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يقوم وزير السسكن والعمران عبد
ال- -وح- -ي- -د ط- -م- -ار ،ال- -ي- -وم ،ب- -زي -ارة
م -ي -دان -ي -ة إا ¤ك -ل م-ن ب-ل-دي-ت-ي ب-اب-ا
حسس-ن وال-دوي-رة ب-ال-ع-اصس-م-ة .يكون
ا’ن- -ط -لق م -ن أام -ام وك -ال -ة –سسÚ
السس- -ك- -ن وت- -ط -وي -ره ع -دل بسس -ع -ي -د
ح - -م - -دي - -ن ع - -ل - -ى السس - -اع - -ة 08:00
صسباحا.

تفكيك شسبكة سسرقة
اŸركبات بسسكيكدة
“ك- - - -نت مصس - - -ال - - -ح أام - - -ن و’ي - - -ة
سسكيكدة ،من تفكيك شسبكة وطنية
إاجرامية ﬂتصسة ‘ سسرقة اŸركبات
وإاعادة بيعها ع Èو’يات الوطن.
الشسبكة التي وضسع حّد لنشساطها،
ت - -ت - -ك- -ون م- -ن  13شس - -خصس- -ا تÎاوح
أاعمارهم ماب Úالعقد الثا Êوالرابع.
ت-ع-ود ح-ي-ث-ي-ات ال-قضس-ية إاثر تلقي
مصسالح أامن و’ية سسكيكدة بلغات
وشس- -ك- -اوى م- -ن اŸواط -ن Úب -خصس -وصض
ت - -ع- -رضس- -ه- -م إا ¤ع- -م- -ل- -ي- -ات سس- -رق- -ة
اسستهدفت مركباتهم ،لتباشسر اŸصسالح
ع -م -ل -ي-ة –ري وب-حث م-ك-نت ب-فضس-ل
ال- -ع- -م- -ل اŸي -دا Êواسس -ت -ع -م -ال ط -رق
ت -ق -ن -ي -ة م -ت -ط -ورة م -ن ال -وصس-ول إا¤
–دي- -د ه- -وي- -ة أاح -د ع -ن -اصس -ر ه -ذه
’م-ر بشس-خصض م-ن
الشس -ب-ك-ة ،ي-ت-ع-ل-ق ا أ
م -دي -ن -ة ا◊روشض ،ب -ع -د ت-وق-ي-ف-ه ”
ال- -كشس- -ف ع- -ن ه- -وي- -ة ب- -ق- -ي- -ة أاف -راد
الشس - -ب - -ك - -ة ال- -ذي- -ن ” ال- -ت- -أاك- -د م- -ن
تورطهم ‘ سسرقات متعددة.

حجز  2470وحدة
من اŸشسروبات
الكحولية
“ك- -ن ع- -ن- -اصس- -ر الشس- -رط -ة ب -أام -ن
و’ي -ة ال -وادي م -ن ح -ج -ز ك-م-ي-ة م-ن
اŸشسروبات الكحولية قدرت بـ2470
’ن- - - -واع
وح - - - -دة م- - - -ن ﬂت- - - -ل- - - -ف ا أ
’ح- -ج -ام ،ك -انت م -وج -ه -ة ل -ل -ب -ي -ع
وا أ
بطريقة غ Òشسرعية.
وقائع القضسية تعود إا ¤اسستغلل
ع-ن-اصس-ر اŸصس-ل-ح-ة الو’ئية للشسرطة
ال-قضس-ائ-ي-ة م-علومات مؤوكدة مفادها،
ق -ي -ام شس -خصض مشس -ت -ب -ه ف-ي-ه بÎوي-ج
ك - -م- -ي- -ات م- -ع- -تÈة م- -ن اŸشس- -روب- -ات
الكحولية على مسستوى مقر سسكناه،
ع-ل-ى إاث-ر ذلك ن-ف-ذت ذات ال-ع-ن-اصس-ر
ع-م-ل-ي-ة ت-ف-ت-يشض ،أاسس-فرت عن ضسبط
وح-ج-ز  2470وح-دة م-ن اŸشس-روب-ات
الكحولية غ ÒاŸفوترة.
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السسر ‘ “وين الثورة
ا÷زائرية
ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ،ب-ال-ت-نسسيق مع
م -دي -ري -ات اÛاه -دي -ن واŸت -اح -ف ا÷ه -وي-ة ،ال-ل-ق-اء
ا÷م- -اع -ي  208لسس- -م -اع شس -ه -ادات اÛاه -دي -ن ح -ول
موضسوع« :السسر الكامن ‘ التموين والتمويل اŸتواصسل
للثورة ا÷زائرية» ،يوم اÿميسض  9نوفم Èا÷اري،
على السساعة  14:00بعد الزوال.

ندوة عربية لسسيدات األعمال با÷زائر
ت - -ن - -ظ - -م أاك - -ادÁي - -ة اÛت - -م - -ع اŸدÊ
’و– ¤ت
ا÷زائ -ري ال-ن-دوة ال-ع-رب-ي-ة ا أ
’ع -م -ال ‘ ا÷زائ -ر
ع- -ن- -وان« :سس -ي -دات ا أ
وآاف -اق ال -ت-ع-اون ال-ع-رب-ي اŸشسÎك» ،غ-دا
’ربعاء ،بفندق السسوفيتال ،بالعاصسمة،
ا أ
على السساعة  08:30صسباحا.

منظمة اŸرق Úلا عقاري Úضسيف منتدى لا وسسط

تنظم يومية الوسسط ندوة نقاشض ينشسطها
رئ - -يسض اŸن - -ظ- -م- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -ل- -م- -رقÚ
ال- -ع- -ق -اريﬁ Úم -د صس -ح -راوي ن -ورال -دي -ن
’ع - -لم ‘ ذات
وب- - -راح زي- - -اد اŸك- - -ل- - -ف ب- - -ا إ
’رب -ع -اء  8نوفمÈ
اŸن- -ظ -م -ة ،وه -ذا ي -وم ا أ
 ،2017ع - -ل- -ى السس- -اع- -ة  11صس-ب-اح-اÃ ،ق-ر
ا÷ري- - -دة ال - -ك - -ائ - -ن بـ  92شس-ارع سس-ي-ل-ف-ان
ف -وراسس-ت-ي-ي-ه ب-اŸرادي-ة ،وسس-ي-ت-ن-اول ال-ل-ق-اء
الصس- -ي- -غ ا÷دي- -دة ل -لسس -ك -ن و“اشس -ي -ه -ا م -ع
ال -ق -درة الشس -رائ -ي-ة ل-ل-م-واط-ن ،وال-ت-م-وي-ل
والÈامج السسكنية ‘ ا÷زائر.

’دارة والمالية
ا إ

–تضسن ا÷زائر اŸعرضض الدو‹
ل-ل-م-ع-ل-وماتية ابتداء من  13إا15 ¤
ن - -وف - -م Èا÷اري ب- -اŸرك- -ز ال- -دو‹
ل-ل-م-ؤو“رات ع-ب-د ال-ل-ط-ي-ف رح-ال ب-ال-ع-اصس-م-ة .وسس-ي-ع-رف اŸع-رضض مشس-ارك-ة ق-وية
للمهتمÃ Úجال التكنولوجيا واŸعلومات من كل أانحاء العا.⁄

وفد من «الفاو» يطلع على Œربة تربية اŸائيات بورقلة
سستكون Œربة تربية اŸائيات بو’ية ورقلةﬁ ،ور زيارة العمل التي يقوم بها،
لغذية والزراعة ‘‘ فاو» ،بحسسب ما علم لدى
اليوم ،وفد من اŸنظمة العاŸية ل أ
اŸديرية ا÷هوية للصسيد البحري واŸوارد الصسيدية.
ت-ه-دف ال-زي-ارة اŸرت-ق-ب-ة ،إا ¤ت-ط-وي-ر ت-ب-ادل اÈÿات’ ،سس-ي-م-ا ‘ اŸسس-ائل ذات
’هتمام اŸشسÎك والتعرف عن قرب على التجارب اÙلية ‘‘الناجحة‘‘ ‘ ›ال
ا إ
تربية اŸائيات بهذه الو’ية من ا÷نوب الشسرقي للوطن ،كما أاوضسح مدير القطاع
نذير قريشسي.

حنون ‘ تيزي وزو
’م- -ي- -ن- -ة ال -ع -ام -ة ◊زب
ت- -نشس- -ط ا أ
ال-ع-م-ال ل-وي-زة ح-ن-ون ،ال-ي-ومŒ ،م-ع-ا
شس- -ع- -ب- -ي- -ا ب- -و’ي- -ة ت- -ي- -زي وزو ،ب -دار
الثقافة مولود معمري ،على السساعة
 13:00زوا’.

ولد عباسض ‘ جيجل

سساحلي ‘ سسطيف

’م Úال-ع-ام ◊زب ج-ب-ه-ة
ي-نشس-ط ا أ
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ني جمال ولد عباسض،
اليوم ،بو’ية جيجيلŒ ،معا شسعبيا
’داري
ب- -ق- -اع- -ة اÙاضس- -رات ل -ل -ح -ي ا إ
ب-ب-ل-دي-ة ج-ي-ج-ل ع-ل-ى السساعة 10:00
صسباحا.

’م Úال -ع -ام ل -ل -ت -ح -ال -ف
ي- -نشس- -ط ا أ
ال-وط-ن-ي ا÷م-ه-وري ب-ل-قاسسم سساحلي،
اليومŒ ،معا شسعبيا ببلدية بوقاعة،
و’ية سسطيف.

بلعيد ‘ بسسكرة

ذويبي ‘ قاŸة

ي-ح-ل رئ-يسض ج-ب-ه-ة اŸسس-تقبل عبد
العزيز بلعيد ،اليوم ،بو’ية بسسكرة،
‘ إاط-ار ت-نشس-ي-ط ا◊م-ل-ة ا’ن-ت-خ-ابية
Ùليات  23نوفم Èا÷اري.

’م Úال- - -ع- - -ام ◊رك - -ة
ي- - -نشس- - -ط ا أ
النهضسة ﬁمد ذويبيŒ ،معا شسعبيا
ب - - -و’ي- - -ة ق- - -اŸة ‘ إاط- - -ار ا◊م- - -ل- - -ة
ا’ن- -ت -خ -اب -ي -ة Ùل -ي -ات  23نوفمÈ
ا÷اري.

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

معرضض ا÷زائر
الدو‹ للمعلوماتية

أأجنــــــدة
أÙليات

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسض مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

التحرير

ي-ف-ت-ت-ح وزي-ر الشس-ب-اب وال-ري-اضسة
ال- -ه- -ادي ول- -د ع -ل -ي ،ال -ي -وم ،اŸوسس -م
ال-ري-اضس-ي ا÷ام-ع-ي وذلك باŸدرسسة
ال-ع-ل-ي-ا ل-لعلوم وتكنولوجيا الرياضسة
ب -دا‹ إاب -راه -ي -م ب -ال -ع -اصس -م -ة ع -ل-ى
السساعة  09:30صسباحا.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

اŸهرجان ا÷امعي للفيلم
القصس ‘ ÒديسسمÈ
ي-ن-ظ-م ال-دي-وان الوطني للخدمات
ا÷ام- -ع -ي -ة ال -ط -ب -ع -ة  4للمهرجان
ا÷امعي للفيلم القصس Òمن  7إا10 ¤
ديسس- -م Èال- -ق -ادم ب -ب -ات -ن -ة .وت -وج -ه
التظاهرة للطلبة اŸبدع ‘ Úإانتاج
’فلم القصسÒة ..وقد ” فتح باب
ا أ
التسسجيل للموعد.

الشسرطة تدعو مسستعملي
الطريق إا ¤توخي ا◊ذر
لم -ن
ت- -دع- -و اŸدي- -ري- -ة ال- -ع- -اّم -ة ل  -أ
ال-وط-ن-ي السس-ائ-ق Úإا ¤ضس-رورة توّخي
ا◊ي - -ط- -ة وا◊ذر أاث- -ن- -اء السس- -ي- -اق- -ة،
بسس- -بب ا’ضس- -ط- -راب- -ات ا÷وي- -ة ال -ت -ي
تشس -ه -ده-ا ال-ع-دي-د م-ن م-ن-اط-ق ال-وط-ن
’خÒة.
’يام ا أ
خلل هذه ا أ
‘ ه - -ذا الصس - -دد ،وج - -هت اŸصس - -ال - -ح
’رشسادات إا¤
اıتصسة› ،موعة من ا إ
السس-ائ-ق ،Úخ-اصس-ة سس-ائ-ق-ي الشس-اح-ن-ات
ال -ث-ق-ي-ل-ة واŸرك-ب-ات وح-اف-لت ال-ن-ق-ل
ال - -ع - -م - -وم - -ي وال - -دّراج - -ات الّ- -ن- -اري- -ة
ومسستعملي الطريق العام بهدف ا◊ّد
م - - -ن ح- - -وادث اŸرور ،وذلك بضس- - -رورة
ت -وّخ -ي ا◊ذر أاث -ن -اء السس -ي -اق -ة ،ل -ي-ل
ون -ه -ارا وت -خ -ف -يضض السس-رع-ة ب-الشس-ك-ل
الذي يسسمح بالسسيطرة على اŸركبة،
’م - -ن - -ي - -ة بÚ
م- - -ع احÎام اŸسس- - -اف - -ة ا أ
اŸرك-ب-ات وال-ت-أا ّك-د م-ن سس-لم-ة إاطارات
’ضس-واء،
اŸرك -ب -ات ون-ظ-ام ال-ف-رام-ل وا أ
خصسوصسا عند تشسكل الضسباب وŒنب
التوقف العشسوائي.
لمن
ك-م-ا ت-دع-و اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل أ
الوطني الراجل Úإا ¤التقيد بالنصسائح
’رشس- - -ادات الضس- - -روري - -ة م - -ن أاج - -ل
وا إ
سسلمتهم ،من خلل اسستعمال ‡رات
ال - -راج - -ل Úوالسس Òع- -ل- -ى ال- -رصس- -ي- -ف
’ط -ف -ال
وت- -وخ- -ي ا◊ذر ب- -ال- -نسس- -ب- -ة أ
اŸدارسض.
لم -ن
وت- -ذك- -ر اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل  -أ
’خضس -ر
ال- -وط- -ن- -ي ،ع- -ل- -ى أان ال- -رق- -م ا أ
ا- - - -Ûا 1548 Êورق - -م ال - -ن- -ج- -دة 17
لمن
وصسفحات الفايسسبوك والتوي Îل أ
ال -وط -ن -ي ت -ب -ق -ى ‘ خ -دم -ة اŸواط -نÚ
’و ¤على مدار
والسسائق Úبالدرجة ا أ
24سسا24/سسا.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسض(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

¯ ملحظة:
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طلب منه تبليغ –ياته إا ¤الرئيسس بوتفليقة

بن صسالح يتحادث بشسرم الشسيخ مع الرئيسض اŸصسري
«الشس - - - -عب» – -ادث رئ - - - -يسس ›لسس
لم- -ة ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر ب- -ن صس -ال -ح ،أامسس
ا أ
لث - -ن ،Úبشس - -رم الشس - -ي - -خ (مصس - -ر) ،م- -ع
ا أ
الرئيسس اŸصسري عبد الفتاح السسيسسي،
وذلك ع-ل-ى ه-امشس مشس-ارك-ت-ه ‘ أاشس-غ-ال
ا÷لسس -ة اıصسصس -ة ل -دراسس -ة إاشس -ك -ال-ي-ة
«اختÓف ا◊ضسارات والثقافات :صسدام
أام ت- -ك -ام -ل؟» ،ب -حسسب م -ا أاف -اد ب -ه ب -ي -ان
للمجلسس .خÓل اللقاء  -يضسيف البيان
 «ثّمن الرئيسس اŸصسري اŸسستوى الذيبلغته العÓقات الثنائية ،مبديا إارادته
‘ ت -ق -وي -ت -ه -ا» وط-لب م-ن رئ-يسس ›لسس
لم- - -ة «ت- - -ب- - -ل- - -ي - -غ –ي - -ات - -ه ل - -رئ - -يسس
ا أ
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة».
وأإوضص -حن -فسضإŸصص -در،أإنإل -ل -ق-اءسص-م-ح
«ب -ت-ب-ادلوج-ه-اتإل-ن-ظ-رح-ولإل-قضص-اي-اذإت
إلهتمامإŸشصÎكوإلتعاونإلثنائي».
من جهة أإخرى ،إلتقى إلسصيد بن صصالح،
أإيضص- -ا،م- -عإألمÒإ◊سص- -نب -نط Ó-لرئ -يسض
م-ن-ت-دىإل-ف-ك-رإل-ع-رب-يإل-ذي«ح-م-ل-ه–ي-اته
إألخ -وي -ةل -ل-رئ-يسضع-ب-دإل-ع-زي-زب-وت-ف-ل-ي-ق-ة»،
يضصيفإلبيان.

...و يتحادث مع
الرئيسض اŸوريتاÊ

–ادثرئيسض›لسضإألمةعبدإلقادربن
صص-ال-ح،ع-ل-ىه-امشضأإشص-غ-الم-ن-ت-دىإلشص-باب
إلعاŸي ،بشصرم إلشصيخ (مصصر) ،مع إلرئيسض
إŸوريتاﬁÊمدولدعبدإلعزيز،بحسصبما
أإفادبه،أإمسض،بيانÛلسضإألمة.
أإوضصحذإتإŸصصدر،أإنإلرئيسضإŸوريتاÊ
ط-لبم-نب-نصص-ال-ح«ت-ب-ل-ي-غ–ي-ات-هوت-ق-ديره
ألخيهرئيسضإ÷مهوريةعبدإلعزيزبوتفليقة،
مع إلتعب Òعن إلرتياح للمسصتوى إلذي بلغته
إل -ع Ó-ق -اتبÚإل -ب -ل -دي -نوإإلرإدةإŸشصÎك -ة
للرقيبهاوتوسصيعهاإ›¤التأإخرى».
وت- -ط- -رقإ÷ان- -ب- -انأإيضص- -ا،إ«¤إألوضص -اع
إلرإهنة‘إلعا⁄إلعربيو‘منطقةإلسصاحل،
خاصصةفيمايتعلقÃكافحةإإلرهاب».
كماإلتقىرئيسض›لسضإألمةإلوزيرإألول
إلسصينغا‹ ،حيث شصكل إللقاء «فرصصة لتأاكيد
رغ -ب -ةإل -ب -ل -دي-ن‘دع-موت-ط-وي-رإل-عÓ-ق-ات
إلثنائية خدمة للشصعب Úوإلبلدين وإلعمل من
أإج- -لإ◊ف- -اظع -ل -ىإلسص -ت -ق -رإروإألم -ن‘

مسساهل يسستقبل السسفÒة ا÷ديدة لليونان

...السسفÒة ا÷ديدة لكوبا
إسصتقبلوزيرإلشصؤوونإÿارجيةعبدإلقادر
مسص -اه -ل،أإمسض،ب -ا÷زإئ -رإل-ع-اصص-م-ة،كÓ-رإ
مارغريتا بوليدو إسصكانديل ،إلتي قدمت له
نسصخا عن أإورإق إعتمادها بصصفتها سصفÒة
م -ف -وضص -ةف -وقإل -ع -ادة÷م-ه-وري-ةك-وب-ال-دى
إ÷مهورية إ÷زإئرية إلدÁقرإطية إلشصعبية،
ب- -حسصبم- -اأإف- -ادب- -هب- -ي- -انل- -وزإرةإلشص -ؤوون
إÿارجية.

إŸنطقة».
وأإج- -رىب- -نصص- -ال -حأإيضص -اﬁ،ادث -اتم -ع
رئيسض ›لسض إلنوإب إللبنا Êنبيه بري ،حيث
تطرق إلطرفان إ« ¤إلعÓقات إلثنائية بÚ
إل- -ب- -ل- -دي- -نع- -ام- -ةوإلŸÈان- -ي- -ةع- -ل- -ىوج -ه
إÿصص- -وصض،ب- -اإلضص -اف -ةإ¤ت -ب -ادلوج -ه -ات
إلنظر حول إألزمات إلتي تعرفها إŸنطقة
إل-ع-رب-ي-ة،لسص-ي-م-اسص-وري-اوإل-ي-م-نوليبياوكذإ
إلتطورإتإألخÒةعلىإلسصاحةإللبنانية».

مراد مدلسسي يسستقبل رئيسض
بعثة ا’–اد اأ’وروبي با÷زائر

...ويسستقبل السسف Òا÷ديد لغانا
إسصتقبلوزيرإلشصؤوونإÿارجيةعبدإلقادر
مسصاهل ،أإمسض ،با÷زإئر إلعاصصمة ،إلسصيدة
نيك إكاتريني كوترإكو ،إلتي قدمت له نسصخا
عن أإورإق إعتمادها بصصفتها سصفÒة مفوضصة
فوقإلعادة÷مهوريةإليونانلدىإ÷مهورية
إ÷زإئريةإلدÁوقرإطيةإلشصعبية ،بحسصب ما
أإفادبهبيانلوزإرةإلشصؤوونإÿارجية.

إسصتقبلوزيرإلشصؤوونإÿارجيةعبدإلقادر
مسص -اه -ل،أإمسض،ب -ا÷زإئ -رإل -ع -اصص -م -ة،ن-ان-ا
كويسصيأإره،Úإلذيقدملهنسصخاعنأإورإق
إع-ت-م-ادهبصص-ف-ت-هسص-فÒإم-ف-وضص-اف-وقإلعادة
÷م-ه-وري-ةغ-ان-ال-دىإ÷م-ه-وري-ةإ÷زإئ-رية
إلدÁقرإطيةإلشصعبية،بحسصبماأإفادبهبيان
لوزإرةإلشصؤوونإÿارجية.

حسسب الناطق الرسسمي لوزارة الشسؤوون اÿارجيـــة

ا÷زائر تدين ا’عتداء على مدينة الرياضض السسعودية

وإذنعربعنتضصامنناإلكاملمعإŸملكة
ع -ل -ىإث -رإط Ó-قصص -اروخب-ال-يسص-ت-يع-ل-ى
م-دي-ن-ةإل-ري-اضضب-اŸم-ل-ك-ةإل-عربيةإلسصعودية إل-ع-رب-ي-ةإلسص-ع-ودي-ةإلشص-ق-ي-ق-ةم-ل-ك-اوح-كومة
مسصاءيومأإمسضإلسصبت،أإد¤إلناطقإلرسصمي وشص -ع-ب-ا،ف-إان-ن-انسص-ج-لب-ارت-ي-احع-دمسص-ق-وط
لوزإرة إلشصؤوون إÿارجية عبد إلعزيز بن علي ضصحاياجرإءهذإإلهجوم.
كما‚ددإسصتنكارنالكلإألعمالإلتيمن
إلشص -ري -فب -ال -تصص -ري -حإآلت -يل -وك -ال-ةإألن-ب-اء
شصأانهاأإنتشصكلتهديدإألمنإŸنطقةوتؤوجج
إ÷زإئرية:
«ن -دي-نب-أاشص-دإل-ع-ب-ارإتإلع-ت-دإءإلسص-اف-ر إل -ت -وت -رف -ي -ه-اون-ؤوك-د‘إل-وقتذإت-هدع-م-ن-ا
ب-الصص-اروخإل-ب-ال-يسص-ت-يإل-ذيإسص-تهدف،مسصاء Ÿسص -اع -يوج -ه-ودإÛت-م-عإل-دو‹‘إط-ار
إلسص -بت،م-دي-ن-ةإل-ري-اضضب-اŸم-ل-ك-ةإل-ع-رب-ي-ة منظمة إأل· إŸتحدة إلرإمية إليجاد تسصوية
Óزمة إلتي تعصصف
إلسصعودية وبث إلرعب وإلفزع ‘ إŸوإطن Úسصياسصية سصلمية شصاملة ل أ
باليمنإلشصقيق».
إآلمن.Ú

تطرقا إا ¤سسبل تطوير الشسراكة الثنائية

زرواطي تسستقبل سسف ÒالصسÚ

اسس- -ت- -ق- -ب -لت وزي -رة ال -ب -ي -ئ -ة وال -ط -اق -ات
اŸت -ج -ددة ف -اط -م -ة ال-زه-رة زرواط-ي ،امسس
الث- - -ن ،Úب - -ا÷زائ - -ر ال - -ع - -اصس - -م - -ة ،سس - -فÒ
ج- -م -ه -وري -ة الصس Úي -ان -غ غ -وان -غ -ي -و ،ح -يث
–ادثا حول سسبل تطوير الشسراكة وتبادل
اŸع -ل -وم -ات واÈÿات ب Úال-ب-ل-دي-ن ‘ ›ال
البيئة والطاقات اŸتجددة ،بحسسب ما علم ‘
بيان للوزارة.
بحسصب ذإت إلبيان ،إكدت إلوزيرة أإن إ÷زإئر
م-ت-ف-ت-ح-ةع-ل-ىك-لإل-ت-ج-اربومسص-تعدةلÓسصتفادة
م -ن -ه -ا‘ق -ط-اع-يإل-ب-ي-ئ-ةوإل-ط-اق-اتإŸت-ج-ددة،
مشصÒةإ¤أإنإل -ل -ق -اءي -ن -درج‘إط -ارإل -عÓ-ق-ات
إŸتميزة سصياسصيا وإقتصصاديا وهذإ ما يشصجع على
توطيدها إك› ‘ Ìال إلبيئة وتطوير إلطاقات
إŸتجددة.كماثمنتإلعملإŸتميزإلذيتقومبه
إلصص ‘ Úهذإ إÛال .وأإكدت زروإطي إسصتمرإر
إلعملمنأإجل–قيقإلتنميةإŸسصتدإمة‘إطار
برنامج إ◊كومة ،كاشصفة بذلك عن خطة طريق
مفصصلة سصيتم إعدإدها مسصتقب .Óومن جهته ،عÈ
سصف Òإلصص Úعلى إسصتعدإده للتعاون ‘ مشصاريع
مشصÎكةبÚإلبلدينلÎقيةقطاعإلبيئةوإلطاقات

إŸت -ج -ددةم -ؤوك -دإأإنإل -ل -ق -اءك-انف-رصص-ةل-دع-وة
إل -وزي -رةل -ل -ق-اءإل-وزي-رإلصص-ي-ن-يإŸك-ل-فÃل-ف-ات
إلتغÒإتإŸناخيةللحديثأإكÌعنقضصاياإلتعاون
ب Úإلبلدين وŒسصيد ذلك ‘ مشصاريع إسصتثمارية
ميدإنية.

إسص -ت -ق -ب-لرئ-يسضإÛلسضإل-دسص-ت-وريم-رإد
م -دلسص -ي،أإمسضإألث -ن،Úب -ا÷زإئ -رإل-ع-اصص-م-ة،
رئ -يسضب -ع -ث-ةإل–ادإألوروب-يب-ا÷زإئ-رج-ون
أإوروكي وذلك بناء على طلبه ،بحسصب ما أإورده
بيانللمجلسض.
إسصتعرضض إلطرفان «إلعÓقات إŸتميزة بÚ
إ÷زإئر وإل–اد إألوروبي وأإكدإ على أإهمية
تعزيزها،خاصصةفيمايتعلقبÈإمجإلتعاونبÚ
إÛلسضإل- - -دسص - -ت - -وريوإل–ادإألوروب - -ي‘
إÛالتذإتإلختصصاصض».وأإشصارإلبيان،إ¤
أإن هذإ إللقاء يأاتي عشصية إنعقاد ندوة دولية
ح -ولم -وضص -وع«إŸرأإةوع -ا⁄إل -تشص-غ-ي-ل»إل-ت-ي
ي -ن -ظ -م -ه -اإÛلسضإل-دسص-ت-وري،ب-ال-ت-ع-اونم-ع
إللجنةإألوروبيةمنأإجلإلدÁقرإطيةبوإسصطة
إلقانونإŸعروفبـ«÷نةفينيسصيا».

ا÷زائر  -ليتوانيا

تعزيز العÓقات
الثنائية ﬁل مشساورات
بالعاصسمة
شص- -ك- -لت -ع -زي -زإل -ع Ó-ق -اتبÚإ÷زإئ -ر
وليتوإنيا ﬁل إŸشصاورإت ب Úإألم Úإلعام
لوزإرة إلشصؤوون إÿارجية نورإلدين عيادي
ون -ائبوزي -رإلشص -ؤوونإÿارج -ي -ةإل-ل-ي-ت-وإÊ
دإريوسض سصكوسصيفيسصيوسض إلتي جرت يومي
إألحد وإألثن Úبا÷زإئر إلعاصصمة ،بحسصب
ماأإفادبهبيانلوزإرةإلشصؤوونإÿارجية.
وكان إلجتماع ،إلذي يندرج ‘ «إطار
إŸشص- -اورإتإلسص- -ي- -اسص- -ي- -ةإŸن- -ت -ظ -م -ةبÚ
إ÷زإئ-رول-ي-ت-وإن-ي-ا،ف-رصص-ةلÎسص-ي-خإ◊وإر
إلسص -ي -اسص-يبÚإل-ب-ل-دي-نوإسص-ت-ع-رإضضح-ال-ة
إل-ت-ع-اونإل-ث-ن-ائ-يوسص-ب-لوإم-ك-ان-اتترقيته،
خاصصة ‘ إÛالت إلطاقوية وإلفÓحية»،
إسصتنادإإ¤إلبيان.
ك- -م- -ات- -ط- -رقإل- -ط -رف -ان،يضص -ي -فذإت
إŸصصدر ،إ« ¤تبادل وجهات إلنظر حول
إŸسصائل إلدولية وإإلقليمية ذإت إلهتمام
إŸشصÎك،لسص- -ي- -م -اإل -وضص -ع‘إلصص -ح -رإء
إلغربيةوما‹وليبياوكذإإلتعاون‘إإلطار
إألورو-متوسصطي،خاصصةمسصأالةإلهجرة».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ل‡ية Ÿكافحة الفسساد
لطراف ‘ التفاقية ا أ
الدورة Ÿ 7ؤو“ر الدول ا أ

لوح يدعو إا ¤إاصسÓح اŸنظومة اŸالية العاŸية Ùاربة تبييضض اأ’موال
«الشس- -عب»  -يÎاأسس وزي- -ر ال- -ع- -دل
ح -اف-ظ الأخ-ت-ام ال-ط-يب ل-وح ،ال-وف-د
ا÷زائري اŸشسارك ‘ اأشسغال الدورة
السس- -اب -ع -ة Ÿوؤ“ر ال -دول الأط -راف ‘
ات- -ف- -اق- -ي -ة الأ· اŸت -ح -دة Ÿك -اف -ح -ة
الفسساد بفيينا جمهورية النمسسا من 6
اإ 10 ¤نوفم Èا÷اري.
‘ت- -دخ- -ل- -هإأث -ن -اءإŸوؤ“ر،دع -اوزي -ر
إلعدل إلطيب لوح إ ¤إصصÓح إŸنظومة
إŸالية وإلبنكية إلعاŸية إللصصيقة بالتجارة
إلدولية ،ومنها على وجه إÿصصوصض تلك
إŸت- -ع- -ل- -ق- -ةÃح -ارب -ةت -ب -ي -يضضع -ائ -دإت
إ÷رÁةو إنشص - -اءإÓŸذإتإ÷ب- -ائ- -ي- -ة‘
إل -ع -ا⁄إل -ذيي -ع -دوج -وده -ا،م-عإلأسص-ف
إلشص - - -دي - - -د–،دي - - -الÓ- - -إرإدةإŸشصÎك- - -ة
ل -ل -م -ج -م -وع -ةإل -دول -ي-ة‘إت-ف-اق-ي-ةإلأ·
إŸت -ح -دةŸك -اف -ح -ةإل -فسص -ادÃ،خ -ت -ل -ف
إأشصكاله.
ك -م -اإأك -دل -وحع -ل-ىإلإرإدةإلسص-ي-اسص-ي-ة
إلقويةإلتيترجمهارئيسضإ÷مهوريةعبد
إل -ع -زي -زب -وت-ف-ل-ي-ق-ة‘م-ك-اف-ح-ةإل-فسص-اد،
م -ن -وه-ا ب-الإصصÓ-ح-ات إل-ع-م-ي-ق-ة ل-لسص-ل-ط-ة
إل-قضص-ائ-ي-ةوت-دع-ي-مإسص-تقÓليتهاوعصصرنة
وت- -ط- -وي- -رإأسص- -ال- -يبإل- -تسص- -يÒوت- -ك -ي -ي -ف
إŸن- -ظ -وم -ةإل -ت -ك -وي -ن -ي -ةل -ل -قضص -اةل -رف -ع
إلتحديات إلتي توإجه إلقضصاء ‘ ﬁاربة
إ÷رÁةب -ك -اف -ةإأشص -ك -ال -ه -اوع-ل-ىرإأسص-ه-ا
إ÷رÁةإŸنظمةإلعابرةللحدود.
‘ هذإ إلإطار ،إأبرز لوح ما” إنشصاوؤه
من إأقطاب جزإئية متخصصصصة تعتمد ‘
إأسصاليبإلتحريعلىإأحدثإلتقنياتÃ،ا
‘ ذلك إآليات إلتعاون إلدو‹ ،إ ¤جانب
ت- -ع- -زي- -زمصص- -ال- -حن- -ي- -اب- -اتإ÷م- -ه -وري -ة
Ãسصاعدينمتخصصصص›‘ÚالتإŸالية
وإلإق - -تصص - -اد وإÙاسص - -ب - -ة وغÒه - -ا م - -ن
إلتخصصصصات.
وشصدد لوح ‘ كلمته على ما تتوفر عليه
إ÷زإئ-رم-نم-ن-ظ-وم-ةتشص-ري-ع-ي-ةم-تكاملة
ومتطابقة مع إلتفاقية وإŸتمثلة إأسصاسصا
‘ إلقانون إŸتعلق بالوقاية من إلفسصاد
وم-ك-اف-ح-ت-هوإل-ت-يت-تضص-م-نإأح-كاماتتعلق
ب - -ال - -وق - -اي- -ةوإ÷رËوإل- -ت- -ع- -اونإل- -دو‹
وإسصÎدإدإŸوجودإت،وكذإإنشصاءإلديوإن
إلوطني إŸركزي لقمع إلفسصاد .مذكرإ ‘
إلسصياق ،بالإصصÓحات إلدسصتورية إلأخÒة
لسصنة،2016إلتيÃوجبها”دسصÎةإلهيئة
إل-وط-ن-ي-ة ل-ل-وق-اي-ة م-ن إل-فسص-اد وم-ك-افحته
ب -ه -دفت -رسص -ي -خدول -ةإل -ق -ان -ونوت -وسص-ي-ع
›التإ◊ريةإلفرديةوضصمانها.
وإأشص- -ارإل- -وزي- -رل- -وح ،إ¤إأنت- -ك- -ي -ي -ف
إل- -نصص- -وصض إل- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة مّسض م- -رإج- -ع -ة
إلنصصوصض إŸتعلقة بالصصفقات إلعمومية،
إ ¤جانب إصصدإر نصصوصض تتعلق بحالت
إل -ت -ن -ا‘وت -ع -ارضضإŸصص -ال -حوإل -تصص -ري-ح
ب -اŸم -ت -ل -ك -ات ب -خصص -وصض إل-وظ-ائ-ف ذإت
إلصص - -ل - -ةوذلكب - -ه- -دفضص- -م- -انم- -ع- -ايÒ
إلشصفافيةوإŸنافسصةإلشصريفة.
وزي-رإل-ع-دلذك-رإ◊اضص-ري-نب-ال-ت-ق-ي-ي-م

إلإيجابي للمرحلة إلأو ¤من إلسصتعرإضض
إلذيخصضإ÷زإئرعام 2013وكذإإÈÿة
إلقيمة إلتي إكتسصبتها إ÷زإئر من خÓل
توليها مرت Úدور دول مسصتعرضصة ،موؤكدإ
إلعناية إلÓزمة إلتي حظيت بها إلتوصصيات
إل- -ت -يخ -لصض إل -ي -ه -ات -ق -ري -رإسص -ت -ع -رإضض
إ÷زإئ -ر.م -ذك -رإب -ه -ذإإÿصص-وصض،ع-ل-ى
سصبيل إŸثال ،إلتعديل إلذي عرفه قانون
إلإج -رإءإتإ÷زإئ -ي -ة،ح -يث”تضص-م-ي-ن-ه
فصصﬂ Óصصصصا ◊ماية إلشصهود وإلضصحايا
وإÈÿإء وإŸبلغ .Úكما إأشصار ،من جهة
إأخرى ،إ ¤إأن إ÷زإئر وإفقت على نشصر
ت- -ق -ري -ر إسص -ت -ع -رإضص -ه -ا ك -ام  Ó-ب -اŸوإق -ع
إ◊ك -وم -ي-ة وم-وق-ع م-ك-تب إلأ· إŸت-ح-دة
إŸع - -ن- -يب- -اıدرإتوإ÷رÁة‘ إط- -ار
إلشصفافيةإلكاملة.

...ويتحادث ‘ فيينا مع عدد
من وزراء العدل
–ادثوزي -رإل -ع -دلح -اف-ظإلأخ-ت-ام
إلطيبلوح،إأمسض،بفيينا(إلنمسصا)مععدد
منوزرإءإلعدلعلىهامشضإأشصغالإلدورة
إلسص- - -اب- - -ع - -ةŸوؤ“رإل - -دولإلأط - -رإف‘
إتفاقية إلأ· إŸتحدة Ÿكافحة إلفسصاد،
بحسصبماجاء‘بيانللوزإرة.
جاء‘إلبيان،إأنإلطيبلوح–ادثمع
وزي -رإل -ع -دلوح-ق-وقإلإنسص-ان÷م-ه-وري-ة
كوت ديفوإر كامبيل صصانصصو ،ووزير إلعدل
Ÿم -ل -ك -ةب -ل -ج-ي-ك-اك-وإنج-ن-ز،وك-ذإوزي-ر
إلعدلإلإيرإÊمصصطفىبورﬁمدي.
كما–ادثلوحإأيضصا،علىهامشضهذه
إلأشصغال ،إلتي تدوم إ ¤غاية يوم إ÷معة
إل- -ق -ادم،م -عوزي -رإلسص -ت -ث -م -ارإŸصص -ري
وإلتعاون إلدو‹ نصصر صصحر ،يضصيف ذإت
إŸصصدر.
للتذك،ÒفاإنإŸوؤ“رإلأ‡ي«سصيناقشض
إسصتعرإضض تنفيذ إتفاقية إلأ· إŸتحدة
Ÿك - -اف - -ح - -ةإل - -فسص - -ادودرإسص - -ةمسص- -ائ- -ل
إŸسصاعدة إلتقنية Ÿنع إلفسصاد ،إ ¤جانب
إل -ت -ع -اونإل -دو‹»،وك-ذإ«وسص-ائ-لت-ط-ب-ي-ق
إŸرح-ل-ةإل-ث-ان-ي-ةم-نإلت-ف-اق-ي-ةإŸت-ع-لقة
بالوقايةوإسصÎدإدإŸوجودإت».

لŸا Êعقب اسستقباله من طرف مباركي
السسف Òا أ

مهتمون بتكوين اŸكون Úوتطوير اإ’مكانات التقنية
أإع- - -ربإلسص - -فÒإألŸاÊب - -ا÷زإئ - -رزيÔ
م-ي-ك-اي-ي-ل،أإمسض،ع-نإه-ت-م-امب-ل-دهب-ت-ك-ث-ي-ف
إل- -ت- -ع- -اونبÚإ÷زإئ- -روأإŸان- -ي -ا‘م -ي -دإن
إل- -ت- -ك- -وي- -نإŸه- -ن- -ي،فضصÓ- -ع- -نإه- -ت- -م- -ام
إŸؤوسصسص- -اتإألŸان- -ي- -ة،إ¤ج- -انبإل -غ -رف -ة
إ÷زإئ -ري -ة-إألŸان-ي-ةل-ل-ت-ج-ارةوإلصص-ن-اع-ة،
سص -ي -م -اإل -وك-ال-ةإل-ف-درإل-ي-ةل-ل-ت-ع-اون(،)G.I.Z
ب-ال-ت-ك-وي-نإل-ت-ق-ن-يوإŸه-نيŸرإفقةإلÈإمج
إلتنمويةوإلقتصصادية.
ل -دىإسص -ت-ق-ب-ال-هم-نط-رفوزي-رإل-ت-ك-وي-ن
وإلتعليم إŸهنيﬁ Úمد مباركي ،أإوضصح زيÔ
أإنإه -ت -م-امب-ل-ده‘ق-ط-اعإل-ت-ك-وي-نإŸه-ن-ي
ي -ت -م -ح -ورح -ولت -ك -وي -نإŸك -ون،Úت -ط -وي -ر
إإلم -ك -ان-اتإل-ت-ق-ن-ي-ةإل-ب-ي-دإغ-وج-ي-ةإÿاصص-ة
ب -ال-ت-ك-وي-ن،إŸسص-اه-م-ةإل-ف-ع-ال-ةل-ل-م-ؤوسصسص-ات
إلق- -تصص- -ادي- -ةإألŸان- -ي- -ة‘دع- -موت- -ط -وي -ر
إل-ه-ن-دسص-ةإل-ب-ي-دإغ-وج-ي-ةوك-ذإت-ن-ظيممرإكز
ت -ك -وي-نم-ه-ن-يحصص-ري-ال-ب-عضضإل-ت-خصصصص-ات
إŸطلوبة،يضصيفذإتإŸصصدر.
وب- -اŸن- -اسص- -ب- -ة ،دع- -ا إل -وزي -ر إŸؤوسصسص -ات
إألŸانية إŸتوإجدة با÷زإئر ،إ ¤إلنخرإط
‘ ديناميكية تكوين إليد إلعاملة وإŸسصاهمة
‘تكوينإŸكونÚوتطويرإلتكوينإلتأاهيلي،
ق-ب-لت-طّ-رق-هإ¤ب-رن-ام-جإإلصصÓ-ح-اتإل-ذي
خ ّصضإÿدم -ةإل -ع -م -وم -ي -ةل -ق-ط-اعإل-ت-ك-وي-ن
وإل -ت -ع -ل -ي -مإŸه -ن -ي،Úإل -ه-ادف-ةإ«¤ت-ك-ي-ي-ف

ع -روضضإل -ت -ك -وي -نم -عإح -ت -ي -اج-اتإل-ت-ط-ور
إلقتصصاديوتدعيمتنافسصيةإŸؤوسصسصات».
كما أإبرز مباركي ،دور إلقطاع ‘ تثمÚ
وت-أاه-ي-لإŸوإردإل-بشص-ري-ة،عÈإل-ت-ك-وي-نع-ن
ط - -ري - -قإل - -ت- -م- -هÚوب- -إاشص- -رإكإŸؤوسصسص- -ات
إلقتصصادية،جزإئريةوأإجنبية،بهدفتسصهيل
عمليةإدماجإلشصباب.
وق -دسص -م -حإل -ل -ق-اءأإيضص-ا،ب-إاب-رإزضص-رورة
إ◊وإر«إل- -دإئ- -موت- -ب -ادلإÈÿإتŸوإج -ه -ة
أإفضص- -لıت- -ل- -فإل- -ت- -ح -دي -اتع -ل -ىإŸدى
إلقصصÒوإŸتوسصطوإلطويل».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاعلن عن دينامكية اسشتثمارية ‘ القطاع ،نسشيب:

ل أازمة مياه ورفع التجميد عن  20مششروعا للصشرف الصشحي
رصشد  1٠٠مليار دج Ÿيزانية التجهيز ضشمن قانون اŸالية لـ 2٠18
أاكد وزير اŸوارد اŸائية حسش Úنسشيب ،أامسس ،أان ا÷زائر ليسشت ‘ أازمة مائية حادة وهي –افظ على أامنها اŸائي بفضشل السشتثمارات التي
للفينيات ،رغم تسشجيل ششبكة السشدود الوطنية لنسشبة امتÓء تقدر بـ  5٠باŸائة كمعدل وطني باسشتثناء سشد عÚ
عرفها القطاع منذ ا أ
الدالية بسشوق أاهراسس والششافية بالطارف وحمام دباغ بقاŸة ،مرجعا ذلك إا ¤نهاية الدورة ا÷افة وما عرفته من طلب كب Òعلى اŸياه،
معربا عن تفاؤوله بتسشجيل مسشتويات أافضشل ‘ الفصشول اŸقبلة.
هكتار باإلضضافة إأ 200 ¤ألف طن من أ◊مأاة ،وهي
مشضاريع أسضتثمارية هامة سضتسضمح بتحقيق مدأخيل
جديدة للديوأن وكذأ تعزيز ألتنمية ألفÓحية.
‘ أŸقابل –دث نسضيب عن Œديد قنوأت
–دث نسض - -يب خÓ- -ل ن- -دوة ن- -ق- -اشس Ãن- -ت- -دى
ألتوزيع على مسضتوى  17مدينة ألتي –ولت إأ¤
أÛاهد عن قطاع أŸوأرد أŸائية ألذي أضضحى
ورشضة ،حيث تسضجل ألتسضربات ما نسضبته  30باŸائة
من ب Úألقطاعات ذأت أألولوية عل غرأر ألÎبية
ويتم ألعمل على تخفيضضها ‘ آأفاق  2020إأ20 ¤
وألصضحة بالنسضبة للحكومة أ÷زأئرية ،مشضÒأ ‘
باŸائة وأسضÎجاع  10باŸائة ،وهذأ رأجع إأ ¤قدم
هذأ ألسضياق إأ ¤رفع ألتجميد عن بعضس أŸشضاريع
ألشض -ب -ك -ات أو ع -دم أسض-ت-ج-اب-ت-ه-ا ل-ل-ط-لب أŸت-زأي-د
ألهامة ما يخلق ديناميكية ‘ ألسضتثمارأت سضوأء
لسضيما تلك أŸنجزة من ألبلديات ،كما سضيتم إأعادة
بالنسضبة للماء ألشضروب أوألصضرف ألصضحي.
هيكلة وتوزيع تعدأد عمال أ÷زأئرية للمياه لضضمان
م- -ع- -ا÷ت- -ه- -ا ع -ل -ى أك -م -ل وج -ه وألسض -ت -ف -ادة م -ن
أŸؤوسضسضات أŸتوسضطة وألصضغرى.
فيما يخصس تسضعÒة أŸياه عاد ألوزير ليؤوكد أن
أŸاء مدعم منذ  2005و ⁄تصضدر أي زيادة ‘
ج- -دول- -ة أألع- -م- -ال ،مشضÒأ إأ ¤أن -ه ‘ ك -ل أل -ع -ا⁄
أل - -تسض - -عÒأت ت - -ت - -غ Òوف - -ق - -ا ل - -ت - -غ ÒأŸؤوشض- -رأت
‘ هذأ أإلطار ” رفع ألتجميد عن  20مشضروعا ح -ال -ي -ا ‘ أل -رب -ط ب -ي -ن-ه-م ‘ ،ح Úسض-ي-ح-ول سض-دأ ألقتصضادية ،وحتى وإأن ” تسضجيل ذلك فلن “سس
للصضرف ألصضحي يتعلق بـ ﬁ 20طة تطه ÒكبÒة ب-وك-ردأن ب-ت-ي-ب-ازة وب-وروم-ي ب-ع Úأل-دف-ل-ى ل-لسض-ق-ي ألطبقات ألجتماعية ألهشضة بل إأ ¤أ÷هات ذأت
سض -ت -ت -م-رك-ز أغ-ل-ب-ه-ا ‘ ع-وأصض-م أل-ولي-ات ◊م-اي-ة ألفÓحي.
ألسضتغÓل ألكب.Ò
ألسض - -دود ،أل - -ب - -ي- -ئ- -ة وخ- -فضس نسض- -ب- -ة صضب أŸي- -اه
أŸسضتعملة ‘ ألبحر ،مشضÒأ إأ ¤ألبدء ‘ تبني
ﬁطات تطه Òطبيعية تعتمد ‰ط وصضيانة غÒ
مكلفة و–قق نتائج جيدة وسضيتم ألبدء بـ ﬁ 50طة
كعملية ‰وذجية بيدأغوجية سضتعمم مسضتقب.Ó
‘ إأطار ﬁاربة ظاهرة سضرقة أŸياه سضجل
و” رصضد  100مليار دج Ÿيزأنية ألتجهيز ضضمن
ألقطاع ما ب Úشضهر جانفي وأكتوبر أŸنقضضي من
‘ رد له على سضؤوأل لـ «لشضعب» حول مركب
قانون أŸالية لـ  2018سضتخصضصس منها  60مليار دج
ألسضنة أ÷ارية  8230حالة ربط غ Òشضرعي تسضببت
للÈأمج أ÷ديدة ،وبقية ألغÓف سضيوظف إلعادة أ◊جار ،أوضضح أن هذأ ألقطب ألصضناعي ألهام
‘ سضرقة أك Ìمن  850ألف م ” ،3تسضوية 4309
تقييم ألعمليات لسضتكمال ألÈأمج أŸرفوع عنها يسض -ت-ه-لك ح-وأ‹  40أل -ف م 3ي -وم -ي-ا ،مشضÒأ إأ¤
حالة من خÓل تقد Ëبديل لهم لتلبية حاجياتهم
ألتفك ‘ Òإأعطائه أسضتقÓلية مائية ولكن ليسس
ألتجميد.
م - -ن أŸي - -اه ‘ ،ح ” Úإأح- -ال- -ة  2700ح-ال-ة على
بخصضوصس ﬁطات –لية مياه ألبحر سضتتعزز بتزويده من ﬁطة ألتحلية للطارف ،بل من خÓل
ألعدألة.
أ◊ظÒة ألوطنية أ◊الية وأŸقدرة بـ ﬁ 11طة أŸي-اه أل-ت-ي ت-ن-ت-ج-ه-ا ﬁط-ة أل-ت-ط-ه Òأل-ت-ي تعتمد
ب-خصض-وصس دي-ون أ÷زأئ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه أل-ب-ال-غة 46
تنتج  2.1مليار م 3أي ما نسضبته  17باŸائة وألتي نظام تصضفية أŸياه أŸسضتعملة ،غ Òأن هذأ أÿيار
م -ل -ي -ار دج 15 ،م -ل -ي -ار دج ورث -ت-ه-ا أŸؤوسضسض-ة ع-ن
سضيتم رفعها مع نهاية ألسضنة أ◊الية إأ 20 ¤باŸائة ،هو ﬁل درأسضة من أŸهندسض Úأıتصض Úللتأاكد
ألبلديات ومؤوسضسضات أŸياه ألقدÁة ،وألباقي 31
Ãح - -ط - -ت Úأألو ¤ب- -غ- -رب أ÷زأئ- -ر أل- -ع- -اصض- -م- -ة م -ن م -دى أسض-ت-ق-رأر أل-ع-وأم-ل أŸت-غÒة ع-ل-ى غ-رأر
مليار دج فا◊ديثة منها ” إأعادة جدولتها وألنتائج
وأŸوجهة لتأام Úأ◊اجيات أŸتوقعة لولية ألبليدة درجة أŸلوحة ،و إأن توفرت أإلمكانية سضيتم إأطÓق
أÙق- -ق- -ة ج- -ي- -دة ،أم- -ا أŸسض- -ج- -ل -ة ع -ل -ى ع -ات -ق
فيما سضتوجه ﬁطة فوكة لتغطية طلبات تيبازة ،أŸشضروع.
أŸؤوسضسضات ألعمومية فقد ” مرأسضلة كل ألوزأرأت
‘ ذأت ألسضياق أشضار نسضيب إأ ¤أن ﬁطات
وألثانية بولية ألطارف بقدرة إأنتاجية تصضل إأ¤
لتسضديد هذه أŸسضتحقات للحفاظ على ألتوأزن
 300ألف م 3لكل وأحدة لتضضاف إأ ¤ألسضدود ألثÓثة ألتطه Òألتي يسضÒها ألديوأن ألوطني للتطه Òتنتج
أŸا‹ للجزأئرية للمياه.
ألتي تتوفر عليها وألرأبع ‘ طور أل‚از وألتفك Òحوأ‹  400مليون م 3وتسضاهم ‘ سضقي  100ألف

سشعاد بوعبوشش

ﬁ 50طة تطه Òطبيعية
عملية ‰وذجية تعمم مسشتقبÓ

إاعطاء اسشتقÓلية مائية
Ÿركب ا◊جار حل وارد

سشرقة  850أالف م 3من اŸياه ‘  10أاششهر

دعا إا– ¤سش Úمسشتوى التعليم واحÎام مكاسشب العمال

«الك »Óيتمسشك با◊وار ويؤوكد حقه ‘ الحتجاج واإلضشراب
ج -دد ›لسس اأسش -ات -ذة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ث-ان-وي
ا÷زائ-ري ،اأمسس“ ،سش-ك-ه ب-ح-ق-ه ‘ ت-ن-ظ-ي-م
ح- -رك- -ة اح- -ت- -ج- -اج -ي -ة ‘ الأي -ام ال -ق -ل -ي -ل -ة
ال- -ق- -ادم- -ة ،ل- -ل -م -ط -ال -ب -ة ب -احÎام اŸك -اسشب
الجتماعية للعمال ،حيث اأكد مششاركته ‘
التجمع الذي من اŸقرر اأن تنظمه ا÷بهة
النقابية ‘  25نوفم Èا÷اري ،بهدف دفع
وزارة الÎب - -ي - -ة اإŒ ¤سش- -ي- -د م- -ط- -ال- -ب- -ه- -م
اŸرف- -وع- -ة واأوضش- -ح اأن ا◊وار ي- -ب- -ق- -ى ح Ó-
Ÿناقششة ملفات القطاع.

جÓل بوطي
رغم تاأكيد أ◊كومة عدة مرأت أنها لن تتخلى
عن أحÎأم أŸكاسضب ألجتماعية لكل ألطبقات
ألعاملة ‘ كل ألقطاعات أإل أن ›لسس أسضاتذة
أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ث-ان-وي»أل-ك ،»Ó-أب-دى ت-اأسض-فه على عدم
Œسض- -ي- -د أŸط -الب أŸرف -وع -ة أإ ¤وزأرة ألÎب -ي -ة
ألوطنية وأ◊كومة ‘ نفسس ألوقت ،هذه ألأخÒة
وأإن ط-م-اأنت ‘ ب-دأي-ة ع-م-ل-ه-ا ب-ع-د ت-نصض-ي-ب-ه-ا م-ن
طرف رئيسس أ÷مهورية أإل أن نقابة ألقطاع أكدت
عدم –قيق أŸطالب أŸرفوعة.
‘ هذأ ألصضدد أشضار تنظيم «ألك ‘ »Óبيان له،
أمسس ،ت- -ل- -قت «ألشض- -عب» نسض- -خ- -ة م- -ن -ه أإ ¤ح -ق -ه
بالدخول ‘ حركة أحتجاجية وألإضضرأب ألذي

يكفله ألدسضتور أ÷زأئري ،لكن ‘ نفسس ألوقت
قال أإن أ◊وأر يبقى سضبي◊ Óل كل مشضاكل ألقطاع
وألعمال وهو ما يحتكم أإليه ألتنظيم ألنقابي‘ ،
أŸط -ال -ب-ة ب-ا◊ق-وق وأŸك-اسضب أل-ت-ي  ⁄ت-ت-جسض-د
أغلبها بعد.
كما طرح ألتنظيم أŸلفات أŸتعلقة بالتقاعد،
ملف قانون ألعمل ،ملف ألقدرة ألشضرأئية ،حيث
ع« Èألك»Óعقب أجتماعه مع ألنقابات أŸسضتقلة
ع -ن ت -ن -ظ -ي -م Œم -ع أم-ام م-ق-ر وزأرة ألÎب-ي-ة ي-وم
ألأرب -ع-اء  15ن- -وف -م Èأ÷اري ،يشض -ارك ف -ي -ه ك -ل
أعضضاء أÛلسس ألوطني ،من أجل ألتعجيل ‘
أسضتÓم أŸقر ألوطني أ÷ديد وألذي وعدت به
ألوزأرة.
ودع-ا أل-ت-ن-ظ-ي-م أإ ¤أحÎأم أ◊ري-ات أل-ن-ق-اب-ي-ة
ووق-ف أل-ت-م-ي-ي-ز أل-ن-ق-اب-ي ،م-ن-ددأ ‘ ه-ذأ ألسض-ياق
بالتجاوزأت على حد تعب Òألبيان ،ألتي يعرفها
قطاع ألÎبية نظرأ لعدم أإسضناد أŸيزأنية ألتكميلية
للموؤسضسضات ألÎبوية ،ألتي أدت أإ ¤أنخفاضس أدأء
أÿدم- -ة وك -ذأ ألأدأء أل -ب -ي -دأغ -وج -ي ع -ن ط -ري -ق
أل -ت -خ -ف -يضس ‘ ورق أل -ط -ب -ع ،أل -ت-قشض-ف ‘ أقÓ-م
ألكتابة ،عدم صضيانة أıابر ،ألعجز ‘ تسضديد
فوأت Òألكهرباء وأŸاء وغÒها من أŸلفات.
‘ سضياق ذي صضلة طرحت نقابة ›لسس أسضاتذة
ألتعليم ألثانوي ملف ألتاأخر ألكب ‘ Òمرأجعة

أل -ق -ان -ون ألأسض -اسض -ي أÿاصس ب -ع-م-ال ألÎب-ي-ة ،م-ع
أإطÓق نقابة «ألك »Óأإنذأر ألنسضحاب من أللجنة
‘ حال عدم أإ“ام ألعمل قبل تاريخ  30نوفمÈ
من قبل أللجنة ،وأنتقد عدم منح مديري ألÎبية
ت- -رأخ- -يصس أŸشض- -ارك- -ة لÓ- -أسض- -ات- -ذة ‘ مسض -اب -ق -ة
«أŸاسض »Îوألدكتورأه ‘ أ÷امعة.
ك -م -ا ذك -رت ن -ق -اب -ة «أل -ك »Ó-أن-ه «ب-ال-رغ-م م-ن
أŸرأسضÓت وألتاأكيدأت ألتي قدمتها وزأرة ألÎبية
فاإن غالبية مديريات ألÎبية لزألت تسضتمر ‘
أإدأرتها «ألبÒوقرأطية» وهذأ ما ندد به غالبية
ألأمناء ألعام Úللوليات وأŸتعلقة بالتاأخر ‘ دفع
أŸسضتحقات أŸالية ،على غرأر دفع منحة ألأدأء
ألÎب -وي ك -اŸردودي -ة وأح -تسض -اب وت -ق-ي-ي-م أÈÿة
أŸهنية ،بالإضضافة أإ ¤أحتسضاب درجات ألÎقية
مع ترسضيم ألأسضاتذة.
ب- -خصض -وصس وضض -ع أŸوؤسضسض -ات ألÎب -وي -ة أل -ت -ي
تسض -ت -ع -د ل -ت-ن-ظ-ي-م أم-ت-ح-ان-ات أل-فصض-ل أل-ث-ا Êأك-د
«أل -ك  »Ó-ع -ل -ى ضض -رورة ألب -ت -ع -اد ع -ن أسض -ت -ع-م-ال
أÙسضوبية كنظام تسضي Òأ◊ركة ،تنقل ألأسضاتذة
وألتعيينات لÓأسضاتذة أ÷دد وكذأ ألتسضي Òألسضيئ،
وأل -وضض -ع غ ÒأŸن -ظ -م ل -ل -خ-دم-ات ألج-ت-م-اع-ي-ة،
مضضيفا أن أŸكاسضب ألجتماعية للعمال يجب أن
ت- -ب- -ق -ى ه -ي ألأسض -اسس ‘ ح -ي -اة أل -ع -م -ال ،أل -ذي -ن
أنخفضضت قدرتهم ألشضرأئية.

عيسشى ‘ اŸلتقى الدو‹ حول عقبة بن نافع:

«ا÷زائر ‚حت ‘ دحر اإلرهاب وانتقلت
إا ¤الوقاية من التطرف»
لوق-اف
أاك -د وزي -ر الشش -ؤوون ال -دي -ن -ي -ة وا أ
ﬁم- -د ع -يسش -ى ،أامسس ،ب -ولي -ة بسش -ك -رة ،أان
لرهاب وانتقلت
ا÷زائر «‚حت ‘ دحر ا إ
إا ¤مرحلة الوقاية من التطرف والتششدد».
أوضض -ح أل -وزي -ر خ Ó-ل أل-ك-ل-م-ة أل-ت-ي أل-ق-اه-ا ‘
أ÷لسضة ألفتتاحية لفعاليات أŸلتقى ألدو‹ حول
ألفا— عقبة بن نافع ألفهري ‘ طبعته ألسضادسضة أن
أŸؤوسضسضة ألدينية من خÓل أŸسضاجد وأألئمة قد
«“كنت برجوعها إأ ¤ألفا– Úوباسضتلهامها من
أإلسضÓم ألصضحيح من مقاومة ألتطرف وألتشضدد».
وقال ألوزير باŸناسضبة« :ل فرق ب ÚأإلسضÓم
وألوطن» ،معتÈأ أن هذأ ألرتباط «جعل أŸؤوسضسضة
ألدينية تسضهم بشضكل فعال ‘ بث ألروح ألوطنية
أل-ت-ي Œسض-دت أث-ن-اء أل-ث-ورة أل-ت-ح-ري-ري-ة أŸظفرة»
وك -ذلك «خ Ó-ل ﬂت -ل-ف أŸرأح-ل أل-عصض-ي-ب-ة أل-ت-ي
مرت بها ألبÓد».
ويتضضمن برنامج هذأ أŸلتقى أŸنظم بقاعة
أÙاضض -رأت ل-ل-م-رك-ز أل-ث-ق-ا‘ أإلسضÓ-م-ي ل-ب-ل-دي-ة
سض -ي -دي ع -ق -ب -ة وأل -ذي ي -دوم ثÓ-ث-ة أي-ام إأل-ق-اء 50
ﬁاضضرة ذأت صضلة باŸؤوسضسضة ألدينية وألشضخصضية
ألوطنية حسضب ما صضرح به من جهته لـ/وأج مدير
ألشضؤوون ألدينية وأألوقاف بالولية توفيق لوصضيف.
وسض -ي -نشض -ط ج -لسض-ات ه-ذأ أŸل-ت-ق-ى ك-وك-ب-ة م-ن
أل -ب -اح-ث Úوأألك-ادÁي Úق-دم-وأ م-ن ع-دي-د ولي-ات
أل- -وط -ن ب -اإلضض -اف -ة إأ ¤آأخ -ري -ن م -ن دول ع -رب -ي -ة
وإأسض Ó-م -ي -ة ع -ل -ى غ -رأر ألسض -ودأن وأل -تشض-اد وم-ا‹
وألنيجر وسضلطنة بروناي وفقا لذأت أŸسضؤوول.
وسض -ي -ع-ك-ف أŸشض-ارك-ون ‘ ه-ذأ أŸل-ت-ق-ى ع-ل-ى
تسضليط ألضضوء على إأشضكالية «دور أŸؤوسضسضة ألدينية

مواصشلة دعم ششبكة الطرق واŸوانئ

كشش-ف ،اأمسس ،وزي-ر ال-ن-ق-ل والأشش-غ-ال
ال- -ع- -م- -وم- -ي -ة ،ع -ب -د ال -غ -ن -ي زع Ó-ن ،اأن
سش -ي -اسش-ة ال-ت-قشش-ف  ⁄ت-وؤث-ر ع-ل-ى ق-ط-اع
ال-ن-ق-ل والأشش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ،م-وؤك-دا اأن
ج - -م- -ي- -ع اŸشش- -اري- -ع ال- -كÈى ” اإ‚ازه- -ا
واأخ -رى ‘ ط -ري -ق الإ‚از وÁ ⁄سشسش-ه-ا
ال -ت -ج -م -ي -د ع -ل -ى غ -رار مشش-اري-ع السش-ك-ة
ا◊ديدية وششبكة الطرق واŸطارات.
ج -دد زعÓ-ن أل-ت-اأك-ي-د أن أول-وي-ات ب-رن-ام-ج
عمل دأئرته ألوزأرية تتعلق أسضاسضا بتلك ألتي
ت -دخ-ل ضض-م-ن أŸشض-اري-ع أ◊ي-وي-ة أل-ت-ي ق-ررت
أ◊ك -وم -ة رف -ع أل -ت -ج -م -ي -د ع -ن-ه-ا سض-ي-م-ا ذأت
أŸردودي -ة ألق -تصض -ادي -ة أل-ك-بÒة ،وم-ن ب-ي-ن-ه-ا
أسضتكمال أإ‚از ألشضطر أŸتبقي من ألطريق
ألسض -ي-ار شض-رق غ-رب و أشض-غ-ال ت-وسض-ع-ة أŸوأن-ئ
وأÎŸو وأسض - -ت Ó- -م م - -ط - -ار أ÷زأئ - -ر أل- -دو‹
أ÷دي -د ،أإضض -اف-ة أإ ¤م-وأصض-ل-ة ألسض-ت-م-رأر ‘
دع - -م ألشض - -ب- -ك- -ة ،وأإيصض- -ال ﬂت- -ل- -ف وسض- -ائ- -ل
أŸوأصضÓ- -ت أإ ¤أ÷زأئ- -ري ‘ Úك -ل م -ن -اط -ق
أل-وط-ن ،وأإع-ط-اء أه-م-ي-ة ك-بÒة ل-لصض-ي-انة لأنها
مهمة جدأ.
و أشضرف ألوزير خÓل زيارة ألعمل وألتفقد
أل -ت -ي ق -ادت -ه أمسس ل -ع -اصض -م -ة ألأورأسس ب-ات-ن-ة
ل-ل-وق-وف وم-ع-اي-ن-ة ع-دد م-ن مشض-اري-ع قطاعه،
ع -ل-ى أإع-ط-اء أإشض-ارة أإع-ادة ألع-ت-ب-ار ل-ل-ط-ري-ق
ألولئي رقم  11على مسضافة  18كلم بحضضور
ألسضلطات ألولئية وأÙلية ،وقد أعلن زعÓن
ب -اŸن -اسض -ب-ة ع-ن ق-رأر أإ‚از ط-ري-ق أج-ت-ن-اب-ي
جديد على مسضافة  06كلم ببلدية بريكة بولية
باتنة ،وذلك خÓل تدشضينه للطريق وطني رقم
 78ببومقر جنوب باتنة.
وعن مشضاكل قطاع ألأشضغال ألعمومية أكد
زع Ó-ن أن -ه -ا م -رت -ب -ط-ة ب-ال-ط-رق أŸهÎئ-ة ‘
أجزأء منها ‘ بعضس ألوليات ،مÈزأ حرصس
دأئرته ألوزأرية ،على ألقيام بخطوأت جبارة
أإ ¤ألأمام لتفادي ﬂتلف ألنقائصس.
و أب -دى وزي -ر ألأشض -غ -ال أل -ع-م-وم-ي-ة وأل-ن-ق-ل
رضض- -اه ع- -ن وتÒة أإ‚از ع- -دد م- -ن أŸشض -اري -ع
خ -اصض -ة مشض-روع أل-ط-ري-ق أل-رأب-ط ب Úم-روأن-ة
وباتنة باأم ألرخاء على مسضافة  20كلم وألذي

« 12باŸائة من مششروعات البنى التحتية ‘ كوريا ا÷نوبية Áولها اÿواصص»
(الشش -عب) صش -رح بشش Òمصش -ي -ط -ف -ى ك-اتب دول-ة
اأسش- -ب- -ق لÓ- -سش- -تشش- -راف والإحصش- -ائ- -ي- -ات ،اأن اأم- -ام
ا÷زائر فرصشة اأخرى لتمويل اŸششاريع اÿاصشة
ب-ال-ب-ن-ي-ة ال-ت-ح-ت-ي-ة دون اع-ت-م-اد ال-ت-مويل اŸباششر
ل -ل -خ -زي -ن -ة اأو الصش -ن -دوق ال -وط -ن -ي لÓ-سش-ت-ث-م-ار.
واأوضشح اأن الفرصشة تتمثل ‘ راأسس اŸال اÿاصس
من خÓل اأربع اأدوات هي « :البوت» اأي الإنششاء
والتششغيل والتحويل للحكومة ،ال»بي تي األ» اأي
الإنشش-اء وال-تشش-غ-ي-ل وال-ت-اأج Òللحكومة ،سشندات
اŸوؤسشسش - - - -ات اŸال - - - -ي - - - -ة ،واأخÒا الصش - - - -ن - - - -ادي - - - -ق
السشتثمارية التي يوؤسشسشها اÿواصس بالتعاون.
و أضضاف مصضيطفى ‘ ﬁاضضرة نشضطها بدأية ألأسضبوع
بجامعة حسضيبة بن بوعلي (ألشضلف) ضضمن أعمال أŸلتقى

‘ تشضكيل ألشضخصضية ألوطنية» –ت شضعار» نحو
رؤوية تاريخية وحضضارية « وفقا لنفسس أŸصضدر
ألذي أكد أن هذأ أŸوضضوع يسضتهدف باألسضاسس
Óمن ألفكري.
صضد ألهجمات أŸهددة ل أ
وأسض- -ت- -ن- -ادأ ل- -ن- -فسس أŸسض- -ؤوول ف -ق -د ” ت -وفÒ
أإلمكانات أŸادية وألبشضرية وألتنظيمية ألÓزمة
ألج - -ل إأ‚اح ه - -ذأ أŸل- -ت- -ق- -ى أل- -ذي دأبت ع- -ل- -ى
أح -تضض -ان -ه م -دي-ن-ة سض-ي-دي ع-ق-ب-ة ( 18ك-ل-م شض-رق
عاصضمة ألزيبان).
وسضيقوم وزير ألشضؤوون ألدينية وأألوقاف على
هامشس إأشضرأفه على أفتتاح هذأ أŸلتقى بزيارة
تفقد لعديد أŸنشضآات ألتابعة لقطاعه ع Èولية
بسضكرة.

زعÓن يعلن عن إا‚از طريق إاجتنابي على مسشافة  ٠٦كلم بباتنة

دعا للتوجه إا ¤رأاسس اŸال اÿاصس ،مصشيطفى:

ألدو‹ حول ألسضتثمار ‘ ألبنية ألتحتية ،أن ‚اح توسضيع
مشض- -ارك- -ة ر أسس أŸال أÿاصس ‘ أسض -ت -ث -م -ارأت أل -ب -ن -ي -ة
ألتحتية يحفز ألدخار وتوجيه فائضس ألسضيولة نحو سضوق
عالية ألعائد ومسضتدÁة أŸردودية مع درجة للمخاطر
متحكم فيها بفضضل أدوأت مكملة لضضمان ألسضتثمار مثل
أ◊د ألأدنى أŸضضمون من ألعائد وألذي على أ◊كومة
تاأمينه من خÓل أآلية ألتفاوضس مع أŸسضتثمرين.
وعن ضضمانات ‚اح هذأ ألأسضلوب من ألتمويل أشضار
مصض -ي -ط-ف-ى أإ ¤ضض-رورة أإطÓ-ق م-ي-ث-اق وط-ن-ي ل-لشض-رأك-ة
ألإسضÎأتيجية ب Úألقطاع Úألعام وأÿاصس من شضاأنه
ضضمان حقوق أŸسضتثمرين وألتزأمات أ◊كومة للمدى
ألبعيد ،مسضتدل بحالة كوريا أ÷نوبية ألتي –صضي عشضرة
صضناديق أسضتثمارية موجهة للبنية ألتحتية منها تسضعة
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صض -ن -ادي -ق ت -اب -ع -ة ل -ل -ق-ط-اع أÿاصس ت-ت-ك-ف-ل ب-ت-م-وي-ل 23
مشض- -روع- -ا ب- -نسض -ب -ة ت Ó-مسس  12ب -اŸائ -ة م -ن أإج -م -ا‹
ألسضتثمارأت ‘ ألدولة.
كما عرضس كاتب ألدولة ألأسضبق أمام أŸوؤ“رين فرصس
ألسضتثمار ‘ ألبنية ألتحتية عن طريق أÿوأصس و أثر
ذلك على ألنمو وأ÷باية حيث بينت ألتجارب ألدولية
أل -ع Ó-ق -ة أŸب-اشض-رة وأل-ق-وي-ة ب Úت-وسض-ع أل-ب-ن-ى أل-ت-ح-ت-ي-ة
وأرتفاع أرقام ألنمو وأ÷باية بشضكل مسضتمر خاصضة مع
حاجة أ÷زأئر أإ ¤يقظة ألإقليم دأخليا وخارجيا نحو
أإف -ري -ق -ي -ا وأŸغ -رب أل -ع -رب -ي وم -ع زي -ادة أل -ط -لب ع -ل-ى
أŸنشضاآت ألقاعدية أآفاق ألعام – 2030ت ضضغط ألطلب
ألكلي ألدأخلي للسضكان وألذي يرأفق زيادة سضنوية Ãعدل
 0 . 8مليون نسضمة.

من شضاأنه تقليصس أŸسضافة ب Úمروأنة وباتنة
أإ ¤ألنصضف ،كما تفقد ألوزير مشضروع ألطريق
ألولئي رقم 161على مسضافة  28كلم ألرأبط
ب Úمدينة باتنة ووأدي أŸاء ،حيث أشضار وزير
ألأشضغال ألعمومية وألنقل أإ ¤أن ولية باتنة
–تل موقعا أسضÎأيجيا ،و“لك موؤهÓت هامة
‘ شض-ت-ى أŸي-ادي-ن ،وم-ن ب-ي-ن-ه-ا شض-ب-ك-ة ألسض-كة
أ◊دي -دي -ة أل -ت -ي سض -ي -ك -ون ل -ه -ا ت-اأثÒه-ا ع-ل-ى
ألتنمية أÙلية ونفسس ألأهمية بالنسضبة لشضبكة
ألطرق بعد أسضتكمال أŸشضاريع ،خاصضة بعد
ربط باتنة بالطريق ألسضيار شضرق غرب عÈ
منطقة شضلغوم ألعيد بقسضنطينة على مسضافة
 23كلم بالنسضبة للشضطر ألأول.
وث -م -ن أل -وزي -ر ألع -ت -م -اد ع -ل -ى أل -ط-اق-ات
ألبشضرية وأÈÿأت أ÷زأئرية ‘ أإ‚از ﬂتلف
أŸشضاريع وذلك خÓل تفقده للمحطة أ÷ديدة
ل -ن -ق -ل أŸسض -اف -ري -ن وأل -ت -ي سض -ل -مت Ÿوؤسضسض-ة
«سضوقرأل» لتسضيÒها لضضمان خدمات نوعية
للمسضافرين ،كما سضلم ألوزير شضهادأت مهنية
لفائدة  10سضائق Úللوزن ألثقيل ،حيث أكد
ع -ل -ى ضض-رورة أ◊ف-اظ ع-ل-ى أل-ط-رق أل-وط-ن-ي-ة
وصضيانتها.

باتنةŸ :وششي حمزة

الثÓثاء  07نوفمبر  2017م
الموافق لـ  18صسفر  1439هـ
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لسساسس Ÿشسروع ﬁطة ضسخ الغاز بحاسسي الرمل
وضسع حجر ا أ

ولد قدور يدعو إا ¤تسسليم الشسطر األول من اŸشسروع ‘ ديسسم2019 È
سسوناطراك تسستثمر ملياري دولر ‘ حاسسي الرمل
لسساسس Ÿشسروع ا‚از
شسدد الرئيسس اŸدير العام لشسركة سسوناطراك عبد اŸومن ولد قدور ،أامسس خÓل وضسعه ا◊جر ا أ
لول من اŸشسروع ‘ آاجاله اŸقرر ‘ ديسسمÈ
ﬁطة ضسخ الغاز اŸرحلة الثالثة بحاسسي الرمل ،على ضسرورة تسسليم الشسطر ا أ
لنتاجية للحقل ورفع طاقته ليصسل إا 190 ¤مليون م Îمكعب يوميا أاي ما يعادل  60مليار م Îمكعب
 2019لتمديد القدرة ا إ
سسنويا Ÿدة عشسر سسنوات.

مبعوثة «الشسعب» إا ¤حاسسي الرمل
وحاسسي مسسعود :سسهام بوعموشسة
أاعرب ولد قدور عن ارتياحه لوتÒة أاشسغال
اŸشسروع ،ومسساهمة اŸؤوسسسسات الوطنية التي
ت -ت -وف -ر ع -ل -ى ك -ف -اءات شس-اب-ة ‘ ا‚ازه‡ ،ا
سسيعطي -حسسبه -دفعا لتنمية القتصساد
الوطني وتقوية قدرات مؤوسسسسة سسوناطراك
‘ التصسدير ،مشسÒا إا ¤أان الشسطر األول من
اŸشسروع تسسلم ‘ شسهر ديسسم ،2019 Èعلى
أان تسسلم الشسطر الثا ‘ Êمارسس  ،2020كاشسفا
ع-ن اسس-ت-ث-م-ار سس-ون-اط-راك م-ا ق-ي-مته ملياري
دولر ‘ حاسسي الرمل.
اŸشسروع الذي تعكف على ا‚ازه الشسركة
ال- -ي- -اب -ان -ي -ة «ج -ي.ج -ي .سس -ي» ب -ت -م -وي -ل م -ن
سس-ون-اط-راك ،ب-ت-كلفة  140م-ل-ي-ار دج ،ب-ح-يث
بلغت نسسبة تقدم اŸشسروع  40باŸائة ،مشسÒا
إا ¤أان أاي تأاخر ‘ ال‚از سسيؤوثر ل ﬁالة
على اسستمرارية إانتاج ﬁطة للغاز الطبيعي،
علما أان ا◊قل مسستغل منذ سسنة  ،1958وبهذا
اŸشسروع سسيعمل على “ديد قدرته اإلنتاجية
إا ¤حوا‹ .2035
لدى زيارته Ÿركز التكوين التابع للشسركة
ب-اŸن-ط-ق-ة ،ج-دد ت-أاك-ي-ده ع-ل-ى أاه-م-ية تكوين
وت -أاط Òع-م-ال اŸؤوسسسس-ة Ÿواك-ب-ة ال-ت-ط-ورات
وال -ت -ح -ولت الق -تصس -ادي -ة ا◊اصس -ل-ة ‘ ه-ذا
اÛال ،داع - -ي - -ا إا ¤ال - -ت- -ك- -وي- -ن ال- -داخ- -ل- -ي
للمسستخدم Úلتحضس Òشسباب اŸسستقبل لرفع
مشس- -ع- -ل ت -ط -وي -ر الشس -رك -ة ،واع -ت -م -اد ن -ظ -ام
م -ع -ل -وم -ات م-وح-د ،و–سس Úظ-روف ال-ع-ام-ل
وح- -م- -اي -ت -ه ك -ي يشس -ارك ‘ ا‚از اŸشس -اري -ع
الوطنية التي تصسب ‘ هذا اإلطار.

اسسÎجاع  20مليون م Îمكعب
يوميا موجهة للتصسدير
باŸقابل ،قام الرئيسس اŸدير العام بزيارة
اŸركب الصسناعي للجنوب الذي ينتج الغاز
اŸوج- -ه ل- -ل- -ب -ي -ع ،ب -ح -اسس -ي مسس -ع -ود وحسسب
الشسروحات التي تلقيناها بع ÚاŸكان فإان
الغاز القادم من اآلبار يوزع نحو الوحدات بعد
ع -م -ل -ي -ة ضس -غ -ط -ه وت -ك -ري -ره ،ك -م -ا أان ه-دف
اŸشسروع ا÷ديد هو إاعادة حقن الغاز من
أاجل البيع التي  ⁄تكن من قبل ،بحيث أان
اسس -ت -خ -راج ال -غ -از اŸم -ي -ع ي -ك -ون م -ط -اب -ق -ا

Ÿواصسفات البيع ،بعدها يوضسع ‘ ضساغطات
من  28كيلو واط إا 100 ¤كيلو واط ،ثم يعاد
حقنه ‘ أانبوب الغاز وينقل إا ¤حاسسي الرمل
ثم إا ¤الشسمال .علما أانه سسيشسرع ‘ عملية
البيع ‘  15نوفم Èا÷اري.
Œدر اإلشسارة إا ¤أان ،حقل حاسسي مسسعود
ينتج حوا‹  60مليون م Îمكعب يوميا منها
 53م -ل-ي-ون م Îم-ك-عب “ت م-ع-ا÷ت-ه-ا ع-ل-ى
مسستوى وحدات الغاز اŸميع ،يتم اسسÎجاع
 20مليون م Îمكعب من الغاز يوميا ابتداء
من اŸركب الصسناعي وهي موجهة للتصسدير،
وهذا بهدف تثم Úأاك Ìإانتاج الغاز ،بحيث
أاعلن عن اŸشسروع ‘ سسبتم 2017 Èبالوسسائل
اÿاصسة Ÿؤوسسسسة سسوناطراك.

«كناسس» “Ôاسست –سسسس أارباب العمل بضسرورة حماية العامل

تسسجيل  70تصسريحا بحوادث العمل سسنة 2017

سس-ج-ل الصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-تأامينات
لج-راء ،وك-الة
الج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ع-م-ال ا أ
“Ôاسست ،خÓ-ل السس-ن-ة ا÷اري-ة ف-ي-م-ا
يخصس حوادث العمل 70 ،تصسريحا من
طرف أارباب العمل ،أاو حتى العمال ‘
حد ذاتهم ،حسسب ما صسرح به «للشسعب»
طالب أاحمد سسيد علي ،رئيسس مصسلحة
لمراضس
ال-وق-اي-ة م-ن ح-وادث ال-ع-م-ل وا أ
على مسستوى الوكالة.
كشسف طالب أاحمد سسيد علي ،على هامشس
األب -واب اŸف -ت -وح -ة اŸن -ظ-م-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
الوكالة بعاصسمة الهقار ،أان التظاهرة التي
عكف على تنظيمها الصسندوق كل سسنة ،تندرج
ضس- -م- -ن اıط- -ط اإلسسÎات- -ي- -ج -ي ال -ث Ó-ث -ي
 ‘ 2019/2017جانبه اŸتمحور حول تعزيز
وت-ك-ث-ي-ف أانشس-ط-ة ال-وق-اي-ة م-ن ح-وادث ال-عمل
واألمراضس اŸهنية ،من أاجل –سسيسس أارباب
ال -ع -م -ل بضس -رورة ح -م -اي-ة ال-ع-ام-ل ،وال-ت-دابÒ
الÓزمة للوقاية من األخطار اŸهنية ،وكذا
ال-ت-ع-رف ع-ل-ى ال-ق-واع-د ال-ق-ان-ون-ي-ة وال-ت-ق-ن-ي-ة
الوقائية التي تلزم اŸؤوسسسسات بتنظيم أاماكن
العمل ،وهذا بإالصساق ملصسقات ضسمن فضساء
مفتوح على مسستوى الوكالة من أاجل توضسيح
ك- -ل م- -ا ي -خصس وق -اي -ة ال -ع -ام -ل واإلج -راءات

اŸعمول بها.
ا◊ملة الوطنية التحسسيسسية اŸنظمة –ت
شس-ع-ار «أام-اك-ن ع-م-ل م-ن-ظ-م-ة ،ع-امل ﬁمي»
ت -ه -دف حسسب ن -فسس اŸصس -در ع -ل -ى مسس-ت-وى
اÙلي خاصسة إا ¤توعية اŸؤوسسسسات التي
تفتقر إا ¤شسروط الصسحة والسسÓمة اŸهنية

وطب العمل.
ويذكر أان وكالة “Ôاسست –صسي أازيد من
 90أالف مؤومن مصسرح بهم حسسب اإلحصسائيات
األخÒة.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود

لمن والنظافة ضسروري
إانشساء جهاز Ÿراقبة شسروط الوقاية وا أ

« كناسص» خنشسلة ينظم حملة –سسيسسية للوقاية من حوادث العمل
‘ إاطار مسساهمة الصسندوق الوطني للعمال
األج- - -راء ‘ ج - -ع - -ل اÙي - -ط الق - -تصس - -ادي
الج- -ت- -م- -اع -ي آام -ن -ا وت -ن -ف -ي -ذا ل -ل -م -خ -ط -ط
السسÎتيجي الثÓثي  2019 -2017للصسندوق
‘ ا÷انب اŸتعلق با◊ماية من األمراضس
اŸهنية والوقاية من حوادث العمل ،نظمت
أامسس ع -ل -ى مسس -ت -وى وك -ال -ة خ -نشس -ل -ة ،ح-م-ل-ة
إاعÓمية و–سسيسسية –ت شسعار « أاماكن عمل
منظمة عامل ﬁمي» ،وذلك بحضسور ‡ثلÚ
عن أارباب العمل والعمال ومديري مؤوسسسسات
اقتصسادية وسسلطات قطاع التشسغيل بالولية
وﬂتلف الفئات الفاعلة ‘ عا ⁄الشسغل.
وت -ه -دف ه -ذه ال -ت -ظ -اه-رة حسسب م-ا أاك-ده

م-دي-ر وك-ال-ة خ-نشس-ل-ة ل-لصس-ن-دوق ضس-يف بوبكر
ل»الشسعب» ،إا ¤توعية أارباب العمل والعمال
وكل الفاعل ‘ Úهذا اإلطار بطرق الوقاية
م -ن ح -وادث ال -ع -م -ل ع -ن ط -ري -ق ت -ع -ري -ف -ه-م
ب-ال-ت-ق-ن-ي-ات الصس-ح-ي-ح-ة ل-ت-ن-ظيم أاماكن العمل
خاصسة منها ورشسات البناء ،وكذا اطÓعهم
ع -ل -ى ال-نصس-وصس ال-ق-ان-ون-ي-ة ال-ت-ي ت-ن-ظ-م ه-ذا
ا÷انب.
وأاضساف نفسس اŸصسدر ‘ ذات السسياق ،أان
حوادث العمل واألمراضس اŸهنية على عÓقة
سس-ب-ب-ي-ة م-ب-اشس-رة ب-ت-ن-ظ-ي-م م-ك-ان ال-ع-م-ل وفقا
للمعاي Òالتقنية اŸطلوبة للحفاظ على امن
وسس Ó-م -ة ال -ع-ام-ل ،ف-ك-ل-م-ا ك-ان م-ك-ان ال-ع-م-ل

م -ن -ظ -م -ا ت -ن -ظ-ي-م-ا ج-ي-د وخ-اضس-ع-ا ل-لشس-روط
ال-وق-ائ-ي-ة اŸط-ل-وب-ة ك-ل-م-ا ان-خ-فضست ح-وادث
العمل وتقلصست األمراضس اŸهنية ‘ أاوسساط
العمال.
ومن اجل ذلك ” خÓل هذه التظاهرة
دع- -وة أارب- -اب ال -ع -م -ل وم -دي -ري اŸؤوسسسس -ات
واŸسسÒين ،إا ¤وضسع تنظيم وقائي داخل كل
مؤوسسسسة يسسهر على تطبيق القوان Úوالقواعد
التقنية اÿاصسة با◊فاظ على امن وسسÓمة
ونظافة ﬁيط العمل بصسفة دورية ومسستمرة
‘ إاطار التقليل والوقاية من حوادث العمل
واألمراضس اŸهنية.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لقاء لتشسخيصس مكامن اÿلل و عÌات قطاع اŸناجم Ãعسسكر

ﬁ 5اجر متوقفة بسسبب تأاخر ترخيصص
اسستعمال اŸواد اŸتفجرة

ن -ظ -مت غ -رف-ة ال-ت-ج-ارة و الصس-ن-اع-ة
بني شسقران أامسس بدار الثقافة أابي راسس
ال -ن -اصس -ري ،ي -وم -ا دراسس -ي-ا ج-ه-وي-ا ح-ول
م -وضس -وع «ق -ط -اع اŸن-اج-م واق-ع وأاف-اق»،
اسستهدف اŸهني ‘ Úالقطاع واŸتعاملÚ
الق - - -تصس- - -ادي Úال- - -ن- - -اشس- - -ط› ‘ Úال
اÙاج -ر واŸن -اج -م اŸق -در ع -دده -ا بـ 63
ﬁج -رة ع Èإاق -ل-ي-م ولي-ة م-عسس-ك-ر م-ن
أاصسل  120موقع منجمي –صسيه الوكالة
ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -نشس -اط -ات اŸن -ج-م-ي-ة عÈ
وليات البيضس ،سسعيدة و معسسكر.
” خÓل هذا اللقاء الذي بادرت به غرفة
ال -ت -ج -ارة والصس -ن -اع -ة ب -ن-ي شس-ق-ران م-ن-اقشس-ة
ا÷وانب اŸتعلقة بنشساط اÙاجر وتأاثÒها
على البيئة و تشسخيصس مكامن خلل وعÌات
ال -ق -ط -اع ال -ت -ي ح -الت دون ب -ل-وغ-ه اŸسس-ت-وى
اŸطلوب لدعم القتصساد الوطني خاصسة وانه
Áث- -ل أاح- -د مصس- -ادر الÌوة ع- -ل- -ى اŸسس -ت -وى
اÙلي إاذ مكن خزينة الدولة من  263مليون
دينار سسنة  ،2016بغضس النظر عن رقم أاعمال
اŸؤوسسسس- -ات ال- -ن- -اشس- -ط- -ة ‘ ›ال اŸن -اج -م
Ãعسسكر البالغ نحو  35مليار دينار ومسساهمته
‘ دفع التنمية واŸشساريع اÙلية باإلنتاج
اŸوجه للبناء واألشسغال العمومية اŸقدر بـ5
مÓي Úطن من اŸواد اıتلفة و  4مÓيÚ
ط -ن م -ن السس -م -نت سس-ن-وي-ا ،ه-ذا إاضس-اف-ة إا¤
مسساهمة القطاع ‘ فتح فرصس العمل ألبناء
اŸن -ط -ق-ة ح-يث ت-وف-ر  44م-ؤوسسسس-ة منجمية
Ãعسسكر أازيد عن  5أالف منصسب شسغل.
وبناءً على ذلك أاكد مدير الفرع ا÷هوي
للوكالة الوطنية للنشساطات اŸنجمية بولية
سسعيدة قوشسيح حسسان ‘ حديث لـ»الشسعب» أان
الوكالة الوطنية للنشساطات اŸنجمية تصسنف
ولية معسسكر ‘ اŸراتب األو ¤وطنيا ‘
›ال نشساط اÙاجر معتÈا ذلك مكسسب
اقتصسادي مهم للمنطقة ومصسدر ÿلق الÌوة،
مقدما ‘ سسياق ا◊ديث أارقاما تشس Òإا¤
نشساط نحو  120موقع منجمي على مسستوى

وليات البيضس ،سسعيدة ومعسسكر التي تزخر
هي األخÒة بÌوة منجمية باطنية هائلة غÒ
مسستغلة وبعضسها ‘ طور السستكشساف ،مؤوكدا
أان قطاع اŸناجم بولية معسسكر قطاع واعد
واŸط- - -ل- - -وب ح - -ال - -ي - -ا ت - -ث - -م Úه - -ذه الÌوة
واسستغÓلها بالتقنيات التي تدعم القتصساد
ال-وط-ن-ي و–ق-ق ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسس-ت-دام-ة ،داعيا
م -ه -ن -ي -ي ال -ق-ط-اع إا ¤ت-ط-ب-ي-ق إاج-راءات أام-ن
وسسÓمة األشسخاصس داخل اÙاجر من خÓل
اللتزام بالتفاقيات اÈŸمة مع مصسالح طب
العمل واحÎام قواعد الفن اŸنجمي للحد
م -ن ال -ت -ج -اوزات اŸسس -ج-ل-ة ‘ ›ال ال-ب-ي-ئ-ة
وا◊د أايضسا من أاخطار ا◊وادث الناجمة عن
إاهمال إاجراءات األمن والسسÓمة ‘ ﬁيط
اŸناجم واÙاجر.
م- -ن ج -ه -ت -ه دع -ا رئ -يسس غ -رف -ة ال -ت -ج -ارة
والصس -ن -اع -ة ب -ن -ي شس -ق -ران ك -وشس -اشس م -ي-ل-ود،
ا÷ه - -ات اإلداري - -ة ال - -وصس- -ي- -ة ،إا ¤تسس- -ه- -ي- -ل
إاجراءات منح رخصس حفر األبار ا÷ماعية
ب -ال -نسس -ب -ة Ÿسس -ت-غ-ل-ي اÙاج-ر ل-ل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن
ان-ب-ع-اث-ات ال-غ-ب-ار والأت-رب-ة وت-داع-ي-ات-ه-ا ع-لى
ال -ب -ي -ئ-ة ،زي-ادة ع-ل-ى م-راج-ع-ة ق-ي-م-ة ضس-ري-ب-ة
السستغÓل وتسسهيل اإلجراءات اÿاصسة Ãنح
رخصس اسس- -ت- -غÓ- -ل اŸت- -ف- -ج- -رات ل- -ل- -نشس- -اط
اŸن -ج -م -ي ،ه -ذه األخÒة ال -ت -ي تسس-ب-بت ◊د
السساعة ‘ عرقلة نشساط5
ﬁاجر Ãعسسكر وتوقفها عن العمل من
أاصس -ل ﬁ 44ج-رة لÓ-إن-ت-اج ال-ك-لسس وا◊صس-ى
طرح مسستغلوها مشسكل تأاخر منح تراخيصس
اسس -ت-ع-م-ال اŸواد اŸت-ف-ج-رة ل-فÎة ت-زي-د ع-ن
شس -ه-ري-ن ألسس-ب-اب إاداري-ة ب-ح-ت-ة ،ودع-ا رئ-يسس
غرفة الصسناعة والتجارة بني شسقران ميلود
كوشساشس ‘ شسق ثان إا ¤السستثمار ‘ اŸواقع
اŸنجمية التي تدر مداخيل طائلة ÿزينة
ال-دول-ة وت-دع-م ت-وج-ه-ه-ا الق-تصس-ادي لسس-ي-ما
ب-ال-نسس-ب-ة Ÿوق-ع Úإلن-ت-اج ال-رخ-ام ب-ب-وح-نيفية
مهمل Úبالكامل منذ عقود من الزمن.

معسسكر :أام ا.Òÿسس

تعتمد على ﬂلفات سسوق ا÷ملة للخضسر والفواكه و 25سسوقا جواريا

–ويل سسوق السسيارات إا ¤مركز إلنتاج األعÓف
والسسماد العضسوي بوهران

سسيتم –ويل سسوق السسيارات الكائن
م-قّ-ره ب-ب-ل-دي-ة ال-ك-رم-ة ،ج-ن-وب وه-ران
لع - -ادة ت - -دوي - -ر و–وي- -ل
إا ¤م - -رك - -ز إ
النفايات الغذائية إا ¤أاعÓف وأاسسمدة
عضس -وي -ة ،حسسب م -ا أاع -ل -ن ع -ن -ه م -دي-ر
اŸؤوسسسس- -ة ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ل- -تسس- -ي Òسس -وق
ا÷ملة للخضسر والفواكه وسسوق اŸواشسي
والسسيارات.
قال بوسسعادة قدور عبد ا◊ق ل»الشسعب»
إان - -ه وع- -قب ب- -حث ه- -ذا اŸوضس- -وع م- -ع وا‹
الولية ،السسيد مولود شسريفي خÓل زيارته
األخÒة إا ¤السس- -وق ،وسّس- -ع م- -ن صس Ó-ح -ي -ات -ه
وأاعطاه اإلطار القانو Êللمباشسرة ‘ إا‚از
ه -ذا السس -ت -ث -م -ار ،ب -اع -ت -ب-ار أان ف-وائ-د سس-وق
السس -ي -ارات ال -ت-ي دخ-لت حّ-ي-ز اÿدم-ة م-ط-ل-ع
ال -ع-ام ّ– ⁄ 2013ق- -ق الأه -داف وال -ف -وائ -د
اŸرجوة منها.
وحسسب ّﬁدثنا فإانّ هذه اŸؤوسسسسة التي
سس -يسس -ت -غ -رق إا‚ازه -ا مّ-دة قصسÒة ،ك-ون-ه-ا ل
تتطلب تقنيات كبÒة ،سستكون مسستقلة ماليا
وتتكّون من مدير و›لسس إادارة يضسم 13
عضسوا ،يرأاسسهم السسيد الوا‹ ،كاشسفا أانّ أاول
Œربة ‰وذجية إلنتاج هذا النوع من األسسمدة

العضسوية أاو اıصسبات العضسوية ،سستكون بعد
حوا‹ شسهرين.
ك -م -ا أاشس -ار إا ¤ال -ف -ائ -دة اŸت -وّق -ع -ة ع -ل-ى
القتصساد الوطني وسسوق العمل ،ولسسيما ‘
›ال ال -ب -ي -ئ-ة وال-ت-ن-م-ي-ة اŸسس-ت-دÁة ،وسس-ط
ط -م -وح -ات ك-بÒة ب-ت-ل-ب-ي-ة اح-ت-ي-اج-ات السس-وق
اÙلية وتصسدير الفائضس من هذا اŸنتوج
ال -ب -ي -ول -وج -ي إا ¤ال-ولي-ات األخ-رى ،لسس-ي-م-ا
ا÷نوبية منها.
وعلى ضسوء ذلك ،سسيّتم السستثمار ‘ بقايا
وﬂلفات سسوق ا÷ملة للخضسر والفواكه وكذا
األسس- - - -واق ا÷واري- - - -ة ال 25ال -ت-اب-ع-ة ل-ه-ذه
اŸؤوسسسسة ،والتي يتم –ويلها حاليا إا ¤مركز
الردم التقني بحاسسي بونيف ،وهو ما سسيعود
بالفائدة اŸادّية على هذه اŸؤوسسسسة ،وفقما
أاشس Òإاليه.
مع العلم أان سسوق ا÷ملة للخضسر والفواكه
والكائن مقّره بجوار سسوق السسيارات يحّول
يوميا أاك Ìمن  10طن من النفايات إا ¤مركز
الردم اŸشسار إاليه سسابقا ،مقابل مبلغ ما‹
يقّدر ب  1000دج للطن الواحد.

وهران :براهمية مسسعودة

ا◊ماية اŸدنية جنبت وقوع كارثة

حريق مهول Ãركب «سسورفرت» إلنتاج األمونياك واليوريا بوهران
شسب ح- -ري- -ق م -ه -ول ل -ي -ل -ة أاول أامسس
داخ- -ل م- -ركب «سس- -ورف- -رت» ا÷زائ- -ري
لم-ون-ي-اك وال-ي-وري-ا،
لن-ت-اج ا أ
اŸصس -ري إ
اŸت-واج-د ب-أارزي-و شس-رق وه-ران ،حسس-بما
علم لدى مديرية ا◊ماية اŸدنية.
وحسسب مصس- -ادر «الشس- -عب» ف- -ق- -د تسس- -بب
ا◊ريق ‘ إاتÓف كلي إلدارة اŸصسنع التي
تÎب -ع ع -ل -ى مسس-اح-ة  320م Îم -رب -ع ،ول-ول
ال -ت-دخ-ل السس-ري-ع ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة ل-زح-فت
أالسسنة النÒان ıازن األسسمدة اŸصسنعة من
األمونياك واليوريا عالية ا÷ودة واŸعروفÚ
ب -أان -ه -م-ا م-ن اŸواد سس-ري-ع-ة اإلل-ت-ه-اب ،وذلك
لكونهما يحويان مواد متفجرة.

وقد تنّقلت سسيارات ا◊ماية اŸدنية على
جناح السسرعة إا ¤ع ÚاŸكان من اجل إاخماد
ا◊ريق اŸهول الذي التهم كمية معتÈة من
ال- -وح- -دة ،األم- -ر ال -ذي ت -ط -لب السس -ت -ن -ج -اد
ب -وح -دات ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة Ÿرسس-ى
ا◊جاج وبطيوة وأارزيو ،إاضسافة إا ¤الوحدة
الرئيسسية بحي األم Òعبد القادر.
من جهتها فتحت مصسالح الدرك الوطني
–ق- -ي- -ق- -ا ‘ ا◊ادث ال- -ت -ي ك -ادت أان –دث
كارثة ‘ حال امتد ا◊ريق لبقية اŸنشسآات
الغازية والبÎولية ،وفقما أاشس Òإاليه.

براهمية.م
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رغم تسضجيل غياب تفاعل شضعبي مع ا◊ملة ا’نتخابية

ششباب يؤوكدون أان التغي Òيحدث
بأاداء الواجب ا’نتخابي

^

اÎŸشضحون يعدون والناخبون ينتظرون

’خÒة التي تسضبق يوم ا’قÎاع،
بانطÓق ا◊ملة ا’نتخابية ‘ أاسضبوعها الثا– Êسضبا Ùليات  23نوفم Èتكون العملية قد دخلت اŸرحلة ما قبل ا أ
و–سضبا لذلك اسضتكملت بلديات العاصضمة كل التحضضÒات من خÓل توف Òكل الشضروط والوسضائل الكفيلة بإا‚اح ا’سضتحقاقات ما يجعل منها عرسضا
دÁقراطيا ‘ ظل اŸهام التي أاسضندت للمجالسس البلدية جعلت منها اÙرك الرئيسس ‘ بعث النمو ا’قتصضادي.

آاسسيا مني

رغ -م تسض -ج -ي -ل غ-ي-اب ت-ف-اع-ل شض-ع-ب-ي م-ع ال-ح-م-ل-ة
النتخابية التي سضجلت ركودا لم يسضبق له مثيل ،إال
أان المواطنين وحسضب ما أافادوا به في تصضريح
لـ»الشض -عب» ع -ب-ر ع-دد م-ن شض-وارع أاح-ي-اء وب-ل-دي-ات
العاصضمة ،على يقين من أان الممارسضة النتخابية
في مثل هذه المحطات التاريخية حق وواجب بكل
المقاييسس ،ولعل حتمية أادائه بكل مسضؤوولية يتجلى
ف -ي ت -ف -ويت ال -ف -رصض -ة ع-ل-ى أاي سض-ل-وك م-ن-اف-ي أاو
مصض -ط -ل -ح ع-ل-ي-ه ،وم-ا ي-م-ن-ع ح-دوث ه-ذا السض-ل-وك
يضضيف الشضاب جمال قائ« :Óيكمن في مشضاركة كل
واحد منا في هذا اليوم الحر».
شض-ري-ح-ة الشض-ب-اب ال-ورق-ة ال-راب-ح-ة ف-ي أاي م-ع-ادلة
خ-اصض-ة ف-ي الن-ت-خ-اب-ي-ة م-ن-ه-ا أاك-دت تشض-ب-ث-ها بقيم
ال -وط -ن وم -ح -ط -ات -ه رغ -م ال -م -ع -ان -اة وال -ت -ه -م-يشس
والمتاعب اليومية وقلة فرصس العمل ،غير أان نبضس
ال -ح -ي -وي -ة وال -نشض -اط يضض-ل دوم-ا ح-اف-زه-م ال-ق-وى
للتحدي والتفكير في إايجاد أاو خلق الحلول التي
ت -ع -م -ل ع-ل-ى ت-حسض-ي-ن وضض-ع-ه-م ب-ع-ي-دا ع-ن اآلف-ات
الجتماعية.
فالشضاب محمد العاطل عن العمل قال لـ»الشضعب»
وهو يحده األمل في مسضتقبل أافضضل ،إان الموعد
المنتظر بعد هذا الموعد السضياسضي الهام ،بإامكانه
أان يجلب البسضمة والثقة وسضط الجزائريين ،معربا
عن أامله في أان يتوجه الشضعب بقوة إالى صضناديق
الق -ت -راع وسض-د ال-م-ن-اف-ذ ع-ن ك-ل م-ن ي-ري-د ضض-رب
اسضتقرار البÓد ،خاصضة وأانها تعني المواطن بصضفة
خاصضة.
وإان كان محمد يأامل أان يحمل هذا الموعد التغيير
في تسضيير شضؤوون المواطنين والهتمام بانشضغالتهم
برفع التحدي من خÓل إاطÓق مشضاريع تنموية
كفيلة بتوفير مناصضب شضغل لفئة الشضباب العاطل
عن العمل ،إال أان السضيدة نورية تؤوكد أانه وبغضس

النظر عن كل الوعود التي تحملها مختلف البرامج
النتخابية والتي قد تكون مجرد خطابات وهمية
زمنية تزول بزوال الحملة ،إال أان المشضاركة في أاداء
الحق النتخابي تبقى مبدأا مقدسضا ول يجب على
ال -م -واط -ن -ي -ن ال -ت -ن -ازل ع -ن -ه إلب -راز ح-ق الن-ت-م-اء
والمشضاركة الفعالة في بناء الدولة الجزائرية ورسضم
معالم مسضتقبل جزائري زاهر ،مبرزة أان وضضع ورقة
ال-تصض-ويت داخ-ل صض-ن-دوق الق-ت-راع ب-م-ث-اب-ة تشض-ييد
صضرح ديمقراطي وتنموي.أاما رضضا البالغ من العمر
 27سضنة متحصضل على شضهادة ليسضانسس ولم يتحصضل
على فرصضة عمل منذ  6سضنوات من تخرجه من
ال -ج -ام -ع -ة ق -ال ف -ي تصض -ري -ح لـ»الشض -عب» ح -ق -ا ل-م
أاتحصضل على فرصضة عمل رغم امتÓكي شضهادة عليا
غير أانني سضأاقوم بواجب حتى يتحقق التغيير إالى
م -ا ه -و أافضض -ل وأارسض -م ب-ي-دي مسض-ت-ق-ب-ل-ي ب-اخ-ت-ي-ار
األنسضب ول -يسس م -ن ال -م -ن -ط -ق-ي أان أاب-ق-ى م-ك-ت-وف

حنون من الشضلف

’م- -ي- -ن- -ة ال -ع -ام -ة ◊زب ال -ع -م -ال
دعت ا أ
لويزة حنونŒ ‘ ،مع شضعبي باŸركز الثقا‘
’سضÓ- -م -ي ب -الشض -ل -ف ،إا ¤اع -ت -م -اد خ -ط -اب
ا إ
ق-ريب م-ن اŸواط-ن ل-ف-ه-م انشض-غ-ا’ت-ه ودف-عه
Óنتخابات بقوة واختيار اŸمثل ÚاÙليÚ
ل إ
غ ÒاŸت -ه -م Úب-ال-فسض-اد وال-رشض-وة وال-ت-ج-وال
السضياسضي ونهب العقار الفÓحي ،رافضضة أان
يكون منتخبو البلديات ›Èين على تسضيÒ
البؤوسس أامام صضÓحياتهم اŸكبلة بالقوان.Ú

األي -دي وأاح -ت -ل م-ك-ان ال-م-ت-ف-رج وأان-ت-ظ-ر ال-ت-غ-ي-ي-ر
«فالتغيير لن يحدث إال من خÓل أادائنا للواجب
النتخابي».
ويشض -ك-ل ه-ذا ال-ي-وم ع-ل-ى ح-د ت-ع-ب-ي-ر ال-ح-اج ع-ل-ي،
م-ن-ع-رج-ا ح-اسض-م-ا ف-ي ت-اري-خ ال-ج-زائ-ر ال-تي يتطلع
أابناؤوها بعده إالى مواصضلة حياتهم الكريمة ،وعلى
هذا األسضاسس يعتبر توجه الناخبين إالى صضناديق
القتراع ضضرورة حتمية إلدلء بأاصضواتهم واختيار
األنسضب للمضضي نحو تحقيق غد مشضرق.
وب-ي-ن ال-م-ت-ف-ائ-ل وال-م-تشض-ائ-م والÓ-م-ب-ال-ي ب-الموعد
النتخابي يبقى المترشضحون ومن خÓل خطابتهم
وب-رام-ج-ه-م الن-ت-خ-اب-ي-ة ي-ح-م-ل-ون آام-ال ف-ي إانشضاء
مجلسس انتخابي جواري ينتهج أاطر الديمقراطية
التشضاركية عبر مختلف قنوات التسضيير بغية تحقيق
تنمية شضاملة واضضحة المعالم تسضتجيب لتطلعات
المواطنين.

والرشضوة ونهب العقار الفÓحي بالتواطؤو مع رؤووسس
ال-فسض-اد.وب-خصض-وصس ال-زي-ادات ال-م-رت-ق-بة التي أاعلنت
ع -ن -ه -ا ال -ح -ك -وم -ة ،أاب -رزت م-م-ث-ل-ة ح-زب ال-ع-م-ال أان
خياراتها ومواقفها ترفضس الزيادات الخاصضة بالوقود
والبنزين باعتبار سضتنعكسس سضلبا على فئات عديدة من
الشض-عب خ-اصض-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ق-درة الشض-رائ-ية التي
تراجعت ومازالت تتراجع تقول حنون التي طالبت
بإانصضاف المعطوبين من العسضكريين الذين يطالبون
ب-ح-ق-وق ل-يسضت خ-ي-ال-ي-ة ب-ل بسض-ي-ط-ة ،م-ع-ت-ب-رة م-وقف
الشضباب الجامعي إازاء المسضابقة في اللغة الفرنسضية
التي أاحدثت ضضجة إاعÓمية مؤوخرا ،بأانه موقف كان
ضض-ح-ي-ة ع-دم ال-ت-ك-ف-ل ب-انشض-غ-الت-ه ك-ون-ه م-ن الشض-ب-اب
الراغب في التعلم والتكوين بالحجم المسضتمر .كما لم
ت-ف-وت ال-ف-رصض-ة دون ت-ح-م-ي-ل م-ن-اضض-ل-ي-ن رف-ق-ة فئات
الشضعب مسضؤوولية التوجه بقوة لصضناديق النتخابات
للتقليل من مخاطر التزوير على األقل.

الشسلف :و.ي.أاعرايبي

بالقتصضاد وسضبل تفعيله والتشضغيل والصضحة والتربية
وال -ت -ع -ل -ي -م وال -ق-ط-اع ال-ث-ق-اف-ي وال-م-ن-اج-م واألشض-غ-ال
العمومية وغيرها من القطاعات ،داعية إالى اإلهتمام
أاكثر بالفئات الهشضة التي تتخبط في معاناة خاصضة
بعدما سضجلت سضياسضة قطاع النشضاط اإلجتماعي من
خÓل قانون الميزانية تراجعا مخيفا يفتح مخاطر
كبيرة على غالبية المجتمع تشضير رئيسضة الحزب التي
دافعت في هذا الشضأان على مكاسضب الديمقراطية
وال-ت-ع-ددي-ة ال-ح-زب-ي-ة وال-ن-ق-اب-ي-ة ،محذرة من مخاطر
م -ت -رشض-ح-ي-ن م-ت-اب-ع-ي-ن قضض-ائ-ي-ا يسض-ع-ون ل-ل-تسض-ل-ل إال-ى
المجالسس المحلية لتنفيذ نزواتهم والعبث بمطالب
السضكان في محاولة منهم للتمديد في عمر الفسضاد

–ضضÒا ليوم ا’قÎاع

تكوين مؤوطري العملية ا’نتخابية ‘ البليدة

ان-ط-ل-قت ،أامسس ،األي-ام ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-م-ؤوط-ري العملية
الن-ت-خ-اب-ي-ة ب-ولي-ة ال-ب-ل-ي-دة ،وال-ت-ي احتضضنها المعهد
ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ك-وي-ن ال-م-ه-ن-ي ،وأاشض-رفت ع-ل-يها مديرية
التنظيم والشضؤوون العامة ودائرة البليدة .وشضمل اليوم
التكويني إاعطاء تعليمات وتوجيهات وخريطة عمل
وورق -ة ط -ري -ق ،ح -ول ان -ت -خ -اب ال -م -ج -السس ال-ب-ل-دي-ة
والمجلسس الشضعبي الولئي ،المزمع إاجراؤوها في 23
نوفمبر القادم ،حيث سضيؤوطر العملية النتخابية أاكثر
من  25أالف إاطار ،يتوزعون على  259مركز و1752
مكتب انتخاب.وتأاتي هذه األيام التكوينية بعد إاعادة
مراجعة قوائم الهيئة الناخبة (عددها يقدر في ولية
البليدة بأاكثر من  600أالف ناخب و ٪45من الهيئة
الناخبة تتمركز بمقر الولية) ،المنتهية األشضغال بها
في  31أاكتوبر الماضضي ،حيث أافرزت شضطب أاكثر من
 26أالف ناخب من مجموع المسضجلين ،وهو ما يعني
تسض -ج -ي -ل ان-خ-ف-اضس ق-در بـ ٪3.73ب -رق -م ت -م شض -ط-ب-ه

غول من تابÓط باŸدية

17484

“ك Úرئيسس البلدية من كل الصشÓحيات
أاك- -د ع -م -ار غ -ول رئ -يسس ح -زب Œم -ع أام -ل
ا÷زائ -ر «ت -اج» ،أامسسŒ ‘ ،م -ع شض -ع -ب -ي Ãدن-ي-ة
ت -اب Ó-ط ب-اŸدي-ة ،أان-ه ح-ان ال-وقت ل-ت-م-ن-ح ك-ام-ل
الصضÓ- -ح -ي -ات ل -رئ -يسس ال -ب -ل -دي -ة ،ح -ت -ى ي -ك -ون
مسضؤوو’ إاداريا وعن العقار ‘ بلديتهÃ ،ا ‘ ذلك
على السضكن ‘ بنائه وتطويره وتوزيعه وتعطى
ل -ه أايضض -ا الصض Ó-ح -ي -ات ‘ ال -ب-ن-ى ال-ت-ح-ت-ي-ة ،ك-ذا
ا’سضتثمار.

اŸدية :ع.علياÊ

نرفضس Œاهل اŸكاسشب اÙققة

اعتبرت حنون أان الحفاظ على المكاسضب المحققة
ب -ع-د ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ك-انت ب-ه-دف م-ح-و ال-ف-وارق
ال-ج-ه-وي-ة وال-ف-ردي-ة ،وت-م-ك-ي-ن ال-م-واط-ن م-ن الصض-ح-ة
وال-تشض-غ-ي-ل وال-ت-رب-ي-ة وال-ت-ع-ل-ي-م والسض-ك-ن وغ-ي-ره-ا من
المكاسضب التي تحاول بعضس األطراف القفز عليها
وت -ن -اسض -ي -ه -ا ف -ي وقت ت -ع -م-ل ع-ل-ى تشض-ج-ي-ع اق-تصض-اد
«البازار» والعمل على خدمة األقلية وما أاسضمته المال
الفاسضد.أاما بخصضوصس الرهانات التي تنتظر البلديات
القادمة ،فترى أان اعتماد سضياسضة التقشضف في ظل
القوانين المكبلة للمنتخبين ونسضف المبادرات المحلية
ل-ن ت-زي-د ال-م-ج-السس ال-ب-ل-دي-ة إال غ-رق-ا ف-ي ال-مشض-اك-ل
وعدم تلبية مطالب السضكان الذين سضتتصضاعد عندهم
مظاهر اإلحتجاج السضلمي على حد قولها ،داعية إالى
ت -دارك ال -م -وق -ف وم -ن -ح ح-ري-ة ال-تصض-رف وال-م-ب-ادرة
للمنتخبين الذين لن يكونوا مجبرين بتوجهات اإلدارة
وإامÓءاتها.
ودافعت حنون على خيارات برنامج حزبها المتعلقة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حسض-اب-ي-ا سض-اوى  26أال-ف ن-اخب ،ألسض-ب-اب ت-غ-ي-ي-ر ف-ي
ال -ع -ن -اوي -ن أاو تسض -ج -ي -ل وف -ي-ات.وع-ن األح-زاب ال-ت-ي
ت-خ-وضس ح-م-ل-ت-ه-ا الن-ت-خ-اب-ي-ة ح-اليا ،وتتنافسس للفوز
بمقاعد نيابية بـ  25بلدية والمجلسس الشضعبي الولئي،
فتم حسضم رقمها بـ 17قائمة ،منها قائمتان حرتان،
وبلغ عدد المترشضحين إاجمال  5094مترشضح ،منهم
 1330امرأاة ،أاي بتشضكيل نسضائي نسضبي قدر بحوالي
 ،٪24يتنافسضون على  475مقعد نيابي بلدي ،و47
مقعدا نيابيا بالمجلسس الشضعبي الولئي.
وع -ن ال -ح-م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ،ف Ó-ت-زال ت-ع-رف ضض-ع-ف-ا
ووتيرة بطيئة في نشضاطها ،وظهرت بعد مرور أاسضبوع
م-ن ان-طÓ-ق-ه-ا أانشض-ط-ة ج-واري-ة ،ول-ق-اءات تحسضيسضية
Óح -ي -اء الشض -ع -ب -ي -ة ،ن -ظ-م-ه-ا
وخ -رج -ات م -ي -دان -ي -ة ل  -أ
المترشضحون وممثلو األحزاب من قيادات وإاطارات.

البليدة :لينة ياسسمÚ

وق- -ال غ -ول إان ت -اج ك -ان ق -د ط -الب ب  Ó-م -رك -زي -ة
السض -ت -ث-م-ار وج-ع-ل-ه م-ب-اشض-را ول ي-خضض-ع ل-لسض-ل-ط-ة
ال -ف -وق -ي -ة ،إال -ى ج -انب م -ن -ح رئ -يسس ال -ب -ل -دي -ة ك -ل
الصضÓحيات في هذا المجال ،حتى يكون مسضؤوول
على التنمية وعلى البلدية والمجتمع المدني ويكون
وسضيطا بين الشضعب والمجلسس الشضعبي الولئي ،من
خ Ó-ل م -ن-ح-ه ك-ل الصضÓ-ح-ي-ات م-ع تشض-غ-ي-ل آال-ي-ات
ال-رق-اب-ة ،وت-ح-ري-ره م-ن الضض-غ-وط-ات وم-ن-حه أايضضا
ح -ري -ة ال -م -ب -ادرة ف -ي إاط -ار الب -ت-ع-اد ع-ن ال-ط-رق
التسضييرية القديمة وبعيدا عن اإلتكالية.
واقترح غول ضضرورة الوصضول برؤوسضاء البلديات إالى
الديناميكية والحرية واإلبداع المنشضود من خÓل
الجتهاد إليجاد الحلول وتخطي الصضعاب وإاصضÓح
واقع البلدية ،داعيا إالى الوصضول إالى فكرة صضناعة
الحلول في البلديات صضونا لكرامة رؤوسضاء البلديات
بعيدا عن التكبيل والتعسضف ،من منطلق أان تاج له
ن-ظ-رة شض-ف-اف-ة وصض-ري-ح-ة وع-ل-ن-ي-ة ،مسض-ت-غ-ربا كيف
ت-ت-ح-ول ال-م-ج-السس الشض-ع-ب-ي-ة ال-ولئية إالى محلقات
إادارية ،على أامل أان يكون المجلسس الشضعبي الولئي
ف-ي شض-ك-ل ب-رل-م-ان م-ح-ل-ي ي-ع-يشس ويصض-ن-ع ال-ت-ن-م-ية
المحلية ويمارسس صضÓحياته دون أاي نقصس ،من
خÓل القيام بدور أاكبر ووفق صضÓحيات أاوسضع.
وثمن في هذا الصضدد ما حققته السضلطات بهذه
ال -دائ -رة م -ن ت -وف -ي -ر وج-لب ل-ل-م-اء الشض-روب وغ-از
للمدينة وبنى تحتية كونها مكاسضب كبيرة ،مؤوكدا أان

ت -اج سض -ي -ح -رصس ع -ل -ى م-واصض-ل-ة إان-ج-از ال-مشض-اري-ع
المجمدة والطريق الوطني رقم  08ورفع التجميد
أايضض-ا ع-ل-ى مشض-روع مسض-تشض-ف-ى ت-ابÓ-ط ،وال-م-ع-ه-د
الوطني للتكوين المهني وباقي المشضاريع الخاصضة
ب -ال -م -راف -ق الضض -روري -ة وك -ذا إاي -ج -اد ح -ل ن -ه-ائ-ي
للمفرغة العمومية ،عÓوة على السضعي لجعل هذه
المدنية حاظنة لبرامج السضكن ومنها الريفية ألجل
ت -وط -ي -د السض-ك-ان واإلسض-ت-ج-اب-ة ل-ن-ح-و  1000طلب
ولتشضجيع الفÓحة الجبلية ،بعدما رافع حزبه على
فكرة رفع سضقف الدخل ألجل الحصضول على السضكن
اإلجتماعي مؤوخرا .وعن برنامج حزبه النتخابي،
قال غول إان تاج رفعت شضعارا «التنمية المحلية
أاولوية» ،مشضيرا إالى أانها محور مفصضلي ول يمكن
بدونها تعزيز أامن الجزائر واسضتقرارها وصضمودها
أام -ام ال -ري -اح ال -ع -ات -ي -ة وه -ج -م -ات ال -راغ-ب-ي-ن ف-ي
التقسضيم ،موضضحا أانه في حالة عدم العناية بهذه
ال -م-ن-اط-ق ال-م-ح-روم-ة وال-م-ه-مشض-ة وال-وق-وف ع-ل-ى
حاجيات سضاكنتها ومنحها الرعاية الخاصضة بها في
كل القطاعات سضنكون في خطر.

‘ Œمع شضعبي باŸسضيلة

بلعيد يدعو إا ¤توسشيع صشÓحيات اÛالسس اŸنتخبة

دع-ا رئ-يسس ج-ب-ه-ة اŸسض-ت-ق-ب-ل ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب -ل -ع -ي -د ،خ Ó-ل ال -ت-ج-م-ع الشض-ع-ب-ي ال-ذي نشض-ط-ه،
صضباح أامسس ،بالقاعة اŸتعددة الرياضضات معيوف
سضا ⁄باŸسضيلة ،إا ¤إايÓء البلدية عناية خاصضة
وإاخراجها من كونها ›رد مؤوسضسضة إادارية تعمل
ع -ل -ى تسض Òأام -ور اŸواط-ن Úوت-وسض-ي-ع صضÓ-ح-ي-ات
اÛالسس اŸنتخبة.

اŸسسيلة :عامر ناجح

وأاشض -ار ب -ل -ع -ي -د خ Ó-ل ال -ك -ل-م-ة ال-ت-ي أال-ق-اه-ا أام-ام
ال - -حضض- -ور م- -ن إاط- -ارات ال- -ح- -زب وم- -ن- -اضض- -ل- -ي- -ن
وال -م -ت-ع-اط-ف-ي-ن م-ع-ه إال-ى أان ال-ت-ط-ورات ال-ج-دي-دة
تفرضس توسضيع صضÓحيات رؤوسضاء المجالسس البلدية
ب-اع-ت-ب-اره-ا ال-ن-واة السض-ي-اسض-ي-ة ف-ي ال-ت-نمية وخدمة
المواطن .كما طالب بإاعطاء دفع جديد لÓمركزية
من خÓل إانشضاء بلديات جديدة للتكفل بشضكل جيد
بمتطلبات المواطن.
وذكر بلعيد أان المجالسس الولئية سضجلت تراجعا
كبيرا في أادائها .حيث تحولت حسضبه من مؤوسضسضات
رقابية إالى مؤوسضسضة تابعة لمصضالح الولية.
وفي ختام الكلمة التي أالقاها تطرق بلعيد بالشضرح
ل-ل-م-ح-اور ال-ك-ب-رى ل-ب-رن-ام-ج ال-ح-زب ال-ذي اع-ت-بره

واضض -ح -ا وضض -وح الشض -مسس ول غ -ب -ار ع -ل -ي-ه ،داع-ي-ا
الشضباب إالى ضضرورة حمل المشضعل وخدمة الوطن
وال-م-واط-ن.وأاضض-اف ال-م-ت-ح-دث أان ال-دي-م-ق-راط-ي-ة
التشضاركية تعتبر أاسضاسس العمل من أاجل جزائر تكون
مشضرقة برجالها وشضبابها .خاصضة وأان الجزائر هي
وصضية الشضهداء ويجب الحفاظ عليها.

رغم دخول ا◊ملة ا’نتخابية يومها العاشضر

غياب تام لنششاط اأ’حزاب بسشيدي بلعباسس

سضجلت اŸداومة الو’ئية للهيئة العليا Ÿراقبة
’ن -ت -خ -اب -ات ب -و’ي -ة سض -ي -دي ب -ل-ع-ب-اسس ف-ت-ورا ‘
ا إ
ا◊م-ل-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ل-ل-م-ح-ل-ي-ات اŸق-ب-لة ‘ أايامها
’ن -ت -خ -اب -ي -ة
’و ¤ع- -كسس ا◊م Ó-ت ا إ
ال- -عشض- -رة ا أ
’ح-زاب
السض -اب -ق-ة ،ح-يث  ⁄تسض-ت-ك-م-ل أاغ-ل-ب-ي-ة ا أ
–ضضÒاتها التقنية للحملة و ⁄تسضتقبل الو’ية
سض -وى أام -ي -ن Úع -ام◊ Úزب -ي ال -ن -هضض -ة وج -ب -ه-ة
اŸسضتقبل.

لت- -ح- -ت- -اج اإل- -ى م- -ث- -ل ه- -ذه ال- -ت- -ج -م -ع -ات
والملصضقات بقدر ما تتطلب التركيز على
اللقاءات التحسضيسضية الجوارية البعيدة كل
البعد عن القاعات المغلقة لكن بالمقابل
ه- -ن- -اك م- -ن اأرج- -ع ه- -ذا ال -ب -رود وضض -ع -ف
الحراك اإلى عزوف الكثير من الناخبين
بسضبب تشضابه البرامج بين الأحزاب سضواء
ك- -انت ت- -ق- -ل- -ي- -دي- -ة اأو ج -دي -دة ،اأو تشض -اب -ه
ال- -خ- -ط- -اب- -ات ال- -ت- -ي ق- -دم- -ت- -ه -ا الأح -زاب
وارت -ب -اط -ه -ا ب-وع-ود ل-م ت-ح-ق-ق ع-ل-ى اأرضس
الواقع.وموازاة مع ذلك لم تسضتكمل غالبية
الأح-زاب ت-حضض-ي-رات-ه-ا ال-ت-ق-ن-ي-ة ل-ح-م-ل-ت-ه-ا
النتخابية ،حيث لم تقم هذه التشضكيÓت
بالإشضهار لمرشضحيها عبر الملصضقات على
الÓفتات المخصضصضة لذلك ،باسضتثناء جبهة
ال- -ت- -ح- -ري- -ر ال- -وط- -ن- -ي وح- -زب ال- -ت- -ج- -م- -ع

ال -دي -م -ق-راط-ي وه-و م-ا رصض-دت-ه «الشض-عب»
اأمسس عبر مختلف شضوارع المدينة ،حيث ل
ت -زال ال -ل -وح -ات الإشض -ه -اري -ة ف-ارغ-ة ب-ج-ل
ال- -م -واق -ع ال -م -خصضصض -ة ل -ه -ا ،ه -ذا وفضض -ل
م -تصض -درو ال -ق -وائ -م ال -ن -زول اإل -ى الأح -ي -اء
الشض-ع-ب-ي-ة والأم-اك-ن ال-ع-م-وم-ي-ة ف-ي لقاءات
جوارية وقصضيرة الهدف منها التقرب من
ال -م -واط -ن -ي-ن والإسض-ت-م-اع اإل-ي-ه-م وم-ح-اول-ة
اإقناعهم للتصضويت واختيار قوائمهم ومن
ذلك م -ا ق -ام ب -ه ح -زب الإت -ح -اد م -ن اأج -ل
ال-ن-هضض-ة وال-ع-دال-ة وال-ب-ن-اء خÓ-ل الأسض-ب-وع
الأول اأي- -ن نشض- -ط ال -ع -دي -د م -ن ال -ل -ق -اءات
الجوارية وكذا حركة مجتمع السضلم التي
نشض -ط م -م -ث -ل م -ك -ت -ب-ه-ا ال-وط-ن-ي اأب-و ج-رة
سض -ل -ط -ان -ي ل-ق-اء ج-واري-ا ب-ب-ل-دي-ة سض-ف-ي-زف
لشضرح برنامج الحزب.

نظمت ،اأول اأمسس ،مصضالح دائرة عين
اآزال ،ج -ن -وب ع -اصض -م -ة ولي -ة سض -ط-ي-ف،
ع -م -ل -ي -ة ال -ق -رع -ة ل -م -راق -ب -ي ال -م -ك-اتب
النتخابية من التشضكيÓت السضياسضية 11
ال -مشض -ارك -ة ف -ي الن -ت -خ -اب -ات ال -م-ح-ل-ي-ة
المقررة في  23نوفمبر  ،2017كما تم،
م-وؤخ-را ،ت-ن-ظ-ي-م اأي-ام ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-م-جموع
الموؤطرين للعملية النتخابية المذكورة،
ع-ل-ى مسض-ت-وى ال-ب-ل-دي-ات الأرب-ع ل-لدائرة،

من اأجل شضرح كل الإجراءات القانونية
وال -ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة ل -حسض -ن سض -ي -ر ال -ع -م -ل-ي-ة
الن- -ت- -خ- -اب- -ي- -ة ف -ي ج -و م -ن الشض -ف -اف -ي -ة
والنظام ،وتم كذلك اإنجاز محاضضر اأداء
ال-ي-م-ي-ن ل-ل-م-وؤط-ري-ن والشض-روع ف-ي اإنجاز
الشض - -ارات ل - -ه - -م .وحسضب مصض - - -در م - - -ن
الدائرة ،فقد تم ضضبط القائمة النهائية
للموؤطين ،والبالغ عددهم  2923موؤطر،
م- -ن -ه -م  306ع- -ل -ى مسض -ت -وى ال -م -راك -ز

النتخابية ،و 2617موؤطر على مسضتوى
ال-م-ك-اتب الن-ت-خ-اب-ي-ة البالغ عددها 187
م -ك -تب ف -ي اأرب -ع ب-ل-دي-ات .ف-ي-م-ا تشض-ه-د
ال -دائ -رة ال-ح-م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ف-ي شض-ك-ل
ت- -ج- -م- -ع- -ات ول- -ق- -اءات ج- -واري -ة ل -ب -عضس
ال -تشض -ك -ي Ó-ت السض-ي-اسض-ي-ة ،وع-ل-ى راأسض-ه-ا
ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،وتعرف
الحملة تطورا وحركية من يوم اإلى اآخر.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

واتسض - -م الأسض - -ب - -وع الأول م - -ن ال - -ح - -م - -ل - -ة
النتخابية المحلية المقبلة بالبرود ،حيث
م -ي -زه ضض -ع -ف الإق-ب-ال ال-ج-م-اه-ي-ري ،وق-د
اأرجع المتتبعون الأمر لأسضباب عديدة منها
اق -تصض-ار اأغ-لب ال-م-ت-رشض-ح-ي-ن ع-ل-ى ال-ع-م-ل
الجواري البعيد عن الأضضواء والمهرجانات
وكذا اإلى طبيعة النتخابات المحلية التي

أايام تكوينية Ÿؤوطري ا’نتخابات بع Úآازال

سسطيف  :نور الدين بوطغان

الثلثاء  0٧نوفمبر  201٧م
الموافق لـ  1٨صسفر  1439هـ
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’عÓم وا’تصشال سشعد ششيحا Êلـ «الششعب»:
’سشتاذ بكلية ا إ
ا أ

إŸلصضقات إلسضياسضية لأÓحزإب خالية من أإي تصضور سضياسضي

’و ،¤ليسش فقط من حيث وتÒة النششاط ا◊زبي Ãختلف أاششكاله ،الذي Áر إا¤
’يام ا أ
’سشبوع الثا Êعن ا أ
تختلف ا◊ملة ا’نتخابية “اماً ‘ ا أ
’ششهارية ،كما أان
’سشبوع الثالث ،وإا‰ا أايضشا من حيث اŸلصشقات التي يتم تعليقها ‘ اللوحات ا إ
السشرعة الثانية قبل بلوغه السشرعة القصشوى ‘ ا أ
مقرات اŸداومات تبقى مفتوحة إا ¤سشاعات متأاخرة ،لزيادة التوافد عليها.
لـ«الشسعب» ،في سسياق حديثه عن ا’تصسال ؤالحملة من تعليق ملصسقاتها رغم أان الحملة ا’نتخابية
ا’نتخابية ’« ،بد أان نفهم أان الجانب ا’تصسالي ت-ك-اد ت-ب-ل-غ م-ن-تصس-ف-ه-ا» ،ؤب-خصس-وصس إاه-م-ال ب-عضس
أاحد دعائم العملية ا’نتخابية»’ ،فتا إالى أان هذا اأ’ح-زاب ل-ل-م-لصس-ق-ات م-ق-اب-ل ال-ت-رك-يز على مواقع
ال-ج-انب «م-رت-ب-ط ب-ال-وسس-ائ-ل ال-ت-ي يسس-ت-ع-م-ل-ه-ا ك-ل ال -ت -واصس -ل ا’ج -ت -م -اع -ي ،ذك -ر ذات ال-م-ت-ح-دث أان
م-ن-ت-خب ل-م-ح-اؤل-ة اسس-ت-م-ال-ة ال-ن-اخ-ب-ي-ن ؤاإق-ن-اعهم ل-ل-ح-م-ل-ة ت-ن-ظ-ي-م خ-اصس ي-راعي الجانب ا’تصسالي،
ؤمن هذا المنطلق ’ يمكن إاهمال أاي ؤسسيلة أاؤ
ببرامج أاحزابهم».
كما أان المرشسح ـ أاضساف يقول «مطالب باسستخدام تفضسيل ؤاحدة عن اأ’خرى.
كل الوسسائل المتاحة ؤالمشسرؤعة قانونا ،على غرار ؤاسستنادا إالى توضسيحاته ،فإان الملصسق السسياسسي له
ال -ت -ج -م -ع -ات الشس -ع -ب -ي -ة ،ؤا’تصس-ال الشس-خصس-ي أاي جمهوره ،ؤهم عادة أاشسخاصس طاعنون في السسن،
ال -م-ب-اشس-ر ،ال-ل-ق-اءات ال-ج-واري-ة ،ؤك-ذا ال-م-لصس-ق-ات ؤعادة ’ يجيدؤن القراءة ،عكسس جمهور مواقع
السس -ي -اسس-ي-ة ،ؤإال-ى ذلك ي-ع-ت-م-د أايضس-ا ع-ل-ى ؤسس-ائ-ل التواصسل ا’جتماعي’ ،فتا إالى أان جانب الجمهور
ال -ت -واصس -ل ا’ج-ت-م-اع-ي ال-ت-ي أاصس-ب-حت ؤاح-دة م-ن يكتسسي بالغ اأ’همية ،في اإ’سستراتيجية ا’تصسالية
للمرشسح ،ؤبالتالي فإان اأ’خير ’
ال- -دع- -ائ- -م اأ’سس- -اسس- -ي -ة ،ال -ت -ي ’
^ مواقع التواصشل بد أان يراعي كل الفئات’ ،سسيما
يسستطيع أاي مرشسح إاغفالها في
ؤأانه في نهاية المطاف شسريحة
أاي موعد انتخابي.
ؤف-ي ق-راءة سس-ي-م-ي-ول-وجية أ’سستاذ ا’جتماعي ’ Áكن كبار السسن هي من تشسارك بقوة
اإ’ع -لم شس -ي -ح -ان -ي ل -ل-م-لصس-ق-ات أان –ل ﬁل ا÷انب في ا’سستحقاقات ا’نتخابية.
في سسياق آاخر ،ؤفي معرضس رده
السس -ي -اسس-ي-ة خ-لل اأ’سس-ب-وع اأ’ؤل
ع-كسس ال-ح-م-ل-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ب-رسس-م ا’سس-ت-ح-قاقات م -ن ال -ح -م -ل -ة ا’ن -ت -خ -اب -ي-ة ،ق-ال ا’تصشا‹ ‘ ا◊ملة حول فحوى الخطاب ا’نتخابي
للطبقة السسياسسية عموما ،سسجل
التشسريعية للرابع ماي ،لم تركز الطبقة السسياسسية «ال-م-لصس-ق السس-ي-اسس-ي ال-ذي ن-ج-ده
ا’نتخابية
تركيزهم على الشسق ا’قتصسادي
عموما على مواقع التواصسل ا’جتماعي في الحملة في المواقع المخصسصسة من قبل
ؤاأ’زمة المالية التي تسسبب فيها
لشسهار خلل
الجارية تحسسبا لمحليات  23نوفمبر الجاري ،كما البلديات ؤالو’ية ل إ
أانها لم تهمل تسسجيلت المنتخبين ،ؤرغم مرؤر  10الحملة ا’نتخابية ؤفق ما هو معمول به قانونا ،تراجع مداخيل المحرؤقات ،ؤتحدث من جانب
أايام كاملة من عمرها ،إا’ أان بعضس اأ’حزاب لم خال من أاي لمسسة إابداعية» ،ذلك أان التشسكيلت آاخر عن ؤعود المرشسحين التي كانت بعيدة ـ حسسبه
تتوقف عن متابعة عملية الملصسقات ،مثلما هو السسياسسية ـ حسسبه ـ « لم تقدم ملصسقا سسياسسيا مقنعا ـ عن الواقع ؤالمنتخب لن يتمكن من تحقيقها ؤلو
بعد انتهاء العهدة ا’نتخابية ،أ’نه ’ يمتلك ؤسسائل
الشسأان بالنسسبة لحزب العمال ،الذي خصسصس فرقا سسواء تعلق اأ’مر بالجانب الشسكلي أاؤ الشسعارات».
خ -اصس-ة ل-ل-ع-م-ل-ي-ة ،إادراك-ا م-ن-ه ب-أان-ه-ا ت-ك-تسس-ي ب-ال-غ ؤأاضساف في السسياق« ،تبدؤ الملصسقات اإ’شسهارية التنفيذ ،المرتبطة بتعديل قانوني الو’ية ؤالبلدية
خ -ال -ي -ة م -ن أاي تصس -ور سس -ي -اسس -ي أاؤ اج -ت -م-اع-ي أاؤ مطلب رفعته الطبقة السسياسسية ؤشسددت الحكومة
اأ’همية في جذب اهتمام الناخبين.
ؤأاف -اد أاسس -ت -اذ اإ’ع -لم ب -ك -ل -ي -ة اإ’ع-لم ؤا’تصس-ال ثقافي» ،كما أان اأ’لوان برأايه «لم تكن مدرؤسسة على ضسرؤرته.
ج-ام-ع-ة ال-ج-زائ-ر  3سس -ع-د شس-ي-ح-ان-ي ف-ي تصس-ري-ح بالطريقة العلمية لما لها من د’’ت خاصسة» ،ؤإالى
ذلك سسجل عدم تمكن بعضس اأ’حزاب السسياسسية

فريال بوششوية

رئيسش سشلطة السشمعي البصشري

’ ﬂالفات ‘ إلتغطية إإ’عÓمية للحملة إ’نتخابية

أاكد رئيسش سشلطة الضشبط للسشمعي البصشري زواوي بن حمادي ،أامسش ،با÷زائر العاصشمة ،أان هيئته  ⁄تسشجل أاي «اخت’Óت» أاو «ﬂالفات» ‘ تغطية
’عÓم العمومية واÿاصشة.
ا◊ملة ا’نتخابية من طرف وسشائل ا إ
ال-ت-ع-ب-ي-ر ال-م-ب-اشس-ر (ف-ي ؤسس-ائ-ل اإ’علم العمومية) ،تتطرق إالى موضسوع هذه ا’نتخابات المحلية.
مضسيفا أانه بخصسوصس الموائد المسستديرة أاؤ تغطية ؤفي تطرقه إالى عمل القنوات الخاصسة قال بن
ال -ت -ج -م -ع -ات الشس -ع-ب-ي-ة م-ن ط-رف ؤسس-ائ-ل اإ’ع-لم ح -م -ادي إان-ه-ا أاث-ب-تت م-ن ق-ب-ل خ-لل ال-تشس-ري-ع-ي-ات
اأ’خيرة درجة من «ا’حترافية ؤالنزاهة ؤهو ما
الخاصسة «لم يتم تسسجيل أاي مخالفة».
ؤاعتبر رئيسس سسلطة ضسبط السسمعي البصسري أان يسستحق اإ’شسادة».
اأ’مر يتعلق أاحيانا «ببضسع ثوان ،يسستفيد منها حزب ؤق -ال «إان-ه-ا ق-ن-وات ت-نشس-ط ف-ي ال-فضس-اء اإ’ع-لم-ي
أاؤ آاخر في مائدة مسستديرة أاؤ في تغطية» ،مشسيرا الجزائري مهما كان ؤضسعها ’ يجب خلط اأ’مور.
لكن بالنسسبة للتغطية في التشسريعيات ؤهذه المرة
إالى أان هذا «’ يعكسس ميو’ سسياسسية للقناة».
ؤأاكد بن حمادي أان سسلطة الضسبط لم تصسلها «أاي أاظن أاننا في ا’تجاه اإ’يجابي».
شسكوى» ’ عبر موقعها اإ’لكترؤني ؤ’ اأ’حزاب ؤبدأات الحملة من أاجل التشسريعيات المقررة في 23
السس -ي-اسس-ي-ة ؤ’ ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا ال-مسس-ت-ق-ل-ة ل-م-راق-ب-ة نوفمبر المقبل ،يوم اأ’حد أاسسبوعها الثاني من أاجل
ا’نتخابات ،مؤوكدا أان هيئته تقوم بعمل متابعة كل ت -ج -دي -د ال -م -ج -السس الشس -ع -ب -ي-ة ال-ب-ل-دي-ة ؤال-و’ئ-ي-ة
صسباح من خلل إاعادة رؤؤية جميع المعطيات التي ؤالمواضسيع التي طغت على خطابات المتنافسسين
هي ضسرؤرة توسسيع صسلحيات المنتخبين ؤمسسأالة
بثت في اليوم السسابق.
ؤأاشسار إالى أان هذه اأ’خيرة تهتم بوسسائل اإ’علم إارسساء اللمركزية في تسسيير كل ما يعني الشسؤوؤن
في حديث لوأاج أاكد بن حمادي أانه «لم يتم تسسجيل العمومية ؤبالقنوات الخاصسة المعتمدة ؤلكن أايضسا المحلية.
أاي حدث أاؤ مخالفة ،لحد اآ’ن على صسعيد بث بالقنوات الخاصسة اأ’خرى (غير المعتمدة) عندما

ولد عباسش ‘ Œمع ششعبي بجسشر قسشنطينة

هدف إأ’فÓن تعزيز إŸكاسضب إ’جتماعية إÙققة
’م Úال -ع-ام ◊زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
أاب -رز ا أ
ال -وط-ن-ي ،ج-م-ال ول-د ع-ب-اسش ،أامسش ،أان «ال-ه-دف
’سشاسشي للحزب هو تعزيز اŸكاسشب ا’جتماعية
ا أ
’ن» ،داع-ي-ا مÎشش-ح-ي
ال -ت -ي ” –ق -ي -ق -ه-ا ◊د ا آ
ا÷بهة ‘ ﬁليات  23نوفم Èا÷اري إا ¤تبني
«خ-ط-اب واق-ع-ي» و»ع-دم إاطÓ-ق وع-ود خ-ي-الية»
للمواطن.Ú
ؤحث ؤلد عباسس في لقاء شسعبي نشسطه ببلدية جسسر
قسس-ن-ط-ي-ن-ة ب-و’ي-ة ال-ج-زائ-ر م-رف-وق-ا ب-ع-دد م-ن إاطارات
ؤم -ن -اضس -ل-ي ال-ح-زب ،م-ت-رشس-ح-ي ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
الوطني على المسستويين البلدي ؤالو’ئي ،على «عدم
إاطلق ؤعود كاذبة أاؤ خيالية خلل الحملة ا’نتخابية،
ؤت -ب -ن -ي خ -ط-اب ؤاق-ع-ي» ،م-ب-رزا أان «ال-ه-دف اأ’سس-اسس-ي
ل-ل-ح-زب ه-و ال-ت-ك-ف-ل ب-ك-ل انشس-غ-ا’ت ال-م-واطنين ؤتعزيز
المكاسسب ا’جتماعية التي تم تحقيقها لحد اآ’ن بفضسل

برنامج رئيسس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة».
ؤأاؤضسح في ذات السسياق أان برنامج الحزب هو برنامج
الرئيسس بوتفليقة ؤهو مسستوحى من المبادئ اأ’سساسسية
التي جاء بها بيان أاؤل نوفمبر  ،1945مشسيرا إالى أان «هذه
ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-م-ح-ل-ي-ة ت-أات-ي ف-ي إاط-ار النضسال المسستمر
ؤالمتواصسل الذي تقوم به جبهة التحرير الوطني من أاجل
اسستكمال مسسيرة بناء الوطن» .ؤاعتبر ؤلد عباسس أان
«ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ه-ي ال-ب-ن-ي-ة ال-تحتية للمجتمع
ال-ج-زائ-ري ب-فضس-ل ب-رن-ام-ج-ه-ا ال-ق-ائ-م ع-لى احتضسان كل
الفئات ا’جتماعية ’سسيما الهشسة منها» ،مشسددا على أان
«جبهة التحرير الوطني لن تتخلى عن أابنائها مهما كانت
الظرؤف» في إاشسارة منه إالى اسستمرار نضسال الحزب من
أاجل دعم فئات الشسعب الجزائري ’سسيما منهم اأ’يتام
ؤاأ’رامل ؤعائلت ضسحايا العشسرية السسوداء .إالى ذلك،
أاكد اأ’مين العام لجبهة التحرير الوطني على أاهمية
انخراط الشسباب في القوائم ا’نتخابية للحزبي ،مشسيرا
إالى أان قائمة جبهة التحرير الوطني على مسستوى بلدية

جسسر قسسنطينة تتضسمن أاصسغر المترشسحين الشسباب من
بين كل قوائم الجبهة على المسستوى الوطني.
ؤفي كلمته عرج ؤلد عباسس على محطات بارزة في تاريخ
جبهة التحرير الوطني ،التي لعبت فيها -كما قال« -دؤرا
فعا’ ؤمصسيريا في تحرير الوطن من ا’سستعمار ؤبناء
ال -دؤل -ة ال -ج -زائ -ري -ة ؤاسس -ت-ع-ادة ك-رام-ة ؤع-زة ال-م-واط-ن
الجزائري».

مششبها البلدية بـ«ا◊كومة اŸصشغرة» ،بن بعيبشش:

إŸشضاركة ‘ إ’نتخابات وسضيلة إ’حباط أإنصضار إلوضضع إلرإهن

دعا ،اأمسس ا’ثنين ،رئيسس حزب الفجر الجديد
ط -اه -ر ب -ن ب -ع -ي -بشس ،م -ن خ -م -يسس م-ل-ي-ان-ة (ع-ي-ن
الدفلى) ،اإلى المشساركة «القوية» في ا’نتخابات
ال -م -ح -ل -ي -ة ال -ق -ادم -ة ،م -ح -ذرا م -ن ا’م-ت-ن-اع ع-ن
التصسويت الذي قال اإنه «سسيخدم اأغراضس موؤيدي

ال-وضس-ع ال-راه-ن» .ؤل-دى ت-نشس-ي-ط-ه ل-ت-ج-م-ع شس-ع-بي
ب-ق-اع-ة ال-ح-ف-لت ل-ل-م-دي-ن-ة ت-حسس-ب-ا ل-لن-ت-خ-اب-ات
المحلية لـ  23نوفمبر القادم ،قال بن بعيبشس اإن
«البقاء في المنزل ؤعدم ا’كتراث لموعد يهم
ج -دا مسس-ت-ق-ب-ل ال-م-واط-ن م-ن شس-اأن-ه ا’إب-ق-اء ع-ل-ى
الوضسع الحالي للأمور الذي سسيخدم ا’نتهازيين
ؤالمحتالين» .ؤؤفقا له فاإن الحل «للركود» الذي
ي -ق -ب -ع ف -ي -ه ال -ب -ل-د ل-يسس ب-ي-د ال-ح-ك-وم-ة ؤ’ اأي-دي
المعارضسة ،موؤكدا اأن الوقت قد حان للمواطن اأن
يتحمل «بالكامل مسسوؤؤليته» .ؤبعدما اسستدل با’آية
القراآنية «اإن الله ’ يغير ما بقوم حتى يغيرؤا ما
ب -اأن -فسس -ه -م» اأشس -ار اإل -ى اأن م -ق-اط-ع-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات
القادمة سستمثل «عهدة  5سسنوات طويلة من عدم

اليقين».
ؤبالنظر اإلى طابعها «الخاصس» ؤحقيقة اأنها تهم
مباشسرة المواطن اعتبر بن بعيبشس اأن ا’نتخابات
ال -م -ح -ل -ي -ة «ه -ي اأك -ث -ر اأه -م -ي -ة م -ن ا’ن -ت-خ-اب-ات
التشسريعية اأؤحتى الرئاسسية» ،داعيا اإلى تعبئة
عامة من اأجل السسير الحسسن لهذا الموعد .ؤلدى
تطرقه اإلى الحديث عن رئيسس المجلسس الشسعبي
ال -ب -ل -دي اأك-د اأن ت-م-دي-د صس-لح-ي-ات ه-ذا ا’أخ-ي-ر
يشسكل «ضسرؤرة ملحة في مسسار التنمية المحلية»
باعتبار اأن هذا المسسوؤؤل منتخب ؤليسس معينا «اإن
رئيسس البلدية هو من يرافق الطاقم ا’إداري ؤهو
من يفكر ؤمن يقترح» ،مشسبها في السسياق البلدية
بـ»الحكومة المصسغرة» على المسستوى المحلي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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قال إان ا◊ركة سشتحدث اŸفاجأاة ‘ ا’نتخابات القادمة

بن يونسس يدعو إ ¤إلتصضويت بقوة ’سضتكمال برإمج إلتنمية

كشش- -ف ع- -م- -ارة ب -ن ي -ونسش ،أامسشŒ ‘ ،م -ع
ششعبي ببومرداسش»أان حركة ا’مبيا أاصشبحت قوة
’ يسشتهان بها ‘ اŸششهد السشياسشي ا÷زائري» إا¤
درجة أانه صشنفها ‘ اŸرتبة الثالثة بعد كل من
ا’ف- -ا’ن وا’رن- -دي ،مششÒا ‘ ه- -ذا الصش -دد «أان
حزبه قد “كن من الدخول ‘  46و’ية بـ850
ق -ائ -م -ة ان -ت-خ-اب-ي-ة م-ع ال-ت-أاك-ي-د ‘ خ-ط-اب Áل-ؤوه
التفاؤول أان ا◊ركة الششعبية سشتحدث اŸفاجأاة ‘
ا’نتخابات القادمة..

بومرداسس :ز /كمال

دع -ا ع -م -ارة ب -ن ي -ونسس ف-ي ل-ق-اء ان-ت-خ-اب-ي ب-ب-وم-رداسس
مواطني الو’ية إالى الخرؤج بقوة للتصسويت يوم ا’قتراع
ت-ك-ريسس-ا ل-م-ب-دأا ال-دي-م-ق-راط-ي-ة ؤال-ت-عددية الحزبية التي
تبنها الجزائر ؤاسستكما’ لبرامج التنمية الشساملة التي
ربطها بالسسلم ؤا’سستقرار ا’جتماعيين ؤهي من بين
أاهم اأ’هداف التي تناضسل من اجلها الحركة الشسعبية
الجزائرية مثلما قال.
كما جدد بن يونسس في رسسائله السسياسسية انتقاده لبعضس
اأ’ح -زاب ال -ت -ي ت -ح -اؤل ف -ي ن -ظ -ره اح -ت -ك -ار ال -وط -ن-ي-ة
ؤالمزايدة عليها ببعضس الرموز التاريخية ؤحتى اإ’سسلم
ؤاأ’مازيغية معتبرا»هذه الرموز ؤالثوابت مشستركة بين
ال -ج -م -ي -ع ؤم -لك ل -ك -ل ال -ج -زائ -ري-ي-ن ؤم-ن أاراد ال-نضس-ال
السسياسسي عليه بالقاعدة ؤتقديم برامج انتخابية تخدم
الشسعب الجزائري باأ’سساسس» ،نفسس اأ’مر في رده على
بعضس اأ’صسوات التي تحاؤل اسستباق اأ’حداث ؤالحديث
عن موعد الرئاسسيات حيث أاشسار بن يونسس»أان الموعد
ح -ال -ي -ا ه-ي ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-م-ح-ل-ي-ة ،ك-م-ا أان الشس-عب ه-و
صساحب السسيادة ؤله الكلمة الفصسل في اختيار رئيسسه بكل

ح -ري -ة ؤسس -ي -ادة.»..ع -ن م-وضس-وع ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-م-ح-ل-ي-ة
اعترف بن يونسس في كلمته «أان ا’نتخابات المحلية
تجري في ظرؤف اقتصسادية صسعبة تمر بها البلد بالتالي
على الجميع دعم ؤتزكية برنامج الحكومة فيما تعلق
بعملية ا’قتراضس من البنك المركزي لتحقيق الموازنة
ا’قتصسادية» ،ؤعن تصسوره لتحديات المنتخب المحلي
شس -دد رئ -يسس اأ’م-ب-ي-ا»ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ت-دع-ي-م ال-م-ن-ت-خ-ب-ي-ن
ال -م -ح -ل -ي-ي-ن بصس-لح-ي-ات أاؤسس-ع أ’داء م-ه-ام-ه-م اإ’داري-ة
قائل»إان أاحد أاهم تحديات ؤأاهداف الحركة الشسعبية
هي اسسترجاع كل الصسلحيات القانونية ؤاإ’دارية لرئيسس
ال-ب-ل-دي-ة ح-ت-ى ي-ك-ون ف-ي مسس-ت-وى ت-ط-ل-ع-ات ال-م-واط-ن-ين
ؤيمارسس مهامه بكل سسيادة كقاضس أاؤل في البلدية» ،مع
الدعوة في اأ’خير إالى ضسرؤرة التفكير من اآ’ن في تنويع
مصس-ادر ال-دخ-ل ال-م-ح-ل-ي ؤتشس-ج-ي-ع ا’سس-ت-ث-م-ارات لخلق
الثرؤة ؤتحسسين ظرؤف معيشسة المواطن.

ﬁمد حاج جي ÊÓمن البويرة

إلتضضامن إÙلي ‘ تسضي Òإلبلديات

’م Úالوطني ÷بهة القوى
قام ،أامسش ،ا أ
ا’ششÎاك -ي-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م ل-ق-اءات ج-واري-ة م-ع
اŸواطن ‘ Úالعديد من بلديات الو’ية.

البويرة :ع نايت رمضشان

ال-م-ح-ط-ة اأ’ؤل-ى ك-انت م-ن م-دي-ن-ة اأ’خضس-ري-ة ث-م ع-م-ر
ليحط رحاله بعاصسمة الو’ية ،ؤإان كانت بلدية عمر قد
عرفت إاقبا’ معتبرا ،لكن بعاصسمة الو’ية كان محتشسما
ؤعرف عزؤف المترشسحين أانفسسهم.
ؤخ -لل ل -ق -ائ -ه ب -م -ن-اضس-ل-ي ال-ج-ب-ه-ة شس-دد م-ح-م-د ح-اج
ج-ي-لن-ي ،ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ال-ع-م-ل ال-ج-واري خ-لل ال-ح-م-ل-ة
ا’ن -ت -خ -اب-ي-ة ل-ت-م-ك-ي-ن ال-م-ت-رشس-ح-ي-ن م-ن ا’سس-ت-م-اع إال-ى
انشسغا’ت المواطنين من جهة ؤمن جهة أاخرى شسرح
برنامج اأ’فافاسس ؤالذي يرتكز على التضسامن المحلي
الميزة التي كان يتميز بها الشسعب الجزائري.
ؤفيما يخصس صسلحيات المنتخب المحلي ثمن مشسرؤع
قانون البلدية ؤالو’ية ؤالذي هو في صسدد الدراسسة على
مسستوى الحكومة ،معتبرا أانه مكسسب حيث أان اإ’فافاسس
طالب بذلك منذ عقود ؤهو ما يعطي صسلحيات أاكثر
ل -ل -م-ن-ت-خب ف-ي تسس-ي-ي-ر ال-ب-ل-دي-ة ؤك-ذا أاعضس-اء ال-م-ج-لسس
ال- -و’ئ- -ي ،م -ب -رزا أان ذلك ي -رج -ع ال -ث -ق -ة ب -ي -ن ال -رئ -يسس
ؤالمرؤؤؤسس ،الثقة التي تلشست نتيجة التسسيير السسلبي

الذي عرفته البلديات حيث كان رئيسس البلدية عبارة عن
متصسرف إاداري يتلقى اأ’ؤامر هذا ما جعل المواطن ’
يثق في العمل السسياسسي .ؤفي هذا السسياق أاكد أان جبهة
ال-ق-وى ا’شس-ت-راك-ي-ة سس-ت-ع-م-ل ع-ل-ى اسس-ت-رج-اع ال-ث-ق-ة بين
الحكام ؤالمواطنين ؤإاشسراكهم في كل القرارات التي
ت -ت -خ -ذ خ-لل ال-م-داؤ’ت ؤال-ت-نسس-ي-ق م-ع ل-ج-ان اأ’ح-ي-اء
ؤمختلف الجمعيات التي تمثل المجتمع المدني .ؤفي
اأ’خير دعا إالى المشساركة القوية يوم ا’قتراع لنصسرة
الديمقراطية.

خÓل تفقده اŸدوامات بقاŸة

ذويبي يدعو إŸوإطن Úإ ¤رفع شضعار «ننتخبكم ونحاسضبكم»

قام ا’أمين العام لحركة النهضسة محمد ذؤيبي ممثل
عن ا’تحاد من اأجل النهضسة ؤالعدالة ؤالبناء ،اأمسس
ا’إث -ن -ي-ن ،ب-زي-ارة اإل-ى م-ق-رات ال-م-داؤم-ات ا’إن-ت-خ-اب-ي-ة
ل -لت-ح-اد ع-ل-ى مسس-ت-وى  3ب-ل-دي-ات ب-و’ي-ة ق-ال-م-ة ،دعا
خللها المواطنين اإلى رفع شسعار «ننتخبكم ؤنحاسسبكم»
في المحليات المقبلة .ؤاأؤضسح ذؤيبي خلل نشساطه
ال-ج-واري ب-ب-ل-دي-ات ق-ال-م-ة ؤب-ل-خ-ي-ر ؤبومهرة اأحمد في
اإطار اليوم التاسسع من الحملة ا’إنتخابية لمحليات 23
من نوفمبر الجاري ،اأن المواطنين يجب اأن يسساهموا
ف-ي «ت-ط-ه-ي-ر ال-ب-ل-دي-ة م-ن ال-م-ن-ت-ف-ع-ي-ن» ؤم-ن «م-ظ-اه-ر
الرشسوة ؤالفسساد» باعتبارها اأؤل موؤسسسسة -كما قال -في
ب -ن -اء ال -دؤل -ة ،مشس -ي -را اإل -ى اأن ذلك ي -ك -ون ب -ان -ت -خ -اب
ال -م -رشس -ح -ي -ن «ذؤي ال -ك -ف -اءة ؤا’أم -ان-ة» .ؤاع-ت-ب-ر ذات
المسسوؤؤل الحزبي اأن اأفضسل ؤسسيلة لمحاسسبة المنتخبين
المحليين هي اإعادة انتخابهم في حالة ما اإذا قاموا
ب -ال-تسس-ي-ي-ر ال-ج-ي-د ل-مصس-ال-ح ال-ب-ل-دي-ة ؤال-و’ي-ة ؤاإذا ك-ان
التسسيير غير ذلك فعلى المواطن اأن يعاقبهم بانتخاب
اأناسس غيرهم.
ؤذكر في نفسس السسياق باأن بناء دؤلة قوية متحضسرة

ؤمنظمة ينطلق من اختيار المسسوؤؤل المحلي الذي هو
اأقرب للمواطن ؤيمكن محاسسبته ،مبرزا اأن ا’إنتخابات
المحلية هي «فرصسة يجب اأن تسستغل ’ختيار اأصسحاب
الكفاءات».

‘ Œمع ششعبي له بÈج بوعريريج ،مناصشرة:

ضضرورة إإشضرإك رؤوسضاء إلبلديات ‘ مبادرإت إ’سضتثمار

دعا رئيسس حركة مجتمع السسلم «حمسس» عبد المجيد
مناصسرة مسساء أامسس ا’ثنين ببرج بوعريريج إالى إاشسراك
رؤؤسساء البلديات في مبادرات ا’سستثمار المحلي .ؤأاؤضسح
م -ن -اصس -رة ف -ي ت -ج -م -ع شس -ع -ب -ي نشس -ط -ه ب-ق-اع-ة ال-بشس-ي-ر
اإ’براهيمي بعاصسمة الو’ية في إاطار الحملة ا’نتخابية
لمحليات الـ 23من نوفمبر الجاري بأانه يتعين على رؤؤسساء
البلديات «تقلد مسسؤوؤليات أاكثر في ما يتعلق بتسسيير
لدارة المركزية
ملف ا’سستثمار» ؤذلك لتقليصس التبعية ل إ
من جهة ؤخلق منافسسة بين رؤؤسساء البلديات لدفع عجلة
التنمية المحلية على حد قوله .ؤقال بالمناسسبة« :من
لداري صسلحيات أاؤسسع في
غير المعقول أان يكون ل إ
تسس-ي-ي-ر الشس-أان ال-م-ح-ل-ي ؤال-ت-ن-م-وي ل-ل-م-واطن على غرار
ا’سستثمار ؤالسسكن ا’جتماعي» بينما المنتخب المحلي
الذي هو أاكثر دراية بانشسغا’ت المواطنين يجد نفسسه
ف -اق -د لصس -لح -ي -ات ك-ث-ي-رة داع-ي-ا ف-ي ه-ذا السس-ي-اق إال-ى
«ضس-رؤرة م-ن-ح صس-لح-ي-ات أاك-ث-ر ل-ل-م-ن-ت-خب ال-م-حلي في
تسسيير شسؤوؤن جماعته المحلية».ؤأاضساف رئيسس حركة
مجتمع السسلم بأان حزبه «يؤويد مسسعى الحكومة في ما

يتعلق بالبنوك اإ’سسلمية» التي تسسمح حسسبه  -بتكافوؤ
ال-ف-رصس ب-ي-ن ال-مسس-ت-ث-م-ري-ن ال-رافضس-ي-ن ل-ل-ب-نوك الرؤبية
م-ؤوك-دا أان ال-م-رح-ل-ة ال-ق-ادم-ة ت-ت-ط-لب ت-رشس-ي-د ال-ن-فقات
ؤؤضس -ع اسس -ت -رات -ي -ج -ي-ة اق-تصس-ادي-ة ب-ع-ي-دة ال-م-دى .ؤأاك-د
مناصسرة بأان تشسكيلته السسياسسية تظل مقتنعة بأان «التغيير
الحقيقي يمر عبر صسناديق ا’قتراع» داعيا الحضسور إالى
التعبئة ؤالذهاب بقوة من أاجل دعم مرشسحي تشسكيلته
السس-ي-اسس-ي-ة ال-ذي-ن ب-اسس-ت-ط-اع-ت-ه-م حسس-ب-ه  -ح-ل مشس-اكل
المواطن اليومية ؤالخرؤج بالبلديات من التبعية ؤالعجز
ؤدفع عجلة التنمية المحلية.

الثÓثاء  07نوفمبر  2017م
الموافق لـ  18صصفر  1439هـ
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فيما أاكد انطÓق التحضص Òللطبعة اŸقبلة وŸعرضس القاهرة ،مسصعودي:

مليون و 800أالف زائر مكسصب صصالون كتاب ا÷زائر

’ثن ،ÚباŸكتبة الوطنية با◊امة ،كشصف فيها عن
نشصط حميدو مسصعودي ﬁافظ صصالون ا÷زائر الدو‹ للكتاب ندوة صصحفية ،أامسس ا أ
–قيق التظاهرة رقما قياسصيا جديدا ‘ عدد الزوار قاربت اŸليون و 800أالف زائر .اعت Èمسصعودي أان هذه الطبعة  ،22التي اختتمت ،أامسس
’ول ،مؤوكدا انطÓق التحضص Òللطبعة  23التي سصتكون الصصÚ
’ول ،كّرسصت مكانة صصالون ا÷زائر وطنيا وإاقليميا ،باعتباره ا◊دث الثقا‘ ا أ
ا أ
ضصيف الشصرف فيها ،إا ¤جانب التحضص Òلنزول ا÷زائر ضصيف شصرف على معرضس القاهرة الدو‹ للكتاب.

ìGôaGE áeÉ°SGC :á«æWƒdG áÑàµŸG
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ك -ث -ي -رة ه -ي اأ’رق -ام ال -ت -ي ق -دم -ه-ا م-ح-اف-ظ
الصص -ال -ون ح -م -ي -دو مسص -ع -ودي خ Ó-ل ن -دوت -ه
الصص -ح -ف -ي -ة ،ك -دل -ي -ل ع-ل-ى حصص-ي-ل-ة إاي-ج-اب-ي-ة
للتظاهرة في دورتها الثانية والعشصرين؛ دورة
حضص-رت-ها  51دول-ة ب-اإ’ضص-اف-ة إال-ى ال-ج-زائ-ر،
ممثلة في أاكثر من  970دار نشصر ،بما في ذلك
 314دار نشصر جزائرية مقابل  291دار نشصر
السصنة الفارطة (زيادة بنسصبة  ،)٪7إالى جانب
حضصور عربي قوي بـ 16دولة عربية ،إاضصافة
إالى الجزائر ،وعلى سصبيل المثال فقد حضصر
الصص -ال -ون  97دار نشص- -ر مصص- -ري- -ة .واق- -ت -رح
ال -ع -ارضص -ون ع-ل-ى م-رت-ادي الصص-ال-ون 264756
عنوان ،منها  80أالف عنوان جزائري.
ق-اب-ل ه-ذه ال-مشص-ارك-ة ال-م-رت-ف-ع-ة نسص-ب-ة إاقبال
قاربت مليونا و 800أالف زائر (مليون و735
أالف) ،ما يمثل زيادة قدرها  ،٪13مع تسصجيل
ذروة يومي الفاتح نوفمبر والجمعة  3نوفمبر
بنسصبة إاقبال قاربت النصصف مليون زائر« .كنا
نأامل أان نبلغ المليوني زائر ،لكن هذا العدد ’
يسصتهان به وكثير من الدول تتمنى بلوغه»،
ي -ق -ول مسص -ع-ودي ،م-ؤوك-دا أان الصص-ال-ون أاصص-ب-ح
المتنفسس الوحيد لكثير من الناشصرين العرب.
وشصّدد مسصعودي على أاهمية نسصبة اإ’قبال من
قبل الناشصرين على صصالون الجزائر ،في وقت

ت- -ق- -دم ت -ظ -اه -رات أاخ -رى مشص -اب -ه -ة ال -دع -م
ل-ل-مشص-ارك-ي-ن ف-ي-ه-ا .وب-حسصب ذات ال-م-تحدث،
فإان الشصارقة ،مث ،Óتدفع  56مليون دو’ر
ل-دع-م ال-ن-اشص-ري-ن بشص-راء ك-ت-ب-ه-م وه-ذا يضصمن
ب-ق-اء ال-ن-اشص-ر م-واظ-ب-ا ع-ل-ى حضص-ور الصصالون،
«ك-م-ا أان ال-ق-ان-ون ال-داخ-ل-ي لصص-ال-ون ال-جزائر
يمنع البيع بالجملة ويحفز على البيع بالتجزئة
وللمواطن» ،يقول محافظ صصالون الجزائر.
ون ّ-وه مسص -ع -ودي ب -ال -مشص -ارك -ة ال-م-م-ي-زة ل-ع-دة
ه -ي -ئ -ات ،ع -ل -ى غ -رار ال -م -ح -اف-ظ-ة السص-ام-ي-ة
Óمازيغية ،التي إالى جانب نشصاطها الكثيف
ل أ
في اإ’صصدارات الجديدة والترجمات ،نظمت
ال -م -ؤوت -م -ر ال -دول -ي ب -م -ن -اسص-ب-ة م-ئ-وي-ة م-ول-ود
معمري .كما ذكر المشصاركة النوعية لوزارة
ال- -ت- -رب -ي -ة م -ن خ Ó-ل ال -ي -وم ال -دراسص -ي ح -ول
المدرسصة والكتاب ،ونقل زهاء  50أالف تلميذ
من المدن الداخلية لزيارة الصصالون .وقدمت
ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة لÓ-تصص-ال وال-نشصر واإ’شصهار
نشصاطا ثقافيا ثريا ،وهو شصأان النقابة الوطنية
ل -ن -اشص -ري ال -ك -تب« :ه -ن-اك سصّ-ن-ة ح-م-ي-دة ف-ي
الصصالون وهي قيام الناشصرين بنشصاطات في
أاج -ن-ح-ت-ه-م» ،يضص-ي-ف مسص-ع-ودي ،ال-ذي ت-مّ-ن-ى
تقريب الكاتب من جمهوره بشصكل أاكبر .كما
نّوه المتحدث بالعÓقات الطيبة التي تجمع
الجزائر وجنوب أافريقيا ،ضصيف شصرف هذه
الطبعة ،في جميع المجا’ت.
واع -ت -ب -ر مسص -ع -ودي ،أان ال -ت -ن -ظ-ي-م وصص-ل إال-ى
ا’ح-ت-راف-ي-ة بشص-ه-ادة ال-ج-م-ي-ع ،دون أان ي-ن-ف-ي
وج -ود سص -ل -ب -ي -ات خ-ارج-ة ع-ن إارادة م-ن-ظ-م-ي

الصصالون ،منها ا’كتظاظ المروري،
مبررا ذلك بكون قصصر المعارضس لم
ي-ت-غ-ي-ر ف-ي-ه شص-يء م-ن-ذ ت-دشص-ي-ن-ه في
 ،1968في وقت يجب أان تتماشصى
الهياكل القاعدية لهذا الفضصاء مع
معطيات السصاعة.
وف ّسص - -ر مسص - -ع- -ودي اإ’ق- -ب- -ال ع- -ل- -ى
الصصالون بارتفاع المقروئية ،وبكون
م -ن ي -زور الصص -ال -ون ي -ج -د ضص -ال -ت-ه،
ب-فضص-ل ال-ع-دد ال-ك-ب-ي-ر م-ن ال-ع-ن-اوي-ن
ال -م-ق-ت-رح-ة ،مشص-ي-را إال-ى أان صص-ال-ون
ال-ك-ت-اب سص-اع-د ع-ل-ى ت-غ-ط-ي-ة العجز
الذي قد تسصببه قلة المكتبات على
المسصتوى الوطني.
«تفكيرنا اآ’ن منصصب على تحضصير
معرضس القاهرة الذي تنزل الجزائر
ضص -ي -ف شص -رف ع -ل -ي -ه ،وه-ذا ي-ل-زم-ه
ت -حضص -ي -ر ول -وج -يسص -ت-يك وع-م-ل م-ن
اآ’ن» ،ي -ؤوك -د مسص -ع-ودي ،مضص-ي-ف-ا أان
ضصيف شصرف الطبعة المقبلة الثالثة
والعشصرين ،من اأ’ربعاء  24أاكتوبر إالى السصبت
 3نوفمبر  ،2018سصتكون الصصين الشصعبية.
من جهة أاخرى ،أاكد مسصعودي أان المخّول
ال- -وح- -ي -د ل -م -ن -ع ع -ن -اوي -ن وك -تب أاو السص -م -اح
بعرضصها ،هو لجنة القراءة المنصصبة من قبل
وزير الثقافة ،و’ دخل لمحافظة الصصالون في
ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة ،ك -م-ا ج-دد ت-أاك-ي-ده ع-ل-ى أان-ه
ك- -م- -ح- -اف- -ظ ع- -ل- -ى مسص -اف -ة واح -دة م -ن ك -ل
المبدعين الجزائريين.
و’ح -ظ مسص -ع-ودي ب-أان ك-ث-ي-را م-ن ال-ن-اشص-ري-ن
الجزائريين اسصتغلوا فرصصة «سصي »Óللتشصاور
مع ناشصرين أاجانب لشصراء حقوق النشصر .وفي
سصياق ذي صصلة ،كشصف أان المؤوسصسصة الوطنية
للفنون المطبعية ،التي يتولى إادارتها ،سصتنشصر
أاع-م-ا’ م-ت-رج-م-ة إال-ى ال-ع-رب-ي-ة ل-ك-اتب ياسصين
وآاسصيا جبار.
وعن الطبعة المقبلة ،قال مسصعودي إان فضصاء
«روح الباناف» قد يتم تغيير مكانه ضصمانا
لجمهور أاكبر ،كما تحدث عن إامكانية تنقل
ال- -م- -ح- -اضص- -ري -ن والضص -ي -وف إال -ى ال -ع -اصص -م -ة
وال -و’ي -ات اأ’خ -رى م-ن أاج-ل اسص-ت-غÓ-ل أاك-ب-ر
لتواجدهم في الجزائر.
واشصتكى مسصعودي من وجود هيئات تأاتي في
آاخر لحظة وتطلب مكانا مميزا في الجناح
المركزي ،في وقت تكون اأ’ماكن قد وزعت.
كما طمأان الناشصرين بكون الصصالون مؤوsمنا،
وفي حالة ضصياع أاو سصرقة كتب أاحد الناشصرين
فسصيتم تعويضس المتضصرر بفضصل هذا التأامين.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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قامت بها مفارز ا÷يشس بباتنة
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تدمـ ـ ـﬂ Òبأا لإلرهابي ـ ـ 3 ،Úاألغـ ـ ـام
تقليديـ ـ ـة الصصنـ ـ ـع واسصÎجاع رشص ـ ـ ـاشس

دم-رت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس ال-وط-ني الشصعبي،
يوم  06نوفمÃ 2017 Èنطقة تاغدة ،بو’ية
Óره-اب-ي Úو( )03أال-غام
باتنة/ن.عﬂ ،5.ب -أا ل -إ
ت-ق-ل-ي-دي-ة الصص-ن-ع ،واسصÎج-عت مسصدسصا رشصاشصا
من نوع كÓشصنيكوف وﬂزن )02( ÚللذخÒة.

توقيف  3عناصصر دعم
ا÷ماعات اŸسصلحة

ف -ي سص -ي -اق م -تصص -ل ،أاوق -فت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس
ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي ب-ب-ل-دي-ة ث-ن-ي-ة ال-ع-ابد ،و’ية
ب -ات-ن-ة ،ثÓ-ث-ة ( )03ع-ن-اصص-ر خ-ط-ي-ري-ن ل-دع-م
ال-ج-م-اع-ات ا’ره-اب-ي-ة .ت-أات-ي ه-ذه ال-ع-مليات
ل ُ-ت -ضص -اف إال -ى سص -لسص -ل -ة ال -ن -ت -ائ -ج اإ’ي -ج-اب-ي-ة
المحققة ميدانيا ،والتي ُتؤوكد اليقظة العالية
وال-ح-رصس الشص-دي-د ل-م-خ-ت-ل-ف وحدات وأافراد
الجيشس الوطني الشصعبي في الحفاظ على أامن
واسصتقرار البÓد.

...وعنصصرين آاخرين
ببومرداسس والبيضس

في إاطار مكافحة اإ’رهاب وبفضصل ا’سصتغÓل
ال-ج-ي-د ل-ل-م-ع-ل-وم-ات ،أاوق-فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشس
ال -وط -ن -ي الشص -ع -ب-ي ،ي-وم  05ن-وف-م-ب-ر ،2017

ع -نصص -ري ( )02دع -م ل -ل -ج-م-اع-ات اإ’ره-اب-ي-ة
ببومرداسس/ن.ع 1.والبيّضس/ن.ع.2.

ضصبط مركبة رباعية الدفع
وكمية من اŸواد الغذائية

وف -ي إاط -ار م -ح -ارب -ة ال -ت -ه -ريب وال -ج -ري -م -ة
ال-م-ن-ظ-م-ة ،ضص-ب-طت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس ال-وطني
الشص -ع -ب -ي ب -ع -ي -ن ق -زام وع-ي-ن صص-ال-ح/ن.ع،6.
مركبة رباعية الدفع و( )1,5طن من المواد
الغذائية و( )1,6قنطار من مادة التبغ ،في
ح - -ي - -ن أاوق - -ف ع- -ن- -اصص- -ر ال- -درك ال- -وط- -ن- -ي
ببسصكرة/ن.ع ،4.مهربا كان على متن شصاحنة
ُمحملة بـ( )10قناطير من اأ’سصمدة الكيماوية.

إاحباط هجرة غ Òشصرعية
لـ 10أاشصخاصس

م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاح -ب -ط ح-راسس الشص-واط-ئ
بعنابة/ن.ع ،5.م-ح-اول-ة ه-ج-رة غ-ي-ر شص-رع-ي-ة
لـ( )10أاشصخاصس كانوا على متن قارب تقليدي
الصصنع ،في حين تم توقيف ( )08مهاجرين
غير شصرعيين من جنسصيات مختلفة بكل من
تلمسصان وسصيدي بلعباسس وبشصار.

’من سصوق أاهراسس ‘ عمليت ÚنوعيتÚ
فرقة البحث والتحري أ

إاكتشصاف ورشصة سصرية لصصناعة ذخÒة األسصلحة النارية

يصصل غدا ا’ربعاء قادما من باريسس

جثمان اıرج ﬁمود زموري يوارى الÌى هذا اÿميسس
يصصل جثمان المخرج محمود زموري
ا ل -ذ ي ت -و ف -ي ا ل س ص -ب ت ا ل -م -ا ض ص -ي ب -اإ ح -د ى
مسصتشصفيات العاصصمة الفرنسصية باريسس
ا ل -ى م -ط -ا ر ا ل -ج -ز ا ئ -ر ا ل -ع -ا ص ص -م -ة ظ -ه -ر
ا ’ ر ب - -ع - -ا ء ح س ص ب م - -ا ع - -ل - -م ل -د ى ر ئ -ي س س
جمعية اضصواء السصينمائية اعمر رايبا.و
سصيوارى الفقيد الذي توفي عن عمر
يناهز ال 71سصنة التراب ظهر الخميسس
ب م ق ب ر ة ب و ف ا ر ي ك م س ص ق ط ر اأ س ص ه ك م ا ا ك د

ن - -ف س س ا ل - -م ص ص - -د ر  ،و ع - -ر ف ا ل - -م - -خ - -ر ج
و ا ل - -م - -م -ث -ل ز م -و ر ي ا ل -م -و ل -و د ب -م -د ي -ن -ة
بوفاريك (البليدة) في  2ديسصمبر1946
بمسصار سصينمائي ثري و من بين اشصهر
اعماله «سصنوات التويسصت المجنونة « و
«مائبالمائة ارابيكا» و «بور بÓن روج»
و غ -ي -ر ه -ا م -ن ا ’ ع -م -ا ل ا ل -ت -ي ك -ا ن ل -ه -ا
حضصورا في المحافل الوطنية و الدولية
ولقيت ايضصا اسصتحسصان الجمهور.

سصرقوا من الضصحية مبلغ  1.4مليار سصنتيم

أامن العاصصمة يطيح بجمعية أاشصرار تسصطو على السصيارات
ع - - -ا÷ت مصص - - -ال- - -ح أام- - -ن و’ي- - -ة
ا÷زائ- -ر قضص -ي -ة ت -ك -وي -ن ج -م -ع -ي -ة
’ع- -داد ÷ن- -اي- -ة
أاشص - -رار ل - -غ - -رضس ا إ
السص-رق-ة اŸقÎن-ة ب-ظ-روف ال-ت-عدد،
ال -كسص -ر ،اسص -ت -حضص -ار م -رك -ب -ة ب-غ-ي-ة
تسص-ه-ي-ل ال-ف-رار والتحطيم العمدي،
حيث ” توقيف شصخصس مشصتبه فيه
قام بسصرقة  1.4مليار سصنتيم.
تمكنت مصصالح أامن و’ية الجزائر من
تفكيك جمعية أاشصرار قامت باسصتهداف
مركبة أاحد المواطنين من خÓل تحطيم
زج-اج ب-اب-ه-ا ال-خ-ل-ف-ي ث-م ا’سص-ت-يÓ-ء على
مبلغ مالي قدره مليار و 40مليون سصنتيم،
ب -ع -د ت -ن -ق -ل م -ح-ق-ق-ي فصص-ي-ل-ة ال-مسص-اسس

ب-ال-م-م-ت-ل-كات بالفرقة الجنائية للمقاطعة
ال -وسص -ط-ى ل-لشص-رط-ة ال-قضص-ائ-ي-ة إال-ى ع-ي-ن
ال-م-ك-ان وال-ب-دء ف-ي ال-ت-ح-ق-ي-ق ،ت-ب-ي-ن م-ن
خÓ-ل ك-ام-ي-رات ال-م-راق-ب-ة ال-م-نَصص-ب-ة في
المكان ،أان الفاعل كان على متن سصيارة
تم تحديد هوّية صصاحبها الذي تبين أانه
مسصيّر وكالة خاصصة لتأاجير السصيارات،
ق- -ام ب- -ت- -أاج- -ي- -ره- -ا إال -ى شص -خصس آاخ -ر.
وبموجب إاجراءات تمديد ا’ختصصاصس
والتفتيشس ،توصصلت المصصلحة المحuققة
إالى تحديد هوية الفاعل الذي تم رصصد
سص -ي -ارت -ه ال -مسص -ت -أاج -رة وت-وق-ي-ف-ه ،ب-ع-د
إاخضصاعه لعملية التفتيشس الجسصدي عثر
ب -ح -وزت -ه ع -ل-ى م-ب-ل-غ م-ال-ي ق-دره 11.5

مليون سصنتيم ،كما عثر بداخل السصيارة
ع-ل-ى كّ-م-اشص-ة ح-دي-دي-ة ،ب-ت-ف-تيشس منزل
المشصتبه فيه ،عثر على مبلغ مالي قدره
 10مÓيين سصنتيم ،جهاز تحكم عن بعد
يسص -ت -ع -م-ل ل-ل-تشص-ويشس أاث-ن-اء ف-ت-ح وغ-ل-ق
أابواب السصيارات )03( ،أاسصلحة بيضصاء.
’دلة ،صصرح انه
بمواجهة المشصتبه فيه با أ
قام بعملية السصطو بمسصاعدة صصديقه
الذي تم تحديد هويته ،أاين تبّين أاّنه
محل أامر بالقبضس.
’جراءات القانونية ،تم
بعد اسصتكمال ا إ
ت-ق-دي-م ال-مشص-ت-ب-ه ف-ي-ه إال-ى السص-ي-د وكيل
الجمهورية ،أاين أامر بإايداعه الحبسس
المؤوقت.

“كنت عناصصر فرقة البحث والتحري
باŸصصلحة الو’ئية للشصرطة القضصائية بأامن
سص- -وق أاه- -راسس م- -ن إاك -تشص -اف ورشص -ة سص -ري -ة
’سص -ل -ح -ة
لصص- -ن- -اع- -ة ال- -ذخÒة اÿاصص- -ة ب -ا أ
ال -ن -اري -ة م -ن الصص -ن-ف اÿامسس م-ع ت-وق-ي-ف
الفاعل.
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العملية كانت بناًء على معلومات مؤوكدة
’شص-خ-اصس م-ق-ر
م -ف -اده-ا ،اسص-ت-غÓ-ل أاح-د ا أ
سصكناه العائلي لصصناعة الذخيرة والمتاجرة
فيها دون رخصصة ،حيث بالتأاكد من صصحة
المعلومة وباسصتصصدار إاذن بالتفتيشس صصادر
عن نيابة محكمة سصوق أاهراسس ،تم تفتيشس
ال-مسص-ك-ن سص-ال-ف ال-ذك-ر أاي-ن ك-انت ال-ن-ت-يجة
إاي-ج-اب-ي-ة ب-ال-ع-ث-ور ع-ل-ى ك-م-ي-ات معتبرة من
ال -م -واد وال -م -ع -دات ال -مسص-ت-ع-م-ل-ة لصص-ن-اع-ة
ال -ذخ -ي -رة م -م -ث -ل-ة ف-ي 9580 :غ -رام م -ن
’نواع 1490 ،غرام من
«السصاشصم» مختلف ا أ
ال -رصص-اصس 328 ،ك-بسص-ول-ة م-ع-دن-ي-ة خاصصة
ب -السصÓ-ح 305 ،سص -دادة ك -رت-ون-ي-ة ،ك-م-ا ت-م
العثور أايضصا على  174خرطوشصة معبأاة من

’نواع و 1757خ-رط-وشصة فارغة
م-خ-ت-ل-ف-ة ا أ
م-زودة ب-ك-بسص-و’ت .أام-ا ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-معدات
فقد أاثمرت العملية العثور على أاداتين من
المعدن خاصصتين بنزع وتركيب الكبسصو’ت،
ثÓث ملزمات معدنية لكبسس الخراطيشس
و 07مكاييل من المعدن لكيل البارود03 ،
قضصبان مجوفة من المعدن لصصنع السصدادات
ال -ك-رت-ون-ي-ة و 05أادوات خشص- -ب- -ي -ة ل -حشص -و
ال- -خ- -راط- -يشس ،وأاداة م- -ع- -دن- -ي- -ة ل- -تسص- -وي -ة
الخراطيشس.
ك--م--ا ت--م ال--ع--ث-ور ع-ل-ى سصÓ-ح ن-اري م-ن
الصصنف الخامسس ،ليتم توقيف المشصتبه
فيه واقتياده إالى مقر الفرقة أاين أانجز
في حقه ملف قضصائي عن جرم جناية
إانشص--اء ورشص--ة سص--ري--ة لصص--ن--اع-ة ال-ذخ-ي-رة
’سص-ل-ح-ة ال-ن-اري-ة م-ن الصصنف
ال-خ-اصص-ة ب-ا أ
ال---خ---امسس دون رخصص---ة م---ن السص---ل--ط--ات
ال--م-خ-ول-ة ق-ان-ون-ا م-ع ح-ي-ازة سصÓ-ح ن-اري
وذخيرة دون رخصصة ،قدم بموجبه أامام
نيابة محكمة سصوق اهراسس أاين صصدر في
حقه حكم قضصائي بالوضصع تحت الرقابة
القضصائية.

‹hO

الثÓثاء  07نوفمير  2017م
الموافق لـ  1٨صضفر  143٩هـ

اŸلك سسلمان يسستقبل سسعد ا◊ريري

عون يÎأاسس اجتماعا أامنيا ويشسدد على اسستقرار لبنان
اسض -ت -ق -ب -ل ال -ع -اه -ل السض -ع -ودي ال -م-لك سض-ل-م-ان ب-ن
عبدالعزيز آال سضعود ،أامسس الثنين ،رئيسس الوزراء
ال-ل-ب-ن-ان-ي ال-مسض-ت-ق-ي-ل سض-ع-د ال-ح-ريري ،لينهي حالة
الغموضس التي رافقت اسضتقالته ،خاصضة وأانه أاعلنها
من الرياضس ولم ينتظر حتى يعود إالى لبنان ،وأايضضا
لينفي ما تردد من مزاعم عن إامكانية اعتقاله في
المملكة ،وربطها مع حملة التوقيفات التي طالت
مسضؤوولين سضعوديين بتهمة الفسضاد.
ووفقا لوكالة األنباء السضعودية فقد جرى السضتقبال
ف -ي م -ك -تب ال -م -لك ب -قصض -ر ال -ي -م -ام -ة وت-م خÓ-ل-ه
اسضتعراضس األوضضاع على السضاحة اللبنانية ،التي ل
تزال تحت وقع الصضدمة إاثر هذه السضتقالة التي
ي -خشض -ى أان ت -دخ -ل ال -ب Ó-د م-ج-ددا ف-ي دوام-ة م-ن
العنف والتجاذبات السضياسضية والطائفية.
وكان حلفاء الحريري قد نفوا مزاعم عن احتجازه،
ونشضر الحريري صضورة له على تويتر يوم األحد مع
وليد اليعقوب الذي ُعين حديًثا سضفيًرا للسضعودية
في لبنان.
لكن اسضتقبال الملك سضلمان يعد أاقوى رسضالة دعم
للحريري حتى اآلن بعد السضتقالة التي دفعت لبنان
ن-ح-و أازم-ة سض-ي-اسض-ي-ة ون-ح-و تسض-اؤولت ع-م-ا ت-ح-م-له
األيام القادمة من مفاجآات.
وحضضر السضتقبال ،األمير عبد العزيز بن سضعود بن
نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ،ووزير الدولة
عضضو مجلسس الوزراء الدكتور مسضاعد بن محمد
العيبان ،ووزير الخارجية عادل بن أاحمد الجبير،
ووزير الدولة لشضؤوون الخليج العربي األسضتاذ ثامر

بن سضبهان السضبهان.
كما التقى الحريري أامسس بالرياضس األمير محمد
بن سضلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السضعودي نائب
رئيسس مجلسس الوزراء وزير الدفاع حيث بحثا معا
العÓقات الثنائية.

وبينما تشضير بعضس التوقعات إالى عودة الحريري
إال -ى ل -ب -ن -ان ال -خ -م -يسس ال -ق -ادم ل -ت -وضض -ي -ح أاسض-ب-اب
اسضتقالته ،قال الرئيسس اللبناني ميشضال عون أامسس
الث-ن-ي-ن إان ت-ج-اوب ال-زع-م-اء السض-ي-اسض-يين لدعوات
التهدئة يعزز السضتقرار األمني ويحفظ الوحدة
الوطنية.
وذكرت مصضادر في قصضر الرئاسضة اللبناني أان عون
لم يقرر إاذا ما كان سضيقبل أاو يرفضس اسضتقالة رئيسس
الوزراء سضعد الحريري وهو ينتظر عودة األخير إالى
لبنان «لشضرح األسضباب».
وت -رأاسس ع -ون ،أامسس ،ف -ي قصض-ر ب-ع-ب-دا ،الج-ت-م-اع
األمني الذي دعا إاليه لتدارسس األوضضاع على ضضوء
السضتقالة المفاجئة لرئيسس الحكومة من الرياضس،
وقال في مسضتهل الجتماع ،إان تجاوب كل القيادات
السض -ي-اسض-ي-ة م-ع دع-وات ال-ت-ه-دئ-ة ي-ع-زز السض-ت-ق-رار
األمني ويحفظ الوحدة الوطنية.
وقال وزير العدل ،سضليم جريصضاتي ،بعد الجتماع
«ط-لب ال-رئ-يسس ع-ون ال-ج-اه-زي-ة ال-ك-ام-ل-ة ل-م-ت-ابعة
التطورات ،كما شضدد على التنسضيق بين األجهزة،
وأاكد أان التصضالت مع القيادات السضياسضية مسضتمرة
ل- -م- -ع- -ال -ج -ة ال -وضض -ع ال -ذي نشض -أا ع -ن إاع Ó-ن ه -ذه
السضتقالة من خارج لبنان».

الثÓثاء ...بعد صضÓة العصضر في جامع الإمام
تركي بن عبد الله في مدينة الرياضس».
وفي غضضون ذلك ،ذكرت وكالة «واسس» السضعودية
الرسضمية اأن العاهل السضعودي ،الملك سضلمان بن
عبد العزيز ،زار اأمسس اأخاه ،الأمير مقرن بن عبد
ال -ع -زي-ز ،ف-ي قصض-ره ب-ال-ري-اضس ،ح-يث اأع-رب ع-ن
مواسضاته في وفاة ولده ،الأمير منصضور بن مقرن،
الذي «انتقل ومرافقوه اإلى رحمة الله اإثر تحطم
الطائرة المروحية عقب جولته التفقدية لعدد من
المشضروعات السضاحلية في منطقة عسضير».

Áثل أامام القضساء خÓل  15يوما

و كان اأعلن الأحد عن مقتل نائب اأمير عسضير
منصضور بن مقرن في تحطم مروحية سضعودية في
منطقة عسضير جنوب المملكة على الحدود مع
اليمن.
واأكدت صضحف محلية حادث تحطم المروحية.
وقالت صضحيفة «عكاظ» اإن الحادث اأسضفر اأيضضا
ع-ن «م-ق-ت-ل م-ح-اف-ظ م-ح-اي-ل م-ح-م-د ال-م-تحميي
واأم- -ي- -ن م- -ن- -ط- -ق- -ة عسض- -ي- -ر صض- -ال- -ح ال- -ق -اضض -ي -ي
ومرافقيهم» ،مشضيرة اإلى اأن الحادث وقع خÓل
«جولة تفقدية».

إافراج مشسروط عن رئيسس كتالونيا اŸعزول ‘ بلجيكا

ويخضضع اإلقليم حاليا إلدارة مدريد المباشضرة،
ودعا رئيسس الحكومة اإلسضبانية ماريانو راخوي
إالى انتخابات إاقليمية مبكرة في  21ديسضمبر
«لسضتعادة الحياة الطبيعية» في المنطقة.
النفصضاليون سضيخسضرون األغلبية في البرلمان
وفي أاول رد فعل له بعد اإلفراج المشضروط ،ندد
رئ -يسس ك -ات -ال -ون-ي-ا ال-م-ق-ال ك-ارلسس ب-وغ-دي-م-ون،
أامسس ،بالسضلطات اإلسضبانية.
وكتب بوغديمون صضباح أامسس باللغة الكاتالونية
على تويتر «حر وبدون كفالة» ،في أاول تصضريح
يدلي به منذ أان أابلغه القضضاء البلجيكي األحد
بمذكرة التوقيف الصضادرة عن مدريد بحقه.
وأاضض-اف «ن-ت-وج-ه ب-أاف-ك-ارن-ا إال-ى ال-زمÓ-ء ال-ذي-ن
سض -ج-ن-ت-ه-م ظ-ل-م-ا دول-ة ب-ع-ي-دة ع-ن ال-م-م-ارسض-ات

الديمقراطية» ،معلقا على قيام إاسضبانيا بتوجيه
التهمة إالى أاعضضاء سضابقين آاخرين في حكومته
المقالة واعتقالهم.
ع -ل -ى صض -ع -ي-د آاخ-ر ،أاظ-ه-ر اسض-ت-طÓ-ع-ان ل-ل-رأاي
نشضرت نتائجهما األحد أان الحزب الديمقراطي
األوروب -ي ال -ك -ات -ال -ون -ي وح -ده سض -ي -ت -راج -ع ف -ي
صضناديق القتراع في  21ديسضمبر ،في حين أان
«يسض-ار ك-ات-ال-ون-ي-ا ال-ج-م-ه-وري» سض-يصض-بح الحزب
األول في اإلقليم.
وف - -ي ضض- -وء ال- -ت- -راج- -ع ال- -م- -ت- -وق- -ع لـ»ال- -ح- -زب
ال -دي -م -ق -راط -ي األوروب -ي ال -ك-ات-ال-ون-ي» وح-زب
«الوحدة الشضعبية» اليسضاري المتطرف الصضغير،
فإان النفصضاليين سضيخسضرون الغالبية المطلقة
في البرلمان.

لقليم مسستعد لتسسليم عائدات النفط
ا إ

العبادي يطالب كردسستان بإاعÓن ا’لتزام بعدم السسعي لÓنفصسال

ط-الب ح-ي-در ال-ع-ب-ادي رئ-يسس الوزراء
ال-ع-راق-ي ح-ك-وم-ة إاق-ليم كردسستان العراق
ب- -إاعÓ- -ن ع- -دم السس- -ع- -ي لÓ- -ن -فصس -ال ع -ن
العراق.
وقال العبادي في بيان أامسس «نطالب اإلقليم
بإاعÓنه الواضضح اللتزام بعدم النفصضال أاو
السضتقÓل عن العراق بناء على قرار المحكمة
التحادية العليا».
وك-انت ال-م-ح-ك-م-ة الت-ح-ادي-ة ال-ع-ليا في العراق،
قضضت أامسس الثنين ،بعدم إامكانية انفصضال أاي
منطقة أاو محافظة عن البÓد ،وفق ما أاعلن
متحدث باسضم المحكمة.
وجاء الحكم اسضتجابة لطلب من الحكومة بوضضع

صسا وإاصسابة  20آاخرين
تسسبب ‘ مقتل  26شسخ ً

السسلطات اأ’مريكية –دد هوية منفذ هجوم كنيسسة تكسساسس

عون :السستقرار خط أاحمر

الديوان اŸلكي السسعودي يصسدر بيانا حول مقتل اأ’م Òمنصسور بتحطم مروحيته

ق- -رر ق -اضض -ي ت -ح -ق -ي -ق ف -ي ب -ل -ج -ي -ك -ا اإلف -راج
المشضروط عن زعيم كتالونيا المعزول كارلسس
ب -وغ-دي-م-ون وأارب-ع-ة م-ن وزرائ-ه ،إاذ م-ن-ع-ه-م م-ن
مغادرة األراضضي البلجيكية دون موافقته ،على
أان يمثلوا أامام هيئة قضضائية أاخرى خÓل 15
يوما.
وق -ال الدع -اء ال -ب -ل -ج -ي -ك -ي إان ال -م -ف-رج ع-ن-ه-م
«ممنوعون من مغادرة األراضضي البلجيكية من
دون موافقة قاضضي التحقيق» ،وعليهم «المكوث
في عنوان ثابث والمثول بأانفسضهم عند كل إاجراء
أاو اسضتدعاء من جانب السضلطات القضضائية أاو
األمنية».
وق -د سض -ل -م ب -وغ -دي -م -ون وال -وزراء أان-فسض-ه-م إال-ى
الشضرطة البلجيكية صضباح األحد ،بعد أايام من
إاصضدار إاسضبانيا مذكرة توقيف أاوروبية بحقهم.
وبعدما اسضتمع قاضضي التحقيق إالى المطلوبين
الخمسضة طوال النهار وحتى سضاعة متأاخرة من
المسضاء قرر العمل بتوصضية الدعاء العام وإاخÓء
سضبيلهم.
وبهذا القرار ،أاصضبحت مسضأالة النظر في مذكرة
التوقيف األوروبية من صضÓحية هيئة قضضائية
أاخرى هي غرفة المذاكرة في بروكسضل التي
عليها البت بالمسضأالة خÓل األسضبوعين المقبلين.
وكان بوغديمون قد وصضل إالى بلجيكا بعد إاعÓن
ال-ب-رل-م-ان اإلسض-ب-ان-ي ح-ل ح-ك-وم-ة إاقليم كتالونيا
وتفعيله للمادة  155التي تسضمح بحل سضلطات
الحكم الذاتي هناك ،ردا على إاجراء اسضتفتاء
أاسضفر عن اختيار األغلبية خيار النفصضال عن
إاسضبانيا.
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وج -رى خ Ó-ل اإلج -ت -م -اع إاسض-ت-ع-راضس مسض-ت-ج-دات
األوضض- -اع اإلق -ل -ي -م -ي -ة وال -قضض -اي -ا ذات اإله -ت -م -ام
المشضترك.

ا◊ادث وقع قرب ا◊دود مع اليمن

أاك- - -دت السس - -ل - -ط - -ات السس - -ع - -ودي - -ة ،أامسس
لم Òم-نصس-ور ب-ن
الث -ن ،Úرسس -م -ي -ا م -ق -ت-ل ا أ
مقرن بن عبد العزيز آال سسعود ،نائب أامÒ
عسس ،Òبسس - -ق- -وط م- -روح- -ي- -ة ك- -انت ت- -ق- -ل- -ه
ومسسؤوول Úآاخرين ‘ اŸنطقة ا÷نوبية.
واأصضدر الديوان الملكي السضعودي ،بعد منتصضف
نهار اأمسس ،بيانا جاء فيه« :انتقل اإلى رحمة الله
تعالى صضاحب السضمو الملكي الأمير منصضور بن
مقرن بن عبد العزيز اآل سضعود نائب اأمير منطقة
عسضير ،وسضيصضلى عليه  -اإن شضاء الله  -اليوم

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

العدد

حد ألي تفسضير خاطئ للدسضتور والتأاكيد على
وحدة العراق.
وه- -ذه ال- -م- -ح -ك -م -ة مسض -ؤوول -ة ع -ن ال -فصض -ل ف -ي
ال-ن-زاع-ات ب-ي-ن ال-ح-ك-وم-ة ال-م-رك-زي-ة ف-ي ب-غداد
والمناطق بما يشضمل إاقليم كردسضتان.
وك -ان إاق -ل -ي -م ك-ردسض-ت-ان أاج-رى ف-ي  25سضبتمبر
الماضضي ،اسضتفتاء لÓسضتقÓل عن العراق.
م -ن ن -اح -ي -ة ث -ان -ي -ة ،أاب -دى رئ -يسس وزراء إاق -ل -ي-م
كردسضتان ،نيجيرفان بارزاني ،اسضتعداده لتسضليم
عائدات نفط اإلقليم إالى الحكومة التحادية،
مقابل تسضليم اإلقليم نسضبة  %17من الموازنة
التحادية للعراق.
وق-ال ب-ارزان-ي ف-ي م-ؤوت-م-ر صض-ح-اف-ي ع-ق-ده ف-ي

أاربيل «في حال دفع الحكومة العراقية الرواتب
و %17م -ن ال -م -وازن -ة وال -مسض -ت -ح -ق -ات ال -م -ال -ي-ة
Óق-ل-ي-م؛ ف-ن-ح-ن مسض-ت-ع-دون ل-تسض-ل-ي-م-ه-ا ال-ن-فط
ل -إ
وال- -م- -ع- -اب -ر ال -ح -دودي -ة وال -م -ط -ارات وج -م -ي -ع
اإليرادات».
وتعتبر تصضريحات بارزاني هي األولى من نوعها
ب-ع-د اسض-ت-ع-داده ل-تسض-ل-ي-م م-ل-ف ال-ن-ف-ط للحكومة
الت -ح -ادي -ة ،ح -يث ك -ان اإلق -ل-ي-م ي-رفضس إاطÓ-ع
الحكومة العراقية على التعاقدات النفطية مع
الشض -رك-ات األج-ن-ب-ي-ة ،أاو تسض-ل-ي-م واردات ال-ن-ف-ط
المصضدرة من حقول اإلقليم ،والتي تقدر بـ 650
أال -ف ب -رم -ي -ل ي -وم ً-ي -ا ق -ب -ل سض -ي -ط-رة ال-ح-ك-وم-ة
التحادية على حقول نفط كركوك.

“ك - - - -نت السس- - - -ل- - - -ط- - - -ات
لمريكية من –ديد هوية
ا أ
اŸه -اج -م ال -ذي أاط -ل -ق ال -ن-ار
ع - -ل - -ى ك - -ن - -يسس - -ة ‘ ولي - -ة
لحد ،وتسسبب ‘
تكسساسس ،ا أ
صسا وإاصسابة 20
مقتل  26شسخ ً
لقل.
على ا أ
ونقلت وسضائل اإلعÓم األمريكية
ع- -ن مصض- -ادر ف- -ي الشض- -رط- -ة أان
م- -ط- -ل- -ق ال- -ن- -ار ع- -ل- -ى ك -ن -يسض -ة
ال -م -ع -م -دان -ي-ة األول-ى «ف-ي-رسضت
ب -ات -يسضت» ،شض-خصس أاب-يضس ي-ب-ل-غ
من العمر  26عامًا ،يدعى ديفن
باتريك كيلي.
وأاكد حاكم تكسضاسس غريغ أابوت

ف -ي م -ؤوت -م -ر صض -ح-ف-ي ،أان ع-دد
قتلى الهجوم  26وليسس  27كما
أاعلنت وسضائل اإلعÓم في وقت
سضابق.
وق-ال ف-ري-م-ان م-ارت-ن ال-مسضؤوول
بقوات األمن في تكسضاسس إان 23
شض-خ ًصض-ا ق-ت-ل-وا داخ-ل ال-ك-ن-يسض-ة،
وقتل شضخصضان خارج الكنيسضة،
ف -ي ح-ي-ن ف-ارق شض-خصس ال-ح-ي-اة
بعد نقله إالى المسضتشضفى.
وأاضضاف مارتن أان «المهاجم كان
ي- -تشض- -ح ب -السض -واد بشض -ك -ل ك -ام -ل
وي- - - -رت- - - -دي سض - - -ت - - -رة مضض - - -ادة
للرصضاصس ،وهرب بعد أان أاسضقط
سضÓحه في موقع الهجوم ،وعثر

عليه لحًقا ميًتا في سضيارته»،
م -وضض ً-ح -ا أان -ه «رب -م -ا ي-ك-ون ق-د
ان -ت -ح -ر ،أاو ق -ت -ل ع -ل-ى ي-د أاح-د
السضكان المحليين بعد تعقبه من
موقع الهجوم».
وتشضير المعلومات األولية إالى أان
ك -ي -ل -ي ك-ان عسض-ك-ري-ا ف-ي سضÓ-ح
ال- -ج- -و ق -ب -ل أان ي -ت -م ط -رده م -ن
الخدمة عام  2014بعد أان أادانته
محكمة عسضكرية بالعتداء على
زوج -ت -ه وط-ف-ل-ه حسض-ب-م-ا أاف-ادت
مصضادر إاعÓمية أامسس.
ولم تكشضف السضلطات بعد عن
دوافع المجزرة.

احتجاجا على الظروف الÓإانسسانية

معتقلون صسحراويون ضسمن ›موعة «أاكد Ëإازيك» ‘ إاضسراب عن الطعام

شسرعت ،أامسس› ،موعة
م -ن اŸع -ت -ق -ل Úالسس -ي -اسس -يÚ
الصس - - - -ح - - - -راوي Úضس - - - -م - - - -ن
›م- - - -وع- - - -ة أا د Ëإازيك‘ ،
إاضس- - - -راب ع - - -ن ال - - -ط - - -ع - - -ام
اح -ت -ج -اج -ا ع -ل -ى ال -ظ-روف
اŸأاسس- -اوي- -ة واŸع -ام Ó-ت ال Ó-
إانسسانية تزامنا مع الذكرى
السس -اب -ع -ة ل -ت -ف -ك -يك ﬂي -م
ال- -ن- -ازح Úالصس -ح -راوي‘ Ú
م- -ن- -ط- -ق -ة أا د Ëإازيك شس -رق
مدينة العيون اÙتلة.
وف - -ي ه - -ذا السض - -ي- -اق ي- -خ- -وضس
ال-م-ع-ت-ق-ل السض-ياسضي الصضحراوي
ال-بشض-ي-ر خ-دا ال-م-ت-واج-د بسض-جن
ت -ي-ف-ل-يت  2اب - -ت- -داًء م- -ن أامسس
إاضض -راب -ا م -ف -ت-وح-ا ع-ن ال-ط-ع-ام
ت - -ن - -دي - -دا ب- -م- -م- -ارسض- -ات إادارة
الح- -تÓ- -ل غ- -ي- -ر ال- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة
وال -ق-م-ع-ي-ة ال-م-رت-ك-ب-ة ف-ي ح-ق-ه
وح -رم -ان -ه بشض -ك -ل م -ت-ع-م-د م-ن
متابعة الدراسضات الجامعية.
ك -م -اشض -رع ال -م -ع-ت-ق-ل السض-ي-اسض-ي
الصضحراوي سضيدي محمد لمين
ع-اب-دي-ن ه-دي ضض-م-ن م-جموعة
أا ديم إازيك والمتواجد في ذات
السض -ج -ن ال-م-ذك-ور ،ف-ي إاضض-راب
إان -ذاري ع -ن ال -ط -ع -ام ل -م-دة 72
سضاعة ابتداًء من أامسس احتجاجا
م- -ن- -ه ع- -ل -ى ظ -روف الع -ت -ق -ال

المزرية.
ب - -دوره ،ي - -خ- -وضس ال- -م- -ع- -ت- -ق- -ل
السض -ي -اسض -ي الصض -ح -راوي ضض -م -ن
م -ج -م-وع-ة أا دي-م إازيك ال-حسض-ان
سضيدي الداه إاضضرابا مفتوحا عن
ال-ط-ع-ام م-ن-ذ األرب-ع-اء ال-م-اضضي
ت-ن-دي-دا ب-م-ا ي-ت-ع-رضس ل-ه وب-اق-ي
ال- -م- -ع- -ت- -ق- -ل- -ي- -ن السض- -ي- -اسض -ي -ي -ن
الصضحراويين من تضضييق وتمييز
ع -نصض -ري وم -ا ي -راف -ق ذلك م -ن
ظلم واسضتهتار بحقوقهم العادلة،
وال- -م- -م- -ارسض -ة م -ن ط -رف إادارة
السض-ج-ن ال-م-ح-ل-ي ت-ي-فليت 2مع
ت - -ح- -ريضس م- -وظ- -ف- -ي السض- -ج- -ن
وسض -ج -ن -اء ال -ح -ق ال-ع-ام ضض-ده-م
ونعتهم بأاقبح األوصضاف وتهديد
سضÓمتهم الجسضدية والنفسضية.

Óشض- -ارة ،ف- -إان ال- -م- -ع -ت -ق -ل -ي -ن
ل - -إ
السضياسضيين الصضحراويين البشضير
خ- -دا ،سض- -ي- -دي م -ح -م -د ل -م -ي -ن
ع-اب-دي-ن ه-دي وال-حسض-ان ال-داه،
ت -ع -رضض -وا ب -ت -اري-خ  16سضبتمبر
 2017ل-ع-م-ل-ي-ة ت-رح-ي-ل تعسضفية
وت-ف-ري-ق-ه-م ب-ط-ري-ق-ة ان-ت-ق-ام-ي-ة
ومهينة في عدة سضجون مغربية
رف- - -ق - -ة  16م -ن ال-م-ع-ت-ق-ل-ي-ن
السض -ي -اسض-ي-ي-ن الصض-ح-راوي-ي-ن م-ن
مجموعة أا ديم إازيك ومن سضجن
العرجات 1ع- -ل- -ى م- -دن ال -دار
البيضضاء ،القنيطرة ،الخميسضات،
آايت ملول وبوزكارن ،مع اإلبقاء
ع- -ل- -ى ال- -م- -ع- -ت- -ق- -ل السض- -ي -اسض -ي
الصض -ح-راوي ال-ن-ع-م-ة األسض-ف-اري
في السضجن المحلي العرجات.1

⁄É©dG ÈY
فرار اŸشستبه بهم باغتيال كيم جونغ أاون

^ كوللمبور :قال مسضؤوول أامني ماليزي ،أامسس ،إان األربعة الذين يشضتبه في تورطهم باغتيال األخ
غير الشضقيق لزعيم كوريا الشضمالية كيم جونغ أاون ،في فيفري الماضضي غادروا ماليزيا إاثر عملية
الغتيال.
وكشضف مسضؤوول في الشضرطة الماليزية أاثناء مثوله كشضاهد في المحكمة العليا في ماليزيا ،النقاب عن
أاسضماء المشضتبه بهم األربعة الذين هربوا من ماليزيا ،مشضيرا إالى أانهم جميعا من كوريا الشضمالية وقد
تم إادراجهم ضضمن قائمة المطلوبين لدى منظمة اإلنتربول في مارسس .2017

أاسسعار النفط عند أاعلى مسستوى
^ فيينا :ارتفعت أاسضعار النفط باألسضواق العالمية ،أامسس ،إالى أاعلى مسضتوى لها منذ أاكثر من عامين،
مدعومة بحملة التوقيفات في السضعودية وتصضريحات متفائلة لوزير الطاقة السضعودي خالد الفالح.
وبلغ سضعر خام القياسس العالمي مزيج برنت في العقود اآلجلة  62.5دولرا للبرميل في التعامÓت
المبكرة أامسس ،وهو أاعلى مسضتوى منذ يجويلية .2015

ولsى زمن الصس Èمع كوريا الشسمالية
^ طوكيو :أاعلن الرئيسس األميركي دونالد ترامب من اليابان ،أامسس الثنين ،أان زمن الصضبر
اإلسضتراتيجي مع كوريا الشضمالية قد ولى ،معتبرا البرنامج النووي لها تهديدا للعالم .في وقت لوحت
طوكيو بإاسضقاط الصضواريخ الكورية الشضمالية ،مؤوكدة دعمها لسضياسضة واشضنطن تجاه بيونغ يانغ.
وأاضضاف الرئيسس األميركي «البعضس يقول إان خطابي شضديد اللهجة ،لكن أانظروا ماذا حدث مع خطاب
ضضعيف في السضنوات  25األخيرة».
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الثÓثاء  ٠٧نوفمبر  ٢٠١٧م الموافق لـ  ١٨صشفر  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٤٨٤

حتى ل تسشتنسشخ إلوعود
أاولويات التنمية اÙلية عند اÎŸششحÚ
باÛـــالسس البلديـــة والو’ئيــــــة

إلتوج ـ ـ ـ ـه إإ– ¤ريك إŸرإف ـ ـق
إ ÿـ ـدم ـ ـ ـ ـاتيـ ـة إ÷وإريـ ـ ـ ـ ـ ـة
إإع ـ ـ ـ ـادة إلنظـ ـ ـ ـر ‘ صشيغ ـ ـ ـ ـة
إإقرإر إŸششاري ـ ـ ـع ‘ إŸدإولت
كلمة العدد

– ..ت إÛهر
ك- -ي- -ف ي -رى اÎŸشش -ح -ون ل -ل -م -ج -السس
البلدية والو’ئية التنمية اÙلية على
ضشوء رغبتهم ا÷اﬁة ‘ تسشي Òهذه
الفضشاءات؟ منهم من يريد العودة إا¤
منصشبه للمرة الثانية على التوا‹ دون
تقييم ما «أا‚زه» وهناك من يجّرب
’ول مرة ‘ غياب اÈÿة ‘
حظه أ
جمال أاوكيلي
إادارة مثل هذه اŸؤوسشسشات القاعدية
غ Òأانه مصشمم على اقتحام هذه اŸنافسشة لعّل وعسشى يفتك مقعدا
ماب Úهؤو’ء.
وما يجب أان يضشعه اÎŸششح ‘ ذهنه هو أان خروجه فائزا من هذا
اŸوعد واعتÓءه الصشدارة با◊صشول على أاغلبية اŸقعد ’ يعني أابدا

نهاية اŸششوار أاو يعتقد بأانه نال بطاقة بيضشاء يفعل ما يششاء  ’،أابدا.
بل أان حجم اŸسشؤوولية اŸلقاة على عاتق هؤو’ء ’ تقّدر إاذا ما قارناها
Ãا ينتظرهم ‘ اŸيدان ،وبالنظر كذلك إا ¤الورششات اŸقّرر فتحها ‘
غضش -ون ال -ع -ه -دة ال -ق -ادم-ة ،ب-خصش-وصس ال-نصش-وصس اŸسشÒة ل-ل-ج-م-اع-ات
اÙلية ،وكل اللواحق بها وهي منظومة متكاملة من القوان Úلضشبط
هذا الفضشاء بششكل ﬁكم هدفه تسشوية كل اŸششاكل التي تطفو إا¤
السشطح والتي سشئم منها العاملون ‘ اŸيدان كونها ماتزال تعرقل أاي
مسش -ع -ى ‘ ه -ذا الشش -أان و‘ ك -ل م -ن -اسش -ب -ة تشش Òإال-ي-ه-ا وزارة ال-داخ-ل-ي-ة
وا÷ماعات اÙلية.
’تية اŸقّدرة بـ ٥سشنوات سشتسشمح بالششروع ‘ طرح هذه
ولعّل الفÎة ا آ
اŸششاريع أامام اŸنتخب Úا÷دد ودعوتهم إا ¤اŸششاركة وإاثراء ﬁتواها
خدمة للصشالح العام وترقية أاداء اŸرفق العمومي وكل هذا الكم من هذه
الÎسشانة جاهز من ناحية الصشياغة يبقى فقط السشياق اŸناسشب الذي
تعلن فيه.
ومفهوم التنمية اÙلية ليسس كÓما فضشفاضشا أاو ششعارا يرفعه البعضس
م -ن اŸن -ت -خ -ب Úوإا‰ا ه -و ال -ت -زام وت-ع-ه-د أاو’ ث-م م-ع-رف-ة اıط-ط أاو
الÈنامج اŸعد لكل بلدية ،خاصشة النائية اŸوجودة ‘ ا÷زائر العميقة،
من هذه النقاط أاو التجمعات السشكانية اŸهيكلة ‘ اطار تنظيمي أا’

تثم ÚاŸوارد اŸادية والبششرية

ششرط مسشب ـ ـ ـق ألي
إإقـ ـ ـ ـÓع ‘ تيب ـ ـازة
تششابه ‘ مضشمون
الÈامج بسشيدي بلعباسس

تقوية إلبنى إلتحتية
وإلإهتمام أإك Ìبالششباب
’ن
وهو البلدياتÁ ..كننا الششعور حقا ومعرفة ماهية هذا اŸفهوم أ
اŸواطن Úيطالبون بكل ششيء من مياه نقل ،صشحة ،غاز ،كهرباء ،تعليم (
مدارسس ،)..طرق ،قنوات الصشرف ،السشكن الريفي ،النظافة وغÒها..
Óسشف هناك تعطيل
كل هذه اŸلفات موثقة لدى مصشالح البلدية لكن ل أ
غ Òمفهوم هل هي قضشية أاموال أام تسشيÒ؟ وŸاذا كل تلك اŸدة ⁄
تنجز؟ وبقيت على حالها إا ¤غاية مرحلة أاخرى نحن بصشدد دخولها!؟
’بد أان يعاد النظر ‘ الطريقة اŸتبعة ‘ كيفية التحضش Òللمداو’ت
’نه الفضشاء الوحيد الذي يقّرر
على مسشتوى اÛلسس الششعبي البلدي أ
’ولويات ويصشادق عليها ،لكن تبقى ﬁصشورة ‘ نطاق ضشيق ،يعلم بها
اأ
’ن
ال -ق -ل-ة ال-ق-ل-ي-ل-ة م-ن ال-ن-اسس وغ-ي-اب ا’عÓ-م أاضشّ-ر ك-ثÒا ب-اŸشش-اري-ع أ
اŸنتخب ’ Úيتواصشلون مع اŸواطن عندما يدخلون مكاتبهم وتوزع
عليهم اللجان واŸصشالح و’ يعلمونهم Ãا يجري أاو يتخذ‡ ! ..ا تراهم
Óسشف تتكّرر
‘ خÓفات حادة بسشبب هذه اŸناورات ..وهذه الذهنية ل أ
‘ كل عهدة ..خاصشة إاذا عاد اÎŸششح للمرة الثانية إا ¤البلدية ’ تزول
’حاديث عنه ‡ا يؤوخر كل ششيء.
تلك ا أ
والقضشية ليسشت قضشية صشÓحيات التي يطالب بها البعضس  ،هذه أاكذوبة،
هؤو’ء يتمتعون بكل اŸهام اıولة لهم قانونا تبقى فقط كفاءتهم
ومهارتهم –ت اÛهر.
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حتى ل تسصتنسصخ الوعود
ألعاصصمة :آأسصيا مني

’مكانيات ألسصياحية ألفÓحية وألصصناعية بالو’ية
تقييم أ إ

يراهن اÎŸشصحون اÙليون ‘ حملتهم ا’نتخابية على
الشص ّ-ق اŸت -ع-لّ-ق ب-ت-ن-م-ي-ة ﬁل-ي-ة شص-ام-ل-ة وم-ت-وازن-ة تسص-ت-ج-يب
لتطلعات اŸواطن وتقلصس من حّدة اŸشصاكل التي تعÎضس
ح -ي -ات -ه ال -ي -وم -ي -ة ،م -ن خ Ó-ل إاط Ó-ق وع -ود ك-ف-ي-ل-ة ب-ت-ن-وي-ع
ا’سصتثمارات وبعث مشصاريع عدة من شصأانها إاعادة الروح إا¤
البلديات وفتح مناصصب شصغل لفئة الشصباب التي تشصكل الورقة
الرابحة ‘ كل معÎك انتخابي.
برامج طموحة –مل أابعادا جوهرية تهدف من خÓلها ا¤
’طار
–قيق نقلة نوعية ‘ تسصي Òشصؤوون اŸواطن و–سص Úا إ
اŸع -يشص -ي ال -ع -ام ل -ه ،وع -ل -ي-ه ي-رك-ز اÎŸشص-ح-ون
اŸنضص - -وي - -ون –ت ل- -واء أاح- -زاب سص- -ي- -اسص- -ي- -ة أاو
اÎŸشص -ح -ون ضص -م -ن ال -ق -وائ -م ا◊رة ع -ل -ى ب-عث
مشصاريع جوارية هادفة ومربحة من شصأانها إاذرار
’طار
مداخيل إاضصافية للبلدية ما يسصمح بتحسص Úا إ
اŸعيشصي لسصكان البلدية.
” ربط إاعادة بعث عجلة التنمية اÙلية بفتح
و ّ
مناصصب شصغل لفئة شصباب البلدية خاصصة وأان هذه
الشص-ري-ح-ة ال-ت-ي ت-ع-يشس شص-ب-ح ال-ب-ط-ال-ة ت-عّ-د الورقة
الرابحة ‘ مضصمار هذه ا’نتخابات اÙلية ،حيث
يتعهد اÎŸشصح Úعلى فتح مرافق تنموية جوارية
من شصأانها توف Òمناصصب عمل يسصتفيد منها شصباب
ال -ب -ل -دي -ة ،م-ع ا’ج-ت-ه-اد ‘ إاب-رام ع-ق-ود شص-راك-ة م-ع
وكا’ت التشصغيل والتنمية ا’جتماعية والعمل على خلق
مناصصب عمل قارة من خÓل خلق تعاونيات مشصÎكة
ومؤوسصسصات عمومية ذات طابع صصناعي وŒاري.
ولعلّ أاهم ﬁور يحاول اÎŸشصح ÚاÙلي ÚالÎكيز عليه
’حياء من خÓل تفعيل
هو دعم العمل اŸشصÎك مع ÷ان ا أ
أادائهم وجعل منهم شصريك اسصÎاتيجي ‘ كل عمليات التنمية
اÙلية وخلق تواصصل بينهم وﬂتلف الشصركاء ا’قتصصاديÚ
وا’جتماعي ،Úمع ا◊رصس على تنظيم مشصاركة اŸواطن ‘
’طار اŸعيشصي العام وذلك ع Èانخراطه ومشصاركته
–سص Úا إ
‘ ت -دب Òوت -خ-ط-ي-ط وإا‚اح ك-ل اŸشص-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة ،ح-يث
يتحّول فيها اŸواطن من مسصتفيد من اŸشصاريع ا ¤مسصاهم
فعال ‘ تدبÒها.
كما يلتزم اÎŸشصحون من خÓل برا›هم ا’نتخابية على
ربط جسصور التواصصل أاك Ìمع اŸواطن من خÓل التفك‘ Ò
إاعادة تنظيم وتفعيل هياكل التسصي Òوا’سصتقبال وذلك بغية
’مر الذي يسصمح بضصمان
ضصمان جودة أاحسصن للخدمات ،ا أ
راح -ة اŸواط -ن وال -ت -ك -ف -ل ب -ط -ل -ب -ات-ه Ãا ي-ت-م-اشص-ي وب-رام-ج
اÿدمات العمومية التي تعرف تطورا كبÒا و’ سصيما رقمنة
ا◊الة اŸدنية واÿدمات ا’لكÎونية.
ومن هذا اŸنطلق توجب حسصبهم إاعادة تكوين اŸوظف
ال-ع-م-وم-ي اŸسص-ت-م-ر واŸن-ت-ظ-م ب-ه-دف ت-رق-ية دوره و–سصÚ
أادائه ،تسصخ Òكل الوسصائل التقنية والعلمية ا◊ديثة التي من
شصأانها –سص Úأاداء اŸوظف واÿدمة العمومية على حّد
السصواء ،خلق خدمات جديدة مع ﬁاولة معا÷ة ﬂتلف
اŸشصاكل التي تعÎضس حياتهم على غرار أازمة السصكن التي
ت -ع ّ-د الشص -غ-ل الشص-اغ-ل ل-ه-م م-ن خÓ-ل ﬁاول-ة ب-عث مشص-اري-ع
’زمة وذلك وفق ما “ليه عليهم
سصكنية كفيلة بامتصصاصس ا أ
’مكانات اŸادية
قوان Úا÷مهورية ا÷زائرية وتتماشصي وا إ
لكل بلدية.
ويبقى حسصب عدد من اŸواطن‡ Úن كان لهم حديث مع
«الشصعب» الوعي وا◊ ّسس اŸد ،Êأاهم مقومات عجلة التنمية
اÙل-ي-ة وسصّ-ر ‚اح-ه-ا ،وال-ذي ي-ك-ون ب-اŸسص-اه-م-ة ال-ف-ع-ل-ية،
والفاعلة ÷ل اŸواطن Úلنهوضس بإاقليمهم ،غ Òأان اŸواطن
’مال التي يعلقها على هذه ا’نتخابات إا’ انه ’ يزال
ورغم ا آ
يبدي تخوفاته من أان تكون برامج اŸنتخب ÚاÙلي Úعبارة
’عÓن عن النتائج النهائية.
عن وعود انتخابية تزول Ãجرد ا إ

ينهلون من مشصارب سصياسصية ﬂتلفة وينحدرون من قطاعات حيوية ﬂتلفة أيضصا ،تباينت أرأء وأفكار أÎŸشصح Úبتيبازة حول إأشصكالية
أ’قÓع ألتنموي أŸنشصود على أŸسصتوى أÙلي بحيث يحوز بعضصهم على نظرة أسصتشصرأفية ثاقبة نحو أŸسصتقبل ،فيما ينتظر آأخرون تربعهم على
عرشس أÛلسس أŸنتخب لتغي Òما Áكن تغيÒه.
تيبازة :عÓء ملزي
ي -تضص -ح م -ن خ Ó-ل ن -ق -اشس م -ع ج -م -وع اÎŸشص -حÚ
ل -ل -م-ح-ل-ي-ات ع-ل-ى اŸسص-ت-وي Úال-و’ئ-ي وال-ب-ل-دي ب-أاّن
العديد منهم ’ يهّم ‘ الوقت الراهن سصوى بلوغ
ي تفك‘ Ò
اŸبتغى وا’نتماء للمجلسس اŸوّقر قبل أا ّ
كيفية Œسصيد الهدف الذي من أاجله ترشصح للمنصصب،
ويرى آاخرون بأاّن التفك Òمن اآ’ن ‘ صصياغة برنامج
عمل واضصح اŸعا ⁄لÓقÓع بالتنمية اÙلية بشصكل
سصريع وسصليم سصابق أ’وانه أ’سصباب عديدة تأاتي ‘
مقدمتها ضصرورة ا’طÓع على واقع اأ’مور اŸالية
ل -ل -ب -ل-دي-ة أاو ال-و’ي-ة ،م-ا ي-ؤو ّك-د ب-أاّن ه-ؤو’ء ي-ف-ت-ق-دون
’سصÎات -ي -ج -ي -ة واضص -ح -ة “ ّك -ن-ه م-ن –ق-ي-ق ال-وث-ب-ة
ال-ن-وع-ي-ة وإاح-داث ال-ت-غ-ي ÒاŸنشص-ود ل-ت-جسص-ي-د م-ب-دأا
التداول على السصلطة وتطبيق الدموقراطية ا◊قة.
غ Òأاّن م- -ن ج- -انب آاخ- -ر ،ف- -ق -د أاب -ان ال -ع -دي -د م -ن
اÎŸشصح Úاآ’خرين عن نيتهم الصصادقة ‘ اسصتغÓل
القدرات الطبيعية والسصياحية والصصناعية التي تزخر
بها اŸنطقة ’نتقال بها من حالة الركود ا ¤حالة
النشصاط الدائم الذي ’ يتوقف عن الدوران عند
ن -ه -اي -ة ك ّ-ل ع-ه-دة ان-ت-خ-اب-ي-ة ،مشصÒي-ن ا ¤أاّن اأ’م-ر
ي -ق -تضص -ي ج -ردا شص-ام Ó-أ’مÓ-ك ال-ب-ل-دي-ة أاو ال-و’ي-ة
وتطبيق تنظيم صصارم ‘ ›ال التسصي Òدون “ييز
ودون ﬁاباة بإادارة تهدف ا ¤إاعÓء سصلطة القانون
ي حديث عن التنمية ا◊ّقة ،أ’نّ الطريق تبدأا
قبل أا ّ
من هنا ،وأاّكد العديد منهم على أانّ ﬂتلف بلديات
الو’ية تزخر بكمّ كب Òمن اŸادة اÿام التي ّÁكن
ب -إام-ك-ان-ي-ات م-ت-واضص-ع-ة –وي-ل-ه-ا إا ¤أاوج-ه ﬂت-ل-ف-ة
للتنمية والرقي غ Òأاّن ذلك يتطّلب تظافر جهود
ا÷ميع.
و‘ السص -ي -اق ذات -ه ،أاشص -ار م -تصص -در ق -ائ -م-ة ا◊رك-ة

الشص -ع -ب -ي -ة ا÷زائ -ري-ة ب-ب-ل-دي-ة ح-ج-وط ع-ب-د ال-ق-ادر
ع -م -راوي إا ¤أاّن -ه سص -يسص ّ -خ -ر Œرب -ت -ه ال -ن-اج-ح-ة ‘
ال -تسص -يÃ Òؤوسصسص -ة خ -اصص -ة ل -غ -رضس –ق -ي-ق ال-وث-ب-ة
بالبلدية التي تشصهد فوضصى عارمة ‘ كل اÛا’ت،
مشصÒا إا ¤وجود عّدة أامÓك بلدية يجهل تنظيمها
وطريقة تسصيÒها وهي تايعة ‘ اأ’صصل للبلدية ،كما
أاّن تسصي Òالسصوق اأ’سصبوعي ومرافق أاخرى –وم
حولها العديد من الشصبهات ويقتضصي اأ’مر ‘ بادئ
ÓمÓك البلدية
اأ’مر إاجراء –قيق دقيق وشصامل ل أ
ل -ت -ح -دي -د م-داخ-ي-ل-ه-ا ا◊ق-ي-ق-ي-ة ق-ب-ل ا’ن-ت-ق-ال ا¤
خطوات آاخرى تتعّلق بإا‚از مشصاريع تنموية لفائدة
سصكان البلدية ،إا’ أاّن ذلك يجب أان يرافقه اهتمام
م -ت-مّ-ي-ز ب-ا÷انب ا’ج-ت-م-اع-ي ال-ذي ب-وسص-ع-ه ت-رق-ي-ة
العيشس الكر÷ Ëميع الفئات ،وهو اأ’مر ذاته الذي
ذهب إال-ي-ه م-تصص-در ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ببلدية
فوكة موسصى بن عمارة والذي اّكد على أاّن بلديته ’
–وز ‘ الوقت الراهن على مصصادر “ويل مقنعة
بإامكانها “ك ÚاÛلسس البلدي من Œسصيد مشصاريع
” الوقوف عليه على أارضس
ذات قيمة كبÒة إا’ أاّن ما ّ
ال -واق -ع ك -ون اأ’م Ó-ك ال -ب -ل-دي-ة تضص-م عّ-دة م-نشص-آات
وهياكل وÓﬁت غ Òمسصتغّلة أاو أاّنها تسصتغل من
طرف أاشصخاصس بطريقة مشصبوهة وفيها الكث Òمن
اللبسس إاضصافة ا ¤تسصجيل تهّرب جبائي معتﬁ Èليا
اأ’م -ر ال -ذي ي -ق -تضص -ي م -راج -ع-ة كّ-ل ه-ذه ال-ظ-واه-ر
السصلبية قبل بر›ة مشصاريع تنموية ﬂتلفة تليق
باŸواطن وتسصاهم ‘ ترقية ‰طه اŸعيشصي ،كما
أاشص -ار م -تصص ّ-در ق -ائ-م-ة ا÷ب-ه-ة ال-وط-ن-ي-ة ا÷زائ-ري-ة
ببلدية القليعة علي بورحلة ا ¤أاّنه يفّكر من اآ’ن ‘
ك لغز
تسصطﬂ Òطط مرور ’ئق باŸدينة بوسصعه ف ّ
الزحام وا’كتظاظ الذي أاضصّر بسصمعة البلدية وذلك
ب -اقÎاح ا‚از م -وق -ف ل -لسص -ي-ارات م-ن عّ-دة ط-واب-ق

زبار أحمد متصصدر قائمة «تاج» بو’ية تيارت:

برنا›نا يرّكز على الفÓحة وترقية اŸطار
تواصص Óمع ج ّسس نبضس التشصكÓت
السص -ي -اسص -ي -ة ف -ي -م-ا ي-خصس ب-رام-ج
ال -ت -ن -م -ي -ة “اشص -ي-ا م-ع انشص-غ-ا’ت
اŸواطن ،Úانتفلت «الشصعب» ا¤
م -ق -ر م -داوم -ة ح -زب Œم-ع ام-ل
ا÷زائ -ر» ت -اج» ح -يث اسص -ت -ق -ب-ل-ن-ا
اصص- -غ -ر مÎشص -ح ‘ و’ي -ة ت -ي -ارت
الشص - -اب ب - -ن بسص- -ي ي- -اسص Úال- -ذي
وج -ه -ن -ا ا ¤م -ك -تب السص -ي -د زب -ار
احمد إاطار متخصصصس ‘ ›ال
ال -ف Ó-ح -ة وت -ك -ن -ول -وج -ي-ا اإ’ن-ت-اج
ال-فÓ-ح-ي وح-ام-ل لشص-ه-ادات عليا
‘ التخصصصس والذي رشصحّ كراسس
قائمة للمجلسس الو’ئي ◊زب تاج .بو’ية تيارت
السص-ي-د زب-ار ع-ن-دم-ا ط-رح-ن-ا ع-ل-ي-ه سص-ؤوال الÈن-امج
ال-ت-ن-م-وي ل-تشص-ك-ي-ل-ت-ه-م السص-ي-اسص-ي-ة ‘ ح-الة ترأاسصهم
للمجلسس الو’ئي أاو اŸشصاركة فيبه .رد اأ’سصتاذ زبار
بان حزبهم عقد دورة وطنية للتنمية اÙلية قبيل
ا’ن-ت-خ-اب-ات ب-اشص-ره حضص-ره-ا حسصب ت-ع-بÒه دك-اترة
وﬂتصصون.
ومن ب Úاأ’ولويات التي يرتكز عليها Œمع أامل
ا÷زائر الفÓحة التي قال عنها السصيد زبار احمد
ه -ي عصصب ال -ت -ن -م -ي -ة ب -و’ي-ة ت-ي-ارت ل-ك-ون-ه-ا و’ي-ة
فÓحية سصهبية بالدرجة اأ’و ،¤حيث حسصب ﬁدثنا
ان ال- -و’ي- -ة –وز ع- -ل -ى  2م-ل-ي-ون ه-ك-تار كاراضصي
فÓ-ح-ي-ة م-ن-ها  1م-ل-يون و 300أال-ف غ Òمسص-ت-غ-ل-ة
و–تاج ا ¤رؤوى Ÿتخصصصص Úإ’خراج الو’ية من
التبعية الفÓحية كالبذور والسصماد وغÒها.
مرشصح تاج أاضصاف ان اŸسصاحات اŸسصقية با÷هة
ا÷ن -وب -ي -ة ل-ل-و’ي-ة –ت-اج ا ¤اي-دي ع-ام-ل-ة م-ؤوه-ل-ة
وخÈاء يسص -اي -رون ال -ف Ó-ح Úوي -راف-ق-ون-ه-م ل-ت-ل-قÚ
النمط الفÓحي ا÷ديد الذي يدر أاموا’ ويسصاهم
‘ تطوير الفÓحة لكون أاراضصي هذه ا÷هة من
الو’ية “تاز بÎبة جيدة من شصأانها زيادة اإ’نتاج.
اما ا÷هة ا÷نوبية التي “تاز بÎبة ضصعيفة –تاج
ا ¤مسصتثمرين سصواء ﬁلي Úاو أاجانب أ’ن اأ’موال
هي التي تخدم تكنولوجيا الفÓحة ،ورأاسس اŸال
القوي يخلق يد عاملة وسصنعتمد على اليد العاŸة
اÙلية ‘ كل منطقة ،والقضصاء على البطالة ’
يتناقصس سصوى بالفÓحة.
و’ي -ة ت -ي -ارت ك -ذلك –ت -اج ا ¤م -رك -ز م -ت-خصصصس
Óنتاج الفÓحي يكون اŸتخصصصص Úكمن الشصباب
ل إ
خريج كليات الفÓحة والتكوين اŸهني زيادة على

الصص-ن-اع-ة اŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة ل-ل-ع-ت-اد ال-فÓحي ،أ’ن آا’ت
الزراعة والفÓحة Œلب من خارج الو’ية و لتيارت
أارضصية لÓسصتثمار ‘ هذا اÛال.
اÙور الثا ‘ Êبرنا›نا هو النقل ،فرغم أان
و’ية تيارت بها مطار عبد ا◊فيظ بوصصوف ا’ انه
’ يلبي حاجيات اŸواطن ،Úفمطلبنا هو ارتقاء
اŸطار ا ¤مطار دو‹ أ’ن ا’سصتثمار القادم والذي
بداء يتهافت على تيارت يحتاج ا ¤مطار ينقل
اإ’طارات والبضصائع ا ¤خارج الو’ية والوطن ،زيادة
ع-ل-ى ا’سص-ت-ث-م-ار ‘ ال-ع-نصص-ر ال-بشص-ري ال-ذي اصص-ب-ح
م -ط -لب م -ل -ح بسص -بب ال -ت-ط-ور ال-ذي يشص-ه-ده ال-ع-ا⁄
ا◊ديث.
اما اŸطلب اŸلح من قبل سصكان الو’ية هو مشصرع
مسص -تشص -ف -ى ج-ام-ع-ي أ’ن و’ي-ة ت-ي-ارت ب-ه-ا اك Ìم-ن
مليون نسصمة وجامعات تيارت تعددت ا’ ان اŸطلب
اأ’سص -اسص -ي ل -ل -ط Ó-ب واŸواط -ن Úه-و اŸسص-تشص-ف-ى،
خ -اصص -ة ان -ن -ا ن -ت -ن -ق-ل ا ¤و’ي-ات ›اورة م-ن اج-ل
ا’سصتطباب فمث Óمن أاجل فحصس بالسصكان Òيتطلب
ال -ت -ن-ق-ل ا ¤ال-و’ي-ات اÛاورة ل-ك-ون و’ي-ة ت-ي-ارت
–وز على جهاز وحيد باŸسصتشصفى ويصصعب ان تتاح
لك ف -رصص -ة ال -ف -حصس ،وي -جب ال-ت-ك-ف-ل ب-اŸن-ظ-وم-ة
الصص-ح-ي-ة ك-ك-ل و’سص-ي-م-ا ب-اŸن-اط-ق ال-ن-ائ-ية لكوننها
’نهتم بعاصصمة الو’ية فقط.
اما بالنسصبة لنظافة اÙيط فو’ية تيارت ’ تزال
 ⁄ترق إا ¤مصصاف الو’يات التي تعتني باÙيط
الّلهم إا’ بعضس ا’عمال التطوعية و–تاج ا ¤رؤوى
حديثة من طرف ﬂتصص Úفقد سصطرنا برنا›ا
متخصصصصا لذلك..
تيارت ع.عمارة

سصتمّكن مداخيله من Œسصيد عّدة مشصاريع تنموية
أاخرى لصصالح ﬂتلف اأ’حياء كما هو الشصأان بحي بن
عزوز اŸهÎئ الطرقات وغياب ا’نارة بحي الرمان
ونقصس اŸرافق بحي مزفران وغÒها.
كما أاعرب اŸنتسصبون للمجلسس الو’ئي عن أاملهم ‘
أان يتمّكن اÛلسس اŸنتخب اŸقبل نظرة جديدة
Œاه التنمية تأاخذ ‘ ا◊سصبان ا’مكانيات السصياحية
الهائلة التي تزخر بها الو’ية اضصافة ا ¤اŸوارد
الطبيعية الهامة ،وقالت عن ذلك متصصّدرة حركة
ا’صصÓح الوطني اÙامية أامال تيطاوين بأاّنه تفّكر
من اآ’ن ‘ عرضس اأ’مور على اÈÿاء واıتصصÚ
وع - -دم حصص- -ره- -ا ب Úأاي- -دي اإ’داري Úوال- -ت- -ق- -ن- -يÚ
ال- -بسص- -ط -اء مشصÒة ا ¤أاّن ’ ع -يب م -ن ا’سص -ت -ن -ج -اد
باÈÿة اأ’جنبية لتسصي Òوتوجيه التنمية ‘ ›ا’ت
السصياحة والفÓحة أ’نّ اŸادة اÿام موجودة وبقدر
كاف وما ينقصصنا هو التسصي Òاأ’نسصب ،وأاردفت على
أاّن اأ’م -ر ي-ق-تضص-ي اسص-ت-غÓ-ل ال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة اÙل-ي-ة
لغرضس تأاهيلها عن طريق التجربة وعدم اسصتÒادها
م -ن اÿارج اضص -اف -ة ا ¤ضص -رورة م-راف-ق-ة ج-ام-ع-يÚ
وتقني Úجزائري ÚللخÈاء اأ’جانب من باب نقل
التكنولوجيا واكتسصاب اŸعرفة ‘ مرحلة ’بد منها
قبل ا’نتقال ا ¤ا’قÓع التنموي الشصامل ،كما أاشصار
متصصدر قائمة اأ’رندي باÛلسس الو’ئي ا ¤أانّ
عّدة مناطق بالو’ية تزخر بإامكانيات سصياحية هائلة
وهي غ Òمسصتغّلة ا ¤حّد اآ’ن ،و’بد من التفكÒ
مليا ‘ ذلك من اآ’ن وأاشصار ﬁدثنا ايضصا ا ¤أاّن
ت-ط-وي-ر ال-ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ي ي-ق-تضصي الÎخيصس بحفر
آابار جديدة “ّكن الفÓح Úمن سصقي حقولهم ‘
ظروف مريحة ،كما أاّنه ’بد من التفك ‘ Òرفع عدد
مناطق النشصاطات لغرضس دعم النسصيج الصصناعي من
جهة وتوف Òقدر أاك Èمن مناصصب الشصغل ا÷ديدة.
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Óرندي بباتنة:
أÎŸشصحة جميلة قتالة ل أ

عملنا منصصب على منظومة العقار و–ديث اإلدارة
تكشصف مرشصحة حزب ألتجمع ألوطني ألدÁقرأطي للمجلسس ألشصعبي ألو’ئي ألسصيدة جميلة قتالة ‘ لقاء مع جريدة «ألشصعب» عن برنامج حزبها وألذي تعّد سصكان
ألو’ية باتنة بتحقيقه للعهدة جديدة ،حيث حرصصت على ألتأاكيد على دعم ألرئيسس عبد ألعزيز بوتفليقة ‘ تنفيذ برأ›ه ‘ ألتنمية أÙلية فهي تدعو إأ ¤ألتكيف مع
ألوضصع أŸا‹ ،وضصرورة خلق بدأئل ثروة جديدة ،من خÓل تنويع أ’قتصصاد أÙلي ،قصصد أ’سصتجابة للتطلعات أÙلية للسصكان بعاصصمة أ’ورأسس
ببلدياتها ألـ. 61
وأاضصافت اŸتحدثة التي نشصطت رفقة قائمتها Œمعات شصعبية ب- -ح- -زب ال- -ت- -ج- -م- -ع ال -وط -ن -ي
باتنةŸ :وشصي حمزة
حاشصدة بعدة بلديات بالو’ية منذ انطÓق ا◊ملة اإ’نتخابية ال -دÁق -راط -ي ،وم -ن ب Úأاه-م
حيث قطعت الو’ية باتنة حسصب اŸتحدثة أاشصواطا معتÈة ‘ حضص -ره -ا اŸئ -ات م -ن اŸواط -ن Úع -رضس الÈن -ام-ج ال-ت-ن-م-وي ال - - -ن - - -اشص- - -ط- - -ات ‘ ا◊رك- - -ة
ذلك خاصصة منذ تعي Úالوا‹ ا◊ا‹ عبد اÿالق صصيودة على للحزب ،والذي تسصعى لتحقيقه إ’كمال ما بدأاته ‘ العهدة ا÷م -ع -وي -ة ب -ال-و’ي-ة ،نشص-طت
رأاسس و’ية باتنة ،غ Òأان عديد النقائصس ما تزال مسصجلة اŸنقضصية رفقة زمÓئها ‘ اÙزب كونه يتماشصى مع تطلعات ع -دة ح -م Ó-ت ان -ت -خ-اب-ي-ة
سصنناضصل من اجل –قيقها على غرار ’مركزية اإ’جراءات السص-ك-ان وخصص-وصص-ي-ة ال-ظ-رف اŸا‹ ل-ل-دول-ة ،وشص-رع-ي-ة ب-عضس ل-رئ-يسس ا÷مهورية،
اإ’دارية اŸتعلقة با’سصتثمار ‘ كل القطاعات ا’قتصصادية النقاط اŸدرجة فيه والتي سصتجد بفضصل دعم اŸواطن Úأاذانا قبل أان تنتخب ‘
على مسصتوى الو’ية وجعلها –ت سصلطة الوا‹ ،مع ضصمان صصاغية ‘ قمة هرم الو’ية ،خاصصة مع اسصتعداد الوا‹ صصيودة  ،2012عضص - - - - - - - -وا
وفرة العقار الصصناعي ع Èكافة دوائر الو’ية باتنة ،وكذا ل-ل-ع-م-ل م-ع-ه-م ‘ أاري-ح-ي-ة وت-غ-ل-يب مصص-ل-ح-ة ال-و’ية واŸواطن باÛلسس الشصعبي
تسص-ري-ع إا‚از اŸن-اط-ق الصص-ن-اع-ي-ة وم-ن-اط-ق ال-نشص-اط-ات ع-ل-ى وجعلها فوق كل ا◊سصابات وا◊سصاسصيات ا◊زبية ،وأاكدت أان ال -و’ئ -ي ل -ل -ع -ه -دة
أاوعية عقارية عمومية من خÓل منحها ‘ إاطار ا’متياز لها خÈة ‘ العمل ا÷معوي حتى قبل انتخابها لذا فهي ركزت اŸنقضصية.
خÓل صصياغة برنامج حملتها ا’نتخابية على بلديات باتنة
Ÿتعامل Úخواصس يكلفون بإا‚ازها وتسصيÒها وصصيانتها.
وتشص Òالسصيدة قتالة إا ¤ضصرورة مواصصلة العمل على –ديث ال-ع-م-ي-ق-ة وضص-رورة ت-ع-م-ي-ق ال-ت-ن-م-ي-ة اÙلية وإايصصال الكهرباء
ك العزلة عن اŸشصاتي النائية
اإ’دارة اÙلية وتقريبها من اŸواطن ،بهدف القضصاء بشصكل والغاز لكل مناطق الو’ية وكذا ف ّ
نهائي على البÒوقراطية ،من خÓل تعميق الÓمركزية وتعزيز وتعبيد الطرقات.
دور اÛالسس الشصعبية البلدية واÛلسس الو’ئي مع إاعطاء وأاكدت السصيدة قتالة حرصصها على ضصبط انشصغا’ت السصاكنة
اأ’ولوية للمؤوسصسصات اÙلية ‘ الÈامج العمومية اÿاصصة للعهدة ا÷ديدة Ã ،2022 / 2017ا يتوافق وقدرات الدولة
بالدراسصات واإ’‚از واقتناء السصلع واÿدمات ‘ ،إاطار حماية اŸالية خاصصة مع تهاوي أاسصعار النفط مؤوكدة ضصرورة التكافل
اŸن -ت -وج ال -وط -ن -ي وت -ع-زي-زه ،ح-يث ي-واج-ه خ-اصص-ة اŸق-اول-ون الشص -ع -ب -ي م -ع ال -دول -ة وا◊ديث بصص -راح-ة وق-ول ك-ل ا◊ق-ي-ق-ة
الشصباب صصعوبات بÒوقراطية ‘ ا’سصتفادة من اŸشصاريع رغم ومصصارحة سصكان الو’ية بصصعوبة الوضصع وا’سصتمرار ‘ غرسس
ثقافة اأ’مل لتحقيق غد أافضصل يطمح لكل ا÷زائريون.
تقرير قانون الصصفقات العمومية ◊قهم ‘ ذلك.
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الشصعبي الوطني تضصيف السصيدة قتالة على ضصر
’فكار وألÈأمج ألطموحة
’نتخابي ببعضس أ أ
ألوعاء أ إ
من ا÷هود لتنمية القرى واأ’حياء من خÓل إا‚از الطرقات الو’ئي لباتنة على اسصتقبال عشصرات اŸواطن Úمن ﬂتلف
عسصاهم يفتكون مقاعد ‘ أÙليات ألقادمة.
وشصبكات اŸياه والتطه ÒواŸنشصآات الصصحية وصصيانتها ،بهدف مناطق إاقليم الو’ية باتنة تتكفلت بإايصصال انشصغا’تهم إا¤
السصلطات اÙلية والو’ئية ،حيث ثمنت Œاوب و’ة باتنة
–سص Úظروف السصكان اŸعيشصية.
أŸدية:ع.علياÊ
وبخصصوصس قطاع الفÓحة الذي تعّول عليه الو’ية كثÒا اŸتعاقب Úعلى تسصيÒها مع كامل انشصغا’ت السصكان التي
للنهوضس بالتنمية اÙلية فسصنواصصل تشصجيع اŸسصتفيدين من تنقلها لهم.
ويحصصر عيسصى لوصصيف رئيسس ›لسس شصعبي بلدي لبلدية
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اأ’راضص- -ي ال- -فÓ- -ح- -ي- -ة ‘ إاط- -ار ا’م- -ت -ي -از م -ن ال -ت -ج -م -ع ‘ وتابعت تق
أاو’د معرف سصابق ومÎشصح لهذا اŸعÎك باسصم جبهة ا◊كم
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شص-ك-ل ت-ع-اون-ي-ات أاك Èح-ج-م-ا ب-ه-دف تسص-ه-ي-ل ع-م-ل-ية اŸكننة ،كانت بلدي
الراشصد أاولويات برنا›ه اŸسصطر ‘ هذا اŸوعد اإ’نتخابي
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وتطوير تعاونيات التسصويق الفÓحية وتشصجيعها على إاقامة «التغي Òا
‘ السصعي ا÷اد لربط سصكان قرية بئر مسصعود Ãادة غاز
عÓقات تعاقدية مع شصبكات توزيع اŸنتجات الفÓحية ،تطوير اŸواطن Úالذين منحونا أاصصواتهم لتحقيق اأ’هداف الرامية
اŸدنية كمرحلة أاو ¤بنحو  3000نسصمة ،على أان يتّم ربط
صصناعة –ويل اŸنتجات الزراعية لتوف Òأاسصواق ومداخيل مع ‘ التعب Òعن هموم اŸواطن وطموحاته وهو بذلك يعطي
باقي اŸداشصر بهذه اŸادة ا◊يوية مسصتقب ،Óوا‚از الطريق
الÎك -ي -ز ع-ل-ى تشص-ج-ي-ع اŸرب Úم-ن خÓ-ل –ف-ي-زات م-ت-ن-وع-ة اŸنتخب صصورة مشصرفة للحزب الذي ينتمي إاليه.
البلدي باŸكان اŸسصمى اÿماخمية على مسصافة  10كلم
È
ت
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ل
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ج
و’سص - -ي - -م - -ا دع - -م أاسص - -ع - -ار أاغ - -ذي - -ة اأ’ن - -ع - -ام خ Ó- -ل فصص- -ل وا÷دير بالذكر ‘ اأ’خ ،Òإان السصيدة قتالة
والرابط ب Úالطريق الوطني رقم  60والطريق الو’ئي رقم
مديرة Ÿتوسصطة مصصطفى بخوشس بباتنة ،ومناضصلة قيادية
الشصتاء و‘ حالة ا÷فاف.

مÎشصحو أŸدية

اقـ ـÎاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
ذات صصلة وثيقة بالواقع

،01
مع
ا‚از
منطقة
نشص -اط -ات ب -ال-ك-ل-خ-ة،
بعد اختيار أارضصية مناسصبة لها ‘ حدود  20هكتار ،فضص Óعلى
اقÎاح مشص-روع ت-دع-ي-م م-داشص-ر ال-ب-ل-دي-ة ب-ال-ط-اق-ة الشص-مسص-ية
النظيفة من أاجل توف Òاإ’نارة العمومية.
يؤوكد اÎŸشصح الثا Êبقائمة هذا ا◊زب بأانه سصيسصعي ‘
حال ‚احه ‘ هذه اÙليات ا◊اسصمة إا ¤اقÎاح ا‚از
 ،Óمع مواصصلة
سصوق أاسصبوعي وآاخر لتسصويق اŸاشصية والك أ
توزيع القطع اأ’رضصية اإ’جتماعية ‘ حدود 75قطعة بقرية
بئر بن مسصعود ،بقصصد الوصصول إا ¤حّد اجما‹  159قطعة،
عÓوة على عملية تسصريع وتÒة تشصغيل الفرع البلدي بإاقليم
ذات القرية ،إا ¤جانب اقÎاح تسصجيل قاعات عÓج وبخاصصة
Ãداشص -ر أاو’د ع -ري -وة ،أاو’د ا◊اسص -ي ،وال -ع -ب-اب-ي-زﬂ ،ت-ت-م-ا
ح -دي -ث -ه ب -ال -ق -ول سص -نسص-ع-ى أايضص-ا إا ¤اقÎاح ا‚از فضص-اءات
وأاماكن لتخزين ا◊بوب والبقول ا÷افة بالنظر إا ¤أاهمية
اŸوقع اإ’سصÎاتيجي للبلدية بإاŒاه و’يات ا÷لفة واŸسصلية
وتيارت.
تراهن السصيدة فريال شصقاقة ،سصنة ثانية دكتوراه ‘ ا◊قوق،
‡ثلة الشصعب سصابقا باÛلسس الشصعبي لبلدية اŸدية اŸنتهية
ع -ه -دت -ه ،مÎشص -ح -ة ب -ق -ائ -م -ة «–ال -ف ت-اج» –ت ال-رق-م 12
لÓنتخابات اÙلية اÿاصصة بهذه البلدية الهامة على عملية

اإ’لتزام بتكريسس الوفاء للهوية الوطنية بكل أابعادها ،وترسصيخ
مبدأا الدمقراطية التشصاركية ا◊ّقة بزرع اأ’مل من أاجل بناء
جزائر واعدة ،متفتحة على كل مكونات اÛتمع ا÷زائري،
معتÈة بصصفتها كأامرأاة متنافسصة ‘ هذا اŸوعد بأان نظرة
ا◊زب للمرأاة ا÷زائرية هي نظرة تفاؤولية ،إاذ أان اŸرأاة عند
التاجي Úهي رمز النضصال والصصمود والشصموخ ،وشصريكا فعا’
ب - -ج - -انب أاخ - -ي - -ه - -ا
ال- - -رج- - -ل تسص - -اه - -م
ب - -دوره - -ا ‘ ب - -ن- -اء
جزائر قوية ورائدة
ب- - -دءا م - -ن ال - -ن - -واة
الصص -غ -رى ‡ث-ل-ة ‘
ال-ب-ل-دي-ة ،م-ث-م-نة كل
أادوارها التي لعبتها
طوال مراحل تاريخ
ا÷زائر.
وتشص Òالسص-ي-دة
ف - -ري - -ال شص - -ق - -اق - -ة
صصديقة البيئة بهذه البلدية بدون منازع بأان القائمة التي
تشص -ارك ف -ي-ه-ا ،تشص-ك-لت م-ن مÎشص-ح-ات م-ن ﬂت-ل-ف شص-رائ-ح
اÛت -م -ع م -ن خÒة ب -ن -ات م -دي -ن -ة اŸدي -ة ،ل -ت -م-ث-ي-ل اŸرأاة
اللمدانية اأ’صصيلة ‘ كل انشصغا’تها وتطلعاتها ،ملتزمات على
غرار اأ’خذ بيد قطاع تهيئة اإ’قليم ،على تشصجيع ا◊ركة
الثقافية وا÷معوية ‘ شصتى اÛا’ت ،والعمل على إابراز دور

علماء وشصخصصيات هذه البلدية التاريخية وكفاءاتها ،لتكون
قدوة ورمزا للجيل الصصاعد ،حتى تبقى اŸدية مدينة العلم
والعلماء وقلعة ÷يل نوفم Èوهذا تكريسصا Ÿبدأا «ا÷زائر
حّررها ا÷ميع ويبنيها ا÷ميع» ،إا ¤جانب تعهدها بصصيانة
‡تلكات البلدية و–سص Úمداخيلها،بتشصجيع كل اŸبادرات
اÿاصصة با’سصتثمار ‘ شصتى اÛا’ت ÿلق مناصصب شصغل،
و–سص Úاإ’ط- - - - -ار اŸع- - - - -يشص- - - - -ي
ل -ل -م -واط-ن ،فضص Ó-ع-ل-ى اإ’ل-ت-زام
ب- -ت- -ه- -ي- -ئ -ة اŸدارسس وصص -ي -ان -ت -ه -ا
و–سص Úالوسصط الصصحي للتÓميذ
وظروف “درسصهم ،مع العمل على
Œسص -ي -د ﬂط -ط اŸرور ا÷دي -د
م- -ي- -دان -ي -ا وإاخ -راج -ه م -ن رف -وف
اŸكاتب إا ¤الواقع لفك ا’ختناق
ع -ل -ى وسص-ط م-دي-ن-ة اŸدي-ة ب-ف-ت-ح
مسص - -الك ج - -دي - -دة ،دون اه - -م - -ال
Œسص-ي-د ال-دÁق-راط-ي-ة التشصاركية،
باأ’خذ بع Úاإ’عتبار آاراء مواطني
اŸدي -ن -ة وك -ذا اÛت -م -ع اŸد Êوت -ف -ع -ي -ل دور ا÷م-ع-ي-ات
واشصراكهم ‘ أاخذ القرارات البناءة التي تخدم هذه البلدية،
مع السصعي Ùاربة كل أانواع البÒوقراطية اإ’دارية بتقريب
اإ’دارة من مواطنينا أاك Ìباإ’عتماد على الكفاءات اŸوجودة
على مسصتوى البلدية ‘ إاطار العمل Ãبدأا «نحن قائمة ميدان
’ قائمة بريسصتيج كما يعتقد البعضس».
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الوعود تتجاوز الصشÓحيات ببومرداسص:

ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـ ـات

ملف الشسباب هاجسس باŸناطق النائية
أاجمعت ›مل الÈامج ا’نتخابية اŸتنافسشة على مقاعد اÛلسص الششعبي الو’ئي واÛالسص البلدية لو’ية بومرداسص
على حسشاسشية ملف التنمية اÙلية وأاولوية Œسشيد عدد من اŸششاريع ا◊يوية التي يتطّلع إاليها السشكان ‘ ›ا’ت
التهيئة ا◊ضشرية ،توف Òمياه الششرب ،غاز اŸدينة ،السشكن الريفي واŸرافق الششبانية التي ’ تزال تششكل
هاجسشا فعليا لسشكان الو’ية ،خاصشة باŸناطق النائية..
بومرداسص..ز /كمال
Óسشبوع الثا Êأاطوار ا◊ملة ا’نتخابية بو’ية
تتواصشل ل أ
بومرداسس بعد البداية اÙتششمة التي “يزت Ãرحلة
ج ّسس ال -ن -بضس وﬁاول -ة اف -ت -ك -اك ق -ب-ول م-ب-دئ-ي م-ن ق-ب-ل
الناخب Úالذين يطمحون قبل كل ششيء إا ¤حلول ملموسشة
’نشش- -غ- -ا’ت- -ه -م ال -ي -وم -ي -ة ب -د’ م -ن الشش -ع -ارات والÈام -ج
ا’نتخابية البعضس منها يتكّرر خÓل كل موعد انتخابي
دون أان يرى طريقة إا ¤التجسشيد اŸيدا.Ê
‘ ق -راءة أاول -ي -ة لÈام -ج ع -دد م -ن ال -ق -وائ -م ا’ن -ت -خ-اب-ي-ة
اŸت -ن -افسش -ة ،وأان اخ -ت -ل-فت م-ن ب-ل-دي-ة إا ¤أاخ-رى إا’ أان-ه-ا
حاولت الÎكيز على بعضس النقاط ا◊سشاسشة ‘ يوميات
اŸواطن ‘ ﬁاولة لدغدغة عواطفه واسشتمالة ميوله
ا’نتخابية وصشلت أاحيانا إا ¤حّد اÿلط ب ÚصشÓحيات
رئ- -يسس ال- -ب- -ل- -دي -ة وح -دود اŸشش -اري -ع اÙل -ي -ة واأ’خ -رى
القطاعية التابعة للمديريات الو’ئية التي قد تتجاوز إارادة
اÛالسس اŸنتخبة من حيث الطابع القانو Êوالتمويل
أايضشا ،رغم ذلك –اول بعضس القوائم ا’نتخابية تقدË
وع-ود وتصش-ورات شش-ام-ل-ة Ÿع-ا÷ة م-ل-ف ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ية
وﬂتلف القضشايا وا’نششغا’ت العالقة دون التفك‘ Ò
مصش Òهذه الوعود ومدى قدرتها على التجسشيد الفعلي
بعد ا’نتخابات وهي اإ’ششكالية التي كثÒا ما طرحت من
قبل اŸواطن.Ú
‘ ه- -ذا اŸق- -ام وضش- -ع م- -تصش- -در ق -ائ -م -ة ج -ب -ه -ة ال -ق -وى
ا’ششÎاكية للمجلسس الششعبي الو’ئي خالد مقرا ÊخÓل

ت -دخ -ل -ه ‘ ال-ل-ق-اء ا’ن-ت-خ-اب-ي ال-ذي أاشش-رف ع-ل-ي-ه اأ’مÚ
الوطني اأ’ول ﬁمد حاج جي– ÊÓديات ا◊فاظ على
العقار الفÓحي واسشÎجاع اأ’وعية اŸنهوبة وكذا حتمية
إايجاد مصشادر دخل و“ويل جديدة للو’ية من أاولويات
قائمته ا’نتخابية ‘ حال الوصشول إا ¤رئاسشة اÛلسس
الو’ئي على الرغم من أان هات ÚاŸسشأالت ÚاŸتعلقتÚ
بالعقار واŸوارد اŸالية تششكÓن عقبة فعلية وانششغال ’
Áك -ن Œاوزه ب -بسش -اط-ة أاو ب-تصش-ري-ح-ات ان-ت-خ-اب-ي-ة ع-اب-رة
خاصشة بو’ية بومرداسس التي ششهدت الكث Òمن القضشايا
اŸتعلقة بنهب العقار الفÓحي وتع Ìالعديد من اŸششاريع
ا’سشتثمارية الواعدة التي سشجلت ‘ ﬂتلف اıططات
والÈام -ج ا’سش -ت -ث -م -اري -ة ال -ه -ادف -ة إا ¤إان-ع-اشس ا’ق-تصش-اد
اÙلي و–سش Úالظروف اŸعيششية للمواطن مع إايجاد
مصشادر دخل جديدة بعيدا عن اŸيزانية العمومية.
‘ نفسس ا’Œاه –اول القائمة ا’نتخابية لÓفافاسس على
مسش -ت -وى اÛلسس الشش -ع -ب -ي ال -ب-ل-دي ل-دلسس ت-ق-د Ëب-عضس
التصشورات والوعود ا’نتخابية التي تدور ‘ ›ملها على
ملفات قدÁة متجّددة يتم تدويرها خÓل كل اسشتحقاق
انتخابي على غرار مششكل إاعانات البناء الريفي لفائدة
سشكان القرى اŸطروحة منذ عقود دون أان Œد طريقها
إا ¤ا◊ل ،إاضشافة إا ¤مطلب توف Òمياه الششرب والتهيئة
الÓزمة للقرى والتجمعات السشكانية التي ’ تزال تفتقد
للكث Òمن اŸسشتلزمات أابرزها مششكل البيئة وافتقادها
Ÿفرغات عمومية وحاويات جمع القمامة ،وملفات أاخرى
معروضشة على الناخب Úتتجاوز حتى صشÓحيات اÛلسس

البلدي
كتحسشÚ
اÿدمات
الصشحية
للمواطن
وال -ع -م -ل ع -ل -ى
ت - -ه - -ي - -ئ - -ة ك- -ل
الظروف
Óطباء
ل أ
ا’خصشائي ،Úووعود انتخابية
ت-خّصس –سش Úوضش-ع-ي-ة ق-ط-اع ال-ن-ق-ل ب-ال-ب-ل-دي-ة ،تشش-جيع
ا’سشتثمارات اÙلية خاصشة ‘ قطاع السشياحة وإاعادة
ا’عتبار Ÿنطقة النششاطات «الكيمياء» اŸتوقفة منذ
سش -ن -وات ،وه-ي م-ل-ف-ات ت-ت-ق-اط-ع ‘ ›م-ل-ه-ا ب Úأاغ-لب
القوائم ا’نتخابية اŸتنافسشة بو’ية بومرداسس.

بع Úالدفلى

اŸاء ،السسكن الريفي ،الصسحة والفÓحة ‘ الصسدارة
نال الواقع التنموي من اهتمامات اÎŸششح Úبالبلديات الريفية بو’ية ع Úالدفلى والتي عانى سشكانها ‘ السشنوات اŸنصشرمة ،
‡ا جعل ‡ثلي القوائم يتبنون بالششرح والتششخيصص لواقعهم من خÓل لقاءاتهم ا÷وارية باŸداششر والقرى النائية التي
مازالت بحاجة إا ¤مششاريع Ÿغادرة حياة البؤوسص رغم ما –قق من عمليات ظلت ناقصشة بالنظر إا ¤حجم اŸطالب التي وضشعها
هؤو’ء نصشب أاعينهم يقول اÎŸششحون.
ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي
ان- -ك- -بت أاراء اÎŸشش -ح Úحسشب م -ت -اب -ع -ت -ن -ا
لتصشريحاتهم ولقاءاتهم ا÷وارية ،خاصشة ‘
Óح -ت-ي-اج-ات
اŸداشش -ر ع -ل -ى تشش -خ -يصش -ه -م ل  -إ
وقضشايا التنمية وا◊لول التي يرونها كفيلة
ب -إان -ع-اشس ه-ذه ال-ق-رى ك-م-ا ه-و ا◊ال ب-ب-ل-دي-ة
جليدة التي أاصشبح اهتمام اÎŸششح Úمنصشبا
إ’خ -راج السش -ك -ان م -ن وضش -ع -ي -ة ال -ب-ن-اء ال-هشس
والطوبي وأاخطاره الصشحية كما ا◊ال بفرقة
أاو’د باندو ،حيث يجد السشكان صشعوبة ‘
ال - -ع - -يشس داخ - -ل ب - -ي - -وت ان- -تشش- -رت ب- -ه- -ا داء
ا◊سش- -اسش- -ي- -ة ،خ- -اصش -ة وأان ب -عضش -ه -م أاودع -وا
طلباتهم منذ  ،2007ناهيك عن أازمة اŸاء
الشش- -روب ح- -يث يضش- -ط- -ر ه -ؤو’ء اإ’سش -ت -ع -ان -ة
با◊يوانات ÷لبه من أاماكن بعيدة .كما ركز
اÎŸششحون على مطالب ظّلت ملحة تتعّلق
ب -ت -ه-ي-ئ-ة ال-ط-رق-ات اŸت-ده-ورة وت-وف Òق-اع-ة
العÓج التي –دث عنها ‡ثلو اأ’حزاب بعد
تسش- -ج- -ي- -ل م- -ع- -ان -اة ي -وم -ي -ة وضش -ع -ف اإ’ن -ارة
العمومية.
ومن جانب آاخر رمى اÎŸششحون على حّد
تصشريح ‡ثل قائمة اأ’راندي ﬁمد قاطو
إاه -ت-م-ام-ه-م ح-ول ت-وصش-ي-ل اŸاء الشش-روب م-ن
منطقة بلعاصس التي “ّر بها القناة اŸربوطة
بسشّ- -د أاو’د م- -ل- -وك قصش- -د ت- -زوي -د اŸن -اط -ق
اÙاذية مثل سشدي اﬁمد بن بعطوشس ،مع
ت -وف Òالصش -ه -اري -ج ‘ ح -ال -ة ارت -ف -اع ا◊رارة
وتسشجيل ا÷فاف كما هو الششأان Ãنطقتي
الÒاع وبومرششيشس وع Úا◊جر ،باإ’ضشافة
إا ¤ت -ه -ي -ئ -ة اŸن -اقب اŸائ -ي-ة لضش-م-ان ت-دّف-ق
لكميات اŸاء الضشرورية ـ يقول ذات اŸتحدث
ـ الذي اعت Èتوف Òالنقل باŸكسشب اÙقق
م-ع ضش-م-ان اإ’ط-ع-ام وال-ت-دف-ئ-ة ل-ل-م-ت-م-درسشÚ
ال -ذي -ن صش -اروا ب -ح -اج -ة إا ¤م -راف -ق صش-ح-ي-ة
وŒهيزات للرعاية الصشحية واŸتابعة يقول
مÎشش-ح-و ال-ن-اح-ي-ة .ك-م-ا شش-ع-ر سش-ك-ان البلدية
بأاهمية الزراعة ا÷بلية بعدما ضشمن هؤو’ء
اسشتقرارهم بذات اŸداششر ،وهو ما يجعل
سش -ع -ي اÎŸشش -ح Úإاذ ن -ال -وا ث -ق-ة اŸن-ت-خ-بÚ
التوجه نحو ﬁافظة الغابات لتحقيق بعضس
ال-ع-م-ل-ي-ات اÿاصش-ة ب-غ-رسس اأ’شش-ج-ار وت-رب-ي-ة
ا◊يوانات مادام مصشالح الدولة قد حّققت
مششاريع لششق الطرقات بالوسشط الغابي يقول
ﬁمد قاطو الذي أاكد أان اإ’هتمام الششباÊ

تششابه ‘ مضشمون
الÈامج بسشيدي بلعباسص

تقوية البنى التحتية
واإلهتمام أاكÌ
بالشسباب

تعت Èالتنمية اÙلية العصشب الرئيسشي
’قتصشاد ،وهي النقطة التي
للنهوضص با إ
إاع- -ت- -م- -دت ع- -ل- -ي- -ه -ا ج ّ-ل ال -تشش -ك -ي Ó-ت
’نتخابية
ا◊زبية ‘ صشياغة برا›ها ا إ
‘ خطوة للوصشول إا ¤صشلب اهتمامات
ال -ن -اخ-ب Úم-ن أاج-ل اسش-ت-م-ال-ة أاصش-وات-ه-م
’ن -ت -خ -اب-ات
وإاق -ن -اع -ه -م ب -اŸشش -ارك -ة ‘ ا إ
اÙلية القادمة بو’ية سشيدي بلعباسص،
إا’ أان ال - -وصش - -ول إا ¤ت - -ن- -م- -ي- -ة ﬁل- -ي- -ة
حقيقية يتطّلب وجود ›السص ششعبية
ب -ل -دي -ة وو’ئ -ي -ة ت -ت -م -ي -ز ب -ال-ك-ف-اءة ‘
’ن -ت -خ -اب-ي-ة ‘ ج-م-ي-ع
تسش -ي Òال -دائ -رة ا إ
’ج-ت-م-اع-ي-ة
’ق-تصش-ادي-ة ،ا إ
ن -واح -ي -ه-ا ،ا إ
والسشياسشية.
بلعباسص:غ ششعدو

وتوف Òأاماكن لÎفيه بحاجة ماسشة إا ¤توعية
وتسش -يسس ه -ذه ال -ف -ئ-ة ل-ت-ن-خ-رط ‘ ج-م-ع-ي-ات
لتنششيط الواقع اÙلي وإاكتششاف اŸواهب
خ -اصش -ة ‘ اÛال ال -ري-اضش-ي ي-ق-ول ﬁدث-ن-ا
ال-ذي أاك-د أان-ه-ا إاه-ت-م-ام-ات مششÎك-ة ي-رف-ع-ه-ا
اÎŸششحون لكن تبقى قوة التجسشيد التي هي
بحاجة تظافر جهود اŸنتخب Úبعيدا ،عما
أاب-ان ع-ن-ه ب-عضس م-ن-ت-خ-ب-ي ال-ع-هدة اŸنصشرمة
يقول ﬁمد قاطو.
أام -ا ب -خصش -وصس ق -ائ -م-ة ÿضش-ر م-ك-اوي ال-ت-ي
كسشبت من التجربة ‘ تسشي Òالبلدية ،فإان
مÎششحيها إاتهوا مباششرة نحو ما  ⁄يتحّقق
م -ن اŸط-الب وت-دع-ي-م ب-عضش-ه-ا ضش-م-ن ج-ه-ود
ت -ن -م -وي -ة إاضش -اف -ي -ة ب -ع -دم-ا حّ-ق-قت ق-ف-زة ‘

التمدرسس
م- - - -ن ح - - -يث
اإ’ط -ع -ام وال -ن -ق-ل
والتدفئة ‘ انتظار حل
مششكل اŸتوسشطة الصشار ملفها على
ط-اول-ة م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ه-ي-زات العمومية حسشب
مسشؤوول البلدية السشابق ومتابعة ملف الصشحة
بعدما منحت الو’ية مششروع العيادة متعددة
اÿدمات التي ظّلت مطلب السشكان ،أاين ششرع
‘ Œسشيد العملية من ميزانية الو’ية بعد
معاينة الوا‹ للناحية .كما يرفع اÎŸششحون
–دي إادخال تخصشصشات أاخرى لفائدة ششباب
التكوين اŸهني الذي – ّصشل على مركز جميل
من حيث اŸرافق التي أادخلت الفرحة على
الذكور والبنات اللواتي خرجن من عزلتهم ‘
اŸنطقة ا÷بلية وهو ما جعل اÎŸششحÚ
يتعهدون بتحقيق هذا اŸطلب رفقة مطالب
أاخرى تتعلق بالزراعة البÓسشتيكية وفتح سشوق
لهذا النوع من اÿضشر ،كما رافع ﬁدثنا على
تدعيم السشكن الريفي بعد عملية التششخيصس
والدراسشة التي عرفها هذا اŸلف ‘ ،انتظار
إايصشال الغاز اŸنز‹ الذي يعد من أاولوياتنا
يقول ﬁدثنا.
وب- -حسشب اÎŸشش- -ح ،Úف- -إان حصش -ر ا÷وانب

اج -م -عت ج ّ-ل ال-تشش-ك-يÓ-ت ا◊زب-ي-ة أان م-ه-ام
اŸنتخب اÙلي ’ تقتصشر على اسشتخراج
وث -ائ -ق ا◊ال -ة اŸدن -ي -ة أاو تسش -ي Òال -ن -ف -اي-ات
العمومية بقدر ما له من دور هام ‘ بعث
التنمية اÙلية داخل دائرته اإ’نتخابية ،وكذا
مسش-اه-م-ت-ه ‘ رف-ع ال-ت-ح-دي-ات م-ع السش-ل-ط-ات
العمومية ،هذه اأ’خÒة التي ’ Áكن أان تنجح
ﬂططات عملها دون وجود عمل مششÎك
وجاد ينطلق أاسشاسشا من اÓÿيا القاعدية ‘
ال- -ب- -ل -دي -ات وال -و’ي -ة .وأاك -دت ج ّ-ل اأ’ح -زاب
ضش -رورة –م -ل اÛالسس الشش -ع -ب -ي -ة ال -ب -ل-دي-ة
اŸن-ت-خ-ب-ة ل-ك-ام-ل مسش-ؤوول-ي-ات-ه-ا والتفاعل بكل
جدية مع الظرف ا◊ا‹ من خÓل الوعي
ب -دوره-ا ‘ مسش-ار ال-ت-ن-م-ي-ة ك-م-ا ي-جب ع-ل-ي-ه-ا
العمل على –سش Úاإ’طار اŸعيششي للمواطن
وجلب ا’سشتثمارات اŸنتجة اأ’ك ÌمÓئمة مع
اأ’قاليم.
ه -ذا وتشش -اب -هت م -ع -ظ -م ب -رام-ج اÎŸشش-حÚ
Óن-ت-خ-اب-ات اÙل-ي-ة ال-ق-ادم-ة ب-و’ية سشيدي
ل -إ
ب-ل-ع-ب-اسس ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن اخ-تÓ-ف توجهاتها
وم- -ب -ادئ -ه -ا السش -ي -اسش -ي -ة ،ح -يث ’ ت -خ -ل -و ك -ل
اÿطابات والÈامج من ا’إششارة إا ¤أاهمية
الشش -ب-اب وضش-رورة ال-ع-ن-اي-ة ب-ه-ذه ال-ف-ئ-ة وف-ت-ح
اأ’ب -واب أام -ام -ه -م -ا وتشش -ج -ي -ع -ه -ا ‘ ،خ-ط-وة
’سش -ت-م-ال-ت-ه-ا وح-ث-ه-ا ع-ل-ى اŸشش-ارك-ة واإ’د’ء
بصش- -وت -ه -ا ،م -ن خ Ó-ل ع -رضس ب -رام -ج ت -خّصس

الششباب باقÎاح توف Òمناصشب العمل ،ا‚از
م-راف-ق ري-اضش-ي-ة وت-رف-ي-ه-ي-ة وث-ق-اف-ي-ة ومراكز
للتكوين وغÒها من الوعود اŸتجّددة.
وع- -ن ا÷انب اإ’ق- -تصش- -ادي ح- -م- -لت ب- -رام- -ج
اÎŸشش- -ح Úرؤوى م- -تشش- -اب- -ه- -ة ‘ اŸضش -م -ون
وﬂتلفة فقط ‘ الششكل تؤوكد ‘ ﬁتواها
على أاهمية اسشتغÓل مؤوهÓت منطقةŒ ،سشيد
تصش -ور Ÿدي -ن-ة سش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ي-ج-ع-ل م-ن-ه-ا
م-دي-ن-ة عصش-ري-ة ،خضش-راء ون-ظ-ي-ف-ة ت-قوم على
احÎام اŸواط- -ن وإاع- -ادة ا’ع- -ت- -ب- -ار ل -ل -ق -ي -م
اÛت -م -ع -ي -ة وال -ث -ق-اف-ي-ة ل-ل-م-دي-ن-ة ،ك-م-ا رّك-ز
اÎŸشش -ح -ون ع -ل -ى ن-ق-اط إاق-تصش-ادي-ة ع-دي-دة
أاهمها بعث ا◊ركية ا’إقتصشادية بكامل الÎاب
ال -و’ئ -ي وخ -ل -ق م -ن -اصشب شش -غ-ل لشش-ب-اب ه-ذه
اŸن- -اط -ق م -ن خ Ó-ل إاع -ادة اإ’ع -ت -ب -ار ل -ع ّ-دة
مصش- -ان- -ع وم- -ؤوسشسش- -ات وم -ن ذلك إاع -ادة ب -عث
نشش - -اط اŸركب اإ’ل - -كÎوÃ Êن- -ط- -ق- -ة تÓ- -غ
جنوبا ،إاعادة فتح مصشنع الطماطم ب Íباديسس
غ -رب -ا ومصش -ن -ع-ي السش-ك-ر بسش-ف-ي-زف وال-نسش-ي-ج
Ãصشطفى بن ابراهيم ششرقا ،فضش Óعن تفعيل
مناطق النششاطات التي ’تزال خارج اÿدمة
بكل من سشيدي ◊سشن وسشفيزف.
أاما ‘ القطاع الفÓحي الذي يعّد الركيزة
اأ’سشاسشية ‘ خلق إاقتصشاد حقيقي بالو’ية
باعتبارها و’ية فÓحية بإامتياز فقد توجّه
اÎŸشش -ح -ون إا ¤ال -ق -ول ب -أاه -م -ي -ة دع-م ه-ذا
ال-ق-ط-اع وتشش-ج-ي-ع الشش-ب-اب ل-ول-وج-ه من خÓل
م -ن -ح-ه-م اأ’راضش-ي وك-ل أان-واع ال-دع-م اÿاصس
ب -ه -ذا اÛال ،ب -اإ’ضش -اف -ة إا ¤إاي -ج -اد ح -ل-ول
ن -اج -ع -ة ل -ل -مشش -اك-ل ال-فÓ-ح-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-ان-ي-ه-ا
اŸناطق ا÷نوبية السشهبية ،على غرار مششكل
ال -رع -ي ال-عشش-وائ-ي ال-ذي أاضش-ر ط-ي-ل-ة سش-ن-وات
مضشت بالتوازن البيئي لهذه اŸناطق ،فضشÓ
عن مششاكل السشقي الفÓحي وجملة الصشعوبات
‘ اسشتغÓل اŸياه ا÷وفية التي تتوفر عليها
اŸنطقة وبكÌة.
ه- -ذا وي- -عّ- -د اÎŸشش- -ح- -ون سش -ك -ان اŸن -اط -ق
ا÷ن-وب-ي-ة ل-ل-و’ي-ة ب-اع-ت-ب-اره-ا اأ’ك Ìت-ه-م-يششا
وع-زل-ة ب-ت-ن-م-ي-ة ج-دي-ة تضش-ع ضش-م-ن أاول-وي-ات-ها
تقوية البنى التحتية والقاعدية كتعبيد الطرق
وتوسشعتها ومن ذلك Œسشيد مششروع إازدواجية
الطريق الرابط ب Úعاصشمة الو’ية والدوائر
ا÷ن-وب-ي-ة ،ن-اه-يك ع-ن مشش-اري-ع أاخ-رى ت-ت-عّلق
ب- -دع -م ال -ق -ط -اع الصش -ح -ي والÎب -وي خ -اصش -ة
باŸناطق النائية البعيدة.
ه -ذا و ⁄تسش -ت -ث -ن ب -رام -ج اÎŸشش-ح Úوع-ل-ى
اختÓف توجهاتهم القطاع السشياحي والذي
يعّد من النقاط السشوداء بالو’ية أاين وعدوا
ب -إاع -ادة ب -عث اŸشش -اري -ع ال -ت-ي ’ ت-زال ت-راوح
مكانها كمششروع تهيئة بحÒة سشيدي ﬁمد بن
علي ،مششروع اıيم الصشيفي بأاعا‹ جبل
تسش -ال -ة ،وإاع -ادة اإ’ع -ت -ب -ار Ÿواق -ع سش -ي -اح -ي-ة
وﬂي-م-ات م-ه-م-ل-ة ك-م-خ-ي-م سش-ف-يزف ،الضشاية
واŸوقع السشياحي بسشد صشارنو.
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ثقافة
الموافق لـ  1٨صسفر  14٣9هـ
حكايات شسعبية سسÓفية تروي Œارب ألشّسعوب

«سسّيدة ألغابة»..أل ّسسفر إأ ¤حكايا
ألضسفة أألخرى من ألقاّرة
قراءة :عبد الرزاق بادي

ألكتاب سسف Òجّيد للبيئة
ألتي كتب فيها ومن خÓلها،
ف -ه -و ي -وث -ق ل-ه-ا وي-خ Èع-ن
أح-وأل-ه-ا وث-ق-اف-ت-ها ،ألكتاب
عموما نقرأ من صسفحاته ما
ي- - - -وسس- - - -ع أŸدأرك ،ي - - -ن - - -ور
أل - -بصسÒة وي - -ف - -ت - -ح أب- -وأب
أŸع -رف -ة ع -ل -ى مصس-رأع-ي-ه-ا،
وي-ن Òل-ن-ا ث-ق-افات ألشسعوب
وم -ع -ت -ق -دأت -ه -م أıت -ل -ف -ة،
ف -ال-ك-ت-اب أل-ذي ب Úأي-دي-ن-ا
ي - - -ع - - -تŒ Èرب - - -ة ث - - -ري - - -ة
للحكاية ألشسعبية ،وأبعادها
لسس- -ط- -وري- -ة و“ي- -زه- -ا ‘
أ أ
نسسج خيال عميق ،غارق ‘
وصسف عوأ ⁄ل عÓقة لها
ب- - -ال- - -وأق- - -ع إأل م - -ا أرت - -ب - -ط
ب-ت-ح-ف-ي-ز أل-ناشسئة على فعل
أ Òÿوأل- -ت- -ح- -ل -ي ب -أاخ Ó-ق
عالية ألهمة ،ونبذ ألÎدي
وسسوء أŸعامÓت.
سسّيدة الغابة أاو «حكايات شسعبية سسÓفية» كتاب رائع
يغوصض ‘ عمق الÎاث السس ،‘Óيفتح أاذهاننا على
ثقافة بعيدة ،تقبع ‘ أاوروبا الشسرقيةÁ ’ ،كن لنا
قراءتها بهذا الشسكل ا÷ميل لو’ هذه التجربة ا÷ميلة
لتوثيق الÎاث ا’نسسا ،Êوالسسعي ا◊ثيث لÎتيب ذاكرة
الشسعوب اıتلفة ،اŸتباينة ‘ مناحي واŸشسÎكة ‘
مناح كثÒة ترتبط ‘ أاسساسسا بتواجد ا’نسسان على
اأ’رضض ،وك -ي -ف صس -ن -ع ل -ن -فسس-ه خ-ي-ا’ت-ه م-ن ﬂاوف-ه،
وشسكل ›دا لنفسسه وتاريخا من ا◊كايا.
«سسّيدة الغابة» ›موعة من ا◊كايات جمعها أ’جل
ا’نسسان أا  -هـ  -فراتسسÓف وهو على مايبدو كاتب
وجامع جيد للÎاث الشسفوي ،وترجمها عن السسÓفية
«حسس -ن ف -ال -ح ف -زع» لصس -ال-ح ه-ي-ئ-ة أاب-و ظ-ب-ي ل-ل-ث-ق-اف-ة

والÎاث ،واŸنشسور
م- - - - -ن خ Ó- - - -ل دار
كلمة.
سسيّدة الغابة ومن
خÓل تصسّفح سسريع
Œم -ع ب Úدف -ت-ي-ه-ا
›م- - - -وع - - -ة م - - -ن
ا◊ك -اي-ا الشس-ع-ب-ي-ة،
غ- -ارق -ة ‘ اÿي -ال
ا’نسس- - -ا ،Êتصس- - -ور
ع- -وا ⁄مسس- -ح -ورة،
م- - - - -ن غ- - - - -يÓ- - - - -ن
وع- -م- -ال- -ق- -ة ،بشس -ر
خ- - -ارق- - -و ال - -ق - -وى
وسساحرات وطيبون
Áك- - - -ن- - - -ه- - - -م حÚ
ظ - - - -ه- - - -وره- - - -م أان
ي-كسس-روا سس-حرهن،
وع Èسس -ب -ع -ة عشس-ر
ح -ك -اي -ة Áك-ن أ’ي
ق- -ارئ أان ي- -ت -م -ت -ع،
ويكتشسف معتقدات
شس - -ع - -وب ب - -ع - -ي- -دة
جرافيا...شسعرات ا÷د «آالنو» الذهبية الثÓث ،جنيات
ال -غ -اب -ة ،ج-ورج صس-احب اŸع-زاة ،ال-ل-ي-م-ون-ات ال-ثÓ-ث،
حصسان الشسمسض ،الغزالة الذهبية ،حصسان الشسمسض ،كلها
عناوين تعكسض غرابة اÙتوى وايغاله ‘ الرمزية.
سس ّ-ي -دة ال -غ -اب -ة رح -ل -ة ‡ت -ع -ة ‘ ت -اري -خ شس-عب أاّث-ث
حضسارته وبنى تاريخه ،وسسافر بعيدا ‘ موروث جميل
ي-ح-م-ل ال-ك-ث Òم-ن ا’ي-ح-اءات ،ي-ع-ال-ج مشس-اك-له ،أاتعابه
وخيباته بواسسطة ا◊كي ،واسستنطاق الÎاث الشسعبي،
ال -ع -ام-ر ب-ال-قصسصض واأ’سس-اط Òا÷م-ي-ل-ة ‘ م-ع-ان-ي-ه-ا،
Óجيال اŸوالية...هي
الباعثة على الÎبية القوÁة ل أ
إاذن دعوة مفتوحة لقراءة تراث الشسعوب من خÓل
اŸوروث اŸكتوب ،والقصسصض ا’نسسانية التي تؤوسسسض
Ÿسستقبل واعد ومشسرق.
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ملحمة «أسسود أ÷زأئر» ّ Œسسد ثورة أبطال نوفمÈ

قسسنطينة :مفيدة طريفي
Ãن-اسس-ب-ة ال-ذك-رى ’ ٦٣ن-د’ع ال-ثورة
التحريرية  ،1954ووفق برنامج الديوان
ال -وط-ن-ي ل-ل-ث-ق-اف-ة واإ’عÓ-م ”ّ ،ع-رضض
ملحمة «أاسسود ا÷زائر» بالقاعة الكÈى
أاح -م -د ب -اي «ال -زي -ن -يث» وسس -ط حضس-ور
للجمهور القسسنطيني ،والذي جاء إاحياًء
لشسهر الثورة نوفم ÈاÛيد .اŸلحمة
التي –اكي تضسحيات الشسعب ا÷زائري
من أاجل الظفر با◊رية وا’سستقÓل،
ج ّسس - -ده- -ا شس- -ب- -اب أارادوا أان يشس- -ارك- -وا
ا÷زائر ذكريات الثورة ،حيث أان العمل
اŸلحمي كان من إاخراج اıرج الشساب
أام Òب -ي -زاد وج -م-ع-ي-ة «ك-ازا» ال-ث-ق-اف-ي-ة
Ÿدي -ن -ة ال -ع -ل -م -ة و’ي -ة سس-ط-ي-ف ،ه-ذه
اأ’خÒة ال- -ت- -ي ت- -ع- -ت Èواح- -دة م- -ن بÚ
اأ’عمال ا÷ديدة اŸنجزة سسنة ،2017
حيث أاّكد ﬂرج اŸلحمة لـ «الشسعب» أاّن
«اŸل - -ح - -م- -ة ج- -اءت لÎوي ه- -م- -ج- -ي- -ة
وشسراسسة ا’سستعمار الفرنسسي ،وسسياسسة
ال ّ-ت-ق-ت-ي-ل ال-ت-ي طّ-ب-قت ب Ó-رح-م-ة ع-ل-ى
الشسعب ا÷زائري ،حيث «طبّقنا العمل
اŸل-ح-م-ي Ãن-ط-ق-ة م-ن إاح-دى م-ن-اط-ق
ا÷زائ -ر ،صس ّ-ورن -ا م -ن خ Ó-ل-ه-ا صس-م-ود
شس- -عب ووط- -ن» ،م- -ف- -ي- -دا ب- -أاّن ال- -ع -م -ل
اŸلحمي جاء نتاج عمل مشسÎك بÚ
طاقم شسبابي ﬁظ ،حيث يتم العمل
ع -ل -ى ت-ط-وي-ر اأ’ع-م-ال اŸسس-رح-ي-ة م-ن
ح- -يث اإ’خ- -راج وال -ك -ت -اب -ة ،وذلك رغ -م
ال - - -ع- - -راق- - -ي- - -ل ونصض ال- - -دع- - -م اŸادي
واŸعنوي ،إا’ أاّن جمعية «كازا» تعمل
دائما من أاجل إاخراج أاعمال جديدة.
و‘ ذات اإ’ط - -ار ،أاظ - -ه- -ر اıرج أاّن
ملحمة «أاسسود ا÷زائر» جاءت ‘ قالب

ملحمي ثوري يرتكز على إاظهار قوة
الرجال ‘ مقاومة اŸسستعمر ‘ لوحات
ف -ن -ي -ة م -ؤوّث -رة ،ط -غت ع-ل-ي-ه-ا غ-ط-رسس-ة
ف -رنسس -ا اŒاه الّشس -عب ا÷زائ -ري وك -ذا
ح-زم رج-ال ا÷زائ-ر ،ل-ت-ع-ظ-م اŸل-ح-مة
بطو’ت اأ’سسود الذين صسنعوا التاريخ
وجعلوا من ثورة ا÷زائر تصسنف من بÚ
أاعظم الثورات التي شسهدتها اإ’نسسانية،
وبفضسلهم تنعم ا÷زائر اليوم وشسعبها
اأ’بي با◊رية وا’سستقÓل ،اللّذان جاءا
ب -ع -د ك -ف -اح م -ري -ر وتضس -ح -ي -ات راح ‘
سسبيلها أازيد من مليون ونصسف مليون
شسهيد.
من جهته ،أاّكد كاتب اŸلحمة الشساب
سسفيان فاطمي أاّن اŸلحمة تعتŒ Èربة
” ا’نطÓق
جديدة لطاقم شساب ،حيث ّ
بكتابة النصض وهنا كان ’بد ا◊ذر من
Œسس -ي-د ال-ت-اري-خ أ’ن أاي خ-ط-أا سس-ي-ك-ون
ﬁسسوبا ،إا’ أان اŸلحمة عرضست ع4 È
و’يات ،وهو بحد ذاته ‚اح سسيما وأان
العمل اŸلحمي يتطلب أاشسخاصسا ك،Ì
وه -و م -ا ي -ق -ف ع -ائ -ق -ا أام-ام م-ث-ل ه-ذه
اأ’عمال ‘ ظل نقصض الدعم.
ه - -ذا وق - -د ’قت م - -ل - -ح - -م- -ة «أاسس- -ود
ا÷زائ -ر» إاع -ج-اب ا÷م-ه-ور سس-ي-م-ا م-ع
ال -ت -ق -ن-ي-ات ا◊دي-ث-ة ال-ت-ي ع-رضست ب-ه-ا
اŸل -ح -م -ة وسس -ط ت-ق-ن-ي-ة اإ’ضس-اءة ال-ت-ي
زادت -ه -ا ت -أاّل -ق-ا و“ّي-زا ،ح-يث ت-خّ-ل-ل-ت-ه-ا
تصس-ف-ي-ق-ات ا÷م-ه-ور ال-ذي ك-ان م-ت-أاّثرا
بأاحداث اŸلحمة اŸؤوŸة ،التي كانت
› ّسس -دة ب -ط -ري -ق -ة سس -لسس -ة ق-ري-ب-ة م-ن
الواقع الذي عاشسه الثوار آانذاك ،وبعد
سس -اع-ة ك-ام-ل-ة م-ن ال-ع-رضض و‘ اخ-ت-ت-ام
ال- -ع- -رضض ت- -ع- -الت أاصس- -وات ال- -تشس -ج -ي -ع
والتصسفيقات للفريق الشساب ،الذي أابدع
‘ Œسسيد ثورة أابطال.

لو ‘ ¤جائزة أل ّ
طاهر و ّ
طار للّروأية ألقصسÒة
تّوجت أ أ

ﬁمد أألم Úبن ألربيع يبدع ن ّصسا حدأثيا «قّدسس ألّلـه سسّري»
اŸسسيلة :عامر ناجح
لمÚ
تّوج ألّروأئي وألكاتب ﬁمد أ أ
بن ألربيع أبن أŸسسيلة بجائزة ألطاهر
وطار للروأية عن روأية «قّدسس ألله
سس ّ-ري» ،شس -ارك ف-ي-ه-ا أل-ع-دي-د م-ن ك-ب-ار
ألروأئي Úبالعديد من ألعناوين ضسمن
أل -ق -ائ -م -ة أل -ط -وي-ل-ة وب-ع-ده-ا أل-ق-ائ-م-ة
أل- -قصسÒة م- -ن ب- -ي- -ن -ه -ا روأي -ة «شس -ج -رة
م- -ر »Ëلسس- -ام- -ي- -ة ب -ن إأدريسس و»م -ؤوب -ن
أÙروسس-ة ي-ؤوذن ‘ ف-ل-ورنسس-ا» ل-ب-ل-قاسسم
مغزوشسن ألتي كانت مناصسفة للجائزة
أل-ط-اه-ر وط-ار ل-ل-روأي-ة أل-ت-ي فازت بها
روأية قّدسس ألله سسري.
أاّكد ﬁمد اأ’م Úبن الربيع ‘ حديث لـ
«الشسعب» ،أانّ حصسوله على جائزة الطاهر
وطار للرواية كان متوّقعا من منطق إاÁانه
بنصسه الروائي «قدسض الله سسري» ،وكذا من
باب ثقته ‘ أاعضساء ÷نة التحكيم اŸكونة من ﬂلوع عامر
وابراهيم صسحراوي وفيصسل اأ’حمر وسسفيان زدادقة ،مشسÒا إا¤
أانّ سسعادته كانت كبÒة و’ توصسف ،خاصسة وأاّن ا÷ائزة –مل
اسس -م ال -روائ -ي ال -ك -ب Òال -ط -اه -ر وط -ار ال-ذي ي-ع-ت Èأاب ال-رواي-ة

ا÷زائرية ،مؤوّكدا ‘ كÓمه أاّن ا÷ائزة
‘ ال -ق -ي -م-ة ا’ع-ت-ب-اري-ة ،إاذ ت-ع-د إاضس-اف-ة
هامة لنصسه الروائي .و‘ خÓصسة حديثه
أاشسار ﬁمد اأ’م Úبن الربيع أانه يشستغل
ع -ل -ى نصض روائ -ي ج -دي -د م -ن ال -ن -اح -ي-ة
اŸوضسوعية واأ’سسلوبية ،ويحاول خوضض
Œرب -ة ال -ك -ت -اب-ة اŸسس-رح-ي-ة .وم-ا Œدر
اإ’شسارة إاليه أانّ رواية «قّدسض الله سسّري»
’بن ا◊ضسنة الروائي ﬁمد اأ’م Úبن
الربيع صسادرة عن دار النشسر الوطن اليوم
لصس-اح-ب-ه-ا ال-روائ-ي ك-م-ال قرور ،تتضسّمن
 19٦صسفحة تضسيء فÎة تاريخ ا÷زائر،
ح -يث ي-ن-ط-ل-ق السس-رد م-ن ح-ادث-ة شسّ-ك-لت
م-ن-ع-رج-ا ح-اسس-م-ا ‘ ح-ي-اة ب-ط-ل ال-قصسة
«نائل» ،الذي أاحّبته امرأاة فرنسسية تدعى
«أادريان» فقّررت الهرب معه وا’سستقرار
عنده ،متخلية بذلك عن حياتها السسابقة،
‘ ﬁاولة إاعادة تأاسسيسض حياة جديدة.
الرواية مق ّسسمة إا ¤أاربعة فصسول هي« :أانا  -أادريان  -رّدة -
برزخ» ،وهي الفصسول التي يحّرك ›ريات أاحداثها شسخوصض
كثÒة ،تقÎب ‘ مﬁÓها وتفاصسيل حياتها من شسخصسيات تلك
الفÎة.
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–ت شسعار «أادب اŸقاومة» ،ع Úالدفلى ترسسم نفحات نوفمÈ

اختتام فعاليات اŸلتقى الوطني اأ’ول «الومضشة والتششكيل»
بÓبل اŸقاومة تصسدح من أاعا‹ شسموخ زكار ومصسر ضسيف الشسرف

واأ’صس- - -دق- - -اء ،أام- - -ا
ع Úالدفلى/
ب- -خصس -وصس الشس -ط -ر
و.ي.أاعرايبي
ال -ث -ا Êم -ن اŸل-ت-ق-ى
ال- -وط- -ن- -ي ال- -ومضس -ة
أاخذ فضساء الطبعة اأ’و¤
والتشسكيل ،فقد أاراده
ل-ل-م-ل-ت-ق-ى ال-وط-ن-ي الومضسة
اŸن -ظ -م -ون ـ ال-ذي-ن
والتشسكيل –ت شسعار» أادب
ف- -ازوا ب- -إام- -ت- -ي -ار ‘
اŸق- -اوم- -ة» ال- -ذي ن- -ظ -م -ه
ا÷انب ال-ت-ن-ظ-ي-مي ـ
إا–اد ال -ك -ت -اب ا÷زائ-ريÚ
أان ي- - - -ك - - -ون فضس - - -اء
فرع ع Úالدفلى بالتنسسيق
م- -دع- -م -ا م -ن ح -يث
م -ع م -دي-ري-ة ال-ث-ق-اف-ة ب-دار
ال- -ط -رح واŸن -اقشس -ة
ال - -ث - -ق - -اف- -ة « اأ’م Òع- -ب- -د
ال - -ت- -ي ت- -ن- -اولت عÈ
القادر» مسساحة من النقاشس
م-داخÓ-ت م-ق-تضس-بة
ح -ول ال -ن-ت-اج اأ’دب-ي وع-ل-ى
ﬁوار «اŸقاومة ‘
وج- -ه اÿصس- -وصس اÿط -اب
اأ’دب ا÷زائ - - - - -ري»
الشس -ع -ري ذي الصس -ل -ة ب-ق-ي-م
وث- -ورات ال- -ت -ح -رر‘
اŸق -اوم -ة ال -ذي ت -ع-الت ‘
ال -ع -ا ⁄وظ Ó-ل -ه-ا ‘
ﬁراب- -ه قصس- -ائ -د لشس -ع -راء
اŸوروث اأ’دب- - - - - -ي»
جاءوا من 27و’ية كان فيها
و»ث- -ورات ال- -ت- -ح -رر:
لديب بلمشسري مصسطفى
والي عين الدفلى يكرم ا أ
ن- -ف- -ح ال- -ط- -يب ل- -ل -قصس -ي -دة
ال-قضس-ي-ة الفلسسطينية
اŸل- -ت- -زم- -ة ب- -ق- -ي- -م ال -ث -ورة
ورسسالتها اإ’نسسانية على حد قول « ضسيوف الشسعب» الذين مروا على ‰وذجا» والتي نالت نقاشسا من طرف ا÷مهور الذي غصست به القاعة
اŸنصسة ع Èمسستويات تصسب كلها ‘ تعامل هذه اأ’صسوات الشسعرية –ت أاضسواء نوفمÈية على حد قولة وا‹ ع Úالدفلى بن يوسسف
اŸعروفة على السساحة اأ’دبية با÷زائر وبعضسها ‘ الوطن العربي ،عزيز اŸتذوق بإامتيار لشسعر اŸقاومة الذي سسطع من أافواه ضسيوف
ع Úالدفلى.
وضسيف شسرف من الشسقيقة مصسرالعربية.
تكرÁات وأاصسداء من اŸلتقى
باإ’ضسافة إا ¤هذا ا◊ضسور الشسعري اŸفعم بروح الوطنية وصسبغة
حظي اأ’ديب بلمشسري مصسطفى بتكر Ëخاصس من طرف وا‹
الثورة والقيم اإ’نسسانية التي كانت قيمة مضسافة Ÿع Úهؤو’ء الشسعراء
‘ قاموسسهم اللغوي الذي تبناه كل من نور الدين طيبي وحسس Úع Úالدفلى ،الذي أاشساد باŸسسÒة الناجحة أ’بن مدينة خميسس مليانة
عÈوسس وسس -ع -ي -د ك -روان وحسس -ن خ -راط ومسس -ع-ود غ-راب وف-اط-م-ة من خÓل نضساله اأ’دبي وجرأاة قلمه الذي  ⁄تتوقف حتى ‘ ظروف
الوضسع اأ’مني الذي شسهدته بلدته وو’يته ،وهي رسسالة لكل
ال - -زه - -راء وسس- -ع- -ي- -د سس- -ت- -ي صس- -احب
ﬁب لوطنه وتاريخه النضسا‹ على مقاسس بلمشسري الذي كتب
ا◊نجرة اأ’مازيغية واأ’ديب بلمشسري
مؤولفات ومقا’ت تعكسس هذا التوجه الذي يعكسس رسسالة أابناء
مصسطفى وأاحمد بن مهيدي وغÒهم
الو’ية ‘ وقوفهم إا ¤جانب وطنهم ‘ كل الظروف .
من بÓبل الشسعر.
و ⁄يفوت ابن مدينة خميسس مليانة الفرصسة ليذكر ÃسسÒة
عرجوا ‘ سسماء ﬁراب اŸقاومة
بدأات حسسب قوله منذ عام  1975والتي أاثمرت Ãؤولفات ‘
التي تغنى بها أابناء القبائل واأ’وراسس
ال -ن -ق -د وال -نصس -وصس اأ’دب -ي-ة واŸق-ا’ت اŸت-ع-ددة اأ’ج-ن-اسس
وزك -ار وال -ونشس -ريسس وأاع -ا‹ ال -ظ-ه-رة
–دت حدود الوطن نحواŸشسرق العربي ومغربه.مبديا شسكره
وتلمسسان والصسحراء واأ’شسقاء العرب
على التكر Ëالذي طاله ‘ مثل هذه اŸناسسبة اıلدة لروح

أازيد من  40شساعرا
بينهم مصسري يغنون
للوطن ‘ عرسس
نوفم È

حجيج الششعر قبلتهم اŸقاومة ‘ و’ية ع Úالدفلى

اŸلتقى من تنظيم فرع إا–اد الكتاب ا÷زائري Úبو’ية ع Úالدفلى بالتنسسيق مع مديرية الثقافة و–ت
إاشسراف وا‹ الو’ية ،قال رئيسس الفرع بالو’ية الشساعر سسعيد كروان  :أان « الومضسة والتشسكيل « هي التأاسسيسس
اأ’ول ◊ركة أادبية سستعرف تصساعدا ‡نهجا واسستقطابا واسسعا أ’دباء وشسعراء اŸنطقة نتوسسم فيهم اÒÿ
القادم ،الطبعة اأ’و ¤كانت أ’دب اŸقاومة Ÿصسادفتها ذكرى نوفم Èوسستكون الطبعة الثانية كذلك للوطن
ولكننا نÎك اإ’فصساح عن تفاصسيلها للموعد  ..اŸهم أاننا سسنضسرب وبقوة صسخر الصسمت حتى تنبجسس منه
عيون دافقة».

نوفم Èوأابنائه يقول مصسطفى بلمشسري.

حسس ÚعÈوسس «شساعر»:

ال -قصس-ي-دة الشس-ع-ري-ة ذات اŸسس-ح-ة ال-وط-ن-ي-ة ع-ا ⁄وك-ي-ان شس-ع-ري،
’Áك -ن ال -ق -ف -ز ع-ل-ى فضس-ائ-ه إا’ إاذا ك-ان ال-ه-اجسس إام-ت-دادا ل-تشس-ك-ل
شساعرية الشساعر ضسمن روح “تز كليا Ãراحل الوطن وظروفه التي
ي- -ت -ف -اع -ل م -ع -ه -ا أاك Ìم -ن م -واط -ن آاخ -ر ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤خصس -وصس -ي -ة
الشساعراŸطبوع بإاختصسار اŸسسافات واأ’زمنة والظروف التي –يط
به و“يزه خاصسة عندما يتفاعل مع اأ’حداث التي تنشسئه وينشسئها
ع Èمسسارات كل أاحاسسيسس وأاشسعار.

نور الدين طيبي «شساعر» :

جميل أان يتبى إا–اد الكتاب ا÷زائري Úمثل هذه اŸلتقيات
بد’’تها الرمزية خاصسة بشسهر نوفم Èالعظيم كمحطة ’نطÓق
ثورتنا اŸظفرة التي شسعلة الشسعراء واأ’دباء  .وجميل أايضسا أان أارى
هذه الوجوه التي أاتتنا من 27و’ية لتشسهد عرسس أادب اŸقاومة
بعاصسمة زكار اأ’شسم ع Úالدفلى .فنعم اللقاء ونعم حفواة اإ’سستقبال
واإ’قامة والتنظيم من طرف
ال - -ف- -رع وم- -دي- -رة ال- -ث- -ق- -اف- -ة
واŸصس - -ال- -ح اأ’م- -ن- -ي- -ة ال- -ت- -ي
حضسرت بقوة.

سسعيد كروان «شساعر»

جئنا لنزرع ا◊ب ‘ وطن
ا◊ب ،ون -رسس -ل رسس -ال -ة ا◊ب
لضس-ي-وف ن-زل-وا م-ك-رم Úب-عÚ
ال -دف-ل-ى اŸق-اوم-ة م-ن-ذ ب-زوع
أادب اŸق- -اوم -ة.ره -ان -ن -ا ك -ان
أاك Èو‚احنا  ⁄يكن سسوى من
ه -ذه ال -ب Ó-ب-ل الشس-ع-ري-ة ال-ت-ي
ل
حضسرت بقوة ‘ هذا اÙف سسعيد كروان ﬁافظ اŸلتقى
التاريخي الذي زينه ا◊ضسور
ال -ك -ب ‘ Òأاول “رة م -ن ع -رج -ون ن -خ -ل -ة شس -ه -دت -ه و’ي-ت-ن-ا .ف-أال-ف
شسكرللجمهور الغف Òوأالف تقدير Ÿسساعدة الوا‹ Ÿلتقانا.

الشساعر اŸصسري إابراهيم موسسى عبد العاطي النحاسس:

ح -ق ‹ وأان اف -ت -خ -ر ك -م -ا اف-ت-خ-ر شس-ع-راء مصس-ر ال-ع-رب-ي-ة ب-ال-ث-ورة
ا÷زائرية خاصسة وأانا بإاحدى قÓع اŸقاومة ع Úالدفلى التي أا‚بت
الثوار واتخذها اأ’م Òعبد القادر مقرا لنشساطه ،فطوبى لعظمة ثورة
ذات بعد عاŸي وانسسا.Ê

الفنّان التّشسكيلي ﬁيو سسديرة لـ «الشسعب»:

أاجد ضشالّتي ‘ اŸدرسشة
ا’نطباعية ◊داثتها
وغزارة أالوانها

دع-ا ال-ف-ن-ان ال-تشس-ك-ي-ل-ي ﬁي-و سس-ديرة
ط -ل -ب -ة ج -ام -ع-ة الشس-ه-ي-د ع-ب-اسس ل-غ-رور
‡ن Áتلكون ميو’ أاو موهبة
بخنشسلة ّ
فنية ‘ عا ⁄اأ’لوان والفن التشسكيلي
وال -رسس -م ،ال -ت -ق-دم إا ¤ورشس-ت-ه اŸق-ام-ة
Ãعهد العلوم ا’جتماعية بقلب مدينة
خنشسلة Ãناسسبة الذكرى الثالثة والسست Úلثورة نوفم Èالتحريرية اÛيدة من أاجل
اŸشساركة ‘ إا‚از لوحات فنية جماعية وأاخرى فردية تشسجيعا Ÿيو’تهم الفنية بهدف
اكتشساف وصسقل مواهبهم خدمة لهذا الفن الراقي.
أاّكد الفنان سسديرة ‘ هذا اإ’طار لـ «الشسعب» ،أانّ تواجده Ãقاعد ا÷امعة ‘
جعه على إاقامة معرضس للوحاته تتخلله ورشسة للمواهب لصسالح
اختصساصس الفلسسفة ،شس ّ
الطلبة Ÿا اكتشسفه من خÓل احتكاكه بهذه الفئة من مواهب وقدرات دفينة وحسس راقي
لعديد الطلبة ‘ ›ال الفن التشسكيلي.
وأاضساف ضسمن هذا السسياق ،أانّ معرضسه اŸتواصسلة فعالياته با÷امعة ،يضسمن أاك Ìمن
 30لوحة فنية زيتية من ﬂتلف اŸدارسس الفنية خاصسة منها اŸدرسسة ا’نطباعية
اŸفضسلة لدى ﬁدثنا ،يعد فرصسة للطلبة لÓحتكاك بهذا الفن واكتشساف مدارسسه
وأاسساليبه وطرق التعب Òمن خÓل الريشسة عن أاحاسسيسس الذات وعن اآ’خر وا◊ياة.
وعن غزارة تواجد اŸدرسسة ا’نطباعية ع Èلوحاته ،قال ﬁدثنا« :أاجد فيها ضسالّتي
للتعب Òعن الذات واÛتمع وا÷مال ،وكل ما يسستهويني من أاحاسسيسس وأافكار◊ ،داثتها
وŸا تتميز به من غزارة اأ’لوان و–ّررها من قيود الفن الكÓسسيكي».
وم-ع-ل-وم أاّن اŸدرسس-ة ا’ن-ط-ب-اع-ي-ة “ت-از ب-ك-ون-ه-ا ت-خ-ل-ق ل-دى مشس-اه-د ال-ل-وح-ة الفنية
ا’نطباعية ،انطباع وتخيل ’إارادي لصسورة عن نفسس اللوحة غ Òتلك ا◊قيقية كلما
ابتعد بنظره عنها.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي
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رؤووف برناوي لـ «الشسعب»:

«وّفقنا ‘ تنظيم منافسسة كأاسس إلعا ⁄من كل إ÷وإنب»
ن منافسسة كأاسس العا ‘ ⁄اختصساصس سسيف ا◊سسام التي
أاّكد رئيسس ا’–ادية ا÷زائرية للمبارزة رؤووف برناوي ‘ حوار خاصس ÷ريدة «الشسعب» ،أا ّ
جرت وقائعها ب Úالـ  3والـ  5نوفم Èا◊ا‹ كانت ناجحة من كل ا÷وانب ،وبشسهادة كل ا◊اضسرين من ﬂتلف الدول وضسيوف ا÷زائر ،وهذا شسرف كبÒ
’ّنها اŸنافسسة الوحيدة التي تقام ‘ القارة ال ّسسمراء.
للجزائر وإافريقيا أ
ا◊ديث عنها باسستثناء الكونغو أ’سسباب
‚هلها ،ولكن اŸهم ‘ نهاية اأ’مر أان
ا÷ميع أاعجبوا باأ’جواء واŸسستوى العا‹
❊ الشس- -عب :ك- -ي- -ف ت- -ق- -ي -م مسس -ت -وى
ال -ذي ق -دم -ه ك -ل اŸب -ارزي -ن م -ن أان -ح -اء
منافسسة كأاسس العا⁄؟
العا ،⁄إاضسافة إا ¤أاّننا سسجّلنا حضسور عدة
ه
ل
ل
د
م
◊
ا
:
❊❊ رؤووف ب - - -رن- - -اوي
شس- -خصس- -ي- -ات ب- -ارزة ‘ اŸسس- -اي- -ف -ة ،و‘
اŸنافسسة جرت ‘ ظروف جيدة من كل
ﬂتلف اÛا’ت وطنية ودولية ،وهذا ما
ال - -ن - -واح - -ي ،ح - -يث ع - -رف ال- -ي- -وم اأ’ول
أاع -ط -ى ال -ط-ب-ع-ة أاك Ìأاه-م-ي-ة وسس-اه-م ‘
التصسفيات و‘ اليوم اŸوا‹ إاجراء اأ’دوار
‚احها بنسسبة أاك.È
النهائية حسسب الفردي ،أاما ‘ اليوم الثالث
❊ ماذا عن اŸنتخب الوطني؟
واأ’خ Òل- -ع -بت م -ن -از’ت حسسب ال -ف -رق،
❊❊ شساركنا بـ  5مبارزين ولكنهم خرجوا
بشسهادة كل اŸشسارك Úالذين لعبوا بارتياح
من الدور اأ’ول عند الفردي والدور الـ 16
كب Òجعلهم يركزون على أاجواء اŸنافسسة،
لدى الفرق ،ولكن هذا  ⁄يكن مفاجئا أ’ن
وعÈوا ع -ن ف -رح-ت-ه-م ب-زي-ارة ه-ذا ال-ب-ل-د
ال - -ع- -ن- -اصس- -ر ال- -وط- -ن- -ي- -ة ’ “لك اÈÿة
ا÷ميل ،خاصسة أانه ‘ افتتاح البطولة كان
وال-ت-ج-رب-ة ال-ك-اف-ي-ة ال-ت-ي تسس-مح Ãنافسسة
ا÷و مشسمسسا ،وهذا ما جعلهم يسستمتعون
أاب -ط -ال ع -اŸي ÚوأاوŸب -ي ،Úأ’ن ه -دف -ن-ا
بجمال ا÷زائر اÓÿب وأاعجبوا بحسسن
اŸباشسر من هذه الطبعة التي نظمت ‘
الضس- -ي -اف -ة ،وم -ا زاد م -ن ج -م -ال اأ’ج -واء
ا÷زائر هو خلق ﬁيط يتميز باللعب ‘
ة
ا÷م -ه -ور ال -غ -ف Òال -ذي ح -ظ -ر Ÿت-اب-ع-
اŸسستوى العا‹ ما يعد فرصسة لهم من
اŸواج- -ه -ات Ãا أان اŸوع -د ت -زام -ن م -ع سس - -واء ال - -بسس - -اط ،الشس - -اشس - -ات ،واأ’ل- -واح هذا اŸوعد الهام ،ومن بينهم صسحافيو أاجل ا’حتكاك مع نظرائهم من الدور
الصسالون الدو‹ للكتاب بقصسر اŸعارضس اإ’لكÎونية وغÒها من اأ’مور اأ’خرى ،جريدة «الشسعب».
اأ’خرى ’كتسساب اÈÿة الÓزمة وأاخذ
الصسنوبر البحري.
وكان ذلك ‘ ظرف وجيز  ⁄يتجاوز الـ  ❊ 48ما هي الّنتائج التي خرجتم بها من فكرة شساملة عن اŸبارزة العاŸية Ãا أانهم
❊ هل كنتم تتوّقعون أان تنجح هذه سساعة بعدما كان مقررا أان تكون اŸسسابقة هذا اŸوعد الكبÒ؟
شساهدوا أابطال أاوŸبي ÚوعاŸي Úأامامهم
ّ
ال-ط-ب-ع-ة ب-ع-دم-ا ّ” ن-ق-ل-ه-ا م-ن ق-اعة ‘ قاعة حرشسة .نحن كنا نريد ذلك حتى ❊❊ اŸنافسسة انتهت ‘ ظروف ‡تازة ،وا◊مد لله انتهجنا السسياسسة اŸطلوبة من
؟
ة
س
ش
ر
ح
تنجح أاك ،Ìولكن ذلك غ‡ Òكن بعد وه -ذا اأ’م -ر ال -ذي ك -ن -ا نسس-ع-ى إال-ي-ه م-ن-ذ ن-اح-ي-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م وع-دد اŸشس-ارك-ة وع-ل-ى
❊❊ ا◊مد لله اŸنافسسة جرت ‘ ظروف ان -ط Ó-ق ا◊م -ل-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة واŸه-م ‘ البداية ،إاضسافة إا ¤أانها تعت Èموعد هام ال-ع-ن-اصس-ر ا÷زائ-ري-ة م-واصس-ل-ة العمل بكل
جيدة بعد اÛهودات التي قمنا بها رفقة النهاية أان اŸنافسسة كانت ناجحة بشسهادة
أ’ن كأاسس العا ⁄سسيف ا◊سسام تقام ‘ جدية ومع الوقت سسيصسبح لديهم القدرة
ج- -م- -ي- -ع ال- -ف- -اع- -ل ،Úوالشس -ك -ر م -وصس -ول ا÷م -ي -ع ب -دل -ي -ل أان -ه -ا ح -ظ-يت ب-ت-غ-ط-ي-ة دولة واحدة فقط بإافريقيا ،ولنا الشسرف على مواكبة اŸسستوى العا‹ مثلما فعله
للمتطوع Úالذين قدموا لنا يد اŸسساعدة إاعÓمية كبÒة .وأاسستغل الفرصسة لتقد Ëأان ن-ح-تضس-ن-ه-ا وا◊م-د ل-ل-ه شس-رف-ن-ا القارة أاسسÓفهم ‘ الشسيشس ذكور رمان وحميد
من أاجل نقل العتاد اÿاصس باŸناز’ت الشسكر لكل الصسحفي Úالذين رافقونا ‘ بعدما شساركت كل الدول التي سسبق لنا سسانتاسس.

حاورته :نبيلة بوقرين

حمادي الدو (مدّرب إا–اد ا◊راشس) لـ «الشسعب»:

نسسعى ◊صسد أإك Èعدد ‡كن من إلّنقاط...
أاّكد لنا مدرب ا–اد ا◊راشس حمادي الدو ‘ هذا ا◊وار ،بأان أاشسباله كانوا –ت الضسغط ‘ مباراة نصسر
حسس Úداي بعد عودة الفريق لÓسستقبال ‘ ملعب أاول نوفم ÈباÙمدية ،بعدما كانوا يبحثون عن إاهداء
Óنصسار الذي قاموا بكل شسيء من أاجل تأاهيل اŸلعب.
النقاط الثÓث ل أ

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
تصصويرﬁ :مد آايت قاسصي
❊ الشسعب :تعثّر ‘ أاول لقاء ‘ اŸوسسم Ãلعب أاول
نوفم ÈباÙمدية ضسد نصسر حسس Úداي؟
❊❊ حمادي الدو :أاعتقد أان أاشسبا‹ كانوا –ت الضسغط
بسس- -بب ع- -ودت- -ن- -ا إا ¤ا’سس- -ت- -ق -ب -ال Ãل -عب أاول ن -وف -مÈ
ب-اÙم-دي-ة ،خصس-وصس-ا أان-ه-م ك-ان-وا ي-ري-دون إاه-داء ال-فوز
حوا بكل ما لديهم من
والنقاط الثÓثة ل أ
Óنصسار ،الذين ضس ّ
أاجل إاعادة تأاهيل اŸلعب وا’سستقبال فيه ›ددا بعدما
كّنا كاŸتشسّردين نتدرب هنا ونسستقبل إامّا ‘ ملعب عمر
حمادي ببولوغ Úأاو ‘ ملعب  20أاوت ،اŸهم بالنسسبة لنا
هو أاننا  ⁄ننهزم ‘ أاول لقاء لنا على أارضسية ملعبنا،
التفك– ‘ Òقيق نتيجة ايجابية أاثر على الÓعب ،Úوهو
ما ظهر جليا ‘ اŸرحلة اأ’و ¤من اللقاء التي كانت أاغلب
فÎاتها إا ¤الزوار ،لكننا عدنا بقوة ‘ اŸرحلة الثانية
Óسس-ف الشس-دي-د ك-انت
وك -ن -ا أافضس -ل م-ن اŸن-افسس ،ل-ك-ن ل -أ
تنقصسنا اللمسسة اأ’خÒة Ãا أاننا  ⁄نتمكن من Œسسيد
الفرصس التي أاتيحت لنا باإ’ضسافة إا ¤تأالق حارسس نصسر
حسس Úداي.
’رادة
❊ غ -ابت ال -ف -ع -ال-ي-ة ك-م-ا ق-ل-ت-م ل-ك-ن ح-ت-ى ا إ
والعزÁة التي ظهر” بها ‘ الداربي أامام بارادو
كانت غائبة؟
❊❊ قلت لك منذ قليل الÓعبون تأاثروا بخرجة اأ’نصسار
الذين قاموا بكل شسيء من أاجل تأاهيل اŸلعب ‘ وقت
قياسسي ،وأارادوا إاهدائهم نقاط اللقاء وا’حتفال معهم بعد
اللقاء لكن ذلك  ⁄يكن ‘ اأ’خ ،Òكما ’ يجب أان ننسسى

بأاننا لعبنا مباراة داربي أاخرى وهذه اŸباريات تلعب على
جزئيات ،واŸنافسس يجيد لعب كرة القدم ومرتبته ’
تعكسس اأ’داء الذي يقدمه ،وهناك أامر مهم منذ وصسو‹
على رأاسس العارضسة الفنية لعبنا  5مباريات ‘ أاقل من 20
يوما ،والثÓث مباريات اأ’و ⁄ ¤أادرب فيها بتاتا كنت
أاقوم بحصسة ا’سستئناف بعدها نحضسر لليلة اŸباريات ثم
نخوضس اللقاء ‘ اليوم الذي بعده ونشسرع ‘ التحضسÒ
للقاء اŸوا‹ ،ا◊مد لله أاننا  ⁄نعا Êمن مغبة التنقل
والسس -ف -ر خ-ارج ال-ع-اصس-م-ة ‘ ،خ-مسس ل-ق-اءات ت-ن-ق-ل-ن-ا ‘
مناسسبة وحيدة وكان ذلك إا ¤تيزي وزو التي ’ تبعد كثÒا
عن العاصسمة.
❊ ت-ت-نّ-ق-ل-ون السس-بت اŸق-ب-ل إا ¤ت-اج-ن-انت Ÿواج-هة
’خر عن اÿروج
الدفاع اÙلي ،الذي يبحث هو ا آ
من التّرتيب الذي يتواجد فيه؟
❊❊ مباراة تاجنانت سستكون أاصسعب من الداربي أامام نصسر
حسس Úداي أ’ن دفاع تاجنانت بعد نهاية ا÷ولة العاشسرة
يتواجد ‘ اŸركز الثا Êعشسر رفقة نصسر حسس Úداي
برصسيد  10نقاط ،أاي بفارق نقطت Úعنا ،وهو ما ينذر
Ãباراة قوية للغاية ،شساهدت اللقاء الذي كان منقو’ على
اŸب -اشس -ر ا÷م -ع -ة ب Úإا–اد ب -ل -ع -ب-اسس ودف-اع ت-اج-ن-انت
ومأاموريتنا لن تكون سسهلة للعودة على اأ’قل بنقطة التعادل
من هناك ،أامام منافسس Áلك ’عب‡ Úيزين وأاسسالوا
العرق البارد لبلعباسس التي تلعب كرة قدم جميلة ،نحن
سسنحضسر الÓعب Úجيدا لدينا أاسسبوع كامل ،لذلك وسسنعمل
معهم للقضساء على مشسكل الفعالية أامام اŸرمى الذي
صسادفنا أامام النصسرية ،سسنكثف العمل ‘ التدريبات وإاذا
“كنا من العودة بنتيجة ايجابية من تاجنانت سسيكون ذلك
أامرا جيدا بالنسسبة لنا.

البطولة الوطنية العسسكرية للكاراتي دو

إنطÓق إŸنافسسة بالّناحية إلعسسكرية إأ’و ¤بالبليدة
ال-ب-ل-ي ان-ط-ل-قت أامسس ف-ع-اليات البطولة الوطنية
ال- -عسس -ك -ري -ة ل -ل -ك -ارات -ي دو ب -ال -ق -اع -ة اŸت -ع -ددة
ال -ري-اضس-ات ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ركب ال-ري-اضس-ي ا÷ه-وي
العسسكري بالبليدة ،والتي سستتواصسل إا ¤غاية 9
من نوفم Èا÷اري.
وحث ال-ق-ائ-د ا÷وي ل-ل-ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة اأ’و ¤ال-ع-م-يد
شس -ايب سس-ل-ي-م-ان ‘ ك-ل-م-ة اف-ت-ت-اح-ي-ة اŸشس-ارك ‘ Úه-ذه
التظاهرة الرياضسية على «التحلي بالروح الرياضسية العالية
والتنافسس النزيه حفاظا على سسمعة الرياضسة العسسكرية».
وقال إان الكاراتي دو «رياضسة قتالية تتطلب القوة واŸرونة
والÎكيز ،وهي الصسفات التي يجب أان تتوفر ‘ العسسكري
اŸقاتل» ،داعيا الرياضسي Úإا« ¤اسستغÓل هذه اŸيزات
لتوظيفها ‘ مهامهم النبيلة لÎجمة تطلعات القيادة ‘

البطولة الوطنية
للجيـــــــــــــدو

Œسسيد برامج عمل ميدانية لبناء قوات مسسلحة تعتمد
ع -ل -ى ال -ت-دريب ا÷ي-د وت-ع-زز م-ن روح ا’ن-ت-م-اء ل-ل-ج-يشس
الوطني الشسعبي».
وأاّكد أان هذه البطولة العسسكرية تعد فرصسة للتعب Òعن
«وع -ي ال -ري -اضس -ي Úوإاشس -ب -اع ث -ق -اف -ة اŸن-افسس-ة ال-ن-زي-ه-ة
والسسليمة اŸنبثقة عن أاخÓق وقيم اŸؤوسسسسة العسسكرية
العريقة وا’لتزام بالروح الرياضسية العالية».
ويشسارك ‘ هذه البطولة رياضسي Úورياضسيات من 25
فرقة من ﬂتلف النواحي والقيادات وفرق اŸدارسس
العسسكرية من ﬂتلف مناطق الوطن.
ويشس -رف ع -ل -ى ه-ذه اŸن-افسس-ة ال-ري-اضس-ي-ة ح-ك-ام ت-اب-عÚ
ل–Óادية ا÷زائرية للكاراتي دو و‡ثل Úمن مصسلحة
الرياضسات العسسكرية ورئيسس مصسلحة الرياضسات العسسكرية
للناحية العسسكرية اأ’و.¤

إجرإء إŸنافسسة يومي  1و 2ديسسم Èبحرشسة

Œرى البطولة الوطنية أاكابر ‘‘رجال وسسيدات‘‘ للجيدو ،يومي  1و 2ديسسم 2017 Èبقاعة حرشسة حسسان ،حسسبما أاعلنت
عنه أامسس ا’–ادية ا÷زائرية للجيدو.
بر›ت سسبع فئات لدى الرجال ويتعلق اأ’مر بـ 60 - :كلغ 66 - ،كلغ 73 - ،كلغ 81 - ،كلغ 90 - ،كلغ 100 - ،كلغ و100 +
كلغ.
لدى السسيدات ،سسيشسهد اŸوعد مشساركة الفئات التالية 48 - :كلغ 52 - ،كلغ57 - ،
كلغ 63 - ،كلغ 70 - ،كلغ 78 - ،كلغ و 78 +كلغ.
حسسب نفسس اŸصسدر ،فإاّن عملية القرعة سستجرى يوم اÿميسس  30نوفم Èعلى السساعة .19 : 00

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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إلقّمة ‘ بجاية..وج  -ع Úمليلة ‘ مهّمة صسعبة بوهرإن

سستكون مواجهة « داربي الصسومام» ب Úفريقي مولودية بجاية (اŸركز الثالث) وضسيفه شسبيبة بجاية
(اŸركز الرابع) ،دون منازع قمة ا÷ولة العاشسرة من بطولة الرابطة اÎÙفة الثانية (موبيليسس)
لكرة القدم اŸقررة مقابÓتها اليوم ،والتي يتضسمن برنا›ها ايضسا حوارات كروية واعدة أابرزها تلك
التي سسيلتقي فيها الرائدان جمعية ع Úمليلة وشسبيبة سسكيكدة منافسسان يبحثان على التدارك على
التوا‹ جمعية وهران وشسباب باتنة ‘ مواجهت Úمفتوحت Úعلى جميع ا’حتما’ت.
وت-ك-م-ن خصس-وصس-ي-ة م-ق-ابلة مولودية
ب-ج-اي-ة م-ع شس-ب-ي-ب-ة ب-جاية ،باإ’ضسافة
ا ¤طبعها اÙلي اŸث ،Òا ¤كونها
Œم -ع ب Úف -ري -ق Úي -ل -ع-ب-ان ا’دوار
ا’و ¤وسس -ت -م -ك -ن ال -ف -ائ -ز ب -ه -ا م-ن
ا’قÎاب اك Ìمن صساحبي اŸقدمة
(جمعية ع Úمليلة وشسبيبة سسكيكدة)،
خ- -اصس- -ة واّن ا’خÒي- -ن سس -ي -ك -ون -ان
م -ط -ال -ب -ان ب-ت-ح-دي ف-رق ›روح-ة
سس- -تسس- -ع- -ى ج- -اه- -دة ا ¤تضس- -م- -ي- -د
جروحها ‘ هذه ا÷ولة.
وع-ل-ي-ه ،سس-ي-ت-ن-ق-ل ف-ريق جمعية عÚ
م-ل-ي-ل-ة ا ¤وه-ران ل-ت-ح-دي ا÷م-عية
اÙل-ي-ة اŸن-ه-ك-ة م-ع-ن-وي-ا بالهزÁة
ا’خÒة التي Œرعتها ببجاية ()1-3
على يد شسبيبة بجاية ،فيما سستسستقبل
شسبيبة سسكيكدة ،شسباب باتنة اŸتأاثر
ه- -و ا’خ- -ر ب- -ه -زÁت -ه ‘ خ -رج -ت -ه
ا’خÒة امام رائد القبة بنتيجة (-2
 .)0وتكمن صسعوبة هات ÚاŸقابلتÚ
‘ كونهما Œمعان ب Úفرق بنوايا
متباينة ،باعتبار أاّن الرواد سسيسسعيان
ا ¤ت-دع-ي-م م-وق-ع-ه-م-ا ‘ الصس-دارة،
فيما سسيحاول منافسسيهما التدارك
بعد خيبة ا÷ولة اŸاضسية.
وبعيدا عن مقدمة الÎتيب ،تتسسم
هذه ا÷ولة ÃقابÓت مثÒة ومؤوثرة
‘ مؤوخرة الÎتيب ،خاصسة مقابلتي
ال-ق-م-ة ب Úال-ف-رق ا’رب-ع-ة اŸت-ذي-ل-ة
للÎتيب ويتعلق ا’مر بكل من رائد
القبة الذي سسيتنقل Ÿواجهة غا‹
م -عسس -ر (اŸرك -ز الـ  ‘ ،)14ال - -وقت
الذي سسيسستقبل فريق مولودية العملة
(اŸركز الـ  )13ضسيفه شسباب عÚ
ال- - -ف- - -ك- - -رون (اŸرك- - -ز الـ ‘ )15
م-واج-ه-ات اق-ل م-ا ي-ق-ال ع-ن-ه-ا ان-ها
م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى ج-م-ي-ع ا’ح-ت-م-ا’ت
باعتبار أاّن كل الفرق اŸنشسطة لها

باتت ›Èة أاك Ìمن أاي وقت مضسى
على –قيق نتيجة ايجابية تخرجها
من منطقة اÿطر.
أام -ا ب -ق -ي -ة م -ق -اب Ó-ت ه -ذه ا÷ول -ة
ال -ع -اشس -رة ،ف-ت-نشس-ط م-ن ق-ب-ل أان-دي-ة
تتموقع ‘ وسسط الÎتيب سستسسعى
دون شسك ا– ¤قيق نتائج ايجابية
“كنها من ا’قÎاب أاك Ìمن كوكبة
اŸقدمة خاصسة ‘ اŸواجهة التي
سس -ت -ج -م -ع أام -ل ب -وسس -ع -ادة (اŸرك -ز
ال -ع -اشس -ر) ال -ذي سس -يسس -ت-ق-ب-ل سس-ري-ع
غيليزان (اŸركز السسادسس) .و’ تقل
مقابلتي شسباب برج بوعريرج ووداد
تلمسسان من جهة ومولودية سسعيدة
بجمعية أاوŸبي الشسلف ،أاهمية عن
سس -اب -ق -ت -ه -ا ب -اع -ت -ب-ار أاّن أاصس-ح-اب-ه-ا
يهدفون ا– ¤قيق نفسس ا’هداف.
ع -ل-م-ا اّن م-ه-م-ة أاب-ن-اء الشس-ل-ف ت-ب-دو
يسسÒة نسس - -ب - -ي - -ا ب - -اع - -ت- -ب- -ار أان- -ه- -م
سسيحرصسون على العودة غا Ú‰من
سس -ف-ري-ة سس-ي-ل-ع-ب-ه-ا أاصس-ح-اب ا’رضس

أامام مدرجات فارغة ،بسسبب العقوبة
اŸسسلطة على مولودية سسعيدة التي
سستحرمها من دعم جمهورها الو‘
‘ هذه ا÷ولة العاشسرة.
الÈنامج
م- -ول- -ودي- -ة ال- -ع -ل -م -ة  -شس -ب -اب عÚ
الفكرون ()15 : 00
أامل بوسسعادة  -سسريع غليزان (: 00
)15
جمعية وهران  -جمعية ع Úمليلة
()15 : 00
مولودية سسعيدة  -جمعية الشسلف (00
 / 15 :بدون جمهور)
شسبيبة سسكيكدة  -شسباب باتنة (: 00
)15
أاهلي برج بوعريريج  -وداد تلمسسان
()16 : 00
مولودية بجاية  -شسبيبة بجاية ()16 : 00
غا‹ معسسكر  -رائد القبة ()17 : 00

شسبيبة بجاية ــ مولودية بجاية

«دإربي» مفتوح على كل إ’حتما’ت
’و ¤بعد تنصسيبك من
’يام ا أ
❊ كنت تشستكي ‘ ا أ
الÎاجع الرهيب لÓعب Úمن الناحية البدنية؟
❊❊ ‘ وقت قصس Òأانا والطاقم الفني “كنا من القيام
بعمل كب ،Òحيث أان غالبية الÓعب Úيتواجدون ‘ «فورمة
« جيدة ،وغالبيتهم ” تقليل وزنهم اآ’ن مع مرور ا◊صسصس
التدريبية واŸباريات سسيكون الÓعبون أافضسل من الناحية
البدنية ،وهو ما سسيجعلنا نحسسن نتائجنا وننهي مرحلة
الذهاب إان شساء الله خارج الدائرة ا◊مراء.
❊ بكل صسراحة ،ما هو هدفك مع الفريق؟
❊❊ هد‘ كما قلت يوم تنصسيبي هو –سس Úنتائج الفريق
التي كانت سسيئة ،واآ’ن بعد مرور خمسس مباريات ا◊مد
لله “كنا من حصسد  7نقاط من أاصسل  15نقطة ،انهزمنا
‘ اللقاءين اأ’ولي Úأامام مولودية وهران وشسبيبة القبائل
بعد أاسسبوع من تعييني على رأاسس العارضسة الفنية للفريق،
وبعدها ‘ اللقاء الثالث والرابع فزنا على إا–اد البليدة
ونادي بارادو ،وا÷ميع اندهشس من اأ’داء اŸقدم ‘
اللقاء اأ’خ Òقبل أان نتعادل أامام النصسرية ،اآ’ن تفصسلنا 5
مباريات على نهاية مرحلة الذهاب ،سسنبحث عن حصسد
أاك Èعدد ‡كن من النقاط خÓلها ،وعند فتح اÒŸكاتو
الشستوي سسنبحث عن تدعيم الفريق بÓعب Úجدد كي
نتمكن من إانهاء اŸوسسم بقوة.

اŸنتخب الوطني

ماجر ينشّسط ندوة
صسحفية صسباح يوم إلغد
ينشّسط الناخب الوطني رابح ماجر صسباح يوم
الغد اأ’ربعاء ( )10 : 00ندوة صسحفية باŸركز
التقني لسسيدي موسسى خÓل تربصس اŸنتخب
الوطني ،الذي انطلق أامسس ،وهذا قبل اجراء
اŸباراة أامام نيجÒيا يوم ا÷معة القادم ‘ إاطار
تصسفيات مونديال .2018
وسسيتحّدث ماجر بدون أادنى شسك على خياراته
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ق-ائ-م-ة اأ’و ¤ال-ت-ي أاع-ل-ن-ها ‘ اأ’يام
اŸاضس -ي -ة ،وال -ت -ي ع-رفت ع-دة ت-غ-يÒات بسس-بب
ت -ع -رضس ب -عضس ال Ó-ع -ب ÚلÓ-صس-اب-ة ع-ل-ى غ-رار
” اسستدعاء كل من
غو’م ،بن سسبعيني وعطال ،و ّ
عروسس ،نسساخ وشسافعي للمشساركة ‘ الÎبصس.
وعلم من «الفاف» أان اŸدرب الوطني وافق
على دخول بعضس الÓعب ÚللÎبصس متأاخرين
بيوم واحد بسسبب ارتباطاتهم مع أانديتهم ‘
ب- -عضس اŸق- -اب Ó-ت ،وه -م :ف -رح -ات ،صس -ا◊ي،
فرحا ،Êزيتي ،جابو ونسساخ الذين سسيلتحقون
بزمÓئهم مسساء اليوم.

يتجّدد اليوم اŸوعد مع
الداربي ب Úشسبيبة بجاية
ومولودية بجاية Ãلعب
الوحدة اŸغاربية ،حيث توحي
كل اŸؤوشّسرات بأان اللقاء سسيكون
’ثارة والتنافسس،
قمة ‘ ا إ
بالنظر إا ¤طابعة اÙلي
وأاهمية نقاطه الثÓث ‘
حسسابات ك Óالفريق ،Úاللذين
يبحثان عن تسسجيل نتيجة
إايجابية بعدما “يزت اللقاءات
السسابقة بالتكافئ من ناحية
النتائج.
و‘ ه- -ذا الصس- -دد أاك- -د مصس- -ط- -ف- -ى
بسسكري مدرب اŸولودية ،جاهزية
فريقه للدفاع عن حظوظه ‘ هذا
ال- -دارب- -ي ،وذلك ب -تسس -ج -ي -ل أاحسس -ن
ن -ت -ي -ج -ة “ك -ن -ه م -ن ا◊ف-اظ ع-ل-ى
دينامكية النتائج ا’يجابية ،وتعزيز
وضسعيته ضسمن فرق اŸقدمة ،كما
يتوقع أان يكون اللقاء شسديد التنافسس
ف- -وق أارضس- -ي -ة اŸي -دان ،ون -ت -ي -ج -ت -ه
ال -ن -ه-ائ-ي-ة ت-ب-ق-ى م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى ك-ل
ا’حتما’ت بالنظر لطابعه اÙلي.
مضس -ي -ف -ا أاّن -ه ،ط-الب م-ن ’ع-ب-ي-ه أان

ي-ح-ق-ق-وا ن-ت-ي-ج-ة إاي-ج-اب-ي-ة ،وب-ال-تا‹
ا◊ف-اظ ع-ل-ى م-ع-ن-وي-ات-هم ،وبالرغم
من صسعوبة اŸهمة أامام الشسبيبة ،إا’
أان أاشسباله ’ يفكرون سسوى ‘ الفوز
ب- - - -ك- - - -ام - - -ل ال - - -زاد ،م - - -ن خ Ó- - -ل
اعتماد اŸسسؤوول اأ’ول على العارضسة
الفنية خطة هجومية ﬁضسة ،أ’ن
–قيق الفوز ‘ هذه اŸقابلة Áر
ح- -ت- -م- -ا ع Èال- -وصس- -ول إا ¤م- -رم -ى
اŸن -افسس ،وه -و م -ا ج-ع-ل-ه ي-رك-ز ‘
عمله خÓل التحضسÒات على العمل
الهجومي لضسمان الفعالية.
و‘ نفسس السسياق ،أاّكد رئيسس ›لسس
إادارة ف -ري -ق م-ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة ع-م-ار
بودياب ،أان اŸباراة سستكون صسعبة
للغاية وسستلعب على تفاصسيل صسغÒة
ب Úالفريق ،Úوسسيعمل الÓعبون كلّ
م- -ا ب- -وسس- -ع- -ه- -م م- -ن أاج- -ل –ق -ي -ق
ال- -ف- -وز ،أ’ن -ن -ا ‘ أامسس ا◊اج -ة إا¤
ن-ق-اط-ه ال-ثÓ-ث-ة ،وسس-تكون اŸواجهة
م -ف -ت -وح -ة ،وم -ن الصس -عب ال -ت -ك -ه -ن
ب -ن -ت -ي -ج-ت-ه-ا اأ’خÒة ،ح-يث أان إارادة
ال Ó-ع -ب Úه -ي ال -ت -ي م-ن شس-أان-ه-ا أان
تصسنع الفارق.
م - -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،أاع- -رب م- -درب

الشس -ب -ي -ب-ة م-ن-ي-ز زغ-دود ع-ن ت-ف-اؤول-ه
بتسسجيل الفوز ،بالرغم من صسعوبة
اŸهمة وطابع هذا الداربي اÿاصس،
حيث سسÒمي كّل فريق بثقله من
أاجل –قيق الفوز لتدعيم رصسيده،
وال -ف -ري -ق سس -ي -خ -وضس ه-ذا اŸوع-د
ب- -ن -فسس ال -ك -ي -ف -ي -ة ال -ت -ي ل -عب ب -ه -ا
اŸباريات السسابقة ،وتقد Ëكل ما
لدينا لتحقيق أافضسل نتيجة ‡كنة،
وا◊ف -اظ ع -ل -ى دي-ن-ام-ك-ي-ة ال-ن-ت-ائ-ج
اإ’ي- -ج- -اب- -ي- -ة وال- -ت- -ق- -رب م -ن ف -رق
اŸقدمة.
علما أان اللقاء سسيكون صسعبا لكÓ
ال-ف-ري-ق ،Úال-ل-ذي-ن ي-ع-رفان بعضسهما
ال -ب -عضس ج -ي -دا ،ل -ك -ن ه-ن-اك خّ-ط-ة
خ -اصس -ة ت -رك -ه-ا ع-ن-ده ،ح-يث سس-ي-ت-م
ت -وظ-ي-ف-ه-ا ك-م-ا ي-ن-ب-غ-ي ف-وق أارضس-ي-ة
اŸي -دان وط-ي-ل-ة  90دق-ي-قة ،ويتعÚ
على الÓعب Úبذل تضسحيات كبÒة
ط -ي -ل-ة فÎات ال-ل-ق-اء وأاخ-ذ اŸب-اراة
بجدية وتسسي ÒفÎاتها بالكيفية التي
“ك -ن م -ن ف -رضس السس-ي-ط-رة ،ووّج-ه
Óنصسار ك Óالفريق Úللتحلي
نداء ل أ
بالروح الرياضسية.

بجاية :بن النوي توهامي

’و¤
تسسوية الّرزنامة للّرابطة اÎÙفة ا أ

إلوفاق ‘ موقع مناسسب ’فتكاك مركز إلوصسافة
سستكون لوفاق سسطيف
فرصسة ثمينة للصسعود
Ÿركز الوصسافة لدى
اسستقباله لشسبيبة القبائل،
بينما يأامل شسباب بلوزداد أان
يعود إا ¤سسكة ا’نتصسارات،
على حسساب مولودية
وهران ‘ ،ختام ا÷ولة
العاشسرة للرابطة اÎÙفة
’و« ¤موبيليسس» ،اŸقررة
ا أ
اليوم.
وسسيكون وفاق سسطيف (15 - 3
ن- -ق- -ط- -ة) ال- -ذي ’ زال ي- -ت- -ل- -ذذ
ت-ت-وي-ج-ه ب-ال-ك-أاسس اŸمتازة على
حسساب شسباب بلوزداد (-4 ،0-0
 2بضسربات الÎجيح) ،مسستعدا
◊سسن تسسيÒ
م -ب -ارات -ه Ãي -دان-ه أام-ام شس-ب-ي-ب-ة
القبائل ( 12 - 10ن) ،التي ’
ت -ب -عث أام -وره -ا ع -ل -ى ا’رت -ي -اح
خ- -اصس- -ة ب- -ع -د إاع Ó-ن م -درب -ه -ا
ال - -ف - -رنسس - -ي ج - -ان إاي - -ف شس- -اي

اإ’نسسحاب.
وي-ك-ف-ي ح-ام-ل ال-ل-قب ال-وط-ن-ي،
ال -ف -وز ’ح -ت Ó-ل اŸرك -ز ال-ث-اÊ
خلف شسباب قسسنطينة
اŸتصس - - -در ( 21ن -ق-ط-ة) ،ل-ك-ن
ال-ره-ان سس-ي-ك-ون صس-ع-ب-ا ل-رف-ق-اء
ال- -ق- -ائ- -د ع- -ب- -د اŸؤوم- -ن ج -اب -و
اŸسس -ت -دع -ي ل -ل -ف -ري-ق ال-وط-ن-ي
مؤوخرا بعد عام Úمن الغياب.
من جهتها ،تبقى شسبيبة القبائل
ال -ت -ي ت -ع -ا Êم -ن أازم -ة داخ -ل-ي-ة
حادة ،مطالبة
بالتدارك والعودة من الهضساب
العليا بنتيجة مرضسية “كنها من
مواصسلة مشسوارها بكل راحة.
وسسيكون ملعب  20أاوت با÷زائر
العاصسمة ،مسسرحا Ÿباراة شسّيقة
Œمع شسباب بلوزداد ومولودية
وهران.
ف -الشس -ب-اب ال-ب-ل-وزدادي ال-ذي ⁄
يتذوق طعم الفوز منذ ا÷ولة
الثالثة (أامام مولودية ا÷زائر،

 ،)0-2يرغب ،أامام جمهوره‘ ،
وضسع حد لسسلسسلته السسلبية من
أاج -ل اسس-ت-ع-ادة ال-ث-ق-ة وم-واصس-ل-ة
السسباق نحو منصسة التتويج.
وع -ل-ى تشس-ك-ي-ل-ة ح-ي «ال-ع-ق-ي-ب-ة»
ت- - -وخ - -ي ا◊ذر م - -ن اŸن - -افسس
ال -وه -را Êال -ذي ي -ح -ق -ق ن-ت-ائ-ج
جيدة خارج قواعده حيث سسجل
فوزين ،منهما واحد Ãلعب 20
أاوت أام- - - - - - - - - -ام إا–اد ا◊راشس،
وت- -ع- -اد’ واح- -دا .وال- -غ -ريب ‘
اأ’م - - -ر ،أان ف - - -ري - - -ق ال - - -غ - - -رب
ا÷زائري يعا Êاأ’مرين Ãلعب
زبانة بوهران ،أاين انهزم ‘ آاخر
جولة أامام وفاق سسطيف (.)2-1
وكانت مباراتا شسباب بلوزداد -
مولودية وهران ووفاق سسطيف
 شسبيبة القبائل قدأاج- -ل- -ت- -ا بسس- -بب اج -راء ال -ك -أاسس
ا÷زائرية اŸمتازة يوم ا’ربعاء
اŸاضس - - -ي Ãل- - -عب الشس- - -ه- - -ي- - -د
حمÓوي بقسسنطينة.

الفجر05.٤7...............:
مواقيت الظهر١٢.3١...............:
العصشر١5.٢3...............:
الصشÓة المغرب١7.٤5...............:
العششـاء١٩.١5.................:
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^  07نوفم : ١٩57 Èصشرح «فيلكسش قايار»
رئ -يسش ا◊ك -وم -ة ال -ف -رنسش -ي-ة « اأن ج-ب-ه-ة
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي» ه-ي ال-وسش-ي-ط الوحيد
ب Úا◊ك- - -وم- - -ة ال- - -ف- - -رنسش- - -ي - -ة والشش - -عب
ا÷زائري».
ل· اŸتحدة
^  07نوفم : ١٩5٨ Èقررت هيئة ا أ
مسشاعدة ا÷زائري Úبتونسش واŸغرب .
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 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر
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تسشليم  370ششاحنة عربة «مرسشيدسش بنز» متعددة اŸهام

لعلى للقوات اŸسشلحة ووزير الدفاع ،الرامي إا ¤بعث وتششجيع اŸنتوج الوطني ” ،أامسش ،تسشليم
لنعاشش القتصشادي الذي بادر به رئيسش ا÷مهورية ،القائد ا أ
‘ إاطار Œسشيد برنامج ا إ
 370ششاحنة عربة متعددة اŸهام من عÓمة «مرسشيدسش بنز» من صشنع ششركة « »ams-mbبالرويبة ،لفائدة اŸديرية اŸركزية للعتاد التابعة لوزارة الدفاع الوطني ومؤوسشسشات
اقتصشادية خاصشة.
وتطبيقا لتوجيهات ا◊كومة».
حياة .ك

مديرية الصشناعات العسشكرية
سشتنتج  15أالف ششاحنة و 1500حافلة

الششركة األو ¤خاصشة بالوزن الثقيل توجد برويبة ،سشتنتج  15أالف
شش-اح-ن-ة و 1500ح -اف -ل -ة ،وال-ث-ان-ي-ة ت-ق-ع ب-وه-ران ،ت-ق-وم بصش-ن-اع-ة
السشيارات النفعية ( 2000سشيارة رباعية الدفع و 6000سشيارة نفعية)،
والشش -رك -ة ال -ث -ال -ث -ة ي -ت -م ب -ه-ا صش-ن-اع-ة اÙرك-ات وه-ي م-ت-واج-دة
بقسشنطينة ،والتي سشتنتج  25أالف ﬁرك ،منها  17أالف ﬁرك
موجه إا ¤ششركة صشناعة الوزن الثقيل بالرويبة ،والششركة الرابعة
وهي ششركة توزيع تقع ‘ هذه األخÒة.
وقال إان العدد اإلجما‹ لعربات الوزن الثقيل بالرويبة يزيد عن
 3000ششاحنة و 100حافلة ،باإلضشافة إا ¤ششركة صشناعة السشيارات
ال-ن-فعية  6000سش-ي-ارة ن-ف-ع-ية و 3800سش-ي-ارة رب-اع-ي-ة ال-دف-ع ،هذه

 15°وهران

الثمن  ١0دج

لنعاشش القتصشادي
Œسشيدا لÈنامج ا إ

” Ãناسشبة حفل التسشليم ،توقيع صشفقة ب Úششركة «»ams-mb
واŸؤوسشسشة العمومية للنقل ا◊ضشري «إايتوزا» ،بغرضش تزويدها
بـ 100ح -اف-ل-ة م-ن ن-وع «ك-ون-ك-ت-و» .ت-أات-ي ه-ذه الصش-ف-ق-ة اسش-ت-ج-اب-ة
ل -ل -ط -ل -ب -ات ال-واردة م-ن ﬂت-ل-ف اŸؤوسشسش-ات ال-وط-ن-ي-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
Óهداف اŸسشطرة من طرف القيادة
واÿاصشةŒ ،سشيدا فعليا ل أ
العليا للجيشش الوطني الششعبي الرامية ÿلق نسشيج اقتصشادي وطني
متكامل.
‘ هذا اإلطار ،أابرز العميد إاسشماعيل كريكرو اŸدير العام للششركة
ا÷زائرية لتطوير العربات عÓمة «مرسشيدسش بنز» ،التابعة لوزارة
الدفاع الوطني ،أاهمية الصشفقة ،مفيدا أانه ” تسشليم أاك Ìمن 280
ششاحنة وحافلة و 98سشيارة نفعية.
كما أاعطى نبذة عن اسشÎاتيجية وزارة الدفاع الوطني ومسشاهمتها
‘ تنمية الصشناعات اŸيكانيكية ،خاصشة منها صشناعة السشيارات
والششاحنات ،تدعيما لÈنامج التنمية اŸسشطر من قبل الهيئات
العليا للبÓد ،مفيدا أان وزارة الدفاع الوطني من خÓل مديرية
الصشناعات العسشكرية ،اسشتحدثت  4ششركات ذات أاسشهم منها 3
ششركات للتصشنيع وواحدة للتوزيع.
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عمال جريدة «الششعب»
كّرموا الفكاهي «زعطوشش»

«إايتوزا» سشتسشتلم  100حافلة
قريبا بقيمة تزيد عن  2مليار دج

الششركات اıتلطة –وز منها وزارة الدفاع الوطني  -بحسشب ما
ذكر اŸتحدث  -على أاغلبية األسشهم من خÓل مؤوسشسشاتها –ت
وصشاية مديرية الصشناعات العسشكرية ،وكلها مششاريع إاسشÎاتيجية
تتو ¤تسشيÒها وترقيتها.
من جهته –دث العقيد رداوي تهامي ،رئيسش اللجنة اŸركزية
لسش-تÓ-م ال-ع-ت-اد ‡ث-ل اŸدي-ري-ة اŸرك-زي-ة ل-ل-ع-ت-اد ب-وزارة ال-دف-اع
الوطني ،عن اŸنهجية اŸسشطرة من قبل القيادة العليا للجيشش
الوطني الششعبي ،الرامية للرفع من قدرات وحدات ا÷يشش من
خÓل تطوير القدرات الصشناعية العسشكرية.
وأاوضش -ح أان ه -ذه السشÎات -ي -ج -ي -ة ،ت -ت -مشش-ى م-ع ب-رن-ام-ج اإلن-ع-اشش
القتصشادي اŸعتمد –ت رعاية رئيسش ا÷مهورية ،الذي يهدف
إا ¤إاعادة تفعيل الصشناعة الوطنية ،مفيدا ‘ هذا الصشدد أان
اŸديرية اŸركزية للعتاد بصشفتها الهيئة اŸكلفة باقتناء وتسشيÒ
ال-ع-ت-اد اسش-ت-ل-مت ،ال-ب-ارح-ة ،حصش-ة أاخ-رى م-ن ال-ع-رب-ات ال-ت-ك-ت-يكية
والنفعية لفائدة ا÷يشش الوطني الششعبي ،على غرار تلك اŸسشتلمة
سشابقا من ششاحنات لنقل األفراد ،ششاحنات بالصشهاريج وششاحنات
إاخÓء .ومن ب Úالششركاء الذين أابرموا صشفقات مع «مرسشيدسش
ب- -ن -ز» شش -رك -ة م -ط -ار ا÷زائ -ر ،ح -يث أاك -د ع -م -ار سش Ó-ل مسش -ؤوول
اللوجسشتيك بالششركة ‘ تصشريح للصشحافة على الهامشش« ،أانه ”
ال-ت-ك-ف-ل ب-ط-ل-ب-ات-ن-ا وتسش-ل-ي-م-ه-ا ‘ اآلج-ال اÙددة» ،لف-ت-ا إا ¤أان
الششركة ‘ إاطار إاعادة حظÒة اŸطار «اقتنينا  6حافÓت من نوع
«كونكتو»» وحافÓت من النوع الصشغ Òوالكب ،»Òقائ Óإان «اقتناء
هذه ا◊افÓت يصشب ‘ إاطار تششجيع اإلنتاج الوطني واÙلي،

الششعب  ٢0١7 /١١/ 07م

كما أابرمت «اŸؤوسشسشة العمومية للنقل ا◊ضشري «إايتوزا» صشفقة مع
ششركة «مرسشيدسش بنز» لقتناء  100حافلة من نوع «كونكتو» التي
سشتسشلم لها قريبا وذلك ‘ إاطار ششراكة تششجع منتوجات جزائرية
الصشنع ،بحسشب ما صشرح به للصشحافة بن ميلود عبد القادر مدير
اŸؤوسشسشة ،مششÒا إا ¤أانه ” اسشتÓم  20حافلة ،كما أاكد على نوعية
وقوة العربات التي تصشنعها ششركة «مرسشيديسش بنز» هذه اŸاركة
العاŸية.
وأاوضشح بن ميلود ،أان اقتناء  20حافلة ” من ميزانية الششركة ،بينما
صش-ف-ق-ة شش-راء  100ح -اف -ل-ة أاخ-رى ت-ت-م م-ن خÓ-ل السش-ت-ف-ادة م-ن
الصشندوق الوطني لÓسشتثمار ،مفيدا أان الصشفقة بقيمة تزيد عن 2
مليار دج ،مذكرا أان «إايتوزا» “تلك حاليا  333حافلة أاغلبها ‘
حالة مهÎئة ما يجعل ا◊ظÒة ‘ حاجة إاŒ ¤ديد.

«نفطال الزبون الثا Êلـ «مرسشيدسش بنز»
بعد وزارة الدفاع الوطني

أاما رششيد نديل ،الرئيسش اŸدير العام لششركة نفطال ،فقال ‘
تصشريح ،إانه ” تقد Ëطلبية لقتناء  259ششاحنة ” ،اسشتÓم 50
منها سشابقا و” Œربتها« ،فوجدناها تسشتجيب للمعاي Òمن حيث
القوة و«الديزاين» وهذا أامر يششرف» ،مششÒا إا ¤أان ششركته تعد
الزبون الثا Êلـ «مرسشيدسش بنز» بعد وزارة الدفاع الوطني.
وأاف- - -اد ،أان  40شش -اح-ن-ة أاخ-رى ” اسش-تÓ-م-ه-ا ال-ب-ارح-ةÃ ،وجب
التفاقية اÈŸمة ب Úالششركت ،Úما Áثل  ٪35من حجم الطلبية
و»هذا هام جدا» .كما أان السشتÓم ” ‘ آاجاله اÙددة ،بل أاكÌ
من ذلك يقول« :كنا سشابقا ننتظر اسشتÓم الطلبات  18ششهرا ،بينما
حاليا ل تتجاوز اŸدة  7أاششهر .كما اسشتفادت ششركة نفطال من
حيث الثمن والكلفة اللذان انخفضشا بششكل كب( Òالتعامل بالدينار
بدل العملة الصشعبة) عما كانا عليه حينما كان التعامل يتم مباششرة
مع الششريك األŸا.Ê
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ق -امت ›م -وع -ة م -ن ال -ع -م -ال وال -ع -ام Ó-ت ب-ج-ري-دة
«الششعب» بتكر Ëالفكاهي «زعطوشش» ،كان ذلك ‘
آاخ -ر أاي -ام الصش-ال-ون ال-دو‹ ل-ل-ك-ت-اب ب-قصش-ر اŸع-ارضش
الصش-ن-وب-ر ال-ب-ح-ري ،تشش-ج-ي-ع-ا ل-ه ع-لى العمل اÒÿي
ال-ذي ي-ق-وم ب-ه ل-ف-ائ-دة اŸرضش-ى وك-ل شش-رائ-ح اÛت-مع
بهدف إادخال البهجة والسشرور لقلوبهم.
نبيلة بوقرين تصشوير :فواز بوطارن
ميز هذه اŸبادرة ا÷ميلة اŸنظمة على ششرف «زعطوشش»
حضشور عدد كب Òمن ا÷مهور الذي كان متواجدا ‘ أاروقة
اŸعرضش ،ما زاد من جمال هذا اŸوقف الرائع ،حيث ”
تسشليم ششهادة ششكر وعرفان بعد اÿرجة التي قادتنا إا¤
جناح مرضشى السشرطان Ÿسشتششفى مصشطفى باششا ‘ األيام
القليلة اŸاضشية.
عّ-ب-ر «زع-ط-وشش» ع-ن سش-ع-ادت-ه ال-ك-بÒة ب-ه-ذه الل-ت-ف-ات-ة التي
سشيعتÈها Ãثابة دافع معنوي كب Òمن أاجل مواصشلة عمله
اÒÿي وإادخال البهجة السشرور لقلوب ا÷ميع ،خاصشة أانه ⁄
يكن على دراية بهذا التكر Ëالذي كان مفاجأاة جميلة من
طرف عمال وعامÓت جريدة «الششعب».
وك- -ع- -ادت- -ه ،صش -ن -ع «زع -ط -وشش» أاج -واء رائ -ع -ة ‘ ك -ل أاروق -ة
اŸعرضش ،سشواء مع األطفال الذين كانوا حاضشرين وحتى
الكبار اسشتمتعوا بعروضشه وكان مطلوبا بكÌة من ا÷ميع ،ما
يعني أانه بششيء بسشيط بإامكاننا اأن نزرع البتسشامة واÙبة
‘ قلوب الناسش.

اششهار

