبعة الثالثة من الصشالون الوطني ل إ
أافريل إا 03 ¤ماي اŸقبل ،برياضس الفتح ،بحضشور أاك Ìمن  90مششاركا.

أسسامة إأفرأح

أششاد سشامي بن ششيخ أ◊سش ÚأŸدير ألعام للديوأن
ألوطني ◊قوق أŸوؤلف وأ◊قوق أÛاورة ،خÓل
ن-دوة صش-ح-ف-ي-ة ع-ق-ده-ا ،أمسس ،ب-اك-ت-م-ال أ◊ماية
ألقانون للفنان Úألذي تضشمنته معاهدة بك Úبششاأن
حماية ألأدأء ألسشمعي ألبصشري .وأعت Èبن ششيخ
هذأ أŸرسشوم مكمŸ Óرسشوم  96ألذي يختصس به
›ال أŸوسشيقى.
تطرق بن ششيخ أإ ¤ألطبعة ألثالثة للصشالون ألوطني
لÓإبدأع من  27أفريل أإ 03 ¤ماي بديوأن رياضس
ألفتح بالعاصشمة ،أŸنظمة –ت ششعار« :من أجل
عا ⁄أفضشل ،لنبدع ،لنبتكر» ،ويحضشرها أك Ìمن
 90مشش-ارك-ا ،وأسش-تضش-اف-ة ‡ث-ل Úع-ن أل-ف-يدرألية
أل -ع -اŸي-ة Ÿوؤسشسش-ات ح-ق-وق أŸوؤل-ف ،Úوم-ن-ظ-م-ة
ح -م -اي -ة أل -ف-ن-ان Úألأف-ارق-ة ،وأŸدي-ري-ن أل-ع-امÚ
Ÿوؤسشسش- -ت- -ي ح- -ق- -وق أŸوؤل- -ف ‘ كّ- -ل م -ن ت -ونسس
وأŸغرب.
وسشيحضشر ألصشالون ‚وم ألفن أ÷زأئري ،على
غرأر رأبح درياسشة ،ألششاب خالد ،أ◊اج ألغفور،
أل-زه-وأن-ي-ة ،ح-م-دي ب-ن-ا ،Êأإي-دي-ر ،أآيت م-ن-قÓت،
ألششاب مامي ،هوأري بن ششنات وتاكفاريناسس .ولن
تخلو ألتظاهرة من ششقّ ألتكوين ،ألذي سشيسشتفيد
منه ألصشحافيون وكذأ طلبة أŸعهد ألوطني ألعا‹
ل -ل -م -وسش -ي -ق-ى وأŸع-ه-د أل-ع-ا‹ ل-ل-ف-ن-ون أل-درأم-ي-ة
وألسشمعي ألبصشري بÈج ألكيفان.
‘ سش -ي -اق ذي صش -ل -ة ،كشش -ف ب -ن شش -ي -خ ع-ن شش-رأء
ألديوأن ،قبل أيام فقط« ،قصشر أŸنزه» أÿاصس
بالأم Òخالد وأŸتوأجد بالقصشبة ،وذلك بقيمة 17
م -ل -ي -ار سش -ن -ت -ي -م .ويسش -ت -ع-د أل-دي-وأن لسش-ت-ح-دأث
م -وؤسشسش -ة ل -ل -ف-ن-ون وألآدأب م-ق-ره-ا ه-ذأ أل-قصش-ر،
بهدف حماية ألÎأث أ÷زأئري وجمع ألأرششيف
‘ ›الت عّدة كاŸسشرح ،أŸوسشيقى وألرسشم،
وي -ك -ون م -ف -ت -وح -ا أم -ام أل -ب -اح -ث Úوألصش-ح-اف-يÚ
أŸهتّم ،Úوهو ما أعتÈه بن ششيخ مكسشبا كبÒأ.
م- -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى– ،دث ب- -ن شش- -ي- -خ ع -ن زي -ارة
سش- -ت -ق -وده ،ه -ذأ ألأسش -ب -وع ،أإ ¤م -درسش -ة أل -ف -ن -ون

أ÷ميلة رفقة وزير ألثقافة ،من أجل تقد Ëأدوأت
بيدأغوجية لطلبة أŸدرسشة ،بعد ألإضشرأب ألذي
ق- -ام ب- -ه ه -وؤلء ،ألشش -ه -ر أŸاضش -ي ،وك -ان م -ن بÚ
ششكاوأهم تلك أŸتعلقة بنقصس ألوسشائل.
لÓإششارة ،فقد أعُتمدت معاهدة بيك Úبششاأن ألأدأء
ألسش -م -ع-ي أل-بصش-ري ‘  24ج -وأن  .2012وت-ت-ناول
أŸعاهدة حقوق أŸلكية ألفكرية لفنا Êألأدأء ‘
أوجه أدأئهم ألسشمعي ألبصشري .و“نح أŸعاهدة
فنا Êألأدأء أربعة حقوق مالية ‘ أوجه أدأئهم
أŸث -بت ‘ أل -ت -ث -ب -يت ألسش -م -ع -ي أل -بصش -ري ،ك -ح-ق
ألسشتنسشاخ ،حق ألتوزيع ،حق ألتاأج Òوحق أإتاحة
ألأدأء (أ◊ق ‘ ألتصشريح باإتاحة أي أدأء مثبت ‘
أل -ت -ث-ب-يت ألسش-م-ع-ي أل-بصش-ري ل-ل-ج-م-ه-ور ،ب-وسش-ائ-ل
سشلكية أو لسشلكيةÃ ،ا Áكن أفرأدأ من أ÷مهور
من ألطÓع عليه من مكان و‘ وقت يختارهما
ألوأحد منهم بنفسشه .ويششمل ذلك أ◊ق ،بصشورة
خ- -اصش- -ة ،أإت- -اح -ة ألأدأء ع ÈألإنÎنت ب -ن -اء ع -ل -ى
ألطلب وبششكل متفاعل) .كما “نح أŸعاهدة حق
ألإذأعة ،وحق ألنقل أإ ¤أ÷مهور ،وحق ألتثبيت،
وأيضشا حقوقا معنوية ،كاأن يطالب فنان ألأدأء باأن
ينسشب أدأوؤه أإليه ،وألعÎأضس على كل –ريف أو
تششويه أو أي تعديل أآخر يكون ضشارأ بسشمعته.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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نفسس جديد للتشسغيل ‘ إافريقيا من ندوة ا÷زائر

Œدي ـ ـ ـد إارادة مكافح ـ ـة البطالـ ـ ـة بالسستثم ـ ـار واŸبـ ـ ـادرة

^ نغزة :ا÷زائر حققت نتائج جيدة منذ مباشسرة الرئيسس بؤتفليقة سسياسسة اŸصسا◊ة
لفريقيـــــا
^ ا◊ــــــؤار الجتماعــــي ضسمـــن إاطـــــار الثÓثيــــة مرجـــــع إ

سسعيد بن عياد
تصسوير:م .ايت قاسسي
تششكل ندوة التششغيل ‘ إافريقيا
ﬁطة لتجديد اإ’رادة ‘ مكافحة
البطالة ‘ ظل مؤوششرات تنذر بتفاقم
ال - -ظ - -اه - -رة إاذا  ⁄ت - -ت - -حسش- -ن وتÒة
ا’سش-ت-ث-م-ار اŸن-ت-ج ل-لÌوة Ãا ت-وفره
م -ن ف -رصص ل -ل -ع -م -ل خ -اصش-ة ل-ف-ائ-دة
الشش - -ب - -اب م - -ن ح- -م- -ل- -ة الشش- -ه- -ادات
ا÷ام -ع -ي -ة ال -ذي -ن ي -ط-م-ح-ون ◊ي-اة
ك- -رÁة .ويشش- -ك- -ل اŸوضش -وع ج -وه -ر
الندوة التي –تضشنها ا÷زائر ،منذ
أامسصÃ ،ششاركة اŸتدخل ‘ Úعا⁄
الشش- -غ- -ل إا ¤ج- -انب خÈاء م -ن أاج -ل
صش -ي -اغ -ة ﬁاور ت -ط -ب -ي -ق ت -وصش-ي-ات
ال-ك-ت-اب اأ’ب-يضص ل-ل-تشش-غ-ي-ل ‘ القارة
السشمراء.
أابرزت رئيسشة الكنفديرالية العامة
للمؤوسشسشات ا÷زائرية سشعيدة نغزة،
‘ افتتاح ندوة تنفيذ الكتاب اأ’بيضص
ل -ل -تشش -غ -ي -ل ‘ إاف -ري -ق -ي-ا أامسص ،أاه-م
اأ’سش- -ب- -اب وراء ظ- -اه- -رة ال- -ب- -ط- -ال -ة
وت -ن -ام -ي-ه-ا ‘ ال-ق-ارة السش-م-راء وه-ي

تصشدير اŸواد اأ’ولية اÿام وضشعف
القطاع اÿاصص وتد Êالتعليم وعدم
ارتباطه بسشوق العمل وانعدام البنية
التحتية إا ¤جانب ضشعف اŸعلومات.
وأاوضش- -حت أام- -ام أاعضش -اء ال -ن -دوة
التي تدوم يوم Úو“هد للقمة من
أاجل التششغيل والكفاءات للجنة العمل
والشش - -ؤوون ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة ل–Ó- -اد
اإ’فريقي أان ا÷زائر حققت نتائج
جيدة ‘ مكافحة البطالة منذ أان
ب -اشش -ر ال -رئ -يسص ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة سش-ي-اسش-ة
اŸصش-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة وإان-ه-اء العششرية
السش- -وداء وم- -ن ث- -م- -ة ت -وف Òال -ب -ي -ئ -ة
اÓŸئمة لتنمية التششغيل.
وأاشش- - - -ارت إا ¤أان إاح - - -داث وزارة
ال - -ع - -م - -ل وال - -تشش - -غ - -ي - -ل والضش- -م- -ان
ا’ج - -ت - -م - -اع - -ي إا ¤ج- -انب وك- -ا’ت
م- -ت- -خصشصش- -ة م- -ث -ل أاونسش -اج وتسش -يÒ
ال -ق -رضص اŸصش-غ-ر وت-أاسش-يسص م-رصش-د
للتششغيل ومكافحة الفقر يؤوكد مدى
اأ’ه- -م- -ي- -ة ال- -ت- -ي ت- -ول- -ي -ه -ا ا÷زائ -ر
Ÿكافحة البطالة عن طريق النمو.
وبعد أان أابرزت أاهمية قطاعات
ال - -ف Ó- -ح - -ة والسش- -ي- -اح- -ة إا ¤ج- -انب
الصش -ن-اع-ة ك-ف-روع اق-تصش-ادي-ة ي-رت-ك-ز
عليها مسشعى التصشدي للبطالة كونها

اعت Èاÿب Òعبد الرحمان
م -ب -ت -ؤل اأن اإف -ري -ق -ي-ا ل-ن ت-ك-ؤن
سس -ؤى م -ا ي -ري -ده ل-ه-ا الأف-ارق-ة،
م - -ؤضس - -ح - -ا اأن- -ه ب- -دون –ق- -ي- -ق
اندماج واسسع يقؤم على اقتصساد
اŸع - - -رف- - -ة ل Áك- - -ن ل- - -ل- - -ق- - -ارة
السس - -م - -راء اأن ت - -ن - -ج - -ز اأه- -داف
ال- -ن- -ه- -ؤضس الق- -تصس -ادي ‘ ظ -ل
–ؤل العا ⁄اإ ¤بيت من زجاج
ن - -ت- -ي- -ج- -ة ال- -ث- -ؤرة ال- -رق- -م- -ي- -ة
والتكنؤلؤجيات ا÷ديدة.
بعد اأن دعا ‘ –ليله لظاهرة
ال- -ب -ط -ال -ة وال -تشش -غ -ي -ل اإ ¤اع -ت -م -اد
اسشÎات-ي-ج-ي-ات مÓ-ئ-م-ة وفقا Ÿسشار
اإصشÓحات هيكلية يرتكز على اتباع
خطاب صشريح للمجتمعات ،اأششار اإ¤
ا÷هود الكبÒة التي بذلتها ا÷زائر
‘ ا’سشتثمار Ãوارد مالية عمومية،
مÈزا اأن اıرج يكمن ‘ اقتصشاد
خ - - -ارج اÙروق - - -ات ب - - -ال- - -ن- - -ظ- - -ر
ل-ل-م-وؤشش-رات ال-راه-ن-ة ال-تي تشش Òاإ¤
ع -دم ال -ق -درة ع -ل -ى –م -ل ال-ت-ب-ع-ي-ة

للمحروقات.
وت -وق -ع اأن ب-ل-وغ ه-دف ال-تصش-دي-ر
اإ ¤اإفريقيا Áكن اأن ينجز ‘ اآفاق
 2020/2022اأي اإ ¤ح Úاسشتكمال
حلقات النموذج ا’قتصشادي ا÷ديد
ل-ل-ن-م-و ال-ذي ي-وؤسشسص ’ق-تصش-اد بديل
ضش -م -ن ت -وج -ه ج -دي-د لÓ-إصشÓ-ح-ات
اŸط -ل -وب -ة م -ث -ل -م -ا ط -ل -ب-ه ال-رئ-يسص
ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة م-ن ا◊ك-وم-ة ت-رت-ك-ز ‘

›ا’ت ت- - -وف- - -ر ف- - -رصص ال- - -ع- - -م- - -ل
ودÁوت- - -ه- - -ا ،اأك- - -دت ن- - -غ - -زة ال - -دور
اإ’ي -ج -اب -ي ل-ل-ح-وار ا’ج-ت-م-اع-ي م-ن
خ Ó-ل إاط -ار ال -ث Ó-ث -ي -ة ال -ت -ي ت -ع-تÈ
م-رج-ع-ا Áك-ن إ’ف-ري-ق-ي-ا أان تسش-ت-فيد
منها.

الغازي :النمودج ا÷ديد
للنمو ثمرة ا◊وار
وأاكد وزير العمل والتششغيل الغازي
‘ ك -ل -م -ت -ه ‡ث  Ó-ل -ل-وزي-ر اأ’ول ،أان
ا◊وار ا’جتماعي –ول إا ¤قاعدة
Œسشدها لقاءات الثÓثية اŸنتظمة
وي - -ك - -رسش - -ه ال - -ع - -ق - -د ا’ق - -تصش- -ادي
وا’جتماعي اŸتوصشل إاليه ‘ سشنة
 ،2016مششÒا إا ¤أان الدورة الثانية
ل-ل-ج-ن-ة اإ’ف-ري-ق-ي-ة ل-ل-تشش-غ-ي-ل ت-ت-ناول
ب -ال -ب -حث مسش -ائ -ل ت -ن -م-ي-ة ال-تشش-غ-ي-ل
وت -رق -ي -ة ال -ت -ن -م -ي -ة الشش -ام-ل-ة وم-ن-اخ
اأ’عمال واŸقاو’تية باŒاه مواصشلة
الرفع من وتÒة ا◊د من البطالة.
واعت Èالنمودج ا÷ديد للنمو ثمرة
هذا اŸناخ السشائد ‘ ظل ا◊وار
ويقود من خÓل ا’سشتثمار اإ’نتاجي
وال-ت-ك-وي-ن واŸب-ادرة اŸق-او’ت-ية إا¤

تطبيق توصسيات الكتاب
األبيضص غ‡ Òكن بدون
النقابات
وحذر ‡ثل مؤوسشسشة جوبز فور
أاف -ري -ك -ا(الشش -غ -ل إ’ف -ري -ق -ي-ا) ج-م-ال
بلحرشص البلدان اإ’فريقية من تزايد
مششاكل التششغيل هذه السشنة ()2017
بفعل اتسشاع نطاق الثورة الصشناعية
ال-راب-ع-ة (ال-ث-ورة ال-رق-م-ي-ة) ال-ت-ي كما
أاوضشح تدمر  50باŸائة من مناصشب
العمل التقليدية ،مششÒا إا ¤تداعيات
إادخ -ال ال -رق -م -ن -ة وال -روب-وت-يك‡ ،ا
يسش- - -ت- - -دع- - -ي اإ’سش- - -راع ‘ ضش - -ب - -ط
السش- -ي- -اسش- -ات اÿاصش- -ة ب- -ال- -تشش -غ -ي -ل
Ãسش -اه -م -ة ا◊ك -وم -ات وال -ن -ق-اب-ات
وأاصشحاب العمل الذين يحتاجون إا¤
توف Òمناخ مÓئم .وأاكد أان تطبيق
توصشيات الكتاب اأ’بيضص غ‡ Òكن
ب -دون مسش -اه -م -ة ال -ن -ق-اب-ات ‘ ذلك
والتي خارجها ’ Áكن أايضشا إا‚از
اإ’صشÓحات الهيكيلية.

اÿبـ ـ ـ Òمبتـ ـ ـ ـول :إافريقيـ ـ ـ ـا لـ ـ ـن تك ـ ـون سسـ ـ ـوى ما يري ـ ـده لـه ـ ـ ـا األفارقـ ـ ـ ـ ـة

ا÷وه- -ر ع -ل -ى م -ع -ادل -ة ال -ف -ع -ال -ي -ة
ا’ق-تصش-ادي-ة وال-ع-دال-ة ا’ج-ت-م-اعية،
ال-ت-ي ت-وف-ر اŸن-اخ اÓŸئ-م ل-ت-ج-ن-ي-د
اÛت- - -م- - -ع ح- - -ول ال - -ن - -م - -و خ - -ارج
اÙروقات.
واأشش- - -ار اإ ¤ت- - -غÒات م- - -ع - -د’ت
البطالة التي بعد اأن تراجعت اإ¤
 10,5باŸائة ‘  ،2016يرششح اأن
ترتفع وفقا لتقديرات صشندوق النقد

الدو‹ اإ ¤اأك Ìمن  13باŸائة ‘
سشنة ‡ ،201٨ا يسشتدعي الرفع من
وتÒة اأجهزة التششغيل اıتلفة التي
طالب باإخضشاعها للتقييم ،موضشحا
اأن ا÷زائر ’ تعا Êمن اأزمة مالية
‘ اŸدى ال -قصش Òوظ -روف -ه-ا ال-ي-وم
ل -يسشت شش-ب-ي-ه-ة ب-ظ-روف اأزم-ة 19٨6ـ
اإ‰ا التحدي يكمن ‘ كيفية –ويل
احتياطي العملة الصشعبة اŸقدر بـ
 109مÓي Òدو’ر اإ ¤ثروة حقيقية
م- -ن خÓ- -ل ا’سش -ت -ث -م -ار ا’إن -ت -اج -ي
خ -اصش -ة ‘ ظ -ل زوال ال -ت -م -ي -ي -ز بÚ
اŸوؤسشسشات العمومية واÿاصشة.
وخلصص مبتول اإ ¤اأن اŸطلوب
اإع-ادة ت-وج-ي-ه السش-ي-اسش-ة ا’قتصشادية
وا’ج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة م -ع ح -وك -م -ة اأكÌ
ومكافحة للفسشاد ضشمن اإطار اأخلقة
ا◊ي - -اة ال - -ع- -م- -وم- -ي- -ة ،مÈزا م- -دى
ا’أهمية التي تلعبها ا÷زائر كعنصشر
اسشتقرار ‘ اŸنطقة واإفريقيا.
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جمال بلحرشس رئيسس مؤؤسسسسة ““جؤبسس فؤر أافريكا““:

الرئيـ ـ ـ ـسص بوتفليقة يكـ ـ ـّرم م ـ ـن كونفدراليت ـ ـي
أارباب العمل ا÷زائرية والدولية للباترونا

حظي رئيسس ا÷مهؤرية السسيد عبد
العزيز بؤتفليقة ،بتكر Ëخاصس من قبل
الكؤنفدرالية العامة للمؤؤسسسسات
لرباب
ا÷زائرية والكؤنفدرالية الدولية أ
العمل ،تقديرا لدوره الكبﬁ ‘ Òاربة
البطالة وتشسجيع الشسباب حاملي اŸشساريع
على إا‚از مؤؤسسسسات منتجة تتؤ ¤بدورها
لداء القتصسادي اŸنتج
اŸسساهمة ‘ ترقية ا أ
بعيدا عن الريع النفطي وما يؤلده من
لسسعار
أاخطار ﬁدقة نتيجة تقلبات ا أ
وانهيارها.
ج -اء ت -ك -ر Ëال -رئ -يسص ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ‘ اŸل-ت-ق-ى
ا’ق -تصش -ادي اإ’ف-ري-ق-ي ال-ذي ت-ن-ظ-م-ه ك-ن-ف-درال-ي-ة
اŸؤوسشسشات ا÷زائرية بالتعاون مع مؤوسشسشة جوبز
ف -ور أاف -ري -ك-ا””الشش-غ-ل إ’ف-ري-ق-ي-ا”” وم-ن-ظ-م-ة ال-ع-م-ل
الدولية ،يومي  22و 23أافريل ا÷اري ،باŸدرسشة
العليا للفندقة بع Úالبنيان ،بحضشور ‡ثلي  20دولة
إافريقية.
و” ال -ت -أاك -ي -د ‘ ت -ك -ر Ëال -رئ -يسص ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة
ب- -ا÷ائ- -زت Úال- -ذي ج- -رى ‘ أاج- -واء ح- -ارة ع- -ل -ى
اإ’‚ازات التي –ققت طيلة عهداته منذ ‘ 1999
›ا’ت ﬁاربة البطالة وترقية العمل وا’سشتثمار،
إاضشافة إا ¤تهيئة مناخ اŸال واأ’عمال بفعل ترسشيخ
قيم السشلم واŸصشا◊ة باعÎاف الدول التي كانت
‘ وقت مضشى ’ ترى ﬂرجا للبÓد من مأاسشاة
عشش -ري -ة اŸوت وال-ف-وضش-ى وت-ردد ع-ب-ارات ت-بّ-ي-ضص
اإ’رهاب مثل ””من يقتل من؟”” واسشتبدالها ’حقا
””Ãن يتصشالح مع من؟””
وÿصشت السشيدة هدى فرعون التي اسشتلمت
ج -ائ -زت -ي ال -رئ -يسص ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ن -ي -اب-ة ع-ن-ه ه-ذه
اإ’‚ازات واŸكاسشب ‘ كلمة أاعادت ا◊ضشور إا¤
ح -قب ت -اري -خ -ي -ة ق -ط-عت –ت رئ-اسش-ة ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
و–دي-ات رف-عت ب-اسش-ت-قÓ-ل-ي-ة ق-رار سش-ي-اسش-ي دون
اتكالية على اآ’خر ووصشفاته.
وق -الت ف -رع -ون وزي -رة الÈي -د وت -ك-ن-ول-وج-ي-ات
اإ’ع Ó-م وا’تصش -ال وه -ي تسش -رد ب -إاي -ج-از إا‚ازات
ال -رئ -يسص ال -ذي وع -د ب -إاع -ادة ا÷زائ -ر إا ¤سش -اب -ق

ع -ه -ده -ا م-ن ا’حÎام والسش-ؤودد واسش-ت-ت-ب-اب اأ’م-ن
فيها وإانهاء سشيÓن الدم والدمع الذي كان على
درجة كبÒة من الغزارة قبل توليه ا◊كم ،إان رئيسص
ا÷م -ه -وري -ة ال -ذي وضش -ع دوم-ا إاف-ري-ق-ي-ا ‘ صش-لب
اهتمامات السشياسشة اÿارجية وتو ¤جهود إادارة
أازماتها ونزاعاتها بالتي هي أاحسشن بعيدا عن لغة
السشÓح ودمار الذات يرى ‘ اجتماع ا÷زائر أامسص
أاح- -د ا◊ل- -ق- -ات اŸؤودي- -ة إا ¤ا◊وار اإ’ف- -ري -ق -ي ـ
اإ’فريقي من أاجل التكفل بانششغا’ت ششعوب القارة
السش -م-راء ال-ت-ي يشش-ك-ل الشش-ب-اب  ‘ 70اŸائ -ة م -ن
سشكانها.
وال-رئ-يسص ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ال-ذي ي-ع-د أاح-د م-ؤوسشسش-ي
ال-ن-ي-ب-اد ،وب-ادر ب-ح-ل-ول إاف-ري-ق-ي-ة م-ن أاج-ل إاصشÓ-ح
القارة وتزويدها بآاليات تبعد عنها صشفة قارة الفقر
وال -ب -ؤوسص ⁄ ،ي -ت -وق -ف ◊ظ-ة ‘ اŸراف-ع-ة ل-ل-ع-م-ل
اإ’ف- -ري- -ق- -ي اŸششÎك .ل- -ه- -ذا ي- -ح- -م -ل اŸل -ت -ق -ى
ا’قتصشادي با÷زائر اŸمهد للقمة اإ’فريقية ‘
ه -ذا اÛال ق -ي -م -ة واع -ت-ب-ارا أ’ن-ه ي-ع-د اأ’رضش-ي-ة
لتطبيق ””الكتاب اأ’بيضص”” ع Èا◊وار ب Úالششركاء
ا’ج -ت -م -اع -ي Úا’ق -تصش -ادي .Úوه -و ح-وار وضش-عت
أاسشسشه ا÷زائر معتمدة عقدا وطنيا للنمو صشار
مضشرب اŸثل واŸرجعية.
ل - -يسص م - -ن ب- -اب الصش- -دف- -ة أان يشش- -ج- -ع رئ- -يسص
ا÷م -ه-وري-ة ه-ذا ا◊وار ا’ج-ت-م-اع-ي ا’ق-تصش-ادي
بدءا من اأ’لفية واعتماده أارضشية صشلبة ıتلف
ق-م-م ال-ثÓ-ث-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-ال-ج ت-ع-ق-يدات عا ⁄الششغل
وبروح مسشؤوولة ونظرة تبصشر وفق تقاسشم وظيفي
بعيدا عن قاعدة ””تخطي راسشي”” أاو ””أانا الكل ‘
الكل””
رئيسص ا÷مهورية الذي قلصص البطالة من ‘ 29
اŸائة  2000إا ‘ 10 ¤اŸائة  ،2016وأاخرج البÓد
من إامÓءات مؤوسشسشات ””بروتون وودز”” ،وفتح الباب
على مصشراعيه للحوار ا’جتماعي لتعزيز خيار
النموذج ا’قتصشادي للنمو بدي Óللمحروقات دون
نسشيان اآ’ليات اŸعتمدة من أاجل مرافقة الششباب
‘ إانششاء مؤوسشسشاته ومقاو’ته دون السشقوط ‘
اليأاسص والبقاء أاسش Òمنحة البطالة الزهيدة ،أاحق
ب-ال-ت-ك-ر Ëم-ن ق-ب-ل م-ن-ظ-م-ي اŸل-ت-ق-ى ا’قتصشادي
الذي يعد أاحد الروافد ‘ تنمية إافريقيا وتطويرها

قطيشس أاحمد ‡ثل ال–اد العام للعمال ا÷زائري:Ú

ا◊ ـ ـوار الجتماع ـ ـي مرجـ ـع أاسساسس ـ ـي Ÿعا÷ ـ ـة
البطالـ ـ ـ ـ ـ ـة بأاسساليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب اقتصسادي ـ ـ ـ ـ ـة
لم Úالعام
ع Èقطيشس أاحمد ‡ثل ا أ
ل–Óاد العام للعمال ا÷زائري ÚاŸدرج ‘
جدول ا÷لسسة الفتتاحية عن اسستيائه
لعدم إاعطائه فرصسة إالقاء كلمة أامام
اŸشسارك ،Úغ Òأانه صسرح لـ““الشسعب““ أان
حضسؤره باسسم الـ«ايجيتيا““ يرمي إا ¤عرضس
Œربة ا–اد العمال ‘ تنمية ا◊ؤار
الجتماعي ‘ عا ⁄الشسغل والنعكاسسات
ليجابية للتشساور ب Úالشسركاء على النمؤ،
ا إ
مشسÒا إا ¤أان ا◊ؤار الجتماعي يعتÈ
لسساسسي لبلؤغ اŸبتغى اŸنشسؤد
اŸرجع ا أ
Ÿعا÷ة البطالة بأاسساليب اقتصسادية.
ذكر بالتجربة اŸريرة التي عاششها ا’قتصشاد
ا÷زائري منذ  1994بعد تطبيق ﬂطط التعديل
ال-ه-ي-ك-ل-ي وال-دور ال-ب-ارز ال-ذي ل-ع-ب-ت-ه ن-ق-اب-ة ا–اد
ال-ع-م-ال ‘ ح-م-اي-ة م-ن-اصشب ال-ع-م-ل وال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن
تداعيات اأ’زمة ‘ تلك اŸرحلة.
القطاعات التي تندرج ‘ إاطار النمو أاششار قطيشص
وأاششار إا ¤اأ’همية الكبÒة للعقد ا’قتصشادي إا ¤ال- -ط- -اق- -ة الشش- -مسش- -ي -ة والسش -ي -اح -ة واسشÎج -اع
وا’ج-ت-م-اع-ي ل-ل-ن-م-و اŸسشجل لدى
النفايات Ãعا÷تها وفقا لقاعدة
اŸك - - -تب ال - - -دو‹ ل - - -ل- - -ع- - -م- - -ل ‘
التنمية اŸسشتدامة .وتسشاءل Ÿاذا
’ تقوم البلدان اإ’فريقية بتأاسشيسص
،2016م - -ع - -تÈا إاي - -اه ب - -ال - -وث- -ي- -ق- -ة إلفريقيا موارد وقدرات
ششركات منمدجة ‘ النقل ا÷وي
االتŸرخلجصعيصةم لنلباللبداطنال اةلتخياصتشبةح‘ث هعذنه تؤوهل بلدانها لتجاوز ا أ
لزمة والبحري Ÿواجهة ارتفاع الكلفة
‘ السشوق العاŸية.
ال- -ظ- -روف ال- -راه- -ن -ة ال -ت -ي –م -ل والتخلصص من تداعياتها
ﬂاط -ر ي -ف -رضش -ه -ا ان -ه-ي-ار أاسش-ع-ار
وب- -اŸن- -اسش -ب -ة صش -رح ل -ن -ا اأن
اÙروقات.
اإح- -ي- -اء ذك- -رى ال- -ي- -وم ال -ع -اŸي
وأاك- -د أان- -ه ك -ان يسش -ع -ى إ’دراج رؤوي -ة اŸرك -زي -ة للششغل اŸوافق لـ 1ماي القادم يكون هذه السشنة
ال -ن -ق -اب -ي -ة ‘ ت -وصش -ي-ات ه-ذه ال-ن-دوة ،مضش-ي-ف-ا أان ب -و’ي -ة ت -ي -ارت وب -ال -ذات ع -ل -ى مسش -ت-وى م-وق-ع
إ’فريقيا موارد وقدرات وثروات Áكن أان تؤوهل صشناعي ” اسشÎجاعه ◊ظÒة القطاع العام
ب-ل-دان ال-ق-ارة السش-م-راء ل-ت-ج-اوز ظ-روف-ه-ا ال-راه-نة ويقوم حاليا با’إنتاج.
والتخلصص من تداعياتها ا’جتماعية ومن أامثلة

سسعيد .ب

تنوي ـ ـ ـ ـ ـع القتصس ـ ـ ـ ـ ـاد ،البتك ـ ـ ـ ـ ـار و –فيز اŸقاولتي ـ ـ ـ ـ ـة اŸنتج ـ ـ ـ ـ ـة لل ـ ـ ـ ـ ـÌوة
^ السسؤق اŸغاربية تعا Êضسعف الندماج وا◊ل ‘ تنمية اŸبادلت واÈÿات

اع-ت Èرئ-يسس م-ؤؤسسسس-ة ““ج-ؤبسس ف-ؤر اف-ري-ك-ا““ وم-ق-ره-ا ب-ج-ن-ي-ف أان أاك– Èد أام-ام إاف-ري-ق-ي-ا Ÿؤاجهة
لسسؤاق ،ووضسع إاطار
لولية بأازمة ا أ
البطالة إا‚از مسسعى بناء اقتصساد متنؤع ‘ ظل تأاثر أاسسعار اŸؤاد ا أ
–فيزي للمؤؤسسسسات من أاجل إانشساء منصسب عمل ،ومÓءمة نظام التعليم مع متغÒات سسؤق التشسغيل،
لفريقية.
لنشساء الÌوة ضسمن تؤجه اŸؤاطنة ا إ
و–قيق اندماج اقتصسادي جهؤي وإاقليمي إ
أاوضشح ‘ تصشريح لـ«الششعب”” أان اŸششكل الذي تعا Êيتطلب فقط توف ÒاŸناخ اÙفز ÷لبها إا ¤مسشعى
منه القارة السشمراء ليسص ماليا إا‰ا يتعلق Ãسشار الريادة اŸسشاهمة ‘ تنمية بلدانها بإافريقيا.
وب -خصش -وصص م -ا ي -ن -قصص السش-وق اŸغ-ارب-ي-ة أاج-اب أان
‘ اŸشش - -اري - -ع ،مششÒا إا ¤أان- -ه إاذا ك- -انت ه- -ن- -اك إارادة
للتششغيل Áكن –قيق الكث ‘ ÒاŸيدان .وثمن القيمة اأ’مر يتعلق Ãششكل ضشعف ا’ندماج اإ’قليمي وضشرورة
اŸضش-اف-ة ال-ت-ي ت-وف-ره-ا ا÷ال-ي-ة اإ’ف-ري-ق-ي-ة ال-ع-ام-لة ‘ ت -ن -م -ي -ة اŸب-اد’ت واÈÿات ب Úب-ل-دان اŸن-ط-ق-ة ال-ت-ي
اÿارج خ- -اصش -ة ‘ أاوروب -ا وأام -ري -ك -ا ،م -ع -تÈا أان اأ’م -ر تتوفر على موارد وثروات كفيلة إاذا أادرجت ‘ مششاريع

1731٨

اعÎافا بإا‚ازاته ‘ ﬁاربة البطالة وترقية الشسغل والسستثمار

فنيدسس بن بلة

إادم- -اج الشش- -ب- -اب ب- -اأ’خصص ‘ ع -ا⁄
الششغل.

العدد
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مند›ة بخلق الÌوة والرفع من معدل النمو ،وبالتا‹
التصشدي للبطالة التي تضشرب ‘ بلدان منطقة اŸغرب
العربي ششريحة الششباب ا÷امعي ويتطلب معا÷ة اأ’مر
إاحداث ديناميكية ‘ تنويع ا’قتصشاد وفتح اÛال أامام
ا’بتكار واŸقاو’تية اŸنتجة للÌوة.
Óششارة تضشم مؤوسشسشة جوبز فور أافريكا أاي الششغل
ل إ
إ’ف-ري-ق-ي-ا ‡ث-ل Úع-ن ال-ن-ق-اب-ات وا◊ك-وم-ات وأاصش-حاب
العمل وقد تأاسشسشت ‘  2016ومقرها جنيف ،حيث تقوم
Ãتابعة ملف البطالة ‘ إافريقيا والتفك ‘ Òا◊لول
الناجعة لها من خÓل تقد Ëأافكار وحلول يعدها خÈاء.

سس ب

»æWh

إألحد  ٢٣أإفريل  ٢0١7م
إلموإفق لـ  ٢٦رجب  ١4٣٨هـ

أالف مؤوسسسسة ‘ صسالون ““باتيماتيك ““20

Œارب وحلول حول تقنيات ألبناء وأأ’شسغال ألعمومية

’شسغال العامة مواد بناء ““باتيميتيك““ ‘ ،طبعته  ،20اليوم ،وتدوم إا¤
تنطلق فعاليات الصسالون الدو‹ للبناء وا أ
غاية  27أافريل ا÷اري ،بقصسر اŸعارضس الصسنوبر البحري ““صسافكسس““Ã ،شساركة أاك Ìمن أالف شسركة عارضسة500 ،
منها أاجنبية “ثل  24دولة ،على مسساحة إاجمالية قدرها  44أالف م Îمربع.

سسعاد بوعبوشس

يشض -رف وزي -ر إلسض -ك -ن وإل -ع -م-رإن
وإŸدي -ن -ة وإل -ت -ج -ارة ب -ال-ن-ي-اب-ة ع-ب-د
إÛيد تبون ،على إفتتاح إلصضالون،
كونه أإضضحى Áثل حدثا رإئدإ على
إŸسضتوى إلقاري ويشضكل أإكŒ Èمع
Ÿهنيي إلقطاع وجميع فروع إلبناء،
ويعطي نظرة شضاملة لتقنيات إلبناء
إ÷ديد ،كما يعد موردإ هاما لسضوق
نشضطة للغاية.
تÈز أإهمية هذإ إŸوعد إلقاري
‘ ›ال إل -ب -ن -اء ع -ل -ى إلصض -ع -ي -دي -ن
إŸه -ن -ي وإلصض -ن -اع-ي ،ح-يث سض-ت-ك-ون
إل -ط -ب -ع-ة غ-ن-ي-ة وم-ت-ن-وع-ة ‘ ج-م-ي-ع
›الت إل- -ب- -ن- -اء وإألشض -غ -ال إل -كÈى
وقوية جدإ ،إذ توإجد إلشضركات ‘
ق -ط -اع-ات ت-ت-ع-ل-ق ب-الصض-ن-اع-ة وم-وإد
إلبناء ،إإلسضكان وإلتعم ،Òإلتشضغيل،
وع - -م - -ل Œري- -ف إلÎب- -ة ،إŸع- -دإت
وإألدوإت ،إلبيئة وإÿدمات.
إŸع -رضص إل -دو‹ ل -ل -ب -ن -اء وم -وإد
إل -ب -ن -اء وإألشض -غ-ال إل-ع-ام-ة ،شض-ه-د ١٨
طبعة متتالية ،عززت على مر إلسضنÚ
سضمعة إ◊دث على مسضتوى إلقارة،
م -ا ي-ج-ع-ل م-ن ““ب-ات-ي-م-ات-يك““ م-ن بÚ
إŸوإع -ي -د إل-دول-ي-ة إألك Ìأإه-م-ي-ة ‘
سض -وق إل -ب -ن -اء .ل-ه-ذإ ي-ع-ول وي-ح-رصص
إŸن -ظ -م-ون ل-ل-ت-ظ-اه-رة ““ب-ات-ي-م-ات-يك
إكسض- - -ب- - -و““ وإلشض- - -رك- - -ة إ÷زإئ- - -ري- - -ة
للمعارضص وإلتصضدير وشضركائهم ،على
بذل كل جهد ‡كن لضضمان إŸزيد

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

إلعدد

١7٣١٨

05

ندوة حول ترقية اŸواطنة واŸمارسسة الدÁقراطية

غÓم ألله يدعو ألشسباب للمشساركة بقوة ‘ تشسريعيات 2017
’ع - -ل- -ى
’سس Ó- -م - -ي ا أ
دع - -ا رئ - -يسس اÛلسس ا إ
ب- -وع- -ب- -د ال- -ل- -ه غÓ- -م ال- -ل- -ه ،أامسس ،ب- -ا÷زائ -ر
ال- -ع- -اصس- -م- -ة ،الشس -ب -اب ““ل -ل -مشس -ارك -ة ب -ق -وة““ ‘
ا’نتخابات التشسريعية اŸقرر إاجراؤوها يوم 4
ماي اŸقبل.
أإكد بوعبد إلله خÓل ندوة حول ترقية إŸوإطنة
وإŸمارسضة إلدÁقرإطية ،أإن إلتشضريعيات إŸقبلة تعد
““منعرجا مهما ‘ تاريخ إ÷زإئر““ ويتع Úعلى إلشضباب
““إŸشض- -ارك- -ة ب- -ق -وة ف -ي -ه -ا لضض -م -ان أإم -ن وإسض -ت -ق -رإر
إ÷زإئر““ .وذكر غÓم إلله بالدور ““إلفعال““ إلذي لعبه
إلشضباب Ÿنع حدوث ما يسضمى““بالربيع إلعربي““ ‘
إلبÓد ،دإعيا إياه إ ¤إلتحلي بنفسص ““إلوعي وإلروح
إلوطنية““ عن طريق إŸشضاركة بقوة ‘ إلسضتحقاقات
إŸقبلة .بدوره ،أإكد إمام إŸسضجد إلكب Òعلي عية،
على ضضرورة إلرد على ““إألبوإق إÙمومة““ وإألخطار
إÙدق- -ة ب -ا÷زإئ -ر إل -ت -ي ت -دع -و إ ¤إل -ع -زوف ع -ن
إل- -تصض- -ويت وذلك ع- -ن ط- -ري- -ق إŸشض- -ارك- -ة ب- -ق -وة ‘
إلسضتحقاقات إŸقبلة ““حتى بورقة بيضضاء““ ،مضضيفا
أإن ““من يدعون للمقاطعة هم أإنفسضهم إلذين كانوإ
يدعون إ ¤إلربيع إلعربي““.
وق- -ال إن إل- -وضض -ع -ي -ة إ◊ال -ي -ة ““ت -ق -تضض -ي ت -ق -دË
إŸصضلحة إلوطنية على جميع إŸصضالح ،مهما كانت،

وأإن تكون إ÷زإئر فوق كل إعتبار““ ،لفتا إ ¤أإن
إŸشضاركة ‘ إلنتخابات ““وإجب وطني وتعب Òعن
إإلخ Ó-صص دون م-ق-اب-ل ،ح-يث سض-ي-ت-م-ك-ن إلشض-عب م-ن
خÓلها من قول كلمته عن طريق صضناديق إلقÎإع““.
وإعت Èرئيسص إ÷معية إ÷زإئرية لÎقية إŸوإطنة
وحقوق إإلنسضان إلهاشضمي كوسضة بدوره ،أإن ““إ÷زإئر
أإضض-حت مسض-ت-ه-دف-ة ،ب-ال-ن-ظ-ر Ÿوق-ع-ه-ا إلسضÎإتيجي
وخÒإتها إلباطنية““ ،جازما بأان إلسضتحقاقات إŸقبلة
هي Ãثابة ““منعرج تاريخي ل يجب تضضييعه ،بل لبد
من تلبية ندإء إلوطن من أإجل تفويت إلفرصضة على
إÎŸبصض Úبهذإ إلوطن إ◊بيب““.

حّذر من اسستخدام الدين ‘ أامور سسياسسية ،بن يونسس من وهران:

أ’نضسمام إأ ¤أŸنظمة ألعاŸية للتجارة أصسبح أمرأ حتميا

من إلنجاح لهذإ إ◊دث إلكب‘ Ò
إلطبعة  ٢0إلتي سضتجمع ،مرة أإخرى،
عددإ كبÒإ من إŸهني Úوإلصضناعة
إلوطنية وإلشضركاء إألجانب.
ويسض-ع-ى م-ن-ظ-م-و إلصض-ال-ون ل-لسضنة
إل -عشض -ري -نÃ ،ن -اسض -ب -ة ع -ق -دي -ن م -ن
إل - -ن - -ج- -اح ،إ ¤كسضب رضض- -ا ج- -م- -ي- -ع
إلشض -رك -اء إل -ذي -ن ك -ان-وإ أإوف-ي-اء ل-ه-ذإ
إŸوعد ،بالنظر لكونه معرضضا غنيا
Ãه- -ن إل -ب -ن -اء ،م -ا ي -ج -ع -ل -ه ف -رصض -ة

لكتشضاف منتجات مبتكرة وتقنيات
تنفيذ جديدة وفرصضة مثالية لتلبية
إح -ت -ي -اج -ات إل -ن-اشض-ط ‘ Úإل-ق-ط-اع
وإلشض-رك-اء وت-ط-وي-ر عÓ-ق-ات Œاري-ة
جديدة مع شضركاء جدد.
تعرف إلتظاهرة مشضاركة قوية من
إŸؤوسضسضات إŸالية ،على غرإر إلبنوك؛
كبنك إلتنمية إÙلية ،إلبنك إلوطني
إ÷زإئري ،ناهيك عن صضندوق ضضمان
إلصضفقات إلعمومية ،إلصضندوق إلوطني

ل -لسض-ك-ن ،إل-ك-رإم-ة ل-ل-ت-أام Úوإلصض-ن-دوق
إلوطني للضضمان إلجتماعي.
وتشض -ارك ‘ ه -ذه إل -ت -ظ-اه-رة ٢4
دولة ،غ Òأإن كل من تونسص ،تركيا،
أإŸان- -ي -ا ،إلصض ،Úإسض -ب -ان -ي -ا ،ف -رنسض -ا
وإي- -ط -ال -ي -ا تشض -ارك ب -أاك Èع -دد م -ن
إلشضركات إلعارضضة ،ما يÎجم إهتمام
ه -ذه إل -دول ب-السض-وق إ÷زإئ-ري-ة وم-ا
–مله من فرصص ‘ ›ال إلبناء،
بفضضل إلÈإمج إلسضكنية إŸسضطرة ‘

ذكرى تأاسسيسس جامعة هواري بومدين 43

أأيام علمية بيدأغوجية ودورأت رياضسي ـ ـة تطبـ ـع أ’حتفالي ـ ـة ألي ـ ـوم

ت- -ن- -ط- -ل -ق ،ال -ي -وم ،ت -ظ -اه -رة ا’ح -ت -ف -ال
ب -ال -ذك -رى  43ل -ت -أاسس -يسس ج -ام -ع -ة ه-واري
بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار،
بتنظيم أايام علمية وبيداغوجية وثقافية
ودورات ري -اضس -ي -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى ال -ك -ل-ي-ات
وع-رضس أافÓ-م وث-ائ-ق-ي-ة ،ب-ح-يث ت-دوم هذه
ال -ت -ظ -اه -رة إا ¤غ -اي -ة اÿم-يسس  27أافريل
ا÷اري.

سس .بوعموشسة
شضهدت إلقرية إ÷امعية بجامعة باب إلزوإر،
يوما حول إلثقافة إألمازيغية بعرضص ‰اذج حول
إألكÓت إلتي تتميز بها إŸنطقة وقصضائد شضعرية
باللغة إألمازيغية ،مع إقامة معرضص للصضور وإلكتب
ومسض -اب-ق-ات وك-ذإ ورشض-ات ع-ل-م-ي-ة وري-اضض-ي-ة ،ك-م-ا
نشض- -ط إألسض- -ات- -ذة إÙاضض- -رون ﬁاضض -رإت ح -ول
موإضضيع عدة.
Œدر إإلشض -ارة إ ¤أإن ه -ذه إل -ت -ظ -اه -رة تشض -ه-د
ت-ك-ر Ëأإسض-ات-ذة ب-اح-ث Úوم-وظ-ف-ي إ÷ام-ع-ة إل-ذين
أإحيلوإ على إلتقاعد ،بحسضب ما صضرح به رئيسص
إ÷امعة ﬁمد سضعيدي مؤوخرإ.
بحسضب سضعيدي ،فإان عدد إلطلبة إŸسضجل‘ Ú
إلليسضانسص بلغ  ،٢9005منهم  ‘ ١٣45١إلسضنة إألو¤
و ‘ 9054إلسضنة إلثانية و ‘ ٦500إلسضنة إلثالثة‘ ،
ح Úسضجل ‘ إŸاسض 9٣٨5 Îطالب ،منهم ‘ 5٢07
إلسض - -ن- -ة إألو ¤م- -اسض Îو ‘ 4١٨٢إلسض -ن-ة إل-ث-ان-ي-ة
ماسض ،Îوإلعدد إإلجما‹ ‘ مرحلة إلتدرج قدر
بـ ٣٨٣90طالب وأإك Ìمن  ٣500طالب ‘ مرحلة ما
بعد إلتدرج.
ف- -ي- -م- -ا ي- -خصص ن -ت -ائ -ج إŸسض -اب -ق -ات إÙل -ي -ة

للمتفوق ‘ ÚإŸاسض ‘ 0٢ ÎإŸؤوسضسضات إلعليا
ل-ل-ظ-ف-ر Ãن-ح-ة إل-ت-ك-وي-ن ب-اÿارج ،إح-تل مÎشضحو
جامعة باب إلزوإر إŸرتبة إألو ‘ ¤إإلعÓم إآل‹
وإل-ب-ي-ول-وج-ي-ا وإŸرت-ب-ة إل-ث-ان-ي-ة ‘ إل-رياضضيات Ãا
ي -ق -ارب  ٪٣0م -ن إŸن -ح إŸق -دم -ة ل -ل -ت -خصضصض -ات
إلثÓثة ،فاز بها متفوقو إ÷امعة ،بحيث فتحت
هذه إألخÒة لطلبتها عروضص تكوين جديدة ‘
إŸاسض.Î

أرضسية تقنية ‘ تخصسصس أ◊سساب أŸكثف

ك-ل ع-م-ل-ي-ات إل-تسض-ج-ي-ل ،إل-ت-ح-ويÓ-ت وإل-توجيه
وغÒها ...تنجز حاليا إنطÓقا من أإرضضية رقمية.
و‘ إŸسضتقبل إلقريب سضتوسضع إسضتعماله ‘ نظام
ب -ر›ة ت -ق-ي-ي-م ›م-وع ط-ل-ب-ت-ه-ا ‘ إل-ل-يسض-انسص ث-م
إŸاسض Îبعد ذلك.
وم -ن أإج -ل ت -ط -وي -ر ه -ذإ إıط -ط إل -رق -م -ي،
شضرعت إ÷امعة ‘ إقتناء أإجهزة إإلعÓم إآل‹

طالبوا با◊د من ا’نتهاكات بحق أامÓك الدولة

سسكان أأوقاسس يعارضسون مشسروعا سسياحيا

ن -ظ -م ،أامسس ،سس -ك-ان ق-رى ب-ل-دي-ة
أاوق- -اسس وق- -ف -ة اح -ت -ج -اج -ي -ة ع -ل -ى
مسس- -ت- -وى سس- -اح- -ة الÈي- -د اŸرك -زي،
للتنديد بعدم احÎام أاحد اŸقاولÚ
شس-روط ال-ب-ن-اء ع-ل-ى مسس-ت-وى شساطئ
أاوق -اسس .وط -ال-ب-وا ا÷ه-ات ال-وصس-ي-ة
ب- - -ال- - -ت- - -دخ - -ل ال - -ع - -اج - -ل وات - -خ - -اذ
’ج -راءات ال -ق -ان -ون -ي -ة ل -ل -ح-د م-ن
ا إ
ا’ن -ت -ه -اك -ات ب -ح -ق أام Ó-ك ال -دول-ة
وال- -ت -ق ّ-ي -د ب -اŸط -اب -ق -ة ال -ق -ان -ون -ي -ة
للمشساريع.
ب - -حسضب رإب- -ح ب- -وزي- -دي‡ ،ث- -ل ع- -ن
إŸوإطن ،Úلـ ““إلشضعب““““ ،هناك إنتهاكات
صضارخة ‘ حق إلبيئة وإÙيط ،حيث ”
ق- -ط- -ع أإشض- -ج -ار إلق -ام -ة إŸشض -روع ع -ل -ى
مسضتوى شضاطئ أإوقاسص ،ونحن لسضنا ضضد
إلسضتثمار ،لكننا ل نقبل باألضضرإر إلتي
◊قت ب- -اŸن- -ط- -ق -ة ،ح -يث ك -ن -ا ن -ط -م -ح
Ÿشض-اري-ع ت-أات-ي ب-ا Òÿل-ل-ب-ل-دي-ة وف-وجئنا
بالعكسص.

وك -انت إل -وزإرة إل -وصض -ي -ة ق -د جّ-م-دت
إŸشضروع إŸذكور ،إل أإن هذإ إŸقاول
ع -اد وإسض -ت -أان-ف إألشض-غ-ال بصض-ف-ة ع-ادي-ة.
ون - -ح - -ن ن - -ري - -د م - -ن خ Ó- -ل ح- -رك- -ت- -ن- -ا
إلحتجاجية إ◊ث على تطبيق إلقانون ل
غ .Òوأإؤوكد أإننا نريد إلسضتثمار إلفّعال
وإ÷ميل ،وإلذي من خÓله تكون أإوقاسص
قطبا سضياحيا بامتياز ،ول يلحق إألضضرإر
على غرإر إلسضياحة إلتي تعرفها إلبلدإن
إÛاورة.
وأإشض Òأإننا قد قمنا ÃسضÒت Úللتنديد
بهذه إلوضضعية وجمدت إألشضغال ،غ Òأإن
إŸق-اول ع-اد وب-ق-وة ل-ت-جسض-ي-د مشض-روعه.
ون -ح-ن ن-ط-الب ب-ت-دخ-ل إ÷ه-ات إل-وصض-ي-ة
وإلتقيد بالتطبيق إلفعلي وإلصضارم لقوإنÚ
إ÷م -ه -وري -ة ،وإل -ه -دف م -ن ح-رك-ت-ن-ا ه-و
إŸسضاهمة ‘ تقوية إلسضتثمار ‘ إÛال
إلسضياحي““.

بجاية :بن النوي توهامي

وتكنولوجيات إإلعÓم وإلتصضال ،وضضع شضبكة تربط
ﬂتلف مصضالح إدإرة إلكليات ورئاسضة إ÷امعة.
ع -ل -م -ا أإن ه-ن-اك مشض-روع إنشض-اء أإرضض-ي-ة ت-ق-ن-ي-ة ‘
تخصضصص إ◊سضاب إŸكثف ‘ طور إإل‚از دإخل
إ÷ام -ع -ةÃ ،سض -اه -م -ة إŸدي -ري-ة إل-ع-ام-ة ل-ت-ط-وي-ر
إلبحث إلعلمي ع ÈإلسضÒيسضت.
م- -وإزإة م- -ع ذلك ،إسض- -ت- -ف -ادت إ÷ام -ع -ة‘ ،
ميدإن إلتحليل إلفيزيوكيميائي ،من غÓف ما‹
مهم لقتناء Œهيزإت ثقيلة ومهمة لتحليÓت
إŸادة ،خ - - -دم - - -ة ل - - -ل- - -ب- - -اح- - -ثﬂ ‘ Úت- - -ل- - -ف
إلتخصضصضات ،وضضع حاضضنة على مسضتوى دإر
إلعلوم للجامعة ،بالتعاون مع إلوكالة إلوطنية
لتقييم إلنتائج إلعلمية ،ومرصضد إدماج خريجي
إ÷امعة ‘ إتصضال مسضتمر مع ﬂتلف إلهيئات
إل -ت -ي ل -ه -ا ،ع Ó-ق -ة ب-ت-وظ-ي-ف إلشض-ب-اب ح-ام-ل-ي
إلشضهادإت مثل إدإرة إŸوإرد إلبشضرية لوكالت
دعم تشضغيل إلشضباب.

يقودها شسقيقان

تفكيك ›موعة أأشسرأر ‘ ألتهريب
ألدو‹ للسسيارأت بالبليدة
“كن عناصضر قوإت إلشضرطة إلتابعون Ÿكافحة إلتهريب وسضرقة
إلسضيارإت ،للفرقة إ÷نائية باŸصضلحة إلولئية للشضرطة إلقضضائية
ألمن ولية إلبليدة ،من تفكيك ›موعة أإشضرإرﬂ ،تصضة ‘ تهريب
إلسض- -ي- -ارإت ع Èإ◊دود ،وإل -ق -بضص ع -ل -ى  5م-ن ع-ن-اصض-ره-ا ،بينهم
شضقيقان ،وتوجيه لهم تهم إرتكاب جرإئم إلتهريب إلدو‹ للسضيارإت،
إلتزوير وإسضتعمال إŸزور ‘ ﬁررإت إدإرية ورسضمية وتزوير أإرقام
تسض -لسض -ل -ي -ة ‘ إل -ط -رإز ،م-ع وضض-ع م-رك-ب-ات ل-لسضÃ Òوإصض-ف-ات غÒ
مطابقة .بحسضب إŸعلومات إŸتوفرة لدى ““إلشضعب““ ،فإان أإفرإد
إلعصضابة ،إلذين تÎإوح عمارهم ب ٣0 Úسضنة و 57عاما ،كانوإ يقومون
بسضرقة إŸركبات على إختÓف أإنوإعها ‘ ،مقدمتها إلشضاحنات ذإت
إلوزن إلثقيل ،ثم تزوير وثائقها ورقمها إلتسضلسضلي وإعادة عرضضها
للبيع بالحتيال على إلضضحايا وإإليقاع بهم ،وهو ما جعل عناصضر
إألمن يفتحون –قيقا أإمنيا ويضضعون بعضص عناصضر إلعصضابة –ت
إŸرإقبة ،مّكنهم ذلك من إسضÎجاع  7شضاحنات وسضيارإت ودرإجات
نارية ،وإلقبضص على بقية أإفرإد إلعصضابة وإحالتهم على إلتحقيق
إألمني وإلقضضائي.

البليدة :لينة ياسسمÚ

’م Úالعام ◊زب ا◊ركة الشسعبية
قال ا أ
ا÷زائرية عمارة بن يونسس ،أامسس““ ،إان خيار
ا’نضس- -م- -ام إا ¤اŸن- -ظ- -م -ة ال -ع -اŸي -ة ل -ل -ت -ج -ارة
ن عدم انضسمام ا÷زائر
أاصسبح أامرا حتميا““ وإا ّ
إاليها بعد مفاوضسات Œاوزت  30سسنة ،أامر جد
م -ؤوسس -ف وي -ق -ل-ل م-ن ق-ي-م-ة ا÷زائ-ر ‘ اÙاف-ل
الدولية ،متسسائ :Óهل دولة أافغانسستان التي
’ه -ل -ي -ة م -ن -ذ ث Ó-ث -ة ع -ق-ود
ت -ع -يشس ا◊رب ا أ
أاحسسن من ا÷زائر““.

وهران :براهمية مسسعودة

أإكد بن يونسص ،خÓل Œمع شضعبي له بقاعة سضينما
إلسض -ع -ادة ب -وه -رإن ،أإن إŸشض -ك -ل إألسض -اسض-ي ل-ل-ت-ج-ارة
إÿارج -ي -ة ل ي -ك -م -ن ‘ إل -وإردإت ،ع -ل -ى إع-ت-ب-ار أإن
إ÷زإئر تسضتورد  40مليار دولر سضنويا ،مقابل أإزيد
من  ٣0مليون نسضمة ،وأإن قلة حجم إلتصضدير خارج
إÙروق- -ات Áث- -ل إÿط- -ر إلأك Èع- -ل- -ى إلق- -تصض -اد
إل -وط -ن -ي ح -ال -ي -ا وأإن إإلصض Ó-ح -ات إلق -تصض -ادي -ة ‘
إ÷زإئر سضتكون ‘ بعضص إألحيان صضعبة وÁكن أإن
تكون مؤوŸة ،ألن إÿروج من جزإئر إÙرقات وبناء
إقتصضاد متنوع ليسص باألمر إلسضهل.
عن إلنتقادإت إلتي طالته حول قضضية –ريره
رخصض- - -ا ل- - -ب- - -ي- - -ع إÿم- - -ور ع- - -ن- - -دم- - -ا ك- - -ان ع - -ل - -ى
رأإسص وزإرة إلتجارة ،قال عمارة أإنا إعتÈها حرية
شضخصضية وأإّن هدفه إلرئيسص من تنظيم سضوق إÿمور
ه -و –ري -ر إل-ق-ط-اع م-ن إلسض-وق إŸوإزي-ة وت-ن-ظ-ي-م-ه.
مشضÒإ إ ¤أإن نسضبة إسضتهÓك إÿمور إرتفعت خÓل
إلسضنة إألخÒة إ ¤مائتي مليون ل Îسضنويا ،يضضيف،
ّﬁذرإ م- -ن ““إسض- -ت- -خ- -دإم إل- -دي- -ن إ◊ن- -ي -ف ‘ أإم -ور
سضياسضية““.ثم قال بن يونسص““ :مهما إختلفنا ‘ مبادئنا
وموإقفنا وأإفكارنا ،لبد أإن نتفق أإن إ◊ل إلوحيد
يكمن ‘ دÁقرإطية هادئة ،تسضمح لنا با◊فاظ على
إلسضتقرإر وإلسضلم إلذي دفعنا ثمنه باهظا سضنوإت

إل-تسض-ع-ي-ن-ي-ات““ ،م-وج-ه-ا رسض-ال-ة إ ¤أإنصض-ار إŸق-اط-عة
بحجة إلتزوير““ ،إلكلمة ‘ إألخÒة ترجع إ ¤إلشضعب،
فكفانا سضبا وشضتما بيننا““ ،متسضائ Óماهو إ◊ل خارج
إلن -ت -خ-اب-ات ،ق-ب-ل أإن ي-ج-يب ق-ائ““ :Ó-ل ي-ب-ق-ى سض-وى
إÿروج إ ¤إلشضارع ،وأإنتم تعرفون أإن إلشضارع يؤودي
إ ¤إلدمار وإÿرإب““.
كما تطرق بن يونسص إ ¤إلبطالة إلتي “سص خاصضة
ذوي إلشضهادإت إ÷امعية ،حيث يكمن إ◊ل ،بحسضبه،
‘ إنشضاء إŸؤوسضسضات إلقتصضادية ،معتÈإ أإن إلعدإلة
إلج-ت-م-اع-ي-ة م-ن إلشض-روط إألسض-اسض-ي-ة ل-ت-ق-ب-ل إلشضعب
إ÷زإئري ıتلف إإلصضÓحات ،فيما يكمن إلشضرط
إل -ث -ا ،Êب -حسض -ب -ه ‘ ،،م -ك-اف-ح-ة إل-رشض-وة ق-ائ :Ó-م-ن
إŸسضتحيل بناء دولة وإلرشضوة تسضود كل إلقطاعات
إلقتصضادية ‘ إ÷زإئر.
و‘ خ -ت -ام نشض-اط-ه ،دع-ا رئ-يسص إ◊رك-ة إلشض-ع-ب-ي-ة
إ÷زإئ -ري -ة إ ¤إل -ت -وج -ه ب -ق -وة ي -وم إل -رإب -ع م-اي إ¤
صضناديق إلقÎإع وإعطاء مصضدإقية وشضرعية للنوإب
وبالتا‹ للحكومة إلقادمة Ÿوإجهة إألزمة““ ،إذإ أإردنا
دخول إلتعددية إلسضياسضية ،لبد أإن نعلم كجزإئري،Ú
مؤويدين أإو معارضض ،Úأإّن إلوسضيلة إلوحيدة للوصضول أإو
إلبقاء ‘ إلسضلطة هو إلتصضويت ‘ إلنتخابات ،لكن
إلبقاء ‘ إŸنزل Áكن أإن يوّلد مشضاكل““.

..ويعلن من غليزان:

نحن بحاجة إأ ¤حلول أقتصسادية وألشسارع ’ يصسنع أ’سستقرأر

’م Úال- -ع -ام ل -ل -ح -رك -ة الشس -ع -ب -ي -ة
اع- -ت Èا أ
ا÷زائرية ،عمارة بن يونسس ،أانّ ا’نتخابات
التشسريعية اŸقبلة جد هامة ،داعيا اŸواطنÚ
‘ Œمع شسعبي له بغليزان إا ¤ضسرورة اÿروج
بقوة يوم  4ماي ،بغية بعث رسسائل مشسفرة Ÿن
’م- - -ن
سس - - -م - - -اه - - -م اÎŸبصس ÚواÎŸصس - - -دي- - -ن أ
واسستقرار ا÷زائر.
ودإف- -ع ع- -م -ارة ب -ن ي -ونسص ع -ن ب -رن -ام -ج إ◊رك -ة
إلشضعبية إ÷زإئرية ‘ شضقه إلقتصضادي ،معتÈإ أإنّ
إلظرف إلقتصضادي إلذي “ر به إ÷زإئر خانق ،وقال
‘ ذإت إلسضياق إنّ خطابنا خطاب إلصضرإحة وإ÷زإئر
بحاجة إ ¤حلول إقتصضادية ،بعدما خسضرت ‘ 70

إŸائة من موإرد إلعملة إلصضعبة ،إألمر إلذي يحتم
حسضبه حلول إقتصضادية.
وأإك- -د ع- -م- -ارة ب -ن ي -ونسص أإّن خ -ط -ورة إلق -تصض -اد
إ÷زإئر ل تكمن ‘ حجم إلوإردت إلتي وصضلت إ40 ¤
م -ل -ي -ار دولر ،ألّن ه -ذإ إل-رق-م حسض-ب-ه ‡اث-ل ل-نسض-م-ة
إ÷زإئر إلبالغ  40مليون سضنتيم وإ‰ا إÿطورة حسضبه
‘ إلتصضدير ،حيث أإن إ÷زإئر ل تصضدر أإي شضيئ سضوى
إلبÎول ‡ا دعاه إ ¤إلقول بضضرورة تنويع إلقتصضاد
بغية بناء إقتصضاد سضوق إجتماعي يكون ذلك عن طريق
إلعمل إ÷اد.كما أإكد عمارة بن يونسص بأانّ حزبه يرإفع
م -ن أإج -ل دÁق -رإط -ي -ة ه -ادئ -ة وأإّن إلشض-ارع ل يصض-ن-ع
إلسضتقرإر.

غليزان :ع .عبد الرحيم
عبد العزيز بلعيد من غليزان:

جبهة أŸسستقبل جاءت Ãشسروع ›تمع متكامل

أاكد ،أامسس ،رئيسس جبهة اŸسستقبل ،الدكتور
ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -ل-ع-ي-د ،ب-أاّن ح-زب-ه ج-اء بÈن-ام-ج
مشسروع ›تمع متكامل لتحقيق التنمية.
ودع - -ا ب - -ل - -ع - -ي - -د إ ¤ضض- -رورة ف- -ت- -ح إألب- -وإب أإم- -ام
إلشض-ب-اب ل-ب-ن-اء مسض-ت-ق-ب-ل-ه-م ،وإسضÎج-اع إل-ث-قة ‘ وطنهم
إ÷زإئر.
وتعهد عبد إلعزيز بلعيد ‘ Œمع شضعبي له بوإدي
إره -ي -و ب-أاّن ج-ب-ه-ة إŸسض-ت-ق-ب-ل سض-ت-ك-ون ﬂلصض-ة ل-لشض-عب
إ÷زإئري ،وسضتعمل من أإجل هذإ إلوطن ،دإعيا إ¤
ضضرورة تكاثف إ÷هود ،معتÈإ أإن برنا›ه متكامل،
ويعبد إلطريق أإمام إلشضباب.
وأإوضض -ح ب -ل -ع -ي -د أإّن ح -زب-ه ي-ع-م-ل ع-ل-ى إل-دخ-ول إ¤
إ÷مهورية إلثانية إلتي تضضع إ÷زإئر ‘ صضدإرة إلدول،
م- -ؤوك- -دإ إÁان -ه ب -أاّن إ÷م -ه -وري -ة إألو ¤أإدت وإج -ب -ه -ا،
وإ÷زإئر بحاجة إ ¤صضورة أإخرى ألن تكون ﬁطة للعلم
وإŸعرفة ،ولقتصضاد قويّ يلبي إحتياجات إŸوإطن.

ودعا إŸوإطن ‘ Úبلدية وإدي إرهيو إ ¤ضضرورة
إŸشض- -ارك- -ة إل- -ق- -وي -ة ‘ م -وع -د إل -رإب -ع م -اي وإخ -ت -ي -ار
إألشضخاصص إŸناسضب Úوإلقادرين للعمل ‘ إ÷مهورية
إلثانية إلتي يرإها.

غليزان :ع .عبد الرحيم

»æWh

أأ’حد  2٣أفريل  2017م
ألموأفق لـ  26رجب  14٣8هـ

أويحيى من تيبازة:

نسسأند تطبيق حكم اإ’عدام ‘ حق
خأطفي اأ’طفأل وŒأر اıدرات

’م Úألعام ◊زب ألتجمع ألوطني ألدÁقرأطي أحمد أويحيى ،أمسس ،بالقاعة
أّكد أ أ
’رندي يعتمد على ﬁ 4اور رئيسصة ،يأاتي ‘
متعددة ألرياضصات بتيبازة ،أنّ برنامج أ أ
’م-ن وأ’سص-ت-ق-رأر ب-ال-بÓ-د ،م-درج-ا قضصية تطبيق حكم
م-ق-دم-ت-ه-ا قضص-ي-ة أ◊ف-اظ ع-ل-ى أ أ
’طار.
’طفال وŒار أıدرأت ضصمن هذأ أ إ
’عدأم بحق خاطفي أ أ
أ إ

تيبازة :عÓء ملزي
قال أويحيى أمام جمع غف Òمن
مناضضلي أأ’رندي ،إأنّ من يسضّمم أو
ي -ق -ت -ل أب -ن -اء أ÷زأئ -ر ي -فÎضس أن
يكون جزأؤوه أإ’عدأم ،مشضÒأ إأ ¤أن
ذلك يندرج ضضمن مسضاعي أ◊زب
إ’صضÓ- -ح أل- -ع- -دأل -ة ،م -ن م -ن -ط -ل -ق
–سض Úتسضي Òشضؤوون ألبÓد .مؤوكدأ
أّن أ÷زأئ- -ري Úي -ب -ق -ون م -ط -ال -بÚ
بالعيشس أحرأرأ إأقتصضاديا وسضياسضيا
ول -ن ي -ت -أاّت -ى ل-ه-م ذلك دون أل-ت-قّ-ي-د
Ãق -تضض -ي -ات أ◊ف -اظ ع-ل-ى أأ’م-ن
وأ’سضتقرأر بالبÓد.
ذّك -ر أوي -ح -ي -ى ب -اŸأاسض -اة أل -ت -ي
ع -اشض -ت -ه -ا أ÷زأئ -ر ‘ تسض-ع-ي-ن-ي-ات
أل - -ق- -رن أŸاضض- -ي ،ح- -ي- -ن- -م- -ا ك- -ان
أ◊ديث ع -ن أل -ت -ن -م -ي -ة ضض-رب-ا م-ن
أÿيال ،ملتزما باحÎأم ألدسضتور

وق -وأن Úأ÷م-ه-وري-ة
وأ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى وح -دة
أ÷زأئ - - -ر ودع - - -م مسض - - -ار وح - - -دة
أŸذهب ل - - -دى أ÷زأئ- - -ري ،Úم- - -ع
أل- -ع- -م- -ل ع -ل -ى ﬁارب -ة أل -ت -ف -رق -ة
وأل- -تشض ّ-ي -ع وأ’ن -ح -ي -از ل -ل -ط -ري -ق -ة
أأ’ح -م -دي -ة ط -ي -ل-ة ع-ه-دة ألŸÈان
ألقادم.
وخ - -اضس أوي - -ح - -ي - -ى ‘ مسض - -ار
أ÷زأئ- -ر أ’ق- -تصض- -ادي م- -ن- -ذ فÎة
أل-ث-م-ان-ي-ن-ي-ات م-ن أل-ق-رن أŸاضضي،
ح Úك -ان أل -بÎول يسض ّ-د ح -اج -ي-ات
ألبÓد Ãا فيه ألكفاية ،إأ’ أّن حلول
أأ’زم- - -ة أ’ق- - -تصض- - -ادي- - -ة ن - -ه - -اي - -ة
ألثمانينيات وبروز أحدأث أكتوبر
 1988وتفاقم أأ’زمة أأ’منية خÓل
أل- -تسض -ع -ي -ن -ي -ات أزمت أل -وضض -ع -ي -ة،
’سضيما عقب إأقرأر أأ’فامي عّدة
شضروط قاسضية على أ÷زأئر ،قبل
أن تسضفر ألسضياسضة ألرشضيدة لرئيسس
أ÷مهورية عن تخليصس ألبÓد من
أŸدي -ون -ي -ة أÿارج -ي -ة ،م -ع ت-وفÒ
قدر Îﬁم من أحتياطي ألصضرف

صض -ن -دوق أل -ن-ق-د أل-دو‹ أŸت-ع-ل-ق-ة
ب-ت-خ-ف-يضس ف-ات-ورة دع-م أ’سض-تثمار
وألتحويÓت أ’جتماعية.
من جهة أخرى ،أكد أويحيى أنّ
ح- -زب- -ه ي- -قÎح رف -ع أ◊د أأ’ع -ل -ى
ل- -ل- -رأتب إأ 60 ¤أل- -ف دج كشض- -رط
للحصضول على ألسضكن أ’جتماعي،
بد’ من سضقف  24ألف دج أŸعمول
به حاليا ،مع تفعيل برنامج ألدعم
Óي- -ج- -ار’ ،سض -ي -م -ا
أل- -ع- -م- -وم- -ي ل - -إ
للطبقات أŸتوسضطة وألهشضة ودعم
ألسضكن ألريفي لتجنب ألنزوح ،مع
دعم فئة ألشضباب Ãبلغ مليون دج
بد’ من  700ألف دج أŸعمول بها
حاليا.
وقال ‘ هذأ أÛال ،إأنّ ألدولة
تخسضر فئة ألشضباب ما يعادل ألف
م- -ل- -ي- -ار دج سض- -ن- -وي- -ا ،م -وزع -ة بÚ
ق-ط-اع-ات أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ا‹ وألÎبية
وأل -ت -ك -وي -ن أŸه -ن-ي و’ ي-ع-ق-ل ب-أان
يÎك ألشضباب دون مرأفقة عقب
ألتخّرج.

أ’من ألبÓد مسضتقب.Ó
Óرندي»،
وأشضار أأ’م Úألعام «ل أ
أنه عقب أ’كتشضافات ألكبÒة ألتي
شض -ه -دت -ه -ا أل -و’ي -ات أŸت -ح -دة ‘
›ال أل -بÎول وأل -غ -از ألصض -خ -ري،
بات أرتفاع سضعر ألبÎول إأ100 ¤
دو’ر مسضتحي Óمسضتقب ،Óومن ثّم
وجب دعم كّل فرصس أ’سضتثمار ‘
أل -ق -ط -اع -ات أأ’خ -رى’ ،سض-ي-م-ا ‘
›ا’ت ألسضياحة وألفÓحة ،مع رّد
أ’عتبار لقيمة ألعمل ،مؤوكدأ أّنه ’
›ال لÓ- -سض- -ت- -ج- -اب- -ة ل -ت -وصض -ي -ات

متصصدرة حزب ألتجمع ألوطني أ÷مهوري ببجاية:

ا’سستحقأقأت القأدمة هي من أاجل التغيÒ

دعت ،أمسس ،إأخلف زينة متصصدرة حزب
أل -ت -ج -م -ع أل -وط -ن-ي أ÷م-ه-وري خÓ-ل Œم-ع
شص- -ع- -ب- -ي ن- -ظ- -م -ت -ه ب -اŸسص -رح أ÷ه -وي م -الك
ب-وق-رم-وح ب-ب-ج-اي-ة ،إأ ¤أل-ذه-اب ل-ل-تصص-ويت
ب -ق-وة ،ي-وم  4م-اي أل-ق-ادم وع-دم أ’سص-ت-م-اع
ل -دع -اة أŸق -اط -ع-ة ،وك-ذأ حسص-ن أخ-ت-ي-ار م-ن
Áث- -ل -ه -م ‘ ق -ب -ة ألŸÈان وأخ -ت -ي -ار ق -ائ -م -ة
حزبها.
وأك -دت إأخ -ل -ف زي -ن -ة ،أن مشض -ارك -ة ح -زب-ه-ا ‘

أ’سضتحقاقات ألقادمة هي من أجل ألتغي ،Òوألعمل
م -ن أج -ل أل -ت -ك -ف -ل ب -انشض -غ-ا’ت أŸوأط-ن ‘ Úك-ل
أÛا’ت ،خ- -اصض- -ة أن ه- -ن -اك ع -دة أل -ع -دي -د م -ن
أل -ن -ق-ائصس أل-ت-ي ت-ت-ط-لب تضض-اف-ر أ÷ه-ود ل-ل-خ-روج
منها.
م -تصض-درة ح-زب أل-ت-ج-م-ع أل-وط-ن-ي أ÷م-ه-وري،
أضضافت أن هناك ألعديد من ألقطاعات تعا Êمن
معوقات يجب إأزأحتها ،أ’ن أŸوأطن أŸسضك Úهو
من يدفع ألثمن ،وعليه فالوأجب على أ÷ميع أن

Óد’ء
ي- -ك- -ون -وأ ‘ أŸوع -د ي -وم  4م -اي أل -ق-ادم ل -إ
بأاصضوأتهم وبقوة ،وأختيار رجال ونسضاء قادرين على
رفع ألتحدي.
و‘ أÿتام حذرت إأخلف ،كل أŸوأطن Úمن
دعاة أŸقاطعة ،ألذين ’ يريدون أ ÒÿللبÓد،
سضيما وأن أŸقاطعة ’ تخدم ألتنمية ببجاية وباقي
و’يات ألوطن ،مؤوكدة أن أ÷زأئر تبنى بسضوأعد
أبنائها وإأخÓصضهم ‘ ألعمل أŸثمر.

حنون من سصكيكدة:

بجاية :بن النوي توهامي

التأأسسيسس Ÿرحلة جديدة من تأريخ ا÷زائر
نشصطت ألويزة حنون ،صصباح
أمسسŒ ،م -ع -ا شص -ع -ب -ي-ا ب-ال-ق-اع-ة
م -ت -ع -ددة أل -ري -اضص -ات ب -ع -زأب-ة،
ج - -ددت ف- -ي- -ه- -ا أÿط- -اب أل- -ذي
ي- -ن- -ت- -ه- -ج- -ه أ◊زب أŸدأف -ع ع -ن
أل- -ط- -ب -ق -ة ألشص -غ -ي -ل -ة وأل -ف -ئ -ات
أ’ج- -ت- -م- -اع- -ي -ة أل -هشص -ة ،ح -يث
ط- -ل- -بت م -ن أنصص -اره -ا ت -ف -ويضص -ا
شصعبيا Ÿرشصحي قائمة حزبها من
أج- -ل أل- -دف- -اع ع- -ن أŸك -تسص -ب -ات
أÙق -ق -ة وأل -نضص -ال ع -ن ط -ري-ق
’فشص-ال
ألسص-ل-ط-ة أل-تشص-ري-ع-ي-ة « إ
مشص -اري -ع أل -ق -وأن Úأل-ت-ي ج-اءت
’رأدة ألشص-ع-ب-ي-ة وأل-ف-ئ-ات
ضص-د أ إ
أل -ع -م -ال-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رأر مشص-روع
ق-ان-ون أل-ع-م-ل ،م-رأج-ع-ة ق-ان-ون
ألصصحة وألتقاعد ألنسصبي».

سسكيكدة :خالد العيفة

ك-م-ا ه-اج-مت سض-ي-اسض-ة أل-ت-قشض-ف،
«أل -ت -ي ي -ع-ا Êم-ن-ه-ا أغ-ل-ب-ي-ة ألشض-عب،
ب-اŸق-اب-ل ف-ئ-ة ق-ل-ي-ل-ة ت-ت-نّعم بخÒأت
أ÷زأئ -ر دون ﬁاسض -ب -ة» ،ع -ل -ى ح -د
قولها.
وأك - -دت ح- -ن- -ون« ،أن مÎشض- -ح- -ي
أ◊زب ›ن - -دون ل - -دع - -م م - -ط- -الب

ألعمال وصضيانة حقوقهم ألدسضتورية،
أ’ج-ت-م-اع-ي-ة وأل-دÁق-رأطية ،كا◊ق
‘ أŸسضÒأت وأإ’ضض - - -رأب ،ول - - -ه - - -م
أ÷رأة ل - -ل - -تصض - -دي ل- -ك- -ل م- -ن Áسس
با◊ريات ،و–دي ألوضضع أإ’قليمي
وأل-دو‹ أÿط ،Òوأل-ن-ظ-ام أل-ف-اسض-د،
Ãا فيها أأ’حزأب أ◊اكمة ألتي لوثت
أ◊ياة ألسضياسضية».
وه-اج-مت أأ’م-ي-ن-ة أل-ع-امة ◊زب
أل- -ع- -م- -ال ،م -ن وصض -ف -ت -ه -م ب -أاح -زأب
أŸوأ’ة ،وصضرحت أن «هذه أأ’حزأب
أŸسضيطرة على ألŸÈان مسضؤوولة عن
إأشض- -اع- -ة ف- -ك- -رة أل- -ع- -زوف ،أل- -ي- -أاسس
وأإ’ح -ب -اط» ،ب -ا◊م -ل-ة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة.
م- -وضض- -ح- -ة أن ه- -ذأ أ◊شض -د أل -ك -بÒ
ب-ع-زأب-ة ي-ك-ذب أّدع-اءأتهم أŸغرضضة،
مصضرحة «أن ذلك درسس Ÿن أرأدوأ
أن ي -وه -م -ون -ا أن ألشض -ب -اب أسض -تسض -ل-م
Óق-ب-ال أل-ك-ب Òعلى
ل-ل-ي-أاسس» ،وه-ذأ ل -إ
ّŒمعها Ãدينة عزأبة ،موضضحة أن
أ◊شضود جاءت لوعيها بحماية ألبÓد
م -ن أıاط -ر أÿارج -ي -ة ،وأن ه -ذه
أأ’حزأب ألتي أسضمتها بـ «أŸفÎسضة»،
“ّول ق -وأئ -م -ه -ا أ’ن -ت-خ-اب-ي-ة ب-اŸال
أŸسضروق ،وهذه أأ’خÒة مسضتعدة أن
ت -ع -م -ل ك -ل شض -يء ل Ó-سض-ت-ح-وأذ ع-ل-ى

سصاحلي من تلمسصان:
’م Úأل-ع-ام ل-ل-تحالف
أع-ت Èأ أ
أل- -وط- -ن- -ي أ÷م- -ه -وري ب -ل -ق -اسص -م
سص -اح -ل -ي ،أمسس ،ب-دأئ-رة شص-ت-وأن،
و’ي- -ة ت- -ل- -مسص- -ان ،أن أل- -ت- -ك- -ف- -ل
ب - -انشص - -غ - -ا’ت سص - -ك - -ان أŸن - -اط- -ق
أ◊دودي- -ة يسص- -اه- -م ‘ أل- -قضص- -اء
ع -ل -ى ظ-اه-رة أل-ت-ه-ريب ويضص-م-ن
«ألتوأزن ‘ ألتنمية ألوطنية».
أك-د سض-اح-ل-ي خÓ-ل Œم-ع شض-ع-ب-ي
نشضطه باŸركز ألثقا‘ لدأئرة شضتوأن،
‘ إأط- - -ار أ◊م- - -ل - -ة أ’ن - -ت - -خ - -اب - -ي - -ة
للتشضريعيات ،أن «توفر فرصس ألعمل
لفائدة شضباب هذه أŸناطق أ◊دودية
أ◊سضاسضة ،على غرأر باقي أŸناطق
أل-ت-ي ع-انت أل-ت-ه-م-يشس ،م-ث-ل ألهضضاب

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

ألسضلطة».
وأضض - -افت ح - -ن - -ون ،أن ح - -زب- -ه- -ا
يخوضس ما وصضفته با◊رب ألشضرسضة
ضضد أحزأب أأ’غلبية ،معتمدأ على
ق -وأع -ده أل-نضض-ال-ي-ة أل-وف-ي-ة وأل-ع-م-ال
وألفقرأء وذوي أ’حتياجات أÿاصضة
وألشض- -ب -اب وك -ل أل -ق -وى أ◊ي -ة أل -ت -ي
تسض -ع -ى إأ ¤ت -غ -ي Òأأ’م-ر أل-وأق-ع ع-ن
ط- -ري- -ق ألصض -ن -دوق وإأ◊اق أل -ه -زÁة
بهذه أأ’حزأب ،حتى يسضتعيد ألشضعب
ك-ل-م-ت-ه وي-ح-م-ي م-ك-تسض-ب-ات-ه ويؤوسضسس
Ÿرحلة جديدة من تاريخ أ÷زأئر.
وقالت حنون« :إأن حزبها يوأصضل
أل -نضض -ال ‘ سض -ب -ي -ل ح -م -اي-ة أل-ق-درة
ألشض -رأئ -ي -ة ل-ل-م-وأط-ن وم-ن-اهضض-ة ك-ل
ﬁاولة تروم إألغاء دعم ألدولة للموأد

ألغذأئية أأ’سضاسضية ذأت أ’سضتهÓك
أل -وأسض -ع» ،م-ؤوك-دة «أن ح-زب أل-ع-م-ال
م- -ل- -ت -زم Ãح -ارب -ة ظ -اه -رة أل -فسض -اد
وألكسضب غ ÒأŸشضروع حفاظا على
أŸال أل- -ع -ام وأل -تصض -دي ل -ل -ت -ق -ه -ق -ر
أ’جتماعي وأ’قتصضادي ،مع ألعمل
ع -ل -ى أسضÎج -اع أ◊ق -وق وأŸك-اسضب
أ’ج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة أل- -ت- -ي ج- -اءت ب -ع -د
تضضحيات نضضالية».
وأضض- -افت أأ’م -ي -ن -ة أل -ع -ام -ة« ،أن
حزبها يكافح من أجل إأرجاع أأ’موأل
أل - -ع - -م - -وم - -ي - -ة م - -ن ألضض - -رأئب غÒ
أÙصضلة وألقروضس غ ÒأŸسضددة،
إأضضافة إأ ¤أموأل تضضخيم ألفوأت،»Ò
م -ؤوك -دة أن -ه ب -إارج-اع ت-لك أأ’م-وأل ’
ن -ح -ت-اج ع-ن-ده-ا أم-وأل أÙروق-ات،
وبالتا‹ ’ نرفع أأ’سضعار و’ نضضع
رسضوما “سس بأاغلبية ألشضعب ،مضضيفة
أن ح -زب -ه -ا ي -قÎح ح -ل -و’ ح -ق-ي-ق-ي-ة
إ’خرأج ألبÓد من أأ’زمة».
ودعت حنون من عزأبة إأ ¤ضضرورة
خلق كتابة للدولة خاصضة بتطوير أللغة
أأ’مازيغية وتعميمها على كل أإ’دأرأت،
وت- -دريسض- -ه- -ا ب- -ك- -ام- -ل و’ي- -ات أل- -وط -ن،
مسضÎسض -ل -ة «ألشض-عب أ÷زأئ-ري أم-ازي-غ-ي
عّربه أإ’سضÓم».

أل -ع -ل -ي -ا وأ÷ن -وب ،م-ن شض-أان-ه –ق-ي-ق
أل-ت-وأزن ‘ أل-ت-ن-م-ي-ة أل-وط-نية ويقلصس
ألفوأرق أ’جتماعية وأ’قتصضادية».
وع-ن-د ت-ع-رضض-ه Ÿوضض-وع أل-ث-ق-افة،

أل- -ح ن- -فسس أŸت -ح -دث ع -ل -ى ضض -رورة
«أ’هتمام بالفنان كعنصضر أسضاسضي ‘
ه- - - -ذأ أÛال وك- - - -ذأ ألصض - - -ن - - -اع - - -ة
ألسض- -ي- -ن- -م -ائ -ي -ة وأŸسض -رح -ي -ة وأل -ف -ن
أل - -تشض - -ك - -ي- -ل- -ي وأŸوروث أ◊ضض- -اري
أŸادي وأل Ó- -م- -ادي» ،مÓ- -ح- -ظ- -ا أن
أل-ب-ع-د أل-ث-ق-ا‘ «ي-حّصض-ن ه-وي-ة شض-عبنا
“شض -ي -ا م -ع أل -دسض -ت -ور أ÷دي -د أل-ذي
يحث أ’ول مرة على حق أŸوأطن ‘
ألثقافة».
كما أعت Èأأ’م Úألعام للتحالف
أل- -وط- -ن- -ي أ÷م- -ه -وري ،أن «Œسض -ي -د
أŸكاسضب أ÷ديدة لدسضتور ‘ 2016
أÛال أل -ث -ق -ا‘ ،ي -حصض -ن أل-ع-ن-اصض-ر
أل -ث Ó-ث -ة ل -ل -ه -وي-ة أل-وط-ن-ي-ة (أإ’سضÓ-م
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ولد عباسس من مسصتغا:Â

–سسيسس اŸواطن Úللتصسويت بقوة ‘ التشسريعيأت
’م Úأل- -ع- -ام ◊زب
دع - -ا أ أ
ج- -ب- -ه -ة أل -ت -ح -ري -ر أل -وط -ن -ي
ج - -م - -ال ول- -د ع- -ب- -اسس ،أمسس،
Ãدي - - -ن - - -ة مسص- - -ت- - -غ- - -ا ،Âإأ¤
ضص- -رورة –سص- -يسس أŸوأط -نÚ
ل -ل -تصص-ويت ب-ق-وة ي-وم  4مايو
ألقادم.
وأكد ولد عباسس خÓل Œمع
شض -ع -ب -ي ب -قصض -ر أل -ري -اضض -ة ب -ح -ي
Œديت ،برسضم أ◊ملة أ’نتخابية
ل -ل -تشض -ري -ع -ي -ات أŸق -ب -ل -ة« ،ع -ل -ى
ضض- - - -رورة –سض - - -يسس أŸوأط - - -نÚ
ب -ال -ت -وج -ه إأ ¤صض -ن -ادي -ق أ’قÎأع
بغضس ألنظر لصضالح من يصضوتون».
وأضض - - -اف ول - - -د ع- - -ب- - -اسس ،أن
أ’سضتحقاق ألقادم سضيكون «شضفافا
ودÁق -رأط -ي -ا وسض -ت-حÎم ف-ي-ه ك-ل
أأ’صضوأت».
ودعا نفسس أŸتحدث مناضضلي
ح - -زب أأ’ف Ó- -ن ،إأ ¤أل - -ت - -ج ّ- -ن- -د
«◊صضد أŸقاعد ألتسضعة أŸتاحة
ل - -و’ي - -ة مسض - -ت- -غ- -ا ‘ ÂأÛلسس

ألشضعبي ألوطني أŸقبل».
وذكر ولد عباسس ،أن برنامج
ح -زب ج -ب -ه -ة أل -ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي
مسض- -ت- -م- -د م- -ن ب- -رن- -ام- -ج رئ- -يسس
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة
وه -و أل -ع -ن-اي-ة وأل-ت-ك-ف-ل ب-ال-ف-ئ-ات
أل - -هشض - -ة وأل - -ع- -م- -ال وأل- -فÓ- -حÚ
وأل- -ط- -ل- -ب -ة ،مشضÒأ إأ ¤أن ح -زب -ه
سض -ي -ع -م -ل ع -ل-ى «تسض-ل-ي-م أŸشض-ع-ل
للشضباب».
ÓفÓن»،
وأكد أأ’م Úألعام «ل أ

أن «وح - - -دة ألشض - - -عب أ÷زأئ- - -ري
ووح-دة ألÎأب أل-وط-ن-ي مسض-أال-ت-ان
م-ق-دسض-ت-ان ’ رج-ع-ة ف-ي-ه-م-ا ع-ن-د
ح-زب ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي»،
مذكرأ باإ’‚ازأت ألتي –ققت
بفضضل برنامج رئيسس أ÷مهورية
عبد ألعزيز بوتفليقة منذ وصضوله
إأ ¤سض - - -دة أ◊ك- - -م ‘ ﬂت- - -ل- - -ف
أÛا’ت ،ك - -السض - -ك- -ن وألصض- -ح- -ة
وألتعليم ألعا‹ وألÎبية وأŸوأرد
أŸائية.
وب- -خصض -وصس ب -رن -ام -ج أ◊زب
أÿاصس ل- -و’ي- -ة مسض- -ت -غ -ا ،Âأك -د
ج -م -ال ول -د ع -ب-اسس أن تشض-ك-ي-ل-ت-ه
ألسضياسضية سضÎأفع من أجل «إأ‚از
 6آأ’ف ه -ك -ت -ار م -ن أŸسض-اح-ات
أŸسضقية لدعم ألقطاع ألفÓحي
وفتح أربعة خطوط بحرية لنقل
أل-بضض-ائ-ع وأل-تصض-دي-ر ن-ح-و ف-رنسضا
وأمريكا وإأ‚از مطار سضيخصضصس
لنقل ألبضضائع وتشضجيع أ’سضتثمار
ألسضياحي».

ويÈز أهمية ألتصصويت من وهرأن:

نسسعى لتسسليم اŸشسعل للشسبأب
ق- -ال أم Úع -ام ح -زب ج -ب -ه -ة أل -ت -ح -ري -ر
أل- -وط- -ن- -ي ج- -م- -ال ول- -د ع- -ب- -اسس ،إأن أ◊زب
أل -ع -ت -ي -د يسص -ع -ى ل -تسص -ل -ي -م أŸشص -ع -ل ل-ل-ج-ي-ل
ألصص -اع -د ،ل -ك -ن سص -ي -ظ -ل ي-رشص-د وي-ن-ب-ه ول-ن
يÎك ل- -ل -ك -رة ›ا’ ‘ أن ت -ن -قصس م -ن وزن
قائد وﬂطط ألثورة ألتحريرية ألكÈى.
وأضضاف مشضّددأ خÓل Œمع شضعبي حاشضد بقاعة
أÒŸديان بوهرأن ‘ ،إأطار حملته أ’نتخابية بأاّن
أأ’ف Ó-ن ،سض-ي-ظ-ل ﬁاف-ظ-ا ع-ل-ى رسض-ال-ة أول ن-وف-مÈ
لÓسضتمرأر ‘ أ÷هد ألوطني وألÎكيز على مبدأين
أسض - -اسض - -ي Úه - -م - -ا :وح- -دة أل- -بÓ- -د ووح- -دة ألشض- -عب
أ÷زأئري ،لكن بوجوه «جديدة» ،دأعيا ‘ ألوقت
نفسضه إأ ¤ألتوجه بقوة إأ ¤صضناديق أ’قÎأع إ’عطاء
مصضدأقية لÓنتخاب ‘ ظل ألدسضتور.
وأسضتغل ولد عباسس ألفرصضة لÒد على معارضضيه

ب -خصض -وصس ك Èسض ّ-ن -ه ،م-وّضض-ح-ا أّن ه-م-ت-ه أل-ك-بÒة
وعزÁته ألقوية ،جعلته ينشضط أك Ìمن Œ 54معا
ع 48 Èو’ية ،مÈزأ أن عدد أŸلفات أ◊قيقية
لطالبي ألÎشضح با◊زب فاق  6294ملف ،أختÒ
منهم بعد درأسضة و“حيصس دقيق  462مÎشضح كفؤو
لكل و’ية.
إأ ¤ذلك قال»نريدها حملة أنتخابية نظيفة»،
مؤوّكدأ ‘ ألوقت نفسضه على»ألشضرعية ألتاريخية»
◊زب ج -ب -ه -ة أل -ت -ح -ري -ر أل -وط -ن-ي وت-ط-ور أسضسض-ه
وم -رت -ك-زأت-ه ‘ ب-رن-ا›ه-م ألسض-ي-اسض-ي أل-ذي ي-ع-زز
حسضبه مكاسضب أ÷زأئر ألتي –ققت ‘ ألعشضريات
أŸاضضية من حيث ألتنمية ألبشضرية وأسضتكمال بناء
مؤوسضسضات ألدولة ومعا÷ة أإ’خت’Óت ألتي يعرفها
أ’قتصضاد ألوطني.

وهران :براهمية مسسعودة

’فÓن» Ãعسصكر:
ﬂطارية رقيق مÎشصحة قائمة «أ أ

دافعنأ عن مصسألح الو’ية وسسنظل أاوفيأء للعهد
أع - -تÈت ﬂط - -اري - -ة رق - -ي- -ق ،عضص- -و أŸك- -تب
’و ¤عن
’فÓن وأÎŸشصحة أ أ
ألسصياسصي ◊زب أ أ
أل -ع -نصص -ر أل -نسص -وي ل -ل -تشص-ري-ع-ات ب-ق-ائ-م-ة ج-ب-ه-ة
أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي ع-ل-ى مسص-ت-وى و’ي-ة معسصكر،
أل-ه-ج-م-ات أل-ت-ي ي-ت-ع-رضس ل-ه-ا أ◊زب ـ ط-ب-يعية -
ولن تؤوثر على تقدم أ◊زب وأكتسصاحه لنتائج
م -ب-ه-رة ‘ أل-تشص-ري-ع-ي-ات أŸق-ب-ل-ة ،ك-ون ذلك ن-اœ
حسصب ﬂط- -اري -ة رق -ي -ق -ع -ن Œذر أ÷ب -ه -ة ‘
عمق أÛتمع أ÷زأئري وألهجمات ألتي يتعرضس
ل -ه -ا ‘ ك -ل ﬁط -ة أن-ت-خ-اب-ي-ة ن-اŒة ع-ن ﬂاوف
أل-تشص-ك-يÓ-ت ألسص-ي-اسص-ي-ة م-ن أل-ه-زÁة ألسص-ي-اسص-ية
’فÓن وصصÓبة قوأعده ألشصعبية.
أمام قوة أ أ
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وظلت ﬂطارية رقيق خÓل أللقاءأت أ÷وأرية ألتي
أشض -رفت ع -ل -ي -ه -ا ع Èت -رأب أل-و’ي-ة ت-ؤوك-د ع-ل-ى أه-م-ي-ة

أ◊فاظ على أŸكاسضب وأإ’‚ازأت ألتي يعود ألفضضل ‘
Œسضيدها إأ ¤رئيسس أ÷مهورية من خÓل أ’سضتجابة
ل -دع -وة ق -ائ -د أأ’م-ة ل-ب-ن-اء صض-رح أŸؤوسضسض-ة أل-تشض-ري-ع-ي-ة
وإأ‚اح ألعملية أ’نتخابية أŸقررة ‘ ماي ألقادم إأضضافة
إأ ¤أ’لتفاف حول برأمج رئيسس أ÷مهورية للتنمية وألتي
أشضتق منها برنامج حزب جبهة ألتحرير ألوطني.
أما ‘ حديثها لـ»ألشضعب» قالت أÎŸشضحة رقيق ،أن
أ’سضتقرأر أأ’مني هو مكمن ألقوة ‘ Œسضيد ألÈأمج
ألتنموية وأ◊فاظ عليه كمكسضب ثم Úيعني أإ’صضرأر
على أ’سضتمرأرية وموأصضلة ألتقدم ،مؤوكدة أنها سضتلتزم
بالدفاع عن أŸشضاريع ألتنموية ألتي فقدتها ألو’ية بفعل
أأ’زم-ة أ’ق-تصض-ادي-ة ع-ل-ى غ-رأر مشض-اري-ع أل-ن-ق-ل ب-السضكة
أ◊دي -دي -ة ومشض -روع م -رك -ز م-ك-اف-ح-ة ألسض-رط-ان وك-ل-ي-ة
ألطب ،إأضضافة إأ ¤تفعيل وŒسضيد ألقوأن Úألتي أقرها
رئيسس أ÷مهورية لصضالح أ÷زأئري Úوأ÷زأئريات من
ألفئات ألهشضة Œسضيدأ Ÿبدأ ألدولة أ’جتماعية.

مقري من بسصكرة:

ا◊لم ا÷زائري برنأمج متكأمل أ’جل خدمة الوطن واŸواطن
أع-ت Èرئ-يسس ح-رك-ة ›ت-م-ع
ألسصلم عبد ألرزأق مقري‡ ،ثÓ
لتحالف حركة ›تمع ألسصلم -
ج-ب-ه-ة أل-ت-غ-ي ،Òأمسس ،ببسصكرة،
أن «أ◊لم أ÷زأئري هو برنامج
متكامل وضصعه ذأت ألتحالف من
أجل خدمة ألوطن وأŸوأطن بكل
صصدق ووفاء».
قال مقري ‘ Œمع أنتخابي ‘
إأط -ار أ◊م -ل -ة أ’ن -ت -خ -اب -ي-ة ،إأن ه-ذأ
ألÈن -ام -ج سض-م-ي «ب-ا◊ل-م أ÷زأئ-ري»

التكف ـ ـ ـ ـ ـ ـل بأŸنأط ـ ـ ـق ا◊دودي ـ ـ ـ ـ ـ ـة والقضس ـ ـ ـ ـ ـ ـأء عل ـ ـ ـ ـ ـ ـى التهريب
وألعروبة وأأ’مازيغية) ويعطيها أبعادأ
حضض -اري-ة وث-ق-اف-ي-ة ب-ح-ت-ة ب-ع-ي-دأ ع-ن
أأ’بعاد ألدينية وأللغوية ألتي Áكن أن
ت- -دخ -ل -ه -ا ‘ م -ت -اه -ات أل -ت Ó-ع -ب -ات
ألسضياسضوية» وبالتا‹  -كما أضضاف -
«نحن ﬁصضن Úمن أسضتغÓل هذه
أل -ع -ن -اصض-ر ‘ أي ›ال ح- -زب -ي أو
جهوي».
وÿصس سضاحلي برنامج حزبه
‘ بعضس ألنقاط ،منها أ÷انب
ألسض--ي--اسض--ي ع--ن ط--ري--ق ت--ع-م-ي-ق
’صضÓ--ح--ات ألسض--ي--اسض--ي-ة ودع-م
أإ
’م---ن ب---ال---بÓ--د،
أ’سض---ت---ق---رأر وأ أ
مÓ--ح--ظ--ا أن أ÷زأئ--ر «صض--ن-عت
أ’سض--ت--ث--ن--اء ‘ أل--رب--ي--ع أل--ع-رب-ي

ألعدد
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بفضضل حنكة رئيسس أ÷مهورية
ع--ب--د أل--ع--زي--ز ب--وت--ف-ل-ي-ق-ة أل-ذي
أعتمد أ’نفتاح ليجعل أŸوأطن
ه---و أŸدأف---ع ع---ن م---ك---تسض--ب--ات
بÓده».
‘ أ÷انب أ’ق - -تصض - -ادي ق - -ال
نفسس أŸتدخل ،إأن «ألوضضع صضعب
ولكن غ Òكارثي بفضضل أ’سضتقرأر
’م- -ن- -ي أل -ذي ت -ن -ع -م ب -ه
أŸا‹ وأ أ
أل - -ب Ó- -د وأŸؤوه Ó- -ت أل - -بشض- -ري- -ة
’م- - -ك- - -ان- - -ات أل- - -ط - -ب - -ي - -ع - -ي - -ة
وأ إ
وأŸؤوسضسض -ات -ي -ة أل -ت -ي ت -زخ -ر ب -ه-ا
و“كننا من Œاوز هذه أŸرحلة
ألصض -ع -ب -ة ب -ال -ع -م -ل وأل -ت -خ -ط -ي-ط
ألسضديد».

وسض- -ت -ك -ون أ÷زأئ -ر Ãوج -ب -ه ب -ع -د 5
سض -ن -وأت «ق -ب -ل -ة» ‘ ›ال أÿدم-ات
و‘ ظرف  10سضنوأت سضتحقق ألبÓد
م -ن خÓ-ل-ه أم-ن-ه-ا أل-غ-ذأئ-ي ،ع-ل-ى أن
ت-ك-ن-ز ب-ع-د  20سض-ن-ة أل-ق-وة ألصض-ناعية
أأ’و ‘ ¤إأفريقيا وألعا ⁄ألعربي ومن
ب Úأوأئ- - - -ل  20دول -ة صض -ن-اع-ي-ة عÈ
ألعا ،⁄بحسضب تعبÒه.
وأردف ‘ ذأت ألسضياق ⁄« :نكتف
بالÈنامج ›م ،Óبل فصضلناه بÈأمج
ق -ط -اع -ي-ة ،م-ن-ه-ا ع-ل-ى سض-ب-ي-ل أŸث-ال
ألعمل على بلوغ ( )2مليو Êمؤوسضسضة
أق- - -تصض - -ادي - -ة ‘ ›ا’ت أÿدم - -ات
وألصضناعة وألفÓحة» ،مشضÒأ إأ ¤أن
أ÷زأئ -ر ’ ت -ت-وف-ر ح-ال-ي-ا سض-وى ع-ل-ى
 600أل -ف م -ؤوسضسض-ة ،م-ن-ه-ا  200ألف
م-ؤوسضسض-ة ف-ق-ط Áك-ن تصض-ن-ي-ف-ه-ا أن-ها
تقدم قيمة مضضافة.
وأع- -ت Èم- -ق- -ري أن ع- -ا ⁄أل- -ي- -وم
يسض -ي -ط -ر ع -ل -ي -ه أأ’ق -وي-اء وت-ت-ج-اذب-ه
أق- -ط- -اب دول- -ي- -ة ت- -تصض -ارع م -ن أج -ل
إأضض- -ع- -اف أل -ب -ل -دأن ون -هب خÒأت -ه -ا،
مضضيفا« :لذلك جئنا بÈنامج وبرجال
ÿدمة أŸوأطن وجعل بلدنا قويا ’
ي -ط -م-ع ف-ي-ه أأ’ق-وي-اء ون-ح-رصس ع-ل-ى
–سض Úأل-ظ-روف أŸع-يشض-ي-ة أل-ي-وم-ي-ة
للموأطن ‘ ألسضكن وألنقل وألطرق
وألصضحة وألشضغل».
وب- -ع- -د أن أع- -ت Èأن «م- -ق -اط -ع -ي

أ’سض- -ت- -ح- -ق- -اق أ’ن -ت -خ -اب -ي أŸق -ب -ل
سضيندمون» ،قال ‡ثل حركة ›تمع
ألسض-ل-م -ج-ب-ه-ة أل-ت-غ-ي« :Òل-قد –ّملنا
مسض -وؤول -ي-ة أŸشض-ارك-ة ‘ أ’ن-ت-خ-اب-ات
وإأدخ- - -ال أأ’م- - -ل ‘ ه- - -ذه أ◊م- - -ل - -ة
أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ون-ح-ن وأث-ق-ون م-ن ‚اح
هذأ أŸوعد ألوطني وسضنسضهم ‘ بناء
مسضتقبل أ÷زأئر».
وخ- - -لصس م- - -ق - -ري ‘ خ - -ط - -اب - -ه
أ’ن-ت-خ-اب-ي إأ ¤أل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى أه-م-ي-ة
«غزو» أŸوأطن Úلصضناديق أ’قÎأع
يوم  4ماي أŸقبل إ’حدأث ألتغي،Ò
ع - -ل - -ى ح - -د ت - -ع - -بÒه’ ،ف - -ت- -ا إأ ¤أن
أ’ن -ت -خ -اب -ات أŸق -ب -ل -ة ف -رصض -ة أم-ام
–الف حمسس -جبهة ألتغي Òإأذأ ‚ح
ف -ي -ه -ا سض -ي -ك -ون ‘ أ◊ك -وم-ة وإأذأ ⁄
ي -ت -ح -ق -ق ذلك سض -ي -ك -م -ل أŸشض-وأر ‘
أŸعارضضة.
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أأ’حد  2٣أفريل  2017م
ألموأفق لـ  2٦رجب  14٣٨هـ

توأتي يحتج أمام ألهيئة ألعليا Ÿرأقبة ألنتخابات Ãعسشكر

نرفضس أان تكون هناك مقاطعة ونرفضس
فكرة اŸرحلة النتقالية

صش - - -رح رئ- - -يسس ح- - -زب أ÷ب- - -ه- - -ة
ألوطنية أ÷زأئرية موسشى توأتي لـ»ألششعب»،
أن -ه أودع أمسس إأخ -ط -ارأ أم -ام أل -ه -ي -ئ -ة أل -ع -ل -ي-ا
Ÿرأق-ب-ة ألن-ت-خ-اب-ات ،ي-ح-ت-ج ف-ي-ه-ا ع-ل-ى تغيÒ
غ Òق - -ان - -و Êل - -لÎق- -ي- -م أل- -وط- -ن- -ي ◊زب- -ه ‘
ألنتخابات ألتششريعية من  1إأ 01 ¤ألذي ظهر
ع- -ل- -ى أل- -ق -وأئ -م أÿاصش -ة ب -ع -م -ل -ي -ة ألقÎأع،
م -وضش -ح-ا أن-ه ي-ع-ت Èذلك Œاوزأ ‘ ح-ق ح-زب-ه
ويع Èعن نوأيا مبيتة لتظليل ألرأي ألعام.
وأضشاف توأتي أن ألتسشلط وأ’سشتخفاف با◊ق
ه -ي أح -د أŸم -ارسش -ات أل -ت -ي ت -دف -ع ب -ال -ن -اخ-ب Úإأ¤

أ’نسشحاب من ‡ارسشة حقوقهم ألدسشتورية ومقاطعة
أ’نتخابات هذأ أÿيار ألذي يرفضشه رئيسس أ÷بهة
أل -وط-ن-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ب-ق-ول-ه أن أŸق-اط-ع-ة سش-ت-دخ-ل
ألوطن ‘ متاهة مرحلة أ’نتقالية هي ألرأبعة من
نوعها ‘ حال ألغيت أ’نتخابات ألتششريعية ،معتÈأ
‘ نفسس ألتصشريح أنه ليسس من حق ألهيئة ألعليا
Ÿرأقبة أ’نتخابات فرضس إأظهار صشور أÎŸششحÚ
ع -ل -ى أأ’ح -زأب ك -ون ذلك ي -دخ -ل ‘ إأط -ار أŸسش-اسس
ب -ا◊ري -ات أل -ف -ردي -ة وأŸسش -اسس ب -ت -ق -ال -ي -د وأع-رأف
أÛتمع .
وكان موسشى توأتي قد نششط أمسس Œمعا ششعبيا
Ãعسشكر  ⁄يتطرق فيه إأ ¤أ◊ديث عن برنامج حزبه
أ’ن- -ت -خ -اب -ي ‘ أÛال أ’ق -تصش -ادي وأ’ج -ت -م -اع -ي
وألسش-ي-اسش-ي ،م-ظ-ه-رأ أسش-ت-ي-اءه م-ن أŸضش-اي-ق-ات أل-ت-ي
يتعرضس لها حزب أ÷بهة ألوطنية أ÷زأئرية ع Èعدة
و’يات من ألوطن.
ودع- -ا ت- -وأت- -ي أ◊شش- -ود أل- -ت- -ي حضش- -رت Œم- -ع- -ه
Ãعسشكر ،إأ ¤أ’نتخاب بقوة وأŸسشاهمة ‘ إأحدأث

ألتغي Òوإأحباط ﬂطط إألغاء أ’نتخابات ‘ حال كان
ألعزوف عنها ششديدأ ،مؤوكدأ أن أ’نتخاب فرصشة ’
تعوضس لبناء دولة أ◊ق و ألقانون وأن ألششعب عليه
أن -ت -خ -اب رج -ال Áن -ع -ون أل -ق -وأن Úأل -ت-ي ك-انت ضش-د
مصشلحة أغلبية ألششعب ،فيما أوضشح أن حزب أ÷بهة
أل -وط -ن -ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ه-و أ◊زب أل-وح-ي-د أل-ذي ق-دم
قوأئم من ألكفاءأت ومناصشفة ب ÚأŸرأة وألرجل.

معسسكر :أام ا.Òÿسس

هدفنا من النتخابات التقرب من اŸواطن وخدمة الوطن

Ÿوشسي حمزة

وأضش- -اف سشÓ- -م خÓ- -ل Œم- -ع نشش- -ط -ه بسش -ي -ن -م -ا

Ÿب-ارك-ي-ة Ãدي-ن-ة ب-ات-ن-ة ب-حضش-ور م-ن-اضش-ل-ي تشش-ك-يلته
ألسشياسشية بأان فلسشفة حزبه تختلف عن باقي أأ’حزأب
أأ’خرى من حيث أعتماده لغة ألوأقعية ألسشياسشية وأنه
’ يبيع  -حسشبه  -أأ’وهام ألتي لن تتحقق أويقدم
وعودأ كاذبة سشيحاسشبهم عليها ’حقا أŸوأطنون.
وأششار أأ’م Úألعام أن حزب أÿط أأ’صشيل يعتمد

نبو خÓل Œمع ششعبي بباتنة:

على مقومات ألششعب أ÷زأئري وهو حزب وطني
م -ع -ت -دل م -ف -ت -وح ل -ك -ل أل -وط -ن-ي ،Úوأن-ه ق-رر دخ-ول
أ’نتخابات ‘ أغلب و’يات ألوطن نزو’ عن رغبة
أآ’’ف م -ن أ÷زأئ -ري Úأل -رأغ -ب ‘ Úصش -ن -اع -ة ت -غÒ
حقيقي ومسشتقبل أفضشل للجزأئر خاصشة فئة ألششباب
أŸعول عليها أضشاف أŸتحدث على قيادة قاطرة
ألتغ.Ò
ودع-ا سشÓ-م سش-ك-ان و’ي-ة ب-ات-ن-ة خ-اصش-ة ب-ل-دي-ات-ه-ا
أŸعزولة على ألتصشويت بقوة ردأ على دعاة أŸقاطعة
أ’نها كما قال ’ –قق أŸششاريع ألتنموية ألتي يأاملها
ألششعب ،و’ تسشتجيب لتطلعات أŸوأطن Úوتزرع فقط
أل -ي -أاسس ‘ ق -ل -وب -ه -م ل -ذأ ج -اء مشش -روع ح -زب-ه أÿط
أأ’صشيل وألذي يحمل رسشالة نبيلة من أجل أ’نتقال
أ◊قيقي للدÁقرأطية أ◊قة يوم  4ماي  2017من
خÓل جعله عرسشا كبÒأ للجزأئر.

لول
ج - -دد ،أمسس ،ألسش - -ك- -رت Òأل- -وط- -ن- -ي أ أ
÷ب-ه-ة أل-ق-وى ألششÎأك-ي-ة سش-اب-ق-ا ﬁم-د ن-بو،
دع -وت -ه إأ ¤أ÷ل -وسس ع-ل-ى ط-اول-ة وأح-دة م-ن
أج- -ل أ◊وأر وأل -ن -ق -اشس ع -ل -ى ك -ي -ف -ي -ة إأي -ج -اد
أ◊ل- -ول ل- -ل -مشش -اك -ل أل -ت -ي ت -وأج -ه أ÷زأئ -ر ‘
لرأدة
ﬂت -ل -ف أŸي -ادي -ن ،م-ؤوك-دأ ع-ل-ى ت-وف-ر أ إ
ألسشياسشية ألصشادقة وألنية أÿالصشة من أجل
لي -ج -اب -ي وأل -ذي ي -ط -م -ح إأل -ي-ه ك-ل
أل -ت -غ -ي Òأ إ
أ÷زأئريون ـ حسشبه ـ.

Ÿوشسي حمزة

وطالب نبو مرششحي أأ’فافاسس خÓل Œمع ششعبي
ب-ب-ل-دي-ة ب-وم-ق-ر ب-و’ي-ة ب-ات-ن-ة ،إأ ¤ضش-رورة أ’سش-ت-م-اع
أ÷يد وألصشادق للموطن Úوألعمل معهم لبناء ألبديل
أل -دÁق -رأط -ي ألسش -ل -م -يŸ ،وأج -ه -ة أأ’زم-ة م-ت-ع-ددة

أ÷وأنب ألتي تعصشف با÷زأئر ـ على حد تعبÒه ـ،
دأعيا كل أأ’حزأب ألسشياسشية أŸوجودة إأ– ¤مل
مسش-ؤوول-ي-ات-ه-ا ‘ ت-أاط ÒأÛت-م-ع سش-ي-اسش-ي-ا ومرأفقته
أŸوطن Úومششاركتهم ‘ تطلعاتهم ألششرعية إ’رسشاء
تغ Òسشلمي ودÁقرأطي ‘ أ÷زأئر.
وقال نبو ‘ هذأ ألصشدد ،إأن حزبه وضشع خطة

ل مسصاومة على الوحدة الوطنية
أوضش- -ح رئ- -يسس ح -زب أ◊ري -ة وأل -ع -دأل -ة
ﬁم -د ألسش -ع -ي -د ،خ Ó-ل Œم -ع شش-ع-ب-ي ب-ق-اع-ة
أÙاضش -رأت «م -ي-ل-ود ط-اه-ري» ،ب-أان «أسش-ت-ع-م-ال
لم-ازي-غ-ي-ة ك-وسش-ي-ل-ة ل-ت-مزيق ألوحدة
أل-ل-غ-ة أ أ
ألوطنية قد يؤودي با÷زأئر إأ ¤مصش› Òهول
مثل مصش Òبعضس ألدول أÛاورة» ،معتÈأ أن «
لم- -ازي- -غ -ي -ة ل -غ -ة وط -ن -ي -ة ك -م -ا نصس ع -ل -ي -ه
أ أ
أل -دسش -ت -ور ي-جب ت-ع-م-ي-م-ه-ا شش-ري-ط-ة أل ت-ك-ون
لششخاصس لتمزيق
وسشيلة تسشتعمل من بعضس أ أ
ألوحدة ألوطنية وضشرب ألوحدة ألÎأبية» .
وأك -د ﬁم -د ألسش -ع-ي-د «’ مسش-اوم-ة ع-ل-ى أل-وح-دة
أل-وط-ن-ي-ة وع-ل-ى أل-وح-دة ألÎأب-ي-ة ل-ل-ج-زأئ-ر وم-ن ه-نا
«يجب أن نبني جيششا قويا وندعمه وأن نبني جهازأ
أم- -ن- -ي- -ا ق -وي -ا أ’ن أ÷يشس وأسش Ó-ك أأ’م -ن أل -وط -ن -ي
يضشمنون حماية وحدة أ÷زأئر» ،دأعيا إأ ¤ضشرورة
«بناء مؤوسشسشات لها ششرعية كافية وسشلطة ومسشؤوولية»
أكد رئيسس حزب أ◊رية وألعدألة بأان «ذلك يسشتلزم
توفر أإ’رأدة ألسشياسشية» .
وق- -ال ﬁم- -د ألسش- -ع -ي -د إأن «م -اضش -ي و’ي -ة سش -وق
أه -رأسس وث -ق -ل -ه -ا ي -دع-ون-ا إأ– ¤م-ل أŸسش-ؤوول-ي-ة ‘
أ◊فاظ على أمانة ألششهدأء ألذين سشقطوأ بعششرأت
أآ’’ف ‘ هذه أŸنطقة وهم يعÈون خط موريسس
أŸكهرب وأŸلغم دخو’ وخروجا من أ÷زأئر حتى
تبقى ششارة ألثورة حية وحتى ’ تتوقف ‘ ألدأخل
وي-ت-ح-ق-ق م-ا ح-ل-م ب-ه م-ن ق-ب-ل-ه-م ’سشÎج-اع ألسش-ي-ادة
ألوطنية» .
وأضش- -اف ﬁم- -د ألسش- -ع- -ي- -د ب- -أان «ك -ل شش Èب -ه -ذه
أŸنطقة وعلى طول أ◊دود ألششرقية مسشقي بدماء

عمل من أجل إأطÓق حوأر وطني بخصشوصس ألوضشعية
ألتي تعرفها بÓده إ’يجاد أ◊لول ألعملية وأŸلموسشة
للخروج من أأ’زمة ،مششÒأ إأ ¤أن ألهدف من ذلك هو
إأع- -ادة أل- -ن- -ظ- -ر ‘ أأ’ه- -دأف أŸسش -ط -رة م -ن ط -رف
أأ’فافاسس لتكريسس دولة أ◊ق خاصشة ما تعلق Ãبادرة
أإ’جماع ألوطني ألذي ’ يزأل أ◊زب متمسشكا بها،
من أجل –قيق دولة ألقانون وأ◊ق وأ◊ريات.
وعن هدف مششاركة أأ’فافاسس ‘ تششريعيات ألـ4
م -اي ،أشش -ار ن -ب -و إأ ¤أن -ه -ا وسش -ي -ل-ة سش-ل-م-ي-ة ل-ل-دخ-ول
Ÿؤوسشسشات ألدولة إ’سشماع ونقل أنششغا’ت أŸوأطن
وألوصشول إأ ¤إأجماع وطني وهذأ يعد ألهدف أأ’ول
÷ب -ه -ة أل -ق -وى أ’ششÎأك -ي -ة وه -و م -ا ل -ن ي-ت-ح-ق-ق إأ’
بالتوجه بقوة إأ ¤صشناديق أ’قÎأع للتعب Òبكل حرية
عن إأرأدة ألششعب ألسشيدة ‘ أختيار ‡ثليه بطريقة
دÁقرأطية بعيدة عن أإ’مÓءأت.

«موجة أ »Òÿترأفع عن أŸوأطنة من ألرغاية

على الشصباب فرضس الذات والتصصالح مع التاريخ
دعا ،أمسس ،حمانة بوششرمة ،رئيسس حزب
ألششباب ،ألششعب أ÷زأئري إأ ¤أŸششاركة بقوة
لن -ت -خ -اب -ات أل -تشش -ري -ع -ي-ة ب-ه-دف أخ-ت-ي-ار
‘أ إ
ألكفاءأت ألتي سشتمثله ‘ ألŸÈانﬁ ،م Óإأياه
مسش -ؤوول -ي -ة ضش -ع -ف أÛلسس ألشش -ع-ب-ي أل-وط-ن-ي
ألقادم بسشبب أسشتقالته من ‡ارسشة وأجباته
وحقوقه ألسشياسشية ،مؤوكدأ أن أÙافظة على
أسشتقرأر ألبÓد وصشيانة أمنها خط أحمر.
وحث ب-وشش-رم-ة خÓ-ل Œم-ع شش-ع-ب-ي ب-ق-اع-ة سش-ي-ن-م-ا
ألنصشر Ÿدينة باتنة ‘ ،إأطار أ◊ملة أإ’نتخابية ألششباب
إأ ¤إأثبات ذأتهم وألتصشالح مع تاريخهم أÛيد ،دأعيا
إأياهم إأ ¤بناء ألوطن وتششييد مؤوسشسشات دولة ألقانون،
مسشتد’ بقوة إأرأدة حزبه أŸتكون ‘ غالبيته من ألششباب
ـ حسشبه  -وألذي قرر أŸششاركة ‘ أ’نتخابات ألتششريعية
رغ -م ألصش -ع -وب -ات أل -ك -بÒة أل-ت-ي وأج-ه-ت-ه بسش-بب ق-ان-ون
أ’نتخاب أ÷ديد ألذي فرضس على أأ’حزأب ألتي ⁄
–رز على  4باŸائة من أأ’صشوأت خÓل أ’نتخابات
ألسشابقة جمع توقيعات.
وأكد أŸتحدث أن حزب ألششباب أختار ألطريقة
ألسشلمية ‘ ألتغي Òع Èألتوجه إأ ¤أŸوأطن باعتباره
أ◊لقة أأ’هم ‘ كل عملية تغي Òسشلمية وإأيجابية من
خÓل إأقناعه ألناسس بحتمية –مل مسشؤوولياته ‘ بناء
م -ؤوسشسش -ات أل -دول -ة و تسش -يÒه -ا ب-ع-ي-دأ ع-ن أ’ن-ه-زأم-ي-ة
وألسشلبية .
و‘ موضشوع ذي صشلة أششار بوششرمة إأ ¤أن برنا›ه
أ’ن -ت -خ-اب-ي تضش-م-ن ﬁاور م-ه-م-ة ت-دع-و إأ’ ¤م-رك-زي-ة

دع- -ا م- -تصش- -در أل- -ق -ائ -م -ة أ◊رة «م -وج -ة
أŒ ‘ »Òÿم - -ع شش- -ع- -ب- -ي نشش- -ط- -ه Ãدي- -ن- -ة
ألرغاية بالعاصشمة ،أمسس ،إأ ¤أŸسشاهمة ‘
ألتغي Òوألتعب Òعن ألصشوأت بقوة خÓل
ألسش -ت-ح-ق-اق أل-ق-ادم ،أل-ت-غ-ي Òأل-ذي وصش-ف-ه
جمال عمرأن با◊اسشم وألضشروري وأÿيار
ألضشامن ‘ رفع ألغ Íعن أŸوأطن ألعاصشمي
و“ك -ي-ن-ه م-ن أسش-م-اع صش-وت-ه أ ¤مسش-ؤوول-ي-ه،
أل -ت -غ -ي Òأل -ذي ي-ب-دأ م-ن أŸوأط-ن ن-فسش-ه ول
ي- -ن -ت -ظ -ر أل -دول -ة ،أل -ت -ي ق -ال بشش -أان -ه -ا أن -ه -ا
لفرأد ،يششÎكون
›موعة من أŸؤوسشسشات وأ أ
ج-م-ي-ع-ه-م ‘ أدأء م-ه-ام وأح-دة وه-ي خ-دم-ة
ألوطن.

نورالدين لعراجي

قال عمرأن إأذأ كان أŸوأطن ’ يسشاهم ‘ ألتغيÒ
أنطÓقا من أÙيط ألذي يعيشس فيه أ ¤أ’سشرة
ألتي ينتمي أليها أ ¤أختياره من Áثله ‘ ألŸÈان،

ألدولة ،وتطوير أ’قتصشاد ألوطني خارج أÙروقات،
معتÈأ قوأئم مرششحيه أأ’فضشل كونهم ـ حسشبه -نزهاء
ومن أصشحاب ألكفاءة وهو أأ’مر ألكفيل بإاحدأث ألتغيÒ
‘ حال أنتخبهم ألششعب.
ودع -ا رئ -يسس ح -زب ألشش -ب -اب أŸط -ال -بÃ Úق -اط-ع-ة
أ’ن -ت -خ -اب -ات ب -ال-ك-ف ع-ن أŸزأي-دة ألسش-ي-اسش-ي-ة وأل-ل-عب
Ãسشتقبل أ÷زأئر مطالبا إأياهم بÎك أ÷زأئر تختار
مسشتقبلها نحو أأ’فضشل وموأصشلة مسشÒة ألبناء وألتششييد
وألعيشس ‘ أمن وأسشتقرأر معتمدة على أبنائها ألششرفاء
وخÒأتها ألسشيادية.
وبعدما أعرب عن أسشفه لوأقع ألتنمية بعديد و’يات
ششرق ألوطن خاصشة بعاصشمة أأ’ورأسس باتنة على ألرغم
من ألتضشحيات ألكبÒة ألتي قدمتها خÓل ثورة أول
نوفم ÈأÛيدة و ⁄تأاخذ حقها بعد من ألنماء على
ح -د ت-ع-بÒه وج-ه م-نشش-ط أل-ت-ج-م-ع أن-ت-ق-ادأت ل-لسش-ي-اسش-ة
أŸن -ت -ه -ج -ة ‘ إأصش Ó-ح ق-ط-اع ألÎب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ،دأع-ي-ا
أŸسشؤوول Úعلى ألقطاع إأ ¤أإ’صشÓح ألذي ينبع من
خيارأت وتاريخ أ÷زأئر بعيدأ عن أإ’مÓءأت أÿاريجية
أضشاف بوششرمة.

بن بعيبشس من أدرأر:

ا◊فاظ على الوحدة الÎابية والتصصويت صصمام األمان
ف Á Ó-ك -ن أل -ق -ول أن-ه شش-ريك ح-ق-ي-ق-ي ‘ أل-ت-ن-م-ي-ة،
وبالتا‹ فهو يتحمل أ÷زء أ’ك Èمن أŸسشؤوولية،
م -ع -رج -ا ‘ ألسش -ي -اق ذأت -ه ع -ل -ى ب -عضس أŸم-ارسش-ات
أل- -بÒوق- -رأط- -ي -ة أل -ت -ي تصش -ادف أŸوأط -ن ‘ ب -عضس
أ’دأرأت من تهاون بعضس أŸوظف Úوتقاعسشهم ‘
أدأء م-ه-ام-ه-م ،ق-ائ Ó-بشش-أان-ه-ا إأن-ه-ا ظ-اه-رة جزأئرية
بامتياز ‘ بعضس بلدياتنا وألتحجج بأاسشباب وهمية
وألعزوف عن أدأء أÿدمة ألعمومية –ت عدة ذرأئع
’ أسشاسس له من ألصشحة و’ أŸصشدأقية وليسشت من
أخÓق أ÷زأئري.
‘ ألسشياق ذأته دعا جمال عمرأن أ ¤أ◊فاظ
ع -ل -ى أل -ل -ح-م-ة أل-وط-ن-ي-ة أل-ت-ي أصش-ب-حت م-ه-ددة عÈ
سش -اح -ل -ن-ا أل-ك-ب Òوح-دودن-ا أل-غ-رب-ي-ة ،دأع-ي-ا أ÷م-ي-ع
للتصشدي أ ¤أية ﬁاولة من ششأانها أŸسشاسس بالوحدة
ألÎأبية ،كما حرصس عن رفضس كل مظاهر ألعروششية
وألنعرأت أ÷هوية ألتي يحاول ألبعضس توريثها ‘
أÛتمع أ÷زأئري بعدما فششل أ’سشتعمار ألفرنسشي
زرعها ب Úأوسشاط ألششعب ،معÎفا بان أ’سشÓم هو
جامع أ÷زأئريÃ Úختلف أنتماءأتهم.
ك -م -ا كشش -ف م-ن ج-ه-ت-ه ع-ن ب-عضس أŸن-اه-ج أل-ت-ي
تدرسس حاليا Ãنظومتنا ألÎبوية ،دأعيا أ ¤جعلها
ب-ع-ي-دة ع-ن أ’دأرة أŸرك-زي-ة ،وم-ن-ح-ه-ا أ’سش-ت-قÓلية
حتى تكون بعيدة عن أ’دأرة بششرط أن تظل –ت
رعاية ألنخبة من أŸفتشش ‘ Úأ’طوأر أŸدرسشية
وأن تبقى ﬁافظة على ألقيم أ’سشÓمية وأ’خÓق
ألوطنية ألتي جاء بها بيان أول نوفم Èكأاول ميثاق
ل -ل -دول -ة أ÷زأئ -ري -ة ذأت أل -ب -ع-د أإ’سشÓ-م-ي أل-ع-رب-ي
أ’مازيغي.
أل -ل -ق -اء حضش -ره ج -م-ع م-ن أنصش-ار ق-ائ-م-ة «م-وج-ة
أ »Òÿأ ¤جانب بعضس مÎششحي ألقائمة أ◊رة ،أكد

ألششهدأء ألطاهرة وهو ما يفرضس علينا -كما أوضشح-
ألوفاء للعهد ونحن على ألعهد باقون» .
معتÈأ بأان أسشتحقاق  4ماي أŸقبل «فرصشة هامة
ومفصشلية ‘ تاريخ ألششعب أ÷زأئري ’سشيما وأنها
تخصس Œديد ألنخب أŸسشÒة للبÓد» ،معربا عن أمله
‘ أن «يكون برŸان  2017يختلف عن سشابقيه من
خÓل ضشخ دم جديد ‘ ششرأي Úألدولة أ÷زأئرية
باختيار أأ’جدر وأأ’كفاء لبناء ألدولة أ÷زأئرية» .
ودعا رئيسس ذأت أ◊زب أ◊ضشور إأ« ¤ضشرورة
إأع-ط-اء أل-ف-رصش-ة ل-ل-ن-زه-اء وف-ت-ح أب-وأب أل-نضش-ال ل-ك-ل
أ÷زأئ - -ري Úوأ÷زأئ - -ري- -ات شش- -ري- -ط- -ة أن ي- -ك- -ون- -وأ
مسشتعدين للتضشحية ونكرأن ألذأت» ،مششÒأ إأ ¤أن
«ألوضشع أ◊ا‹ يحتاج إأ ¤تغي Òبدون عقلية تصشفية
أ◊سشابات وألثأار أ’ن أÛتمع ’ يبنى على ألعقليات
ألثأارية».
وبعد أن أششار إأ ¤أن «أ÷زأئر ’ تبنى بدون ذأكرة
وبدون أ’عتزأز بأا›اد ثورتها وتاريخها» دعا ﬁمد
ألسش -ع -ي -د أ◊ضش -ور إأ« ¤إأع -ط-اء أل-ف-رصش-ة ÎŸشش-ح-ي
حزبه ‘ أŸوعد أŸقبل ’فتكاك مقاعد ‘ ألŸÈان
أŸقبل و–مل مسشؤوولية وإأيصشال صشوت ألششعب إأ¤
أ÷هات ألعليا» .

بوششرمة من باتنة:

باتنةŸ :وشسي حمزة

ا÷لوسس على طاولة واحدة من أاجل ا◊وار

17٣1٨

ﬁمد ألسشعيد من سشوق أهرأسس :

سسوق اهراسس  :صسحراوي .ح

لصشيل عبد ألرحمن سشÓم من باتنة:
لم Úألعام ◊زب أÿط أ أ
أ أ

لصش - -ي- -ل ع- -ب- -د
حث رئ - -يسس ح - -زب أÿط أ أ
أل -رح -م -ن سش Ó-م ،أمسس ،أŸوأط -ن ،Úب -ع -اصش -م -ة
لورأسس ب- -ات -ن -ة ،ع -ل -ى أŸشش -ارك -ة أŸك -ث -ف -ة ‘
أ أ
ألنتخابات ألتششريعية لـ  4ماي أŸقبل لختيار
أŸن- -ت- -خ -ب ÚأŸسش -ت -ق -ب -ل -ي Úب -اÛلسس ألشش -ع -ب -ي
ألوطني ألذين لديهم هدف وأحد هو ألتقرب
م- -ن أŸوأط- -ن وخ- -دم- -ة أل- -وط- -ن وك -ذأ أل -ن -وأب
لكفاء ألقادرين على إأقناع ألدولة بإاحدأث
أ أ
أل- -ت -غ -ي Òألسش -ل -م -ي سش -ي -م -ا ‘ ›ال أل -ت -ن -م -ي -ة
ألق -تصش -ادي-ة وألج-ت-م-اع-ي-ة وه-و م-ا سش-ي-ع-م-ل
عليه مرششحوه ‘ حال وصشلوأ إأ ¤ألŸÈان على
حد تعبÒه.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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التجند Ÿواجهة
التحديات الراهنة

من خÓله هؤو’ء حرصشهم على نقل كل أنششغا’ت
أŸوأطن Úأ ¤قبة ألŸÈان ‘ حال فوزهم بهذه
أ’سشتحقاقات ،دأع ÚأŸوأطن Úأ ¤أ◊ضشور بقوة
ي -وم أ’قÎأع وأل -تصش -ويت ب -ن -ع-م ع-ل-ى م-ن ي-رون ف-ي-ه
ألقادر على رفع أنششغا’تهم وإأسشماع صشوتهم.

بلهادي من ع“ Úوششنت:

أاخلقة العمل السصياسصي واحÎام رموز الدولة

لم Úأل -ع -ام ÷ب -ه -ة أ◊ك -م أل -رأشش -د
أك- -د أ أ
عيسشى بلهادي ،أمسسÃ ،دينة ع“ Úوششنت،
على ضشرورة «أخلقة ألعمل ألسشياسشي وأحÎأم
رموز ألدولة أ÷زأئرية».
أبرز بلهادي ‘ Œمع ششعبي Ãكتبة «مالك بن
نبي» ‘ ،إأطار أ◊ملة أ’نتخابية لتششريعيات ألرأبع
م- -اي ،أن «غ -ي -اب ألصش -دق وأŸصش -دأق -ي -ة ‘ أل -ع -م -ل
ألسشياسشي هو ألسشبب ألرئيسس ‘ غياب ألثقة وبالتا‹
ظاهرة ألعزوف أ’نتخابي» ،دأعيا إأ« ¤أخلقة ألعمل
ألسش -ي -اسش -ي م -ن خ Ó-ل إأح Ó-ل ألصش-دق ‘ أŸم-ارسش-ة
ألسشياسشية».
ك -م -ا ن -اشش -د ن -فسس أŸت -ح -دث ،ك -اف -ة أل-ف-ع-ال-ي-ات
ألسش -ي -اسش-ي-ة «ب-احÎأم رم-وز أل-دول-ة أ÷زأئ-ري-ة خÓ-ل
أ◊م -ل -ة أ’ن -ت-خ-اب-ي-ة و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا أل-نشش-ي-د وأل-ع-ل-م
أل -وط -ن -ي Úورئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة وأل -وح -دة وألسش-ي-ادة
ألÎأبية وجعلها ‘ منأاى عن أي مزأيدأت سشياسشية»،
مÈزأ أن «ه- - -ذه أل- - -رم - -وز ق - -اسش - -م مششÎك ب Úك - -ل
أ÷زأئري’ Úبد من صشونها وحمايتها».
وجدد بلهادي دعوته «لبناء أ÷مهورية ألثانية ألتي

تصشبو إأ– ¤قيقها جبهة أ◊كم ألرأششد ،ألتي تسشتلهم
خطها وبرنا›ها ألسشياسشي من أدبيات ألتيار ألوطني
ألدÁقرأطي أŸوضشوعي أŸتششبع ببيان أول نوفمÈ
وتضش -ح -ي -ات شش-ه-دأء أل-ث-ورة وأŸؤوم-ن ب-ث-ق-اف-ة إأسش-ن-اد
ألسشلطة إأ ¤ألششعب بالتدأول بطريقة سشلسشة –Îم
أي ›ه-ود ف-ي-ه خ Òومصش-ل-ح-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع ول-ل-جزأئر
ككل».
وأضش- - - -اف ،أن «م- - - -رور أك Ìم- - - -ن  50سش -ن-ة ع-ن
أ’سشتقÓل تعد كافية للنضشج ألسشياسشي و–مل أ÷يل
أ÷ديد أŸسشؤوولية وحان ألوقت لÓنتقال للجمهورية
ألثانية».
لدى حديثه عن دعاة مقاطعة ألتششريعيات ،أوضشح
أŸسشؤوول أ◊زبي أن «أولئك يريدون قطع أ Òÿعن
أ÷زأئر ،فبطاقة ألناخب سشÓح ‘ أيدي أ÷زأئريÚ
’خ -ت -ي -ار أأ’صش-ل-ح وأأ’ك-ف-أا دأخ-ل ألŸÈان» ،م-ط-ال-ب-ا
أ◊ضش -ور «ب-حسش-ن أ’خ-ت-ي-ار ووضش-ع ث-ق-ت-ه-م ‘ ق-وأئ-م
جبهة أ◊كم ألرأششد ألتي –مل مششروعا سشياسشيا
بدي Óمتكام Óومتناسشقا».

لم Úأل- -ع- -ام ◊زب أل -ف -ج -ر أ÷دي -د
دع- -ا أ أ
ألطاهر بن بعيبشس ،أمسس ،بأادرأر ،إأ ¤ضشرورة
Œن- -د ك- -ل أ÷زأئ -ريŸ Úوأج -ه -ة أل -ت -ح -دي -ات
ألرأهنة.
وخ Ó-ل ت -نشش -ي -ط -ه Œم -ع-ا شش-ع-ب-ي-ا ب-دأر أل-ث-ق-اف-ة
ب- -ع- -اصش- -م- -ة أل -و’ي -ة ‘ إأط -ار أ◊م -ل -ة أ’ن -ت -خ -اب -ي -ة
لتششريعيات  4ماي ألقادم ،أكد بن بعيبشس على ضشرورة
« Œند كل أ÷زأئريŸ Úوأجهة ألتحديات ألرأهنة
وطنيا وإأقليميا « ،مضشيفا بأان ألششعب أ÷زأئري مقبل
على «أجتياز ﬁطة هامة’’.
وأعت Èذأت أŸسشؤوول أن ألŸÈان يعد مؤوسشسشة
’’فعالة ‘ –قيق ألتغي Òويتع Úأن ينبع من أختيار
ألششعب وإأرأدته لضشمان أŸسشÒة ألتنموية أŸنششودة’’،
حاثا ألناخب Úعلى ’’أختيار أأ’نسشب Ãا يضشمن أقÎأح
ب -رأم -ج ت -ن -م -وي -ة ت -دخ -ل ‘ صش-م-ي-م أ◊ي-اة أل-ي-وم-ي-ة
للموأطن’’.
وأبرز بن بعيبشس ‘ تدخله أهمية أ’سشتقرأر ألذي
يقوم ـ حسشبه ـ على ’’حياد أإ’دأرة وأسشتقÓل ألقضشاء
لتعزيز ثقة ألششعب ‘ ألعدألة’’.
وأوضش -ح أأ’م Úأل -ع -ام ◊زب أل -ف -ج -ر أ÷دي -د أن
برنامج تششكيلته ألسشياسشية يرتكز أسشاسشا على ’’تنويع
أ’قتصشاد ألوطني و–صش Úأ÷بهة ألدأخلية وتعزيز
ألششرأكة وألتضشامن مع بلدأن أ÷وأر’’.
وب- -ع- -د أن ن- -وه ب- -دور أŸرأة ‘ صش- -ون أسش- -ت -ق -رأر
أÛتمع وتوعيته Ãختلف ألرهانات دعا بن بعيبشس
‘ ختام خطابه أŸوأطن Úإأ ¤أŸششاركة ألقوية ‘
أإ’نتخابات ألتششريعية أŸقبلة.

األحد  2٣أافريل  2٠١٧م
الموافق لـ  2٦رجب ١4٣٨هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لحــزأب ألنتخابيـــة
«ألشسعب» تقــــف عنــد شسعـــارأت أ أ

اإلجم ـاع ع ـلى التغي Òالسسلم ـي والتنميـة
ألتــوأفق ألسسيــاسسي حـول ألسستقـرأر وألوحـدة

حكيم بوغرارة

«ألشسعب» من مصسدر للسسلطة «إأ ¤قوة
ألتغي»Ò

فضشلت ا÷بهة الوطنية ا÷زائرية تبني ششعار
«الششعب قوة التغي »Òللتميز عن بقية األحزاب
هذا الششعار الذي يظهر أان وراءه الرجل األول
‘ ا◊زب موسشى تواتي للتأاكيد على نهج ا÷بهة
اŸتمثل ‘ اŸعارضشة الهادئة والنضشال من أاجل
التغي Òالذي ينششده ا◊زب.
ويظهر أان روح القتباسس موجودة ‘ الششعار
حيث تعود ا÷ميع على سشماع وقراء «الششعب
مصش -در ك -ل سش -ل -ط -ة «وف -ق -ا Ÿا ت -ت -ح -دث ع -ن -ه
الدسشات.Ò
و–اول ا÷بهة الوطنية ا÷زائرية افتكاك عدد
م -ع -ت Èم -ن اŸق -اع -د ل -تشش -ك-ي-ل ك-ت-ل-ة ب-رŸان-ي-ة
و–ضش ÒاÙليات بأاريحية والتأاكيد على أان
ا÷بهة ماضشية ‘ برنا›ها بعد  ١5سشنة عن أاول
انتخابات خاضشتها ألول مرة.
وي -ب -ق-ى شش-ع-ار ال-ت-غ-ي Òالسش-ل-م-ي ال-ذي-ن ي-ن-اشش-ده
ا◊زب اŸب -ن -ي ع-ل-ى ال-ق-ي-م ال-ن-وف-مÈي-ة وإارادة
الششعب ا÷زائري.

«مسستعـــدون من أجل ألنضسال من
أجلكم».....

فضشلت قائمة «الرفاه» للجزائر العاصشمة التي
يتصشدرها مراد عروج اختيار ششعار « مسشتعدون
من أاجل النضشال من أاجلكم» إلقناع العاصشميÚ
ب-اخ-ت-ي-ار ه-ذه ال-ق-ائ-م-ة واıت-ار وف-ق-ا ل-لتمثيل
ا÷غرا‘ للعاصشمة ،حيث ” انتقاء مÎششحÚ
من ﬂتلف بلديات ودوائر إلعطاء النطباع بأان
العاصشمة مهتمة بالسشياسشة عكسس ما يروج له

وي- - -ح- - -م- - -ل الشش- - -ع - -ار ال - -ك - -ث Òم - -ن ال - -دللت
السش-ي-م-ي-ول-وج-ي-ة م-ن خÓ-ل –ل-ي-ل الششعار الذي
ي -ؤوك -د ‘ مصش -ط -ل -ح «مسش-ت-ع-دون» ب-أان-ه م-ت-أاهب
ÿوضس غ -م -ار ال -تشش -ري -ع -ي -ات م -ن أاج -ل سش-ك-ان
العاصشمة الذين لطاŸا مثلهم أاششخاصس غريبون
عنها وحصشلوا على الÎششح ببطاقات اإلقامة.

لن ....دعاية معاكسسة
«كفى؟ كفى أ آ

وضشع حزب العمال ششعار «كفى؟ كفى اآلن» لصشنع
الفارق عن األحزاب األخرى .الششعار الذي ”
وضشعه على اŸلصشقات ووسشائل الدعاية للحزب
يحمل الكث Òمن الغموضس واإلثارة وهي طرق
م - -ع - -ت- -م- -دة ‘ ط- -رق ال- -دع- -اي- -ة الششÎاك- -ي- -ة،
والتوجهات اليسشارية الوفية للون األحمر حيث
–اول من خÓل الغموضس اسشتوقاف اŸواطنÚ
أام - -ام صش - -ور زع- -ي- -م- -ة ا◊زب وأاق- -دم ن- -ائب ‘
الŸÈان السشيدة لويزة حنون.
األمينة العامة ◊زب العمال ترفضس السشتسشÓم
لتغي Òمنهجها ‘ اŸعارضشة اŸبني على انتقاد
األوضش -اع الق -تصش -ادي -ة والج -ت -م -اع -ي-ة وضش-ب-ط
الختÓلت بطريقة علمية مبنية على النظريات
واإلحصش - -ائ - -ي - -ات ب - -ع - -ي - -دا ع - -ن الشش - -ع - -ب - -وي- -ة
والدÁاغوجية.
ال -ع-م-ال-ي-ون م-ن خÓ-ل ه-ذا الشش-ع-ار ي-رغ-ب-ون ‘
تنبيه ا÷ميع بضشرورة السش ‘ Òالطريق اÿطأا
م- -ن خÓ- -ل Œاه -ل م -ا ي -ح -ي -ط ب -ا÷زائ -ر م -ن
مؤوامرات وﬂاطر.
ك- -م- -ا ي- -ح- -اول ا◊زب م- -ن خ Ó-ل ذلك الشش -ع -ار
اسش-ت-غÓ-ل ت-ذم-ر ال-ع-دي-د م-ن األوسش-اط الشش-عبية
التي تتحدث يوميا بكلمة «بركات» من الفسشاد
واŸششاكل وغÒها من األمور التي توؤثر على
السش Òا◊سشن للحياة العادية للجزائري.Ú

غويني من قسسنطينة

النتخابـ ـات فرصس ـة للبن ـاء الدÁقراطي الصسحيح

أعت Èفي ‹Óغويني،
لصسÓح
رئيسس حركة أ إ
ألوطني ،ألسستحقاقات
أ◊الية ،فرصسة للبناء
ألدÁقرأطي ألصسحيح
وألسسليم Ÿؤوسسسسات ألدولة
وتفادي ألحتقان
ألسسياسسي بالعتماد على
ألتوأفق ألوطني لضسمان
ألسستقرأر وألتنمية .
وأاضش - -اف غ - -وي- -ن- -ي ،أامسس‘ ،
التجمع الششعبي الذي احتضشنه
قصشر الثقافة «ﬁمد العيد آال
خليفة» بقسشنطينة ،أانه Ãوجب هذه النتخابات
يتم إايصشال صشوت اÛتمع من خÓل منتخبيهم
‘ الŸÈان ومن ثمة توسشيع قاعدة ا◊كومة
بقاعدة ششعبية عريضشة تسشمح ببناء دولة قوية
–ق- -ق اŸشش- -روع ا◊ضش- -اري ال -ذي ي -ج -م -ع ك -ل
ا÷زائري Úويحقق أامالهم .
ودعا رئيسس حركة اإلصشÓح الوطني كل الناخبÚ
إا ¤الذهاب إا ¤صشناديق القÎاع من اجل بداية
إاق Ó-ع سش -ي -اسش-ي صش-ح-ي-ح ح-ت-ى ل نسش-ت-م-ر ـ ك-م-ا
أاضشاف ـ ‘ –مل خيبات األمل اŸسشتمرة ،حاثا
‘ ـ ذات السشياق ـ على فتح اÛال السشياسشي

أامام اÛتمع اŸدÃ Êختلف
م -ك -ون -ات -ه ل -ب -ن -اء ›ت -م -ع ق -وي
وم- - - -ت- - - -م- - - -اسشك ع - - -ل - - -ى أاسشسس
دÁق-راط-ي-ة سش-ل-ي-م-ة ،ومؤوكدا أان
حركة اإلصشÓح الوطني تريد من
خÓل ‡ثليها رج Óونسشاء أان
ي -ك -ون -وا ‡ث -ل Úل -ل -م -ج-ت-م-ع ول
Áثلون عليه.
ك -م -ا حث « غ -وي -ن -ي» م -رشش-ح-ي
حزبه و‘ حالة فوزهم ‘ هذه
السش- -ت- -ح -ق -اق -ات ع -ل -ى ت -ق -دË
اŸصش -ال -ح ال -ع -ل -ي -ا ل -ل-وط-ن ع-ل-ى
اŸصش -ال -ح الشش -خصش -ي -ة الضش -ي -ق-ة
وال-دف-اع ع-ن م-ؤوسشسش-ات ال-دول-ة ب-ك-ل م-ك-ون-ات-ه-ا
والوقوف أامام كل مششروع يحاك ضشد ا÷زائر،
داع -ي -ا ‘ ج -انب آاخ -ر إا ¤ت -غ -ل -يب ل -غ -ة ا◊وار
وا◊وار الراقي على مسشتوى كل اŸؤوسشسشات.
وأاكد « في ‹Óغويني « ومن خÓل برنا›ه على
أاهمية التنمية التي ل تزال متأاخرة ‘ أاغلب
الوليات ـ كما قال ـ وضشرورة اإلسشراع ‘ تقدË
السش -ل-ط-ات ل-ل-ت-داب ÒالÓ-زم-ة لÓ-سش-ت-ف-ادة م-ن-ه-ا
ب-اع-ت-ب-اره-ا م-ت-ن-فسش-ا للمجتمع لتحقيق الزدهار
والرخاء.

قسسنطينة :احمد دبيلي

صشنعت حركة اإلصشÓح الوطني ششعار «–قيق
التوافق الوطني معناه السشتقرار والتنمية» بعضس
الغرابة من باب أانه كب ÒباŸقارنة مع ششعارات
األحزاب األخرى وينم عن وضشعية ا◊زب الذي
يحاول وضشع ششعار للتعب Òعن آاماله وطموحاته
وعن رغبات الششعب ا÷زائري.
سشعت ا◊ركة لتقيم الششعار –ت غطاء ضشرورة
ا◊فاظ على السشلم والسشتقرار من خÓل توافق
وط -ن -ي رغ -م اخ -ت Ó-ف ال -ت -وج -ه-ات وه-ي دع-وة
لتجنب العنف ،والعمل بالتنافسس النزيه الذي
–مله مبادئ ا◊زب اŸأاخوذة من اŸرجعية
اإلسشÓمية التي يتبناها.
ح -اف -ظت ا◊رك -ة رغ -م ال -ه-زات ال-ع-ن-ي-ف-ة ع-ل-ى
م -ن -ه-ج-ه-ا م-ن خÓ-ل ب-ن-اء ال-ت-ن-م-ي-ة ع-ل-ى السش-ل-م
والسش -ت -ق -رار ب -ال -ن-ظ-ر Ÿا ع-رف-ت-ه ا÷زائ-ر م-ن
مآاسشي من قبل.

«أ÷زأئر فوق كل أعتبار»

أاكد ا◊زب الوطني ا÷زائري أان «ا÷زائر تبقى
ف -وق ك -ل اع -ت -ب -ار» ،وه -و شش-ع-ار ي-ؤوك-د م-دى رغ-ب-ة
ا◊زب ‘ ا‚اح الن -ت -خ -اب -ات ال -تشش-ري-ع-ي-ة ب-غضس
النظر عن النتائج ،مؤوكدا بأان التحولت القليمية
والدولية مثلما كان يتحدث عنه رئيسس التششكيلة
السشياسشية يوسشف مرششح ا◊زب لوهران تفرضس
ع -ل-ى ا÷م-ي-ع الن-خ-راط Ÿسش-اع-دة ا÷زائ-ر ع-ل-ى
Œاوز اŸرحلة ا◊الية بسشÓم.
وي -راه -ن ا◊زب ع-ل-ى ه-ذا الشش-ع-ار ل-ل-ت-حسش-يسس
ودع -وة ا÷زائ-ري Úل-ل-مشش-ارك-ة ب-ق-وة وه-و األم-ر
ال -ذي ي -ع -ت Èأاك Èره -ان ÷م -ي-ع األح-زاب ال-ت-ي
تبحث من خÓل الششعارات الضشغط على السشلطة
م- -ن خÓ- -ل ق- -درت -ه -ا ع -ل -ى إاب -راز دور ال -ه -ي -ئ -ة
التششريعية ‘ التعبئة.

أاحـ ـ ـزاب تلج ـ ـأا إا ¤برامـ ـ ـ ـج تكميلي ـ ـ ـ ـ ـ ـة
وأاخرى تراهـن عـ ـلى ا÷زائـ ـر العميق ـ ـة

تسسجل أ◊ملة ألنتخابية يومها
أÿامسس عشسر ،أليوم ‘ ،ظل تنافسس
لحزأب ألسسياسسية
شسديد ب Úأ أ
أŸشساركة ‘ تشسريعيات ألرأبع مايو
ألقادم ،لسستمالة أŸوأطن .Úتسسابق
لحزأب ألزمن للوصسول إأ ¤ألهيئة
أ أ
ألناخبة ألتي تتجاوز  23مليونا ،بإادرأج
برأمج تكميلية ،أنطÓقا من جسسها
لنبضس ألشسارع وأختيار وعود وأقعية
لكسسب ثقة أŸوأطن ألذي مل من
ألوعود وألنظر إأليه كورقة أنتخابية ل
غ.Ò

“ضشي التششكيÓت السشياسشية ‘ األيام اÒÿة
للحملة النتخابية ‘ عرضس برا›ها النتخابية
◊ث اŸواط -ن Úع -ل -ى اŸف -اضش -ل -ة ب ÚالÈام-ج
والبعد السشياسشي للحزب ‘ ،ظل تنافسس ششديد
ب Úق -ادة األح -زاب ال -ذي -ن ج -اب-وا رب-وع ولي-ات
الوطن للظفر بأاصشوات ا÷زائر العميقة.
‘ ظ- -ل اح- -ت- -دام ال- -ت -ن -افسس ÷أات تشش -ك -ي Ó-ت
سش-ي-اسش-ي-ة إا ¤إاضش-اف-ة ب-رام-ج ان-ت-خ-اب-ي-ة تكميلية
إلضش -ف -اء م -زي -د م -ن ال -واق -ع -ي -ة وال -ت -ق -رب م -ن
الناخب ،Úالذين بدا واضشحا ضشعف اهتمامهم
بالصشورة والبحث عن خطابات سشياسشية تعكسس
واقعهم اŸعاشس وتقÎب منه أاك.Ì
–الف حركة ›تمع السشلم أاعلن عن برنامج
انتخابي تكميلي خاصس بولية ا÷زائر ،حيث
ي -تصش -در ق -ائ-م-ة ا◊زب ع-ب-د اÛي-د م-ن-اصش-رة
رئيسس جبهة التغي ،Òوتبدو خطوة القائمة أانها
ج- -اءت حسشب م- -ت- -اب- -ع Úب- -ع -د –ل -ي -ل م -ع -م -ق
Ûريات أاسشبوع Úمن ا◊ملة ومعرفة مطالب
الناخب بششكل دقيق.
و‘ هذا اإلطار ضشاعف التحالف من وعوده
الن-ت-خ-اب-ي-ة ال-ت-ي ي-ع-كسش-ه-ا ب-رن-ا›ه ال-تكميلي،
ال -ذي –وز «الشش -عب» ع -ل -ى نسش-خ-ة م-ن-ه ،ح-يث

يقÎح  5٧أاولوية بعدد بلديات العاصشمة ‘ ،حÚ
اقÎح ال -ت-ح-ال-ف ع-ل-ى اŸواط-ن Úتصش-ورا ل-ع-م-ل
الŸÈان - -ي ‘ Úإاط - -ار ال - -ت - -ك - -ام- -ل م- -ع ب- -اق- -ي
اŸنتخب ،ÚمششÒا إا ¤أان األهداف ذات مدى
قريب وأاخرى Áكن تطبيقها على اŸدى البعيد.
وي-رت-ك-ز ب-رن-ام-ج ال-ت-ح-ال-ف ع-ل-ى م-ع-ا÷ة أازم-ة
السشكن وتنظيم الناششط التجاري ،إاضشافة اإ¤
إا‚از و–سش Úال -ه -ي -اك-ل اŸرف-ق-ي-ة ،م-ن خÓ-ل
–ديد برنامج Œهيز تكميلي Ÿعا÷ة العجز ‘
ﬂت -ل-ف ال-ب-ل-دي-ات اŸتضش-ررة ،ك-م-ا ي-ؤوك-د ع-ل-ى
ت -ع -زي -ز وت -ط -وي -ر ال-ت-ج-ه-ي-زات ال-ق-اع-دة حسشب
احتياجات كل بلدية.
‘ جولة قادت «الششعب» لبعضس أاماكن عرضس
القوائم ‘ ششوارع العاصشمة ،بدا الهتمام بصشور
 ١٧قائمة متباينا ب ÚاŸواطن ‘ ،Úح Úأان
ب -عضس ال -تشش -ك -ي Ó-ت السش -ي -اسش-ي-ة  ⁄تسش-ت-غ-ل ك-ل
األماكن اıصشصشة لعرضس قوائم اÎŸششح،Ú
وه- -ي ظ- -اه- -رة تسش- -ج -ل ألول م -رة وك -انت ﬁل
اسشتفهام اللجنة اŸسشتقلة Ÿراقبة النتخابات
‘ وقت سشابق.
إلقناع اŸواطن Úبالتوجه نحو صشناديق القÎاع
واخ- -ت- -ي- -ار األشش- -خ -اصس والÈام -ج األفضش -ل غÒ
م -تصش -دري ق -وائ -م ال -ع -اصش -م -ة م -ن خ-ط-اب-ات-ه-م
الدعائية ‘ .هذا اÿصشوصس ÷أات أاحزاب اإ¤
اسش -ت -غÓ-ل وسش-ائ-ل أاخ-رى ع-ل-ى غ-رار السش-ي-ارات
الدعائية التي Œوب بلديات العاصشمة يوميا،
شش -رق -ا وغ -رب -ا÷ ،لب األن -ظ -ار إال -ي -ه-ا ‘ ،حÚ
ي- -واصش -ل اÎŸشش -ح -ون ج -ولت -ه -م عﬂ Èت -ل -ف
األحياء والتطرق إا ¤انششغالت اŸواطن Úمن
ﬂتلف الفئات.
على صشعيد آاخر فضشل قادة أاحزاب التوجه اإ¤
ا÷زائر العميقة واسشتغÓل ما تبقى من وقت
ا◊ملة النتخابية للوصشول إا ¤أاك Èعدد من
الهيئة الناخبة التي يتجاوز عددها خÓل هذا
اŸوع - -د  2٣م- -ل- -ي- -ون ن- -اخب ،غ Òأان زع -م -اء
األحزاب بر›وا Œمعاتهم لولية ا÷زائر ‘
آاخر يوم للحملة يوم  ٣١من الششهر ا÷اري.

Óصسالة وأ◊ريات :
رئيسس أ÷بهة ألوطنية ل أ

التصسويت صسفعة ‘ وجه اÿونة اÎŸبصس Úبا÷زائر
Óصسالة وأ◊ريات ،على
أكد عبد أ◊ميد جلجلي ،رئيسس أ÷بهة ألوطنية ل أ
Óمة ‡ا يحدق
أهمية ألنتخابات ألتشسريعية ل  4ماي ،معتÈأ إأياها –صسينا ل أ
لجنبية من خÓل طمسس هويتها
بها من ﬂاطر وما يحاك ضسدها ‘ أıابر أ أ
لضسعافها ،وألنيل منها حسسب ما يخططه مهندسسو «ألسستعمار أ÷ديد» ،كما تعد
إ
«صسفعة ‘ وجه أÿونة أÎŸبصس Úبا÷زأئر».

حياة  /ك
شش -رح ج-ل-ج-ل-ي ،أامسس ،خÓ-ل
ال- -ن- -دوة الصش- -ح- -ف- -ي- -ة Ãق- -ر
ا◊زب بحي الصشومام بباب
ال - -زوار ،ظ- -اه- -رة ال- -ع- -زوف،
لسشباب التي اأدت
مسشتعرضشا ا أ
لخÒة،
حسش- - -ب- - -ه إا ¤ه- - -ذه ا أ
ومقÎحا ا◊لول انطÓقا من
برنامج حزبه الذي يقÎحه
على اŸواطن ÚخÓل ا◊ملة
الن -ت -خ -اب -ي -ة ،داع-ي-ا الشش-عب
لدلء بصشوته ‘
ا÷زائري إا ¤تلبية النداء وا إ
ه -ذا السش -ت -ح -ق-اق« ،ك-م-ا ل-ب-ى ن-داء ﬁارب-ة

غول من أ÷لفة:

مسسعـ ـى تاج يكمـن ‘ Œميـع ا÷زائ ـ ـري Úو ا÷زائريـ ـات
أكد رئيسس حزب Œمع
أمل أ÷زأئر ‘‘تاج‘‘ عمار
غول ،أمسس ،با÷لفة ،باأن
مسسعى تشسكيلته
ألسسياسسية هو «Œميع كل
أ÷زأئري Úوأ÷زأئريات
وألعمل على “اسسك
ووحدة أÛتمع».
وقال غول لدى تششيطه لتجمع
شش -ع -ب -ي Ãدي -ن -ة ا÷ل -ف -ة ب -اأن
حزبه يسشعى اإŒ« ¤ميع كل
ا÷زائ- -ري Úوا÷زائ -ري -ات ‘
ما ينفعهم وما يخدمهم كما
اأنه يعمل جاهدا من اأجل “اسشك ووحدة
اÛتمع وجلب ا Òÿلها وللوطن».
ورافع رئيسس «تاج» على ما جاء به حزبه
الذي يحمل  -كما قال  -روؤية «جديدة
ون-ظ-رة اسش-تشش-راف-ي-ة وك-ذا ب-رن-ام-ج واق-عي
جديد وبديل Ÿا هو متداول».
و‘ نفسس السشياق قال «حزبنا جاء بوجوه
جديدة ‘ قوائمه من الكفاءات والإطارات
اŸميزة وهو ا◊زب الذي له بدائل تخصس
كيفية العمل وبكل اإخÓصس ◊ل اŸششاكل
اŸط-روح-ة اج-ت-م-اع-ي-ا واقتصشاديا وتنمويا

١٧٣١٨

لخ Òمن أ◊ملة ألنتخابية
لسسبوع أ أ
تنافسس ﬁتدم ‘ أ أ

جÓل بوطي

لحزأب ألسسياسسية حملتها ألنتخابية لتشسريعيات  2017من خÓل تبني شسعارأت رمزية وأخرى دعائية تتقاطع
توأصسل أ أ
ل‚اح ألتشسريعيات ألتي تدخل ألعد ألتناز‹.
حول ألتغي Òألسسلمي و–قيق ألتنمية أŸسستدأمة إ
لحزأب
لحزأب ألسسياسسية ‘ تقد Ëأرقى ألشسعارأت لسستمالة أŸوأطن Úوإأحدأث ألفارق مع أ أ
وأجتهدت أ أ
لخرى.ألتفاصسيل ‘ هذه ألوقفة لـ«ألشسعب».
أ أ
الكثÒون.
ألتــــوأفق لضســـمان ألسســــــتقرأر
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وسشياسشيا وحتى اأمنيا».
وج- -دد غ- -ول ‘ خ -ط -اب -ه
م- -قÎح ح- -زب- -ه اŸت- -ع -ل -ق
بÈن- -ام- -ج ج- -دي -د ي -خصس
‘‘ال - -دع - -م الج - -ت- -م- -اع- -ي
اŸب - - -اشش - - -ر‘‘ ل - - -ف - - -ائ - - -دة
ﬁدودي الدخل والفئات
الهششة.
من جهة اأخرى ،اأكد ذات
اŸسش-وؤول السش-ي-اسش-ي ع-لى
اأهمية بناء اقتصشاد وطني
م -ت -ن -وع خ-ارج اÙرق-ات
ح-اضش-ن-ت-ه مناطق ا÷نوب
وال -هضش -اب ال -ع-ل-ي-ا ال-ت-ي تشش-ك-ل ضش-رورة ‘
ضش -م-ان ال-ب-دي-ل الق-تصش-ادي ا÷دي-د ح-يث
الÎك-ي-ز ع-ل-ى ع-دة ق-ط-اع-ات ك-الصش-ن-اعات
والفÓحة.
واسش -ت -دل ‘ ذلك بÎق -ي -ة ت -رب-ي-ة اŸاشش-ي-ة
واإن -ت-اج ال-ل-ح-وم ا◊م-راء وال-ب-يضش-اء ب-ولي-ة
ا÷لفة ذات اŸراعي الششاسشعة وهي التي
–وز على  2 , 5مليون هكتار من الأراضشي.
وك -ان غ -ول راف -ع ‘ ك-ل-م-ت-ه ل-ف-ئ-ة الشش-ب-اب
مÈزا اأنهم طاقة ثمينة لبد من اإعطائها
مكانتها.

لره - - - - - -اب ،واŸصش - - - - - -ا◊ة
اإ
الوطنيةŸ ،صشلحة ا÷زائر».
لسشباب التي أادت
ومن أاهم ا أ
إا ¤ال -ع -زوف وت -ك-ريسش-ه ل-دى
ا÷زائري Úحسشب اŸتحدث
لم -ة ب-ق-ي-م-ه-ا
ع -دم –صش Úا أ
وثوابتها ،لفتا إا ¤أان تفريغ
اŸواطن «من هويته» ،جعله
ل ي -ع Òاله -ت -م-ام Ÿث-ل ه-ذه
السش-ت-ح-ق-اق-ات ،وب-ال-ت-ح-دي-د
اŸششاركة التي “ثل للجهات
لجنبية أاو «اللوبي الصشهيوÊ
اأ
« م - -ؤوشش - -را ه- -ام- -ا Ÿدى ‚اح مشش- -روع- -ه- -ا
اŸتمثل ‘ « السشتعمار ا÷ديد « الذي يريد
طمسس الهوية الوطنية ،ول يسشتعمل لتحقيق
ذلك دبابات ول صشواريخ ،وإا‰ا من خÓل
ال -ت -ح -ك -م ع-ن ب-ع-د ب-بث أاف-ك-ار خ-ارج ال-ق-ي-م
لمة .
لعراف التي تقوم عليها ا أ
والثوابت وا أ
وي -ع -د ه -ذا اÿط -اب ال -ذي ي-ع-رضش-ه ا◊زب
حÓل ا◊ملة النتخابية ،البديل الذي يراهن
لغ-ل-ب-ي-ة الصش-ام-ت-ة «
ع -ل -ي -ه ل -ت -غ-ي Òن-ظ-رة «ا أ
واسش-ت-م-ال-ت-ه-ا ،ل-ل-مشش-ارك-ة ‘ ع-م-لية القÎاع
لدلء بصشوتها ولو بوضشع ظرف فارغ ،بدون
وا إ
اخ -ت -ي -ار أاي ق -ائ -م -ة ح -زب -ي -ة ،مششÒا إا ¤أان
Óصشالة وا◊ريات
برنامج ا÷بهة الوطنية ل أ
السشياسشي ،قائم على مواجهة ا◊رب الفكرية
ال-ت-ي « سش-ي-ط-مسش-ه-ا صش-م-ودن-ا ووق-وف-ن-ا صشفا
واحدا يوم  4ماي».
ذكر ‘ هذا السشياق أان هناك أاحزاب « زكت
ق -وائ -م ل -يسشت ‘ مسش -ت -وى إاق -ن -اع اŸواط-ن،
ومنها من زكى قوائم من عائÓت ا◊ركى،
وم -روج -ي ال -رذي -ل -ة ،وأاخ -رى ت -ري -د تشش -وي -ه
اÙيط ،حتى Áل اŸواطن «ﬁ ،ذرا أان
لم- -ور ل ي- -جب أان Œع -ل ه -ذا
م- -ث- -ل ه- -ذه ا أ
لخ Òينقم على وطنه ،متسشائ Óإان كانت
اأ
لخطاء متعمدة أام ل «.
«هذه ا أ
–دث جلجلي عن النخبة السشياسشية ،معتÈا
أان النخبة ا◊كيمة هي التي “هد الطريق
Óمة حتى تصشل إا ¤قمة
وتختصشره وتؤومنه ل أ
الزدهار والرقي  ،وليسس «للتخÓط « ،ول
يكون ذلك  -حسشبه  -إال بالتنمية البششرية
التي تسشاهم ‘ «تأاط ÒاÛتمع».

من مراسسلينا

اأ’حد  23أافريل  2017م
الموافق لـ  26رجب  1438هـ

بسشبب عدم إسشتكمال أإششغال إلتهيئة

حفـ ـ ـر أاضسـ ـرت با Ÿـ ـارة واŸركبـ ـ ـات

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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” إسشتÓمها بباتنة
 9أإلف بطاقة ذهبية ّ
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بريد ا÷زائر يجّند امكانياته إل‚اح العملية

لخÒة ،إ ¤أإخاديد ،ما
لونة إ أ
ع Èعديد إŸوإط Úببجاية عن إسشتيائهم إلششديد من –ول أإغلب إلششوإرع ‘ ،إ آ
حول يومياتهم ‘ ،ظل بقائها مفتوحة ،إ ¤جحيم حقيقي ،سشيما وأإن أإغلب أإسشباب هذه إ◊فر عدم إ“ام أإششغال
لنارة إلعمومية.
إŸششاريع إŸتعلقة بالتهيئة إ◊ضشرية ،صشيانة ششبكات إلغاز ،إلصشرف إلصشحي وإ إ

ششرعت مصشالح وحدة بريد إ÷زإئر منذ مدة ‘ توزيع أإك Ìمن  4أإلف بطاقة
لنÎنيت من أإصشل  9آإلف
ذهبية على إلزبائن ،إلذين قاموإ بطلبها ع Èموقع إ إ
بطاقة ” إسشتÓمها وإلعملية تسش Òبششكل جيدة ومسشتمرة ،حسشب ما أإفاد به مدير
بريد إ÷زإئر بباتنة إلسشيد جمال بوخروبة ‘ تصشريح ÷ريدة «إلششعب» ،حيث
دعا إŸتحدث إŸوإطن Úوإلزبائن إ ¤إلتقرب من مرإكز إلÈيد إلقريبة من
لرقام إلسشرية فور
سشكناتهم لسشتÓم بطاقاتهم إŸغناطيسشية وتسشليمهم إ أ
إسشتÓمهم رسشالة نصشية قصشÒة تصشلهم ع Èهوإتفهم إلنقالة.
العلم أان سسقف اأ’موال التي يمكن سسحبها في
عملية واحدة هو  50أالف دج ،في حين سسيكون
وقد أاّكد السسيد بوخروبة باأنّ البطاقة الذهبية على الزبائن المسستفيدين من البطاقة دفع
دخلت حيز الخدمة في شسبابيك الدفع اآ’لي ضس-ري-ب-ة ب-ق-يمة  350دج ك-ل سس-ن-ت-ي-ن ل-ت-غ-طية
«ج-اب» وال-م-ك-اتب ال-ب-ري-دي-ة ،وكذا المحÓت تكاليف إانتاجها.
التجارية التي تتوفر على خدمة الدفع البنكية وقصس -د ت -أام -ي -ن ال -م -ع -ام Ó-ت ال-ت-ي ت-ت-م ع-ب-ر
«سسيب»  ،ويتم إاجراء مختلف عمليات سسحب البطاقة الجديدة ،أاكد المسسؤوول أان كل معاملة
ودف -ع اأ’م-وال ف-ي حسس-اب-ات-ه-م ال-ج-اري-ة ب-ك-ل يقوم بها زبون بريد الجزائر ،سسواء تعلق اأ’مر
أام -ان ،ك -ون ال-ب-ط-اق-ة ال-ذه-ب-ي-ة حسسب السس-ي-د بسسحب اأ’موال أاو الدفع ،يتحصسل بعدها على
بوخروبة تعمل بنظام «أاُ  -أام  -في» العالي رسسالة نصسية قصسيرة لتحديد القيمة المالية
التقنية والمتعارف عليه عالميا ليتم بعدها المسسحوبة أاو المدفوعة .وفي إاطار عصسرنة
التخلي تدريجيا عن البطاقات القديمة.
القطاع تم إاعادة تاأهيل  07مكاتب بريدية
وأاشس -ار م-دي-ر ب-ري-د ال-ج-زائ-ر ب-ب-ات-ن-ة إال-ى أان-ه بباتنة وتنصسيب  10موزعات آالية جديدة ،إالى
ي -م-ك-ن ع-ن ط-ري-ق ال-ب-ط-اق-ة ال-ذه-ب-ي-ة سس-حب جانب إانجاز 03مكاتب بريدية أاخرى ،والتي
وإاج -راء ال -ع -م -ل -ي -ات بشس -ب-اب-يك ال-دف-ع اآ’ل-ي ،دخلت حيز الخدمة مؤوخرا.
تسس- -دي- -د ال- -ف- -وات -ي -ر ع -ن ط -ري -ق اإ’ن -ت -رنت ،وتعرف مكاتب بريد الجزائر بباتنة منذ مدة
ب -اإ’ضس -اف -ة إال -ى إاج -راء ع-م-ل-ي-ات الشس-راء م-ن إاقبا’ كبيرا للزبائن إ’سستÓم بطاقاتهم موازاة
ال-م-واق-ع اإ’ل-ك-ت-رون-ي-ة ال-مختصسة ،وبخصسوصص م-ع ت-ج-ن-ي-د مصس-ال-ح ال-ب-ري-د ل-ك-ل إام-ك-ان-ي-ات-ها
اإ’قتطاعات في كل عملية سسحب ل أ
Óموال المادية والبشسرية إ’نجاح العملية التي تعرف
3
0
ـ
ب
عبر الموزعات اآ’لية فقدرها المتحدث
وت -ي-رة سس-ي-ر ج-ي-دة ج-ع-لت م-ن ب-ات-ن-ة ت-تصس-در
دج ،و’ يتم اقتطاع و’ دينار في عملية الدفع و’يات الوطن في هذا الخصسوصص.
عبر القارئات التي سستوزع على التجار ،مع

باتنةŸ:وشسي حمزة

بجاية :بن النوي توهامي

في هذا الصسدد قال السسيد عثماني ،أاحد
ال-ق-اط-ن-ي-ن ب-ح-ي ت-اغ-زويت« ،ل-قد تسسببت
الحفر واأ’خاديد في اسستياء كبير لدى
ال-م-واط-ن-ي-ن ،إاذ تسس-ت-دع-ي ه-ذه ال-وضس-عية
ال-م-ؤوسس-ف-ة ت-دخ Ó-وت-ج-اوب-ا م-ن ال-ج-ه-ات
ال -وصس-ي-ة .وع-لب ال-رغ-م م-ن ال-م-راسسÓ-ت
والشسكاوى العديدة إا’ أان شسيئا لم يتغير،
م -ا اضس -ط -ر ب -عضص السس -ك -ان ل-ل-خ-روج ف-ي
ح-رك-ات اح-ت-ج-اج-ي-ة ،م-ط-ال-ب-ي-ن بإاصسÓح
المسسلك الترابي ،خاصسة أانه يشسكل معاناة
ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-مسس-ت-ع-مليه ،نظرا لتدهوره من
جهة بفعل انتشسار الحفر ،حيث تصسعب
فيه حركة المرور ،وهو ما أاثر بالسسلب
على حياة السسكان ،حيث سساهم في تشسويه
المنظر الخارجي وحال دون تنقلهم في
ظوف ’ئقة».
من جهته جّدد سسكان صسدوق مطلبهم إالى
السس -ل -ط -ات ال -م -ح -ل -ي -ة ،بضس -رورة ت -ع-ب-ي-د

الشسوارع والطرق ومباشسرة أاشسغال التهيئة
ال-حضس-ري-ة ،خ-اصس-ة م-ع اه-ت-رائ-ه-ا وغياب
اأ’رصسفة ونقصص اإ’نارة العمومية ،فضسÓ
ع- -ن ق- -ل- -ة ال -مسس -اح -ات ال -خضس -راء ،وه -و
انشسغال رفعه السسكان للتقليل من تأاثير
اأ’وضساع الراهنة التي تميزت بالفوضسى،
نتيجة عدم انتهاء اأ’شسغال التي اأطلقت
منذ أاكثر من سسنة.
وبحسسب السسيد أامزال ،ممثل عن السسكان،
«نحن نطالب بتحسسين أاوضساعنا من خÓل
تجسسيد جملة من المشسايع ،منها تعبيد
الطرق وإاصسÓح اأ’رصسفة ،حيث أانه على
ال-رغ-م م-ن ال-م-راسسÓ-ت ال-ك-ث-يرة للجهات
ال -م -ع -ن -ي-ة ،بضس-رورة ال-ت-ع-ج-ي-ل ب-م-واصس-ل-ة
اأ’شس -غ -ال ال -م -ب -رم -ج-ة ،ت-ب-ق-ى ال-ن-ق-ائصص
موجودة وتتطلب تدخل عاج.»Ó
م - -ن ج- -ه- -ت- -ه- -ا ت- -ع- -م- -ل ف- -رق- -ة شس- -رط- -ة
العمران وحماية البيئة ،التابعة للمصسلحة
Óم -ن ال-ع-م-وم-ي ،ب-أام-ن و’ي-ة
ال -و’ئ -ي -ة ل  -أ
بجاية ،في إاطار حماية البيئة والمحيط

وال-ح-ف-اظ ع-ل-ى ال-نسس-ي-ج ال-ع-م-ران-ي ،على
رصس -د ك -ل ال -خ -روق ال-ت-ي تسس-يء ل-ل-نسس-ي-ج
ال -ع -م -ران -ي وال -ب -ي -ئ -ة ،ح -يث سس-ج-لت ف-ي
حصسيلة نشساطاتها خÓل الثÓثي اأ’ول من
السسنة الجارية  2017في مجال العمران،
تحرير  45مخالفة تتعلق بأاشسغال بناء دون
رخصس- -ة ،ك- -م- -ا ت- -م ت- -وج- -ي- -ه  54إاعذارا
أ’شس -خ -اصص ب-وق-ف اأ’شس-غ-ال ،ك-ون-ه-ا غ-ي-ر
م -ط -اب -ق -ة ل -رخصص ال -ب-ن-اء ال-مسس-ل-م-ة م-ن
السسلطة اإ’دارية المخولة.
أام -ا ف -ي م -ج-ال ح-م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة ،ف-ق-د ت-م
ت-ح-رير  06م-خ-ال-ف-ات ،ت-ت-ع-لق بالرمي أاو
إاه-م-ال ال-ن-ف-اي-ات ال-ه-ام-دة ،ال-ن-ات-ج-ة عن
اسس -ت -غ Ó-ل ال -م -ح -اج -ر وال -م-ن-اج-م ،وك-ذا
أاشسغال الهدم والبناء والترميم ،وتم تحرير
 23م-خ-ال-ف-ة ضس-د أاصس-ح-اب-ه-ا حول إاعاقة
اسس -ت -ع-م-ال ال-ط-رق واأ’م-اك-ن ال-ع-م-وم-ي-ة،
ب -وضس -ع م -واد م-ن شس-أان-ه-ا أان ت-م-ن-ع ح-ري-ة
المرور أاو تجعله غير مأامـون (خردوات،
مواد بناء).

قاعة إلعÓج بوسشط برإقي

خدمـ ـ ـ ـ ـات رديئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

ششكاوى يومية ترفع من قبل إŸوإطن Úو–ديدإ إŸرضشى منهم ،إلذين يقصشدون قاعة إلعÓج إŸوجودة وسشط ببلدية
لولية ،غ Òأإّنهم يصشدمون بوإقع مزري تتخبّط فيه تلك إŸصشلحة ‘ كونها تعرف نقصشا فادحا من
لسشعافات إ أ
برإقي لتلقي إ إ
لعادة تأاهيلها ،بغرضص
حيث نوعية إÿدمات إŸقدمة نتيجة قلة إŸؤوطرين ونقصص إلتجهيزإت إلطبية ،رغم إ÷هود إŸبذولة إ
تخفيف إلضشغط على إŸوإطن Úوتفعيل إلصشحة إ÷وإرية باŸنطقة.

سسارة بوسسنة

وفي هذا الشّسأان شسّدد سسكان المنطقة على
ضس -رورة ت -دع -ي -م وت -ج -ه-ي-ز ال-ع-ي-ادة م-ت-ع-ددة
الخدمات الوحيدة المتوفرة بمنطقتهم ،كونها
تعرف العديد من النقائصص ،حيث تفتقر هذه
اأ’خ -ي -رة ل -ل -ع -دي -د م -ن ال -خ -دم -ات وال -ع -ت -اد
المناسسب ،ما يخلق الكثير من المشساكل لدى
المرضسى الذين يجدون أانفسسهم مجبرين على
التنقل للمرافق الصسحية المجاورة ،ناهيك عن
دوام العمل القصسير بهذه العيادة والذي ’
يخدم حاجة المرضسى المتوافدين إاليها في

ظل عدم احترام نظام المناوبة.
كما أاّكد عدد من المرضسى بالعيادة التي من
ال-م-ف-روضص أان ت-ك-ون م-ت-ع-ددة ال-خ-دم-ات ك-ما
يطلق عليها ،غير أان واقع الحال يشسير إالى
غير ذلك في ظل انعدام معظم الخدمات
الطبية ،ما يضسطرهم إالى رفع شسكاوها من
أاجل توفير الضسروريات من خÓل جلب العتاد
الطبي الÓزم.
وما زاد الطين بلة بحسسب السسكان ،هو الغياب
ال -ت -ام ل -ل-ط-اق-م ال-ط-ب-ي وك-ذا سس-وء اسس-ت-ق-ب-ال-ه
للمرضسى ،اإلى جانب نقصص كبير في التغطية

الصسحية في الفترات الصسباحية والمسسائية،
ناهيك عن مشسكلة التذبذب في أاوقات العمل،
ك -ون أان ال -مصس-ل-ح-ة ت-ب-ق-ى م-غ-ل-ق-ة أاغ-لب أاي-ام
ا’سس -ب -وع م -ا يضس -ط -ر ال -م -رضس -ى ا’سس-ت-ن-ج-اد
ب - - -الصس- - -ي- - -دل- - -ي ل- - -ط- - -لب ال- - -عÓ- - -ج م- - -ن- - -ه.
وأاضس -اف -وا أان -ه ب -ال -رغ-م م-ن ال-ن-داءات ال-ت-ي
رف-ع-وه-ا وال-ت-ق-اري-ر ال-ت-ي أاودع-وه-ا للسسلطات
المحلية ،ناهيك عن ا’حتجاجات التي قاموا
بها ،إا’ أانه ما من شسيء تغير ،حيث اكتفى
المسسؤوولون بتقديم العديد من الوعود التي لم
ت -ج ّسس -د ع -ل -ى أارضص ال -واق-ع إال-ى ي-وم-ن-ا ه-ذا.

على إثر زيارة وإ‹ جيجل لبلديات دإئرة إلششقفة

 100عائلة تودع قارورات الغاز بسسيدي عبد العزيز

أإشش -رف إل -ع -رب -ي م -رزوق وإ‹ ولي -ة
جيجل ،على إنطÓق تزويد  100مسشكن
Ãادة إل -غ -از إل -ط -ب -ي -ع -ي ع -ل -ى مسش -ت-وى
ب -ل -دي -ة سش-ي-دي ع-ب-د إل-ع-زي-ز م-رك-ز ،م-ا
يعادل  650نسشمة.

جيجل :خالد العيفة

هذه العملية تطلبت غÓفا ماليا بلغ 127
م -ل-ي-ون سس-ن-ت-ي-م ،وذلك وسس-ط ف-رح-ة ع-ارم-ة
لسس -ك -ان ال -ح-ي ال-ذي-ن ودع-وا م-ع-ان-ات-ه-م م-ع
قارورة غاز البوتان التي ’زمتهم طيلة 7
سسنوات.
في ذات السسياق ،اأعطى والي الو’ية اإشسارة
ان -ط Ó-ق اأشس-غ-ال ت-زوي-د  735مسس-ك-ن بالغاز
الطبيعي ببلديتي الشسقفة والقنار نشسفي.
ففي ببلدية الشسقفة ،اأعطيت اإشسارة انطÓق
اأشسغال ربط  550مسسكن بالغاز الطبيعي ،اأي
ما يعادل  3600نسسمة ،بغÓف مالي يقدر
بـ 727مليون سسنتيم ،ومدة اإنجاز ’ تتعدى
الشس -ه-ر ال-واح-د.اأم-ا ب-ب-ل-دي-ة ال-ق-ن-ار نشس-ف-ي،
فالعملية مسست  185مسسكن ،اأي ما يعادل
 1200نسس -م -ة ،وق-د خصسصص ل-ه-ذا ال-مشس-روع
غÓف مالي يقدر بـ 100مليون سسنتيم.
عملية ربط هذه السسكنات بالغاز الطبيعي
ي- -دخ- -ل ف- -ي اإط- -ار ب -رن -ام -ج رب -ط ا’أح -ي -اء
السسكنية عبر البلديات بتمويل من ميزانية
الو’ية ،الذي سسيمسص معظم البلديات التي
ت -ع -رف ن -قصس -ا ف -ي ال -ت -غ -ط-ي-ة ب-ه-ذه ال-م-ادة
الحيوية ،حيث اأن هناك مشساريع اأخرى قيد
الدراسسة ،رصسد لها مبلغ مالي قدر بحوالي 4
مÓيير سسنتيم ،اأين سستسستفيد عديد ا’أحياء
والمناطق من الغاز الطبيعي.
لÓإشسارة ،نسسبة الربط بالغاز الطبيعي على
مسستوى و’ية جيجل حاليا ،تقدر بـ،٪63,22
وهي النسسبة من المتوقع اأن تصسل حدود ٪85
خÓل سسنة .2018
زي -ارة ال -ع -م -ل وال-ت-ف-ق-د ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا وال-ي
ال -و’ي -ة ال -ع-رب-ي م-رزوق اإل-ى ب-ل-دي-ات دائ-رة
الشسقفة (الشسقفة ،برج الطهر ،القنار نشسفي،
وب-ل-دي-ة سس-ي-دي ع-ب-د ال-ع-زي-ز) ،اط-لع خÓلها
على وضسعية المشساريع الجاري اإنجازها في
ق -ط -اع -ات ع -دة ،ك-السس-ك-ن ،ال-ري ،ا’أشس-غ-ال
العمومية والصسحة.

ك-م-ا تشس-ه-د مشس-اري-ع السس-ك-ن-ات ا’ج-ت-م-اعية
ال-ج-اري اإن-ج-ازه-ا ب-دائ-رة الشس-ق-ف-ة ،ت-ق-دم-ا
ملحوظا في نسسبة ا’أشسغال ،على غرار 70
سس-ك-ن-ا اج-ت-م-اع-ي-ا ب-ب-ل-دي-ة ب-رج ال-ط-هر ،و50
مسسكنا ببلدية سسيدي عبد العزيز.
ك -م -ا اأم -ر وال -ي ال -و’ي -ة ب-ت-وزي-ع  20مسسكنا
اج -ت-م-اع-ي-ا ب-ب-رج ال-ط-ه-ر ،ق-ب-ل ن-ه-اي-ة شس-ه-ر
رمضسان.
كما عرفت زيارة والي الو’ية ،معاينة عديد
المشساريع السسكنية بدائرة الشسقفة.
وب-ب-ل-دي-ة ب-رج ال-ط-ه-ر ،اإط-ل-ع ال-مسس-وؤول ع-لى
نسس-ب-ة ت-ق-دم اأشس-غ-ال ال-ت-ه-ي-ئ-ة الخارجية لـ20
مسسكنا اجتماعيا ،انتهت ا’أشسغال بها منذ
م- -دة ،اأي -ن اأم -ر ب -اإن -ه -اء ا’أشس -غ -ال وتسس -ل -ي -م
السسكنات قبل شسهر رمضسان لمسستحقيها.
ك -م -ا اأم -ر ال -وال -ي رئ -يسص ال -دائ -رة ب -دراسس -ة
م -ل-ف-ات ط-ال-ب-ي السس-ك-ن ب-ال-ب-ل-دي-ة ،م-ن اأج-ل
توزيع قرابة  70مسسكنا اجتماعيا بالبلدية
ف- -ي اأق- -رب ا’آج- -ال ،وال- -ت- -ي ف- -اقت نسس- -ب- -ة
ا’أشس -غ -ال ب -ه-ا  ،٪65م -وؤك -دا «اأن السس -ك -ن -ات
سستوزع لمسستحقيها ولطالبيها».
كما تعرف اأشسغال اإنجاز  50مسسكنا اجتماعيا
بسسيدي عبد العزيز تقدما ملحوظا ،فاقت
بها نسسبة ا’إنجاز  ،٪60وقد اسستحسسن والي
الو’ية طريقة ووتيرة اإنجاز السسكنات التي
انطلقت شسهر اأفريل من العام الماضسي.
اأما فيما يخصص طلبات السسكن ا’جتماعي
المودعة لدى لجنة الدائرة فقدرت بقرابة
 800ملف .كما اطلع العربي مرزوق على
وت -ي -رة اإن -ج -از  70مسس-ك-ن-ا ت-رق-وي-ا م-دع-ما
م -قسس -م -ة اإل -ى حصس -ت-ي-ن ،ف-اقت ب-ه-م-ا نسس-ب-ة
ا’إنجاز  ٪65ومن المنتظر تسسليمها شسهر
ماي من السسنة المقبلة.
اأما ببلدية القنار ،فقد تم ا’نتهاء من اإنجاز
 40مسس-ك-ن-ا ع-م-وم-ي-ا ،م-ن ال-م-ن-ت-ظر دراسسة
ال - -ط - -ل - -ب - -ات ’إع - -داد ال - -ق - -ائ- -م- -ة ا’أول- -ي- -ة
للمسستفيدين.
اأما على مسستوى بلدية الشسقفة ،فتم معاينة
اأشسغال اإنجاز حصستين بـ 50مسسكنا ترقويا
مدعما ،اأين بلغت نسسبة اإنجاز  30مسسكنا
منها حدود  ،٪65اأما حصسة  20مسسكنا فتعهد
المقاول بتسسليمها خÓل اأجل  4اأشسهر.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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 11متنافسصا ‘ النتخابات الرئاسصية

لو ¤م- -ن
ت - -ن - -ط - -ل - -ق ،ال - -ي- -وم ،ا÷ول- -ة ا أ
الن -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسس -ي -ة ال -ف -رنسس -ي -ة ال-ت-ي
يتنافسس فيها  11مرشسحًا ،يÈز على سساحة
ال-ت-ن-افسس م-ن-ه-م خ-مسس-ة م-رشس-ح ،Úل-ي-ل-ت-قي
لصسوات ‘
اŸرشسحان ا◊اصسÓن على أاعلى ا أ
لل-ي-زي ال-ذي
ا÷ول -ة ال -ث -ان -ي -ة م -ن سس -ب-اق ا إ
يجري كل خمسسة أاعوام.
تفتتح مراكز ا’قÎاع ،التي يتجاوز عددها 60
أالفا ،على السساعة الثامنة صسباحًا ،على أان تقفل
على السساعة السسابعة مسساء ،وذلك وسسط إاجراءات
أامنية مشسددة ،حيث عّبأات وزارة الداخلية أاك Ìمن
خمسس Úأالف شسرطي ودركي وسسبعة آا’ف عسسكري
ل -ت -أام Úح -م -اي-ة اŸواط-ن ‘ ،Úظ-ل ارت-ف-اع خ-ط-ر
التهديد اإ’رهابي بعد اعتداء الشسانزيليزيه الذي
يلقي بظÓله الداكنة على هذا ا◊دث اŸصسÒي.
أام- -ا ن- -ت- -ائ- -ج ا’قÎاع ف -م -ن اŸت -وق -ع أان ت -ب -دأا
بالظهور تدريجيًا ابتداًء من السساعة العاشسرة لي ً
،Ó
حيث سسيتأاهل اŸرشسحان اللذان يحصسدان العدد
اأ’ك Èمن اأ’صسوات لكي يتنافسسا بعدها ‘ ما
بينهما ‘ السسابع من ماي ‘ ا÷ولة الثانية.
وق -د اسس -ت -ك -م -لت م -راك-ز ا’قÎاع اسس-ت-ع-داده-ا
’سستقبال الناخب Úمن أاجل اإ’د’ء بأاصسواتهم‘ ،
ه-ذه ا’سس-ت-ح-ق-اق-ات ال-ت-ي ت-ع-ت Èاأ’ك Ìان-ت-خ-ابات
رئ -اسس -ي -ة غ Òم -ت -وق -ع-ة ال-ن-ت-ائ-ج ‘ ت-اري-خ ف-رنسس-ا
ا◊ديث .ب- -اŸن- -اسس- -ب -ة ،دع -ا ال -رئ -يسس ال -ف -رنسس -ي
فرانسسوا هو’ند مواطنيه للمشساركة بكثافة ،خاصسة
وأان اسستطÓعات الرأاي كلّها تتوّقع عزوفا ’فتا من
الناخب ،Úوتعتقد بأان نسسبة اŸشساركة لن تتجاوز
.%25

هواجسس أامنية وﬂاوف من العزوف
ي -ب-دو ا’سس-ت-ح-ق-اق ال-رئ-اسس-ي ال-ف-رنسس-ي ا◊ا‹
ﬂتلفا عن ا’سستحقاقات السسابقة على مسستوى
اŸرشس-ح Úوب-را›ه-م ،وشس-ب-ه-ات وقضس-اي-ا ال-فسساد
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ب-عضس-ه-م ،وت-غ Òال-ت-ح-ال-فات السسياسسية،
إاضسافة إا ¤تأاث Òاأ’وضساع اأ’منية التي شسهدتها
ال - -ب Ó- -د وﬁي - -ط - -ه- -ا اأ’وروب- -ي خÓ- -ل السس- -ن- -تÚ
اŸاضسيت.Ú
كما –يط بهذه ا’نتخابات ظÓل النتائج غÒ
اŸت -وق -ع -ة ’سس -ت -ف-ت-اء «الÈي-كسست» ‘ ب-ري-ط-ان-ي-ا،
والصسعود اŸفاجئ لÎامب ‘ الو’يات اŸتحدة
ب -ت-وج-ه-ات-ه اأ’ق-رب إا ¤ال-ي-م-ي-ن-ي-ة ،وت-ق-دم ت-ي-ارات
أاقصس-ى ال-ي-م ‘ Úاسس-ت-ح-ق-اق-ات ان-ت-خ-اب-ية أاوروبية
رغم عدم وصسولها إا ¤ا◊كم.
وضس -م -ن اŸف -اج -آات ال-ت-ي ط-ب-عت أاج-واء سس-ب-اق
اإ’ل -ي -زي ،صس -ع -ود ف -رانسس-وا ف-ي-ون ‘ ا’ن-ت-خ-اب-ات
التمهيدية لليم Úعلى حسساب آا’ن جوبيى ونيكو’
سساركوزيﬂ ،الفا معظم التوقعات.
كما فاجأا بونوا هامون ا÷ميع ‘ ا’نتخابات
التمهيدية لليسسار ا’شسÎاكي ،بهزمه مانويل فالسس.
بينما تخلى الرئيسس فرانسسوا هو’ند أاسساسسا عن
الÎشسح.
و‘ اÙصس -ل -ة ،اسس -ت -ق -رت ال -ق -ائ -م -ة ع -ل-ى 11
مرشسحا للرئاسسةÁ ،تلك خمسسة منهم ،وفق معظم
التقديرات ،حظوظا أاوفر للمنافسسة واŸرور إا¤

 Èالعا⁄

ع

جولة اإ’عادة .وتتصسدر مارين لوبان هذه القائمة،
يليها إاÁانويل ماكرون ،ثم فرانسسوا فيون ،وجان
لوك ميلونشسون ،وبونوا هامون.
واŸتأامل ‘ القائمة ،يكتشسف أازمة اأ’حزاب
والقوى السسياسسية التقليدية الفرنسسية ،فاليسسار -
وخاصسة ا◊زب ا’شسÎاكي  -ظهر مشستتا ومرتبكا،
وقد انÈى بعضس رموزه  -وأابرزهم مانويل فالسس،
وجان إايف لودريان  -لÎك مرشسح ا◊زب بونوا
هامون ،وأاعلنوا مسساندة «الفتى الذهبي» ماكرون،
الذي يتهمه خصسوُمه بأانه مرشسح الرئيسس هو’ند.
كما يعا Êاليم Úبدوره ،أازمة عميقة جراء اتهام
م -رشس -ح -ه ف -رانسس -وا ف -ي -ون ضس -م-ن قضس-ي-ة ال-فسس-اد
اŸع -روف -ة ب -قضس -ي -ة «ال -وظ -ائ -ف ال -وه -م-ي-ة» ،ل-ك-ن
اŸرشس- -ح اÙاف- -ظ  ⁄يÎك اŸن- -افسس -ة ،وم -ازال
يؤومن بحظوظه ‘ الوصسول إا ¤اإ’ليزي .و‘ أازمة
اليم Úهذه– ،ضسر أايضسا ظÓل ماكرون الذي ضسّم
قيادات ورموزا Áينية إا ¤حركته «إا ¤اأ’مام».

اŸفاجأاة تبقى واردة
توحي اسستطÓعات الرأاي العام بأان «الظاهرة»
ماكرون ،الذي  ⁄ينج بدوره من شسبهات فسساد
وتهرب ضسريبي ،سسيكون سسيد اإ’ليزي القادم وأانه
سس-ي-ه-زم م-رشس-ح-ة ال-ي-م ÚاŸت-ط-رف م-ارين لوبان،
سس-واء ب-ق-وة حضس-وره أاو ب-ف-ع-ل ال-ت-ق-ال-ي-د السس-ي-اسس-ية
الفرنسسية التي Œنح ‘ ا÷ولة الثانية لتكتل اليمÚ
واليسسار ضسد أاقصسى اليم.Ú
واسستطÓعات الرأاي هذه Ãؤوسسسساتها وأادواتها
اıتلفة ،أاخطأات سسابقا ‘ تقدير نتائج اسستفتاء
«الÈي -كسست» بÈي -ط -ان -ي -ا ،و‘ ت-وق-ع ‚اح دون-ال-د
ترامب برئاسسة الو’يات اŸتحدة ،وخسسارة اليمÚ
اŸتطرف ‘ هولندا مؤوخرا ،واأ’هم من ذلك أانها
قدمت توقعات خاطئة ‘ ا’نتخابات التمهيدية
أ’حزاب اليم Úواليسسار بفرنسسا.
ويؤوشسر هذا على أان اŸفاجآات ‘ رئاسسيات
فرنسسا تبقى واردة ،وإاذا أاخذنا ‘ ا’عتبار أان نحو
 %38من الناخب ⁄ Úيحددوا موقفهم النهائي بعد،
فإان السسيناريو اأ’مÒكي قد يحصسل ‘ فرنسسا ،ومن
ثم سسيكون السسباق نحو اإ’ليزي أاك Ìسسخونة ‡ا
تتوقعه مؤوسسسسات قياسس الرأاي.
وŒري اسستحقاقات اليوم ‘ ظل حالة الطوارئ
ال -ت -ي أاع -ل -نت ‘ أاع -ق -اب ه -ج-م-ات ب-اريسس ‘ 13
ن-وف-م 2015 Èال-ت-ي سس-ق-ط ف-ي-ه-ا عشس-رات ال-ق-تلى
وا÷رحى.

بدء التصصويت ‘ أاقاليم ما وراء البحار
توجه الناخبون ‘ بعضس اأ’قاليم الفرنسسية ‘
أاراضسي ما وراء البحار ،إا ¤مراكز ا’قÎاع ،أامسس
السسبت ‘ ،ا’نتخابات الرئاسسية ،قبل يوم واحد من
التصسويت ‘ فرنسسا اليوم ،وسسط احتدام اŸنافسسة
‘ ا÷ولة اأ’و ¤من هذه ا’نتخابات.
وك- -انت أاو ¤م- -راك- -ز ا’قÎاع ال- -ت -ي اف -ت -ت -حت
أاب -واب -ه -ا ،أامسس ‘ ،م -ن -ط -ق-ة سس-ان ب-ي Òوم-ي-ك-ل-ون
الصسغÒة ،قبالة السساحل الشسرقي لكندا.
هذا وŒرى ا’نتخابات الرئاسسية ‘ فرنسسا كل

عودة ا◊ياة إا ¤فندق سصوسصة

@ سسوسسة :دبت ا◊ركة ›ددا ‘ فندق سسوسسة
التونسسي الذي أاعاد فتح أابوابه قبل أايام بعد قرابة عام Úمن
هجوم إارهابي دام ،شسنه ‘  26جوان  2015شساب تونسسي بواسسطة رشساشس
كÓشسنيكوف وخلف مقتل  38سسائحا غربيا ،بينهم  30بريطانيا.
وأا◊ق الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة اإ’سسÓمية اإ’رهابي أاضسرارا بالغة بقطاع
السسياحة ،أاحد أاعمدة ا’قتصساد ‘ تونسس.

حاملة الطائرات فنسصون إا ¤بحر اليابان
@ واشس-نطن :ذك -ر ن -ائب ال -رئ -يسس اأ’م -ري -ك-ي م-ايك ب-نسس ،أان ح-ام-ل-ة ال-ط-ائ-رات
اأ’مريكية «كارل فنسسون» سستصسل خÓل أايام إا ¤بحر اليابان ،بعد إاشسارات متناقضسة
حول وجهتها.
وأاضساف بنسس ،الذي يزور أاسسÎاليا ،بأان «كارل فنسسون» سستصسل برفقة مدمرتÚ
وطراد قاذف للصسواريخ.
يأاتي ذلك وسسط توتر ب Úالو’يات اŸتحدة وكوريا الشسمالية بعد إاعÓن بيونغ يانغ

خمسس سسنوات عن طريق ا’قÎاع ا◊ر اŸباشسر،
وتنظم على شسكل جولت ،Úبحيث ‘ ا÷ولة اأ’و¤
يتم التباري ب ÚاŸرشسح Úالرئاسسي ÚاŸتعددين،
ثم ُيسسمح Ÿرشسحيْن اثن Úفقط ،وهما من حصسÓ
على أاك Èنسسبة من اأ’صسوات ،بالوصسول إا ¤ا÷ولة
الثانية من ا’نتخابات.

صصÓحيات رئيسس ا÷مهورية

ي -ح-دد ال-دسس-ت-ور ال-ف-رنسس-ي صسÓ-ح-ي-ات رئ-يسس
ا÷م -ه -وري-ة ،ل-ك-ن ت-ق-اسس-م السس-ل-ط-ات ب Úرئ-يسس-ي
ال - -دول- -ة وا◊ك- -وم- -ة ره- -ن ب- -اŸن- -اخ السس- -ي- -اسس- -ي
والعÓقات بينه وب Úالغالبية الŸÈانية.
منذ العام  1959ترسسخ مفهوم «حقل النفوذ
ا◊صسري» للرئيسس  -أاي قطاعي الدفاع والسسياسسة
اÿارج -ي -ة  -ال -ذي “ت اÙاف -ظ-ة ع-ل-ي-ه خÓ-ل
عهود التعايشس الثÓثة التي شسهدتها فرنسسا.
وأاضس -ع -فت ه -ذه ال -ع -ه -ود م-نصسب ال-رئ-يسس عÈ
جعله ‘ وضسع زعيم للمعارضسة .ويفÎضس أان تقلل
الو’ية الرئاسسية التي تسستمر خمسس سسنوات من
احتمال حصسول فÎة تعايشس ،إاذ يفÎضس أان “نح
ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة غ-البية للرئيسس اŸنتخب
للتو.
 يضسمن الرئيسس سس Òعمل السسلطات العامةواسستمرارية الدولة ،فهو حامي ا’سستقÓل الوطني
ووح -دة أاراضس -ي ال -ب Ó-د ،ك -م-ا أان-ه ال-ق-ائ-د اأ’ع-ل-ى
للجيوشس الفرنسسية واıول الضسغط على «الزر
النووي».
 يتخذ الرئيسس اإ’جراءات الواجبة ‘ حالت- -ع- -رضس ال- -ب Ó-د ل -ت -ه -دي -دات خ -ط -رة وم -ب -اشس -رة
(صسÓحيات اسستثنائية).
 يع Úرئيسس ا÷مهورية رئيسس الوزراء وينهيمهامه عند تقد Ëهذا اأ’خ Òاسستقالة حكومته.
وب - -اقÎاح م - -ن رئ - -يسس ال - -وزراء ،ي - -ع Úاأ’عضس - -اء
اآ’خ -ري -ن ‘ ا◊ك -وم-ة وي-ن-ه-ي م-ه-ام-ه-م .وي-رأاسس
كذلك ›لسس الوزراء ويوقع اŸراسسيم والقرارات.
 يع Úالرئيسس أايضسا السسفراء ويصسادق علىاŸعاهدات ويتفاوضس بشسأانها ،ويعرضس ‘ اسستفتاء
بعضس مشساريع القوان Úويصسادق على القوان .Úكما
Áكنه حل ا÷معية الوطنية ودعوة الŸÈان إا¤
دورة اسستثنائية ،ويتحاور مع ›لسسي الŸÈان عÈ
الرسسائل.
 يضسمن الرئيسس اسستقÓل السسلطة القضسائيةويرأاسس ›لسس القضساء اأ’على كما يتمتع بحق
إاصسدار العفو.
 باقÎاح من رئيسس الوزراء تعود له اŸبادرةŸراجعة الدسستور ،وهي صسÓحية يتقاسسمها مع
الŸÈان .وÁكنه دعوة اÛلسس الدسستوري إا¤
ا’جتماع ويختار ثÓثة من أاعضسائه ويع Úرئيسسه.
 ي -ت -م-ت-ع رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ب-حصس-ان-ة م-ؤوق-ت-ةخÓل و’يته ،وهو غ Òمسسؤوول عن تصسرفات “ت
ضسمن ‡ارسسة مهامه.
ومنذ مراجعة الدسستور ‘ فيفري  2007ثمة
إاج -راء يسس -م -ح ب -إاق -ال-ة ال-رئ-يسس إاذا ت-ب Úأان-ه أاخ-ل
ب -واج -ب -ات -ه بشس-ك-ل ي-ت-ع-ارضس م-ع م-ه-ام-ه .وتصس-در
اإ’ق -ال -ة ع -ن الŸÈان ال -ذي ي -ت -ح -ول ع -ن-ده-ا إا¤
ﬁكمة عليا.
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شصخصصيات سصياسصية ‘ الواجهة

أاك Ìمن  ٦٠أالف مركز اقÎاع وسسط إاجراءات أامنية مشسددة

الفرنسصيون يدلون بأاصصواتهم ‘ ا÷ولة األو ¤من سصباق اإلليزي

العدد

@ إاÁان-وي-ل م-اكرون :أاصس -غ-ر اŸرشس-حÚ
لÓنتخابات الرئاسسية الفرنسسية سسنّا
( 39ع -ام -ا) .صس -ع -د ‚م-ه ف-ج-أاة ‘ اأ’سس-اب-ي-ع
اأ’خÒة م- -ن ا◊م- -ل- -ة ا’ن- -ت- -خ -اب -ي -ة وأاصس -ب -ح م -ن
اŸنافسس Úاÿمسسة الكبار اأ’وفر حظا للوصسول إا¤
قصسر اإ’ليزيه.
اسس- -ت- -ط -اع اŸرشس -ح اŸسس -ت -ق -ل ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات
الرئاسسية الفرنسسية إاÁانويل ماكرون ،لفت اأ’نظار
من خÓل حملته ا’نتخابية التي –مل شسعار« :إا¤
اإ’مام».
م -اك -رون ال -ذي  ⁄ي -ت -م ع -ام -ه اأ’رب-ع ،Úشس-غ-ل
م- -نصسب وزي -ر ا’ق -تصس -اد والصس -ن -اع -ة وا’ق -تصس -اد
القومي قبل اسستقالته.
رغ -م أان ح -ي -ات -ه غ -ال -ب -ا م -ا ك -انت سس-لسس-ل-ة م-ن
اإ’‚ازات والنجاحات ،لكنه عرف أايضسا الفشسل.
زع -ي -م ح -رك -ة «إا ¤اأ’م -ام»  ⁄ي -ن-ج-ح ‘ ام-ت-ح-ان
ال - -ق- -ب- -ول ‘ اŸدرسس- -ة ال- -ع- -ل- -ي- -ا ،رغ- -م ال- -دروسس
التحضسÒية التي تلقاها ‘ ثانوية هÔي الرابع.
م -تشس -ب -ع ب -أاف -ك -ار ج-ون ب-ي-ار شس-وف-ا‰ون ..ك-ان
ن -اشس -ط -ا ‘ «ح -رك -ة اŸواط -ن »Úط-ي-ل-ة م-ا ي-ق-رب
العام Úوصسّوت ÷ون بيار شسوفا‰ون ‘ الدور
اأ’ول من ا’نتخابات الرئاسسية العام .2002
@ بونوا هامون :مرشسح ا◊زب ا’شسÎاكي،
صسنع اŸفاجأاة ‘ ا’نتخابات التمهيدية لليسسار
وان -تصس -ر ع -ل -ى رئ -يسس ا◊ك -وم -ة السس -اب-ق م-ان-وي-ل
فالسس.
هامون ( 49عاما) وشسعار حملته« :لنجعل قلب
ف -رنسس -ا ي -ن -بضس ›ددا» ،شس -غ -ل ع -دة م-ن-اصسب ‘
حكومات الرئيسس الفرنسسي فرانسسوا هو’ند ،وهو
نائب عن إاقليم إايفل ‘ Úجنوب باريسس .فقد كان
ب Úعامي  2012و 2014مندوبا لوزير ا’قتصساد ثم
وزيرا للÎبية و’حقا وزيرا للتعليم العا‹ ،قبل أان
يسس-ت-ق-ي-ل وي-ل-ت-ح-ق ب-ت-ي-ار ال-غ-اضس-ب ÚاŸسستائ Úمن
سسياسسة الرئيسس ا’شسÎاكي.
يعت« Èالدخل العام» من اأبرز ا’قÎاحات التي
ي-ع-رضس-ه-ا ه-ام-ون ‘ ب-رن-ا›ه ا’ن-ت-خ-اب-ي ،والذي
–دث عنه خÓل حملة ا’نتخابات التمهيدية.
ف -رانسس-وا ف-ي-ون :ك- -ان ‘ ط- -ل- -ي- -ع -ة
@
اسستطÓعات الرأاي خÓل ا’نتخابات التمهيدية
لليم ،Úحتى سسقط ‘ دوامة فضسيحة فسساد مالية
جعلت شسعبيته تÎاجع أامام الرأاي العام.
ي - -ب - -ل- -غ ف- -ي- -ون  63ع- -ام- -ا وي- -ن- -ت- -م -ي ◊زب
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«ا÷مهوريون» ،شسغل منصسب رئيسس وزراء سسابق ‘
ع -ه -د ال -رئ -يسس ن -ي -ك -و’ سس -ارك-وزي ()2012-2007
ونائب ‘ بلدية باريسس.
ك -انت ل-دي-ه م-واصس-ف-ات اŸرشس-ح ال-ن-زي-ه خÓ-ل
ا’ن -ت-خ-اب-ات ال-ت-م-ه-ي-دي-ة ل-ل-ي-م ،ÚخÓ-ف-ا ل-ن-ي-ك-و’
سساركوزي ،لكن منذ فوزه بهذه ا’نتخابات وهو ‘
قلب فضسيحة مالية أامام القضساء الفرنسسي الذي
وجه له ا’تهام ‘  14مارسس باختÓسس أاموال عامة
‘ إاط -ار ال -ت -ح-ق-ي-ق ‘ شس-ب-ه-ات ب-وظ-ائ-ف وه-م-ي-ة
اسستفادت منها زوجته بنلوب وولداه ،ماري وشسارل.
يقول فيون ،إانه مسسيحي وكثÒا ما يسستشسهد
بإاÁانه اŸسسيحي خÓل حملته ا’نتخابية كدليل
على اعتداله وإانسسانيته.
@ ج -ان ل-وك م-ي-ل-نشس-ون :م -رشس-ح ال-يسس-ار
ال -رادي -ك -ا‹ ل -ل -رئ -اسس -ة ‘ ف -رنسس-ا ،ع-رف ت-ق-دم-ا
ملحوظا ‘ اسستطÓعات الرأاي ‘ الفÎة اأ’خÒة،
وكان سسبق أان ترشسح للرئاسسة عام  ،2012وحل ‘
اŸركز الرابع حيث حصسد  %11,1من اأ’صسوات.
ميلنشسون ( 65عاما) مرشسح عن حزب فرنسسا
اأ’بية يحمل شسعار «اŸسستقبل اŸشسÎك» ‘ حملته
ا’نتخابية ،وهو نائب بالŸÈان اأ’وروبي منذ العام
.2009
يشسهد تقدما ملحوظا ‘ اسستطÓعات الرأاي،
ففي الفÎة اأ’خÒة ارتقى ميلنشسون ،إا ¤مسستوى
اŸرشس-ح ال-ي-م-ي-ن-ي ف-رانسس-وا ف-ي-ونﬁ ،ق-ق-ا حوا‹
 %19من نوايا التصسويت ‘ الدورة اأ’و.¤
@ مارين لوبان :سسبق وأان ترشسحت عام 2012
وحلت ‘ اŸرتبة الثالثة ،و“ثل مسسأالة تقليصس
ع- -دد اŸه- -اج- -ري -ن الشس -رع -ي Úأاح -د أاب -رز ﬁاور
خطابها ا’نتخابي.
ل-وب-ان ( 48ع-ام-ا) ،م-رشس-ح-ة ال-ي-م ÚاŸتطرف
تنتمي ◊زب ا÷بهة الوطنية ،تتخذ ‘ حملتها
شسعار «باسسم الشسعب» .نائب ‘ الŸÈان اأ’وروبي
م-ن-ذ  ،2004وت-رشس-حت لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ية ‘
 ،2012وحلت ثالثة فيها ،حيث حصسدت  %17.90من
اأ’صسوات.
تريد تقليصس عدد اŸهاجرين الشسرعي Úإا¤
حد كب Òوإالغاء ا◊ق ‘ اأ’رضس (ا◊ق ‘ ا◊صسول
ع -ل -ى ال -وث -ائ -ق ل -غ Òال -ف-رنسس-ي ÚاŸول-ودي-ن ع-ل-ى
اأ’راضس -ي ال -ف -رنسس -ي-ة) ،وŒسس-ي-د م-ب-دإا اأ’فضس-ل-ي-ة
للفرنسسي ‘ Úالدسستور.

لمني يخيم على القÎاع الرئاسسي
الهاجسس ا أ

هل سصيؤوثر هجوم الشصانزيليزيه على خيارات الناخبÚ؟

يأاتي انطÓق عملية التصسويت ‘ الدور
لول من النتخابات الرئاسسية الفرنسسية،
ا أ
لره -اب-ي
ب -ع -د ث Ó-ث -ة أاي -ام م -ن الع -ت -داء ا إ
ب -ج -ادة الشس -ان -زي -ل -ي-زي-ه ،م-ا ج-ع-ل ال-ه-اجسس
لكÈ
لمني يطغى على ا◊دث السسياسسي ا أ
ا أ
‘ البلد ،مثÒا مسسأالة التأاث Òعلى نتيجة
التصسويت.
وطمأانت ا◊كومة الفرنسسية الشسعب الفرنسسي،
بتوف Òا◊ماية اأ’منية الÓزمة Ÿكاتب ا’قÎاع
بإاصسدار رخصس اسستثنائية لعناصسر اأ’من من أاجل
ح-م-ل السسÓ-ح داخ-ل م-راك-ز ال-تصس-ويت ومضس-اع-ف-ة
نقاط التفتيشس واŸراقبة اأ’منية بعدما ” الدفع
بـ 50أالف عنصسر أامن إاضسا‘.
‘ اŸقابل ،أاثار هجوم الشسانزيليزيه ،قضسية
التأاث Òعلى توجهات الناخب ،Úولعل التعليق اأ’برز
على هذه النقطة جاء من قبل الرئيسس اأ’مريكي
دونالد ترامب ،الذي كتب ‘ تغريدة على موقع
توت ،Òبأان الهجوم سسيؤوثر على نتيجة ا’قÎاع.
كان رئيسس الوزراء الفرنسسي برنار كازنوف ،قد
ان -ت -ق -د م-رشس-ح-ي ال-ي-م Úف-رانسس-وا ف-ي-ون وال-ي-مÚ
اŸت- -ط- -رف م- -اري- -ن ل- -وب- -ان ب- -اسس- -ت -غ Ó-ل ه -ج -وم

إاجراء Œارب صساروخية جديدة.

اŸغرب يسصتأانف عÓقاته مع كوبا

الشس-ان-زل-ي-زي-ه ل-ت-ح-ق-ي-ق مكاسسب سسياسسية ،واتهمهم
ب- -اخ -ت -ي -ار «ال -ت -ط -رف» وا’ن -قسس -ام ودع -ا ج -م -ي -ع
اأ’طراف السسياسسية إا ¤التحلي باŸسسؤوولية ورفضس
التوجهات ا’نتهازية ‘ مواجهة اأ’وضساع الراهنة.
واسستهزأا كازنوف ،بتصسريحات فيون الذي كان
قد أاعلن عن نيته توظيف  10آا’ف شسرطي إاضسا‘
قائ« Óكيف Áكن أان ‚زم Ãصسداقية مرشسح حÚ
يتعهد بتوظيف  10آا’ف شسرطي إاضسا‘ ‘ ح Úأانه
قام هو نفسسه بإالغاء  13أالف منصسب ‘ صسفوف
قوات اأ’من ح Úكان رئيسسا للوزراء».
وان -ت-ق-د ك-ازن-وف ك-ذلك اقÎاح ف-ي-ون م-راج-ع-ة
اتفاقية «شسنغن» ‘ الوقت ا◊ا‹ ،بينما  ⁄يتخذ
أاي إاجراء بخصسوصس هذا اأ’مر ح Úكان رئيسسا
للحكومة.
واتهم كازنوف مرشسحة اليم ÚاŸتطرف مارين
لوبان ،باسستغÓل «حالة اÿوف» داخل اÛتمع
ال -ف-رنسس-ي أ’غ-راضس سس-ي-اسس-ي-ة .وق-ال ك-ازن-وف ،إان
«مسستقبلنا ’ Áكن أان يكون ‘ الشسكل الذي يريده
اّÙرضس -ون ع -ل -ى ال -ك -راه -ي -ة م -ن داخ -ل ا÷ب-ه-ة
ال - -وط - -ن - -ي- -ة ،ورّدن- -ا ي- -جب أان ي- -ك- -ون ا’–اد» ‘
مواجهتهم.

 140قتيل ‘ أاك Èهجوم لطالبان
@ مزار الشسريف :قال مسسؤوولون ،إان ما يصسل إا 140 ¤عسسكري أافغا Êقتلوا ‘
هجوم ا÷معة ،الذي شسنه إارهابيون من حركة طالبان تنكروا ‘ زي عسسكري ويحتمل
أان يكون أاك Èهجوم على قاعدة للجيشس اأ’فغا Êمن حيث حجم اÿسسائر البشسرية.
وقال مسسؤوول ،أامسس السسبت ‘ ،مدينة مزار الشسريف بشسمال البÓد ،التي وقع فيها
الهجوم ،إان ما ’ يقل عن  140عسسكري قتلوا وأاصسيب عدد كب.Ò

@ الرباط :أاعلن اŸغرب ،ا÷معة ،اسستئناف عÓقاته الدبلوماسسية مع كوبا بعد
انقطاعها  37عاما.
ووّقع سسفÒا اŸغرب وكوبا ‘ اأ’· اŸتحدة ،عمر هÓل وأانايانسسي رودريغيز
كاميخو ،ا÷معة ‘ ،نيويورك« ،اتفاقاً ’سستئناف العÓقات الدبلوماسسية» ب Úالبلدين
«على مسستوى السسفراء».

السصيسصي يزور السصعودية اليوم

@ برل :Úقالت ›لة دير شسبيغل اأ’Ÿانية ،إان وكالة اıابرات اÿارجية اأ’Ÿانية
Œسسسست ع -ل -ى الشس -رط -ة ال -دول -ي -ة (اأ’نÎب -ول) لسس -ن -وات وع-ل-ى م-ك-اتب ا’تصس-ال اÿاصس-ة
باŸنظمة ‘ عشسرات الدول ،مثل النمسسا واليونان والو’يات اŸتحدة.
وك -انت اÛل -ة ق -الت ‘ ف -ي -ف -ري ،إان اıاب -رات اÿارج -ي-ة Œسسسست ع-ل-ى ال-ه-وات-ف
والفاكسسات والÈيد اإ’لكÎو Êلعدة مؤوسسسسات إاعÓمية ،من بينها نيويورك تاÁز ورويÎز.

@ القاهرة :قال بيان صسادر عن الرئاسسة اŸصسرية ،إان الرئيسس عبد الفتاح السسيسسى
سسيتوجه إا ¤السسعودية ،اليوم اأ’حد ،لعقد قمة مع العاهل السسعودي اŸلك سسلمان بن
عبد العزيز ‘ مؤوشسر إا– ¤سسن ‘ العÓقات ب Úالبلدين.
وأاضساف البيان ،أانه من اŸتوقع أان تتناول القمة «سسبل تعزيز العÓقات ا’سسÎاتيجية
التي Œمع ب Úالبلدين والتشساور حول ﬂتلف القضسايا اإ’قليمية والدولية ذات ا’هتمام
اŸشسÎك وعلى رأاسسها مكافحة اإ’رهاب الذي بات Áثل تهديدا أ’من واسستقرار اأ’مة
العربية بل واÛتمع الدو‹ بأاكمله».

اıابرات األŸانية Œسصسصت على األنÎبول

…OÉ`°üàb’G

وزير الطاقة الروسسي:

“ديد اتفاق خفضض إانتاج النفط
يناقشض مع «أاوبك» يوم  ٢٤مايو اŸقبل
قال وزير الطاقة الروسسي أالكسسندر نوفاك أامسس اأ’ول أانه  ⁄يتم بعد اتخاذ قرار بخصسوصس “ديد ا’تفاق
العاŸي ÿفضس إانتاج النفط إا ¤النصسف الثا Êمن العام ا÷اري ،لكن سسيتم مناقشسة اأ’مر مع منظمة
الدول اŸصسدرة للنفط «أاوبك» ‘  24مايو اŸقبل .وذكرت «واج» أانه أاضساف أان تخفيضسات إانتاج النفط
الروسسي بلغت حتى اآ’ن  250أالف برميل يوميا وسستصسل إا ¤اŸسستوى اŸسستهدف البالغ  300أالف برميل
يوميا بحلول نهاية أابريل ا÷اري .وكان نوفاك قد أاكد مطلع الشسهر ا÷اري إان إامكانية “ديد اتفاق
«أاوبك  -خارج أاوبك» ÿفضس ا’نتاج النفطي سستزداد وضسوحا بحلول نهاية أابريل ا◊ا‹ أاو بداية مايو.

األحد  ٢٣افريل  ٢٠١٧م الموافق لـ  ٢٦رجب  ١٤٣٨هـ العدد 11 ١٧٣١٨
اŸؤوشسرات القتصسادية والتسسويق النتخابي
اشسراف :سسعيد بن عياد

@الواقع بكافة جوانبه التجارية والسستثمارية
العنصسـ ـ ـر ا◊ ـ ـ ـ ـاسس ـ ـ ـ ـم ‘ –ديـ ـ ـ ـ ـد اÿي ـ ـ ـارات
@ النهـ ـ ـوضض بالسستثمار ضسمن النموذج ا÷دي ـد
للنمو وتوجيه اŸوارد للمشسـ ـاريع اŸنتجـ ـة للÌوة

لمن الغذائي والقفزة الصسناعية الرائدة
رؤوية بعيدة اŸدى –ّقق ا أ
كلمة العدد

معركة اŸعايÒ
سسعيد بن عياد
ليسس من سسبيل ’قتصساد موارد ثمينة من  10إا15 ¤
مليار دو’ر ‘ هذه السسنة سسوى بتعزيز مسسار النمو من
خÓل مبادرة أاك ‘ Ìا’سستثمار اŸنتج والرفع من وتÒة
تقليصس ا’سستÒاد و–سس Úالتصسدير.
لهذا دعا وزير التجارة بالنيابة عبد اÛيد تبون مؤوخرا
إا ¤إارسساء نظام معاي( Òشسبيه بنظام اŸعاي ‘ Òا’–اد
اأ’وروب- -ي) خ- -اصس ب- -اŸن- -ت- -ج- -ات ال -غ -ذائ -ي -ة ب -اأ’خصس
ويسس -ت -ج -يب ل -ل -خصس -وصس-ي-ات اÙل-ي-ة ،م-ا يضس-ع السس-وق
ا÷زائرية على درجة من ا◊ماية لفائدة اŸسستهلكÚ
ومن ثّمة ضسبط عمليات ا’سستÒاد التي يجب أان تخضسع
لتلك اŸواصسفات.
وأ’نه ’ Áكن منع ا’سستÒاد من أاسسواق تربطنا بها
شسراكة مفتوحة ،فإان اعتماد مواصسفات جزائرية قريبة
من تلك اŸطبقة ‘ أاوروبا يرمي إا ¤تنمية أادوات ا◊د
من ا’سستÒاد Ÿواد Áكن أان تشسكل خطرا على الصسحة
العمومية للمواطن Úعلى غرار اŸواد الغذائية اÙملة
بالسسكريات والدهون وبعضسها مشسكل من مواد ›هولة
اŸصسدر ،فتزيد من كلفة الصسحة العمومية.
إان السسمنة ،التسسّممات ،ارتفاع الضسغط الدموي (14
م Ó-ي Úمصس -اب) وا’ل -ت -ه -اب -ات وغÒه-ا ،ك-ل-ه-ا أام-راضس
ت- -تصسّ- -در مشس- -اك- -ل السس- -وق م- -ن ج- -انب الصس- -ح- -ة وت -ثÒ
انشسغا’ت بإابداع اقتصسادية من حيث التداعيات اŸالية.
ب -فضس -ل م -ن-ظ-وم-ة اŸع-اي Òال-ت-ي تسس-ت-ن-د إا ¤م-ؤوشس-رات
علمية وصسناعية وتكنولوجية (تعتمدها ﬂابر ناجعة
ﬁلية) Áكن إارسساء مسسار تصسحيح اŒاه ا’سستÒاد بدل
م-ن-ع-ه‡ ،ا ي-عّ-زز ا÷ب-ه-ة ا’ق-تصس-ادي-ة ال-داخ-ل-ي-ة ويضسع
ال -نسس -ي-ج اŸؤوسسسس-ات-ي ع-ل-ى درج-ة اŸن-افسس-ة وال-ط-م-وح
لدخول أاسسواق خارجية.
من خÓل هذه اŸقاربة اŸرتبطة بالسسوق ،فإان من ’
يحÎم اŸعاي Òا÷زائرية (‘ انتظار اإ’سسراع بوضسعها
وال -ت -ع -ري -ف ب -ه -ا ل -دى اŸت -ع -ام -ل ÚاÙل -ي )Úت -رفضس
بضساعته بعيدا عن أاي اعتبارات أاخرى لطاŸا يتخفى
وراءه- -ا م- -ن ’ ي- -زال- -ون ي- -ت -نصس -ل -ون م -ن ال -ت -زام -ات -ه -م
ا’سستثمارية ‘ السسوق ا÷زائرية ضسمن روح الشسراكة
التي تتعدى إاطار النشساطات التجارية.
وح-ت-ى ت-ت-جّسس-د اأ’ه-داف اŸتصس-ل-ة ب-ح-م-اي-ة ا’ق-تصس-اد
الوطني عن طريق كسسب معركة اŸعاي ÒواŸواصسفات،
يكون جديرا بتقوية السسوق العمل على تأاسسيسس مرصسد
للتجارة اÿارجية لكسسر ‡ارسسات ا’حتكار والتÓعب
باأ’سسعار وتضسخيم الفوات ،Òاأ’مر الذي يبقى أاحد أاكÈ
التحديات ‘ الظرف الراهن ويسستدعي عم ‘ Óالعمق
Ãسس -اه -م -ة ف -ع -ال -ة م -ن ج-م-ي-ع اŸت-دخ-ل ‘ Úال-ت-ج-ارة
اÿارجية.

معاناة مع التلوث البحري جراء إالقاء اŸواد البÎوكيماوية ‘ السساحل الشسرقي ل Íمهيدي

تراجع غ Òمسسبوق
للÌوة السسمكية بسسكيكدة
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@الواقع بكافة جوانبه التجارية والسصتثمارية
العنصصر ا◊اسصم ‘ –ديد اÿيارات
@ النهوضض بالسصتثمار ضصمن النموذج ا÷ديد
للنمو وتوجيه اŸوارد للمشصاريع اŸنتجة للÌوة
تشسّكل إÿيارإت إلقتصسادية للمÎشسح ÚلÓنتخابات إلتشسريعية إŸقررة ‘ إلرإبع ماي
إلقادم إ◊لقة إ◊اسسمة ‘ كسسب إلتأاييد إلشسعبي للفوز Ãقاعد إÛلسس إلشسعبي إلوطني.
سسعيد بن عياد
وخ -ارج ال -ط -روح -ات ال -ت -ق -ل -ي-دي-ة ل-ك-ل ح-زب أاو
مÎشضح منطلق من مرجعية إايديولوجية أاو فكرية
إاذا كان هناك من يطلق العنان للوعود وتسضويق غ( Òأامر طبيعي ‘ كل انتخابات)  ⁄يسضجل تنقل إا¤
ع -ق Ÿ ÊÓ-واق -ف –ت ت -أاث Òال -رغ -ب -ة ‘ ال-ف-وز ،ف-إان مواقع اقتصضادية لها قاعدة عمالية كبÒة سضواء ‘
ال-واق-ع سض-رع-ان م-ا ي-ع-ي-ده إا ¤ا◊ق-ي-ق-ة ال-ت-ي ت-ف-رزه-ا الصض -ن -اع -ة أاو ال-فÓ-ح-ة أاو اÿدم-ات لÓ-طÓ-ع ع-ل-ى
مؤوشضرات اأ’سضواق العاŸية واÙلية وهي ‘ الغالب اأ’وضضاع عن كثب وŸسس الطموحات وا’نشضغا’ت،
سضلبية.
ب- -ل أان ال- -ك- -ث Òم- -ن
هناك ب Óشضك أاحزاب
ال -ط-ا Úﬁل-ك-رسض-ي
وق- - -وائ- - -م مÎشض- - -حÚ
«ل Áك - -ن إل - -دف - -ع ب - -اŸوإط - -ن ن - -ح- -و الŸÈان (ال- - - -غ- - - -رف - - -ة
أاع- - - -دوا رؤوي- - - -ت- - - -ه - - -م توقعات بعيدة عن إلوإقع إلذي تفرزه اأ’و ⁄ )¤يجتهدوا ‘
ل-ل-خ-يارات ا’قتصضادية
ال -ت -ع -ري-ف ب-خ-ي-ارات-ه-م
من خÓل إاسضناد اأ’مر إلسس -وق ،إ‰ا ي -ن -ب -غ -ي وضس -ع إŸوإط -ن ‘ ا’ق- -تصض- -ادي -ة ،خ -اصض -ة
Èÿاء وم - -ت- -خصضصض Úصس -م -ي -م إŸع -ادل -ة إل -ت -ي م -ن شس -أان -ه -ا أإن ب- -ال- -ت- -واصض -ل م -ب -اشض -رة
من بينهم من يضضطر
ب- -ق- -اع- -ات ال- -ت- -ح- -ري- -ر
أاح - -ي - -ان - -ا لصض - -ي - -اغ- -ة تسس- -م -ح ب -إا‚از إل -ت -ح ّ-ول إلق -تصس -ادي ل -وسض -ائ -ل اإ’عÓ-م وم-ن
ب - -ادر ب - -ذلك اك - -ت - -ف- -ى
الÈن- - - -ام- - - -ج وف - - -ق - - -ا وإلطاقوي»
ل- -ت- -وج -ه -ات صض -اح -ب -ه
Ãوج - - -ز ’ ي - - -ح- - -م- - -ل
وم- -ن- -ه- -م م- -ن ي -ح -اول
تفاصضيل.
إاخضض- -اع ال- -ت- -وج- -ه -ات
ويبدو أانهم يدركون أان
للواقع.
« ⁄يسس- - -ج- - -ل ت- - -ن- - -ق- - -ل إ ¤م- - -وإق- - -ع ’ ›ال لÓختÓف ‘
وب-ال-ط-ب-ع ي-بقى الواقع إق-تصس-ادي-ة ل-ه-ا ق-اع-دة ع-م-الية كبÒة ا÷وه- - - - - - - -ر بشض - - - - - - -أان
التوجهات ا’قتصضادية،
اج-’-قو- -اتن- -صب-ض- --هادال-ي-ت-ب- --جك---اارف-ي --ةة سس - -وإء ‘ إلصس - -ن - -اع - -ة أإو إل- -فÓ- -ح- -ة أإو
خ- -اصض -ة وأان ال -دسض -ت -ور
وا’سض-ت-ث-مارية العنصضر إÿدمات لÓطÓع على إ أ
لوضساع عن حّدد الضضوابط وحسضم
ا◊اسض - - -م ‘ –دي - - -د كثب وŸسس إلطموحات وإلنشسغالت» ‘ اÿيارات انسضجاما
اÿي- -ارات ب- -ال- -نسض- -ب- -ة
مع تطلعات اÛموعة
ل - -ل - -ن - -اخ - -ب Úال - -ذي- -ن
ال- -وط -ن -ي -ة واŸت -غÒات
ي -درك -ون أايضض -ا م -دى ا’ن -ع -ك -اسض -ات السض -ل -ب-ي-ة لÓ-زم-ة الراهنة بحيث سضطر اŸسضار ا’قتصضادي اŸسضتقبلي
ا’قتصضادية الراهنة على القدرة الشضرائية ،التي تبقى باŒاه سضوق اقتصضاد اجتماعي مع بقاء الدولة فاع‘ Ó
Ãثابة اŸقياسس لكل اختيار.
السضوق التي تفتح اÛال أامام اŸبادرة ا’سضتثمارية

–الف ›تمع إلسسلم وجبهة إلتغيÒ

رؤوية بعيدة اŸدى –ّقق األمن الغذائي
والقفزة الصصناعية الرائدة
يتضضّمن الÈنامج ا’قتصضادي ◊ركة ›تمع السضلم
اŸت -ح -ال -ف م -ع ج-ب-ه-ة ال-ت-غ-ي ‘ Òا’سض-ت-ح-ق-اق-ات
التشضريعية  ،2017رؤوية اقتصضادية يقÎح إارسضائها
على اŸدى البعيد ،أاي من  5سضنوات إا ¤غاية 20
عاما ،حيث يخ ّ
طط خÓل عشضرية واحدة من أاجل
–قيق اأ’من الغذائي وبعد عقدين ينتظر أان
ت - -ق - -ف - -ز ا÷زائ- -ر إا ¤مصض- -اف ال- -دول
الصضناعية الرائدة إافريقيا وعربيا،
مشضÎط - - - -ة أان ي- - - -ب- - - -ل- - - -ور ه- - - -ذه
اإ’سضÎاŒية كفاءات وطنية ،ومن
خ Ó-ل ا’سض -ت -ف -ادة م -ن ال -ت-ج-ارب
اÿارج-ي-ة ال-ن-اج-ح-ة ال-ت-ي ت-نسضجم
مع التوجه التنموي الوطني.
ط -رحت ه -ذه ال -تشض -ك -ي -ل -ة السض -ي -اسض -ي-ة
خياراتها اإ’سضÎاŒية ،التي ترى أانها قادرة
ع- -ل- -ى ت- -ف- -ع- -ي -ل اأ’داء ا’ق -تصض -ادي و–ريك اآ’ل -ة
اإ’نتاجية بشضكل يحّرر الطاقات الكامنة ويسضتغل
اإ’م -ك-ان-ي-ات اŸت-وف-رة ،وت-رى أان ت-ك-ريسس ال-ت-ن-م-ي-ة
ا’قتصضادية ’ يتجسضد إاÃ ¤سضاهمة فاعلة لثÓث
قطاعات حيوية ،ويتعلّق اأ’مر بنجاعة اŸؤوسضسضة
ا’قتصضادية العمومية وإا ¤جانب تشضجيع القطاع
اÿاصس م-ن أاج-ل ا’سض-ت-ث-م-ار ،وم-ع اسض-ت-ك-م-ال ب-ن-اء
القاعدة الهيكلية لÓقتصضاد ،ودافع برنامج «حمسس»
على ضضرورة ا’سضتمرار ‘ دعم القدرة الشضرائية،
باإ’ضضافة إا ¤تشضجيع ا’سضتهÓك الذي يعّول عليه
‘ تنشضيط اإ’نتاج الوطني وتشضجيعه وتدفقه.
اقÎحت حركة ›تمع السضلم بناء شضبكة كثيفة من
اŸؤوسضسضات ذات الفعالية اإ’نتاجية ،بشضرط أان تكون
م- -ت- -ن- -وع- -ة ومسض- -ت- -ق -رة ‘ ع -دة ›ا’ت ح -ي -وي -ة،
ي -تصض-دره-ا ال-فÓ-ح-ة والصض-ن-اع-ة وإا ¤ج-انب ق-ط-اع
اÿدمات ،حتى يتسضنى لها اŸشضاركة ‘ معركة
خ -ل -ق الÌوة واسض -ت -ح -داث م -ن -اصضب الشض-غ-ل ،ورف-ع
ت-ن-افسض-ي-ت-ه-ا ح-ت-ى تسض-ي-ط-ر ع-ل-ى اأ’سض-واق الداخلية
وتتموقع ‘ اأ’سضواق اÿارجية ،وبالتا‹ يتسضنى لها

–ري -ر ا’ق -تصض -اد ال -وط-ن-ي م-ن ال-ت-ب-ع-ي-ة اŸف-رط-ة
لقطاع اÙروقات.
حضضي ا’سضتثمار بالكث Òمن ا’هتمام ‘ الشضقّ
ا’ق -تصض -ادي م -ن ب -رن -ام -ج ا◊زب ‘ ا’ن -ت-خ-اب-ات
التشضريعية اŸقررة ‘  4ماي الداخل ،حيث التزمت
بضض -رورة إارسض -اء اŸزي -د م -ن ال-تسض-ه-يÓ-ت إ’نشض-اء
اŸشض- -اري- -ع ا÷دي -دة ،ال -ت -ي ت -خ -ل -ق الÌوة
وتوف Òفرصس ‚احها ،وتعتقد أان الوقت
مواتي من أاجل تعبئة اŸوارد اŸالية
وال -بشض -ري -ة داخ-ل وخ-ارج ال-وط-ن ،م-ن
أاجل خوضس اŸعركة ا’قتصضادية التي
’ مفر من خوضضها ،إ’نعاشس ا’قتصضاد
ودفع عجلة التنمية إا ¤مسضتويات أاعلى،
وتلتزم ا◊ركة بالتخطيط الدقيق وا÷اد،
مع توف Òمعلومات اقتصضادية على وجه اÿصضوصس
ت -ك -ون مسض -ت -ق -رة وم -ت -ج -ددة ،م-ع ضض-م-ان السض-ي-ول-ة
الÓزمة والدائمة للحركية ا’قتصضادية.
ومن الرهانات التي ترفعها حركة ›تمع السضلم،
ضضبط منظومة التعامÓت اŸالية وأاخلقتها وكذا
تنشضيط قطاع التجارة اÿارجية ومنع اŸضضاربة،
وتشض-ج-ي-ع ا’سض-ت-ث-م-ارات اÿارج-ي-ة وت-ن-مية اŸوارد
اŸالية ،إا ¤جانب الزيادة ‘ رؤووسس أاموال البنوك
واŸؤوسضسضات اŸالية.
وجوهر الÈنامج ا’قتصضادي ◊ركة ›تمع السضلم
Áكن القول ،إانه يرتكز ‘ العمق ،على بلورة رؤوية
اقتصضادية دقيقة وناجعة “تد من 20 / 10 / 5
سض -ن -ة ،ح -يث ت -ع -ك-ف خÓ-ل ع-ق-د م-ن ال-زم-ن ع-ل-ى
–قيق اأ’من الغذائي وخÓل عشضريت Úعلى القفز
إا ¤مصض -اف ال -دول الصض -ن -اع -ي -ة ال -رائ -دة إاف -ري-ق-ي-ا
وع -رب -ي -ا ،وع -ن ط -ري -ق ا’سض-ت-ف-ادة م-ن ع-دة ‰اذج
خارجية ناجحة تتشضابه مع التوجه التنموي الوطني،
وŒسضد هذه الرؤوية بسضواعد الكفاءات الوطنية.
فضسيلة بودريشس

وتكريسس نهاية التمييز ب Úالقطاع Úالعام واÿاصس.
وب- -ال- -ف -ع -ل أام -ام السض -وق ب -ك -ل م -ؤوشض -رات -ه -ا ’ تصض -م -د
اÿط -اب -ات م-ه-م-ا ك-انت م-ثÒة وح-م-اسض-ي-ة ،إا‰ا ت-ب-ق-ى
ا◊قيقة مهما كانت
مرة ،وقد تصضدى لها
ال-ن-م-وذج ا’ق-تصضادي
ل- -ل- -ن- -م- -و ب- -اع- -ت -ب -اره
ال- -وصض- -ف -ة اŸم -ك -ن -ة
Ÿع- -ا÷ة ت- -داع -ي -ات
ال- - -ظ- - -رف ال - -راه - -ن
وال-ت-ك-ف-ل ب-التحديات
‘ اŸدي Úال - -ق- -ريب
واŸتوسضط.
وب - -ه - -ذا اÿصض - -وصس
ه - -ن- -اك ح- -ق- -ائ- -ق ’
Áك-ن ال-ق-ف-ز ع-ل-ي-ه-ا ب-ل ت-ت-طّ-ل-ب ان-خ-راط الشض-رك-اء ‘
تنميتها إ’‚از أاهداف التنمية من خÓل تفعيل مسضار
بناء اقتصضاد إانتاجي ومتنوع ،مع تعزيز الرهان على
الهضضاب العليا وا÷نوب كفضضاءات مÓئمة ’سضتيعاب
اŸشضاريع ا’سضتثمارية ‘ الفÓحة والسضياحة والصضناعة
ال- -غ- -ذائ -ي -ة ال -ت -ح -وي -ل -ي -ة واÿدم -ات اŸرت -ك -زة ع -ل -ى
ÓعÓم وا’تصضال.
التكنولوجيات ا÷ديدة ل إ

«ل ›ال لÓختÓف ‘ إ÷وهر بشسأان
إل- -ت- -وج -ه -ات إلق -تصس -ادي -ة ،خ -اصس -ة وأإن
إل - -دسس - -ت - -ور ح ّ- -دد إلضس - -وإب- -ط وحسس- -م ‘
إÿيارإت إنسسجاما مع تطلعات إÛموعة
إلوطنية وإŸتغÒإت إلرإهنة»

ل–اد من أإجل إلنهضسة وإلعدإلة وإلبناء
إ إ

برنامج إاقتصصادي وضصعه خÈاء ورجال أاعمال
يقوم برنامج ا’–اد من أاجل النهضضة والعدالة والبناء ‘
ا÷انب ا’قتصضادي على توجهات ترتكز على أاسضسس علمية
مثلما أاكده متصضدر القائمة بو’ية ا÷زائر حسضن عريبي،
مشضÒا إا ¤أان برنا›هم ا’قتصضادي الذي سضوف يطبق ‘
حالة فوزهم باأ’غلبية يقوم على أاسضسس علمية .وأاضضاف أان
الÈنامج ا’قتصضادي أاعده خÈاء ورجال أاعمال من منطلق
التحّرر من ريع البÎول الذي يصضّنف ـ كما قال ـ أامرا ثانويا
يتّم اللجوء إاليه فقط عند حاجة أاحد القطاعات له.

و‘ جولة له Ãنطقة شضراقة اأ’سضبوع اŸاضضي أاوضضح حسضن
عريبي ،أانه Ÿسس مؤوشضر إامكانية مشضاركة ‘ موعد الرابع
م-اي رافضض-ا اسض-ت-ع-م-ال ال-وع-ود ال-ك-اذب-ة واع-ت-م-اد خ-ط-اب
ا◊قيقة من أاجل أان تخرج البÓد من الوضضع الذي تعرفه
جراء الصضدمة اŸالية اÿارجية الناجمة عن انهيار أاسضعار
اÙروقات.
سس .ب

متوقعا بلوغ جاليتنا باÿارج
 9مÓي Úنسسمة ‘ 2030

مصصيطفى يدعو لندماج
أافضصل ‘ مسصعى نقل ا÷زائر
إا ¤الدول ـ ـ ـة الصص ـ ـ ـ ـ ـ ـاعدة
(إلشسعب)  /كشضف اÿب Òبشض Òمصضيطفى من باريسس أان تعداد ا÷الية ا÷زائرية اŸقيمة بفرنسضا يÓمسس سضقف 13.5
باŸائة من عدد السضكان با÷زائر ونسضبتها ‘ العا ⁄إا ¤عدد السضكان تقارب  18باŸائة ،وهي نسضبة مرشضحة أ’ن تنقل
حجم ا÷الية ا÷زائرية باÿارج إا 09 ¤مÓي Úنسضمة آافاق العام .2030
وأاوضضح كاتب الدولة السضابق لÓسضتشضراف ‘  -ندوة ا’سضتشضراف اأ’وŸ ¤بادرة صضناعة الغد للجالية ا÷زائرية ‘ موضضوع
اليقظة الثقافية والتي احتضضنها اŸركز الثقا‘ ا÷زائري بباريسس نهاية اأ’سضبوع  -أان نسضبة ا÷زائري ÚاŸقيم Úباÿارج
تلفت النظر من عدة زوايا منها الفرصس التي تتميز بها من حيث التكوين اŸعر‘ والعلمي وا’بداع والÎاكم الرأاسضما‹
والتزايد اŸسضتمر ‘ الزمن ،مشضÒا ‘ نفسس الوقت إا ¤أانها تتميز أايضضا Ãخاطر منها التشضتت وضضعف اŸرافقة وضضعف
مؤوشضر التماسضك الثقا‘ لدى ا÷يل الناشضئ ‘ أاوربا ،وهي وضضعية تسضتدعي دراسضة سضوسضيو اقتصضادية اسضتشضرافية للتكفل
باأ’سضئلة التي تطرحها ا÷الية.
و‘ هذا الصضدد ،رافع بشض Òمصضيطفى من أاجل “اسضك ثقا‘ ‘ مرحلة متحولة من حياة جاليتنا باÿارج وتطبيق يقظة
ثقافية تسضمح بإادماج ا÷الية ‘ أاهداف التنمية الوطنية «أ’ن ’ فعل Áكن أان يسضتمر دون تطوير الذهنيات ‘ ا’Œاه
الصضحيح».
وكانت ندوة باريسس فرصضة لعرضس خطّة طريق اŸبادرة على آافاق  15سضنة تسضمح برسضم السضياسضات اŸواتية لنقل ا÷الية
من وضضعية التهميشس والÓمبا’ة والتفكك إا ¤وضضعية التنسضيق اŸؤودي لتشضكيل رأاي ودور أاك Ìفعالية ‘ اŸسضتقبل .كما
سضمحت للمشضاركÃ Úناقشضة قضضاياهم والتأاسضيسس ◊وار بناء وشضفاف خلصس إا ¤ضضرورة إاطÓق نشضريات شضهرية لليقظة
تكون ‘ متناول واضضعي السضياسضات العمومية وتتضضمن ا’قÎاحات العملية التي على أافراد ا÷الية التكفل بتطويرها من
أاجل إادماج أافضضل للجالية ا÷زائرية اŸقيمة باÿارج ‘ مسضعى نقل ا÷زائر إا ¤حالة الدولة الصضاعدة.

إسستطــــÓع

إŸؤوشسرإت إلقتصسادية وإلتسسويق إلنتخابي

وانطÓقا من هذا اŸشضهد ’ Áكن الدفع باŸواطن
نحو توّقعات بعيدة عن الواقع الذي تفرزه السضوق ،إا‰ا
ينبغي وضضع اŸواطن ‘ صضميم اŸعادلة التي من شضأانها
أان تسضمح بإا‚از التحّول ا’قتصضادي والطاقوي مثلما
نادى به خÈاء مسضتقلون ’ يعنيهم سضوى حماية مصضÒ
ا’ق -تصض -اد ال -وط -ن -ي ‘ م -واج -ه -ة ان -ع -ك-اسض-ات اأ’زم-ة
العاŸية.
وليسس من سضبيل لذلك ،سضوى أان ينخرط ا÷ميع ‘
دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ال-ن-م-و ال-ت-ي ت-ت-ج-اوز ال-ط-روح-ات ا◊زب-ي-ة
والتطلعات اŸشضروعة للمÎشضح ،Úكون اأ’مر ‘
نهاية اŸطاف ينعكسس
م-ب-اشض-رة ع-ل-ى الوضضع
العام للبÓد ،وهو ما
’ ي - -ت - -ح ّ- -م - -ل أاي
م- - - -غ- - - -ام - - -رة أاو
ت - - -ه- - -اون ،إا‰ا
يقتضضي
التزام
الهدوء
والواقعية
لتفادي
ال- - - -دخ - - -ول ‘
م -ت-اه-ات ت-زي-د
م- - -ن إاضض - -اع - -ة
الوقت
واإ’مكانيات.
وي -ط -رح ك -ل ه-ذا م-دى الشض-ع-ور ب-اŸسض-ؤوول-ي-ة ب-ال-نسض-ب-ة
Ÿسضتقبل اأ’جيال التي تراودها أاحÓم مشضروعة ‘ بلوغ
ت -ط -ل -ع -ات -ه -ا ضض -م -ن ق -واع-د ت-ك-اف-ؤو ال-ف-رصس وال-ع-دال-ة
والشض- -ف- -اف- -ي -ة ال -ت -ي
“ث - - -ل ال - - -ع- - -نصض- - -ر
ا◊ي- -وي ل- -ع- -م- -ل- -ي- -ة
Œاوز ال- - - - -ظ- - - - -رف
ال- - - -راه- - - -ن ب - - -ك - - -ل
–دياتها التي Áكن
Œاوزه- -ا ب- -ت- -ع -زي -ز
ا÷ب -ه -ة ال -داخ -ل -ي -ة
ح- - -ول اŸصض - -ل - -ح - -ة
ا’قتصضادية
الوطنية.
وتشض - - - -م - - - -ل ه - - - -ذه
اŸصض -ل -ح -ة ال -ت -ي ت-ت-ع-دى مسض-ت-وى ا◊زب أاو اÎŸشض-ح
ح -م -اي -ة الÎاث الصض -ن -اع-ي وال-فÓ-ح-ي وت-ن-م-ي-ة ب-رام-ج
النهوضس با’قتصضاد الوطني من خÓل ا’سضتثمار بكل
أاشضكاله ضضمن اإ’طار اÙدد ‘ النموذج ا÷ديد للنمو،
أاي توجيه اŸوارد اŸتاحة للمشضاريع التي تنتج الÌوة
البديلة وتندرج ‘ التوجه إا ¤التصضدير نحو اأ’سضواق
اÿارجية.

…OÉ` `°üàb’G
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معاناة مع إلتلوث إلبحري جرإء إلقاء إŸوإد إلبÎوكيماوية ‘ إلسساحل إلشسرقي ل Íمهيدي

@ تراجع غ Òمسصبوق للÌوة السصمكية بسصكيكدة
@ إانتاج  ٣٢١٧طن من السصمك خÓل ٢٠١٦

الصض -ي -ادون ب -ال -و’ي -ة يشض -ت -ك -ون م -ن ق -ل -ة ال -وسض-ائ-ل
اŸوضضوعة –ت تصضرفهم ،من بينها على اÿصضوصس
ق -ل -ة ق -وارب الصض -ي -د والسض -ف -ن ال -ق -اب -ل -ة ل -لصض-ي-د ‘
اŸسضافات الطويلة وقوارب صضيد السضردين العصضرية
ذات ال -ت -ج -ه -ي-زات اŸت-ط-ورة ،وي-ط-ال-ب-ون م-ن-ذ ع-دة
Óسضطول ا◊ا‹ الذي  ⁄يعد
سضنوات بتجديد كلي ل أ
قاب ÓلÓسضتعمال ويتآاكل من سضنة أ’خرى.
هذه الوضضعية أاثرت على حركية الصضيد البحري،
ال -ت -ي اك -ت -فت ب -الصض -ي-د ضض-م-ن مسض-اف-ات ق-ري-ب-ة م-ن
السضواحل وبوسضائل اŸهن الصضغÒة .كما يخلق هذا
النوع من الصضيد اكتظاظا وحركة كبÒة ‘ اŸيناء،
قد يؤودي على اأ’مدين القصض ÒواŸتوسضط ،كما أاكد
لنا أاحد الصضيادين ،ا ¤اسضتنزاف ا’حتياطي السضمكي
اŸوج- -ود ‘ اŸسض -اف -ات أاق -ل م -ن  7ام-ي-ال بحري،
إاضضافة إا ¤تأاثر اŸدخول اليومي للصضيادين أانفسضهم،
وبالتا‹ التأاث Òعلى ا◊ركة العامة للنشضاط البحري.
كما تفتقر اŸوانئ الثÓثة بالو’ية ،منذ زمن ليسس
بالقصض ،Òللعوامل اŸكملة واŸسضاعدة على تنشضيط
حركة صضيد اأ’سضماك ‘ أاك Èسضاحل على اŸسضتوى
ال-وط-ن-ي بـ 140ك-ل-م ،م-ن-ه-ا ال-غ-ي-اب ال-ك-ل-ي ل-ورشض-ات
إاصض Ó-ح السض -ف -ن وق -وارب الصض -ي -د ،وان-ع-دام ورشض-ات
ح -ق -ي -ق -ي -ة لصض -ن -اع -ة السض -ف -ن ول -و ‘ إاط-ار تشض-ج-ي-ع
ا’سضتثمار ‘ هذا اŸيدان الهام.

ﬂطط عمل لتدارك العجز

قال حسض Úبوصضبيع مدير الصضيد البحري واŸوارد
الصضيدية بسضكيكدة لـ «الشضعب»« ،إان قطاعه شضرع ‘
تطبيق ﬂطط عمل على مراحل ،يهدف إا– ¤قيق
عملية متكاملة ومضضبوطة لتجديد اأ’سضطول ا◊ا‹
للصضيد البحري .يرتكز هذا اأ’خ Òعلى ترك ا◊رية
ل -لصض -ي-ادي-ن ’خ-ت-ي-ار ن-وع-ي-ة السض-ف-ن وال-ق-وارب ال-ت-ي
ي -ري -دون ا◊صض -ول ع -ل-ي-ه-ا ،سض-واء ع-ن ط-ري-ق ال-دف-ع
اŸباشضر أاو اللجوء إا ¤القروضس البنكية على مراحل
وأاقسضاط .وتتم عملية التجديد هذه وفق منهجية
ﬁددة ،حيث تتطلب العملية حصضول اŸهني على
خÈة ‘ هذا اÛال من طرف خب Òمتخصضصس،
ويتم بعدها شضطب القارب أاو السضفينة القدÁة من
السضجل اÿاصس بالسضفينة أاو القارب».
وأاضضاف بوصضبيع« ،يسضمح للصضياد الذي يتقدم بطلب
التجديد ا◊صضول على قوارب أاو سضفن تفوق العرضس
والطول والقوة باŸقارنة مع الوسضيلة السضابقة التي
كان Áلكها .وÁكن للخب ÒاŸعتمد أان يدقق ‘
اÈÿة التي Áنحها للصضياد كل اŸواصضفات التقنية
ل-لسض-ف-ي-ن-ة أاو ال-ق-ارب ا÷دي-د ،وت-ع-د اÈÿة ال-وث-ي-قة
الرئيسضة لعملية التجديد» ،موضضحا «أانه ◊د اآ’ن ”
Œديد سضبع سضفن وقوارب مهÎئة وغ Òقادرة على
م -واصض -ل -ة ال -ع -م-ل» .وأاك-د مسض-ؤوول ال-ق-ط-اع ‘ ن-فسس
السضياق« ،أان اقتناء السضفن والقوارب ا÷ديدة يتم
بالورشضات اŸوجودة ‘ ا÷زائر وبومرداسس ودلسس
وت -نسس وب-وه-ارون وج-ي-ج-ل ،و’ يسض-م-ح ب-ال-ل-ج-وء إا¤
اÿارج ‘ هذا اÛال».
ويعد اأ’سضطول ا◊ا‹ قدÁا وأاخذ ‘ التآاكل منذ
مدة طويلة رغم عمليات الÎقيع واإ’صضÓحات التي
Œري عليه دوريا.

أاك Èاحتياطي دون اسصتغÓل

ل -ل -ع -ل -م ،ف -إان سض -ك -ي -ك -دة –ت -وي ع-ل-ى أاكﬂ Èزون
احتياطي من السضمك بالسضواحل الوطنية ،وتتواجد
فيها كل انواع اأ’سضماك ،وفق الدراسضة العلمية التي
قامت بها الباخرة العلمية سضنة .2011
اسضتنادا لنفسس الدراسضة التي قامت بإاعداد خرائط
جيوفيزيائية للمناطق التي تتواجد فيها اأ’سضماك ‘
السضواحل ،فإان اŸناطق البحرية للو’ية تتوفر على
اح -ت -ي -اط -ات ه -ائ -ل -ة م-ن السض-مك اأ’ح-م-ر واأ’ب-يضس
خاصضة .وبينت النتائج التي توصضلت إاليها أان اŸواقع
ال-ب-ح-ري-ة اŸم-ت-دة ب Úسض-واح-ل ال-ع-رب-ي ب-ن م-ه-ي-دي
وخليج راسس ا◊ديد ،تعد من أاحسضن السضواحل التي
ت -ت -واج -د ف -ي -ه -ا ا’سض-م-اك ا◊م-راء ،و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا
ا÷مÈي من نوع «اŸلكي» والذي يصضطاد ‘ أاماكن
ت -زي-د ع-ن  03ام-ي-ال ب-ح-ري ،وتصض-ل ال-ك-م-ي-ة التي
تنتجها السضفينة الواحدة العاملة ب Úسضطوره والعربي
بن مهيدي إا 200 ¤كلغ للواحدة ،ويوجه جمÈي

فضسيلة بودريشس

سضكيكدة منذ نحو  04سضنوات إاŒ ¤ار مدينة عنابة
ال -ذي -ن يصض -درون ك -م -ي -ات م -ه -م-ة م-ن-ه ا‹ إاسض-ب-ان-ي-ا
وايطاليا وفرنسضا ،ولكن اأ’سضطول البحري ا◊ا‹ ’
يتÓءم مع إامكانيات الو’ية ‘ ›ال صضيد ا’سضماك
و’ مع الشضباب الذين يتخرج كل سضنة من اŸدرسضة
الوطنية للصضيد البحري Ãدينة القل.

السصردين بـ ٦٠٠دينار

اسضتقرت أاسضعار السضردين ‘ برجها العا‹ بأاسضواق
السضمك بسضكيكدة خÓل اأ’يام ا’خÒة ‘ حدود 600
دج للكيلوغرام الواحد حتى أان ا’قبال عليها تراجع،
ف- -ل- -يسس Ãق- -دور اŸواط- -ن ذي ال- -دخ- -ل الضض -ع -ي -ف
مقارعتها.
وإاذا كانت أاسضعار السضردين تعرف عادة انخفاضضا
ﬁسض -وسض -ا ‘ م -ث-ل ه-ذه ال-فÎات م-ن ال-ع-ام ،ف-إان-ه-ا
شضذت هذه اŸرة عن القاعدة.
زيادة على السضردين ،فإان أاسضعار اأ’نواع اأ’خرى من
السضمك بنوعيه اأ’زرق واأ’بيضس ،قفزت كذلك إا¤
مسضتويات مرتفعة جدا إاذ يتجاوز سضعر ا÷مÈي
 1800دينار والروجي  1000دينار ،أاما اŸارلون فإانه
 ⁄ينزل من عتبة  1300دينار.
سضجلت مديرية الصضيد البحري واŸوارد الصضيدية
ع -ل -ى لسض -ان م -دي -ره -ا حسض Úب -وصض -ب-ي-ع ،ان-خ-ف-اضض-ا
ﬁسضوسضا ‘ إانتاج السضمك خÓل السضنة اŸاضضية،
مقارنة بالسضنة التي سضبقتها بإانتاج  3217طن من
السضمك مقابل  4105طن ‘  ،2015مرجعا اأ’سضباب
ل -ع -دة ع -وام -ل ،أاب -رزه -ا ان -خ -ف -اضس ع -دد خ -رج-ات
الصض -ي -ادي -ن إا ¤ال-ب-ح-ر بسض-بب سض-وء اأ’ح-وال ا÷وي-ة
وكذا عدد اÿرجات غ ÒاÛدية والتي تكلل دون
إانتاج حيث مثلت  ٪5من ›موع اÿرجات الكلية
واŸقدرة بـ 25429خرجة ،إاضضافة ا ¤موجة ا÷فاف
التي ضضرب الو’ية منذ مدة طويلة ،أ’ن اأ’مطار
تسض -ه -م ع -ادة ‘ ج -رف اŸواد ال -ت -ي ت -ت -غ -دى م -ن-ه-ا
اأ’سضماك نحو البحر ،وهذا  ⁄يحدث منذ الشضتاء
اŸاضضي.
وأاضضاف اŸتحدث ،مقابل ذلك ” خÓل سضنة 2016
تسضجيل زيادة ‘ عدد الصضيادين بدخول  268صضياد
جديد ليصضل تعدادهم اإ’جما‹ بهذه الو’ية إا¤
 4718صض- -ي- -اد ،فضض Ó- -ع- -ن ارت- -ف- -اع ع -دد وح -دات

مديرية أامÓك الدولة للحصضول على عقود ا’متياز
وتنتظر بعضس اإ’جراءات اإ’دارية ليدخل أاصضحابها
‘ مرحلة التجسضيد الفعلي ‘ اŸيدان ،بينما Œري
دراسض -ة اŸل-ف-ات اأ’رب-ع-ة اŸت-ب-ق-ي-ة Ÿن-ح أاصض-ح-اب-ه-ا
رخصس ا’سض- -ت- -غÓ- -ل وسض- -ي- -ك- -ون اÛال م- -ف- -ت -وح -ا
للمسضتثمرين ‘ كل سضواحل الو’ية ،بدءا من اŸرسضى
وخليج راسس ا◊ديد ‘ الشضرق إا ¤غاية سضواحل
ب -ل -دي -ة واد ال -زه-ور ع-ن-د ا◊دود م-ع و’ي-ة ج-ي-ج-ل،
وب- -ه- -ذا اÿصض -وصس ف -ان» م -زرع -ة ت -رب -ي -ة ا÷مÈي
Ãن-ط-ق-ة اŸرسض-ى أاوضض-ح م-دي-ر ال-ق-ط-اع «ب-أان شض-ه-ر
جوان اŸاضضي ” خÓله تفريخ أامهات ا÷مÈي
ح -يث أاسض -ف -رت ال -ع -م -ل -ي -ة ع -ن  80أال- -ف ي- -رق- -ة ”

الصصيادون يطالبون بتجدي ـ ـد
األسصط ـ ـول لتوسصيع النشص ـ ـاط
غياب كلي لورشصات إاصصÓح السصفن
والقوارب يؤورق أاصصحاب اŸهنة

اأ’سضطول البحري بالو’ية إا 519 ¤سضفينة مقابل
 504سضنة  ،2015معتÈا «أان السضمك اأ’زرق كانت له
حصضة اأ’سضد من منتوج  2016حيث شضكل  ٪85من
اإ’نتاج الكلي ،أاي ما يعادل  2727طن يليه السضمك
اأ’بيضس بـ 267طن والقشضريات بـ 214طن والرخويات
بـ 9أاطنان».

 8مشصاريع ‘ تربية اŸائيات
تسصتحدث  ١٠٠منصصب عمل

ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب-ا’سض-ت-ث-م-ار ‘ ت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات ‘
اأ’قفاصس العائمة فقد ” تسضجيل  8مشضاريع ،سضتوفر
اسض-ت-ن-ادا ل-ذات ال-ت-وق-ع-ات 100 ،م -نصضب ع-م-ل دائ-م
وي-ق-در م-ب-ل-غ-ه-ا ا’ج-م-ا‹  171م-ل-ي-ار سض-ن-ت-يم ،وتتم
الÎبية ،بحسضب ما أاكد عليه مدير القطاع ،داخل
اأ’ق -ف -اصس ال -ع -ائ -م-ة سض-واء ‘ اŸرسض-ى وغÒه-ا م-ن
السضواحل الشضرقية أاو ‘ اŸواقع البحرية اÓŸمسضة
◊دود و’ية جيجل .وينصس دف Îالشضروط على أان
ينجز اŸسضتثمرون هياكل لتخزين اأ’سضماك ‡ثلة ‘
أاجهزة للتÈيد ا ¤جانب منشضآات ◊فظ الوسضائل
اŸسضتخدمة ‘ عمليات الÎبية ونقل اŸنتوج.
وأاشضار ذات اŸسضؤوول ،إا ¤أان  4ملفات أاودعت لدى

لسسبوعي
إلتحليل إ أ

بدائل تغني
عن الّزيادات
‘ أاسصعار الّتأامÚ

يشستكي إلصسيادون Ãختلف موإنئ سسكيكدة من قلة إلÌوة إلسسمكية بسسوإحل خليج سسÒجينا
وسسطورة ووإديي بيبي وطنجي ،مثلما يعا Êصسيادو إلسسردين ‘ منطقة إلقل وإŸرسسى ،جرإء
إلتلوث إلبحري إلناجم عن إلقاء إŸوإد إلبÎوكيماوية ‘ إلسساحل إلشسرقي للعربي بن مهيدي،
إلذي Áتد ،بحسسب إلصسيادين ،إلذين إلتقت بهم جريدة «إلشسعب» Ãيناء سسطورة ،إ ¤مسسافات
ب-ع-ي-دة ل-ق-وة إل-ت-ي-ارإت إل-ب-ح-ري-ة .ب-ي-ن-م-ا أإث-ر إلÎإك-م إŸت-وإصس-ل ل-ل-نفايات إلبحرية على مدإر
لعشس-اب
سس -ن-وإت ط-وي-ل-ة ،ع-ل-ى ت-آاك-ل مصس-ادر إل-ت-غ-ذي-ة إل-ب-ح-ري-ة ك-ال-ط-ح-الب وإل-ف-ط-ري-ات وإ أ
إلبحرية إلتي تتغدى منها أإسسماك إلسسردين وإلبوغة وإلÓتشسا وكلب إلبحر ...إلتفاصسيل ‘
هذإ إلسستطÓع إŸيدإ.Ê
إسستطÓع :خالد إلعيفة

13

اسضتزراعها على مرحلت Úاأ’وÃ ¤نطقة اŸرسضى
حيث ” اسضتزراع  60أالف يرقة فيما خصضت الثانية
 20أالف يرقة أارسضلت إا ¤و’ية جيجل».

..آاخر مسصمكة ترى النور

‘ سضياق اخر ،تدعم ميناء القل مؤوخرا Ãسضمكة،
ب-ع-د  4سض -ن-وات م-ن ا’ن-ت-ظ-ار› ،ه-زة Œه-ي-زا ج-د
متطور ،من شضأانها اŸسضاهمة ‘ ترقية عملية بيع
السضمك ،ومن بينها Œهيزات إالكÎونية ” اعتمادها
’أول مرة ،إاذ سضتسضهل من عملية بيع السضمك على
الطريقة اإ’سضبانية.
على غرار آالة ثلج بطاقة  10أاطنان يوميا ،وغرفة
تÈيد بسضعة  60مÎا مكعبا ومربعات لعرضس اŸنتوج
السضمكي ومسضتودع لتخزين الصضناديق الفارغة ،وقد
ع-رف اŸشض-روع سض-لسض-ل-ة م-ن ال-ت-ع-ط-يÓ-ت وع-راقيل،
ب-داي-ة ب-اعÎاضس ال-ب-ح-ارة وم-ه-ن-ي-ي الصض-ي-د ال-ب-حري
حول اختيار اŸوقع اŸتوسضط لرصضيف اŸيناء ،إا¤
التأاخر ‘ عملية اإ’‚از ثم التجهيز ،واŸشضروع يعود
إا ¤سضنة  ،2008حيث وضضع حجره اأ’سضاسس وزير
الصضيد البحري واŸوارد الصضيدية السضابق واسضتغرقت
الدراسضة نحو سضنة ،وانطلقت اأ’شضغال ‘ جويلية من

السضنة اŸوالية لتنتهي بعد  15شضهرا.
وب-ل-غت ت-ك-ل-ف-ة اŸشضروع  110م-ل-ي-ون دي-نار وعرفت
اŸنشضأاة ‘ أاوت  2010حادثة سضقوط سض ⁄Óإاسضمنتية
أاثناء علمية اإ’‚از ،وهو ما طرح وقتها الكث Òمن
التسضاؤو’ت حول نوعية اأ’شضغال ،ورغم أان أاشضغال
اŸشضروع انتهت منذ أاك Ìمن ثÓث سضنوات ،إا’ أان
اإ’ضضافية من توصضيÓت بالشضبكات اıتلفة :ماء
وكهرباء زادت من التأاخ ،Òوهو عرفته إاجراءات
تسضليم اŸنشضأاة إا ¤مؤوسضسضة تسضي ÒاŸوانئ واÓŸجئ
ال -ب -ح -ري-ة لسض-ك-ي-ك-دة بسض-بب ع-دم ج-دوى اŸن-اقصض-ة
اأ’و ¤لتجهيزها ‘ .هذا الصضدد ،أاشضار مدير الصضيد
البحري واŸوارد الصضيدية للو’ية ،إا ¤أان مسضمكة
القل وما –تويه من Œهيزات متطورة جدا ُتعّد
الثالثة من ب ÚاŸسضمكات الثÓث التي ” إا‚ازها
بكل من جيجل وزموري البحري ببومرداسس ،فيما
اسضتغل صضيادو القل فرصضة تواجد ﬁمد حجار وا‹
سض-ك-ي-ك-دة ب-اŸي-ن-اء ،اث-ن-اء زي-ارت-ه اأ’خÒة ل-ل-م-ن-طقة
ال -غ -رب -ي -ة م -ن ال -و’ي -ة وت -ف -ق -ده اŸسض -م -ك -ة ،ل-ط-رح
انشضغا’تهم ،منها اŸطالبة بإا‚از وحدة لصضناعة
صضناديق الصضيد وورشضة إ’صضÓح السضفن على مسضتوى
ميناء الصضيد ،وهي نفسس اŸطالب التي سضبق أان
رفعوها إا ¤ا÷هات اŸعنية مرارا منذ سضنة ،2004
وﬂادع الصضيادين لوضضع العتاد وتبديل اÓŸبسس.
Óشضارة ،تتوفر و’ية سضكيكدة على  03موانئ للصضيد
ل إ
البحري بكل من سضطورة بسضكيكدة واŸرسضى والقل،
‘ انتظار اسضتÓم ميناء وادي الزهور الذي توشضك
اأ’شضغال به على ا’نتهاء ،فيما يقدر عدد الصضيادين
بـ 4684م- -وزع Úع Èه -ذه اŸوان -ئ ال -ت -ي ب -ه -ا 517
سضفينة“ ،ثل سضفن ا◊رف الصضغÒة منها ،٪68.86
تليها سضفن صضيد السضردين بـ ،٪25.56فيما تقدر سضفن
ا÷ياب فقط  ‘ ،٪6.58انتظار اسضتÓم  08سضفن
جديدة أاصضحابها –صضلوا على تراخيصس من ا÷هات
اıتصض -ة ،م -ن -ه -ا ت -رخ-يصض-ان ‘ إاط-ار أاج-ه-زة دع-م
الدولة لتشضغيل الشضباب.
ك -م -ا ق-امت اŸدي-ري-ة اŸع-ن-ي-ة Ãن-ح خÓ-ل السض-ن-ة
اأ’خÒة 786 ،ترخيصس Ÿمارسضة الصضيد البحري.
رغم كل هذه اإ’مكانات إا’ أان الو’ية تفتقر إا¤
أاسض- -واق ل- -لسض- -مك ،ف -ال -وح -ي -دة اŸت -واج -دة Ãدي -ن -ة
سضكيكدة ماتزال مغلقة إا ¤حد اليوم ،منذ أاك Ìمن
 09سضنوات ،حتى اأ’سضواق ا÷وارية أاو اŸغطاة ⁄
ت -خصضصس ف -ي-ه-ا مسض-اح-ات ل-ب-ي-ع اأ’سض-م-اك ،ك-م-ا ه-و
معمول به ‘ عديد الدول وحتى اŸدن الكÈى،
ل -ت -ب -ق -ى اأ’رصض -ف -ة والشض -وارع وا’أسض -واق ال-ف-وضض-وي-ة
اŸك -ان اŸفضض -ل ل -ب -ي -ع السض -مك ‘ ظ -روف ت -ف -ت-ق-ر
ل -ل -م -واصض -ف-ات الصض-ح-ي-ة ،خ-اصض-ة أان-ه-ا ت-ع-رضس –ت
حرارة الشضمسس والغبار واأ’وسضاخ.

Áكن القول أانّ سضوق التأامينات يوجد اليوم أامام
سضلسضلة من التحديات ،التي باتت تفرضس على
شض -رك -ات ال -ت -أام– Úسض Úاÿدم -ات وعصض -رن -ة
م -ن -ت -وج -ه -ا ،بشض -ك-ل مسض-ت-م-ر وب-ط-ري-ق-ة ت-واكب
اŸسضتجدات ‘ السضوق العاŸية للتأامينات ،من
أاجل افتكاك رضضا الزبائن ،وهناك من يرى أان
ا’حتكار ‘ السضوق أاي ا’نفتاح على مبادرة
ال- -ق- -ط- -اع اÿاصس ’ ،ي- -جب أان ت- -ك- -ون داف- -ع- -ا
Ùاول -ة ت -ع -ويضس ف -ارق اÿسض -ارة ع -ن ط -ري -ق
اللجوء إا ¤إاقرار زيادات ‘ اأ’سضعار تضضاعف
م -ن أاع -ب -اء ال -زب -ائ -ن ،وال -ت -ي تشض -ب-ه ال-زي-ادة ‘
الضضرائب ،حيث بقدر ما يرفع سضقف الرسضوم
ا÷بائية يحدث التهرب الضضريبي ،ونفسس اأ’مر
سضار على نشضاط التأام ،Úحيث مازال دون شضك
يسضجل الغشس الذي تفكر شضركات التأام‘ Ú
مواجهته بإاجراءات وقائية متطورة ،على غرار
اسضتحداث بطاقية للسضائق ÚاŸؤومن ÚواإطÓقها
مع مطلع العام اŸقبل.
وم -ن أاب -رز ال -ت -ح -دي-ات ال-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي أان ت-ع-ج-ل
شض-رك-ات ال-ت-أام ‘ Úم-واج-ه-ت-ه-ا ،ن-ذك-ر الÎك-ي-ز
ب -ف -ع -ال -ي -ة ‘ –سض Úاÿدم -ة اŸب -اشض-رة اŒاه
الزبائن ،إا ¤جانب السضرعة ‘ معا÷ة اŸلفات
وتسضوية الطعون ،التي مازال عالقا منها منذ
عام  2013إا ¤غاية  2015ما ’ يقل عن  150أالف
ملف ينتظر البت ،بالرغم من أانه تقرر ا◊سضم
فيها وطيها قبل نهاية شضهر سضبتم Èمن عام
 ،2018وصض -ار م -ن الضض -روري م -ك -اف -أاة السض -ائ -ق
اÎÙف الذي ’ يتسضبب ‘ حوادث اŸرور،
على أارضس الواقع وليسس جعل ذلك على الورق
من دون تطبيقه ،بهدف إاحداث دينامكية ‘
سضوق التأامينات.
ولعل القائم Úعلى قطاع التأامينات مدركون
حسض -اسض -ي -ة ال -ت -أام -ي -ن -ات الصض -ن -اع-ي-ة وا◊وادث
الكÈى ،التي ينبغي أان يوفر لها اÈÿة الدقيقة
م -ن أاج -ل ح -م -اي -ة شض -رك -ات ال-ت-أام Úم-ن ال-غشس
وإاب-ع-اده-ا ع-ن خ-ط-ر ال-ت-ع-ويضض-ات ال-ت-ي يشضوبها
الريب ،وÁكن القول ‘ هذا اŸقام أانها تصضنف
ضض-م-ن أاب-رز ال-ت-ح-دي-ات ال-راه-ن-ة ،خ-اصضة خÓل
السضنوات القليلة اŸاضضية ،حيث سضجلت بكÌة
ظاهرة احÎاق بعضس اŸصضانع والورشضات بشضكل
يشض -ت -ب-ه ف-ي-ه ،وه-ذا م-ا ي-ك-ل-ف شض-رك-ات ال-ت-أامÚ
أاغلفة مالية ضضخمة ،ومن الضضروري ‘ هذه
ا◊الة أان يطلبوا مقاربة –ليلية ‘ العمق حتى
’ تسضتنزف أاموالهم من دون مÈرات واقعية
ووقوع حوادث حقيقية ،تسضتدعي بالفعل اقتطاع
التعويضس ،على اعتبار أان اŸؤومن الصضغ’ Ò
يكلف كثÒا بل أان الشضركة Áكنها أان تربح ‘
ال -ك -ث Òم -ن اأ’ح -ي -ان م -ن اشضÎاك -ات اŸؤوم-نÚ
‡ا تربحه من تأامينات الكوارث
الصضغار أاكّ Ì
الكÈى ،لذا قبل إاثارة مسضأالة رفع أاسضعار التأامÚ
التي يجري التفك ‘ Òرفعها إا ¤حدود الـ ،20
ينبغي مناقشضة سضبل أاخرى –قق أارباح الشضركات
ال -ت -أام -ي -ن-ي-ة ب-ج-دي-ة ،ب-ع-ي-دا ع-ن أاع-ب-اء ج-دي-دة
ي -ت -ح -م -ل -ه -ا ال -زب-ون ودون شضك ف-إان-ه-ا م-وج-ودة
وم-ت-وف-رة ،ول-ع-ل ان-ف-ت-اح ا÷زائ-ر ع-ل-ى صض-ن-اع-ة
تركيب السضيارات ،من شضأانه أان ينعشس من جديد
التأامينات ،أاي مع نهاية السضنة ا÷ارية .ويرتقب
خÓل السضنة اŸقبلة أان يعود التأام Úالشضامل عن
اıاطر بقوة بعد تراجعه خÓل عام ،2016
بفعل تخفيضس اسضتÒاد السضيارات ،والذي أافضضى
إا ¤تراجع أارباح نشضاط التأام ‘ Úهذه الشضعبة
على وجه اÿصضوصس.
وأ’ّن شضركات التاأم Úلديها دون شضك تشضريح
واقعي ودراية فعلية بالسضوق ،وعلى ضضوء ورقتها
اإ’سض-تشض-راف-ي-ة وخ-ارط-ة ال-ط-ري-ق ال-ت-ي ت-تضضمن
ﬂتلف ا’حتما’ت القابلة للتجسضيد واŸمكن
حدوثها ،بإامكانها طرح بدائل حقيقية تغني عن
ال -زي -ادات ‘ أاسض-ع-ار ال-ت-أام ،Úخ-اصض-ة ب-ال-نسض-ب-ة
للمؤومن الصضغ..Òو‘ ظل توّقع – ّسضن مرتقب
◊جم اإ’قبال على التأام Úبفضضل الوعي ،الذي
ارتفع كثÒا لدى الزبائن وحاجة اŸؤومن اليوم
إا ¤التام ‘ Úالعديد من اÛا’ت التي قد
ت -ط -ال -ه -ا اأ’خ -ط -ار اÛه -ول -ة ،وال-ت-ي ت-ف-اج-ئ
الزبائن كثÒا.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «ألشصعب» «فوانيسس» صصرحا ضصمن صصفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنشصر
إابداعاتكم ومسصاهماتكم ‘ ﬂتلف األجناسس الثقافية شصعر ،قصصة ورواية ،
رأسصلونا على ألÈيد أللكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإلسصهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصصة للجميع.
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@ غنية سصيليني
ل ‘ عيَنــــيــــك سصّياُر
ء ألsلي ِ
َعرأ ُ
ح أَعـــــذأُر؟
صصب ِ
فهل تبَلى بهدِب أل t
منمنمٌة أحاجي ألقلبِ...مـا ْذنبي ؟
إأذأ غمز ْ
ف ألصصب uأقـــدأُر
ت شصغا َ
مسصافا ٌ
ت تؤورقــــــني...أل تدري!؟
ل إأسْصــــــــــرأُر
جْهد ألsلي ِ
ويطويها ب َ
ح ضصلوعُ ألشsصوقِ َتبـــــــكيها
تباري ٌ
َيُموتُ ألبـــــْوُح ِفيَرsفاِت ِ
ه ألsنـــــاُر
َ
جنيني
 Èيزرُعني وَي ْ
صص ُ
وكيف أل s
إأذأ ما ألقحطُ باÿـــــــــــيباِت فّوأُر
ن ألنsــــــــايِ أطÓل
تسصuرُبني ُلحو ُ
ن تذكاُر
فÒقصُس من جَنى ألsتحنا ِ
ح ُمsتـِقٌد َعَلـــى كأاسس
َوَخْمُر ألtرْو ِ
لذيُذ ألطي ِ
ف نــــــــــادمَه وأذكــاُر
ل وأنتفضْس وجدأ
على َهْيضِصي ترجّ ْ
ك أسْصـــــــــَرأُر
شصهي sأ◊لْمِقد أفشصْت َ
أََيا َنَغًما أجاَب ألفجُْر ت ْسصــــــــــآا‹
◊ـــــــــــب uأَْوَتاُر
حانا لُِرو ِ
حأ ُ
َفُرْو َ
ح ِ
ظ َلْهفَت ُ
ه
ُ
حُنsو ألsلــــ ْ
ن يْعُبدÊ
صصْدِر ألَكـــْو ُ
ِب َ
ح َسصاسسِ ِإأْقَرأُر
َمَدى أ ِإ
ل ْ
جاَل َسصَنا
ِإأَذأ َما ألsليْ ُ
ل َ
َو َ
س َيْرشُصُفَنا
طا َ
ف ألَكأاْس ُ
صصاُر
ب
م
ج
ـ
ل ألنsــــــــــــ ْ ِ َ s
َفُك t
َنَرأُه ألُعْمر َزْنَبَقًة
َوِرْيُد ألَفـــــــــــــجِْر َي ْسصـــــــِقْي ِ
ه
ل ألsدْهِر آأَذأُر
َوُك t
َعَلى أ÷ُْدَرأنِ أطياف َوأَْلَوأنٌ
م َوأَْنَوأُر
َوَوشْصمِألtرْو ِ
ح َرْوضَصـــــــــتُُه ْ
ل ألقل ِ
ب أsثثني ول يدري
برم ِ
حِر أَsرَقَني َوأَسْصــــــــفاُر
َوَتوقُ ألبَــــــــ ْ

@ لطروشس ﬁمد

شصعر

أو كلّما هذي ألظبى عرضصت لنا..
تاه ألفؤوأد وذي ألعيون بها ألظما..
يا سصارقا عيشس ألهنا ماذأ جرى..
حتى تهيم برÁة مسصتسصلما..
سصهم أŸنايا ‘ مرأيا جفنها..
ي - -ا ل - -ه - -ف - -ت - -ي ك - -ي - -ف أÓÿصس
فأانعما..
رّدوأ ف - - -ؤوأدي ف - - -ال - - -ه- - -ي- - -ام
مشصّردي..

غاب ألذي من ◊ ُ
ظه جا علقما..
ب يكفي ما جرى إأن كنت ذأ..
يا قل ُ
عقل سصليم كي تعيشس مكّرما..
ن ألظبى ‘ عينها حوٌر بدت..
إأ ّ
قّتالة سصّفاكة تبغي ألدما..
ن ألظباء لها وميضس غامضس..
إأ ّ
سصحٌر..جنونٌ..دربه درب ألعما..
كخريدة “شصي على أسصتحيائها..
تسص - - -ب - - -ي أ◊ل - - -ي - - -م

وت- -ن- -تشص- -ي إأن
أقدما..
ي-ا ظ-ب-ي-ة ه-تفت
بقلب تائه..
‘ حسص- - -ن - -ه - -ا م - -ا ع - -اد
يعرف بلسصما..
كّ-ف-ي سص-ه-امك إأن-ها سصwم
ول..
ُت -غ -ري ب -وه-م وأج-دأ
ومتيّما..
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@ د  -فريدة مغتات

@ رشصيد حماÊ
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 - ١تفّكرت ،مذ كنت ‘ ألكائنات
لزدأد علما
 - ٢تفّكرت فيها أ
 - ٣تفّكرت ‘ كل شصيء بدأ ‹
 - ٤تفّكرت ‘ أك Èألكائنات
 - ٥تفّكرت ‘ ألكون ،كو Êمليّا
 -٦أ
لّني أÿليفة ‘ أرضس ربيّ
 - ٧فمّيز Êعن سصوأي بعقل
 - ٨وقلب أرى به ما ل أرأه
ل رجسس
 - ٩وما حّرم ألله من ك ّ
 - ١٠قهرت بنوره كل لعÚ
 - ١١بنوره سصرت على ألسصن
 - ١٢فإان يعم قلبي أعشس ‘ شصقاء
 - ١٣إأذأ  ⁄أكن رج Óمسصتقيما
 - ١٤فأافضصل مّني ألذي قÈ
 - ١٥وأفضصل مّني ألذي جنّ ،ل
لفضصل منّي ففيه
 - ١٦وسصلحي أ
 - ١٧فلول ألتّفّكر ‘ آأي ربّي
 - ١٨أل ‘ ألتفّكر ‘ ملكوت
 - ١٩فيا من نسصيت ألذي بث فيك
 - ٢٠تفّكر ،تدبّر ،لتزدأد قربا
 - ٢١أرى ‘ ألتفّكر خ Òدوأء
Óنبياء رفيقا
 - ٢٢لقد كان ل أ

قصصيدة

وما زلت حتى – Úوفاتي
ببارئها ذأرف ألعÈأت
Ÿا فيه من ع Èوعظات
وما دقّ كالّدود وأ◊شصرأت
فأالفيتو Êأفضصل ألكائنات
Ãا قد حيا Êمن ألقدرأت
لعبده وحده ‘ حياتي
أ
بعيني ،متى أجتنب أŸنكرأت
وغÒه من سصائر أŸوبقات
من أ÷ ّ
ن أو تابعيه ألعماة
أŸن ÒأŸبّدد للظّلمات
وإأن كنت من مالكي ألثّروأت
فلسصت جديرأ بهذي أ◊ياة
ليسصكن جوف ألثّرى كرفات
لÓم ولو قد أتى أŸنكرأت
فوأئد ﬂصصبة للنّبات
لعشصت مدى ألعمر ‘ ألظّلمات
لرضس سصّر أ◊ياة
أل ّسصموأت وأ أ
من ألّروح ،روحه روح أ◊ياة
من أÿالق ،ل تعشس ‘ سصبات
لدوأء أّمتنا أŸوجعات
أ
لتقياء ألتقات
وأو‹ ألنّهى أ أ

@ مصصطفى كمال (مصصطفى فرعون) أ÷زأئر
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أuقلي ‘ أÓŸمة وألبكاء
فَمْيتُكِ ليسس يحييهِ ألبكاُء
َفناُء ألعـاَلِم َ
ِ Úكتاُب حقٍ
ولله أŸشصيـــئة وألبــــقاُء
ن ألعزأُء لنا أصصطبارأ
وإأن كا َ
حsم ٍ
ك ألـــعزأُء
د ذأ َ
ففـقُد مُـ َ
ق عند أ◊شصر فينا
شصفيع أ◊ ّ
ويوم أ◊شصر يشصتد ألبُÓء
وتÎك كل مرضصعةٍ بنيها
ويعتذر أÿليقَة أنبياُء
ويوم يقول كل ألناسس نفسصي
فأاحمُد أsمتي وبها ألدعاُء
تفي ُ
ضس يدأه بالتسصنيم ماًء
وعند أ◊وضس يجتمع
ألِظماُء
و‘ ظلماء مكة شصع نورأ
بنور ألهدي وأنكشصف
ألغطاُء
َتماُم ألبدر يخجل
إأن Œلى
فطلعته وبسصمتهُ سصوأُء
وقيلَ لكل uمـنزل ٍ
ل
ة رسصو ٌ
ويؤوتي ألله فضصلهُ من يشصاُء
لسصرأء فضصÓ
فنال ركوبَة أ إ
وأعرج حيث ُفuتح ِ
ت ألسصماُء
شَصكوٌر ل ُيؤوuرقهُ ثــنــاٌء
صصبوٌر ل ُيَعكرهُ أبتُÓء
Ú
كأا s
س قد ُخلقوأ بط ٍ
ن ألناس َ
عدأُه وأصصل طينته ألنَقاُء
ومَا ِمن ُمهج ٍ
ة ‘ ألقل ِ
ب إأل
ق دsفقها ألـuلقــــاُء
َلخ ِ
 Òأÿـل ِ

خاطرة

@ رميسصاء شصر‘
أ–اشصى ألنّظر إأ ¤أŸرآأة إأذأ ما شصعرت أّني بخ Òأو سصعيدة،
أخشصى بشصدة مÓقاة ألنّسصخة ألكئيبة أıتبئة ‘ أÿلف..
ألنسصخة ألتي ثبتّها أك ‘ Ìكل أŸرأت ألتي كنت أبكي فيها
هناك ،وأرأقب ألطريق ألتي يسصلكها دمعي وهو يسصقط من
قّمة بؤوسصي إأ ¤أسصفل قدمي ثم يتسصّلق إأ ¤عيناي ›ددأ‘ .
لرق وتبدو ألكتابة وألكتب
كل ألليا‹ ألتي يÓزمني فيها أ أ
شصيئا مكررأ وعد Ëأ÷دوى ،فأانظر إأ ¤أنعكاسس وجهي
وأرسصمه ببطئ ثم أعّلقه على أ÷زء أÿلفي للمرآأة ،كصصورة
Ó
ليام ألتي أم أ
لبد .و‘ أ أ
تذكارية سصيئة تخّلد بؤوسصي إأ ¤أ أ
فيها يومي بالتعب لتبدو همومي ضصبابية إأذأ ما أردت ألنظر
إأليها ،فيتحول ألتعب إأ ¤شصيء يشصبهني يسصكن أŸرآأة ،يسصخر
من سصذأجتي ويعد خيباتي تباعا ‘ .ألوأقع أنا أريد لفرحي
أن يكون شصفافا ويبتعد كليا عن أŸرأيا ،أريده أن يقف بعيدأ
عن ألذكريات ألبشصعة كي ل يحمل عهرها أو عدوى
ألدمامة خاصصتها..أريده أن يحلّق عاليا أعلى من أمتدأد
حز Êوطول ليا‹ّ وقامة يأاسصي.
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أيام مع ألقصصيد أحياء
بنية ‘ كل وقته
لكل نبتة نباته
فشصÈأ وبركات وصصاله
لكل سصاكنا كمانته
صصÓة صصلة عبادته
لنا بروحه فقصصته
أ أ
صصورة تتباهى ففكرته
ألكرى تتمهل تطÒه
لذأت فضصاء أجابه
إأذأ تÓءى ففنه
غيبوبة وصصف

فوسصعه
ربوع عنفوأن بأانه
له ففنونا ذوقه
 Óأ
ت أ
شصعرأ بنوله ورأحته
وسصاعته ثقافة تنوله
إأنسصانا بصصدر ‘ حّقه
بعلم أصصحى فأاقرأه
نصصا خيال فروأيته
تتمازل سصطورأ مكتوبه
@ بقلم ألشصاعرﬁ :مد
علوي بوطالب /
ألشصقفة  -جيجل

ج بفوضصى ألنفوسس
كانت أل ّسصماء تع ّ
‘ فلك حÒتها ،وكانت نسصائم ألشصتات
ت -ع Èخ-لسص-ة ك-ع-اصص-ف-ة صص-ام-ت-ة م-ن
ورأء أŸدى ،من خلف جسصور ما ورأء
أل - -ورأء إأ ¤ف- -ات- -ن- -ة ت- -عشص- -ق أل- -ب- -ح- -ر
وت- -ف- -حصس ق- -ل- -ب- -ه -ا ‘ ع -ي -ادة ألشص -وق
حصس عرشس أÙبة فيه على سصرير
وتتف ّ
آأه-ات-ه-ا ،ل-عّ-ل-ه-ا ت-ق-رأ ‘ وصص-ف-ة ق-ل-ب-ية أن
فارسصا ما قد Áتطى فرسصه ألطائر ليحتل
ذأك ألعرشس ،وÁتلك ‡لكة ألفؤوأد
ع-ل-ى أن-ق-اضس ح-ط-ام أل-روح و شص-ت-ات
قلبها أŸهشصم...أو لعلّ قمرأ ما يسصافر
إأ‚ ¤مته ألشصاحبة ألباهتة ألسصقيمة ‘
ﬁرأب ق - -ل- -ب- -ه- -ا ألصص- -ا‘ ،ل ·Òذأك
أÿرأب ألرمادي ألذي يغطّي بريق عينيها بحزن ما يزيد مÓمح وجهها
ب -ه -اء و كÈي -اء .ك -انت تشص -ب -ه ل -ب -ؤوة صص -غÒة ت-ت-ع-ل-م م-ع-ن-ى م-ع-رك-ة أ◊ب
لسصود وأŸلوك لكنها تصصّر على ألÎنح بشصموخ
وأ◊رب ‘ زمن أنقرأضس أ أ
ع-ل-ى شص-اط-ئ م-آاسص-ي-ه-ا ل-ت-ت-ح-دأه-ا ،ك-ع-اشص-ق-ة ت-ت-وّع-د ح-ب-يبها بنÒأن شصوقها
أŸسصتعر ،وتعده بتفاحة تقطفها له من خمائل جنة أ◊ب ذأت فجر
لسصود وأŸلوك ‘
جديد ليوم سصعيد ومسصاء عيد يؤوّرخ ŸيÓد أ أ
‡لكة ألعشصاق ألعذري.Ú

’
@ ألطاهر خشصانة
ل –زÊ
م -ا دأم ‘ أل ّ-زم-ان ل-ي-ل
ينقضصي
لرضس سصوف تزهر
فا أ
م- -ن ب- -ع- -دم- -ا ّŒه -مت
سصماؤوها
وت- -ك- -تسص -ي ب -أاب -يضس
وأحمر
وألياسصم Úعطرها
ل –زÊ
إأّني غرسصت وردة
‘ ألّروضس بعد مرجعي
ومن رحيق ألقلب قد سصقيتها
حتى يعود بلبلي
لول
إأ ¤ألّزمان أ أ
ل –زÊ
إأّني أضصأات شصمعة
‘ ليلة مظلمة
بها سصهرت كاتبا قصصيدتي
ورأسصما على ألّرمال صصورتي
ل –زÊ
فكل شصيء ينتهي
ألليل من ظÓمه سصيهرب
وألفجر قادم إأ ¤ألنوأفذ
سصتبصصرين نوره
بالع Úح Úتفتح
ل –زÊ
لو دأسصك أŸكابر
بالّنعل ‘ أŸعابر
وجرك أŸنافق

لسصى
إأ ¤مرأبضس أ أ
ثم أختفى ‘ جحره
كسصارق أŸتاجر
ل –زÊ
لّنه بالنّار سصوف يكتوي
أ
كما أكتوى ألشّصيطان عند ربّه
Ÿا “ادى ‘ ركوب رأسصه
ل –زÊ
م ليله
من وأقع قد أدله ّ
‘ شصرقنا وغربنا
‘ بحرنا ورملنا
‘ قدسصنا أÙاصصر
من إأخوة  ⁄يرحموأ طفولة
“وت ‘ أŸعابر
أمام كل شصاهد
ل –زÊ
لقارب
إأن خانك أ أ
لنهم ل Áلكون أمرهم
أ
ل يصصنعون سصيفهم
ل يفقهون دينهم

»fõëJ

وإأن Œمّ- -ع -وأ ب -ب -يت ضص ّ-م ي -وم -ا
رأسصهم
وح ّ-دث -ون -ا ع -ن ن -ب-ي ك-ان ي-وم-ا
بينهم
وعن صصهيل خيلهم
‘ كل ربع من ربوع ليلهم
ل –زÊ
فكل ليل ينتهي
وإأن يطل مقامه
وكل ‚م يختفي
مهما يكن شصعاعه
فهذه حقيقة
لبد يوما تنجلي
وتضصحك ألعيون بعدما بكت
وتفرح ألقلوب بعد حزنها
وتصصبح ألطيور حّرة
تط ‘ Òسصماء ربّها
ل –زÊ
ل –زÊ
ل –زÊ
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إعدإد :سسهام بوعموشسة
األحد  23أافريل 2017م الموافق لـ  26رجب  1438هـ

اŸوقع اإللكÎوÊ

melisasihem@live.fr

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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معـــــــــــارك ‘ ألّذأكـــــــــرة

معركـ ـ ـ ـ ـة تادم ـ ـ ـ ـايت ‘ اأفريـ ـ ـ ـل 1844م
شسملت أرجاء شسرق مدينة أ÷زأئر
إأ ¤غاية مرتفعات تادمايت ‘ منطقة
ألقبائل ألزوأوية.
ق -ام ا÷Ôال ب -ي -ج -و ب -ت -ن -ظ -ي -م ح-م-ل-ة
عسشكرية ضشد اÿليفة أاحمد بن سشا‘ ⁄
منطقة تادمايت أاثناء ششهر أافريل 1844م،
ليحّذر القبائل التي ل تزال وفية لدولة
األم Òعبد القادر.
وكان انطÓق قوات ا÷Ôال بيجو من
ا◊راشس ب -ت -اري-خ  27أاف-ري-ل 1844م‘ ،
جيشس تعداده ما ب 6 Úآالف و 8آالف
جندي ،بعد أان ”ّ Œميع ا◊ششد منذ
تاريخ  25أافريل 1844م ،وبعد  18يوما من
السش Òنحو جرجرة تخلله اششتباكان مع

اŸق -اوم Úا÷زائ -ري ” ،Úاإلب -ق-اء ع-ل-ى
جزء من هذا ا◊ششد ‘ تادمايت –ت
ق -ي -ادة ا÷Ôال ج -ن -ت -ي -ل وا÷Ôال ك-ورت
وال-ع-ق-ي-د شش-م-يت ،ل-ت-واصش-ل ال-بقية التقدم
نحو جبال سشيدي علي بوناب.
أاما ا÷Ôال بيجو فقد واصشل تقدمه
نحو قبائل ودواوير «فليسشة ا÷بل» ،قبل
أان يتم الهجوم على القوات الفرنسشية من
طرف فرسشان أاحمد بن سشا ،⁄ثم يبادر
ا÷زائريون إا ¤النسشحاب الفوري نحو
مرتفعات سشيدي علي بوناب.
وبعد  14سشاعة من اŸعركة والششتباك
ب Úال- - -ط- - -رف ،Úق- - -رر ا÷Ôال ب - -ي - -ج - -و
النسش - -ح - -اب ب- -ع- -د أان ف- -ق- -د  32جنديا

فرنسشيا ،وكانت خسشائر اŸقاوم ÚكبÒة
كذلك ‘ ،ح Úأان بعضشا من قراهم ”
إاحراقها وتخريبها.
فإاذا بقائد فليسشة ا÷بل اŸدعو «بن
زعموم» يتقدم نحو ﬂيم الفرنسشي ،Úبعد
نهاية اŸعركة ليوّقع الهدنة مع فرنسشا
ويحصشل على تثبيته كقائد على قبيلته من
ط- -رف ف- -رنسش- -ا ،ب -ح -يث ك -ان يضش -م ه -ذا
القائد ‘ صشفوفه  30أالف جندي ﬁارب،
وك -انت م -ع -رك -ة شش-ه-ر أاف-ري-ل 1844م ق- -د
ششهدت مششاركة  18أالف جندي جزائري
Ÿواجهة  2600جندي فرنسشي بعد أان ”
اإلبقاء على أاك Ìمن  3400جندي فرنسشي
‘ تادمايت.

معركتـ ـ ـ ـ ـا ششعبـ ـ ـ ـ ـة الرمـ ـ ـ ـ ـل ووادي لوذح بجبـ ـ ـ ـ ـل أاﬁارقـ ـ ـ ـ ـة

’م Úأل- -و’ئ- -ي Ÿنّ- -ظ- -م -ة
ي- -روي أ أ
أÛاه -دي -ن ب -و’ي -ة أŸسس -ي-ل-ة أح-م-د
زروأق أل- -ع- -دوي ‘ م- -ق- -ال -ه أŸنشس -ور
Ãج-ل-ة أول ن-وف-م ،Èلسس-ان أŸن-ظ-مة
ألوطنية للمجاهدين ،تفاصسيل عن
م-ع-رك-ت-ا شس-ع-ب-ة أل-رم-ل ووأدي ل-وذح
أﬁارقة ،ألتي حسسبه تعت Èمعركة
ك -بÒة أن -دل-عت ب-ت-اري-خ  07فيفري
 1957ب Úأف- -رأد ج -يشس أل -ت -ح -ري -ر
أل -وط -ن -ي أŸوزع Úع -ل -ى ك -ت -ي -ب -تÚ
تضس-م-ان ح-وأ‹ › 120اه-د مزودة
ب -أاسس -ل -ح -ة م -ن ن -وع سس -ت-ات-ي وف-وشس-ي
وم - -اط  49وق -ارة ب-ق-ي-ادة أل-ب-ط-لÚ
ﬂلوف بن قسسيم وتومي عمر وبÚ
ق -وأت أ÷يشس أل -ف -رنسس -ي ‘ ،ت -ع-دأد
’سس-ل-ح-ة
ضس -خ -م مسس -ل -ح Úب-أاح-دث أ أ
أل- -ف- -ت- -اك -ة وم -دع -م Úب -ال -ط -ائ -رأت
أŸق- -ن- -ب- -ل- -ة وأل- -دب -اب -ات وم -دف -ع -ي -ة
أŸيدأن.

سس ــ بوعموشسة
وأاوضشح اÛاهد زرواق ‘ هذا الششأان ،أاّنه
قبيل الفجر وصشل إا ¤علم القائدين ﬂلوف
بن قسشيم وتومي عمر عن طريق ا◊راسشة
واŸسش- -ب- -ل Úب- -أان ع -ددا ه -ائ  Ó-م -ن األضش -واء
ال -ك -ث -ي -ف -ة ت -ت -ج-ه ن-ح-و اŸن-ط-ق-ة‡ ،ا سش-م-ح
ب -إاع -ط -اء ت -ع -ل -ي -م -ات دق -ي-ق-ة ألعضش-اء ج-يشس
التحرير بالتمركز ‘ مواقعهم ،ألن اŸكان
كان صشعب اŸسشالك.
ويضش -ي -ف أان -ه ب -ع-د ط-ل-وع الشش-مسس ب-دأات
دب -اب -ات ال -ع -دو وع -رب -ات-ه اŸصش-ف-ح-ة ت-ت-ق-دم
بتدعيم من الطائرات التي قامت بالتحليق ‘
اŸن - -ط- -ق- -ة لسش- -ت- -كشش- -اف و–دي- -د م- -واق- -ع
اÛاهدين بدقة ،ثم بدأات على الفور بإانزال
ق -وات-ه-ا ال-عسش-ك-ري-ة ف-وق سش-ط-ح ا÷ب-ل وشش-رع
اŸششاة ‘ الزحف ،ومن هنا بدأات معركة
عنيفة ب Úالطرف ،ÚمششÒا إا ¤أانه عندما
ششعر ا÷يشس الفرنسشي بعجزه عن إاحراز أاي
ت-ق-دم اسش-ت-ن-ج-د ب-ال-ط-ائ-رات اŸق-ن-ب-ل-ة ل-تدوم
اŸعركة أاك Ìمن  15سشاعة ،بحيث ششارك ‘

اŸعركة ›موعة من اÛاهدين من الولية
الثالثة بقيادة عبد القادر السشحنو.Ê
ورغ-م ع-دم ت-ك-اف-ؤو اإلم-ك-ان-ي-ات ال-عسشكرية
والبششرية ب Úالطرف - Úقال األم Úالولئي
Ÿنظمة اÛاهدين باŸسشيلة  -إال أان أابطال
جيشس التحرير الوطني األششاوسس من كبدوا
ق -وات ال-ع-دو خسش-ائ-ر بشش-ري-ة وم-ادي-ة م-ع-تÈة
“ث -لت ‘ إاسش -ق -اط ث -م-ان-ي-ة ط-ائ-رات ح-رب-ي-ة
وإاصشابة عدد ل يسشتهان به من جنود العدو
الفرنسشي ب Úقتيل وجريح.
‘ ح Úسش - -ج - -لت خسش - -ائ - -ر اÛاه- -دي- -ن
باسشتششهاد بن نافع عطية ،وإاصشابة ثÓثة جنود
وهم زرواق أاحمد وعطية وسشعد بن ÿضشر،
وع -ن -د ن -ه -اي -ة اŸع-رك-ة ن-زل اÛاه-دون إا¤
سشفح ا÷بل ليجدوا عددا كبÒا من سشكان
ال -ق -رى اÛاورة واŸسش ّ-ب -ل ‘ Úان -ت -ظ -اره-م
باÿيل وا÷مال والبغال ›ّندين لنقلهم إا¤
مكان آامن.
و‘ اليوم اŸوا‹ للمعركة ،كلّف اŸسشّبلون
بالرعي بالقرب من ذلك اŸكان للتمويه عن
تواجد اÛاهدين ولتغليط القوات العسشكرية
السشتعمارية خاصشة مع تواجد طائرات العدو
–وم ف -وق ا÷ب -ل ،وال -ت -ي ق -امت ‘ ع -م -ل-ي-ة
انتقامية عمياء بقصشف اŸدني Úبكل وحششية
‡ا أادى إا ¤اسشتششهاد ششبيكة فطيمة وطفلة
ّ
صش -غÒة وإاصش -اب -ة شش -اب Úب -إاصش -اب -ات ﬂت-ل-ف-ة
اÿطورة منهم الطفل ربيعي ذو  8سشنوات،
حيث بÎت سشاقيه مع إاصشابة اÛاهد زرواق

سش -ل -ي -م -ان ب-ن ÿضش-ر ،حسشب شش-ه-ادة صش-احب
اŸقال.
وأاششار ‘ هذه النقطة ،إا ¤أان السشلطات
الفرنسشية بّررت جرÁتها على أامواج إاذاعتها
بأاّنها وجدت فÓقة ﬂتبئ ‘ ÚمÓجئ –ت
‡ا سشّهل عليها أامر القضشاء عليهم،
األرضسّ ،
وه-ذا ت-زي-ي-ف-ا ل-ل-ح-ق-ائ-ق وت-غليطا للرأاي العام
الفرنسشي والدو‹.
وفيما يخصس معركة واد لوذح الواقعة بجبل
اﬁارقة ما ب Úبلدية ا◊وامد جنوبا إا¤
ا÷نوب الغربي وأاولد سشليمان إا ¤ا÷نوب
الشش -رق-ي وب-ل-دي-ت-ي مسش-ي-ف واÿب-ان-ة شش-م-ال،
وه- -ي م- -ل -ج -أا آام -ن ألف -راد ج -يشس ال -ت -ح -ري -ر
ال -وط -ن -ي ،ف -ق-د شش-ه-دت وق-وع م-ع-رك-ة ‘ 21
نوفم– 1956 Èت قيادة البطلﬂ Úلوف بن
قسشيم والتومي عاششور ،وكان ›اهدي جيشس
التحرير الوطني موّزع Úعلى كتيبت Úمزودين
ب-أاسش-ل-ح-ة م-ن ن-وع سش-ب-اع-ي وخ-م-اسش-ي ،وأانواع
بسشيطة بينما كان تعداد ا÷يشس السشتعماري
جج بأاحدث األسشلحة الفتاكة
كبÒا جدا مد ّ
الثقيلة منها واÿفيفة ومدعوما بسشرب من
ال -ط -ائ -رات ،إا ¤ج -انب ع -دد م -ن ال -دب -اب -ات
ومدفعية اŸيدان.
وحسشب شش- - -ه- - -ادة اÛاه- - -د زرواق ،ف - -إاّن
اندلع اŸعركة كان ‘ الصشباح الباكر مع بزوغ
الشش -مسس إاث -ر اك -تشش -اف ال -ع -دو Ÿوق -ع ج -يشس
ال -ت -ح -ري -ر اŸت-م-رك-ز ب-ا÷ب-ل ،ب-ح-يث أاخ-ذت
الطائرات تقنبل اŸكان ثم فسشحت اÛال
لتدخل أافراد اŸششاة ،وتواصشلت اŸعركة ‘
عملية كر وفر مع وصشول إامدادات عسشكرية
م-ن ﬂت-ل-ف ال-ولي-ات م-ن-ه-ا ب-رج ب-وع-ري-ريج،
اŸسشيلة ،بوسشعادة وبن سشرور.
اسشتمرت هذه اŸعركة إا ¤سشاعة متأاخرة
م -ن ال -ل -ي -ل ال -ت-ي ت-ع-ت Èاألو ¤م-ن ن-وع-ه-ا ‘
اŸكان ،ونتج عنها اسشتششهاد › 21اهد منهم
خلفة أاحمدŸ ،ونسس العيد ،ششبيكة بوعÓقة،
وقد ظن ا÷يشس الفرنسشي أانه اعتقل قائد
اŸعركة بن التومي عاششور بعدما أاسشر ششخصشا
آاخر يحمل نفسس اللقب ،أاما خسشائر العدو
السشتعماري فكانت فادحة ‘ األرواح ،بÚ
ج -ري -ح وق -ت -ي -ل ب -ي -ن -م -ا “ّك -ن أاب -ط-ال ج-يشس
التحرير الوطني من إا◊اق العطب بالعديد
من اآلليات العسشكرية الفرنسشية.

جري أ◊رب ألّتحريرية
من مف ّ

رابح بيطاط قائد سشياسشي ّﬁنك

م-ن م-وأل-ي-د  19ديسس -م 1925 ÈبعÚ
أل -ك -رم -ة (قسس -ن -ط -ي -ن-ة) ،زأول ت-ع-ل-ي-م-ه
ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،ث-م أشس-ت-غ-ل Ãع-م-ل أل-ت-بغ
أل-ت-اب-ع ل Íشس-ي-ك-و ،ن-اضس-ل م-ن-ذ صسغره ‘
صس - -ف - -وف ح - -زب ألشس - -عب ،ث- -م ح- -رك- -ة
أن -تصس -ار أل -دÁق-رأط-ي-ة وأصس-ب-ح عضس-وأ
فاع ‘ ÓأŸنظمة أÿاصسة ،وبدأية من
عام  1950بدأ حياة ألسسرية وحوكم من
ط -رف ألسس -ل-ط-ة أل-ف-رنسس-ي-ة سس-ن-ة 1951
بسسبب نشساطه ألسسياسسي ،وحكم عليه بـ
 10سس- -ن- -وأت سس- -ج- -ن ت -ن -ق -ل إأ ¤أŸدي -ة
Óتصسال باŸناضسل،Ú
وألغرب أ÷زأئري ل إ
وكان من ب Úمؤوسسسسي أللجنة ألثورية
للوحدة وألعمل ،ثم أŸنظمة أÿاصسة،
إأّنه أÛاهد ألفقيد رأبح بيطاط.
ششارك بيطاط ‘ التحضش Òإلندلع الثورة
بالعاصشمة وضشواحيها ،أالقي عليه القبضس بعد
خ - -مسش - -ة أاشش- -ه- -ر م- -ن ان- -دلع ال- -ث- -ورة أاي ‘
16م - -ارسس  ،1955وح- -ك- -م ع- -ل -ي -ه م -ن ط -رف
ﬁك -م -ة عسش -ك -ري -ة ف -رنسش-ي-ة ب-السش-ج-ن م-دى
ا◊ياة مع األعمال الششاقة رغم تواجده ‘
السشجن بفرنسشا ،إال أان قيادة جبهة التحرير
ال -وط -ن-ي ع-ي-ن-ت-ه عضش-وا ‘ اÛلسس ال-وط-ن-ي
ل- -ل- -ث- -ورة ا÷زائ- -ري -ة ث -م ‘ ÷ن -ة ال -ت -نسش -ي -ق

اÛاه ـ ـد سش ـ ـي ÿضشـ ـ ـ ـ ـر وزا ‘ Êذمـ ـ ـ ـ ـ ـه الل ـه
«من أŸؤومن Úرجال صسدقوأ ما
عاهدوأ ألله عليه فمنهم من قضسى
نحبه ومنهم من ينتظر ومابّدلوأ
تبدي.»Ó
صسدق ألله ألعظيم
ذل -ك -م م -وسش -ى ÿضش-ر وزا ÊاÛاه-د
واŸن- -اضش -ل ‘ ح -زب ج -ب -ه -ة ال -ت -ح -ري -ر
ال -وط -ن -ي ال -ذي ان -ت -ق-ل ،اأمسس األول ،إا¤
جوار ربه بعد مرضس عضشال.
ل أام -لك ال -ك -ث Òم -ن اŸع -ل -وم -ات ع-ن
اÛاهد وضشابط جيشس التحرير الوطني
وتلك عادة اÛاهدين الصشادق Úالذين
ل يتكلمون عن أانفسشهم اإل نادرا.
ال -رج -ل ال -ذي ول -د ‘ ب -ل-دة مشش-ونشس،
إاح - -دى ب - -ل - -دات األوراسس ،زاول دروسش- -ه
Ãدرسشة جمعية العلماء ببلدته التي كان

أدرك أنّ ألثّورة هي أل ّسسبيل ألوحيد ’سستعادة ألسسيادة

الشّشهيد بوقرة ششخصشية عسشكرية ذات بعد اجتماعي

ولد ألشسهيد أحمد بوقرة أŸدعو «سسي
أﬁم-د» سس-ن-ة  1926ب-خ-م-يسس مليانة ،من
ع -ائ -ل -ة ﬁاف -ظ -ة م-ت-وسس-ط-ة أ◊ال ،ت-اب-ع
ت-ع-ل-ي-م-ه أ’ب-ت-دأئ-ي ب-اŸدرسس-ة أل-ف-رنسس-ية
وح -ف -ظ أل -ق -رآأن أل -ك -ر Ëوم -ب -ادئ أل-دي-ن
’سسÓمي ،ثم رحل إأ ¤تونسس للدرأسسة
أ إ
بجامع ألزيتونة سسنة .1946
تعّلم حرفة التلحيم الكهربائي وإاششتغل Ãعمل
صشنع األنابيب وششركة السشكك ا◊ديدية بخميسس
م -ل -ي-ان-ة ،ك-م-ا ع-م-ل ك-م-مu-ون ‘ م-رك-ز ال-ت-ك-وي-ن
اŸهني ‘ كل من البليدة ،وا÷زائر العاصشمة
وجد ‘ الكششافة اإلسشÓمية ا÷زائرية اŸهد
الذي يبدأا من خÓله نششاطه الوطني فانضشمّ
إاليها وعمره  16سشنة ،إانخرط ‘ صشفوف حزب
الششعب سشنة  1946ثم بحركة اإلنتصشار للحريات

الدÁقراطية.
اعتقلته السشلطات الفرنسشية مرت :Úالأو‘ ¤
 08ماي  1945لنششاطه ‘ مظاهرات  08ماي
 1945والثانية سشنة  ،1950بعدها واصشل نضشاله
سشريا مدركا بحسشه الوطني أان الثورة اŸسشلحة
ه -ي السش -ب -ي -ل ال -وح -ي-د ال-ذي uÁك-ن الشش-عب م-ن
ح -ري -ت -ه ف -ان -ط -ل -ق ي -ن -ظ -م اŸق -اوم-ة ‘ ج-ب-ال
عمرونة ،وثنية ا◊د ومناطق أاخرى.
م - -ن- -ذ ان- -طÓ- -ق الشش- -رارة األو ¤ل- -ث- -ورة أاول
نوفم ،Èتقّلد الششهيد مهsمات ﬂتلفة حيث رقي
إا ¤رتبة مسشاعد سشياسشي سشنة  1955ثم كّلف
Ãهمة اإلتصشال ب Úالعاصشمة وما يحيط بها،
ششارك ‘ العديد من اŸعارك التي كانت الولية
الرابعة سشاحة لها ،وذلك ‘ كل من (بوزقزة،
سشاكامودي ،وادي اŸالح ووادي الف ّضشة) وغÒها

من اŸناطق الششاهدة على ما كان يفعله الششهيد
ورفقائه.
واعÎافا من اŸسشؤوول Úبهذا النششاط ،رقّي

والتنفيذ ،ثم وزير دولة ‘ ا◊كومة اŸؤوقتة
للجمهورية ا÷زائرية سشنة .1958
ب- -ع -د إاضش -راب ع -ن ال -ط -ع -ام ث Ó-ث م -رات
اع -ت -ب -اره سش -ج Úسش -ي -اسش -ي ح-ول إا ¤زمÓ-ئ-ه
اıتطف Úمنذ أاكتوبر  ،1956أاحمد بن بلة،
ﬁمد بوضشياف ،حسش Úآايت احمدﬁ ،مد
خ -يضش -ر ،وب -ت-اري-خ  20م - -ارسس  1962أاطلق
سشراحه مع اÛموعة ،بحيث تو‘ ‘ 11
أافريل .2000

سشي أاﬁمد إا ¤رتبة رائد وهذا ما أاsهله ألن
ي -حضش -ر م -ؤو“ر الصش-وم-ام اŸن-ع-ق-د ‘  20أاوت
 ،1956الذي كان فيه «سشي أاﬁمد بوقرة» واحدا
من الفاعل Úا◊قيقي ‘ Úصشنع أاحداثه و–ديد
وت-وج-ي-ه مسش-ار ال-ت-ن-ظ-ي-م السش-ي-اسش-ي وال-عسش-كري
للثورة ع ÈالÎاب الوطني ،كما ششّرفه اŸؤو“ر
ل -ي -ك -ون ق -ائ -دا سش -ي-اسش-ي-ا وعضش-وا ف-اع Ó-ضش-م-ن
›لسس الولية الرابعة.
 ⁄يكن سشي ﬁمد رج Óعسشكريا فحسشب بل
كان لششخصشيته بعدا اجتماعياّ“ ،ثل ‘ النششاط
الذي كان يقوم به من أاجل –قيق التÓحم بÚ
اŸناضشل Úالقادم Úمن األرياف واŸدن ،رقي
سشنة  1958إا ¤رتبة عقيد قائدا للولية الرابعة،
اسشتششهد رحمه الله ‘ معركة أاولد بوعششرة بتاريخ 5
ماي .1957

يديرها العÓمة الششيخ أاحمد السشرحا،Ê
ث - -م ان - -ت - -ق - -ل إا ¤م - -ع - -ه - -د اب- -ن ب- -اديسس
ب-قسش-ن-ط-ي-ن-ة .وب-ع-د حصش-ول-ه ع-ل-ى ششهادة
األهلية توجه اإ ¤جامع الزيتونة بتونسس.
خÓل اإضشراب الطلبة سشنة  1956قطع
دراسشته وعاد إا ¤الولية األو ¤أاوراسس
النمامششة ،حيث التحق بجيشس التحرير
ال- -وط- -ن- -ي ‘ ال -ولي -ة األو ،¤م -كث فÎة
قصشÒة ث -م ال -ت -ح -ق ب -ال -ولي -ة ال-ث-ان-ي-ة ‘
الششمال القسشنطيني ولسشت أادري إان كان
ذلك بأامر من قيادته ‘ الولية األو ¤أاو
ذهب ‘ مهمة و ⁄يسشتطع العودة.
‘ الولية الثانية ،كان رفيق الكث Òمن
ال - -ق - -ادة اŸي - -دان- -ي Úوك- -ان أاح- -د رف- -اق
اÛاه -د اŸرح-وم إاب-راه-ي-م شش-ي-ب-وط...
وكان ضشابطا ﬁافظا سشياسشيا.
بعد السشتقÓل ،تقلد منصشب أاسشتاذ ‘
ثانوية ﬁمد راسشم ،ثم مدير دراسشات ‘
ال -قسش -م اŸع-رب ب-ك-ل-ي-ة ا◊ق-وق وال-ع-ل-وم
الق -تصش -ادي -ة ،ال -ت-ي أاك-م-ل ف-ي-ه-ا دراسش-ت-ه
ل -ي -ت -حصش -ل ع -ل -ى ل -يسش-انسس ا◊ق-وق .و⁄
ي -ن -ق -ط -ع ع-ن ال-نضش-ال ‘ صش-ف-وف ج-ب-ه-ة
التحرير الوطني ،حيث تقلد مهام على
مسشتوى ÷نة الثقافة والÎبية واإلعÓم.
وكان عضشوا ‘ الأمانة الوطنية Ÿنظمة
اÛاه- -دي- -ن ،ك- -م -ا ت -ق -ل -د م -نصشب أامÚ
ﬁاف- -ظ- -ة ج- -ب- -ه- -ة ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي
بسشكيكدة.
ذل -ك -م ب -عضس ال-ق-ل-ي-ل م-ن ال-ك-ث Òال-ذي
اأعرفه عن اÛاهد اŸناضشل والصشديق
سش - -ي ÿضش - -ر وزا ،Êال - -ذي ف- -ارق ،أامسس
األول ،دار ال -ف -ن -اء ل -ي -ل-ت-ح-ق ب-دار ال-ب-ق-اء
نظيفا نزيها ششريفا ،آامنا مطمئنا..
«إأنا لله وأنا أليه رأجعون».

ع.عيسسى

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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فــــــــــي إاطــــــــــار سسلسسلــــــــــة ““أايــــــــــام الذاكــــــــــرة““

تكر Ëأابطال رياضصة ذوي الحتياجات اÿاصصة باŸتحف األوŸبي
لوŸبي ‘ ،إاطار سسلسسلة
لوŸبية ا÷زائرية ،أامسس ،بتكر Ëأابطال رياضسة ذوي الحتياجات اÿاصسة باŸتحف ا أ
قامت اللجنة ا أ
ل‚ازات التي حققتها هذه الفئة.
““أايام الذاكرة““ من أاجل تعريف ا÷يل الصساعد با إ

عمار حميسسي

عرف حفل التكر Ëحضصور ‡ثل وزارة
التضصامن الوطني واأ’سصرة و قضصايا اŸرأاة
إاضصافة إا ¤جمع من الفضصولي Úالذين أابوا
إا’ أان يحضصروا هذه التظاهرة من أاجل
أاخ- -ذ ف -ك -رة ع -م -ا ح -ق -ق -ه ري -اضص -ي -و ذوي
ا’حتيجات اÿاصصة للجزائر على مسصتوى
اÙافل الدولية .
وق -ام أاب -ط -ال ري -اضص -ة ذوي ا’ح -ت -ي -اج-ات
اÿاصصة Ãنح اŸتحف اأ’وŸبي ›موعة
م -ن اŸي -دال -ي -ات وا÷وائ-ز ال-ت-ي –صص-ل-وا
ع -ل -ي -ه -ا خ Ó-ل مشص -ارك-ت-ه-م ‘ ال-ب-ط-و’ت

ال -ع -اŸي -ة واأ’ل -ع -اب اأ’وŸب -ي-ة ع-ل-ى وج-ه
اÿصصوصص.
وم -ن اŸت -وق -ع أان تÌي ه -ذه اŸي -دال -ي-ات
وا÷وائ - - -ز اŸت - - -ح - - -ف اأ’وŸب - - -ي حسصب
اŸسصؤوول اأ’ول عنه ﬁمد Áا Êالذي أاكد
أان اŸتحف يزداد قيمة و ثراء بعد كل
م -ي -دال-ي-ة ت-دخ-ل خ-زائ-ن-ه ب-ال-ن-ظ-ر ل-ق-ي-م-ة
ا÷وائ- - -ز واإ’‚ازات ال- - -ت - -ي ح - -ق - -ق - -ه - -ا
ال -ري -اضص -ي -ون ا÷زائ -ري -ون ع -ل -ى مسص-ت-وى
اÙافل الدولية.
ومن اŸنتظر اأن تتواصصل سصلسصلة ““اأيام
الذاكرة ““ التي تسصلط ‘ كل مناسصبة
الضص- -وء ع- -ل- -ى ري- -اضص- -ة م- -ع- -ي -ن -ة وه -ذا
للتعريف بكل الرياضصات وا’أبطال الذي

بعد الفوز الذي حققته
شس.القبائل بباتنة

رحمو :Êسصنسص Òبقية
اŸقابÓت ‘ ظروف أاحسصن

تنفسصت شصبيبة القبائل الصصعداء بفضصل الفوز الذي
عادت به من ميدان شصباب باتنة ،أاحد منافسصيها ‘
سصباق البقاء ضصمن الرابطة ا÷زائرية اأ’و ¤لكرة
القدم يوم اŸعة بهدف نظيف ‘ مباراة متأاخرة
أاعادت اأ’مل ‘ أابناء جرجرة ‘ تفادي السصقوط.
وث -م -ن اŸدرب م -راد رح -م -و Êال-ذي ي-ح-ت-ل ف-ري-ق-ه
اŸرتبة  1٤برصصيد  25نقطة ،هذا الفوز الثالث هذا
اŸوسصم خارج الديار معتÈا بأانه سصيزيد ‘ –فيز
’ع-ب-ي-ه ع-ل-ى وإان-ه-اء ال-ب-ط-ول-ة ب-ق-وة وب-التا‹ Œنيب
الشصبيبة السصقوط إا ¤الرابطة الثانية.
وقال التقني القبائلي ‘ هذا الشصأان :النتية اإ’يجابية
التي حققناها ‘ باتنة سصتسصمح لنا بتسصي Òأاحسصن
اللقاءات القادمة ،فعلينا اŸواصصلة على نفسص النهج
من خÓل الفوز باللقاء اŸتأاخر اŸقبل أامام إا–اد
ا÷زائ -ر سص -ي -م -ا وأان -ه سص -ي -ق -ام ع -ل-ى أارضص-ي-ن-ا وأام-ام
أانصصارنا.
وأاضصاف :صصحيح أان اŸقابÓت اŸتبقية كلها صصعبة،
لكن سصÔفع التحدي شصخصصيا أانا جد واثق ومتأاكد
من إانقاذ الشصبيبة من جحيم السصقوط.
ولعل إاقصصاء التشصكيلة القبائلية من منافسصتي كأاسص
ا÷زائ-ر وك-أاسص ال-ك-ون-ف-ي-درال-ي-ة اإ’ف-ري-ق-ي-ة سصيسصمح
لÓعب ÚبالÎكيز على الهدف الرئيسصي وهو –قيق
البقاء ‘ الرابطة اÎÙفة اأ’و.¤
وتعيشص شصبيبة القبائل هذا اŸوسصم أاسصوأا أاحوالها ‘
البطولة الوطنية وهي النادي الوحيد الذي يسصقط
منذ صصعوده إا ¤القسصم اأ’ول سصنة .1969

البطولة الوطنية لكرة القدم
لعاقة الذهنية
لذوي ا إ

سصيطرة جمعية «اŸنار» على اŸنافسصة
سصيطر فريق جمعية «اŸنار» للجزائر العاصصمة على
م-ن-افسص-ات ال-دورة اÿامسص-ة ل-ل-ب-ط-ول-ة ال-وط-نية لكرة
ال -ق-دم ل-ذوي اإ’ع-اق-ة ال-ذه-ن-ي-ة ال-ت-ي أاق-ي-مت ي-وم-ي
ا÷م -ع -ة والسص -بت ب -ال -ق -اع -ة اŸت -ع -ددة ال -ري -اضص-ات
«الهاشصمي حنتاز» ببلدية (ع ÚالÎك وهران).
وع -رفت ه-ذه ال-دورة ال-وط-ن-ي-ة اŸن-ظ-م-ة م-ن ط-رف
الرابطة الو’ئية لرياضصة ذوي ا’حتياجات اÿاصصة
ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع اإ’–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ه-ذه ال-ري-اضص-ة
مشص-ارك-ة  10ف -رق وي -ت -ع -ل-ق اأ’م-ر ب-ك-ل م-ن :اŸن-ار
واŸسص-ت-ق-ب-ل م-ن ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة وم-ولودية بلدية
ب -ج -اي -ة و‚اح بسص -ك-رة ون-ادي ال-ب-ل-ي-دة ون-ادي بشص-ار
ونادي جيجل والنور واإ’–اد Ÿسصتغا Âوجمعية عÚ
تيموشصنت وجمعية التحدي لوهران.
وقد “يزت اللقاءات التي جرت باŸناسصبة Ãسصتوى
فني مقبول حسصب ا’ختصصاصصي Úا◊اضصرين بالقاعة
اŸتعددة الرياضصات بع ÚالÎك.
ويتضصمن برنامج هذه البطولة الوطنية سصت دورات
ل -ت -ح -دي -د ب-ط-ل اŸوسص-م ال-ري-اضص-ي 201٧ / 2016
وسصتقام الدورة السصادسصة واأ’خÒة يومي  12و 13
مايو اŸقبل Ãدينة بجاية.

س ص ا ه م و ا ‘ رفع الراية الوطنية.

حشصفة ““رياضصة اŸعاق Úسصاهمت
‘ رفع الراية الوطنية““
اسص- -ت- -حسص -ن رئ -يسص ا’–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة
لرياضصة ذوي ا’حتيجات اÿاصصة ﬁمد
حشصفة ‘ تصصريح ل«الشصعب““ اŸبادرة التي
ن-ظ-م-ت-ه-ا ال-ل-ج-ن-ة اأ’وŸب-ي-ة ب-قوله ““ أاشصكر
كثÒا اللجنة اأ’وŸبية ومن خÓلها إادارة
اŸت- -ح- -ف اأ’وŸب- -ي ع -ل -ى ه -ذه اŸب -ادرة
الطيبة التي سصاهمت ‘ جمع عدد مهم من
أابطال رياضصة ذوي ا’حتياجات اÿاصصة

م- -ن أاج- -ل ال- -ت- -ع- -ري- -ف ب -اإ’‚ازات ال -ت -ي
حققوها خÓل الفÎة اŸاضصية ’ سصيما
اŸيداليات وا÷وائز التي حازوا عليها““ .
من جهة أاخرى ،أاكد حشصفة أان رياضصة ذوي
ا’ح -ت -ي -اج -ات اÿاصص -ة ت -ط-م-ح Ÿواصص-ل-ة
التأالق خÓل اŸنافسصات اŸقبلة قائ““ Ó
ه -دف -ن -ا م -واصص -ل -ة ال -ت -أال -ق ف-ري-اضص-ة ذوي
ا’ح -ت -ي -اج -ات اÿاصص -ة سص -اه-مت ‘ رف-ع
ال -راي -ة ال -وط -ن -ي -ة ع-ل-ى مسص-ت-وى اÙاف-ل
الدولية وهدفنا البقاء ‘ هذا اŸسصتوى
خ Ó-ل ال-فÎة اŸق-ب-ل-ة وأاع-ت-ق-د أان-ن-ا ‰لك
اإ’مكانيات لذلك ‘ ظل توفر اŸواهب
الشص -اب -ة ال -ت -ي تسص -ت -ط -ي -ع ح -م -ل اŸشص -ع-ل
ومواصصلة التأالق““.

أاهمية الرياضسة ‘ الوقاية من داء السسرطان

تنظيم يوم –سصيسصي –ت شصعار ““يبقى األمل““
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الريـ ـال للتأاكي ـ ـد و البارصصـ ـا مـ ـن أاجـ ـل
العودة ‘ اŸنافسصة على اللقب

لسسبانية من
انتهى عشساق الليغا ا إ
تناول جميع أانواع اُŸقّبÓت
لطباق الشسهية ،و ⁄يتبق أامامهم
وا أ
سسوى التفرغ لتذوق طعم الفاكهة
خÓل الكÓسسيكو اليوم الذي
يسستضسيف فيه ريال مدريد غرÁه
برشسلونة على ملعب سسانتياغو
لسسبوع  33من
برنابيو ‘ ،ا أ
اŸسسابقة..
ويÎقب ا÷ميع خÓل اŸباراة ،إاما إاعادة
الروح للمنافسصة على اللقب مرة اخرى ‘
ح- -ال ف- -وز ال -ب -ارصص -ا ،وتسص -اوي -ه ‘ ع -دد
النقاط مع اŸتصصدر الريال ،أاو أان يحسصم
اŸلكي اŸنافسصة بشصكل شصبه مؤوكد إاذا
ف -از ،ح -يث يصص -ب -ح ال -ف -ارق  6ن-ق-اط م-ع
م -ب -اراة م-ؤوج-ل-ة  ،ق-د Œع-ل-ه ع-ل-ى ال-ق-م-ة
بعيًدا عن منافسصه بـ  9نقاط.
اعتاد عشصاق الكرة ا÷ميلة على ترقب
ا◊وار اÿاصص ب Úث Ó-ث -ي ال -ب Ó-وغ -ران -ا
ميسصي وسصواريز ونيمار ‘ ،مواجهة ثÓثي
اÒŸي -ن -غ -ي ك -ريسص -ت -ي-ان-و وب-ن-زÁة وب-ي-ل،
ولكنهم سصيواجهون فقدان ضصلع واحد أاو
اك Ìم -ن السص -داسص -ي اŸب -دع ،ح-يث ت-أاك-د
غياب نيمار بعد قرار إايقافه  3مباريات،
’عÎاضصه على ا◊كم الرابع بعد طرده
أامام ما’غا..
و’ شصك أان غياب النجم الÈازيلي يعتÈ
ضص -رب -ة ق-وي-ة ل-ل-ب-ارصص-ا ،ن-ظً-را ل-ت-أال-ق-ه ‘
ال - -فÎة اأ’خÒة ‘ صص - -ن - -اع - -ة اأ’ه- -داف
لزمÓئه ،وعودته لتأاثÒه القوي بعد بداية
ﬂيبة هذا اŸوسصم ،ويبقى البديل إاما
أاردا توران أاو الدفع Ãهاجم ثان ،وهو
أالكاسص Òالذي يجيد أايضًصا اللعب ‘ مركز
ا÷ناح.
وك -اŸع -ت -اد سص -يشص -ه -د ال -ل -ق -اء اŸن -افسص-ة
اÿاصص - - -ة ب Úم - - -يسص- - -ي ورون- - -ال- - -دو ،ف
ف -اأ’رج-ن-ت-ي-ن-ي ي-ب-حث ع-ن ه-دف Úل-يصص-ل
ل-ل-رق-م  550م -ع ال-ب-ارصص-ا ،ب-ي-ن-م-ا يسص-ع-ى
الÈت-غ-ا‹ Ÿواصص-ل-ة ال-رد ع-ل-ى م-ن-ت-قديه،
خاصصة بعد خماسصيته ضصد البايرن بدوري
اأ’بطال.
تشص-ه-د م-ب-اراة ال-كÓ-سص-ي-ك-و اختًÓفا كبًÒا
ب Úا◊ال-ة اŸع-ن-وي-ة ل-ل-ف-ري-ق ،Úف-ال-ريال
سص-ع-ي-د ب-ع-د ال-ت-غ-لب ع-ل-ى ب-اي-رن م-ي-ون-يخ

وصصعوده إا ¤الدور قبل النهائي من دوري
أابطال أاوروبا  ،بينما وّدع برشصلونة البطولة
من دور الربع للموسصم الثا Êعلى التوا‹
على يد جوفنتوسص اإ’يطا‹.
أايضصا يعلم ‚وم البارصصا أان اللقاء يعتÈ
ال-ف-رصص-ة اأ’خÒة إ’ن-ق-اذ ال-ل-ي-غ-ا ،وه-و م-ا
يضصع مزيًدا من الضصغوط أامام غرÁهم
الذي يتسصلح بعاملي اأ’رضص وا÷مهور،
ك -م -ا ي -ع-ل-م إان-ري-ك-ي أان ال-ف-وز ه-و سص-ب-ي-ل-ه
ال -وح -ي-د ل-ل-خ-روج م-ن ال-ب-اب ال-ك-ب Òق-ب-ل
رحيله عن البارصصا نهاية اŸوسصم ،ولذلك
يحاول اسصتنفار جميع طاقات ’عبيه.
ا◊وار لن يكون داخل البسصاط اأ’خضصر
فقط ،بل سصيمتد ÿارج اÿطوط ب Úزين
ال- -دي- -ن زي- -دان م- -درب اŸل -ك -ي ،ول -ويسص
إانريكي مدرب البارصصا ،فزيزو يريد الفوز
بأاول كÓسصيكو له بالÈنابيو ،بينما يسصعى
اŸدرب اإ’سص -ب -ا Êإ’ث -ب -ات ال -ت -ف -وق ق-ب-ل
رحيله.

نظم ،أامسس ،طلبة كلية الطب يوما –سسيسسيا حول مرضس السسرطان وأاهمية ا÷انب النفسسي من أاجل مقاومة
لنها تكسسبهم مناعة
هذا الداء ،مÈزين أاهمية الرياضسة ‘ التقليل من هذا الوباء وسسط عامة الناسس أ
جسسدية قوية إاضسافة إا ¤ضسرورة التغذية السسليمة وكان ذلك بالواجهة البحرية للعاصسمة ““صسابÓت““ –ت
لمل ‘ ا◊ياة““.
شسعار ““يبقى ا أ
ع- -ن اآ’خ- -ري- -ن وذلك راج- -ع إا ¤غ- -ي -اب أايضص-ا ت-ؤوث-ر سص-ل-ب-ي-ا ول-ه-ذا ال-ت-ق-ل-ي-ل م-نها
نبيلة بوقرين
اŸع-ل-وم-ات ال-ك-اف-ي-ة ‘ ›ت-م-ع-ن-ا ح-ول ضصروري إاضصافة إا ¤عدة أاطباق أاخرى
ط
ا
ص
ش
ن
ل
ا
ا
ذ
أارج- -ع ال- -ق -ائ -م -ون ع -ل -ى ه -
يحضصرها ا÷زائريون تسصاهم ‘ تزايد
هذا ا÷انب““.
ال - -ت - -حسص - -يسص - -ي إا ¤ضص - -رورة م - -ع- -رف- -ة وواصصلت ﬁدثتنا ‘ ذات السصياق ““يجب هذا اŸرضص وإاتباع نظام غذائي متوازن
اŸواط -ن Úل -ل -م-ف-ه-وم ا◊ق-ي-ق-ي Ÿرضص أان نحسصسص كل أافراد اÛتمع ا÷زائري وت -ف -ادي اŸأاك -و’ت اŸصصÈة واŸع -ل -ب-ة
أ’ننا ’ نعرف ما هي مكوناتها ““.
السص- -رط -ان وم -ا ه -ي اأ’سص -ب -اب اŸؤودي -ة ب-اأ’م-ور ال-ت-ي ي-ت-ب-ع-ون-ه-ا ‘ ك-ل ا◊ا’ت
ل -إ
Óصص -اب -ة ل-ت-ف-ادي-ه-ا مسص-ت-ق-ب Ó-حسص-ب-م-ا لتجاوز اÿوف الكب Òمن هذا اŸرضص وأاضصافت نفسص اŸتحدثة ‘ ذات السصياق
Óصصحاء عليهم إاتباع عدة
كشص-ف-ت-ه ال-ط-ب-ي-ب-ة سصلمى بوفÓح ÷ريدة واأ’صصح هو أان نتجاوز العادات السصلبية ““أاما بالنسصبة ل أ
““الشصعب““ ‘ قولها ““الهدف من تنظيم اŸن- -تشص- -رة ل -دى ال -ع -ائ Ó-ت ا÷زائ -ري -ة أامور للوقاية من مرضص السصرطان على
زيدان  ““ :لسصنا اŸرشصح Úللفوز ““
م -ث -ل ه -ذا ال -ي -وم ال -ت -حسص -يسص -ي اÿاصص واŸت-م-ث-ل-ة أاسص-اسص-ا ‘ ن-وع-ي-ة اŸأاكو’ت غرار ‡ارسصة الرياضصة بشصتى أانواعها
أ’ن-ه-ا ع-ام-ل م-ه-م ل-ل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن ال-وزن
Ãرضص السصرطان من أاجل التعريف بهذا ال-ت-ي ي-ت-ن-اول-ون-ه-ا وأاغ-ل-ب-ه-ا ت-قليدية على
وأاك -د زي -ن ال -دي -ن زي -دان أان -ه غ Òم -ه-ت-م
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ال-داء ل-ل-م-واط-ن Úوخ-اصص-ة اŸصص-اب Úب-ه غ -رار ال -ل -ح -وم ع -ن -دم -ا ت -ع-رضص أ’شص-ع-
Ãشصاركة نيمار ‚م برشصلونة ،من عدمها
أ’ننا ’حظنا أان ا÷ميع يتخوف منه إا ¤الشصمسص تصصبح ملوثة ما يعني أانه خطر التقليل من حركة ‰و الهرمونات أ’ن داء
‘ مباراة الكÓسصيكو ،معتÈا أان اŸلكي
درجة أانهم يخفون إاصصابتهم بالسصرطان ع -ل -ى صص -ح-ة اإ’نسص-ان ،ال-ل-ح-وم ا◊م-راء السص -رط -ان أاسص -اسص -ا ه -و ال -ت -زاي-د ال-ك-بÒ
ليسص اŸرشصح اأ’قرب للفوز..
ل -ل-ه-رم-ون-ات وه-ذه اأ’خÒة ت-ف-ق-د وتÒة
وقال زيدان ’““ ،أافكر ما إان كان نيمار
رائـــــــــد القبــــــــــة
‰وها وتصصبح تتكاثر بنسصبة كبÒة رغم
سصيلعب أام ’ ،فهذه ليسصت مشصكلتي ،نحن
أان ا÷سصم ’ يكون بحاجة لها وهذا ما
سص-ن-ل-عب أام-ام ف-ري-ق ب-رشص-ل-ون-ة وال-تشصكيلة
ي- -ؤودي إا ¤م -رضص السص -رط -ان ،ه -ن -ا تÈز
التي سصيبدأا بها اŸباراة فقط““.
أاهمية ا◊ركة والرياضصة لتفادي كل هذه
وأاضصاف اŸدرب الفرنسصي ،فيما أابرزته
أاكد مدرب رائد القبة يوسسف بوزيدي ،أامسس ،أانه يبقى متفائÓ
اأ’مور السصلبية و‘ حالة تعذر ذلك فان ة
صص-ح-ي-ف-ة ““م-ون-دو دي-ب-ورت-ي-ف-و““ اإ’سص-ب-انية
بخصسوصس حظوظ فريقه ‘ –قيق الصسعود إا ¤الرابطة اÎÙفة
اŸشص -ي ه -و ال -وسص -ي -ل-ة اأ’نسصب ويسص-اع-د
““خروج برشصلونة من دوري أابطال أاوروبا
لسسبوع
الثانية موبيليسس رغم تضسييعه الصسدارة التي كان يتقاسسمها ا أ
كثÒا ‘ ا◊فاظ على صصحة اإ’نسصان،
أامر ’ يعني ‹ شصيئا ،سصنلعب ضصد فريق
اŸاضسي مع ا–اد بني دوالة إاثر تعادل فريقه ‘ ميدان إا–اد واد أاميزور
إاضص- -اف- -ة إا ¤ت- -ف- -ادي ت- -واج -د اأ’ج -ه -زة
جيد جداً““.
( )0-0وفوز بني دوالة على ضسيفه شسباب بني تور (◊ )1-3سساب ا÷ولة
ا’لكÎونية أامام اأ’شصخاصص خÓل فÎة
وت-اب-ع زي-دان ““ال-كÓ-سص-ي-ك-و م-ب-اراة مهمة،
 28من البطولة الوطنية للهواة (›موعة الوسسط).
النوم أ’نها تؤوثر على جسصم اإ’نسصان من
ل -ك -ن ال-ف-وز ’ ي-ع-ن-ي ا◊صص-ول ع-ل-ى ل-قب
صصرح اŸدرب بوزيدي““ :رغم أان نتيجة
خÓل اإ’شصعاعات التي تصصدرها سصواء
ال -ل -ي -غ -ا ،ل -دي -ن -ا اŸزي -د م -ن اŸب -اري-ات،
ال -ت -ع -ادل ’ ت -خ -دم -ن -ا أاب -ق -ى م -ت -ف -ائÓ-
أاج -ه-زة ال-ك-وم-ب-ي-وت-ر ،ال-ه-وات-ف ال-ن-ق-ال-ة
التفاصصيل مهمة جداً لتحديد الفائز ،نحن
بخصصوصص –قيق الصصعود إا ¤الرابطة
وغÒها من اأ’مور التي لها صصلة بهذا
نعرف هذا جيًدا ،نريد  3نقاط وسصنقوم
الثانية صصحيح أانه اسصتهلكنا واحدة من
ا÷انب وكل هذه اأ’مور يجهلها الناسص
ب -ف -ع-ل ك-ل شص-يء لÓ-ن-تصص-ار ،ف-ن-ح-ن لسص-ن-ا
أاوراق -ن -ا ل -ك -ن ي -ت -ب -ق -ى ل -ن-ا ل-ق-اءان وك-ل
‘ ›تمعنا إاضصافة إا ¤الكشصف اŸبكر
اŸرشصح Úللفوز ‘ الكÓسصيكو.
اإ’حتما’ت واردة““.
عن طريق اŸراقبة اŸسصتمرة لتسصهيل
وت -ط -رق زي-دان ل-ل-ح-ديث ع-ن ’ع-ب-ه غ-اريث
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بيل ،قائ““ Óسصيكون ‘ القائمة اŸسصتدعاة ““.
ل -ك -ن ’ع -ب -ون-ا  ⁄ي-وف-ق-وا أام-ام اŸرم-ى
ح- -يث ضص- -ي- -ع- -ن -ا ال -ع -دي -د م -ن ال -ف -رصص
أازيد من  80مشساركا جاءوا من ﬂتلف وليات الوطن
السص -ان -ح -ة ل -ل -تسص-ج-ي-ل وب-ال-ت-ا‹ ضص-ي-ع-ن-ا
النقاط الثÓث““.
عن باقي مشصوار البطولة الذي تبقى منه
جولت Úتابع بوزيدي ““ :سصأاعيد –فيز
نظمت ،صسبيحة أامسس ،مؤوسسسسة ““ناسس ا ““Òÿنشساطا رياضسيا وترفيهيا ‘ القصسبة بالعاصسمة– ،ت شسعار ““‘
الÓعب– ÚضصÒا للمبارات Úاأ’خÒت Úنسصتطع الفوز بالنسصبة لنا اأ’مل ’يزال
القصسبة واريورز““  ،وشسارك ‘ هذه التظاهرة أازيد من  80شسابا من رواد موقع التواصسل الجتماعي
ح -يث سص -نسص -ت-ق-ب-ل رائ-د ب-وم-رداسص ق-ب-ل قائما سصنفوز ‘ اŸقابلت Úاأ’خÒتÚ
الفايسسبوك غالبيتهم من طÓب ا÷امعات ،جاءوا من ﬂتلف ربوع الوطن للمشساركة ‘ هذا ا◊دث
ال- -ت- -ن- -ق- -ل اأ’خŸ Òواج- -ه -ة مسص -ت -ق -ب -ل وتنتظر باقي النتائج““.
الرياضسي الثقا‘ والسسياحي ،وصسنعوا أاجواء خرافية ‘ أاقدم أاحياء العاصسمة وأاعرقها.
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الرويسصات بينما يسصافر منافسصنا إا–اد ومعلوم أان التقني يو
ا’ن- -طÓ- -ق -ة ك -انت م -ن ““ب -اب ج -دي -د““ و‘ اŸسصتقبل هذه التظاهرة سصتصصبح
ﬁمد فوزي بقاصص
بني دوالة للتباري مع مولودية ﬂادمة ث -الث م -درب ي -ت -و ¤ال -ع -ارضص -ة ال -ف -ن-ي-ة
م -رورا بشص -ارع سص -ي-دي رمضص-ان وصص-و’ تقليدا سصنويا وسصنقوم بتوسصيع اŸسصلك
ل -يسص -تضص -ي -ف شص -ب -ي -ب -ة ج -ي-ج-ل ‘ خ-ت-ام
للتشصكيلة القباوية هذا اŸوسصم بعد كل «اÙاربون““ كما يسصمون ““ واريورسص ““ بدار الصصوف التي حولت مؤوخرا إا ¤تدريجيا ،إا ¤أان يتم اسصتغÓل كل شصÈ
ال-ب-ط-ول-ة““ .م-ن ج-ه-ت-ه ،أاك-د رئ-يسص رائ-د
من فريد زميتي وسصم Òبوجعران هذا كانوا من ا÷نسص Úومن كل اأ’عمار أاين اŸدرسص-ة ال-وط-ن-ي-ة ◊ف-ظ اŸم-ت-ل-كات من قصصبتنا العتيقة““ ،وذهبت إا ¤أابعد
القبة ﬁمد الصصغ Òفارسص أان فريقه
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الثقافية وترميمها ،وصصنع اŸشصاركون من ذلك ح Úقالت ““هدفنا من خÓل
أاضصحى ضصحية لعبة الكواليسص خاصصة ‘
شصهر مارسص الفارط إاثر انهزام الرائد ب مسص -لك م -غ -ل -ق ع-ل-ى ط-ول  2ك-ل-م ع Èأاجواء أاك Ìمن رائعة اسصتمتع بها سصكان ه -ذه ال -ت -ظ -اه-رة ه-و ري-اضص-ي وث-ق-ا‘
ا÷و’ت اأ’خÒة من البطولة.
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وسصياحي ،وسصيتكرر كما قلت لك سصنويا
القصصبة.
وق- - -ال ‘ ه- - -ذا الشص- - -أان «:ت - -ع - -رضص - -ن - -ا
م-ن ال-ب-ط-ول-ة .و ⁄ي-ن-ه-زم زمÓ-ء ال-ق-ائد من ا◊واجز التي اسصتعملوا فيها القفز «شص -ه -رزاد ب -وك -ل -ة““ اŸدي -رة ال -وط -ن -ي-ة هذه سصابقة ‘ ا÷زائر وأاردناها أان
لضص- -غ- -وط- -ات ك- -بÒة ‘ م -ل -عب أام -ي -زور
حسص ÚمÎف ‘ أاي مباراة ◊د اآ’ن وال- -ركضص وال- -تسص- -ل- -ق وغÒه- -ا ،وسص- -ط ل-ل-تسص-وي-ق وا’تصص-ا’ت Ÿؤوسصسص-ة ““ن-اسص ت-ك-ون م-ن ال-ع-اصص-م-ة ل-ك-ن-ن-ا ن-ط-مح إا¤
واأ’مر نفسصه ينطبق على حكم اللقاء..
م- -ن- -ذ ق -دوم ب -وزي -دي ح -يث ح -ق -ق -وا  6اŸدينة العتيقة التي اسصتيقظ سصكانها ا ““Òÿأاكدت أان التظاهرة التي أاقيمت ت -ع -م -ي -م -ه -ا ع Èك -ل الÎاب ال -وط -ن -ي،
اŸباراة كانت ‘ اŒاه واحد لكن ⁄
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ب-اŸدي-ن-ة ال-ق-دÁة ال-قصص-ب-ة ه-و ت-ق-ليد وسصنعيد تنظيم مثل هذه التظاهرات ‘
سص-ي-ع-م-ل اŸن-ظ-م-ون ع-ل-ى ت-رسص-يمه كل ال -ـ  21قصص-ب-ة اŸت-واج-دة ‘ ج-زائ-رن-ا
سصنة وتعميمه ع Èكل الÎاب الوطني ،ا◊ب-ي-ب-ة ،م-ن قسص-ن-ط-ي-ن-ة ،م-ي-لة ،بجاية
وق-الت ب-ه-ذا الصص-دد ““ن-ظ-م-ن-ا ت-ظ-اهرة وتلمسصان وصصو’ إا ¤وهران ،تيميمون،
رياضصة ثقافية وسصياحية –ت عنوان اأ’غواط ،بسصكرة وغرداية وغÒها““.
(‘ ال- -قصص- -ب- -ة واري- -ورز) وه- -ي سص- -ب -اق ه- -ذا وع- -رفت ن- -ه- -اي- -ة اŸسص- -لك ب -دار
بحواجز ،أاردنا أان يكون يوم  22أافريل ،الصصوف تواجد الكث Òمن السصياح من
أ’نه كما تعلمون شصهر الÎاث انطلق جنسصيات ﬂتلفة مرفوق ÚباŸرشصدين
وه- -ي ف- -رصص- -ة ب- -ال -نسص -ب -ة Ÿؤوسصسص -ت -ن -ا السص -ي -اح -ي ،ÚواقÎب -وا م-ن اŸشص-اركÚ
ذكر تقرير إاخباري ،أان نادي مانشصسص Îسصيتي اإ’‚ليزي يسصتعد للتقدم بعرضص
لÓحتفال بهذا الشصهر ‘ القصصبة ،وعن وال-ت-ق-ط-وا صص-ورا ت-ذك-اري-ة م-ع-ه-م ،ك-ما
قيمته  50مليون جنيه إاسصÎليني (نحو  60مليون يورو) لضصم اŸدافع ليوناردو
قريب سصنحتفل بيوم اأ’رضص والصصحة ،اسص-ت-م-ت-ع أاط-ف-ال ال-قصص-ب-ة ب-ال-نشص-اط-ات
بونوتشصي من جوفنتوسص اإ’يطا‹.وأاشصار موقع ““فوتبول إايطاليا““ إا ¤أان اهتمام
ولهذا أاردنا أان ‚مع كل هذه التواريخ الÎف-ي-ه-ي-ة ال-ت-ي أاق-ي-مت خصص-يصصا لهم،
مانشصسص Îسصيتي Ãدافع جوفنتوسص ظهر بشصكل واضصح منذ أان صصرح جوسصيب
‘ يوم واحد““ ،وأاضصافت ““اليوم قمنا وكانت التظاهرة فرصصة لكل اŸشصاركÚ
غوارديو’ ،اŸدير الفني لسصيتي ،بأان بونوتشصي واحد من الÓعب ÚاŸفضصلÚ
بالطبعة اأ’و ¤لـ ““‘ القصصبة واريورز““ ،من أاجل زيارة اŸتاحف قبل أان “نح
بالنسصبة له ‘ العا.⁄وكان بونوتشصي ،الذي سصيكمل الـ 30من عمره ‘ ماي اŸقبل،
هذه التظاهرة الرياضصية قمنا بها على جوائز رمزية للمشصارك Úمن قبل ‡ول
قد مدد عقده مع جوفنتوسص ‘ ديسصم ÈاŸاضصي ليسصتمر حتى جوان .2021
مسصلك يقدر طوله بـ  2كلم فقط ،وذلك اŸؤوسصسصة ويتقرر القيام بحملة نظافة
ومع ذلك ،يبدو مانشصسص Îسصيتي عاقدا العزم على التعاقد مع الÓعب ،حيث ذكرت
م-ن أاج-ل السص-ه-ر ع-ل-ى ال-ق-ي-ام ب-ت-ن-ظ-ي-م ت -خ -ت -ت -م ب -ه -ا ال -ت -ظ-اه-رة ،ال-ت-ي ل-ق-يت
صصحيفة ““ديلي تليغراف““ الÈيطانية أان النادي مسصتعد لدفع  60مليون يورو مقابل
ﬁكم ،وكذا لكي يتأاقلم سصكان القصصبة اسص -ت -حسص -ان ا÷م-ي-ع وع-رفت ت-ن-ظ-ي-م-ا
ا◊صصول على خدمات الÓعب ،وهو ما يشصكل صصفقة قياسصية بالنسصبة Ÿدافع..
مع تظاهرات رياضصية من هذا النوعﬁ ،كما من قبل اŸنظم.Ú

بوزيدي :مازالت حظوظنا قائمة لتحقيق الصصعود

مؤوسصسصة ““ ناسض ا ““ Òÿتكسصر صصمت ““ القصصبة ““ بنشصاط رياضصي وترفيهي

مانشسيسس Îسسيتي

نح ـ ـ ـو تقـ ـ ـ ـد Ëع ـ ـ ـرضض بـ  60مليـ ـ ـ ـون
أاورو لضصـ ـ ـم بونوتشص ـ ـ ـي

فالـ ـك ف ـال خـ ـÒ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
األحد  ٢٣أافريل  ٢٠١٧م

ألحمل

لنا الله في كل حديث نعجز عن
حكايته ياحمل..رفالهدوء
نـع ـيم« ..وال ّصشمت حياة ومابين
األثنين تفاصشيل» لُيدركها أاحد.
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الموافق لـ  ٢٦رجب  ١٤٣٨هـ
العدد ١٧٣١٨

ألثور  :عندما تريد
إان تقول ششيئا ياثور ..فهناك
العديد من األسشاليب وأانت من
تختار ..حاول أان تكسشب بكلمتك
وروعتها قلب وروح من تحادث،
فينبهر بك وبأاخÓقك.

ابتسشـ ـ ـ ـم

ألجوزأء

اعتبر من تحّبه يا صشديقي
الجوزاء« ..صشديـقا».
فالصشداقة طويلة ،أاما المحّبة
فهي مجرد كـÓم.

^ سصئل عابر سصبيل :من أين أنت؟
فقال :أنا من ألروم.
فأاجابه ألرجل :وأنا من ألغرفة.
فضصحك ألجميع وعمّ ألفرح وألسصرور وحجزأ في
فندق خمسصة نجوم.
^ ركبت سصيدة سصمينة جدأ ألحافلة فصصاح أحد
ألرأكبين متهكما :
لم أعلم آأن هذه ألحافلة مخصصصصة للفيلة فردت عليه
ألسصيدة بهدوء ,,ل ياسصيدي!
هذه ألسصيارة كسصفينة نوح !
تركبها ألفيلة وألحمير أيضصا

ه ـ ـ ـ ـل تعل ـ ـ ـ ـم؟

ألسصرطان

ل تنتظر اأحد دائمًا ول تدع
ششخصشًا ينتظرك وحرر
نفسشك من قيود البقاء ،غادر
حيث ُتريد ول تنظر خلفك
أابدا ً يا سشرطان.

ومضســة

^ إأنعدأم ألرغبه تجاه أشصياء
كانت مرغوبه ،يعتبر
إأنتصصارأ نفسصيا.
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وبالغ ّصصات أل شصفتيك
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شصفاؤوك ه فعنده
وجبر
كسصرك.

ن
^ عندما تعشصق سصتتعلم أ ّ
عقارب ألسصاعة تلدغ.

ف ـ ـ ـي حب ـ ـك ياب ـ ـ ـÓدي
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موطني ...موطني

ألجÓل ،وألجمال ،وألسصناء،
وألبهاء ،في رباك
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هروأهاك
ولألتارريجخا تءعلفميقد
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فـاأن
ل أ‘وويحبييهاد
يا دهر أنايس
جصـزأتئـرقيs
ن
ن ل-نل-كف-لوك
ىت،صص-وعل-د
نأأل-لـدـن-ري-اد و
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لمنياتللمعطا
وأ أ
عسصلرن:رهييد
لبنيربيعدد..
ت لك.
قالت لشصع
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Èأووكعــزييــدشأصــÿنــا
قذصلّصــيــدنـةـاللألدمكــتـوؤوربّـأــŸد
دأأئرية
÷ز
عن ثورة ألتأحلرمـينرـ أّكـــ
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^ إأنعدأم ألرغبه
^ نسصامح نعم  .ولكن محال أن نثق
مرتيتنج.اه أشصياء كانت مرغوبه،
يعتبر إأنتصصارأ نفسصيا.

^ من ألحكمة أن ل تفتح صصفحات
حياتك لكل عابر..فالتحفظ أحيانا
ن
قلس.صتتعلم أ ّ
شلصعق
ماكمتاعل أ
دى
^ليعلنعل
د

عقارب ألسصاعة تلدغ.

ر مثÒة «النفايات الفضشائية» حول األرضض أاخطر ما نتوقع
أأخبا
ح -ذر ع -ل -م -اء م -ن أان مسش -ت -ق -ب-ل ارت-ي-اد
الفضشاء سشيكون في خطر ،بسشبب وجود
م -ئ -ات اآللف م -ن ق-ط-ع ال-ح-ط-ام ال-ت-ي
تدور حول كوكب األرضس ،ما قد يعيق
انطÓق السشفن إالى الفضشاء.
وقال علماء مششاركون في مؤوتمر بششأان
القمامة الفضشائية .إان أاكثر من  ٧5٠أالف
قطعة من الحطام الخطير تدور اآلن
حول األرضس وتهدد مسشتقبل الرحÓت
ال- -فضش- -ائ- -ي- -ة ،وف- -ق م- -ا ذك- -رت صش- -ح -ي -ف -ة
«تلغراف» .الجمعة.وناششدت وكالة الفضشاء
األوروب- -ي- -ة مشش- -غ- -ل- -ي السش- -وات- -ل (األق -م -ار
الصشناعية) ووكالت الفضشاء بعدم التخلصس
م -ن السش -ف -ن ال -م -ت -ه-ال-ك-ة ف-ي ال-فضش-اء ،ألن
ح -ط -ام -ه -ا ق -د ي -ع-ت-رضس سش-ف-ن-ا أاخ-رى ف-ي
ط- -ري- -ق- -ه- -ا إال- -ى ال- -م- -ح- -ط- -ة ال- -فضش- -ائ -ي -ة
ال-دول-ي-ة.وق-ال ه-ول-غ-ر ك-راغ ،رئ-يسس م-ك-تب
ال-ح-ط-ام ال-ت-اب-ع ل-وك-ال-ة ال-فضش-اء األوروب-ية،
خÓل المؤوتمر األوروبي للحطام الفضشائي
ف -ي أال -م -ان -ي -ا« :إان ح-وال-ى  ٪٦٠ف -ق -ط م -ن
ح- -ط- -ام السش- -وات- -ل ي- -ت -م السش -ي -ط -رة ع -ل -ي -ه
والتخلصس منه في نهاية البعثات».ودعا إالى
«ضشرورة تطوير وسشائل إلزالة الحطام في
الفضشاء بششكل فعال ،من أاجل جمع نفايات
حوالي  ١٠أاقمار صشناعية كبيرة على األقل

ششغ ـ ـ ـل عقل ـ ـ ـك
^ وأصصفر عار أنحـــل ألسصقـــم جسصمـــه
يشصتت شصمل ألخطب وهو جموع
حمى ألجيشش مفطوما كما كان تحتمي
لسصـد في ألغابات وهو رضصيـع
به أ أ

ابنـ ـة اŸـ ـزارع ا÷ميل ـة
ت -مّ-ن-ى اأح-د الشش-ب-اب اأن ي-ت-زوج اإب-ن-ة ال-م-زارع ال-ج-م-ي-ل-ة.
فذهب اإلى المزارع لسشتئذانه .فنظر اإليه المزارع وقال:
يا بني ،اذهب وقف في هذا الحقل .وسشاأقوم باإطÓق
سشراح ثÓثة ثيران الواحد تلو الآخر واإذا تمكنت من
اإمسشاك ذيل اأي واحد من الثيران الثÓثة ،يمكنك تتزوج
ابنتي.
وقف الششاب في المراعي في انتظار اأول ثور .فتح باب
الحظيرة وخرج اأكبر ثور راآه في حياته واأكثرها ششرا..
فقرر اأن ينتظر الثور التالي الذي سشيكون اختيارا اأفضشل
من هذا الثور القوي الششرسس ،لذا ركضس اإلى الجانب
وترك الثور يمر عبر المراعي خارج البوابة الخلفية.
وفتح المزارع باب الحظيرة مرة اأخرى .اإنه ششيء ل
يصشدقه عقل! راأى الششاب اأمامه ثورا لم يششهد قط اأكبر
واأعنف منه في حياته.

حل ألعدد ألسسابق
^ ألضصرسش.
وق -ف ال -ث -ور ي -ح -ف-ر ف-ي الأرضس ب-ق-دم-ه ب-ع-ن-ف ويشش-خ-ر
ويسشيل لعابه وهو ينظر اإلى الششاب ..فما كان من الششاب
اإل اأن قرر اأنه اأّيا كان الثور الثالث فمن الموؤكد اأنه لن
ي -ك -ون اأسش -واأ م -ن ه -ذا ال -ث-ور ...وه-ك-ذا ف-ق-د ركضس اإل-ى
السشياج مرة اأخرى وسشمح للثور بالمرور اإلى الخارج من
البوابة الخلفية .ولما فتحت البوابة للمرة الثالثة… ظهرت
على وجه الششاب ابتسشامة حين ششاهد اأضشعف واأهزل ثور
راآه في حياته ..كان هذا هو ثوره المناسشب تماما! فوضشع
نفسشه في المكان المناسشب تماما وقفز على الثور وهو
يجري ومّد يده ليمسشك بذيله ...ولكنه فوجئ باأنه لم
يجد للثور ذي Óيمسشكه منه!
مغزى القصشة
ال -ح -ي -اة م -ل -ي-ئ-ة ب-ال-ف-رصس .ب-عضش-ه-ا سش-ي-ك-ون م-ن السش-ه-ل
اقتناصشه ،والبعضس الأخر ربما كان صشعب القتناصس،
لكننا بمجرد اأن نسشمح لهذه الفرصس بالمرور ،غالبا على
اأم -ل اأن ن -ف -وز ب-ف-رصش-ة اأفضش-ل ،ف-اإن-ه-ا ت-مضش-ي ول ت-ك-ون
متاحة لنا مرة اأخرى ،فلنحاول دوما اقتناصس الفرصشة
الأولى.

لسصد
أ أ

قد تكون الخيبات من البعضس
ل تعني بِالضشرورة أانك يا
أاسشد ..ل تسشتحق السشعادة .بل
تعني أان السشعادة ُربما ليسشت من
هذا اإلتجاه.

ألعذرأء

من المدار حول األرضس كل عام».
وم -ن -ذ ال-ع-ام  ،١95٧أادت أاك - -ث - -ر م - -ن 5٢5٠
عملية إاطÓق فضشائي ،إالى وجود اأكثر من
 ٢٣أالف جسشم حول األرضس ،من بينها ١٢٠٠
قمر صشناعي لتزال تعمل ،والبقية لم يعد
لها أاي فائدة.وتتششكل النفايات الفضشائية
باألسشاسس ،من انفجار أاو تفكك العديد من
األق-م-ار الصش-ن-اع-ي-ة ال-م-ه-جورة ،والتي ينتج
عنها قطع صشغيرة تزيد عن الواحد سشنتم
ب-ق-ل-ي-ل ،ب-اإلضش-اف-ة مÓ-ي-ي-ن ال-ق-ط-ع ب-ح-جم
ح -وال -ي واح -د م -ل -م.وق -ال ك -راغ ،إان «ه -ذا
األجسشام تتميز بسشرعات نسشبية هائلة .إانها
أاسشرع من الرصشاصشة ،ويمكن أان تدمر البنية
التحتية الفضشائية ،مثل األقمار الصشناعية
ل Ó-تصش -الت وال -ط -قسس وال-مÓ-ح-ة ال-ج-وي-ة
والبث الفضشائي».

ُربما هناك دائماً أاحاسشيسس
ومششاعر ليسس لنا القدرة عن
التعبير عنها بالكلمات يا عذراء.
وبالمقابل ربما هناك حروف
وكلمات ل تعبر عن ماتكنّه
أاحاسشيسشنا أابدا ً.

ألميزأن

إاذا أاسشديت جمي Óإالى
إانسشان فحذار إان تذكره
ياميزان ..وإان أاسشدى
إانسشان إاليك جمي Óفحذار
أان تنسشاه.

ألعقرب

ل ششيء ُيششبه ششيئا ول
أاحد يعوضس غياب أاحد.
أاششياءُنا المختلفة إان ضشاعت
ليسس لها بديل ياعقرب.

ألقوسش
يا قوسس..الخيبة ليسس
بالضشرورة أان تأاتي من األششخاصس
الذين من حولنا..الخيبة تأاتي من
خياراتنا.

ألجدي
ُهناك اأناسس ُتحدثهم عن
األلم َفيحدثونك َعن األمل،
َهؤولء يا جْدي ..هم مَن
نحتاجُهم بالقرب ِمّنا دائما.

ألدلو

من أاراد أان يراك
مخطًئا يا دلو ..سشيراك
ولو كان كفيًفا ،ف Óتنششغل
بإارضشاء الناسس.

ألحوت

جميعنا نمارسس اإلدمان
ياحوت ..البعضس ُيدمن األششَياء
والبَعضس ُيدمن األماكن ،أاما
أاكثرنا تعاسشه من ُيدمن األششخاصس.
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الكلمــــات السسهميـــة
مدرب
شسباب
بلوزداد

رئيسس اللجنة
المركزة
للتحكيم للفاف

ننطلق من الدائرة
السشوداء ‘ أاعلى
الششبكة لنصشل إا¤
الدائرة السشوداء
لخرى ،ششرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٦٣١نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.
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يسسأام

لششارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لششارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه
إا ¤حروف ثم اجمع
هذه ا◊روف فتحصشل
على اسشم لنجل العÓمة
الورتي.ÊÓ
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خراب
صسحيفة
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رئيسس الكنفيدرالية
ا’فريقية الجديد
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الكلمــات السسريــة

جمال
عكسس المر

1

الكلمات السسهمية
كلمة السسر
دردشسة الحروف
لعبة الحروف

قندهار
الشسام
ا’بتهاج
ايما سستون

مدخل

طبل
البارحة

من أاخطاء
كرة القدم

سش-ر ب-اŒاه ا أ
لسش-هم
م-ب-ت-دئ-ا ب-ا◊رف أالف
(أا) ح------ت------ى تصش-----ل إا¤
حرف الÓم (ل) لتجد
الكلمة اŸفقودة.

٥

حرف مكرر

٤

دردشسة
لسسهم
اأ

النائب اأ’ول
لرئيسس
الفاف

إانصساف

٧

في الدراع

٨١٣

رقــــــــــم

متشسابهان
لفظ
هاتفي

١٧٣١٨

نوع من
الصسوف

متشسابهان
جواب
مسس

مرضس
التنفسس

العدد

يسسأام

نصسف يوم
للجزم

لعبــــة الحـــروف
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الكلمـــــــات:

ششراكة ،ششهادة ،ششهامة ،ششيء ،ششهيد ،ششقيق ،ششهيق ،ششديد،
ششفيقة ،ششكر ،ششكل ،ششرف،ششادية ،ششهيناز ،ششوكÓطة،
ششع ،Òششؤوون ،ششقراء ،ششر ،ششاق ،ششخ ،Òششروق ،ششعاع،
ششدود ،ششيوخ،ششيششرون ،ششعبان ،ششاكرة ،ششريف ،ششارلكان،
تششاد ،سشمندار ،ششركة ،ششكيب ،ششال.
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لرقام
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الحل  /تسشل وتثقف

كان ا’سستفتاء على أاول
رئيسس للجزائر المسستقلة
في  ١٥أاكتوبر .١٩٦٣
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عمر أاديب ،الم ،مواد ،اسسسس ،مح ،السس ،ان،
ل.ل ،روما ،لين ،سسد ،مال ،إامام ،يمدح،
خوف ،اد ،فع ،يم ،القر ،سسمو ،قليل ،ضسرب،
اسسمع ،ي.ي.ي ،مد ،نيام ،لي ،حلي ،مد،
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أافقيا:

عمار سسي فوضسيل ،مولدي عيسساوي ،راسسم،
سسبيل ،اد ،امحي ،معلم ،ناي ،خل ،يمدح،
سسب ،سسل ،سسليم فرقاني ،لنا ،لم ،مال’ ،م،
محمد ادار ،مد.
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الحل  /كلمات متقاطعة
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أا  -بلجيكا؟
ب  -بريطانيا؟
ج  -إايطاليا؟
د  -فرنسسا؟

ششطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسشتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

كلمة
السشر:

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

 ١و’ )٢عب سسابق في شسبيبة القبائل +
و’ية جزائرية
 )٣للجواب ،ثلث بديل
 )٤يسسأام ،ثلثا مدح
 )٥نصسف أامنة ـ م ـ
 )6مسساعد سسابق لمدرب الخضسر
 )٧مدرب اتحاد الحراشس الحالي ـ م ـ
 )٨جل ـ م ـ
 )٩للنداء ،للمسساحة ـ م ـ من أاخطاء كرة
القدم ـ م ـ
 )١٠يمارسس مهنة طب ،للجزم ـ ثلثا (ديع)
 )١١مدرب وطني لكرة القدم

عموديا
 )١علل ـ م ـ متشسابهان ،و’ية التربة
السسوداء ـ م ـ
 )٢للجزم ،ثلثا أامل ،ولد
 )٣للنداء ،حرف أابجدي ،ثلثا جيل
 )٤نادر ،حرف مكرر ،حقن ـ م ـ
 )٥قهوة ،المجد ـ م ـ
 )6ثلثا عوم ،دهون متفرقة ،للنصسب
 )٧عتب ،بواسسطتي ـ م ـ شسعب ـ م ـ
 )٨من اأ’هل ،هروب ـ م ـ
 )٩دية مبعثرة ،لهب
 )١٠يترك ،الجد
 )١١مدرب منتخب كرة اليد

` 11

.

الفجر04.30...............:
مؤاقيت الظهر12.47...............:
الصشÓة العصشر16.31...............:
المغرب19.33..............:
العششـاء20.58................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  23أافريل  :1881بداية مقاومة الششيخ «بؤعمامة»
ب - -ا÷ن - -ؤب ال- -غ- -رب- -ي ا÷زائ- -ري ضش- -د ال- -غ- -زو
الفرنسشي.
^  23اأف-ريل  :1955اŸسش-تؤطنؤن الفرنسشيؤن
يششّكلؤن ميليششيات إارهابية تدعى (اليد ا◊مراء)
ل-ت-ن-ف-ي-ذ ع-م-ل-ي-ات إاج-رام-ي-ة ضش-د ا÷زائ-ري ،Úخطف،
تعذيب وقتل.

’حد  26رجب  1438هـ اŸؤافق لـ  23أافريل  2017م
ا أ

الطقسص اŸنتظر اليؤم و الغد

عنابة
عنابة

العدد 17318

’منية بؤرڤلة
’سشÓك ا أ
دششن منششآات وعقد اجتماعا مع إاطارات ا÷يشص وا أ

الفريـ ـق ڤاي ـد صشالـ ـ ـ ـ ـ ـح :ضشم ـ ـ ـ ـ ـ ـان متطلبـ ـ ـ ـ ـات
أامن ا÷زائر ودفاعها الوطني ‘ صشلب الهتمام
على القؤات اŸسشلحة بلؤغ اŸردودية العالية دفاعا عن سشيادة البÓد

الششعب ‘ /ثالث يؤم من زيارته إا ¤الناحية العسشكرية الرابعة وÃقر قيادة الناحية ،ترأاسص الفريق أاحمد ڤايد صشالح نائب وزير
’منية
الدفاع الؤطني ،رئيسص أاركان ا÷يشص الؤطني الششعبي اجتماعا ضشم إاطارات وأافراد الناحية ،و‡ثل Úعن ﬂتلف اŸصشالح ا أ
وا◊ماية اŸدنية وا÷مارك ،حيث أالقى كلمة تؤجيهية تابعها مسشتخدمؤ وحدات الناحية ع Èتقنية التحاضشر عن بعد ،جدد
فيها التأاكيد على ا◊رصص الكب Òالذي تؤليه قيادة ا÷يشص لضشمان متطلبات أامن ا÷زائر ودفاعها الؤطني.

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 21°وهران
 22°وهران

الثمن  10دج

23°
22°

france prix 1

–ــــت ششعـــــار « 50سشنــة مــــن العطـــــــــاء»

إا–اد الكتاب ا÷زائري Úيك ـرم رششي ـد بوجـدرة
أاششكــر ا÷زائــــر التي آامنت بي واحتضشنت أاعمــا‹
’زالت ‘ جعبته مششاريع للكتابة وأافكار ينؤي Œسشيدها روايات وسشناريؤهات
’صشدارات ،التي ترجمت إا 34 ¤لغة
وإاضشافتها إا ¤رصشيده الغني من الكتابات وا إ
عاŸية ،كانت آاخرها اللغة الصشينية.
’بداع ،كان ’–اد الكتاب
عطاء جديد يؤاصشل به مÒاث نصشف قرن من ا إ
ا÷زائري ،Úأامسص ،وقفة خاصشة به ‘ ،تكر Ëلششخصص الكاتب رششيد بؤجدرة ‘ ،أاول
نششاط رسشمي ل–Óاد باŸقر اŸركزي با÷زائر العاصشمة.

حبيبة غريب
تصصوير :عباسس تيليوة

جاءت هذه اŸبادرة مناسضبة،
ي -ق -ول ي -وسض -ف شض -ق-رة ،رئ-يسص
ا–اد ال - -ك- -ت- -اب ا÷زائ- -ري،Ú
كافتتاحية لسضلسضلة النشضاطات
ال -ت -ي سض -ط -ره-ا ال–اد لسض-ن-ة
 ،2017ووق- -ف- -ة م- -ن وق- -ف- -ات- -ه
واعÎاف ق- -ي- -ادت- -ه وأاعضض -ائ -ه
ب- -ال- -رم- -وز وال- -ك -ن -وز وال -ق -ادة
–Óاد ،أام- -ث- -ال
السض - -اب - -ق Úل - -إ
ال- -ق- -ام- -ة اإلب -داع -ي -ة األدب -ي -ة
ال- -ع- -رب- -ي -ة وال -ع -اŸي -ة رشض -ي -د
ب -وج -درة ،ال -ذي يسض -ت -ح -ق ك-ل
اإلجÓل والتقدير».
وعّبر رشضيد بوجدرة ‘ كلمة
ل -ه ب -اŸن -اسض -ب -ة ،ع -ن ف -رح-ت-ه
قائ« :Óأانا فخور أان أاكّرم من
ط -رف ال–اد ال -ذي ت -رأاسض-ت-ه
أاث -ن -اء سض -ن -وات ا◊رب وال -دم،
وإان ه - -ذه اÿمسض - -ي- -ن- -ي- -ة م- -ن
ال-ع-ط-اء Œع-ل-ن-ي أاح-ت-ار ق-ائÓ
ل -ن -فسض -ي ،ك -ي -ف ك -تب ال-رواي-ة
والشض-ع-ر والسض-ي-ن-اري-و ب-اللغت،Ú

ك -م -ا أان -ن -ي ل أادري م -ن أاك -ون
ح - - -ق - - -ا ،ال - - -ك- - -اتب واŸب- - -دع
وال-روائ-ي ،ف-ال-ك-ت-اب-ة ع-ندي ل
ت -أات -ي ب -ا◊ل-ول ،ب-ل ه-ي ط-رح
Óسضئلة».
مسضتمر ل أ
وكشض -ف ب -وج -درة ،أان -ه ي -تسض -اءل
أايضضا ،كيف توصضل للكتابة «‘
مناخ صضعب و›تمع متشضابك،
أاين كان على اŸثقف ‘ العديد
من األوقات اللجوء إا ¤التخفي
والسض -ري-ة وشض-ب-ه السض-ري-ة ،ف-حÚ
ن -ك -تب ال -رواي -ة ،ف -ق -د ن -ت -ط-رق
ألوضض-اع ولشض-خصض-ي-ات ق-د ن-ق-لق

م - -ن خ Ó- -ل - -ه - -ا ال - -ع - -دي- -د م- -ن
األشضخاصص».
ل -ك -ن ي -ق -ول ب-وج-درة« :ه-ن-اك
أاشض- -ي- -اء ط- -ي -ب -ة وك -رÁة وه -ي
ا÷زائر التي اسضتقبلت رشضيد
بوجدرة وقبلت أاعماله ،بالرغم
من أانه يقلقها .فالرواية عندي
–م - - -ل دائ - - -م - - -ا ال - - -ن - - -ف- - -اق
الج-ت-م-اع-ي ،ف-أاشض-كر ا÷زائر
التي فهمتني ،بالرغم من كل
شض - -يء ،ف- -ا◊م- -د ل- -ل- -ه أان- -ا ‹
قرائي ومنهم اŸتع ّصضب جدا
‘ تشضجيع أاعما‹».

بفضشـــــــل اليقظــــــــة وا’حÎافيـــــــــة

قال الفريق قايد صضالح ‘ هذا
الطار« :اإننا نحرصص كثÒا على
اأن ي -ك -ون ا÷ه -د ا÷ه -ي -د ال -ذي
ي-ب-ذل-ه ا÷يشص ال-وط-ن-ي الشض-عبي،
سض -ل-ي-ل ج-يشص ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي
ق- -لت ،ن- -ح -رصص ك -ثÒا ،ع -ل -ى اأن
يتفاعل ويتوافق اأك Ìفاأك ،Ìمع
متطلبات اأمن ا÷زائر ودفاعها
ال-وط-ن-ي ،وم-ع ح-م-اي-ة اسض-ت-قÓل
ب Ó-دن -ا وال -دف -اع ع -ن سض -ي -ادت-ه-ا
وسض Ó-م -ت -ه -ا ،وضض -م -ان وح -دت-ه-ا
الÎاب -ي-ة والشض-ع-ب-ي-ة.ف-ع-ل-ى ن-فسص
ه - -ذا ال - -ن- -ه- -ج واإت- -ب- -اع- -ا ل- -ذات
اŸسض -لك ،ف -اإن -ه يسض -ت -وجب ع-ل-ى
قواتنا اŸسضلحة ‘ هذه اŸنطقة
و‘ ك -اف -ة م -ن -اط -ق ال-وط-ن ،ب-اأن
ت- -و‹ اŸه- -ام اıول- -ة ل- -ه -ا ك -ل
ال -ع -ن-اي-ة ال-ت-ي ت-لـي-ق ب-ه-ا ،بشض-ك-ل
ي -دف -ع ا÷م -ي-ع وي-ح-ف-زه-م ع-ل-ى
اأدائها على الوجـه الأحسضن و‘
الوقت اŸناسضب وا◊قيقيÃ ،ا
ي -ك -ف -ل ب -ل-وغ اŸردودي-ة ال-ع-ال-ي-ة
واŸطلوبة مهما كانت الظروف
والأحوال».
وواصض -ل ال -ف -ري -ق ق -اي -د صض-ال-ح :
«ه -ذه اŸردودي -ة ال -ت -ي سض-ت-زداد
ث -م -اره-ا اأك Ìف-اأك ،Ìب-ف-ع-ل ذلك
ا◊سص ال -وط -ن -ي ال -ع -ا‹ وال-ن-ه-ج
ال- -ع- -م- -ل- -ي اŸت -ف -ا Êوال -ي -ق -ظ -ة
اŸسضتمرة التي تتميز ،بل وتتفرد

ب-ه-ا ،الÎك-ي-ب-ة ال-بشض-ري-ة ل-ق-وات-ن-ا
اŸسض - -ل - -ح- -ة ب- -ك- -اف- -ة ف- -ئ- -ات- -ه- -ا
ومسض-ت-وي-ات-ه-ا ،ال-ت-ي اأدرك ج-ي-دا
اأن -ه -ا ت -ع-رف ك-ي-ف تسض-ت-ف-ي-د م-ن
خ- -زان- -ه- -ا اŸع- -ر‘ ورصض- -ي -ده -ا
العلمي ،وهنا لبد ‹ من التنويه
ب-ال-ع-ن-اي-ة ال-ف-ائ-ق-ة ال-ت-ي Áن-حها
فخامة السضيد رئيسص ا÷مهورية
القائد الأعلى للقوات اŸسضلحة
وزي -ر ال -دف-اع ال-وط-ن-ي ،ل-ل-ج-انب
اŸع ــ ر‘ وال- -ع- -ل- -مـي وال- -ت ــ رب -وي
وال - -ت- -ع- -لـيـم- -ي وال- -ث ــ ق ــ ا‘ ،ه- -ذه
ال-رع-اي-ة ال-ت-ي ي-ع-كسض-ه-ا مضضمون
رسضالته التي وجهها اإ ¤الشضعب
ا÷زائ -ري Ãن -اسض-ب-ة ي-وم ال-ع-ل-م،
داع -ي -ا اأب-ن-اء الأم-ة اإ ¤اله-ت-داء
ب-ن-ور ال-ع-ل-م واŸع-رف-ة والق-تداء
ب -ال -وع -ي ال-وط-ن-ي ال-رف-ي-ع ال-ذي
اتسضم به العÓمة عبد ا◊ميد بن
ب- -اديسص ،وه- -ي ق- -ي- -م ن- -ع -م -ل ‘
ا÷يشص ال-وط-ن-ي الشض-ع-ب-ي ،سض-ليل
جيشص التحرير الوطني على اأن
تكون منارة نهتدي بنورها ونحن
نواصضل شضق طريق جهدنا العملي
والتطويري الذي بلغنا به بفضضل
الله تعا ،¤مسضتويات رفيعة على
اأك Ìمن صضعيد.
وي- -ق- -ي- -ن- -ا اأن -ه م -ا ك -ان ل -ذلك اأن
يتحقق على هذا النحو الصضائب
ب- -ل والأم- -ث- -ل ،ل- -ول ذلك ا÷ه -د

ا÷يشش يوقف مهاجرين غÒ
ششرعي Úويحجز ﬂدرات

الششعب ‘ /إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة ،ضشبط
ح- - - -راسص ا◊دود ي - - -ؤم  21أاف -ري -ل  2017بتلمسشان/ن.ع،2.
( )257,45كيلؤغرام من الكيف اŸعالج ‘ ،ح Úأاوقفت مفرزة
ل-ل-ج-يشص ب-بسشكرة/ن.ع ،4.م- -ه -رب -ا ب -ح -ؤزت -ه ( )11550ق - -رصص
مهلؤسص و( )3778علبة دواء.
م - -ن ج - -ه - -ة أاخ- -رى ،أاوق- -فت م- -ف- -رزة ل- -ل- -ج- -يشص بÈج ب- -اج- -ي
ﬂتار/ن.ع )77( 6.مهاجرا غ Òششرعي من جنسشيات إافريقية
ﬂت-ل-ف-ة ،ف-ي-م-ا ح-ج-زت م-ف-رزة أاخ-رى ب-ع Úق-زام ،ثÓث ()03
مركبات رباعية الدفع و( )2,83طن من اŸؤاد الغذائية.

ال- -ع- -ظ- -ي- -م وال- -ع- -م- -ل اŸت- -ف- -اÊ
والعق ÊÓالذي حرصضنا على اأن
ي -ب -ذل م -ن ط -رف ا÷م -ي-ع ودون
اسض -ت -ث -ن -اء ،ول -ول ذلك ال -ت -نسض-ي-ق
ال -ك -ام-ل والنسض-ج-ام ال-ت-ام ال-ذي
عملنا على اأن يتم ب Úا÷ميع،
كل ‘ نطاق مسضوؤولياته القيادية
وال-تسض-يÒي-ة ،وح-دود صضÓ-ح-ياته
ال- -ع -م -ل -ي -ة واŸه -ن -ي -ة ،و›الت
ت- -خصضصض- -ه ال- -ت- -ق -ن -ي وال -ع -ل -م -ي
واŸعر‘ وحتى التحسضيسضي».
و‘ اج- -ت- -م- -اع ث- -ان ضض- -م ق -ي -ادة
واأركان الناحية وقادة القطاعات
ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة ومسض-وؤو‹ اŸصض-ال-ح
الأم- - -ن- - -ي - -ة وق - -ادة اŸوؤسضسض - -ات
ال -ت -ك -وي -ن-ي-ة وال-وح-دات ال-كÈى،
اسضتمع الفريق اإ ¤عرضص شضامل
ح -ول اإق-ل-ي-م الخ-تصض-اصص ق-دم-ه
اللواء الشضريف عبد الرزاق ،قائد
ال -ن -اح -ي -ة ال -عسض -ك -ري -ة ال-راب-ع-ة،
اأسض -دى ب -ع -ده -ا السض -ي -د ال -ف-ري-ق
جملة من التوصضيات والتعليمات
وال -ت -وج -ي -ه -ات ت-ت-ع-ل-ق ج-م-ي-ع-ه-ا
بضضرورة ا◊فاظ على ا÷اهزية
ال -ق -ت -ال -ي-ة ل-وح-دات ال-ن-اح-ي-ة ‘
درجاتها العليا.
وق- -ال ال- -ف -ري -ق  »:ي -ط -يب ‹ اأن
األتقي بكم ،مرة اأخرى ‘ ،هذا
الجتماع الذي اأريد من خÓله
اأن اأذك -رك -م ب -اأه-م اÙاور ال-ت-ي
“ث- -ل مضض- -م- -ون ال- -ت- -وج- -ي- -ه -ات
وال- -ت- -ع -ل -ي -م -ات ال -ت -ي ت -خصض -ك -م
ك- - -اإط - -ارات وق - -ادة Ãخ - -ت - -ل - -ف
مسضتوياتكم وحدود صضÓحياتكم،
طالبا منكم السضهر على تطبيقها
بصض -ف -ة ك -ام -ل -ة لأن اأداءه-ا ع-ل-ى
ال -وج -ه الأصض -وب Áث -ل ال -ع -م -ود
ال- - -ف- - -ق - -ري ل - -ب - -ل - -وغ الأه - -داف
اŸاأمولة.
ف- -م- -ه- -م -ت -ك -م ك -اإط -ارات ق -ي -ادي -ة
تسضتوجب منكم منح هذا ا÷انب
الأهمية التي تليق به ،واحرصضوا
على اإيÓء اŸهام اıولة لكم كل
ال -ع -ن -اي-ة ال-ت-ي تسض-ت-ح-ق-ه-ا ،بشض-ك-ل
ي- -دف- -ع الأف- -راد ال- -عسض- -ك- -ري Úب -ل

ويحفزهم على اأداء واجبهم على
ال- - - - -وجـه الأحسض - - - -ن و‘ ال - - - -وقت
اŸن -اسضب وا◊ق -ي -ق -يÃ ،ا ي -ك-ف-ل
بلوغ اŸردودية العالية واŸطلوبة
م -ه -م -ا ك-انت ال-ظ-روف والأح-وال،
وه -ن -ا ل ب -د اأن اأوؤك -د ع -ل -ى ال-دور
ال -ت -وع -وي وال -ت -حسض -يسض -ي وك -ذلك
ا÷انب اŸع - -ن - -وي وه - -ي ج- -وانب
م- -ه- -م- -ة ج- -دا ،ب -ل ه -ي م -ن اأشض -د
ال - -ع- -وام- -ل ذات الصض- -ل- -ة ب- -ن- -ج- -اح
الأع -م -ال ،ل -ه -ذا ف-اإن-ن-ي األ-ح ك-ثÒا
على اأن تولوها الرعاية الÓزمة».
عقب ذلك قام الفريق نائب وزير
ال- -دف- -اع ب- -ت- -دشض Úال -ع -دي -د م -ن
ال - -وح - -دات واŸراف - -ق اإلداري - -ة
وال- - -ري - -اضضـي - -ة ،ح - -يث دشض - -ن ‘
ال-ب-داي-ة م-ق-ر ال-ل-واء  58صضواريخ
وتسض-م-ي-ت-ه ب-اسض-م الشضهيد عضضامو
ﬁم -د ال -ب -ح -ري ،وك -ذا تسض -م-ي-ة
الفوج  158صضواريخ باسضم الشضهيد
خليل عبد ا◊فيظ ،وقد حضضرت
عملية التسضمية عائلتا الشضهيدين
اللت ” ÚتكرÁهما باŸناسضبة.
م -ن ج -ه-ة أاخ-رى ،وب-اŸسض-تشض-ف-ى
ال- -عسض- -ك -ري ا÷ه -وي ا÷ام -ع -ي،
ت-ف-ق-د ال-ف-ري-ق مصض-ال-ح ط-ب-ي-ة ”
ت-ه-ي-ئ-ت-ه-ا وŒه-ي-زه-ا ب-ع-ت-اد طبي
ح -ديث ك -ف-ي-ل بضض-م-ان ال-ت-غ-ط-ي-ة
الصضحية والعÓج ألفراد الناحية.
وÃقر قيادة الناحية دشضن الفريق
م- - -رك - -ز اإلشض - -ارة ا÷ه - -وي ،وه - -و
اŸرك- -ز ال -ذي يضض -م -ن التصض -الت
السض -ل-ك-ي-ة والÓ-سض-ل-ك-ي-ة وال-ه-رت-زي-ة
والفضضائية لفائدة هيئات ووحدات
ال- - -ن- - -اح- - -ي- - -ة ،واŸزود ب- - -أاح- - -دث
التجهيزات عالية التقنية.
ك - - -م- - -ا ق- - -ام ب- - -ت- - -دشض ÚاŸركب
الرياضضي ا÷هوي ،وهو اŸركب
الذي سضيسضهم دون شضك ‘ تطوير
وت -رق -ي -ة ال -ري -اضض -ة ال -عسض -ك -ري -ة
بالناحية بالنظر ألهمية اŸرافق
ال- -ت- -ي ي- -ت- -وف -ر ع -ل -ي -ه -ا ك -ق -اع -ة
ال- -ري- -اضض -ات ،وم -ل -عب ك -رة ق -دم
م-عشض-وشضب اصض-ط-ناعيا ،ومضضمار
أللعاب القوى ونزل الرياضضي.Ú

الششرطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة القضشائي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة بقسشنطينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة تنجـ ـ ـ ـ ـح
‘ اإلطاح ـ ـ ـ ـة والقضش ـ ـ ـ ـ ـاء علـ ـ ـ ـى إارهـ ـ ـ ـ ـابـ ـ ـ ـ ـ ـيÚ

الششعب“ /كنت مصشالح
الفرق اŸتنقلة للششرطة
القضشائية التــابعة ’أمن
و’ية قسشنطينة ،أامسشية
’ربعــاء  19أافريل
يؤم ا أ
 ،2017من القضشاء
’طاحة بإارهابيÚ
وا إ
إاثن ،Úحيث سشمحت
يقظة واحÎافية عناصشر
الششرطة القضشائية لذات
الؤ’ية بإانقاذ أارواح
بششرية ،واسشÎجاع خÓل
هذه العملية النؤعية
أاسشلحة وذخÒة.
ال-ع-م-ل-ي-ة ج-اءت خÓ-ل اŸت-ابعة
ال-ت-ي ب-اشض-رت-ه-ا ع-ن-اصض-ر ال-ف-رق
اŸت -ن -ق -ل-ة ل-لشض-رط-ة ال-قضض-ائ-ي-ة
لأمن ولية قسضنطينة لشضخصضÚ
ك- -ان- -ا ع -ل -ى م Ïدراج -ة ن -اري -ة
ب- -اأح- -د اأح -ي -اء اŸدي -ن -ة ،اإل اأن
فطنة واحÎافية قوات الشضرطة
اأح-ب-طت ﬂط-ط-ه-م الإج-رام-ي
و‚حت ‘ القضضاء والإطاحة
بهما.

ك- -م -ا سض -م -حت ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة
ال-ن-وع-ي-ة ب-اسضÎج-اع ثÓثة ()03
رشض- - - - - -اشض- - - - - -ات م- - - - - -ن ن- - - - - -وع
‘‘كÓ- -شض- -ي- -ن- -ك -وف‘‘ تسض -ع -ة ()09
ﬂازن معباأة 260 ،خرطوشضة،
ح - - - -زام )02( Úل -ل -خ -راط -يشص،
الأول به  19خرطوشضة والثا Êبه
 14خرطوشضة ،سضÓح فردي من
نوع (  ،) PA/MABسضÓح
مقطوع اŸاسضورة ‘‘ﬁشضوشضة‘‘،
ق- -ن -ب -ل -ت -ان م -ن ا◊ج -م ال -ك -بÒ

‘ عمليات متفرقة

وقنبلتان من ا◊جم الصضغ.Ò
وتوؤكد هذه العملية النوعية على
ي - -ق - -ظ - -ة مصض - -ال - -ح الشض - -رط - -ة
واحÎاف - -ي- -ت- -ه- -ا وعصض- -رن- -ت- -ه- -ا
Ÿواجهة اأية ﬁاولة للمسضاسص
ب-الأم-ن والسض-ت-ق-رار والسض-كينة،
ك -م -ا تÈز ا÷اه -زي -ة ال -دائ -م -ة
واŸسضتمرة لقوات الشضرطة عÈ
ك -ام -ل الÎاب ال -وط -ن-ي ل-لسض-ه-ر
ع- -ل- -ى اأم -ن اŸواط -ن وسض Ó-م -ة
اŸمتلكات.

ق ـ ـوات الششرط ـ ـة –ج ـ ـ ـز  3070موؤثـ ـر عق ـ ـلي

الششعب ‘ /إاطار ﬁاربة ا÷رÁة خاصشة منها اŸتاجرة باıدرات واŸؤؤثرات
العقلية“ ،كنت قؤات الششرطة من خÓل عمليات متفرقة بكل من و’ية قسشنطينة
’نؤاع ،مع تؤقيف 08
وو’ية البؤيرة من حجز  3070قرصص مهلؤسص من ﬂتل ا أ
أاششخاصص مششتبه فيهم أاغلبهم مسشبؤق Úقضشائيا تÎاوح أاعمارهم ماب Úالعقد الثاÊ
والعقد الرابع.
وق-ائ-ع ال-قضض-ي-ة الأو ،¤ت-ع-ود م - - -تصض - - -ل ” ت - - -وق- - -ي- - -ف  03مدينة سضور الغزلن ،على اإثر
اإ ¤ت - -ل - -ق - -ي ق - -وات شض- -رط- -ة اأشض -خ -اصص ع -ل -ى م Ïسض -ي -ارة ذلك ق- -امت ق- -وات الشض- -رط -ة
قسض-ن-ط-ي-ن-ة Ÿعلومات متعلقة وب-ح-وزت-ه-م  762وح -دة م -ن بتكثيف التحريات والدوريات
بقيام اأحد الأشضخاصص بÎويج اŸوؤثرات العقلية.
لتتمكن من حجز  160قرصص
كمية من الأقراصص اŸهلوسضة اأما ›ريات العملية الثانية ،مهلوسص من ﬂتلف الأنواع،
ع -ل -ى مسض -ت-وى اأح-ي-اء م-دي-ن-ة ف -ت -مت ع -ل -ى اإث -ر م -ع-ل-وم-ات م- - -ع ت- - -وق- - -ي- - -ف الشض- - -خصضÚ
قسضنطينة ،وعليه وبعد القيام موؤكدة –صضلت عليها قوات اŸشضتبه فيهما.
ب -دوري -ات وسض -ط الأح -ي-اء ” الأمن الوطني بولية البويرة ،وعليه قامت عناصضر الشضرطة
توقيف اŸشضتبه فيه ومرافقه مفادها قيام اأحد الشضخاصص Ãصض - -ادرة اÙج - -وزات م- -ع
اأي -ن ح -ج -ز ع -ن -ده -م-ا  2148باŸتاجرة باŸوؤثرات العقلية –رير ملف جزائي ‘ حق
م- -وؤث- -ر ع- -ق- -ل- -ي ،و‘ سض- -ي -اق ع-ل-ى مسض-ت-وى ﬂت-ل-ف اأح-ياء اıالف Úللقانون.

