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«موعد مع ألتاريخ»
بقصسر ألثقافة

يشس -رف وزي -ر اÛاه-دي-ن ال-ط-يب
زي -ت -و ،Êع -ل -ى إاح -ي -اء ال -ذك -رى 37
ل-وف-اة اÛاه-د ال-رم-ز ع-ب-د ا◊ف-يظ
ب- - -وصس- - -وف اŸدع- - -و «سس- - -ي مÈوك»،
لحد  30و31
وذلك يومي السسبت وا أ
ديسسم Èا÷اري ،بولية ميلة.

فرقة حماية أألحدأث
بورقلة تعالج
 143قضسية
ع -ا÷ت ف -رق -ة ح-م-اي-ة ال-ط-ف-ول-ة
لحداث بورقلة حتى شسهر
وجنوح ا أ
ن - -وف - -م ÈاŸنصس - -رم م- -ن 143 ،2017
قضسية من ب 148 Úقضسية مسسجلة ‘
ن - -فسس اŸدة .وب - -ل- -غ ع- -دد ال- -قضس- -اي- -ا
لبÓغ عن قاصسر ‘ حالة
اŸتعلقة با إ
خ- -ط- -ر م- -ع -ن -وي 94 ،قضس- -ي- -ة “ت
معا÷تها جميعا.
لب Ó-غ ع -ن
وق- -د سس -ج -لت قضس -اي -ا ا إ
قاصسر ‘ حالة خطر معنوي ارتفاعا
ﬁسسوسسا خÓل هذه السسنة باŸقارنة
مع سسنة  ،2016حيث بلغ عددها 66
قضسية ‘ .ح ⁄ Úتسسجل سسنة 2017
أاي قضس -اي -ا م -ت -ع -ل -ق -ة ب -الخ -ت -ط-اف،
لب-ع-اد ‘
لح -ت-ج-از أاو ال-ت-ع-ذيب أاو ا إ
ا إ
حق القصسر ،إال أانها سسجلت ارتفاعا ‘
عدد قضسايا الغتصساب ‘ حق هذه
ال- -ف -ئ -ة ،ح -يث ب -ل -غت  12قضس -ي -ة ‘
“ ،2017ت م - -ع - -ا÷ة  9م-ن-ها ،بينما
كان إاجما‹ القضسايا من هذا النوع 5
قضسايا ‘ .2016

ي -ن -ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د،
ال- -ع -دد  157م - -ن حصس - -ة «م- -وع- -د م- -ع
ال- -ت- -اري- -خ» ،ب- -ع -ن -وان« :ك -ي -ف يشس -ارك
ا÷م- -ي- -ع ‘ إاث- -راء ال -ذاك -رة ال -وط -ن -ي -ة
لشس - -ي- -اء
ب - -ال - -وث - -ائ - -ق واŸع - -ل - -وم - -ات وا أ
لعمال الفنية على غرار
التاريخية وا أ
لغ-ل-ب-ي-ة السس-اح-ق-ة ‘ نصسرة
مشس-ارك-ة ا أ
ودع -م ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري-ري-ة ب-ك-ل غ-ال
ون- -ف- -يسس» ،ب- -ق- -اع -ة اÙاضس -رات ،قصس -ر
ال- -ث- -ق- -اف -ة م -ف -دي زك -ري -ا ،غ -دا ،ع -ل -ى
السساعة  14:00بعد الزوال.

«أأوريدو» يرعى أŸعرضض ألوطني لÓسستثمار ‘ قطاع ألغابات بتلمسسان
ي- - -رع- - -ى أاوري- - -دو ،اŸؤوسسسس- - -ة اŸواط- - -ن - -ة
واŸسس -ؤوول -ة اج -ت -م -اع -ي -ا ،اŸع -رضس ال -وط-ن-ي
لÓ-سس-ت-ث-م-ار ‘ ق-ط-اع ال-غ-اب-ات ،ال-ذي ي-ن-ظم
ي -وم-ي  24و 25ديسس- -م 2017 Èبا◊ظÒة
الوطنية «للة سستي» بتلمسسان.
يشسارك ‘ هذا ا◊دث عديد اŸسستثمرين
وأاصس- -ح -اب اŸشس -اري -ع وأاك -ادÁي Úوب -اح -ثÚ
متخصسصس› ‘ Úال إادارة الغابات.
ي -ه -دف اŸع -رضس ال -وط -ن-ي لÓ-سس-ت-ث-م-ار ‘
ق -ط -اع ال -غ -اب -ات ،إا ¤ت -وع -ي-ة اŸسس-ت-ث-م-ري-ن
لم -ك -ان-ات ال-ت-ي ت-وف-ره-ا
وا÷م -ه -ور ح -ول ا إ
الÌوة ال - - -غ - - -اب- - -ي- - -ة ا÷زائ- - -ري- - -ة ‘ ›ال
السس -ت -ث -م -ار وإاسس -ه -ام-ه-ا ‘ ت-ن-وي-ع الق-تصس-اد
الوطني.
ون- -ظ- -مت م- -ن خÓ- -ل ه- -ذه ال- -ت- -ظ- -اه- -رة
الق-تصس-ادي-ةﬁ ،اضس-رات وم-وائد مسستديرة
حول إامكانات تثم ÚاŸنتجات الغابية وتشسجيع اŸتعامل ،Úوكذا تعزيز جاذبية هذا القطاع.
يؤوكد «أاوريدو» من خÓل دعمه لهذا ا◊دث البيئي الهام ،مكانته كشسركة ملتزمة ‘
اÛتمع وÎﬁمة للبيئة.
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يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

يوم تكويني
لإÓعÓميÚ
حول ألسسيدأ
ت- -ن- -ظ -م وزارة الصس -ح -ة والسس -ك -ان
وإاصسÓ-ح اŸسس-تشس-ف-ي-ات ،ي-وما إاعÓميا
ÓعÓ-م-ي Úح-ول م-رضس
ت -ك -وي -ن -ي-ا ل -إ
السس- -ي -د ،ي -وم اÿم -يسس  28ديسسمÈ
ا÷اري ،ع - -ل - -ى مسس - -ت - -وى ن- -زل Ÿزار
ب-ال-ق-ب-ة ،ع-ل-ى السس-اعة  9:00صسباحا
إا ¤غاية  14:00بعد الزوال.
اليوم التكويني يؤوطره خÈاء من
ل·
وزارة الصس- - -ح - -ة وم - -ن - -ظ - -م - -ة ا أ
Óيدز.
اŸتحدة ل إ

جلسسات نقاشض حول
ألقتصساد بـ «صسافكسض»
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توجة يوأصسلون
سسكان ولئي رقم 43
غلق ألطريق أل
ة توجة،
كان بلدي
س ،سس
م 43

التحرير

ت -ن -ظ -م ج -م -ع-ي-ة مشس-ع-ل الشس-ه-ي-د
Óرشسيف الوطني،
واŸركز الوطني ل أ
ن- -دوة ت- -اري- -خ- -ي- -ة وم- -ع -رضس -ا ح -ول
ا◊رك- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة –ت ع -ن -وان:
«وق -ف -ة ع -رف -ان ل -ل-م-ن-اضس-ل ال-ف-ق-ي-د
حسس◊ Úول» ‘ ،ال- -ذك- -رى اŸئ -وي -ة
ŸيÓده ،ينشسطها أاسساتذة جامعيون،
م- -ت- -ب- -وع- -ة بشس -ه -ادات ح -ول مسسÒة
الفقيد ،اليوم ،على السساعة 10:00
لرشسيف.
صسباحا Ãقر مركز ا أ

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أأمينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

تنظم الشسركة ا÷زائرية للمعارضس والتصسدير «صسافكسس» جلسسات
ن-ق-اشس ع-ل-ى مسس-ت-وى ق-اع-ة «دار ا÷زاي-ر» ب-قصس-ر اŸع-ارضس الصس-ن-وبر
ال -ب -ح -ري ،ال -ي -وم ،وه -ذا ب -حضس-ور ﬂت-ل-ف ال-ه-ي-ئ-ات ال-ع-م-وم-ي-ة،
اŸت -ع -ام -ل Úالق -تصس -ادي ÚاŸشس -ارك ‘ ÚاŸع -رضس واŸن -ظ-م-ات
اŸهنية ،حيث يركز النقاشس حول ثÓثة ﬁاور وهي:
ال -ت -ج -ارة واÿدم-ات ،ال-فÓ-ح-ة والصس-ن-اع-ات
الغذائية ،والصسناعة.

إلع ـÓناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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عقب اسشتقباله من طرف بن صشالح

بؤزك Òينؤه بدور الرئيسس بؤتفليقة ‘ نشسر السسلم واأ’من ع Èالعا⁄
ن- - -وه رئ- - -يسس ÷ن- - -ة الشش- - -ؤوون اÿارج - -ي - -ة
ب- -اÛلسس ال- -وط- -ن- -ي الÎك- -ي ال- -ك -ب Òف -ول -ك -ان
ب- -وزك ،Òأامسس ،ب- -ال -دور ال -ذي ي -ل -ع -ب -ه رئ -يسس
ا÷م-ه-وري-ة السش-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز بوتفليقة‘ ،
لم- -ن ع Èال -ع -ا ،⁄ب -ع -د ‚اح
نشش- -ر السش- -ل- -م وا أ
سشياسشة اŸصشا◊ة الوطنية ‘ ا÷زائر.
خÓل ألسستقبال ألذي حظي به من طرف رئيسس
›لسس أألمة عبد ألقادر بن صسالح ،وصسف أŸسسؤوول
ألÎك -ي أل-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة بـ «ألشس-خصس-ي-ة أŸه-م-ة ‘
ألعÓقات ألدولية».

وقد سسمح أللقاء ،بحسسب ما أفاد به بيان Ûلسس
أألمة ،بتناول «وجهات ألنظر وألرؤوى حول ألقضسايا
ذأت ألهتمام أŸشسÎك ،خاصسة ألتطورأت أألخÒة
ألتي عرفتها ألقضسية ألفلسسطينية» ،حيث أكد ألطرفان
على «ضسرورة تنسسيق أŸوأقف من أجل ألسسماح للشسعب
ألفلسسطيني Ãمارسسة حقه على أرضسه طبقا للقرأرأت
ألدولية».
كما كانت ظاهرة أإلرهاب وألتصسدي لها  -يضسيف
ذأت أŸصسدر  -من ب Úأهم أÙاور ألتي شسملها
أللقاء.

بوحجة يسشتقبل رئيسس ÷نة الششؤوون اÿارجية باÛلسس الÎكي الكبÒ

Œذر العÓقات ا÷زائرية  -الÎكية ع Èالتاريخ يتيح للبلدين فرصسة تعزيز تعاونهما

أاك- -د رئ- -يسس اÛلسس الشش- -ع- -ب- -ي ال- -وط- -ن -ي السش -ع -ي -د
ب-وح-ج-ة ،أامسس ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة ،خÓ-ل اسش-ت-ق-ب-اله
رئ- -يسس ÷ن- -ة الشش- -ؤوون اÿارج -ي -ة ب -اÛلسس ال -وط -ن -ي
الÎك -ي ال -ك -ب ،Òف-ول-ك-ان ب-وزك ،Òأان ا÷زائ-ر وت-رك-ي-ا
لمر
Œم-ع-ه-م-ا «عÓ-ق-ات ت-اري-خ-ي-ة ضش-اربة ‘ القدم» ،ا أ
ال-ذي يسش-م-ح ل-ه-م-ا ب-ت-ع-زي-ز ت-ع-اون-ه-م-ا ال-ث-ن-ائ-ي ‘ كافة
اÛالت ،لسشيما ترقية السشتثمار وتششجيعه.
وأوضسح بيان للمجلسس ألشسعبي ألوطني ،أن أللقاء شسكل
ف -رصس -ة ل -ب-وح-ج-ة ل-ي-ؤوك-د أن أل-ب-ل-دي-ن «Œم-ع-ه-م-ا عÓ-ق-ات
تاريخية ضساربة ‘ ألقدم ويقتسسمان إأرثا تاريخيا غنيا‡ ،ا
سسيسسمح بتعزيز ألتعاون ألثنائي وألرتقاء به ليشسمل جميع
أألصسعدة وباألخصس أÛال ألقتصسادي عن طريق تشسجيع
ألسستثمار ،وألثقا‘ با◊فاظ على ألÎأث أŸوروث» ،دأعيا
إأ« ¤ضسرورة ترقية ألتشساور وأ◊وأر ألŸÈا Êعن طريق
ت- -ك- -ث- -ي- -ف أل- -زي- -ارأت وت- -ب -ادل أÈÿأت وإأنشس -اء ›م -وع -ة
ألصسدأقة».

على ألصسعيد ألدو‹ ،أكد رئيسس أÛلسس أن «تنامي
ظاهرة أإلرهاب ع Èجميع أألقطار ،باتت تهديدأ للسسلم
ألعاŸي» ،مذكرأ بـ «ألتجربة أ÷زأئرية ألرأئدة ‘ مكافحة

أإلرهاب» ،مشسيدأ باŸناسسبة بـ «حنكة رئيسس أ÷مهورية عبد
أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة أل-ذي أرسس-ى ق-وأع-د أŸصس-ا◊ة أل-وطنية
وألتي بفضسلها أصسبح ألشسعب أ÷زأئري ينعم بالسستقرأر
وأألمن».
كما أنتهز بوحجة أŸناسسبة ليذكر بـ «موأقف أ÷زأئر
أل -ث -اب -ت -ة إأزأء ﬂت -ل -ف أل-قضس-اي-ا أŸط-روح-ة ع-ل-ى ألسس-اح-ة
ألدولية ،مسستعرضسا نتائج ألقمة ألطارئة Ÿنظمة ألتعاون
أإلسسÓمي أŸنعقدة ‘ أسسطنبول يوم  13ديسسم Èوألتي
أقرت ألعÎأف بالقدسس عاصسمة لفلسسط ،»Úمشسيدأ أيضسا
بكفاح ألشسعب ألصسحرأوي لنيل حقه أŸشسروع ‘ تقرير
أŸصس.Ò
بدوره ،أشساد رئيسس ÷نة ألشسؤوون أÿارجية باÛلسس
ألوطني ألÎكي ألكب Òبـ «ألعÓقات ألتاريخية ألتي تربط
ألبلدين» ،منوها بـ «ألدور أإليجابي ألذي تقوم به أ÷زأئر ‘
صسناعة أألمن وألسسلم ‘ أŸنطقة وألتصسدي آلفة أإلرهاب
وحماية حدودها من كل ما قد يهدد أمنها وأسستقرأرها».

كعوان من سشيدي بلعباسس:

الؤقؤف على Œاوزات منح بطاقة الصسحفي اÎÙف
^ إاطÓق عملية واسشعة لضشبط التوزيع

لتصش - -ال ج - -م - -ال ك - -ع - -وان ،بشش - -أان
ق- - -ال وزي - -ر ا إ
ال -ت -ح -ق -ي -ق -ات ال -ت -ي “ت م -ب -اشش -رت-ه-ا م-ؤوخ-را ح-ول
لمر ل
ال-ب-ط-اق-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لصش-ح-ف-ي اÎÙف ،إان ا أ
Óمور ،جاء
يصشل إا ¤حد التحقيقات ،بل هو ضشبط ل أ
ن-ت-ي-ج-ة إاج-راء ت-ق-ي-ي-م ع-ام خ-لصس إا ¤الوقوف على
جملة من التجاوزات ‘ عملية منح بطاقة الصشحفي
اÎÙف ،م -ا اسش -ت -دع -ى م -ب -اشش -رة ع-م-ل-ي-ة م-راج-ع-ة
واسشعة ،باعتبار أان للبطاقة هيبة معنوية ول Áكن
لح-وال ال-تشش-ك-يك ‘ مصش-داق-ي-تها ،حيث
ب-ح-ال م-ن ا أ
لنششاء سشلطة الضشبط.
لو ¤إ
تعد اللبنة ا أ
دعا وزير ألتصسال ،لدى تنشسيطه ندوة صسحفية Ãقر
ولي -ة سس -ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ،أŸؤوسسسس-ات أإلعÓ-م-ي-ة أل-ع-م-وم-ي-ة
وأÿاصسة على حد سسوأء ،إأ ¤تنظيم أمورها وألتمشسي مع
أألوضس -اع أل -رأه -ن -ة أل -ت -ي ت-ع-يشس-ه-ا أل-بÓ-د ،م-ن خÓ-ل خ-ل-ق
“ويÓت خاصسة بها وألتفك ‘ Òبدأئل “كنها من موأصسلة
ع-م-ل-ه-ا ب-ط-ري-ق-ة سس-ل-ي-م-ة ،ب-اع-ت-ب-اره-ا مؤوسسسسات إأقتصسادية
قائمة بحد ذأتها .كما أكد أن مهمة ألدولة تكمن ‘ ضسمان
‡ارسسة أŸهنة ‘ أحسسن ألظروفÃ ،ا ‘ ذلك ألتأاسسيسس

لسسلطة ضسبط ألصسحافة أŸكتوبة وألتي من
شس -أان -ه -ا ت -ن -ظ -ي-م ع-م-ل ألصس-ح-اف-ة أŸك-ت-وب-ة
وضسمان أحÎأم أخÓقيات أŸهنة.
وأضساف وزير أإلتصسال ،أن أŸؤوسسسسات
أإلعÓ-م-ي-ة أل-ع-م-وم-ي-ة وب-اعتبارها مؤوسسسسات
أق- -تصس- -ادي- -ة ،ف -ه -ي أيضس -ا م -ع -ن -ي -ة ب -ق -ان -ون
أÿوصسصسة ع Èآألية فتح رأسسمالها ‘ حال ما
أبدى أحد أŸسستثمرين رغبته ‘ ألسستثمار
وه -و أألم -ر أل -ذي ي -ع -د ب -ع -ي -دأ ع-ن أل-ق-ط-اع
أإلعÓمي باعتبار أن عديد مسسÒي أ÷رأئد
من أÿوأصس.
وبشس-أان ألصس-ح-ف أل-ع-م-وم-ي-ة ،أف-اد ك-ع-وأن ب-أان أل-درأسس-ة
جارية لتجسسيد مشسروع ضسم أ÷رأئد ألعمومية ضسمن ›مع
وأحد ،وألعملية حاليا أسستكملت مرحلتها أألو ‘ ¤جرد
أŸؤوسسسسات ،على أن تنطلق أŸرحلة ألثانية وألتي تعد أألكÌ
صسعوبة ،حيث يتم فيها إأطÓق درأسسة معمقة إليجاد ألصسيغ
ألقانونية للمجمعات أ÷ديدة قبل مباشسرة تأاسسيسسها ،يتعلق
أألم -ر Ãج-م-ع ألصس-ح-اف-ة  -أتصس-ال يضس-م أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة

ل -ل -نشس-ر وأإلشس-ه-ار ،و›م-ع أŸط-اب-ع
ألذي سسيضسم أŸطابع ،ويتمثل هدف
ه- -ذأ أŸشس- -روع ‘ إأع- -ادة ت- -ن- -ظ- -ي -م
أŸؤوسسسس-ات أل-ع-م-وم-ي-ة ألق-تصس-ادية،
مع ضسمان دÁومتها وتطويرها.
وخÓ- -ل ت- -ف- -ق- -ده مشس- -روع م -ق -ر
أإلذأع -ة أÙل -ي -ة أ÷دي -د ،دع -ا إأ¤
ضس - - -رورة أإلسس- - -رأع ‘ وتÒة أإل‚از
ل -ت -دأرك أل -ت -أاخ -ر أŸسس -ج -ل ب -ه-دف
تسس -ل -ي -م -ه ‘ آأج -ال-ه أÙددة بشس-ه-ر
سسبتم Èمن ألسسنة أ÷ديدة ،لضسمان
–سس Úأÿدمات أإلعÓمية أ÷وأرية أŸسسموعة.
‘ ذأت ألسسياق ،أكد كعوأن أنه ” ألقضساء على  40نقطة
تشسويشس ،لكن أŸشسكل ليزأل قائما وهو ما تسسعى ألوزأرة
Ÿع -ا÷ت -ه ،ح -يث ي -ج -ري ح-ال-ي-ا أل-ت-ك-ف-ل ب-اŸل-ف م-ن ق-ب-ل
مؤوسسسسة ألبث أإلذأعي وألتلفزي.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

هÒوششي أاوكا ،مسشاعد وزير اÿارجية اليابا Êلـ «الششعب» :

طؤكيؤ عازمة على تعزيز عÓقتها مع ا÷زائر و مرافقتها ‘ تنؤيع اقتصسادها
لرهاب
^نقدر تعاطي ا÷زائر مع اعتداء تيغنتورين وندعم جهودها ‘ مكافحة ا إ

أجرى أللقاء :أم Úبلعمري
كان أفتتاح مكتب جبهة ألتحرير ألوطني ألعام 1958
بطوكيو أثناء كفاح ألشسعب أ÷زأئري ضسد ألسستعمار
ألفرنسسي Ãثابة أللبنة ألو ¤ألتي مهدت لحقا إلقامة
عÓقات دبلوماسسية ب Úأ÷زأئر وأليابان نحيي ذكرأها
 55ه -ذه ألي -ام وم -ن -ذ ذلك أ◊ Úع -م -ل أل -ب-ل-دأن ع-ل-ى
ألتأاسسيسس لعÓقات دبلوماسسية ثنائية تقوم على ألحÎأم
أŸتبادل وألتعاون أŸثمر ‘ ﬂتلف أÛالت و كذأ
أ◊وأر ألسس- -ي- -اسس- -ي أل- -ذي Œلت م -ظ -اه -ره ‘ م -وأق -ف
متقاطعة حيال ﬂتلف ألقضسايا ألدولية سسّيما ما تعلق
م -ن -ه -ا ب -ت -فضس -ي -ل أسس -ال -يب أ◊وأر و أ◊ل-ول ألسس-ي-اسس-ي-ة
ألسسلمية ıتلف أألزمات ألدولية وألشسأان نفسسه على
ألصس -ع -ي-د ألق-تصس-ادي وأل-ت-ج-اري ح-يث أ‚زت شس-رك-ات
Óشس-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة و أل-ب-ن-ى أل-ت-حتية
ي-اب-ان-ي-ة مشس-اري-ع ل -أ
ب -ا÷زأئ -ر ل -ت-ح-ت-ل ب-ذلك أل-ي-اب-ان أŸرأتب أألو ¤ضس-م-ن
أل -دول أآلسس -ي-وي-ة أŸم-ون-ة ل-ل-ج-زأئ-ر وأŸسس-ت-وردة ل-ل-غ-از
أ÷زأئري.
أن ألعÓقات ب Úألبلدين و رغم أمتدأدها ألك Ìمن
نصسف قرن يبقى ألتعاون ألثنائي دون أŸأامول حيث
هناك فرصس  ⁄يتم أسستغÓلها بعد بينما Áكنها أن تزيد
من “ت ÚألعÓقات و ألروأبط ب Úألبلدين وألشسعبÚ
أ÷زأئري وألياباÃ Êا يعود عليهما باŸنفعة و ألرفاه ‘
أطار شسرأكة (رأبح -رأبح).
للحديث أك Ìعن ألعÓقات ب Úألبلدين و تسسليط
أŸزيد من ألضسوء على آأفاق تطويرها وتعزيزها كان
÷ريدة «ألشسعب» لقاء Ãقر أÿارجية أليابانية بطوكيو
مع ألسسيد هÒوشسي أوكا ،مسساعد وزير و أŸدير ألعام
Ÿكتب شسؤوون ألشسرق ألوسسط و أفريقيا بوزأرة أÿارجية
أليابانية.
‘ ألبدأية ذّكر أŸسسؤوول أليابا Êباÿطوط ألعريضسة
لسسياسسة بÓده أÿارجية أ÷ديدة Œاه منطقة ألشسرق
ألوسسط وأفريقيا على ضسوء ما جاء ‘ خطاب «أŸنامة»
أألخ Òلوزير خارجية أليابان ألسسيد تارو كونو وألذي

أعت Èفيه أن أŸنطقت - Úأي ألشسرق
ألوسس- -ط و شس- -م- -ال إأف -ري -ق -ي -ا  -م -ن
م - -رت- -ك- -زأت ألسس- -ي- -اسس- -ة أÿارج- -ي- -ة
أل- -ي- -اب- -ان- -ي -ة وع Èع -ن أل -ت -وج -ه -ات
أ÷ديدة لهذه ألسسياسسة  -حسسب ذأت
أŸسسؤوول -سسياسسة قال عنها ألسسيد
هÒوشس- -ي أن- -ه- -ا ت- -ت- -ع -دى أخ -تصس -ار
أل- -ت- -ع- -اون ‘ أÛال أل- -ط -اق -وي إأ¤
ت- - -ع- - -اون أوسس- - -ع يشس- - -م - -ل ﬂت - -ل - -ف
أÛالت.
أما عن أ÷زأئر فقد أكد ألسسيد هÒوشسي أوكا أنها
م -ن أل -دول أل -ت -ي –ظ -ى ب -أاه -م -ي -ة ك -بÒة ‘ ألسس -ي-اسس-ة
أÿارجية أليابانية.
‘ ألصسدد ذأته و‘ رده عن سسؤوأل حول تقييمه لـ 55
سسنة من ألعÓقات ألدبلوماسسية ب Úألبلدين سسيما ما
ت -ع -ل -ق ب -ال -ت -ع -اون ألق -تصس -ادي وأ◊وأر ألسس-ي-اسس-ي وع-ن
مسستقبل ألعÓقات ألثنائية ،أعرب ألسسيد هÒوشسي عن
أم -ل -ه ‘ أن ت -ت -ع -زز أك Ìم -ؤوك -دأ أن ب Ó-ده ع-ازم-ة ع-ل-ى
أŸضسي قدما ‘ هذأ ألŒاه خاصسة وأن أ÷زأئر –ظى
بأاهمية خاصسة  -على حد تعبÒه-
وهنا ذكر أŸسسؤوول أليابا Êبعضس أÿطوأت ألتي
سس -ت-ت-خ-ذه-ا أل-ي-اب-ان ‘ ه-ذأ ألŒاه ك-اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى
عقود ألتموين بالغاز ألتي تربط ألبلدين دون أن يعني
ذلك  -حسسبه -أختصسار ألتعاون ‘ ›ال ألطاقة فقط،
مÈزأ ‘ ألصسدد أهتمام ألكث Òمن ألشسركات أليابانية
بالسستثمار ‘ أ÷زأئر خارج هذأ ألقطاع إأ ¤قطاعات
أخرى كالصسناعة و تركيب ألسسيارأت ...ألخ.
أما ما يخصس أŸسساهمة ألتي Áكن أن تقدمها طوكيو
للجزأئر ‘ أطار توجهها نحو تنويع ألقتصساد وألتقليصس
من ألتبعية للمحروقات ،أكد ألسسيد هÒوشسي أوكا أن
بÓده لن تدخر أي جهد ‘ مرأفقة و مسساعدة أ÷زأئر
‘ هذأ أŸسسار مؤوكدأ أن ألتعاون مع أ÷زأئر سسيفتح
أب -وأب أل -ق -ارة ألسس -م -رأء أم -ام ألسس -ت-ث-م-ارأت أل-ي-اب-ان-ي-ة
ويسساعدها على دخول أألسسوأق ألفريقية.

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

ألسس -ي -د هÒوشس -ي ورغ -م ت-ف-اؤول-ه
Ãسس-ت-ق-ب-ل أفضس-ل ل-ل-عÓقات ألثنائية
إأل أنه  ⁄يخف ‘ ألوقت نفسسه
عدم أسستغÓل كل ألفرصس أŸتاحة
للتعاون ما يسستوجب -حسسبه -بذل
جهود أك Èمن ألطرف.Ú
أما ما يخصس مكافحة ألرهاب
ف -ق -د أك -د مسس-اع-د وزي-ر أÿارج-ي-ة
أليابا Êأن هناك تنسسيق كب ÒبÚ
ألبلدين ‘ مكافحة ألظاهرة مؤوكدأ
أن أ÷زأئر “تلك خÈة كبÒة ‘ أÛال و أن ألجتماع
أل -وزأري أألخ Òب -ال -ق-اه-رة شس-ك-ل ف-رصس-ة أت-ف-ق خÓ-ل-ه-ا
ألبلدأن على تنسسيق جهودهما Ÿكافحة ألرهاب و‘ رده
عن سسؤوأل عن تأاث Òألعتدأء ألرهابي على أŸركب
ألغازي بتغنتورين سسنة  2013ألذي رأح ضسحيته  10رعايا
ياباني ،Úأكد ألسسيد هÒوشسي أنه و رغم فاجعة فقدأن
 10موأطن Úياباني ‘ Úذلك ألعتدأء ألجرأمي إأل أنه
 ⁄يÎك -حسسبه -أي أثر سسلبي على ألعÓقات بÚ
ألبلدين مؤوكدأ أن بÓده تقدر عاليا ألطريقة ألتي تعاطت
بها أ◊كومة أ÷زأئرية مع أ◊ادثة ›ددأ ‘ ألوقت
نفسسه دعم بÓده ÷هود أ÷زأئر ‘ مكافحة ظاهرة
ألرهاب بشسكل عام.
ألسسيد هÒوشسي أوكا و‘ رده عن سسؤوأل حول ألدور
ألذي لعبته أ÷زأئر ‘ حل ألزمة ‘ ما‹ و جهودها ‘
حل ألزمة ألليبية ،أكد أن أ÷زأئر تنعم بالسستقرأر وهي
تلعب دورأ كبÒأ ‘ أسستقرأر ألقارة ألفريقية بشسكل عام
و أن بÓده تقدر جهود أ÷زأئر ‘ هذأ ألشسأان سسّيما ‘
ليبيا مؤوكدأ أن بÓده تدعم ›هودأت أŸبعوث أل‡ي
غسسان سسÓمة مؤوكدأ أن عودة ألسستقرأر إأ ¤ليبيا مفيد
لكل أŸنطقة.
أم- -ا ع- -ن أل- -وضس -ع ‘ ألشس -رق أألوسس -ط ،أك -د ألسس -ي -د
هÒوشسي أوكا ،مسساعد وزير أÿارجية أليابا Êأن بÓده
ل -ن ت -ن -ق -ل سس -ف-ارت-ه-ا إأ ¤أل-ق-دسس أÙت-ل-ة وأن-ه-ا ت-دع-و
ألفلسسطيني Úوألسسرأئيلي Úإأ ¤موأصسلة أŸفاوضسات.

ألعدد
17526

مسساهل يسستقبل وفدا برŸانيا تركيا
اسشتقبل وزير الششؤوون اÿارجية عبد
القادر مسشاهل ،أامسس ،با÷زائر العاصشمة،
رئيسس ÷نة الششؤوون اÿارجية للمجلسس
ال-وط-ن-ي الÎك-ي ال-ك-ب Òف-ول-ك-ان ب-وزك،Ò
الذي يقود وفدا برŸانيا.
جرى ألسستقبال Ãقر وزأرة ألشسؤوون
أÿارجية ،بحضسور رئيسس ÷نة ألشسؤوون
أÿارج -ي -ة وأل -ت -ع -اون أل -دو‹ وأ÷ال -ي -ة
باÛلسس ألشسعبي ألوطني عبد أ◊ميد
سسي عفيف.
وسس -ي -ك -ون ل -ل -وف -د ألŸÈا ÊألÎك-ي،
أل -ذي ي -ق -وم ب -زي -ارة ع-م-ل وصس-دأق-ة إأ¤
أ÷زأئر تدوم أربعة أيام ،لقاءأت مع كبار أŸسسؤوول‘ Ú
ألدولة وكذأ ألŸÈاني Úوألسسياسسي.Ú

–دثا حول واقع العÓقات
السشياسشية ب Úالبلدين

مسساهل يتحادث مع رئيسس ÷نة
الشسؤؤون اÿارجية باÛلسس
الؤطني الÎكي الكبÒ
–ادث وزي -ر ألشس -ؤوون أÿارج -ي -ة ع -ب -د أل-ق-ادر
مسس -اه -ل ،أمسس ألث -ن ،Úب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصس-م-ة ،م-ع
رئيسس ÷نة ألشسؤوون أÿارجية باÛلسس ألوطني
ألÎك -ي أل -ك -ب Òف -ول -ك -ان ب-وزك ،Òح-ول أل-عÓ-ق-ات
ألسسياسسية وأ◊وأر وألتشساور ب Úألبلدين ،بحسسب
ما أفاد به بيان لوزأرة ألشسؤوون أÿارجية.
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خÓل أللقاء أعرب ألسسيدأن مسساهل وبوزكÒ
عن أرتياحهما «للبعد ألهام ألذي يكتسسيه ألتعاون
ألقتصسادي وألشسرأكة ‘ ألعÓقات أ÷زأئرية -
ألÎكية» ،كما تدل على ذلك أŸبادلت ألتي أخذت
منحًى تصساعديا ،حيث بلغت مسستويات هامة خÓل
ألسسنوأت أألخÒة .بهذه أŸناسسبة ،شسكلت موأضسيع
مكافحة ألرهاب وملف ألقدسس وألوضسع ‘ ليبيا
وم- -ا‹ وألسس -اح -لﬁ ،ور «ن -ق -اشس م -ع -م -ق» .ك -م -ا
أسس -ت -ع-رضس أل-ط-رف-ان «أل-وضس-ع ‘ سس-وري-ا وأل-ع-رأق
وتقييمهما ومقاربتيهما بشسأان آأفاق ألتوصسل ◊لول
ن -ه -ائ -ي -ة ودأئ -م -ة ك -ف -ي -ل -ة ب-تشس-ج-ي-ع ع-ودة ألسسÓ-م
وألسستقرأر وأألمن لفائدة كافة شسعوب أŸنطقة ‘
ظل أحÎأم سسيادتها وسسÓمتها ألÎأبية».
للتذك ،Òجرى ألسستقبال ألذي خصس به مسساهل
ألوفد ألŸÈا ÊألÎكي بقيادة ألسسيد بوزكÃ ،Òقر
وزأرة ألشس- -ؤوون أÿارج- -ي- -ة ب- -حضس -ور رئ -يسس ÷ن -ة
ألشس -ؤوون أÿارج -ي -ة وأل-ت-ع-اون وأ÷ال-ي-ة ب-اÛلسس
ألشسعبي ألوطني عبد أ◊ميد سسي عفيف.

‘ مداخلته بورششة ﬂصشصشة للرقمنة البنكية ،راوية:

عام  2018سسيشسهد الكث Òمن التقدم

أك -د وزي -ر أŸال -ي -ة ع-ب-د أل-رح-م-ن رأوي-ة،
أمسس أألثن ،Úبا÷زأئر ،أن ألعام ألقادم 2018
سسيعرف تطورأت معتÈة ‘ ›ال ألرقمنة
أŸالية بفضسل عصسرنة أألنظمة أŸالية للبنوك
أل -ع -م -وم -ي -ة وت -ط-ب-ي-ق أإلج-رأءأت أل-وأردة ‘
قانون أŸالية.
أوضس- -ح رأوي -ة خ Ó-ل م -دأخ -ل -ت -ه ب -ورشس -ة
ﬂصسصس-ة ل-ل-رق-م-ن-ة أل-ب-ن-ك-ي-ة ،ضس-من فعاليات
صسالون ألبنوك وألتأامينات وأŸنتجات ألبنكية
 ،2017بأان أربعة بنوك عمومية وهي بنك
أل-ت-ن-م-ي-ة أÙل-ي-ة وب-نك أل-فÓ-ح-ة وأل-ت-ن-م-ي-ة أل-ري-ف-ية (بدر)
وألصسندوق ألوطني للتوف Òوألدخار (كناب-بنك) وألبنك
أÿارج- -ي أ÷زأئ- -ري ،ق- -د أوشس- -كت ع -ل -ى إأن -ه -اء عصس -رن -ة
أنظمتها أŸالية ‘ ،أنتظار Œسسيد نفسس ألعملية من طرف
ألبنك ألوطني أ÷زأئري وألقرضس ألشسعبي أ÷زأئري.
زي -ادة ع -ل -ى ذلك ،أشس -ار أل -وزي-ر إأ ¤أه-م-ي-ة أإلج-رأءأت
أŸدرجة ‘ قانون أŸالية  2018ألتي تسسعى إأ ¤تعميم
ألدفع أإللكÎو Êوتقليصس ألدفع نقدأ ‘ أ÷زأئر .يتعلق
أألمر Ãادة يتضسمنها قانون أŸالية ،تفرضس على ألتجار ‘
أ÷زأئر ألتزود بجهاز ألدفع أإلكÎو Êقبل نهاية  ،2019وهو
ما يتيح للزبائن ألختيار ما ب Úألدفع نقدأ أو عن طريق
ألبطاقة ب Úألبنكية.
بهذأ أÿصسوصس ،أعرب رئيسس أ÷معية أŸهنية للبنوك
وألهيئات أŸالية بوعÓم جبار ،عن أمله ‘ أن تنتج هذه
أألجهزة ‘ أ÷زأئر قصسد جعلها ‘ متناول ألتجار من حيث
ألسسعر.أما فيما يخصس أألجرأء ألثا ،Êفهو يتعلق Ãادة
أخرى ‘ قانون أŸالية ترمي إأ ¤ألتعميم ألتدريجي ألنظمة
أل-تصس-ري-ح وأل-دف-ع أإلل-كÎون-ي Úل-لضس-رأئب وأل-رسس-وم ÷م-يع
أŸؤوسسسسات .و” إأطÓق هذأ ألنظام ‘  2017ويطبق حاليا
على عينة تتكون من  2.700مؤوسسسسة كبÒة .وذكر ألوزير بأان
ÓصسÓ-ح أل-ب-ن-ك-ي
أل -رق -م -ن -ة ت -ع -د أح -د أÙاور أألول -وي-ة ل -إ
وأŸا‹ ،لفتا إأ« ¤ألتقدم أŸيدأ Êوأ◊قيقي» ‘ هذأ
أÛال.
بدوره أكد ﬁافظ بنك أ÷زأئر ﬁمد لوكال ،أن تعميم
أل -رق -م-ن-ة ي-ت-ط-لب م-ن أل-ب-ن-وك م-ع-رف-ة دق-ي-ق-ة Ãا ي-فضس-ل-ه
زبائنهم ،معÎفا ‘ ذأت ألوقت بـ «ألتأاخر ألنسسبي» أŸسسجل

‘ أÛال ألرقمي .غ Òأن تكييف أŸنشسآات
وإأصس Ó-ح أإلط -ار أل -تشس -ري -ع -ي سس -م -ح ل-ل-بÓ-د
ب-ال-ت-ق-دم ‘ مسس-ار أل-رق-م-ن-ة ،ب-حسسب ألسس-يد
لوكال ،ألذي أضساف هذه ألتطورأت تسسمح
بتعزيز ألثقة ب ÚأŸوأطن وألنظام ألبنكي
أ÷زأئري.
م - -ن ج - -ان - -ب - -ه- -ا شس- -ددت وزي- -رة ألÈي- -د
وأŸوأصس Ó- -ت ألسس - -ل - -ك - -ي - -ة ول Ó- -سس- -ل- -ك- -ي- -ة
وأل -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات وأل -رق -م -ن -ة ه -دى إأÁان
فرعون ،لدى مشساركتها ‘ هذه ألورشسة ،على
ضسرورة ألتحضس Òلهذه ألرقمنة« .يجب أن نعرف جيدأ ما
سسنقوم به بهذه ألرقمنة ،ألن ألقيام بذلك ‘ فوضسى هو
أسسوأ ما Áكن أن يحصسل لنا» ،بحسسب تصسريحات ألوزيرة،
ألتي أشسارت على سسبيل أŸثال إأ ¤أن هجمة إألكÎونية قد
تكون أك Ìكارثية من ألناحية ألقتصسادية من برميل نفط
يباع بـ 20دولرأ .وأعتÈت ‘ هذأ ألسسياق ،أن إأنشساء ‘
يونيو Ÿ 2018ؤوسسسسة ما ب Úبنكية مكلفة بتوسسيع وتطوير
شسبكة ألدفع أإللكÎو ،Êيعد إأجرأء وأعدأ نحو ألرقمنة
أŸالية ‘ أ÷زأئر.
و“ث -ل أŸه -م -ة أل -رئ -يسس -ي -ة ل-ه-ذه أŸؤوسسسس-ة ‘ تسس-وي-ق
ونصسب أج -ه -زة أل -دف -ع أإلل -كÎو Êع -ل -ى مسس -ت-وى أŸت-اج-ر
وأŸؤوسسسس - -ات ألق- -تصس- -ادي- -ة وضس- -م- -ان ت- -ق- -د Ëأÿدم- -ات
ألضسرورية ذأت ألصسلة .وتطرق أŸشساركون ‘ هذه ألورشسة
ألتقنية إأ ¤ألهوة أÓŸحظة ب Úألتقدم أ◊اصسل ‘ ›ال
ألربط باألنÎنت من جهة وب Úألتأاخر أŸعت› ‘ Èال
ألدفع أإللكÎو Êمن جهة أخرى.
وبلغت نسسبة ولوج أألنÎنت ‘ أ÷زأئر  ٪45,2بأاك Ìمن
ÓنÎنت على ألهوأتف ألذكية وفقا
 45مليون أسستخدأم ل أ
Óرقام ألتي قدمها أحد أÈÿأء ‘ .مقابل ذلك– ،صسي
لأ
ألبÓد حوأ‹  1,5مليون بطاقة ب Úبنكية وحوأ‹  12ألف
جهز دفع إألكÎو Êفقط ،ليبلغ عدد ألتحويÓت أŸالية
أŸسسجلة وفق هذأ ألنمط من ألدفع إأ ¤يومنا هذأ ،ما
يقارب  100ألف عملية.
يذكر ،أن ورشسات صسالون ألبنوك وألتأامينات وأŸنتجات
ألبنكية  2017تتوأصسل يومي ألثÓثاء وأألربعاءŸ ،ناقشسة
موضسوعي ألتمويل أŸصسغر وأإليجار أŸا‹ على ألتوأ‹.

داعية إا ¤إادراجها ‘ التنمية القتصشادية

فرعؤن تؤؤكد على اعتماد التكنؤلؤجيات ا÷ديدة
أك - - - - - - -دت وزي- - - - - - -رة ألÈي- - - - - - -د
وت -ك -ن -ول-وج-ي-ات ألعÓ-م وألتصس-ال
وألرقمنة هدى إأÁان فرعون ،أمسس
أألث -ن ،Úب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصس-م-ة ،ع-زم
أ◊كومة على أعتماد ألتكنولوجيات
أ÷دي- -دة وإأدرأج- -ه- -ا ‘ أل -ت -ن -م -ي -ة
ألقتصسادية للبÓد.
ق- -الت أل -وزي -رة ،خ Ó-ل أف -ت -ت -اح
ورشس- -ة ح- -ول أل- -رق- -م -ن -ة ‘ ق -ط -اع
أل-ب-ن-وك ،ن-ظ-ت-م-ه-ا أ÷معية أŸهنية
ل - -ل- -ب- -ن- -وك وأŸؤوسسسس- -ات أŸال- -ي- -ة،
بحضسور وزير أŸالية عبد ألرحمان
رأوية وﬁافظ بنك أ÷زأئر ﬁمد
ل -وك-ال ومسس-ؤوو‹ ﬂت-ل-ف أل-ه-ي-ئ-ات
ألبنكية« ،نحن وأعون على مسستوى
أ◊ك-وم-ة ب-أاه-م-ي-ة وضس-رورة أعتماد
ألتكنولوجيات أ÷ديدة وإأدرأجها ‘
ت-ن-م-ي-ة أق-تصس-ادن-ا ،لسس-ي-م-ا ‘ م-ث-ل
ه -ذأ أل -ظ -رف أÿاصس» .وأوضس-حت
ف-رع-ون ،أن أع-ت-م-اد أل-ت-ك-نولوجيات
أ÷ديدة «سسيتمحور حول عصسرنة
أŸن -ظ -وم -ة أŸال -ي -ة» ،م -ع -رب -ة ع-ن
«قناعتها» بأان أ÷زأئر «ل Áكنها
أن ت- -ق- -ل- -د ‰وذج عصس- -رن- -ة ي -وج -د
ب- - -ب- - -ل- - -دأن أخ - -رى ،ألن - -ه ل - -دي - -ن - -ا
خصسوصسياتنا وأقتصساد ﬂتلف عن
أقتصساديات ألبلدأن أألخرى» .وبعد
ألتحذير من «ألرقمنة ألعشسوأئية»،

وألهياكل ألعمومية»

...وتؤؤكد من إاليزي على تأام Úشسبكة
ا’نÎنت بتدفق يصسل إا 450 ¤جيغابيت

ذك -رت أل -وزي-رة ب-إانشس-اء ÷ن-ت Úم-ن
طرف أ◊كومة بحيث تعت Èأألو¤
«أسسÎأت- -ي- -ج- -ي -ة» يÎأسس -ه -ا أل -وزي -ر
ألول .وألثانية «تقنية» لدى وزأرة
ألÈي- - -د وألتصس - -الت ألسس - -ل - -ك - -ي - -ة
وألÓ- -سس- -ل- -ك -ي -ة وأل -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات
وأل -رق -م -ن -ة ،ب -ه -دف درأسس-ة ج-م-ي-ع
إأم - -ك - -ان - -ات «ت - -وح - -ي - -د أŸنشس - -آات
أل-ق-اع-دي-ة وأدخ-ال أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
أ÷ديدة ورقمنة ألجرأءأت ورقمنة
ألدأرأت و–سس Úنوعية أÿدمات
أل -ع -م -وم-ي-ة ب-اسس-ت-ع-م-ال ألتصس-الت
ألسسلكية وألÓسسلكية».
من جهة أخرى ،أشسارت ألوزيرة
أ« ¤إأنشس - -اء م - -ؤوسسسس - -ة ع- -م- -وم- -ي- -ة
أق -تصس-ادي-ة تشس-رع ‘ أل-ع-م-ل ،خÓ-ل
شسهر يناير ألقادم ،وسستكون Ãثابة
دع -م ل -رق -م -ن -ة أإلدأرأت وأألج -ه-زة

أع - - - - -ل - - - - -نت وزي- - - - -رة ألÈي- - - - -د
وأŸوأصسÓ-ت ألسس-ل-ك-ي-ة وألÓ-سس-لكية
وأل -ت -ك -ن-ول-وج-ي-ات وأل-رق-م-ن-ة إأÁان
ه -دى ف-رع-ون ،ب-ولي-ة ل-ي-زي ،أمسس
أألثن ،Úأن هناك عديد أŸشساريع
أ÷دي- -دة أل- -ت- -ي أدرجت ل- -ت- -ط -وي -ر
خ -دم -ات ألÈي -د وأإلتصس-الت ب-ه-ذه
ألولية .وأوضسحت ألوزيرة ‘ ،لقاء
صسحفي نشسطته ‘ ختام زيارتها إأ¤
هذه ألولية ،بخصسوصس أإلتصسالت،
Óل-ي-اف
أن-ه ي-وج-د مشس-روع شس-ب-ك-ة ل -أ
أل -بصس -ري -ة ب-ط-ول  1.560ك-ل-م ق-ي-د
أإل‚از و” أسستÓم هذأ أليوم جزء
ه -ام م-ن ه-ذه أل-وصس-ل-ة أل-ت-ي ت-رب-ط
مدينة إأليزي مع طارأت أ◊دودية
( 200كلم شسمال إأليزي) .ومن شسأان
هذه ألشسبكة أ÷ديدة  -كما ذكرت
ألوزيرة  -تأام Úألشسبكة ب Úوليتي
ورقلة و“Ôأسست ،وكذأ زيادة نسسبة
ألتدفق من  200جيغابيت إأ ¤أكÌ
م- -ن  450ج-ي-غ-اب-يت‡ ،ا سس-يسس-مح
بتعميم أ÷يل ألرأبع للهاتف ألنقال.

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

لطارات القطاع ،طمار:
ترأاسس لقاء وطنيا تقييميا إ

إا‚از  87أالف سسكن عدل سسنة  2018توقفت بسسبب األزمة اŸالية
ل‚از لن “نح لغ Òالششركات الوطنية
صشفقات ا إ

لعادة إاطÓق مششروع إا‚از
كششف وزير السشكن والعمران واŸدينة عبد الوحيد طمار ،أامسس ،أانه ” تخصشيصس ما يقارب  300مليار دينار إ
 87أالف وحدة سشكنية من صشيغة «عدل» كانت متوقفة خÓل السشنة ا÷ارية ،وأاعلن أانه ” حل كل اŸششاكل واسشتدراك الوضشع من خÓل
إا‚از  120أالف وحدة سشكنية جديدة ضشمن نفسس الصشيغة.

جÓل بوطي
أكد طمار «إألتزأمه بتسضليم مليون و 600ألف
وحدة سضكنية نهاية أÿماسضي أ÷اري وفق برنامج
رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة» ،وأن-ه
«سضيتم Œاوز وتدأرك كل ألصضعوبات وألعرأقيل ‘
ع -دي -د أل -و’ي -ات أل -ت -ي ع -رفت ت -أاخ -رأ ‘ تسض -ل-ي-م
أŸشض- -اري- -ع بسض- -بب أل- -وضض- -ع أŸا‹ أل- -ذي  ⁄ي -ع -د
مطروحا نهائيا أمام ألقطاع بعد موأفقة ألوزير
أأ’ول خÓل ›لسس حكومي نهاية أأ’سضبوع أŸاضضي
ل-ت-م-وي-ل أل-ق-ط-اع وإأع-ادة ب-عث أŸشض-اري-ع ألسض-ك-ن-ي-ة
أŸتوقفة.
وأوضضح أŸسضؤوول أأ’ول عن قطاع ألسضكن خÓل
كلمة ألقاها أثناء أللقاء ألوطني ألتقييمي ألسضنوي
إ’طارأت ألقطاع باŸدرسضة ألوطنية ألعليا للضضمان
أ’جتماعي بالعاصضمة أن كل برأمج ألسضكن ‘ إأطار
ألÈنامج أÿماسضي أخذت مسضارها ألصضحيح ،حيث
سضيتم إأ‚از  120ألف وحدة من صضيغة عدل خÓل
.»2018
كما أفاد “ار أن قرأر رئيسس أ÷مهورية وأضضح
بخصضوصس وكالة عدل ،فكل مكتتب يجب أن يحصضل
على مسضكنه أÿاصس» ،معتÈأ أن «أŸهمة ليسضت
سض -ه -ل -ة خصض -وصض-ا م-ع ألصض-ع-وب-ات أŸال-ي-ة أ◊ال-ي-ة
خاصضة من أجل إأ‚از  120ألف وحدة سضكنية وألتي
تكلف ما يفوق  300مليار دج ألتي سضنعمل على
–قيقها وبلوغ أأ’هدأف أŸرجوة.
بخصضوصس مشضاريع ألسضكن ﬂتلفة ألصضيغ أكد
ط -م -ار وج-ود  100أل -ف وح-دة سض-ك-ن-ي-ة ﬂصضصض-ة
للسضكن ألريفي خÓل عام  ‘ 2018ظل أسضتكمال
ألÈن -ام -ج أŸع -د وأل -ذي ي -ت -وأج -د ح -ال-ي-ا ‘ ط-ور
أإ’‚از»،مؤوكدأ أن «سضنة  2018سضتكون سضنة تنويع

ألصضيغ ألسضكنية من أجل إأنهاء أزمة
ألسض -ك -ن ‘ أ÷زأئ -ر «،ق -ائ  Ó-أن-ه-ا
«سضتعرف إأنطÓق صضيغة ألÎقوي
أŸدع - -م « ،»LPAوك -ذأ ألسض -ك -ن -ات
Óي-ج-ار م-ع أسض-ت-ك-م-ال
أŸوج -ه -ة ل  -إ
مشضاريع سضكنات « ،»LPPقائ Óإأن
«مصضا◊ه تهدف إأ ¤ألوصضول إأ¤
تسض -ل -ي-م م-ل-ي-ون و 600أل -ف وح -دة
سض -ك -ن -ي-ة ن-ه-اي-ة أÿم-اسض-ي أ÷اري
رغم أنه –د كب Òوصضعب ‘ نفسس
ألوقت.
إأسضÎأت-ي-ج-ي-ة ج-دي-دة ي-ن-ت-ه-جها
ألقطاع حسضب “ار تعتمد على ألوضضوح وألصضرأحة
وإأشضرأك أŸوأطن ‘ حلقة أŸتابعة ،حيث أعطى
أل-وزي-ر ت-ع-ل-ي-م-ات صض-ارم-ة ل-ل-مسض-ؤوول Úبالوزأرة من
أج -ل نشض -ر ت -ق -اري -ر خ -اصض -ة ب -نشض-اط-ات وإأ‚ازأت
مديري ألسضكن ع 48 Èو’ية ،موضضحا أنه سضيكون
تقييم شضامل لعمل ونشضاطات أŸديرين » ،مشضددأ
أن -ه «سض -ي -ت -اب -ع م -ي-دأن-ي-ا وع-ن ق-رب ك-ل أŸشض-اري-ع
وألصضيغ ألسضكنية ألتي تنجز بالو’ية ألتي يشضرف
عليها قطاعه.
ك- -م- -ا دع -ا ط -م -ار أŸق -اول Úإأ ¤ضض -رورة نشض -ر
تقارير أسضبوعية من أجل ألسضماح Ÿصضا◊ه Ãتابعة
ب- -وتÒة أ‚از أŸشض- -اري -ع ل -ت -ف -ادي ت -أاخ -ر تسض -ل -ي -م
أŸشضاريع ألسضكنية» ،مهددأ «بفسضخ ألعقود ‘ حال
ع -دم أسض-ت-ج-اب-ة م-ؤوسضسض-ات أ’‚از ل-ه-ذأ ألشض-روط
أل Ó-زم -ة ،ق -ائ  Ó-أن-ه-ا ت-ع-د أل-ف-رصض-ة أأ’خÒة أم-ام
ألشضركات أŸقاولة لتقد Ëرزنامة تسضليم أŸشضاريع
وتدأرك ألتأاخر ‘ تسضليمها بالوقت أÙدد.
وزير ألسضكن قال أنه سضيتم إأدرأج شضرط إأسضتعمال
موأد ألبناء أÙلية ضضمن دف Îألشضروط أ÷ديد
«،قائ Óأن «أŸنتوج أÙلي ضضمن دف Îشضروط

جديد لدوأوين ألÎقية ألعقارية
يدخل حيز ألتنفيذ ‘ .2018
كما دعا “ار ألو’ة ومديري
أÛالسس ألشض- -ع- -ب- -ي- -ة أل -و’ئ -ي -ة
بتقارير أسضبوعية حول مشضاريع
ألسض -ك -ن -ات أŸت -أاخ -رة وأسض -ب -اب
ت -أاخ -ر أŸشض -اري -ع ،م -وضض -ح-ا أن
ألوزأرة لن تقبل أي أعذأر من
أآ’ن فصض - -اع - -دأ ،أ’ن أŸشض - -ك- -ل
أŸا‹ لن يطرح نهائيا وأن منح
أŸشض -اري -ع سض -ت-ك-ون ف-ي-ه أول-وي-ة
ل-ل-م-ؤوسضسض-ات أل-وط-ن-ية ألتي ’بد
أن تتحلى باحÎأم آأجال أأ’شضغال.

تسسليم  234أالف وحدة سسكنية سسنة 2017
أفاد وزير ألسضكن وألعمرأن وأŸدينة أنه منذ
ب -دأي -ة أÿم -اسض-ي إأ ¤غ-اي-ة  30ن-وف-م” 2017 È
تسضجيل  834.000وحدة سضكنية منتهية أأ’شضغال أي
 52باŸائة من ألÈنامج أإ’جما‹ باإ’ضضافة إأ¤
 864.000وحدة هي ‘ طور أ’‚از أي  53باŸائة
من ألÈنامج أإ’جما‹ و 193.000وحدة ألتي ⁄
تشضرع أأ’شضغال بها.
’رق -ام أل -ت -ي ق -دم -ه-ا “ار ف-إان-ه ”
وحسضب أ أ
إأ‚از م - -ا ي- -زي- -د ع- -ن  132.000وح-دة سض-ك-نية
أطلقت و” تسضليم ما يقارب  234.000وحدة
سضكنية ‘ ألفÎة ما ب Úجانفي إأ ¤نهاية نوفمÈ
 ،2017وقال إأن من ب Úألنتائج أÙصضل عليه من
خÓل أللقاء مع أŸقاو’ت أŸتأاخرة ‘ أ‚از
ألسضكنات عدل ع 20 Èو’ية وما يعادل 38450
مسضكن لتدأرك ألتأاخ.Ò

انطÓق العملية  23اÿاصشة بإاعادة الإسشكان بالعاصشمة

 8000عائلة تسستفيد من السسكن العمومي اإليجاري والتسساهمي
تنفذ ،اليوم ،ولية ا÷زائر العملية 23
لسش-ك-ان وال-ت-ي سش-ت-مسس
ل -لÎح -ي -ل وإاع -ادة ا إ
 8000عائلة ،منها  6000عائلة سشتسشتفيد من
لي-ج-اري و2000
صش -ي-غ-ة السش-ك-ن ال-ع-م-وم-ي ا إ
ع- -ائ- -ل- -ة م -ن صش -ي -غ -ة السش -ك -ن الج -ت -م -اع -ي
ال -تسش-اه-م-ي ،وه-ي ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي ت-دخ-ل ‘
إاطار القضشاء على البيوت القصشديرية.

آسسيا مني
أوضضح وأ‹ ألعاصضمة عبد ألقادر زوخ ‘ ندوة
صضحفية نشضطها Ãقر ألو’ية ،أن عملية ألÎحيل
 23سضتمر ع ÈثÓثة مرأحل أ’أو ¤يسضتفيد منها
 3000عائلة ،منها  2000عائلة ‘ أإطار ألسضكن
ألعمومي أ’يجاري و 1000عائلة سضتسضتلم مفاتيح
ألسضكن أ’جتماعي ألتسضاهمي ،كما يرتقب تسضليم
م-ف-ات-ي-ح ألسض-ك-ن-ات أ’ج-ت-م-اعية أ’يجارية لسضكان
ب -ل -دي -ة أ◊م -ام -ات وب-ل-دي-ة ح-ي-درة ي-وم أÿم-يسس
أŸق -ب -ل ،ك -م -ا تشض -م -ل ع -م -ل -ي-ة أإع-ادة أ’إسض-ك-ان 9
مقاطعات أإدأرية و 16بلدية بـ 2000عائلة ،وتتمثل
أŸوأقع أŸعنية ‘ كل من أŸقاطعة أ’إدأرية لبئر
مرأد رأيسس بـ 4موأقع شضملت كل حي ألقصضديري
وأدي أل -ك -رم -ة ،ب -ل -دي -ة جسض -ر قسض -ن -ط -ي -ن -ة وك -ذأ
ألعائÓت ألقاطنة Ãحاذأة أŸلعب ألبلدي بحيدة.
وأŸق -اط -ع -ة أ’إدأري -ة ل -لشض-رأق-ة  4م -وأق -ع أ◊ي
أل-قصض-دي-ري-ة ألصض-خ-رة أل-ك-بÒة ب-ب-ل-دية ع Úبنيان،
أ◊ي أل -قصض -دي -ري روشض-اي ب-وعÓ-م ب-ب-ل-دي-ة أو’د
فايت أŸوقع أÙاذي للمحيط أ’أمني Ûموعة
أل- -ت- -دخ- -ل ألسض- -ري- -ع ب- -ب- -ل -دي -ة ألشض -رأق -ة ،أŸوق -ع
أل -قصض -دي -ري أŸوج-ود ب-اأرضض-ي-ة ﬂصضصض-ة ’‚از
مشضروع تابع لقطاع ألري ببلدية ع Úألبنيان.
كما تعرف أŸقاطعة أ’إدأرية لسضيدي أﬁمد
نفسس ألعملية ع Èموقع حي ألشضعبي وموقع بيوت
قصضديري ‘ أإطار ألقضضاء على مشضكل ألضضغط ب
بحب ﬁي ألدين ببلدية سضيدي أﬁمد وأŸوقع
أل-قصض-دي-ري أل-كائن بـ 15شض-ارع ﬁم-د ب-ل-قاسضمي
ببلدية أŸدنية وكذأ أŸقاطعة أ’إدأرية لبوزريعة

أ◊ي أل -قصض -دي -ري ع Úزب -وج-ة
ب- -ب- -ل- -دي- -ة أ’أب -ي -ار وأŸق -اط -ع -ة
أ’إدأري - - -ة ◊سض Úدأي م - - -وق- - -ع
ألقصضديري كاريار ببلدية ألقبة.
كما سضتمسس عملية ألÎحيل
أŸق -اط -ع -ة أ’إدأري -ة ل -زرأل-دة 5
موأقع بكل من أ◊ي ألقصضديري
ك -ازورأل ب -ب-ل-دي-ة زرأل-دة وأ◊ي
أل- -قصض- -دي -ري ب -ن دأدة ب -ب -ل -دي -ة
سض - -ط- -وأ‹ وح- -ي أل- -قصض- -دي- -ري
سضيدي عبد ألله ببلدية زرألدة
وأŸوقع ألقصضديري روخي ببلدية ألسضويدأنية.
وشضملت ألعملية أŸقاطعة أ’إدأرية لدرأرية
موقع ألشضاليهات وﬂتلف ألنقاط ألسضودأء Ÿوقع
ألشض -ال -ي -ه -ات ب -ال -دوي -رة ون -ق-اط سض-ودأء ب-ب-ل-دي-ات
أل -دوي -رة أÿرأيسض -ي -ة وب -اب -ا حسض -ن ودوي-رة ،وك-ذأ
أŸقاطعة أ’إدأرية للدأر ألبيضضاء وتخصس ألعائÓت
ألقاطنة Ãحاذأة مقÈة ألعالية أÿاصضة باŸنطقة
أ÷ن -وب -ي -ة ل -ب -اب أل -زوأر ،فضض  Ó-ع -ن أŸق -اط -ع -ة
أ’إدأرية لباب ألوأدي تخصس ألعائÓت ألشضاغرة
ل -ل -ع -ي -ادة أŸت -ع -ددة أÿدم -ات ب -ال-رأيسس ح-م-ي-دو
وعائلة أخرى تشضغل دأر بنفسس أŸنطقة.
وت-ت-م-ث-ل أŸوأق-ع أسض-ت-ق-ب-ال أل-ع-ائÓ-ت أÿاصضة
ب -اŸرح -ل-ة أ’أو ¤ف-ي-م-ا ي-خصس ألسض-ك-ن أل-ع-م-وم-ي
أ’يجاري ‘ كل من حي  306مسضكن من حصضة
 1000مسضكن ببلدية ألدويرة وحي  416مسضكن من
حصضة  1988سضكن ببلدية أو’د فايت ،وحي 430
مسضكن من حصضة  1000مسضكن ببلدية ع Úألبنيان
وحي  232مسضكن من حصضة  2400مسضكن ببلدية
أو’د ف - -ايت وح- -ي  330مسض -ك -ن م -ن حصض-ة 3500
مسضكن ببلدية ألدويرة وحي  300مسضكن ألزعاترية
ببلدية أŸعاŸة وحي  80مسضكن من حصضة 500
مسضكن ببلدية أ◊مامات.
وعن عمليات ألسضكن أ’جتماعية ألتسضاهمي
وألسض-ك-ن أ’ج-ت-م-اع-ي ل-ب-ل-دي-ت-ي حيدة وأ◊مامات
أŸرتقبة يوم أÿميسس أŸقبل فسضتتم على مسضتوى

ألقاعة أŸتعددة للرياضضات ببلدية
ألشض -رأق -ة ح -يث سض -ت -ق -وم مصض-ال-ح
أل-و’ي-ة ب-تسض-ل-ي-م م-فاتيح ألسضكنات
أ’ج-ت-م-اع-ي-ة أل-تسض-اه-م-ية لـ 1124
عائلة مسضتفيدة حيث سضتخصضصس
م- - -وأق- - -ع أسض- - -ت - -ق - -ب - -ال ألسض - -ك - -ن
أ’ج-ت-م-اع-ي أل-تسض-اه-م-ي ب-ك-ل من
ح - -ي  1348مسض -ك -ن ب-ب-ل-دي-ة عÚ
بنيان حي  24مسضكن ببلدية بئر
توتة.
وحول تسضليم مفاتيح ألسضكن
أل -ع -م -وم -ي أ’ج-ت-م-اع-ي وأıصضصس ل-ف-ائ-دة 160
عائلة فسضتسضتفيد سضكان أ◊مامات بسضكنات عÈ
نفسس أŸوقع أما أŸسضتفيدين من ألسضكنات ببلدية
حدرة أŸقدر عددهم بـ 80عائلة فتم تخصضيصس
لهم موقع ببلدية أو’د فايت
وع -ن ع -م -ل -ي -ات أل-ط-ع-ون أوضض-ح زوخ أن-ه وم-ن
خÓل هذه أŸرحلة سضيتم أإعادة أإسضكان  62عائلة
‘ سضياق ألتكفل باأصضحاب ألطعون أŸقبولة من
طرف أللجنة ألو’ئية أıتصضة وأŸتعلقة بـ18
موقع ” هدمها ‘ أإطار عمليات ألÎحيل وأإعادة
أ’إسضكان ألسضابقة ع 8 Èمقاطعات أإدأرية.
و أشضار زوخ أن مصضا◊ه قامت ضضمن أŸرحلة
أ’أو ¤ب -اإح -ال -ة وم -رأق -ب -ة م-ل-ف-ات  1822مÎشضح
’إعادة أ’إسضكان على مسضتوى ألبطاقية ألوطنية
للسضكن ،حيث سضمحت بالكشضف أ’يجابي على 162
حالة من بينها  107مÎشضح منخرط ‘ برنامج
ع- -دل و 31مÎشض -ح م -الك ل -لسض -ك -ن و 18مÎشضح
مسضتفيد من أإعانة ألدولة و 6مÎشضح Úحائزين
على رخصضة بناء.
أوضضح زوخ أن عمليات ألÎحيل هذه سضتسضمح
ب -اسضÎج -اع ح-وأ‹  13ه -ك -ت-ار م-ن أ’أرأضض-ي ‡ا
Áك- -ن م -ن –ري -ر أ’أرضض -ي -ات أıصضصض -ة ل -ع -دة
مشضاريع عمومية ‘ ﬂتلف ألقطاعات من أهمها،
ألسض -ك -ن ،أل -ري أل -ت -ج -ه -ي -زأت أل -ع -م -وم-ي-ة وب-عضس
أŸرأفق أ◊يوية.

تخصس عدل 02-ويششرع فيه بداية جانفي 2018

 78أالف مكتتب معنيون بدفع الشسطر الثاÊ
أاع -ل -ن اŸدي -ر ال-ع-ام ل-ل-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل -ت -حسش Úالسش -ك-ن وت-ط-وي-ره «ع-دل» سش-ع-ي-د
روبة ،أان دفع الششرط الثاŸ Êكتتبي «عدل-
 »2والذين اختاروا مواقع سشكناتهم سشيكون
بداية جانفي القادم.
أوضضح روبة ،أمسس ،خÓل كلمة ألقاها خÓل
ل-ق-اء ت-ق-ي-ي-م-ي إ’ط-ارأت ق-ط-اع ألسض-ك-ن ب-اŸدرسض-ة
أل-ع-ل-ي-ا ل-لضض-م-ان أإ’ج-ت-م-اع-ي ب-ال-ع-اصض-م-ة ،أن عدد
أŸكتتب ÚأŸعني Úبدفع ألشضرط ألثا Êيبلغ  78ألف

م-ك-ت-تب وت-خصس أل-ع-م-ل-ي-ة أŸك-ت-ت-ب Úأل-ذي-ن ق-اموأ
باختيار أŸوأقع ألسضكنية ع Èأ’نÎنيت من بدأية
ألعملية نهاية ديسضم Èألفارط.
وبلغ عدد أŸكتتب Úألذي أختاروأ سضكناتهم إأ¤
غاية أليوم  66ألف مكتتب من أصضل  78ألف مكتتب
معني بالعملية حسضب روبة ،فيما يبقى موقع ألوكالة
مفتوحا أمام أŸكتتب Úإأ ¤غاية أ’نتهاء من أختيار
سضكناتهم.
كما أعلن روبة أن شضهر جانفي سضيشضهد تقدË

شضهادأت ألتخصضيصس لـ 32700ألف مكتتب ع25 È
و’ية ،مشضÒأ إأ ¤أن «توأريخ أ’سضتدعاء من أجل
دفع مسضتحقات ألشضطر ألثا Êمن ألسضكن تتم عÈ
أŸوقع أ’لكÎو Êلوكالة عدل ،وذلك من خÓل
إأدخ -ال رق -م أل -تسض -ج-ي-ل وأل-رق-م ألسض-ري ل-ل-م-ك-ت-تب
وألذي منح له أول مرة عند ألتسضجيل ‘ برنامج
ألبيع باإ’يجار.

جÓل بوطي
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يرأهن على خيار ألشضرأكة ب ÚأŸؤوسضسضات ألعمومية وأÿاصضة إ’حدأث ألنقلة أŸطلوبة
على مسضار ألنمو ،أأ’مر ألذي يتطلب ‘ ظل تدأعيات ألصضدمة أŸالية أÿارجية ألتفاف كافة
ألقوى أÓÿقة للÌوة حول مشضاريع إأنتاجية تندرج ‘ سضياق ألتوجهات ألقائمة على بناء
أقتصضاد إأنتاجي ومتنوع كفيل Ãوأجهة أحتياجات أ’قتصضاد ألوطني .وŸوأجهة ألتحديات
ألقائمة ’ يوجد من سضبيل أمام أŸؤوسضسضة ألعمومية سضوى تدأرك أŸوقف با◊رصس على
تنمية أ÷هود ومضضاعفتها من أجل –سض Úمؤوشضرأت أŸردودية وذلك بالرفع من وتÒة أأ’دأء
تفاديا تأامينا للدÁومة خاصضة وأن أŸناخ ألعام يشضجع على أŸبادرة ويفتح أÛال للتعامل
مع قوأعد ألسضوق.
غ Òأنه حتى يحقق هذأ أÿيار ،ألذي ’ يعني بأاي شضكل من أأ’شضكال صضيغة ÿوصضصضة أو
أدأة ترمي إأ ¤غايات غ Òتلك ألتي تضضمنتها بنود أŸيثاق أŸوقع بدأر ألشضعب يوم ألسضبت
أŸاضضي ،يسضتوجب ألسضهر على أنتقاء ألشضركاء أ÷ادين من ب ÚأŸتعامل Úألذين لهم صضلة
مهنية بنشضاط هذه أŸؤوسضسضة أو تلك ،وألذين لديهم وضضعية سضليمة وصضافية Œاه إأدأرة
ألضضرأئب وصضندوق ألتأامينات أ’جتماعية وألتسضديد أŸنتظم للقروضس ألبنكية وغÒها من
أŸعاي Òألتي تضضع ألقطار على سضكة شضرأكة رأبحة للطرف .ÚوÁكن لبورصضة أ÷زأئر أن
تكون فضضاء مÓئما ’‚از مثل هذه ألعمليات ألتي تسضتجيب للتطلعات ألوطنية ،بحيث تضضمن
أ◊د أأ’دنى للشضفافية وتسضمح بتأاسضيسس أأ’رضضية ألصضلبة ألتي تسضتوعب ألنسضيج أŸؤوسضسضاتي
للمنظومة أ’قتصضادية من خÓل قيم ألتكامل وألتنسضيق وأ’نسضجام ألتي تزيل أŸعوقات
وتفتح أأ’فق ’قتصضاد ناشضئ يرتكز على كل ألÎأث أ’قتصضادي أ÷زأئري بغثّه وسضمينه.
وتتوفر فرصس كثÒة لتجسضيد شضرأكة ‘ أك Ìمن مؤوسضسضة صضغÒة ومتوسضطة تنتظر فقط أن
يضضخ فيها أŸتعامل أÿاصس سضيولة من موأرده أŸالية أÿاصضة مع تشضبعه بقناعة رأسضخة بان
ألهدف أŸتوخى يتمثل أسضاسضا ‘ بلوغ ألهدف أ’سضÎأتيجي للنمو ،وبالتا‹ ألقيام بدور بناء
‘ ألنهوضس باŸؤوسضسضة وحماية مناصضب ألعمل فيها ورد أ’عتبار لها ‘ ألسضوق ألتي “نح
أل -ي -وم أفضض -ل-ي-ة غ Òمسض-ب-وق-ة ل-ل-م-ؤوسضسض-ة أ÷زأئ-ري-ة دون “ي-ي-ز ب-ي-ن-ه-ا م-ن خÓ-ل أ◊د م-ن
أ’سضتÒأد .ولعلّ أ◊لقة أŸتينة ‘ هذأ أŸسضار ألذي يخضضع للمتابعة وأŸرأقبة وألتدقيق ‘
كافة مرأحله هي تلك أŸتعلقة بعنصضر ألثقة ب Úألشضركاء ألذين يحتاجون إأ ¤ألÎتيبات
ألقانونية وألتنظيمية ألÓزمة لتجسضيد ميثاق ألشضرأكة تفاديا ’نحرأفات ﬁتملة ما يجعل
أŸسضالة تسضتحق تاطÒأ جيدأ من شضانه أن يفرز ب ÚأŸتعامل ÚليÈز من لديه عقيدة
أقتصضادية وطنية برؤوية إأسضÎأتيجية لفائدة أأ’جيال.
وضضمن هذأ ألتوجه تتاح للمتعامل أÿاصس ألوطني أŸدرك لتحديات ألعوŸة فرصضة
أŸشضاركة ‘ هذه ألصضيغة ألتي تفتح أيضضا Ÿبادرأت ب ÚأŸؤوسضسضات ألعمومية نفسضها أو حتى
أıتلطة ،ذلك أن أÿطر ألذي يأاتي من أŸنافسضة أÿارجية خاصضة ‘ أŸدى ألقصض Òلن
يعفي مؤوسضسضة جزأئرية بعينها كونها عامة أو خاصضة بقدر ما يعصضف با÷ميع لÓسضتحوأذ
ع-ل-ى ألسض-وق ومصض-ادر أل-ق-وة ف-ي-ه-ا .ول-ذلك ق-د يشض-ك-ل ت-ك-ات-ف أل-ق-وى أ’ق-تصض-ادي-ة أل-وط-ن-ي-ة
وألتحامها وفقا لقوأعد ألسضوق حائطا يصضد ألعوŸة أ’قتصضادية أ÷ارفة أو على أأ’قل يقلل
من نتائجها ألسضلبية أŸباشضرة خاصضة ذأت ألطابع أ’جتماعي ألتي Áكن كبحها من خÓل
معادلة ألنجاعة وألعدألة.

سسعيد بن عياد

أاكد تقليصس الواردات إا 30 ¤مليار دولر سشنة  ،2018بن مرادي:

إامكانية مراجعة اإلجراءات اŸتعلقة بالسستثمارات اÿارجية اŸباشسرة

أاع - -ل - -ن وزي - -ر ال- -ت- -ج- -ارة
ﬁمد مرادي ،عن إامكانية
لج - - -راءات
م- - - -راج- - - -ع- - - -ة ا إ
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -السش -ت -ث -م -ارات
اÿارجية اŸباششرة ،مششددا
‘ ذات الوقت على ضشرورة
لم-كان من
ال-ت-ق-ل-يصس ق-در ا إ
السش- -تÒاد ،وذلك ب- -ات- -خ -اذ
كل التداب ÒالÓزم لتحقيق
هذا اŸبتغى ،مÈزا أان هناك
ح- -رب مصش- -ال- -ح ت -ت -ح -ك -م ‘
التجارة اÿارجية.

حياة .ك
أوضضح بن مرأدي ،أمسس‘ ،
رده على أنشضغا’ت أŸتعاملÚ
ألوطني ‘ Úجلسضات ألنقاشس مع
أŸت- - -ع- - -ام - -ل Úأ’ق - -تصض - -ادي،Ú
أŸن -ظ-م-ة ب-دأر أ÷زأئ-ر ب-قصض-ر
أŸع -ارضس ب -الصض -ن -وب-ر أل-ب-ح-ري
«صضافكسس» على هامشس معرضس
أإ’ن- -ت -اج أ÷زأئ -ري ‘ ط -ب -ع -ت -ه
أل ،26أن أإ’ج- - -رأءأت أÿاصض - -ة
بالتجارة أÿارجية سضÎأجع ،مع
أل -ل -ج -وء إأ ¤ج -لب أŸت -ع -ام -لÚ
أأ’جانب ألذين Áتلكون قدرأت
ألولوج إأ ¤أأ’سضوأق أÿارجية،
ب -دون أن ي -خ -وضس ‘ ت -ف-اصض-ي-ل
أك Ìحول هذأ أŸوضضوع.
كما تطرق خÓل حديثه أمام
أŸتعامل Úإأ ¤أإ’جرأءأت ألتي
وضضعتها أ◊كومة ،بغرضس تأاطÒ
ألتجارة أÿارجية وهذأ ◊ماية
أإ’ن- -ت- -اج أل -وط -ن -ي ،أŸنصض -وصس
ع -ل -ي-ه-ا ‘ ق-ان-ون أŸال-ي-ة 2018
وأŸتمثلة ‘ أ◊قوق أ÷مركية
وكذأ جملة من ألقضضايا ،منها
ألرفع من قيمة ألرسضم ألدأخلي
ع -ل -ى ب -عضس أŸوأد ،وأل -ت -ي م -ن
شض- -ان- -ه -ا أن تسض -اه -م ‘ ت -رق -ي -ة
أإ’نتاج ألوطني « ألذي ما يزأل
هشض- -ا» ،مضض- -ي- -ف- -ا أن- -ه ن -ف -ت -ق -د
ل -ل -ت -ن -افسض-ي-ة أŸط-ل-وب-ة ،ك-م-ا ’
Áكن أن ننتج كل شضيء» وذلك
على حد تعبÒه.
ول- - -فت ‘ ه - -ذأ أإ’ط - -ار أإ¤
وج -ود م -ادة ‘ أل-ق-ان-ون ت-ت-ع-ل-ق
بوقف أ’سضتÒأد بعضس ألبضضائع
ط-ب-ق-ا ل-ل-م-رسض-وم أل-ت-ي سضيمضضى
م- -ن ط- -رف أل- -وزي -ر أأ’ول ب -ع -د
أŸصض -ادق-ة ع-ل-ى ق-ان-ون أŸال-ي-ة
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مصسدرون يشستكون
من البÒوقراطية

وي- - - -خصس  851م -ن-ت-وج م-ع-ن-ي
بإاجرأءأت أ’سضتÒأد ،مؤوكدأ أن
ه- - -ذه أإ’ج - -رأءأت ،سض - -تسض - -م - -ح
بضضبط ألسضوق ألدأخلي وألتحكم
‘ أأ’سض- -ع -ار ،م -ق -اب -ل تشض -ج -ي -ع
أŸن -ت -وج أÙل -ي ،وك-ل أن ه-ذه
أل - -ق - -رأرأت سض - -ت - -ك- -ون سض- -اري- -ة
أل- -ت- -ط -ب -ي -ق م -ع م -ط -ل -ع ألسض -ن -ة
أ÷ديدة.

جهاز جديد ◊ماية
اŸنتوج الوطني
وأفاد أن وزأرته تعكف على
وضض -ع ج -ه -از ج -دي-د Ÿرأف-ق-ة
أŸتعامل Úألوطني› ‘ Úال
’ضضافة إأ¤
حماية أŸنتوج ،با إ
–سض Úأل- -ق- -درة أل- -ت -ن -افسض -ي -ة
ل-ل-م-ن-ت-ج-ات أÙل-ي-ة ،م-ق-ارن-ة
ب - -اŸن - -ت- -وج- -ات أŸسض- -ت- -وردة،
وت - -ه - -دف ه- -ذه أل- -ت- -دأب Òإأ¤
’ي- -رأدأت أŸال- -ي- -ة
ت - -ع - -زي - -ز أ إ
أÙصضلة من عمليات أسضتÒأد
بعضس أŸنتجات ألكمالية ،كما
أعلن ‘ سضياق ذي صضلة عن
إأج -رأء ت -ق -وم ب-ه أ◊ك-وم-ة ك-ل
شضهر أو ثÓثي لتقييم و–يÚ
ق-ائ-م-ة أŸن-ت-وج-ات أŸم-ن-وعة
من أ’سضتÒأد.
ووف- -ق- -ا ل- -ت- -وق -ع -ات دأئ -رت -ه
أل -وزأري -ة ف-إان ف-ات-ورة أل-وأردأت
سض-ت-ب-ل-غ بنهاية  2017ح -وأ‹ 45
مليار دو’ر مقابل  46.7مليار
دو’ر ن- -ه- -اي -ة  ‘ ،2016ح Ú- - - -
ي- -ن- -ت- -ظ- -ر أن ت- -وأصض- -ل ف- -ات- -ورة
ألوأردأت أنخفاضضها لتبلغ حوأ‹

ف-ي-م-ا ي-ت-ع-لق باŸناقشضة ألتي
دأرت خÓل هذه أ÷لسضات ،فقد
“ح- - - -ورت ح - - -ول أŸشض - - -اك - - -ل
وألعقبات ألتي ما تزأل توأجه
أŸت- - -ع- - -ام- - -ل Úأ÷زأئ- - -ري‘ Ú
ﬂت - -ل - -ف م- -رأح- -ل نشض- -اط- -ه- -م
أ’ق- -تصض- -ادي ،م- -رك- -زي- -ن ع -ل -ى
ألعرأقيل ألبÒوقرأطية أإ’دأرية،
ب- - -اإ’ضض- - -اف- - -ة إأ ¤غ Ó- -ء أŸوأد
أأ’ول-ي-ة أŸسض-ت-ع-م-ل-ة ‘ أل-ع-م-لية
أإ’نتاجية.
ك -م -ا أث -ار صض -احب م -ؤوسضسض -ة
‘أفري» ألتي تنتج زيت ألزيتون
وألذي وسضع أسضتثماره إأ ¤إأنتاج
أل -كسض -كسض -ي ،إأشض -ك -ال-ي-ة تصض-دي-ر
م- -ن- -ت- -وج- -ه أأ’خ ،Òأ’ن- -ه أŸادة
أأ’ول -ي -ة أŸت -م -ث-ل-ة ‘ «ألسض-م-ي-د
م -دع-م-ة « ،م-ط-ال-ب-ا م-ن أل-وزي-ر
أتخاذ أإ’جرأء ألÓزم لرفع هذأ
أل -دع -م ،أ’ن ه -ن -اك ط -لب ع-ل-ى
أل- - - -كسض - - -كسض - - -ي أ÷زأئ - - -ري ‘
أأ’سض- - -وأق أأ’وروب - -ي - -ة وألسض - -وق
أل-ف-رنسض-ي-ة ع-ل-ى وج-ه أل-تحديد،
مشضÒأ إأ ¤أن سضعر ألكيلوغرأم
ألوأحد منه يÎأوح ما ب 2 Úو3
أورو.
كما أشضتكى بعضس أŸتعاملÚ
م -ن أإ’ج -رأءأت أل -ت -ي ت -ط-ب-ق-ه-ا
ألوكالة ألوطني للتشضغيل «’نام»،
ح -يث دعت م -ت -ع-ام-ل-ة ،إأ ¤رف-ع
شضرط ألسضن أÙدد حاليا ب 35
سض -ن -ة’ ،ن ه -ن -اك م-ن Œاوزوأ،
ه -ذأ ألسض -ن ل -ك -ن -ه -م ي -ت -م -ت -ع-ون
ب -ق -درأت ه -ائ-ل-ة ع-ل-ى أ’ب-ت-ك-ار
ول- -دي- -ه- -م أف -ك -ار ب -ن -اءة ت -خ -دم
أŸؤوسضسضة ألتي تشضغلهم.
وم- -ن ج- -ه- -ت- -ه ع -رضس ‡ث -ل
’Óت
مؤوسضسضة «برأند» أŸنتجة ل آ
ألكهرو منزلية Œربته ‘ ›ال
أل- -تصض- -دي- -ر ،ح -يث أسض -ت -ط -اعت
أŸؤوسضسض- - - - -ة ول - - - -وج أأ’سض - - - -وأق
أÿارج -ي -ة ،م -ن خ Ó-ل تصض -دي-ر
آأ’ت أل-غسض-ي-ل ب-ق-ي-مة  24مليون
أورو ‘ سضبتم.2017 È

»æWh

الثÓثاء  26ديسسمبر  2017م
الموافق لـ  07ربيع الثاني  1439هـ

لمناء ألعام Úللفدرأليات ألنقابية
يوسصفي ‘ أجتماعه با أ

ضسرورة Œاوز اإ’خت’Óت بقطاع اŸناجم وتنويع اإ’نتاج
أج- -ت- -م- -ع وزي- -ر ألصص -ن -اع -ة وأŸن -اج -م ي -وسص -ف
لم -ن -اء أل-ع-ام Úل-ل-ف-درأل-ي-ات
ي -وسص -ف -ي ،أمسش ،ب -ا أ
أل- -ن- -ق- -اب- -ي- -ة أل- -ت- -اب- -ع -ة ل –Ó-اد أل -ع -ام ل -ل -ع -م -ال
أ÷زأئري ،Úبحسصب ما أفاد به بيان للوزأرة.
خÓل هذا اللقاء التقييمي ،الذي جرى Ãقر الوزارة،
ثّمن يوسسفي التقدم اŸسسجل ‘ ﬂتلف فروع القطاع
ب -فضس -ل اŸسس -اع -دات ال -ت -ي خصسصس -ت -ه -ا ال -دول-ة لصس-ال-ح
اŸؤوسسسسات الصسناعية العمومية ،داعيا إاياها إا ¤بذل
م -زي -د م -ن اÛه -ودات ل -ت -ع -زي -ز ت -واج -ده -ا ‘ السس-وق
ال -وط -ن -ي -ة’ ،سس-ي-م-ا م-ن خÓ-ل –سس Úال-ن-وع-ي-ة وت-ن-وي-ع
اإ’نتاج ،بحسسب نفسس اŸصسدر ‘ .مقابل ذلك ،عاد
ال -وزي -ر إا ¤ال -ن-ق-ائصس اŸسس-ج-ل-ة ‘ ب-عضس ال-ق-ط-اع-ات،
خ -اصس -ة ‘ ›ال اŸن-اج-م وال-ك-ي-م-اوي-ات ،مشس-ددا ع-ل-ى
ضس -رورة ت -دارك ا’خ -ت ’Ó-ت وال -ن -ه -وضس ب -ه-ذه الشس-عب
الصسناعية لتنويع ا’قتصساد الوطني وا◊د من الواردات.
ومن خÓل ‡ثلي عمالها ،دعا الوزير اŸؤوسسسسات
التي تعرف مشساكل مالية إا ¤إايجاد مصسادر “ويل خاصسة

بها Ÿواجهة الصسعوبات اŸالية التي
تعÎضسها ،من غ Òمسساعدات الدولة،
وذلك م -ن خ Ó-ل ع -ق -د شس-راك-ات م-ع
م-ؤوسسسس-ات خ-اصس-ة وط-ن-ي-ة أاو أاج-ن-ب-ية
ت -ك -ون م-ب-ن-ي-ة ع-ل-ى أاسسسس اق-تصس-ادي-ة
سسليمة وصسحيحة.
كما أاكد أان أابواب الوزارة تظل
م-ف-ت-وح-ة ل-ل-حوار والتشساور واإ’صسغاء
ل - -لشس - -ريك ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي ل- -ت- -ج- -اوز
الصس- - - - -ع - - - -وب - - - -ات و–سس ÚاŸن - - - -اخ
ا’جتماعي وضسمان ا’سستقرار داخل
اŸؤوسسسسات .من جانبهم رحب اأ’مناء العامون باللقاء
الذي جمعهم بالوزير ،مثمن Úمسسعى الوزارة لفتح أابواب
ا◊وار م-ع ال-ف-درال-ي-ات ال-ن-ق-اب-ي-ة واإ’صس-غ-اء إال-ي-ها قصسد
إايجاد ا◊لول اŸناسسبة للمشساكل التي تعيق –سس Úأاداء
اŸؤوسسسسات الوطنية.
م - -ن ب Úا’نشس - -غ - -ا’ت ال - -ت - -ي ط- -رح- -ه- -ا الشس- -رك- -اء

ا’جتماعيون ،ضسرورة إادراج مزيد من
ا’سس- -ت- -قÓ- -ل- -ي -ة ‘ ال -تسس -ي Òلصس -ال -ح
اŸؤوسسسس- -ات وال- -ت- -ك- -وي- -ن اŸسس- -ت -م -ر
للعما‹ ،وفق البيان.
Óشسارة ،فقد حضسر اللقاء اأ’مناء
لإ
ال-ع-ام-ون ل-ل-ف-درال-ي-ة ال-وط-ن-ية للنسسيج
وا÷ل - -ود ،ال - -ف - -درال - -ي - -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة
ل -لصس -ن -اع -ات ال -غ -ذائ -ي -ة ،ال -ف -درال -ي-ة
الوطنية للمناجم ،الفدرالية الوطنية
ل -ل-ت-ع-دي-ن ،ال-ف-درال-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة Ÿواد
البناء ،الفدرالية الوطنية للمحروقات
والبÎوكيماويات ،إا ¤جانب مسستشسار لدى اأ’م Úالعام
ل–Óاد العام للعمال ا÷زائري.Ú
ويعد هذا اللقاء اأ’ول من نوعه الذي يجمع الوزير
بالشسركاء ا’جتماعي Úللقطاعات وسسيكون متبوعا خÓل
اأ’سسابيع اŸقبلة بسسلسسلة من اللقاءات تشسمل كل قطاع
على حدة.

مرموري يقيم موسصم ألسصياحة ألصصحرأوية

 160أالف سسائح منهم  10آا’ف أاجنبي زاروا ا÷زائر
ع- - -رف م- - -وسص - -م ألسص - -ي - -اح - -ة
ألصص-ح-رأوي-ة ل-ه-ذه ألسصنة قدوم
ما ل يقل عن  160ألف زأئر منذ
أن - -ط Ó- -ق - -ه ن - -ه- -اي- -ة سص- -ب- -ت- -مÈ
أŸنصص -رم ،م -ن ب -ي -ن -ه-م  10آألف
سص -ائ -ح أج -ن-ب-ي ،حسصب م-ا كشص-ف
عنه وزير ألسصياحة وألصصناعات
ألتقليدية حسصن مرموري.
وخÓل نزوله ضسيفا على منتدى
اإ’ذاعة الوطنية للقناة اأ’و ،¤أاكد
م -رم -وري تسس -ج-ي-ل  160أال -ف زائ -ر
ل-ل-م-ن-اط-ق ا÷ن-وب-ي-ة م-ن-ذ ان-طÓ-ق موسسم السسياحة
الصسحراوية ‘  29سسبتم Èالفارط ،وهو ما Áثل
ارتفاعا مقارنة بسسنة  2016التي  ⁄يتعد فيها عدد

السس -واح  140أال -ف-ا خÓ-ل اŸوسس-م
الصسحراوي ككل.
وقد بلغ عدد السسياح اأ’جانب
من ب Úهذا العدد اإ’جما‹ ،نحو
 10آا’ف ،بينما  ⁄يتجاوز عددهم
 7500خ Ó-ل اŸوسس -م ن -فسس -ه م -ن
السس -ن -ة اŸاضس -ي -ة ،يضس -ي-ف ال-وزي-ر
الذي اعت Èهذه اأ’رقام ““مؤوشسرات
إاي -ج -اب -ي -ة““ ‘ مسس -ار رف-ع ال-ره-ان
اÿاصس ب -إاح -داث إاق Ó-ع سس -ي-اح-ي
بالÎكيز على السسياحة الداخلية.
ويبقى الهدف اأ’سساسسي الذي يعمل من أاجله
ق -ط -اع السس -ي-اح-ة ه-و ““خ-ل-ق م-ن-افسس-ة بﬂ Úت-ل-ف
اŸتعامل Úا’قتصسادي ‘ Úهذا اÛال ،بالنظر

إا ¤أان ذلك ي -ع -د مسس -أال -ة Œاري -ة ﬁضس -ة ت -خضس -ع
لقانون العرضس والطلب““ ،يقول ذات اŸسسؤوول الذي
أافاد بوجود  150ديوان ﬁلي للسسياحة ،وما ’ يقل
عن  100جمعية تنشسط ‘ ›ال ترقية السسياحة.
ودائما ‘ إاطار ا÷هود التي تبذلها الوصساية
بغية تشسجيع هذا النوع من السسياحةّ ،ذكر الوزير
بالتعاون الذي يجمع قطاعه Ãختلف القطاعات
اأ’خ -رى وال -ف -اع -ل ÚاŸع -ن-ي ،Úع-ل-ى غ-رار شس-رك-ة
اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية التي يقول أانها ““أابدت
اسستعدادها لتخصسيصس طائرة (شسارت )Òأ’ي وجهة
سسياحية با÷زائر شسريطة أان تكون مربحة““ ،مع
“ك Úال -وك -ا’ت السس -ي -اح -ي -ة م -ن ا’سس -ت -ف -ادة م-ن
تخفيضس قد يصسل اÿمسس ÚباŸائة ‘ حال ضسمان
 10أاشسخاصس على اأ’قل ‘ الرحلة.

أŸدير ألعام لـ «كاسصنوسش» ،عاشصق يوسصف شصوقي:

وضسعية الصسندوق اŸالية مريحة ...وتأام Úمنح اŸتقاعدين مضسمون إا ¤غاية العام 2030
ألشصباب ألذين أسصتفادوأ من مشصاريع «أنسصاج» أسصتفادوأ من إأعادة جدولة
أك-د أŸدي-ر أل-ع-ام ل-لصص-ن-دوق أل-وط-ن-ي للضصمان
لجرأء عاشصق يوسصف شصوقي،
ألجتماعي لغ Òأ أ
لخ ‘ Òوضص-ع-ي-ة م-ال-ي-ة م-ري-ح-ة ،تسص-م-ح ل-ه
أن أ أ
ب -ت-أام Úم-ن-ح أŸت-ق-اع-دي-ن إأ ¤غ-اي-ة أل-ع-ام ،2030
كاشصفا عن تسصديد ديون حجمها  2500مليار ديون
ل - -دى «أل - -ك - -ن - -اسش» ،إأ ¤ج - -انب تسص - -دي- -د ج- -زأ‘
أŸسصتشصفيات لسصنة  .2018من جهة أخرى ،فند
بشص -ك -ل ق-اط-ع ألضص-غ-ط ع-ل-ى شص-ب-اب أسص-ت-ف-ادوأ م-ن
مشصاريع ‘ إأطار ألوكالة ألوطنية لدعم وترقية
تشصغيل ألشصباب ،لعدم دفع أشصÎأكاتهم لسصنوأت،
مؤوكدأ أنهم يسصتفيدون من عمليات جدولة لدى
ألتسصديد.

فريال بوشسوية
تصسوير :فواز بوطارن

بهدف تشسجيع غ Òاأ’جراء عاشسق يوسسف شسوقي
على التصسريح بأانفسسهم أاشسرف على افتتاح مركز على
مسستوى ﬁطة النقل الÈي باÿروبة ،لفسسح اÛال
أام- -ام سس- -ائ- -ق -ي سس -ي -ارات اأ’ج -رة وا◊اف Ó-ت وأام -ام
اŸسس -اف -ري-ن ك-ذلك’ ،سس-ي-م-ا وأان ع-دده-م ي-ن-اه-ز 65
مليون مسسافر سسنويا.
وت- -راه- -ن إادارة الصس- -ن- -دوق ال- -وط- -ن- -ي ل- -لضس- -م- -ان
ا’جتماعي لغ Òاأ’جراء «كاسسنوسس» ،على التقرب من
شسرائح اأ’جراء أاينما كانوا ،لتشسجيعهم على التصسريح
بأانفسسهم لدى مصسا◊ها ودفع اشسÎاكاتهم ،ليسس أ’ن
ال -ع -م -ل -ي -ة إاج -ب -اري -ة ف -ق-ط ،وإا‰ا لÓ-م-ت-ي-ازات ال-ت-ي
يحصسلون عليها وذويهم ،بينها بطاقة شسفاء والعÓج
›ان -ا،وك -ذا إاج -راء ج -راح -ات ع -ل -ى ال-ق-لب ،وعÓ-ج

اŸصس- -اب Úب -ال -قصس -ر ال -ك -ل -وي Ãوجب ا’ت -ف -اق -ي -ات
اÈŸمة ب Úالصسندوق والعيادات اÿاصسة.
و‘ ﬁاولة منها لÓقÎاب من شسريحة سسائقي
ا◊اف Ó-ت ،وسس-ائ-ق-ي سس-ي-ارات اأ’ج-رة ال-ذي-ن ي-ن-اه-ز
عددهم  97أالف سسائق ،أاشسرف أامسس على افتتاح مركز
Ãح -ط -ة ال -ن -ق -ل الÈي ب -خ -روب -ة ،م-ؤوك-دا أان ظ-روف
عملهم صسعبة ومن أاجل ذلك بادرا «كاسسنوسس» بفتح
شس -ب -اك ل -ت -م -ك -ي -ن -ه -م م -ن تسس -وي -ة وضس -ع -ي-ت-ه-م ب-دف-ع
اشسÎاكاتهم’ ،سسيما وأان  50باŸائة منهم ’ يدفعونها
رغ -م أان -ه -ا إاج -ب -اري -ة واأ’ه -م م -ن ذلك ت -ق -دم ع -دي-د
اŸزاي -ا ،م -ع ال -ع -ل -م أان م -وق -ع اŸرك -ز يسس -اع-د ع-ل-ى
اسس -ت-ق-ب-ال اŸسس-اف-ري-ن ك-ذلك ال-ن-اشس-طﬂ ‘ Úت-ل-ف
القطاعات واÙسسوب Úعلى القطاع اŸوازي.
و‘ السسياق ،اعت Èعاشسق يوسسف شسوقي التصسريح
ودفع ا’شسÎاكات ،إاحدى الطرق الفعالة ’سستقطاب
العدد الهائل الناشسط ‘ القطاع اŸوازي ،ما يسسمح
ب -ت -ق -ن -ي-ن-ه ب-ط-رق-ة ت-دري-ج-ي-ة وي-ع-ال-ج إاشس-ك-ال السس-وق
اŸوازية التي تنخر ا’قتصساد الوطني’ ،فتا إا ¤أان

ألتجارة أللكÎونية

الصسندوق الذي أاحصسي قرابة  900أالف مشسÎك ‘
ال-ع-ام  ،2016أاي ضس- -ع- -ف ال -ع -دد اŸسس -ج -ل ‘ ،2014
سسيقدم كل التسسهيÓت الكفيلة لكل من يتوجه إا¤
وكا’ت الصسندوق ‘ اآ’جال اÙددة والتي تنتهي يوم
 31ديسسم ،Èإا ¤جانب اسستفادته خÓل السسنة من
إاج -راءات ت -خصس تسس -دي -د اشسÎاك -ات-ه ،إاذ ي-دف-ع ج-زء
خ Ó-ل السس -داسس -ي اأ’ول ،وي -ت -م ج -دول-ة ا÷زء ال-ث-اÊ
خÓل السسداسسي الثا Êمن السسنة.
و‘ معرضس رده على سسؤوال «الشسعب» بخصسوصس
ا’عذارات ،نبه ذات اŸسسؤوول إا ¤أان إادارة الصسندوق
تقر تسسهيÓت ،لكنها ‘ نفسس الوقت مرغمة على
تطبيق القوان ،Úوقد وجهت حوا‹  300أالف اعذار
إا ¤اŸتخلف ،Úغ Òأان اأ’مر ا’يجابي اŸسسجل ـ
أاضساف يقول عاشسق يوسسف شسوقي ـ أان  50باŸائة
م -ن -ه -م Œاوب -وا وت -ق -دم-وا إا ¤ال-وك-ا’ت ،وأ’ن أاي-ام-ا
قÓئل تفصسلنا عن اŸهلة اÙددة قبل الشسروع ‘
اŸتابعات ،قررت الوكا’ت فتح أابوابها هذا السسبت،
والبعضس منها حتى أايام ا÷معة ’سسيما وأان عدد
الوافدين يبلغ الذروة ‘ اأ’يام اأ’خÒة من الشسهر
ا÷اري.
كما دعا اŸدير العام لـ «كاسسنوسس» اŸشسÎك Úإا¤
ع -دم ا’ك -ت -ف -اء ب -دف -ع ا◊د اأ’دن -ى م-ن ا’شسÎاك-ات
واŸقدر بحوا‹  16أالف دج ،ودفع مبلغ أاك Èيضسمن
لهم منحة تقاعد Îﬁمة ،منبها إا ¤أان دفع ا◊د
اأ’دنى يقابله تقاعدا ’ يتجاوز قدره ا◊د اأ’دنى من
اأ’جر القاعدي اŸضسمون ،وأاشسار ‘ رده على سسؤوال
يخصس شسريحة الفÓح Úبأان عددهم قفز إا ¤حوا‹
 19باŸائة ،بعدما كان ’ يتجاوز  3باŸائة ،مقرا
بضسرورة رفعه.

مشسروع ثوري أاخرته الذهنيات اŸتحجرة
ضسرورة وضسع القوان ÚالÓزمة للحماية من القرصسنة

أجمع أŸشصاركون ‘ ندوة نقاشش حول «:
أل-ت-ج-ارة ألل-كÎون-ي-ة وأل-دف-ع أللكÎو””Ê
على أن أ÷زأئر تعرف تأاخرأ ملحوظا يقدر
ب -ع -ق-ود ك-ثÒة ‘ ه-ذأ أÛال أل-ذي ت-ع-ت-م-ده
حاليا أغلبية ألدول ،مرجع Úأسصباب ذلك
إأ ¤جمود بعضش ألذهنيات ألتي –ول دون
ت -ق -دم ›ال أل -ت -ك -ن -ول-وج-ي-ات أ◊دي-ث-ة ‘
ألوطن.

قصسر اŸعارضض :حبيبة غريب
أاكد اŸتدخلون من مسسؤوو‹ مؤوسسسسات خاصسة
‘ ›ال اإ’عÓم اآ’‹ والتكنولوجيات ا◊ديثة
وكذا ﬂتصس ‘ Úالرقمنة والتأامينات والبنوك،
خ Ó-ل ن -دوة ال -ن -ق -اشس اح-تضس-ن-ه-ا قصس-ر اŸع-ارضس
الصسنوبر البحري ،على ضسرورة السسهر على تدارك
التأاخر ‘ ›ال حيوي جدا بالنسسبة لÓقتصساد ،إاذ
Áك- -ن ل- -ل- -ج- -زائ- -ر أان تسس- -ج -ل أارب -اح -ا Ãل -ي -ارات

الدو’رات إاذا ما عممت التجارة ا’لكÎونية ““.
وأاشسار أاحد اŸتدخل ‘ Úالندوة التي نظمت
باŸوازاة مع فعاليات صسالون ““إاكسسبو فينونسس““ ‘
ط-ب-ع-ت-ه السس-اب-ع-ة ال-ت-ي ت-ق-ام من  21إا ¤غ -اي -ة 27
ديسسم Èتزامنا مع صسالون اإ’نتاج الوطني ،على أان
ال- -ق -رار ال -ذي أاصس -درت -ه ا◊ك -وم -ة ا÷زائ -ري -ة ‘
الدخول إا ¤كمجال التجارة ا’لكÎونية بداية من
سسنة  ،2018يحتاج إا ¤عملية –سسيسس واسسعة اŒاه
اŸواطن Úوالتجار وخاصسة اŸؤوسسسسات ا’قتصسادية
التي مازال الكث Òمنها بعيدا كل البعد على عا⁄

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

ال-رق-م-ن-ة واŸع-ل-وم-ات-ي-ة وول-وج الشس-بكة العنكبوتية،
مكتف Úبالطرق القدÁة التي أاكل عليها الدهر
وشسرب.
ويرى البعضس اآ’خر أان تدارك مشسكل غياب
ال -ق -وان Úال -ت -ي تسس ÒاŸع -ام Ó-ت ال-ت-ج-اري-ة ع-ل-ى
ا’نÎنت ،وتلك التي –مي حقوق اŸسستهلك ،وكذا
وضسع يقظة متواصسلة ضسد ا÷رÁة ا’لكÎونية هي
أادوات م- -ن شس- -ان- -ه- -ا أان تسس- -اع- -د ك- -ثÒا ‘ دخ -ول
ا÷زائر إا ¤هذا اÛال على أان تكون اÿطوة
اأ’و ¤واأ’سس- -اسس- -ي- -ة ه- -ي زرع ث -ق -اف -ة اسس -ت -ع -م -ال
ا’نÎنت والتجارة ا’لكÎونية على أاوسسع نطاق،
وهو اأ’مر الذي سسيشسكل قفزة نوعية لÓقتصساد
ال- - -وط- - -ن- - -ي ويضس - -ع ا÷زائ - -ر ‘ مصس - -اف ال - -دول
اŸتقدمة.
Óشس-ارة إان صس-ال-ون إاكسس-ب-و ف-ي-ن-ونسس ،ت-ظ-اهرة
ل -إ
ﬂصسصس-ة ل-ل-خ-دم-ات اŸال-ي-ة وال-ب-ن-كية والتأامينات
وكل ما يتفرع عن قطاع اŸالية ،وهو Ãثابة منصسة
اتصس -ال ل -دى وزارة اŸال -ي -ة ب-ك-ل ه-ي-اك-ل-ه-ا لصس-ال-ح
عمÓء ا’قتصساد الوطني.
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حكيم بوغرارة
عرفت ا÷زائر الكث Òمن Œارب اÿوصسصسة للشسركات واŸؤوسسسسات العمومية فبعد كارثة  1994التي
انتهت بتوقيع عقد سستندباي مع صسندوق النقد الدو‹ و“خضس عنه غلق  1500مؤوسسسسة وتسسريح 400
أالف عامل دفعة واحد وإاحالة الكث Òمنهم على التقاعد وهو ما كلف ا÷زائر الكث Òمن اأ’عباء
واŸتاعب والتي مازالت مسستمرة إا ¤يومنا هذا.
ويدعو اتفاق الشسراكة ب Úالقطاع العمومي واÿاصس اŸوقع مؤوخرا إا ¤أاهمية وضسع دف Îشسروط
وقانون خاصس للشسراكة يضسمن حقوق كل وواجبات كل طرف ونتائج ينبغي التوصسل إاليها خاصسة وأان
ا÷زائر تكون قد ضسيعت الكث Òمن الوقت وا÷هد واŸا‹ ‘ سسياق تطوير اقتصسادها خارج اÙروقات
والذي  ⁄يتمكن منذ أاك Ìمن  55سسنة من تلبية ثلث ما يحتاجه السسوق الوطني من ﬂتلف السسلع.
وما يدعو للحذر هو بعضس التجارب التي ” خوضسها مع شسركات أاجنبية –ايلت على ا÷زائر على
غرار ما وقع مع ›مع ا’سسمنت باŸسسيلة الذي اسستثمر فيه ›مع ““أاوراسسكوم““ ثم ” بيعه Ûمع
’فارج الفرنسسي مسستغل Úبعضس الثغرات التي كانت ‘ قانون ا’سستثمار كما حدث مع مؤوسسسسة ““جيزي““
واŸؤوسسسسة العاŸية ““ميطال سستيل““ يدعو لدراسسة عملية اÿوصسصسة ،والشسراكة بدقة كبÒة فا÷ميع يأاتي
لÓسستثمار عندما تكون البحبوحة اŸالية وعند تراجع أاسسعار النفط فالكل ينفضس يده ويقع كل شسيء على
عاتق اÿزينة العمومية.
ويحدث هذا ‘ ظل بقاء ا’قتصساد الوطني خارج اÙروقات ره Úالكث Òمن التحو’ت والتجارب
التي – ⁄قق اإ’قÓع ا’قتصسادي اŸنشسود وترتفع حدة اÿطابات عند اأ’زمات ولكن تÎاجع Ãجرد
معاودة أاسسعار النفط.
لقد شسهدت ا÷زائر مرحلة تطه ÒاŸؤوسسسسات وإاعادة الهيكلة وŒربة الشسركات القابضسة و›السس
تسسي Òمسساهمات الدولة ‘ ظرف أاك Ìمن  20سسنة لكن ’ شسيء تغ Òوحتى مناصسب العمل وعقود
التشسغيل اŸسستحدثة كلها كانت على عاتق الدولة ،بينما بقي القطاع اÿاصس بعيدا كل البعد عن
التطلعات فهو يسستثمر جزءا من أامواله مقابل حصسده أ’ضسعاف مضساعفة من اأ’رباح مقابل اسستفادته من
امتيازات مالية وضسريبية هامة كما أانه ’ يدفع أاي سسنتيم عند ا◊ا’ت الصسعبة.
لقد سسمعنا كثÒا عن التصسدير إ’فريقيا والتقليل من فاتورة ا’سستÒاد وتلبية الطلب الداخلي واأ’من
الغذائي والطاقوي وغÒها إا’ أان تلك Œ ⁄سسد ميدانيا عدا بعضس اÙاو’ت هنا وهناك والتي –تاج
لتعميم وللكث Òمن العمل بد’ من اÿطابات.

Ÿناقشصة أŸطالب أŸطروحة

حسسبÓوي يلتقي ‡ثلي اأ’طباء اŸقيم Úهذا اأ’ربعاء
سس- -ي- -ل- -ت- -ق- -ي وزي- -ر الصس -ح -ة
والسس- - - - - - - -ك - - - - - - -ان وإاصس Ó- - - - - - -ح
اŸسس- - - -تشس- - - -ف - - -ي - - -اتﬂ ،ت - - -ار
حسس -ب Ó-وي ،غ -دا اأ’رب-ع-اء ،م-ع
‡ث -ل Úع -ن اأ’ط -ب-اء اŸق-ي-مÚ
الذين باشسروا إاضسرابا مفتوحا،
منذ اأ’حد ،بحسسب ما كشسف
ع -ن -ه ،أامسس ،عضس-و ال-ت-نسس-ي-ق-ي-ة
Óط-ب-اء اŸق-ي-م،Ú
اŸسس -ت-ق-ل-ة ل -أ
طايلب ﬁمد .وقال طايلب ‘
تصس - - -ري - - -ح ل - - -وأاج ،إان أاعضس - - -اء
التنسسيقية تلقوا دعوة من وزارة الصسحة إ’جراء
““ح- -وار ج- -اد ه -ذا اأ’رب -ع -اء قصس -د ا’سس -ت -م -اع إا¤
مطالبهم واÿروج بحلول ترضسي كل اأ’طراف““،
مؤوكدا أان اأ’طباء اŸقيم““ Úيثقون ‘ الوزارة و‘
ا◊كومة ولديهم أامل كب ‘ Òأان يؤودي هذا ا◊وار
إا ¤نتائج إايجابية““ .وأاضساف عضسو التنسسيقية ،أان
““اŸشس-اك-ل ال-ت-ي ي-ت-خ-ب-ط ف-ي-ه-ا ق-ط-اع الصس-حة جد
ع -م -ي -ق -ة““ .م -ع -تÈا ‘ ذات السس -ي-اق ،أان ف-ت-ح ب-اب
ا◊وار يعد Ãثابة ““خطوة إايجابية““ إ’يجاد ا◊لول

للمطالب اŸطروحة.
كما نوه بالعمل الذي تقوم به
اللجنة اıتلطة التي ” تنصسيبها
منذ أاربعة أاسسابيع لدراسسة مطالب
اأ’طباء اŸقيم ÚواŸتمثلة أاسساسسا،
ب -حسسب السس -ي -د ط -اي -لب ‘ ،إال -غ -اء
إاجبارية اÿدمة اŸدنية التي اعتÈ
أانها ““تعارضس أاحكام الدسستور““ وكذا
اŸسساواة ب Úالطبيب واŸواطن ‘
اÿدمة العسسكرية ،على اعتبار أان
““اأ’ط- -ب- -اء ح- -ال -ي -ا مسس -ت -ث -ن -ون م -ن
قرارات اإ’عفاء التي يصسدرها رئيسس ا÷مهورية““،
ب- -اإ’ضس- -اف- -ة إا–““ ¤سس Úظ- -روف ال -ع -م -ل وت -وفÒ
اأ’م -ن““ .ك -م -ا ي -ط -الب اŸضس -رب-ون أايضس-ا ب-ت-حسسÚ
اÿدم-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وت-ع-دي-ل ال-ق-ان-ون ا÷دي-د
الذي يتضسمن شسروط فتح ﬂابر التحليل بالنسسبة
Óط -ب -اء ال -ب -ي -ول -وج -ي ،Úب-اإ’ضس-اف-ة إا ¤م-راف-ق-ة
ل -أ
أاصسحاب التخصسصسات النادرة كعلم التشسريح وعلم
اأ’نسسجة الذين ““يواجهون شسبح البطالة بعد 12
سسنة من الدراسسة““.

زروأطي تدعو أ ¤تسصيﬁ Òكم للنفايات من سصطيف

الوزارة تعمل على رقمنة القطاع ‘  48و’ية

أك- - -دت وزي- - -رة أل- - -ب- - -ي- - -ئ - -ة
وأل -ط -اق -ات أŸت -ج -ددة ف -اط-م-ة
أل - - -زه - - -رأء زروأط - - -ي ،ع- - -ل- - -ى
لهمية ألقصصوى ألتي تعطيها
أ أ
أل-وزأرة ل-رق-م-ن-ة ق-ط-اع-ها على
مسص - -ت- -وى  48ولي -ة ل -ل -بÓ-د،
وذك -رت أل -وزي -رة ع-ل-ى ه-امشش
زي -ارة أل -ع -م -ل وأل -ت -ف-ق-د أل-ت-ي
قادتها ،أمسش ألثن ،Úأ ¤عدة
ب-ل-دي-ات ب-ولي-ة سص-ط-ي-ف ،على
ضص -رورة ج -ع -ل أل -ولي -ة ق-ط-ب-ا
لخضص -ر أو م -ا ي -ع -رف
ح- -ق- -ي -ق -ا ل Ó-سص -ت -ث -م -ار أ أ
بالطاقة ألنظيفة.
ودعت الوزيرة ا ¤التسسي ÒاÙكم للنفايات
Ãختلف أاشسكالها ،وتفعيل آاليات رسسكلة واسسÎجاع
ال- -ن- -ف -اي -ات الصس -ل -ب -ة وك -ذا –وي -ل م -واد ال -زج -اج
والبÓسستيك والكرتون .كما رافعت الوزيرة لسسياسسة
الÓمركزية ‘ القطاع ،مع اأهمية إاعطاء الشسباب

ا÷زائ-ري تسس-ه-يÓ-ت وتشس-ج-ي-ع-ه
على ا’سستثمار ‘ قطاع البيئة
ل-ل-وصس-ول ا ¤ا’سس-ت-غÓ-ل ال-ك-ل-ي،
واسسÎج -اع ال -ن -ف -اي -ات ال-عضس-وي-ة
بنسسبة  100باŸائة.
‘ سس - -ي- -اق م- -تصس- -ل ،شس- -ددت
زرواطي ،على ان الدولة تنتهج
سس- -ي- -اسس- -ة م- -ت- -ط -ورة ل -ت -ح -ق -ي -ق
ا’سس- -ت- -ث -م -ار اأ’خضس -ر م -ن اج -ل
–ق - -ي - -ق أاه - -داف ال - -ت - -ن - -م - -ي - -ة
اŸسس -ت-دام-ة ،وذك-رت ال-وزي-رة ان
ال -نسس -ب -ة ال -وط -ن -ي -ة ’سسÎج -اع ال -ن -ف-اي-ات م-ازالت
ضسعيفة ،و’ ترقى ا ¤اŸسستوى اŸطلوب عاŸيا
ببلوغها حاليا  7باŸائة ،ودعت ا ¤ضسرورة التفكÒ
‘ إاشسراك اŸواطن عن طريق –فيزات مادية
لتحقيق اأ’هداف اŸرجوة قطاعيا.

سسطيف :نورالدين بوطغان

بعد ألقليعة وسصيدي عمر

رئيسض بلدية ع Úتقورايت بتيبازة ينضسم لأÓفÓن

أعلن أمسش رئيسش بلدية
ع Úت - - -ق - - -ورأيت ب- - -ولي- - -ة
ت -ي -ب -ازة ج-ي ‹Ó-ج-رب-وع-ة
أنضص -م -ام -ه أل -رسص -م -ي ◊زب
لفÓ- - -ن وت- - -خ- - -ل - -ي - -ه ع - -ن
أ أ
أ◊رك - - - -ة ألشص - - - -ع - - - -ب- - - -ي- - - -ة
أ÷زأئ - -ري- -ة أل- -ت- -ي ت- -رّشص- -ح
باسصمها ‘ أÙليات ألسصابقة.

تيبازة :عÓء ملزي

وأاشسار جي ‹Óجربوعة أايضسا
إا ¤ك - - -ون اأ’عضس - - -اء اأ’رب- - -ع- - -ة
اŸن -ت -خ -ب Úع -ن ق-ائ-م-ت-ه ب-اسس-م
ا÷ب- -ه- -ة ال -وط -ن -ي -ة ا÷زائ -ري -ة
انضس-م-وا بصس-ف-ة ج-م-اعية ◊زب
اأ’ف Ó-ن ال -ذي ي-ع-ت ‘ Èال-واق-ع
اŸدرسس - -ة السس - -ي - -اسس- -ي- -ة اأ’و¤

ل - -ه - -ؤو’ء م- -ع اإ’شس- -ارة إا ¤ك- -ون
الرئيسس جي ‹Óجربوعة ينتخب
على رأاسس بلدية ع Úتقورايت
ل -ل -ع -ه -دة ال -ث -ان-ي-ة ع-ل-ى ال-ت-وا‹
ب -ح-يث سس-ب-ق ل-ه تسس-ي Òال-ب-ل-دي-ة
ذات - -ه- -ا ‘ ال- -ع- -ه- -دة اŸاضس- -ي- -ة
مÎشسحا عن حزب اŸسستقبل.
وي -ع -ت Èا÷ي  ‹Ó-ج -رب -وع -ة
رئ- -يسس ال- -ب -ل -دي -ة ال -ث -الث ع -ل -ى
ÓفÓن منذ
التوا‹ الذي ينضسم ل أ
موعد اÙليات السسابقة بتيبازة

ب- -ح- -يث سس- -ب -ق ل -رئ -يسس ب -ل -دي -ة
القليعة الذي ترشسح بقبعة جبهة
القوى ا’شسÎاكية وحاز على 11
م - -ق - -ع - -دا م - -ن ب 23 Úمقعدا
باÛلسس ا’نضسمام إا ¤اأ’فÓن
منذ تنصسيبه على رأاسس البلدية
ك-م-ا أاع-ل-ن رئ-يسس ب-ل-دي-ة سس-يدي
عمر أاحمد بلغدوشس ا’نضسمام
إا ¤نفسس ا◊زب خÓل اأ’سسبوع
اŸنصسرم.
Œدر اإ’شس - - - - - - - - - - - -ارة إا ¤أان
اÛلسس ال -ب -ل -دي ل -ب -ل -دي-ة عÚ
تقورايت يضسم ‘ تشسكيلته 15
م -ق -ع -دا م -ن ب -ي -ن -ه-ا  4مقاعد
Óف Ó-ن
ل- -ل -ق -ائ -م -ة اŸنضس -م -ة ل  -أ
ÓفÓ-ن و 3مقاعد
وم -ق -ع-دان ل -أ
ل - -ك- -ل م- -ن ا◊رك- -ة الشس- -ع- -ب- -ي- -ة
ا÷زائ -ري -ة وال -ت -ج -م -ع ال-وط-ن-ي
الدÁقراطي وجبهة اŸسستقبل.
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ﬂتصصون ‘ يوم دراسصي بسصوق أاهراسش

دعوة ’عتماد اŸصشارف اإ’سشÓمية لتطوير ا’سشتثمار

أاب -رز م -دي -ر ال -رق -اب -ة الشص -رع -ي -ة
Ãصص - - -رف ““السص Ó- - -م““ ب - - -ا÷زائ- - -ر ‘
م -داخ -ل -ة ل -ه ‘ أاشص -غ -ال ي-وم دراسص-ي
ن- -ظ- -م- -ه ف- -رع ال- -ن- -ادي الق -تصص -ادي
ا÷زائ- -ري لسص- -وق أاه- -راسش ب- -ق- -اع -ة
اÙاضصرات ““ميلود طاهري““ ،بحضصور
ع- -دد م- -ن اŸسص- -ت- -ث -م -ري -ن أان إاسص -ه -ام
لسص Ó- -م- -ي- -ة ‘ ت- -ط- -وي- -ر
اŸصص - -ارف ا إ
السصتثمار يتجسصد من خÓل الصصيغ
ال -ت -ي ي -ع -رضص -ه -ا وال -ت-ي ت-ت-م-ي-ز ع-ن
الصص-ي-غ ال-ت-م-ويلية التقليدية ،حيث
لق- - - -راضش
ت - - - -خ - - - -رج ع- - - -ن إاط- - - -ار ا إ
بالفائدة““.

سسوق أاهراسس :صسحراوي  .ح

” ال- -ت- -أاك -ي -د ب -أان اŸصس -ارف اإلسس Ó-م -ي -ة
بإامكانها اإلسسهام و«بصسورة فعالة““ ‘ تنمية
وت-ط-وي-ر السس-ت-ث-م-ار ،ك-م-ا أان ت-وج-ه ا◊كومة
ا◊ال -ي -ة ن -ح -و اع -ت -م -اد اŸؤوسسسس -ات اŸال -ي-ة
اإلسسÓمية هو قرار رشسيد من شسأانه دفع ملف
السس- -ت- -ث- -م- -ار ،و–سس Úال- -ق- -درة الشس- -رائ- -ي- -ة
ل -ل -م-واط-ن ،أام ‘ Ó-أان يسس-ت-ك-م-ل ذلك ب-وضس-ع
إاطار قانو Êيسسمح بتطوير هذه العمليات من
قبل مثل هذه اŸؤوسسسسات.
م -ن ج -ه -ت -ه ،دع -ا ﬁم -د ب -وج Ó-ل أاسس-ت-اذ
بجامعة اŸسسيلة وعضسو باÛلسس اإلسسÓمي
األعلى ‘ مداخلة له بعنوان““ :آاليات “ويل
السستثمار““ ،إا ¤ضسرورة حسسن تسسويق فكرة
التمويل اإلسسÓمي من خÓل التعريف بأاهم
اŸن-ت-ج-ات ال-ب-دي-ل-ة ال-ت-ي ت-زخ-ر بها الصسناعة
اŸالية اإلسسÓمية ،سسواء تعلق األمر بالتمويل

غ ÒاŸب -اشس -ر اŸت -م -ث -ل ‘ اŸن -ت -ج-ات ال-ت-ي
تقدمها البنوك التجارية أاو التمويل اŸباشسر
اŸت- -م -ث -ل ‘ إاصس -دار الصس -ك -وك اإلسس Ó-م -ي -ة
ب- -ب- -ورصس- -ة ا÷زائ- -ر ،مضس- -ي- -ف -ا أان الصس -ك -وك
اإلسسÓمية تشسكل ““البديل الشسرعي للسسندات
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ت-ي ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى سسعر الفائدة““،
معتÈا القرار األخ Òللحكومة أامام الŸÈان
ال-ق-اضس-ي ب-السس-م-اح ل-ل-ب-ن-وك ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ف-ت-ح
شسبابيك للمعامÓت اŸالية اإلسسÓمية ““خطوة
‘ الŒاه الصسحيح ““ لسسيما وأان الكث Òمن
اŸتعامل Úالقتصسادي Úكانوا يتطلعون لهذا
اإلجراء لتمويل مشساريعهم بالصسيغ اŸتوافقة
م -ع أاح -ك -ام الشس -ري -ع -ة اإلسس Ó-م-ي-ة .ك-م-ا أاك-د
بوجÓل على ضسرورة اإلسسراع ‘ Œسسيد هذه
اإلرادة السس- -ي- -اسس -ي -ة م -ع -ددا م -راح -ل إادخ -ال

ت-ع-ديÓ-ت ع-ل-ى اŸن-ظ-وم-ة ال-ق-ان-ونية والعمل
على تكوين اŸوارد البشسرية اŸؤوهلة للقطاع
اŸا‹ واŸصسر‘ تكوينا جيدا.
من جملة التوصسيات التي خرج بها هذا
ال- -ل- -ق- -اء ،ال- -ت- -أاك- -ي- -د ع- -ل- -ى ضس- -رورة ت -ك -وي -ن
اŸسس -ت -ث -م -ري -ن م -ن خ Ó-ل ت -ل -ق-ي-ن-ه-م م-ب-ادئ
وم- -ف- -اه- -ي- -م السس- -ت -ث -م -ار ‘ ›ال ال -تسس -يÒ
والتسسويق واÙاسسبة والقانون وكل ما يتعلق
بالسس Òا◊سسن للمشسروع بالتنسسيق مع خÈاء
اقتصسادي Úوقانوني Úفضس Óعن إانشساء قاعدة
ب -ي -ان -ات تشس -م -ل ك -ل م-ا ي-ح-ت-اج-ه اŸسس-ت-ث-م-ر
لضس -م -ان الخ -ت -ي -ار ا÷ي -د ل -ل-مشس-روع وت-وفÒ
م -ع -ل -وم -ات ح -ول ف-رصس السس-ت-ث-م-ار والصس-ي-غ
التمويلية واŸسسار القانو Êواإلداري الواجب
إاتباعه.

بعد تأاخر ا‚از وسصوء اختيار العقار وضصعف اŸراقبة

مكتتبو ““عدل““ يتجّرعون القلق ويحملون اإ’دارة اŸسشؤوولية

خ- -ل- -ف ال- -ت- -أاخ -ر ال -ك -ب ‘ Òا‚از
سص -ك-ن-ات ع-دل ب-ولي-ة الشص-ل-ف ق-ل-ق-ا
وت- -ذم- -را وسص- -ط اŸك- -ت- -ت -ب Úال -ذي -ن
تسص- -اءل- -وا ع- -ن أاسص- -ب -اب ب -طء وتÒة
لشصغال ،وتوجد مشصاريع أاخرى ⁄
ا أ
ت -ن -ط -ل -ق رغ -م ت -ط -م -ي -ن-ات اŸصص-ال-ح
ال- -وصص- -ي- -ة ب- -الشص- -روع ‘ ا‚از ه -ذه
الصص-ي-غ-ة م-ن السص-ك-ن-ات ال-ت-ي عرفت
حصصت Úبـ 8000وحدة سصكنية.

الشسلف :و.ي .أاعرايبي
أاث- -ار ت- -أاخ -ر ا‚از ه -ذه ا◊صسصس سس -خ -ط
وق -ل -ق اŸك -ت -ت -ب ،Úف -رغ-م م-رور سس-ن-وات م-ن
انطÓق هذه اŸشساريع إال أان األشسغال توقفت
بها خÓفا Ÿا عرفته بعضس الوليات التي
سس-ل-مت مشس-اري-ع-ه-ا ل-ل-مسس-ت-فيدين خÓل نفسس
اŸدة اÙددة ل- -ع -م -ل -ي -ة اإل‚از اŸت -ع -ل -ق -ة
بـحصسة  4آالف وحدة سسكنية.
و” اختيار األوعية العقارية إل‚از حصسة
من اŸشسروع Ãنطقة ““ا◊سسانية““ بالقرب من
القطب ا÷امعي ،لكن ا◊صسة الكÈى لزالت

ت -راوح م-ك-ان-ه-ا رغ-م ﬁاول-ة تÈي-ر اŸصس-ال-ح
اŸعنية بوجود اعÎاضس من طرف فÓحي
إاحدى اŸسستثمرات بذات الناحية ،وهو األمر
الذي أاثار اسستغراب اŸكتتب Úالذين تسساءلوا،
أاين كانت اŸصسالح التقنية واإلدارية من هذه
اŸسستجدات اŸتعلقة بطبيعة العقار الذي ”
اختياره قبل مباشسرة اŸشسروع؟ ،األمر الذي
ج -ع -ل ه -ؤولء ي -ح -م -ل -ون اŸسس-ؤوول-ي-ة ال-ك-ام-ل-ة
للمصسالح اŸعنية ،مكاتب الدراسسات التقنية
والهيئة الوطنية للمراقبة التقنية ( سسي .تي.
سسي) بالولية.
ب -حسسب م-ع-ل-وم-ات اسس-ت-ق-ي-ن-اه م-ن مصس-ال-ح
عدل بالولية فإان  500وحدة سسكنية تشسرف
على اإلنتهاء ،لتكون جاهزة للتوزيع ‘ األيام
ال -ق -ادم -ة رف-ق-ة  120وح -دة سس-ك-ن-ي-ة ب-دائ-رة
ب -وق -ادي -ر .ك -م -ا ع-ل-م-ن-ا م-ن ذات اŸصس-در أان
حصستي ع Úمران وسسدي عكاشسة اŸقدرة بـ
 400وحدة مازالت  ⁄تنطلق بعد بل هي –ت
ق -ي -د اإلج-راءات اإلداري-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ع-دة
مصس -ال -ح م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ب-ن-اء والسس-ك-ان .ل-ك-ن م-ا
ي -خشس -اه اŸك -ت-ت-ب-ون ا÷دد أان ت-ل-ق-ى حصس-ة 4
آالف وحدة سسكنية جديدة اŸسسلمة من طرف
الوزارة اŸعنية نفسس اŸصس Òمن التأاخر ‘

ناشصدوا السصلطات التّدخل

تعطل صشّب الرواتب يؤورق مسشتخدمي مسشتششفى ““بوسشحابة““

ط- - -الب ال- - -عشص- - -رات م- - -ن م- - -وظ- - -ف - -ي
مسص -تشص -ف -ى الشص -ه -ي -د ““ع -ل -ي ب-وسص-ح-اب-ة““
بعاصصمة الولية خنشصلة ،وا‹ الولية،
ك -م -ال ن -ويصص -ر ،ال -ت-دخ-ل ل-دى مصص-ال-ح
اÿزي -ن -ة ال -ولئ-ي-ة م-ن اج-ل وضص-ع ح-د
Ÿشص- -ك- -ل- -ة ال- -ت- -أاخ- -ر اŸسص -ت -م -ر ‘ –وي -ل
أاج -وره -م الشص -ه -ري -ة ◊سص -اب -ات -ه -م عÈ
ﬂت-ل-ف ال-وك-الت ال-ب-ن-ك-ي-ة اŸت-واج-دة
ب- -خ- -نشص- -ل- -ة ،ح- -يث ت- -ت- -م -اط -ل مصص -ال -ح
لج -ور إا ¤م-ن-تصص-ف
اÿزي -ن -ة ‘ صصّب ا أ
ك - -ل شص- -ه- -ر ،ب- -حسصب م- -ا أاك- -ده ه- -ؤولء لـ
““الشصعب““.
أاوضسح اŸشستكون لـ ““الشسعب““ ،أان معاناتهم
مسستمرة على طوال السسنة مع مصسالح خزينة
ولية خنشسلة جراء هذا التأاخر غ ÒاÈŸر ‘
صسب األجور ،كون حوالت األجور اŸرسسلة
من إادارة اŸسستشسفى إا ¤اÿزينة تشسمل كل
اŸسس- -ت- -خ- -دم Úسس -واء أاصس -ح -اب ا◊سس -اب -ات
ال -ب -ن -ك -ي -ة أاو أاصس -ح -اب ا◊سس -اب -ات الÈي -دي-ة
ا÷ارية ،إال أان إادارة اÿزينة تبدأا بتحويل
أاجور أاصسحاب ا◊سسابات الÈيدية مع بداية
كل شسهر على أاقصسى تقدير قبل اÿامسس منه،
‘ ال- -وقت ال- -ذي ي -ت -أاخ -ر ف -ي -ه –وي -ل أاج -ور

اŸشس -ت -ك◊ Úسس -اب -ات -ه -م ال -ب -ن -ك-ي-ة إا ¤غ-اي-ة
منتصسف كل شسهر.
أاضساف هؤولء أانهم يضسطرون إا ¤التنقل إا¤
اÿزينة كل شسهر للمطالبة بتحويل رواتبهم
هذه إا ¤البنوك بعد كل تأاخر ،إال أان مصسالح
اÿزينة ل تأابه لشسكواهم وتتماطل إا ¤غاية
منتصسف كل شسهر ،كما حصسل ‘ شسهر ديسسمÈ
ا÷اري ،وه- - -و م- - -ا أادخ- - -ل- - -ه- - -م ‘ دوام - -ات
السستدانة الشسهرية وفتح دفاتر تأاخ Òالدفع
أاو ما يسسمى بـ«الكريدي““ لدى عديد Œار
اŸواد الغذائية بأاحيائهم.
‘ سسياق ذي صسلة تعمل الوكالت البنكية
ب -خ -نشس -ل -ة ع -ل -ى –وي -ل رواتب زب -ائ -ن-ه-ا م-ن
اŸوظف Úإا ¤حسساباتهم ‘ نفسس اليوم الذي
تسستلم فيه القائمة السسمية اŸرفقة بجدول
إارسسال اÿزينة العمومية للولية وهو التاريخ
الشساهد على “اطل اÿزينة كل شسهر ‘ صسب
الرواتب.
«الشس - -عب““ ح- -اولت التصس- -ال ع- -دة م- -رات
Ãدير اÿزينة الولئية لولية خنشسلة لسسماع
رأايه ‘ اŸوضسوع ،إال أانه ليسس هناك رد.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي

وقت ت -ع -رف م -واد ال -ب -ن -اء ارت -ف-اع-ا ك-بÒا ‘
األسس-ع-ار‡ ،ا ي-ج-ع-ل ال-ت-ك-ل-ف-ة ﬁل م-راج-عة
ل -لصس -ف -ق -ات م -ن ط -رف اŸق -اولت اŸك -ل-ف-ة
باإل‚از على اعتبار تقلبات سسوق مواد البناء
ال -ت -ي  ⁄ت -ع -رف اسس -ت -ق -رارا م -ن -ذ م -دة ع-ل-ى
اŸسستوى الوطني.
يأاتي هذا التخوف ‘ ظل إادراج الوزارة
ولية الشسلف األك Ìتأاخرا ‘ ا‚از هذا النوع
من السسكنات ،األمر الذي ترك لدى اŸكتتبÚ
تخوفات كبÒة ‘ Œسسيد هذه العمليات ‘
وق- - -ت- - -ه - -ا اÙدد ي - -ق - -ول اŸسس - -ت - -ف - -ي - -دون
واŸت -ع -اق -دون م -ع وك -ال -ة ““ع -دل““ ال -ت -ي أاك -د
مسسؤوولوها أان العقد مع اŸكتتب Úيلزم الوكالة
الوطنية لعدل بتوف ÒاŸسسكن لكل متعاقد.

مراكز للردم مششاريع
للقضشاء على اŸفارغ
الفوضشوية
بر›ت مديرية البيئة لولية سسعيدة
برنا›ا للقضساء على اŸفارغ العمومية
وذلك خÓل السسنة ا÷ارية على خلفية
اŸشس -اري -ع ال-ت-ي ت-ت-واج-د ح-ال-ي-ا ‘ ط-ور
اإل‚از واŸتعلقة Ãركز ردم النفايات.
أافادت مصسادر من مديرية البيئة لولية
سسعيدة ،أانه ” القضساء على جزء هام من
اŸفارغ العمومية ع Èالعديد من اŸواقع
بÎاب الولية ،مشسÒة إا ¤أان  90باŸائة
من النفايات التي تفرزها ولية سسعيدة
تسستقبلها كل من اŸفرغة العمومية على
مسستوى العشس وكذا مركز ردم النفايات
اŸت- -واج- -دة ع -ل -ى مسس -ت -وى ب -ل -دي -ة عÚ
ا◊ج - -ر ال- -ذي ي- -غ- -ط- -ي ج- -زء ه- -ام م- -ن
النفايات التي يفرزها ›مع سسعيدة.
من جهة أاخرى ،تعمل مديرية البيئة
ل -ل -ولي -ة ع -ل -ى ال -ت -خ -لصس م -ن ال-ن-ف-اي-ات
واŸف-ارغ ال-ع-م-وم-ي-ة ع-ن ط-ري-ق مشس-اريع
خاصسة بإا‚از مراكز ردم النفايات رغم
اıاط -ر ال -ت -ي أاشس -ار إال-ي-ه-ا اıتصس-ون
الناجمة عن إافرازات النفايات وتأاثÒها
على البيئة وعلى باطن األرضس ‘ حالة
ما  ⁄تتخذ اإلجراءات الÓزمة من طرف
ا÷ه -ات ال -وصس -ي -ة م-ن اج-ل ت-ف-ادي ه-ذه
األخطار.

سسعيدة :ج  -علي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مدير الشصؤوون الدينية لولية معسصكر منور أاوكيدان:

الوازع الديني ’ عÓقة له بلعبة «ا◊وت اأ’زرق»
لوقاف
أاكد مدير الشصؤوون الدينية وا أ
ل -ولي -ة م -عسص -ك -ر م -ن -ور أاوك-ي-دان ل-دى
ع -رضص -ه حصص -ي -ل -ة نشص -اط ال -ق-ط-اع أام-ام
لع Ó- -م ،أامسش ،أان مصص - -ا◊ه
وسص- - -ائ - -ل ا إ
سص- -تشص -رع ب -داي -ة م -ن السص -ن -ة ا÷دي -دة
لمÓ-ك
– ‘ 2018ي Úأاسص -ع -ار إاي -ج-ار ا أ
ال -وق -ف -ي-ة ال-ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ي-ه-ا ال-ولي-ة
ب -ت-ك-ل-ي-ف خ-ب Òع-ق-اري ي-ق-وم ب-ت-ح-يÚ
لسص -ع -ار
لم Ó-ك ط -ب -ق -ا أ
أاسص- -ع- -ار ه- -ذه ا أ
السص -وق ال -ع -ق -اري -ة“ ،اشص -ي -ا م -ع ت -وج-ه
ال -دول -ة الق -تصص -ادي ا÷دي -د ع -ل -ى أان
ي -ك -ون ق-رار ت-ث-م‡ Úت-ل-ك-ات ال-ق-ط-اع،
ب - -حسصب اŸسص - -ؤوول ت - -واف- -ق- -ي- -ا ول Áسش
باسصتمرارية النشصاط التجاري Ÿسصتغلي
لمÓك الوقفية على غرار اÓÙت أاو
ا أ
السصكنات التي يشصغلها بعضش اŸواطن.Ú
ت-ت-وف-ر ولي-ة م-عسس-ك-ر ،ب-حسسب اوك-يدان،
ع -ل-ى Œ Óﬁ 25اري - - -ا و 18سس-ك-ن-ا اغلبها
بعاصسمة الولية ،إاضسافة اإ 232 ¤هكتار من
األراضسي الفÓحية ‘ شسكل أامÓك وقفية،
يقدر –صسيلها السسنوي نحو  2مÓي Úدينار
دون اح - -تسس - -اب م - -داخ - -ي - -ل ك- -راء األراضس- -ي
ال -ف Ó-ح -ي -ة ،م -ؤوك -دا لـ«الشس-عب““ ع-ل-ى ه-امشس
ا◊ديث ع -ن م -ل -ف األوق -اف ال -دي-ن-ي-ة أان م-ا
يعادل  5طلبات أاسسبوعيا تودع لدى مصسا◊ه
م- -ن ط- -رف اŸواط- -ن Úل- -ل- -تÈع ب- -أامÓ- -ك -ه -م
كأاوقاف.
من جانب آاخر ⁄ ،يخف ذات اŸسسؤوول
ال -ع -ج -ز ال -ك -ب Òال -ذي ي-ع-رف-ه تسس-ي Òوت-أاطÒ
اŸسساجد على اŸسستوى اÙلي ،مشسÒا إا¤
أان  499مسسجد منتشسر بÎاب الولية يؤوطره
 708م-وظ-ف م-ن-ه-م  394إام -ام و 194أاسستاذ
لتعليم القرآان ،إاضسافة إا 201 ¤من األعوان
““اŸؤوذن Úوالقائم Úعلى اŸسساجد““ ،وأاوضسح
أان العجز اŸسسجل على مسستوى سسلك األئمة
ي- -ق- -در بـ  41ب -اŸائ-ة و 61ب-اŸائ-ة ب-النسسبة

Ÿعلمي القرآان و 59باŸائة بالنسسبة ألعوان
اŸسساجد ،األمر الذي اسستدعى الÎخيصس لـ
 340متطوع لسستدراك العجز اŸسسجل ‘
التأاط.Ò
أام- -ا ‘ م- -ل- -ف ال- -زك- -اة ،ذك -ر أاوك -ي -دان أان
صسندوق الزكاة جمع ما قدره  35مليون دينار
من أاموال الزكاة ،وزعت  87باŸائة منها على
شسريحة اŸعوزين Ãا يعادل  31مليون دينار
على  5300مسستفيد من ما قيمته  6أالف دينار
ك -إاع -ان -ة ‘ ال -فÎة ال -ت -ي ت -زام -نت م -ع شس-ه-ر
رمضسان وعيد الفطر.
‘ شسأان يتعلق باألحداث واŸسستجدات،
أاك -د أاوك -ي -دان أان -ه Ÿسس -اي -رة ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي-ا
وم- -ظ- -اه- -ر السس- -ت- -غÓ- -ل ال- -واسس -ع ل -لشس -ب -ك -ة
ال-ع-ن-ك-ب-وت-ي-ة ،وع-م Ó-ع-ل-ى ا◊د م-ن ﬂاط-ر
السستغÓل السسيئ لها ،كلفت مديرية الشسؤوون
ال -دي -ن -ي -ة Ÿعسس -ك -ر األئ -م -ة Ãت -اب -ع-ة م-واق-ع
ال-ت-واصس-ل الج-ت-م-اع-ي وم-ا ي-ت-داول ف-ي-ه-ا من
فتاوى صسحيحة أاو مغلوطة ،إا ¤جانب نقل
انشس -غ -الت اŸواط -ن Úواإلج -اب-ة ع-ن-ه-ا ،ه-ذا
فضس Óعن ا◊ملة التحسسيسسية التي أاطلقتها
مصسالح القطاع بالتنسسيق مع مصسالح الÎبية
واŸصس- -ال- -ح األم -ن -ي -ة ل -ل -وق -اي -ة م -ن ﬂاط -ر
السس- -ت- -ع- -م- -ال السس- -ي -ئ ل Ó-نÎنت ‘ أاوسس -اط
الشس -ب -اب واŸراه -ق Úلسس -ي -م -ا خ -ط -ر ل -ع -ب-ة
ا◊وت األزرق ،التي قال عنها مدير الشسؤوون
ال -دي -ن -ي -ة أان -ه -ا ت -ت -ع -ل -ق ب-فضس-ول األشس-خ-اصس
ورغبتهم ‘ الطÓع وخوضس اŸغامرات ول
ع Ó-ق -ة ل -ه-ا ب-ال-وازع ال-دي-ن-ي ،مشسÒا ‘ ه-ذا
الصسدد أان اÛتمع ا÷زائري ﬁصسن فطريا
وم-ل-ت-زم ب-اŸرج-ع-ي-ة ال-دي-ن-ي-ة ومشس-ب-ع بالوازع
الديني ،حيث تقع هذه ا◊وادث والظواهر
ع -ل -ى مسس -ؤوول -ي -ة األول -ي -اء وم -دى م-راق-ب-ت-ه-م
ألبنائهم.

معسسكر :أام ا . Òÿسس

ندوة جهوية لفدرالية عمال ا÷ماعات اÙلية بسصكيكدة

مطالب Ãراجعة القانون اأ’سشاسشي لعمال البلديات وإادماج اŸتعاقدين

لمÚ
أاوضصح مدا Êعبد الكر ،Ëا أ
ال-ع-ام ل-ل-ف-ي-درال-ي-ة ال-وط-نية لعمال
لدارة ،ع-ل-ى
ا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة وا إ
ه- -امشش أاشص- -غ- -ال ال- -ن- -دوة ا÷ه- -وي -ة
ل -ل -ف -ي -درال-ي-ة ،اŸنضص-وي-ة –ت ل-واء
ال–اد ال -ع-ام ل-ل-ع-م-ال ا÷زائ-ري،Ú
ن-ظ-مت ب-ال-ن-زل ال-ب-ل-دي بسصكيكدة““،
أان ال- -ه- -دف م- -ن ت- -ن -ظ -ي -م ال -ن -دوات
ا÷ه - - -وي - - -ة ه - - -و السص - - -ت - - -م- - -اع إا¤
النشصغالت اŸطروحة على مسصتوى
القاعدة.

سسكيكدة :خالد العيفة

‘ ن -فسس اإلط -ار ”““ ،ت -أاك -ي-د ت-ث-م-ي-ن-ن-ا
وإاصسرارنا على تطبيق الÓئحة التي قدمت
من قبل الفيدرالية إا ¤وزارة الداخلية ،كما
أاضساف ““التنسسيق ا÷دي اŸوجود ب Úالقاعدة
ال-ع-م-ال-ي-ة ومسس-ؤوو‹ ال-ف-ي-درال-ية على مسستوى
ا÷م- -اع- -ات اÙل- -ي- -ة والإدارة““ ،مشسÒا إا““¤
التجاوب الكب ÒاŸوجود ب Úوزارة الداخلية
والفيدرالية للتكفل بانشسغالت العمال ،خاصسة
بعد أان قّررت الوزارة تشسكيل ÷نة لدراسسة
مطالب العمال““.
أاشسغال الندوة ا÷هوية ،عرفت رفع جملة
م- - -ن اŸط- - -الب والنشس- - -غ- - -الت م- - -ن ق - -ب - -ل
اÛت -م -ع ،Úك -م -راج -ع -ة ال-ق-ان-ون األسس-اسس-ي
وتصسنيفه مع اŸرسسوم التنفيذي رقم 16/80

اŸؤورخ ‘  02نوفم 2016 ÈاŸعدل واŸتمم
للمرسسوم التنفيذي رقم  04/08اŸؤورخ ‘ 19
ج-ان-في  2008واŸتضس-م-ن ال-ق-انون األسساسسي
ÓسسÓ- -ك
اÿاصس ب - -اŸوظ - -ف ÚاŸن- -ت- -م Úل - -أ
اŸشسÎك -ة ،ب-اÿصس-وصس األح-ك-ام ال-ت-ي ت-ف-ت-ح
آاف -اق الÎق -ي -ة ‘ اŸسس -ار اŸه -ن -ي Ÿوظ -ف-ي
ب- -عضس األسسÓ- -ك ك- -ال- -ت- -ق -ن -ي ÚاŸوسس -م -ي،Ú
واÙاسس- -ب Úاإلداري ،Úوكّ- -ت- -اب اŸدي- -ري- -ة،
بحسسب الشسروط اŸذكورة ،وأايضسا اŸطالبة
ب-إادم-اج اŸت-ع-اق-دي-ن واŸوسس-م-ي Úب-ال-ت-وق-يت
” توظيفهم
الكلي وا÷زئي ،خاصسة الذين ّ
ق -ب -ل صس -دور اŸراسس -ي -م اÿاصس -ة ب -ال -ق-ط-اع،
وأايضس- -ا Œسس- -ي- -د اŸرسس- -وم اÿاصس ب- -اŸن- -ح
ألعوان البيومÎية ،ومراجعة ميثاق األلبسسة،
ب- -حسسب اŸن- -اصسب اŸسس- -ت- -ح -دث -ة ،وإاع -ط -اء
األول- -وي- -ة ‘ ال- -ت- -وظ- -ي- -ف ل- -ع- -م -ال الشس -ب -ك -ة
الجتماعية وعقود ما قبل التشسغيل ،ومراجعة
النظام التعويضسي ،منها اŸردودية بنسسبة 40
ب -اŸائ -ة ،وم-ن-ح-ة ال-ع-دوى ب-ال-نسس-ب-ة لسس-ائ-ق-ي
شس -اح -ن -ات وآالت ال-ن-ظ-اف-ة وع-م-ال اŸصس-ال-ح
ال -ت -ق-ن-ي-ة ،وإاج-ب-ار ال-ب-ل-دي-ات ع-ل-ى ت-خصس-يصس
ميزانية للتكوين والÎقية ،كما طالبوا بالفصسل
ب Úمصس -ال -ح ال-ب-ل-دي-ات ،وا◊ي-اة اŸه-ن-ي-ة م-ع
اÛالسس اŸنتخبة ،وضسبط ﬂطط تسسيÒ
اŸوارد ال -بشس -ري -ة ب -إاي -ج -اد صس -ي -غ -ة ‘ ح-ال-ة
ح - -دوث انسس - -داد ‘ اÛالسس اŸن - -ت - -خ - -ب- -ة
والتأاشس ‘ Òاآلجال اÙددة.

صصالون الصصناعة الصصحراوية ‘ طبعته  20بتمÔاسصت

ا÷ودة وا’بتكار رهانا القطاع

إان-ط-ل-قت ،ب-دار الصص-ن-اع-ة ال-تقليدية
له-ق-ار ،ف-ع-ال-ي-ات
وا◊رف ب -ع -اصص -م -ة ا أ
الصص-ال-ون ال-وط-ن-ي ل-لصص-ناعة التقليدية
الصصحراوية ‘ طبعته  ،20والذي Áتد
إا ¤غ - -اي - -ة ن - -ه- -اي- -ة السص- -ن- -ة ا÷اري- -ة،
Ãشصاركة  55حرفيا Áثلون  17ولية،
منهم  30حرفيا من “Ôاسصت.
ال -ت -ظ-اه-رة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،ال-ت-ي ت-زام-نت م-ع
اŸوسسم السسياحي الصسحراوي ،ونظمت –ت
شس -ع -ار ““اŸن -ت -وج ال -ت -ق -ل -ي-دي أاحسس-ن سس-ف،““Ò
بحسسب تصسريح Ÿدير دار الصسناعة التقليدية،
عبد الله لقراوي ،لـ ““الشسعب““ تعد مرآاة عاكسسة
لتطوير القطاع ‘ ﬂتلف مكوناته ،لكونها
لقاء سسنوي تكرسس فيه األصسالة واإلبداع.
عن الهدف من الفعالية ‘ هذا الوقت،
يضسيف اŸتحدث هو عصسرنة القطاع وضسمان
ت - -ك- -ام- -ل- -ه ‘ إاط- -ار ›م- -وع- -ة اق- -تصس- -ادي- -ة

واج-ت-م-اع-ي-ة م-ت-ن-اسس-قة– ،مل هوية متجذرة
ومÎسس-خ-ة ‘ ال-ق-ي-م وال-ت-ق-ال-ي-د وم-وج-ه نحو
ا÷ودة والب -ت -ك -ار ،وك -ذالك ت -روي-ج وتسس-وي-ق
اŸنتوج التقليدي ودعم السستهÓك ا÷زائري
وتشسجيع التصسدير وإاضسفاء دينامكية Œارية
للجهة وتنمية القطاع السسياحي.
ع -ن ج -دي -د ط -ب -ع-ة ه-ذه السس-ن-ة ،أاضس-اف
لقراوي أان الصسالون يعرف مشساركة مدرسسة
ال -ن-حت ع-ل-ى األح-ج-ار ال-ك-رÁةÃ ،ن-ت-وج-ات
أابدعت ‘ صسناعتها أانامل الطلبة اŸتخرجÚ
‘ إاطار التعاون مع الÈازيل.
ك -م -ا ت -ع -د ال -ت -ظ -اه -رة ف -رصس-ة لح-ت-ك-اك
اŸشسارك Úوتبادل الأفكار والرؤوى فيما بينهم،
لتطوير قطع يعول عليه ‘ اŸسستقبل ‘ ،خلق
الÌوة ب -ع -ي -دا ع -ن ق -ط-اع اÙروق-ات ،وك-ذا
اŸسساهمة ‘ تطوير السسياحة بصسفة عامة.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود

اإ’ثنين  26ديسسمبر  2017م
الموافق لـ  07ربيع الثاني  1439هـ
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ألصسحرأء ألغربية

القضسية تكسسب مزيدا من الهتمام ‘ فرنسسا رغم التعتيم

ك - -انت سس - -ن- -ة  2017ب-ف-رنسس-ا أسس-ت-ثنائية
بالنسسبة لقضسية ألصسحرأء ألغربية Ãا أنها
كسس- -بت م- -زي- -دأ م- -ن أل- -ت -ف -ه -م رغ -م أŸوق -ف
ألفرنسسي أŸؤويد للمغرب وألتعتيم ألعÓمي
أل -ذي ت -ف -رضس -ه وسس-ائ-ل ألعÓ-م أل-ف-رنسس-ي-ة
على ألكفاح أŸشسروع للشسعب ألصسحرأوي.

ح -ظ-ي م-وضس-وع اسس-ت-ع-م-ار ال-م-غ-رب إ’ق-ل-ي-م
الصسحراء الغربية وانتهاكات حقوق ا’نسسان
في تلك ا’راضسي المحتلة منذ أاكثر من 40
سس -ن -ة وم -ح -اك-م-ة ال-م-ن-اضس-ل-ي-ن الصس-ح-راوي-ي-ن
السساحة الفرنسسية بمزيد من ا’هتمام بعد ان
نظمت في شسهر اكتوبر بفيتري سسور سسين
(جنوب باريسس) الدورة  42للندوة ا’وروبية
ل -ت -نسس -ي-ق دع-م الشس-عب الصس-ح-راوي (اوك-وك-و)
ولقاء برلماني بالجمعية العامة الفرنسسية.
جرى هاذان الحدثان الهامان بفرنسسا التي
تعد الداعم الرئيسسي للمملكة المغربية التي
تحتل الصسحراء الغربية بشسكل غير مشسروع
رغم اعتراف ا’مم المتحدة به كإاقليم «غير
مسستقل»» وبالتالي قابل لتقرير المصسير.
كما ارسست الدورة  42للندوة ا’وروبية لتنسسيق
دع -م الشس -عب الصس -ح -راوي (اوك -وك -و) م -ع -ال -م
جديدة ’سستراتيجية جديدة «اكثر هجومية»
وأاكثر قوة من أاجل توسسيع التضسامن مع الشسعب
الصس-ح-راوي سس-ي-م-ا ف-ي اوروب-ا .ي-م-ك-ن ل-فريق
ال-ع-م-ل ه-ذا ان يّ-وح-د ف-ي ال-مسس-ت-ق-ب-ل ج-م-ي-ع
ا’عمال الناجعة تجاه البلدان والمؤوسسسسات
والبرلمانيين والجمعيات التي تولي قلي Óمن
ا’هتمام لمسسأالة الصسحراء الغربية.
أاشسار المشساركون من المدافعين عن القضسية
الصسحراوية وجامعيون ومنتخبون ومسسؤوولون
سسابقون وقانونيون الى ا’نسسداد على مسستوى
م -ج -لسس ا’م -ن ال -دول-ي بسس-بب سسÓ-ح ال-ف-ي-ت-و
الذي تسستعمله فرنسسا لما يتعلق ا’مر بلوائح
’ تكون في صسالح المغرب.

انتقاد فرنسسا بسسبب سسياسسة الكيل ÃكيالÚ
كما تم التطرق في شسهر أاكتوبر الفارط ،خÓل
لقاء برلماني الثاني من نوعه بعد ذلك الذي
نظم في أافريل  2016على مسستوى الجمعية
ال -وط -ن -ي -ة ال -ف -رنسس -ي -ة ال -ى مسس -أال -ة تصس -ف -ي -ة
ا’سستعمار مع دور اوروبا في تسسوية النزاع.
ضسم هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من النائب
جون بول لوكوك الذي يعد اكبر المدافعين
ع- -ن ال- -قضس- -ي -ة الصس -ح -راوي -ة ع -دي -د ال -ن -واب
ا’وروبيين الذين جاؤووا من اسسبانيا وايطاليا
والسسويد وبرلمانيين جزائريين وممثلين عن
الحركة الجمعوية ومسسؤوولين صسحراويين.
اعلن جون بول لوكوك انه اقترح على لجنة
الشس-ؤوون ال-خ-ارج-ي-ة ب-ال-ج-م-ع-ي-ة إادراج مسس-أال-ة
الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ف-ي اشس-غ-ال-ه-ا م-ع ب-رم-ج-ة
جلسسة اسستماع للسسيد هورسست كوهلر المبعوث
Óم -م ال -م -ت -ح -دة
Óم -ي -ن ال -ع -ام ل  -أ
ال- -خ -اصس ل  -أ
للصسحراء الغربية.
كما أاعرب عن أاسسفه لموقف وسسائل ا’عÓم
الفرنسسية التي « ’ تحضسر» لما يتعلق ا’مر
ب -ن -زاع الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة م-ع-ت-رف-ا ان-ه ي-ق-وم
بكفاح يومي في فرنسسا البلد الذي «يسساهم
ف -ي ا’نسس -داد ب -دع-م-ه ل-ل-م-غ-رب» .اضس-اف ان
ف -رنسس -ا ل -يسست ف-ق-ط ال-ح-ك-ام ،ف-ه-ن-اك ايضس-ا
ب-رل-م-ان-ي-ون وج-م-ع-ي-ات ال-ت-ي تشس-ك-ل فضساءات
ل -ل -نضس -ال م -ن اج-ل اح-راز ت-ق-دم ف-ي ت-ط-ب-ي-ق
ال-ق-ان-ون ال-دول-ي ب-الصس-ح-راء ال-غ-ربية ،منتقدا
السس-ي-اسس-ة ال-ف-رنسس-ي-ة «ل-ل-ك-ي-ل ب-م-ك-ي-ال-ي-ن» في
معالجة هذه المسسأالة.
على عكسس الموقف الرسسمي ،فإان الحركة
الجمعوية بفرنسسا لم تدخر أاي جهد في سسنة

 2017ل -ك -ي ت -ب -رز م -ن خ Ó-ل ا’ج -ت-م-اع-ات
وال -ت -ج -م -ع -ات وال -ن -دوات الصس -ح-ف-ي-ة مسس-أال-ة
ان -ت -ه -اك ح -ق -وق ا’نسس-ان ال-ت-ي ي-ت-ع-رضس ل-ه-ا
الشس -عب الصس -ح -راوي سس-ي-م-ا ال-م-ح-اك-م-ة ال-ت-ي
ج- -رت ال- -رب- -اط ل- -لسس- -ج- -ن- -اء السس- -ي- -اسس- -ي- -ي -ن
الصس -ح -راوي -ي -ن ال-ذي-ن ح-ك-م ع-ل-ي-ه-م ب-أاح-ك-ام
قاسسية.
ف -ي ه -ذا الصس -دد ،ن -ظ -مت ج -ام -ع -ة ب-اريسس-
السسوربون في شسهر اكتوبر للمرة الثانية على
ال -ت -وال -ي م -ل -ت -ق-ى ح-ول اشس-ك-ال-ي-ة دور ال-ق-وى
ال -غ-رب-ي-ة ف-ي تسس-وي-ة ن-زاع الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
وحماية حقوق انسسان الشسعب الصسحراوي.

ظروف الحتجاز «اŸأاسساوية» للسسجناء الصسحراويÚ
كما نظم بالمجلسس ا’وروبي بسستراسسبورغ في
مطلع السسنة ملتقى حول موضسوع «السسجناء
الصس- -ح- -راوي- -ي- -ن ف -ي ال -م -غ -رب :دور ول -وائ -ح
ال-ج-م-ع-ي-ة ال-ب-رل-م-ان-ية لمجلسس اوروبا» ،داعيا
ه-ذه ال-م-ؤوسسسس-ة ال-ى ال-ي-ق-ظ-ة أام-ام ان-ت-ه-اك-ات
ح -ق -وق ا’نسس -ان ال -ت -ي ت -ق -وم ب -ه-ا السس-ل-ط-ات
المغربية في حق الشسعب الصسحراوي.
لذلك فان ا’مر يتعلق بالنسسبة للمغرب الذي
ي -وق-ع ب-ك-ل اري-ح-ي-ة ع-ل-ى ج-م-ي-ع ا’ت-ف-اق-ي-ات
الدولية (ضسد التعذيب والسسجن التعسسفي إالخ)
لكنه ’ يطبقها أاو ’ يطبقها ابدا ،بإاعطاء
قيمة حقيقية لشسراكته من اجل الديمقراطية
مع الجمعية البرلمانية لمجلسس اوروبا .في
ه-ذا السس-ي-اق اسس-ت-وق-فت م-ج-م-وع-ة دول-ية من
ال-م-ح-ام-ي-ن ف-ي شس-ه-ر ن-وف-م-ب-ر ا’خ-ير الوزير
ا’ول الفرنسسي ايدوارد فيليب حول ظروف
ا’حتجاز «المأاسساوية» للسسجناء الصسحراويين
وذلك عشسية زيارته الى المغرب.

لمارأتية قرأر سسيادي
قالت أن منع رحÓت أÿطوط أ إ

الرئاسسـ ـ ـة التونسسيـ ـ ـة :اإلمـ ـ ـارات لديـ ـ ـها معلومـ ـ ـات عن هجـ ـ ـوم إارهابـ ـ ـي
أع -ل -نت ت -ونسس ،أمسس« ،ت -ف -ه -م -ه -ا» ل-ل-م-خ-اوف
لم-ارأت-ي-ة أŸت-ع-ل-ق-ة Ãن-ع أŸوأط-ن-ات ألتونسسيات
أ إ
م -ن ألصس -ع -ود ع-ل-ى م ÏرحÓ-ت شس-رك-ة أÿط-وط
لم- -ارأت- -ي- -ة .وق- -الت أل- -رئ- -اسس- -ة أل -ت -ونسس -ي -ة إأن
أ إ
لم -ارأت -ي ضس-د أŸسس-اف-رأت أل-ت-ونسس-ي-ات
لج -رأء أ إ
أ إ
ع-ل-ى خ-ط-وط-ه-ا وأل-ذي أث-ار ج-دل وأسس-ع-ا ،سس-ب-به
ﬂاوف من حدوث أعتدأء تنفذه نسساء يحملن
جوأزأت سسفر تونسسية.

ك -انت وزارة ال -ن-ق-ل ال-ت-ونسس-ي-ة أاع-ل-نت مسس-اء
اأ’ح- -د «ت -ع -ل -ي -ق رح Ó-ت شس -رك -ة ال -خ -ط -وط
اإ’م -ارات -ي-ة م-ن وإال-ى ت-ونسس إال-ى ح-ي-ن ت-م-ك-ن
الشس-رك-ة م-ن إاي-ج-اد ال-ح-ل ال-م-ن-اسسب ل-تشس-غ-يل
رحÓتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية»
أاي لحين رفع اإ’جراء بحق التونسسيات .أاكدت
ال -ن -اط -ق -ة ب -اسس -م ال-رئ-اسس-ة ال-ت-ونسس-ي-ة ،أامسس،
إ’ذاع- -ة «شس- -مسس إاف إام» ال- -خ- -اصس- -ة «ه- -ن -اك
م -ع-ل-وم-ات ج-دي-ة ل-دى السس-ل-ط-ات اإ’م-ارات-ي-ة
حول احتمال ارتكاب اعتداءات إارهابية».
أاضسافت أان معلوماتهم تشسير إالى «أانه في
إاطار عودة اإ’رهابيين وخروجهم أاسساسسا من
سس- -وري- -ا وم- -ن ال -ع -راق ،ه -ن -اك م -خ -ط -ط -ات
وإامكانية وقوع عملية إارهابية تنفذها نسساء
إاما تونسسيات أاو يحملن جوازات سسفر تونسسية»
في تلميح إالى احتمال اسستخدام جوازات سسفر
تونسسية مزورة.
من جانبها ،كانت سسلطات اإ’مارات أاشسارت
إالى مسسأالة «أامنية» دون تقديم تفاصسيل ،وقال

أانور قرقاشس وزير الدولة اإ’ماراتي للخارجية
ف-ي ت-غ-ري-دة ع-ل-ى م-وق-ع ت-وي-ت-ر»ت-واصس-ل-ن-ا م-ع
اأ’خوة في تونسس حول معلومة أامنية فرضست
إاج -راءات م-ح-ددة وظ-رف-ي-ة».وأاضس-اف «ن-ق-در
ال-م-رأاة ال-ت-ونسس-ي-ة ون-ح-ت-رم-ه-ا ونثمن تجربتها
الرائدة ،ونعتبرها صسمام اأ’ماند «داعيا إالى
«تفادي محاو’ت التأاويل والمغالطة» .أاكدت
سسعيدة قراشس «نتفهم هذا الجانب المخاوف
اإ’م- -ارات- -ي- -ة ون -ح -ن ح -رب -ن -ا مشس -ت -رك -ة ضس -د
اإ’ره -اب» ،ل -ك -ن ت -ونسس «’ ي -م -ك -ن أان ت -ق-ب-ل
ال -ط -ري -ق -ة ال-ت-ي ت-م ال-ت-ع-ام-ل ب-ه-ا م-ع ال-نسس-اء
التونسسيات».

قـ ـ ـرار سسيـ ـادي
م -ن ج -ان -ب -ه ،أاك -د وزي -ر الشس -ؤوون ال -خ -ارج -ي-ة
التونسسية خميسس الجهيناوي في حوار أاجراه
م - - -ع إاذاع - - -ة شس- - -مسس أاف أام أامسس ،أان ق- - -رار
السس-ل-ط-ات ال-ت-ونسس-ي-ة م-ن-ع رحÓ-ت ال-خ-ط-وط
اإ’ماراتية من وإالى تونسس سسيادي ،نافيا في
اآ’ن ذاته وجود أازمة دبلوماسسية بين البلدين.
أاشس-ار ال-ج-ه-ي-ن-اوي إال-ى وج-ود اتصس-ا’ت ب-ي-ن
اأ’ج- -ه- -زة اأ’م- -ن- -ي -ة ال -م -خ -تصس -ة ال -ت -ونسس -ي -ة
واإ’ماراتية للتحقيق في المعلومات الواردة
ب-خصس-وصس أان ال-ط-ائ-رة اإ’م-ارات-ي-ة مسس-تهدفة

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

وتجاوز هذا اإ’شسكال ،مؤوكدا حرصس تونسس
على رجوع طائرة الخطوط اإ’ماراتية إالى
نشس -اط -ه -ا ال-م-ع-ت-اد لضس-م-ان مصس-ال-ح ال-ج-ال-ي-ة
ال- -ت- -ونسس -ي -ة ومصس -ال -ح -ن -ا ال -وط -ن -ي -ة وإارج -اع
العÓقات اأ’خوية إالى سسالف عهدها.
اع -ت -ب -ر وزي -ر ال -خ-ارج-ي-ة أان شس-رك-ة ط-ي-ران
اإ’مارات لم تحترم واجباتها بطريقة الفرز
بين الركاب ،حيث كان من المفترضس إاعÓم
ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ي-ن ال-ت-ونسس-يين للتشساور ثم اتخاذ
القرار المناسسب.
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 2,1مليون ناخب لختيار رئيسض جديد للبلد

ي-ت-وج-ه أل-ن-اخ-ب-ون ‘ ل-ي-بÒي-ا أل-يوم ،إأ¤
Óدلء ب - -أاصس- -وأت- -ه- -م ‘
م - -رأك - -ز ألقÎأع ل  - -إ
أ÷ول-ة أل-ث-ان-ي-ة م-ن ألن-ت-خ-اب-ات ألرئاسسية،
من أجل أختيار رئيسس جديد للبÓد.
من المنتظر أان يتوجه نحو  2 ،1مليون ناخب في
ليبيريا ’ختيار رئيسس جديد للبÓد بين كل من
نائب الرئيسس جوزيف بواكاي ،ونجم كرة القدم
السسابق جورج ويا ،خلفا للرئيسسة المنتهية و’يتها
إاي -ل -ي -ن ج-ونسس-ون سس-ي-رل-ي-ف ،ال-ت-ي ت-ع-د أاول سس-ي-دة
منتخبة تحكم البÓد.
ك -انت ق -د ت -أاج -لت ج -ول -ة اإ’ع -ادة ،ال -ت -ي ك-ان م-ن
ال -م -ق -رر أاو’ أان ت -ج -رى ف -ي السس-اب-ع م-ن ن-وف-م-ب-ر
المنصسرم بعد أان قدم تشسارلز برومسسكين ،المرشسح
الذي وصسل إالى المركز الثالث في الجولة اأ’ولى
ال - -ت - -ي ج- -رت ف- -ي  10أاك -ت -وب -ر ال-م-اضس-ي (9 ،6
ب-ال-م-ائ-ة)ع-ل-ى ن-ت-ائ-ج ال-ج-ول-ة اأ’ول-ى شس-كوى تزعم
وجود «تزوير وتجاوزات واسسعة».
كان جورج ويا ،الذي يمثل «ا’ئتÓف من أاجل
التغيير الديمقراطي» قد فاز بنسسبة  38.8بالمائة
من ا’صسوات في الجولة ا’ولى من ا’نتخابات،
ب -ي-ن-م-ا ج-اء ب-واك-ي ،ال-ق-ي-ادي ف-ي «ح-زب ال-وح-دة»
ال-ح-اك-م ،ف-ي ال-م-رك-ز ال-ث-ان-ي ب-حصس-ول-ه ع-لى 28.8

بالمائة من ا’صسوات.
يرى مراقبون أان تولي بواكي منصسب نائب الرئيسس
لمدة  12عاما باإ’ضسافة إالى خبرته في العمل في
مختلف القطاعات ا’قتصسادية من شسأانه أان يمكنه
من الحصسول على الكثير من اأ’صسوات.
بينما يحظى جورج ويا ( 51عاما) السسيناتور الذي
خسسر أامام جوزيف سسيرليف ،في انتخابات عام
 2005ب -دع -م ال-ل-ي-ب-ي-ري-ي-ن وب-ت-ق-دي-ر ك-ب-ي-ر بسس-بب
«اتجاهه الواقعي».
م-ن ال-م-ت-وق-ع أان ت-م-ث-ل ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ية في
ليبيريا ،المرة اأ’ولى منذ  73عاما التي تسسلم فيها
ال -رئ -يسس -ة ال-م-ن-ت-خ-ب-ة دي-م-ق-راط-ي-ا إال-ي-ن ج-ونسس-ون
سس-ي-رل-ي-ف بشس-ك-ل سس-ل-م-ي السس-ل-ط-ة ل-خ-ل-ي-فة يختاره
الشسعب.
كان عام  1944قد شسهد آاخر مرة لÓنتقال السسلمي
للسسلطة بين رئيسسين منتخبين ديمقراطيا عندما
سس -ل -م ال -رئ -يسس السس -اب -ق ادوي -ن ب-اركÓ-ي السس-ل-ط-ة
ل-وي-ل-ي-ام ت-وب-م-ان ،وع-ل-ى الصس-ع-ي-د ا’ق-تصس-ادي تعد
ليبيريا واحدة من أافقر دول العالم ،ومازالت تكافح
آاثار أازمة تفشسي مرضس ا’يبو’ ( )2015-2013التي
قتلت أاكثر من أاربعة آا’ف شسخصس في مختلف
أانحاء البÓد.

ألحتÓل ألسسرأئيلي يقمع أحتجاجات نصسرة ألقدسس

واشسنطن تخفضض مسساهمتها اŸالية لأل· اŸتحدة
ردت أل- -ولي -ات أŸت -ح -دة
لم -ري -ك -ي -ة ع -ل -ى تصس-ويت
أ أ
أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة ضس-د قرأر
أل - -رئ - -يسس دون - -ال- -د ت- -رأمب
بشس - -أان أل - -ق - -دسس ،ب - -إاع Ó- -ن
ت- -خ- -ف- -يضس مسس- -اه- -م- -ت -ه -ا ‘
ل· أŸت- -ح- -دة
م- -ي- -زأن- -ي- -ة أ أ
لسس -ن-ة  ،2019ف -ي -م-ا وأصس-لت
قوأت ألحتÓل ألسسرأئيلي
قمع ألفلسسطيني ‘ Úألضسفة
ألغربية وقطاع غزة.
اع- - -ت- - -ق - -لت ق - -وات ا’ح - -ت Ó- -ل
ا’سس - -رئ- -ي- -ل- -ي ،أامسس ،عشس- -رات
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ي-ن في مناطق عدة
بالضسفة الغربية المحتلة تركزت
ف -ي م-ح-اف-ظ-ة ن-اب-لسس (شس-م-ال-ي
الضس -ف-ة) .وق-ررت ال-ك-ن-ائسس ف-ي
فلسسطين إالغاء مظاهر ا’حتفال
ب-أاع-ي-اد ال-م-يÓ-د اح-ت-جاجا على
ق -رار أام -ري -ك -ا اع -ت -ب-ار ال-ق-دسس
عاصسمة إ’سسرائيل.
اعتقل ا’حتÓل ،صسباح أامسس،
عشسرة فلسسطينيين من محافظة
ن-اب-لسس (شس-م-ال-ي الضس-ف-ة) ب-ي-نهم
ثمانية من بلدة قصسرة.
ك -م -ا أال -ق-ى ال-ق-بضس ع-ل-ى أارب-ع-ة
شسبان من مخيم جنين (شسمالي
الضسفة) ،وذكرت مصسادر محلية
لوكالة اأ’نباء الفلسسطينية (وفا)
أان من بين المعتقلين شسقيقين
وذلك بعد اقتحام المخيم ودهم
منازل فيه.
اعتقلت قوات ا’حتÓل عددا
من أابناء بلدة العيسسوية وسسط
القدسس المحتلة ،وأافاد مصسدر
م- -ح- -ل- -ي ب- -أان- -ه ج- -رى اق- -ت- -ي- -اد
ال -م-ع-ت-ق-ل-ي-ن إال-ى م-رك-ز ت-وق-ي-ف
وتحقيق في مدينة القدسس.
أاما في محافظة الخليل (جنوبي
الضس -ف -ة) ف -ق -د اع -ت -ق -لت ق-وات
ا’حتÓل شسخصسين من بلدة دير
سسامت .وشسنت قوات ا’حتÓل
حملة دهم أاخرى في بلدة يطا
(قضس- -اء ال- -خ- -ل- -ي- -ل) واع- -ت- -ق -لت
شس-خصس-ي-ن ،ك-م-ا اق-ت-ح-مت منزل
اأ’سس -ي -ر ال -م-ح-رر وال-م-ب-ع-د إال-ى
ق -ط -اع غ -زة م-راد ال-ح-روب ف-ي
منطقة الكوم قرب بلدة دورا،
وحققت مع عائلته .يبلغ عدد
اأ’سس -رى ف -ي سس -ج-ون ا’ح-تÓ-ل
ن-ح-و  6400شس -خصس ،م-ن-ه-م 62
سسيدة بينهن  10قاصسرات ،ونحو
 300ط -ف -ل ون-ح-و  450معتقÓ

إاداري -ا دون م-ح-اك-م-ة و 12نائبا
في المجلسس التشسريعي ،بحسسب
بيانات فلسسطينية رسسمية.

إالغاء احتفالت
عشسية إاحياء ذكرى عيد الميÓد
عند المسسيحيين قررت الكنائسس
ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ة إال -غ -اء م-ظ-اه-ر
ا’ح -ت-ف-ال وا’ك-ت-ف-اء ب-الشس-ع-ائ-ر
ال-دي-ن-ي-ة وق-داسس م-ن-تصسف الليل
اح -ت -ج -اج-ا ع-ل-ى ق-رار ال-رئ-يسس
اأ’مريكي دونالد ترمب اعتبار
ال- -ق- -دسس ع -اصس -م -ة ل Ó-ح -ت Ó-ل
اإ’سسرائيلي .يأاتي ذلك في ظل
ان -خ -ف -اضس م-ل-ح-وظ ف-ي أاع-داد
الفلسسطينيين الذين توافدوا إالى
م -دي -ن -ة ب-يت ل-ح-م إ’ح-ي-اء ع-ي-د
ال - -م - -ي Ó- -د بسس - -بب ال - -ح- -واج- -ز
اإ’سس- -رائ- -ي -ل -ي -ة ال -ت -ي ت -ح -اصس -ر
ال -م -دي-ن-ة .ك-م-ا أال-غت ال-ط-وائ-ف
ال- -مسس- -ي- -ح- -ي -ة ف -ي ق -ط -اع غ -زة
اح- -ت- -ف- -ا’ت أاع- -ي- -اد ال- -م -ي Ó-د،
واكتفت بإاقامة قداسس منتصسف
ال -ل -ي -ل والصس -ل -وات ال -ع -ام -ة ف-ي
ال-ك-ن-يسس-ة ،وذلك اح-ت-ج-اجا على
القرار.
تشسهد الضسفة الغربية بما فيها
القدسس وقطاع غزة ومدن داخل
ال - -خ - -ط اأ’خضس- -ر م- -ن- -ذ ن- -ح- -و
عشس- -ري- -ن ي- -وم- -ا اح- -ت- -ج -اج -ات
ومظاهرات رفضسا لقرار أامريكا
اع - -ت - -ب - -ار ال - -ق- -دسس ع- -اصس- -م- -ة
إ’سس-رائ-ي-ل ،ك-م-ا شس-ه-دت العديد
من العواصسم العربية واإ’سسÓمية
اح - -ت - -ج - -اج - -ات ضس - -د ال - -ق- -رار

اأ’مركي.
أاع-ل-نت ب-ع-ث-ة ال-و’ي-ات ال-متحدة
ل- -دى اأ’م- -م ال- -م- -ت -ح -دة ,أان -ه -ا
سس-ت-ق-وم ب-ت-خ-ف-يضس-ات ك-ب-يرة في
م-ي-زان-ي-ة اأ’م-م ال-م-ت-ح-دة خÓل
السسنوات المالية القادمة تصسل
ق-ي-م-ت-ها إالى  285م-ل-يون دو’ر.
ونقل اإ’عÓم اأ’مريكي عن بيان
للبعثة اأ’مريكية ،أاوضسحت فيه
أان «ميزاينة اأ’مم المتحدة للعام
 2019-2018سس-تشس-ه-د تخفيضسا
يصسل إالى  285مليون دو’ر من
ميزانية العامين الماضسيين».
أاوضسحت البعثة أانه «جرى أايضسا
ت -ق -ل -يصس إادارة اأ’م -م ال-م-ت-ح-دة
ال-م-تضس-خ-م-ة وم-ه-ام الدعم ،وأان
تخفيضس نسسبة إاسسهام الو’يات
ال- -م- -ت- -ح- -دة م- -ال- -ي- -ا ف -ي اأ’م -م
المتحدة كان واحدا من أاهداف
إادارة الرئيسس اأ’مريكي ،دونالد
ت- - -رامب» .وت- - -دف - -ع ال - -و’ي - -ات
ال-م-ت-ح-دة اأ’م-ري-ك-ي-ة ح-ال-ي-ا 22
ب- -ال -م -ائ -ة م -ن م -ي -زان -ي -ة اأ’م -م
المتحدة أاي حوالي  3 ،3مليار
دو’ر سسنويا.
يأاتي القرار على خلفية تصسويت
Óمم المتحدة
الجمعية العامة ل أ
ع - -ل - -ى مشس - -روع ي- -دي- -ن إاعÓ- -ن
الرئيسس اأ’مريكي دونالد ترامب
ال - -ق- -دسس ع- -اصس- -م- -ة ل- -ل- -ك- -ي- -ان
ا’سس- -رائ- -ي- -ل- -ي ،وك -ان ت -ق -ل -يصس
ال -م -ي-زان-ي-ة م-ن ب-ي-ن ا’ج-راءات
التي تعهدت الو’يات المتحدة
ب -ات -خ -اذه -ا ع -قب م -ا اع-ت-ب-رت-ه
إاهانة لها.

ﬁليـ ـ ـ ـ ـات
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«الششعب» تقف على مسشار حركية التنمية اÙلية با÷زائر العميقة

لول
ا÷زء ا أ

مرافق خدماتية وجوارية لفك العزلة وا’سستقرار
ما ينجز ‘ الو’يات يتطلّب اسسÎاتيجية إاعÓمية واضسحة

كلمة العدد

خÓيا اإ’تصسال إا ¤متى؟
كانت ا÷زائر العميقة حافلة باألحداث
ذات الطابع التنموي اÙلي كما  ⁄تخل
من اŸرافق ا÷وارية واÿدماتية لفائدة
السساكنة ‘ اŸناطق النائية ،وحرصسا على
اسس- -ت- -ق -رار ه -ؤولء ،سس -واء ب -ت -وف Òالسس -ك -ن
الريفي أاو العمل ‘ األرضض وغÒها من
اŸتطلبات العاجلة التي تسستدعي أان تكون
حاضسرة ‘ الوقت اŸناسسب.
من خÓل هذا اŸلف الذي أامامنا حاول
مراسسلونا ‘ ع ÚاŸكان من ولياتنا رصسد
اÙطات األك ÌتأاثÒا وجلبا لÓنتباه فيما
جمال أاوكيلي
يتعلق باŸشساريع التي لطاŸا كانت ّﬁل
اإل◊اح من طرف اŸواطن Úحتى تكون
جاهزة ‘ آاجالها اّÙددة وكم هي كثÒة إاذا ما أاعادنا الشسريط إا ¤بدايته
األو ¤أاي منذ مطلع السسنة إا ¤غاية يومنا هذا.
واŸنهجية اŸهنية التي اتبعناها ‘ هذا اإلطار هو السسعي ا◊ثيث من أاجل أان
نحدث تلك العÓقة ا÷دلية ب ÚاŸواطن وما اسستفاد منه وهذا من ناحية
ا÷دوى والفعالية ،كما هو األمر بالنسسبة لـ»الرقمنة» اŸوجهة إا ¤مصسالح
ا◊الة اŸدنية واسستخراج الوثائق البيومÎية ‘ وقت قياسسي ،باإلضسافة إا¤
البحث عن مدى Œاوب ا÷ماعات اÙلية مع انشسغالت اŸواطن‘ Ú
ا÷وانب التنموية والتفاعل مع الواقع ا÷ديد الرامي إا ¤إازالة عنه كل ما يؤورق
حياته اليومية.
وكان علينا نقل هذه العينات إا ¤القارئ لطÓعه على ما يجري ‘ هذه

الوليات من حركية على أاك Ìمن قطاع
وإاب -راز ل -ه ال -ت -ح ّ-ول ‘ ›الت ف-رضست
ن -فسس -ه -ا ب -ن -فسس -ه -ا دون ع -ن -اء ك -ق-ط-اع
الفÓحة ‘ جهات عديدة من الوطن،
وخاصسة ‘ ا÷نوب الذي يعّول عليه كثÒا
‘ اقتصسادياتنا اŸسستقبلية.
وهذه ا◊صسيلة لـ ٢٠١٧ماهي ‘ حقيقة األمر
إال ت -ق -ي -ي -م Ûه -ود ج-ب-ار ب-ذل ع-ل-ى اŸسس-ت-وى
اÙلي و‘ كث Òمن األحيان  ⁄نفه حّقه الÓزم
من الناحية اŸتعلقة باطÓع الرأاي العام عليه نظرا
ألهميته ..وهذه ا◊لقة اŸفقودة تقع مسسؤووليتها على
خÓيا التصسال بالوليات التي لتسساير هذه ا◊يوية من
الناحية العÓمية ،سسواء بإاصسدار اÓÛت أاو الظهور ع Èالفضساء األزرق.
فاŸعلومات غﬁ Òينة Œاوزها الزمن فكل ما نسسعى لسستقائه من معطيات
Óسسف عن ولية معينة ،الحصسائيات واألرقام قدÁة.
ل ‚ده ل أ
وعليه ،فإانه من الضسروري إاعادة النظر أاو مراجعة اسسÎاتيجية التصسال عÈ
الوليات وهذا وفق رؤوية جديدة –ت إاشسراف وزارة الداخلية وا÷ماعات
اÙلية والتهيئة العمرانية ،فلماذا إاذا تلك اŸواقع الرسسمية للوليات ول Œد
ما تريده؟
والعتقاد السسائد لدى الكث Òمن اÓŸحظ Úهو أان خÓيا التصسال انخرطت
‘ اŸوجة اإلدارية و–ّولت إا ¤مصسلحة من اŸصسالح اŸوجودة ‘ الهيكل
التنظيمي ل أاك Ìول أاقل إاذا طغى عليها ذلك العمل الروتيني القاتل الذي
يفتقد إا ¤اŸبادرة والتواصسل مع اŸراسسل ‘ Úع ÚاŸكان.
هذا ما أاحدث كل هذا اÿلل ‘ إابراز القدرات الهائلة التي تتوفر عليها
الوليات فهل من نظرة أاخرى جديرة بأان تكون فارضسة لنفسسها مسستقبÓ؟
نركز على هذه النقطة الفاصسلة من باب أان ا÷ماعات اÙلية ل تدرك حقا
مامدى قدرة التصسال ‘ تلميع صسورة الولية ،إاذ كانت هناك ا‚ازات على
مسستواها وهذا عن طريق البداع ‘ العمل واÿروج من الرد الفعل اإلداري
جل فيما سسبق.
فقط ..الذي ل أ
Óسسف سس ّ

نقلة نوعية بقطاع
الّنقل بسشيدي بلعباسس

تشسغيل الÎامواي وخط
السسكة ا◊ديدية مو’ي
سسليسسن – سسعيدة
تهيئة  36منطقة نششاطات ببومرداسس

 165مشسروع صسناعي
و 692ملف اسستثماري
لولوية لقطاع اŸياه بباتنة
ا أ

 67مليار سسنتيم
لـ  18بلدية تعا Êالندرة
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 % 98نسصبة التزود باŸاء الشصروب بتيبازة

 7عمليات انتهت بها األشضغال
و 23أاخرى ‘ طور ال‚از تسضتلم قريبا
كشصف رئيسس مصصلحة التزود باŸاء الصصالح للشصرب Ãديرية اŸوارد اŸائية لو’ية تيبازة عبد الرحمان ملحاÊ
عن اسصتÓم  7مشصاريع ﬂتلفة خÓل السصنة ا÷ارية ،فيما توجد  23عملية أاخرى قيد ا’‚از حاليا ويرتقب
’ول من السصنة اŸقبلة .2018
اسصتÓمها قبل نهاية السصداسصي ا أ
تيبازة :عÓء ملزي
مريحة.
ب-ب-ل-دي-ة اأ’ره-اط ونصسب شس-ب-ك-ة ال-توزيع
أام-ا ع-ن اŸشس-اري-ع وال-ع-م-ل-ي-ات الفرعية ان -ط Ó-ق -ا م -ن خ -زان أال-ف Úم Îم-ك-عب
وت -ه -دف ه -ذه اŸشس -اري -ع ›ت -م-ع-ة ا ¤اŸرتقب اسستÓمها قبل منتصسف السسنة ببلدية بوركيكة ومن خزان  3آا’ف مÎ
–سس ÚاŸوارد اŸائ-ي-ة ل-ل-م-ن-اط-ق ال-ت-ي القادمة والتي شسرع ‘ Œسسيدها على م- -ك- -عب ب- -أاح -م -ر ال -ع Úوا‚از شس -ب -ك -ة
تشسهد نقصسا ‘ ذلك ،اضسافة ا ¤الرفع أارضص الواقع خÓل السسنة ا÷ارية فقد ال -ت-وزي-ع ب-دوار “ل-ول ب-ب-ل-دي-ة م-ن-اصس-ر،
من قدرات التخزين و“ك Úالسساكنة من أاحصسى ﬁدثنا  23عملية ﬂتلفة من إاضسافة اŒ ¤هيز واسستكمال اأ’شسغال
ا’سستفادة من اŸياه الصسا◊ة للشسرب بينها  3عمليات تتعّلق بإا‚از خزانات Ãحطة اŸعا÷ة Ÿتيجة الغربية.
للمياه بسسعات متفاوتة على غرار خزان وأاردف مصسدرنا مؤوّكدا على وجود 15
أ’طول فÎة خÓل
بسسعة  3أا’ف عملية اخرى انطلقت بها اأ’شسغال أاو
اليوم ،بحيث تعنى
م Îم - -ك - -عب شسرع ‘ اجراءاتها ا’دارية منذ فÎة
ه- - -ذه اŸشس- - -اري - -ع
ا◊طاطبة
وي -رت -قب ان -ط Ó-ق -ه -ا ق -ري -ب -ا وي-فÎضص
بخزانات وشسبكات
وآاخ -ر بسس -ع-ة اسس-تÓ-م-ه-ا ج-م-ي-ع-ه-ا ق-ب-ل ن-ه-اي-ة السس-ن-ة
ل - -ن - -ق - -ل وت - -وزي - -ع
أال - - - - - - -ف م ÎاŸقبلة وتندرج جميعها ضسمن ﬂطط
اŸياه ،اضسافة ا¤
مكعب
العمل للسسنة ا÷ارية ،مع ا’شسارة ا¤
حفر اآ’بار وتهيئة
Ãنطقة
كونها تشسمل ﬂتلف أاوجه دعم توزيع
اŸن- -اب- -ع اŸائ- -ي- -ة
“لول ببلدية اŸاء الشس - -روب م - -ن ت- -ه- -ب- -ئ- -ة اŸن- -اب- -ع
ال - - - -ت - - - -ي أاّك - - - -دت
ال-ت-ح-ال-ي-ل اÈıي-ة صسÓ-ح-ي-ة م-ي-اه-ه-ا م -ن -اصس -ر وخ -زان السس-ع-ي-دي-ة ب-ب-وه-ارون والكشسف عن اŸوارد اŸائية ا ¤نصسب
بسس-ع-ة  30أال -ف م Îم -ك -عب ك-م-ا ت-ع-ن-ى شسبكات التوزيع لفائدة السساكنة مرورا
لÓسستهÓك دون عواقب سسلبية.
وعن اŸشساريع اŸعنية با’سستÓم خÓل عمليات أاخرى بتهيئة منابع مائية مع با‚از خزانات اŸياه Ãختلف بلديات
السسنة ا÷ارية أاشسار ﬁدثنا إاﬁ ¤طة نصسب ق- -ن -وات ن -ق -ل اŸي -اه ع -ل -ى غ -رار الو’ية.
الضس -ح Ãن-ط-ق-ة ف-ج-ان-ة ب-ب-ل-دي-ة سس-ي-دي دواري بلحاج وواد ا◊اج ببلدية مراد مع ومن اŸرتقب بأان تسساهم هذه العمليات
ع -م-ر وال-ت-ي ت-ه-دف ا– ¤سس Úع-م-ل-ي-ة نصسب قناة نقل اŸياه ا ¤دوار سسيدي ›ت -م -ع -ة ‘ ت -رق -ي -ة واق-ع ت-وزي-ع اŸاء
التزود باŸاء الشسروب لفائدة  3آا’ف غ-ي-اث وك-ذا م-ن-ب-ع-ي زادرة وب-ن-ي ب-خ-ت-ي الشس-روب ع-ل-ى السس-اك-ن-ة ب-ال-و’ي-ة بشس-كل
سساكن باŸنطقة وا‚از خزان بسسعة  5ب-ب-ل-دي-ة أاغ-ب-ال وم-ن-ب-ع سس-ع-دوم-ة ب-ب-لدية يومي وعادل ’سسيما باŸناطق الغربية
أا’ف م Îمكعب ببوسسماعيل لفائدة  50قوراية مع نصسب قنوات النقل ودواري والنائية التي تشسهد عادة نقصسا ملحوظا
أال-ف نسس-م-ة ي-ق-ط-ن-ون ب-ال-ل-م-ن-اطق العليا ا◊دانية وخابية الشسيخ ببلدية شسرشسال ‘ اŸوارد اŸائية مع ا’شسارة ا ¤كون
ل -ب-ل-دي-ات ب-وسس-م-اع-ي-ل ،ال-ق-ل-ي-ع-ة وف-وك-ة ودوار ع -ي -اشص ب-ب-ل-دي-ة سس-ي-دي غ-يÓ-سص 34،58 ،ب- -اŸائ- -ة ،م- -ن سس -ك -ان ال -و’ي -ة
وا‚از شسبكة نقل اŸياه بكل من حي وت -ت -عّ-ل-ق مشس-اري-ع أاخ-رى ب-نصسب ق-ن-وات يسستفيدون من اŸاء الشسروب على مدار
ب -وزار وح -ي م -رسس -ل-ي ب-ب-ل-دي-ة ال-دواودة التوصسيل للمياه ل أ
Óحياء والدواوير بعّدة  24سساعة ‘ اليوم و 65،4باŸائة ،منهم
لفائدة أاك Ìمن  10أا’ف سساكن با◊ي ،Úبلديات من بينها دوار تازروط ببلدية ي- -ت- -ل- -ق- -ون اŸاء ي- -وم- -ي- -ا وع -ل -ى فÎات
اضس -اف -ة ا ¤ت -وسس-ي-ع شس-ب-ك-ة ت-وزي-ع اŸاء اأ’رهاط و› 3معات سسكنية بدور بن متفاوتة ،فيما يتحصسل ما نسسبته 0،01
الشس -روب ب -ح -ي  350مسس-ك-ن ب-بورويسص ه -ن -ي ب -ب -ل-دي-ة ف-وك-ة وح-ي  530مسسكن ب -اŸائ -ة م -ن السس -اك -ن -ة ع -ل -ى اŸاء م-رة
ب -ب -ل -دي -ة سس -ي -دي ع -م -ر وا‚از ال -ق -ن -اة ببلدية الدواودة ،إاضسافة إا ¤نصسب قناة واحدة خÓل يوم Úونسسبة ‡اثلة أاخرى
ال -رئ -يسس -ي-ة ل-ل-ن-ق-ل ب-ح-ي زروق-ة ب-ب-ل-دي-ة النقل من خزان أالف م Îمكعب ا ¤عّدة –صسل عليه خÓل ثÓثة أايام أاو أاك.Ì
قوراية وتهيئة منبع واد مرزوق ببلدية أاحياء ببلدية ا◊طاطبة وتدعيم شسبكة Œدر ا’شس - -ارة أايضس - -ا ا ¤ك- -ون نسس- -ب- -ة
الناظور مع نصسب شسبكة النقل وتهيئة ال-ن-ق-ل ب-ب-ل-دي-ة أاغ-ب-ال ع-ن ط-ري-ق شس-بكة ال -ت-غ-ط-ي-ة ب-اŸاء الشس-روب ت-راوح ح-ال-ي-ا
م -ن -اب-ع م-ائ-ي-ة ‡اث-ل-ة ب-ك-ل م-ن ح-ي ب-ن ن- -وراي- -ة وا“ام أاشس -غ -ال رب -ط خ -زان -ات حدود  98باŸائة ويبلغ اŸعدل اليومي
دب -اب وح -ي ◊سس -ن ب -ن ع -يشس -ة ب-ب-ل-دي-ة ب -ب -ل -دي -ات سس -ي -دي راشس-د وب-وسس-م-اع-ي-ل ◊صسة اŸواطن من اŸاء  225ل Îوتربو
أاحمر الع Úمع نصسب قنوات النقل وحي وم -راد وم -ن -اصس -ر ،ف -ي -م -ا ت -ت-عّ-ل-ق ب-اق-ي سسعة التخزين بالو’ية حاليا عن 189
السسعيدية ببلدية بوهارون ،وهي عمليات اŸشساريع بنصسب شسبكات التوزيع ببعضص أالف م Îمكعب ‘  257خزان ،فيما
ت -ه -دف ج ّ-ل-ه-ا ل-ت-زوي-د سس-ك-ان ال-دواوي-ر اأ’ح- -ي -اء ع -ل -ى غ -رار ح -ي  500مسسكن ي -ت-ج-اوز ط-ول شس-ب-ك-ات ال-ن-ق-ل وال-ت-وزي-ع
اÙل - -ي - -ة ب- -اŸاء الشس- -روب ‘ ظ- -روف بسس- -ي- -دي غ- -يÓ- -سص ودوار اشس- -رف -اوي -ان  1683كلم.

تهيئة  36منطقة نشصاطات ببومرداسس:

 165مشضروع صضناعي و 692ملف اسضتثماري
ط -غ -ى م -ل -ف السص -ك -ن وإاع -ادة إاسص -ك-ان ق-اط-ن-و
الشص - -ال - -ي - -ه - -ات والسص - -ك - -ن - -ات ال - -هّشص - -ة ع - -ل- -ى
ا’ه- -ت- -م- -ام- -ات وا’نشص- -غ -ا’ت اŸشصÎك -ة بÚ
السص -ل-ط-ات اÙل-ي-ة واŸواط-ن ÚاŸع-ن-ي Úب-ه-ذه
ال -ع -م -ل -ي -ة ط -ي-ل-ة السص-ن-ة ب-و’ي-ة ب-وم-رداسس،
خاصصة بعد الوعود اّÙددة التي أاطلقها وا‹
الو’ية لغلق اŸلف نهائيا قبل انقضصاء السصنة
م -ن أاج -ل ال -ت -ف -رغ إا ¤م -ل -ف -ات أاخ-رى وصص-ي-غ
سصكنية تتأارجح منها سصكنات عدل والÎقوي
اŸدعم الذي يعرف تأاخرا معتÈا..
بومرداسس..ز /كمال
إا ¤جانب اهتمامات ملف السسكن والقضساء على بؤور
الشساليهات التي وصسلت ‘ آاخر عملية ترحيل التي
م ّسست  369عائلة ببلدية يسسر إا ¤القضساء على حوا‹
 5976شسا‹ وتوزيع ما يقارب  35أالف وحدة سسكنية
‘ ﬂت -ل -ف الصس -ي-غ ،شسّ-ك-ل اŸوع-دي-ن ا’ن-ت-خ-اب-يÚ
اŸت -ع-ل-ق Úب-ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة ل-ي-وم  4ماي
وا’نتخابات اÙلية لشسهر نوفم ÈاŸاضسي حدثÚ
هامﬁ Úليا بعدما أافرزت خارطة سسياسسية جديدة
ب-و’ي-ة ب-وم-رداسص وط-م-وح-ات م-ت-جّ-ددة ل-ل-مواطنÚ

صصلب
مرّكب ا◊ديد وال ّ
ببÓرة ينجــــــــح
‘ إانتاج نوع  16ملم

اسضتÓم مشض ـ ـ ـ ـ ـروع
سضد بوسضيابة وتقّدم
أاشضغال اّÙطة ا◊رارية
من أاهم اŸشصاريع ا’سصتثمارية بو’ية جيجل
مصصنع ا◊ديد Ãنطقة بÓرة باŸيلية ،الذي
’ن -ت -اج
ع- -رف ‚اح ال- -ت- -ج- -ارب ال- -رئ- -يسص- -ي -ة إ
ﬂتلف أاصصناف حديد البناء.
جيجل :خالد العيفة
وأاّكدت مصسادر من اŸركب بأاّن التجارب التي أاجريت
خÓل اأ’يام اأ’خÒة مّكنت من إانتاج ما ’ يقل عن 12
أالف طن من ﬂتلف أانواع ا◊ديد ،وأانّ هذه اأ’خÒة
سسمحت بتجاوز هاجسص الفشسل ‘ إانتاج بعضص أانواع
ا◊ديد ،و‘ مقدمتها حديد البناء صسنف  16ملم،Î
وال- -ذي وصس- -ف ب- -ا’خ- -ت- -ب- -ار اأ’صس- -عب ب -ع -دم -ا ‚ح
القائمون على وحدة الدرفلة اأ’و ‘ ¤وقت سسابق ‘
إانتاج بقية اأ’صسناف اأ’خرى على غرار الصسنف32 Ú
و ،20وهو ما يفتح اÛال أامام الشسروع اŸباشسر ‘
إانتاج ا◊ديد اŸوجه للسسوق الوطنية بداية من هذا
اأ’سس -ب -وع ،ع -ل-ى أان ت-ب-ل-غ ال-ع-م-ل-ي-ة ذروت-ه-ا ب-داي-ة م-ن
Óنتاج
جانفي القادم من خÓل بلوغ الطاقة القصسوى ل إ
واŸقدرة بـ  750أالف طن من حديد البناء.
وكشس -فت الشس -رك -ة ا÷زائ -ري-ة ال-ق-ط-ري-ة ل-لصس-لب ع-ن
شسروع إادارة اŸصسنع ‘ تلقي ﬂتلف الطلبيات من
شسركات ومؤوسسسسات تنشسط ‘ ›ال البناء واأ’شسغال
ال-ع-م-وم-ي-ة ،و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا شس-رك-ة «ري-زا »ÊاŸك-ل-ف-ة

بإا‚از الطريق السسريع جن جن  -العلمة ،إاضسافة ا¤
شس- -رك- -ات أاخ- -رى ع -ل -ى غ -رار ورشس -ة إا‚از اÙط -ة
الكهربائية باŸيلية ،وهي الطلبيات التي وافقت عليها
إادارة اŸصسنع التي سستشسرع ‘ توف Òا◊ديد ا¤
ﬂتلف الورشسات بداية من الشسهر اŸقبل ،فيما بلغت
أاشس - -غ- -ال إا‚از م- -ركب ا◊دي- -د والصس- -لب ح- -دود 63
باŸائة.
يعد مركب ا◊ديد والصسلب ا÷اري إا‚ازه ببÓرة،
إاضس -اف -ة اق -تصس -ادي -ة ل -ل -ج -زائ -ر ب -اع -ت -ب-اره مشس-روع-ا
اقتصساديا يكتسسي أاهمية كبÒة ،وقطبا وطنيا لصسناعة
و–ويل ا◊ديد ،وسسيسسمح هذا اŸركب الذي يÎبع
ع- -ل -ى مسس -اح -ة ت -ق -ارب  216ه -ك-ت-ار م-ن اŸن-ط-ق-ة
الصسناعية لبÓرة التي تقدر مسساحتها بـ  523هكتار،
ب- -ال- -ت- -خ- -لصص م- -ن ت- -ب- -ع- -ي -ة اسس -تÒاد ال -ف -و’ذ حسسب
اıتصس ،Úمن خÓل إانتاج  4مÓي Úطن بعد نهاية
أاشسغال ا’‚از ،كما سسÒافق مراحل تطور ﬂتلف
الشس -رك -ات ال -ف -رع -ي -ة الصس -ن -اع -ي-ة اÿاصس-ة ب-السس-كك
ا◊ديدية واŸركبات على وجه اÿصسوصص.
ورصس -د ل-ه-ذا اŸشس-روع الصس-ن-اع-ي لشس-رك-ة «أا÷Òي-ان
قطر سستيل» الذي انطلقت أاشسغاله ‘ سسنة 13 ،2015
مليار دج ،ويتضسّمن  10ورشسات ،ويعد ثمرة شسراكة بÚ
ا÷زائ- -ر ال- -ت -ي –وز ع -ل -ى  51ب -اŸائ -ة م -ن رؤووسص
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اأ’م- -وال وق -ط -ر بـ  49ب-اŸائ-ة ،وسس-ت-ت-م ع-م-لية ربط
اŸركب Ãيناء جن جن ع Èخط سسكة حديدية‘ ،
ح Úسسيشسرع ‘ ازدواجية خط السسكة ا◊ديدية بÚ
ه -ات Úال -ن -ق -ط -ت Úا’ق -تصس -ادي -ت ‘ Úن -ه -اي-ة السس-ن-ة
ا÷ارية ،باعتبار ميناء جن جن مركزا هاما ’سستقبال
اŸادة اأ’ولية للمشسروع.
وسساهم مصسنع «بÓرة» ‘ خفضص مسستويات نسسبة
البطالة اŸسسجلة بجيجل ،ع Èفتح  3آا’ف منصسب
ع -م -ل ق -ار و 1500م -نصسب ،ك -م -ا سس-يضس-ف-ي اŸركب
ديناميكية جديدة بو’ية جيجل ،واŸدن اÛاورة
بشسرق البÓد’ ،سسيما ‘ ›ال النقل واسستغÓل ميناء
جن جن ،الذي يÈز كبّوابة بحرية نحو أاوروبا وباقي
العا ،⁄إا ¤جانب شسبكة السسكة ا◊ديدية ،وا’سستÓم
اŸنتظر للطريق الرابط ب Úميناء جن جن والعلمة
بسسطيف على مسسافة  110كلم ،كما يشسكل مركب
ب Ó-رة فضس -اًء واسس -ع-ا لÓ-سس-ت-ث-م-ار Ÿئ-ات اŸؤوسسسس-ات
الصسغÒة واŸتوسسطة ‘ سسوق اŸناولة.

ﬁطّة توليد الكهرباء ببÓرة مشضروع
اسضÎاتيجي لتموين مرّكب ا◊ديد وال ّصضلب

وتتسسارع وتÒة إا‚از أاشسغال ﬁطة لتوليد الطاقة
الكهربائية التي “ثل مشسروعا هاما Ãنطقة بÓرة،

ال- -ذي -ن ع -ل -ق -وا أام -ا’ ك -بÒة ع -ل -ى ه -ذه اŸواع -ي -د
ا◊اسسمة ‘ مسسÒة التنمية اÙلية ،سسجلت الو’ية
عدد من اÙطات اأ’خرى واŸكاسسب ا’قتصسادية
ولو أانها  ⁄ترق إا ¤حجم الطموحات اŸنتظرة من
ق -ب -ل اŸواط -ن ،Úح -يث Áك -ن ال -ت -وق -ف ع-ن-د أاب-رز
م -كسسب ‘ ›ال ال -ب -ن -ى ال -ت -ح -ت -ي -ة وق-ط-اع ال-ن-ق-ل
واŸتمثل ‘ دخول حيز اÿدمة للقطار الكهربائي
ع Èاÿط اŸزدوج الرابط ب Úبلدية الثنية وبلدية
واد عيسسي ‘ تيزي وزو شسهر أافريل اŸاضسي بعد
اŸرح -ل -ة ال -ت -ج-ري-ب-ي-ة وال-ذي مّ-ك-ن م-ن ف-ت-ح آاف-اق-ا
اق -تصس -ادي -ة واع -دة ب Úال -و’ي -ات ال -ث Ó-ث -ة ووصس-ف-ه
«ب -اŸكسسب ال -ه-ام ل-ل-م-ن-ط-ق-ة وأاح-د أاب-رز اŸشس-اري-ع
ا◊يوية التي حملها برنامج رئيسص ا÷مهورية ‘
شسقه ا’قتصسادي والتنموي وكلف اÿزينة العمومية
 60مليار دينار ،باإ’ضسافة إا ¤فعاليته ‘ ›ال النقل
وتقليصص اŸسسافة الرابطة ب Úتيزي وزو والعاصسمة
إا ¤سساعة من الزمن»..
ك-م-ا ي-ح-اول ق-ط-اع ا’سس-ت-ث-م-ار ب-ال-و’ي-ة ا’سس-تجابة
لتحديات اأ’زمة ا’قتصسادية والبÎولية التي م ّسست
البÓد بسسبب تراجع اŸداخيل وانعكاسص ذلك على
اسس -ت -ك-م-ال Œسس-ي-د اŸشس-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة م-ن خÓ-ل
ت-ف-ع-ي-ل وإاع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة ع-دد م-ن م-ن-اط-ق النشساطات

و–دي -دا ع -ل -ى أارضس -ي-ة ب-ال-ق-رب م-ن ب-ل-دي-ة اŸي-ل-ي-ة
Ãن -ط -ق -ة ب Ó-رة ،وق -د أاع -ل -ن ال-رئ-يسص اŸدي-ر ال-ع-ام
Ûم -ع سس -ون -ل -غ -از مصس -ط-ف-ى ق-ي-ت-و ÊخÓ-ل زي-ارت-ه
ا’خÒة للو’ية« ،أان ﬁطة توليد الكهرباء ببÓرة
التي سستمّون مركب ا◊ديد والصسلب ا÷اري إا‚ازه
بهذا اŸوقع بالكهرباء والغاز سسيتم اسستÓمها ‘ سسنة
 ،»2018موضسحا «أان هذه اÙطة لتوليد الكهرباء
التي تعد جد ضسرورية لعمل مركب ا◊ديد والصسلب،
وسستمّكن من تعزيز ا’حتياجات الوطنية ‘ ›ال
الطاقة».
Óشس- -ارة ،ه- -ذه اÙط- -ة ب -ط -اق -ة إان -ت -اج -ي -ة 1600
ل - -إ
م -ي-غ-اواط أاي  03أاضس -ع-اف ط-اق-ة ﬁط-ة اأ’شس-واط،
اŸوجودة بالو’ية ،وخ ّصسصص غÓف ما‹ للمشسروع
الذي سسينجز على مسساحة  40هكتار قدره  6 . 1مليار
دو’ر م- -ا ي- -ع- -ادل  288م-ل-ي-ار دي-ن-ار ج-زائ-ري ،ك-م-ا
سستسسمح اÙطة بتوف 2500 Òمنصسب عمل مباشسر
وغ Òمباشسر ،تهدف إا ¤مواجهة الطلب اŸتزايد
ع-ل-ى ال-ط-اق-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ع-ل-ى اŸسس-ت-وي ÚاÙل-ي
والوطني.

اسضتÓم سضد بوسضيابة و“وين  06بلديات
إاضضافة إا ¤اŸنطقة ال ّصضناعية بÓرة

كما شسهدت الو’ية تسسجيل وانطÓق أاك Èمشسروع
للقضساء على أازمة مياه الشسرب بدائرة اŸيلية ،التي
تعد ثالث أاك Èبلديات الو’ية ،والتي شسهدت لسسنوات
أاك Èعدد من الشساحنات اÙملة بالصسهاريج وانتشسار
ظاهرة Œارة اŸياه التي صسّعبت من حياة سسكان
اŸيلية واŸناطق اÛاورة لها ،بربط سسد بوسسيابة بـ
 06بلديات ›اورة لها ،على غرار اŸيلية ،غبالة،
أاو’د رابح ،أاو’د يحيى خدروشص وسسطارة ،وربط هذا
السسد باŸنطقة الصسناعية بÓرة ،التي تتوفر على
مشساريع اسسÎاتيجية كبÒة ‘ إاطار مشسروع ُخصسصص
له حسسب القائم Úعلى ملف اŸياه بجيجل ،غÓف
ما‹ يقsدر بـ  9300مليار سسنتيم ،من شسأانه أان يقضسي
نهائيا على أازمة اŸياه شسرق الو’ية ،ويزّود سسد بني
ه -ارون ب -و’ي -ة م -ي -ل -ة ،وي -ع -م -ل ع-ل-ى دع-م اŸصس-ان-ع
اŸتواجدة ببÓرة ال ّصسناعية.

واسسÎجاع
م -زي -د م -ن ال -ع -ق-ار الصس-ن-اع-ي ل-وضس-ع –ت تصس-رف
اŸسستثمرين وحاملي اŸشساريع ،وهنا كشسف وا‹
الوا‹ قبل أايام «عن قبول  692ملف اسستثماري من
قبل اللجنة اıتصسة من أاصسل  3546ملف مودع
ع -ل -ى مسس -اح-ة إاج-م-ال-ي-ة تصس-ل إا 603 ¤ه-ك-تار من
العقار الصسناعي ،مع تهيئة  36منطقة نشساطات على
مسساحة  339هكتار من أاهمها منطقة النشساطات
لبلدية اأ’ربعطاشص اŸمتدة على مسساحة  136هكتار
موزعة على  256حصسة مع اعتماد  165مشسروع

لتثم Úمداخيل اÿزينة اÙلية:

تسضوية 1454
ملف سضكني
باŸدية

صس- -ن- -اع- -ي ◊د
اآ’ن ،كما ينتظر
حسسب
تصسريحات
ال - -وا‹ «إانشس - -اء
ث Ó-ث -ة م -ن -اط-ق
صسناعية جديدة
‘ ك- - - - -ل م- - - - -ن
ل - -ق - -اط- -ة ،رأاسص
ج- - - -ن- - - -ات ودلسص
إ’سس-ت-ع-اب ﬂت-لف
اŸبادرات
واŸشساريع
ا’سس -ت -ث -م-اري-ة اŸقÎح-ة
ÿل-ق دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ج-ديدة ‘
ا’ق - -تصس - -اد اÙل- -ي ومسس- -اع- -دة
البلديات ‘ إايجاد بدائل ÿلق الÌوة
ودعم ا÷باية اÙلية..
بعيدا عن ملف ا’سستثمار ،تبقى عدد من القطاعات
ا◊ي-وي-ة اأ’خ-رى ت-ن-ت-ظ-ر رف-ع ال-ت-ج-م-ي-د وم-واصس-ل-ة
Œسس -ي -د اŸشس-اري-ع واŸراف-ق ال-ع-م-وم-ي-ة اŸقÎح-ة
خاصسة ‘ قطاع الصسحة والÎبية وبعضص القطاعات
اأ’خ-رى ال-ت-ي سس-ج-لت ت-ط-ورا م-ل-ح-وظ-ا خÓ-ل سس-نة
 2017أابرزها شسبكة توزيع غاز اŸدينة التي شسهدت
ربط بعضص البلديات النائية واأ’حياء السسكنية‘ ،
انتظار ما سستحمله سسنة  2018من مكاسسب جديدة
لسسكان الو’ية.

يكتسسي ملف السسكن بكل
صس -ي -غ-ه أاه-م-ي-ة ك-بÒة ل-دى
السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ل-و’ية
اŸدية والذي ما فتئ يلحّ
‘ كل مرة أامام ا÷هات
اŸع-ن-ي-ة ورؤوسس-اء ال-بلديات
ب -ا÷ه -از ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ب-ذل
›هود أاك Èبقصسد السسهر
وا◊رصص ع- - -ل - -ى ضس - -رورة
ت - -دارك ال - -ت - -أاخ - -ر ع - -ل- -ى
مسستوى ا’‚از أاو التسسليم
م -ع ح -ت -م -ي -ة م-ن-ح الشس-ق-ق
والسسكنات Ÿسستحقيها.
وتعكف مديرية أامÓك
الدولة بهذه الو’ية ‘ إاطار اŸهام اŸسسندة لها واأ’هداف اŸسسطرة من طرفها،
وضسمن هذه الرؤوية اÙلية القيام عن قرب بتسسي Òا◊ظÒة السسكنية من خÓل
اŸلفات اŸودعة لدى مصسا◊ها ‘ اطار تطيبق أاحكام اŸرسسوم التنفيذي رقم
 316 -16اŸؤورخ ‘  ،2016 /11/30باعتبار أان هذه التسسوية اسستنادا Ÿدير القطاع
سسعيد بكري تعد Ãثابة نقلة نوعية ‘ ›ال تسسوية اŸلفات الراغبة ‘ ايجاد
ا◊لول القانونية التي أاقرتها الدولة بقصسد اŸسساهمة ‘ تثيبت واسستقرار السساكنة
وتدارك سسنوات التأاخ Òوتثم Úاÿزينة وتنويع مصسادرها اŸالية جراء بيع العقار.
أاكد السسيد بكري مدير أامÓك الدولة ،أانه وتطبيقا أ’حكام هذا اŸرسسوم
التنفيذي اŸتضسمن شسروط نقل حّق اإ’يجار اŸتعلق بالسسكن العمومي الذي تسسÒه
دواوين الÎقيـة والتسسي Òالعقاري وكيفياته ،والصسادر ‘ ا÷ريدة الرسسمية رقم 70
اŸؤورخة ‘  ،2016/ 12 / 08أاخذا بع Úاإ’عتبار تاريخ  ،2017 /04/ 09كآاجال
’سستÓم اŸلفات من قبل ديوان الÎقية والتسسي Òالعقاري بالو’ية ،قامت مديرية
أامÓك الدولة وإا ¤غاية اليوم بتسسوية  1454ملف سسكني تضسمن تسسوية نقل اإ’يجار
ب-ق-ي-م-ة م-ال-ي-ة ت-ق-در بـ ـ  153.929.796.00دج وال -ت-ي “ث-ل غ-رام-ة ال-تسس-وي-ة ل-ه-ذه
السسكنات و“ك Úشساغيليها من أاجل الÎشسح ’كتسسابها ‘ إاطار اŸرسسوم التنفيذي
رقم  269 - 03اŸتضسمن يحـدد شسروط وكيفيات التنازل عـن اأ’مÓك العقارية
التابعة للدولة ولدواوين الÎقية والتسسي Òالعقاري اŸوضسوعة حيز ا’سستغÓل قبل
أاول يناير سسنة  ،2004مضسيفا بأانه هذه التسسوية ا÷ارية اÿاصسة بتسسوية نقل
اإ’يجار واكتسساب التنازل ‘ اطار اŸرسسوم التنفيذي رقم  269-03اŸتضسمن
شسروط و كيفيات التنازل عـن اأ’مÓك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الÎقية
والتسسي Òالعقاري اŸوضسوعة حيز ا’سستغÓل قبل أاول يناير سسنة  ،2004سسمحت
من هؤو’ء الراغب ‘ Úشسراء سسكناتهم من تسسديد سسعر التنازل  ،الذي يعت ‘ Èنظر
اإ’دارة كمورد اضسا‘ هام للخزينة العمومية وتثم Úمداخيل أامÓك الدولة باعتبار
أان اŸديرية قد أاولت هذا اŸلف اأ’همية القصسوى نظرا آ’ثاره اإ’يجابية على
اإ’قتصساد اÙلي بهذه الو’ية ،و–سس Úاإ’طار اŸعيشسي للسسكان الذين هم بأامسص
ا◊اجة إا ¤الراحة واإ’سستقرار النفسسي.
اŸدية:ع .علياÊ
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خدمة اŸواطن
اسس -ت-ف-ادت و’ي-ة ب-ج-اي-ة م-ن ع-دي-د اŸشس-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة ال-ت-ي
سساهمت ‘ إاحداث حركية تنموية ‘ شستى القطاعات ،ما سسمح
بتحسس Úاإ’طار اŸعيشسي للمواطن من خÓل إاحاطته بكل
الوسسائل واإ’مكانيات ال ّضسرورية ،وهي إا‚ازات واعدة عرفتها
‘ إاطار الÈامج التي أاقّرها رئيسص ا÷مهورية بهدف –قيق
Óطار اŸعيشسي ،على غرار مطار
التنمية وإاعطاء دفع قوي ل إ
عبان رمضسان ،واÙطة البحرية ا÷ديدة التي وضسعت حيز
اÿدمة خÓل الصسائفة اŸاضسية ’سستقبال اŸسسافرين ،وهي
اÙطة التي تّÎبع على مسساحة إاجمالية تقّدر بـ  30هكتارا،
وقّدرت تكلفتها بحوا‹  3 . 6مليار دينار ،وفقا للمعايÒ
الدولية السسارية اŸفعول› ‘ ،ال اسستقبال وعبور اŸسسافرين
وال -ع -رب -ات ،وال -ت -ي ت -ك -تسس -ي أاه -م -ي-ة قصس-وى ب-ال-نسس-ب-ة ل-ت-نّ-ق-ل
” إا‚ازها بهدف رفع طاقاتها ’سستقبال
اŸسسافرين ،وقد ّ
وعبور اŸسسافرين واŸركبات ،وهي منشسأاة قادرة على التكفل
بأاك Ìمن  100أالف مسسافر خÓل فصسل ا’صسطياف ،مع توفÒ
كافة الظروف اÿاصسة باأ’من والراحة التامة للمسسافرين.
أام -ا اŸشس -روع ال -ث-ا Êف-ي-ت-م-ث-ل ‘ اŸسس-تشس-ف-ى ا÷ام-ع-ي ع-ل-ى
مسساحة تقدر بـ  39هكتارا ،بطاقة اسستيعاب سستصسل إا500 ¤
سسرير ،وفقا للمخطّط الصسحي ا÷ديد الذي تبّنته الدولة،
وذلك وفق اŸقاييسص الدولية اŸعمول بها ،خاصسة فيما يتعلق
ب-تصس-م-ي-م اŸشس-روع ال-ذي سس-ي-ن-ج-ز وف-ق صس-ورة عصس-ري-ة ،وك-ذا
ط-ب-ي-ع-ة ال-ت-ج-ه-ي-زات ال-ط-ب-ي-ة ال-ت-ي سستكون جد متطّورة ،وهذا
القطب الصسحي ا÷ديد سسيسسمح بتحسس Úاÿدمة العمومية ‘
›ال الصسحة بالو’ية ،خاصسة وأاّنها تتوفر على كلية للطب،
بإامكانها تنمية التكوين والبحث العلمي ‘ هذا اÛال.
أاما مشساريع اŸنشسآات التي تدّعم بها قطاع التعليم العا‹
بالو’ية ،تتمثل ‘ هياكل بيداغوجية ومرافق إايواء جديدة
وفرتها الدولة ’سستقبال الطلبة ،على غرار القطب ا÷امعي
بأاميزور بـ  4آا’ف مقعد بيداغوجي ،وحي جامعي بسسعة 3
آا’ف سسرير ،إا ¤جانب القطب ا÷امعي بالقصسر ،الذي يضسم
إا‚از  6آا’ف مقعد بيداغوجي ،وهو ما يسسمح ’سستقبال
الطلبة ‘ ظروف مÓئمة وعلى أاحسسن ما يرام ،بتكلفة مالية
قّدرت بـ  360مليار سسنتيم ،وبلغت نسسبة اأ’شسغال به  60باŸئة.
” ا‚از مشسروع الطريق السسيار
و‘ قطاع اأ’شسغال العمومية ّ
شس -رق -غ -رب ،ال -ذي ي -رب -ط ه -ذه اŸن -ط -ق -ة ل -فك ا’خ -ت -ن-اق
اŸروري ،والذي يعت Èهاما جدا للمتعامل Úا’قتصسادي،Ú
ح -يث ي -رب -ط اŸي -ن -اء ب -ال -ط -ري -ق السس -ي-ار شس-رق ـ غ-رب ،وك-ذا
اŸناطق الصسناعية ،وهو ما سسيسساهم ‘ النهوضص بالتنمية
الوطنية للسسلع واÿدمات ،بهدف تشسجيع ا’سستثمار وإانشساء
اŸؤوسسسسات ‘ جميع القطاعات ،مع توف Òالشسروط الÓزمة
ل -ت -ع -زي -ز ال -ق -درات ال -ت -ن-افسس-ي-ة ل-ل-ح-ظÒة الصس-ن-اع-ي-ة ل-ت-ن-وي-ع
ا’ق -تصس -اد ،ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤إا‚از ال -ط -ري -ق ال-وط-ن-ي رق-م ،43
الرابط ب Úبلدية ملبو وو’ية جيجل وتسسهيل عملية التنقل
خاصسة للمسستثمرين ،كون بجابة تتوفر على ميناء يعد اأ’ول
على مسستوى منطقة الشسرق ،والثا Êعلى اŸسستوى الوطني بعد
ميناء ا÷زائر.
بجاية :بن النوي التوهامي

حرب على القصصدير بسصكيكدة

القضضاء على أاقدم األحياء القصضديرية «اŸاتشش»..واسضتÓم مشضروع ميناء ال ّصضيد بوادي الزهور

ع -م -ل -ي-ة الÎح-ي-ل ال-ت-ي شص-رعت ‘ ت-ن-ف-ي-ذه-ا
’و ¤من نوعها ‘
السصلطات الو’ئية ،تعد ا أ
ت- -اري- -خ ه- -ده ا’خÒة ،اسص- -ت -ه -دفت أاك Ìم -ن
 2500عائلة كمرحلة أاو ،¤على أان تتواصصل
’سص-ك-ان ’ح-ق-ا ،وه-و م-ا أاّكده
ب-اق-ي ع-م-ل-ي-ات ا إ
’ح-ي-اء
وا‹ ال -و’ي -ة ،ل -تشص -م-ل أايضص-ا سص-ك-ان ا أ
القصصديرية ‘ كل من بوعباز بحÒة الطيور،
’سص-ك-ان
’ج-راءات اÿاصص-ة ب-ا إ
ع -ل -م-ا أان ذات ا إ
سصتشصمل أايضصا قاطني السصكن اŸهدد با’نهيار
بقلب مدينة سصكيكدة.
سصكيكدة :خالد العيفة

فقد عرفت نهاية السسنة ا÷ارية إاطÓق أاك Èعملية
Óكواخ القصسديرية بعاصسمة الو’ية
ترحيل وتهد Ëل أ
سسكيكدة ‘ ،عملية وصسفت با÷ريئة ،لتشسمل أاكÈ
وأاشسهر حي قصسديري «اŸاتشص» ،الذي كان لسسنوات
سسببا ‘ تشسويه عاصسمة الو’ية التي وصسفت بسسببه
باسسم «عاصسمة القصسدير».
وكشسف الوا‹ ‘ السسياق ذاته ،عن برامج ضسخمة
للسسكن ا’جتماعي ببلدية عاصسمة الو’ية ،تقّدر بـ
 4320وحدة سسكنية جاهزة للتوزيع ،بعد توزيع حصسة
ا◊ي القصسديري «اŸاتشص « بأاك Ìمن  2000وحدة.
كما نّفدت السسلطات الو’ئية بسسكيكدة ،ثا Êعملية
ترحيل لقرابة  450عائلة من حي الزفزاف  1و،2
و 211عائلة من أاصسحاب الطعون ،وعدد من ا◊ا’ت
اŸنسسية ،وهي اŸرحلة الثانية من برنامج الÎحيل
ال-ذي سس-ط-رت-ه السس-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة ،ع-ل-ى أان ت-ت-ب-عها
ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ث-ال-ث-ة وال-راب-ع-ة ال-ت-ي تشس-مل أاحياء بحÒة
ال -ط -ي -ور ،ب-وع-ب-از واŸدي-ن-ة ال-ق-دÁة ،ك-م-ا سس-م-حت
عملية ترحيل سسكان حي الزفزاف  1و ،2باسسÎجاع
ح -وا‹  16ه -ك -ت -ارا م-ن اأ’راضس-ي ،م-ن-ه-ا ح-وا‹ 13
هكتارا على مسستوى حي «اŸاتشص» لوحده ،والتي

سس -ت -خsصس -صص إ’‚از سس -ك -ن -ات ت -رق -وي -ة ،إاضس-اف-ة إا¤
مشساريع تخصص التجهيزات العمومية ،ومرافق عامة.
Óشسارة ،سسيتم توزيع أازيد من  19أالف سسكن Ãختلف
ل إ
الصسيغ ابتداًء من جانفي اŸقبل ع Èربوع الو’ية،
وي -ت -ع -ل-ق اأ’م-ر ب-ت-وزي-ع  1100وح -دة ضس-م-ن صس-ي-غ-ة
العمومي اإ’يجاري بالقل و 650وحدة بعزابة و400
ببلدية حمادي كرومة من نفسص الصسيغة ،كما سسيتم
ابتداء من شسهر جانفي اŸقبل توزيع  2979وحدة
بصسيغة السسكن الريفي ع Èإاقليم الو’ية وأاخرى بـ
 5553وحدة بصسيغة الÎقوي اŸدعم ،وكذا حصسة
بصسيغة الÎقوي تقدر بـ  ،9184كما سستسستكمل بلدية
سس -ك -ي -ك -دة ت -وزي -ع سس -ك -ن -ات -ه -ا ‘ صس -ي-غ-ة ال-ع-م-وم-ي
اإ’يجاري ،والتي سستشسمل بعضص اأ’حياء القصسديرية

التي ’ تزال موجودة بعاصسمة الو’ية ،وكذا سسكان
اŸدي -ن -ة ال -ق -دÁة ال -ذي -ن ي -ق -ط -ن -ون سس -ك-ن-ات آاي-ل-ة
لل ّسسقوط.

ميناء ال ّصضيد البحري والنّزهة بوادي الزهور
إاضضافة اقتصضادية وسضياحية بالولية

اسستلمت مؤوّخرا ÷نة و’ئية تضسم عدة قطاعات،
مشسروع ميناء وادي الزهور اقصسى غرب سسكيكدة،
ووضسعه حيز اÿدمة ،وذلك بعد إامضساء قرار ضسم
اŸيناء إ’قليم و’ية سسكيكدة ،كما “ت اŸصسادقة
على ﬂطط تهيئة اأ’رضسية ،وهو اŸشسروع الذي من
شسأانه تدعيم الو’ية بهيكل جديد يضساف إا ¤اŸوانئ
ال- -ثÓ- -ث- -ة اŸوج -ودة ،وه -ي م -وان -ئ سس -ط -ور ،ال -ق -ل،
اŸرسسى ،واŸيناء ا‚ز من طرف مديرية اأ’شسغال

ال -ع -م -وم -ي -ة ل-و’ي-ة سس-ك-ي-ك-دة ،ب-غÓ-ف م-ا‹ ق-دره 4
مÓي Òدينار ،و يÎبع على  2 ، 9هكتارات كأارضسية
أام- -ا ا◊وضص ف -تصس -ل مسس -اح -ت -ه إا 3,3 ¤هكتارات،
مشسÒا إا ¤أان أاشسغال إا‚ازه قام بها ›مع كرواتي -
جزائري ،على أارضسية  ⁄تكن ‡سسوحة طبوغرافيا
عند انطÓق أاشسغال إا‚از اŸشسروع.
اŸيناء ا÷ديد للصسيد البحري لوادي الزهور حسسب
تقرير مديرية الصسيد البحري ،أاقيم Ãكان اŸلجأا
ال -ب -ح -ري ال -ق -د ،Ëال -ذي ب -ق -ي ‘ ح -ال -ت-ه ال-ق-دÁة
اŸتميزة بقلة اŸنشسآات القادرة على احتضسان سسفن
من ا◊جم اŸتوسسط والكب ،Òوطاقة اŸيناء ا÷ديد
تصسل إا 148 ¤قاربا وسسفينة ،أاي أانه يتسسع ل 24
سسفينة لصسيد سسردين و 60حرفة صسغÒة و 62سسفينة

ن-زه-ة وسس-ف-ي-ن-ت Úك-بÒت Úت-ف-وق ال-واح-دة م-ن-هما 20
مÎا ،وهو ما يعطي لهذا اŸرفق أاهمية اقتصسادية
كبÒة تعود بالنفع الكب Òعلى سسكان اŸنطقة ،خاصسة
وأان سسواحل اŸنطقة الغربية من الو’ية اŸتاخمة
ل -ل -ح -دود اإ’داري -ة م -ع و’ي -ة ج-ي-ج-ل ،ت-ن-درج ضس-م-ن
منطقة بحرية مهمة ‘ غرب الو’ية ،انطÓقا من
وادي بيبي إا ¤تتمتع بÌوة سسمكية تعت Èاأ’هم ‘
ال- -و’ي- -ة ،م- -ن- -ه- -ا ا÷مÈي والسس- -ردي- -ن واأ’سس- -م -اك
البيضساء ،إا’ أانها غ Òمسستغلة بالقدر الكا‘ ،ناهيك
ع-ن ان-تشس-ار ظ-اه-رة الصس-ي-د ال-ف-وضس-وي وال-عشس-وائ-ي،
إاضسافة إا ¤فك اÿناق عن صسيادي ا÷هة الغربية من
سسكيكدة ،وا÷هة الشسرقية من و’ية جيجل ،وإانهاء
معاناتهم من غياب فضساء للنشساط بإامكانه أان يغنيهم
عن التنقل إا ¤اŸوانئ اÛاورة ،كميناء القل أاو
ميناء جيجل.
ك -م -ا ب -إام -ك -ان م -ي -ن -اء وادي ال -زه-ور ي-ح-رك ع-ج-ل-ة
السس -ي -اح -ة ب-ه-ذه ا÷ه-ة ال-ت-ي تشس-ه-د ن-قصس-ا ك-بÒا ‘
اŸشساريع ذات الصسلة بقطاع الصسيد البحري ،على
الرغم من تصسنيفها كأاحد أاهم الوجهات السسياحية
بالشسرق ا÷زائري ،ويسساعد الشسروع ‘ اسستغÓل هذا
اŸي- -ن- -اء ا÷دي -د خ Ó-ل السس -ن -وات ال -ق -ادم -ة حسسب
مديرية الصسيد البحري على إاحداث نشساط اقتصسادي
م -ه -م ل -ب -ل -دي -ات دائ -رة أاو’د أاع -ط-ي-ة ،وب-عث نشس-اط
يسستوعب شسريحة من الشسباب الذين بدأا عدد منهم ‘
م-زاول-ة ت-ك-وي-ن-ه ال-ب-ح-ري ‘ اŸع-ه-د ال-ع-ا‹ للتكوين
البحري بالقل ،إاضسافة إا ¤اسستحداث هيئة بحرية
ﬁل- -ي -ة م -ن ال -ب -ح -ارة ووسس -ائ -ل الصس -ي -د اıت -ل -ف -ة
وا’سستغÓل ا÷يد والشسامل للÌوة السسمكية اÙلية.
وي -ع -د اŸي -ن -اء ا÷دي -د ل-لصس-ي-د وال-ن-زه-ة اŸت-نّ-ف-سص
الوحيد بعد ما كان اŸشسروع Ãثابة ا◊لم الذي طال
انتظاره من طرف سسكان اŸنطقة ،والذين علّقوا
عليه آامالهم ‘ إاحداث حركية تنموية واعدة.
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’ولوية لقطاع اŸياه بباتنة
ا أ

القضشاء على ظاهرة ا’نقطاعات اŸتكررة
 67مليار سسنتيم لـ  18بلدية تعا Êالندرة
’ Áكن توديع العام  ،2017دون ا◊ديث عن عجلة التنمية اÙلية التي شسهدتها
’وراسس باتنة ،والنقلة النوعية التي عرفتها عديد القطاعات الهامة
عاصسمة ا أ
التي لها صسلة مباشسرة با’نشسغا’ت اليومية للمواطن ،Úولعل أاهمها ،الري واŸوارد
اŸائية والذي اسستفاد من مشساريع وعمليات تنموية هامة ،خاصسة بعد ربط سسد
كدية Ÿدور بباتنة بسسد بني هارون بو’ية ميلة.
باتنةŸ :وشسي حمزة
وقد كششف مدير الري لولية باتنة ،السشيد
عبد الكر ËششÈي ،عن تدعم القطاع خÓل
العام Ã 2017ششاريع جديدة ونوعية بغÓف
ما‹ إاضشا‘ يقدر بـ 67مليار سشنتيم بـ 18بلدية
ب- -ال- -ولي -ة ت -ع -ا Êم -ن ن -قصس ال -ت -زود ب -اŸي -اه
الشش - - - -روب ،يضش - - - -اف لـ 21م -ل-ي-ار سش-ن-ت-ي-م،
اıصشصش -ة م -ن م -ي -زان-ي-ة ال-ولي-ة ◊ف-ر آاب-ار
ارتوازية و“ديد ششبكات اŸياه.
ولعل أابرز –دي‚ ،اح ولية باتنة ‘ –قيق
هذا العام هو بلوغ نسشبة تدفق تفوق الـ 60أالف
م Îمكعب يوميا بعد Œديد ششبكات اŸياه
الصشا◊ة للششرب Ãدينة باتنة على مسشافة
 123ك -ل -م ،ل -وح -ده -ا ح -يث أاك-د م-دي-ر ال-ري
÷ري- - -دة «الشش- - -عب» ،ب- - -أان اŸي - -اه تصش - -ل إا¤
” ترششيد
ا◊نفيات بششكل معقول ‘ حال ّ
اسش-ت-غÓ-ل-ه-اÃ ،ع-دل  1.7م -ل-ي-ون م Îم-ك-عب
ششهريا ،وهو ما سشيفوق كل طلبات مواطني
ولية باتنة ما يعت Èا‚ازا تنمويا ضشخما.
ك -م -ا ت -دع-مت ال-ولي-ة ب-ع-دة مشش-اري-ع ح-ي-وي-ة
تتعلق أاسشاسشا بحماية مدن باتنة الكÈى من
الفيضشانات على غرار مدينة باتنة والششمرة،
آاريسس ،دوفانة وغسشÒة ،حيث وصشلت األششغال
ب -ه -ا ك -ل -ه-ا نسشب ك-بÒة وي-وششك ع-ل-ى اسش-تÓ-م
اŸششاريع يضشاف ا‚از  9مناقب جديدة ‘
إاطار الÈنامج أالسشتعجا‹ لتزويد ولية باتنة
باŸياه الصشا◊ة للششرب ‘ كل من بلديات

بريكة ،سشقانة وبيطام ‘ ،الوقت الذي ”ّ فيه
ت- -أاه -ي -ل أازي -د م -ن  25م -ن -قب م-ائ-ي وإاع-ادة
العتبار له.
وقد أاكد مدير القطاع توسشعة ﬁطة تصشفية
اŸياه اŸسشتعملة بعاصشمة الولية وكذا بلدية
بوزينة ،إاضشافة إا ¤تهيئة الوديان العبارة على
مدينة باتنة على مسشافة  3.5كم وتغطية 1.75
” فيه إانششاء ﬁيط سشقي
كم ‘ ،الوقت الذي ّ
ب-ب-ل-دي-ة ت-ي-م-ق-اد ،وك-ان ط-ف-رة مشش-اري-ع ق-طاع
ال -ري ب-ب-ات-ن-ة رب-ط سش-دي ب-ن-ي ه-ارون وك-دي-ة
Ÿدور ،حيث سشتصشل قوة اŸياه إا 60 ¤أالف
م Îمكّعب يوميا ،على أان تبلغ أاك Ìمن 1
مليون و 700أالف م Îمكّعب ‘ الششهر ،وهو
م -ع -دل ت -دف -ق  ⁄يسش -ب -ق وأان اسش -ت-ف-ادت م-ن-ه
الولية ،التي تضشم  61بلدية موزعة على 21
دائرة بتعداد سشكا Êكب Òيفوق  1.5مليون
نسش -م -ة ،وه -و م -ا ي -ع-ن-ي حسشب م-دي-ر اŸوارد
اŸائ- -ي- -ة ع- -ب- -د ال- -ك -ر ËششÈي ت -غ -ط -ي -ة ك -ل
اح-ت-ي-اج-ات ال-ولي-ة م-ن ه-ات-ه اŸادة ا◊ي-وي-ة
جدا.

 400مليار سشنتيم إ’‚از مركب للتطهÒ
والصشرف الصشحي بباتنة

وللحفاظ على اŸياه وإاعادة اسشتغÓلها تدعم
ال -ق -ط -اع أايضش -ا Ãشش -روع ك-ب Òخ-اصس ب-إاع-ادة
اسشتغÓل اŸياه لفائدة سشكان بعضس بلديات
باتنة ،يتمثل ‘ مششروع إل‚از مركب للتطهÒ
والصشرف الصشحي سشتنطلق به األششغال فور
انتهاء الدراسشات اŸيدانية والتقنية له حسشبما

العبادية بع Úالدفلى

”
أافاد به مدير الري ،وأاوضشح ششÈي انه قد ّ
اختيار ﬁطة الصشرف والتطه ÒالقدÁة لبناء
اŸششروع ا÷ديد الذي تبلغ تكلفته اإلجمالية
 400م -ل-ي-ار سش-ن-ت-ي-م ،سش-يشش-م-ل م-دي-ن-ة ب-ات-ن-ة
واŸدينة ا÷ديدة ◊ملة وبعضس أاحياء بلدية
ت -ازولت ،م -ؤوك -دا وج -ود مشش -روع آاخ -ر سش -ي -ت-م
ا‚ازه وبتعّلق Ãحطة ثانية لتصشفية اŸياه
اŸسشتعملة ومياه الصشرف الصشحي تسشتوعب
ما يفرزه سشكان مدينة باتنة واŸقدر بـ450
أالف نسشمة ،ويأاتي هذا اŸششروع الكب Òبعد
اسشتفادة مدينة مروانة حسشب مدير الري من
مششروع تقدر تكلفته  350مليار سشنتيم من
اŸنتظر أان يدخل حيز اÿدمة مباششرة بعد

انتهاء األششغال به مطلع العام القادم ،2018
خاصشة وأان نسشبة األششغال به قد فاقت الـ60
باŸائة.
كششف السشيد ششÈي عن برنامج اسشتعجا‹
ل -ت-وف ÒاŸي-اه الشش-روب ب-ولي-ة ب-ات-ن-ة ،ب-ه-دف
القضشاء نهائيا على النقاط السشوداء اÿاصشة
ب -ن -قصس اŸي -اه الشش -روب ب -اŸن -اط-ق ال-ري-ف-ي-ة
خ Ó-ل ال -ع -ام  ،2017وب -ال -نسش-ب-ة Ÿي-اه السش-ق-ي
الفÓحي فأاششار اŸتحدث تتوفر الولية على
 11حاجز مائي بسشعة  6مÓي Úم Îمكعب،
وحاجز مائي بتازولت اسشتلم مؤوخرا ودخل
حيز السشتغÓل بطاقة إاسشتعاب تفوق اŸليون
م Îمكعب ،باإلضشافة حاجز مائي بتازغت

القضشاء على البيوت القصشديرية وهششاششة التهيئة وتوسشيع النششاط ÚالفÓحي والتجاري
جلت ا◊صسيلة التنموية لسسنة ،2017
سس ّ
ب-ب-ل-دي-ة ال-ع-ب-ادي-ة ‘ ع Úال-دف-لى تقدما
ملحوظا باŸقارنة مع السسنوات اŸنصسرمة
وال -ت -ي أارج -ع -ه -ا اŸن -ت -خ -ب -ون ل -ل -م -ت-اب-ع-ة
اŸي- -دان- -ي- -ة ال- -ت- -ي م- -ا ف- -ت- -ئت السس -ل -ط -ات
ال- -و’ئ- -ي -ة ت -ق -وم ب -ه -ا رف -ق -ة اŸدي -ري -ات
ال-ق-ط-اع-ي-ة وه-ذا ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن ب-عضس
ال- -ت -أاخ -ر اŸسس -ج -ل ه -ن -ا وه -ن -اك ‘ وتÒة
’ع-ب-اء
’شس -غ -ال وع-دم ال-ت-قّ-ي-د ب-دف Îا أ
ا أ
’جال اÙددة له.
وا أ

نقلة نوعية بقطاع الّنقل بسسيدي بلعباسس

تششغيل الÎامواي وخط السشكة
ا◊ديدية مو’ي سشليسشن – سشعيدة

ع -رف ق -ط -اع ال -ن-ق-ل ب-و’ي-ة سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس سس-ن-ة  2017ق-ف-زة ن-وع-ي-ة بفضسل
اŸشس-اري-ع ا◊ي-وي-ة ال-ت-ي ت-دّع-م ب-ه-ا ،وال-ت-ي مّ-ك-نت م-ن خ-ل-ق ح-ي-وي-ة حقيقية ‘
القطاع ،وسساهمت ‘ الرفع من معدل خدمات النقل بالو’ية ،وأاعطت دفعا قويا
’سساسسي.
لباقي القطاعات التي يعد النقل ﬁورها ا أ
سسيدي بلعباسس :غنية شسعدو

ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي
وب -حسشب خصش -وصش -ي -ة اŸن -ط -ق -ة ذات ال -ط-اب-ع
الفÓحي اŸتميز واتسشاع مسشاحاتها الزراعية
وما تتطّلبه من هياكل قاعدية كÈى وثقل ملف
البناءات الهشّشة والقصشديرية التي تراكمت بفعل
النزوح الريفي زمن سشنوات التدهور األمني من
جهة وكذا متطلبات الفئات الششبانية والرياضشية
وما فرضشه الواقع العمرا Êوالبيئي الذي بات
مثار قلق السشكان خÓل السشنوات اŸنصشرمة
يقول رئيسس البلدية عبد القادر داودي الذي
”
التزم أامام السشكان وتششكيلة حزبه بتدعيم ما ّ
ا‚ازه Ãششاريع لرفع الغ Íعن سشكان اŸنطقة
ب -اÙي -ط ا◊ضش -ري واŸداشش -ر ال -ري -ف -ي -ة م-ع
اإلسشتماع لنششغالت الششباب والفئات الرياضشية
ال -ت -ي ت -زخ -ر ب -ه -ا اŸن -ط -ق -ة ع -ل -ى اع -ت-ب-ار أان
ا◊صشيلة التي تعامل معها خÓل فÎة ،2017
أايام كان ضشمن اÛلسس البلدي السشابق الذي
قدم ما ‘ وسشعه لسشّد الثغرات التنموية ‘
حدود اŸششاريع ذات األولوية ،حسشب قول ذات
اŸنتخب .ف -ح -م-ل ا‚از  500وح-دة سش-كنية
ل -ل -قضش-اء ع-ل-ى السش-ك-ن-ات ال-هّشش-ة وال-قصش-دي-ري-ة
باŸنطقة اŸعروفة بالزيتون قد ّ Œسشد بعد
سش -ن -وات م -ن اإلن -ت -ظ -ار ل -رف-ع ال-غ ÍواŸع-ان-اة
القاسشية على قاطني هذه البيوت التي تنعدم بها
أادن- -ى م -ظ -اه -ر ا◊ي -اة ال -ك -رÁة م -ن أام -راضس
وأاخطار صشحية وﬁيط متعفن سشهام ‘ تششويه
الناحية العمرانية للبلدية التي تعّد من أاقدم
البلديات ‘ الولية ـ يقول ﬁدثنا ـ الذي أاقسشم
أان نششاطه سشيكون رفقة ›لسشه البلدي لتقدË
األول -وي -ات وال -ع -م -ل ب -ت -وج -ي-ه-ات ال-وا‹ ال-ذي
منحهم مبلغا ماليا من خزينة الولية واŸقدر
بـ 5مÓي Òونصشف.
ومن جانب آاخر كان قد سشجلت بهذه قفزة

وصشلت نسشبة األششغال به إا ،% 70 ¤و 4حواجز
م -ائ -ي -ة ج -دي-دة سش-ت-ن-ط-ل-ق ب-ه-ا األشش-غ-ال ف-ور
اسش-ت-ك-م-ال اإلج-راءات اŸع-م-ول ب-ه-ا ب-ب-لديات
سشريانة ،وادي الششعبة ،سشفيان ،ووادي اŸاء.
و‘ ه -ذا اÿصش -وصس اسش -ت -ف-ادت ب-ات-ن-ة م-ن 3
ﬁيطات فÓحية كÈى جعلت منها ،قطبا
ف Ó-ح -ي -ا ب -ام-ت-ي-از ،خ-اصش-ة وان-ه-ا تÎب-ع ع-ل-ى
مسشاحة إاجمالية تفوق الـ 25أالف هكتار ،بدأا
السش-ت-غÓ-ل ال-ف-ع-ل-ي ل-ه-ا ع-ن ط-ري-ق م-ياه سشّد
ت-ي-م-ق-اد ،وسش-ت-ع-ت-م-د ه-ات-ه اŸسشاحات يضشيف
ششÈي بداية على مياه سشّد تيمقاد ‘ السشقي،
بنسشبة  44باŸائة من إاجما‹  420أالف هكتار
م-ن اÙي-ط-ات ال-فÓ-ح-ي-ة ،مششÒا لÓ-ع-ت-ماد
حاليا على سشقي  66أالف هكتار من اŸياه
ا÷وفية والتي بدأات تنضشب تدريجيا بفعل
السش-ت-غÓ-ل غ Òال-ع-ق ÊÓ-وا◊ف-ر ال-عشش-وائ-ي
Óبار من طرف اŸواطن ÚوالفÓح Úلهذا
ل آ
ج -اءت ه -ات -ه اÙي -ط -ات ال-فÓ-ح-ي-ة ال-كÈى
ل -وضش -ع ح ّ-د Ÿث -ل ه -ات -ه اŸشش -اك -ل وال -ت-ك-ف-ل
بانششغالت الفÓح Úوكذا ا◊فاظ على اŸياه
ا÷وفية باعتبارها مسشتقبل األجيال القادمة،
ك -م -ا وسش -تسش -اه -م ‘ ت-وف Òأازي-د م-ن  5آالف
منصشب ششغل ‘ قطاع الفÓحة ،وهو ما من
شش-أان-ه ال-ت-خ-ف-ي-ف م-ن نسش-ب-ة ال-ب-طالة بالولية،
خاصشة مع العزوف الكب Òللششباب على العمل
‘ هذا القطاع اإلسشÎاتيجي وا◊ ّسشاسس.
وسشتكون مسشاحة  16أالف هكتار ع Èإاقليم
ب-ل-دي-ت-ي الشش-م-رة وت-ي-م-ق-اد ،اŸع-روف-ة ب-إان-تاج
ال -ق -م -ح والشش -ع Òوت -رب -ي -ة اŸواشش-ي ‘ ،حÚ
سش-ت-كون  6آالف ه -ك -ت -ار عﬁ Èي -ط-ات عÚ
ال -ت -وت-ة اŸع-روف-ة بÎب-ي-ة ال-دواج-ن وﬂت-ل-ف
الفواكه وكذا  1400هكتار بأاولد فاضشل عÈ
وليتي باتنة وخنششلة والتي تقدر مسشاحتها
بـ 11أالف هكتار.

نوعية وهامة بعد تهيئة الطرقات والششوارع بكل
من أاحياء بوقلي والتضشامن وحي الÈاريك الذي
عرف خÓل السشنوات األخÒة تدهورا كبÒا أاين
–ّول وسشط اŸدينة وهذه اŸناطق اÙيطة
إا ¤ب -رك م -ائ -ي -ة وأاوح -ال ع -رق -لت م -ن نشش-اط
ويوميات السشكان ،حيث مكنت عمليات التهيئة
والتزفيت وتوسشيع اإلنارة العمومية وŒديدها
وال-ت-ي رصش-دت ل-ه-ا م-ب-ال-غ م-ال-ي-ة م-ع-تÈة ت-ف-وق
12مليار و 700مليون سشنتيما ،منها  35مليار حي
ب-وق-ل-ي ل-وح-ده ،حسشب م-دي-ر ال-ق-ط-اع ال-ن-خ-ت-ي
” نقله للوزارة مؤوخرا،
ﬁمد األم Úالذي ّ
وهذا لرفع اŸعاناة التي طاŸا كانت مثار قلق
واسشتياء لدى السشكان.
وم -ن ن -اح -ي-ة أاخ-رى شش-ه-دت اŸن-ط-ق-ة ع-م-ل-ي-ة
انطÓق ‘ وضشع جسشر مزدوج يربط مناطق
البلدية ببلدية واد الفضشة بولية الششلف والتي
ت- -رت- -ب- -ط ب- -ال- -ع- -ب- -ادي -ة م -ن ح -يث ال -ع Ó-ق -ات
اإلجتماعية والزراعية وتبادل اŸنتوجات ،كما
يعّد ا÷سشر منششأا عبور نحو ولية الششلف من
جهة وامتداد للبلديات اÛاورة للعبادية ،حيث
ت -ن -ظ -م ا◊رك -ة اŸروري -ة ن -ح-و ال-ع-ام-رة وعÚ
بويحي واıاطرية وسشدي ÿضشر وبن عÓل
ومليانة وع Úالدفلى واÿميسس باŒاه الطريق
الوطني رقم  4ومسشلك السشيار ششرق ـ غرب
مرورا بالعطاف وتÈكان .Úهذا النجار ا÷اري
Œسشيده سشيفتح للفÓح Úأافاقا تنموية وتوسشيع
مناصشب التششغيل ب Úصشفوف الششباب مع تقوية
ا◊ركة التجارية ب Úأاسشواق اÿضشر والفواكه،
باإلضشافة إا ¤توسشيع هذا النششاط نحو سشوق
ا÷م -ل -ة ا÷ه -وي Ãن -ط -ق-ة ب-وراشش-د ال-ذي م-ن
اŸن -ت -ظ -ر أان ي -ف-ت-ح أاب-واب-ه ‘ األي-ام ال-ق-ادم-ة،

حسشب ما علمناه من اŸصشالح اŸعنية ورئيسس
بلدية بوراششد نور الدين سشلمان .توسشيع ششبكات
الطرقات وتوف Òقنوات السشقي من ششأانها فتح
›ال اإلسش -ت -ث -م -ارات خ Ó-ل ه -ذه السش -ن-ة ب-ع-د
حصشيلة مقبولة لـسشنة  ،2017على حّد قول أابناء
اŸنطقة وخاصشة الفÓح Úمنهم.
و‘ سش -ي-اق ال-ت-ك-ف-ل ب-الشش-ب-اب وت-وف Òال-ه-ي-اك-ل
ال-ري-اضش-ي-ة شش-ه-دت ذات السش-ن-ة ت-غ-ط-ي-ة اŸلعب
ال -ب-ل-دي ب-ال-عششب اإلصش-ط-ن-اع-ي ب-ع-د م-ع-اي-ن-ات
عديدة للمسشؤوول األول عن ا÷هاز التنفيذي
بالولية عزيز بن يوسشف الذي أاعطى توجيهات
صشارمة للمؤوسشسشة اŸكلفة باŸششروع مع حرصس
اŸدي -ري -ة اŸع -ن -ي-ة ب-ال-ق-ط-اع إل‚از فضش-اءات
رياضشية مكملة Ãحيط اŸلعب ،وهو ما لقي
اسشتحسشان الششباب والرياضشي Úالذين ثّمنوا هذا
اإل‚از الذي طاŸا انتظروه خÓل العهدات
اŸنصشرمة ،يقول ﬁدثونا من أابناء الناحية.
ك- -م- -ا ع -رف اŸشش -ه -د ن -فسش -ه تسش -ل -ي -م مشش -روع
فضشاءات رياضشية أاخرى كما هو ا◊ال بحي
التضشامن الذي اسشتفاد من ملعب معششوششب،
حسشب معاينتنا له.
ك -م -ا شش -ه -دت ذات ال -ب -ل -دي -ة ت -ه-ي-ئ-ة اŸدارسس
وإاصشÓح التدفئة واŸطاعم اŸدرسشية وتوفÒ
النقل للتÓميذ نحو ا÷هات النائية ،لكن مازال
سش -ك -ان م -ن-ط-ق-ة الشش-رف-ة وغÒه-ا م-ن ا÷ه-ات
ي - -ن - -ت- -ظ- -رون مشش- -اري- -ع الصش- -رف ا◊ي ،ح- -يث
تعتمدون على ا◊فر التقليدية رغم أاخطارها
الصشحية ‘ ،ح Úكان إل‚از العيادة اŸتعددة
اÿدمات األثر الكب ‘ Òنفوسس سشكان اŸنطقة
بعد تدهور األوضشاع بالهيكل القد ËاŸنجز
بالبناء ا÷هاز.

وت -ع ّ-زز ق -ط -اع ال-ن-ق-ل Ãشش-روع ت-رام-واي
سشيدي بلعباسس ،وهو اŸششروع الذي يعد
ام - -ت- -دادا ل- -لÈن- -ام- -ج ال- -وط- -ن- -ي اÿاصس
بعصشرنة قطاع النقل عموما وتعزيز النقل
لرت -ق -اء ب -ه .وت-ع-د ال-وسش-ي-ل-ة
ا◊ضش -ري وا إ
العصشرية هذه مكسشبا ثمينا وإا‚ازا منح
ق-ي-م-ة مضش-اف-ة ل-ل-ب-ن-ية التحتية والعمرانية
Ÿدينة سشيدي بلعباسس ،وارتقى بها إا¤
مسش -ت -وى ال -عصش -رن -ة وا◊داث -ة ب -اع -ت-ب-اره
وسشيلة إايكولوجية صشديقة للبيئة ،ووسشيلة
لمن للمسشافرين أاثناء
اقتصشادية ضشمنت ا أ
تنّقÓتهم ،كما سشاهمت ‘ توف Òخدمة
عمومية ذات جودة عالية وفق اŸقاييسس
ال-ع-اŸي-ة ،وخّ-ف-فت م-ن اŸشش-اك-ل ال-يومية
التي يكابدها اŸواطن ‘ ا◊صشول على
لنسشجة ا◊ضشرية ،كما
وسشيلة نقل داخل ا أ
سش- -م- -ح اŸشش -روع ب -إاع -ادة رسش -م ﬂط -ط
جديد للنقل باŸدينة ،ومّكن من القضشاء
لخ-تÓ-لت،
وبشش -ك -ل م -ع -تÈع -ل -ى ك-اف-ة ا إ
فضش Óعن إاعطاء وجه جما‹ للمدينة.
Óشش - -ارة ،ف- -إاّن مشش- -روع ت- -رام سش- -ي- -دي
ل --إ
بلعباسس الذي بلغت تكلفة إا‚ازه 2800
مليار سشنتيم ،وّفر خدمة النقل ◊وا‹ 62
أالف مسشافر يوميا Ãعدل  5آالف مسشافر
‘ السشاعة على مسشافة  14كلم ،ويتوفر
اÿط على  34قاطرةﬁ 22 ،طة10 ،
ﬁط -ات ك -ه-رب-ائ-ي-ة ف-رع-ي-ة 13 ،مفÎق
ط -رق 3 ،ح-ظ-ائر 4 ،أاق -ط-اب ت-ب-ادل5 ،
م -راك-ز Œاري-ة 16 ،كششك ل-ب-ي-ع ال-تذاكر،
وقد سشمح اŸششروع بتوف 2700 Òمنصشب
ششغل ب Úدائم ومؤوقت.
هذا وتدّعم القطاع أايضشا بخط جديد
ل-لسش-ك-ة ا◊دي-دي-ة ي-رب-ط م-ولي سش-ل-يسشن
جنوب سشيدي بلعباسس بولية سشعيدة على
مسشافة  120كلم ،وهو اÿط الذي Áتد
أايضشا حتى ولية تيارت على مسشافة 153
كلم بسشرعة  160كلم ‘ السشاعة .ومّكن
اŸشش- -روع ال- -ه- -ام م- -ن –ريك ال- -ع- -ج- -ل -ة

ال -ت -ن -م -وي-ة وال-ت-ج-اري-ة ،وفك ال-ع-زل-ة ع-ن
مناطق الهضشاب العليا ،كما سشّهل تنّقل
ح - -رك - -ة اŸواط- -ن Úب- -ع- -دي- -د اŸن- -اط- -ق
ال- -ن -ائ -ي -ة ،ح -يث Áر ع Èب -ل -دي -ات وادي
سش-ف-ي-ون ،م-زاورو ،ا◊صش-ي-ب-ة تÓ-غ وم-رين
على طول  57 ، 5كلم .كما يعد اÿط
لج-ل ت-ن-م-ي-ة اŸن-ط-ق-ة
Ãث -اب -ة ال-ت-ح-دي أ
باعتبار أان قطاع النقل ﬁرك التنمية
لق- -تصش- -اد ع- -م- -وم- -ا ،وﬁور أاسش- -اسش -ي
وا إ
ل -ت -ط -وي -ر ب-اق-ي ال-ق-ط-اع-ات .وق-د ف-اقت
لجمالية للمششروع  76مليار دج،
التكلفة ا إ
واسشتهلك ما كميته  170أالف طن من مادة
ا◊ديد ،أاي ما يعادل  235كلم ،ويضشم
أاربعة ﬁطات بكل من مولي سشليسشن،
ت Ó-غ ،ي -وب وسش -ع-ي-دة ،فضش Ó-ع-ن ﬁط-ة
أاخ -رى ل -ن -ق -ل ال-بضش-ائ-ع Ãولي سش-ل-يسش-ن،
وي - -ع Èمسش- -اره  19جسش- -را و 202عبارة
لتصشريف اŸياه.
وع- -ن اÿط اŸك- -ه- -رب وادي ت- -يÓ- -ت -
تلمسشان اŸمتد على مسشافة  71كلم مرورا
بإاقليم ولية سشيدي بلعباسس ،تقارب نسشبة
أاششغاله ا◊الية  80باŸائة بعد اسشتئناف
لشش -غ -ال ال -ت -ي ع -رفت ت -أاخ-را السش-ن-وات
اأ
اŸاضشية بسشبب مششاكل تقنية ،ومع دخول
اŸششروع حيز اÿدمة سشيمّكن من –قيق
تنمية ﬁلية حقيقية ،وهو الذي من ششأانه
“ك Úالقاطرات من بلوغ سشرعة تعادل
 220كم ‘ السشاعة.
و‘ اŸقابل ل يزال مششكل اÙطات
ال-غ Òمسش-ت-غ-ل-ة ق-ائ-م-ا ب-ال-ولي-ة ،ح-يث ّ”
إاحصشاء ﬁ 3طات من صشنف «ج» غÒ
مسشتغلة بكل من دوائر تÓغ ،بن باديسس
وسشفيزف ،و 6مناطق توّقف ›ّهزة غÒ
مسشتغّلة ،زيادة على  5مواقف طرقية غÒ
مسش -ت -غ -ل-ة ب-ب-ل-دي-ات ج-ن-وب ال-ولي-ة ،وه-و
اŸشش -ك -ل ال -ذي ي-ن-ت-ظ-ر ح Óّ-سش-ري-ع-ا م-ن
لدارية
لجراءات ا إ
خÓل إاعادة النظر ‘ ا إ
التي تخصس عملية كراء اÙطات الÈية،
وب -الضش -ب -ط ‘ ج -زئ -ه-ا اŸت-ع-ل-ق ب-ق-ان-ون
اŸزايدات.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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عنابة تسصتذكر الروائي الراحل الطاهر وطار

شصخصصية أجتماعية وثقافية مثÒة للجدل ،يصصنع أ◊دث ألثقا‘ من ل شصيء
^ شصّيد إاعمارا أادبيا صصادقا وكتب تاريخ ا÷زائر Ãلحمية وغنائية حاّدة
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فيما تشصهد إاقبا’ كبÒا للطلبة ونقصص فادح ‘ الكتب

أŸكتب ـة ألرئيسصيـة أŸتنفـسس ألوحيـد للطلبة بÈج بوعريريج

‘ ظل ندرة اŸكتبات وقاعات اŸطالعة بو’ية
برج بوعريريج تعد اŸكتبة الرئيسصية للمطالعة
ا◊دي-ث-ة ال-نشص-أاة م-كسص-ب-ا ه-ام-ا ل-ل-و’ي-ة والطلبة
وال-ب-اح-ث Úبصص-ف-ة خ-اصص-ة Ÿا –ت-وي-ه م-ن م-رافق
وه- -ي -اك -ل تسص -اع -د ال -ط -الب ع -ل -ى إا“ام ب -ح -وث -ه
’ك -ادÁي-ة وال-ت-ي ت-ع-ت Èك-ب-دي-ل ع-ن اŸك-ت-ب-ات
ا أ
ا÷ام-ع-ي-ة ف-ه-ل “ك-نت ه-ذه اŸؤوسصسص-ة م-ن ت-ل-بية
ح-اج-ي-ات ال-ط-ل-ب-ة وم-ا م-دى إاق-ب-ال ال-ط-ل-ب-ة ع-لى
ه-ذه اŸك-ت-ب-ة ،ح-اول-ن-ا ال-ت-ق-رب م-ن السصيدة إالهام
مزاري مديرة اŸكتبة،للحديث حول وضصعيتها.

حوار بلقاسصم جبار

«الطاهر وطار يعود إا ¤مقامه الزكي ببونة «بهذه الكلمات افتتح بعنابة «ملتقى التاريخ ‘ روايات الطاهر وطار» ،حيث اسصتذكر فيه
’بداعي ،وصصناعة ا◊دث الثقا‘ من ’شصيء ،وقد
أادباء وجامعيون مناقب وأاعمال صصاحب رائعة «الÓز» ودوره ‘ الÎسصيخ والتأاسصيسص ا إ
’دبية وا÷امعية.
حضصر هذا اŸلتقى الذي احتضصنته اŸكتبة الرئيسصية للمطالعة العديد من الوجوه الثقافية وا أ

عنابة :هدى بوعطيح

شض-ه-ادات ح-ي-ة وق-راءات م-ت-ن-ؤع-ة ف-ي أاع-م-ال
هذا الروائي الفذ ،الذي ترك أاعما’ أادبية
راسض -خ -ة ،وف -ي ه-ذا ال-م-ق-ام ت-ح-دث ال-روائ-ي
واسض -ي -ن -ي اأ’ع -رج ع -ن صض-داق-ت-ه م-ع ال-روائ-ي
الطاهر وطار ،كما لم يخف بعضش الخÓفات
ال -ت -ي ح -دثت ب -ي-ن-ه-م-ا ول-ك-ن-ه-ا ل-م ت-فسض-د ف-ي
عÓقتهما شضيئا ،وعن الروائي الطاهر وطار
يقؤل واسضيني اأ’عرج ،بأانه قبل أان يكؤن كاتبا
ك -ان شض -خصض -ي -ة اج -ت -م-اع-ي-ة وث-ق-اف-ي-ة م-ث-ي-رة
للجدل ،يصضنع الحدث الثقافي أاحيانا من ’
شضيء.

ألكث Òمن أألدباء أ÷زأئري Úتخرجوأ
من معطف ألطاهر وطار
قال اأ’عرج بأان وطار أاسضتاذه الذي تعلم منه
أابجديات وسضحر الكتابة اإ’بداعية ،وقد نهل
م -ن -ه ال-ك-ث-ي-ر ،م-ؤؤك-دا ب-أان ال-ك-ث-ي-ر م-ن اأ’دب-اء
ال-ج-زائ-ري-ي-ن وه-ؤ واح-د م-ن-ه-م ت-خ-رج-ؤا م-ن
معطف الطاهر وطار ،ولذلك سضيسضيرون في
هذا المنهاج ليكبروا ثقافيا ،وأاضضاف الروائي
واسضيني اأ’عرج ،بأان الرجل كانت له قيمته
الثقافية وكبريائه وعظمته ،وقد كان صضديقا
لذودا وعزيزا وسضجاليا.
ب -خصض -ؤصش ع-ن-ؤان م-داخ-ل-ت-ه «م-اذا ب-ق-ي م-ن
الطاهر وطار» قال واسضيني بأان هذا العنؤان
يبدو نؤعا ما اسضتفزازيا ،مؤؤكدا بأانه أاراد من
ورائه أان يقؤل بأانه بقي من الطاهر وطار «كل
شضيء» بقي منه الرجل السضجالي ،شضخصضيته
ال- -ح- -ي- -ؤي- -ة ،وك -ان م -ن اأ’وائ -ل ال -ذي -ن ن -ادوا
بتأاسضيسش جمعية ،حيث كان يعمل دون تؤقف،
وكان يحمل فكرة واحدة كيف يمكن أان تصضبح
هذه الجمعية مكانا إ’براز المؤاطنة ،وكيف
للفرد أان يعبر ،وأان يكؤن حرا ،وتكؤن له وجهة
نظره ،ويجعل من جمعية الجاحظية وسضيلة
ومكانا للنقاشش.

أاضضاف الروائي واسضيني اأ’عرج بأان الطاهر
وطار كان يرغب في أان تكؤن الجمعية مركز
نقاشش والتقاء بين الفرانكفؤنيؤن والمعربين،
في وقت كانت فيه اأ’وضضاع اللغؤية مختلفة،
ول -م شض -م -ل -ه -م ت -حت غ -ط -اء واح-د ل-ل-ن-ق-اشش،
وانطلقت ـ يقؤل ـ الندوات والمحاضضرات في
مختلف المجا’ت اأ’دبية والثقافية ،وأاصضبح
لها صضيت بالرغم من أان الجمعية كانت تخلق
مسضاعدات مالية ،كؤنه لم يكن يتحصضل على
ال- -دع- -م ال- -م -ادي إا’ ن -ادرا ،وت -م -ؤل ن -فسض -ه -ا
بنفسضها ،وتأاسضف اأ’عرج كؤن الطاهر وطار
وافته المنية ولم يسضتطع الذهاب بمشضروعه
إالى النهاية.
أاضض -اف واسض -ي-ن-ي ب-أان وط-ار ع-ل-ى ال-مسض-ت-ؤى
اأ’دبي كانت له مكانته الكبيرة ،كما كان يتميز
بقؤة التب ّصضر ،والتي اعتبرها من الخاصضيات
الثقافية المميزة للروائي الراحل ،قائ Óبأان
كل هذه العناصضر بقيت في الطاهر وطار وهؤ
ما يعطي ا’سضتمرارية الكافية لهذا الرجل.

ألكتابة «ألوطارية» أأشصبه بورشصة
متحّركة لرصصد ألتحّولت ألتاريخية
من جهته ،مدير الثقافة لؤ’ية عنابة إادريسش
بؤديبة قال بأان الطاهر وطار شضّيد إاعمارا
أادبيا صضادقا ،مشضيرا إالى أان القراء سضيكؤنؤن
مشضدودين إالى المكؤنات التي أاهلته أ’ن يكؤن
ضضمن الكÓسضيكيات الخالدة .بؤديبة قال بأان
ال -ك -ت -اب -ة ال -ؤط-اري-ة أاشض-ب-ه ب-م-ا ت-ك-ؤن ب-ؤرشض-ة
متحركة لرصضد التحؤ’ت التاريخية لمجتمعنا
وال -ت -ع -ب -ي -ر ع-ن-ه-ا ب-أاشض-ك-ال م-ب-دع-ة ل-ل-م-ع-ان-ي
والشض- -خ- -ؤصش ،وأاضض- -اف ب- -أان وط -ار ك -تب ف -ي
رواي-ات-ه ال-م-ت-ع-ددة ت-اري-خ ال-ج-زائ-ر ب-م-ل-حمية
وغ -ن -ائ -ي -ة ح -ادة ت -رصض -د ال -ث -ابت وال -م-ت-ح-ؤل
للشضخصضية الجزائرية إالى جانب التركيز على
ال -روح ال-م-ح-ل-ي-ة وع-ن-اصض-ر ال-ه-ؤي-ة واسض-ت-ل-ه-ام
التراث الشضعبي وتؤظيفه ،وكأان وطار كان يريد
أان يكتب روائيا تاريخ الجزائر.

رغم إاغراءات المدرسضة الؤاقعية لكن صضدرت
أاعماله اأ’ولى بتلقائية والبناء المحكم ـ يقؤل
ال -م -ت -ح -دث ـ وح -ق -ق ال -ط -اه -ر وط-ار ب-حuسض-ه
المرهف مسضتؤى رفيعا من ا’نسضجام الروائي،
كما أان الرواية الؤطارية مرت بعدة تحؤ’ت
أامنية للؤاقعية إالى التناصش وا’نسضجام باللغة
الشضعرية والطريقة الصضؤفية.
أاكد بؤديبة أان أاشضياء كثيرة كانت تتغير في
كتابات وطار ،إا’ أان شضيئا واحدا لم يكن ليتغير
ف- -ي مسض- -اره ال -روائ -ي ،ح -يث ب -دا ال -م -ن -ظ -ؤر
السضياسضي هؤ الهاجسش المهيمن على خياراته
السض-ردي-ة بشض-ك-ل واضض-ح ،مضض-ي-ف-ا ب-أان ال-رواي-ة
ال-ؤط-اري-ة ف-ي ال-م-رح-ل-ة اأ’ول-ى ك-انت م-فعمة
بحرارة الؤاقع وتاريخيته ،خÓفا لكتاباته في
المرحلة اأ’خيرة التي كانت تجنح للتجريد
والتدفق السضردي والمكتنز بالمناخ الداخلي
للذاكرة ،وقال بأان أاغلب أابطاله التاريخيين
ينتهؤن إالى مآا’ت مهلكة وهم يعبرون الماضضي
إال-ى ال-مسض-ت-ق-ب-ل ل-يصض-ط-دم-ؤا ب-ع-ت-ب-ات ال-مجد
الضضائع.
أاضض -اف ب -أان ال -ط-اه-ر وط-ار غ-ال-ب-ا م-ا ي-خ-ت-ار
أاب -ط -ال -ه ال-م-أاسض-ؤي-ي-ن م-ن م-ح-ي-ط-ه وم-ع-ارف-ه
وأاصض-دق-ائ-ه ،سض-ؤاء أاك-ان-ؤا أادب-اء أاو م-ن-اضض-ل-ي-ن
سضياسضيين ،وأاشضار في سضياق حديثه إالى أانه
رغم ا’نجاز المدهشش الذي حققه الطاهر
وط -ار ف -ي م -ج -ال ال -قصض -ة ال -قصض -ي -رة ،إا’ أان
القارئ لم يلتفت إالى هذه التجربة إاذ خطفتهم
اأ’عمال الروائية دون سضؤاها ،واسضتطاع وطار
أان يسضتمر في الممارسضة اإ’بداعية المنتظمة
م -ن -ذ ال -خ -مسض -ي-ن-ي-ات إال-ى آاخ-ر ع-م-ل ل-ه وه-ؤ
يصضارع المؤت بشضجاعة.
إالى جانب ذلك ،تداولت على المنصضة أاسضماء
أادب -ي -ة وث -ق -اف-ي-ة أاخ-رى ،ك-ان ل-ه-ا ح-ديث ع-ن
الروائي الكبير الطاهر وطار في مداخÓت
متنؤعة ،على غرار «معالم الهؤية في روايات
الطاهر وطار»« ،المتخيل التاريخي كإاعادة
الكتابة عند الطاهر وطار»« ،البعد الثؤري في
روايات الطاهر وطار» وغيرها..

اÛموعة القصصصصية :سصراديب ا◊ياة

أأول إأصص ـ ـ ـ ـ ـدأر للمبدعـ ـ ـة فوزيـ ـ ـة شصنـ ـ ـة م ـ ـن وأدي سصـ ـ ـوف
’ يوجد هناك وقت ﬁدد لركوب
’صصدار ،كما أان
اŸوجة و’ للكتابة وا إ
ه- -ن- -اك م- -ن اŸب- -دع ÚواŸب- -دع- -ات م -ن
يسصاير الزمن وظروف ا◊ياة اليومية،
’ح -داث ج -اع  Ó-م -ن ا◊رف
وي -واكب ا أ
والكتابة مÓذا له ،يÎجم من خÓلها
Óوضص- -اع وŸا ي- -ع -يشص -ه أاف -راد
ن- -درت- -ه ل - -أ
اÛتمع من مشصاكل وآافات.

حبيبة غريب
تصصوير :فواز بوطارن

من بين هؤؤ’ء المبدعين والذين خاضضؤا
’صض -دار ب -ع -د أان سض-اي-روا ال-زم-ن
ت -ج -رب -ة ا إ
ب-ح-ك-م مسض-ؤؤول-ي-ات-هم ا’جتماعية والعائلية،
’ولى مع
المبدعة فؤزية شضنة ،وتجربتها ا أ
’صضدار بعد سضنؤات طؤيلة من الكتابة في
اإ
’ضضؤاء ،وهؤ
ال-ظ-ل ب-ع-ي-دا ع-ن ال-م-ت-ل-ق-ي وا أ
’مر الذي علّلته بكثرة « انشضغا’ت الحياة
اأ
اليؤمية ومسضؤؤولياتها كزوجة وأام وظروف

المجتمع والمحيط الذي تعيشش فيه «.
ه -ي م -ج -م -ؤع -ة قصضصض -ي -ة ع -ن دار ال-نشض-ر
سضامي للطباعة والنشضر والتؤزيع ،تحكي،
تقؤل «فؤزية شضنة» من وادي سضؤف ،في
تصضريح لـ» الشضعب « « :عن واقع المرأاة
ال -ع -رب -ي -ة بشض -ك -ل ع-ام وال-ج-زائ-ري-ة بشض-ك-ل
خاصش ،كما تعد أاول تجربة لي في النشضر
’ن هناك أاشضياء كثيرة
في وقت متأاخر ،أ
تتحكم في المرأاة التي تضضحي كثيرا من
’خرين وتنسضى نفسضها ،إالى
أاجل أاسضرتها وا آ
حين يأاتي الؤقت الذي تقرر فيه أان تظهر
مؤهبتها للعلن».
كشضفت المبدعة ،عن مشضروع رواية هؤ
حاليا في الرتؤشضات الجديدة ،مشضيرة إالى
أانها وعكسش ما يقال عن البيئة السضؤفية
ال -م -ح -اف -ظ -ة ،ف -ق-د ل-ق-يت مسض-ان-دة ودع-م
وتشضجيع عائلتها على المؤاصضلة في الكتابة
’صضدار.
وخؤضش مغامرة ا إ

^ «الشص -عب» ، :ه -ل ي -م -ك-ن أان ال-ح-ديث ع-ن
المكتبة ،نشصأاتها والمرافق التي تحتويها؟
^^ إال-ه-ام قرزيز :أاه  Ó-ب -ك -م وشض-ك-را ع-ل-ى
ا’ل-ت-ف-ات-ة ال-ط-ي-ب-ة ،ف-ي-م-ا ي-خصش سض-ؤؤال-كم ،كما هؤ
معلؤم فإان الؤ’ية كانت تفتقر إالى هذا المكسضب
والذي يعتبر المتنفسش الؤحيد للطلبة والباحثين
حيث تم افتتاحه ،يؤم  18جانفي  ،2016والذي
بدوره يحتؤي على مجمؤعة من المرافق والمتمثلة
فيقاعتين للمطالعة قاعة خاصضة باإ’ناث وأاخرى
للذكؤر وقاعة مختلطة وقاعة خاصضة بالباحثين
فيما تم تخصضيصش قاعة لصضغار السضن والتي جهزت
بأاحدث اأ’ثاث ،وما يتطلب من مسضتلزمات مثل
القصضصش والكتب العلمية ،كما تم تجهيزها ،بحسضب
Óطفال ،باإ’ضضافة إالى
السضن والمسضتؤى الدراسضي ل أ
ق-اع-ة م-ح-اضض-رات وال-ت-ي اح-تضض-نت م-ج-م-ؤعة من
ال- -ن- -دوات وال- -م -ح -اضض -رات وك -ذلك ق -اع -ة ل -ج -رد
وتصضنيف الكتب وتم وضضع قاعة خاصضة با’نترنت
تحت تصضرف الطلبة.
’ق-ب-ال ع-ل-ى م-ث-ل ه-ذه
^ غ -ال-ب-ا م-ا ي-ك-ون ا إ
ال -م -ك -ت -ب-ات م-ت-وسص-ط أاو ضص-ع-ي-ف ،ف-م-ا م-دى
إاقبال الطلبة على هذه المكتبة؟
^^ هناك إاقبال كبير حيث تم تسضجيل حؤالي 920
منخرط في ظرف  11شضهرا فقط وكانت النسضبة
اأ’كبر منهم جامعيين وتسضتقبل المكتبة عددا كبيرا
من الطلبة بمعدل  50طالبا يؤميا.
^ هل توجد وفرة في الكتب والتي تتماشصى
مع حاجيات الطلبة ؟
^^ نعم ،هناك وفرة في الكتب حيث تحتؤي
ال -م -ك -ت -ب -ة ع -ل -ى  12000ك -ت -اب ف -ي م -خ -ت -ل -ف
التخصضصضات ،كما اأننا نحاول اقتناء كتب جديدة
نظرا لحداثة المكتبة ويتم ا’قتناء مرة في كل
سضنة مع سضجل اقتراحات يتم اإشضراك الطلبة في
هذه العناوين ،وهذه الكتب تلبي بعضش احتياجات
الطلبة وليسش الكل وهذا بسضبب حداثة المكتبة.

أآرأء ألطلب ـ ـ ـة
في هذا ا’إطار ،تم التقرب من الطلبة الذين
وج -دن -اه -م ب -ق -اع-ة ال-م-ط-ال-ع-ة ح-يث ك-انت
اأراوؤه- -م م- -ت -ق -ارب -ة ،وه -ي اأن ه -ن -اك ب -عضش
ال -ن -قصش ف -ي ال -ك -تب ال -ع -ل -م-ي-ة ’سض-ي-م-ا وان
ال-م-ك-ت-ب-ة تسض-ت-ق-ب-ل ط-ل-بة الطب وتخصضصضات
ع -ل -م -ي-ة اأخ-رى م-ن م-خ-ت-ل-ف ال-ؤ’ي-ات وه-م
مقيمؤن بؤ’ية برج بؤعريريج ،بحسضب راأي
الطالبة سش .ف التي اأكدت لنا اأن المكتبة
اأفضض -ل م -ن ب-عضش ال-م-ك-ت-ب-ات ،وه-ي م-ق-ي-م-ة
ب -ال -ؤ’ي -ة وت -درسش ب-ال-ع-اصض-م-ة ف-ي-م-ا ي-خصش
ا’سض- -ت- -ق -ب -ال وال -ه -دوء وال -ت -ن -ظ -ي -م وحسض -ن
ال-م-ع-ام-ل-ة ع-ل-ى غ-رار ال-م-ك-ت-ب-ات ال-ت-ي تمت
زيارتها من قبل ،كما لمسضنا اإجماع الطلبة
على حسضن ا’سضتقبال والراحة والتنظيم.

أŸكتبة ‘ حاجة ماسصة للموأرد ألبشصرية
نسضتنتج من خÓل زيارتنا للمكتبة أان هناك
ب- -عضش ال- -م- -ع -ؤق -ات أاب -رزه -ا ن -قصش ال -م -ؤارد
البشضرية ،وفي هذا اإ’طار أاوضضحت المديرة،
قرزيز الهام ،بأان المكتبة تعاني من نقصش
فادح في المؤارد البشضرية حيث يتم تسضيير
ال -م -ك -ت -ب -ة م-ن ط-رف أارب-ع-ة أاشض-خ-اصش ،ع-ل-ى
رأاسضهم المديرة والتي تشضغل عديد الؤظائف
ف -ي ال -م -ك -ت-ب-ة ،ن-ظ-را ل-ع-دم ام-تÓ-ك ال-ع-م-ال
اآ’خرين للخبرة.
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ملتقى ألسصرد أ÷زأئري ‘ طبعته أألو ¤بسصكيكدة
ت- -حضض -ر إادارة قصض -ر ال -ث -ق -اف -ة
لسضكيكدة’ ،طÓق الطبعة اأ’ولى
للملتقى الؤطني حؤل واقع السضرد
الجزائري ،تحت الرعاية السضامية
ل -م -ع -ال -ي وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة وإاشض-راف
وال-ي و’ي-ة سض-ك-ي-ك-دة،وذلك ي-ؤمي
 27و 28من شضهر ديسضمبر الجاري،
بقاعة المحاضضرات ،وجاءت فكرة
تنظيم هذا الملتقى الؤطني ،الذي
حمل شضعار «أ’جل سضرد جزائري
فاعل» ،حسضبما أافادنا نؤر الدين
ب- -ؤدم- -اغ ،م -دي -ر قصض -ر ال -ث -ق -اف -ة
وال -ف -ن-ؤن« ،ل-م-ا ي-ك-تسض-ي-ه م-ؤضض-ؤع
السضرد والرواية بصضفة خاصضة ،من
أاه -م-ي-ة ب-ال-غ-ة ف-ي ال-ح-ق-ل اأ’دب-ي
وال -ث -ق -اف -ي ،م -م -ا يسض -ت -دع -ي م-ن
ال-م-ه-ت-م-ي-ن م-ن ب-اح-ث-ين وسضاردين
ون-ق-اد ال-ؤق-ؤف ع-ل-ى واق-ع السض-رد ال-ج-زائ-ري
ومحاولة تشضخيصضه وتمحيصضه» ،أاضضاف نؤر
ال -دي -ن «ان ال -مشض -ارك -ي -ن ف-ي إاث-راء ف-ع-ال-ي-ات
ال-م-ل-ت-ق-ى ،ه-م أاسض-ات-ذة م-ح-اضضرون وسضاردون
وناقدون من مختلف و’يات الؤطن ،وذلك
Óلمام أاكثر بالمؤضضؤع ومناقشضته من مختلف
ل إ
جؤانبه ،خاصضة وأانه يسضلط الضضؤء على أاعمال
الكاتبة واأ’ديبة زهؤر ونيسضي ،باعتبارها أاول
روائية تكتب باللغة العربية».
عن هدف الملتقى ،يقؤل مدير قصضر الثقافة
«ملتقى السضرد جاء لكي يسضهم ،وبفضضل اعÓم
السضرد الجزائريين ،في بلؤرة نظرة حقيقية
عن حال السضرد الجزائري من خÓل المحاور
ال-ت-ي اع-ت-م-ده-ا م-ن-ط-ل-ق-ا ل-ل-ب-حث والمناقشضة
وتتمثل في المنظؤر السضردي واشضكال السضرد،
ال -رواي -ة ال-ج-زائ-ري-ة ،ال-حضض-ؤر وال-خصض-ائصش،
السض- -رد ال- -نسض- -ؤي ال- -ج- -زائ- -ري ،ك -م -ا يسض -ع -ى
الملتقى ،الى تكريم شضخصضية أادبية مرمؤقة
ك -ان ل -ه -ا السض -ب -ق ف -ي نشض-ر أاول رواي-ة نسض-ؤي-ة
جزائرية باللغة العربية ،ممثلة في شضخصضية
الكاتبة زهؤر ونيسضي ومحاولة الؤقؤف عند
تجربتها السضردية الرائدة».
أاضض -اف ب -ؤدم -اغ «ي -تشض -رف قصض -ر ال -ث-ق-اف-ة
لسض-ك-ي-ك-دة ب-اسض-تضض-اف-ة ك-ل ال-مثقفين واأ’دباء

وال-م-ه-ت-م-ي-ن واإ’عÓ-م-ي-ي-ن ل-حضض-ؤر ف-ع-ال-يات
الملتقى ،أ’ن الغاية اأ’ولى واأ’خيرة لقصضر
الثقافة هؤ تفعيل المشضهد الثقافي المحلي
ب -ت -ن -ظ -ي -م نشض -اط -ات ن -ؤع-ي-ة ت-ل-ب-ي ك-ل أاذواق
ال-ج-م-ه-ؤر ب-اخ-تÓ-ف شض-رائ-ح-ه واه-ت-م-ام-اته،
تنفيذا لتؤجيهات معالي وزير الثقافة الذي
ي -ح -رصش دائ -م -ا ع -ل-ى ضض-رورة ت-ن-م-ي-ة ال-ف-ع-ل
الثقافي النؤعي والهادف».
أاشضغال الملتقى تتمثل في تنظيم  03جلسضات
نقدية ،بإاشضراف اللجنة العلمية التي يترأاسضها
الروائي ا’سضتاذ ا’زهر عطية ،للعديد من
ا’عمال الروائية لقامات الرواية بالجزائر،
ع -ل -ى غ-رار زه-ؤر ون-يسض-ي ،واسض-ي-ن-ي ا’ع-رج،
اأ’م- - -ي- - -ن ال- - -زاوي ،ك- - -م- - -ال ق- - -رور ،أاح Ó- -م
مسض-ت-غ-ان-م-ي ،اسض-ي-ا ج-ب-ار ،بمشضاركة اأ’سضاتذة
ال-دك-ات-رة :ي-ؤسض-ف وغ-ل-يسض-ي ،ول-ي-د ب-ؤع-ديلة،
محمد كعؤان ،حسضين خمري ،حبيب مؤنسضي،
رشض- -ي- -د ق- -ري- -ب- -ع ،م- -ح- -م -د اأ’م -ي -ن ب -ح -ري،
والدكاترة :حسضن دواسش ،عبد السضÓم جغدير،
ن-ب-ي-ل ب-ؤالسض-ل-ي-ؤ ،زي-نب ل-ؤت ،وت-ت-خ-ل-ل اشضغال
الملتقى الؤطني قراءات قصضصضية للعديد من
المبدعين في هذا المجال ا’دبي.

سصكيكدة :خالد العيفة
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لا قدسس سض بت قى عاصضمة دولة فلسضط Úالأبدية وقرار ترامب خرق لل شضرعية لا دولية

نّدد ششباب جزائريون بقرار ا إ
’دارة ا أ
’مريكية نقل سشفارتها من تل أابيب إا ¤القدسس ،معتÈين ذلك خرقا
ف-اضش-ح-ا ل-لشش-رع-ي-ة ال-دول-ي-ة ،م-عÈي-ن لـ»الشش-عب» ع-ن تضش-ام-ن-ه-م ال-ك-ام-ل م-ع الششعب الفلسشطيني ،وداعي Úالششباب
ا÷زائري إا ¤تسشجيل موقفهم التاريخي من خلل ﬂتلف الوقفات التعبÒية اŸنظمة مع ضشرورة مراعاة القانون،
وأان يثبتوا أان روح نوفم Èالتي ورثوها عن اÛاهدين والششهداء ’تزال موقدة ‘ نفوسس ا÷يل ا◊ا‹.

ﬁمد مغÓوي
زهيـر ناصشري نائب باÛلسس
الششعبي الو’ئـي للعاصشمة:

الشضباب مدعو Ÿعرفة تاريخ فلسضطÚ
ليدافع عن حقوق األشضقاء بالÈهان

«سستبقى القدسس عاصسمة فلسسط ،Úونحن
م -ع ف -لسس -ط Úظ -اŸة أاو م -ظ -ل -وم -ة .ن-نّ-دد
بالقرار اŸتهور للرئيسس األمريكي ترامب
‘ حقّ الشسعب الفلسسطيني ،والشسباب اليوم
مدعو لÓسستفاقة وتنظيم مسسÒات حاشسدة
سسلمية إليصسال صسوتنا إا ¤كل العا ⁄بأان
القدسس عربية إاسسÓمية أاو ¤القبلت Úوثالث
ا◊رم ،Úوأامريكا مدعوة للÎاجع عن هذا
القرار اÛحف ‘ حقّ الشسعب الفلسسطيني
والعربي ،ونطالب باجتماعات لكل الدول
العربية واإلسسÓمية لنصسرة األقصسى ،وما
أاخ -ذ ب-ال-ق-وة يسسÎج-ع إال ب-ال-ق-وة .الشس-ب-اب
مدعو Ÿعرفة تاريخه ا◊افل بالبطولت
وخاصسة القضسية الفلسسطينية من وعد بلفور
إا ¤اعÎاف ترامب ،ألن بالتاريخ Áكننا
ال- -دف- -اع ع- -ن ح- -ق- -وق األشس- -ق- -اء ب- -ا◊ج -ة
والÈه -ان .ف -ف -ئ -ة الشس -ب -اب ه-ي أاصس-ل ب-ن-اء
ال -دول وال -ت -ق -دم واإلزده -ار ،وه -ذه قضس-ي-ة
ح ّسس -اسس -ة م -ن شس -ع-ائ-ر ال-ع-رب واŸسس-ل-م،Ú
والقدسس شسيء مقدسس رغم أانف ترامب
بالنسسبة للشسعب ا÷زائري ،فهو من الهوية
العربية واإلسسÓمية ،لذلك ندعو للوقوف
مع نصسرة القدسس «وإاذا الشسعب يوما أاراد
ا◊ياة ف Óبد أان يسستجيب القدر».

أانيسس بوزيد ناششط حقوقــي ومدون:

اسضتغÓل التكنولوجيات ا÷ديدة من
أاجل التعريف بالقضضية الفلسضطينية

«توجهي نحو األقصسى هو توجه كل عربي
غيور على كل شس Èمن األراضسي العربية من
اŸغرب إا ¤البحرين ،وقضسية فلسسط Úهي
القضسية التي من اŸفروضس أان Œمعنا نحن
ال -ع -رب بصس -ف -ة خ-اصس-ة واŸسس-ل-م Úبصس-ف-ة
Óسس-ف ان-قسس-ام أاه-ل ال-ب-يت
ع -ام -ة ،ل -ك -ن ل  -أ
بفلسسط Úهو ما زاد تشستت العرب والتخاذل
Óسسف
‘ خ-دم-ة ال-قضس-ي-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة .ل أ
ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ون ل -ن ي -خ -دم -وا قضس -ي -ت-ه-م
بانقسسامهم هذا ،وكان من اŸفروضس أان
ي -ك -ون -وا ه -م اŸدف -ع -ي -ة ال -ت -ي ل ت -ن -ط-ف-ئ
ق -ذائ -ف -ه-ا ل-نصس-رة األقصس-ى .وق-رار ت-رامب
غبي وسساذج جاء ‘ ظّل العجز الفلسسطيني
والعربي ،وإاذا اسستمر هذا الضسعف سسÔى
دول أاخرى تتبنى نفسس منهج أامريكا.
الشس -ب -اب ه -م عصسب األم -ة ال -ع -رب -ي-ة Ãا
ي- -ق- -ارب سس- -ت Úب -اŸئ -ة م -ن نسس -ب -ة سس -ك -ان

جمــال سشلـطا Êمدون:

قرار ترامب لن يغيّر هوية القدسس
العربية اإلسضÓمية

«قرار ترامب ما هو إال Œسسيد وتطبيق
شسبيه لقرار بلفور «وعد من ل Áلك Ÿن ل
يسستحق» ،كل هذه الÈوتكولت والرسسميات
ل تعني شسيئا للقدسس التي لها رّب يحميها،
ول Áكن ألي قرار أان يغ Òمن هويتها
ال -ع -رب -ي-ة ،مسس-رى ال-رسس-ول األع-ظ-م وم-ه-د
اŸسس -ي -ح .ف -ال -ق -دسس ال -ت -ي ت -ب -اركت ب-أاو¤
القبلت Úوثالث ا◊رم ،Úسستبقى حيّة ‘
ضسمائرنا ووجداننا وتاريخنا إا ¤األبد.
أاما القضسية الفلسسطينية ومنذ أاك Ìمن
 ١00عام على اسستوطان اليهود لفلسسطÚ
وال -ع -رب ت -ه -ل -ل وت -رف -ع الشس -ع-ارات م-ن-ددة
ب -اضس -ط -ه -اد الشس -عب ال -ف -لسس -ط-ي-ن-ي ،إال أان
ع -اط-ف-ة الشس-عب الصس-ادق-ة واŸؤوق-ت-ة ط-غت
ع -ل -ي -ه -ا لم -ب -الة ب -عضس ا◊ك -ام وت -أاط -أات
ال -رؤووسس أام -ام ت -رامب وم-ن سس-ب-ق-وه ،وه-ن-ا
لبد أان ننّوه Ãوقف ا÷زائر الثابت Œاه
القضسية منذ سسنواتŒ ،سسدت ‘ مقولة
الرئيسس الراحل هواري بومدين رحمة الله
ع- -ل- -ي- -ه «ا÷زائ -ر م -ع ف -لسس -ط Úظ -اŸة أاو
م -ظ -ل-وم-ة» ،زد ع-ل-ى ذلك اإلÁان ال-ع-ظ-ي-م
للشسعب بالقضسية الفلسسطينية.
لذلك دعني أاوجه رسسالة إا ¤الشساب الذي
جعل منه تاريخ ا÷زائر متشسبعا بأاهمية
السستقÓل وا◊رية ألقول له بأان الوقوف
م -ع الشس -عب ال -ف -لسس-ط-ي-ن-ي ل-يسس ب-الضس-رورة
ب-السسÓ-ح ،ف-ال-ك-ل-م-ة وال-ق-ل-م وسس-يلتان Áكن
لهما أان يفع Óالكث Òخاصسة وأاننا اليوم ‘
عا ⁄متطور طغت عليه التكنولوجيا ،مع
التمسسك باŸظاهرات والتنديدات السسلمية
ح -ت -ى نÈه -ن أان -ن -ا شس -عب م -ث -ق -ف وواع -ي
متحضسر خرج ليقول كلمة حقّ دفاعا عن
القدسس وفلسسط.»Ú

سشهيل مناصشر ناششط جمعوي:

علينا الثبات أان روح نوفم Èلتزال
موقدة ‘ نفوسس جيلنا

« ⁄يكن غريبا قرار الرئيسس األمريكي
دونالد ترامب ،و ⁄يحدث شسيئا عجبا أاو

الكاتب حمزة ششوادرة لـ«الششعب»:

مؤولفي هو إابراز لوقوف الشضباب ا÷زائري
مع األشضقاء الصضحراويÚ
الروائي الناجح هو الذي يحتضضن القارئ كتاباته
حمزة ششوادرة ،كاتب ششاب من مواليد و’ية سشطيف ،حاصشل على ششهادة
’دب العربي ،يششتغل حاليا أاسشتاذ ‘ التعليم ا’بتدائي،
ليسشانسس ‘ اللغة وا أ
أاصشدر مؤوخرا أاول مؤولفاته بعنوان «قرار على ورق» يتناول فيه القضشية
الصشحراوية .يؤوكد لـ»الششعب» أان ششغفه بالكتابة راوده من الطفولة ،مششÒا
لخوة الصشحراوي Úعلى اأن
إا ¤أان الهدف من اŸؤولف هو إاعطاء رسشالة ل إ
الشش -عب ا÷زائ -ري بصش -ف -ة ع -ام -ة والشش -ب -اب بصش -ف-ة خ-اصش-ة ي-ح-م-ل-ون ع-ل-ى
’فضشل
م الكفاح من أاجل حريتهم ،موضشحا أانه يطمح لتقد Ëا أ
أاكتافهم َه ّ
ومواصشلة الكتابة ‘ الششأان الصشحراوي حتى يتحّقق ا’سشتقلل.

حاورهﬁ :مد مغÓوي
شساذا ‘ السسياسسة األمريكية ،إا‰ا كل ما
فعله هو لعب دور ا÷ريء الذي حقق ما
ك- -ان ي- -ؤوج -ل -ه سس -اب -ق -وه ع -ل -ى رأاسس اإلدارة
األمريكية ،ورسّسم ما يعرف بتشسريع سسفارة
القدسس لعام  ١99٥الذي أاقره الكونغرسس،
م -عÈا ف -ي -ه بصس -راح -ة ع -ن رغ -ب -ت -ه ب-ن-ق-ل
السس - -ف - -ارة إا ¤ال - -ق - -دسس والعÎاف ب - -ه - -ا
ك -ع -اصس -م -ة م -ا يسس-م-ى «إاسس-رائ-ي-ل» ‘ أاج-ل
أاقصساه سسنة  ،١999إال أان الظروف الدولية
آانذاك أاجّلت اŸسسأالة أاو باألحرى جعلت
الوليات اŸتحدة األمريكية تعيد ترتيب
أاولوياتها إا ¤ح Úتهيئة األرضسية ،من خÓل
خ -ل-ع األن-ظ-م-ة ال-ع-رب-ي-ة اŸن-اهضس-ة بشس-ك-ل
صسريح ومباشسر للكيان الصسهيو ،Êوا◊صسول
على تنازلت من قبل أاخرى إا ¤غاية تنفيذ
أاجندة الفوضسى بإاغراق اŸنطقة العربية
Ãا ت- -ع- -يشس- -ه خÓ- -ل السس- -ن -وات اŸاضس -ي -ة،
مسس -ت -غ -ل -ة ‘ ك -ل ت-لك ال-ظ-روف ال-داخ-ل-ي-ة
للدول العربية السسيئة لنصسل اليوم إا ¤ما
رسّسمه ترامب ،الذي تناسسب جرأاته اŸرحلة
ا◊الية من أاجل تنفيذ ما ” تهيئته منذ
سسنوات ،وأامام كل هذا اŸطلوب اليوم من
الشسباب ا÷زائري أاو باألحرى منا كجيل
جديد وفق فهمنا للقضسية هو –ويرها من
قالبها العربي  -اإلسسرائيلي إا ¤اإلنسساÊ
ال -ع -اŸي  -ضس -د ال -ظ -ل-م وال-ق-ه-ر وان-ت-ه-اك
ح-ق-وق اإلنسس-ان ‘ األراضس-ي ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ية
ع- -ام- -ة وإا ¤اإلسسÓ- -م- -ي  -الصس- -ه -ي -و‘ Ê
التعاطي مع مسسأالة القدسس بصسفة خاصسة،
واع-ت-ق-د أان ج-ي-ل-ن-ا ال-ي-وم ال-ذي ي-ح-م-ل هّ-م
القضسية عن األجيال السسابقة عّبر من خÓل
ح -راك -ه األخ ‘ Òال -تضس -ام -ن م-ع قضس-ي-ت-ن-ا
اŸركزية ‘ عÓقتنا مع العا ⁄عن رّد فعل
شس-ع-ب-ي مسس-ت-ق-ل ع-ن ال-ق-وى ال-ت-قليدية التي
اع- -ت- -ادت ق -ي -ادة ا◊راك ال -تضس -ام -ن -ي م -ع
ال-قضس-ي-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ،وأايضس-ا ‘ تقديري
تكّونت لدى جيلنا قناعة أانه ل Áكن أان
ن -ع -ي -د ت -ك -رار ن -فسس األف -ع -ال السس-اب-ق-ة ‘
التعاطي مع القضسية الفلسسطينية من قبل
األن-ظ-م-ة ال-ع-رب-ي-ة ون-ن-ت-ظ-ر ن-تائج ﬂتلفة،
وه -ذان ال -ع -ام Ó-ن ي -عÈان ع -ن أان ج -ي -ل -ن-ا
يسس- -ت- -ط- -ي- -ع ال- -ت -ق -دم خ -ط -وات م -ه -م -ة ‘
اŸسس- -ت -ق -ب -ل اŒاه ح -ل ن -ه -ائ -ي ل -ل -قضس -ي -ة
الفلسسطينية ،خاصسة إاذا علمنا أان ترسسيم
ترامب األخ Òلتشسريع سسفارة القدسس ١99٥
قد اختصسر اŸسسافات ووضسع العا ⁄أامام
مسسؤوولياته والتاريخ هنا يدّون.
وع -م -ل -ي -ا ،اŸط -ل -وب م -ن-ا ال-ي-وم كشس-ب-اب
تسس -ج -ي -ل اŸوق -ف ال -ت -اري -خ -ي م -ن خ Ó-ل
ﬂت-ل-ف ال-وق-ف-ات ال-ت-ع-بÒي-ة اŸن-ظ-م-ة مع
ضسرورة مراعاة القانون ،وعدم السستهانة
بهذه الردود الشسعبية ،فهي ذات أاثر لدى
اإلدارة األم -ري-ك-ي-ة وسس-ف-ارات-ه-ا ع Èال-ع-ا⁄
تكتب التقارير ،وبالتا‹ من اŸهم أان نثبت
لهم على األقل كجزائري Úأان روح نوفمÈ
التي ورثناه عن ›اهدينا وشسهدائنا لتزال
موقدة ‘ نفوسس جيلنا ،ثم يأاتي علينا الدور
بضسرورة الوعي من خÓل البحث واŸطالعة
‘ التاريخ وفهم طبيعة الصسراع والعÓقات
ال-دول-ي-ة وال-تسس-ل-ح ب-ال-ع-ل-م وا◊ضس-ارة وب-ناء
أان- -فسس- -ن- -ا و–صس› Úت- -م -ع -ن -ا ب -األخ Ó-ق
والÎبية والثقافة ،ومن خÓل ذلك نسستطيع
Œسس -ي-د ق-وت-ن-ا ‘ م-واج-ه-ة أاع-دائ-ن-ا ،ف-م-ا
اسستقووا علينا إال ألنهم –كموا ‘ واقعهم
بالعلم ،وهو اŸطلوب منا كشسباب أان نفهمه
خر جهودنا للعلم والعمل والبناء
جيدا ونسس ّ
الذاتي».

Áكنكم مششاهدة فيديوهات '' الششعب'' على موقع ا÷ريدة أاو على الرابط التا‹:
www.youtube.com/journalechaab

العدد

١٧٥٢٦

ششباب جزائريون يعبّرون لـ»الششعب» عن تضشامنهم مع الششعب الفلسشطيني ،ويؤوكدون:

اŸنطقة ،وعليه بإامكانهم أان يقدموا الكثÒ
للقضسية الفلسسطينية من خÓل العمل على
ت -ط -وي -ر ب -ل -دان -ه -م اق -تصس -ادي -ا وسس -ي -اسس -ي-ا
وعسس- -ك- -ري- -ا و–سس Úك -ل أا‰اط اŸع -يشس -ة
فيها ،سسواء من حيث البحوث والصسناعة
وخصس-وصس-ا ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ،م-ن ه-نا نبدأا ‘
ال -ت-ف-ك Òع-ل-ى م-ن-افسس-ة ال-ك-ي-ان الصس-ه-ي-وÊ
الذي سسبقنا بأاشسواط كثÒة ‘ كل اŸيادين.
فالشسباب اليوم مدعو إا ¤أان يكون واقعيا،
منطقيا وبراغماتيا ،وأان يؤوسسسس –دياته
على معطيات دقيقة ،وأان يغ Òالذهنيات
والطرق التي انتهجها أاسسÓفه Œاه القضسية
الفلسسطينية التي  ⁄تؤوت بأاية نتائج تذكر.
كذلك ‘ ظّل التكنولوجيات الواسسعة التي
ي-ع-رف-ه-ا ال-ع-ا ⁄ف-إان-ه أاصس-ب-ح ال-ي-وم ب-إام-كان
الشس -ب-اب ال-ع-رب-ي أان ي-ع-م-ل ع-ل-ى ال-ت-ع-ري-ف
بالقضسية الفلسسطينية لدى أاقرانه من شسباب
دول العا ،⁄وهو ما سسيشسكل ورقة ضسغط
ل -دى ح -ك -وم -ات ال -دول ال -غ -رب-ي-ة م-ن أاج-ل
ال -ذه -اب إا ¤تسس -وي -ة صس-ح-ي-ح-ة وح-ق-ي-ق-ي-ة
للقضسية الفلسسطينية».
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’ع-م-ال
«الششعب» :م -اه-ي ا أ
’ن ،وكيف
التي أا‚زتها ◊د ا آ
كان صشداها عند القارئ؟
ح-مزة ششوادرة :ال-ك-تابة شسغف
راود Êمنذ الصسغر ،اŸطالعة وحبّ
ال-ق-راءة ي-دف-ع ب-الشس-خصس ل-ل-م-حاولة،
لول
ومؤولفي «قرار على ورق» يعت Èا أ
ب -ال -نسس -ب-ة ‹ ،وÃزي-د م-ن ال-تشس-ج-ي-ع
لنسس -ان ي -ح -اول
واŸسس- -ان- -دة Œع -ل ا إ
تقد Ëأاعمال أاخرى ،أاما فيما يخ ّصس
صسداها سسأاقول بأانها نوعا ما جيدة
أاو متوسسطة على العموم.
❊ ك-ي-ف ت-قّ-ي-م مشش-ارك-تك ‘
’خÒة Ÿع - -رضس
ال- - -ط- - -ب- - -ع - -ة ا أ
ا÷زائ- - -ر ال- - -دو‹ ل- - -ل - -ك - -ت - -اب
’دب -ي
وح- -دث- -ن -ا ع -ن ال -ع -م -ل ا أ
الذي ششاركت به؟
❊❊ شس- - - - - - - - - -اركت ‘
التظاهرة ‘ جناح «دار
اŸث-ق-ف» ،ع-رضست ف-ي-ه
كتابي الذي كان الهدف
األول منه إاعطاء رسسالة
Óخ- -وة الصس- -ح -راويÚ
ل - -إ
ع- - - - -ل- - - - -ى أان الشس- - - - -عب
ا÷زائ - - -ري وخ - - -اصس- - -ة
الشس -ب-اب ي-ح-م-ل-ون ع-ل-ى
أاكتافهم َهّم الكفاح من
أاج- - - -ل ح- - - -ري- - - -ت- - - -ه - - -م
ومسس -ان -دت -ه-م وم-ن-ح-ه-م بصس-يصس األم-ل
والثقة على أاننا لزلنا على العهد وعلى
اŸبادئ الراسسخة ‘ وجدان الشسعوب
ا◊رة اŸسستقلة ،وبهذه اŸناسسبة أاشسكر
الصسحفية حبيبة غريب وكذا اإلعÓمية
لم -ي -ة أاورت -ي Ó-ن وا◊ضس -ور ال-ذي ج-اء
لهذه اŸناسسبة.

❊ هل هناك ضشوابط وقيود
وضشعتها لكتابك؟

❊❊ ليسس ‹ ضسوابط وقواعد أاتقّيد
بها سسوى احÎام القالب الفني للكتابة،
Óسسف هناك
أاما ‘ ا÷انب اللغوي فل أ
أاخ-ط-اء إامÓ-ئ-ي-ة ع-دي-دة ك-ان ب-األح-رى
تدقيقها من قبل الناشسر قبل عرضسها،
ول -ك -ن ي -ب -ق -ى األسس-اسس ‘ ال-ك-ت-اب-ة ه-و
الهدف اŸراد إايصساله للقارئ.

❊ م- -اه- -ي اŸواضش -ي -ع ال -ت -ي
تسشتهويك أاك ‘ Ìالكتابة؟

❊❊ تسس - -ت - -ه- -وي- -ن- -ي م- -واضس- -ي- -ع أادب
اŸق- -اوم -ة ع -ل -ى ال -ع -م -وم واŸواضس -ي -ع
السسياسسية بالدرجة األو ،¤فالكتابة عن
القضسايا النزيهة والعادلة ل أاعتÈها من
الطابوهات ،فقضسية الصسحراء الغربية
قضسية واضسحة للعيان وهي قضسية شسعب
وأامة تعا ÊويÓت السستعمارÁ ،كن أان
أاقول أانها جرأاة ،أاجل ،فا◊ديث عنها
ي- -كسس -بك أاع -داء ‘ ا÷انب اآلخ -ر م -ن
اŸسس-ان-دي-ن ل-ط-رح الح-تÓ-ل اŸغربي،
ولكن مادمنا ‘ بÓد ا÷زائر فنحن
نعي ونؤومن بأان دولتنا قائمة على مبادئ
وقيم نشسÎك معها ‘ الدفاع عنها.

❊ ك -ي-ف ت-ق-رأا واق-ع الُ-كّ-ت-اب
والروائي Úالششباب ‘ ا÷زائر؟
❊❊ ن- -رج- -و ال- -تشس- -ج- -ي -ع واألخ -ذ
بأايدي هؤولء الشسباب من اأجل تنمية
مواهبهم والرقي بها اأك.Ì
❊ ما الذي تضشيفه التكرÁات
’دب-ي-ة
وا÷وائ -ز واŸسش -اب-ق-ات ا أ
للروائي؟
❊❊ ه - -ي ن - -وع م - -ن ال - -تشس- -ج- -ي- -ع

اŸع -ن -وي ال -ذي يسس -اع -د ع-ل-ى ب-ذل
اŸزيد وتقد Ëأافضسل.
❊ ‘ رأايك م- -ن ه -و ال -روائ -ي
الناجح؟
❊❊ ه -و ال -ذي ي -ح -تضس-ن
ال -ق -ارئ ك -ت -اب -ات-ه ،وي-خ-رج
ب- -ه- -دف وعÈة م- -ن خ Ó-ل
العمل الذي يقدمه.
❊ Ÿن ي- -ق -رأا ح -م -زة
شش- -وادرة؟ وم -ا ه -و آاخ -ر
كتاب قرأاته؟
❊❊ أاق- -رأا ك- -ل م- -ا أاج -ده
اأم -ام-ي ،آاخ-ر ك-ت-اب ق-رأات-ه
كتاب «دوسستوفسسكي ..حلم
رجل مضسحك».
❊ ب-ع-ي-دا عن الكتابة،
م -اه -ي ه -واي -اتك واه -ت -م -ام -اتك
’خرى؟
ا أ
❊❊ العمل السسياسسي وحب اŸطالعة،
وتربية األجيال.

❊ Ãن- -اسش- -ب -ة ا◊ديث ع -ن
ال -ع -م -ل السش-ي-اسش-ي ،ك-نت ضش-م-ن
قائمة حزبية ‘ ﬁليات ،2017
حدثنا عن هذه اŸششاركة؟

❊❊ ن- -ع -م ت -ق -دمت ‘ الن -ت -خ -اب -ات
اÙلية ضسمن قائمة ألحد األحزاب،
وك -ان سس -بب ال -ت -ح-اق-ي ن-اب-ع م-ن إاÁاÊ
Ãبادئه ومايدافع عنه وقد كانت ‹
دردشسة مع أاحد األصسدقاء حول اختيار
النضسمام والنضسال ألجل ذلك ا◊زب،
فكانت اإلجابة أانه عار وعيب أان يناضسل
وي- - -ك- - -تب الشس- - -خصس ع- - -ن ال- - -ت- - -ح- - -رر
والسس-ت-قÓ-ل وي-ك-ون ان-ت-م-اءه السس-ي-اسسي
خارجه .ورغم أان قائمة بلديتنا  ⁄تفز
باÙليات إال أانني كنت جد سسعيد Ãا
حققه ا◊زب على اŸسستوى الوطني.

م - - -ا ه- - -ي مشش- - -اري- - -عك
❊
وطموحاتك اŸسشتقبلية؟

❊❊ يطمح اإلنسسان أان يواصسل العمل
ألجل تقد Ëاألفضسل ،ومواصسلة الكتابة
‘ الشسأان الصسحراوي والنضسال ألجل أان
ن -رى ح -ري -ة واسس -ت -قÓ-ل ه-ذه األم-ة ‘
أاقرب اآلجال.

❊ م -ا نصش-ي-ح-تك ل-ل-روائ-يÚ
والكّتاب الششباب؟

❊❊ من Áلك موهبة عليه أان يتقّدم
ويعمل على إاظهارها للعلن دون حياء أاو
خوف وسسيجد بإاذن الله من يسساعده
ويرقي مواهبه.

❊ Ãاذا يختم حمزة ششوادرة
حوارنا هذا؟
❊❊ اأج- - - -دد الشس - - -ك - - -ر ÷ري - - -دة
«الشسعب» على منحي هذه الفرصسة،
ك -م -ا أانّ-وه Ãج-ه-ودات-ك-م ا÷ب-ارة ‘
اإسسماع صسوت األشسقاء الصسحراويÚ
ومعاناتهم.

صشفحـــة ششباب بلدي علـــى الفايــــسس بـــوك :
www.facebook.com/chababbeladi
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اŸكتب الفيدرا‹ يعفي زفزاف من مهامه كرئيسس للجنة اŸالية

«الفاف» ترفع عدد إاجازات الÓعب« ‘ ÚاÒŸكاتو» الششتوي إا4 ¤

جرى ،أامسس ،اجتماع اŸكتب الفيدرا‹ ل–Óادية ا÷زائرية لكرة القدم بقيادة خ Òالدين زطششي Ãركز سشيدي موسشى ،حيث “خضس
عنه عدة قرارات مهمة ،منها الرفع من عدد إاجازات العب ‘ ÚفÎة النتقالت الششتوية وإاعفاء جهيد زفزاف من مهامه.

»°ù«ªM QÉªY

قّرر ألمكتب ألفيدرألي ألذي أنعقد ،صسباح أأمسس،
Óندية ألوطنية بانتدأب أأربعة ’عبين
ألسسماح ل أ
خÓل «ألميركاتو « ألشستوي ألجاري.
ج -اء ق -رأر أإ’ت -ح -ادي -ة أل -ج -زأئ -ري -ة ب -رف-ع ع-دد
إأج -ازأت أأ’ن-دي-ة ف-ي ه-ذأ «أل-م-ي-رك-ات-و» ،ب-ع-دم-ا
ك -انت م -ق -ررة ب -ث Ó-ث إأج -ازأت ف -ق -ط ل -ك -ل ن-اٍد
محترف .أشسترط ألمكتب ألفيدرألي على أأ’ندية
أل -وط -ن -ي -ة ل -ل -م-ح-ت-رف أأ’ول وأل-ث-ان-ي ،أأن ت-ك-ون
وضسعيتهم ألمالية قانونية لتمكينهم من أإ’سستفادة
من هذأ ألقرأر ألذي من شسأانه أن يكون فال خير
على بعضس أ’ندية ألتي تسسعى للتعاقد مع أكبر
ع -دد م -م -ك -ن م-ن ألÓ-ع-ب-ي-ن .ك-م-ا أأك-د أل-م-ك-تب
ألفيدرألي من جديد أأن أأ’ندية ألتي لها قضسايا
على مسستوى لجنة ألمنازعات لن تسستفيد من
هذأ ألقرأر.
من جهة أأخرى ،قررت «ألفاف» إأعفاء جهيد
زفزأف من منصسبه كرئيسس للجنة ألمالية دأخل
أل -م -ك -تب أل -ف-ي-درأل-ي وذلك بسس-بب إأل-ت-زأم-ات-ه

أل-م-ه-ن-ي-ة خ-ارج أإ’ت-ح-اد أل-ج-زأئ-ري ،وه-و أأ’م-ر
ألذي أأعاق عمل أللجنة ألمذكورة ألتي لم تجتمع
منذ مدة .تم تعيين رشسيد قاسسمي خليفة لزفزأف
على أأن ُيحافظ هذأ أأ’خير على منصسبه دأخل
ألمكتب ألفيدرألي ،وهذأ رغم غياباته ألُمتكررة
عن أ’جتماعات ألسسابقة .أقترح رئيسس ألرأبطة
ألمحترفة محفوظ قرباج على أأعضساء ألمكتب
ألفيدرألي إأرسسال  3تحذيرأت إألى أأ’ندية قبل
فرضس عقوبة أللعب بدون جمهور.
ك-انت ل-ج-ن-ة أل-ع-ق-وب-ات وأل-رأب-ط-ة أل-م-ح-ت-رف-ة
ترسسÓن تحذيرين فقط قبل فرضس عقوبة أللعب
بدون جمهور على أأ’ندية ويفضسل قرباج إأرسسال
 3إأنذأرأت بد’ من إأثنين من أأجل ألتقليل من
عقوبة أللعب بدون جمهور.
كما قّرر أعضساء ألمكتب ألفيدرألي منح هبة تصسل
 150أألف دينار جزأئري على شسكل عتاد رياضسي
Óندية ألُمشساركة في كأاسس ألجمهورية / 2017
ل أ
.2018
جاءت هذه ألخرجة من طرف إأدأرة ألرئيسس
خير ألدين زطشسي للُمسساهمة في ظهور ألفرق

بُ-ح-ل-ة ُم-ح-ت-رم-ة خÓ-ل ُم-ب-اري-ات ألسس-يدة ألكأاسس
وت -ح -ف -ي -زه -م ل -ل -ظ -ه-ور ب-مسس-ت-وى أأفضس-ل خÓ-ل
ألمباريات.
قامت أ’تحادية ألجزأئرية لكرة ألقدم باإ’عÓن
ع -ن م -ن -اقصس -ة خ -اصس -ة ب -ه -ا ل -ح -ق -وق أل -تسس-وي-ق
وأإ’شس - -ه- -ار أل- -رق- -م- -ي ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى وك- -ا’ت
أ’تصس -ا’ت أل -م -خ-تصس-ة ف-ي أل-تسس-وي-ق أل-ري-اضس-ي
للفترة من  1مارسس  2018إألى  1مارسس 2021
بحسسب ما أأعلنته ألهيئة ألفدرألية في موقعها
ألرسسمي على أأ’نترنت.
أأوضسح نفسس ألمصسدر أأن هذه أ’سستشسارة تتعلق
بمجموع حقوق ألتسسويق وأإ’شسهار ألتي تحوز
ع- -ل -ي -ه -ا أ’ت -ح -ادي -ة أل -ج -زأئ -ري -ة ل -ك -رة أل -ق -دم
وأل -م -ن-ت-خ-ب-ات أل-وط-ن-ي-ة ،ح-ق-وق أل-تسس-وي-ق ح-ول
أأ’حدأث ألوطنية للفاف وألحقوق ألرقمية ويعد
تسس-ي-ي-ر سس-ل-ع وم-وأد أ’ت-ح-ادي-ة أل-ج-زأئ-ري-ة ل-كرة
ألقدم وتسسويق حقوق إأعÓناتها أإ’شسهارية على
مسس-ت-وى أل-مÓ-عب أل-ت-ي ت-ح-تضس-ن م-ب-اري-ات ك-رة
ألقدم للمنتخبات ألوطنية ،أأيضسا معنيا باإ’عÓن
عن ألمناقصسة.

فيغو‹ سشعيد Ãردوده أامام غوزتيبي

سشليمـ ـ ـا Êيتلق ـ ـى عرضش ـ ـا م ـ ـن الصشـ ـ ـ Úوهامبـ ـ ـورغ يريـ ـ ـد تاي ـ ـ ـدر
لندية ‘ مفاوضشات مع
لخÒة حول قرار إاسشÓم سشليما Êبالرحيل عن ليسش Îسشيتي ،دخل العديد من ا أ
لخبار ‘ الفÎة ا أ
بعد أان راجت ا أ
ادارة النادي ال‚ليزي من أاجل التعاقد مع الÓعب ا÷زائري.
لحسساب ألدوري ألتركي ،فكان ورأء
عاد كل من أإيفرتون ونيوكاسسل وغيرهم من لعدم دخوله في خطط مدرب
تسسجيل فريقه ألهدف ألثاني ،كما
أ’أندية ،أأصسبح هدأف «ألخضسر» مطلوب في ب -ول -ون -ي-ا روب-رت-و دون-ادون-ي
أأن- - -ه ك - -ان ورأء ج - -ل أل - -ك - -رأت
ألدوري ألصسيني .يذكر أأنه في ألموسسم ألماضسي ح -يث شس -ارك ’عب أن -ت -ر
أل- -خ- -ط -ي -رة .ق -ال ف -ي -غ -ول -ي:
وف-ي ن-فسس أل-ف-ت-رة ك-ان سس-ل-ي-م-ان-ي م-ط-لوبا في م- -يÓ- -ن ألسس- -اب- -ق ،ه -ذأ
«سس- -ع -ي -د ج -دأ ب -اأدأئ -ي ضس -د
ن -ادي «ت -اي -ي -ج -ي -ن» ب -رأتب سس -ن -وي ي-ف-وق ألـ 10أل- -م -وسس -م ف -ي ث -م -ان -ي
غوزتيبي ،أأعتقد أأني قدمت
مÓيين أأورو .لن تجد أ’أندية ألصسينية صسعوبة م -ب -اري -ات ف -ق -ط ،م -ع
م- -ب- -ارأة ك- -ب- -ي- -رة وك- -اف -حت
في أإقناع ليسستر سسيتي بالتخلي عن ألجزأئري ف-ري-ق-ه ب-ول-ون-يا ،أثنين
ل-ل-ن-ه-اي-ة» أأضس-اف« :شس-اهدنا
ويبقى ألمشسكل في أإقناع ألÓعب .يتجه ألدولي منها كاأسساسسي.
ف -ري-ق-ا ي-ل-عب ب-ك-ت-ل-ة وأح-دة
ألجزأئري سسفير تايدر ،لخوضس تجربة جديدة لÓإشسارة ،يتوأجد نادي
وهذأ هو أ’أمر ألجيد ،كما
ف -ي أل -ب -ط -ول -ة أ’أل -م-ان-ي-ة ،ب-ع-د أأن أأب-دى ن-ادي ه -ام -ب -ورغ ف -ي أل-م-رك-ز
أأظهرنا ردة فعل قوية بعد أأن
ه -ام -ب -ورغ أ’أل -م -ان -ي أإه-ت-م-ام-ه ب-ه-ذأ أ’أخ-ي-ر .ماقبل أ’أخير من ترتيب
ك -ن -ا م -ت -اأخ-ري-ن» .ت-اب-ع« :سس-ع-ي-د
كشسفت ألصسحافة أ’إيطالية ،أأن مسسوؤولي نادي أل- -ب- -ون -دسس -ل -ي -غ -ا ،ويسس -ع -ى
بمسستوى ألفريق ،خاصسة مع ألمدرب
ه-ام-ب-ورغ ،يسس-ع-ون لÓ-إسس-رأع ف-ي أإت-م-ام صس-فقة ل-ت-دع-ي-م صس-ف-وف-ه ل-لخروج من
أل -ج -دي -د ،سس -ن -ق -ول ك -ل -م-ت-ن-ا ف-ي ن-ه-اي-ة
ت-اي-در ،ب-ال-ن-ظ-ر ل-ح-اج-ت-ه-م لÓ-عب ف-ي منصسبه منطقة ألخطر وتفادي ألسسقوط.
و أ إ ع ج ا ب ه م ب ا إ م ك ا ن ي ت ه  .ي ا أ ت ي ه ذ أ ف ي و ق ت أ أ ب د ى ق د م س س ف ي ا ن ف ي غ و ل ي ’ ع ب غ ل ط ة س س ر أ ي أ أ د أ ءً أ ل م و س س م »  .و خ ت م ك  Óم ه  « :أ ل ج م ا ه ي ر ك ا ن ت ر أ ئ ع ة
فيه تايدر ،رغبته في تغيير أ’أجوأء ،بالنظر ك -ب -ي -رأ ف -ي م -ب -ارأة ،أأمسس ،ضس -د «غ -وزت -ي -ب -ي» وأأعطتنا ألدفع ألÓزم في ألمبارأة «.

ينطلق اليوم ويسشتمر لغاية  3جانفي اŸقبل

«البوكسشينـ ـ ـغ داي» ...تقليـ ـ ـد إا‚ليزي عريـ ـ ـق يأابـ ـ ـى ا’ندث ـ ـ ـار

رغم أأنها تزيد من أزدحام جدول ألمباريات في
كرة ألقدم أإ’نجليزية ’ ،تزأل مباريات «ألبوكسسينغ
دأي» ،تحظى بشسعبية هائلة ومكانة خاصسة ،لما
يحمله أليوم من طابع عريق ،فهو تقليد إأنجليزي
يضساهي تاريخ كرة ألقدم نفسسها .في ألوقت ألذي
ينفصسل فيه ’عبو مسسابقات ألدوري أأ’خرى في
ألقارة أأ’وروبية عن ألمنافسسات لÓحتفال بأاعياد
رأأسس ألسسنة مع عائÓتهم ،ينصسب تركيز ألÓعبين
في مسسابقات ألدوري بإانجلترأ ،على أ’سستعدأد
للمباريات ألتي تقام في «ألبوكسسينغ دأي «.تنطلق
منافسسات ألمرحلة ألعشسرين من ألدوري أإ’نجليزي
أل -م -م -ت -از ،أل -ي -وم أل -ث Ó-ث -اء ،ب -ل -ق -اء ت -وت -ن -ه-ام م-ع
سساوثهامبتون ،وتشسيلسسي مع برأيتون ،ومانشسسستر
يونايتد مع بيرنلي ،ووسست بروميتشس أألبيون مع
إأيفرتون ،ووأتفورد مع ليسستر سسيتي ،وهيديرسسفيلد
م- -ع سس -ت -وك سس -ي -ت -ي ،وب -ورن -م -وث م -ع وسست ه -ام،
ول -ي -ف -رب -ول م -ع سس-وأن-زي سس-ي-ت-ي .تسس-ت-أان-ف ي-وم-ي
أأ’رب -ع -اء ،ب-ل-ق-اء ن-ي-وك-اسس-ل م-ع م-انشسسس-ت-ر سس-ي-ت-ي،
وألخميسس بلقاء كريسستال با’سس مع آأرسسنال.
بدأأ تقليد إأقامة مباريات ألبوكسسينغ دأي ،أعتبارأ
من لقاء فريقي شسيفلد وها’م في  26ديسسمبر عام
 ،1860أأي قبل تأاسسيسس مسسابقة ألدوري .وتسستمر
ه -ذه ألشس -ع -ب -ي -ة ،رغ -م أأن أل-مسس-ؤوول-ي-ن ح-اول-وأ ف-ي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لقل من  20سشنة:
عششيو ،مسشاعد مدرب اŸنتخب الوطني أ

«وديتا تونسس سشتسشمحان لنا بانتقاء أافضشل العناصشر »
أاك -د حسش Úعشش -ي -و» ُم-سش-اع-د
لقل من
ُمدرب اŸنتخب الوطني أ
 20سش-ن-ة أان م-واج-ه-ت-ي «ت-ونسس»
ال -ودي -ت Úسش -تسش -م -ح-ان ل-ل-ط-اق-م
ال-ف-ن-ي ب-ال-تعرف على الÓعب.Ú
ق- - - - - - -ال «عشش- - - - - - -ي- - - - - - -و» Ÿوق- - - - - - -ع
ال -ف -اف»:ال -ت-ق-ي-ي-م سش-ي-ك-ون ب-ع-د
نهاية الÎبصس الذي إانطلق ،يوم
ا÷معة ،باŸركز التقني لسشيدي
موسشى وينتهي يوم  30ديسشم.»È
أأضساف»:مجموعة ألÓعبين جديدة
ب -ال -نسس -ب -ة أإل -ي -ن -ا ب -ال -رغ-م م-ن أأن-ه-ا
معروفة بالنسسبة للطاقم ألفني ألقديم ألذي
’ ُي -م -ك -ن أأن ن -ن-ك-ر ع-م-ل-ه أل-ج-ب-ار» .أأردف
«عشس-ي-و»« :ل-دي-ن-ا م-ج-م-وع-ة ُم -ت-م-اسسكة ’أن
أأغلب ألÓعبين يتعارفون فيما بينهم وسسبق
لهم موأجهة بعضسهم ألبعضس».
«لدينا ’ 27عبا في هذأ ألتربصس وسسننتقي
أ’أفضس-ل ل-لُ-م -سس-ت-ق-ب-ل وسس-نسس-ت-دع-ي ’ع-ب-ين
ج -دد ف -ي أل-ت-ربصس-ات أل-ق-ادم-ة ل-ك-ي ن-م-ن-ح
ُ
ألفرصسة للجميع» .وفيما يخ ُصس موأجهتي
ألُمنتخب ألتونسسي ألوديتين ،ألُمقررتين يوم
 27و 30ديسسمبر ،بدأية من  14 : 30بالملعب
أ’أولمبي بالمنزه قال أأشسيو».وديتي تونسس
سس -ن -خ-وضس-ه-م بُ-ك -ل ق-وة وسس-ن-م-ن-ح أل-ف-رصس-ة

للجميع من أأجل معرفة ألمسستوى ألفردي
لكل ’عب في موأجهة شسبه رسسمية».
«بعد  4تربصسات سستكون لدينا نظرة شساملة
ُت -م-ك-ن-ن-ا م-ن أ’إن-طÓ-ق ف-ي أل-ع-م-ل أل-ج-دي
ت -حسس -ب -ا ل -ت -ح -ق-ي-ق ه-دف أل-ت-اأه-ل لـ «ك-ان»
أل-ك-ام-يرون  . 2019خ-ت-م»عشس-يو»»:سسنحاول
ألعمل مع ألُمنتخب ألوطني ’أقل من 20
سس -ن -ة وف-ق أل-م-ن-ه-ج أل-ذي ح-دده ل-ن-ا م-دي-ر
ألُمنتخبات ألوطنية بوعÓم شسارف» .سسافر
أأشس -ب-ال ألُ-م -درب أل-رئ-يسس-ي «سس-ل-ي-م سس-ي-ب-ا»،
أأمسس أ’إث -ن -ي -ن ،أإل -ى أل -ع -اصس -م-ة أل-ت-ونسس-ي-ة
«تونسس».

عودة بن عمار وبششوشس إا ¤ا÷هاز الفني لـ «الصشفراء»

بن سشمرة يرفضس تسشليم اŸهام مع ÷نة التسشي ÒاŸؤوقتة

أاك- - - -د عضش- - - -و ÷ن- - - -ة ال- - - -تسش- - - -ي ÒاŸؤوق- - - -ت - - -ة
«ال -دي -ري -ك -ت -وار» لشش-ؤوون ا–اد ا◊راشس ،ج-ع-ف-ر
لب -ق -اء ع -ل -ى اŸدرب
ب- -وسش -ل -ي -م -ا ،Êأان -ه سش -ي -ت -م ا إ
التونسشي حمادي دو على راأسس العارضشة الفنية
لضش -اف -ة إا ¤ع -ودة
ل- -ل -تشش -ك -ي -ل -ة ا◊راشش -ي -ة ،ب -ا إ
اُŸدرب ÚاŸسش- -اع- -دي- -ن حسش- -ان ب- -ن ع -م -ر ون -اصش -ر
بششوشس إا ¤الطاقم الفني للفريق.

Óذأعة
قال بوسسليماني في تصسريح أأدلى به ل إ
ألوطنية قائ« :Óقررنا أإ’بقاء على ألمدرب
ح- -م- -ادي دو ف- -ي م- -نصس- -ب- -ه وت- -رك- -ن- -ا ل -ه ك -ل
ألصسÓحيات من ألناحية ألتقنية ،حيث طلبنا
منه في حال وجود ’عبين ’ يدخلون في
حسساباته ألتكتيكية إ’عدأد قائمة خاصسة بهم،
مع أأ’خذ بعين أ’عتبار أأننا ممنوعون من
أ’سستقدأم خÓل هذأ ألميركاتو ألشستوي .كما
قررنا عودة ألمدربين ألمسساعدين بن عمر
وبشس-وشس ،أل-ط-اق-م أل-ف-ن-ي ،ف-ه-م أأب-ن-اء أل-فريق
وسسيبقيان في ألحرأشس ،إأ’ إأذأ لم يرغبا في
ذلك».
ب-خصس-وصس أل-تسس-ي-ي-ر ،كشس-ف ب-وسس-ل-ي-ماني أأن
ألرئيسس ألُمسستقيل فيصسل بن سسمرة لم يقم
لحد أآ’ن بتسسليم ألمهام مع لجنة ألتسسيير
ألمؤوقتة وهو ما يعرقل عملهم« :هناك عدة
مؤوسسسسات أقتصسادية أأبدت رغبتها في تمويل
ألفريق عندما تغيرت أإ’دأرة ألُمسسيرة لنادي
أت-ح-اد أل-ح-رأشس ،ل-ك-ن أأ’م-ور ت-رأوح م-ك-ان-ه-ا
جرأء عدم أمتÓكنا لوثائق ألفريق ألرسسمية
بسسبب عدم قيام ألرئيسس ألمنسسحب بن سسمرة
Óسسرأع
بعملية تسسليم ألمهام ،لهذأ أأناشسده ل إ
ب -تسس -ل -ي -م -ن -ا وث -ائ -ق أل -ف -ري-ق م-ن أأج-ل إأن-ق-اذ
أ’ت -ح -اد» ،م -ؤوك -دأ أأن أت -ح -اد أل-ح-رأشس م-لك
ل -ج -م -ي -ع عشس -اق «ألصس -ف -رأء» ول -يسس م -ل -ك -ي -ة
خاصسة.
قدم فيصسل بن سسمرة أسستقالته رسسميا من
رئ- -اسس- -ة أت- -ح- -اد أل- -ح- -رأشس ،ي- -وم أل -خ -م -يسس

أل -م -اضس -ي ،خ Ó-ل أأشس -غ -ال أل -ج-م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة
أ’سستثنائية ألتي تم فيها تعيين لجنة تسسيير
مؤوقتة يترأأسسها ألرئيسس ألسسابق محمد ألعايب
وتضسم كل من ألُمسساهمين جعفر بوسسليماني
ونصسر ألدين بغدأدي ،مُهمتها تسسيير شسؤوون
ألفريق ألحرأشسي لمدة شسهرين أأو ثÓثة ،إألى
غاية أنتخاب رئيسس جديد.
يوأجه أتحاد ألحرأشس ،منذ بدأية ألموسسم
ألكروي ألحالي ،أأزمة دأخلية أنعكسست سسلبا
على نتائج ألفريق ألذي أأنهى مرحلة ألذهاب
م -ن ب -ط -ول-ة أل-رأب-ط-ة أل-م-ح-ت-رف-ة أأ’ول-ى ف-ي
وضسعية فريق مهدد بالسسقوط (ألصسف - 15
 12نقطة).
هذه ألوضسعية أأدت بأانصسار نادي «ألكوأسسر»،
إأل -ى ت -ن -ظ -ي -م وق -ف -ات أح -ت -ج-اج-ي-ة ف-ي ع-دة
مناسسبات أأمام مقر ألمجلسس ألشسعبي ألبلدي
ل-ل-ح-رأشس ي-ط-ال-ب-ون ف-ي-ه-ا ب-رح-ي-ل أل-مسس-يرين
أل -ح -ال -ي-ي-ن ل-ل-ن-ادي وف-ي م-ق-دم-ت-ه-م أل-رئ-يسس
فيصسل بن سسمرة.

ششبيبة السشاورة

’ ٣عب ـ ـ ـ Úأاجانـ ـ ـب يخضشعـ ـ ـون للتجـ ـ ـارب
يخوضس ثÓثة لعب Úأاجانب اختبارات
م -ع شش -ب -ي -ب -ة السش -اورة خÓ-ل الÎبصس ال-ذي
يقيمه وصشيف الرابطة الأو ¤لكرة القدم،
لرب-ع-اء اŸنصش-رم ،ب-حسشب م-ا
ب-وه-ران ،م-ن-ذ ا أ
اسش- -ت- -ف- -ي- -د ،أامسس الث- -ن ،Úم- -ن إادارة ن- -ادي
لم-ر
ا÷ن -وب ال -غ -رب -ي ا÷زائ -ري .ي-ت-ع-ل-ق ا أ
ب-ك-ل م-ن اŸداف-ع السش-ن-غ-ا‹ ا◊اج-ي ي-وسشوفا
كوناتي واŸهاجم Úالكونغو‹ كاسشاما سشيارا
وال -ك -ي -ن -ي ﬁم -د سش -ال -ي -م -ا رمضش -ان ،ال-ذي-ن
ي-أام-ل-ون ‘ ح-ج-ز م-ك-ان-ة ل-ه-م ضش-م-ن تششكيلة
النادي Ãناسشبة فÎة التحويÓت الششتوية
التي انطلقت ‘  16ديسشم Èا÷اري وتسشتمر
إا ¤غاية  15من الششهر اŸقبل.

أل -م -اضس -ي ،أل -ح -د م -ن أل -رح Ó-ت أل -ط -وي -ل -ة ع-ل-ى
ألمشسجعين من خÓل إأقامة موأجهات ديربي ،ولكن
’ يزأل بعضس ألمشسجعين يقطعون رحÓت طويلة
لحضسور ألمباريات.
ح -ت -ى أل -خ-مسس-ي-ن-ي-ات م-ن أل-ق-رن أل-م-اضس-ي ،ك-ان
ألÓعبون عادة ما يخوضسون مباريات يوم أ’حتفال
ب -أاع -ي-اد رأأسس ألسس-ن-ة ،ث-م يضس-ط-رون ل-ل-عب م-ج-ددأ

بعدها بـ  24سساعة في ألبوكسسينغ دأي ،لكن أأ’مر
تÓشسى أآ’ن ،خاصسة وأأن ألمدربين يشسكون بالفعل
من جدول ألمباريات ألمزدحم .يرى ألعديد من
ألÓ-ع-ب-ي-ن ألسس-اب-ق-ي-ن وأل-م-درب-ي-ن أل-حاليين أأن كرة
ألقدم أإ’نجليزية سستسستفيد ،كما هو ألحال في
ب- -اق- -ي دول أأوروب- -ا ،م -ن ت -ح -دي -د إأج -ازة شس -ت -وي -ة
للمنافسسات.

س س -ت -ك -و ن أ أ م -ا م م -د ر ب أ ل ش س -ب -ي -ب -ة  ،ف -و ؤ أ د
بوعلي ،ألفرصسة لمعاينة ألÓعبين ألثÓثة
خ  Ó- -ل أ ل - -م - -ب -ا ر أ ة أ ل -و د ي -ة أ ل -ت -ي أ أ ج -ر أ ه -ا
أ أ ش س -ب -ا ل -ه  ،أ أ م س س أ ’ ث -ن -ي -ن  ،أ أ م -ا م م -و ل -و د ي -ة
و ه - -ر أ ن ب - -م - -ل -ع ب « أ أ ح -م -د ز ب -ا ن -ة »  .ك -ا ن ت
أ ’ أ ن -د ي -ة أ ل -ج -ز أ ئ -ر ي -ة م -م -ن -و ع -ة م ن أ ن ت د أ ب
أ ل  Ó- -ع - -ب - -ي - -ن أ ’ أ ج - -ا ن ب ف - -ي أ ل -م -و س س -م -ي -ن

ألسسابقين ،قبل أأن يقرر ألمكتب ألفدرألي
ألجديد ألذي يرأأسسه خير ألدين زطشسي
أإلغاء ألقرأر ألذي كان قد أتخذه ألمكتب
ألسسابق بقيادة محمد رورأوة.
ب -ن -ا ء ع -ل -ى ذ ل ك  ،أ أ ص س -ب -ح ب -م -ق -د و ر أ أ ن -د ي -ة
أ ل -ر أ ب -ط -ة أ ’ أ و ل -ى أ ن -ت -د أ ب ’ ع -ب -ي -ن أ أ ج -ن ب ي ن
ع -ل -ى أ ’ أ ك -ث -ر و ه -و م -ا ق -ا م ب -ه أ ل -ك -ث -ي -ر م -ن
ر و ؤ س س -ا ء أ ل -ف -ر ق خ  Ó-ل أ ل ص س -ا ئ -ف -ة أ ل -م ا ض س ي ة ،
ولكن من دون أأن يتمكن ألكثير منهم من
لفت أ’نتباه .هذأ أ’أمر تاأسسف له موؤخرأ
ر ئ -ي س س ر أ ب -ط -ة ك -ر ة أ ل -ق -د م أ ل -م -ح -ت -ر ف -ة ،
محفوظ قرباج ،في تصسريحات صسحفية،
م -ع -ت -ب -ر أ ب -ا أ ن أ إ ع -ا د ة ف -ت -ح أ أ ب -و أ ب أ ل -ب -ط -و ل -ة
ألوطنية أأمام ألÓعبين أ’أجانب «لم يكن
صسائبا» بالنظر أإلى ألمسستوى «ألمتوأضسع»
لÓعبين ألمنتدبين ،فضس Óعن ألمشساكل
أ ل -م -ا ل -ي -ة أ ل -ت -ي ت -ن -ج -م ع -ن أ س س -ت -ق د أ م ه م م ع
أأنديتهم ألمختلفة.

إلفجر0٦.٢٧.................:
موإقيت إلظهر١٢.4٩.................:
إلعصشر١5.٢١................:
إلصشÓة إلمغرب١٧.4١...............:
إلعششـاء١٩.0٦..................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^ ٢٦ديسش- - -م : ١854 Èإسش-تشش-ه-د إŸق-اوم إل-ثائر
«ب -وب -غ -ل -ة» ق -ائ -د إŸق -اوم-ة إلشش-ع-ب-ي-ة Ãن-ط-ق-ة
جرجرة.
^ ٢٦ديسشم : ١٩58 Èإ◊كومة إلفرنسشية
تقرر إتخاذ إجرإءإت إقتصشادية جديدة Ÿوإجهة
إسش-ت-م-رإر ت-ده-ور إŸي-زإن-ي-ة بسش-بب إل-تكاليف إلباهظة
للحرب ‘ إ÷زإئر.
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يوم –سشيسشي حول آ’Œار باأ’ششخاصص

ال -دول -ي -ة ‘ ›ال ح -م -اي -ة ح -ق -وق اإلنسش-ان .ك-م-ا
اسشتعرضشت مهام اÛلسس الذي أانششئ بأامر من
ف -خ -ام -ة رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة السش-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة وك-رسش-ه ال-دسش-ت-ور ،وج-ه-وده اŸي-دان-ي-ة
ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ك-ل ال-ف-اع-ل Úوم-راف-ق-ت-ه-م لÎسش-ي-خ
ث- -ق- -اف- -ة إاحÎام ح- -ق -وق اإلنسش -ان وح -م -اي -ت -ه -ا ‘
ا÷زائر .من جهته اسشتعرضس ‡ثل وزارة الششؤوون

اÿارجية ،رئيسس اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة
اإلŒار باألششخاصس ،إاسشÎاتيجية وجهود ا÷زائر
على الصشعيدين الوطني واÿارجي ‘ ›ال حماية
وترقية حقوق اإلنسشان ،لسشيما اŸسشاهمة ‘ إاثراء
ﬂتلف التششريعات اŸتعلقة باŸوضشوع ،والتعاون
مع جميع الششركاء للوقاية والتحسشيسس من جرائم
اإلŒار باألششخاصس.

وري إلÌى ظهر أإمسس ÃقÈة سشيدي سشنوسشي بتلمسشان

آÛاهد يحي بشش ÒآŸدعو «سشي ﬁمود» ‘ ذمة آلله
وري الÌى ،بعد ظهر أامسس األثنÃ ،ÚقÈة سشيدي
سش-ن-وسش-ي ب-ت-ل-مسش-ان ،ج-ث-م-ان اÛاه-د ي-حي بششÒ
اŸدعو «سشي ﬁمود» ،الذي وافته اŸنية ،أامسس
األحد ،عن عمر يناهز  78سشنة ،بحضشور السشلطات
ال -ولئ -ي -ة و›اه -دي -ن م -ن اŸن -ط -ق -ة وج -م -ع م-ن
اŸواط- - -ن ،Úب - -حسشب م - -ا ع - -ل - -م م - -ن م - -دي - -ري - -ة
اÛاهدين .وذكر ذات اŸصشدر ،أان اÛاهد
الراحل من مواليد  20فÈاير  1939ببلدية العريششة

بتلمسشان ،التحق ‘ يناير  1958بصشفوف جيشس
التحرير الوطني بالقرب من ا◊دود ا÷زائرية -
اŸغربية بالناحية الثانية باŸنطقة األو ¤للولية
اÿامسش- -ة .ت- -ق- -ل- -د اÛاه- -د سش- -ي ﬁم- -ود ع- -دة
مسشؤووليات ،حيث ع Úنائب قائد كتيبة من نوفمÈ
 1958إا ¤مايو  1959وبعدها كلف بقيادة كتيبة من
مايو  1959إا ¤سشبتم 1960 Èوع Úنائب قائد فيلق
ثم قائد فيلق مدفعية ‘  1962وفق ذات اŸصشدر.

عششية إ’حتفال برأإسس إلسشنة إŸيÓدية بالقليعة بتيبازة

حجز  3آ’ف وحدة من آŸششروبات آلكحولية وأآلفي قرصص مهلوسص

“ك -نت الشش -رط -ة ال -قضش -ائ -ي -ة ألم -ن دائ -رة
ب- -وسش- -م- -اع- -ي- -ل ،أامسس األول ،م- -ن ت -وق -ي -ف
›م- - -وع- - -ت- - -ي أاشش- - -رار ت - -ورطت األو‘ ¤
اŸت -اج -رة ب -اŸشش -روب -ات ال -ك-ح-ول-ي-ة ب-دون
رخصشة ،فيما تورطت الثانية ‘ اŸتاجرة
باŸهلوسشات ‘ قضشيتﬂ Úتلفت.Ú
وقد سشمحت عملية توقيف بعضس عناصشر
اÛم -وع -ت Úب-ح-ج-ز  3آالف وح - -دة م- -ن
اŸششروبات الكحولية اŸوجهة لÓسشتهÓك

Ãدينة بوسشماعيل وما جاورها خÓل رأاسس
السش -ن -ة اŸي Ó-دي -ة ،ك -م -ا سش-م-حت ال-ع-م-ل-ي-ة
اŸكملة بحجز  2000قرصس مهلوسس بحوزة
” إالقاء القبضس على 3
أاحد اŸتورط Úو ّ
متورط ‘ Úالعمليت ÚتÎاوح أاعمارهم بÚ
” تقدÁهم أامسس أامام وكيل
 25و 31سشنة و ّ
ا÷مهورية Ùكمة القليعة.
تيبازة :ملزي علي
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نظمته مصشالح إلششرطة باŸعهد إلوطني للششرطة إ÷نائية بالسشحاولة
«إلششعب» -أاششرف مدير الششرطة القضشائية ‡ثÓ
Óمن الوطني ،امسس الثن25 Ú
اللواء اŸدير العام ل أ
ديسشم ،2017 Èعلى مراسشم انطÓق اليوم الدراسشي
ال -ت -حسش -يسش-ي ح-ول م-وضش-وع الŒار ب-األشش-خ-اصس،
–ت شش -ع -ار «ال -وع-ي الج-ت-م-اع-ي ،ت-ب-ل-ي-غ مصش-ال-ح
الششرطة ،للقضشاء على الظاهرة» بحضشور ‡ثلي
عدة وزارات وششخصشيات سشياسشية ووطنية.
اسش-ت-ه-ل ال-ي-وم ال-دراسش-ي ال-ت-حسش-يسش-ي ب-كلمة اللواء
ه -ام -ل ،ال-ت-ي أاب-رز م-ن خÓ-ل-ه-ا ا÷ه-ود اŸي-دان-ي-ة
لقوات الششرطة ‘ التوعية من أاخطار آافة اإلŒار
باألششخاصس والعمل بإاششراك جميع الفاعل‘ Ú
اÛال ،أاششخاصشا و‡ثل Úمدني ،Úكما أاششار ا¤
ضشرورة تضشافر جهود جميع اŸنظمات والهيئات
ال-وط-ن-ي-ة وت-ب-ادل وج-ه-ات ال-ن-ظ-ر إلي-ج-اد األرضشية
اŸناسشبة للتعاون والتنسشيق.
وأاوضشح أان هذه اŸبادرة تكرسس حرصس فخامة
رئيسس ا÷مهورية السشيد عبد العزيز بوتفليقة على
ترقية ترقية حقوق اإلنسشان وتوجيهاته الرششيدة ‘
›ال حمايتها .كما أالقت السشيدة فافا سشيد ÿضشر
ب - -ن زروق - -ي رئ- -يسش- -ة اÛلسس ال- -وط- -ن- -ي ◊ق- -وق
اإلنسش- -ان ،ك- -ل- -م -ة أاك -دت ف -ي -ه -ا أان ا÷زائ -ر ك -انت
السش s-ب -اق -ة ‘ اŸصش -ادق-ة ع-ل-ى ج-م-ي-ع اإلت-ف-اق-ي-ات

 23°إ÷زإئر

ورقي اÛاهد سشي ﬁمود إا ¤رتبة مقدم ‘
 1978ضشمن ا÷يشس الوطني الششعبي ،ثم عقيد ‘
سشنة  .1985وبقي بصشفوف ا÷يشس الوطني الششعبي
إا ¤غاية سشنة .1986
وقد بعث وزير اÛاهدين الطيب زيتو Êبرسشالة
تعزية ألسشرة الفقيد ،مذكرا فيها بخصشال الراحل
سشي ﬁمود وتفانيه ‘ خدمة الوطن ،وفق نفسس
اŸصشدر

 15°وهرإن
 15°وهرإن
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لتمت Úوتوسشيع فعل إÒÿ

«كافل آليتيم» توقع آتفاقيات
مع موؤسشسشات خاصشة وجامعة آلبليدة
وقعت جمعية «كافل اليتيم» اÒÿية ‘ البليدة،
على  3اتفاقيات تعاون ،مع جامعة علي لونيسشي ‘
العفرون ،ومؤوسشسشة نسشتلي للمياه اŸعدنية ،وبنك
السشÓم ،لتمت ÚعÓقتها مع الششركاء الجتماعي،Ú
وت- -وسش- -ع- -ة ف- -ع- -ل ال -تضش -ام -ن ‘ أاوسش -اط ﬂت -ل -ف
الفعاليات الجتماعية.
الت -ف -اق -ي -ات ال -ت -ي ” إاب-رام-ه-ا م-ع م-ن ت-ع-تÈه-م
ب-الشش-رك-اء الج-ت-م-اع-ي ،Úج-اءت ،ب-حسشب رئ-يسش-ه-ا
واŸتحدث باسشم ا÷معية الوطنية لكافل اليتيم
علي ششعواطي ،لتدعيم و“ويل اŸششاريع اÒÿية
التي سشتقوم بها ا÷معية مسشتقب ،Óمثل اŸششاريع
Óرامل واأليتام ،وتقد ËاŸسشاعدة ‘
اŸصشغرة ل أ
اÛال التعليمي ،بتوف Òجميع اŸسشتلزمات التي
يحتاجها الطفل أاثناء مزاولته تلدراسشة.
من جانبه أاكد مدير ومسش Òمصشرف السشÓم على
هامشس ا◊فل اŸنظم على ششرف التوقيع على
التفاقيات ا÷ديدة ،أانه جد سشعيد بإابرام مثل
هذه اإلتفاقيات ،خاصشة وأان الهدف منها خÒي،
ويسشاهم ‘ إانعاشس اقتصشاد الوطن ،خاصشة حول
إانشش -اء اŸؤوسشسش -ات الق -تصش-ادي-ة الصش-غÒة ال-ق-اب-ل-ة

للتطور ،وأانهم خصشصشوا مبلغ  10مÓي Úدج كبداية
وم -ن -ط -ل -ق ل -ت -دع-ي-م و“وي-ل اŸشش-اري-ع اŸسش-ط-رة
م -ب -دئ -ي -ا ،مضش -ي-ف-ا أان ا÷انب اŸادي ل-يسس ك-اف-ي-ا
لوحده ‘ مثل هذه اŸششاريع اإلنسشانية ،بل يتوجب
تدعيمه بأافكار وتخطيط ﬁكم.
‘ سش -ي -اق ا◊دث ،كشش -ف رئ -يسس ا÷م -ع -ي -ة ع -ل-ي
شش- -ع- -واط -ي ،أان ا÷م -ع -ي -ة أاصش -ب -حت –م -ل ب -ع -دا
وام-ت-دادا وط-ن-ي-ا ،خ-اصش-ة وأان-ه-ا أاصش-ب-حت موجودة
على مسشتوى  42ولية ،وجاء هذا كله حصشيلة عمل
امتد لـ 28سشنة كاملة وليزال ،وهم يطمحون ‘
اŸزيد من البداع وتقد Ëاألفضشل ،خاصشة وأان
مهمتهم األو ¤هي اŸششاركة ‘ إانقاذ هذه الفئة
من اÛتمع ،وتوف Òلها العناية وا◊ماية ،التي
تنبثق عن مبدإا التكافل والتعاون والقضشاء على
اآلفات الجتماعية ،ومسشاعدة مثل هذه الفئات
الهششة من اÛتمع ،وهم ‘ ا÷معية ل يتخلفون
‘ اŸششاركة وتقد Ëأاي عون ومسشاعدة ،بل إان
منهم من يقومون بأاعمال وتضشحيات ميدانية ل
تقدر بأاي ثمن.
إلبلييدة :لينة ياسشمÚ

أإدت إ ¤وفاة  04أإششخاصس وجرح  80آإخرين

تسشجيل  64حادثا مروريا جسشمانيا خÓل نهاية آأ’سشبوع
«إلششعب» -سشجلت مصشالح األمن العمومي خÓل يومي  22و 23ديسشم( ،2017 Èنهاية األسشبوع) 64 ،حادثا
مروريا جسشمانيا على مسشتوى اŸناطق ا◊ضشرية ،أادى إا ¤وفاة  04أاششخاصس وجرح  80آاخرين.
عن أاسشباب هذه ا◊وادث ،يبقى العنصشر البششري اŸتسشبب الرئيسس ‘ وقوعها ،إاضشافة إا ¤العوامل األخرى
اŸرتبطة باŸركبة والطريق.
Óمن الوطني دعوتها Ÿسشتخدمي الطريق العام ،اللتزام والتقّيد بقواعد
وعليهŒ ،دد اŸديرية العامة ل أ
السشÓمة اŸرورية والتحلي Ãزيد من ا◊ذر واليقظة ،وعدم اإلفراط ‘ السشرعة .كما تضشع –ت تصشرف
اŸواطن Úالرقم األخضشر  ،1548لتلقي البÓغات والسشتجابة لنششغالتهم ،على مدار 24سشا24/سشا.
إششهار

توقيف مرتكبيها
‘ وقت وجيز

مصشالح أآمن آ÷لفة
تفكك لغز جرÁة
مقتل ششيخ ثمانيني
“ك- -ن ع- -ن -اصش -ر ال -ف -رق -ة ا÷ن -ائ -ي -ة
باŸصشلحة الولئية للششرطة القضشائية
ب -أام -ن ولي -ة ا÷ل -ف -ة ،ب-ح-ر األسش-ب-وع
ا÷اري ،من توقيف و‘ وقت وجيز،
تسشعة مششتبه فيهم ‘ اقÎاف جرÁة
قتل راح ضشحيتها ششيخ ‘ الثمان Úمن
ع -م -ره Ãدي -ن -ة ا÷ل -ف -ة ،ب -حسشب م-ا
أاف - -ادت ب - -ه ،أامسس األث - -ن ،Úخ - -ل - -ي- -ة
التصشال ألمن الولية.
اسشتنادا لذات اŸصشدر ،تعود حيثيات
ال- -قضش- -ي- -ة إا ¤أامسش -ي -ة ي -وم األرب -ع -اء
اŸاضش- -ي ،ع- -ن- -دم- -ا ت- -ل- -قت مصش -ال -ح
الشش -رط -ة ب -أام -ن ال -ولي -ة ب Ó-غ -ا عÈ
الرقم األخضشر  1548من قبل أاحد
أاق -ارب الضش-ح-ي-ة م-ف-اده ،وج-ود شش-ي-خ
جثة هامدة داخل مسشكنه بأاحد أاحياء
مدينة ا÷لفة.
وخ Ó- -ل وقت وج - -ي- -ز “ك- -ن أاع- -وان
الفرقة من –ديد هوية اŸششتبه فيه
ال-رئ-يسش-ي ال-ذي ” ت-وق-ي-ف-ه وب-حوزته
بعضس مسشروقات الضشحي .ومواصشلة
ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق م-ع اŸوق-وف ” ،ال-توصشل
إا– ¤دي -د ه -وي -ة شش-ري-ك-ه ال-رئ-يسش-ي
وباقي عناصشر الششبكة البالغ عددهم
سشبعة أافراد ‘ العقدين الثا Êوالثالث
من عمرهم ،حيث ع Ìبحوزة البعضس
منهم على باقي اŸسشروقات .وعقب
ت-ق-د ËاŸشش-ت-ب-ه ف-ي-ه-م ال-تسش-ع-ة أام-ام
وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة ا÷لفة،
أام -ر ب -وضش -ع اŸشش -ت-ب-ه ف-ي-ه ال-رئ-يسش-ي
وشش- -ري -ك -ه ره -ن ا◊بسس اŸؤوقت ع -ن
تهمة جناية «القتل العمدي مع سشبق
اإلصشرار والÎصشد واقÎانها بالسشرقة
ب -ال -ت -ع -دد وال -تسش -ل -ق» ،وإاي -داع ثÓ-ث-ة
مشش -ت -ب -ه ف -ي -ه-م آاخ-ري-ن ره-ن ا◊بسس
اŸؤوقت عن تهمة جناية «اŸششاركة
‘ القتل العمدي مع سشبق اإلصشرار
والÎصشد» ،فيما وضشع باقي اŸششتبه
ف -ي -ه -م –ت ال-رق-اب-ة ال-قضش-ائ-ي-ة ع-ن
تهمة «إاخفاء أاششياء مسشروقة».
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