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صصــ5ـ3ـــ٠

«الشصعب» تسصتطلع واقع التنمية
‘ الشصلــــــــف وعــــ Úالدفـــلى

ﬁليات ٢٠١٧

لذاعــــة
كعوان يشصرف على إاحيـــاء ذكـــرى بسصــــط السصيــادة علــى التلفزيــون وا إ

مراجعـ ـة قرار من ـ ـ ـ ـح
رخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصص إانششـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء
القن ـوات التلفزيوني ـة

تفعيـ ـ ـ ـ ـل النششـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاط
اإلقتصش ـ ـ ـادي مرهـ ـ ـ ـون
بتهيئ ـة الطـرق وإا‚از
اŸنششـ ـ ـ ـ ـ ـ ـآات الفنيـ ـ ـ ـة
صصـــ٧3ـــ٠

سصي٢٠١٧ Ó

^ دعوة الفاعل ÚاŸعني Úلتكييفه األجن ـ ـ ـاسص األدبي ـ ـ ـ ـة
مع متطلبـ ـات اŸششه ـ ـد اإلعÓمـ ـي ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدخل عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا⁄
 ٠4القتصش ـ ـ ـ ـ ـاد الرقم ـ ـ ـ ـي
صصـــ3ـــ٠

اŸؤوسصسصـــــــــة ‘ مواجهـــــــــة حقيقــــــــة السصـــــــوق

السشتثمـ ـ ـ ـار ا÷ ـ ـ ـ ـ ـاد..
الندماج وجودة اŸنتوج
صصـ١ــــ١ـــ-ـــ٢ــــ١ـــ-ـــ3ـــ١

دعـ ـ ـ ـ ـوة

صصـــ53ـــ١٠

ا–ـــــــاد ا÷زائـــــر 4
شصبـــــاب بلــــــوزداد ٠

اإل– ـ ـ ـ ـ ـ ـاد يسشح ـ ـ ـ ـ ـ ـق
الششب ـ ـ ـاب برباعي ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ويقفز للمركز العاششر
صصـــ39ـــ١٠

Ãناسصبة الذكرى  63لندلع ثورة نوفم ÈاÛيدة  ،يسصتضصيف منتدى يومية «الشصعب» معا‹ وزير اÛاهدين
السصيد الطيب زيتو ‘ Êندوة نقاشش بعنوان «دور الثورة ا÷زائرية ‘ تقويضش الفلسصفة السصتعمارية و اإلهام
حركات التحرر الوطني».
اليوم الأحد  ٢9اأكتوبر  ٢٠١٧على السصاعة  ١١ : ٠٠صصباحا Ãقر جريدة الشصعب  ،39شصارع الشصهداء ا÷زائر
العاصصمة.
حضصوركم يشصرفنا

األحد  ٢٩أاكتوبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ ٠٩صصفر  ١٤٣٩هـ

زيتو Êضسيف منتدى
““الشسعب““

بن غÈيت –اضسر حول
اŸدرسسة والكتاب

02

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

Ãن-اسص-ب-ة ألذكرى ’ 63ن-د’ع ثورة
ن -وف -م ÈأÛي -دة ،يسص -تضص -ي -ف م -ن -ت -دى
يومية ““ألشصعب““ وزير أÛاهدين ألطيب
زي -ت -و ‘ Êن -دوة ن -ق -اشس ب -ع -ن -وأن““ :دور
أل-ث-ورة أ÷زأئ-ري-ة ‘ ت-ق-ويضس أل-فلسصفة
أ’سص -ت -ع-م-اري-ة وإأل-ه-ام ح-رك-ات أل-ت-ح-رر
أل -وط -ن -ي““ ،أل -ي-وم ،ع-ل-ى ألسص-اع-ة 11:00
صصباحا Ãقر جريدة ““ألشصعب““  39شصارع
ألشصهدأء  -أ÷زأئر ألعاصصمة.

زعلن يدشسن النفق
اŸزدوج ““القنطاسس““

’شصغال ألعمومية وألنقل
يدشصن وزير أ أ
ع-ب-د أل-غ-ن-ي زعÓ-ن ،غ-دأ ،أل-ن-فق أŸزدوج
أل- -ق- -ن -ط -اسس Ÿشص -روع ألسص -ك -ة أ◊دي -دي -ة
أل -رأب -ط ب Úأل -ع -ف -رون وخ -م-يسس م-ل-ي-ان-ة
ببلدية ع Úألسصلطان.
ك-م-ا ي-ع-اي-ن مشص-روع أل-ط-ري-ق أل-دأئ-ري
أل - -رأب - -ع ب Úو’ي - -ة ب - -رج ب - -وع - -ري - -ري - -ج
وخميسس مليانة.

حملة تضسامنية
للتÈع بالدم

17476

حجار يÎأاسس ندوة وطنية للجامعات بوهران
يÎأسس وزير ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي ألطاهر حجار ،أليوم ،أشصغال ندوة وطنية
’نÌوبولوجيا أ’جتماعية وألثقافية بوهرأن ،بدأية من
للجامعاتÃ ،ركز ألبحث ‘ أ أ
ألسصاعة  08:00صصباحا.

...ويدشسن هياكل جامعية Ãعسسكر
كما يقوم بعد ألزوأل ،بزيارة عمل وتفقد إأ ¤و’ية معسصكر ،حيث يعاين ويدشصن
بعضس ألهياكل أ÷امعية وأÿدماتية.

حملة
–سسيسسية حول
الوقاية من
سسرطان الثدي
ب Úالشسرطيات
نظمت مصصالح أمن و’ية
معسصكر ،بالتنسصيق مع
مصصالح ألصصندوق ألوطني
للضصمان أ’جتماعي
ومصصلحة ألوقاية Ãديرية
ألصصحة وألسصكان للو’ية،
أمسس ،أمسصية –سصيسصية
توعوية لفائدة منتسصبات
أ÷هاز حول سصبل ألوقاية
من دأء سصرطان ألثدي،
Ãناسصبة إأحياء فعاليات
ألشصهر ألوردي ،حيث حضصر
’مسصية ألتحسصيسصية
هذه أ أ
نحو  120شصرطي من
ﬂتلف ألرتب وتفاعلت
معها كثÒأ أŸنتسصبات
للجهاز.

لقاء ÷مع شسهادات اÛاهدين

ا÷ائزة الدولية الكÈى Ÿدينة ا÷زائر ‘ طبعتها 14
ت-ن-ظ-م أل-رأب-ط-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-ل-درأج-ات ،ن-دوة صص-ح-ف-ي-ة ،أل-ي-وم ،على ألسصاعة ألعاشصرة صصباحا
بقاعة أ’جتماع Ãركز –ضص Òألفرق ألوطنية بأاحمد غرمول ،حول ألطبعة  14للجائزة ألدولية
ألكÈى Ÿدينة أ÷زأئر  ،2017ألتي سصتنظم من  30أكتوبر إأ 3 ¤نوفم 2017 Èبرعاية رئيسس
أ÷مهورية.

أامن جيجل يدعم مركز حقن الدم بـ 128كيسس
أختتمت مصصالح أمن جيجل ،حملة ألتÈع بالدم وسصط قوأت ألشصرطة وألتي ” تنظيمها أمام
’ول وسصط أŸدينة ،بالتنسصيق مع مديرية ألصصحة للو’ية ،بدأية من يوم
’من أ◊ضصري أ أ
مقر أ أ
’خÒة جاءت باŸوأزأة مع إأحياء أليوم ألوطني للتÈع بالدم أŸصصادف لـ25
ألثÓثاء أŸاضصي .هذه أ أ
’خÒة ضصمن ألÈنامج أŸسصطر من قبل أŸديرية
أكتوبر من كل سصنة ،حيث تعد أŸرحلة ألثالثة وأ أ
’نشصطة أ÷وأرية للسصنة أ◊الية ،حيث عرفت ألعملية إأقبا’
Óمن ألوطني أŸتعلق با أ
ألعامة ل أ
’من
كبÒأ لقوأت ألشصرطة من ﬂتلف ألرتب بجميع مصصالح أمن ألو’يةÃ ،ا فيها أمن ألدوأئر ،أ أ
’خرى ،حيث ” جمع  128كيسس ،توجه خصصيصصا لتدعيم ﬂزون مرأكز
أ◊ضصري وأŸصصالح أ أ
حقن ألدم بالو’ية.
ألسصاعة  14:30بعد ألزوأل ،حيث ينشصط
Œمعا شصعبيا بقاعة ألسصينما.

حنون ‘ وهران
’م-ي-ن-ة أل-ع-ام-ة ◊زب أل-عمال
ت-نشص-ط أ أ
لويزة حنون ،أليومŒ ،معا شصعبيا بالقاعة
م -ت -ع -ددة أل -ري -اضص -ات ب -السص -ان-ي-ة وه-رأن،
بدأية من ألسصاعة  15:00مسصاء.

ولد عباسس يطلق ا◊ملة ا’نتخابية
لألفلن من قصسر اأ’·

ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسس(021) 60.67.93 :

’دأرة وألمالية
أ إ

’م Úألعام للتحالف ألوطني
ينشصط أ أ
أ÷مهوري بلقاسصم سصاحلي ،أليومŒ ،معا
شصعبيا ،بقاعة دأر ألثقافة ألقصصر ألفوقاÊ
ب- -و’ي- -ة “Ôأسصت ،ب- -دأي- -ة م- -ن ألسص -اع -ة
 17:00مسصاء.

بن يونسس ينشسط Œمعا شسعبيا
بعاصسمة الهقار

غول ينشسط Œمعا شسعبيا با◊راشس

ي - -نشص - -ط رئ - -يسس أ◊رك - -ة ألشص- -ع- -ب- -ي- -ة
أ÷زأئرية عمارة بن يونسسŒ ،معا شصعبيا
ب -دأر أل -ث -ق -اف-ة ب-و’ي-ة “Ôأسصت ،أل-ي-وم،
بدأية من ألسصاعة  15:00مسصاء.

يلتقي رئيسس حزب Œمع أمل أ÷زأئر
ع -م -ار غ -ول ،أŸن -اضص -ل ÚوأŸت -ع -اط-ف Úم-ع
حزب ،أليوم ،ببلفور با◊رأشس ،بدأية من

ألÈيد أ إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

سساحلي ‘ “Ôاسست

’م Úأل- -ع- -ام ◊زب ج- -ب- -ه- -ة
يشص - -رف أ أ
ألتحرير ألوطني جمال ولد عباسس ،على
أنطÓق أ◊ملة أ’نتخابية للمحليات 23
’· ن- -ادي
ن- -وف- -م◊ Èزب- -ه ،م- -ن قصص- -ر أ أ
ألصص-ن-وب-ر ،ب-دأي-ة م-ن ألسصاعة  14:00بعد
ألزوأل.

يومية وطنية إأخبارية تصصدر عن أŸؤوسصسصة ألعمومية
أ’قتصصادية(شصركة ذأت أسصهم)
رأسس مالها أ’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع ألشصهدأء ألجزأئر

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

مباركي ‘ زيارة عمل
إا ¤سسطيف

ي-ن-ظ-م أŸت-ح-ف أل-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع م-ديريات أÛاهدين وأŸتاحف أ÷هوية ‘ ،إأطار
ع-م-ل-ي-ة تسص-ج-ي-ل شص-ه-ادأت أÛاه-دي-ن وأÛاه-دأت ،أل-ل-قاء أŸوسصع رقم  ،205ي-خصصصس Ÿوضص-وع ““أل-غ-ط-اء
ألنباتي ألوأقي للمجاهدين خÓل ألثورة ألتحريرية هي ألطبيعة ألتي حاول أ’سصتعمار ألفرنسصي
’ثن 30 Úأكتوبر أ÷اري ،بدأية من ألسصاعة  14:00بعد ألزوأل.
تعريتها وحرقها““ ،وذلك يوم أ أ

أأجنــــــدة
أÙليات
أختتمت مصصالح أمن و’ية معسصكر
حملتها ألتضصامنية ألثالثة للتÈع بالدم
خ Ó-ل ألسص -ن -ة أ◊ال -ي-ة  ،2017أŸن-ظ-م-ة
ب- -ال- -ت- -نسص- -ي- -ق م- -ع مصص- -ال- -ح ح- -ق -ن أل -دم
’سص -تشص -ف -ائ -ي -ة
ب -اŸؤوسصسص -ة أل -ع -م -وم -ي -ة أ إ
Ãعسص -ك -ر ،وسص -ط إأق-ب-ال ك-ب Òم-ن ط-رف
ق - -وأت ألشص - -رط - -ة ،ح - -يث ع - -رفت ه- -ذه
’نسصانية أŸنظمة على مسصتوى
أŸبادرة أ إ
ن- -زل ألشص- -رط- -ة ب- -وسص- -ط أŸدي- -ن- -ة وعÈ
م - -ق- -رأت أم- -ن أل- -دوأئ- -ر ،مشص- -ارك- -ة 256
شص- -رط -ي م -ن ﬂت -ل -ف أل -رتب وأŸصص -ال -ح
وسصمحت بجمع  91كيسصا من ألدم.

تشص- -رف وزي- -رة ألÎب- -ي- -ة أل- -وط- -ن- -ي -ة
نورية بن غÈيت ،أليوم ،على فعاليات
أل-ي-وم أŸف-ت-وح أıصصصس ل-ق-ط-اع ألÎب-ية
–ت شص -ع -ار““ :أŸدرسص-ة وأل-ك-ت-اب““ ،أŸزم-ع
ت -ن-ظ-ي-م-ه ع-ل-ى ه-امشس ألصص-ال-ون أل-دو‹
ل-ل-ك-ت-اب ‘ طبعته  ،22أل-ي-وم ،ب-دأي-ة من
ألسص-اع-ة  10:00صص-ب-اح-ا ،ب-قصصر أŸعارضس
ألصصنوبر ألبحري.

ألرئيسصة أŸديرة ألعامة
مسصؤوولة ألنشصر

أامينة دباشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

يقوم وزير ألتكوين وألتعليم أŸهنيÚ
ﬁم- -د م -ب -ارك -ي ،أل -ي -وم ،ب -زي -ارة ع -م -ل
وتفقد إأ ¤و’ية سصطيف ،يعاين خÓلها
هياكل ومؤوسصسصات ألقطاع.

اÿب Òفادن ينشسط ندوة
ي- -نشص- -ط أÙام- -ي وأÿب ‘ Òأل -ق -ان -ون
أل -دسص -ت -وري ﬁم -د ف -ادن ،أل -ي -وم ،ن-دوة
صص-ح-ف-ي-ة Ãن-ت-دى أÛاه-د ع-ل-ى ألسصاعة
 10:00صصباحا.

حريق Ãصسنع ا◊ليب
ببني تامو ‘ البليدة
ت-ع-رضصت م-ل-ب-ن-ة ب-ن-ي ت-ام-و ‘ ألبليدة،
’ول ،إأ ¤حريق كب ،Òأتى
ليلة أمسس أ أ
’ن-ت-اج ب-ودرة
ع -ل -ى أل -وح -دة أıصصصص -ة إ
أ◊ل -يب وأŸوج-ه-ة ل-ل-ت-ع-ل-يب ،ف-ي-م-ا ‚ت
بقية ألوحدأت من خطر أنتشصار ألنÒأن،
’ط-ف-اء ‘ أل-وقت
ب -ع -د ت -دخ -ل ع-ن-اصص-ر أ إ
أŸناسصب.
تدخلت وحدأت أ◊ماية أŸدنية بقوة
’قسص- -ام
م- -ا جّ- -ن- -ب ب- -ق- -ي- -ة أل- -وح- -دأت وأ أ
’خ -رى ،م -ث -ل قسص-م إأن-ت-اج
’ن -ت -اج -ي -ة أ أ
أ إ
’ك -ي -اسس وأ÷ ،Íم-ن أل-ت-خ-ريب
ح -ل -يب أ أ
أيضص -ا .وأف -ادت أŸع -ل -وم -ات أل -ت-ي ت-وف-رت
لدى ““ألشصعب““ ،أن أ◊ريق أندلع ‘ وقت
’ول ‘ ،وقت ⁄
متأاخر من ليلة أمسس أ أ
يكن ألعمال موجودين Ãكان أ◊ادث.
عن أسصباب أ◊ادث ما تزأل ألتحريات
ق -ائ -م -ة ل -ت -ح-دي-د ألسص-بب ورأء أ◊ري-ق،
فيما  ⁄تسصتبعد أطرأف أن يكون نتيجة
وقوع شصرأرة كهربائية.

إ’ع ـلناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
أŸقـــا’ت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإأ ¤أصصحابها نشصرت أو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

’شصهار
أŸؤوسصسصة ألوطنية للنشصر وأ إ
 1شصارع باسصتور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسس(021)73.95.59... :

وسصسصات ألتالية:ألوسصط :مطبعة  S.I.Aألغرب :شصركة ألطباعة  S.I.Oألشصرق :شصركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

ألأحد  29أكتوبر  2017م
ألموأفق لـ  09صضفر  1439هـ

بدوي أامام ÷نة اŸالية باÛلسص الشصعبي الؤطني:

مكسضب اأ’من وا’سضتقرار خط أاحمر لن يسضمح بتجاوزه
إاجراءات اسضتعجالية إ’نهاء الفوضضى باŸدن الكÈى

أاك - -د وزي- -ر ال- -داخ- -ل- -ي- -ة
وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئة
ال -ع-م-ران-ي-ة ن-ؤر ال-دي-ن ب-دوي،
أامسص ،ب -ا÷زائ -ر ال-ع-اصص-م-ة ،أان
لمكانات
الدولة رصصدت «كل ا إ
وال- -ؤسص- -ائ- -ل» ل- -ل- -ح- -ف- -اظ ع -ل -ى
لمن والسصتقرار الذي
مكسصب ا أ
لي
يعد «خطا أاحمَر لن يسصمح أ
كان Œاوزه».
قال بدوي ‘ رده على أنشضغالت
ن- -وأب ÷ن- -ة أŸال- -ي- -ة وأŸي- -زأن- -ي -ة
ب -اÛلسس ألشض -ع -ب -ي أل-وط-ن-ي ،ب-ع-د
ع - -رضض - -ه ت - -ق- -ري- -رأ ح- -ول مشض- -روع
أŸي -زأن -ي -ة أıصضصس ل -ل -ق-ط-اع ‘
قانون أŸالية لسضنة  ،2018بحضضور
وزير ألعÓقات مع ألŸÈان ألطاهر
خاوة ،قال إأن «ألدولة– ،ت قيادة
أل -رئ -يسس ع -ب -د أل -ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة،
رصض -دت ك -ل أإلم -ك-ان-ات وأل-وسض-ائ-ل
ل - -ل- -ح- -ف- -اظ ع- -ل- -ى م- -كسضب أألم- -ن
وألسضتقرأر وطمأانينة أŸوأطن».
وبعد أن ذكر أن أ◊دود ألوطنية
ت - -ع - -رف «ت - -ه - -دي- -دأت م- -ن ط- -رف
جماعات إأرهابية وإأجرأمية» ،جدد
أل- -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى أن «م -كسضب أألم -ن
وألسض- -ت -ق -رأر أل -ذي –ق -ق ب -فضض -ل
ميثاق ألسضلم وأŸصضا◊ة يعد Ãثابة
خ- -ط أح- -م- -ر ل- -ن يسض- -م -ح ألّي ك -ان
Œاوزه».

وأوضض - -ح أن «ت - -ع - -دأد ألشض- -رط- -ة
أ÷زأئ -ري -ة ‘ أŸسض-ت-وى أŸط-ل-وب
ل -ل -ح -ف-اظ ع-ل-ى أألم-ن وألسض-ت-ق-رأر
وحماية أŸوأطن و‡تلكاته» ،مÈزأ
أن «أ◊فاظ على أألمن مسضؤوولية
أ÷ميع» وأنه «سضيتم قريبا تدعيم
ألعديد من ألبلديات Ãنشضآات أمنية
جديدة».
وأضض- - -اف ‘ ذأت ألسض- - -ي- - -اق ،أن
ألشض- -عب أ÷زأئ- -ري «أق -وى م -ن ك -ل
أألزمات وألصضعاب» وأنه «لن يسضمح
ألي ك- -ان أن Áسس ب- -وح- -دة أل- -ب Ó-د
وأسضتقرأرها».
وبخصضوصس ألفوضضى ألتي تعرفها
ب- -عضس أŸدن أل- -كÈى ،وع -د ب -دوي
بإاعادة ألنظر ‘ ألتنظيم أإلدأري

ل - -ه - -ذه أŸدن م - -ن خ Ó- -ل أت - -خ- -اذ
«إأج-رأءأت أسض-ت-ع-ج-ال-ي-ة ق-ب-ل ن-ه-اي-ة
ألسضنة أ÷ارية».
من جانب آأخر ،كشضف ألوزير أن
مصض -ا◊ه بصض -دد «إأع -دأد ›م-وع-ة
مشض -اري -ع ق-وأن Úل-ت-ك-ريسس أŸب-ادئ
ألدسضتورية أ÷ديدة وألÓمركزية ‘
أل - - -تسض - - -ي ،»ÒمشضÒأ ع- - -ل- - -ى وج- - -ه
أÿصض - -وصس إأ ¤ت - -لك أŸت - -ع - -ل- -ق- -ة
ب - - -ا÷م - - -اع - - -ات أإلق- - -ل- - -ي- - -م- - -ي- - -ة
وأل-دÁق-رأط-ي-ة أل-تشضاركية وأ÷باية
أÙلية.
فيما يتعلق بإاسضقاط أإلدأرة لعدد
م - - -ن أÎŸشض- - -حÙ Úل- - -ي- - -ات 23
ن -وف -م Èأل -ق-ادم ،رّد أل-وزي-ر ق-ائ:Ó-
«أإلج -رأءأت أل -ق -ان -ون -ي -ة أŸت-ع-ل-ق-ة

بن زروقي:

ب -الن -ت -خ-اب-ات ط-ب-قت ع-ل-ى ج-م-ي-ع
أÎŸشض- -ح Úوأل- -ع- -دأل -ة درسضت ك -ل
ألطعون ألتي قدمت إأليها».
وعن سض Òعملية توزيع ألوثائق
ألبيومÎية ،أفاد بدوي أنه «” ◊د
أآلن إأصض - -دأر أزي - -د م - -ن  11مليون
ج- -وأز سض- -ف- -ر ب- -ي- -ومÎي وت -وزي -ع 7
مÓ-ي Úب-ط-اق-ة ت-ع-ري-ف ب-يومÎية»،
معلنا ‘ نفسس ألصضدد عن إأصضدأر
ب - -ط - -اق - -ة ألÎق - -ي - -م أإلل- -كÎون- -ي- -ة
ل- -ل- -م- -رك- -ب- -ات ورخصض- -ة ألسض- -ي- -اق- -ة
ألبيومÎية مع مطلع سضنة .2018
وأكد ‘ نفسس أإلطار ،أن ألقضضاء
ع- -ل- -ى «أل- -رشض- -وة وأل- -بÒوق- -رأط -ي -ة
سضتكون من خÓل موأصضلة أسضتعمال
أل -وسض -ائ -ل أل -ت -ك -ن -ول-وج-ي-ة أ◊دي-ث-ة
وعصضرنة أإلدأرة».
وبلغة أألرقام ،كشضف بدوي أن
مشضروع ميزأنية دأئرته ألوزأرية ‘
إأط -ار مشض-روع ق-ان-ون أŸال-ي-ة لسض-ن-ة
« ،2018سض- -ج- -ل أرت- -ف- -اع- -ا ب -نسض -ب -ة
 »٪7,94م -ق -ارن -ة ب -ق -ان -ون أŸال -ي-ة
لسضنة  .2017وقد ” إأعدأده على
ﬁاور أسض -اسض -ي -ة ،م -ن -ه -ا «ت -رشض -ي -د
أل-ن-ف-ق-ات وم-وأصض-ل-ة ت-دأب– ÒسضÚ
أÿدم-ة أل-ع-م-وم-ي-ة وت-نشض-ي-ط وتÒة
إأ‚از أŸشض -اري-ع وم-وأصض-ل-ة أ÷ه-ود
أŸب -ذول -ة ف -ي -م -ا ي -خصس أل -ت -ن -م -ي -ة
أÙلية».

تقرير حقوق اإ’نسضان يرفع إا ¤رئيسس ا÷مهورية مطلع 2018
كشص - - - -فت رئ - - - -يسص - - - -ة اÛلسص
لنسصان فافا بن
الؤطني ◊قؤق ا إ
زروق - - - -ي سص- - - -ي ÿضص- - - -ر ،أامسص،
با÷زائر العاصصمة ،أان التقرير
لول ال- -ذي سص -ت -ع -ده
السص- -ن- -ؤي ا أ
الهيئة ،سصيتم رفعه إا ¤رئيسص
ا÷م - -ه - -ؤري - -ة ع - -ب - -د ال- -ع- -زي- -ز
ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة وكل الهيئات اŸعنية
بداية من سصنة .2018
أوضضحت بن زروقي سضي ÿضضر،
‘ تصضريح لوأج ،على هامشس تكرË
أÛاهدة وعضضو ›لسس أألمة ليلى
أل- -ط- -يب ،ورئ- -يسس ج -م -ع -ي -ة مشض -ع -ل
ألشض -ه -ي -د ﬁم -د ع -ب -اد ،أن -ه «سض-ي-ت-م
أإلعÓن عن ﬁتوى ألتقرير ألسضنوي
أل -ذي أع -ده أÛلسس ح -ول وضض -ع -ي-ة
ح- -ق- -وق أإلنسض- -ان ب- -ا÷زأئ- -ر خÓ- -ل
شضهري جانفي أو فيفري من ألعام
أل- -دأخ- -ل ،وسض- -ي- -ت- -م رف- -ع -هÃ ،وجب
أل- -دسض- -ت- -ور ،إأ ¤رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة
وألŸÈان وأل - - -وزي- - -ر أألول وإأعÓ- - -م
ألرأي ألعام به».

وأضضافت رئيسضة أÛلسس ،ألذي
” تنصضيبه شضهر مارسس أŸاضضي ،أن
أل-ل-ج-ان ألسضت أل-دأئ-م-ة أل-ت-ي ت-تشضكل
منها ألهيئة ،تعكف حاليا على إأعدأد
تقاريرها حسضب ألختصضاصس ،مشضÒة
إأ ¤أن ألعملية تتم «بكل شضفافية».
ي- -ت- -ع -ل -ق أألم -ر ب -ل -ج -ن -ة ألشض -ؤوون
أل-ق-ان-ون-ي-ة÷ ،ن-ة أ◊ق-وق ألسض-ي-اسضية
وأŸدنية÷ ،نة ألطفل وأŸرأة÷ ،نة
أ◊ق-وق ألج-ت-م-اع-ي-ة وألق-تصض-ادية،
÷ن- - - -ة أÛت - - -م - - -ع أŸد Êو÷ن - - -ة
ألوسضاطة.
وأع- - - -تÈت ذأت أŸسض- - - -ؤوول - - -ة أن
أل -ه -ي -ئ -ة ،أل -ت-ي ” دسضÎت-ه-ا Ãوجب

أل-ت-ع-دي-ل أل-دسض-ت-وري أألخ( Òفيفري
 ،)2016ه- - - -ي Ãث - - -اب - - -ة جسض - - -ر بÚ
أÛتمع أŸد Êوأ◊كومة ،مضضيفة
أن -ه ي -ت -م رف -ع ألشض -ك -اوى أل -ت-ي تصض-ل
أÛلسس إأ ¤ألقطاعات أŸعنية.
ويضضطلع أÛلسس ألوطني ◊قوق
أإلنسض -ان ،ط -ب -ق -ا ل -ل -ق -ان -ونÃ« ،ه -ام
أŸرأق-ب-ة وأإلن-ذأر أŸب-ك-ر وأل-ت-ق-ي-يم
فيما يتعلق بحقوق أإلنسضان» ،وكذأ
«رصض -د أن -ت -ه -اك -ات ح -ق -وق أإلنسض -ان
وأل -ت -ح -ق -ي -ق ف -ي -ه -ا وإأب Ó-غ أ÷ه -ات
أıتصض- -ة ب- -ه- -ا مشض- -ف- -وع- -ة ب- -رأي- -ه
وأقÎأحاته».
م - -ن م - -ه - -ام - -ه ك - -ذلك ،أل- -ق- -ي- -ام
ب- -ت- -ح- -ق -ي -ق -ات وزي -ارأت إأ ¤أم -اك -ن
ألتوقيف وألوضضع –ت ألنظر وكذأ
أل- -ه- -ي- -اك- -ل أıصضصض- -ة لسض -ت -ق -ب -ال
أألشض - -خ - -اصس ذوي ألح - -ت - -ي - -اج - -ات
أÿاصضة وأن يضضمن ‘ ،إأطار مهامه،
ألوسضاطة من أجل –سض ÚألعÓقات
ب Úأإلدأرأت ألعمومية وأŸوأطن.
وإأ ¤جانب ألتقرير ألسضنوي ألذي

ي -رف -ع إأ ¤رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ةُ ،يِ-عt-د
أÛلسس ت -ق -اري -ر ت -ق-دم-ه-ا أ÷زأئ-ر
دوريا أمام أآلليات وألهيئات أأل‡ية
وأŸؤوسضسض-ات أإلق-ل-ي-م-ية أŸتخصضصضة
وم- -ت- -اب- -ع- -ة Œسض- -ي- -د أÓŸح- -ظ- -ات
وأل - -ت - -وصض- -ي- -ات ألصض- -ادرة ع- -ن ه- -ذه
أألخÒة.
ي-ت-ك-ون أÛلسس أل-وط-ن-ي ◊ق-وق
أإلنسضان ،ألذي خلف أللجنة ألوطنية
ألسض-تشض-اري-ة لÎق-ي-ة وح-م-اي-ة ح-قوق
أإلنسضان ،من  38عضضوأ على أسضاسس
ألتعددية أŸؤوسضسضاتية وألجتماعية،
حيث ” أختيار أربعة ( )4منهم من
قبل رئيسس أ÷مهورية و 2من قبل
رئيسس ›لسس أألمة و 2من أختيار
رئيسس أÛلسس ألشضعبي ألوطني.
أم -ا م -ا ت -ب -ق -ى م -ن أعضض-اء ،ف-ت-م
أخ -ت -ي -اره -م ل -ك -ف -اءأت -ه-م أŸشض-ه-ودة
ولنزأهتهم وخÈتهم وألهتمام ألذي
يولونه ◊قوق أإلنسضان من ب‡ Úثلي
أÛتمع أŸد Êوأ◊ركة أ÷معوية
وأŸنظمات أŸهنية وألنقابية.

لمنية اŸشصÎكة ا÷زائرية اŸالية ،دحمؤن:
الدورة الثالثة للجنة ا أ

ا÷زائر جاهزة Ÿرافقة ما‹ ‘ إاعادة تشضكيل قاعدة بيانات ا◊الة اŸدنية
لم Úال- -ع- -ام ل- -ؤزارة
أاك - -د ا أ
ال -داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة
وال -ت -ه -ي -ئ -ة ال -ع -م -ران-ي-ة صصÓ-ح
ال -دي -ن دح-م-ؤن ،خÓ-ل ال-دورة
لم- -ن- -ي- -ة
ال - -ث- -ال- -ث- -ة ل- -ل- -ج- -ن- -ة ا أ
اŸشصÎك- -ة ا÷زائ- -ري- -ة اŸال -ي -ة،
اŸن-ع-ق-دة ب-ب-م-اكؤ يؤمي  27و28
م -ن الشص -ه -ر ا÷اري« ،ج -اه -زي-ة
ا÷زائ -ر Ÿراف -ق -ة م-ا‹ ‘ إاع-ادة
تشص -ك-ي-ل ق-اع-دة ب-ي-ان-ات ا◊ال-ة
اŸدن - - -ي - - -ة ‘ اŸن- - -اط- - -ق اÿمسص
لشصمال ما‹» ،بحسصب ما أافاد به
بيان للؤزارة.
أشضاد دحمون ،ألذي كان مرفوقا
ب- -وف- -د م- -ن وزأرة أل- -دف -اع أل -وط -ن -ي
Óمن ألوطني ‘
وأŸديرية ألعامة ل أ
كلمته ،بـ «›هودأت أŸوقع Úعلى

أتفاق أ÷زأئر للسضلم بشضمال ما‹»،
م- -ع- -رب -ا ع -ن «ج -اه -زي -ة أل -دأخ -ل -ي -ة
أ÷زأئرية Ÿرأفقة نظÒتها أŸالية
‘ إأع- -ادة تشض -ك -ي -ل ق -اع -دة ب -ي -ان -ات
أ◊الة أŸدنية ‘ أŸناطق أÿمسس
لشضمال ما‹».
وشضدد أألم Úألعام للوزأرة ،على
ضض - - -رورة «أل - - -ت - - -ع - - -اون وت- - -نصض- - -يب
ميكانيزمات فعالة Ùاربة ألهجرة
غ Òألشض-رع-ي-ة وف-روع-ه-ا أإلج-رأم-ي-ة

على أ◊دود أŸشضÎكة« ،دأعيا إأ¤
ضض- -رورة «ت- -ب- -ن- -ي م- -ق- -ارب -ة شض -ام -ل -ة
وتشض- -اوري- -ة ل -ت -حسض Úت -أام Úأ◊دود
وإأحباط ألتهديدأت وأıاطر على
ألشضريط أ◊دودي».
من جانب آأخر ،صضرح دحمون بأان
أŸصض -ا◊ة أل -وط -ن -ي-ة أل-ت-ي ب-ادر ب-ه-ا
رئ -يسس أ÷م -ه -وري-ة ،ك-انت وسض-ت-ب-ق-ى
ق -اع -دة ‘ خ -دم -ة ح -ق-وق أإلنسض-ان،
كونها سضمحت بإانقاذ أروأح وأسضتعادة
ألسضتقرأر.
وذك- -ر أل -ب -ي -ان ،أن أŸشض -ارك‘ Ú
ه- - -ذه أل- - -دورة ن - -اقشض - -وأ «أآلل - -ي - -ات
وإأج- -رأءأت أل- -ت- -ع- -اون أل -ق -ائ -م -ة بÚ
ألقطاع Úوسضبل تعزيزها ،لسضيما ‘
›ال ت - -ك - -وي - -ن ألشض - -رط - -ة وت - -أامÚ
أ◊دود» وذلك قبل أŸصضادقة على

يؤارى الÌى ÃقÈة الشصراقة اليؤم

ج- -م- -ل- -ة م- -ن ألت -ف -اق -ي -ات أÿاصض -ة
بالتعاون أألمني ‘ ›ال ألتكوين.
ع- -ل- -ى ه- -امشس أج- -ت- -م -اع أل -دورة
أل -ث -ال -ث-ة ،أل-ت-ق-ى أألم Úأل-ع-ام ب-وزي-ر
ألÓمركزية وأ÷باية أÙلية أŸا‹
أ◊سضان أق حامد موسضى ،حيث ”
ألتطرق إأ ¤موضضوع ألتعاون أتعدد
أألطرأف ب Úألبلدين.
وب -ه -ذه أŸن -اسض -ب -ة ،دع -ا دح-م-ون
أل- - -وزي - -ر أŸا‹ إأ ¤أل - -ت - -ع - -ب Òع - -ن
«أح-ت-ي-اج-ات ق-ط-اع-ه» ،لسض-يما فيما
يخصس ألتكوين ،مبديا أسضتعدأد وزأرة
أل- -دأخ- -ل- -ي- -ة وأ÷م- -اع- -ات أÙل -ي -ة
وألتهيئة ألعمرأنية للتعاون ‘ شضتى
أÛالت ،لسضيما أŸتعلقة با÷باية
أÙل- -ي- -ة وت- -ه- -ي- -ئ- -ة أإلق- -ل -ي -م وك -ذأ
ألÓمركزية.

اÛاهد والوزير اأ’سضبق العربي دماغ العÎوسس ‘ ذمة الله

ان -ت -ق -ل إا ¤رح -م-ة اÛاه-د
لسص-ب-ق ﬁم-د ال-عربي
وال-ؤزي-ر ا أ
دماغ العÎوسصÃ ،سصتشصفى عÚ
ال -ن -ع -ج -ة ال -عسص -ك -ري ب -ا÷زائ-ر
ال -ع -اصص -م -ة ،ع -ن ع -م-ر ن-اه-ز 93
سصنة ،بحسصب ما علم ،أامسص ،لدى
أاقارب الفقيد.
أل -ف -ق -ي -د م-ن م-وأل-ي-د سض-ن-ة 1924
بأاولد حبابة (ولية سضكيكدة) ،حيث
ت -ل -ق -ى ت -ع -ل -ي -م-ه أألول وتشض-ب-ع ب-ق-ي-م
ألنضضال ومبادئه ‘ صضفوف أ◊ركة
أل - -وط - -ن - -ي - -ة .وم - -ع أن - -دلع أل- -ث- -ورة

ألتحريرية ،زّج به ‘ ألسضجن إأ ¤غاية
 1955ليوأصضل مسضÒة ألكفاح من أجل
–ري -ر أل -وط -ن وأسضÎج -اع سض -ي -ادت-ه

وأسضتقÓله.
بعد ألسضتقÓل ،وأصضل أŸرحوم
نضض- -ال -ه ‘ ب -ن -اء م -ؤوسضسض -ات أل -دول -ة
أ÷زأئرية وتشضييد صضرحها من خÓل
أŸه -ام وأŸسض-وؤول-ي-ات أل-ت-ي أضض-ط-ل-ع
بها ،منها على وجه أÿصضوصس وزيرأ
للثقافة.
وسضتشضيع جنازة أŸرحوم ،أليوم،
بعد صضÓة ألظهرÃ ،قÈة ألشضرأقة
با÷زأئر ألعاصضمة.
بهذه أŸناسضبة أألليمة ،بعث وزير
أÛاه -دي-ن أل-ط-يب زي-ت-و ،Êب-رق-ي-ة

تعزية إأ ¤عائلة ألفقيد أشضاد فيها
Ãن -اقب أل -رأح -ل ونضض -ال -ه م -ن أج-ل
أسضتقÓل أ÷زأئر ،معتÈأ أن برحيله
ت- -ك -ون أ÷زأئ -ر «ق -د ف -ق -دت ،وه -ي
–ي -ي ذك -رى ث-ورت-ه-ا أÛي-دة ،أح-د
أب -ن -ائ-ه-ا ألÈرة أل-ذي-ن ل-ب-وأ ن-دأء أول
ن -وف-م Èم-ب-ك-رأ ل-ي-ل-ت-ح-ق-وأ بصض-ف-وف
ألثورة ألتحريرية أÛيدة ،كما نال
شضرف بناء أ÷زأئر أŸسضتقلة وتشضييد
صضرحها ألتي نذر لها حياته خدمة
ل-ل-وط-ن وأدى رسض-ال-ت-ه أل-ن-ب-يلة Œاهه
بتفان وإأخÓصس».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لنصصاف وتكافؤؤ الفرصص
بن غÈيت –رصص على ا إ

ضضمان التعليم أاولوية للدولة رغم الوضضع ا’قتصضادي الصضعب
أاك- -دت وزي- -رة الÎب- -ي- -ة ال- -ؤط- -ن- -ي -ة
ن - -ؤري - -ة ب - -ن غÈيت ،أامسص السص- -بت ،أان
لط- -ف- -ال
ضص - -م - -ان ال - -ت - -ع - -ل - -ي - -م ل - -ك- -ل ا أ
ا÷زائ-ري« Úأاول-ؤي-ة ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-دولة
رغم الؤضصع اŸا‹ الذي تعيشصه البÓد،
وذلك Œسصيدا Ÿبدأاين دسصتؤري Úهما
لنصصاف وتكافؤؤ الفرصص».
ا إ
أوضضحت بن غÈيت ‘ كلمة لها أمام نوأب
÷ن -ة أŸال-ي-ة وأŸي-زأن-ي-ة ب-اÛلسس ألشض-ع-ب-ي
أل-وط-ن-ي ح-ول مشض-روع أŸي-زأن-ي-ة أıصضصض-ة
ل -ق -ط -اع -ه -ا ‘ ق -ان -ون أŸال -ي -ة لسض -ن-ة ،2018
بحضضور وزير ألعÓقات مع ألŸÈان ألطاهر
خ- -اوة ورئ -يسس أل -ل -ج -ن -ة ت -وف -ي -ق ط -ورشس ،أن
«“ويل ألÎبية تضضمنه ألدولة ،وهو ما يعكسس
أإلرأدة ألسض -ي -اسض -ي -ة أل -دأئ -م -ة ل-ت-ل-ب-ي-ة أل-ط-لب
أŸت -زأي -د ع -ل -ى ألÎب -ي -ة ب -ت -جسض -ي -د م-ب-دأي-ن
دسض -ت -وري Úه -م -ا أإلنصض -اف وت-ك-اف-ؤو أل-ف-رصس
Óط - -ف - -ال أ÷زأئ - -ري Úع Èك- -ام- -ل ألÎأب
ل --أ
ألوطني» .وأبرزت ألوزيرة أن ألنخفاضس ‘
ميزأنية ألقطاع ‘ إأطار مشضروع قانون أŸالية
للسضنة أŸقبلة ،يندرج ‘ أإطار «توجه ألدولة
منذ سضنة  2015لÎشضيد ألنفقات ألعمومية»،
مشضÒة أ ¤أن أولويات قطاعها ‘ أإلنفاق
تنصضب على «ألتكوين وأŸوأرد ألبيدأغوجية».
‘ ه- -ذأ أإلط- -ار ،أشض- -ارت أل- -وزي -رة أ ¤أن
ألعتمادأت أŸالية أŸمنوحة لوزأرة ألÎبية
ألوطنية ‘ إأطار ميزأنية ألتسضي Òلسضنة 2018
بلغت  709,5مليار دينار ،أي بانخفاضس قدره
( 36,7-مليار دينار مقارنة بالسضنة أŸاضضية)
وه-ي أل-ق-ي-م-ة أل-ت-ي أع-تÈت-ه-ا «م-ع-تÈة كقيمة
مطلقة» ،غ Òأنها «غ Òكافية لتحقيق تعليم
ذي جودة» .وأضضافت ،أن  91,13باŸائة من
هذه أŸيزأنية تخصضصس لتغطية أألجور ،أما
نسضبة  8,86باŸائة فتسضتعمل لتغطية ألنفقات
أألخ -رى ،ي -ت -ع-ل-ق أألم-ر ب-اإلع-ان-ات أŸوج-ه-ة
ل-ل-نشض-اط-ات ألÎب-وي-ة وأل-ثقافية وألجتماعية،
موضضحة أن  15,8مليار دج تخصضصس لعمليات
دع-م أل-ت-م-درسس و 15,5م-ل-ي-ار دج ل-لخدمات
ألجتماعية.
من جهة أخرى ،أكدت ألسضيدة بن غÈيت
أن ميزأنية ألتجهيز أÿاصضة بالقطاع شضهدت
أن-خ-ف-اضض-ا م-ن-ذ سضنة  2012وي -رج -ع ذلك إأ¤
أسض -ب -اب وصض -ف -ت -ه -ا بـ «أŸوضض-وع-ي-ة» ،ت-ت-م-ث-ل
أسضاسضا ‘ تأاخر إأ‚از أŸشضاريع بسضبب نقصس

أل -ي-د أل-ع-ام-ل-ة وأألوع-ي-ة أل-ع-ق-اري-ة ع-ل-ى وج-ه
أÿصض -وصس» .وق -درت م -ي-زأن-ي-ة أل-ت-ج-ه-ي-ز ‘
إأطار قانون أŸالية لسضنة  2018بـ 22,8مليار
دينار ،بحيث يخصضصس ما قيمته  16,7مليار
دج للÈنامج أ÷ديد و 6مÓي Òدج إلعادة
ألتقييم.
بالنسضبة للهياكل ألقاعدية ،تشضمل ميزأنية
أل -ت -ج -ه -ي-ز ل-لسض-ن-ة أŸق-ب-ل-ة ،ع-م-ل-ي-ات درأسض-ة
ومتابعة إأ‚از  27ثانوية و 73مطعما مدرسضيا
و 50نصضف دأخلية و 05دأخليات و 83وحدة
كشضف ومتابعة.
كما أشضارت ‘ هذأ أإلطار ،إأ ¤قرأر رئيسس
أ÷مهورية ألقاضضي برفع ألتجميد على كل
مشضاريع قطاع ألÎبية ،وهو ألقرأر ألذي ثمنته
أللجنة وجاء ذلك  -تضضيف بن غÈيت  -بعد
قرأرين آأخرين يندرجان ‘ نفسس ألتوجه ،إأذ
” ‘ ديسضم 2016 Èرفع ألتجميد على 120
عملية تخصس ( 81أبتدأئية و 41متوسضطة و23
ثانوية) و‘ جويلية  ” 2017رفع ألتجميد
على  42مدرسضة أبتدأئية بالوليات أ◊دودية.
م- -ن ج- -انب آأخ- -ر ،ع -رجت أل -وزي -رة ع -ل -ى
أسضÎأتيجية ألقطاع أŸتمثلة ‘ تنفيذ إأصضÓح
أŸنظومة ألÎبوية من أجل ضضمان مدرسضة
ن -وع -ي -ة ت -ع -زز أإلنصض -اف وأŸوأط -ن -ة وج -ع -ل
ألحÎأف- -ي- -ة وأل- -ت- -ك- -وي- -ن ع- -م- -اد ألسض -ي -اسض -ة
ألقطاعية .من جانبهم ،تطرق أعضضاء ÷نة
أŸالية إأ ¤عديد ألقضضايا أŸتعلقة بالقطاع،
لسض -ي -م -ا مسض -أال -ة أل -ه -وي -ة وم -ن -اه-ج أل-ت-ع-ل-ي-م
وألفوضضى ألتي شضهدتها عملية توزيع ألكتب
أŸدرسضية ‘ بدأية ألسضنة وكذأ قضضايا متعلقة
بالتكوين وألتوظيف وتعليم أللغة أألمازيغية
وأÿارط -ة أŸدرسض -ي -ة وألك -ت -ظ -اظ وأل-ع-ن-ف
وأإلطعام أŸدرسضي.

مشصروع اŸيناء التجاري للؤسصط با◊مدانية

زعÓن يأامر بتسضريع إا“ام إاجراءات تسضوية اأ’وعية العقارية
لشصغال العمؤمية والنقل عبد
قام وزير ا أ
ال-غ-ن-ي زعÓ-ن ،أامسص ،ب-زي-ارة ت-ف-ق-دي-ة ق-ادته
إا ¤م -ؤق -ع مشص -روع اŸي -ن -اء ال -ت -ج -اري ل -ل-ؤسص-ط
با◊مدانية (شصرشصال) ،حيث اطلع رفقة وا‹
ولية تيبازة ،على عمليات التحضص Òلشصروط
لشصغال اŸشصروع ،بحسصب ما
النطÓق الفعلي أ
علم ‘ بيان للؤزارة.
وق -د وق -ف أل -وزي -ر ع-ن ق-رب «ع-ل-ى م-دى ت-ن-ف-ي-ذ
ألتعليمات وألتوجيهات ألتي تخصس توف Òكل ألظروف
ألتقنية وغÒها لÓنطÓق ‘ هذأ أŸشضروع أ◊يوي
‘ أقرب أآلجال وŒنب أية عرأقيل تعيق أنطÓقه»،
يضضيف ألبيان.
وشضدد زعÓن خÓل هذه ألزيارة ألثانية من نوعها
إأ ¤موقع أŸشضروع ،على «ضضرورة ألتسضريع ‘ إأ“ام
كل أÿطوأت وأإلجرأءأت أŸتفق عليها لÓنتهاء من
–ري-ر وتسض-وي-ة أألوع-ي-ة أل-ع-ق-اري-ة (م-ال-ك-ي أألرأضضي
ألفÓحية وألعقار) و–ويل شضبكات ألكهرباء وأŸياه

وغÒها وألتسضييج ألكلي Ùيط أŸشضروع وتهيئته».
وأضضاف أŸصضدر ،أن هذأ «أŸشضروع ألقتصضادي
ألسضÎأت -ي -ج -ي» ،أل -ذي ي -ع-ت Èم-ن أه-م أŸشض-اري-ع ‘
ألبÓد« ،يدخل ‘ إأطار أÙاور أألسضاسضية ألتي يعتمد
عليها برنامج رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة،
وألذي «سضيسضاهم بشضكل كب ‘ Òألتنمية ألقتصضادية
للبÓد» ،يضضيف بيان ألوزأرة.

عرفانا بجهؤدهما ‘ بناء ا÷زائر

اÛلسس الوطني ◊قوق اإ’نسضان يكرم ليلى الطيب وﬁمد عباد
لنسص-ان،
ك -رم اÛلسص ال-ؤط-ن-ي ◊ق-ؤق ا إ
لمة ليلى
أامسص ،اÛاهدة والعضصؤ Ãجلسص ا أ
ال -ط -يب ،ورئ -يسص ج -م -ع-ي-ة مشص-ع-ل الشص-ه-ي-د
ﬁمد عباد ،نظ« Òا÷هؤد التي بذلها من
أاجل بناء ا÷زائر».
أشض -رفت ع -ل -ى ح-ف-ل أل-ت-ك-ر Ëرئ-يسض-ة أÛلسس
فافا بن زروقي سضي ÿضضر ،بحضضور وزير ألعدل
Óمن
حافظ أألختام ألطيب لوح ،وأŸدير ألعام ل أ
أل -وط -ن -ي أل -ل -وأء ع -ب -د أل -غ -ن-ي ه-ام-ل ،إأضض-اف-ة إأ¤
مسضؤوول Úوشضخصضيات من أÛتمع أŸد.Ê
‘ كلمة لها ،أكدت رئيسضة أÛلسس أن هذه
أللتفاتة ،ألتي تأاتي عشضية ألحتفال بالذكرى 63
لن -دلع أل -ث -ورة أل-ت-ح-ري-ري-ة أÛي-دة ،ه-ي «وق-ف-ة
ت -ق -دي -ر وع -رف-ان ل-ل-م-ج-اه-دة ل-ي-ل-ى أل-ط-يب ن-ظÒ
تضضحياتها من أجل أسضÎجاع أ÷زأئري Úلكرأمتهم
ول -رئ -يسس ج-م-ع-ي-ة مشض-ع-ل ألشض-ه-ي-د Ÿسض-اه-م-ت-ه ‘
أ◊فاظ على ذأكرة ألثورة وألشضهدأء».
وأضضافت ،أن أÛلسس «أرتأاى تكر Ëبعضس
ألشضخصضيات ألتي صضنعت تاريخ و›د أ÷زأئر،
وفاًء منه للتضضحيات ألتي قدمها أ÷زأئريون من
أج -ل أسضÎج -اع ح -ق -وق-ه-م أŸهضض-وم-ة م-ن ق-ب-ل

أŸسض -ت-ع-م-ر» أل-ذي ي-ع-ت -Èك-م-ا ق-الت « -أح-ق-ر
لنسضان».
وأبشضع وجه للتعدي على حقوق أ إ
وتعت ÈأÛاهدة ليلى ألطيب ،ألتي تركت
مقاعد ألدرأسضة بثانوية «سضتيفان قزأل» بوهرأن
إأب -ان ح -رب أل -ت -ح -ري -ر ل Ó-ل-ت-ح-اق ب-ال-ث-ورة ،م-ن
م -ؤوسضسض-ي أل–اد أل-وط-ن-ي ل-ل-نسض-اء أ÷زأئ-ري-ات
ب -ع -د ألسض -ت -ق Ó-ل .ك -م -ا ت -ق-ل-دت ع-دة م-ن-اصضب
باÛلسس ألشضعبي ألوطني وبرئاسضة أ÷مهورية،
لمة عن ألثلث
لتع Úسضنة  2001عضضوأ Ãجلسس أ أ
ألرئاسضي.
ك -م -ا م -ث-لت رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
بوتفليقة ‘ عديد أÙافل ألدولية.
أما ﬁمد عباد فقد كان عضضوأ ‘ ألتنسضيقية
لب-ن-اء ألشض-ه-دأء وك-ذأ أل-ل-ج-ن-ة ألوطنية
أل-وط-ن-ي-ة أ
ل -ل -تضض-ام-ن م-ع ألشض-عب ألصض-ح-رأوي ،إأضض-اف-ة إأ¤
ترؤوسضه جمعية مشضعل ألشضهيد ألتي تكرسس مبدأ
لجيال.
توأصضل أ أ
لسضتاذ ‘
و‘ ﬁاضضرة له باŸناسضبة ،تطرق أ أ
لنسضاÊ
ألتاريخ ﬁمد ◊سضن زغيدي إأ ¤ألبعد أ أ
‘ بيان  1نوفم ،1954 ÈمشضÒأ إأ ¤أن حقوق
لنسضان أخذ قسضطا وأفرأ منه.
أإ

»æWh
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لذاعة
كعوان يشسرف على إاحياء ذكرى اسسÎجاع السسيادة على التلفزيون وا إ

نحو مرأجعة قرأر فتح أإلعÓن عن ألÎشسح Ÿنح رخصص إأنشساء قنوأت تلفزيونية
أاعلن وزير التصسال جمال كعوان ،أامسض،
ب -ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،أان ال-ق-رار اŸت-ع-ل-ق ب-ف-ت-ح
لع Ó- - -ن ع - - -ن الÎشس - - -ح Ÿن- - -ح رخصض إانشس- - -اء
ا إ
خدمات البث التلفزيو ÊاŸوضسوعاتية سستعاد
دراسسته مع الفاعل ÚاŸعني÷ Úعله متكيفا مع
لع Ó-م -ي» ل -لسس -م -ع -ي
«م- -ت- -ط- -ل- -ب -ات» اŸشس -ه -د ا إ
البصسري ‘ ا÷زائر.
وصص -رح ك -ع -وان ل -لصص-ح-اف-ة ع-ل-ى ه-امشش م-راسص-ي-م
ا’حتفال بالذكرى ’ 55سصÎجاع السصيادة الوطنية على
التلفزيون واإ’ذاعة الوطنيت 28 ‘ Úأاكتوبر  1962أان
«ال -ق -رار اŸت -ع -ل-ق ب-ف-ت-ح اإ’ع-لن ع-ن الÎشص-ح سص-ت-ت-م
مراجعته من جديد مع الفاعل ÚاŸعني Úلتكييفه مع
متطلبات اŸشصهد اإ’علمي ا◊ا‹ للسصمعي البصصري
ا÷زائري».
ويذكر أان هذا القرار اŸتعلق بفتح اإ’علن عن
الÎشصح Ÿنح رخصش إانشصاء خدمات البث التلفزيوÊ
اŸوضصوعاتية قد ” نشصره ‘ ا÷ريدة الرسصمية.
و” إاصصدار هذا القرار Ÿنح  7رخصش إ’نشصاء 7
خ -دم -ات ل -ل -بث ال -ت -ل -ف -زي -و ÊاŸوضص -وع-ات-ي-ة ت-ت-ع-ل-ق
ب -اأ’ح -داث السص -ي -اسص -ي -ة وا’ق -تصص-ادي-ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة
لخ -ب -ار وال -روب -ورت -اج -ات وال -ت -ح -ل -ي -لت
(ب- -رام -ج ل  -أ
والتعليقات إاضصافة إا ¤النقاشصات والندوات) ،الثقافية،
الشص-ب-اب ،ف-ن ال-ط-ب-خ ،ا’ك-تشص-اف-ات ،اŸسص-لسص-لت إا¤
جانب اأ’حداث الرياضصية.
وأاوضصح كعوان أان «القرار ‘ الصصيغة التي صصدر
ع -ل -ي -ه -ا ’ يسص -ت -ج -يب ل -ط -م -وح -ات وسص -ائ -ل اإ’ع -لم
ا÷زائرية وللتقدم الذي أاحرزته ‘ اÛال السصمعي
ال -بصص -ري» ،مضص -ي -ف -ا «ن -ح -ن ع-ائ-ل-ة واح-دة ون-ح-ن ‘
ا’سص-ت-م-اع إال-ي-ه-م ول-ق-د أاخ-ذن-ا أاراءه-م ب-ع Úا’ع-ت-ب-ار
وسصنعيد دراسصة هذا اŸلف ليكون متماشصيا مع التطور
الكب› ‘ Òال السصمعي البصصري والتكنولوجيات».
وأاضص- -اف ال- -وزي- -ر ي- -ق- -ول «اسص- -ت- -ج -اب -ة ل -ط -ل -ب -ات
وملحظات أاسصرة السصمعي البصصري ا÷زائرية سصتتم

مراجعة القرار اŸتعلق بفتح اإ’علن عن الÎشصح
أ’ننا أاخذنا طلباتهم بع Úا’عتبار».
وÃقر التلفزيون واإ’ذاعة الوطني ،Úأاشصاد كعوان
بشصهداء الثورة ،مذكرا برسصالة رئيسش ا÷مهورية عبد
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة Ãن-اسص-ب-ة إاح-ي-اء ال-ي-وم ال-وط-ن-ي
للصصحافة التي وصصفها «بخارطة الطريق» سصيما ‘
شصقها اŸتعلق بالدفاع عن «سصمعة ومصصالح» البلد.
ودع -ا ال -وزي -ر صص -ح-ف-ي-ي ال-ت-ل-ف-زي-ون واإ’ذاع-ة إا¤
«مواكبة –ديات السصاعة» للمسصاهمة ‘ –قيق «تقدم
وبناء» ا÷زائر.
وبخصصوصش تغطية ا’نتخابات اÙلية أاعرب
كعوان عن «ارتياحه» للتحضصÒات «ا÷يدة» على
’ع-لم
الصص -ع -ي -دي -ن ال -ت -ق -ن -ي واŸه -ن -ي ل -وسص-ائ-ل ا إ
العمومية Ãناسصبة هذا «اŸوعد الهام» ‘ ا◊ياة
الوطنية وذلك قصصد أاداء مهمة اŸرفق العمومي بـ
«احÎافية».
’ذاع-ي-ة ال-ث-ال-ث-ة
وردا ع -ل -ى «اسص -ت-ث-ن-اء» ال-ق-ن-اة ا إ

وال -ق -ن -اة ال -ت -ل -ف -زي -ون -ي -ة «ك -ان -ال أا÷Òي» م -ن بث
اŸداخلت اŸباشصرة للمÎشصح Úمثلما جرت عليه
’م-ر «’ ي-ت-ع-ل-ق
ال -ع -ادة سص -اب -ق -ا أاوضص -ح ك-ع-وان أان ا أ
ب -اسص -ت-ث-ن-اء» ب-ل ب-ال-ل-غ-ة اŸسص-ت-ع-م-ل-ة ‘ ال-ت-دخ-لت
اŸباشصرة طبقا للقانون إاذ يشصÎط اسصتعمال اللغتÚ
الوطنيت Úالرسصميت ‘ Úالتدخلت اŸباشصرة».
واسصÎسصل يقول إانه Áكن للقناة الثالثة وكانال
أا÷Òي بث التدخلت اŸباشصرة بهات Úاللغت،Ú
’خ -رى
م- -وضص- -ح- -ا أان ه- -ن- -اك ج- -م- -ي -ع اÛا’ت ا أ
للمسصاهمة ‘ ا◊ملة ا’نتخابية ’سصيما ﬂتلف
ا◊صصصش والريبورتاجات والتغطيات.
’ذاعة الوطنية حول
وردا عن سصؤوال لصصحفية با إ
«ا’نسصداد» ‘ تطور اŸسصار اŸهني باŸؤوسصسصة دعا
ال- - -وزي- - -ر إا« ¤ا◊وار وال- - -تشص- - -اور» بﬂ Úت- - -ل- - -ف
’ط- -راف ،مضص- -ي- -ف -ا «وج -ه -وا ‹ ك -ل اŸراسص -لت
اأ
الضصرورية .يجب أان أاطلع على الوضصع وسصندرسش
’طراف اŸعنية».
(اŸسصأالة) بجدية مع كل ا أ

تطوير ألطاقات أŸتجددة أأولوية و“ك ÚأŸوأطن Úمن أسستغÓلها ضسرورة
ألدعوة إأ ¤ألسستفادة من ألنفايات ‘ –قيق ألÌوة وأإنشساء مؤوسسسسات أسستثمار مصسغرة

غرداية :مبعوث
«الشصعب» جÓل بوطي
تتجه ا÷زائر ‘ الوقت الراهن إا¤
ت-ط-وي-ر ق-درات-ه-ا ’سص-ت-غ-لل ال-ط-اق-ات
الطبيعية ‘ إانتاج الطاقات اŸتجددة
وسصد ا◊اجيات الضصرورية من الطلب
اŸت -زاي -د ع -ل -ى اŸواد ال -ط-اق-وي-ة و‘
م-ق-دم-ت-ه-ا ال-ك-ه-رب-اء ،و‘ ه-ذا الصص-دد
شصددت زرواطي ‘ تصصريح للصصحافة
على هامشش زيارة قامت بها ،أامسش ،إا¤
و’ية غرداية على ضصرورة رفع مسصتوى
اأ’ب- - - -ح- - - -اث وال- - - -دراسص - - -ات ‘ ›ال
الطاقات اŸتجددة.
وق- -الت إان مسص- -ع- -ى ق -ط -اع -ه -ا ه -و
ا’عتماد على هذا اÛال ‘ اŸرحلة
ا◊الية وأاوضصحت خلل زيارتها Ÿركز
أابحاث ‘ الطاقات اŸتجددة ببلدية
النومرات أان الباحث ا÷زائري لديه
ك -ل اإ’م -ك -ان -ي -ات ل-ت-ح-وي-ل أاف-ك-اره إا¤
مقÎحات ويبقى دور الوزارة هو تنفيذ
تلك التوصصيات على أارضش الواقع من

خ- -لل ال- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى ت- -ط -وي -ر ط -رق
ا’سص -ت -غ-لل اأ’م-ث-ل وا’سص-ت-ف-ادة م-ن-ه-ا
لتلبية اإ’حتياجات.
ول -دى وق -وف-ه-ا ع-ل-ى وح-دة ال-ب-حث
ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي ل-لطاقات اŸتجددة وعدت
زرواط -ي ال -ق -ائ -م Úع -ل -ي -ه ب-ت-وف Òك-ل
الدعم للطلبة والباحث Úللوصصول إا¤
ن-ت-ائ-ج م-ت-ق-دم-ة وال-ت-وج-ه إا ¤ال-تسصويق
وشصددت على إاحÎام اŸعاي Òالدولية
‘ اإ’نتاج.
ث -م -نت ال -وزي -رة ›ه -ود ال -ب -اح -ثÚ
ال -ذي -ن “ك -ن -وا م -ن –ق -ي -ق ا’ك -ت -ف-اء
ال -ذات -ي م -ن ال -ط -اق-ة Ÿرك-ز اأ’ب-ح-اث
الذي ينتج  10كيلوواط يوميا ويغطي
كافة ورشصات اŸركز.
و‘ سصياق متصصل أا◊ت وزيرة البيئة
لسصتثمار ‘
على ضصرورة إايجاد طرق ل إ
ق- -ط- -اع م- -ع- -ا÷ة ال- -ن- -ف- -اي- -ات وإانشص -اء
مؤوسصسصات مصصغرة ‘ اŸيدان ،لتوفÒ
مناصصب الشصغل ’ سصيما لفئة الشصباب
خ- -ري- -ج- -ي ا÷ام- -ع -ات م -ن اŸه -ت -مÚ
ب -اÛال ،وأاك -دت أان م -ي -دان رسص -ك -ل -ة
ال -ن -ف-اي-ات وم-ع-ا÷ت-ه-ا Áك-ن أان ي-ك-ون
ب -دي -ل ح -ق -ي -ق -ي -ا ل -لÌوة ول -يسش ف-ق-ط
ا◊فاظ على البيئة وا’كتفاء با÷مع.

ك - - -م - - -ا دعت زرواط - - -ي مصص - - -ال- - -ح
السصلطات اÙلية لو’ية غرداية إا¤
مسص- -اع- -دة الشص- -ب- -اب ا◊اصص- -ل Úع- -ل -ى
م -ؤوسصسص -ات مصص -غ -رة ‘ ›ال م-ع-ا÷ة
النفايات ،تصصريح الوزيرة جاء خلل
زيارتها Ÿفرغة عمومية سصمحت بجمع
 180أالف طن من النفايات ‘ ،حÚ
ع- -ا÷ت  80أال- -ف ط -ن خ -لل السص -ن -ة
اŸنصص- -رم- -ة ،وسص- -م -ح اŸشص -روع حسصب
الشص- -روح- -ات ال- -ت- -ي ق- -دمت ل- -ل- -وزي- -رة
ب-ت-ح-ق-ي-ق م-داخ-ي-ل Œاوزت  11مليون
دي -ن -ار اأ’م -ر ال -ذي يسص -ت-دع-ي ضص-رورة
ا’سص- -ت- -ث- -م- -ار ‘ ه- -ذا ال -ق -ط -اع ورف -ع
ال- -ط- -اق -ات أاك Ìحسصب زرواط -ي ال -ت -ي
أا◊ت ك -ذلك ع-ل-ى ال-ت-ك-ف-ل ب-ال-ن-ف-اي-ات
العشصوائية والقضصاء عليها.
ول - -دى اسص- -ت- -م- -اع- -ه- -ا ’نشص- -غ- -ا’ت
اÛت- - -م - -ع اŸد Êدعت زرواط - -ي إا¤
ت -غ -ي Òال -ع -ق -ل -ي-ات ب-خصص-وصش ﬁارب-ة
ال-رم-ي ال-عشص-وائ-ي ل-ل-ن-ف-اي-ات بعد طرح
مشصكلة رمي الفضصلت ‘ وادي مزاب،
وأاك- - -دت ع- - -ل- - -ى ضص- - -رورة م - -واج - -ه - -ة
السص-ل-وك-ي-ات السص-ل-ب-ي-ة ل-لمواطن Úالذين
ي- -رم- -ون ب- -ال- -فضص- -لت ‘ ال -وادي وم -ا
يشص -ك -ل -ه ذلك م -ن خ-ط-ر ع-ل-ى السص-ك-ان

سصيما ‘ حال تسصاقط اأ’مطار.
ك - -م - -ا ت - -ف - -ق- -دت زرواط- -ي اÈı
ا÷هوي للبيئة والعلوم وتلقت شصروحات
من طرف مسصؤووليه ،كما كانت لها زيارة
إا ¤ا◊ظÒة اإ’ي- -ك- -ول- -وج- -ي- -ة ب- -قصص- -ر
تافيللت ،حيث تضصم ا◊ظÒة بنايات
على شصكل مكعب وتبلغ أالف بيت ”
ب- -ن- -اؤوه- -ا ي -دوي -ا ب -ا◊ج -ارة اÙل -ي -ة،
وببلدية غرداية تفقدت الوزيرة مركز
الردم التقني لوادي ميزاب الذي تزيد
مسص -اح -ت -ه ع-ن  161أال- -ف م Îم -رب -ع،
وÁكن أان يحتوي  336أالف م Îمكعب
م -ن ال -ن -ف -اي -ات ل -ك -ل ب-ل-دي-ات غ-رداي-ة
بونورة.

مشسري :أألمن وألهدوء عاد
لغردأية وأأبناؤوها صسدوأ ألفتنة
ق - -ال وا‹ غ - -رداي - -ة ع- -ز ال- -دي- -ن
مشصري ،إان الهدوء وا’سصتقرار يسصود
ك- -ل رب- -وع ال -و’ي -ة ول -يسش ه -ن -اك أاي
’باضصية
خلف ب Úأابناء العرب أاو ا إ
وأاكد أان كل ما حدث من اختلفات
كان وراءه دعاة الفتنة والتفرقة الذين
أارادوا ضص- -رب ا÷زائ- -ر م -ن غ -رداي -ة
ال- -ت- -ي “ث- -ل رم- -ز ال- -ت- -آاخ -ي ب Úك -ل
اŸواطن.Ú
وأاوضصح الوا‹ ‘ كلمته خلل لقاء
الوزيرة زرواطي بفعاليات اÛتمع
’من والهدوء سصاد بفضصل
اŸد Êأان ا أ
جهود ا÷يشش الوطني الشصعبي وكل
’من الوطني وكذلك أاعيان
أاسصلك ا أ
’ف -راد ال-ذي-ن وضص-ع-وا
ال -و’ي -ة وك -ل ا أ
مصصلحة البلد فوق كل اعتبار ،مؤوكدا
على ضصرورة ا’–اد والوقوف أامام
دعاة الفتنة وأاعداء ا÷زائر اÎŸبصصÚ
بها.

لوروبـــــــي لتخفيضض كميــــــــة التلوث
ل–ــاد ا أ
Ãوجـــــب اتفاقيــــة مــــع ا إ

نحو تعميم أسستعمال ألطاقـة ألشسمسسيـة ‘ أإلنارة ألعموميـة Ãدينة باتنـة
ت -دع -م ق -ط -اع ال -ط-اق-ة الشس-مسس-ي-ة Ãدي-ن-ة
ب -ات -ن -ة ب -دخ -ول اŸرح-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن مشس-روع
لن-ارة ال-ع-م-وم-ية حيز اÿدمة
اسس-ت-غÓ-ل-ه-ا ‘ ا إ
تنفيذا لتفاقية رئيسض البلدية عبد الكرË
لوروبي والتي ” توقيعها
ل–اد ا أ
ماروك مع ا إ
‘ سس -ن-ة  2014واŸت-ع-ل-ق-ة بÎشس-يد الطاقة عÈ
اسستخدام الطاقات النظيفة ،حيث أاشسار السسيد
ﬁمد الها Êنائب رئيسض بلدية باتنة اŸكلف
ب -ال-وسس-ائ-ل ال-ع-ام-ة وا◊ظÒة وال-ب-ي-ئ-ة وال-ذي
ل–اد
ثمن التجاوب الكب ÒاŸسسجل من طرف ا إ
ل‚اح ه- -ذه ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة
لوروب- -ي ودع- -م- -ه إ
ا أ
للتقليل من السستعمال غ Òالعق ÊÓللطاقة
الكهربائية.
وأاشصار الها Êإا ¤أان بلدية باتنة لوحدها تسصتهلك
أاك Ìمن  100مليون دج كفاتورة سصنوية للكهرباء والغاز،
ما دفع بهم للتفك Òبجدية لتعميم اسصتعمال الطاقة

نسسيب يؤوكد أان الدولة وفرت إامكانات ضسخمة لتخطي العجز

ربط كل مقرأت بلديات Ãاء ألشسرب بدأية  2018بالبويرة

أاك- -د حسس Úنسس- -يب وزي- -ر اŸوارد اŸائ- -ي- -ة
خ Ó-ل ال -زي-ارة ال-ع-م-ل-ي-ة وال-ت-ف-ق-دي-ة ال-ت-ي
ق -ادت -ه ،أامسض ،إا ¤ال -ب -وي -رة أان ك -ل م -ق -رات
البلديات سسوف يتم إايصسالها باŸاء الشسروب
لول من سسنة .2018
خÓل الثÓثي ا أ

البويرة  :ع .نايت رمضصان

زرواطي من غرداية

ق - - -الت وزي - - -رة ال - - -ب - - -ي - - -ئ - - -ة
وال- -ط- -اق -ات اŸت -ج -ددة ف -اط -م -ة
ال- - -زه- - -راء زرواط- - -ي ،أامسض ،إان
جهود قطاعها منصسبة على رفع
ق -درات ا÷زائ -ر م -ن اسس -ت -غ Ó-ل
ال- -ط- -اق- -ات اŸت -ج -ددة وج -ع -ل -ه -ا
ال -ب -دي -ل ل -ل-ط-اق-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
واع -تÈت أان ال -ن -ت -ائ -ج ا◊ال-ي-ة
لم -ك -ان -ي-ات
غ Òك -اف -ي -ة رغ -م ا إ
اŸرصس -ودة ‘ ،ح Úشس -ددت ع-ل-ى
ضس- -رورة السس- -ت- -ث- -م -ار اŸرب -ح ‘
م - -ي - -دان م - -ع - -ا÷ة ال- -ن- -ف- -اي- -ات
ورسسكلتها.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الشصمسصية ‘ اŸسصتقبل لتخفيضش هذا اŸبلغ بإاتباع
ع -دة آال -ي -ات ضص-م-ن ب-رن-ام-ج اإ’–اد اأ’وروب-ي وال-ذي
يعتمد على ضصمان بدائل تتمثل أاسصاسصا يضصيف السصيد
ال -ه -ا– ‘ Êسص -يسش اŸواط -ن Úوت -وع -ي-ت-ه-م ب-أاه-م-ي-ة
ترشصيد اسصتعمال الطاقات التقليدية ،مؤوكدا بأان باتنة
كانت ترغب ‘ تخفيضش ما نسصبته  30إا 40 ¤باŸائة
من كمية التلوث بثا Êأاكسصيد الكربون اŸسصجل بها.
وأاوضصح الها Êبأان باتنة تعت Èمن ب Úالبلديات
اأ’و ¤وط -ن -ي -ا ال -ت -ي وج -هت ل -ه -ا ال -دع-وة م-ن ط-رف
مسص -ؤوو‹ م -دي -ن -ة ب -رشص-ل-ون-ة ب-إاسص-ب-ان-ي-ا ل-ل-مشص-ارك-ة ‘
ت- -ظ- -اه -رة ق -ط -ار ال -ط -اق -ة اأ’وروب -ي ال -ت -ي ك -ان م -ن
اŸفروضش أان تعقد يومي 3و 4مايو اŸاضصي اإ ¤جانب
لقاء كان م›Èا على الهامشش حول Œربة الطاقات
ال -ن -ظ -ي -ف-ة Ãخ-ت-ل-ف ب-ل-دي-ات شص-م-ال وج-ن-وب ال-ب-ح-ر
اأ’ب -يضش اŸت -وسص-ط ق-ب-ل ت-أاج-ي-ل-ه-ا ل-وقت ’ح-ق ،وه-و
اأ’مر الذي يعكسش جدية مسصؤوو‹ البلدية ‘ ا’لتزام

بÈنامج ا’–اد اأ’وروبي للطاقات النظيفة.
ونشص Òإا ¤أان بلدية باتنة شصرعت ‘ تركيب اأ’لواح
الشص -مسص-ي-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى م-درسص-ة اأ’م Òع-ب-د ال-ق-ادر
ب -وسص-ط اŸدي-ن-ة ب-اع-ت-ب-اره-ا أاق-دم م-درسص-ة اب-ت-دائ-ي-ة
’سصتغلل هذه الطاقة النظيفة ‘ اإ’نارة والتدفئة
وا’سصتعما’ت اأ’خرى بد’ من الطاقة الكهربائية،
وهي Œربة ‰وذجية سصيتم تعميمها ’حقا وبشصكل
ت- -دري- -ج -ي خ -اصص -ة وأان مشص -روع اسص -ت -غ -لل ال -ط -اق -ة
الشصمسصية ‘ اإ’نارة العمومية ببلدية باتنة دخل حيز
التجربة ‘ أاكتوبر  2016بوضصع  6أاعمدة إانارة عمومية
بنقطة الدوران بسصاحة ا◊رية بوسصط اŸدينة تعمل
بالطاقة الشصمسصية ،ضصمن اتفاق شصراكة ب Úالبلدية
واŸتعامل اÿاصش إ’نتاج اأ’لواح الشصمسصية بالو’ية
«أاوراسش سصو’ر» الذي وعد باŸسصاهمة ‘ اŸشصروع
بتجهيز حديقة عمومية ومدرسصة ومسصجد.

باتنةŸ :وشصي حمزة

‘ نفسش السصياق صصرح أان مبلغ  100مليار دينار
اıصصصص-ة ل-لÈام-ج ال-ت-ن-م-وي-ة ال-ب-ل-دي-ة ‘ اŸي-زان-ية
اأ’ولية لسصنة  2018تعطى فيه اأ’ولوية لÈامج إايصصال
اŸاء الشصروب وكذا الصصرف الصصحي .من جهة أاخرى
ت -ط -رق ال -وزي -ر إا ¤اÛه -ودات اŸب-ذول-ة م-ن ط-رف
الدولة بتسصجيل مشصاريع ضصخمة أا‚زت فيها سصدود
ع ÈالÎاب الوطني ،لكن هذه اإ’مكانيات الضصخمة
–تاج إا ¤تسصي Òوعصصرنة شصبكة التوزيع  ،لذا ”
ا’نطلق ‘ أاشصغال إاعادة شصبكة التوزيع للحد من
ال- -تسص -رب -ات وك -ذا “ك Úعصص -رن -ة ال -تسص -ي Òب -إادخ -ال
تقنيات جديدة والتحكم فيها عن بعد إا ¤جانب وضصع
برنامج ’ يقل أاهمية وهو الربط ب Úالسصدود مثل ما
هو ا◊ال بالبويرة أاين سصوف يتم ربط سصد تلزذيث
بسصد تشصحاف اŸتواجد بو’ية بجاية وكذا تلزذيث
بسصد واد لكحل.
وه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة سص -ت -م -ك -ن م -ن ت-ط-وي-ر وت-وسص-ي-ع
اŸسصاحات اŸسصقية بسصهل اعريب واŸقدرة بـ 2200
هكتار وسصهل ا’سصنام اŸقدرة بـ  2013وهذا السصهل
الذي مسصاحته تبلغ  2445هكتار .و‘ إاطار تطوير

ال-ف-لح-ة أاع-ط-ى ال-وزي-ر ت-ع-ل-ي-م-ات ل-ل-ق-ي-ام ب-دراسصات
م -ع -م-ق-ة ل-ت-ح-دي-د ن-وع ال-ب-ذور ال-ت-ي ي-جب ت-ط-وي-ره-ا
وب -إاع -ط-اء اأ’ول-وي-ة ل-ل-م-ؤوسصسص-ات ال-ع-م-وم-ي-ة سص-واء ‘
الدراسصة أاو اإ’‚از.
ب-ال-نسص-ب-ة ’سص-ت-ع-م-ال اŸي-اه شص-دد ع-لى ا’سصتعمال
ال -ع -ق -ل Êل -ه -ذه اŸادة ا◊ي -وي-ة إا ¤ج-انب ت-ن-ظ-ي-ف
السصدود الصصغÒة حيث أان هناك  200سصد اندثرت
’ن-ع-دام الصص-ي-ان-ة وك-ذا اإ‚ازه-ا ب-ط-ري-ق-ة عشص-وائية.
فيما يخصش تسصي Òشصبكة اŸياه أاكد أان هناك 567
بلدية ’ تسص Òمن طرف مؤوسصسصة توزيع اŸياه لكن
هناك رؤوية جديدة لتحويل كل البلديات إا ¤اŸؤوسصسصة
العمومية وتسصيÒها وذلك ‘ آاجال أاقصصاها سصنتان.
وخلل الزيارة أاشصرف الوزير على عملية ربط مدينة
البويرة بالتحويلت الكÈى لسصد كدية اسصردون ووضصع
ح-ي-ز ال-تشص-غ-ي-ل ل-ل-مسص-اح-ات اŸسص-ق-ي-ة ب-ك-ل م-ن سص-هل
اعريب الذي يÎبع على  2200هكتار وسصهل السصاحل
 1280هكتار إا ¤جانب ربط ثلث بلديات بشصبكة
اŸي - -اه الصص - -ا◊ة ل - -لشص - -رب اŸن - -ج- -زة ‘ ب- -رن- -ام- -ج
ال- -ت- -ح- -وي- -لت ال- -كÈى وه- -ي اŸع- -م -ورة ال -دشص -م -ي -ة
وا◊اكمية.

الدالية:

ل ترأجع عن سسياسسة ألدعم وسسنطهر قوأئم أŸسستفيدين من ألدخÓء

لسسرة
أاكدت وزيرة التضسامن الوطني وا أ
وقضس -اي -ا اŸرأاة غ -ن -ي -ة ال -دال -ي -ة ،أان ال-دول-ة
م-اضس-ي-ة ‘ سس-ي-اسس-ة ال-دع-م الجتماعي رغم
لزم - - -ة اŸال - - -ي- - -ة ،لف- - -ت- - -ة إا ¤أان رئ- - -يسض
ا أ
ا÷م-ه-وري-ة وج-ه ت-ع-ل-ي-م-ات صس-ارم-ة ‘ هذا
الشس- -أان ،إاذ شس -دد م -رارا ع -ل -ى ع -دم الÎاج -ع
ع-ن-ه-ا ،غ Òأان-ه-ا ب-اŸق-اب-ل كشس-فت ع-ن تطهÒ
ق -ائ -م-ة اŸسس-ت-ف-ي-دي-ن ‘ إاط-ار ﬂت-ل-ف صس-ي-غ
الدعم من الدخÓء والنتهازي.Ú

فريال بوشصوية
 ⁄تفوت اŸسصؤوولة اأ’و ¤على قطاع التضصامن
الوطني مناسصبة اجتماعها ،أامسش ،مع مديري النشصاط
ا’ج-ت-م-اع-ي ،ل-ل-ت-ذك Òب-ت-وج-ي-ه-ات رئ-يسش ا÷مهورية
وحرصصه على اسصتكمال سصياسصة الدعم ا’جتماعي،
سصياسصة “سصكت بها الدولة رغم الوضصع اŸا‹ ا◊رج
م -ل -ت -زم -ة ب -اسص -ت -ك -م -ال دع-م ال-ف-ئ-ات ال-هشص-ة ،غ Òأان
اسصتكماله سصيتم وفق قواعد جديدة ،تقوم أاسصاسصا على
إاقصصاء ا’نتهازي Úالذين يسصتفيدون دون وجه حق ،من
دعم موجه ‘ اأ’سصاسش إا ¤فئات ‘ حاجة ماسصة له.
و‘ تصصريح على الهامشش ،قالت ‘ معرضش ردها
ع -ل -ى سص -ؤوال ي -خصش اŸي-زان-ي-ة ،ب-أان اأ’خÒة م-ت-وف-رة
وسصتغطي حاجيات ﬂتلف الفئات’ ،فتة إا ¤أانها
تنشصط ‘ عدة ›ا’ت ،بينها التكفل باأ’شصخاصش
اŸسصن“ ،Úدرسش اأ’طفال ،والنقل اŸدرسصي للتعليم
اŸت -خصصصش ال -ذي تضص -م -ن -ه  500ح-اف-ل-ة ،والتدفئة،
واإ’قامة التضصامنية ،والتكفل باأ’شصخاصش دون مأاوى،
ودعم التنمية ا’جتماعية من خلل الوكالة الوطنية
ل -ل -ق -رضش اŸصص -غ -ر «أا‚ام» ،وك -ذا وك -ا’ت ال -نشص -اط
ا’جتماعي.
وأافادت ‘ السصياق ،بأان الوزارة تعمل جاهدة على
–سص Úاأ’داء واسص - -ت - -دراك ال - -ن - -ق - -ائصش ،ت - -ك- -ريسص- -ا
’سص -ت -م -راري-ة سص-ي-اسص-ة ال-دع-م ا’ج-ت-م-اع-ي ل-لشص-رائ-ح
اŸع -وزة ،ع -ل -ى أان ي -ك -ون م -وج -ه-ا أاسص-اسص-ا ل-ه-م ،ك-ون

«الوضصع اŸا‹ ا◊ا‹ للبلد ،يدفعنا إا ¤مزيد من
العقلنة ‘ التسصي Òوترشصيد النفقات ،حفاظا على
اŸال العام وعصصرنة أادوات العمل.
وباŸناسصبة ذكرت بأان القطاع يشصرف على تسصيÒ
 47م- -رك- -زا ﬂتصص -ا ‘ ح -م -اي -ة ورع -اي -ة اأ’ح -داث
والشصباب ،ومركزين وطني Úللتكفل باŸرأاة اŸعنفة،
و 5مؤوسصسصات ديار الرحمة مدعمة بـ  6ملحقات ،و29
دارا ’سص -ت -ق -ب -ال اأ’شص -خ -اصش اŸسص -ن 53 ،Úمؤوسصسصة
’سصتقبال الطفولة اŸسصعفة ،إا ¤جانب  232مؤوسصسصة
لطفال اŸعوق.Ú
تعليمية ل أ
وأاشص -ارت ال -وزي -رة ‘ م -داخ-ل-ت-ه-ا ،إا ¤أان ال-ق-ط-اع
«ي -ع-ت-زم ت-ف-ع-ي-ل ورف-ع م-ي-ك-ان-ي-زم-ات ﬁارب-ة ال-ف-ق-ر،
ب-ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى ب-رام-ج وك-ال-ة ال-ت-ن-م-ي-ة ا’ج-تماعية،
ودي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ال-ق-رضش اŸصص-غر ،والعمليات التضصامنية
لفائدة الفئات اÙرومة عن طريق الصصندوق اÿاصش
للتضصامن الوطني».
وسصÎاف -ق اÿط -وة Ãواج-ه-ة ﬂت-ل-ف ال-ت-ح-دي-ات
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة وال -ث-ق-اف-ي-ة ،ال-ت-ي ي-واج-ه-ه-ا اÛت-م-ع
ا÷زائري ،من خلل دعم التماسصك اأ’سصري والتلحم
ا’ج -ت -م -اع -ي ،وم -ن أاج -ل ذلك ” إاط -لق ال -وسص -اط-ة
ا’جتماعية ◊ل اÿلفات ،وترتيب التكفل ‘ النهار
لشصخاصش
باأ’شصخاصش اŸسصن ،Úواإ’عانة اŸنزلية ل أ
‘ وضصعية تبعية ،إا ¤جانب مرافقة اŸرأاة بتفعيل
مشصاركتها ‘ جميع اŸيادين ،والعمل دوما على ترقية
حقوق الطفل.

لو ¤من صسالون سسرطان الثدي
فلسسط Úضسيف شسرف الطبعة ا أ

كتاب :تسسجيل  12ألف حالة جديدة حسسب آأخر أإلحصسائيات
لمل حميدة كتاب
كشسفت رئيسسة جمعية ا أ
أان ا÷زائ- - -ر تسس - -ج - -ل  12أال -ف ح -ال -ة إاصس -اب-ة
جديدة بسسرطان الثدي سسنويا ،مشسÒة إا ¤أانها
لحصس -ائ -ي -ات ال -رسس -م -ي-ة ال-ت-ي خ-رج ب-ه-ا
آاخ -ر ا إ
السسجل الوطني للسسرطان قبل يوم.Ú

صصونيا طبة
لعلم
وع-ل-ى ه-امشش اف-ت-ت-اح الصص-ال-ون ال-وط-ن-ي ل -إ
ح -ول سص -رط -ان ال -ث-دي ال-ذي ج-رت ف-ع-ال-ي-ات-ه ب-قصص-ر
اŸع -ارضش الصص -ن -وب -ر ال -ب -ح -ري ب -حضص -ور سص-ف Òدول-ة
فلسصط Úأاكدت كتاب أان الرقم ﬂيف ويسصتدعي بذل
›ه -ودات أاك Èل -ت -حسص -يسش ال -نسص -اء أاي -ن -م -ا ت -واج-دن
بضصرورة القيام بالتشصخيصش اŸبكر.
وأاضصافت أانه بالرغم من تزايد نسصبة الوعي لدى
اŸرأاة ا÷زائ -ري -ة ف -ي -م -ا ي-خصش أاه-م-ي-ة ال-وق-اي-ة م-ن
ﬂاطر سصرطان الثدي إا’ أان العديد من اإ’صصابات
يتم اكتشصافها ‘ مرحلة متأاخرة حيث تصصبح نسصبة
الشصفاء من هذا الداء ضصئيلة داعية النسصاء إا ¤القيام
بالفحصش الذاتي وخاصصة ماموغرا‘ الذي يعد أافضصل
وسصيلة للتشصخيصش ا÷يد.
لع-لم ح-ول
وف -ي -م -ا ي -خصش الصص -ال -ون ال-وط-ن-ي ل -إ
سص- -رط- -ان ال- -ث- -دي أاوضص -حت أان -ه اأ’ول م -ن ن -وع -ه ‘
ا÷زائ -ر ك-ون-ه ي-ج-م-ع اŸرضص-ى واŸواط-ن Úم-ب-اشص-رة
باأ’طباء واıتصص ‘ Úعلج السصرطان وا◊اضصرين
لج-اب-ة ع-ن
‘ الصص - -ال - -ون إا ¤غ - -اي - -ة  28أاك -ت-وب-ر ل -إ
اسصتفسصارات ا÷ميع حول هذا الداء الذي بات يعرف

انتشصارا ﬂيفا ‘ ا÷زائر.
وبالنسصبة ’ختيار فلسصط Úدولة شصرف ‘ الصصالون
لعلم حول سصرطان الثدي أاشصارت كتاب أانه
الوطني ل إ
” ‘ إاطار انطلق أاول حملة عربية ضصد سصرطان
الثدي والتي ضصمت  12دولة عربية من بينها فلسصط،Ú
مؤوكدة أان مكافحة السصرطان يتطلب تكاتف ا÷هود
وا’–اد بﬂ Úت -ل -ف ال -ب -ل -دان ال-ع-رب-ي-ة ل-رف-ع نسص-ب-ة
الوعي بأاهمية التشصخيصش اŸبكر وبالتا‹ التقليل من
عدد الوفيات.
من جهتها ،أاكدت مديرة مركز دنيا التخصصصصي ‘
أاورام النسصاء الفلسصطيني نفوز مسصلما Êعلى أاهمية
هذا الصصالون اŸتنوع والذي يعطي الفرصصة للنسصاء
ا÷زائريات للسصتفادة من معلومات هامة عن كيفية
القيام بالفحصش سصواء الذاتي أاو من خلل فحصش
م -ام -وغ -را‘ واي -ك -غ -را‘ ،ب -اإ’ضص -اف -ة إا ¤اأ’ج -ن-ح-ة
اıصصصصة للتعريف Ãختلف مراحل علج سصرطان
ال -ث -دي ب -داي -ة م -ن ا÷راح -ة إا ¤ال-ع-لج ال-ك-ي-م-ي-ائ-ي
واإ’شصعاعي والتغذية.
وع -رف الصص -ال -ون مشص -ارك -ة ﬂت -ل -ف اŸؤوسصسص -ات
ا’سص -تشص -ف -ائ-ي-ة وأاط-ب-اء ﬂتصص ‘ Úع-لج السص-رط-ان
لج -اب -ة ع -ن ج -م -ي -ع
وال- -ذي- -ن أاب- -دو اسص -ت -ع -داده -م ل  -إ
ا’سصتفسصارات باإ’ضصافة إا ¤تخصصيصش أاجنحة ” من
خللها عرضش اأ’جهزة التي تسصتخدم لعلج السصرطان
‘ ا÷زائر «العلج ا’شصعاعي» وكذا ﬂتصص‘ Ú
ال-ت-غ-ذي-ة ي-ق-دم-ون نصص-ائ-ح ل-ل-م-واط-ن Úل-ت-ف-ادي تناول
اأ’ط -ع -م -ة ال -ت-ي ت-ؤودي إا ¤اإ’صص-اب-ة بسص-رط-ان ال-ث-دي
وأاطباء نفسصاني Úيتولون طيلة  3أايام مهمة التكفل
النفسصي باŸرضصى.

ا’أحد  29أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  09صسفر  1439هـ

»æWh

لحزاب لÓنتخابات اÙلية
«الشضعب» تقف عند عدة ا أ

إاقناع اŸواطن باŸشساركة القوية أاو ¤من شسرح الÈامج
لحزاب السضياسضية عقارب سضاعتها على ا◊ملة النتخابية Ùليات  23نوفم ÈاŸقرر انطÓقها اليوم ،من
ضضبطت ﬂتلف ا أ
خÓل دعوة القيادات ا◊زبية ıتلف اŸناضضل Úإا ¤تكثيف العمل ا÷واري واسضتقطاب الناخب Úلضضمان أاك Èقدر ‡كن من
لصضوات وهذا لدخول اÛالسس الشضعبية البلدية والولئية بقوة خاصضة ‘ ظل الضضمانات الكبÒة التي تقدمها السضلطات
ا أ
لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة ومنصضفة للجميع.

اسستطÓع  :حكيم بوغرارة

م- -ا وق- -فت ع- -ل- -ي- -ه «الشس -عب» ﬁاف -ظ -ة
التشسكيÓت السسياسسية على الطرق التقليدية
‘ –ضس Òا’نتخابات مع بعضس اÙاو’ت
’سس-ت-ع-م-ال شس-ب-ك-ات ال-ت-واصس-ل ا’ج-ت-م-اعي
وال- -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات ا◊دي -ث -ة ‘ ال -دع -اي -ة
والÎويج.
وب Úالشس -ع -ارات الÈاق-ة وال-ت-ف-اؤول ال-ذي
’حزاب يخفي الواقع الكثÒ
يطبع رؤوسساء ا أ
من الصسراعات والتنافسس حتى أان ا◊ملة
ا’نتخابية قد بدأات مبكرا ‘ الكث Òمن
م -ن -اط -ق ال -وط-ن ‘ ان-ت-ظ-ار ال-فصس-ل ‘ 23
نوفم.È
’ح -زاب اŸشس -ارك -ة ‘
وت -ق -اط -عت ك -ل ا أ
ا’ن- -ت- -خ -اب -ات اÙل -ي -ة ‘ ضس -رورة إاق -ن -اع
اŸواط -ن ب -اŸشس -ارك -ة ال -ق-وي-ة ق-ب-ل ع-رضس
الÈامج خاصسة وأان ارتفاع نسسبة اŸشساركة
ت -زي -د ‘ نسسب ال -ن -ج -اح ل -دى ا÷م -ي -ع م -ع
ال -ت-ف-اؤول ب-ت-ح-ق-ي-ق نسس-ب-ة مشس-ارك-ة أاك Èم-ن
التشسريعيات ‘ ظل بروز العمل ا÷واري
وان -خ -راط ال -ع -ائÓ-ت «وال-ع-روشس-ي-ة ،وول-ي-د
ا◊وم- -ة» ب- -ق- -وة وه- -ي ع- -وام -ل م -ه -م -ة ‘
’سس -ت -اذ ‚يب
اÙل- -ي- -ات م- -ث- -ل- -م -ا أاك -ده ا أ
’عÓ- - -م
ب - - -خ - - -وضس اıتصس ‘ ع- - -ل- - -وم ا إ
وا’تصسال لـ»الشسعب» حيث قال إان ا’تصسال
الشسخصسي وقادة الرأاي ‘ ا÷زائر هم أاكÈ
مؤوثر ‘ ا’نتخابات اÙلية التي مازالت
تتحكم فيها العناصسر التقليدية ولن يكون
ل-ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا◊ديثة وشسبكات التواصسل
ا’جتماعي أاي حظ أامام مراكز القوة ‘
ا◊م Ó-ت ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة خ-اصس-ة ‘ ال-و’ي-ات
ال -داخ -ل -ي -ة ال-ت-ي ي-ت-ق-رر ف-ي-ه-ا ك-ل شس-يء ‘
ال-ت-ج-م-ع-ات الشس-ع-ب-ي-ة وم-آادب العشساء وحتى
اŸقاهي سستكون ﬁطات هامة للتنافسس
’قناع.
وعرضس الÈامج وا إ

«اأ’فانا» تفضسل العمل ا÷واري وا◊ملة
من جيوب اÎŸشسحÚ
كشسف موسسى تواتي رئيسس ا÷بهة الوطنية
ا÷زائرية أان –ضس Òا’نتخابات ليسس باأ’مر
ال - -ه Úخ - -اصس- -ة إاع- -داد ق- -وائ- -م اÎŸشس- -حÚ
والتحكم ‘ مسسار ا◊ملة ا’نتخابية الذي
سسيكون شساقا.
وقال تواتي لـ»الشسعب» إان حزبه سسيتواجد
‘  477بلدية من أاصسل  1541بينما سسيقتصسر
وجوده ‘ › 30لسسا شسعبيا و’ئيا من أاصسل 48
وه- -ذا ب- -ع- -د أان رفضست اإ’دارة م- -ل -ف Úع -ل -ى
مسستوى اÛالسس الشسعبية الو’ئية.
و–ضسر «اأ’فانا» للحملة ا’نتخابية عÈ
العمل ا÷واري من خÓل Œنيد اŸواطنÚ
وإاقناعهم باختيار مرشسحي ا◊ركة ،موضسحا
بأانه سسيقيسس شسعبية كل مناضسل من خÓل
اÙليات.
وي-ت-وق-ع ت-وات-ي صس-ع-وب-ات ك-بÒة ‘ ضس-م-ان
“وي- -ل ا◊م- -ل -ة ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة ،ح -يث أاك -د أان
اÎŸشسح ‘ Úالقوائم هم الذين سسيتكفلون
ب -ن -ف -ق -ات ا◊م -ل -ة م-ؤوك-دا ب-أان ا◊زب م-ع-دم
ماليا.
وسس-ي-ق-وم ت-وات-ي ب-ح-م-ل-ة ان-ت-خ-اب-ي-ة ل-فائدة
م -رشس -ح -ي -ه ع 48 Èو’ي- -ة م- -ن أاج- -ل شس- -رح
اÿطوط العريضسة للحزب ‘ اÙليات على
أان يÎك البقية للمÎشسح.Ú
وك -انت أاحسس -ن ن -ت -ي -ج-ة ل-ل-ج-ب-ه-ة ال-وط-ن-ي-ة
ا÷زائ - -ري- -ة ‘ ﬁل- -ي- -ات  2007م -ن خ Ó-ل
إاحرازها على  ٪11.29من اأ’صسوات بحصسولها
على  1,578مقعد ،و–صسلت على ‘ ٪14.13
اÛالسس الشسعبية الو’ئية من اأ’صسوات بـ277
مقعد.

«اأ’فافاسس» ...والتوصسيات التسسعة

تدخل قوائم حزب جبهة القوى ا’شسÎاكية
ا’نتخابات اÙلية بÈنامج متكامل يتضسمن
 9ت -وصس -ي -ات م -ع ت -رك ا◊ري -ة ل-ل-مÎشس-حÚ
ب -إادم -اج م -واد ج-دي-دة ت-ت-م-اشس-ى وط-ب-ي-ع-ة ك-ل
منطقة.
وكشس -ف ا◊زب ع -ن ب -رن -ا›ه ا’ن-ت-خ-اب-ي
الذي سسيكون جواريا حسسب طبيعة كل بلدية
ووقفت «الشسعب» عند برنامج قائمة بلدية
ال -ق-ب-ة ال-ذي ي-راه-ن ع-ل-ى ﬁ 09اور م-ت-علقة
ب-ال-ه-ي-اك-ل ال-ق-اع-دي-ة ح-يث سس-ت-ح-اول القائمة
إاقناع سسكان القبة بالعمل على –سس Úالبنى

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

انطÓق ا◊ملة النتخابية Ùليات  23نوفم Èاليوم

 51حزبا و – 4الفات ‘ رحلة إاقناع الناخب

 165أالف مÎشسح للمجالسس البلدية و 16.600مÎشسح للو’ئية
ت-----ن-----ط-----ل-----ق ،ال-----ي-----وم ،ا◊م-----ل-----ة
الن--ت--خ--اب--ي-ة Ùل-ي-ات  23نوفم،È
وال--ت-ي ي-ت-ن-افسس ف-ي-ه-ا  51ح--زب-ا و4
لضض--اف--ة إا› ¤م-وع-ة
–ال--ف--ات ب--ا إ
لحرار ،مع تسضجيل مشضاركة حزب
ا أ
لو ¤عÈ
طÓ-ئ-ع ا◊ري-ات ل-ل-م-رة ا أ
 4٨ولية و 1541بلدية.

حياة  /ك

ال -ت -ح -ت -ي -ة اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -ن -ق-ل وأام-اك-ن رك-ن
السسيارات أاما ‘ قطاع الÎبية فتعمل قائمة
ج-ب-ه-ة ق-وى ا’شسÎاك-ي-ة ع-ل-ى ضس-رورة ت-رم-ي-م
اŸدارسس وإا‚از م- -ك- -اتب ب- -ل- -دي- -ة ل- -ف- -ائ- -دة
التÓميذ.
وتسستهدف القائمة فئة اŸعوق Úالذين لهم
نصسيب من الÈنامج من خÓل –سس Úالتكفل
ب- -ه- -م م- -ع ا◊رصس ‘ ا÷انب ا’ج- -ت- -م -اع -ي
التكفل بتهيئة اŸقابر وتنظيفها.
أام- -ا ا÷انب ال- -راب- -ع ‘ ب- -رن- -ام- -ج ا◊زب
ا÷واري فهو ا’هتمام با÷انب ا’قتصسادي
من خÓل ﬁاربة السسوق اŸوازية والتخطيط
إ’‚از أاسس- -واق ج- -واري- -ة ’م- -تصس -اصس السس -وق
اŸوازي وال- -ع- -م- -ل ع -ل -ى –سس Úال -ت -حصس -ي -ل
الضسريبي.
ويتضسمن برنامج ا◊زب الذي سسيتواجد
ع 346 È- -ب-ل-دي-ة و 18ق -ائ -م -ة ‘ اÛالسس
ال -و’ئ -ي -ة ‘ ا÷انب ا◊ضس -ري ال -ع -م -ل ع-ل-ى
–سس Úالواجهة اŸعمارية للبلدية من خÓل
–سس Úالتهيئة عﬂ Èتلف اأ’حياء.
ويشس -م -ل ب -رن -ام -ج ا◊زب ع -ل -ى اŸسس-ت-وى
ال- -ب- -ي -ئ -ي ت -رق -ي -ة اŸسس -اح -ات اÿضس -راء ورد
ا’عتبار لها بينما ‘ قطاع النظافة سسيعمل
ا◊زب على تعزيز تنظيف اأ’حياء.
وسس -ي -ع -م -ل ا◊زب ع -ل-ى مسس-اع-دة اأ’سس-رة
اŸع- -وزة ‘ ›ال ال- -تضس- -ام- -ن ب -ي -ن -م -ا ع -ل -ى
اŸسس- -ت- -وى ال- -ث- -ق -ا‘ والشس -ب -اب ف -تشس Òه -ذه
اÙاور إا ¤اسس- -ت- -غÓ- -ل ق- -اع- -ات السس- -ي -ن -م -ا
وتشسجيع إانشساء فرق مسسرحية وفنية وإاقامة
مÓعب جوارية للجميع.
ويظهر أان مشسكل “ويل ا◊ملة لن يكون
عائقا كبÒا لقائمة القبة التي يعت Èمرشسحها
اأ’ول رجل أاعمال.

اأ’رسسيدي ...الÎكيز على ا’سستماع
’نشسغا’ت اŸواطن
يشسارك حزب التجمع من أاجل الثقافة
والدÁقراطية ‘ ﬁليات نوفم Èالقادم
‘ › 178لسس بلدي ،و› 9السس و’ئية،
ويسس--ع--ى ا◊زب م--ن خÓ--ل مشس-ارك-ت-ه ‘
ا’نتخابات إا ¤إاعادة بعث نشساط ا◊زب
وط--ن--ي-ا وال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى أان-ه ح-زب ÷م-ي-ع
ا÷زائري Úوليسس Ÿنطقة القبائل.
وي--ع--رف ا◊زب ب--ع--د م--رح--ل--ة سس-ع-ي-د
سسعدي الذي قام بتسسليم اŸشسعل Ùسسن
بلعباسس رغبة منه ‘ احÎام اŸبادئ التي
ن--اضس--ل م--ن أاج--ل--ه--ا وه--ي ال--ت--داول ع-ل-ى
السسلطة وترقية اŸمارسسة الدÁقراطية.
وسسيعتمد ا◊زب ‘ ا◊ملة ا’نتخابية
على توعية و–سسيسس اŸواطن Úبأاهمية
اŸرحلة التي “ر بها البÓد مع توضسيح
مقÎحات وآاراء ا◊زب اŸنتقدة للكثÒ
من اÿيارات التي اتخذتها السسلطة.
وشسدد بلعباسس ‘ ﬂتلف تصسريحاته
الصس---ح---اف---ي---ة ع---ل---ى أاه---م---ي--ة أان ي--ت--ج--ه
اÎŸشس----ح----ون إا ¤اŸواط----ن م----ب----اشس----رة
وا’سس-ت-م-اع ’نشس-غ-ا’ت-ه ،م-ع ع-دم ت-ق-دË
وعود كاذبة ،موضسحا بأان التسسي ÒاÙلي
سسيعرف صسعوبات كبÒة ‘ ظل الظرف
اŸا‹ وا’قتصسادي الذي “ر به البÓد.

طÓئع ا◊ريات ...اختيار شسعبية
ا◊زب ‘ أاول اسستحقاق
يسس- -ع -ى ح -زب ط Ó-ئ -ع ا◊ري -ات ‘ أاول
مشس -ارك-ة ل-ه ‘ ا’ن-ت-خ-اب-ات م-ن-ذ ت-أاسس-يسس-ه
ل -ت -أاك -ي-د حضس-وره والشس-روع ‘ ق-ي-اسس م-دى
ان -تشس -اره وشس -ع -ب -ي -ت -ه –سس-ب-ا ل-رسس-م م-ع-ا⁄
اŸسستقبل.

وك - -ان ا◊زب ق - -د رفضس اŸشس- -ارك- -ة ‘
ال -تشس -ري -ع -ي -ات ،ح -يث فضس -ل الÎيث وع-دم
اŸغ -ام -رة ب -ع -د ت-أاك-ي-ده أان ا’ن-ت-خ-اب-ات ‘
ا÷زائر مازالت بعيدة نوعا ما عن النزاهة
اŸطلوبة.
وسسيعول ا◊زب ‘ إاقناع اŸواطن Úعلى
ع- -دة ﬁاور كÈى ’سسÎات -ي -ج -ي -ة ا◊م -ل -ة
ا’ن -ت-خ-اب-ي-ة ،أاه-م-ه-ا دع-وة إاط-ارات ا◊زب
ومناضسليه للتجند واسستغÓل فرصسة ا◊ملة
ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة ل -ت -حسس-يسس اŸواط-ن Úب-واق-ع
’ب-ع-اد
’زم -ة اŸت -ع-ددة ا أ
ال -ب Ó-د وخ -اصس -ة ا أ
داع -ي -ا إا ¤الÎك -ي -ز ع -ل -ى ا◊ل السس -ي -اسس-ي
Óمور.
والسسلمي ل أ
وم -ن اÙاور ال -ت -ي يسس-ت-ه-دف-ه-ا ا◊زب
بقوة التعريف بآاراء ا◊زب ومواقفه Œاه
’شسكاليات الوطنية الكÈى مع منح اهتمام
اإ
خاصس Ÿلفات ا◊كامة والتنمية اÙلية
واقÎاح -ات ط Ó-ئ -ع ا◊ري-ات ل-ل-خ-روج م-ن
’زمة بعيدا عن العنف والتعصسب.
اأ
ويذكر أان الطÓئع قد قرر اŸشساركة ‘
اÙليات بعد منح القرار للقواعد النضسالية
التي أاعلنت على مسستوى اللجنة اŸركزية
اŸشس- -ارك- -ة ‘ اج- -ت- -م- -اع ال- -دورة ال -راب -ع -ة
للحزب.

تكتل الفتح ...البحث عن اŸفاجأاة

يدخل تكتل الفتح الذي يضسم العديد من
’حزاب الفتية على غرار ا◊زب الوطني
اأ
ا÷زائري ،وا◊زب الوطني ا◊ر ،وحركة
’ح -رار ،ح-زب ن-ور ا÷زائ-ري،
ال -وط -ن -ي Úا أ
وحزب الشسباب الدÁقراطي حيث يهدف
ه- -ذا ال- -ت- -ك- -ت -ل ال -ذي ج -رب ح -ظ -وظ -ه ‘
ا’ن -ت -خ -اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة بـ  35و’ي - -ة إا¤
–قيق أافضسل النتائج ‘ اÙليات لتجاوز
عقبة  ٪4مسستقب ÓوالتحضسŸ Òسستقبلهم
’ي طارئ قد يحدث على السساحة
–سسبا أ
السسياسسية.
وكشسف نور الدين لواضسح متصسدر قائمة
«الفتح» للمجلسس الشسعبي البلدي لباب الزوار
أان ال- -ه- -دف م- -ن ال- -ت -ك -ت -ل ه -و Œاوز ع -ق -ب -ة
ا’سس -ت -ث -م-ارات ال-ت-ي تضس-م-ن اŸشس-ارك-ة وم-ن-ه
تخصسيصس الوقت وا÷هد للحملة ا’نتخابية
إ’قناع اŸواطن ÚباŸشساركة القوية ثم تقدË
الÈنامج بطريقة واقعية.
وكشس - - -ف ن - - -فسس اŸصس - - -در ‘ تصس - - -ري - - -ح
لـ»الشسعب» أان النجاح ‘ “رير القوائم أامر
مهم للغاية أ’ن عملية جمع اŸلفات واختيار
العناصسر اŸناسسبة كانت صسعبة وشساقة خاصسة
ب-ع-د ب-عضس ال-ت-ح-ف-ظ-ات ال-ت-ي شس-م-لت اإ’ي-داع
اأ’و‹ ،م - -وضس - -ح - -ا أان اإ’دارة ك - -انت م - -رن - -ة
وسس-اع-دت ا÷م-ي-ع ع-ل-ى ال-ت-دارك ق-ب-ل ن-ه-اية
اآ’جال القانونية.
وت-ب-ق-ى ا◊م-ل-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ام-تحانا شساقا
لكنه ﬂتلف عن ا’لتزام مع اإ’دارة فالتنافسس
سس -ي -ك -ون ك -بÒا ‘ ظ -ل ق -وة ال -ت -ك-ت-ل ودخ-ول
اأ’حزاب الكبÒة بقوة والتي “لك إامكانيات
أاك Èلكن عنصسر اŸفاجأاة سسيكون واردا بقوة
أاع-ت-ق-د خ-اصس-ة ‘ ظ-ل وج-ود ه-ي-ئ-ة مسس-ت-ق-لة
جريئة ،تعمل على ا’سستجابة لكل انشسغا’ت
اأ’ح -زاب وف -ت -ح ق -ن-وات ا◊وار ل-ل-وصس-ول إا¤
أافضسل السسبل إ’‚اح ا’سستحقاقات.
وع -ن ب -رن -ام -ج ال -ت-ك-ت-ل ف-ق-د أاوضس-ح ن-ور
ال-دي-ن ل-واضس-ح ع-ن ت-رك-ي-زه ع-ل-ى ال-ت-ع-ري-ف
Ãهام اÛالسس البلدية اÙلية التي لها
صسÓحيات معينة يجب أان يدركها اŸواطن
حتى يعرف ما لنا وما علينا ،مع التشسديد
على عدم تقد Ëأاي وعود كاذبة فهناك
قانون ومهام وواجبات يقوم بها اŸنتخب
’خ Òالفوز
اÙلي ’ Áكن Œاوزها ،و‘ ا أ
أاو اŸرور بكÓم صسادق أاحسسن من وعود
كاذبة سستجعل من عهدة اŸنتخب جحيما.
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يبلغ عدد اÎŸشسح ÚلÓنتخابات اÙلية
 165.000مÎشسح للمجالسس البلدية ،موزعÚ
على  9575قائمة انتخابية و 16.600مÎشسح
للمجالسس الو’ئية موزع Úعلى  621قائمة
انتخابية ،حيث أان أاغلبية اÎŸشسح Úدون
سسن اأ’ربع ،)40( ÚوÁثل العنصسر النسسوي
أاقل من  20باŸائة من ›موع اÎŸشسح.Ú
ي -خ-ت-ل-ف اŸسس-ت-وى ال-ت-ع-ل-ي-م-ي وال-ت-ك-وي-ن-ي
للمÎشسح ،Úما ب Úحامل Úلشسهادات جامعية
وÁث- -ل- -ون نسس- -ب -ة  ٪25ب -ال -نسس -ب -ة ÎŸشس -ح-ي
اÛالسس البلدية ،و ٪16منهم  ⁄يتجاوزوا
اŸرحلة ا’بتدائية ،بينما مثل ذوو اŸسستوى
الثانوي أازيد من  ٪50سسواء بالنسسبة للمجالسس
البلدية أاو الو’ئية.
ت -ت -واج -د أاح -زاب اأ’غ -ل-ب-ي-ة الŸÈان-ي-ة ‘
اŸرتبة اأ’و ¤من حيث اŸشساركة ،حيث يعد
حزب جبهة التحرير الوطني ا◊زب الوحيد
ال - -ذي يشس - -ارك ‘ ك - -ل اÛالسس ال - -و’ئ- -ي- -ة
وال- -ب -ل -دي -ة ،م -ع اإ’شس -ارة اإ ¤أان ع -دد ق -وائ -م
ا◊زب ارت -ف -ع ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-ج-السس الشس-ع-ب-ي-ة
البلدية –سسبا للموعد ا’نتخابي القادم بـ 5
ب-ل-دي-ات وذلك م-ق-ارن-ة ب-ا’ن-ت-خابات اÙلية
لسسنة .2012

أاحزاب اأ’غلبية تتنافسس على مقاعد
اÛالسس الو’ئية 48
و‘ تصس -ري -ح ل-ل-عضس-و ال-ق-ي-ادي ‘ اأ’فÓ-ن
صسادق بوقطاية لـ«الشسعب» قال إان حزبه يو‹
أاهمية كÈى لÓنتخابات اÙلية اŸزمعة يوم
 23نوفم Èالقادم ،نظرا Ÿا “ثله البلدية من
أاه -م -ي -ة قصس -وى ،خ -اصس -ة ‘ ظ -ل اŸت -غÒات
واŸسس -ت -ج -دات ال -ت-ي ط-راأت ع-ل-ى اÛت-م-ع،
مفيدا أان  ٪70من اŸتواجدين ‘ القوائم
ح -ام -ل Úلشس -ه -ادات ع -ل -ي -ا م-ن نسس-اء ورج-ال،
وبالتا‹ بعول عليهم ‘ –مل مسسؤوولياتهم
Œاه اŸواط -ن Úال -ذي -ن أاع -ط -وه -م صس-وت-ه-م،
مÈزا أان اÿطاب أاثناء ا◊ملة سسيكون خاليا
م-ن ال-ت-ج-ري-ح وال-ت-ه-ج-م-ات ع-ل-ى اأ’شس-خ-اصس
واأ’حزاب.
ي-ع-د ح-زب ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ني الدÁقراطي
اŸنافسس للحزب العتيد على اŸقاعد سسواء
‘ اÛالسس ال- -و’ئ- -ي- -ة أاو ال- -ب- -ل- -دي- -ة ،ح -يث

سس- - -يشس- - -ارك بـ  48ق-ائ-م-ة ان-ت-خ-اب-ي-ة و’ئ-ي-ة
باإ’ضسافة إا 1521 ¤قائمة للمجالسس الشسعبية
ال- -ب- -ل- -دي- -ة ،وم -ا Áي -ز م -رشس -ح -ي «اأ’رن -دي»
غالبيتهم Áثلون فئة الشسباب كما أان اآ’’ف
منهم يحملون شسهادات جامعية.
بالنسسبة للحركة الشسعبية ا÷زائرية ،فإانها
قدمت  850قائمة انتخابية على مسستوى 46
و’ية ،وهي تطمح للمحافظة على اŸرتبة
الثالثة حسسب ما صسرح به رئيسسها عمارة بن
يونسس ،كما قررت جبهة القوى ا’شسÎاكية
اŸشساركة ‘ ا’نتخابات اÙلية بـ 366قائمة
ان -ت -خ-اب-ي-ة ‘  29و’ي -ة م -ن ب -ي -ن -ه-ا ‘ 18
اÛالسس الشسعبية الو’ئية و ‘ 348اÛالسس
ال-ب-ل-دي-ة ،وب-دوره-ا سس-ت-خ-وضس ح-رك-ة ›ت-مع
السس -ل -م م -عÎك ا’ن -ت -خ -اب -ات اÙل-ي-ة بـ720
ق -ائ -م-ة ب-ل-دي-ة ،أاي م-ا نسس-ب-ت-ه  ٪47م -ن ع -دد
البلديات ،و 47قائمة و’ئية من بينها  5قوائم
بالتوقيعات.
وم-ن ج-ه-ت-ه ال-ت-ح-ال-ف ال-وط-ني ا÷مهوري
يدخل سسباق اÙليات ع 30 Èو’ية على
مسستوى › 22لسسا و’ئيا و› 151لسس بلدي،
حيث يبلغ عدد مÎشسحي ا◊زب ‘ 1204
اÛالسس ال- - -و’ئ- - -ي - -ة و 3609مÎشس- - - -ح ‘
اÛالسس ال -ب -ل -دي-ة ،وÁث-ل ال-ع-نصس-ر ال-نسس-وي
نسس -ب-ة  ،٪45وأادرج ا◊زب ضس- -م- -ن ق- -وائ- -م- -ه
ل -ل -م -ج -السس ال -و’ئ -ي -ة ام -رأات )2( Úب -و’ي -ت-ي
سسطيف وقسسنطينة.

اŸعارضسة تراهن على الشسباب بعد تراجع
العنصسر النسسوي
كما يشسارك حزب العمال ‘ هذا اŸوعد
ا’نتخابي بـ  520قائمة تتشسكل من «كفاءات
علمية ونضسالية وسسياسسية» كما صسرح بذلك
رمضسان تعزيبت لـ»الشسعب» بهدف الدفاع
ع - -ن «اŸك - -اسسب اÙق- -ق- -ة» ‘ ﬂت- -ل- -ف
اÛا’ت ،قائ« Óنحن متواجدون ‘ 38
›لسس -ا شس -ع -ب -ي -ا و’ئ-ي-ا» ،م-ف-ي-دا أان ح-زب
العمال سسيقوم بحمÓت على مسستوى 1200
بلدية ع Èالوطن.
وسس -ي -ت -واج -د ا’–اد م -ن أاج -ل ال-ن-هضس-ة
والعدالة والبناء ‘ ا’نتخابات على مسستوى
› 25لسس -ا شس -ع -ب -ي-ا و’ئ-ي-ا و › 240لسس
شسعبي بلدي من بينها و’ية ا÷زائر التي
ترشسح فيها  28مÎشسحا لÓنتخابات البلدية
واÛلسس الشسعبي الو’ئي ،فيما سستخوضس
’صسÓح غمار ا’نتخابات بقوائمها
حركة ا إ
اÿاصسة ‘  22و’ية ،حيث قدم ا◊زب ما
ي -ق-ارب  100ق -ائ -م -ة ت -رشس -ح ‘ اÛالسس
الشسعبية البلدية و 16قائمة ‘ اÛالسس
الشسعبية الو’ئية.

كوكتال سسياسسي لتنشسيط ا◊ملة ا’نتخابية بتيبازة

ارتفع عدد قوائم الÎشضح للمحليات
بتيبازة بشضكل ملحوظ مقارنة مع ما ”ّ
تسضجيله Ãحليات  2012بحيث أاحصضت
ا÷ه- -ات اŸع- -ن- -ي -ة  143ق-ائ-م-ة خ-اصض-ة
باÛالسس الشضعبية البلدية و 11قائمة
ب- -اÛلسس ال- -ولئ -ي م -ق -اب -ل  115قائمة
ب -اÛالسس ال-ب-ل-دي-ة و 9ق-وائ-م ب-اÛلسس
الولئي سضنة .2012

تيبازة :عÓء ملزي
“ث -ل ه -ذه ال -ق-وائ-م حسسب مصس-ادرن-ا م-ن
مديرية التنظيم والشسؤوون العامة  12حزبا
سسياسسيا و 3تكتÓت حزبية أاقدمت جميعها
على إاعداد العّدة لدخول معÎك اÙليات
والتموقع ضسمن اÿريطة السسياسسية ا÷ديدة
للو’ية مع تسسجيل غياب كلي لقوائم اأ’حرار
على غرار ما حصسل Ãحليات  2012ومن
اŸرتقب أان تشسرع جميع هذه اأ’حزاب ‘
دع-اي-ت-ه-ا ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ب-داي-ة م-ن ال-يوم وعلى
مدار ثÓثة أاسسابيع وفقا للقانون اŸعمول به
‘ ه -ذا الشس -أان ب -ح -يث أاع ّ-دت ل -ه -ا ا÷ه-ات
“ت بر›ة 183
اŸعنية  45قاعة للتجمعات ّ
Œم -ع ب -ه -ا ع -ل -ى م-دار ا◊م-ل-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة
وÁكن Ÿتصسدر كّل قائمة ترشسح إايداع طلب
رسس- -م- -ي ل- -دى ال- -ه- -ي- -ئ -ة ال -و’ئ -ي -ة Ÿراق -ب -ة
ا’نتخابات يعنى باسستعمال قاعة ﬁددة ‘
تاريخ ﬁدد ‘ حال ثبوت شسغورها كخطوة
’بد منها ’سستكمال إاجراءات تغي Òبرنامج
التجمعات اŸعّد سسلفا حسسب ما أاشسارت إاليه
مصسادرنا.
’ح -زاب السس -ي -اسس -ي-ة
أام -ا ع -ن تشس -ك -ي -ل -ة ا أ

اŸشساركة ‘ اÛالسس البلدية فقد تصسدرها
كل من اأ’رندي واأ’فÓن على مسستوى 28
Óقليم اإ’داري للو’ية تليهما
بلدية مشسكلة ل إ
اأ’مبيا بـ  23قائمة واأ’فنا بـ  18قائمة وحزب
العمال بـ 11قائمة وحركة حمسس بـ  9قوائم
و–ال- -ف ف -ت -ح بـ  6ق -وائ -م واأ’رسس -ي-دي بـ 5
ق -وائ -م ف -ي -م -ا ت -راوح ع -دد ق -وائ -م اأ’ح-زاب
اأ’خرى اŸشساركة ب 4 Úوقائمة واحدة كما
Óفافاسس الذي شسارك
هو الشسأان بالنسسبة ل أ
بقائمة واحدة ببلدية القليعة ،ولفت حزب
تاج ا’نتباه هذه اّŸرة إ’خفاقه ‘ تشسكيل
أاك Èعدد من القوائم بحيث  ⁄يشسارك سسوى
بثÓثة قوائم ‘ اÛالسس البلدية اأ’مر الذي
يعتÈه اÓŸحظون للشسأان السسياسسي اÙلي
ت-دح-رج-ا م-ل-ح-وظ-ا ن-ح-و ال-وراء ب-ال-ن-ظر إا¤
السسمعة الطيبة التي رافقت تشسكيل ا◊زب
ﬁليا سسنة .2012
” تسسجيل ترشّسح
وباÛلسس الو’ئي فقد ّ
 11قائمة من ﬂتلف اأ’حزاب والتكتÓت
ت -تشس -ك -ل أاسس -اسس -ا م -ن اأ’ح -زاب ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة
اŸع -روف -ة Ãع -ي -ة ت -ك -ت-ل ف-ت-ح ال-ذي يضسّ-م 6
أاحزاب يتصسدرها حزب العدالة ا’جتماعية
الذي يرأاسسه خالد بو‚مة كما لوحظ غياب
قائمة –الف النهضسة والعدالة والبناء الذي
اكتفى بتقد 3 Ëقوائم للبلديات ،كما ’حظ
اŸت-ت-ب-ع-ون ال-ع-ودة ال-ق-وي-ة ل-ل-ت-ج-مع من أاجل
ال -ث -ق -اف -ة وال -دÁق -راط -ي -ة ال -ذي غ -اب ع -ن
ا÷لسسة خÓل العهدة اŸنقضسية وكذا حزب
عهد  54الذي يدخل غمار هذا ا’سستحقاق
الو’ئي أ’ول مّرة ويأاتي ذلك عقب حصسوله
على مقعد ‘ الŸÈان خÓل التشسريعيات
الفارطة.
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األحد  29اأكتوبر  2017م
الموافق لـ 09صصفر  1439هـ

ﬂتصسون و›اهدون يؤوكدون ‘ ندوة تاريخية بباتنة:

سسكان األوراسس أاثبتوا أان وطنيتهم فاقت كل التوقعات
لول للثورة بحضسور أاسساتذة جامع Úوﬂتصس ‘ Úتاريخ ا÷زائر بتاريخ وتضسحيات
أاشساد عدد من اÛاهدين من الرعيل ا أ
لوراسس للثورة وتفجÒها
لوراسس التي كانت ـ حسسبهم  -خاصسرة الثورة ا÷زائرية ومهد الثوار ،معتÈين احتضسان ا أ
منطقة ا أ
منها فخرا وشسرفا للجزائر ومدرسسة وطنية ‘ التحضس Òللثورة التحريرية ،التي قهرت ا÷يشس الفرنسسي.
اأبرز متدخلون ‘ ندوة تاريخية
احتضصنتها ملحقة متحف اÛاهد
Ãدي -ن -ة ب -ات -ن -ة ‘ اإط-ار ب-رن-ا›ه
اŸسصطر لÓحتفال بالذكرى الثالثة
والسص- - -ت Úلن- - -دلع ث - -ورة ال - -ف - -ا—
ن - -وف- -م ،1954 Èوال- - -ت- - -ي ب- - -ادرت
بتنظيمها جمعية مشصعل الشصهيد،
اأن وف -اء وصص -دق سص -ك -ان م -ن -ط -ق -ة
الأوراسس وح -رصص -ه -م ع -ل -ى سص -ري-ة
ال-ت-حضص Òل-ل-ث-ورة ع-كسس وط-ن-ي-تهم
التي فاقت كل التوقعات وسصاعدت
رفقة الطبيعة ا÷غرافية للمنطقة
التي تتميز بتضصاريسس جبلية وعرة
وك -ذا السص -ت -ع-داد ال-ك-ب Òل-لسص-ك-ان
بقيادة الشصهيد مصصطفى بن بولعيد
جعل من ‚اح الثورة اأمرا ﬁتوما
وف-رصص-ة ث-م-ي-ن-ة ل-ط-رد اŸسص-ت-ع-م-ر
الغاشصم وزعزعة ثقته.
واأوضصح الدكتور ﬁمد ◊سصن
اأزغ-ي-دي اأسص-ت-اذ ال-ت-اري-خ ب-ج-ام-ع-ة
ا÷زائ- -ر  02خ Ó-ل ت -دخ-ل-ه ح-ول
اأهمية منطقة الأوراسس ودورها ‘
ال- -ت- -ع- -ج- -ي- -ل ب- -اإن- -دلع ال- -ث- -ورة اأن
اله -ت -م -ام ب -اŸن -ط -ق -ة م -ن ط-رف
صصناع الثورة زاد اأك Ìبعد اكتشصاف
اأمر اŸنظمة اÿاصصة من طرف
السص- -ت- -ع- -م- -ار ال- -ف- -رنسص -ي ل -ي -ك -ون
اÛاهدون اأمام اأمر حتمي واحد
هو اللجوء لÓأوراسس ليكون اÓŸذ
الآم -ن ل -ه -م Ÿواصص -ل -ة ال-ت-خ-ط-ي-ط
ل -ت -ف -ج Òال -ث -ورة ب -ع -د ال-ت-اأك-د م-ن
وط - -ن- -ي- -ة الأوراسص- -ي Úوح- -ق- -ده- -م
ال -دف Úع -ل -ى السص -ت-ع-م-ار وح-ب-ه-م
ال ﬁÓ-دود ل-ل-ج-زائ-ر ،ح-يث اأشص-ار
ال -دك -ت -ور زغ -ي-دي اإ÷ ¤وء اأغ-لب
اأعضص -ائ -ه-ا ال-ذي-ن ك-ان-وا مÓ-ح-قÚ
عﬂ Èت- -ل- -ف اأن- -ح- -اء ا÷زائ -ر ‘
ال - -فÎة م - -ا ب 1950 Úو 1954اإ¤
الأوراسس.

واأضص- - - - - -اف اŸت- - - - - -ح- - - - - -دث اأن
اŸسصتعمر الغاشصم رغم اإمكانياته
ال -ك-بÒة ‘ اıاب-رات والأسص-ل-ح-ة
 ⁄ي - -ت - -م - -ك - -ن خÓ- -ل ت- -لك ال- -فÎة
واŸقدرة بـ  4سصنوات قبيل اندلع
الثورة من اكتشصاف مكان تواجد
اأعضص - -اء اŸن - -ظ - -م - -ة السص - -ري- -ة ‘
الأوراسس.
كما اأشصار عضصو ›لسس الأمة
ع -م -ار م Ó-ح رئ -يسس ج -م -ع -ي -ة اأول
نوفم Èاأن العمليات التي نفذت ‘
ب -داي -ة ال -ث -ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة وك-ل-لت
بالنجاح رغم ا◊صصار الكب Òالذي
مارسصه الفرنسصيون على اŸنطقة
ب Úصص- - - -م- - - -ود سص - - -ك - - -ان الأوراسس
واإÁان-ه-م ب-ع-دال-ة قضص-ي-ت-ه-م الأم-ر
ال- -ذي سص- -اه -م ‘ ان -تشص -ار ال -وع -ي

التحرري بباقي مناطق الوطن.

 30مليون دينار لÎميم مقر
منظمة اÛاهدين
ق- -رر وا‹ ب- -ات- -ن- -ة ع- -ب- -د اÿال -ق
صصيودة تخصصيصس غÓف ما‹ قدره
 30مليون دينار لÎميم مقر اŸكتب
ال- -ولئ- -ي ل- -ل- -م- -ن- -ظ- -م- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة
للمجاهدين بعد زيارته للمقر ،حيث
وقف على حجم اإلهمال الذي طال
رمزا وطنيا وثوريا خاصصة وأانه ‘
عاصصمة األوراسس ومهد الثورة كما
أاشصار صصيودة ،الذي تأاسصف كثÒا Ÿا
آال إال-ي-ه م-ق-ر ت-اري-خ-ي ي-ج-م-ع صص-ن-اع
ال -ث -ورة ،خ-اصص-ة وأان-ه م-ع-ل-م ت-اري-خ-ي
يتوسصط مدينة باتنة.

وأاشصار الوا‹ أان عمليات الÎميم
ال- -ت- -ي سص- -تشص- -م -ل -ه ،ت -ن -درج ‘ إاط -ار
ال- -ت- -حضص ÒلÓ- -ح- -ت- -ف -الت اıل -دة
للذكرى الثالثة والسصت Úلندلع ثورة
الفا— نوفم ،1954 Èحيث أاكد على
ضص- -رورة إان- -ه -اء أاشص -غ -ال الÎم -ي -م ‘
آاج -ال -ه -ا ال -ق -ان -ون -ي-ة وب-اŸواصص-ف-ات
القانونية؛ مع احÎام معاي Òاإل‚از
ال -ت -ق-ن-ي-ة ردا ÷م-ي-ل شص-ه-داء ال-وط-ن
واÛاه- -دي- -ن ،وإاب- -راز ت- -اري- -خ- -ه- -م
ال- -نضص- -ا‹ اÛي- -د ب- -ع -دم -ا رفضص -وا
السصتعمار جملة وتفصصي Óكما أاوضصح
صص -ي -ودة ل -ب -عضس اÛاه -دي-ن ال-ذي-ن
ال -ت -ف-اه-م ب-اŸن-اسص-ب-ة وال-ذي-ن ث-م-ن-وا
مبادرة الوا‹ التي وصصفوها بالسصابقة
‘ تاريخ الولية باتنة.
وم-ن اŸن-ت-ظ-ر أان ت-ن-ط-ل-ق أاشص-غال
ت - -رم - -ي - -م اŸق - -ر ا◊ا‹ Ÿن- -ظ- -م- -ة
اÛاهدين يوم الفا— نوفم،2017 È
Ãناسصبة عيد الثورة وقد ” تكليف
دي -وان الÎق -ي -ة وال -تسص -ي Òال -ع -ق-اري
إل‚از أاشص -غ -ال الÎم -ي -م ،وذلك ب -ع-د
الطÓع على تقرير اÈÿة اَŸعد من
ط-رف ه-ي-ئ-ة ال-رق-اب-ة ال-ت-ق-نية للبناء،
وإاسص -ن -اد م -ه -م -ة م -ت -اب -ع -ة األشص -غ -ال
Ÿدي-ري-ة ال-ت-ع-م Òوال-ب-ن-اء وال-هندسصة
اŸعمارية واŸصصالح التقنية لبلدية
ب - -ات- -ن- -ة ،وي- -ع- -ت Èم- -ق- -ر م- -ن- -ظ- -م- -ة
اÛاهدين من باتنة من ب Úأاعرق
اŸق - -رات ال- -ت- -اري- -خ- -ي- -ة Ãن- -ط- -ق- -ة
األوراسس ،ح -يث ك -ان يسص-ت-غ-ل-ه رئ-يسس
ال- -دائ -رة ””دي ل ب Ó-نك”” ‘ ا◊ق -ب -ة
السصتعمارية ،لتسصي ÒاŸدينة وتنفيذ
ق-رارات ا◊اك-م ال-ف-رنسص-ي ،ل-يسص-ت-غ-ل
ب -ع -د ذلك ك -م -ق -ر Ùاف -ظ -ة ج-ب-ه-ة
التحرير الوطني بعد اإلسصتقÓل قبل
–ويله إا ¤اŸكتب الولئي Ÿنظمة
اÛاهدين.

باتنةŸ :وششي حمزة

فتح مقرات أامن بـ  3دوائر بباتنة

اسستكمـ ـ ـ ـال التغطي ـ ـة األمنيـ ـ ـة بباتنـ ـ ـة ‘  21دائـ ـ ـرة اŸشسكل ـ ـ ـة للوليـ ـ ـ ـة

ت -دع -م ق-ط-اع األم-ن ب-ع-اصص-م-ة الوراسس ب-ات-ن-ة،
بعدد من اŸرافق األمنية التي سصاهمت ‘ تسصجيل
تراجع معت ‘ Èمعدل ا÷رÁة بالولية ،حسصبما
أافاد به رئيسس األمن الولئي بباتنة مراقب الشصرطة
قدور سصاسصي ،حيث انتهت أاشصغال إا‚از مقرات
أامن  3دوائر ع Èولية باتنة بعد فتح مقر جديد
Ãنعة وهي جاهزة حاليا على أان تفتح أابوابها بعد
رفع –فظات طفيفة تتعلق ‘ معظمها با÷انب
التقني اÙضس لتكون جاهزة وتدخل حيز اÿدمة
Ãجرد تدعيمها باŸوارد البشصرية لضصمان تسصيÒها
‘ ظ -روف ج -ي -دة –سص -ي -ن -ا ل -ل -خ -دم-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
اŸق -دم -ة ل -ل -م -واط -ن ‘ ج -انب األم -ن والسص-ك-ي-ن-ة
وا◊فاظ على النظام العام.

وأاشصار رئيسس أامن الولية إا ¤أان مقرات أامن
الدوائر اŸعنية بالفتح تتواجد Ãناطق ﬂتلفة
بإاقليم الولية بكل من دوائر بوزينة وكذا سصقانة
وأاولد سصي سصليمان وهي كلها دوائر بها تعداد
سصكا Êهام وتتواجد Ãحاور مرورية حسصاسصة.
وأاشصار مراقب الشصرطة رئيسس أامن الولية إا¤
اسصتكمال التغطية األمنية بعاصصمة األوراسس باتنة
Ãجرد دخول هذه اŸقار األمنية حيز اÿدمة،
حيث يتواجد رجال الشصرطة حاليا بـ 17دائرة من
أاصصل  2اŸشصكلة للولية وسصيتم قريبا فتح اŸقرات
األم-ن-ي-ة ال-ثÓ-ث-ة ل-يسص-ت-ك-م-ل ع-دد ال-دوائر التي بها
مقرات أامنية بصصفة كلية ونهائية بباتنة وهو إا‚از
كب Òيسصتحق التنويه واإلشصادة حسصب اŸصصدر وهو

ي -ع -كسس ح -رصس ال -دول -ة ا÷زائ -ري -ة ع -ل -ى ت -ع -زي-ز
منظومتها األمنية خدمة للمواطن.
ويتواجد Ãدينة باتنة لوحدها التي يعيشس بها
 300أالف سصاكن  12مركز أامن حضصري تتوزع عÈ
ك- -ام -ل أاح -ي -اء اŸدي -ن -ة وت -ؤودي دوره -ا ال -ك -ب‘ Ò
ﬁاربة ا÷رÁة Ãختلف أاشصكالها بفضصل التواجد
الدائم ‘ اŸيدان ،كما يتواجد Ãدينة ع Úالتوتة
مقر أامن حضصري واحد ‘ ح Úتدعمت مدينة
بريكة بفتح مقر أامن حضصري ثا Êنظرا للتعداد
السص- -ك -ا Êال -ك -ب ÒاŸوج -ود ب -ه -ا ب -ع -د رف -ع ب -عضس
التحفظات اŸسصجلة عليه ‘ وقت سصابق.

Ÿوششي حمزة

اسستغÓله ا÷يد يدر مداخيل على ا÷ماعات اÙلية

 Œـ ـار السس ـ ـوق اŸغط ـ ـاة بخنشسلـ ـة يطالب ـ ـون بالتهيئـ ـ ـة اÿارجي ـ ـ ـة

طالبŒ ،ار السسوق اŸغطاة
الواقعة بقلب مدينة خنشسلة
لدارية ،من
قبالة اÙكمة ا إ
وا‹ الولية كمال نويصسر،
التدخل لتلبية مطلبهم اŸتمثل
‘ ضسرورة تهيئة اŸسساحات
اÙيطة Ãبنى السسوق وإازالة
السسور اÙاذي للطريق
الرئيسسي اŸقابل لهÃ ،ا يÈز
واجهة السسوق ويجعلها بادية
للمارة ليكون بذلك مقصسدا لهم
ويحرك النشساط التجاري
ÃحÓت هؤولء الباعة
النظامي Úوالبالغة ما يقارب
ﬁ 140ل Œاري.
اشص- -ت- -ك- -ى ‡ث- -ل -ون ع -ن ال -ت -ج -ار
لـ«الشص -عب”” ،ضص -ع -ف م -داخ-ل-ي-ه-م م-ن
نشص-اط-ات-ه-م ال-ت-ج-ارية اŸتنوعة بهذا
السص- -وق م- -ن أال -بسص -ة وأاف -رشص -ه وأاواÊ
ومنزلية وغÒها ،جراء نقصس زبائن
ه -ذا اŸرف -ق ال -ت -ج -اري ل -ك-ون-ه غÒ
معروف لدى مواطني اŸدينة على
الرغم من موقعه السصÎاتيجي بقلب
اŸدي- -ن- -ة ،م- -رج -ع Úذلك إا ¤وج -ود
السص -ور اÙاذي ل -ل -ط -ري -ق ال -رئ-يسس
اŸقابل للمبنى والذي شصكل حاجبا
ل -ل -م -ب-ن-ى وك-ذا ع-دم ت-ه-ي-ئ-ة واج-ه-ت-ه
واŸسصاحات اÙيطة به من طرف
السصلطات.
وأاضصاف هؤولء ،أان موقع السصوق

 info@ech-chaab..comالعدد
17476 www.ech-chaab.com
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اŸدير الولئي للمجاهدين أاحمد طراري لـ ““الشسعب““:

برنامـ ـ ـ ـج متعـ ـ ـ ـدد الأهـ ـ ـ ـداف لإحيـ ـ ـ ـاء عيـ ـ ـ ـد
الثـ ـ ـ ـورة التحريريـ ـ ـ ـة بوهـ ـ ـ ـران
تتواصسل بعاصسمة الغرب
ا÷زائري ،وهران
الحتفالت اıلّدة
للذكرى  63لعيد الثورة
التحريرية اÛيدة ،من
خÓل تسسط Òبرنامج
لبعاد
مكّثف ،متعدد ا أ
لهداف التي تذكي
بشسأان ا أ
الوطنية وتعزز روح
النتماء وغرسس القيم
واŸبادئ السسامية التي
“جد ا÷زائر وتعلي من
شسأانها.

وهران :براهمية مسشعودة
ق - - - -ال اŸدي- - - -ر ال- - - -ولئ- - - -ي
ل -ل-م-ج-اه-دي-ن ،أاح-م-د ط-راري لـ
””الشص- -عب”” إاّن- -ه- -م رّك- -زوا ضص -م -ن
الÈن- - -ام - -ج ال - -رسص - -م - -ي ع - -ل - -ى
اÙاضصرات والندوات وعروضس
األفÓ-م ال-ت-اري-خ-ية واŸسصابقات
ال-ف-ك-ري-ة وال-ف-ن-ي-ة ،ولسص-يما بÚ
الفئات الشصبانية ،ضصاربا موعدا
غ -دا األح -د  29أاك-ت-وبر Ÿتابعة
األسص-ب-وع اإلذاع-ي ب-ال-ت-نسص-يق مع
اŸن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لمجاهدين
والذي سصيتواصصل إا ¤غاية 03
ن- -وف- -م ،Èع- -ل- -ى غ- -رار ا◊صص -ة
اإلذاع -ي -ة م -ن ت-نشص-ي-ط األسص-ت-اذ
ب -ل -ب -وري سص -ي-د اح-م-د ب-ع-ن-وان ””
ا◊ركة ا÷نينية لندلع الثورة
بعمالة وهران”” التي سصتبث يوم 1
نوفم Èعلى السصاعة العاشصرة.
كما يتضصمن برنامج الثÓثاء
ال -ق-ادم  31أاك -ت-وب-ر ع-ق-د ن-دوة
ت-اري-خ-ي-ة ب-ث-ان-وي-ة العقيد لطفي
Ãشص-ارك-ة اÛاه-دي-ن وا◊رك-ة
ا÷م-ع-وي-ة وال-ط-ل-ب-ة ،وذلك على
السصاعة العاشصرة صصباحا ،يليها
ع -رضس ف -ي-ل-م ت-اري-خ-ي Ãت-ح-ف
السصينما على السصاعة  14:30ثم
اسصتعراضس يجول وسصط اŸدينة
إا ¤غ- -اي- -ة السص -اع -ة  01نوفمÈ
بضص - -م ›سص - -م - -ات ت- -اري- -خ- -ي- -ة
لسصتعراضس أاهم األحداث التي
مّرت بها ا÷زائر من  1830إا¤
غاية  ،1962وهذا Ãشصاركة كل
ال- -ق- -ط- -اع- -ات ،وع- -ل- -ى رأاسص- -ه -ا
الÎبية ،التكوين اŸهني ،الشصبيبة
وال -ري -اضص -ة ،الصص -ح -ة ،ال -ب -ي -ئ -ة،
ال- -غ- -اب- -ات ،ال- -ب- -ن- -اء وال -ت -ع -م،Ò
األشص -غ -ال ال -ع -م-وم-ي-ة وا◊م-اي-ة
اŸدنية...
كما سصيتم خÓل نفسس اليوم
اب -ت -داء م -ن السص -اع -ة السص -ادسص -ة
مسص - -اء ت- -دشص ÚاŸق- -ر ا÷دي- -د
ل-ل-م-ن-ظ-م-ة ال-وط-نية للمجاهدين
ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-واج-ه-ة البحرية
ّﬁل اŸق - -ر ال - -ق - -د Ëل- -دائ- -رة
” تخصصصس جناح
وهران ،أاين ّ
خاصس للصصور والكتب التاريخية،
إاضصافة إا ¤بر›ة ﬁاضصرة من
ت-ق-د Ëاألسص-ت-اذ ال-دك-ت-ور ب-لحاج
ّﬁم -د وك -ذا ج -لسص -ات اسص-ت-م-اع
لشص - -ه - -ادات ح ّ- -ي - -ة ل - -ع - -دد م- -ن
اÛاه - - -دي - - -ن واÛاه- - -دات،
وتكرÁات على شصرفهم ليكونوا
Óجيال الصصاعدة من
مرجعية ل أ
أابناء الوطن اŸوحد.
ك-م-ا أادرجت م-ل-ح-م-ة ””أاح-مد
زبانة”” ضصمن الحتفال الرسصمي

ب -وه -ران ،ح-يث سص-ي-ت-م ع-رضص-ه-ا
ب -اŸسص -رح ا÷ه-وي ع-ب-د ال-ق-ادر
علولة ‘ حدود السصاعة 21:30
م- -ن ي -وم  31أاك -ت -وب-ر ،و‘ “ام
السص -اع -ة  00:00ي-ت-وّج-ه ال-وفد
الرسصمي إا ¤سصاحة أاول نوفمÈ
ببلدية وهران ◊ضصور رفع العلم
ال-وط-ن-ي والسص-ت-م-اع إا ¤ال-نشصيد
الوطني.
وتسصتمر هذه التظاهرة حتى
 1نوفم ،Èحيث سصيشصرف الوفد
ال- -رسص- -م -ي وع -ل -ى رأاسص -ه -م وا‹
وه -ران ع -ل -ى ت -دشص Úوتسص -م -ي-ة
مؤوسصسصات وأاماكن عمومية ،على
غ -رار تسص -م -ي-ة ال-ق-اع-ة م-ت-عّ-ددة
ال -ري -اضص-ات  500م-ق-ع-د ب-اسص-م
اÛاه-د خ-رب-يشس ع-ب-د ال-ق-ادر
وتسصمية اŸعهد ا÷هوي للتكوين
اŸوسص- -ي- -ق- -ي ب- -اسص- -م اÛاه- -د
بÓوي اﬁمد الهواري ،إاضصافة
إا ¤ت - - -دشص Úج- - -داري- - -ة مسصÒو
وهران ،وهذا ابتداء من السصاعة
 11صص-ب-اح-ا ،ب-ع-د الÎح-م ع-ل-ى
أارواح الشصهداء الطاهرة ووضصع
إاك -ل -ي -ل م-ن ال-زه-ور ÃقÈة عÚ
البيضصاء والسصتماع لكلمة أامانة
م -ن -ظ-م-ة اÛاه-دي-ن Ãن-اسص-ب-ة
ا◊دث.
وكانت الوصصاية بوهران ،قد
ب -ر›ت ›م -وع -ة م-ن األفÓ-م
الثورية بسصينما السصعادة ومتحف
” تخصصيصس
السصينماتيك ،أاين ّ
ج -ن -اح ل -ع -رضس ال -ك -تب والصص -ور
وال -وث -ائ -ق ال-ت-اري-خ-ي-ة واألل-بسص-ة
ال -ت -ق -ل-ي-دي-ة ،ن-اه-يك ع-ن ت-وزي-ع
م- -ط- -وي- -ات ب- -اŸن -اسص -ب -ة ،وذلك
ابتداء من يوم  23أاكتوبر وإا¤
غاية  05نوفم.È
وباŸوازاة ” تسصط Òندوات
ت - -اري- -خ- -ي- -ة Ãشص- -ارك- -ة ع- -دي- -د
ال- -ق- -ط- -اع- -ات ،وع- -ل -ى رأاسص -ه -م
اŸدرسص - -ة ال - -ع - -ل - -ي- -ا ل- -ل- -طÒان
طافراوي ،مدرسصة أاشصبال األمة،
م-دي-ري-ة األم-ن ال-وط-ن-ي وم-رك-ز
التكوين اŸهني لكل دائرة وذلك
ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة الÎب-ية،
فيما بر›ت مديرية ا÷مارك
ب - -ال - -ت - -نسص - -ي - -ق م - -ع م- -ن- -ظ- -م- -ة
اÛاه - -دي - -ن ،وم - -رك- -ز إاع- -ادة
الÎب -ي-ة ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع م-ن-ظ-م-ة

اÛاهدين ومديرية الÎبية .
ك -م -ا ت -ت -واصص-ل اÙاضص-رات
التاريخية التي انطلقت يوم 23
ن -وف -م Èب -اŸؤوسصسص -ات الÎب-وي-ة
التابعة للولية ،وذلك Ãشصاركة
›اه - -دي - -ن ع - -ايشص- -وا ا◊دث،
باإلضصافة إا› ¤موعة أاسصاتذة
ع- - -ل- - -ى مسص- - -ت - -وى اŸؤوسصسص - -ات
الÎب-وي-ة ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع م-ديرية
الÎبية ،ومنهم اÛاهد بكوشس
ﬁمد ،شصر‘ ابراهيم ،مرحوم
ﬁم -د ،سص -ب-ي-ع ع-م-ار ،ب-وغ-رارة
ع -ب -د ال -ق-ادر ،م-فÓ-ح-ي ّﬁم-د
واÛاه -دة رم -يك Áي -ن-ة وك-ذا
اÛاه- -د ب- -ن مسص- -ط -ورة ال -ذي
سصيحل ضصيفا على ثانوية وادي
تليÓت ا÷ديدة يوم  30أاكتوبر
القادم على السصاعة  10صصباحا
ك -م -ا سص -ي -ق-دم اÛاه-د ف-غ-و‹
اب -راه-ي-م ﬁاضص-رة خÓ-ل ن-فسس
ال -ي -وم وال -ت -وق-يت ع-ل-ى مسص-ت-وى
ثانوية رزقا◊ Êسصن بالسصانيا،
كما سصتقدم زدام نبية وبنÈاهيم
خÒة ﬁاضص-رة ب-ث-ان-وي-ة ال-ع-قيد
لطفي خÓل نفسس السصاعة من
اليوم الذي يليه  31أاكتوبر.
ك -م -ا ” ت -ن -ظ -ي -م مسص-اب-ق-ات
ث -ق -اف-ي-ة م-ت-عّ-ددة ع-ل-ى مسص-ت-وى
العديد من اŸؤوسصسصات الشصبانية
والÎبوية وكذا دورات رياضصية
‘ ﬂتلف الرياضصات Ãشصاركة
ك -ل م -ن اŸؤوسصسص -ات ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة
وا÷معيات ،باŸوازاة مع تنظيم
زي-ارة سص-ي-اح-ي-ة ل-ف-ائ-دة تÓ-م-ي-ذ
األطوار التعليمية الثÓثة وشصباب
م -راك -ز ال -ت -ك -وي-ن اŸه-ن-ي ودور
الشص -ب -اب Ÿع -ل-م م-ع-رك-ة سص-ي-دي
غ -ا ⁄وم -ع -رك -ة م-داغ ،ح-يث ”
توف 15 Òحافلة لنقل  500زائر
خ Ó- -ل ال - -رح - -ل - -ة األو ¤ال- -ت- -ي
انطلقت من ثانوية العقيد لطفي
ب -ت-اري-خ  26أاك- -ت -وب -ر ‘ زي -ارة
ل-ل-م-ن-ط-ق-ة ال-ت-ي شصهدت أاحداث
م -ع -رك -ة م -داغ ،ب -ي-ن-م-ا ب-ر›ت
الرحلة الثانية بتاريخ  30أاكتوبر
ل -ف-ائ-دة  1000مشص -ارك ل-زي-ارة
م - -ع - -ل- -م سص- -ي- -دي غ- -ا ⁄وال- -ت- -ي
سص -ت -ح -ظ -ى ب -ت -غ -ط-ي-ة إاعÓ-م-ي-ة
وتلفزيونية.

العيادة اŸتخصسصسة ‘ تقو Ëأاعضساء ضسحايــــا
حــوادث العمـــل ÃسسرغـÚ

عملي ـ ـ ـ ـات جراحيـ ـ ـة نوعيـ ـ ـة لتصسليـ ـ ـح
الغضسـ ـ ـروف واألربطة الصسليبية

ج- -د اسصÎات- -ي- -ج- -ي ول ي- -ن- -قصص -ه إال
التهيئة اÿارجية وإابراز واجهته Ãا
سص -ي-م-ك-ن-ه-م م-ن مضص-اع-ف-ة أارب-اح-ه-م
وك -ذا ت -وظ -ي -ف أاع -وان Ãح Ó-ت -ه -م،
مؤوكدين ‘ ذات السصياق بأانهم Œار
ن -ظ -ام -ي -ون يسص-ددون م-ا ع-ل-ي-ه-م م-ن
إاي- -ج- -ار لصص- -ال -ح ال -ولي -ة وي -دف -ع -ون
ضصرائبهم بصصفة منتظمة.
ويراهن Œار قدامى من مدينة
خنشصلة ،على أان هذه السصوق اŸغطاة
لو أاسصتغلت كما ينبغي سصتسصاهم ‘

دفع عجلة السصتثمار ودر مداخيل
ل- -ل- -ج- -م- -اع -ات اÙل -ي -ة ول -ل -ت -ج -ار،
وباإلمكان –ويلها إا ¤مركز Œاري
ه -ام ي -ك -ون مصص -درا ل -ل -دخ -ل وق-ب-ل-ة
ل -ل -م -واط -ن Úم -ن ﬂت -ل -ف ب -ل -دي -ات
الولية.
«الشص-عب”” ،ن-ق-لت انشص-غ-ال ال-ت-ج-ار
إا ¤م- -دي- -ر اإلدارة اÙل- -ي -ة ل -ولي -ة
خ -نشص -ل -ة ،ب -وق -ري -ن -ات ف -ت -ح-ي ك-ون-ه
اŸسصؤوول على هذا اŸرفق التجاري
التابع ألمÓك الولية ،فأاكد لنا أان

الولية ل تسصتطيع تهيئة اŸسصاحات
اÙاذية للسصوق ألنها ملكية لبلدية
خنشصلة ،فمسصؤوولية الولية ل تخرج
عن تسصي ÒاŸبنى اŸلك لها ،لنتنقل
بعدها إا ¤اÛلسس الشصعبي البلدي
لعاصصمة الولية ،حيث ‚ ⁄د ولو
عضص -وا واح -دا م -ن أاعضص -ائ -ه أاي -ن ”
إاخ -ب -ارن -ا ب -أان ج -ل األعضص-اء ع-اودوا
الÎشص -ح وه -م م -ت -واج-دون ‘ ح-م-ل-ة
انتخابية مسصبقة.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي

أاجرت العيادة اŸتخصسصسة ‘ تقوË
لعضساء وإاعادة الÎبية الوظيفية لضسحايا
ا أ
حوادث العمل Ãسسرغ( Úغرب وهران)
أاربع عمليات جراحية ›هرية لتصسليح
لربطة
الغضسروف اŸفصسلي للركبة وا أ
الصسليبية.
قال الدكتور جÓط عبد الكر ،Ëمدير هذه
اŸؤوسصسص-ة اإلسص-تشص-ف-ائ-ي-ة ال-ك-ائ-ن-ة ب-ح-ي ب-وع-م-امة
طريق مسصرغ Úإاّن مثل هذه العمليات الدقيقة
“ت ‘ ظروف
نادرة على اŸسصتوى الوطني ،وقد ّ
جّيدة بفضصل الفريق الطبي ا÷راحي للعيادة.
وقد “ت هذه العمليات األربع –ت إاشصراف
ال -ف -ري-ق ال-ط-ب-ي ا÷راح-ي ال-ت-اب-ع ل-ل-ع-ي-ادة ،وع-ل-ى

رأاسص -ه -م ال -دك -ت -ور ج Ó-ط ع -ب-د ال-ك-ر Ëوال-دك-ت-ور
ا÷راح م.ن بركة بالتعاون مع الدكتور ا÷راح نادر
درويشس الذي يعمل باŸسصتشصفيات اŸتخ ّصصصصة ‘
م- -ع- -ا÷ة ال- -ري -اضص -ي ÚاÎÙف Úذوي اŸسص -ت -وى
ال -ع-ا‹ م-ث-ل مسص-تشص-ف-ى السص-ب-ي-ط-ار ب-ق-ط-ر وح-ال-ي-ا
Ãسصتشصفى ””هياليث بوينت”” بأابو ظبي.
كما Œدر اإلشصارة أانّ العيادة اŸتخصصصصة ‘
تقو Ëاألعضصاء وإاعادة الÎبية الوظيفية لضصحايا
حوادث العمل Ãسصرغ Úشصهدت ‘ الفÎة األخÒة
إاج -راء ع -دد م -ن ال -ع -م -ل -ي -ات ا÷راح-ي-ة ال-ن-وع-ي-ة
واŸعّقدة كجراحة العمود الفقري وجراحة ترقيع
الكتف وكذا ا◊وضس والركبة.

وهران :براهمية مسشعودة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفعيل إلنشساط إإلقتصسادي مرهون بتهيئة إلطرق وإ‚از إŸنشسآات إلفنية
إلتنمية مطلب ملح ينتظر إلتجسسيد

ي- -ب- -ق- -ى ›ال ت -ن -م -ي -ة اŸن -اط -ق ا◊دودي -ة بÚ
الو’ية ع Úالدفلى والو’يات اŸتاخمة لها ضضعيفا
’م-ك-ان-ي-ات ال-ت-ي وضض-ع-ت-ه-ا ال-دول-ة ل-ت-ط-وير
رغ-م ا إ
جسضر التكامل وتنشضيط اÛال الفÓحي والتسضويق
التجاري الذي مازال دون القدرات اŸتوفرة كما هو
ا◊ال ب Úو’ي- -ت- -ي ع Úال- -دف -ل -ى والشض -ل -ف ع -ل -ى
مسضتوى بوابة العبادية ووادي الفضضة عﬁ Èور
ب-ل-دي-ات ب-ن عÓ-ل Ãرت-ف-ع-ات زك-ار ومليانة مرورا
بالعامرة وع Úبويحي إا ¤غاية مناطق الشضلف،
‡ا أاثر سضلبا على حركية اÛتمع وتفعيل نشضاطه
ضض -م-ن آال-ي-ات ت-ط-وي-ر ال-ن-اح-ي-ة ا’ق-تصض-ادي-ة ال-ت-ي
تأاخرت بفعل ضضعف شضبكة الطرق وفتح اŸسضالك
واŸنشضآات الفنية ب ÚاŸنطقت.Ú

إŸرفق إلشسبا Êجزء من إلتنمية إÙلية
–ق -ي -ق رغ -ب -ة إلشش -ب -اب ‘ إي -ج -اد فضش -اءإت شش -ب -ان-ي-ة
ورياضشية ،كان مطلبا ملحا لدى إلفئة إلتي “تلك إŸؤإهب
لصشقلها عن طريق إإلحتاك مع ششباب من بلديات أإخرى
من دإخل إلؤلية وخارجها ،زيادة على تنششيط إ◊ياة
إلرياضشية دإخل إقليم بلدية إلعبادية إلتي أإصشبحت بحاجة
إ ¤إلتبادل مع بلديات إلششلف خاصشة وإدي إلفضشة إذإ
–قق فتح هذإ إŸسشلك باŒاهها وسشلم مششروع تهيئة
إŸلعب إلبلدي بالعششب إإلصشطناعي إلذي كلف ميزإنية
إلؤلية ما يفؤق  7مÓي .Òلكن ما يثار بخصشؤصش هذه
إلعملية هؤ تأاخر عملية إإل‚از من طرف إŸقاولة إلتي
–ججت بعدم وصشؤل إلبسشاط إ ¤إŸيناء ‘ وقته إÙدد
وهؤ يعيق عملية إنطÓق إŸؤسشم إلرياضشي.
وب- -خصش- -ؤصش ذإت إل -ه -دف أإع -ط -ى إŸسش -ؤؤول إل -ؤلئ -ي
تؤجيهات صشارمة بضشرورة تسشليم إلهيكل مع إلفضشاءإت
إل-ري-اضش-ي-ة إŸل-ح-ق-ة ق-ب-ل شش-ه-ر ل-لسش-ماح بتغطية إألنششطة
إل-ري-اضش-ي-ة إل-ت-ي ت-ن-ت-ظ-ره-ا م-ه-ام و–ديات كبÒة إلنعاشش
إŸششاركة إ÷ماعية وإلفردية ،خاصشة هذه إألخÒة إلتي
حققت أإرقاما وطنية وولئية ‘ إلعدو إلريفي وإلرياضشة
إŸدرسشية.
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إŸتنقل عﬁ Èؤر بلديات مليانة وبن عÓل وسشيدي
ÿضش -ر وإıاط -ري -ة وإل -ع -ام -رة وع Úب -ؤي -ح-ي إ ¤غ-اي-ة
إلعبادية نقطة إلتقاء مع بلدية وإدي إلفضشة مدخل ولية
إلششلف من إلناحية إلششرقية ،يدرك حجم هذإ إلمتدإد
إ÷غرإ‘ من خÓل مسشاحاته إلفÓحية وإلزرإعية إلتي
تغطي جزءإ كبÒإ من ﬁيط إلششلف إألوسشط غ Òأإن
إسشتغÓله بالكيفية إلناجعة وتنؤيع ›الته إلفÓحية مازإل
 ⁄يبلغ إلنتائج إŸرجؤة رغم خصشؤبة مسشاحاته وإمتدإد
إلششبكة إلتي خصشصشت لها مبالغ هامة إلعادة إنطÓق هذإ
إÙيط إلذي تفؤق مسشاحته  7آإلف هكتار كلها مسشطحة
حسشب معاينتنا إŸيدإنية إنطÓقا من ›رى وإدي إلفضشة
وإلششلف بالعبادية.

إنعدإم جسسر يربط إلضسفت Úورإء ضسياع إلتنمية
إŸع -ط -ي -ات ع-ل-ى إألرضش ك-ف-ي-ل-ة ب-تشش-خ-يصش إلخ-تÓ-ل
إŸسش- -ج -ل ب Úإلضش -ف -ت ،Úح -يث م -رت إŸن -ط -ق -ت -ان رغ -م
أإهميتهما إلفÓحية بششبه إنقطاع وغياب إلتؤإصشل وششلل ‘
إ◊ركة إلتجارية‡ ،ا جعل إألنششطة إلفÓحية ﬁدودة
وإسش-ت-غÓ-ل إألرإضش-ي ب-ك-ي-ف-ي-ة ﬁتشش-م-ة وغ Òف-ع-ال-ة رغ-م
خصشؤبتها ،إألمر إلذي جعل ›ال إإلسشتثمارإت إلفÓحية
وغياب إŸششاريع إلصشناعية إلغذإئية إلنقطة إلسشؤدإء إلتي
إنعكسشت على إلناحية إلقتصشادية ب ÚإŸنطقت Úيقؤل
إıتصشؤن ‘ عدة ششعب فÓحية كإانتاج إلقطن وإلذرة
وإلبششنة وإ◊بؤب وإلفؤإكه وإÿضشر بكل أإنؤإعها وإلتى
إختفت منذ أإزيد من نصشف قرن رغم مردوها إلكب Òجدإ
ويتعلق إألمر باÿصشؤصش بزرإعة عباد إلششمسش ( إŸعروف
بالزيتة) وإلقطن وإلبششنة وإلذرى وإلتي كان من إلفروضش
إسش-ت-غÓ-ل-ه-ا ل-ت-نشش-ي-ط إلصش-ن-اع-ة إل-ت-ح-ؤي-لية كما هؤ إلششأان
للحمضشيات إŸعروفة بؤإدي
إلفضشة.
وحسشب إل - - - - -فÓ- - - - -حÚ
وإıتصش ‘ Úإل- -ق- -ط- -اع
ف - -إان ضش - -ع- -ف ح- -ل- -ق- -ات
إإلتصش - -ال وإل - -رب - -ط بÚ
إل -ؤلي -ت Úإن-طÓ-ق-ا م-ن
إلعبادية ووإدي إلفضشة
كان إلعائق إلؤحيد ‘
ت- -نشش- -ي -ط إل -ت -ب -ادلت
إإلق- - -تصش - -ادي - -ة ع - -ن
ط - - - - - -ري - - - - - -ق ﬁؤر
إل -تسش -ؤي -ق إل -ي -ؤم-ي
للمنتؤجات
إل -فÓ-ح-ي-ة ‘ ظ-ل
إن- -ع- -دإم مسش- -الك
إل - -رب- -ط وجسش- -ر
ي- -رب- -ط م -دخ -ل
ب -ل -دي -ت -ي وإدي
إلفضشة
وإل-ع-ب-ادي-ة من
وإ ¤إلشش- -ل -ف
وعÚ
إلدفلى،
وهي
إلنقطة
إلسش - -ؤدإء إل - -ت - -ي
عمرت أإك Ìمن  50سشنة ،إألمر ششكل
ششبه عزلة تامة بﬁ Úؤرين هام ‘ Úإلقطاع إلفÓحي
كان من إŸفروضش إسشتغÓلهما كنمؤذج ‘ إلتنمية إÙلية
بالؤليت Úيقؤل ﬁدثؤنا بالقطاع إلفÓحي.
لعل مظهر هذإ إإلنقطاع إلذي عمر طؤي ⁄ Óيكن ‘
صشالح إلقطاع إلفÓحي وإŸنتج Úوإلرإغب ‘ Úخؤضش
Œربة إلصشناعة إلتحؤيلية أإو إقامة مششاريع إسشتثمارية
متعددة إألنؤإع وإلتخصشصشات وهذإ منذ سشنؤإت ،وتفاقمت
هذه إلؤضشعية بسشبب فيضشانات وإدي إلششلف منذ  1980بعد
إرتفاع مسشتؤى سشطح إلكتلة إألرضشية بالنقطة إŸسشماة
«ملقى إلؤإدإي »Úأإي ملتقى وإدي إلششلف إلذي يخÎق

أإرإضشى ع Úإلدفلى إنطÓقا من سشيد غريب ببلدية وإدي
إلششرفة إŸتاخمة لؤلية إŸدية إ ¤غاية ›رى وإدي
إلفضشة Ãنطقة إلؤ‹ إلصشالح سشدي عبد إلرحمان.
عدم إ‚از هذإ إ÷سشر أإدى إ ¤عزل إŸنطقت Úأإو
باألحرى إلؤليت Úإللت Úتتنفسشان من حيث إŸنتؤجات
إلفÓحية من هذه إلبؤإبة إلتي كانت ﬁل إختÓف حؤل
م -ن سش -ي -ق-ؤم ب-إانشش-اء ه-ذإ إ÷سش-ر ،ه-ل ع-ل-ى ع-ات-ق ق-ط-اع
إألششغال إلعمؤمية بالششلف أإم ع Úإلدفلى .لكن إلضشرورة
ششاءت أإن تبادر هذه إألخÒة بإاقامة هذإ إ÷سشر إلذي
سشمي بـ «جسشر إلقؤإبع» وهي إŸنطقة إلتي تضشم عائÓت
مششÎكة إلنسشب حسشب تصشريح أإحد ششيؤخ إلناحية .ولكن
مع إألسشف إŸنششأا إلفني ششهد تأاخرإ كبÒإ ‘ إ‚ازه من
طرف إŸقاولة إŸسشÒة من ششاب Úمهندسش Úأإخذإ زمام
إŸغ -ام -رة إل -ت -ي ع -اي -ن -اه -ا خ Ó-ل إسش-ت-طÓ-ع-ن-ا إŸي-دإÊ
للمششروع وإŸناطق إÙاذية له.

إألهمية إإلقتصسادية تفرضض نفسسها
 ⁄ي -غ -ف -ل إŸسش -ؤؤول إألول ع -ن إ÷ه -از إل -ت -ن -ف-ي-ذي ب-ن
وي-ؤسش-ف ع-زي-ز خÓ-ل م-ع-اي-ن-ت-ه إألخÒة ل-ل-م-نشش-آات إل-ف-نية
إلصشغÒة ومششروع إ÷سشر إلرإبط ب Úإلعبادية بع Úإلدفلى
وبلدية وإدي إلفضشة بالششلف ،أإهمية إلبنى إلتحتية إلنعاشش
إŸنطقت Úمن خÓل إعتماد إلؤزإرة إلطريق إلرإبط بÚ
م- -رت -ف -ع -ات زك -ار وم -ل -ي -ان -ة وب -ن ع Ó-ل وسش -ي -دي ÿضش -ر
وإıاطرية وإلعامرة وع Úبؤيحي وإلعبادية وتاششتة .وهؤ
إÿط إلذي يفتح على إلطريق إلسشيار
شش- - - - -رق غ - - - -رب
إن -ط Ó-ق-ا م-ن
ن -ق -ط -ة ب-ل-دي-ة
تÈكان Úمرورإ
بالعطاف
ومسش - -لك ن - -ح - -ؤ
إل -دم -ؤسش م -رورإ
ب-ال-ع-ب-ادية وتاششتة
ب- -اŒاه إل- -ط- -ري- -ق
إل- -ؤط- -ن- -ي رق- -م 19
إل -رإب -ط ب Úت-ي-ب-ازة
وإلسش -اح -ل إلشش -ل -ف -ي
ن- - -ح- - -ؤ مسش- - -ت - -غ - -اÂ
ووه- - - - - - -رإن .ه- - - - - - -ذإ
إلم- - -ت- - -دإد ب- - -ن- - -ظ- - -ر
إŸسش- - -ؤؤول إألول ب- - -عÚ
إل-دف-ل-ى ي-ج-ع-ل إإلسشرإع
‘ ت - -ن - -ف - -ي - -ذ وتسش- -ل- -ي- -م
إŸشش- - -روع ق- - -ب- - -ل فصش - -ل
إلصش- - -ي- - -ف –دي- - -ا ك - -بÒإ
حسشب وع - - - - - -د مسش- - - - - -ؤؤول
إŸؤؤسشسشة إŸكلفة باإل‚از،
إل- -ذي ي- -ن- -ت- -ظ -ر أإن ت -ط -ال -ه
زي -ارإت م -ف -اج-ئ-ة ل-ؤإ‹ عÚ
إلدفلى ‘ إأليام إلقادمة ،ألن
عملية إلربط إلتي Áثلها هذإ
إÙؤل إلذي يششق  8بلديات
مع إلطريق إلؤطني رقم  4وإŸسشلك  65وإلطريق إلسشيار
ششرق غرب وششبكة إلطرق باŒاه إلدإمؤسش وسشد كاف
إلدير وإŸناطق إلسشاحية للششلف وتيبازة ،كلها حسشب وإ‹
ع Úإل -دف -ل -ى م -ؤإق -ع ت -ن -م -ؤي -ة –ت -م إإلسش-رإع ‘ تسش-ل-ي-م
إŸشش -روع إل-ذي Áث-ل إل-ق-لب إل-ن-ابضش وإŸت-ن-فسش إل-ؤح-ي-د
ل -ل-ع-ب-ادي-ة ع-ل-ى ه-ذإ إÙؤر إل-رإب-ط ب Úإل-ع-ب-ادي-ة ووإدي
إلفضشة إلنعاشش إلناحية إإلقتصشادية إلتي  ⁄تعد –تمل
إإلنتظار أإك‡ Ìا فات حسشب ذإت إŸسشؤؤول  .لذإ فالؤقت
ليسش ‘ صشا◊نا من حيث إ÷انب إلتنمؤي.أإما بخصشؤصش

إألعمال إŸتبقية باألششغال إإلضشافية للمنششآات إلفنية” ،
إرجاؤوها لÈنامج .2018

 500سسكن مسسكن بحي إلزيتون للقضساء على إلبنايات إلهشسة
إŒه إıطط إلتنمؤي إلسشتقرإر إلسشكان ،بإا‚از 500
وحدة سشكنية Ãا يسشمى حي إلزيتؤن إلفؤضشؤي إلذي عرف
ن- -زوح- -ا ك- -بÒإ ن- -ح- -ؤ ب -ل -دي -ة
إل- -ع- -ب -ادي -ة خ Ó-ل إل -ت -ده -ؤر
إألم - - - - -ن- - - - -ي ‘ ب- - - - -دإي- - - - -ة
إل- -تسش -ع -ي -ن -ي -ات ،م -ا ع -ج -ل
ب- -إان- -ق- -اذ ه -ؤؤلء إل -ن -ازحÚ
إل-ذي-ن غشش-ي-تهم إألمرإضش
وإألوبئة ،لكن دورهم كأايد
عاملة نششطة كان كبÒإ
ج -دإ ،وه -ذإ ب -إاسش -ت-ف-ادة
إل -ق -ط-اع إل-فÓ-ح-ي م-ن
تؤإجدهم بذإت إ◊ي،
‡ا ف- - - -رضش ع- - - -ل - - -ى
إلسش -ل -ط -ات إل -ؤلئ -ي-ة
ت- -خصش- -يصش مشش- -روع
ضش - -م - -ن سش - -ي - -اسش - -ة
إ◊ك -ؤم -ة ل -ل-قضش-اء
على إلسشكن إلهشش،
ح - - -يث م - - -ن- - -حت
ل- -ه- -ؤؤلء ق -رإرإت
إإلسش- -ت -ف -ادة م -ن
إلسشكنات إ÷ديدة إ÷اري
إ‚ازها وإلتي كانت منذ حؤإ‹  20يؤما ﬁؤر
م -ع-اي-ن-ة وزي-ر إلسش-ك-ن وإل-ع-م-رإن وإل-ذي وع-د ب-ت-حضشÒه-ا
للتؤزيع ‘ إلششهرين إلقادم ،Úلكن ما يطرح عدة تسشاؤولت
هؤ أإن أإششغال إلتهيئة لزإلت ترإوح مكانها حسشب وقفة
إلؤإ‹ على إŸششروع هذه إأليام ما جعله يششدد لهجته Œاه
مدير إلقطاع إلذي  ⁄يكن صشارما مع مقاولت إإل‚از
إلتي تششتغل بؤتÒة بطيئة جدإ حسشب تقييمه ،لذإ أإمهل
ذإت إŸسشؤؤول ششهرإ لتسشيم إŸششروع كام.Ó
وحسشب تصشريحات بعضش إŸسشتفيدين ،فإان نششاطهم ‘
إŸي-دإن إل-فÓ-ح-ي إل-ذي ي-ت-ق-ن-ؤن-ه ،ي-ع-د إضش-اف-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة
إلفÓحية إلتي تسشمح بتؤف Òمناصشب ششغل دإئمة ومؤؤقتة
يقؤل ﬁدثؤنا إلذين يأاملؤن ‘ فتح إ÷سشر إلرإبط بÚ
إلعبادية ووإدي إلفضشة وتكثيف إ◊ركة ب Úإلبلدية على
ﬁؤر تيبازة وإلششلف وإلطريق إلسشيار ششرق -غرب.

طريق إلزمول وكوإن بإاŒاه وإدي إلفضسة متدهور...
ووإ‹ إلشسلف مطلوب
إلؤضشعية على ﬁؤر طريق إلزمؤل وكؤإن أإصشبحت ل
تطاق ‘ ظل حالة إلتسشيب وإإلهمال وإنتششار إ◊فر بششكل
فظيع‡ ،ا جعل إلسشكان يتسشاءلؤن عن سشر هذه إلؤضشعية
إŸتدهؤرة وإلتي – ⁄رك لها إلسشلطات إÙلية منذ
سشنؤإت سشاكنا لتهيئة هذإ إŸسشلك على طؤل  7كيلؤمÎإت
بدءإ من وإدي إلفضشة إ ¤غاية إ÷سشر
إ÷- - -اري إ‚ - -ازه
Ãنطقة
إلقؤإبع
بالعبادية .ففي
ح -ال ف -ت-ح-ه ‘
إل-ق-ريب إل-ع-اجل
سش -ي -خ -رج سش-ك-ان
إل- -ن- -اح- -ي- -ت Úم -ن
ع - -زل- -ت- -ه- -م ،رغ- -م
وج- - - -ؤد فضش - - -اءإت
سش-ي-اح-ي-ة وت-رف-ي-هية
ه -ام -ة ،م -ن شش -أان -ه -ا
–ق -ي-ق رغ-ب-ة سش-ك-ان
وإدي إلفضشة وإلعبادية
‘ بعث تبادلت هامة
وأإنشش-ط-ة م-ت-عددة يقؤل
ﬁدث -ؤن -ا م -ن إلشش -ب -اب
إلذين إلتقينا بهم ‘ عÚ
إŸكان.
وب - -خصش - -ؤصش مشش - -روع
ت-ه-ي-ئ-ة ه-ذإ إل-ط-ري-ق إلذي
طال إنتظاره ،علمنا من إلسشكان أإن أإششغال إŸششروع إلتي
إن -ط -ل -قت ‘ Œسش -ي -ده -ا إح -دى إŸق-اولت ق-د ت-ع-رضشت
للتؤقف بسشبب إعÎإضش بعضش إألششخاصش إلذين –دوإ
إلقانؤن دون أإن تتحرك إلسشلطات إÙلية من جهة وإبÓغ
إلؤإ‹ إلذي  ⁄يتفقد إŸنطقة لÓطÓع على إلؤضشع بهدف
Œسشيد إŸششروع إلهام لسشتكمال مبادرة وإ‹ ع Úإلدفلى
‘ إ‚از مششروع إ÷سشر إلذي ظل عالقا ب ÚإلبلديتÚ
يقؤل ﬁدثؤنا من إلسشكان إلرإفضش“ Úاطل إ÷هات
إŸع -ن -ي -ة إل -ت -ي وضش -عت إنشش -غ -الت سش-ك-ان إŸن-ط-ق-ة ورإء
ظهرها يششﬁ Òدثؤنا إلناقمؤن على إلؤضشع إلكارثي إلذي
يؤؤرقهم .

قامت بها مفارز ا÷يشش والدرك ‘ عدة و’يات

إرهابي يسسلم نفسسه وتوقيف تاجري ﬂدرإت

’رهاب وبفضضل جهود قوات
‘ إاطار مكافحة ا إ
ا÷يشش الوطني الشضعبي ،سضّلم أامسش  28أاكتوبر
’ره -اب -ي «تﬁ.م-د» ،ن-فسض-ه ل-لسض-ل-ط-ات
 ،2017ا إ
ال-عسض-ك-ري-ة ب-أادرار ال-ن-اح-ي-ة ال-عسضكرية الثالثة،
’رهابي كان بحوزته  01بندقية نصضف آالية من
ا إ
نوع سضيمونوف وكمية من الذخÒة.
إن هذه إلنتائج تؤؤكد من جديد على ‚اعة مقاربة
إ÷يشش إلؤطني إلششعبي ‘ إلقضشاء على ظاهرة إإلرهاب
وتقؤيضش كل ﬁاولة لزعزعة إسشتقرإر بÓدنا.
أإوق -فت م -ف -رزة ل -ل -ج -يشش إل-ؤط-ن-ي إلشش-ع-ب-ي ،ي-ؤم 27
أإكتؤبر ،2017ب -ب -ؤم -ردإسش ع -نصش -ر دع -م  01للجماعات
إإلره - -اب- -ي- -ة .و‘ إط- -ار ﬁارب- -ة إل- -ت- -ه- -ريب وإ÷رÁة
إŸن -ظ -م -ة ،أإوق -فت م -ف -ارز ل -ل -ج-يشش إل-ؤط-ن-ي إلشش-ع-ب-ي
وإلدرك إلؤطني بع Úصشالح ،مهرب 02 Úوحجزت

ششاحنة ﬁملة بـ ﬁ 45ركا ıتلف أإنؤإع إلسشيارإت،
ف-ي-م-ا أإوق-ف ع-ن-اصش-ر إل-درك إل-ؤط-ن-ي ب-ال-ت-نسش-ي-ق مع
لم -ن إل -ؤط -ن -ي ب-ك-ل م-ن ت-ل-مسش-ان ،وبشش-ار،
مصش -ال -ح إ أ
تاجري ﬂ 02درإت بحؤزتهما  23كيلؤغرإما من
إلكيف إŸعالج ‘ ،ح ” Úحجز  2322وحدة من
للعاب إلنارية بسشطيف و 52800علبة من إلسشجائر
إأ
بالؤإدي.
ومن جهة أإخرى ،أإحبط حرسش إلسشؤإحل بكل من
بؤمردإسش ،وهرإن ،مسشتغا Âوعنابةﬁ ،اولت هجرة
غ Òشش -رع -ي-ة لـ 72شش -خصش -ا ك -ان-ؤإ ع-ل-ى م Ïق-ؤإرب
ت-ق-ل-ي-دي-ة إلصش-ن-ع ،ف-ي-م-ا ” ت-ؤقيف  11م-ه-اجرإ غÒ
ششرعي من جنسشيات إفريقية ﬂتلفة بكل من بششار
وتندوف.

األحد  29أاكتوبر  201٧م
الموافق لـ  09صسفر  1٤39هـ

من مراسسلينا

’خوة مغنيني» بالناصصرية
معاناة تÓميذ متوسصطة «أ إ

ل تدفئة ول نقل مدرسسي ودورات اŸياه ‘ حالة يرثى لها

’خوة مغنيني أŸعروفة بإاسصم بوجÓل ألغول سصابقا ألوأقعة بقرية ألناصصرية و’ية بومردأسس
وضصعية مزرية يعشصها تÓميذ أ إ
على حدود و’ية تيزي وزو ،بسصبب مشصاكل عدة يتقّدمها غياب ألنقل أŸدرسصي ألذي صصّعب من ألتحاقهم Ãقاعد ألدرأسصية ‘
ألوقت أّÙدد ،ما يؤوثر سصلبا على –صصيلهم ألعلمي ،ناهيك عن غياب أŸطعم باعتبار أن أŸتوسصطة تبعد على قريتهم بـ5كلم
مازأد حّدة من تأازم ألوضصع.

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

بعد Œاهلهم ‘ عمليات ألÎحيل بالشصلف

سسكان حي اإلخوة عباد ينتظرون إانقاذهم من
السسكنات الهشّسة

’خ-وة ع-ب-اد
ج - -هت 18ع -ائ -ل -ة ب -ح -ي أ إ
و ّ
باŸنطقة أ÷نوبية باÙاذأة مسصجد معاذ بن
ج- -ب- -ل ل- -ع- -اصص- -م- -ة أل- -و’ي- -ة ألشص- -ل -ف ن -دأء
أسص -ت -ع -ج -ال -ي -ا ل -لسص -ل -ط -ات أل -و’ئ -ي -ة ب-ه-دف
أن -ق -اذه -م م -ن أل -وضص -ع -ي -ة أل -ك -ارث -ي -ة أل-ت-ي
يتخّبطون فيها ،رفقة أبنائهم منذ أزيد من
 24سص -ن -ة بسص -بب ع -دم تسص -وي-ة وضص-ع-ي-ت-ه-م
ألسصكنية.

الشسلف :و.ي .أاعرايبي

آاسسيا مني

وفي هذا المقام عبر اأولياء التÓميذ في
تصس- -ري- -ح لـ»الشس- -عب» ،ع- -ن ت -ذم -ره -م اإزاء
الوضسعية التي تعيشسها المتوسسطة ،في ظلّ
غياب النقل من القرية التي يقطنون فيها
اإل -ى ال -م -وق -ع ،فضس  Ó-ع -ن غ-ي-اب ال-ت-دف-ئ-ة
داخ -ل الأقسس -ام خ -اصس -ة واأن فصس-ل الشس-ت-اء
على الأبواب اإذ ل فيصسلنا عنه سسوى اأيام
م-ع-دودة ب-اع-ت-ب-ار اأن ال-ت-دف-ئ-ة تشس-ك-ل اأه-م
الشسروط الضسرورية لضسمان راحة التÓميذ
ل -م -زاول -ة ال -دروسض ف -ي اأحسس -ن ال -ظ-روف،
خ -اصس-ة واأن ال-م-ن-ط-ق-ة م-ع-روف-ة ب-ط-قسس-ه-ا

البارد خÓل فصسل الشستاء.
وذك -ر م -ح-دث-ي-ن-ا م-ع-ان-اة اأب-ن-اءه-م خÓ-ل
السسنة الدراسسية الماضسية في ظّل غياب
التدفئة التي انعكسست سسلبا على حالتهم
الصسحية ،حيث كانوا يتعرضسون للزكام في
كل مرة نتيجة البرد القارسض الذي كانوا
يتحملونه يوميا جعلهم يغيبون عن الأقسسام
ف -ي الأي -ام ال -م -م -ط-رة ال-ت-ي ت-ت-حّ-و ل ف-ي-ه-ا
الأقسس- -ام اإل- -ى ح- -ج- -رات ل -ل -ت -ب -ري -د ل -م -دة
سساعات.
وطرح محدثينا مشسكل غياب مراحيضض
بالمدرسسة الشسيء الذي اعتبروه بالكارثة،
حيث اإنه يضسطرهم في الكثير من الأحيان

اإل -ى م-غ-ادرة ال-م-درسس-ة ق-ب-ل ن-ه-اي-ة ال-دوام
للتحاق بمنازلهم.
وفي ظّل جملة هذه المشساكل التي يتخّبط
ف -ي -ه-ا تÓ-م-ي-ذ م-ت-وسس-ط-ة الإخ-وة م-غ-ن-ي-ن-ي
طالب اأولياء التÓميذ السسلطات المحلية
وع-ل-ى راأسس-ه-ا م-دي-ري-ة ال-ت-رب-ي-ة ل-لنظر في
وضسعية هوؤلء التÓميذ واأخذ انشسغالتهم
م -ح-م-ل ال-ج-د م-ن خÓ-ل ال-ت-دخ-ل ال-ع-اج-ل
لإنقاذ فلذات اأكبادهم من هذه المعاناة
اليومية التي يتعرضسون اإليها مع كل موسسم
دراسسي ،حيث اإنهم طرحوا نفسض المشسكل
خÓل السسنة الدراسسية الماضسية ،اإل اأنه ل
حياة لمن تنادي.

مياه أ أ
’مطار ’ Œد ›اري ألصصرف بالبليدة

ا أ
لحياء والطرقات –ّولت إا ¤برك عائمة
أصصحاب ألبنايات ألهشّصة متخوفون من أ’نهيارأت

’و ¤ألتي
خّ-ل-فت أل-تسص-اق-ط-ات أŸط-رية أ أ
شص -ه -دت -ه-ا و’ي-ة أل-ب-ل-ي-دة ف-رح-ة أل-فÓ-حÚ
وخ- - -اصص - -ة ،أصص - -ح - -اب بسص - -ات Úأل - -ف - -اك - -ه - -ة
وأ◊وأمضس وأل - -زي - -ت- -ون ،ب- -ع- -د شصّ- -ح ل- -فÎة
طويلة ،أدت إأ ¤أ÷فاف و‘ ألوقت نفسصه
’حياء ألشصعبية من
ظهر تباين ب Úسصكان أ أ
وأدي جر غربا أ ¤مفتاح شصرقا ،ب Úمرتاح
ل -ل -ق -ط -رأت أل-ت-ي تسص-اق-طت ،وآأخ-ري-ن أب-دوأ
أمتعاضصهم من سصوء ألتحضص ‘ Òألتدأب Òإأن
صصحّ ألتعب Òألوقائية ،من وقوع فيضصان مياه
أ ¤دأخل أŸسصاكن ألهشّصة ،و–ول ألطرقات
وشصوأرع كثÒة أ ¤مسصابح وسصيول مائية.
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وحسسب تصس -ري -ح -ات -ه -م ال -غ-اضس-ب-ة ف-ي ع-ي-ن
المكان ،فاإن تفاقم ظروفهم المعيشسية التي
عايناها صسارت ل تطاق في عدم التكفل
ب-م-ط-ال-ب-ه-م ال-ت-ي ع-رضس-وه-ا ع-ل-ى ال-مصسالح
ال -ب -ل -دي -ة وال -دائ -رة ل-م ت-ج-د اآذان-ا صس-اغ-ي-ة
لإنقاذهم من الماأزق الذي نّغصض يومياتهم
ي -ق -ول م -ح -دث -ون-ا ال-ذي-ن ي-م-ث-ل-ون اأزي-د م-ن
18ع -ائ -ل -ة ك -انت ق -د اسس -ت-ق-رت م-ن-ذ ،1993
ب-ذات ال-ن-اح-ي-ة ب-ع-د م-اآسس-ي ال-وضس-ع الأم-ني
بالبلديات المجاورة ،حيث لم يجد هوؤلء
سس -وى ب -ن -اء م -ب -ان -ي قصس -دي-ري-ة صس-ارت ف-ي
ال -وقت ال -راه -ن مصس-در خ-ط-ر صس-ح-ي ع-ل-ى
اأفراد عائÓتهم المغبونة يشسير محدثونا.
وم -ن ج-ه-ة اأخ-رى ،اسس-ت-غ-رب ه-وؤلء ع-م-ل-ي-ة
الترحيل التي طالت سسنة  ،2013ما يقارب
180ع -ائ -ل -ة اإل -ى ح -ي سس -ك-ن-ي ج-دي-د ضس-م-ن
م- -ح- -ارب- -ة السس -ك -ن ال -هّشض ال -ذي ضس -ب -ط -ت -ه

السس -ل -ط -ات ال -ولئ -ي-ة ت-ن-ف-ي-ذا ل-ق-رار رئ-يسض
الجمهورية بالقضساء على هذا النمط من
البنايات الهشّسة والتي طالما كانت سسببا في
تسسجيل مظاهر صسحية م ّسست عدة عائÓت،
لكن تمّ تغييب البقية من هذه العملية ،حيث
لزال لسسكان ينتظروف دورهم والفرج في
ال -حصس -ول ع -ل -ى سس -ك -ن -ات م-ح-ت-رم-ة ضس-م-ن
البرنامج السسكني الذي سسطرتها السسلطات
الولئية لأمثال هذه العائÓت الناقمة عن
الوضسع الأسسوي الذي يكابدونه يوميا يقول
محدثونا.
يحدث هذا في ظّل تجاهل المصسالح البلدية
والدائرة لمطالبهم التي لزالت توؤرقهم اإلى
غاية كتابة هذه السسطور ،مطالبين الوالي
ب-ال-ت-ح-رك لإن-ق-اذه-م م-ن ك-ابوسض الأمراضض
والأوبئة الصسحية التي تحاصسرهم من كل
مكان يشسير الناقمون عن الوضسع الكارثي
ال -ذي ط -ال ي -وم -ي -ات -ه -م ،ه-ذا دخ-ول فصس-ل
الشستاء وتردي الأحوال الجوية القاسسية التي
ت- -ع- -بث ب- -ه- -م م- -ع ك- -ل فصس- -ل شس- -ت- -اء ي -ق -ول
محدثونا.
لÓإشسارة ،لقد خ ّصسصست السسلطات الولئية
عدة عمليات ترحيل للعائÓت القاطنة في
السس- -ك- -ن- -ات ال- -هّشس - -ة ب -ع -د دراسس -ة عشس -رات
الملفات الخاصسة بهذا النمط من السسكنات
ال-ت-ي ان-تشس-رت ك-ال-ف-ط-ري-ات خÓل العشسرية
السسوداء وهذا في غياب المصسالح البلدية
انذاك ،حسسب مصسادنا المحلية.

بهدف توسصيع قاعدته وألتكفل باŸرأة أŸاكثة بالبيت

الهÓل األحمر يطلق دورة تكوينية لإÓسسعافات

البليدة :لينة ياسسمÚ

ك -ال -ع -ادة ل -م ت -ك -ن اأم -ط -ار ال -غ-يث الأخ-ي-رة
والمتوقعة في الأيام المقبلة ،بالمفرحة اإلى
ق -ل -وب ال -م -واط -ن -ي -ن وال -ع -ائÓ-ت ال-م-ق-ي-م-ة
بمسساكن وبازارات الموت ،كما يطلق عليها،
ورغ -م ان ال -ك -م -ي -ات ال -ت-ي تسس-اق-طت ك-انت
ق -ل -ي -ل -ة ،اإل اأن ب -عضض الأح -ي -اء وال -ط -رق-ات
تحّولت الى سسيول اختلطت في بعضض منها
م-ع م-ي-اه ال-ت-ط-ه-ي-ر لصس-ح-ي ،واأع-اقت حركة
السسير ،مثل ما حصسل بحي ما حصسل بحي
«ليسسبانيول» في اأولد يعيشض ،بسسبب اعتماد
السسكان (اأكثر من  300عائلة) على الحفر
التقليدية لنعدام شسبكة تطهير ،ورغم اأن
الحي حديث والبناءات به منظمة وتخضسع
لمعايير البناء الحديث ،وهو الحال نفسسه
على مسستوى الطريق السسيار شسرق ـ غرب،
في بعضض النقاط السسوداء والتي تجد تلك
ال-ق-ط-رات ال-ق-ل-ي-ل-ة م-ج-رى ل-ها ،يبعدها عن
ال-ط-ري-ق وي-حّ-ول-ه-ا ال-ى ق-ن-وات صس-رف م-ي-اه
الأمطار ،حيث شسهدت بعضض المحاور حركة
ازدحام جراء تراكم المياه وسسط الطريق
السسريع ،وهو الحال اأيضسا بالنسسبة لبعضض
المحاور الفرعية ،التي تربط مع الطريق
السسيار ،والتي تحّولت رغم تعبيدها وتهيئتها
مطلع السسنة ،الى ما تسسببه البرك المائية
العائمة ،اجبرت السسائقين على السسير في
طوابير ،تجنبا لوقوع حوادث مرورية.
اما حال سسكان البازارات والبنايات العتيقة
وال- -هّشس- -ة ،ال- -ت- -ي ت- -ع- -ود ال -ى زم -ن الأت -راك

وال-ف-رنسس-يسض ،والأح-ي-اء ال-ف-وضس-وية ،فكانت
امطار الغيث بالنسسبة لهم بقدر ما كانت
ت -ف -رح -ه -م ب -ق -در اأيضس -ا م -ا ك -انت م -ف -زع-ة
وم-رع-ب-ة ل-ه-م ،دف-عت ب-ب-عضض ال-ع-ائÓ-ت الى
الهروب واإخÓئها والحتماء لدى الجيران
والأقارب ،مخافة انهيارها ووقوعها فوق
روؤوسس -ه -م ،م -ث-ل م-ا حصس-ل ب-ح-ي ال-ب-رت-ق-ال،
ال -ط-يب ج-غÓ-ل-ي ،وب-ازار ال-طÓ-ي-ق وط-ري-ق
الباي ،الواقعة خاصسة بقلب المدينة العتيقة
ف-ي وسس-ط ال-ب-ل-ي-دة ،وب-ال-رغ-م م-ن ف-رح-ت-هم
ب- -ت- -لك الأم- -ط- -ار ،اإل اأن ك- -ث- -ي- -را م- -ن ت -لك
ال- -ع- -ائÓ- -ت ن- -ادت ال- -ى اإن -ق -اذه -ا م -ن ت -لك
البنايات الخطيرة ،والتي تشسبعت حيطانها
وج -دران -ه -ا ب -ال -م -ي -اه ،وب -اتت ل تسس -ت -ط -ي -ع
ال-م-ق-اوم-ة والصس-م-ود ام-ام ع-وام-ل ال-ط-ب-يعة
والزمن ،وضسرورة التعجيل بترحيلها مخافة
وقوع كوارث بينهم.
وب -ال -م -ن-اط-ق ال-داخ-ل-ي-ة والأح-ي-اء ال-ري-ف-ي-ة،
فتحولت مثل كل موسسم اأمطار وتسساقط،
الى اأوحال وبرك مائية ،ولم يسستطع تÓميذ
اللتحاق بموؤسسسساتهم التربوية ،خاصسة تلك
البعيدة عنهم ،بسسبب سسوء حالة الطرقات،
وعدم تعبيدها وتهيئتها ،وهو ما كان باأحياء

ال-زوق-اري والسس-واك-ري-ة وك-ت-ان-غ-ا في مفتاح،
واأيضسا باأحياء بالجهة الغربية والوسسطى من
الولية ،ويضساف اإلى هذه الأحياء الشسعبية
النائية والمتخلفة،وقوع بعضض السسكان في
فّخ الأشسغال التي لم تنته ببعضض الشسوارع
والأحياء ،والتي حولت الطرقات الى سسيول
جرفت مع الأتربة والحجارة والأوسساخ ،مثل
ما حصسل في العفرون غربا ،حيث لم تنته
الأشسغال لحد السساعة في تهيئة الطرقات
العامة والأزقة الفرعية.
وعن الإجراءات والتدابير التي تمّ اتخاذها
ت- -حسس- -ب -ا ل -م -وسس -م الأم -ط -ار ،ف -ال -م Ó-ح -ظ
وال-م-ع-اي-ن-ة ،اأن ب-عضض ال-ب-ل-دي-ات ب-ادرت ف-ي
تنقية قنوات صسرف مياه الأمطار ،واأظهرت
تلك المعاينة جدية بين المسسوؤولين ،ورضسا
ف-ي ال-م-ق-اب-ل ب-ي-ن ال-م-واط-ن ال-ب-ل-ي-دي ،ل-ك-ن
الأم- - -ط- - -ار الخ- - -ي - -رة اظ - -ه - -رت ايضس - -ا ان
الجراءات الحترازية من وقوع اسسنداد في
بالوعات الصسرف لمياه المطار ،لم تحدث
ب -دل -ي -ل ت-حّ-ول ط-رق-ات ك-ث-ي-رة ال-ى م-ج-اري
وسسيول في ظرف دقائق تسساقط قليلة ،وهو
ما يدعو الى اأن تتفطن مصسالح التطهير
والبلدية الى بقية موسسم الأمطار والبرد.

تبعا للÈأمج ألتكوينية أŸوجهة لفائدة
ألشص -ب-اب ب-و’ي-ة سص-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ،ف-ت-ح
’ح - -م - -ر
أŸك- - -تب أل - -و’ئ - -ي ل - -ل - -ه Ó- -ل أ أ
أ÷زأئري دورة تكوينية Ãقره لفائدة
’ول-ي-ة،
’سص -ع -اف-ات أ أ
ألشص -ب -اب ‘ ›ال أ إ
يشص - -رف ع- -ل- -ي- -ه- -ا أسص- -ات- -ذة وﬂتصص- -ون
ي-ق-دم-ون ع-ددأ م-ن أل-دروسس أل-ن-ظ-ري-ة
وألتطبيقية Ÿدة  5أسصابيع.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

اسستهدفت الدورة التكوينية مختلف الفئات
العمرية من  18وحتى  50سسنة ،ومن مختلف
ال-ت-خصسصس-ات م-ن ط-ل-ب-ة ،م-وظ-ف-ي-ن وف-اع-ل-ين
جمعويين وتعّد هذه المبادرة فرصسة لتعزيز
قدرات تواجد المسسعفين ،حيث يشسرف على
ت-أاط-ي-ر ه-ذه ال-دورة إاط-ارات م-ن-ظ-م-ة ال-هÓل
األحمر الذين يسسعون إالى اإيصسال كل التقنيات
اإلسس- -ع- -اف- -ي- -ة ل -ف -ائ -دة ال -مشس -ارك -ي -ن ب -ط -رق
بيداغوجية وعروضض نظرية وتطبيقية معززة
بوسسائط مرئية سسمعية بصسرية ،الشسيء الذي
يسسّ- -ه -ل ع -ل -ى ال -م -ت -ل -ق -ي -ن أاخ -ذ ك -ل ال -ط -رق
وال -ت -ق -ن-ي-ات ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-اإلسس-ع-اف-ات األول-ي-ة

األسس -اسس -ي -ة ،وك -ذا سس -ب -ل ت-ق-دي-م اإلسس-ع-اف-ات
األول- -ي- -ة ف- -ي ح -وادث وم -خ -اط -ر ال -ح -رائ -ق،
اإلغماءات ،اإلصسابة بكسسور وحالت ابتÓع
ال- -لسس- -ان ،اب- -تÓ- -ع أاشس- -ي- -اء غ- -ي- -ر الصس- -ح -ي -ة،
الخ -ت -ن -اق-ات ال-ت-ن-فسس-ي-ة وغ-ي-ره-ا م-ن أاشس-ه-ر
ال-ح-الت وال-م-خ-اط-ر ال-ت-ي ت-واج-ه ال-ف-رد ف-ي
حياته اليومية.
ويسس -ع -ى ال -م -ك -تب ال -ولئ-ي ل-ت-ك-وي-ن ن-واة م-ن
المسسعفين لسستكمال هيكلة المكاتب المحلية
ب-ع-دي-د ال-ب-ل-دي-ات ،م-ن أاج-ل ت-وسس-ي-ع ال-قاعدة
حتى يتسسنى للفرع اإلنفتاح على كافة المناطق
والبلديات البعيدة األمر الذي سسيتيح للهÓل
األحمر الجزائري فرصض تنزيل وتفعيل برامج
هادفة وذات مردودية تنعكسض بشسكل إايجابي
على سساكنة هذه المناطق بمختلف فئاتها.
وه -و ال -م -خ -ط -ط ال-ذي ي-ع-م-ل ال-م-ك-تب ع-ل-ى
ت-جسس-ي-ده م-ن خÓ-ل ف-ت-ح م-ك-اتب ب-ال-ب-ل-ديات
وخلق تواصسل مع المواطنين إاسستهداف فئة
ال-نسس-اء ال-م-اك-ث-ات ب-ال-ب-يت ب-اع-ت-ب-اره-ن ح-لقة
أاسساسسية في العملية اإلسسعافية داخل الوسسط
األسسري.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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األحد  ٢٩أاكتوبر  ٢٠1٧م
الموافق لـ  ٠٩صصفر 1٤٣٩هـ

النفصساليـــون يدعـــون إا ¤معارضســـة دÁقراطيــــة لقــــرارات مدريــــــد

ا◊كومة اإلسسبانية تقيل قائد شسرطة كتالونيا وتتو ¤إادارة اإلقليم

أاعلنت مدريد عن نقل مهام رئيسس
حكومة كتالونيا إا ¤نائب رئيسس
لسسبا ،Êسسورايا سساينز دي
الوزراء ا إ
سسانتا ماريا عقب إاعÓن رئيسس
لسسبا Êماريانو راخوي عن
الوزراء ا إ
حل برŸان وحكومة كتالونيا.
ج - - -اء ‘ ب - - -ي - - -ان رسس- - -م- - -ي ب- - -ه- - -ذا
اÿصس- -وصس ،أان «رئ- -يسس ح- -ك -وم -ة
ال -ب Ó-د ي -ت -و ¤م -ه-ام وصسÓ-ح-ي-ات
رئ-يسس ح-ك-وم-ة ك-ت-ال-ون-ي-ا ،ويوكل
ه - - - -ذه اŸه- - - -ام إا ¤ن- - - -ائب رئ- - - -يسس
ا◊كومة».
ك - - - -م - - - -ا أاشس Òإا ¤أان ا◊ك - - - -وم- - - -ة
لسس -ب -ان -ي -ة ت-ت-و ¤م-ه-ام ح-ك-وم-ة
ا إ
كتالونيا.
لضس - - - -اف- - - -ة إا ¤ذلك ،ق- - - -امت
ب - - - -ا إ
لسس-ب-ان-ية بإاقصساء قائد
ا◊ك-وم-ة ا إ
شس-رط-ة ك-ت-ال-ون-ي-ا ،خوسسيب لويسس
ت - -رابÒو ،وف - -ق - -ا Ÿا ج- -اء ‘ ب- -ي- -ان
ا◊كومة.
لسس-ب-اÊ
وق -ال وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة ا إ
خ-وان إاغ-ن-اسس-ي-و سس-وي-دو ‘ حسسابه
ع-ل-ى م-وق-ع ال-ت-واصس-ل الج-ت-ماعي
«ت -وي« ،»Îأاوق -ف -ن -ا رئ-يسس شس-رط-ة
كتالونيا عن عمله» ،مشسÒا إا ¤أان
وزارة ال-داخ-ل-ي-ة ت-تو ¤مسسؤوولية
Óق-ل-يم
إادارة الشس-ؤوون ال-داخ-ل-ي-ة ل -إ
بعد إاعÓنه النفصسال عن إاسسبانيا،
م - -ن أاج- -ل ضس- -م- -ان سس Òت- -ط- -ب- -ي- -ق
لقليم.
القانون ‘ ا إ
ب - -اŸق - -اب - -ل دعت ق - -ي- -ادة شس- -رط- -ة
لق-ل-ي-م ضس-ب-اط-ه-ا وعناصسرها ،إا¤
ا إ
لزم- - -ة م- - -ع
ال - - -ت - - -زام ا◊ي - - -اد ‘ ا أ
لسسبانية.
العاصسمة ا إ

بغداد تسسعى ◊ل
اŸشساكل م ـ ـ ـ ـ ـ ـع إاقليم
كـ ـ ـ ـردسست ـ ـ ـان
أاك -د اŸت-ح-دث ب-اسس-م رئ-اسس-ة ال-وزراء
العراقية سسعد ا◊ديثي ،أامسس ،أان ما
لن ‘ شس -م -ال ال -ع -راق ل-يسس
ي -ح -دث ا آ
تفاوضسا وإا‰ا وقف عمليات وحركة
القوات العسسكرية العراقية ،مبينا أان
ا◊ك -وم -ة ال–ادي-ة ب-ب-غ-داد تسس-ع-ى
ب -ك -ل ت -أاك-ي-د ◊ل اŸشس-اك-ل م-ع إاق-ل-ي-م
كردسستان.
وأاوضس -ح ا◊دي -ث -ي ،أان ات-ف-اق وق-ف
لت -اح-ة ال-ف-رصس-ة
ال -ع -م -ل -ي -ات ي -أات -ي إ
ل-ف-ري-ق ف-ن-ي مشسÎك ي-ع-م-ل م-يدانيا
لرضس ب Úا÷ان -ب Úلضس -م -ان
ع- -ل- -ى ا أ
نشس- -ر ال- -ق- -وات ال–ادي- -ة ‘ ج- -م- -ي -ع
اŸن- -اط- -ق اŸت -ن -ازع ع -ل -ي -ه -ا واŸن -اط -ق
ا◊دودي- - -ة واŸن- - -ف- - -ذ ا◊دودي م - -ع
تركيا ،مبينا أان هذا التفاق يضسمن
عدم وجود أاي احتكاك أاو صسدام أاو
مشساكل أامنية.
وكان رئيسس الوزراء العراقي حيدر
ال -ع -ب -ادي ،ق -د أاع -ل -ن ،ا÷م -ع -ة ،ع -ن
إايقاف حركة القوات العسسكرية Ÿدة
 24سس-اع-ة ل-نشس-ر ق-وات ا–ادي-ة ع-لى
ا◊دود ال -دول-ي-ة و‘ ج-م-ي-ع اŸن-اط-ق
اŸتنازع عليها مع إاقليم كردسستان.

وك - -انت السس - -ل - -ط- -ات اŸرك- -زي- -ة ‘
إاسسبانيا سسيطرت بشسكل مباشسر على
إاق-ل-ي-م ك-ت-ال-ون-يا ،وأاقالت ا◊كومة
النفصسالية ،بعد أان صسادق ›لسس
لسسبا Êعلى قرار تطبيق
الشسيوخ ا إ
لسسباÊ
اŸادة الـ  155من الدسستور ا إ
لقليم،
وفرضس ا◊كم اŸباشسر ‘ ا إ
لقليم
وإاجراء انتخابات مبكرة ‘ ا إ
يوم الـ 21ديسسم ÈاŸقبل ،ونشسرت
ما اتخذته من تداب Òخاصسة ليÓ
‘ م -وق-ع ا÷ري-دة ال-رسس-م-ي-ة ع-ل-ى

لنÎنت.
ا إ
ي- -أات- -ي ذلك ب- -ع- -دم -ا أاع -ل -ن ب -رŸان
لقليم
كتالونيا ا÷معة اسستقÓل ا إ
عن إاسسبانيا ليصسبح «دولة مسستقلة
ت -أاخ -ذ شس -ك-ل ج-م-ه-وري-ة» ب-حضس-ور
رئ- - -يسس - -ه ك - -ارلسس ب - -ي - -غ - -دÁونت
وغياب اŸعارضسة.
وأايد سسبعون نائبا القرار وعارضسه
عشس -رة ن -واب وام-ت-ن-ع عضس-وان ع-ن
لح - -زاب
ال - -تصس - -ويت .وتشس - -ك - -ل ا أ
الن-فصس-ال-ي-ة م-ن ال-يسس-ار اŸت-ط-رف

إا ÚÁ ¤الوسسط غالبية ‘ الŸÈان
( 72من أاصسل .)135
وي - -ط - -لب ال - -ق - -رار ال - -ذي ت - -ب- -ن- -اه
الŸÈان ،م- -ن ح -ك -وم -ة ك -ت -ال -ون -ي -ا
ال -ت -ف -اوضس ح -ول العÎاف ب-ه-ا ‘
اÿارج ف- -ي- -م -ا  ⁄ت -ع -ل -ن أاي دول -ة
دعمها لÓنفصسالي.Ú
معارضسة دÁقراطية
ه-ذا ودع-ا رئ-يسس ك-ت-ال-ون-ي-ا اŸق-ال
ك- - - -ارلسس ب- - - -ي- - - -غ- - - -دÁونت ،أامسس

السس- - - - - -بت ،إا« ¤م- - - - - -ع- - - - - -ارضس- - - - - -ة
دÁقراطية» ◊كم مدريد اŸباشسر
Óقليم بعد إاعÓن اسستقÓله.
ل إ
وقال ‘ بيان مقتضسب «من الواضسح
“اما أان أافضسل دفاع عن اŸكاسسب
لن ه - -ي
ال- - -ت - -ي –ق - -قت ح - -ت - -ى ا آ
اŸع -ارضس -ة ال -دÁق -راط-ي-ة ل-ل-م-ادة
.»155
من جانبها اعتÈت مدريد أان الرد
على تصسريحات بيغدÁونت باتت
من اختصساصس العدالة.

أامام رفضس اÛموعة الدولية العÎاف بها

خـ ـ ـÈاء ‘ القانـ ـ ـون الـ ـ ـدو‹ :إاعـ ـ ـ ـÓن اسستق ـ ـÓل كتالونيـ ـ ـ ـ ـ ـا «ل حدث»
يصسطدم حلم الدولة الكاتالونية التي أاعلن برŸان كتالونيا عن ولدتها ا÷معة بالرفضس الدو‹ ،وهو ما يجعل إاعÓن السستقÓل
«فارغا من اŸضسمون» ول تأاث Òله على اŸسستوى الدو‹ ،وفقا Èÿاء ‘ القانون الدو‹.
ب -ال -رغ -م م -ن إاع Ó-ن ب -رŸان ك -ت -ال -ون -ي -ا ع -ن اسس-ت-قÓ-ل
لع Ó-ن ،وف -ق-ا Èÿاء ال-ق-ان-ون
لق -ل -ي -م ،إال أان ه -ذا ا إ
ا إ
الدو‹« ،فارغ من اŸضسمون» ول تأاث Òله دوليا ،حيث
أانه  ⁄يتم العÎاف به على اŸسستوى الدو‹ أاو من
لسسبانية.
ا◊كومة اŸركزية ا إ
يقول مسستشسار القانون الدو‹ ‘ بروكسسل جان كلود
بÒيسس ،الذي كان يشسغل مديرا للخدمات القانونية ‘
لوروب- - -ي ط - -وال  23ع -ام-ا ،إان ب-رŸان
›لسس ال–اد ا أ
ك -ت -ال -ون -ي -ا  ⁄ي -خ -ال-ف أاي ق-ان-ون ب-إاعÓ-ن السس-ت-قÓ-ل
ا÷م-ع-ة ول-ك-ن «ل-ن ي-عÎف ب-دول-ة ك-ت-ال-ون-ي-ة» أاي م-ن
لوروبي.
دول ال–اد ا أ
لي ك- -ي- -ان أان ي- -ع- -ل -ن
ويضس- -ي- -ف بÒيسس ،أان- -ه «ي- -ح- -ق أ
اسستقÓله .ولكن لكي تصسبح دولة ،هذا يتطلب حيازة
لرضس والشس-عب وسس-ل-ط-ات ول-ك-ن خصس-وصس-ا ،وه-و اŸه-م
ا أ
لسسرة الدولية.
هنا ،اعÎاف ا أ
ا÷م -ي -ع ل -دي -ه -م ا◊ق ‘ إاصس -دار إاع Ó-ن ب-السس-ت-قÓ-ل
ولكن هذا لوحده ليسس له تأاث Òعلى الصسعيد الدو‹.
ومن اŸرجح جدا أان يعÎف عدد قليل جدا من البلدان

ب-دول-ة ك-ت-ال-ون-ي-ة .أان-ا أاضس-م-ن ل-ك-م أان-ه-ا ل-ن –ظ-ى ب-أاي
لوروبي.
اعÎاف داخل ال–اد ا أ
لمر إاعÓنا فارغا من أاي مضسمون .فهم
وبالتا‹ ،يبقى ا أ
(الكتالونيون) لن Áثلوا ‘ اÙافل الدولية ولن يكون
لوروبي ولن يتمكنوا من فعل
لهم مقعد ‘ ال–اد ا أ
لسسبانيا».
شسيء وسسيبقون تابع Úقانونيا إ

هل إاعÓن السستقÓل من طرف واحد قانوÊ؟

ي -ج -يب بÒيسس ق -ائ « :Ó-ل Áك -ن أان ن -تصس -ور أان ت-ق-رر
ﬁكمة دولية أان ا◊ق ‘ تقرير اŸصس Òينطبق على
لوروب-ي ع-ل-ى ت-ط-ب-ي-ق
ال -ك -ت -ال -ون-ي .Úي-ق-وم ال–اد ا أ
القانون الدسستوري قبل كل شسيء .غ Òأان الكتالونيÚ
ليسس لديهم ا◊ق ‘ أان يقرروا تشسكيل دولة.
مثل هذا ا◊ق يطبق ‘ حالة تعرضس شسعب لÓضسطهاد
لمر انطبق على اŸسستعمرات
والسستغÓل .مثل هذا ا أ
مثلما يفسسره قرار اÙكمة الدسستورية ‘ كندا ‘ 1998
بشسأان انفصسال كيبك.
هذا فع ً
ﬂ Óصسصس للشسعوب اŸضسطَهدة غ ÒاŸشسمولة

لوروبية بأابيجان
لفريقية  -ا أ
ا÷مهورية الصسحراوية سستشسارك ‘ القمة ا إ

بالنظام الدÁقراطي وتتعرضس لسسوء اŸعاملة .غ Òأان
لمر ليسس كذلك ‘ كتالونيا التي تتمتع بكل ا◊قوق
ا أ
الدÁقراطية».

لن؟
ماذا سسيحدث ا آ
لن هو ما سسيحدث على اŸسستوى
يتابع بÒيسس «اŸهم ا آ
ال -وط -ن -ي و‘ الشس -ارع .ه-ل سس-ت-ن-ظ-م ت-ظ-اه-رات وت-ق-ام
حواجز؟ هل سسيقبل الناسس بالرضسوخ أام سستكون هناك
أاع - -م - -ال ع- -ن- -ف؟ ه- -ل سس- -ت- -ك- -ون ه- -ن- -اك اع- -ت- -ق- -الت
وﬁاكمات؟ ل ينبغي أان ننسسى أان إاسسبانيا شسهدت حربا
أاه -ل -ي -ة ل -يسس م -ن -ذ أام -د ب -ع -ي -د ،ق -ب -ل ا◊رب ال -ع-اŸي-ة
الثانية.
لوروبي سسيبقى سساريا ‘ كتالونيا
ولكن قانون ال–اد ا أ
وسستبقى إاسسبانيا هي التي “ثلها .لن تكون هناك نقاط
م-راق-ب-ة ح-دودي-ة ب Úك-ت-ال-ون-ي-ا وإاسس-ب-ان-ي-ا أاو ك-ت-ال-ونيا
وف -رنسس -ا .سس -ي -واصس -ل ال -ك -ت-ال-ون-ي-ون اسس-ت-خ-دام ال-ي-ورو
ويبقون طرفا ‘ كافة التفاقات الدولية التي وقعتها
إاسسبانيا».

نواب أاوروبيون ينددون Ãنع اŸغرب دخولهم مدينة العيون اÙتلة
لوروبيون الذين منعوا ،ا÷معة ،من الدخول إا¤
ندد النواب ا أ
مدينة العيون اÙتلة ،بقرار السسلطات اŸغربية اÙتلة التي
رفضست دخولهم إا ¤الصسحراء الغربية ،حيث كانوا متوجهون
لنسسان.
لÓطÓع على وضسع حقوق ا إ
أاع -ربت رئ-يسس-ة ›م-وع-ة السس-ل-م اŸشسÎك-ة م-ن أاج-ل الصس-ح-راء
لوروبي ،جيت غوتÓند ،عن «غضسبها» إاثر
الغربية بالŸÈان ا أ
طردها من مدينة العيون اÙتلة ،وأاكدت أان الهدف من زيارتها
لنسسان
Óراضسي الصسحراوية اÙتلة هو معاينة وضسع حقوق ا إ
ل أ
بع ÚاŸكان.
وصسرحت غوتÓند ‘ بيان« ،لقد جئنا هنا بصسفتنا أاعضساء ‘
لوروبي من أاجل معاينة الوضسع بع ÚاŸكان والسستماع
الŸÈان ا أ
إا ¤اÛت - - -م - - -ع اŸد.Ê
كŸÈاني،Ú
ن- - - - -رغب ‘
أان

األمن التونسسي يفكك
خلية إارهابية بولية بن عروسس

لمن الوطني بوزارة الداخلية
“كنت وحدات ا أ
ال-ت-ونسس-ي-ة م-ن ت-ف-ك-يك خ-ل-ي-ة إاره-ابية تتكون من
أارب-ع-ة ع-ن-اصس-ر Ãن-ط-ق-ة اŸروج ب-ولي-ة بن عروسس
شسما‹ البÓد.
وأاشسارت وزارة الداخلية التونسسية إا ¤أان عناصسر
لره -اب -ي-ة اعÎف-وا خÓ-ل ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات
اÿل -ي -ة ا إ
ب -ت -ب -ن -ي -ه -م ل -ف -ك -ر ت -ن -ظ -ي -م ال -ق -اع-دة ال-دم-وي،
وت-واصس-ل-ه-م ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-م ع Èشس-بكات التواصسل
الجتماعي مع عناصسر إارهابية باÿارج.

نحصسل على معلومات كافية حول الوضسع بالصسحراء الغربية،
لب -داء رأاي-ن-ا ح-ول ات-ف-اق الشس-راك-ة
لسس -ي -م -ا ون -ح -ن م -دع -وون إ
لوروبي -اŸغرب اŸعدل».
ال–اد ا أ
لراضس-ي الصس-ح-راوي-ة اÙت-لة
واع-ت Èال-ن-واب أان زي-ارت-ه-م إا ¤ا أ
ت -ك -تسس -ي «أاه -م -ي -ة ب -ال -غ-ة» ،لسس-ي-م-ا ‘ ظ-ل ت-ف-اوضس اŸف-وضس-ي-ة
لوروب -ي-ة م-ع اŸغ-رب ح-ول ات-ف-اق إاضس-ا‘ لت-ف-اق الشس-راك-ة بÚ
ا أ
لوروبي واŸغرب من أاجل تطبيق قرار ﬁكمة العدل
ال–اد ا أ
لوروبي
لوروبي ،الذي أاقر أان اتفاقات الشسراكة ب Úال–اد ا أ
ا أ
واŸغرب غ Òقابلة للتطبيق على الصسحراء الغربية.
و‘ قرارها الصسادر بتاريخ  21ديسسم Èالفارط ،أابرزت ﬁكمة
لوروب-ي-ة أان اŸغ-رب والصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ه-م-ا إاقليمان
ال-ع-دل ا أ
«منفصسÓن ومتميزان» وأانه ل Áكن تطبيق اتفاق دو‹ بدون
موافقة الشسعب الصسحراوي.
وأاوضس -حت ت -ق -ول «ل Áك -ن -ن -ا أاخ -ذ ق -رارات ب -اسس -م  508مليون
مواطن أاوروبي ونحن ل نعلم ما هي تداعيات هذه القرارات
على جهات أاخرى من العا .⁄ففي هذه ا◊الة ،سسيؤوثر هذا
التفاق على شسعب الصسحراء الغربية».
لوروب-ي-ة
وذك -رت ن -ائب رئ -يسس اÛم -وع-ة اŸشسÎك-ة ،ال-ن-ائب ا أ
ب-ال-وم-ا ل-وب-ي-ز أان «السس-ل-ط-ات اŸغ-رب-ي-ة ل-يسس ل-ه-ا أاي صسÓ-ح-ية ‘
لوروب-ي ،Úم-عربة عن
الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة Ÿن-ع دخ-ول ال-ن-واب ا أ
أاسس-ف-ه-ا أان ال-وف-د  ⁄يضس-ط-ل-ع Ãه-م-ت-ه اŸت-م-ث-ل-ة ‘ الطÓع بعÚ
لق-ال-ي-م اÙت-ل-ة ،لسسيما
اŸك-ان ع-ل-ى وضس-ع-ي-ة الصس-ح-راوي ‘ Úا أ
لنسسان».
«انتهاكات حقوق ا إ
لوروبيون الذين منعتهم السسلطات
ويعتزم النواب اÿمسسة ا أ
اŸغربية اÙتلة من النزول من الطائرة Ãطار العيون اÙتلة،
لوروبي.
عرضس القضسية قريبا أامام الŸÈان ا أ
لعضساء ‘ قمة أابيجان
مشساركة جميع الدول ا أ
توصسلت ا÷مهورية الصسحراوية Ãذكرة من مفوضسية ال–اد
لف-ري-ق-ي (م-ك-تب ال-رئ-يسس) ،ع-ل-ى ضس-وء م-ذك-رة م-ن جمهورية
ا إ

لعضس-اء دون اسس-ت-ث-ناء ا¤
ك-وت دي-ف-وار ،ت-دع-و ج-م-ي-ع ال-دول ا أ
لف-ري-ق-ي -
اŸشس -ارك -ة ‘ ال -ق-م-ة ال-تشس-ارك-ي-ة اÿامسس-ة ال–اد ا إ
لوروبي ،التي –تضسنها عاصسمة كوت ديفوار أابيدجان
ل–اد ا أ
ا إ
يومي  29و 30نوفم.2017 È
توضسح اŸذكرة  -يضسيف البيان  -بأان جمهورية كوت ديفوار
سستؤوّمن مشساركة جميع الدول وتتخذ كافة التداب Òالضسرورية
ل‚اح القمة.
إ
وأاشس-ار ال-ب-ي-ان ،إا ¤أان ا÷م-ه-وري-ة الصس-ح-راوي-ة ت-ن-تهز اŸناسسبة
لف-ري-قية ،مؤوكدة
لف-ري-ق-ي وك-اف-ة الشس-ع-وب ا إ
ل-ت-ه-ن-ئ ال–اد ا إ
على ثقتها التامة بأان القمة سستكون بكل تأاكيد ناجحة وبكل
اŸق -اي -يسس وف -رصس -ة ل -ت -ع -زي -ز الشس -راك -ة وال -ت-ع-اون ب Úال–اد
لوروبي
ل–اد ا أ
لفريقي وا إ
ا إ
كما تعت Èا÷مهورية العربية الصسحراوية الدÁقراطية بأان
لف-ري-ق-ي وب-ت-بصس-ره وح-ك-م-ة ق-ادته ووحدتهم ،أاصسبح
ال–اد ا أ
لف -ري -ق -ي -ة و‘ ع Ó-ق -ات -ه م-ع
شس -ري -ك -ا Îﬁم -ا أام -ام الشس -ع -وب ا إ
لج-انب ،ك-ون-ه ع-رف ك-ي-ف ي-ت-ح-دث بصس-وت واح-د،
الشس -رك -اء ا أ
فا–ا بذلك صسفحة جديدة لتتبوأا إافريقيا اŸكانة التي تليق بها
على الصسعيد الدو‹.
ه -ذا وق -دم وف-د ا÷م-ه-وري-ة الصس-ح-راوي-ة ال-ذي يÎأاسس-ه وزي-ر
الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة السس -ي -د ﬁم -د سس -ا ⁄ول -د السس-الك ،ن-ت-ائ-ج
اŸشساورات ب Úدول إاقليم شسمال إافريقيا بخصسوصس تشسكلة هيئة
م-ك-تب ال-ل-ج-ن-ة ال-ف-ن-ي-ة اŸت-خصسصس-ة ل-لشس-ؤوون اŸال-ي-ة وال-ن-ق-دي-ة
والتخطيط القتصسادي والتكامل ،خÓل أاشسغال الدورة العادية
الثالثة التي عقدت باديسس أابابا يومي  26و 27أاكتوبر .2017
و‚حت اŸشس -اورات ال -ت -ي ق -ادت -ه -ا ا÷م -ه -وري-ة الصس-ح-راوي-ة ‘
لق-ل-ي-م ب-اسس-ت-ث-ن-اء بلد واحد ،حول
–ق-ي-ق ت-واف-ق ج-م-ي-ع دول ا إ
لج-راءات ال-ع-رفية التي تنظم
اع-ت-م-اد ال-ق-واع-د ال-ق-ان-ون-ي-ة وا إ
ك -اف -ة ه -ي -ئ -ات ال–اد الف -ري -ق -ي ،ح -يث يسس -ع -ى اŸغ -رب ب -ع -د
لعضساء
انضسمامه للمنظمة القارية ،إا ¤عرقلة تفاهم الدول ا أ
حول تشسكيل هيئات ومؤوسسسسات اŸنظمة القارية.

ال ع د د
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إانــــزال أامنــــي مكثـــــــف
وإاعــــادة نقــــاط التفتيـــشس

سسلط ـ ـ ـات اŸغ ـ ـرب “نع
بالقوة تخليـ ـ ـد الذك ـ ـرى
األو ◊ ¤ـ ـراك الري ـ ـ ـف
ع- -رفت م- -دي- -ن- -ة ا◊سس- -ي- -م- -ة وصس -ول
ت -ع -زي -زات أام-ن-ي-ة وعسس-ك-ري-ة ب-دأات ‘
لن -تشس -ار داخ -ل -ه -ا أاو Ãداخ-ل-ه-ا وع-ل-ى
ا إ
مشس- -ارف- -ه -ا ،ك -م -ا ب -ال -ب -وادي ال -ق -ري -ب -ة
واÙاذية لها .ففي الوقت الذي كانت
فيه ا◊سسيمة ومنذ حوا‹ شسهر تعيشس
وضسعا عاديا ،بإازالة حواجز التفتيشس
لم -ن -ي -ة م -ن سس -اح -ة
وجÓ- -ء ال- -ق -وات ا أ
ﬁم- -د السس- -ادسس ،والسس- -اح- -ة اÙاذي -ة
لنظار
لسسبا ،Êوتوارت عن ا أ
للمعهد ا إ
‘ ب - -عضس الشس - -وارع غ Òال - -رئ- -يسس- -ي- -ة،
سس - -ج - -لت اŸدي- -ن- -ة وصس- -ول ت- -ع- -زي- -زات
لمن والسسيارات اŸصسفحة
جديدة من ا أ
اŸسس-ت-ع-م-ل-ة ‘ م-ك-اف-ح-ة الشس-غب ،والتي
لم -اك -ن اŸذك -ورة،
أاخ -ذت م -ك -ان -ه -ا ‘ ا أ
معيدة اŸدينة للحالة التي كانت عليها
قبيل اندلع حملة العتقالت والقمع
ال- -ت -ي ت -لت اع -ت -ق -ال ن -اصس -ر ال -زف -زا‘،
وال -ع-دي-د م-ن نشس-ط-اء ا◊راك أاي ق-ب-ل
مسسÒة  20جويلية اŸاضسي.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ” ،إاع -ادة ا◊واج-ز
لم- -ن- -ي- -ة ال- -ت- -ي ك- -انت Ãدخ- -ل م -دن
ا أ
ا◊سس -ي -م -ة وإام -زورن وب-ن-ي ب-وع-ي-اشس،
ب -ال -ت -زام -ن م -ع دع-وة ع-دي-د ال-نشس-ط-اء
ب -ا◊سس -ي -م -ة ،ك -م -ا ب -اÿارج ،ل-ل-خ-روج
لو ¤لوفاة
للتظاهر وتخليد الذكرى ا أ
سس- -م- -اك ا◊سس- -ي -م -ة «ﬁسس -ن ف -ك -ري»،
ال- -ذي قضس- -ى ي- -وم  28أاك-ت-وب-ر اŸاضسي،
Óسسماك،
طحنا داخل حاوية نفايات ل أ
عندما كان يحول دون إاتÓف بضساعته
م -ن سس -مك «أاب -وسس-ي-ف» ،ال-ت-ي ح-ج-زت-ه-ا
السسلطات ،وبالتزامن كذلك مع اغتيال
«ك -م -ال ا◊سس -ا »ÊاŸع-ط-ل اŸت-ح-در م-ن
ب -ن -ي ب -وع -ي -اشس ،ح -يث ك -انت ج-م-ع-ي-ة
لق-ل-ي-م-ي-ة ق-د
اŸع-ط-ل Úب-ك-ل ف-روع-ه-ا ا إ
دعت إا ¤ت - - -خ - - -ل- - -ي- - -د ذك- - -راه ÃسسÒة
احتجاجية ا÷معة.
م- -ن ج- -ه -ة أاخ -رى ت -ع -رف ك -ل أاح -ي -اء
م- -دي- -ن- -ة ا◊سس- -ي -م -ة ،ك -م -ا Ãدي -ن -ت -ي
إام-زورن وب-ن-ي ب-وع-ي-اشس ،ان-تشس-ارا غÒ
لمنية بكل تÓوينها،
مسسبوق للقوات ا أ
وب -زي -ه -ا ال -رسس-م-ي واŸد .Êك-م-ا ت-ع-رف
لق-ل-ي-م ان-تشس-ارا ل-نقط التفتيشس
م-دن ا إ
–سس - - -ب- - -ا لعÎاضس مسسÒات م›Èة
ت-ت-ج-ه م-ن ال-ن-واح-ي صس-وب ا◊سس-ي-م-ة،
وذلك ‘ ال- - -وقت ال- - -ت- - -ي ب- - -دأات ف- - -ي - -ه
لم- - -ن - -ي - -ة Ãداخ - -ل م - -دن
ا◊واج- - -ز ا أ
لق-ل-ي-م تضس-ي-ق اÿن-اق ع-لى الوافدين
ا إ
ل- - -ل - -م - -دن اŸذك - -ورة ،وال - -ت - -دق - -ي - -ق ‘
ه -وي -ات -ه -م ،وسس -ؤوال -ه -م ح-ول وج-ه-ت-ه-م
والغرضس من زيارتهم للمنطقة ‘ هذه
اللحظة بالذات .وبحسسب مصسدر ،فإان
ال -غ -رضس م -ن ذلك ه -و ث -ن -ي ال-واف-دي-ن
ال -ذي -ن يصس -ل -ون ل -ل -م -ن -ط -ق -ة ب -ال -ع-ودة
والŒاه لوجهات أاخرى ،لضسمان عدم
مشساركهم ‘ تخليد هذه الذكرى.
هذا وقد حل وا‹ جهة طنجة تطوان
ا◊سس -ي -م -ة ﬁم -د ال-ي-ع-ق-وب-ي Ãدي-ن-ة
ا◊سسيمة ،ولوحظ وهو يجوب اŸدينة
لق -ل -ي -م مصس -ح -وب -ا Ãوكب ك -ب Òم -ن
وا إ
السس- -ي- -ارات ،اÙم- -ل -ة ب -اŸسس -ؤوول Úع -ن
مشس - -اري - -ع م - -ن- -ارة اŸت- -وسس- -ط (مشس- -روع
لقليم ا◊سسيمة).
التنمية اÛالية إ
لقليمية با◊سسيمة
وكانت السسلطات ا إ
لماكن
قد قررت «منع كل اŸظاهرات با أ
ال -ع -م -وم -ي -ة ي -وم -ي  27و 28أاكتوبر
ا÷اري ،وذلك ‘ أاعقاب نداءات عÈ
وسس -ائ -ل ال -ت -واصس-ل الج-ت-م-اع-ي ت-دع-و
للتظاهر».
ون -ق -لت مصس -ادر اإع Ó-م -ي -ة ع -ن سس -ع-اد
الشس- -ي -خ -ي ،عضس -و سس -اب -ق ب -الŸÈان ع -ن
حزب العدالة والتنمية وعضسو اÛلسس
ا÷ماعي با◊سسيمة ،أان حراك الريف
ال- - -ذي ان- - -دل- - -ع بسس - -بب «ال - -ت - -ه - -م - -يشس
الق -تصس -ادي والسس -ي -اسس -ي وال-ت-اري-خ-ي»
ليجابية
ل-ل-م-ن-ط-ق-ة  ⁄ت-ظهر نتائجه ا إ
بعد ،بل بالعكسس إاذ تأازم أاك ،Ìخاصسة
وأان اŸئ- -ات م- -ن ال- -نشس- -ط -اء م -وج -ودون
حاليا وراء القضسبان.
وط-ال-بت ال-ف-اع-ل-ة السس-ي-اسسية بإاسسقاط
ج -م -ي -ع ال -ت -ه -م ع -ن م -ع -ت-ق-ل-ي ا◊راك
لف -راج ع -ن-ه-م وأاوردت أان «اŸن-ط-ق-ة
وا إ
وخÓفا Ÿا يتم الÎويج له فإانها تعيشس
على وقع أازمة حقيقية».
م -ن ج -ه -ت -ه اع -ت Èمصس -ط-ف-ى عÓ-شس-ي
رئيسس فرع ا÷معية اŸغربية ◊قوق
لنسسان با◊سسيمة ،أان «جميع مظاهر
ا إ
ال-عسس-ك-رة ال-ت-ي ط-الب نشسطاء ا◊راك
لقليم لزالت مسستمرة».
برفعها عن ا إ
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ّﬁذرا من خطر العودة
إا ¤صصندوق النقد الدو‹

اÿبÒمبتول:

«’ توجد أأزمة مالية
بل مششكلة حوكم ـ ـة»

اŸؤوسصسصة ‘ مواجهة حقيقة السصوق

أ’سشتثمـ ـ ـ ـار أ÷ـ ـ ـ ـ ـاد..
أ’ندماج وجودة أŸنتوج

كلمة العدد

ثمرة أŸناخ أ’يجابي
فضصيلة بودريشش
لأول مرة يتجاوز سسعر برميل النفط سسقف 60
دولرا منذ جويلية  ،2015ويعزز هذا اŸكسسب
الثم Úموؤشسرات اŸناخ الإيجابي لسسواق النفط
بفعل تقارب وجهات نظر كبار اŸنتج Úمن داخل
وخارج منظمة «اأوبك».
وتعكسس جميع اŸوؤشسرات الراهنة توفر مناخ
جيد Ÿسسار خفضس اإنتاج النفط ‘ ،ظل وجود
قناعة لدى معظم الشسركاء ‡ثلة ‘ البلدان
العضساء ‘ منظمة «اأوبك» ،ومن خارجها وعلى

راأسس - -ه - -ا روسس - -ي - -ا
للتوجه نحو “ديد
ال - -ع - -م - -ل ب - -ق - -رار
ت -خ -ف -يضس الإن -ت-اج
اإ ¤م -ا ب -ع -د شس-ه-ر
مارسس اŸقبل.
ل- -ذا ي- -ت- -وق- -ع اأن ي -ج -ري
الج- -ت- -م- -اع اŸق- -ب -ل Ÿن -ظ -م -ة
«اأوبك» اŸقرر ‘  30نوفم Èالداخل
 ‘ ،ظل مناخ يشسجع على مواصسلة العمل
باتفاق التخفيضس ،الذي تنتهي آاجاله شسهر مارسس
 ،وبالتا‹ السس Òنحو “ديده إا ¤نهاية عام .2018
ولشسك اأن الأج -واء الإي -ج -اب-ي-ة اŸسس-ج-ل-ة م-ن
شس-اأن-ه-ا اأن ت-دف-ع ن-ح-و ال-ت-م-دي-د ال-ف-ع-ل-ي ،وه-ذا
النطباع البناء سسوف يوؤثر على معادلة الأسسعار
سسواء بطريقة مباشسرة اأو غ Òمباشسرة ،كونه
ي -ح -م -ل اإشس -ارة ق -وي-ة ،ب-ه-دف ت-ع-زي-ز م-وؤشس-رات
السسوق النفطية ويفضسي اإ ¤منح جرعة اأخرى

لتماسسك الأسسعار.
اŸؤوك- -د ال -ي -وم أان ج -م -ي -ع
لط- -راف م- -ع- -ن -ي -ة ب -ه -ذا
اأ
لمر
التحسسن سسواء تعلق ا أ
ب - -دول م- -ن- -ظ- -م- -ة «أاوبك»
لنتاج
تتقدمها البلدان ذات ا إ
العا‹ أاو من خارج هذه اŸنظمة،
كونها جميعا ‘ حاجة ماسسة إا ¤سسيولة
ماليةŸ ،واجهة أاوضساع داخلية تتعلق بالدرجة
لو ¤بالتنمية و“ويل مشساريع إاسسÎاŒية ،على
اأ
غ -رار ال -ع -رب -ي-ة السس-ع-ودي-ة ال-ت-ي أاط-ل-قت مشس-اري-ع
ضسخمة على اŸدي Úالقريب واŸتوسسط ،ومن
ث--م--ة –ت--اج إا ¤إاي--رادات ي--ؤوم--ن--ه--ا سس--ع--ر ج--ي--د
ل--لÈم--ي--ل ،وك--ذا روسس--ي--ا ال--ت--ي ت--واج--ه م--واع-ي-د
مصسÒي--ة م--ث-ل «م-ون-دي-ال  ،»2018ال--ذي ي-ت-ط-لب
إان--ه--اء م-نشس-آات وإا‚از م-راف-ق وت-وف Òخ-دم-ات،
–تاج بالضسرورة إا ¤الرفع من مداخيل إايراداتها
النفطية ،وعلى اعتبار أانه اتضسح بشسكل جلي أان

لنتاج وضسخ اŸزيد من الذهب
خيار الرفع من ا إ
لسسود ،وإاغراق السسوق ا ¤حد التخمة ،يؤودي
اأ
لسسعار.
تلقائيا إا ¤تذبذب وانهيار ا أ
Áكن التوقع أان يشسهد اجتماع نهاية شسهر نوفمÈ
تعميق مسسار Œاوز اÓÿفات ا÷يوإاسسÎاŒية،
ويضس--اف إا ¤ك--ل ذلك ت--راج--ع سس--ي-ط-رة وان-تشس-ار
لرهابية ،بعد اسسÎجاع التحكم ‘
اŸنظمات ا إ
آاب--ار ال--ن--ف--ط م--ن ط--رف ا◊ك-وم-ات ع-ل-ى غ-رار
سسوريا والعراق ،ما من شسأانه أان يسساهم ‘ تعزيز
تكريسس اتفاق الدول اŸنتجة للنفط.
ا÷دير باإلشسارة أان هذا اŸناخ اÙفز لعبت فيه
ا÷زائر دورا بارزا ،من خÓل التصسالت البناءة
اŸكثفة التي أاجرتها ،و“كنت بعد ذلك من التأاثÒ
‘ األطراف النافذة داخل وخارج منظمة «أاوبك»،
ويضساف اإ ¤ذلك احÎامها الصسريح لتفاق خفضس
اإلنتاج ،الذي وضسعت اأسسسسه ‘ اجتماع ا÷زائر و”
ت-ث-ب-ي-ت-ه ‘ ل-ق-اء ف-ي-ي-ن-ا ل-ي-ك-ون ب-داي-ة ان-ف-راج يجب
تثبيته.
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اŸؤوسصسصة ‘ مواجهة حقيقة السصوق

’سصبوعي
التحليل ا أ

السستثمار ا÷اد ..الندماج وجودة اŸنتوج

خطر..
مع وقف التنفيذ

جه نحو إارسصاء اسصتثمارات واسصعة وعميقة لتعويضض النقصض وتغطية الطلب
دراسصة ا أ
’سصواق ..تفعيل التكوين داخل اŸؤوسصسصة ا’قتصصادية ..التو ّ
اÙلي لكبح الواردات ..تكريسض الرقمنة ،وبعد ذلك طرح منتوج عا‹ ا÷ودة وبتنافسصية كبÒة ..كلها أاهداف اŸرحلة اŸقبلة التي تبدأا غدا ..أاي
’ن قطاع النفط ’ Áكنه أان يواصصل التمويل بنسصبة
مع مطلع عام  ،2018لذا ينبغي أان ينخرط ا÷ميع ‘ مسصعى النمو الفعلي على أارضض الواقع ،أ
معتÈة النفقات ‘ ﬂتلف القطاعات ..وهذا ما سصيكشصف بالفعل عن ا’سصتثمارات الفعالة وعن اŸؤوسصسصات ا÷ادة التي Áكنها ركب قاطرة التنمية
‘ ظرف ’ يخلو من التحديات ،ومن اŸمكن أان يكون دافعا حقيقيا Ÿعركة تنموية بسصواعد ا÷زائري ،Úهذا ما ”ّ رصصده خÓل جلسصات نقاشض
” فيها تشصريح ا◊قائق وتشصخيصض اŸعوقات وطرح ا’نشصغا’ت.
مسصتفيضصة نظمها منتدى رؤوسصاء اŸؤوسصسصات واسصتضصاف أاعضصاء من ا◊كومةّ ،

سصلوكات

!

التوجيه غائب ‘..
مرافقنا اÿدماتية
جمال أاوكيلي
مرأفقنا أÿدماتية ألتي نقصصدها يوميا من أجل
تسصديد ألفوأت ،Òوتسصوية أŸسصتحقات تفتقد إأ¤
إأعÓم ‘ قاعاتها لتوجيه قاصصديها إأ ¤أŸكتب
ألذي يريده إ’يدأع أو تسصليم ألوثائق ألتي بحوزته
إأ ¤أأ’عوأن أŸوجودين بالشصبابيك.
ويÓ- -ح- -ظ أن أŸوأط- -ن أل- -ذي ت- -ط -أا ق -دم -اه ه -ذه
أŸؤوسصسصات ’ يلبث أن يجد نفسصه تائها ‘ حيز
ﬁدود ’ ي- -دري أي- -ن ي- -ت -وج -ه ‘ ..ك -ل م -رة ت -رأه
يسصتفسصر عن أ÷هة ألتي يذهب إأليها تارة هنا وتارة
أخرى هناك حائرأ ‘ أمره كل ألعيون مصصّوبة نحوه
و’ يجرؤو أحد على أ◊ديث معه كي يصصحح له
مسصاره.
لÓأسصف هذه ألظاهرة تزدأد أإنتشصارأ مقلقا،
و–ّو لت أإ ¤سص -ل -وك -ات ع -ادي -ة ‘ ،أل -ك-ث Òم-ن
أإدأرأت -ن -ا أو ‘ ه -ي -اك -ل -ن -ا أل -ت -ي ت -ت -ع -ام -ل م -ع
أ÷زأئري Úيوميا.
ونقصصد من ذلك ،عدم تفاعل رؤوسصاء أŸصصالح مع
هذه أ’نشصغا’ت أŸلحة ،وأŸتمثلة ‘ إأعادة تنظيم
عملية توجيه أŸوأطن بدأخل هذه ألفضصاءأت ،دون
أن يجد صصعوبة تذكر ‘ هذأ أإ’طار ،وهذأ ‘ حّد
ذأت- -ه سص- -ل -وك حضص -اري يÎج -م مسص -ت -وى أدأء ه -ذه
أإ’دأرأت ‘ زمن أŸنافسصة.
و’ يتطلّب مثل هذأ ألفعل إأبدأعا أو أموأ’ بقدر
’رتقاء
ما يسصتدعي أ◊رصس كل أ◊رصس ،على أ إ
إأ ¤مسصتوى تطلعات أÿدمة ألعمومية ،وألتحلي
باŸسصؤوولية بعيدأ عن شصعار أو ذهنية «ألبايلك»
وأل -ذي ي -ع -ن -ي ‘ أŸف -ه -وم ألشص -ع-ب-ي ألÓ-م-ب-ا’ة
’همال أي ’ يوجد من يتكفل بذلك أŸلك.
وأ إ
’ن
لسصنا ‘ هذأ أŸسصتوى لكن  ⁄ننتبه إأ ¤حّد أ آ
بأان كل من يقبل بالوقوف ورأء مكتب أو شصباك،
’دأرة
’ذعان إأ ¤أبجديات نشصاط أ إ
ما عليه إأ’ أ إ
Ãا فيها ،ألتوأصصل بطريقة ذكية مع ألزبون من
خÓل منح له كل ألتسصهيÓت ألÓزمة كي يتفاعل
بتلك ألسصرعة أŸطلوبة ‘ آأدأء ألعمل ،مع من
يقابله.
هذه أŸرأفق خاصصة أÿدماتية منها ،عليها أن
تنشصط ما يعرف بالعÓقات ألعامة ،وألتي تعّد حجر
أل- -زأوي- -ة ‘ ع- -م- -ل أإ’دأرة وأل -ك -ث Òم -ن أأ’وسص -اط
أŸه- -ت- -م- -ة ب- -ه- -ذأ أ÷انب ت- -درج- -ه -ا ‘ ب -رأ›ه -ا
وﬂططاتها أŸتعلّقة بتنمية أŸنظومة أإ’دأرية.
وألهدف من ذلك هو أنسصنة أإ’دأرة ‘ عÓقاتها مع
أآ’خر ،باŒاه ترقية وأنتشصار ما يعرف باإ’عÓم
وألتوجيه.
’ يكفي أليوم ،أن نضصع بوأبا أو حارسصا أو عون أمن
”
أمام هذه أŸؤوسصسصات ..هذه ألصصيغة ’ توجد و ّ
أ’سصتغناء عنها ‘ ألعديد من أŸوأقع ‘ أإ’دأرة
أ◊دي -ث -ة وح -ل ﬁل ذلك أل -ت -وج -ي -ه أل -ق -ائ-م ع-ل-ى
أل -ت-ح-ك-م ‘ ح-رك-ي-ة أأ’شص-خ-اصس ب-دأخ-ل أŸؤوسصسص-ة
سصوأء أكانت خدماتية أو ذأت مهمة أخرى ،خاصصة
لربح ألوقت ألذي نضصّيعه ‘ أ’نتظار لدفع فاتورة
أوصصك أو تسصليم وثيقة من ألوثائق أŸطلوبة ،هذه
أأ’شصياء  ⁄نعد نهتم بها.

سصعيد بن عياد

فضصيلة بودريشض
صص - -ار أل - -ظ - -رف أ’ق - -تصص - -ادي أل- -رأه- -ن Ãخ- -ت- -ل- -ف
مسصتجدأته ،يفرضس على أŸؤوسصسصة أإ’نتاجية أ’ندماج
ب-ف-ع-ال-ي-ة ‘ مسص-ار أل-رف-ع م-ن وتÒة أل-ت-ن-م-ي-ة وت-ع-ميق
أ’سص- -ت- -ث- -م- -ار ،و’شصك ‘ أن م- -رح- -ل- -ة إأث- -ارة ع- -ائ- -ق
ألصصعوبات أŸادية وأإ’دأرية قد و ،¤ومن ثم سصيتضصح
بشصكل جلي أŸسصتثمر أ÷اد من ألدخيل على عا⁄
أ’سصتثمار من أجل أنتهاز فرصصة أ’سصتفادة من مزأيا
ألعقار وألقروضس وألتسصهيÓت أ÷بائية وأ’قتصصادية
بشص -ك -ل ع-ام ،ول-عّ-ل أل-ن-ي-ة أل-ق-ائ-م-ة ‘ إأع-دأد خ-ارط-ة
أقتصصادية وطنية قبل نهاية ألعام أ÷اري ،من شصأانه أن
يكشصف ألكث Òمن أ◊قائق ،خاصصة حجم مسصاهمة
أل -ق -ط -اع أÿاصس أل -ذي يسص -ت -ف -ي -د م -ن ن -فسس أل-دع-م
أıصصصس للمؤوسصسصات ألعمومية ‘ ،ألسصوق ألوطنية،
وي -ن -ه-ي ف-وضص-ى أ’سص-ت-ث-م-ار ،م-ن أج-ل أ’ن-ف-ت-اح ع-ل-ى
›ا’ت ’ ت -وج -د ب -ه -ا أسص -ت-ث-م-ارأت ..وه-ذأ م-ا ي-ثÒ
أل -ع -دي -د م -ن أ’سص -ت -ف -ه -ام-ات ح-ول ..م-ا م-دى ق-درة
أŸؤوسصسصة أ’قتصصادية أÿاصصة ‘ أقتحام ›ا’ت
أسصتثمارية كانت و’زألت إأ ¤وقت طويل –ت سصيطرة
أŸؤوسصسص -ة أل -ع-م-وم-ي-ة؟ ..وه-ل تسص-ت-ج-يب أŸؤوسصسص-ات
أÿاصصة إأ ¤ألدعوة من أجل ألتوأجد ‘ قطاعات
مهمة مثل أŸعادن على غرأر أ’سصتثمار ‘ مناجم
أل-ف-وسص-ف-ات ذأت أأ’ه-م-ي-ة أ’ق-تصص-ادي-ة..؟..وم-ا مدى
ق -درت -ه -ا ع -ل -ى ت -وف Òأل -ت -ك -ن-ول-وج-ي-ا وأأ’م-وأل وك-ذأ
أأ’سصوأق بعد تغطية طلب ألسصوق أÙلي؟

اÿواصص وجها لوجه إلثبات النجاعة

مع مطلع ألعام أŸقبل ألعديد من أأ’مور سصتعرف
ط -ري -ق -ه -ا إأ ¤أل -ت -غ -ي ،Òأ’ن أ÷زأئ -ر ب-أامّسس أ◊اج-ة
لتسصريع وتÒة أسصتقطاب أ’سصتثمارأت وإأرسصائها على
أرضس ألوأقع ،لذأ ‘ ألوقت أ◊ا‹ ’ يوجد مت ّسصع من
ألوقت Ÿرأجعة ألتفك Òأو ألتأا ‘ Êأقتحام أ◊ياة
أ’ق -تصص -ادي-ة ب-ج-رأة وب-رغ-م-ات-ي-ة ’سص-ت-ح-دأث ألÌوة،
وتدفق أإ’نتاج ذأ جودة تنافسصية ،ولعلّ –ديد خارطة
ل-ل-م-ن-ت-ج Úسص-ي-كشص-ف ع-ن أل-ق-ط-اع-ات أل-ت-ي سص-ي-ن-بغي
ألÎكيز عليها ‘ أ’نفتاح على أ’سصتثمار وتشصجيع
ف -روع أل -ت -خصصصص -ات أل -ت -ي –ت -اج -ه -ا ألسص -وق ،ول -عّ-ل
أ◊ديث عن تهيئة  50حظÒة أقتصصادية خÓل سصنة
وأح-دة ف-ق-ط ،رسص-ال-ة ق-وي-ة ل-ك-ل م-ن ي-ن-ج-ذب وي-ه-ت-م
بإا‚از مشصاريع أقتصصادية ع Èكامل ألÎأب ألوطني،
لكن أŸؤوسصسصة مطالبة بالقيام بتهيئة هذه أ◊ظائر

وأŸسصاهمة ‘ تسصيÒها ،وتسصند لها مهمة –ضصÒ
هذه أ◊ظائر ألتي تتطلب غÓفا ماليا ’ يقل عن 500
مليار أ’شصغال تهيئتها أي كل ما يوجد ب Úأسصوأر
أ◊ظائر أ’قتصصادية ،أŸتعامل أ’قتصصادي مسصؤوول
” تسصجيل ما ’ يقل
عنها .يذكر ‘ هذأ أŸقام أنه ّ
عن  2000هكتار مسصاحة للعقار ألصصناعي ألنائم أو
غ Òمسصتغل ،ودون شصك سصوف يسصلّط ألضصوء عليه من
أجل أسصتعادته ،ووضصع ‘ متناول مسصتثمرين لديهم
أفكار أقتصصادية ناجعة.
وÁك--ن أل--ق--ول ،إأن أل--ط-م-أان-ة ‘ أسص-ت-ق-رأر سص-ع-ر
صصرف ألدينار أمام ألدو’ر ألوأحد عند حدود
 115دينار ،إأ ¤غاية آأفاق عام  ،2020يزيد من
تشصجيع توسصيع أŸسصتثمرين Ÿشصاريعهم وتدفق
آأخرين ‘ مناخ أسصتثماري بات يتوّفر على ألعديد
من أŸزأيا أ÷بائية وألعقارية ،و‘ ظّل وفرة
أليد ألعاملة ،وألكفاءأت ومع إأمكانية أ’سصتفادة
’جنبية و–ويل ألتكنولوجيا من
من ألتجارب أ أ

’جانب.
خÓل بناء شصرأكات وطنية أو مع أ أ

اسستثمارات Ãعاي Òاقتصسادية دولية

بالنظر إأ ¤صصعوبة ألوضصع أ’قتصصادي ’ يخفى أن
ألظرف جّد مÓئم حتى تقود أŸؤوسصسصة قاطرة ألتنمية
وŒعل قطاع أÙروقات مكم Óلها ،من خÓل ألدفع
Ãخ-ت-ل-ف أل-ق-ط-اع-ات إأ ¤أإ’ن-ت-اج-ي-ة Ãعاي Òألنوعية
وأ÷ودة ،على أعتبار أن ألتصصدير ’ مفّر منه إأذأ
وصصلت أŸؤوسصسصة إأ ¤مرحلة ألثقة ‘ منتوجها ‘
ألبدأية ع Èأأ’سصوأق أÙلية ،ومن ثّم أ’نتقال إأ¤
أسصوأق أ÷وأر ،لتقفز بعد ذلك نحو أŸنافسصة ألدولية،
ولعلّ أŸنتجات ألفÓحية ألطبيعية سصتلقى روأجها ‘
ألسصوق أأ’وروبية بالنظر إأ“ ¤يزها.
وتأاتي دعوة وزير ألصصناعة من أجل أ’سصتثمار ‘
›ال «ألفوسصفات» ألذي يسصمح بتطوير صصناعة أŸوأد
ألكيماوية من أسصمدة لÎقية ألقطاع ألفÓحي ألوأعد
بإامكانياته وموأد صصيد’نية ،لتضصع أŸؤوسصسصة ‘

ّﬁذرا من خطر العودة إا ¤صصندوق النقد الدو‹

وحسصب أÿب ،Òفإان أ‚از توقعات وزير أŸالية بتحقيق
وأردأت Ãبلغ  30مليار دو’ر وأحتياطي بحوأ‹  85مليار
‘ Á ’ ،2018كن أن يتجسصد أ’ بشصروط حّددها ‘:
@ ت-خصص-يصس أل-ت-م-وي-ل غ Òأل-ت-ق-ل-ي-دي ل-ل-ف-روع أ’ن-تاجية
وب -ال -ت -ا‹ ’ تسص -م -ح أل -وف -رة ب -ال -ع -م -ل-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ب-عضس
أŸؤوسصسصات مثل سصوناطرأك وسصونلغاز با’سصتÒأد وهو
مار طوباوي.

أ’متحان أ◊قيقي ألذي ينبغي أن تثبت فيه ‚احها،
حيث يشصÎط أن –ضصر أأ’موأل وألتكنولوجيا وتعÌ
ب -ن -فسص -ه -ا ع -ل -ى أأ’سص -وأق ،ح -ت -ى تشص -ارك ‘ م -ع-رك-ة
أ’سصتثمار ألوطنية وألتي سصوف يتمّ خوضصها وينبغي أن
ت -ك -ون Ãع -اي Òأق -تصص -ادي -ة م -ن-ذ ب-دأي-ة م-ط-ل-ع أل-ع-ام
أŸقبل ‘ ،ظّل وجود حقول بطاقة  2مليار طن لبلوغ
طاقة أسصتغÓل تÎأوح من  10إأ 15 ¤مليون طن ،علما
أن هذأ أŸشصروع ألصصناعي تتجاوز قيمته  6مليار
دو’ر.
إأذأ أŸؤوسصسص -ة أ’ق -تصص -ادي -ة أل -ع -م -وم -ي -ة أو أÿاصص-ة،
م-ط-ال-ب-ة أن ت-ق-وي أسص-ت-ث-م-ارأت-ه-ا ‘ ›ا’ت م-ازألت
مهمشصة وتكلف فاتورة أسصتÒأد موأدها أمو’ ضصخمة،
تسصتنزف أإ’يرأدأت ألوطنية بالعملة ألصصعبة ،ولعّل أن
هذأ أ’Œاه سصيتم تعميقه على صصعيد أŸنتج ألفÓحي
وألصص -ي -د’ Êوألصص -ن -اع -ة أل -نسص -ي -ج-ي-ة وأŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة
وصصناعة أ÷لود وألتكنولوجيات أ◊ديثة ألتي Áكن
ل -لشص -ب -اب أ’ب -ت-ك-ار ف-ي-ه-ا ‘ ،ظّ-ل وج-ود أسص-ت-ث-م-ارأت
ع -دي -دة ‘ ›ال أŸوأد أل -غ -ذأئ -ي -ة م -ث -ل أل -ع -ج -ائ -ن
وألعصصائر وﬂتلف أŸشصروبات.

جدوى اŸشساريع وتكوين اŸوارد البشسرية

’ Áك -ن ل -ل -م -ؤوسصسص -ة أ’ق -تصص-ادي-ة أل-ي-وم سص-وأء ك-انت
عمومية أو خاصصة أن تهمل جانبي ألتكوين ودرأسصة
ألسص -وق ،ل -ت -ن -هضس ب-ج-ودة إأن-ت-اج-ه-ا وت-ن-ج-ح ‘ ف-رضس
“وق -ع -ه -ا أم -ام أŸن -افسص -ة ألشص -رسص -ة أل-ت-ي ت-ف-رضص-ه-ا
ألعوŸة ،وكذأ ‘ ظّل أنها مطالبة بالتطوير أŸسصتمر
لكل ما تطرحه ع Èأأ’سصوأق ألدأخلية وأÿارجية،
وكانت أ◊كومة قد عّبرت عن نيتها أ◊قيقية ‘

حماية أŸنتوج ألوطني من خÓل تبّني سصياسصة دقيقة
وذك-ي-ة ،ل-ك-ن ق-ب-ل ذلك ت-ب-ذل أ÷ه-ود ح-ال-ي-ا ل-ت-ح-دي-د
قطاعات وكميات أإ’نتاج وطبيعة أنتشصار أ’سصتثمار
وك-ذأ ت-وج-ه-ات أل-تصص-دي-ر ،ل-تضص-ب-ط خ-ارط-ة أل-ط-ري-ق
ويتضصح أك Ìألتوجه نحو توسصيع أ’سصتثمار أŸنتج ،لكن
ك أن عنصصر ألتكوين ينبغي أن يكون ‘ صصدأرة
’ شص ّ
أه-ت-م-ام أŸؤوسصسص-ة أ’ق-تصص-ادي-ة ،ح-يث ت-ع-ن-ى ب-ت-أاه-يل
ألتقني Úوألتقني Úألسصامي ÚوأŸهندسص Úحتى تتوّفر
لديها يّد عاملة مؤوهلة ‘ عدة قطاعات ،تشصهد نقصصا
فادحا على غرأر قطاع أأ’شصغال ألعمومية وألصصيدلة
وأل -ب -ن -اء وأŸي -ك-ان-يك ،وك-ذأ تصص-ن-ي-ع أŸوأد أل-غ-ذأئ-ي-ة
وأل- -نسص- -ي- -ج وم- -ا إأ ¤غ Òذلك ،وم- -ن أج -ل سص -د ف -رأغ
موجود ،أي على أعتبار أن أ÷امعة ’ تؤوهل يد عاملة
لتوظف مباشصرة ‘ ألورشصات.
أ÷دير باإ’شصارة ،أن أŸؤوسصسصة أإ’نتاجية ‘ أÿارج
تو‹ أأ’ولية للتكوين وتفتح على مسصتوى إأدأرتها مركز
لتكوين وتأاهيل أليد ألعاملة ،وÁثل هذأ ألعامل –دي
للمؤوسصسصة أ÷زأئرية ،ألرأغبة ‘ بناء نسصيج أقتصصادي
دأئم ويرتكز على طرح منتوج ذأ نوعية وتنافسصية.
باإ’ضصافة إأ ¤كل ذلك ،من أŸفروضس أن –رصس
أŸؤوسصسص -ة ع -ل -ى ت-زوي-د ورشص-ات-ه-ا Ãخ Èح-ت-ى ي-ك-ون
م-ن-ت-وج-ه-ا م-رف-ق ب-ب-ط-اق-ة أ÷ودة وأل-ن-وعية ،وبالتا‹
تسصهل عملية تصصديره نحو أأ’سصوأق أÿارجية.
و ⁄ي -خ -ف وزي -ر ألصص -ن -اع -ة ي-وسص-ف ي-وسص-ف-ي م-ؤوخ-رأ
ألتفك Òأ÷اري ‘ أسصتحدأث مدأرسس لتكوين ألتقنيÚ
وألتقني Úألسصامي ،Úبالتا‹ وتأاهيلهم للتموقع ‘ عا⁄
ألشص- -غ- -ل ب- -الشص- -ك -ل أ÷ي -د ،دأع -ي -ا ‘ ن -فسس ألسص -ي -اق
أŸت- -ع- -ام- -ل Úأ’ق -تصص -ادي Úإأ ¤أŸسص -اه -م -ة ‘ ه -ذأ

الذكاء ا’قتصصادي وأاخÓقيات العمل

اÿب Òمبتول« :ل توجد أازمة مالية بل مشسكلة حوكمة»
«خروج  60مليار دو’ر ‘  2016بعنوان اÿدمات
’م -وال
والسص- -ل -ع وال -ت -ح -وي -ل ال -ق -ان -و Êل -رؤووسض ا أ
وتصصل  55مليار ‘ »2017
نفى أÿب Òمبتول أن تكون أ÷زأئر ‘ أزمة مالية
لكنها توأجه أزمة حوكمة ،موضصحا أن أÿطر يكمن ‘
ألتوجه مباشصرة إأ ¤أ’فامي آأفاق  ،2020 / 2019إأذأ ⁄
يتم تصصحيح ألسصياسصة أ’قتصصادية ألرأهنة .وأ◊ل ‘
ن -ظ -ر أÿب Òأم -ت Ó-ك رؤوي -ة أسصÎأت -ي -ج-ي-ة ب-ع-ي-دأ ع-ن
ألÎقيع بحيث ينبغي إأدرأج ألتكتيكات ضصمن وظيفة
إأسصÎأت -ي -ج -ي -ة مسص -ج  Ó-تصص-ري-ح وزي-ر ألصص-ن-اع-ة أم-ام
منتدى رؤوسصاء أŸؤوسصسصات قوله «أنه ’ Áكن رسصم
’خصس بدون معطيات
إأسصÎأتيجية حقيقية صصناعية با أ
موثوقة وهي غ Òمتوفرة حسصبه ،فيما للجزأئر مهلة 3
سصنوأت فقط لتغي Òألوجهة وتفادي توترأت أجتماعية
‘ .2020 / 2018
وأشصار إأ ¤أن خروج ألعملة ألصصعبة بعنوأن أÿدمات
وألسصلع و–ويل قانو Êلرؤووسس أأ’موأل بلغت حوأ‹ 60
مليار دو’ر ‘  2016ووفقا للمعطيات أŸسصجلة ،فإان
أŸبلغ يصصل ‘  2017إأ 55 ¤مليار دو’ر وخارج حدوث
هّبة وطنية فإانه يصصعب –قيق توقعات وزيري ألتجارة
وأŸال -ي -ة ع -ل-ى مسص-ت-وى أل-وأردأت م-ن ألسص-ل-ع وأÿدم-ات
وأح -ت -ي -اط -ي ألصص -رف ب 2019 / 2018 Úك -ون ق-وأنÚ
أ’قتصصاد ’ ترأعي أÿطابات.
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@ –ديد أسصتÒأد ألسصلع وأÿدمات ‘ حدود ’ تتعدى
 30 / 25مليار دو’ر مع خطر خنق أ÷هاز أإ’نتاجي ألذي
’ تتعدى فيه نسصبة أندماج ألقطاع ألعام وأÿاصس 15
ب -اŸائ -ة ،وك -ذأ خ -ط -ر ت -وت -رأت أج -ت -م -اع -ي-ة ب-ف-ع-ل أث-ار
ألتضصخم.
@ للتخفيف من حدة عجز أŸيزأنية موأصصلة أنز’ق
أل-ع-م-ل-ة أل-وط-ن-ي-ة ب-ال-ت-خ-ف-يضس ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-دو’ر وأل-يورو
(تضصخم مسصتورد) وتشصجيع أإ’صصدأر ألنقدي بفضصل تعديل
قانون ألنقد وألقرضس بتضصخم دأخلي كونه ضصريبة دأخلية
–ق -ق أل -ت -وف .Òغ Òأن ه -ذأ ق -د ي -ن -ج -ر ع -ن -ه ت -وت-رأت
أجتماعية كونها تعاقب أŸدأخيل ألثابتة.
@ ألقيام بإاصصÓحات هيكلية عميقة تكون أثارها ‘ 5 / 4
سصنوأت ألقادمة إأذأ ”ّ ألشصروع فيها حاليا سصوف تسصمح
بإاعطاء ديناميكية للصصادرأت خارج أÙروقات خاصصة
Ãرأج -ع -ة ت -دري -ج -ي-ة ل-ل-دع-م ألشص-ام-ل وأإ’درأج أŸت-درج
للنشصاط أŸوأزي ‘ ألسصوق.
@ أن يكون سصعر ألنفط Ãعدل  70دو’رأ برميل كون
ألنفط وألغاز ألصصخري ’ Áكن أن يحّقق مردودأ قبل 5
إأ 10 ¤سصنوأت قادمة ،وأخÒأ ألرفع من إأنتاج ألشصركة
ألوطنية للمحروقات «سصوناطرأك» بحوأ‹  ‘ 30أŸائة
ب.2019 / 2017 Ú
سصعيد .ب

البحث عن وسسائل مÓئمة لتحقيق
تواجد فعال ‘ األسسوق اÿارجية
أوصص -ى مشص -ارك -ون ‘ أŸل -ت-ق-ى أل-دو‹ ح-ول «أل-ذك-اء أ’ق-تصص-ادي وأخÓ-ق-ي-ات
أأ’عمال كأاسصاسس ◊وكمة ألعÓقات ب ÚأŸنظمات» ،ألذي جرى بسصيدي بلعباسس
قبل أيام بضصرورة ألبحث عن وسصائل مÓئمة لتحقيق توأجد فعال ‘ ألسصوق
ألعاŸية ألتي تتزأيد أŸنافسصة بها يوما بعد .وأكد رئيسس أŸلتقي ألدكتور
بومدين مدأن أن ألذكاء أ’قتصصادي من أ‚ع ألوسصائل أ◊ديثة ألذي Áكنه
–قيق أأ’هدأف أŸرجوة على غرأر ألنهوضس باŸؤوسصسصات أ’قتصصادية وتأاهيلها
ل-ت-ح-ق-ي-ق أل-ت-ن-م-ي-ة ‘ ج-م-ي-ع أŸسص-ت-وي-ات ،خ-اصص-ة وأن م-ع-ظم هذه أŸؤوسصسصات
مصصّنفة صصغÒة ومتوسصطة .وأضصاف ذأت أŸتحدث ،أنه مع تطور معظم
‡ارسصات ألذكاء أ’قتصصادي ظهرت أŒاهات تدعو إأ‡ ¤ارسصات ينبغي أن ’
تضصر Ãصصالح أŸتعامل Úأ’قتصصادي Úأآ’خرين ما يفرضس منطق ألÎأبط بÚ
ألذكاء أ’قتصصادي وأأ’خÓقيات مشصÒأ إأ ¤أنه «على أعتبار أن أخÓقيات
أأ’عمال تضصبط مسصأالة ألعÓقة مع أآ’خر ’ Áكن أ◊ديث عن ‡ارسصة ألذكاء
أ’قتصصادي دون ألتطرق إأ ¤مفهوم أخÓقيات أأ’عمال» .وأكد أنه «’بد من
ربط درأسصة مفهوم أ◊وكمة بالذكاء أ’قتصصادي وأخÓقيات ألعمل كأاسصاسس
لتطوير ألعÓقات ب ÚأŸنظمات حتى تسصتكمل أ◊وكمة تأاسصيسصها عن طريق
أ’عتماد على بعد قائم على أسصاسس أسصÎأتيجي أخÓقي».
وركز أÛتمعون من أسصاتذة وخÈأء من ﬂتلف جامعات ألوطن ومؤوسصسصات
صصناعية وŒارية وأقتصصادية هامة على غرأر أŸؤوسصسصة ألوطنية للصصناعات
أإ’لكÎونية لسصيدي بلعباسس ومؤوسصسصة صصيدأل ‘ مدأخÓتهم على شصرح مفهوم
ألذكاء أ’قتصصادي ودعائمه ودروه و‡ارسصاته.

أŸشصروع أŸهم وألوأعد.

الرقمنة ..مراكز البحث و–ويل التكنولوجيا

’ ي -خ -ف -ى أن أŸؤوسصسص -ة أإ’ن-ت-اج-ي-ة م-ازألت ن-وع-ا م-ا
ب-ع-ي-دة ع-ن أل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي ،وإأن ك-ان ب-عضص-ه-ا ي-ت-طّ-لع
إ’قامة شصرأكات لتحويل ألتكنولوجيا ونقل أÈÿة ،لكن
هذأ ’ Áنع من تخصصيصس  Èﬂبحث وجلب باحثÚ
ومبتكرين جزأئري Úلتطوير أخÎأعهم ،أو بناء شصرأكة
مع مرأكز ألبحث ألعلمي وأ÷امعات ألتي يسصجل على
مسص -ت -وأه -ا أل -عشص -رأت م -ن ب -رأءأت أ’خÎأع أŸه -م -ة
وأل -ب -ح -وث أل -ن -ادرة ،أل -ت -ي ل -و ّŒسص -د دأخ -ل ورشص -ات
أŸصصانع لتمّكنت من طرح منتوج ‡يز’ ،شصك أنه
سصوف يلقى ألروأج ع Èأأ’سصوأق.
و–رصس أل -وزأرة أل -وصص -ي -ة ع-ل-ى ق-ط-اع ألصص-ن-اع-ة ‘
إأنشصاء نظام معلوماتي من أجل تنظيم ألقطاع و“كÚ
أŸتعامل Úأ’قتصصادي Úمن أ◊صصول على ﬂتلف
ب ‘ نفسس أ’Œاه من
أŸعلومات ،وأŸسصاعي تصص ّ
أجل رقمنة أإ’دأرة ،حيث من شصأان ذلك أن يسصهل
تعامل أصصحاب أŸؤوسصسصات أ’قتصصادية بهدف تسصهيل
وتسصريع وتÒة أأ’دأء ‘ ألقطاع ألصصناعي.
وأم - -ام ك- -ل ه- -ذه أŸسص- -ت- -ج- -دأت و‘ ظّ- -ل ﬂت- -ل- -ف
ألتحديات أ◊الية وأأ’هدأف أŸسصطرةÁ ،كن ألقول
بأان أŸؤوسصسصة أ’قتصصادية أ÷زأئرية أليوم توجد ‘
موأجهة حقيقة ألسصوق على أرضس ألوأقع ،لذأ مطالبة
بخوضس معركة أ’سصتثمار أ÷اد حتى تنجح فيما بعد
‘ أ’ندماج بقوة ،من خÓل طرح منتوج ذأ جودة
وتتوفر فيه ﬂتلف شصروط ألتنافسصية.

جديد اŸعرضض الدو‹ للكتاب:

(ا÷زائر - 2030رؤوية اسستشسرافية)
«ألشصعب» :يعرضس باŸعرضس ألدو‹ للكتاب (سصي Óـ
 )2017م -ؤول -ف أق -تصص -ادي ج -دي -د ي -ح -م-ل ع-ن-وأن (
أ÷زأئر  – 2030رؤوية أسصتشصرأفية ) صصادر عن دأر
أ÷سصور للنشصر لصصاحبه بشص Òمصصيطفى كاتب دولة
أسصبق لÓسصتشصرأف وأإ’حصصائيات.
يقع ألكتاب ‘  200صصفحة من ألقطع أŸتوسصط
وي -غ -ط -ي عشص -رة فصص -ول ت-دور ك-ل-ه-ا ح-ول أŸشص-ه-د
أŸسصتقبلي لÓقتصصاد أ÷زأئري ‘ ظّل ألتحو’ت
ألتي “ّر بها أسصوأق دول أوبك أŸصصدرة للنفط من
ج -ه -ة وت -دأع -ي -ات أزم -ة أŸوأزن -ة ع-ل-ى أل-ت-وأزن-ات
أŸالية وأ’جتماعية للجزأئر من جهة ثانية ،وتوخى
أل -ك -اتب ‘ –ل -ي -ل أŸشص -ه -د أŸسص -ت-ق-ب-ل-ي أسص-ل-وب
أ’سصتشصرأف ألذي يعني رصصد أ’شصارأت قبل وقوع
أأ’حدأث .ويتناول ألفصصل أأ’ول من كتاب (أ÷زأئر
 – 2030رؤوي -ة أسص-تشص-رأف-ي-ة) م-ن-ظ-وم-ة ألسص-ي-اسص-ات
أ’جتماعية للجزأئر من وجهة نظر أ◊لول ألفنية
Ÿوأك -ب -ة م-رح-ل-ة أ’قÓ-ع  ،2030وت-ت-ن-اول أل-فصص-ول
ألÓحقة ﬂتلف جوأنب أŸنظومة ألوطنية أŸؤوهلة
ل -ل -ت -ط-وي-ر ع-ل-ى أسص-اسس أإ’شص-ارأت أŸسص-ت-ق-ب-ل-ي-ة ‘
م -وضص -وع -ات ألسص -ك -ان وأل -ط -لب أل -ك -ل -ي أل -دأخ -ل-ي
وأŒاهات أسصوأق ألطاقة ‘ ألعا.⁄
وتشصمل أŸنظومات أŸذكورة :سصياسصات ألنمو ،أدأء
أ◊ك-وم-ة ،ألسص-ي-اسص-ات أل-ن-ق-دي-ة وأŸال-ي-ة ،م-ع-ي-ارية

أليقظة
أإ’سصÎأتيجية،
معيارية
ألتخطيط
أإ’قليمي،
معيارية
أ÷ودة،
أ’نتقال
ألطاقوي
وأخÒأ
أŒاهات
أل - -ع Ó- -ق - -ات ب Úأل- -دول
وأث- -ره- -ا ع- -ل- -ى أŸشص- -ه- -د أ’ق- -تصص- -ادي أل- -وط- -ن -ي
أŸسصتقبلي.
كما خ ّصصصس مؤولف ألكتاب فصص Óكام Óلعدد من
أ◊وأرأت أل -ت -ي أج -رأه -ا م -ع م -ؤوسصسص -ات إأعÓ-م-ي-ة
وطنية وأجنبية خÓل ألعام  ،2017فيما له عÓقة
باسصتشصرأف ألوضصع أ’قتصصادي أ÷زأئري وتطوره.
وسصتتم مناقشصة ونقد كتاب (أ÷زأئر  – 2030رؤوية
أسصتشصرأفية ) ‘ ندوة تنظمها أŸنظمة ألوطنية
لناشصري ألكتب Ãقرها ألوأقع ‘ أ÷ناح أŸركزي
يوم أÿميسس  02نوفم ‘ 2017 Èألسصاعة ألرأبعة
ظهرأ مع إأهدأء ألكتاب بالتوقيع ÷موع ألقرأء.

ت -ق -ف أŸؤوسصسص -ة أ÷زأئ -ري-ة ب-غضس أل-ن-ظ-ر ع-ن ط-اب-ع-ه-ا أل-ق-ان-وÊ
عمومية وخاصصة أمام أŒاه Úو’ Áنح ألظرف مزيدأ من ألوقت
ل -ل -حسص -م ‘ أ’خ-ت-ي-ار ب Úط-ري-ق أل-ن-ج-اع-ة ب-ك-ل أل-ت-ح-دي-ات أل-ت-ي
توأجهها أو ألفشصل أمام ما يحمله أŸسصتقبل من صصعوبات سصوف
تزدأد –ت طائلة تفكيك نظام ألرسصوم أ÷مركية بحكم أتفاق
ألشصرأكة مع أ’–اد أأ’وروبي ‘  2020بعد “ديد أŸهلة أÙددة
مسصبقا ‘  ،2017ما يجعل أŸؤوسصسصة أ’قتصصادية أ÷زأئرية أمام
خطر ﬁدق يهّددها مع وقف ألتنفيذ إأ ¤ح.Ú
حقيقة ضصيعت أŸؤوسصسصة ‘ غالبيتها على أأ’قل فرصصة أأ’ريحية
أŸالية ‘ ألسصنوأت أŸاضصية بعد أن فضصلت أ◊لول ألسصهلة باللجوء
إأ ¤أ’سصتÒأد أ÷اهز للسصلع وألتجهيزأت بدل أ’سصتثمار ‘ ﬂتلف
جوأنب أقتصصاد أŸعرفة من خÓل ألرفع من أ’بتكار وأ’قتناع بأان
ألبحث وألتنمية أفضصل جسصر أإ ¤ألعوŸة ،غ Òأن ألفرصصة ’ تزأل
ق -ائ -م -ة أل -ي -وم ’سص -ت -درأك أŸوق -ف ب -اإ’سص -رأع ‘ إأع-ادة صص-ي-اغ-ة
Óولويات وترشصيد للنفقات.
أıططات وترتيب عق ÊÓل أ
ويعّلق ألكث Òمن أأ’مل أŸشصروع على ألقطاع أÿاصس ألوطني
أŸنتج للÌوة ،وليسس ألذي يعيشس عالة على أŸيزأنية ألعمومية
وأŸضصاربة ‘ ألصصفقات ،إ’‚از ألوثبة أ’قتصصادية وبعث حركية
ألنمو ولو بنسصبة متوأضصعة وهي مأامورية مصصÒية ’ تقبل ألتقاعسس
أو ألبقاء عند مسصتوى متدن من ألنقاشس بينما ألفرصس تتمّلصس
لفائدة أŸؤوسصسصات أأ’جنبية ألتي تعرف كيف تسصتثمر ‘ أأ’زمة
وŒي- -د ق- -رأءة أŸؤوشص -رأت ،إأ ¤درج -ة أن أل -ك -ث Òم -ن أŸؤوسصسص -ات
أأ’جنبية أسصتطاعت أن Œد ‘ ألسصوق أ÷زأئرية متنفسصا سصمح لها
باإ’فÓت من أ’فÓسس ‘ أسصوأق أخرى.
و‘ هذأ أ’طار أŸتعلق بضصرورة أإ’مسصاك بعجلة ألنموÁ ’ ،كن
للمؤوسصسصة أ÷زأئرية أن تنهضس وفقا Ÿعادلة ألتنافسصية ألعاŸية
بدون أإدرأكها لقوة وثقل أ’هتمام با÷ودة ‘ كل ألنشصاطات سصوأء
أن -ت -اج ألسص-ل-ع أو أÿدم-ات أل-ت-ي ت-ع-ت Èأ÷ب-ه-ة أŸي-دأن-ي-ة Ÿع-رك-ة
أأ’سص -وأق أÙل -ي -ة وأإ’ق -ل-ي-م-ي-ة وأل-ع-اŸي-ة ،ح-يث ’ ›ال ل-ل-ن-وأي-ا
وألتصصريحات بقدر ما هي للمنتوج من حيث مدى مطابقة أŸعايÒ
وألتزأم أ÷ودة.
فإا ¤جانب أهمية ألعقار وألتمويل ألبنكي وكبح ألبÒوقرأطية،
” أإ’صصغاء إأليها بشصكل وأضصح ‘ ضصوء ألتطمينات
وهي أنشصغا’ت ّ
ألتي قدمتها أ◊كومة بتأاكيد من ألوزير أأ’ول ‘ لقائه أأ’خÒ
برؤوسصاء أŸؤوسصسصات ،وسصبق أن كّرسصها رئيسس أ÷مهورية بوضصوح ‘
أك Ìمن مناسصبة تعرضس فيها لوأقع ومسصتقبل أ’قتصصاد أ÷زأئري،
ف -إان أŸؤوسصسص -ة أ÷زأئ -ري -ة أ÷دي -رة ب -ه -ذأ أل-وصص-ف م-ط-ال-ب-ة ب-إان
تنخرط ‘ مسصار ألعمل باŸعاي ÒأŸتعلقة با÷ودة كونها أفضصل
ضصمانة لدخول أأ’سصوأق أÿارجية ومقاومة أ’سصتÒأد ،خاصصة ‘
أŸسصتقبل بحكم أنهيار أ◊ماية أ÷مركية.
وي -ت -ط ّ-ل -ب رف -ع ه -ذأ أل -ت-ح-دي أإح-دأث –ول ‘ سص-ل-وك-ات رؤوسص-اء
أŸؤوسصسصات بالتوجه أك Ìأإ ¤تعزيز مسصاحة أإ’نتاج وتنويعه مع
تنمية أ’بتكار و–فيز ألتنافسصية على كافة أŸسصتويات ،مع أ’قتناع
بشصكل حاسصم أ◊لول يجب أن تكون ﬁلية من خÓل ’نفتاح على
أÙيط بكافة مكوناته Ãا ‘ ذلك أطÓق شصرأكة جزأئرية متنوعة
ألفروع وألتخصصصصات وتأاسصيسس ›معات متكاملة يكون لها وزن ‘
ألتفاوضس مع أأ’سصوأق أÿارجية .ولعّل هذأ ما دفع أأ’م Úألعام
ل–Óاد ألعام للعمال أ÷زأئري Úباعتباره طرفا معنيا بالتحو’ت
وم -رأف -ق -ة أ’صص Ó-ح -ات ألشص -ف-اف-ة أإ ¤أل-دع-وة إ’رسص-اء تشص-ري-ع-ات
وتنظيمات وأضصحة –كم بناء ألشصرأكة أ’قتصصادية ب ÚألقطاعÚ
ألعام وأÿاصس حتى ’ –دث أنحرأفات أو تÓعبات قد تغري
قصصÒي ألنظر وأنتهازي أأ’زمات ألظرفية.
إأن مثل هذه ألشصرأكة ذأت ألطابع ألوطني وأ’سصÎأتيجي يقوم بها
م -ت -ع -ام -ل -ون أحÎأف -ي -ون ل -دي -ه -م إأرأدة وأل-ت-زم وأضص-ح-ان ب-خ-دم-ة
أ’قتصصاد ألوطني ضصمن خيار أقتصصاد ألسصوق أ’جتماعي ألذي
يقوم على ألفعالية وروح أŸبادرة وألعدألة أ’جتماعية وألشصفافية
‘ أŸعامÓت .ويعني أأ’مر أŸؤوسصسصة ألتي تنشصط ‘ إأطار ألقانون
وت-ل-ت-زم ب-دف-ع ألضص-رأئب وأل-تصص-ري-ح ب-ال-ع-م-ال ل-لضصمان أ’جتماعي
و–رصس على تأام Úأسصتقرأر ألسصوق با’متناع كثقافة موأطنة عن
أ’حتكار وأŸضصاربة وأ’سصتثمار ‘ ألندرة.
أŸؤوشصرأت أليوم تبدو صصعبة بالنظر لÎأجع قيمة ألدينار أ÷زأئري
ألذي يتحّمل عبء ضصعف أ’نتاجية وأنهيار أيرأدأت ألنفط وأتسصاع
رقعة ألسصوق أŸوأزية للعملة أل ّصصعبة ،إأ’ أن أللجوء أضصطرأرأ إأ¤
آألية أإ’صصدأر ألنقدي قد توفر مسصاحة مقبولة للمناورة ‘ موأجهة
ألظرف شصريطة أ◊رصس على ألتحكم ‘ ألعملية وخاصصة من حيث
أŸرأقبة بأان توجه موأرد ألتمويل غ Òألتقليدي لفائدة ألقطاعات
وأŸشصاريع أŸنتجة للÌوة وألتي تندرج ‘ إأطار ألرفع من قدرأت
ألتصصدير خارج أÙروقات ،مع أ◊ذر من وقوع أŸتعامل ومسصÒ
أŸؤوسصسصة أو صصاحب مشصروع أسصتثماري ‘ فّخ أإ’شصاعة أŸضصخمة
‘ كث Òمن أأ’حيان بهدف كسصر أŒاه ألتحدي.

ثقافة
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الموافق لـ 09صشفر  1439هـ

الصصالـ ـون
الـ ـ ـ ـدو¤
للكت ـ ـ ـ ـاب

سضيــــ ..2017 Óفواصضــــل لنتصضــــار النــــصس ا÷زائــــري

األجناسس األدبية تدخل عا ⁄اإلقتصصاد الرقمي
لدبــــي
^ القصضــــة القصضــــÒة جــــدا ﬁــــور نقــــاشس اŸشضهــــد ا أ

أاجمع اŸشضاركون ‘ ندوة النقاشس –ت عنوان ““ :عودة القصضة القصضÒة إا ¤اŸشضهد الثقا‘““ على أان هذا
لدبي تعدى مرحلة التدريب بالنسضبة لصضاحبه ليصضنع له اليوم ‘ ا÷زائر مكانة ل بأاسس بها ‘
ا÷نسس ا أ
اŸشضهد الثقا‘ كجنسس له كتابه وقراؤوه وإاصضداراته بقوة.

ÖjôZ áÑ«ÑM : ¢VQÉ©ŸG ô°üb
¿QÉWƒH RGƒa : ôjƒ°üJ

ان -ت -ق-لت ال-قصش-ة ال-قصشÒة م-ن ›رد
“رين كتابي يدخل صشاحبه تدريجيا
إا ¤ع- -ا ⁄ال -رواي -ة ،إا ¤ج -نسش أادب -ي
يسشتقطب النتباه ويتمركز بقوة اليوم
‘ اŸشش- -ه- -د ال- -ث- -ق- -ا‘ شش -أان -ه شش -أان
األجناسش األدبية األخرى بل عرف
م- -ؤوخ- -را صش- -ع -ودا م -رم -وق -ا ب -فصش -ل
ا‚ذاب الشش -ب -اب ال -ك -ت -اب ل -ه وكÌة

النششر له بالفضشاء األزرق.
اع - -ت ÈاŸشش - -ارك - -ون ‘ اÙاضش- -رة
ا›ÈŸة ‘ إاط -ار سش -لسش -ل -ة ن -دوات
””سشي ””2017 ÓاŸنظمة باŸوازاة مع
الطبعة  22للصشالون الدو‹ للكتاب :
”” أان ال -قصش -ة ال -قصشÒة ه -ي ط -ري -ق-ة
اقتصشادية للوقت والكلمة حيت Áكن
سشرد حكاية ما بأاقل عدد ‡كن من
ال-ك-ل-م-ات ،وه-ي ب-ال-ت-ا‹ ج-نسش أادبي
م-وج-ه ل-ل-ق-راء ال-ذي-ن ي-ع-يششون عصشر
السش- -رع- -ة ،ي -ح -ب -ذه ال -ك -ت -اب ال -ذي -ن

“نعهم ظروف ا◊ياة ول تسشمح لهم
انششغالتهم اليومية .بكتابة الرواية.
ت -ع -رف ال -قصش -ة ال -قصشÒة ج -دا م-ن-د
ظهورها ‘ السشتينات بأامريكا رواجا
كبÒا وهي مصشدر اقتصشادي بفصشل
أارباح اŸبيعات التي –ققها اليوم،
ب-ال-رغ-م م-ن ك-ون-ه-ا ت-ف-ت-ق-ر ل-ل-تششويق
الذي تعرفه الرواية وقد أاصشبح لها
مسشابقات وجوائز عاŸية.
وهو ا◊ال اليوم أايضشا ‘ ا÷زائر،
ح - - -يت كÌت إاصش - - -دارات ال- - -قصشصش

““طريق الذهب أاو اŸلح““

القصشÒة خاصشة ‘ أاوسشاط الكتاب
الشش- -ب- -اب ك- -م- -ا ت- -ق- -ام ل- -ه- -ا سش -ن -وي -ا
مهرجانات وملتقيات ﬁلية ووطنية
Óبداع.
وكذا جوائز تششجيعية ل إ
ل Óإ ش ش ا ر ة ف ق د ن ش ش ط ا ل ل ق ا ء ا ل ذ ي
ا ح - -ت ض ش - -ن - -ت -ه ق -ا ع -ة ا  Ùا ض ش -ر ا ت
ب - - - -ا ÷ ن - - -ا ح ا  Ÿر ك - - -ز ي ل - - -ق ص ش - - -ر
ا  Ÿع -ا ر ض ش ك -ل م -ن ع -ب -د ا ل -و ه -ا ب
ع ي س ش ا و ي  ﬁ ،م د ب و د ا و د  /اأ م ي ن ة
ش ش -ي -خ  ﬁم -د ج -ع -ف -ر و ن -و ر ا ل -د ي -ن
سشعيدي....

 Œـ ـ ـ ـ ـارة اŸقايضص ـ ـ ـ ـ ـة أاسصسص ـ ـ ـ ـ ـت  Ûـ ـ ـ ـ ـد أاوروب ـ ـ ـ ـ ـا وقوته ـ ـ ـ ـ ـا
شضكلت طريق الذهب أاو
طريق اŸلح خÓل القرن
العشضرين همزة وصضل بÚ
افريقيا وأاوروبا ووسضيلة
للمبادلت التجارية التي
سضاهمت بقوة ‘ بناء ازدهار
لوروبية
العديد من الدول ا أ
حيث كانت ﬁورية ‘
التبادلت التجارية بÚ
إافريقيا وأاوروبا.
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شش - -ك - -لت ال - -ت - -ب- -ادلت ال- -ت- -ج- -ا ري- -ة
واإلسش -ه -ام-ات ا◊ضش-اري-ة م-ن ال-ق-رن
ال- -ت- -اسش -ع إا ¤ال -ق -رن ال -عشش -ري -ن م -ن
تيهرت إا“ ¤بكتو ﬁور اÙاضشرة
التي نظمتها الوكالة الوطنية للنششر
واإلشش -ه-ار ب-ق-اع-ة ا÷زائ-ر ب-اŸوازاة
مع فعاليات الصشالون الدو‹ للكتاب
‘ طبعته  22التي يحتضشنها قصشر
اŸعارضش الصشنوبر البحري.
كشش- -فت اŸؤول- -ف -ة ف -اط -م -ة ال -زه -راء

اوفريحة عاŸة الجتماع وﬂتصشة
‘ ع - -ل - -م الق - -تصش- -اد اŸغ- -ارب- -ي ‘
م -داخ -ل-ت-ه-ا ب-اŸن-اسش-ب-ة ”” ،أان ق-واف-ل
الذهب القادمة من القرن اإلفريقي
ودول السش -اح -ل ك -انت –ط ال -رح -ال
ب -ت-ل-مسش-ان ع-اصش-م-ة ال-زي-ان-ي Úوال-ت-ي
ك -انت تشش-ك-ل ﬁط-ة ع-ب-ور م-زده-رة
للسشلع الفريقية باŒاه دول أاوروبا،
مششÒة أان Œارة ه- -ذه ال- -ق- -واف- -ل ⁄
تقتصشر فقط على الذهب ،بل كانت
تششمل أايضشا العاج والعبيد والعديد

من اÒÿات الفÓحية واŸنتوجات
اŸصشنعة التي تزخر بها إافريقيا.
لكن تشش ÒاŸؤولفة هذا التجارة ⁄
تعد بالربح ا◊قيقي واŸنتظرعلى
الشش- -ع- -وب الف- -ري- -ق- -ي- -ة ب -ل شش -ك -لت
م -ق -ايضش-ة اŸل-ح ب-ال-ذهب اإلف-ري-ق-ي
الكم بالكم صشفقة غ Òعادلة بالنسشبة
Óفارقة ،اسشتطاعت فرنسشا ‘ تلك
ل أ
ا◊ق -ب -ة ب -فضش -ل ال-ذهب وال-ع-ب-ي-د أان
ت -ب -ن -ي ازده -اره -ا وت -ه -ي-أا ◊مÓ-ت-ه-ا
السشتعمارية التوسشعية ‘ العا.⁄

اŸشضاركة الفرنسضة ‘ سضي2017 Ó

و ⁄ت -ك -ن إاف -ري -ق -ي -ا مصش -درا ل -ل -رزق
والتجارة ‘ اŒاه أاوروبا بل عرف
شش -م -ال -ه -ا نشش -اط-ا ع-ل-م-ي-ا وحضش-اري-ا
وك- -انت ت- -ل -مسش -ان ل -وح -ده -ا ﬁط -ة
إاشش-ع-اع ف-ك-ري ،ك-م-ا ع-رفت م-ن-ط-ق-ة
تلمسشان على سشبيل اŸثال تأاسشيسش
ث Ó- -ث ج - -ام - -ع - -ات ق - -امت ف- -رنسش- -ا
السشتعمارية بهدمها بعد اجتياحها
للجزائر.
وت -ط -رق م-ن ج-ه-ت-ه ح-وم-ي-ت-ة ﬁم-د
أاسش -ت -اذ ال -ت -اري-خ ا◊ديث واŸع-اصش-ر
ب -ج -ام-ع-ة أادرار إا ¤أاه-م-ي-ة ال-ق-واف-ل
التجارية التي كانت تسش Òالتبادلت
ال- -ت- -ج- -اري- -ة ب Úالصش- -ح- -راء ال -كÈى
و“بكتو انطÓقا من منطقة توات
والتي كان لها تأاث Òكب Òعلى ‰ط
ا◊ي -اة ‘ اŸن -اط -ق أاو ال -ت -ج -م-ع-ات
السشكانية التي كانت –ط بها حيث
ك-انت ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى ن-ظ-ام اŸق-ايضش-ة
وال-ت-ب-ادل ب“ Úب-ك-ت-و وق-او وم-ن-طقة
ت-وات خ-اصش-ة ‘ م-ا ب-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-م-ور
اÙل -ي -ة واألغ -ن -ام وال -ع-اج وال-ذهب
وال- -ع- -ب- -ي -د وغÒه -ا م -ن اŸن -ت -ج -ات
الرائجة السشتعمال آانذاك.

تك ـ ـ ـ ـ ـر Ëأاعم ـ ـ ـ ـ ـال آاسصي ـ ـ ـ ـ ـا جب ـ ـ ـ ـ ـار وفك ـ ـ ـ ـ ـر مال ـ ـ ـ ـ ـك شصب ـ ـ ـ ـ ـل
تتميز اŸشضاركة الفرنسضية ‘
فعاليات الطبعة  22للصضالون
الدو‹ للكتاب بتسضط Òبرنامج
ثقا‘ ثري أاهم ﬁطاته تكرË
لديبة
أاعمال الكاتبة ا أ
لكادÁية الراحلة آاسضيا جبار
ا أ
لنÎوبولوجي
وفكر الراحل وا أ
مالك شضبل.
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يتم تكر Ëالراحلة آاسشيا جبار التي
وافتها اŸنية ‘ فيفري  2015من
خÓل تقد Ëأاول ترجمة للغة العربية
إلصشدارها قصشصش نسشاء جزائريات
معاصشرات ‘ ديارهن ،الÎجمة التي
أاعدت ‘ إاطار التعاون ب ÚاŸعهدين
ال- - -وط- - -ن Úل- - -ل- - -ك - -ت - -اب ا÷زائ - -ري

وال- -ف -رنسش -ي ،وي -ت -م ت -ك -ر ËاŸف -ك -ر
ا÷زائ- -ري م- -الك شش- -ب- -ل م -ن خ Ó-ل
ت -ق-د Ëإاصش-دار اإلعÓ-م-ي-ة وال-ك-ات-ب-ة
فوزية زواري بعنوان «:كان ‹ أاششياء

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

كثÒة أاقولها ”” والذي تقدم من خÓله
سشلسشلة من ا◊وارات التي أاجرتها مع
الراحل الذي فقدته السشاحة الثقافية
العاŸية ششهر نوفم .2016 ÈيعتÈ

الكتاب الصشادر عن دار النششر ديسشلي
ب -روف -ر سش -ن-ة Ã 2017ث-اب-ة ال-وصشية
الثقافية للراحل اŸفكر مالك ششبل.
وسشيسشتقبل جناح فرنسشا القائم على
مسشاحة  66م مربع با÷ناح اŸركزي
ط-ي-ل-ة أاي-ام اŸع-رضش ال-دو‹ ل-ل-ك-تاب
ال -ع -دي-د م-ن الشش-خصش-ي-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة
البارزة منها ريجي جزفري› ،يد
شش-ري-ف-ي ،ك-وث-ر أادÁي ال-ت-ي سش-ت-ق-دم
روايتها ا÷ديدة ا◊ائزة على العديد
م- - -ن ا÷وائ- - -ز األدب- - -ي - -ة وال - -رسش - -ام
الكاريكاتوري العاŸي جي ‹Óدفا‹
ومقدم الÈنامج التلفزيو Êالفرنسشي
الششه :Òسشؤوال لبطل جوليان لب.Ò
وقد خصشصش ا÷ناح فضشاء للمعهد الفرنسشي
الذي تقدم فيه اŸعلومات حول اÿدمات
الثقافية والتعليمة التي يقدمها.

العدد
17476

15

لسضبق مراد بن اشضنهو بجناح ““الشضعب““:
الوزير ا أ

الشصعب ا÷زائري هو البطل الوحيد للثورة

لسض-ب-ق وال-ك-اتب م-راد ب-ن اشض-ن-ه-و ب-ال-ط-اق-م ب-ج-ن-اح ““الشض-عب““
ح -ديث شض -ي-ق ج-دا ج-م-ع ال-وزي-ر ا أ
ب -اŸع -رضس ال -دو‹ ال -ك-ت-اب سض-ي 2017 Ó-دار ح -ول ك -ت -اب ““ أاب -واق اŸصض ““Òوك -ت -اب ““الصض -ه -ي -ون -ي-ة
لول ويسضلط الضضوء
لسضبق سضÒته الذاتية ‘ ا أ
أايديولوجية التصضفية العرقية“ اين يحكي الوزير ا أ
على السضياسضة السضتعمارية القمعية التطرفية التي تنتهجها إاسضرائيل ضضد الفلسضطيني.Ú
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كششف الكاتب اأن سشÒته الذاتية
التي يروي فيها التحاقه بجيشش
التحرير الوطني وهو ‘ سشن
 16واضشعا حدا بذلك لدراسشته
ومشش- - -ارك- - -ت- - -ه ‘ ام- - -ت- - -ح- - -ان
ال-ب-اك-ال-وري-ا ومشش-واره التعليمي
وضشاربا بعرضش ا◊ائط اŸنحة
ال- -ت- -ي ق- -دمت ل- -ه لÓ- -ل- -ت- -ح -اق
ب -اŸع -ه -د ال -ف -رنسش -ي ل -ت -ك -وي-ن
الأسشاتذة وكيف اأرسشله بوصشوف
ال -ذي ك -ان ن -ائ -ب -ا ل -ل -ع -رب-ي ب-ن
م- -ه- -ي- -دي م- -ك- -ل- -ف- -ا ب- -الشش -وؤون
ال -عسش -ك -ري-ة ب-ال-ولي-ة اÿامسش-ة
Ÿدرسشة لÓتصشالت ليع Úسشنة
بعدها باŸنطقة الثانية لذات
الولية بندرومة.
وق -د شش -ه-د ه-ن-اك ال-ع-دي-د م-ن
اŸع -ارك اأصش -يب خ Ó-ل-ه-ا ع-دة
م -رات ب -ج -روح ب -ل -ي -غ -ة وك -انت
اأشش- -ه- -ره- -ا م- -ع- -رك -ة ف Ó-وسش -ن
الشش - - -هÒة ال - - -ت - - -ي ح - - -دثت ‘
ال- -عشش- -ري- -ة الأخÒة م- -ن شش -ه -ر
اأف -ري-ل  1957وال-ت-ي اسش-تعملت
ف -ي -ه -ا ف -رنسش -ا ال -ع -ت-اد ال-ث-ق-ي-ل
واسش- -ت -ع -انت ب -قصش -ف سش -ف -ن -ه -ا
ال- -ق- -اب- -ع- -ة ق- -راب -ة الشش -واط -ئ،
اŸعركة الدامية غ ÒاŸتكافئة
‘ عدد ا÷نود والأسشلحة والتي
اسشتششهد خÓلها  162ششهيد من
اأف-راد ج-يشش ال-ت-ح-ري-ر ال-وطني
اأغلبيتهم من الششباب.
ويحكي الكتاب اأيضشا يقول بن
اشش -ن -ه -و ع -ن ح-ي-اة وال-ده ال-ذي

زاول دراسشته باŸغرب الأقصشى
وشش -غ -ل ع -دة م -ن -اصشب سش -ام-ي-ة
باŸملكة كان اآخرها كاتب عام
ل -وزارة ال -داخ -ل -ي -ة ب -ت-ع-ي Úم-ن
اŸلك ا◊سشن الثا ÊاŸنصشب
ال- - -ذي سش- - -م - -ح ل - -ه ب - -ت - -ق - -دË
اŸسش- -اع- -دة ÷يشش ال- -ت- -ح -ري -ر
ال- -وط -ن -ي م -ن اإصش -دار ج -وزات
سش -ف -ر م -زي -ف -ة ل -ل -م -ج -اه -دي -ن
وسش -اع -د ‘ “ري -ر الأسش -ل -ح -ة،
وقام بـ  32مهمة سشرية باÿارج
لصشالح ا÷بهة كما له  35كتابا
باللغت Úالعربية والفرنسشية وقد
اأسشسش م- -ع اأغ- -ن -ى ج -زائ -ري ‘
تلك الفÎة ﬁمد خطاب سشنة
 1948ج -م -ع -ي -ة ا÷زائ -ريÚ
اŸسش - -ل- -م Úب- -اŸغ- -رب وال- -ت- -ي
ت- -راأسش- -ه- -ا م- -دة اأرب- -ع سش- -ن -وات
وكانت Ãثابة عون وسشند قوي
ل -ك -ل ا÷زائ-ري ÚالÓ-ج-ئ Úاإ¤
اŸغرب.
واأك -د ال -وزي -ر الأسش -ب-ق اأن-ه اأراد
من خÓل كتابه هذا اأن يسشلط

لسضÓم والغرب :نظرات متقاطعة““
لقاء ““ا إ

الضشوء على التضشحيات الكبÒة
للششعب ا÷زائري الذي بالرغم
من معاناته وفقره وقمع فرنسشا
السش -ت -ع-م-اري-ة ل-ه اإل اأن-ه –ل-ى
ب -ال -وط -ن -ي -ة والشش -ج-اع-ة وق-اوم
السش-ت-ع-م-ار وان-ت-زع م-ن-ه حريته
ب -بسش -ال -ة ،ف-ه-و ال-ب-ط-ل ال-وح-ي-د
لثورة نوفم ÈاÛيدة.
وتطرق مراد بن اششنهو ‘
ا ل -ك -ت -ا ب ا ل -ث -ا  : Êا ل ص ش -ه -ي و ن ي ة
اإ د ي - -و ل - -و ج - -ي - -ة ل - -ل - -ت ص ش - -ف - -ي - -ة
ا ل -ع -ر ق -ي -ة اإ  ¤ا س ش  Îا ت -ي -ج -ي -ة
اإ س ش -ر ا ئ -ي -ل ‘ ا ل -ق ض ش -ا ء ع -ل -ى
ا ل -ف -ل س ش -ط -ي -ن -ي  Úو ا ل ت ي ي غ ط ي
ع - -ل - -ي - -ه - -ا ا لإ ع  Ó- -م ا ل -غ -ر ب -ي
و خ -ا ص ش -ة ا ل -ف -ر ن س ش -ي و ا ل -ت -ي
تعتمد على خياران ل ثالث
ل -ه -م -ا ا ل -ت -ا ب -و ت اأ و ا ◊ ق -ي -ب -ة
و ا ل -ه -ج -ر ة ل -ل ف ل س ش ط ي ن ي ا ل ذ ي
ي -ق -ا و م ل -ي -ب -ق -ى ع -ل -ى اأ ر ض ش
ف - - - -ل س ش - - -ط  ، Úم ش ش  Òا اإ  ¤اأ ن
اإ س ش - -ر ا ئ - -ي - -ل اأ ص ش - -د ر ت 5 5 0 0
قانون لقمع الفلسشطيني.””Ú

ل بديل عن التعايشس وا◊وار مع اآلخر

لسضÓ-م
اح-تضض-نت ق-اع-ة ““السض-ي ،““Ó-أاول أامسس ا÷م-ع-ة ،ل-ق-اء ““ا إ
وال -غ -رب :ن -ظ -رات م -ت -ق -اط -ع -ة““ ،نشض -ط -ه الÈوف-يسض-ور مصض-ط-ف-ى
لسض-ت-اذ كمال
لسض-ب-ق هÔي ت-يسض-ي-ي-ه ،ا أ
شض-ري-ف ،أاسض-ق-ف ا÷زائ-ر ا أ
شض-ك-اط والÈوف-يسض-ور ال-ب-ول-ن-دي ب-وغ-وسضÓف زاغورسضكي .وعلى
اخ -تÓ-ف مشض-ارب-ه-م وم-ن-اه-ج-ه-م ،أاج-م-ع اÙاضض-رون ع-ل-ى أاه-م-ي-ة
ا◊وار والتعايشس خاصضة ‘ راهن اŸنتظم الدو‹.
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كانت بداية اللقاء مع أاسشقف ا÷زائر
األسشبق هÔي تيسشييه ،الذي ارتأاى
أان ي -ت -خ -ذ زاوي -ة ﬂت -ل -ف -ة Ÿع-ا÷ة
اŸوضش - - - -وع ،وب - - - -دل ا◊ديث ع- - - -ن
””اإلسشÓم والغرب”” ،أاو ا◊ديث عن
””الغرب والششرق”” ،فقد وجد تيسشييه
من األك Ìأاهمية أان ””ننظر إا ¤ا◊ضشارات بذاتها،
وإا ¤ال- -ن- -ق- -اشش اŸوج -ود داخ -ل ا◊ضش -ارة ال -غ -رب -ي -ة
وا◊ضشارة اإلسشÓمية”” ،خاصشة وأان ””بعضش اŸسشيحيÚ
موقفهم متفتح ويبحثون عن اللقاء مع اŸسشلم،Ú
وال- -ب- -عضش اآلخ- -ر ي- -رفضش ت- -واج -د مسش -ل -م ‘ Úدول
أاوروبية ،ونفسش الطرح ‚ده ‘ اÛتمعات العربية
ح -يث ه -ن -اك أان -اسش م -ت-مسش-ك-ون ب-اŸاضش-ي ،وآاخ-رون
منفتحون ومقتنعون با◊داثة””.
وق -د قضش -ى ت-يسش-ي-ي-ه زه-اء  50سش -ن-ة م-ن ال-ب-حث ع-ن
عÓ-ق-ات إاي-ج-اب-ي-ة ب ÚاŸسش-ل-م ÚواŸسش-ي-ح-ي ،Úك-ما
ي -ق -ول ،واخ -ت-ت-م ك-ل-م-ت-ه ب-السش-ت-دلل Ãا ق-ال-ه ال-ب-اب-ا
السشابق بنيديكت السشادسش عششر ،الذي غيّر موقفه،
ودعا إا ¤البحث عن ا◊قيقة سشويا ،ألنه ””ل أاحد
Áتلك ا◊قيقة””.
من جهته ،أاششار األسشتاذ كمال ششكاط ،عضشو مؤوسشسش
ل -راب -ط -ة ع -ل -م -اء السش-اح-ل ،وعضش-و ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ل-م-اء
اŸسشلم Úا÷زائري ،Úإا ¤التعدد والختÓف ذكرها
الله ‘ كتابه ،وبغ ّضش النظر عن اŸغزى منه ،فإان
الختÓف موجود ‘ الواقع وأاضشعف اإلÁان هو أان
يتقبلها اŸرء .وأاضشاف بأان اإلسشÓم واŸسشيحية ⁄
يعرفا نفسش الطريقة ‘ التطور ،إال أان الواقع اليوم
يظهر أانه  ⁄يبق حد فاصشل ب Úالتعصشب الديني
وا÷رÁة اŸنظمة .وخلصش إا ¤أانه ””من أاجل خÒ
البششرية ،يجب ا◊فاظ على جسشور تبادل وحوار ألننا
ل ‰لك ح Óآاخر””.
أام-ا الÈوف-يسش-ور ال-ب-ول-ن-دي ب-وغ-وسشÓف زاغورسشكي،
فتطرق إا ¤تواجد جالية مسشلمة ‘ بولندا منذ 6
ق -رون ،ورغ -م ال -زم -ن وﬂت -ل-ف ال-ظ-روف ف-ق-د “ت
اÙافظة على هذه األقلية ،كما لحظ زاغورسشكي
أان اŸسشلم Úالوافدين ا÷دد  ⁄يند›وا بششكل جيد
م- -ع اŸسش -ل -م Úال -ق -دام -ى ،وه -ذا يسش -ت -وجب دراسش -ة
سشوسشيولوجية حسشبه ،معتÈا أان إاششكالية الÓجئÚ
الوافدين من الششرق األوسشط صشارت وسشيلة دعائية
ل -ل -خ -ط -اب ال -ي -م -ي-ن-ي ‘ أاوروب-ا Ãا ‘ ذلك ب-ول-ن-دا.
و–دث زاغ -ورسش -ك -ي ‘ األخ Òع-ن م-ن-ظ-م-ة ت-دع-ى

””اللجنة اŸششÎكة للكاثوليك اŸسشلم ””Úمتواجدة منذ
 20سش -ن -ة ،م -ه -م -ت -ه -ا ت-رق-ي-ة ا◊وار ب Úال-ك-اث-ول-يك
واŸسش -ل -م ،Úم -ا ي -ع -ن-ي أان ””ا◊وار م-ت-واصش-ل ب-فضش-ل
اإلرادة اŸوجودة لدى الطرف.””Ú
ف -ي -م -ا اع-ت ÈالÈوف-يسش-ور مصش-ط-ف-ى شش-ري-ف أان ه-ذا
اŸوضشوع قد Ëو‘ نفسش الوقت موضشوع السشاعة،
وهو يسشتلزم –لي Óعلميا خاصشة وأانه معقد ويطال
ك -ل اŸسش -ت -وي -ات :السش -ي-اسش-ي ،الق-تصش-ادي ،ال-ث-ق-ا‘،
ا◊ضشاري ،الديني والسشÎاتيجي ،و–دث عن وجوب
ال -ب -حث ع-ن سش-بب األف-ك-ار اŸسش-ب-ق-ة اŸوج-ودة ل-دى
الطرف ،Úرغم أان اŸيدان أاثبت إامكانية التعايشش.
كما –دث عن وجود فجوة ب Úالنظري والتطبيقي،
حيث ‚د ‘ كل طرف مبادئ التسشامح والتعايشش
ولكن على أارضش الواقع ‚د ششيئا آاخر .و‘ حÚ
نعيشش ‘ قرية عاŸية ‚د ا÷ميع يششتكي التهميشش،
وهو سشبب آاخر للحوار”” :هنالك من يقول أان هناك
أازمة حضشارة وأانه  ⁄تعد توجد حضشارة ،وهذا أايضشا
سش -بب آاخ -ر ل -ل -ح -وار وال -ب -حث ع -ن حضش-ارة إانسش-ان-ي-ة
جديدة”” ،يقول ششريف ،الذي أاكد لنا ‘ تصشريح على
ه- -امشش ال -ل -ق -اء ب -أان ا÷زائ -ر ‘ م -فÎق ط -رق ت -لك
ا◊ضشارات ،وذات موقع مركزي ‘ البحر األبيضش
اŸتوسشط ،و“ثل األمة الوسشط اŸنفتحة على العا⁄
والوفية ألصشالتها ،والتي –قق التوازن ب Úاألصشالة
والتقدم.
ورأاى ششريف بأان ا÷زائر ‰وذج يجب أان ‚عله يسشÒ
من ا◊سشن إا ¤األحسشن ‘ .خضشّم عوŸة حاملة
لتسشاؤولت كبÒة ،ثقافية ،فكرية ،وعلمية ،و‘ وقت
يعا ÊاإلسشÓم من تسشويق صشورة مزيفة له ،وتطغى
فيها األفكار اŸسشبقة على هذا الطرف أاو ذاك،
””ل -ذلك ي -جب أان نصش -ح -ح أاق -وال -ن-ا وأاف-ع-ال-ن-ا ل-ن-ع-ط-ي
ÓسشÓم ا◊قيقي العقÊÓ
الصشورة ا◊قيقية اŸنÒة ل إ
اŸبني على مبادئ إانسشانية كونية كاŸسشؤوولية ،احÎام
ا◊ق ‘ الختÓف ،احÎام اآلخر”” ،يقول ششريف
مششيدا بالدسشتور ا÷زائري الذي يضشمن ا◊ق ‘
التعدد الثقا‘ للجزائري.
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لذاعـــة والتلفزيـــون
‘ الّذكـــرى  55لسصÎجــاع ال ّسصيـــادة علـــى ا إ

اأإلعـÓم أأاوصصسـل صسصـوت أا÷زأائـر أاŸكافحـة
ورّد علـى أالدعايـة أالسسصتعماريـة
^ إاذاعة صصوت العرب لعبت دورا ‘ بث أاخبار الثّورة ا÷زائرية منذ 1955

و ّ
لسصاسصية ‘ مواجهة
لنها أادركت بأانه إاحدى الوسصائل ا أ
لعÓم ،أ
ظفت الثورة ا÷زائرية كل الوسصائل اŸتاحة لدعمها ‘ نضصالها ضصد السصتعمار الفرنسصي ،بفضصل عبقرية قيادة جبهة التحرير الوطني ،منها ا إ
ليصصال صصوت
لذاعة إ
اÙتل إا ¤جانب السصÓح ،فبعدما اسصتعملت الصصحف والبيانات الناطقة باسصم ا◊ركة الوطنية وبيان أاول نوفم 1954 Èوميثاق مؤو“ر الصصومام والسصينما واŸسصرح ،عمدت إا ¤اسصتخدام ا إ
قضصيتها العادلة إا ¤كل أاصصقاع العا ،⁄والرد على الدعاية الفرنسصية وتصصريحات قادتها السصياسصي Úوالعسصكري Úالتي –اول زرع الشصكوك ‘ نفوسس ا÷زائريŒ Úاه الثورة.

سس.بوعموششة

لذاعة األثر الكب ‘ Òنفوسس ا÷زائري ،Úوذلك عÈ
كان ل إ
اÙط -ات ال -ت -ي ك -انت ‘ ال -ب -لد ال -ع -رب-ي-ة ،إا ¤ج-انب اإلذاع-ة
السسرية با÷زائر ،وعندما تأاسّسسست ا◊كومة اŸؤوقتة سسنة ،1958
تشسّكلت لديها وزارة األخبار التي كانت تتو ¤نشسر أاخبار ﬂتلف
نشساطات الثورة ،و‘ سسنة  1961تشسكلت وكالة األنباء ا÷زائرية،
على ‰ط وكالت األنباء ‘ الدول اŸسستقلة.
ومن أاهم األهداف التي سسعت الثورة إا ¤بلوغها خلل تلك
الفÎة ،هي اتصسال الثورة بالشسعب وإابلغ اŸواطن Úحقيقة ما
يجري من صسراع مسسلح مع العدو ،تعبئة ا÷ماه Òالشسعبية لتلتف
ح -ول ال -ث -ورة ب -غ -ي -ة ال -ت -ح -رر والسس -ت -ق-لل– ،صس ÚاŸواط-نÚ
ا÷زائ- -ري Úم- -ن اإلع- -لم السس- -ت- -ع- -م- -اري وح- -رب- -ه ال- -ن- -فسس -ي -ة
واإلي -دي -ول -وج -ي -ة ،م -واج -ه -ة إاع -لم ال -ع-دو وال-رد ع-ل-ي-ه ودحضس
دعاياته .ولبلوغ هذه األهداف اسستعملت الثورة ﬂتلف وسسائل
اإلعلم والتصسال ،منها بيان أاول نوفم Èالذي يعد أاول عمل
إاعلمي يعلن عن ميلد الثورة ا÷زائرية ،ويسستطيع اخÎاق
إاعلم السستعمار بنجاح تام ويتوجه إا ¤ا÷ماه Òا÷زائرية
ليخاطبها بلغة الثورة والتحرر ،وقد وجدت صسداها الكب Òلدى
ا÷ماه Òلتعبئتها.
ثانيا :مؤو“ر الصسومام الذي جاء بالعديد من ا◊لول ،التي
كانت تواجهها الثورة ا÷زائرية ‘ ›ال اإلعلم والدعاية ،فقد
تطّرق ‘ منهجه السسياسسي و‘ قراراته إا ¤هذا اÛال ،حيث
فصسل ‘ ا÷انب الذي عانت منه الدعاية ا÷زائرية واŸتمثل ‘
انعدام التنسسيق ب Úاألجهزة اإلعلمية الناطقة باسسم الثورة ،إاذ
تقّرر إالغاء كل طبعات جريدة (اŸقاومة ا÷زائرية) وتعويضسها
بجريدة اÛاهد.
وق -د ورد ‘ ال -قسس -م ال-ث-الث م-ن اŸن-ه-ج السس-ي-اسس-ي ل-ل-م-ي-ث-اق
عنوان““ :وسسائل العمل والدعاية““ ما يلي:
«الرد بسسرعة وبوضسوح على جميع األكاذيب واسستنكار أاعمال
السستفزاز ،وتعريف أاوامر جبهة التحرير الوطنية بنشسر مكاتب
كثÒة ومتنوعة تبلغ جميع الدوائر حتى اÙصسورة منها ،إاكثار
مراكز الدعاية وتزويدها بآالت الكتابة والطباعة والورق لنسسخ
الوثائق الوطنية وطبع اŸنشسورات اÙلية ،طبع رسسائل ‘ الثورة
لطارات““.
ونشسرة داخلية للتعليمات واإلرشسادات اŸوجهة ل إ
اعتمدت الثورة ا÷زائرية ‘ بداية األمر على إاذاعات بعضس
الدول العربية التي وقفت إا ¤الثورة ومن هذه اإلذاعات ،إاذاعة
صسوت العرب من القاهرة التي لعبت دورا حاسسما ‘ بث أاخبار
الثورة ا÷زائرية ابتداء من سسنة  ،1955وذلك من خلل ثلثة
برامج:
 1ـ برنامج ““جزائري يخاطب الفرنسسي ““Úباللغة الفرنسسية ،من
ت -ق -د Ëع -دة ب -ن ق -ط -اط ،وك -ان ه-ذا الÈن-ام-ج ي-ذاع م-ن إاذاع-ة
القاهرة الدولية موجه إا ¤فرنسسا Ÿدة ربع سساعة مسساء كل يوم.
 2ـ ب-رن-ام-ج ““صس-وت ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ي-خ-اط-بكم من
القاهرة““ ،كان يبث من إاذاعة صسوت العرب باللغة العربية تعليق
سس -ي-اسس-ي ي-وم-ي ،وب-ع-د ت-ك-وي-ن ا◊ك-وم-ة اŸؤوق-ت-ة أاصس-ب-ح ي-ح-م-ل
عنوان““ :صسوت ا÷مهورية ا÷زائرية““ يذاع بالفرنسسية.
اسستطاعت جبهة التحرير الوطني ‘ أاواخر عام  1956أان
تتح ّصسل على جهازين كبÒين من القواعد األمريكية التي كانت
تسستعمل ‘ ربط وحدات ا÷يشس على اŸسسافات البعيدة ،وقد ”

اسس -ت -ع -م -ال -ه -م -ا ‘ ال -بث اإلذاع -ي ب -ع -د إادخ -ال ع -ل-ي-ه-م-ا ب-عضس
التعديلت .وهكذا بدأات إاذاعة ا÷زائر تبث برا›ها يسسÒها
جزائريون من جنود ومناضسل Úمن جبهة التحرير الوطني ،و‘
خطابها للشسعب ا÷زائري كانت تسستعمل العبارات التالية““ :هنا
ا÷زائر ا◊رة اŸكافحة ،صسوت جبهة التحرير وجيشس التحرير
الوطني يخاطبكم من قلب ا÷زائر““.
و‘ ع- - -ام  1957شس -رعت ق -ي -ادة ال -ث -ورة ‘ ت-ك-وي-ن ع-دد م-ن
اÎŸبصس› ‘ Úال اإلشسارة ،من صسفوف الطلبة اŸضسرب Úعن
الدراسسة الذين التحقوا بالثورة منذ ماي  ،1956وقد ” تدعيم
هؤولء اŸتكون Úبخمسس Úجهازا من أاŸانيا الفدرالية من نوع
( ،)9AngRCوقد سساعد هذا على توسسيع شسبكات التصسال ‘
جميع أارجاء وليات الوطن.
بدأا إارسسال اإلذاعة السسرية بجهاز إارسسال من نوع 630PC
متنقل ،ع Èشساحنة من نوع ” ا◊صسول عليها من القاعدة
األمريكية بالقنيطرة باŸغرب عام  ،1956وكان من –صسل على
ه -ذه الشس -اح -ن -ة رشس-ي-د زغ-ار ،وك-انت ت-بث ب-را›ه-ا م-ت-ن-ق-ل-ة ‘
م-ن-ط-ق-ة ال-ري-ف ال-ذي ك-ان خ-اضس-ع-ا ل-لسس-ت-ع-م-ار األسس-ب-اŸ Êدة
سساعت ‘ Úاليوم على اŸوجات القصسار ،سساعة بالعربية ونصسف
سساعة باألمازيغية ونصسف سساعة بالفرنسسية ،وكان اإلعلن عن
برامج اإلذاعة بهذه العبارات:
«هنا إاذاعة ا÷زائر ا◊رة اŸكافحة””،
«صصوت جبهة التحرير وجيشس التحرير الوطني
يخاطبكم من قبل ا÷زائر””.
كان يشسرف على تسسي Òهذه اÙطة عدد من اŸناضسلÚ
منهم مد Êحواسس ،عبد السسلم بلعيد ،عبد اÛيد مزيان
وغÒهم ،وعملت السسلطات السستعمارية على التشسويشس على
برا›ها عن طريق بث أاغا Êعربية من مركز إاذاعي با÷زائر

على نفسس موجات اإلذاعة السسرية ،كما عمدت ‘ العديد من
اŸرات إا– ¤ديد مكان تواجد السسيارة لتدمÒها .و“ّكنت ‘
إاحدى اŸرات من –ديد موقعها فأارسسلت طائرة أاطلقت أانوارا
كاشسفة “هيدا لقنبلتها ،غ Òأان يقظة ا◊راسسة وسسرعة التصسرف
أافشسلت اÙاولة.
علما أاّن اإلذاعة توّقفت عن البث ألشسهر عديدة ب Úعامي
 1957و 1958ل -ع -دم ق -درة ا÷ه -از اŸت -ن -ق -ل ع -ل -ى م -واج -ه -ة
الح -ت -ي -اج -ات ال -لزم -ة ،ث -م اق -ت -نت ا÷ب-ه-ة أاج-ه-زة ج-دي-دة ”
ت-نصس-ي-ب-ه-ا ب-ال-ق-رب م-ن م-دي-ن-ة ال-ن-اظ-ور ب-التفاق مع اŸسسؤوولÚ
اŸغاربة ،ونصسبت آالت البث على بعد  15كلم .وعاد البث مرة
أاخرى ‡ا كان عليه ،ابتداء من  12جويلية  ،1959وكان يتم على
ثلث فÎات تدوم كل واحدة سساعت :ÚفÎة صسباحية ابتداء من
اÿامسسة صسباحا فÎة عند الزوال ابتداء من السساعة الواحدة،
فÎة مسسائية ابتداء من السساعة الثامنة ،وهي الفÎة الرئيسسية.
وكانت مصسادر األخبار ‘ مرحلة التنقل مسستقاة ‘ أاغلبها من
لذاعة الثابتة فكانت تعتمد على
ﬂتلف اإلذاعات ،أاما بالنسسبة ل إ
منشسورات الثورة و‘ مقدمتها جريدة اÛاهد ،وكانت اإلذاعة
تعطي أاهمية ألدب الثورة ،وبث توجيهات القيادة الثورية والقيام
بتحليلها وبث األناشسيد الوطنية وا◊ماسسية .ومن أاهم برامج
اإلذاع- -ة السس- -ري -ة :ا÷زائ -ر ‘ أاسس -ب -وع ،م -ن أادب ال -ث -ورة ،أاخ -ي
اŸواطن ثق ‘ نفسسك ،قارتنا السسمراء.
بدأا البث ‘ تونسس عام  1956برنامج يحمل عنوان ““هنا صسوت
ا÷زائر اÛاهدة الشسقيقة““ ،كان يذاع ثلث مرات ‘ األسسبوع
Ÿدة سساعة ،كان يبث أاخبار عسسكرية وتعليق سسياسسي.

إأطارأت وتقنّيون رفعوأ ألتحدي ‘  28أأكتوبر 1962

باŸقابل ،كان الفقيد ﬁمد مهري يقّدم من إاذاعة دمشسق

لذاعـــــــــة والّتلفزيـــــــــون بعـــــــــد السصتقـــــــــÓل
أاول مــــــــــن تقّلـــــــــد منصصـــــــــب مديـــــــــر ا إ

ب -رن -ام -ج ““صس -وت ا÷زائ -ر ال -ث -ائ -رة““ ،وه -و ي-ح-ت-وي ع-ل-ى أاخ-ب-ار
عسسكرية وتعليق سسياسسي و–ليل إاخباري ،توقف هذا الÈنامج
عن البث سسنة  1961بعد انفصسال سسوريا عن مصسر ،إاذ أاعرب
اŸسسئولون ا÷دد ‘ سسوريا على ضسرورة مراقبة نصس اŸادة
اإلعلمية ،فرفضست البعثة ا÷زائرية وأامرت بوقف ا◊صسة،
وابتداء من سسنة ّ“ 1958كن حامد روابحية الذي كان رئيسسا
للبعثة ا÷زائرية ببغداد من تقد Ëبرنامج إاذاعي خاصس بالثورة
ا÷زائرية بعدما أاذن له عبد الكر Ëقاسسم بذلك.
موازاة مع ذلك ،كان ‘ ليبيا ﬁطت Úإاذاعيت Úهماﬁ :طة
طرابلسس :كانت تبث حصسة ثلث مرات ‘ األسسبوع ،تتضسمن أانباء
عسسكرية وتعليقا سسياسسيا –ت إاشسراف بشس Òقاضسي ،ثم تله
ﬁمد الصسالح الصسديق ،وﬁطة بنغازي كانت تبث هي األخرى
حصسة ثلث مرات ‘ األسسبوع ،كان ينشسط ا◊صسة عبد الرحمن
الشسريف والليبي عبد القادر عوقة ،ثم ع ÚŸ Úبشسيشسي على
رأاسس اŸكتب ا÷زائري ابتداء من شسهر ماي .1956
بعد تشسكيل ا◊كومة اŸؤوقتة ‘ سسبتم ،1958 Èأاصسبحت فيها
وزارة سسميت بـ ““وزارة األخبار““ تتو ¤مهمة الدعاية واإلعلم
وكان على رأاسسها ﬁمد يزيد ،كانت هذه الوزارة مسسؤوولة عن كل
ما يتعلق بالعمل اإلعلمي للثورة من إاصسدار النشسرات السسياسسية،
وع -ق -د اŸؤو“رات الصس -ح -ف-ي-ة ل-ل-رد ع-ل-ى ال-دع-اي-ات ال-ف-رنسس-ي-ة
اŸغرضسة .كما كانت تشسرف على وسسائل اإلعلم األخرى مثل
مكاتب اإلعلم اÿارجي ،وجريدة ““اÛاهد““ واإلذاعة و÷ان
الدعاية الداخلية ،وقامت الوزارة بإانشساء قسسم للسسينما ‘ سسنة
لنباء سسنة  ،1961وأانشسأات
 ،1959وأاسّسسست الوكالة ا÷زائرية ل أ
مكتبا للوثائق واŸعلومات يقوم بجمع ما يكتب عن القضسية
ا÷زائ -ري -ة ‘ الصس -ح -اف-ة ال-ع-اŸي-ة ،وإاب-لغ وزي-ر األخ-ب-ار أاث-ن-اء
تنّقلته Ãلخصس عما كتبته الصسحافة العاŸية عن القضسية.
 ⁄ت -ل -بث ال -دول -ة ا÷زائ -ري -ة غ -داة السس -ت -ق -لل أان اّت -خ-ذت
التداب Òاللزمة من اجل اسسÎجاع مبنى اإلذاعة والتلفزيونŸ ،ا
Áتلكه هذا القطاع ا◊سساسس من أاهمية ‘ نقل السسيادة ا÷ديدة
ل -ل -دول -ة ا÷زائ-ري-ة ،وك-ذا ‘ ت-رسس-ي-خ ال-ق-ي-م ال-ث-ق-اف-ي-ة اÿاصس-ة
بالشسعب ا÷زائري بعيدا عن اŸسسخ الذي اسستعمله اŸسستعمر
طويلً.
وتطبيقا لهذا التوجه قام كل اإلطارات والتقنّيون والعمال
ا÷زائرّيون ‘  28أاكتوبر  1962برفع التحدي والتغلب على
صسعوبات التكوين وشسكلوا يدا واحدة ،فالتزموا بتحقيق سسÒ
ا◊سسن ألجهزة اإلذاعة والتلفزيون و‘ اسستمرار اإلرسسال ‘ حÚ
ظن اإلطارات والتقنيون الفرنسسيون أان ذهابهم سسيتسسبب ‘
عرقلة اإلرسسال Ÿدة طويلة.
و‘ الفا— أاوت من عام  1963أاسّسسست اإلذاعة والتلفزيون
ا÷زائري ،ورّكزت الدولة على Œهيز هذا القطاع ،فمن خلل
اıطّطات الثلثة التالية( :الثلثي ( )1969 - 1967الرباعي
األول ( )1973-1970الرباعي الثا ،)1977 - 1974 Êخ ّصسصست
أاك Ìم - -ن  310م-ل-ي-ون دي-ن-ار Ÿي-زان-ي-ة Œه-ي-ز اإلذاع-ة وال-تلفزة
ا÷زائرية التي كانت ‡تلكاتها تقدر ‘ عام  1976بـ  389مليون
دينار جزائري Ãا فيها ما خلفه السستعمار ،و‘ عام 1982
ارتفعت إا 560 ¤مليون دينار.
أاما اŸؤوسسسسة الوطنية للتلفزة فقد تكّونت بناًء على اŸرسسوم
” تقسسيمها إا ¤أاربعة
الوزاري اŸؤورخ ‘  01جويلية ّ ،1987
مؤوسسسسات رئيسسية هي OTA :بعد إاعادة هيكلة مؤوسسسسة اإلذاعة
والتلفزة.

عيسسى مسسعودي صسوت مدّو أأوصسل صسوت ألثّورة إأ ¤أأبعد أ◊دود

قال عنه الرئيسس الراحل هواري بومدين ،إاّنه Áثل نصصف الثورة التحريرية ،إاذ أاّكد أان الثورة انتصصرت بفضصل الثنائي جيشس التحرير الوطني
لخ Òأاوصصل صصوت الثورة ا÷زائرية إا ¤أابعد نقاط العا ⁄من خÓل برنا›ه الذي كان يبث إانطÓقا من إاذاعة تونسس ،ثم
وعيسصى مسصعودي ،هذا ا أ
ÓعÓم  ÚŸبشصيشصي ،إاّنه Ãثابة الصصوت الرمز
لسصبق ل إ
بدءًا من سصنة  1957عن طريق إاذاعات ﬂتلف العواصصم العربية.وقال عنه اÛاهد والوزير ا أ
والبارز ‘ الثورة ا÷زائرية ،نظرا لقوة حباله الصصوتية التي Œاوزت أابعد حدود.

سشهام .ب
ولد الإعلمي ﬁمد عيسسى مسسعودي ‘  12ماي 1931
بوهران ،من عائلة فلحية فقÒة ،تعلّم اللغة العربية ‘
اŸدارسس القراآنية قبل اأن يلتحق بالزيتونة حيث – ّصسل منها
على شسهادة الأهلية والتحصسيل ،تعلّم ‘ مدرسسة الفلح على
يد الشسيخ الزموشسي ثم اأرسسل سسنة  1946اإ ¤معهد عبد
ا◊ميد بن باديسس بقسسنطينة ،حيث درسس بها ثلث سسنوات
ليتابع دراسسته بعدها ‘ جامع الزيتونة بتونسس ،ولقد كان
جّده اأسستاذا ‘ تونسس.
انخرط ‘ حركة انتصسار ا◊ريات الدÁقراطية ،وكان
عضسوا نشسطا شسغل منصسب رئيسس جمعية الطلبة ا÷زائريÚ
بتونسس عام  ،1956التحق بصسفوف الثورة حيث اأشسرف سسنة
 1956على انطلق برنامج صسوت ا÷زائر العربية من الإذاعة

التونسسية ،ثم ترك مكانه للمرحوم ﬁمد بوزيدي وانتقل اإ¤
الإذاع -ة السس -ري -ة ÷يشس ال -ت -ح -ري -ر ع -ل -ى ا◊دود اŸغ -رب -ي-ة
اŸعروفة بـ ““صسوت ا÷زائر ا◊ّرة““ ،فكان رئيسس –ريرها
واأشسهر مذيعيها.
عرف عيسسى مسسعودى بالتّفاعل الشّسديد اأثناء التعليق
على الأحداث السسياسسية والعمليات العسسكرية ،وهذا راجع
لوطنيته الصسادقة ،اإ ¤درجة اأن قيادة الثّورة كانت تعتÈ
اإذاعة صسوت ا÷زائر ا◊ّرة الولية التاريخية السسابعة.
‘  12جويلية  1959انتقل اإ ¤اإذاعة الناظور باŸغرب بعد
ال-ت-ح-اق-ه ب-ج-ه-از ال-لسس-ل-ك-ي ال-ت-اب-ع ÷يشس التحرير الوطني،
وع Úباإذاعة ا÷زائر ا◊ّرة اŸكافحة ‘ اأكتوبر  ،1961عاد
اإ ¤تونسس ليشسرف على صسوت ا÷زائر من اإذاعة تونسس،
حيث كان يعد حصست Úاأسسبوعيت Úمدة كل حصسة  15دقيقة.
ك -ان ل -نشس -اط-ه ه-ذا الأث-ر ال-ب-ل-ي-غ ‘ ال-رف-ع م-ن م-ع-ن-وي-ات
اأعضساء جيشس التحرير والشسعب ا÷زائري ،وقد قال الرئيسس

الراحل هواري بومدين اإنّ ““صسوت عيسسى مسسعودي شسكل
نصسف الثورة““ .كان اŸرحوم اأول من تقّلد منصسب اŸدير
العام للإذاعـة والتلفزيون بعد السستقلل ،كما شسغل منصسب
سسف Òللجزائر ‘ بعضس دول اÿليج .تو‘ عيسسى مسسعودي
‘ ديسسم.1994 È
ال -ت -ح -ق اŸرح -وم ب -الصس -ح -ي-ف-ة ق-ادم-ا م-ن وزارة الع-لم
والثقافة التي كان بها مسستشسارا تقنيا اإثر التغي Òالوزاري،
الذي انتقل Ãوجبه اŸرحوم ﬁمد الصسديق بن يحيى لوزارة
التعليم العا‹ واسستخلفه بالدكتور اأحمد طالب البراهيمي
الذي ترك وزارة الÎبية لعبد الكر Ëبن ﬁمود .واأتذّكر اأّنه
قبل ›يء هذا اÛاهد ““صسوت ا÷زائر““ كانت ““الشسعب““
–ت اإشسراف بو عبد الله غلم الله وزير الشسوؤون الدينية
السسابق ،بصسفة موؤّقتة ،اإذ اسستخلفه مديرها السسابق ﬁمد
سسعيدي الذي التحق بوزارة التعليم العا‹ وكان بوعبد الله
الذي هو ‘ الأصسل اأسستاذا للفلسسفة باإحدى ثانويات العاصسمة

يشس- -ت- -غ- -ل م- -ت- -ع -اون -ا ‘ ال -قسس -م ال -ث -ق -ا‘..دون ط -ق -وسس ول
ب -روت -وك -ولت اأت -ى ال -رج -ل ال-ن-ح-ي-ل ذو الّ-ن-ظ-ارات الّسس-م-ي-ك-ة
والشّسعر الأجعد الكثيف الذي يشسوبه بعضس البياضس ،ويخّيل
للذي يراه لأول وهلة اأن الرجل فنان اأو فيلسسوف اأو شساعر،
وهي بعضس الصسفات التي تتوفر فيه ،دخل الرجل اŸكتب
ونصسب نفسسه بنفسسه.

á°VÉjQ

اأ’حد  29أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  09صسفر  1439هـ

خوسسي ماريا نيغويز ،مدّرب نادي بارادو لـ «الشسعب»:

الفريـ ـق سسيتح ّسسن م ـ ـع اكتسسـ ـاب الّÓعبـ ـ ـ Úا ÿـ ـÈة
^ مواجهة اŸولودية فرصسة لنا للعودة إا ¤سسّكة النتصسارات

وصس-ف خ-وسس-ي م-اري-ا ن-يغويز مدرب
نادي بارادو ‘ حوار لـ «الشسعب» ،هزÁة
ف -ري-ق-ه ام-ام ا–اد ا◊راشص ب-ال-ق-اسس-ي-ة،
ب -ال -ن -ظ -ر ا ¤اÛه -ودات ال -ك -بÒة ال-ت-ي
بذلها لعبوه طيلة اŸباراة لكنهم فشسلوا
‘ –قيق الفوز.

قبل نهاية الشسوط ا’ول.

حاوره :عمار حميسصي

أاكد التقني ا’سسباني أان مواجهة مولودية الجزائر
في الجولة المقبلة سستكون مهمة للفريق من اجل
العودة الى سسكة ا’نتصسارات رغم صسعوبة المأامورية
امام فريق يملك قاعدة جماهيرية كبيرة.
وأابدى خوسسي ماريا سسعادته بالعمل في اكاديمية
نادي بارادو ،مؤوكدا ان هدفه البقاء ’طول فترة
م-م-ك-ن-ة م-ن اج-ل ت-ك-وي-ن اك-ب-ر ع-دد م-ن الÓ-ع-بين
وتقديمهم لمختلف المنتخبات الوطنية.
^ الشسعب :تبدو عليك عÓمات الحسسرة بعد
الهزيمة أامام اتحاد الحراشص؟
^^ خ-وسس-ي ماريا :صس -راح -ة ل -م أات -ج -رع ه-ذه
الهزيمة التي اعتبرها بالقاسسية ،وهنا ’ انقصض من
احقية المنافسض بالفوز لكن ’عبو فريقي قدموا
مباراة كبيرة ،وكانوا ا’كثر اصسرار على تحقيق
الفوز لكن عوامل صسغيرة صسنعت الفارق منها عامل
الخبرة بحكم ان اتحاد الحراشض يمتلك ’عبين لهم
خبرة كبيرة في الرابطة ا’ولى عكسض ’عبو فريقي
الذي يلعبون في هذا المسستوى ’ول مرة لكن على
العموم هذه الهزيمة لم تؤوثر كثيرا على موقعنا على
مسستوى جدول الترتيب ،وهدفنا هو التدارك خÓل
الجو’ت المقبلة بداية بمواجهة المولودية.
^ ه-ل سس-ت-ك-ون م-واج-ه-ة ال-م-ول-ودية فرصسة
لوضساع؟
لكم لتصسحيح ا أ
^^ بالطبع فكرة القدم تعلمنا كل يوم اشسياء كثيرة

وعلينا ام نتعلم عندما نفوز وعندما نخسسر ،وهو ما
سسنقوم به حيث سساقوم بتحليل المواجهة رفقة
الÓعبين من اجل حثهم على عدم تكرار بعضض
ا’خطاء التي ارتكبت امام اتحاد الحراشض خاصسة
فيما يخصض تحرك الكتلة ،حيث كانت هناك بعضض
الثغرات بسسبب نقصض تركيز بعضض الÓعبين وهنا
ي -ت -وجب ت -ن -ب -ي-ه-ه-م ع-ل-ى ضس-رورة ال-ت-رك-ي-ز وخÓ-ل
مواجهة اتحاد الحراشض مث Óكان بامكاننا الفوز
بسسهولة لو’ ان المنافسض عدل في وقت حسساسض

نادي لوهافر

^ ه-ل سس-ت-غّ-ي-رون م-ن ط-ري-ق-ة ل-ع-ب-ك-م أامام
المولودية؟
^^ ط-ري-ق-ة ل-ع-ب-ن-ا م-ب-ن-ي-ة ع-ل-ى ا’ح-تفاظ بالكرة،
وب-ال-ت-ال-ي فسس-نسس-ع-ى ال-ى ال-ه-ج-وم ف-الÓعب الكبير
كرويف يقول عندما تمتلك الكرة يجب ان تهاجم
’ن هناك كرة واحدة على ارضسية الميدان ،وهي
ال-ف-لسس-ف-ة ال-ت-ي ن-ط-ب-ق-ه-ا ف-ي اك-ادي-م-ي-ة ب-ارادو م-ع
ا’حترام ’سسم المنافسض ’ اننا لن نغير من طريقة
لعبنا والفوز امام المولودية سسيكون هدفنا من اجل
تصس -ح -ي-ح ال-وضس-ع-ي-ة وال-ع-ودة ال-ى ا’ن-تصس-ارات م-ن
جديد ،كما ان الفوز سسيسسمح لنا بتحسسين الوضسعية
ع -ل -ى مسس -ت -وى ج -دول ال -ت -رت -يب ب -م -ا ان ه -دف -ن -ا
ا’سساسسي هو ضسمان البقاء كمرحلة اولى من خÓل
حصسد اكبر عدد من النقاط خÓل مرحلة الذهاب
من اجل لعب مرحلة العودة بارتياح.
^ ه -ل أانت سس-ع-ي-د ف-ي ب-ارادو ول ت-فّ-ك-ر ف-ي
لجواء؟
تغيير ا أ
^^ ’ أاعتقد أانني سسأاجد مناخا مناسسبا للعمل في
أان -دي -ة أاخ -رى ك -م -ا أاج-ده ف-ي ف-ري-ق ن-ادي ب-ارادو،
فاسستراتيجية النادي مبنية على اأ’كاديمية وبعد
وصس- -ول ه- -ذه اأ’خ- -ي- -رة ال -ى م -رح -ل -ة م -ه -م -ة م -ن
ا’حترافية أاصسبح الفريق أاقوى من السسابق ،وأاؤوكد
لكم ان مسستوى نادي بارادو سسيصسبح أافضسل خÓل
ال-م-واسس-م ال-م-ق-ب-ل-ة ،ب-ال-ن-ظ-ر ال-ى ن-وع-ي-ة ال-مواهب
ال -م-وج-ودة ف-ي ا’ك-ادي-م-ي-ة وال-ت-ي سس-ت-ظ-ه-ر خÓ-ل
المواسسم المقبلة ،كما ان التكوين الجيد وا’حتراف
لÓ-عب ف-ي ا’ك-ادي-م-ي-ة يسس-ه-ل ك-ث-ي-را م-ن م-ه-م-ت-ي
كمدرب للفريق ا’ول ’نه يعطيني خيارات كثيرة
رغم ان المسستوى يختلف من ’عب ’خر ،لكن على
ال-ع-م-وم ان-ا سس-ع-ي-د ه-ن-ا وسس-ع-ادت-ي ال-ك-ب-رى ع-ندما
اشساهد ’عبين من ا’كاديمية يلعبون في مختلف
المنتخبات الوطنية ويحترفون في أاوروبا.

فرحات يوّقع هدفه الثّا ‘ ÊاŸوسسم
أاحرز الدو‹ ا÷زائري زين الدين فرحات هدفه الثا Êمع نادي
لوهافر هذا اŸوسسم أامسص على ميدان فريق كيفيلي (فوز ‘ )0 - 2
إاطار ا÷ولة الـ  13من الرابطة الثانية الفرنسسية لكرة القدم.
وسسجل الÓعب السسابق إ’تحاد الجزائر الهدف اأ’ول في الدقيقة الـ  14من
الشسوط اأ’ول .وكان الجزائري قد افتتح رصسيده في  8من شسهر أاوت الفارط
أامام أاولمبيك نيم خÓل الدور اأ’ول من كأاسض الرابطة الفرنسسية.
ويحتل لوهافر المرتبة الرابعة مؤوقتا في ترتيب البطولة برصسيد  23نقطة
وبفارق  4نقاط عن المتصسدر ريمسض.
ويتصسّدر فرحات ( 24عاما) ترتيب أافضسل الممررين في الرابطة
الثانية بـ  6تمريرات ،متفوقا على جوليان فوسسيريي (ملعب بريسست  ،)29دييغو
ريغوناتو (ملعب ريمسض) ورومان ديل كاسستيلون (أاولمبيك نيم) الذين يحتلون
المرتبة الثانية بالتسساوي وبرصسيد  5تمريرات.
البداية الموفقة التي حققها الÓعب الجزائري جعلته يتوج بجائزة أافضسل
’عب في الرابطة الثانية خÓل شسهر أاوت بعد أان تحصسل على  %51من أاصسوات
ا’سستفتاء.
وكان فرحات قد سسجل مشساركته كبديل مع المنتخب الوطني الجزائري في 7
أاكتوبر الفارط بياوندي أامام المنتخب الكاميروني (خسسارة  )0-2ضسمن الجولة

–ويÓت

الخامسسة (المجموعة الثانية) من تصسفيات كأاسض العالم .2018
ووّقع فرحات على عقد لثÓثة مواسسم مع نادي لوهافر خÓل فترة ا’نتقا’ت
الصسيفية ما قبل الماضسية قادما من اتحاد الجزائر.

بيل يف ّضسل العودة إا ¤توتنهام ‘ حال مغادرته الريال

حّدد غاريث بيل’ ،عب ريال مدريد ،وجهته
المقبلة ،حال رحيله عن الفريق الملكي ،خÓل
الصسيف المقبل ،في ظل ابتعاده عن المباريات
بسس -بب ت -ك -رار إاصس -اب -ت-ه.ذك-رت صس-ح-ي-ف-ة «دي-ل-ي
اكسس- -ب -راسض» ال -ب -ري -ط -ان -ي -ة ،أان ب -ي -ل ط -لب م -ن
ف -ل -ورن -ت -ي-ن-و ب-ي-ري-ز ،رئ-يسض ال-م-ل-ك-ي ،ا’نضس-م-ام
’ن-ج-ل-ي-زي ،ح-ال رح-يله عن
لصس-ف-وف ت-وت-ن-ه-ام ا إ
صسفوف الميرنغي.وأاوضسحت أان بيل ’ يرغب في
الرحيل عن ريال مدريد سسوى با’نضسمام إالى
توتنهام ،في ظل تقارير صسحفية تشسير إالى رغبة
م-انشسسس-ت-ر ي-ون-اي-ت-د ف-ي ال-ت-ع-اق-د م-ع-ه.وأاشس-ارت
الصسحيفة إالى أاّن ريال مدريد يود التعاقد مع

هاري كين ،هداف السسبيرز ،ولذلك لن يتخلى
بسسهولة عن بيل لصسالح توتنهام قبل ضسم هداف
’نجليزي.
الدوري ا إ
ولعب بيل في صسفوف توتنهام في الفترة من
 2007حتى  ،2013وقاده للفوز بكأاسض الرابطة
جل  55هدًفا برفقته في  203مباريات،
كما سس ّ
قبل أان ينضسم للنادي الملكي مقابل  105مÓيين
ي -ورو.وح ّ-ق -ق ب -ي -ل ل -قب دوري أاب -ط-ال اأوروب-ا 3
م -رات م -ع ري -ال م -دري -د ،إا’ أاّن -ه ع -ان -ى خ Ó-ل
ال-م-وسس-م ال-م-اضس-ي وم-ط-ل-ع ال-م-وسس-م الحالي من
’صسابة ،وغيابه عن المباريات المهمة
تكرار ا إ

البطولة العربية للتّجديف

اŸنتخب الوطني ينهي اŸنافسسة ‘ اŸركز الثّاÊ

فاز المنتخب الجزائري للتجديف بـ  20ميدالية (9
ذه-ب-ي-ات و 10فضس -ي -ات وب-رون-زي-ة واح-دة) ،ع-قب
إاسس -دال السس -ت -ار أامسض ع -ل -ى م -ن -افسس -ات ال -ب-ط-ول-ة
العربية للتجديف التي احتضسنها المجرى الدولي
بالبحيرة بتونسض يومي الجمعة والسسبت في أاصسناف
ا’كابر وا’واسسط وأاقل من  23عاما (ذكور واناث)
بمشساركة  10بلدان.

وعاد اللقب العربي للمنتخب التونسسي الذي تحصسل
ع -ل-ى  19م-ي-دال-ية ( 11ذه-ب-ي-ة و 7فضس -ي-ات و1
ب-رون-زي-ة) ،ف-ي-م-ا ج-اء ال-م-غ-رب ف-ي الصس-ف ال-ث-الث
ب 12ميدالية ( 2فضسية و 10برونزيات).
وشساركت عشسرة بلدان عربية في هذه المنافسسة
وه -ي :ت -ونسض وال-ج-زائ-ر وال-م-غ-رب ومصس-ر ول-ب-ن-ان
وا’مارات والعراق وقطر والسسودان وجيبوتي.

سس ّ-ج -ل ال-دول-ي ال-ج-زائ-ري ب-غ-داد ب-ون-ج-اح
’عب السس -د ه -دف -ه ال -ث -الث ف -ي ال -ب -ط-ول-ة
القطرية لكرة القدم اأمام الريان (خسسارة
 )2-1يوم الجمعة بملعب ‘‘جاسسم بن حمد‘‘
ضس -م -ن ف -ع -ال -ي -ات ال -ج -ول -ة السس -ادسس -ة م-ن
الدوري.
افتتح بونجاح باب التسسجيل لصسالح السسد
في الدقيقة  12ولكن الزوار تمكنوا من
تعديل الكفة واإضسافة هدف الفوز خÓل
الشسوط الثاني.
وكان الÓعب السسابق ’إتحاد الحراشض قد

افتتح رصسيده من ا’أهداف اأمام نادي قطر
( )1 - 3ضس -م -ن ال -ج -ول-ة ال-راب-ع-ة ق-ب-ل اأن
يضسيف الهدف الثاني اأمام نادي العربي
( )1-3خÓل الجولة الخامسسة.
وشس -ه -د ال -ل -ق -اء مشس -ارك-ة م-واط-ن-ه وزم-ي-ل-ه
يوغرطة حمرون كبديل بداية من الدقيقة
.57
وبهذه النتيجة ،التحق الريان بناديي السسد
والدحيل في صسدارة الترتيب بـ 15نقطة،
ول-ك-ن ب-اأفضس-ل-ي-ة ف-ي ف-ارق ال-ه-داف لصس-الح
الدحيل الذي تنقصسه كذلك مباراة.

نادي السسد القطري

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

بو‚اح يسسّجل هدفه الثّالث

العدد

17476

ﬁمود بوعنيق لـ «الشسعب»:

19

النّاخب الوطني مطالب بالتّركيز على ا÷انب البسسيكولوجي ‘ الّتحضسÒ
أاّك - -د ال - -دو‹ ا÷زائ - -ري السس- -اب- -ق ﬁم- -ود
بوعنيق ‘ حوار خصص به جريدة «الشسعب» ،أان
اŸنتخب الوطني لكرة اليد ‘ صسراع كب Òمع
ال- -وقت م- -ن أاج- -ل ضس- -م- -ان –ضس ‘ ÒاŸسس -ت -وى
ل -ت -ح -ق -ي -ق ال -ه -دف اŸسس -ط -ر خ Ó-ل ال -ب -ط-ول-ة
لف-ري-ق-ي-ة ال-ت-ي سس-ت-جري وقائعها مطلع العام
ا أ
لن-ه ت-ب-ق-ى أاق-ل م-ن  3أاشسهر
ال -ق -ادم ب-ال-غ-اب-ون أ
فقط عن انطÓق أاك Èمنافسسة للكرة الصسغÒة
‘ القارة السسمراء ،وطالب اŸسسؤوول Úبضسرورة
لعادة هذه الرياضسة
إايجاد ا◊لول الÓزمة إ
إا ¤مكانتها ا◊قيقية.

حاورته :نبيلة بوقرين

^ الشس- -عب :ك -ي -ف ت -رى ح -ظ -وظ ال -ف -ري -ق
لفريقية؟
الوطني ‘ البطولة ا إ
^^ محمود بوعنيق :مهمة المنتخب الوطني في
ال-ب-ط-ول-ة اأ’ف-ري-ق-ي-ة سس-ت-ك-ون صس-ع-ب-ة ل-ك-ن-ها ليسست
مسستحيلة أ’ننا تأاخرنا كثيرا في انطÓق عملية
ال-ت-حضس-ي-ر ال-خ-اصس-ة ب-ه-ذا ال-م-وع-د الكبير المتعلق
ب -ال -ك -رة الصس -غ -ي -رة اأ’ف-ري-ق-ي-ة ،وف-ي ن-فسض ال-وقت
ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ان-ط-ل-قت م-ت-أاخ-رة م-ا ي-ع-ني أان
الÓ-ع-ب-ي-ن غ-ي-ر ج-اه-زي-ن م-ن ال-ن-اح-ية البدنية أ’ن
الرياضسة بصسفة عامة تتطلب العمل خÓل فترة
ال -ت -حضس -ي -رات ال -ت-ي تسس-م-ح ل-ل-ري-اضس-ي أاو الÓ-عب
بالتأالق لتصسحيح اأ’خطاء المرتكبة وبعدها يكتسسب
الخبرة والثقة عندما يلعب المباريات
^ ما هي ا◊لول اŸناسسبة للتدارك ‘ مثل
صسعب؟
هذا الوضسع ال ّ
^^ أانا شسخصسيا متفائل بتحقيق الهدف المسسطر
والمتمثل في تحقيق أاحد المراكز المؤوهلة للطبعة
القادمة من بطولة العالم بعدما غبنا عن موعد
فرنسسا في العام الجاري ،خاصسة أان اإ’مكانيات
متوفرة ولكن يبقى المشسكل الوحيد هو الوقت أ’ننا
تأاخرنا كثيرا في بداية العمل ،ولهذا فإان المدرب
الجديد عليه أان يعرف كيف يتعامل مع المجموعة
بالشسكل الÓزم من خÓل توظيف الخبرة والتجربة
التي يملكها للتدارك.
^ ه -ل ت -ع -ت -ق -د أاّن أاف -ن -دي -تشص ه-و ال-رج-ل
لعادة الفريق إا ¤الواجهة؟
اŸناسسب إ
^^ المدرب أافنديتشض أاعرفه بصسفة شسخصسية أ’نه
درب في فرنسسا في الوقت الذي كنت أانشسط في
هذا الدوري ،إاضسافة إالى عمله في أالمانيا ويملك
إامكانيات وخبرة طويلة ولكن هذا قبل  20سسنة ،ما
ي -ع -ن -ي أان اأ’م -ور ت -غ -ي -رت و’ أادري إان ب -ق-ي م-ث-ل
السسابق ولكن المهم حاليا أانه يتمكن من معرفة
الفريق وعقلية الÓعبين قبل أاي شسيء آاخر حتى
ي -ت -م -ك -ن م -ن تسس -ي-ي-ر اأ’م-ور تسس-ه-ل ع-ل-ي-ه ع-م-ل-ي-ة
الخطاب أ’ننا متأاخرين و’ يوجد الوقت الكافي ما
يعني أانه سسيعمل على الجانب البسسيكولوجي حتى
يهيئ المجموعة ويقنع الÓعبين المعنيين بالبطولة
اأ’فريقية بأانهم قادرين على الذهاب بعيدا ،وهذا
أاهم عامل للنجاح في قيادة الفريق الوطني أ’ن
ال-م-رت-ب-ة ال-ث-ال-ث-ة ل-يسست مسس-ت-حيلة المنال والجميع
يعرف تاريخ الجزائر في كرة اليد التي صسنعت ما
لم تصسنعه الرياضسات اأ’خرى.

^ ما هو تعليقك على الوضسع ا◊ا‹ للفريق
الوطني؟
^^ ال -م -ن -ت -خب ال -وط -ن -ي ك -ان غ-ائ-ب-ا ت-م-ام-ا ع-ن
المنافسسة لمدة سسنتين كاملتين ،ولم يقم بأاي تربصض
ت -حضس -ي -ري م-ا ي-ع-ن-ي أان الÓ-ع-ب-ي-ن ل-م ي-ل-ت-ق-وا م-ع
بعضسهم لفترة طويلة وهذا ما أاثر من دون شسك على
ك -ل ال -ج -وانب ،ول -ه -ذا ق -لت أان ال -م -درب م -ط -الب
بإايجاد الحلول الÓزمة أ’نه في صسراع مع الوقت
حتى يحقق نتائج إايجابية في الموعد القاري أ’ن
ال-م-ن-ط-ق ي-ق-ول أان ال-م-ه-م-ة صس-ع-ب-ة ل-ك-ن م-ثلما هو
معروف ’ يوجد أاي شسيء مسستحيل في الرياضسة،
وهذا هو الواقع الذي نشسهده في السسنوات اأ’خيرة
أ’ن الفريق الذي يؤومن بإامكانياته وقدراته ويلعب
بإارادة وعزيمة أاكيد سسيتجاوز كل العراقيل ،وهذه
النقطة التي تحدثت عنها من قبل ما يعني أان
المدرب الحالي مطالب بإاعداد ’عبيه معنويا لربح
الكثير من الوقت.
لداء اŸقّ- -دم خ Ó-ل ال ّ-دورة
^ م- -ا رأايك ‘ ا أ
الودية بتونسص؟
^^ في البداية علينا أان نطرح السسؤوال هل يسستطيع
ال-م-درب ال-ن-ج-اح ف-ي ت-حضس-ي-ر الÓ-ع-ب-ي-ن ل-ل-م-وعد
اأ’فريقي؟ أ’نه يتحدث عن مشسكل كبير وهو الوقت
ولهذا فإان دورة تونسض الودية كانت فرصسة من أاجل
لعب بعضض المباريات للعودة إالى العمل الجماعي
بعد طول غياب و’ تهم النتائج المحصسل عليها
وه -ذا ه -و رأاي الشس -خصس -ي أ’ن-ن-ي اع-رف ال-م-ي-دان
واعرف جيدا الوضسع ،ولهذا فإان الÓعبين يجب أان
’ يتأاثروا بالخسسارة أابدا وعليهم أان يجعلوا هذا
ال -م -وع -د ب -م -ث -اب -ة ا’ن -طÓ-ق-ة م-ن أاج-ل تصس-ح-ي-ح
اأ’خ-ط-اء مسس-ت-ق-ب Ó-ل-ت-ف-ادي ال-ن-ق-ائصض ال-مسس-جلة،
وعليهم أان يسستفيدوا من كل دقيقة يلعبونها والمهم
أان ’ تكون هناك إاصسابات ،كما يجب أان يمنح
المدرب الفرصسة لجميع الÓعبين للمشساركة لتجاوز
الضسغط وكسسب ثقة أاكبر لتقديم اإ’ضسافة للفريق
في المنافسسة الرسسمية.
^ ه-ل سس-ي-ن-ج-ح اŸدّرب أاف-ن-دي-تشص ‘ ق-ي-ادة
«اÿضسر» ‘ كأاسص إافريقيا؟
^^ يجب أان يعرف الجميع أان المأامورية لن تكون
سسهلة أ’ن الفرق اأ’خرى بدأات في التحضسير منذ
فترة طويلة وهم جاهزين على غرار كل من تونسض،
مصسر ،إاضسافة إالى المغرب الذي تعاقد مع مدرب
تونسسي والهدف من وراء ذلك هو التأاهل لبطولة
ال -ع -ال -م ال-ق-ادم-ة وف-ي ن-فسض ال-وقت ف-إان ال-ب-ط-ول-ة
اأ’فريقية سستكون بالغابون وهذا اأ’خير سسيعمل
على التواجد في أافضسل مرتبة أ’نه أامام جمهوره،
وكل هذه النقاط يجب أان تأاخذ بعين ا’عتبار من
طرف الجميع ما يعني أان المنافسسة سستبنى على
جزئيات صسغيرة جدا أ’نه قبل أان يكون لدينا فريق
يجب أان نكون مجموعة وقبل التناسسق يجب أان
يتعود الÓعبين على بعضسهم البعضض حتى يكون
هناك تفاهم وروح المجموعة ،وفي ظل كل هذه
اأ’مور كلنا متفائلون بنجاح الفريق الوطني في
ال- -ذه- -اب ب -ع -ي -دا ،ون -ط -لب م -ن ك -ل ال -مسس -ؤوول -ي -ن
وال-م-ع-ن-ي-ي-ن بضس-رورة ال-ع-م-ل ع-ل-ى إاع-ادة ك-رة ال-ي-د
ال -ج -زائ -ري-ة إال-ى ال-واج-ه-ة م-ن ج-دي-د أ’ن-ن-ا ن-م-لك
اإ’مكانيات.

ا–اد ا÷زائر  - 4شسباب بلوزداد 0

اإل–اد يسسحق الشسباب برباعية ويقفز للمركز العاشسر
سس- -ح- -ق ا–اد ا÷زائ- -ر ضس- -ي- -ف- -ه شس -ب -اب
بلوزداد بأاربعة أاهداف نظيفة ‘ الداربي
ال-ع-اصس-م-ي ال-ذي ج-م-ع-هما على ملعب عمر
حمادي ببولوغ ‘ ،Úإاطار اليوم الثا Êمن
ا÷ول -ة ال -ت-اسس-ع-ة ع-ن ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة
لو ¤ل- -ك -رة ال -ق -دم؛ ف -وز أاك -د ب -ه أاب -ن -اء
ا أ
اŸدرب ال -ب -ل -ج -ي-ك-ي «ب-ول ب-وت» Œاوزه-م
لفريقية وعزمهم على
لنكسسة اŸنافسسة ا إ
تأادية موسسم قوي ﬁليا ،بعد ارتقائهم إا¤
اŸرك- -ز ال -ع -اشس -ر بـ 11ن -ق -ط -ة وب -ن-اقصص 3
م -ب -اري -ات ك -ام -ل -ة أام -ام ك -ل م -ن م-ول-ودي-ة
ا÷زائر وا–اد بسسكرة ووفاق سسطيف.

ﬁمد فوزي بقاصص
تصصويرﬁ :مد آيت قاسصي

بداية المباراة جاءت سسريعة من طرف ’عبي
اتحادالجزائر الذين حاولوا الوصسول مبكرا إالى
شسباك بلوزداد ،حيث سسيطروا على الكرة خÓل
الدقائق اأ’ولى قبل ان يبصسم «مزيان» على أاول
محاولة في (د ،)2بعد اسستÓمه لكرة طويلة من
«بن موسسى» يروضض ويسسدد من مشسارف منطقة
العمليات كرة أارضسية مرت بجانب القائم اأ’يمن
ل-ل-ح-ارسض «صس-ال-ح-ي».ضس-غ-ط أاب-ن-اء «سس-وسسطارة»
على مرمى الشسباب أاثمر في (د )6بافتتاح باب
التسسجيل ،بعدما تحصسل «حمار» على مخالفة
أامام مشسارف منطقة العمليات ،تولى تنفيذها
«ب -ن م -وسس -ى»ارت -ط-مت ال-ك-رة ب-ظ-ه-ر «ع-ايشس-ي»
وغيرت اتجاهها نحو الشسباك مخادعة الحارسض
«صسالحي».سسيطرة اإ’تحاد على مجريات اللعب
تواصسلت ،حيث كثف رفقاء الحارسض «زماموشض»
م -ن ضس -غ -ط-ه-م ع-ل-ى م-رم-ى الشس-ب-اب ،ل-ي-ت-حصس-ل
الفريق على ركلة جزاء في (د)13بعدما ’مسست
الكرة يد «نعماني» داخل منطقة العمليات ،تولى
تنفيذها «زيري حمار» مسسج Óالهدف الثاني.
اآ’لة الهجومية لÓتحاد لم تكف عن الضسغط

وراحوا يبحثون عن تسسجيل أاهداف أاخرى ،وهو
ما كان لهم في (د )23من ركلة جزاء ثانية أاعلنها
الحكم «بوكواسسة» ،بعد عمل جماعي منسسق من
’ع -ب -ي اإ’ت -ح -اد ،ل -ت -ن -ت-ه-ي ال-ك-رة ع-ن-د السس-ري-ع
«مزيان» الذي وزع كرة عرضسية لـ «درفلو» ،ولسسوء
حظ «نعماني» الكرة تلمسض يدهمن جديد داخل
م-ن-ط-ق-ة ال-ع-م-ل-ي-ات أام-ام أان-ظ-ار ال-حكم الذي لم
يتوانى في اإ’عÓن عن ضسربة جزاء التي نفذها
ب -ن -ج -اح ال -م -ه-اج-م «درف-ل-و» م-ع-ل-ن-ا ع-ن ال-ه-دف
الثالث.رد فعل الشسباب جاء متأاخراوفي (د)32
ب -ع -د ع -م -ل ف -ردي م -ن «ع -ايشس -ي» ع-ل-ى ال-ج-ه-ة
اليسسرى الذي راوغ وسسدد بقوة إا’ أان «زماموشض»
كان في المكان المناسسب وأابعد الكرة للركنية.
في (د « )39عايشسي»ينفذ مخالفة من على بعد
 40م-ت-را ي-خ-رج-ه-ا دف-اع ا’إت-ح-اد ويسس-ت-رج-ع-ها
الرائع «حمار» الذي انطلق في هجمة معاكسسة
سس -ري-ع-ة ق-ب-ل أان ي-م-رر ن-اح-ي-ة «م-زي-ان» ،ي-ت-وغ-ل
وي- -ق- -دم ب -دوره ت -وزي -ع -ة م -ل -ي -م -ي -ت -ري -ة ن -اح -ي -ة
«درفلو»المتحرر من الرقابة الذي وضسعها في
شسباك «صسالحي» برأاسسية جميلة مسسج Óالهدف
الثاني له والرابع في اللقاء ،لينتهي الشسوط اأ’ول
بتفوق اإ’تحاد برباعية نظيفة.
الشسوط الثاني لم يختلف كثيرا عن سسابقه حيث
شساهدنا سسيطرة واضسحة أ’شسبال البلجيكي «بول
بوت» الذين سسيروا اللقاء لصسالحهم بذكاء ،حيث
شس-ه-دت (د )50ف -رصس -ة خ -ط-ي-رة لـ «درف-ل-و» ب-ع-د
انفراده بالحارسض «صسالحي» إا’ أان اأ’خير تأالق
وتمكن من صسد الكرة ببراعة ،كرة «درفلو» رد
ع- -ل- -ي -ه -ا «دراوي» ف -ي (د )56ب -م -قصس -ي-ة وج-دت
«زماموشض» في المكان المناسسب.
(د« )58ح -م -ار» ح -اول وضس -ع ال -ك -رة ف-ي ال-زاوي-ة
البعيدة من مرمى «صسالحي» بتسسديدة ذكية مرت
بجانب القائم اأ’يسسر للحارسض البلوزدادي ،قبل
أان يرد عليه «نعماني» بتسسديدة صساروخية من
م -خ -ال -ف-ة غ-ي-ر م-ب-اشس-رة اسس-ت-ق-رت ب-ي-ن أاحضس-ان
«زماموشض» في (د ،)62وفي (د )71كاد «يايا»أان

يضسيف الهدف الخامسسبعدما تفنن في مراوغة
دفاع الشسباب إا’ أان «صسالحي» كان يقظا وأابعد
الكرة إالى الركنية.
العشسرون دقيقة اأ’خيرة عرفت سسيطرة مطلقة
لÓتحاد على الكرة ،لينتهي اللقاء بفوز تاريخي
لÓتحاد.

السساورة تخطف الوصسافة والعميد يؤوكد صسحوته
في مباراة أاخرى ،اسستغل شسبيبة السساورة تعثر
شسباب بلوزداد وخطف وصسافة ترتيب الرابطة
المحترفة اأ’ولى بفارق نقطة عن الرائد شسباب
قسس -ن -ط -ي -ن-ة ،ب-ع-دم-ا ت-م-ك-نت م-ن ال-ف-وز ب-أارب-ع-ة
أاهداف لهدفين على الضسيف دفاع تاجنانت في
المباراة التي احتضسنها ملعب  20أاوت ببشسار.
من جانبه مولودية الجزائر أاكد صسحوته أامام
مضسيفه اتحاد البليدة ،بعدما تمكن من خطف
الفوز في الدقائق اأ’خيرة من المباراة ،وبهذا
ال -ف -وز ارت-ق-ى ال-ع-م-ي-د إال-ى ال-م-رك-ز السس-اب-ع بـ12
ن -ق -ط -ة م -ن -اصس-ف-ة م-ع ات-ح-اد ب-ل-ع-ب-اسض وشس-ب-ي-ب-ة
القبائل.
هذا وتواصسل مسسلسسل إاهدار النقاط لفريق نصسر
حسسين داي ،بعدما فرضض اتحاد بلعباسض التعادل
عليه بملعب  20أاوت بالعناصسر بهدف لمثله.
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اأ’حد  ٢٩أاكتوبر ٢٠١٧
الموافق لـ  ٠٩صسفر  ١٤٣٩هـ

متاهـــــة
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مدرب سسابق
لشسباب باتنة
كرة القدم

ناقوسس

هرول
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بعث «م»
ليث

٥أاشسد
سساند

شسهير
حب
اسسم جÓلة
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بحر
رب
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الفاصشلة ،الغاطسس ،الفاسشقية ،الفاششوشس ،الفاضشلة ،الفاضشح،
الفتاء ،الفتاح ،الفتافت ،الفاضشحة ،فاغم ،الفاق ،الفت ،الفتى،
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الحل  /كلمات متقاطعة

أافقيا )١ :الطريق إالى اسسطنبول ،قالمة ،رد،
سسد ،تم ،ار ،بني ،رأاي ،ح.ح.ح ،اسس ،البر،
مسستمر ،يرمي ،جا ،مل ،لب ،كريم ،مسساوي،
حب ،رمل ،’ ،رأاي ،يرمي ،الشسيخ جاكسسون،،
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سسارق

عموديا )١ :اطرب ،كرم ،’ ،لندن ،رمال،
طب ،يسستجيب ،سسور ،امام ،ي.ي ،يدلي ،اخ،
ار ،مسس ،جر ،اقترب’ ،م’ ،م ،لي ،كي ،ال،
حار ،يلمسس ،امرح ،مل ،ورم ،سساحة ،نيروبي،
الحل متاهة ا أ
’رقام
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٤٢٣ = ٢٠ + ٤٠ +
الحل  /تسشل وتثقف

ج  /مدينة األنبار كانت
عاصصمة مؤؤسصسس الدولة
العباسصية «ابؤ العباسس
السصفاح»
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’عب في
مدرب
منتخب كرة منتخب
الخضسر
اليد

` 11

ا

ق

ة

غ

ر

ا

ف

ل

متشسابهان
شسعوب
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ششطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع ا’Œاهات
مع اسشتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

حقن
للجزم
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الكلمــات السسريــة

٣

حسساسس لقب عثماني

١

اللغز:

كلمات سصهمية
كلمة سصر
دردشصة الحروف
لعبة الحروف

أاكل الحرام
فسسر

عملة روسسية
في جيد

رئيسس سسابق
لمولودية
العلمة

جميلة عراسس
شصؤقيات
الغافؤر
ريح الجنؤب

اسستمر «م»
شسرع

خاصستي
جواب

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

عكسس حضسر

٤

دية «م»

دردشسة
لسسهم
اأ

٩٠٩

نلعب «م»

سسمو
ثلثا ريق

هذه ا’إششارة –توي
على دوائر مرقمة من ١اإ٨ ¤
و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث اأن
رمز ا’إششارة يتكون من
›موعة اأرقام ترجمه
اإ ¤حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصشل على
اسشم Ÿنطقة عقد بها
موؤ“ر الصشومام،،،

١٧٤٧٦

يقنط
للنداء
ثلثا أاجل
يبعث «م»

٢

العدد

رقــــــــــم

حجر

لعبــــة الحـــروف

ا
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الكلمــــات السسهميـــة

ننطلق من الدائرة
السشوداء ‘ أاعلى
الششبكة لنصشل إا¤
الدائرة السشوداء
’خرى ،ششرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٣٢٦نقطة
وأا’ “ر ‘ رقم واحد
إا’ مرة واحدة.

كلمة
السشر:

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

عموديا

 ) ١عميد المخرجين الجزائريين
 ) ١فنانة سسورية «م» ،حرف أابجدي «م»،
 ) ٢سسينمائي جزائري
 ) ٢صسوت الماء ،مدخل،
 ) ٣للتخيير ،للموصسول ،سسائل حيوي،
 ) ٣ثلثا ضسي ،بدني،
 ) ٤ثلثا أاسسرة ،الوالدة «م»
 ) ٤وجهة نظر ،في صسحراء «م»
 ) ٥جمع مرقد ،طري،
 ) ٥متشسابهان ،ثروة ،من اأ’هل «م»،
 ) ٦وجهة نظر ،غير «م» ،فك
 ) ٦وجع ،طول ،خاصستي،
 ) ٧متشسابهان،
 ) ٧شسعوب «م» ،نام «م» ،عكسس مر «م»،
 ) ٨سسئم ،سسقي «م»،
 ) ٨حرف مكرر ،يسسير «م»،
 ) ٩مخرج مغربي ،حرسس،
 ) ٩متشسابهان ،المداد ،حرف مكرر،
 ) ١٠للنداء ،سسئم ،الطموح «م»،
 ) ١٠برهان ،مرضس،
 ) ١١ف -ي -ل -م ل -ل -م -خ-رج ال-م-غ-ت-رب رشس-ي-د  ) ١١عاصسمة عربية ،قارة صسفراء «م»،
بوشسارب،

