معربة عن تضصامنها الكامل مع مصصر الشصقيقة

ا÷زائر تدين بشضدة ا’عتداء اإ’رهابي على كنيسضة مارمينا بحلوان
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حصضي ـلة

لمان
ثÓث حكومات وتداب Òإاسصتعجالية صصمام ا أ

ا÷زائرّيون يوّدعون  2017وسضط اسضتقرار اجتماعي وسضياسضي

^ اسض-ت-م-رار ‘ دعم الّتوجه ا’ج-ت-م-اع-ي ل-ل ّدولة وا’هتمام بالفئات الهّشضة ^ ‚اح ت-ن-ظيم ا’نتخابات
’دارة ^ ا÷زائر ضضمن قائمة الدول اŸسضتقرة بفضضل سضياسضتها
التّشضريعية واÙلّية ...رهان كسضبته ا إ
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ا أ
’خÓل با’لتزامات الدولية ^ تأاجيل طي ملف عدل 1والتأاخ Òيرهن –قيق حلم
 850منتوج دون ا إ
امتÓك شضقة ^ السضوار ا’لكÎو ..ÊاإحÎام لقرينة الÈاءة وحماية للحريات الشضخصضية
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دورة تدريبية للقضساة ووكÓء ا÷مهورية
’سضÓ- -م -ي
ي- -ن- -ظ- -م اÛلسس ا إ
’ع-ل-ى ،ب-ال-ت-نسض-يق مع الهيئة
ا أ
ال- -وط- -ن- -ي -ة لÎق -ي -ة الصض -ح -ة
وتطوير البحث ،اليوم ،ندوة
ع- -ل- -م- -ي- -ة ح- -ول مسض- -ار ح -ي -اة
اŸرحوم عبد الوهاب حمودة،
وذلك Ãق - - -ره اب - - -ت - - -داء م - - -ن
السضاعة  14:00بعد الزوال.

يقوم وزير السضكن والعمران
واŸدي-ن-ة ع-ب-د ال-وحيد طمار،
اليوم ،بزيارة عمل إا ¤و’ية
ال- -ب- -وي- -رة ،ح- -يث سض- -ي- -ت -ف -ق -د
مشضاريع القطاع باŸنطقة.

إايداع  110ملف ترشسح
Ÿسسابقة أاحسسن قرية
ببومرداسض
” إاي -داع م -ا ي -زي -د ع-ن  110ملف
ت -رشض -ح Ÿسض -اب -ق-ة أاحسض-ن ق-ري-ة وح-ي
ومدرسضة إابتدائية بعد نحو  10أايام
م-ن إاطÓ-ق الÎشض-ي-ح-ات ال-ت-ي مددت
إا ¤غاية  8جانفي القادم ع Èو’ية
ب- -وم- -رداسس ،ب -حسض -ب -م -ا أاف -اد ب -ه وا‹
الو’ية.
تتوزع ›مل الÎشضيحات اŸسضجلة
’و ¤م-ن
إا ¤ح -د ال -ي -وم ل -ل -ط -ب-ع-ة ا أ
هذه اŸسضابقة ،وفق ما صضرح به عبد
الرحمن مد Êفواتيح ،على كل من
مسضابقة أاحسضن مدرسضة بنحو  90ملفا
من  27بلدية و 15ملفا ترشضح من 10
ب -ل -دي -ات ع -ل -ى مسض -اب-ق-ة أاحسض-ن ح-ي
ون -ح-و  10ت -رشض -ي -ح -ات أاخ -رى م-ن 5
بلديات على مسضابقة أاحسضن قرية.

تظاهرة بيئية لـ «ناسض
ا »Òÿبورقلة
تختتم مؤوسضسضة «ناسس ا ،»Òÿيوم
 02جانفي الداخل ،الطبعة السضابعة
’ي-ام ا÷زائ-ري-ة ل-لصضحراء
ل-ق-اف-ل-ة ا أ
«ا÷زائ-ر – ورق-ل-ة»« ،ب-ه-دف ح-م-اي-ة
وت -ث-م ÚالÎاث ال-ب-ي-ئ-ي الصض-ح-راوي
ب- - -ن- - -ظ- - -رة م- - -زدوج - -ة ع Èورشض - -ات
ت-ك-وي-ن-ي-ة ‘ ›ال ال-رسض-ك-ل-ة ،وال-تي
انطلقت منذ  25ديسضم Èا÷اري.

’نسضان ،لفائدة
تسضتمر ،اليوم ،فعاليات تنظيم الدورة التدريبية اŸنظمة من قبل اÛلسس الوطني ◊قوق ا إ
’وسضط ،حول
’صضÓح ا÷نائي Ÿنطقة شضمال إافريقيا والشضرق ا أ
القضضاة ووكÓء ا÷مهورية ،بالتعاون مع منظمة ا إ
«حماية ضضمانات اÙاكمة العادلة» ،بفندق «نيو داي» بحسض Úداي على السضاعة  9:00صضباحا.

اسستحداث فرق متنقلة
ل
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اÛوهرات بوهران

’حتفا’
وضض- -عت اŸدي- -ري- -ة ت بحلول السضنة
ا
÷
د
ي
د
ة
8
1
0
،2
ال- -ع
ام -ة ل -ل -ح -م -اي -ةاسضتباقية ،تتمثل ‘ اسضتحدا اŸدن -ي -ة ت -دابÒ
ث فرق متنقلة لل
السضوداء ع Èشضبكة الطرق وا Ÿحماية اŸدنية ‘
ا
Ÿ
ي
د
ا
ن
،
م
ه
م
ت
ه
ا
مراقبة النقاط
ناطق السضياحية
إاقبا’ مكثفا م
واŸسضاحات العمو
ك -م -ن قبل ا÷مهور.
مية التي تشضهد
ا ت-دع-و اŸدي-ري-
ا◊يطة وا◊ذ ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ح-م-اي
ة
ا
Ÿ
د
ن
ي
ة
ك
ا
ف
ة اŸواط-ن Úأ
ر من أاجل Œنب
’خ-ذ
أاضض-رار م-ادي-ة وبشض-ري-ة جسض-يﬂ -تلف ا◊وادث
ا
ل
ت
ي
ت
ن
ج
ر
ع
ن
ها
ار الثقافة
ا أ
’
م-ة وال-ت-ق-ي-
ند
م  -ن- -ي -ة اŸت -م -ث -ل -ة ‘ Œنب السض -ي  -د ب-ال-نصض-ائ-ح وا إ
’رشض-ادات
»
ة
ا
ق
ا
–تضض ادر ع -ل -ول -
ل
ة
ك
ح
–
و
ت ت-
لية وا إ
’رهاق الشضديد بعد ا’نتهاء أاث ÒاŸشض -روب -ات
،
س
«ع -ب -د ال -ق  ،م -ن -ذ أامس
يكو
ن
م
م
ع
ن
د
ا
ل
’
ن
ح
ح
ت
و
ا
ا
ف
ا
ل- -مسض- -
د
ل
ث
،
أاين
ل - - -وح - - -ات
اŸرور
ا إ
ب- -ت- - - -رضض - - -ا ل - - -
’لكÎونية وأاجهزة ا مرتفعا وكذا مرا
ق
ب
ة
ك
ل
ا
أ
’
ج
ه
ز
م - - -ع -
ل- -ل- -ف- -ن- -ان
ة
لتدفئة قبل ا
»
ÿروج من اŸنزل.
«ا◊روف - -ي- -ات ب لعيدي،
ائري الطي
’غ - - -واط،
ا÷ز و’ي - - -ة ا أ
ت -ع -ت -زم غ -رف -ة الصض -ن -اع -ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وا◊رف ل-وه-ران،
ن
ي -م اÿطم - - - -شض -ة ل -ت -ع -ل
تنظيم أاول معرضس لصضناعة اÛوهرات من الذهب والفضضة،
وور
.
س
ي
ض
ط
ب
بوهران ،خÓل سضنة .2018
ر
ر
الع
ت
ة
م
ص
ر
ض
ا
ال -ت -ظ -اه -
ل -ح أا
م-ن و’ي-ة سض-ط-ي-
خ-ا
أاوضضح رئيسس غرفة الصضناعة التقليدية وا◊رف لوهران
ت -ه -دف ه -ذه طني للخط
صض-ا ،ي-ه-دف إا ¤ت-ع-زي-ز ال-ت-واج -ف ب-رن-ا›ا أام-ن-ي-ا
لو
دا أ
إاقليم
ب -وخ -اري ف -رح -ات ،ع -ل -ى ه -امشس اف -ت -ت -اح ال -ط -ب -ع -ة اÿامسض-ة
ف اŸتحف العمومي ا دار الفنون
’م-ن-ي ع Èك-ام-ل
وال ها ا◊ضضري ،مع ش
ض
غ
ل
أ
ا
ك
È
ق
«
د
ة
ر
ر
‡
ل-لصض-ال-ون ال-وط-ن-ي ل-لصض-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،أان «الغرفة وÃعية
اŸنظمة من ط ية الو’ئية الثقافي ة ا÷مالية
ا فضضاءات التي عادة ما تشضهد إاق كن من السضاحات
ع
ب
ي
÷م
Ÿ
ا
و
ب
ا
’
Î
جمعية نادي حرفيي صضناعة حلي الذهب ،بصضدد التفك‘ Ò
طن،Ú
معتÈا من قبل
’طفال وال صض-رحت ب-ه
سضان ،بالتنسضيق مع ا ية لدى ا أ
اŸيدان ،من خÓل انتهاج
ت
و
ز
ي
ع
م
د
ر
و
ا
لم
س
ر
م
س
تنظيم أاول صضالون لصضناعة ›وهرات الذهب والفضضة ،وذلك
وهذا
لعناصضرها ‘
العربي لت «غرسس الثقافة البصض ÿط ال-ع-رب-ي» ،وف-ق ت- -م خÓ- -ل
دوم-ا ع-ل-ى ض بحسضب خصضوصضي
ة
ك
ل
م
ن
ط
إا¤
ق
ا
ي
ة
Ãشضاركة حرفي Úمن ﬂتلف و’يات الوطن» .يرتقب إاقامة
ل
،
.
ض
م-ان امع السضهر
السضبع» ،اف م-واه-ب-ه-م ‘ ›ا ت- -ح- -ف ن- -اصض- -ر ‚اة فنية ،هي
وجه كل من يتع حÎام وت-ط-ب-ي-ق
ا
ل
ق
ا
ن
و
ن
و
’و ¤من نوعها على مسضتوى الوطن ،تزامنا مع
هذه التظاهرة ا أ
ا
ك -تشض -
Ÿ
ة
ل
ا
و
ح
ق
ا
ذ
و
وف ‘
دى عل
وا ﬁاف- -ظ- -ة الÎاث ب- -ه - -م يوم Úعرضس  18ل ي -ف اÿط
وبشض-ري-ة ه-ام-ة سض-ت-ك-و يه ،م ّسضخرة ‘ ذل
ك
إ
ا
م
ك
ا
م-وسض-م ا’صض-ط-ي-اف اŸقبل  ،2018ب-ه-دف ال-ت-ع-ريف Ãهارات
ن
ا
ت
م
ا
و
ظ
د
ي
ي تد
ة
وت -و
ن ح-
شضاملة إ
’قليم الو’ية ،سض ت-م-ا ك-ف-ي-لة بضضم
التظاهرة الت م -زي -ج ب Úال -رسض -م ب لعيدي.
ا◊رفي› ‘ Úال صضناعة ›وهرات الذهب وتثمÚ
ان تغطية أامنية
ع
ي
ا
إ
ا
ي
رة ع -ن
ط
¤
ا
و
ل
◊
ت
ا
ف
و
ا
ن
ف
ظ
ّوحة للفنا
على
هذه ا◊رفة.
 Òالراحة والط
ع -ب -ا عربي ‘ الل
السضكينة العامة
مأانينة للمواطن.
ال

لمسسان –تضسن
ت ت «ا◊روفيات»
عرضسا للوحا

م

ت

يومية وطنية إاخبارية تصضدر عن اŸؤوسضسضة العمومية
ا’قتصضادية(شضركة ذات أاسضهم)
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للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصضحابها نشضرت أاو  ⁄تنشضر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شضهار
اŸؤوسضسضة الوطنية للنشضر وا إ
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الحد  31ديسصمبر  2017م
الموافق لـ  12ربيع الثاني  1439هـ

طمار وإلدإلية وزوخ يشسرفون على تسسليم مفاتيح  1273سسكن عدل

عمارات جديدة مصسممة وفق متطلبات ذوي الحتياجات اÿاصسة
أإكد وزير إلسسكن وإلعمرإن وإŸدينة عبد إلوحيد طمار ،أإمسض ،بالعاصسمة ،عزم قطاعه على تعميم إ‚از إلسسكنات إلتي تسستجيب Ÿتطلبات فئات ذوي
’يجار «عدل».
إ’حتياجات إÿاصسة من أإجل تسسهيل ‰ط معيشستهم ،وذلك خÓل إشسرإفه على تسسليم إŸفاتيح لفائدة  1.273مسستفيد من صسيغة إلبيع با إ
أاث -ن -اء ع -م -ل -ي-ة تسص-ل-ي-م  1.273سصكن
بصص -ي -غ-ة ال-ب-ي-ع ب-اإلي-ج-ار «ع-دل» ل-ف-ائ-دة
مكتتبي برنامج  2001بحي النخيل (موقع
 5.000سص -ك -ن ع -دل) ب -ب -ل -دي-ة ال-رغ-اي-ة
(ال -ع -اصص -م -ة) ،أاوضص-ح ط-م-ار أان األشص-غ-ال
بورشصات «عدل» مسصتمرة من أاجل “كÚ
ك -ل اŸسص -ت -ف -ي-دي-ن م-ن اسص-تÓ-م م-ف-ات-ي-ح
سصكناتهم «تدريجيا».
وخÓ- -ل إاشص- -راف -ه ع -ل -ى ت -دشص Úأاو¤
السصكنات النموذجية اŸوجهة لفئة ذوي
الحتياجات اÿاصصة ،رفقة كل من وزيرة
التضصامن الوطني واألسصرة وقضصايا اŸرأاة
غنية الدالية ووا‹ ولية ا÷زائر عبد
ال-ق-ادر زوخ ،أاك-د ط-م-ار م-واصص-ل-ة ال-ع-م-ل
بنفسس الوتÒة من خÓل ا◊رصس على
تخصصيصس سصكنات تتمشصى وحاجيات هذه
الفئة بإادراج كل التقنيات اŸسصهلة للعيشس
بكل أاريحية.
ول تخصس هذه العملية فقط فئات
ذوي الحتياجات اÿاصصة بالولدة ،إا‰ا
“سس أايضصا األشصخاصس الذين تعرضصوا إا¤
اإلعاقة بسصبب ا◊وادث ،حيث يسصتفيد
اŸكتتبون من هذه السصكنات عن طريق
إاي -داع ط -ل -ب -ات ووث -ائ -ق ت -ث -بت وضص -ع -ه-م
الصص -ح -ي ل-دى مصص-ال-ح ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة
لتحسص Úالسصكن وتطويره «عدل».
وتابع الوزير قائ ‘« :Óالثالث من
ديسص- -م Èا÷اري ،أاك- -دن- -ا ع -ل -ى ضص -رورة
احÎام متطلبات فئة ذوي الحتياجات
اÿاصص -ة ‘ ال -ت -ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة وإا‚از
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معربة عن تضسامنها إلكامل مع مصسر إلشسقيقة

ا÷زائر تدين بشسدة العتداء اإلرهابي على كنيسسة مارمينا بحلوان
أادانت ا÷زائر ،أامسس« ،بشصدة العتداء اإلرهابي الدموي» ،الذي اسصتهدف يوم ا÷معة كنيسصة مارمينا بحلواÊ
جنوب القاهرة Ãصصر ،معربة عن «تضصامنها الكامل» مع مصصر الشصقيقة ،بحسصب ما أافاد به الناطق الرسصمي لوزارة
الشصؤوون اÿارجية عبد العزيز بن علي الشصريف.
وأاوضصح ‘ تصصريح له قائ« :Óندين بشصدة العتداء اإلرهابي الدموي الذي اسصتهدف يوم ا÷معة  29ديسصمÈ
 ،2017كنيسصة مارمينا بحلوا Êجنوب القاهرة والذي أاسصفر عن قتل وجرح عدد من اŸواطن ÚاŸصصري.»Ú
وأابرز الناطق الرسصمي لوزارة الشصؤوون اÿارجية ،ان «هذا العمل اإلجرامي البغيضس يكشصف مرة أاخرى عن الوجه
Óرهاب الذي ل يتوانى ‘ اسصتهداف بيوت العبادة واألماكن اŸقدسصة ول يو‹ أادنى تقدير
Óنسصا Êل إ
القبيح وال إ
لقداسصة األعياد الدينية ول ◊رمة النفسس البشصرية بل يتمادى ‘ سصفك الدماء وترويع اŸواطن Úاآلمن.»Ú
وأاضصاف« :وإاذ نع Èعن تضصامننا الكامل مع مصصر الشصقيقة حكومة وشصعبا وعن خالصس تعازينا لذوي الضصحايا
وكذا مواسصاتنا ألسصر اŸصصاب ،Úفإاننا كلنا ثقة ‘ قدرة هذا البلد الشصقيق وقواته األمنية على التصصدي بحزم وقوة
Óرهاب وأاعماله اإلجرامية».
لإ

زعÓن ‘ لقائه ‡ثلي إلنقابات:

زيادات رمزية ‘ تسسعÒة النقل ابتداء من  10جانفي
السص- -ك- -ن- -ات» ،مÈزا أان ه- -ذا اله- -ت- -م -ام
«ينبغي أان يسصتمر حتى ‘ إا‚از اŸرافق
ال -ع -م -وم -ي -ة الÎب -وي -ة م -ن -ه -ا والصص -ح-ي-ة
وغÒها».
و” تصص- -م- -ي- -م ال- -ع- -م- -ارات والشص -ق -ق
واÙي -ط اÿارج -ي ‘ األح -ي-اء ل-ي-وائ-م
طبيعة هذه الفئة ،حيث ” تهيئة ‡رات
خ-ارج-ي-ة تسص-ه-ل ح-رك-ة ت-ن-ق-ل ه-ذه ال-فئة
ع-ل-ى ال-ك-راسص-ي اŸت-ح-رك-ة ووضص-ع رك-ائز
م -ع -دن -ي -ة تسص -اع -د ‘ ع -م -ل -ي -ة دخ-ول-ه-م
العمارة ،إا ¤جانب اŸصصاعد الكهربائية
وتزويد الطوابق بركائز معدنية يسصتعÚ
بها ذوو الحتياجات اÿاصصة واŸسصنون
الراغبون ‘ اسصتعمال السص.⁄Ó
كما ” تزويد الشصقق بركائز معدنية
ع- -ل- -ى مسص- -ت- -وى ك- -ل ج- -دران -ه -ا وأاب -واب

م-ت-ح-رك-ة وح-م-ام-ات خ-اصص-ة ،فضص Ó-عن
وضصع أاقفال اŸداخل الرئيسصية والغرف
وك -ذا اق -ب -اسس ال -ك -ه -رب -اء وال -غ -از وأازرار
األجراسس على مسصتويات منخفضصة “كن
هذه الفئة ،خصصوصصا اŸقعدين منهم على
الكراسصي اŸتحركة ،من اسصتخدامها بكل
سصهولة.
خÓل الزيارة أايضصا ” ،وضصع حجر
األسص - -اسس إل‚از مشص - -اري- -ع › 5معات
م-درسص-ي-ة وم-ت-وسص-ط-ت Úوث-ان-وي-ة م-رافقة
Ÿشص - -روع  5000وح -دة سص -ك-ن-ي-ة «ع-دل»
ببلدية الرغاية ،و” أايضصا إاجراء عملية
تشصج Òرمزية على مسصتوى اŸوقع.
م-ن ج-ان-ب-ه-ا ،أاك-دت وزي-رة ال-تضص-ام-ن
ال -وط -ن -ي واألسص-رة وقضص-اي-ا اŸرأاة غ-ن-ي-ة
الدالية ،أان إاقرار إا‚از هذه السصكنات

سص -يسص-م-ح ب-تسص-ه-ي-ل ي-وم-ي-ات ه-ذه ال-ف-ئ-ة،
خصصوصصا ‘ تنقÓتها وتوف Òاإلمكانات
ال-ت-ي تسص-م-ح ل-ه-م ب-ع-يشس ح-ي-اة ط-ب-ي-ع-ي-ة،
م-ب-دي-ة رغ-ب-ت-ه-ا ‘ ت-ع-م-ي-م هذه اŸبادرة
ب -ال -نسص -ب -ة Ÿشص -اري -ع اŸرق Úال -ع-ق-اريÚ
اÿواصس.
من جانبه ،أاكد وا‹ العاصصمة عبد
القادر زوخ ،على أاهمية هذه التجربة،
لفتا ‘ ذات السصياق إا ¤ضصرورة توفÒ
ك -ل اŸراف -ق ال -ع -م -وم -ي-ة والح-ت-ي-اج-ات
الضص-روري-ة ل-ل-ح-ي م-ن م-ؤوسصسص-ات ت-رب-وية
وصص-ح-ي-ة وم-ل-ح-ق-ات ل-ل-وك-الت ال-ت-جارية
Ÿصص-ال-ح م-ؤوسصسص-ة «سص-ون-ل-غ-از» وم-لحقات
ل -ل -ب -ل -دي-ات ،ك-م-ا شص-دد ب-اŸن-اسص-ب-ة ع-ل-ى
ضص- -رورة ا◊ف- -اظ ع -ل -ى ه -ذه اŸك -اسصب
واŸمتلكات وصصيانتها.

إقامة حظÒة كهربائية ‘ إطار إلتكامل مع ﬂتلف مصسادر إلطاقة إلشسمسسية

قيطو : Êالزيادة ‘ أاسسعار الكهرباء واردة مسستقبÓ

^ إنتاج  18أإلف ميغاوإط بقيمة  150مليار دو’ر ‘ ظرف  17سسنة ومسساع جادة لتصسدير إلفائضض
إأعلن وزير إلطاقة ،قيطو Êمصسطفى
لدى حلوله ،إأمسض ،بعاصسم غرب إلبÓد ‘
زي - -ارة ع - -م- -ل وت- -ف- -ق- -د ،إأن رف- -ع إأسس- -ع- -ار
إل -ك -ه -رب -اء وإرد مسس -ت -ق -ب  ،Ó-م -وضس -ح -ا إأّن
«سس-ون-ل-غ-از» تسسّ-وق إل-ك-ي-لووإط إلوإحد بـ4
دج للزبون ،فيما تفوق تكلفته  12دج.
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قال مصصطفى قيطو ‘ Êتصصريح لوسصائل
الإعÓم« ،الزيادة ‘ اأسصعار الكهرباء حتى واإن
طّبقت ل “سس اŸسصتهلك الصصغ ‘ ،Òاإشصارة
م -ن -ه اإ ¤اŸواط -ن ال -ع -ادي» ،م-ذّك-را ‘ ال-وقت
ن -فسص -ه ب -ال-ت-وج-ه ا÷دي-د ل-وزارة ال-ط-اق-ة ال-ذي
ي -ن -ادي بÎشص -ي -د السص -ت -ه Ó-ك ،ب -ه -دف ت -ع-زي-ز
اسصتثمارات القطاع ودفعها.
اأوضص -ح ال -وزي -ر اأن نسص -ب -ة ال -ن -م-و ‘ ال-ط-اق-ة
با÷زائر بلغ  ،٪10مشصÒا اإ ¤اأنّ معدل النمو
ي -ع -رف ت -زاي -دا ب-نسص-ب-ة  ٪10سص- -ن -وي -ا ،وه -و م -ا
يضص -اه -ي ،ب -حسص-ب-ه 2000 ،م -ي -غ -واط ‘ ال-ع-ام
وباسصتثمار قيمته  3.5مليار دولر ،اإل اأّن ذلك ⁄
Áنعه عن التعليق قائ :Óنحن بالتاأكيد ناأمل ‘
ع- -ق- -ل- -ن- -ة اسص- -ت- -هÓ- -ك ال- -ك -ه -رب -اء ‘ ال -ب -ي -وت
والقطاعات الأخرى حتى –ّول هذه الأموال
اإ ¤قطاعات اأخرى ،على غرار الصصحة.
واأبرز وزير الطاقة ‘ هذا الصصدد ،اأهمية
ﬂطط سصونلغاز اŸمتد اإ ¤غاية  ،2040والذي
م ّ-ك -ن م -ن رف -ع اإن -ت -اج ال -ك -ه -رب -اء م-ن  18األف
م -ي -غ -واط ،ك ّ-ل -فت ا÷زائ-ر اأك Ìم-ن  150مليار
دولر ،بعدما كانت ‘ حدود  3900ميغواط اإ¤
غاية نهاية  ،2000لتحتل بذلك الريادة مغاربيا،
مشصÒا اإ ¤اأن الإنتاج ل يزيد عن  4اآلف اإ6 ¤
اآلف ميغواط بالدولت Úالشصقيقت.Ú
كما اأشصار اإ ¤اأّن اإنتاج الكهرباء با÷زائر
سصيتضصاعف بفضصل ﬁطتي مسصتغا Âوالنعامة
وﬁط -ة ت-ول-ي-د ال-ك-ه-رب-اء ب-ب-وت-ل-ي-ل-يسس ب-وه-ران
وغÒه- - - - -ا اإ 3500 ¤م -ي -غ -اواط ،الأم -ر ال-ذي
سصيسصمح للجزائر بالزيادة ‘ حجم صصادراتها».
وتصص ّ-در ا÷زائ -ر ح -ال -ي -ا م-ن  100اإ150 ¤
ميغاواط من الطاقة الكهربائية اإ ¤ا÷ارتÚ
تونسس واŸغرب ،وسصط مسصاع بتعزيز ﬂزونها
اŸقدر حاليا بـ 3اآلف اإ 4 ¤اآلف ميغواط،
ب- -حسصب م- -ا اأّك -ده ن -فسس اŸسص -وؤول ،م -عÈا ع -ن
رغبتهم ا÷اﬁة ‘ تصصدير الفائضس ،بعد اإ“ام
اإنشص -اء الشص -ب -ك -ات اÿاصص-ة ل-ن-ق-ل ال-ك-ه-رب-اء اإ¤
اÿارج .حيث اأّكد اأّن ا÷زائر تواصصل جهودها
لإ‚از م -ا ت-ب-ق-ى م-ن الشص-ب-ك-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ن-ق-ل
الكهرباء ،مبينا اأن شصطرا هاما ” اإ‚ازه اإ¤
غاية ا◊دود ،من اأجل تزويد الدولة التونسصية
وكذا بعضس مدن ليبيا ‘ اŸرحلة الأو ¤وصصول
اإ ¤الدول الأفريقية ،وفقما اأشص Òاإليه.
وح- - -ول ال- - -ط - -اق - -ة اŸت - -ج - -ددة ،اأوضص - -ح اأّن
السص -ت -غÓ-ل ال-ف-ع-ل-ي ل-ه-ذا ال-ن-وع م-ن ال-ط-اق-ات
با÷زائر بداأ ‘ عام  ،1985معتÈا اأّنها من
الدول السصباقة ‘ هذا اÛال ،من خÓل اإقامة

 14قرية ‘ ا÷نوب تتزود من
ال-ط-اق-ة الشص-مسص-ي-ة ،ف-ي-ما “ّكنت
اإ ¤غاية  2017من تشصغيل 358
م-ي-غ-اواط م-ن ال-ط-اق-ة الشص-مسص-ية
و 10ميغاواط من طاقة الرياح.
واأضصاف ،اأن الأهم من ذلك كله،
اأن- -ه- -ا «تسص Òم- -ن ق- -ب- -ل ك -ف -اءات
جزائرية ،مشصيدا Ãا –قق ‘
هذه اŸسصÒة ،خاصصة فيما يتعلق
«Ãسص-اي-رة ال-ت-طورات اŸتسصارعة
‘ اÛال م - -ن - -ذ سص - -ن - -ة ،»2009
م -وؤّك -دا اإرادة ا÷زائ -ر ‘ اإق -ام-ة
ح -ظÒة شص-مسص-ي-ة ق-وّي-ة ‘ ،اإط-ار
من التكامل بﬂ Úتلف مصصادر
الطاقة.
كما اأشصار اإ ¤اإ‚از ﬁ 11طة –لية مياه
تنتج حاليا  1 . 1مليون م Îمكعب“ ،ثل  ٪25من
اŸياه الصصا◊ة للشصرب ،معلنا ‘ الوقت نفسصه
ع - -ن مشص - -روع ﬁط - -ت‡ Úاث - -ل - -ت Úب - -الشص - -رق
ا÷زائ -ري ع -ل-ى مسص-ت-وى ال-ط-ارف ب-ط-اق-ة 300
األ -ف م Îم -ك -عب ي -وم -ي -ا وك -ذا ب -ب-ل-دي-ة زرال-دة
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصص -م -ة ،مشص-ي-دا ‘ ه-ذا الصص-دد
ب -روؤي -ة رئ -يسس ا÷م-ه-وري-ة السص-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة Œاه القطاع.

الغاز الصسخري سسياأتي وقته
وا÷زائر بعد  5اأو  10سسنوات
سستحقق الكث Òمن التطور
‘ رده على سصوؤال بخصصوصس اسصتغÓل الغاز
الصص - -خ - -ري ‘ ا÷زائ - -ر ،كشص- -ف ق- -ي- -ط- -و Êاأن
اسصتغÓل الغاز الصصخري يسصتغرق مدة تÎاوح
ب 5 Úاإ 10 ¤سصنوات لبلوغ مرحلة الإنتاج ،كونه
ي- -ت- -ط -لب دراسص -ات واسص -ت -كشص -اف -ات وشص -راك -ات
وغÒه- -ا م- -ن الل- -ت- -زام- -ات الأخ- -رى .وق -ال اإن
«البلدان التي Áثل فيها الغاز الصصخري جزءا
ك- -بÒا م- -ن اإم- -دادات ال- -غ- -از ⁄ ،ت -ن -ق -رضس م -ن
الأرضس» .ومن العوامل التي سصاهمت ‘ اإتاحة
ال -ف -رصص -ة لسص -ت -خ-راج ه-ذا ال-ن-وع م-ن ال-ط-اق-ة،
ب -حسص -ب -ه دائ -م -ا ،اأشص -ار اإ ¤ال -ت -ط -ور ال-ك-ب‘ Ò
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ،وه-و م-ا اأت-اح ال-فرصصة لسصتغÓل
مسصاحات واسصعة ‘ عديد الدول .وتابع قائ:Ó
الغاز الصصخري سصياأتي وقته وا÷زائر سصتكون
ب-ع-د  5اأو  10سص -ن-وات ق-د ح-ق-قت ال-ك-ث Òم-ن
ال - -ت - -ط - -ور ‘ ه- -ذا اÛال ،لسص- -ي- -م- -ا ‘ ظ- -ل
الإمكانات الباطنية الهامة التي تتمّتع بها دون
غÒها.
وق - -د اأشص - -رف وزي - -ر ال - -ط - -اق - -ة واŸن- -اج- -م
ب- -اŸن- -اسص- -ب -ة ،ع -ل -ى ت -دشص Úوم -ع -اي -ن -ة ع -دي -د
اŸشصاريع التنموية التابعة للقطاع ،على راأسصها
ﬁط-ة ت-ول-ي-د ال-ط-اق-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ب-ب-وت-ليليسس
ب -ط-اق-ة  446م -ي -غ -اواط وال-ت-ي سص-ت-دخ-ل ح-ي-ز

السص -ت -غ Ó-ل رسص -م -ي-ا شص-ه-ر
جوان من العام القادم ،بعد
اإج -راء ال -ت -ج -ارب ‘ شص -ه-ر
م- - -ارسس ال- - -ذي يسص - -ب - -ق - -ه،
ل -ت-دع-ي-م الشص-ب-ك-ة ال-وط-ن-ي-ة
بهذه الطاقة وتعزيز قدرات
ﬂت- -ل- -ف م- -ن- -اط- -ق ا÷ه -ة
الغربية من ا÷زائر.
كما اأعطى وزير الطاقة
على هامشس تدشصينه ﬁطة
اÿدم- - - - -ات «سص- - - - -اج - - - -ي»
ب-ال-ط-ري-ق الج-تنابي الرابع
و ك - - - - -ذ ا ز ي - - - - -ا ر ة  ﬁط - - - - -ة
اÿدم- - - - - -ات اŸه - - - - -ي - - - - -اأة
«الشصروق» بالكرمة ،اأعطى اأوامر تقضصي بالغلق
الفوري Ùطات البنزين التي ل تتوافر على
اŸرافق الضصرورية ،مشصÒا اإ ¤اأن اŸوؤسصسصة
ال-وط-ن-ي-ة ل-تسص-وي-ق وت-وزي-ع اŸن-ت-ج-ات ال-ن-ف-طية
«نفطال» “كنت ‘ مدة وجيزة من اإعادة تهيئة
اأك Ìمن ﬁ 44طة من ا◊دود الغربية Ãغنية
اإ ¤ا◊دود الشصرقية بالطارف.

 270األف سسيارة حولت اإ¤
نظام سسÒغاز بنهاية 2017

بدورهاّ“ ،كنت الشصركة العمومية ا÷زائرية
نفطال من –ويل زهاء  270األف سصيارة اإ¤
نظام البÎول اŸميع «سصÒغاز» ،وذلك اإ ¤غاية
ن -ه -اي -ة السص -ن -ة ا÷اري -ة  ،2017وال -ت -ي شص -ه -دت
لوحدها –ويل ما يناهز  17األف و 500سصيارة،
ب- -ع- -دم -ا ك -انت تÎاوح م -ا ب 4000 Úاإ5000 ¤
سصيارة ‘ السصنوات السصابقة.
وكشص -ف ال -رئ -يسس اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -م-وؤسصسص-ة
ال-وط-ن-ي-ة ل-تسص-وي-ق وت-وزي-ع اŸن-ت-ج-ات ال-ن-ف-طية
«ن -ف -ط-ال»ع-ن اإنشص-اء ﬁ 100ط - -ة «سص Òغ- -از»
Ãخ -ت -ل -ف رب-وع ا÷زائ-ر خÓ-ل السص-ن-ة ا÷اري-ة
 ،2017لÒتفع بذلك عدد اÙطات التي تسصّوق
هذا النوع من الوقود اإﬁ 600 ¤طة ع Èالقطر
ال -وط -ن -ي ،وسص-ط ت-وق-ع-ات ل-ب-ل-وغ ﬁ 1000طة
ونصصف مليون سصيارة ( 500األف مركبة) تعمل
بنظام «سصÒغاز» ‘ اآفاق .2022هذا ما يوؤدي،
بحسصب السصيد رشصيد نديل ،اإﬁ ¤ور اآخر ضصمن
اسصÎاتيجية نفطال الرامية اإ ¤بلوغ  30األف
سصيارة ﬁولة سصنويا من البنزين اإ ¤السص Òغاز
‘ اآفاق  2020ومعدل اسصتهÓك يقدر Ãليون
طن من وقود «سصÒغاز» ‘ اأفق الفÎة 2025
و ،2030فيما تسصتهلك حاليا ما ب 330 Úاألف
و 340األف طن سصنويا.
مع العلم اأن اأك Ìمن  5مÓي Úسصيارة ‘
ا÷زائ -ر تسص Òب -ال -وق -ود اإ ¤غ -اي -ة ن-ه-اي-ة سص-ن-ة
 ،2017ف- -ي- -م- -ا ب- -ل- -غت ك -م -ي -ة ال -غ -ازوال ووق -ود
السص-ي-ارات «ل-يسص-انسس» اŸسص-ت-ه-ل-ك-ة خÓ-ل نفسس
اŸدة  14مليون طن ،منها  10مليون طن من
مادة الغازوال ،حسصب اآخر الأرقام.

’شس- - - -غ - - -ال
أإك- - - -د وزي- - - -ر إ أ
إلعمومية وإلنقل عبد إلغني
زع Ó-ن ،أإمسض ،ب -ا÷زإئ-ر ،أإن
إل -زي -ادإت ‘ تسس -عÒة إل-ن-ق-ل
سس-ت-ك-ون «رم-زية وغ Òمبالغ
ف - -ي - -ه - -ا» وسس - -ت - -دخ - -ل ح - -ي- -ز
إل- -ت- -ط- -ب- -ي- -ق إب- -ت- -دإء م -ن 10
جانفي .2018
أاوضصح زعÓن ،خÓل لقاء جمعه
Ãم -ث -ل -ي ن -ق -اب -ات م -ت-ع-ام-ل-ي ن-ق-ل
اŸسص -اف -ري -ن ا÷م -اع-ي ،ا◊ضص-ري
وال -ن -ق -ل م -ا ب Úال -ولي-ات و‡ث-ل-ي
ن -ق-اب-ات سص-ائ-ق-ي سص-ي-ارات األج-رة،
ن- - -ظ- - -م Ãق- - -ر ال - -وزارة ،أان «ه - -ذه
الزيادات رمزية ولن يكون لها أاثر على القدرة الشصرائية
للمواطن ،كما تراعي مصصلحة ومطالب الناقل Úوسصيشصرع
‘ تطبيقها رسصميا إابتداء من  10يناير اŸقبل».
جاء هذا اإلجراء بعد سصلسصلة جلسصات لفوج العمل
اŸشصكل من اإلدارة اŸركزية لوزارة األشصغال العمومية
وال-ن-ق-ل و‡ث-ل-ي ن-ق-اب-ة سص-ائ-ق-ي األج-رة وم-ت-ع-ام-لي نقل

اŸسص - - -اف - - -ري - - -ن ا÷م- - -اع- - -ي
ا◊ضص- -ري وم -ا ب Úال -ولي -ات،
قصص- -د دراسص -ة األث -ر واألع -ب -اء
الناجمة عن الزيادة ‘ أاسصعار
ال -وق -ود وم -دى ت -أاثÒه -ا ع -ل-ى
ت -ع -ري -ف -ات ال -ن -ق -ل ا÷م -اع-ي
با◊افÓت وسصيارات األجرة.
وبعد نقاشس جاد ومسصؤوول
ب Úج - - -م- - -ي- - -ع األط- - -راف” ،
التفاق على تعديÓت رمزية
للتعريفات اÿاصصة بكل أا‰اط
ال- -ن- -ق -ل ،ح -يث روع -ي ‘ ذلك
اÙاف - -ظ - -ة ع - -ل - -ى ال - -ق- -درة
الشص -رائ -ي -ة Ÿسص-ت-ع-م-ل-ي ال-ن-ق-ل

العمومي ا÷ماعي.
‘ هذا الصصدد ،نّوه الوزير بتفهم ‡ثلي النقابات
وت -غ -ل -يب اŸصص -ل -ح -ة ال -ع-ام-ة ل-ل-م-واط-ن و–ل-ي-ه-م ب-روح
اŸسصؤوولية ،مشصÒا أان الوزارة تبقى «ملتزمة Ãواصصلة
العمل اŸشصÎك لتحسص Úظروف عملهم ومرافقتهم ‘
آاداء مهامهم اŸرتبطة بتحسص Úاÿدمة العمومية».

إحياء إلذكرى  37لوفاة إÛاهد إلرمز عبد إ◊فيظ بوإلصسوف

زيتو Êيثمن جهود ا◊فاظ على معا ⁄الثورة التحريرية بولية ميلة
ث - -م - -ن وزي - -ر إÛاه - -دي - -ن
إل - - - -ط- - - -يب زي- - - -ت- - - -و ،Êأإمسض،
Ãي-ل-ة،إ÷ه-ود إŸبذولة ﬁليا
ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى معا ⁄ثورة
إل- -ت- -ح -ري -ر إل -وط -ن -ي -ة -1954
 1962وحمايتها بهذه إلو’ية
إÛاهدة.
أاكد الوزير على هامشس زيارة
ع -م -ل وت -ف -ق -د ي-ق-وم ب-ه-ا إا ¤ه-ذه
الوليةÃ ،ناسصبة إاحياء الذكرى 37
لوفاة اÛاهد الرمز عبد ا◊فيظ
ب -والصص -وف ،ع -ل -ى أاه -م-ي-ة «قضص-ي-ة
التاريخ» التي يتم التكفل بها -كما
قال -من خÓل العناية باألماكن
التاريخية وتسصجيل الشصهادات من أافواه صصانعي أاحداث
الثورة ،معلنا باŸناسصبة عن مسصاع لتخصصيصس «تركيبة
مالية» Œمع وزارته مع سصلطات ولية ميلة ،من أاجل
مواصصلة ترميم معا ⁄ثورة التحرير اÛيدة الهامة التي
تزخر بها هذه الولية.
وت-ف-ق-د زي-ت-و Êب-اŸن-اسص-ب-ة ،م-قÈة الشص-ه-داء ب-ب-ل-دية
أاحمد راشصدي ،التي خضصعت مؤوخرا لعملية إاعادة تهيئة
تطلبت غÓفا ماليا بقيمة  6مÓي Úدج ،قبل أان يتنقل
لبلدية الرواشصد التي تعد نحو  400شصهيد من أاجل معاينة
مركز اسصتعماري سصابق لÓسصتنطاق والتعذيب ” فتحه
عام  .1955وقد أا‚زت بهذا اŸركز الذي يتوفر على
زنزانات انفرادية وخنادق ،أاعمال ترميم بتمويل يقدر
بـ 4مÓي Úدج وهو حاليا بحاجة إل“ام أاشصغال ترميم
مكلمة بقيمة  2مليون دج .وبع ÚاŸكان دعا الوزير إا¤

إاع- -داد ب -ط -اق -ات ت -ق -ن -ي -ة ولف -ت -ات
–سص -يسص -ي -ة قصص -د ال -ت -ع -ري -ف ب -ه -ذا
Óجيال ا÷ديدة التي يجب
اŸعلم ل أ
أان تعرف كل ما عاشصه األسصÓف وما
قاموا به من أاجل اسصÎجاع سصيادة
البÓد ،كما قال.
وب- -ع- -د زي -ارة وت -ك -ر ËاÛاه -د
أاح -م-د ل-ع-ري-ب-ي Ãن-زل-ه ب-ب-ل-دي-ة ب-ن-ي
قشص- - -ة ،وق- - -ف وزي- - -ر اÛاه- - -دي - -ن
بفرجيوة على «السصجن األحمر» لفج
مزالة القدÁة والذي شصكل منذ بنائه
‘ أاع - -ق- -اب أاح- -داث  8م- -اي 1945
م -وق -ع-ا ره-ي-ب-ا ل-ل-ق-م-ع السص-ت-ع-م-اري
داخل عدد من األقسصام والزنزانات
ا÷ماعية والفردية التي مر بها الكث Òمن اŸناضصلÚ
واŸواطن Úاألبرياء والذين كانوا ضصحايا أاعمال وحشصية،
منها القتل رميا ‘ كاف الزوابق القريب من فرجيوة.
و‘ لقاء قصص Òمع الصصحافة بع ÚاŸكان ،أاشصار
ال -وزي -ر إا ¤لم -رك -زي -ة ال-ت-ك-ف-ل ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-ولي-ات
باŸلفات الجتماعية للمجاهدين وذوي ا◊قوق ،مقابل
اهتمام أاوسصع من الوزارة بقضصايا الذاكرة والتاريخ وهو
اله -ت -م -ام ال -ذي ح -ق -ق -ك -م -ا ق-ال -إا‚ازات ك-بÒة ‘
اŸي- -دان› ‘ ،ال اإلصص- -دارات وتسص- -ج -ي -ل الشص -ه -ادات
التاريخية من أافواه صصانعيها.
وبشص -أان قضص -ي -ة ج-م-اج-م أاب-ط-ال اŸق-اوم-ة الشص-ع-ب-ي-ة
ا÷زائرية اŸتواجدة Ãتحف اإلنسصان بباريسس (فرنسصا)،
أاكد وزير اÛاه Úأان «تقدما هاما ” –قيقه ‘ هذا
اŸلف» ،دون أان يكشصف عن تفاصصيل أاخرى.

إنشساء أإربع جهات قضسائية إسستئنافية ،لوح:

اسستكمال اÙاكم اإلدارية لتغطية وليات الوطن خÓل 2018
كشس - -ف وزي - -ر إل - -ع- -دل ،ح- -اف- -ظ
’ختام إلطيب لوح ،عن إلتحضسÒ
إأ
’نشساء أإربع جهات
لتعديل تشسريعي إ
قضسائية إسستئنافية وفقا Ÿا هو متبع
’ن- -ظ- -م- -ة إل- -ت- -ي ت -ت -ب -ع إل -ن -ظ -ام
‘إ أ
إل - - -قضس - - -ائ - - -ي إŸزدوج ،فضس  Ó- - -ع - - -ن
إسستكمال ﬁ 48كمة إدإرية لتغطية
إلقطر إلوطني خÓل سسنة .2018
‘ ك -ل -م -ة ل -ه Ãن-اسص-ب-ة ان-ع-ق-اد
ال -دورة ال-ع-ادي-ة ال-ث-ان-ي-ة ل-ل-م-ج-لسس
األعلى للقضصاء ،اÿميسس اŸاضصي،
اسصتعرضس لوح أاهم اŸشصاريع التي
عكف قطاعه على –قيقها على
أاك Ìم -ن صص -ع -ي -د ،ح -يث أاوضص -ح أان -ه و‘ ›ال م -رح-ل-ة
الصصÓحات اŸتعلقة بالقضصاء الإداري ،يجري التحضصÒ
لتعديل تشصريعي من أاجل إانشصاء أاربع جهات قضصائية
اسصتئنافية ،وفقا للمعاي ÒاŸتعارف عليها ‘ األنظمة
القضصائية التي تتبع النظام القضصائي اŸزدوج ،كما هو
الشصأان ‘ النظام القضصائي ا÷زائري.
أاما ‘ ›ال رقابة القضصاء على أاعمال اإلدارة ،فقد
” فتح ﬁ 42كمة إادارية على اŸسصتوى الوطني ،كما من
اŸرتقب فتح اÙاكم اإلدارية السصت اŸتبقية خÓل
 ،2018ليصصبح اÛموع ﬁ 48كمة إادارية بعدد وليات

القطر ،وهي اÿطوة التي تأاتي وفقا
ل-ت-ع-ل-ي-م-ات رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،رئيسس
اÛلسس األعلى للقضصاء.
وأاكد لوح أان التطور الذي عرفه
ق -ط-اع ال-ع-دال-ة ‘ اŸي-ادي-ن ال-بشص-ري-ة
وال -ق -ان -ون -ي-ة وال-ه-ي-ك-ل-ي-ة و‘ ›الت
التحديث وعصصرنة وسصائل العمل ،هي
ج -م -ي -ع -ه -ا م -ن مشص-ت-مÓ-ت اإلصصÓ-ح،
م - -ذك - -را Ãا ” ‘ ه- -ذا اإلط- -ار م- -ن
ت- - -زوي- - -د ك- - -ل ال- - -ولي- - -ات Ãج- - -السس
ال - -قضص- -ائ- -ي- -ة ،ب- -ع- -د أان ك- -انت ب- -عضس
الوليات ،خاصصة با÷نوب والهضصاب
ال-ع-ل-ي-ا ،ت-ف-ت-ق-ر ولسص-ن-وات ع-ديدة ،اإ¤

هذه الهياكل.
واع -ت Èوزي -ر ال -ع -دل اأن -ه أاصص -ب -ح ب -اإلم -ك -ان ال -ي -وم،
ا◊ديث ع- -ن «ن- -خ -ب -ة قضص -ائ -ي -ة ق -ادرة ع -ل -ى أان –ق -ق
األهداف اŸرسصومة على الصصعيد القضصائي» ،كما Áكنها
أان تشصكل «الرافعة إل‚از اŸهام الدسصتورية األخرى
الضصامنة لتعزيز بناء الدولة واŸؤوسصسصات» .فمن منظور
لوح ،فإان اشصÎاط تواجد القضصاة دسصتوريا وقانونا ‘
بعضس اŸؤوسصسصات األخرى وأاثناء ‡ارسصة مهامهم ،هو
أامر أاثبت أان «سصلوكهم وحيادهم كان دائما إا ¤جانب
قوان Úالدولة نصصا وروحا»،

اأ’حد  31ديسسمبر  2017م
الموافق لـ  12ربيع الثاني  1٤39هـ
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لزمة اŸالية وتعاقب ثÓث حكومات أالقى بظÓله على البÓد
ا أ

ا÷زائرّيون يوّدعون  2017وسسط
اسستقرار اجتماعي وسسياسسي

صص ‘ Úبداية السصنة بأان
يوّدع ا÷زائريون سصنة  2017وسصط اسصتقرار اجتماعي وسصياسصي كب ،Òرغم توّقعات ﬂت ّ
لزمة اŸالية ،لكن الدولة حافظت على أاركانها Ãواجهة كل اıاطر باسصÎاتيجية
تشصهد البÓد هّزات ارتدادية جراء ا أ
جد حذرة ،مكنتها من ا◊فاظ على السصلم الجتماعي ومواجهة التحديات بشصكل ناجح ،بحسصب العارف Úبالوضصع العام.
ا◊ك -وم -ة ع -ل -ى ذلك ،م-ع Œدي-د دع-م-ه ل-ل-ن-م-وذج
ا÷ديد للتنمية ا’قتصسادية للبلد ،حيث هّنأا وفد
البنك الدو‹ ا◊كومة ا÷زائرية على إا‚ازاتها
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة وك -ذا اإ’ج-راءات ال-ه-ام-ة اŸت-خ-ذة
ل- -ت- -حسس Úم- -ع- -يشس- -ة اŸواط- -ن Úوال- -قضس- -اء ع- -ل- -ى
ال-ب-ي-وت ال-قصس-دي-ري-ة وال-ت-ق-ل-يصس م-ن نسس-ب-ة ال-ف-ق-ر
بشسكل عام.

خطط ﬂتلفة وهدف واحد
جÓل بوطي
رغ- -م اأ’ي- -ام ال -ع -ج -اف ال -ت -ي واج -ه -ه -ا ق -ط -اع
اÙروق- -ات ‘ ب -داي -ة سس -ن -ة  ،2017وال -ت -ي أال-قت
ب-ظÓ-ل-ه-ا ع-ل-ى اŸشس-ه-د ا’ق-تصس-ادي وا’ج-ت-ماعي
ل -ل-بÓ-د ل-فÎة ط-وي-ل-ة ،راف-ق-ت-ه-ا –ذي-رات اÈÿاء
ا’قتصسادي Úالذين أانذروا بأايام عصسيبة ،حتى أان
البعضس منهم ذهب إا ¤القول إان  80من اŸائة من
ا÷زائ - -ري Úسس - -ي - -دخ - -ل - -ون ‘ دّوام - -ة ال - -ف - -ق - -ر،
ا’ضس- -ط- -راب -ات واŸشس -اك -ل ال -ك -ثÒة ،اأ’م -ر ال -ذي
واجهته الدولة بقرارات رئيسس ا÷مهورية باتخاذ
اسسÎاتيجية تختلف “اما عن عهود سسابقة.

تعديÓت حكومية ‘ ظرف وجيز
أاو ¤اإ’جراءات التي اّتخذها رئيسس ا÷مهورية
ع -ب -د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ال-ت-غ-ي Òا◊ك-وم-ي ال-ذي
ُوصسف با’سستثنائي ‘ تاريخ ا÷زائر اŸسستقّلة بعد
إاقالة الوزير اأ’ول السسابق عبد اÛيد تبون ،الذي
Á ⁄ضس مكوثه على رأاسس ا◊كومة أ’زيد من ثÓثة
أاشس -ه -ر ‘ خ -ط -وة ب -دت ت -داع-ي-ات-ه-ا ﬂي-ف-ة ع-ل-ى
مسس-ت-ق-ب-ل ال-بÓ-د ،ل-ك-ن ال-ع-ارف Úب-الشسأان السسياسسي
أاّكدوا أاّن رئيسس ا÷مهورية يعي جيدا القرارات
ال -ت -ي ي-ت-خ-ذه-ا لضس-م-ان اسس-ت-ق-رار ال-بÓ-د ،وه-و م-ا
ينتهجه منذ توليه زمام رئاسسة الدولة سسنة .1999
‘ مقابل ذلك ،شسهد العام  2017إاقالة الوزير
اأ’ول اأ’سسبق عبد اŸالك سسÓل ،الذي كان له
الدور ‘ قيادة ا◊كومة Ÿدة تزيد عن خمسس
سسنوات ،وكان دور حكومته اأ’سساسسي تنفيذ النموذج
ا’قتصسادي ا÷ديد بعد حلول اأ’زمة اŸالية بعد
سسقوط أاسسعار اÙروقات التي كان صسدى وقعها

رهيبا على مسستقبل البÓد ‘ ظل ا’عتماد أاسساسسا
على قطاع النفط ،لكن سسÓل  ⁄يفلح إا ¤حد بعيد
‘ م -واج -ه -ة اأ’زم -ة ال -ت -ي ب -ق-يت ت-راوح م-ك-ان-ه-ا،
ب- -حسسب ال -ع -ارف Úب -الشس -أان ا’ق -تصس -ادي ،ورأاوا أاّن
اسستمرارها يهّدد ا÷بهة ا’جتماعية للبÓد ،رغم
تطمينات اŸؤوسسسسات اŸالية الدولية أان ا’قتصساد
ال -وط -ن -ي ‘ ال ّ-ط -ري -ق الّصس-ح-ي-ح وإاّن ك-ان ضس-ع-ي-ف-ا
ويواجه ﬂاطر عديدة.

تثم Úدو‹ ÿطط مواجهة الأزمة
منذ أان أالقت اأ’زمة ا’قتصسادية بظÓلها على
اŸشسهد العام للبÓد ،مع بداية السسنة ،انطلقت
صسافرات اإ’نذار من ‡ثلي اأ’حزاب السسياسسية
جر
اŸعارضسة لتوجهات ا◊كومة ،بأان الوضسع سسيف ّ
ا÷بهة ا’جتماعية ’ ﬁالة ويخرج الشسعب إا¤
الشسارع ،مسستدل ‘ Úذلك بارتفاع أاسسعار بعضس
اŸواد الواردة ‘ قانون اŸالية لسسنة  ،2017وبعد
ذلك قانون اŸالية لسسنة  2018الذي جاء بزيادات
إاضسافية على جملة من اŸواد .لكن ‘ مقابل ذلك،
عرفت البÓد من مشسرقها إا ¤مغربها ومن جنوبها
إا ¤شسمالها اسستقرارا يصسفه اıتصسون بالشسأان
ا’جتماعي والسسياسسي باإ’يجابي ،لتأاتي فيما بعد
تقارير اŸؤوسسسسات اŸالية الدولية مثّمنة خطط
الدولة Ÿواجهة اأ’زمة ا’قتصسادية والتكيف معها
بشس -ك -ل يضس -م -ن ا◊ف -اظ ع -ل -ى اسس-ت-ق-رار اÿزي-ن-ة
العمومية وا÷بهة ا’جتماعية على حد سسواء ،وهو
ما جعل ا◊كومات تؤوكد ‚اح خططها ‘ مواجهة
اأ’زمة ا’قتصسادية والتحكم فيها بشسكل كب.Ò
‘ هذا الصسدد ،أاشساد البنك الدو‹ باإ‚ازات
ا÷زائر ا’جتماعية عقب زيارة وفد لهذه الهيئة
اŸال -ي -ة ال-دول-ي-ة إا ¤ا÷زائ-ر ن-ه-اي-ة  ،2017م-هّ-نئا

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

اŸشس -ه -د ا’ق -تصس -ادي ال -ذي ط -ب-ع سس-ن-ة ’ 2017
يختلف “اما عن اŸشسهد السسياسسي للبÓد ،وإان كان
اأ’ول مكّم Óللثا .Êفا◊كومات اŸتعاقبة خÓل سسنة
 2017ب- -ق -ي -ادة ث Ó-ث -ة وزراء  ⁄ت -خ -ت -ل -ف ‘ الشس -أان
ا’قتصسادي ،وإان اختلفت ‘ التوجه السسياسسي وإادارة
الطاقم ا◊كومي.
فبحسسب تصسريحات الوزير اأ’ول أاحمد أاويحيى،
خÓل التوقيع على اتفاق الشسراكة ب Úالقطاع العام
واÿاصس ،ح Úسسئل عن مصس Òالنموذج ا’قتصسادي
الذي تبّنته الدولة ‘ عهد حكومة سسÓل ،أاّكد أانّ ما
ينفذ هو برنامج عبد العزيز بوتفليقة ولكن برؤوية
تختلف فيها ا◊كومات فقط و ⁄يعد يوجد هناك
‰وذج ﬁدد بشسكل خاصس متبع ‘ التسسي.Ò

تكريسس الحتفال بـ 12يناير
 ⁄تفصسل ا÷زائري Úسسوى أايام معدودة على حلول
يناير لتكون الفرحة أاك Èبإاقرار رئيسس ا÷مهورية 12
يناير عطلة مدفوعة اأ’جر بداية من السسنة القادمة،
وهو ما يعكسس وعي السسلطات العليا Ãدى ا’هتمام
ب -ال-ه-وي-ة ال-وط-ن-ي-ة وا’سس-ت-ج-اب-ة Ÿط-لب شس-ع-ب-ي ل-ط-اŸا
ان -ت -ظ -ره ا÷زائ-ري-ون ب-ف-ارغ الصس ،Èل-يضس-اف إا ¤ج-م-ل-ة
اŸن -اسس -ب -ات ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي ي-ح-ي-ي-ه-ا الشس-عب ا÷زائ-ري
سس -ن-وي-ا ،ع-ل-ى غ-رار ع-ي-دي ا’سس-ت-قÓ-ل والشس-ب-اب وع-ي-د
ال -ث -ورة ،ح -يث ي -ع -ت Èال -ق-رار ت-اري-خ-ي-ا ‘ مسس-ار ال-بÓ-د
و“سسكها بهويتها الوطنية.
‘ سس -ي -اق م -غ -اي -ر ،ي -ت-طّ-ل-ع ا÷زائ-رّي-ون إا ¤سس-ن-ة
جديدة بكل تفاؤول ‘ ظل اسستقرار أاسسعار اÙروقات
بشس -ك -ل نسس -ب -ي ‘ اأ’سس-واق ال-ع-اŸي-ة ،ل-ك-ن رغ-م ذلك
فالتحديات ’تزال قائمة ترسسم مÓمح سسنة صسعبة
ﬁملة بكث Òمن اŸفاجآات ،بعد التوقيع على قانون
اŸالية لسسنة  2018الذي يحمل جباية مضسافة قد
تضسر بالقدرة الشسرائية ،وهو ما يراه اÈÿاء ضسرورة
’بد منها لعبور اأ’زمة اŸالية ‘ إاطار تضسامن وطني
ب Úالشسعب وحكومته.
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” رفع الّتجميد عن اŸشصاريع بعّدة قطاعات
فيما ّ

اسستمرار ‘ دعم التّوجه الجتماعي للّدولة والهتمام بالفئات الهشّسة
شصهدت السصاحة السصياسصة
ال - -وط- -ن- -ي- -ة ع- -دة ت- -غÒات
وأاحداث خÓل سصنة ،2017
ورغم ما قاله بعضٌض إان هذه
ال - -ت - -غÒات سص - -ت- -تسصّ- -ب- -ب ‘
ت- -أاخ ÒاŸصص -ال -ح واŸشص -اري -ع
وح- - -دوث اح- - -ت - -ج - -اج - -ات،
لسص -ي -م-ا م-ع اŸصص-ادق-ة ع-ل-ى
ق-ان-ون اŸال-ي-ة لسص-ن-ة ،2018
إال أان ت -وق -ع -ات -ه -م خ -ال -فت
ذل - -ك - -و ف - -ق - -د سص - -ارت أام- -ور
ال - - -دول - - -ة بشص- - -ك- - -ل ع- - -ادي
وال - -دل - -ي- -ل ع- -ل- -ى ذلك ه- -و
السص -ت -م -رار ‘ دع -م ال -ت -وج -ه الج -ت -م-اع-ي
ل -ل -دول -ة م -ن خ Ó-ل ا◊ف -اظ ع -ل-ى مسص-ت-وى
التحويÓت الجتماعية وكذا رفع التجميد
عن اŸشصاريع الهامة ‘ القطاعات.

سشهام بوعموششة
مّرت سسنة  ‘ 2017هدوء ودون مشسكل ،وهو ما
خالف توّقعات اÈÿاء واإ’عÓميّ ،Úالذين ذهبوا
إا ¤أاّن -ه -ا سس -ت -ع-رف صس-ع-وب-ات وت-أاثÒا ع-ل-ى السس-ل-م
اإ’ج- -ت- -م- -اع- -ي بسس- -بب ن -قصس اŸداخ -ي -ل ،ب -ح -يث
اسس-ت-م-رت ال-دول-ة ‘ ت-وزي-ع السس-ك-ن-ات اإ’ج-تماعية
واإ’ه -ت -م -ام ب -ال -ف -ئ -ات ال -هشس -ة ،وه -ذا ت -أاك -ي-د م-ن
ا◊ك -وم -ة ع-ل-ى اسس-ت-م-رار ا÷انب اإ’ج-ت-م-اع-ي ‘
إاطار ا◊فاظ على السسلم اإ’جتماعي.
فعلى الصسعيد السسياسسي ،عرفت ا÷زائر ثÓثة
ت -غÒات ح-ك-وم-ي-ة أاول-ه-ا إان-ه-اء م-ه-ام ال-وزي-ر اأ’ول
السسابق عبد اŸالك سسÓل ‘  13جوان ،2017
والذي بقي على رأاسس ا◊كومة أ’طول مدة ،يليه
عبد اÛيد تبون الذي حكم Ÿدة ثÓثة أاشسهر من
 2٤ماي إا 15 ¤أاوت  2017والتي تعت ،Èبحسسب
اÙلل ،Úأاقصسر مدة يقضسيها رئيسس ا◊كومة ‘
ت-اري-خ ا÷زائ-ر ،وآاخ-ره-ا ح-ك-وم-ة أاح-م-د أاوي-ح-ي-ى
الذي ع Úبتاريخ  15أاوت  ،2015بحيث صساحب
ه- -ذا ال -ت -غ Òت -ن -ح -ي -ة وزراء وم -دي -ري م -ؤوسسسس -ات
عمومية وتعي Úآاخرين ‘ حŒ ” Úديد الثقة ‘
وزراء آاخرين.
وقد تباينت آاراء اأ’حزاب واّÙلل ÚالسسياسسيÚ
يومها حول الوافد ا÷ديد  -القدŸ Ëبنى قصسر
ال -دك -ت-ور سس-ع-دان ،ف-م-ن رأاى ف-ي-ه ال-رج-ل اأ’صس-ل-ح
القادر على التحكم ‘ زمام اأ’مور ،وأانه قرار
صسائب جاء ‘ وقته ،كونه على دراية واسسعة Ãا
يحدث على السساحة الوطنية ،فيما رأاى آاخرون أان
هذا القرار مفاجئ وليسس له مÈر قوي ،واصسفÚ
إاّياه بأانه عبارة عن تدوير للمناصسب وليسس تداو’
للسسلطة.
ثا Êحدث هو قانون اŸالية  ،2018الذي رفع
ع -دة رسس -وم ع -ل -ى اŸن -ت -ج -ات ال -بÎول -ي -ة وال -ت -ب -غ
وال-نشس-اط-ات اŸل-وث-ة واŸي-اه الصس-ن-اع-ية واأ’كياسس
البÓسستيكية ،كما أادرج ضسرائب جديدة Ÿواجهة
ان-ه-ي-ار ع-ائ-دات ا÷ب-اي-ة ال-بÎول-ي-ة وا◊ف-اظ على

ال -ب -ي -ئ -ة وه -و م-ا أاث-ار ت-خ-وف ا÷م-ي-ع م-ن ح-دوث
احتجاجات.
‘ ه- -ذا الشس- -أان ي- -رى اÈÿاء أان اأ’زم- -ة ال -ت -ي
واجهت ا÷زائر ،على خلفية انهيار أاسسعار البÎول
ح -م -لت أام -ورا إاي-ج-اب-ي-ة ،ح-يث سس-اع-دت ‘ إاع-ادة
هيكلة اŸؤوسسسسات وبعث الروح فيها من جديد،
ب -ال -ت -وج -ه ن -ح -و ال -تصس -دي-ر وع-دم ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى
اÙروقات وتنويع ا’قتصساد.
كما شسهدت السساحة الوطنية تنظيم ا’نتخابات
اÙلية ‘  23نوفم ،2017 Èالتي جرت بصسورة
عادية وأاجريت ‘ موعدها ‘ ،الوقت الذي راهن
فيه بعضس على العزوف ،إا’ أان اإ’دارة ‚حت ‘
تنظيم ا’نتخابات وأاقبل اŸواطنون على صسناديق
اإ’قÎاع ’خ -ت -ي -ار ‡ث-ل-ي-ه-م ‘ اÛالسس ال-ب-ل-دي-ة
والشس - -ع - -ب - -ي - -ة ،وك - -ان ذلك ردا ع- -ل- -ى اŸشسّ- -ك- -كÚ
واŸقاطع.Ú
أاما اقتصساديا ،فقد تواصسلت أاهم اŸشساريع و”
ع-ق-د م-ن-ت-دي-ات وات-ف-اق-ي-ات ل-لشس-راك-ة والتعاون ‘
›ال ال- -ط -اق -ة والصس -ن -اع -ة ،م -ن أاج -ل ال -ن -ه -وضس
باŸؤوسسسسات الوطنية لتصسدير اŸنتوجات اÙلية
إا ¤اأ’سسواق اإ’فريقية واÿارجية ،واŸندرجة ‘
إاط-ار ت-ن-وي-ع اإ’ق-تصس-اد ال-وط-ن-ي وŒسس-ي-د ال-نموذج
Óقتصساد ،للتخلصس من تبعية اÙروقات،
ا÷ديد ل إ
وان- -ه- -ي -ار أاسس -ع -ار ال -ن -ف -ط ال -ذي صس -اح -ب -ه ن -قصس
اŸداخ -ي -ل .ك -م -ا ” ت -ن-ظ-ي-م ع-دة م-ع-ارضس م-ن-ه-ا
صسالون الفÓحة واŸعرضس ا÷زائر الدو‹.
وبفضسل اÙيط الهادئ الذي شسهدته السسنة
اŸاضسية ،ظلت ا÷زائر قبلة لعدة دول ومسسؤوولÚ
◊ل مشس -اك -ل -ه -م ال -داخ -ل-ي-ة واأ’خ-ذ ب-ت-ج-ارب-ه-ا ‘
اŸل -ف -ات الشس -ائ -ك -ة’ ،سس -ي -م -ا ‘ ›ال م-ك-اف-ح-ة
اإ’ره -اب ،ب-ع-ق-د م-ن-ت-دى رف-ي-ع اŸسس-ت-وى ب-وه-ران
ترأاسسه عبد القادر مسساهل وحضسره ‡ثلي الدول
اإ’ف -ري-ق-ي-ة ،ب-ح-يث أاسس-ف-ر اŸن-ت-دى ع-ن ت-وصس-ي-ات
سسÎفع إا ¤القمة اإ’فريقية اŸقبلة اŸقرر عقدها
‘ أاواخر جانفي  ،2018وهذا من أاجل توحيد
الرؤوى وتعزيز التعاون ‘ ›ال ﬁاربة التطرف
العنيف واإ’رهاب.
وأاّك-د اŸن-ت-دى ع-ل-ى ضس-رورة ت-ك-ث-ي-ف ال-ت-نسس-ي-ق
وت -ب -ادل اŸع -ل -وم -ات و–سس ÚاŸع -رف -ة ب-ال-ف-ئ-ات
ال -ع -ائ -دة م -ن اŸق -ات -ل Úاأ’ج -انب ،وت -ع -زي-ز إادارة
ا◊دود لتخليصس القارة من آافة اإ’رهاب وا÷رÁة
اŸنظمة.

لحزاب
نسصبة مشصاركة فاقت الّتوّقعات ونتائج غيّرت “وقع ا أ

‚اح تنظيم النتخابات التّشسريعية واÙلّية ...رهان كسسبته اإلدارة
ت - -ط - -وي ا÷زائ - -ر صص- -ف- -ح- -ة ال- -ع- -ام  2017ا◊افلة
لصصعدة ،سصنة سصياسصية بامتياز
لحداث على جميع ا أ
با أ
لتزامنها مع النتخابات التشصريعية واÙلية ‘ طبعتها
اÿامسص -ة ‘ ع -ه -د ال -ت -ع -ددي -ة السص -ي -اسص -ي -ة ،وتسص -ت -ع-د
لسصتقبال سصنة جديدة مهمة على اعتبار أاّنها تسصبق
السصنة التي Œري فيها النتخابات الرئاسصية ،التي تعد
لح-زاب السص-ي-اسص-ي-ة ع-م-وم-ا ،وإان تصص-ر
ﬁور اه -ت -م-ام ا أ
لوانه ،إال
لن سصابق أ
قياداتها على أان ا◊ديث عنها ا آ
أانها سصتدخل مرحلة السصتعداد.

فريال بوششوية
دخ-لت اŸم-ارسس-ة السس-ي-اسس-ي-ة ‘ ا÷زائ-ر م-ن-ع-ط-ف-ا جديدا،
نظرا لتزامن ا’قÎاع Úاللذين انبثقا عنهما ‡ثلو اÛلسس
الشسعبي الوطني ،وكذا اŸنتخبون اÙليون باÛالسس الشسعبية
البلدية والو’ئية ،على مدار اأ’عوام اÿمسسة اŸقبلة ،وإاقرار
دسستور بصسيغة معدلة مسست العمل السسياسسي والتشسريعي عموما.
وتعكسس النتائج اÙققة مشسهدا سسياسسيا يتميز بحضسور مكثف
للتشسكيÓت السسياسسية ‘ كل اÛالسس اŸنتخبة وإان كان بنسسب
متفاوتة ،وهو أامر مرتبط بوزن وحضسور كل حزب ‘ اŸيدان.
وشس -ه -دت ب -ذلك السس -ن -ة ال -ت -ي تسس -ت -ع-د ا÷زائ-ر ل-ت-ودي-ع-ه-ا،
التأاسسيسس لفÎة تشسريعية ثامنة ‘ ظل دسستور بصسيغة جديدة
نافذ منذ العام اŸنقضسي ،ولعهدة ‘ التسسي ÒاÙلي تأاتي على
خلفية ا◊ديث عن مراجعة قانو Êالبلدية والو’يةÃ ،ا يوسسع
صسÓحيات اŸنتخب ÚاÙلي ،Úويفعل دور ا÷ماعات اÙلية
‘ معركة التنمية التي يقوم على أاسساسسها التنويع ا’قتصسادي.

كّرسست «األفÓن» ‘ الّريادة وتراجع التيار اإلسسÓمي
ماتزال نتائج اÙطت Úا’نتخابيت Úاللت Úجرتا ‘ العام
ا÷اري ،يتعلق اأ’مر با’سستحقاقات التشسريعية للرابع ماي،
وكذا اÙلية التي جرت قبل أاقل من شسهر و–ديدا ‘ 23
نوفم ÈاŸنصسرمﬁ ،ل قراءات ﬂتلفة ،لكن اأ’مر اأ’كيد أاّنها
كّرسست شسبه اسستقرار ‘ اŸشسهد السسياسسي ،والتغي ÒاŸسسجّل
كّرسسه عودة أاحزاب قوية ‘ اŸعارضسة على غرار «اأ’فافاسس»

و»اأ’رسسيدي» مقابل تراجع حزب العمال ،كما تكّرسس تراجع
اأ’حزاب اŸنتمية إا ¤التيار اإ’سسÓمي باسستثناء «حمسس».
حافظ حزب جبهة التحرير الوطني على اŸرتبة الريادية،
متبوعا Ãنافسسه التجمع الوطني الدÁقراطي ،و“ّكنت حركة
›تمع السسلم من العودة ›ددا ‘ صسفوف اŸعارضسة إا¤
ج -انب ج -ب -ه -ة ال-ق-وى ا’شسÎاك-ي-ة وال-ت-ج-م-ع م-ن أاج-ل ال-ث-ق-اف-ة
والدÁقراطية ،فيما عجز التشسكيÓت اأ’خرى اŸنتمية إا¤
التيار اإ’سسÓمي عن اجتياز العتبة التي “كنها من التموقع ‘
الصسفوف اأ’مامية.

الّتشسريعيات واÙليات تكّرسسان
اسستقرارا ‘ اŸشسهد السسياسسي

ا◊زب العتيد “كن من ا◊فاظ على اŸرتبة الريادية ليبقى
متصسدرا القافلة السسياسسية ،رغم اّ Ù
طات التي مّر بها‘ ،
مقدمتها انسسحاب اأ’م Úالعام السسابق عمار سسعدا Êعشسية
التشسريعيات أ’سسباب صسحية ،فاسسحا اÛال أامام عضسو اللجنة
اŸركزية اأ’ك Èسسنا ،الوزير اأ’سسبق عضسو ›لسس اأ’مة جمال
ولد عباسس ،الذي “ّكن من حسسم معركة رئاسسة اÛالسس
الشس-ع-ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة وال-و’ئ-ي-ة اŸن-ت-خ-ب-ة لصس-ال-ح ح-زب-ه ‘ ن-هاية
اŸطاف ،إاذ حاز على › 33لسسا و’ئيا .وتأاتي هذه النتيجة
لصسا◊ه بعدما كان ﬁل انتقاد ‘ أاعقاب اإ’عÓن عن النتائج
اأ’ولية.
و‘ انتظار انعقاد اللجنة اŸركزية لـ «اأ’فÓن» ،التي قّرر
ولد عباسس تأاجيلها للمرة الثانية على التوا‹ ،إا ¤غاية شسهر
مارسس من العام الداخل ،بعدما كانت مقّررة ‘ غضسون الشسهر
ا÷اري ،فإان اأ’مر اأ’كيد أان ا◊زب “كن من ا◊فاظ على
موقعه ‘ السساحة السسياسسية ،رغم تراجع النتائج اÙققة ‘
ا’نتخابات التشسريعية وتقّلصس الفارق ‘ اŸقاعد بينه وبÚ
«اأ’رندي» بشسكل كب ،Òكلف اأ’م Úالعام انتقادات كبÒة ،إاّ’ أان
اأ’خ“ Òكن من اسستدراك الوضسع ‘ اÙليات ،بعدما “ّكنت
التشسكيلة من حيازة أاغلبية اÛالسس الشسعبية الو’ئية وكذلك
البلدية.
ال -ت -ج -م -ع ب -ق -ي -ادة أاح -م -د أاوي -ح -ي -ى سس -ج -ل ع -ودة ق-وي-ة ‘
ا’سستحقاق Úا’نتخابيﬁ ،Úدثا اŸفاجأاة إا ¤حد ما ،ليسس

من حيث التموقع ،على اعتبار أانه حافظ على
اŸرت -ب -ة ال -ث -ان -ي -ة م -ب -اشس -رة ب -ع -د م-ن-افسس-ه ‘
ا’نتخابات وحليفه ‘ ا◊كومة ،لكن من حيث
تقليصس اŸسسافة الفاصسلة بينه وب« Úاأ’فÓن»
بشسكل كب Òأ’ول مرة بعد سسنوات ،نقطة سسّببت
لقيادة اأ’خ Òانتقادات ،رّد عليها ولد عباسس
ب -اأ’رق -ام ب -ت -أاك -ي-ده ارت-ف-اع ال-وع-اء ا’ن-ت-خ-اب-ي
للحزب إا ¤مليون و 700أالف صسوت بزيادة قدرها  500أالف
صسوت ‘ ،انتخابات نواب الشسعب باÛلسس الشسعبي الوطني،
ف-ي-م-ا ب-رر ن-ت-ائ-ج اÙل-ي-ات ب-ت-وزع ال-وع-اء ا’ن-ت-خ-اب-ي ع-لى 53
تشسكيلة مشساركة.
ورغم أان النتائج التي حققها التجمع ‘ العام Œ 2017عل
القيادة ‘ أاريحية’ ،سسيما بعد حصسد عدد أاك Èبالغرفة السسفلى
للŸÈان ،تعززت Ãضساعفة عدد اÛالسس الشسعبية البلدية التي
حصسدها ‘ ا’نتخابات اأ’خÒة ،إا’ أان هاجسس ا◊زب العتيد
يبقى يÓحقه’ ،سسيما وأانه حسسم معركة اÛالسس الشسعبية
اŸنتخبة عموما والو’ئية –ديدا لصسا◊ه ،وذلك ‘ الكواليسس
لتبقى معركة التنافسس مسستمرة ،بÎجيح الكفة ›ددا لصسالح
ا◊زب العتيد.

تراجع «العمال» وعودة «األفافاسس» و»األرسسيدي»
 ⁄تنجح اأ’حزاب اÙسسوبة على اŸوا’ة ،الفتية منها
وكذلك اأ’قدم ‘ اŸمارسسة السسياسسية ‘ ،ا◊فاظ على التقدم
اŸسسجل ‘ ا’نتخابات التشسريعية ،مسسجلة تراجعا كبÒا ‘
اÙل -ي -ات ،وك -ان ح -زب ج -ب -ه -ة اŸسس -ت -ق -ب -ل صس-ان-ع اŸف-اج-أاة
ب- -اح- -تÓ- -ل- -ه اŸرت -ب -ة ال -ث -ال -ث -ة ‘ اÙل -ي -ات ب -ع -د «اأ’ف Ó-ن»
و»اأ’رندي» ،مزحزحا «حمسس» من اŸرتبة الثالثة التي افتكتها
‘ ال -تشس -ري-ع-ي-ات ،وال-ت-غ-ي Òال-ذي Áك-ن ال-ت-وق-ف ع-ن-ده ي-خصس
أاحزاب اŸعارضسة ،ذلك أان حزب العمال بقيادة أامينته العامة
لويزة حنون فاجأا لكن بÎاجعه الكب ،Òمقابل ذلك سسجلت
Óفافاسس» و»اأ’رسسيدي» ،إا ¤جانب اأ’حرار
العودة القوية «ل أ
الذين شسكلوا عنصسر اŸفاجأاة.
من جهتها ⁄ ،تسسلم قيادات التشسكيÓت اŸنتمية إا ¤التيار
اإ’سسÓمي من ا’نتقادات ،التي أاعابت عليها تراجعا ،هو ‘
اأ’صس -ل أ’م -ر واق -ع ك -رسس-ت-ه اÙط-ات ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ع-ل-ى م-دار

سسنوات متتالية ،إاذا ما ” اسستثناء «حمسس» كونها اسستعادت
اŸرتبة الثالثة ‘ اقÎاع الرابع ماي ،اأ’مر الذي مكنها من تبوإا
اŸرت -ب -ة اأ’و ¤ضس -م -ن أاح -زاب اŸع -ارضس-ة ب-اÛلسس الشس-ع-ب-ي
الوطني؛ طرح رفضسته جملة وتفصسي.Ó

 5قوان Úتطبيقية تكريسسا ألحكام دسستور 2016
ب-ع-ي-دا ع-ن ن-ت-ائ-ج ا’ن-ت-خ-اب-ات وم-ا أاف-رزت-ه ،ت-زام-نت السسنة
اŸنقضسية ومرور أازيد من سسنة كاملة على إاقرار دسستور أاصسبح
نافذا ‘ شسهر مارسس من العام  ،2016وشسهدت اإ’فراج عن 5
قوان Úتطبيقية تأاتي تطبيقا أ’حكامه ا÷ديدة ،لعل أابرزها
اŸت -ع -ل-ق ب-اسس-ت-ح-داث ›لسس وط-ن-ي ◊ق-وق اإ’نسس-ان و–دي-د
تشسكيلته ‘ ،انتظار قوان Úمنتظرة ‘ السسنة ا÷ديدة ،أاهمها
القانون اŸكرسس آ’لية الدفع بعدم الدسستورية ،الذي سسيحال
على الŸÈان ‘ غضسون شسهر مارسس اŸقبل ،وفق تصسريحات
وزير العدل حافظ اأ’ختام الطيب لوح ،وذلك – ّسسبا لدخوله
جل قانون Úهام Úيكرسس
حيز التنفيذ اŸقرر ‘  ،2019كما يسس ّ
أاحدهما تغي Òالسسياسسة العقابية ‘ ا÷زائر ،بإاقرار السسوار
ا’لكÎو Êالذي ّÁكن ال ّسسج Úمن قضساء عقوبته خارج السسجن،
ويخصس الثا Êتعزيز الصسÓحيات ا’سستشسارية Ûلسس الدولة.
لعل اأ’مر اأ’كيد ،أانّ اŸمارسسة التشسريعية دخلت مرحلة
جديدة ،بعدما ” تفعيل دور اŸعارضسة ،التي ُمuكنت من حق
اإ’خطار ما يعزز موقعها .إا ¤ذلك ،شسهد النصسف الثا Êمن
الدورة التشسريعية اأ’خÒة ‘ الفÎة السسابعة ،والدورة الثانية
الواحدة ‘ عهد دسستور  2016اŸنطلقة يوم  3سسبتم Èاأ’خ،Ò
عديد القوان Úالهامة – ّسسبا للظرف ا’قتصسادي ،يأاتي ‘
‡ا مّكن من اعتماد
مقدمتها تعديل قانون النقد والقرضس ّ
صسيغة التمويل غ Òالتقليدي ،إا ¤جانب قانون اŸالية لسسنة
 2018الذي صسادق عليه الŸÈان بغرفتيه.

»æWh

األحد  ٣١ديسسمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٢ربيع الثاني  ١٤٣٩هـ

 ...2017سسنة أخرى آأمنة

ا÷زائر ضضمن قائمة الدول اŸسضتقرة بفضضل سضياسضتها األمنية

سسنة أخرى آأمنة “ر على أ÷زأئر ،جعلتها جديرة بتصسنيفها ضسمن قائمة ألدول ألتي تنعم شسعوبها بالسستقرأر بعيدأ عن كل
لرهابية أıتلفة تسسمياتها ،فبعد مرور أك Ìمن عشسر سسنوأت على ألعشسرية ألسسودأء ،هاهي ألبÓد سسنة بعد سسنة وبفضسل
ألتهديدأت أ إ
لمنية ،تثبت للعا ⁄أجمع أنها لن تقبل بأاي عدوأن إأجرأمي يسستهدف هياكلها ويقلقل رأحة
حنكة قادتها عﬂ Èتلف مؤوسسسساتها ألعسسكرية وأ أ
لرهابية ،ع Èعدد من مناطق ألوطن وخطط شسرطية ﬁكمة
موأطنيها ،عمليات عسسكرية ناجحة مكنت من ألقضساء على ألعديد من أ÷ماعات أ إ
لسسلحة وأŸسساسس بالسسكينة ألعامة.
لجرأمية أŸتنوعة نشساطاتها من Œارة للمخدرأت وأ أ
وضسعت حدأ للعديد من ألعصسابات أ إ
ﬂتلف اÛالت ،منها ما تعلق بالتعاون على كافة العمليات اإلجرامية ،وعلى رأاسسها اإلرهاب وا÷رÁة
Óوطان.
أاصسعدته وكذا ا÷انب العملياتي وتنفيذ ﬂططات العابرة ل أ
يعد هذا ال‚از القاري الذي حققته اŸديرية
وبرامج التحضس Òالقتا‹ ıتلف وحدات ا÷يشس
Óم -ن ال -وط -ن-يÃ ،ث-اب-ة اعÎاف ل-ل-ج-زائ-ر
ح -ق -ي -ق -ة أاك-دت-ه-ا ال-دراسس-ة األخÒة ال-ت-ي أاع-ده-ا الوطني الشسعبي ،باإلضسافة ا ¤تنفيذ “ارين ‘ إاطار ال -ع -ام -ة ل  -أ
اŸعهد األمريكي لسستطÓع الرأاي «غالوب» للقانون ال -ت -ع -اون ال -ث -ن -ائ -ي أاو م -ت-ع-دد األط-راف ،فضس Ó-ع-ن بريادتها واحÎافيتها ‘ ›ال مكافحة كل أاشسكال
Óوطان،
والنظام الذي يقيسس الشسعور باألمان على اŸسستوى الزيارات اŸكثفة لنائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسس اإلجرام ،خاصسة اإلرهاب وا÷رÁة العابرة ل أ
أاركان ا÷يشس الوطني الشسعبي الفريق احمد قايد وهو اعÎاف للشسرطة ا÷زائرية Ãسساعيها الدائمة
الشس- -خصس- -ي ،وك- -ذا اÈÿات الشس -خصس -ي -ة اŸت -ع -ل -ق -ة
با÷رÁة وتطبيق القوان ،Úوالذي صسنف ا÷زائر ‘ صسالحı ،تلف النواحي العسسكرية بالبÓدŸ ،واكبة ‘ إاط -ار ت -ع -زي -ز سس -ب -ل ال -ت -ع -اون األم -ن-ي والشس-رط-ي
اŸرتبة  ‘ ٧قائمة الدول األك Ìأامنا ‘ العا ⁄لتكون كافة اŸسستجدات التطويرية والتحديثية حيث أاشسرف اإلفريقي ،ما يÎجم مرة أاخرى جدارة ا÷زائر ‘
ب -ذلك ضس -م -ن ال -عشس -ر دول األو ¤ال -ت -ي يشس -ع-ر ف-ي-ه-ا خÓلها على العديد من التمارين اÿاصسة بالتحضس Òتصس-ن-ي-ف-ه-ا ضس-م-ن ال-دول ال-ت-ي يشس-ع-ر ف-ي-ها مواطنوها
سسكانها باألمان ،وهي النتيجة التي مكنتها من أان القتا‹ ا÷يد ومدى التحكم ‘ األسسلحة واŸعدات ب -األم -ن ،ح -يث تسس -ه -ر مصس -ا◊ه-ا األم-ن-ي-ة ا ¤بسس-ط
ال-ت-ي أاث-ب-تت ك-ل-ه-ا ا÷اه-زي-ة ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة ال-تي بلغتها األمن.
تتصسدر ‘ اŸرتبة األو ‘ ¤تصسنيف إافريقيا.
إان كانا الوئام واŸصسا◊ة الوطنية بوابة هذا وحدات القوات Ãختلف تشسكيÓتها وتفقد وحداتها.
انخفاضش ﬁسضوسش ‘ معدل ا÷رÁة
النتاج األمني الهام وسسبب ‘ طي صسفحة العشسرية
الدموية ،إال أان اليقظة التامة ıتلف اŸؤوسسسسات تدم 9 ÒمÓي Úلغم وتطه Òأاك Ìمن  62أالف هكتار من األراضضي
من هذا الباب ،أاكد مدير أامن ولية ا÷زائر،
األمنية وعلى رأاسسها ا÷يشس الوطني الشسعبي الذي
لعلّ أاهم حدث ميز سسنة  ‘ ٢٠١٧اŸلف األمني ،مراقب الشسرطة نور الدين براشسدي ‘ تصسريح لـ
سساهم بشسكل كب ‘ Òبسسط األمن ع Èربوع الوطن ،هي القضساء الكلي على األلغام اŸضسادة ل أ
Óشسخاصس «الشس- -عب» أان ع- -اصس- -م -ة ال -ب Ó-د ع -رفت خ Ó-ل ٢٠١٧
من خÓل جاهزيته التامة ‘ وضسع حد لكل من تخّول ب -الشس -ري -ط Úا◊دودي Úالشس-رق-ي وال-غ-رب-ي ،ب-ت-دم Òانخفاضسا ﬁسسوسسا ‘ معدل ا÷رÁة ،وهذا بفضسل
له نفسسه اŸسساسس بأامن واسستقرار الوطن والقضساء قرابة  ٩مÓي Úلغم وتطه Òأاك Ìمن  6٢أالف هكتار جاهزية السسلك ‘ التصسدي اﬂ ¤تلف التهديدات
على فلول اإلرهاب.
من األراضسي ،بعد تسسخ Òكافة اإلمكانات اŸادية اإلجرامية ،حيث تسسهر مصسالح األمن عﬂ Èتلف
شسكلت مكافحة اإلرهاب لدى ا÷يشس الشسعبي والبشسرية ،وبذلك تكون ا÷زائر قد التزمت باتفاقية وحداتها بتضسييق اÿناق على كل من تخّول له نفسسه
الوطني أاولويات القيادة،حيث “كنت ‘ هذا اإلطار «أاوت -اوا» اŸت -ع-ل-ق-ة Ãن-ع اسس-ت-خ-دام وت-خ-زي-ن وإان-ت-اج اŸسساسس بأامن الوطن واŸواطن.
Óف -راد وت -دمÒه-ا ،م-ن
من القضساء على  6٣إارهابيا وتوقيف  ٢٢آاخر ،خÓل و–وي -ل األل -غ -ام اŸضس -ادة ل  -أ
‘ ا÷انب العملياتي ،يقول براشسدي ،إان عمليات
السسداسسي األول من  ،٢٠١٧كما قام باسسÎجاع كميات خÓ- -ل آاخ- -ر ع -م -ل -ي -ة ت -دم Òل -ه -ذه اŸواد اÿطÒة،
أامنية كثÒة خاصسة بإاحباط اÛرم Úكللت بالنجاح،
معتÈة من األسسلحة والذخÒة ،إاضسافة ا ¤عمليات بقضسائها على  ٥٩٧٠لغم.
خ Ó-ل  ،٢٠١٧ح- -يث “ك- -ن أام- -ن ولي -ة ا÷زائ -ر عÈ
تأام Úا◊دود وﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة التي كلّلت
ﬂتلف وحداته من وضسع حد لها وإايقافها وحجز
بالنجاح ،جعلت ا
لفريبول»‚ ...اح بارز كميات معتÈة من اıدرات واسسÎجاع اŸمتلكات
ÛهرزميةÚالق‘ياكدلة مجرعةلتيهغاÒو–بنطخطهذهط ا÷زائر تÎأاسش منظمة «ا أ
إاجرامهم غ Òأان جا
اŸسسروقة.
اÙاولت اإلجرامية.
‘ اÛال الشس- - -رط - -ي ك - -انت  ٢٠١٧سس-ن-ة أام-نية
عمليات أامنية ناجحة بفضسل اإلسسÎاŒية الفعالة
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ا÷زائر بلد لأÓمن والسضتقرار
التي تعتمد على النتشسار اÙكم للوحدات العسسكرية م-ن-ظ-م-ة «أاف-ري-ب-ول» ب-ع-د ان-ت-خ-اب ال-ل-واء ع-ب-د ال-غني
اŸت -ت-ب-ع Ÿل-ف ال-ه-ج-رة والÓ-ج-ئ Úا ¤ا÷زائ-ر
Óمن الوطني رئيسسا للجمعية
وال-ت-نسس-ي-ق ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-ا والسس-ي-ط-رة ع-ل-ى ك-ل اŸنافذ هامل ،اŸدير العام ل أ
Óمن
ا◊دودي -ة ،ت -ف -ادي -ا ل -تسس -ل -ل اÛرم Úواإلره -اب -ي Úالعامة ألفريبول على مدار  ٣سسنوات اŸقبلة ،بإاجماع سسيكون لﬁالة على يق Úعلى أان ا÷زائر بلد ل أ
واŸهرب Úبغرضس مراقبة حدودنا وحمايتها ضسد أاي م-ن ق-ب-ل ‡ث-ل-ي أاج-ه-زة الشس-رط-ة ب-ال-دول اإلف-ري-ق-ية والسستقرار ،حيث سسجلت  ٢٠١٧توافد أاعداد كبÒة
من اŸواطن Úاألفارقة والÓجئ Úالسسوري Úالذين
عمل إاجرامي يهدد اسستقرار بÓدنا ،جاهزية تامة والهيئات اإلقليمية وا÷هوية.
ل -ع -ن -اصس -ر ا÷يشس ال -ذي-ن يسس-ه-رون ع-ل-ى أام-ن ال-بÓ-د
سستسسهر هذه اآللية على تعزيز سسبل التنسسيق اضس- -ط- -روا ا ¤ت- -رك م -واط -ن -ه -م ،ب -ح -ث -ا ع -ن األم -ن
وال -ع -ب -اد وف -ق م -ن-ظ-وم-ة عصس-ري-ة ت-واكب ال-ت-ط-ورات والتعاون مع ا÷ميع وضسمان التبادل السسريع لقاعدة والسس- -ت -ق -رار ،وإان ك -ان اŸل -ف ق -د أاح -دث ج -دل ‘
ا◊اصس -ل -ة ،م -ك -ن -ه -ا م-ن تسس-ج-ي-ل ن-ت-ائ-ج اي-ج-اب-ي-ة ‘ ال- -ب -ي -ان -ات ودع -م ال -دراسس -ات واألب -ح -اث وال -ت -دريب السساحة حول شسرعيتهم من عدمها ،إال أان ا÷زائر
اŸيدان.
وال-ت-ك-وي-ن ‘ ﬂت-ل-ف الخ-تصس-اصس-ات الشس-رط-ية ،إا ¤تبقى البلد اآلمن الذي يفتح ذارعيه عمÃ Óبادئه
مواكبة Ÿسسار العصسرنة الذي انتهجته القوات جانب وضسع نظام مÓئم لتطوير القدرات البشسرية النبيلة اÿاصسة بحماية حقوق اإلنسسان.
اŸسس-ل-ح-ة ،ع-رفت  ٢٠١٧ال-ع-دي-د م-ن ال-نشس-اطات ‘
ألجهزة الشسرطة اإلفريقية من أاجل التصسدي ıتلف

آأسسيا مني

ألعدألة ..منظومة متكاملة ونسسق متطابق

السضوار اللكÎو ..ÊإاحÎام لقرينة الÈاءة وحماية للحريات الشضخصضية
^ اإلخطار ثقافة قانونية راقية

ي ّسس Ò- -ألسس- -ي- -د أل- -ط -يب ل -وح وزي -ر أل -ع -دل
لخ -ت -ام ق -ط -اع -ه ب -ن -ظ -رة م -دروسس-ة
ح -اف -ظ أ أ
ورؤوي-ة دق-ي-ق-ة ق-ائ-م-ة ع-ل-ى رك-يزتي أŸرحلية
وأل- -ت- -درج ل- -ل- -وصس -ول أ ¤ألسس -ق -ف أŸأام -ول‘ ،
م-ق-اصس-د ألصسÓ-ح-ات أل-ع-م-ي-ق-ة ،أل-تي بادر بها
رئ- -يسس أ÷م- -ه- -وري- -ة ألسس- -ي- -د ع- -ب- -د أل -ع -زي -ز
بوتفليقة أ ¤جانب أŸنظومة ألÎبوية ومهام
ألدولة.

جمال أوكيلي
 ⁄ي -ت -وق -ف أاب -دا ه -ذا اŸسس -ار م-ن أاج-ل ت-رق-ي-ة
ال-ع-دال-ة ا÷زائ-ري-ة وت-ب-وئ-ه-ا اŸك-ان-ة اŸرم-وقة على
أاك Ìمن صسعيد ،وجعلها توافق مع اŸقاييسس اŸعمول
بها دوليا وهذا هو الشسغل الشساغل حاليا للجهات
اŸسس -ؤوول-ة ال-ت-ي م-ا إان-ف-كت ت-ع-م-ل وف-ق ه-ذا ال-ت-وج-ه
ا◊يوي الرامي ا ¤مباشسرة كل مسسعى على أاسساسس
التواصسل ب Úكل ا◊لقات القضسائية اŸؤودية ‘ نهاية
اŸطاف اŸ ¤سس ذلك البناء اŸنطقي ‘ سسÒورة
العÓقة اŸتينة ‘ كيفية صسناعة ا◊كم.
ه -ذا م -ن ج -ه -ة وم -ن ج -ه -ة ث -ان -ي -ة ،ف -إان ال-ه-دف
اŸتوخى هو بلوغ اŸسستوى اŸبحوث عنه الوارد ‘
خارطة طريق الصسÓحات ،أال وهو النوعية ‘ األداء
وت- -رق- -ي- -ة اÿدم- -ة ‘ ه- -ذا الشس -أان واألك Ìم -ن ه -ذا
الذهاب ا ¤ا◊د الذي يسسمح حقا بوضسع الضسمانات
وإاقامة اآلليات حماية لكل هذه اŸكاسسب اŸتوجهة
للمواطن ا÷زائري التّواق دائما ا ¤األحسسن.
‘ هذا الطار ،فإان ما أا‚ز ‘ هذا القطاع
جدير بأان يكون ﬁل تذك ÒإاعÓمي خÓل  ١٢شسهرا
من العمل ا÷اد ،وا÷هد اŸبذول ونعني هنا سسنة
 ٢٠١٧التي لتنفصسل عن باقي السسنوات األخرى ‘
›ال العدالة ،كونها متكاملة ‘ مقدماتها ونتائجها
كماهي عبارة عن ﬁطات بارزة ‘ ،التحرك باŒاه
ال-ف-ع-ال-ي-ة ‘ Œسس-ي-د اŸؤوسسسس-ات ال-قضس-ائ-ي-ة ‘ ه-ذا
الصسدد ..خاصسة التي جاء به الدسستور ا÷ديد وهذا
هو رهان اŸرحلة.
هذه ا◊ركية اŸنجزة أاّدت ا ¤التقدم اŸلحوظ
والتفوق اŸسسجل للمنظومة القضسائية ا÷زائرية على
أاغلبية نظÒتها ‘ الضسفة اŸتوسسطية وهذا بانتقال
عدد القضساة من  ٨سسنة  ٢٠٠٠ا ١٥ ¤قاضٍس لكل أالف
نسسمة ‘  ‘ ٢٠١٧ح Úبلغت  ١٣قاضٍس لكل  ١٠٠أالف
نسسمة و ١١قاضسيا بكل من اŸغرب وايطاليا.
هذه عينة حّية ،على اŸسستوى العا‹ الذي وصسل
إاليه القضساء ا÷زائري ،فيما يتعلق بحضسوره على
ن -ط -اق واسس-ع ل-ت-غ-ط-ي-ة انشس-غ-الت اŸواط-ن ‘ Úه-ذا
الشسأان مع التأاكيد على نشساطه اŸتوافق مع اŸعايÒ

اŸع- -م -ول ب -ه -ا ع -اŸي -ا ،وه -ذا ه -و ا◊رصس ال -ق -ائ -م
للحفاظ على هذا اŸسسار النوعي بالتوجه دائما ا¤
األم- -ام ،ب -ت -غ -ل -يب إارادة ال -ن -ج -اح ،ه -ذا ل -يسس ك Ó-م -ا
دÁاغ- -وج -ي -ا وإا‰ا ح -ق -ائ -ق م -وج -ودة ‘ اŸي -دان..
ا‚ازاتها ل تتوقف ‘ كل مرة نطلع على هذا التتابع
‘ اسستكمال دائرة الفعل القضسائي وفق تصسّور واضسح
جًدا.

تفاعل ب ÚجبهتÚ

هذه النقلة النوعية ،تتحرك على جبهت Úاألو¤
اŸت -م -ث-ل-ة ‘ ال-ع-ن-اي-ة ال-دق-ي-ق-ة ب-ال-نصس-وصس اŸسسÒة
للقطاع ومطابقتها مع كل ا◊الت وتكييفها مع كل
األحداث كذلك حتى تكون مسسايرة للواقع كيفما كان
وه -ن -ا تÈز ع -ب -ق -ري-ة اŸشس-رIع ا÷زائ- -ري ،وق- -درت -ه
الفائقة ‘ التفاعل مع أاي طارئ ..وهذا ‘ حد ذاته
اسستشسراف Ÿاهو قادم وكذلك مواجهة كل الثغرات
التي كانت موجودة ‘ السسابق.
لذلك ،فإان التحولت الكبÒة وحتى ا÷ذرية ‘
ال -ع -م -ل -ي -ة الق -تصس -ادي-ة واŸال-ي-ة وال-ت-ج-اري-ة حّ-ت-مت
مواكبتها بÎسسانة من القوان ‘ Úهذا اÛال بتحمل
ت -لك األب -ع -اد ال -ع -اŸي -ة وت -ك -ون م-رج-ع-ي-ة ‘ تسس-وي-ة
النزاعات ،مهما كانت طبيعتها ،سسواء مع اŸتعامل
الوطني أاو الشسريك األجنبي.
أاما ا÷بهة الثانية ،فهي السسعي ا◊ثيث من أاجل
جعل كل تلك النصسوصس ‘ خدمة اŸواطن ،وهذا
ب -ح-م-اي-ة م-ك-اسس-ب-ه ع-ل-ى أاك Ìم-ن صس-ع-ي-د ..ب-واسس-ط-ة
أادوات قانونية لتÎكه عرضسة ألي Œاوزات تذكر،
وهذا بضسمان له مبدأا الدفاع والبحث له عن بدائل
غ Òا◊بسس.
وأاو ¤بوادر هذه اÿيارات النطÓق الرسسمي ‘
اسستعمال تقنية السسوار اللكÎو Êمن قبل اŸتابعÚ
قضسائيا قبل الفصسل ‘ ملفاتهم وقد جرى ذلك يوم
١٥ن-وف-مÃ ٢٠١٧ Èح -ك-م-ة ب-ئ-رم-راد رايسس احÎام-ا
Ÿبدأا قرينة الÈاءة ودعما للطابع السستثنائي للحبسس
اŸؤوقت.
هذا يدرج ضسمن التعديÓت التي تضسمنها قانون
الج-راءات ا÷زائ-ي-ة ،ب-اسس-ت-ب-دال ال-رق-اب-ة ال-قضس-ائ-ية
ال -ك Ó-سس-ي-ك-ي-ة ب-ن-ظÒت-ه-ا الل-كÎون-ي-ة ،ال-ت-ي سس-ت-ك-ون
ج -اه-زة خÓ-ل السس-ن-ة ال-ق-ادم-ة وسس-ت-عّ-م-م ع-ل-ى ب-اق-ي
ﬁاك -م ا÷م -ه -وري -ة وسس -ي -ت -ج -نب الشس -خصس اŸت -اب-ع
قضسائيا وليسس اÙكوم عليه نهائيا –ت الرقابة ‘
انتظار ﬁاكمته التنقل من أاجل التوقيع ،و‘ هذا
الطار ،فإان القاضسي اŸكلف باŸلف الوحيد ،الذي
يحوز على السسلطة التقديرية ،لÓسستفادة من السسوار
اللكÎو Êيتوجه ا ¤كل من يتمتع بإاقامة ﬁددة ول

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

١٧٥٣٠

لنتاج ألزرأعي
رغم ضسعف إأسسÎأتيجية ألتحّكم ‘ أ إ

قطاع الفÓحة يّودع سضنة Ã 2017ؤوشضرات ‰و ايجابية
انتعاشش ‘ إانتاج اÿضضر والفواكه وحرائق الغابات تخلط األوراق

سس-ج-ل ق-ط-اع أل-فÓ-ح-ة وأل-ت-نمية ألريفية وألصسيد
أل -ب-ح-ري سس-ن-ة  2017م-ؤوشس-رأت ‰و أي-ج-اب-ي-ة ن-ل-مسس-ها
أسساسسا ‘ أŸشسهد ألعام للقطاع ألزرأعي ،ألذي عرف
مسس -ت -وي -ات إأن -ت -اج -ي -ة وصس -فت ب -اŸع -تÈة ‘ ك-ث Òم-ن
لم -ر أل-ذي سس-اه-م ‘ أسس-ت-ق-رأر أسس-ع-ار
لوق -ات ،وه -و أ أ
أ أ
أÿضسر وألفوأكه وأللحوم ألبيضساء سسيما خÓل شسهر
رمضس- -ان أŸب- -ارك ‘ ،ح Úك- -ان ل- -وق- -ع ح- -رأئ- -ق فصس- -ل
ألصسيف أثرأ سسلبيا على ألقطاع.

جÓل بوطي
م-ن-ذ اع-ت-م-اده ك-ق-ط-اع ه-ام ‘ ال-ن-م-وذج ا÷دي-د ل-ل-ت-ن-م-ية
القتصسادية الوطنية بدا قطاع الفÓحة يعرف ‰وا ملموسسا
برز من خÓل النتائج التي سسجلت خÓل موسسم ا◊صساد الذي
ع -رف ارت -ف -اع -ا ‘ إان-ت-اج ا◊ب-وب ،األم-ر ال-ذي ي-ع-د م-ؤوشس-را
ايجابيا ،بحسسب العارف Úبالقطاع القتصسادي ‘ ،ظل ارتفاع
فاتورة اسستÒاد القمح الّل Úالتي تثقل كاهل اÿزينة العمومية
سسيما وان ا◊كومة ‘ مرحلة ترشسيد النفقات وليسست بحاجة
إا ¤اسس -ت -ن -زاف أاك Èل-ل-خ-زي-ن-ة ب-ع-د ت-راج-ع أاسس-ع-ار ال-ن-ف-ط ‘
األسسواق العاŸية.

–سضن نسضبي ‘ إانتاج ا◊بوب
سسجل النتاج الفÓحي ،خÓل سسنة  ،٢٠١٧ارتفاعا نسسبيا
مقارنة بسسنة  ٢٠١6ويعود ذلك إا ¤اإلسسÎاتيجية التي سسطرتها
ا◊كومة بهدف تقليصس فاتورة السستÒاد العالية ،حيث انه
خÓل السسداسسي األخ Òمن السسنة بلغت نسسبة اإلنتاج أازيد من
 ٣٥مليون قنطار مقابل  ٣٤مليون قنطار برسسم حملة حصساد
.٢٠١6-٢٠١٥
‘ هذا اإلطار ،شسهد إانتاج ا◊بوب –سسنا ملحوظا خÓل
هذا اŸوسسم ،بعد إا“ام حملة ا◊صساد بنسسبة  ‘ ٨٨اŸائة
من اŸسساحات الفÓحية اıصسصسة للحبوب ،فيما تبقى ١٢
‘ اŸائة من هذه اŸسساحات قيد ا◊صساد حاليا ،وتشسÒ
اإلحصسائيات انه ” هذا اŸوسسم حصساد  ٢ ،٥مليون هكتار من
اŸسساحات اŸسسقية اŸوجهة لزراعة ا◊بوب من ›موع ٣ ،٥
مليون هكتار ،وبذلك ” –ويل أازيد من  ٩٠٠أالف هكتار
إلنتاج األعÓف ،بنسسبة بلغت  ‘ ٢6اŸائة.
اإلنتاج –سسن رغم الظروف اŸناخية الصسعبة التي مرت
بها مناطق شسرق البÓد على غرار قسسنطينة وقاŸة وميلة
وب -رج ب -وع -ري-ري-ج وال-ت-ي ع-رفت شس-ح-ا ‘ تسس-اق-ط األم-ط-ار،
عكسس اŸوسسم اŸاضسي كانت وليات الغرب هي الرائدة ‘
إانتاج ا◊بوب وأاهمها وليتي تيارت وسسيدي بلعباسس ،ما أادى
إا– ¤سسن اإلنتاج رغم اÿسسائر اŸسسجلة ‘ مناطق شسرق
البÓد.
يرجع –سسن اإلنتاج إا ¤اÛهودات اŸبذولة من طرف
ال -ف Ó-ح Úوال -ت-أاط Òوا◊مÓ-ت ال-ت-حسس-يسس-ي-ة ال-ت-ي ب-اشس-ره-ا
ال -ق -ائ -م -ون ع-ل-ى ال-ق-ط-اع ح-ول م-ا ي-ع-رف بـ «احÎام اŸسس-ار
ال -ت -ق -ن -ي» و»ت -ك-ث-ي-ف ع-م-ل-ي-ات ال-ري ب-ال-ت-ق-ط »Òو»م-ك-اف-ح-ة
األعشس- -اب الضس- -ارة» ،األم- -ر ال- -ذي دع- -ا إا ¤ضس- -رورة ات- -خ- -اذ
اإلجراءات الÓزمة إلعادة النظر ‘ ظروف إانتاج ا◊بوب ‘
ا÷زائر.
م -ن ب Úه -ذه اإلج -راءات ت -وسس-ي-ع اŸسس-اح-ات اŸسس-ق-ي-ة
و–سس ÚسسÓلة البذور لتتأاقلم مع اŸناخ وتوسسيع اسستعمال
اŸكننة ‘ إاطار تطوير أانظمة اإلنتاج ،إاضسافة إا ¤تكوين
الفÓح.Ú
سستسسمح هذه اإلجراءات بتكثيف إانتاج ا◊بوب والرفع من
نسسبة اŸردودية ‘ الهكتار الواحد مع تقليصس اŸسساحات
البور وتوسسيع اŸسساحات اıصسصسة لزراعة ا◊بوب ا÷افة.
كما تعمل الوزارة الوصسية على –سس Úإانتاج القمح الصسلب
للمضسي قدما نحو –قيق أاهداف األمن الغذائي.

أازمة البطاطا تؤورق اŸنتج واŸسضتهلك
ي- -ع- -د خ- -ط -را ع -ل -ى ال -ن -اسس ،ي -راقب ب -ل -وح -ة –ك -م
م-ع-ل-وم-ات-ي-ة وك-ل اخÓ-ل ب-الشس-روط اŸع-لنة يسستدعى
اŸعني.
وتعد ا÷زائر أاول دولة عربية و‘ اŸرتبة الثانية
ب-ع-د ج-ن-وب اف-ري-ق-ي-ا ،ال-ب-ل-دين الفريقي Úالوحيدين
اللذين يسستعمÓن هذه التقنية ،والتي ل تكلف سسوى
 ١٠مÓ-ي Òسس-ن-ت-ي-م ،صسÓ-ح-ي-ت-ها  ١٠سس-ن-وات ،وه-ذا
“اشسيا مع النصس اŸتعلق بتنظيم السسجون واعادة
الدماج الجتماعي للمحبوسس.Ú
بقراءة متفحصسة لهذا القانون يت ّضسح جليا مدى
حرصسه على عدم سسلب الشسخصس اÙبوسس حرياته
والعمل على ادماجه ‘ اÛتمع ‘ حالة عدم Œاوز
ال-ع-قوبة  ٣سس-ن-وات ،ك-م-ا ي-ت-وف-ر ع-ل-ى ك-ل ا◊ي-ث-ي-ات
اŸت -ع -ل -ق -ة Ãسس-ار اسس-ت-ف-ادت-ه م-ن السس-وار الل-كÎوÊ
أاوحرمانه منه ،وهذا كله عبارة عن ترجمة للسسياسسات
الوطنية اŸتبعة بÎقية حقوق النسسان ‘ ا÷زائر..
وعمل متكامل ‘ التصسّور إلحداث النسسق العام ‘
معا÷ة القضسايا وتوحيد الحالت ‘ تفاعل وقائعها
لصسالح عدالة قوية ‘ ا÷زائر.
لبد من القول هنا بأان كل ماأا‚ز ‘ هذا القطاع
يعت Èحدثا بارزا غ Òمرتبطا بالزمان ألنه حلقات
مÎابطة غ Òقابلة للتجزئة أاو التفكيك ،و‘ كل مرة
تضسع الوزارة هذا العمل ‘ أاعلى مسستوى ،وخ Òدليل
على ذلك اعداد األرضسية القانونية لثقافة الخطار،
أاو ما يعرف بعدم دسستورية اŸواد التي تقيم على أانها
م -ن -اف -ي -ة Ÿا ورد ‘ أاسس -م -ى وث -ي -ق -ة ل -ل-بÓ-د أال وه-و
الدسستور ،لتكون لصسالح اŸواطن.
و‘ خضسم هذا السسياق ،فإان هناك نقاشسا ثريا
Óسستفادة منها
مفتوحا مع الضسالع ‘ Úهذه التجربة ل إ
وهذا بتناولها من كل الزوايا قصسد الوصسول ا ¤نصس
مقبول يتماشسى مع انشسغالت ا÷ميع ..وتفادي كل
ا◊الت األخ -رى ..وه -ذااŸشس -روع ال -ذي ه -و بصس-دد
ال -ت -حضس Òي -ع -د ح -ال -ة ن -ادرة وت-اري-خ-ي-ة ‘ ح-ول-ي-ات
ال -قضس -اء ا÷زائ -ري دون أان ن -نسس -ى ت -نصس -يب الّ-ل-ج-ن-ة
ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ق-ان-ون ال-دو‹ النسس-ا Êواخ-تصس-اصس-ات
›لسس ال -دول -ة ،وال -تسس-ه-يÓ-ت ال-ك-بÒة ‘ اسس-ت-خ-راج
الوثائق العدلية ‘ وقت قياسسي.
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ُي -ع -د ت -خ -زي -ن ال-ب-ط-اط-ا م-ن أاه-م ال-ع-وائ-ق ،ال-ت-ي واج-هت
الفÓح ÚخÓل سسنة  ،٢٠١٧إاذ تشس Òأارقام تقريبية بوجود
عجز ‘ أاماكن التخزين اÛهزة وزادت متاعب الفÓح Úمع
اآللية القاضسية بتكفل مؤوسسسسة «برودا» شسركة تسسي ÒاŸنتوج
باقتناء الفائضس من ﬂزون البطاطا ،إاذ بقيت مسستحقات
الفÓح Úعالقة لدى اŸؤوسسسسة العمومية التي تقوم بشسراء
ﬁصسول البطاطا السسنوي من الفÓح Úبسسعر مرجعي ثابت
على اŸسستوى الوطني يتم –ديده كل سسنة ،وتخزينه ‘ غرف
ال -تÈي -د ق -ب-ل ت-وج-ي-ه-ه-ا إا ¤األسس-واق ‘ أاوق-ات ال-ن-درة ال-ت-ي
تتزامن مع فصسل اÿريف للحفاظ على توازن األسسعار ‘
األسسواق.
عرف قطاع إانتاج البطاطا إاجراءات اسستعجالية من طرف
الوزارة الوصسية على غرار ﬁطة الشسحن بولية وادي سسوف
التي تعت Èقطبا إلنتاج البطاطا ‘ ا÷زائر ،لكن التحديات
بقت حاجزا أامام فÓحي اŸهنة بغياب إاسسÎاتيجية واضسحة
ل- -تصس- -دي- -ر ال- -ف- -ائضس بشس -ك -ل مسس -ت -م -ر ،ح -يث أان اŸضس -ارب -ة
والسسماسسرة الذين يثقلون كاهل الفÓح ل تزال قائمة.

ندرة ا◊ليب كابوسش  ⁄ينته بعد
أازمة ندرة ا◊ليب كانت ول تزال عنوانا بارزا ‘ حياة
اŸواطن ÚخÓل السسنة اŸنقضسية ،فمنذ أاسسابيع وا÷زائريون
ي -ك -اب -دون اŸع -ان -اة ألج -ل ا◊صس -ول ع -ل -ى مسس -ح-وق ا◊ل-يب
اŸدعم من الدولة ،وبات منظر اصسطفاف اŸواطن Úأامام
بعضس اÛمعات السستهÓكية للظفر با◊ليب أامًرا مأالوًفا ،إاذ
ل تزيد ا◊صسة التي يوفرها الباعة عن عبوتي ل Îعلى األكÌ
لكل زبون.
ارتفعت أاسسعار العبوة الواحدة ووصسلت إا ٥٠ ¤دينارا ‘
بعضس األوقات ،بعدما كانت ل تتجاوز  ٢٥دينارا ،حيث يعّد
فيه ا◊ليب مادة أاسساسسية للغاية ،وواجهت وزارة الفÓحة
األزم -ة ب -ت -خ -ف -يضس ال -دي -وان ا÷زائ -ري ل -ل -ح -ل -يب ال-ك-م-ي-ات
اŸسستوردة من مسسحوق هذه اŸادة ،هذا العام ‘ ،إاطار
إاجراءات تقشسفية اتخذتها ا◊كومة ا÷زائرية للتقليل من
نسسبة الواردات ،وحسسب معطيات رسسمية ،ففاتورة اسستÒاد
ا◊ل -يب ان -خ -فضست م -ن  ٧٠٧.٥م -ل -ي-ون دولر خÓ-ل األشس-ه-ر
السسبعة األو ¤من عام  ٢٠١٥إا ٤٧٧ ¤مليون دولر خÓل الفÎة
نفسسها من العام ا÷اري ،أاي بانخفاضس قدره  ٣٢.٥٨باŸائة.

سضيناريو اللّحوم الفاسضدة يتكّرر

رغم اإلجراءات الكبÒة التي قامت بها وزارة الفÓحة
لتفادي تكرار سسيناريو تعفن األضساحي سسنة  ٢٠١٧سسجلت
اŸصسالح اıتصسة مئات ا◊الت من ◊وم األغنام الفاسسدة
اŸضسحى بها خÓل عيد األضسحى ،حيث أانه ” تسسجيل مئات
ا◊الت من اللحوم الفاسسدة ،منذ اليوم الثالث لعيد األضسحى،
من ›موع  ٤ ،٥مليون رأاسس ” ذبحها خÓل هذه اŸناسسبة
الدينية.
ومنذ عام ” Úوضسع برنامج وطني للبحث عن البقايا
اŸع -دي -ة ‘ األغ -ذي -ة (ال ّ-ل -ح -وم ال-ب-يضس-اء وا◊م-راء وال-ب-يضس
والعسسل) والذي تتكفل به ثÓثة ﬂابر وهي  Èﬂالبياطرة
ب -ا◊راشس و Èﬂح -م -اي -ة ال -ن -ب-ات-ات واŸرك-ز ال-وط-ن-ي ل-ع-ل-م
السسموم التابع لوزارة الصسحة والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفيات.

اسضتمرار لهيب اأسضعار السضردين
 ⁄تنقضس أايام سسنة  ٢٠١٧واأسسعار السسردين ،اŸنتوج األكÌ
طلبا لدى اŸسستهلك ا÷زائري يعرف ارتفاعا رهيبا ،حيث
صس -دم غ Ó-ء األسس -ع-ار ال-ع-ائÓ-ت ا÷زائ-ري-ة ب-ب-ل-وغ-ه  ٧٠٠دج
للكيلوغرام الواحد ،وأاصسبح بعيد اŸنال عنها ،بعدما كان من
أارخصس أانواع السسمك ،و‘ متناول اŸسستهلك Úالذين كانوا
يلجأاون إاليه ‘ ظل التهاب سسعر اللحوم ا◊مراء.
قطاع الصسيد البحري يواجه العديد من اŸشساكل التي
عرقلت عملية اإلنتاج ،وأادت إا ¤تسسجيل عجز على مسستوى
اإلنتاج بـ  ٥٢٨أالف طن ،على رأاسسها عدم احÎام قانون الصسيد
Óسسماك التي تبدأا من شسهر ماي وتسستمر
والراحة البيولوجية ل أ
إا ¤غاية شسهر أاوت ،ما يحول دون عملية التكاثر وتطور الÌوة
السسمكية ،إاضسافة إا ¤أان حجم األسسماك التي يتم صسيدها غÒ
قانو ،Êوكذا اسستعمال الصسيادين لشسبابيك الصسيد اŸمنوعة
دوليا ،واŸتفجرات التي تؤودي اإ ¤موت السسمك ‘ البحار.
تكمن مشسكلة سسوق السسمك ،بحسسب العارف Úبالقطاع‘ ،
عدم اسستقرار العرضس والطلب ،يقابله تراجع إانتاج الÌوة
السسمكية إا ٧٢ ¤أالف طن سسنويا ،رغم أان السسوق بحاجة إا¤
 6٠٠أالف طن لتغطية الطلب الوطني ،األمر الذي ولّد ارتفاعا
‘ األسسعار ،إا ¤جانب التقلبات ا÷وية.

رفع حصضة التونة ‘ الصضيد
ارتفعت حصسة ا÷زائر اÿاصسة بصسيد التونة ا◊مراء
لسسنة  ٢٠١٧إا ١.٠٤6 ¤طن ‘ ح Úانه ” تثبيتها مبدئيا إا¤
 ٥٤6طن من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على تونة اÙيط
األطلسسي ،بعد اŸفاوضسات الصسعبة للبعثة ا÷زائرية ،خÓل
اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على تونة اÙيط األطلسسي
الذي جرى ‘ نوفم ÈاŸاضسي بفيÓمورا (الÈتغال) ،حيث
اتفقت هذه اŸنظمة على الرفع من حصسة ا÷زائر لسسنة
 ٢٠١٧بـ  ٥٠٠طن ‘ ،ح Úأان ا◊صسة اŸتفق عليها مبدئيا
كانت بـ  ٥٤6طن وتصسبح بذلك حصسة ا÷زائر .١.٠٤6
خÓ-ل اج-ت-م-اع ال-ل-ج-ن-ة ال-دول-ي-ة ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى تونة
اÙيط األطلسسي الذي جرى ‘  ٢٠١٤بجينسس (ايطاليا)،
“ت اŸصسادقة على ﬂطط تقسسيم حصسصس الصسيد للبلدان
إا ¤غاية  ٢٠١٧اسستفادت ا÷زائر من رفع تدريجي ◊صستها
إا ٢٤٣ ¤طن خÓل سسنة  ٣٧٠ ،٢٠١٤طن لسسنة  ٤6٠ ،٢٠١٥طن
لسسنة  ٢٠١6و ٥٤6طن لسسنة  ٢٠١٧أاي ما يعادل نحو  ٢باŸائة
من اÛموع الكلي اŸسسموح للصسيد.
 ⁄تتوقف ا÷زائر عن الدفاع عن حقها ‘ اسستعادة
حصستها التاريخية التي انتزعت منها سسنة  ،٢٠١٠حيث يعتÈ
القرار ا‚ازا اسستثنائيا للجزائر ،بكونها البلد الوحيد الذي
–صسل على زيادة ‘ حصستها باŸقارنة مع حصستها اŸبدئية،
خÓل اجتماع فيÓمورا» .
«ه -ذه ا◊صس -ة اإلضس -اف -ي-ة اŸن-ت-زع-ة ‘ ن-وف-م ÈاŸاضس-ي
بالÈتغال ،هي نتيجة للمفاوضسات الصسعبة التي أاجراها الوفد
ا÷زائري» ،والذي طلب حصسة إاضسافية من أاجل التقرب أاكÌ
من العتبة التاريخية اŸقدرة بـ  ٥باŸائة من اÛموع الكلي
اŸسسموح للصسيد والذي اسستفادت منه ا÷زائر لغاية .٢٠١٠
«كانت اÙادثات جد صسعبة ‘ فيÓمورا ،نظرا لكون
ا◊صسصس قد ” تثبيتها مسسبقا للجزائر وكذا البلدان األخرى
‘  .« ٢٠١٤بعد جولت من اŸفاوضسات و» لعبة الكواليسس»
إارتأات بعضس البلدان مسساندة أاعضساء الوفد ا÷زائري ‘ ،حÚ
أان بلدان أاخرى كانت إاما معارضسة أاو ﬁايدة.
‘ الوقت الذي تتخذ القرارات توافقيا ‘ اللجنة الدولية
للمحافظة على تونة اÙيط األطلسسي ( ٤٧بلدا وال–اد
األوروبي) ” ،تقد Ëطلب تصسويت لصسالح ا÷زائر من طرف
بلد عضسو وقد ” قبول هذا الطلب :وبهذا –صسل الطلب
ا÷زائري اŸتعلق برفع ا◊صسة على  ١٣صسوتا مؤويدا مقابل
ثمانية ( )٨أاصسوات ‡تنعة وصسوت )٢( Úمعارضس.Ú

ا◊رائق و–دي التعويضش ‘ ظرف قياسضي
شسهد قطاع الفÓحة خÓل سسنة  ٢٠١٧أاك– Èد ،منذ بداية
السسنة ،كانت ا◊رائق عنوانه البارز بعد أان م ّسست مسساحات
Óمن
شساسسعة من األراضسي الزراعية وبدت مؤوشسراتها مهددة ل أ
ال-غ-ذائ-ي ال-وط-ن-ي ،ل-ول ت-دخ-ل ا÷ه-ات ال-وصس-ي-ة ‘ م-واج-ه-ة
الكارثة الطبيعية التي تطلبت تدخل قطاعات وزارية عديدة.
ك -ان لرت -ف -اع درج -ات ا◊رارة ال -ق -ي-اسس-ي-ة ،خÓ-ل م-وسس-م
الصس -ي -ف ال -ف -ارط ،وق -ع -ا  ⁄ي -ك -ن ‘ حسس -ب -ان سس-ك-ان ال-ق-رى
واŸداشسر التي مسستها أالسسنة لهيب ا◊رائق بـ  ٣٩ولية تقريبا،
فكان الضسرر أاك Èعلى البÓد والعباد ،بعد أان تسسببت ‘
خسسائر بشسرية ومادية جد معتÈة ،خاصسة بالوليات الداخلية
للوطن ،لكن جهود ا÷هات الوصسية حالت دون اتسساع رقعة
األضسرار فكان ا÷يشس الوطني الشسعبي ‘ طليعة مقدمي يد
العون.

رئيسش ا÷مهورية يعّوضش اŸتضضّررين

على إاثر اÿسسائر الكبÒة ،قّرر رئيسس ا÷مهورية عبد
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ت-ع-ويضس ضس-ح-ايا حرائق الغابات اŸسسجلة
بولية تيزي وزو عن جميع اÿسسائر التي ◊قت باŸناطق
التي م ّسستها حرائق الغابات من سسكان وأاشسجار مثمرة وقطيع
أاغنام وخÓيا نحل ،حيث أاحدثت ا◊رائق فجوة عميقة ‘
الغابات الزراعية والتهمت النÒات عددا كبÒا من أاشسجار
الزيتون الذي تأاثر إانتاجه بشسكل كب Òسسنة .٢٠١٧

اأ’حد  31ديسضمبر  2017م
الموافق لـ  12ربيع الثاني  1439هـ
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قرارات صسارمة للحفاظ على احتياطي العملة الصسعبة

Œميد اسصتÒاد أازيد من  850منتوج دون
اإ’خÓل با’لتزامات الدولية

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

ق-رارات صس-ارم-ة وه-امة
ات - -خ - -ذت- -ه- -ا ا◊ك- -وم- -ة ‘
قطاع التجارة سسنة ،2017
أاب- -رزه- -ا إاع- -ادة ت- -ن- -ظ- -ي -م
ال -ت -ج -ارة اÿارج -ي-ة ،م-ن
خÓل توسسيع ،قائمة اŸواد
اŸم- -ن -وع -ة م -ن السس -تÒاد
إا 851 ¤م-ن-توج ،للحفاظ
على احتياطي الصسرف من
العملة الصسعبة ،من خÓل
ن- - -ظ - -ام ال - -رخصض ،وف - -ق - -ا
لح- - -ت- - -ي- - -اج- - -ات السس - -وق
ال-وط-ن-ي ول-ق-درات ال-بÓد
لضس- -اف- -ة إا¤
اŸال - -ي - -ة ،ب - -ا إ
ق- - - - -ان - - - -ون ال - - - -ت - - - -ج - - - -ارة
اللكÎونية الذي من بÚ
أاه-داف-ه ت-ط-وير القتصساد
الرقمي.

حياة  /ك
تشض Òاأ’رقام الرسضمية إا¤
أان السضنة وشضيكة ا’نقضضاء ،قد
سض- -ج- -لت ارت- -ف -اع -ا ‘ ح -ج -م
الصض- - - - - -ادرات إا 9.5 ¤مليار
دو’ر ،وال - -واردات م- -ن اŸواد
ال-غ-ذائ-ي-ة ب-ق-ي-مة  7.12مليار
دو’ر ،ك- -م- -ا “ي -زت ب -ات -خ -اذ
إاج- -راءات صض -ارم -ة ل -ت -ن -ظ -ي -م
ال- -ت- -ج- -ارة اÿارج -ي -ة إ’ع -ادة
التوازن للميزان التجاري الذي
يشضهد عجزا بقيمة  10مليار
دو’ر.
شضكل قرار Œميد اسضتÒاد
أازيد من  850منتوج ،ا◊دث
ال -ب -ارز م -ع خ-ت-ام سض-ن-ة ،2017
ح- -يث شض- -م- -لت ال -ق -ائ -م -ة ك -ل
اŸن-ت-وج-ات اŸصض-ن-ع-ة ﬁليا،
م-ن-ه-ا اأ’دوات ال-ك-ه-رومنزلية،
اأ’نابيب البÓسضتيكية وأاجهزة
ال-ه-وات-ف اÙم-ولة ،واÿضضر
وال- -ف -واك -ه ع -دا اŸوز ،وم -ن -ع
اسض - -تÒاد ال- -ل- -ح- -وم ع- -دا ◊م
ال-ب-ق-ر ل-ك-ن ب-ك-ميات ﬁدودة،
م - -ع إام - -ك - -ان- -ي- -ة ف- -ت- -ح ›ال
ا’سض- -تÒاد ‘ شض- -ك- -ل حصضصس
ﬁددة ’سض- -تÒاد السض -ي -ارات،
وذلك بحسضب طلبات السضوق.
ك -انت وزارة ال -ت -ج-ارة ق-د
أاعلنت ‘ الفا— من أافريل من
السض -ن-ة وشض-ي-ك-ة ا’ن-قضض-اء ع-ن
ف- - -ت- - -ح ا◊صضصس ال- - -ك - -م - -ي - -ة
ال-ت-ع-ري-فية لـ  21م-ن-توجا ،من
ب -ي -ن -ه-ا ا◊دي-د ب-رسض-م رخصس
ا’سض - -تÒاد ل- -ع- -ام  ،2017م- - -ع

اإ’شضارة إا ¤أان رخصس اسضتÒاد
م- -ادة ا◊دي -د ك -انت ل -ف -ائ -دة
اŸؤوسضسض- - -ات ال- - -ع- - -م - -وم - -ي - -ة
اıتصض- - -ة ‘ ت- - -وزي- - -ع ه - -ذه
اŸادة اŸسضتخدمة ‘ البناء
واأ’شض- -غ -ال ال -ع -م -وم -ي -ة وك -ذا
م -ؤوسضسض-ات ا’‚از ال-ع-م-وم-ي-ة
التي تتكفل باŸشضاريع الوطنية
الكÈى على غرار ““كوسضيدار““
و«سضابتا““.

فرضض رخصض ’سصتÒاد
بعضض اŸواد الكمالية
حتى القرار اأ’خ ÒاŸتعلق
بفرضس رخصس ’سضتÒاد بعضس
اŸواد ال -ك -م -ال -ي -ة ” ت -وسض-ي-ع
قائمة اŸواد اŸعنية من دون
اإ’خ Ó-ل ب-ال-ت-زام-ات ا÷زائ-ر
م - -ع ﬂت - -ل - -ف ال - -دول ال - -ت- -ي
تربطها معها اتفاقات ،ويتعلق
اأ’مر باŸواد الكمالية والتي
ت- -ع- -د ““ه- -امشض- -ي- -ة““ ب- -ال -ن -ظ -ر
ل - -ل - -ح - -اج - -ي - -ات اأ’سض- -اسض- -ي- -ة
ل- - -ل- - -م- - -واط - -ن و ال - -ت - -ي ف - -اق
اسض -تÒاده -ا ا◊دود اŸق-ب-ول-ة
م -ث -ل اŸكسض -رات ال -ت -ي ب-ل-غت
ق -ي -م -ة واردات ا÷زائ-ر م-ن-ه-ا
 157مليون دو’ر.
ق - -رار Œم - -ي- -د ك- -ل رخصس
ا’سض - -تÒاد ،ي- -دخ- -ل ‘ إاط- -ار
تنفيذ برنامج عمل ا◊كومة،
الذي وضضع حيز التنفيذ إاطارا
ج- -دي- -دا Ÿراق- -ب -ة ال -واردات،
ابتداء من سضنة  ،2018قابله
رف- -ع ت- -ع- -ري- -ف- -ات ج- -م -رك -ي -ة
وإاضض- - -اف - -ة ضض - -ري - -ب - -ة ع - -ل - -ى
ا’سض- -ت- -هÓ- -ك ال- -داخ- -ل -ي‘ ،
ان - -ت - -ظ - -ار صض - -دور اŸرسض - -وم
ت -ن -ف -ي -ذي ،ال -ذي ي -ح-دد ه-ذه
القائمة مؤوقتا ،بحسضب ا◊الة،
ع- - - - -ل- - - - -ى اŸدي Úال- - - - -قصضÒ
واŸتوسضط.
يوفر قانون اŸالية السضند
ال -ق -ان -و Êل -ت -ط -ب -ي -ق ا◊ق-وق
ا÷مركية بنسضبة تصضل إا60 ¤
باŸائة على  32منتوج وتطبيق
ال - -رسض- -وم ال- -داخ- -ل- -ي- -ة ع- -ل- -ى
ا’سض- - -ت- - -هÓ- - -ك ب- - -ال - -نسض - -ب - -ة
ل- -ب -عضس اŸن -ت -ج -ات اأ’خ -رى،
باإ’ضضافة إا– ¤سض Úالقدرة
التنافسضية للمنتجات اÙلية،
م- - -ق- - -ارن- - -ة ب - -اŸن - -ت - -وج - -ات
اŸسض - -ت - -وردة ،وت- -ه- -دف ه- -ذه

التداب Òإا ¤تعزيز اإ’يرادات
اŸالية اÙصضلة من عمليات
اسض - -تÒاد ب- -عضس اŸن- -ت- -ج- -ات
الكمالية.

إاجراء جديد Ÿكافحة
اŸنافسصة غÒ
الشصرعية

ك - -م - -ا ع- -رفت سض- -ن- -ة 2017
ت- -راج- -ع ال- -ع- -ج- -ز ال- -ت- -ج -اري
للجزائر إا 10.7 ¤مليار دو’ر
م -ق -اب-ل ع-ج-ز بـ  15.85مليار
دو’ر خ Ó- - - - - - - - -ل  2016أاي
ب -ان-خ-ف-اضس ق-در بـ  4.9مليار
دو’ر ما Áثل تراجعا بـ 31.3
‘ اŸائة ،بحسضب إاحصضائيات
مصضالح ا÷مارك.
هذا ا’نخفاضس ‘ العجز
ال-ت-ج-اري ،ج-اء ن-ت-ي-ج-ة ارتفاع
الصض -ادرات ال -ت-ي ب-ل-غت ل-غ-اي-ة
ن -وف-م 31.19 Èم-ل-ي-ار دو’ر،
م -ق-اب-ل  27.22م -ل-ي-ار دو’ر،
خÓل نفسس الفÎة من ، 2016
ب- -زي -ادة ق -دره -ا  14باŸائة،
ح -يث ارت -ف -عت ق -ي -م -ت -ه -ا بـ 4
مليار دو’ر ،بحسضب معطيات
ÓعÓ- -م
اŸرك - -ز ال- -وط- -ن- -ي ل - -إ
واإ’حصض- - -ائ- - -ي- - -ات ال- - -ت- - -اب- - -ع
للجمارك .باŸقابل تراجعت
ال - -واردات بشض - -ك - -ل ط - -ف- -ي- -ف
لتسضتقر عند  41مليار دو’ر
م -ق -اب-ل  42م -ل -ي-ار دو’ر،
مسض -ج -ل-ة نسض-ب-ة أاق-ل م-ن 2.12
باŸائة ،أاي بانخفاضس قدره
 900م- -ل -ي -ون دو’ر ،ب -حسضب
نفسس اŸصضدر.

ه- -ن -اك إاج -راءات أاخ -رى
ج -دي -دة ات -خ -ذت خÓ-ل سض-ن-ة
 ،2017م- -ن- -ه- -ا إاج- -راء خ- -اصس
ب-اŸت-ع-ام-ل Úال-ذي-ن ي-واج-هون
منافسضة غ Òشضرعية ،من قبل
اŸنتوجات اŸسضتوردة ،حيث
يسض - -م - -ح ل - -ه - -م أان ي - -رف - -ع - -وا
انشضغالهم للوزارة ،وقد شضكلت
÷نة خاصضة Ÿعا÷ة طلبات
هؤو’ء اŸتعاملون.
ب - - -اإ’ضض - - -اف - - -ة إا ¤ت- - -أاطÒ
ال - -ت- -ج- -ارة اÿارج- -ي- -ة قصض- -د
ح- -م- -اي- -ة اإ’ن- -ت- -اج ال- -وط -ن -ي،
اŸنصض -وصس ع -ل -ي-ه-ا ‘ ق-ان-ون
اŸال -ي -ة  2018واŸت-م-ث-ل-ة ‘
ا◊ق -وق ا÷م -رك -ي -ة ،ات-خ-ذت
جملة من القضضايا ،منها الرفع
من قيمة الرسضم الداخلي على
بعضس اŸواد ،والتي من شضأانها
أان تسض -اه -م ‘ ت -رق-ي-ة اإ’ن-ت-اج
الوطني ““الذي ما يزال هشضا““
وي- -ف- -ت- -ق- -د إا ¤ال- -ت- -ن- -افسض- -ي -ة
اŸطلوبة ،بحسضب ما صضّرح به
اŸسضؤوول ا’أول على القطاع.

إامكانية مراجعة
اإ’جراءات اŸتعلقة
با’سصتثمارات
اÿارجية
” ك - -ذلك اإ’ع Ó- -ن ع- -ن
إاج - -راءات ج- -دي- -دة ت- -ت- -ع- -ل- -ق
ب- -ا’سض- -ت- -ث- -م -ارات اÿارج -ي -ة
اŸباشضرة ،التي Áكن مراجعة
التداب Òاÿاصضة بها ،بحسضب
اŸسضؤوول ا’أول على القطاع،
والعمل على جلب اŸتعاملÚ
اأ’ج - -انب ،ال- -ق- -ادري- -ن ع- -ل- -ى
ال - -تصض - -دي - -ر وول- -وج اأ’سض- -واق
اÿارج -ي -ة ال -ت -ي ت-ت-ح-ك-م ب-ه-ا
اŸصضالح.

 100أالف عملية للدفع
اإ’لكÎو ÊللتعامÓت التجارية
” ك- - - - - -ذلك إادخ - - - - -ال
ال -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ات ا◊دي-ث-ة ‘
›ال ال -ت-ع-امÓ-ت ال-ت-ج-اري-ة،
ح- -يث ” تسض- -ج -ي -ل  100أالف
ع- -م- -ل -ي -ة ل -ل -دف -ع اإ’ل -كÎو،Ê
خÓل سضنة  ،2017وقد “ت
اŸصضادقة على مشضروع قانون
ح -ول ال -ت -ج -ارة ا’ل -كÎون -ي -ة،
الذي من ب Úأاهدافه تطوير
ا’قتصضاد الرقمي ‘ البÓد،
تزويد هذا النشضاط اŸوجود
‘ ب -ل -دن -ا ب -ق -اع-دة ق-ان-ون-ي-ة،
إارسضاء مناخ ثقة كفيل بتوسضع
ه -ذا ال -نشض -اط ،ت-وف Òح-م-اي-ة
ل -ل -مسض -ت -ه -ل -ك ،Úوت-ق-ن Úق-م-ع
ال- - - - - - -غشس ‘ ه - - - - - -ذا اÛال
ا÷ديد.
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خطط اسصتعجالية ’حتواء الوضصع وتأام Úالو’يات العطشصى
رفع التجميد عن ﬁ 20طة تطه ÒكبÒة وﬁ 50طة تصصفية طبيعية

“ ⁄ر سس- - -ن - -ة  2017ع-ل-ى ق-طاع
اŸوارد اŸائية مرور الكرام فقد كان
لح-داث تصس-درت-ه-ا
ل -ه نصس -يب م -ن ا أ
مشس- - -ك - -ل - -ة ت - -ذب - -ذب ال - -ت - -زود Ãاء
الشس-روب وت-ذم-ر اŸواط-ن ،Úخ-اصس-ة
وأان ذلك ت -زام -ن م -ع ن -ه-اي-ة ال-دورة
ا÷اف -ة وم-وسس-م الصس-ط-ي-اف ،ح-يث
سس -ج -لت شس -ب -ك -ة السس -دود ال -وط -ن -ي-ة
خ Ó-ل ت -لك ال -فÎة ل -نسس-ب-ة ام-تÓ-ء
ق - -درت بـ  50ب-اŸائ-ة ك-م-عدل وطني
ب -اسس -ت-ث-ن-اء سس-د ع Úال-دال-ي-ة بسس-وق
أاه-راسض والشس-اف-ي-ة بالطارف وحمام
دب - - -اغ ب - - -ق - - -اŸة وع Úال- - -زادة بÈج
ب- - -وع- - -ري - -ري - -ج وسس - -د سس - -ك - -ي - -ك - -دة
وت -اكسس -ابت ب-ت-ي-زي وز ال-ت-ي ع-رفت
ان -خ -ف-اضس-ا ﬁسس-وسس-ا ،وازداد ال-وضس-ع
لضس -ح -ى،
سس- -وءا خÓ- -ل أاي -ام ع -ي -د ا أ
حيث عرف السستهÓك ذروته فتبع
ذلك م -ع -ان -اة واح -ت-ج-اج-ات خ-اصس-ة
بشسرق وغرب البÓد.

سسعاد بوعبوشش

تراجع العجز ‘
اŸيزان التجاري إا¤
 10مليار دو’ر
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’حتواء الوضضع  ⁄يكن اإعادة اسضتقدام
الوزير ا◊ا‹ حسض Úنسضيب على راأسس
ال- -ق- -ط- -اع ول- -ي -د الصض -دف -ة ،ب -ل Ÿع -ا÷ة
اŸشضاكل بأاقصضى سضرعة خاصضة واأنه أاداره
لسضنوات ويعرف جيدا نقاط ضضعفه وقوته
فكانت البداية بإاعداد خطة اسضتعجالية
لضضمان ماء الشضروب للمواطن Úبالو’يات
ال -ت -ي ت -ع -ا Êم -ن ا÷ف -اف ،وإاع -ادة ب-عث
بعضس اŸشضاريع التي طالها التجميد فبداأ
ا’ن - -ف - -راج م - -ع ا’سض - -ت- -م- -رار ‘ –سضÚ
التسضي Òوالتأاكيد على ترشضيد ا’سضتهÓك
للحفاظ على اأ’من اŸائي الذي حققته
ا÷زائ- -ر ب- -فضض- -ل ا’سض- -ت- -ث- -م -ارات ال -ت -ي
انطلقت منذ اأ’لفينات.
ال -ب -داي-ة ك-انت ب-ال-ت-نسض-ي-ق ب Úمصض-ال-ح
ال- -وزارة واŸدي -ري -ات اÙل -ي -ة ل -ت -ج -اوز
الوضضعية من خÓل توف Òكافة الوسضائل
م -ن أاج -ل تسض -ي ÒمÓ-ئ-م وم-ري-ح ل-ل-م-وارد
اŸائية بالتحضض ÒاŸسضبق لهذه العملية
على مسضتوى كل الو’يات اŸعنية ،على
غرار عنابة التي صضنعت ا’سضتثناء بالنظر
للتذبذب اÙسضوسس الذي عرفته والتي
اسضتفادت من برنامج اسضتعجا‹ بالتعاون
مع السضلطات اÙلية للو’يةÁ ،تد على
عدة أاشضهر سضيسضمح بدعم الو’ية بـ 100
أالف م 3يوميا ،والشضروع ‘ إاعادة تأاهيل
قناة اŸد والتوزيع من سضد مكسضة بعنابة،
ووضض -ع ن -ظ -ام ت -وزي -ع م-دروسس وال-ت-ع-زي-ز
بالصضهاريج لضضمان توزيع اŸياه بالتناوب
خاصضة وأان اŸعادلة صضعبة ،كون اأ’مر
يتعلق بالتوفيق ب Úحاجيات اŸواطنÚ
ومركب ا◊جار.
‘ اŸق- -اب -ل ” ا’ن -ط Ó-ق ‘ اأشض -غ -ال
إاع -ادة ت -ه -ي -ئ -ة ﬁط-ت-ي شض-ع-ي-ب-ة وم-كسض-ة
Ÿع- -ا÷ة اŸي- -اه ،وإارسض -ال  8آا’ت ح-ف-ر
اآ’بار للو’ية والشضروع ‘ إاعادة ا’عتبار
◊ق -ل ب -وث -ل -ج -ة ال -ذي سض -خ -ر ل -ه ›م -ع
شضركات لتأاهيله من أاجل إانتاج من  30ا¤
 35.000م 3ي-وم-ي-ا ،ف-ي-م-ا ت-ب-قى اإمكانية
اللجوء لتحويل اŸياه ب Úالسضدود ا◊ل
اŸتاح بالنسضبة للو’يات اأ’خرى ‘ اإطار
التضضامن اŸائي.
سض- -ج- -لت خ- -ط- -ة ال- -ط- -وارئ ل- -ت -حسضÚ
إامدادات اŸياه بو’يتي عنابة والطارف
ت - -ق- -دم- -ا ﬁرزا ووتÒة م- -تسض- -ارع- -ة م- -ا
سض -ي -ج -ع -ل -ه ي -ك -ت -م -ل ‘ اإ’ط -ار ال -زم-ن-ي
اŸتوقع ،أاي مع نهاية مارسس  ،2018ا¤
جانب ا‚از ﬁطة لتحلية مياه البحر ‘
و’ية الطارف ما سضيؤومن الو’يت Úبشضكل
نهائي ،وسضيكون لها اأ’ثر اإ’يجابي على
ع -دة و’ي -ات ‘ شض -رق ال -ب Ó-د م -ن ح-يث
إامدادات مياه الشضرب.
بالنظر لكون القطاع ذو أاولوية بالنسضبة
ل -ل -ح -ك -وم-ة ” رف-ع ال-ت-ج-م-ي-د ع-ن ب-عضس
اŸشضاريع الهامة ما خلق ديناميكية ‘
ا’سضتثمارات على غرار الصضرف الصضحي،
الذي اسضتفاد من رفع التجميد عن 20

مشضروعا متمثﬁ ‘ Óطات تطه ÒكبÒة
سض -ت-ت-م-رك-ز أاغ-ل-ب-ه-ا ‘ ع-واصض-م ال-و’ي-ات
◊م -اي -ة السض -دود ،ال -ب-ي-ئ-ة وخ-فضس نسض-ب-ة
ب اŸي -اه اŸسض -ت -ع -م -ل-ة ‘ ال-ب-ح-ر ،إا¤
صض ّ
جنب تبني ﬁطات تطه Òطبيعية تعتمد
‰ط وصضيانة غ Òمكلفة و–قق نتائج
جيدة وسضيتم البدء بـ ﬁ 50طة كعملية
‰وذج-ي-ة ب-ي-داغ-وج-ي-ة سضتعمم مسضتقب.Ó
” رصضد  100مليار دج Ÿيزانية التجهيز
ضضمن قانون اŸالية لـ  2018سضتخصضصس
منها  60مليار دج للÈامج ا÷ديدة ،وبقية
الغÓف سضيوظف إ’عادة تقييم العمليات
’سض- -ت- -ك- -م- -ال الÈام- -ج اŸرف- -وع ع- -ن- -ه -ا
التجميد.

مشصروعا البليدة والطارف
يعّززان ا◊ظÒة الوطنية
Ùطات –لية مياه البحر
بخصضوصس ﬁطات –لية مياه البحر
سض- -ت- -ت- -ع- -زز ا◊ظÒة ال -وط -ن -ي -ة ا◊ال -ي -ة
واŸقدرة بـ ﬁ 11طة تنتج  2.1مليار م3
اأي م -ا نسض -ب -ت -ه  17ب-اŸائ-ة وال-ت-ي سض-يتم
رف -ع -ه-ا م-ع ن-ه-اي-ة السض-ن-ة ا◊ال-ي-ة إا20 ¤
ب - - - - - -اŸائ - - - - - -ةÃ ،ح - - - - - -ط- - - - - -ت ،Úاأ’و¤
بغرب ا÷زائر العاصضمة واŸوجهة لتأامÚ
ا◊اجيات اŸتوقعة لو’ية البليدة ،فيما
سض -ت -وج -ه ﬁط -ة ف-وك-ة ل-ت-غ-ط-ي-ة ط-ل-ب-ات
ت-ي-ب-ازة ،وال-ث-ان-ي-ة ب-و’ي-ة ال-ط-ارف ب-ق-درة
اإنتاجية تصضل اإ 300 ¤أالف م 3لكل واحدة
لتضضاف إا ¤السضدود الثÓثة التي تتوفر
عليها والرابع ‘ طور ا’‚از والتفكÒ
حاليا ‘ الربط بينهم ‘ ،ح Úسضيحول
سض -دا ب -وك -ردان ب -ت -ي -ب -ازة وب-وروم-ي ب-عÚ
الدفلى للسضقي الفÓحي.

Œديد قنوات التوزيع على
مسصتوى  17مدينة لتخفيضض
التسصّربات
‘ ›ال ماء الشضروب ،أاعطت الوزارة
تعليمات صضارمة لتجديد قنوات التوزيع
على مسضتوى  17مدينة التي –ولت إا¤
ورشضة ،حيث تسضجل التسضربات ما نسضبته
 30باŸائة ويتم العمل على تخفيضضها ‘
آافاق  2020إا 20 ¤باŸائة واسضÎجاع 10
باŸائة ،وذلك بسضبب قدم الشضبكات أاو
عدم اسضتجابتها للطلب اŸتزايد ’سضيما
ت-لك اŸن-ج-زة م-ن ال-ب-ل-دي-ات ،ك-م-ا سض-ي-ت-م
إاع - - -ادة ه- - -ي- - -ك- - -ل- - -ة وت- - -وزي- - -ع ت- - -ع- - -داد
عمال ا÷زائرية للمياه لضضمان معا÷تها
ع - -ل - -ى اأك - -م - -ل وج - -ه وا’سض- -ت- -ف- -ادة م- -ن
اŸؤوسضسض -ات اŸت -وسض -ط-ة والصض-غ-رى ال-ت-ي
سض-ت-خضض-ع ل-ل-ت-ك-وي-ن لضض-م-ان ال-ن-ج-اعة ‘
اأ’شض- -غ- -ال وŒاوز الÈي -ك -و’ج ال -ذي ق -د
يرهن كل ا÷هود التي يقوم بها القطاع
لتحسض Úخدمة اŸرفق العمومي للماء..
‘ اإط -ار ﬁارب -ة ظ -اه -رة سض-رق-ة اŸي-اه،
سضجل القطاع ما ب Úشضهر جانفي وأاكتوبر
اŸنقضضي من السضنة ا÷ارية  8230حالة
ربط غ Òشضرعي تسضببت ‘ سضرقة أاكÌ
من  850األف م ” ،3تسضوية  4309حالة من
خÓل تقد Ëبديل لهم لتلبية حاجياتهم
من اŸياه ‘ ،ح ” Úإاحالة  2700حالة
على العدالة.

اأ’حد  31ديسشمبر  2017م
الموافق لـ  12ربيع الثاني  1439هـ

»æWh

بعد تسشجيل  5حالت انتحار ششنقا وسشط أاطفال مراهقÚ

لعبة ““ا◊ؤت الأزرق““ تسصتنفر ا◊كؤمة
وترعب األوليأء

صش- - -ن- - -عت ل- - -ع- - -ب- - -ة –دي ا◊وت
لزرق ا◊دث ‘ سشنة  2017بعد أان
ا أ
راح ضشحيتها  5أاطفال ‘ العديد من
ال- -ولي- -ات ‘ ،ظ -ل غ -ي -اب ال -رق -اب -ة
لط-ف-ال-ه-م
لول-ي-اء أ
وع-دم م-ت-اب-ع-ة ا أ
اŸراه - -ق Úوالسش - -ت - -ع - -م- -ال اŸف- -رط
ÓنÎنت ،ب- - - - -ذلك أاصش- - - - -ب- - - - -حت
ل - - - - -أ
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا سش ً-م -ا ق -ات Ó-ب-أاي-دي
لط - -ف- -ال ب- -ع- -د أان ك- -انت وسش- -ي- -ل- -ة
ا أ
تعليمية وتثقيفية.

الÈوفيسصؤر عيأشصي““ :الÎفيه
يجب أان يحمل قيمأ وثقأفة تعّزز
معأرف الطفل““
أاضش -افت الÈوف -يسش -ور ع -ي -اشش -ي ‘ ح -وار م -ع
“الششعب “أان الÎفيه يجب أان يحمل قيما وثقافة
تعزز قدرات الطفل اŸعرفية وليسض عن طريق
اإ’فراط ‘ اسشتعمال ا’نÎنت والعيشض ‘ العا⁄
ا’فÎاضشي ،موضشحة أان غياب التأاط ÒاŸعر‘
وال-ن-فسش-ي ي-ج-ع-ل ال-ط-ف-ل ي-غ-وصض ‘ ه-ذه اأ’ل-ع-اب
ا’لكÎونية اÿطÒة عندما  ⁄يجد بدي.Ó
‘ ذات السشياق ،قالت إان أافضشل وسشائل الÎفية
تتم ع Èالتعايشض مع ششخصشيات واقعية من خÓل
الذهاب ‘ رحÓت مدرسشية وصشيفية وا’بتعاد عن
الضش -غ -ط ال -ذي ي -ع -ا Êم -ن -ه ال -ط -ف-ل ‘ اŸدارسض
واسشتعمال أالعاب تقليدية ورسشوم متحركة –مل
قيم اجتماعية ،أ’ن الطفل عندما ’ يجد بديÓ

قطاع السشكن سشنة 2017
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تأجيل طي ملف ““عدل ““1و““التأخ ““Òيرهن
–قيق حلم امتÓك شصقة
 ⁄يطو ملف ““عدل  ““1سشنة  2017مثلما وعد به اŸسشؤوولون عن قطاع السشكن ‘ مناسشبات
للف اŸكتتب Úالذين  ⁄يفهموا ◊د
عديدة ،أاما ““عدل ““2فتلك حكاية انتظار أاخرى آ
لجال اÙددة ،ففي الوقت
اليوم ،الطريقة اŸعتمدة لتلبية جميع الطلبات اŸسشجلة و‘ ا آ
الذي كان ينتظر فيه عششرات اŸكتتب ÚاسشتÓم مفاتيح ششققهم بعد  16سشنة بالنسشبة
لمر إا ¤أاششهر أاخرى وقد
لو ¤وبعد  24ششهرا بالنسشبة للصشيغة الثانية ،تأاخر ا أ
للصشيغة ا أ
تكون سشنوات ،وإان قامت الوزارة الوصشية بتوزيع حصشصس متفاوتة ‘ بعضس الوليات،
لرقام اŸعلنة عنها من قبل
لخرى ،إال أان ا أ
ل‚از بعضس الوحدات ا أ
لششارة إ
وأاعطت ا إ
لول عن القطاع ‘ عدة مناسشبات تكششف حقيقة ““صشادمة““ وهي ““تأاخر““ –قيق
اŸسشؤوول ا أ
حلم امتÓك سشكن إا ¤آاجال غ Òمعروفة ،تبقى رهينة قدرة اŸقاولت على تنفيذ الÈامج
اŸسشندة لها ،وحسشن تسشي ÒاŸسشؤوولŸ Úيزانية ÓÃي Òالدينارات تضشخ سشنويا من اÿزينة
العمومية لتجسشيد الÈامج السشكنية Ãختلف صشيغها.

Ü - AGôgR

áÑW É«fƒ°U
Óط-فال
ب-دأات اأ’ل-ع-اب ا’ل-كÎون-ي-ة اŸوج-ه-ة ل -أ
اŸراهق Úتثﬂ Òاوف اأ’ولياء ‘ ا÷زائر من
خÓل تطبيق ““تششار‹““ اŸتعلق باسشتحضشار ا÷ن
وح- -دوث إاغ- -م- -اءات ب Úاأ’ط -ف -ال ،وب -ع -ده -ا ك -ان
اŸوعد مع لعبة ““مر ““Ëالتي تؤودي هي اأ’خرى إا¤
أاخطار عديدة ،لنصشطدم مؤوخرا بلعبة إاجرامية ’
عÓقة لها بالÎفيه أارعبت ا÷ميع وتسشبب ‘ قتل
عدد كب Òمن اأ’طفال ،أا’ وهي –دي ““ا◊وت
اأ’زرق““.
ل -ع -ب -ة ا◊وت اأ’زرق ت -ت -م -ث -ل ‘ ق-ي-ام الÓ-عب
بتحديات عن طريق تلقي أاوامر على مدار  50يوما
وتنتهي بطلب ا’نتحار عند مرحلة –دي اŸوت
اأ’خÒة و‘ حال عدم اسشتجابة الطفل يتم تهديده
بإا◊اق الضشرر بأافراد عائلته ’سشيما وأان قواعد
اللعبة “لي على الطفل تقد Ëجميع معلوماته
الششخصشية بغرضض اسشتغÓله والتحكم فيه إا ¤غاية
اسشتسشÓمه وا’نتحار ششنقا.
دعت مديرة  Èﬂاأ’سشرة والتنمية والوقاية
من ا’نحراف واإ’جرام بجامعة ا÷زائر  ،2صشباح
عياششي ،إا ¤توظيف أاخصشائي Úاجتماعي Úداخل
اŸؤوسشسش-ات الÎب-وي-ة ÓŸح-ظ-ة ودراسش-ة سش-ل-وك-ات
اأ’طفال ويكونوا همزة وصشل ب Úالطفل وأاسشرته
باإ’ضشافة إا ¤مسشاهمتهم ‘ إانقاذ اأ’طفال من
ﬂتلف اıاطر التي Áكن أان يتعرضشوا لها ‘
هذا السشن ا◊سشاسض.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ويششعر بفراغ يتجه إا ¤اإ’دمان على هذه اأ’لعاب
ا’لكÎونية اÿطÒة.
بحسشب عياششي ،فإان الÎفيه حق الطفل ’سشيما
ب -ع-د ال-ت-ع-دي-ل ال-ق-ان-و Êاأ’خ ،Òل-ك-ن-ه ب-ات يشش-ك-ل
خ -ط -را ع -ل -ى ح -ي -اة اأ’ط -ف-ال ‘ خضش-م ال-ت-غÒات
ال -ت -ك -ن-ول-وج-ي-ا ا◊دي-ث-ة ال-ت-ي دخ-لت ب-ي-وت اأ’سش-ر
ا÷زائ -ري -ة ب -دون سش -اب-ق إان-ذار ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا أال-ع-اب
ال-كÎون-ي-ة خ-طÒة ت-نشش-ر أاط-ف-ا’ غ Òاج-ت-م-اع-يÚ
وانطوائي Úكلعبة ا◊وت اأ’زرق الذي يعلم فيها
الطفل اأ’ششكال السشلوكية غ ÒاŸتوازنة وŒعل من
ال-ط-ف-ل مضش-ط-رب-ا ن-فسش-ي-ا واج-ت-ماعيا ومنعز’ عن
أاسشرته ،حيث يصشبح يعا Êمن ضشغوطات مدة 50
ي -وم -ا بسش -بب ال -ت -ه -دي -د وال-ت-ي “ل-ي ع-ل-ي-ه اŸرور
Ãراحل ﬂتلفة خطÒة.
ح -ذرت الÈوف -يسش -ور ع -ي-اشش-ي م-ن غ-ي-اب دور
اأ’سشرة وكل الفاعل ‘ ÚاÛتمع من ﬂتصشÚ
ومصش -ال -ح اأ’م -ن ال -وط -ن -ي وال -درك ورج-ال ال-دي-ن
واÛتمع اŸد Êوالهيئات الرسشمية ،مؤوكدة أان
ا÷ميع مسشؤوولون عن واقع الطفل وحمايته من
ﬂتلف اıاطر التي Áكن أان يتعرضض إاليها.
فيما يخصض موضشوعنا ،أاششارت إا ¤أان لعبة
ا◊وت اأ’زرق التي برزت ‘ هذه السشنة تعد من
أاخطر التطبيقات التي تهدد سشÓمة أاطفالنا ،حيث
يتم اسشتغÓلهم والتأاث Òعلى نفسشيتهم خاصشة لدى
اŸراهق Úالذين ’ Áلكون قاعدة تربوية سشليمة
ويعيششون ‘ اضشطراب داخل أاسشرهم ،موضشحة أان
هذه اللعبة أاسشسشها طالب روسشي ‘ علم النفسض،
وه -و ي -ع -ا Êم-ن اضش-ط-راب-ات ن-فسش-ي-ة وي-رى أان ك-ل
اأ’طفال هم من بقايا حثا’ت يجب التخلصض منهم.
أاضشافت أان اللعبة تÎك أاثارا سشلبية ‘ سشلوك
الطفل من عنف وعدوانية و–مل قيم سشيئة ‘
بناء السشلوك ا◊ضشاري والطفل يعطي معلومات
عن أاهله وأاسشرته وبعدها ‘ حال عدم إا“ام جميع
مراحل اللعبة ،يتم تهديده بقتل أاسشرته ،حيث يجد
ال -ط -ف -ل ن -فسش -ه م -ط -الب ب -إا“ام ال-ل-ع-ب-ة إا ¤غ-اي-ة
ا’نتحار ،دون علم اأ’ولياء وجهلهم بهذه اأ’لعاب
ا’لكÎونية وخطورتها وأاثارها السشلبية على سشلوك
اأ’طفال.
ع -ن ال -ط -ري -ق -ة اŸث-ل-ى ل-ل-وق-اي-ة م-ن ﬂاط-ر
اسش-ت-ع-م-ال ه-ذه اأ’ل-ع-اب ا’ل-كÎون-ي-ة ع-ل-ى الطفل،
أاوضشحت الÈوفيسشور عياششي قائلة““ :نزع الهواتف
النقالة من اأ’طفال ليسض ح ،Óبل أافضشل وسشيلة تتم
بتوجيه وتأاط Òالطفل علميا ،حيث من الضشروري
أان ت - -ك- -ون ل- -دي- -ه ث- -ق- -اف- -ة ح- -ول ه- -ذه ال- -ت- -غÒات

التكنولوجية السشريعة حتى ’ يقع ضشحية اسشتغÓل
الششخصشيات ا’فÎاضشية““.

السصلطأت اŸعنية تشصعر
بخطؤرة الؤضصع وتطلق ا÷أئزة
الؤطنية “الفأأرة اآلمنة“
شش -ع-رت السش-ل-ط-ات اŸع-ن-ي-ة Ãخ-اط-ر اأ’نÎنت
على اأ’طفال ‘ هذا الوقت بالذات أاك Ìمن أاي
وقت مضشى بالنظر ÿطورة الوضشع الذي أادى إا¤
وفاة الكثÒون وحّول حياة اأ’سشر ا÷زائرية إا¤
ج -ح -ي -م بسش -بب خ -وف -ه-م ع-ل-ى أاط-ف-ال-ه-م م-ن ه-ذه
الظاهرة الدخيلة على اÛتمع ا÷زائري.
‘ إاط -ار Œسش -ي-د ب-رن-ام-ج وق-اي-ة ال-ط-ف-ل م-ن
ﬂتلف اآ’فات ا’جتماعية وتطبيقا ıطط عمل
ا◊كومة اŸسشتمد من برنامج رئيسض ا÷مهورية
بادرت وزارة التضشامن الوطني واأ’سشرة وقضشايا
اŸرأاة ‘ اإ’ششراف على حمÓت –سشيسشية وطنية
حول موضشوع ﬂاطر ا’نÎنت على اأ’طفال ضشمن
برنامج ششامل يعنى بكل ›ا’ت التكفل بالطفولة
واأ’سشرة.
كما تعززت ا◊ملة مؤوخرا من خÓل تكثيفها مع
ت -وسش -ي -ع ›ال اŸشش -ارك -ة ‘ Œسش-ي-ده-ا اŸي-داÊ
ıتلف القطاعات الوزارية والهيئات وا÷معيات
’سشيما أاولياء التÓميذ لرفع وعي اأ’سشر باÿطر
اÙدق بأابنائهم بصشفتها تضشطلع بحماية الطفل
ب- -ال- -درج- -ة اأ’و ¤م -ع دع -م مسش -ؤوول م -ن ال -دول -ة،
واÛتمع.
بعد ما خلفته لعبة ا◊وت اأ’زرق من ضشحايا
م -ؤوخ -را ،ق-امت وزارة ال-تضش-ام-ن ال-وط-ن-ي واأ’سش-رة
وقضشايا اŸرأاة بإاطÓق ا÷ائزة الوطنية لـ ““الفأارة
اآ’منة““ التي سشتخصشصض ‘ طبعتها اأ’و ¤لسشنة
Óطفال.
 2018أ’حسشن تطبيق ترفيهي آامن موجه ل أ
Óطفال
يأاتي هذا إ’نتاج تطبيقات موجهة ل أ
وال -ي -اف -ع Úوب -أاف -ك -ار إاب-داع-ي-ة ج-زائ-ري-ة ‘ إاط-ار
اإ’سشÎات-ي-ج-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ◊م-اي-ة وت-رقية الطفولة،
باعتبار الطفل نقطة ارتكاز لكل الفعل التنموي
وم -واك -ب -ة ال -ت -ط-ورات ا◊اصش-ل-ة ‘ ﬁي-ط-ن-ا ،وم-ا
يÎتب عنه تششعبات ‘ العÓقات وآاثار سشلبية ،من
خÓل تلقيهم كًما هائ Óمن اŸعلومات واأ’فكار
غ ÒاÙسشوبة العواقب.

ت -داول ع -ل -ى ق -ط -اع السش -ك-ن
والعمران واŸدينة ثÓثة وزراء
‘ ظ - -رف ع - -ام واح - -د ،ع - -ب - -د
اÛي -د ت -ب-ون ال-ذي ظ-ل يشش-غ-ل
ه- -ذا اŸنصشب م- -ن- -ذ  2012إا¤
غ-اي-ة  24م -اي  2017ح ” Ú-
ت -ع-ي-ي-ن-ه وزي-را أاو’ ،واسش-ت-خ-ل-ف
بوا‹ عنابة يوسشف ششرفة الذي
 ⁄يعمر طوي ‘ Óمنصشبه حيث
أان- -ه- -يت م- -ه -ام -ه ‘ أاق -ل م -ن 3
أاششهر ،وع Úبدله وا‹ مسشتغاÂ
حميد طمار وهو يسش◊ Òد اآ’ن
أاه -م ق -ط -اع ي -ح -ظ -ى ب -اه-ت-م-ام
وم -ت -اب -ع -ة م Ó-ي Úا÷زائ -ري،Ú
هذه التغيÒات  ⁄تؤوثر على سشÒ
دوال -يب ال -ع -م-ل ب-وزارة السش-ك-ن،
أ’ن اŸسش-ؤوول Úم-ك-ل-ف Úب-ت-ن-فيذ
برنامج رئاسشي Áتد إا ¤غاية
 2019ول -يسض ““ظ -ر‘““ ي -ن -ت -ه-ي
بانتهاء مهام مسشؤوول ما ،يتضشمن
إا‚از آا’ف ال-وح-دات السش-ك-ن-ي-ة
‘ ﬂتلف اأ’‰اط والصشيغ.
غ Òأان اÓŸحظة وا◊قائق
اŸيدانية التي جاءت على لسشان
اŸسش- - -ؤوول اأ’ول ح - -ال - -ي - -ا ع - -ن
القطاع ،أاظهرت تأاخرا ““فادحا““
‘ إا‚از الÈام - -ج السش - -ك - -ن - -ي- -ة
واخ -ت’Ó-ت ‘ الصش-ف-ق-ات ال-ت-ي
تÈم -ه -ا مصش-ا◊ه م-ع اŸق-اولÚ
اŸك - -ل - -ف Úب- -اإ’‚از ،وه- -و م- -ا
ي- -ره- -ن –ق- -ي- -ق ط -ل -ب -ات آا’ف
اŸك -ت -ت -ب Úوي -ؤوج -ل -ه -ا سش -ن -وات
أاخ -رى خ -اصش -ة ‘ الصش -ي -غ ال-ت-ي
ي- -ل- -زم ف- -ي- -ه- -ا اŸك- -ت -تب ب -دف -ع
حصشصض مالية ليسشت هينة على
غ - -رار ““ع - -دل““ أاو ““أال ب - -ي ب- -ي““
ليجد نفسشه يصشارع ا’نتظار من
أاجل الظفر بششقة بسشبب عدم
ال - -ت - -زام اŸق - -او’ت ب - -دف - -ات- -ر
الشش - -روط ،وع- -ج- -ز اإ’دارة ع- -ن
ضش -م -ان م -ت-اب-ع-ة سش Òال-ورشش-ات
واأ’ششغال.
فاأ’رقام بينت توقف  87أالف
وحدة سشكنية من صشيغة ““عدل““
عن اأ’ششغال ،وأاك Ìمن  10آا’ف
سش -ك -ن اج -ت -م -اع -ي ب -ال -ع-اصش-م-ة
وحدها ،و 286سشكن ترقوي من
صش- -ي- -غ- -ة ““أال.ب- -ي.ب- -ي““ ،أام- -ا ‘
ال -و’ي -ات اأ’خ -رى ف-ق-د ت-ف-اج-أا

ال-وزي-ر ب-وج-ود سش-ك-ن-ات  ⁄ت-ن-ته
اأ’ششغال بها منذ  ،2006وأاخرى
اسشتهلكت تقريبا نصشف الغÓف
اŸا‹ اıصشصض للمششروع دون
أان ينجز أاك Ìمن  07باŸائة من
اأ’شش- -غ- -ال ،م- -ث- -ل- -م- -ا ه -و ا◊ال
ب -اŸشش -روع السش -ك -ن -ي اŸسش -ج -ل
بو’ية الوادي.
‘ ال- - -وقت ال- - -ذي ” ف - -ت - -ح
اأ’رضش -ي-ة اإ’ل-كÎون-ي-ة Ÿك-ت-ت-ب-ي
““عدل ““2م- -رة ث- -ان- -ي -ة ’خ -ت -ي -ار
م-واق-ع سش-ك-ن-ات-ه-م ،تفاجأا الكثÒ
منهم بعدم قدرتهم على الدخول
إا ¤اŸوق-ع ’سش-ت-ك-م-ال ال-ع-م-ل-ية
رغم أان الرقم اŸعلن عنه من
قبل يقدر بـ  78أالف سشكن عÈ
 23و’ي -ة ،ت -رك ال-ب-عضض اآ’خ-ر
يتسشاءل عن حقيقة الرقم اŸعلن
عنه من الوصشاية ،خاصشة وأانها
– ⁄دد حصشة كل و’ية على
ح -دا ،واك -ت -فت ب -إاع Ó-ن ال -رق -م
اإ’ج -م-ا‹ ““الضش-خ-م““ م-ا أاع-ط-ى
ا’نطباع على أانه ﬁاولة منها
ل -ت -م -ري -ر رسش -ال -ة ب -أان مشش -اري -ع
““عدل ““2تسش Òوف- - - - -ق اآ’ج - - - -ال
اÙدد لها ،غ Òأان الواقع يقول
ع -كسض ذلك ب -دل -ي -ل ال -ف-ارق بÚ
ع- -دد اŸك- -ت- -ت- -ب Úوالسش- -ك- -ن -ات
ا÷اري إا‚ازه - -ا ،فضش  Ó- -ع - -ن
وجود مئات الوحدات السشكنية
اŸتوقفة وأاخرى Œ ⁄د أاوعية
ع-ق-اري-ة ’ح-ت-وائ-ه-ا بعد ،ونفسض
الششيء بالنسشبة للصشيغ اأ’خرى،
ب-اسش-ت-ث-ن-اء السش-كنات ا’جتماعية
التي تدعمت ا◊ظÒة السشكنية
ب -حصش-ة ك-بÒة م-ن-ه-ا ،خ-اصش-ة ‘

اŸدن الكÈى ‘ إاطار القضشاء
على السشكن الهشض والفوضشوي.
–اول الوصشاية جاهدة على
لسش- -ان مسش- -ؤوول -ه -ا ‘ -ان -ت -ظ -ار
–قيق ذلك ‘ اŸيدان -إاعادة
إاطÓق جل اŸششاريع اŸتأاخرة
ب- -ح- -ل مشش- -اك- -ل- -ه -ا واسش -ت -دراك
ال - - -وضش - - -ع ،م - - -ن خ Ó- - -ل ضش- - -خ
اŸسشتحقات اŸالية ‘ حسشاب
اŸقاو’ت اŸكلفة باإ’‚از وإان
اعÎفت أان اأ’م- -ر ل- -يسض سش -ه Ó-
بسشبب تكلفة اŸششاريع السشكنية
ال-ب-اه-ظ-ة ،واسش-ت-م-رار ت-داع-يات
اأ’زم- -ة اŸال- -ي- -ة ال -ت -ي ت -ف -رضض
ت-رشش-ي-د ال-ن-ف-ق-ات وŒنب تبذير
اŸال العام.
رغ -م اسش -ت -م-رار ت-داع-ي-ات
اأ’زم -ة اŸال -ي -ة ع-ل-ى ا’ق-تصش-اد
ال -وط-ن-ي وق-ط-اع السش-ك-ن بشش-ك-ل
خ - -اصض ” ،اإ’عÓ- -ن ع- -ن ع- -دة
قرارات ،وصشيغ جديدة للسشكن
ينتظر Œسشيدها السشنة اŸقبلة،
م- -ن- -ه -ا ا‚از  120أال -ف وح -دة
سش- -ك- -ن- -ي- -ة م- -ن صش -ي -غ -ة““ع -دل““،
وإاطÓق صشيغة السشكن الÎقوي
العمومي اŸدعم يجري إاعداد
إاط-اره-ا ال-تشش-ري-ع-ي’ ،سشتدراك
ال-ن-ق-ائصض اŸسش-ج-ل-ة ‘ الصش-يغة
ال -ق -دÁة ،ك -م-ا ” اإ’عÓ-ن ع-ن
صش-ي-غ-ة سش-ك-ن-ي-ة م-وج-ه-ة ل-ل-ك-راء
لتلبية الطلب الكب ‘ Òالسشوق
العقاري الذي يوجد –ت رحمة
السش- -م- -اسش- -رة واŸضش -ارب‡ ،Úا
أال- -هب أاسش- -ع- -ار إاي- -ج- -ار الشش -ق -ق
خاصشة باŸدن الكÈى ‘ ظل
غياب الرقابة.

لمل
لعÓم أامام –ّديات اŸهنة والبحث عن بصشيصس ا أ
ا إ

تأأخر تنصصيب الهيئأت اŸؤؤطرة واألزمة اŸألية تهّدد مسصتقبل الصصحف
ع-اششت السش-ل-ط-ة ال-راب-ع-ة ‘ ا÷زائ-ر هذه
السش -ن -ة أاوق -ات -ا عسشÒة ج -دا ح -يث تسش -ب -بت
لزمة اŸالية والقتصشادية ‘ غلق الكثÒ
ا أ
م - - -ن الصش - - -ح - - -ف ع - - -ل- - -ى غ- - -رار ““لت- - -رب““Ú
و«ال -ت -ح-ري-ر““ ن-اه-يك ع-ن وج-ود ال-ك-ث Òم-ن
لخرى –ت وطأاة متاعب كبÒة
الصشحف ا أ
لح-رار““ ،وي-وم-ي-ة
ج -دا ع -ل-ى غ-رار ““صش-وت ا أ
لعÓم السشمعي البصشري
““ليÈتي““ ،كما أان ا إ
ال-ذي ي-دخ-ل ع-ام-ه اÿامسس م-ن ال-ت-ع-ددي-ة
لعÓمية ⁄ ،يجد تلك اŸعا ⁄التي تسشمح
ا إ
ل- -ه ب- -ت- -ق -د Ëمضش -امÎﬁ Úف -ة وصش -ن -اع -ة
ثقافية ‘ مسشتوى تطلعات اÛتمع ،ناهيك
ع- - -ن غ- - -ي - -اب ق - -وان Úضش - -ب - -ط الصش - -ح - -اف - -ة
اللكÎونية التي تعرف انحرافات كبÒة،
م- -ع ب- -روز آاف- -اق صش- -ع- -ب- -ة ع -ل -ى الصش -ح -ف -يÚ
ا÷زائ -ري Úال -ذي -ن ي -وج-د ال-ك-ث Òم-ن-ه-م ‘
ظروف يصشعب ا◊ديث عنها.

IQGôZƒH º«µM
كشش- -فت وزارة ا’تصش- -ال ‘ أاك- -ت -وب -ر  2017عن
ت -وق-ف  26ج -ري-دة ي-وم-ي-ة و 34ج-ري-دة أاسش-بوعية
اختفت من السشاحة اإ’عÓمية الوطنية ،منذ 2014
‘ الوقت الذي ينششط فيه  140عنوان ،و–دث
الوزارة عن إامكانية اختفاء عناوين أاخرى ‘ ظل
تواصشل تبعات اأ’زمة ا’قتصشادية واŸالية.

يحدث هذا مع تراجع سشوق ا’ششهار بنسشبة
 %65م- -ا ب Úسش- -ن -ت -ي  2015و 2016وارت-ف-اع ديون
الصشحف لدى ششركة الطباعة با÷زائر ،ما بات
يهدد تواصشل نششاطها ،وتسشببت اأ’زمة ا’قتصشادية
واŸالية كذلك ‘ انخفاضض عدد سشحب الصشحف
بأاك Ìمن  50باŸائة ،حيث أاششار وزير ا’تصشال
مؤوخرا إا ¤سشحب الصشحافة الوطنية بـ  900أالف
نسشخة ،بعد أان كانت قبل  03سشنوات حوا‹ 03
مÓي Úنسشخة.
ي-ت-خ-وف الصش-ح-اف-ي-ون م-ن مسش-تقبل الصشحافة
اŸكتوبة التي باتت عاجزة عن مواكبة التحو’ت
ÓعÓ-م
ا’ق -تصش -ادي -ة ‘ ظ -ل ال-زح-ف اŸت-واصش-ل ل -إ
ا’لكÎو Êالذي أاج Èالكث Òمن الصشحف الورقية
على ا’ندثار ويتنبأا خÈاء اإ’عÓم بزوال الصشحافة

اŸكتوبة ‘ غضشون .2025
يبقى تنصشيب سشلطة ضشبط الصشحافة اŸكتوبة
مؤوج Óإا ¤اششعار آاخر حيث وبعد أان أالح رئيسض
ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ع-ل-ى ت-نصش-يب
سشلطة ضشبط الصشحافة اŸكتوبة ،قبل نهاية السشنة،
ي -ظ-ه-ر أان ع-دي-د ال-ظ-روف سش-ت-ؤوج-ل ذلك وخ-اصش-ة
اعادة تطه Òاأ’سشرة اإ’عÓمية من الذين اسشتفادوا
من البطاقة الوطنية للصشحفي اÎÙف حتى يتم
انتخاب ‡ثلي الصشحافي Úبطريقة نزيهة ويكون
‡ثل Úحقيقي.Ú
ج -اء ‘ ك -ل -م -ة ال -رئ -يسس ال -ت -ي ب -عث ب-ه-ا
لعÓمية ،عششية الحتفال باليوم
Óسشرة ا إ
ل أ
ال-وط-ن-ي ل-لصش-ح-اف-ة ““إان اه-ت-م-ام-ن-ا ب-اŸك-اسشب
لع Ó-م
ال- -ت- -ي ح -ق -ق -ت -ه -ا ا÷زائ -ر ‘ ›ال ا إ

Œع -ل ال -دول -ة سش -اه -رة ع -ل -ى ت -ع -زي -ز ه -ذا
الŒاه ،وهو ما أاؤوكده مّرة أاخرى من خÓل
توجهي إا ¤ا◊كومة لكي تسشرع ‘ تأاسشيسس
سش -ل -ط -ة الضش -ب-ط ل-لصش-ح-اف-ة اŸك-ت-وب-ة ول-ك-ي
تسش-ه-ر ع-ل-ى ت-ف-ع-ي-ل ه-ذه ال-ه-ي-ئ-ة م-ع تفعيل
سش -ل -ط -ة ضش -ب-ط السش-م-ع-ي ال-بصش-ري أايضش-ا ،و‘
ن -فسس اŸن -وال أارج -و م -ن ا◊ك -وم -ة ت -ف -ع -ي -ل
الصشندوق العمومي لدعم الصشحافة اŸكتوبة
مع مطلع السشنة اŸقبلة.
ب -ا’ضش -اف -ة إا ¤ت -أاخ -ر انشش -اء سش -ل -ط -ة ضش-ب-ط
الصشحافة اŸكتوبة يبقى اÛلسض اأ’على آ’داب
وأاخÓ-ق-ي-ات اŸه-ن-ة ي-ن-ت-ظ-ر ال-ت-نصش-يب ب-دوره وه-و
الذي كان من اŸفÎضض أان ين ّصشب عاما بعد صشدور
ÓعÓم وفقا للمادة .99
القانون العضشوي ل إ
نصض قانون اإ’عÓم  ‘ 05-12الفصشل الثاÊ
على -آاداب وأاخÓقيات اŸهنة -وأاششارت اŸاّدة 92
ع -ل -ى أان -ه ““ي -جب ع -ل -ى الصش -ح -ف-ي أان يسش-ه-ر ع-ل-ى
ا’حÎام الكامل آ’داب وأاخÓقيات اŸهنة ،خÓل
‡ارسشته للنششاط الصشحفي مع التأاكيد على ضشرورة
عدم اŸسشاسض بالثوابت الوطنية وتصشحيح كل خÈ
غ Òصش - -ح - -ي - -ح وع - -دم Œاوز اÿط- -وط ا◊م- -راء
اÿاصشة بالدفاع الوطني وتاريخ ا÷زائر““.
كانت اŸادة  93واضشحة ‘ ›ال احÎام
Óف -راد ““Áن -ع ان -ت -ه -اك ا◊ي -اة
ا◊ي- -اة اÿاصش- -ة ل  -أ
Óشش-خ-اصض وشش-رف-ه-م واع-ت-ب-اره-م وÁنع
اÿاصش-ة ل -أ
ان -ت -ه -اك ا◊ي-اة اÿاصش-ة ل-لشش-خصش-ي-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
بصشفة مباششرة أاو غ Òمباششرة““.

–دثت اŸاّدة  94عن نششأاة اÛلسض ““ينششأا
›لسض أاعلى آ’داب واأخÓقيات مهنة الصشحافة،
وينتخب أاعضشاؤوه من قبل الصشحفي ÚاÎÙفÚ
يسشتفيد اÛلسض اأ’على آ’داب وأاخÓقيات مهنة
الصشحافة من دعم عمومي لتمويله““.
قالت اŸاّدة ““ : 96يعد اÛلسض اأ’على آ’داب
وأاخÓ-ق-ي-ات م-ه-ن-ة الصش-ح-اف-ة م-ي-ث-اق شش-رف م-ه-نة
الصشحافة ويصشادق عليه““.
تضشمنت اŸاّدة ““ 97يعّرضض كل خرق لقواعد
آاداب وأاخ Ó-ق -ي -ات م -ه-ن-ة الصش-ح-اف-ة أاصش-ح-اب-ه إا¤
ع - -ق - -وب - -ات ي- -أام- -ر ب- -ه- -ا اÛلسض اأ’ع- -ل- -ى آ’داب
وأاخÓقيات مهنة الصشحافة““ .أاما اŸاّدة  98فن ّصشت
على أانه ““يحدد اÛلسض اأ’على آ’داب وأاخÓقيات
م-ه-ن-ة الصش-ح-اف-ة ط-ب-ي-ع-ة ه-ذه ال-ع-ق-وب-ات وكيفيات
الطعن فيها““
وب -اإ’ضش -اف -ة إا ¤ال-ه-ي-ئ-ات ،ي-ب-ق-ى غ-ي-اب ن-ق-اب-ة
وطنية جامعة للصشحافي Úإاحدى أاك ÈاŸعوقات
ال-ت-ي “ن-ع الصش-ح-اف-ي Úم-ن تشش-ك-ي-ل ق-وة ح-ق-ي-ق-ية
لتحسش Úاوضشاع الصشحافي““ Úالسشسشيومهنية““ ،وكذا
التقليل من غطرسشة بعضض أارباب الصشحافة ،وكذا
ت -ق -د Ëم-قÎح-ات ع-م-ل-ي-ة ‘ ح-ال ت-ع-دي-ل ق-ان-ون
اإ’عÓم.
ي -ب -ق -ى أام -ل الصش -ح -اف -ي Úك-بÒا ‘  2018على
اأ’حسش- -ن ،م -ن خ Ó-ل ا’سش -ت -ج -اب -ة ’نشش -غ -ا’ت -ه -م
و“كينهم من مؤوسشسشات قوية “نح بعضض بصشيصض
اأ’مل للسشلطة الرابعة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اسصتمرار للمجهودات اŸبذولة

 2017سسنة تفعيل اإلجراءات القانؤنية للحد
من ظاهرة اختطاف األطفال
ا÷زائر تؤاصسل جهؤدها ◊ماية الطفل وضسمان حقؤقه القانؤنية واŸعنؤية
ك -انت سص -ن -ة  ،2017سص- -ن- -ة
ل- -ت- -ك- -ريسس ال- -دع- -ائ- -م ال -ق -ان -ون -ي -ة
وت -ع -زي-زه-ا ب-إاج-راءات ج-دي-دة م-ن
أاج - -ل ضص - -م - -ان ح - -ق - -وق ال- -ط- -ف- -ل ‘
ا÷زائ-ر ،ال-ت-ي أاصص-ب-حت ‘ السص-نوات
لخÒة م- -ن أاه- -م ال- -قضص- -اي- -ا ال- -ت- -ي
ا أ
أاخ-ذت ال-دول-ة ع-ل-ى ع-ات-ق-ه-ا م-ه-م-ة
ت -ع -زي -ز م -ن -ظ -وم -ة ح -م-اي-ة ال-ط-ف-ل
با÷زائر وضصمان حقوقه القانونية
واŸع - -ن - -وي - -ة ،أاي - -ن ت - -ع- -ت Èح- -زم- -ة
لج -راءات ا÷دي -دة ال-ت-ي ت-ب-ن-ت-ه-ا
ا إ
ال- - - - -دول - - - -ة ‘  2017كاسصتمرارية
ل- -ل- -ج- -ه -ود اŸب -ذول -ة ع -ل -ى أاك Ìم -ن
صص- -ع -ي -د ،خ -اصص -ة م -ع ب -روز أاخ -ط -ار
ج -دي-دة غ Òت-ق-ل-ي-دي-ة ت-ه-دد ه-ذه
ال-ف-ئ-ة ال-هّشص-ة م-ن اÛت-مع ،مرتبطة
أاسصاسصا بالتكنولوجيات ا◊ديثة.

رقم أاخضسر ...للتبليغ واإلخطار
رغم كل التداب ÒاŸتخذة ‘ السضنوات
اأ’خÒة للحد من ظأهرة ا’ختطأف التي
أاصضبحت تهديد مبأشضر أ’طفأل تراهم
بعضس الوحوشس البشضرية الذين انسضلخوا
ع -ن ك -ل ال -ق -ي -م اإ’نسض -أن -ي -ة وŒردوا م-ن
ال-ع-أدات وال-ت-ق-أل-ي-د ال-ت-ي –ف-ظ ل-ل-ط-ف-ل
حقوقه داخل اÛتمع ““غنيمة ثمينة ““
ل- - -ذلك اسض- - -ت- - -ح - -دثت ال - -دول - -ة ‘ 2017
““ﬂطط إانذار““ يتم تفعيله مبأشضرة بعد
ال -ت -ب -ل-ي-غ ع-ن ح-أل-ة اخ-ت-ط-أف أاو اخ-ت-ف-أء
اأ’ط - -ف - -أل دون ال - -ل - -ج - -وء إا ¤ال - -ت- -دابÒ
التقليدية اŸتمثلة ‘ انتظأر مرور 48
سضأعة قبل ا’نطÓق ‘ عملية البحث،
وسضأهم هذا اإ’جراء القأنو Êإا ¤التقليل
من احتمأ’ت تعرضس الطفل أاو القأصضر
اıتفي إا ¤مكروه ،خأصضة وأانهأ عملية
تشضÎك ‘ تنفيذه العديد من القطأعأت
اأ’منية ،تقوم كلهأ بألعملية –ت إاشضراف
وك -ي -ل ا÷م -ه -وري -ة ،وه -و قصض-د ال-ت-دخ-ل
السض -ري -ع وج -م -ع اŸع -ل -وم-أت ال-ت-ي ت-ف-ي-د
›ري-أت ال-ت-ح-ق-ي-ق ،م-ع ال-ع-م-ل ب-أت-فأقية
الشض -راك -ة اÈŸم -ة ب ÚاŸدي -ري-ة ال-ع-أم-ة
Óم-ن ال-وط-ن-ي ووزارة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ية،
ل -أ
قصضد التصضدي لهذه الظأهرة من خÓل
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 2017أاخÒا ا◊كم باإلعدام
فتيحة كلواز

كأنت لسضنوات طويلة مطلبأ رئيسضيأ وأاسضأسضيأ للمجتمع ا÷زائري بجميع أاطيأفه ،أ’نه ‘
نظرهم ا◊ل اأ’‚ع لظأهرة اختطأف اأ’طفأل والدواء الشضأ‘ لكل من تسضّول له نفسضه
ا’عتداء على الطفل بأي شضكل من اأ’شضكأل ،وبألنسضبة ‹ هو انتصضأر لكل هؤو’ء الضضحأيأ
الذين قتلوا وهم ’ يدرون بأي ذنب قتلوا.
‘  ‘ 2017شضهر نوفم ،Èأاصضدرت ﬁكمة ا÷نأيأت لدى ›لسس قضضأء بشضأر حكمأ
بأإ’عدام ‘ حق اŸتورط ÚالثÓثة ‘ اختطأف وقتل دريأح ﬁمد يأسض Úالذي ’ يتجأوز
عمره السضت سضنوات ،هذا ا◊كم وإان يبقى حÈا على ورق بسضبب ا’تفأقيأت الدولية هو خطوة
هأمة نحو قطع دابر تلك الوحوشس البشضرية التي وصضل بهأ اأ’مر إا ¤تقد ËأاشضÓء أاجسضأد
اأ’طفأل الصضغأر قربأنأ تنفيذا لطقوسس السضحر اأ’سضود الدخيل على ›تمعنأ.
إانهأ ا÷أهلية اأ’و ¤التي حّولت اأ’طفأل إا› ¤رد جسضد تنتهك حرمته أ’سضبأب ﬂتلفة
’سضتغÓله ‘ رغبأت حيوانية ’ يقبلهأ عقل أاو دين أاو بدافع انتقأم ’ نأقة له فيه أاو جمل اأو
إ’طفأء نأر غÒة أاحرقت اأ’خضضر واليأبسس أاو كمأ قلنأ سضأبقأ طأعة لطÓسضم سضحر أاسضود غيب
العقل واإ’رادة وأاصضبح صضأحبه من عبدة الشضيطأن.
هو حكم صضدر ضضد كل شضخصس يفكر ‘ سضلب ا◊يأة من أاطفأل ضضمن الدسضتور والدين
والعرف والتقأليد حقوقهم كأملة ،بل أاك Ìمن ذلك وضضعت قأتلهأ واŸعتدي عليهأ ومن
يسضتغلهأ ‘ خأنة سضوداء يسضلط عليه أاقصضى العذاب ،بل حتى أاولئك اÛرم Úالقأبع‘ Ú
السضجون ،عندمأ يعرفون أان أاحدهم سضجن بأحد هذه اأ’سضبأب ،سضيعأمل معأملة قأسضية ’
الفطرة اإ’نسضأنية ترفضس ا’عتداء على طفل ’ ذنب له ‘ هذه ا◊يأة سضوى انه مثل الورقة
البيضضأء التي تعكسس نضضأرتهأ السضواد القأبع داخلهم.
هو حكم جأء ليخفف آا’م اأ’مهأت الثكلى ‘ أابنأئهّن اللواتي وجدنّ أانفسضهّن ب Úعشضية
وضضحأهأ يبك Úابنأ اختفى دون سضأبق إانذار لتكتشضفّن بعد ح Úانه اختطف وقتل ‘ ،تلك
اللحظة تتسضأءل أاغلبهّن عن السضبب الذي جعل طفلهنّ ضضحية لتلك الوحوشس البشضرية ،ولكن
بعد قنأعتهنّ اأ’كيدة بأن فلذة كبدهّن ذهبت ب Óرجعة تصضرخن بأعلى صضوتهّن ودموع ا◊زن
Œ ⁄ف بعد ““القصضأصس ،اإ’عدام لقأتل اأ’طفأل““  ،لذلك أانأ أاكيدة أان أام ﬁمد يأسض Úنأمت
قريرة الع Úبعد النطق بأ◊كم ،أ’نهأ تأكدت أان العدالة لن تسضكت عن قتل الÈاءة.

لزرق““ ولعبة ““مر““Ë
ا◊وت ““ا أ

برنأمج ““اسضتبأقي اسضتشضرا‘““ يرتكز على
تبأدل اŸعلومأت واسضتغÓلهأ ‘ الوقت
اŸنأسضب و«اŸراهنة على الذكأء اأ’مني
لتحليل اÙيط البيئي للمعني.““Ú
’قى هذا ا÷هأز اسضتحسضأن اŸعنيÚ
م -ن أاول -ي -أء وج -م -ع -ي -أت ت -ع -ن -ى ب-ح-م-أي-ة
الطفولة ،أاكدت أان هذا اıطط سضأهم
‘ ““إاضضفأء فعألية ملموسضة ““ ‘ اŸيدان،
ب - -ع - -دم - -أ ““” إاحصض- -أء ت- -راج- -ع ‘ ع- -دد
ا◊أ’ت اŸسضجلة منذ إانشضأئه““.
ه-ذا وع-م-دت ال-ه-ي-ئ-ة ال-وط-نية ◊مأية
وترقية الطفولة إا ¤التفك ‘ ÒإاطÓق
رق- -م أاخضض- -ر وب- -ري- -د إال- -كÎو Êخ- -أصضÚ
بأإ’خطأر عن أاي مسضأسس بحقوق الطفل،
لتمك ÚاŸواطن Úمن التبليغ والتواصضل
بصض- -ف- -ة م- -ب- -أشض -رة و‘ سض -ري -ة ت -أم -ة م -ع
اأ’جهزة اŸعنية مأ جعل –ركهأ سضريعأ
ودقيقأ قد يفضضي الفأصضل ب Úالدقيقة
واأ’خرى إا ¤موت أاو حيأة.

بلغة األرقام..

أاحصضت مصض- -أل- -ح ا’م- -ن ال- -وط- -ن- -ي ‘
الثÓثة أاشضهر اأ’و ¤من سضنة  ،2017مأ
يقأرب  1900طفل وقع ضضحية ﬂتلف
أانواع العنف ا÷سضدي وا÷نسضي والقتل
وا’ختطأف ،بينمأ سضجلت ذات اŸصضألح
 2626طفل ‘ حألة خطر ،وجد أاغلبيتهم
ت- -أئ -ه ‘ Úالشض -وارع ،خ -أصض -ة ‘ م -وسض -م
ا’صض- - -ط - -ي - -أف ،و‘ ذات السض - -ي - -أق “ت
معأ÷ة  40قضضية تندرج ‘ إاطأر مكأفحة
ا÷رائم اŸتعلقة بأأ’فعأل اıلة بأ◊يأء
Óطفأل .و’داء
أاو بأ’سضتغÓل ا÷نسضي ل أ
أافضض- -ل ع- -ل- -ى أارضس ال -واق -ع اسض -ت -ح -دثت
Óمن الوطني مأ ’ يقل
اŸديرية العأمة ل أ
عن  50فرقة موزعة ع Èكأمل الÎاب
ال- -وط -ن -ي ل -ت -ك -ريسس ا◊م -أي -ة لشض -ري -ح -ة
الطفولة والفئأت الهشضة والنسضأء ضضحأيأ
العنف ،ثÓثة منهأ تنشضط على مسضتوى
و’ية ا÷زائر.

 400مؤؤسسسسة و 149مركز نفسسي بيداغؤجي للتكفل باألطفال ذوي
الحتياجات اÿاصسة واÙرومÚ
تتوفر ا÷زائر عموما على شصبكة
تضص - -م ن- -ح- -و  400م -ؤوسصسص-ة وم-رك-ز
لطفال Ãا
يتكفل Ãختلف فئات ا أ
ف -ي -ه -م ذوي الح -ت -ي-اج-ات اÿاصص-ة
واÙروم Úم- -ن ال- -دفء ال- -ع- -ائ -ل -ي،
ح -يث تضص -ط -ل -ع  53م-ن-ه-ا ب-الطفولة
اŸسص - -ع- -ف- -ة و 49أاخ -رى ب -ح -م -اي -ة
ال - -ط - -ف - -ول - -ة واŸراه - -ق - -ة ورع- -اي- -ة
الشص -ب-اب ،ف-ي-م-ا ت-ت-ك-ف-ل  23مدرسصة
لط - -ف - -ال اŸع - -اق Úبصص - -ري- -ا و46
ب - -ا أ
لطفال
م-ؤوسصسص-ة م-درسص-ي-ة أاخ-رى ب-ا أ
اŸعاق Úسصمعيا.
يضضأف إا ¤كل ذلك ،فتح  149مركز
ن- -فسض -ي ب -ي -داغ -وج -ي خ -أصس ب -أأ’ط -ف -أل
اŸعأق Úذهنيأ وثمأنية مراكز من نفسس
الصضنف موجهة لفأئدة اأ’طفأل اŸعأقÚ
ح-رك-ي-أ وأارب-ع-ة م-راك-ز خ-أصض-ة ب-أأ’ط-ف-أل
ال -ذي -ن ي -ع-أن-ون م-ن مشض-أك-ل ‘ ال-ت-ن-فسس،
فضض Óعن  48مصضلحة للوسضط اŸفتوح
و 15ملحقة تأبعة لهأ.
بدوره ،يعمل قطأع الÎبية على التكفل
بأأ’طفأل ‘ ا÷أنب اÿأصس بألتمدرسس،
Ãأ فيهم أاصضحأب ا’حتيأجأت اÿأصضة
ال - -ذي - -ن ب - -ل - -غ ع - -دده- -م ‘ اŸؤوسضسض- -أت
التعليمية خÓل اŸوسضم الدراسضي ا◊أ‹
 34.675طفل بعد مأ كأن  3.375طفل
سض -ن -ة  ،2014ع -ل -م -أ أان -ه ي -ج -ري ال-ت-ك-ف-ل
ب -أل -نسض -ب -ة اأ’ك Èم-ن ه-ؤو’ء ( 90بأŸأئة)
على مسضتوى اأ’قسضأم العأدية ،فيمأ وجه

العدد
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العدد اŸتبقي إا ¤أاقسضأم خأصضة.
كأنت اŸؤوسضسضأت الÎبوية الوطنية قد
شض -رعت م -ن-ذ  ‘ 1998اسض-ت-ق-ب-أل أاط-فأل
يعأنون من نقصس البصضر أاو السضمع ليتم
ب- -ع -ده -أ فسض -ح اÛأل Ÿن ي -ع -أن -ون م -ن
اإ’ع -أق -أت ال-ذه-ن-ي-ة اÿف-ي-ف-ة إا ¤ج-أنب
أاطفأل القمر والتÓميذ الذين يعأنون من
اإ’عأقة ا◊ركية.
تعكسس هذه اŸسضأعي ا◊ثيثة إارادة
ا÷زائ -ر ‘ ت -ن -ف -ي-ذ ال-ت-زام-أت-ه-أ ال-دول-ي-ة
اŸن- -درج- -ة ‘ إاط- -أر أاه- -داف ال -ت -ن -م -ي -ة
اŸسضتدامة ،خأصضة ضضمأن تكأفؤو فرصس
ال -وصض -ول إا ¤ج -م -ي-ع مسض-ت-وي-أت ال-ت-ع-ل-ي-م

والتدريب اŸهني للفئأت الضضعيفةÃ ،أ ‘
ذلك ا’شض - -خ - -أصس ذوي ا’ح - -ت - -ي - -أج - -أت
اÿأصضة بحلول .2030
حظيت هذه ا÷هود بتثم ÚاŸنظمأت
الدولية ،حيث كأنت ‡ثلية منظمة اأ’·
اŸت-ح-دة ◊م-أي-ة ال-ط-ف-ول-ة ب-أ÷زائر قد
أاك -دت أان ه -ذه اأ’خÒة ““ح -ق -قت ت -ق-دم-أ
كبÒا““ ‘ ›أل حقوق الطفل ،وهو اأ’مر
ال -ذي ي -ب -دو ج -ل -ي -أ م -ن خÓ-ل –ق-ي-ق-ه-أ
““ت -ق -ري -ب -أ““ ل -ك -ل م -أ نصضت ع -ل-ي-ه أاه-داف
اأ’ل-ف-ي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة و–ق-ي-ق نسض-بة “درسس
تصضل إا ¤نحو  98بأŸأئة إا ¤غÒهأ من
اإ’‚أزات.

إانذار دق ناقؤسس خطر األلعاب اللكÎونية آاخر
شسهر من 2017
هروب األولياء من مسسؤؤولياتهم أاسسقط األطفال ‘ شسبك النتحار
ل- -ن ي -خ -ت -ل -ف اث -ن -ان ‘ أان ل -ع -ب -ة
لزرق““ وم -ا صص -اح -ب -ه -ا م -ن
““ا◊وت ا أ
لحداث نهاية سصنة 2017
تسصارع ل أ
ك -انت أاب -رز مشص -ه-د ع-ل-ق ‘ ال-ذاك-رة
ا÷م -اع -ي -ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع ال-ذي كشص-ف
أامامه بعد تسصجيل حالت النتحار
لط - - -ف - - -ال  ⁄ي - - -ت - - -ج - - -اوزوا ط- - -ور
أ
الب-ت-دائ-ي خ-ط-ر ي-ت-ه-دد أاط-ف-ال-نا ‘
صص- - -مت ره - -يب ،ب - -ل أاك Ìم - -ن ذلك
لولياء بأاموالهم اÿاصصة
يشصÎيه ا أ
لب -ن -ائ -ه-م ويضص-ع-ون-ه ب-أان-فسص-ه-م بÚ
أ
أاي- - -دي - -ه - -م دون وع - -ي أاو إاŸام Ãدى
لل -ع -اب الل -كÎون -ي-ة ع-ل-ى
ت -أاث Òا أ
ن-فسص-ي-ة ال-ط-ف-ل وم-ا ت-ل-ح-ق-ه ب-ه-ا م-ن
ت - -ع - -ق- -ي- -دات ق- -د ت- -ن- -ت- -ه- -ي Ãأاسص- -اة
حقيقية.
ل -فت ال -ت -أث Òاÿط Òل-ه-ذه ال-ل-ع-ب-ة
ا’فÎاضض- -ي -ة ا’ن -ت -ب -أه اإ ¤اÿط -ر ال -ذي
“ثله أالعأب أاخرى من نفسس النوع اأثأرت
جد’ كبÒا على اŸسضتوى الدو‹ على
غرار لعبة ““مر ““Ëالتي تعتمد على البعد
النفسضي من خÓل طرح اأسضئلة شضخصضية
ع -ل -ى ال Ó-عب وا’ع -ت-م-أد ع-ل-ى م-ؤوث-رات
تقنية تخلق جوا من الرعب والهلع ‘
نفوسس اŸسضتخدم.Ú
ان Œند ا÷ميع Ãأ فيهم الوزارات
والقطأعأت اŸعنية من اجل التحسضيسس
ب -أخ-ط-أر م-ث-ل ه-ذه اأ’ل-ع-أب ا’ل-كÎون-ي-ة
تبقى الكرة ‘ يد اأ’وليأء الذين جعلوا
م-ن-ه-أ وسض-ي-ل-ة ل-ل-ت-خ-لصس م-ن مسض-ؤوول-يأتهم
اŒأه أابنأئهم ‘ تربيتهم وتوجيههم لبنأء
شضخصضية قوية “يز ب Úالصضألح والطألح،

مع إاسصدال سصتار سصنة 2017

لذلك يشضÎي معظمهم لفلذات أاكبأدهم
التطبيقأت الذكية ’إلهأئهم وإابعأدهم عن
دائرة اهتمأمأتهم ،فأŸهم أان ’ يسضمعوا
صضراخهم وشضجأرهم اŸسضتمر ‘ اŸنزل
وكأ Êبهم وجدوا مشضروبأ منومأ خأصضأ
جدا مكونأته اأ’سضأسضية افÎاضضية.
Ÿواج -ه -ة ه -ذا اÿط-ر اإ’ل-كÎو،Ê
ب -أدرت وزارة الÎب -ي -ة ال -وط -ن-ي-ة ب-إأصض-دار
منشضور ” توزيعه على كأفة اŸؤوسضسضأت
الÎبوية ،تدعو فيه القأئم Úعليهأ من
مسضؤوول Úواأ’سضأتذة إا ¤التوعية Ãخأطر
ه- -ذا ال- -ت- -ط -ب -ي -ق ،ف -ي -م -أ سض -أرعت وزارة
ال- -تضض -أم -ن ال -وط -ن -ي إا ¤إاط Ó-ق ح -م -ل -ة
–سض -يسض -ي -ة وط -ن-ي-ة Ùأرب-ة ك-ل أاشض-ك-أل
العنف ضضد اأ’طفأل ’ ،سضيمأ منه النأœ
ع - - -ن سض - - -وء اسض - - -ت - - -ع - - -م- - -أل ا’نÎن- - -يت
وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-أت ا◊دي-ث-ة ،تسض-ه-ر ع-ل-يهأ
فرق من اأ’خصضأئي Úالنفسضأني ÚواÓÿيأ
ا÷وارية للتضضأمن مع إاشضراك القطأعأت
اŸعنية كألعدل والشضؤوون الدينية والÎبية
الوطنية والÈيد والتكنولوجيأت والرقمنة
وغÒه - -أ ،فضض Ó- -ع- -ن وسض- -أئ- -ل اإ’عÓ- -م
وغÒهم.
بهدف تشضجيع ومكأفأة ا÷هود التي
ت ّصضب ‘ هذه اÿأنة ،تقّرر إانشضأء جأئزة
سضنوية اأطلق عليهأ تسضمية ““الفأرة اآ’منة““،
سض -ت -خصضصس ‘ ط -ب -ع -ت -ه -أ اأ’و ¤ل -لسض -ن -ة
القأدمة للتطبيقأت اŸعلومأتية الÎفيهية
Óطفأل ،وتندرج هذه
اآ’منة اŸوجهة ل أ
اÿطوة ‘ اإطأر اإ’سضÎاتيجية الوطنية
◊مأية وترقية الطفولة بأعتبأر الطفل
““نقطة ارتكأز لكل الفعل التنموي““.

«هاشستاغ » هذه ـ بÓدي ـ ا÷زاير ..يتصسدر مؤاقع التؤاصسل الجتماعي

م-ع ب-داي-ة ال-ع-د ال-ت-ن-از‹ لسصنة  ،2017دشّص-ن
م -غ-ردون ج-زائ-ري-ون ح-م-ل-ة افÎاضص-ي-ة واسص-ع-ة
ع Èم- -واق- -ع ال- -ت- -واصص- -ل الج- -ت -م -اع -ي ،ب -ه -دف
الÎويج للسصياحة ا÷زائرية ،من خلل إاطلق
““هاشصتاغ #هذه_بلدي_ا÷زاير““.
تفأعل مرتأدو الشضبكأت ا’جتمأعية ،بشضكل كب،Ò
مع ا◊ملة ،إاذ جرى تداول ““الهأشضتأغ““ على موقع تويÎ
بشضكل كب ،Òوانضضمت للحملة وجوه ريأضضية بأرزة ،على
غ -رار ال Ó-عب ال -دو‹ ل -ل -م -ن -ت -خب ا÷زائ-ري ،ع-د’ن
ق -دي -ورة ،ال-ذي نشض-ر ع-ل-ى صض-ف-ح-ت-ه ب-ف-يسض-ب-وك وصض-ل-ة
إاشض- -ه -أري -ة ل -رب -ورت -أج ع -ن السض -ي -أح -ة الصض -ح -راوي -ة ‘
ا÷زائر.
كمأ شضأرك مدّونون فيديو ترويجيأ لفيلم وثأئقي ⁄

يعرضس بعد ،يتحدث عن ا◊يوانأت الÈية ‘ الصضحراء،
و‘ هذا السضيأق أايضضأ ،نشضر مسضتخدمون صضورا ُتعرف
ب -أıزون السض -ي -أح-ي ل-ب-عضس اŸن-أط-ق غ ÒاŸع-روف-ة
بشضكل كب ‘ Òا÷زائر.
واسضتغل آاخرون هذه اŸنأسضبة لتعميم صضور أازيأء
تقليدية “يز اŸرأاة ا÷زائرية على اختÓف اŸنأطق
التي تنحدر منهأ.
’قت ف -ك -رة ا◊م -ل -ة Œأوب -أ ‘ صض-ف-وف م-رت-أدي
التواصضل ا’جتمأعي ،إاذ أاوردوا تدوينأت تتحدث عن
تأريخ بعضس اŸنتجأت اليدوية ا÷زائرية .و ⁄يقتصضر
الÎويج للسضيأحة ‘ ا÷زائر على السضيأحة الصضحراوية،
Óمأكن ا÷بلية التي تشضهد هذه
بل تعداه إا ¤الÎويج ل أ
اأ’يأم موجة من تسضأقط الثلوج مع نهأية السضنة.

من مراسسلينا

اأ’حد  31ديسسم 2017 Èم
الموافق لـ 12ربيع الثاني  143٩هـ

جمع  ١٨٨أالف قنطار مع انخفاضض ملحوظ ‘ األسسعار

’صشناف وهي ألكمية ألتي تعد
أنتجت ششعبة ألزيتون بسشيدي بلعباسض  188ألف قنطار من ﬂتلف أ أ
وفÒة مقارنة باŸوسشم أŸاضشي ،ويتوقع بلوغ  230ألف قنطار مع نهاية عملية أ÷ني مطلع ألششهر ألدأخل.

سسيدي بلعباسس:غ شسعدو
وحسسب مكتب الزراعات اŸسستدامة
Ãدي -ري -ة اŸصس -ال -ح ال -ف Ó-ح-ي-ة ،ف-إان
الزيادة ‘ اÙصسول كانت نتيجة عدة
ع- -وام- -ل أاه- -م -ه -ا ت -وسس -ي -ع اŸسس -اح -ة
اıصسصس -ة ل -ه-ذا اŸن-ت-وج ب-أازي-د م-ن
 400هكتار كزراعة كثيفة و 85هكتارا
م- -ن اأ’شس- -ج- -ار اŸب -عÌة ،فضس  Ó-ع -ن
عوامل أاخرى متعلقة باŸناخ كانعدام
الصس -ق -ي -ع خ Ó-ل فÎة ال -ت -زه Òال -ت -ي
تزامنت مع شسهري فيفري ومارسص،
فضس Ó- -ع- -ن ع- -دم ان -تشس -ار اأ’م -راضص
ال -ف -ط -ري-ة ،ه-ذا وّ” ت-وج-ي-ه  53أالف

ا÷ملة ،حيث قامت اŸعاصسر بشسراء
الكيلوغرام الواحد بـ 45دج وهو ما
ي- -ع -ادل نصس -ف اŸب -ل -غ ال -ذي ب -ي -ع ب -ه
اŸوسسم اŸاضسي.
Óشسارة ،فإان و’ية سسيدي بلعباسص
ل إ
–تل مراتب متقدمة على اŸسستوى
ال- - -وط- - -ن- - -ي م- - -ن ح- - -يث اŸسس- - -اح - -ة
اıصسصس -ة ل -غ -راسس -ة ال -زي -ت-ون ح-يث
تتوفر على قرابة  11أالف هكتار من
أاشس -ج -ار ال -زي -ت -ون ،وك -ذا ح -وا‹ أال-ف
فÓ- -ح م -ن اŸه -ت -م Úب -ه -ذه الشس -ع -ب -ة
ال -ف Ó-ح -ي -ة ،وم -ن ب Úأاه -م اŸن -اط -ق
اأ’ك Ìإانتاجا للزيتون على اŸسستوى
اÙل -ي –ت -ل ب -ل -دي -ة ت-نÒة اŸرت-ب-ة
اأ’و ¤ب - -ح - -يث تضس - -م أاك Ìم- -ن 1300
هكتار من اشسجار الزيتون وتليها بلدية
سس -ف-ي-زف بـ 1100ه-ك-ت-ار ث-م ب-ل-دي-ت-ي
مصس -ط -ف -ى اب -ن اب-راه-ي-م وتÓ-غ بـ600
هكتار .هذا وتسسعى ا÷هات الوصسية
ل-ت-دارك ال-ت-أاخ-ر اŸسس-ج-ل ‘ ب-رنامج
غراسسة أاشسجار الزيتون بالو’ية ،حيث
م- - -ن اŸفÎضص أان تصس - -ل اŸسس - -اح - -ة
اإ’ج-م-ال-ي-ة ل-لÈنامج  20أال-ف ه-كتار،
وقد أارجع سسبب التأاخر إا ¤مشساكل
اأ’راضس -ي ال -ف Ó-ح -ي -ة وال -ع -ق -ار ال-ذي
ل - - - - -ط - - - - -اŸا أاع - - - - -اق أاصس - - - - -ح - - - - -اب
اŸسس -ت -ث -م-رات ال-فÓ-ح-ي-ة ا÷م-اع-ي-ة
جراء اÓÿفات الناجمة بينهم حول
كيفية إاسستغÓل هذه اأ’راضسي ،وحيال
هذا الوضسع أاكد اŸسسؤوولون ضسرورة
إاسستكمال الÈنامج من خÓل اإ’نتقال
من حّق اإ’نتفاع إا ¤حقّ اإ’متياز.

خÓل زيارته ّÙول مفÎق ألطرق

وا‹ بجاية يؤوكد على ضسرورة إانهاء اŸشساريع ‘ آاجالها اّÙددة

من اŸنتظر اسستÓمه مع الثÓثي اأ’ول
سسنة  ،2018وهذا اŸشسروع الذي Áتد
ع -ل -ى مسس-اف-ة  100ك -ل -م ،ع-رف ب-دوره
ت -أاخ -را ‘ ا’‚از ن -ظ -را ل-ع-دة أاسس-ب-اب
وم- -ن- -ه- -ا ،م- -ع- -ارضس -ة م Ó-ك اأ’راضس -ي،
وال -رب -ط بشس -ب -ك -ات ال -غ -از وال -ك -ه -رب -اء
والصسرف الصسحي ،وبفضسل اÛهودات
اŸب -ذول -ة ودع -م ال-دول-ة ف-ق-د ت-واصس-لت
اأ’شس - -غ- -ال ،وّ” ا‚از ﬁو’ت ت- -رب- -ط
الطريق السسريع شسرق  -غرب بالبويرة.
وم - -ن اأ’ه - -داف اŸرج - -وة م- -ن ه- -ذا
اŸشس - -روع ال - -قضس - -اء ع - -ل- -ى ا’زدح- -ام،
وت -خ -ف-ي-ف ا◊رك-ة اŸروري-ة ع-ل-ى ه-ذا
اÙور الذي يقع على الطريق الوطني
رقم  ،26إا ¤جانب إاعطاء دفع للتنمية
Ãسس-اه-م-ة ك-ل اŸؤوسسسس-ات ا’ق-تصس-ادية
الصسناعية اŸتواجدة بوادي الصسومام.

أكد وأ‹ بجاية ألسشيد ﬁمد
’سشرأع ‘
حطاب ،على ضشرورة أ إ
إأ‚از أŸششاريع ألتنموية وأنهائها
‘ آأجالها أّÙددة ،خÓل زيارة
مششروع إأ‚از ﬁول ألطريق على
مسشتوى مفÎق ألطرق Ãدينة
بجاية ،وهو أŸششروع ألذي كلف
خزينة ألدولة ما ’ يقل عن 4
مليار دينار ،وحّددت مّدة أششغاله
 24ششهرأ ،كما جاء ‘ دفÎ
ألششروط ،وتعّول ألسشلطات أÙلية
عليه كونه سشيسشاهم ‘ تسشهيل
حركة أŸرور.

بجاية :بن النوي توهامي
شسهدت أاشسغال ّﬁول الطرق اأ’ربعة
ببجاية ،اŸقّرر تسسليمه ‘ شسهر أافريل
ال- -ق -ادم ،ت -أاخ -را ك -بÒا ،وه -و اŸشس -روع
الذي شسرع ‘ ا‚از أاشسغاله سسنة ،2012
و ⁄يسسبق أ’ية منشسأاة فنية أان واجهت
هذا الكمّ الهائل من العوائق التي حالت
دون Œسس- -ي- -ده ،ح- -يث ع- -رف ت- -ب- -اط -ؤوا
م- -ع- -تÈا ‘ اأ’شس -غ -ال ،م -ا دف -ع السس -ي -د
الوا‹ ،باعتباره اŸسسؤوول اأ’ول للو’ية،
إا ¤ال- - - - -ت- - - - -دخ- - - - -ل وال - - - -ت - - - -أاك - - - -ي - - - -د
ع- -ل- -ى مسس- -ؤوو‹ اŸؤوسسسس- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة
للمنشسآات الفنية الكÈى اŸكلفة بإا‚از
اأ’شسغال ،بذل ا÷هود الÓزمة لتعزيز

17530

Œمعات سشكانية نائية أسشتفادت من ألغاز بع Úألدفلى

منتوج وأعد لششعبة ألزيتون ببلعباسض

ق- -ن- -ط- -ار م- -ن اإ’ن -ت -اج اإ’ج -م -ا‹ إا¤
اŸعاصسر لتحويلها إا ¤زيت زيتون ،أاي
ما يعادل مسساحة مقدرة بـ  5آا’ف
ه- -ك- -ت- -ار واŸن- -تشس -رة ب -ك -ام -ل الÎاب
الو’ئي بارتفاع يقارب  4آا’ف قنطار
مقارنة باŸوسسم اŸاضسي الذي مّكن
من جني حوا‹  50أالف قنطار ”ّ
تخصسيصسها لزيت الزيتون.
وعن سس Òعملية ا÷ني فقد إاشستكى
ف Ó-ح -و الشس -ع -ب -ة خ -اصس -ة ال -ن-اشس-طÚ
Ãن -اط -ق واد سس -ف -ي-ون ،ت-نÒة ،سس-ي-دي
ح- -م- -ادوشص ،ع ÚالÈد ،وزروال- -ة م- -ن
مشسكل نقصص اليد العاملة ،ناهيك عن
ان- -خ -ف -اضص سس -ع -ر ال -زي -ت -ون ‘ سس -وق

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

العدد

09

نسسبة التغطية قاربت %٦٠

ششهدت مششاريع ألربط بالغاز ألطبيعي بو’ية ع Úألدفلى خÓل سشنة ،2017
خ-اصش-ة ب-ال-ت-ج-م-ع-ات ألسش-ك-ان-ي-ة أل-ري-ف-ي-ة ق-ف-زة ن-وع-ي-ة ب-فضش-ل دع-م م-ي-زأنية
ألو’ية وبعضض ألعمليات أÿاصشة Ãديرية ألقطاع ألتي مازألت تنتظر رفع
ألتجميد عن بعضض أŸششاريع ‘ أولوياتها بلديتي تاششتة وطارق بن زياد ،حسشب
’ول عن ألقطاع بالو’ية.
أŸسشؤوول أ أ

ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي
وبالنظر إا ¤عمليات الربط والتوسسيع للشسبكة اÿاصسة بالغاز الطبيعي للبلديات واŸداشسر
النائية ،فإان التغطية مازالت ناقصسة رغم اÛهودات اŸبذولة ،خاصسة من طرف السسلطات
الو’ئية التي سسخرت كل الوسسائل اŸادية لتجاوز هذا العجز الذي ورثت اŸنطقة منذ
سسنوات وع Èتعاقب اإ’دارات على تسسي Òشسؤوون الو’ية.
وقد تضساعف تدخل الو’ية بربط Œ 10معات سسكانية ﬁرومة م ّسست 58 11مسسكنا
انتهت بها اأ’شسغال ‘ انتظار تسسليم Œ 8معات أاخرى ،انطلقت بها اأ’شسغال وتتعلق بـ 1415
مسسكنا وŒمع Úآاخرين بهما  175عائلة.
ومن جانب آاخر ،قد رافقنا عمليات توصسيل واسستغÓل هذه اŸادة بعدة قرى وأاحياء
ريفية منعزلة كانت هدفا Ÿعاينات ميدانية من طرف الوا‹ خÓل أاواخر هذه السسنة بكل
من حي أاو’د أاحمد بالعامرة ودشسرتي ببلدية واد ا÷معة واŸسساعدية بع ÚالÎكي التي
م ّسسها الربط والتوزيع لفائدة  150عائلة حسسب تصسريح اŸسسؤوول عن ا÷هاز التنفيذي بن
يوسسف عزيز الذي أاكد لنا أان سسنة  ،2018والتي انطلقت بعضص عملياتها سستكون سسنة انفراج
‘ التغطية لعدة مناطق عرفت معاناة قاسسية خÓل السسنوات اŸنصسرمة .ويتعلّق اأ’مر
حسسب ذات اŸسسؤوول بـ › 32معا سسكنيا منه  22ينجز على عاتق ميزانية الو’ية التي
تسسعى لتدارك النقصص اŸسسجل.
هذه اÛهودات اŸبذولة كانت ّﬁل تشسجيع من طرف وزير الطاقة خÓل خرجته
اŸيدانية للو’ية ،والتي كانت مناسسبة لتثم Úا÷هود الو’ية من خÓل تخصسيصص مبالغ
مالية معتÈة من ميزانيتها لتوسسيع الشسبكة على غرار عدة و’يات كما أاوضسحت لنا
اŸسسؤوولة عن خلية اإ’تصسال لدى الوزارة اŸعنية بالقطاع.
ومن جانب آاخر ،علمنا من مدير القطاع بالو’ية ﬁمد السسعيد حÓسسة أان التغطية إا¤
غاية نهاية  ،2017قد قاربت  60باŸائة ‘ ،انتظار الوصسول إا ¤بلديات ريفية وجبلية
منعزلة ،كما هو الشسأان ببلديات تاشستة وطارق بن زياد وبطحية وا◊سسانية وبلعاصص واŸاين
وا÷معة أاو’د الشسيخ والشسرفة وبربوشص ،مشسÒا أان بعضص البلديات من هذا التعداد
مشساريعها تنتظر رفع التجميد ،لتكون اأ’ولوية لبلديتي تاشستة وطارق بن زياد على ا◊دود
مع و’ية تسسمسسيلت وهما عمليتان تعودان إا ¤الÈنامج التكميلي لسسنة  ،2015حسسب
تصسريح ذات اŸصسدر.
ومن جانب آاخر ،عملنا أان تعذر الوصسول إا ¤بعضص البلديات يعود ‘ اأ’سساسص إا ¤ارتفاع
التكلفة ‘ عمليات التوصسيل والتوزيع والنقل التي تفوق  800مليار والتي  ⁄تعد ميزانية
الو’ية قادرة على توف Òهذا الرقم‡ ،ا يجعل هذه البلديات تنتظر تدخل وزارة القطاع
التي تعمل جاهدة حسسب توجيهات رئيسص ا÷مهورية لربط اŸواطن ÚاÙروم Úمن هذه
اŸادة الضسرورية ،خاصسة بالبلديات الريفية التي تعرف ظروفا قاسسية.
هذا ينتظر أان الوصسول إا 75 ¤باŸائة من التغطية بالغاز الطبيعي عند اإ’نتهاء من هذه
البلديات ا›ÈŸة ،بعد ما عرفت مناطق أاخرى كبوراشسد وتÈكان Úوحمام ريغة وعÚ
الÎكي وع Úالبنيان وعريب وعجاة بخميسص مليانة وجليدة واıاطرية انفراجا ‘
عمليات اإ’سستفادة التي لقيت ارتياح السسكان خÓل هذه النسسة التي رفعت ‘ اŸعاناة عن
سسكا Êهذه اŸناطق التي عايناها.

اŸوق- -ع ب- -إام -ك -ان -ي -ات بشس -ري -ة وم -ادي -ة
إاضسافية.
بلدية ع Úتاغروت بالÈج:
خاصسة أان الدولة قد خ ّصسصست غÓفا
ماليا قدره أاربعة مÓي Òدينار ،بهدف
إا‚از هذا اŸشسروع الذي يرمي فكّ
ا◊صس -ار ع -ل -ى ب -ل-دي-ة ب-ج-اي-ة ،وال-ذي
يبقى من ب ÚاŸشساريع الهيكلية التي
الÈج :بلقاسسم جبار
أاسسالت الكث Òمن ا◊ ،Èبعد الطريق
السسيار اÿاصص بالو’ية ،فقد عرف
تأاخرا حتى قبل الشسروع ‘ اأ’شسغال أقدم ألعششرأت من سشكان بلدية ع Úتاغروت ألوأقعة
اÿاصسة به ،والتي  ⁄يتّم الشسروع فيها ششرق و’ية برج بوعريريج على غلق ألعيادة أŸتعددة
أÿدمات «ﬁفوظ ألعمري» أحتجاجا على Œميد
إا’ ‘ سسنة  ،2012بسسبب اصسطدامه
Ãشس- -اك -ل ع -دي -دة ،ع -ل -ى غ -رار ن -ق -ل
مششروع مسشتششفى  60سشريرأ.
اأ’ق -ط -اب ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ،شس-ب-ك-ة ال-غ-از
وقنوات الصسرف الصسحي ،التي بلغت ويعا Êسسكان بلدية ع Úتاغروت جملة من اŸشساكل بالعيادة
تكلفتها  600مليون دينار ،و‘ النهاية منها نقصص اÿدمات الصسحية ،حيث أاكدوا على سسوء ا’سستقبال
ّ
” تذليل العقبة ولكن منذ ذلك الوقت وال -ت -وج-ي-ه وان-ع-دام اŸن-اوب-ة ال-ل-ي-ل-ي-ة ون-قصص اأ’ج-ه-زة ال-ط-ب-ي-ة
’ يزال اŸشسروع غ Òمكتمل.
الÓزمة ،مازاد معاناتهم هو قرار Œميد مسستشسفى  60سسريرا
وحسسب الشسروحات اŸقدمة ،فقد
شسهد قطاع اأ’شسغال العمومية ببجاية الذي كان م›Èا ببلديتهم على غرار مسستشسفي Úآاخرين اأ’ول
قفزة نوعية ،على غرار فتح الشسطر ببلدية برج زمورة والثا Êببلدية ا◊مادية ،باإ’ضسافة للمطالبة
الثا Êعلى مسسافة  10كلم من الطريق بسسيارة إاسسعاف للتقليل من متاعب مرضسى البلدية الذين أانهكهم
ال ّسس - -ي- -ار شس- -رق ـ غ- -رب ال- -راب- -ط ب Úالتنقل إا ¤عاصسمة الو’ية ،أاو مسستشسفى رأاسص الوادي أاو حتى
و’يتي بجاية والبويرة ،وهو الشسطر لو’ية سسطيف وما ينجر عن ذلك من تضسييع الوقت واŸصساريف الزائدة ،لذلك قّرر السسكان غلق العيادة ومنع اŸرضسى والعمال من
ال- -ذي Áت- -د م- -ن م- -ن- -ط- -ق- -ة أاخ -ن -اق الدخول واÿروج.
بصسدوق ،إا ¤غاية منطقة تاحراشست
وللحّد من غضسب اÙتج ،Úتنّقل إاليهم مدير اŸؤوسسسسة ا’سستشسفائية العمومية لدائرة بئر قاصسد علي غ Òأانهم صسبوا عليه غضسبهم
ببلدية أاقبو ما يرفع نسسبة ا’‚از إا ¤وكادوا أان يعتدوا عليه جسسديا لو ’ تدخل اŸصسالح اأ’منية ◊مايته.
52باŸئة.
” التدخل من طرف مدير الصسحة والسسكان ،حيث وعدهم بتفعيل اŸناوبة بالعيادة وفتح  Èﬂالتحاليل
وحسسب مصسادرنا ،فقد ّ
‘ انتظار فتح الشسطر الثالث ،الذي وتدعيمها بجهاز أاشسعة رقمي ‘ انتظار اسستÓم سسيارة إاسسعاف من وزارة الصسحة.

اŸواطنون يغلقون العيادة اŸتعّددة اÿدمات

‹hO

األحد  31ديسصمبر  2017م
الموافق لـ  12ربيع الثاني  1439هـ

’جتماعية واŸهنية الكارثية ‘ اŸدينة
’وضساع ا إ
إاحتجاجا على ا أ

شصلل تام لكل مظاهر إ◊ي ـ ـاة ‘ مدين ـة جرإدة إŸغربي ـة

أاكد قادة ا◊ركة ا’حتجاجية الواسسعة التي تضسرب مدينة جرادة اŸغربية ،ا’سستمرار ‘ اتخاذ الشسارع مركزا رئيسسيا لرفع مطالبهم
اŸشسروعة ،وجددوا اتهامهم للسسلطات اÙلية باهمال اŸنطقة وا’سستهانة بحياة اŸواطن.Ú
وشصهدت مدينة جرادة (شصمال شصرق المغرب) أامسص
األول ،إاضص -راب -ا ع -ام -ا ،تسص -بب ف -ي شص -ل -ل ت-ام ل-ك-ل
مظاهر الحياة من محÓت تجارية وأاسصواق وحتى
ه-ي-ئ-ات ال-ن-ق-ل وال-م-ؤوسصسص-ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ية ،إاسصتجابة
ل-دع-وة أاط-ل-ق-ت-ه-ا م-ج-م-وع-ة من الهيئات السصياسصية
بالمدينة الثÓثاء الماضصي ،إاحتجاجا على األوضصاع
اإلج-ت-م-اع-ي-ة وال-م-ه-ن-ي-ة ال-ك-ارث-ي-ة التي يعاني منها
اإلق -ل -ي -م وال -ت-ي تسص-ب-بت ف-ي م-ق-ت-ل شص-اب-ي-ن األح-د
الماضصي بحثا عن ما بات يعرف بـ»الخبز األسصود».
ون-ق-ل م-وق-ع «سص-ي-اسص-ي.ك-وم» ال-م-غ-ربي عن مصصادر
محلية ،بأان اإلضصراب كان ناجحا وعرف إاسصتجابة
واسصعة من قبل كل أاصصحاب المحÓت لينضصم اليه
ف -ي -م -ا ب -ع -د أارب -اب وسص -ائ -ل ال -ن -ق -ل وال -م-ؤوسصسص-ات
التعليمية ،وذلك بالرغم من المضصايقات والضصغوط
ال-ت-ي م-ارسص-ت-ه-ا السص-ل-ط-ات ال-م-ح-لية المغربية على
أاصص -ح -اب ال -م -حÓ-ت وال-ت-ي ل-م ت-ث-ن ع-زم-ه-م ع-ل-ى
المضصي قدما في التقيد بالضصراب والخروج فيما
بعد في مسصيرات إاحتجاجية واسصعة.
وتعيشص مدينة جرادة منذ أاسصبوع على «وقع إاحتقان
كبير» ،حيث لم تتوقف اإلحتجاجات والمسصيرات
الغاضصبة والمنددة بالوضصاع اإلجتماعية والمهنية

وكذا القتصصادية المزرية التي باتت تدفع بسصكان
المدينة للمغامرة بحياتهم من أاجل افتكاك لقمة
ال -ع -يشص ،ك -م -ا ح -دث م -ع الشص -اب -ي -ن ال -ل -ذي -ن ل-ق-ي-ا
مصصرعهما في آابار الفحم (السصاندريات) الجمعة
الماضصي مما فجر غضصبا جماهيريا غير مسصبوق
بالمدينة.
وي -أات -ي ه -ذا اإلضص -راب ال -ذي دع -ي ال -ي -ه م-ن ق-ب-ل
هيئات نقابية وحقوقية في المدينة من أاجل لفت
اإلنتباه إالى األوضصاع التي يعيشصها القليم من اجل
طرح بديل إاقتصصادي يجنب أابناء المدينة الذين
ينزلون إالى الموت الذي يتربصص بهم في مناجم
ال- -م- -وت ،ح -يث دع -ا م -م -ث -ل -و السص -ك -ان واألح -زاب
السص -ي -اسص -ي -ة ف-ي ج-رادة لضص-رورة ف-ت-ح ت-ح-ق-ي-ق م-ع
المتورطين من وزارة الطاقة والمعادن والسصلطات
اإلقليمية والمياه والغابات المغربية لتقصصي ما آالت
إاليه األوضصاع بالمناجم.
ومن أاهم المطالب التي حراك جرادة هي الدعوة
لطرح بديل اقتصصادي وبعث تنمية حقيقية وفك
العزلة عن اإلقليم وجبر الضصرر الجماعي إاضصافة
إال -ى ال -م -ط -ال -ب-ة ب-إاع-ادة ال-ن-ظ-ر ف-ي ف-وات-ي-ر ال-م-اء
والكهرباء ،والتنديد بإاغÓق مناجم جرادة وسصيدي

بوبكر وتوسصيت وواد الحيمر.
وأاكد المحتجون تمسصكهم بالمسصيرات في الشصارع،
وتعميمها في كل أانحاء المدينة ونقل لهيبها إالى
المدن المجاورة على غرار مدينة بوعرفة ،التي
عرفت هي األخرى وقفة احتجاجية تضصامنا مع
الحراك الشصعبي بجرادة واحتجاجا عن الوضصاع
المزرية التي تعيشصها المدينة.
كما دعت التنسصيقية المحلية ضصد الحقرة بوجدة
إال-ى ت-ن-ظ-ي-م وق-ف-ة اح-ت-ج-اج-ي-ة تضص-ام-نا مع حراك
جرادة ،كما تشصهد مدينة بني مطهر وقفة مماثلة
منذ يوم أامسص تضصامنا مع حراك جرادة.
ولÓشصارة ،فقد دعا للحراك الشصعبي بجرادة ،كل
م-ن الت-ح-اد ال-م-ح-ل-ي ل-ل-ك-ون-ف-درالية الديمقراطية
للشصغل ،والتحاد المحلي لنقابات التحاد المغربي
ل-لشص-غ-ل ،إال-ى ج-انب الت-ح-اد ال-م-ح-ل-ي ل-ل-ف-ي-درال-ي-ة
الديمقراطية للشصغل والمكتب القليمي للجامعة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ع-ل-ي-م وك-ذا ال-ك-ت-اب-ة الق-ليمية للحزب
الشص-ت-راك-ي ال-م-وح-د إاضص-اف-ة إال-ى ف-ي-درالية اليسصار
الديمقراطي وكذا فرع الجمعية المغربية لحقوق
النسصان.

اسستنفرت  140أالف عنصسر أامن

فرنسصا ترفع درجة إلتأاهب إألمني –سصبا لحتفالت رأإسس إلسصنة

’ تزال السسلطات ‘ فرنسسا ‘ حالة تأاهب إازاء تهديد ارهابي
«مسستمر» رغم تراجع عدد الهجمات ‘ البÓد خÓل  ،2017وذلك
بعد توقيف شسخصس Úيشستبه بتخطيطهما لتنفيذ اعتداءات وتعبئة
كبÒة لقوات ا’من –ضسÒا لليلة رأاسش السسنة.
وأاعلنت وزارة الداخلية تعبئة نحو  140الف عنصصر من
قوات المن واإلغاثة في مجمل الراضصي الفرنسصية،
تحسصبا لحتفالت رأاسص السصنة الميÓدية ،وتتركز الجهود
في المنطقة الباريسصية حيث تكون التجمعات عادة اكبر
من سصواها على غرار جادة الشصانزيليزيه حيث تتوقع
السصلطات قدوم نحو  300الف شصخصص.
وقال مفوضص شصرطة باريسص ميشصال ديلبويشص «مسصتوى
النذار الرهابي ل يزال مرتفعا» ،فقد أاوقفت السصلطات
السصبوع الماضصي رج Óفي الـ 21وامرأاة في الـ 19ل رابط
ظاهريا بينهما على ما يبدو لكن ك Óمنهما كان يخطط
لتنفيذ اعتداء تباعا بالقرب من ليون (وسصط شصرق) وفي
المنطقة الباريسصية.
وكان المشصتبه به يعتزم مهاجمة عسصكريين بينما المرأاة
كانت تريد التحرك خارج باريسص ،بحسصب ما أافاد مصصدر
ق- -ريب م- -ن ال- -م- -ل- -ف ،ووضص -ع الث -ن -ان ق -ي -د ال -ت -وق -ي -ف

الحترازي.
ويقول ديلبويشص ان عمليتي التوقيف دليل على وجود
«تهديد غامضص داخلي مع اشصخاصص يحتمل أان ينتقلوا
إالى التنفيذ بوسصائل بدائية لكنها تشصكل خطرا رغم كل
شصيء».
وأاشصار مصصدر أامني آاخر ،إالى أان السصلطات تركز على
«التهديد الداخلي خصصوصصا خÓل فترة نهاية العام».
وقال محققو مكافحة اإلرهاب ان العام  2017شصهد
خصص-وصص-ا ح-مÓ-ت ت-وق-ي-ف ف-ي أاوسص-اط م-ؤوي-دي-ن ل-ل-ت-يار
ال-م-ت-ط-رف ،وسص-لسص-ل-ة م-ن م-ح-اولت الع-تداءات وايضصا
ه- -ج- -وم- -ي- -ن دام -ي -ي -ن ه -م -ا ق -ت -ل شص -رط -ي ع -ل -ى ج -ادة
الشصانزيليزيه في أافريل الماضصي وقتل فتاتين بالسصكين
في مرسصيليا (جنوب شصرق) في أاكتوبر المنقضصي.

منتظم».
وأاضصاف بريزار ان الفارق مع الحصصيلة الدموية للعام
 92( 2016قتي Óومئات الجرحى) هو «وجود مخططات
ل يتم تنفيذها ما يدل على فعالية اجهزة السصتخبارات
ال -ت -ي ت -حصص -ل ال -ي-وم ع-ل-ى ال-ك-ث-ي-ر م-ن ال-م-ع-ل-وم-ات م-ن
المنطقة (العراق وسصوريا) نفسصها مع عودة الكثيرين من
هذه المنطقة وعمليات توقيف وقدرات تقنية متزايدة».
وذكر الرئيسص الفرنسصي ايمانويل ماكرون في مقابلة مع
صصحيفة «ايل موندو» أان «هزيمة داعشص اإلرهابي ليسص
معانها نهاية التهديد الرهابي الذي يظل مسصتمرا».

تخفيضس إلقدرإت إلعسصكرية

أاعلنت وزيرة الجيوشص الفرنسصية ،أان بÓدها خففت
ق -درات -ه-ا ال-عسص-ك-ري-ة ف-ي الشص-رق األوسص-ط بسص-حب
م -ق-ات-ل-ت-ي-ن م-ن ط-راز «راف-ال» م-ن ه-ن-اك ف-ي ظ-ل
ت -راج -ع ت -ن-ظ-ي-م (داعشص) ع-ل-ى األرضص ف-ي سص-وري-ا
وأاوضصح ،رئيسص مركز تحليل اإلرهاب جان شصارل بريزار،
والعراق.
أان «مسصتوى التهديد والرغبة في التنفيذ لم يضصعفا،
وأاوضص -حت أاول أامسص ،وزي -رة ال -ج -ي-وشص أان ع-م-ل-ي-ة
هناك عشصرات التهديدات التي يتم اإلشصارة إاليها بشصكل
«شصامال» (الفرنسصية) في الشصرق األوسصط تتكيف
مع الوضصع على األرضص
وأان خسص- - - - - -ارة داعشص ل
تعني أانه اختفى ،مشصيرة
الوطنية للتبغ شش ذ أا
إالى أانه بالتالي تم إاعادة
طائرتي رافال واإلبقاء،
قسسم البحث والتنمية
في الوقت الراهن ،على
رقم التعريف ا÷بائي099916000802171 :
باقي القدرات العسصكرية
م - -ع م - -واصص - -ل- -ة ت- -دريب
الوحدات العراقية».
يذكر أان عملية «شصامال»
الفرنسصية ( 1200جندي)
تم اطÓقها في سصبتمبر
 2014في العراق قبل أان
تمتد بعد عام لسصوريا في
إاط -ار ال -ت -ح-ال-ف ال-دول-ي
ضصد داعشص اإلرهابي.
وي - -ق - -دم سص Ó- -ح ال - -ج - -و
ال-ف-رنسص-ي دع-م-ا ل-ل-قوات
ال- -مسص- -ل- -ح- -ة ال- -ع -راق -ي -ة
وق- - -وات ال- - -بشص- - -م- - -رك - -ة
ال -ك -ردي -ة وذلك ب-ت-وج-ي-ه
ضص -رب -ات وت -ن -ف-ي-ذ م-ه-ام
اسصتخباراتية ،كما يتولي
عسص- -ك- -ري -ون ف -رنسص -ي -ون
تدريب القوات العراقية
في بغداد وأاربيل وكذلك
ANEP 217451
المقاتلين األكراد.

جهد إسصتخبارإتي

إعÓن عن عدم جدوى مناقصصة وطنية ودولية ﬁدودة
رقمSNTA / DRD / 0٣ / 2017 :

وفقا لقانون تنظيم الصصفقات للمؤوسصسصة ،الوطنية للتبغ تعلم جميع
العارضص Úالذين شصاركوا ‘ اŸناقصصة الوطنية والدولية اÙدودة من
أاجل تزويد ،تركيب وتشصغيل (Ãا ‘ ذلك التكوين واŸسصاعدة التقنية)
معدات اıتÈات ومراقبة ا÷ودة للتبغ والسصجائر ‘ ،عدة حصصصص،
أانه بعد تقييم العروضص ،أاعلن عدم جدوى اŸناقصصة Ûمل ا◊صصصص
من طرف ÷نة تقييم العروضص.
الشسعب 2017/12/31

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

العدد

17530

’رواح
’سسرائيلية تواصسل حصسد ا أ
آالة القمع ا إ
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 1٣قتي Óفلسصطينيا منذ قرإر ترإمب بشصأان إلقدسس

ت-واصص-ل آال-ة ال-ق-م-ع اإلسص-رائ-ي-ل-ي-ة حصصد أارواح
مزيد من الفلسصطينيين ،منذ إاعÓن الرئيسص
األمريكي دونالد ترامب العتراف بالقدسص
عاصصمة للكيان الصصهيوني ،وبلغت آاخر حصصيلة
أاصصدرتها المصصالح الفلسصطينية المختصصة 13
قتي.Ó
توفي شصاب فلسصطيني ،أامسص ،متأاثرا بإاصصابته
خÓل مواجهات اندلعت مع جيشص الحتÓل
اإلسصرائيلي شصرق قطاع غزة ،الجمعة ،حسصب
ما اكده مسصؤوول طبي فلسصطيني.
وقال المتحدث باسصم وزارة الصصحة في غزة
أاشصرف القدرة في بيان له ،إان الشصاب جمال
مصص -ل-ح ( 20ع-ام-ا) ت-وف-ي م-ت-أاث-را ب-إاصص-اب-ت-ه
ب -رصص-اصص ال-ج-يشص اإلسص-رائ-ي-ل-ي شص-رق م-خ-ي-م
(البريج) لÓجئين الفلسصطينيين.
وان-دل-عت ال-ج-م-ع-ة ،م-واج-ه-ات م-ت-ف-رق-ة ب-ي-ن
م-ئ-ات ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ي-ن وال-ج-يشص اإلسص-رائ-ي-ل-ي
الرابعة على في كل من الضصفة الغربية وقطاع
غزة احتجاجا على إاعتبار الرئيسص األمريكي
دونالد ترامب في السصادسص من الشصهر الجاري
ال -ق -دسص ع -اصص -م -ة ل Ó-ح -ت Ó-ل اإلسص -رائ -ي -ل-ي
واإلي -ع -از ب -ن-ق-ل سص-ف-ارة بÓ-ده ل-دى إاسص-رائ-ي-ل
إاليها.
وخ -ل-فت م-واج-ه-ات ج-م-ع-ة ال-غضصب ال-راب-ع-ة،
أازيد من  300جريح فسصلطيني في الضصفة
الغربية وقطاع غزة والقدسص المحتلة ،حيث
اسصتخدم الحتÓل الرصصاصص الحي لمواجهة
المحتجين.
وأاسصفرت المواجهات مع الجيشص اإلسصرائيلي
إال -ى م -ق -ت-ل  13ف -لسص-ط-ي-ن-ي-ا ف-ي ق-ط-اع غ-زة
والضصفة الغربية ،فيما قضصى اثنان آاخران في
ذات الفترة جراء غارة لÓحتÓل اإلسصرائيلي
ع -ل -ى ال -ق -ط -اع ،إاضص -اف-ة اإل-ى إاصص-اب-ة ال-م-ئ-ات
بالرصصاصص الحي والمطاطي.

منعطـ ـف حاسصـ ـم
أاكد الرئيسص التركي ،رجب طيب أاردوغان ،أان
النجاح الذي تم إاحرازه بشصأان قضصية القدسص
الشصريف على مسصتوى الأمم المتحدة« ،يعد

ب-م-ث-اب-ة م-ن-ع-ط-ف ف-ي ال-ك-ف-اح م-ن أاجل الحق
وال -ح -ري -ة» ،داع -ي -ا اإلدارة األم-ري-ك-ي-ة ودول-ة
الحتÓل السصرائيلي إالى تجنب اإلقدام على
خطوات جديدة من شصأانها تصصعيد التوتر.
وق -ال أاردوغ -ان ،ف -ي ك -ل -م -ت -ه خ Ó-ل أاشص -غ -ال
المؤوتمر السصادسص عشصر للجمعية اإلسصÓمية
األم -ري -ك -ي -ة ال -م -ن -ع -ق -د ب -م -دي -ن -ة شص -ي -ك-اغ-و
األمريكية ،أان «النجاح الذي تم إاحرازه بشصأان
قضصية القدسص يعد بمثابة منعطف في الكفاح
من أاجل الحق والعدل والحرية ،وأاظهر للعالم
أاجمع وجود قيم ل يمكن شصرائها باألموال»،
داعيا اإلدارتين األمريكية واإلسصرائيلية إالى
تجنب اإلقدام على الخطوات الجديدة التي
من شصأانها التصصعيد األكثر للتوتر.

عنصصري ـ ـة إلسصف ـ ـÒ
ق -الت ح -رك -ة ال -م-ق-اوم-ة اإلسصÓ-م-ي-ة ح-م-اسص
أامسص ،إان مهاجمة السصفير األمريكي لدى تل
أابيب دافيد فريدمان ،ردود الفعل الفلسصطينية
حول قرار الرئيسص األمريكي دونالد ترامب
العتراف بالقدسص عاصصمة إلسصرائيل ،تعكسص
عنصصريته».
وقال فوزي برهوم الناطق باسصم الحركة ،في
بيان صصحفي إان «وصصف فريدمان ردود الفعل
ال -ف -لسص-ط-ي-ن-ي-ة ح-ول ق-رار ت-رامب ب-ال-ق-ب-ي-ح-ة
واسص -ت -ف -زازي -ة وم -ع -ادي -ة ل -لسص -ام -ي -ة ،ت -ع-كسص
ع -نصص -ري -ة ه -ذا السص -ف -ي -ر ،وج -ه -ل-ه ب-ال-ت-اري-خ
واسص-ت-خ-ف-اف-ه ب-ال-ح-ق ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي وال-ق-ان-ون
الدولي».
وأاضص- -اف ب- -ره -وم أان «األم -ري -ك -ي -ي -ن شص -رك -اء
ل Ó-ح -ت Ó-ل ف -ي ك -ل ج -رائ -م -ه ضص -د شص -ع -ب -ن -ا
وم -ق -دسص -ات -ه» ،مشص -ي ً-را إال -ى أان «التصصريحات
ك -اف -ي -ة ك-ي ت-ك-ون م-ب-ررا إلعÓ-ن ف-لسص-ط-ي-ن-ي
رسصمي بقطع العÓقات مع اإلدارة األمريكية،
وإاع Ó-ن ان-ت-ه-اء ات-ف-اق-ي-ة أاوسص-ل-و ال-ت-ي رع-ت-ه-ا
وسص ّ-وق -ت -ه -ا ه-ذه اإلدارة ،وتسصّ-ب-بت ف-ي ضص-ي-اع
الحقوق الفلسصطينية وثبّتت أاركان الحتÓل
اإلسصرائيلي».

 75باŸائة من السسكان بحاجة Ÿسساعدات عاجلة

منظمات دولية –ذر من إنتقال إلوضصع ‘ إليمن إ ¤كارثة
أاك -د ك-ل م-ن م-دي-ر م-ن-ظ-م-ة الصص-ح-ة ال-ع-ال-م-ي-ة،
تيدروسص ادهانوم ،والمدير التنفيذي لبرنامج
األغ -ذي -ة ال -ع -ال -م -ي ،دي -ف -ي-د ب-يسص-ل-ى ،وال-م-دي-ر
التنفيذي لمنظمة يونيسصيف ،انتونى ليك ،أامسص،
أان ال -ي -م-ن ت-ج-اوز ن-ق-ط-ة األزم-ة اإلنسص-ان-ي-ة إال-ى
تدهور سصريع نحو «كارثة» ،داعين إالى العمل
على أان ل تتحمل العائÓت اليمنية يوما آاخر من
الحرب بعد مرور أالف يوم عليها خاصصة مع
اسصتمرار موت األطفال واألسصر في الهجمات.
وذك -ر ب -ي -ان مشص -ت -رك ف -ي ج -ن -ي -ف ،ع-ن م-دراء
المنظمات الدولية الثÓث ،أان العائÓت اليمنية
«عاشصت أاكثر من أالف يوم دون ما يكفي من
الطعام والمياه الصصالحة للشصرب ،باإلضصافة إالى
قصصف المسصتشصفيات واألضصرار بالمدارسص ،إالى
جانب محنة تجنيد األطفال ،حيث وصصل الشصعب
اليمني إالى معاناة ل يمكن تصصورها».
وأاشصار البيان ،إالى أان الصصراع في اليمن خلق
أاسصوأا أازمة إانسصانية في العالم حيث يحتاج نحو
 %75من سصكان البÓد إالى المسصاعدة اإلنسصانية،
بما في ذلك  11.3مليون طفل ،لفتا إالى أان ما ل
يقل عن  %60من اليمنيين يعانون من انعدام
األمن الغذائي ،و 16مليون شصخصص ل يحصصلون
ع -ل -ى ال -م -ي -اه ال -م -أام -ون -ة وال -م -راف -ق الصص-ح-ي-ة
المناسصبة ،باإلضصافة إالى افتقار الكثيرين إالى
الخدمات الصصحية األسصاسصية.
وأاوضص -ح ذات ال -ب -ي -ان ،أان ال-ت-دم-ي-ر ال-ذي خ-ل-ف-ه
الصصراع في اليمن يعكسص ما هو معروف ،ومن
المحتمل أان يكون الوضصع أاسصوأا ،إاضصافة إالى أان

األيام األخيرة شصهدت بعضص التقدم مع السصماح
بدخول أاول واردات الوقود التجاري إالى ميناء
الحديدة بعد السصماح بواردات األغذية التجارية
األخ -ي -رة ،م -ؤوك -دا أاه -م -ي -ة ال -ح-ف-اظ ع-ل-ى ه-ذه
اإلمدادات ألن القيود المفروضصة على واردات
الوقود تسصببت في مضصاعفة أاسصعار وقود الديزل
مما يهدد إامكانية الحصصول على المياه المأامونة
وخ -دم -ات الصص-رف الصص-ح-ي وال-رع-اي-ة ال-ط-ب-ي-ة
العاجلة.
وشصدد رؤوسصاء المنظمات الدولية الثÓث  -من
خÓل البيان  -على اللتزام بمسصاعدة الشصعب
اليمني مع قيامها بتقديم مسصاعدات كبيرة على
صصعيد توفير المياه النظيفة لحوالي  6مÓيين
شص-خصص ،وك-ذلك ال-وق-ود ل-ل-مسص-تشص-ف-يات العامة،
وعÓج أاكثر من  167أالف طفل من سصوء التغذية
ال -ح -اد ،وم -د أاك -ث -ر م -ن  2700ط -ن م -ت-ري م-ن
اإلم- -دادات ال- -ط- -ب -ي -ة واألدوي -ة وال -مسص -اع -دات
الغذائية لحوالي  7مÓيين شصخصص شصهريا.
واختتم البيان أان أاي شصخصص يشصتبه في إاصصابته
بالكوليرا في اليمن اليوم وقادر على الحصصول
على الخدمات الصصحية لديه فرصصة  %100للبقاء
ع-ل-ى ق-ي-د ال-ح-ي-اة ،م-ن-اشص-دا أاط-راف ال-ن-زاع في
ال- -ي- -م- -ن ب- -السص- -م- -اح ف- -ورا ب -ال -وصص -ول ال -ك -ام -ل
للمسصاعدات اإلنسصانية ووقف القتال.
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اشسراف :سسعيد بن عياد

لحد  ٣١ديسسمبر  ٢٠١٧م الموافق لـ  ١٢ربيع الثاني  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٥٣٠
ا أ

انتعاشش قطاعات وتعثّر أاخرى

سسنة التأاسسيسس
–ؤل حقيقي
Ÿرحلة ّ

ا÷زء الثاÊ

كناب بنك تطلق خدمة اإ’جارة التّمليكية
–سس Úالّتفاعلية ب ÚاŸؤؤسّسسسة وا÷امعة مفتاح مؤاكبة ال ّسسؤق
منعرج للعؤدة إا ¤النمؤ والتؤجه إا ¤أاسسؤاق خارجية
مؤؤسّسسسات عديدة ’ تسستجيب للمنتؤج الؤطني

كلمة العدد

هؤاجسس وتطلّعات
سسعيد بن عياد
تضض ّ-م -نت حصض -ي -ل -ة ال -نشض -اط -ات ا’ق -تصض -ادي -ة ل-لسض-ن-ة اŸنصض-رم-ة ج-م-ل-ة م-ن
اŸؤؤشضرات ب Úالسضلبية التي كّرسضتها التداعيات العنيفة للصضدمة النفطية
لتكؤن هاجسضا من جانب وا’يجابية التي حملتها تشضكيلة ا’جراءات اŸرافقة
التي اتخذتها الدولة للتقليل من انهيار أاسضعار النفط وتراجع ا’يرادات
بالعملة الصضعبة لتكؤن ضضمن التطّلعات من جانب آاخر.
بالفعل سضجّل احتياطي العملة الصضعبة ،الذي يتحّمل عبء مؤاجهة متطلبات
السضؤق الداخلية ا’سضتثمارية وا’سضتهÓكية ،تراجعا ليتؤقع بلؤغه بنهاية العام
 97مليار دو’ر تغطي حؤا‹ سضنت ÚاسضتÒاد بالؤتÒة السضابقة قبل اعتماد
خيار تقليصضه ووضضع قائمة بحؤا‹  900منتؤج ‡نؤع من ا’سضتÒاد .وكان
حجم ا’حتياطي  103مÓي Òدو’ر ‘ نهاية اوت و ‘ 105نهاية جؤيلية .كما
عرف ‘ نفسس الظرف عؤدة هاجسس البطالة التي ارتفعت ا ¤معدل 12
باŸائة ،فيما عرف التضضخم نفسس اŸنحى بتسضجيل معدل  7باŸائة بينما بلغ

 ٦ . ٤باŸائة ‘ سضنة .201٦
باŸقابل برزت ‘ اŸشضهد العام للمنظؤمة ا’قتصضادية بؤادر تصضّنف ‘ خانة
اŸؤؤشض -رات ا’ي -ج -اب -ي-ة Áك-ن ال-ب-ن-اء ع-ل-ي-ه-ا ‘ اŸدي Úال-قصض ÒواŸت-ؤسض-ط
’سضتدراك تلك اŸشضار إاليها ،ويتعلق اأ’مر بجملة من النّتائج التي تسضتدعي
تعميق مفعؤلها اÙدود ‘ السضؤق حاليا ليكؤن أاك Ìفعالية ‘ السضنة الداخلة
على اعتبار أان إاجراءات اŸنبع اŸسضطرة السضنة اأ’خÒة تثمر ‘ اŸصضب العام
ا÷ديد شضريطة ا◊رصس على اŸؤاظبة على كافة اŸسضتؤيات ،خاصضة ضضمن
إاطار الشضراكة العمؤمية اÿاصضة التي تزّودت Ãيثاق يرسضم اŸعا ⁄وÁنع أاي
تعثّر.
ومن ب Úتلك اأ’جراءات التي تندرج ‘ عمق مسضار التحؤل ،نشض Òإا ¤عملية
ا’صض -دار ال -ب -ن -ك -ي (ط -ب-اع-ة ال-ن-ق-ؤد) وف-ق-ا Ÿع-اي Òدق-ي-ق-ة كّ-م-ا وت-خصض-يصض-ا
لÓسضتعمال ‘ ›ا’ت ا’سضتثمار اŸنتج وإا“ام اŸشضاريع ا÷ارية ،إارسضاء
خدمات بنكية مطابقة لقؤاعد الشضريعة ا’سضÓمية لتنمية ا’دخار الداخلي،
والرفع من حجم القروضس ا’سضتثمارية لقائدة اŸؤؤسضسضات.
‘ هذا ا’طار ،تشضّكلت مقاربة جديدة لنمط اŸؤؤسضسضة التي يراهن عليها ‘
مؤاجهة التحديات ،والتي تتمثل أاسضاسضا ‘ تلك اŸسضاهمة ‘ النمؤ خارج
اÙروقات التي اسضتعادت نفسضها خÓل النصضف الثا Êمن  2017بفضضل
–سضن معادلة اأ’سضعار ‘ ظل مؤاصضلة ا’لزام باتفاق البلدان اŸصضّدرة
واŸنتجة من «أاوبيب» ومن خارجها لتخفيضس ا’نتاج ،والذي دافعت عنه
ا÷زائر طيلة هذه السضنة بعد أان تبلؤر فيها السضنة السضابقة.
 ⁄تكن تلك اŸعطيات وغÒها مصضدرا من شضأانه أان يفقد ا’قتصضاد ا÷زائري

بؤصضلته ،إا‰ا شضّكلت عؤامل –فيز أاّدى إا ¤ا◊فاظ على التؤازنات رغم
هشضاشضتها الظرفية ،خاصضة وأاّن مÓمح Œاوز اŸرحلة ،وإان كان ليسس باأ’مر
الهيّن’ ،حت ‘ أافق آاخر العام ،ترسضمه قناعة لدى كافة الشضركاء ا’قتصضاديÚ
وا’ج-ت-م-اع-ي Úبضض-رورة ا’ل-ت-ف-اف ح-ؤل ال-ت-ؤج-ه-ات ال-ؤط-ن-ي-ة ل-ت-أام Úج-ؤهر
السضيادة اŸرتبطة ‘ جانب حيؤي منها باأ’من اŸا‹ ،الذي Áثل ركيزة
Ÿسضتقبل اأ’جيال ‘ ظل عؤŸة تسضتهدف الدولة الؤطنية الناشضئة.
وبرزت هنا جدوى العÓقة ب ÚاŸؤؤسضسضة ‘ كل القطاعات ا’قتصضادية
با÷امعات واŸعاهد التي تؤفر اŸادة الرمادية التي تفجر ا’بتكارات ،من
خÓل تنمية اأ’بحاث العلمية التطبيقية التي تقدم ا’جابات العملية Ÿعا÷ة
ا’شض -ك -ا’ت ال -ق -ائ -م-ة ع-ل-ى مسض-ت-ؤى دوال-يب ا÷ه-از ا’ن-ت-اج-ي ‘ الصض-ن-اع-ة
وال-فÓ-ح-ة وت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ات ا’تصض-ال ا÷دي-دة ،وغÒه-ا م-ن ال-ق-ط-اع-ات ال-ت-ي
تسض-ت-ن-زف اŸؤارد ال-ث-م-ي-ن-ة ب-ي-ن-م-ا Áك-ن ان-ت-اج ال-ك-ث Òم-ن-ه-ا Ãع-اي Òمعتمدة
تراقبها هيئات ﬂتصضة ‘ اŸعايرة والقياسضة حازت ا’عتماد الدو‹.
لقد واصضلت عجلة التنمية الدوران ولؤ ببطء ‘ فÎات من السضنة ،التي أاضضفى
عليها مناخ اأ’عمال وا’سضتثمار طابعا جّذابا لÓسضتثمار اأ’جنبي اŸباشضر
بتسضجيل اهتمام متعامل Úأاجانب تأاّكدوا بشضكل براغماتي من تنافسضية السضؤق
ا’سض-ت-ث-م-اري-ة ‘ ا÷زائ-ر‡ّ ،ا ي-ع-ط-ي زخ-م-ا ل-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ال-ن-م-ؤ م-ن خÓ-ل
اسضتجابة الÎسضانة ا’قتصضادية الؤطنية بجميع مكؤناتها للمرحلة بكث Òمن
ا÷دية ‘ اأ’داء وا’لتزام ال ّصضارم والطؤعي بقؤاعد ترشضيد الّنفقات على
كافة اŸسضتؤيات ،وتدارك حتمية ا’عتماد على اŸؤارد الّذاتية ‘ مؤاجهة
السضؤق.
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ا÷زء الثاÊ

انتعاشش قطاعات وتعثّر أاخرى

–ؤل حقيقي
سسنة التأاسسيسش Ÿرحلة ّ

‡ا أاّدى إا ¤تعطّل وتÒة بعضش اŸشساريع العمومية
عرفت السسنة اŸنصسرمة تأارجحا ب Úانتعاشش بعضش القطاعات ،وتأاثر أاخرى بفعل ا’نعكاسسات السسلبية أ
’زمة تراجع إايرادات اÙروقاتّ ،
التي وّفرت ‘ السسابق موردا للنّسسيج الصسناعي.
غ Òأاّنه باŸقابل برز مسسار التحول ا’قتصسادي بكل ما رافقه من مقاومة للتغي Òبفعل ترسّسبات البÒوقراطية ‘ دواليب العديد من القطاعات التي يعّول عليها ‘ إاعطاء نفسش للتوجهات
’سسÎاتيجية اŸسس ّ
طرة.
ا إ
’رقام اŸعلنة إا ّ
’ أاّنها بالنظر
غ Òأانّ قطاعات أاخرى تعّثرت وأاضساعت سسنة أاخرى دون أان تسستثمر ‘ ظروف إاقليمية وعاŸية وّفرت فرصسا ثمينة مثل السسياحة التي بالرغم من واجهة ا أ
لعدد السسياح الوافدين واŸغادرين ،بقيت على نفسش الوتÒة من حيث جلب العملة الصسعبة.

’جارة الّتمليكية
كناب بنك تطلق خدمة ا إ

صسناعة لو’ية بسسكرة:
خبزي رئيسش غرفة الّتجارة وال ّ

تنمية ا’ّدخار الؤطني و“ؤيل ا’سستثمارات منعرج للعؤدة إا ¤النمؤ والتؤجه إا ¤أاسسؤاق خارجية

’صسÓ-ح-ات اŸال-ي-ة ال-ت-ي سسّ-ط-رتها الدولة Ÿرافقة
شس-ه-دت سس-نة ّ– 2017و’ ن-وع-ي-ا ‘ اÿدم-ات ال-ب-ن-ك-ي-ة ضس-م-ن مسس-ار ا إ
اŸؤوسسسسات ‘ بلوغ الّنجاعة.
سسعيد بن عياد

باŸوأزأة مع أإلجرأءأت ألتي تندرج ‘ إأطار
” أتخاذ قرأرأت ملموسسة
تشسجيع ألسستثمار ّ
ّ Œسسد خيارأت أ◊كومة باعتماد أŸعامÓت
ألبنكية أإلسسÓمية من أجل توسسيع أÿدمات
وتلبية طلبات أك Èعدد ‡كن من أŸوأطنÚ
ألبالغ Úمن ألعمر ب 21 Úو 70سسنة ولديهم دخل
” –ديد  33وكالة ‰وذجية ع Èكل
منتظم .و ّ
شس-ب-ك-ة أل-ب-نك ع-ل-ى أŸسس-ت-وى أل-وط-ني Ÿعا÷ة
ألطلبات مع توسسيعها مسستقب.Ó
وكان صسندوق ألتوف Òوألحتياط «كناب بنك»
ألسسّباق بإاعÓن خدمة إأجارة “ليكية لتمويل

أقتناء ألسسكن ،ألتي دخلت حيز ألعمل ‘ نوفمÈ
أŸاضس-ي ل-ي-ك-ون جسس-رأ إأضس-اف-ي-ا لسس-وق أل-ع-قار،
بحيث يقوم ألبنك باقتناء ألسسكن لفائدة ألزبون
أل -ذي يسسّ-دد ق-ي-م-ة أل-ق-رضس ب-دون ف-وأئ-د ت-ب-ع-ا
لّتفاق يرأعي ألدخل .وتشسمل أÿدمة كل سسكن
من متعامل عام أو خاصس ،ويصسل سسقف ألتمويل
إأ 90 ¤باŸائة من قيمة ألسسكن ألتي ل تتعدى
‘ أقصسى تقدير  10مÓي Òسسنتيم.
و‘ إأشسارة إلرأدة «كناب بنك» ‘ تعزيز مكانه
‘ سسوق ألتمويل وألسستثمار ،دشّسن ‘  31أكتوبر
 2017مقره ألجتماعي أ÷ديد ألكائن Ãدينة
ألشس -رأق -ة غ -رب أل -ع -اصس -م -ة ،ك -م-ا وسّس-ع شس-ب-ك-ة
وك -الت -ه ب -إاح -دأث أخ -رى ج-دي-دة ج-نب أŸق-ر

موجهة للمتعامل Úأصسحاب أŸشساريع.
لول رشسيد مÎف ‘ حوأر
وأّكد مسسؤووله أ أ
نشسرته «ألشسعب» سسابقا أّن هذأ ألبنك جاهز
ل-ت-م-وي-ل مشس-اري-ع ‘ ق-ط-اع-ات ت-رأه-ن عليها
ألدولة مثل ألسسياحة خاصسة ‘ أ÷نوب ،حيث
تتوّفر موأرد طبيعية وإأمكانيات بشسرية وترأث
Áك -ن أن ت -ع-ط-ي ق-ي-م-ة مضس-اف-ة .وب-اع-ت-ب-اره
رأئ- -دأ ‘ أل -ت -وف Òوألدخ -ار م -ن -ذ  53سسنة،
وب -ال -ت -ا‹ مسس -اه -م-ا ‡ي-زأ ‘ ت-ن-م-ي-ة ق-ط-اع
ألسسكن وألسستثمار يحرصس على جعل كناب
ب - -نك ‘ صس - -دأرة سس - -وق “وي - -ل أŸشس - -اري- -ع
أıتلفة من خÓل  217وكالة Œارية تضسم 7
مÓي Úزبون.

’شسغال العمومية:
دامو مسسّير مؤوسّسسسة ‘ قطاع البناء وا أ

–سس Úالّتفاعلية ب ÚاŸؤؤسّسسسة وا÷امعة مفتاح مؤاكبة ال ّسسؤق

أثار حكيم دأمو نائب رئيسس ألكنفدرألية ألعامة
ألرب- -اب أل- -ع- -م- -ل ل- -ق- -ط- -اع أل- -ب- -ن- -اء وأألشس -غ -ال
أل -ع -م -وم -ي -ة مسس -أال -ة أل -ع Ó-ق -ة أل -ت -ف -اع-ل-ي-ة بÚ
أŸؤوسسسس-ات ألق-تصس-ادي-ة أıت-ل-ف-ة وأ÷امعات
أل - -ع- -دي- -دة ،مشسÒأ إأ ¤أّن سس- -ن- -ة  2017عرفت
حقيقة توقيع بروتوكولت شسرأكة ب Úأ÷انب،Ú
غ Òأّن ألّنتائج ل تزأل ﬁدودة من حيث ألّنتائج
أŸلموسسة ألتي ل يزأل ينتظر أن تتج ّسسد ‘ ظل
بقاء ألطّلبة أسسرى ألطار ألنّظري ،يفتقرون
÷انب أل - -ت - -ج - -رب - -ة أل - -ت- -ي ت- -ك- -تسسب ‘ ع- -ا⁄
أŸؤوسسسس- - -ات .ل- - -ذلك ف- - -إاّن ه - -ذه أألخÒة –د
صسعوبات من شسأان تعزيز ألعÓقة ب ÚأŸؤوسسسسة

وأ÷امعة ‘ كافة ألقطاعات وألتخصسصسات أن
يقلل من ألفجوة ألتي تعكسسها ‘ ألغالب صسورة
أسسقبال طلبة بدون حد أدنى من ألتجربة ألتي
Áكن –صسيلها بتنمية ألعÓقة أŸلموسسة بÚ
ألطارين أ÷امعة وأŸؤوسسسسة.
ويدعو دأمو من منطلق Œربته إأ ¤مضساعفة
تنمية هذه ألعÓقة من خÓل ترقية ألبتكار
وأل-ت-ج-دي-د أل-ذي ي-ن-ت-ج-ه أل-ط-الب أن-طÓ-ق-ا من
–سسي مسسار ألÎبصس ألتطبيقي كحجر زأوية
لهذأ ألتوجه ،ألذي يقود إأ ¤ألرفع من مسستوى
تسس -ي ÒأŸؤوسسسس-ات ألصس-غÒة وأŸت-وسس-ط-ة أل-ت-ي
تسستفيد حتما من ألبحاث ألعلمية وألبتكارأت

أ÷دي -دة ل -ت -حسس‚ Úاع -ة أألدأء أل -ذي يشس ّ-ك-ل
مفتاح دخول أألسسوأق ألتنافسسية.
Óشس -ارة ع -رفت ألسس -ن -ة أألخÒة ح-رك-ي-ة ع-ل-ى
ل -إ
صس- -ع- -ي- -د ب- -ن- -اء أل- -ع Ó-ق -ة ب Úأ÷ام -ع -ة وع -ا⁄
أŸؤوسسسسات من خÓل رصسد عدد من أŸبادرأت
نحو بناء مقاربة تفاعلية تسستجيب لحتياجات
ألسسوق ألتي تتحّول من طابع تقليدي قائم على
ألرت -ب -اط ب -اÙروق -ات وأل-ت-م-وي-ن م-ن أسس-وأق
خارجية إأ ¤طابع حديث قائم على أŸبادرة
باŒاه ألرفع من ألنتاج ،و–سس Úألتصسدير ولو
بعمليات متوأضسعة ‘ ألبدأية.
سسعيد ــ ب

أعت Èرئيسس غرفة ألتّجارة وأل ّصسناعة ألزيبان
لولية بشسكرة أّن سسنة  2017كانت سسنة تقشّسف
بفعل تدأعيات أألزمة أŸالية ألتي ‚م عنها
تع ّ
طل ‘ وتÒة إأ‚از أŸشساريع ،إأ ¤درجة أّن
ه -ن -اك م -ق -اولت أضس -ط -رت ل -تسس -ري -ح ب-عضس
عمالها ،غ Òأّنه يأامل أن تكون ألسسنة ألقادمة
منعرجا للعودة إأ ¤ألنمو من خÓل أسستئناف
ألنشساطات ألسستثمارية.
وعن أبرز ما قامت به ألغرفة ،أشسار خبزي
إأ ¤تنظيم ألصسالون ألدو‹ للتمور من أجل
وضس - - -ع ه- - -ذه أŸادة ‘ م- - -رب- - -ع أل- - -ب- - -دأئ- - -ل
ألقتصسادية ،وهو ما تأاّكد من خÓل أإلقبال
وألروأج ‘ أوسساط أŸتعامل Úخاصسة بالنسسبة
لقدرأت ألتصسدير.

وأخ -ت -ت -مت ألسس-ن-ة Ãؤوشس-ر
أع-تÈه إأي-ج-اب-ي-ا ي-ت-م-ث-ل ‘
ع -ق -د أج -ت -م -اع م -ن -تصس -ف
أألسس - - - -ب - - - -وع أألخ Òم - - - -ن
ديسسم Èحول قائمة أأللف
م- -ن- -ت- -وج أŸم- -ن- -وع- -ة م- -ن
ألسس -تÒأد قصس -د م -رأف -ق-ة
أŸتعامل ،Úوخاصسة ألتجار
‘ بناء –ول أŸسسار دأخل
ألسس-وق ن-ح-و أل-ق-ي-ام ب-اسس-ت-ث-م-ارأت إلنتاج هذه
أŸن- -ت- -ج- -ات ط- -اŸا أن ألسس -وق ج -ذأب -ة ل -ه -ا.
وأوضس -ح أن ه -ذه أل -ق -ائ -م -ة “ث-ل م-ن أ÷انب
”
أآلخر ألف مشسروع Áكن إأ‚ازه ،ولذلك ّ
ألشّس- -روع ‘ –سس- -يسس أŸت -ع -ام -ل ÚأÙل -يÚ

حول ‚اعة إأطÓق مشساريع
صس-غÒة وم-ت-وسس-ط-ة مÓ-ئمة
للوضسعية أ÷ديدة ،ومن ثمة
ك -انت ن -ه -اي-ة ألسس-ن-ة ف-ا–ة
آأمل أفضسل من باقي شسهور
ألسسنة.
ودع- -ا ب -اŸق -اب -ل إأ ¤ق -ي -ام
أ÷ه-ات أل-رسس-م-ي-ة أŸع-ن-ي-ة
بÎق- - -ي- - -ة و–سس Úأإلط- - -ار
أل -ق -ان -و Êل -ل -تصس -دي -ر م -ن خ Ó-ل أت -ف -اق -ي-ات
تفاضسلية تÈم مع بلدأن لديها أسسوأق جذأبة
للخضسر وألفوأكه ،خاصسة أ◊مضسيات وألتمور
مثل تركيا ،ألصس Úوأندونيسسيا.
سش .بن عياد

صسناعية:
عبد اللي مدير عام مؤوسسسسة «اكفÒال» للمراجل ال ّ

مؤؤسّسسسات عديدة ’ تسستجيب للمنتؤج الؤطني وهناك أازمة سسلؤك

صسرح بوجمعة عبد أللي مدير عام مؤوسسسسة
أكفÒأل لصسناعة أŸرأجل بأاّن ألنتاج حقق
مسس -ت -وى ج -ي -دأ م -ن ت -زوي -د ألسس -وق أÙل -ي-ة
باŸرأجل (شسودي )Òألتي تعرف طلبا ،غ Òأّنه
سس ّ-ج -ل م -وأج -ه -ة ع -رأق -ي-ل عّ-ط-لت م-ن وتÒة
ألنشساط ،مشسÒأ إأ ¤أّنه كلّما أعلنت أ◊كومة
 مثلما يؤوّكد عليه ألوزير أألول  -عن ضسرورةتوجيه أŸناقصسات لفائدة ألسسوق أ÷زأئرية
لق -ت-ن-اء أŸن-ت-وج أÙل-ي أŸط-اب-ق ل-ل-م-ع-ايÒ
كّلما برزت ‘ أŸيدأن عرأقيل –د من هذأ
ألتوجه.
وأبدى ّﬁدثنا ‘ أتصسال هاتفي أمتعاضسه
ب -خصس -وصس ت -أاّخ-ر ع-دد م-ن أŸؤوسسسس-ات أل-ت-ي
–ت -اج إأ ¤ه -ذأ أŸن -ت -وج ‘ ت -ق -د Ëأل-ط-لب،
مشسÒأ إأ ¤م -ا صس -در ع -ن سس -ون -اط -رأك م-ثÓ-
ب -ال -ت -وضس -ي-ح أّن ت-ع-ل-ي-م-ة أل-وزي-ر أألول وصس-لت
حقيقة أ ¤أŸصسالح أŸعنية بالشسركة غ Òأّنها
ت-لّ-ق-ت أيضس-ا ت-وج-ي-ه-ا م-ن وصس-اي-ت-ه-ا Ãوأصسلة
ألعمل كما كان ‘ ألسسابق .وأسستغرب كيف أّنها
وضسعت دف Îشسروط لقتناء أŸرأجل يشسÎط
أن يكون أŸنتوج مطابقا للمعاي Òأألمريكية،
م -وّضس -ح -ا أّن أŸن -ت -وج أ÷زأئ -ر ي -ت -ط-اب-ق م-ع
أŸعاي Òأ÷زأئرية وأثبت ‚اعته بدليل أّن
م -ت -ع -ام  Ó-ج -زأئ -ري-ا ‘ إأن-ت-اج ألسس-ك-ر أق-ت-ن-ى
«شس -ودي »Òج-زأئ-ري-ة صس-ن-عت ب-اŸؤوسسسس-ة ب-دل
أسس-تÒأده-ا ،وأشس-رف م-ت-خّصس-صس أج-ن-بي على
تركيبها ودفع ثمنها بالعملة ألصسعبة بعد جهود
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اÿب Òاﬁمد حميدوشش يسسلّط ال ّ
ضسوء على ا◊صسيلة اŸالية ويطمئن

لن تعرف ا÷زائر أاي أازمة اقتصسادية أاو مالية
خلق ما يقارب  6مÓي Òمن الثّروة ‘ عام 2017

اسستبعد اÿب Òا’قتصسادي اﬁمد حميدوشش أان تواجه ا÷زائر أاي أازمة اقتصسادية أاو مالية ‘ ظل وجود ‰و اقتصسادي بالرغم
من أانه  ⁄يكن كافيا ‘  ،2017حيث يتوّقع أان يبلغ مسستوى  3باŸائة أاي ما يعادل ثروة بحجم ال  6مÓي Òدو’ر ،وسسّلط الضسوء
’وراق النقدية ،والظروف
’لكÎو Êوخيار طبع ا أ
’سسÓمي والدفع ا إ
على العديد من اÛا’ت اŸالية من بينها إاطÓق التمويل ا إ
’بقاء على العديد من
’يجابية التي –ققت خÓل السسنة ا÷ارية من بينها ا إ
التي مر بها الدينار ،ووقف على العديد من اŸزايا ا إ
الÈامج اŸهمة ‘ صسدارتها مشساريع السسكن الضسخمة التي ” تسسطÒها.
فضسيلة بودريشش
وضسع الثّقة ‘ قدرات اأ’سسر واŸؤؤسّسسسات
و ⁄يسستحسسن أÿب ÒكثÒأ وضسع قائمة للموأد
أعت Èألدكتور أﬁمد حميدوشس على ضسوء
ألتي يسسمح باسستÒأدها ،ويرى أّنه قرأر إأدأري
تقدÁه ◊صسيلة سسنة كاملة من أألدأء أŸا‹
ج ّسس -د ت -خ -وف -ا م-ن ت-آاك-ل أح-ت-ي-اط-ي ألصس-رف،
وموأصسلة Œسسيد سسلسسلة من أإلصسÓحات ،أنه
وليسس آألية أقتصسادية أو آألية للتجارة أÿارجية،
ه
رغم وجود إأرأدة قوية للتمويل وكذأ ألتوج
وألن أآللية تتمثل ‘ ألوأقع ‘ قيمة ألدينار
ألسسياسسي ألقائم ألذي يشسجع ذلك ،يعتقد أن
مقابل ﬂتلف ألعمÓت ألنقدية ،ول يخفى أنه
ك -ل م -ا ي -ن-قصس م-ن Áن-ح ألضس-م-ان-ات إلطÓ-ق
كل ما يÎأجع أحتياطي ألصسرف يعرف ألدينار
وت- -دف- -ق ق -روضس أل -ت -م -وي -ل ،ب -ال -ن -ظ -ر إأ ¤أن
أŸزي- -د م- -ن ألن- -زلق ،وأآلل -ي -ة ألق -تصس -ادي -ة
ألقوأن Úل تنصس على ذلك ويتعلق أألمر بكل
ألفعالة تكمن ‘ –رير ألتجارة أÿارجية من
من ألقانون ألتجاري وقانون ألقرضس وألنقد
ﬂتلف ألعوأئق ،مع –رير تدأول ألدينار ‘
وقانون ألبورصسة وحتى أ÷باية.
سسوق ألصسرف وألعمÓت وباŸوأزأة مع ذلك
ي - -ن - -ب - -غ - -ي وضس - -ع أل- -ث- -ق- -ة ‘ ق- -درأت أألسس- -ر
إاعادة الّنظر ‘ قانؤن «ليزينغ»
وأŸؤوسسسس-ات وأل-ك-ف-اءأت أل-ت-ي ل-دي-ه-ا إأم-كانية
أما بخصسوصس ألتمويل أإلسسÓمي ألذي تعّززت
ضس- -خ ألÌوة ،وع- -دم ألك- -ت- -ف- -اء ‘ أل- -ث- -ق -ة ‘
به ألسسوق أŸالية خÓل ألعام أ÷اري ،وينتظر
أحتياطي ألصسرف وحده.
أن يسستقطب شسريحة وأسسعة من ألزبائن ،دعا
أÿب Òإأ ¤ضسرورة إأعادة ألنظر ‘ ألقانون ب- -اŸائ- -ة ،وألن- -ه م -ن أŸف -روضس أن يصس -ل إأ ¤وأسس -هب ح -م -ي -دوشس ‘ أ◊ديث ع-ن أل-دي-ن-ار
أÿاصس بـ «ليزينغ» ،على أعتبار أن ألقرضس سسقف  35أو  40باŸائة ،وهذه ألنسسبة من بالنظر إأ ¤ألÎأجع ألذي سسجله ‘ عام ،2017
أإلي -ج -اري «ل -ي -زي -ن -غ» ‘ أŸال -ي -ة أإلسسÓ-م-ي-ة ألدخار من أŸفروضس أن يوجه منها نحو  70ويعتقد أنه ‘ حاجة إأ– ¤رير أك ،Èحيث
يصسطلح عليه بـ «أإليجارة» ،علما أن قانون أو  80باŸائة لÓسستثمار ،ول يخفى ‘ هذه تصسبح قيمته  17ألف على أعتبار أن أسسعار
 1993يضسع ألسستثمارأت وأŸوأد ألسستهÓكية أ◊ال -ة أن -ه ي -وج -د ح -ل ف-ع-ال ،وي-ت-ع-ل-ق أألم-ر أل- -ع- -م Ó-ت ‘ أألسس -وأق أل -دول -ي -ة ،أن -خ -فضست
ب -إاع -ادة أل -ن -ظ -ر ‘ أل -ق-ان-ون أل-ت-ج-اري ح-يث ولسسيما أنخفاضس ‘ أسسعار ألعديد من أŸوأد
‘ نفسس ألشسق.
وعلى صسعيد آأخر ،يرى حميدوشس أن ألقرضس أألدوأت أŸالية مثل ألسسفتجة وألكمبيالة تتم أل -غ -ذأئ -ي -ة م -ث-ل ألسس-ك-ر وأل-ق-ه-وة ،وألق-تصس-اد
أإلسسÓمي Áنح ألضسمانات ‘ كل ما يخصس ع-م-ل-ي-ة رق-م-ن-ت-ه-ا ،وتصس-ب-ح ضس-من قانون ألنقد أ÷زأئري ‘ حاجة حتى يسس ÒبوتÒة أسسعر،
ألعقود عند أإليجار ،كون قرضس أإليجارة أو وألقرضس عوضس ألقانون ألتجاري ،ولعل هذأ كونه متعود على ألدفع نقدأ أي نحو  30مليار
«ليزينغ» “ويل إأسسÓمي بحت ،وعندما Áنح م- -ا ي- -ع -د م -ن ب Úأدوأت أسس -ت -ق -ط -اب أل -دف -ع دولر نقدأ و 70مليار أŸتبقية تبقى كعملة
ق - -اب- -ل- -ة ل- -ل- -ت- -دأول وأŸضس- -ارب- -ة ‘ أألسس- -وأق
صسيغة جيدة ليسس ألبنوك وحدها تطلقه وإأ‰ا أإللكÎو.Ê
أÿارجية.
شسركات ألتمويل وألسستثمار وألتجار على حد
تعميم الّدفع اإ’لكÎو Êآاليّة Œارّية
سسوأء سسوف يحرصسون على إأطÓقه.
اإ’بقاء على الÈامج اŸهّمة
ووق-ف أل-دك-ت-ور ح-م-ي-دوشس ع-ل-ى ت-ق-ي-يم مدى
وت - -ط ّ- -رق أÿب Òإأ ¤م - -دى سسÒأن أل - -ق- -رضس تطبيق ألدفع أإللكÎو ÊخÓل ألسسنة أ÷ارية ،ولعل عام  2017سسجّل ألعديد من أŸؤوشسرأت
ألسس -ت -ه Ó-ك -ي ،ح -يث ت -أاسّس -ف إأ ¤أن أل-ق-رضس وب -ال -ت -ا‹ Œسس -ي -د ه -ذأ أإلج -رأء أل-ه-ام أل-ذي وأ÷وأنب أإلي -ج -اب -ي -ة ع -ل -ى ضس -وء ت -ق -دي-رأت
ألسستهÓكي  ⁄يكن سساري أŸفعول ‘ ظل ي -ن -درج ‘ إأط -ار عصس-رن-ة أŸن-ظ-وم-ة أŸال-ي-ة ،أÿب Òودك -ت -ور أل -ع -ل -وم ألق -تصس -ادي-ة أﬁم-د
غ -ي -اب م -رك -زي -ة أıاط -ر أÿاصس -ة ب -األسس -ر أوضس - -ح أÿب Òب - -ه - -ذأ أÿصس- -وصس أن أل- -دف- -ع حميدوشس ،من بينها ذكر أإلبقاء على برأمج
وألسس -ت -ه Ó-ك ،ب-رغ-م ت-وف-ر أل-ق-ان-ون وق-ائ-م-ة أإللكÎو◊ Êد أآلن  ⁄يسسجل أي أنطÓقة ت -ك -تسس -ي أه -م-ي-ة ع-ل-ى غ-رأر أسس-ت-ك-م-ال أ‚از
ّ
ألسسلع ألسستهÓكية.
حقيقية ،كون ﬂطط ألعمل  ⁄يكن مبنيا على أŸشس- -اري- -ع ألسس- -ك- -ن- -ي- -ة أŸسس- -ط- -رة ،رغ- -م أن
أسسÎأتيجية ألتحكم ،وإأ‰ا بقي توجها عمليا أŸوأطن Úكانوأ متخوف ‘ Úألسسابق ،وحاول
ا’ّدخار لدى البنؤك العمؤمية غ Òكاف
وسس ّ-ل -ط أÿب Òألّضس -وء وب-إاسس-ه-اب ع-ل-ى “ّك-ن ﬁضسا مبني على منطق إأدأري غ Òمرن ،وألن ح -م-ي-دوشس أن ي-ط-م-ئ-ن أ÷زأئ-ري Úب-أان-ه-م ل-ن
أÿزي -ن -ة أل -ع -م -وم -ي-ة م-ن “وي-ل أألج-ور رغ-م ألوأقع حسسب تقدير أÿب ،Òيثبت أن تعميم يشس -ه -دوأ أي أزم -ة أق-تصس-ادي-ة أو م-ال-ي-ة ،ع-ل-ى
تسس -ج -ي -ل أل -ع -ج -ز ،أي  ⁄ي-ت-طّ-ل-ب أألم-ر ط-ب-ع أل -دف -ع أإلل -كÎو Êي -ع -د آأل-ي-ة Œاري-ة ق-ب-ل ك-ل أعتبار أن ألنمو ألقتصسادي يتوقع أن يبلغ نسسبة
أŸزي - -د م- -ن أألورأق أل- -ن- -ق- -دي- -ة لصسّب أج- -ور شس -يء ،ب -ل ووسس -ي -ل -ة ل -ت -ح -ف -ي -ز ألدخ -ار وأدأة  3باŸائة ،أي تتم عملية خلق ألÌوة بحوأ‹ 6
مÓي Òدولر ،بالرغم من أن هذأ أŸسستوى
أŸوظ- -ف Úوأل- -ع- -م -ال ،ك -ون أل -ع -ج -ز ب -ق -ي ‘ Ùاربة ألغشس وألتهرب ألضسريبي.
أŸسس- -ت -وى أŸع -ق -ولÃ ،ع -ن -ى أن أÿزي -ن -ة  ⁄ول -ع -ل إأدأرة ألضس -ري -ب -ة م -ازألت ت -ع -ت-م-د ع-ل-ى يبقى منكمشسا وغ Òكافيا بالنظر إأ ¤قدرأت
تضس- -ط- -ر أل- -ت -وج -ه إأ ¤ألسس -وق أŸا‹ وألسس -وق ط -ري -ق -ة ع -م -ل ت -ق -ل -ي -دي -ة ،وب -ال -ت-ا‹ –سس Úوثروأت أ÷زأئر ،ناهيك عن حجم أŸوأرد
أل -ن -ق -دي ك -ان ك -اف -ي -ا ،ح -يث  ⁄يسسّ-ج-ل ط-رح أŸدأخيل ،ومن أŸفروضس أن تكون بالدرجة ألبشسرية أŸتوفرة ،ول توجد أي أزمة مالية ‘
سسندأت على مسستوى ألبورصسة إأ ¤جانب أنه  ⁄أألو ¤أل- -رسس- -م ع- -ل -ى أل -ق -ي -م -ة أŸضس -اف -ة ث -م ظل وجود سسيولة .وخلصس أÿب Òإأ ¤ألقول ‘
تكن أ◊اجة إأ ¤ألسسيولة ،وإأ‰ا أكتفت أÿزينة ألضس -ري -ب -ة ع -ل -ى أرب -اح ألشس -رك-ات ،وب-ع-د ذلك هذأ أŸقام أن ألتحدي يكمن ‘ ألتحكم أ÷يد
بطرح أذنات بالنسسبة للسسوق ألنقدي وألسسيولة أ÷باية ألبÎولية ،هذأ من أŸفروضس أن يكون ‘ تسس- -ي ÒأŸي- -زأن- -ي- -ة أي أإلي- -رأدأت تسس -اوي
أŸت-وف-رة ل-دى أل-ب-ن-وك أل-ت-ج-اري-ة ،ت-ركت هذأ وأقع أ÷باية ،بينما أ◊قيقة ‚د ألعكسس حيث أل -ن -ف -ق -ات ،وأ◊ل -ول ت -ك -م-ن ‘ إأي-ج-اد آأل-ي-ات
ألفائضس Áكن أÿزينة من عدم أللجوء إأ ¤أ÷باية ألبÎولية –تل ألصسدأرة ويعتمد عليها ل -ت -م -وي -ل أل -ع-ج-ز ،وم-ن أألسس-ئ-ل-ة أل-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي
أك Ìثم تأاتي ألضسريبة على ألدخل ،و‘ أألخ Òإأيثارتها :أين مدأخيل أŸؤوسسسسات ألعمومية؟
طبع ألنقود أو لÓسستدأنة أÿارجية.
وح -ول م -دى “وي -ل ألسس -ت -ث -م -ارأت ل -ل -ب-ن-وك يرتب ألرسسم على ألقيمة أŸضسافة ،وهذأ ما وعاد ليثّمن أنتعاشس و“اسسك أسسعار ألنفط
أل -ت -ج -اري -ة ،أّك -د أÿب Òألق -تصس -ادي أﬁم -د يجعل ألدولة تفتقد ألنصسف من مدأخيلها لدى ألتي قفزت خÓل بحر أألسسبوع أŸاضسي إأ¤
ح -م -ي -دوشس ،أّن -ه ي-ب-ق-ى ألدخ-ار ل-دى أل-ب-ن-وك ألشسركات ،وألتي ‘ معظمها تنشسط ‘ قطاع مسستوى عال  ⁄تشسهده منذ عام  ،2015حيث
وصسلت إأ ¤حدود أل  67دولر للÈميل.
أل -ع-م-وم-ي-ة غ Òك-اف-ي-ا ،ك-ون-ه ي-ن-اه-ز نسس-ب-ة  18أÿدمات.

سسلوكات
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ّÓﬁت منّفرة

جمال أاوكيلي

أÙل ألتّجاري هو فضساء للّزبون لختيار ما بدأ له
مناسسبا لشسرأئه بكل أريحية ،وبعيدأ عن كل ضسغط
ناجم عن أ÷و ألعام بدأخل تلك أŸسساحة خاصسة
‘ أوقات ألّذروة ،أي أإلقبال ألكب.Ò
Óسس- -ف أل- -ي- -وم ل نسس- -ت -ط -ي -ع أل ّ-دخ -ول إأ ¤ت -لك
ل - -أ
أّ Ù
Óت ،ن -ظ -رأ ل -غ -ي -اب ح-د أدن-ى م-ن ألّ-ت-ن-ظ-ي-م
ونقصسد كÌة أل ّسسلع أŸبعÌة هنا وهناك ،مرمية ‘
كل ألّزوأيا تعرقل حركة ألنّاسس ،و“نعهم من أقتناء
حاجاتهم ‘ إأطار هادئ ل يزعجهم أي شسيء.
هذأ غ Òموجود بتاتا كل يوم يÓحظ أنّ أألماكن
”
ألفارغة ألتي كانت تسسمح للّزبون بالتحرك فيها ّ
ح -ج -زه -ا ،و–ّولت إأ ¤رف -وف ل -وضس -ع ف-ي-ه-ا م-وأد
أخ -رى يسس -ت -ح -ي-ل أل-ت-ح-رك ‘ ذلك أ◊ّي-ز ألضسّ-ي-ق
بسس- -بب ع- -دم ألّ- -ت -ف -ك ‘ Òأألع -دأد أل -ق -ادم -ة م -ن
أŸسستهلك.Ú
وألكث Òمن ألوأفدين يغادرون أŸكان فورأ عندما
ي -ق -ف -ون ع -ل-ى ت-لك أل-ف-وضس-ى ‘ ت-رت-يب أل-بضس-ائ-ع،
ووصس -ل أألم -ر ب -ب -عضس أل -ت -ج -ار إأ ¤إأخ -رأج -ه-ا إأ¤
ألّرصسيف ،وهناك من يصسّففها إأ ¤غاية أل ّسسقف ل
Áكن ألحد أ◊صسول عليها إأّل باسستعمال وسسيلة
تعينه على ذلك.
وأألدهى وأألمر هنا ،هو أنّ أّÓÙت كÌت فيها
أÈّŸدأت ألتي وصسل عددها إأ ¤ما ب 4 Úو‘ 6
مكان ل يتّسسع لها أبدأ ،فلماذأ كل هذه أألجهزة
أل -ت-ي ي-ق-ط-ع ع-ل-ي-ه-ا أل-ت-ي-ار ل-ي Ó-ح-ت-ى ل تسس-ت-ه-لك
أŸزيد من ألكهرباء؟
وكل هذأ أÿلط ‘ ألبضسائع وأŸوأد أّدى إأ ¤نفور
أل ّ-زب -ون ك -ون -ه ل ي -ت -ح ّ-م -ل ذلك ألّضس -غ-ط ألّ-ن-فسس-ي
أŸوجود بدأخل أÙل ‘ كل مرة تنقل أŸوأد من
مكان إأ ¤آأخر ،ويوميا يبحث ذلك ألتّاجر عن حيّز
ج -دي -د وه -و غ Òم -وج -ود أصس  ،Ó-ل -ك -ن ‘ ن -ه -اي-ة
أŸطاف أحدث تلك ألفوضسى من حيث ل يدري.
ويضساف إأ ¤كل هذأ ألعدد ألكب Òللعمال ،ألذين
يتحّركون ‘ كل ألŒاهات دون أللتزأم بأاماكنهم
‡ا يحدث أزدحاما ل مثيل له
‘ ألوقت أŸناسسب ّ
ب-دأخ-ل مسس-اح-ة ّﬁددة ج-دأ أع-ط-وه-ا أصس-ح-اب-ها
‡ا تسس -ت -ح -ق ،و ⁄يÎك -وأ ف -ي -ه -ا سس -وى ‡ّرأ
أكّ Ì
ضسيّقا لشسخصس وأحد ،وشسغلهم ألشّساغل ألّتفك‘ Ò
ت- -وسس -ي -ع أÙل ف -ق -ط دون أل ّ-ت -ف -ك ‘ Òأل ّ-زب -ون،
وأح -ي-ان-ا ي-ج-د ح-وأ‹  4أو  5أشس-خ-اصس أنفسسهم
ﬁاصسرين بدأخل أÙل ،وهناك من يقف على
ألرصسيف أي خارج ذلك أÙل ‘ أنتظار دوره ،ل
لشسيء سسوى ألنّ هناك أكياسس أ◊ليب ،أŸشسروبات،
ألفوأكه وأÿبز كل هذأ يعرقل حركة ألّزبون.
ل يكفي أليوم أن نطلب من ألتّاجر ألفوأت Òأو
ووضسع أألسسعار ،وإأ‰ا على أ÷هات أŸسسوؤولة دعوة
هؤولء إأ ¤ترك حق ألّزبون ‘ أختيار ألبضسائع من
خÓل ألّروأق أÿاصس به بدأخل أÙل.

بفعل انكماشش العرضش..أاسسعار النفط تتجاوز  66دو’را للÈميل

مضسنية بخصسوصس أإلجرأءأت.
وب - -ه - -ذأ أÿصس - -وصس تسس - -اءل Ÿاذأ ل ي - -ق- -وم
م -ت-خّصس-صس-ون م-ن سس-ون-اط-رأك ب-دل أإلصس-رأر
على إأطÓق مناقصسات دولية حول منتجات
ت -ت -وف -ر ‘ ألسس -وق أÙل -ي -ة ب -زي-ارة أŸصس-ن-ع
ل -ل -وق-وف ع-ل-ى م-ا ي-ج-ري إأ‚ازه ب-ي-د ع-ام-ل-ة
جزأئرية تلتزم بالقوأعد ألنوعية ،وأ◊رصس

على أ÷ودة ‘ كل مرأحل أإلنتاج ،مضسيفا أّن
مؤوسّسسسته أنتجت ‘  2017ما قيمته  600مليون
دينار ،ولول ألعرأقيل كما أضساف ألمكن إأنتاج
ما يعادل  850مليون دينار ( 25مليار سسنتيم)،
وه- -و م -رود ي -ع -ود ب -ال -ف -ائ -دة ع -ل -ى ﬂت -ل -ف
أ÷هات.
سسعيد ــ ب

أغلقت أسسعار ألنفط أألمريكي فوق
 60دولرأ للÈميل للمرة أألو ،¤منذ
م -ن-تصس-ف  ،2015م -ن -ه -ي -ة أل -ع -ام ع-ل-ى
مكاسسب قدرها  12باŸائة بدعم طلب
قوي وترأجع أıزونات ألعاŸية‘ ،
ح Úعقود برنت “كنت من تخطي
حاجز  67دولرأ ،أول أمسس أ÷معة،
للمرة أألو ،¤منذ شسهر ماي .2015
أنهت عقود خام ألقياسس ألعاŸي مزيج
ب- -رنت أل -ع -ام ،م -رت -ف -ع -ة  17باŸائة،
م- -دع- -وم- -ة ب -اسس -ت -م -رأر ت -خ -ف -يضس -ات
أإلم -دأدأت أل -ت -ي ت -ن -ف -ذه -ا م -ن -ظ -م -ة
«أوبك» وم - - -ن - - -ت - - -ج- - -ون غ Òأعضس- - -اء
باŸنظمة ‘ مقدمتهم روسسيا ،وأيضسا
ط - -لب ق - -وي م- -ن ألصس ،Úوتشس Òه- -ذه
أŸك- - -اسسب إأ ¤أن- - -ك - -م - -اشس ‘ وف - -رة
أŸع- -روضس أل- -ع- -اŸي م -ن أÿام أل -ت -ي
لزمت أألسسوأق منذ عام .2014
‘ آأخر جلسسة تعامÓت هذأ ألعام،
صسعدت عقود خام ألقياسس أألمريكي

غ - -رب ت - -كسس - -اسس أل - -وسس- -ي- -ط ألق- -رب
أسس-ت-ح-ق-اق  58سس - -ن - -ت- -ا ،أو ح- -وأ‹ 1
ب -اŸائ -ة ،ل -ت -ب-ل-غ ع-ن-د أل-تسس-وي-ة 60.42
دولر ل -لÈم -ي -ل وي -ع -د أع -ل -ى مسس-ت-وى
إأغÓق منذ شسهر جوأن .2015
أرتفعت عقود برنت  45سسنتا ،أو 1.07

ب-اŸائ-ة ل-تسس-ج-ل ع-ن-د أل-تسس-وي-ة 66.87
دولر للÈميل .وكانت عقود برنت قد
ت- -خ- -طت ح- -اج- -ز  67دولرأ خ Ó- - -ل
أألسسبوع أŸنصسرم للمرة أألو ،¤منذ
شسهر ماي .2015
كشس - -فت ب - -ي - -ان- -ات صس- -ادرة ع- -ن إأدأرة

معلومات ألطاقة أألمريكية أن إأنتاج
أل -ولي -ات أŸت -ح -دة م-ن أل-ن-ف-ط أÿام
أرتفع Ãقدأر  167ألف برميل وصسول
إأ 9,64 ¤مليون برميل يوميا ‘ أكتوبر
أŸاضسي ،ويعت Èأعلى مسستوى شسهري
‘ أزيد من  46عاما.

قامت إأدأرة معلومات ألطاقة بتعديل
أرقام أإلنتاج لشسهر سسبتم ÈأŸاضسي،
بخفضس مقدأره  11ألف برميل وصسول
إأ 9,47 ¤مليون برميل يوميا .من
جهة أخرى ،أرتفعت صسادرأت ألوليات
أŸتحدة من ألنفط أÿام إأ1,73 ¤
مليون برميل يوميا ‘ أكتوبر مقارنة
مع  1,47مليون برميل يوميا ‘ شسهر
سسبتم.È
أرت-ف-ع إأج-م-ا‹ صس-ادرأت أŸن-ت-ج-ات
ألنفطية أŸكررة إأ 3,6 ¤مليون برميل
ي -وم -ي -ا ‘ شس -ه -ر أك -ت -وب -ر م -ع صس -ع -ود
صسادرأت ألبنزين إأ 732 ¤ألف برميل
ي-وم-ي وصس-ادرأت ن-وأ œأل-ت-ق-ط Òأل-ت-ي
تشسمل ألديزل وزيت ألوقود إأ1,5 ¤
مليون برميل يوميا .كما عرف ›مل
ألطلب ألنفطي أرتفاع ‘ أكتوبر إأ¤
 0,8باŸائة أي  156ألف برميل يومي
ع -ن مسس -ت -وأه ق -ب -ل ع -ام Úل -يصس -ل إأ¤
 19,8مليون برميل يوميا.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «الشصعب» «فوانيسس» صسرحا ضسمن صسفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنشسر
إابداعاتكم ومسساهماتكم ‘ ﬂتلف األجناسس الثقافية شسعر ،قصسة ورواية ،
راسصلونا على الÈيد اللكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإلسسهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصسة للجميع.
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الشّشعراء ’ يدخلون ا÷نّة

خاطرة

عÓوة كوسصة

!!!
ت شسطَرك يا
حينما هّم بي الشسوقُ يمم ُ
قبلتي خائفا...
ي
ت
ل
ق
م
ي
ف
عسسعسس الليلُ
ّ
فررتُ إالى الغار وحدي
وما كنت يا أاصسدق الناسس جنبي
لتمنح قلبي اليتيم األماْن !!!
ت
ت..ل العنكبو ُ
ل الحماما ُ
ول من يدثرني حينما أارعشستني الرؤوى
ت تلك التي بيننا موعدانْ!!!
وخيال ُ
كان بيني وبينك يا جنتي موعداْن...
جرتني النبوءاتُ يا جنتي فشسددت
هّ
الرحاَل إاليك
وفي مدمعي هجرتاْن!!!
حينما جئت من آاخر البدو أاسسعى إاليك
حد فيك
أاطوف بأارجاء جرح قديمٍ..أاو ّ
الهوى
أانكرتني القباُب وكذبني المرسسلون
وضساق المكاْن!!!
كان بيني وبينك يا جنتي خطوتان!!!
كtل تلك الدروب تواعد ظلي بليل..
لكي ل أاعودك يا ذا المقامْ!!!
حينما أاشسرقت من ضسلوعي المواويُل يا
ربّنا
واسستوت بهدوء على عرشسها..غاب عن
ي الكْÓم!!!
شسفت ّ
كان للغيب مفتاحُه
غير أانّ الذي يعشسق المسستحيَل يصسّدق
كsل النجومِ
يؤوّول بهتاَنها كيفما شساء كي يسستريح
على عتبات الغرامْ !!!
كان بيني وبينك يا جّنتي خطوتان!!!
ي
يا كواكبُ ،هذا أانا عاشسق مْذ صسبا َ
وهذي الرؤوى
ف-ام-ن-ح-ي-ن-ي ال-ع-ب-وَر إال-ى جّ-ن-ة عْرضسها
الجرُح واآلهُ
قدواعدتني وواعدتُها
م -ن -ح -ت -ن -ي شس -راي -يَ-ن-ه-ا فسس-ك-بُت دم-ي
ي
ت من هوا ْ
وارتو ْ
يا كواكبُ ،إاّن الرسسالِت قد أاخطأاتني
وف- -ي رح- -ل- -ة الصس- -ي -ف..ف -ي ذك -ري -ات
الشستاء األسسّية قد زعزعتني
ت يا جنتي تائها في رؤوايْ!!!
وما زل ُ
كيف صسرنا نصسّدق قمصساَننا ونكّذب ما
تحتها من حريْق؟!!
حُلَم المنتشسي
نطفئ الرغبَة البكَر وال ُ
في شسراييننا
نوصسد الباَب في وجه من حلّ فينا
وحين احترقنا وصسار األماُم دخانا
و كtل الذي خلفنا بين ميت على جذع
نخÓتنا وغريقْ!!!
كان بع ُضس األحبة سسّموا علينا...
ع -ل -ى ك -ل ت -لك ال -ف -ت -وح -ات ـ ي-ا رب-ن-ا ـ
جب..Óومضسيْق!!!
ح- -ي- -ن- -ه- -ا..لسسُت أادري ع- -ل- -ى أاّي ت -لك
المذاه ِ
ب
أاه -درُت عشس-ق-ي..ودم-ع-ي وأاح-رقُ-ت-ن-ي
بهواها..
وأانحتُني من رمادي فتى موغ Óفي
الهوى
طائرا..عاشسقا..وطليْق!!!
ها أانا..
 Óاألِفَق ،بين سسماٍء وأارضسٍ وجرحٍ..
أام أ
أاجيئك شسوقا بأالف جناْح!!!
في عيوني هواها..
ومن مقلتيها يجيء الصسباْح!!!
أاجيئك في ليلة كان مقداُرها أالفَ عام
على منطق الحاسسدين
ولكنها لحظٌة أاو أاقّل على عاشسق مثخن
بالجراْح!!!
أاجيئك حين أاجيئك أابكي بعين
وأابصسُرني في عيونك بالثانيه!!
حين تكتمني ظلمُة البحر في بطن
حوٍت
تروقه أارجوحُة الموجة العاتيه!!!
أاجيئكِ
لو كان ذا القلبُ – يا جّنتي –

جنائـ ـ ـز اأ’ح ـ ـÓم

رميسشاء ششرقي

كان بيني وبينك يا جنتي خطوتاْن

يسستطيع معي – إاْن أاتيُتك – صسبرا
أاجيء على زورقي العامريّ
وإان يخرقوه فلسست أاخاف الغرْق !!!
وإان يهدموا كsل ما كان يبني المحبون
– مهما تكن حجة الحاسسدين –
جُدران العتيقة من
فإان الذي يهدم ال ُ
تحتها يحترقْ!!!
ي السسوَء
ب
ي
ن
ظ
ت
ل
أاجيئك يا جنتي
ّ
َ
مهما يطول الغياْب!!!
أاج- -ي- -ئك م- -ا دام ف- -ي ال- -ق- -لب م- -تسس ٌ-ع
للعذاْب!!!
وما دام في كّل شسبر من النبضس بسستاُن
عشسٍق لذاك التراْب!!!
أاجيئك كي ل أاصسّدق أانّ المحبين ل
يحسسنون مواراة سسوءاتهم
– حينما يدلجون –
إالى أان يجيء الغراْب!!!
أاج- - -ي- - -ئك ك- - -ي ل أاب- - -ي - -ع ل ُ- -ع s- -ذاِل - -ن - -ا
ي
توأامي..حلمي ..ومنا ْ
فلسست الذي يشستهي الغدَر..يدنو من
الشسجر المّر..يفقد جناِته
تسستحيل التي حوله كالسسراْب!!!
كان بيني وبينك يا جنتي موعدان!!!
هجرٌة ،زورق وجداْر!!!
خاتمٌ بجبيني وأارجوحٌة أارهقتني
وثلجٌ..وناْر!!!
لم تكن بيميني عصساي
ظ- -ل- -لت أاقّ- -ل- -ب وج- -هَ- -ي ف -ي ج -ن -ب -ات
السسماْء..
كنت وحدي أاخطّ وأامحو
أاخ ّ
ط وأامحو
وقد أاحرقوا جنتي..غّيروا قبلتبي..
..............؟؟؟
حينما غيّروا قبلتي
لم أاكن مؤومنا كي أاتوْب!!
لم أاكن مولعا بالجهات التي شسّردتني
وأارهقتِ الخيَل لما هجرنا شسمال..
وجئنا اقتفينا رياَح الجنوْب!!!
لم أاكن طائفي sالهوى
ك- -ي أاخ- -ون األي- -ادي ال -ت -ي ب -اي -ع -ت -ن -ي
عراجينُها..
ح- -ي- -ن- -م -ا أان -ك -رت خ -ط -وات -ي ج -م -ي ُ-ع
الدروْب!!!
حينما غيروا قبلتي
ل- -م ت- -ك- -ن كt- -ل ق -مصس -ان أاه -ل السس -م -اء
بإامكانها أان ترد إالي لسساني
ألذكر أاسسماَء من لم يروني طويÓ
ول - -م ي - -ع - -رف - -وا ف- -ي م- -ح- -ي- -اَّي..سسs- -ر
الشّسحوْب؟!!
حيث وّليت وجهي..أاراني وحيدا..
أاراني وحيدا
أاراني وحيدا
أالحق ظsل المرايا التي خدعتني
وأاك -ت ُ-م سسs-ر ال-ن-خ-ي-ل ال-ذي ج-اءن-ي م-ن
أاقاصسي جراحه يبكي!!
وقد خانه المهُد ،والّرمُل..
– يا جّنتي –
إانني شساعر..شسّردته الرؤوى
ت لما سسها لحظًة
مرسسٌل ضسيّعته النبوءا ُ
وتغّنى بأانشسودة للتراْب..
فيا..جنتي المشستهاة..
إاذا كان – يرضسيك شسوقي –
ادخلي في دمي..
ي
وادخلي في هوا َ
ادخلي جّبتي..
إانني ما اسستطعت إاليك سسبيÓ

خاطرة

أاح Ó-م أاخ -رى ت -ت -دل -ى م -ن األسس-ق-ف
وتنتقل يوميا الى المشسهد الخلفي بعد
أان أاضسحت لمرئية في عيون أاصسحابها،
في زمن قد طغى فيه الجشسع وحجبت
ال-ح-اج-ة ل-ل-ت-ق-دي-ر ذلك الشس-غف البريء
المدفون في كل نفسس بشسرية ورغم أان
ال -ج -م -ي -ع ي -درك أان ت -ح -ق -ي-ق األحÓ-م
النبيلة هو السسبيل الوحيد للحصسول على
ال-ن-وع-ي-ة ال-ف-اخ-رة م-ن ال-ت-ق-دير ،إال أان
األقدام تسستمر في التسسابق نحو الطرق
ال-م-ل-ت-وي-ة والسسÓ-ل-م المشسبوهة المعتمة
ل-ل-وصس-ول ال-ى ن-ق-ط-ة يسس-ت-ط-ي-ع-ون ف-يها
الظهور بما يكفي والشسعور بالعظمة.
وكما دأاب النسسان على ابتكار آالف
األصسناف من الطعام حتى تلك المضسرة
بصسحته ألجل اشسباع جوع بطنه
وعينيه فإانه اليوم يبتكر مئات الوسسائل

شعر

ش

واألفكار لشسباع شسهوة «التقدير» لديه،
فيفتح المجال لكل السسوء المترسّسب في
نفسسه ويسستغل أاي شسيء يمكن أان يرفع
ق -ام -ت -ه ح -ت -ى ل -و ك -ان رأاسس -ا بشس-ري-ا أاو
مسستقبل أاّمة .وقد سساهمت هذه اللعنة
ف -ي خ -ل -ق م -ج -رم -ي -ن ي-م-ن-ح-ه-م األذى
حاجتهم من الثقة ،وقسساة يحولون كل
م -ا يصس -ادف -ه -م ال -ى درج يصس -ع-دون م-ن
خÓ-ل-ه ال-ى ق-م-م-ه-م ال-وه-مية .وحفرت
الكثير من الثقوب في األرواح الجائعة
لتجعلها تتمسسك بأاي شسخصس أاو شسيء
ي-م-ن-ح-ه-ا ب-عضس األه-م-ي-ة ,ب-ل وت-ج-ع-له
م -ح -ورا ل -ح -ي -ات -ه -ا...ف -إاذا م -ا ف-ق-دت-ه
تÓشست .هكذا يلتصسق البشسرالفارغون
غصس -ب -ا ب -ي -اق -ة ال -ت -ق -دي -ر ،وي -رت -ب -ك-ون
ال -مسس -اوئ ب -ح -ق ه -ذا ال -ع-ال-م ل-ي-م-ل-ئ-وا
أاج -واف-ه-م ال-ف-ارغ-ة ب-غ-رور بÓ-سس-ت-ي-ك-ي
ينسسيهم لفترة حقيقة أانهم «ل شسيء».
وتتوالى جنائز األحÓم.

نÌية

أأحببتــــــك

سشهام بن Ÿدق
أاحببتك وفي الحب ملل
أاحببتك وفي الملل عشسق
ما لي في عشسقك سسوى أامل
وليسس لي في الملل أاي فرق
أايا أاملي في الحياة
منبعه من ضسوء القمر
ويا روح الروح والقلب
شسوقي لحنينك ب Óمر
لك بالقلب نبضس
وبالشسريان حقل
تسسري به كنغمة
تدقدق في حفل
انتظرتك على حافة الهوى
والقلب يرتجف
انتظرتك والعقل
يكاد يختطف
بحبك وجفاك
انت ل تراف
كيف لقلبك في
رياعان الهوى يجأاف
تهاوت ضسحكاتي

والتهبت ذكرياتي
تناهت بسسماتي
وفنت جميع رغباتي
عند فرقة الحبة
ورحيل العزة
لم تذق عيني نوما
ولم تعد ترسسم حلما

ق ـ ـ ـل ‹ برب ـ ـ ـك ما العم ـ ـ ـل؟

نبيلة سشنوسشاوي
يا فتى قل لي بربي ما العمل؟
لم يزل يهواك قلبي لم يزل
ما الذي ينتابها لو تنجلي
ليلة ليÓء تصصلى ذي المقل
ما الذي قل لي سصيجري لو يفي
حقه منك المجافي لو عدل؟
هذه شصمسس توارت في المدى

يدة
ص

قص

–ية بورأوي

يجيؤوني هذا الوجع
من كل الثغرات
يجيء حام Óمعه
زادا من الملح السسخي
وقفة اشستياق
تسستوطن أارضسي..أانا..
ودونما وفاق
تسستهلك صسبر الّدنى
أاما من غيري مقصسد
في ليل التعسساء؟
ذابت ثلوج الوَهم
بانت مروج السسَقم
ومن غير عناء
تحل دون دعوة
في صسبح أاو مسساء
تحرثني من غير اتجاه
تقّلب حنايا القلب
تفتشس عن إابرة نازحة
من نسسج البؤوسساء
عن ومضسة هاربة
من شسعلة الضسياء
دعني وشسأاني
عّلني أاراوغ البكاء
أانسسفه بهزة
أافزعه بلطمة
فيزهر الحياء
الفجر مّر من هنا
فارتجف الرجاء
لكنه..بزفرٍة
فّر بعيدا مسسرعا
وكان قد تفقد
لرجاء
لركان وا أ
اأ
ل وقت للوقت الذي
لفواه
يكّمم ا أ
ل صسوت للصسوت الذي
لله
يغّير ا إ
صسبرا جمي Óخافقي

ذلكم غيم تمطى وانسصدل
لحÓم عافت حلمها
هاته ا أ
فاسصتكانت عّله يجدي الخجل
خاطري في ضصّمة تجتاحني
رغبة تقتات من عصصف القبل
رعشصة مركونة ،في ثوبها
يرفل الشصوق الذي ل يحتمل
رّد لي قلبي فما اسصتوفى دمي
خفقة اللقيا ول نبضس الغَزل

وج ـ ـ ـع

ششعر

باب القي ـ ـامة

أحسشن خرأط  /عزأبة

وعد إالى الحياه
يا وجعا تخبأا في أاعين الصسباح
يا تعبا تبجح وجاوز المباح
إارحل سسريعا
خذ معك
فتات خيبات نمت
في بهرج الكسساء
وحتى إان زلزلتني
وحتى إان أاحرقتني
سستسسكب السسماء
فيضسا من الصسمت الندي
يداوي الغرباء
صسمت ضسرير ها هنا
لشسقياء
رفيق ا أ
في تربة مكلومة
لشسÓء
لحÓم وا أ
اأ
نامي يا أامنيات
ول عليك من غد
فإان النور آات
إان النور آات.

تكلسس عن نفسسه الماء
حين رآاني
بباب القيامة مرتديا
صسلواتي الشسفيفة دفئا
ونور بصسائر قلبي
وصسورة وجهي بجيد
النهار تميمة
وحولي المÓئك تحرسسني
تتهجد
خلفي الرعية تجري
وآابهة الروضس مخمل
عرشسي
وأالبسس في الكوثر الروحني
نشسيدي
فسسار إاليّ أارج الروح
يمضسي
يسسبح للروح في الملكوت
ويشسرب من جرتي ومعيني
ويركضس في بهجة الروح
يترف في دفئها الروحني
ويطري
يفضس النهار نوافح
آاية نور توشسحها
عند باب القيامة
ناضسرة
تتوله في عطشس الكشسف
عابقة
في ثياب المÓذات ماثلة
وتكتظ في مغزلي الشسمسس
تنهبني
ترتدي نسسج أاخيلتي
تتغانج في الملكوت التماهي
وتنفضس في الروح أانفاسسها
يتدفء في صسلبها شسغف
الكشسف
تنفخ في طينة الضسوء
رؤواي
في مغزل الشسمسس يبرأا
خيطي

يزاهر اللون يزهو
وينسسج في أازلي النور
ظله
أاسسبق أابهة الوقت
أاصسعد سسطح النهار
وأاحمل كنز الكنوز
دليلي
أاخيط إالي شسجر الصسبح
نوار روح أانا
أاشسبه الوثن المتوله
في أارق الوقت
أاطلع في صسورة الشسمسس
جذعي على حجر الظل
متكئا
أاسستوي عند باب
القيامة
على شسجري المخملي تحط
طيور القيامة
تنظرني ملك من رخام
النهار
ورسسما وضسيئا محنى
ونيروز يخرج من تحت
جلدي
وضسوئي يخيط ثياب
النهار.
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‘ أنتظار حسسم صسفقة بانوح

أإسسامة تبّي Áضسي على عقد إنضسمامه إإ ¤مولودية إ÷زإئر
تعاقد مولودية أ÷زأئر
بصسفة رسسمية مع أŸهاجم
أسسامة تّبي بعد أن فسسخ هذأ
لخ Òعقده مع فريقه
أ أ
ألسسابق سسريع غليزأن ،حيث
سسيكون ألÓعب أŸذكور ثاÊ
أŸسستقدم Úبعد مهاجم
مولودية وهرأن سسويبع.

»°ù«ªM QÉªY
وكان ألÓعب قد قام بفسضخ
عقده مع فريقه ألسضابق سضريع
غ -ل -ي -زأن ب -ع -د أأن ت -ن -ازل ع-ن
أجوره أŸتبقية وأŸقدرة بـ6
أشض- -ه -ر و ه -و م -ا دف -ع ب -إادأرة
«أل -رأب -ي -د» ت -ف -ي ب -وع -ده -ا و
“نحه وثيقة ألتسضريح.
و ⁄ينتظر تبّي ألكث Òمن
ألوقت ،حيث قام مباشضرة بعد
عودته للعاصضمة بعقد أجتماع
مع أدأرة أŸولودية ‡ثلو ‘
ك -م -ال ق -اسض -ي ألسض -ع-ي-د أل-ذي
أأن -ه -ى م -ع -ه ج -م-ي-ع أج-رأءأت
ألعقد أ÷ديد ألذي سضÒبط
ألÓ- -عب ب- -ف- -ري- -ق م- -ول- -ودي -ة
أ÷زأئر.
وأمضضى ألÓعب على عقد
مدته  18شضهرأ قابلة للتمديد
‘ حال أسضتطاع فرضس نفسضه
‘ أل -ف -ري -ق ،خ -اصض -ة أن -ه م-ن
ألÓ-ع-ب Úأل-ذي-ن ي-ع-ول ع-ليهم
ك - -ثÒأ م - -ن أج - -ل مسض - -اع - -دة
أŸولودية للعودة بقوة خÓل
مرحلة ألعودة.
وكان تبّي ‘ أتصضا’ت مع
ف- - -رق أخ- - -رى ك- - -انت ت - -ري - -ج
ألتعاقد معه على غرأر شضبيبة
ألقبائل ووفاق سضطيف ،لكنه
فضض -ل أ’ن -ت-ق-ال أ ¤م-ول-ودي-ة
أ÷زأئ - - -ر ب- - -ع- - -د أن أع- - -جب
ب-اŸشض-روع أل-ري-اضض-ي ل-ل-ف-ريق
أل -ط -ام -ح ل -ل -ع -ودة ب -ق-وة ه-ذأ
أŸوسض -م م -ن أج -ل أŸن -افسض -ة

أ÷هاز ألفني بخدماته عقب
مشض -ارك -ت -ه ‘ م -ب-ارأة أوŸب-ي
أŸدية ألودية.

بتقد Ëطلب فسضخ ألعقد على
على أأ’لقاب.
مسضتوى ÷نة ألنزأعات بحجة
وأصض - -ب - -ح تّ- -ب- -ي ث- -ا’ Êعب
ع- - - - -دم أ◊صض - - - -ول ع - - - -ل - - - -ى
ي- -ل- -ت -ح -ق Ãول -ودي -ة أ÷زأئ -ر
مسض -ت -ح -ق -ات -ه أŸال-ي-ة Ÿدة 6
خ Ó- - -ل فÎة أ’ن - - -ت - - -ق - - -ا’ت
أشضهر وهو أأ’مر ألذي يبدو
ألشضتوية بعد سضويبع ألقادم من
أن هذه أ’خÒة قد أسضتجابت
م -ول-ودي-ة وه-رأن وه-و م-ا م-ن
له.
شضأانه أن Áنح ألضضافة للهجوم
وسض -يصض -ل ت -وأج -د أل-ثÓ-ث-ي
أأل-’-ن-ذ-ت-ي-قت---ال-د-أق- -تىخأ -لÓ- -ع- -لديم---ردح -م-ل--ةن سض -وي-ب-ع ،ت-ب-ي و أن-وح أضض-اف-ة أŸبارأة Œري بتونسس
‘  10جانفي
كبÒة لهجوم أŸولودية ألذي
ألذهاب.
عانى كثÒأ من ألعقم خÓل
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ل -ن ي-ك-ون
م -رح -ل -ة أل -ذه-اب ب-دل-ي-ل أن
ألÓعب تبّي آأخر أŸسضتقدمÚ
أل- -ف- -ري- -ق فشض- -ل ‘ –ق- -ي -ق
ح -يث ت -ع -م-ل أدأرة «أل-ع-م-ي-د»
أ’ن - - -تصض - - -ار خÓ- - -ل ب- - -عضس
ع- - -ل- - -ى ق- - -دم و سض- - -اق لضض- - -م
أŸب - -اري - -ات بسض - -بب غ- -ي- -اب
أŸهاجم بانوح ألذي يبدو أنه
أŸهاجم ألهدأف.
أنهى أربتاطه بفريقه ألسضابق
ك -م -ا ق -امت أدأرة أل -ف -ري-ق
أ–اد أ◊رأشس ألذي لعب فيه
ب- -تسض- -ري- -ح أŸه- -اج- -م أŸا‹
Ÿدة  6أشضهر.
أأعلن ألناخب ألوطني ألروأندي
وك - - -ان ألÓ- - -عب ألسض- - -اب- - -ق
ديارأ ألذي عاد أ ¤مسضقط أأن -ط -وأن ه -اي ،أأمسس ع -ن ق -ائ -م -ة
’وŸب- - -ي أŸدي- - -ة ق- - -د ق- - -ام
رأأسضه بعد أن فشضل ‘ أقناع ’عبيه أÙلي Úألذين سضيُوأجهون
وّديا نظرأءهم من «أÿضضر».
وُت- -ج- -رى أŸب- -ارأة أل -ت -حضضÒي -ة
أبلغته رغبتها ‘ بيع عقده بصسفة نهائية
ِب - - -ت - - -ونسس ‘ ،ألـ  10م-ن ج-ان-ف-ي
أŸق -ب -ل .وق-ب-ل ذلك ِب-خ-مسض-ة أأي-ام
وِب- -ن- -فسس أŸك- -ان ،ي- -ل- -عب ﬁل -ي -و
روأندأ لقاًء وّديا أأّو’ مع نظرأئهم
من ألسضودأن.
وضض ّ-م -ت ق-ائ-م-ة م-ن-ت-خب روأن-دأ
ل -ل -م-ح-ل-ي’ 23 Úع- -ب -اُ ،م -وّزعÚ
أع -ل -مت إأدأرة «ل -يسس Îسس-ي-ت-ي» ،إأسسÓ-م
ك -م-اي-ل-ي 3 :ح ّ- -رأسس م- -رم- -ى و9
سس -ل -ي -م -ا ،Êب -اسس-ت-ح-ال-ة –ق-ي-ق ُح-ل-م-ه
مدأفع Úو 7متوسضطي ميدأن و4
ورغ-ب-ت-ه ‘ أل-ع-ودة ل-لÈت-غال ،وأللعب
مهاجم.Ú
»
مع ناديه ألسسابق «سسبورتينغ لشسبونة
ويشضّ- - -د أŸن- - -ت - -خب أل - -روأن - -دي
هذأ ألشستاء.
أÙل -ي أل -رح-ال جّ-وأ ن-ح-و ت-ونسس
أإ’ث -ن ÚأŸق -ب-لِ ،ل-خ-وضس م-عسض-ك-ر
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أÙلي ُ -معتمدأ على ألÓعب Úألـ
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ألشض -ه-ر أل-دأخ-ل ،ضض-م-ن ف-وج يضض-م
أŸادي- - -ة ل - -ت - -وف Òرأت - -ب - -ه
أأيضض -ا م -ن -ت -خ َ-ب -ي ل -ي -ب -ي -ا وغ -ي -ن -ي-ا
أإ’سضتوأئية لÓعب ÚأÙل.Ú
كام.Ó
وِب -اŸق -اب -ل ،سض -ت -ك -ون أل -ف -رصض-ة
ويتقاضضى هدأف أŸنتخب ألوطني
موأتية للناخب ألوطني رأبح ماجر،
قيمة ضضخمة ،تصضل لُقرأبة أŸليو Êأأورو سضنويا،
م-ن أأج-ل م-ع-اي-ن-ة ’ع-ب-ي أل-ب-ط-ول-ة
وه-و م-ا ي-ت-ج-اوز وب-ك-ث Òإأم-ك-ان-ي-ات «ألسض-ب-ورت-ي-نغ»
أل- -وط- -ن- -ي -ة ،وم -دى أسض -ت -ع -دأده -م
أÙدودة من ألناحية أŸالية.
لِ-خ-وضس أŸن-افسض-ات أل-دول-ي-ة ع-لى
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ِبإاجرأء أ÷ولة أأ’و ¤من مرحلة
وأإ’حتياطية.
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أ÷معة ’عب «
‘ ألـ  12وألـ  13من ألشضهر ذأته
ُ
م -ق -اب Ó-ت أل -دور ألـ  16م-ن ع-مر
ألدرجة أأ’و ¤أإ’يطا‹.
منافسضة كأاسس أ÷زأئر .ما يعني أأن
وهو ما يؤوكد أأن ألنجم ألشضاب ُ ⁄يثبت أأحقيته بعد Ãكانة أأسضاسضية
أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي أÙل-ي ُي-وأجه
وُ ⁄يÈز إأمكانياته عندما شضارك أأسضاسضيا ‘ لقاء ألكأاسس.
ن - -ظÒه أل - -روأن- -دي وّدي- -ا ،م- -ا بÚ
وفاز «ألبارتينوباي» ضضد مُضضيفه «كروتو »Êبهدف يتيم ليُتوج باللقب ألشضتوي
هات ÚألفَÎت.Ú
رسضميا بعد تعميقه ألفارق عن «أليو‘» إأ 4 ¤نقاط.

إإدإرة ليسس Îسسيتي ترفضض إإعارة سسليما Êإإ¤
سسبورتنغ لشسبونة

إسستدعاء ’ 23عبا
روإنديا –سسبا Ÿوإجهة
إŸنتخب إÙلي وديا

ألعدد
17530

وصسف بن شسيخة باŸدرب ألكبÒ

19

حّمار« :سسنتعاقد مع ’عب أإو إثنŸ Úنح إإ’ضسافة للهجوم»

وصضف رئيسس وفاق سضطيف،
حسضان حّمار ،أŸدرب أ÷ديد
للفريق ،عبد أ◊ق بن شضيخة،
ب - -اŸدرب أل - -ك - -ب Òوصض- -احب
أÈÿة ألطويلة ،وألقادر على
تسض- -ج- -ي- -ل مسضÒة ‡ي- -زة م -ع
ف- -ري- -ق ع- -اصض- -م- -ة أل -هضض -اب،
مشضÒأ إأ ¤أأنه أتفق معه على
توقيع عقد Áتد لسضتة أأشضهر
فقط بسضبب ألوضضعية ألعائلية
للناخب ألوطني ألسضابق ،حيث
ت - -ق - -ي- -م أأ’خÒة ‘ أŸغ- -رب،
وأنطÓقا من هذه أŸعطيات
أت-ف-ق أل-ط-رف-ان م-ب-دئ-ي-ا ع-لى
ه-ذه أŸدة أل-ق-اب-ل-ة ل-ل-ت-ج-ديد
ع- -ل- -ى أع- -ت- -ب- -ار أأن- -ه -ا ج -اءت
منتصضف أŸوسضم ،و ⁄يسضتبعد
حّمار ألتوقيع ل Íشضيخة Ÿدة
سضنت Úكاملت ‘ Úحال بلوغ
أأ’هدأف أŸسضطرة عند نهاية
أŸوسض - -م أ÷اري ،أسض - -ت - -ن- -ادأ
ل - -ف - -لسض - -ف - -ة أل - -وف - -اق ب- -ه- -ذأ
أÿصض -وصس وأŸرت -ك -زة ع -ل -ى
أسض- -ت- -ق- -رأر أل- -ط -اق -م أل -ف -ن -ي
لتحقيق أŸشضروع ألرياضضي.
وق-ال حّ-م-ار ‘ تصض-ري-ح-ات
Óذأع - -ة أل - -وط- -ن- -ي- -ة أأمسس،
ل --إ
ب-خصض-وصس أخ-ت-ي-ار ب-ن شض-ي-خة
خ -ل -ي-ف-ة Ÿضض-وي« :ألصض-ح-اف-ة
ت -دأولت ع -دة أأسض -م -اء ،ل -ك -ن-ي

ك- -نت ع- -ل- -ى أتصض -ال دأئ -م بÍ
شض- -ي- -خ- -ة ،أل- -ذي وأف- -ق ع -ل -ى
ألعرضس وسضيمضضي على عقد
Ÿدة سض- - -ت- - -ة أأشض - -ه - -ر ق - -اب - -ل
ل -ل-ت-ج-دي-د ،»..مضض-ي-ف-ا« :ه-ذأ
أ’قÎأح كان من بن شضيخة،
أ’ن ظروفه ألعائلية أ◊الية ’
تسض - -م - -ح ل- -ه ب- -أاك Ìم- -ن ذلك،
ف -ع -ائ -ل -ت -ه م -ق -ي-م-ة ب-اŸغ-رب
وأب- -ن- -ت- -ه سض- -ت- -ج- -ت- -از شض -ه -ادة
ألبكالوريا ألعام أŸقبل ..على
كل قد نوقع معه عقدأ لسضنتÚ
‘ نهاية أŸوسضم إأن وصضلنا إأ¤
ب- -ل- -وغ أأ’ه- -دأف أŸوسض- -م -ي -ة
وخ- -اصض- -ة ‘ رأب- -ط- -ة أأب -ط -ال
إأف- -ري- -ق- -ي- -ا ،»..ون -ف -ى رئ -يسس
أل -وف -اق أأن ت -ك -ون ه -ذه أŸدة
أل- -قصضÒة ن- -قصس ط- -م -وح م -ن
طرفه وعنوأنا لغياب أŸشضروع
ألرياضضي ،وقال بهذأ ألشضأان:
«إأدأرة ألوفاق تؤومن باŸشضروع
أل -ري -اضض -ي ،وك -م -ا ف -ع-ل-ن-ا م-ع
مضض- -وي ب -إامضض -اء ع -ق -د Ÿدة
أأرب -ع سض -ن -وأتÁ ،ك-ن-ن-ا ت-ك-رأر
ذلك مع بن شضيخة.»..
من جهة أأخرى ،وبخصضوصس
أ’سض-ت-ق-دأم-ات ألشض-ت-وي-ة ،أأك-د
حّمار بأانه ترك حرية أختيار
وأسض- - -ت - -ق - -دأم أل Ó- -ع - -ب Úإأ¤
أŸدرب عبد أ◊ق بن شضيخة،

وصض-رح« :مضض-وي ق-ب-ل رح-ي-ل-ه
كان أقÎح علينا ’عب ،Úأأما
أآ’ن وب - -ق - -دوم ب - -ن شض - -ي - -خ- -ة
سض -أات -رك ل -ه ول-ل-ط-اق-م أل-ف-ن-ي
ح - -ري - -ة أخ - -ت- -ي- -ار ألÓ- -ع- -بÚ
أŸعني Úبا’سضتقدأمات ،فأانا
’ أأت- - -دخ - -ل ‘ ه - -ذه أأ’م - -ور
وم- -ه- -م- -ت- -ي ه- -ي أل- -ت- -ف -اوضس
وأإ’مضض -اء ل -ه -م ف -ق-ط ،»..ث-م
أأضض- -اف–« :دث- -ن -ا ع -ن ج -لب
م- -ه- -اج -م ،Úوأح -د إأف -ري -ق -ي
وآأخر من أ÷زأئر وسضنفصضل
‘ ذلك ق -ري -ب -ا ،»..ك-م-ا أأث-ن-ى
حّ-م-ار ع-ل-ى ج-اب-و وأل-ت-ناز’ت
ألكبÒة ألتي قدمها من أأجل
Œديد عقده.

طالب أنصسار «ألكناري» بالهدوء

آإيت جودي« :مسستوى إلفريق سسيتح ّسسن بعد إلتعاقدإت إلتي قمنا بها»
أأرجع أŸدرب عز ألدين
آأيت ج- - -ودي ألصض- - -ع- - -وب - -ات
ألكبÒة ألتي وجدها فريقه
أأم - - -ام ب- - -ن ع- - -ك- - -ن- - -ون ،إأ¤
أŸت -اعب أل -ب-دن-ي-ة لÓ-ع-ب-ي-ه
ج - - -رأء ألÎبصس ألشض- - -ت- - -وي،
وقال« :صضحيح ،لقد وجدنا
صضعوبات كبÒة ‘ أŸبارأة،
و ⁄ت- -ك -ن سض -ه -ل -ة ك -م -ا ك -ان
يتوقعها ألبعضس ..أأظن بأان
ألÓعب Úكانوأ مرهق Úنوعا
ما بسضبب كثافة ألعمل ألذي
خضض- -ع -وأ ل -ه ‘ ت -ربصس عÚ
أل -ب -ن -ي -ان» ،ق-ب-ل أأن يضض-ي-ف:
«ك -ن -ا ن -درك ج -ي-دأ صض-ع-وب-ة
ه- - -ذه أŸب - -ارأة ،ل - -يسس م - -ن
م - -ن - -ط- -ل- -ق ت- -خ- -وف- -ن- -ا م- -ن
أŸنافسس ،لكن لتخوفنا من
ع -ق-دة م-ل-عب  1ن-وف-م‘ È
تيزي وزو وعدم قدرتنا على
ألفوز على ملعبنا ..لقد كنا
م- -ت- -خ -وف Úك -ثÒأ م -ن ه -ذه
ألنقطة ومسضأالة أŸرور إأ¤
ضض - -رب- -ات ألÎج- -ي- -ح ،ل- -ك- -ن
أ◊مد لله ‚حنا ‘ تفادي
ذلك ،وأل Ó-ع-ب-ون ق-دم-وأ م-ا
ع -ل -ي-ه-م ع-ل-ى أل-ع-م-وم ،رغ-م
وجود بعضس ألنقائصس ألتي
سض -نسض -ع -ى ل -ت -حسض -ي-ن-ه-ا ق-ب-ل
م- -ب- -ارأة شض- -ب- -ي- -ب- -ة ألسض- -اورة
أأ’سضبوع أŸقبل ،فضض Óعن
أسضتفادتنا من أŸسضتقدمÚ
أ÷دد ،على غرأر بن يوسضف
وزيري حمار».
م-ن ج-ه-ة أأخ-رى ،وت-ع-ل-ي-قا
ع-ل-ى أسض-ت-ق-دأم-ات ألشض-ب-ي-ب-ة
خÓ- -ل أÒŸك- -ات- -و ألشض -ت -وي
أ◊ا‹ ،بضضمان خدمات كل
من بن يوسضف وزيري حّمار،
قال مدرب ألشضبيبة« :سضوق
أل -ت -ح -ويÓ-ت ألشض-ت-وي-ة ل-يسس

م -غ-ري-ا ل-ع-دم وج-ود ح-رك-ي-ة
ك- - -بÒة ،بسض- - -بب وضض- - -ع- - -ي - -ة
ألÓ- - -ع- - -ب Úم- - -ع ف - -رق - -ه - -م
وأŸشض -اك-ل أل-ك-ثÒة ‘ ÷ن-ة
أل-ن-زأع-ات ،ع-ل-ى ك-ل ح-اول-نا
أسض -ت -ق -دأم أل Ó-ع -ب Úأل-ذي-ن
نحتاجهم ،ونتمنى أأن يقدم
حّمار وبن يوسضف أإ’ضضافة
أŸرجوة منهم» ،و ⁄يسضتبعد
آأيت جودي أسضتقدأم أأسضماء
أأخ - -رى ق - -ب - -ل غ - -ل - -ق سض- -وق
أل-ت-ح-ويÓ-ت ألشض-ت-وية ،مادأم
أأن ألشضبيبة ليسضت ﬁرومة
م -ن أ’سض -ت -ق-دأم-ات ب-ع-د أأن
سضّوت وضضعيتها أŸالية Œاه
÷نة ألنزأعات ،وقال بهذأ
أÿصض -وصس« :دي -ون -ن -ا ك -انت
ت -زي -د ع -ن أل -ثÓ-ث-ة مÓ-ي،Ò
لكننا سضوينا وضضعيتنا وأآ’ن
ه - -ذه أل- -دي- -ون ’ ت- -ت- -ج- -اوز
أŸليار سضنتيم.»..
إأ ¤ذلك ،أأكد آأيت جودي
صض - -احب ق- -ب- -ع- -ت- -ي أŸدرب
وأŸسض ‘ Òألشض- -ب -ي -ب -ة ،ب -أان
ف -ري -ق-ه ب-ح-اج-ة إأ ¤أل-ه-دوء
وأ’سض - -ت- -ق- -رأر ‘ م- -رح- -ل- -ة
أل- -ع- -ودة ،وق -ال « :م ّ-ر ع -ل -ى
وجودنا شضهرأن فقط ،ونحن
ب- -ح -اج -ة ل -ل -ع -م -ل ‘ ه -دوء
إ’ع- -ادة أل- -ت- -وأزن ل- -ل- -ف -ري -ق
وأسضÎج - -اع ث- -ق- -ة أأ’نصض- -ار،
رغم ألضضربات ألتي نتلقاها
من طرف أ’نتهازي ،»Úقبل
أأن يضض-ي-ف« :ع-ن-دم-ا وصض-ل-نا
إأ ¤أل - -ف - -ري - -ق وج - -دن- -اه ‘
ظروف صضعبة جدأ‚ ⁄ ،د
ح -ت -ى ق-ارورأت أŸي-اه ،ل-ك-ن
Ãرور ألوقت صضححنا ألكثÒ
م-ن أأ’م-ور وم-ن-ه-ا أل-وضض-عية
أŸال -ي -ة ل Ó-ع-ب ..Úوضض-ع-ي-ة
ألشض - -ب- -ي- -ب- -ة ل- -يسضت خ- -طÒة

ل- -ل- -درج- -ة أل- -ت- -ي يصض- -وره- -ا
أل -ب-عضس وسض-نسض-ع-ى ل-ت-حسضÚ
ألنتائج مسضتقب.»..Ó
وكان فريق شضبيبة ألقبائل
قد تأاهل بصضعوبة كبÒة إأ¤
أل- - -دور ألـ 16م -ن م-ن-افسض-ة
ألسضيدة ألكأاسس على حسضاب
ف -ري -ق ‚م ب -ن ع -ك-ن-ون م-ن
قسضم ألهوأة بهدف دون رد،
ووج- -د أأشض -ب -ال أŸدرب ع -ز
ألدين آأيت جودي صضعوبات
كبÒة لتخطي ألنجم ،أأ’مر
ألذي أأثار حفيظة أأ’نصضار،
ألذين خرجوأ غاضضب Úمن
أأدأء أل -ف -ري -ق رغ -م –ق-ي-ق-ه
ل -ل -ت -أاه -ل وإأح-رأزه أ’ول ف-وز
–ت إأشضرأف ألطاقم ألفني
أ÷دي- - - -د ،وي- - - -أات - - -ي غضضب
أأ’نصضار من أقتناعهم بعدم
قدرة ألÓعب Úأ◊الي Úعلى
إأخ- -رأج أل- -ف- -ري- -ق م -ن أأزم -ة
أل - -ن - -ت - -ائ - -ج وق - -ي - -ادت - -ه إأ¤
أŸن - -افسض - -ة ع - -ل- -ى أŸرأتب
أأ’و ‘ ¤أل-ب-ط-ول-ة وأل-ت-ق-دم
بشض- -ك- -ل ك- -ب ‘ Òم- -ن- -افسض- -ة
ألكاأسس.

أنهى أجرأءأت شسرأء منزل باŸدينة

كوتينهو يضسع قدمه إأ’و ‘ ¤برشسلونة

ب -دأأ أل -ن-ج-م ألÈأزي-ل-ي ف-ي-ل-يب
ك-وت-ي-ن-ي-و ،صض-ان-ع أأل-ع-اب ف-ري-ق
ل -ي -ف -رب-ول أ’‚ل-ي-زي ،خ-ط-وة
ج - -ادة ن - -ح - -و إأ“ام إأج- -رأءأت
أن- -ت- -ق- -ال- -ه إأ ¤صض -ف -وف ن -ادي
ب -رشض -ل -ون -ة أإ’سض -ب -ا ،Êوإأن -ه -اء
جدل أسضتمر لشضهور عديدة ‘
وسض- - - - - - - -ائ- - - - - - - -ل أإ’ع Ó- - - - - - -م.
وأأشضارت تقارير صضحفية ،إأ¤
أأن ك -وت -ي -ن -ي -و ق-د ب-دأأ ب-ال-ف-ع-ل
ع- -م- -ل- -ي -ة أل -ب -حث ع -ن م -ن -زل
Ãدي -ن-ة ب-رشض-ل-ون-ة ،أسض-ت-ع-دأًدأ
لÓنضضمام للفريق ألكتالو.Ê
ووف- -اق لصض- -ح- -ي- -ف- -ة «م- -ون -دو
ديبورتيفو « فإان صضانع أأ’لعاب
وأث- -ق م- -ن أأن إأدأرة ل -ي -ف -رب -ول
سضتفي بوعدها وسضتقبل طلبه

بالرحيل للبارصضا بعد أأن كان
ق- - - -د ” رفضض- - - -ه ألصض- - - -ي- - - -ف
أŸاضضي.
وأأشض- -ارت ألصض- -ح- -ي -ف -ة ،إأ ¤أأن
ك-وت-ي-ن-ي-و ي-ب-حث ع-ن م-ن-زل ‘
ب -رشض -ل -ون -ة ك -ي ي-ق-ي-م ف-ي-ه م-ع
زوجته وأبنته ،وأأنه يفاضضل بÚ
ألسض - - -ك - - -ن ب - - -ال - - -ق - - -رب م - - -ن
أأ’وروغ -وي -ا Êل -ويسس سض-وأري-ز
زميله ألسضابق ‘ ليفربول ،أأو
م - - -وأط- - -ن- - -ه ب- - -اول- - -ي- - -ن- - -ي- - -و.
وك -ان ك -وت -ي -ن -ي -و ق -د سض -ب-ق ل-ه
ألعيشس ‘ كتالونيا حيث لعب
إ’سض -ب -ان -ي-ول ع-ام  ،2012ع -ل -ى
سض -ب-ي-ل أإ’ع-ارة م-ن إأنÎم-يÓ-ن
أإ’يطا‹.
وُي -ق -ال أأن ل -ي -ف -رب-ول سضÒحب

ب - -ب- -ي- -ع ألÓ- -عب ‘ ج- -ان- -ف- -ي
ل-ت-ع-ويضس أأ’م-وأل أل-ت-ي دف-عها
ل - -ل - -حصض - -ول ع - -ل - -ى أŸدأف - -ع
أل -ه -ول-ن-دي فÒج-ي-ل ف-ان ديك
م-ن سض-اوث-ه-ام-ب-ت-ون م-ق-اب-ل 75
مليون جنيه إأسضÎليني.

الفجر06.2٨.................:
مواقيت الظهر12.51.................:
العصسر15.24................:
الصسÓة المغرب54.71...............:
العشسـاء1٩.0٩..................:
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^ 31ديسس - - -م :1٩31 Èوصس- -ل ال- -دوق
«دوروف -ي-ق-و »( )De Rovigoع -ل -ى
للف م- - -ن ا÷ن- - -ود
رأاسس عشس - - -رات ا آ
ل -ل -قضس-اء ع-ل-ى ث-ورة « ا◊اج السس-ع-دي»
وال- -ق- -ب- -ائ- -ل ال- -ث- -ائ -رة ‘ م -ن -ط -ق -ة م -ت -ي -ج -ة
«ا÷زائر».

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
عنابة

لحد  12ربيع الثاني  143٩هـ الموافق لـ  31ديسسمبر  2017م
ا أ

قامت بها مفارز ا÷يشس
والدرك ‘ عدة وليات

القضساء على إارهابي
خط Òبجيجل واسسÎجاع
كÓشسنيكوف
‘ إاطار مكافحة اإ’رهاب وإاثر كمÃ Úنطقة
مششتة ﬁسشن ،بالقطاع العسشكري جيجل/ن.ع،5.
“كنت مفرزة للجيشس الوطني الششعبي يوم 30
ديسشم 2017 Èمن القضشاء على إارهابي خط.Ò
ال- -ع -م -ل -ي -ة م -ك -نت م -ن إاسشÎج -اع مسش -دسس ()01
رششاشس من نوع كÓششنيكوف ،وﬂزن (‡ )01لوء
بالذخÒة .
إان هذه النتائج التي –ققها ميدانيا وحدات
ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب -ي ‘ إاط -ار م -ك -اف -ح -ة
اإ’ره -اب ،ت -ؤوك-د ال-ع-زÁة واإ’رادة الصش-ل-ب-ة ع-ل-ى
بسشط اأ’من والسشكينة ع Èكافة ربوع الوطن.

تدمﬂ 9 Òابئ لإÓرهابيÚ
وأاغراضس ﬂتلفة للتفجÒ

‘ إاطار مكافحة اإ’رهاب وبفضشل ا’سشتغÓل
ا÷ي -د ل -ل -م -ع -ل -وم -ات ،كشش -فت ودم -رت م -ف -ارزة
للجيشس الوطني الششعبي ،يوم  29ديسشم،2017 È
خÓل عمليات بحث و“ششيط بالبويرة/ن.ع،1.
Óرهابي– Úوي قنبلة ()01
تسشعة (ﬂ )09ابئ ل إ
ت -ق -ل -ي -دي-ة الصش-ن-ع وأاغ-راضش-ا ﬂت-ل-ف-ة ت-دخ-ل ‘
صش -ن -اع -ة اŸت -ف -ج -رات ‘ .ح Úأاوق -فت م-ف-رزة
مششÎك -ة ل -ل -ج -يشس ال -وط -ن -ي الشش-ع-ب-ي ب-ت-ل-مسش-ان
/ن.ع 2.عنصشري دعم للجماعات اإ’رهابية.

توقيف  7مهرب Úوحجز
مواد غذائية ومركبات

 20°ا÷زائر

17530 Oó©dG

 17°وهران

الثمن  10دج

17°

france prix 1

لديب أاحمد بن صسغ Òبا÷لفة
حمل إاسسم الفقيد ا أ

اŸلتقى الوطني األول لإÓبداع األدبي يؤوسسسس لسسنة ثقافية جديدة

لو ¤من ملتقى اŸرحوم أاحمد بن صسغ Òوالتي حملت شسعار «اÿطاب
–تضسن دار الثقافة إابن رشسد با÷لفة ،فعاليات الطبعة الوطنية ا أ
لسستاذة
لدب ا÷زائري اŸعاصسر» يومي  30و 31ديسسم 2017 Èوبذلك تودع ا÷لفة العام بنشساط أادبي ‡يز يجمع نخبة من ا أ
الصسو‘ ‘ ا أ
لدباء من ﬂتلف أانحاء الوطن.
ا÷امعي Úوا أ
اعÎاف ووفاء من أاصشدقائه ‘ ا÷لفة
ا÷لفة :عيسسى ماروك
Ÿا ق- -دم- -ه ل- -ه- -ذه اŸدي- -ن- -ة خ- -اصش- -ة
اسشتهلت فعاليات اŸلتقى بكلمة وزير وا÷زائ -ر ع -ام-ة م-ن ج-ه-ود ‘ سش-ب-ي-ل
ال -ث -ق -اف -ة ،ق -رأاه -ا ن -ي -اب -ة ع-ن-ه م-دي-ر إاع Ó-ء ال -ك -ل -م -ة ،خ -اصش-ة ‘ ال-عشش-ري-ة
الثقافة ،وكلمة اŸبدع Úنابت عنهم السش -وداء وتضش -ح -ي -ات -ه إ’سش -م-اع صش-وت
اŸثقفﬂ ‘ Úتلف اŸنابر.
الششاعرة عدالة عسشاسشلة.
ب-ع-د مشش-اه-دة ف-ي-ل-م قصش Òل-ل-متوج Úوتشش- -ه- -د ه- -ذه ال- -ط- -ب -ع -ة ‘ ب -ع -ده -ا
بجائزة «كتارا» الناقد والششاعر بشش Òال- -وط- -ن- -ي ،حضش- -ورا ’ف- -ت -ا ل -لشش -ع -راء
ضش -ي -ف ال -ل -ه وال -روائ -ي ع -ب-د ال-وه-اب واأ’دب -اء وال-ن-ق-اد م-ن ﬂت-ل-ف و’ي-ات
ع -يسش -اوي ”ّ ،ت -ك -رÁه -م-ا وا’ح-ت-ف-اء الوطن ،إا ¤جانب حضشور جماهÒي
بهما ،إا ¤جانب قامات أادبية ششرفت ’فت ‘ ق- - - -اع- - - -ة اÙاضش - - -رات دار
ال- -و’ي -ة وط -ن -ي -ا وع -رب -ي -ا وه -م ع -ل -ى ال-ث-ق-اف-ة اب-ن رشش-د ب-ا÷ل-ف-ة وب-حضشور
التوا‹ :الششاعر سشليم دراجي والششاعر السش-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ،ي-ت-ق-دم-هم السشيد
واÎŸجم هيثم سشعد زيان والروائي اأ’م Úالعام للو’ية ورئيسس اÛلسس
بلقاسشم الششايب والششاعر عبد الرحمن الشش- -ع- -ب- -ي ال -و’ئ -ي ورؤوسش -اء ﬂت -ل -ف
ÿنشس واŸتوج بجائزة ششاعر الرسشول ب -ل -دي -ات ال -و’ي -ة ،ح -يث اسش -ت -م -ت -ع -وا
وا÷م -ه -ور ب -ق-راءات شش-ع-ري-ة شش-رف-ي-ة
عمر طشس.
سش- -ج- -ل- -ن- -ا حضش -ور ع -ائ -ل -ة اÙت -ف -ى ووصشÓ- -ت م- -وسش- -ي- -ق -ي -ة ‘ ،ح Úك -ان
Ãسشرته اأ’ديب واإ’عÓمي أاحمد بن ا÷م -ه -ور ع-ل-ى م-وع-د م-ع م-داخÓ-ت
صش- -غ Òف- -ق -ي -د اأ’دب واإ’ع Ó-م ال -ذي ع -ل-م-ي-ة ‘ اأ’مسش-ي-ة ت-ن-اولت اÿط-اب
واف -ت-ه اŸن-ي-ة سش-ن-ة  2007وه-ي ب-ادرة الصشو‘ ‘ اأ’دب ا÷زائري اŸعاصشر.

قامت بها اŸصسلحة ا÷هوية Ÿكافحة اّıدرات ببشسار

الشسرطة –جز قرابة  04كلغ من اıدرات
«الشسعب» ‘ -إاطار ﬁاربة ا÷رÁة باختÓف أاششكالها’ ،سشيما
منها تلك اŸتعّلقة با’Œار غ Òششرعي للمخّدراتّ“ ،كنت قوات
الشش -رط -ة ب -اŸصش -ل -ح -ة ا÷ه -وي -ة Ÿك -اف -ح -ة ا’Œار غ ÒاŸشش-روع
ب-اّıدرات واŸؤوّث-رات ال-ع-ق-ل-ي-ة ب-بشش-ار ،م-ن ت-وق-ي-ف اŸشش-ت-به فيه
وحجز كمية معتÈة ُقuدر وزنها قرابة  04كيلوغرامات من الكيف
اŸعالج.
حيثيات القضشية جاءت إاثر ورود معلومات لقوات ششرطة اŸصشلحة
ا÷هوية Ÿكافحة ا’Œار غ Òششرعي باّıدرات بو’ية بششار
مفادها ،ترويج أاحد اŸششتبه فيهم كمية من اıدرات عﬂ Èتلف
أاحياء مدينة بششار .وعليه ،وبعد تكثيف التحريات ” –ديد هوية
اŸشش -ت -ب -ه ف -ي -ه وت -وق -ي -ف -ه ‘ ح -ال -ة ت -ل -بسس م -ع ح-ج-ز ب-ح-وزت-ه 03
كيلوغرامات و 950غرام من الكيف اŸعالج ،باإ’ضشافة إا ¤سشÓح
أابيضس.
ب -ع -د اسش -ت -ك-م-ال إاج-راءات ال-ت-ح-ق-ي-ق ” إاع-داد م-ل-ف ج-زائ-ي ضش-د
اŸششتبه فيه وتقدÁه أامام ا÷هات القضشائية اıتصشة.

و‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة،
أاوقفت مفارز للجيشس الوطني الششعبي ،بالتنسشيق
مع عناصشر حرسس ا◊دود بتمÔاسشت وع Úقزام
وبرج باجي ﬂتار/ن.ع )07( ،6.مهرب Úوحجزوا
( )1.375طنا من اŸواد الغذائية ومركبت)02( Ú
رب -اع -ي -ت-ي ال-دف-ع وم-ع-دات ت-ن-ق-يب ع-ن ال-ذهب،
و( )800ل Îمن الوقود ،فيما ” ضشبط ()2600
خرطوششة من السشجائر بتلمسشان /ن.ع.2.
..وتوقيف ششخصش Úبحوزتهما سشÓح ÚناريÚ
‘ سشياق متصشل ،أاوقف عناصشر الدرك الوطني
بقسشنطينة/ن.ع )02 ( ،5.شش -خصش Úب -ح -وزت-ه-م-ا
سشÓح )02( Úناري.Ú

مولودية ا÷زائر  0 – 4وداد تلمسسان

العميد يتأاهل بسسهولة للدور الـ  16من كأاسس ا÷مهورية
ت- -أاه- -ل ف- -ري -ق م -ول -ودي -ة
ا÷زائ - -ر إا ¤ال- -دور الـ 16
م- - - -ن م- - - -ن - - -افسس - - -ة ك - - -أاسس
ا÷م - -ه - -وري - -ة بسس- -ه- -ول- -ة
ك -بÒة ب-ع-دم-ا أازاح ف-ري-ق
وداد ت-ل-مسس-ان م-ن ط-ريقه
‘ م- -ب- -اراة ان -ت -فضس ف -ي -ه -ا
ال- - -ه - -ج - -وم ال - -ذي سس - -ج - -ل
رب- -اع- -ي- -ة ك- -ام- -ل- -ة ق- -ادت
العميد إا ¤الدور اŸقبل ‘
اŸب- -اراة ال -ت -ي اح -تضس -ن -ه -ا
لوŸبي.
ملعب  5جويلية ا أ

نتائج اليوم الثالث من مباريات الدور 32
‚م مقرة  0-1ا–اد خنششلة
ا–اد ا’خضشرية  0-1امل بلفيدار
ششباب قايسس  1-2ششباب قرية موسشى
ا–اد بلخ 0-2 Òوفاق او’د ميمون
مولودية البيضس  0-1ا–اد عنابة
غالية ع Úالصشفراء  1-0امل بوسشعادة
مولودية سشعيدة  0-4رائد القبة
‚وم حي الوسشط اليزي  1-2فرفوسس بئر العاتر
ا–اد بسشكرة  0-3ششبيبة سشكيكدة
سشريع اÙمدية  2-1ششبيبة السشاورة
سشريع غليزان ‚ 2-2م التÓغمة( /تأاهل التÓغمة بضشربات الÎجيح )6-7
نادي تقرت  0-0ا–اد ا◊راشس تأاهل ا–اد ا◊راشس بضشربات الÎجيح 2-4
ششباب الزاوية  1-1وفاق سشور الغز’ن( /تأاهل الزاوية بضشربات الÎجيح )4-5
ششباب بلوزداد  0-3امل غريسس
ملعب سشطيف  2-0جمعية وهران
مولودية ا÷زائر  0-4وداد تلمسشان

وداع ـا 2017
نور الدين لعراجـــي
سشاعات قÓئل نودع فيها ال  365يوما رافقتنا
◊ظاتها بكل ما حملته ا’أقدار لنا ،سشواء أاكانت
سشلبية أام إايجابية ،بششرها أام بخÒها.
ن- -ودع سش- -ن- -ة م- -ن ال- -ف- -رح وا◊زن وال- -ك -ث Òم -ن
اÿي-ب-ات ،عشش-ن-ا م-واق-ي-ت-ه-ا ب-ال-ث-ان-ي-ة وال-دقيقة،
ان -غ -مسش -ن -ا ‘ خ-ارط-ة اأ’ي-ام ت-لك ،ن-ح-اول رسش-م
‚احاتنا ونعيد لواجهتنا وجهها اŸفقود.
◊ظات مهربة من دف Îا◊ياة ،سشتطوى إا¤
اأ’بد ،نودعها دون النظر ‘ عقارب السشاعة،
التي تسشتمر ‘ تعقب نهايتها اأ’زلية.
ولعل ا◊زن كان اأ’قرب إا ¤قلوب اÓŸي،Ú
بتوديع سشنة  ،2017فإان اÿيبة أايضشا لها وقعها
ونحن نسشمع صشراخ الطفلة «عهد التميمي» وهي
خلف قضشبان ا’حتÓل تدافع عن كرامة القدسس،
وق- -دسش- -ي- -ة اأ’قصش- -ى ،دون أان ي- -ت- -ح -رك ال -ع -ا⁄
ل -نصش -رت -ه -ا ،وت -ت -وا ¤ال -ن -كسش -ات ال-واح-دة ت-ل-وى
اأ’خ- -رى ع- -رب- -ي- -ا وإاسشÓ- -م- -ي -ا ،وم -دن ال -ت -اري -خ
تنتهك وتنعي حظها
وا◊ضشارات القدÁة
اŸوبوء من سشبأا إا ¤الششام مرورا ببغداد ،التي
–تفل اليوم بطي صشفحة داعشس اإ’رهابي.
سشيتذكر الوطن أايضشا أان الÈاءة مازالت تدفع
ثمن ا÷بناء واأ’غبياء والسشذج وقطاع الطرق،
ل -ت -ك-ون اŸآاسش-اة ب-ح-ج-م اأ’سش-ى ال-دف ،Úوه-اه-و
«رمزي» يختتم مسشلسشل اختطاف اأ’طفال ،تاركا
خلفه ﬁفظة ودفاتر مسشجل عليها ششهادة وفاة
دون سش -اب -ق وع -د .وت -ب -ق -ى ال -ق -ائ -م-ة اخ-ت-ط-اف
اأ’طفال مفتوحة إا ¤أاجل مسشمى ،ما ⁄تتحرك
اأ’نفسس لدحر هذه اآ’فة الغريبة.
ولعل ا◊وت اأ’زرق أاك Ìقذارة من حوت بششري
يلتهم الÈاءة دون رحمة و’ ذمة.
نودع  2007آامل Úأان يعم ا Òÿهذه اأ’رضس
اŸع -ط -اءة وأان ي -ن -ع -م ال -ن -اسس ب -السش Ó-م واآ’م -ن
والوئام.
فبقدر ..كÌة اŸششاق ،هناك دوما بصشيصس آامل
ينتظرنا خلف اآ’فاق.
نودع هذه السشنة بكل ما حملته لنا من مسشرات،
نحتفظ بها آامل ‘ Úبزوغ فجر جديد ،يكون
للوطن فيه الفÓح ونكون له الششمعدان.

بسسبب نتائجها اŸدرسسية

درك باتنة يسسÎجع فتاة قاصسر هربت من منزلها العائلي
“ك-نت ال-ف-رق-ة اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك ال-وطني بعÚ
جاسشر ،مسشاء أامسس ،من إاعادة فتاة قاصشر أ’هلها،
وهي تلميذة بالطور اŸتوسشط ،تبلغ من العمر 14
سشنة ،هربت من منزلها العائلي بو’ية خنششلة
بسشبب حصشولها على نتائج ضشعيفة ‘ امتحان
الفصشل اأ’ول.
تعود وقائع القضشية إا ¤تقدم سشائق سشيارة أاجرة
–مل ترقيم و’ية خنششلة يبلغ من العمر  30سشنة،
ك -ان ق -ادم -ا م -ن و’ي -ة خ -نشش-ل-ة ‘ ط-ري-ق-ه ن-ح-و
ا÷زائر العاصشمة ،إا ¤عناصشر الدرك الوطني

أامن العاصسمة يفكك
شسبكة دولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
لتهريب السسيارات

ﬁمد فوزي بقاصس
تصسويرﬁ :مد آايت قاسسي
الوافد ا÷ديد «ﬁمد اأمÚ
سشويبع» سشجل هدف السشبق
‘ (د  )18بعدما تلقى كرة
ع - -ل - -ى ط - -ب - -ق م - -ن زم- -ي- -ل- -ه
«اŸوؤذن» ،ل -يضش -ي -ف «ﬁم -د
هششام نقاشس» الهدف الثاÊ
‘ (د  )35ب- -ق- -ذف- -ة ق- -وي- -ة
ار“ائ- -ي- -ة ب- -ع -د ت -وزي -ع -ة ‘
ال - -ع - -م - -ق م- -ن «اأم- -ادا» ،و‘
الوقت الذي كان ينتظر فيه
ا÷ميع صشافرة نهاية الششوط
ا’أول اأضشاف «بالغ» الهدف
الثالث من راأسشية جميلة ‘
(د  ،)3+45ل-ي-خ-ت-تم «نقاشس»
م - - -ه - - -رج - - -ان ا’أه- - -داف ‘
(د )3+90ب -ع -دم -ا ت -ل-ق-ى ك-رة
ح-اسش-م-ة م-ن «سش-ويبع».وبهذا
ال- -ت- -اأه- -ل سش- -ي -واج -ه اأشش -ب -ال
اŸدرب ك- -ازو Êف -ري -ق اأم -ل
بوسشعادة ‘ الدور الـ 16

 23°ا÷زائر

 17°وهران

17°

“كنت مصشالح أامن و’ية ا÷زائر ،من
وضش- -ع ح -د ل -عصش -اب -ة إاج -رام -ي -ة خ -طÒة
ﬂتصش-ة ‘ ال-ت-ه-ريب ال-دو‹ ل-ل-م-رك-ب-ات
اŸسشتعملة ،التزوير واسشتعمال اŸزّور ‘
اّÙررات اإ’داري -ة (وث -ائ -ق م -رك -ب -ات)،
وكذا وضشع مركبة للسش Òبلوحة ترقيم غÒ
م -ط -اب -ق -ة ،م -ع ت -وق-ي-ف أاف-راد ال-عصش-اب-ة
اŸشش- -ك- -ل- -ة م- -ن  03أاشش- -خ- -اصس تÎاوح
أاعمارهم ماب 23 Úإا 35 ¤سشنة مسشبوقÚ
قضشائيا.
حيثيات القضشية بدأات بعد أان لفت انتباه
ع-ن-اصش-ر ف-رق-ة الشش-رط-ة ال-قضش-ائ-ية أ’من
دائرة بئر توتة ،وجود ششخصش ÚمششبوهÚ
ع-ل-ى م Ïسش-ي-ارة سش-ي-اح-ي-ة ،ب-ع-د ال-ت-ق-دم
إاليهما وإاخضشاعهما للمراقبة اأ’منية” ،
تنقيط السشيارة ،ليتبّين أانها ’ تنطبق على
أاي م -رك -ب -ة Ãصش-ال-ح تسش-ج-ي-ل اŸرك-ب-ات
ب- -ا÷زائ- -ر .وع- -ل- -ي- -ه ” ،ت- -وق- -ي- -ف- -ه- -م -ا
و–ويلهما للمصشلحة على ذمة التحقيق.

بالطريق الوطني رقم  03الرابط ب Úو’يتي باتنة
وسشطيف ،باıرج الششمالية لبلدية ع Úجاسشر،
Èﬂا إاياهم أانه يقّل بسشيارته فتاة قاصشر مضشيفا
ل-ع-ن-اصش-ر ال-درك أان-ه ت-ل-ق-ى م-ك-اŸة ه-ات-ف-ي-ة م-ن
ششخصس ›هول يدعي أانه والدها وقد هربت من
منزلها العائلي الكائن بو’ية خنششلة ،ليتم على
الفور تفتيشس اŸركبة وتعريف السشائق والركاب
فلم يكونوا ﬁل بحث أاو متابعة قضشائية .وبعد
التحقق من اŸعلومة ،من خÓل ا’تصشال بفرقة
الدرك الوطني ﬁل إاقامة الفتاة القاصشر وكذا

الششخصس اŸتصشل ع Èرقم هاتفه الششخصشي” ،
اقتياد صشاحب سشيارة اأ’جرة والفتاة إا ¤مقر
الفرقة لغرضس مباششرة التحقيق وعرضس القاصشر
على الطبيب اŸناوب بالعيادة متعددة اÿدمات
بع Úجاسشر الذي أاكد أانها ’ تعا Êمن أاي ضشرر
كان .ليتقدم بعدها والد اŸعنية البالغ من العمر
 43سشنة والسشاكن بو’ية خنششلة ،إا ¤مقر فرقة
ال -درك ،ك -اشش -ف -ا ع -ن أاسش -ب-اب إاق-دام اب-ن-ت-ه ع-ل-ى
ال -ه -روب ◊صش -ول -ه-ا ع-ل-ى ن-ت-ائ-ج ضش-ع-ي-ف-ة خÓ-ل
الفصشل اأ’ول.
باتنةŸ :وشسي حمزة

