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’حد
يشسرف وزير ا’تصسال حميد قرين ،ا أ
 14م -اي ا÷اري ،ب -ؤ’ي -ة ب -ؤم -رداسش ،ع -ل -ى
ن -دوة ت -ك -ؤي -ن -ي -ة ،ت -ن -درج ‘ إاط -ار سس -لسس -ل -ة
ال - -ن- -دوات ال- -ه- -ادف- -ة إا ¤ت- -ع- -ري- -ف اŸؤاط- -ن
’عÓم وحقه ‘ اŸعلؤمة اŸؤثؤقة.
با إ
ال -ن -دوة ال-ت-ي ي-ح-تضس-ن-ه-ا م-ق-ر اÛلسش الشس-ع-ب-ي ال-ؤ’ئ-ي ب-ب-ؤم-رداسش،
ب-حضس-ؤر ال-ؤزي-ر ح-م-ي-د ق-ري-ن ،سس-ي-نشس-ط-ه-ا م-دي-ر ي-ؤم-ية «’تريب،»Ú
حسسان بشس Òشسريف– ،ت عنؤان «الصسحافة ا÷زائرية التعددية،
’خÓقي».
قصسة ميÓد :من مرحلة الفؤضسى إا ¤اŸآال ا أ

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

17332

ملتقى حول القرآانية ب Úالوسشائل
التقليدية وا◊ديثة

ندوة حول ا’متحانات اŸدرسشية
واŸسشابقات اŸهنية

’مراضش العقلية ،يؤمي  11و 12ماي
تنظم ا÷معية ا÷زائرية لطب ا أ
’مراضش العقلية.
’يام الؤطنية  20لطب ا أ
’وراسسي ،ا أ
ا÷اري ،بفندق ا أ

–ت رعاية وزير الثقافة
ع-ز ال-دي-ن م-ي-ه-ؤب-ي ،ت-ن-ظ-م
ال-راب-ط-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-فكر
وال -ث -ق -اف -ة ‘ إاط -ار اŸل -ت-ق-ى
ال- -ؤط- -ن- -ي ال- -ث- -ا Êب- -ع -ن -ؤان
«ال- -ق- -رائ- -ي- -ة ب Úال- -ؤسس- -ائ -ل
ال- -ت -ق -ل -ي -دي -ة وا◊دي -ث -ة»،
’و‘ ¤
ال -ن -دوة ال-ؤط-ن-ي-ة ا أ
اŸؤضسؤع ،وذلك يؤم السسبت  13ماي ا÷اري ،ابتداء
من السساعة الؤاحدة والنصسف زوا’ ،بقصسر الثقافة
مفدي زكريا.

ت - - -نشس - - -ط ن- - -ؤري- - -ة ب- - -ن
غÈيت وزي- -رة الÎب -ي -ة
ال -ؤط -ن -ي-ة ،ال-ي-ؤم ،ن-دوة
صسحفية ،تتناول مؤضسؤع
ا’م- -ت -ح -ان -ات اŸدرسس -ي -ة
واŸسس - -اب - -ق - -ات اŸه- -ن- -ي- -ة،
وذلك ع - - -ل- - -ى السس- - -اع- - -ة
 10:00صسباحا ،بقاعة ا’جتماعات.

حفل موسشيقي أاندلسشي
بأاوبرا ا÷زائر

اأ’يام الوطنية  20لطب اأ’مراضض العقلية
معرضض للصشور الفوتوغرافية

‘ إاطار اتفاقية الصسداقة والتعاون اÈŸمة ب Úمدينة باريسش وو’ية
Óشسعاع الثقا‘ واŸعهد الفرنسسي
ا÷زائر ،تنظم الؤكالة ا÷زائرية ل إ
با÷زائر ،معرضسا للصسؤر الفؤتؤغرافية ،من  13ماي إا 13 ¤جؤيلية،
باŸتحف الؤطني للفن ا◊ديث اŸعاصسر ا÷زائر «ماما».

›ازر  8ماي Ã 1945كتبة ششايب دزاير

مناقصشات ’سشتغÓل  22موقعا منجميا

تنظم مؤؤسسسسة
أاوب -را ا÷زائ -ر
بؤعÓم
بسس-اي-ح ،ح-فÓ-
مؤسسيقيا
أان-دلسس-ي-ا –ت
ع-ن-ؤان «دمعي
جرى» ،من إاحياء ا÷ؤق ا÷هؤي Ÿدينة
قسس-ن-ط-ي-ن-ة –ت ق-ي-ادة سسم Òبؤكريدة،
وت -نشس -ي -ط ال -ب-احث ع-ب-د اŸالك م-روا،Ê
’ربعاء  10ماي  ،2017على
وذلك يؤم ا أ
السساعة  19:00مسساء ،بأاوبرا ا÷زائر.

ت-ن-ظ-م م-ك-ت-ب-ة شس-ايب دزاي-ر ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ؤؤسسسس-ة ال-ؤط-ن-ي-ة لÓ-تصس-ال
’شسهار ،اليؤمﬁ ،اضسرة حؤل ›ازر  8ماي  194٥بعنؤان
والنشسر وا إ
«›زرة خ -راط -ة ،سس-ط-ي-ف وق-اŸة» ،ي-نشس-ط-ه-ا ف-ؤؤاد سس-ؤ‘ ،وذلك ع-ل-ى
السساعة الثالثة زوا’.

تنظم الؤكالة الؤطنية للنشساطات اŸنجمية ،غدا ،ا÷لسسة 46
’ظ -رف -ة اÿاصس -ة بـ  22م-ؤق-ع م-ن-ج-مي
ل- -ل- -م- -ن- -اقصس- -ة وف- -ت- -ح ا أ
لÓ- -سس- -ت- -غÓ- -ل ،وذلك ع- -ل- -ى السس- -اع -ة  10:00صس-ب-اح-ا ،ب-ق-اعة
اÙاضسرات بؤزارة الطاقة بحيدرة.

تعويضشات Ÿوظفي الصشحة

تأاجيل ندوة حول السشياحة

تعلم وزارة الصسحة والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفيات ‘ ،بيانها أان كل
ال -ف -رق الصس -ح -ي -ة ال -ت-ي سس-خ-رت م-ن ط-رف ال-ؤ’ة ل-ل-ق-ي-ام ب-ال-ت-غ-ط-ي-ة
’خÒة على
الصسحية أاثناء –ضس Òوإاجراء ا’نتخابات التشسريعية ا أ
مسس -ت -ؤى م -راك -ز وم -ك -اتب ال -تصس -ؤيت ،سس -تسس -ت -ف -ي -د م -ن ال -ت-ع-ؤيضس-ات
اŸنصسؤصش عليها ‘ أاحكام اŸرسسؤم التنفيذي رقم  22-17اŸؤؤرخ ‘ 17
Óشسخاصش اŸسسخرين
جانفي  2017الذي يحدد التعؤيضسات اŸمنؤحة ل أ
أاثناء –ضس Òوإاجراء ا’نتخابات.

يعلم اÛلسش الشسعبي الؤ’ئي لتيزي وزو ،عن تأاجيل الندوة
حؤل السسياحة التي كان م›Èا عقدها يؤم  11ماي ا÷اري،
باŸعهد الؤطني للفندقة والسسياحة ،إا ¤وقت ’حق.

مسشابق ـ ـ ـ ـ ـة الرياضشـ ـ ـ ـ ـة اŸكيفـ ـ ـ ـ ـة Ÿهنـ ـ ـ ـة
أاعـ ـ ـوان ا◊مايـ ـ ـة اŸدنيـ ـ ـة
يوم –سشيسشي حول تسشي Òالتوتر

ت-ن-ظ-م م-دي-ري-ة ا◊م-اي-ة اŸدن-ية للجزائر ،يؤما
–سس - -يسس - -ي - -ا ح- -ؤل تسس- -ي Òال- -ت- -ؤت- -ر وا◊ي- -اة ‘
›مؤعة لفائدة مؤظفي القطاع ،ينشسطها ناصسر
’مراضش النفسسية وخب Òدو‹،
ديب برفسسؤر ‘ ا أ
وسسارة فؤرار ﬂتصسة ‘ الطب العيادي ،وذلك
من  9إا 16 ¤ماي ا÷اري ،ابتداء من السساعة
ال -ت-اسس-ع-ة صس-ب-اح-ا ،ب-ق-اع-ة اÙاضس-رات
على مسستؤى اŸديرية.

توزيع ششهادات التكوين
على اŸؤوسشسشات اŸصشغرة
ت - - -ن - - -ظ- - -م م- - -ؤؤسسسس- - -ة اتصس- - -ا’ت
ا÷زائ- -ر ،ال- -ي- -ؤم ،ح- -ف- -ل ت- -ؤزي -ع
شس-ه-ادات ال-ت-ك-ؤي-ن ع-لى اŸؤؤسسسسات
’‚از مشس- - - - - -روع
اŸصس - - - - - -غ - - - - - -رة إ
«أاف.ت- -ي.ت- -ي.أاشش» ،وذلك ع- -ل -ى
السس-اع-ة ال-ع-اشس-رة صسباحا ،باŸركز
ال- - -دو‹ ل- - -ل- - -م- - -ؤؤ“رات ب- - -ن - -ادي
الصسنؤبر.

تنظم اŸديرية العامة للحماية اŸدنية ،غدا ،الطبعة
السس -ادسس -ة Ÿسس -اب -ق -ة ال -ري -اضس -ة اŸك -ي-ف-ة Ÿه-ن-ة أاع-ؤان
ا◊م -اي-ة اŸدن-ي-ة لسس-ن-ة  ،2017وذلك ع -ل -ى السس -اع-ة
ال -ت -اسس -ع -ة صس-ب-اح-ا ،ع-ل-ى مسس-ت-ؤى م-دي-ري-ة ا◊م-اي-ة
’غؤاط.
اŸدنية لؤ’ية ا أ

اليوم العاŸي ’ 9رتفاع
ضشغط الدم والسشكري

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸؤقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسش(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

تنظم جامعة ﬁمد الشسريف مسساعدية بسسؤق أاهراسش ،يؤمي  09و10
ماي ا÷اري ،ملتقى وطنيا حؤل «ا’عÓم ا÷زائري ب Úضسؤابط اŸهنة،
والزاميات الؤاقع».
اŸل-ت-ق-ى بشس-ط-ه ك-ؤك-ب-ة م-ن أاسس-ات-ذة ا’عÓ-م وم-ه-ن-ي-ي ال-ق-ط-اع من جميع
و’يات الؤطن.

جمارك مركز بوششبكة –جز سشيارة
بÎقيم ووثائق مزورة

ق -امت مصس -ال -ح ا÷م -ارك ال -ع -ام -ل-ة ب-اŸرك-ز ا◊دودي
ببؤشسبكة بؤ’ية تبسسة بحجز يؤم  28ابريل 2017
سسيارة من نؤع مرسسيدسش قادمة من تؤنسش بÎقيم
ووثائق مزورة –صسل سسائقا على سسند مرور حسسب
ما جاء ،أامسش ‘ بيان للمديرية العامة للجمارك.
تنظم جمعية إاعانة اŸرضسى اŸصساب Úبالضسغط
’سس-ت-م-اع ل-ل-م-خ-ال-ف مكن من
وأاف -اد ال -ب-ي-ان ان ا إ
ال -دم -ؤي ل -ؤ’ي -ة ا÷زائ -ر ،ف -ع-ال-ي-ات ا’ح-ت-ف-ال
اكتشساف تؤاطؤؤ عؤن جمركي ” تؤقيفه مؤؤقتا بناء
ب -ال -ي -ؤم ال -ع -اŸي ال -ت -اسس -ع ’رت -ف -اع ضس -غ-ط ال-دم
على قرار من اŸدير العام للجمارك كما ” إانشساء
والسس -ك -ري ،ب -ق -اع -ة ÿضس -ر راب -ح  11ديسسمÈ
÷نة –قيق يؤم اكتشساف اıالفة.
 1960بلؤزداد ،وذلك يؤم اÿميسش  11ماي
وب -ن-اء ع-ل-ى ذلك ق-امت مصس-ال-ح ا÷م-ارك ب-ف-ت-ح م-ل-ف
ا÷اري ،اب-ت-داء م-ن السس-اع-ة ال-ث-ام-نة
منازعة جمركية بناء على أاحكام اŸادة  32٥من قانؤن
والنصسف صسباحا.
ا÷مارك وإاخطار النيابة التي أامرت بتسسليم اŸتهم وعؤن
ا÷مارك إا ¤فرقة الدرك الؤطني با◊ؤيجبات.

يؤمية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤؤسسسسة العمؤمية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسش مالها ا’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

التحرير

«ا’عـ ـ ـÓم بـ ـ ـ Úالضشـ ـ ـوابط اŸهنية والزامي ـ ـات الواقع»
‘ ملتقـ ـ ـ ـى بسش ـ ـ ـوق اه ـ ـراسض

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسش(021)60.70.3٥:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤؤولة النشسر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

ج 6آاخر ابتكارات ا÷ي
ع- - -رضست ا÷ي ال - -كÎون - -يك
ا÷زائر أامسش هاتفها ا÷ديد
«ج »6اŸتضس -م -ن خ -دم -ات ج-د
م- - - -ت- - - -ط - - -ؤرة ت - - -ف - - -رضس - - -ه - - -ا
تكنؤلؤجيات ا’تصسال مزودا
ب - - -آال - - -ة تصس - - -ؤي - - -ر تسس- - -اع- - -د
مسس -ت -ع -م -ل -ه ع-ل-ى ال-ت-ق-اط م-ا
ي -ري -ده م -ن صس -ؤر ب -أاسس -ه -ل م -ا
Áكن.
وي - -تضس - -م - -ن ال - -ه- -ات- -ف أايضس- -ا
خدمات أاخرى Œعل منه مكتبا متنق Óيؤظف ‘ كل
مكان باسستغÓل الفيديؤ  .الهاتف ” التؤصسل إاليه من
قبل باحث Úلهم شسهرة ‘ ا’بتكار التكنؤلؤجي بجامعة
’م- -ري- -ك- -ي- -ة وي- -ع- -د ث- -ؤرة ‘ ا’تصس- -ال
ب- -نسس- -ل- -ف- -ان- -ي- -ا ا أ
ا’فÎاضسي.

إ’ع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -ؤث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شسهار
اŸؤؤسسسسة الؤطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستؤر ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسش(021)73.95.59... :

ؤسسسسات التالية:الؤسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنؤب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

ألثÓثاء  09ماي  2017م
ألموأفق لـ  13ششعبان  1438هـ

رئيسس ا÷مهورية مهنئا ماكرون بفوزه ‘ الرئاسصيات الفرنسصية:

موقفكم حيال السستعمار يضسعكم ‘ موقع فاعل لسستكمال مصسا◊ة ب Úبلدينا
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ليقة برقية تهنئة
إا ¤ال-رئ-يسس ال-ف-رنسص-ي اŸن-ت-خب
إام -ان-وي-ل م-اك-رون ،م-ن-وه-ا ف-ي-ه-ا
ب -ه -ذا الن -ت -خ -اب ال-ذي ” «ع-ن
ج -دارة واسص -ت-ح-ق-اق»« ،ت-ت-وي-ج-ا
لصص Ó-ب -ة» م -اك -رون و»ع -زÁت -ه
وت- - - -بصص- - - -ر رؤوي- - - -ت- - - -ه وصص- - - -دق
تعهداته».
قال ألرئيسس بوتفليقة ‘ برقية
تهنئة بعث بها إأ ¤ماكرون ،على إأثر
فوزه با÷ولة ألثانية من ألنتخابات
أل -رئ -اسش -ي -ة أل -ف -رنسش -ي -ة« ،ل -ق -د ك -ان
أن-ت-خ-اب-ك-م ،ع-ن ج-دأرة وأسش-ت-ح-قاق،
رئيسشا للجمهورية ألفرنسشية تتويجا،
ب- -ك- -ل أح -ق -ي -ة ،لصش Ó-ب -ة ع -زÁت -ك -م
ول-ت-بصش-ر رؤوي-ت-ك-م وصش-دق ت-ع-هدأتكم.
وألششعب ألفرنسشي ألذي أختار فيكم
رج -ل أل -دول -ة حسش -ا وم-ع-ن-ى ،أل-رج-ل
أل -ق -ادر ع -ل -ى ت -دب Òشش-ؤوون-ه ‘ ه-ذأ
أل -ظ -رف أل -عصش -يب وق -ي -ادة مسشÒت -ه
شش- -ط- -ر أŸسش- -ت- -ق -ب -ل أألفضش -ل أل -ذي
رسشمتموه بقناعة غامرة ،إأ‰ا أع،Ó
‘ ذأت ألوقت ،وهو يختاركم مصشيبا،
كعب صشديق للجزأئر».
وأضشاف عبد ألعزيز بوتفليقة «Ÿا
ك -ن -ت -م تضش -ط -ل -ع -ون ب-ت-لك أل-وظ-ائ-ف
ألوزأرية ألهامة ،كان لكم عطاء ذو
ب -ال ‘ ب -ن-اء شش-رأك-ة أسش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة بÚ

أ÷زأئ-ر وف-رنسش-ا ،أل-ت-ي ت-ط-ل-ع-نا ،أنا
وسشلفكم أÈŸز ،إأ ¤جعلها مششروعا
ع-ظ-ي-م-ا مششÎك-ا لشش-ع-ب-ي-ن-ا ⁄ ،يخف
ع -ل -ى أ÷م -ي -ع ك -ل م -ا ب -ذل-ت-م-وه م-ن
إأخÓ- -صس وإأب- -دأع ‘ مسش- -ع- -ى ك -ن -ت -م
تعلمون أنه مسشعى يدخل ‘ نطاق
أل- -تسش -اوق م -ع أل -ت -اري -خ .ول -ق -د ّ‰ت
أسشتباقاتكم ومبادرأتكم عن عزمكم
أ÷اد ع -ل -ى أل -ع -م -ل م -ع -ن-ا م-ن أج-ل
ت- - -دأرك م- - -ا ضش- - -اع م- - -ن ف - -رصس ‘

ألعÓقات أ÷زأئرية ألفرنسشية ،وذلك
بفتح آأفاق جديدة تعد بتقبل ألذأكرة
بحقيقة كل ما تنطوي عليه ،وصشدأقة
أسش-ت-وى نضش-ج-ه-ا ،ومصش-ال-ح م-ت-كافئة
أŸنفعة ،مع بقاء أ÷الية أ÷زأئرية
أŸق - -ي - -م - -ة ب - -ف - -رنسش- -ا وأŸوأط- -نÚ
أل -ف -رنسش -ي ÚأŸت -وأج-دي-ن ب-ا÷زأئ-ر
Ãثابة عامل بششري نفيسس يسشتدعي
ألعتناء به وأ◊فاظ عليه».
وأوضش- -ح رئ- -يسس أ÷م -ه -وري -ة «إأن

أل -زي -ارة أل-ت-ي ق-م-ت-م ب-ه-ا ح-دي-ث-ا إأ¤
أ÷زأئر ‘ ،سشياق أنطÓق مسشÒتكم
أل- -ب- -اه- -رة صش -وب –ق -ي -ق غ -اي -ت -ك -م
أل- -وط- -ن- -ي- -ة ألسش- -ام- -ي -ة ،أضش -افت إأ¤
أل - -رصش- -ي- -د أŸششÎك ب Úب- -ل- -دي- -ن- -ا،
م-وق-ف-ك-م أŸب-دئ-ي أŸت-ميز باإلقدأم
ألسش - -ي - -اسش - -ي وأإلخ Ó- -صس أإلنسش - -اÊ
أŸن-ق-ط-ع أل-ن-ظ Òح-ي-ال ألسش-ت-ع-م-ار
وط -ب -ي -ع-ت-ه أل-ت-ي ل ت-غ-ت-ف-ر .إأن ذل-ك-م
أŸوق -ف أل -رأئ-د أل-ذي صش-در م-ن-ك-م،
يضشعكم طبيعيا وششرعيا ‘ أŸوقع
أŸرم -وق ،م -وق -ع أل -ف -اع -ل أŸق -ت-ن-ع
وأŸقنع ‘ عملية أسشتكمال مصشا◊ة
حقيقية ب Úبلدينا ‘ إأطار أحÎأم
أل-ق-ي-م أل-ذأت-ي-ة ل-لشش-ع-وب ألتي يتحول
ت -ق -ارب -ه -ا أث -ن-اء ﬁن أŸوأج-ه-ة إأ¤
صشحبة على نهج أألمل ل تضشاهيها
صشحبة».
وختم عبد ألعزيز بوتفليقة برقيته
بالقول «يسشر Êباسشم أ÷زأئر ششعبا
وح -ك -وم -ة وأصش -ال-ة ع-ن ن-فسش-ي ،أÁا
سشرور أن أتوجه إأليكم بتهانينا أ◊ارة
مششفوعة بخالصس “نياتي لكم بتمام
ألتوفيق ،ألذي سشيكون توفيق فرنسشا
ألصشديقة ‘ أإلششعاع ألذي ينتظره
منها أÛتمع ألدو‹ ،ب Úأأل· ألتي
ت -ت -ط -ل -ع إأ ¤سش-ل-م وأزده-ار يشش-مÓ-ن
أج- -ي- -ال أ◊اضش- -ر وأŸسش -ت -ق -ب -ل عÈ
ألعا.»⁄

لŸا ÊواŸسصتشصارة مÒكل
حام Óرسصالت Úمن الرئيسس بوتفليقة إا ¤نظÒه ا أ

لعمامرة يقوم بزيارة عمل إا ¤أاŸانيا اليوم

ي -ق-وم وزي-ر ال-دول-ة وزي-ر الشص-ؤوون اÿارج-ي-ة وال-ت-ع-اون ال-دو‹
رمطان لعمامرة ،اليوم ،بزيارة عمل إا ¤أاŸانيا ،حام Óرسصالت Úمن
لŸا Êفرانك-
رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة إا ¤نظÒه ا أ
لŸانية أا‚ي ÓمÒكل ،حسصبما أافاد
فالت Òشصتاينماير واŸسصتشصارة ا أ
به بيان لوزارة الشصؤوون اÿارجية.
أوضشح ذأت أŸصشدر أن لعمامرة يقوم بزيارة ألعمل هذه بدعوة من نظÒه
أألŸا Êنائب-مسشتششار وزير ألششؤوون أÿارجية غابريال زيغمار ألذي سشيسشلمه

رسشالت Úمن ألرئيسس بوتفليقة Ãناسشبة أÙادثات ألتي سشيجريها معه بÈل.Ú
وأضشاف ألبيان أن « ألوزيرين سشيسشتعرضشان Ãناسشبة هذه ألزيارة أŸسشائل
أŸتعلقة بالتعاون ألثنائي وألنتائج أÙققة ‘ هذأ أÛال ،كما سشيبحثان
سشبل ترقية ششرأكة أقتصشادية من أجل تنويع ألقتصشاد أ÷زأئري».
وأكد نفسس أŸصشدر أن « أÙادثات سشتتعلق أيضشا بالقضشايا أإلقليمية
وألدولية ذأت ألهتمام أŸششÎك لسشيما تلك أŸتعلقة بالسشلم وألسشتقرأر
وألتنمية وكذأ مكافحة أإلرهاب وأ÷رÁة أŸنظمة».

سسÓل يسستقبل وفدا عن البنك الدو‹

لول ،ع-ب-د اŸالك سصÓ-ل،
اسص-ت-ق-ب-ل ال-وزي-ر ا أ
أامسس ،وفدا من إاداريي البنك الدو‹ اŸتواجد
با÷زائر ‘ إاطار زيارة عمل ،حسصب ما إافاد به
لو.¤
بيان Ÿصصالح الوزارة ا أ
” خÓل هذأ أللقاء تبادل أآلرأء حول تطور
ألقتصشاد ألوطني وأآلثار أŸزدوجة للظرف أŸا‹
وألقتصشادي ألعاŸي وكذأ أإلجرأءأت أŸطبقة من
ط-رف أŸؤوسشسش-ات أ◊ك-وم-ي-ة ل-ل-ت-خ-ف-ي-ف من هذه
أآلثار ،حسشب نفسس أŸصشدر.
وأشش- -ار أل- -ب -ي -ان إأ ¤أن أل -ط -رف Úن -وه -ا خ Ó-ل

لقائهما بجودة عÓقات ألتعاون ب Úأ÷زأئر وهذه
ألهيئة أŸالية ألدولية.
و‘ ختام أللقاء أكد ألوزير أألول لضشيوفه «عزم
ألسشلطات أ÷زأئرية على متابعة تطبيق ألنموذج
ألقتصشادي أ÷ديد ألذي من ششأانه أن يسشاهم ‘
خ -ل -ق أل -ظ -روف أŸث -ل -ى ل -ت -ح-ق-ي-ق أل-ن-م-و وت-ن-وي-ع
ألقتصشاد ألوطني مع ترششيد ألنفقات».
وعقد أللقاء بحضشور وزير أŸالية ،حاجي بابا
ع- -م- -ي ،وأل -وزي -ر ،م -دي -ر أل -دي -وأن ل -ل -وزي -ر أألول،
مصشطفى كر Ëرحيال.

مرحلة هامة بعد اإلصصÓحات الدسصتورية

ا◊كومة اإلسسبانية تهنئ
ا÷زائر بنجاح التشسريعيات

لسص -ب -ان -ي -ة الشص -عب
ه -ن -أات ا◊ك -وم -ة ا إ
ا÷زائ - - -ري والسص - - -ل - - -ط- - -ات ا÷زائ- - -ري- - -ة
بالنتخابات التشصريعية التي جرت يوم 4
ماي .2017
أشش - -ار ب - -ي - -ان ل - -وزأرة ألشش - -ؤوون أÿارج - -ي - -ة
أإلسش -ب-ان-ي-ة أن «ه-ذه ألن-ت-خ-اب-ات “ث-ل م-رح-ل-ة
ه -ام -ة ‘ أل -ت -زأم أ÷زأئ-ر أŸت-زأي-د ب-ا◊ك-ام-ة
ألدÁقرأطية بعد أإلصشÓحات ألدسشتورية ألتي
دخلت حيز ألتنفيذ ‘ مارسس .»2016
ويضش- -ي -ف ذأت أل -ب -ي -ان أن «أ÷زأئ -ر شش -ريك
أسشÎأتيجي إلسشبانيا ‘ منطقة أŸغرب ألعربي
يجمعنا بها تعاون ‰وذجي ‘ عدة ›الت
ع -ل-ى غ-رأر أألم-ن وأل-ه-ج-رة وأل-ط-اق-ة وه-ذأ م-ا
أط -ل -ع ع-ل-ي-ه وزي-ر ألشش-ؤوون أÿارج-ي-ة وأل-ت-ع-اون
خÓل زيارته للجزأئر ‘  9مارسس أŸنصشرم».
وخ-ت-م أل-ب-ي-ان أن «إأسش-ب-ان-ي-ا ت-ت-م-ن-ى أسش-تمرأر
ألتعاون مع أ÷زأئر Ãا يخدم مصشالح ألششعبÚ
وأŸنطقة أألورومتوسشطية».

لسصبانية
بدوي يسصتقبل اŸدير العام للشصرطة الوطنية ا إ

ﬁاربة اإلرهاب وا÷رÁة اŸنظمة
اسص- -ت- -ق -ب -ل وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة
وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة ن-ور ال-دي-ن
ب- - - - - -دوي ،أامسس ،ب- - - - - -ا÷زائ- - - - - -ر
العاصصمة ،اŸدير العام للشصرطة
لسص -ب -ان -ي-ة ج-رم-ان
ال -وط -ن -ي -ة ا إ
ل-وب-از ال-ذي ي-ق-وم ب-زي-ارة ع-م-ل
إا ¤ا÷زائ -ر ب -دع -وة م -ن اŸدي -ر
Óمن الوطني اللواء عبد
العام ل أ
الغني هامل.
Óمن
حضشر أللقاء أŸدير ألعام ل أ
أل - -وط- -ن- -ي ،أل- -ذي أك- -د ‘ تصش- -ري- -ح
ل -لصش-ح-اف-ة أن أل-عÓ-ق-ة ب Úألشش-رط-ة

أ÷زأئ -ري-ة ون-ظÒت-ه-ا أإلسش-ب-ان-ي-ة ‘
«إأطار ألتعاون ألثنائي وطيدة» ،مÈزأ
أن هذأ ألتعاون «يتجسشد ‘ أŸيدأن
من خÓل تبادل ألزيارأت وأÈÿأت
وك- -ذأ ألÈأم- -ج أŸسش- -ط- -رة ‘ ›ال
ألتكوين وﬁاربة أ÷رÁة».
وأضشاف نفسس أŸسشؤوول قائ :Óإأنه
«‘ أŸرح- -ل- -ة أ◊ال -ي -ة ن -رك -ز ع -ل -ى
ﬁاربة أألششكال أ÷ديدة للجرÁة،
ون -ح -اول أن نسش -ت -ف -ي-د م-ن أل-ت-ج-رب-ة
أإلسشبانية ‘ هذأ أÛال».
بدوره أفاد أŸدير ألعام للششرطة

ألوطنية أإلسشبانية أن زيارته للجزأئر
Óم -ن
ب- -دع- -وة م- -ن أŸدي- -ر أل -ع -ام ل  -أ
أل -وط -ن -ي أل -ل -وأء ع -ب-د أل-غ-ن-ي ه-ام-ل
ت -ن -درج ‘ إأط -ار ت -ع -زي -ز أل -ع Ó-ق-ات
«أŸم -ت -ازة» ب Úألشش-رط-ة أ÷زأئ-ري-ة
ونظÒتها أإلسشبانية.

ك -م -ا أوضش -ح أن -ه ت-ط-رق م-ع وزي-ر
أل -دأخ -ل-ي-ة وأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة إأ¤
«ع -دة م -وأضش -ي -ع ت -ت -ع -ل -ق ب -الشش-رأك-ة
وم- -ك- -اف- -ح- -ة أإلره- -اب وأل -ع Ó-ق -ات
ألثنائية».

اللواء هامل يتحادث مع ايغليسسياسس

Óمن الوطني اللواء
–ادث اŸدير العام ل أ
ع - -ب - -د ال - -غ - -ن - -ي ه - -ام - -ل ،أامسس ،ب - -ا÷زائ- -ر
العاصصمة ،مع اŸدير العام للشصرطة الوطنية
لسصبانية جرمان لوباز ايغليسصياسس.
ا إ
“ح -ورت أÙادث -ات ب ÚأŸسش -ؤوول Úخ -اصش -ة
حول ألتعاون ب Úششرطتي ألبلدين ووسشائل تعزيزه.
وكان هامل قد صشرح عقب أللقاء ألذي خصس
ب -ه وزي -ر أل -دأخ -ل -ي -ة وأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة ن-ور
ألدين بدوي أيغليسشياسس ‘ وقت سشابق أمسس أن

ألعÓقات ب Úششرطتي ألبلدين «وطيدة» ،مÈزأ
أن هذه ألعÓقات «تتجسشد ‘ أŸيدأن من خÓل
ت- - -ب - -ادل أل - -زي - -ارأت وأÈÿأت وك - -ذأ ألÈأم - -ج
أŸسشطرة ‘ ›ال ألتكوين وﬁاربة أ÷رÁة».
بدوره أفاد أŸدير ألعام للششرطة ألوطنية
أإلسشبانية أن زيارته للجزأئر بدعوة من أŸدير
Óم-ن أل-وط-ن-ي أل-ل-وأء ع-ب-د أل-غ-ني هامل
أل-ع-ام ل -أ
تندرج ‘ إأطار تعزيز ألعÓقات «أŸمتازة» بÚ
ششرطتي ألبلدين..

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لنسصان
لفريقية للتقييم Ûلسس حقوق ا إ
للية ا إ
ا آ

وزيرنا للخارجية  :ا÷زائر سستواصسل بكل حزم مكافحة اإلرهاب

أاك - - -د وزي - - -ر ال - - -دول - - -ة وزي - - -ر الشص- - -ؤوون
اÿارج - -ي - -ة وال - -ت - -ع - -اون ال- -دو‹ رم- -ط- -ان
ل - -ع - -م - -ام - -رة ،أامسس ،ب- -ج- -ن- -ي- -ف أان ا÷زائ- -ر
لره-اب
سص -ت -واصص -ل «ب -ك -ل ح -زم» م-ك-اف-ح-ة ا إ
ال -ذي يشص -ك -ل ت -ه -دي -دا مسص -ت -م -را ع-ل-ى دول
ا÷وار.
أوضشح لعمامرة ‘ كلمته ألفتتاحية للدورة 27
Óلية أإلفريقية للتقييم من قبل ألنظرأء Ûلسس
ل آ
حقوق أإلنسشان أن «أ÷زأئر ألتي تخوضس كفاحا
ضشد هذه أآلفة لسشتئصشال جذورها منذ أك Ìمن
عشش -ري -ت Úسش-ت-وأصش-ل ب-ك-ل ح-زم ه-ذأ أل-ك-ف-اح ضش-د
أÛم- -وع -ات أإلره -اب -ي -ة ورع -ات -ه -م ألسش -ي -اسش -يÚ
وأإلعÓمي Úوكذأ ضشد كل أولئك ألذين يسشعون من
خ Ó-ل ح -ي -ل ﬂادع -ة إأ ¤إأضش -ف -اء شش -رع -ي -ة ع-ل-ى
أعمالهم أإلجرأمية».
وأع- -ت Èرئ -يسس أل -دب -ل -وم -اسش -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة أن
ألتهديد أإلرهابي «ألذي ل Áكن إأخفاؤوه سشيبقى
يحوم على دول أ÷وأر» ،موؤكدأ أن «أرتباط هذأ
Óوط -ان
أألخ Òم- -ع شش -ب -ك -ات أ÷رÁة أل -ع -اب -رة ل  -أ
ألناششطة ‘ أŸنطقة يجند ألطاقة وأإلمكانيات
ألتي كان من أألجدر أن توجه للتنمية وبالتا‹
ألسش- -ت -ف -ادة م -ن -ه -ا م -ب -اشش -رة ل -ت -حسش Úأل -ظ -روف
أŸعيششية للموأطن.»Ú

الدÁقراطية ليسست شسعار حملة
صش -رح ل -ع -م-ام-رة أن أل-دÁق-رأط-ي-ة ‘ أ÷زأئ-ر
«ليسشت ششعار حملة أو هوأية مثقف ،»Úموضشحا أن
أإلج-رأء أŸن-ت-ظ-م لÓ-ن-ت-خ-اب-ات « Òÿم-ث-ال» على
ألتعددية ‘ أ÷زأئر.
وأوضش-ح ل-ع-م-ام-رة أن «أل-دÁق-رأط-ي-ة ب-ا÷زأئ-ر
ل -يسشت ل شش -ع -ار ح -م -ل -ة ول ه -وأي -ة م -ث-ق-ف .Úوأن
ألجرأء أŸنتظم و‘ أآلجال أÙددة لنتخابات
حرة وششفافة وكذأ تنوع تششكيلة ألŸÈان ألتي “ثل
 36ح- -زب- -ا ون- -ح -و عشش -ري -ن م -ن أألح -رأر وألسشÒ
ألدÁقرأطي للمؤوسشسشات وأنتششار ألتعب Òأ◊ر عن
أآلرأء وألتطور ألهائل للحركة أ÷معوية  Òÿدليل
على ألتعددية ‘ أ÷زأئر».
وأشش -ار أل-وزي-ر ت-وضش-ي-ح-ا ل-وأق-ع ه-ذه أل-ت-ع-ددي-ة
با÷زأئر إأ ¤وجود  71حزبا سشياسشيا معتمدأ وأكÌ
من 100000منظمة غ Òحكومية وهو عدد كما قال
«أرتفع مع تطبيق أحكام قانون Úجديدين أبتدأء
م- -ن  2012ع -ل -ى خ Ó-ف م -ا ي -روج ل -ه ب -خصش-وصس
عرأقيل مزعومة لعتماد جمعيات».
وأضشاف ألوزير أن أ◊ريات ألنقابية تكرسشها 65
منظمة وأن ألثÓثية ألتي عقدت  20جولة منذ
ت-أاسش-يسش-ه-ا ك-انت ف-رصش-ة ألرب-اب أل-ع-م-ل وأل-نقابات
وأ◊ك -وم -ة ل -درأسش -ة صش -ي -غ ت -وأف -ق-ي-ة وأع-ت-م-اده-ا
ل -ل -ح-ف-اظ ع-ل-ى م-ن-اصشب ألشش-غ-ل وت-ع-زي-ز أ◊م-اي-ة
ألج-ت-م-اع-ي-ة و–سش Úأل-ت-ن-افسش-ي-ة ك-ل ه-ذأ ب-هدف
تششجيع أ◊وأر ألجتماعي.
وأوضشح لعمامرة أن حريات ألجتماع وألتظاهر
Óح -زأب
ل- -يسشت أح- -دأث- -ا ع- -رضش- -ي- -ة ب- -ال- -نسش -ب -ة ل  -أ
وأ÷معيات أو ألنقابات ،مضشيفا أن أألمر يتعلق
بنششاط منتظم يعكسس حيوية أ◊ياة ألدÁقرأطية.
وبعد أإلششارة إأ ¤أن كل مناطق أ÷زأئر تعرف
نشش- -اط- -ا م- -ك- -ث -ف -ا ب -ه -دف ت -ع -ب -ئ -ة أŸن -اضش -ل Úأو
أŸت - -ع - -اط - -ف Úح - -ول ألÈأم - -ج وأألف - -ك- -ار أل- -ت- -ي
ي- -تشش- -اط- -رون ،ذك- -ر أن أإلج- -رأءأت أل- -ت -ي ت -ط -ب -ق
«أسشتثنائيا على ألتظاهر ‘ ألطريق ألعام با÷زأئر
ألعاصشمة تعود لعتبارأت خاصشة بالعاصشمة».
وأوضشح لعمامرة أن «ألدولة وبصشفتها مسشؤوولة
عن ألنظام وأألمن ألعمومي ل يسشعها أıاطرة
وألÎخيصس بها عندما يتأاكد من أن منظميها ل
يسشتوفون ألششروط ألÓزمة لسشÒها ألسشلمي دون
أŸسش -اسس ب -أام Ó-ك أألشش -خ -اصس أو ج -ع -ل-ه-ا ه-دف-ا
ألع -م -ال إأره -اب -ي-ة» .وخ-لصس أل-وزي-ر إأ ¤أل-ق-ول أن
«أألخ-ب-ار أÙزن-ة أل-ت-ي ت-ت-ن-اق-ل-ه-ا بانتظام وسشائل
أإلعÓم ع Èألعا ⁄تؤوكد صشحة مسشعانا».

ل يوجد أاي مكان اعتقال ‘ ا÷زائر ل يخضسع للقانون
أك- -د وزي- -ر أل- -دول- -ة وزي- -ر ألشش- -ؤوون أÿارج- -ي -ة
وألتعاون ألدو‹ رمطان لعمامرة أنه «ل يوجد أي
مكان أعتقال ‘ أ÷زأئر ل يخضشع للقانون أو
خارج نطاق تطبيقه» ،موضشحا أن دولة ألقانون
«سشتكون غ Òفاعلة ‘ غياب عدألة مسشتقلة».
Óلية
‘ تصش -ري -ح -ه ألف -ت -ت -اح -ي ل -ل-دورة  27ل آ
أإلفريقية للتقييم من قبل ألنظرأء Ûلسس حقوق
أإلنسشان أششار لعمامرة إأ ¤أن «دولة ألقانون لن

تكون فاعلة ‘ غياب عدألة مسشتقلة يسشهر على
تطبيقها قضشاة مهنيون ل Áتثلون إأل للقانون بعيدأ
ع - -ن ك - -ل أشش - -ك - -ال أل - -ع - -رأق - -ي - -ل وألضش- -غ- -وط- -ات
وألتهديدأت» ،مضشيفا أن أ÷زأئر تعد أليوم 47
ﬁكمة أسشتئناف وﬁ 219كمة و 33ملحقة و38
ﬁك- -م- -ة إأدأري- -ة وﬁك- -م- -ة ع- -ل -ي -ا و›لسس دول -ة
وﬁكمة نزأعات.
ك -م -ا أضش -اف أن أل -ه-دف م-ن ت-ك-ث-ي-ف أÿارط-ة
ألقضشائية ‘ أ÷زأئر يكمن ‘ تقريب أŸتقاضشÚ
من ألهيئات ألقضشائية.
وأضشاف ألوزير أن هذه أ÷هود كانت مرفوقة
Ãخ - -ط - -ط –ديث ي - -ه - -دف إأ ¤أنسش- -ن- -ة ظ- -روف
ألعتقال ‘ إأطار برنامج وأسشع لبناء مؤوسشسشات
عقابية وفقا للمقاييسس ألدولية ،قد تكون حسشب
ألعديد من أŸرأقب Úعلى غرأر أللجنة ألدولية
للصشليب أألحمر مثال يحتذى به من قبل ألعديد
من ألدول ،مؤوكدأ أنه «ل يوجد أي مكان أعتقال ‘
أ÷زأئر ل يخضشع للقانون أو خارج نطاق تطبيقه».
وأوضشح لعمامرة أنه ‘ إأطار أإلصشÓحات ألتي
باششرتها أ÷زأئر ” ألÎكيز أيضشا على تبسشيط
أإلجرأءأت وتعزيز كيفيات تنفيذ ألقرأرأت ألننا
نششهد أدأء أك Ìفعالية للجهات ألقضشائية ومعا÷ة
أسش- -رع ل- -ل- -قضش- -اي- -ا أŸسش -ج -ل -ة ،م -ذك -رأ ب -اإلنشش -اء
Óق-ط-اب أل-قضش-ائية أŸتخصشصشة ◊ل
أل-ت-دري-ج-ي ل -أ
ألنزأعات ومعا÷ة ﬂتلف أششكال أ÷رÁة.
أم -ا ع -ل-ى أŸسش-ت-وى أل-تشش-ري-ع-ي ذك-ر أل-وزي-ر أن
ألعديد من ألتعديÓت أدخلت على قانون ألعقوبات
وقانون أإلجرأءأت أ÷زأئية منذ آأخر تقرير ‘
سشنة .2012
وأضشاف قائ Óإأن «أ÷زأئر رأئدة من خÓل
أعتمادها ألوقف ألختياري ◊كم أإلعدأم منذ ربع
قرن» ،مذكرأ أنها رفعت حكم أإلعدأم عن بعضس
أ÷رأئم مثل تلك أŸتعلقة بالتسشي Òألقتصشادي
وألŒار باıدرأت وألفسشاد إأضشافة إأ ¤تزوير
ألعمÓت وتبييضس أألموأل».
أم- -ا ب -خصش -وصس ق -وأع -د وشش -روط أل -ل -ج -وء إأ¤
أ◊بسس ألحتياطي ،أكد وزير ألدولة أنه «” تعزيز
ألضشمانات وأصشبح هذأ أإلجرأء أسشتثنائيا» ،كما
مكن هذأ أإلجرأء من إأدرأج أŸثول ألفوري عوضشا
ع-ن أح-ك-ام أإلج-رأءأت أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ح-الت أل-تلبسس
‡ا سش- -م- -ح ب -ت -ق -ل -يصس أألرق -ام أÿاصش -ة ب -ا◊بسس
ألحÎأزي.

الصسحافة األك Ìحرية ‘ فضسائها ا÷غرا‘
أكد وزير ألدولة وزير ألششؤوون أÿارجية وألتعاون
ألدو‹ رمطان لعمامرة ،أن ألصشحافة ‘ أ÷زأئر
تعت Èمن ب« Úأألك Ìحرية» ‘ فضشائها أ÷غرأ‘،
مششÒأ إأ ¤أن -ه -ا ت -ع -كسس أآلرأء وأل -ت -ي -ارأت أل -ف-ك-ري-ة
وألوأقع ألجتماعي ‘ أ÷زأئر.
و أوضش - -ح ل - -ع- -م- -ام- -رة أن «أŸشش- -ه- -د ألعÓ- -م- -ي
أ÷زأئري «تعزز بششكل كب »ÒخÓل ألسشنوأت أألخÒة
بعدد من ألقنوأت ألتلفزيونية وألعناوين ألتي تضشمن
حرية ألتعب– Òت إأششرأف سشلطة مسشتقلة.
وأكد وزير ألدولة أن «أŸرأقب Úأجمعوأ على أن
ألصشحافة ‘ أ÷زأئر تعت Èمن أألك Ìحرية ‘
فضش -ائ -ه -ا أ÷غ -رأ‘ وأن -ه-ا ت-ع-كسس م-ن خÓ-ل 142
ج-ري-دة ي-وم-ي-ة و 43أسش-ب-وعية و 90شش-ه-رية أآلرأء
وأل- -ت- -ي- -ارأت أل -ف -ك -ري -ة وأل -وأق -ع ألج -ت -م -اع -ي ‘
أ÷زأئر» ،مششÒأ إأ ¤أن قطاع ألصشحافة أسشتفاد
Ÿدة طويلة من دعم ألدولة.

ا÷زائر تعÎضس على توحيد حقوق اإلنسسان
صشرح وزير ألدولة وزير ألششؤوون أÿارجية وألتعاون
ألدو‹ رمطان لعمامرة ،بجنيف ،أن أ÷زأئر ألتي تتبنى
مبدأ ششمولية حقوق أإلنسشان تعÎضس على توحيدها.
وأكد لعمامرة ‘ كلمته ألفتتاحية للدورة  27آللية
أل -ت -ق-ي-ي-م م-ن ق-ب-ل أل-ن-ظ-رأء Ûلسس ح-ق-وق ألنسش-ان أن
«أ÷زأئ-ر ت-ؤوم-ن ب-ال-ت-ع-ددي-ة ب-ح-يث ت-ت-ب-ن-ى مبدأ ششمولية
ح-ق-وق أإلنسش-ان وت-رفضس أل-ت-وح-ي-د ب-اسش-م ت-ن-وع تشش-ك-ي-لة
أألسشرة ألبششرية بالÎكيز بصشفة خاصشة على ألعÎأف
ب -اÿصش -وصش -ي -ات أل -ف -لسش -ف -ي -ة وأ◊ضش -اري-ة وأل-ت-اري-خ-ي-ة
وألثقافية وألجتماعية وألدينية» ،مضشيفا أن ألششمولية ل
يجب أبدأ أن تعني توحيد و/أو وحدأنية ‰وذج ألتنظيم
ألجتماعي أو ألسشياسشي».
وأع -ت Èل -ع -م -ام -رة أن ألشش-م-ول-ي-ة «ل م-ع-ن-ى ل-ه-ا دون
أحÎأم تنوع أألسشرة ألبششرية » ،مضشيفا أن أ÷زأئر ترى
من هذأ أŸنطلق أن أحÎأم ألديانات ألسشماوية و“ثيلها
«ل ي- -جب أن Áسس ب- -اسش -م ح -ري -ة أل -ت -ع -بÃ Òع -ت -ق -دأت
وقناعات مئات آألف أŸؤومن.»Ú
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خارط ـ ـ ـ ـة طري ـ ـق للتسسوي ـ ـ ـة السسياسسيـ ـ ـة للأزمـ ـ ـ ـ ـ ـة
لطرأف ألليبية ‘ صسدأرة أجتماع دول أ÷وأر با÷زأئر
@ مصسا◊ة وطنية ضسرورية ب Úأ أ
لزمة ألليبية،
أكدت دول جوأر ليبيا ،على أ◊وأر ألسسياسسي وأ◊فاظ على ألوحدة ألÎأبية وألسسيادة ألوطنية وأللحمة أÛتمعية ،كمبادئ جوهرية ‘ مسسار تسسوية أ أ
لجنبي ،مسسجلة إأشسارأت إأيجابية بهذأ ألشسأان.
وشسددت على أهمية توصسل ألفرقاء ألليبي Úوحدهم ◊ل شسامل بعيدأ عن ألتدخل أ أ

اŸركز الدو‹ للمؤؤ“رات:
حمزة ﬁصصؤل
تصصؤير عباسس :تيليؤة

التأمت ،أامسس ،الدورة ا◊أدية عششرة لدول
جوار ليبيأ بأŸركز الدو‹ للمؤو“رات عبد
ال-ل-ط-ي-ف رح-أل ،ب-أ÷زائ-ر ال-ع-أصش-مة ،وجرت
ألول مرة بحضشور ‡ثلي الصشحأفة الوطنية
واألجنبية طلية األششغأل التي دامت أازيد من 3
سشأعأت.
ت- -رأاسس ا÷لسش -ة وزي -ر الشش -ؤوون اŸغ -أرب -ي -ة
ال–أد اإلفريقي وجأمعة الدول العربية ،عبد
القأدر مسشأهل ،الذي قأم بزيأرت ÚمتعأقبتÚ
ıتلف مدن ليبيأ ،كأنتأ ﬁل إاششأدة وتثمÚ
من الداخل الليبي وكذا من قبل دول ا÷وار
و‡ث -ل -ي م -ن -ظ -م-أت األ· اŸت-ح-دة ،ال–أد
اإلف -ري -ق-ي ،ج-أم-ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة وال–أد
األوروبي.
واف -ت -ت -ح مسش -أه -ل أاشش-غ-أل ال-دورة ب-ت-ق-دË
ج -م -ل-ة م-ن السش-ت-ن-ت-أج-أت ال-ت-ي رصش-ده-أ م-ن
خÓ-ل ن-زول-ه ضش-ي-ف-أ م-رح-ب-أ ب-ه ب Úال-ل-ي-ب-ي،Ú
وقأل «Ÿسشت توجهأ إايجأبيأ لدى الليبي Úمن
خ Ó-ل ال -ل -ق -أءات األخ -وي -ة ال -ت -ي ج -م -ع -ت -ن-ي
بأألششقأء ‘ ليبيأ ‘ ﬂتلف مدن ومنأطق
شش -رق وغ -رب وج -ن -وب ه -ذا ال -ب -ل -د الشش -ق -ي-ق
وا÷أر».
وأاك- -د أان « زي- -أرت- -ه ل- -ب- -ن -غ -أزي ،ال -زن -ت -أن،
مصش- -رات- -ة ،ط -راب -لسس ،غ -أت وغ -دامسس“ ،ت
Ãواف-ق-ة السش-ل-ط-أت ال-ل-ي-ب-ي-ة وب-أل-تنسشيق معهأ
شش-أك-را ا÷م-ي-ع ع-ل-ى حسش-ن السش-ت-ق-ب-أل الذي
حظي به».
وكشش- -ف مسش- -أه- -ل أام -أم دول ج -وار ل -ي -ب -ي -أ
و‡ثلي الهيئأت الدولية والقأرية واإلقليمية
أان- -ه « Ÿسس اإلرادة ال- -ق- -وي -ة ل -دى اŸواط -نÚ
والسشتعداد التأم ÷ميع الفأعل ÚواŸسشؤوولÚ
السش- -ي- -أسش -ي Úوال -عسش -ك -ري Úوأاع -ي -أن وشش -ي -وخ
ال -ق -ب -أئ -ل وق -أدة ا◊رك -ة ا÷م -ع -وي-ة ورؤوسش-أء
اÛألسس اÙل -ي -ة ،ق -ن-أع-ة ب-أ◊وار الشش-أم-ل
كخيأر للتوصشل إا ¤التوافق اŸنششود لتحقيق
Óزمة التي طأل أامدهأ».
ا◊ل السشيأسشي ل أ
وتأبع بأنه وجد «تصشميم الليبي Úعلى أان
ي -ك -ون ا◊وار داخ -ل ل -ي -ب-ي-أ ام-ت-دادا ط-ب-ي-ع-ي-أ
Ûهودات األطراف الليبية الرامية إا ¤دعم
اŸسشأر السشيأسشي و–قيق اŸصشأ◊ة الوطنية
دون تدخل أاجنبي».
وت -أك -د ال -وزي -ر م -ن ال-ت-زام األط-راف ال-ت-ي
اجتمع بهأ ،بألتفأق السشيأسشي اÈŸم برعأية
أا‡ي- - -ة ‘ ديسش- - -م 2015 Èك-م-رج-عية وإاطأر
ل-ل-ح-ل ،واسش-ت-ع-داده-أ لت-خ-أذ خ-ط-وات عملية
لدراسشة اŸسشأئل اŸنتظر إادراجهأ كتعديÓت
على بعضس أاحكأم التفأق.
وشش -ج -ع مسش -أه -ل األط -راف ال -ل-ي-ب-ي-ة ع-ل-ى
اإلسش- -راع ‘ إاطÓ- -ق مسش- -ع -ى اع -ت -م -أد صش -ي -غ
ت-واف-ق-ي-ة ل-ت-ع-ديÓ-ت الت-ف-أق السشيأسشي ،ودعأ
اÛتمع الدو‹ والقوى اإلقليمية Ÿسشأندة
هذا التوجه مسشتندة إا ¤مأ يقرره الليبيون
دون ت- -دخ- -ل ‘ شش- -أن- -ه- -م ال -داخ -ل -ي واألخ -ذ
Ãقأربة دول ا÷وار ‘ تسشوية األزمة.
وحيأ الوزير اللقأء الذي جمع برومأ كÓ
م- -ن رئ- -يسس اÛلسس األع- -ل- -ى ل -ل -دول -ة ع -ب -د
ال- -رح- -م- -أن السش -وي -ح -ل -ي ،وك -ذا ل -ق -أء رئ -يسس
اÛلسس ال -رئ-أسش-ي ◊ك-وم-ة ال-وف-أق ال-وط-ن-ي
ف-أئ-ز السش-راج وال-ق-أئ-د ال-ع-أم ل-ل-ج-يشس ال-ل-ي-ب-ي
اŸأرششأل خليفة حف Îبأبوظبي.
وأاششأد ‘ الوقت ذاته بقرار ›لسس النواب
واÛلسس األعلى للدولة بتعي Úأاعضشأء اللجنة
اŸششÎكة للحوار الوطني.
وأاشش - - -أر ال - - -وزي - - -ر مسش- - -أه- - -ل ،إا ¤اإلرادة
اŸششÎكة التي –ذو كأفة الليبيÙ Úأربة
اإلره -أب وع -ن-أصش-ره اŸت-ح-أل-ف-ة م-ع شش-ب-ك-أت
التهريب وا÷رÁة اŸنظمة ،وقأل إانهأ تتقوى
رف - -ق- -ة الŒأر ب- -أıدرات وال- -ه- -ج- -رة غÒ
الشش -رع-ي-ة مسش-ت-غ-ل-ة ال-ف-وضش-ى وغ-ي-أب سش-ل-ط-ة
الدولة.

إاخراج اŸنشسآات النفطية من دائرة الصسراع
وت -ط -رق وزي -ر الشش -ؤوون اŸغ-أرب-ي-ة ال–أد
اإلفريقي وجأمعة الدول العربية ،عبد القأدر

مسش- -أه- -ل إا ¤ن -ق -ط -ة ‘ غ -أي -ة ا◊سش -أسش -ي -ة،
واŸت -ع -ل -ق-ة ب-أŸنشش-آأت ال-ن-ف-ط-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-تÈ
اŸصشدر األسشأسشي للدخل القومي الليبي.
وقأل مسشأهل « يدرك الليبيون أاك Ìمن أاي
وقت مضش -ى أان ال-ه-ي-أك-ل واŸنشش-آأت ال-ن-ف-ط-ي-ة
يجب أان تظل ‘ منأى عن كل نزاع مسشلح
بأعتبأرهأ ملكأ للششعب الليبي وجزءا ل يتجزأا
من مقدراته وثروة أاجيأله القأدمة ل يسشمح
بإأهدارهأ أاو السشتئثأر بهأ أاو الزج بهأ ‘
الصشراعأت».
وسشجل الوزير مؤوششرات إايجأبية تقرب أاكÌ
من الششروع ‘ حوار جدي وششأمل ،قأئ « Óإان
اÓÿف- -أت وح- -أل- -ة السش- -ت- -ق -ط -أب ب -دأات ‘
الÎاجع بل أانهأ تتجه ‘ بعضس األحيأن نحو
القتصشأر على التبأين ‘ وجهأت النظر و‘
طرح مقأربأت إادارة الششأن العأم».
وأاك - -د اŸت- -ح- -دث ،ب- -أن ال- -وقت ق- -د ح- -أن
«ليجتمع الليبيون على كلمة سشواء وأان يحسشموا
أامرهم مهمأ كأنت خÓفأتهم ،وأان ينتصشروا
بجهدهم وتوحدهم للمصشلحة العليأ للوطن»،
داعيأ إايأهم إا« ¤وضشع حد Ÿعأنأة للششعب
ال- -ل- -ي- -ب -ي وأان يسش -ت -ج -م -ع -وا ق -واه -م ‘ ب -ن -أء
م-ؤوسشسش-أت-ه-م ال-وط-ن-ي-ة اŸوح-دة وع-ل-ى رأاسشهأ
ج-يشس م-وح-د وشش-رط-ة وط-ن-ي-ة ك-ف-ي-ل-ة ب-حفظ
األمن والنظأم العأم».
وخ -أطب مسش -أه -ل ضش-ي-وف ا÷زائ-ر ق-أئÓ-
«إان ا◊ل ‘ أايدي الليبي Úلوحدهم وعلينأ
نحن كدول جوار ومنظمأت إاقليمية و›موعة
دولية أان نحÎم إارادتهم ونكون خ Òعون لهم
على تطبيق مأ توصشلوا إاليه».

 ٢٦نقطة تضسمنها بيان ا÷زائر
ب- -ع- -د ن- -ق- -أشس ط- -وي- -ل أاج- -م -ع ف -ي -ه ك -أف -ة
اŸتدخل Úعلى حتمية تبني ا◊ل السشيأسشي
Óزم-ة ،ت-وجت ال-دورة الـ11
ك -م -خ -رج وح-ي-د ل -أ
لÓ-ج-ت-م-أع ال-وزاري ل-دول ج-وار ل-ي-ب-ي-أ ،ب-ب-يأن
ا÷زائر اÿتأمي ،والذي تضشمن  26نقطة.
أابرز تلك النقأط “ثلت ‘ تأكيد «الوزراء
Óزم- -ة ل Áك -ن أان
ع- -ل- -ى أان ا◊ل ال- -دائ- -م ل - -أ
يتحقق إال من خÓل اÿيأر السشيأسشي الذي
يقره الليبيون بكل سشيأدة بعد توقيعهم على
التفأق اŸؤورخ ‘  17ديسشم.»2015 È
وج -ددوا ال -ت -زام -ه-م ال-ت-أم Ãسش-أن-دة ل-ي-ب-ي-أ
وم-راف-ق-ت-ه-أ ‘ إاط-أر ان-ت-ق-أل سش-ي-أسش-ي سش-لمي
يسشتند على تطبيق توافقي ألحكأم اإلتفأق
السشيأسشي الرامية إا ¤مصشأ◊ة وطنية وإاقأمة

م -ؤوسشسش -أت ق -وي -ة ذات مصش -داق -ي -ة مسش -ت -ق-رة
وعأدلة خدمة لكأفة الليبي.Ú
وششدد وزراء دول جوار ليبيأ على مبأدئ
ثأبتة ‘ مسشأر التسشوية ،تتعلق بـ «ا◊فأظ على
وح -دة ل -ي -ب -ي-أ وسشÓ-م-ت-ه-أ الÎاب-ي-ة وسش-ي-أدت-ه-أ
و◊م -ة شش -ع -ب -ه -أ ،احÎام الت -ف -أق السش-ي-أسش-ي
اŸوقع سشنة  ،2015كإأطأر ◊ل األزمة والدفع
ن -ح-و ت-ط-ب-ي-ق-ه ،رفضس ك-ل ت-دخ-ل خ-أرج-ي ‘
الشش- -ؤوون ال- -داخ- -ل- -ي -ة ل -ل -ي -ب -ي -أ ،رفضس اÿي -أر
العسشكري وا◊فأظ على اŸؤوسشسشأت الششرعية
للدولة».
وأاكد أاهمية ا◊فأظ على وحدة ا÷يشس
والششرطة الوطنية الليبية –ت إاششراف سشلطة
مدنية لتمكينهأ من القيأم Ãهأمهأ وحمأية
أامن واسشتقرار البÓد ،إا ¤جأنب تكريسس مبدإا
ال -ت -واف -ق دون إاقصش -أء أاو ت -ه -م -يشس والل -ت -زام
ب- -أ◊وار الشش- -أم- -ل ورفضس ال- -ع- -ن -ف وإاع -ط -أء
األولوية للمصشأ◊ة الوطنية.
ولفتوا إا ¤أاهمية أان يتم ا◊وار ب ÚالليبيÚ
أان -فسش -ه -م و‘ ل -ي -ب-ي-أ واحÎام ال-ط-أب-ع اŸدÊ
للدولة واŸسشأر الدÁقراطي ومبدأا التداول
السشلمي على السشلطة.
ونوه اŸششأركون ‘ الجتمأع إا ¤توصشل
أاغلبية األطراف الليبية إا– ¤ديد التعديÓت
اŸراد إادخألهأ على التفأق السشيأسشي والتي
يرون أانهأ تسشمح بألتوافق حول حسشن تطبيقه.

وج- -دد ال- -وزراء مسش- -أن- -دت- -ه- -م ل -ل -م -ج -لسس
ال-رئ-أسش-ي ◊ك-وم-ة ال-وف-أق ال-وط-ن-ي ›ددي-ن
دعوته له لتششكيل حكومة “ثل كأفة القوى
السش-ي-أسش-ي-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة داع› Úلسس ال-ن-واب إا¤
الن -ع -ق -أد ‘ أاق -رب اآلج -أل Ÿن -ح ال -ث-ق-ة إا¤
ا◊ك -وم -ة اŸقÎح -ة ط -ب -ق-أ ألح-ك-أم الت-ف-أق
السشيأسشي.
وثمنت الدورة  ،11اللقأءات التي أاجريت
مؤوخرا ب Úأابرز أاطراف األزمة الليبية برومأ
وأاب -وظ -ب-ي ،م-ن-وه ‘ Úال-وقت ذات-ه ب-تشش-ك-ي-ل
÷ن-ة مششÎك-ة ل-دراسش-ة ال-ت-ع-ديÓ-ت اŸن-ت-ظ-ر
إادخألهأ على التفأق السشيأسشي.
ورحبت كذلك بألتنسشيق القأئم ب Úمنظمة
األ· اŸت -ح -دة ،ال–أد اإلف -ري -ق-ي ،ج-أم-ع-ة
الدول العربية وال–أد األوروبي من خÓل
÷ن -ة رب -أع -ي -ة Ÿسش -أع -دة ل -ي -ب-ي-أ ع-ل-ى Œأوز
ﬁنتهأ ،مثمنة نقل مقر بعثة األ· اŸتحدة
إا ¤ليبيأ للعأصشمة طرابلسس.
وحذر الوزراء اŸششأركون من اللجوء إا¤
اÿي- -أر ال- -عسش- -ك- -ري أاو ال -ت -دخ -ل ال -عسش -ك -ري
األجنبي Ÿأ لذلك من تداعيأت خطÒة على
دول ا÷وار واŸنطقة بأكملهأ ،مؤوكدين على
أان تتم « عملية مكأفحة اإلرهأب بطلب من
اÛلسس ال -رئ-أسش-ي ◊ك-وم-ة ال-وف-أق ال-وط-ن-ي
وبألتنسشيق معه».
وأاع-رب ال-ب-ي-أن ع-ن النشش-غ-أل ال-ع-م-ي-ق م-ن

ت-ده-ور األوضش-أع اإلنسش-أن-ي-ة ب-ل-ي-ب-ي-أ واسشتمرار
أانشش -ط -ة ا÷م-أع-أت اإلره-أب-ي-ة و–أل-ف-ه-أ م-ع
شش -ب -ك -أت ا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة ،ودع -أ إا ¤رف-ع
ال -ت -ج -م -ي-د ع-ن األرصش-دة ال-ل-ي-ب-ي-ة ‘ ال-ب-ن-وك
األجنبية لتلبية حأجيأت الششعب الليبي.
وشش- -أرك ‘ الج- -ت -م -أعﬁ ،م -د ال -ط -أه -ر
ح- -م- -ودة سش- -ي -أل -ة وزي -ر اÿأرج -ي -ة اŸف -وضس
◊كومة الوفأق الوطني الليبية ،إابراهيم أاحمد
غ -ن -دور وزي -ر خ -أرج -ي -ة السش -ودان ،إاب -راه -ي -م
ي-ع-ق-وب-و وزي-ر اÿأرج-ي-ة وال-ت-ع-أون والندمأج
اإلف -ري -ق -ي وال -ن -ي-ج-ري Úب-أÿأرج ÷م-ه-وري-ة
النيجر ،صشÈي بأشس طبجي كأتب الدولة لدى
وزير الششؤوون اÿأرجية للجمهورية التونسشية،
ال -دك-ت-ورة ح-واء ع-ث-م-أن ج-أم-ح ك-أت-ب-ة ال-دول-ة
ل- -لشش- -ؤوون اÿأرج- -ي- -ة والن -دم -أج اإلف -ري -ق -ي
وال-ت-ع-أون ال-دو‹ ب-ج-م-ه-وري-ة ال-تششأد ،السشفÒ
طأرق القو Êمسشأعد وزير اÿأرجية للششؤوون
العربية بجمهورية مصشر العربية.
وحضشر الجتمأع جون كلود غأسشكو وزير
خ -أرج-ي-ة ج-م-ه-وري-ة ال-ك-ون-غ-و ،م-أرت-ن ك-وب-ل-ر
 ·ÓاŸتحدة
Óم Úالعأم ل أ
اŸبعوث اÿأصس ل أ
إا ¤ل-ي-ب-ي-أ ،ج-أك-أي-أ ك-ي-ك-وي-ت-ي اŸم-ث-ل األع-ل-ى
ل –Ó-أد اإلف -ري -ق -ي إا ¤ل-ي-ب-ي-أ ،صشÓ-ح ال-دي-ن
Óم Úال- -ع- -أم
ا÷م - -أ‹ اŸب - -ع - -وث اÿأصس ل - -أ
÷أم -ع -ة ال -دول ال -ع -رب -ي إا ¤ل -ي -ب -ي-أ وب-ي-ت-ي-ن-أ
موتششديت سشفÒة ال–أد األوروبي لدى ليبيأ.
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دول إ÷وإر Œدد دعمها للحوإر إلشسامل ب Úكافة إلليبيÚ

كوبلر يكشسف ورقة طريق من  6نقاط للتسسوية السسياسسية
 ·ÓإŸتحدة إ ¤ليبيا ،مارتن كوبلر ،أإمسس ،عن خارطة طريق
Óم Úإلعام ل أ
كشسف إŸبعوث إÿاصس ل أ
من سست نقاط لتفعيل إ◊ل إلسسياسسي إلشسامل ‘ ليبيا ،وأإشساد بجهود إ÷زإئر وزيارة إلوزير عبد إلقادر
’زمة للتوصسل
مسساهل إﬂ ¤تلف إŸدن إلليبية ،فيما جددت دول إ÷وإر حرصسها على مرإفقة أإطرإف إ أ
إ ¤حل توإفقي ع Èإلطرق إلسسلمية.

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

حمزة ﬁصصول
حيا كوبلر زيارة وزير ألشضؤوون أŸغاربية
أ’–اد أإ’فريقي وجامعة ألدول ألعربية ،إأ¤
م-دن وم-ن-اط-ق ل-ي-ب-ي-ا ،أوأخ-ر أف-ري-ل أŸاضض-ي
ومطلع ماي أ÷اري ،وقال إأنها « –مل رسضالة
أمل وحث لليبي Úمن أجل ألعمل على أ◊وأر
وألسضلم وأŸصضا◊ة ألوطنية».
وأعÎف أŸب - -ع - -وث أأ’‡ي ،أن أ’ت - -ف - -اق
ألسضياسضي أŸوقع ‘  17ديسضم ،2015 Èتتخلله
ع- -دة ث- -غ -رأت ظ -ه -رت خ Ó-ل أك Ìم -ن سض -ن -ة
ونصض-ف م-ن أل-ت-ط-ب-ي-ق أŸي-دأ Êم-ا يسض-ت-دع-ي
إأدخال تعديÓت توأفقية بعد أن Œتمع عليها
كافة أأ’طرأف.
وقال «إأن ألليبي Úوحدهم Áلكون إأمكانية
وشضرعية رسضم مسضار مسضتقبلهم ،ودعمنا لهم
يظل أسضاسضيا وفعا’ من أجل تطبيق ألوئام
وألوحدة».
وأعت ÈأŸتحدث ،أن أأ’وضضاع بشضكل عام
–سض -نت خ Ó-ل ألسض -ن -ة أأ’خÒة « ،ح -يث ب -ل-غ
إأنتاج ألنفط  760ألف برميل يوميا ‘ أعلى
نسضبة منذ  ،»2014وكشضف « أنها أŸرة أأ’و¤
منذ سضنت ” Úصضب موأرد مالية ‘ رصضيد
وزأرة أŸالية تخصس ميزأنية .»2017
ورأى ‘ أتفاق وقف إأطÓق ألنار بالعاصضمة
ط-رأب-لسس وأÿط-ة أأ’م-ن-ي-ة أŸع-ت-م-دة ل-ت-أامÚ
أŸدينة إأ ¤جانب إأجماع غالبية أأ’طرأف
أل -ل -ي -ب -ي -ة وأل -دول -ي -ة ع-ل-ى أل-ت-مسضك ب-ا’ت-ف-اق

ألسض-ي-اسض-ي ك-إاط-ار وم-رج-ع-ي-ة ل-لحل ،مؤوشضرأت
ج -د إأي -ج -اب -ي-ة ت-ع-كسس أل-ت-ق-دم أŸل-ح-وظ ‘
مسضار ألتسضوية.
وكشضف كوبلر ،عن ورقة طريق من  6نقاط
للدفع بعجلة أ◊ل ،وقال «إأن أ◊ل ألسضياسضي
ألليبي يجب أن يبقى أإ’طار ◊ل تفاوضضي»
Ãعنى أن كل ألتعديÓت ألوأجب إأدرأجها ‘
أ’تفاق ألسضياسضي  ،2015يجب أن يتفاوضس
ع -ل-ي-ه-ا ب-ط-ري-ق-ة شض-ام-ل-ة م-ع-تÈأ ت-ع-ي÷ Úن-ة
مشضÎك- -ة م- -ك- -ون -ة ›لسس أل -ن -وأب وأÛلسس
أأ’على للدولة خطوة مشضجعة.
وأكد أهمية وضضع ألسضÓح جانبا وألدخول
‘ ح -وأر شض -ام -ل ،م -ع -تÈأ « رغ -ب -ة أŸارشض-ال
ح -ف ‘ Îأل-ت-ف-اوضس ب-ن-اء ع-ل-ى ق-اع-دة أت-ف-اق
سض -ي -اسض-ي أم-رأ ي-ب-عث ع-ل-ى أل-ت-ف-اؤول» ،م-ه-ن-ئ-ا
سض -ي-ط-رة أÛلسس أل-رئ-اسض-ي ◊ك-وم-ة أل-وف-اق
على أأ’وضضاع أأ’منية ‘ طرأبلسس.
وشضدد على أهمية توف ÒأŸوأرد أŸالية
لدولة وضضمان توزيعها بشضكل عادل وشضفاف
بﬂ Úت-ل-ف أŸن-اط-ق ع Èت-ل-ب-ي-ة أح-ت-ي-اج-ات
أŸوأطن ،Úوأعت ‘ Èألنقطة ألرأبعة أعتماد
أŸصض-ا◊ة أل-وط-ن-ي-ة ع-ل-ى ج-م-ي-ع أŸسض-تويات
م -ث-م-ن-ا ج-لسض-ات أ◊وأر ب Úأل-ق-ب-ائ-ل ورؤوسض-اء
أÛالسس أÙلية ıتلف أŸدن.
وأشض- -ار إأ– ¤سض Úأÿدم- -ة أل- -ع- -م- -وم- -ي -ة
وأ◊كامة ،وكذأ ألعمل أŸشضÎك لدول أ÷وأر
م - -ن أج - -ل ج - -م - -ع أل- -ف- -اع- -ل Úألسض- -ي- -اسض- -يÚ
وأل - -عسض - -ك- -ري Úإأ ¤ط- -اول- -ة أ◊وأر ألشض- -ام- -ل

مسساهل :وجدت كل إلÎحيب ‘ ليبيا

سسيالة :التدخل اÿارجي سساهم ‘ إاطالة عمر اأ’زمة

عاد إلوزير عبد إلقادر مسساهل ،خÓل ندوة صسحفية مشسÎكة ،أإعقبت أإشسغال إلدورة ’ 11جتماع وزرإء دول
’‡ي مارتن كوبلر ووزير إÿارجية إŸفوضس للمجلسس إلرئاسسي ◊كومة إلوفاق
جوإر ليبيا ،رفقة إŸبعوث إ أ
إلوطني ﬁمد إلطاهر سسيالة إ ¤تفاصسيل زيارتيه إ ¤إŸدن إلليبية.

حمزة/م

قال مسضاهل ،إأنه أعلن زيارة إأ ¤أŸناطق
ألشض -م -ال -ي -ة ل -ل -ي-ب-ي-ا 18 ‘ ،أف -ري -ل أŸاضض-ي
وأسض-ت-ه-ل-ه-ا م-ن ب-ن-غ-ازي ذأت أل-ت-اري-خ أل-ث-وري
ألكب ،Òوحظي فيها بÎحيب حار من قبل
ألقائد ألعام للجيشس ألليبي أŸارشضال خليفة
حف ،Îوخصضه سضكان أŸدينة ومدن ألبيضضاء
وألزنتان ومصضرأتة وطرأبلسس باسضتقبال كب.Ò
وق -ال إأن أل -زي -ارة أل -ث -ان -ي-ة خصضصضت Ÿدن
أ÷نوب غات وغدأمسس ،وشضهدت أ’ول مرة
ج-ل-وسس أع-ي-ان وق-ادة ق-ب-ائ-ل أل-ط-وأرق وأل-ت-بو
أŸؤوث -رة ع -ل -ى ط -اول -ة أ◊وأر ل -درأسض -ة سض -ب-ل
–قيق أ◊ل ألشضامل بليبيا.
وأكد أن كلتا ألزيارت Úكانتا بالتنسضيق ألتام
مع ألسضلطات ألليبية وÃوأفقتها ،وسضمحت له
بالوقوف على حجم أŸغالطات ألتي تتناقلها
ب-عضس أŸؤوسضسض-ات أإ’عÓ-م-ي-ة ق-ائ«Ó-صض-ح-ي-ح
هناك مشضاكل ولكني وجدت أن ألشضعب ألليبي
جد متماسضك ومتضضامن».
وأوضضح أن ألليبي Úحققوأ ألكث Òمن ألتقدم
ع Èأ◊وأر وأŸصضا◊ة على ألصضعيد أÙلي،
حيث سضوت معظم ألقبائل وأŸدن أÓÿفات
أل -ت -ي ع-رف-ت-ه-ا ‘  2014ع Èأل-ط-رق ألسض-ل-م-ية

وأ◊وأر ،وعاد كل شضيء إأ ¤طبيعته أأ’و.¤
وŸسس ألوزير إأرأدة قوية ‘ ألذهاب سضريعا
نحو مصضا◊ة حقيقة وسضلم دأئم ،وترحيب
شضديد با÷هود ألتي تبذلها أ÷زأئر ،وقال إأن
« ما نقوم به مع ليبيا ألشضقيقة يدخل ‘ إأطار
أل -وأجب أأ’خ -وي وتضض -ام -ن أ÷ار وث -ق -اف-ت-ن-ا
للعمل باŒاه أأ’شضقاء ليسس من أجل أÛد
وألتشضريف بل من أجل أŸصضا◊ة وألسضلم».
من جانبه ،أكد وزير أÿارجية أŸفوضس
باÛلسس ألرئاسضي ◊كومة ألوفاق ألوطني
أل-ل-ي-ب-يﬁ ،م-د أل-ط-اه-ر سض-ي-ال-ة أن «أل-ت-دخ-ل
أÿارجي وألتدخل أإ’عÓمي سضببان مباشضرأن
‘ إأطالة عمر أأ’زمة ألليبية من خÓل دعم
ط- -رف ع- -ل -ى حسض -اب آأخ -ر وع Èدع -م ب -عضس
وجهات ألنظر».
وأكد ألوزير وجود تدخÓت خارجية ‘
أأ’زم- -ة أل- -ل -ي -ب -ي -ة ،م -ن أط -رأف ل -ه -ا أط -م -اع
ومصضالح ،معتÈأ أنه وأقع ’ Áكن ألتخلصس
منه ‘ ظل طبيعة ألعÓقات ألدولية ألرأهنة،
وأشضار أن أأ’طرأف ألليبية ÷أات إأﬂ ¤تلف
أآ’ليات أإ’قليمية وألقارية وألدولية ،من أجل
أŸسض -اع -دة ‘ أل -دف -ع ب-ا◊ل وع-دم أÿضض-وع
لرغبات جهات معينة.
وأك -د أن ح -ل أأ’زم -ة بسض -ي -ط ول -ك-ن ب-عضس

أأ’طرأف تسضعى دأئما إأ ¤صضب ألزيت على
ألنار وإأشضعال ألفتنة خدمة أ’جندأت ضضيقة،
وأكد ‘ ألسضياق أن خليفة حف Îطرف معÎف
Óزمة.
به ‘ مسضار أ◊ل ألسضلمي ل أ
من جانبه ،جدد أŸبعوث أأ’‡ي أن أ◊ل
بيد ألليبي Úأنفسضهم ،دأعيا إأ ¤مسضاعدتهم
من أجل ألعمل ‘ هذأ أ’Œاه ،إأ ¤غاية بلوغ
أل- -ه- -دف أŸشضÎك وأŸت -م -ث -ل ‘ أŸصض -ا◊ة
ألوطنية وبناء أŸؤوسضسضات أŸوحدة للدولة.
‘ أŸقابل ،أكد سضيالة «أن زيارة ألوزير
مسضاهل إأ ¤كل أŸدن ألليبية “ت بالتنسضيق
ألتام وألكلي مع أÛلسس ألرئاسضي ◊كومة
أل -وف-اق أل-وط-ن-ي أŸعÎف ب-ه-ا دول-ي-ا ،م-ث-م-ن-ا
ألنتائج ألباهرة ألتي حققتها».
وبشضأان تعدد أأ’طرأف ألدولية ألفاعلة ‘
أŸلف ألليبي ،قال مسضاهل «أ÷زأئر  ⁄تطرح
أي -ة م -ب -ادرة ع -ل -ى أإ’خ -وة ‘ ل -ي -ب -ي -ا ،وت-ع-دد
أŸب -ادرأت ي -ؤودي إأ ¤أل -تشض -ويشس ع -ل -ى أ◊ل،
نحن فقط لدينا Œربة أردنا أن نتقاسضمها
معهم ،لقد مررنا نحن أيضضا باÛلسس أأ’على
للدولة ونفذنا بنجاح قانون ألرحمة وألوئام
وأŸصض- -ا◊ة أل- -وط- -ن- -ي -ة ألشض -ام -ل -ة وح -ارب -ن -ا
أإ’رهاب» .وأكد أنها زيارته مفيدة للجزأئر
Óطرأف ألليبية.
ول أ

17٣٣2

تبون يسستقبل نائب وزير إلصسناعة وإلتجارة إلروسسي

إامكانات التعاون ا’قتصسادي ب Úالبلدين كبÒة
إاقامة مصسنع لÎكيب ا◊افÓت الروسسية با÷زائر

أإك -د وزي -ر إلسس -ك -ن وإل -ع -م -رإن
وإŸدي-ن-ة وزي-ر إل-ت-ج-ارة بالنيابة
ع - - -ب - - -د إÛي - - -د ت - - -ب - - -ون ،أإمسس،
با÷زإئر إلعاصسمة ،أإن إمكانيات
إل -ت -ع -اون إ÷زإئ -ري-إل -روسس-ي ‘
إÛا’ت إ’ق -تصس -ادي -ة «ك -ث -ي-ف-ة
وضسخمة جدإ».
لتحقيق أتفاق سضياسضي.
من جانبه شضدد أ’–اد أإ’فريقي ع‡ Èثله
ألسضامي ‘ ليبيا ،على أهمية تعزيز جهود أ◊ل
ألسضلمي وأŸصضا◊ة ألوطنية ودرء كل مظاهر
أل - -ع - -ن - -ف› ،ددأ دع - -م - -ه ÷ه - -ود دول أ÷وأر
وأأ’طرأف ألليبية لتحقيق أ◊ل ألسضلمي ألذي
ترأه مناسضبا Ÿصضلحة ألدولة ألليبية.
ودعمت جامعة ألدول ألعربية دور أ÷زأئر
ومعها دول أ÷وأر ألرأمية إأ– ¤قيق تسضوية
Óزم-ة أل-ل-ي-ب-ي-ة ب-عيدأ عن ألتدخÓت
شض-ام-ل-ة ل -أ
أÿارج -ي -ة وأل -عسض -ك -ري -ة ،ف -ي -م-ا أك-د أ’–اد
أأ’وروب -ي ع‡ Èث-ل-ت-ه أÿاصض-ة ب-ل-ي-ب-ي-ا ،ع-ل-ى
Óزمة.
أÿيار ألسضياسضي كحل وحيد ل أ
‘ أŸقابل حذرت ،دول أ÷وأر ‡ثلة‘ ،
ت- -ونسس ،أل- -ن -ي -ج -ر ،أل -تشض -اد ،ألسض -ودأن ،مصض -ر
أل-ك-ون-غ-و أل-ت-ي تÎأسس أل-ل-ج-ن-ة أل-ع-ليا ل–Óاد
أإ’فريقي حول ليبيا ،من ألتدأعيات أÿطÒة
عليها وألناجمة عن مظاهر ألتسضلح وألعنف
وأسضتخدأم ألسضÓح ،ونادت كل ألفرقاء ألليبيÚ
إأ ¤أ÷لوسس إأ ¤طاولة أ◊وأر.
وسضجلت بارتياح كب Òلقاء عقيلة وصضالح ‘
روما ،وأجتماع ألسضرأج وحف ‘ Îأبوظبي،
معتÈة أن بادرة إأيجابية نحو تفتيت ألتوتر
وأل -ت -ق -دم ن -ح-و ألشض-روع ‘ صض-ي-غ-ة ت-ف-اوضض-ي-ة
Óزمة تعقبه
شضاملة تنتهي بإاقرأر حل شضامل ل أ
مصض -ا◊ة وط -ن -ي -ة ،وب -ن -اء م -ؤوسضسض -ات أل-دول-ة
ألشض -رع -ي -ة أل -ت -ي تضض -ط -ل -ع Ãه -م-ة م-ك-اف-ح-ة
أإ’رهاب وإأعادة بناء ما دمرته أ◊رب.

ألعدد
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أوضضح تبون ‘ تصضريح صضحفي عقب
لقائه مع نائب وزير ألصضناعة وألتجارة
أل- -روسض -ي أل -كسض -ن -در م -وروزوف أن آأف -اق
أل -ت -ع -اون ضض-خ-م-ة ب Úأل-ب-ل-دي-ن م-ف-ت-وح-ة
وقوية وكثيفة’ ،سضيما وأن روسضيا عرفت
تقدما كبÒأ ‘ ﬂتلف ›ا’ت ألتنمية
خ Ó-ل ألسض-ن-وأت أأ’خÒة .ف-روسض-ي-ا أل-ي-وم
ليسضت بروسضيا أ◊قبة ألسضوفيتية كما أن
أ÷زأئ- -ر أل- -ي- -وم ل- -يسضت ك -ذلك ب -ج -زأئ -ر
ألثمانينيات».
وأضضاف ‘ نفسس ألسضياق أن كون روسضيا
ضضيف شضرف ألطبعة أÿمسضŸ Úعرضس

أ÷زأئر ألدو‹ ألذي أفتتح أمسس أ’ثنÚ
يÈز طبيعة ألعÓقات أ÷زأئرية-ألروسضية
«ألقدÁة وأŸتينة وأŸتوأصضلة».
من جهته ،أكد موروزوف أنه «يتعÚ
على حكومتي روسضيا وأ÷زأئر ألعمل معا
على تطوير هذه أإ’مكانيات ألضضخمة»،
مشضÒأ أإ ¤وجود عدة مشضاريع أسضتثمارية
روسض -ي -ة ق -ي-د أل-درأسض-ة ’سض-ي-م-ا ‘ ›ال
ألنقل وألبنى أ◊ضضرية.
وتعتزم إأحدى ألشضركات ألروسضية إأقامة
مصض- -ن- -ع لÎك- -يب أ◊افÓ- -ت ‘ أ÷زأئ -ر
حسضب ألوزير ألروسضي ألذي أكد أن هذه
ألشضركة لن تكتفي بتسضويق منتجاتها ‘
أ÷زأئ - -ر ب- -ل تسض- -ت- -ه- -دف أيضض- -ا ألسض- -وق
أأ’فريقية بل وأأ’وروبية كذلك.
كما قدم ألوزير ألروسضي دعوة للجزأئر
◊ضض- -ور أŸن- -ت- -دى أ’ق- -تصض -ادي لسض -انت
بطرسضÈغ ‘ جوأن أŸقبل وكذأ أŸنتدى
ألصض -ن -اع -ي أل -دو‹ أل -ذي سض-ي-ن-ظ-م شض-ه-ر
جويلية Ãنطقة أ’ورأل.

إجرإء –فظي إتخذته وزإرة إلتجارة

تعليق اسستÒاد اÿلطات العشسبية ابتداء من الفا— جوان

أإع- -ل- -نت وزإرة إل -ت -ج -ارة ،أإمسس ،ع -ن
ت -ع -ل -ي -ق إسس -تÒإد إÿل -ط-ات إل-عشس-ب-ي-ة،
إبتدإء من إلفا— جوإن  2017كإاجرإء
–فظي.
وذكرت ألوزأرة ‘ بيان لها أنه -وبالتنسضيق
م- -ع أل- -ق- -ط- -اع -ات أأ’خ -رى -ت -ق -رر ك -إاج -رأء
–ف-ظ-ي «ت-ع-ل-ي-ق إأسض-تÒأد أÿل-ط-ات ألعشضبية
أŸوجهة للبيع على حالها أإ ¤غاية تقنينها».
وب- -ال- -ت -ا‹ ،يضض -ي -ف أل -ب -ي -انÁ« ،ن -ع ع -ل -ى
أŸت-ع-ام-ل Úأ’ق-تصض-ادي ÚأŸم-ارسض Úل-نشضاط
إأسضتÒأد هذأ ألنوع من أŸنتوجات أإ’سضتÒأد
أبتدأء من ألفا— جوأن .»2017
ك - -م- -ا أضض- -اف أل- -ب- -ي- -ان أن- -ه «Áن- -ع ع- -ل- -ى
أŸمارسض Úلنشضاط –ضض Òأوتوضضيب أوبيع

أأ’عشضاب تسضويق أÿلطات ألعشضبية» ‘ ،حÚ
«يسض -م -ح ل -ه-م ف-ق-ط ب-تسض-وي-ق أأ’عشض-اب ع-ل-ى
حالها ودون أسضتعمال أ’ي أدعاء عÓجي على
وسضمها أو أإ’شضهار لÓإدعاءأت ألعÓجية بأاي
وسضيلة كانت».
من جهة أخرى ،ذكرت ألوزأرة أنه بالنسضبة
للعشضاب Úألذين أغلقت Óﬁتهم« ،فإان إأعادة
مزأولتهم لهذأ ألنشضاط مرهون بتعديل قيد
سض -ج -ل -ه -م أل -ت -ج -اري ،وأإ’مضض -اء ع-ل-ى ت-ع-ه-د
Ãزأول-ة ت-ك-وي-ن م-ت-خصضصس سض-يسض-ت-دع-ون إأليه
’حقا» حسضب ألبيان.
كما دعت ألوزأرة أŸعني Úإأ ¤ألتقرب من
مصض-ال-ح أŸدي-ري-ات أل-و’ئ-ي-ة ل-ل-تجارة للمزيد
من أŸعلومات.

دعت إ ¤توحيد إ÷هود Ÿكافحة إلتطرف

رابطة علماء السساحل تدين ا’عتداء اإ’رهابي
على ا÷يشش التشسادي
أإع-ربت رإب-ط-ة ع-ل-م-اء ودعاة
وأإئ -م -ة دول إلسس-اح-ل ،أإمسس ،ع-ن
ت-ن-دي-ده-ا وإسستنكارها لÓعتدإء
’ره-اب-ي إل-ذي إسس-ت-ه-دف م-وقعا
إ إ
للجيشس إلتشسادي Ãنطقة بحÒة
إل- -تشس- -اد ،دإع- -ي- -ة إ« ¤ت- -وح- -ي -د
إ÷ه-ود ل-عÓ-ج ظ-اه-رة إل-ت-ط-رف
’رهاب».
إلعنيف وإ إ

قال أأ’م Úألعام للرأبطة يوسضف بلمهدي
‘ بيان للرأبطة إأن «ألرأبطة تقف وقفة إأنكار
وتنديد» لÓعتدأء أإ’رهابي ألذي أسضتهدف
يوم أ÷معة أŸاضضي موقعا للجيشس ألتشضادي
‘ «كايغا-كينديريا» Ãنطقة بحÒة ألتشضاد
م -ع -رب -ة ع -ن تضض -ام-ن-ه-ا م-ع أأ’سض-ر وع-ائÓ-ت
ألضضحايا.
وأضضاف ألبيان «إأننا لنزدأد يقينا وثباتا كل
يوم ‘ برأءة ألدين أإ’سضÓمي أ◊نيف من
ج-رأئ-م ت-ن-ظ-ي-م (ب-وك-و ح-رأم) أل-وحشض-ي-ة أل-ت-ي
يرتكبها ضضد ألبشضرية وأإ’نسضانية ‡ا يحتم
على أ÷ميع إأطÓق صضرخة ألسضÓم وأÙبة
وأ◊وأر وأل -ت -ع -ايشس وأŸصض -ا◊ة م -ع أ÷م-ي-ع

ضض- -د دع -اة ألشض -ر وألÈب -ري -ة» ،مشض -ددأ ع -ل -ى
ضض -رورة «ت -وح -ي -د أ÷ه-ود وت-ف-ع-ي-ل أل-ت-نسض-ي-ق
وأل -ت -ع -اون إ’ي -ج -اد أل -ع Ó-ج أأ’‚ع ل -ظ -اه -رة
ألتطرف ألعنيف وأإ’رهاب أأ’عمى».
كما أعربت ألرأبطة عن «خالصس ألتعازي
وأŸوأسض- -اة ل- -ل- -م- -ج -ت -م -ع أل -تشض -ادي أŸسض -ا⁄
وأŸتسضامح بكل أطيافه» ،معربة عن أملها ‘
أن تنطفئ «نار ألف Ïوأ◊روب وألصضرأعات
‘ أنحاء أŸعمورة جميعا».
وكانت وزأرة ألشضؤوون أÿارجية قد أدأنت
يوم ألسضبت على لسضان ألناطق باسضمها عبد
أل -ع -زي -ز ب -ن ع -ل -ي شض -ري -ف «بشض -دة» أل-ه-ج-وم
أإ’ره -اب -ي أل -ذي أسض -ت -ه -دف م-وق-ع-ا ل-ل-ج-يشس
ألتشضادي ‘ كايغا-كينديريا Ãنطقة بحÒة
ألتشضاد.
كما أشضادت أÿارجية أ÷زأئرية ب «ألتزأم
ألشضعب ألتشضادي وقوأته أŸسضلحة Ãكافحة
أ’رهاب» ،موضضحة أن «ألرد ألتضضامني لبلدأن
أŸنطقة ضضروري ويحتاج Ÿزيد من ألدعم
م- -ن أج- -ل إأح- -ب- -اط أıط- -ط- -ات أل- -ه -دأم -ة
Óره -اب Úوأح -ت -وأء ت -ه -دي -ده -م ل-ط-م-أان-ي-ن-ة
ل -إ
ألشضعوب وأسضتقرأر هذه أŸنطقة أ◊سضاسضة
من قارتنا أإ’فريقية».
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لعدأم لـ«ألشصعب””:
أÛاهد ألناير قدور أÙكوم عليه با إ

أ’سشتعمار ألفرنسشي تلقى ششر هزÁة با÷زأئر
^ نضصال بطو‹ من أجل أ◊رية وألسصتقÓل خاضصه شصباب

لعدأم ‘ تصصريح حصصري ل«ألشصعب”” بوهرأن ،أن ألسصتعمار ألفرنسصي للجزأئر بقسصاوته وجرأئمه  ⁄يتمكن
أكد أÛاهد ألناير قدور أÙكوم عليه با إ
لك Èقوة أسصتعمارية ‘ ألتاريخ على مدى  132سصنة من ألحتÓل.
من هزم ألشصعب أ÷زأئري ألذي بقي صصامدأ ومقاوما أ

وهران :براهمية مسسعودة
ق-ال الّ -ن-اي-ر بصص-ف-ت-ه م-ن-اضص Ó-ب-ج-ب-ه-ة ال-تحرير
ال -وط -ن -ي Ãن-اسص-ب-ة ذك-رى ›ازر ال-ث-ام-ن م-اي
 1945إان فرنسصا ا’سصتعمارية فرضصت التجهيل
على عامة الشصعب ا÷زائري ،وحاولت دائما
طمسس معا ⁄هويته وانتمائه .لكنها  ⁄تنجح ‘
مشص-روع-ه-ا ا’سص-ت-ي-ط-ا ””.Êن-ح-ن شص-باب اأ’مسس
وقفنا لها باŸرصصاد وأاخذنا حريتنا ،بعد 132
سص- -ن- -ة م- -ن مشص- -اه -د ال -ق -ت -ل وال -ت -ع -ذيب وم -ن
ا’سصتبداد ومصصارع ا’سصتعباد”” ،قال اÛاهد
بنÈة –دي.
وتابع موضصحا أاّن وهران التي تكتسصي رمزية
ث- -وري- -ة ك- -بÒة ب- -ا÷زائ- -ر ك- -غÒه -ا م -ن اŸدن
ا÷زائ- -ري- -ة ذاقت م- -رارة ا’ح- -تÓ- -ل وال -ق -ت -ل
والتشصريد وسصلب ا◊رية وكل أاشصكال الباطل
وسصاهمت بقّوة ‘ التأاسصيسس لقواعد جديدة
ل -ل -ع -م -ل اŸق -اوم’ ،ف -ت -ا إا’ أاّن -ه م-ا زال ي-ذك-ر
العملية الفدائية البطولية التي قام بها داخل
مطعم خاصس بالعسصكر الفرنسصي ،كان يحمل
اسصم ””قريقي”” الكائن مقره آانذاك بحي العربي
بن مهيدي وسصط مدينة الباهية.

أاوضصح اÛاهد أاّن هذه العملية البطولية،
خ -ط -ط ل -ه -ا ق -ائ -د ف-رق-ة ال-ف-دائ-ي Úل-وه-ران،
ال -ت -اب -ع -ة ÷ب -ه -ة ال -ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،الشص-ه-ي-د
””الرومية علي”” –ت إاشصراف ””ا’فÓن”” التي

اخ-ت-ارت ه-ذا اŸط-ع-م ل-ت-ن-ف-ي-ذ ال-ت-فج ،Òلعدة
أاسصباب أابرزها ””أانه كان يحول لي Óإا ¤وكرا
ل -ل -رذي -ل-ة وال-فسص-اد ،ن-اه-يك ع-ن ال-ق-ت-ل وسص-فك
الدماء والتنكيل ””.

وعاد اÛاهد إا ¤أاو ¤خطوات النضصال قائÓ
إانه رفع التحدي رغم صصغر سصنه آانذاك وعلمه
اŸسصبق باÿطر الذي يداهمه ،بعدما أاكد له
الفدائي الرومية أانه معرضس للموت بنسصبة 75
ب- - - - - - - - - - - - - -اŸائ- - - - - - - - - - - - - -ة ،وه- - - - - - - - - - - - - -و Áسصك
ب -ق -ن -ب -ل -ة ي -دوي -ة ن -زع ع -ن -ه-ا غ-ط-ائ-ه-ا وسصÓ-ح
بعيار 7.65يبحث عن منفذ لولوج اŸطعم الذي
ك - -ان ‡ل - -وءا ع - -ن آاخ - -ره وم- -رك- -ب- -ات ا÷يشس
الفرنسصي مصصطفة Ãدخله إا ¤أان “ّكن من
تنفيذ هذه العملية بتاريخ  21نوفم 1957 Èعلى
السص - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -اع- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ة 17:30
اع-ت ÈاÛاه-د ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ف-دائ-ي-ة م-ن أاخطر
العمليات التي نفذها والتي أاسصفرت عن مقتل
أاك Ìمن  35فرنسصيا وعديد ا÷رحى ،ضصمن
أاك Ìمن خمسصة عمليات فدائية قام بها ،داعيا
‘ اÿتام إا ¤نفضس الغبار عن تاريخ وهران
وكتابته وتثمينهŸ ،ا تكتسصيه من رمزية ثورية،
حيث ضصحت اŸدينة لوحدها بأاك Ìمن 1400
شصهيد ،ناهيك عن ا÷رحى واŸعطوب Úالذين
خرجوا جميعا من رحم هذه االثورة وإا‚ازاتها
التي تسصتلهم منها الشصعوب وحركات التحرر ‘
العاŒ ⁄ربتها.

لذهان ومادة خام للباحثÚ
لدبية تلعب دورأ كبÒأ ‘ شصحذ أ أ
ألكتابات أ أ
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وصصف أÙامي وألباحث ‘ أ◊ركة
ألوطنية عامر أرخيلة› ،ازر ‘ ألثامن
ماي  1945بجرÁة دولة وإأبادة جماعية
لن جيشس نظامي هو من
لشصعب أعزل ،أ
أقÎفها باسصم ألدولة ألفرنسصية ،حسصب ما
ينصس عليه ألقانون ألدو‹ ،مشصÒأ إأ ¤أن
فرنسصا ألغت كيان ألدولة أ÷زأئرية
وأعتÈتها مسصتوطنة تابعة لها.

سسهام بوعموشسة

أاك-د أارخ-ي-ل-ة لـ«الشص-عب”” ،أان السص-ل-ط-ات ال-ف-رنسص-ية
دأابت على وصصف جرÁتها با◊وادث وا◊رصس
على حصصرها ‘ يوم واحد وهو  8ماي  ،1945و‘
مدن ثÓث قاŸة ،خراطة ،سصطيف وحسصبه فإانها
مغالطة التاريخية التي أاريد لنا إاعادة إانتاجها ‘
كتبنا اŸدرسصية والتاريخية وترديدها كلما حلت
ال -ذك -رى‡ ،ا Áث -ل ق -ف -زا ع -ل-ى ا◊ق-ي-ق-ة ومسس
بتضصحيات ومعاناة شصعبنا.
وت- -أاسص- -ف ال- -ب- -احث ’ع- -ادة اŸؤورخ Úوالسص -اسص -ة
واŸشصتغل ‘ Úاإ’عÓم ،اجÎار ما قالته فرنسصا
من مصصطلحات ’ تؤودي اŸعني ا◊قيقي Ÿا
إاقÎفته من جرائم بوصصف ›ازر الثامن ماي
›رد أاح- -داث ،وه- -و “ي- -ي- -ع ‘ ذك -ر اأ’ح -داث،
والذي بدأا ‘ جوان  ‘ 1945صصدور ا÷ريدة
الرسصمية قائ Óأان اŸشصكلة هي حرصس فرنسصا ‘
سصجÓت ا◊الة اŸدنية ،على تركها دون تطهÒ
أ’نه  ⁄يتم تقييد الوفيات أاو الضصحايا ‘ سصجÓت
ا◊الة اŸدنية.
وأاضصاف ،أان هذه اŸسصأالة ظلت مطروحة إا¤
غاية  1952حاولت فرنسصا تشصكيل ÷نة سصرعان ما

إأ‚از  1000نقطة بيع
لوقود غاز ألبÎول

كشصفت مصصادر مسصؤوولة بشصركة نفطال،
لخÒة شصرعت ‘ إأ‚از
أن مصصالح هذه أ أ
 60وحدة تركيب ع Èألوطنﬂ ،تصصة ‘
–ويل مصصدر طاقة ألسصيارأت من ألبنزين
إأ ¤وقود سصÒغاز.
لج -رأء
و حسصب ن- -فسس أŸصص -ادر ف -إان أ إ
أ÷ديد جاء بعد تسصجيل زيادة ألطلب
على –ويل ألسصيارأت من ألسص Òبالوقود
ألعادي أو أŸمتاز إأ ¤سصÒغاز ،هروبا من
أل -ك -ل -ف-ة أل-ك-بÒة ل-ل-وق-ود وأل-ت-ي ع-رفت
لو ‘ ¤ب-دأي-ة
أرت -ف -اع -ا ع -ل -ى م -رت ،Úأ أ
 ،2016وألثانية مع مطلع .2017
ف -ق -د ع-رفت ع-م-ل-ي-ة –وي-ل ألسص-ي-ارأت
إأ ¤ألسص Òبوقود سصÒغاز إأقبال كب Òمن
ط- -رف أ÷زأئ- -ري Úم- -ن- -ذ ب- -دأي- -ة ألسص- -ن- -ة
أ÷ارية ،حيث وصصل عدد ألسصيارأت ألتي
” –وي - -ل - -ه- -ا إأ 19 ¤أل -ف م -رك-ب-ة خÓ-ل
لول فقط ‘ ،ح– ” Úويل 10
ألثÓثي أ أ
آألف سصيارة طوأل ألسصنة ألفارطة.
وسص -ط -رت م -ؤوسصسص -ة ن -ف -ط -ال ب-رن-ا›ا
يتضصمن ألÈنامج إأ‚از  1000نقطة بيع
ل- -وق- -ود غ- -از أل- -بÎول أŸم -ي -ع Ãح -ط -ات
أل -وق-ود تضص-اف لـﬁ 610ط-ات أŸوج-ودة
حاليا ليصصل نسصبة أÙطات أŸزودة بهذأ
ألوقود إأ ¤نسصبة  ٪72بدل  ٪28حاليا.

سسارة بوسسنة

ت -راج -عت ع -ن -ه -ا ،ل -ذلك ‚د ‘ ا◊ال-ة اŸدن-ي-ة
ا÷زائرية الكث Òمن ا÷زائري Úسصقطوا ‘ ماي
 1945وظلوا أاحياء إا ¤غاية سصبعينات وثمانينات
ال -ق -رن اŸاضص -ي‡ ،ا خ -ل -ق إاشص -ك -ا’ت ب -ال-نسص-ب-ة
Óسصرة من ناحية اÒŸاث ،ا◊الة اŸدنية ،وكذا
ل أ
التعامل مع الوثائق التي تسصتوجب شصهادة الوفاة،
كما أان هناك من سصجن ‘  1945وبقي إا ¤غاية
.1962
و‘ ه- -ذا اإ’ط- -ار أاب -رز ال -ب -احث ‘ ال -ت -اري -خ ،أان
ال -وصص -ف ال -ق -ان -و Êل -ه -ذه اÛازر ه-و إاب-ادة أ’ن
الفاعل هو جيشس نظامي معناه أانها جرÁة دولة،
ك -م -ا أان -ه ن -ت -ي-ج-ة اŸع-ادل-ة ال-دول-ي-ة ال-ت-ي سص-ادت
واŸتحكمة ‘ العÓقات الدولية إا ¤جانب دول
ا◊ل- - -ف اأ’ط- - -لسص- - -ي ،ح- - -الت دون اسص- - -ت- - -م- - -رار
اÙاكمات التي انطلقت ‘  1948و ،1949ضصد
أاقطاب النازية دون أان “تد هذه اÙاكمات إا¤
جÔا’ت فرنسصا الذين أامروا بالعمليات ،ويتباهون
ب -أان -ه -م ام-ت-داد أ’ج-داده-م ،وأان-ه-م أاح-ف-اد ه-ؤو’ء
ا÷Ôا’ت ال- - -ذي- - -ن ارت- - -ك- - -ب- - -وا ›ازر ‘ ح- - -ق
ا÷زائري.Ú
وف-ي-م-ا ي-خصس م-وق-ف ال-ق-ان-ون م-ن ال-قضص-اء ع-ل-ى
انتفاضصة سصلمية ،أاوضصح أارخيلة أان القانون ننظر
إاليه من شصق Úاأ’ول على اŸسصتوى الفرنسصي ‘
م -ي -ث -اق -ه -ا وق -ان-ون-ه-ا وإاعÓ-ن-ه-ا ◊ق-وق اإ’نسص-ان
اŸنبثقة عن الثورة الفرنسصية سصنة ،1789بحيث
ك -انت تسص -ع -ى إ’ع-ط-ائ-ه ب-ع-د ع-اŸي ،مضص-ي-ف-ا أان
ح -ري -ة ال -ت -ع -ب Òب-أاشص-ك-ال-ه-ا اıت-ل-ف-ة””اŸسصÒات
السصلمية ،اŸظاهرات”” حق من حقوق اأ’شصخاصس،
وقد نصس عليه ميثاق اأ’· اŸتحدة اŸصصادق
عليه ‘ أاكتوبر  1945واإ’عÓن العاŸي ◊قوق
اإ’نسصان ‘ ديسصم ،1948 Èهي مضصمونة قانونا
سص-واء ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-ق-ان-ون ال-داخ-ل-ي ل-ل-دولة أاو
القانون الدو‹.
Óسصف قال الباحث ‘ التاريخ أان ،اŸعادلة
لكن ل أ
ال -دول -ي -ة ال -ت-ي سص-ادت ب-ع-د  1945ك-رسصت ال-ك-يل

Ãقتضصاه أا◊قت ا÷زائر بفرنسصا.

ما يجري ‘ فلسشط Úوألصشحرأء ألغربية
دليل على عدم عدألة ألقانون ألدو‹

Ãك -ي-ال ،Úم-ذك-را أان ف-رنسص-ا ك-دول-ة اسص-ت-ع-م-اري-ة
تراهن على بقاء إامÈاطوريتها ،كون قوتها ‘
العا ⁄مرهونة با◊فاظ على مواقعها ‘ الدول
التي اسصتعمرتها ،ثانيا أان ا÷زائر كانت مسصتوطنة
ب -ال -نسص -ب -ة ل -ف -رنسص -ا م -ع -ن -اه إال -غ -اء ك -ي -ان ال -دول-ة
ا÷زائرية ،وإا◊اقها بقوة القانون الفرنسصي وليسس
بقوة الواقع أاو ا÷غرافيا أاو التاريخ وا◊ضصارة
لدرجة تكريسس ا÷زائر جزء من فرنسصا.
وأاضصاف أان هذاÃ ” ،قتضصى ÷نة إافريقيا التي
تأاسصسصت سصنة  1838للتحري عن ا÷زائر ،التي
قدمت تقريرها وعلى إاثرها أاصصدر ملك فرنسصا
مرسصوم ملكي Ãقتضصاه يلحق ا÷زائر بفرنسصا
سص-ن-ة  ،1834ك- -م -ا أادرج اŸؤوسصسس ال -دسص -ت -وري ‘
مادته  109سصنة  1848ا÷زائر جزء ’ يتجزأا من
ف-رنسص-ا ،وخ-ت-مت السص-ل-ط-ة ال-تشص-ري-ع-ي-ة م-ن خÓل
إاصص-دار ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ف-رنسص-ي-ة سص-نة 1863
ب -ق -ان -ون سص -م -ي ق -ان -ون ””سص -ي -ن-ات-وسس ك-ونسص-ي-لت””

وحسصب أارخيلة فإان ما قامت به فرنسصي يدخل
ضصمن ميثاق اأ’· اŸتحدة التي كرسصت مبداأ
عدم أاحقية الدول اأ’عضصاء ‘ ا÷معية العامة
 ·ÓاŸت -ح -دة ال-ت-دخ-ل ‘ ،الشص-ؤوون ال-داخ-ل-ي-ة
ل -أ
ل- -ل- -دول اأ’عضص- -اء ق- -ائ Ó- -أان ا÷زائ -ر ب -ال -نسص -ب -ة
ل -ل -م -ج -ت-م-ع ال-دو‹ ط-ب-ق-ا ل-ه-ذه اŸادة ه-ي شص-أان
داخلي فرنسصي ،فيما بعد موقف القانون الدو‹
من الثورة ا÷زائرية اŸبني على أاسصاسس امتداد
اÛتمع الدو‹ Ÿا أاقره من لوائح لكن  ⁄تنفذ،
مشصÒا إا ¤أان ما يجري ‘ فلسصط Úوالصصحراء
الغربية دليل على عدم عدالة القانون الدو‹.
و‘ رده عن سصؤوال حول مكانة ›ازر ال 8ماي
 ‘ 1945ال -ك -ت-اب-ات اأ’دب-ي-ة ،ق-ال أارخ-ي-ل-ة أان م-ا
عرفته الثورة وقبلها اÛازر هي مادة Áكن أ’ي
ل -ون م -ن اأ’ل -وان اأ’دب -ي -ة وال -ف-ك-ري-ة ،السص-ي-اسص-ي-ة
وال -ت -اري -خ -ي -ة أان ت-ك-تب ف-ي-ه-ا ،مشصÒا إا ¤صص-دور
قصصصس صص- -غÒة ح- -ول اÛازر واŸع -ارك ،ع -ل -ى
مسصتوى اÙلي تروي شصهادات عيان Ûاهدين
كانوا صصناع تلك اأ’حداث ،وهي كتابات موجودة
على مسصتوى جامعة سصطيف Áكن أان تكون Ãثابة
سصيناريو لفيلم ،وحسصبه فإان نقل الشصهادات ا◊ية
–تاج لتشصجيع أاك.È
وأاكد ‘ هذا السصياق ،أان الكتابات اأ’دبية تلعب
دور كب ‘ Òشصحذ اأ’ذهان وا◊فاظ على الصصور
ومسصاعدة اŸؤورخ على اسصتخÓصس بعضس الوقائع
ا◊قيقية ،والشصعر كذلك ،كما أان اأ’دب Ãختلف
أالوانه Áثل مادة خام للباحث ،ÚوÁكن من خÓلها
قراءة و–ليل وإابراز الوقائع التاريخية وجرائم
اإ’دارة ا’سص- -ت- -ع- -م- -اري- -ة ال- -ت -ي “ي -ز ب Úال -بشص -ر
وا◊يوان والنبات ‘ قصصفها للمدن واŸداشصر.

أŸدير ألعام لشصركة ألنقل بالسصكك أ◊ديدية

ألوضشعية أŸالية للششركة مريحة وينتظر أن تتحسشن أك Ìبانتعاشش ألسشوق
يتوقع ياسص Úبن جاب ألله ،أŸدير ألعام
لشص -رك -ة أل -ن -ق -ل ب -السص-كك أ◊دي-دي-ة ،أن
يسصتقر ألوضصع أŸا‹ للشصركة ‘ آأفاق 2020
 ،م-ع-ول ع-ل-ى ألشص-ح-ن أل-ت-ج-اري ل-ل-رفع من
لعمال ،بعد دخول مصصنع أ◊جار
رقم أ أ
ب-ع-ن-اب-ة ،وبÓ-رة ب-ج-ي-ج-ل ح-يز أÿدمة ‘
ألسصدأسصي ألثا Êمن ألسصنة أ÷ارية.

حياة  /ك

ب -دأا ق -ط -اع ال -ن -ق -ل ب -السص -كك ا◊دي -دي-ة ي-خ-رج
تدريجيا من الوضصعية اŸتذبذبة الذي ميزته،
من خÓل مراجعة طريقة تسص Òالشصركة التي
كانت تفقد أاموا’ طائلة ‘ اأ’عباء ،و” تغيÒ
بعضس اأ’مور ما سصمح بتحسص Úالوضصعية اŸالية،
حسصبما أاكده بن حجاب الله أامسس من خÓل
القناة اأ’و. ¤
قال بن جاب الله إان الوضصعية اŸالية للشصركة
م -ري -ح -ة ،وي -ن -ت -ظ -ر أان ت-ت-حسص-ن أاك Ìب-ان-ت-ع-اشس
السصوق ،مشصÒا إا ¤أان  80باŸائة من مداخيل
الشص-رك-ة ك-انت م-ت-أات-ي-ة م-ن اÿزي-ن-ة ال-ع-م-وم-ي-ة،
وينتظر أان ينخفضس دعم الدولة إا 45 ¤باŸائة
خÓل السصنوات القليلة اŸقبلة.

وفيما يتعلق بتطوير هذا القطاع ذكر اŸتحدث
أان ذلك ” حسصب اأ’ول- -وي- -ات ،و‘ م- -ق -دم -ت -ه -ا
Œديد وسصائل اإ’نتاج من خÓل وضصع Œهيزات
وقاطرات نقل البضصائع جديدة ،ثم العمل على
م-ع-ا÷ة اŸشص-اك-ل ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-ن-زاع-ات‘ ،
إاشص- -ارة إا ¤ا’ح- -ت -ج -اج -ات واإ’ضص -راب -ات ال -ت -ي
سصجلت خÓل السصنوات اأ’خÒة ،وقد ” تسصوية
ذلك من خÓل ا◊وار ،و‘ اأ’خ Òالعمل على
–سص Úاÿدمات بصصفة عامة سصواء تعلق اأ’مر
بنقل البضصائع أاو اŸسصافرين.
وتوجد الشصركة أامام –د كب Òيتمثل ‘ إانشصاء
اÙطات الذكية التي يتم بواسصطتها إاحصصاء
اŸسصافرين ،وتوف Òمعلومات رقمية ومرقمنة،
وال-ت-ي تسص-ت-ع-م-ل ‘ اق-تصص-اد اإ’ن-ارة وال-ت-ك-ي-ي-ف،
وتوفر اŸياه لعدد اŸسصافرين اŸتواجدين ‘
اÙطة ،وقد اختÒت ﬁطة برج بوعريريج
ك-ن-م-وذج ل-ت-جسص-ي-د ه-ذا اŸشص-روع ال-ت-ق-ن-ي ،ويتم
تعميمها فيما بعد إا ¤بقية اÙطات ،مفيدا أان
ذلك سصيعود Ãردودية على الشصركة ،من حيث
التحكم ‘ اأ’عباء .
وبالرغم من اإ’يجابيات اŸسصجلة على وسصيلة
ال- -ن- -ق- -ل ب- -السص- -كك ا◊دي -دي -ة ال -ت -ي –سصسص -ه -ا

اŸسص - -اف - -رون إا’ أان ال - -دف - -ع اإ’ل - -كÎو ،Êي- -ثÒ
إاشصكالية اÿلط ‘ اŸواعيد ،و‘ إاجابته على
هذا السصؤوال قال بن جاب الله ””نحن ما نزال ‘
مرحلة Œريبية ،واÿلل وقع ‘ توقيت متعلق
بقطاع بجاية العاصصمة الذي  ⁄يتم –ينه ‘
النظام اŸعلوماتي ،مشصÒا إا ¤أان اŸسصافرين
الذين يشصÎون تذاكر ع”” Èالنات”” عددهم قليل
جدا.
وأاكد ‘ هذا السصياق أانه ابتداء من سصنة 2018
سص- -ت- -ت- -حسص- -ن اŸواع- -ي- -د ‘ اÿط -وط ال -كÈى،
وسصيتحسصسس ذلك الزبون من خÓل وقت السصفر
الذي سصيتقلصس بسصاعة على اأ’قل ،وقد شصرع ‘
العمل على اÿط الرابط ب Úا÷زائر العاصصمة
ووه -ران ،ح -يث سص -ت -ت -ق -لصس م -دة السص -ف -ر م-ن 5
سصاعات إا 4 ¤سصاعات ،يليه اÿط الرابط بÚ
العاصصمة وقسصنطينة.
كما أاثار اŸتحدث التخريب الذي تتعرضس له
عربات القطار نتيجة السصلوكات السصلبية وغÒ
ا◊ضصارية التي يقدم عليها بعضس اأ’شصخاصس،
ك -ال -رم -ي ب -ا◊ج -ارة ،م -تسص -ب -ب Úب-ذلك ‘ كسص-ر
الزجاج‡ ،ا يضصطر إا ¤إاصصÓحه ويتطلب ذلك
توقيف العربة عن اÿدمة Ÿدة  3أايام.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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من أجل أمتحانات دون ضصغوط نفسصية

أأمن خنششلة ينظم جلسشات أسشÎخاء
وﬁادثات لطلبة ألبكالوريا

@ باشصرت ،صصباح أامسس ،مصصالح أامن خنشصلة ،بالتنسصيق مع
مصص-ال-ح م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة ،ح-م-ل-ة –سص-يسص-ي-ة ل-تÓ-م-ي-ذ الثانويات
اŸقبل Úعلى شصهادة البكالوريا Ÿرافقتهم ‘ اجتياز ا’متحانات
دون ضصغوط نفسصية.وقد ” ‘ هذا اإ’طار ،تسصخ Òكل الوسصائل
ال -بشص -ري -ة واŸادي-ة إ’‚اح ا◊م-ل-ة ،م-ن-ه-ا اسص-ت-ق-دام أاخصص-ائ-يÚ
نفسصاني Úتابع Úللمركز الطبي ا’جتماعي للمصصلحة الو’ئية
للصصحة والنشصاط ا’جتماعي والرياضصات أ’من الو’ية ،باإ’ضصافة
إ’طارات اأ’من الو’ئي ÿلية ا’تصصال والعÓقات العامة.
ا◊ملة سصتدوم ثÓثة أايام ،يتم من خÓلها تنظيم دروسس وجلسصات
اسصÎخاء وﬁادثات تتضصمن نصصائح وإارشصادات ‘ كيفية تفادي
الضصغط النفسصي والقلق وا’رتباك.
خÓل هذا النشصاط ا÷واري الذي يشصمل ثانويات خنشصلة ،تقدم
شصروحات للتÓميذ حول دور ومهام الشصرطة Ãراكز ا’متحانات
‘ توف Òا◊ماية واأ’من لهم توفÒا لكل الشصروط اŸناسصبة
إ’جراء ا’متحانات ‘ ظروف مريحة.

خنشسلة :سسكندر ◊جازي

بهدف تقريب أÿدمات ألصصحية من أŸوأطن

توأمة ب Úمسشتششفيي ألرويبة وبني ورثيÓن

@ أاُمضصيت ،أاول أامسس ،توأامة تعاون ب Úمسصتشصفى الرويبة
ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة ومسص-تشص-ف-ى ب-ن-ي ورث-يÓ-ن سص-ط-يف ،للتكفل
Ãرضصى اŸنطقة الواقعة بأاقصصى شصمال الو’ية ،وهذا نظرا
ل - -ل - -ن - -قصس ال - -ذي ي - -ع - -رف - -ه مسص - -تشص - -ف - -ى ب - -ن - -ي ورت - -يÓ- -ن ‘
اأ’طباء اıتصصيـن ،تنفيذا لتوصصيات عبد اŸالك بوضصياف وزير
الصص- -ح- -ة والسص- -ك -ان وإاصص Ó-ح اŸسص -تشص -ف -ي -ات ‘ إاط -ار ت -ق -ريب
اÿدمات الصصحية من اŸواطن.وحسصب مصصدر مديرية الصصحة
ل«الشصعب”” ،فإان أاهم التخصصصصات التي سصيقدمها الفريق الطبي
Ÿرضص- -ى ب -ن -ي ورث -ي Ó-ن وم -ا ج -اوره -ا ه -ي ا÷راح -ة ال -ع -ام -ة،
اأ’مراضس الصصدرية ،أامراضس الدم ،أامراضس القلب ،إاضصافة إا¤
تخصصصصات أاخرى .جدير بالذكر ،أان مسصتشصفى بني ورثيÓن ،كان
قد اسصتفاد من تعاون فرق طبية من كل اŸسصتشصفيات اŸوزعة
ع Èت -راب ال -و’ي -ة ل -فÎات ط -وي -ل -ة ،وف -ق -ا ل-لÈن-ام-ج اÙدد،
وسصهرت على تقد Ëكل أانواع العÓجات الطبية اŸوجودة بها،
من خÓل تسصط Òبرنامج ثري ب Úالفرق الطبية التي انتقلت إا¤
اŸنطقة والتي عملت بانسصجام فيما بينها ،وأاجرت العديد من
العمليات ا÷راحية للمرضصى الذين اسصتحسصنوا هذه اŸبادرة .

سسطيف  :نور الدين بوطغان

مصصالح ألرقابة ألتجارية بسصطيف:

غلق ﬁ 348ل و إأعذأرأت ıالفي أأ’سشعار أŸقننة

@ كثفت مصصالح الرقابة التابعة للمديرية ا÷هوية للتجارة
بسصطيف ،من حمÓتها الرقابية ‘ الثÓثي اأ’ول من السصنة
ا÷ارية ،أاسصفرت عن تسصجيل عدد هام من التدخÓت ومعاينة
آا’ف اıالفات.كشصفت مصصالح اŸديرية عن  38583تدخل
رقابي ‘ ›ال قمع الغشس واŸمارسصات التجارية غ Òالقانونية.
أاسص-ف-رت ع-ن م-ع-اي-ن-ة ﬂ 5345ال -ف -ة ” ،بشص -أان-ه-ا –ري-ر 5119
ﬁضص -ر وج -ه ل -لسص -ل -ط -ات ال -قضص -ائ -ي -ة اıتصص-ة ،حسصب م-وق-ع
Óحكام القانونية .
اıالفة للفصصل فيه طبقا ل أ
ومن جهة أاخرى÷ ،أات تلك اŸصصالح ،و‘ نفسس الفÎة إا¤
القيام بحجز كمية من السصلع أ’سصباب ﬂتلفة قدرت قيمتها بـ 20
مليون دج ،فيما بلغت القيمة اإ’جمالية للسصلع غ ÒاŸفوترة 800
مليون دج ،و” اتخاذ إاجراءات غلق إاداري لـ ﬁ 348ل Œاري.
و“ثلت أاغلب اıالفات ‘ انعدام النظافة ،وعدم صصÓحية
م -واد وسص -ل -ع م -ع -روضص -ة ل Ó-سص -ت -ه Ó-ك ،و‘ ›ال اŸم -ارسص-ات
ال -ت -ج -اري -ة غ Òال -ق -ان -ون -ي -ة ،أاحصصت ذات اŸصص -ال -ح ع -ددا م-ن
اıالفات ،على غرار عدم إاعÓن اأ’سصعار ،و‡ارسصة أاسصعار
غ Òقانونية ،وكذلك اŸمارسصة للتجارة بدون القيد ‘ السصجل
التجاري ومعارضصة اŸراقبة من طرف اŸصصالح اıتصصة ‘
بعضس اأ’حيان.
وأاشصار مصصدر من اŸديرية ا÷هوية إا ¤أانها تلقت ،مؤوخرا،
تعليمات من الوزارة الوصصية تهدف إا ¤التدخل بقوة ‘ ›ال
ﬂالفة اأ’سصعار اŸقننة لبعضس اŸواد الغذائية اŸدعمة من
طرف الدولة ،مثل ا◊ليب والسصميد والزيت والسصكر ،مع فرضس
إاج- -راءات غ- -ل -ق إاداري تصص -ل إا ¤شص -ه -ري -ن ÓÙت اıال -فÚ
حماية للمواطن من ا’بتزاز واŸضصاربة الفضصوحة.

سسطيف  :نور الدين بوطغان

أتصصالت أ÷زأئر بتلمسصان توسصع من تغطية

خدمة أ÷يل ألرأبع باŸناطق ألنائية

@ تواصصل اتصصا’ت ا÷زائر توسصيع التغطية والرفع من سصرعة
التدفق اÿاصصة بتقنية ا÷يل الرابع للهاتف الثابت واأ’نÎنت
’تصصا’ت ا÷زائر وتوسصيعها عﬂ Èتلف دوائر وبلديات الو’ية
وخاصصة باŸناطق النائية واŸعزولة التي ’ تتوفر على هذه
اÿدم -ة.وع -ل-ى ضص-وء ذلك ق-امت اŸدي-ري-ة ال-ع-م-ل-ي-ة ’تصص-ا’ت
ا÷زائر بو’ية تلمسصان بوضصع ﬁ 03طات جديدة حيز اÿدمة
وهي تغطي كل من منطقتي اوزيدان وع Úحجر باإ’ضصافة إا¤
منطقة دار يغمراسصن.
وبهذا تكون اŸديرية العملية ’تصصا’ت ا÷زائر ،قد حققت
قفزة نوعية ‘ ›ال ا’تصصا’ت التي تندرج ضصمن –سصÚ
اÿدمة العمومية وكذا تقريب الزبون من اŸؤوسصسصة ،حيث تسصمح
هذه التجهيزات فضص Óعن عصصرنة اÿدمات بتوف ÒأانÎنت
عا‹ التدفق لفائدة سصكان هذه اŸناطق البعيدة عن التجمعات
ا◊ضصرية بالو’ية.
Óشصارة فقد وصصل عدد ﬁطات ا÷يل الرابع للهاتف الثابت
ل إ
واأ’نÎنت ’تصص -ا’ت ا÷زائ -ر ب -و’ي -ة ت -ل -مسص -ان إاﬁ 48 ¤طة
متواجدة عﬂ Èتلف دوائر وبلديات الو’ية منها ﬁ 07طات
دخلت حيز اÿدمة بداية السصنة ا÷ارية.

وهران :براهمية مسسعودة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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قال وزير أÛاهدين بالنيابة ﬁمد عيسسى،أمسس ،أن أ÷زأئر تأامل ‘ أن تفتح فرنسسا صسفحة جديدة مع ملف ألذأكرة ،بعد أنتخاب ألرئيسس ماكرون ،ألذي قدم وعودأ لدرأسسة
أŸلف ألتاريخي ب Úألبلدين ‘ ،ح Úدعا ألسسعيد عبادو فرنسسا إأ ¤مرأجعة موأقفها وألتخلصس من ألفكر ألسستعماري لبناء عÓقات قوية تقوم على مصسلحة ألشسعب.Ú

جÓل بوطي
تصصوير :فواز بوطارن
أاوضسح ﬁمد عيسسى أان الوعود التي قدمها الرئيسس
ال -ف -رنسس -ي ا÷دي -د اÁان -وي-ل م-اك-رون خÓ-ل زي-ارت-ه
ل -ل -ج -زائ -ر ق -ب -ل ا’ن -ت-خ-اب-ات ه-ي ال-ت-زام-ات واع-دة،
تصس -دره -ا م -ل -ف ال -ذاك-رة،ال-ذي ق-ال ن-ت-ط-ل-ع أان ي-ف-ي
الرئيسس ا÷ديد بوعوده إ’نهاء هذا اŸلف وتخليصسه
من الشسوائب اŸسستمرة.
أاشسار عيسسى ‘ تصسريح للصسحافة على هامشس إاحياء
ال-ذك-رى الـÛ 72ازر ال -ث -ام -ن م -اي Ã 1945تحف
اÛاهد بالعاصسمة إا ¤أان ا÷زائر تتطلع من الرئيسس
ا÷ديد ا’لتزام بالوعود التي قدمها أاثناء زيارته إا¤
ا÷زائر ،مؤوكدا أان بقاء ملف الذاكرة سسيجعل من
الصس-راع مسس-ت-م-را ول-ن ي-دف-ع ب-ال-عÓ-ق-ات ال-ث-نائية بÚ
البلدين إا ¤مصسا◊ة حقيقية.
ويأاتي تصسريح وزير اÛاهدين بالنيابة تزامنا مع
إاحياء ا÷زائر ذكرى ›ازر الثامن ماي ‘ ،سسياق
جديد قد تعرفه العÓقات ب Úفرنسسا وا÷زائر،و‘
هذا الصسدد قال عيسسى أان رسسالة رئيسس ا÷مهورية
عبد العزيز بوتفليقة إا ¤ماكرون هي نداء لÓلتزام
بالوعد والوفاء به ،سسيما ‘ ملف الذاكرة.
وحشسية ا’سستعمار التي يتذكرها ا÷زائريون Ãرور
 72سسنة على ›ازر الثامن ماي لن “حى يقول
ﬁمد عيسسى من ذاكرة كل ا÷زائري ،Úخاصسة جيل
ا’سس -ت -ق Ó-ل ال -ذي ي -ح -ت -اج إا ¤ا’سس -ت -ل -ه-ام م-ن ق-ي-م
اÛاهدين والشسهداء والتمسسك بالروح الوطنية التي
’ ينبغي أان تفارق كل مواطن.
ول-ت-ع-زي-ز ح-م-اي-ة الÎاث ال-ت-اري-خ-ي أاع-ل-ن ع-يسسى عن
–ويل اŸتاحف ا÷هوية إا ¤متاحف و’ئية وربطها
بشس- - -ب- - -ك- - -ة رق - -م - -ي - -ة أارضس - -ي - -ة ‘ إاط - -ار م - -واك - -ب - -ة
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا،ب-غ-رضس تسس-ه-ي-ل ال-ول-وج وا’طÓ-ع ع-لى
تراثنا التاريخي ع Èالفضساء ا’لكÎو،Êموضسحا أان
ذلك ي -دخ -ل ‘ إاط -ار ال -ت -حسس-يسس وا’ه-ت-م-ام ال-دائ-م

بقيمنا التحريرية.
و‘ معرضس كلمته أاشسار عيسسى إا ¤قضسية احتÓل
الصس- -ح- -راء ال- -غ- -رب- -ي- -ة ،ق -ائ  ‘‘Ó-ان -ه آان اآ’ن ل -لشس -عب
للصسحراوي أان يسستلهم التضسحيات ا÷سسام ،والذكرى
“ثل رمزا لدحر اŸسستعمر بان العمل السسياسسي ’
يجدي نفعا مع اŸسستعمر مهما طال الزمن‘‘.

عبادو““ :على فرنسسا مراجعة مواقفها
والتخلصص من الفكر ا’سستعماري““
م -ن ج -ه -ت -ه دع -ا اأ’م Úال -ع -ام ل -ل -م -ن -ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل -ل -م -ج -اه -دي -ن السس -ع-ي-د ع-ب-ادو ف-رنسس-ا إا ¤م-راج-ع-ة
حسس -اب -ات -ه -ا م -ع م -ل-ف ال-ذاك-رة،ق-ائ ‘‘Ó-ن-ؤوك-د ح-رصس
اÛاه -دي -ن واأ’سس-رة ال-ث-وري-ة ع-ل-ى م-ط-ال-ب-ة ال-دول-ة

الفرنسسية وهي على أاعتاب مرحلة جديدةŸ،راجعة
م -واق -ف -ه -ا ،وال -ت -خ -لصس م -ن ال -ت -اري -خ ا’سس -ت -ع -م-اري
وا’عÎاف با÷رائم اŸرتكبة‘‘.
وطالب عبادو فرنسسا قائ‘‘ :Óنطالب بالتعويضس Ÿا نهبته
فرنسسا ،إاذا كانت تريد فع ÓعÓقات ثنائية قوية مع
ا÷زائر وفتح صسفحة جديدة‘‘،مذكرا با÷رائم واÛازر
التي ارتكبها اÙتل ولن ينسساها التاريخ كما أانها ’
تسسقط بالتقادم،مؤوكدا أان ذكرى  8ماي سستبقى منعطفا
حاسسما ‘ تاريخ مسسÒة نضسالنا الوطني.
ودعا عبادو إا ¤اسستحضسار اŸواقف التاريخية واأ’خذ
بع Úا’عتبار اŸواقف السسياسسية والتاريخية للوقوف
ع- - -ل- - -ى م- - -ا أا‚زه ا÷زائ- - -ري - -ون م - -ن تضس - -ح - -ي - -ات
جسس -ام،مضس -ي -ف-ا أان ا’ن-ت-ف-اضس-ة ك-انت ع-ام’ Ó-ن-د’ع
ح -رب ال -ت -ح -ري -ر و–ق-ي-ق ا’سس-ت-قÓ-ل،مشسÒا إا ¤أان

ال -ذك -رى ت -ب -ق -ى وصس -م -ة ع -ار ل -ت-ذك-ر ج-رائ-م ف-رنسس-ا
ا’سستعمارية.

باحثون ‘ التاريخ:القانون الدو‹ واضسح
Ÿتابعة فرنسسا على جرائمها
بدورهم أاكد أاسستاذة وباحثون ‘ التاريخ أان فرنسسا
ارتكبت جرائم و›ازر  ⁄يسسجل التاريخ أابشسع منها
‘ ت- -اري- -خ ا◊روب،ح- -يث ف- -اقت أاشس -ك -ال ال -ت -ع -ذيب
وال -ت-ن-ك-ي-ل ب-ا÷زائ-ري ال-ع-ق-ل ‘،وقت ك-انت ف-ي-ه ك-ل
اŸواثيق الدولية تنصس على ضسرورة حماية اŸدنيÚ
أاثناء ا◊رب وحظر أاسساليب التعذيب.
و‘ هذا اإ’طار قال الدكتور وليد زرقان من جامعة
سسطيف ‘ ندوة تاريخية نظمها متحف اÛاهد

دشسنت من وفد وزأري ووأ‹ ألعاصسمة ‘ ذكرى ›ازر ألثامن ماي

مراف ـق وهياك ـل صسحي ـة ،تربويـ ـة وطاقويـ ـة تعـ ـزز خدم ـ ـات اŸواطن ـ ـÚ
أحيت ولية ولية أ÷زأئر ألعاصسمة
أمسس ألذكرى Û 72ازر  08ماي 1945
بحضسور كل من وزيرة ألÎبية ألوطنية
نورية بن غÈيت ووزير ألطاقة نور ألدين
بوطرفة ،وزير ألصسحة وإأصسÓح
أŸسستشسفيات وألنقل بالنيابة عبد أŸالك
بوضسياف ،ووزير ألشسؤوون ألدينية و
أÛاهدين بالنيابة ﬁمد عيسسى و سسعيد
لم Úألعام Ÿنظمة أÛاهدين
عبادو أ أ
ووأ ¤ألعاصسمة عبد ألقادر زوخ و‡ثلÚ
عن جمعيات أÛتمع أŸد ،Êو كانت
أŸناسسبة فرصسة لتدشس Úبعضس أŸشساريع
خاصسة قطاعات ألصسحة و ألطاقة و
ألÎبية.

بومردأسس ‘ أŸوعد

ترحيل  55عائلة
وإاطÓق مشسروع إا‚از
 450وحدة سسكنية
بتيجÓبÚ

العاصصمة :سصارة بوسصنة
تصصوير :آايت قاسصي

ا’نطÓقة كانت من سساحة اŸقاومة ،حيث ترحم
ال- -وا‹ رف- -ق- -ة ال- -وزراء اŸراف -ق Úل -ه ع -ل -ى أارواح
الشسهداء الذين سسقطوا ‘ ›ازر  8ماي  1945التي
راح ضسحيتها  45الف جزائري .
و ‘ هذا الشسأان قال وا ¤العاصسمة إان ›ازر
الثامن ماي تعت Èوصسمة عار ‘ تاريخ ا’سستعمار
الفرنسسي نتيجة ارتكابها أابشسع اÛازر ‘ حق
الشسعب ا÷زائري الذي شسارك إا ¤جانب فرنسسا ‘
ا◊رب وحررها من براثن النازية فكانت مذبحة
الثامن ماي  1945التي راح ضسحيتها آا’ف اأ’برياء
صسورة عن بشساعة ا’سستعمار الفرنسسي ووحشسيته.
وباŸناسسبة نوه الوا‹ بدور و ›هودات ا÷معيات
واŸن-ظ-م-ات ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي تسس-ع-ى ل-ل-ح-ف-اظ ع-لى
م -ق -وم -ات وه -وي -ة اأ’م-ة و ا◊ف-اظ ع-ل-ى السس-ي-ادة
ال -وط -ن -ي -ة ،مشس -ددا ‘ ن-فسس السس-ي-اق ع-ل-ى أاه-م-ي-ة
ا◊فاظ على اŸعا ⁄التاريخية اŸوجودة .
وك- -انت م -ن -اسس -ب -ة اأ’مسس ف -رصس -ة ل -ت -دشس Úب -عضس
اŸرافق واŸشساريع التنموية على غرار مركز ◊قن
الدم وعيادة متعددة اÿدمات ببلديتي الشسراقة
ودرارية و مقر جديد Ÿديرية الÎبية لغرب و’ية

إاحياء لذكرى ›ازر الثامن ماي،أامسس ،أان اÛازر
التي ارتكبتها فرنسسا تبقى ﬁل متابعة من طرف
القانون الدو‹ ‘ حال إاحالة اŸلف على اÙاكم
ال -دول -ي -ة،م -وضس -ح-ا إام-ك-ان-ي-ة ال-ت-ع-ويضس ع-ن ا÷رائ-م
اŸرتكبة التي تف اŸسستعمر الفرنسسي ‘ تنفيذها إابان
ا◊قبة ا’سستعمارية.
ب -دوره ق -ال ال -دك -ت -ور سس -ي -د اح-م-د ن-ع-م-ا Êب-ج-ام-ع-ة
ا÷زائ -ر أان الشس -ه -ادات وال -وث -ائ -ق ال -ت-اري-خ-ي-ة ت-ب-ق-ى
شساهدة على ›ازر  8ماي التي تبقى شساهدة على
تلك ا◊قبة ا’سستعمارية،مذكرا بوجود عدد هائل من
الشسهادات التي تؤورخ للحدث ‘،ح Úأاوضسح اأ’سستاذ
سس -ف -ي -ان ل -وصس -ي -ف ب -ج -ام -ع -ة سس -ط -ي -ف أان خ-ل-ف-ي-ات
ا’نتفاضسة وأابعادها Œلت اند’ع ثورة نوفم.È
‘ مقابل ذلك أاشسار الباحث كمال حمزي بجامعة أابو
القاسسم سسعد الله أان ›ازر الثامن ماي كانت مرحلة
حاسسمة ‘ تاريخ ا◊ركة الوطنية.
وعرفت الندوة التاريخية حضسور وزير الصسحة عبد
اŸالك ب -وضس -ي -اف ووزي -رة الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ،ووا‹
ال -ع -اصس -م-ة ع-ب-د ال-ق-ادر زوخ و›اه-دي-ن ،م-ث-ل Úع-ن
اأ’سسÓك اأ’منية،وطلبة،حيث ” باŸناسسبة انطÓق
قافلة تاريخية Œوب بلديات العاصسمة.

ا÷زائ -ر ودار ل -لشس -ب -اب ب -ب -ل-دي-ة ب-ئ-ر م-راد رايسس،
باإ’ضسافة إا ¤منشسأات خاصسة بقطاع الطاقة منها
م- -رك- -ز ل- -ت- -ح- -وي- -ل وق- -ود السس -ي -ارات إا ¤سسÒغ -از
باŸنطقة الصسناعية لوادي السسمار ومسسبح لنفطال
Ãركب اÿروبة .

أبوأب أ◊وأر مفتوحة أمام
 19نقابة بوضسياف:

كامÒات مراقبة باŸسستشسفيات للحد
من اختطاف الرضسع
ف- - -ن- - -د وزي- - -ر الصس- - -ح- - -ة والسس- - -ك - -ان وإاصس Ó- -ح
اŸسستشسفيات عبد اŸالك بوضسياف ،اإ’شساعات التي
مفادها أان الوزارة ترفضس التفاوضس وتغلق أابواب
ا◊وار أامام شسركائها ا’جتماعي ،Úمؤوكدا أان هناك
 19نقابة ” التكفل Ãطالبهم اŸهنية وا’جتماعية
‘ إاطار ا◊وار ب Úالطرف.Ú

أاوضسح بوضسياف على هامشس تدشسينه لعيادة متعددة
اÿدمات رفقة وفد وزراي هام بالعاصسمة ،أان باب
ا◊وار مفتوح أامام كل النقابات و’ يوجد ‘‘مشسكل‘‘
م -ع -ه -م ،ب -دل -ي -ل أان ه-ن-اك  19ال-ن-ق-اب-ة ” ال-ت-ك-فل
Ãطالبهم بصسفة تدريجية ‘ إاطار حوار جاد بÚ
‡ثلي الوزارة والنقابات ،بخصسوصس معا÷ة مشساكل
ال -ت -ي وج-دت ب-ال-ق-ط-اع ‘ ع-ه-د سس-اب-ق-ي-ه ل-فÎة 10
سس -ن -وات ” ،م -ع -ا÷ت -ه -ا بصس-ف-ة م-ت-ت-ال-ي-ة و‘ إاط-ار
السسياسسة وبرنامج الذي أاحمله لقطاع الصسحة ،حيث
أاكد ‘ السسياق ذاته أان مشساكل الشسبه الطبي ”
معا÷تها من النقائصس التي كانت تعا Êمنها سسابقا.
Óطباء العموميون ‘
وقد دخلت النقابة الوطنية ل أ
إاضسراب وطني Ÿدة يوم Úنهاية الشسهر الفارط،
للمطالبة الوزير بوضسياف بفتح قنوات ا◊وار ،و
التكفل بأارضسية اŸطالب اŸرفوعة اŸهنية منها
وا’جتماعية.
و‘ م -وضس -وع م -غ -اي -ر أاك -د ب -وضس -ي-اف أان ال-ق-ط-اع
الصسحة باشسر بتعميم كامÒات اŸراقبة Ãا فيها

بجايـــــــــــة –يــــــــي ذكــــــــرى أحــــــــدأث  8مــــــــاي 1945

قسسم الو’دة ع Èكامل اŸسستشسفيات ،للحد من
عملية اختطاف اأ’طفال الرضسع ،قائ «:Óا÷زائر
لن تشسهد عملية إاختطاف الرضسع مسستقب ،‘‘Óكما
أاضس -اف ال -وزي -ر ب-وضس-ي-اف أان ق-ط-اع الصس-ح-ة ع-م-م
البصسمة اإ’لكÎونية لتوقيت الدخول واÿروج أامام
أاعوان اأ’من واأ’سسÓك اŸشسÎكة باŸسستشسفيات.
و بخصسوصس اŸصسحات ا÷وارية فقد أاكد بوضسياف
خÓل زيارتها أان هناك فريق من خÈاء اŸنظمة
الصس- -ح- -ة ال -ع -اŸي -ة أاشس -ادوا ب -ن -وع -ي -ة اŸصس -ح -ات
ا÷وارية ا÷ديد ومدى عصسرنتها ،مشسÒا إا ¤أان
كل أاحياء العاصسمة سسيتم تزويدها Ãراكز صسحية
متعددة اÿدمات تضسم  5أاسسرة لتلبية احتياجات
اŸواطن. Ú
و‘ شسان آاخر قال وزير النقل بالنيابة عبد اŸالك
بوضسياف ،أان تأاجيل افتتاح خط السسكة ا◊ديدية
الرابط ب Úتونسس وا÷زائر عائد أ’سسباب تقنية
بحتة وان اÿط سسيدخل حيز اÿدمة قريبا أاي
بعد ا’نتهاء من كافة اأ’شسغال .

توزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع  523وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة سسكين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وتدشس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Úقاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة للع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓج
Ãناسسبة ذكرى ›ازر  8ماي  ،1945سسطرت بجاية ،أمسس،
لسسرة ألثورية وألسسلطات أÙلية.
برنا›ا ثريا Ãشساركة أ أ
سسكان خراطة كانوا ‘ هذا اŸوعد التاريخي ،حيث تذكروا اÛازر
البشسعة التي اقÎفها اŸسستعمر الفرنسسي ‘  8ماي  ‘ ،1945حق
أابناء الشسعب ا÷زائري ‘ كل من سسطيف ،قاŸة ،وخراطة والتي
خلفت آانذاك آا’ف اأ’برياء الذين خرجوا للمطالبة بحقهم ‘ ا◊رية
وا’سستقÓل.
وكانت اŸناسسبة لتدشس Úمرافق وهياكل ،حيث فتح وا‹ بجاية ،قاعة

للعÓج والتي سسميت باسسم الشسهيد ‘تاجمودي أاكلي‘ من خراطة ،وأامر
أان يتم Œهيزها بالعتاد والتجهيزات الضسرورية ،كما ” توزيع 523
وحدة سسكينة بأاصسنافها الÎقوي ،التسساهمي واإ’يجاري ،كما عاين
السس -ي -د ال -وا‹ ن-ف-ق خ-راط-ة ،ودشس-ن م-ق-ام الشس-ه-داء ب-ق-ري-ة ‘ت-ارق-ة‘،
واسستمع إا ¤دراسسة قدمتها الشسركة الÎكية ،حول مشسروع إا‚از معلم
تاريخي وسسياحي بشسعبة اآ’خرة.
شسهدت ﬂتلف البلديات على غرار بلدية ملبو ،العديد من النشساطات
ال -ت -اري -خ -ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة ب-اŸن-اسس-ب-ة ،ح-يث ” اسس-تضس-اف-ة ›اه-دي-ن

ومؤورخ Úقدموا شسهادات حول ا◊ادثة ،والذين أاكدوا أان ا÷زائريÚ
تيقنوا أان من دخل بالقوة عليه الرحيل بالقوة و’ مكان لÓسستسسÓم
مهما كّلف ذلك من تضسحيات.
وأاكد ا◊اضسرون على توصسيات تصسب أاغلبها ‘ وجوب ا’هتمام
بتاريخ الثورة اŸظفرة ،وعدم جعل هذه اللقاءات ‘ اŸناسسبات
فحسسب ،حيث من شسأانها ربط ا÷يل ا◊اضسر Ãاضسيه ليتواصسل
التاريخ مع مرور اأ’جيال.

بجاية :بن النوي توهامي

أاشس - -رف ،أامسس ،وا‹ و’ي - -ة ب - -وم - -رداسس ع- -ب- -د
الرحمان مد Êفواتيح ،على عملية إاعادة إاسسكان
 55عائلة قاطنة بالشساليهات إا ¤سسكنات جديد
ب -ب -ل -دي -ة ت -ي -ج Ó-ب ،Úم-ع وضس-ع ح-ج-ر اأ’سس-اسس
إ’‚ -از  450وح-دة سس-ك-ن-ي-ة م-ن صس-ي-غ-ة السس-كن
ا’ج -ت -م -اع -ي اإ’ي -ج -اري ال -ت-ي ت-دخ-ل ‘ إاط-ار
القضساء على السسكن الهشس والشساليهات وهذا
تزامنا مع مناسسبة الثامن ماي.
شسهدت مراسسيم إاحياء الذكرى Û 72ازر 8
ماي  45ببومرداسس تنظيم جملة من اأ’نشسطة
ال -ث -ق -اف -ي -ة وال -ف -ك-ري-ة ب-ب-ل-دي-ة ت-ي-جÓ-ب Úال-ت-ي
اسس-ت-ف-ادت ب-اŸن-اسس-ب-ة م-ن ع-م-ل-ية إاعادة إاسسكان
وŒسسيد مشساريع جديدة كانت م›Èة لفائدة
سس -ك -ان ال -ب-ل-دي-ة ،ك-م-ا ” خÓ-ل ال-زي-ارة إاطÓ-ق
أاسسماء شسهداء و›اهدين على عدد من اأ’حياء
م -ن -ه -ا اسس-م الشس-ه-ي-د ‘‘ﬁم-د زم-ور‘‘ ع-ل-ى ا◊ي
السس -ك -ن-ي ا÷دي-د  450مسس-ك-ن ،واسس-م الشس-ه-ي-د
‘‘سسيدا علي‘‘ على حي  200مسسكن ،ليتجه بعدها
الوا‹ والوفد اŸرافق له إا ¤بلدية بني عمران،
حيث قام بتكر Ëعدد من أارامل الشسهداء ،ثم
اإ’شسراف على اختتام دورة كرة القدم Ÿا بÚ
اŸسساجد.
كما أاحيت باقي بلديات الو’ية مناسسبة ›ازر
الثامن ماي بتنظيم عدد من اأ’نشسطة وإالقاء
ﬁاضس -رات ب -اŸراك -ز ال -ث -ق -اف -ي-ة إ’ب-راز ح-ج-م
التضسحيات التي قدمها الشسعب ا÷زائري من
أاجل اسسÎجاع سسيادته ،وﬁاولة تذك Òاأ’جيال
ا◊الية بضسرورة التمسسك بقيم الثورة التحريرية
وﬁارب -ة ث -ق -اف-ة ال-نسس-ي-ان وه-ي ال-رسس-ال-ة ال-ت-ي
حاول وا‹ الو’ية إايصسالها من خÓل دعوته‘‘ إا¤
ضسرورة جعل هذه الذكرى مناسسبة للتأامل ‘
اŸاضس- -ي واŸسس- -ت- -ق- -ب -ل ،ل -ذلك ع -ل -ى الشس -ب -اب
واأ’جيال ا÷ديدة أان تدرك بكل وعي أان ما
حققته البÓد من حرية واسستقرار ودÁقراطية
ك -ان ن -ت -ي -ج -ة ل -تضس -ح -ي -ات جسس -ام م -ن ال -واجب
ا◊فاظ عليها وعلى اŸكاسسب اÙققة.

بومرداسس :ز /كمال

‹hO

الثÓثاء  09ماي  2017م
الموافق لـ  13شسعبان  1438هـ

قادة العا ⁄يهنئون الرئيسس الفرنسصي اŸنتخب

ماكرون ..ع Úعلى ا◊كومة وأاخرى على ا÷معية العامة
سص -ارع ق -ادة ال -ع-ا ⁄وزع-م-اؤوه إا ¤ت-ه-ن-ئ-ة
ال - -رئ - -يسس ال- -ف- -رنسص- -ي اŸن- -ت- -خب إاÁان- -وي- -ل
ماكرون ،عقب فوزه ‘ ا÷ولة الثانية من
ا’نتخابات الفرنسصية على منافسصته مارين
لوبان.
إاثر صسدور النتائج ،هنأا اŸسسؤوولون األوروبيون
م-اك-رون م-ع-تÈي-ن ه-ذه ال-ن-ت-ي-ج-ة انتصسارا ألوروبا،
وهو ما جاء على لسسان رئيسس اŸفوضسية األوروبية
جان كلود يونكر الذي أاكد أان الفرنسسي Úاختاروا
«مسستقب Óأاوروبيا».
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،ه- -ن- -أا رئ- -يسس الŸÈان األوروب- -ي
أانطونيو تاجا Êأايضسا ماكرون موجها له الدعوة
ل -ل -ق -اء ك -ل ال -ن -واب األوروب -ي ،Úوك-تب ع-ل-ى م-وق-ع
التواصسل الجتماعي توي« Îنراهن على فرنسسا ‘
ق -لب أاوروب -ا ل -ك -ي ن -غ Òم -ع -ا ال–اد ون -ق -رب بÚ
مواطنيه».
و‘ الوليات اŸتحدة األمÒكية ،هنأا الرئيسس
األمÒكي دونالد ترمب ماكرون وكتب على تويÎ
«أاه -ن -ئ إاÁان -وي -ل م -اك -رون ب -ف -وزه ال -ك -ب Òرئ-يسس-ا
لفرنسسا .إانني أاتطلع للعمل معه».
م -ن ج-ه-ت-ه-ا– ،دثت اŸرشس-ح-ة ال-دÁق-راط-ي-ة
السسابقة هيÓري كلينتون على توي Îعن «انتصسار
Ÿاكرون وفرنسسا وال–اد األوروبي والعا .⁄وفشسل
ألولئك الذين يتدخلون ‘ الدÁقراطية».

انتصسار أاوروبا
أام -ا ‘ أاŸان -ي -ا ،ف -ق -د اع -ت ÈاŸت -ح-دث ب-اسس-م
اŸسس -تشس -ارة األŸان -ي -ة أا‚ي Ó-مÒك-ل أان ان-ت-خ-اب
ماكرون رئيسسا لفرنسسا «هو انتصسار ألوروبا قوية
وموحدة».
ي-أات-ي ذلك ب-ي-ن-م-ا أاع-ل-ن م-ت-ح-دث ب-اسس-م رئ-يسس-ة
الوزراء الÈيطانية أان «فرنسسا من حلفائنا اŸقربÚ
ونحن نرحب بالعمل مع الرئيسس ا÷ديد بشسأان
›موعة واسسعة من األولويات اŸشسÎكة».
ك - -م - -ا غ- -رد رئ- -يسس ال- -وزراء اإلي- -ط- -ا‹ ب- -اول- -و
جينتيلو Êقائ« Óمرحى للرئيسس ماكرون! هناك
أامل ألوروبا!».
واألمر ذاته أاكده رئيسس الوزراء الكندي جاسسÏ
ترودو ،والرئيسس األوكرا ÊبÎو بورشسينكو و رئيسس
ا◊كومة اإلسسبانية ماريانو راخوي ونظÒه رئيسس
ال -وزراء ال -ب -ل -ج -ي -ك -ي شس -ارل م-يشس-ال ال-ذي ق-ال إان
ان-ت-خ-اب م-اك-رون يشس-ك-ل «رفضس-ا واضس-ح-ا Ÿشس-روع
الÎاجع اÿط Òألوروبا التي انتصسرت اليوم».
و‘ السسياق ،وجه الرئيسس الصسيني شسي جÚ
بينغ أامسس رسسالة تهنئة إا ¤ماكرون ،مؤوكدا أان
ب -اريسس وب -ك Úت -تشس-ارك-ان «مسس-ؤوول-ي-ة ك-بÒة ح-ي-ال
السسÓم والتنمية ‘ العا.»⁄

بوت Úيدعو لتجاوز «عدم الثقة اŸتبادل»
بعث الرئيسس الروسسي فÓد ÒÁبوت ،Úبرقية
ت -ه -ن -ئ -ة ل -ل -رئ -يسس ال -ف -رنسس -ي اŸن -ت-خب إاÁان-وي-ل
ماكرون ،وأابلغه أان روسسيا مسستعدة للتعاون البناء
فيما يتعلق بالقضسايا الثنائية والعاŸية.
وق - -ال ال- -ك- -رم- -ل Úإان ب- -وت Úق- -ال ‘ الÈق- -ي- -ة
«مواطنو فرنسسا يثقون فيك لقيادة البÓد ‘ وقت
صس -عب ألوروب -ا ول -ل-ع-ا ⁄أاج-م-ع .ت-ن-ام-ي ت-ه-دي-دات
اإلرهاب والتطرف يرافقها تصسعيد ‘ الصسراعات
اÙلية وزعزعة اسستقرار مناطق بأاكملها».

ترحيب عربي واسسع
تنّفسس العرب الصسعداء بعد اعÓن فوز اŸرشسح
الوسسطي إامانويل ماكرون ،وهزÁة مرشسحة اليمÚ
اŸتطرف ،ورحب قادة عدة دول عربية بهذا الفوز
وأارسسلوا إاليه رسسائل تهنئة معÈين عن اسستعدادهم
لتعزيز وتطوير عÓقاتهم بفرنسسا.
ومن ب ÚاŸهنئ ،Úالرئيسس ا÷زائري السسيد
عبد العزيز بوتفليقة الذي أارسسل برقية تهنئة إا¤
ال -رئ -يسس ال -ف -رنسس -ي اŸن -ت-خب إام-ان-وي-ل م-اك-رون،
منوها فيها بهذا النتخاب الذي ” «عن جدارة
واسستحقاق»« ،تتويجا لصسÓبته» و»عزÁته وتبصسر
رؤويته وصسدق تعهداته».
ك -م -ا صس -درت ال -ت -ه -ا Êم -ن ال -رئ -يسس ال-ت-ونسس-ي
ال -ب -اج -ي ق -ائ -د السس -بسس -ي واŸصس -ري ع-ب-د ال-ف-ت-اح
السس- -يسس- -ي ،واŸلك سس -ل -م -ان ب -ن ع -ب -د ال -ع -زي -ز آال
سسعود،والشسيخ خليفة بن زايد آال نهيان ،كما هنأا
أام Òقطر الشسيخ “يم بن حمد آال ثا Êالرئيسس
الفرنسسي ،وأاعرب اŸلك البحريني حمد بن عيسسى
آال خ -ل -ي -ف -ة ع -ن ت -ط -ل -ع بÓ-ده «إا ¤دع-م وت-ع-زي-ز»
العÓقات مع فرنسسا ‘ ظل حكم ماكرون.

تصسويت وأارقام
و قد انتخب الوسسطي إاÁانويل ماكرون ،األحد،
رئيسسا لفرنسسا بحصسوله على  %66,10من األصسوات
مقابل Ÿ %33,90رشسحة اليم ÚاŸتطرف مارين
لوبان ،بحسسب النتائج النهائية التي أاعلنتها وزارة
الداخليةالفرنسسية أامسس الثن.Ú
وبلغت نسسبة المتناع عن التصسويت  %25,44من
الناخب ÚاŸسسجل ،Úوهو رقم قياسسي.
وكشس - -فت األرق - -ام ال- -رسس- -م- -ي- -ة أان  %11.5م- - -ن
ال -ن -اخ -ب Úت -رك -وا ال -ب -ط -اق -ات ف -ارغ -ة أاو أاب -ط-ل-وا
أاصسواتهم ‘ ،ح ⁄ Úيشسارك  %25.38من الناخبÚ
‘ عملية التصسويت.

وبهذه النتيجة يكون ماكرون -البالغ من العمر
 39ع-ام-ا -ال-رئ-يسس ال-ث-ام-ن ‘ ت-اري-خ ا÷م-ه-وري-ة
الفرنسسية اÿامسسة التي أانشسئت عام  ،1958وأاصسغر
رئيسس ‘ تاريخ فرنسسا.
هذا وتنتهي ولية الرئيسس الفرنسسي فرانسسوا
ه -ولن -د رسس -م-ي-ا األح-د اŸق-ب-ل ل-ي-ت-زام-ن ذلك م-ع
مراسسم نقل السسلطة.

ب Úالورقة البيضساء و المتناع
ب Úالمتناع عن القÎاع ووضسع ورقة بيضساء،
رفضس واح -د م -ن ك -ل ث Ó-ث -ة ف -رنسس -ي Úالخ -ت-ي-ار،
األح -د ،ب ÚاŸرشس -ح ال -وسس-ط-ي إاÁان-وي-ل م-اك-رون
ومرشسحة اليم ÚاŸتطرف مارين لوبان ‘ ،معدل
قياسسي منذ .1969
و‘  1969ت- -ن- -افسس ‘ ال -دورة ال -ث -ان -ي -ة م -ن
النتخابات الفرنسسية كل من آالن بوه Òوجورج
بونبيدو ،وفاز هذا األخ Òبسسنبة .%58.2
وأاف -ادت ن-ت-ائ-ج نشس-رت-ه-ا وزارة ال-داخ-ل-ي-ة مسس-اء
األحد ،وتتعلق بأاك Ìمن  %80من الناخب ،Úأان نسسبة
المتناع بلغت  ،% 25وهي نسسبة أاعلى من تلك التي
سسجلت ‘ الدورة األو )%22.63( ¤واألعلى التي
تسسجل منذ النتخابات الرئاسسية الفرنسسية التي
جرت ‘ .)%31.4( 1969
وإا ¤جانب نسسبة عدم اŸشساركة هذه ،أاحصست
الوزارة عدداً قياسسيًا من األوراق البيضساء والÓغية
تقÎب من  %12من الذين صسوتوا (مقابل ‘ %6.4
 1969النسسبة القياسسية السسابقة) و %9من الناخبÚ
اŸسسجل.Ú
وهي اŸرة األو ¤منذ  1969التي تكون فيها
نسسبة اŸشساركة ‘ الدورة الثانية أاقل من الدورة
األو.¤

نحو تشسكيل حكومة جديدة
ي -ب -دأا ال -رئ -يسس ال -ف-رنسس-ي اŸن-ت-خب ،إاÁان-وي-ل
م -اك -رون ،تشس -ك -ي -ل ح -ك -وم-ة ج-دي-دة ق-ب-ل م-راسس-م
تنصسيبه ‘ وقت لحق هذا األسسبوع.
وترددت تكهنات ‘ وسسائل اإلعÓم الفرنسسية
بشس -أان م -ن سس -ي -خ -ت -اره أاصس -غ-ر زع-ي-م ف-رنسس-ي ب-ع-د
نابليون ،لتو‹ رئاسسة الوزراء.
وأاق- -ر م- -اك- -رون ،ال- -ذي ف -از ب -ث -ل -ث -ي األصس -وات
الصس -ح -ي -ح -ة ل -ل -ن -اخ-ب Úاألح-د ،ب-أان اŸه-م-ة ال-ت-ي
تواجهه شساقة.
وسس -وف ي-ع-اود ا◊م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة م-ع ا◊رك-ة
السسياسسية الوسسطية اŸسستقلة التي أاسسسسها حديثا،
(إا ¤األمام) ،من أاجل –ويل الزخم السسياسسي الذي
تتمتع به ا◊ركة إا ¤مقاعد ‘ الŸÈان ،تسساعده
‘ –قيق أاجندته التشسريعية.
إاذ يتمثل أاول –د له ‘ ا◊صسول على أاغلبية
ب -رŸان -ي -ة ‘ ا÷م -ع -ي -ة ال -وط-ن-ي-ة ‘ الن-ت-خ-اب-ات
التشسريعية ‘  11و 18جوان ،حتى Áكنه تنفيذ
برنا›ه  -الذي يقوم على إاصسÓح كب◊ Òق العمل
وخفضس النفقات العامة ،وتعزيز اÙور الفرنسسي
األŸا.Ê

ع Úعلى ا÷معية الوطنية
ثÓ- -ث سس -ن -وات مضست ك -ان إاÁان -وي -ل م -اك -رون
شسخصسية ›هولة كما أان عمر حزبه ل يتجاوز 12
شسهرا ومع ذلك فاز بالرئاسسة ‘ فرنسسا رغم كل ما
صسادفه من صسعوبات .واآلن أاصسبح التحدي الذي
يواجهه هو حكم البÓد.
ولكي يحقق ذلك عليه تكوين أاغلبية برŸانية
تؤويد تعهداته النتخابية ‘ النتخابات التشسريعية
القادمة وسسÒكز ا◊زبان الرئيسسيان الراسسخان ‘
فرنسسا كل جهدهما فيها.
ولدى ماكرون شسيء واحد ‘ صسا◊ه على األقل
يتمثل ‘ أاثر «مك Èاألغلبية» ‘ النظام النتخابي
الذي وضسعه شسارل ديغول زعيم فرنسسا ‘ فÎة ما
بعد ا◊رب العاŸية الثانية بهدف تعظيم اسستقÓل
الرئاسسة عن الŸÈان.
و‘ األسسبوع اŸاضسي أاظهر أاول اسستطÓع للرأاي
ع -ن الن -ت -خ -اب -ات ال -تشس -ري-ع-ي-ة أان ح-رك-ة م-اك-رون
ا÷ديدة «إا ¤األمام» قد تفوز Ãا يÎاوح ب249 Ú
و 286مقعدا ‘ ا÷معية الوطنية الفرنسسية.
وحتى إاذا جاءت النتيجة عند الرقم األقل لهذا
النطاق فسستكون نتيجة طيبة له .فهو ل يحتاج
سسوى  289مقعدا للوصسول إا ¤أاغلبية مطلقة كما أان

السس -ت -ط Ó-ع اسس-ت-ب-ع-د  42م -ق -ع -دا ‘ ك-ورسس-ي-ك-ا
واألراضسي الفرنسسية فيما وراء البحار.
وق -ال ب -رون -و ج-ان-ب-ارت ال-ذي أادار السس-ت-طÓ-ع
Ÿؤوسسسس -ة أاوب-ي-ن-ي-ان واي «‘ أاسس-وأا السس-ي-ن-اري-وه-ات
سستظل حركة إا ¤األمام أاك Èتكتل سسياسسي وهو ما
سسيكفي Ùاولة –قيق األغلبية «.
وحركة إا ¤األمام Á ⁄ضس على تشسكيلها سسوى
ع- -ام واح- -د و ⁄يسس- -ب- -ق أان ق- -دمت م- -رشس- -ح‘ Ú
ان -ت -خ -اب -ات م -ن ق -ب -ل .و ⁄ت-ع-ل-ن سس-وى أاسس-م-اء 14
مرشسحا حتى اآلن ويبدو للوهلة األو ¤أان األغلبية
مسستبعدة.
لكن األمل كب ،Òففرنسسا لها ما يسسمى «ÃكÈ
األغلبية الديغو‹» و هو نظام مكون من جولت‘ Ú
كل النتخابات الوطنية Ãا يتيح للناخب Úفرصسة
ثانية لختيار «أاهون الضسررين» .وهذا يعمل على
السس -ت -ف -ادة م -ن أاصس -وات ت -ع -زز شس -رع -ي-ة ال-رئ-يسس
اŸنتخب مباشسرة خاصسة إاذا كان برنا›ه وسسطيا
مثل ماكرون.
وع -ن -دم -ا ت -أات -ي الن -ت -خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة ب-ع-د
النتخابات الرئاسسية مباشسرة فهي تشسهد ‘ العادة
تراجعا كبÒا ‘ نسسبة التصسويت فيما ب ÚالناخبÚ
ال- -ذي- -ن خ -ابت آام -ال -ه -م وزي -ادة ‘ اإلق -ب -ال ع -ل -ى
ال -تصس -ويت ب Úال -ن -اخ -ب Úال -ذي -ن ف -از م -ن م-ن-ح-وه
أاصسواتهم بالرئاسسة.
هذا وكان ماكرون قد قال إانه يريد أال يكون
لنصسف نوابه مسستقب Óأاي خÈة تشسريعية سسابقة،
ومن ب Úأاول  14مرشسحا أاعلنت أاسسماؤوهم مزارع
ومدير مسستشسفى ورجال أاعمال.

بعد هزÁة ا÷بهة الوطنية

انتكاسسة لليمÚ
اŸتطرف ‘ أاوروبا

اه -ت -مت الصس -ح -ف ال -ع -اŸي -ة ب-ف-وز ال-ف-رنسس-ي
إاÁانويل ماكرون وهزÁة رئيسسة ا÷بهة الوطنية
م-اري-ن ل-وب-ان ‘ الن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة ،ورك-زت
على فكرة أان هذه الهزÁة “ثل انتكاسسة كبÒة
لقوى اليم ÚاŸتطرف ‘ أاوروبا.
قالت «واشسنطن بوسست» إان هزÁة مارين لوبان
األك‡ Èا كان متوقعا “ثل كابحا قويا لقوى اليمÚ
اŸت- -ط- -رف ال- -ت- -ي تسس- -ع- -ى إا ¤اإلط- -اح -ة ب -ال–اد
األوروبي ‘ الوصسول للسسلطة لسسنوات قادمة.
وعقدت الصسحيفة ‘ تقرير لها مقارنة بÚ
هزÁة لوبان من جهة وفوز الرئيسس األمÒكي
دونالد ترامب وانتصسار خيار خروج بريطانيا من
ال–اد األوروب-ي ب-اع-ت-ب-اره-م-ا ان-تصس-ارا «جزئيا»
لليم ÚاŸتطرف ‘ البلدين من جهة أاخرى لتقول
إان أاوروبا الغربية ظلت تصسوت لقادة من الوسسط
رغ -م الصس -ع -ود ال Ó-فت ف -ي -ه -ا ل-ل-ي-م ÚاŸت-ط-رف
وألف -ك -اره ،وأاشس -ارت إا ¤ه -زائ -م ه -ذا ال -ي -م‘ Ú
النمسسا وهولندا وفرنسسا ،وإا ¤انهياره ‘ أاŸانيا.
وأاضس - -افت أان فشس - -ل ال - -ي - -م ÚاŸت - -ط - -رف ‘
الوصسول للسسلطة ‘ أاي من دول أاوروبا الغربية
يخالف التوقعات الواسسعة التي تقول إان صسعود
ترامب سسيطلق موجة من صسعود القادة الشسعبويÚ
على نطاق العا ،⁄وعلى رأاسسهم مارين لوبان.
و‘ ت -ل -خ -يصس ل -لصس -ح -ي -ف -ة ق -الت إان ال -ت-وج-ه
ال- -واضس- -ح ‘ أاوروب -ا ال -غ -رب -ي -ة ه -و أان ال -ن -اخ -بÚ
مصسابون بخيبة أامل ‘ أاحزاب الوسسط وقادتها،
ل-ك-ن-ه-م غ Òمسس-ت-ع-دي-ن ل-تسس-ل-ي-م السس-ل-ط-ة ل-ل-ي-مÚ
اŸتطرف ،مشسÒة إا ¤أانه من اŸمكن أان تكون
الشسهور القليلة لرئاسسة ترامب  -والتي اتسسمت
بالفوضسى -قد أاضسرت باليم Úاألوروبي اŸتطرف
أاك Ìمن إافادته.
وأاشسارت أايضسا إا ¤أان اليم ÚاŸتطرف بوسسط
أاوروبا قد وصسل إا ¤السسلطة ‘ بولندا واÛر،
لكنها قالت إان هذا اليم ‘ Úهذه اŸنطقة ل
Áثل تهديدا وجوديا ل–Óاد األوروبي كما “ثل
لوبان.
أاما صسحيفة «واشسنطن تاÁز» ،فقد قالت إان
هزÁة لو بان رÃا تصسب ‘ مصسلحة ترامب نظرا
إا ¤افتقارها للوضسوح بشسأان عدد من القضسايا
الرئيسسية ،مثل إامكانية إاعطائها األولوية للجوانب
الشسÎاكية ‘ توجهاتها أاك Ìمن الوطنية ،كما
أانها ل تتمتع بالشسخصسية «اŸقنعة ا÷ذابة مثل
ترامب».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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توقع –سصنها أاك ‘ Ìعهد ماكرون د.غنيمة لـ «الشصعب»:

العÓقة ب Úا÷زائر وفرنسسا براغماتية –كمها
اŸصسالح القتصسادية

اع - -ت Èال- -دك- -ت- -ور ﬁم- -د السص- -ع- -ي- -د
غنيمة أان فوز ماكرون صصاحب  39سصنة
ب- -رئ- -اسص- -ة ف- -رنسص- -ا سص- -ي -غ Òال -ك -ث Òم -ن
ال- -ف- -واع- -ل ،ف- -اŸت -ت -ب -ع ŸسصÒت -ه ي -ج -ده
ﬂت -ل -ف-ا ك-ثÒا ع-ن ال-رؤوسص-اء السص-اب-قÚ
فهو مرشصح وسصطي ’ ينتمي ’ لليسصار
و’ ل-ل-ي-م Úال-ل-ذي-ن ت-ع-ودن-ا أان يتداو’
على رئاسصة فرنسصا منذ أاك Ìمن  60سصنة
ح -يث كسص -ر م-اك-رون م-رشص-ح ح-رك-ة إا¤
ا’مام هذه القاعدة ،مؤوكدا أان ماكرون
ي - -تصص - -ف ب - -ا’ع - -ت- -دال ‘ ال- -ك- -ث Òم- -ن
ال -قضص -اي-ا ال-ت-ي أاصص-ب-حت ت-ث Òا÷دل ‘
’خÒة م - -ث - -ل
ف- - -رنسص- - -ا ‘ السص- - -ن - -وات ا أ
’سصÓ-م
ال -قضص -اي -ا اŸت -ع-ل-ق-ة ب-ال-ه-ج-رة وا إ
وم - -وق- -ف- -ه م- -ن اŸاضص- -ي ا’سص- -ت- -ع- -م- -اري
لفرنسصا.

»LGô©d øjódGQƒf
ق-ال اسس-ت-اذ ال-ع-ل-وم السس-ي-اسس-ي-ة وال-عÓ-ق-ات
ال- -دول- -ي- -ة ب -ج -ام -ع -ة ب -وم -رداسس ‘ تصس -ري -ح
لـ«الشس- -عب» ان وسس- -ط -ي -ة م -اك -رون ج -ل -بت ل -ه
اهتمام الفرنسسي Úو‚ح ‘ الفوز بكرسسي
الرئاسسة بفرنسسا بنسسبة  65.8با÷ولة الثانية
أام -ام زع-ي-م-ة ال-ي-م ÚاŸت-ط-رف م-اري ل-وب-ان
ل -يصس -ب-ح ب-ذلك ال-رئ-يسس ال-ث-ام-ن ل-ل-ج-م-ه-وري-ة
الفرنسسية وهو الذي  ⁄يسسبق أان انتخب ‘ أاي

منصسب من قبل.
أاما بالنسسبة للعÓقات ا÷زائرية الفرنسسية
‘ ع -ه -د م -اك -رون ت -وق -ع م-ت-ح-دث «الشس-عب»
–سسنها أاك Ìمسستقب Óخصسوصسا بعدا الزيارة
التي قام بها للجزائر ‘ شسهر فيفري الفارط،
ح -يث أاب -دى ل -ي -ون-ة غ Òمسس-ب-وق-ة ‘ م-ل-ف-ات
شسائكة ب Úفرنسسا وا÷زائر خاصسة فيما يتعلق
ب -اŸاضس -ي السس -ت -ع -م -اري ل -ف-رنسس-ا واعÎاف-ه
الصسريح بوحشسية السستعمار الفرنسسي.
ال -دك -ت -ور غ -ن -ي-م-ة أاب-دى ت-خ-وف-ه م-ن ع-دم
ارتقاء هذا التصسريح لعÎاف رسسمي يرفقه
اعتذار للجزائر بعد أان أاصسبح ماكرون رئيسسا
لفرنسسا وسستبقى العÓقة ب Úفرنسسا وا÷زائر
عÓ- -ق- -ة ب- -راغ- -م- -ات- -ي- -ة –ك -م -ه -ا اŸصس -ال -ح
القتصسادية للدولت.Ú

أاكد أان سصوريا متمسصكة باŸصصا◊ة و تدعو اŸسصلح ÚلÓنخراط فيها

اŸعلم :دمشسق سستلتزم بخطة «تخفيف التوتر»

ق-ال وزي-ر خ-ارج-ي-ة سص-وري-ا ول-ي-د اŸع-ل-م،
أامسس ا’ث -ن ،Úإان ح -ك -وم-ة دمشص-ق سص-ت-ل-ت-زم
ب -ات -ف -اق اŸن -اط -ق «ﬂف -ف -ة ال -ت -وت -ر» م-ا دام
مسصلحو اŸعارضصة ملتزم Úبها ،وحّذر من أان
دمشصق «سصÎد بحزم إاذا ما ” خرق ا’تفاق
من قبل أاية ›موعة».
دعا اŸعلم ‘ مؤو“ر صسحفي بثه التلفزيون
«إا ¤مسس -اع -دة ال -فصس-ائ-ل ال-ت-ي وق-عت ع-ل-ى ات-ف-اق
وقف األعمال القتالية وتود إاخراج جبهة النصسرة
اإلرهابية من مناطقها».
وأاوضسح بأان ا◊كومة السسورية أايدت ما جاء ‘
اج-ت-م-اع اسس-ت-ان-ا ال-راب-ع وخ-اصس-ة م-ا ي-ت-ع-لق بتوقيع
مذكرة حول إاقامة أاربع مناطق ﬂففة التوتر ‘
سسوريا ،وذلك انطÓقا من حرصسها على حقن دماء
السسوري Úو–سس Úمسستوى معيشستهم ،لكنه أاضساف
«إاذا جرى خرق من قبل اأي ›موعة فسسيكون
الرد حازما».
وعن القوات التي سسÎاقب تطبيق التفاق قال
اŸعلم «لن يكون هناك وجود لقوات دولية –ت
إاشسراف األ· اŸتحدة.الضسامن الروسسي أاوضسح أانه
سسيكون هناك نشسر لقوات شسرطة عسسكرية ومراكز
 ·ÓاŸتحدة
مراقبة لهذه اŸناطق .إاذن ل دور ل أ
أاو ل -ل -ق -وات ال -دول -ي -ة ‘ ه -ذه اŸن-اط-ق» دون ذك-ر
اŸزيد من التفاصسيل ‘ هذا الشسأان.
كما دعا الدول الضسامنة إا ¤مسساعدة الفصسائل
ال -ت -ي وق-عت ع-ل-ى ات-ف-اق وق-ف األع-م-ال ال-ق-ت-ال-ي-ة
وت -رغب ‘ إاخ -راج إاره -اب -ي -ي ج -ب -ه -ة ف -ت -ح الشس-ام
(النصسرة سسابقا) من مناطقها.
وأاكد ‘ هذا اإلطار «أان مهمة الضسامن Úهي

ع Èالعا⁄
توقع “ديد اتفاق خفضض إانتاج النفط
@ كوا’Ÿبور :قال وزير الطاقة السسعودي
خالد الفالح ،أامسس ،إان أاسسواق النفط تسستعيد
توازنها بعد سسنوات من إارتفاع العرضس مبديا
توقعه بتمديد اتفاق أاوبك ÿفضس اإلنتاج ‘
النصسف األول من العام ا÷اري ليغطي 2017
بالكامل ورÃا Ÿا بعد ذلك.
ل-ل-ت-ذك ،Òت-ع-ه-دت م-ن-ظ-م-ة ال-بلدان اŸصسدرة
للبÎول (أاوبك) ومنتجون آاخرون من بينهم روسسيا
بخفضس اإلنتاج بنحو  1,8مليون برميل يوميا ‘
النصسف األول من  2017لدعم األسسعار ‘ السسوق.

األسسرى يواصسلون إاضسرابهم لليوم 23
@ رام ال - - -ل- - -ه :ي- -واصس- -ل ن -ح -و  1600أاسسÒ
ف -لسس -ط -ي -ن -ي ‘ سس -ج-ون الح-تÓ-ل اإلسس-رائ-ي-ل-ي
إاضسرابهم اŸفتوح عن الطعام «معركة ا◊رية
والكرامة» ،لليوم الثالث والعشسرين على التوا‹.
وق- - -ال رئ - -يسس ه - -ي - -ئ - -ة شس - -ؤوون واÙرري - -ن
(حكومية) عيسسى قراقع ،إانه  ⁄يلمسس جدية
حقيقية حتى اآلن من قبل سسلطات الحتÓل
اإلسسرائيلي ومصسلحة السسجون لبدء مفاوضسات
مع األسسرى حول مطالبهم.

ا◊فاظ على هذه اŸناطق من التدخل اÿارجي
ف -ي -ه-ا وث-ب-ات األم-ن وع-دم الع-ت-داء ع-ل-ى ا÷يشس
السسوري ألن حق الرد سسيكون مشسروعا».
وأاشسار إا« ¤أانه ‘ كل اŸناطق التي سسيتم فيها
ت -خ -ف -ي -ف ال -ت -وت -ر ت-وج-د ›م-وع-ات وق-عت ع-ل-ى
الت -ف-اق ك-م-ا ت-وج-د ج-ب-ه-ة ف-ت-ح الشس-ام وال-ت-ن-ظ-ي-م
اإلره -اب -ي داعشس و›م -وع -ات م -رت -ب -ط -ة ب -ه-م-ا،
واŸطلوب هو الفصسل ب ÚاÛموعات التي وقعت
والتي  ⁄توقع».
وقال اŸعلم «إان البديل الذي نسس ‘ Òنهجه هو
اŸصسا◊ات الوطنية وسسوريا “د أايديها لكل من
يرغب بتسسوية وضسعه Ãن فيهم حملة السسÓح»،
مشسÒا إا ¤أان ﬂيم الÒموك Œرى حوارات بشسأان
إاخÓئه من اŸسسلح.Ú
وتشس-م-ل م-ن-اط-ق ت-خ-ف-ي-ف ال-تصس-عيد ﬁ :افظة
إادلب وبعضس أاجزاء ›اورة لها ،وبعضس أاجزاء من
ﬁافظة حمصس ،وبعضس أاجزاء من ﬁافظة درعا
ج -ن -وب ال -ب Ó-د ،ب -اإلضس-اف-ة إا ¤ال-ق-ن-ي-ط-رة وشس-رق
الغوطة.

ا◊رب واÛاعة تشسردان مليو Êطفل
@ نيويورك :أاعلنت األ· اŸتحدة أان ا◊رب
واÛاعة أاجÈت ما يربو على مليو Êطفل ‘ دولة
جنوب السسودان على الفرار من ديارهم.
وأاوردت فالنت Úتابسسوبا ‡ثل مفوضسية األ·
اŸت -ح -دة السس -ام -ي -ة لشس-ؤوون الÓ-ج-ئ ‘ Úأاف-ري-ق-ي-ا
قولها»ل توجد أازمة لجئ Úتقلقني اآلن أاك Ìمن
دولة جنوب السسودان».

اŸعارضسة ترفضض الدسستور ا÷ديد
@ ك- -ارك -اسس :رفضس ائ - -ت Ó- -ف ط - -اول- -ة ال- -وح- -دة
الدÁقراطية الفنزويلي اŸعارضس اŸشساركة ‘ صسياغة
دسس -ت -ور ج-دي-د وف-ق-ا Ÿا أاع-ل-ن زع-ي-م الئ-تÓ-ف إان-ري-ك-ي
كابريليسس.
واحتدم الصسراع على السسلطة ب Úا◊زب الشسÎاكي
ا◊اكم واŸعارضسة اليمينية وأاسسفرت احتجاجات عنيفة
مناوئة للحكومة عن مقتل  37شسخصسا منذ أاول أافريل.

«داعشض « اإلرهابي يتقهقر ‘ غرب اŸوصسل
@ اŸوصصل :أاعلن القائد ‘ جهاز مكافحة
اإلره- -اب ال- -ل- -واء ال -رك -ن م -ع -ن السس -ع -دي ،أامسس
الث -ن ،Úان -ط Ó-ق ق -ط-ع-ات م-ن ج-ه-از م-ك-اف-ح-ة
اإلرهاب لتحرير أاحياء جديدة.
وأاضساف ،أان قطعات جهاز مكافحة اإلرهاب
تقدمت نحو –رير منطقة صسناعة وادي عكاب
غرب اŸوصسل.

ﬁليـ ـ ـ ـ ـات
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ا’سستثمار اÙلي ..
فرصص واسسعة متاحة أامام اŸتعامل Úا÷اّدين
إاجراءات إادارية فورية ’سستعادة العقار غ ÒاŸسستغل

كلمة العدد

مصسدر الÌوة
والقيمة اŸضسافة
جمال أاوكيلي

ما هي انششغا’ت اŸسشتثمرين اÙلي Úعلى ضشوء
ال -نصش -وصص ال -ق -ان -ون-ي-ة؟ وه-ل اÿط-اب ا’ق-تصش-ادي
ا◊امل لهذا القطاع ا◊يوي ،يÎجم الواقع؟ هذا ما
نحاول معرفته مع مراسشلينا ‘ ا÷زائر العميقة،

الذين لهم اطÓع واسشع بهذا اŸلف ،نظرا لتواصشلهم
اليومي بالتنمية اÙلية.
‘ هذا السشياق ،فاإن السشلطات العمومية ،ما فتئت
توؤكد على ا’نفتاح الكامل على فرصص ا’سشتثتمار
اŸت -اح -ة ،اإÁان -ا م -ن -ه -ا ب-اأن-ه مصش-در خ-ل-ق ال-ق-ي-م-ة
اŸضشافة والÌوةÃ ،عنى له حضشور مباششر ‘ توفÒ
مناصشب الششغل سشواء منها الدائمة اأو اŸوؤقتة اأي
امتصشاصص اليد العاملة اŸعطلة.
هذه اأولوية ا’أولويات ،بالنسشبة Ÿسشوؤو‹ الو’يات
والبلديات ،اإسشتنادا اإ ¤تعليمات صشادرة عن ا÷هاز
التنفيذي عقب لقاء ا◊كومة .الو’ة منذ سشنتÚ
على ا’أقل ،والذي ششدد على ضشرورة تسشوية مششكل
العقار واإعادة تهيئة اŸناطق الصشناعية ،اأو التي
توجد –ت عنوان منطقة النششاطات.
غ Òاأن هذا التحمسص اŸتولد عن هذه ا◊ركية
ا÷ديدة هي ا’آن ‘ عامها الثا ،Êوحسشب ا’أصشداء

ال- -واردة م- -ن داخ -ل ال -و’ي -ات ف -اإن ه -ن -اك ت -ق -دم -ا
ملحوظا ‘ اإيداع اŸلفات التي تعرف مسشارا حسشب
كل قطاع ،فهناك موؤسشسشات ‘ طور ا’إ‚از واآخرى
حيز التششغيل وبالرغم من كل هذا فاإن هذا اÿيار
‘ ت -زاي -د مسش -ت -م -ر ،وي -ن-ال ث-ق-ة ك-ل اŸت-ع-ام-ل‘ Ú
الذهاب اإ ¤اأك‡ Ìا هو عليه.
و’بد من التاأكيد هنا ،ثÓثية ا’سشتثمار (ا’إدارة -
اŸتعامل  -البنوك)  ⁄تعد مبنية على ذلك التعقيد
الذي كان سشائدا ‘ السشابق ،وهذا بعد اأن فهمت كل
هذه ا’أطراف ،باأن اأهداف العملية ’ تبنى على
قاعدة الربحية فقط اأي اŸزيد من اŸداخيل واإ‰ا
اŸسشاهمة اŸباششرة ‘ اإثراء اŸنظومة ا’قتصشادية
با÷زائر.
واأو ¤هذا ا’إثراء ،هو التنويع ا’قتصشادي للجزائر،
والتخلصص من تبعات البÎول التي تÓحق لÓأسشف اأو
ب -ا’أح -رى ضش -ي -قت م -ن ه -امشص ات -خ -اذ اŸب-ادرة ‘

التسشي.Ò
وا’سشتثمار هو ا◊لقة القوية ‘ ،هذا اŸسشعى ’أنه
›ال دائم ‘ ،ا÷مع ب ÚاŸداخيل ومناصشب العمل
‘ كيفية متناسشقة قائمة ا’سشتمرارية ..ششريطة اأن
يكون اŸششروع حام Óللجدوى ا’قتصشادية ،وليسص
ا’سشتثمار من اأجل ا’إسشتثمار.
وعليه ،فاإن هذا العمل ما هو ‘ حقيقة ا’أمر اإ’
ششكل من اأششكال التنويع ا’قتصشادي ،الذي كان
ي-ط-ال-ب-ن-ا ب-ه ال-ب-عضص م-ن-ذ سش-ن-وات ،وال-ي-وم اأصشبح
حقيقة ملموسشة يÎجم ا’إرادة ا◊قة ‘ التجنيد
اŸا‹ اŸتوجه نحو ا’إسشتغÓل ا’أمثل للقدرات
اŸتوفرة ‘ ا÷زائر ،قصشد تقليصص قدر ا’إمكان
ال -ن -ف -ق -ات ،وال -ت-ح-ك-م ‘ نسشب ال-ن-م-و وال-تضش-خ-م
وال -ب -ط -ال-ة ،ه-ذه ال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي ي-ت-ط-لب ا’أم-ر
رف -ع -ه-ا ،وال-ت-ي ل-ه-ا عÓ-ق-ة عضش-وي-ة ب-ا’إج-راءات
اŸتخذة.
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صصناعي من الّدخÓء بتيبازة
حملة تطه Òالعقار ال ّ

الو’ية تعد Ãرافقة اŸسصتثمرين ا÷اّدين ومعاقبة اŸتقاعسصÚ

أاّكد وا‹ تيبازة موسصى غÓي على هامشش اجتماع رسصمي مع عدد من اŸسصتثمرين بالولية على أاّنه
سصيبذل قصصارى جهده من أاجل مرافقة اŸسصتثمرين ا÷ادين ،الذين يتمّكنون من إا“ام مشصاريعهم
لرضص-ي-ة م-ن-ه-م وم-ن-ح-ه-ا
لج -ال اÙددة ،ف -ي -م -ا ت-وّع-د اŸت-ق-اعسص Úبسص-حب ال-ق-ط-ع ا أ
وŒسص -ي -ده -ا ‘ ا آ
Ÿسصتثمرين آاخرين جادين ‘ مسصاعيهم.
تيبازة :عÓء ملزي
أإششار وإ‹ إلو’ية ‘ معرضس تدّخله أإمام إŸنتسشبÚ
للدفعة إلثانية من إŸسشتثمرين ،وإلذين إجتمع إليهم
بدإية إأ’سشبوع إŸنصشرم إ ¤أإّنه قّدم تعليمات صشارمة
Ÿدي -ري -ات إل -ت -ع-م Òوإل-ب-ن-اء وأإمÓ-ك إل-دول-ة ومصش-ال-ح
أإخرى معنية با’سشتثمار تتعلق بتسشريع درإسشة إŸلفات
وŒنب نظاهر إلبÒوقرإطية خدمة لÓسشتثمار إÙلي،
إأ’مر إلذي أإسشفر عن إصشدإر عّدة رخصس بناء ‘ إلفÎة
إأ’خÒة ‘ ب -ادرة ت -ه -دف إ ¤رف -ع إل -ق -ي -ود وإل-ع-رإق-ي-ل
إŸع -ل-ن-ة م-ن ط-رف إŸسش-ت-ث-م-ري-ن ،وإق-ن-اع-ه-م بضش-رورة
إلششروع على عجل ‘ Œسشيد مششاريعهم ،وأإششار وإ‹
إل -و’ي -ة أإيضش -ا إ ¤أإّن -ه أإم -ر رؤوسش-اء إل-ب-ل-دي-ات وإل-دوإئ-ر
بإاضشفاء مزيد من إلششفافية وإلفاعلية ‘ درإسشة ملفات
إŸسشتثمرين على مسشتوى إلششباك إلوحيد على مسشتوى

إلبلديات بالنسشبة للمششاريع إلتي –وي طابعا ﬁليا،
دإع-ي-ا ج-م-وع إŸت-ع-ام-ل Úإ’ق-تصش-ادي Úإ ¤إŸسش-اه-م-ة
إلفعالة وإŸسشتعجلة ‘ تنويع إ’قتصشاد إلوطني خارج
قطاع إÙروقات من خÓل Œسشيد إŸششاريع إلكفيلة
بتوف ÒإلÌوة ومناصشب إلعمل على حد سشوإء ،وهي
إŸهّمة إلتي يششÎك فيها إلقطاعات إÿاصس إلعام،
م -تسش -ائ  Ó-ع -ن إأ’سش-ب-اب إÿف-ي-ة إل-ت-ي ت-ق-ف ورإء ع-دم
إنطÓق إŸششاريع على أإرضس إلوإقع بالرغم من كون
نسشبة عالية من هذه إلفئة –وز حاليا على رخصس إلبناء.
‘ سشياق ذي صشلة ،كششف وإ‹ و’ية تيبازة عن رفع
دعاوى قضشائية ضشّد عدد من إŸسشتثمرين إلذين حصشلوإ
على عقود إمتياز ،و ⁄يتمكنّوإ من Œسشيد مششاريعهم
ع-ل-ى أإرضس إل-وإق-ع ب-خ-ل-ف-ي-ة إسشÎج-اع إل-ق-ط-ع إأ’رضش-ية
إŸم -ن -وح -ة ل -ه -م و م -ن -ح -ه -ا Ÿسش -ت -ث -م-ري-ن أإك Ìج-دي-ة
وإسش -ت-ع-دإدإ ل-ل-مسش-اه-م-ة ‘ ت-رق-ي-ة إ’ق-تصش-اد إل-وط-ن-ي،

مششÒإ إ ¤كون أإعلى إلسشلطات ‘ إلبÓد أإضشحت تلّح
على عملية تطه Òإلعقار إلصشناعي بقدر إ◊احها على
تششجيع إ’سشتثمار خارج قطاع إÙروقات.
من جهته ،قال مدير إلصشناعة وإŸناجم بالو’ية عبد
إلرزإق حدو أإّن و’ية تيبازة يغلب عليها إلطابع إلفÓحي
وإلسشياحي ،ومن ثّم فليسس من إلسشهل توف Òوتهيئة قطع
أإرضش-ي-ة ك-اف-ي-ة م-وج-ه-ة ل-ل-ع-ق-ار إلصش-ناعي .وبالنظر إ¤
إ◊اجة إŸاسشة لهذإ إلعقار ،فقد باششرت عّدة مصشالح
عمومية مؤوخرإ حملة ﬁلية لتطه Òإلعقار إلصشناعي
من خÓل إسشÎجاع ﬂتلف إلقطع إأ’رضشية إŸمنوحة
‘ ه- -ذإ إ’ط- -ار ،مششÒإ إ ¤ك- -ون إل- -ع- -م -ل -ي -ة م -ات -زإل
متوإصشلة ،ويعنى جزء منها Ãقاضشاة أإصشحاب عقود
إ’متياز إلذين إسشتفادوإ خÓل فÎإت سشابقة من إلعقار
و ⁄يششرعوإ بعد ‘ Œسشيد مششاريعهم ،بحيث تعتÈ
هذه إŸبادرة كفيلة بتوف Òحلول آإنية لتوف Òإلعقار
إلصشناعي إŸوجه لÓسشتثمار ،كما أإششارم مدير إلصشناعة
وإŸن -اج -م أإيضش -ا إ ¤وج -ود م -قÎح رسش -م -ي م-ن ط-رف
إلو’ية يرتقب عرضشه على إÛلسس إلوزإري إŸصشغر
إŸع -ن -ي ب -اع-ادة تصش-ن-ي-ف إأ’رإضش-ي إل-فÓ-ح-ي-ة ،وي-ع-ن-ى
بإانششاء  7مناطق نششاطات صشناعية بكل من مرإد ،عÚ
تقورإيت ،بوسشماعيل ،سشيدي رإششد ،حجوط ،دإموسس
وبوهارون لتضشاف ‘ حال إŸوإفقة عليها من طرف
إ÷هات إŸعنية لـ  12منطقة نششاطات مهيكلة منذ فÎة
Ãختلف جهات إلو’ية.
وأإّك- -د م- -دي- -ر إلصش- -ن- -اع- -ة وإŸن- -اج -م أإيضش -ا أإّن ق -ان -ون
إ’سشتثمار إ÷ديد إلصشادر ‘ أإوت  ⁄ 2016تصشدر كّل
نصشوصشه إلتطبيقية ،إ’ أإّن إ’Œاه إلعام لقوإن ÚإŸالية
إلصش- - -ادرة خÓ- - -ل إلسش- - -ن - -وإت إأ’خÒة يصشب ‘ م - -ن - -ح
تسشهيÓت أإك Èللمسشتثمرين و’سشيما قانون إŸالية لهذه
إلسش-ن-ة ،وم-ن ثّ-م ف-إاّن إŸسش-ت-ث-م-ري-ن م-دع-وون ل-ل-ت-جاوب
إيجابيا مع إلتسشهيÓت إŸمنوحة لهم ‘ هذإ إ’طار.
Œدر إ’شش- -ارة إ ¤أإّن ع- -دد إŸسش- -ت -ث -م -ري -ن إŸع -ن -يÚ
Ãباششرة إسشتثمارإت صشناعية بتيبازة بلغ مؤوخرإ 150
” تقسشيمهم على  3دفعات لتنظيم لقاءإت
مسشتثمرإ ،و ّ
مباششرة مع وإ‹ إلو’ية ،إلذي إسشتمع إ ¤إنششغا’تهم
إŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -ع -وإئ -ق إŸعÎضش -ة م -ع ت-ك-ل-ي-ف م-دي-ري
إŸصشالح إŸعنية بهذه إلقضشية للتجاوب مع إŸعطيات
إ÷ديدة ،ومّد يد إلعون وإŸسشاعدة للمسشتثمرين ‘
باردة تهدف إ“ ¤كينهم من Œسشيد مششاريعهم ‘
” إ ¤حّد إلسشاعة تنظيم لقاءين
آإجال قريبة ،بحيث ّ
على أإن يتم تنظيم لقاء آإخر للدفعة إلثالثة قريبا.

سصكيكدة

إايداع ملفات ا’سصتثمار ‘ تزايد
ب -ل -غ ع -دد اŸل -ف-ات اŸودع-ة ‘ ›ال
السص -ت -ث -م -ار خÓ-ل السص-ن-ة اŸاضص-ي-ة
 2130ملف ” ،معا÷ة  1649منها،
وصص- - -ودق ع - -ل - -ى  ، 277ووصص - - -لت
ق -رارات م -ن -ح الم-ت-ي-از ع-ت-ب-ة 236
ق - -رار ،و” –ري - -ر  156ع-ق-د منح
الم-ت-ي-از ،أاما  59م-ن اŸشص-اري-ع التي
دخ-لت ح-ي-ز السص-ت-غÓ-ل ف-قد بلغت
 05مشص -اري-ع ب-تشص-غ-ي-ل  168عامل،
وق -د أاج -لت ال -ه -ي-ئ-ة اıتصص-ة ع-ل-ى
ه -ذا ال -ق -ط -اع  232م -ل -ف ،ورفضش
 1142م -ل -ف  ⁄تسص -ت -وف الشص-روط
اŸطلوبة.
سصكيكدة :خالد العيفة
من جهة أإخرى ّ” ،إسشتحدإث  08مناطق
نشش -اط ب -ك -ل م -ن ب-ل-دي-ات ع Úشش-رشش-ار،
ع- -زإب -ة ،إ◊روشس ،رمضش -ان ج -م -ال ،ب -ن
ع -زوز وإل-ق-ل Ãسش-اح-ة إج-م-ال-ي-ة م-ق-درة
بـ 300 . 34هكتار ،منها  30هكتارإ ببلدية
إل -ق -ل غ-رب إل-و’ي-ة و 24ه-ك-تارإ ببلدية
ع Úششرششار و 10هكتارإت على مسشتوى
ب -ل -دي -ة رمضش -ان ج -م -ال ،إضش -اف-ة إ24 ¤
هكتارإ Ãنطقة إلزإوية بنوإحي عزإبة
شش -رق سش -ك -ي-ك-دة ،تضش-اف إل-ي-ه-ا م-ن-ط-ق-ة
إلعطاسشة إلوإقعة دإخل إقليم بلدية عÚ
شش -رشش -ار ،وت -ع -دإد إŸؤوسشسش -ات إلصش-غÒة
وإŸت -وسش -ط -ة وصش -ل إ ¤غ -اي -ة إل -ث Ó-ث-ي
إل -ث -الث م -ن إلسش -ن-ة إŸاضش-ي-ة إ11394 ¤
مؤوسشسشة تنششط ‘ ﬂتلف إلقطاعات.
من جانبهﬁ ،مد حجار وإ‹ إلو’ية‘ ،
إطار إللقاءإت إلدورية إلتي يخصشصشها
لÓسشتماع إ ¤إنششغا’ت إŸسشتثمرين عÈ
ﬂت- -ل -ف أإن -ح -اء إل -و’ي -ة ،إشش -رف ع -ل -ى
إج -ت -م -اع Ãق -ر دي -وإن إل -و’ي -ة ب -حضش-ور
بعضس رؤوسشاء إلدوإئر إŸعني Úومديري

›لسس إلو’ية إلذين لهم صشلة بقطاع
إ’سش -ت -ث -م -ار ،ح-يث ك-ان إل-ل-ق-اء تشش-اوري-ا
إغ -ت -ن -م -ه إل -وإ‹ ل Ó-سش-ت-م-اع وإل-رد ع-ل-ى
إ’نششغا’ت وإ’قÎإحات إŸطروحة من
طرف بعضس إŸسشتثمرين ،وإلتي إلتزمت
إ÷هات إŸعنية إ◊اضشرة بالتكفل بها.
” توزيع  18عقد
وعلى هامشس إللقاء ّ
إمتياز و 09رخصس بناء و 12مقررإ تأاهيليا
لفائدة  39مسشتثمرإ جديدإ ‘ ،كل من
ق -ط -اع إل -فÓ-ح-ة وإلصش-ن-اع-ة إل-ت-ح-وي-ل-ي-ة
إلغذإئية ،إلقطاع إلصشناعي وإÿدمات،
قطاع إلسشياحة ،إلÎقية إلعقارية ،قطاع
إلصشيد إلبحري وتربية إأ’سشماك وقطاع
إلصشحة .كما دعا وإ‹ إلو’ية ‘ لقاء
‡اثل ،لدى إششرإفه ،على عملية توزيع
 31رخصشة بناء وعقد إمتياز على عدد

م -ن إŸسش -ت-ث-م-ري-ن ،إ÷م-اع-ات إÙل-ي-ة
إŸسشاهمة إلفّعالة ‘ ›ال إ’سشتثمار
وذلك م -ن خ Ó-ل سش-ع-ي-ه-ا ل-ت-وف Òإل-ع-ق-ار
إل- -ذي ي- -ب- -ق- -ى أإك Ìم- -ن ضش- -رورة ل- -ب -عث
إل -نشش -اط-ات إ’ق-تصش-ادي-ة إ’سشÎإت-ي-ج-ي-ة
إلتنافسشية إلكفيلة بخلق إلÌوة ومناصشب
ششغل دإئمة ،مع إمكانية إلتصشدير نحو
إÿارج .وشش ّ-دد ﬁم -د ح -ج -ار ،ع -ل -ى
ضشرورة إتخاذ إÿطوإت إلعملية من أإجل
إ’رتقاء Ãجال إ’سشتثمار ،ومنه ضشمان
م- -ت- -اب- -ع- -ة إج- -رإءإت ع- -ق- -ود إ’م- -ت- -ي- -از
وإج- - -رإءإت رخصس إل - -ب - -ن - -اء إ ¤غ - -اي - -ة
إسش -تصش -دإره-م-ا ،وم-ت-اب-ع-ة أإشش-غ-ال إ‚از
إ’سشتثمار من خÓل مرإقبة مدى بلوغ
آإجال إلتعاقد كما هي ‘ دف Îإلششروط،
وم-رإق-ب-ة إأ’شش-غ-ال وإإ’ج-رإءإت إإ’دإري-ة

ب - -خصش- -وصس إŸسش- -ت- -ث- -م- -ر وم- -رإف- -ق- -ت- -ه
ومسش -اع -دت -ه ع -ل -ى إل -وق -وف ع-ل-ى م-دى
م-ط-اب-ق-ة إÓÙت وإل-ت-ج-هيزإت Ãجال
إسشتثماره .وق -د ّ” ت -وزي -ع ح -ي -ن -ه-ا 31
وثيقة ،منها  16رخصشة بناء و 15عقد
إم -ت -ي -از ،خصشت ع -دة ق -ط-اع-ات أإه-م-ه-ا
إلصشناعة وإÿدمات إلتي –صشلت على
 16رخصش -ة وع -ق -د ،ف -ي -م -ا ك-انت حصش-ة
إل- -ف Ó-ح -ة بـ  8رخصس وع -ق -ود ،وسش-ي-ت-م
توط Úتلك إŸششاريع ‘ عدة بلديات من
إل -و’ي -ة م -ن-ه-ا Ãن-ط-ق-ة إل-ع-ط-اسش-ة ب-عÚ
ششرششار إلتي إسشتفادت من  15مششروعا،
وبا◊روشس إلتي إسشتفادت من  6مششاريع
وبلدية فلفلة بخمسشة مششاريع ‘ ،حÚ
إسش -ت-ف-ادت ع-اصش-م-ة إل-و’ي-ة م-ن مشش-روع
وإحد.
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منطقة النشصاطات ببوغزول

توقع اسصتقبال  ٩٤متعامÓ
تراهن السصلطات اÙلية بولية اŸدية
لسص-ت-ث-م-ار اÙل-ي
ع -ل-ى ال-دف-ع ب-وتÒة ا إ
وال -وط-ن-ي ÿل-ق الÌوة وف-ت-ح م-ن-اصصب
ع - -م - -ل ج - -دي - -دة ‘ ال - -ق - -ط - -اع اÿاصش
وﬁاول -ة ال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن نسص-ب-ة ال-ب-ط-ال-ة
وسصط فئة الشصباب.
اŸدية :م .أام Úعباسش

لمثل للقدرات ببومرداسش
السصتغÓل ا أ

توجه نحو التخصصصص وإاعادة توزيع عقود ا’متياز اŸسصÎجعة
لمثل للقدرات الكبÒة التي تتمتع بها ‘ ميادين هامة مثل
تتجه ولية بومرداسش نحو عملية التخصصصش ‘ ›ال السصتثمار لتفعيل القطاع والسصتغÓل ا أ
الفÓحة ،السصياحة والصصناعة وباÿصصوصش الصصناعات الغذائية التحويلية واÿفيفة ،وهي التوجيهات التي ركز عليها وا‹ الولية ‘ زياراته اŸاراطونية
لبلديات الولية من أاجل إاعادة بعث مناطق النشصاطات وتهيئتها وتطهÒها من النتهازي..Ú
إŸاضشية من عدة مششاريع خاصشة بإانششاء إمتياز ،وأإخرى حولت عن نششاطها وظلت إأ’نششطة ،مع تركيزه على فكرة إلتخصشصس
بومرداسش..ز /كمال
م- - -ن- - -اط- - -ق نشش - -اط - -ات ج - -دي - -دة ÷م - -ع بعد ذلك لسشنوإت دون نششاط ودون تسشوية م- -ن ب -ل -دي -ة إ ¤أإخ -رى حسشب إŸق -درإت
رغ -م إ’م -ت-ي-ازإت إل-ك-بÒة إل-ت-ي ح-م-ل-ت-ه-ا إŸسش -ت-ث-م-ري-ن وتشش-ج-ي-ع-ه-م ع-ل-ى Œسش-ي-د ق -ان -ون -ي -ة ،وه -و م -ا دف -ع وإ‹ إل -و’ي-ة ‘ وطبيعة إلنششاط إÙلي..
إلÈإم -ج إ’ق -تصش -ادي -ة وإل -ت -ن -م -وي -ة إل -ت-ي مششاريعهم ‘ إŸيدإن على غرإر منطقة إل- -فÎة إأ’خÒة إ ¤ت- -ك- -ث- -ي- -ف خ- -رج -ات -ه هذإ وتبقى عملية تطه Òمدونة إŸلفات
خصشصشتها إلدولة للو’ية لدفع إلقطاع إ ¤إل-نشش-اط-ات ل-ب-ل-دي-ة إ’رب-ع-ط-اشس وزعاترة إŸي- -دإن -ي -ة أ’غ -لب إل -ب -ل -دي -ات م -ن أإج -ل وإŸسشتثمرين بو’ية بومردإسس من فÎة
إأ’مام وإيجاد بدإئل إسشتثمارية عن طريق ب -زم -وري ،وأإخ -رى ت -ت-ع-ل-ق ب-إاع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة –سشيسس إلسشلطات إÙلية أإو’ بضشرورة «إل - -ك - -ال - -ب- -ي» و»إل- -ك- -ال- -بÒإف» م- -ن أإكÈ
تشش -ج -ي -ع أإصش -ح -اب إŸب -ادرإت وح -ام -ل -ي وŒدي-د إŸن-اط-ق إلصش-ن-اع-ي-ة إŸت-وإج-دة إŸب -ادرة ÷لب إ’سش -ت -ث -م -ارإت وب -ال -ت -ا‹ إلتحديات إلتي توإجه إلسشلطات إلو’ئية،
إŸششاريع ،إ’ أإن إلنتائج ‘ إŸيدإن  ⁄ع Èإلبلديات إلتي تبقى إلكث Òمنها خارج توف Òمصشادر دخل جديدة بعيدإ عن ريع بالنظر إ ¤تعقد وضشعية إلقطاع وتدإخله
ت -ت-ب-ل-ور ب-ع-د ،ح-يث ب-ق-ي إل-ق-ط-اع ي-خ-ط-و إل-نشش-اط أإو ب-نسش-ب-ة ضش-ع-ي-ف-ة وب-اÿصشوصس إل-بÎول وم-ي-زإن-ي-ة إل-دول-ة ،وث-انيا ﬁاولة مع مسشأالة إأ’رإضشي إلفÓحية على إعتبار
خطوة إ ¤إأ’مام وأإخرى إ ¤إلورإء نتيجة تلك إŸتوإجدة بالبلديات إلششرقية إلتي ب -عث إ◊ي -اة ‘ م -ن -اط -ق إل-نشش-اط-ات ع-ن أإن بومردإسس –مل طابعا فÓحيا خالصشا،
÷ملة من إأ’سشباب إŸوضشوعية أإبرزها ت - -أاث - -رت ك - -ثÒإ ب- -فÎة إأ’زم- -ة إأ’م- -ن- -ي- -ة طريق إلتسشوية إلقانونية أ’صشحاب عقود من إلصشعوبة Ãكان توف Òجيوب عقارية
مشش -ك -ل إل -ع-ق-ار إلصش-ن-اع-ي إل-ذي أإضش-ح-ى للتسشعينيات بعدما غادر إغلب أإصشحاب إ’متياز إلذين هددهم ‘ أإك Ìمن مناسشبة صش- -ن- -اع- -ي- -ة ح- -ت- -ى ت -وضش -ع –ت تصش -رف
إإ’ششكال إ◊قيقي وإ’نششغال إأ’ول أإمام إŸشش -اري -ع ل-ه-ذه إŸن-اط-ق م-ن-ه-ا م-ن-ط-ق-ة «ب -ت -ج-دي-د إل-نشش-اط وب-عث مشش-اري-ع-ه-م أإو إل -عشش -رإت م -ن أإصش -ح-اب إŸشش-اري-ع ،ل-ك-ن
إŸسش- -ت- -ث- -م- -ري- -ن إل- -ذي -ن ك -ثÒإ م -ا عÈوإ إلنششاطات «لدإر بو »Êببغلية إلتي كانت إلتنازل عن إلعقود إلتي –صشلوإ عليها ‘ إلظرف إ’قتصشادي إلصشعب إلذي “ر به
صش- -رإح- -ة ع- -ن ه- -ذإ إŸشش -ك -ل وصش -ع -وب -ة ﬁل معاينة لوإ‹ إلو’ية قبل فÎة ،حيث فÎة م-ا ب-ال-دي-ن-ار إل-رم-زي ل-تسش-ل-ي-مها إ ¤إ÷زإئ-ر ي-ح-ت-م إي-ج-اد ب-دإئ-ل وإ’ن-خرإط
 ⁄يصشمد فيها سشوى مسشتثمرين من أإصشل مسش -ت -ث -م -ري -ن آإخ -ري -ن ي -ن-ت-ظ-رون إطÓ-ق ب- -ق- -وة ‘ إل- -ع- -م- -ل- -ي- -ة إ’ن -ع -اشس إل -نشش -اط
إ◊صشول على عقود إمتياز.
وق -د إسش -ت -ف -ادت إل-و’ي-ة خÓ-ل إلسش-ن-وإت أإزيد من  20مسشتثمر إسشتفادوإ من عقود مشش- -اري- -ع- -ه- -م إ’ق- -تصش- -ادي -ة ‘ ﬂت -ل -ف إ’قتصشادي إÙلي وإلوطني.

وتعتقد بأانه ‘ ظل ترإجع مدإخيل إÿزينة
إل -ع -م -وم -ي -ة ،ب -ات ل -زإم -ا ع -ل-ى ك-ل إل-ف-اع-لÚ
وإŸتدخل Úوبخاصشة إŸنتخب Úإلتفك‘ Ò
تنويعُ إلنسشيج إ’قتصشادي بها وتكثيُفه ُبغية
توف Òفرصس إ’نتاجِ فائضسِ إلقيمِة بعيدإ عن
إل -ق -روضس إ’سش-ت-هÓ-ك-ي-ة ،حسشِب م-ا َت-ق-تضش-ي-ه
–ديات إ◊اضشِر ،إذ أإن هذه إلو’ية أإجÈت
على توف ÒثÓث على ثÓث مناطق صشناعية
 12منطقة للنششاط ،وعقار صشناعي يتوسشع
هذإ إلكم من إلفضشاءإت على ﬁيط قاربت
مسش -اح -ت -ه  200ه -ك -ت -ار خّصش -صس ك -ح -ظÒة
صش -ن -اع -ي -ة ب -دإئ -رة قصش -ر إل -ب-خ-اري ‘ ،وقت
وكمؤوششر إيجابي فقد ”ّ إعتماد إ ¤غاية
إلسشاعة « »2017نحو  472مششروعا بقيمة
إجمالية تقدر بحوإ‹  222مليار دينار على
مسشاحة إجمالية تÎبع على  760هكتار ومن
إŸنتظر أإن ُتنششأا  46.000منصشب ششغل ،كما
يضشاف إ ¤هذإ فقد إسشتفادت  20بلدية من
حوإفز إلهضشاب إلعليا و‘ نفسس إلوقت تسشعى
إلسشلطات إÙلية لتوسشيع إلعروضس إلعقارية
بإانششاء منطقة نششاط بكل بلدية وكذإ إحصشاء
إ÷ي-وب إل-ع-ق-اري-ة إل-ق-اب-ل-ة ’حتضشان مششاريع
إسشتثمارية ،كما Áكن للمسشتثمرين إÿوإصس

إنششاء وتهيئة مناطق للنششاط طبقا للتدإبÒ
إلوإردة ‘ إŸادة  58من قانون إŸالية .2016
وب -ال -ن-ظ-ر إ ¤ه-ذه إل-رؤوي-ة إإ’ي-ج-اب-ي-ة إل-ت-ي
ي-لسش-م-ه-ا إŸت-ت-ب-ع-ون ل-ه-ذإ إلششأان إإ’قتصشادي،
–صشي هذه إلو’ية  03مناطق صشناعية بكل
من دوإئر إلÈوإقية ،قصشر إلبخاري ،وحربيل،
فضش Óعلى حضشÒة صشناعية بقصشر إلبخاري،
و 12منطقة نششاطات ،غ Òأإن هذه إ◊ركية
ت -ت -ط -لب ت-دخ-ل أ’ج-ل إلÎخ-يصس ب-إاسش-ت-ع-م-ال
إأ’موإل إŸرصشدة أ’جل إلششروع ‘ عملية
تهيئة إŸنطقة إلصشناعية بدإئرة بوقزول على
مسش-اح-ة  146ه -ك-ت-ار ه-ذإ إŸشش-روع إ◊ي-وي
إŸفÎضس ت -وط -ي -ن -ه ل -ن-ح-و  94مسش-ت-ث-م-ر ‘
ﬂتلف إŸيادينŒ ،لت أإهميته خÓل إلزيارة

إأ’خÒة إل- -ت- -ي ق- -اده- -ا إل- -وزي- -ر إل- -دإخ- -ل- -ي- -ة
وإ÷ماعات إÙلية ،حيث كششف وقتها بأان
م -ن -ط -ق-ة ب-وق-زول سش-ت-ك-ون ﬁل م-ع-اي-ن-ة م-ن
طرف وفد وزإري هام مسشتقب Óأ’جل تقييم
ما أإ‚ز وما بقي عالقا.
هذإ ‘ إŸقابل تبدو للعيان بأان هناك إرإدة
كبÒة لدى إ÷ماعات إلبلدية من أإجل توفÒ
دع -م -ه -ا Ãن -اط -ق صش -ن -اع -ي -ة ب -قصش -د ت -ن -وي-ع
إŸدإخيل وإخرإج إلبلديات إلعاجزة من دإئرة
إلديون وفتح مناصشب ششغل للششباب إلبطال
خصشوصشا بعد إإ’هتمام إلذي بات هذإ إŸلف
يعنى به من طرف مديرية أإمÓك إلدولة من
خÓل تسشريع وتÒة إلتصشفية وتوف Òإلعقار
إلصشناعي إلÓزم.

بالّرغم من توّفر التّحفيزات الّÓزمة

قطاع ال ّصصيد ببجاية يشصهد تأاّخرا ملحوظا

نظرا للخصصوصصيات الفÓحية ÷يجل

صصناعات التّحويلية
ا أ
لولوية لل ّ

بلغ إجما‹ أإموإل إŸششاريع إ’سشتثمارية
إلتي إسشتقطبتها جيجل أإك Ìمن  67مليار
دي - -ن - -ار ،وه- -و م- -ا سش- -م- -ح ل- -ه- -ذه إأ’خÒة
ب -ا’رت -ق -اء إ ¤م -رك -ز م -ت -ق -دم ب -ال -نسش-ب-ة
ل- -ل- -و’ي- -ات إأ’ك Ìإسش- -ت- -ق- -ط- -اب- -ا أ’م- -وإل
إ’سشتثمار لتنافسس بذلك كÈيات إŸدن
ف- -ي- -م- -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -ه -ذإ إ÷انب ،وإح -ت -لت
قطاعات إلصشناعة ،وإلسشياحة وإأ’ششغال
إل -ع -م -وم -ي -ة إŸرت -ب -ة إأ’و ¤ع-ل-ى ق-ائ-م-ة
إلقطاعات إأ’ك Ìجلبا أ’موإل إ’سشتثمار
بجيجل ،إضشافة إ ¤توف ÒإŸششاريع إلتي
حظيت بها إلو’ية آ’’ف مناصشب إلششغل
إلدإئمة وإŸؤوقتة ،وهو ما من ششأانه أإن
يسش -اه -م ‘ إم -تصش-اصس م-ع-د’ت إل-ب-ط-ال-ة
بالو’ية خصشوصشا ‘ ظل إلتحسشن إلوإضشح
Ÿناخ إ’سشتثمار وتعدد إ’جتماعات إلتي
ترأإسشها إŸسشؤوول إأ’ول بالو’ية من أإجل
إل-قضش-اء ع-ل-ى ك-ل إل-ع-ق-ب-ات إل-ت-ي ت-عÎضس
سشبيل إŸسشتثمرين.
تعرف إلعديد من إŸششاريع إ’سشتثمارية
إ÷اري إ‚ازها بجيجل وإلتي تصشل إ¤
 49مشش -روع -ا ،ت -ق -دم-ا ك-بÒإ ‘ إإ’‚از،
” تقد ËمقÎحات إ’نششاء مناطق
فيما ّ
نششاطات جديدة ،بعد بلوغ إŸناطق 12
ب- -ال- -و’ي- -ة م- -رح -ل -ة إل -تشش -ب -ع ،م -ع وج -ود
مقÎحات إ’نششاء مناطق نششاط جديدة،
ووف -ق أإرق -ام رسش-م-ي-ة ي-وج-د  17مششروعا
إسش-ت-ث-م-اري-ا ج-اري إ‚ازه ب-ال-و’ي-ة خÓ-ل
إلسشنة إŸنصشرمة ،بحجم ما‹ يقدر بـ 13
م -ل -ي -ار دج ،ل -ك -ن إل-رق-م وحسشب مسش-ؤوو‹
ق -ط -اع إ’سش -ت -ث -م -ار ،تضش-اع-ف ل-يصش-ل إ¤
يقارب  49مششروعا ،نهاية ششهر فيفري
إŸنصشرم ،وحجم إ’سشتثمار إفاق مبلغ 16
م -ل -ي -ار دي -ن -ار ،ف-ي-م-ا قّ-در ع-دد إŸل-ف-ات
إŸقبولة ‘ إطار ترقية إ’سشتثمار 172
م -ل -ف -ا ،إلسش-ن-ة إŸاضش-ي-ة ،إل-ذي ي-ع-ادل 92

مليار دينار‡ ،ا سشيخلق  15158منصشب
عمل مباششر ،ويرجع هذإ إلتطور ‘ قطاع
إ’سشتثمار لعناية إلسشلطات إلو’ئية بهذإ
إÛال إ◊ي -وي ،وع -ل -ى رأإسش -ه -ا إل -ع-رب-ي
مرزوق وإ‹ إلو’ية ،حيث كانت للمسشؤوول
إأ’ول عن إ÷هاز إلتنفيذي عدة زيارإت
ل- -ل- -وق- -وف ع -ل -ى م -دى ت -ق -دم إŸشش -اري -ع
إ’سش-ت-ث-م-اري-ة إıت-ل-ف-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-حسشÚ
إإ’ط -ار إŸع -يشش -ي ل -ل -م -وإط-نÃ Úخ-ت-ل-ف
مناطق إلو’ية ،من خÓل توفﬂ Òتلف
إŸرإفق إلضشرورية ،وفك إلعزلة ،وتدششÚ
بعضس إلطرق ،وعلى سشبيل إلذكر تششهد
منطقة إلنششاطات ببلدية وجانة ،إÎŸبعة
على مسشاحة  10هكتارإت وإŸوزعة على
 23حصش- -ة ،إن -ط Ó-ق -ة م -وف -ق -ة ل -ب -عضس
إلوحدإت إلصشناعية إ›ÈŸة بها ،بعد أإن
” إ ¤ح - -د إآ’ن إع - -ت - -م- -اد  20مششروعا
إسشتثماريا بغÓف ما‹ يقدر بـ 2 ، 17
مليار دينار ،حيث إسشتفاد أإصشحاب هذه
إŸشش- -اري- -ع م- -ن رخصس ل -ل -ب -ن -اء وت -ه -ي -ئ -ة
إأ’رضشية للششروع ‘ Œسشيد مششاريعهم ‘
إطار سشياسشة إلدولة ،إلرإمية إ ¤تششجيع
إ’سش-ت-ث-م-ار إŸن-ت-ج ل-لÌوة وخ-ل-ق مناصشب
عمل.
وك -ان إل -وإ‹ خÓ-ل وق-وف-ه ع-ل-ى وضش-ع-ي-ة

ﬂت -ل -ف إل -وح-دإت إلصش-ن-اع-ي-ة إ›ÈŸة
ب- -اŸن- -ط- -ق -ة ،أإك -د ع -ل -ى ضش -رورة إل -ت -زإم
إŸسش- -ت- -ث- -م -ري -ن Ãب -اشش -رة مشش -اري -ع -ه -م،
وإ’سشتغÓل إأ’مثل للمنطقة ،وأإنه ’ Áكن
إلقبول Ãسشتثمرين يتماطلون ‘ Œسشيد
إŸششاريع’ ،سشيما أإنه بتجسشيد معظم هذه
إŸششاريع إ’سشتثمارية سشيسشاهم ‘ خلق
ق -رإب -ة أإل -ف م -نصشب شش -غ-ل ،ودف-ع ع-ج-ل-ة
إلتنمية إ’قتصشادية باŸنطقة خصشوصشا،
وإلو’ية عموما.
وضشمن إلّرهانات إلتي تعّول عليها إلو’ية
تششجيع إ’سشتثمار إÿاصس إŸنتج للÌوة
إل -ذي يسش -اه -م ‘ خ -ل -ق م -ن -اصشب إل-ع-م-ل
إŸت-ن-وع-ة ،ك-اŸشش-اري-ع إ’سش-ت-ث-مارية على
مسشتوى إŸسشتثمرة إلفÓحية سشعيود إلتي
تقع Ãنطقة إأ’ششوإط ،بكلفة مالية 103
م-ل-ي-ون دي-ن-ار ج-زإئ-ري إ’‚ازه-ا ،وت-عتÈ
إحدى أإهم إŸسشتثمرإت إلفÓحية إلرإئدة
وإ◊ديثة بالو’ية› ‘ ،ال تربية إأ’بقار
وإنتاج إ◊ليب ،حيث تّÎبع على مسشاحة
 13هكتارإ وتتوفر حاليا على  31بقرة
حلوب ‘ ،إنتظار تدعيمها بـ  29بقرة
أإخرى ،كما تنتج  372أإلف ل Îمن إ◊ليب،
إ ¤جانب مؤوسشسشة إنتاج إآ’جر إأ’حمر
ب-ن-فسس إŸن-ط-ق-ة ،ه-ذه إŸؤوسشسش-ة إل-ت-ابعة

لشش -رك -ة «أإل-ك-ودÁاكسس» ،إل-ت-ي تسش-ع-ى إ¤
تلبية إلطلب إÙلي وإحتياجات إلو’ية
من هذه إŸادة إلهامة ضشمن وسشائل إلبناء،
وق- -د ت -ل ّ-ق -ى وإ‹ إل -و’ي -ة خ Ó-ل زي -ارت -ه
إأ’خÒة ل -ه -ذه إŸؤوسشسش -ة شش -روح-ا ت-ت-ع-ل-ق
بوضشعيتها إ◊الية وأإهدإفها إŸسشتقبلية،
خ -اصش -ة أإن ه -ذإ إŸشش -روع إ’سش -ت -ث -م -اري
ت -ط -لب Œدي-د إل-ت-ج-ه-ي-زإت وإع-ادة ب-عث
إإ’نتاج ،إلذي كلف  15مليون أإورو وتعمل
إŸؤوسشسشة بقدرة إنتاجية تقدر بـ  50أإلف
طن سشنويا وتششغل حاليا  130عام ،Óحيث
تقوم إŸؤوسشسشة ‘ إلوقت إ◊ا‹ ،حسشب
مسشؤووليها ،بإاعدإد درإسشة من أإجل توسشيع
إلوحدة أ’جل رفع إإ’نتاج إ 200 ¤أإلف
ط- -ن سش -ن -وي -ا ،ك -م -ا زإر إل -وإ‹ إŸؤوسشسش -ة
إل- -وط- -ن- -ي -ة ل -عصش Òإل -ف -وإك -ه وإŸصشÈإت
إلوإقعة Ãنطقة أإو’د صشالح.
وم- -ن إŸن- -ت- -ظ- -ر أإن تسش- -اه- -م إŸشش -اري -ع
إ’سشتثمارية ع Èمناطق إلنششاطات بو’ية
جيجل ‘ خلق أإزيد من  05آإ’ف منصشب
شش- - -غ- - -ل دإئ- - -م ،وه- - -ذإ ب- - -ح- - -ج - -م م - -ا‹
لÓسشتثمارإت إıتلفة إلذي قدر بحوإ‹
 30م -ل-ي-ار دي-ن-ار ج-زإئ-ري ،وإ’‚اح ه-ذه
إŸشش-اري-ع ،ي-ؤوّك-د مسش-ؤوول-و ق-ط-اع إل-ت-ن-مية
إÙل-ي-ة وت-رق-ي-ة إ’سش-ت-ث-م-ار ب-أان-ه-ا ت-عمل
على تقد Ëكل إلتسشهيÓت ÿلق وإ‚اح
إŸشش -اري -ع إ’سش -ت-ث-م-اري-ة إل-ت-ن-م-وي-ة ،و ”
ت- -خصش- -يصس ح- -ي- -ز م- -ع- -ت Èم- -ن مشش -اري -ع
إ’سش -ت -ث -م -ار ب -ال-و’ي-ة إ ¤إŸشش-اري-ع ذإت
إل -ط -اب -ع إل -غ -ذإئ -ي ،م -ع ت -ق -د Ëإأ’ول-وي-ة
ل -ل -مسش -ت -ث -م -ري -ن إÙل -ي ‘ Úم -ث -ل ه-ذه
إلنششاطات ،وبلغت عدد هذه إŸششاريع 45
مششروعا ،ينتظر منها توف Òموإد غذإئية
‘ إلسشوق إÙلية من جهة ،ومن جهة
أإخرى خلق مناصشب إلششغل.
جيجل :خالد ــ ع

قامت مديرية الصصيد البحري واŸوارد الصصيدية لولية بجاية ،منذ إاطÓق الÈنامج الوطني لتنمية نشصاطات الصصيد وتربية
” إاعداده ‘ إاطار العمل ا◊كومي لسصنوات - 2014
اŸائيات ،ب Úسصنتي  2003و 2007وإاطÓق مشصروع «أاكواباشش  ،»2020الذي ّ
 ،2019بتسصخ Òجلّ جهودها لتنمية تربية اŸائيات ،وبالرغم من اŸبادرات العديدة والنداءات اŸوجهة إا ¤رجال الأعمال
لقبال كان ضصعيفا.
واŸسصتثمرين ،والهادفة إا ¤دعوتهم لÓسصتثمار ‘ هذا اÛال إال أان ا إ
بجاية :بن النوي توهامي
وك- - -ان ع - -ل - -ى ت - -رب - -ي - -ة
إŸائ-ي-ات ،ه-ذه إل-ت-ق-ن-ية
إل -ت -ي ت -ت-ج-ل-ى ‘ ت-رب-ي-ة
‘ ه- -ذإ إلصش -دد ،ق -امت إŸدي -ري -ة إÙل -ي -ة
إأ’سشماك ‘ إلبحر ،أإن
ب-ال-ت-ع-اون م-ع غ-رف-ة إلصش-ي-د وت-رب-ية إŸائيات
ت- -ف -رضس ن -فسش -ه -ا ك -ح ّ-ل
وم -ؤوسشسش -ة تسش -ي ÒإŸوإن -ئ وم Ó-ج -ئ إلصش-ي-د
ب - -دي - -ل ل Ó- -سش- -ت- -ج- -اب- -ة
إل -ب -ح-ريÃ ،شش-ارك-ة إل-ع-دي-د م-ن إ÷م-ع-ي-ات،
’ح -ت -ي-اج-ات إŸوإط-نÚ
ب-ت-ن-ظ-ي-م «ي-وم م-ف-ت-وح» ت-ن-اول إلصشيد إلبحري
إÿاصش- - -ة Ãن- - -ت- - -ج- - -ات
وت-رب-ي-ة إŸائ-ي-ات ل-تسش-ل-ي-ط إلضش-وء ع-ل-ى ه-ذه
إلبحر ،وكذإ إÙافظة
إلتظاهرة إلتي سشجلت توإفدإ معتÈإ للجمهور
على إلÌوة إلصشيدية من
وإلعامل Úبالقطاع.
إ’سش - -ت- -غÓ- -ل إŸف- -رط،
” ت -ن -ظ -ي -م -ه -ا Ãوق -ف إلسش-ي-ارإت إÛاور
و ّ
إل -ذي ي -ؤودي سش -ن -وي-ا إ¤
للمقر إلو’ئي ،وسشط مدينة بجاية ،وقد ششرح
ت- - - - -ن- - - - -اقصس ك- - - - -ب‘ Ò
م -دي -ر إلصش -ي-د ل-و’ي-ة ب-ج-اي-ة ،إلسش-ي-د ع-دوإن
إŸوإرد’’ .لقد ظل هذإ
نذير ،إلذي قابلناه أإثناء إلتظاهرة« :إلهدف
إلسش- - -وق غ Òمسش - -ت - -غ - -ل
إلرئيسشي إلكامن ورإء هذإ إŸوعد يتمثل ‘
ب- - -ال - -رغ - -م م - -ن ت - -وف - -ر
تششجيع إŸسشتثمرين ،على إنتهاز إلفرصس إلتي
إإ’م -ك -ان-ي-ات وإسش-ت-ع-دإد
ي-ق-دم-ه-ا ه-ذإ إل-ق-ط-اع ب-ب-ج-اي-ة ‘ ،م-ا ي-ت-علق سش-ي-ت-م إطÓ-ق-ه ق-ري-ب-ا ،ي-ت-م-ث-ل ‘ ت-رب-ية ذئب
با’سشتثمار ‘ ميدإن تربية إŸائيات وباقي إل -ب -ح -ر وإل -دورإد (إل -زري -ق-ة) ب-رأإسس سش-ي-ق-ل-ي إلسشلطات إلعمومية لتطوير إلقطاع ،حيث أإن
إلوإقع بالسشاحل إلغربي لو’ية بجاية ،و” فكرة تطوير تربية إŸائيات على سشاحل و’ية
مهن إلصشيد إلبحري.
ولكن إأ’كيد أإن إ’سشتثمار ‘ هذإ إلقطاع ’ ح -ال -ي -ا درإسش -ة م-ا ’ ي-ق-ل ع-ن عشش-ري-ن م-ل-ف-ا بجاية وإجهت منذ إطÓقها ،مقاومة من قبل
ي -ت -ل -خصس ف -ق-ط ‘ إسش-ت-غÓ-ل إل-ف-رع إÿاصس م -ت -ع -ل -ق -ا ب -ا’سش -ت -ث -م-ار ‘ ،ت-رب-ي-ة إŸائ-ي-ات بعضس إ÷معيات إلبيئية ،وأإثار قلق إلصشيادين
بالÎبية أإو حيازة إلسشفن ،حيث هناك إمكانية وإصشÓح وبناء إلسشفن وصشناعة غرف إلتÈيد إل -ذي -ن ت -خ -وف -وإ م -ن رؤوي -ة م -ن -ط -ق -ة إلصش-ي-د
إÿاصش -ة ب -ه -م ت -ت -ق -لصس إ ¤ح -د ك-ب ،Òإ’ أإن
إ’سش-ت-ث-م-ار ‘ إع-دإد شش-ب-ك-ات إلصش-ي-د وصش-ن-ع وغÒها من إأ’مور.
إŸوإد إل -غ -ذإئ -ي -ة وب -ن -اء إأ’ق -ف -اصس إل-ع-ائ-م-ة ولهذإ إلغرضس ،تعتزم مديرية إلصشيد إلبحري م -دي -ري -ة إلصش -ي -د إل -ب -ح -ري ت-ؤوك-د ،أإن ت-رب-ي-ة
إŸسش -ت-خ-دم-ة لÎب-ي-ة إŸائ-ي-ات وك-ذإ إل-ب-ذور ،إع-ط-اء دف-ع ج-دي-د ل-نشش-اط-ات وم-ه-ن إلصش-ي-د إŸائيات ’ تهدف إ ¤منافسشة إلصشيادين و’
وباسشتثناء بناء إلسشفن ،يتم إسشتورإد كل ششيء .وكذإ تنويعها ،كما أإعلمت أإن إلقطاع ّ›هز إ ¤إ◊اق إلضشرر باÙيط ،حيث أإن هذإ
أإما فيما يتعلق باŸششاريع إŸوجودة ‘ طور Ãنطقة نششاطات ُتعد عملية Ÿا ’ يقل ّعن إ’سش -ت -ث -م -ار خ -اضش -ع ل -دف Îشش -روط ي -ح -م -ي
إإ’‚از ‘ م -ي -دإن ت -رب-ي-ة إŸائ-ي-ات ،ف-ل-دي-ن-ا  20سشا ،ذإت إŸنطقة إلتي يتم حاليا درإسشة إلصش - -ي - -اد ،وذلك ع - -ن ط- -ري- -ق أإخ- -ذ م- -وط- -ن
إ◊يوإنات إلبحرية بع Úإ’عتبار.
مششروع تربية بلحيات إلبحر ومششروع آإخر مششروع إلتهيئة إÿاصس بها.
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عينات ‰وذجية بع Úالدفلى

مؤوسسسسات تدخل خط إإلنتاج لتغطية إلسسوق وإلتصسدير

لسستثمار بولية ع Úالدفلى نحو الصسناعات التحويلية وخلق فضساءات لتخزين اŸنتوجات الفÓحية ضسمن
يتجّه قطاع ا إ
لنتاج .وهذا بفضسل تخصسيصص فضساءات عقارية
غرف التÈيد مع خلق مؤوسسسسات مصسغرة خاصسة تضساف إا ¤وحدات للتصسنيع وا إ
للنشساطات ومناطق صسناعية جديدة بعد اŸنطقة اŸركزية بعاصسمة الولية والتي تدخل ضسمن التسسهيÓت التي اعتمدتها
لسستثمار الذي لزال قطاعا مفتوحا حسسب الوا‹ بن يوسسف عزيز.
لنعاشص مناخ ا أ
السسلطات الولئية إ
ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي
–ديد اأ’نشصطة اإ’سصتثمارية التي لقيت كل
ال -دع -م وال -تسص -ه -ي Ó-ت م -ن ط-رف السص-ل-ط-ات
ال-و’ئ-ي-ة واŸصص-ال-ح اŸع-ن-ي-ة ب-قطاع الصصناعة
والطاقة واŸناجم أاثمرت على دخول بعضس
اŸؤوسصسص -ات اأ’ج-ن-ب-ي-ة ع-ل-ى خ-ط اإ’سص-ت-ث-م-ار
الصصناعي مع الشصريك اŸصصري كما هو ا◊ال
‘ صصناعة الكوابل الكهربائية والبطريات التي
دخلت اأ’سصواق التجارية بعدما وسصعت ›الها
إا 3 ¤وح -دات صص-ن-اع-ي-ة ب-اإ’ضص-اف-ة مصص-ن-ع
للتغذية حيوانية مع الشصريك الفرنسصي ،زيادة
على الصصناعة التحويلية Ûمع سصيم.
كما سصمحت هذه التسصهيÓت من دخول أاحد
اŸسص- -ت- -ث- -م- -ري -ن ال -ت -ونسص -ي Úب -إا‚از مصص -ن -ع
Óليمنيوم بعدما منح له عقار بـ 20أالف مÎ
ل أ
م -رب -ع ل -ت -ح -ق -ي -ق ه-ذا اŸشص-روع ذي ال-ط-اق-ة
اإ’ن- -ت -اج -ي -ة ت -ق -در حسصب م -دي -ر الصص -ن -اع -ة
واŸن- -اج -م بـ  8000ط-ن-ا سص-ن-وي-ا .ك-م-ا فتحت
اŸنطقة ›الها إ’قامة مشصاريع اسصتثمارية
هامة.
أاما بخصصوصس منطقة النشصاطات اŸوجودة
ببئر النحاسس ببلدية العطاف بغرب عاصصمة
الو’ية فقد شصهدت ميÓد مؤوسصسصة اسصتثمارية
ضصخمة ضصمن ›مع «ميتالكو» ،كما سصيدخل
مصص- - -ن- - -ع ›م - -ع «إادراف - -ارم» ذي الشص - -راك - -ة
” إاعتماده سصنة
الفرنسصية اأ’مريكية» والتي ّ
 ،2015ح -ي -ز اإ’سص -ت -غ Ó-ل واإ’ن -ت -اج ‘ اأ’ي -ام
القادمة حسصب تقرير ذات اŸديرية اŸعنية
بالقطاع بالو’ية.
أاما فيما يتعلّق باŸشصاريع اإ’سصتثمارية التي
باشصرت تسصويق منتوجاتها الصصناعية كما هو
الشصأان Ãصصنع الغرف الكهربائية ببلدية بئر
ولد خليفة التي يسصÒها أاك Ìمن  200عامÓ
والتي تغطي الطلب الوطني حسصب مسصÒها
ا◊اج لزعر ضصمن الشصراكة الÎكية ،والذي
منحت له كل التسصهيÓت لتسصويق منتوجه على
مسصتوى الو’يات مع تصصديره إا ¤بعضس الدول
اأ’وروبية والسصاحل اإ’فريقي يقول ﬁدثنا،
باإ’ضصافة إا› ¤مع بÓط باŸنطقة الواقعة
ب Úح -م -ام ري -غ -ة وب -وم -دف -ع م-ع مصص-ن-ع آاخ-ر
Óج -ور واŸواد ا÷م -راء ب -ط -ري -ق ح -ج -وط
ل -أ
ب-اıرج الشص-م-ا‹ ل-ب-وم-دف-ع حسصب م-ع-اينتنا
للمصصنع الذي يدخل مرحلته النهائية.
ومن جانب آاخر عمدت اŸصصالح الفÓحية
“اشصيا مع اÿصصوصصية الفÓحية للو’ية التي
“ثل  52باŸائة من اŸسصاحة الكلية للمنطقة
م-ن-ها  56أال-ف ه-ك-ت-ار مسص-ق-ي-ة ب-تسص-جيل عدة
مشص -اري -ع خ -اصص -ة ب-ال-ت-خ-زي-ن وال-تÈي-د وال-ت-ي
وصصلت إا 476550 ¤م Îمكعب ،مع طموح
إادارة القطاع بتحقيق هياكل أاخرى لتمكينها
من ا‚از غرف تصصل إا ¤طاقة  323450مÎ
مكعب أاخرى.

ه -ذه اÙصص -ل-ة ج-اءت ب-ع-دم-ا ح-ق-ق اإ’ن-ت-اج
بالو’ية ما قدره  15مليون قنطار وضصعت ما
نسص-ب-ته  30ب-اŸائ-ة –ت تصص-رف الصص-ن-اع-ات
التحويلية اÿاصصة Ãنتوج البطاطا والطماطم
وال-ف-واك-ه اıت-ل-ف-ة وال-ت-ي ت-ب-ق-ى ه-ي الشص-غل
الشصاغل للوضصع اإ’قتصصادي للمنطقة التي ما
زالت مفتوحة على اسصتثمارات ضصخمة واعدة
ي -ق -ول وا‹ ال -و’ي -ة ‘ ل -ق -ائ-ه م-ع الصص-ح-اف-ة
Ãناسصبة اليوم العاŸي ◊رية التعب ،ÒمشصÒا
أان عدد اŸسصتفدين من حّق اإ’نتفاع واإ’متياز
قد وصصل ا 7150 ¤مسصتفيدا.
وب -حسصب اŸسص -ت -ث -م -ري -ن ،ف -إان ال -تسص -ه -يÓ-ت
الكبÒة اŸمنوحة من طرف اŸصصالح الو’ئية

تعد مؤوشصرا إايجابيا لتحقيق مشصاريع هامة ‘
القريب العاجل بالنظر إا ¤إامكانيات الو’ية
والظروف اÙيط واŸشصجعة كاŸوقع الذي
–تل الناحية ووسصائل النقل وشصبكة الطرقات
بعد ا‚از خطة السصكة ا◊ديدية الرابط بÚ
ع Úالدفلى وو’يات الهضصاب العليا وا÷نوب
وو’ي -ات ال -وسص -ط ع -ن ط-ري-ق مسص-لك السص-ي-ار
شصرق ـ غرب باإ’ضصافة إا ¤اŸناخ اŸشصجع
وال-تسص-ه-يÓ-ت اŸم-ن-وح-ة وا’م-كانيات اŸالية
التي بحوزة أابناء اŸنطقة والذين يتعاملون
م -ع -ه -م حسصب ال -ع-ارف Úب-الشص-أان اإ’ق-تصص-ادي
باŸنطقة وما تتوفر عليه من هياكل Œارية
عمومية وخاصصة ‘ التسصويق.

ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـ ـات

إŸسستثمرون إلوهميون –ت إÛهر بباتنة
–ولت ب -ات -ن -ة إا ¤ق-طب إاسس-ت-ث-م-اري وط-ن-ي رائ-د خ-اصس-ة ‘ ق-ط-اع-ات الصس-ن-اع-ة
وال-فÓ-ح-ة وال-ب-ن-اء ،ح-يث ق-ط-عت ال-ولي-ة أاشس-واط-ا م-ع-تÈة ‘ دف-ع ع-ج-ل-ة التنمية
لسستثمار اÿاصص من اجل إا‚اح إاسسÎاتيجية الدولة
اÙلية عن طريق تشسجيع ا إ
ا÷ديدة القاضسية بتثم‡ Úتلكات الولية وتوط Úالسستثمار وخلق بدائل ثروة
جديدة.
ف- -ع- -ل- -ي- -ا وأاشص- -ار ال- -وا‹ إا ¤تسص -خÒه ل -ل -ق -وة
باتنةŸ:وشسي حمزة
ال -ع-م-وم-ي-ة  25م -رة ل -ت -م-ك ÚاŸسص-ت-ث-م-ري-ن
ي -ح -رصس وا‹ ب -ات -ن -ة ﬁم -د سص -ل -م -ا Êع -ل-ى Ãن- -ط- -ق- -ة ب- -ري- -ك -ة م -ن ا’ن -ط Ó-ق ‘ إا‚از
ﬁاربة البÒوقراطية وتقد Ëكل التسصهيÓت مشصاريعهم.
اإ’دارية للمسصتثمرين الصصناعي Úخاصصة من كما منحت اللجنة الو’ئية للمسصاعدة على
خ Ó-ل ا’سص -ت -غ Ó-ل اأ’م -ث -ل وا÷ي -د ل -ل -ع -ق-ار –دي -د اŸوق -ع وت -رق -ي-ة ا’سص-ت-ث-م-ار وضص-ب-ط
الصصناعي ،احد أاهم التحديات التي تراهن العقار لو’ية باتنة ،اŸوافقة النهائية ،إ’‚از
 201مشص-روع اسص-ت-ث-م-اري ب-ت-ك-ل-فة مالية تفوق
عليها الدولة.
ت -ع -ه -د ال -وا‹ Ãواصص -ل -ة ان -ت -زاع ال-ع-ق-ار م-ن الـ 88مليار دج ،منذ سصنة  2011إا ¤غاية اليوم،
اŸسص-ت-ث-م-ري-ن ال-وه-م-ي Úوم-راف-ق-ة ا◊قيق Úحيث قامت هذه اللجنة خÓل نفسس الفÎة
لضصمان ‚اح مشصاريعهم ا’سصتثمارية ،وأاشصار بدراسصة  495ملفا من إاجما‹ الـ  600ملف
الوا‹ خÓل زيارة العمل والتفقد التي قادته اŸودع بالو’ية منذ  2011فيما يوجد حاليا
إا ¤ع- -دة دوائ- -ر ب -ال -و’ي -ة إا ¤أان ال -وضص -ع -ي -ة  105ملفات قيد الدراسصة بعد أان ” تأاجيل
التنموية بالو’ية ما تزال ‘ حاجة لÓسصتثمار البت ‘  156ملفا وإالغاء  52ملفا آاخر.
اÿاصس ووج -ه ت -ع -ل -ي -م -ات صص -ارم -ة ل-ل-م-دراء وأاشصارت مديرية الصصناعة بباتنة إا ¤وجود
التنفيذين بوجوب اإ’سصراع ‘ تطبيق ﬂطط الكث Òمن اŸشصاريع اŸقبولة ‘ مرحلة إا“ام
ا◊كومة اŸتعلق بضصرورة دعم وتسصهيل اك Èالبنايات موضصحا بأان إاجما‹ هذه اŸشصاريع
لÓسصتثمار وهو اŸسصعى الذي باشصرته باتنة ت -ط -لب م -ن السص -ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ت-خصص-يصس
منذ أاك Ìمن سصنة بالتعاون مع كل اŸؤوسصسصات مسصاحة بـ  386هكتار من اŸتوقع أان “كن
ÿل- -ق الÌوة وم- -ن -اصصب الشص -غ -ل وه -و م -ا ل -ن عند Œسصيدها من اسصتحداث  15240منصصب
ي -ت -ح -ق -ق حسصب سص-ل-م-ا Êإا’ ب-ب-ل-وغ اأ’ه-داف شصغل دائم.
وي -أات -ي ق -ط -اع الصص -ن -اع -ة ‘ اŸق -دم -ة بـ 92
اŸعلنة من خÓل عصصرنة اÿدمة العمومية.
وأاضصاف الوا‹ أان عÓقة اإ’دارة اÙلية مع مشصروعا منها  18وحدة لتحويل اŸعادن و17
اŸسصتثمرين ’ يجب تقتصصر على منح وتسصيلم وحدة لصصناعة وتركيب اآ’ليات و 19لتحويل
الرخصس وا’عتمادات بل يجب أان ترتكز على البÓسصتيك ،حيث من اŸتوقع أان تسصتحدث
وضص-ع الÎت-ي-ب-ات الضص-روري-ة لضص-م-ان م-راف-ق-ة هذه اŸشصاريع ‘ ›ملها أاك Ìمن  4آا’ف
متواصصلة قبل وأاثناء وبعد عملية ا’سصتثمار ،منصصب عمل ،أاما قطاع الفÓحة فيأاتي ‘
مؤوكدا على ضصرورة وضصع حد نهائي Ÿعاناة اŸرتبة الثانية بـ  46مشصروعا من بينها 10
ب- - -عضس اŸسص- - -ت- - -ث- - -م- - -ري - -ن م - -ع اإ’ج - -راءات ملبنات و 8مذابح و 7وحدات إ’نتاج العصصائر
البÒوقراطية التي تصصدر عن بعضس موظفي وتصصب Òالفواكه و 3أاخرى لتصصب Òالطماطم
ال -ه -ي -ئ -ات ال -ت -ن -ف -ي -ذي -ة ،وك -ل م -ا ل-ه عÓ-ق-ة ووحدة لصصناعة ا÷ ،Íوفيما يخصس قطاع
باإ’جراءات والتداخل ‘ الصصÓحيات واŸهام مواد البناء الذي يحتل اŸرتبة الثالثة بـ 29
وك -ذا السص -ل -وك -ي-ات ال-بÒوق-راط-ي-ة ال-ت-ي تشص-ل مشصروعا فتتمثل أاهم اŸشصاريع اŸدرجة فيه
‘  16وحدة إ’نتاج اŸواد ا◊مراء وŸ 6واد
اŸبادرات وتلحق الضصرر Ãصصداقية اإ’دارة.
البناء و 4وحدات إ’نتاج اأ’سصÓك اÿرسصانية
فيما يأاتي قطاع السصياحة ‘ اŸرتبة اأ’خÒة
ويشص-ت-ك-ي اŸسص-ت-ث-م-ري-ن ب-ب-ات-ن-ة م-ن ع-راق-ي-ل
Ãركب Úسصياحي Úو 4فنادق.
رخصس ال -ب -ن -اء وا’سص -ت -غ Ó-ل وت -أاخ-ر ت-وصص-ي-ل
وŒري اأ’شصغال حاليا بو’ية باتنة ‘ 40
مصصادر الطاقة من كهرباء وغاز باإ’ضصافة إا¤
مشص-روع-ا اسص-ت-ث-م-اري-ا خ-ارج ال-ل-ج-ن-ة ال-و’ئ-ية
اŸاء ،وت -ه -ي-ئ-ة اأ’رضص-ي-ة وف-ت-ح ب-عضس ال-ط-رق
ل- -ل -مسص -اع -دة ع -ل -ى –دي -د اŸوق -ع وت -رق -ي -ة
واŸعابر وغÒها ،حيث سصجل الوا‹ إاحصصاء
ا’سصتثمار وضصبط العقار بعدد مناصصب شصغل
 95مشص -روع اسص -ت -ث -م -اري ” م -ن -ح -ه-ا ال-ع-ام
متوقعة بـ  4912منصصبا.
اŸاضصي  85باŸائة منها انطلقت اأ’شصغال بها

مشساريع وإعدة

الرهان على تربية اŸائيات بغليزان

توجيه  ٧٤إإعذإرإ للمسستفيدين من إلعقار بسسيدي خطاب
تتجه ولية غليزان إا ¤تشسجيع نوع
له- -م- -ي- -ت- -ه ‘
آاخ - -ر م- -ن السس- -ت- -ث- -م- -ار أ
اŸشس -ارك -ة ‘ ت -ن -وي-ع اŸداخ-ي-ل ،ي-ت-ع-ل-ق
لم -ر ب -السس -ت-ث-م-ار ‘ ت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات،
ا أ
ال -ت-ي ت-ول-ي-ه-ا ال-وزارة ال-وصس-ي-ة أاه-م-ي-ة
قصسوى بهذه الولية ،بعد –قيق نتائج
جيدة من قبل العامل ‘ Úهذا اÛال.
غليزان :ع .عبد الرحيم
ت -رك -ز م -دي -ري -ة الصص -ي -د ال-ب-ح-ري واŸواد
الصص-ي-دي-ة ب-ه-ذه ال-و’ي-ة ع-ل-ى ع-ام-ل ال-ت-وعية
وال -ت -حسص -يسس ب -أاه -م -ي -ة ا’سص -ت -ث -م-ار ‘ ه-ذا
التخصصصس من خÓل تنظيم ملتقيات وأايام
دراسص- -ي -ة ،وع -رضس ‰اذج ال -ت -ي اسص -ت -ط -اعت
–قيق أاهداف مربحة.
و–اول اŸدي -ري -ة رف -ع ال -ت-ح-دي م-ن خÓ-ل
جلب عدد ‡كن من اŸسصتثمرين ‘ هذا
اÛال ،وذلك من خÓل تنظيم سصلسصلة من
اللقاءات التوعيوية والتحسصيسصية ع Èمسصتوى
داوئر ،وهو ما قامت به اŸاضصي ‘ كل من
اŸطمر ووادي ارهيو ومازونة.
وب -ل-غ-ة اأ’رق-ام ف-ق-د كشص-فت اŸدي-ري-ة ان-ت-اج
 164طن من أاسصماك الصصيد القاري خÓل
سصنة  ،2016وهذا نا œعن نشصاط  15مؤوسصسصة
مصص -غ -رة ن -اشص -ط -ة ‘ اÛال ع -ل -ى مسص-ت-وى
سصدود الو’ية الثÓثة ،ومكنها نشصاطها من
حصصولها على رخصصة الصصيد القاري .كما ”ّ
م- -ن- -ح ‘ ن -فسس السص -ن -ة  125رخصص-ة ل-لصص-يد
الÎفيهي ،تنظيما لنشصاط الصصيد القاري بغية
اÙاف- -ظ- -ة وا’سص- -ت -غ Ó-ل ا◊سص -ن ل -لÌوات
السصمكية.
وي -ت ّ-م تسص -وي -ق ه -ذا اإ’ن -ت -اج ‘ داخ -ل و’ي-ة

غليزان والو’يات اÛاورة على غرار وهران
ومعسصكر وسصيدي بلعباسس وتبارت وا÷زائر
العاصصمة ،وبحسصب نفسس البيان فإاّن سصعره
يÎاوح ب 300 - 70 Úدينار جزائري.
وبخصصوصس ا’سصتزراع ‘ اأ’حواضس اŸائية
فقد فتحت اŸديرية دورة تكوينية للمهتمÚ
” فيها تكوين  28مرشصدا فÓحيا و 30فÓحا
ّ
راغبا ‘ ا’سصتزراع ،وهي العملية التكوينية
التي أاشصرف عليها اŸعهد التكنولوجي للصصيد
البحري وتربية اŸائيات بوهران ،علما أاّنه
” اسصتزراع  30حوضصا مائيا بأاك Ìمن 2230
ّ
وحدة من صصغار السصمك.
وي- -أات- -ي ه- -ذا ال- -ي- -وم ال- -دراسص- -ي ل- -تشص- -ج -ي -ع
اŸسصتثمرين للدخول ‘ هذا اÛال ،إا¤
ج -انب ت -ك -وي -ن ط -ب -اخ Úم -اه -ري -ن ‘ ط-ب-خ
السص-مك ،وك-انت ه-ن-اد دورة ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ف-ائدة

طباخي مراكز التكوين اŸهني بغليزان.

إلتهديد بسسحب إلعقار إلصسناعي

 ⁄تبق و’ية غليزان مكتوفة اأ’يدي ‘
م-راق-ب-ة اŸن-ط-ق-ة الصص-ن-اع-ي-ة سصيدي خطاب
التي توليها أاهيمة قصصوى ‘ ا‚اح القطاع
ا’ق- -تصص- -ادي ،ف- -ق- -د ذك -رت مصص -ادر أان وا‹
الو’ية السصيد درفوف حجري أاعطى تعليمات
صص - -ارم- -ة ب- -خصص- -وصس اع- -ذار اŸت- -ع- -ام- -لÚ
ا’قتصصادية الذين  ⁄تنطلق أاشصغالهم رغم
ال-تسص-ه-يÓ-ت ال-ت-ي ق-دم-ت-ه-ا ال-دول-ة ‘ سص-ب-يل
” خÓل
ا‚اح هذه اŸنطقة الصصناعية .وقد ّ
السصنة  2016بو’ية غليزان توجيه  74إاعذارا
Ÿسصتثمرين  ⁄يقوموا باسصتغÓل عقاراتهم
وŒسص -ي -د مشص -اري-ع-ه-م ب-ا◊ظÒة الصص-ن-اع-ي-ة
لسصيدي خطاب.

وتخ ّصس هذه ا’عذارات اŸسصتثمرين الذين
 ⁄ينطلقوا ‘ Œسصيد مشصاريعهم و كذا الذين
Áلكون عقود ا’سصتغÓل و’ يحوزون على
رخصص- -ة ال -ب -ن -اء وال -ذي -ن  ⁄ي -ك -م -ل -وا إاع -داد
ملفاتهم .
و تقدر اŸسصاحة اإ’جمالية للعقار الصصناعي
للمسصتثمرين الذين وجهت لهم اعذارات بأاكÌ
من  80هكتارا.
و‡ا Œدر اإ’شص- - - - -ارة إال - - - -ي - - - -ه أاّن ا◊ظÒة
الصص-ن-اع-ي-ة ا÷دي-دة بسص-ي-دي خ-ط-اب ب-و’ي-ة
غليزان التي أانشصأات قبل سصنوات العديد من
اŸشص -اري-ع اإ’سص-ت-ث-م-اري-ة ال-ه-ام-ة ‘ ﬂت-ل-ف
ال -نشص -اط -ات الصص-ن-اع-ي-ة أاصص-ب-حت تسص-ت-ق-طب
” تهيئتها على
اهتمام اŸسصتثمرين ،حيث ّ
مسصاحة  500هكتار.

ألثÓثاء  09ماي  2017م
ألموأفق لـ  1٣شسعبان  14٣8هـ

ثقافة

–ت شسعار التنوع والتداخل الثقا‘

مس

اŸهرجان الثقا‘ األوروبي  18ببجاية والعاصسمة
ب- -رن- -ام- -ج ث -ري وم -ت -ن -وع ،ي -ج -م -ع بÚ
اŸوسسيقى و اŸسسرح و اÙاضسرات و السسينما
و ورشسات الدزاين ،و يعرضس ‘ كل من
لح -ي -اء
ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصس- -م- -ة وب- -ج- -اي- -ة إ
فعاليات الطبعة الـ 18للمهرجان الثقا‘
لوروب -ي ال -ذي ت -ن -ظ -م -ه ب -ع -ث -ة ال–اد
ا أ
لوروبي ‘ ا÷زائر ،من  10إا ¤غاية 24
ا أ
ماي ا÷اري –ت رعاية وزارة الثقافة
ا÷زائ -ري -ة و ب -ال -ت -ع -اون م -ع ال-ع-دي-د م-ن
اŸؤوسسسسات الوطنية العمومية و اÿاصسة.

حبيبة غريب
كشس -ف أمسض رئ -يسض ب -ع -ث -ة أإل–اد أألوروب -ي
ألسسف Òجون أورورك ،خÓل ألندوة ألصسحفية
أل-ت-ي نشس-ط-ه-ا ب-اŸسس-رح ألصس-غ Òل-ري-اضض أل-فتح
«أن أŸه -رج -ان أل -ف -ن-ي و أل-ث-ق-ا‘ ي-ح-م-ل ه-ذه
ألسس- -ن- -ة شس- -ع- -ار  :أل- -وأن أوروب- -ا و رم -ز أل -ت -ن -وع
وألتدأخل ألثقا‘» وهو يتجاوز أŸوسسيقى ألتي
تشس-ك-ل أل-رأب-ط أل-ق-وي ب Úأل-ث-ق-اف-ات أألوروب-ية
وأإلفريقية عامة و أ÷زأئرية خاصسة ،ليشسمل
ألعروضض أŸسسرحيةـ ورشسات ألكتابة  ،ألبتكار و
أإلبدأع ‘ أŸوضسة ،ثقافة أ◊كايا ،و ألسسينما
وأشسار أورورك ‘ ذأت ألسسياق قائ Óأن
«أل–اد أألوروبي وليد ألتنوع و هو بامتياز
أرضض أل- -ت- -ب- -ادل .وأن أل -ط -ب -ع -ة  18للمهرجان
أألوروب- -ي أل- -ذي أصس- -ب- -ح ج- -زءأً ل ي -ت -ج -زأ م -ن
أŸشسهد ألثقا‘ أ÷زأئري ،تقدم صسورة للثقافة
أألوروبية ليمثل باألخصض فرصسة جميلة للتفاعل
ب Úألفنان Úأألوروبي Úو أ÷زأئريŒ ‘ Úسسيد
أ◊وأر ألثقا‘».
و«ق -د سس -ط -ر ب -اŸن -اسس -ب -ة ب -رن -ام-ج م-ن 15
عرضسا موزعة ب Úأ◊فÓت أŸوسسيقيّة :من
ألكÓسسيكي إأ ¤أ÷از ،مرورأً بالفادو و ألفولك،
أŸسسرح و ألسسينما ،معارضض وملتقيات باإلضسافة
إأ ¤ورشست Úموجهة للشسباب ،أألو ¤للتصسميم
وألثانية للكتابة».
كما يتضسمن ألÈنامج ،يقول

ة
قراءعية
نطا
إا

Óطفال ،فيما خصسصسنا ألفن
ألسسف« Òمشساهد ل أ
ألسس- -اب- -ع ب- -أاسس- -ب- -وع Úك- -ام- -ل Úم- -ن أل- -ع- -روضض
أألوروبية ،عدة منها سستتبع بنقاشض مع ‡ثلي
أألفÓم من ﬂرج Úو ‡ثل Úوأخرى نالت
جوأئز ضسمن مهرجان كان ألدو‹.».
و تعد هذه ألطبعة مناسسبة يكرم من خÓلها
أإل–اد أألوروبي ألÎأث أŸوسسيقي أ÷زأئري
بتقد Ëألعرضض أ÷ديد «للمة ألبشسارية» بافتتاح
أŸه -رج -ان ي -وم  10م - -اي أ÷اري Ãشس- -ارك- -ة
ألعازفة ألفرنسسيّة ألقديرة ،تÒيز هانري .ليكون
أحتفال حقيقيا للقاء ألثقا‘ أين ألغناء ،ألرقصض
Óبدأع
و ألعزف على أآللت ألقدÁة“ ،جد ل إ
ألنسسوي.
لÓشسارة فاللمة ألبشسارية «هي لقاء فنانات

بوجدرة رفع األدب ا÷زائري عاليا

ك-ل-م-ا ان-ط-ل-ق ا◊ديث ح-ول ال-ك-اتب رشس-ي-د
بوجدرة انبلج سسؤوال القراءة بوجه ملح حيث
أاجدÈ› Êا على طرحه بصسيغة حادة  :هل
ق-رأا ا÷زائ-ري-ون أاول وال-ق-ارئ ال-ع-رب-ي ث-ان-ي-ا
رشس -ي -د ب -الشس -ك-ل الصس-ح-ي-ح وه-ل ُقِ-رئ أاصس Ó-؟
ف -ج -ل ال -ن -ق -اشس -ات اŸث -ارة م -ن ط-رف اŸث-ق-فÚ
لعÓم تأاخذ طابعا سسطحيا يتعلق
ووسسائل ا إ
ل◊اد /
Ãسس-ائ-ل شس-خصس-ي-ة ضس-ي-ق-ة (ث-ن-ائية :ا إ
الشسيوعية) دون النتباه إا ¤وسسائل وتقنيات
بوجدرة ‘ الكتابة التي أاعتÈها مدرسسة ⁄
يسس -ت -ط -ع ال -ك -ث Òم-ن اŸب-دعŒ Úاوزه-ا وق-د
لوسس-اط ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ف-رنسس-ي-ة
ان -ت -ب -هت ل -ه-ا ا أ
مبكرا واسستثمرت فيها بشسكل جيد.

بقلم ﬁ/مد رفيق طيبي
رشس -ي-د ب-وج-درة ك-اتب أسس-ت-ث-ن-ائ-ي ل ي-ن-فصس-ل ع-ن
نصسوصسه حيث يعيشض Œليات أألدب على ‰ط أ◊ياة
فصسرأحته وصسدقه ‘ موأجهة أآلخر ل حدود لهما
وهو أŸعروف بتصسريحاته ألتي تبدو صسادمة للكثÒ
من أألطرأف وتسسبب له أرتباكات كثÒة بيد أنه ⁄
يغ Òمنها خÓل سسنوأت طويلة من ألكتابة وألبحث
و‘ آأخر لقاء جمعنا به قبل أيام رأيناه ألكاتب ألعنيد
ألوأثق من خيارأته وأŸتمسسك Ãسساحة ألختÓف
ح Úيتعلق أألمر با◊ريات ألفردية فهو ينفي إأقحام
معتقدأته أÿاصسة (بتعبÒه) ضسمن نصسوصسه ألروأئية
وألشسعرية وهذأ هو أŸعطى أألسساسسي ألذي يوجب
ألتدبر ‘ Œربة هذأ ألكاتب ألكب.Ò
و‡ا نغفل عنه ‘ مسسار رشسيد بوجدرة أنه شساعر
وهذأ ما أكده ‘ ألعديد من أللقاءأت فهو  ⁄يتÈأ
من عمله ألشسعري أألول مثلما يفعل ألكتاب بعد
سسنوأت من ولوجهم عا ⁄ألكتابة ففي آأخر طبعة
Ûم -وع -ت -ه «م -ن أج -ل إأغ Ó-ق ن -وأف-ذ أ◊ل-م» أل-ت-ي
صسدرت عن ألوكالة ألوطنية للنشسر وأإلشسهار()2002
صسرح بأانه لو أعاد كتابة هذه ألنصسوصض فلن يغ Òمن
روح-ه-ا أل-ث-وري-ة وشس-ك-ل-ه-ا أŸتصس-وف ووج-ه-ا أل-عنيف
فبوجدرة ورغم أن مسساره ألشسعري حصسر ‘ نصسوصض
ﬁدودة جدأ من حيث ألعدد أّل أنه يتمسسك بهذأ
أللقب ومن خÓل ألبحث ‚د أن نصسوصض بوجدرة
ألشسعرية  ⁄تدرسض بل ويغيب ذكرها,قد يفسسر ذلك
بقدأمتها وقد يÈر بتقاعسض ألباحث Úعن ألتنقيب

بعمق ‘ مسسار هذأ ألكاتب ألقلق ألذي ل يعرف
إأجازة ح Úيتعلق أألمر بالكتابة وأإلبدأع.
مسسÒة طويلة من ألنضسال بدأية بثورة ألتحرير
أل -ت -ي أل -ت -ح-ق ب-ه-ا سس-ن-ة  1959إأ ¤نضس- -ال م- -ا ب -ع -د
ألسستقÓل وصسول إأ ¤أألزمة أألمنية ألتي شسكلت
خ -ري-ط-ة سس-ردي-ة ت-وث-ي-ق-ي-ة ك-تب ف-ي-ه-ا ب-وج-درة أه-م
أعماله ( أ÷نازة – تيميمون – فيسض ألكرأهية )
وغÒها حيث تسستوقفنا نقطة –ول ‘ حياة بوجدرة
أألدبية من خÓل أختباره لنشسر روأية كل سسنة بدل
ثÓث سسنوأت ويÈر هذأ أÿيار بضسرورة موأجهة
ألعنف بالقلم تسسليطا للضسوء على بشساعة ما حدث ‘
تلك ألفÎة كما أن بقاءه ‘ أ÷زأئر ‘ وقت تزأحم
فيه أŸثقفون Ÿغادرتها يعت Èموقفا كبÒأ من مبدع
سساهم ‘ بلورة أفق جديد للكتابة ألسسردية.
رشس- -ي- -د ب- -وج- -درة أل- -ك- -اتب أل- -روأئ- -ي وألشس- -اع- -ر
وألسس - -ي - -ن- -اريسست رف- -ع أألدب أ÷زأئ- -ري أŸك- -ت- -وب
ب-ال-ف-رنسس-ي-ة وأل-ع-رب-ي-ة ع-ال-ي-ا وم-ن ألصس-عب أن يصس-نع
م -ب -دع خ -ل -وده ‘ ظ -روف ق -اسس -ي -ة ط -اŸا وصس -ف -ه -ا
بالعذأب مصسرأ على دور هذأ أألخ ‘ Òأنتاج أŸعنى
وصس -ن -اع -ة أÛد ف  Ó-ي -ن -ك-ر أح-د ع-اŸي-ة ب-وج-درة
ألناŒة عن خمسسة عقود من أإلبدأع وأدرأج أسسمه
Óدب ألك Ìمن عقد يعت ÈأعÎأفا
بجائزة نوبل ل أ
مهما من ألغرب ألذي كتب له رشسيد هموم أ÷زأئر
وأزماتها ونفسسية أنسسان ألعا ⁄ألثالث بانكسسارأتها
وأوجاعها,هذه أ÷ائزة ألتي  ⁄تفز برشسيد بوجدرة
ألسسباب ل ترتبط باإلبدأع,قد أعلن أك Ìمن مرة أنه
سسÒفضسها لو “نح له.
ي -ب -ق -ى رشس -ي -د ب -وج -درة عÓ-م-ة ف-ارق-ة ‘ أألدب
ألعاŸي وسسيظل ألنموذج أألنقى للمثقف أŸتورط ‘
ألذأت أإلنسسانية أÿجولة,ألقلقة وألتي –تاج دوما
إأ ¤صس -رأح -ة م -ا,ف -ك -رة م-ا ف-ت-ل-ج-أا إأ ¤أألدب,آأخ-ر
أÓŸجئ أآلمنة.

من ألسساورة بريادة حسسنة ألبشسارية ألشسهÒة,
جمعتهن سسعاد عسسلة سسنة  2015لتجسسيد ألطابع
أŸوسس -ي -ق -ي ل -ل -م -ن -ط -ق-ة (أل-ف-ردة ,ج-ب-اري-ات,
ألديوأن و ألهدرة) .تغن Úو ترقصسن و تعزفن
على أآللت ألقدÁة لتجعلن من ألعرضض أحتفال
و مرأسسم حقيقية».
وأوضسح سسف Òأل–اد أألوروبي قائ« Óأنه
وألسس- -ب -اب ل -وجسس -ت -ي -ك -ي -ة أق -تصس -ر ت -ن -ظ -ي -م
أŸهرجان هذه ألسسنة على وليتي بجاية و
أ÷زأئر ألعاصسمة فقط ،مشسÒأ أنه سسيتم ألعمل
مسس-ت-ق-ب Ó-ل-ت-وسس-ي-ع أل-ت-ظ-اه-رة ‘ ط-ب-عتها ألـ19
أل -ق-ادم-ة إأ ¤أل-ع-دي-د م-ن أŸن-اط-ق أ÷زأئ-ري-ة،
رغبة من أŸنظم ‘ Úألتقاء أ÷مهور بها و
ألتعرف عليه».

س اه

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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معركة الوعي ...أام اŸعارك

أدرأك أŸشس -ك -ل -ة وف -ه -م -ه-ا وسسÈ
أغ- -وأره- -ا ه- -و خ- -ط- -وة ك -بÒة ن -ح -و
ألن- -ف- -رأج وأإي- -ج- -اد أ◊ل وأل- -ع- -كسض
صسحيح “اما ،فح Úنعجز عن فهم
ذوأت -ن -ا ومشس -اك -ل -ن-ا ن-ح-ن ب-ذلك أ‰ا
نعقد ألوضسع فوق ما هو مأازوم وبÓ
شسك فإاننا سسنتخذ قرأرأت وأحكاما
خاطئة .وأك Èخطأا يرتكبه ألنسسان
بخصسوصض مشساكل بعينها هو أن يقدم
أسس -ت -ق-ال-ت-ه وي-ت-نصس-ل م-ن مسس-ؤوول-ي-ت-ه
رابح رزيق
Œاهها ،سسوأء تعلق أألمر Ãشساكله
ألفردية أو مشساكل يشسÎك فيها مع
›تمعه أو مع أمته بأاكملها.
إأن جزءأ كبÒأ من مشسكلتنا أليوم ،أننا لسسنا على وعي تام
بتحديات أŸرحلة ألتاريخية ألرأهنة ،ونتيجة للقهر وألسستبدأد
ألسسياسسي ألذي عانيناه وما نزأل نعانيه أصسبحت شسعوبنا منهكة
وضسعيفة وبذلك قدمت أسستقالتها من كل شسيء بل وأعتادت على
كل شسيء بفعل ألظلم وألقهر ،وهنا يحضسر Êقول عا ⁄ألنفسض
ألسسلوكي ألشسه« :Òكارل غوسستاف يونغ» ح Úقال :إأن ألفرد ألذي
يتعرضض لصسدمة قد يفقد توأزنه لفÎة ما ،ثم قد يسستجيب لها
بنوع Úمن ألسستجابة:
ـ أإسستجابة سسلبية وهي ألنكوصض أو ألنطوأء وألسستقالة وذلك
كنوع من ألتعويضض عن ألوأقع أŸر.
ـ أإسستجابة أإيجابية وتكون بتقبل ألصسدمة وأإلعÎأف بها ،ثم
ﬁاولة ألتغلب عليها فيكون ‘ هذه أ◊الة أنبسساطيا.
ونحن ح Úسسلب منا ألوعي بالذأت أصسبحت كل أسستجاباتنا
سسلبية وأصسبحنا أمام أحتمال Úيقررهما علم ألنفسض أ◊ديث،
لقد أصسبح ألعربي ـ ما عدأ أسستثناءأت قليلة– إأما آألة وأما فأارأ،
وي -ب -دو أن -ه أ ¤أآلن  ⁄نسس -ت -ط -ع Œاوز ذوأت -ن -ا وف -ه-م –دي-ات-ن-ا
أ◊قيقة ،وعلى ذكر ألتحدي وألصسدمات –ضسر Êنظرية شسهÒة
جديرة بالهتمام ،وهي نظرية« :ألسستجابة وألتحدي» لصساحبها
«آأرن-ول-د ت-وي-ن-بي ( )1975 – 1889وأل -ت -ي نشس -أات ‘ م -وسس-وع-ت-ه
ألتاريخية ألوأقعة ‘ إأثني عشسر ›لدأ ،حيث أنفق توينبي وأحدأ
وأربع Úعاما ‘ تأاليفها وﬂتصسر ألنظرية أن ألنجاح –فرديا أو
›تمعا أو حضسارة– هو أن تنجح ‘ أن تنتج أسستجابة تتÓءم
وتتوأءم مع ألتحدي كما وكيفا وهذأ هو درسض ألتاريخ بشسكل عام.
إأذأ صسحت هذه أŸقاربة فإانه يتوجب علينا كشسعوب مسستبد بها
أن نعÎف باŸعضسلة ونقدر حجمها ونسسعى أ ¤قهرها وتذليل
صسعوباتها ع Èوسسائل متعددة وﬂتلفة ،وأما رهان ألسستقالة
وأÿنوع وأÿضسوع فلطاŸا كان وسسيبقى رهانا خاسسرأ.

احتضسنه اŸسسرح ا÷هوي لسسيدي بلعباسس

قراءة ‘ القيم اإلنسسانية وا÷مالية
أاح-ي-ا اŸسس-رح ا÷ه-وي لسس-ي-دي
ب -ل -ع -ب -اسس ذك -رى  8م- - -اي 1945
بإاقامة يوم دراسسي حول مسسرح
ك- -اتب ي- -اسس Úق- -راءة ‘ ال- -ق- -ي- -م
لنسس-ان-ي-ة وا÷م-ال-ي-ة باعتباره
ا إ
شس - -خصس- -ي- -ة وط- -ن- -ي- -ة ع- -اŸي- -ة ‘
الشس -ع -ر ،ال-رواي-ة واŸسس-رح سس-ط-ع
‚م -ه -ا م -ع أاح -داث ال -ث -ام-ن م-اي
. 1945

بلعباسس  :غنية ششعدو
أجمع أألسساتذة أŸشساركون أن كاتب
ي- -اسس Úح- -م- -ل صس- -ف- -ة أل- -رج -ل أŸت -م -رد
أل-نضس-ا‹ ،أŸن-ادي ب-ا◊ري-ة وألسس-ت-قÓ-ل
ح Úكانت أ÷زأئر –ت ظلم ألسستعمار
ب- -ع -د Œرب -ت -ه أألو ¤م -ع ألسس -ج -ن ع -قب
أحدأث  8ماي ، 45وألتي تعد نقطة –ول
‘ حياته ألشسخصسية وأألدبية ،حيث كتب
عن هذه ألتجربة يقول «إأسستحوذت هذه
ألصس- -دم- -ة ع- -ل -ى م -ع -ا Êح -ي -ات -ي ك -ل -ه -ا،
ف -اŸأاسس -اة أ÷م -اع-ي-ة –ولت إأ ¤م-أاسس-اة
خاصسة وذأتية».
ومن هذأ أŸنطلق شسرح ألدكتور عبد
أل -ك -ر Ëب-ن ع-يسس-ى م-ن ج-ام-ع-ة ت-ل-مسس-ان
نظرية ألكتابة ‘ حالتي ألتدم ÒوألتعمÒ
وŒليات ألكتابة لدى كاتب ياسس Úألذي
كانت إأنطÓقته من ألثامن ماي ،أين ركز
ع -ل -ى رؤوي -ة ك -اتب ي -اسس Úح -ول م -ف -ه-وم
ألتدم Òألذي هو تدم Òفكري وروحي
وأدبي قبل أي نوع آأخر من ألتدم Òوهنا
سسعى كاتب ياسس Úإلعمار أألدب وأŸسسرح
أ÷زأئ-ري أن-طÓ-ق-ا م-ن أرضس-ي-ة أل-ت-دمÒ
حيث تعتمد أعماله ألدرأمية على ألنظرة
أألدب- -ي- -ة وه- -ن- -ا أع- -ط -ى أل -دك -ت -ور Ùة
مقتضسبة حول روأية ‚مة ألتي ذأع صسيتها
ع -ل -ى أŸسس -ت -وى أل -ع -اŸي ،وصس -اغ ف -ي -ه -ا
منطقه ألثوري أŸتمرد.
من جهتها ألدكتورة نوأل حفري من

جامعة مسستغا Âو‘ مدأخلتها أŸتعلقة
ب -إاشس -ك -ال -ي -ة ن -ق-د أل-ع-رضض أŸسس-رح-ي ‘
أع -م -ال ك -اتب ي -اسس Úن -وهت إأ ¤أل -ل -غ-ط
أŸوجود حول كاتب ياسس Úألذي تناقضست
أألرأء ح -ول شس-خصس-ي-ت-ه أألدب-ي-ة وك-ت-اب-ات-ه
وتباينها ب Úمن يوؤكد وطنيته ومن يشسكك
ف -ي -ه -ا  ،م-ؤوك-دة أن-ه سس-ع-ى ج-اه-دأ ل-ط-رد
ألسستعمار فكريا وأدبيا باسستعمال لغته
حيث رأى أن أإلبدأع أ÷زأئري قد ”
ت -ن -وÁه م -ن ق-ب-ل أŸسس-ت-ع-م-ر ول-ه-ذأ ك-ان
أل -ن -ه -وضض ب -ال -ف -ك -ر وأل -ث -ق -اف -ة وأل -وع -ي
أإلنسسا Êهاجسسا لكاتب ياسس Úوظهر ذلك
ج -ل -ي -ا ‘ ك -ل ك -ت-اب-ات-ه  ،ك-م-ا أشس-ارت إأ¤
أإلج - -ح- -اف أŸم- -ارسض م- -ن ق- -ب- -ل أألدب
ألعربي وأŸشسرقي ‘ حقه نظرأ لكتابته
بلغة أŸسستعمر لتعود وتؤوكد أن أسسطورية
ك -ت -اب-ات-ه أل-ت-ي ط-رقت أب-وأب أل-ع-اŸي-ة ل
Áكن ألنقاصض من قيمتها بأاي شسكل من
أألشسكال .
هذأ وتطرقت ألدكتورة أيضسا آلليات
أل-ن-ق-د أل-ت-ي ي-ف-ت-ق-ده-ا أل-ك-ث Òم-ن أل-نقاد
وأل -ت -ي ت -ع -ت -م -د ع -ل -ى أ÷انب أل -ف -ك-ري،
أŸسساحة أللفظية وأŸعطيات أŸسسرحية
أل -ت-ي ي-جب أن ت-خ-دم أل-نصض .ف-اŸشس-ك-ل-ة
ت- -ك -م -ن حسس -ب -ه -ا ‘ أل -ت -ع -ب Òألسس -ل -وك -ي
وأللفظي Ÿسسرحيات كاتب ياسس، Úهذأ

ألخ Òألذي أرأد من كل قارئ أن يرى
نفسسه ‘ نسسيج إأجتماعي ﬂتلف بعيدأ
عن أألسسر ألثقا‘  ،كما حصسرت إأفتقار
ألنقد لثÓثة أمور أولها ألبعد ألفكري،
ت- -وظ- -ي- -ف أآلل- -ي- -ات أ÷دي- -دة ل- -ل- -ع -رضض
أŸسسرحي وكيفية إأسستنطاق أŸمثل.Ú
و‘ ذأت ألسسياق –دث ألدكتور عيسسى
رأسض أŸاء من جامعة وهرأن ‘ مدأخلته
حول ‚مة أŸرأة أألسسطورة ‘ مسسرح
كاتب ياسس Úأين قال بأان كتاباته كانت
ب -ف -رنسس -ي -ة صس-ع-ب-ة إأسس-ت-عصس-ى ح-ت-ى ع-ل-ى
أل-ف-رنسس-ي Úف-ه-م م Ïأشس-ع-اره-ا ،ل-ي-حاول
ب -ع -ده -ا شس -رح ب-عضض أل-ق-رأءأت أ◊وأري-ة
لكاتب ياسس Úحيث وجد من خÓلها أن
‚مة هي ألشسبح ،هي أŸرأة ،هي أألم ،
هي أ÷زأئر ‘ حياة كاتب ياسس. Ú
هذأ وتضسمنت أ÷لسسة ألثانية موضسوع
ألكتابة وألرؤوى ألعامة أين دقق ألدكتور
قرقوى إأدريسض من جامعة سسيدي بلعباسض
‘ رؤوى كاتب ياسس Úللقضسايا أإلنسسانية
وألعاŸية ،ليعرج بعدها ألدكتور ÿضسر
م -نصس -وري م -ن ج -ام -ع-ة وه-رأن Ÿوضس-وع
أإللتزأم ‘ مسسرح كاتب ياسس Úويختتم
أليوم ألدرأسسي Ãدأخلة ألدكتور مباركي
ب - -وعÓ- -م ح- -ول ألÎأث ‘ مسس- -رح ك- -اتب
ياسس. Ú
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آاراء وشسهادات تنقلها «الشسعب»
ينظر آلشصباب آ÷زآئري لنوآب آÛلسس آلشصعبي آلوطني آ÷ديد بع Úآلتفاؤول ،خاصصة أآن بعضس ‡ن فازوآ بتشصريعيات  2017هم شصباب على
علم ودرآية بانشصغالت ومشصاكل هذه آلفئة ،آلتي تأامل ‘ أآن يقوم أآعضصاء قبة زيغود يوسصف بدورهم آŸنوط بهم ويحققون مكاسصب لهم لطاŸا
آنتظروها منذ سصن .ÚوŸعرفة آرآء بعضس آلشصباب ‘ نتائج آلنتخابات آلتشصريعية وآمالهم وتطلعاتهم آتصصلنا بناشصط ÚطÓبي Úوجمعوي،Ú
عÈآ لـ«آلشصعب”” عن ضصرورة أآن يغلب آلنوآب آŸصصلحة آلعامة للوطن طيلة عهدتهم ،ويخدموآ آلشصعب بكل تفان وإآخÓصس.

ﬁمـــــــــد مغــــــــــÓوي

نأامـ ـ ـل ‘ أان يجسسـ ـ ـد أاعضسـ ـاء الŸÈـ ـان
وعوده ـ ـ ـم عل ـ ـ ـ ـى أارضض الواقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع

أآكد عطا آلله مرآح عضصو آŸكتب آلوطني
ل–Óاد آلوطني للطلبة آ÷زآئري ،Úأآن
آلعهدة آ÷ديدة للمجلسس آلشصعبي آلوطني لن
تشصهد تغيÒآ بحكم أآن سصياسصة وبرآمج بعضس
لحزآب هي نفسصها و ⁄تشصهد تبدل ،لكن
آ أ
هذآ ل Áنع ـ حسصبه ـ من آلتطلع إآ ¤غد أآفضصل
لمال آŸعقودة عليه.
بŸÈان يكون ‘ مسصتوى آ آ
أاما بخصسوصس عدد النواب الشسباب الذين –صسلوا
ع -ل -ى ث -ق-ة ال-ن-اخ-ب Úم-ن أاج-ل “ث-ي-ل-ه-م ب-ق-ب-ة زي-غ-ود
يوسسف ،فيعتقد مراح أانه عدد جد ﬁتشسم مقارنة
بنسسبتهم اŸئوية اŸكونة للشسعب ا÷زائري والتي هي
حوا‹  ،%75وهذا راجع ـ كما قال ـ لعدم منح فرصسة
ل -لشس -ب -اب واح-ت-ك-ار األح-زاب م-ن ق-ب-ل ب-عضس ال-وج-وه
ال -ق -دÁة ،ح -يث اث -ب -ت -وا م -رة أاخ -رى أان شس -ع -ارات -ه-م
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-تشس-ب-يب ه-ي ›رد أاوه-ام ب-اسس-ت-ث-ن-اء ما
حدث مع الشسباب :أايوب شسرايطية ،أاسسماء مروا،Ê
فتحي خويل وحبيب مولي تهامي ،الذين حصسدوا
مقاعد لهم بالŸÈان وسسنهم ل يتجاوز  30عاما ،أاما
ال-ب-ق-ي-ة ف-إام-ا م-قصس-ى أاو م-ت-ذي-ل ق-ائ-م-ة الÎشسيحات.
وقال عطا الله ““إاذا قارنا أانفسسنا بالدول اŸتطورة ‘
منح الفرصس للشسباب‚ ،د أاننا متأاخرون بسسنوات،
وخ Òمثال وصسول شساب ل يتجاوز  39سسنة لكرسسي
اإلليزي بفرنسسا““.
ويأامل مراح ‘ أان يكون النواب ‘ مسستوى التطلعات،
وع -ن -د حسس -ن ظ -ن م -ن صس -وت -وا ل -ه-م ،ويضس-ع-وا نصسب
أاع -ي -ن -ه -م خ -دم -ة الشس -عب واŸواط -ن ،ول -ي -ع -ل -م-وا أان
اŸسسؤوولية ليسست هينة وهي أامانة ‘ أاعناقهم ،فهم
مطالبون بأان يحاولوا جاهدين تغي Òالصسورة التي
رسس- -مت ‘ أاذه- -ان الشس- -عب ع -ن الŸÈان خ -اصس -ة ‘
العهدة الفارطة.
ودعا مراح النواب إا ¤طرح اŸشساكل التي تعا Êمنها

ف -ئ -ة ال -ط -ل-ب-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ه-ي-ئ-ات اŸع-ن-ي-ة ،م-ث-ل
اŸت -ع -ل -ق-ة ب-ط-ل-ب-ة ال-ه-ن-دسس-ة اŸع-م-اري-ة وك-ذا ط-ل-ب-ة
الصس-ي-دل-ة وال-طب وح-ت-ى ا◊ق-وق (ال-ك-ف-اءة اŸه-نية)،
وهي مشساكل تعني وزارات السسكن والصسحة والعدل.
ويأامل مراح ‘ أان يتم طرحها أامام ا÷هات اŸسسؤوولة
Ãا أان الŸÈان به ÷ان عدة ،منها ÷نة الÎبية
والتعليم ““التي حبذا لو تضسم أاهل الختصساصس حتى
تسسهل عليهم إايصسال انشسغالت الطلبة ،فحسسب نتائج
الن -ت -خ-اب-ات ي-ت-واج-د ف-ائ-زون Ãق-اع-د الŸÈان ه-م
أاسساتذة ورؤوسساء جامعات““.

اŸمثل وسسيم حميدوشش
‘ حوار مع «الشسعب»:

العدد

17332

مــــــــــاذآ ينتظــــــــــر آلشصبــــــــــاب مـــــــــــن آلنــــــــــــوآب آ÷ـــــــــــدد:

مرآح عضصو آŸكتب آلوطني ل–اد آلطلبة آ÷زآئري:Ú
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آلناشصط آ÷معوي عمر مليا:Ê

مسسؤوولي ـ ـ ـ ـ ـ ـة كب ـ ـ ـ ـ ـ ـÒة تنتظ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـواب الشسع ـ ـ ـ ـ ـ ـب ا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـدد

أآكد آلناشصط آ÷معوي عمر مليا ،Êأآن
آلنوآب آ÷دد على عاتقهم مسصؤوولية
آلنظر ‘ آلكث Òمن آŸشصاكل آلقتصصادية
وآلجتماعية من أآجل إآيجاد آ◊لول
آŸناسصبة لها ،مشصÒآ إآ ¤أآن آلنوآب
مطالب Úبإاعطاء أآهمية لنشصغالت
آلشصباب آلذين هم مسصتقبل آلبÓد
لحباط
وآلذين يعيشصون حالة من آ إ
وآليأاسس بسصبب آلتهميشس وعدم “كينهم
من أآخذ أآدوآر متقدمة ‘ آÛال
آلسصياسصي.
اعت Èمليا Êأان وعود النواب السسابق Úكانت
حÈاً على ورق ،وشسعارات بقيت حبيسسة األدراج،
لذلك فنواب اÛلسس الشسعبي الوطني ا÷دد
مدعوون لتجسسيد برا›هم والوفاء بوعودهم،
خاصسة فيما يتعلق بإادماج الشسباب ‘ النسسيج
القتصسادي وغÒها من اÛالت.
دعا مليا Êالنواب إا ¤أان يقوموا Ãهام التشسريع
والرقابة من أاجل مصسلحة الوطن وليسس من أاجل
مصسالح شسخصسية ،فالنيابة تكليف وليسس تشسريفا
وكسسبا أاو منفعة خاصسة.
وم -ن اŸسس -ائ -ل ال -ت -ي ي-راه-ا م-ل-ي-ا Êم-ن م-ه-م-ة
الŸÈاني Úتأاط Òالشسباب وتكوينه حتى يحمل
اŸشس -ع-ل مسس-ت-ق-ب Ó-وت-ك-ون ل-ه ق-اب-ل-ي-ة م-ن أاج-ل
القيادة ،بعيدا عن النظرة الدونية لدور هذه
الفئة ،ملحا على ضسرورة إايجاد حل لظاهرة
عزوف بعضس الشسباب عن اŸشساركة ‘ ا◊ياة
السس -ي -اسس -ي -ة وغ -ي -اب -ه -م ع -ن اإلدلء ب -أاصس-وات-ه-م
لنتخاب نواب الشسعب.

وقال مليا Êإانه جد متفائل Ãسستقبل البÓد،
ويأامل أان يكون نواب الŸÈان اŸقبل واعون
وقادرون على أاداء مهامهم بالشسكل الذي يسسمح
للوطن التقدم والتطور ‘ جميع اŸيادين.

شسباب برتبة نواب
^ ﬁمد مغÓوي
Áكن آعتبار فوز مÎشصح Úشصباب ‘
آلنتخابات آلتشصريعية  ،2017أآمر إآيجابي
سص - -ي - -خ - -دم دون شصك آل - -وط - -ن وآŸوآط- -ن،
ويؤوشصر Ÿسصتقبل وآعد تعطى فيه آلكلمة
ل -ه-ذه آل-ف-ئ-ة ح-ت-ى ت-ك-ون ط-رف-ا ف-اع‘ Ó-
آلعمل آلتشصريعي وآلرقابي.
رغ-م أآن آل-نسص-ب-ة ضص-ئ-ي-ل-ة ب-اŸق-ارن-ة مع
عدد آلشصباب ببÓدنا ،إآل أآنها تبشصر لغد
أآفضص - - -ل ‘ ط- - -ري- - -ق Œسص- - -ي- - -د آل- - -ع- - -م- - -ل
آل - -دÁق - -رآط - -ي آ◊ق- -ي- -ق- -ي ،وتشص- -ج- -ي- -ع
آل -ك -ف -اءآت آلشص -اب -ة لÓ-ن-خ-رآط ‘ آل-ع-م-ل
آلسص-ي-اسص-ي ،ت-ف-ت-ح ل-ه-م أآب-وآب آلوصصول إآ¤
ت -و‹ م -ن -اصصب ‘ آل -ه -ي-ئ-ت Úآل-تشص-ري-ع-ي-ة
وآلتنفيذية بكل ثقة.
ه -ؤولء آل -ن -وآب آلشص -ب-اب ،آل-ذي-ن ف-ازوآ
Ãق -اع-د ‘ آلŸÈان ،ق-ام-وآ ب-نضص-ال ط-وي-ل
وع- -م -ل ك -ب Òط -ي -ل -ة سص -ن -وآت ،آك -تسص -ب -وآ
خ Ó-ل -ه-ا Œرب-ة وخÈة لب-أاسس ب-ه-ا دآخ-ل
ج -م -ع -ي -ات -ه -م وأآح -زآب-ه-م آıت-ل-ف-ة ،وم-ن
آل- -ط- -ب- -ي- -ع- -ي أآن ي -ن -ال -وآ ث -ق -ة آل -ن -اخ -بÚ
ويصص -ب -ح -ون ن -وآب-ا يشصّ-رع-ون وي-قÎح-ون
ويرآقبون عمل آ◊كومة بشصكل مسصتمر.
لكن هذآ ل يعني أآن آلثقة آلتي وضصعها
ف -ي-ه-م آل-ن-اخ-ب-ون ه-ي تشص-ري-ف أآو ت-ك-رË
ل -ه-م ،ب-ل ه-ي ت-ك-ل-ي-ف ومسص-ؤوول-ي-ة ك-بÒة
م -ل -ق -اة ع -ل -ى ع -ات -ق -ه -م م -ن أآج -ل آل -ق-ي-ام
بدورهم آلرقابي وآلتشصريعي على أآكمل
وج - - -ه ،وإآيصص - - -ال ه- - -م- - -وم وآنشص- - -غ- - -الت
آŸوآطن ‘ Úجميع مناحي آ◊ياة للهيئة
آلتنفيذية.
آŸوآط - -ن - -ون وخ - -اصص - -ة آ÷ي - -ل آ◊ا‹
ي -ع -ق -دون آم -ال ك -ثÒة ع -ل -ي-ه-م م-ن أآج-ل
Œسص -ي -د آلÈآم -ج وآل-وف-اء ب-ال-وع-ود آل-ت-ي
قطعوها خÓل آ◊ملة ،مسصلح Úبعاملي
آلسصن وآلكفاءة آلتي Œعلهم أآك Ìآلنوآب
آط Ó- -ع - -ا ودرآي - -ة ب - -وآق - -ع ه- -ذه آل- -ف- -ئ- -ة
وآنشصغالتها ومشصاكلها آıتلفة.
ه -م سص -ي -ن-وب-ون ع-ن آلشص-عب  5سصنوآت،
وه -ي م -دة ك -اف -ي -ة وآف-ي-ة ل-ت-أادي-ة آل-دور
آŸن -وط ب -ه-م دآخ-ل ق-ب-ة آلŸÈان و–ق-ي-ق
م -ك -اسصب ل -ف -ئ-ة آلشص-ب-اب ،ي-ع-م-ل-ون بشص-ك-ل
ف -ع -ال وف -ق ق -اع -دة م -ب -ن -ي -ة ع-ل-ى أآسص-اسس
لدوآر وآلصصÓ- -ح- -ي- -ات،
لدرآك وف- -ه- -م آ أ
آ إ
لم - -ان - -ة
ح- - -ت- - -ى ي - -ك - -ون - -وآ ‘ مسص - -ت - -وى آ أ
وآŸسصؤوولية وآلرسصالة آلتي يحملونها من
لن
آŸوآط- -ن آل- -ذي أآع- -ط -ى أآصص -وآت -ه ل -ه ،أ
آل -ه-دف ‘ آل-ن-ه-اي-ة م-ن شص-غ-ل ه-ذآ آŸنصصب
آل - -ن - -ي - -اب - -ي ه - -و خ- -دم- -ة آلشص- -عب ول- -يسس
آسص- -ت- -غÓ- -ل- -ه م- -ن أآج- -ل –ق- -ي- -ق مصص- -ال -ح
وأآغرآضس شصخصصية.

meghlaouim@yahoo.fr

اŸسسرح حياتي وطموحي ا÷ارف

لسصبــــوع”””” ،سصــــي نسصـــــÎي”” و«وآد آ÷نــــون”” أآعمــــال لقيـــــت آلـــروآج
^ «ثامــــن أآيـــــام آ أ
^«يوليــــــــــوسس قيصصـــــــــر» آخــــــــــر عــــــــــرضس ‘ إآنتظــــــــــار إآبدآعــــــــــات جديـــــــــــدة
رسصيم حميدوشس ‡ثل مسصرحي ،يبلغ من آلعمر  19سصنة ،يدرسس سصنة ثالثة ثانوي ،يقطن ببلدية إآغرآم دآئرة أآقبو ولية بجاية .يؤوكد ‘ حوآر مع
””آلشصعب”” عشصقه للمسصرح منذ آلطفولة وطموحه آ÷ارف من أآجل أآن يكون ‡ث ÓكبÒآ يقدم أآعمال ‘ آŸسصتوى تخدم آÛتمع ،مشصÒآ إآ ¤أآنه يجد
صصعوبة ‘ آلتوفيق ب Úآلدرآسصة وآلعمل آلفني ،لكنه يعمل جاهدآ حتى ينجح فيهما معا و ⁄ل موآصصلة آلدرآسصة آ÷امعية ‘ ميدآن آŸسصرح.

حاورهﬁ :مد مغÓوي
””آلشص--------عب”” ك--------ي--------ف ك-------انت
بدآياتك مع آŸسصرح؟
رسصيم حميدوشس :اŸسسرح هو حلم الطفولة،
ب-دأات ال-ع-م-ل وأان-ا ‘ م-رح-ل-ة ال-ت-ع-ل-ي-م األسس-اسسي،
حيث قدمت أاعمال من نوع ““سسكاتشس““ باŸتوسسطة
التي كنت أادرسس فيها ،ثم فكرت رفقة العديد من
األصسدقاء ‘ إانشساء فرقة مسسرحية بقرية اغيل
بلدية إاغرام دائرة أاقبو ولية بجاية ،فكان لنا ذلك
سسنة  .2006أاشسرف علينا ‘ البداية األسستاذ حمزة
ب - -وك ،Òال- -ذي Áلك دب- -ل- -وم- -ا ‘ اŸسس- -رح .وق- -د
اسستقطبت الفرقة عند نشسأاتها الكث Òمن اŸواهب
واŸمثل Úلكنها توقفت عن النشساط مدة معينة ،ثم
اسستأانفت ‘  .2014تضسم حاليا  25عضسوا يقومون
بجهد كب Òمن أاجل إا‚از أاعمال ‘ اŸسستوى ،من
أاهمها مسسرحية ““ثامن أايام األسسبوع““ ،التي نالت
العديد من ا÷وائز ،إاضسافة إا ¤أاعمال أاخرى مثل
““سسي نسسÎي““““ ،واد ا÷نون““““ ،موح أاوبربوشس““،

و«برميل جدي براهيم““ ،أاما آاخر عمل مسسرحي
أا‚زت-ه ال-ف-رق-ة ف-ح-م-ل ع-ن-وان ““ي-ول-ي-وسس ق-يصسر““
اŸقتسسبة من نصس لويليام شسكسسب ‘ ،Òانتظار
أاعمال إابداعية جديدة.
ه - -ل ك - -ا ن ت ل ك م ش ص - -ا ر ك - -ا ت ‘
م ه ر ج ا ن ا ت  ﬁل ي ة آأ و و ط ن ي ة ؟
أاه -م ت -ظ-اه-رة شس-اركت ف-ي-ه-ا ك-انت ‘ اŸه-رج-ان
ال -وط-ن-ي ل-ل-مسس-رح األم-ازي-غ-ي ب-ب-ات-ن-ةÃ ،سس-رح-ي-ة
““ي -ول -ي-وسس ق-يصس-ر““ ،ح-يث ك-نت ضس-م-ن اŸرشس-حÚ
÷ائزة أاحسسن ‡ثل دور ثا.Ê
ك- -ي- -ف ت- -رى مسص- -ت -وى آŸسص -رح
با÷زآئر؟
أارى أان مسستوى اŸسسرح ا÷زائري ضسعيف نوعا
ما ،ألنه مع األسسف ل يوجد اهتمام بهذا الفن
ببÓدنا ،وليسس هناك تشسجيع للفنان Úحتى يقدموا
األفضسل .رغم ذلك لدي آامال بأان تتحسسن األمور
وت -ع -ط-ى ال-رع-اي-ة ال-ك-اف-ي-ة ل-ل-ف-ن وال-ف-ن-ان .Úوأان-ا
شسخصسيا لن أاتوقف عن العمل اŸسسرحي مهما

ك -انت ال -ظ -روف ،ألن -ن -ي م -ن ه -واة ه -ذا اŸي -دان
وأاحب مواصسلة العمل فيه ،وإا‚از أاعمال ناجحة
و ⁄ل أاصسبح ‡ث Óوكوميديا كبÒا.
ه- -ل ت -ت -وف -ر م -دي -ن -ة آق -ب -و ع -ل -ى
لمكانيات وآلوسصائل آلتي Œعل
آ إ
آلشصباب يفجرون طاقاتهم؟
يوجد Ãدينة أاقبو ـ التي اعتز بالنتماء إاليها ـ
العديد من الشسباب اŸوهوب Úالذين يريدون ولوج
عا ⁄اŸسسرح والنجاح فيه ،لكنهم يصسطدمون ‘
ك-ل م-رة ب-غ-ي-اب اإلم-ك-ان-ي-ات ال-ت-ي تشس-ج-ع-هم على
ذلك ،وه- -ي ف- -رصس -ة ألدع -و اŸسس -ؤوول ÚاÙل -يÚ
لتوف Òالظروف اÓŸئمة واإلمكانيات اıتلفة
ليفجر شسباب آاقبو طاقاتهم وقدراتهم.
ه--ل تسص--ت--ط-ي-ع آل-ت-وف-ي-ق بÚ
آلدرآسصة وآŸسصرح؟
أاعÎف أانني أاجد صسعوبة كبÒة ‘ التوفيق بÚ
ال- -دراسس- -ة وال- -ع -م -ل اŸسس -رح -ي خ -اصس -ة ‘ ه -ذه
اŸرحلة ،فأانا مقبل على اجتياز امتحانات شسهادة

Áكنكم مشصاهدة فيديوهات ”” آلشصعب”” على موقع آ÷ريدة أآو على آلرآبط آلتا‹:
www.youtube.com/journalechaab

البكالوريا ،وأاشسعر فع Óبضسيق الوقت ،ول
متسسع ‹ للتفرغ لÓثن Úمعا ،لكن مع ذلك
أاحاول بكل ما أاوتيت من قوة من أاجل
النجاح ‘ الثن Úمعا.
ما هي طموحاتك؟
ه -د‘ ا◊صس -ول ع -ل -ى شس -ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا
ومواصسلة الدراسسة ‘ ›ال اŸسسرح ،حتى
أارف -ع م -ن مسس -ت-واي ال-ف-ن-ي وأاصس-ب-ح ف-ن-ان-ا
معروفا.
ه----------ل م----------ن رسص----------ال---------ة
للمسصوؤول Úوآلشصباب؟
أادعو مسسؤوو‹ اŸسسرح ‘ ا÷زائر مسساعدة
وتشسجيع الشسباب ‘ جميع اÛالت Ãا فيها
الفن والثقافة ،حتى يعÈوا عن مكنوناتهم
وقدراتهم اıتلفة.
أام- -ا الشس- -ب -اب ف -أاق -ول ل -ه -م ث -ق -وا ‘ أان -فسس -ك -م
وتشسجعوا للقيام Ãا هو أافضسل لكم ول تفشسلوا
أابدا.

صصفحـــة شصباب بÓدي علـــى آلفايــــسس بـــوك :
www.facebook.com/chababbeladi

á°VÉjQ

الثÓثاء  ٠٩ماي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٣شسعبان ١٤٣٨هـ

ﬁمـــــد حنيشســــاد اŸدرب اŸسساعد ’–ــــاد ا◊ـــــراشس لـ «الشسعـــــب» :

تسسـ ـ ـرع اŸهـ ـ ـأجم Úحرمن ـ ـأ ف ـ ـوزا ﬁقق ـ ـأأام ـ ـأم ا’– ـ ـ ـأد
’–اد ا◊راشس «ﬁمد حنيشساد» الذي أاكد لنا بأان الفريق
بعدما أاسسالت تشسكيلة الصسفراء العرق البارد لفريق إا–اد العاصسمة ،اقÎبنا من اŸدرب اŸسساعد إ
رغم معاناته من نقصس اŸنافسسة واŸشساكل اŸادية إا’ أانه كان قاب قوسس Úأاو أادنى من –قيق الفوز لو’ تسسرع اŸهاجم Úأامام اŸرمى ،موضسحا بأان الطاقم الفني
’–اد سسيتنقل إا ¤سسطيف للعودة بنتيجة إايجابية من هناك وﬁاولة
عرف كيف يحتوي الوضسعية الصسعبة التي يتخبط فيها الفريق ،كما أاكد بأان ا إ
اسستغÓل انهزام الوفاق أامام مولودية وهران ،كما –دث عن أامور أاخرى ‘ هذا ا◊وار :

حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصص

الشسعب  :كنتم أاقرب لتحقيق الفوز
لو “كنتم من Œسسيد كل الفرصس
التي أاتيحت لكم خÓل اللقاء ؟
Óسسف ،خÓل هذا
ﬁمد حنيشساد  :ل أ
اللقاء دخلنا بنية وإارادة كبÒت Úمن أاجل
ال -ف-وز وج-لب ثÓ-ث ن-ق-اط ث-م-ي-ن-ة ل-ب-اق-ي
اŸشسوار ،وذلك ظهر جليا منذ الدقائق
األو ¤م - -ن ال- -ل- -ق- -اء ح- -يث ب- -دأان- -ا بشس- -ن
الهجمات وعند اÙاولة الثالثة “كنا من
فتح باب التسسجيل بعد عمل جميل بÚ
ال Ó-ع -ب Úوع -م -ل ف-ردي رائ-ع م-ن ي-ونسس
تكلل بهدف رائع.
ب -ع -د ذلك ضس -ي-ع-ن-ا ف-رصس-ت Úح-ق-ي-ق-تÚ
ل -ل -تسس -ج -ي-ل ،األم-ر ا÷ي-د ه-و أان-ن-ا ب-ق-ي-ن-ا
ﬁاف -ظ Úع -ل -ى ن -فسس ال-ري-ت-م وواصس-ل-ن-ا
ضسغطنا على ال–اد الذي تراجع كثÒا
Óسس-ف ضس-ي-ع-ن-ا ف-رصس-ة أاخ-رى
ل -ل -وراء ،ول  -أ
Ÿضساعفة النتيجة ،كنا قادرين على طي
اŸباراة ‘ اŸرحلة األو ،¤ولول تسسرع
اŸه-اج-م Úأام-ام اŸرم-ى ألن-ه-ي-ن-ا ال-ل-ق-اء
ب -ن-ت-ي-ج-ة ع-ريضس-ة لصس-ا◊ن-ا ‘ ،اŸرح-ل-ة
الثانية اŸنافسس دخل بعزÁة العودة ‘
النتيجة وهو ما كان لهم من ضسربة ثابتة ‘
◊ظة نقصس تركيز.
بعدها عانينا قلي Óمن الناحية البدنية
جراء نقصس اŸنافسسة بسسبب ابتعادنا عن
اŸنافسسة الرسسمية لقرابة شسهرين كامل،Ú
لكننا بقينا متمركزين جيدا فوق أارضسية
اŸيدان و“كنا من فرضس رقابة لصسيقة
على لعبي إا–اد العاصسمة وغلقنا عليهم
جميع اŸنافذ ،تعادل نقول بأانه ثم Úألنه
ج -اء ‘ ظ -روف خ -اصس -ة وسس -يسس -م -ح ل -ن -ا
بالتحضس Òجيدا للقاء اŸقبل أامام وفاق
سسطيف.
@ رغم غيابكم الطويل عن اŸنافسسة
ال-رسس-م-ي-ة ،واŸشس-اك-ل ال-ك-بÒة ال-ت-ي
تتخبطون فيها ،إا’ أان ذلك  ⁄يؤوثر
عليكم ووقفتم الند للند أامام إا–اد
العاصسمة ؟

@@ كما قلت عانينا كثÒا طوال هذه اŸدة
من توقف البطولة وكيفية إايجاد ا◊لول
وإاعادة ترتيب أامورنا من كل النواحي من
أاجل ضسبط برنامج عمل يجعل الÓعبÚ
تنافسسي ÚخÓل ما تبقى من عمر البطولة
ال -وط -ن -ي -ة ،خصس -وصس -ا أان -ن -ا رف-ق-ة شس-ب-اب
قسسنطينة الفريقان الوحيدان اللذان ⁄
يخوضسا خÓل مرحلة توقف البطولة أاي
لقاء متأاخر  ..عكسس الفرق األخرى التي
اسس - -ت - -ف- -ادت ك- -ثÒا م- -ن ه- -ذه ال- -فÎة ‘
مقدمتها مولودية ا÷زائر وشسبيبة القبائل
ال-ل-ذان ل-ع-ب-ن-ا م-ب-اري-ات ال-ك-أاسس وال-ب-طولة
وخاضسوا غمار اŸنافسسة اإلفريقية ،وهو
ما سسمح لهم بالبقاء ‘ أاجواء اŸنافسسة
هذا من جهة ،ومن جهة ثانية كانت لدينا

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

مشس -اك -ل م -ادي -ة ك -بÒة وال Ó-ع-ب-ون شس-ن-وا
العديد من اإلضسرابات مطالب Úبتسسوية
مسستحقاتهم العالقة التي تزيد عن خمسسة
أاشسهر كاملة ،وهذا ما جعل –ضسÒاتنا
تكون نوعا ما متذبذبة ،لكن ا◊مد لله
ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي ب-ق-ي-ادة اŸدرب «ب-وعÓم
شسارف» عرف كيف يقنع الÓعب Úباللعب
وتشسريف أالوان الفريق والعمل على ضسمان
ال- -ب- -ق- -اء ‘ ال -راب -ط -ة اÎÙف -ة األو،¤
وت -أاج -ي -ل ا◊ديث ع-ن األم-وال وال-رواتب
العالقة إا ¤وقت آاخر ،ألن القوان Úمعهم
وه -ن -اك ÷ن -ة اسس -م -ه-ا ÷ن-ة اŸن-ازع-ات
سسÎد لكل لعب حقه ‘ ،حالة ما إاذا ⁄
ي -ت -م تسس -وي-ة مسس-ت-ح-ق-ات ا÷م-ي-ع ،ول-ه-ذا
األم -ر ب -ال -ذات ق -لت لك ب-أان ن-ق-ط-ة أام-ام

إا–اد ال-ع-اصس-م-ة إاي-ج-اب-ي-ة وم-ف-ي-دة ل-باقي
اŸشسوار ،رغم أاننا نحن من اسستقبل ‘
هذا اللقاء.
@ ت -ت -ن -ق-ل-ون ‘ ا÷ول-ة اŸق-ب-ل-ة إا¤
ملعب الثامن ماي بسسطيف Ÿواجهة
الوفاق اÙلي ،كيف ترى اللقاء ؟
@@ لقاء صسعب أامام رائد ترتيب الرابطة
اÎÙفة األو ¤لكرة القدم ،كما قلت لك
سسنحضسر Ãعنويات مرتفعة بعد –قيق
ال -ت -ع -ادل وال -ع -ودة إا ¤أاج -واء اŸن -افسس-ة،
وسس -ن -ت-ن-ق-ل إا ¤سس-ط-ي-ف م-ن أاج-ل ال-ع-ودة
ب-ن-ت-ي-ج-ة إاي-ج-اب-ي-ة م-ن ه-ن-اك ك-م-ا ف-ع-لناه
دائ -م -ا ،وسس-ن-ح-اول اسس-ت-غÓ-ل ال-ع-ودة غÒ
اŸوف- -ق- -ة ل- -ل -وف -اق ‘ أاج -واء اŸن -افسس -ة
ال-رسس-م-ي-ة م-ن أاج-ل –ق-ي-ق ه-دف-ن-ا ،ل-ك-ن
اŸواج -ه -ة ل -ن ت -ك -ون سس -ه -ل-ة أام-ام ف-ري-ق
سسيلعب رÃا مباراة اŸوسسم أامامنا ،من
أاج - -ل ال - -ع - -ودة إا ¤سس - -ك- -ة الن- -تصس- -ارات
والقÎاب م- -ن –ق- -ي- -ق ال- -ل- -قب ،ك- -ي ل
يتسسرب الشسك إاليه ‘ حالة التع ،Ìأاعتقد
أان الضسغط سسيكون على الوفاق ‘ هذا
اللقاء وهو ما سسنحاول اسستغÓله بتطبيق
طريقة لعبنا ا÷يدة ،وما أا“ناه فقط أان
ي -ك -ون ال -ت -ح -ك -ي -م ن-زي-ه-ا ح-ت-ى ل ي-فسس-د
اŸواجهة.
@ كÓم كث Òيقال عن رحيل عديد
الÓعب Úنهاية اŸوسسم ومعه الطاقم
الفني ،هل تؤوكد ا Èÿ؟
@@ ال Ó-ع-ب-ون –م-ل-وا ك-ثÒا وال-وضس-ع-ي-ة
أاصسبحت ل تطاق بتاتا ،وإاذا قرر أاحدهم
الرحيل فمن حقه ذلك ول Áكن ألحد أان
يقف ‘ وجهه ،ألن كل لعب يفكر ‘
مسس -ت -ق -ب -ل-ه ال-ك-روي وم-ن ح-ق-ه ذلك ،أام-ا
ب -خصس -وصس ال -ط -اق -م ال -ف-ن-ي أا–دث ع-ن
نفسسي حاليا ،مهمتنا اآلن هو ضسمان البقاء
‘ الرابطة اÎÙفة األو ¤لكرة القدم،
بعدها سسÔى ما الذي سسيحدث مع نهاية
اŸوسسم ،لدينا متسسع من الوقت للتفك‘ Ò
هذا األمر ،ونتمنى أان تفرج األمور ‘
القريب العاجل.
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مواصسلـ ـة ا’نتصس ـ ـ ـأرات للضسغـ ـ ـط علـ ـ ـى الوف ـ ـ ـأق
( مدافـــــع مولوديــــــة ا÷ــــــزائر ) لـ «الشسعـــــــــب»

أاكد رشسيد بوهنة مدافع مولودية ا÷زائر ‘ حوار لـ»الشسعب» ،أان اŸنافسسة على اللقب أاصسبحت
مفتوحة بالنسسبة للعميد خاصسة بعد الفوز على دفاع تاجنانت و خسسارة اŸتصسدر وفاق سسطيف .

العدد

١٧٣٣٢

عبد الباقي ضسيف لـ «الشسعب»:
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«التتويج بألثنأئية الرابعة على التوا‹ ثمرة عمل جأد»
أاكد مدرب نادي برج
بوعريريج للكرة الطائرة عبد
الباقي ضسيف ‘ حوار خاصس
÷ريدة «الشسعب» ،أان التتويج
بالثنائية الرابعة على التوا‹
كان ثمرة عمل كب Òوجاد من
طرف الÓعب Úوالطاقم الفني
واŸسسÒين ،إاضسافة إا¤
اسستغÓل عاملي اÈÿة
والتجربة اŸكتسسبة على
الصسعيدين اÙلي والقاري ..
و“نى حظا موفقا للفريق
الوطني ‘ أالعاب التضسامن
’سسÓمي رغم صسعوبة اŸهمة.
ا إ

حاورته :نبيلة بوقرين
’داء
«الشس -عب» :ك -ي -ف ت -ق-ي-م ا أ
خÓل اŸوسسم اŸاضسي؟
«ع-ب-د ال-ب-اق-ي ضسيف» :اŸوسسم
اŸاضسي كان صسعبا ألننا  ⁄نحضسر
جيدا وهذا ما جعلنا نتأاثر فيما بعد،
حيث  ⁄نتمكن من التأاهل مع  ٨فرق
األوائل خÓل الدورة األو ،¤إال أاننا
تداركنا الوضسع فيما بعد عندما فزنا
ب -ك -ل ال -ل -ق -اءات ال -ت -ي ل-ع-بت ضس-م-ن
›موعة الـ  ‘ ٨اŸيلية وبعدها ‘
دويرة التي واجهنا فيها كل من نادي
اÛمع البÎو‹ الذي كان منافسسا
صسعبا وكدنا نخسسر أامامه ‘ ا÷زء
الثا Êمن الدورة لكننا تفوقنا عليه
ب -ف -ارق ال -ن -ق -اط ألن-ه ك-ان Áلك ١٠
نقاط فقط متبوعا بكل من نادي
سس -ط -ي -ف بـ  ٨ن -ق -اط وأاخÒا ن -ادي
اŸيلية بـ  ٣نقاط فقط ألنه يتأاهل
اŸتصسدر فقط للدورة النهائية.
 :.وماذا عن اŸنافسسة ‘ الكأاسس؟
 :..واج -ه -ن -ا ع -دة صس -ع-وب-ات بسس-بب
تشسعب اŸنافسسة حيث كنا ننافسس
ع-ل-ى ال-ب-ط-ول-ة وال-ك-أاسس ،إاضس-اف-ة إا¤
مشساركتنا ضسمن اŸنافسسة األفريقية
وهذه األخÒة حققنا فيها اŸركز
الثالث وهذه نتيجة مشسرفة Ãا أاننا
 ⁄نحضسر جيدا للموسسم الرياضسي ..
ولكن ا◊مد لله ‘ النهاية “كنا من
–قيق الثنائية الرابعة على التوا‹
التي جاءت نتيجة –دي الÓعبÚ
وصسÓبة اÛموعة حيث كنا نتدرب

بطريقة مكثفة Ãعدل حصست‘ Ú
اليوم.
’م -ور ال -ت -ي رك -ز”
@ م- -ا ه -ي ا أ
عليها ؟
@@ ركزنا على كل ا÷وانب خاصسة
ال -ن -اح -ي -ة ال -ب -دن -ي-ة ح-ت-ى ي-ك-ون ك-ل
الÓعب Úحاضسرين ‘ كل اللقاءات
التي لعبناها ضسمن البطولة أاو الكأاسس
وك -ذا اŸن-افسس-ة ال-ق-اري-ة ،ح-يث ك-ن-ا
ن-ت-درب صس-ب-ي-ح-ة اŸواج-ه-ة ،إاضس-افة
إا ¤الÎك-ي-ز ع-ل-ى ال-ع-م-ل ال-ت-ك-ت-ي-ك-ي
ح- -ت- -ى ن- -ك- -ون ‘ اŸسس- -ت -وى Ãا أان
اŸن - -افسس Úدائ - -م - -ا ي - -رغ - -ب- -ون ‘
اإلطاحة بنا كما عملنا أايضسا على
ا÷انب وسس- -اع- -دن- -ا ‘ ذلك ال -ث -ق -ة
ال -ك -بÒة ال -ت -ي ك -انت م -وج-ودة ل-دى
الÓعبÃ Úا أاننا واجهنا فريق نعرفه
ج -ي -دا ‘ ال-ب-ط-ول-ة وال-ك-أاسس واألم-ر
يتعلق بنادي أاوŸبيك اŸيلية الذي
أابدى مسستوى جيد ولكن نحن كنا
أاقوى ولدينا اÈÿة والتجربة.
@ ك -ي -ف سس ”ÒاŸواج-ه-ة ال-ت-ي
ك-انت ق-وي-ة م-ن ج-انب أاوŸب-يك
اŸيلية ‘ نهائي الكأاسس؟
@@ صس -ح-ي-ح ن-ادي أاوŸب-يك اŸي-ل-ي-ة
خلق لنا صسعوبات حيث قدم مسستوى
ك -ب Òخ -اصس -ة ‘ الشس -وط ال-ث-ا Êم-ن
مواجهة نهائي الكأاسس إال أاننا عدنا
‘ النتيجة وفزنا عليه بثÓث أاشسواط
ن - -ظ- -ي- -ف- -ة وه- -ذا راج- -ع إا ¤اÈÿة
اŸوجودة لدى عناصسرنا ،خاصسة أان
أاغلبهم ينشسطون ‘ الفريق الوطني
إاضس -اف -ة إا ¤ج -اه -زي -ت -ه -م ال -ب -دن -ي-ة
واŸع -ن -وي -ة ألن -ه -م ي -ع -رف -ون ج-ي-دا
منافسسهم وŒنا ‘ النهاية وأاهدينا
ال -ث -ن-ائ-ي-ة ألنصس-ارن-ا ال-رائ-ع Úال-ذي-ن
سساندون وكانوا دائما يتنقلون للرفع
من معنويات الفريق و‘ األخ Òهذا
ال -ن-اج-ح ه-و ن-ت-ي-ج-ة ع-م-ل ج-م-اع-ي
مثلما سسبق ‹ القول.
@ أا ⁄ي- -ؤوث- -ر ع- -ل- -ي -ك -م ت -ق -دË
م -واج -ه -ة ال -ن -ه-ائ-ي ال-ت-ي ك-انت
م›Èة ‘ شسهر جوان؟
@@ ‘ ال -ب -داي -ة ك -ان م -ق -ررا إاج-راء
النهائي ‘ هذا التاريخ وبعدها ”
ت -أاج -ي -ل -ه إا ¤شس-ه-ر ج-وان ول-ك-ن م-ن
ا÷يد إاجراؤوه يوم  ٦ماي لعدة أاسسباب
Ãا أان الÓ- -ع- -ب Úسس- -يشس- -ارك -ون م -ع

ال- -ف- -ري- -ق ال- -وط -ن -ي ضس -م -ن أال -ع -اب
التضسامن اإلسسÓمي وعندما يعودون
سس -ن -ك-ون ‘ شس-ه-ر رمضس-ان اŸب-ارك
وكلنا نعرف صسعوبة اŸهمة ‘ فصسل
الصس -ي -ف ،ول -ه -ذا ف-إان-ه ق-رار صس-ائب
حيث سسنكون ‘ منازلنا خÓل الشسهر
ال - -ك- -ر Ëوب- -ع- -ده- -ا سسÔك- -ز ع- -ل- -ى
ال - -ت - -حضسÒات اÿاصس- -ة ب- -اŸوسس- -م
القادم بعدما يرتاح كل الÓعب Úمن
التعب الذي طالهم بعد موسسم صسعب
من كل ا÷وانب.
@ م- -اذا ت- -ن- -ت -ظ -ر م -ن مشس -ارك -ة
الفريق الوطني ‘ موعد باكو؟
@@ ل يخفى على ا÷ميع أان الفريق
الوطني غاب عن جو التحضسÒات
ل -فÎة ط -وي -ل -ة ق -اربت السس -ن-ة وه-ذا
سسيكون له أاثر على اÛموعة من
دون شسك ولهذا فإان أالعاب التضسامن
اإلسس Ó-م -ي سس -ت-ك-ون Ãث-اب-ة ﬁط-ة
–ضسÒية فقط للبطولة األفريقية
Ãصسر ‘ شسهر سسبتم Èالقادم ،رغم
ذلك إال أاننا نتمنى أان يكون الفريق
‘ اŸسستوى ويحقق نتائج مشسرفة ..
ولكن اŸأامورية صسعبة وسسÒكز على
اŸنافسسة القارية القادمة ولهذا فإان
اŸواجهات التي سسيلعبها بأاذربيجان
سستسساعد الطاقم الفني ‘ الوقوف
على مسستوى اÛموعة.

’و¤
ترتيب هدا‘ الرابطة اÎÙفة ا أ

قـ ـ ـ ـ ـأسسمي يقـ ـ ـ ـÎب م ـ ـن حأم ـ ـية

اقÎب أاحمد قاسسمي مهاجم نصسر حسس Úداي ،من صسدارة ترتيب هدا‘
@ أاصسبحتم مطالب Úبا◊فاظ على وتÒة ا’نتصسارات ‘ ا÷و’ت
الرابطة اÎÙفة األو ¤موبيليسس لكرة القدم ،وذلك بعد تسسجيله لهدف،Ú
حاوره  :عمار حميسسي
اŸقبلة ؟
يوم األحد أامام الضسيف شسبيبة السساورة (فوز  ٣ـ ◊ )٢سساب ا÷ولة  ٢٥رافعا
و ⁄يفوت بوهنة الفرصسة ليؤوكد أان النتائج اإليجابية @@ هذا األمر ضسروري فتع Ìالوفاق يصسبح بدون معنى بالنسسبة لنا إان  ⁄نحقق
رصسيده إا ١١ ¤هدفا وبفارق هدف واحد عن متصسدر الÎتيب أامÚ
التي حققها الفريق خÓل الفÎة اŸاضسية سساهمت النتصسارات ‘ ا÷ولت اŸقبلة و هدفنا ا◊فاظ على هذه الديناميكية من
حامية ،مهاجم شسباب بلوزداد ،الذي عجز عن التسسجيل ‘ اللقاء األخÒ
‘ تقليصس الفارق على اŸتصسدر و جعلت اÛال أاجل إانهاء اŸوسسم بقوة وبعث األمل لدى األنصسار ‘ نهاية اŸوسسم خاصسة أانهم
أامام أاوŸبي اŸدية خسسارة .٠ / ٢
مازالوا يأاملون ‘ رؤوية فريقهم يحمل اللقب و األهم هو أاننا سسنعمل ما ‘
من جهة أاخرى ،اسستفاد لعب إا–اد بلعباسس ،أاو سسفيان بالغ من
مفتوحا أامام زمÓئه من أاجل إامكانية التتويج .
ويبقى األهم حسسب بوهنة هو إانهاء اŸوسسم بقوة وسسعنا من أاجل البقاء ‘ دائرة اŸنافسسة إا ¤آاخر جولة من البطولة وزيادة
ا÷ولة  ،٢٥حيث عزز رصسيده بالهدف التاسسع متسساويا مع كل من
سسواء توج الفريق أاو  ⁄يتوج رغم أانه ع Èعن الضسغط على اŸتصسدر ‘ كل جولة من خÓل الفوز .
مصسطفى جاليت (شسببية السساورة) ،أاحمد مسسعدية (مولودية بجاية)
’نصس -ار اب -دوا ق -ل -ق-ه-م م-ن ت-راج-ع مسس-ت-وى ال-ف-ري-ق ب-دل-ي-ل أان-ك-م
رغبته ‘ قيادة الفريق لتحقيق لقب على األقل ‘ @ ا أ
ومراد بن عياد (سسريع غليزان).
ظل تواجد العميد ‘ اŸنافسسة على البطولة و أاصسبحتم تفوزون بصسعوبة ؟
ترتيب الهداف:Ú
@@ مسستوى الفريق  ⁄يÎاجع لكن اŸواجهات أاصسبحت
@  ١٢هدفﬁ :مد أام Úحامية ( شسباب بلوزداد)
الكأاسس.
صسعبة إاضسافة إا ¤ظروف أاخرى خارجة عن نطاقنا
@  ١١هدف :أاحمد قاسسمي (نصسر حسس Úداي)
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كاإلصسابات التي أاضسرت كثÒا بالتشسكيلة وهو
بسسبب مشساركـــــة العميد
@  ٩أاهداف :مصسطفى جاليت (شسباب السساورة) ،أاحمد
على اللقب بعد خسسارة الوفاق ؟
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مسساعدية (مولودية بجاية) ،مراد بن عياد (سسريع
‘ كأاسس الكــــــاف
بوهنة – بالفعل حيث أاصسبح الفارق فخÓل مواجهة دفاع تاجنانت مثÓ
غليزان) ،أابو سسفيان بÓغ (إا–اد بلعباسس).
اآلن ثÓث نقاط فقط عن اŸتصسدر لعبت كوسسط ميدان رغم أانه ليسس
 ٨أاه- -داف :رشس- -ي- -د ن -اج -ي (وف -اق
وفاق سسطيف وهو ما يجعل باب منصسبي األصسلي و هذا لتغطية
سس -ط -ي -ف) ،رب -ي-ع م-ف-ت-اح (إا–اد
اŸن-افسس-ة م-ف-ت-وح-ا م-ن أاجل ال- - -ع- - -ج- - -ز اŸوج- - -ود بسس - -بب
ا÷زائر).
ال- -ت- -ت- -وي- -ج ب- -ال -ل -قب Ãا أان اإلصس -اب -ات ال-ت-ي ت-ع-رضس ل-ه-ا
 ٧أاه-داف :ي-وسس-ف شس-ي-بان
الضسغط سسيصسبح على الوفاق ب-عضس لع-ب-و ال-وسس-ط خÓ-ل
(دفا تاجنانت) ،شسريف ﬁمد
الذي سسيكون مطالبا بتفادي الفÎة اŸاضسية لكن ل يجب
هشسام (مولودية وهران).
أاي تع ÌخÓل ا÷ولت اŸقبلة وهو األمر الذي سسيكون من ي - - -جب نسس - - -ي - - -ان ال›Èة قررت رابطة كرة القدم اÎÙفة ،أامسس ،تأاخ Òمباراة شسباب قسسنطينة  ٦أاهداف :ا◊بيب بوغلمونة إا–اد بلعباسس ،عبد الكر Ëزواري
الصسعب الوقوع فيه ‘ ظل اŸنافسسة اŸوجودة ب Úاألندية سسواء اŸك- -ث -ف -ة م -ن م -واج -ه -ات
’ربعاء  ١٧ماي ،كما إا–اد بلعباسس ،أاكرم جحنيط وفاق سسطيف.
تلك التي تنافسس على اŸراتب األول أاو اŸهددة بالسسقوط لهذا ال- -ب- -ط- -ول- -ة إا ¤اŸب- -اري -ات ومولودية ا÷زائر إا ¤يوم ا÷معة  ١٩ماي بد’ من ا أ
شس -خصس -ي -ا أان -ت -ظ-ر ت-عÌا آاخ-ر ل-ل-وف-اق خÓ-ل ا÷ولت اÿمسس اإلفريقية والتنقÓت الكثÒة كان مقررا سسلفا وذلك Ãلعب بن عبد اŸالك (.)١٦ ،٠٠
’و ،¤وجاء
تدخل اŸقابلة ضسمن ا÷ولة  ٢٦من بطولة الرابطة ا أ
انتقا’ت
اŸقبلة و هو ما يفتح الباب أامام ‡ا ي - - - -ؤودي إا ¤اإلره- - - -اق و
اŸن - -افسس- -ة ع- -ل- -ى السسÎجاع يكون صسعبا بسسبب هذا التأاخ Òبطلب من إادارة اŸولودية على خلفية التنقل الذي
سسيقوم به فريقها إا ¤جنوب إافريقيا Ÿواجهة نادي بÓتينوم
ضس - -ي- -ق ال- -وقت ل- -ه- -ذا ل ي- -جب
اللقب .
’و ¤م- -ن
سس- -ت -ارز اÙل -ي ي -وم  ١٤م- -اي ◊سس- -اب ا÷ول- -ة ا أ
التسسرع ‘ ا◊كم على الفريق و
رمي اŸطرقة
الن -ت -ظ -ار إا ¤ن -ه -اي -ة اŸوسس -م ال-ت-ي
’فريقية
م-رح-ل-ة ›م-وع-ات ك-أاسس ال-ك-ون-فيدرالية ا إ
Óنصسار .
سستكون سسعيدة بالنسسبة لنا و ل أ
لكرة القدم اÛموعة  ،٢على أان تكون العودة
@ واج -هت صس -ع -وب -ات ‘ ب -داي -ة اŸوسس -م ل-ك-ن
.
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سسيخوضس نادي أارسسنال معركة مع توتنهام هوتسسÈز خÓل فÎة
’ن بالنسسبة لك ما هو السسبب ؟
’مور تغÒت ا آ
اأ
ا’نتقا’ت الصسيفية ،من أاجل ضسم ويلفريد سساها جناح نادي كريسستال
@@ بالفعل ‘ بداية اŸوسسم  ⁄أاكن أاشسارك بانتظام
’عÓم اÙلي.
با’سس ،حسسبما نشسرته وسسائل ا إ
ألن اŸدرب السسابق  ⁄يكن يثق ‘ إامكانياتي و ركز على
وأاضساف ذات اŸصسدر« :أارسس Úفينغر اŸدير الفني «للمدفعية» قد يعرضس على كريسستال
حققت ا÷زائرية زوينة بوزبرة ‘ بطولة حسسب الفرق ب ليون لعب Úآاخرين لكن األمور تغÒت بعد ›يء ا÷هاز الفني ا÷ديد حيث
(فرنسسا) ،ا◊د ا أ
با’سس كل من الÓعب أاليكسس آاوكسسÓد تشسامÈل Úوكارل جانكينسسون وقيمة مالية ‘
’دنى اŸطلوب ‘ رمي اŸطرقة للمشساركة ‘ البطولة انتهج سسياسسة تدوير التعداد و منح الفرصسة ÷ميع الÓعب Úو هو ما حدث
’لعاب القوى ،اŸقرر إاجراؤوها من  ١٥إا ١٨ ¤جويلية بتونسس.
العربية أ
و أاعتقد أان كثافة الرزنامة و تعدد ا÷بهات التي ننافسس عليها دفعته
إاطار صسفقة تبادلية لضسم سساها ،ولكن اŸهمة لن تكون سسهلة ‘ ظل دخول توتنهام.
’لعاب القوى قد حددت اŸسسافة ا أ
’–ادية ا÷زائرية أ
وكانت ا إ
’دنى ب لنتهاج هذه السسياسسة لكنها أاتت بإايجابيات كثÒة ألنها سسمحت لعدد من
وكانت إادارة كريسستال با’سس قد حددت قيمة انتقال ’عبها ب ثÓث Úمليون جنيه
٥٠ .٥٠م فيما سسجلت بوزيرة رمية قدرها  ٦٢ .٠١م.Î
الÓعب Úالذين  ⁄يشساركوا كثÒا ‘ اŸباريات بأاخذ الفرصسة.
اسسÎليني.
و“كنت ا÷زائرية من –سس Úرقمها اÿاصس ‘ هذا التخصسصس الذي
’لعاب
’فريقية أ
كان بحوزتها منذ  ٢٠١٦والذي حققته ‘ البطولة ا إ
بطولـــة ا÷زائـــــر تشسارك أاربع ( )٤فرق ‘ دورة القمة ‘ إاطار بطولة ا÷زائر العسسكرية لكرة اليد خÓل شسهر فÈاير والناحية العسسكرية اÿامسسة (قسسنطينة) ‘ أافريل اŸاضسي ،كما أاشسÒ
القوى التي جرت بجنوب إافريقيا ،حيث سسجلت رمية ب ٦١ .٦٢
العسسكرية لكرة اليد Ÿوسسم  ،٢٠١٧ / ٢٠١٦التي انطلقت أامسس باŸركب الرياضسي العسسكري للناحية إاليه .و“ت بر›ة ‘ إاطار هذه الدورة التي من اŸقرر أان تتواصسل على مدار
م.Î
’و ¤ثÓثة أايام ( ٨ـ  ١٠مايو) سستة لقاءات بواقع مقابلت ‘ Úاليوم وأاشسرف على مراسسم
’مر بالفرق صساحبة اŸراكز ا أ
العسسكرية الرابعة (ن ع  ٤ورڤلة) ،ويتعلق ا أ
وضسمنت ا÷زائرية تأاشسÒتها ‘ اÙاولة الرابعة حيث سسجلت
ضسمن الÎتيب العام وهي الناحية العسسكرية اÿامسسة وقيادة الدرك الوطني انطÓق هذا اŸوعد الرياضسي نيابة عن قائد الناحية العسسكرية الرابعة القائد
’و ‘ ٥٧ .٠٤ ،¤اÙاولة الثانية و
 ٥٨ .٤٠م ‘ Îالرمية ا أ
’قليم العميد عاصسم بوعكاز الذي أابرز باŸناسسبة
والناحيت Úالعسسكريت Úالرابعة والثالثة والتي تأاهلت لتنشسيط هذه الدورة للقوات ا÷وية للدفاع عن ا إ
’خÒة ،كما سسجل إالغاء الرمية
 ‘ ٥٧ .٩٤الرمية ا أ
أاهمية تنظيم مثل هذه اŸنافسسات الرياضسية التي تهدف كما أاضساف إا– ¤سسÚ
«ال-ف-اصس-ل-ة» ل-ن-ي-ل ل-قب ا÷زائ-ر ال-عسس-ك-ري ،ح-يث ج-رت ه-ذا اŸوسس-م ع-ل-ى ثÓث
الثالثة واÿامسسة.
م-راح-ل حسسب اŸن-ظم .Úوق-د ن-ظ-مت ه-ذه اŸراح-ل ال-ثÓ-ث ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ناحية
’ف-راد ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي وسس-ت-ت-وج ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة
ال-ق-درات ال-ب-دن-ي-ة أ

ت ـ ـ ـأخ Òلقـ ـ ـ ـ ـأء شش.قسسنطين ـ ـ ـ ـة ـ
م .ا÷ـ ـ ـ ـزائر إا ¤ي ـ ـ ـوم  ١٩مـ ـ ـ ـ ـأي

أارسسن ـ ـ ـأل ين ـ ـ ـأفسش توتنهأم
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلى الÓعـ ـ ـ ـ ـب سسأهـ ـ ـ ـ ـ ـأ

زوينة بوزبرة –جز مقعدهأ
‘ البطولة العربية

 ٤فرق تخوضش
اŸنأفسسة بورڤلة

العسسكرية الرابعة (ورڤلة) ‘ شسهر ديسسم Èالفارط والناحية العسسكرية الثالثة (بشسار)

الرياضسية بتوزيع اŸيداليات على الفائزين.
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مواقيت
الصصÓة

’ح-تÓ-ل تعتقل
^  ٠9م-اي  :١9٤٥ق-وات ا إ
الشص-ي-خ« Úال-ع-رب-ي ال-ت-بسصي» و«ﬁمد
خ Òال- -دي -ن» م -ن ج -م -ع -ي -ة ال -ع -ل -م -اء
اŸسصلم Úا÷زائري Úوتنقلهما إا ¤سصجن
قسصنطينة.

الطقــسض اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

الثÓثاء  ١٣شصعبان  ١٤٣٨هـ اŸوافق لـ  ٠9ماي  ٢٠١٧م

مدشصنـــــا الطبعــــــة ٥٠
Ÿعرضض ا÷زائر الدو‹

الفجر٠٤.٠٦...............:
الظهر١٢.٤٥...............:
العصصر١٦.٣٣...............:
المغرب١9.٤٧..............:
العشصـاء٢١.١٨................:

17332 Oó©dG

¢TƒÑYƒH OÉ©°S : ¢VQÉ©ŸG ô°üb
البداية كانت من ا÷ناح اŸركزي حيث توقف الوزير األول مرفوقا
ب -ال -وف -د ال -وزاري والسش -لك ال -دب -ل -وم-اسش-ي اŸع-ت-م-د ب-ا÷زائ-ر ،ع-ن-د
اŸششاركة ا÷زائرية اŸمثلة بـ  411عارضشا من ب 79 Úمن القطاع
ال-ع-مومي و 332م -ؤوسشسش -ة م -ن ال -ق -ط -اع اÿاصص ‘ شش-ت-ى اÛالت
الصشناعية ‘ مقدمتها قطاع الششراكة  93عارضشا و الصشناعات
الكيماوية والبÎوكيماوية ،الصشناعات الغذائية ،اÿدمات الصشناعة
اŸيكانيكية وا◊ديد و الصشلب ،اللكÎونية والكهرومنزلية الصشناعات
اŸصشنعة وقطاع األششغال العمومية والبناء.
ركز سشÓل ‘ كل تدخÓته على ضشرورة تقوية اŸؤوسشسشة ا÷زائرية
ونسش- -ج عÓ- -ق- -ات شش- -راك- -ة ب ÚاŸؤوسشسش -ات ا÷زائ -ري -ة واألج -ن -ب -ي -ة
ك-إاسشÎات-ي-ج-ي-ة وط-ن-ي-ة لÎق-ي-ة الشش-راك-ة ورف-ع نسش-ب-ة الندماج لضشمان
التطور القتصشادي اŸطلوب إا ¤جانب إانششاء مناخ جيد للمناولة
وتوسشيع اسشتعمال الرقمنة Ÿواكبة كل ما هو جديد ورفع نسشبة اإلدماج
الوطني.
فعند جناح «صشيدال» حث سشÓل القائم Úعلى اÛمع على ضشرورة
العتماد على اŸواد األولية ﬁلية الصشنع ‘ عملية تغليف األدوية
وﬂتلف اŸنتجات الصشيدلنية ،و اعتماد واحÎام معاي Òا÷ودة
والنوعية للتوجه نحو التصشدير الذي يعكسص توجه ا÷زائر خاصشة وأانها
تتبنى إاسشÎاتيجية النفتاح على السشوق اإلفريقية بحكم أانها البديل
اŸتاح جغرافيا غ ÒاŸسشتغل بالششكل اŸطلوب.
نفسص التوجيهات اŸتعلقة بتحسش Úالنوعية وجهها لدى توقفه بجناج
›مع النقل واللوجيسشتيك وا÷وية ا÷زائرية التي يعول عليها ‘ أان
تكون ‘ تصشدير اŸواد الفÓحية إا ¤افريقيا لسشيما تلك اŸنتجة
ب -ال-هضش-اب ال-ع-ل-ي-ا ع-ل-ى غ-رار سش-ط-ي-ف وبسش-ك-رة ،و‘ اŸق-اب-ل ج-ن-اج
مؤوسشسشة «إاريسص» للمنتجات اإللكÎونية أاششار بضشرورة توجيهها إا¤
قطاع الÎبية لÓسشتفادة من هكذا تكنولوجيات حديثة ‘ ›ال
التعليم.
وبجناح «أاو Êسشول»ÒاŸعروفة بنوعية منتجاتها واŸششهود لها حتى
ع- -ن- -د ا÷زائ- -ري ،Úشش- -دد ال- -وزي- -ر األول ع -ل -ى ضش -رورة اإلسش -راع ‘

النخراط ‘ توجه ا◊كومة اŸتعلق بالطاقة اŸتجددة ،مششÒا إا¤
أان الطاقة اإلنتاجية  52ميغاواط ضشعيفة ،ول Áكن تغطية الطلب
اÙلي.
ا’سصتثمار ‘ البقر ا◊لوب –د ’بد من كسصبه
و Ãجمع «لعششب»حث الوزير األول على السشتثمار ‘ ششعبة ا◊ليب
لسشيما البقر ا◊لوب ،احÎام مواعيد السشتثمار للتقليل من اسشتÒاد
الغÈة ،مششÒا إا ¤أانه حان الوقت لتغي Òنظرتنا الفÓحية واÿروج من
ال -ن-م-ط-ي-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،و السش-ت-ف-ادة م-ن الشش-راك-ات اÈŸم-ة لسش-ي-م-ا
األمريكية منها لن ا÷زائر قادرة على بلوغ هذا التحدي.
اإشصهـــــــــــــــــــــــــار
إانشصاء مؤوسصسصات لتخزين اŸنتجات واŸواد الفÓحية
وحفظها
نفسص األمر بالنسشبة لششعبة البطاطا أاكد على ضشرورة –قيق الوفرة ‘
اإلنتاج والنوعية اŸطلوبة للتوجه نحو التصشدير ،و التفك ‘ Òإانششاء
مؤوسشسشات لتخزين اŸنتجات واŸواد الفÓحية وحفظها.
ولدى توقفه عند اŸششاركة األجنبية و–ديدا ا÷ناح اıصشصص
لضشيف الطبعة «روسشيا»،حظي باسشتقبال نوعي يع Èعن العÓقات
اإلسشÎات -ي -ج -ي -ة اŸم -ت -ازة ب Úال-ب-ل-دي-ة ،و ه-ي ال-ت-ي تشش-ارك ‘ ه-ذه

ال-ت-ظ-اه-رة بـ  30م -ؤوسشسش -ة ع -ل -ى مسش-اح-ة ع-رضص ت-ق-در بـ  700م، 2
تسش-ت-ع-رضص ف-ي-ه-ا ﬂت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات ال-ت-ي ت-نشش-ط ب-ه-ا ‘ مقدمتها
ال-ق-ط-اع الصش-ن-اع-ي وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي ،إا ¤ج-انب مشش-ارك-ة ن-وعية لبعضص
الهيئات على غرار وزارة التجارة والصشناعة ،مركز الصشادرات و›لسص
األعمال العربي الروسشي.
حظيت روسشيا صشفة ضشيف ششرف معرضص ا÷زائر الدو‹ ‘ طبعته
اÿمسش ‘ Úسشبيل ربط جسشور التعاون ب Úالبلدين بالنظر للعÓقات
اإلسشÎاتيجية اŸمتازة ،خاصشة وأان الطرف Úاحتف Óمؤوخرا بالذكرى

ا÷ ـ ـيشض يوق ـ ـف  5مهـ ـرب Úومه ـ ـاجرين غـ ـ ـ Òشس ـ ـ ـ ـرعيÚ

الشصعب ‘ /إاط- -ار ﬁارب- -ة ال- -ت -ه -ريب
وا÷رÁة اŸن - -ظ - -م - -ة ،ضش - -ب- -ط ح- -راسص
ا◊دود ب-ت-ل-مسشان/ن.ع ،2.ي - - -وم  07ماي
 ،2017قنطارا ( )01من الكيف اŸعالج.
ف -ي -م -ا أاوق -فت م -ف -ارز ل -ل -ج-يشص ال-وط-ن-ي
الشش - -ع- -ب- -ي خ- -مسش- -ة م- -ه- -رب Úوح- -ج- -زت
( )8926000وحدة من اŸواد الصشيدلنية

ب -ال -وادي و( )6025وح - -دة م - -ن ﬂت- -ل- -ف
اŸشش- - - -روب - - -ات ب - - -ك - - -ل م - - -ن بسش - - -ك - - -رة
وغرداية/ن.ع.4.
وب - -ك - -ل م - -ن ب - -رج ب - -اج - -ي ﬂت- -ار وعÚ
قزام/ن.ع ،6.ضش- -ب -طت م -ف -ارز ل -ل -ج -يشص
م-رك-بت )02( Úرب-اع-ي-ت-ي ال-دف-ع وشش-اح-نة
ﬁملة بـ ( )7,7طن من اŸواد الغذائية

و( )2800ل Îمن الوقود ومعدات تنقيب
عن الذهب.
من جهة أاخرى ،أاوقفت مفارز للجيشص
وعناصشر الدرك الوطني وحراسص ا◊دود
بكل من تلمسشان وتيارت وأادرار وورقلة،
( )43مهاجرا غ Òششرعي من جنسشيات
إافريقية ﬂتلفة.

ح -ق -ق اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ل -ك -رة ال -ق-دم
ان -ط Ó-ق -ة م -وف -ق -ة ‘ أال -ع -اب ال -تضش-ام-ن
السشÓمي بباكو (أاذربيجان ) يوم أامسص
بفوزه على نظÒه الÎكي بنتيجة ‘ 1 – 2
اŸباراة األو ¤له ‘ هذه الدورة ضشمن
اÛموعة الثانية.
يتمركز أاششبال اŸدرب عامر ششفيق ‘

وضشعية جيدة –سشبا لبقية اŸنافسشة ‘
الدور األول وÃعنويات مرتفعة.
و كان اŸنتخب الÎكي سشّباقا ‘ التسشجيل
ح Úوصش- - -ل ا ¤م- - -رم - -ى « اÿضش - -ر « ‘
الششوط األول ،قبل أان يعود ‡ثلونا بقوة
‘ اŸرحلة الثانية بتعديل النتيجة عن
طريق البديل فريد ا ( ‹ÓŸلعب نادي

بارادو–  19سشنة – ) الذي “كن من توقيع
ال -ه -دف ب-ع-د سش-لسش-ل-ة م-ن اŸراوغ-ات ‘
الدقيقة .76
‘ ال -وقت ب -دل الضش -ائ -ع اسش -ت -ط-اع ن-وف-ل
خ -اسش -ف أان ي-ت-حصش-ل ع-ل-ى ضش-رب-ة ج-زاء،
حولها زميله أاحمد قعقع ا ¤هدف ثان
وÁنح بفضشله الفوز للفريق ا÷زائري.

انطÓقـ ـ ـ ـ ـة موفقـ ـ ـ ـة للمنتخ ـ ـ ـب الوطنـ ـ ـي لك ـ ـ ـرة الق ـ ـ ـدم

رسصومات مزجت ب Úا◊زن واŸشصاعر الوطنية وروح ا’نتماء

الفنان بك Òيعرضض لوحاته باŸركز الثقا‘ الفرنسسي ‘ وهران

يعرضض الفنان الفرنكو جزائري الهواري
ﬁمد بك ،Òرسصوماته باŸركز الثقا‘
الفرنسصي بوهران ،كاشصفا عن مسصÒة
وŒربة حياة ونظرته للكث Òمن
’جتماعية
القضصايا ا إ
والسصياسصية والتاريخية ،من خÓل
›موعة من الصصور واللوحات حول
الثورة والكفاح البطو‹.
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كششفت الرسشومات لوحات “زج ب Úعواطف
ا◊زن واألسش -ى واŸشش -اع -ر ال -وط -ن -ي -ة وروح
النتماء.
ت- - -ع Èال- - -ل- - -وح - -ات ك - -ذلك ب - -وضش - -وح ع - -ن
ال- -ظ- -ل- -م واألوضش- -اع ا÷ائ- -رة ال- -ت -ي ت -واج -ه
اإلنسشان مهما كان دينه أاو معتقده أاو عرقه،
على غرار الهجرة غ Òالششرعية واإلجراءات
التعسشفية التي يواجهها النازحون والوافدون

الثمن  ١٠دج

france prix 1

رفـــــع ا’ندمـــاج إا ‘ ٪٤٠ ¤صصناعــــة السصيــــارات وŒـــــاوز الÎكــيب

’ول ،عبد اŸالك سصÓل ،أامسض ،على
أاشصرف ،الوزير ا أ
افتتاح الطبعة الـ Ÿ ٥٠عرضض ا÷زائر الدو‹ اŸنظم
–ت شصعار «خمسص Úسصنة ‘ خدمة ا’قتصصاد ا÷زائري»
بقصصر اŸعارضض الصصنوبر البحري بالعاصصمة– ،ت
الرعاية السصامية لرئيسض ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة ،وÃشصاركة قياسصية وصصلت إا ¤أالف مشصارك
ب Úعارضض وطني وأاجنبي.

أالعـــاب التضصامن
ا’سصÓمــــــــــــي

 20°ا÷زائر

 23°وهران

24°

سسÓل  :اŸؤوسسسسة ا÷زائرية مطالبة بالشسراكة لكسسب رهان التصسدير

النوعيــــــة شصــــــرط ’قتحــام السصــــــوق ا’فريقيـــــــة

ﬁاربة للجرÁة
اŸنظمـــــــــــــــــة

 23°ا÷زائر

 23°وهران

25°

‘ اŸراك - -ز اÿاصش- -ة وغÒه- -ا م- -ن الصش- -ور
الفوتوغرافية التي التقطها ‘ فرنسشا ،منها
الصشورة التي يظهر فيها حام Óلفتة Ãيناء
سش- - -ات ب- - -ج- - -ن- - -وب ف- - -رنسش- - -ا ،م- - -ك- - -ت - -وب
عليها (« )Homelandالوطن األم».
قال بك«:Òبواسشطة الفكر والفن نسشتطيع أان
نبني ا÷سشور التي ل تنقطع ب ÚاŸهاجرين
‘ الغربة ،الذين وبالرغم من بعدهم يظلوا
م - -رت- -ب- -ط Úب- -وط- -ن- -ه- -م األصش- -ل- -ي وت- -ت- -وق
أاجسشادهم ÓŸمسشة ترابه الطاهر ‘ صشباح
ربيعى مبهج فى إاششراقته ودفء ششمسشه التي
وصشفها بأانها سشاحرة وكثÒا ما كانت بالنسشبة
إاليه مصشدر إالهام ÷ميع أاعماله الفنية التي
ي - - -ن - - -ج- - -زه- - -ا ‘ ورشش- - -ت- - -ه بـ «م- - -ون روج»
بفرنسشا ،مششÒا ‘ هذا اإلطار إا ¤عديد
اŸششاريع قيد اإلعداد ،كلها تلخصص رغبته
وطموحه ‘ تغي Òاألوضشاع الراهنة ولسشيما
تلك اŸتعلقة بالهجرة و»الÎاباندو» (التجارة

غ Òالششرعية) ،ومعاناة اŸهاجرين ‘ ديار
الغربة.
بدورهم الرسشام Úالذين زاروا اŸعرضص،
وصشفوا ضشيف وهران بأانه ›تهد ومبدع بكل
اŸقاييسص ،حيث وجدوا ‘ رسشوماته نبضشًا
ل- -ل- -وط- -ن وانسش- -ي- -اب- -ي- -ة ‘ Œسش -ي -د ه -م -وم
›تمعه والتناقضشات السشياسشية والتاريخية
من حروب وعنف وفقر وقسشاوة ،عّبر عنها
بلوحات متمردة صشامتة ،يبحث من خÓلها
عن صشÓح وخ ÒاÛتمعات اإلنسشانية.
وه -و م -ا أاب -رزه ب -ك Òوه -و يشش -رح ل -وح-ات-ه
وصشوره ومدى “رده على جميع العراقيل
واألغÓل التي تواجه البششر ،مسشتعينا باللون
ال- -رم -ادي ال -ذي ي -دل ع -ل -ى ا◊زن واألسش -ى
وال -رغ -ب -ة ‘ ال -ت-ج-دي-د وال-ت-غ-ي Òوالن-ع-ت-اق
واألسش Ó-ك الشش -ائ-ك-ة واألشش-واك ،فضش Ó-ع-ن
رموز وأاششياء وهمية تدل على الفقر وهششاششة
اÛتمع السشائرة نحو التحول والتطور.

الشصعب٢٠١٧/٠٥/٠9 /pub /

 55إلقامة عÓقاتهما الدبلوماسشية ،ما يعكسص رغبة الطرف ‘ Úتعزيز
التششاور السشياسشي ‘ ششتى اŸسشتويات وإاعطاء دفع للتعاون القتصشادي
والثقا‘ واŸؤوسشسشاتي ا◊جم واŸسشتوى اÓŸئم.
ولدى توقفه عند اŸؤوسشسشة الروسشية «سشششيولكوفو آاغروششيمي» ،ششدد
الوزير األول على ضشرورة التأاكد من سشÓمة اŸنتجات الكيماوية وعدم
تأاثÒها على صشحة اإلنسشان،و هو ما أاكده مسشؤوول الششركة ،الذي أاكد أان
اŸنتجات تضشمن منتوجا وافرا و›ربة.
ا’سصتثمار ‘ صصناعة السصيارات بدل الÎكيب
بجناح اليابان حث سشÓل على انعاشص القطاعات الصشناعية ،أاما بجناج
بولونيا فششدد على ضشرورة الرفع من نسشبة الندماج إا ‘ 40 ¤صشناعة
السشيارات وعدم الكتفاء بالÎكيب فقط تطبيقا لدف Îالششروط ،حتى
ت -ك -ون ال-دورة السش-ادسش-ة م-ن اإلن-ت-اج م-وج-ه-ة ل-ل-تصش-دي-ر وه-و ال-ه-دف
اŸنششود.
كما توقف عند جناح اŸملكة األردنية الهاششمية التي تأاتي ‘ صشدارة
الدول العربية اŸششاركة بفضشاء عرضص قدر بـ  234م 2وÃششاركة 26
مؤوسشسشة ،حث سشÓل على ضشرورة اÿروج من السشتثمار فقط ‘
ا◊ل -وى وم -ادة ال -ب Ó-سش-ت-يك وت-ق-دم نشش-اط-ات ل-ق-ط-اع-ات أاخ-رى ألن
ا÷زائر سشوق مفتوحة ومليئة بالفرصص.
ك -م -ا ت -وق-ف ع-ن-د ال-ع-دي-د م-ن األج-ن-ح-ة ك-ا÷ن-اح ال-ل-ي-ب-ي ال-ذي أاك-د
بخصشوصص مششاركتها أانها مؤوششر على أان الدولة ما تزال قائمة ،ونفسص
األم -ر ب -ال -نسش -ب -ة لسش -وري -ا ‘ ،ح ” Úتسش -ج -ي -ل غ -ي -اب ل -ل -مشش-اركÚ
الفلسشطيني Úالذين بقيت أاجنحتهم فارغة.
و ينتظر أان “ثل هذه التظاهرة اŸنعقدة على مدار سشتة أايام أان
تكون فرصشة هامة لتبادل اÈÿات وعقد عÓقات ششراكة وميÓد
أافكار عديدة Ÿششاريع ششراكة صشناعية وŒارية ،خاصشة وأان هذا
اŸعرضص سشيلعب مرة أاخرى دوره السشÎاتيجي كواجهة لÓقتصشاد
الوطني من خÓل عرضص إامكانيات القتصشاد ا÷زائري للششركاء
األجانب من جهة والسشماح للمتعامل Úا÷زائري Úالسشتفادة من
الفرصص اŸتاحة بحضشور نظرائهم األجانب.

