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افتتاحية

قلي ـ ـ ـ ـل مـ ـ ـ ـن األنانيـ ـ ـة
الدبلوماسشيـ ـ ـ ـ ـة
بقلم :أامينة دباشض
م -ا ي -ج-ري ح-ول-ن-ا م-ن ت-ط-ورات ي-ب-عث ع-ل-ى ال-ق-ل-ق
وي-ن-ذرن-ا ع-ل-ى أاك-ث-ر م-ن صص-ع-ي-د ب-ا’هتمام بشصؤووننا
السصياسصية بالنظر إالى المواعيد المصصيرية بما فيها
ال-رئ-اسص-ي-ات ،وا’ق-تصص-ادي-ة ك-ي ن-ت-ح-ك-م ف-ي تسص-ي-ير
م -ؤوسصسص -ات -ن -ا ون -حسص -ن ت-وظ-ي-ف م-ي-زان-ي-ت-ن-ا ف-ي ظ-ل
’زم -ة ال -م -ال-ي-ة ال-ع-ال-م-ي-ة ،أام-ا ب-ال-نسص-ب-ة لشص-ؤوون-ن-ا
ا أ
’ن-ان-ي-ة :م-راع-اة
ال -خ -ارج -ي -ة ف -ع -ل -ي-ن-ا ب-ق-ل-ي-ل م-ن ا أ
مصصالحنا قبل كل شصيء!
حقيقة أان الجزائر بذلت وتبذل قصصارى جهدها
’من في أاوطان تعاني من
من أاجل إاحÓل السصلم وا أ
ن-زاع-ات ح-ادة ب-ت-فضص-ي-ل-ه-ا ال-ح-وار واسصتبعاد العنف،
لكن الظروف التي تمر بها منطقتنا يحسصب لها أالف
حسصاب وتفرضض علينا تكييف مقارباتنا في معالجة
’نية.
’وضصاع ا آ
ا أ
فع Óج ّسصدنا سصياسصة المصصالحة الوطنية وأاصصبحت
مث ً
ُ Óيقتدى ،لكن يجب توجيه جهودنا نحو كيفية
بعث تنميتنا وتطوير اقتصصادياتنا بمسصاهمة الجميع
ب-م-ا ف-ي-ه-ا ت-م-ث-ي-ل-ي-ات-ن-ا ال-دب-ل-وم-اسص-ي-ة ك-ي ن-ن-جح في
إاح -داث دب -ل-وم-اسص-ي-ة اق-تصص-ادي-ة تسص-اع-د ال-بÓ-د في
الخروج من الضصائقة الحالية.
حسص-ن ال-ج-وار ج-م-ي-ل ج-دا ومسص-اع-دة غ-ي-رنا مبدأا
راسصخ في سصياسصتنا الخارجية ،لكن الظرف الحالي
ي -ج -ب -رن -ا ع -ل-ى وضص-ع بÓ-دن-ا ف-وق ك-ل ا’ه-ت-م-ام-ات،
خاصصة وأان هناك دو’ تحاول إافشصال ما تقوم به
ال-ج-زائ-ر ،ك-م-ا أان ال-ب-عضض م-ن-ه-ا ي-ع-ت-ب-ره ت-دخ Ó-في
شصؤوونها الداخلية.
من جهة أاخرى ،وبالنظر إالى العزلة التي عشصناها
ف-ي ال-تسص-ع-ي-ن-ي-ات ،ع-ل-ي-ن-ا ب-ق-ل-ي-ل م-ن ال-ب-راغ-م-ات-ي-ة
اسصتخÓصض العبر تماشصيا والحكمة«مصصائب قوم عند
قوم فوائد».
’سص-اب-ي-ع أادى إال-ى
إان ارت -ف -اع أاسص-ع-ار ال-ن-ف-ط ه-ذه ا أ
الرفع من معنويات مواطنينا الذين يأاملون أان يفوق
’ن -ع -اشض اق -تصص-ادن-ا
’ق -ل إ
سص -ع-ره  ٧٠دو’را ع -ل -ى ا أ
والخروج بميزانية أاكثر توازنا.
’شصياء بأانانية و’ من
ليسض من شصيمنا النظر إالى ا أ
زواي-ا ضص-ي-ق-ة ،إا’ أان ال-ح-ي-اة ع-ل-م-ت-ن-ا إاع-ادة ت-رت-يب
أاول -وي -ات -ن -ا واسص -ت -خ Ó-صض دروسض ال -م -اضص-ي وأاق-رب-ه-ا
ت-ج-رب-ة ال-تسص-ع-ي-ن-ي-ات ال-مّ-رة ال-ت-ي ل-م ن-ج-د فيها من
ي -ق -ف إال -ى ج -ن -ب -ن -ا ب -ل ح -ت -ى ال -ب -ل -دان ال -ت -ي ن -الت
مسصاعدات طائلة منا أادارت لنا ظهرها ،كما أاننا في
’قدام
’شصكال ،حتى ا أ
عصصر التهديدات متعددة ا أ
السصوداء بدأات تلّوح بتأاسصيسض كيان لها على أارضصنا؟!
ب-ال-م-خ-تصص-ر ال-م-ف-ي-د وب-م-ا أان-ن-ا ن-ع-يشض ف-ي ع-الم ’
تقوده المبادئ بل المصصالح فقط ،حماية حدودنا
واسصتقرار وطننا أاولى.
هذا ’ يتأاتى دون بناء اقتصصاد متوازن ومزدهر
بدينار قوي مسصتعيد لقيمته الحقيقية وكما يقول
المثل الشصعبي« :كل واحد يدافع على خبزتو» كي ’
يبقى صصون السصيادة الوطنية ورايتها مجرد شصعار،
’قطار دون ذكر اسصمها،
كما هو الحال في بعضض ا أ
’ن وضصعها يؤولمنا فع.Ó
متمنين لها الفرج القريب أ
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«الشصعب» تفتـح ملـــف تربيـة المائيات في الصصحــراء

Œرب ـ ـ ـة رائـ ـ ـ ـدة تسشتقطـ ـ ـ ـب اهتم ـ ـ ـ ـام
العـ ـرب وتسشته ـ ـ ـدف األسش ـ ـ ـ ـواق األجنبي ـ ـ ـ ـ ـ ـة

^ نششر ثقافة تربية واسشتهÓك أاسشماك اŸياه العذبة دعم لÓقتصشاد الوطني
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 1144مرششحون يسشابقون الزمن إلقناع اŸواطن بالتصشويت
تعديــل قانــون المجالسض البلديـة والو’ئيـة مفتـاح التنميـة المحليــة

‘ اليـــــــــــــــــوم

^ خط ـ ـ ـاب باه ـ ـ ـ ـت وأاداء هزيـ ـ ـ ـ ـ ـل
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صصــ

يعطـــــي نفسصــــا لسصــــوق السصكـــــن

رشصيـــد متــــــرف يكشصـــف تفاصصيل وإاجراءات
الصصيــــــــغ التمويليــــــة الجديـــــدة

«إاجـ ـ ـارة “ليكي ـ ـة» و «بروصشانتي»
عل ـ ـ ـ ـى وشش ـ ـك النطـ ـÓق
^ مراعاة القدرة الششرائية وتلبية
احتياجات ششريحة واسشعة من األسشر
^ اعتماد اŸرابح ـة بـ ـدل الفائـ ـدة
وشش ـ ـ ـ ـ ـ ـروط مي ـ ـ ـسشرة للششبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب
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كعوان يعاين قطاع
التصصال ‘ بشصار

لقاء تقييمي للتكوين
‘ السصياحة باŸسصيلة
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ي - -ق - -وم وزي - -ر ا’تصص - -أل ج - -م - -أل
ك -ع -وان ،ال-ي-وم وغ-دا ،ب-زي-أرة ع-م-ل
وت -ف-ق-د إا ¤بشص-أر ،سص-ي-ع-أي-ن خÓ-ل-ه-أ
ب-عضض ال-ه-ي-ئ-أت ال-ق-ط-أع-ي-ة’ ،سص-يمأ
اŸطبعة بألو’ية.

تنصصيب كامÒات اŸراقبة

1٧488

ا◊كم باإلعدام إابان الثورة
التحريرية
ي -ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-أه-د ،ب-أل-ت-نسص-ي-ق م-ع
مديريأت اÛأهدين واŸتأحف ا÷هوية ،غدا ،اللقأء
ا÷م- -أع- -ي اŸوسص -ع رق -م  ‘ ،209إاط- -أر ج- -م- -ع شص -ه -أدات
اÛأه -دي -ن ،ح -ول م -وضص -وع «م-ف-ه-وم ك-ل-م-ت-ي اŸن-أضص-ل
واŸسصبل ومدلولهمأ أاثنأء الثورة التحريرية « ،بداية
من السصأعة  14:00بعد الزوال Ãقر اŸتحف.

صصالون دو‹
للوقاية من
اıاطر اŸهنية
يتنأول برنأمج «‘ الصصميم» الذي
’م -ن -ي -ة ضص -م -ن
ي -ه -ت -م ب -أل -ت -وع -ي -ة ا أ
Óم -ن ال -وط -ن -ي،
’ذاع -ي ل  -أ
ال -فضص -أء ا إ
ال- - - -ي- - - -وم ،م- - - -وضص- - - -وع «ال- - - -ق- - - -وانÚ
وال-ت-ن-ظ-ي-م-أت اŸع-م-ول بهأ ‘ تنصصيب
ك - - -أمÒات اŸراق - - -ب- - -ة»Ã ،شص- - -أرك- - -ة
إاطأرات ﬂتصصة من اŸديرية العأمة
Óمن الوطني .كمأ سصيخصصصض جزء
ل أ
من هذه ا◊صصة للرد على تسصأؤو’ت
وانشص -غ -أ’ت اŸسص -ت -م-ع Úوذلك ع-ل-ى
السصأعة الرابعة مسصأء.

ندوة جهوية حول
الشصغل ‘ جنوب
اŸتوسصط

ينظم الصصندوق الوطني
ل -ل -ت -أأم -ي-ن-أت ا’ج-ت-م-أع-ي-ة
’ج-راء ،الصصألون
ل-ل-ع-م-أل ا أ
’ول ل-ل-وق-أي-ة م-ن
ال-دو‹ ا أ
اıأط - -ر اŸه - -ن- -ي- -ة ،خÓ- -ل
ال -فÎة اŸم -ت-دة م-ن  13إا¤
 15ن-وف-م Èا÷أري ،ب-قصصر
اŸعأرضض الصصنوبر.
ا’ف-ت-ت-أح الرسصمي ،غدا،
ب -داي -ة م -ن السص-أع-ة 09:00
صصبأحأ بقأعة الشصهيد علي
معأشصي.

طلبة معهد الصصيد البحري وتربية اŸائيات يزورون صصالون وهران
نظم اŸعهد الوطني العأ‹ للصصيد البحري وتربية اŸأئيأت ،زيأرة
دراسص -ي -ة ل -ف -أئ -دة ›م -وع -ت Úم -ن ط -ل-ب-ت-ه
ق - - - -أدت - - - -ه- - - -م ،أامسض ،إا¤
م-ع-رضض الصص-ي-د ال-ب-ح-ري
ب -وه -ران ،ح -يث ت -ع -رف-وا
ع -ل -ى ب -عضض ج -وانب ه -ذا
النشصأط من خÓل أاجنحة
مؤوسصسصأت وطنية وأاجنبية
شصأركت ‘ اŸعرضض.
أاب -دى ال -ط -ل -ب-ة اه-ت-م-أم-أ
بهذه الفرصصة التي مكنتهم
م -ن ا’ط Ó-ع ع -ل -ى ال -ت-ط-ور
ال - -ع - -ل- -م- -ي ا◊أصص- -ل ‘ ه- -ذا
ال-نشص-أط ،خ-أصص-ة ف-ي-مأ يخصض
ال-ت-ج-ه-ي-زات واŸع-دات وأان-واع ال-غ-ذاء اŸسص-ت-ع-م-ل ‘ ت-رب-ي-ة اŸأئ-ي-أت ‘ ال-يأبسصة وداخل
’حواضض ‘ البحر .وشصد انتبأههم جنأح الدا‰أرك التي تعتزم إاحدى مؤوسصسصأته فتح
ا أ
’سص-م-أك .م-ث-ل ه-ذه اŸب-أدرات تسص-ت-ح-ق
’ن -ت -أج أاغ-ذي-ة ا أ
ف -رع ل -ه -أ ب -ع Úت -ي -م -وشص -نت إ
التشصجيع.

أأجنــــــدة
أÙليات

بلعيد ‘ ڤاŸة
ي-نشص-ط رئ-يسض ج-ب-ه-ة اŸسص-ت-قبل عبد
ال -ع -زي -ز ب -ل-ع-ي-د ،ال-ي-ومŒ ،م-ع-أ شص-ع-ب-ي-أ
ب- -و’ي -ة ڤ -أŸة ع -ل -ى السص -أع -ة ال -راب -ع -ة
مسص- -أء ‘ ،إاط- -أر ا◊م- -ل -ة ا’ن -ت -خ -أب -ي -ة
Ùليأت  23نوفم Èا÷أري.

حنون ‘ ورڤلة

غول ‘ النعامة والبيضض

’مينة العأمة ◊زب العمأل
تنشصط ا أ
ل -وي -زة ح -ن -ون ،ال -ي -ومŒ ،م -ع -أ شص -ع-ب-ي-أ
ب -ق -أع -ة دار ال -ث -ق -أف -ة م -ف -دي زك -ري-أء
ب- -و’ي- -ة ورڤ -ل -ة ع -ل -ى السص -أع -ة 10:00
صصبأحأ.
ت -ن -ظ-م وزارة الصص-ن-أع-ة واŸن-أج-م
’· اŸتحدة
بألتنسصيق مع منظمة ا أ
ل -ل -ت -ط -وي-ر الصص-ن-أع-ي و–ت رع-أي-ة
رئ -يسض ا÷م -ه -وري -ة ،ن-دوة ج-ه-وي-ة
’ب-داع ،الشص-غل والتنمية
ب-ع-ن-وان« :ا إ
ا’ق -تصص -أدي -ة ‘ ج -ن -وب اŸت -وسص -ط»،
ي-ومي  14و 15ن-وف-م Èا÷أري ع-لى
السص -أع -ة ال-ث-أم-ن-ة وال-نصص-ف صص-ب-أح-أ
بفندق الشصÒاطون.

التحرير(021) 60.67.83 :
الفأكسض(021) 60.67.93 :

’دارة والمألية
ا إ

أامأنة المديرية العأمة

الهأتف(021) 60.69.55:
الفأكسض(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

–ت إاشص- -راف وزي- -ر ال- -ث- -ق- -أف- -ة،
ت-ن-ظ-م م-ؤوسصسص-ة الشص-ي-خ ا◊أج عبد
ال -ك -ر Ëدا‹ ،ب -أل-ت-ع-أون م-ع م-دي-ر
قصصر الثقأفة مفدي زكريأء ،سصهرة
ت -ك -رÁي -ة ل -ه -ذه ال -ق -أم -ة ال -ف-ن-ي-ة
ال - -ب - -أرزة ‘ ال - -غ- -ن- -أء واŸوسص- -ي- -ق- -ى
ال- -كÓ- -سص- -ي- -ك -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ،ي -وم
اÿم- - - -يسض  16ن - -وف- -م Èا÷أري،
بقصصر الثقأفة ،بألقبة ،ابتداء من
السصأعة السصأبعة والنصصف مسصأء.

دربال ينشصط
ندوة صصحفية

بن سصا ‘ ⁄لقاء شصعبي باŸدية

’م Úالعأم ◊ركة النهضصة
ينشصط ا أ
ﬁم -د ذوي -ب -ي ،ال -ي -ومŒ ،م -ع -أ شص-ع-ب-ي-أ
ب- - -و’ي - -ة ا÷ل - -ف - -ة ‘ ،إاط - -أر ا◊م - -ل - -ة
ا’نتخأبية Ùليأت  23نوفم Èا÷أري.

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

تكر Ëالشصيخ عبد
الكر Ëدا‹

ي -ق -وم رئ -يسض ح -زب Œم -ع أام -ل ا÷زائ -ر
ع-م-أر غ-ول ،ال-ي-وم ،ب-نشص-أط ج-واري بو’ية
ال-ن-ع-أم-ة.ك-م-أ ي-نشص-ط Œم-ع-أ شص-ع-ب-ي-أ ب-قأعة
اŸركب ال-ري-أضص-ي ب-ب-ل-دي-ة الصصفيصصيفة ،و‘
الفÎة اŸسصأئية ينشصط Œمعأ آاخرا Ãدينة
’بيضض سصيدي الشصيخ بو’ية البيضض.
ا أ

ذويبي ‘ ا÷لفة

يومية وطنية إاخبأرية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصأدية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسض مألهأ ا’جتمأعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصأرع الشصهداء الجزائر

التحرير

ي-ق-وم وزي-ر السص-ي-أح-ة والصص-نأعة
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة حسص-ن م-رم-وري ،اليوم،
ب- -زي- -أرة ع- -م- -ل وت- -ف -ق -د إا ¤و’ي -ة
اŸسص - -ي - -ل - -ة ،ح - -يث يÎأاسض ال - -ل - -ق - -أء
ال-ت-ق-ي-ي-م-ي بأŸعهد الوطني للفندقة
والسصيأحة لبوسصعأدة حول التكوين
‘ ›أل السصيأحة والفندقة.

’م Úالعأم ◊زب التجديد
ينشصط ا أ
ا÷زائري كمأل بن سصأ ،⁄اليوم ،لقأء
شص -ع -ب -ي -أ ب -و’ي -ة اŸدي -ة ب -ق -أع-ة ›م-ع
الشصبأب ،وبقأعة رابح ببلدية تأبÓط
ابتداء من السصأعة  10:30صصبأحأ.

الرئيسصة اŸديرة العأمة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

يسصتضصيف منتدى اÛأهد ،اليوم،
رئيسض الهيئة العليأ اŸسصتقلة Ÿراقبة
ا’نتخأبأت عبد الوهأب دربأل ،على
السصأعة  10:00صصبأحأ.
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رئيسس ا÷مهورية يهنuئ نظÒه األنغو‹
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة
لن - - -غ- - -و‹ ج- - -واو
إا ¤ن - - -ظÒه ا أ
م-ان-وي-ل غ-ونسش-ال-فسس ل-ورينسشو،
Ãن- - -اسش- - -ب- - -ة اح- - -ت- - -ف - -ال ب Ó- -ده
لرب-عÚ
ب -ال -ذك -رى ال -ث -ان -ي -ة وا أ
لسش -ت-قÓ-ل-ه-ا ال-وط-ن-ي ،ج-دد ل-ه
فيها حرصشه البالغ على مواصشلة
ال-ع-م-ل ل-ت-ع-زيز وتنويع التعاون
الثنائي ب Úالبلدين.
وجاء ‘ برقية رئيسش أ÷مهورية
قوله« :يسضر Êغاية ألسضرور أن أغتنم
أح -ت -ف -ال أن -غ -و’ ب -ال -ذك -رى أل -ث-ان-ي-ة
وأأ’ربع’ ÚسضتقÓلها ألوطني أ’توجه
إأليكم ،باسضم أ÷زأئر شضعبا وحكومة
وأصض -ال -ة ع -ن ن -فسض-ي ،ب-أاح-ر أل-ت-ه-اÊ
مقرونة بأاطيب “نياتي لكم بالهناء

وموفور ألصضحة وبالرقي وأ’زدهار
للشضعب أأ’نغو‹ ألشضقيق».
وأضض -اف ق -ائ « :Ó-ه -ذأ وأه-ن-ئ-ك-م

على أإ’‚ازأت ألباهرة ألتي حققها
ألشض -عب أأ’ن -غ -و‹ ألشض-ق-ي-ق ‘ ›ال
أŸصضا◊ة وألبناء ألوطني ،وهو ما

أُج- -زم أن- -ه سض- -ي- -م ّ-ك -ن أن -غ -و’– ،ت
قيادكم ألسضديدة ،من بلوغ مزيد من
ألرقي وأ’زدهار وألتنمية».
وت-اب-ع أل-رئ-يسش ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ق-ائ:Ó
«بهذه أŸناسضبة ألسضعيدة ،أعرب عن
أرت -ي -اح-ي ÷ودة عÓ-ق-ات ألصض-دأق-ة
وأل- -تضض -ام -ن وأل -ت -ع -اون أل -ت -ي Œم -ع
أ÷زأئر وأنغو’ وأجدد لكم حرصضي
ألبالغ على موأصضلة ألعمل معكم على
تعزيزها وعلى تنويع تعاوننا ألثنائي
خدمة Ÿصضلحة شضعبينا ألشضقيق.»Ú
وخ- -لصش رئ- -يسش أ÷م- -ه -وري -ة إأ¤
ألقول« :و’ يفوتني أن أؤوكد لكم “ام
أسض -ت -ع -دأدي Ÿوأصض -ل -ة سض ّ-ن -ة أ◊وأر
وأل-تشض-اور أل-ت-ي Œم-ع ب-ل-دْي-ن-ا خ-دمة
ل - -لسض - -ل - -م وأ’ه - -دأف وق- -ي- -م أ’–اد
أإ’فريقي».

راوية يعرضس مششروع قانون اŸالية على نواب الغرفة السشفلى اليوم

إاجراءات جديدة للتكيف مع الوضصع القتصصادي الراهن

ي- -ع- -رضس وزي- -ر اŸال- -ي- -ة ع -ب -د ال -رح -م -ان
راوي -ة ،مشش-روع ق-ان-ون اŸال-ي-ة لسش-ن-ة ،2018
اليوم ،على نواب اÛلسس الششعبي الوطني ‘
جلسشة علنية ،تدوم اŸناقششة العامة لنصس
ال -ق -ان-ون ي-وم ،Úوي-ت-م ال-رد م-ن ق-ب-ل ‡ث-ل
ا◊كومة الثÓثاء القادم.

حياة .ك
يتضضمن مشضروع قانون أŸالية لسضنة  ،2018ألذي
“ت أŸصض -ادق -ة ع -ل -ي -ه م -ن ق -ب-ل ›لسش أل-وزرأء،
إأجرأءأت جديدة للتكيف مع ألوضضع أ’قتصضادي
ألرأهن ،أŸتميز بقلة أŸوأرد أŸالية ،نتيجة ترأجع
مدأخيل أÙروقات ألتي يعتمد عليها ‘ “ويل
ﬂتلف ألقطاعات ،هذأ ما قد أشضار إأليه ألوزير
أأ’ول خÓل عرضضه ﬂطط عمل أ◊كومة.
م- -ن أه- -م أإ’ج- -رأءأت ،أل- -ل -ج -وء إأ ¤ت -خ -ف -يضش
ميزأنية ألتسضي ‘ Òسضياق “يزه إأرأدة ألسضلطات
ألعمومية ‘ ألشضروع ‘ ألعودة إأ ¤ألتوأزن أŸا‹
خÓ- -ل أÿم- -اسض -ي ،ح -يث رصض -د ل -ه -ا  4584مليار
ديناري مقابل  4.591,8مليار دج ‘  ،2017أي

بانخفاضش قدره  7مÓي Òدينار.
كما يتضضمن أŸشضروع ‘ شضقه
أÿاصش ب -اŸي -زأن -ي -ة ،م -دأخ -ي-ل
تقدر بـ 6521مليار دينار ونفقات
بنحو  8628مليار دينار.
ب -اŸق-اب-ل ،أرت-ف-عت م-ي-زأن-ي-ة
أل-ت-ج-ه-ي-ز أŸقÎح-ة ب-ح-وأ‹ %8
مقارنة بسضنة  ،2017حيث تقدر
بـ 1760مليار دينار وقد خصضصضت
بشض- -ك- -ل أسض- -اسض -ي ل -ل -ت -ح -وي Ó-ت
أ’ج -ت -م-اع-ي-ة ول-دع-م أل-ع-ائÓ-ت
وألسض - -ك - -ن وألصض - -ح - -ة ،وك - -ذأ أسض - -ع- -ار أŸوأد ذأت
أ’سضتهÓك ألوأسضع ،أي أ◊بوب وأ◊ليب وألسضكر
وألزيوت ألغذأئية.
وكان أحمد أويحيى قد أعلن ،خÓل رده على
تسض - -اؤو’ت ن - -وأب ألشض - -عب ،ح- -ول ﬂط- -ط ع- -م- -ل
أ◊كومة ،أن مشضروع قانون أŸالية لسضنة 2018
خصضصش ما قيمته  400مليار دينار جزأئري لتسضديد
مسضتحقات أŸقاول Úأ÷زأئري Úوأأ’جانب.
وأعت Èأن هذأ أإ’جرأء هو ‘ فائدة مؤوسضسضات

أŸق -اول -ة وع -ائÓ-ت-ه-م ،خ-اصض-ة وأن
ألسض -ل -ط -ات أل -ع -م -وم -ي-ة وصض-لت إأ¤
م -رح -ل -ة “دي -د آأج -ال أإ’‚از م -ن
أج -ل م -ن -ح أل -وقت أك Ìل -ل -م-ق-اولÚ
ألذين يعانون من ضضغوط مالية.
م- - - -ن ب Úأإ’ج- - - -رأءأت أل- - - -ت - - -ي
تضضّ- -م -ن -ه -ا ،رف -ع أل -ت -ج -م -ي -د ع -ل -ى
أإ’‚ازأت أ’ج -ت -م -اع -ي -ة ألÎب -وي-ة
أŸتوقفة بسضبب ألصضعوبات أŸالية،
ب- -اإ’ضض- -اف- -ة إأ ¤تسض- -دي- -د أل- -دي- -ون
أÎŸأكمة لنفسش أأ’سضباب ،لصضالح
أŸؤوسضسض -ات أŸت -ع -اق -دة إ’‚از مشض -اري-ع أو ت-وفÒ
سضلع وخدمات.
كما تضضمن تدأبŸ Òكافحة أŸضضاربة وأحكاما
لصضالح أŸوأطن ،Úمنها أإ’عفاء ألكلي من طرف
أل -دول -ة ل -نسضب أل -ف -وأئ -د ع -ل -ى أل-ق-روضش أل-ب-ن-ك-ي-ة
أŸمنوحة لوكالة تطوير و–سض Úألسضكن «عدل»
ل-ت-م-وي-ل إأ‚از  120أل-ف مسض-ك-ن م-ن صض-ي-غ-ة أل-بيع
باإ’يجار ،وينصش كذلك على ضضريبة عن ألÌوة،
ألتي أسضتحسضنها عدد من أأ’حزأب ألسضياسضية.

لعظم
خÓل زيارته جامع ا÷زائر ا أ

“ار :تسصليم اŸشصروع كام Óسصيكون قبل نهاية 2019
أاك -د وزي -ر السش -ك -ن وال -ع -م -ران
واŸدينة عبد الوحيد “ار ،أامسس،
خÓل تفقده أاششغال إا‚از جامع
لع - -ظ - -م ،أان ن - -ه - -اي - -ة
ا÷زائ- - -ر ا أ
لشش-غ-ال واسش-تÓ-م اŸشش-روع كامÓ
ا أ
سشيكون قبل نهاية  ،2019مششÒا
أان- -ه ” اح- -ت- -واء ك- -ل ال- -ع- -راق -ي -ل
ال -ت -ق-ن-ي-ة ،م-ا يسش-م-ح ب-رف-ع وتÒة
ل‚از.
ا إ
على هامشش هذه ألزيارة ألتفقدية،
أوضضح “ار ،ألذي كان مرفقا بوزير
أل -ث -ق -اف -ة ع -زأل -دي -ن م -ي -ه -وب-ي ووزي-ر
ألشض- -ؤوون أل- -دي- -ن- -ي -ة وأأ’وق -اف ﬁم -د
ع - -يسض - -ى ،ووزي - -ر ألسض - -ي - -اح - -ة حسض - -ن
م - - -رم - - -وري ،إأ ¤ج - - -انب وأ‹ و’ي - - -ة
أ÷زأئ- -ر ع- -ب- -د أل- -ق- -ادر زوخ ،أن ه- -ذأ
أ÷ام- -ع سض- -ي- -ك- -ون –ف- -ة م- -ع- -م- -اري- -ة
وسض -ي -ع -ط -ي Ÿسض -ة ج -م -ال-ي-ة ل-ل-ج-زأئ-ر
ألعاصضمة ،مشضÒأ أنه ” ألدخول حاليا
‘ م -رح -ل -ة أل -ت -زي Úوأل -زخ-رف-ة وه-ي
عملية تتم بالتشضاور مع أŸهندسض‘ Ú
ألتزي Úوأÿطاط Úلضضبط ألتصضاميم
ألدأخلية وأÿارجية ‘ هذأ أÛال،
ب -ال -ت -نسض -ي -ق م -ع مسض -ؤوو‹ أل-ق-ط-اع-ات
ألوزأرية ألثÓثة ذأت ألصضلة ،مثل وزأرة
ألشض -ؤوون أل -دي -ن-ي-ة وأأ’وق-اف وأل-ث-ق-اف-ة
وألسضياحة.
وأك -د “ار ل -لصض -ح-اف-ة ،أن «أشض-غ-ال
أل -ت -زي Úي -جب أن ت -و ¤أه -م -ي -ة ك-بÒة
«ل -ك -ي يصض-ب-ح ج-ام-ع أ÷زأئ-ر أأ’ع-ظ-م
–ف -ة ووأج -ه-ة ت-ن Òأل-ع-اصض-م-ة وك-ام-ل
ألÎأب ألوطني».
وقد تفقد ألوزير سض Òأأ’شضغال على

مسض - -ت - -وى ق - -اع - -ة ألصضÓ- -ة وألسض- -اح- -ة
وأŸئ -ذن -ة .ك-م-ا ط-اف Ãع-ي-ة مسض-ؤوو‹
شض - - -رك - - -ة أإ’‚از وأعضض - - -اء م - - -ك- - -تب
أل -درأسض -اتÃ ،خ -ت -ل -ف أج-زأء أ÷ام-ع
أل -ت -ي Œري ب -ه -ا أأ’شض -غ -ال ع-ل-ى ق-دم
وسضاق .وقد تطرق ألوزير إأ ¤أ◊لول
أل -وأجب ب -ح -ث-ه-ا لضض-م-ان ح-رك-ة م-رور
سض -لسض -ة وم -رن-ة ل-ل-رأج-ل Úوألسض-ي-ارأت،
مؤوكدأ أن هذأ أأ’مر يشضكل «–ّديا»
ل -لشض -رك-ة أŸن-ج-زة ،ب-اع-ت-ب-ار أن ط-اق-ة
أسضتقبال أ÷امع سضتصضل إأ120.000 ¤
مصضلي.

عيسصى :كل الصصعوبات اŸتعلقة
بالهندسصة اŸعمارية
والختيارات التقنية انتهت
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه أشض- -ار وزي- -ر ألشض- -ؤوون
أل- -دي- -ن- -ي- -ة ﬁم- -د ع -يسض -ى ،أن ك -ل أن
ألصضعوبات ألكÈى أŸتعلقة بالهندسضة

أŸعمارية وأ’ختيارأت ألتقنية أنتهت،
مشضÒأ أنه ” ألشضروع أآ’ن ‘ مرحلة
Œم -ي -ل وت-زي Úأ÷ام-ع أل-ذي سض-ي-ك-ون
نابعا من ثقافتنا أإ’سضÓمية .كما أفاد
‘ ذأت ألسض - -ي- -اق ،أن أ÷ام- -ع أل- -ك- -بÒ
سضيكون معلما حضضاريا ،مضضيفا أنه يتم
ألعمل حاليا على تكوين ألطاقم ألديني
أل -ذي سض -ي -ت -ك -ف -ل ب -تسض -يÒه ،مشضÒأ أن
ألتكوين سضيكون وطنيا وبخÈة دولية،
مع أ◊فاظ على أŸرجعية ألوطنية.
ف -ي -م-ا ي-خصش سض-ج-اد أ÷ام-ع ،أف-اد
ألوزير أنه  ⁄يتم ◊د أآ’ن تخصضيصش
غÓ- -ف م- -ا‹ م- -ن م- -ي- -زأن- -ي -ة أل -دول -ة
’ق-ت-ن-ائ-ه ،م-ب-دي-ا أ’سض-تعدأد ’سضتقبال
أي سضجاد كهبة للجامع ،موضضحا أنه ’
توجد أي دولة ‘ ألعا ⁄وهبت للجزأئر
سضجادأ.
ي- -ذك- -ر ،أن ج -ام -ع أ÷زأئ -ر ،أل -ذي
ينجز على مسضاحة تقدر بأاك Ìمن 27
هكتارأ ،يتضضمن قاعة صضÓة Ãسضاحة
 20ألف م Îمربع وباحة ومنارة تعد

أأ’على ‘ ألعا ⁄بطول 267م ومكتبة
ومركزأ ثقافيا ودأر ألقرآأن ،فضض Óعن
أ◊دأئ -ق وح -ظÒة ل -لسض -ي-ارأت وم-ب-اÊ
أإ’دأرة وأ◊م - -اي - -ة أŸدن - -ي - -ة وأأ’م- -ن
Óطعام.
وفضضاءأت ل إ
ويرتقب إأنشضاء ‘ أ÷زء أ÷نوبي
م -ن أ÷ام -ع ،م-رك-ز ث-ق-ا‘ ي-ت-ك-ون م-ن
م- -ك- -ت- -ب- -ة ك- -بÒة وق- -اع -ات ل -لسض -ي -ن -م -ا
وأÙاضضرأت تسضتقبل  1.500مشضارك.
يشضرف على إأ‚از أŸشضروع ،ألذي
أطلق مطلع  ،2012أŸؤوسضسضة ألصضينية
«سضي.أي.أسش.أو.سضي».
أما بخصضوصش أŸنارة وأŸسضتويÚ
أŸت -وأج -دي -ن –ت أأ’رضش أÙت -وي -ة
على أنظمة ألعزل ألزلزأ‹ (ألتي تسضمح
بالتخفيف من حدة ألز’زل من 2,5
إأ 4 ¤مرأت من قوته) ،فقد ” أ’نتهاء
منهما بنسضبة .%100
وف -ي -م -ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ق-اع-ات أل-وضض-وء
وأŸكتبة ،فهي تتسضع لـ 3500شضخصش
وتضضم مليون كتاب ‘ .ح Úيسضتقبل
أŸركز ألثقا‘ نحو  3000شضخصش،
أما دأر ألقرآأن فتسضتوعب  300طالب.
ب -دوره -ا تصض -ل ط -اق -ة أسض-ت-ي-ع-اب
حظÒة ألسضيارأت  4.000سضيارة تقع
ع - - - -ل- - - -ى مسض- - - -ت- - - -وي– Úت أأ’رضش
وأأ’شضغال بصضدد أ’نتهاء.
ي- -ع- -ت Èمسض- -ج- -د أ÷زأئ -ر ،أل -ذي
سضيتم تسضليمه ‘ نهاية  ،2019أكÈ
مسضجد ‘ إأفريقيا وألثالث ‘ ألعا⁄
بعد أŸسضجد أ◊رأم Ãكة أŸكرمة
وأŸسض - -ج - -د أل- -ن- -ب- -وي ألشض- -ري- -ف ‘
أŸدينة أŸنورة.

يششارك ‘ اŸلتقى الŸÈاÊ

الŸÈان ا÷زائري اليوم ببون األŸانية
يشش -ارك الŸÈان ب -غ-رف-ت-ي-ه ‘ أاشش-غ-ال اŸل-ت-ق-ى
لح-د،
الŸÈا Êال -دو‹ ال -ذي سش-ي-ع-ق-ده ،ال-ي-وم ا أ
لŸانية ،ال–اد الŸÈا Êالدو‹ والŸÈان
ببون ا أ
لŸا Êب -رئ -اسش -ة ج -زر ف -ي -ج -ي ،ب -حسشب م-ا ج-اء،
ا أ
أامسس ‘ ،بيان اÛلسس الششعبي الوطني.
أوضضح أŸصضدر ،أن ألŸÈان سضيشضارك ،أليوم ،ببون
(ج -م -ه -وري -ة أŸان -ي -ا أل -ف -درأل-ي-ة) ‘ ،أشض-غ-ال أŸل-ت-ق-ى
ألŸÈا Êألدو‹ ألذي سضيعقده أ’–اد ألŸÈا Êألدو‹
وألŸÈان أأ’Ÿا Êب -رئ -اسض -ة ج -زر ف -ي -ج -ي ،وذلك ع -ل-ى
هامشش مؤو“ر أأ’طرأف ‘ أتفاقية أأ’· أŸتحدة حول

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

ألتغÒأت أŸناخية .COP23
يهدف هذأ أŸؤو“ر ،ألذي تشضارك فيه نحو 200
دولة ،إأ ¤أŸضضي قدما ‘ تطبيق أتفاقية باريسش ألدولية
◊م -اي -ة أŸن-اخ .وسض-ي-ن-اقشش أŸشض-ارك-ون ك-ي-ف-ي-ة أت-خ-اذ
أإ’جرأءأت ألعاجلة للحد من أنبعاث ألغازأت أŸسضببة
لÓحتباسش أ◊رأري ‘ ،إأطار أتفاق باريسش ألذي وقعته
 195دول-ة.ك-م-ا سض-ي-ت-ن-اول أل-ن-ق-اشش أŸع-ان-اة أ’إنسض-ان-ي-ة
ألناجمة عن تزأيد أأ’عاصض Òوحرأئق ألغابات وموجات
أ÷ف -اف وألسض -ي -ول وأل-ت-ه-دي-دأت أل-ت-ي ي-وأج-ه-ه-ا أأ’م-ن
ألغذأئي جرأء تغ ÒأŸناخ.

يجدر ألتذك ،Òأن فعاليات أŸؤو“ر سضتسضتمر إأ17 ¤
نوفم Èأ÷اري وتتو ¤رئاسضته جمهورية جزر فيجي‘ ،
إأطار مبدإأ ألرئاسضة ألدورية.
وبسضبب صضعوبة تنظيم مؤو“ر بهذأ أ◊جم ‘ جزيرة
فيجي ،ألوأقعة ‘ أÙيط ألهادي ،تولت أŸانيا تنظيم
أŸؤو“ر بصضفتها «أŸضضيف ألتقني» .وسضيكون ألŸÈان
أ÷زأئري ‡ث ‘ Óهذأ أŸؤو“ر بالنوأب نادية لعبيدي،
ﬁمد جÓب وألصضديق شضهاب وبالسضيد بن علي بن زأغو
ع- -ن ›لسش أأ’م- -ة ،يضض- -ي- -ف ب- -ي- -ان أÛلسش ألشض -ع -ب -ي
ألوطني.

ألعدد
17488

لفريقي
افتتح الطبعة  11ليوم الششباب ا إ
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ولد علي :ضصرورة تكثيف ا÷هود لسصتغÓل طاقة شصباب القارة السصمراء
أاشش - - -رف وزي- - -ر الشش- - -ب- - -اب
والرياضشة الهادي ولد علي،
أامسس ،على الفتتاح الرسشمي
لشش-غ-ال
ل -ف -ع-ال-ي-ات ورشش-ات ا أ
اÿاصش- - -ة ب- - -ال- - -ط- - -ب- - -ع - -ة 11
ل Ó-ح -ت -ف-الت ب-ي-وم الشش-ب-اب
لفريقي ،التي جاءت هذه
ا إ
السش- - - - - -ن - - - - -ة –ت شش - - - - -ع - - - - -ار
«السش- - -ت - -ف - -ادة م - -ن ال - -ن - -م - -و
ال -دÁوغ -را‘ لÓ-سش-ت-ث-م-ار ‘
الششباب» وكان ذلك باŸدرسشة
لطعام
ال-وط-ن-ية للفندقة وا إ
بع Úالبنيان.

نبيلة بوقرين
تصصوير :عباسس تليوة

شض -ه -دت أأ’شض -غ -ال حضض-ور ك-ل م-ن وزي-ر أأ’شض-غ-ال
أل-ع-م-وم-ي-ة وأل-ن-ق-ل ع-ب-د أل-غ-ن-ي زعÓ-ن ،أأ’م Úأل-عام
لوزأرة أÿارجية نورألدين عيادي ،إأضضافة إأ ¤سضفرأء
أل -دول أأ’ف -ري-ق-ي-ة ،سض-ف Òدول-ة ف-لسض-ط Úأل-ت-ي ك-انت
ضض- -ي- -ف شض- -رف أل- -ط- -ب- -ع -ة ،ورئ -يسش م -ن -ت -دى رؤوسض -اء
أŸؤوسضسض -ات ع -ل -ي ح -دأد ،إأ ¤ج -انب ط -ل -ب -ة ‡ث -لÚ
أ’ربع Úدولة إأفريقية وعدة أسضماء وشضخصضيات لها
عÓقة بالشضباب وسضبل إأيجاد أ◊لول أŸثلى لتوظيف
طاقاته فيما يخدم ألصضالح ألعام للقارة أأ’فريقية.
أعت Èولد علي ‘ كلمة له باŸناسضبة ،أن هذأ
أللقاء Ãثابة مناسضبة سضعيدة ’إحياء أليوم أأ’فريقي
ل- -لشض- -ب- -اب ،أل- -ذي أط -ل -ق ع -ل -ي -ه ه -ذه ألسض -ن -ة شض -ع -ار
«أ’سض -ت-ف-ادة م-ن أل-ن-م-و أل-دÁوغ-رأ‘ لÓ-سض-ت-ث-م-ار ‘
ألشض -ب -اب» وه -ذأ ع -ن ط -ري -ق أسض -ت -غ Ó-ل أإ’م -ك -ان-ات
وأل -ق -درأت أل -ه -ائ -ل -ة أ’ف -ري -ق-ي-ا ‘ أŸوأرد أل-بشض-ري-ة
أل-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى ف-ئ-ة ألشض-ب-اب ،أل-ذي ي-ع-د ق-وة أل-ت-ن-مية
وألتجديد .من هذأ ألباب ،فإان أإ’حصضائيات أأ’خÒة
Ÿن -ظ -م -ة أأ’· أŸت-ح-دة ب-خصض-وصش نسض-ب-ة ألشض-ب-اب،
فإانها “ثل  60باŸائة من أÛموع ألعام للقارة وأكÌ
من  40باŸائة سضكان فاعلون».
أضض - -اف أل - -وزي- -ر ‘ ذأت ألسض- -ي- -اق ،أن «أل- -ره- -ان
أÙوري ل –Ó-اد أأ’ف -ري -ق -ي م -ن ضض -م -ن ألÈن -ام -ج
أŸتعلق بآافاق  ،2063يتمثل ‘ تعبئة ألشضبيبة بصضفة
فعالة .علما أن ألقادة أأ’فارقة أتفقوأ ‘ ماي 2013
على أإ’سضرأع ‘ وتÒة ألتنمية وألتطور وألرفاهية لكل
أبناء ألقارة خÓل  50سضنة ألقادمة وأليوم يعود أأ’مر
إأ ¤ألشضباب أأ’فريقي للتغي Òأإ’يجابي ‘ ألقارة،
باعتباره أÙرك أ◊قيقي لذلك من خÓل تكريسضه
‘ أجندة  2063ألذي يتمحور ‘ ألتطور با’رتكاز
خصض -وصض -ا ع -ل -ى ق -درأت وم -ؤوه Ó-ت ف -ئ -ت-ي ألشض-ب-اب
وأل -نسض-اء ،م-ع أل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ضض-رورة إأع-ط-اء أأ’ول-وي-ة
للطفولة وتشضجيع أŸشضاركة وإأرسضاء ثقافة أ’كتفاء
ألذأتي لدى ألشضباب .إأن أ÷زأئر تعتز أليوم بعيشضها
أل- -ك- -ر ‘ Ëظ- -ل أ’سض- -ت -ق -رأر أŸب -ن -ي ع -ل -ى أل -وئ -ام
وأŸصض- -ا◊ة أل- -وط- -ن- -ي- -ة أل- -ل -ذي -ن ك -رسض -ه -م -ا رئ -يسش
أ÷مهورية ألسضيد عبد ألعزيز بوتفليقة».

ا÷زائر تعد مثال لÓسصتثمار ‘ الطاقات الشصبابية
وأصضل ولد علي قائ« :Óتعمل ألدولة جاهدة على
وضضع نصضب أعينها ألتكفل بانشضغا’ت ألشضباب ‘ ظل
ألسضياسضة أ◊كيمة ‘ برنامج ألرئيسش وذلك من خÓل
إأنشضاء أÛلسش أأ’على للشضباب وأتخاذها جملة من
ألتدأب Òوألقرأرأت لصضالح ألشضباب ،كتدعيم ألتشضغيل،
إأقرأر سضياسضات خاصضة بالتمدرسش وألتكوين وألبحث
ألعلمي ،تطوير ألرياضضة وألÎفيه .وبحسضب ألديوأن
Óحصضاء ،سضتعرف أ÷زأئر عن قريب ،تعدأد
ألوطني ل إ
إأجما‹ عدد سضكانها ما يفوق  50مليون موأطن آأفاق
 ،2030وع -ل -ي -ه ت -ع -م -ل أ◊ك-وم-ة ب-ك-ل ح-زم وصض-رأم-ة
ب -رئ -اسض -ة م-ع-ا‹ ألسض-ي-د أل-وزي-ر أأ’ول و–ت أل-ق-ي-ادة
أل-رشض-ي-دة ل-رئ-يسش أ÷م-ه-وري-ة ع-ل-ى ت-ن-وي-ع أ’ق-تصض-اد
أل -وط -ن -ي و–ري -ر أŸب -ادرأت ÿل -ق م -ن -اصضب شض -غ -ل
ل -ل-قضض-اء ع-ل-ى أل-ب-ط-ال-ة وت-ل-ب-ي-ة أح-ت-ي-اج-ات ورغ-ب-ات
أŸوأطن ÚأŸتزأيدة».
وتطرق إأ ¤دور وزأرة ألشضباب وألرياضضة ‘ هذأ

أÛال «‘ هذأ ألنهج تعمل وزأرة ألشضباب وألرياضضة
ب -ك -ل دي -ن-ام-ي-ك-ي-ة ع-ل-ى ب-عث ب-رأم-ج ت-ن-م-وي-ة ل-ف-ائ-دة
ألشضباب ،على غرأر أŸبادرأت أأ’خÒة أŸتمثلة ‘
أل-ق-اف-ل-ة أŸق-او’ت-ي-ة ل-لشض-ب-اب ،أل-ت-ي أع-ط-ي-ن-ا إأشض-ارة
أن -ط Ó-ق -ه -ا ي -وم أل-ف-ا— ن-وف-م 2017 Èوه-ي ع-م-لية
بالدرجة أأ’و ¤إأعÓمية– ،سضيسضيةŸ ،رأفقة ألشضباب
أ◊ام-ل ل-ل-مشض-اري-ع ع-ل-ى ن-ط-اق وأسض-ع ،أ’ن أع-ت-ق-ادنا
Óسض- -رأع ‘ وتÒة أل- -ت- -ح- -و’ت
أل - -رأسض - -خ ي - -ه - -دف ل - -إ
أ’ق -تصض -ادي -ة وبسض -ط ق -وأع -د أل -ت -ط -ور أ’ج -ت-م-اع-ي
وأ’ق- -تصض- -ادي ‘ ت- -دع- -ي -م أ’سض -ت -ق -رأر ع -ل -ى ك -اف -ة
أأ’صض-ع-دة ،ي-ج-ع-ل ق-ارت-ن-ا أأ’ف-ري-ق-ي-ة ملزمة ومطالبة
بÎق -ي -ة أل-روح أŸؤوسضسض-ات-ي-ة ل-دى ألشض-ب-اب أأ’ف-ري-ق-ي
ول-ه-ذأ أت-وج-ه ل-ك-م ‘ ه-ذه أل-ك-ل-م-ة Ÿم-ث-ل-ي ألشض-ب-اب
أأ’فريقي لÓجتهاد ‘ Œديد قارتنا».
Óشضارة ،فإان أأ’م Úألعام لوزأرة أÿارجية ألقى
لإ
كلمة تطرق فيها إأ ¤ألتحديات ألكبÒة ألتي تنتظر
ألشضباب أأ’فريقي ‘ أفاق  2063من خÓل ألعمل
أ÷م -اع -ي ل -ك -ل أل -ف -اع -ل ‘ Úأل-ق-ط-اع وق-ادة أل-دول
أأ’فارقة لوضضع أأ’سضسش أŸثلى لÓسضتفادة من طاقات
شض-ب-اب أل-ق-ارة أل-ه-ائ-ل-ة وح-م-اي-ت-ه-ا م-ن أأ’خ-طار ألتي
–دق ب - -ه - -ا و‘ أل - -ط- -ل- -ي- -ع- -ة Œن- -د م- -ن أإ’ره- -اب،
أıدرأت ،ألهجرة غ Òألشضرعية حتى نسضتطيع بناء
ألقارة أأ’فريقية وجعلها أك Ìتقدما ‘ كل أÛا’ت
خÓل ألسضنوأت ألقادمة.

اسصتغÓل الطاقات الشصبابية الهائلة ألفاق 2063
كما أكد أأ’م Úلوزأرة أÿارجية خÓل تدخله،
أمسش ‘ ،أف -ت -ت -اح أشض -غ -ال أل -ورشض -ات أÿاصض -ة ب -ي -وم
ألشض -ب -اب أإ’ف -ري -ق -ي ،أن أل -دول-ة أ÷زأئ-ري-ة سض-ط-رت
ب -رن -ا›ا ط -م-وح-ا أ’ف-اق  2063م -ن أج-ل أسض-ت-غÓ-ل
ألطاقات ألشضبابية ألهائلة من خÓل أŸنطلق ألذي
ينصش على ألعÓقة أŸباشضرة أŸوجودة ب Úألتنمية
وألشض -ب -اب ،أ’ن -ه-ا ت-ع-ت ÈألسضÓ-ح أأ’م-ث-ل ضض-د أآ’ف-ات
وأıاطر ألتي تهدد ألقارة أأ’فريقية وأŸتمثلة ‘
أإ’رهاب ألذي أضضحى ألهاجسش أŸباشضر ،ألرأديكالية
وألهجرة غ Òألشضرعية
ت-ط-رق ع-ي-ادي أيضض-ا ،إأ ¤أ◊ل-ول أل-ت-ي ت-ن-ت-ه-ج-ها
أ÷زأئر ‘ هذأ أÛال ،أنطÓقا من Œربتها ،أ’ن
ألرهان يتحقق إأ’ بتضضافر جهود أ÷ميع من قادة
أفارقة وكل ألفاعل ‘ Úألقطاع لوضضع أأ’سضسش أŸثلى
لÓسضتفادة من طاقات ألشضباب ألذي يشضكل ألنسضبة
أأ’ك ‘ Èأفريقيا وحمايته من أأ’خطار ألتي –دق
به ،أ’ن هذه ألفئة هي أأ’سضاسش حتى نسضتطيع بناء
ألقارة أإ’فريقية وجعلها أك Ìتقدما ‘ كل أÛا’ت
خÓ- -ل ألسض- -ن- -وأت أل- -ق- -ادم -ة .وأضض -اف أأ’م Úأل -ع -ام
للخارجية أ÷زأئرية ،أن ألتقدم مرهون بفئة ألشضباب
‘ أÿمسض Úسضنة ألقادمة ،لهذأ تندرج ضضمن أÙاور
أأ’سض -اسض -ي-ة لسض-ي-اسض-ة رئ-يسش أ÷م-ه-وري-ة ألسض-ي-د ع-ب-د
ألعزيز بوتفليقة وألتي تعد نقطة هامة لدى كل قادة
أل - -دول أأ’ف - -ارق - -ة وأدرجت ‘ أج - -ن- -دة آأف- -اق 2063
ل–Óاد أإ’فريقي من أجل تطبيق ألعمل ألذي يقوم
على طاقات ألشضباب ‘ أÿمسض Úسضنة ألقادمة من
أجل أ’سضتثمار ‘ هذه ألنقطة ألتي تعد ثروة هامة
وكبÒة بالنسضبة للقارة من أجل ألتطور ‘ أÛال
أ’جتماعي وأ’قتصضادي لكل ألبلدأن.
وذكر ذأت أŸتحدث  ،أن هناك نسضبة كبÒة من
أإ’ط -ارأت أإ’ف -ري -ق -ي Úأل-ذي-ن ت-كّ-ون-وأ ‘ أ÷ام-ع-ات
أ÷زأئ -ري -ة وع -دده -م م -ئ-ة أل-ف إأط-ار م-ن ك-ل أل-دول
أإ’فريقية مع تخصضيصش  5000منحة لهم على مدأر
ألسضنة.

لو ¤من سشنة 2017
خÓل الأششهر التسشعة ا أ

القطاع الصصناعي سصجل اسصتثمارات مكثفة

سشجل القطاع الصشناعي اسشتثمارات مكثفة خÓل
لو ¤م-ن سش-ن-ة  ،2017ب -حسشب م-ا
لشش -ه-ر ال-تسش-ع-ة ا أ
ا أ
ع -ل -مت (وأاج) ل -دى اŸدي -ر ال-ع-ام ل-ل-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة
لتطوير السشتثمار السشيد عبد الكر Ëمنصشوري.
تشض Òأإ’حصضائيات أŸقدمة ،أن ألقطاع ألصضناعي
أسض-ت-أاث-ر ب-نسض-ب-ة ت-قارب  %62م-ن إأج-م-ا‹ أ’سض-ت-ث-م-ارأت
أŸسضجلة منذ مطلع سضنة  2017إأ ¤غاية شضهر سضبتم،È
ما Áثل  899,2مليار دينار من أصضل  1.456مليار دينار.
وق -د ” تسض -ج -ي -ل  1.926مشض -روع ‘ ﬂت -ل -ف ألشض -عب
ألصضناعية أŸنتجة ،أي بنسضبة  %48,5من إأجما‹ 3.972
مشضروع ‘ ﬂتلف ألقطاعات أ’قتصضادية ،مسضجل لدى
ألوكالة.
تسض -ه -م ه -ذه أŸشض -اري -ع ألصض -ن -اع -ي -ة ‘ أسض -ت -ح-دأث
مناصضب شضغل جديدة قد تصضل إأ 81.678 ¤منصضب ،أي
 %63من ›مل مناصضب ألشضغل أŸرتقب أن تنشضأا من
›مل أŸشضاريع أŸسضجلة.
وقد جاءت ألشtضعب ألصضناعية ‘ قطاعات صضناعة
أŸعادن وألصضلب وأŸيكانيك وألكهرباء وأإ’لكÎونيك ‘
ألصضدأرة بنسضبة  %46من أŸبلغ أإ’جما‹ لÓسضتثمارأت
ألصضناعية أŸسضجلة ،تليها شضعبة ألصضناعات ألكيميائية
وأŸط-اط-ي-ة وأل-بÓ-سض-ت-ي-ك-ي-ة ب-نسضبة  ،%18ث -م ألصض -ن -اع-ة
ألزرأعية  -ألغذأئية ( )%17وصضناعة وإأنتاج موأد ألبناء

بنسضبة .%9
أما عن قطاع ألسضياحة وألذي يلي قطاع ألصضناعة،
فقدر مبلغ أسضتثمارأته بحوأ‹  230مليار دينار ،ما Áثل
نسض- -ب -ة  %15,8م- -ن أل- -ع- -دد أإ’ج -م -ا‹ ل Ó-سض -ت -ث -م -ارأت
أŸسضجلةÃ ،عدل  278مشضروع سضياحي ( %7من ›موع
أŸشضاريع أŸعلنة) وألكفيلة باسضتحدأث حوأ‹ 15.826
م -نصضب ع -م -ل ب -نسض -ب -ة  %12,21م- -ن م- -ن -اصضب ألشض -غ -ل
أŸرتقبة.
ب- -خصض- -وصش ق- -ط- -اع أÿدم- -ات ،ف- -ق- -د ق- -در ح -ج -م
أسضتثمارأته بـ 137,4مليار دينار بتمويل  393مشضروع
خ -دم -ات -ي مسض -ج -ل م -ا Áث-ل ب-نسض-ب-ة  %10م -ن إأج -م -ا‹
أŸشضاريع أŸسضجلة لدى ألوكالة ،مع خلق  10.671منصضب
شضغل.
وح -ازت أ’سض -ت -ث -م -ارأت ‘ ق -ط -اع أل-ب-ن-اء وأأ’شض-غ-ال
ألعمومية وقطاع أŸوأرد أŸائية على مبلغ  61,05مليار
دينار ما Áثل  %4,2من أŸشضاريع أ’سضتثمارية و550
مشضروع ( )%13,8مع أسضتحدأث  9.297منصضب عمل ما
Áثل  %7,2من أŸناصضب أŸرتقبة.
ب- -دوره سض- -ج- -ل ق- -ط- -اع ألصض -ح -ة خ Ó-ل ه -ذه أل -فÎة
أسضتثمارأت Ãبلغ إأجما‹ مقدر بـ 45,06مليار دينار
بنسضبة  %3,1من إأجما‹ أ’سضتثمارأت بـ 150مشضروع ‘
ألقطاع و 3.885منصضب شضغل.
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ألموأفق لـ  23صشفر  1439هـ

مدير غرفة الصصناعة التقليدية بسصعيدة ميلود طاهر جبار لـ«الشصعب»

تكوين أأك Èعدد من أ◊رفي Úوأإيجاد
فضض ـاءأت لتسضـ ـويق منتـ ـ ـوجهـ ـ ـم هدفنا
عرفت دار الصصناعة التقليدية بولية سصعيدة ،نشصاطات مكثفة Ãناسصبة اليوم الوطني للحرف اŸصصادف للتاسصع من شصهر
نوفم Èمن كل سصنة ،وقد أابرز مدير غرفة الصصناعة التقليدية وا◊رف ميلود طاهر جبار لـ»الشصعب» أان هناك برنا›ا كبÒا
وثريا مع جميع غرف الصصناعات التقليدية وا◊رف خاصصة التي “ثل ا÷نوب الغربي وهناك ›موعات من التكوينات منها
التظاهرة الÎقوية وهي ›موعة من اŸعارضس سصواء كانت ﬁلية أاو جهوية أاو وطنية ،فاŸعارضس هي فرصس إان صصح التعبÒ
للÎويج Ÿنتوجات الصصناعات التقليدية وتسصويقها.

حاوره :جلطي علي
^الشص - -عب :ه - -ن - -اك ف - -ت - -ح فضص - -اءات
للتسصويق أامام ا◊ر‘ حتى يكون لديه
اتصص-ال م-ب-اشص-ر م-ع ا÷م-ه-ور واŸسص-ت-ه-لك
أاليسس كذلك؟
^^ م-ي-ل-ود ال-ط-اه-ر جبار :ه-و ب-رنامج
ت -ع -اون ويشش -م -ل ›م -وع -ة م -ن أل -ت-ظ-اه-رأت
ألÎقوية وهي ألصشناعة ألتقليدية هي أماكن
لبيع أŸنتوجات ألصشناعة ألتقليدية ،وأ◊ر‘
دأئما يششتكي من مششكل ألتسشويق ألن ألدولة
وفرت أŸعارضس كأاماكن لÎويج ألصشناعات
ألتقليدية أو بيعها ،كذلك هناك تظاهرأت
دأخ-ل أل-ولي-ة وأخ-رى خ-ارج-ه-ا وع-ل-ى سش-ب-ي-ل
أŸثال أليوم ألوطني للحر‘ ألن ألغرف كلها
نظمت تظاهرأت ترقوية ÷ميع أ◊رفي‘ Ú
سش -ع -ي-دة وه-ن-اك ت-ظ-اه-رأت ﬁل-ي-ة ‘ ب-عضس
ألوليات جهوية أو وطنية.
وي- -وج -د ب -عضس أ◊رف -ي Úشش -ارك -وأ م -ع -ن -ا
وهناك ›موعات أخرى تششارك ‘ أماكن
أخ- -رى ‘ “وشش- -نت وم -عسش -ك -ر وح -ت -ى أدرأر
وغÒها ،وهذأ ألختيار للحر‘ ويرتكز على
أÈÿة ألتي يتحلى بها مثل حر‘ ﬂتصس ‘
Óحصش- -ن -ة وغÒه -ا م -ن
صش- -ن- -اع- -ة ألسش- -روج ل - -أ
ألنششاطات أألخرى ،حيث ينتقل أك Ìمن 10
مرأت ‘ ألسشنة إأ ¤وجهات ﬂتلفة من ربوع
ألوطن لعرضس إأنتاجه أŸتميز خاصشة ألصشناعة
أŸت-ق-ن-ة م-ن أ◊ل-ف-اء ،وه-ن-اك ت-ظ-اه-رة ع-لى
مسشتوى ألوطن يتم فيها تكر Ëأألك Èسشنا من
طرف ألوزأرة Ãناسشبة يوم  9نوفم Èرغم أن
ه- - -ن- - -اك نشش- - -اط- - -ات ‡ي - -زة م - -ن - -ذ أل - -فÎة
ألسشتعمارية تكونت منه أجيال كثÒة وبقيت
هذه ألÌوة سشائدة وﬁافظة عليها.
وهناك ألتكوين وعملية ألرسشكلة للحرفيÚ
حسشب إأحصش -ائ-ي-ات  ،2016أحصش -ي-ن-ا  13دورة
ت -ك -وي -ن -ي -ة ‘ ج -م -ي -ع أل -نشش -اط-ات ل-لصش-ن-اع-ة
ألتقليدية ÷ميع أ◊رفي.Ú
^ إا ¤أاي م - -دى اسص - -ت - -ط- -اع ا◊ر‘
ا◊فاظ على اŸوروث الثقا‘ والتقليدي
لسصواق الدولية؟
Ÿنطقته وعرف به ‘ ا أ
^^ ه -ن -اك ›م -وع -ة م -ن أ◊رف ت -ن-ت-ج
صش-ن-اع-ة أل-ن-ح-اسس وصش-ن-اع-ة ألسشروج وصشناعة
ألنسشيج فالدولة وضشعت إأسشÎأتيجية للرفع من
ألنششاطات أآليلة للزوأل وأÙافظة عليها،
حيث كان ألصشندوق ألوطني لدعم نششاطات

لم Úالعام لوزارة اŸوارد اŸائية من سصطيف:
ا أ

تزويد أك Ìمن مليون سضاكن Ãاء ألشضروب ‘ مارسس أŸقبل
لم Úال- - -ع - -ام ل - -وزارة اŸوارد
شص- - -دد ا أ
اŸائ -ي -ة ،ا◊اج ب -ل -ك -اتب ،ع -ل-ى ضص-رورة
تزويد السصكان من مشصروع التحويÓت
اŸائ -ي -ة ال -كÈى ال-غ-رب-ي-ة م-ن سص-د اŸوان
شصهر فيفري اŸقبل وعلى أاقصصى تقدير
شصهر مارسس من السصنة اŸقبلة.
وقال بلكاتب خÓل زيارة قصشÒة قام بها
رف -ق -ة ألسش -ل -ط -ات أÙل -ي-ة ل-ولي-ة سش-ط-ي-ف،
أمسس ،إأن ألسش- -ك- -ان أŸسش -ت -ف -ي -دي -ن م -ن ه -ذأ
أŸشش -روع ي -ت -ع Úت-زوي-ده-م ب-اŸي-اه ‘ أق-رب
أآلجال من خÓل أإلسشرأع ‘ أسشتكمال آأخر
أألششغال ،مع ألعلم أن هذأ أŸششروع يسشتفيد
منه أك Ìمن مليون ومائة ألف نسشمة ‘ عدة
بلديات ،منها بلديات سشطيف وع Úأرنات
وألعلمة وع Úعباسشة ومزلوق وأولد صشابر،
وقجال وقÓل وع ÚوŸان وغÒها ،إأضشافة

إأ ¤سش- -ق- -ي آألف أل- -ه -ك -ت -ارأت م -ن أألرأضش -ي
ألفÓحية.
وكان ألوفد ألذي حل بالولية على خلفية
أزم -ة ن -قصس أŸي-اه أل-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا بسش-بب شش-ح
أألمطار ،قد وقف ‘ بلدية عموششة ،على
مششروع ﬁطة ألضشخ رقم  2إلعادة تأاهيل
سش -لسش -ل -ة أ÷ر م -ن م -ن -ب -ع وأد أل-ب-ارد ،شش-م-ال
ألولية ،وهو مششروع كلف ألدولة  250مليار
سشنتيم.
وت- - -وأصش - -لت أل - -زي - -ارة ب - -الط Ó- -ع ع - -ل - -ى
أÛه-ودأت أŸب-ذول-ة ج-ن-وب أل-ولي-ة ل-ت-زويد
ألسشكان باŸياه ألصشا◊ة للششرب ،من خÓل
مششاريع أنقاب خرزة يوسشف وألششعبة أ◊مرأء
Ãنطقة ع Úأزأل.

سسطيف :نور ألدين بوطغان

ليام الطبية الوطنية الثالثة بسصيدي بلعباسس
ا أ

–ي Úللمعلومات ودرأسضة مسضتجدأت ألطب ألدأخلي

ألصش- -ن- -اع -ات أل -ت -ق -ل -ي -دي -ة ي -دع -م أŸع -ارضس
وأŸسشابقات وألدورأت ألتكوينية وألسشتفادة
م -ن أل -ع -ت-اد ‡ا ج-ع-ل م-ن صش-ن-اع-ة أل-ن-ح-اسس
تعرف تطورأ مسشتمرأ ،وهناك بطبيعة أ◊ال
مششاركة دولية فعالة ‘ ألقرية ألعاŸية للسشنة
أŸاضش- -ي- -ة ‘ أب- -و ظ -ب -ي ـ دب -ي ،سش -اه -مت ‘
ألتعريف باŸنتوج أ÷زأئري وإأيجاد مكانة له
ب Úألدول.
^ وم-ا ت-ب-ق-ى م-ن ج-ه-ود ت-ن-مية هذه
النشصاطات؟
^^ ح Úتأاكدنا من مصشادر ألتموين وضشعنا
ب -رن -ا›ا ت -رق-وي-ا ي-دخ-ل ‘ إأط-ار ت-ع-اون بÚ
أ÷نوب وأ÷نوب ألغربي للمحافظة على هذه
أل -نشش -اط -ات أل -ت -ي ن -ق -وم ب -ه -ا ،ك -م-ا سش-ط-رن-ا
ب- - -رن- - -ا›ا مششÎك - -ا ف - -ي - -ه ›م - -وع - -ة م - -ن
ألتظاهرأت ألثقافية ودورأت تكوينية ،وعلى
مسش -ت-وى دأر ألصش-ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ق-م-ن-ا بـ12
تظاهرة ترقوية بدون دعم ما‹ حتى نظهر
أن أÛهودأت متوأصشلة رغم غياب أŸوأرد
أŸالية فكل ولية على أŸسشتوى ألوطني لها
تظاهرة ترقوية ،فعلى مسشتوى دأر ألصشناعة
فضش -اء ل -ب -ي -ع ج -م -ي -ع م -ن -ت-وج-ات ألصش-ن-اع-ات
ألتقليدية سشوأء ﬁلية أو من وليات أخرى
ف - -اŸع - -رضس خ- -ل- -ق روح ألح- -ت- -ك- -اك أو روح
أŸنافسشة حتى يكون نششاط أ◊ر‘ ‘ ألقمة.

^ م - -ا ه- -ي شص- -روط اŸن- -ت- -وج- -ات ‘
اŸع - -ارضس الÎق - -وي- -ة ال- -ت- -ي ت- -ق- -وم- -ون
بتنظيمها؟
^^ يجب أن تكون للمنتوج قيمة وبعضس
أŸع - -اي Òأل- -ت- -ي ت- -تÓ- -ءم م- -ع ألصش- -ح- -ة وك- -ل
أل-ت-ظ-اه-رأت أل-وط-ن-ي-ة وح-ت-ى أل-دول-ية فهناك
÷نة Ÿرأقبة أŸنتوج أÙلي أو أŸسشتورد
ولذلك هناك ترويج ‘ فضشاءأت ويجب أن
يكون أŸنتوج ﬁليا .٪ 100
^ ما هي حصصة التي تتميز بها ولية
لضصافة إا ¤عدد ا◊رفيÚ؟
سصعيدة با إ
^^ أألكÌي- - -ة Áارسش- - -ون أÿي- - -اط - -ة أو
أ◊لويات وتعدأدهم مرتفع جدأ فهو أŸيدأن
أألول ل-لصش-ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة وأل-ف-ن-ي-ة وأكÌه-ا
أÿياطة ألتقليدية.
^ هل هناك أاهداف للوصصول إا ¤ما
تصص - -ب - -ون إال - -ي - -ه ‘ ق - -ط - -اع الصص- -ن- -اع- -ة
ا◊رفية؟
^^ ألهدف ألذي نريد ألوصشول إأليه هو
خلق حلقات ‘ ولية سشعيدة لبيع أŸنتوجات
ألصشناعية أما ألهدف ألثا Êفهو ألتكوين ألكÈ
عدد من أ◊رفي Úفهناك ألتكوين ‘ ألتسشيÒ
وألنششاط ألتي هي ألرسشكلة.

قصصد تسصجيلهم ‘ سصجل وطني للمسصعفÚ

برنامج مسضعف لكل عائلة يتوأصضل بتندوف
ان -ط -ل -قت ،ب-ت-ن-دوف ،أاشص-غ-ال ال-دورة
ال - -ت - -ك - -وي - -ن - -ي- -ة اÿاصص- -ة ب- -اŸسص- -ع- -فÚ
اŸت -ط -وع ‘ ،Úط -ب -ع -ت-ه-ا ال-ث-ال-ث-ة ل-ه-ذا
ال -ع -ام ،وال -ت -ي تشص -رف ع -ل -ى ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا
اŸدي -ري -ة ال -ولئ -ي -ة ل -ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة
والتي جاءت بالتزامن مع حفل تخرج
دف -ع -ة ث -ان -ي -ة وب -ت -غ -ط -ي -ة خ -اصص-ة م-ن
«الشصعب».
أل -ت -ظ -اه -رة أل-ت-ي ت-ق-ام بشش-ك-ل دوري –ت
إأششرأف إأطارأت من أ◊ماية أŸدنية باتت
تسش -ت -ق -طب وبشش -ك -ل مسش -ت -م -ر ف-ئ-ات ع-م-ري-ة
ﬂتلفة ومن ك Óأ÷نسش Úقصشد ألتكوين ‘
Óسشعافات أألولية ،وقد
أŸبادئ أألسشاسشية ل إ
ضشمت ألدفعة ألثالثة لهذأ ألعام حوأ‹ 30
ششخصشًا سشيتلقون دروسشًا تكوينية Ÿدة  21يومًا
ُتكلل ‘ نهاية ألدورة بششهادة مسشعف متطوع.
وع- -ل- -ى ه- -امشس أل- -ت- -ظ -اه -رة أك -د أل -رأئ -د
«ب -اأدج -ي أح -م -د» م -دي -ر أ◊م -اي -ة أŸدن -ي -ة
بتندوف ‘ تصشريح خصس به «ألششعب» أن هذه
ألدورأت تهدف إأ ¤تكوين مسشعف Úقادرين
ع -ل -ى م -د ي -د أل-ع-ون ل-لضش-ح-اي-ا ،وه-ي خ-ط-وة
تندرج ‘ إأطار برنامج «مسشعف لكل عائلة»
أل -ذي أن -ط -ل -ق شش-ه-ر ن-وف-م ،2010 Èوأضش- -اف
أŸت -ح-دث أن أل-ع-م-ل ج-ار ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م دورة
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ت -ك -وي -ن -ي -ة ضش -م -ن ب -رن -ام-ج «مسش-ع-ف ج-وأري
متطوع» على أن يتم تسشجيلهم قريبًا ‘ سشجل
وطني خاصس قصشد ألسشتعانة بهم ‘ أألخطار
وأل - -ك - -وأرث أل - -ط- -ب- -ي- -ع- -ة ،وأردف ق- -ائ Óً- -إأن
إأسشÎأت -ي -ج -ي -ة أل -دول -ة ‘ م-ك-اف-ح-ة أل-ك-وأرث
وأل-تصش-دي ل-ه-ا ت-ق-تضش-ي م-ن-ا إأشش-رأك ﬂت-ل-ف
فعاليات أÛتمع أŸد ‘ Êألعملية من خÓل
أŸسش- -اه- -م -ة ‘ أل -ت -ب -ل -ي -غ أل -ع -اج -ل وت -ق -دË
أإلسشعافات أألولية ألسشتعجالية.
من جهة أخرى ،أحصشت مديرية أ◊ماية
أŸدنية خÓل أألششهر ألعششرة أألو ¤من هذأ
ألعام حوأ‹  5691تدخل ‘ ،ح Úأسشفرت
حوأدث أŸرور خÓل نفسس ألفÎة عن جرح

نظم اŸسصتشصفى ا÷امعي عبد القادر
حسص-ا Êبسص-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ،بالتنسصيق مع
لسصبوع
ا÷معية الطبية أامال ،نهاية ا أ
ليام الطبية الوطنية الثالثة
ا÷اري ،ا أ
ل-ل-طب ال-داخ-ل-يÃ ،شص-اركة عدة أاطباء
وأاخصصائي Úحضصروا من ﬂتلف وليات
الوطن كقسصنطينة ،ا÷زائر العاصصمة،
مسص -ت -غ -ا ،Âوه -ران ،ت -ل-مسص-ان وع-ن-اب-ة،
لي -ام ال -ط-ب-ي-ة ‘ إاط-ار
وت -ن -درج ه -ذه ا أ
ال -ت-ك-وي-ن اŸت-واصص-ل ل-لسص-لك ال-ط-ب-ي م-ن
أاج -ل –ي ÚاŸع -ل -وم -ات وال -وق-وف ع-ل-ى
اŸسصتجدات التي توصصلت إاليها البحوث
‘ ›ال الطب الداخلي.
تطرق أŸششاركون ‘ هذأ أللقاء ألطبي إأ¤
عدة موأضشيع منها مرضس ألسشكري ،أمرأضس
ضشغط ألدم وأمرأضس أ÷هاز أŸناعي ،حيث
قال ألدكتور أحمد بابو عضشو ألهيئة أŸنظمة
وط -ب -يب ﬂتصس ب -أام -رأضس أل -طب أل -دأخ -ل-ي
Ãسشتششفى جعفر بن Áلول ب Íباديسس ،إأن
أختيار أمرأضس ألسشكري وأمرأضس ضشغط ألدم
وألطب ألدأخلي كموأضشيع مقÎحة للنقاشس
وأل -ب -حث خ Ó-ل أألي -ام أل -ط -ب -ي-ة ج-اء ن-ت-ي-ج-ة
أإلن -تشش -ار أل -ك-ب Òل-ه-ذه أألم-رأضس أل-ت-ي ب-اتت
ت -ت -ط -لب درأسش -ات وب-ح-وث ع-ل-م-ي-ة مسش-ت-م-رة
Ÿوأكبة تطورها ،حيث يتم سشنويا ألتوصشل إأ¤
ن- -ت- -ائ- -ج ج- -دي- -دة ي- -ت- -م ع- -رضش -ه -ا Ãؤو“رأت
وملتقيات دولية وهو ما يسشتلزم نقلها كخÈأت
وأإلسشتفادة منها ‘ تكوينات وطنية وﬁلية
لفائدة ألسشلك ألطبي.
وم -ن ج-ه-ت-ه ،أك-د ألÈوف-يسش-ور سش-ي-د أل-ت-اج
هÈي أسشتاذ ‘ ألطب ألدأخلي أن ألتكفل
أ÷يد Ãرضشى ألسشكري وبصشفة خاصشة لدى
ف- -ئ- -ة أ◊وأم -ل أو م -ا يسش -م -ى بسش -ك -ر أ◊م -ل
يتطلب توعية وتثقيف أŸريضشة حول مرضشها
م -ا ي -رف -ع م -ن نسشب ألشش -ف -اء ب -ع -د إأت -ب -اع -ه -ا
لتعليمات ألطبيب.
وأضشاف أن أŸرضس عرف أرتفاعا كبÒأ
خÓ- -ل ألسش -ن -وأت أألخÒة ،ح -يث ب -ات ي -ه -دد
حوأ‹  ٪15من ألنسشاء أ◊وأمل ‘ أ÷زأئر،
Óصشابة
وهي ألششريحة ألتي تكون معرضشة ل إ

بهذأ ألدأء ألذي قد يتطور بعد ألولدة إأذأ ⁄
تتابع أŸرأة أ◊امل وضشعها ألصشحي ،وأكد أن
أفضش -ل ط -ري -ق-ة ل-ل-وق-اي-ة م-ن ه-ذأ أل-دأء ل-دى
أ◊وأمل هي مرأقبة نسشبة ألسشكري ‘ ألدم
وإأج -رأء ف-ح-وصش-ات ط-ب-ي-ة مسش-ت-م-رة ،وه-و م-ا
ذهب إأليه ألدكتور طلحة طبيب ﬂتصس ‘
أم - - -رأضس ألسشكري ب-اŸسش-تشش-ف-ى أ÷ام-ع-ي
بسشيدي بلعباسس ،حيث قال ‘ مدأخلته إأن
عÓج سشكر أ◊مل يعد من أسشهل عÓجات
أنوأع ألسشكري فهو ل يسشتلزم إأجرأءأت معقدة
مثل أ◊قن باألنسشول Úكما ‘ مرضشى ألنوع
أألول ،لذأ فينصشح بإاتباع نظام غذأئي متوأزن
من خÓل تعديل أنوأع وكميات ألغذأء ألتي
ت- -ت- -ن- -اول- -ه- -ا أŸرأة أ◊ام -ل ،وذلك ب -ت -ق -ل -ي -ل
ألنششويات وخاصشة أ◊لويات وألسشكري وزيادة
أإلعتماد على أÿضشروأت وأŸأاكولت ذأت
أÙتوى ألعا‹ من أأللياف وأ◊بوب ألكاملة،
وتناول أألطعمة ألتي –د من أعرأضس سشكر
أ◊مل.
وعن عÓقة دأء ألسشكري بباقي أألمرأضس
قال ألدكتور بوترفاسس ‘ مدأخلته إأن مرضشى
ألسشكري من ألنوع ألثانى يعانون من زيادة
ألوزن ،حيث تؤودي ألسشمنة إأ ¤أرتفاع ضشغط
أل- -دم ب- -دل- -ي- -ل أن ه- -رم- -ون «أل‚ي -وت -نسش»Ú
أŸسشئول عن أرتفاع ضشغط ألدم يزيد عند
مرضشى ألسشكري ،كما أن ألسشكري وألضشغط
يسشببان أمرأضس ألقلب ،حيث Áكن أختيار
أل -ع Ó-ج أل-ذي ي-ت-ح-ك-م ‘ ه-ذأ أل-ه-رم-ون ،ول
يعمل على زيادته حتى ل يزيد من أرتفاع
ضشغط ألدم.
وأكد أن أألدوية أ÷ديدة قادرة على حماية
أل -ق -لب ،م-وضش-ح-ا أن أألدوي-ة أل-ت-ي ت-ع-م-ل م-ن
خ Ó-ل أل -ك -ل-ى ،ي-ؤودي أسش-ت-ع-م-ال-ه-ا إأ ¤ضش-ب-ط
ألسشكري وألوزن وحماية ألقلب ،وتقليل نسشبة
ح- -دوث أ÷ل- -ط- -ات وŒنب أإلصش -اب -ة ب -فشش -ل
عضشلة ألقلب ،مششÒأ إأ ¤أن أألدوية ألتي تعمل
م -ن خ Ó-ل أل -ك -ل -ى ل تسش-ت-ع-م-ل ل-ك-ب-ار ألسش-ن،
و‡نوعة Ÿرضشى ألنوع أألول من ألسشكري لأن
هذه أألدوية تعمل على خفضس ضشغط ألدم.
سشيدي بلعباسس :غ ششعدو

‘ الذكرى  174لوفاته

 176ششخصس ووفاة  08أششخاصس ،وكان ألطريق
ألوطني رقم  50ألرأبط ب Úوليتي تندوف
وبششار مسشرحاً Ÿعظم هذه أ◊وأدث ،و ‘
نفسس ألسشياق ششهد ششهر جوأن تسشجيل 29
حريقا Ãعدل حريق كل يوم ،بينما ششهد ششهر
سش- -ب- -ت- -م Èه- -و أآلخ -ر ع -ددأً ل ب -أاسس ب -ه م -ن
أ◊رأئق حيث بلغت  23حريقا تسشببت فيها
ألكهرباء ،وللتقليل من معدل هذه أ◊وأدث
بادرت مديرية أ◊ماية أŸدنية إأ ¤تنظيم
حمÓت –سشيسشية ‘ أŸدأرسس مع ﬂتلف
أل- -ق- -ط -اع -ات ل -ل -ت -وع -ي -ة م -ن ﬂاط -ر أل -غ -از
وألكهرباء وحوأدث أŸرور.

تندوف :عويشس علي

حريق Ãحطة ضضخ أŸياه بتيزي ‘ معسضكر

خلف حريق ،ششب ليلة أمسس أألولÃ ،حطة ضشخ مياه ألششرب « »sp2ألوأقعة ببلدية تيزي،
أŸمونة Ãياه ألششرب لقطاع مدينة معسشكر وألتجمعات ألسشكانية أÛاورة لها ،خسشائر
فادحة Ÿؤوسشسشة أ÷زأئرية للمياه قد ينجم عنها أنقطاع طويل لنظام ألتموين Ãياه ألششرب،
حيث يبقى أ◊ريق ألذي –قق ‘ أسشبابه مصشالح ألدرك ألوطني ›هول ،غ Òأنه يعتقد أن
هذه أألسشباب تبقى مرتبطة باهÎأء Œهيزأت أÙطة لسشيما أŸضشخات ألتي تتعرضس بÚ
أ◊ Úوأآلخر ألعطاب نتيجة لقدمها.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

ألقليعة تتذكر خليفة أألم Òعبد ألقادر ﬁمد بن عÓل
اسص-ت-ذك-رت ج-م-ع-ي-ة سص-ي-دي ع-ل-ي مبارك
Ãع -ي -ة السص -ل-ط-ات اÙل-ي-ة ل-ل-ق-ل-ي-ع-ة ،أامسس،
الذكرى  174لوفاة الشصهيد ﬁمد بن عÓل
لم Òع -ب-د ال-ق-ادر ع-ل-ى م-ن-ط-ق-ة
خ -ل -ي -ف -ة ا أ
م -ل -ي -ان -ة وم-ا ج-اوره-ا ع-قب اسص-تشص-ه-اد عّ-م-ه
ﬁي الدين الصصغ ‘ Òظروف غامضصة.

ألقليعة :عÓء ملزي
وبالنظر إأ ¤عظمة نضشال ألششهيد ‘ وجه
أŸسش-ت-ع-م-ر ومسش-اه-م-ت-ه أل-ف-ع-ال-ة ‘ دعم جيشس
أألم Òع- -ب- -د أل- -ق- -ادر رح- -م- -ه أل -ل -ه ف -ق -د أولت
ألسشلطات أÙلية بالقليعة عناية خاصشة بهذه
ألتظاهرة ألسشنوية من خÓل بناء نصشب تذكاري
للششهيد ﬁمد بن عÓل ÃفÎق ألطرق ألرأبط
ب Úألشش-ع-ي-ب-ة وأل-ق-ل-ي-ع-ة وب-وسش-م-اع-ي-ل وألذي ّ”
تدششينه أمسس عقب ألÎحّم على روحه ألطاهرة
على مسشتوى ضشريحه غ Òبعيد عن مسشتششفى
فارسس يحي بقلب أŸدينة.
وحسشب ششهادة أحد أحفاد ألششهيد مبارك
ﬁم- -د ب- -ن ع Ó-ل ف -إاّن ج ّ-ده ﬁم -د ب -ن ع Ó-ل
خ -اضس أول م -ع -رك -ة ل -ه م -ع ع ّ-م -ه ﬁي أل -دي -ن
ألصشغ Òببوفاريك سشنة  ‘ 1832ألثامن عششر من

عمره ليتكفل با÷هاد ضشد ألسشتعمار Ãنطقة
مليانة وما جاورها بدأية من  1834بالتنسشيق مع
جيشس أألم Òعبد ألقادر ألذي خاضس معارك
ضشارية ضشد أŸسشتعمر بالغرب أ÷زأئري بحيث
ألتقى أ÷يششان Ãنطقة وأدي ألفضشة سشنة 1835
ليو‹ أألم Òعبد ألقادر ﬁي ألدين ألصشغÒ
أمÒأ على منطقة مليانة إأل أنّ وفاة أألمÒ
ﬁي ألدين سشنة  ‘ 1837ظروف غامضشة أرغم
أألم Òع -ب -د أل -ق-ادر ع-ل-ى ت-ع-ويضش-ه Ãح-م-د ب-ن
عÓل على ألفور بحيث خاضس جيشس ﬁمد بن
عÓل ألذي بلغ تعدأده أك Ìمن  10ألف رجل
معارك ضشارية ضشد أŸسشتعمر قبل أن تسشقط
م -ل -ي -ان -ة ‘ ي -د أل-ف-رنسش-ي Úسش-ن-ة  1840إأل أّن
Óم-ر
ألشش -ه -ي -د ﬁم -د ب -ن ع Ó-ل  ⁄يسش -تسش-ل-م ل -أ
ألوأقع ووأصشل أ÷هاد إأ ¤غاية سشقوطه ششهيدأ
‘  11نوفم Èسشنة Ã 1843نطقة أŸالح بولية
ع“ Úوشش - -نت ح - -ال - -ي - -ا ،ح - -يث ح- -م- -ل ج- -يشس
ألسشتعمار رأسشه لعرضشه بكل من وهرأن ومليانة
وألعاصشمة قبل أن يأامر أ÷Ôأل بوجو بدفنه
بزأوية سشيدي علي أمبارك بالقليعة بالتششريفات
ألعسشكرية ،حدث ذلك قبل قرن و 74سشنة من
أآلن.
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Œربة رائدة تسشتقطب اهتمام العرب وتسشتهدف األسشواق األجنبية
^ نششر ثقافة تربية واسشتهÓك أاسشماك اŸياه العذبة دعم لÓقتصشاد الوطني

مزرعة أقتصشادية ،وحسشب مسش ÒأŸزرعة مسشعود
قاششي فإان هذأ أŸششروع ألذي يÎبع على مسشاحة
 10هكتارأت ويوفر حوأ‹  20منصشب عمل يتكون
م- -ن  5وح -دأت وه -ي م -رك -ز أل -ب-حث ،أل-ت-حضش،Ú
ألتسشم Úوصشناعة أألغذية ،له دور هام ‘ دمج
ت -رب -ي -ة أŸائ -ي-ات م-ع أل-فÓ-ح-ة ويسش-اه-م ‘ ت-وفÒ
ألÈوت Úأ◊يوأ Êومرأفقة أŸسشتثمرين وتزويدهم
بصشغار أ÷مÈي.
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ورقلة :إÁان كا‘
من أجل تنمية نششاط تربية أŸائيات وتثمÚ
وأسش - -ت - -غÓ- -ل أألح- -وأضض شش- -ب- -ه أŸا◊ة ” ،إأ‚از
مشش -روع أل -ت -ع -اون أل -ت-ق-ن-ي م-ع أŸن-ظ-م-ة أل-ع-اŸي-ة
ل -ل -ت -غ -ذي -ة وأل -زرأع -ة أل -ذي م-ن خÓ-ل-ه وع Èع-دة
زي- -ارأت م- -ي- -دأن- -ي -ة Èÿأء ‘ ه -ذأ أŸي -دأن “ت
ألسش-ت-ف-ادة م-ن ن-ق-ل أسش-ال-يب وت-ق-ن-ي-ات دم-ج تربية
أŸائيات بالفÓحة لتحقيق أهدأفها أŸرجوة.

بعثة «الفاو» بورقلة لتبادل
اÈÿات ‘ تربية اŸائيات
اŸد›ة
و‘ هذأ ألصشدد حل مؤوخرأ بولية ورقلة وفد
تابع Ÿنظمة أأل· أŸتحدة للتغذية وألزرأعة ما
ب ÚخÈأء ،مسشتثمرين خوأصض ومهني› ‘ Úال
تربية أŸائيات جزأئري Úوأجانب من دول إأيطاليا،
مصشر ،وسشلطنة عمان ،قدموأ على هامشض ألتوأجد
ل -ل -مشش -ارك -ة ‘ ألصش -ال -ون أل-دو‹ ل-لصش-ي-د أل-ب-ح-ري
وتربية أŸائيات بوهرأن.
أل -زي -ارة شش -م -لت أل -ع-دي-د م-ن أŸوأق-ع أÿاصش-ة
بنششاط تربية أŸائيات باŸنطقة على غرأر زيارة
أŸزرع -ة أل -ن -م -وذج -ي -ة لÎب-ي-ة أ÷مÈي ،أÙط-ة
ألتجريبية لÎبية أŸائيات ألصشحرأوية باإلضشافة
إأ ¤زيارة مركب «سشمك ألكثبان» للمسشتثمر ﬁمد
مولي ،فيما كانت زيارة مسشتثمرة فÓحية يدمج
صش -اح -ب -ه -ا أح -م-د خ-م-يسش-ات ب Úت-رب-ي-ة أŸائ-ي-ات
ب -ال -ف Ó-ح -ة ف -رصش -ة ل -ل -ت -ع -رف ع -ل -ى ب -عضض ‰اذج
أÛهودأت ألذأتية ألناجحة للفÓح ÚباŸنطقة
لتغذية أألسشماك بالعتماد على ﬁاصشيل فÓحية
ﬁلية.
ويندرج هذأ أللقاء ألذي جمع ب Úعدد من
أÈÿأء وأŸهني ‘ Úتربية أŸائيات كما أوضشح
فالÒيو كريسشبي أıتصض ‘ تطوير ألصشيد وتربية
أŸائ -ي -ات ،ضش -م -ن مشش -روع يشش -رف ع -ل-ي-ه أŸك-تب
أ÷هوي Ÿنظمة أأل· أŸتحدة للتغذية وألزرأعة
ألكائن مقره ‘ ألقاهرة Ãصشر وأŸتمثل ‘ تثمÚ
أŸي -اه أŸسش -ت -ع -م -ل -ة ‘ أح -وأضض ت-رب-ي-ة أŸائ-ي-ات
وأسشتغÓلها ‘ سشقي أŸسشاحات ألزرأعية ‘ إأطار
إأدماج تربية أŸائيات بالفÓحة ،ولقد وقع ألختيار
حسشبه -على ثÓث دول رأئدة ‘ هذأ أÛالÃن -ط -ق -ة شش-م-ال إأف-ري-ق-ي-ا وألشش-رق أألوسش-ط وه-ي
أ÷زأئر ،مصشر وسشلطنة عمان ،و‘ هذأ ألصشدد ”
أنتقاء عدد من أŸسشتثمرين من أجل إأعدأد تقارير
ح -ول ه -ذأ أŸشش -روع أل -ذي ي -ت -م -ح-ور ح-ول ت-ب-ادل
أÈÿأت وأل -تشش -اور وأل-ن-ق-اشض ل-ل-ب-حث ع-ن أ◊ل-ول
لبعضض ألعوأئق أŸششÎكة ألتي تعÎضشهم.
و‘ حديث « ألششعب» مع ‡ثلة مكتب أŸنظمة
 ·ÓأŸتحدة للتغذية وألزرأعة بسشلطنة
ألعاŸية ل أ
عمان ذكرت غادة ششدرأوي أن وضشع تربية أŸائيات
بعمان مازأل ‘ أول ألطريق إأل أن هناك Œارب
ن -اج -ح -ة- ،مضش -ي -ف -ة« -ن -ح -ن مسش -ت -ع -دون ل-ت-ب-ادل
أÈÿأت ‘ إأطار هذأ أŸششروع ألذي يجمع بÚ
ج- -زأئ- -ري Úومصش- -ري Úوع- -م- -ان -ي Úوي -دخ -ل –ت
ب-رن-ام-ج «أل-ف-او» أŸت-ع-ل-ق ب-ت-ع-اون ج-ن-وب ـ ج-نوب،
أل- -ذي ي- -ه- -دف ب- -األسش- -اسض إأ ¤مشش- -ارك- -ة أÈÿأت
أŸعارف وألتجارب ب ÚأŸزأرع ،Úويعد فرصشة
ل -ت -ب -ادل أل-ت-ج-ارب أل-ن-اج-ح-ة ب Úه-ذه أل-دول ع-ل-ى
أعتبار أن كل من أ÷زأئر ،مصشر ،وسشلطنة عمان
هي دول ‘ نفسض أŸنطقة من ألعا ⁄لذلك لدينا
ن -فسض أإلشش-ك-ال-ي-ات أل-ت-ي ي-جب ع-ل-ي-ن-ا أل-ع-م-ل م-ع-ا
إليجاد أ◊لول أŸناسشبة لها ولتطبيقها على أرضض
ألوأقع للخروج بنتائج مرضشية».
ويرى أÿب ÒأŸصشري ‘ ألسشتزرأع ألسشمكي

اÙطة التجريبية لÎبية
اŸائيات الصشحراوية مكسشب
لتطوير القطاع

إأسشÓم ألسشمدو Êأن نظام دمج تربية أŸائيات
مع ألفÓحة ألذي بدء ألعمل به منذ حوأ‹ 7
سشنوأت يعد Œربة ذأت آأفاق وأعدة ‘ دولة مصشر،
إأذ توجد حاليا مزأرع رأئدة وتسشتغل مياه أحوأضض
ت-رب-ي-ة أألسش-م-اك أŸسش-ت-ع-م-ل-ة أŸدع-م-ة ب-األسشمدة
وأıلفات ألعضشوية ‘ ألسشقي ألفÓحيŸ ،ا لهذه
أŸياه من فوأئد ترفع من كفاءة أإلنتاج ألزرأعي،
نفسض أŸتحدث أكد أن هناك أهتماما وأضشحا من
طرف دولة أ÷زأئر ‘ بعث ألسشتثمار ‘ مششاريع
تربية أألسشماك ‘ أŸياه ألعذبة أو أŸا◊ة وأنه
يتوقع أن يحدث قطاع تربية أŸائيات طفرة كبÒة
ع-ل-ى أع-ت-ب-ار أن أل-ب-ي-ئ-ة م-ن-اسش-ب-ة ج-دأ ل-ت-ط-ور هذأ
ألنششاط.
بالنسشبة Ùمد ألصشالح مسشتثمر فÓحي من
ولية جيجل يدمج ب ÚألفÓحة وتربية أŸائيات،
يسشتخدم أحوأضض ألسشقي ‘ تربية سشمك ألششبوط،
وهو يرغب أليوم ‘ توسشيع نششاطه ليششمل تربية
أنوأع أخرى من أسشماك أŸياه ألعذبة يعت Èهذأ
أللقاء فرصشة له للتعرف على ألتقنيات أ÷ديدة ‘
›ال تربية أŸائيات وألطرق أ◊ديثة ‘ تغذية
أألن-وأع ألسش-م-ك-ي-ة أıت-ل-ف-ة ،ول-ت-ب-ادل أألف-ك-ار م-ع
أÈÿأء وأŸهني ÚأŸششارك Úأيضشا وبناء قاعدة
معلومات حتى تسشمح له بالنطÓق ‘ هذأ أÛال
كما ينبغي.
وعبد ألرزأق أللوأتي من سشلطنة عمان أيضشا
صشاحب مزرعة إلنتاج ألبلطي بإانتاج سشنوي 100
ط-ن يسش-ت-خ-دم ب-ي-وت-ا ﬁم-ي-ة م-غ-ل-ق-ة ويسش-ت-غ-ل ماء
أألسشماك لسشقي أÙاصشيل ألفÓحية ويطمح إأ¤
رف -ع أل -ق -درة أإلن -ت -اج-ي-ة إأ 400 ¤ط -ن ،ي -ق -ول أن
أ◊كومة ألعمانية تششجع ألسشتثمار ‘ ألسشتزرأع
ألسشمكي وأإلنتاج وألتغليف وألتعبئة وألتسشويق ،وعن
ثقافة أسشتهÓك أسشماك أŸياه ألعذبة فقد أوضشح
نفسض أŸتحدث أنها ضشعيفة بعضض ألششيء باŸقارنة
باسشتهÓك ألÌوة ألسشمكية ألبحرية ويرجع سشبب
ذلك إأ ¤أن سشلطنة عمان بلد بحري ويعد ألسشمك
غذأء رئيسشيا للسشكان ويصشل أإلنتاج ألسشمكي إأ¤
 240أل -ف ط -ن سش -ن -وي -ا ب-اإلضش-اف-ة إأ ¤ألسش-ت-زرأع
ألبحري وأألرضشي.

مؤوهÓت كبÒة ومششاريع واعدة
لتطوير تربية اŸائيات
ت-ع-ت Èأل-ظ-روف أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة أل-ب-ي-ئ-ي-ة وأŸن-اخ-ية
أŸن -اسش -ب-ة وأŸت-م-ث-ل-ة ‘ درج-ة أ◊رأرة أÓŸئ-م-ة
وششسشاعة أŸنطقة باإلضشافة إأ ¤مسشاعي ألدولة
لتدعيم هذأ ألقطاع وأيضشا أ÷هود أŸبذولة من
طرف عدد من ألفÓح ÚوأŸسشتثمرين أŸهتمÚ
بهذأ أÛال ‘ أŸنطقة ،مقومات سشاهمت ‘
جني ألثمار أألو ¤من تربية أŸائيات ألصشحرأوية
وألصشيد ألقاري بوليات أ÷نوب ألششرقي من ألبÓد
و‘ أل- -رف- -ع م- -ن أل -ت -ح -دي -ات أل -رأه -ن -ة Ÿوأصش -ل -ة
أÛهودأت نحو تطوير هذأ أÛال وألنتقال إأ¤
ترسشيخ ثقافة دمج تربية أŸائيات بالفÓحة وتعميم
ثقافة أسشتهÓك أسشماك أŸياه ألعذبة كذلك.
ومن ششأان أŸؤوهÓت ألطبيعية ألتي “لكها هذه
ألوليات وأŸتمثلة ‘ أŸوأرد أŸائية ألتي تعد
أل-ع-ام-ل أألسش-اسش-ي أÙدد ل-ل-م-خ-ط-ط-ات أل-تنموية
ل- -ه -ذه أŸن -ط -ق -ة ألصش -ح -رأوي -ة وأŸوأق -ع أŸائ -ي -ة
أŸنتششرة فيها مثل ألبحÒأت أŸعروفة بأاهميتها
ألبيئية وغناها بالÌوة أ◊يوأنية وألنباتية أŸتنوعة
أيضشا ألسشدود مثل «سشد فم ألغرزة» و»سشد منبع
ألغزلن» بولية بسشكرة وأ◊وأجز أŸائية «لŸايا»
و»خ -ن -ق -ة سش-ي-دي سش-ع-د» ب-ولي-ة أألغ-وأط و›اري
أألودية أŸنتششرة بكÌة ‘ منطقة ألطاسشيلي ،ناجر
ب -ولي-ة إأي-ل-ي-زي ك-اÛرى أل-رئ-يسش-ي «ل-وأد أه-ري-ر»
وقلتاته ألتي –توي على أسشماك ألباربور ،ألسشلور

أإلفريقي،
أل-ب-ل-ط-ي أل-زي-ل-ي ،أل-ق-م-ب-وزي-ا وأيضش-ا
قششرية أألرتيمياء ذأت ألقيمة أإلقتصشادية ألعالية
وأŸت-وأج-دة ب-ك-م-ي-ات ه-ائ-ل-ة ‘ شش-ط-وط أŸنطقة
وغ ÒأŸسشتغلة مثل «ششط مروأن»« ،ششط ملغيغ»
باŸغ Òولية ألوأدي وبكميات أقل ‘ «ششط عÚ
ألبيضشاء» و»ششط أم ألرأنب» بولية ورقلة ،باإلضشافة
إأ ¤قناة وأدي ريغ ألتي يبلغ طولها  136كلم ،كل
ه -ذه أل -ق-درأت م-ن شش-أان-ه-ا ت-ن-م-ي-ة وت-ط-وي-ر ت-رب-ي-ة
أŸائيات ونششاط ألصشيد ألقاري.
وق- -د أع -ت Èم -دي -ر ألصش -ي -د أل -ب -ح -ري وأŸوأرد
ألصشيدية بولية ورقلة نذير قريششي ‘ ،لقائه مع
«ألششعب» أن أإلسشÎأتيجية ألتي رسشمتها ألوزأرة من
جهة أÙاور أألسشاسشية ألتي سشتسشاهم ‘ تنششيط
›ال ت -رب-ي-ة أŸائ-ي-ات ت-ت-وضش-ح م-ن خÓ-ل –ف-ي-ز
ألسشتثمار ‘ هذأ أÛال ،كذلك ألبحث وألتكوين،
Ãعنى تكوين قاعدة فنية تهتم بتأاط Òأليد ألعاملة
ألفنية ،ألنه من غ ÒأŸمكن أن ‚د نششاطا ينمو
بدون تأاط Òعلمي أكادÁي ويد عاملة فنية متكونة
ويتم ذلك بالتنسشيق وألتعاون مع قطاعات أخرى
لديها صشلة مباششرة أو غ Òمباششرة بوزأرة ألفÓحة
وأل-ت-ن-م-ي-ة أل-ري-ف-ي-ة وألصش-ي-د أل-ب-ح-ري ،م-ن ›ملها
أتفاقية مع جامعة ورقلة ” من خÓلها فتح فرع
تربية أŸائيات عام  2005لتكوين مهندسشي دولة ‘
ألبيولوجيا ‘ تخصشصض تربية أŸائيات ،وقد “ت
ألسش -ت -ف -ادة م -ن ع -دد م -ن أŸت-خ-رج Úل-ل-ع-م-ل ‘
أŸزرع -ة أل -ن -م -وذج -ي -ة لÎب -ي-ة أ÷مÈي ،م-دي-ري-ة
ألصش -ي -د أل -ب -ح -ري وأŸوأرد ألصش -ي -دي -ة وم-ن-ه-م م-ن
يتوأجد أيضشا باÙطة ألتجريبية لÎبية أŸائيات
ألصش -ح -رأوي -ة ك -م -ا ت -وج -ه آأخ -رون إأ ¤ألسش -ت-ث-م-ار
أÿاصض ،فضش Óعن أن هذه ألتفاقية تضشمن توجيه
ألطلبة للبحث ‘ أإلششكاليات ألتي توأجه ألتقنيÚ
وأŸرب Úأليوم للمسشاعدة ‘ إأيجاد حلول من جهة
وŸوأكبة وأقع هذأ ألنششاط من جهة أخرى ،ويعد
قطاع ألتكوين أŸهني ششريكا هاما أيضشا ‘ تكوين
ي -د ع -ام -ل -ة ف -ن -ي-ة وه-ؤولء ج-م-ي-ع-ا يشش-ك-ل-ون أل-ي-وم
ألقوأعد أÿلفية لنششاط تربية أŸائيات يقول نفسض
أŸتحدث.

مششاريع هامة ومسشاع ﬁفزة
لسشتقطاب اŸسشتثمرين
سشجلت وليات أ÷نوب ألششرقي ألسشت ألتابعة
ل -ل -م -دي -ري -ة أ÷ه -وي -ة ل -لصش -ي -د أل -ب -ح-ري وأŸوأرد
ألصش- -ي- -دي- -ة (ورق- -ل- -ة ،بسش- -ك -رة ،أل -وأدي ،إأي -ل -ي -زي،
أألغوأط ،غردأية) Œارب هامة ‘ ›ال تربية
أŸائ - -ي - -ات وم - -ن ب Úأه - -م أŸشش- -اري- -ع أŸن- -ج- -زة
ب -اŸن -ط-ق-ة ‚د م-ركب سش-مك أل-ك-ث-ب-ان أŸت-وأج-د

بولية
ورقلة بطاقة إأنتاجية تصشل إأ¤
 1000طن ‘ ألسشنة من سشمك ألقط بششكل رئيسشي
وبششكل ثانوي سشمك ألبلطي ألنيلي ،كذلك مزرعة
زيتو Êعبد ألقادر لÎبية أألسشماك بورقلة أيضشا
بسش-ع-ة إأن-ت-اج-ي-ة ت-قدر بـ 500ط -ن ‘ إأن -ت -اج سش-مك
ألبلطي ،و‘ ولية غردأية مزرعة ألزهرأء لÎبية
أألسشماك ،ألبلطي وسشمك ألقط بقدرة إأنتاج 450
طن ،وأŸزرعة ألنموذجية لÎبية أ÷مÈي بورقلة
وألتي تÎأوح طاقتها أإلنتاجية ما ب 20 Úإأ30 ¤
ط- -ن وك -ذلك م -زرع -ة دزي -رأ أك -وأب -ون -يك ل -لÎب -ي -ة
أŸد›ة بسشعة  5طن إلنتاج سشمك ألبلطي ‘ ولية
بسشكرة ،هذأ باإلضشافة إأ ¤ألعديد من أŸششاريع
أل- -وأع- -دة أل- -ت- -ي ه- -ي ‘ ط- -ور أل -درأسش -ة وأإل‚از
Ãختلف صشيغ ألدعم أŸعتمدة من طرف ألدولة
كما يؤوكد مدير ألقطاع قريششي.
وتشش Òإأحصش-ائ-ي-ات ألسش-ت-زرأع ألسش-م-ك-ي ل-لفÎة
أŸمتدة من  2016-2002إأ ¤أسشتزرأع 3103107
سشمكة ‘ حوأ‹  500حوضض للسشقي ألفÓحي منها
 70244من ألبلطي 2372020 ،من ألششبوط و900
من سشمك ألبوري وأيضشا  659943من ألقمبوزيا.
وتندرج عمليات ألسشتزرأع ‘ إأطار نششر ثقافة
ألÎب -ي -ة أŸد›ة لÎب -ي -ة أألسش -م -اك م-ع أل-فÓ-ح-ة
وذلك ب -اسش-ت-غÓ-ل أح-وأضض ألسش-ق-ي أل-فÓ-ح-ي ،ك-م-ا
ترأفق هذه ألنششاطات عمليات تكوين و–سشيسض
للفÓح Úألرأغب ‘ Úألنخرأط ‘ هذأ أÛال
وكذلك –سش Úمسشتوى ورسشكلة ألفÓح Úألذين
Áارسش -ون أل -نشش -اط ،ول-ه-ذه أل-دورأت أل-ت-ي ت-ت-ك-ف-ل
بتنظيمها ألغرفة أŸششÎكة ما ب Úألوليات للصشيد
أل -ب -ح -ري وت -رب -ي -ة أŸائ-ي-ات ب-ال-ت-ع-اون م-ع ج-ه-ات
ﬂتلفة لفائدة ألفÓح ‘ ÚأŸنطقة دور فعال ‘
تنظيم أŸهنة ‘ حد ذأتها وأيضشا نششر ثقافة تربية
أŸائيات ،وسشاهمت جدية ألوزأرة ألوصشية ‘ ‚اح
ه-ذه أل-ت-ج-رب-ة ودع-م-ه-ا ،ح-يث ي-ت-م سش-ن-وي-ا ت-ك-وي-ن
حوأ‹  20فÓحا ومؤوطرأ على أŸسشتوى ألوطني ‘
دولة ألصش Úألتي تعد ألدولة أألو ‘ ¤إأنتاج ألÌوة
ألسشمكية ‘ ألعاŸ ⁄دة ششهر أو  35يوما ،وهو
أألمر ألذي سشيسشاهم ‘ بناء قاعدة من أŸتكونÚ
وأŸؤوطرين ألذين من ششأانهم ألدفع بعجلة ألتطور
‘ هذأ أÛال حسشب مسشؤوول ألقطاع.

اŸزرعة النموذجية لÎبية
ا÷مÈي ثمرة تعاون
جزائري -كوري جنوبي
أŸزرع -ة أل -ن -م -وذج -ي -ة لÎب -ي -ة أ÷مÈي أل -ت -ي
أنشش- -ئت ‘ إأط- -ار أل- -ت- -ع- -اون ب Úأ÷زأئ- -ر وك -وري -ا
أ÷نوبية تعد ألثانية على أŸسشتوى ألوطني تهتم
بÎبية أ÷مÈي ‘ أŸياه ألعذبة ،وتششكل مرجعية
لÎب -ي -ة أ÷مÈي ‘ أŸي -اه أل -ع -ذب-ة ف-ق-ط ول-يسشت

ت -ع -م -ل أÙط-ة أل-ت-ج-ري-ب-ي-ة ل-لÎب-ي-ة أŸائ-ي-ات
ألصشحرأوية ألتابعة للمركز ألوطني للبحث وألتنمية
‘ ألصشيد ألبحري وتربية أŸائيات حسشب مسشÒها
ﬁمد حميدأت على ألبحث ‘ أألسشماك أŸمكن
أسشتزرأعها ‘ أŸنطقة ،وألتفريخ ألطبيعي لسشمك
أل -ب -ل -ط -ي وأل-ت-ف-ري-خ ألصش-ط-ن-اع-ي لسش-مك أل-ق-ط،
وﬁاولة إأنتاج أك Èعدد من ألÒقات لتلبية طلبات
أŸسشتثمرين أو ألفÓح Úألرأغب ‘ Úألنخرأط
‘ دمج تربية أŸائيات ،توف ÒأŸادة ألبيولوجية
ل-ط-ل-ب-ة أ÷ام-ع-ة ل-ت-م-ك-ي-ن-ه-م م-ن إأجرأء بحوثهم
وت -ربصش -ات -ه-م –ت ت-أاط Òت-ق-ن-ي م-ن أÙط-ة،
إأجرأء ›موعة من أألبحاث أÿاصشة بالتغذية
ل -تصش -ن -ي -ع غ -ذأء ﬁل -ي ي -ت -ن -اسشب م-ع ط-ب-ي-ع-ة
أŸنطقة ونوع ألسشمك.
أوضش -ح ق -ريشش -ي أن ت-ط-ب-ي-ق إأسشÎأت-ي-ج-ي-ة
ألقطاع ‘ أرضض ألوأقع قد أدى إأ ¤أرتفاع
نسشبة ألهتمام بالسشتثمار ‘ هذأ أÛال
من طرف ألكثÒين سشوأء كانوأ متعاملÚ
أقتصشادي Úأو فÓح Úأو طلبة متخرجÚ
أو متخصشصش ،ÚمششÒأ إأ ¤أنه ‘ ألبدأية
كان هناك بعضض ألعزوف لكن وجود بعضض
أل -ف Ó-ح Úأل-ذي-ن ت-ف-ط-ن-وأ أله-م-ي-ة دم-ج
تربية أŸائيات وألفائدة ألتي يعود بها
على أÙاصشيل ألفÓحية سشاعد كثÒأ
‘ أنتششار هذه ألثقافة لذلك فإان ألفÓح أيضشا
مسشاهم بششكل غ Òمباششر.
م- -ن ج- -ه- -ت -ه ،أك -د رئ -يسض مصش -ل -ح -ة أŸت -اب -ع -ة
وأŸرأقبة على مسشتوى أŸديرية أÙلية يحيى
ح- -م- -ي- -ة أن دم -ج ت -رب -ي -ة أŸائ -ي -ات ت -ع -دى ف -ك -رة
ألسشتفادة من أŸياه أŸسشتعملة لÎبية أألسشماك ‘
ألسش -ق -ي إأ ¤أل -رغ -ب-ة ‘ ت-وج-ي-ه ه-ذأ أإلن-ت-اج ن-ح-و
أل -تسش -وي -ق ،ح -يث أن نشش -اط دم-ج ت-رب-ي-ة أŸائ-ي-ات
ب -ال -ف Ó-ح-ة ك-ان أل-ه-دف م-ن-ه ه-و أسش-ت-غÓ-ل أŸوأد
ألعضشوية أŸوجودة ‘ مياه تربية أألسشماك كسشماد
للمزروعات وتوجيه هذه أألسشماك إأ ¤ألسشتهÓك
أÿاصض إأل أن ألعديد من ألفÓح Úأليوم يبحثون
عن طريقة للخروج بإانتاجهم ‘ ألسشمك إأ ¤ألسشوق
وتعد هذه أÿطوة إأحدى ألتحديات ألهامة أليوم.
ويذكر أنه على ألرغم من ألنتائج أÙققة إأل
أن هناك بعضض ألعوأئق وألتحديات ألكبÒة ألتي
لزألت تؤوخر عملية تسشويق هذه أŸنتجات فعليا
وعلى رأسشها نقصض ثقافة أسشتهÓك هذأ ألنوع من
أألسشماك حسشب ما أوضشحه أŸسشتثمرون.
و‘ ه- -ذأ ألصش- -دد أشش- -ار رئ- -يسض م -ك -تب ت -أاطÒ
نششاطات تربية أŸائيات وتهيئة موأقعها إأسشماعيل
ط- -ع -ب -ل -ي إأ ¤أن ه -ن -اك ›ه -ودأت ك -بÒة إلرشش -اد
وتوجيه ألفÓح Úونششر ثقافة أسشتهÓك أسشماك
أŸي -اه أل -ع -ذب -ة ل -دى أŸوأط -ن أÙل -ي م-ن خÓ-ل
تنظيم تكوينات ومسشابقات سشنوية ‘ ›ال طهي
أسشماك أŸياه ألعذبة بالتنسشيق مع معاهد ألتكوين
أŸهني باŸنطقة.

السشتثمار ‘ تربية اŸائيات
ومسشاهمته ‘ تنويع
القتصشاد الوطني
يرفع ألعديد من ألتقني Úوأıتصش ‘ Úتربية
أŸائيات ألصشحرأوية سشقف ألتحديات عاليا أليوم
للنهوضض بالقطاع من خÓل إأطÓق مششاريع خاصشة
بÎبية سشبÒولينا (طحلب مائي) ،أ÷مÈي ،تصشنيع
أعÓف أألسشماك ،مششاريع لنقل وتوزيع وتسشويق
أŸنتجات ألسشمكية ،أسشتغÓل أألرتيمياء أŸتوأجدة
بالششطوط ومششاريع ‘ ألصشيد ألقاري.
ويهدف ألسشتثمار ‘ ›ال تربية أŸائيات إأ¤
أŸسشاهمة ‘ إأيجاد موأرد بديلة للرفع من دخل
ألقتصشاد ألوطني ،حيث من أŸنتظر أن يسشاعد
أنتششار ثقافة ألسشتثمار ‘ تربية أŸائيات ‘ خلق
مششاريع أقتصشادية بطاقات إأنتاجية كبÒة وتوفÒ
مناصشب ششغل وأيضشا ألوصشول إأ– ¤قيق أألمن
ألغذأئي أÙلي على أألقل ومن ثمة –قيق ألنسشبة
أŸنصشوح بها عاŸيا للرفع من مسشتوى أسشتهÓك
ألفرد للÈوت Úإأ 6,2 ¤كلغ سشنويا تطبيقا لتوصشيات
أŸنظمة ألعاŸية للصشحة.
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أليؤم 14من أ◊ملة ألنتخابية ببؤمردأسس

مÎشسحون يسسابقون الزمن إلقناع
اŸواطن بالتصسويت
كثفت ألقؤأئم أŸتنافسشة على مقاعد أÛالسس ألبلدية وأÛلسس ألؤلئي لؤلية بؤمردأسس من نششاطاتها ألنتخابية بهدف عرضس ألÈأمج
لسشبؤع –ركات مكثفة للمÎششحÚ
ألبديلة وأسشتمالة أصشؤأت ألناخب ،Úحيث ششهد أليؤم ألرأبع عششر من عمر أ◊ملة ألذي وأكب نهاية أ أ
لقناعية ما ب Úألتجمعات ألششعبية أŸباششرة وأللقاءأت أ÷ؤأرية مع أŸؤأطن.Ú
ألذين تنؤعت أسشاليبهم أ إ

بومردإسس :ز.كمال

نظم ،صسباح أامسس ،متصسدر قائمة حزب الحرية والعدالة
حكيم حماد ،تجمعا شسعبيا بقاعة الشسباب سسعيد سسناني،
دعا من خÓله المترشسح كافة المواطنين إالى التصسويت
بقوة يوم القتراع إلحداث التغيير الفعلي ،مؤوكدا «أان
الحزب دخل النتخابات المحلية على مسستوى  18بلدية
وال -م-ج-لسس ال-ولئ-ي راف-ع-ا شس-ع-ار ال-ت-غ-ي-ي-ر ف-ع Ó-ل ق-ول
ب -ه -دف ال -مسس -اه -م -ة ف-ي ت-حسس-ي-ن ال-ظ-روف ال-م-ع-يشس-ي-ة
للمواطن وخدمته ووضسع المصسلحة العليا للوطن قبل
مصسلحة األشسخاصس.
كما كشسف متصسدر قائمة «البيالجي» للمجلسس الشسعبي
ال- -ولئ- -ي «أان ال- -ح- -زب ح- -رصس أاث- -ن- -اء إاع- -داد ال -ق -وائ -م
الن -ت -خ -اب -ي -ة ع -ل -ى ع-نصس-ر ال-ك-ف-اءة وال-ن-زاه-ة م-ن أاج-ل
المسساهمة في تطبيق برنامج الحزب المتكامل الذي
يسسعى إالى تحريك وتيرة برامج التنمية المحلية وتشسجيع
مختلف المبادرات القتصسادية التي بإامكانها المسساهمة
في توسسيع المشساريع السستثمارية وخلق مصسادر دخل
بديلة للجماعات المحلية..
كما نشسط متصسدر قائمة جبهة المسستقبل لزهر أاوزاني
رفقة ممثلي القائمة النتخابية للمجلسس الشسعبي البلدي
لدلسس تجمعا شسعبيا بالمركز الثقافي محمد الشسيخ ،ركز
فيه على أاهمية الموعد النتخابي والبديل النتخابي
للحزب الذي دخل في  25بلدية على المسستوى الولئي
وأازي- -د م -ن  800ب-ل-دي-ة ع-ل-ى ال-مسس-ت-وى ال-وط-ن-ي ،داعيا
المواطنين «إالى أاهمية التصسويت بقوة ومنح أاصسواتهم
لممثلي الجبهة الذين يحملون تصسورات شساملة للخروج
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هميسشي ‡ثل حزب أ◊رية وألعدألة من سشؤق أهرأسس:

على ا÷زائري Úاختيار األنسسب لتمثيلهم ‘ اÛالسس اŸنتخبة

‡ث  Ó-ع -ن ح -زب أ◊ري -ة وأل -ع -دأل-ة ،أع-تÈ
لح-زأب وأÛت-م-ع أŸدÊ
أŸك -ل-ف ب-ال-عÓ-ق-ات م-ع أ أ
مصش- -ط- -ف- -ى ه- -م- -يسش -ي ،أمسس ،بسش -ؤق أه -رأسس ،أن
«أŸؤع -د ألن -ت-خ-اب-ي أŸق-ب-ل م-رح-ل-ة م-ه-م-ة ،ل-ك-ن
ليسشت ﬁطة لنهاية ألعمل ألسشياسشي».
وأاك -د أان «ال -ع -م -ل السس-ي-اسس-ي ي-ح-ت-اج ح-ال-ي-ا إال-ى إاصسÓ-ح
وضس-ب-ط ال-عÓ-ق-ة ب-ي-ن األح-زاب وال-م-واط-ن» ،م-ع-تبرا أان
«المنتخب حلقة من حلقات تسسيير الدولة التي ضسحّى
م-ن أاج-ل-ه-ا الشس-عب ال-ج-زائ-ري وق-دم م-ن أاج-ل-ه-ا ق-واف-ل
الشسهداء واألرامل» ،مشسيرا إالى أان «الجزائر ل تحصسي
أازيد من  ٪5من الجزائريين منخرطين في تشسكيÓت
سسياسسية» ،بحسسب دراسسة أاعدها حزبه.
وأارجع ضسعف اإلقبال إالى «دخول المال الفاسسد الذي
لوث األخÓق والمؤوسسسسات» ،على حد قوله .داعيا إالى
«ضسرورة فتح باب الحوار حول الوضسع القتصسادي في
الجزائر ،لسسيما وأان األزمة الحالية تحتاج إالى تجنيد

كل الذكاء الموجود داخل المجتمع في جميع القطاعات
من أاجل اسستخدام أامثل للوسسائل المالية المتاحة التي
وظفت في غير مكانها».
كما شسدد على «التوزيع العادل والمنصسف لثروات البÓد
وما تختزنه» ،مشسيرا إالى دور المناطق الحدودية وما لها
من العوامل اإليجابية للتعاون بين دول الجوار مقابل
مشساكل أامنية وتهريب وجريمة منظمة عابرة للحدود
والتي تحتاج إالى تعاون كبير بين السسلطات في دول
ال -ج -وار ،م -ث -ل ت-ونسس وال-م-غ-رب وال-ج-زائ-ر وم-وري-ت-ان-ي-ا
وليبيا».
هميسسي اختتم كلمته بدعوة المواطنين إالى التوجه بقوة
إالى صسناديق القتراع يوم  23نوفمبر القادم لختيار
منتخبين أاكفاء ونزهاء يخدمون الصسالح العام بكل نزاهة
وبكل روح مسسؤوولية تقوم على اختيار األجدر واألنسسب
في تسسيير الصسالح العام.

سشوق أإهرإسس :صشحرإوي .ح

بن فليسس من خنششلة:

م-ن األزم-ة ب-فضس-ل ال-ب-رن-ام-ج الن-ت-خ-اب-ي ال-م-تكامل ،من
جانبها المترشسحة للمجلسس الولئي فضسيلة لحمل عن
ن -فسس ال -تشس -ك -ي -ل -ة ح -اولت دغ -دغ-ة ع-واط-ف ال-ن-اخ-ب-ي-ن
وت-ح-م-ي-ل-ه-م مسس-ؤوول-ي-ة اسس-ت-م-رار حالة الركود والنسسداد
وهذا بحثهم على» أاهمية المشساركة في هذا السستحقاق
الن-ت-خ-اب-ي ال-ه-ام وال-خ-روج م-ن دائ-رة الصس-مت وال-ح-ي-اد
السسلبي وعدم ترك السساحة لمترشسحين أاثبتوا فشسلهم في
تسس-ي-ي-ر الشس-أان ال-م-ح-ل-ي ل-ك-ن-ه-م ف-ي ك-ل م-رة ي-ت-رشس-ح-ون
وي-ع-ودون إال-ى ال-م-ج-السس ال-ب-ل-دي-ة بسس-بب ال-ع-زوف وعدم
المشساركة إلحداث التغيير المنشسود».
وشسهد يوم أامسس كذلك عدة لقاءات وتجمعات شسعبية
للمترشسحين منها التجمع الشسعبي الذي نشسطه مترشسحو

ال-ح-رك-ة الشس-ع-ب-ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة ب-المركب الرياضسي لبلدية
األربعطاشس ،حيث ركز المتدخلون على عرضس الخطوط
ال-ع-ريضس-ة ل-ل-ب-رن-ام-ج الن-ت-خ-اب-ي وح-ت-م-ي-ة ت-ف-عيل برامج
ال-ت-ن-م-ي-ة ال-م-ح-ل-ي-ة والج-ت-م-اعية وملف السستثمار الذي
يعتبر من أاولويات الحركة إالى جانب القطاع السسياحي.
م -ن ج -ان -ب -ه ،نشس -ط ح -زب ال -ت -ج -م -ع م-ن أاج-ل ال-ث-ق-اف-ة
وال-دي-م-ق-راط-ي-ة ت-ج-م-ع-ا شس-ع-ب-ي-ا ب-قاعة السسينما إافريقيا
بيسسر ،التحالف الوطني الجمهوري نظم تجمعا شسعبيا
ب-ال-م-ج-م-ع ال-ث-ق-اف-ي ل-ب-ل-دي-ة ب-رج م-ن-اي-ل ،ت-ج-م-ع شس-ع-ب-ي
ل-م-ت-رشس-ح-ي ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ب-ب-ل-دي-ة ب-ن شسود،
وأاخيرا حزب الفافاسس كان على موعد مع مناضسليه في
لقاء شسعبي بدار الشسباب لبلدية الثنية.

يضشم وزرأء حالي Úوسشابق Úورؤوسشاء أحزأب وبرŸانيÚ

إانزال سسياسسي لتنشسيط ا◊ملة النتخابية باŸسسيلة
لسشبؤع ألثا Êمن أ◊ملة ألنتخابية باŸسشيلة ،إأنزأل سشياسشيا كبÒأ ıتلف ألتششكيÓت ألسشياسشية لتسشخ Úأ◊ملة
ششهدت ،نهاية أ أ
لحياء وألقرى ألششعبية ،نششطها وزرأء حاليؤن وسشابقؤن
ألنتخابية من خÓل بر›ة Œمعات ششعبية ولقاءأت جؤأرية ع Èعديد أ أ
ورؤوسشاء أحزأب وبرŸانيؤن وأعضشاء أللجان أŸركزية ،دعؤأ أŸؤأطن Úإأ ¤أللتفاف حؤل قؤأئمهم ألنتخابية وألتصشؤيت لصشا◊ها.
وكذا الحديث عن برنامج رئيسس الجمهورية عبد العزيز الهامل على الدور الذي تلعبه زاوية الهامل ،معتبرا إاياها
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،داع-ي-ا ال-حضس-ور إال-ى ضس-رورة الل-ت-فاف حول بالقلعة الروحية التربوية ،وأاكد أان حزب الفجر الجديد
يعتبر اإلنزال السسياسسي ألعضساء الحزب العتيد هو األكبر قائمة الجبهة ،أاما الوزير السسابق رشسيد حراوبية فقد خ -اضس ت -ج -رب-ة م-ع ب-ل-دي-ة ال-ه-ام-ل ك-ف-ي-ل-ة أان ت-ك-ون ق-وة
من نوعه اسستهدف البلديات والقرى النائية على غرار دع -ا ال -حضس -ور إال-ى ضس-رورة ال-ت-وج-ه ب-ق-وة إال-ى صس-ن-ادي-ق سسياسسية ل يسستهان بها.
وفي تجمع له بدار الثقافة بالمسسيلة دعا المتحدث إالى
ح-م-ام الضس-ل-ع-ة والسس-وام-ع وب-ل-دي-ة ب-ل-ع-اي-ب-ة ،ح-يث نشسط النتخاب وتفويت الفرصسة على دعاة المقاطعة.
ال-وزي-ر ال-ح-ال-ي ل-ل-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ال-ي والبحث الطاهر حجار واسستمع الحضسور في ختام الجلسسة إالى بعضس أاصسوات احترام نتائج الصسندوق واختيارات الشسعب لضسمان األمن
بقبعة األفÓن تجمعا شسعبيا ببلدية بلعايبة الواقعة حوالي المتدخلين من الشسباب على غرار كلمة مراد قلمين الذي والسستقرار ،مشسيرا إالى أان المهمة األسساسسية تكمن في
 80كلم عن مقر الولية ،تطرق فيه إالى العديد من دعا نظراءه من الشسباب إالى ضسرورة التوجه بقوة إالى التحكم في الوضسع الجتماعي.
النقاط الهامة في برنامج الحزب ،ودعا الحضسور إالى الصسندوق من أاجل الجزائر التي ضسحى عليها أاباؤوهم ومن جانبه نشسط األمين الوطني لحزب جبهة القوى
الوقوف بجانب قائمة جبهة التحرير الوطني.
بالنفسس والنفيسس ،مسستشسهدا في حديثه بمعركة الحوران الشستراكية محمد الحاج جيÓني مسساء أامسس تجمعا
شسعبيا بالمركز الثقافي ببلدية مقرة شسرح من خÓله
كما حضسر الوزير األسسبق للتعليم العالي رشسيد حراوبية ،التي كانت حمام الضسلعة مسسرحا لها.
رفقة وزير النقل األسسبق عمار تو ،وتحدث هذا األخير م-ن ج-ه-ت-ه ،نشس-ط األم-ي-ن ال-ع-ام ل-ح-زب ال-ف-ج-ر ال-جديد الخطوط العريضسة لبرنامج الحزب وذكر بنداء الفاتح
في كلمته أامام سسكان بلدية حمام الضسلعة بإاسسهاب عن ال -ط -اه -ر ب -ن ب -ع -ي -بشس ،ل-ق-اء ج-واري-ا ب-م-داوم-ة ال-ب-اط-ن نوفمبر الذي يدعو إالى بناء دولة ديمقراطية على مبادئ
التطورات اإليجابية التي شسهدتها البÓد انطÓقا من ببوسسعادة تطرق خÓله للمحاور الكبرى لبرامج حزبه اإلسسÓم ونهضسة الشسعوب.
اسستعمال التكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالهاتف النقال اإلن-ت-خ-اب-ي ،وأاث-ن-ى خÓ-ل ت-نشس-ي-ط-ه ل-ق-اء ج-واريا ببلدية

إŸسشيلة :عامر ناجح

أŸنسشقة ألؤلئية لفعاليات أÛتمع أŸد Êأ÷زأئري باŸسشيلة:

التوجه إا ¤صسناديق القÎاع بقوة من أاجل اسستكمال البناء
لكادÁية أÛتمع أŸد Êأ÷زأئري باŸسشيلة حنان عؤينة ،جميع أطياف أÛتمع إأ ¤ضشرورة ألتؤجه بقؤة إأ ¤صشناديق ألقÎأع
دعت أŸنسشقة ألؤلئية أ
يؤم  23نؤفم Èأ÷اري لختيار ‡ثليهم ‘ أÛالسس أÙلية وعدم ألنسشياق ورأء دعاة أŸقاطعة ‡ن يحسشنؤن ألصشيد ‘ أŸياه ألعكرة.
المقاطعة التي ل تخدم مصسلحة أاي أاحد من خÓل النتخابات التشسريعية وكذا وعي المواطن المسسيلي
ب- -رم -ج -ة ح -م Ó-ت ت -حسس -يسس -ي -ة ع -ب -ر ال -فضس -اءات بأاهمية النتخابات لختيار من يسسير مجالسسهم.
أاك -دت ال -عضس -و ال -ق-ي-ادي ف-ي ت-نسس-ي-ق-ي-ة ال-م-ج-ت-م-ع المفتوحة والتركيز على فئة الشسباب ألنها تعتبر وجددت عوينة في ختام حديثها دعوتها لجميع
سسكان المسسيلة وكافة الجزائريين بضسرورة التوجه
ال -م -دن -ي ح -ن -ان ع-وي-ن-ة لـ «الشس-عب» أان-ه-ا سس-ت-ع-م-ل اللبنة األسساسسية في بناء الدولة.
ج-اه-دة رف-ق-ة أاعضس-اء ال-ت-نسس-ي-ق-ي-ة م-ن أاج-ل إاق-ن-اع أاشس-ارت ال-م-ت-ح-دث-ة ،إال-ى أان الن-ت-خ-اب-ات ال-م-ح-ل-ية إال -ى صس -ن -ادي -ق الق -ت -راع وت -ف -ويت ال -ف -رصس-ة ع-ل-ى
ج -م -ي -ع ف -ئ -ات ال-م-ج-ت-م-ع ال-مسس-ي-ل-ي ب-ال-ت-وج-ه إال-ى تعرف نكهة خاصسة بحكم أان المرشسحين هم من ال-م-ت-ربصس-ي-ن ب-ال-ج-زائ-ر ال-ت-ي ت-ع-ت-بر وطننا الوحيد
صس-ن-ادي-ق الق-ت-راع واإلدلء ب-أاصس-وات-ه-م ل-م-ن يرونه أابناء الحي والقرية والبلدية وهو ما سسيسساهم في وليسس لنا سسواه وجب الحفاظ على أامنه واسستقراره
أاه Óلتمثيلهم في المجالسس المحلية ونزع فكرة ارت -ف -اع نسس -ب -ة ال -مشس -ارك -ة ع -م -ا ك -انت ع -ل -ي-ه ف-ي وتنميته عبر مختلف الوسسائل المتاحة.

عامر ناجح

بلعيد من باتنة:

ﬁليات  23نوفم Èفرصسة حقيقية للتغ Òاإليجابي

أكد ،أمسس ،رئيسس حزب جبهة أŸسشتقبل عبد
أل -ع -زي -ز ب -ل-ع-ي-د ،أن أل-تشش-ك-ي-ل-ة ألسش-ي-اسش-ي-ة أل-ت-ي
ينتمي إأليها تناضشل منذ تأاسشيسشها من أجل إأضشفاء
ألشش-ف-اف-ي-ة ‘ تسش-ي Òألشش-أان أل-ع-ام وه-ؤ م-ا ج-ع-ل-ها
تششارك بقؤة ‘ ﬁليات نؤفم ،2017 Èوذلك من
خ Ó-ل ت -رشش -ي -ح إأط -ارأت شش -اب -ة ل -ه -ا م-ن أل-ك-ف-اءة
وأل -ن -زأه -ة م -ا ي -ج -ع -ل -ه -ا ت -غ Òإأي -ج -اب -ي -ا ‘ ح-ي-اة
أŸؤأطن.Ú

ح -ام -ي-ة ل-ل-ح-ق وال-ق-ان-ون وت-دع-م ح-ق-وق اإلنسس-ان ،دع-ا
ال -م -واط -ن -ي -ن إال-ى ضس-رورة ال-ذه-اب ب-ق-وة إال-ى صس-ن-ادي-ق
Óدلء بأاصسواتهم ،بهدف إارجاع الجميل لمن
القتراع ل إ
ضسحى من أاجل اسستقÓل الجزائر وحريتها وكذا للتحلّي
بحسس المواطنة لختيار مجالسس محلية مهمتها تمثيل
الشسعب وخدمته.

مبادئ الدولة الجتماعية السسيادية وضسعها فطاحل نوفمÈ

أختار رئيسس حزب طÓئع أ◊ريات علي بن
ف -ل -يسس ،صش -ب -اح أمسس ،ت -نشش-ي-ط Œم-ع-ه ألشش-ع-ب-ي
ب-ق-اع-ة ألسش-ي-ن-م-ات-يك Ãدي-نة خنششلة ،بالرجؤع
إأ ¤رسش -ال -ة ن-ؤف-م ،1954 Èل-ل-ح-ديث ع-ن م-ب-ادئ
تأاسشيسس وبناء ألدولة ألدÁقرأطية ألجتماعية
وألتي يكؤن فيها ألششعب سشيد ألقرأر ،عن طريق
آألية ألدÁقرأطية أŸششروعة و‘ ظل ألششفافية
أŸطلؤبة.

خنششلة :إسشكندر ◊جازي

قال بن فليسس في هذا اإلطار« ،إان شسهداء نوفمبر
فطاحلنا وعمالقتنا وعظماوؤنا هم من كتبوا بيان
أاول ن -وف -م -ب -ر ال -ذي أاسسسس ل -ج -زائ -ر دي-م-ق-راط-ي-ة
اجتماعية ذات سسيادة في إاطار المبادئ اإلسسÓمية،
وحلموا واسستشسهدوا من أاجل ذلك وهي الرسسالة
التي يجب أان نصسونها ونعمل ألجل تحقيقها».
وان -ت -ق-د ف-ي ذات السس-ي-اق ،م-ع-ان-اة تÓ-م-ي-ذ ع-دي-د
القرى والمداشسر عبر الوطن ،ضساربا مثال ببلدية
ط -ام -زة ب -خ -نشس -ل -ة ،م -ن الك -ت -ظ -اظ ف-ي األقسس-ام
وان -ع -دام ال -ن -ق -ل واإلط -ع -ام ال -م-درسس-ي-ي-ن وه-و م-ا
يتعارضس مع مبدأا الدولة الجتماعية ذات المسساواة
بين الجميع في التدريسس والرعاية الصسحية على
مختلف طبقاتهم ،مبديا تأاسسفه حيال ما يشسهده

خ -دم-ة الشس-عب وم-ك-اف-ح-ي-ن م-ن أاج-ل-ه ال-ت-ك-ف-ل ال-ج-دي
بانشسغالته.
وقال رئيسس جبهة المسستقبل ،إان الديمقراطية الحقيقة
وال-تشس-ارك-ي-ة وال-ف-ع-ل-ي-ة ال-ت-ي يسس-ع-ى ال-ح-زب لتجسسيدها
ليسست فعل وقول ما يشساء المواطن بل الحوار الحقيقي
والجاد والصسادق مع الجميع وتمكين الجزائريين عبر
المنتخبين من مراقبة شسؤوونهم والمشساركة في تسسييرها.
وبعد أان رافع مطول ألجل برنامج حزبه ،الذي يهدف
إال-ى ال-مسس-اه-م-ة ف-ي ب-ن-اء ج-زائ-ر ق-وي-ة ،ب-حسس-ب-ه ،ت-كون

اع-ت-ب-ر األم-ي-ن ال-ع-ام ل-ح-رك-ة ال-وف-اق ال-وط-ن-ي ،ع-ل-ي
بوخزنة ،أامسس ،بمسستغانم ،انتخابات  23نوفمبر المحلية
بالحدث التاريخي «الهام لÓنطÓق بالجزائر وبمجالسس
منتخبة جديدة بعيدا عن الرداءة» .وقال علي بوخزنة
خ Ó-ل ت -ج -م -ع شس -ع-ب-ي نشس-ط-ه ب-دار ال-ث-ق-اف-ة «ول-د ع-ب-د
الرحمن كاكي» في إاطار الحملة النتخابية للمحليات
ال-م-ق-بلة « 23ن -وف -م -ب -ر ال -م-ق-ب-ل ه-و ي-وم ت-اري-خ-ي ه-ام
ل Ó-ن -ط Ó-ق ب -ال-ج-زائ-ر م-رة أاخ-رى وب-م-ج-السس م-ن-ت-خ-ب-ة
ج -دي -دة ب -ع -ي -دة ع -ن ال -رداءة وال -ت -قصس -ي -ر وال -ت -ه -م -يشس
والنقائصس التي تسسبب بها أافراد في المجالسس المنتخبة
الماضسية» .ودعا المتحدث إالى «رفع التحدي الوطني يوم
 23ن-وف-م-ب-ر ال-م-ق-ب-ل ل-ل-رد ع-ل-ى ال-ت-حديات القتصسادية
والجتماعية واإلقليمية والدولية التي تواجه البÓد»،

قطاع الصسحة من تدxن في مسستوى الرعاية الصسحية
بعديد مؤوسسسساته وهو ما يتعارضس كذلك مع نفسس
المبدأا ،بحسسبه.
وعاد بن فليسس إالى الحديث عن ظاهرة الحرقة
وه -ج -رة ال-ج-زائ-ري-ي-ن إال-ى أاورب-ا ،واصس-ف-ا الشس-ب-اب
المقدمين على ذلك بالمغلوبين على أامرهم وأان
الحل يكمن ،بحسسبه ،في ضسرورة البحث الدقيق
وال -ج -دي ف -ي األسس-ب-اب وال-مسس-ب-ب-ات وتشس-خ-يصس-ه-ا
ال-م-وضس-وع-ي ث-م ال-ب-حث ع-ن ال-ح-ل-ول ع-ل-ى أاسس-اسس
صسحيح.

...ومن باتنة :نؤومن بثقافة البناء والنتخاب أاحد أاهم ا◊لول
شش- -دد ،أمسس ،رئ- -يسس ح- -زب ط Ó-ئ -ع أ◊ري -ات
علي بن فليسس ،على ضشرورة حماية أ÷زأئر من
لخ -ط -ار أل -ت-ي ت-ت-ه-دده-ا ،خ-اصش-ة م-ا ت-ع-ل-ق
ك -ل أ أ
لج- -ن -ب -ي -ة أل -ت -ي –اك
لره- -اب وأŸؤؤأم- -رأت أ أ
ب- -ا إ
ضش -ده -ا ،دأع -ي -ا أ÷زأئ -ري Úإأ ¤ت -ق-ؤي-ة أ÷ب-ه-ة
أل-دأخ-ل-ي-ة ب-ن-ظ-ام سش-ي-اسش-ي ي-ت-م-ت-ع ب-ث-ق-ة ألشش-عب
وحده.

باتنةŸ :وششي حمزة

رافع علي بن فليسس أاثناء تنشسيطه تجمعا شسعبيا
بدار الثقافة محمد العيد أال خليفة بوسسط مدينة
باتنة ،تحسسبا لÓنتخابات المحلية المزمع تنظيمها
يوم  23نوفمبر ،ألجل حوار سسلمي وجامع تشسارك
فيه كل القوى الحية من الشسعب من سسلطة وأاحزاب
ومعارضسة ومجتمع المدني من أاجل تحقيق تغيير
سسلمي وهادئ إلرسساء دولة الحق والقانون.
وأاضساف علي بن فليسس ،أامام عشسرات المناضسلين
وم -رشس -ح -ي ال -ح -زب ،خ-اصس-ة ب-ال-م-ج-لسس الشس-ع-ب-ي

الولئي ،أان حزب طÓئع الحريات يؤومن بثقافة
البناء وقوة األمل ،مؤوكدا أان النتخابات المحلية
قادرة على إايجاد الحلول القتصسادية والجتماعية
ل -مشس -اك -ل ال-ج-زائ-ري-ي-ن ،م-ن-ت-ق-دا بشس-دة خ-ط-اب-ات
التيئيسس الذي تروج لها بعضس األطراف ،مشسيرا إالى
أان نجاح المحليات لن يتأاتى إال باحترام سسلطة
الشس- -عب ،م- -ط -ال -ب -ا السس -ل -ط -ة ،ب -حسس -ب -ه ،بضس -م -ان
انتخابات نزيهة وشسفافة تجسسد خيارات الناخبين
وذلك بإاشسراف هيئة مسستقلة تشسرف على كامل
مراحل النتخابات من ضسبط الهيئة النتخابية،
إالى اإلعÓن النهائي عن العملية النتخابية ،مرورا
بضسبط القوائم وتعيين المؤوطرين ومركز القتراع،
معتبرا أان العمل الذي تقوم به اإلدارة حاليا هو
ت-دخ-ل ف-ي ال-ع-م-ل-ي-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة وإاضس-رار بها ،كما
انتقد بشسكل مباشسر العمل الذي تقوم به الهيئة
العليا المسستقلة لمراقبة النتخابات ،معتبرا أانها
تعاني من نقصس كبير في الصسÓحيات.

التخويف من األزمة ل أاسساسس له

اعتبر رئيسس حزب الكرامة محمد بن حمو ،بعد ظهر
أامسس ،ببلدية سسيدي عقبة ( 18كلم شسرق بسسكرة) ،أان
التخويف من األزمة ل أاسساسس له ،مضسيفا أان «الجزائر
تعيشس أازمة مسسيرين و»أازمة أاخÓق».
وأاكد بن حمو خÓل تنشسيطه لتجمع شسعبي بدار الشسباب
لذات المدينة في إاطار الحملة النتخابية لمحليات 23
نوفمبر الجاري ،بأان الجزائر «سستتجاوز هذا الوضسع»،
معتبرا «التخويف من األزمة ل أاسساسس له».
وذك -ر رئ -يسس ح -زب ال -ك -رام-ة ب-أان تشس-ك-ي-ل-ت-ه السس-ي-اسس-ي-ة
«ترافق الدولة في التنمية بتقديم النصسح» ،مضسيفا بأان
ال-م-رح-ل-ة السس-اب-ق-ة ع-رفت ت-جسس-ي-د ال-مصس-الحة الوطنية
وبناء الهياكل القاعدية لتأاتي الآن ـ كما قال  -مرحلة
بناء اإلنسسان لتكون الجزائر «رائدة بأابنائها المخلصسين»
وختم بن حمو خطابه النتخابي بالقول« :إان الجزائر
موحدة من شسمالها إالى جنوبها ومن شسرقها إالى غربها»

ويجب «المحافظة على األمن» ألن «ل ديمقراطية بدون
أامن» حسسب تعبيره.

مشسيرا إالى أان «الوطنية تسسع الجميع وأان الجزائر في
الظرف الراهن ل تتحمل إاقصساء أاي طرف» .وأاشسار
بوخزنة إالى أان المجالسس الشسعبية البلدية تمثل «الخلية
األسساسسية لبناء الدولة» ،داعيا الناخبين إالى «وضسع لبنة
صسلبة في المحليات القادمة لبناء دولة مدنية قوية يكون
ف-ي-ه-ا ل-ل-م-واط-ن-ي-ن ال-ح-ق ف-ي الن-تخاب بحرية وشسفافية
ونزاهة».وذكر األمين العام لحركة الوفاق الوطني أان
«القضساء على التزوير يكون بالمشساركة القوية الفردية
وال-ج-م-اع-ي-ة ف-ي ال-م-وع-د الن-ت-خابي لختيار المنتخبين
ال-ذي-ن ي-ت-ف-اع-ل-ون م-ع ال-م-واط-ن-ي-ن وي-ع-ط-ون-هم الحق في
ال- -مشس- -ارك- -ة ف- -ي ات- -خ- -اذ ال- -ق- -رارات ع- -ل- -ى ال -مسس -ت -وى
المحلي».واسستهجن األمين العام لحركة الوفاق الوطني
ظ -اه -رة «ال-ت-ع-ل-ي-ق ال-عشس-وائ-ي ل-ل-م-لصس-ق-ات الن-ت-خ-اب-ي-ة»

ووصسفها «بالفوضسوية وغير المقبولة خاصسة أانها أاصسبحت
تسسيء للمنظر الجمالي للمدينة» ،على حد تعبيره.

 23نوفم ÈاŸقبل «يوم تاريخي لÓنطÓق با÷زائر وÃجالسس منتخبة بعيدا عن الرداءة»

باتنةŸ :وششي حمزة

أاشسار بلعيد خÓل تنشسيطه تجمعا شسعبيا بمدينة باتنة،
إالى فتح حوار وطني حقيقي بين كل الجزائريين من
أاجل بناء جمهورية ثانية ترتكز على الشسرعية الشسعبية
واألخÓق السسياسسية تعطي دفعا جديدا لÓمركزية وهو
الطريق الوحيد إلخراج الجزائر من مشساكلها في جميع
الميادين ،مؤوكدا أان أازمة البÓد ليسست بالدرجة األولى
اق -تصس -ادي -ة ،ك -م-ا ي-روج ال-ب-عضس ،ب-ل أازم-ة أاخÓ-ق وه-ي
األخطر ،بحسسب بلعيد.
وداف-ع ب-ل-ع-ي-د ع-ن م-رشس-ح-ي ح-زب-ه ل-ل-م-ج-السس الشس-عبية
ال-ب-ل-دي-ة وال-ولئ-ي-ة ف-ي ه-ذه الن-ت-خ-اب-ات ،بالتأاكيد على
ترشسيحهم بعيدا عن كل مظاهر بيع وشسراء الذمم ،الذي
أادى إال -ى ت-ع-ف-ن السس-اح-ة السس-ي-اسس-ي-ة ،م-ع-ت-ب-ر إاي-اه-م ف-ي
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‘ Œمع شصعبي لها بالعاصصمة ،حنون ترافع من أاجل –رير البلديات:

قوائم األرندي –مل أاسسماء كفاءات أاياديها نظيفة رفع الرسسم على النشساط اŸهني إا ٪100 ¤كفيل
ببعث اŸشساريع اÙلية

لم Úالعام للتجمع الوطني الدÁقراطي ،أامسس ،من سصيدي بلعباسس ،أان
أاكد أاحمد أاويحيى ا أ
لمر الذي يسصتدعي تطبيق اللمركزية ‘
التنمية اÙلية ا◊قيقية تنطلق من ا÷ماعات اÙلية ،ا أ
تسصي Òهذه الهيئات القاعدية وهو ما سصيتحقق فعليا بعد التعديل ا÷ديد لقانو Êالبلدية والولية.

سسيدي بلعباسش :غ .شسعدو

أسشتهل أويحيى تجمعه ألششعبي ،ألذي نششطه بالقاعة
م -ت -ع -ددة أل -ري -اضش -ات ل -ل -م-ركب أل-ري-اضش-ي  24فبرأير،
ب -ال -ت -ذك -ي -ر ب -ث -م -ار ألسش -ل -م وأل -مصش-ال-ح-ة ووع-ي ألشش-عب
وألحكؤمة حاليا بما يهدد ألجزأئر من مؤؤأمرأت خارجية
سشقطت في فخاخها عديد ألدول ألعربية ،مدأفعا في
أل -ؤقت ذأت -ه ع -ن أسش -ت -رأت -ي-ج-ي-ة أأ’م-ن ل-ت-ح-ق-ي-ق أل-ب-ن-اء
وألتششييد ألتي أنتهجتها ألدولة منذ  18عاما.
وعرج أويحيى على أإ’نجارأت ألتي تحققت بفضشل رجال
أل -ج -زأئ -ر وم -ن -ه -م م -ن -ت -خ -ب -ؤ ح -زب أل -ت -ج-م-ع أل-ؤط-ن-ي
أل-دي-م-ق-رأط-ي وم-م-ث-ل-ؤه ف-ي ألسش-ل-ط-ة ع-ل-ى ح-د ت-ع-ب-ي-ره
وألذين رأفع من أجلهم وناششد ألهيئة ألناخبة إ’ختيارهم

خ -اصش -ة وأن صشÓ-ح-ي-ات أل-م-ج-السس أل-م-ح-ل-ي-ة سش-ت-ت-ؤسش-ع
وت -ت -ع -زز ب -ع -د صش-دور ق-ان-ؤن-ي أل-ب-ل-دي-ة وأل-ؤ’ي-ة أل-ل-ذأن
سشينعششان ألتنمية ألمحلية وهي ألمطالب ألتي دأفع عنها
ألحزب ألذي يرتكز برنامجه على إأصشÓح ألبلديات من
خ Ó-ل إأع -ط -اء صش Ó-ح -ي -ات ومسش -ؤؤول -ي-ات أك-ب-ر ل-رؤوسش-اء
ألبلديات ليتمكنؤأ من تسشيير ألبلديات وإأيصشال أنششغا’ت
ألششعب إألى مسشتؤى أعلى .وعن مششروع قانؤن ألمالية
 2018قال أويحيى إأنه «جاء بقروضس إأضشافية للبلديات،
بما يسشاهم في إأعمارها ودعم مششاريع ألتنمية بها ،على
غرأر ألربط بالغاز ألطبيعي ،تعبيد ألطرقات ،ألبرأمج
ألسش-ك-ن-ي-ة وك-ذأ ب-رن-ام-ج أل-دع-م أل-ري-ف-ي فضش Ó-ع-ن رف-ع
ألتجميد عن عدة مششاريع محلية.ودأفع أويحيى عن

لم-ي-ن-ة ال-ع-ام-ة ◊زب ال-عمال لويزة
راف-عت ا أ
حنون ،أامسس ،من أاجل إاعادة إاحياء البلديات عÈ
إاعادة فرضس الرسصم على النشصاط اŸهني ورفعه
إا ¤نسص - -ب - -ة  ٪100ب -دل ال -ت -ق -ل -يصس ال -ذي ط -ال -ه
وحدده بـ  ٪15ما أافرغ خزينة البلديات وجعلها
ره-ي-ن-ة ال-دع-م ال-ذي ت-ق-دم-ه ال-دول-ة وال-ذي هو
أاصص-ل ﬁل ت-ق-ل-يصس م-ا ج-ع-ل-ه-ا ع-اج-زة “ام-ا عن
إاحداث أاي تنمية وŒميد اŸشصاريع اÙلية.

الدار البيضساء :سسعاد بوعبوشش
تصسوير :فواز بوطارن

م-ن-ت-خ-ب-ي ح-زب-ه ألسش-اب-ق-ي-ن ق-ائ Ó-ب-أان-ه-م ل-م يمثلؤأ أمام
أل-قضش-اء ب-ت-ه-م أل-فسش-اد وأن أل-ق-ؤأئ-م أل-ح-ال-ي-ة ألمترششحة
تحمل أسشماء ’ تحصشى من ألكفاءأت وأأ’يادي ألنظيفة.

...ويحذر من وهران :األرندي كان ول يزال وسسيظل ‘ خدمة ا÷زائر

لرندي بوهران :جئنا خ ّصصيصصا
لم Úالعام ل أ
قال ا أ
لن ‘ برنامج التجمع الوطني
لنحدثكم عن ا÷زائر أ
ال -دÁق -راط-ي «ا÷زائ-ر أاول وا÷زائ-ر ث-ان-ي-ا وا÷زائ-ر
ث- -ال- -ث- -اّﬁ ،ذرا ‘ ال -وقت ن -فسص -ه م -ن Œار السص -ي -اسص -ي -ة
وﬁاولت - -ه- -م ل- -تسص- -وي- -د صص- -ورة ا÷زائ- -ر ‘ ال- -داخ- -ل
واÿارج واصص -ف -ا إاي -اه -م بـ»ال -دب -ب -ة» ال -ذي -ن ي-ن-ام-ون ‘
الشصتاء ويسصتفيقون ‘ الصصيف.

وهران :براهمية مسسعودة

وأّك-د أح-م-د أوي-ح-ي-ى ف-ي ت-ج-م-ع شش-ع-ب-ي ن-ظ-مه،
أمسس ،بقصشر ألمؤؤتمرأت أحمد بن بلة ،في أإطار
ألحملة أ’نتخابية لمحليات  23نؤفمبر ألمقبل
أّن «أ’أرندي كان و’ يزأل وسشيظل في خدمة
ألجزأئر’ ،أنها بلدنا و’ بديل لنا أإ’ ألجزأئر»
و» أنه دخل ألمعترك ألسشياسشي لهذأ ألغرضس».
كما أعتبر أن أ’أرندي أسّشسشه ألمجاهدون وأو’د
أل-م-ج-اه-دي-ن وألشش-ه-دأء وأل-م-ن-اضش-ل-ؤن وع-ن-اصشر
ألحرسس ألبلدي وروؤسشاء ألمندوبيات ألبلدية وكل
رج- -ال أل- -ح- -زب أل- -ذي- -ن وق- -ف- -ؤأ حسش -ب -ه دأئ -م -ا
«صشامدين في ألميدأن من أجل أن تبقى ألجزأئر
وأقفة».
وأششاد في سشياق متصشل با’إنجازأت ألهامة ألتي
ح-ق-ق-ت-ه-ا أل-ب-اه-ي-ة وه-رأن وأل-ت-ي ت-ح-ؤلت حسش-به
دأئما أإلى عاصشمة أقتصشادية ،مسشتد’ بمصشنع
ألسشيارأت رونؤ ومصشنع بيجؤ في ألغد ألقريب

وك -ذأ مصش -ن-ع أآرزي-ؤ ’آل-ي-ات أل-ح-ف-ر ،ن-اه-يك ع-ن
أل -ت -ط -ؤرأت أل-م-تسش-ارع-ة ف-ي م-ج-ال ألصش-ن-اع-ات
ألبتروكيماوية...
ثم أسشترسشل قائ Óجئت ’أبششركم باأن ألجزأئر
بخير وتنعم بالسشلم وألهناء وألمصشالحة ،متقدما
بالششكر ألعظيم لهذأ ألششعب ألعظيم ألذي أجتاز
سشنؤأت أ’إرهاب وألربيع ألعربي وكسشر ششؤكته
جنبا أإلى جنب مع فخامة ألرئيسس عبد ألعزيز
بؤتفليقة.
حيث ذكر بما خلفته ألعششرية ألسشؤدأء ووعي
ألشش-عب أل-ج-زأئ-ري ب-ث-ؤرأت أل-رب-ي-ع أل-ع-ربي ألتي
رأحت ضشحيتها ألعديد من ألدول ألعربية ،كما
دأف -ع ف-ي ن-فسس أل-ؤقت ع-ن أسش-ت-رأت-ي-ج-ي-ة أ’أم-ن
لتحقيق ألبناء وألتششييد ألتي أنتهجتها ألدولة كما
أّكد أويحيى أنهم سشيرأفعؤن جاهدين من أجل
ألÓمركزية ألتي أعتبرها ألحل ألناجع لمششاكل
أل-ج-زأئ-ر ،م-ب-رزأ أن ن-ج-اح ألÓ-م-رك-زي-ة م-رت-بط
بارتكازها على أ’إدأرة وألمجلسس ألششعبي ألؤ’ئي
ب-اع-ت-ب-اره أل-ب-رل-م-ان أل-م-ح-ل-ي أل-ذي ي-ؤصش-ل كلمة
ألششعب ويؤزع أ’أمؤأل ألتي تمنحها ألدولة على
ألبلديات.
و أضشاف أويحيى أن برنامج حزبه يرتكز أيضشا
ع- -ل- -ى أإصشÓ- -ح أل- -ب- -ل -دي -ات م -ن خ Ó-ل «أإع -ط -اء
صشÓ-ح-ي-ات ومسش-ؤؤول-ي-ات أك-ب-ر ل-روؤسش-اء ألبلديات
ليتمكنؤأ من تسشيير ألبلديات وتطبيق ألبرأمج

وتؤصشيل أنششغا’ت ألششعب أإلى مسشتؤى أعلى».
ودع-ا ن-فسس أل-م-ت-ح-دث أل-م-ؤأط-ن-ي-ن أإل-ى أنتخاب
ألمرششحين في ألقؤأئم ألتي يقدمها حزبه من
باب أن ألتجمع ألؤطني ألديمقرأطي « أثبت من
خÓ-ل م-ن-ت-خ-ب-ي-ه حسش-ن أل-تسش-ي-ي-ر وأل-ن-زأه-ة وأنه
يسشاهم في بناء ألجزأئر».
وقال أويحيى أإن «ألحكؤمة وجدت ألحل باللجؤء
’سشتدأنة ألخزينة ألعمؤمية من ألبنك ألمركزي
بدل أ’سشتدأنة ألخارجية ،وهؤ ألحل ألذي رفضس
من طرف بعضس أ’أحزأب ألتي قالت أإن ألنظام
يكره ألششعب وتسشاءلت عن مصشير  1 . 000مليار
دو’ر» ،مؤضشحا أن هذه أ’أمؤأل «وزعت على
ألمششاريع عبر ربؤع ألجزأئر ولؤ’ هذأ ألحل لما
تمكنت ألحكؤمة من دفع روأتب ألمؤظفين لششهر
ن -ؤف -م -ب -ر أل -ج -اري ،وي -ك-ف-ي ف-خ-رأ ك-م-ا ق-ال أن
ألجزأئر ’ تعاني من ألمديؤنية.
و أضشاف أن قانؤن ألمالية  2018ألذي جاءت به
أل -ح -ك -ؤم -ة ه -ؤ «ف-ي صش-ال-ح ألشش-عب أل-ج-زأئ-ري
وسشيسشمح باإعادة ألدعم للمربين وتجسشيد 300
ألف وحدة سشكنية هذه و 300ألف ألسشنة ألمقبلة
وم-ن-اصشب شش-غ-ل وتسش-دي-د مسش-ت-ح-قات ألمقاولين
ورفع ألتجميد عن عديد ألمششاريع على غرأر
ألتربية وألصشحة « .وقال مختتما تجمعه «نريد
جزأئر تكؤن كل سشنة أحسشن من ألسشنة ألتي مرت
وننفي منها ششعار «رأقدة وتمؤنجي».

التوجه بقوة إا ¤صسناديق القÎاع
دعا ،مسصاء أامسس ،مقري عبد الرزاقŒ ‘ ،مع
◊ركة ›تمع السصلم Ãدينة سصكيكدة ،أانصصاره
ومناضصلي تشصكيلته السصياسصية للذهاب بقوة إا¤
صصناديق القÎاع يوم  23نوفم Èواختيار قوائم
حركته والعمل على حماية اختيار الشصعب من
التزوير.

سسكيكدة :خالد العيفة

أسش -دى أل -رئ -يسس ألسش-اب-ق ل-ح-رك-ة ح-مسس ل-م-ن-اضش-ل-ي
حزبه ،تعليمات من قاعة عيسشات أإيدير من أجل
تمكين أإرأدة ألششعب ألسشيدة ،كما قال .و أضشاف ،أن

مرت بها و أنها ’ تخاف ألتزوير وألكلمة للششعب
’ختيار ألمجالسس ألمحلية.

بن بعيبشس من سصطيف:

اŸشساركة الواسسعة واحÎام الصسندوق لنجاح النتخابات

اع - -ت Èرئ - -يسس ح - -زب ال - -ف- -ج- -ر ا÷دي- -د
ال-ط-اه-ر ب-ن ب-ع-ي-بشس ،أان م-وع-د الن-ت-خ-ابات
لي -ام ال -ف -اصص -ل -ة ‘ ت-اري-خ
اÙل -ي -ة ه -و م -ن ا أ
ا÷زائر ومسصارها السصياسصي.

سسطيف :نورالدين بوطغان

قال بن بعيبشس ،خÓل تجمع ششعبي بمناسشبة مؤعد
م-ح-ليات  23ن-ؤف-م-ب-ر أل-ج-اري ،أمسس ،ب-دأر أل-ث-ق-افة
هؤأري بؤمدين بسشطيف ،إأن ألتسشيير ألحالي يعرف
عدة نقائصس في ألميدأن .معتبرأ في نفسس ألسشياق،
أن أل-م-ؤع-د أ’ن-ت-خ-اب-ي أل-ح-ال-ي ي-جب أن ي-ت-ؤف-ر ف-يه
شش-رط-ان ل-ن-ج-اح-ه وه-م-ا :أل-خ-روج أل-ج-م-اعي يؤم 23
نؤفمبر للمششاركة في ألمؤعد وألتؤجه إألى صشناديق
أ’قترأع ،وألثاني هؤ أحترأم إأرأدة ألناخبين وعدم

ألمسشاسس بها.
وقال بن بعيبشس ،إأنه ينتظر أن ينبثق عن هذأ ألمؤعد
 1541مجلسس ششعبي بلدي من أإ’رأدة ألششعبية ،وهي
أل-م-ج-السس أل-ت-ي سش-ت-ك-ؤن أل-ن-خ-ب-ة أل-ت-ي م-ن شش-أانها أن
تضشمن أ’سشتقرأر وأأ’من في ألبÓد لمدة  5سشنؤأت
كاملة ،أ’نها منبثقة من إأرأدة ألششعب وسشتكؤن لها
أل -ق -درة أل -ك-ام-ل-ة ع-ل-ى م-خ-اط-ب-ة ألشش-عب ،وم-ؤأج-ه-ة
ألمششاكل مهما كانت ألظروف ،وكذأ ألعمل على تهدئة
أل -م -ؤأط -ن -ي -ن ف -ي ح -ال-ة أ’ضش-ط-رأب-ات أ’ج-ت-م-اع-ي-ة
وألفؤضشى.
ف -ي أل -ج -انب أ’ق -تصش -ادي ،ت -ح -دث ب -ن ب -ع-ي-بشس ع-ن
ضشرورة إأيجاد بدأئل ناجعة لحل أأ’زمة أ’قتصشادية
للبÓد ،مع رفضس قاطع للجؤء إألى خدمة ألمديؤنية

أك- -د رئ- -يسس أل -ج -ب -ه -ة أل -ؤط -ن -ي -ة ل -ل -ع -دأل -ة
أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ع-ل-ى ضش-رورة أل-ت-زأم م-خ-ت-ل-ف
ألتششكيÓت ألسشياسشية في ألجزأئر بتقديم

إانتقد موسصى تواتي رئيسس حزب ا÷بهة
ال-وط-ن-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ،م-ن سص-ي-دي ب-ل-ع-باسس،
السص -ي -اسص -ة الق -تصص-ادي-ة اŸن-ت-ه-ج-ة م-ن ق-ب-ل
ا◊ك -وم-ة ،م-ؤوك-دا أان-ه-ا ت-ه-م-ل السص-ت-ث-م-ار ‘
العنصصر البشصري ،رغم أاهميته ‘ بناء دولة
العدل و–قيق التنمية الشصاملة.

سسيدي بلعباسش :غ .شسعدو

أإ’ج-ت-م-اع-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-د ألسش-م-ة أل-غ-ائ-ب-ة ع-ل-ى مجتمعنا،
ليتسشاءل عن دور ألمنتخب ألمحلي في ألتسشيير ،كؤنه
أضشحى أدأة حقيقية في يد أإ’دأرة ’ أكثر ،دأعيا أإلى
تؤسشيع صشÓحيته ،كما دعا مرششحيه في ألؤقت ذأته إألى
ضشرورة ألؤفاء بؤعؤدهم من خÓل خدمة ألمؤأطنين
ألذين منحؤهم ألثقة من خÓل مششاركتهم مششاغلهم
وهمؤمهم وإأششرأكهم في ألتنمية ألدأئمة.

..وينتقد اŸنظومة الÎبوية من معسسكر

أنتقد رئيسس ألجبهة ألؤطنية ألجزأئرية مؤسشى تؤأتي،
خ Ó-ل ت -ج-م-ع-ه ألشش-ع-ب-ي ب-م-عسش-ك-ر ،إأه-م-ال أل-م-ن-ظ-ؤم-ة
أل-ت-رب-ؤي-ة ل-ج-انب ت-رب-ي-ة وت-ك-ؤي-ن أأ’ج-ي-ال ع-ل-ى م-ع-رفة
ح-ق-ؤق-ه-ا وت-أادي-ة وأج-ب-ات-ه-ا أل-م-دن-ي-ة ،أأ’مر ألذي خلف
ظ- -اه -رة أل -ع -زوف أ’ن -ت -خ -اب -ي أل -ت -ي ت -ع -رق -ل أل -مسش -ار
ألديمقرأطي وتقؤي هيمنة أحزأب ألسشلطة على ألقرأر
ألسشياسشي .كما أوضشح مؤسشى تؤأتي ،أن ألتعددية ألحزبية
في ألجزأئر ششكلية ولم ترتق بعد إألى إأعادة بناء سشلطة
ألششعب وتطؤير أإ’نسشان ،حيث لم تعط ألتعددية ألحزبية
ف-ي أل-ج-زأئ-ر صشÓ-ح-ي-ات ’م-ت-ن-اه-ي-ة ل-لشش-عب ل-م-مارسشة
سشلطته ،كما لم يعد أيضشا بإامكان أأ’حزأب في ظل هذأ
أل-ن-ؤع م-ن أل-ت-ع-ددي-ة أل-ح-زب-ي-ة ،أل-ت-ن-افسس ع-ل-ى أل-ب-رأم-ج
وأأ’فكار .مؤضشحا في سشياق متصشل ،أن ألمنتخب ’

يمكن أن يمارسس مهامه تحت ظل سشلطة أإ’دأرة و’بد،
بحسشبه ،أن يتم ألفصشل بين مختلف ألسشلطات من أجل
ممارسشة حقيقية للحقؤق ألدسشتؤرية.
كما أنتقد رئيسس ألجبهة ألؤطنية ألجزأئرية عمل ألهيئة
أل-ع-ل-ي-ا ل-م-رأق-ب-ة أ’ن-ت-خ-اب-ات ،مشش-ي-رأ أن مسش-أال-ة ت-ع-يين
أعضشائها من طرف أإ’دأرة ،يكششف مسشبقا وجؤد نؤأيا
لتزوير نتائج أ’نتخابات .كما دعا مؤسشى تؤأتي أإلى
ألعمل على كسشر ششؤكة أأ’حزأب ألمؤألية ،بالمششاركة
أل-ق-ؤي-ة ف-ي أ’ن-ت-خ-اب-ات وأل-تصش-ؤيت ب-ق-ؤة لصش-ال-ح قؤأئم
حزبه ،مع ألعمل ألجاد على مرأقبة صشناديق أ’قترأع،
مؤؤكدأ أن ألعزوف عن أ’نتخاب لم يخدم يؤما ألفئات
ألبسشيطة وألهششة في ألمجتمع.

معسسكر :أام ا.Òÿسش

الشسÎاكية والسسياسسة الجتماعية ل تخدمان ا÷زائر

ألخارجية في معالجتها.

ا÷زائر للجميع ويبنيها ا÷ميع
دعا خالد بو‚مة خلل Œمعه الشصعبي
Ãعسص-ك-ر ،إا– ¤ق-ي-ق ال-ع-دال-ة الجتماعية
ب-ت-خصص-يصس اŸن-ح واŸسص-اع-دات ال-ت-ي ت-قدمها
ال -دول -ة ل -ل -ف -ئ -ات ال -هشص -ة ،ع -ل -ى غ-رار ذوي
الح-ت-ي-اج-ات اÿاصص-ة واŸع-وزي-ن وال-ط-ل-ب-ة
واÎŸبصص Úم -ن أاج-ل –ق-ي-ق م-ب-دأا ال-ع-دال-ة
الجتماعية الذي جاء به الدسصتور و–قيق
تكافؤو فرصس كل البلديات ‘ السصتفادة من
برامج التنمية.

اإلسستثمار ‘ العنصسر البشسري لبناء دولة العدل

بن يونسس من معسصكر:

بو‚مة من معسصكر :

ح- -ل- -ؤل و أف- -ك -ار ج -دي -دة ل -ب -رن -ام -ج رئ -يسس
أل- -ج- -م -ه -ؤري -ة وع -دم أل -تشش -دق ب -اإن -ج -ازأت
برنامجه ونسشبها ’أي حزب سشياسشي ،مششيرأ
أإلى أن أ’أدأء ألسشياسشي في ألجزأئر ’بد أن
ي-ك-ؤن م-ب-ن-ي-ا ع-ل-ى أ’ح-ت-رأم أل-م-ت-ب-ادل ب-ي-ن
أ’أح- -زأب م- -ن ح- -يث ع- -دم أإق- -ح- -ام رئ- -يسس
ألجمهؤرية ومؤؤسشسشة ألجيشس في ألخطابات
ألشش -ع -ب -ؤي -ة ،ح -يث أك -د خ -ال -د ب-ؤن-ج-م-ة أن
خطابات بعضس ألسشياسشيين أصشبحت تفرق
ك-ث-ي-رأ ب-ي-ن أب-ن-اء أل-ؤط-ن أل-ؤأح-د وألمجتمع
أل -ؤأح -د ،م -ؤضش -ح -ا ف -ي سش -ي -اق خ-ط-اب-ه أن

ول -م ت -غ -ف -ل ح-ن-ؤن تسش-ل-ي-ط ألضش-ؤء ع-ل-ى مشش-روع ق-ان-ؤن
ألمالية لسشنة  2018ألذي لن يعرف زيادأت في ألرسشؤم
لكن سشيعرف زيادة في ألبنزين وتقليصشا في ميزأنية
أل-تسش-ي-ي-ر ب-نسش-بة  ٪38م -ا ي -ع -ن -ي ع -دم ت -ع-ؤيضس أل-ع-م-ال
وألمؤظفين في قطاع ألؤظيفة ألعمؤمية ألذين أختاروأ
ألتقاعد ألمسشبق في مؤأجهة ما أسشمته بقانؤن ألتقاعد
ألجائر.أعتبرت حنؤن أن ألؤضشعية ألتي تتخبط فيها
ألجزأئر ليسشت حتمية مصشيرية بل باإ’مكان تغييرها،
مششيرة إألى أن أإ’رأدة ألششعبية قادرة على تغيير مجرى
ألسشياسشات ،وأإ’جرأءأت وألحلؤل ألحقيقية مؤجؤدة.
وحسشب أأ’مينة ألعامة لحزب ألعمال فالحلؤل أأ’ولى
ت-ب-دأ ب-ت-حصش-ي-ل ألضش-رأئب غ-ي-ر أل-م-دف-ؤع-ة ،وألتي بلغت
خÓل سشنة  2014على حد قؤلها  12500مليار دج ناهيك
ع -ن ف -رضس ضش -رأئب ع -ل -ى أل -ث -روة ،إأل -ى ج -انب تسش-دي-د
أل -ق-روضس غ-ي-ر أل-مسش-ددة وم-ح-ارب-ة تضش-خ-ي-م أل-ف-ؤأت-ي-ر،
مؤؤكدة أن كل هذه أأ’مؤأل كفيلة بفتح آأفاق جديدة سشؤأء
فيما تعلق بمناصشب ألششغل ،أو بدفع أإ’نتاج.

تواتي من سصيدي بلعباسس:

دعا تؤأتي إألى أحترأم ألششعب ألجزأئري ألذي برهن
للعالم على قدرأته وحبه لؤطنه من خÓل ألتضشحيات
ألتي قدمها في سشبيل تحريره .في هذأ ألصشدد ،نادى
بضشرورة ممارسشة حقه ألدسشتؤري من خÓل ألتؤجه بقؤة
Óد’ء بصشؤته وأختيار ممثليه في
إألى صشناديق أ’قترأع ل إ
ألمجالسس ألمحلية .وقال إأن ألعزوف سشيسشاهم في تعقيد
أل -ؤضش -ع وي -ح -ؤل دون خ -دم -ة أل -ؤط -ن وت-حسش-ي-ن أوضش-اع
أل -م -ؤأط -ن -ي -ن ،ف-ا’ن-ت-ح-اب-ات ،ب-حسش-ب-ه ،م-ؤع-د ل-ت-ف-ؤيت
ألفرصشة على أ’نتهازيين.أضشاف تؤأتي ،أن برنامج حزبه
ي -رت -ك -ز ع -ل -ى ن -ق -اط أسش -اسش -ي-ة أه-م-ه-ا إأع-ادة أ’ع-ت-ب-ار
ل-ل-م-ن-ظ-ؤم-ات أل-ت-رب-ؤي-ة وألصش-حية ،ألقضشاء على ألفؤأرق

مقري من سصكيكدة:

ألششعب ألقادر على تغيير ألسشلطة ،باختيار ممثليه
ع -ل-ى مسش-ت-ؤى أل-م-ج-السس أل-ب-ل-دي-ة ه-ؤ أل-ذي ي-ع-اقب
ألفاششلين من ألمسشؤؤولين.
كما أكد على أن حركة مجتمع ألسشلم ’ تقبل من أيّ
كان أنتهاز فرصشة أ’نتخابات «للتخÓط» و’بد من
أليقظة وألعمل في هدوء في هذأ ألظرف بالذأت.
في سشياق كلمته ،في أإطار ألحملة أ’نتخابية ،ركز
م -ق -ري ع -ل -ى م -ب -ادئ أول ن-ؤف-م-ب-ر ومÓ-ح-م أل-ث-ؤرة
ألتحريرية في ألعمل ألسشياسشي ،مذكرأ في ختام
ك-ل-م-ت-ه ب-مسش-ار أل-ح-رك-ة أل-نضش-ال-ي وأل-م-ح-ط-ات ألتي

أششارت حنؤن في تجمع ششعبي لها ببلدية ألدأر ألبيضشاء
بالعاصشمة ،إألى أن قانؤن ألمالية لسشنة  2015قلصس من
ألرسشم على ألنششاط ألمهني إألى  ٪15وألتي ’ يدفع منها
في ألؤأقع إأ’  ،٪10ونفسس أ’أمر خÓل سشنتي 2016
و ،2017حيث كان ألتقششف حسشبها بمثابة حرب على
أل -ب -ل -دي -ات م -ن خ Ó-ل ت -ق -ل-يصس أل-دع-م بـ ٪50وت-ج-م-يد
ألمششاريع ألتنمؤية وألتؤظيف ما أدى إألى أختناق نششاط
ألبلديات وألمرأفق ألعمؤمية.
وأعطت حنؤن صشؤرة سشؤدأء على ألؤضشعية ألتي تتخبط
فيها ألجزأئر وأتخذت من ألعاصشمة مثا’ وأصشفة أياها
بعاصشمة أفترأسس ألعقار وألمال ألعام سشؤأء فيما تعلق
با’سشتحؤأذ على ألصشفقات ألعمؤمية ،أو من مؤؤسشسشات
أإ’نجاز ألتي ’ تحترم ألنمط ألمعماري للجزأئر ألبيضشاء
على حد قؤلها.
وعرجت ألمتحدثة على سشياسشة أإ’سشكان ألتي عرفتها
ألجزأئر وألتي قالت إأنها ’ نظير لها ولكنها منقؤصشة
كؤن أغلب ألمدن ألسشكنية ألتي أنجزتها تفتقد للمرأفق
من مدأرسس وطرقات ومؤؤسشسشات صشحية وخدمات ألغاز
وألكهرباء وألماء وغيرها.

ألجزأئر للجميع ويبنيها ألجميع.

معسسكر :أام ا.Òÿسش

رأف -ع ع -م -ارة ب -ن ي -ؤنسس م -ن أج-ل ت-ؤسش-ي-ع صشÓ-ح-ي-ات
ألمنتخبين وفصشل صشÓحيات أإ’دأرة ورفع سشيطرتها
على قرأرأت ألمنتخبين ،مؤؤكدأ في خطابه أ’نصشار
أل-ح-رك-ة ألشش-ع-ب-ي-ة ب-م-عسش-ك-ر ع-ل-ى أه-م-ي-ة أ’ن-ت-خ-اب-ات
ألمحلية ،كؤن ألمجالسس ألبلدية هي ألتي تسشير ألششؤؤون
وأ’نشش-غ-ا’ت أل-ي-ؤم-ي-ة ل-ل-م-ؤأط-ن وأل-طريق أأ’مثل نحؤ
تحقيق ديمقرأطية هادئة .مؤضشحا أن ألصشندوق هؤ
أل-ح-ل أل-ف-اصش-ل و’ ب-دي-ل ع-ن ألشش-رع-ي-ة أل-دي-م-ق-رأطية
لتجنب أخطاء ألعششرية ألسشؤدأء .كما قدم بن يؤنسس
رؤوية ألحركة ألششعبية ألجزأئرية لتؤجه ألحكؤمة نحؤ
ألتمؤيل ألتقليدي  -ردأ على منتقدي ألقرأر  -أنه قد ’
يكؤن ح Óناجعا لكنه ألحل ألؤحيد للخروج من أأ’زمة
في ألظرف ألحالي ،مؤضشحا أن ألجزأئر فقدت بفعل
أنهيار أسشعار ألبترول نحؤ  ٪60من مدأخيلها زيادة على
أعتمادها على سشياسشة أجتماعية تسشتهلك ألكثير من
ألدعم ،أأ’مر ألذي خلف عجزأ في ميزأنية ألدولة
ويسشتدعي حلؤ’ مسشتعجلة وإأصشÓحات عميقة أهمها
أن تخرج ألجزأئر من ألنظام أ’قتصشادي أ’ششترأكي
وت -ن -ف -ت -ح ع -ل -ى أق -تصش -اد ألسش -ؤق م -ع م -رأع-اة أل-ع-دأل-ة

أ’جتماعية بحسشب عمارة بن يؤنسس ،أما على صشعيد
أل-ح-م-ل-ة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،أك-د رئ-يسس أل-ح-رك-ة ألشش-ع-ب-ية أن
أأ’ح -زأب أل -ت -ي تشش -ت -ك -ي م -ن أل -ت -زوي-ر ف-ي ك-ل م-ؤع-د
أنتخابي هي في أأ’صشل أحزأب «فاششلة» و’ تملك
أل-ع-دد أل-ك-اف-ي م-ن أل-م-ن-اضش-ل-ي-ن ل-ت-غ-ط-ي-ة ك-افة مكاتب
ألتصشؤيت ،وأنه مهما كانت أ’ختÓفات بين ألتششكيÓت
ألسشياسشية في ألجزأئر يبقى هدفها ألؤحيد ألحفاظ
على أسشتقرأر ألجزأئر من ألمؤؤأمرأت ألتي تسشببت في
تفكيك كيان عدة دول ششقيقة.

األحد  ١2نوفمبر  2٠١٧م
الموافق لـ  2٣صصفر  ١٤٣٩هـ

»æWh

لخ Òمن عمر ا◊ملة النتخابية
لسسبوع ا أ
لحزاب تكثف نشساطها ‘ ا أ
ا أ

ﬁاولت حثيثة إلقناع الناخبÚ
بالتصسويت واختيار الÈامج اŸقنعة

كثف قادة التشسكيÓت السسياسسية اŸشساركة ‘ ﬁليات  23نوفم Èخرجاتهم اŸيدانية ،ويعرف اŸشسهد السسياسسي على اŸسستوى اÙلي نشساطا
لحزاب على مسستوى العاصسمة ،حيث Œددت
لخ ،Òوهي الصسورة التي تشسهدها أاغلب مداومات ا أ
لسسبوع قبل ا أ
جواريا وحركية كبÒة ‘ ا أ
الدعوة إا ¤توسسيع صسÓحيات اŸنتخب ‘ Úإاطار إاقناع الناخب Úبالتصسويت.
م -ح -اولت ح -ث -ي -ث -ة إلق -ن-اع ال-ن-اخ-ب-ي-ن ب-ال-تصص-ويت انتخابات تجرى في خضصم تحولت سصياسصية كبيرة،
واخ-ت-ي-ار ال-ب-رام-ج ال-م-ق-ن-ع-ة والتي تحمل مؤوشصرات في مقدمتها أانها ثاني انتخابات تجرى في ظل
رغم ركودها في األيام األولى إال أان حركة غير واقعية على دور المنتخب المحلي.
ال-ت-ع-دي-ل ال-دسص-ت-وري األخ-ي-ر ب-ع-د تشص-ريعيات ماي
الفارط ،وثانيها عمل المنتخبين بعد النتخابات
معتادة يعرفها المشصهد السصياسصي في خضصم تنافسس
أاخطاء غ Òمقبولة
ب-ق-ان-ون ال-ج-م-اع-ات اإلق-ل-ي-م-ي-ة ال-ذي تسصعى وزارة
شصديد بين األحزاب السصياسصية ،التي باتت تفضصل
الخطاب المباشصر في سصباق مع الزمن لسصتغÓل ما ف-ي م-ق-اب-ل ذلك ل-م ت-خ-ل ال-ح-م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة من الداخلية والجماعات اإلقليمية والتهيئة العمرانية
ت-ب-ق-ى م-ن ع-م-ر ال-ح-م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ال-ت-ي ت-دخ-ل أاخ -ط -اء وصص -ف -ه -ا ال -ك -ث -ي-ر م-ن ال-م-ت-اب-ع-ي-ن ب-غ-ي-ر إالى تعديله بعد السصتحقاقات في إاطار تحقيق
أاسصبوعها قبل األخير ،في ظل اختÓف أاسصاليب األخ Ó-ق -ي -ة وأارج -ع -وا ذلك إال -ى ضص -ع -ف ال -ت -ك-وي-ن الديمقراطية التشصاركية التي تراهن الدولة على
اسص -ت -م -ال -ة ودع -وة ال -ن -اخ -ب-ي-ن لخ-ت-ي-ار ب-رام-ج-ه-م السص-ي-اسص-ي ل-م-ت-رشص-ح-ي-ن ،ح-يث ت-داول نشصطاء على كونها أاسصاسس عمل المجالسس المحلية.
النتخابية سصيما ما تعلق بالمجالسس البلدية األقرب مواقع التواصصل الجتماعي صصورا ل تمت للحياة ك -م -ا أان تسص -ج -ي -ل ح -الت ب-عضس السص-ل-وك-ي-ات غ-ي-ر
السص-ي-اسص-ي-ة بصص-ل-ة وق-عت ب-ب-عضس ال-م-داوم-ات ع-ل-ى السص-ي-اسص-ي-ة ال-ن-اب-ع-ة م-ن م-م-ث-ل-ي أاح-زاب أاو ناخبين
للناخبين.
لكن مع تسصارع حدة التنافسس بين األحزاب ،إال أان مسصتوى الوليات ،األمر الذي ل يخدم البتة الحياة تعكر صصفو أاجواء الحملة ،حيث عمد مجهولون إالى
النشصاط الجواري المكثف للمترشصحين على مسصتوى السصياسصية إال أان بعضس السصياسصيين ل يهمهم هذا ،تكسصير اللوحات الشصهارية للقوائم النتخابية على
العاصصمة تضصاعف بشصكل كبير في تغيير جوهري في إاطار تطبيق قاعدة «اخدم واشس يخرج عليك» مسصتوى العاصصمة وبعضس الوليات ،وهو سصلوك يراه
لسصتمالة المواطنين حسصبما تابعته «الشصعب» على وه-ي ب-عضس ال-ت-ع-ل-ي-ق-ات ال-ت-ي ل-ف-تت ان-ت-ب-اهنا على م -ت -اب -ع-ون ل ي-ع-ب-ر ع-ن م-وق-ف اح-ت-رام اآلخ-ر وأان
هناك اختÓف حول التوجه أاو الرسصالة السصياسصية.
مسصتوى أاغلب المداومات ،التي مددت فترة فتح شصبكات التواصصل الجتماعي.
م- -ك- -ات -ب -ه -ا أام -ام ال -م -واط -ن -ي -ن ،ك -م -ا ل -ج -أا ب -عضس رغ-م ال-ت-ك-وي-ن السص-ي-اسص-ي ال-ك-ب-ي-ر ال-ذي ي-ح-ظ-ى به ب-خصص-وصس ال-ت-ج-اوزات ت-داول نشص-ط-اء ع-ل-ى م-وق-ع
المترشصحين إالى عقد لقاءات جوارية والتحدث مع ال -م -ت -رشص -ح -ون ت -حت ل -واء أاح-زاب ع-ري-ق-ة ،إال أان «فيسصبوك» تعليق قوائم المنتخبين على إاشصارات
األخ-ط-اء ال-ت-ي ت-داول-ه-ا نشص-ط-اء ف-ايسص-بوكيون على ال -م -رور واصص -ف -ي -ن األم -ر ب -ال -خ -ط -ي -ر ودع -وا إال-ى
الناخبين مباشصرة في الشصوارع.
من جانب آاخر تميز اليوم الرابع عشصر من الحملة غرار شصرب خمور داخل مداومات ومظاهر أاخرى اسص-ت-غÓ-ل ال-فضص-اء ال-م-خصصصس ل-ل-ح-م-ل-ة النتخابية
النتخابية لمحليات  2٠١٧أامسس السصبت بمواصصلة ل تسصمح أادبيات اإلعÓم بالتطرق إاليها قد تسصيء ب -دل ال -ل -ج -وء إال -ى سص -ل -وك -ي -ات ل ت -خ -دم ال-م-وع-د
األح -زاب السص -ي -اسص -ي -ة شص -رح مضص -ام -ي -ن ب-رام-ج-ه-ا إالى الحملة وإالى المترشصحين أاكثر مما تنفع حسصب الن -ت -خ -اب -ي ،واح -ت -رام ال-ق-وان-ي-ن ال-م-ن-ظ-م-ة ل-ه-ذا
السصتحقاق الهام خدمة للوطن والمواطن الذي
ل-ل-ن-اخ-ب-ي-ن ،م-رك-زة ع-ل-ى تشص-ج-ي-ع وت-رق-ي-ة ال-ت-نمية متابعين.
ال -م-ح-ل-ي-ة م-ن ج-ه-ة وت-ج-دي-د ال-دع-وة إال-ى ت-وسص-ي-ع فالناخب وفي كل األحوال هو هدف التشصكيÓت ي-ت-ط-ل-ع إال-ى م-ج-السس م-ح-ل-ي-ة ف-ي ال-مسصتوى خدمة
صصÓحيات المنتخبين وحسصن اختيار المنتخبين في السص -ي -اسص -ي -ة ال -ت -ي ت -دع -و ب-ق-وة إال-ى مشص-ارك-ت-ه ف-ي لمصصالحه بالدرجة األولى.

جÓل بوطي

بن سسا ⁄من سسكيكدة

يرافع من أاجل قائمة تشسكيلته السسياسسية

اسس -ت -غ -رب ك -م -ال ب -ن سس -ا ⁄رئ -يسس ح-زب
ال- -ت- -ج -دي -د ا÷زائ -ري ،ع -ل -ى ه -امشس Œم -ع
تشس-ك-ي-ل-ت-ه السس-ي-اسس-ي-ة ب-قاعة عيسسات ايدير
بسسكيكدة ،من بلوغ ا÷زائر أازمة اقتصسادية
ومالية ،رغم أانها تÎبع على أاك Èمسساحة
لف-ري-ق-ي وال-ع-ا ⁄ال-ع-رب-ي،
ع -ل -ى اŸسس-ت-وى ا إ
بÌوات م -ت -ن -وع -ة ،وشس -ب-اب ق-ادر ع-ل-ى رف-ع
ال- -ت- -ح- -دي ،شس- -رط ان -ت -ه -اج ال -دÁق -راط -ي -ة
والشسفافية ‘ اختيار اŸسسؤوول ÚاÙلي Úبكل
مسسؤوولية.
وأاكد أان الطبقة المتعلمة من الجامعيين هي رهان
البÓد في التغيير وإاعطاء اإلضصافة الحقيقية في
مختلف ميادين الحياة ،مشصيرا إالى أان قائمة حزبه
على مسصتوى مدينة سصكيكدة ،هي األحسصن والقادرة
ع-ل-ى إاح-داث ال-ت-غ-ي-ي-ر وال-ق-ط-ي-ع-ة م-ع ال-ممارسصات

السصابقة ،التي جعلت من سصكيكدة التي تعد من بين
ال-ب-ل-دي-ات ال-غ-ن-ي-ة ،ت-ع-يشس ت-خ-ل-ف-ا ف-ي ال-ع-دي-د م-ن
القطاعات ،ملحا على العمل على إارجاع الثقة التي
افتقدت بين المواطن ومنتخبيه.

ودعا مترشصحي تشصكيلته السصياسصية ،عند تزكيتهم
بالنتخابات المحلية القادمة ،إايجاد نمط جديد
ل -ل -تسص -ي-ي-ر ،وف-ق ال-ك-ف-اءة وال-ق-درة ال-مسص-ت-م-دة م-ن
الخبرات التي يحوزونها ،لتجسصيد برنامج الحزب
في مختلف الميادين ،موضصحا في هذا اإلطار ،أان
ال-ب-ل-دي-ة ه-ي ال-دع-ام-ة األسص-اسص-ي-ة ل-ب-ن-اء ال-ج-زائ-ر،
ب -ت -وزي -ع ال -ث -روة ب -ال -ع -دل ،ع -ل-ى م-خ-ت-ل-ف شص-رائ-ح
المجتمع ،إلرجاع الثقة بين مختلف فئاته.

م -ع -ت -ب -را م -ت -رشص -ح -ي ح -زب -ه األفضص-ل لم-تÓ-ك-ه-م
الشصهادات الجامعية ،والكفاءة الميدانية ،وحسصن
ÓقÓع بواقع المدينة ،في كافة
السصيرة السصياسصية ،ل إ
الميادين ،ورفع الغبن عن المواطن السصكيكدي.

وطلب بن سصالم مواطني مدينة سصكيكدة ،من خÓل
ال-ح-اضص-ري-ن اخ-ت-ي-ار ق-ائ-م-ة تشص-ك-ي-ل-ت-ه السص-ي-اسص-ي-ة،

سسكيكدة :خالد العيفة

مناصسرة من غليزان

إاصسÓح قانون ا÷باية اÙلية لتجسسيد برامج التنمية

دع -ا رئ -يسس ح-رك-ة ›ت-م-ع السس-ل-م ،ع-ب-د
اÛيد مناصسرة ،أامسس ،بغليزان إا« ¤ضسرورة
إاصس Ó-ح ق -ان -ون ا÷ب -اي -ة اÙل -ي -ة ل -ت-ح-ق-ي-ق
وŒسسيد أافضسل لÈامج التنمية».
واأوضصح مناصصرة لدى تنشصيطه لتجمع شصعبي بدار
ال-ث-ق-اف-ة ب-وسص-ط م-دي-ن-ة غ-ل-ي-زان ف-ي اإط-ار ال-ي-وم
ال-راب-ع عشص-ر ل-ل-ح-م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ل-م-ح-ل-ي-ات 2٣
نوفمبر اأن حركة مجتمع السصلم «ترافع لتعديل
واإصصÓح قانون الجباية المحلية لتمكين المجالسس
ال-م-ح-ل-ي-ة م-ن م-وارد م-ال-ي-ة اأوسص-ع ي-ت-م ت-وظ-ي-ف-ه-ا
ل -ل -ت-ك-ف-ل ب-اإنشص-غ-الت الشص-عب وت-جسص-ي-د م-خ-ت-ل-ف
البرامج التنموية».
كما اأشصار اإلى اأن «التنمية المحلية ل تتحقق اإل

بتحريرها من القيود وتمكينها من الصصÓحيات»،
داعيا اإلى «ضصرورة تعديل قانون البلدية والولية
واإعطاء صصÓحيات اأوسصع للمنتخبين المحليين في
تسص -ي -ي -ر شص -وؤون ج -م-اع-ت-ه-م ال-م-ح-ل-ي-ة ب-ع-ي-دا ع-ن
القيود».
وقال نفسس المتحدث اإنه «ليسس معقول اأن يكون
للمسصوؤول الإداري المعين صصÓحيات اأوسصع في
تسصيير الشصاأن المحلي والتنموي للمواطن في حين
ل يمتلك المنتخب المحلي لصصÓحيات كثيرة».
واأبرز عبد المجيد مناصصرة اأن تشصكيلته السصياسصية
«تناضصل من اأجل اإعادة زرع الأمل في نفوسس
ال -م -واط -ن -ي-ن واسص-ت-رج-اع ث-ق-ة الشص-عب ف-ي وط-ن-ه
ومكافحة خطاب التيئيسس».

قسسنطينة :مفيدة طريفي

ركز في حديثه على قانون تجريم السصتعمار
والذي اتهم من خÓلها الحكومة الحالية في
اإب -ق -اء ال-ق-ان-ون ح-ب-يسس الأدراج دون ال-مصص-ادق-ة
عليه ،ليدعو اإلى ضصرورة رفع التجميد عن هذا

اÙليات اŸقبلة «فرصسة» «لتغي Òاألشسخاصض والسسياسسات»

اعتبر األمين العام لحركة النهضصة محمد ذويبي،
أامسس ،بحاسصي الدلعة (األغواط) ،أان اإلنتخابات
ال -م -ق -ب -ل -ة ب -م -ث -اب -ة ف -رصص -ة لـ»ت -غ-ي-ي-ر األشص-خ-اصس
والسصياسصات».
ويرى ذويبي في التجمع الشصعبي الذي نشصطه باسصم
اإلتحاد من أاجل النهضصة والعدالة والبناء في إاطار
ال -ح -م-ل-ة اإلن-ت-خ-اب-ي-ة ل-م-ح-ل-ي-ات  2٣ن -وف-م-ب-ر أان
اإلسصتحقاقات القادمة «فرصصة لتغيير األشصخاصس
والسصياسصات ،وأايضصا لتغيير الواقع نحو األفضصل».
ووصصف السصتحقاق القادم بأانها «انتخابات محلية
بأابعاد وطنية» ،مشصيرا في تدخله أامام جمع من
م -ن -اضص -ل -ي وأانصص -اره إال -ى أان تشص-ك-ي-ل-ت-ه السص-ي-اسص-ي-ة
رشصحت من يتسصمون بـ»الصصدق والكفاءة والوعي».
وفي نفسس السصياق قال ذويبي «نحن نريد أان يكون
المواطن واعيا بالمسصؤوولية» ويعرف كما أاضصاف
واجباته وحقوقه ،و»كيفية الدفاع عنها» ،مشصددا
ف -ي ذات ال -وقت ع -ل -ى أاه -م -ي -ة ان -ت -ه-اج األسص-ال-يب
السصلمية لتحقيق ذلك.
وبالمناسصبة تطرق ذات المسصؤوول الحزبي إالى بعضس
Óت-ح-اد م-ن أاج-ل
م -ح -اور ال -ب -رن-ام-ج اإلن-ت-خ-اب-ي ل -إ
ال-ن-هضص-ة وال-ع-دال-ة وال-ب-ن-اء ،وال-ذي ي-تضص-م-ن  -ك-ما

أاشصار  -أافكارا حول تحرير اإلقتصصاد الوطني من
التبعية للمحروقات من خÓل التوجه نحو الفÓحة
والصصناعة والخدمات والسصياحة.
وفي ختام هذا التجمع الشصعبي الذي احتضصنته
ق-اع-ة اإلج-ت-م-اع-ات ب-ب-ل-دي-ة ح-اسص-ي ال-دلعة ،دعا
محمد ذويبي إالى التصصويت بقوة وتزكية قوائم هذا
التكتل الحزبي.

بلمهدي من تيارت:

اŸشساركة ‘ اÙليات لفرضض الشسرعية النتخابية

دع- -ا رئ -يسس ح -رك -ة ال -ب -ن -اء ال -وط -ن -ي،
مصسطفى بلمهدي ،أامسسÃ ،دينة تيارت إا¤
اŸشس-ارك-ة ‘ الن-ت-خ-اب-ات اÙل-ي-ة «ل-ل-تخلصس
من التزوير وفرضس الشسرعية النتخابية».

وأاوضصح بلمهدي الذي نشصط تجمعا شصعبيا بقاعة
السصينما «السصرسصو» لصصالح اإلتحاد من أاجل النهضصة
وال -ع -دال -ة وال -ب -ن-اء ف-ي إاط-ار ال-ح-م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة
ل-ل-م-ح-ل-ي-ات أان «الن-ت-خ-اب-ات ال-م-ح-ل-ية تعد مرحلة
م -فصص -ل -ي-ة ب-ي-ن الن-ت-خ-اب-ات ال-تشص-ري-ع-ي-ة السص-اب-ق-ة
والنتخابات الرئاسصية المقبلة وفرصصة للتخلصس من
التزوير الذي تسصبب فيه ضصعف المشصاركة الشصعبية
خÓل التشصريعيات الفارطة».
وأاكد على ضصرورة «التخلصس من المقاطعة والتحلي
باألمل ومنح المسصؤوولية للشصباب الذين يمثلون قوة
المجتمع».
ودعا نفسس المتحدث إالى «تكوين هؤولء الشصباب
على األخÓق والمبادئ والثوابت الوطنية والوفاء
ألمانة الشصهداء وعلى اإلخوة والتحاد والتعاون
وال-ح-ف-اظ ع-ل-ى ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة وال-دي-ن اإلسصÓمي
وتأاهيلهم لتحمل المسصؤوولية اقتداء بالمجاهدين
الذين ضصحوا من أاجل الوطن».
ودعا رئيسس حركة البناء الوطني السصياسصيين إالى
العمل من أاجل «إانقاذ الوطن واألمة وبناء سصياسصة
داخ -ل -ي -ة واق-تصص-ادي-ة صص-ال-ح-ة» داع-ي-ا الشص-عب إال-ى
المشصاركة في البناء من خÓل منح أاصصوتهم ألناسس
«صصالحين» ،مشصيرا أان التحاد من أاجل النهضصة
والعدالة والبناء «حرصس على أان تكون صصفات النبل
والوفاء واألخÓق متوفرة في مرشصحيه من أاجل

بناء الوطن والنهضصة به ونشصر العدالة بين الشصعب».
كما دعا إالى» تعديل قانون النتخابات وتحرير
الفعل النتخابي وحمايته من التشصويه والبتعاد عن
تعسصف السصلطة وحماية صصوت المواطن».
ونوه بما جاء في رسصالة رئيسس الجمهورية ،عبد
العزيز بوتفليقة ،بمناسصبة الذكرى  6٣لندلع ثورة
التحرير حيث تضصمنت حسصب بلمهدي « -انتهاء
المراحل النتقالية ودعمه سصيادة الشصعب وهو ما
نريده ونطلب تنفيذه وتجسصيده في القانون» على
حد تعبير ذات المتحدث.
كما ثمن مصصطفى بلمهدي جهود الجيشس الوطني
الشصعبي وأافراده الذين وصصفهم بـ»المجاهدين الذي
ي -ج -اه -دون ل -ي -حصص -ن-وا ه-ذا ال-وط-ن م-ن الع-ت-داء
الخارجي والتسصوسس الداخلي واإلرهاب الذي بدأا
يتوسصع في الجوار».

اŸشساركة القوية للمواطن Úتوسسع صسÓحيات اŸنتخبÚ

وفي ختام هذا اللقاء دعا رئيسس حركة مجتمع
السصلم اإلى المشصاركة القوية في القتراع يوم 2٣
نوفمبر كون «التغيير الحقيقي يمر عبر صصناديق
القتراع».

األحزاب السسياسسية لعقد حوار سسياسسي تشساركي

لصسÓح
‘ Œمع شسعبي نشسطه رئيسس حركة ا إ
ال-وط-ن-ي ف-ي ‹Ó-غ-وي-ن-ي ،أامسس ،ب-قصس-ر ال-ث-ق-اف-ة
ﬁم-د ال-ع-ي-د آال اÿل-ي-ف-ة ب-قسس-ن-ط-ينة ،رافع عن
عدة نقاط مهمة تهتم أاسساسسا باŸواطن ومسستقبل
ال -ب Ó-د وال -ت-ي ج-اء ‘ م-ق-دم-ت-ه-ا م-ل-ف ال-ب-ط-ال-ة،
ظاهرة ا◊رقة ،وعزوف الشسباب وعدم ثقتهم
ب -الن -ت -خ -اب وال -ت -وج -ه ن -ح -و صس-ن-ادي-ق القÎاع
وحتى اŸشساركة بصسنع القرار واŸشساركة بالÎشسح
لÓنتخابات.

لغواط:
ذويبي من ا أ

١٧٤٨٨

بلباز من مسستغا:Â

غويني من قسسنطينة:

القانون وعدم اسصتعماله كوقود للضصغط ،وقد
طالب غويني الحكومة اأن تقوم بالكشصف عن
ت -ق -اري -ر م -ج -لسس ال -م -ح -اسص -ب -ة واأسص -ب -اب ت-اأخ-ر
ال -مشص -اري-ع وع-ج-ز ب-عضس ال-ق-ط-اع-ات ال-وزاري-ة،
مطالبا باإلحاح بتقديم بيان بالسصياسصة العامة
للبÓد وعرضصه اأمام الراأي العام ،والكشصف عن
ح- -ق- -ي- -ق- -ة ال -وضص -ع الق -تصص -ادي ال -ذي ت -م -ر ب -ه
الجزائر ،داعيا في ذات السصياق اإلى عقد حوار
سص -ي -اسص -ي ج -اد تشص -ارك ف -ي -ه اأح-زاب ال-م-والة
والمعارضصة.
وصصرح غويني اأن الحديث عن انتخابات 2٠١٩
سصابق لأوانه حيث وجه خÓلها رسصالة لÓأمين
العام لÓأفÓن اأن المرحلة الراهنة نحن مدعوون
ج -م -ي-ع-ا ل-ل-ذه-اب ل-ت-ح-ق-ي-ق ت-واف-ق وط-ن-ي ك-ب-ي-ر
تشصارك فيه كل شصرائح المجتمع ،وحوار سصياسصي
تشصارك فيه اأحزاب الموالة والمعارضصة ،منتقدا
الإدارة ال -ت -ي ل ت -ل -ت -زم ال -ح -ي -اد وال -م-وضص-وع-ي-ة
وتقحم نفسصها في صصناعة نتائج النتخابات قبل
عملية القتراع ،فضص Óعن انتقاده لبعضس روؤسصاء
الأح-زاب واصص-ف-ا خ-ط-اب-ه-م السص-ي-اسص-ي ب-م-ن-ت-ه-ي
الصص Ó-ح -ي -ة ،وع-ن ه-وؤلء ال-ذي-ن ك-ان-وا ي-روج-ون
لمرحلة البحبوحة المالية واأنه ل يوجد مشصكل
اأموال بالبÓد لكن اليوم هم يتغنون بالتقشصف
وي-ط-ال-ب-ون ب-ت-رشص-ي-د ال-ن-ف-ق-ات ،ك-م-ا ت-حدث عن
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ال -ج-انب الج-ت-م-اع-ي ،م-ذك-را بضص-ح-اي-ا م-ع-ان-اة
الماأسصاة الوطنية وضصحايا الإرهاب والتعسصف،
ليوجه شصكره وتشصجيعه للجيشس الشصعبي الوطني
ال -ذي ي -ع -ت -ب -ر ح -ام -ي ال -ب Ó-د وم-ف-خ-رة الشص-عب
الجزائري.

اع -ت -ب-ر رئ-يسس ح-زب ال-ن-ور ال-ج-زائ-ري ب-در ال-دي-ن
بلباز ،أامسس ،بولية مسصتغانم ،أان المشصاركة القوية
ل -ل -م-واط-ن-ي-ن ف-ي الن-ت-خ-اب-ات «ت-وسص-ع صصÓ-ح-ي-ات
المنتخبين».
وقال بدر الدين بلباز خÓل تجمع شصعبي نشصطه
بالقاعة المتعددة الرياضصات ببلدية خير الدين في
إاط-ار ال-ح-م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ل-ل-م-ح-ليات المقبلة «إان
المواطنين هم من يوسصعون الصصÓحيات للمنتخبين
م -ن خ Ó-ل ال-مشص-ارك-ة ال-ق-وي-ة ف-ي السص-ت-ح-ق-اق-ات
النتخابية والمراقبة الشصعبية للعملية في مختلف
Óرادة
مراحلها وهو ما يضصمن التمثيل الحقيقي ل إ
الشصعبية».
ودعا رئيسس الحزب المناضصلين إالى الحفاظ على
ال -ج -زائ-ر «ألن-ه-ا أام-ان-ة الشص-ه-داء» ،مشص-ي-را إال-ى أان
اسصتقرار الوطن واسصتقÓله والسصيادة الوطنية للبÓد
«خط أاحمر» ل يجب تجاوزه.
وأابرز بلباز أان حزب النور الجزائري ل يدعو إالى
«ال -ق -ط -ي -ع-ة م-ع ال-م-اضص-ي وإان-م-ا ي-ن-اضص-ل م-ن أاج-ل
ت -واصص -ل األج -ي -ال ح-يث ي-ك-ون ل-لشص-ب-اب ال-ح-ق ف-ي
المبادرة المحلية والمشصاركة السصياسصية من خÓل

السص -ت -ث -م -ار ف-ي أاف-ك-اره-م ال-ج-ادة ف-ي ال-م-ج-السس
الشصعبية البلدية والولئية وتأاطيرهم في الجمعيات
واألحزاب السصياسصية».
ودعا ذات المتحدث الشصباب إالى النخراط في
األحزاب السصياسصية «النظيفة والتي تخدم البÓد»
واصص -ف -ا تشص -ك -ي-ل-ت-ه السص-ي-اسص-ي-ة بـ»ال-ح-زب ال-وط-ن-ي
الديمقراطي المبني على مبادئ وقيم الفاتح من
نوفمبر .»١٩5٤
وذكر بلباز أان حزب النور الجزائري «أاصصبح خزانا
ل-ل-م-ن-اضص-ل-ي-ن ال-ن-زه-اء والمخلصصين وللكفاءات التي
تمتلك نظرة ولها القدرة على خلق الثروة خصصوصصا
م-ع األزم-ة الق-تصص-ادي-ة ال-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا ال-بÓ-د ب-ع-د
تراجع أاسصعار المحروقات».
وشصدد رئيسس حزب النور الجزائري على ضصرورة
ÓخÓ-ق» وأان يشص-ارك
«أان ي -ح -ت -ك -م السص -ي-اسص-ي-ون ل -أ
الناخبون بقوة في موعد  2٣نوفمبر المقبل من
«أاج -ل إاضص -ف -اء الشص -رع-ي-ة» ع-ل-ى ه-ذا السص-ت-ح-ق-اق
الن -ت -خ -اب-ي «ال-ه-ام» داع-ي-ا م-ن-اضص-ل-ي ال-ح-زب إال-ى
«ال-ت-واج-د ف-ي ج-م-ي-ع م-راح-ل ال-ع-م-ل-ي-ة الن-تخابية
لتأاكيد مصصداقية ونزاهة هذا القتراع».

سساحلي من وهران:

ضسرورة اختيار الكفاءات لرفع التحديات
شصدد األمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسصم
سصاحلي ،أامسس ،بوهران ،على ضصرورة ‘‘اختيار الكفاءات»
خÓل النتخابات المحلية ليوم  2٣نوفمبر الجاري من
أاج-ل رف-ع ال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي ت-واج-ه ال-بÓ-د ع-ل-ى م-خ-تلف
األصصعدة.
وق-ال سص-اح-ل-ي ف-ي ت-ج-م-ع ن-ظ-م-ه ح-زب-ه ب-ق-اع-ة «ال-فتح»
بوسصط مدينة وهران ضصمن الحملة النتخابية لمحليات
 2٣نوفمبر القادم« :الختيار األنجع أامر مصصيري ،ألن
رفع التحدي في مختلف المجالت خÓل هذه الفترة
الصص -ع -ب-ة ال-ت-ي ت-م-ر ب-ه-ا ال-ج-زائ-ر ي-ت-ح-ت-م أان ي-ت-ج-ن-د ل-ه
منتخبون أاكفاء».
وأاضص- -اف أان -ه «ل ي -م -ك -ن ب -أاي ح -ال م -ن األح -وال فصص -ل
السص -ي -اسص -ة ال -ع-ام-ة ل-لسص-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ع-ن السص-ي-اسص-ة
التنموية المحلية ،مما يتوجب أان تمنح شصؤوون المجالسس

البلدية والولئية إالى كفاءات ذات مسصتوى تعليمي عال».
وأاشصار ذات المتحدث إالى أان حزبه ،الذي قدم سصت
قوائم في النتخابات للمجالسس الشصعبية البلدية بوهران
وكذا قائمة في انتخابات المجلسس الشصعبي الولئي ،منح
األولوية في قوائمه إالى المثقفين أاصصحاب الشصهادات
الجامعية ،وهو ما يفسصر حسصبه  -تقدمه من حيث عدد
الجامعيين المرشصحين «مقارنة مع األحزاب المنافسصة
األخرى» على حد تعبيره.
وتابع سصاحلي« :ل يمكن ألي نائب ل يتمتع بمسصتوى
ثقافي وعلمي جيد أان يسصاير اإلصصÓحات المرتقبة على
ال -مسص -ت-وى ال-م-ح-ل-ي ،ف-ي ال-وقت ال-ذي ن-ن-ادي ف-ي-ه ع-ل-ى
مسصتوى حزبنا بمنح أاعضصاء المجالسس الشصعبية البلدية
والولئية صصÓحيات أاوسصع ،وكذا بÓمركزية القرار».
وع-ل-ى ج-انب آاخ-ر ،دع-ا األم-ي-ن ال-ع-ام ل-ح-زب ال-ت-ح-ال-ف

الوطني الجمهوري إالى «تعميق اإلصصÓحات السصياسصية
التي باشصرها رئيسس الجمهورية ،عبد العزيز بوتفليقة،
في  ،»2٠١١مشصددا أايضصا على ضصرورة «احترام الشصرعية
الشصعبية عبر صصناديق القتراع».
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غموضض يكتنف وجوده خارج لبنان

عون يدعو السسعودية لتوضسيح اأ’سسباب التي –ول دون عودة ا◊ريري
ششدد إلرئيسض إللبنا Êميششال عون ،أإمسض إلسشبت ،على أإن بÓده ل تقبل أإن يكون رئيسض وزرإئها سشعد إ◊ريري ‘ وضشع يتناقضض مع
إلتفاقات إلدولية .يأاتي ذلك بينما تلقى عون إتصشال هاتفيا من نظÒه إلفرنسشي مانويل ماكرون لبحث إلتطورإت.
ألعماد لفرع مخابرأت ألجيشس في منطقة جبل
لبنان.
ونؤه ألعماد بـ»جهؤد مديرية ألمخابرأت وفروعها
كافة وأإلنجازأت ألتي حققتها على أكثر من صشعيد
خصشؤصشا في مجال ألقضشاء على ششبكات أإلرهاب
وتعقب ألجرأئم ألمنظمة على أنؤأعها».
ولفت إألى أن «مديرية ألمخابرأت هي بمثابة ألعين
ألسشاهرة على سشÓمة ألجيشس وأمن ألؤطن».
وششدد على أن «أألوضشاع ألدقيقة ألتي تمر بها
أل -ب Ó-د ت -ت -ط-لب م-ن أل-عسش-ك-ري-ي-ن ك-اف-ة مضش-اع-ف-ة
ألجهؤد ألميدأنية وتعزيز أألمن ألسشتباقي للقضشاء
على ألخÓيا أإلرهابية ومكافحة ألجريمة ألمنظمة
وتؤقيف ألمخلين باألمن وألخارجين على ألقانؤن
وألنظام «.

الوضسع اأ’مني –ت السسيطرة
ودع-ا ع-ؤن ألسش-ع-ؤدي-ة إأل-ى ت-ؤضش-ي-ح أألسش-ب-اب أل-ت-ي
تحؤل دون عؤدة ألحريري إألى لبنان بعدما أعلن
أسشتقالته من ألرياضس أألسشبؤع ألماضشي في ظروف
ما تزأل غامضشة.
وجاء في تصشريحه «أدعؤ ألسشعؤدية ألتي تربطنا
بها عÓقات أخؤة إألى تؤضشيح أألسشباب ألتي تحؤل
دون عؤدة ألحريري».
وطالب ألرئيسس أللبناني ألمششاركين في مارأثؤن
ب- -ي- -روت ل- -ل- -ركضس أن ي- -ك- -ؤن ت -حت شش -ع -ار «ع -ؤدة
ألحريري».
وك -ان ع -ؤن أسش -ت -ق -ب -ل أل -ج-م-ع-ة أل-ق-ائ-م ب-األع-م-ال
ألسشعؤدي في بيروت وليد ألبخاري ،وأكد له أن
ألطريقة ألتي حصشلت بها أسشتقالة ألحريري أثناء
زيارته للرياضس غير مقبؤلة.
وت-ت-ه-م أوسش-اط سش-ي-اسش-ي-ة ل-ب-ن-ان-ي-ة ألسش-ع-ؤدي-ة ب-أانها
أجبرت ألحريري على ألسشتقالة من منصشبه ومن
Óقامة ألجبرية.
ثم أخضشعته ل إ
وف-ي أل-رأب-ع م-ن ألشش-ه-ر أل-ج-اري ،أع-ل-ن أل-ح-ري-ري
أسشتقالته ،أثناء زيارة للسشعؤدية ،قائ ً
 Óفي خطاب
تلفزيؤني ،إأنه يعتقد بؤجؤد «مخطط لغتياله».
وأرجع قرأره إألى «مسشاعي إأيرأن لخطف لبنان،
وفرضس ألؤصشاية عليه ،بعد تمكن حزب ألله من
فرضس أمر وأقع بقؤة سشÓحه» كما قال.
وفي أعقاب ذلك ،قال ألرئيسس أللبناني ميششال
عؤن ،إأنه لن يقبل أسشتقالة ألحريري حتى يعؤد إألى
لبنان؛ ليفسشر مؤقفه.
وأمسس أألول ،ق- -ال أألم- -ي- -ن أل- -ع- -ام لـ«ح-زب أل-ل-ه»،
أللبناني حسشن نصشرألله ،إأن ألحريري «محتجز في
ألسشعؤدية ،وممنؤع من ألعؤدة إألى لبنان».
ول- -م ي -تسش -ن أل -حصش -ؤل ع -ل -ى ت -ع -ق -يب ف -ؤري ،م -ن
ألسشلطات ألسشعؤدية ،حؤل ما ذكره نصشر ألله ،غير
أن ألحريري ،ظهر في لقاء مع ألعاهل ألسشعؤدي،
أل -م-لك سش-ل-م-ان ب-ن ع-ب-د أل-ع-زي-ز ،ب-ع-د ي-ؤم-ي-ن م-ن
ألسشتقالة ،ثم زأر أإلمارأت ،قبل أن يعؤد للرياضس.

إلتزإم فرنسشي
في ذأت ألسشياق تلقى ألرئيسس أللبناني ميششال عؤن
أتصش -ال ه -ات -ف -ي -ا م-ن ن-ظ-ي-ره أل-ف-رنسش-ي إأي-م-ان-ؤي-ل
ماكرون لمناقششة «تطؤرأت أألوضشاع» وألسشتقالة
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ألمفاجئة للحريري.
وج -اء ف -ي ب -ي -ان أصش -دره م -ك -تب ع-ؤن أن أل-رئ-يسس
ألفرنسشي أكد خÓل ألتصشال ألتزأم فرنسشا بدعم
لبنان ووحدته وسشيادته.
يذكر أن ماكرون زأر ألسشعؤدية على نحؤ مفاجئ
ألخميسس ألماضشي حيث بحث مع ولي ألعهد محمد
بن سشلمان أسشتقالة ألحريري.
وق -الت أل-خ-ارج-ي-ة أل-ف-رنسش-ي-ة إأن-ه-ا ت-ري-د أن ي-ك-ؤن
ألحريري حرأ في تحركاته وتنقÓته ،وأن يلعب
دوره ألحيؤي في لبنان .وأضشافت أن سشفيرها في
ألسشعؤدية ألتقى ألحريري في مكان إأقامته دون أن
تعطي تفاصشيل أكثر عن أللقاء.

’ لزرع ا’ضسطرابات ‘ لبنان
ق-ال م-الك م-ؤصش-ل-ي م-م-ث-ل أل-ج-ام-ع-ة أل-ع-ربية لدى
روسشيا ردأ على سشؤؤأل فيما لؤ طلب تجميد عضشؤية
ل -ب -ن -ان ف -ي أل -ج -ام -ع -ة إأن-ه ل يسش-ت-ط-ي-ع أل-رد ع-ل-ى
أفترأضس ويعتقد أن هذأ ألحتمال مسشتبعد.
وخÓل ندوة صشحفية بمناسشبة مرور  100عام على
وعد بلفؤر ،أششار ألمؤصشلي إألى أن أألمر إأذأ حدث
فإان ألدول ألعربية أألعضشاء هي من يقرر وفق
آأليات محددة مطبقة في ألجامعة ألعربية.
وأكد ألمؤصشلي على أن أألمين ألعام لجامعة ألدول
ألعربية يتابع ألؤضشع ألسشياسشي في لبنان بحرصس
ششديد ،مششيرأ إألى أنه أجرى أتصشالت هاتفية مع
أألط -رأف ألسش -ي-اسش-ي-ة سش-ؤأء م-ع أل-رئ-يسس أل-ل-ب-ن-ان-ي
ألعماد ميششال عؤن ،ورئيسس ألؤزرأء ألمسشتقيل سشعد
ألحريري ،ورئيسس مجلسس ألنؤأب ألسشيد نبيه بري.
وأع -رب أل -مسش -ؤؤول ع -ن رفضس أل -ج -ام -ع-ة أل-ع-رب-ي-ة
وأسش-ت-ن-ك-اره-ا لـ»أي-ة م-ح-اولت ل-زرع ألضش-ط-رأبات
وإأششاعة ألتؤتر وألفتنة في لبنان» ،مناششدأ كافة
أألطرأف أللبنانية إأعÓء مصشلحة ألؤطن فؤق أية
أعتبارأت أخرى.

لمني –ت إلسشيطرة
إلوضشع إ أ

أكد قائد ألجيشس أللبناني ألعماد جؤزأف عؤن أن
«أل -ؤضش -ع أألم -ن -ي ف -ي أل -بÓ-د ت-حت ألسش-ي-ط-رة وأن
حماية ألسشتقرأر ألؤطني هي أولؤية مطلقة لدى
ألجيشس».
جاء ذلك حسشب بيان لقيادة ألجيشس خÓل تفقد

إسشتنكر إلتوإطؤو إلفرنسشي

ﬂاوف من إندلع حرب
بالوكالة ‘ لبنان

ركزت وسشائل أإلعÓم ألدولية أهتمامها بتطؤرأت
ألؤضشع في ألمنطقة ألعربية وخاصشة ما يجري في
ل- -ب- -ن -ان وألسش -ع -ؤدي -ة ،وف -ي ألسش -ي -اق ك -ت -بت وك -ال -ة
«ب-ل-ؤم-ب-ي-رغ «أألم-ي-رك-ي-ة « إأن-ه ب-ع-د أن-دح-ار ت-نظيم
«دأعشس» أإلره- -اب- -ي ف- -ي سش- -ؤري- -ا وأل- -ع- -رأق ،ف -إان
ألصشرأعات ألقديمة في ألمنطقة بدأت تعؤد إألى
سشابق عهدها ،محذرة من حرب تسشتهدف حزب
ألله أللبناني.
وأشش -ارت إأل -ى أن إأسش -رأئ -ي-ل وح-زب أل-ل-ه يسش-ت-ع-دأن
ل-ل-م-ع-رك-ة أل-ق-ادم-ة ،ونسش-بت إأل-ى ق-ادة إأسش-رأئ-ي-ليين
ت -ؤع -ده -م ب -قصش -ف ل -ب -ن -ان وإأع -ادت -ه إأل -ى أل -عصش -ر
أل- -ح- -ج- -ري ف- -ي أي ح- -رب ج -دي -دة م -ع أل -ح -زب،
وأضشافت أن مخزونات حزب ألله زأدت عششرأت
أألضشعاف منذ حرب  2006مع إأسشرأئيل.
وتابعت ألؤكالة أن هناك عÓمات كثيرة تششير إألى
ت-ف-اه-م ب-ي-ن أسش-رأئ-ي-ل ودول-ة ع-رب-ي-ة ب-تشش-ج-ي-ع م-ن
أمريكا ،لضشرب حزب ألله ومن خÓله ضشرب إأيرأن
وهي ألمسشتهدفة مما تعيششه ألمنطقة من تصشعيد.
وأششارت ألؤكالة أألمريكية ،أن أسشتهدأف حزب ألله
سش -ي-غ-ذي ألصش-رأع-ات أإلق-ل-ي-م-ي-ة أل-ت-ي ت-ه-ز أسش-ؤأق
ألنفط ،وأضشافت أن ألتصشميم على وضشع حد للنفؤذ
أإلي -رأن-ي ف-ي أل-م-ن-ط-ق-ة ه-ؤ م-ا ي-ؤح-د ب-ي-ن رئ-يسس
أل -ؤزرأء أإلسش-رأئ-ي-ل-ي ب-ن-ي-ام-ي-ن ن-ت-ن-ي-اه-ؤ وأل-رئ-يسس
أألميركي دونالد ترأمب وقيادأت من ألمنطقة.
ب -دوره -ا ،ت -درك إأي -رأن أن -ه -ا أل -مسش-ت-ه-دف-ة ،ح-يث
ح -ذرت م-ن ألسش-ي-اسش-ات أل-م-ؤؤج-ج-ة ل-ل-ن-زأع-ات ف-ي
ألمنطقة وألتي تسشعى لجّر لبنان للفؤضشى وألحرب
كما قالت ،-وتؤعدت بالرد ألمزلزل على أي عملضشدها.
وكان وزير ألخارجية أإليرأني محمد جؤأد ظريف
قد أعلن أنه ل بد من تعاون على ألمسشتؤى ألدولي
لمنع أي تؤتر في ألمنطقة.
وأضش -اف ظ -ري -ف أن «أل -م -ن-ط-ق-ة تشش-ه-د ت-غ-ي-ي-رأت
إأيجابية تتمثل في ألنتصشارأت على تنظيم ألدولة
أإلرهابي في سشؤريا وألعرأق ،لكن بعضس ألسشياسشات
غير ألمنطقية للبعضس يمكن أن تجر ألمنطقة إألى
وضشع خطير ،ويبدو أن بعضس ألقؤى غير رأضشية عن
أإلن -ج-ازأت أل-ت-ي ت-ح-ق-قت ف-ي م-ؤأج-ه-ة أإلره-اب،
ويسش-ع-ؤن إلفشش-ال-ه-ا ،وه-ؤ م-ا ي-ه-دد أم-ن أل-م-ن-ط-قة
وي -ه -دد ق -ب-ل ذلك أل-دول أل-ت-ي ت-ع-م-ل ع-ل-ى إأشش-ع-ال
ألحرب».

ألعدد
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اتهام ثمانية أاشسخاصس بالتخطيط لهجوم ‘ فرنسسا

أعلن مصشدر قضشائي ،أمسس ،أن قاضشيا لمكافحة
أإلره -اب وج -ه ألت -ه -ام رسش-م-ي-ا إأل-ى ث-م-ان-ي-ة رج-ال
يششتبه بأانهم كانؤأ يخططؤن لعتدأء في فرنسشا،
ووضشع سشبعة منهم قيد ألتؤقيف.
وجه قاضس لمكافحة أإلرهاب ألتهام رسشميا إألى
ث -م-ان-ي-ة أشش-خ-اصس يشش-ت-ب-ه ب-أان-ه-م ك-ان-ؤأ ي-خ-ط-ط-ؤن
لعتدأء في فرنسشا ووضشع سشبعة منهم في ألتؤقيف
ألمؤؤقت ،حسشب ما أعلن مصشدر قضشائي أمسس.
وأكد ذأت ألمصشدر أن ألرجال ألثمانية مثلؤأ أمام
قاضس لمكافحة أإلرهاب وأتهمؤأ «بالششترأك في
عصش-اب-ة أشش-رأر إأره-اب-ي-ة إأج-رأم-ي-ة» .وأوق-ف سش-ب-عة
منهم ووضشع ألثامن تحت ألمرأقبة ألقضشائية كما
طلبت ألنيابة.
وكان عششرة أششخاصس تترأوح أعمارهم بين 18
و 65ع -ام-ا أط-ل-ق-ؤأ ت-ع-ل-ي-ق-ات ع-ن-ي-ف-ة ع-ل-ى م-ؤق-ع
«تلغرأم» ألمششفر أعتقلؤأ خÓل ألعملية ألمششتركة
ألفرنسشية ألسشؤيسشرية ،بينهم تسشعة في فرنسشا .أما
ألشش -خصس أل -ع -اشش -ر ف -ه -ي ك -ؤل -ؤم -ب -ي -ة ف -ي أل-ث-ال-ث-ة
وألعششرين من ألعمر أعتقلت في سشؤيسشرأ ووضشعت
في ألتؤقيف ألمؤؤقت لثÓثة أششهر بطلب من نيابة

ألبÓد.
وبين ألمؤقؤفين سشؤيسشري في ألسشابعة وألعششرين
من ألعمر وصشفه وزير ألدأخلية ألفرنسشي جيرأر
كؤلؤمب بأانه «إأمام مزعؤم» قام بتجنيد أآلخرين
عقائديا ،إألى جانب عسشكري سشابق في ألخامسشة
وألسشتين عاما أعتنق أإلسشÓم وأخؤين مÓحقين
بتهمة ألتطرف.
وقال ألنائب ألعام لباريسس فرنسشؤأ مؤلن إأنها
«م-ج-م-ؤع-ة أف-رأد ي-ت-رأسش-ل-ؤن ع-ل-ى شش-ب-ك-ات مؤؤمنة
وي-دل-ؤن ب-تصش-ري-ح-ات ب-ال-غ-ة أل-ع-ن-ف» .وت-ح-دث عن
تخطيطهم «لÓنتقال إألى ألفعل في أألششهر ألمقبلة
في فرنسشا لكن بأاهدأف ليسشت محددة».
وذكر مصشدر قضشائي أن بعضشهم «يقؤلؤن بؤضشؤح
إأن- -ه- -م م -ن أنصش -ار» ت -ن -ظ -ي -م أل -دول -ة أإلسش Ó-م -ي -ة»
أإلرهابي.
وتفيد ألعناصشر أألولى للتحقيق أنه لم يعثر على
أي ق -ط -ع -ة سش Ó-ح خ Ó-ل ع-م-ل-ي-ات أل-م-دأه-م-ة ف-ي
فرنسشا بجنؤب ششرق ألبÓد وفي منطقة باريسس،
وتمت كذلك مصشادرة مؤأد معلؤماتية.

فتح –يي ذكرى رحيل عرفات وسشط غزة

عباسس  :ماضسون قدماً ‘ مسسÒة اŸصسا◊ة وصسو’ لسسلطة واحدة

ق-ال أل-رئ-يسس أل-ف-لسش-طيني
محمؤد عباسس ،أمسس « ،أإننا
م- -اضش- -ؤن ق- -دم ً-ا ف -ي مسش -ي -رة
ألمصشالحة ألفلسشطينية وصشؤلً
لسش-ل-ط-ة وأح-دة وق-ان-ؤن وأح-د
وسشÓح ششرعي وأحد» ،مؤؤكدأ
ع -ل -ى أن «أل -ت -ن -ف -ي -ذ أل -دق -ي -ق
وأل -ت -م -ك -ي-ن أل-ك-ام-ل ل-ح-ك-ؤم-ة
أل-ت-ؤأف-ق أل-ؤط-ن-ي سش-ي-ق-ؤد إأل-ى
ت -خ-ف-ي-ف أل-م-ع-ان-اة ع-ن ق-ط-اع
غزة» .وأكد عباسس  -في كلمة
مسش -ج -ل -ة ب -ثت ف -ي م -ه -رج-ان
إأح-ي-اء ذك-رى ألشش-ه-ي-د أل-رأح-ل
ياسشر عرفات في ألذكرى 13
لسش- -تشش- -ه- -اده « -إأن- -ه ل أح- -د
أحرصس منا على أهلنا هناك
ول دولة بدون غزة» ،مششيرأ
إألى مضشيه «قدما في مسشيرة
أل-مصش-ال-ح-ة أل-دأخلية وترحيبه
ب- -ج- -ه -ؤد مصش -ر ف -ي أل -ؤصش -ؤل
لتفاق ألقاهرة» .كلمة عباسس
ت- -زأم- -نت م- -ع مشش- -ارك- -ة آألف
أل -ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ي-ن ف-ي م-ه-رج-ان
مركزي نظمته فتح ألول مرة
م -ن-ذ عشش-ر سش-ن-ؤأت ب-ال-ق-ط-اع،
إلحياء ذكرى أسشتششهاد ألزعيم
ع-رف-ات.ه-ذأ وق-ال م-رأسش-ل-ؤن
ف- -ي غ- -زة إأن ه -ذأ أول إأح -ي -اء

لهذه ألذكرى بهذه ألجماهيرية
م-ن-ذ سش-ي-ط-رة ح-ركة ألمقاومة
أإلسشÓ- -م- -ي -ة (ح -م -اسس) ع -ل -ى
قطاع غزة عام  ،2007مما يدل
ع- -ل -ى أن أل -مصش -ال -ح -ة -أل -ت -ي
أك- -م- -لت م- -رح -ل -ت -ه -ا أألول -ى-
أن- - - - -ع - - - -كسشت ع - - - -ل - - - -ى أرضس
أل-ؤأق-ع.وأضش-اف-ؤأ أن ألمششاركة
أل -ج -م -اه -ي -ري -ة أل -ؤأسش -ع-ة ف-ي
منطقة ألسشرأيا وسشط غزة تعد
ب-م-ث-اب-ة أسش-ت-ف-ت-اء شش-عبي مؤؤيد
للمصشالحة.
وت- - -ؤأف - -د أآللف ي - -رت - -دون
أل-ك-ؤف-ي-ة أل-ت-ي م-ي-زت ع-رف-ات
منذ ألصشباح ألباكر من مختلف
أنحاء قطاع غزة للمششاركة في
ألمهرجان ألذي نظمته حركة

ف- -ت- -ح ورف- -عت خÓ- -ل -ه أع Ó-م
ف- -لسش- -ط- -ي- -ن وصش- -ؤر ع- -رف -ات
وأل- -رئ- -يسس م- -ح- -م- -ؤد ع -ب -اسس
ورأيات ألحركة ولفتات كتب
ع-ل-ي-ها «وح -دة وح-دة وط-ن-ي-ة»
و«دول -ة وع-ل-م وه-ؤي-ة».ووقعت
حركتا فتح وحماسس في  12من
ألشش - -ه - -ر أل- -م- -اضش- -ي أت- -ف- -اق- -ا
للمصشالحة في ألقاهرة لتمكين
ح-ك-ؤم-ة أل-ؤف-اق أل-مششكلة منذ
منتصشف عام  2014من أسشتÓم
كامل مهامها في ألقطاع سشعيا
إلنهاء ألنقسشام ألدأخلي.هذأ
وق - -د رح - -ل ع- -رف- -ات ف- -ي 11
ن-ؤف-م-بر  2004ف-ي مسش-تشش-فى
بباريسس بعد تدهؤر فجائي في
لسشباب غامضشة.
صشحته أ

نحو إنششاء منطقة ÿفضض إلتصشعيد با÷نوب

بوت Úوترامب يتفقان على أان ’حل عسسكريا ‘ سسوريا

ولد السسالك يدعو اأ’· اŸتحدة وا’–اد اإ’فريقي إ’يجاد حل للقضسية الصسحراوية

دع-ا وزي-ر ألشش-ؤؤون أل-خ-ارج-ية،
عضش -ؤ ألأم -ان -ة أل -ؤط-ن-ي-ة ألسش-ي-د
محمد سشالم ولد ألسشالك ،جميع
ألأط- -رأف أل- -ف- -اع- -ل- -ة ف- -ي ن -زأع
ألصشحرأء ألغربية من أمم متحدة
وأت- -ح- -اد أإف -ري -ق -ي أإل -ى ت -ح -م -ل

مسشؤؤولياتهم من أجل حل ألنزأع
في ألصشحرأء ألغربية.
وأعتبر ألؤزير ألصشحرأوي « أن
ألتعنت ألمغربي وخطاب عاهله
ألأخ - -ي - -ر « دوسس وأضش - -ح ع - -ل- -ى
ألششرعية ألدولية وعلى قرأرأت

م- -ج- -لسس ألأم -ن أل -دول -ي وت -ح -د
لÓأمم ألمتحدة ولأمينها ألعام.
وأضش - - - -اف ول - - - -د ألسش- - - -الك أن
ألمغرب وبدعم من فرنسشا وكاأنه
أبنها ألمدلل يقؤم بتكسشير نؤأفذ
ألجيرأن ومن هنا يتضشح أن هذأ
ألمؤقف ألمغربي يسشلط ألضشؤء
على أن مجلسس ألأمن ألمسشؤؤول
ع -ن ب -ع -ث -ة ألأم -م أل -م-ت-ح-دة ف-ي
ألصش-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة «أل-مينؤرسشؤ»
أصش -ب -ح ألآن ج -زءأ م -ن أل-مشش-ك-ل
و أن هذأ ألمؤقف ألمغربي لؤ لم
يكن هناك تؤأطؤؤ وأضشح ومؤقف
من طرف فرنسشا بصشفة خاصشة
ألعضشؤ دأئم ألعضشؤية في مجلسس
ألأمن وألذي يمتلك حق ألفيتؤ
ل- -ك- -ان ل- -ل- -م- -غ -رب م -ؤق -ف أآخ -ر
وناأسشف للقؤل باأن مؤقف فرنسشا
يتنافى تماما مع ما تدعيه وما

إلصشومال

قامت عليه ألجمهؤرية ألفرنسشية
م -ن م -ب -ادئ».م -ن ن-اح-ي-ة ث-ان-ي-ة،
ششاركت ألجمهؤرية ألصشحرأوية،
م-م-ث-ل-ة ف-ي ألسش-ف-ي-ر ألصش-حرأوي
ب -ن -ي -ك -ارأغ -ؤأ ألسش -ي -د سش -ل -ي -م-ان
ألطيب هينان ،في مؤؤتمر أحزأب
أل-ت-ح-ال-ف أل-ت-ق-دم-ي ،أل-ذي عقد
أل-ج-م-ع-ة ،ب-م-دي-ن-ة سشان خؤسشيه،
ب - -ك- -ؤسش- -ت- -اري- -ك- -ا ت- -حت شش- -ع- -ار
«ألمؤأطنة ألحضشارية».
وششارك في ألمؤؤتمر ألأحزأب
ألسش-ي-اسش-ي-ة أل-ت-ق-دم-ي-ة ف-ي بلدأن
أوروب - -ا ،أف - -ري - -ق- -ي- -ا وأم- -ري- -ك- -ا
ألÓ- -ت- -ي- -ن- -ي- -ة ،ح -يث ك -انت ه -ذه
أل- -م- -ن- -اسش- -ب- -ة ف -رضش -ة ل -لسش -ف -ي -ر
ألصشحرأوي أجرى خÓلها عدد
من أللقاءأت مع عدة وفؤد عبرت
ع -ن ت-ع-اط-ف-ه-ا ودع-م-ه-ا ل-قضش-ي-ة
ألششعب ألصشحرأوي ألعادلة.

غارة أامريكية تقتل عددا من إارهابيي الشسباب
لمريكي مقتل عدة إأرهابيين
أعلن ألجيشس أ أ
من حركة ألششباب ألصشؤمالية ألدمؤية في
غارة جؤية لطائرة من دون طيار.
لمريكية في
وذكر بيان للقيادة ألعسشكرية أ أ
أف -ري -ق -ي -ا ،أمسس ،أن أل -غ -ارة ُن -ف -ذت مسش -اء

ألجمعة بالتنسشيق مع ألحكؤمة ألصشؤمالية
في منطقة ششابيلي ألسشفلى ألتي تقع على
بعد حؤألي  32كيلؤمترأ ششمالي ألعاصشمة
مقديششيؤ.
وتعد هذه ألضشربة ألجؤية  23ألتي ينفذها

لم -ري-ك-ي خÓ-ل ه-ذأ أل-ع-ام ضش-د
أل -ج -يشس أ أ
لرهابية في ألصشؤمال وذلك
حركة ألششباب أ إ
بعد أن وأفقت إأدأرة ترأمب في وقت سشابق
م-ن أل-ع-ام أل-ج-اري ع-ل-ى ت-ؤسش-ي-ع أل-ع-م-ل-يات
ألعسشكرية ضشد ألمتطرفين في ألصشؤمال.

أع -ل-ن وزي-ر أل-دول-ة ألأردن-ي
لشش -ؤؤون ألإع Ó-م أل-م-ت-ح-دث
أل -رسش -م -ي ب -اسش -م أل-ح-ك-ؤم-ة
محمد ألمؤمني ،أمسس ،عن
أت- -ف- -اق ثÓ- -ث- -ي أم- -ي -رك -ي-
روسش -ي -أردن -ي ع -ل -ى أإنشش-اء
«م -ن -ط-ق-ة خ-فضس أل-تصش-ع-ي-د
ألمؤؤقتة» في جنؤب سشؤريا.
ونقلت وكالة ألأنباء ألردنية
ألرسشمية عن ألمؤمني قؤله
«أت -ف-قت أل-م-م-ل-ك-ة ألأردن-ي-ة
أل - -ه - -اشش - -م - -ي - -ة وأل- -ؤلي- -ات
ألمتحدة ألأميركية وروسشيا
ألت- -ح- -ادي -ة ع -ل -ى ت -اأسش -يسس
م -ن -ط -ق -ة خ -فضس أل-تصش-ع-ي-د
ألمؤؤقتة في جنؤب سشؤريا»،
مششيرأ أإلى أن «ممثلي ألدول
أل-ثÓ-ث وق-ع-ؤأ ع-ل-ى م-ذك-رة

أل -م -ب -ادئ ب -ه -ذأ ألشش -اأن ف -ي
عمان».
و أضشاف أن «ألتفاق خطؤة
هامة ضشمن ألجهؤد ألثÓثية
ألمششتركة لؤقف ألعنف في
سش- -ؤري- -ا وأإي- -ج -اد أل -ظ -روف
أل -م Ó-ئ -م -ة ل -ح -ل سش -ي -اسش -ي
مسشتدأم لÓأزمة ألسشؤرية».
و أوضش - - -ح أل - - -م- - -ؤم- - -ن- - -ي أن
«ألت- -ف- -اق أل- -ج -دي -د ي -دع -م
أل -ت -رت -ي-ب-ات أل-ت-ي أت-خ-ذت-ه-ا
ألدول ألثÓث في ألسشابع من
ششهر جؤيلية ألماضشي لدعم
أت- -ف -اق وق -ف أإط Ó-ق أل -ن -ار
على طؤل خطؤط ألتماسس
أل -م -ت-ف-ق ع-ل-ي-ه-ا ف-ي ج-ن-ؤب
غرب سشؤريا وبد أ ألعمل به
في ألتاسشع من ألششهر ذأته».

وكانت ألدول ألثÓث أتفقت
خÓل جؤيلية ألماضشي على
أن دعم وقف أإطÓق ألنار
هؤ خطؤة نحؤ خفضس دأئم
للتصشعيد في جنؤب سشؤريا
وأإعادة ألسشتقرأر وألسشماح
ب- - -ؤصش- - -ؤل أل- - -مسش- - -اع- - -دأت
ألإنسشانية.
و أع -ل -ن أل -ك-رم-ل-ي-ن أمسس أن
أل-ؤلي-ات أل-م-ت-ح-دة وروسش-يا
أت -ف -ق -ت -ا ف -ي ب -ي -ان رئ -اسش-ي
مشش- -ت- -رك ع- -ل -ى أن «ل ح -ل
عسشكريا» في سشؤريا وذلك
ب - -ع- -د ل- -ق- -اء وج- -ي- -ز ج- -م- -ع
أل -رئ -يسش -ي -ن دون -ال -د ت-رأمب
وفÓ- -دي- -م -ي -ر ب -ؤت -ي -ن ع -ل -ى
ه- -امشس ق- -م- -ة«أآي -ب -اك» ف -ي
فيتنام.

Ãناسسبة مرور  50سسنة على تأاسسيسسها

جامعة وهران تكرم األسستاذ واÿب Òالدو‹ مبتول

…OÉ`°üàb’G
اشسراف :سسعيد بن عياد

مّر نصصف قرن على ميÓد جامعة وهران التي أاحيت أاسصرتها قاطبة
بحضصور السصلطات اÙلية اŸدنية والعسصكرية يوم  9نوفم2017 È
الذكرى الـ  50لتأاسصيسصها ‘ سصنة  ،1967بقرار من الرئيسس الراحل
هواري بومدين لتكون إاحدى قÓع العلم التي تتصصدى لبقايا ا÷هل
الذي خلفه ا’سصتعمار الفرنسصي .ويعود شصرف تأاسصيسس جامعة وهران
ك - -أاول ج- -ام- -ع- -ة تÈز ‘ ظّ- -ل ا÷زائ- -ر
اŸسصتقلة ،كون جامعة ا÷زائر
ك -انت م -وج -ودة سص-اب-ق-ا ،إا¤
اÛاه- -د ضص- -اب -ط ج -يشس
التحرير الوطني واŸدير
ا÷ه - - - -وي ل - - - -لصص- - - -ح- - - -ة
العسصكرية بالناحية الثانية
غ -داة ا’سص -ت -ق Ó-ل اأ’سص -ت-اذ

لحد  ١٢نوفمبر  ٢0١٧م الموافق لـ  ٢٣صسفر  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٤٨٨
ا أ

11

حسصان لزرق ،ابن مدينة سصكيكدة،
وال- -ذي –دث ع- -ن مسص- -اره خÓ- -ل
ثورة التحرير وأاثناء ميÓد ا÷امعة
ال- -ت- -ي ت- -ل- -ت -ه -ا ج -ام -ع -ات أاخ -رى ،
ل - -ي- -تضص- -اع- -ف اŸكسصب ع- -ل- -ى م- -ر
السصنوات إا ¤اليوم على مسصتوى
كافة جهات البÓد .وباŸناسصبة ”ّ
ت- -ك- -ر Ëأاسص- -ت- -اذ ا÷ام- -ع -ات ع -ب -د
الرحمان مبتول خب Òدو‹ ودكتور
دولة ‘ العلوم ا’قتصصادية عرفانا
بالعمل اŸتواصصل ‘ التكوين منذ  40سصنة ،ومن ثمار جهده العديد من
طلبته أاصصبحوا إاطارات ودكاترة ‘ عا ⁄ا’قتصصاد وا÷امعات .و‘
مداخلة أاوضصح مبتول أان»بدون العلوم ’ Áكن ا‚از تنمية ‘ وقت
تقوم فيه الثورة ا’قتصصادية العاŸية الرابعة» ،مؤوكدا على «أاهمية
إارسصاء تسصي Òناجع للمؤوسصسصات العمومية واÿاصصة تشصجيعها كما يسصعى
إاليه ب Óكلل إا ¤توطيد العÓقة ب Úا÷امعة وعا ⁄ا’قتصصاد».
ق/ا

«كنــــــاب»
تعطي نفسسا لسسوق السسكن

رشسيد مÎف يكشسف تفاصسيل وإاجراءات الصسيغ التمويلية ا÷ديدة

«إاجارة “ليكية» و»بروصسانتي» على وشسك النطÓق

لسسر
مراعاة القدرة الشسرائية وتلبية احتياجات شسريحة واسسعة من ا أ

اعتماد اŸرابحة بدل الفائدة وشسروط ميسسرة للشسباب

سسÈ
لراء
ل آ
أاجرته
«أاوكسسفورد
بزنسش غروب»

مناخ األعمال
‘ ا÷زائر يكون إايجابيا
خÓل الـ  12شسهرا القادمة
كلمة العدد

مرحلة جديدة
فضسيلة بودريشش
تكشصف معظم موؤشصرات اÙيط العام اأن مناخ
ا’أعمال ‘ ا÷زائر بنظرة ﬁلية اأو دولية ’
Áكن وصصفه بالسصلبي’ ،أنه مازال يحافظ على
مسص -ت-وي-ات م-ت-ق-دم-ة م-ن ا÷اذب-ي-ة والشص-ف-اف-ي-ة
وا’سصتقرار ،باعÎاف روؤسصاء موؤسصسصات اأجنبية
يتطلّعون ’إرسصاء اسصتثمارات مهمة ‘ السصوق
ا÷زائرية ‘ اŸرحلة ا◊الية واŸقبلة ،و’أنه

’ ي- -غ- -ف- -ل اأن ا÷زائ- -ر اأط- -ل- -قت ال- -ع- -دي -د م -ن
ب كلها
اŸبادرات وكّرسصت اإجراءات عديدة تصص ّ
ب -اŒاه –ف -ي -ز ا’سص -ت -ث -م -ار اŸن -ت -ج وتشص -ج-ي-ع
اŸقاو’تية ‘ كافة النشصاطات خاصصة خارج
اÙروقات.
وÁكن عن طريق مواصصلة اإدخال التحسصينات
اŸط - -ل- -وب- -ة ،تسص- -ج- -ي- -ل م- -زي- -د م- -ن ال- -ت- -ق- -دم
وا’سصتقطاب لتوسصيع دائرة ا’سصتثمار وتنويع
ا’قتصصاد ،ا’أمر الذي يعد التحدي ا’أك‘ È
اŸرحلة ا◊الية ‘ ،ظّل وجود اإرادة سصياسصية
Áك- -ن وصص- -ف -ه -ا ب -ا◊ريصص -ة ع -ل -ى ت -ق -د Ëك -ل
التسصهيÓت لتسصريع وتÒة بناء نسصيج موؤسصسصاتي
مكثف وقوي ،خاصصة بعد ا◊سصم ‘ العديد من
اŸل -ف -ات ال -ت -ي ك -انت ت -ع -رق -ل –ري -ر ال -ع-ق-ار
الصصناعي ،ومع اسصÎجاع فضصاءات عديدة كانت
غ ÒمسصتغلةÁ ،كن ا◊ديث اليوم عن وفرة ‘

العقار على اŸدي Úالقريب واŸتوسصط .اأما
فيما يتعّلق بالتمويل فاإن ا÷زائر ‚حت ‘
Œاوز الصص- -دم- -ة اŸال- -ي- -ة ،م- -ن خÓ- -ل ضص -ب -ط
واردات -ه -ا وت -رشص -ي -د ن -ف -ق -ات -ه -ا وب-ذلك جّ-ن-دت
اŸوارد ال Ó-زم -ة ل -ت -اأم“ Úوي-ل ا’سص-ت-ث-م-ارات
ذات ا÷دوى.
و‘ خضص- -م ت- -ع- -زي- -ز ال- -ع- -دي -د م -ن اŸوؤشص -رات
ا’إيجابية ،عكفت الدولة ضصمن ﬂطط عمل
ا◊كومة ،على رسصم منهج يرتكز على –رير
اŸبادرة للموؤسصسصة ا’قتصصادية التي مازالت ‘
صص-دارة ا’ه-ت-م-ام ،ب-اعÎاف م-ت-ع-ام-ل Úاأج-انب
يشص -ه -دون ب -ل-غ-ة واق-ع-ي-ة ع-ل-ى ت-وف-ر ج-م-ل-ة م-ن
الشص-روط ال-ت-ي ت-ع-كسس ج-اذب-ي-ة م-ن-اخ ا’أع-مال،
وم -ن ث ّ-م-ة ’ Áك-ن Ÿوؤسصسص-ة ت-خضص-ع ل-ل-م-ع-ايÒ
التع Ìاأو تÈير عدم القدرة على اإ‚از اأهدافها
اإ’ بسص -بب داخ -ل -ي ق -د ت -ع -ا Êم -ن -ه ،م-ث-ل ع-دم

مواكبة التحو’ت ‘ ا’أسصواق اÿارجية ،وعدم
ا’إصصغاء للزبائن وكذا غياب انسصجام برا›ها
مع الظروف ا÷ديدة ،ولذلك ’ Áكن اأن يوعز
ا’خفاق اإ ¤مناخ ا’أعمال و’ Áكن Ÿوؤشصراته
اأن تتحمل مسصوؤولية ذلك.
وليسس غريبا توقع مواصصلة تطور مناخ ا’أعمال
خÓل العام اŸقبل وا’نتقال اإﬁ ¤طة اأخرى
م- -ن ا÷اذب- -ي- -ة وال- -ت -ن -افسص -ي -ة ،بشص -ه -ادة خÈاء
واأصصحاب موؤسصسصات اقتصصادية اأكدوا ذلك عن
طريق العديد من الدراسصات اأجرتها موؤسصسصات
بحث اقتصصادية اأجنبية ،ويلتقي كل ذلك مع
اهتمام اŸوجود من طرف الدولة التي جعلت
من عام  2018سصنة لÓسصتثمار ،بهدف ا’نتقال
اإ ¤مرحلة جديدة من النجاعة وكثافة ا’إنتاج
التي Œسصد من خÓل تنويع ا’قتصصاد وا’نفتاح
على ا’أسصواق اÿارجية
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«كنـــــــــاب»

حصس

ريا لـ «الشسعب»

“ويل %100والتسشديد
من  3إا 15 ¤سشنة

ليجار العقاري (ليزينغ اÁوبيليي)
ا إ

«إاجارة “ليكية» و»بروصشانتي» على وششك النطÓق
لسسر
مراعاة القدرة الشسرائية وتلبية احتياجات شسريحة واسسعة من ا أ

ه-و ط-ري-ق-ة “وي-ل ي-ق-دم-ه-ا ال-ب-نك ل-ف-ائ-دة ال-ت-ج-ار وا◊رف-ي Úوكل
األشصخاصض اŸعنوي Úمن أاصصحاب اŸهن ا◊رة .وتتمثل الصصيغة ‘ أان
يبحث الزبون عن عقار مهني (Óﬁت وعيادات فنادق) ،ويتقدم إا¤
إاحدى وكالت «كناب» لطلب “ويل ،فيقوم الصصندوق بعد ضصبط اŸلف
ب-إاج-راءات اق-ت-ن-اء ال-ع-ق-ار م-وضص-وع الصص-ف-ق-ة وت-أاجÒه ل-ل-زب-ون اŸعني
مقابل تسصديد أاقسصاط إايجار متفق عليها ‘ أاجل يÎاوح من  ٣إا١٥ ¤
سصنة .ويتمّ –ديد قيمة اإليجار ضصمن بنود العقد اŸتفق عليه مسصبقا.
ومن ميزات هذا القرضض “ويل كلي للعقار بنسصبة  ١٠٠باŸائة ،غ Òأان
الزبون يلتزم بدفع قيمة إايجار أاو‹ بنسصبة  ١٠باŸائة من قيمة العقار.
وي -وضص -ح مسص -ؤوول -و الصص -ن -دوق أان ه -ذا األخ Òي-ت-ك-ف-ل ب-دف-ع ت-ك-ال-ي-ف
ومصص-اري-ف اŸوث-ق وال-تسص-ج-ي-ل ب-ح-يث ت-ق-وم ال-وك-ال-ة اŸع-ن-ي-ة ب-ك-اف-ة
إاجراءات العملية.
وتشص Òالسصيدة ﬁمدي إا ¤أان هذا اŸنتوج دخل اÿدمة ‘ جويلية
 ،٢٠١6وهو جار العمل به ‘ السصوق ومن ميزاته يسصاعد من ليسض له
موارد مالية ،غ Òأان اŸؤوسصسصة اŸسصتفيدة يجب أان تكون لها  ٣سصنوات
من النشصاط ‘ السصوق ول تزال مؤوسصسصات سصتارت اوب غ Òمدرجة ‘
هذا النطاق ولو تدرج ‘ هذا التمويل Áكنها أان تعطي له نفسصا
Óشصارة ،قروضض السصتثمار ذات طابع متوسصط وطويل األجل
جديدا .ل إ
من  ٣إا 7 ¤و ١٢سصنة للتسصديد بنسصبة فائدة تقدر بـ  ٥,7٥باŸائة.

اعتماد اŸرابحة بدل الفائدة وششروط ميسشرة للششباب

ي -رت -قب أان ي -ع-رف السس-ك-ن ‘ اŸدي Úال-ق-ريب واŸت-وسس-ط ان-ت-ع-اشس-ا رغ-م ال-وضس-ع-ي-ة ال-ن-اج-م-ة ع-ن ت-داع-ي-ات الصس-دم-ة اŸال-ي-ة
اÿارجية بدخول الصسندوق الوطني للتوف Òوالحتياط (كناب) السسوق من خلل طرح عروضس منتجات بنكية جديدة هي
لجارة التمليكية للعقارات
لمر با إ
لو ¤من نوعها وتتمثل ‘ صسيغ “ويل غ Òتقليدية أاي ل تتعامل بالفائدة ،ويتعّلق ا أ
ا أ
ليجار العقاري التي دخلت اÿدمة قبل أاك Ìمن سسنة.
السسكنية وقروضس Ÿهنيي الصسحة إا ¤جانب صسيغة ا إ
ويتوقع أان تعطى إاشصارة البدء بالعمل بالجارة التمليكية وقروضض
معنيي الصصحة ‘ األيام القليلة القادمة إايذانا بدخول اŸنظومة
ال-ب-ن-ك-ي-ة م-رح-ل-ة ج-دي-دة ت-راع-ي انشص-غ-الت وت-ط-ل-ع-ات ك-اف-ة ال-ف-ئات
الجتماعية انسصجاما مع دعوة ا◊كومة إا ¤إادراج الصصÒفة اإلسصÓمية
‘ النظام البنكي وتكليف ثÓث بنوك من بينها «كناب» با‚از ذلك.
تنقلت «الشصعب» إا ¤مقر صصندوق التوف Òوالحتياط بالشصراقة لطÓع
القراء بكافة التفاصصيل من اŸصصدر ،حيث كشصف الرئيسض اŸدير العام

سسلوكات

!

تصشرف أاحادي ا÷انب
جمال أاوكيلي
تتعا ¤بعضض األصصوات الناشصطة ‘ القطاع اÿدماتي كاÿبازين
وّﬁو‹ مادة ا◊ليب للزيادة ‘ األسصعار من جانب واحد دون
اسصتشصارة أاو التنسصيق مع السصلطات العمومية ،صصاحبة القرار ‘ هذا
الشصأان.
إان كان اÿبازون يتحدثون عن سصعر الرغيف الواحد بأاك Ìمن ١٠
دنان Òغ Òأان ﬁضصّري ا◊ليب ‘ األكياسض عند اÿواصض ما
يتداول عندهم  ٥٠دينارا لل Îالواحد ..بعدما كان بـ  ٤٠دينارا‘ ..
الوقت الذي يصصنعون فيه الكيسض بـ  ٢٥دينارا ..لكنهم يوزعونه على
ضصواحي العاصصمة بـ  ٣٠دينارا ..أاما اآلخر فيطرحونه ‘ اŸدن.
فمهما كانت التÈيرات الصصادرة عن هؤولء ..منها األخصض Œاه
قيمة الدينار وغÓء اŸواد األولية ‘ األسصواق العاŸية وغÒها..
فإان قرار أاي زيادة ل يصصدر أابدا عنهم.
واألك Ìمن هذا ليسض من صصÓحياتهم بتاتا ..بل هناك مؤوسصسصات
«رسصمية» ﬂول لها أان تبتّ ‘ مثل هذه اŸسصائل ا◊سصاسصة التي
دائما ﬁل Œاذبات وحتى قلق البعضض عندما يشصعرون بعودة
ا÷هات اŸسصؤوولة إا‡ ¤ارسصة مهام اŸراقبة على من يتحايل على
القوان ÚاŸعمول بها .من ناحيتي نوعية اŸنتوج والسصعر.
ونعتقد بأان هذا اŸسصعى التنظيمي للسصلطات العمومية ‘ دعوة
التجار للعمل بالفوترة هو الذي يزعج هؤولء.
ولتغطية هذه اŸمارسصات– ،ركوا ‘ الŒاه القائم على إالهاء أاو
–ويل األنظار إا ¤مواقع أاخرى منها الرفع من قيمة بضصع من
Óسصف Ÿعرفة
اŸواد الواسصعة السصتهÓك  ..دون ﬂاطبة أاحد ل أ
اŒاهات هذه الزيادات.
ول يعقل أان تكون مثل هذه اŸبادرة ‘ أايدي أاناسض شصغلهم الشصاغل
اللهث وراء الربح ليسض إاّل على حسصاب اعتبارات أاخرى ،تقرها
التعامÓت اإلقتصصادية وتفرضصها العÓقة اŸباشصرة ما ب ÚاŸنتج
واŸسصتهلك ،واÿضصوع إا ¤القوان Úالتي “نع سصعي البعضض لزيادة
األسصعار هكذا ومن مزاجهم بدعوى اآلثار اÎŸتبة عن تذبذب ‘
قيمة الدينار ،وغÒها ‡ا يصصدر عنهم من أاقوال غ Òمسصؤوولة
وجدوا فيها التغطية Ùاولة فرضض على اŸواطن منطقهم ..
والشصراء بالسصعر الذي يريدونه.
وا◊ديث هنا ،ليسض تقنيا بحتا وإا‰ا الرسصالة التي نود تبليغها
م -ف -اده -ا اإلل -ت -زام ب -ال -ق -وان ÚاŸن -ظ -م-ة ل-ك-ي-ف-ي-ة تسص-ي ÒاŸن-ت-وج
اŸع -روضض ل Ó-سص-ت-هÓ-ك م-ن ن-اح-ي-ة تسص-عÒت-ه ،ل ي-ك-ون ف-ي-ه دخ-ل
Óشصخاصض بقدر ما هو مسصؤوولية مؤوسصسصة الدولة ،التي –وز على
ل أ
كل اŸعطيات ‘ معرفة قيمة البضصاعة النهائية ..والعمل دائما
على إاحداث ذلك التوازن اŸعقول الذي ل يضصر أاحدا ..حفاظا
على مصصلحة اŸواطن وهذا ل ‚ده عند اآلخرين.

لجارة التمليكية تنهي التهميشس
ا إ

‰وذج للصشÒفة اإلسشÓمية

وتعني هذه الصصيغة كل مواطن لديه دخل شصهري (أاجر ومرتب) منتظم
وي -ري -د اق-ت-ن-اء سص-ك-ن وف-ق-ا ل-ق-واع-د اŸع-امÓ-ت اŸال-ي-ة اإلسصÓ-م-ي-ة،
فيمكنه ذلك من خÓل عملية يقوم فيها الصصندوق بشصراء اŸسصكن
لصصالح الزبون ويعيد بيعه له بصصيغة إايجار مع –صصيل هامشض ربح
متفق عليه .بحيث يحصصل البنك على هامشض ربح وليسض فائدة وفقا
لقاعدة اŸرابحة.

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

أاعطى اŸقر ا÷ديد لصسندوق التوف Òوالحتياط Ÿسسة جمالية للعمران
اŸؤوسسسساتي Ãدينة الشسراقة .اŸقر الذي دشّسنه قبل أايام و زير اŸالية
Ãن-اسس-ب-ة ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-ت-وف Òيتشسكل من  5ط-واب-ق ›ه-زة Ãصساعد
ويÎبع على مسساحة  14أالف م Îمربع يضسم داخل مصسا◊ه اıتلفة
 370م -وظ -ف وع-ام-ل م-ن ›م-وع  5آالف مسس -ت -خ -دم ل-دى ك-ن-اب ‘ ك-ل
الÎاب الوطني .اŸقر اŸشسكل من برج ،Úيقدم طرازا معماريا عصسريا
يضسم أايضسا وكالة عصسرية موجهة للمسستثمرين ،وهو يعكسس ضسخامة
الطموحات اŸسسطرة ‘ اıطط السسÎاتيجي للمؤوسسسسة.
للتذك Òكناب الرائدة ‘ سسوق التوف Òترافق تنمية قطاع السسكن منذ
 53سسنة ب ÚفÎات ازدهار وأاخرى بطيئة غ Òأانها تسستأانف اليوم دورها

رشسيد مÎف يكشسف تفاصسيل وإاجراءات الصسيغ التمويلية ا÷ديدة

سسعيد بن عياد

لحد  ١٢نوفمبر  ٢٠١7م الموافق لـ  ٢٣صصفر  ١٤٣9هـ العدد ١7٤88
ا أ

مقر عصشري يعكسس ضشخامة الطموحات

تعطي نفسشا لسشوق السشكن

السصيد رشصيد مÎف رفقة مسصاعديه اŸكلف ÚباŸلفات ا÷ديدة عن
ج-م-ي-ع ال-ت-ف-اصص-ي-ل وك-ل اإلج-راءات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-م-ويÓ-ت اŸرت-ق-بة
واألبعاد اŸتوخاة منها اقتصصاديا واجتماعيا ،مؤوكدا أان العملية ”
التحضص Òلها من كافة ا÷وانب ووضصع الÎتيبات اإلجرائية والتقنية
الÓزمة ليكون الزبون اÙتمل ﬁاطا بأافضصل شصروط اŸعاملة.
وأاكد مÎف أان كل صصغÒة وكبÒة قد ”ّ التكفل بها Ãا ‘ ذلك
ا÷انب الشصرعي للمعامÓت البنكية اŸتوافقة مع قواعد الصصÒفة
اإلسصÓمية متوقعا تسصجيل إاقبال كب Òمن ﬂتلف الفئات الجتماعية
من الراغب ‘ Úاقتناء سصكن وبذلك سصوف تضصّخ هذه الصصيغة نفسصا
جديدا ‘ سصوق السصكن.
وبخصصوصض إانشصاء بنك للسصكن ترحب كناب وŒتهد لتقد Ëتصصورات
تصصبّ ‘ إاطار تشصجيع اŸنافسصة اŸصصرفية ‘ السصوق التي تعرف
ديناميكية ‘ هذا اÛال.
وتعتزم إادارة الصصندوق مواكبة التحولت القتصصادية ا÷ارية من
خÓل الدخول ‘ ›ال السصتثمار خاصصة السصياحة ،كما هو مسصطر ‘
ﬂطط التنمية السصÎاتيجي اÿماسصي ،بحيث يقوم البنك بتمويل
اŸقاول Úالعقاري Úالعمومي Úواÿواصض وتطمح أايضصا إا ¤اŸسصاهمة
‘ اŸشصاريع السصتثمارية الكÈى للدولة خاصصة ‘ قطاع الكهرباء
الذي تسصاهم كناب ‘ “ويل مشصاريع شصركة سصونلغاز.
ونفسض التوجه يشصمل اسصتثمارات ‘ السصياحة ،خاصصة با÷نوب مثل
“ويل برامج Œديد وعصصرنة فنادق ومركبات ومراكز للÎفيه ،ما
يؤوكد أان مناخ العمل والسصتثمار جذاب ويكفي فقط أان يكون أاي بنك
على درجة من الكفاءة ‘ قراءة اŸؤوشصرات و–كم ‘ اŸلفات برؤوية
إاسصÎاتيجية .وبذلك يبدو أان «كناب» مصصممة على أان تكون ‘ ريادة
“ويل السصتثمار خارج اÙروقات واقتناصض الفرصض اŸتاحة اليوم
‘ السصوق ا÷زائرية ‘ ﬂتلف القطاعات.

”
ويصصل التمويل إا ¤حدود  9٠باŸائة من قيمة اŸسصكن ،فيما ّ
تسصقيف أاعلى قيمة عند مائة ( )١٠٠مليون دينار أاي  ١٠مÓي Òسصنتيم
دون وضصع أاي شصروط أاخرى مثل حيازة سصكن أاو “لك عقار .غ Òأان
الزبون هو من يبحث عن السصكن موضصوع التمويل .وتشصمل هذه الصصيغة
التمويلية كل اŸسصاكن ما عدا تلك التي ليسض لها عقود ملكية.
ولضصبط اŸسصار ÷أات كناب إا ¤إاحداث ›لسض شصورى يتشصكل من
ثÓثة أائمة أاسصاتذة ومتخصصصص ‘ Úالعلوم القتصصادية و‘ ›ال
الصصÒف -ة اإلسص Ó-م -ي -ة واع -ت -م-اد ق-واع-د الشص-ري-ع-ة ‘ السص-وق اŸال-ي-ة
يسصهرون على مواكبة مسصار اŸنتوج ا÷ديد وتعزيزه باسصتمرار.
توجه خدمة إاجارة “ليكية لفائدة كافة اŸواطن Úالذين يÎاوح سصنهم
ب ٢١ Úو 7٠سصنة ولديهم دخل شصهري منتظم ل يقل عن  ٣٠أالف دينار
جزائري .أاما من ينشصطون ‘ التجارة واŸهن ا◊رة فيشصÎط ان يكون
الدخل الشصهري Ãعدل  ٥٠أالف دينار.
ويحصصل الصصندوق على هامشض ربح ل تتعدى  ١٠باŸائة من قيمة
السصكن اŸعني باإلجارة التمليكية ،فيما ل تتعدى نسصبة القتطاع من
األجر للتسصديد  ٤٠باŸائة من أاجر اŸواطن اŸسصتفيد وتÎاجع وفقا
للدخل الشصهري .للعلم هذه النسصبة تكرسصها قوان Úبنك ا÷زائر وتلتزم
Óشصارة إاذا
بها كافة اŸصصارف مراعاة للقدرة الشصرائية للمواطن .Úل إ
كان مكتتبو السصكن الÎقوي العمومي غ Òمشصمول Úبهذه الصصيغة

حاليا فيمكن إادراجهم ضصمنها قريبا.
ومن ميزات اŸنتوج ا÷ديد أان أاي مواطن لديه دخل شصهري بـ  ٣٠أالف
دينار Áكنه اللجوء إا ¤طرف آاخر لتغطية تسصديد الكلفة مثل الزوج
والب- -ن واألخ أاو األب (عÓ- -ق- -ة ال -ق -راب -ة ا÷ان -ب -ي -ة) ‡ا ي -وسص -ع م -ن
الضصمانات ويشصجع على طلب اÿدمة.
وي-ت-م-ث-ل ال-ه-دف ا÷وه-ري اŸت-وخ-ى م-ن ه-ذه الصص-ي-غ-ة ال-ت-م-وي-ل-ي-ة
ا÷دي- -دة اŸط -اب -ق -ة ل -ق -واع -د اŸع -ام Ó-ت اŸال -ي -ة اإلسص Ó-م -ي -ة ‘
السصتجابة لحتياجات ورغبات فئة عريضصة من اŸواطن Úواألسصر
ا÷زائرية كانت مهمشصة من اŸنظومة البنكية بحكم أانها ترغب ‘
“ويل بنكي مطابق للصصÒفة اإلسصÓمية.
“ت مصصالح صصندوق التوف Òوالحتياط بإاشصراف مديريته
وأامام ذلك ّ
العامة بدراسصة وضصعية السصوق وإاقرار خيار توسصيع نطاق تلبية الطلب
من خÓل اإلصصغاء للراغب ‘ Úهذا النمط من التمويل وتخصصيصض
إاجراءات ﬁفزة أاظهرت مبكرا قبلوا من خÓل رصصد إاقدام أاعداد
ك-بÒة م-ه-ت-م-ة ع-ل-ى ال-وك-الت وتسص-ج-ي-ل ردود اي-ج-اب-ي-ة ع-ل-ى صص-ف-ح-ة
التواصصل الجتماعي للصصندوق «فايسصبوك كناب».
ومن أاجل إا‚اح ا‚از هذه العملية حددت اŸديرة العامة للصصندوق
عددا من الوكالت التجارية النموذجية عﬂ Èتلف أارجاء البÓد
تتو ¤التكفل بطلبات الزبائن ومعا÷تها .و‘ هذا اإلطار تقوم ٣٠
وكالة من ›موع  ٢١7وكالة تابعة لشصبكة الصصندوق بإاطÓق العملية.

جديد لفائدة مهنيي الصشحة

فرصشة أامام اŸؤوسشسشات
الناششئة (سشتارت آاب)

يخ ّصض صصندوق «كناب» فئة مهنيي الصصحة بخدمة تدعى «برو صصانتي»
سصوف تدخل السصوق قريبا ،كما أاوضصحت نصصÒة ايباريسصان مسصؤوولة
العÓقات العامة ا◊رصض على تعزيز مكانة «كناب» ‘ السصاحة

مناخ األعمال ‘ ا÷زائر يكون إايجابيا خÓل الـ  12ششهرا القادمة
لعمال ‘ ا÷زائر ﬁفزا وذا جاذبية ‘ ظل قدرته الكبÒة على مقاومة اŸؤوشسرات السسلبية ،وعلى ضسوء
مازال مناخ ا أ
لعمال
اسستقصساء قامت به مؤوسسسسة البحث القتصسادي التابعة لـ»أاوكسسفورد بزنسس غروب» ،فإانه يتوّقع أان ينتعشس مناخ ا أ
لرسساء اسستثمارات مهمة ،مع تسسجيل العÎاف
ل وجود متعامل Úيتطّلعون إ
ويصسبح إايجابيا خلل الـ12شسهرا اŸقبلة ‘ ،ظ ّ
بقوة عنصسر الثقة القائم ،والذي يسس Òحسسب التقديرات نحو الكث Òمن التعزيز من أاجل تنويع القتصساد ا÷زائري ،مع
الدعوة إا ¤فتح شسباك خاصس باŸؤوسسسسات الصسغÒة واŸتوسسطة على مسستوى جميع البنوك ع Èوليات الوطن.
جانب وا‹ العاصصمة عبد القادر زوخ ورئيسض منتدى علي حداد.
فضسيلة بودريشس
يذكر أانه قام اŸشصرفون على مشصروع سص Èاآلراء الذي Œريه هذه
بالرغم من أان مناخ األعمال ‘ ا÷زائر يحتاج إا ¤اŸزيد من اŸؤوسصسص- -ة ألول م- -رة ‘ ا÷زائ -ر ،ب -السص -ت -م -اع إا ١٠٠ ¤م-ن رؤوسص-اء
التحسص ،Úإال أانه مازال يحافظ على تنافسصيته وجاذبيته اŸشصجعة ،اŸؤوسصسصات ،نذكر من بينهم  7٠باŸائة خواصض و ٣٠باŸائة عمومي،Ú
وÁكن وصصفه ‘ الوقت الراهن باإليجابي ،حسصب ما اعÎف به بهدف معرفة والوقوف على حقيقة مؤوشصر ثقة مسصÒي اŸؤوسصسصات
Óراء أاج -رت -ه م -ؤوسصسص -ة ال -ب -حث ‘ الوضصع القتصصادي وآافاق التطوير خÓل .٢٠١8
خÈاء ع- -ل- -ى ه- -امشض ع- -رضض سص Èل  -آ
الق- -تصص- -ادي «أاوكسص- -ف -ورد ب -زنسض غ -روب» ،ب -الشص -راك -ة م -ع ال -غ -رف -ة  % 70من رؤوسشاء اŸؤوسشسشات يتطلّعون لسشتثمارات هامة
ا÷زائرية للتجارة و منتدى رؤوسصاء اŸؤوسصسصات خÓل الفÎة اŸمتدة ع -رضض ا◊صص -ي -ل -ة أال -كسص -يسض ري -ن -و مسص-ؤوول ال-ت-ح-ري-ر ع-ل-ى مسص-ت-وى
من شصهر ماي إا ¤أاكتوبر  ،٢٠١7ومن اŸقرر أان يتمّ نشصره خÓل شصهر «أاوكسصفورد بزنسض غروب» ،وكشصف العديد من ا◊قائق اŸشصجعة
”
ديسصم Èالداخل ،وحضصر عرضض هذه الدراسصة الدقيقة واŸسصتفيضصة والتي تصص ّ
ب حول الرؤوية اإليجابية لرؤوسصاء اŸؤوسصسصات ،الذي ّ
ال -ت -ي شص -رحت م -ؤوشص -رات م -ن -اخ األع -م -ال ‘ ا÷زائ-ر ،ك-ل م-ن وزي-ر السصتماع إاليهم كونهم متفائلون بالقتصصاد ا÷زائري ،على اعتبار أانه
التصصال جمال كعوان ووزير الشصباب والرياضصة الهادي ولد علي ،وإا¤
” تسصجيل نحو  ٥٥باŸائة من مسصÒي اŸؤوسصسصات يرون أان مناخ
ّ

الوكالت النموذجية
التي اختÒت لإÓجارة التمليكية
وتوسصيع نطاق خدماتها لتشصمل كل الفئات الجتماعية واŸهنية.
وبفضصل هذا القرضض متوسصط وطويل األجل Áكن Ÿهنيي الصصحة
اقتناء Óﬁت مهنية أاو Œهيزات تدخل ‘ إاطار النشصاط اŸهني .كما
يشصمل التمويل أاشصغال تهيئة اÙل اŸهني اŸسصتغلة حاليا أاو إا“ام
مشصروع يجري ا‚ازه.
وتوجه هذه الصصيغة لفائدة كل شصخصض طبيعي أاو معنوي لديه اعتماد
قانوŸ Êمارسصة نشصاط مهني ‘ الصصحة مثل األطباء وا÷راحÚ
وأاطباء األسصنان.
وÁكن أان يصصل مبلغ التمويل إا 8٠ ¤باŸائة أاو  9٠باŸائة من قيمة
اÙل على أان ل يتجاوز السصعر سصقف  ١٠مليون دينار جزائري فيما
يغطي القرضض إا ¤حدود  9٠باŸائة من قيمة التجهيزات على أان ل
يتجاوز اŸبلغ النهائي حدود  ٢٠مليون دينار جزائري.
وي -ح -دد أاج -ل تسص-دي-د ال-ق-رضض ب-عشص-ر ( )١٠سص -ن -وات ل -ل-م-حÓ-ت أام-ا
التجهيزات فأاجل تسصديد قروضصها ب ٣ Úإا 7 ¤سصنوات.
وتشصمل هذه الصصيغة اŸؤوسصسصات الناشصئة (سصتارت آاب) ،فيما يتضصمن
قرضض التمويل حصصة من السصيولة تسصمح للمؤوسصسصة بالنطÓق ‘
النشصاط مباشصرة بينما ل توجد أاي شصروط تتعلّق بالسصن ،علما أان
اعتماد سصن  7٠سصنة لكافة القروضض مرده أان التأام Úيغطي اıاطر
إا ¤غاية هذه السصن.

ا◊اجة إا ¤كفاءات ‘ ريادة األعمال

لراء أاجرته «أاوكسسفورد بزنسس غروب»
سس Èل آ

وسصلط هذا السصتقصصاء الضصوء على الشصفافية ‘ تسصي Òاألعمال
ووصصفها نحو  ٥٠باŸائة من رؤوسصاء اŸؤوسصسصات بأانها غ Òكافية ،بينما
نسص-ب-ة  ٢٠ب-اŸائ-ة ي-رون ب-أان-ه-ا ك-اف-ي-ة ،ب-ي-ن-م-ا ف-ي-م-ا ي-تعّلق باÙيط
ا÷بائي العاŸي  ٤١باŸائة من رؤوسصاء اŸؤوسصسصات يعتقدون بأانها
إايجابية و ٤باŸائة جّد تنافسصية و ٣٤باŸائة قالوا بأانها ضصعيفة من
حيث التنافسض.
ووق- -ف ه- -ذا السص- -ت- -قصص -اء ع -ل -ى مسص -ت -وى ضص -خ
القروضض وحجم التمويÓت اŸرصصودة ،ول يخفى
أان نسصبة  ٣٥باŸائة من رؤوسصاء اŸؤوسصسصات كشصفوا
ب-أان-ه-ا صص-ع-ب-ة و ٢٤ب -اŸائ-ة يشص-ه-دون ب-أان-ه-ا ج-د
صصعبة ‘ ،ح ٢٣ ÚباŸائة جاءوا مفندين لكل
ذلك و ⁄يخفوا سصهولتها .وأاعلنت  ٢7باŸائة من
اŸؤوسصسصات اŸسصتجوبة أان ما يفوق  6٠باŸائة
من رقم أاعمالها مسصجل من الطلبيات العمومية.
وت -ن-اول سص Èاآلراء ال-ع-دي-د م-ن ال-ن-ق-اط ،أاه-م-ه-ا
تأاثÒات انتعاشض أاسصعار النفط على الوضصع القتصصادي على اŸدى
اŸتوسصط ،وذكر أان ا÷زائر ‘ حاجة لكفاءات ‘ ›ال الريادة
بنسصبة  ٣8باŸائة و ٣١باŸائة إلدارة األعمال والهندسصة بـ  ١8باŸائة
وخ -دم -ة اŸواط-ن Úبـ ٥ب -اŸائ -ة .إا ¤ج -انب ب -عضض ال-ع-راق-ي-ل ال-ت-ي
تواجهها اŸؤوسصسصة القتصصادية ،من بينها القيود اŸفروضصة على
الواردات التي يعتقد أانها تؤوثر على ‚اعتها.

@ ا÷زائر وسصط (حما - ١٠٢ Êفرحات بوسصعد  - ١٣٠بن عكنون
 - ١٣٢حديقة ا◊رية )١٢7
@ ا÷زائر شصرق (سصعيد حمدين  - 6٠6بومرداسض  - ١١٤ا÷وهرة
 - 6٠٤البسصات)6٠٥ Ú
@ ا÷زائر غرب (بواسصماعيل  - ١١9سصطاوا‹  - ١٢٥شصراقة ١٢٢
 القليعة )١٢١@ البليدة (حي اŸوز  - ١6١بوفاريك )١٥٣
@ تيزي وزو (عبان رمضصان  - ٢٠١لعما‹  - ٢٠7بويرة  - ٢١٤برج
منايل )١١7
@ بجاية (جيجل أا  - ٢6٠ا◊رية  - 8٠٢اقبو  - 8٠١بجاية )٢٠9
@ سصطيف (سصطيف اŸدينة  - ٣٥١برج بوعريريج  - ٣69بسصكرة
)٣6٣
@ وهران وسصط (وهران اŸدينة  - ٤٠١بئر ا÷)٤١١ Ò
@ وهران شصرق (مسصتغا)٤٢٤ Â
@ الشصلف (تيارت )٥٠٤
@ غرداية (غرداية )٥٥١
@ تلمسصان (تلمسصان اÁاما )٤7٠
@ قسصنطينة (اÿروب )٢٥٣
@ عنابة (السصهل الغربي .)٣٠٢
للتوضصيح ترتكز كناب على توزيع جغرا‘ خاصض لوكالتها التي
–مل أارقام رمز.

ارتفاع ‘ تدفق القروضس

وفتح نقاشض مسصتفيضض عقب عرضض نتائج سص Èاآلراء ،حيث كشصف
بوعÓم جبار رئيسض جمعية البنوك واŸؤوسصسصات اŸالية عن الرتفاع
اŸسصتمر ‘ القروضض اŸمنوحة من طرف البنوك لفائدة السصتثمار
وقدرها بـ 8٤٠٠مليار دينار ،معÎفا ‘ سصياق متصصل بأان نسصبة 6٤
ب-اŸائ-ة ت-دف-قت لسص-ت-ث-م-ارات اŸؤوسصسص-ات الق-تصص-ادي-ة ال-تي سصجلت
زيادة بـ ٢6باŸائة ‘ عام  ٢٠١٤و ١6باŸائة ‘ سصنة  ٢٠١٥و 7باŸائة
‘  .٢٠١6أاما ‡ثل البنك العاŸي ‘
ا÷زائ -ر دم -ب -ا دا ،وق -ف ع-ل-ى أاه-م-ي-ة
ال - -ق - -ط - -اع اÿاصض ‘ اإلصصÓ- -ح- -ات،
مشص -ددا ع -ل -ى ضص -رورة مسص -اه -م -ت-ه ‘
اإلصصÓحات ،واسصتحسصن كثÒا ÷هود
وإارادة ا÷زائر لتحسص Úمناخ األعمال
وتشص- -ج- -ي -ع ف -ت -ح اŸؤوسصسص -ات ‘ ،ظ ّ-ل
توف Òآاليات تسصاعد على ذلك ،ويتوقع
أان يسص -ج -ل –سص -ن ‘ ق -ائ -م -ة ت -رت-يب
ا÷زائر على الصصعيد العاŸي ‘ التقارير اŸقبلة للبنك العاŸي‘ ،
ظّل اŸؤوشصرات التي وصصفها باليجابية لÓقتصصاد واإلصصÓحات التي
أارسصتها ا÷زائر .أاما أالكسصيسض رينو مسصؤوول التحرير على مسصتوى
«أاوكسصفورد بزنسض غروب» ،دعا على هامشض عرضض سص Èاآلراء إا¤
ضصرورة فتح شصبابيك للمؤوسصسصات الصصغÒة واŸتوسصطة على مسصتوى
جميع البنوك ع Èالوطن.

دعوة لفتح ششبابيك
للمؤوسشسشات الصشغÒة
واŸتوسشطة ‘ البنوك

األعمال ‘ ا÷زائر سصيعرف تطورا ﬁسصوسصا ويصصبح ايجابيا خÓل
الـ ١٢شصهرا اŸقبلة ،بينما  6باŸائة من نفسض اŸسصÒين يÎقبون أان
ي -ك -ون ج -د إاي -ج -اب -ي -ا .م -ن أاج -ل ذلك أاب-دى  7٠ب -اŸائ-ة م-ن رؤوسص-اء
اŸؤوسصسصات اهتمامهم إلرسصاء اسصتثمارات هامة خÓل عام .٢٠١8
وهذا ما أافضصى إا ¤تسصجيل مؤوشصر ثقة بسصقف مرتفع‡ ،ا ينعكسض
دون شصك على رفع –دي تنويع ﬁسصوسض لÓقتصصاد.
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ب-ف-ع-ال-ي-ة م-رت-ك-زة ع-ل-ى شس-ب-ك-ة وك-الت ت-تعامل مع  7م -لي Úزب-ون م-ن
ﬂتلف الفئات.
وتضسم البناية العملقة كافة مصسالح الصسندوق ومديرياته ما عدا
اŸف-تشس-ي-ة ال-ت-ي ت-ب-ق-ى خ-ارج-ه ل-ت-ق-وم Ãه-امها الرقابية بشسكل دقيق
وبعيدا عن الهياكل اÿاضسعة لها .كما توجد وكالة جديدة موجهة
ل -ل -مسس -ت -ث -م -ري -ن ت -وّف-ر م-ن-اخ-ا م-لئ-م-ا م-ن ح-يث شس-روط السس-ت-ق-ب-ال
وإاجراءات التكفل باŸلفات ،بحيث ”ّ اعتماد ‰ط مكاتب مفتوحة
تسس-اع-د ع-ل-ى ال-ت-واصس-ل والسس-رع-ة ‘ م-ع-ا÷ة ط-ل-ب-ات ال-ت-م-ويل .كما
يزود اŸقر Ãطعم يوّفر اÿدمة للعمال ليكرسسوا كل جهدهم للرفع
من اŸردودية.

معنى اإلجارة ‘ اللغة والقانون
تعني كلمة إاجارة ‘ القاموسس ،أانه عقد Áنح طرف فيه
ق اسستغلل ملكية كقطعة أارضس أاو بناية أاو مسسكن Ÿدة
ح ّ
ّﬁددة مقابل دفع مبلغ مع Úمتفق عليه.
ومصسطلح إاجارة ‘ القانون يعني عقد Áكن من اسستغلل
اŸؤوجر (بفتح ا÷يم) واسستعماله إا ¤أاجل مع Úمقابل ثمن
معلوم.

لسسبوعي
التّحليل ا أ

“اسشك وانتعاشس
فضسيلة بودريشس
جه سصعر النفط منذ نحو عشصرة أايام صصوب اŸنحى التصصاعدي
يت ّ
الذي يؤوشصر لسصتعادة تعافيه بعد Œاوزه عتبة الـ 6٠دولر بل واقÎابه
من سصقف الـ  6٤دولرا أامسض ،بفعل تقاطع العديد من العوامل خاصصة
م -ن -ه -ا ا÷ي -واسصÎاŒي -ة ،وه -ذا م-ن شص-أان-ه أان ي-عّ-زز ال-ث-ق-ة ‘ مسص-ع-ى
ت -خ -ف -يضض اإلن -ت -اج إا ¤م-ا ب-ع-د شص-ه-ر م-ارسض  ،٢٠١8خÓ-ل الج-ت-م-اع
اŸرتقب لدول منظمة «أاوبك» نهاية شصهر نوفم Èا÷اري.
و‘ خضصم –سصن اŸناخ اليجابي لسصوق اÙروقات ،تعتزم ا÷زائر
ع -ل -ى السص Òن-ح-و إارسص-اء اسص-ت-ث-م-ارات Áك-ن وصص-ف-ه-ا ب-اŸه-م-ة ،سص-واء
الغازية منها أاو كل ما يتعلق بالبÎول ومشصتقاته وحتى كل ما يخصض
تصصنيع Œهيزات ا◊قول النفطية التي كانت تتطلب كلفة معتÈة
لسصتÒادها ،من دون اإلخÓل بالتزاماتها أامام زبائنها.
و‘ ظّل هذه ا◊ركية والرؤوية اŸسصتقبلية الدقيقةÁ ،كن القول إان
›مع سصونطراك أادرك فعليا التحدي القائم الذي ل Áكن مواجهته
إال بتوفر سصلسصلة من الشصروط:
أاولŒ :ميع قدرات هذا اÛمع الرائد إافريقيا ،ومن ثم الÎكيز
على –سص Úالنجاعة عﬂ Èتلف مسصتويات اإلنتاج.
ثانيا :رصصد  ٥٠مليار دولرÃ ،عدل  ١٠مÓي Òدولر ‘ السصنة من
أاجل إا‚از اسصتثمارات جديدة.
ثالثا :الثقة ‘ اŸوارد البشصرية وتثم Úالكفاءات اŸوجودة على
مسصتوى مواقع اإلنتاج.
رابعا› :م -ع سص -ون -ط -راك م -ط -الب ‘ ع-ام  ،٢٠١8ب-ال-ت-ح-ك-م ‘
النفقات غ Òالإنتاجية وترشصيدها.
وبالنظر اإ ¤التحولت التي تعرفها السصوق وتتطلبها وتÒة تطور
الأداء ،اأصصبح ›مع سصونطراك يعي جيدا اأهمية بناء شصراكات
لتعزيز ا÷انب التصصنيعي ،تلبية Ÿتطلبات نشصاطات اŸنبع من
معدات وŒهيزات حقول النفط ‘ ،اإطار القاعدة السصتثمارية
 ،٤9/٥١ويغتنم ‘ هذا الإطار الفرصصة لتكوين اليد العاملة والرفع
من مسصتوى الندماج اإ ¤ما ل يقل عن  ٣٠باŸائة ،بهدف السصÒ
بعد ذلك اإ ¤تصصدير هذه اŸعدات اإ ¤الأسصواق اÿارجية.
ومن شصاأن كل هذا اأن يسصتحدث مناصصب شصغل جديدة ،ويزيد من
وتÒة ضص ّ-خ الÌوة ل -يسض ب -ال -ط -اق -ة وح -ده-ا ب-ل ع-ن ط-ري-ق تصص-ن-ي-ع
التجهيزات التي يحتاجها القطاع النفطي ،على غرار الشصراكة التي
تربط سصونطراك مع نظÒتها الأمريكية «بيكر هيوز جÔال» ،والتي
سصوف تسصمح بصصناعة روؤوسض الآبار ،وهي معدات كانت تسصتورد من
اÿارج ،علما اأن ا÷زائر بفضصل هذه الشصراكة تكون اأول دولة ‘
القارة الإفريقية تشصرع ‘ تصصنيع مثل هذه التجهيزات ﬁليا.
ومن العوامل اŸشصجعة لدفع وتÒة ترقية السصتثمارات والرفع من
اأداء اÛمع النفطي الوطني“ ،اسصك اأسصعار برميل البÎول الذي
بلغ حاليا  6٤دولرا لأول مرة منذ عام  ،٢٠١٥وبات يقÎب من
السصعر العادل للمصصدر واŸسصتورد على حد سصواء ،و الذي حّدده
اÈÿاء بسصقف الـ 7٠دولرا ،بفعل اجتماع عدة عوامل مباشصرة
وغ Òم -ب -اشص -رة ،ن -ذك -ر م -ن ب -ي -ن -ه-ا ان-خ-ف-اضض ﬁسص-وسض ومسص-ت-م-ر
ıزونات النفط العاŸية سصجلت شصهر اأكتوبر اŸاضصي .اإ ¤جانب
ع -دم اسص -ت -ق-رار ال-وضص-ع السص-ي-اسص-ي والأم-ن-ي ‘ ال-ع-دي-د م-ن ال-دول
اŸنتجة.
ويكتسصي اجتماع يوم  ٢8نوفم ،Èوالذي يسصتمر بفيينا اإ ¤غاية
الـ ٣٠من الشصهر ا÷اري ،اأهمية كÈى لدول اأوبك  ،على خلفية اأنه
سصيناقشض ‘قرار اإمكانية “ديد اللتزام بقرار تخفيضض النتاج اإ¤
غ ا ي ة ن ه ا ي ة ع ا م  ٢ ٠ ١ 8و ا ◊ س ص م ف ي ه  ،و ‘ ظ لّ – م س ض ا ل د و ل ا ل أ ك È
اإنتاجا داخل وخارج اأوبك لهذا القرار ،ما يوؤشصر اإ ¤اسصتمرار
“اسصك اأسصعار النفط التي يرتقب اأنها لن تÎاجع اإ ¤اأقل من 6٠
دولرا وقد تقارب مسصتوى الـ  7٠دولرا خÓل العام اŸقبل ،خاصصة
اإذا ّ Œسصد مسصعى “ديد العمل بقرار تخفيضض الإنتاج ‘ اجتماع
ف -ي -ي -ن -ا اŸق -ب -ل‡ ،ا يسص -م-ح ب-ال-ت-اك-ي-د ب-ان-ت-ع-اشض السص-وق و“اسصك
الأسصعار.
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بعد مباراة «اÿضسر» أامام «النسسور اŸمتازة»

ظهور نقاط إإيجابية  ..و عمل كب Òينتظر ماجر

أانهى اŸنتخب الوطني
تصسفيات مونديال ٢٠١٨
بنتيجة التعادل أامام نظÒه
النيجÒي  ‘ ،أاول « خرجة «
للناخب الوطني ا÷ديد رابح
ماجر الذي حاول إاعطاء
نفسس جديد لـ « اÿضسر « و
إارسساء نقاط Ÿسستقبل أافضسل
بالنسسبة Ÿمثلينا ‘ اŸناسسبات
القادمة.
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وب -ال -رغ -م م -ن أل-ت-حسس-ن أل-ط-ف-ي-ف
أل- -ذي ظ- -ه- -ر ع- -ل- -ى أدأء أل- -ف -ري -ق
أل - -وط- -ن- -ي م- -ق- -ارن- -ة ب- -اÿرج- -ات
أأ’خÒة ،إأ’ أن عم ÓكبÒأ ينتظر
ألطاقم ألفني للوصسول إأ ¤تكوين
تشس-ك-ي-ل-ة ق-وي-ة ب-إام-ك-انها أŸنافسسة
ب -ق -وة م -ع أحسس -ن أŸن -ت -خ -ب -ات ‘
ألقارة ألسسمرأء.
وÁكن ألقول أن ألظروف  ⁄تكن
م-ن-اسس-ب-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-مدرب ماجر،
كون أŸنتخب ألوطني مقصسى من
أŸون - -دي - -ال وم- -ع- -ظ- -م ألÓ- -ع- -بÚ
متأاثرين من ألناحية أŸعنوية بعد
أŸسسÒة أıيبة للمنتخب ‘ هذه
أŸن -افسس -ة وأل-ت-غ-يÒأت أŸسس-ت-م-رة
للمدرب.Ú

تغيÒات ‘ الدفاع ...
كما أن وجود ألعديد من ألÓعبÚ
أŸصس- -اب Úأث- -ر ع- -ل- -ى أخ- -ت -ي -ارأت
أل-ط-اق-م أل-ف-ن-ي أل-ذي أع-ت-م-د ع-لى
’عب Úآأخرين لتعويضس أأ’سساسسيÚ
 ..و ي- -ك- -ون م- -اج- -ر أرت- -اح Ÿردود
ألبعضس منهم و بإامكانهم أن يكونوأ
ح -ل -و’ ث -م-ي-ن-ة ،ح-يث ق-ال ‘ ه-ذأ
أإ’ط -ار  « :أل -ف -ري -ق أل -وط-ن-ي ق-دم
مردودأ Îﬁما يبشسر با‘ Òÿ
أŸسس -ت-ق-ب-ل  ،ب-ال-رغ-م م-ن أن-ن-ا ك-ن-ا
نريد ألفوز باŸبارأة ،إأ’ أن ألتعادل
ل -يسس ن -ت-ي-ج-ة سس-ي-ئ-ة أم-ام م-ن-ت-خب
ن-ي-جÒي-ا أل-ذي Áت-از ب-ق-وت-ه ول-عب
مرتاحا من ألناحية أŸعنوية كونه
متأاهل إأ ¤أŸونديال « .
وي- -ك -ون أل -ط -اق -م أل -ف -ن -ي ق -د دّون
ألعديد من ألنقاط ألتي سسيسستفيد
منها ‘ أسسÎأتيجيته ألتي قد تأاخذ
وق-ت-ا ل-ت-ع-ط-ي ث-م-ارأ ،ك-ون أل-ورشس-ة
أل-ت-ي ف-ت-ح-ه-ا ت-ت-ط-لب ع-م ÓكبÒأ،
بعد أن تدنى مسستوى أدأء ألفريق
ألوطني منذ عدة أشسهر.
وبدون شسك سسيعطي ماجر ألفرصسة
‘ أŸبارأة ألقادمة لـ « أÿضسر «
أم -ام م -ن -ت-خب إأف-ري-ق-ي-ا أل-وسس-ط-ى
لÓعب Úآأخرين ،خاصسة ‘ وسسط
أŸي -دأن و أل -ه-ج-وم  ،ل-ك-ي ت-ت-وسس-ع
ألرؤوية لديه ‘ خيارأته أŸسستقبلية
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@ رابح ماجر (الناخب الوطني)« :بالرغم من عدة غيابات أعتقد أن
ألÓعب Úأبدوأ إأرأدة قوية ‘ أŸيدأن ،أنا فخور بهم ،لقد كان مردودهم
مقبو’ أمام فريق نيجÒيا ألقوي ،ألÓعبون كانت –دوهم إأرأدة قوية ‘
فرضس وجودهم بعد ألنتائج ألسسيئة أأ’خÒة .لقد كانت مبارأة حسسنة حتى
وإأن كان هناك عمل جبار ‘ أنتظارنا .أنا وأع بأانه كان من ألصسعب –قيق
ألفوز.
كان لعودتي وقع مؤوثر ‘ نفسسي ،أشسكر جمهور قسسنطينة ألذي شسجعنا
كثÒأ.
لقد كان تغي Òنسساخ نصسف سساعة بعد أنطÓق أŸبارأة تكتيكيا لتفادي أي
مفاجأاة سسيئة حتى وإأن كان عنصسرأ جيدأ .لقد جازفت بقرأر إأدخال فريق
غ Òمتعود على أللعب ضسمن ألفريق ألوطني بجعل ألثقة ‘ ’عب Úأمثال
عبد ألÓوي وشسافعي أللذين  ⁄يخيبا .ما ’حظته أمام فريق نيجÒيا
ي-ج-ع-ل-ن-ي م-ت-ف-ائ Ó-ب-ال-نسس-ب-ة Ÿسس-ت-ق-ب-ل هذأ أŸنتخب ألوطني ألذي أظهر
جوأنب إأيجابية أليوم».
@ ياسس Úبراهيمي (قائد اŸنتخب ا÷زائري)« :يحزننا عدم ألتأاهل

 ..ومن أŸمكن جدأ أن يعتمد على
أŸه- -اج- -م ب- -و‚اح أل- -ذي وّف -ق ‘
ب - -عضس أÙاو’ت ب - -ع - -د دخ - -ول- -ه
كاحتياطي  ..إأ ¤جانب إأعادة جابو
كصسانع ألعاب ‘ خطة مغايرة لتلك
ألتي أعتمدها ماجر أمام نيجÒيا.
ب -ي -ن-م-ا ق-د ي-ج-دد م-اج-ر أل-ث-ق-ة ‘
أغلب ألÓعب Úألذين شساركوأ ‘
أل -دف -اع ،ورÃا سس -ي -دخ -ل أل Ó-عب
ه - -وأري ف - -رح - -ا Êع - -ل - -ى أ÷ه - -ة
أليسسرى.
وبالتا‹ ،فإان ألطاقم ألفني أمام
ورشس -ة ح -ق -ي -ق -ي -ة ل -ب -ن -اء تشس -ك -ي-ل-ة
متماسسكة و تلعب بعزÁة قوية’ ،
سسيما وأننا ’حظنا يوم أ÷معة أن
’ع- -ب- -ي- -ن- -ا ف -ازوأ ‘ أل -ع -دي -د م -ن
ألثنائيات وعادوأ ‘ ألنتيجة بفضسل
أإ’رأدة وأإ’صسرأر ألكب Òألذي لعبوأ
به ‘ هذأ أŸوعد ‡ ..ا يشسجع
أل - -ط- -اق- -م أل- -ف- -ن- -ي ‘ –ضسÒأت- -ه
أل- -بسس- -ي- -ك- -ول- -وج- -ي -ة ‘ أŸوأع -ي -د
ألقادمة.
و‘ قرأءة ŸسسÒة « أÿضسر « ‘
تصس-ف-ي-ات أŸون-دي-ال ،ف-إان-ه ي-ظ-ه-ر
جليا أنها  ⁄تكن ‘ أŸسستوى من
ح- -يث أأ’دأء وأل- -ن- -ت- -ائ- -ج ح- -يث أن
أÿط -وة أأ’و ¤ل -زمÓ-ء ب-رأه-ي-م-ي
أك- -دت صس- -ع- -وب- -ة أŸأام- -وري- -ة حÚ
أك -ت -ف -وأ ب -ال -ت-ع-ادل أم-ام أŸن-ت-خب

أل - - - -ك- - - -امÒو .. Êوك- - - -ان أŸدرب
رأي -ف -اتشس يشس -رف ع -ل -ى أل-ع-ارضس-ة
أل -ف -ن -ي -ة ل -ل -ف -ري -ق أل-وط-ن-ي وغ-ادر
منصسبه مباشسرة مع نهاية أللقاء.
ول -عب أŸن -ت-خب أل-وط-ن-ي م-ب-ارأت-ه
أل-ث-ان-ي-ة ‘ ه-ذه أŸن-افسس-ة ب-ق-ي-ادة
أŸدرب أل-ب-ل-ج-ي-ك-ي ج-ورج ل-ي-كنسس
وكانت ﬂيبة جدأ ح Úخسسر أمام
نيجÒيا بنتيجة ثقيلة  1 - 3بعدما
” أرتكاب أخطاء دفاعية عديدة،
و ⁄يلعب بشسكل جيد .
وت -وأصس -لت أ’خ -ف -اق -ات ب -ال -نسس-ب-ة
ل-زمÓ-ء أŸه-اج-م سس-ل-ي-م-ا Êب-قدوم
أŸدرب أإ’سس- -ب- -ا Êأل -ك -ارأز وه -ذأ
بتسسجيل معه  3أنهزأمات متتالية
‘ تصس- -ف- -ي- -ات ك- -أاسس أل -ع -ا ⁄أم -ام
زأمبيا ذهابا وإأيابا  1 -3و 1 -0
ع -ل -ى أل-ت-وأ‹ ،إأ ¤ج-انب أ’ن-ه-زأم
أمام ألكامÒون بنتيجة .. 0 - 2
جل ‘ أ’سستغناء
وهو أأ’مر ألذي ع ّ
عن خدمات ألتقني أإ’سسبا.. Ê
ول -عب أل -ف -ري -ق أل -وط -ن -ي م -ب-ارأت-ه
أأ’خÒة ‘ هذه ألتأاهيليات –ت
إأشسرأف أŸدرب رأبح ماجر أمام
نيجÒيا وألتي أنتهت بالتعادل ألذي
ق- -د ي -ك -ون م -ف -ي -دأ م -ن أل -ن -اح -ي -ة
أŸع -ن -وي -ة ب -ع -د أن ع -رف أل-ف-ري-ق
أل- -وط -ن -ي ت -غ -يÒأت ع -دي -دة ع -ل -ى
عارضسته ألفنية.

Óمل خÓل أŸقابÓت ألتي  ⁄نلعبها كما
لكأاسس ألعا ،⁄كان أدأؤونا ﬂيبا ل أ
ينبغي وعلينا أآ’ن ألتفك ‘ ÒأŸسستقبل.
 ⁄تكن هذه أŸقابلة أفضسل لقاء بالنسسبة لنا لقد وجدنا صسعوبة ‘ ألتحرك
فوق أأ’رضسية .لقد أبدينا أمام نيجÒيا إأصسرأرأ ‘ أŸوأجهة وكما قال
أل-ن-اخب أل-وط-ن-ي ع-ل-ي-ن-ا أل-ق-ي-ام ب-ع-م-ل ج-ب-ار .أÛم-وع-ة م-ت-م-اسس-كة أكÌ
وأأ’جوأء خارج أŸلعب جيدة للغاية».
@ جÒنو روهر (الناخب النيجÒي)« :أنا جد رأضس على ألتعادل ألذي
يسسمح لنا بتحقيق ألتأاهل دون أي هزÁة .ألغيابات ألكثÒة ‘ ألفريق
أ÷زأئري سسمحت ‹ بجعل جميع عناصسر فريقي يتدأولون على لعب
أŸقابلة .ألفريق أ÷زأئري أظهر مسستوى جيدأ أليوم ،أعتقد أن ألÓعبÚ
مرتاحون مع وصسول ماجر وأحيي عودة ›ا Êألذي ضسمن توأزنا كبÒأ
وسسط أŸيدأن .أآ’ن سسÔكز على أŸقابلة ألودية أمام أأ’رجنت Úيوم 14
نوفم Èبروسسيا وهو أللقاء ألذي سسيعرف عودة جون أوبي ميكال ،قائد
ألفريق ألذي فضسلت تركه يرتاح خÓل مقابلة أ÷زأئر».
@ ليون بالوغان (قائد اŸنتخب النيجÒي)« :ألفريق أ÷زأئري له
ك -ف -اءأت ف -ردي -ة ‡ت -ازة م -ث -ل ﬁرز وب -رأه -ي -م-ي ول-ك-ن م-ن ح-يث أل-ل-عب
أ÷ماعي كنا أأ’قوى .هدفنا كان إأنهاء ألتصسفيات ‘ أŸرتبة أأ’و ¤دون
هزÁة وهو ما –قق.
أعتقد أن ألفريق أ÷زأئري ينقصسه ألتÓحم أ÷ماعي ألذي كان نقطة
قوته خÓل مونديال  2014بالÈأزيل».

نيمار ينفي وجود مششاكل مع زمÓئه ‘ إلنادي

أاكد نيمار مهاجم الÈازيل أانه ’
يعا Êمن أاية مشساكل مع زمÓئه ‘
ناديه ا÷ديد باريسس سسان جÒمان
وانهمرت دموعه بعدما حظي بدعم
وإاشسادة تيتي مدرب اŸنتخب الوطني
يوم ا÷معة.
وفند نيمار تكهنات بأانه يشسعر بالندم بسسبب
أ’نتقال إأ ¤فريق ألعاصسمة ألفرنسسية.
وصسرح نيمار للصسحفي ’« Úأحب ألشسائعات
وأل -قصسصس وم -ن أأ’فضس -ل سس -م -اع أأ’م-ر م-ن
صساحب ألشسأان».
وأضساف «’ أعا Êمن أي مشساكل ‘ باريسس
سسان جÒمان وألشسيء ألوحيد ألذي يزعجني
ه -و ألضس -غ -ط م -ن أإ’ع Ó-م .أن -ا شس-خصس أحب
ألفوز وأحب إأحرأز أأ’لقاب ولهذأ ألسسبب جئت
إأ ¤باريسس سسان جÒمان».
وخ- -ت- -م ب -ال -ق -ول «أن -ا سس -ع -ي -د ج -دأ ول -دي
دوأف- - -ع - -ي .ه - -م ي - -ؤول - -ف - -ون أل - -قصسصس غÒ
ألصس -ح -ي -ح -ة .ل -يسس ل -دي أي مشس -كÓ-ت م-ع
(أŸهاجم) إأدينسسون كافا Êأو مع مدربي
(أوناي إأÁري)».

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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إإقصشاء صشا◊ي وتلمسشا ‘ Êنصشف نهائي
موندي ـــــــ ال إلك ـــــ ارتين ـــــــــــ غ
أقصسي ألسسائقان أ÷زأئريان،
سس - -ف - -ي- -ان صس- -ا◊ي ( أك- -اب- -ر)
وم -ل -يك ت -ل -مسس-ا ( Êأوأسس-ط)،
يوم أ÷معة ‘ ،ألدور نصسف
ألنهائي من منافسسات نهائي
مونديال ألكارتينيغ «روتاكسس
ماكسس– ،دي» ألذي يجري
ع -ل -ى ح -ل -ب -ة ك -ارت -ودرم -ودأل
أل- - -غ- - -ارف ب- - -ب- - -ورت - -ي - -م - -او (
ألÈتغال).
وفشس- - -ل صس - -ا◊ي (  23سسنة)
ألذي شسارك ‘ فئة أ’أكابر
«م- -اكسس» ‘ ضس- -م -ان ت -اأشسÒة
ألنهائي بعد أنطÓقة سسيئة.
و أوضسح ماسسي بوقاشس أŸدير
ألعام لـ»وأن» ‘ تصسريح له:
«خسس -ر سس -ف -ي -ان أل -ع -دي-د م-ن
أŸرأك -ز ع -ن -د ب-دأي-ة ألسس-ب-اق
رغ - -م أن - -ه ك - -ان ي - -ط - -م - -ع ‘
أل- -دخ -ول ضس -م -ن  10أ’أوأئل
وأل- -ذي ك- -ان سس- -ي- -م -ك -ن -ه م -ن
ألتاأهل أإ ¤ألنهائي .لقد وجد
ن- -فسس -ه ‘ ›م -وع -ة صس -ع -ب -ة
وهذأ ما عقد من أموره ‘
بقية ألسسباق’’.
وت-ع-د ه-ذه أŸشس-ارك-ة أل-ث-ان-ية

م -ن ن -وع-ه-ا لصس-ا◊ي ب-ع-د أن
خاضس طبعة  ‘ 2016أإيطاليا
أي- -ن أقصس- -ي أيضس- -ا ‘ أل- -دور
نصسف ألنهائي.
م -ن ج -ه -ت -ه ،أك-ت-ف-ى م-وأط-ن-ه
تلمسسا ÊباŸرتبة  ‘ 29أول
مشساركة له ‘ هذأ ألنوع من
أŸنافسسات.
وقال بوقاشس ‘ هذأ ألصسدد:
’’ت-ل-مسس-ا Êق-دم م-ردودأ ط-ي-با
م - -ن - -ذ أن - -ط Ó- -ق أŸن - -افسس- -ة
وأل- -دل- -ي -ل أن -ه  ⁄ي -رت -كب أي
خ- -ط- -اأ .رغ- -م أن ب- -دأي- -ت -ه ‘
ألدور نصسف ألنهائي كانت ‘
أŸركز  36أإ’ أنه “كن من
أإنهاء ألسسباق ‘ أŸرتبة 29
م -ت -وف -ق -ا ع -ل -ى أل -ع -دي -د م-ن
أ’أسسماء’’.
و ⁄ي- -خ- -ف ب -وق -اشس ’’رضس -اه’’
على ألنتائج أŸسسجلة من قبل
ألسسائق Úأ÷زأئري ‘ Úهذأ
أŸوعد ألعاŸي.
وقال نفسس أŸصسدر ‘ هذأ
ألصسدد’’ :فشسلنا ‘ ألتاأهل أإ¤
أل -ن -ه -ائ -ي ه-و Ãث-اب-ة خسس-ارة
مرة لصسا◊ي وتلمسسا Êولكن

ه- -ذأ ’ ي -ع -ن -ي أن -ن -ا أن -ه -ي -ن -ا
أŸشس -وأر ب -ن -ت -ي -ج -ة سس -ل -ب -ي-ة.
ألسسائقان كسسبا خÈة جديدة
Ãج- -رد أح- -ت- -ك- -اك- -ه- -م- -ا م- -ع
سسائق Úدولي.’’Ú
ق- -ب- -ل أن يضس- -ي -ف’’ :م -ق -ارن -ة
ب -اŸوسس-م أŸاضس-ي ،مسس-ت-وأن-ا
شس -ه -د تصس -اع -دأ ’ف-ت-ا .ن-ح-ن
ن -ع -م -ل ‘ أل-ط-ري-ق ألصس-ح-ي-ح
ونسسعى لتطوير هذه ألرياضسة
م - -ن أج - -ل “ث - -ي - -ل أ÷زأئ - -ر
أحسسن “ثيل’’.
وت- -ن -افسس ح -وأ‹  360سسائق
Ÿدة أسسبوع ‘ فئات ﬂتلفة
من مونديال ألكارتينغ تشسمل:
م -ي-ك-و م-اكسس ،م-ي-ن-ي م-اكسس،
ماكسس أوأسسط ،ماكسس أكابر،
دي دي  ،2دي دي  2ماسس.Î
ي - -ذك- -ر أن «روت- -اكسس م- -اكسس
–دي» هي منافسسة ألكارتينغ
أŸشسهورة عاŸيا وتنظم على
شسكل بطو’ت وطنية ‘ كل
ألبلدأن ألتي تتوفر كل وأحدة
على ﬁركات روتاكسس ،مثلما
ه - -و أ◊ال ب - -ا÷زأئ - -ر م- -ن- -ذ
.2011

‘ حال مغادرته للريال

بيل قد ينضشم إإ ¤مانششيسش Îيونايتد
يرغب الÈتغا‹ جوزيه
مورينيو ،اŸدير الفني
لنادي مانشسسس Îيونايتد
’‚ليزي ‘ ،اسستغÓل
ا إ
إاصسابات غاريث بيل،
’عب ريال مدريد،
وتقد Ëعرضس للتعاقد
معه..
وذك - - -رت صس- - -ح- - -ي- - -ف- - -ة « أسس
أ’سسبانية « أنّ بيل سسÒحل عن
صس -ف -وف ري -ال م -دري -د ق-ريً-ب-ا
وÃب- -ل- -غ أق -ل م -ن  100مليون
يورو ،قيمة أنتقاله للملكي ‘
 ،2013وذلك بسس- - -بب ت- - -ك- - -رأر
أإ’صس-اب-ة ،وغ-ي-اب-ه ع-ن أل-ع-ديد
من أŸباريات أŸهمة.
وأوضسحت ألصسحيفة أّن ألقيمة
ألسسوقية لبيل أنخفضست Ãعدل
 10مÓي Úيورو ،بسسبب غيابه
عن أŸشساركة ‘ بطولة كأاسس
أل -ع -ا ⁄أŸق -ب -ل -ة م -ع م-ن-ت-خب
ب Ó- -ده ،ك - -م - -ا أن - -خ- -فضست 10
م Ó-ي Úأخ -رى بسس-بب أب-ت-ع-اده
عن أŸشساركات أأ’خÒة‡ ،ا
يعجل برحيله.
ون - - -وهت ألصس - - -ح - - -ي- - -ف- - -ة إأ¤
تصسريحات مورينيو ‘ ألسسوبر
أأ’وروب -ي أأ’خ ،Òوأل -ت -ي ق -ال
فيها إأنه «حال قرر بيل مغادرة
ري - - -ال م - - -دري- - -د ،فسس- - -أاك- - -ون
بانتظاره ‘ أ÷هة أأ’خرى».

و ⁄يشس - -ارك ب - -ي - -ل م - -ن - -ذ 26
سسبتم ÈأŸاضسي ‘ أي مبارأة
ب-ع-د ت-ع-رضس-ه إ’صس-اب-ة ‘ ل-ق-اء
ب- -وروسس- -ي- -ا دور“ون -د ب -دوري
أب -ط -ال أوروب-ا ،ب-ع-دم-ا سس-ج-ل
هدفا وصسنع آأخر لكريسستيانو
رون - -ال- -دو ‘ ،أŸب- -ارأة أل- -ت- -ي
أنتهت بفوز أŸلكي بنتيجة -3
.1
وعانى بيل من تكرأر أإ’صسابة
خ Ó- -ل أŸوسس - -م أŸاضس- -ي ،إأذ
ب- -دأت ‘ ن- -وف -م Èم -ن أل -ع -ام

أŸاضسي ليغيب عن أÓŸعب
ثÓثة أشسهر ثم تعرضس إ’صسابة
أخ- -رى أث- -ن- -اء م- -ب -ارأة ب -اي -رن
ميونيخ أأ’Ÿا ‘ ،Êذهاب ربع
ن -ه -ائ -ي دوري أب -ط -ال أوروب-ا،
قبل أن تتجدد أمام برشسلونة
‘ أل- -كÓ- -سس- -ي- -ك- -و ‘ أف- -ري- -ل
أŸاضس- -ي ،ل- -ي -ع -ود أل Ó-عب ‘
ألشس- -وط أل- -ث- -ا Êم- -ن ن- -ه- -ائ -ي
أل - -تشس - -ام - -ب - -ي- -ون- -زل- -ي- -غ أم- -ام
ج - -وف - -ن - -ت - -وسس أإ’ي- -ط- -ا‹ ‘
جوأن..

مونديال :٢٠١٨

منتخب إلبÒو يقÎب من إلتاأهل
تعادلت نيوزيÓندأ على أرضسها ،أمسس ألسسبت ،مع بÒو بدون أهدأف ( ‘ ،)0-0ذهاب ملحق ما
ب Úألقارأت لتصسفيات كأاسس ألعا 2018 ⁄لكرة ألقدم.
وكان من أŸتوقع أن تنجح بÒو ،صساحبة أŸركز ألعاشسر ‘ تصسنيف أ’–اد ألدو‹ (ألفيفا)‘ ،
أجتياز نيوزيلندأ بسسهولة لكن أŸنتخب ألقادم من أمريكا أ÷نوبية صسنع فرصست ÚخطÒت Úأمام
أصسحاب أأ’رضس دون Œسسيد.
وكانت أخطر فرصسة لنيوزيلندأ ‘ ألشسوط ألثا Êعن طريق رأيان توماسس ‘ ألدقيقة  85عندما
سسدد كرة بجوأر ألقائم أأ’Áن مباشسرة Ÿرمى بÒو ،لتنتهي أŸبارأة دون أهدأف ويتأاجل أ◊سسم
إأ ¤مبارأة أإ’ياب ‘ ليما يوم أأ’ربعاء أŸقبل أين سسيكون أصسحاب ألديار مرشسح Úبقوة ÿطف
تأاشسÒة أŸوعد ألعاŸي.

بعد تعادل إا‚لÎا أامام أاŸانيا:

إلصشحافة إلإ‚ليزية تششيد Ãسشتوى «إلنجوم إلششبان»
أشس -ادت ألصس -ح -ف أإ’‚ل -ي-زي-ة ألصس-ادرة ،أمسس،
باŸسستوى أ÷يد ألذي أبان عنه أŸنتخب
أإ’‚ليزي بقيادة ’عبيه أ÷دد بعدما
تعادل ألفريق أمام أŸانيا Ã 0-0لعب
«وÁب -ل -ي» ،مسس -اء أ÷م -ع -ة ‘ ،إأط-ار
–ضسÒأت أŸنتخب Úلنهائيات كأاسس
ألعا 2018 ⁄لكرة ألقدم.
وأصس -درت صس-ح-ي-ف-ة «دي-ل-ي إأكسسÈسس»
م -ق -ا’ ب -ع-ن-وأن «أط-ف-ال غ-اريث ب-خ»Ò
رّكزت فيه على أأ’دأء أŸرموق ◊ارسس
أŸرم -ى غ -وردأن ب -ي-ك-ف-وردي و’عب أل-وسس-ط
روبن لوفتوسس تشسيكي ونفسس ألشسيء بالنسسبة Ÿا نشسرته

صسحيفة «تيليغرأف».
أم -ا صس-ح-ي-ف-ة «دي-ل-ي سس-ت-ار» ف-خ-رجت
ب -ع -ن -وأن ف-ي-ه تÓ-عب ل-ف-ظ-ي ي-ق-ول
Óدأء
«خ -ي -ار أل -دك -ة» ‘ ت -ل-م-ي-ح ل -أ
أŸميز للحارسس بيكفوردي ألذي
أن- -ق- -ذ م- -رم- -اه ‘ أل -ع -دي -د م -ن
أŸرأت أمام أŸانيا.
من جهتها ،أبرزت صسحيفة «ديلي
ميل» مشساركة دأ Êدرينكووتر ‘
ت-دري-ب-ات تشس-ي-لسس-ي ي-وم أ÷م-ع-ة رغم
رفضس- -ه دع -وة أŸن -ت -خب أإ’‚ل -ي -زي ي -وم
أÿميسس بحجة أنه غ Òجاهز بدنيا.

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة

اأ’حد  12نوفمبر  2٠1٧م
الموافق لـ 2٣صضفر  1٤٣٩هـ

هام جدا

لسسÓم حّرم عقوق الوالدين
ا إ

ق ّصض ـ ـ ـ ـ ـ ـة
آايـ ـ ـ ـ ـ ـة

نك ـ ـ ـ ـ ـ ـران للجمي ـ ـ ـ ـل ونسضي ـ ـ ـ ـ ـان للخـ ـي ـ ـ ـ ـر

لحد من أافراده ،بل يجعل من التّعامل
لسساءة أ
لهانة وا إ
لسسÓم دين الحÎام والّتقدير ب Úالّناسس جميعا ،ول يقبل ا إ
ا إ
با◊سسنى طريقا إا ¤رضسا الله سسبحانه وتعا.¤

من الذين وصّضى الله با’حسضان إاليهما
ال -وال -دي -ن ف -ق -ال{ :ووصّض  --ي-ن-ا اإ’نسض-ان
بوالديه حسضنا} (الشضعراء) ،فا’إحسضان
إا ¤الوالدين أامر من الله تعا ¤للناسس
جميعا ،ذلك أاّنهما سضبب وجود اإ’نسضان
ولو’هما  ⁄يكن شضيئا مذكورا.
وب- -اŸق- -اب- -ل حّ- -رم اإ’سضÓ- -م ع- -ق -وق
الوالدين ،واعتÈه من الكبائر التي ’
تغتفر ،وجعل حقيقة عبادته اإ’حسضان
والّ Èإاليهما فقال{ :وقضضى رّبك أاّ’
ت -ع-ب-دوا إاّ’ إاّي-اه وب-ال-وال-دي-ن إاحسض-ان-ا}
(اإ’سض- -راء) ،ف- -ال- -ذي ي- -عصض- -ي وال- -دي- -ه
ويسضبّهما ويرفع ال ّصضوت ‘ حضضرتهما،
وي -ح -م -ل -ق ع -ي -ن-ي-ه ف-ي-ه-م-ا ،ه-و إانسض-ان
مبغوضس ’ تنفعه صضÓته و’ صضيامه و’
سضائر أاعماله ،ولهذا فهم العلماء أاّن ‘
القرآان ثÓثا جاءت مقرونة بثÓث ’
ت- -ق -ب -ل أاح -ده -م -ا إاّ’ ب -اأ’خ -رى وه -ي:
{وأاقيموا ال ّصضÓة وآاتوا الّزكاة وأاطيعوا
ال -ل  --ه وأاط  --ي -ع  --وا الّ-رسض-ول وأان أاشض-ك-ر ‹
ولوالديك} ،فمن اأطاع الله و ⁄يطع
ال -رسض -ول ف -ل -ن ي -ق -ب -ل م -ن-ه ،وم-ن أاق-ام
ال ّصضÓة و ⁄يؤودي الّزكاة فلن يقبل منه،
ومن شضكر الله و ⁄يشضكر لوالديه لن
يقبل منه كذلك.
ولقد قّرر الرسضول الكر Ëـ صضلّى الّلـه
عليه وسضلّم ـ أاّن الله يرضضى إاذا رضضي
ال -وال -دان ،ك -م -ا أاّن -ه سض-ب-ح-ان-ه يسض-خ-ط
لسضخطهما بقول الرسضول ـ صضّلى الّلـه
ع- -ل- -ي- -ه وسضّ- -ل- -م ـ «رضض- -ا ال -ل -ه ‘ رضض -ا
ال- -وال- -دي- -ن وسض- -خ- -ط ال -ل -ه ‘ سض -خ -ط
الوالدين».
فالعقوق هو نكران للجميل ونسضيان
ل -ل -خ Òال-ذي وضض-ع-ه ال-وال-دي-ن ‘ ه-ذا
اإ’نسضان العاق ،وبالتا‹ فهو يعّد خائنا

’ خ Òفيه .نعم لقد نسضي هذا وأامثاله
أاّن الوالدين هما اللذان رعياه وسضهرا
عليه ،فكم من مرة يبيت نائما وهما ’
ينام لهما جفن خوفا على حياته ،وكم
من مرة عاشضا الذل من أاجل أان يعيشس
ه -و ع-زي-زا ك-رÁا ،ح-ت-ى أاصض-ب-ح ي-اف-ع-ا
ونظرا إا ¤نفسضه فغّره طوله وعرضضه،
بّدل اإ’حسضان إا ¤إاسضاءة والعّزة إا ¤ذّل
ل -ه -م -ا ،ب -ل ح ّ-ول ج -زاءه -م-ا إا ¤السضب
وال -ل -ع-ن-ة والضض-رب ،وح-ت-ى رم-ي-ه-م-ا ‘
الشض -ارع وإال -ق -ائ -ه -م -ا ‘ ،دور ال -ع -ج-زة
واŸتشضّردين.
إاّنه العار والشضنار على هؤو’ء الذين ’
يراعون دينا و’ خلقا و’ عرفا ،و’
Áلكون رحمة و’ إانسضانية ‘ قلوبهم،
إاّن حال لسضان الوالدين اŸظلوم Úيردد
أاسضفا على مثل هؤو’ء فيقول الوالد أاو
الوالدة:
غدوتك مولودا وعّلتك يافعا
تع ـل Ãا أاسضدي إاليك وتنه ـ ـل
إاذا ليلة نابتك بالشضجو  ⁄أابت
لبل ـواك إا’ّ سضاهـ ـرا أا“لمـ ـ ـ ـل
فلّما بلغت السضن والغاية التي
إاليها مـ ـدى ما كنت فيك أاؤومـ ـل
جعلت جزائي غلظة وفظاظة
كأاّنك أانت اŸنعـ ـ ـم اŸتف ّضض ـ ـ ـ ـل
ن -ع -م ه-ذا ه-و ح-ال ك-ث Òم-ن أاب-ن-ائ-ن-ا
وم -ع -ام -ل-ت-ه-م ل-ل-وال-دي-ن ،ف-ب-د’ م-ن أان
ي- -ق -اب -ل اأ’ب واأ’م ب -اإ’حسض -ان وحسض -ن
اŸعاملة أاصضبحا يقابÓنهما بالفظاظة
والغلظة ،فكم من أاب وأام يشضكوان ظلم
ابنهما ويقدم عليهما زوجه وأابناءه بل
رÃا رفسض -ه -م -ا م -ن أاج -ل خ -اط -ر ه-ذه
الّزوجة أاو الولد.
أايعقل أان يكون أاحدهما أاو اإ’ثنان

الوفاء..ا’لتزام بالكلمة والعهد
الكتمان وقضضاء ا◊وائج
‘ يوم من اأ’يام كان أانسس بن مالك يلعب مع الغلمان
باŸدينة ،فأاتى إاليهم النبي ـ صضلّى الّلـه عليه وسضلّم ـ وأالقىِ
عليهم ال ّسضÓم ،وكلف أانسضا Ãهّمة ما فنّفذ أانسس تلك اŸهّمة،
وبعد ذلك عاد إا ¤أامّه فسضأالته عن سضبب تأاّخره! فقال لها :بعثني رسضول الله
ـ صضّلى الّلـه عليه وسضلّم ـ ◊اجة فسضأالته :وما حاجته؟ فلم يخÈها أانسس وقال:
إاّنها سضّر فسضعدت به وأاعجبت بكتمانه للسضر ،وقالت له ’ :تخÈنّ أاحدا بسضر
رسضول الله ـ صضّلى الّلـه عليه وسضّلم ـ (رواه مسضلم).
إاّن هذا ا◊ديث عظيم اأ’همية وهو يرّبي اŸسضلم على خلق عظيم يكون
Óخطار النفسضية وا’جتماعية ،هذا اÿلق هو كتمان
سضببا ‘ عدم تعّرضضه ل أ
اأ’سضرار وإاخفاء ما ’ يجب أان يعرفه الناسس من اأ’مور اÿاصضة والعامة.
واأ’سضرار قسضمان :قسضم يجب كتمانه وعدم البوح به ،وقسضم ’ يجوز كتمانه.
والذي يجب كتمانه اثنان ،.أاّولهما :ما يقع ب Úاإ’نسضان وإاخوانه ،والذي تقوم
عليه صضداقتهم وعليه مدار الثقة واأ’مانة بينهم ،فإاذا تفشّضت تكون سضببا ‘
تشضتّت اÛتمع وا’حتقان والكراهية ب Úالّناسس ،ومنه اŸعاشضرة الزوجية.
ثانيهما :قضضاء ا◊اجات واŸشضاريع ذات ا’أهمية ،فهذه يجب كتمانها إا ¤أان
تصضل إا ¤نهايتها أ’ّن ا◊ديث عنها قد يؤوّدي إا ¤تعطيلها والوقوع ‘ حسضد
الناسس و“ّني زوالها أ’ّنها نعمة من الله وكل ذي نعمة ﬁسضود.
أاما القسضم الثا Êالذي ’ يجوز كتمانه بل يجب أان يحّدث به اإ’نسضان حتى
وإان حدث سضّرا وهو الشّضهادة ،ف Óيجوز للمسضلم كتمانها بل عليه أان يؤوديها
{ومن يكتمها فإاّنه آاثم قلبه} (البقرة).
فعلى اŸسضلم أان يعي هذا وأان يحفظ سضره ويسضتع Úعلى قضضاء حاجته بالسضر
والكتمان.

حكمة العدد

ث Ó- - -ث- - -ة ل ي- - -ع- - -رف- - -ون إال ‘
ثÓ- - -ث- - -ة :الّشس- - -ج- - -اع ‘ ا◊رب،
الكر ‘ Ëا◊اجة وا◊ليم عند
الغضسب.

العدد
1٧٤٨٨

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

هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا

إاعداد :عب ـد الق ـادر سضنات ـي
إامام خطيب Ãسضجد البشض Òاإلبراهيمي
شضـارع الشضهـداء
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حظّك من أاسشماء الله ا◊سشنى

اŸهيمن

م - -ن أاسض - -م - -اء ال- -ل- -ه ا◊سض- -ن- -ى
اŸهيمن ،ومعناها اŸسضيطر على
ك-ون-ه م-ن-ذ ◊ظ-ة خ-ل-ق-ه ،وه-ي-م-نته
مسضتمرة إا ¤أان تقوم السضاعة ،ويعني
كذلك أانه سضبحانه الشضاهد اŸطّلع على أافعال ﬂلوقاته،
وهو الذي يعلم السضر وأاخفى ،فيعلم الكبÒة والصضغÒة .ومن
آاثار هذه الهيمنة حبّه وشضفاعته على عباده ورحمته بهم،
حيث جاء ‘ ا◊ديث« :والذي نفسضي بيده لله أارحم بعباده
من هذه بولدها».
وح ّ
ظنا منه أان نسضتحي من الله تعا ،¤وأان نعلم أاّن أاحوال
القلوب والنّفوسس بيده سضبحانه.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
وق - -د كÈا وه - -م- -ا ‘ ح- -اج- -ة إا ¤م- -ن
Áن -ح -ه -م -ا شض -رب-ة م-اء أاو ل-ق-م-ة ع-يشس
واأ’بناء ﬁيطون بهما من كل جانب،
ولكن ’ حياة Ÿن تنادي.
إانّ على اإ’نسضان أان يعلم أان اأ’ّيام
دول {وتلك اأ’يام نداولها ب Úالناسس}
(اآل عمران) و«كما تدين تدان».
وبقدر ما يحسضن اإ’نسضان إا ¤والديه
فإاّنه سضيجد ذلك ‘ أابنائه ،وإاذا أاسضاء
إاليهما فإاّنه ’ يحصضد إا’ الشّضوك الذي
زرعه ،وسضبب به أاŸا لهذين الوالدين.
فاإ’سضÓم يحرم على اŸسضلم أان يهمل
أاب -وي -ه ،وي -رى أان ا÷ه -اد ا◊ق-ي-ق-ي ‘
اإ’حسض -ان إال -ي -ه -م-ا ورع-اي-ة ح-ق-وق-ه-م-ا
وخدمتهما ،فعن عبد الله بن عمر -
رضض- -ي ال- -ل- -ه ع- -ن- -ه  -ق -ال :ج -اء رج -ل
يسضتأاذن النبي ـ صضلّى الّلـه عليه وسضّلم ـ
‘ ا÷هاد معه فقال النبي ـ صضلّى الّلـه
عليه وسضّلم ـ أاحيّ والداك؟ قال :نعم،
فقال صضلى الله عليه وسضلم« :ففيهما

فجاهد».
وعلى هذا اأ’سضاسس ’ يجوز اإ’سضاءة
إا ¤الوالدين ولو بكلمة أاف ،ورغم صضغر
ه-ذه ال-ك-ل-م-ة ل-ك-ن-ه-ا م-ن ال-ك-ب-ائر فقال
تعا{ :¤و’ تقل لهما أافّ} (ا’إسضراء).
و‘ الصضحيح Úأان رسضول الله ـ صضلّى
الّلـه عليه وسضّلم ـ قال« :أا’ أانّبئكم بأاكÈ
ال- -ك- -ب- -ائ- -ر؟ اإ’شض -راك ب -ال -ل -ه وع -ق -وق
ال -وال -دي -ن» ،و‘ الصض -ح-ي-ح Úأايضض-ا أان
رسضول الله ـ صضّلى الّلـه عليه وسضّلم ـ
قال ’« :يدخل ا÷ّنة عاق و’ مّنان و’
مدمن خمر».
وق -ال ع -ل -ي -ه ال ّصض Ó-ة وال ّسض Ó-م« :ك -ل
الّذنوب يؤوّخر الله منها ما شضاء إا ¤يوم
جل
القيامة إاّ’ عقوق الوالدين فإاّنه يع ّ
لصضاحبه» ،أاي ‘ الدنيا ،فنسضأال الله عز
وجل أان يجعلنا بآابائنا من الباّرين ،و’
يجعلنا لهما من العاق .Úآام.Ú

سسئل ذو النون:
Ãا ينال العبد ا÷نة؟
قال :بخمسس :إاسستقامة ليسس فيها روغان،
واجتهاد ليسس معه سسهو ،ومراقبة الله ‘
السسر والعلن وانتظار اŸوت بالّتأاهب له
وﬁاسسبة نفسسك قبل أان –اسسب.

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

خ Òالهدى
البكاء من
خشضية اللّـه
عن ابراهيم بن عبد الرحمان بن عوف ،أانه
قال :أاتى أابو عبد الرحمان  -رضضي الله عنه
 ب -ط -ع -ام  -وك -ان صض -ائ -م -ا  -ف -ق-ال :ق-ت-لمصضعب بن عم Òرضضي الله عنه وهو خÒ
مّني فلم يوجد له ما يكّفن فيه إاّ’ بردة ،إان
غ ّ
طي بها رأاسضه بدت رجÓه ،وإان غطي بها
رجÓه بدا رأاسضه ثمّ ب ّسضط لنا من الدنيا
ما بسضط ،قد خشضينا أان تكون حسضناتنا
جلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك
ع ّ
ال ّ
طعام» (رواه البخاري).

❊ سس :كم هي السضنـن اŸؤوّكدة وما هي؟
❊❊ ج :عددها خمسس وهي :الوتر ،صضÓة العيد،
الكسضوف وا’سضتسضقاء ،وهي على هذا الÎتيب ‘
التاأكيد وعيد الفطر والنحر ‘ الفضضل سضواء.

سضلوك خطÁ Òتهنه اللّئام من الناسس نخشضى أان يخسضف
سسلوك ‘ اŸيزان
الله بنا اأ’رضس بسضببه ،أا’ وهو رمي اÿبز ‘ القمامة
وعدم ا’هتمام به واحÎام وتقدير هذه الّنعمة ،والتي أ’هميتها ذكرها الله ‘ القرآان
مرة ‘ سضورة يوسضف والتي كان تفسضÒها أان ينال الشّضهادة صضاحبها بسضببها {إاّني أاراÊ
أاحمل فوق رأاسضي خبزا تأاكل الطّ Òمنه} .و‘ هذا إاشضارة إا ¤ضضرورة وضضع اÿبز فوق
الرؤووسس ،ورحم الله أاّمهاتنا قدÁا كّن إاذا وضضعن اÿبز والطعام على اأ’رضس قّبلنه،
وإاذا أاخذنه من اأ’رضس قّبلنه لشضعورهّن بغÓوته عند الله تعا ،¤أاما نحن فحينما فتح
الله علينا من كنوزه أاصضبحنا نرمي اÿبز ‘ كل مكان ،ورّبما دسضناه بأاقدامنا و’ حول
و’ قوة إا’ بالله.
إاّن هذا اأ’مر يجب علينا الّتنبيه له واأ’خذ على أايدي أابنائنا ونسضائنا بتوعيتهم أان
اÿبز نعمة من الله ،والنعم تسضتوجب الشّضكر وا’حÎام ،وأاّنه من كان ‘ نعمة و⁄
يشضكرها خرج منها وفلتت منه وهو ’ يشضعر بعدها بندم و’ت ح Úمندم.
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^  12نوفم :1٩٥4 Èأإّكد «مندإسص فرإنسص» رئيسص
إ◊كومة إلفرنسصية أإن إ÷زإئر جزء ل يتجزإأ
من فرنسصا.
^  12ن -وف-م :1٩٥7 Èأإل -ق-ي إل-ق-بضص ع-ل-ى
–Óاد إل -ع-ام
«ﬁم -د خ -م -يسص -ت -ي» إل -ك -اتب إل -ع -ام ل  -إ
للطلبة إŸسصلم Úإ÷زإئري )U.G.E.M.A( Úبفرنسصا.

إلطقــسص إŸنتظـــر إليـــوم و إلغــــد
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رابحي ،عيسشاوي وبن ربيع يبلغون قائمة العششرين

“كن كل من بن علية رإبحي ،عبد إلوهاب عيسصاوي وﬁمد بن ربيع من بلوغ قائمة إلعشصرين (إلقائمة إلقصصÒة) ‘ مسصابقة
تأاليف إلنصص إŸسصرحي إŸوجه للكبار للعام  ،2017إلتي أإعلنت عنها إلهيئة إلعربية للمسصرح بالشصارقة .و–توي إلقائمة أإسصماء
لفضصل ،وقد «تقاسصم سصبع وعشصرون نصصًا هذه إŸرإتب ‘ ،تنافسص
إŸؤولف Úوعناوين إلنصصوصص إلتي إحتلت إŸرإتب إلعشصرين إ أ
وتقارب ملحوظ ،»Úحسصب بيان إلهيئة.
سس-ت-ع-ل-ن ال-ن-ت-ائ-ج ال-ن-ه-ائ-ي-ة ق-ب-ي-ل ن-ه-اي-ة شس-هر ق- -ن- -دي- -ل ،إاب- -راه- -ي -م ا◊سس -ي -ن -ي ،ط -ن -ط -اوي
أإسصامة إفرإح
نوفم ،Èوكذلك نتائج مسسابقة تأاليف النصض ط -ن-ط-اوي) ،وأارب-ع-ة ع-راق-ي( ÚصسÓ-ح حسس-ن،
Óط -ف -ال ،ك -م-ا ن-وهت ب-أان الÎت-يب ›د حميد قاسسم ،سسعد عودة ،جبار صسÈي)،
ويشسارك بن علية رابحي بنصض «رحلة عبور» ،اŸوج -ه ل  -أ
أام -ا ع -ب -د ال -وه -اب ع-يسس-اوي ف-يشس-ارك ب-نصض الذي ُنشسرت به القائمة السسمية للمÎشسح ÚوثÓثة مÎشسح Úمن اŸغرب هم عمر قرطاح
Óبناء» ،فيما Áثل خ- -اضس- -ع لÎت- -يب أال- -ف ب- -ائ- -ي ول ع Ó-ق -ة ل -ه وب- -وسس- -رح- -ان ال- -زي- -ت -و Êوك -م -ال اإلدريسس -ي،
عنوانه «ما يÎكه اآلباء ل أ
ومÎشسح Úاثن Úمن تونسض هما ﬁمد الغزي
نصض «موت الذات الثالثة» كاتبه ﬁمد بن بتسسلسسل الدرجات واŸراتب.
رب -ي -ع ،ث -الث اŸتشس -ارك Úا÷زائ -ري Úال -ذي-ن وق - -د ضس - -مت ه - -ذه ال - -ق - -ائ - -م - -ة ،إا ¤ج- -انب ووفاء بونابي ،خالد خّماشض وعدنان طرابشسة
ا÷زائري ÚالثÓثة ،ثمانية مصسري( Úدرويشض م -ن ف -لسس -ط ،Úتسس -ن -ي -م م -ازن أاح-م-د وح-ن-ان
اسستطاعوا اجتياز هذه اŸرحلة بنجاح.
وأاشس -ارت ال -ه -ي -ئ-ة ال-ع-رب-ي-ة ل-ل-مسس-رح إا ¤أان-ه-ا األسس -ي -وط -ي ،ع -ب -د ال -ه -ادي شس -ع Ó-ن ،ع -م -اد بÒوتي من األردن ،معتز بن حميد من ليبيا،
م -ط -اوع ،هشس -ام ح -ام -د ،نسس-ري-ن ن-ور ،حسس-ام وعبيدو ياسسر ا◊سسن من السسعودية.

اللواء هامل يششيد برياضشيي اŸصشارعة لأÓمن الوطني
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مسصابقة إلهيئة إلعربية للمسصرح للنصص إŸسصرحي للكبار

بعد إŸشصاركة إŸشصرفة لهم ‘ أإبوظبي
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إ◊بسص للمتهم بحيازة
عملة صصعبة بطريقة
غ Òقانونية بباتنة

حجز  794خرطوششة
سشجـ ـائر ذات صشنع أاجن ـ ـبي
وعملة صشعبة بتازولت
“كن أافراد السسرية اإلقليمية ألمن الطرقات
للدرك الوطني بباتنة من إايقاف اŸشستبه فيه
اŸتهم بتهمة حيازة ونقل بضساعة ذات منشسأا
أاج-ن-ب-ي وﬂال-ف-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م وال-تشسريـع اÿاصض
ب- -الصس- -رف وح- -رك- -ة رؤووسض األم- -وال م -ن وإا¤
اÿارج ،والبالغ من العمر  29سسنة ،غ Òمسسبوق
قضسائيا ،مع حجز كمية معتÈة من السسجائر
ذات صس- -ن -ع أاج -ن -ب -ي ت -ق -در بـ  794خرطوشسة،
ب -اإلضس -اف -ة إا ¤ال -وسس-ي-ل-ة اŸسس-ت-ع-م-ل-ة ‘ ن-ق-ل
البضساعة اŸتمثلة ‘ سسيارة نوع طيوطا كورول،
وك -ذا م -ب -ل -غ م-ا‹ م-ن ال-ع-م-ل-ة الصس-ع-ب-ة ،ح-يث
قدرت القيمة اŸالية اإلجمالية للمحجوزات
بـ 201مليون سسنتيم.
وقد “ت عملية ا◊جز على مسستوى حاجز
أامني ألفراد السسرية اإلقليمية ألمن الطرقات
ل -ل -درك ال -وط -ن -ي ب -ب -ات -ن -ة ÃفÎق ال-ط-ري-قÚ
ال -وط -ن -ي Úرق -م  31و ،88ب -الضس -ب -ط ب-اŸك-ان
اŸسسمى مركونة ببلدية تازولت ،أاين ” توقيف
سس -ي -ارة سس -ي -اح -ي -ة ن-وع ط-وي-وط-ا ك-ورول ك-انت
ق-ادم-ة م-ن ج-ه-ة م-دي-ن-ة ت-ي-م-ق-اد ن-ح-و م-دي-ن-ة
ب -ات -ن -ة،ي -ق -وده-ا اŸشس-ت-ب-ه ف-ي-ه ،ب-ع-د م-راق-ب-ة
ال-وث-ائ-ق اإلداري-ة ل-لسس-ي-ارة وت-ف-ت-يشس-ه-ا ت-ف-ت-يشسا
دقيقا ” ،العثور بداخلها على بضساعة أاجنبية
الصس -ن -ع ب -اإلضس-اف-ة إا ¤اÙج-وزات اŸذك-ورة
أاعÓه ،على إاثرها ” إايقاف السسائق واقتياده
رفقة اÙجوزات إا ¤مقر السسرية للتحقيق،
وقد ” إايداعه ا◊بسض Ãؤوسسسسة إاعادة الÎبية
بباتنة ‘ انتظار ﬁاكمته لحقا.
باتنةŸ :وشصي حمزة

19°

 17°وهرإن

إلثمن  10دج

17°

france prix 1

ششراكة اŸسشاواة واŸراعاة
أإم Úبلعمري
إان انعقاد اللجنة اıتلطة القتصسادية ا÷زائرية  -الفرنسسية
‘ دورتها الرابعة هي Ãثابة ﬁطة لتقييم العÓقات الثنائية
ب Úالبلدين ‘ شسقيها القتصسادي والسسياسسي وللتفك ‘ Òرفع
حجم اŸبادلت التجارية ب Úالبلدين التي ناهزت  8مÓي Òيورو
وا◊رصض ع -ل -ى أان ت -ك -ون ه -ذه اŸب -ادلت م -ت -وازن -ة وم -نصس-ف-ة
للطرف ‘ Úإاطار معادلة «رابح  -رابح» تعكسض هذه الشسراكة
التي توصسف بأانها متميزة ب Úالبلدين.
يعت Èمصسنع رونو لÎكيب السسيارات ‘ ا÷زائر من أابرز أاوجه
هذه الشسراكة إال أان نسسبة اإلدماج الصسناعي ‘ هذا األخ Òل
ت-زال دون مسس-ت-وى ال-تصس-ري-ح-ات اŸع-ل-ن-ة م-ق-ارن-ة ب-اسس-تثمارات
فرنسسية ‡اثلة ‘ بلدان أاخرى ،بينما Áكن لهذا األخ Òأان
يشس -ك -ل سس -ان -ح -ة ل -ل -ف-رنسس-ي «رون-و» “ك-ن-ه م-ن اق-ت-ح-ام السس-وق
اإلفريقية ع Èبوابة ا÷زائر ‘ حال ” زيادة الطاقة اإلنتاجية
التي بالكاد تسستجيب للطلب الداخلي ‘ ا÷زائر حاليا؟.
ل شسك أان تنويع القتصساد الوطني سسيكون أاحد اÙاور الكÈى
لجتماع هذه اللجنة التي تنعقد اليوم خاصسة وأان ا÷زائر تبنت
هذا اÿيار وتعول على كل شسركائها للمضسي قدما ‘ التخلصض
من سسطوة النفط وتقلبات أاسسواقه وهذا ‘ إاطار شسراكة متوازنة
تبتعد عن النظرة التقليدية التي تختصسر اآلخر ‘ ›رد سسوق
وفقط واŸأامول أان تعكسض هذه الشسراكة معا Êودللت هذا
اŸصسطلح أاي اقتسسام اŸنفعة واألخطار بالتسساوي.
إاذا كانت هذه اللجنة تسسمى بالقتصسادية فهذا ل يعني أان الشسق
السسياسسي سسيكون مغيبا عنها بحكم ثقل هذا اŸلف داخل هذه
الشسراكة اŸتميزة ب Úالبلدين ول شسك أان هناك ملفات سسياسسية
وأامنية سستكون ﬁكا حقيقيا Ÿدى صسÓبتها ومواصسلة “تينها
وت -ق -وي -ت -ه -ا وك -ذا م -دى ت -وف -ر اإلرادة السس -ي-اسس-ي-ة ل-دى ا÷انب
الفرنسسي ‘ Œسسيد هذا اŸسسار خاصسة ما تعلق منها باŸلف
الليبي الذي Áكن لباريسض أان تلعب دورا بارزا من خÓل الدفع
بحل سسياسسي ومرافقة ودعم جهود ا÷زائر ‘ هذا الŒاه وكذا
›هودات األ· اŸتحدة واŸبعوث الشسخصسي إا ¤ليبيا غسسان
سسÓمة وكذلك الوضسع ‘ كل منطقة السساحل سسيما ما تعلق
Ãكافحة اإلرهاب وا÷رÁة اŸنظمة وكذا تدفقات اŸهاجرين
ال -ق -ادم Úم -ن إاف -ري -ق -ي -ا ج -ن -وب الصس -ح -راء وه -ذا ه -و اÙك
ا◊قيقي لهذه الشسراكة ومدى مراعاتها Ÿصسالح الشسركاء.

صصادق عليها ›لسص إلشصيوخ إلفرنسصي

اتفاقية جزائرية ـ فرنسشية ‘ التعاون القضشائي

إسصتقبل مدير إلصصحة ،إلنشصاط إلجتماعي وإلرياضصات مرإقب إلشصرطة بوبكر بو أإحمد ،أإمسص إلسصبتÃ ،طار إ÷زإئر إلدو‹،
للعاب إلعاŸية للشصرطة إلتي جرت وقائعها بأابو ظبي‘ ،
لمن إلوطني للمصصارعة (إ÷يدو) ،إŸشصارك ‘ Úإ أ
رياضصيي جمعية إ أ
إلفÎة إŸمتدة من  03إ 10 ¤نوفم ،2017 Èوإلتي عرفت مشصاركة  41دولة ،حيث حضصر إلسصتقبال إŸدير إلعام للرياضصات
لمن إلوطني.
بوزإرة إلشصباب وإلرياضصة وإطارإت سصامية من إ أ
م - -دي - -ر الصس - -ح- -ة ،ال- -نشس- -اط الج- -ت- -م- -اع- -ي ثري.
ا÷زائر ،مؤوخرا ،عمليات مداهمة مسست
لح-ي-اء خ-اصس-ة ال-ن-ق-اط السس-وداء
وال -ري -اضس -ات ،ق -ام ب -ت -ب -ل -ي -غ أاعضس -اء ال -ب -ع-ث-ة ‘ هذا اإلطار ،أاكد اإلطارات اŸتدخلون من ﬂت -ل -ف ا أ
لماكن اŸشسبوهة ،أاسسفرت عن توقيف
الرياضسية –يات وتها Êالسسيد اللواء اŸدير األم - -ن ال - -وط - -ن - -ي خ Ó- -ل ه - -ذه ال- -ل- -ق- -اءات وا أ
العام ل أ
Óمن الوطني ،على تأالقهم ‘ منافسسة التحسسيسسية ،أان تنظيم مثل هذه التظاهرات  115شسخصض لرتكابهم جرائم يعاقب عليها
ا÷يدو وافتكاكهم مراتب مشسرفة بحصسولهم ي- -دخ- -ل ‘ إاط- -ار ت- -ع- -زي- -ز ق- -ن -وات التصس -ال القانون ،على غرار ا◊يازة واŸتاجرة ‘
ع-ل-ى م-ي-دال-ي-ت Úفضس-ي-ت Úوم-ي-دالية برونزية ،اÿارجي مع ﬂتلف فئات اÛتمع ،والتي اıدرات واŸؤوث- -رات ال- -ع- -ق- -ل- -ي -ة ،ح -م -ل
ورفعهم للراية ا÷زائرية ‘ اÙافل الوطنية ع -رفت Œاوب -ا ك -بÒا واسس -ت -حسس -ان-ا م-ن ق-ب-ل
أاسسلحة بيضساء ﬁظورة دون سسبب شسرعي،
والدولية.
اŸت -م -درسس Úوأاول -ي -ائ -ه -م وال -ط-اق-م اإلداري ” من خÓلها حجز كمية معتÈة من الكيف
Œدر اإلشس - -ارة إا ¤أان ال - -ري - -اضس- -ة ‘ األم- -ن للمؤوسسسسات التعليمية ،معتÈين السستثمار ‘ اŸعالج و 200قرصض من اŸؤوثرات العقلية،
لضسافة إا 61 ¤سسÓحا أابيضسا من ﬂتلف
الوطني حققت قفزة نوعية كبÒة ،تؤوكد من ال-ع-نصس-ر ال-بشس-ري وخ-اصس-ة األط-ف-ال م-ن أاه-م با إ
خÓ-ل-ه-ا أاه-م-ي-ة ال-ري-اضس-ة ‘ م-ن-ظومة العمل الوسسائل التي سستسسمح بÎبية الناشسئة.
لح- -ج -ام تسس -ت -ع -م -ل ‘ السس -ط -و
لن- -واع وا أ
ا أ
األمني ،من خÓل التوجيهات الرشسيدة ،للواء
والع-ت-داءات ع-ل-ى اŸواط-ن .Úب-ه-ذا ت-ؤوكد
 ...وتداهم أاوكار ا÷رÁة
Óم-ن ال-وط-ن-ي ،ال-ت-ي ك-ان ل-ه-ا
اŸدي-ر ال-ع-ام ل -أ
Óم -ن ال -وط -ن -ي ع-ل-ى
اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل  -أ
واأ’ماكن اŸششبوهة
مؤوخرا األثر الكب– ‘ Òقيق نتائج مشسرفة
السس -ت -م -رار ب -ك -ل ع-زم ‘ ﬁارب-ة أاشس-ك-ال
لم -ن ال -ت -اب -ع -ة أ
على اŸسستوى اإلقليمي والدو‹ ،والنهوضض ن -ف -ذت ق -وات ا أ
لم-ن ولي-ة ا÷رÁة.
بالرياضسة الشسرطية وتطويرها حتى سسجلت
فاز شصباب قسصنطينة بهدف Úلوإحد على
إ–اد إلعاصصمة  – 1شصباب قسصنطينة 2
اسسمها بأاحرف من نور ‘ الكث Òمن اÙافل
مضصيفه إ–اد إلعاصصمة ‘ موإجهة مليئة
ال -ري -اضس -ي -ة ال -ع -رب -ي -ة وال -دول -ي -ة ،م -ن خÓ-ل
لثارة ‘ إطار إ÷ولة  11من إلرإبطة
با إ
لو ¤ل -ك -رة إل -ق -دم ‘ إŸب -ارإة
إÎÙف -ة إ أ
حصس- -ده -م لـ 350م -ي -دال-ي-ة ‘ ال-ت-ظ-اه-رات
إل -ت -ي إح -تضص -ن -ه -ا م -ل -عب «ع -م -ر ح -م-ادي»
الرياضسية الوطنية و 60ميدالية.
ب -ب -ول -وغ ،Úوب -ه -ذإ إل -ف -وز ح-اف-ظ أإشص-ب-ال ه -دف السس -ب -ق ج -اء ال -رد ق-وي-ا م-ن شس-ب-اب خارج منطقة العمليات ،لكن كرته جانبت «عبيد» يرتقي فوق ا÷ميع ويعدل النتيجة
ة
ي
ش
س
ي
 ..وتنظم أايام –سش
إŸدرب «ع - -ب - -د إل- -ق- -ادر ع- -م- -رإ »Êع- -ل- -ى قسسنطينة حيث خرج أاشسبال «عمرا »Êمن ال- -ق -ائ -م األÁن ل -ل -ح -ارسض «رح -م -ا ‘ ،»Êمسسج Óهدفه الثامن ‘ البطولة.
صص-دإرة ت-رت-يب إل-ب-ط-ولة معمق Úإلفارق
ضشد اآ’فات ا’جتماعية ببومرداسس
ب -ي -ن -ه-م وب ÚإÓŸح-ق Úم-ول-ودي-ة وه-رإن منطقتهم و–صسلوا على ركنية ‘ (د( ،)15د« )45ب -ن شس -ري -ف -ة» ي -ت -وغ-ل ع-ل-ى ا÷ه-ة رد اإل–اد جاء سسريعا حيث دقيقة بعد
نظمت مصسالح أامن ولية بومرداسض بالتنسسيق
ووفاق سصطيف إ 7 ¤نقاط كاملة ‘ ،ح Úتو ¤تنفيذها «ربيح» مباشسرة نحو ا◊ارسض اليسسرى يفتح كرة ‘ العمق ناحية «بلخ »Òهدف التعادل «مزيان» Áرر ناحية «يايا»
مع مديرية الÎبية ومديرية التكوين والتعليم
Œمد رصصيد إل–اد عند إلنقطة « ‘ 12زماموشض» الذي أابعد الكرة إا ¤الركنية ال -ذي أاف -لت م -ن ال -رق -اب-ة وح-ول مسس-اره-ا ي -ت-وغ-ل داخ-ل م-ن-ط-ق-ة ال-ع-م-ل-ي-ات يسس-ق-ط
اŸه - -ن- -ي Úل- -ل- -ولي- -ةÃ ،شس- -ارك- -ة ال- -كشس- -اف- -ة
ب -ط-ري-ق-ة رائ-ع-ة ،ل-ك-ن «زم-ام-وشض» ت-ف-ط-ن وا◊كم يعلن عن ركنية وسسط احتجاجات
بصسعوبة منقذا مرماه من هدف التعادل.
إŸركز إ◊ادي عشصر.
اإلسسÓمية ا÷زائرية ،خÓل هذا األسسبوع،
أاشسبال «بوت» قاموا بعمل فردي رائع من وأابعدها بÈاعة منقذا اإل–اد من هدف كبÒة ،دقيقت Úبعد ذلك «درفلو» يخطف
أاي- -ام- -ا –سس -يسس -ي -ة وت -وع -وي -ة ح -ول ﬂاط -ر
كرة من وسسط اŸيدان وÁرر ‘ العمق
اÿلف ‘ (د )26الكرة تنتهي عند «حمار» ﬁقق.
ﬁمد فوزي بقاصص
اıدرات واآلف - -ات الج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة ،ت- -أاثÒ
الذي مرر إا« ¤مفتاح» الذي أارسسل كرة اŸرحلة الثانية دخلها اإل–اد بقوة حيث ناحية «مزيان» اŸتحرر من الرقابة يتوغل
األنÎنت ع - -ل - -ى األط - -ف - -ال وك- -ذا السسÓ- -م- -ة
بداية اŸواجهة كانت قوية وسسريعة من صساروخية من حوا‹  25مÎا ،كادت تخادع منذ الدقيقة األو ¤توغل «حمار» ويقذف داخ -ل م -ن -ط -ق -ة ال-ع-م-ل-ي-ات وي-ق-ذف ب-ق-وة
اŸرورية لفائدة تÓميذ اŸدارسض Ãختلف
جانب إا–اد العاصسمة ،حيث دخل أاصسحاب ا◊ارسض رح -م -ا Êوم -رت ف -وق ال -ع -ارضس -ة من  20مÎا يردها اŸدافع «زع »ÊÓتعود و»رح -م -ا »Êي -تصس -دى ل -ل-ك-رة بصس-دره ،و‘
أاط - -واره - -ا واÎŸبصسÃ Úراك - -ز ال- -ت- -ك- -وي- -ن
األرضض م- - -ب - -اشس - -رة ‘ صس - -لب اŸوضس - -وع ،األف -ق -ي -ة ب -بضس -ع سس -ن -ت -مÎات ،رد ع -ل -ي -ه-ا ن -اح -ي -ة ب -ن م -وسس-ى Áرر ن-اح-ي-ة «م-زي-ان» ال -وقت ال-ذي ك-ان ي-ن-ت-ظ-ر ا÷م-ي-ع إاضس-اف-ة
اŸه-ن-ي.اسس-ت-ه-دفت ه-ذه األي-ام ال-ت-حسس-يسس-ي-ة
وشسرعوا ‘ تهديد مرمى «رحما »Êمنذ «بلخ( ‘ »Òد )27الذي راوغ وسسدد كرة األخ Òيوزع لـ «درفلو» يرتقي فوق ا÷ميع الهدف الثا Êمن اإل–اد« ،عبيد» يسسÎجع
أازيد من  225تلميذ من ابتدائيات عقبة بن
الدقائق األو ،¤وأاتيحت لهم العديد من قوية من خارج منطقة العمليات وجدت ورأاسسيته مرت فوق اإلطار بقليل مضسيعا ك- -رة م- -ن وسس- -ط اŸي- -دان ‘ (د- Á )73رر
نافع  01و ،02تÓميذ ابتدائيات بن رشسد ذكور
الفرصض ،أاخطرها ‘ (د )12بعد “ريرة «زم - -ام - -وشض» ‘ اŸك - -ان اŸن- -اسسب« ،ب- -ن الهدف الثا( ،Êد« )51بلخ »Òيتوغل على ناحية الرائع «بلخ »Òبدوره يوزع ناحية
وإان - -اث ،إا ¤ج- -انب  100مÎبصض م -ن م -رك-ز
من «حمار» ‘ العمق إا« ¤درفلو» الذي شسريفة» قاد هجمة معاكسسة ‘ (د )30مرر ا÷هة Áنى يراوغ مدافع Úيقدم “ريرة ال -ب -دي -ل «ده -ار» وب -رأاسس -ي-ة رائ-ع-ة يضس-ي-ف
التكوين اŸهني والتمه Úلبلدية حمادي ،قدم
روضض الكرة ب Úمدافع Úوفتح إا ¤ناحية ن -اح -ي -ة «ال -ع -م-ري» ال-ذي راوغ وسس-دد ك-رة ‘ ال- -ع- -م- -ق لـ «رب- -ي- -ح» وج- -ه- -ا ل -وج -ه م -ع ال -ه -دف ال -ث -اﬁ Êررا زم Ó-ءه واألنصس-ار،
م- -ن خ Ó-ل -ه -ا إاط -ارات ﬂتصس -ون م -ن األم -ن
ال -رؤووسض ك -رت -ه Œد «ي -اي -ا» ال -ذي ارت -ق-ى ق- -وي- -ة م- -ن ح- -وا‹  25مÎا م - -رت ف - -وق «زماموشض» يتف ‘ وضسعها خارج اإلطار ،ضسغط الشسباب تواصسل و‘ (د« )80عبيد»
ال -وط-ن-ي شس-روح-ات واف-ي-ة م-ع ع-رضض ف-ي-دي-و
ج -ي -دا وب-رأاسس-ي-ة ﬁك-م-ة أاسس-ك-ن ال-ك-رة ‘ العارضسة األفقية بقليل( ‘ .د« )38شسيتة» ضسغط الزوار كلل بتعديل النتيجة ‘ (د )57يسسÎج - -ع ك- -رة م- -ن وسس- -ط اŸي- -دان Áرر
حول اŸوضسوع إا ¤جانب بر›ة نشساطات
الزاوية البعيدة للحارسض «رحما »Êمفتتحا يقدم كرة لدرفلو قام بعمل فردي جميل ب -ع -دم -ا ن -ف -ذ «رب -ي -ح» ﬂال -ف-ة م-ن وسس-ط ناحية «بلخ »Òيوزع «عبيد» برأاسسية قوية
–سسيسسية عديدة ومتنوعة مدعومة بنقاشض
ب -اب ال -تسس -ج -ي -ل ألصس -ح -اب األرضض .ب -ع -د تفوق على اŸدافع Úتوغل وسسدد بقوة من اŸيدان ناحية منطقة العمليات العمÓق تضس- - -رب ‘ األرضض وŒانب ال- - -ع- - -ارضس- - -ة
صسادق ›لسض الشسيوخ الفرنسسي بدون تعديل ‘ قراءة أاو¤
على مشسروع اتفاقية للتعاون القضسائي ‘ اÛال ا÷زائي بÚ
ا÷زائر وفرنسسا ،حسسبما علم أامسض السسبت ،من ذات الهيئة
التشسريعية .و” نشسر اŸشسروع الذي صسادق عليه النواب يوم
اÿم -يسض ال -ف -ارط ‘ اŸذك -رة ال-داخ-ل-ي-ة ل-ل-غ-رف-ة الŸÈان-ي-ة
الفرنسسية الثانية وجاءت هذه التفاقية التي صسادقت عليها
ا÷معية الفرنسسية ‘ أاغسسطسض األخ Òووقعها بباريسض ‘ 5
أاكتوبر  2016كل من وزير العدل حافظ األختام الطيب لوح
ونظÒه الفرنسسي ‘ ذلك الوقت جون جاك أاورفواسض لتحل
ﬁل اتفاق  28أاغسسطسض  ‘ 1962جانبه اŸتعلق بالتعاون
القضسائي ‘ اÛال ا÷زائي .كما سستسسمح التفاقية التي ”
ال -ت -ف -اوضض ح -ول -ه -ا ‘ إاط -ار احÎام سس -ي -ادة ال -ب-ل-دي-ن وأاخ-ذا
با◊سسبان خصسوصسيات أانظمتهما القانونية والقضسائية برفع
–ديات األشسكال ا÷ديدة للجرÁة .وأاكد تقرير اللجنة الذي
ق -دم -ت -ه الŸÈان -ي -ة سسÒا سس -ي -ل -ي -ا أان «ال-عÓ-ق-ات ب Úف-رنسس-ا
وا÷زائر “يزت منذ  2012بحركية غ Òمسسبوقة» واصسفا
التفاقية ا÷ديدة «بالتقدم ا◊قيقي» .وأاضساف التقرير الذي
ح -رر ب -اسس -م ÷ن-ة الشس-ؤوون اÿارج-ي-ة ب-ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة أان

«العÓقات ب Úفرنسسا وا÷زائر “يزت منذ  2012بحركية غÒ
مسسبوقة ويعرف تعاوننا الثقا‘ والعلمي والتقني هو اآلخر
Œددا ك-م-ا ع-رفت ال-عÓ-ق-ات الق-تصس-ادي-ة وال-ت-ج-اري-ة ت-طورا
بشسكل سسريع منذ  .»1999كما أاشسارت الوثيقة إا ¤أان «ا÷زائر
قد أارسسلت إاشسارات إايجابية منذ انتخاب رئيسض ا÷مهورية
ا÷ديد وغدت الكث Òمن التطلعات Œاه ا◊كومة الفرنسسية
ا÷ديدة» ،مضسيفة أان ا÷زائر تعت Èشسريكا «هاما» ‘ عديد
اŸلفات و تتصسدرها ‘ اŸقام الأول األزمة الليبية واألمن ‘
منطقة السساحل .وأاضساف التقرير أان النصض ا÷ديد يعتÈ
ك-ذلك «ع-ق-د ث-ق-ة ‘ ق-درة ال-ه-ي-ئ-ات ال-قضس-ائ-ي-ة ل-ب-ل-دي-نا على
ال -ت -ع-اون م-ن أاج-ل تسس-ي Òج-ي-د ل-ل-ع-دال-ة» ،م-ؤوك-دا أان ال-ت-ع-اون
القضسائي ‘ اÛال ا÷زائي الدو‹ مع ا÷زائر يعد «األك»È
من ب 53 Úبلدا ‘ القارة اإلفريقية.كما تسسعى التفاقية إا¤
تعزيز اإلمكانيات اŸشسÎكة للبلدين من أاجل مكافحة عمليات
تبييضض األموال سسيما فيما يخصض تبادل اŸعلومات البنكية.
وسسيصسبح من اŸمكن ‘ إاطار النصض ا÷ديد القيام بجلسسات
سسماع للشسهود واÈÿاء واألطراف اŸدنية ع Èالفيديو عن
بعد.

ششباب قسشنطينة يعود بالنقاط الثÓث ويعمق الفارق

األفقية( ‘ .د « )85بن موسسى» ينفذ ركنية
يضس -رب -ه -ا «ي-اي-ا» ب-رأاسس-ي-ة ع-رضس-ي-ة ن-اح-ي-ة
األرجل «درفلو»  ⁄يلحق بها وتخرج للسست
أامتار ،لينتهي اللقاء بفوز الشسباب.

مولودية وهران يعود ÷و ا’نتصشارات
ويتقاسشم الوصشافة مع الوفاق

‘ باقي اŸباريات ،حقق فريق مولودية
وه -ران ف -وزا ث-م-ي-ن-ا ع-ل-ى الضس-ي-ف أاوŸب-ي
اŸدية بهدف Úنظيف ‘ ÚاŸباراة التي
جمعتهما على ملعب أاحمد زبانة بوهران،
وبهذا الفوز ارتقى ا◊مراوة إا ¤وصسافة
ت -رت -يب اÎÙف األول مسس -ت -غ -ل Úت-ع-ادل
وفاق سسطيف سسلبا من تنقله إا ¤البليدة
أامام اإل–اد اÙلي الذي ل زال يعا‘ Ê
ذي- -ل الÎت- -يب ب -رصس -ي -د  3ن-ق-اط ،شس-ب-اب
ب -ل -وزداد أاك-د ب-أان-ه الشس-ب-ح األسس-ود لشس-ب-ي-ب-ة
ال-ق-ب-ائ-ل ب-ع-دم-ا “ك-ن م-ن ال-ع-ودة ب-ن-ق-طة
ثمينة من تيزي وزو بعد تعادل الفريقÚ
ب- -ه- -دفŸ Úث- -ل -ه -م -ا ،لÒت -ق -ي إا ¤اŸرك -ز
السسادسض بـ  16نقطة ‘ ح Úبقيت الشسبيبة
‘ اŸرك - -ز ال- -ث- -ام- -ن بـ  14ن-ق-ط-ة ،إا–اد
ا◊راشض هو الآخر عاد بنقطة ثمينة من
تاجنانت أامام الدفاع اÙلي بعد تعادله
بهدف Ÿثله تعادل ل يخدم الفريقÃ Úا
أانهما بقيا ‘ ذيل الÎتيب.

