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اŸوقع ا إ

نسصيــب يؤوكــــد اسصتفـــادة وليــــات أاخـــرى مـــن مشصاريـــع إاعــادة تأاهيــل

الدولـ ـ ـة ت ـ ـواصسل دعمهـ ـا للـ ـري الف ـÓحي
با÷نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوب Ãضساعف ـ ـ ـ ـ ـة حفـ ـ ـ ـ ـر األب ـ ـ ـار
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@التعليم العا‹

مراجعـ ـة األطر
القانوني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
اŸسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÒة
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@بن غÈيت:

تصسدي ـر أاول شسحنة م ـ ـ ـن الق ـ ـرع
إا ¤إاسسبانيا وا‚لÎا نهاية جانفي
لمÓك الوطنية
لبعاد الشصكوك والتأاويÓت اŸفرطة تشصبهها بنهب ا أ
إ

تطبيق الشسراكة اŸؤوسسسساتية تخضسع Ÿوافق ـة رئيـسس ا÷مهوري ـ ـة
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اÿيار البديل لÓسستÒاد
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األولوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
‘ التوظيف لطلبة
اŸـ ـ ـدارسس العليـ ـ ـا
لأÓسساتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذة
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@النقل

شسطـ ـ ـ ـر الدرع ـان-
ا◊دود التونسسيـ ـة
يسستلـ ـ ـ ـ ـ ـم بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
 15شسهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا
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قصصدها  ٥0أالف زائـر
اسصتطــÓع فـي عطلـة الشصتاء

بوحنيفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة..
اŸدينة ا◊مويـ ـة
اŸتخلفة عن ركب
السسياحة والتنمية
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زيتو Êيحيي ذكرى
اسستشسهاد ديدوشس
مراد بقسسنطينة

الثÓثاء  ١٦جانفي  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٨ربيع الثاني  ١٤٣٩هـ

اتفاقية ب Úوزارة
السسياحة واÙافظة
السسامية لألمازيغية
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ميهوبي يسستقبل مدير األليسسكو

يشش - -رف وزي - -ر اÛاه - -دي- -ن
ال -ط -يب زي -ت-ؤ ،Êع-ل-ى إاح-ي-اء
الذكرى  63لسشتششهاد البطل
ال - -رم - -ز دي - -دوشص م- -راد ،ي- -ؤم
اÿم - -يسص  18ج -ان-ف-ي ،2018
بؤلية قسشنطينة.

ندوة تاريخية
Ãعرضس الذاكرة

يسشتقبل وزير الثقافة عزالدين ميهؤبي مدير
اŸن -ظ -م -ة ال -ع -رب -ي -ة ل -لÎب-ي-ة وال-ث-ق-اف-ة وال-ع-ل-ؤم
الدكتؤر سشعد هÓل ا◊ربي ،اليؤم ،على السشاعة
 11:30صشباحا.
ال- -ل -ق -اء ي -ك -ؤن ف -رصش -ة لسش -ت -ع -راضص ال -قضش -اي -ا
اŸت- -ع -ل -ق -ة ب -آاف -اق ال -ت -ع -اون ال -ث -ق -ا‘ ب Úا÷زائ -ر
لليسشكؤ.
ومنظمة ا أ

منتدى اقتصسادي جزائري  -أاردÊ

ي-ن-ظ-م م-ع-رضص ال-ذاك-رة ‘
إاط - -ار إاح - -ي - -اء ال - -ذك - -رى 63
لسش- -تشش- -ه- -اد ال -ب -ط -ل ال -رم -ز
دي- - - - - -دوشص م - - - - -راد ،ن - - - - -دوة
ت - -اري- -خ- -ي- -ة ،ال- -ي- -ؤم ،ع- -ل- -ى
السشاعة  13:30زوالÃ ،قره
ال- -ك- -ائ- -ن ب- -ح- -دي- -ق -ة ال -ؤئ -ام
اŸد ،Êب Íعكنؤن.

–ديد حصسة كل ولية
من سسكن «أال.بي.أا»
ت - - -ع - - -ل - - -م وزارة السش - - -ك- - -ن
وال- -ع- -م- -ران واŸدي -ن -ة ك -اف -ة
اŸؤاطن Úأانها سشتقؤم ،خÓل
لسش-ب-ؤع ،ب-ت-ب-ليغ حصشة
ه-ذا ا أ
ك- - -ل ولي- - -ة م- - -ن ب- - -رن - -ام - -ج
السش-ك-ن-ات ال-عمؤمية اŸدعمة
( ،)LPAواŸق- - - - -درة بـ 70أالف
وح -دة سش -ك -ن -ي -ة ع ÈالÎاب
الؤطني ،وهذا حتى يتسشنى
ل -ل -ؤلة ال -ت -حضش Òل -ل -ب -دء ‘
لجراءات
ع-م-ل-ية اسشتكمال ا إ
اŸتعلقة بتعبئة العقار.
ك- - -م- - -ا أان- - -ه- - -ا ع- - -ل - -ى وششك
لن - -ت - -ه - -اء م- -ن اسش- -ت- -ك- -م- -ال
ا إ
ال- -نصش- -ؤصص ال- -ت- -ن- -ظ- -ي- -م- -ي- -ة
اŸؤؤط -رة لصش -ي -غ -ة السش -ك -ن -ات
ال -ع -م -ؤم -ي -ة اŸدع -م-ة (،)LPA
والتي سشتضشعها –ت تصشرف
السش- - -ل - -ط - -ات اÙل - -ي - -ة وك - -ل
الفاعل ‘ Úالعملية من أاجل
لنطÓق فيها ميدانيا.
ا إ

رقم أاخضسر من أاجل تسسيÒ
تشساركي للنفايات

لدارة والمالية
ا إ

ملة وقائية حول
ح
ستعمال اŸفرط
الس
للسسكر واŸلح

” اسش-تحداث
رق - - - -م أاخضش - - - -ر
شش-راك-ة م-ع
( )3007وضش- - - - - -ع
م-اي-ة اŸسش-ت-ه-لك ،ب-ال ي-ة ،ت-نظم
◊
م-
–ت تصش- - - - - -رف
ج-م-ع-ي-ة ا أ
لم-ان ط-ن-ي ل-لصش-ح-ة ال-ع-م-ؤ ط للسشكر،
م
ظ
غÓل اŸفر
اŸؤاطن Úلتبلي
غ
ؤ
ن
ت -ل-ت-ج-ارة واŸع-ه-د ال ال والسشت
ل السشتعم
الششكاوى
وزارة ا
وقائية حؤ
نطلق يؤم
ملة
وت
وال - - -ع- - -رائضص أاو
ح ح واŸؤاد الدسشمة .طيلة خمسشة أاششهر ،ع-ة 10:00
ط -ل -ب -ات ت-ت-ع-ل-ق
اŸل
سش -ا
ملة
سشتمتد هذه ا◊ ف -ي ا÷اري ع -ل -ى ال ي «أارديسص»
ان -ك-ز ال-ت-ج-ار
ب -إادارة ال -ن -ف -اي -ات ‘ م-ن-اط-ق سش-ك-ن-اه-م،
اÿم- -يسص  18ج سش-اح-ة اŸر
با÷زائر.
صش -ب -اح -ا ب
ب -حسشب م -ا أاف -اد ب-ه اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-ؤك-ال-ة
ال-ؤط-ن-ي-ة للنفايات السشيد
كر Ëأاومان.
وأاوضش- - - - - -ح أاوم- - - - - -ان ،أان
اŸؤاط- -ن Úي -تصش -ل -ؤن أاكÌ
ف- -أاك Ìب- -ال- -رق -م ا أ
لخضش -ر
ل-ل-ؤك-ال-ة م-ن أاج-ل ال-تعبÒ
ع- -ن انشش- -غ- -الت- -ه- -م بشش -أان
ب- - - -ر›ت م- - - -دي- - - -ري- - - -ة
إادارة ال- - - - -ن- - - - -ف- - - -
اي - - - -ات ‘ الشش - - - -ؤؤون ال- - - -دي- - - -ن- - - -ي- - - -ةمناطقهم ،ما ينم
لوقاف لؤلية ا÷زائر،
ّ عن تطؤر وا أ
الؤعي البيئي لدى ا أ
لسشر.
لنÎنت وششبكة التؤاصشل الجتماعي»،
يؤما دراسشيا حؤل «ﬂاطر ا أ
لمام اÙمدية ،اليؤم ،على السشاعة  9:00صشباحا.
بدار ا إ

يوم دراسسي حول
ﬂاطر األنÎنت

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

أاويحيى يÎأاسس
الدورة العادية
للمجلسس الوطني
لألرندي

ت- -ن- -ظ- -م غ- -رف- -ة ال- -ت- -ج- -ارة والصش- -ن- -اع- -ة
ا÷زائرية اŸنتدى القتصشادي ا÷زائري-
لرد ،Êال- -ي- -ؤم ،ع- -ل -ى ه -امشص الج -ت -م -اع
ا أ
لردنية
الثامن للجنة اıتلطة ا÷زائرية ا أ
لوراسش -ي ،ق -اع -ة اŸؤاق -ف،
وذلك ب- -ف- -ن -دق ا أ
ابتداء من السشاعة  9:00صشباحا.

يؤمية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤؤسشسشة العمؤمية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسص مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

التحرير

يشش - -رف وزي - -ر السش - -ي - -اح - -ة
والصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دية حسشن
م-رم-ؤري ،ع-ل-ى م-راسش-م تؤقيع
ات -ف-اق-ي-ة شش-راك-ة وت-ع-اون بÚ
وزارة السش- -ي- -اح -ة واÙاف -ظ -ة
Óم-ازي-غية ،اليؤم،
السش-ام-ي-ة ل -أ
ع - -ل - -ى السش- -اع- -ة  14:00بعد
الزوال بفندق ا÷زائر.
الت- - -ف- - -اق - -ي - -ة ت - -ه - -دف إا¤
لمازيغية ‘
اسشتعمال اللغة ا أ
ﬂت- -ل- -ف ›الت ونشش- -اط -ات
وم -ه -ن السش -ي -اح -ة والصش -ن-اع-ة
التقليدية.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسص(021)60.70.3٥:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤؤولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

لم Úال- -ع -ام ◊زب
يÎأاسص ا أ
ال-ت-ج-م-ع ال-ؤطني الدÁقراطي
أاحمد أاويحيى ،أاششغال الدورة
ال -راب -ع -ة ال -ع -ادي -ة ل -ل -م -ج-لسص
الؤطني للحزب ،يؤم اÿميسص
 18جانفي على السشاعة 9:00
صش -ب -اح -ا ،ب -ت -ع -اضش -دي -ة ع-م-ال
البناء بزرالدة ،على أان تختتم
ال- -دورة ي- -ؤم ا÷م -ع -ة  19من
ن- -فسص الشش- -ه- -ر ع- -ل- -ى السش -اع -ة
 10:00صشباحا.
وي -ع -قب ذلك ت -نشش -ي -ط ن -دوة
صشحفية ،يؤم السشبت  20جانفي
ا÷اري ،ع- - -ل - -ى السش - -اع - -ة 9:30
صشباحا ،باŸقر اŸركزي للحزب.

إلع ـلناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -ؤث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤؤسشسشة الؤطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتؤر ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسص(021)73.95.59... :

ؤسشسشات التالية:الؤسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنؤب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

الثلثأء  16جأنفي  2018م
الموافق لـ  28ربيع الثأني  1439هـ

–ضشÒا ’نعقاد الدورة  08اŸششÎكة غدا با÷زائر

التعاون الصسناعي يتصسدر أاشسغال منتدى الأعمال ا÷زائري  -األردÊ
’رد Êاليؤم ،بالعاصشمة –ضشÒا للدورة الثامنة للجنة اŸششÎكة ب Úالبلدان غدا،
’عمال ا÷زائري  -ا أ
يعقد ،منتدى ا أ
حيث يبحث اŸنتدى –ديد فرصس الششراكة ب ÚاŸؤؤسشسشات ا’قتصشادية الناششطة ‘ اÛال الصشناعي ،حيث يسشعى البلدين من
خÓل اللقاء إا ¤رفع مسشتؤى ا’سشتثمارات لتحقيق أاهداف الششراكة الثنائية.

جÓل بوطي
يÎأاسس وزير الصسنأعة واŸنأجم يوسسف يوسسفي
لرد Êللصسنأعة والتجأرة والتموين يعرب
والوزير ا أ
لع-م-أل
ال -قضس -أة ،ال -ي -وم ،اŸن-ت-دى الق-تصس-أدي ل -أ
الذي تنظمه الغرفة ا÷زائرية للتجأرة وللصسنأعة،
لوراسس-ي ب-أل-ع-أصس-م-ة ف-ع-أل-ي-أت
وي-ح-تضس-ن ف-ن-دق ا أ
اللقأء الهأم ،الذي يجمع خÈاء اقتصسأدي Úورجأل
أاعمأل عشسية عقد الدورة  08للجنة اŸشسÎكة غدا
لربعأء بألنأدي الوطني للجيشس.
اأ
ي-ت-زام-ن ت-ن-ظ-ي-م اŸن-ت-دى القتصسأدي ،بحسسب
بيأن لوزارة الصسنأعة واŸنأجم تلقت« ،الشسعب»
نسسخة منه أامسس ،مع عقد اجتمأع على مسستوى
اÈÿاء ان -ط -ل -قت أاشس-غ-أل-ه مسس-أء ،أامسس ،الث-ن،Ú
ويختتم عشسية اليوم بعد بحث ›ألت التعأون بÚ
لردن وآاف -أق ت -ع -زي -زه -أ ،إاضس -أف -ة إا¤
ا÷زائ- -ر وا أ
ال -ت -وق -ي -ع ع -ل-ى ع-دد م-ن الت-ف-أق-ي-أت ‘ اÛأل
الصسنأعي الذي سسيتصسدر أاشسغأل اللقأءات.
وحسسب اŸصسدر فأن الدورة اŸشسÎكة سستبحث
ت- -ق- -ي -ي -م ›ألت ال -ت -ع -أون ب Úا÷زائ -ر وع -م -أن
وال -ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ع-دد م-ن الت-ف-أق-ي-أت ‘ اÛأل
الصس -ن -أع-ي ،ح-يث سس-ب-ق وان اح-تضس-نت ال-ع-أصس-م-ة
لردنية أاشسغأل الدورة السسأبعة سسنة  ،2006لكن
اأ
لخÒة
العلقأت الثنأئية عرفت خلل السسنوات ا أ
ال -ت -وق -ي-ع ع-ل-ى ات-ف-أق-ي-أت ت-ع-أون ب ÚاŸؤوسسسس-أت
القتصسأدية.
لردن
العلقأت القتصسأدية ب Úا÷زائر وا أ
لخÒة بعد
شسهدت تطورا كبÒا خلل السسنوات ا أ
ت -ع -زي-ز رغ-ب-ة ك-ل ال-ب-ل-دي-ن ‘ ت-وسس-ي-ع ال-ت-ب-أدلت
لدوية ،لكن
التجأرية ،سسيمأ ‘ ›أل صسنأعة ا أ
مسستوى السستثمأر يبقى دون اŸطلوب بألنظر إا¤
لعمأل ‘
حجم السستثمأرات ،حيث أابدى رجأل ا أ
العديد من اŸرات رغبتهم ‘ توسسيع السستثمأر

إا› ¤ألت ﬂتلفة.

مسستوى السستثمار يبقى دون التطلعات
رغم العلقات القوية ب Úالبلدين
وحسسب م- -ع- -ط- -ي- -أت رسس- -م- -ي- -ة ف- -ق- -د ع- -رفت
لردنية إا ¤ا÷زائر انخفأضسأ خلل
الصسأدرات ا أ
لشسهر العشسرة اŸأضسية من  2017بنسسبة ،٪22,5
اأ
مÎاجعة إا ¤نحو  56مليون دينأر أارد Êمقأرنة مع
 72مليون دينأر لنفسس الفÎة من العأم  ،2016إال
لرادة السسيأسسية لتطوير العلقأت ‘ اÛأل
أان ا إ
القتصسأدي تعرف تقدمأ ملحوظأ حسسب تقأرير
إاعلمية اردنية.
لشسأرة إا ¤انه ” توقيع
لطأر Œدر ا إ
‘ هذا ا إ
اتفأق تعأون وتوأامة ب Úغرفتي التجأرة والصسنأعة
ع -م -أن وال -زي -ب -أن ا÷زائ -ري -ة ل -ت -ط -وي -ر وت -ن -م-ي-ة
ال -ع-لق-أت ال-ت-ج-أري-ة والصس-ن-أع-ي-ة والسس-ت-ث-م-أري-ة
والسسيأحية ب Úالبلدين ،حيث يهدف التفأق إا¤
ت -ط -وي-ر ال-ع-لق-أت الق-تصس-أدي-ة وال-ت-ج-أري-ة ع-ل-ى

أاسسأسس اŸسسأواة ‘ ا◊قوق واŸصسألح اŸشسÎكة
ب Úالشسركأء من ولية بسسكرة والعأصسمة عمأن.
لعلمية
لكن ‘ مقأبل ذلك تشس Òالتقأرير ا إ
لردن مأتزال
إا ¤أان السستثمأرات ا÷زائرية ‘ ا أ
دون اŸسستوى اŸأمول ،بألرغم من الزيأدة الكبÒة
لردن -ي -ة ‘ ا÷زائ -ر،
‘ ح- -ج -م السس -ت -ث -م -أرات ا أ
خ - -أصس - -ة ب- -ق- -ط- -أع- -أت الصس- -ن- -أع- -أت ال- -دوائ- -ي- -ة
لردن تتبنى ›موعة من
واŸقأولت ،حيث أان ا أ
التعديلت الهيكلية ‘ البنية التشسريعية والنأظمة
لعمأل.
لبيئة ا أ
لحصس - -أئ- -ي- -أت إا ¤أان ال- -ق- -ط- -أع
ك - -م - -أ تشس Òا إ
لرد Êاسس -ت -ط -أع خ -لل ال -ع-أم 2014
الصس -ن -أع -ي ا أ
اسس -ت -ق -ط -أب م -أ نسس-ب-ت-ه  ٪40م -ن السس -ت -ث -م-أرات
لجنبية اŸبأشسرة وبقيمة بلغت  636مليون دولر،
اأ
ف-ي-م-أ تسس-أه-م الصس-ن-أع-ة ال-وط-ن-ي-ة ب-نحو  ٪25م -ن
لجمأ‹ ،حيث تشس Òالتقأرير إا¤
النأ œاÙلي ا إ
ت-راج-ع مسس-ت-وى السس-ت-ث-م-أرات رغ-م أان-ه-أ سس-ج-لت
مسستويأت ايجأبية خلل سسنوات سسأبقة.

’مÓك الؤطنية
’بعاد الششكؤك والتأاويÓت اŸفرطة تششبهها بنهب ا أ
إ

تطبيق الشسراكة اŸؤوسسسساتية تخضسع Ÿوافقة رئيسس ا÷مهورية
تششجيع اŸؤؤسشسشة العمؤمية على اللجؤء للششراكة وفق أاهدافها ا’سشÎاتيجية
سشيخضشع تطبيق ا’جراءات اŸتضشمنة ‘ اŸيثاق
حؤل الششراكة اŸؤؤسشسشاتية اŸتعلقة بفتح راسس مال
اŸؤؤسشسش-ات ال-ع-م-ؤم-ي-ة ا’ق-تصش-ادي-ة ل-ل-قطاع اÿاصس
للمؤافقة اŸسشبقة لرئيسس ا÷مهؤرية وذلك سشؤاء ‘
اطار مششروع فتح رأاسس اŸال او تنازل عن ا’سشهم
وا ¤غاية القرار النهائي.
وقد وجه رئيسس ا÷مهورية ،يوم اÿميسس الفأرط،
تعليمة للحكومة تنصس على إالزامية اإلخضسأع Ÿوافقته
اŸسسبقة أاي اتفأق حول فتح رأاسسمأل أاو تنأزل عن أاسسهم
Ÿؤوسسسسة عمومية اقتصسأدية ‘ إاطأر الشسراكة العمومية
اÿأصس -ة اŸت -ف -ق ع -ل -ي -ه -أ خ -لل اج-ت-م-أع ال-ث-لث-ي-ة بÚ
ا◊ك -وم -ة وال–أد ال -ع-أم ل-ل-ع-م-أل ا÷زائ-ري Úوم-ن-ت-دى
رؤوسس- -أء اŸؤوسسسس -أت ‘ شس -ه -ر ديسس -م Èالخ .Òوي -ب -ق -ى
ال -ق -رار ال -ن -ه -أئ -ي اÈŸم م -ن الصس -لح -ي -ة ق -رار رئ -يسس
ا÷مهورية وحده .ول تعأرضس هذه التعليمة أاحكأم األمر
رقم ( 04-01سسيمأ اŸواد  )22 - 21 - 20اŸؤورخ ‘ 20

أاغسس- -طسس  2001اŸت-ع-ل-ق ب-ت-ن-ظ-ي-م وتسس-ي Òوخ-وصسصسة
اŸؤوسسسسأت العمومية القتصسأدية .ويعت Èهذا القرار
عمل سسيأسسي يهدف ،حسسب مصسدر مأذون ،ا ¤اضسفأء
اŸزي-د م-ن الشس-ف-أف-ي-ة والنصس-أف وال-ن-ج-أع-ة ع-ل-ى ه-ذه
الشسراكة ب Úالقطأع Úالعمومي واÿأصس التي غألبأ مأ
تشسكل موضسوع شسكوك وتأويلت مفرطة تشسبههأ بنهب
لملك الوطنية.و تنصس اŸأدة  20من المر 04-01
لأ
على ان اسسÎاتيجية وبرنأمج اÿوصسصسة يجب ان يصسأدق
عليه ›لسس الوزراء برئأسسة رئيسس الدولة أامأ بألنسسبة
للحكومة فتتكفل بتطبيق الÈنأمج الذي انتخب من أاجله
رئيسس ا÷مهورية .ويحدد ميثأق الشسراكة اŸؤوسسسسأتية
الذي يتكون من  40صسفحة الحكأم العأمة لهذه الشسراكة
و›أل ت - -ط - -ب- -ي- -ق- -ه واŸت- -دخ- -ل ‘ Úمسس- -أر الشس- -راك- -ة
واسسأسسيأت بروتكول اتفأق مشسأريع الشسراكة وا◊ألت
اÿأصسة لعمليأت الندمأج والنصسهأر .وبألتفصسيل أاك،Ì
ف- -إأن اŸي- -ث- -أق ي- -ح- -دد ك- -ذلك الشس- -رك -أء اŸؤوسسسس -أت -يÚ

السسأسسي Úواشسكأل الشسراكة و“ويل عمليأت الشسراكة
وشس -ف -أف -ي-ة الج-راءات .م-ن ج-أنب اخ-ر ،وب-ه-دف إاع-أدة
ان -ع -أشس ال-ق-ط-أع ال-ع-م-وم-ي الق-تصس-أدي ت-ع-ت Èالشس-راك-ة
ك -دع -أم -ة اسسÎات-ي-ج-ي-ة ل-ل-عصس-رن-ة وت-ط-وي-ر اŸؤوسسسس-أت
العمومية وتطوير ونشسر اŸعأرف ‘ .هذا الطأر ،يتم
تشسجيع اŸؤوسسسسة العمومية على اللجوء ا ¤الشسراكة Ÿأ
يصسب ذلك ‘ اهدافهأ السسÎاتيجية وذلك سسواء مع
شسركأء مقيم Úاو مع شسركأء غ Òمقيم .Úويرى اصسحأب
ال- -وث -ي -ق -ة ان ه -ذا اŸي -ث -أق يضس -ع ‘ م -ت -ن -أول ﬂت -ل -ف
اŸتدخل Úالعمومي ‘ Úمسسأر الشسراكة اطأرا مرجعيأ
يحدد ﬂتلف العمأل اŸرتبطة بقيأدة ومتأبعة عملية
شس-راك-ة م-ؤوسسسس-أت-ي-ة .أام-أ ال-ه-دف ال-رئ-يسس-ي ف-ي-ت-م-ث-ل ‘
تقليصس الصسعوبأت التسسيÒية والقأنونية التي Áكن أان
–ي -ط Ãسس -أر الشس -راك -أت وج-م-ع الح-ك-أم والج-راءات
اŸرتبطة التي يصسدرهأ ›لسس مسسأهمأت الدولة ‘
وثيقة واحدة.

يتعلق بإانششاء ›لسس أاعمال جزائري  -ما‹

التوقيع على بروتوكول اتفاق بباماكو

وقعت ا÷زائر ومأ‹ ببأمأكو (مأ‹) على بروتوكول
اتفأق يتعلق بإأنشسأء ›لسس أاعمأل جزائري-مأ‹ ،حسسب
مأ أافأد به بيأن لوزارة التجأرة .ووقع التفأق اول امسس
الحد على هأمشس زيأرة العمل التي يقوم بهأ ،منذ
السس -بت اŸأضس -ي ،ا ¤ال -ع -أصس -م-ة اŸأل-ي-ة وزي-ر ال-ت-ج-أرة
ﬁمد بن مرادي على رأاسس وفد رسسمي مكون من 89
متعأمل اقتصسأديأ للمشسأركة ‘ معرضس بأمأكو الدو‹
الذي ينظم من  13ا 29 ¤ينأير ا÷أري .وقد ” اختيأر
ا÷زائر لتكون «ضسيف شسرف» اŸعرضس الذي ” افتتأحه
يوم السسبت من طرف الرئيسس اŸأ‹ ابراهيم بوبكر
ك -أي -ت -أ .وب -ع -د ت -دشس ÚاŸع -رضس وق -ب -ي -ل اف -ت-ت-أح ال-ي-وم
اıصسصس للجزائري واصسل السسيد بن مرادي سسلسسلة
الج -ت -م-أع-أت ا›ÈŸة ع-ل-ى ه-أمشس ال-ت-ظ-أه-رة ح-يث
اسستقبل أامسس الحد من طرف وزير اŸألية اŸأ‹ الذي
«أاكد له على ضسرورة تطوير العلقأت القتصسأدية بÚ
البلدين» .وخلل اللقأء ” ،التطرق ا ¤مسسأئل متعددة

م-رت-ب-ط-ة ب-ألضس-م-أن اŸأ‹ ل-ل-ت-ع-أم-لت وخ-أصسة ا÷أنب
اŸت-ع-ل-ق بضس-م-أن ال-ت-م-وي-لت ال-ب-ن-ك-ي-ة اŸأل-ي-ة اŸوجهة
للسستثمأرات ا÷زائرية ا›ÈŸة ‘ قطأع الطأقة.
وخصسصست ظهÒة الحد لفتتأح يوم ا÷زائر بحضسور
وزير التجأرة اŸأ‹ والذي شسهد انعقأد منتدى رجأل
الع - -م- -أل ضس- -م اك Ìم- -ن  200م-ت-ع-أم-ل اق-تصس-أدي من
البلدين .وأاكد وزيرا البلدين ‘ خطأبيهمأ الفتتأحيÚ
على ضسرورة رفع اŸسستوى ا◊أ‹ للمبأدلت الذي يبقى
«دون الل -ت -زام -أت السس -ي -أسس -ي -ة ل -ل -دول -ت Úول -ت -ط -ل -ع -أت
الشس -ع -ب .»Úوكشس -ف السس -ي -د ب -ن م -رادي ‘ ك -ل-م-ت-ه أام-أم
اŸتعأمل Úالقتصسأدي Úان اÙأدثأت التي جرت خلل
الزيأرة سسمحت بإأرسسأء أاسسسس تعزيز التعأون الثنأئي ‘
القطأعأت التي تزخر بقدرات هأمة ‘ البلدين.
وعقب مداخلة الوزيرين ” ،التوقيع على بروتوكول
اتفأق حول انشسأء ›لسس أاعمأل جزائري-مأ‹ قبل أان
يتم الشسروع ‘ لقأءات اعمأل (بي-تو-بي) تدوم من 14

ا 18 ¤ينأير ا÷أري .وكأن السسيد بن مرادي قد اسستقبل
السسبت اŸأضسي من طرف الرئيسس اŸأ‹ ابراهيم بوبكر
كأيتأ حيث أابلغه رسسألة اخوية من الرئيسس عبد العزيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ك -م -أ ت -ط -رق م -ع-ه ا ¤ال-ع-لق-أت اŸم-ت-أزة
ا÷زائرية اŸألية ،معربأ له عن ارادة ا÷زائر القوية
لدعم هذه العلقة اك Ìفأك .Ìواسستقبل بن مرادي من
طرف الوزير األول اŸأ‹ سسومويلو بوبأي مأيغأ كمأ
اسستقبل من طرف نظÒه اŸأ‹ الذي تبأحث معه سسبل
دع -م ال -ت-ب-أدل ال-ت-ج-أري وت-ع-زي-زه وك-ذا م-ن ط-رف وزي-ر
الشسؤوون اÿأرجية اŸأ‹ تيمأن هوبرت كوليبأ‹ .وأابرز
السسيد بن مرادي خلل هذه اللقأءات العلقأت النوعية
السسيأسسية والتأريخية التي Œمع البلدين معربأ للسسطأت
اŸألية عن «ارادة ا÷زائر القوية لدعم وتقوية العلقأت
التجأرية والقتصسأدية والتي تبقى أاسسأسس كل تطور ورفأه
لشسعبي البلدين».

لتسشي Òا◊قؤل ا◊دودية للمحروقات

اتفاق ب Úسسوناطراك واŸؤوسسسسة الليبية للنفط
وقع ›مع سشؤناطراك أامسس ،با÷زائر اتفاق إاطار
م -ع اŸؤؤسشسش -ة ال -ؤط -ن -ي-ة ل-ل-ن-ف-ط (ل-ي-ب-ي-ا) ب-ه-دف ت-ع-زي-ز
ال-ت-ع-اون ب Úال-ط-رف Úح-ؤل تسش-ي Òح-ق-ؤل اÙروق-ات
ا◊دودية حسشبما أافاد به بيان لسشؤناطراك.
يقضسي هذا التفأق بتحي Úدراسسة ترجع لعأم 2006
تخصس ا◊قل Úا◊دودي Úالرار والوفأء.
وك -أنت شس -رك -ة السس -تشس -أرات دي -غ -ول Òوم -أك -ن -وت -ون
(دي.ان- -د.ام) ق -أمت ‘ سس -ب -ت -م 2006 Èب-إأ‚أز دراسس-ة

مشسÎكة حول هذين ا◊قل.Ú
وتهدف هذه الدراسسة إا ¤تأكيد وجود اتصسأل بÚ
ا◊قل Úونتأئجه بألعتمأد على اŸعطيأت التي توفرهأ
سسونأطراك واŸؤوسسسسة الوطنية للنفط.
وعليه ،فقد قرر الطرفأن من خلل هذا التفأق
الط - -أر اŸوق - -ع أامسس الث - -ن– Úي Úه - -ذه ال - -دراسس - -ة
بأسستخدام اŸعطيأت التقنية التي ” جمعهأ من ينأير
 2008إا ¤يومنأ هذا.

وتسسعى سسونأطراك واŸؤوسسسسة الليبية من خلل هذه
الدراسسة ا÷ديدة التي سستتكفل بهأ شسركة السستشسأرات
«دي اند ام» إا ¤إا‚أز ﬂطط اسستغلل أامثل ◊قلي
الرار والوفأء.
ك- -م- -أ ب- -حث ا÷أن -ب -أن مسس -ت -وى ع -لق -أت ال -ت -ع -أون
والشسراكة التي تربطهمأ وكذا فرصس األعمأل والسستثمأر
اŸمكن اسستغللهأ لسسيمأ ‘ ›أل اÙروقأت يضسيف
البيأن.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بوحجة يشسارك ‘ أاشسغال مؤو“ر ا–اد ›السس
بلدان منظمة اŸؤو“ر اإلسسلمي
يشش- - - -ارك رئ- - - -يسس اÛلسس
الششعبي الؤطني ،السشعيد بؤحجة
ي -ؤم-ي  16و 17ج-ان-ف-ي ا÷اري،
ب -ط -ه-ران ‘ ،أاشش-غ-ال ال-دورة الـ13
Ÿؤؤ“ر ا–اد ›السس ال- - - - - - - - - - -دول
’عضش- - -اء ‘ م- - -ن- - -ظ - -م - -ة اŸؤؤ“ر
ا أ
’سشÓمي ،حسشب ما أافاد به بيان
ا إ
للمجلسس.
وأاوضس- -ح ذات اŸصس- -در ،أان ه- -ذه
ال -دورة ال-ت-ي ان-ط-ل-قت ،ي-وم السس-بت،
سس-ت-ع-رف دراسس-ة واع-ت-م-أد ال-ت-ق-أرير
واŸشسروعأت التي تتقدم بهأ اللجأن
ال -دائ -م -ة واألج -ه -زة اŸت -ف -رع -ة ع-ل-ى غ-رار ÷ن-ة
ف-لسس-ط Úال-دائ-م-ة م-ؤو“ر الŸÈأن-ي-أت اŸسس-ل-مأت
لمنأء العأم.Ú
والجتمأع التشسأوري ل أ
وأاكد البيأن ،أانه «سسيعأد بهذه اŸنأسسبة ترشسيح
أاعضسأء اللجأن الدائمة اŸتخصسصسة ،كمأ سسيحدد
ت -أري -خ وم-ك-أن إاج-راء ال-دورت ÚاŸق-ب-ل-تŸ Úؤو“ر
ال–أد ،على أان تختتم األشسغأل بأعتمأد وثيقتÚ
ت -ت -م -ث -لن ‘ إاع -لن ط -ه -ران وال -ب -ي -أن اÿت -أم -ي
للمؤو“ر».

ب- -ط- -ه- -ران (إاي- -ران) ،ع- -ل -ى
ضس -رورة ت -ع -زي -ز ال -تضس-أم-ن
اإلسس-لم-ي وح-ل ال-ن-زاع-أت
ب-أل-ط-رق السس-ل-م-ي-ة –ق-ي-ق-أ
لمن والسستقرار لشسعوب
ل أ
ال -دول السس-لم-ي-ة ،ب-حسسب
مأ أافأد به ،امسس ،بيأن من
اÛلسس.
وأاوضسح نفسس اŸصسدر،
أان- -ه خ- -لل ال- -ل- -ق -أء ،ال -ذي
ج - -رى ب Úرئ- -يسس اÛلسس
الشس -ع -ب -ي ال -وط -ن-ي ورئ-يسس
›لسس الشس - -ورى اإلي - -را ،Êاع - -ت Èال- -ط- -رف- -أن أان
ﬂت- -ل- -ف «ال -ت -ح -دي -أت» ال -ت -ي ي -واج -ه -ه -أ ال -ع -أ⁄
اإلسس -لم -ي م -ن «إاره -أب وت -ط -رف ع -ن -ي -ف وع-دم
اسستقرار» ،يقتضسي مزيدا من «التضسأمن اإلسسلمي
لمن
وح-ل ال-ن-زاع-أت ب-أل-ط-رق السس-ل-م-ي-ة –ق-يقأ ل أ
والسس -ت -ق -رار وال -ت -ن -م -ي -ة وال-رخ-أء لشس-ع-وب ال-دول
اإلسسلمية».
ك -م -أ ت -ط -رق اŸسس -وؤولن أايضس -أ إا ¤ال -ع -لق -أت
ا÷زائرية اإليرانية وسسبل تعميق التشسأور السسيأسسي
وت -رق -ي -ة ال-ت-ع-أون الق-تصس-أدي Ãأ ي-ع-زز ج-ودت-ه-أ،
لشس -أرة ،ف -ق-د اسس-ت-ق-ب-ل
يضس -ي -ف اŸصس -در ذات -ه .ل  -إ
بوحجة ،الذي يقود وفدا برŸأنيأ للمشسأركة بإأيران
‘ فعأليأت اŸؤو“ر الثألث عشسر ل–أد ›ألسس
الدول األعضسأء ‘ منظمة التعأون اإلسسلمي ،من
قبل رئيسس ›لسس الشسورى اليرا Êبحضسور سسفÒ
ا÷زائر بإأيران.

اسس -ت -ع -رضس وزي -ر اÛأه-دي-ن
ال -ط -يب زي -ت-و ،Êوسس-ف Òإاسس-ب-أن-ي-أ
بأ÷زائر سسأنتيأقو كأبأنأ ،أامسس،
بأ÷زائر العأصسمة ،الروابط التي
Œم -ع الشس -ع -ب Úوضس -رورة ت -ع-زي-ز
ال -ت -ع -أون ال -ث -ن -أئ -ي ب Úال -ب-ل-دي-ن،
بحسسب مأ أافأد به بيأن للوزارة.
وأاوضس- - - - -ح ذات اŸصس - - - -در ،أان
زي- -ت- -و Êأاك -د خ -لل ه -ذا ال -ل -ق -أء
«ح- -رصس ا÷زائ -ر– ،ت ال -ق -ي -أدة
الرشسيدة لرئيسس ا÷مهورية عبد
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة ع-ل-ى ت-ط-وي-ر
العلقأت وتوسسيع آافأق التعأون الثنأئي ‘ كأفة
اÛألت Ãأ يخدم مصسألح البلدين».

وأاب -رز ب -أŸن-أسس-ب-ة «ا÷ه-ود
اŸب- -ذول- -ة ل -ل -ت -ك -ف -ل ب -أ÷أنب
الجتمأعي والصسحي والنفسسي
ل -ل -م -ج -أه -دي -ن وذوي ا◊ق -وق
وك - -ذا ا◊ف - -أظ ع - -ل- -ى الÎاث
ال- -ت -أري -خ -ي وال -ث -ق -أ‘ وصس -ون
الذاكرة وكتأبة التأريخ لتبليغه
لجيأل».
ل أ
م -ن ج -أن -ب-ه ت-ط-رق السس-فÒ
السس- -ب- -أ Êإا« ¤م- -ك- -أن- -ة ث- -ورة
ال - -ت- -ح- -ري- -ر ا÷زائ- -ري- -ة ل- -دى
الشس- -عب السس- -ب -أ Êوم -ب -أدئ -ه -أ
السسأمية ،مثمنأ ›هودات ا÷زائر وŒربتهأ ‘
التوثيق التأريخي.

تعزيز التضسامن اإلسسلمي لتحقيق األمن
والسستقرار بالدول اإلسسلمية
أاكد رئيسس اÛلسس الشسعبي الوطني السسعيد
ب- -وح -ج -ة ورئ -يسس ›لسس الشس -ورى ل -ل -ج -م -ه -وري -ة
اإلسسلمية اإليرانية علي لريجأ ،Êأامسس الثن،Ú

زيتو Êيسستقبل سسف Òإاسسبانيا با÷زائر

تعزيز برامج ومششاريع التعاون ‘ ›ا’ت التششغيل ب Úالبلدين

زما‹ يسستقبل سسف Òصسربيا با÷زائر

أاكد وزير العمل والتشسغيل والضسمأن الجتمأعي مراد
زم -أ‹ ،وسس -ف Òج -م -ه -وري -ة صس -رب -ي -أ ب -أ÷زائ -ر أال-كسس-ن-در
يأنكوفيتشس ،على أاهمية مواصسلة ا÷هود الثنأئية لتعزيز
برامج ومشسأريع التعأون ب Úالبلدين ‘ كل اÛألت التي
لهأ صسلة بألتشسغيل ،بحسسب مأ جأء ،امسس الثن ‘ ،Úبيأن
الوزارة .وأاوضسح اŸصسدر أانه خلل اسستقبأل وزير العمل
لسسف Òصسربيأ اتفق الطرفأن على ضسرورة مواصسلة ا÷هود
الثنأئية لتعزيز برامج ومشسأريع التعأون ب Úالبلدين ‘
›ألت العمل والتشسغيل وا◊مأية الجتمأعية.

بن غÈيت :األولوية ‘ التوظيف لطلبة اŸدارسس العليا لألسساتذة

ط - -م- -أنت وزي- -رة الÎب- -ي- -ة
ال -وط -ن-ي-ة ،ن-وري-ة ب-ن غÈيت،
أامسس ،ب- - -أ÷زائ- - -ر ،ط- - -ل - -ب - -ة
لسس-أت-ذة
اŸدارسس ال -ع -ل -ي -أ ل  -أ
ال -ذي -ن يشس -ن -ون إاضس-راب-أ م-ن-ذ
مدة ،أان األولوية ‘ التوظيف
تعود لهم ،سسواء كأن ذلك على
اŸسستوى اÙلي أاو الوطني.
‘ تصسريح للصسحأفة على
ه- -أمشس ع- -رضس- -ه- -أ لÈن- -أم -ج
ق -ط -أع-ه-أ أام-أم ÷ن-ة الÎب-ي-ة
ال -وط -ن -ي -ة وال -ت -ع -ل -ي -م ال-ع-أ‹
وال -ب -حث ال -ع -ل-م-ي والشس-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة ،ق-ألت ب-ن
غÈيت إان األولوية ‘ التوظيف تعود ÿريجي
لسسأتذة سسواء كأن ذلك على
اŸدارسس العليأ ل أ
اŸسستوى اÙلي أاو الوطني» ،مشسÒة إا ¤أان

م -نصسب الشس -غ -ل ل -ه -ذه ال -ف -ئ-ة
«مضسمون» ‘ قطأع الÎبية إال
أان عددهم غ Òكأف لتغطية
ال - -ع - -ج - -ز اŸوج - -ود ‘ ه - -ذا
ال- -ق- -ط- -أع .وأاضس -أفت ق -أئ -ل -ة:
«أاؤوكد مرة أاخرى أان األولوية
‘ ال -ت -وظ-ي-ف ع-ل-ى اŸسس-ت-وى
اÙلي تعود لهوؤلء اÿريجÚ
وذلك ع- -ل- -ى حسسب اŸن -أصسب
وال- - -ت - -خصسصس اŸط - -ل - -وب ‘
م -ن -ط -ق -ت-ه-م .و‘ ح-أل وج-ود
ع -ج -ز ‘ اŸسس -ت -وى ال -وط-ن-ي
تعود األولوية إاليهم أايضسأ» .و‘ السسيأق ذاته،
دعت السسيدة بن غÈيت الطلبة لعدم النسسيأق
وراء م- -أ ت- -روج- -ه ب- -عضس األط- -راف ح- -ول ع -دم
توظيفهم مسستقبل.

اÛموعة الŸÈانية لألحرار تؤوكد دعمها للفلسسطينيÚ
اسش- -ت- -ع- -رضس ن- -ؤاب م -ن اÛم -ؤع -ة الŸÈان -ي -ة
Óح -رار ب -اÛلسس الشش -ع -ب -ي ال -ؤط -ن -ي ،ب -ق -ي -ادة
ل -أ
رئيسشها  ÚŸعصشما ،Êأامسس ،با÷زائر ،مع السشفÒ
ال -ف -لسش -ط -ي -ن -ي ل -ؤؤي ع -يسش -ى ،آاخ -ر ال -ت-ط-ؤرات ‘
’راضشي الفلسشطينية اÙتلة ،بحسشب ما أافاد به
ا أ
بيان للمجلسس.
لحرار
وبأŸنأسسبة ،أاكد نواب اÛموعة الŸÈأنية ل أ
دعمهم للحوار الفلسسطيني-الفلسسطيني ،منأشسدين كل
حكأم العأ ⁄إا« ¤الوقوف بصسوت واحد لنصسرة ا◊ق
الشس-عب ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي م-ن خ-لل إاق-أم-ة دول-ة ف-لسس-طينية

كأملة السسيأدة وعأصسمتهأ القدسس الشسريف».
كمأ دعوا كل برŸأنأت العأŸ« ⁄مأرسسة دبلومأسسية
برŸأنية عأدلة فيمأ يخصس القضسية الفلسسطينية» واإ¤
«ت-ف-ع-ي-ل دور اŸن-ظ-م-أت وال-ه-ي-ئ-أت ال-دول-ية على رأاسسهأ
األ· اŸتحدة ‘ تكريسس سسيأدة الشسعب الفلسسطيني
على أاراضسيه».
ك- -م- -أ عÈوا ع- -ن رفضس- -ه -م ل -ق -رار رئ -يسس ال -ولي -أت
اŸتحدة األمريكية ،دونألد ترامب ،اÿأصس بألقدسس
الشسريف ،مؤوكدين أان «القدسس كأنت ول تزال وسستبقى
عأصسمة الدولة الفلسسطينية».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بعدما تسشببت ‘ “لح الÎبة وأاثرت على اÙاصشيل

نسسيب يقف على ‚اعة مشساريع صسرف مياه السسقي الفÓحي بالوادي
^ لقاء تششاوري مرتقب مع الفÓح لتذليل العراقيل واÿروج بحلول ششاملة لوادي ريغ
عرفت اŸسشاحات اŸسشقية بولية الوادي قفزة نوعية ،حيث وصشلت إا 106 ¤أالف هكتار أاي  29باŸائة من ›موع  360أالف
لبار العميقة اŸوجهة لÓسشتغÓل ا÷ماعي ،وقد اسشتفادت
هكتار بوليات ا÷نوب ،وذلك بفضشل مضشاعفة عمليات حفر ا آ
الولية من عملية ا‚از وŒهيز  12بئرا عميقة ع 10 Èبلديات بكل من جامعة ،مرارة ،بياضشة ،أام الطيور ،سشتيل ،سشيدي
عمران ،بن قششة ،طالب العربي واŸقرن حسشب ما كششفه أامسس ،وزير اŸوارد اŸائية حسش Úنسشب.

مبعوثة «الشسعب» إا¤
الوادي :سسعاد بوعبوشش

أوضض- -ح نسض- -يب خÓ- -ل إأشض -رأف -ه
على لقاء حهوي حول « تصضريف
أŸياه ومدى تأاثÒها على مردود
أإ’ن - -ت - -اج أل - -ف Ó- -ح - -ي ‘ و’ي - -ات
أ÷نوب» بجامعة حامة ÿضضر،
أن- -ه رغ- -م تسض- -ج- -ي- -ل ق -ط -اع أل -ري
أل-فÓ-ح-ي ب-ا÷ن-وب ن-ت-ائج أيجابية
يبقى مشضكل تصضريف أŸياه ألزأئدة
مشضك Óمهما نتيجة لعدة عوأمل
ت-ع-ود لÓ-سض-ت-ع-م-ال أŸف-رط ل-ل-مياه
بطريقة تقليدية ،إأ ¤جانب نسضبة
أأ’مÓك ألكبÒة ألتي –ملها مياه
ألسض- -ق- -ي وصض- -ع- -ود ط- -ب- -ق- -ة أŸي -اه
ألسض- -ط- -ح -ي -ة ‘ ظ -ل ن -قصس وسض -وء
أل-ت-ك-ف-ل بصض-ي-ان-ة شض-ب-ك-ات ألصض-رف
ألصضحي.
وحسضب ألوزير تسضببت ألظاهرة
‘ ركود مياه ألسضقي على مسضتوى
ألسضطح و“لح ألÎبة ألزرأعية ما
أث- -ر سض -ل -ب -ا ع -ل -ى ‰و أÙاصض -ي -ل
أل-زرأع-ي-ة ’سض-ي-م-ا وأح-ات أل-ن-خ-يل
بحيث تسضببت ألظاهرة ‘ غمور
أك Ìمن  900غوط وإأتÓف عدد
كب Òمن ألنخيل.
أشضار نسضيب إأ ¤أن ألقطاع تبنى
مشضرع ÚكبÒين بكل من ألوأدي
وورق -ل -ة ◊م -اي-ة ألÎب-ة أŸتضض-ررة
من صضعود أŸياه ألسضطحية أŸا◊ة
وألسض- -ي- -ط- -رة ع- -ل -ى ط -ب -ق -ة أŸي -اه
أ÷وفية –ت ألري وأي ملوحة ‘
ألصضيف ،ما أدى إأ ¤خفضس جذري
Ÿسضتوى ألطبقة أŸائية ألصضاعدة
نتيجة أ‚از شضبكة صضرف عمودية
مكونة من  51بئرأ باإ’ضضافة إأ¤
ت -ن -ظ -ي-ف وصض-ي-ان-ة ق-ن-اة وأدي ري-غ
وشض- - -ب- - -ك - -ات ألصض - -رف أل - -زرأع - -ي

ل -ل -م -ح -ي -ط ع-ل-ى مسض-اح-ة ألـ 6500
هكتار.

إاعادة ا◊ياة لقناة وادي ريغ

كما ” تكليف ‘ هذأ أإ’طار
أل-دي-وأن أل-وط-ن-ي ل-لري وألصضرف
ل -تسض -ي Òوأ‚از أشض-غ-ال ألصض-ي-ان-ة
لقناة وأدي ريغ باعتبارها شضريانا
حيويا للمنطقة بعد إأعانة مالية
م -ن ألصض -ن -دوق أل -وط -ن -ي ل -ل-م-اء،
وموأصضلة عملية تنقية ألقناة على
طول ألسضنة ‘ أنتظار عقد لقاء
تشض - -اوري م - -ع وزأرة أل - -ف Ó- -ح - -ة
وأل-ت-ن-م-ي-ة أل-ري-ف-ي-ة ووأ‹ أل-و’ي-ة
للخروج بقرأرأت نهائية وشضاملة
تقضضي على كل أŸعوقات ’سضيما

ما تعلق با‚از ﬁطة معا÷ة،
ق -ن -اة صض -رف صض -ح -ي ،وتصض-ري-ف
م -ي -اه ألسض-ق-ي أل-فÓ-ح-ي ب-ال-ن-ظ-ر
لطبيعة ألقناة أإ’سضÎأتيجية.
‘ أŸق- -اب -ل أشض -ار نسض -يب إأ¤
أسض - -ت - -ف - -ادة و’ي- -ات أخ- -رى م- -ن
مشضاريع ‘ هذأ أإ’طار على غرأر
مشض- -روع أع- -ادة ت- -أاه- -ي -ل ﬁي -ط
ألسض -ق -ي ب -ال -ع -ب-ادل-ة ب-بشض-ار ع-ل-ى
مسضاحة  5أ’ف هكتار بالÎكيز
ع -ل -ى شض -ب -ك -ة ألصض -رف أل -زرأع-ي
أل- -ذي ه -و ‘ ط -ور أ’ن -ت -ه -اء م -ا
سض-يسض-م-ح ب-إاع-ادة إأح-ي-اء أل-نشض-اط
أل- -ف Ó-ح -ي ب -ه ،إأ ¤ج -انب أ‚از
ع -دة ع -م -ل -ي -ات صض -ي -ان -ة وإأع-ادة
تأاهيل شضبكات ألصضرف ألزرأعي
ع- -ل -ى مسض -ت -وى ك -ل م -ن غ -ردأي -ة

أانتجها اŸركب الفÓحي الصشناعي بغمرة تقرت

بسض - - -ك- - -رة “Ôأسضت وأدرأر م- - -ن
صضندوق تنمية مناطق أ÷نوب.
من جهة أخرى أطلع ألوزير
خÓل زيارته على وضضعية ألو’ية
سضوأء تعلق أأ’مر بالتطه Òأو ماء
ألشض - -رب وأع - -ط- -ى ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ات
ب -خصض -وصض -ه -ا ،وأل -ب -دأي -ة ب-زي-ارة
ورشض -ة ’‚از ﬁط -ة أل -ت -ح -ل -ي -ة
بحي  19مارسس ببلدية ألوأدي،
حيث أعت Èألوزير أن ضضخ أŸياه
م -ب -اشض -رة م -ن أآ’ب -ار إأ ¤شض -ب -ك -ة
ألتوزيع أمر غ Òمقبول بتاتا أ’نه
’ تكون هناك إأمكانية ‘ تسضيÒ
أل -ت -وزي -ع ،ب -اإ’ضض -اف -ة إأ ¤ت-ب-ذي-ر
أŸياه على أعتبار أنه يتم منح
 350ل ‘ Îأليوم ما يفوق أŸعيار
ألوطني أÙدد بـ  180ل Îيوميا،
مشضÒأ إأ ¤ضضرورة أ‚از مركب
للري لتحسض Úألتسضي ،Òإأ ¤جانب
أ◊رصس على –قيق أŸدأخيل
من خÓل فوترة أŸياه أŸوزعة
وعدم أ’كتفاء بالفوترة أ÷زأفية
ألتي وصضلت إأ 90 ¤باŸائة وهو
ما أعتÈه غ Òمقبول حتى وإأن
كان ألسضبب سضخونة أŸياه ألتي
ت- -تسض- -بب ‘ أنسض- -دأد أل- -ع- -دأدأت
م -ط -ال -ب -ا م -دي -ري-ة م-اء ألشض-روب
بتشضخيصس هذه أ◊الة.
بخصضوصس ﬁطة ألتحلية ذأت
ألقدرة أإ’نتاجية  30ألف م‘ 3
أليوم ،أوضضح أŸسضؤوول أأ’ول عن
أل-ق-ط-اع أن-ه-ا ل-ه-دف أل-ت-ح-ك-م ‘
جودة ونوعية أŸياه ،دأعيا إأ¤
مضض-اع-ف-ة أ÷ه-ود ل-تسض-ليمها قبل
أوأنها لتلبية أحتياجات ألسضكان
‘ أقرب وقت وألشضروع ‘ ربط
أÙط - - - -ة بـ  11خ-زأن-ا وت-ه-يئة
ألشضبكة وأ’عتماد على صضمامات
أأ’م - -ان لضض - -م- -ان ت- -وزي- -ع ع- -ادل
و–سض Úأÿدمة.

تصسدير أاول شسحنة من القرع إا ¤إاسسبانيا وإا‚لÎا نهاية جانفي
اسشتطاع اŸركب الفÓحي الصشناعي بغمرة تقرت
إان- -ت -اج أاول شش -ح -ن -ة م -ن م -ادة ال -ق -رع ذات ال -ن -وع -ي -ة
ا÷ي -دة»غ -ل -وري -ا» ،وال -ت -ي سش -ت -وج -ه ل -ل -تصش -دي-ر إا¤
إاسشبانيا وا‚لÎا نهاية الششهر ا÷اري.
يÎب -ع ه -ذأ أŸركب أل -ذي ي -ع -د ث -م -رة شض -رأك -ة
جزأئرية-أسضبانية على مسضاحة  10هكتار ﬂصضصضا
إ’نتاج ألبوأك Òباسضتخدأم أŸياه أ◊رأرية ،حيث

يعتمد على ألزرأعة خارج ألÎبة باسضتعمال ألطاقة
أ◊رأري-ة ÿل-ق ظ-روف م-ن-اخ-ي-ة مÓ-ئ-م-ة ب-ت-ك-ل-ف-ة
منعدمة ،بحيث أسضتطاع ‘ ألدورة أأ’و ¤إأنتاج
 400طن من ألقرع.
يرأعي أŸركب ‘ إأنتاجه أŸعاي Òألدولية سضوأء
ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-ن-وع 1و 2وذلك ب- -حسضب أل- -ط -ول ه -ذه
أÿضضروأت ،كما هناك فرصس إ’نتاج أنوأع أخرى

على غرأر ألطماطم ألكرزية وهي أأ’خرى ذأت
نوعية جيدة.
وأعت Èنسضيب ألتجربة ‰وذجا للتسضي ÒألعقÊÓ
ل-ل-م-ي-اه ،م-وج-ه-ا ت-ع-ل-ي-م-ات صض-ارم-ة ’حÎأم مسض-ار
أŸنتوج وكل أŸرأحل ألتي Áر بها ليكون متوأفقا
مع ألشضروط أŸفروضضة للتصضدير.

سسعاد.ب

حجار أامام ÷نة الÎبية باÛلسس الششعبي الوطني

مراجعة األطر القانونية اŸسسÒة للجامعات
كششف وزير التعليم العا‹ والبحث العلمي
الطاهر حجار أامسس ،با÷زائر العاصشمة ،عن
اسشتÓم  99أالف مقعد بيداغوجي وأازيد من 30
أالف سشرير مع الدخول ا÷امعي .2019-2018
أوضضح ألوزير خÓل تقدÁه برنامج عمل ألقطاع
أم-ام ÷ن-ة ألÎب-ي-ة وأل-ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ا‹ وأل-ب-حث أل-علمي
باÛلسس ألشضعبي ألوطني ،أن أسضتÓم هذه ألهياكل
يندرج ‘ إأطار تعزيز هياكل أŸؤوسضسضات أ÷امعية
مشضÒأ إأ ¤مسضاعي ألقطاع ألرأمية إأ ¤تعزيز شضبكة
أŸدأرسس ألعليا وذلك بعد إألغاء أŸدأرسس ألتحضضÒية
‘ شضكلها أ◊ا‹ غ Òألفعال وترقية من أسضتوفى منها
ألشضروط إأ ¤مصضاف مدأرسس وطنية عليا.
كما يعكف ألقطاع ،بحسضب ألوزير ،على مرأجعة
نظام ألتوجيه بصضفة تدريجية بهدف –سضينه ورفع
معد’ت ألرضضا ألفردي وأ÷ماعي عن نتائجه ،وذلك
باعتماد مبدأ أإ’نصضاف وأ’سضتحقاق.
من جهة أخرى ذكر حجار أن ألقطاع يسضعى إأ¤
مرأجعة أأ’طر ألقانونية وألتنظيمية ألتي –كم تنظيم
وسضﬂ Òتلف مؤوسضسضات ألقطاع ،على غرأر ألقوأنÚ
أأ’سض -اسض -ي -ة أÿاصض -ة ب -ا÷ام -ع -ة وأŸرك -ز أ÷ام -ع -ي
وأŸدرسض- -ة أل- -ع- -ل- -ي- -ا ،فضض Ó- -ع -ن إأع -دأد أل -نصض -وصس
أل-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة أŸت-ع-ل-ق-ة Ãج-ا’ت أل-ت-وج-ي-ه وأل-ت-ك-وي-ن
وألبحث.
من جانب آأخر ،قال حجار أنه ” ألتشضاور مع
وزأرة ألÎب -ي -ة أل -وط-ن-ي-ة م-ن أج-ل « م-رأج-ع-ة شض-روط

Óسض-ات-ذة وذلك ب-ه-دف
أ’ل-ت-ح-اق ب-اŸدأرسس أل-ع-ل-ي-ا ل -أ
–سض Úتكوين أŸكون ،»Úكاشضفا عن تنظيم تكوينات
جديدة خاصضة بالطور ألثانوي ‘ ›ال أإ’عÓم أآ’‹
وه-ن-دسض-ة أل-ع-م-ل-ي-ات وأل-ه-ن-دسض-ة أŸدنية وألكهربائية
وألهندسضة أŸيكانيكية.
وب-اŸن-اسض-ب-ة ،ذك-ر أل-وزي-ر ب-ع-م-ل-ي-ة ت-ط-ه Òق-ائ-م-ة
أل-ت-ك-وي-ن-ات ،ح-يث ” ت-ق-ل-يصس ع-دده-ا ع-ل-ى مسض-ت-وى
أل- -ل- -يسض -انسس وأŸاسض Îإأ 800 ¤ت-ك-وي-ن ب-ع-دما كانت
 6.500عرضس تكوين ،مؤوكدأ ‘ سضياق ذي صضلة إأ¤
رفع عدد عروضس ألتكوين ذأت ألطابع أŸهني حيث
” إأعدأد  15عرضس تكويني جديد.

وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-حسض Úأÿدم-ات أ÷ام-عية ،ذكر
ألوزير بالشضروع ‘ مرأجعة ألتنظيم أ◊ا‹ للديوأن
ألوطني للخدمات أ÷امعية بهدف تزويد مديريات
أÿدمات أ÷امعية بإاطار قانو Êجديد ،مشضÒأ إأ¤
أن -ع -ق -اد ن -دوة وط -ن-ي-ة خÓ-ل ه-ذه ألسض-ن-ة ح-ول م-ل-ف
أÿدمات أ÷امعية.
ب- -خصض- -وصس أل- -عÓ- -ق- -ة ب Úأ÷ام- -ع -ة وأŸؤوسضسض -ة
أ’قتصضادية وأ’جتماعية ،أكد حجار أن ألقطاع يعمل
م -ن أج -ل «–ق -ي -ق أŸوأءم -ة ب Úمضض -ام Úأل -ت-ك-وي-ن
ومتطلبات سضوق ألعمل» وذلك من أجل أ’سضتجابة
بفعالية ’حتياجات ألتنمية.
و‘ رده ع - -ن سض- -ؤوأل صض- -ح- -ف- -ي ،ح- -ول أ◊رك- -ة
أ’ح-ت-ج-اج-ي-ة أل-ت-ي يشض-ن-ه-ا أأ’ط-ب-اء أŸق-ي-م-ون ،جدد
ألسض -ي -د ح -ج -ار أل -ت-ذك Òب-أان-ه ” أل-ت-ك-ف-ل Ãط-ال-ب-ه-م
ألبيدأغوجية.
وك -ان أأ’ط -ب -اء أŸق -ي-م-ون ق-د شض-رع-وأ م-ؤوخ-رأ ‘
حركة أحتجاجية من أجل تسضوية بعضس أŸطالب على
غ -رأر إأل -غ -اء أÿدم -ة أŸدن -ي -ة وم-ط-الب أج-ت-م-اع-ي-ة
ومهنية أخرى.
وفيما يتعلق بـ «أإ’ضضرأب ألذي دعت إأليه بعضس
أل-ت-ن-ظ-ي-م-ات غ Òم-ع-ت-م-دة ،ج-دد أل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى عدم
شضرعيته بسضبب عدم أسضتيفائه ألشضروط ألقانونية»،
مذكرأ باŸناسضبة أن «ألدسضتور يكفل للجميع أ◊ق ‘
أل-ع-م-ل أل-ن-ق-اب-ي وأ’ضض-رأب ،ل-ك-ن-ه ب-اŸق-اب-ل يشضÎط
جملة من أإ’جرأءأت ألتنظيمية Ÿمارسضته».

ألعدد
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‘ زيارة Ÿششاريع القطاع بقسشنطينة

04

زعÓن يؤوكد على احÎام اآلجال وعصسرنة قطاع النقل
ششطر الدرعان ــ ا◊دود التونسشية يسشتلم بعد  15ششهرا من اآلن
لششغال العمومية والنقل
أاكد وزير ا أ
ع- -ب- -د ال- -غ- -ن- -ي زعÓ- -ن،ع- -ل- -ى ضش- -رورة
لسش -راع ‘ ت -ن -ف -ي -ذ اŸشش -اري -ع ال -ع-ال-ق-ة
ا إ
وتسشليمها ‘ أاجالها اÙددة وأان العمل
ب- -ال- -ت- -م- -دي -دات ل -ن ي -ك -ون ل -ه ›ال ‘
اŸسشتقبل ،بل أان كل تأاخ Òسشوف تنجر
عنه عقوبات قانونية .قال الوزير‘ ،
زيارة عمل ا ¤قسشنطينة أامسس ،تفقد
خÓلها العديد من مششاريع القطاع،أان
كل ا›ÈŸة ‘ هذه الولية هي ذات
لسشراع ‘
نوعية وأاهمية كبÒة وأان ا إ
إا‚ازه-ا سش-ي-خ-ف-ف الضش-غ-ط ع-ل-ى ششبكة
ال -ط -رق اŸوج -ودة وي -حسش-ن م-ن ن-وع-ي-ة
النقل.

قسسنطينة /أاحمد دبيلي
‘ حديثه أمام ألصضحافة بعد معاينة هذه
أŸشض- -اري- -ع ،أك- -د أل- -وزي- -ر ع- -ل- -ى أن مشض- -روع
ألÎأموأي ‘ شضطره ألثا ،Êألرأبط ب Úحي
«زوأغ -ي» وأŸدي -ن -ة أ÷دي -دة ع -ل -ي م-ن-ج-ل-ي
سضتنتهي أأ’شضغال ‘ جزئه أأ’ول على مسضافة
 6كيلومÎأت ‘ منتصضف ألسضنة أ÷ارية ،وأن
أ÷زء أŸتبقي وأŸقدر ب  04كيلوم Îسضيسضلم
‘ شضهر مارسس  ،2019وبهذأ يكون أŸشضروع
ق- - -د ح- - -ق - -ق ك - -ل أ÷دوى أ’ج - -ت - -م - -اع - -ي - -ة
وأ’قتصضادية ومكن أŸدينة من دخول عا⁄
ألعصضرنة ‘ ›ال ألنقل.
و‘ نفسس ألسضياق ،كشضف ألوزير أن هناك
درأسضة إ’نشضاء مشضروع طريق جديد يربط بÚ
أŸن- -ط- -ق- -ة ألصض- -ن -اع -ي -ة « ب -اŸا « وأŸدي -ن -ة
أ÷دي -دة «ع -ل-ي م-ن-ج-ل-ي» م-رورأ ب-ت-خصض-يصس
«بلحاج « حيث ” تخصضيصس غÓف ما‹ له
وأن ك-ل أل-ع-م-ل-ي-ات أل-ت-ق-ن-ي-ة وألقانونية جارية
لتحرير أأ’رضضية وأ’نطÓق ‘ تنفيذه حيث
سضيحقق ‘ أŸسضتقبل خدمة كبÒة للموأطنÚ
ويخفف ألضضغط على مسضلك حي «زوأغي».
وب- -خصض- -وصس وضض -ع -ه ح -ي -ز أÿدم -ة ن -ف -ق

ألطريق ألسضيار بحدود و’ية سضكيكدة ،قال
أل -وزي -ر ،أن ه-ذأ أل-ن-ف-ق وأل-ذي ي-دخ-ل ضض-م-ن
أŸشضروع ألعام للطريق ألسضيار شضرق /غرب،
سضيسضمح بتسضهيل ألسضيولة أŸرورية ويضضمن
سضÓمة أŸتنقل ،Úمؤوكدأ أن ألطريق ألسضيار
سضتنتهي أأ’شضغال ‘ شضطره أأ’خ Òب Úبلدية
أل -درع -ان وح -ت -ى أ◊دود أل -ت -ونسض-ي-ة ب-ع-د 15
شضهرأ من أآ’ن.
وعن مرأكز ألدفع أÿاصضة بالطريق ألسضيار
شضرق  /غرب وألتي  ⁄تر ألنور حتى أآ’ن ،قال
ألوزير أن نسضبة أأ’شضغال بهذه أŸرأكز قد
بلغت  ‘ 65أŸئة وأنها سضتدخل حيز أÿدمة
قبل نهاية ألسضنة ،مشضÒأ أ ¤أن وأردأت هذه
أŸرأك- -ز سض -وف ت -خصضصس لضض -م -ان وصض -ي -ان -ة
ألطريق ألسضار كمكسضب يحقق خدمة عامة.
أ÷دير بالذكر ،أن ألوزير وقف ‘ مسضتهل
زي- -ارت- -ه ع -ل -ى مشض -روع أ‚از ب -رج أŸرأق -ب -ة
أ÷دي- -د Ãط- -ار ﬁم- -د ب- -وضض- -ي- -اف وأل- -ذي
سض -ت -ن-ت-ه-ي ب-ه أأ’شض-غ-ال ‘ شض-ه-ر سض-ب-ت-م Èم-ن
ألسض- -ن- -ة أ÷اري- -ة ،ك- -م -ا وضض -ع ح -ي -ز أÿدم -ة
أŸدخ -ل أل -رأب -ط ب Úب -ل -دي -ة «ع Úسض -م -ارة»
وألطريق ألسضيار شضرق /غرب.

‘ الذكرى  55لرسشاء العÓقات الدبلوماسشية ب Úا÷زائر وأامريكا ،روششر:

العÓقات ب Úالبلدين أاقوى من أاي وقت مضسى

لصشÓحات السشياسشية كرسشت جزائر أاقوى دÁقراطيا واجتماعيا
ا إ

أاك - - -د سش - - -ف Òال - - -ولي - - -ات اŸت- - -ح- - -دة
لم -ري -ك-ي-ة ب-ا÷زائ-ر ج-ون دي روشش-ر،
ا أ
ال-ط-اب-ع ال-ع-م-ي-ق ل-ل-عÓ-ق-ات ا÷زائرية ـ
لم -ري -ك -ي -ة ،م -ؤوك -دا اأن-ه-ا أاق-وى م-ن أاي
ا أ
وقت مضش -ى ،ك -م -ا ال -ت -زم ب -ال -ع-م-ل ع-ل-ى
لمني
تقوية العمل الثنائي ‘ اÛال ا أ
لرهاب وتعزيز السشتقرار ‘
Ÿكافحة ا إ
اŸنطقة وكذا التعاون ‘ ›ال التجارة
والسشتثمار ‘ ،سشياق آاخر أافاد بأان بÓده
ل‡ي -ة ‘ إاي -ج -اد ح -ل
ت -دع -م ا÷ه -ود ا أ
ل -قضش-ي-ة الصش-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ،ك-م-ا ث-م-ن
دور ا÷زائ -ر ‘ م -ا‹ ول -ي -ب -ي-ا ،وال-ق-ائ-م
على دعم ا◊ل السشياسشي ‘ النزاعات.

فريال بوشسوية
تصسويرﬁ :مد ايت قاسسي
توقف أمسس ألسضف Òأ’أمريكي با÷زأئر،
خ Ó-ل م -دأخ -ل -ة أل-ق-اه-ا Ãق-ر وزأرة ألشض-ؤوون
أÿارجيةÃ ،ناسضبة مرور  55سضنة على إأرسضاء
عÓقات دبلوماسضية ب ÚبÓده وأ÷زأئر ،عند
تفاصضيل ألعÓقة عموما ب Úألبلدين ،وألتي ’
تعود ـ حسضبه ـ إأ 29 ¤سضبتم 1962 Èوإأ‰ا إأ¤
أل-ع-ام ’ ،1700ف - -ت - -ا إأ ¤أن
أ÷زأئ -ر ك -انت ح-ق-ي-ق-ة م-ن
ب Úأوأئ - - -ل أل - - -دول أل- - -ت- - -ي
أعÎفت رسض -م -ي-ا ب-ال-و’ي-ات
أŸت -ح -دة ك -دول -ة مسض -ت-ق-ل-ة
ب -ت -وق -ي -ع -ه -ا ع -ل-ى م-ع-اه-دة
ألسض- - -ل- - -م وألصض- - -دأق - -ة ‘ 5
سضبتم Èمن ألعام  ،1795كما
أك - - - -د ‘ ألسض- - - -ي- - - -اق ب- - - -أان
أŸتوسضط كان Ãثابة سضوق مهمة جدأ أ’مريكا
آأنذأك.
و ⁄يفوت جون دي روشضر ،لدى أسضتعرأضس
أ÷انب أل -ت -اري -خ -ي ل -ل -ع Ó-ق -ات ب Úأ÷زأئ-ر
وأم- -ري -ك -ا ،أŸن -اسض -ب -ة ل -ي -ت -وق -ف ع -ن -د أب -رز
أÙطات ،وذكر منها زيارة ألرئيسس ألرأحل
أحمد بن بلة إأ ¤أمريكا ،أين ألتقى Ÿدة
سض -اع -ت Úك -ام -ل -ت Úب-رف-ق-ة أل-رأئ-د ‘ ح-ق-وق
أإ’نسضان مارتن لوثر كينغ ،كما ألتقى ألرئيسس
أأ’مريكي كينيدي بالبيت أأ’بيضس ،ورجح أن

تكون جهود أ÷زأئر ‘ إأطÓق سضرأح ألرهائن
أأ’مريكي ÚأÙتجزين بإايرأن وذلك ‘ ألعام
 ،1981أك Èحدث على أإ’طÓق بحسضب جون
دي روشضر قد يكون سضاهم ‘ “ت ÚعÓقة
ألصضدأقة وتقويتها.
وأع- -ت ‘ Èألسض- -ي- -اق ،ب- -أان أل -ع Ó-ق -ات بÚ
أ÷زأئر وأمريكا أقوى من أي وقت مضضى،
ملتزما بالعمل على تعزيز ألعمل ألثنائي ‘
أÛال أأ’م -ن -ي Ÿك-اف-ح-ة
أ’إرهاب وتعزيز أ’سضتقرأر
‘ أŸن- -ط- -ق- -ة ،و‘ ألشض- -ق
ألسض- -ي -اسض -ي ،ث -م -ن ألسض -فÒ
أ’أم - -ري - -ك - -ي أل - -ت - -ع - -دي - -ل
ألدسضتوري ألذي بادرت به
أ÷زأئ - -ر ‘ أل- -ع- -ام ،2016
ل-ت-ق-وي-ة ن-ظ-ام-ه-ا ألسضياسضي
وح- - - -ري- - - -ة أŸع - - -ت - - -ق - - -د،
إأصضÓ-ح-ات ك-رسضت ج-زأئ-ر أق-وى دÁق-رأط-ي-ا
وأج -ت -م -اع -ي-ا ،وه-ي م-ف-ات-ي-ح ـ أضض-اف ي-ق-ول ـ
أسضتقرأر أ÷زأئر وأزدهارها.
وأ ¤ذلك أل -ت -زم أيضض -ا ب -ت -وسض -ي -ع أل -ت-ع-اون
ألثنائي ‘ ›ال ألتجارة وأ’سضتثمار ،مشضددأ
على ضضرورة ألتقاء أŸتعامل Úأ’قتصضاديÚ
ع -ن أل -ب -ل-دي-ن ب-ب-عضض-ه-م أل-ب-عضس ل-ب-حث سض-ب-ل
أل -ت -ع -اون ’سض -ي-م-ا وأن ف-رصس أ’سض-ت-ث-م-ار بÚ
أل -ب -ل -دي -ن وأع -دة ،و‘ ألسض -ي-اق أك-د أن بÓ-ده
تدعم أ÷زأئر ‘ جهود ألتنويع أ’قتصضادي.

سسأاعمل على تعزيز
التعاون ‘ اÛال األمني
و‘ ›ال التجارة
والسستثمار
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ألثÓثاء  16جانفي  2018م
ألموأفق لـ  28ربيع ألثاني  1439هـ

لرهابي
 5سشنؤات مرت على اعتداء تيقنتؤرين ا إ

ضسمانات للشسركاء القتصسادي› ‘ Úال الطاقة
ا÷زائر بلد ﬁؤري ‘ اŸنطقة ومصشدر اسشتقرار

لنتاج الغاز اŸتؤاجد على مسشافة
بتاريخ  16جانفي  2013فجرا هاجمت جماعة إارهابية قؤية التسشليح مؤقع تيقنتؤرين إ
 45كلم من إان أاميناسس ‘ الصشحراء ا÷زائرية .وبعد مرور خمسس سشنؤات على العتداء ل تزال مÓمح بارزة Ÿؤاقف جريئة
وبطؤلية وتضشحية قدمها جزائريؤن وأاجانب كانؤا ضشيؤفا معززين ‘ بلد منفتح وششعبه متسشامح لكن دون تهاون أاو تفريط ‘
السشيادة الؤطنية.

سصعيد بن عياد

ل -ق-د أسص-ت-ه-دف أإ’ره-اب-ي-ون م-ن ج-نسص-ي-ات
ﬂتلفة عربية وغربية ‘ هجوم ÚدمويÚ
حافلت Úوأحدة تقل عما’ أجانب كانت تتجه
إأ ¤أŸطار غ Òأن سصائقها “كن من أخÎأق
أ◊اجز أŸزيف .ليفلت Ãركبته ومن عليها
ﬂل -ف -ا ضص -ح -ي -ت Úج -زأئ -ري وب-ري-ط-ا ،Êأم-ا
أ◊اف- -ل- -ة أل- -ث- -ان- -ي- -ة ف- -ق -د وق -عت ‘ ق -بضص -ة
أÛم -وع -ة أإ’ره -اب -ي -ة أأ’خ-رى ف-ح-ولت م-ن
عليها إأ ¤رهائن فيما سصقط يابانيان حاو’
ألفرأر .وبعدها توجه أÛرمون إأ ¤قاعدة
أ◊ياة باŸوقع ألذي يشصتغل فيه مئات ألعمال
من بينهم أك Ìمن  130أجنبي وحاولوأ دون
جدوى ألسصيطرة على أŸركب فيما أجتهد كل
ع- -ام- -ل حسصب وضص- -ع- -ه ‘ أ◊د م- -ن سص- -ط -وة
أŸعتدين .عند باب أŸدخل ألرئيسصي رفضس
أŸرحوم أم◊ Úمر أ’نصصياع لهم وقبل أن
ي -ت -ع -رضس ل Ó-غ -ت -ي -ال ضص-غ-ط ع-ل-ى زر إأعÓ-ن
ألطوأرئ فيما أمتنع ألعمال أ÷زأئريون عن
تشصغيل ألتجهيزأت منعا ◊دوث كارثة.
أم -ام خ -ط-ورة أŸوق-ف وأل-ت-دأع-ي-ات أل-ت-ي
تÎتب عن ترك أÛال أمام أŸعتدين للفرأر
رفقة ألرهائن كان لزأما أتخاذ ألقرأر أ◊اسصم
‘ م -وأج -ه -ة ﬂط -ط أإ’ره-اب-ي Úأل-دم-وي،Ú
ف -ت -دخ -لت ق -وأت أل -ن -خ -ب -ة ل-ل-ج-يشس أل-وط-ن-ي
ألشصعبي لوأد أıطط أ÷هنمي ألذي كان
ي -ق-ود ل-و ” إأ ¤ت-دأع-ي-ات إأق-ل-ي-م-ي-ة وع-اŸي-ة
يصصعب ألسصيطرة عليها خاصصة وأن أÿاطفÚ
رفضصوأ ألتخلي عن مغامرتهم .وتو ¤أفرأد
أ÷يشس أŸتخصصصصون ألتعامل مع مثل هكذأ
ظروف على ما فيها من جوأنب مؤوŸة أ’مر

وتعاملوأ مع ألوضصع من زأويت Úأأ’و– ¤ييد
أإ’ره -اب -ي Úوت -ف -ك -يك ﬂط -ط -ه -م وأل -ث -ان-ي-ة
أ◊رصس إأ ¤أبعد حد على سصÓمة ألرهائن
وتطلب ذلك ألصص Èأ’ربعة أيام إأ ¤أن حاول
أإ’ره- -اب- -ي -ون أل -ف -رأر ب -ال -ره -ائ -ن إأ ¤وج -ه -ة
›هولة ‘ ألصصحرأء قصصد أسصتعمالهم ورقة
ضصغط وأبتزأز .وأبدت أك Ìمن عاصصمة عÈ
أل -ع -ا ⁄خ -اصص-ة ت-لك أل-ت-ي ف-ق-دت م-وأط-ن-ي-ه-ا
Óح -دأث ك -ون
ت- -ف- -ه- -م -ا ل -ل -ت -ط -ور ألسص -ري -ع ل  -أ
أإ’رهابي Úهم من كانوأ ورأء مقتل ألرهائن
( 38أجنبيا ورعية جزأئري).
كان ألتدخل نوعيا وأحÎأفيا ،وأمكن من
ألقضصاء على  29عنصصرأ ›رما وإألقاء ألقبضس
على عدد آأخر تب Úأنهم ينفذون ﬂططا
بأابعاد دولية يسصتهدف ضصرب أحد مفاصصل

–Óاد
لم Úال - -ع - -ام ل - -إ
شش - -دد،أامسس،ا أ
العام للعمال ا÷زائري ،Úعبد اÛيد
سش-ي-دي السش-ع-ي-د ،ع-ل-ى ضش-رورة التحلي
ب -ال -روح ال -ؤط -ن -ي -ة ‘ ‡ارسش -ة ال-ع-م-ل
ل–اد
ال -ن -ق -اب-ي ،داع-ي-ا اŸن-خ-رط ‘ Úا إ
من كل القطاعات إا ¤ترقية التعاون
م - -ع ﬂت- -ل- -ف الشش- -رك- -اء السش- -ي- -اسش- -يÚ
والج- -ت -م -اع -ي Úوالق -تصش -ادي ،Úم -ن
أاج -ل ب -ن -اء اق -تصش -اد ي -ح -م -ي مسش -ت-ق-ب-ل
اŸؤاطن والؤطن.

باتنةŸ :وشصي حمزة

ألصصناعة ألغازية ‘ أ÷زأئر ومن ثمة تعطيل
مسصارها ﬁليا وإأقليميا خاصصة وأن تطورأت
سص -ري -ع -ة ك -انت –دث ‘ م -ن -ط -ق -ة ألسص -اح-ل
وألصصحرأء أنطÓقا من تدهور أأ’وضصاع ‘
ما‹ حينها.
وأع -طت أŸع -ا÷ة أŸب -اشص -رة ل -ت-لك أآ’ف-ة
ضص -م -ان -ات ل-لشص-رك-اء أ’ق-تصص-ادي Úخ-اصص-ة ‘
›ال ألطاقة من أن أ÷زأئر بلد ﬁوري ‘
أŸنطقة وعامل أسصتقرأر وسصÓم خاصصة ‘
ضصوء أÿيارأت أ◊يوية للمصصا◊ة وألتنمية
أŸشصÎكة ب Úألشصعوب قاطبة .وسصرعان ما
عاد أŸركب ألغازي باŸنطقة للنشصاط ‘ ظل
تأاكيد للتعاون مع ألشصركاء أأ’جانب وألرفع من
درجة تام ÚأŸوأقع ألنفطية أ◊يوية Ÿنع أي
خطر ﬁتمل.

و–سص Úألقدرة ألشصرأئية وحماية أ’قتصصاد
أل-وط-ن-ي ،وت-ع-زي-ز م-ك-اسصب أل-ع-م-ال ،وحماية
حقوقهم أ’جتماعية وأŸهنية.
ون- -وه أŸت -ح -دث أم -ام م -ن -دوب -ي أل -و’ي -ة
ب-اŸك-اسصب أÙق-ق-ة ل-ف-ائ-دة أل-ع-مال ،دأعيا
إأياهم إأ ¤ضصرورة أ’لتفاف حول كل أ÷هود
ألرأمية إأ ¤تقوية أ÷بهة ألدأخلية من أجل
أ◊فاظ على هذه أŸكاسصب وترقيتها مثمنا

قرأر رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة
بÎسصيم أول يناير كعيد وطني ،مؤوكدأ دعم
’نه أثبت
’–اد للرئيسس ‘ كل ألظروف أ
أإ
قدرة كبÒة وحكمة -حسصب سصيدي ألسصعيد-
‘ تسصي Òشصؤوون ألبÓد من خÓل أسصتعادة
أ’سص-ت-ق-رأر وتسص-دي-د أل-دي-ون أÿارج-ي-ة ألتي
’زم- - -ة
“ك - - -ن أل - - -ي - - -وم م- - -ن Œاوز آأث- - -ار أ أ
أ’قتصصادية ألتي “ر بها ألبÓد.
’–اد إأ ¤أ◊ديث عن
وعاد أم Úعام أ إ
معاناة أ÷زأئري ÚخÓل ألعشصرية ألسصودأء،
مؤوكدأ أن أ÷زأئر عاشصت أزمة مالية وأمنية
‘ تسص -ع -ي-ن-ات أل-ق-رن أŸاضص-ي ،تضص-رر م-ن-ه-ا
أل-ع-م-ال ك-ثÒأ م-ن خÓ-ل ع-م-ل-ي-ات أل-تسص-ري-ح
أ÷م- -اع -ي ل -ه -م غ Òأن أل -ق -ي -ادة أ◊ك -ي -م -ة
للرئيسس بوتفليقة حالت دون تسصريح أي عامل
‘  2017وأ÷زأئر “ر بأازمة مالية جديدة.
’ول عن أ–اد ألعمال
ودأفع أŸسصؤوول أ أ
أ÷زأئ- -ري Úب- -خصص -وصس أل -ل -ق -اءأت أل -ك -ثÒة
–Óاد م -ؤوخ -رأ م -ع ﬂت -ل -ف ألشص-رك-اء م-ن
ل -إ
أرباب ألعمل وأŸنظمات ألنقابية وألسصلطات
أل -ع -م -وم -ي -ة ،م -ؤوك -دأ أن -ه -ا ت -ن -درج ‘ إأط -ار
ألتوأصصل وأ◊وأر مع أ÷ميع لتحقيق هدف
وأح- -د ووح- -ي -د وه -و دع -م وت -ع -زي -ز ح -ق -وق
ألعمال.

تؤفر  1500منصشب ششغل وتنششئة  1000ششركة مناولة

شسراكة إاسسÎاتيجية ب› Úمعي «هيونداي» وقلوبال قروب موتور ا÷زائر

باتنةŸ :وشصي حمزة
وه- -ي أول شص- -رأك- -ة أق -تصص -ادي -ة ب -ا÷زأئ -ر
تهدف أسصاسصا إأ ¤جعل مدينة باتنة قطبا
صص- -ن -اع -ي -ا ب -ام -ت -ي -از ‘ تصص -ن -ي -ع ألسص -ي -ارأت

بإامكان ا÷زائري Úإادخار أاموالهم وإاجراء تعامÓت بنكية حÓل

لعلى بؤ
اعت Èرئيسس اÛلسس الإسشÓمي ا أ
ع -ب-د ال-ل-ه غÓ-م ال-ل-ه ،أان اع-ت-م-اد الصشÒف-ة
لسش Ó-م -ي -ة ‘ ال -ب -ن -ؤك ال -ع-م-ؤم-ي-ة خ-ط-ؤة
ا إ
لزال -ة ال -ع -راق-ي-ل ‘ ›ال
ك -بÒة وه -ام -ة ،إ
ال-ت-ع-ام-ل ال-ب-ن-ك-ي ،ول-طمأانة أاغلبية اÛتمع
ا÷زائري الذي يرفضس اŸعامÓت الربؤية،
ب-ان ب-إام-ك-ان-ه-م ادخ-ار أام-ؤال-ه-م ل-دى ال-بنؤك
بدون أاي حرج.

حياة  /ك

جواز التعامل بالصسÒفة اإلسسÓمية جاء
بعد دراسسات عميقة مع أاهل الختصساصص

سسيدي سسعيد :النضسال النقابي مبني على ا◊وار واحÎام مؤوسسسسات الدولة

م- -ن- -حت وزارة الصش -ن -اع -ة واŸن -اج -م،
لخضش -ر Ûم -ع ق -ل -ؤب -ال ق-روب
الضش -ؤء ا أ
م- -ؤت- -ؤر ا÷زائ- -ر ،لÎك- -يب السش- -ي- -ارات
والششاحنات باŸنطقة الصشناعية كششيدة
ب -ؤلي-ة ب-ات-ن-ة ،ل-ل-نشش-اط رسش-م-ي-ا ،ح-يث
أاششرف ،وا‹ باتنة عبد اÿالق صشيؤدة،
على مراسشم تؤقيع اتفاقية ششراكة بÚ
اّÛم - -ع ال - -ك- -ؤري ا÷ن- -ؤب- -ي ال- -ع- -مÓ- -ق
هيؤنداي.

لسشÓمية ،غÓم الله يطمئن:
ثمن قرار إاطÓق الصشÒفة ا إ

أوضصح غÓم ألله ،خÓل نزوله ،أمسس ،ضصيفا
على فوروم أإ’ذأعة ألوطنية أن ألصصÒفة أإ’سصÓمية
تسصمح للموأطن أ÷زأئري بالتعامل مع ألبنك سصوأء
لشصرأء أŸسصكن أو ألسصيارة أو بالنسصبة للمنتجات
ألتي يحتاجها ،و يؤودي ذلك إأ ¤ألتفاعل ب ÚأŸنتج
وأŸسص-ت-ه-لك ه-و أل-دأف-ع أل-رئ-يسص-ي وأل-وط-ني ألذي
يجعل أعضصاء أÛلسس أإ’سصÓمي أأ’على يبدون
موقفهم بصصرأحة حول هذأ أŸوضصوع ،مؤوكدأ أن
أعتماد ألصصÒفة أإ’سصÓمية ‘ ألبنوك ألعمومية
«سص -ي -ن -ه -ي ح -ال -ة أل -ط Ó-ق ب Úألشص -عب أ÷زأئ -ري
وألنظام ألبنكي ألذي يتعامل بالربا».

لزمة اŸالية سشنة 201٧
أاكد أان رئيسس ا÷مهؤرية رفضس تسشريح العمال رغم ا أ

أك -د سص -ي -دي ألسص -ع -ي -د ‘ ،ك-ل-م-ة أل-ق-اه-ا،
أمسس ،بجامعة أ◊اج ÿضصر بباتنةÃ ،ناسصبة
تنظيم أŸؤو“ر ألـ 12ل–Óاد ألو’ئي ل–Óاد
’ورأسس،
ألعام للعمال أ÷زأئري Úبعاصصمة أ أ
على ضصرورة –لي أصصحاب ألعمل ألنقابي
ب - -روح أŸسص - -ؤوول - -ي - -ة وإأت - -ب - -اع ط - -رق أ◊وأر
وألتشصاور ،وأحÎأم مؤوسصسصات ألدولة.
’–اد ألعام
وأوضصح سصيدي ألسصعيد أن أ إ
ل -ل -ع -م -ال أ÷زأئ -ري Úل -يسس ل-دي-ه أي-ة ع-ق-دة
لتجسصيد شصرأكة ب Úألقطاع ألعام وألقطاع
أÿاصس ل- -ل- -ح- -ف -اظ ع -ل -ى م -ن -اصصب ألشص -غ -ل

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

وألشصاحنات من أجل تصصديرها إأ ¤إأفريقيا
كهدف أسصÎأتيجي حسصب ما أفاد به مسصؤوول
أÛمع.Ú
ومن شصأان أ’تفاقية تخفيف نسصبة ألبطالة
بالو’ية وتوظيف  1500شصاب ‘ مناصصب شصغل
دأئمة خÓل ألعام أ÷اري  ،2018إأضصافة إأ¤
إأنشصاء  1000شصركة مناولة صصغÒة ومتوسصطة
‘ ذأت أÛال ،ب - -ه- -دف ت- -ك- -وي- -ن أل- -ع- -م- -ال
أ÷زأئري Úمن أجل أكتسصاب تقنيات تصصنيع
أŸرك-ب-ات ،ن-ق-ل أل-ت-ك-ن-ول-وج-يا ،و–قيق نسصبة
إأدماج تقدر بـ %40مباشصرة بعد أنطÓقه خÓل
سصنة .2018
وأشص -ار صص -ي -ودة ،إأ ¤ح -رصس أل -دول -ة ع -ل-ى
م -رأف -ق -ة أŸسص -ت -ث -م -ري -ن أÿوأصس ‘ إأنشص -اء

مشصاريع ÿلق بدأئل ثروة جديدة ،دأعيا كل
أل -رأغ -ب ‘ Úأ’سص -ت -ث -م -ار ‘ ›ال أŸن -اول-ة
لتقد Ëملفاتهم على مسصتوى أللجنة ألو’ئية
لÓ-سص-ت-ث-م-ار م-ت-ع-ه-دأ ب-ت-ق-د Ëك-ل ألتسصهيÓت
ألضص- -روري- -ة وأŸرأف- -ق- -ة ألÓ- -زم- -ة Ÿب -اشص -رة
نشصاطهم ،خصصوصًصا مع إأنشصاء منطقة نشصاطات
ب-ب-ل-دي-ة زأن-ة أل-ب-يضص-اء ب-دأئ-رة سص-ري-ان-ة وأل-تي
تÎبع على حوأ‹  45هكتارأ بهدف أسصتقطاب
أŸسصتثمرين ،وهذأ ‘ إأطار ألسصياسصة ألوطنية
ألرأمية إأ ¤توف Òمناخ أ’سصتثمار من أجل
–ق- -ي -ق أل -ت -ن -م -ي -ة أ’ق -تصص -ادي -ة وأل -ن -ه -وضس
با’قتصصاد ألوطني من خÓل ترقية ومرأفقة
أ’سص-ت-ث-م-ار وخ-ل-ق م-وأرد ج-دي-دة ل-لÌوة ع-لى
أŸسصتوى أÙلي.

ألعدد
17543

05

بصصرأحته أŸعهودة –دث رئيسس أÛلسس عن
قرأر إأطÓق ألصصÒفة أإ’سصÓمية ،من خÓل قانون
أŸالية  ،2018مفيدأ أن أÛمع أإ’سصÓمي أأ’على
أفتى بجوأز ألتعامل مع ألصصÒفة أإ’سصÓمية بعد
درأسصات عميقة من كل أ÷وأنب وتلبية ◊اجيات
أÛتمع أ÷زأئري وأ’قتصصاد ألوطني و–ريره
ÓسصتÒأد ألذي يكاد يسصتنزف أÿزينة
من ألتبعية ل إ
ألعمومية.
وأضص -اف غ Ó-م أل -ل -ه «م -ا ي -ه -م -ن -ا ه -و تشص-ج-ي-ع
أŸوأط -ن أ÷زأئ -ري ’سص -ت -ع -م -ال م-ال-ه ‘ أإ’ن-ت-اج
وك- -ذلك أن ي- -ك- -ون إ’ن- -ت- -اج- -ه روأج ،وأن ي -ق -ت -ن -ي -ه
أŸسص -ت-ه-لك وه-و م-ط-م-ئ-ن م-ن أل-ن-اح-ي-ة أل-دي-ن-ي-ة «
حÓ- -ل» ،مشصÒأ إأ ¤أن « أل- -ت- -ع- -ط -ي -ل ‘ أل -نشص -اط
أ’قتصصادي بسصبب ألتعامÓت ألبنكية ألربوية هو
أل -ذي أدى ب -أاعضص -اء أÛلسس أإ’سص Ó-م -ي أأ’ع -ل -ى
إأبدأء موقفهم أŸؤويد وألدأعم للدولة ‘ إأحدأث
ألصصÒف -ة أإ’سص Ó-م -ي -ة’ ،ن ب -ه -ذه أأ’خÒة  ⁄ي -ع-د
للموأطن أ÷زأئري أ◊جة ‘ أن يسصتنكف ألتعامل
مع ألبنك «.

هيئة شسرعية Ÿرافقة البنوك..
وأفاد ‘ سصياق أ◊دث بإانشصاء هيئة شصرعية
متكونة من علماء وفقهاء ‘ أŸعامÓت ألتجارية
وخÈأء ‘ أ’ق -تصص -اد ،إ’ب -دأء رأي -ه -ا ‘ أŸسص -ائ -ل
أŸت -ع -ل -ق -ة ب -اŸع -ام Ó-ت أل -ب -ن-ك-ي-ة ،مشصÒأ إأ ¤أن

أÛلسس سصÒأفق ألبنوك لفتح مكاتبهم ’سصتقبال
أŸسص -ت -ه -ل -ك ،Úأ’ن أإ’ن -ت -اج إأذأ  ⁄ي -ج -د ط -ري -ق -ه
لÓسصتهÓك فانه يفشصل ،وكما أنه يدعم ألعملية،
وي -وأصص -ل شص -رح أŸوضص -وع ل -ل -م -وأط -ن Úول -وسص-ائ-ل
أإ’عÓم أıتلفة مكتوبة مرئية ومسصموعة.
وهي عملية هامة تصصب ‘ أŒاه سصياسصة ألدولة
‘ ألتحول من أ’سصتÒأد إأ ¤أإ’نتاج ،و’ Áكن
–قيق ذلك إأ’ إأذأ كانت هناك إأمكانية لتصصريف
أإ’نتاج من خÓل أعتماد طريقة يتقبلها أŸوأطن
أŸسصتهلك ،وهي تلك ألتي ترفضس ألربا.
و‘ سصياق مغاير –دث غÓم ألله عن ألفتاوى
وقل بأانها متوفرة ÷ميع ألناسس ،لتفادي ألشصنآان
ألذي كان ب Úألفقهاء وبعضس ألقنوأت ،ولتنظيم
›ال أإ’ف- -ت- -اء إأذ ’ Áك- -ن أ’ي أح- -د أن يسص- -ت -غ -ل
أŸنابر أإ’عÓمية إ’سصدأء أي فتوى ،مفيدأ ‘ هذأ
ألصص -دد أن -ه سص-ي-قÎح ع-ل-ى وزأرة ألشص-ؤوون أل-دي-ن-ي-ة
وأأ’وقاف بان تقوم باختيار وأعتماد من يحق لهم
أع- -تÓ- -ء أŸن -اب -ر وت -ق -د Ëف -ت -اوى ع Èأل -ق -ن -وأت
ألتلفزيونية ،لتفادي تعدد ألفتاوى وألفوضصى ألتي
Áكن أن تنجر عن ذلك ،مؤوكدأ أن ألفتوى متوفرة
÷م- -ي- -ع أ÷زأئ -ري« Úو’ دأع -ي ’سص -تÒأده -ا م -ن
أÿارج «.

اإلسسراع ‘ وضسع قانون إانشساء
ا÷معيات ذات الطابع الديني
كما دعا إأ ¤أإ’سصرأع ‘ وضصع ألقانون ألذي
ينظم ›ال إأنشصاء أ÷معيات ذأت ألطابع ألديني،
م- -ؤوك- -دأ ‘ ه- -ذأ ألصص- -دد ع- -ل- -ى ضص- -رورة ﬁارب -ة
ألتطرف ألديني ،مÈزأ أن أÛلسس يضصطلع بدور
ألتوعية ÷ميع ألفاعل ‘ ÚأŸيدأن’ ،ن ألقانون
أŸؤوسصسس ل -ه أل -ه -ي-ئ-ة ي-ع-ط-ي ل-ه-ا أل-ف-رصص-ة ل-ت-ن-ب-ي-ه
ألفاعل Úمن أأ’ئمة أو معلم Úوحتى إأعÓمي Úكما
تقوم بتكوينهم.
وذكر غÓم ألله أن أÛلسس يقوم بعقد ندوأت
ع -ل -ى مسص -ت -وى ج -م -ي -ع و’ي -ات أل-وط-ن ،ك-م-ا ي-وزع
مناشص Òعلى نطاق وأسصع وكتيبات يسصتفيد منها
أŸوأط- -ن Úوه- -ي ت- -ق -دم ل -ه -م أŸوق -ف ألشص -رع -ي
وأل- -وط- -ن -ي م -ن ب -عضس أŸوأضص -ي -ع أل -ت -ي تسصÎع -ي
أهتمامهم.

اŸدير العام لـ ’’وصشلني ’’ مهدي هؤاري:

التطبيق يحدث ثورة ‘ ›ال النقل ‘ ا÷زائر بـ  15أالف مسسجل
كشش - - - - - - -ف اŸؤؤسشسس واŸدي - - - - - - -ر ال- - - - - - -ع- - - - - - -ام
ل -ت -ط -ب-ي-ق’’وصش-ل-ن-ي’’ اıتصس ‘ ال-ن-ق-ل ه-ؤاري
لول مرة ‘
ﬁمد مهدي عن إاطÓق التطبيق أ
ولي- - -ات أاخ- - -رى ح - -يث ل - -ن ت - -ك - -ؤن اÿدم - -ة
م -ق -تصش-رة ع-ل-ى ال-ع-اصش-م-ة ف-ق-ط ،م-ؤضش-ح-ا أان-ه
اب-ت-داء م-ن  15ج-ان-ف-ي سش-يتمكن سشكان وهران
السش -ت -ف -ادة م -ن خ -دم -ات -ه ،ل -ت -ت -ب -ع -ه ك -ل م-ن
لو¤
مدينتي سشطيف وقسشنطينة ‘ اŸرحلة ا أ
وبعدها باقي الؤليات ليتم تغطية كل الÎاب
الؤطني أاواخر .2020

صصونيا طبة
خÓل ندوة صصحفية نشصطها أمسس بالعاصصمة
أكد هوأري أن خدمات تطبيق وصصلني أŸتخصصصس
‘ أل-ن-ق-ل ب-السص-ي-ارأت ألسص-ي-اح-ي-ة بسص-ائ-ق ج-زأئري
مائة باŸائة تهدف إأ– ¤سص Úألنقل أ◊ضصري
وتسصهيله مشصÒأ إأ ¤أنه يحدث ثورة ‘ ›ال ألنقل
با÷زأئر بإاحصصائه أليوم  15ألف –ميل وتوظيفه
ل  120سصائق فضص Óعن تسصجيل  5500مسصتعمل،
علما أن ألعدد مرشصح لÓرتفاع أك Ìمع إأطÓق
خدمات جديدة تشصمل و’يات أخرى باإ’ضصافة إأ¤
أ÷زأئر ألعاصصمة ،على غرأر سصطيف وقسصنطينة
قريبا.
و‘ ذأت ألسصياق أضصاف أŸدير ألعام أن وصصلني
هي شصركة سصيارأت سصياحية بسصائق ‘‘ تي سصي‘
ت -ق -دم خ -دم -ت-ه-ا م-ن خÓ-ل أ’نÎنت ع Èت-ط-ب-ي-ق
م -ت -وف -ر م -ن -ذ ن -وف-م 2017 Èع- -ل- -ى أي -وأسس IOS
وأن -دروي -د وي -ق -دم خ -دم -ة م-ت-اح-ة ع-ل-ى م-دأر 24
Óشص-خاصس
سص-اع-ة ،م-وضص-ح-ا أن أل-ت-ط-ب-ي-ق يسص-م-ح ل -أ
ب -ح -ج -ز سص-ائ-ق Úع Èأ’نÎنت م-ع ت-ق-دي-ر ألسص-ع-ر
ومدة ألرحلة أŸعروفة مقدما.
وقال أنها ألشصركة ألوحيدة للسصيارأت ألسصياحية

بسصائق ألتي “لك أسصطولها أÿاصس من  42سصيارة
و 120سصائق مدرب ،وألتي تطلق خدمة تسصهيل
أل -ع Ó-ق -ة ب Úأل -زب -ائ -ن وألسص -ائ -ق ،Úم -وضص -ح -ا أن
ألسصائق ÚأŸسصجل Úعلى أŸنصصة يدفعون أشصÎأكا
شص -ه -ري-ا م-ق-دأره  7000دي-ن-ار وÃوج-ب-ه ي-ت-م-تعون
ب -ج -م -ي -ع أم-ت-ي-ازأت وصص-ل-ن-ي ع-ل-ى غ-رأر أل-ت-دريب
وصصيانة ألسصيارأت وأ’تصصال بالزبائن وغÒها.
وأوضص -ح أن خ -دم -ات أخ -رى ت -أات -ي ت -ع-زز خÈة
زب -ائ -ن وصص -ل -ن-ي ع-ل-ى غ-رأر إأطÓ-ق ›م-وع-ة م-ن
أÿدم -ات أÿاصص -ة ل -ك -ب -ار ألشص -خصص -ي-ات كسص-ي-ارة
ف -اخ -رة وت -ق -د Ëخ -دم -ة م -ت -م-ي-زة ب-اإ’ضص-اف-ة إأ¤
إأمكانية حجز سصائق خاصس مسصبقا لرحلة ذهاب-
إأياب إأ ¤أŸطار وأسصتحدأث  6لغات جديدة على
أل -ت -ط -ب -ي -ق ،ب -اإ’ضص -اف -ة إأ ¤أل -ع -رب -ي-ة ،أل-ف-رنسص-ي-ة
وأ’‚ل- -ي- -زي- -ة ه- -ن -اك أأ’م -ازي -غ -ي -ة وأإ’سص -ب -ان -ي -ة
وأأ’Ÿانية ،وأليابانية ،وألصصينية وكذأ أإ’يطالية.
كما كشصف ذأت أŸسصؤوول عن تسصجيل 15000
–ميل و 120سصائق وأك Ìمن  5500مسصتخدم أإ¤
حد أآ’ن ،مشصÒأ إأ ¤أنه منذ عام Úسصاهمت ‘
خلق مناصصب شصغل أ’ك Ìمن  120وظيفة مباشصرة
وغ Òم-ب-اشص-رة وت-ط-م-ح ل-ب-لوغ  500وظ-ي-فة و5000
متعامل بحلول آأفاق عام .2020
وحسصب أŸدير ألعام فان هذأ ألتطبيق ألذي
Áث -ل ج -زءأ م -ن مشص -روع م -دي-ن-ة أ÷زأئ-ر أل-ذك-ي-ة
Ãسص - -اع- -دة و’ي- -ة أ÷زأئ- -ر أل- -ع- -اصص- -م- -ة يسص- -م- -ح
للمسصتخدم Úبحجز سصائق ع Èأإ’نÎنت مع تقدير
ألسصعر ومدة ألرحلة أŸعروفة مسصبقا 7/7 ،أيام
و24سصا24/سصا ،دون تسصعÒة إأضصافية أي ألتسصعÒة
ألليلية مع نوعية متميزة من أÿدمة ،كما يوفر
ل -ل -زب-ائ-ن أل-ع-دي-د م-ن أŸزأي-ا ك-ال-دف-ع ع-ن ط-ري-ق
بطاقة ألدفع أŸسصبق وخدمة وأي فاي ‘ جميع
ألسص -ي -ارأت وأل -ت -أام Úع -ل-ى أŸسص-ت-خ-دم Úوشص-ح-ن
ألهاتف ›انا.

الثÓثاء  1٦جانفي  2018م
الموافق لـ  28ربيع الثاني  143٩هـ
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ورشسة عمل لتقييم التنوع البيولوجي با◊ظÒة الثقافية لتندوف

ﬂتصسون يÈزون آاليات ا◊فاظ على التنوع البيئي
اف -ت-ت-حت ي-وم أامسس ب-ت-ن-دوف أاشس-غ-ال
ورشس-ة ال-ع-م-ل اÿاصس-ة ب-ت-ق-ي-ي-م ال-تنوع
لنظمة البيئية
ال-ب-ي-ول-وج-ي وخدمات ا أ
‘ ا◊ظÒة الثقافية لتندوف ،بحضسور
ال- -ع- -دي- -د م- -ن ال -دك -ات -رة واıتصس‘ Ú
اÛال و‡ث- -ل Úع -ن وزارة اÿارج -ي -ة
ل· اŸتحدة
ووزارة الثقافة وبرنامج ا أ
ل‰ائي.
ا إ

ح-ال-ة ا◊ظÒة ال-ث-ق-اف-ي-ة ل-ت-ن-دوف واأ’ن-ظ-مة
ال-ب-ي-ئ-ي-ة ب-ه-ا ““ج-ي-دة““ و ⁄ت-ت-ع-رضص ل-لكث Òمن
العبث والتخريب غ Òأان هذا الوضشع ـ يضشيف
اŸتحدث Á ’ -نعنا من بذل اŸزيد من
ا÷هد من أاجل اÙافظة على هذه الÌوات
البيئية والعمل على اسشتغÓلها بششكل مسشتدام
وم -دروسص وه -و م -ا ج -اء اŸشش -روع ل-ت-ك-ريسش-ه
ب -ال -ت -ع -اون م -ع ال -دي -وان ال -وط -ن -ي ل -ل-ح-ظÒة
الثقافية لتندوف وﬂتلف الششركاء.
واعت ÈاŸدير الوطني للمششروع أان الÎاث
الÓمادي بتندوف نال نصشيبه هو اآ’خر من
ا’ه-ت-م-ام وخ-اصش-ة م-ا ارت-ب-ط م-ن-ه ب-اŸعارف
الششعبية والتنوع ا◊يوي خاصشة وأان اŸنطقة
ت -زخ -ر Ãوروث ث -ق -ا‘ وت-اري-خ-ي Áت-د لـ800
أالف سشنة خلت ومعا ⁄جنائزية فريدة من
ن -وع -ه -ا ‘ ال -ع -ا ،⁄وه -و اأ’م -ر ال-ذي ت-ع-ت-زم
اŸدي -ري -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -مشش -روع م -ن خ Ó-ل -ه
ال-ت-ع-ري-ف ب-ه وت-ن-ظ-ي-م زي-ارات سش-ي-اح-ي-ة لهذه
اŸناطق.
‘ سشياق متصشل ،أاكد سشاŸي علي رئيسص
القسشم العملياتي للحظÒة الثقافية لتندوف
ببلدية أام العسشل ششروع أاعوان ا◊ظÒة ‘

رغم سسعي السسلطات إاŒ ¤سسيدها ‘ آاجالها

تأاخر انطÓق سسكنات عدل Ãڤرة ومطالب باإلسسراع ‘ Œسسيدها

أاولت السس -ل -ط -ات ال -ولئ -ي-ة ب-اŸسس-ي-ل-ة
مؤوخرا ،أاهمية بالغة ومتابعة ميدانية
ل -لÈام -ج السس -ك -ن -ي -ة Ãخ -ت -ل-ف صس-ي-غ-ه-ا
لي-ج-ار
وع -ل -ى رأاسس -ه -ا سس -ك-ن-ات ال-ب-ي-ع ب-ا إ
““ع -دل““ ال -ت -ي ع-رفت ت-أاخ-را ك-بÒا دف-ع
ب- -السس- -ل- -ط -ات إا ¤فسس -خ ع -ق -د الشس -رك -ة
اŸنجزة وإاسسنادها Ÿقاولة أاخرى.

اŸسضيلة :عامر ناجح

وحسشب السشلطات الو’ئية فإان إاجراءات
فسشخ العقد مع الششركة الهندية التي أاوكلت
لها مهمة ا‚از مششروع  1000وحدة سشكنية
م -ن صش -ي -غ -ة ال-ب-ي-ع ب-اإ’ي-ج-ار ع-دل ،ج-اء ب-ع-د
التأاخر الكب ‘ ÒانطÓق اŸششروع ما دفع
السشلطات إا ¤الوقوف ميدانيا على اŸششروع
وإاسشناده لششركة بلمانع.
واسشتنادا إا ¤نفسص اŸصشدر فإان أاششغال
إا‚از اŸششروع عرفت انتعاششا بعد جلسشات
ع-م-ل وزي-ارات م-ي-دان-ي-ة ل-ل-وا‹ ح-اج م-قداد،
وعزز انطÓقة اŸششروع من جديد وإاعادة
بعث روح العمل فيه الزيارة اأ’خÒة لوزير
السش -ك -ن ع -ب -د ال -وح -ي -د ط -م -ار ال-ذي أاع-ط-ى
تعليمات صشارمة من أاجل اسشتكمال اŸششروع

‘ أاقل وقت ‡كن ،حيث سشجل اŸششروع ‘
فÎة زمنية قصشÒة ما نسشبته  ،٪20وهو ما
ب -عث روح اأ’م -ل ل -دى اŸك -ت -ت-ب ‘ Úاسش-تÓ-م
سشكناتهم قبل نهاية السشنة ا÷ارية.
وب-اŸق-اب-ل تشش-ه-د ال-ع-دي-د م-ن سش-ك-نات البيع
ب -اإ’ي -ج-ار ع-دل ت-أاخ-را ك-بÒا وال-ب-عضص م-ن-ه-ا ⁄
ينطلق إا ¤غاية اليوم على غرار مششروع ا‚از
 100وحدة سشكنية ببلدية برهوم الذي يتسشاءل
العديد من اŸكتتب Úعن آاجال Œسشيده.
و‘ ذات اŸوضشوع اسشتفادت بلدية مڤرة
من حصشة سشكنية من صشيغة البيع باإ’يجار
عدل تقدر بـ 200وحدة سشكنية إا’ أانها ⁄
ت -ن -ط -ل -ق اأ’شش -غ-ال ب-ه-ا إا ¤غ-اي-ة ك-ت-اب-ة ه-ذه
اأ’سش- -ط- -ر بسش- -بب رفضص اŸك- -ت- -ت -ب ÚاŸك -ان
اıصشصص لتجسشيد اŸششروع والذي يفتقر
حسشبهم إا ¤أادنى متطلبات ا◊ياة ما جعلهم
يقÎحون على الوا‹ السشابق ﬁمد بوسشماحة
تغي Òمكان اŸششروع إا’ أانه رفضص ذلك.
ومن خÓل ما اسشتقته ““الششعب““ من بعضص
مصشالح دائرة مڤرة فإان اŸششروع اسشند أ’حد
اŸق -اول Úوسش -ت -ن -ط -ل-ق أاشش-غ-ال-ه خÓ-ل اأ’ي-ام
القليلة القادمة ‘ مكان غ ÒاŸكان اأ’ول
الذي خصشصص لتجسشيد اŸششروع.

‘ دورة تكوينية رؤوسساء اÛالسس البلدية

وا‹ سسعيدة يطالب Ãتابعة البناء داخل األراضسي الفÓحية
اخ-ت-ت-مت أاشس-غ-ال ال-دورة ال-ت-ك-وي-نية
اŸوج- - -ه- - -ة ل- - -ف- - -ائ- - -دة رؤوسس - -اء اÛالسس
الشسعبية البلدية اŸنظمة ،أامسس– ،ت
إاشسراف وا‹ الولية الذي اسستعرضس ‘
خ- -ت- -ام ورشس -ات -ه -ا ق -ان -ون ت -وسس -ع اŸب -اÊ
لنسس- -ج- -ة
السس - -ك - -ن - -ي- -ة وال- -ت- -دخ- -ل ‘ ا أ
ال-ع-م-ران-ي-ة واŸن-اط-ق اŸأاه-ولة واŸناطق
اŸسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة وك-ذا ال-ق-ط-اع غ Òال-ق-اب-ل
ل - -ل - -ت- -ع- -م ،Òح- -يث ” الÎك- -ي- -ز ع- -ل- -ى
م -واضس -ي-ع دراسس-ة اıط-ط اŸشسÎك بÚ
مصس -ال -ح ال -ب -ل -دي -ة وم -ك-اتب ال-دراسس-ات
وإاع -داد ﬂط -ط ت -وج -ي -ه -ي ل -ل -ت -ه -ي -ئ-ة
وال -ت -ع -م Òوك -ي-ف-ي-ة اسس-ت-غÓ-ل ﬂط-ط
لراضسي ومراجعتها.
شسغل ا أ

سضعيدة :ج.علي
وا‹ سشعيدة سشيف اإ’سشÓم لوح ‘ تدخله،
أاك -د ع -ل -ى ضش-رورة م-ت-اب-ع-ة ال-ب-ن-اي-ات خ-اصش-ة
ال -ف -وضش-وي-ة م-ن-ه-ا داخ-ل اأ’راضش-ي ال-فÓ-ح-ي-ة

عشسية اليوم الوطني للبلدية

وت -ك -ل -ي -ف رئ -يسص اÛلسص الشش -ع -ب-ي ال-ب-ل-دي
ب -ت -حضش ÒاŸل -ف-ات اŸدرج-ة ضش-م-ن ب-رن-ام-ج
تسشوية وضشعية البنايات والتجزئات العمرانية،
مششÒا إا ¤القرار اŸتخذ من طرفه والقاضشي
باإ’فراج عن القوائم اŸؤوقتة للمسشتفيدين من
السشكنات باŸوازاة مع التحضشÒات اŸتعلقة
ب -اسش -ت -ك -م -ال الÈام -ج السش -ك -ن -ي -ة ع Èع -دي-د
البلديات Ãا ‘ ذلك عمليات التهيئة التابعة
بدافع طمأانة اŸعني Úمن جهة وفتح الباب
ل -ت -ق -د Ëال -ط-ع-ون م-ن ق-ب-ل اŸواط-ن Úقصش-د
“ك Úاإ’دارة و÷ن- -ة ال- -ط -ع -ن ال -و’ئ -ي -ة م -ن
ت -دارك ب -عضص ا◊ا’ت وال -وضش -ع -ي -ات وال -ت-ي
تسشهر على متابعة وتطه Òالقوائم اŸؤوقتة
ع- -ل- -ى ضش- -وء اإ’ف -ادات اŸق -دم -ة م -ن ط -رف
ا÷م- -ه- -ور وك- -ذا اŸع- -ل- -وم -ات الصش -ادرة ع -ن
ﬂت-ل-ف اŸصش-ال-ح ،مضش-ي-ف-ا أان ع-م-ل-ي-ة ت-وزيع
السشكنات Ãختلف الصشيغ سشتتواصشل كما ”
التخطيط لها إا ¤غاية نهايتها من دون أاي
تغي Òأاو تبديل ‘ اŸواعيد اŸذكورة.

تطبيق برنامج توعوي وتوجيهي خاصص بالبدو
ال -رح-ل ،وي-ه-دف ه-ذا اıط-ط إا ¤ال-ت-ن-وي-ه
بأاهمية اÙافظة على التنوع البيئي ‘ إاقليم
ال -ب -ل -دي -ة وال -ت-ب-ل-ي-غ ع-ن ك-ل Œاوز ق-د ي-ل-ح-ق
ب- -ال -غ -ط -اء ال -ن -ب -ات -ي أاو الÌوة ا◊ي -وان -ي -ة ‘
اŸن-ط-ق-ة ،وأاشش-اد اŸت-ح-دث ب-ال-ت-ع-اون الكبÒ
ال -ذي ي -ت -ل -ق -اه ح -راسص اŸن-اط-ق اأ’ث-ري-ة م-ن
طرف سشكان اŸنطقة ،معربًا عن قلقه من
تزايد أاعداد الباحث Úعن النيازك وانتعاشص
سشوقها ‘ اŸنطقة ،وهو اأ’مر الذي قد يؤوثر
سش -ل-بً-ا ع-ل-ى ›ه-ودات ا◊ظÒة ال-ث-ق-اف-ي-ة ‘
هذا اÛال ،واعت ÈاŸتحدث أان انتعاشص
ه -ذه ال -ت -ج -ارة وازدي -اد أاع-داد ال-ب-اح-ث Úع-ن
النيازك يأاتي بدافع ا÷ششع والربح السشريع
وغ -ي -اب ال -وع -ي وا◊سص اŸد Êل -دى ه -ؤو’ء،
مؤوكداً ‘ هذا اإ’طار أان صشدور القانون الذي
ُي -ج -رم ه -ذه ال -ت-ج-ارة م-ؤوخ-راً م-ن شش-أان-ه ك-ب-ح
جماح هؤو’ء واÙافظة على النيازك التي
ت -تسش-اق-ط ب-كÌة ‘ اŸن-ط-ق-ة وب-ن-وع-ي-ات ق-د
ت -ك -ون ج -د ن -ادرة ب -اع-ت-ب-اره-ا أاح-دى ال-ك-ن-وز
ال -وط-ن-ي-ة ال-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي ت-ث-م-ي-ن-ه-ا واÙاف-ظ-ة
عليها.

فيما طالب أاسساتذة الهندسسة
لبقاء على تخصسصسهم
با إ

إاضسـراب طلبة الـمركز ا÷امع ـي
بÈيكة يدخل أاسسبوعه الثاÊ
ي -ت -واصش -ل إاضش -راب ط -ل -ب-ة اŸرك-ز ا÷ام-ع-ي
Óسشبوعه
ببلدية بريكة جنوب الو’ية باتنة ،ل أ
الثا Êعلى التوا‹ ،بعد رفضص الطلبة ا’لتحاق
Ãقاعد الدراسشة إا ¤غاية تدخل اإ’دارة والوفاء
بتعهداتها السشابقة Œاههم واŸتعلقة أاسشاسشا
بتوف Òاأ’من داخل وخارج ا◊رم ا÷امعي بعد
سش -لسش-ل-ة اŸضش-اي-ق-ات والسش-رق-ات وا’ع-ت-داءات
التي يتعرضص لها الطلبة بششكل مقلق حسشب من
–دث -ن-ا إال-ي-ه-م ،إاضش-اف-ة إا ¤م-ط-ال-ب-ت-ه-م اإ’دارة
بإادراج أاسشماء لطلبة ‘ قوائم اŸاسش Îالنهائية
Ãخ- -ت- -ل- -ف ال -ت -خصشصش -ات اŸوج -ودة ب -اŸرك -ز
ا÷امعي.
كما أاششار اÙتجون إا ¤الغيابات اŸتكررة
Óسشتاذة واإ’داري Úومسشؤوو‹ اأ’قسشام اأ’مر
ل أ
الذي حال دون قضشاء الطلبة ıتلف حوائجهم
اإ’دارية .وهدد اÙتجون Ãواصشلة اإ’ضشراب
‘ ح -ال ع -دم ا’سش -ت -ج -اب -ة ل -ل -م -ط-الب وت-وفÒ
اأ’سش -ات -ذة ب -ب -عضص ال -ت -خصشصش -ات وك -ذا ال -ك-تب
واحÎام النششاط الطÓبي ووضشع حد ’كتظاظ
اأ’قسشام وفوضشى اأ’فواج.
بدورها أاكدت إادارة اŸركز ا÷امعي علمها
Ãخ-ت-ل-ف م-ط-الب ال-ط-ل-ب-ة وأاشش-ارت إا ¤سش-عيها
ل -ل -ت-ك-ف-ل ب-ه-ا ‘ ح-دود اŸم-ك-ن ،وج-ع-ل أاب-واب
ا◊وار مفتوحة مع ا÷ميع داعية الطلبة إا¤
العودة للدراسشة وإاجراء ا’متحانات.
‘ سش- -ي- -اق م -تصش -ل ،ط -الب أاسش -ات -ذة م -ع -ه -د
الهندسشة اŸعمارية بجامعة ا◊اج ÿضشر باتنة
 ،01وال -ب -ال -غ ع -دده-م الـ 34أاسش -ت -اذا م -ن وزارة
التعليم العا‹ والبحث العلمي التدخل العاجل
◊ل جملة من اŸششاكل التي يتخبطون فيها
منذ مدة ،بعد غلق مدير اŸعهد لباب ا◊وار
معهم ،وغيابه الدائم عن العمل ،حسشبما أافادوا
ب -ه ل -ن -ا ،وي-أات-ي ع-ل-ى رأاسص انشش-غ-ا’ت اأ’سش-ت-اذة
ال -ت -أاخ -ر ال -ك -ب ‘ ÒالÈن-ام-ج ال-دراسش-ي ل-لسش-ن-ة
ا÷ام -ع-ي-ة ا◊ال-ي-ة  2018/2017بسش-بب ت-راك-م
اŸشش-اك-ل ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة واإ’داري-ة ،إاضش-اف-ة إا¤
انشش -غ -ال -ه -م اÿاصص بضش -رورة إاع -ادة ال-ن-ظ-ر ‘
طريقة منح الÎبصشات العلمية.
كما ع Èاأ’سشاتذة عن ﬂاوفهم من حذف
ت-خصشصص ال-ه-ن-دسش-ة اŸع-م-اري-ة وال-ط-فل والبيئة
اŸه -م م -ن ب-رام-ج ال-ت-دريسص ،ب-ا÷ام-ع-ة بسش-بب
عدم تششجيع اإ’دارة للطلبة على اإ’قبال على
دراسش-ت-ه ب-ع-د ت-دخ-ل اإ’دارة ‘ ت-وج-ي-ه ال-ط-ل-ب-ة
لدراسشة تخصشصشات معينة على حسشاب أاخرى.

باتنةŸ :وشضي حمزة
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انتخاب ›السس بلدية لأÓطفال اليوم بتيبازة
–تضس - - -ن اŸؤوسسسس - - -ات الÎب - - -وي - - -ة ‘
م -رح -ل-ة ال-ت-ع-ل-ي-م الب-ت-دائ-ي ب-ب-ل-دي-ات
تيبازة ،اليوم ،عملية انتخاب اÛالسس
Óط-ف-ال ل-ي-ت-م ت-نصس-ي-بها يوم
ال-ب-ل-دي-ة ل -أ
اÿميسس القادم تزامنا واليوم الوطني
للبلدية.

تيبازة :عÓء ملزي

تندوف :علي عويشس

ورشش -ة ال -ع -م -ل ال -ت -ي ج-اءت –ت إاشش-راف
وزارة الثقافة وبتنظيم من اŸديرية الوطنية
ل -ل -مشش -روع ب -ال -ت -ع -اون م -ع ال -دي -وان ال -وط-ن-ي
ل-ل-ح-ظÒة ال-ث-ق-اف-ي-ة ل-ت-ن-دوف ،ششهدت عرضص
ل -ن -ت -ائ -ج ب -حث ع -ل -م -ي ق-ام ب-ه ›م-وع-ة م-ن
اÈÿاء ا÷زائري Úوهو Ãثابة ورقة طريق
للÈنامج ويÈز آاليات اÙافظة على التنوع
البيئي داخل ا◊ظÒة الثقافية لتندوف من
خÓل عقد ورششات ضشمت خÈاء ‘ ›ال
النباتات والطيور واŸناطق الرطبة.
وي-ه-دف ب-رن-ام-ج ال-ورشش-ة ال-ت-ي سش-ت-ت-واصشل
على مدار يوم Úكامل Úإا ¤إاعÓم الفاعلÚ
اÙل- -ي Úب- -خ- -ط -وات وم -ق -ارب -ات اŸشش -روع
اÿاصص باÙافظة على التنوع البيولوجي،
وتثم ÚاŸعارف اÙلية ‘ إاقليم ا◊ظÒة
الثقافية لتندوف ،وكذا تبيان دور كل ا÷هات
ال -ف -اع -ل -ة ‘ ح -م-اي-ة الÎاث ال-ب-ي-ئ-ي ،وت-ع-تÈ
أاششغال هذه الورششة نقطة انطÓق لÈنامج
مكثف سشتششهده اŸنطقة مسشتقب ً
 ،Óوهو ما
أاكده صشالح أامقران اŸدير الوطني Ÿششروع
اÙافظة على التنوع البيولوجي ذي اأ’همية
ال -ع -اŸي -ة وا’سش -ت -غ Ó-ل اŸسش -ت -دام ÿدم-ات
اأ’ن -ظ -م -ة ال-ب-ي-ئ-ي-ة ‘ ا◊ظ-ائ-ر ال-ث-ق-اف-ي-ة ‘
ا÷زائ - -ر ،م- -ؤوك- -داً ‘ ال- -وقت ذات- -ه أان ÷ن- -ة
اÈÿاء أاعدت تقارير مفصشلة عن كل ‰ط
م -ن أا‰اط ال -ت-ن-وع ال-ب-ي-ئ-ي ‘ ان-ت-ظ-ار إاع-داد
تقرير نهائي سشيتم رفعه مسشتقب ً
 Óللدراسشة.
واعت ÈاŸتحدث ‘ تصشريح لـ«الششعب““ أان

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وحسشب مصشدر من ديوان وا‹ الو’ية فإاّن
اأ’مر يتعلق بالتÓميذ النجباء ا◊اصشل Úعلى
م -ع -د’ت مشش ّ-رف -ة خ Ó-ل ال -فصش -ل اأ’ول م -ن
السش- - -ن- - -ة ا÷اري- - -ة ‘ الصش- - -ف اÿامسص م - -ن
اŸرحلة ا’بتدائية مع ا’إششارة إا ¤أانّ اأ’مر
يتعلق هذه السشنة بالبلديات مقرات الدوائر
العششرة على أان يتعادل عدد اŸنتخب Úمع
عدد اŸنتخب ÚباÛالسص البلدية الرسشمية
وهي اأ’عداد التي تختلف من بلدية أ’خرى،
وم - - -ن اŸفÎضص أان ي - - -ق - - -وم وا‹ ال - - -و’ي- - -ة
ب-ال-ت-نصش-يب ال-رسش-م-ي Ûلسص ب-ل-دي-ة ع-اصشمة
الو’ية بعد غد اÿميسص على السشاعة العاششرة
صشباحا.
وحسشب مصش - -درن- -ا دائ- -م- -ا ف- -إاّن اÛالسص
Óطفال اŸزمع إانششاؤوها بداية من
البلدية ل أ
هذه السشنة سشتجتمع ثÓث مرات ‘ السشنة
خÓ-ل ال-ع-ط-ل اŸدرسش-ي-ة ل-ت-ق-د Ëج-م-ل-ة م-ن

ا’قÎاحات واÓŸحظات اÿاصشة بسشÒورة
ال- -ع- -م- -ل ع Èإاق- -ل- -ي -م ال -ب -ل -دي -ة ل -ت -دون ت -لك
اÓŸح -ظ -ات ‘ م -داول -ة رسش -م -ي -ة ت-ؤوخ-ذ ‘
ا◊سشبان من قبل اÛلسص البلدي الرسشمي.
على صشعيد آاخر سشطرت السشلطات الو’ئية
لتيبازة برنا›ا احتفاليا ثريا لتخليد اليوم
ال-وط-ن-ي ل-ل-ب-ل-دي-ة م-ن خÓ-ل ت-ن-ظ-ي-م معارضص
وأاب -واب م -ف -ت -وح -ة ب -ك -ل ب -ل-دي-ة –ت ع-ن-وان
““ب -ل -دي -ة ..ت -اري-خ مسشÒة““ ب-داي-ة م-ن ي-وم غ-د
اأ’ربعاء وإا ¤غاية صشبيحة يوم ا÷معة اŸقبل
وهي التظاهرة التي تتضشمن عروضشا متنوعة
عن نششاطات البلدية اŸعنية ع Èعقود خلت
من الزمن ناهيك عن عرضص أاهم التطورات
ا◊اصش -ل -ة ب -ه -ا ‘ ال-فÎة اأ’خÒة ك-م-ا سش-ي-ت-م
ت- -ك- -ر Ëع -دد م -ن اŸوظ -ف Úال -ذي -ن أاث -ب -ت -وا
جدارتهم ‘ تسشي Òششؤوون بلدياتهم يوم غد
اأ’رب-ع-اء تشش-ج-ي-ع-ا ل-ه-م وت-ق-دي-ر Ûه-وداتهم
اŸبذولة من أاجل تقد Ëاÿدمة الضشرورية
ل -ل -م -واط -ن ع -ل -ى أان ي -ت -ك-ف-ل رؤوسش-اء ال-دوائ-ر
والبلديات كل حسشب إاقليم اختصشاصشه بتدششÚ
عدد من مسشاحات اللعب واÓŸعب ا÷وارية
وفقا للسشياسشة اŸمنهجة من طرف السشلطات
الو’ئية حاليا واŸتعلقة بتقد Ëقدر أ’ك Èمن
الرعاية والتأاط ÒواŸرافقة لفئة الششباب.

بهدف تشسجيع اÎŸبصس Úوغرسس روح اŸقاولتية ببومرداسس

أابواب مفتوحة على””اونسساج”” وزيارات ميدانية
للمؤوسسسسات الناجحة

شس- - - -رعت ال - - -وك - - -ال - - -ة
الولئية لدعم وتشسغيل
الشس- -ب- -اب ““اونسس -اج““ ف -رع
ب - -وم - -رداسس ‘ ت- -ن- -ظ- -ي- -م
أاب- -واب م- -ف- -ت- -وح- -ة ع -ل -ى
الوكالة لفائدة مÎبصسي
مراكز التكوين اŸهني من
أاج - -ل إاطÓ- -ع- -ه- -م Ãه- -ام
الهيئة ودورها ‘ مرافقة
ومسس -اع-دة الشس-ب-اب ع-ل-ى
إانشس-اء م-ؤوسسسس-ات مصس-غرة
و“ويلها من طرف البنك
خ -اصس -ة ل -ف -ائ -دة ح-ام-ل-ي
شسهادات التكوين اŸقبلÚ
على إانهاء فÎة الÎبصس
ب- - - - -ه- - - - -دف غ - - - -رسس روح
اŸقاولتية لديهم.

بومرداسس :ز /كمال
ال -ع -م -ل -ي -ة ال -ت -حسش -يسش -ي -ة
واإ’عÓ- -م- -ي -ة شش -م -لت أايضش -ا
حسشب مصش- -ادر م -ن ال -وك -ال -ة
ت- -ن- -ظ- -ي- -م ق- -اف- -ل- -ة ل- -ف -ائ -دة
اÎŸبصش Úتضشم عدة بلديات
ع -ل -ى غ -رار سش -ي مصش-ط-ف-ى،
تيجÓب Úوأاو’د موسشى من
أاجل ا’طÓع عن قرب على
ب-عضص ال-ت-ج-ارب ا’سشتثمارية
ال -ن -اج -ح -ة ‘ اŸي-دان ال-ت-ي
بادر إاليها ششباب متخرج من
مراكز التكوين اŸهني –دوا
الصشعاب و–لوا بالعزÁة من
اجل Œسشيد فكرة اŸششروع
ب- -فضش- -ل ت- -وج- -ي- -ه -ات ودع -م
ال -وك -ال -ة ال -ت -ي ت -ع -م -ل ع -ل-ى
تشش -ج-ي-ع أاصش-ح-اب اŸشش-اري-ع

خ- -اصش- -ة ب -ال -نسش -ب -ة ◊ام -ل -ي
شش- - - -ه - - -ادات ال - - -ت - - -ك - - -وي - - -ن
واŸت -خ -رج Úم -ن ا÷ام -ع -ة
كتوجه جديد تبنته اŸديرية
العامة للوكالة الوطنية لدعم
وتششغيل الششباب الهادف إا¤
–قيق ضشمانات أاك Ìلنجاح
اŸؤوسشسشة ‘ اŸيدان.
كما تسشعى الزيارات أايضشا
إاﬁ ¤اولة دعم اÎŸبصشÚ
بفكرة ومعلومات وافية عن
خ -ط -وات اŸشش -روع وك -ي-ف-ي-ة
Œسش -ي -ده و›اب -ه-ة ﬂت-ل-ف
ال-ع-راق-ي-ل وه-ذا م-باششرة من
أاصشحابها للتفك ‘ Òخطوات
إانشش -اء م -ؤوسشسش-ة وا’سش-ت-ف-ادة
م- - - -ن الشش - - -ه - - -ادة واŸزاي - - -ا
اŸع -روضش -ة م -ن ق -ب -ل وك -ال-ة
اونسشاج خاصشة منها ا◊صشول
ع - -ل - -ى ق- -رضص دون ف- -وائ- -د،
اإ’ع- -ف- -اء الضش- -ري- -ب- -ي ل- -ع -دة
سش- -ن- -وات وت -خ -ف -يضش -ات ع -ن

التأام ،Úباإ’ضشافة إا ¤مزايا
أاخ - -رى ح - -م - -ل - -ه - -ا ق - -ان - -ون
الصش - -ف - -ق - -ات ال - -ع - -م- -وم- -ي- -ة
ب -ت -خصش -يصص نسش-ب-ة  ٪20م - -ن
اŸشش - - - -اري - - - -ع ل - - - -ف- - - -ائ- - - -دة
اŸسش - -ت - -ث - -م - -ري - -ن الشش- -ب- -اب
باأ’خصص ‘ ا÷انب اŸتعلق
ب- - - - - -اŸن - - - - -اول - - - - -ة ،وه - - - - -ي
اإ’سشÎات -ي-ج-ي-ة ال-ت-ي ت-ب-ن-ت-ه-ا
ال- -دول- -ة ل- -ت- -وسش- -ي- -ع ث- -ق- -اف -ة
اŸق- -او’ت- -ي -ة ل -دى الشش -ب -اب
والتوجه رويدا نحو القطاع
ا’ق - -تصش - -ادي والصش - -ن - -اع - -ي
اŸنتج ÿلق الÌوة ومناصشب
الشش- -غ- -ل و›اب- -ه -ة ط -ل -ب -ات
ال -ع -م -ل اŸت -زاي-دة ل-دى ف-ئ-ة
ا÷امعي Úوتخفيف الضشغط
على التوظيف اإ’داري الذي
 ⁄ي - -ع - -د يسش - -ت - -ج- -يب ل- -ك- -ل
ال- -ط- -ل- -ب- -ات ‘ ظ- -ل اأ’زم- -ة
اإ’قتصشادية وتراجع عروضص
التششغيل اŸباششرة.

بسسبب الزيادة ‘ أاسسعار التذاكر

قطع الطريق ومنع ا◊افÓت من السس Òبالبويرة
ششهدت بلدية اŸسشدور لليوم الثا Êعلى
التوا‹ احتجاجات على رفع أاسشعار تذكرة
النقل ا÷ماعي ,كما اتسشعت رقعة ا’حتجاج
إا‹ بلدية برج اخريصص التي تقع على بعد 40
ك-ل-م م-ن ع-اصش-م-ة و’ي-ة ال-ب-وي-رة .اÙت-ج-ون
ق- -ام- -وا ب- -غ- -ل- -ق ال- -ط -ري -ق ال -وط -ن -ي رق -م 20
مسش-ت-ع-م-ل Úا◊ج-ارة وال-ع-جÓ-ت اŸطاطية,
وك -ذا م -ق -رات دائ -رة ب-رج أاخ-ريصص وال-ب-ل-دي-ة
وب -ل -دي -ة مسش -دور .ك-م-ا ق-ام-وا Ãن-ع ال-ن-اق-لÚ
اÿواصص سشواء حافÓت النقل ا÷ماعي أاو
سشيارات اأ’جرة من مزاولة عملهم ،ردا على
قرار رفع تسشعÒة النقل من  110إا 140 ¤دج
أاي بزيادة  30دج.
ا’حتجاج تسشبب ‘ ششلل تام لكل اŸرافق
العمومية وكذا مؤوسشسشات الÎبية بكل أاطوارها

ع -ل-ى مسش-ت-وي ال-ب-ل-دي-ت .Úوحسشب اÙت-جÚ
فإان قرار رفع التسشعÒة ’ يسشتند إا ¤أاي معيار
اقتصشادي كما انه ينهك جيب اŸواطن خاصشة
ذي الدخل الضشعيف وفئة الطلبة والعمال ‘
الورششات العمومية أاو اÿاصشة .كما اثر رفع
تسشعÒة النقل على أاسشعار مواد ا’سشتهÓك
اأ’خرى حيث حذا ناقلو البضشائع حذوهم ‘
رفع تسشعÒة النقل.
و ‘ نفسص السشياق احتج سشكان بلدية بئر
اغ-ب-ال-و ال-واق-ع-ة ع-ل-ي ب-ع-د 35ك-ل-م غ-رب م-دي-نة
البويرة على انعدام خط نقل اŸسشافرين ب Úبئر
اغ -ب -ال -و وم -دي-ن-ة ال-ب-وي-رة ،ح-يث يضش-ط-رون اإ¤
ا’ن -ت -ق -ال ع Èسش -ي -ارات اأ’ج -رة وم -ن -ذ ارت-ف-اع
أاسشعار البنزين أاصشبحت التسشعÒة تنهك جيوبهم.

البويرة :ع نايت رمضضان

الثÓثاء  16جانفي  201٨م
الموافق لـ  2٨ربيع الثاني  143٩هـ
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بوحنيفية ..اŸدينة ا◊موية اŸتخلفة عن ركب السسياحة والتنمية
لدراج والوضس ـ ـ ـ ـ ـع السسياح ـ ـ ـ ـ ـي ف ـ ـ ـ ـ ـي ت ـ ـ ـ ـ ـرد مسستم ـ ـ ـ ـ ـر
^ مشساريـ ـ ـ ـ ـ ـع ط ـ ـ ـ ـ ـي ا أ

اسشتفادت مدينة ا◊مامات اŸعدنية بؤحنيفية ضشمن اıطط اÿماسشي  2010ـ ـ  2014من 145عملية تنمؤية Ãبلغ يفؤق  4مÓي Òدينار ،وجهت Ÿششاريع صشيانة الطرق وŒديد
ششبكات الصشرف ومياه الششرب ،فضش Óعن إا‚از مرافق صشحية وعمؤمية هامة من بينها تلك التي تقع عليها أاهداف –ريك عجلة التنمية ا’قتصشادية وإانعاشس السشياحة اÙلية
والؤطنية ،على غرار مسشتششفى جهؤي متخصشصس ‘ جراحة العظام بطاقة  120سشرير أانطلق ‘ إا‚ازه سشنة  2012و ⁄يسشلم بعد ،وﬁطة برية مÓئمة لطبيعة اŸنطقة
’نعاشس ودفع القطاع السشياحي ُفرغ من أاششغالها غ Òأانها تبقى ›رد هيكل غ Òمسشتغلة “اما.
’دنى اŸرافق الضشرورية إ
السشياحية التي صشارت تفتقر أ

معسسكر :أم أ.Òÿسس
كما اسشتفادت اŸنطقة من مششاريع Ÿرافق جاءت
لتجسشيد مششروع منطقة التوسشع السشياحي التي كلفت
دراسشتها التقنية مبلغ  5مÓي Úدينار وتتضشمن إانششاء
م -ن -ط-ق-ت Úل-ل-ت-وسش-ع السش-ي-اح-ي Ãوق-ع ع Úا◊ام-ات
ووسشط مدينة بوحنيفية ،إاضشافة إا ¤رصشد غÓف
ما‹ مهم لعصشرنة اÙطة ا◊موية ضشمن مششروع ل
يزال طي األدراج بحجة عدم جدوى اŸناقصشات التي
تفتح لتجسشيد عملية كÈى من نوعها “كن من تأاهيل
اÙط -ة ا◊م -وي -ة وال -رف -ع م -ن ن -وع -ي -ة ا◊م-ام-ات
السشياحية والعÓجية بحمامات بوحنيفية ،كل ذلك،
مششاريع طال انتظارها ومازالت ›رد أاحÓم تتناثر
على واقع مرير ول يششرف أاحدا من سشكان اŸنطقة
ومسشؤووليها رغم ما Áليه الظرف القتصشادي الراهن
وما يفرضشه توجه الدولة ا÷زائرية نحو خلق اقتصشاد
قوي ركيزته الفÓحة والسشياحة ،حيث تظل بوحنيفية
ذات السشم القد““ ËأاكواسشÒانسس““ قدÁة فع Óول
تسشتجيب للتطلعات السشياحية العصشرية وبعيدة
كل البعد عن تقد Ëخدمات مرضشية تقنع
زوارها اŸوسشمي Úبالعودة إاليها ›ددا.

فنادق غ Òمصسنفة وخدمات
ل ترقى للمأامول
ذكر مدير السشياحة لولية معسشكر عبد
اŸالك طالبي ‘ حديث لـ«الششعب““ ،أان
عدد زوار اÙطة ا◊موية ببوحنيفية
قارب  50أالف زائر خÓل عطلة الششتاء
اŸاضش- -ي- -ة ،م -ا ي -ع -ن -ي ح -ت -م -ا ارت -ف -اع
مداخيل هذه اŸؤوسشسشة العمومية ذات
ال -ط -اب-ع الق-تصش-ادي والسش-ي-اح-ي وم-ا
Áكن أان يفرزه هذا الرتفاع من نتائج
إاي- -ج- -اب- -ي -ة ع -ل -ى أاداء اÙط -ة ا◊م -وي -ة م -ن ح -يث
اÿدم -ات اŸوف -رة ل -زواره -ا ،مضش -ي -ف -ا أان مصش-ا◊ه
–صشي نحو  42مؤوسشسشة فندقية ع Èتراب الولية
أاغلبها يتواجد Ãدينة ا◊مامات بـ 23فندقا غÒ
مصشنف بدرجة نزل أاو مرقد ،رغم ذلك تبقى هذه
اŸراقد الوجهة اŸفضشلة للزوار القادم Úمن وليات
أاخ -رى ل -ل -ب -حث ع -ن ال -راح -ة والسش -ت -ج -م-ام ب-اŸي-اه

الهاتفية وا◊ديثة وحتى غرف الفندق التي  ⁄تعد
تسشتجيب لراحة السشائح بفعل انبعاث الروائح الكريهة
جراء ارتفاع درجة الرطوبة ،حيث  ⁄يعد يصشلح ‘
اÙطة ا◊موية سشوى ا◊ديقة اŸتواجدة بها أاو
مياهها اŸعدنية ذات اÿاصشية العÓجية التي غالبا
ما يفسشدها الهواء البارد اŸتسشرب من نوافذ غرف
السشتحمام.

 65عمليـ ـ ـ ـة مراقبـ ـ ـ ـة ل ج ـ ـ ـدوى
منه ـ ـ ـا ‘ اŸيـ ـ ـ ـ ـ ـدان

اŸعدنية،
بسشبب تناسشب أاسشعار اإليواء مع
قدراتهم اŸالية خاصشة إاذا تطلبت إاقامتهم باŸدينة
عدة أايام وليا‹ ،عكسس األسشعار اŸتوفرة بفندق بني
ششقران التابع للمحطة ا◊موية والتي تكاد تكون غÒ
مناسشبة أاو مطابقة لنوعية اÿدمات اŸقدمة التي
تفتقر مث Óإا ¤جودة الوجبات ،خدمات التصشال

يششهد قطاع السشياحة بولية معسشكر واقعا مريرا
بششهادة اŸسشؤوول Úالذين تعاقبوا على إادارة ا÷هاز
ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ل-ولي-ة ،ف-ق-ط-اع السش-ي-اح-ة  ⁄ي-ع-د ي-ق-دم
اÿدمات اŸرجوة منه رغم أاهميته البالغة ‘ دعم
القتصشاد الوطني دون إاغفال ا◊ديث عن القتصشاد
اÙل -ي ال -ذي ل يسش -ت -ف -ي -د م -ن م -داخ -ي -ل اÙط-ة
ا◊موية ،حيث تسشجل معظم النقاط السشوداء بقطاع
السشياحة ‘ مدينة ا◊مامات بوحنيفية التي بالرغم

من إاحتوائها على عدد كب Òمن الفنادق واÙطات
اŸعدنية والينابيع ا◊موية ،غ Òأان سشوء اسشتغÓل
هذه اŸرافق ا◊يوية واŸعا ⁄الطبيعية حال دون
–ويلها إا ¤قبلة للسشياح ومدينة سشياحية بالدرجة
األو ،¤حيث اأن الفنادق باŸدينة ل تتوفر أاغلبيتها
على ششروط ومعاي Òاإلقامة ‡ا جعلها خارج إاطار
ال -تصش-ن-ي-ف ،ب-اإلضش-اف-ة إا ¤ن-قصس م-واق-ف السش-ي-ارات
وانعدام أاماكن الÎفيه والتنزه إا ¤رداءة اÿدمات
التجارية الضشرورية باŸدينة ا◊موية التي تنتششر بها
م-ط-اع-م األك-ل اÿف-ي-ف وم-ط-اع-م ت-ف-ت-ق-ر Ÿق-اييسس
وشش -روط الصش -ح -ة وال-ن-ظ-اف-ة ‘ ،ظ-ل غ-ي-اب ا÷ه-ود
وال-ن-واي-ا ا÷ادة ل-ل-ن-ه-وضس ب-السش-ي-اح-ة ا◊م-وية األمر
الذي تعكسشه اÙاولت اÙتششمة Ÿفتششي القطاع
Ÿراقبة جودة اÿدمات اŸقدمة من خÓل دوريات
ال-ت-ف-ت-يشس وم-راق-ب-ة ال-ف-ن-ادق اŸوج-ودة ،حيث نفذت
مصش-ال-ح م-دي-ري-ة السش-ي-اح-ة Ÿعسش-ك-ر حسشب م-تحدث
““الشش - -عب““ ،ن- -ح- -و  65ع-م-ل-ي-ة م-راق-ب-ة ل-ل-م-ؤوسشسشات
ال -ف -ن-دق-ي-ة سش-ن-ة  ،2017اأسش- - -ف - -رت ع - -ن  32إاعذارا
ألصش- - -ح- - -اب ه - -ذه اŸؤوسشسش - -ات ب - -خصش - -وصس ب - -عضس
اıالفات اإلدارية وغياب مقاييسس وششروط الصشحة
وال -ن -ظ -اف -ة داخ -ل ه -ذه اŸراق -د ،رغ -م ذلك ت -ب -ق -ى
تدخÓت مفتششي القطاع على مسشتوى اŸؤوسشسشات
الفندقية اÿاصشة ببوحنيفية ﬁتششمة بل ـ غ Òمهمة
ـ ما دامت تدخÓتها  ⁄تتمخضس عن أاي إانذار أاو
إاجراء ملموسس ‘ اŸيدان مقابل اÿدمات الفندقية
التي يتواصشل ترديها اإ ¤مسشتويات غ Òمعقولة ،أاما
م -دي -ري-ة ال-ت-ج-ارة ف-ب-دوره-ا – ⁄رك سش-اك-ن-ا ح-ي-ال
انتششار التجارة الفوضشوية بالنسشيج العمرا Êللمدينة
ا◊م -وي -ة ،خ -اصش -ة ‘ شش -ارع أاول ن-وف-م Èال-ذي ي-ع-ج
ب- -اŸط- -اع -م ال -ت -ي ت -ف -ت -ق -د ألدن -ى شش -روط الصش -ح -ة
وال -ن-ظ-اف-ة ،و‘ ه-ذا السش-ي-اق –ف-ظ م-دي-ر ال-ت-ج-ارة
لولية معسشكر عن ذكر األرقام اÿاصشة باıالفات
ا⁄سش - -ج - -ل - -ة شش - -أان نشش- -اط اÓÙت واŸط- -اع- -م
ببوحنيفية التي بات خطرها واضشحا على صشحة
سشكان اŸنطقة وزوارها ،وإا ¤أان يظهر اŸسشؤوولون
اÙليون انسشجاما ‘ تسشي Òقطاعاتهم وإارادة
ق-وي-ة ل-ل-دف-ع ب-السش-ي-اح-ة اÙل-ي-ة ،ت-بقى بوحنيفية
عاصشمة ا◊مامات اŸعدنية ذات الصشيت والششهرة
ال -ع -اŸي -ة م -ث -ق-ل-ة ب-ال-ه-م-وم و‘ ح-اج-ة إا ¤حشش-د
ا÷هود واŸبادرات للرقي بها وبالسشياحة ا◊موية.

ششرف حكيم رئيسس بلدية دواودة لـ«الششعب””:

«رغم الÎكة السسلبية اŸوروثة نحرصص على –سس Úأاوضساع السسكان””
سسوق أاسسبوعية للسسيارات لتنمية اŸداخيل وإا‚از عيادة متعددة اÿدمات
– ⁄د الÎكة الثقيلة اÛلسس الششعبي لبلدية دواودة (و’ية تيبازة) ،من إارادة
بعث مسشار التنمية ا’قتصشادية وا’جتماعية مثلما يؤؤكده رئيسس البلدية ذات الطابع
الفÓحي والسشياحي ششرف حكيم ،مصشرحا لـ«الششعب”” أان العمل جار بالتنسشيق مع
ﬂتلف السشلطات الؤ’ئية وبدعم من وا‹ الؤ’ية Ÿعا÷ة ملفات معقدة مثل بعث
ا’سشتثمار ومكافحة البناء الفؤضشؤي وتأاهيل اŸنششآات القاعدية على غرار اŸدارسس
واŸرافق العمؤمية انسشجاما مع التؤجهات التي سشطرها برنامج التنمية الؤطنية ‘
جؤانبها اÙلية.

سسعيد بن عياد
تصسوير :عباسس تيليوة
وذكر لدى زيارته مقر جريدة ““الششعب““ أان األولوية
تكمن ‘ بعث اŸششاريع اŸعطلة مثل تهيئة سشاحة
الشش -ه -داء ب -دواودة ال -ب -ح-ري-ة ،ت-وسش-ي-ع ن-ط-اق اإلن-ارة
العمومية لتششمل كافة األحياء ،تهيئة اŸلعب البلدي
واŸل- -عب ا÷واري ب- -ا◊ي ا÷دي -د ،ت -ع -ب -ي -د األزق -ة
واŸمرات والتهيئة ا◊ضشرية من أاجل –سش Úا◊ياة
العامة للسشكان .ويجري العمل حاليا لتعي Úموقع
مÓ- -ئ -م إل‚از ع -ي -ادة م -ت -ع -ددة اÿدم -ات ب -دواودة
اŸدينة.
غ Òأان اŸششكل الذي يؤورق حاليا يتعلق بالبناءات
ال -قصش -دي -ري -ة وال -ب-ن-اء ال-ف-وضش-وي (وضش-ع-ي-ة م-وروث-ة)
م-راه-ن-ا ع-ل-ى مسش-اع-دة السش-ل-ط-ات ال-ولئ-ية Ÿعا÷ة

الوضشعية وفقا للقانون ومواجهة التجاوزات اŸسشجلة
بصشرامة ونقف بقوة القانون أامام اŸتÓعب Úمن
أاجل حماية العقار خاصشة السشتثماري كما هو ‘
›ال السشياحة ،علما أان ﬂطط تهيئة ششاطئ العقيد
عباسس “ت اŸصشادقة عليه –سشبا إلطÓق مششاريع
من ششانها تطوير اŸنظر السشاحلي للبلدية وتسشتوعب
الطلب على الششغل خاصشة للششباب.
و‘ ه -ذا اإلط -ار ي -ق -ول ““وف -ق -ا ل -ق -واع-د ال-تسش-يÒ
ا◊ضشري ا÷ديدة لدينا طموح إل‚از مرافق Œارية
ج -واري -ة خ -اصش -ة وأان -ه ل ي -وج-د ل-دي-ن-ا سش-وق Ãع-ن-ى
الكلمة ،لذلك نسشعى إل‚از مسشاحات تكون قريبة من
األحياء السشكنية الكبÒة““ .وهنا يدعو اŸسشتثمرين
اŸهتم Úللتقرب من اŸصشالح اıتصشة لÓطÓع
ع -ل -ى ب -رام -ج اŸشش-اري-ع الق-تصش-ادي-ة ال-ت-ي ت-خصشصس
للششباب خاصشة أاصشحاب اŸبادرات اŸلموسشة.
و–سش -ب-ا ◊م-اي-ة الشش-ب-اب م-ن ظ-واه-ر الن-ح-راف

اÙدقة يعت Èمن الضشروري إانششاء مواقع مÓئمة
تسش-م-ح Ãم-ارسش-ة نشش-اط-ات ري-اضش-ي-ة وث-ق-اف-ي-ة ل-تعزز
جسش -ور ال -ت -واصش -ل ال-ق-ائ-م-ة ح-ال-ي-ا م-ع ÷ان األح-ي-اء
والفاعل ‘ ÚاÛتمع مثل األئمة لتحقيق مكاسشب
ملموسشة ‘ مكافحة الظواهر السشلبية ورد العتبار
للششباب كقوة إابداع وابتكار.
و‘ ظل توجه اعتماد ا÷ماعات اÙلية على
موارد ذاتية وتنمية مداخيل إاضشافية أابدى ﬁدثنا

رغبة اÛلسس ‘ موافقة ا÷هات اıتصشة على
اسشتغÓل البلدية Ÿوقع يتواجد جنب الطريق السشريع
كسشوق أاسشبوعية للسشيارات تخضشع للتنظيم ،فيما يعول
على اŸتعامل Úالذين ينخرطون ‘ مسشار التنمية
اÙلية إلطÓق مششاريع صشغÒة ومتوسشطة خاصشة ‘
السش-ي-اح-ة وال-غ-اب-ات ،مسش-ج Ó-أان اŸق-ر الج-ت-م-اع-ي
للمؤوسشسشات اŸتواجدة بالبلدية يوجد خارجها ‡ا
يحرمها من مداخيل مالية مفيدة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الثÓثاء  16جانفي  2018م
الموافق لـ  28ربيع الثاني  143٩هـ

لدعم ا’نتقال الدÁقراطي

إلوضشع إأ’مني ‘ غرب إفريقيا وإلسشاحل بحاجة إ ¤إŸزيد من إ÷هود
’مني
’· اŸتحدة أان الوضسع ا أ
اعتÈت ا أ
‘ غرب إافريقيا ومنطقة السساحل ’ يزال
بحاجة ا ¤اŸزيد من ا÷هود لدعم التقدم
اÙرز ’ سس- -ي- -م- -ا ع- -ل- -ى مسس- -ت -وى ا’ن -ت -ق -ال
الدÁقراطي والسسياسسي السسلمي.
خÓل اجتماعه الخ ÒإلطÓع ›لسس األمن
ع -ل-ى ال-وضش-ع ب-اŸن-ط-ق-ة ،ل-فت ‡ث-ل األم Úال-ع-ام
اÿاصس ورئ- -يسس م- -ك- -تب األ· اŸت- -ح- -دة ل- -غ- -رب
إافريقيا والسشاحل ﬁمد بن ششمباسس ،إا ¤قرب
ت-ق-اسش-م خ-ط-ة ل-دع-م اسشÎات-ي-ج-ي-ة األ· اŸت-ح-دة
اŸتكاملة Ÿنطقة السشاحل مع الششركاء الوطنيÚ
واإلق -ل-ي-م-ي Úوال-دول-ي ،Úم-ن أاج-ل ت-نسش-ي-ق ا÷ه-ود
وضشمان دعم فعال Ÿنطقة السشاحل.
أاشش -ار ب -ن شش -م -ب -اسس ا ¤ان ““ال -ه-ج-م-ات ال-ت-ي
ع -رف -ت -ه-ا م-ؤوخ-را شش-م-ال م-ا‹ أاسش-ف-ر ب-عضش-ه-ا ع-ن
مصشرع أافراد من قوات حفظ السشÓم ،وخصشوصشا
‘ منطقة كيدال““ ،مضشيفا أان هذه الهجمات نسشبت
إا› ¤موعات تابعة لتنظيم ““القاعدة““ اإلرهابي
ول- -ل- -ف -رع اÙل -ي Ÿا يسش -م -ى ب -ت -ن -ظ -ي -م ““داعشس““
الرهابي.
كان الرئيسس اŸا‹ قد أاعلن ‘ رسشالة نهاية
العام أان بÓده سشتتزود بقانون ““للوفاق الوطني““
قصشد إاقرار السشلم والسشتقرار مسشتمدا من ميثاق
السشلم و اŸصشا◊ة ‘ ا÷زائر ““الذي سشمح بطي
صشفحة اŸأاسشاة الوطنية““.
ي- -ذك- -ر ان- -ه ” ال- -ت- -وصش- -ل ا ¤ات -ف -اق السش -ل -م
واŸصشا◊ة اŸوقع عليه ضشمن مرحلته األو‘ ¤
ماي  ، 2015و‘ مرحلته الثانية ‘ جوان من نفسس
السشنة من طرف جميع الطراف اŸالية ‘ باماكو
بعد خمسس جولت من ا◊وار الذي ششرع فيه ‘
جويلية – 2014ت اششراف وسشاطة دولية بقيادة
ا÷زائر.
فيما يتعلق بالنيجر ،أاوضشح بن ششمباسس ،أان
زيادة ا◊وادث األمنية ‘ النيجر ،أاج Èا◊كومة
على تخصشيصس  ‘ 17اŸائة من اإلنفاق العمومي
برسشم عام  2018للقطاع األمني ،مقابل ‘ 15
اŸائ - -ة ،خ Ó- -ل ع- -ام  ،2017وه - -و م - -ا تسش- -بب ‘
مظاهرات ‘ العاصشمة ،بسشبب تأاث Òهذا اإلجراء

على توف Òاÿدمات الجتماعية.
ذكر أانه عقب تسشجيل تراجع ملحوظ ‘ عدد
ه- -ج -م -ات ج -م -اع -ة ““ب -وك -و ح -رام““ الره -اب -ي -ة ‘
اŸنطقة ،ازداد عدد ا◊وادث منذ ششهر سشبتمÈ
اŸاضشي ،ما أاسشفر عن مقتل  143من اŸدنيÚ
خÓل ششهر نوفم Èوحده ،مششÒا إا ¤أان مليوÊ
نازح ينتظرون بقلق إانهاء األزمة ‘ حوضس بحÒة
التششاد.

إششادة با÷هود إلدولية
أاششاد اŸسشؤوول ال‡ي با÷هود الناجحة التي
بذلتها فرقة العمل اŸششÎكة متعددة ا÷نسشيات،
م-رح-ب-ا ك-ذلك ب-اŸؤو“ر اŸع-ن-ي ب-إان-ع-اشس م-ن-ط-قة
ب -حÒة تشش -اد ال -ذي سش-تسش-تضش-ي-ف-ه ن-ي-جÒي-ا الشش-ه-ر
اŸقبل .إال انه حذر من ارتفاع ملحوظ ‘ عدد
ا◊وادث التي تطال اŸدني Úمنذ ششهري جويلية
وسشبتم ÈاŸاضشي.Ú
أاششار ‘ هذا الصشدد ،ا ¤اسشتخدام األطفال

النتحاري Úمن قبل جماعة ““بوكو حرام““ Ãقدار
خمسشة أاضشعاف مقارنة بعام  ،2016ليصشل إا135 ¤
حالة ‘ عام  ،““ 2017مضشيفا انه ““ ‘ ح‚ Úح
 700شش-خصس اخ-ت-ط-ف-ت-ه-م ا÷م-اع-ة اŸسش-ل-ح-ة ‘
ال- -ه- -روب م -ؤوخ -را م -ن األسش -ر ،ت -واصش -ل ا÷م -اع -ة
اختطاف أاششخاصس أابرياء بششكل عام و ل يزال
أاك Ìمن مليو Êنازح ينتظرون بقلق إانهاء هذه
األزمة ‘ حوضس بحÒة تششاد““.
رغم الوضشع األمني ““ا◊سشاسس““ على العموم ‘
م -ن -ط-ق-ة غ-رب إاف-ري-ق-ي-ا والسش-اح-ل ،إال ان اŸم-ث-ل
Óم Úال- -ع- -ام ال‡ي سش- -ج- -ل ع- -دد م -ن
اÿاصس ل - -أ
التطورات اإليجابية ا◊اصشلة ل سشيما النتخابات
ال -دي -ق -راط -ي -ة ال-ن-اج-ح-ة ‘ ل-ي-بÒي-ا ،ن-ه-اي-ة ال-ع-ام
اŸاضش -ي ،ح -يث ” ان -ت -خ -اب رئ -يسس ج -دي -د ب -ع -د
مسشلسشل سشلمي.
ث- -م- -ن إانشش- -اء ÷ن- -ة قضش- -ائ- -ي- -ة ‘ ن -ي -جÒي -ا
لسش -ت -ع-راضس ام-ت-ث-ال ال-ق-وات اŸسش-ل-ح-ة ل-ل-م-ع-ايÒ
الدولية ◊قوق اإلنسشان وبدء اإلجراءات القضشائية
ضشد اŸششتبه فيهم من ““بوكو حرام““ ‘ نيجÒيا.

حكومة الوفاق اللّيبية ُتدين ا’عتداء

قتلى وجرحى ‘ إششتباكات Ãطار معيتيقة بطرإبلسس
أاك -دت وزارة الصس -ح-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة أان تسس-ع-ة
’ق - -ل ق - -ت - -ل - -وا ،أامسش‘ ،
أاشس - -خ - -اصش ع - -ل - -ى ا أ
اشس -ت -ب -اك -ات ب Úفصس -ائ-ل مسس-ل-ح-ةﬁ ‘ ،ي-ط
م- -ط- -ار م- -ع- -ي- -ت- -ي- -ق- -ة ال -دو‹ ‘ ال -ع -اصس -م -ة
طرابلسش ،و’ يزال عدد ا÷رحى ›هو’
وم- - -ا إاذا ك- - -ان الضس- - -ح- - -اي- - -ا م- - -ن اŸدن - -ي Úأاو
العسسكري.Ú
أادت هذه اŸعارك العنيفة إا ¤إاغÓق اŸطار
وتوقف حركة اÓŸحة ا÷وية فيه ،من جهته ،أادان
اÛلسس ال- -رئ- -اسش- -ي ◊ك- -وم- -ة ال- -وف -اق ال -وط -ن -ي
““العتداء اŸبيت““ ،منددا بالعبث بأامن العاصشمة،
وت -ع -ريضس ““ح -ي -اة اŸسش -اف -ري -ن وسش Ó-م-ة ال-طÒان
للخطر““.
قالت وزارة الصشحة الليبية على صشفحتها على
فيسس بوك ““ا◊صشيلة األولية ◊الت الوفاة نتيجة
لÓششتباكات الواقعة ‘ ﬁيط مطار معيتيقة هي
 5حالت وفاة موجودة داخل مسشتششفى معيتيقة و4
حالت وفاة موجودة داخل مركز جراحة القلب
بتاجوراء““ .ل يزال عدد ا÷رحى ›هول وما إاذا
كان الضشحايا من اŸدني Úأاو العسشكري ،Úوأادت
هذه اŸعارك إا ¤إاغÓق اŸطار.
ذكرت مصشادر إاعÓمية أاخرى نق Óعن مدير
اŸسش- -تشش- -ف- -ى اŸي- -دا Êط- -راب- -لسس ،ع- -ب -د ال -داË
الرابطي ،أان حصشيلة القتلى بلغت  11ششخصشا ونحو

 40ج -ري -ح -ا ج -راء الشش -ت -ب -اك -ات ب Úق -وة ال-ردع
اÿاصشة والتششكيل اŸسشلح لبشش Òخلف الله اŸكنى
بـ«البقرة““.

توقف حركة إÓŸحة إ÷وية
ذكرت مصشادر مÓحية وأاخرى أامنية ‘ وقت
سش -اب -ق ت -وق -ف ح -رك -ة اÓŸح -ة ا÷وي -ة ‘ م-ط-ار
طرابلسس الدو‹ بعد هجوم Ûموعة مسشلحة أادى
إا ¤معارك عنيفة.
جاء ‘ بيان إلدارة مطار معيتيقة الدو‹ على
صش- -ف- -ح -ت -ه -ا ع -ل -ى م -وق -ع ف -يسس ب -وك ل -ل -ت -واصش -ل
الجتماعي““ ،توقف حركة مÓحة ا÷وية Ãطار
معيتيقة الدو‹ نتيجة لششتباكات حدتث و–دث
هذا الصشباح““.
أاعلنت قوة الردع اÿاصشة بضشمان أامن اŸطار
ع -ل -ى صش -ف -ح -ت -ه -ا ع -ل -ى ف -يسس ب-وك أان ““ه-ج-وم-ا““
اسشتهدف موقع مطار معيتيقة الدو‹ ““والسشجن
ال- -ذي ي -ق -ب -ع ِب -ه أاك Ìم -ن  2500م-وق-وف بقضشايا
ﬂت -ل -ف -ة““ ،وأاضش -افت أان ال -ه -ج -وم ك-ان ي-ه-دف إا¤
““–رير““ عدد من أاعضشاء اÛموعة.

حكومة إلوفاق تدين
أادان اÛلسس الرئاسشي ◊كومة الوفاق الوطني

‘ بيان ““العتداء اŸبيت““ مؤوكدا أان ““ما جرى هو
ع -بث ب -أام -ن ال-ع-اصش-م-ة ،عّ-رضس ح-ي-اة اŸسش-اف-ري-ن
وسشÓمة الطÒان للخطر““ .أاششار البيان إا ¤أان
““العتداء كان يسشتهدف إاطÓق سشراح اإلرهابيÚ
م -ن ت -ن-ظ-ي-م-ات “داعشس“ و“ال-ق-اع-دة“ وغÒه-م-ا م-ن
التنظيمات من مركز احتجازهم الذي تششرف عليه
قوات الردع اÿاصشة التابعة لوزارة الداخلية““ .قال
طيار ليبي لوكالة فرانسس برسس طالبا عدم كششف
ه - -وي - -ت - -ه إان ““ك - -ل ط- -اق- -م اŸط- -ار واŸدن- -ي” Ú
إاجÓؤوهم““ عندما بدأات اŸعارك .وأاضشاف ““رأاينا
دبابات ‘ ﬁيط اŸطار““.
بالرغم من –سش Úالوضشع األمني ‘ طرابلسس،
منذ الصشيف اŸاضشي ،تندلع اششتباكات أاحيانا ‘
ﬁيط مطار معيتيقة .تتمركز قوة الردع ‘ ليبيا
بشش -ك -ل أاسش -اسش -ي ‘ شش-رق ال-ع-اصش-م-ة وه-ي م-وال-ي-ة
◊كومة الوفاق الوطني وتتو ¤مهام الششرطة ‘
ط- -راب- -لسس وم- -ط -اردة Œار اıدرات وال -ك -ح -ول
واألششخاصس الذين يششتبه ‘ انتمائهم إا ¤تنظيم
داعشس اإلرهابي؟
بدل من مطار طرابلسس الذي أاصشيب بأاضشرار
جسش- -ي- -م- -ة خÓ- -ل الشش -ت -ب -اك -ات ع -ام  ،2014ي- -ت -م
اسش-ت-خ-دام م-ط-ار م-ع-ي-ت-ي-ق-ة وه-و ق-اع-دة عسش-كرية
سشابقة ششرق العاصشمة ،يقع –ت سشيطرة حكومة
الوفاق الوطني.

اŸركزي الفلسسطيني يختتم اجتماعاته

إإجماع على مرإجعة إ’تفاقيات إŸوقعة مع إ’حتÓل

اخ -ت -ت -م اÛلسش اŸرك -زي ال -ف -لسس -ط -ي-ن-ي،
مسساء أامسش ا’ثن ،Úاجتماعات دورته الـ 28
‘ م -دي -ن -ة رام ال -ل-ه وسس-ط الضس-ف-ة ال-غ-رب-ي-ة
اÙت -ل -ة ،واع -ل -نت اıرج -ات خ Ó-ل م -ؤو“ر
صس - -ح - -ف - -ي ع - -ق - -ده رئ - -يسش اÛلسش سس - -ل- -ي- -م
الزعنون.
بدأات ،صشباح أامسس ،أاعمال ا÷لسشة الثانية التي
أالقى خÓلها ‡ثلو الفصشائل وال–ادات كلمات
ومقÎحات اıرجات التي “ت صشياغتها بتوافق
أاغ - -ل - -ب- -ي- -ة األعضش- -اء ح- -يث أاج- -م- -عت ال- -فصش- -ائ- -ل

ال -ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ع-ل-ى ضش-رورة م-راج-ع-ة الت-ف-اق-ي-ات
اŸوقعة ب Úمنظمة التحرير وإاسشرائيل.
–ت ع- -ن- -وان ““ال- -ق- -دسس ع- -اصش- -م- -ة ال -دول -ة
ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة““ اف-ت-ت-ح اÛلسس دورت-ه الـ 28مسشاء
األح -د ‘ م -ق -ر ال-رئ-اسش-ة ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ب-رام ال-ل-ه
Ãششاركة نحو تسشع Úعضشوا من أاعضشاء اÛلسس
البالغ عددهم نحو  110وسشط مقاطعة من حركتي
اŸقاومة اإلسشÓمية (حماسس) وا÷هاد اإلسشÓمي.
دعا الرئيسس الفلسشطيني ﬁمود عباسس ‘
كلمة له خÓل افتتاح أاعمال اÛلسس إا““ ¤إاعادة

عبـ ـر إلعال ـم
وفد من بغدإد إ ¤أإربيل
@ أاربيل :وصشل وفد فني عراقي رفيع اŸسشتوى إا ¤مدينة
أاربيل ‘ إاقليم كردسشتان العراق لبحث أازمة ا◊دود واŸطارات
وتصشدير النفط ،القائمة منذ أاك Ìمن ثÓثة أاششهر ب Úاإلقليم
وا◊كومة ال–ادية .أافاد مسشؤوول كردي رفيع اŸسشتوى بأان
““وفدا من ›لسس الوزراء برئاسشة أام Úعام ›لسس الوزراء
مهدي العÓق وصشل إا ¤أاربيل““.

النظر ‘ التفاقيات اŸوقعة ب Úمنظمة التحرير
ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة وإاسش-رائ-ي-ل““ .ج-اء اج-تماع اÛلسس
ع- -قب ق -رار ال -رئ -يسس األم -ري -ك -ي دون -ال -د ت -رامب
العÎاف بالقدسس عاصشمة إلسشرائيل ونقل سشفارة
بÓده إاليها ،لبحث سشبل الرد ومواجهة القرار.
يذكر أان اÛلسس اŸركزي الفلسشطيني هيئة
دائمة منبثقة عن اÛلسس الوطني -وهو أاعلى
هيئة تششريعية “ثيلية للششعب الفلسشطيني -التابع
Ÿنظمة التحرير التي تضشم الفصشائل الفلسشطينية
عدا حركتي حماسس وا÷هاد اإلسشÓمي.

مدريد ضشد بودجمون
@ مدريد :قال رئيسس الوزراء اإلسشبا Êماريانو راخوي،
أامسس ،إان مدريد سشتواصشل إادارة كتالونيا إاذا انتخب برŸان
اإلقليم زعيمه اŸعزول كارلسس بودجمون رئيسشا مرة أاخرى.
أاضشاف ‘ كلمة ““من السشخيف أان يتطلع أاحد إا ¤أان يصشبح رئيسس
حكومة إاقليم كتالونيا وهو هارب ‘ بروكسشل ...إانها مسشأالة
منطق““.

برإك Úتث Òإلّرعب
@ مايون :فّر آالف من سشكان اŸنطقة اÙيطة بـ«مايون““

العدد
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خمسس ششخصشيات تعلن ترششحها للرئاسشيات ‘ ما‹
’ن
أاع- -ل- -نت خ- -مسش شس- -خصس- -ي- -ات ح- -ت -ى ا آ
ت -رشس -ح -ه -ا ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ال-رئ-اسس-ي-ة ‘ م-ا‹
واŸزم -ع ت -ن -ظ -ي -م -ه -ا ،شس -ه -ر ج -وي-ل-ي-ة ،2018
آاخ- -ره- -ا م- -رشس- -ح ع -ن ح -زب ا’–اد ﬁم -د
إاتراوري ،الذي أاعلن ترشسحه ،أامسش ،بحسسب
ما أاوردته مصسادر إاعÓمية ﬁلية .أاعلن
إاتراوري ترشسحه خÓل Œمع نظمه حزب
ا’–اد ،وال - -ذي شس - -رح خ Ó- -ل - -ه ب - -رن- -ا›ه
’من،
ا’نتخابي الذي يرتكز على ›ا’ت ا أ
الصسحة والتعليم.
كما أاعلن موظفان سشابقان ‘ مؤوسشسشات دولية
عن ترششحهما للرئاسشيات اŸرتقب تنظيمها ششهر
ج-وي-لية - 2018وال -ت -ي ت-ت-وق-ع ب-عضس اŸصش-ادر أان
يششارك فيها الرئيسس ا◊ا‹ ،ابراهيم بو بكر كايتا،
الذي  ⁄يعلن إا ¤غاية اآلن عن نيته ‘ الÎششح-
ويتعلق األمر بكل من اŸهندسس اŸا‹ واŸوظف
السشابق بالبنك غرب الفريقي للتنمية ،موديبو
كو ،Êومهندسس التصشالت األم Úالعام السشابق
ل–Ó- -اد ال- -دو‹ ل Ó-تصش -الت ،ه -ام -ادون ت -وري.
ينششط موديبو كو Êالبالغ من العمر  57عاما حاليا
‘ م-دي-ن-ة سش-ي-ك-اسش-و ج-ن-وب ال-بÓ-د ،ب-ي-ن-م-ا ينششط
هامادون توري  56سشنة ‘ ولية موبتي وسشط
ال -ب Ó-د ،أاي -ن ي -ج -ري -ان ب -عضس ال -ل -ق -اءات ‘ إاط -ار
النتخابات قبل انطÓق ا◊ملة النتخابية بششكل
رسشمي.
يعد ا÷Ôال اŸا‹ ،موسشى سشينكو كوليبا‹،
من ب ÚاÎŸششح ÚلÓنتخابات الرئاسشية ،والذي
قدم اسشتقالته من ا÷يشس ششهر ديسشم ÈاŸاضشي،
–ضشÒا للموعد النتخابي ،وقبله أاعلن عمدة
مدينة سشيكاسشو (رئيسس بلدية) من حزب التحالف
من أاجل الدÁقراطية ،اÿليفة سشانوغو ،ترششحه
بدعم أاو بدون دعم من ا◊زب.
عمدت السشلطات اŸالية على تأاجيل مواعيد
النتخابات ‘ كل مرة ألسشباب أامنية ،حيث أاكدت
ح -رصش -ه -ا ع -ل -ى إاج -راء الن -ت -خ -اب -ات ال-تشش-ري-ع-ي-ة

وال-رئ-اسش-ي-ة ‘ ج-و ي-ط-ب-ع-ه األم-ن وال-ه-دوء ،ب-ي-ن-ما
ح -ذرت شش -خصش -ي-ات سش-ي-اسش-ي-ة ع-ل-ى رأاسش-ه-ا رئ-يسس
ا◊كومة السشابق ،موسشى مارا -والذي من اŸتوقع
أان يÎشش-ح ل-ل-رئ-اسش-ي-ات ال-ق-ادم-ة وي-خ-ل-ف ال-رئ-يسس
كايتا -من أان ““أاي تأاجيل ﬁتمل لÓنتخابات من
ششأانه أان يؤوثر سشلبا على اسشتقرار ما‹““.
عاشس اŸششهد السشياسشي ‘ ما‹ ،سشلسشلة من
ال -ت-ح-ولت ،خÓ-ل  2017اسش-ت-ع-دادا لÓ-ن-تخابات
ال -تشش -ري-ع-ي-ة شش-ه-ر أاف-ري-ل وال-رئ-اسش-ي-ة شش-ه-ر ج-وان
 ،2018بينها اسشتقالت و–الفات ب Úعدة أاحزاب.
دعا الرئيسس اŸا‹ ‘ ،وقت سشابق ،إا ¤تنظيم
انتخابات ““ششفافة وذات مصشداقية““ ،مششددا على
أان البÓد بحاجة إا““ ¤ا◊وار““ ‘ الوقت ا◊ا‹.
وحث كايتا ،خÓل أاول اجتماع Ûلسس الوزراء
خÓل العام ا◊ا‹ ،بعد تعي Úاألم Úالعام السشابق
ل -ل-رئ-اسش-ة ،سش-وم-ي-ل-و ب-وب-ي م-اي-غ-ا وزي-را أاول خ-ل-ف-ا
للوزير األول اŸسشتقيل ،عبدولي إادريسشا مايغا،
ا◊ك -وم -ة ع -ل-ى ج-ع-ل ““ات-ف-اق السش-ل-م واŸصش-ا◊ة““
اŸوقع ‘  2015اŸنبثق عن مسشار ا÷زائر ‘
صشدارة األولويات خÓل اŸرحلة القادمة.
ويحوز الرئيسس اŸا‹ ,على دعم من قبل عدة
أاحزاب وششخصشيات سشياسشية للÎششح لعهدة رئاسشية
جديدة ،أابرزها ا◊ركة السشياسشية التي تضشم 16
حزبا والتي تأاسشسشت سشنة  2016وتدعم الرئيسس
كايتا منذ رئاسشيات  ،2013والتي أاعلنت مؤوخرا
دعمها للرئيسس ‘ الرئاسشيات القادمة ،بينما ⁄
يكششف الرئيسس عن نيته ‘ الÎششح إا ¤غاية اآلن.
‘ اŸقابل ،تلقت ششخصشيات سشياسشية دعاوى
ل-لÎشش-ح لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسش-ي-ة ال-قادمة ،كرئيسس
حزب ال–اد من أاجل ا÷مهورية والدÁقراطية،
سش -وم -اي  Ó-سش-يسش-ي ،ال-ذي ط-ال-ب-ه م-ن-اضش-ل-و ا◊زب
بالÎششح ،والذي أاعلن بدوره أان ما‹ بحاجة إا¤
تغي ÒمÈزا حصشيلة الضشحايا الذين سشقطوا منذ
.2013

’رهابية النائمة
العبادي يأامر ÓÃحقة اÓÿيا ا إ

عششرإت إلقتلى وإ÷رحى ‘ هجوم مزدوج وسشط بغدإد
اج -ت -م -ع رئ -يسش ال-وزراء ال-ع-راق-ي ح-ي-در
العبادي بقيادات أامنية إاثر التفج ÒاŸزدوج
الذي اسستهدف سساحة الطÒان وسسط بغداد،
صس - - -ب - - -اح أامسش ا’ث - - -ن ،Úوأاودى ب - - -ح - - -ي- - -اة
ال- -عشس -رات ‘ ،ح Úق -ال إاي -اد ع Ó-وي ،ن -ائب
’م- -ن- -ي
رئ - -يسش ا÷م- -ه- -وري- -ة ،إان ال- -وضس- -ع ا أ
بحاجة إا ¤مراجعة شساملة وتغي Òللمسسار
السسياسسي.
أاعلنت وزارة الداخلية العراقية ومصشادر طبية
عن سشقوط  27قتي Óوأاك Ìمن ثمان Úجريحا ‘
انفجار نفذه انتحاريان وسشط بغداد ‘ ،ح Úقالت
مصشادر إاعÓمية إان  38قتلوا وأاصشيب  ،105وأاششارت
مصشادر طبية إا ¤أان العديد من ا÷رحى إاصشاباتهم
خطÒة وهو ما يرششح ارتفاع حصشيلة الضشحايا من
القتلى.
قال اŸكتب اإلعÓمي للعبادي ‘ بيان له إانه
ي-ج-ت-م-ع ب-ع-د وق-وع الن-ف-ج-ار ب-ق-ي-ادات ال-ع-م-ل-ي-ات
واألج -ه-زة السش-ت-خ-ب-اري-ة ‘ ب-غ-داد اŸسش-ؤوول-ة ع-ن
األمن ‘ العاصشمة العراقية .وأاضشاف البيان أان
العبادي أاصشدر ›موعة من التوجيهات والقرارات
واألوام -ر اŸت-ع-ل-ق-ة ÓÃح-ق-ة ““اÓÿي-ا اإلره-اب-ي-ة
ال -ن -ائ -م -ة““ وال -قصش -اصس م-ن-ه-ا وا◊ف-اظ ع-ل-ى أام-ن
اŸواطن.Ú
أاوضشح اŸتحدث باسشم وزارة الداخلية العراقية

اللواء سشعد معن ‘ تصشريح صشحفي ،أامسس ،أان
الن- -ف- -ج -ار ال -ذي وق -ع ‘ سش -اح -ة ال -طÒان ن -ف -ذه
مهاجمان يرتديان حزام Úناسشف.Ú
بحسشب ششهود عيان ،فإان النفجار اŸزدوج وقع
‘ سشاعة الذروة ،واسشتهدف Œمعا لعمال البناء ‘
سش -اح -ة ال -طÒان ،وه -ي م-ك-ان م-ك-ت-ظ يضش-م أايضش-ا
مرآابا لسشيارات النقل الداخلي وعششرات اÙال
التجارية والباعة ا÷ائل Úويحظى بحماية أامنية
من قبل القوات العراقية.
كما انتششرت القوات العراقية بعد النفجار ‘
جميع مداخل سشاحة الطÒان التي “ثل مفÎق
ط -رق م -ؤودي -ة إا ¤ال -ع -دي -د م-ن األب-ن-ي-ة ا◊ك-وم-ي-ة
والوزارات والكليات وا÷امعات وأارباب العمل.
‘ أاول رد فعل قال إاياد عÓوي ،نائب رئيسس
ا÷مهورية ،إان التفجÒات ‘ بغداد سشتسشتمر ““وإان
اÓÿي -ا ال -ن -ائ -م -ة سش -ت -واصش -ل ن -ه -ج -ه -ا اإلره -اب-ي
ب -اسش -ت -ه -داف ال -ع -راق -ي ،Úوه-و م-ا ي-ت-ط-لب ج-ه-دا
اسش -ت -خ -ب -ارات-ي-ا م-رك-زا““ Ÿواج-ه-ة ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ات
الدموية التي تسشتهدف اŸدني.Ú
وح -ذر ع Ó-وي م -ن ““ﬁاولت ت -أاج -ي -ج الشش-ارع
وبث الفتنة““ ،مؤوكدا أان الوضشع األمني بحاجة إا¤
““م- -راج- -ع- -ة شش- -ام- -ل -ة ل -ل -خ -ط -ط األم -ن -ي -ة ووضش -ع
إاسشÎات -ي -ج -ي-ات ج-دي-دة ◊م-اي-ة اŸواط-ن وح-ف-ظ
األمن والسشتقرار““.

إاختطفتهنّ قبل ثÓث سسنوات

«بوكو حرإم”” إ’رهابية تنششر فيديو لتلميذإت تششيبوك
نشس-رت ج-م-اع-ة ““ب-وك-و ح-رام““ا’ره-اب-ي-ة
التي بايعت تنظيم ““داعشش““ الدموي ،أامسش،
مقطع فيديو جديدا يظهر الفتيات الÓتي
اخ -ت -ط-ف-ن م-ن ث-ان-وي-ة ‘ م-دي-ن-ة تشس-ي-ب-وك
ال -ن -ي -جÒي -ة ‘ أاف -ري -ل ع-ام  .2014ي -ظ -ه -ر
ال -تسس-ج-ي-ل ا÷دي-د ال-ذي نشس-رت-ه ا÷م-اع-ة
ا’ره -اب -ي-ة ع Èوسس-ائ-ل دع-اي-ت-ه-ا ›م-وع-ة
تضس -م ن-ح-و  12ف-ت-اة ،وأاع-ربت إاح-داه-ن ع-ن
عدم رغبتهن ‘ العودة إا ¤بيوتهن.
Œدر اإلشش- -ارة إا ¤أان دم- -وي- -ي ““ب- -وك- -و ح- -رام““
اختطفوا ليلة  14أافريل من عام  2014حوا‹ 276
تلميذة من مدرسشة ثانوية حكومية ‘ بلدة تششيبوك
بولية بورنو النيجÒية.
أاحدثت عملية الختطاف هذه صشدى واسشعا ‘

أاحد أانششط الÈاك ‘ Úالفلب -Úبعدما حذر اÈÿاء من خطرث- -وران- -ه ق- -ريب ،ك- -م- -ا ع- -اود ب- -رك- -ان أاغ- -ون -غ ‘ ج -زي -رة ب -ا‹
اإلن -دون -يسش -ي -ة ن -فث سش-حب ال-رم-اد وال-دخ-ان ح-يث وصش-لت إا¤
ارتفاع أاك Ìمن أالفي م .Îتلقى أاك Ìمن  12أالف ششخصس أاوامر
ب -إاخ Ó-ء اŸن -ط-ق-ة ‘ شش-ري-ط ع-رضش-ه سش-ب-ع-ة ك-ي-ل-ومÎات ح-ول
الÈك -ان ،وح -ذرت السش -ل-ط-ات م-ن خ-ط-ر ح-دوث سش-ي-ول وح-ل-ي-ة
وتششكل سشحب سشامة.

قّوة غ Òمرغوب فيها
@ دمشسق :وصشفت ا◊كومة السشورية ،أامسس الثن ،Úتششكيل
الوليات اŸتحدة قوة حدودية جديدة بالتعاون مع الفصشائل

ال -ع-ا ،⁄ل-ك-ن ا÷ه-ود اŸب-ذول-ة م-ن ق-ب-ل اÛت-م-ع
الدو‹ بغية اإلفراج عن الفتيات  ⁄تتوج ◊د اآلن
بأاي ‚اح.

ا◊ليفة لها ‘ ششمال سشوريا بـ«العتداء الصشارخ على سشيادة
ووحدة سشوريا““ .من جهتها رأات تركيا ‘ هذه اÿطوة دعما من
قبل واششنطن لقوات غالبيتها من األكراد.

لسشت عنصشريا
@ واشسنطن :نفى الرئيسس األمريكي دونالد ترامب كونه
عنصشريا ،بعد جدل أاثارته تصشريحات ،نسشبت له اسشتخدام كلمة
““حثالة““ لوصشف دول إافريقية.
قال ترامب ردا على سشؤوال من أاحد الصشحفي““ :Úأانا لسشت
ع -نصش -ري -ا .أان -ا أاق -ل شش -خصس ع -نصش -ري Áك -ن أان ت -ق -اب-ل-ه ع-ل-ى
اإلطÓق““.
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اŸنتؤج اÙلي..
الثÓثاء  ١٦جانفي  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٢٨ربيع الثاني  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٥٤٣

اÿيار البديل لÓسستÒاد

@ اŸؤؤسسسسة ا÷زائرية أام ـ ـام رهان الؤفرة وضسمـ ـان تغطية السسـ ـؤق
@ إاعتماد خطة اتصسال للتعريف بنشساطات وخدمات الشسركات
كلمة العدد

صسياغة تؤّجه جديد..

’ يكون هناك بديل لÓسستÒاد سسوى
اŸنتوج اÙلي ا◊اضسر ‘ خطاب
السس-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة بشس-ك-ل م-ل-حوظ
م -ن-ذ أان ت-أاث-رت م-داخ-ي-ل ال-ب-ل-د ج-راء
ان-ه-ي-ار أاسس-ع-ار ال-بÎول ل-ي-ع-اد صس-ي-اغ-ة
ت -وّج -ه اق -تصس -ادي ج -دي-د م-ب-ن-ي ع-ل-ى
ت -ث -م ÚاŸؤوسسسس -ة ا÷زائ-ري-ة ‘ خ-ل-ق
الÌوة وتوف Òالقيمة اŸضسافة.
هذا اŸنتوج اÙلي  ⁄يكن منسسيا أاو
مهم ،Óكل ما ‘ اأ’مر أانه تبلور رويدا
رويدا ،مع مرور الوقت ،خاصسة وأانه
جمال أاوكيلي
اسستفاد كثÒا من ا’حتكاك بالتجارب
اÿارج -ي -ة ،وإاع -ادة ال -ت -أاه-ي-ل ،ب-إاث-راء
الرأاسسمال الثابت واŸتغ Òوالتكّيف مع كل التطورات التكنولوجية وكذلك
اسستعمال وسسائل ا’تصسال ا◊ديثة ،بحثا عن سسوق حيوي قائم على
القاعدة الذهبية العرضض والطلب.
من جهة أاخرى ،فإان فرصض ا’سستثمار متاحة بشسكل فعلي وواقعي ،وهذا
Ãنح كل التسسهيÓت والتحفيزات Ÿودعي اŸلفات ،سسواء أاكان ‘ العقار
أاو القروضض ،ناهيك عن وضسع خدمات هائلة من انطÓق أاي مشسروع،
ال -ه -ات -ف ،اأ’نÎنت ،ال -ط -رق ،اŸط -ارات ،اŸوان-ئ ،اإ’دارة ب-واسس-ط-ة م-ا
يسسمى بالشسباك اŸوحّد.
هذا هو «اÛال ا◊يوي» الذي تنشسط فيه اŸؤوسسسسة ا÷زائرية وما على
” منعها
أاصسحابها إا’ الÈهنة على قدرتهم ‘ إاحÓل ﬁل اŸواد التي ّ
من ا’سستÒاد وهذا بفضسل عبقريتهم ‘ التسسي Òوالتسسويق ،والّتكفل
با’حتياجات ‘ زمن قياسسي يتطّلب السسرعة الفائقة والتكيف الفوري مع
حركية السسوق للتحكم ‘ الندرة.
ومثل هذا العمل الدقيق يجب أان يكون بعيدا عن اإ’رŒالية والعفوية،
أ’ن اأ’مر يتعّلق باŸسسؤوولية الواجب أان نتحّملها عقب أاي قرار ‘ هذا
الشسأان.
هذا ليسض تثبيطا للعزائم أاو شسيئا من هذا القبيل ،بقدر ما هو دعوة
صسريحة إا ¤ا’عتماد على منطق التخطيط البعيد اŸدى ،الذي يسسمح
بإادراج ا’قتصساد ا÷زائري ضسمن منظومة ّ ﬁصسنة ’ تتأاثر أابدا بأاي
إاجراء ◊مايتها ،و’ نعني بذلك إاقامة «السستار ا◊ديدي» أاو فرضض مبدأا
«ا◊مائية» مثل هذه ا◊ا’ت  ⁄تعد صسا◊ة ‘ سسياقنا الراهن بحكم
التواصسل اŸا‹ والتجاري مع ا’ندماج العاŸي اŸأامول ..زيادة على
وضسع ا’قتصساد ا÷زائري –ت اÛهر من قبل اŸؤوسسسسات اŸالية
الدولية لتقييمه ‘ كل مرة ،خاصسة البنك العاŸي واأ’فامي الذي ينزل
وفده ضسيفا على بلدنا ‘ كل شسهر مارسض وفقا ’تفاق ثنائي.
نقول هذا الكÓم من باب أانه ’بد وأان ترتقي كل مؤوسسسسة إا ¤مسستوى
التطلعات الراهنة ،كونها ا÷هة الوحيدة اıول لها ضسمان اŸنتوج
اÙلي.
وسسنحاول من خÓل هذا اŸلف إالقاء إاطÓلة على عينات من اŸنتوج
اÙلي عﬂ Èتارات من و’ياتناŸ ،عرفة ما مدى اسستطاعة مؤوسسسساتنا
من مرافقة أاي قرار للسسلطات العمومية يندرج ‘ إاطار السسعي لتغيÒ
مشسهد اأ’داء ا’قتصسادي ‘ ا÷زائر ..من ا’فراط ‘ ا’سستÒاد ،إا¤
العقلنة ‘ ا’نتاج ،لبناء منظومة مالية وŒارية تواجه أاي طارئ ،تنبذ
الّÎدد والغموضض و–ّبذ اإ’قدام والشسفافية.
لذلك ،فإان إاعتماد اŸنتوج اÙلي ،ليسض شسعارا يرفع ظرفيا وإا‰ا هو
سسياسسة مّتبعة ‘ الظرف ا◊ا‹ ،قصسد التكيف مع أاي تغي Òيذكر خدمة
للنسسق العام ‘ مسسار خارطة طريق اŸزمع أان تكون اŸرجعية مسستقب.Ó

12 - 13_Mise en page 1 15/01/18 19:28 Page1

12

ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـ ـات

ألثÓثاء  16جانفي  2018م ألموأفق لـ  28ربيع ألثاني  1439هـ ألعدد 17543
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

اŸدير العام لوحدة «سسواكسس بÓسست» باŸدية :

قادرون على توف Òمواد الّتغليف البÓسستيكية للقطاعÚ
الفÓحي وال ّصسناعي ع Èكامل من الّتراب الوطني

أّكد ألسسيد دبوشسة مهندسس دولة ‘ ألكيمياء
ألصس -ن-اع-ي-ة وأ◊ام-ل لشس-ه-ادة ع-ل-ي-ا ‘ ع-ل-وم
أل -تسس -ي ÒوأŸن -اج-م-نت ،ب-أاّن م-ؤوسسسس-ت-ه أل-ت-ي
تشسغل زهاء  147عامل وعاملة ‘ ﬂتلف
أأ’ج- -ن- -ح- -ة و’ سس -ي -م -ا Ãصس -ال -ح أŸرأق -ب -ة،
ألصس-ي-ان-ة ،أ’ن-ت-اج ،أŸرأق-ب-ة أل-ت-ق-ن-ي-ة ،أل-ب-ي-ع
وأل- - - -تسس- - - -وي- - - -ق ،م- - - -رأق- - - -ب- - - -ة أل - - -تسس - - -ي،Ò
ومصسلحة أŸنازعات هم على قناعة ووعي
ك -بÒي -ن ‘ أأ’خ -ذ ب-ي-د أل-ق-ط-اع أل-ع-ام أ’ج-ل
م -وأك -ب-ة م-ت-ط-ل-ب-ات ألسس-وق أل-وط-ن-ي-ة ‘ ظ-ل
أل -ره -ان -ات أŸف -روضس-ة ع-ل-ي-ن-ا ك-ون أن ‚اح
أŸؤوسسسسة ‘ نظره يكمن ‘ توجيه أسستخدأم
أŸوأرد للوصسول إأ ¤أأ’هدأف أŸسس ّ
طرة بأاقل
أل -ت -ك -ال -ي -ف م -ن خ Ó-ل أإ’سس -ت -غ Ó-ل أأ’م -ث-ل
للكفاءأت وألفعالية ،مضساف إأ ¤ذلك أŸوأد
أŸتاحة للمؤوسسسسة أ’نه أثناء عملية أ’سستثمار
‘ أقتناء آأ’ت جديدة ‘ ألسسنوأت أأ’خÒة
ق- -امت أŸؤوسسسس- -ة ب -اŸوأزأة ‘ أ’سس -ت -ث -م -ار
أل-بشس-ري ‘ ج-م-ي-ع أŸي-ادي-ن م-ن-ه-ا أل-تموين،
أ’نتاج ،ألتسسويق ،ألصسيانة ،ومرأقبة ألتسسيÒ
وب -خ -اصس -ة ل -دى ف -ئ -ة أ÷ام-عّ-ي ،Ú-أل-ذي-ن ّ”
ت-وظ-ي-ف-ه-م ع-ن ط-ري-ق ج-ه-از أل-تشسغيل «آأنام»
Ãسساعدة ألسسلطات أÙلية ،حيث أعطى
هؤو’ء ألقيمة أŸضسافة للمؤوسسسسة ألتي كانت
‘ أم ّسس أ◊اجة إأليها.
وأوضسح بأاّن فرعه بهذه ألو’ية  ⁄يصسطدم
يوما مع مشسكلة توف ÒأŸوأد أأ’ولية ،سسوأء
ك -انت ‡ث -ل -ة ‘ أ◊ب -ي -ب -ات أل-بÓ-سس-ت-ك-ي-ة أو
أŸثبتات أو أŸلونات ألتي حسسبه تقتنى من
أ÷زأئ - -ر ،ن - -اف - -ي - -ا ‘ ه - -ذأ ألصس- -دد وج- -ود
أي ديون عالقة أو مشساكل ‘ عملية ألتموين،
ما أّهل مؤوسسسسته أ’ن تكتسسب بكل جدأرة
صسفة أإ’سستقÓلية ‘ ألتخزين بنحو  02إأ¤
 03أشس- - - -ه- - - -ر ،م- - - -ع- - - -تÈأ ب - - -أان أغ - - -لب
أŸن -ت-ج-ات «شس-ري-ط أأ’ك-ي-اسس أل-بÓ-سس-ت-ك-ي-ة»
ت -ت-حّ-ول إأّ› ¤م-ع أ◊ل-يب «ج-ي-ي-ل-ي» ،ف-ي-م-ا
تسس ّ-وق ب -اق -ي أŸوأد إأ ¤ق-ط-اع-ات أل-فÓ-ح-ة
على أŸسستوى ألوطني Ÿرأفقة هذأ ألقطاع
ألبديل عن طريق تشسجيع ألزرأعة أÙمية،
بينما تقوم شسركته بتسسويق شسريط ألتغليف
إأ ¤أŸؤوسسسس - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ات
ألتحويلية ألعمومية وأÿاصسة ،معتÈأ ‘ هذأ
ألصس- -دد ب- -أاّن م -ن -ت -وج -ات -ه ه -ي ذأت ن -وع -ي -ة
جيدة وتنافسسية للموأد أŸسستوردة من أÿارج
أو أŸصسنعة وطنيا بدليل أّن طاقمه أŸسسيّر
“ّكن من إأمضساء عقد مع هذأ أّÛمع Ÿدة
 05سسنوأت قد مّر عليها  03سسنوأت ،فضسÓ

على أن ذلك سسمح لها من ألصسمود ،إأذ بات
حضسورها ‘ أ’قتصساد ألوطني بشسكل إأيجابي
ك -ون -ه -ا ب -اتت “ت -لك حصس-ة  35ب-اŸائ-ة من
ألطلب ألوطني فيما يخصس أكياسس أ◊ليب.
أم -ا أŸن -ت -وج -ات أأ’خ -رى ف-حصس-ت-ه-ا نسس-ب-ي-ا
ضس -ع -ي -ف -ة إأ ¤ح-د ألسس-اع-ة ل-ك-ن ب-ع-د أق-ت-ن-اء
أآ’’ت أ÷ديدة وألزيادة ‘ ألطاقة أإ’نتاجية
سس- -ارعت أŸؤوسسسس- -ة إأ ¤وضس- -ع خ -ط -ة ع -م -ل
Œاري -ة ل -ل -حصس -ول ع -ل -ى حصسصس أخ-رى م-ن
ألسس-وق ل-ت-ع-زي-ز م-ردودي-ت-ه-ا لضسمان أسستقرأر
مبيعاتها ،وأ◊رصس على دÁومتها ‘ ألسسوق،
جازما ‘ هذأ أŸنوأل بأان مؤوسسسسته أيضسا
بإامكانها أن تسسد حاجيات ألسسوق ألوطنية ‘
›ال توف Òأأ’كياسس ألبÓسستيكية أÿاصسة
با◊ليب وألفيلم ألبÓسستيكي أŸوجّه للفÓحة
إ’نتاج أÿضسروأت أŸبّكرة ألتي صسارت موردأ
أق-تصس-ادي-ا ت-رأه-ن ع-ل-ي-ه ألسس-ل-ط-ات ألعليا ‘
ألبÓد ‘ ›ال إأدخال ألعملة أأ’جنبية عÈ
عمليات ألتصسدير خارج أÙروقات.
وأسستطرد ذأت أŸسسؤوول حديثه قائ Óبأان
وقوف وأسستمرأر هذه أŸؤوسسسسة على هذه
ألوثبة سسببه ألعمل بتقاليد ألفريق ألوأحد،
وناجم عن –لي ألعمال بدءأ من أ◊اجب
إأ ¤أع- - -ل- - -ى شس- - -خصس ‘ ه- - -رم أŸدي- - -ري- - -ة
باŸسسؤوولية أأ’خÓقية وأŸهنية نحو وأجبه
أŒاه أأ’ه - -دأف أŸسس - -ط - -رة ،إأذ أسس - -ت - -ن- -ادأ
للتقارير ألسسنوية فقد عرفت هذه أŸؤوسسسسة
نقلة نوعية من أ◊سسن إأ ¤أأ’حسسن بدءأ من
سسنة  ،2016حيث من أŸرتقب أن ترتفع نسسبة
أإ’نتاج مع جلب آأ’ت جديدة ،كما سسمحت
ع-م-ل-ي-ة ت-دع-ي-م-ه-ا ب-إاضس-ف-اء ألقدرة أإ’نتاجية
ذأت ألنوعية ،حاصسرأ هذه ألقدرة أإ’نتاجية
أليومية ما ب 10 Úإأ 15 ¤طنا من ﬂتلف
أŸنتوجات ،على أمل توسسيع قائمة ألزبائن
وأŸسس -ت -ه -ل -ك ،Úوألسس -ع -ي ل -ت -ن -وي-ع أل-ع-م-ل-ي-ة

أإ’نتاجية بغزو سسوق ألفيلم أŸركب أÿاصس
Ãوأد أل -ت -ن -ظ -ي-ف وأ◊ل-وي-ات ،وه-ذأ ب-ع-دم-ا
ب- - -اتت ه- - -ذه أŸؤوسسسس- - -ة ت - -ورد ه - -ذه أŸوأد
إأ ¤أ÷ن -وب أل -ك -ب ،Òوب -خ -اصس -ة إأ ¤بسس -اتÚ
و’ية بسسكرة عن طريق عدة متعام ،Úومن
بينهم ألتعاونية ألفÓحية بهذه أŸنطقة.
وأن -ت -ق -د أŸدي -ر أل -ع -ام ل -وح -دة «سس-وأكسس
ب Ó-سست» ب -ه -ذه أل -و’ي-ة ت-ك-رأر وق-وع مشس-ك-ل
أإ’نقطاع ألفجائي للتيار ألكهربائي ،وألذي
وف - -ق - -ه ع - -م - -ل ع - -ل - -ى ت - -رأك - -م أل- -فضسÓ- -ت
ألبÓسستيكية ،إأذ لو’ خطة ألعمل ألتي حّتمت
شسرأء آألة متخصسصسة ‘ ألرسسكلة Ÿا تعّذر
ألتصسرف ‘ هذه أÿسسائر ،مشسÒأ بأاّن هذه
أŸؤوسسسس- -ة ه -ي بصس -دد أŸسس -اه -م -ة ‘ دع -م
خزينة بلدية ذرأع ألسسمارﬂ ،تتما حديثه
ب- -ال- -ق- -ول ب- -أاّن أإ’ج -رأءأت أل -ت -ي أت -خ -ذت -ه -ا
أ◊ك -وم -ة ‘ ›ال م -ن -ع أل -ك -ث Òم -ن أŸوأد
سستمّكن أإ’دأرة أ÷زأئرية من ألتخلصس وإأ¤
حد كب Òمن ألتبعية للخارج ،كما أن مثل هذه
أإ’جرأءأت تسسمح لنا بخلق أŸزيد من فرصس
أل-ع-م-ل وت-وظ-ي-ف م-ه-ارأت-نا وكفاءأتنا ألعلمية
وترقية أŸنتوج ألوطني ،وألذي ليسس لدينا أي
بديل عنه ‘ هذأ ألظرف أŸا‹.
هذأ وللعلم بأان هذه أŸؤوسسسسة ألتي دشّسنت
ب -ت-اري-خ  ،1981/ 01 / 14م ّ-رت ب -ع -دي -د
ألهزأت أŸالية ،وقد عمل ألطاقم أŸسسÒ
أ◊ا‹ منذ سسنة  2016بقيادة ألسسيد سسعيد
دبوشسة على رفع معنويات ألعمال ،وألقفز بها
إأ ¤خانة أŸؤوسسسسات ألّناجحة بإامتياز.

جودة عالية ÷لود جيجل واŸيلية

تصسدير كميات هائلة إا ¤إايطاليا ،إاسسبانيا والÈتغال
تعّد و’ية جيجل واجهة وطنية حقيقة لصسناعة ا÷لود،
اŸع-روف-ة ب-اŸدب-غ-ة ال-ع-م-وم-ي-ة Ãن-ط-ق-ة ا◊دادة ،وخ-ن-ي-ف-ر
مسسعود اÿاصسة باŸيلية ،مّكنت السسوق اÙلية والوطنية من
ا÷لد ،بل إانها سساهمت ‘ تصسديرها إاﬂ ¤تلف دول العا⁄
’ن-ت-اج ال-ك-ب‡ ،Òا ج-ع-ل-ه-ا ع-اصسمة ا÷لود دون
÷ودت-ه-ا وا إ
منازع ،ومن اŸتوقع أان تأاخذ صسناعة ا÷لود مكانا هاما ‘
النسسيج ا’قتصسادي ا÷زائريŸ ،ا توفرها من آافاق للتصسدير
وتوظيف اليد العاملة اÙلية.
جيجل :خالد .ع
فقد “كنت مدبغة «خنيفر مسسعود» باŸيلية ‘ إأنتاج أجود أنوأع
أ÷لود و–ويلها ،حيث نالت ‘ ألكث Òمن أŸرأت جوأئز ﬁليا
ووطنيا ’ ،سسيما وأنها أŸؤوسسسسة أأ’و ¤ذأت ألطابع أÿاصس ألرأئدة

مؤوسّسسسة «ميديتÒا Êبوليسست‰ »Òوذج لÓسستثمار اÙلي النّاجح ببومرداسس

تّتجه مؤوسسسسة «ميدتÒا Êبوليسست»Ò
’لياف الزجاجية
اŸتخصسصسة ‘ مادة ا أ
ب-اŸن-ط-ق-ة الصس-ن-اعية ÿميسس اÿشسنة
ن-ح-و ت-وسس-ي-ع مشس-اري-ع-ه-ا ا’سس-ت-ث-م-اري-ة
ع Èك -ام -ل الÎاب ال -وط -ن -ي ‘ م -ي -دان
ت -خصسصس -ه -ا ،ب -ع -د أان خ -اضست Œرب-ة ‘
م -ي -دان الصس -ي -د ال -ب -ح -ري ب -إان -ت -اج أاول
سس- -ف- -ي- -ن- -ة صس -ي -د ب -واسس -ط -ة ه -ذه اŸادة
اŸرك -ب -ة سس -ن-ة  ‘ 2003إاط -ار ب -رن -ام-ج
’ن-ع-اشس ا’ق-تصس-ادي ،ل-ت-ت-حّول بعدها
ا إ
ن-ح-و ال-ق-ط-اع الصس-ناعي وإابرام اتفاقية
شس-راك-ة م-ع الشس-رك-ة ال-وط-نية «اسسنفي»
ب- -ت -ج -ه -ي -ز أاول ح -اف -ل -ة ” ع -رضس -ه -ا ‘
’نتاج الوطني مؤوخرا.
صسالون ا إ
بومرداسس :ز ــ كمال
وصسف أŸدير أŸسسّير لشسركة «ميديتÒأÊ
ب- -ول- -يسس- -ت -ار» ح -م -زة سس -ع -ي -د ‘ أتصس -ال م -ع
«ألشسعب» ،أŸؤوسسسسة ألتي أنشسئت سسنة 1998
بأاّنها «رأئدة وطنيا ‘ ميدأن إأنتاج أأ’لياف
أل- -زج -اج -ي -ة ‘ أ÷زأئ -ر ب -فضس -ل ألسس -ي -اسس -ة
أ’سستثمارية ألتي أنتهجتها منذ أ’نطÓقة
من أجل ألتخصسصس ‘ هذأ ألنوع من أŸنتوج
أŸت -ك -ون م -ن م -ادة خ -اصس-ة م-رك-ب-ة م-وج-ه-ة

وط- -ن- -ي- -ا ‘ ›ال إأن- -ت -اج أ÷ل -ود
وتصس- -دي- -ره- -ا وإأح- -رأزه- -ا ط -اق -ة
إأنتاجية عالية.
أŸدبغة تقع باŸيلية على مسستوى ألطريق ألرأبط ب Úجيجل
وو’ية قسسنطينة ،تبعد عن عاصسمة و’ية جيجل بحوأ‹  60كلم،
وق -د سس-اع-ده-ا م-وق-ع-ه-ا أ’سسÎأت-ي-ج-ي وأل-ب-ع-ي-د ع-ن أل-ت-ج-م-ع-ات
ألسس -ك -ن-ي-ة أل-كÈى أل-ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا أن ت-ت-أاث-ر Ãف-رزأت وفضسÓ-ت
أŸدبغة ،على –قيق إأنتاج يومي ضسخم ،تنتج أŸدبغة كل أنوأع
أ÷لود ،جلد ألغنم وألبقر ،وكذأ جلد أŸعز ،وألتي –صسل عليها
من ﬂتلف أŸذأبح أÙلية وأŸوزعة ع ÈألÎأب ألوطني ،فتقوم
Ãعا÷تها ع Èمرأحل إأنتاجية ،تشسغل ما يقارب  150عامل.
وتعت Èمدبغة خنيفر مسسعود من أ’سستثمارأت أÿاصسة ألرأئدة ‘
صسناعة أ÷لود ،بطاقة إأنتاجية يومية تصسل إأ 12 ¤طن من جلد

إانتاج أاّول سسفينة با÷زائر

لصس -ن -اع -ة وŒه -ي-ز ﬂت-ل-ف أل-ع-رب-ات ،ح-يث
كانت بدأية ألنشساط ‘ ميدأن ألصسيد ألبحري
بإانتاج أول سسفينة صسيد سسنة  ‘ 2003إأطار
ب -رن -ام -ج أإ’ن -ع -اشس أ’ق -تصس -ادي أل -ذي أقّ-ره
رئيسس أ÷مهورية إ’عادة ألنهوضس با’قتصساد
أل -وط -ن -ي ،وم -ن -ه ألصس -ي -د أل-ب-ح-ري ث-م إأن-ت-اج
ألنوعية أأ’و ¤من سسفن بطول  10و 16مÎ
›ّهزة لدعم أŸهني ،Úلكن فكرة أŸشسروع
وبسسبب غياب أŸرأفقة وألتشسجيع من قبل
وزأرة ألصس -ي -د أل -ب -ح -ري ل -ت -ط-وي-ر أŸؤوسسسس-ة
وت -وسس -ي -ع أ’سس -ت -ث -م -ارأت أل -وط-ن-ي-ة ب-أاسس-وأق
جديدة ،أدى إأ ¤توقف ألنشساط وألتحول نحو
قطاعات صسناعية أخرى خاصسة بعد حرمان
أŸؤوسسسسة من عقار صسناعي أسستثماري Ãيناء
بجاية سسنة  2007رغم ألفوز باŸناقصسة.
‘ سسؤوأل عن أهم ألنشساطات أ’سستثمارية
أ◊ال -ي -ة أل -ت -ي ت -ق -وم ب -ه-ا أŸؤوسسسس-ة وب-عضس
أل -تصس -ورأت أŸسس -ت-ق-ب-ل-ي-ة ل-ت-وسس-ي-ع أأ’سس-وأق،
كشس- -ف أŸدي- -ر أŸسسّ- -ي- -ر «ع- -ن وج- -ود ع- -دة
مشساريع وأتفاقيات مع أŸؤوسسسسات ألصسناعية
أه- -م- -ه- -ا أ’ت- -ف- -اق- -ي- -ة أأ’ول -ي -ة أÈŸم -ة م -ع
أŸؤوسسسس -ة أل -وط -ن -ي -ة ل -لسس -ي-ارأت ألصس-ن-اع-ي-ة
«أسسنفي» بالرويبة إ’نتاج أول حافلة من 27
مقعد ›ّهزة بنسسبة تصسل إأ 70 ¤باŸائة من
طرف مؤوسسسستنا ” عرضسها مؤوخرأ بصسالون

أإ’ن -ت -اج أل -وط -ن -ي ،وك -انت أيضس -ا ﬁل زي-ارة
لوأ‹ و’ية بومردأسس ألذي أشسرف على حفل
توقيع أ’تفاق ب ÚأŸؤوسسسست ،Úحيث قمنا
بصسناعة وتركيب ألصسندوق ألدأخلي للحافلة
وك- -ل أÓŸح- -ق أÿاصس- -ة ب- -ال- -ق- -ي- -ادة ،وك -ذأ
أ’كسسسس- - -وأرأت أل- - -دأخ - -ل - -ي - -ة وأÿارج - -ي - -ة
أŸصس - -ن - -وع - -ة م - -ن م - -ادت - -ي أل- -بÓ- -سس- -ت- -يك
وأل-ب-ول-يسس-ت ،Òوق-ب-ل-ه-ا Œه-ي-ز ح-اف-لة ألفريق
أل -وط -ن -ي ،ب -ي -وت صس -ح-ي-ة ج-اه-زة ،ومشس-روع
أ◊افلة رباعية ألدفع ألذي ننتظر أنطÓقه
ومشس- -اري- -ع أخ- -رى ه- -ام -ة أب -رم -ت -ه -ا
أŸؤوسسسس- - -ة م- - -ع شس- - -رك- - -ة «ألسسÎوم»
لتجهيز مركبات ألÎأموأي وألشسركة
أأ’مريكية «جينÒأل ألكÎيك».
كما دعا حمزة سسعيد من خÓل منÈ
ج-ري-دة «ألشس-عب» ألسس-ل-ط-ات أل-و’ئية
«إأ ¤أ’ل -ت -زأم ب -وع -وده -ا أŸت -ع -ل -ق -ة
Ãرأف-ق-ة أŸؤوسسسس-ة وتشس-ج-ي-ع-ها على
توسسيع أسستثمارأتها ‘ أŸيدأن Ãا
فيها تسسهيÓت أ◊صسول على عقار
صس -ن -اع-ي ،وت-وسس-ع-ة أŸشس-روع أ◊ا‹
أل -ذي ي -وأج -ه ع -دة ع -رأق -ي -ل ت-ت-ع-ل-ق
بضس -ي -ق أŸك -ان وت-دأع-ي-ات أŸف-رغ-ة
أŸقابلة ،وهذأ بغرضس أŸسساهمة ‘
دعم أ’قتصساد ألوطني وألتقليل من

منتوجات واعدة بتيارت

مطاحن مهدية تزّود  ٧و’يات بأاجود أانواع السسميدوالعجائن

اقتحمت و’ية تيارت منذ ا’نفتاح ا’قتصسادي مرحلة التّصسنيع الغذائي ،و’سسيما ‘ مادة السسميد ومشستقاته كالكسسكسسي بشستى أانواعه ،وتعت Èمدينة
’نواع وطنيا.
مهدية من أاقدم اŸناطق التي تقوم بطحن القمح و–ويله ،ويعت Èمن أاجود ا أ
تيارت :ع ــ عمارة
أ÷فاف ألتي تعاقبت على أŸنطقة.
Óنتاج ألصسناعي ألذي يسساهم
و’ سسيما ألتي يزدأد ألطلب عليها ‘ بالنسسبة ل إ
م-ن أل-ن-اح-ي-ة أل-بشس-ري-ة تسس-اه-م م-ط-اح-ن شسهر رمضسان .وحسسب ألسسيد بن فريحة ‘ ألسسوق ألوطنية ‚د مؤوسسسسة تركيب
وŸعرفة أك Ìهذه ألنقلة ألنوعية أنتقلنا و’ي -ة ت -ي -ارت ‘ ت -وف Òم-ن-اصسب ألشس-غ-ل علي فإان مصسلحة أŸرأقبة تقوم شسهريا ألسس -ي -ارأت ،وت -ن -ت -ج ح-وأ‹  2000وحدة
إأ ¤مديرية ألتجارة ،وبعد لقاء أŸديرة للعشسرأت من ألشسباب وألتقني Úبالنسسبة Ãرأق -ب -ة ع-ي-ن-ات م-ن أŸن-ت-وج ك-ون ه-ذه سسنويا أي سسيارة وتصسدر ÷ميع و’يات
ألسسيدة مقيدأشس فرح ،وجهتنا إأ ¤رئيسس Ÿادة ألسس- -م- -ي- -د ،أل -ت -ي ت -ع -ت Èرأئ -دة ‘ أŸوأد سسريعة ألتلف و–تاج إأ ¤مرأقبة ألوطن ،وكذلك شسركة ألعربات أÿفيفة
جلة بهذه وم- -ؤوسسسس- -ة صس -ن -اع -ة خ -رسس -ان -ة أ◊دي -د
مصس -ل -ح -ة م Ó-ح -ظ -ة أل-ف-حصس وأ’عÓ-م –ضس Òألكسسكسسي ألذي يعد أهم طبق مسستمّرة .وعن ألتسسممات أŸسس ّ
أ’قتصسادي ألسسيد بن فريحة علي ألذي بالنسسبة Ÿوأطني لو’ية تيارت ،وألذين أŸؤوسسسس -ات أ’ق -تصس -ادي -ة ،ق-ال ﬁدث-ن-ا للبناءأت أو ما يسسمى بلحام ألتعريشسة،
جل أي حالة تسسمم منذ إأنشساء وأل -ت -ي ت -وف -ر ل -ل-م-ؤوسسسس-ات أل-ت-ي ت-ت-ك-ف-ل
كان لنا معه نقاشسا ثريا.
يف ّضسلون ألكسسكسسي أŸفتول أي أÙضسر بأاّنها  ⁄تسس ّ
فبالنسسبة Ÿطاحن و’ية تيارت أŸعروفة ب-ال-ب-ي-وت ب-السس-م-ن أ’صس-ي-ل أل-طبيعي ،مع أŸلبنات بو’ية تيارت.
بإا‚از ألسسكنات ما مقدأره  1367طن
ب -ج -ودت-ه-ا وط-ن-ي-ا ت-ن-ت-ج سس-ن-وي-ا  70ألف ◊م ألضسأان أي ألغنمفو’ية تيارت حسسب و‘ ن- -فسس ألسس- -ي -اق ،سس -أال -ن -ا ألسس -ي -د ب -ن سسنويا وتنقل أ ¤جميع ألو’يات ،شسركة
ق -ن -ط -ار ،وت-وج-د ب-ه-ا  6م-ط-اح-ن Ÿادة ألسسيد بن فريحة تزخر بصسناعات أخرى فريحة عن باقي أŸؤوسسسسات ،أجاب أن ألتغليف بالورق أŸقوى ألتي تنتج . 453
ألسس- -م -ي -د وأل -ع -ج -ائ -ن ب -ك -ل م -ن ت -ي -ارت ك -م -ل -ب -ن-ت-ي سس-ي-دي خ-ال-د ب-ت-ي-ارت ،وه-ي ب- -عضس أÿوأصس و‘ إأط- -ار أ’سس- -ت- -ث -م -ار  719وحدة سسنويا ،ومؤوسسسسات صسناعية
Ãطحنت ،Úمهدية Ãطحنت Úوحمادية مؤوسسسسة عمومية أنتاجية وملبنة ألبهجة ق- -ام -وأ ب -ف -ت -ح م -ؤوسسسس -ات صس -غÒة Ÿوأد أخ - -رى تسس - -اه - -م ‘ أŸن - -ت - -وج أÙل- -ي
وفرندة ،وتتصسدر مطاحن دأئرة مهدية بالسسوقر ،حيث تنتج ملبنة سسيدي خالد ألنظافة ألتي تبقى ’ تلبي ألسسوق نظرأ وألوطني وتقدر بـ  30مؤوسسسسة كصسناعة
هذه أŸطاحن ‘ كمية أ’نتاج ،حيث يتم أك Ìمن  100ألف ل Îيوميا و 22مليون لقلتها وعدم أ’سستثمار فيها بكÌة.
أŸشس - -روب- -ات أل- -غ- -ازي- -ة وأŸاء أŸع- -دÊ
ت- -زوي- -د ك- -ل م- -ن و’ي -ات ت -يسس -مسس -ي -لت ،ل Îسسنويا ،زيادة على حليب ألبقر ومادة أمّ- -ا أŸؤوسسسس- -ات أل -كÈى ‚د م -ؤوسسسس -ة ب -ل -ج-دأر أل-ت-ي ت-ع-ت Èم-ي-اه-م-ا م-ن أج-ود
م- -عسس- -ك -ر ،وه -رأن ،أل -ب -ل -ي -دة ،سس -ع -ي -دة ،ألرأئب وألياغورت وألزبدة ألطبيعية ،كما ألشس -رك -ة أل -وط -ن -ي -ة لصس -ن -اع -ة أل -ع -رب -ات أŸي - -اه ،وأŸؤوسسسس - -ة أل - -وط - -ن- -ي- -ة ’ن- -ت- -ا
أأ’غ -وأط وأ÷زأئ -ر أل -ع -اصس-م-ة ،وت-ت-م-ي-ز تصس -در أŸل -ب -ن -ة م -ن -ت -وج-ه-ا م-ن أ◊ل-يب ألصس -ن -اع -ي -ة أل -ك -ه -رب -ائ -ي -ة ك-الشس-اح-ن-ات ألبطاريات Ãدينة ألوقر ألتي تعد من
مادة سسميدها بنوعية دون غبار ،وتنتج ومشستقاته أ ¤عدة و’يات يوميا كغليزأن ولوأحق أ÷رأرأت ألتي تعت Èرأئدة ‘ أك ÈأŸؤوسسسسات ،حيث توفر 155 . 000
أك Ìمن  40مليون قنطار سسنويا ،وتغطي وتيسسمسسيلت وأ÷لفة وأŸدية ،بينما تنتج أÛال ،وكذأ شسركة أو مؤوسسسسة طحن بطارية سسنويا من جميع أنوأع ألبطاريات
مطاحن مهدية حتى بعضس مناطق و’ية ملبنة ألبهجة بالسسوقر أك Ìمن  25ألف مادة ألقهوة ألتي تلبي حاجيات سسكان ÷م -ي -ع أن -وأع أل -ع-رب-ات صس-غÒة ك-انت أو
ل Îيوميا ،وتكفي مطالب سسكان أ÷هة ألو’ية ومناطق أخرى من ألوطن ،وألتي ك -بÒة ،وك -ذأ م -ؤوسسسس -ات إأن-ت-اج وصس-ن-اع-ة
تيارت.
أما مطاحن فرندة فإاّنها تنتج  488ألف أ÷نوبية للو’ية ،حيث تشسهد ألدكاك Úت -ق -وم ب -ت-وف Òم-ن-ت-وج ي-ف-وق  60ك -ل-غ ‘ أ’جر ألتي تسساهم بنسسبة  100باŸائة
قنطار سسنويا بينما تنتج وحدة حمادية نشس- -اط- -ا ي- -وم -ي -ا ’ق -ت -ن -اء م -ادة أ◊ل -يب ألسساعة وتوفر  5أطنان من مادة ألسسكر وألصسناعات ألصسيد’نية.
أك Ìمن  380ألف قنطار من نوع فرينة ومشستقاته.
يوميا ،وكذلك مؤوسسسسة أرل ريان لتحضس ‘ Òح-دي-ث-ن-ا م-ع ‡ث-ل م-دي-ري-ة أل-ت-جارة،
من ب ÚأŸؤوسسسسات أ’قتصسادية للمنتوج تغليف مادة ألقهوة وألشساي وبعضس أŸوأد أسستقينا أن و’ية تيارت بها ألعشسرأت من
ذأت ج-ودة.ط-ب-ع-ا م-ط-اح-ن و’ي-ة ت-ي-ارت
تسس -اه -م ب-نسس-ب-ة  5ب -اŸائ -ة م-ن أ’ن-ت-اج أÙلي ملبنة سسيد خالد بتيارت ،وألتي أل-غ-ذأئ-ي-ة ،وت-ع-م-ل ع-ل-ى إأن-ت-اج ي-فوق طنا أŸؤوسسسس - - - - - -ات ألصس - - - - - -ن - - - - - -اع- - - - - -ي- - - - - -ة
أل- -وط- -ن- -ي ‘ ت- -وف Òم- -ادت- -ي ألسس- -م- -ي- -د تعت Èرأئدة ‘ إأنتاج مشستقات أ◊ليب يوميا ومؤوسسسسات أخرى تقّدر بـ  19توّفر وأل-غ-ذأئ-ي-ة وأل-ت-ح-وي-ل-ية وأ’نتاجية ،وهي
وألفرينة ،وتعتمد على حبوب و’ية تيارت تسساهم بنسسبة معتÈة ‘ أ’نتاج ألوطني أŸنتوج أŸذكور.
سسوق وأعدة من شسأانها ألرفع من قيمة
ألشس-هÒة ب-ج-ودت-ه-ا أل-ت-ي ت-ن-ت-ج-ها مناطق م- - - -ن خ Ó- - -ل
أل -و’ي-ة أ’ن-ت-اج-ي-ة ،وت-وف-ر أي-دي ع-ام-ل-ة
ألرحوية ومشسرع ألصسفا ووأد ليلي وبعضس تغطية
مؤوهلة ،وتدر أموأ’ جبائية من شسانها
أ◊ب -وب أŸسس -ت -وردة أح-ي-ان-ا ،ك-م-ا ت-وّف-ر مطالب
ت -وف Òق -ي -م -ة م -ال -ي-ة ل-ل-ج-ه-ات
أŸطاحن أ’عÓف للموأشسي كون موأ‹ ألو’يات
أŸعنية.
تيارت يعتمدون على أ’عÓف ‘ سسنوأت ألغربية

كشسف السسيد سسعيد دبوشسة اŸدير العام لوحدة «سسواكسس بÓسست» باŸدية ،أانّ مؤوسسسسته العمومية التابعة ّÛمع اŸؤوسسسسة
’شسرطة
صسصسة ‘ إانتاج ا أ
الوطنية لتحويل البÓسستيك واŸطاط والواقعة Ãنطقة النشساطات بإاقليم بداية ذراع السسمار ،واŸتخ ّ
’كياسس البÓسستيكية
البÓسستيكية اÿاصسة بأاكياسس ا◊ليب واŸعدة لقطاع الفÓحة واŸسستعملة ‘ التعليب والتغليف ،وكذا ا أ
اÿاصسة بالقمامة هي بصسدد فرضس نفسسها ‘ اÿارطة والنسسيج ا’قتصسادي الوطني الناجح والقابل للتوسسع.
اŸدية :ع ــ علياÊ

ألثÓثاء  16جانفي  2018م ألموأفق لـ  28ربيع ألثاني  1439هـ ألعدد 17543
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com
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ع-م-ل-ي-ة أسس-تÒأد ب-عضس أŸوأد أل-ت-ي تصس-ن-ع-ها
أŸؤوسسسس -ة ،وح -ت -ى أŸسس -اه -م -ة ‘ مشس -اري -ع
أخ -رى ت -ت -ع -ل -ق ب -ه -ي -اك-ل أŸرك-ب-ات ،أل-ده-ن
وغÒه- -ا م -ن أ’سس -ت -ث -م -ارأت أأ’خ -رى أل -ت -ي
سستسساهم دون شسك ‘ ترقية أŸنتوج ألوطني
وخلق مناصسب شسغل جديدة لفائدة ألشسباب
وخريجي معاهد ألتكوين أŸهني ،تضساف إأ¤
عدد أŸناصسب أ◊الية ألتي توّفرها مؤوسسسسة
«ميديتÒأ Êبوليسست »Òألتي تتعّدى  60عامÓ
بصسفة دأئمة.

’ل -ف ق -ط-ع-ة م-ن ج-ل-د أل-غ-ن-م وأŸع-ز ،وي-ؤوك-د
أل-ب-قر ،و 06أ أ
’ولية جزأئرية
مسسعود خنيفر مدير أŸدبغة «أن أŸادة أ أ
 100باŸائة ،وأليد ألعاملة ﬁلية ،وتنتج أŸدبغة كل أنوأع
’لبسسة ،وغÒها» ،موضسحا
’حدية ،أ أ
أ÷لود ،أŸوجهة لصسناعة أ أ
’طارأت ألتي ألتحقت باŸدبغة تلقت تكوينا من
«أن ألعمال وأ إ
ق -ب -ل إأط -ارأت أŸؤوسسسس -ة Ÿب -اشس-رة أل-ع-م-ل ،وأ’ن-دم-اج أل-ك-ل-ي
باŸؤوسسسسة» ،وأضساف مدير أŸدبغة «أن نسسبة  90باŸائة من
م-ن-ت-وج-ات ه-ده أل-وح-دة ت-وّج-ه ل-ل-تصس-دي-ر خصس-وصس-ا مع أعتماد
’مر ألذي أكده
أ÷مارك أ÷زأئرية ÷ملة من ألتسسهيÓت» ،وهو أ أ
حاج إأسسماعيل أŸدير ألتجاري للمدبغة «تعت Èألوحدة ‰وذجية
‘ أل -تصس-دي-ر أŸن-ت-وج-ات أ÷ل-دي-ة ،ح-يث ت-ق-وم ب-تصس-دي-ر أ÷ل-ود
للعديد من دول ألعا ،⁄كإايطاليا ،إأسسبانيا ،ألÈتغال وغÒها من
دول ألعا.»⁄
من جهتها ،أحتلت مدبغة جيجل ،مكانها أÿاصس ‘ أ’قتصساد
ألوطني ،باعتبارها مؤوسسسسة عمومية أقتصسادية ﬂتصسة ‘ معا÷ة
جلد ألبقر فقط ،تأاسسسست سسنة  ،1967وأسستقلت بذأتها سسنة ،1998
وأسستطاعت أن تسسّد ألكث Òمن ألثغرأت ‘ أ’قتصساد أÙلي،
فعدد عمال أŸؤوسسسسة يصسل إأ 145 ¤عاملÃ ،عدل إأنتاج سسنوي

يصسل أ 8 ¤مÓي Úقدم مربع ،وبرأسس مال  350مليون
دينار سسنويا ،حسسب تصسريح ﬁمد حنصساوي ألرئيسس أŸدير ألعام
للمدبغة .و ⁄تكتف بتغطية ألسسوق أÙلي وألوطنية من أ÷لد
أŸدبوغ بل سساهمت بشسكل كب ‘ Òألتصسدير نحو أÿارج خÓل
ألسس -ن -وأت أŸاضس -ي -ة ،ورغ -م أل-ع-رأق-ي-ل وأŸشس-اك-ل أل-ت-ي أعÎضست
’ول-ي-ة ،وأح-ت-ك-اره-ا م-ن ب-عضس
أŸؤوسسسس -ة ،أب -رزه -ا ن-قصس أŸادة أ أ
’نتاج ،كما يقول
’فق لرفع أ إ
أÿوأصس ،إأ’ أنه هناك مشساريع ‘ أ أ
’ول عن أŸدبغة .و‘ نفسس ألسسياق ،أكد رئيسس ألدأئرة
أŸسسؤوول أ أ
’و ¤على أŸسستوى ألوطني،
ألتقنية باŸدبغة «أن أŸؤوسسسسة هي أ أ
م-ن ح-يث أل-ك-م-ي-ة وأل-ن-وع-ي-ة ،أل-ت-ي ت-خضس-ع ل-ل-م-ق-اي-يسس وأŸعايÒ
ألدولية» ،وتعمل أŸدبغة على –قيق أ’كتفاء ألذأتي من حيث
ألصس -ن -اع -ات أل -ت -ح -وي -ل -ي -ة أ÷ل -دي -ة ب-دل أسس-تÒأده-ا ،وه-و ره-ان
’ول ‘ أ÷زأئر من حيث
أŸؤوسسسسة ،حيث يعد هذأ أŸصسنع أ أ
ألنوعية وألكمية أŸنتجة ،ناهيك عن عدد مناصسب ألعمل ألذي
ي -وف -ره -ا .أم -ا ع -ن م -ن -ت -ج -ات -ه -ا ف-ه-ي تسس-وق-ه-ا ل-ب-عضس أÿوأصس
’ح -ذي -ة ،أÙاف -ظ
أŸت- -خصسصس ‘ Úألصس- -ن- -اع- -ات أ÷ل- -دي -ة ك -ا أ
’لبسسة أ÷لدية وكذلك للهيئات ألعمومية على غرأر أ◊ماية
وأ أ
أŸدنية ووزأرة ألدفاع ألوطني.

اŸسستشسار الفÓحي مغني يوسسف:

و’ية بلعباسس رائدة ‘ اإنتاج ا◊ليب بـ  ٩٥مليون ل Îسسنويا

ت -ع -د ال -فÓ-ح-ة ب-و’ي-ة سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ق-ط-اع-ا إاق-تصس-ادي-ا واع-دا يضس-م ك-ل أان-واع
’نتاج
’نتاج من ا◊بوب ،اÙاصسيل الفÓحية Ãختلف أاصسنافها منها كذلك ا إ
ا إ
ا◊ي-وا ،Êم-ا ج-ع-ل-ه-ا تصسّ-ن-ف ك-ق-طب فÓ-ح-ي ب-ام-ت-ي-از ي-عّ-ول عليه للرفع من نسسب
’ك -ت -ف -اء ال -ذات -ي ﬁل -ي -ا ووط -ن -ي -ا ،وال -ت -وج -ه ن -ح -و ال -تصس -دي -ر مسس -ت -ق -ب Ó-وف-ق
ا إ
’سسÎات -ي -ج -ي -ة ا÷دي -دة اŸط -ال -ب -ة ب -الÎك -ي -ز ع -ل-ى ال-ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ي ك-ب-دي-ل
ا إ
إاقتصسادي.
بلعباسس :غ ــ شسعدو –ّو’ت فÓحية جذرية ،أعطت دفعا قويا
ل-ل-ت-ن-م-ي-ة أÙل-ي-ة وسس-اه-مت وبشس-كل كب‘ Ò
وأفاد أŸسستشسار ألفÓحي يوسسف من
Óقتصساد ،حيث شسهدت
خلق إأضسافة حقيقية ل إ
مديرية أŸصسالح ألفÓحية أّن
ألرقعة ألزرأعية أŸسستغلة بالو’ية توسّسعا Ãا
و’ية سسيدي بلعباسس شسهدت
ي-ف-وق  6600ه-ك-ت-ار ،ك-م-ا ت-وسّس-عت أŸسساحة
خÓل ألعقد أأ’خÒ
أŸسسقية بزيادة تقدر بـ  6آأ’ف هكتار بعد أن
أصسبحت تناهز  9آأ’ف هكتار ،هذأ وأرتفع
عدد نقاط أŸياه إأ 2773 ¤بعد إأنشساء 105
وحدة جديدة.
وع- -ن أإ’ن- -ت- -اج أل- -فÓ- -ح- -ي ب- -ال -و’ي -ة ،أشس -ار
أŸسس -تشس -ار إأ ¤أن أإ’حصس -ائ -ي -ات أŸسس -ج -ل-ة
Ãديرية أŸصسالح ألفÓحية تفيد ببلوغ ، 5
 1مليون قنطار من أ◊بوب بأانوأعها ،منها
حوأ‹  800ألف قنطار من ألشسع 400 ،Òألف
ق -ن -ط -ار م-ن م-ادة أل-ق-م-ح ألصس-لب و 300ألف
قنطار من مادة ألقمح ألل Úو 97ألف قنطار
من أÿرطال Ãعدل إأجما‹ يصسل إأ14 ¤
قنطار ‘ ألهكتار ألوأحد ،وهي أإ’حصسائيات
ألتي تؤوّكد ألزيادة ‘ كميات أÙاصسيل بـ

 600ألف
ق -ن -ط-ار م-ق-ارن-ة
Ãوسسم  ،2016ألذي  ⁄يتعدى أإ’نتاج به 945
ألف قنطار ،هذأ ووصسلت أŸسساحة أŸزروعة
إأ 174 ¤ألف هكتار بارتفاع يقّدر بـ 2300
هكتار مقارنة باŸوسسم أŸاضسي ،وÃسساحة
مسسقية مقّدرة بـ  3آأ’ف هكتار .أما عن شسعبة
أأ’شس -ج -ار أŸث -م -رة وأل -ك -روم ،ف-ق-د ت-وسّس-عت
رقعتها سسنة  ،2017حيث وصسلت إأ21842 ¤
هكتار بزيادة تقدر بـ  10420هكتار مقارنة
بالعشسر سسنوأت أأ’خÒة ،بفضسل ألتوجه ألكبÒ
ل -ل -مسس -ت -ث -م -ري -ن أل -فÓ-ح-ي Úل-ه-ذأ أل-ن-وع م-ن
أل -زرأع -ات ع -ل -ى غ -رأر أ◊مضس-ي-ات ،أل-ك-روم
جل جني حوأ‹
وألزيتون هذأ أأ’خ Òألذي سس ّ

 200ألف قنطار من ﬂتلف
أأ’صسناف ،وهي ألكمية ألتي
تعد وفÒة مقارنة باŸوسسم
أŸاضسي ،حيث –تل ألو’ية
م- -رت -ب -ة م -ت -ق -دم -ة ‘ ه -ذه
ألشسعبة بعد توسّسع أŸسساحة
أıصسصس -ة ل -غ -رسس أل-زي-ت-ون
إأ ¤أزيد من  11ألف هكتار.
أما عن أإ’نتاج أ◊يوأ ،Êفتعد
أل- -و’ي- -ة رأئ -دة ‘ شس -ع -ب -ة أ◊ل -يب
بدليل –قيق إأنتاج جد معت Èفاق 95
مليون ل Îبعدما كان ‘ حدود  28مليون لÎ
سسابقا ،هذأ وشسهدت ألشسعبة أنتعاشسا كبÒأ
ب -ع -د ت -زأي -د ع-دد م-رب-ي أأ’ب-ق-ار أل-ذي-ن ف-اق
عددهم  2000مربي و› 150مع ،وأك Ìمن
 17ألف بقرة حلوب من جملة  35ألف رأسس
من أأ’بقار ،باإ’ضسافة إأ ¤تسسع ملبنات تقوم
ب -إان -ت-اج أ◊ل-يب ومشس-ت-ق-ات-ه وت-وزي-ع-ه ب-ك-ام-ل
أ÷هة ألغربية للوطن.
ه -ذأ وع -رفت سس -ع -ة أل-ت-خ-زي-ن –ت أل-تÈي-د
زيادة تقدر ب  110باŸائة ،حيث بلغت 65500
م Îمكعب بعد أن كانت  32800م Îمكعب،
وأرتفع عدد أŸزأرع أ÷ديدة إأ 20 ¤ألف
وحدة ‘ ،ح Úبلغ عدد أŸصسانع ألتحويلية
 22وحدة.

’جر بورقلة
 ٩مصسانع Ÿواد البناء وا آ

نوعية راقية وفائضس اإ’نتاج يسسّوق للو’يات اÛاورة والشّسمال

سساهمت الّتحفيزات اŸمنوحة من طرف الدولة
لفائدة اŸسستثمرين ‘ ›ا’ت عدة على غرار
م -واد ال -ب -ن -اء بسس -د ال -ع -ج -ز ال-ذي ك-ان مسسّ-ج‘ Ó-
’خ-رى
و’ي -ة ورق -ل -ة وال -ع -دي-د م-ن ال-و’ي-ات ا أ
اÛاورة لها ،حتى أاصسبحت –ّقق فائضسا بفضسل
دخول عدد منها حّيز اÿدمة ،و ⁄تعد نسسبة
ا’ك-ت-ف-اء م-ن ه-ذه اŸادة ﬁل-ي-ا ال-ي-وم م-طروحة
بقدر ما تراعى فيها درجة ا÷ودة والنوعية.
ورقلة :إاÁان كا‘

تعرف و’ية ورقلة ‘ ألسسنوأت أأ’خÒة نشساطا كبÒأ ‘
ألصس-ن-اع-ات أıت-ل-ف-ة ،ت-ت-قّ-دم-ه-ا م-وأد أل-ب-ن-اء وصسناعة
أأ’جر ،حيث يقدر عدد أŸصسانع ألعاملة حاليا حوأ‹ 9
مصسانع توجد أغلبها ببلديات تابعة للمقاطعة أإ’دأرية
تقرت نظرأ لتوفر أŸادة أأ’ولية ،باإ’ضسافة إأ ¤عدد
ك -ب Òم -ن أŸشس -اري -ع أ’سس -ت -ث -م -اري -ة أل-ت-ي ه-ي ‘ ط-ور
أإ’‚از ،ومن أŸرتقب أن تدخل أÿدمة مسستقب.Ó
ويعود سسبب أ’هتمام بنشساط صسناعة أأ’جر ‘ أŸنطقة
إأ ¤عوأمل عديدة أهمها توفر أŸادة أأ’ولية أŸتمثلة ‘
مادة ألط Úخاصسة ،حيث توجد موأد ◊قول أ◊صسى،
أ◊جارة ،ألرمل ،ومقالع ألط Úوألصسلصسال ألتي “تد
على مسسافة  30كلم على ﬁور  3بلديات بلدة أعمر،
“اسس Úوتقرت ،وتقّدر أحتياطات هذه أ◊قول ألتي
“نح فرصسا هامة للمسستثمرين ’سسيما ‘ ›ال موأد
ألبناء ،بخمسس Úسسنة من ألقلع أŸفتوح على إأجما‹
أ◊وضس ألذي يتكون من أŸوأد ألطينية.
أزدهار هذأ ألنشساط بورقلة أعطى وجها جديدأ للنسسيج
ألصسناعي بالو’ية ،ألذي كان مرتكزأ باأ’سساسس على
ألصسناعات ألبÎولية ،إأذ أصسبحت مصسانع أآ’جر ألناشسطة
حاليا وألتي يبلغ عددها  9مصسانع تغطي أ’حتياجات
أÙل- - -ي- - -ة ،ك - -م - -ا ذك - -ر ‘ ح - -ديث لـ «ألشس - -عب» أح - -د
أŸسستثمرين ‘ هذأ أÛال ،حيث أّكد أنّ منتجات
مصسانع أآ’جر أليوم أضسحت تتوّزع ع Èعدة و’يات على

غرأر ألوأدي ،أأ’غوأط وبجاية.
أنتعاشس وأضسح حّققته مصسانع أأ’جر ‘ سسوق موأد ألبناء
وسسوق ألشسغل أيضسا ،فحسسب معلومات مديرية ألصسناعة
وأŸناجم بورقلة توفر هذه أŸصسانع أليوم  1420منصسب
عمل ،ومن أŸرجح أن يرتفع هذأ ألرقم بدخول عديد
أŸصسانع ألتي ‘ طور أإ’‚از حيز أÿدمة.
وع -ل -ى أل -رغ -م م -ن أإ’ن -ت -اج أل -ك-ب Òأل-ذي ت-ق-دم-ه ه-ذه
أŸصسانع ‘ سسد أحتياجات ألسسكان أÙلي Úللو’يات
أÛاورة وعدة و’يات أخرى ‘ ألوطن ،أأ’مر ألذي
سسمح بخلق حركية ‘ سسوق مادة أ’أجر باإ’ضسافة إأ¤
تنافسسية كبÒة ب ÚأŸنتج Úإأ’ أن مدى جودة ونوعية
ه- -ذه أŸادة ت- -ب -ق -ى ﬁل ت -ن -افسس ب Úه -ذه أŸصس -ان -ع،
وخاصسة بعد توسسع هذه ألسسوق ألتي سستعرف تزأيدأ
بدخول عدد كب Òمن أŸصسانع مرحلة أإ’نتاج قريبا.
وفضس Ó- -ع- -ن ذلك ف- -إان- -ه ورغ -م أإ’ي -ج -اب -ي -ات أل -ك -ثÒة
أÙققة ‘ هذأ ألنشساط ،إأ’ أن ألعديد من أأ’صسوأت
’زألت تنادي بضسرورة ألتزأم بعضس أŸصسانع بالعمل وفق
أأ’طر وأŸقاييسس أŸعمول لها لتفادي ألوقوع ‘ أي
Œاوزأت خ -اصس -ة أŸت -ع -ل -ق -ة Ãخ-ل-ف-ات ه-ذه أŸصس-ان-ع
أوظ -ه -ور ح -ف -ري -ات ع -م -ي -ق -ة دون ردم ن -ت-ي-ج-ة ع-م-ل-ي-ة
أسستخرأج ألط ÚأŸادة أأ’ولية وألتي تعد تهديدأ لÌوة
أإ’بل ،وكذأ ألنشساط ألفÓحي ‘ أŸسساحات أÛاورة
لها.
ي -ذك -ر أّن أل -نسس -ي -ج ألصس -ن -اع -ي ل -و’ي -ة ورق -ل -ة يشس-ت-م-ل
على  57مؤوسسسسة صسناعيةÃ ،ا فيها  07مؤوسسسسات عامة
تضس- -م  2051م-وظ-ف-ا و 50م -ؤوسسسس-ة خ-اصس-ة ي-ب-ل-غ ع-دد
ألعامل Úفيها  3067عام ،Óو“ثل صسناعة موأد ألبناء،
صسناعة أ◊ديد ،صسناعة ألبÓسستيك وأŸوأد ألكيميائية
ألنسسيج ألصسناعي بالو’ية.
ويتكّون ألهيكل ألصسناعي للو’ية من منطقة صسناعية
تÎبع على مسساحة  212 ، 36هكتار ومن  12منطقة
نشساط Ãسساحة  1 . 311 ، 30هكتار ،كما تعّزز بحظÒة
صسناعية على مسساحة  500هكتار بحاسسي بن عبد ألله.
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لكتفاء إلذإتي وإلّريادة
بعدما حّققت إ إ
‘ بعضض إŸنتوجات إلفÓحية مع إلّتصسدير

الطّريق جاهز نحو نسسيج صسناعي يدّعم الوحدات العاملة بع Úالدفلى

تّتجه إلÈإمج إلتّنموية بولية ع Úإلدفلى إ ¤ضسبط أإولويات إلتوجه إلصسناعي ،وحصسر كل إلطاقات Ÿنح هذإ إلقطاع نصسيبه من
لسستثمارية إلعمومة وإÿاصسة تضساف Ÿا –قق
لدإرية على ضسوء ترسسانة إلقوإن ÚإŸشسجعة لتجسسيد إŸشساريع إ إ
إلعناية وإلتسسهيÓت إ إ
لكتفاء إلذإتي ،يقول إلرجل إلثا ‘ Êتسسي Òشسؤوون إلولية ﬁمد خدإوية ،إلذي يعّول رفقة
خÓل هذه إلسسنوإت ضسمن –دي توف Òإ إ
لنتقال بع Úإلدفلى من منطقة ذإت إلطابع إلفÓحي إ ¤طموح إلتصسنيع مادإمت إلولية “تلك كل
إلوإ‹ بن يوسسف عزيز على إ إ
لسستثمارإت إلصسناعية إلتي أإعّدت لها إلولية كل إلشسروط إلضسرورية لبلوغ
لمكانات إلÓزمة لتحقيق فرصض إ إ
إŸقومات وإŸتطلبات وإ إ
هذإ إلتوجه ،حسسب تصسريحات إŸعنّي.Ú
ع Úإلدفلى :و ــ ي ــ أإعرإيبي
وعلى ضسوء الوحدات الصسناعية اŸتواجدة عÈ
تراب الولية ،والتي باتت –قق نتائج مرضسية
ان -ت -ق -لت م -ن ح -ت -م -ي -ة اإلك-ت-ف-اء ال-ذات-ي وت-وج-ي-ه
الفائضض نحو “وين أازيد من  ٧وليات ،ويتعلق
األمر بصسناعة منتوج ا◊ليب ومشستقاته كما هو
الشس -أان ب-ال-وح-دت Úاإلن-ت-اج-ي-ت Úاألو ¤ع-م-وم-ي-ة،
ويتعلق بوحدة عريب واألخرى ضسمن اŸشساريع
اإلسستثمارية اÿاصسة واŸتمثلة ‘ وحدة وزيسض
ببئر ولد خليفة ،يقول رئيسض اÛلسض الشسعبي
الولئي ﬁمد خداوي ،باإلضسافة إا ¤الصسناعة
الغذائية كما هو ا◊ال Ÿنتوج زيت الزتون ،الذي
تنتشسر وحداته الصسناعية ع Èأاك Ìمن  ٥بلديات
كما هو الشسأان بسسيدي ÿضسر والعطاف ومناطق
أاخرى ،والتي وصسل إانتاجها نحو وجهة التصسدير
من طرف بعضض اÿواصض باŒاه إاسسبانيا وفرنسسا
بالنظر إا ¤جودته التي صسارت تنافسض الزيوت
ال -ع -اŸي -ة ،ي -ق -ول ﬁدث -ن -ا .زي -ادة ع -ل-ى وح-دات
ال-بسس-ك-ويت وال-ق-وف-ري-ط Ãصس-ن-ع ط-رشس-ي بسسيدي
بوعبيدة ومصسنع مواد الغسسيل والتنظيف اÿاصسة
باŸؤوسسسسات الصسغÒة التي أاغلبها اسستفادت بوكالة
دعم وتشسغيل الشسباب التي صسارت “ّون السسوق
اÙلية.
من جانب آاخر ،أاّكد ذات اŸتحدث أاّن أاغلب
اŸشس -اري -ع اإلسس -ت-ث-م-اري-ة ذات الصس-اب-ع الصس-ن-اع-ي
سسواء باŸؤوسسسسة اÿاصسة أاو العمومية أاو ضسمن
الشسراكة األجنبية ،متمركزة ‘ اŸنطقة الصسناعية
بعاصسمة الولية التي بها مشسروع صسناعة األسسÓك
الكهربائية والعتاد والتجهيزات اŸربطة Ãيدان
الطاقة الشسمسسية ومصسنع البناء اŸعد Êوتصسنيع
األن -اب -يب الصس -ل -ب -ة وان -ت -اج األŸي -ن -ي -وم وت-رك-يب
اŸعادن ،وصسناعة البطاريات اÿاصض باإلسستثمار
رف -ق -ة مصس -ن -ع األسسÓ-ك ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ل-ل-م-ت-ع-ام-ل
اŸصسري ،باإلضسافة إا– ¤ويل الرخام وصسناعة
اÿرسسانة اÛمعة ،ناهيك عن مصسنع منتوجات
التغذية ا◊يوانية ألحد اŸسستثمرين من أاوروبا،
زيادة على ›ّمع «سسيم» ومنتوجاته الغذائية .أاما
ب -خصس -وصض اŸواد اÿاصس -ة ب -ال -ب -ن-اء ف-إان ت-واج-د
م- -ركب إان- -ت -اج األج -ور واŸواد ا◊م -راء ،ي -ج -ع -ل
اŸن- - -ط- - -ق- - -ة الصس- - -ن- - -اع- - -ي- - -ة ب- - -واب- - -ة اإلن- - -ت - -اج
الصس -ن -اع -ي ب -ال -ولي-ة ،ي-ق-ول ذات اŸسس-ؤوول ال-ذي

اع -ت Èال -وح -دات الصس -ن -اع-ي-ة اŸوج-ودة ب-ك-ل م-ن
ال-ع-ط-اف وا◊سس-ي-ن-ي-ة وم-ل-ي-ان-ة ضس-م-ن الصس-ناعات
اÿاصسة بتحويل اŸعادن كما هو ا◊ال بحمام
ريغة ومصسنع بئر ولد اÿليفة إلنتاج اŸولدات
الكهربائية الضسخمة ضسمن اŸشساريع الكÈى التي
“ك -نت م -ن ضس -م -ان اإلك -ت-ف-اء ال-ذات-ي وال-وط-ن-ي،
Óخ-وة ل-زع-ر ،ي-ق-ول
وال -ت -وج -ه ن -ح -و ال -تصس -دي -ر ل -إ
ﬁدثنا الذي يتفق مع رؤوية الوا‹ بن يوسسف
ع -زي -ز ،ال -ذي أاك -د ل -ل -مسس -ت -ث -م -ري -ن ‘ ك -ث Òم -ن
اÙطات خÓل الزيارات واÿرجات اŸيدانية
ع -ل -ى اسس -ت -ع -داد ال -ولي-ة ل-ت-وف Òك-ل ال-تسس-ه-يÓ-ت
اŸادية واŸعنوية إل‚از الوحدات الصسناعية التي
ب -إام -ك -ان-ه-ا خ-ل-ق الÌوة وت-وف Òال-ت-م-وي-ن اÙل-ي
واإلكتفاء الذاتي لسسكان اŸنطقة ،معتÈا خلق
اŸن-اط-ق الصس-ن-اع-ي-ة ب-ك-ل م-ن ب-وم-دفع وتÈكانÚ
وع Úالدفلى وغÒها إال دليل على رغبتنا ‘
تطوير اإلنتاج الصسناعي .وهي رؤوية حسسب ﬁمد
خ -داوي م -ن شس-أان-ه-ا اإلن-ت-ق-ال م-ن اŸن-ط-ق-ة ذات
ال -ط -اب -ع ال-فÓ-ح-ي إا ¤م-ن-ط-ق-ة ب-ت-وج-ه صس-ن-اع-ي
Áتلك كل أاسسباب النجاح ،حيث أاكد لنا أان قرب
الولية من العاصسمة حيث لتبعد عنها سسوى بـ
 ١٠٠كلم والبليدة بنحو  ٦٦٠كلم ،ومن جهة أاخرى
ال -ط -ري -ق السس-ي-ار شس-رق غ-رب ال-ذي ت-ق-ت-ط-ع م-ن-ه
الولية ما مسسافته بـ  ١٠٥كلم ب Úالشسلف والبليدة،
ناهيك عن الطرق الوطنية منها الطريق الوطنية

 ١٤بإاŒاه تيارت وتيسسمسسيلت والطريق الوطني
ال -راب -ط ب Úا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م-ة ووه-ران م-رورا
بالشسلف وغليزان واŸسسلك الوطني رقم ١١الرابط
ب Úتيبازة وتنسض وومسستغا Âمرورا بع Úالدفلى
الوطريق الوطني رقم  ١٨الرابط ب Úع Úالدفلى
واŸدية وا÷لفة ‘ انتظار إانهاء أاشسغال السسكة
ا◊دي -دي-ة ب-إاŒاه ا÷ل-ف-ة وب-رج ب-وع-ري-ري-ج وك-ذا
الطريق السسيار نحو ذات اŸنطقة ،وهي مؤوشّسرات
Œعل من ع Úالدفلى قطبا صسناعيا باتياز بالنظر
إا ¤اإلمكانيات التي –وز عليها ع Úالدفلى يقول
رئيسض اÛلسض الشسعبي الولئي ،الذي اعت Èهذا
ال-ت-وج-ه Áت-لك ك-ل ف-رصض ال-ت-ح-ق-ي-ق وال-ت-جسس-ي-د،
ويبقى على اŸسستثمرين الذين بدأاوا يتوافدون
ع- -ل -ى ال -ولي -ة سس -وى اإلن -ط Ó-ق ‘ –ق -ي -ق ه -ذا
ال -ط -م -وح الصس-ن-اع-ي ،ب-ع-دم-ا ‚حت ال-ن-اح-ي-ة ‘
–ق- -ي -ق اإلك -ت -ف -اء ال -ذات -ي م -ن اŸواد واŸن -ت -وج
اŸصسنع بع Úالدفلى ،يقول ذات اŸنتخب الذي
ي -ح -رصض رف -ق -ة ال -وا‹ واŸن-ت-خ-ب ÚواŸدي-ري-ات
التنفيذية على بلوغ الهدف الذي ينتظره سسكان
ال -ولي -ة ،خ -اصس-ة ب-ع-دم-ا صس-ار ال-ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ي
ك -م -كسسب ” –ق -ي -ق -ه ب -إام -ت -ي -از خÓ-ل  ١٥سسنة
اŸنصس -رم-ة م-ن ب-رام-ج ال-ت-ن-م-ي-ة ال-ت-ي خصسصس-ت-ه-ا
اŸصس-ال-ح اŸرك-زي-ة ،ون-ف-ذت-ه-ا السس-ل-طات الولئية
ب- -إاق- -ت- -دار رف- -ق- -ة ›ه- -ودات أاب- -ن- -اء اŸن- -ط- -ق- -ة
واŸسستثمرين اÿواصض ،يشسﬁ Òدثنا.

 ١٩مليون ل ÎلÓسستهÓك والتّصسدير

بجاية :بن إلنوي توهامي
وسس- -اه -مت آال -ي -ات ال -دع -م ا÷دي -دة لصس -ال -ح
ال -ف Ó-ح ،Úب -حسسب مصس -در مسس-ؤوول ،خ-اصس-ة
ال-ذي-ن ي-ق-ط-ن-ون ب-اŸن-اط-ق ا÷ب-ل-ي-ة والنائية،
وال- -ذي- -ن اسس- -ت- -ف- -ادوا Ãخ- -ت- -ل- -ف ال- -وسس- -ائ -ل
واإلمكانيات التي تسساعدهم على مزاولة هذا
النشساط ،قصسد النهوضض بالقطاع من خÓل

مواد تنافسس نظÒتها األجنبية بامتياز
لورإسض ب -ات-ن-ة
ق -ط -عت ع -اصس -م -ة إ أ
أإشسوإطا معتÈة ‘ تطوير وترقية
إŸن -ت -وج إÙل -ي ‘ ع-دد م-ن إلشس-عب
إلفÓحية وإلصسناعية ،حسسبما أإفاد
به مدير غرفة إلتجارة وإلصسناعة
لورإسض» ،إلسس- -ي- -د ب- -زإز مÈوك،
«إ أ
وإلذي كان فرصسة ثمينة لÎقية
إŸن- -ت- -وج إل- -وط- -ن -ي وت -ق -ري -ب -ه م -ن
إŸسستهلك ،خاصسة وأإن إلبعضض منها
ل يقل جودة ونوعية عن إŸنتجات
لخرى إŸسستوردة.
لجنبية إ أ
إ أ
باتنةŸ :وشسي حمزة

منافسسة مفتوحة على إنتاج زيت إلزيتون ببجاية
ع- -رف إن- -ت- -اج زيت إل- -زي- -ت- -ون ب -ولي -ة
بجاية هذه إلسسنة وفرة كبÒة بلغ نحو
 19مليون ل ،Îعلى مسساحة تزيد عن
لشس -ج -ار
 50أإل- -ف ه- -ك- -ت- -ار ﬂصسصس -ة أ
إل - -زي - -ت- -ون إŸسس- -ت- -غ- -ل- -ة ،ح- -يث ق- -درت
مردودية إلقنطار ‘ إلهكتار إلوإحد بـ
لم-ر إل-ذي أإدى إ¤
 170ق -ن -ط-ار ،وه-و إ أ
وفرته ‘ أإسسوإق بلدياتها وقرإها.

‘ باتنة إلشّسعار «إسستهلكوإ ﬁلّيا»

توسسيع ›ال الهتمام بالزراعة ا÷بلية ،كما
” تسس-خ Òك-اف-ة اإلم-ك-ان-ي-ات إل‚اح ع-م-ل-ي-ة
ّ
جني الزيتون لهذه السسنة ،من خÓل توف Òما
ل يقل عن  ٤٩معصسرة حديثة ،وكذا تقدË
قروضض للفÓح Úالذين يريدون إا‚از هذه
اŸعصس - -رات ال - -ت - -ي شس - -ه - -دت إاق- -ب- -ال ك- -بÒا
للمواطن Úعليها.
وبحسسب ذات اŸصسدر،
ف- - - -إان ت - - -دع - - -ي - - -م
اŸشساريع
اÛسس -دة ع-ل-ى
أارضض ال- - -واق - -ع،
ضس - - -م - - -ن إاط- - -ار
الصس-ن-دوق ال-وط-ني
للدعم الفÓحي ،سسمح
ب-ال-ت-ك-ف-ل األحسس-ن ب-ع-م-ل-ية
–ويل الزيتون إا ¤سسائل ،وتفادي

تضس-ي-ي-ع ك-م-ي-ات م-ع-تÈة ب-ال-طريقة التقليدية،
ب -الع -ت-م-اد ع-ل-ى اŸعصس-رات ا◊دي-ث-ة سس-م-ح
بتحسس ÚاŸنتوج ،حيث أانها تتوفر على طاقة
إانتاج معتÈة تÎاوح ب ١٥ Úو ٧٠قنطارا ‘
السساعة الواحدة .و‘ هذا السسياق أاحصست
اŸصسالح الفÓحية ١٩٧

وتعت Èالصسناعات الغذائية والتحويلية،
إاضس - -اف- -ة إا ¤م- -واد ال- -ب- -ن- -اء واألشس- -غ- -ال
العمومية والصسناعات البÓسستيكية ،من
ب Úأاهم اŸنتجات اÙلية التي باتت
ب -ات-ن-ة –ق-ق ف-ي-ه-ا اك-ت-ف-اء ذات-ي-ا ﬁل-ي-ا
وح -ت -ى ج -ه -وي -ا ،أاصس -ب-حت ت-ن-افسض ت-لك
اŸسستوردة ‘ جودتها.
ويلح وا‹ باتنة عبد اÿالق صسيودة ‘
ك -ل خ -رج -ات -ه ول-ق-اءات-ه م-ع اŸت-ع-ام-لÚ
القتصسادي ÚواŸسستثمرين على أاهمية
Œسسيد شسعار السستهÓك اÙلي بباتنة
والذي -حسسبه Á -ر حتما برفع اإلنتاج
ال-فÓ-ح-ي وت-ن-وي-ع-ه وت-رق-ي-ت-ه ،من خÓل
دع-م اŸن-ت-ج Úوال-ت-ك-ف-ل ب-انشس-غ-الت-ه-م،
وهو الدور الذي يقع على عاتق غرفة
ال -ت-ج-ارة والصس-ن-اع-ة «األوراسض» ب-ب-ات-ن-ة،
والتي دأابت ‘ السسنوات األخÒة على
ت -ن -ظ -ي -م صس -ال -ون-ات خ-اصس-ة ب-ال-ت-ع-ري-ف
باŸنتجات الوطنية ،حيث تبادر كل سسنة
إا ¤ت -ن -ظ -ي -م  ٣ت -ظ -اه-رات ع-ل-ى غ-رار
معرضض اŸنتوج اÙلي اŸوسسوم «صسنع
ب- -ب- -ات- -ن- -ة» ‘ شس- -ه- -ر م- -ارسض وم- -ع -رضض
الصس -ن -اع-ات ال-غ-ذائ-ي-ة ‘ شس-ه-ر رمضس-ان
ال -ك -ر Ëوك -ذا صس -ال -ون اإلن-ت-اج ال-وط-ن-ي
الذي ينظم ‘ مثل هذه الفÎة.
ففي قطاع الفÓحة مث Óيراهن منتجو
التفاح Ãنطقة اإشسمول بعاصسمة األوراسض
باتنة ،على أان جودة منتوجهم اÙلي
م -ن ف -اك -ه -ة اŸشس -مشض سس-ي-ك-ون ل-ه دورا
فعال ‘ تصسديره مسستقب Óبعد –قيق
الكتفاء الذاتي اÙلي وتغطية السسوق
ال -وط -ن -ي ،خ -اصس -ة م -ع ال -ت-وج-ه ا÷دي-د
ل- -ل- -دول- -ة وال- -ق- -اضس- -ي Ãن -ع السس -ل -ط -ات
العمومية مؤوخرا لسستÒاد التفاح وعدة
فواكه أاخرى تنتج بوفرة ﬁليا ،وذلك ‘

م -عصس -رة ت-ق-ل-ي-دي-ة ،ت-وق-فت ب-عضس-ه-ا ألسس-ب-اب
ﬂتلفة ١٣١ ،معصسرة نصسف آالية ٩٣ ،منها
حديثة.
ومن ب Úالعراقيل التي صسادفت الفÓح،Ú
يقول ‡ثل عن الفÓح ،Úا◊رائق التي تعتÈ
من ب Úالعوامل السسلبية التي غالبا ما تكون
سس -ب -ب -ا ‘ ت -راج -ع إان-ت-اج زيت ال-زي-ت-ون خÓ-ل
السسنوات األخÒة ،وعليه فقد رفع الفÓحون
مطالبهم لÓسستفادة من مشساريع خاصسة بفتح
اŸسسالك فÓحية جديدة ،تضساف إا ¤مسسافة
 ٢١٣كلم بقيمة مالية قّدرت بـ ٢٨٣ . ٠٣٨
م -ل -ي-ون دي-ن-ار م-ن ط-رف الصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي
لدعم الفÓحة ،وهي اŸسساعدات
التي من شسأانها أان “ّكن
ال- - -فÓ- - -ح Úم- - -ن
العتناء
بأاراضسيهم

إاطار حماية وترقية اŸنتوج الوطني.
وت -ت -وّف -ر م -ن-ط-ق-ة إاشس-م-ول ب-ب-ات-ن-ة ع-ل-ى
قدرات إانتاجية كبÒة ‘ هذه الشسعبة
ال -ف Ó-ح -ي -ة ال -ه -ام-ة ،وال-ت-ي ت-طّ-ورت ‘
السس -ن -وات األخÒة ب -فضس -ل دع -م ال -دول-ة
وإارادة اŸنتج ÚوالفÓح Úلكسسب رهان
التصسدير إا ¤اÿارج بعد عام Úمن اآلن
بعد –قيق الكتفاء الذاتي بإانتاج أاكÌ
من  ٩٠٠أالف قنطار العام اŸاضسي ،ما
جعل باتنة –تل اŸرتبة األو ¤وطنيا ‘
إان -ت -اج ال -ف-واك-ه خ-اصس-ة ال-ت-ف-اح ‘ ،حÚ
بلغت اŸسساحة اإلجمالية اıصسصسة لها
ح - -وا‹  ٤٤٠٠ه -ك -ت-ار ،وه-ن-اك ج-ه-ود
معتÈة لتوسسيعها لتطوير الشسعبة.
وت -ف -اءل م -ن -ت-ج-و ال-ت-ف-اح ب-ب-ات-ن-ة ب-ق-رار
ا◊ك - -وم - -ة ب- -حضس- -ر اسس- -تÒاد ال- -ت- -ف- -اح
Ÿواج -ه -ة مشس -ك -ل ال-تسس-وي-ق ،ال-ذي ك-ان
ه -اجسس -ا ل -ل -ف Ó-ح ‘ Úظ -ل اŸن -افسس -ة
الكبÒة التي يواجهونها من طرف التفاح
اŸسستورد ،إاضسافة إا ¤مشسكل توف Òمياه
السس-ق-ي ب-غ-ي-ة ت-وسس-ي-ع اŸسس-احة اÿاصسة
ب-أاشس-ج-ار ،وه-و النشس-غ-ال ال-ذي ت-عّ-ه-دت
بشس -أان -ه م -دي -ري -ة اŸصس -ال -ح ال -ف Ó-ح -ي-ة
Ãعا÷ته.
وبخصسوصض قطاع الصسناعات ،فأاحصست
ولية باتنة دخول العديد من الوحدات
جلت
الصسناعية حيّز السستغÓل ،كما سس ّ
الولية أاك Ìمن  ٦٠مشسروعا اسستثماريا
شسرع أاصسحابها ‘ اإلجراءات اŸيدانية
لÓنطÓق ‘ الأشسغال ‘ انتظار انطÓق
أاخ - - -رى ع ٠٤ Èم-ن-اط-ق صس-ن-اع-ية و٠٧
مناطق نشساطات ،باإلضسافة إا ¤ا◊ظÒة
الصسناعية ا÷ديدة اÎŸبعة ببلدية عÚ
ياقوت على مسسافة  ١٠٠هكتار ﬂصسصسة
لح -تضس -ان ع -دة مشس -اري -ع إاسس -ت -ث -م -اري-ة
واع- - - -دة  ٠٦مشس- -اري -ع ‘ ال -ك -ي -م -ي -اء
وال- -ب Ó-سس -ت -يك و ‘ ٠٦الصس- -ن- -اع- -ات
التحويلية الغذائية ،و ‘ ١١مواد البناء
و ‘ ١٧اÿدمات واŸنتوجات البÎولية
و ‘ ١٦ميدان الصسناعة ،وتقّدر الكلفة
اإلج -م -ال-ي-ة ل-ه-ذه اŸشس-اري-ع بـ  ٣٨مليار
دينار ،وسستسسمح بخلق أازيد من ٦٢٠٠
منصسب عمل.
ب -اإلضس -اف -ة إا ¤الصس -ن-اع-ات ال-ت-ح-وي-ل-ي-ة
اّ Ûسسدة خصسوصسا ‘ اŸيدان الفÓحي
م -ن إان -ت -اج ال -زي-وت وال-ت-ف-اح واŸشس-مشض
والعصس Òوجملة من اŸشساريع األخرى،
حيث ”ّ تخصسيصض  ١١أالف هكتار إلنتاج
األشسجار اŸثمرة على مسستوى الولية.

واسستغÓلها بطريقة جيدة والولوج إاليها دون
مشس- -ق- -ة .وم- -ن ب ÚاŸط -الب األخ -رى ت -وفÒ
التأاط Òللتكفل بانشسغالت الفÓح ،Úخاصسة
على مسستوى اŸناطق البعيدة والنائية ،على
غرار بلديات حوضض الصسومام التي يجدون
ف -ي -ه -ا صس -ع -وب -ات ك-بÒة أاع-اقت ك-ثÒا م-ه-م-ة
–سس Úم -ن -ت -وج -ه -م ‘ ﬂت -ل -ف اÙاصس-ي-ل
السسنوية .وا÷دير بالتنويه ،أاّن قطاع الفÓحة
ب-ب-ج-اي-ة شس-ه-د ت-ط-ورا م-ل-ح-وظ-ا ،ب-فضس-ل ج-ه-ود
ال -وصس -اي -ة ال -ت -ي ّŒسس -دت ‘ اآلل -ي -ات ال-رام-ي-ة
للنهوضض بالقطاع ،ما سساهم ‘ خلق مناصسب
ع- -م- -ل ج -دي -دة لشس -ري -ح -ة الشس -ب -اب ال -راغ -ب،Ú
والنهوضض بالسستثمار لتفعيل النشساط الفÓحي
و–قيق السستقرار الجتماعي ،حيث ”ّ ‘ هذا
الصسدد تسسخ Òأاك Ìمن  ١٢٠٠مليار سسنتيم كدعم
ما‹ موجه للفÓح ÚخÓل السسنوات الثÓثة
األخÒة ،فضس Óعن التسسهيÓت لكل فÓح Áلك
الرغبة ‘ السستثمار ،على غرار عقود النجاعة
التي كانت ذات فعالية ،وسسمحت بوضسع إاطار
ق- -ان- -و Êوإاداري يسس -اه -م ‘ ت -ن -ظ -ي -م ال -نشس -اط
الفÓحي ،وخلق تنمية ريفية ناجعة لدفع وتÒة
القطاع.

ثقافة

ألثلثاء  16جانفي  2018م
ألموأفق لـ  28ربيع ألثاني  1439هـ

قنة معمر اŸدير العام لديوان رياضس الفتح لـ““ الششعب““:

إإعادة تعديل إŸسسار وŒديد طريقة إلتسسي Òو شسبكة إلÈإمج
ي- -ت- -ف- -ق ا÷م- -ي- -ع ع -ل -ى أان دي -وان
ري - -اضس ال - -ف- -ت- -ح Ãع- -ل- -م- -ه ال- -ك- -بÒ
ومتحف اÛاهد و›معه التجاري
ومسش - -اح - -ات- -ه اÿضش- -راء وفضش- -اءات
لماكن العاصشمية
الÎفيه ،من ب Úا أ
لك Ìإاق -ب -ال م-ن ق-ب-ل ا÷زائ-ريÚ
ا أ
وعلى مدار السشنة ،لكن تسشي Òهذا
اŸك -ان يسش-ت-دع-ي ال-ك-ث Òم-ن ا÷ه-د
والتخطيط واŸتابعة اŸتواصشلة لكل
صش -غÒة وك-بÒة ،وه-ي اŸه-م-ة ال-ت-ي
ل“ام -ه -ا ع -ل-ى أاحسش-ن وج-ه
يسش -ع -ى إ
م -وظ -ف -و وإاط -ارات ال -دي -وان وع -ل -ى
رأاسشهم اŸدير العام قنة معمر .

حبيبة غريب
تصسوير  :فواز بوطارن
ألديوأن ،يقول مديره ألعام قنة معمر «:هو
مؤوسضسضة ذأت طابع صضناعي و Œاري EPIC
تأاسضسس سضنة  1983و” تغي statut Òسضنة
 ،1995وهو قائم على مسضاحة أك Ìمن 30
ه-ك-ت-ارأ ،وذو ط-اب-ع ث-ق-ا‘ وت-رف-ي-ه-ي وتربوي
وŒاري ،كما يضضم أيضضا أ÷انب ألتاريخي
أيضضا ،بحكم وجود أŸتاحف ومقام ألشضهيد
ألرمزي وكذأ قصضر ألثقافة““.
وم -ن-ذ أسض-ت-لم إأدأرت-ه أل-ع-ام-ة ،ي-ق-ول ق-ن-ة،
كانت أŸهمة أألو ¤وأألسضاسضية ألتي أنطلق
ف- -ي- -ه- -ا ه -ي ت -أام ÚأŸك -ان ،ب -ال -ت -نسض -ي -ق م -ع
ألسضلطات أŸعنية ،فاليوم يوظف ألديوأن 160
ع -ام -ل خ -اصس ب -ا◊ف -اظ ع -ل -ى أم -ن أألف -رأد
وأŸكان““.
ويعرف كل سضنة إأ‚ازأت جديدة ونشضاطا
مزدهرأ مقارنة بوضضعية ألركود ألتي عرفها
سضابقا خلل ألعشضرية ألسضودأء ،كما يجعل من
م- -وق- -ع- -ه ألسضÎأت- -ي- -ج- -ي وك- -ل أŸسض- -اح- -ات
وأل-فضض-اءأت أل-ث-ق-اف-ي-ة وألÎف-ي-ه-ي-ة وألÎب-وي-ة
وألسضياحية وألتاريخية ألتي يزخر بها وجهة
مفضضلة للموأطن Úوألسضياح أألجانب.
ويتم تسضي Òألديوأن حسضب قنة ““ ،بفضضل
أل -ع -ائ-دأت أل-ت-ي –صض-ل م-ن إأي-ج-ار أÙلت
أل-ت-ج-اري-ة وأل-فضض-اءأت ألÎف-ي-ه-ي-ة ،ح-يث ي-ت-م
–صضيل كل سضنة ما معدله  14مليار سضنتيم
ويسض-ت-ف-ي-د أيضض-ا م-ن م-ن-ح-ة أوإأع-ان-ة م-ن ق-ب-ل
أ◊كومة تدخل ‘ إأطار أÿدمات ألعمومية
تقدر بـ  14مليار سضنتيم لكن يبقى هذأ غÒ
ك -اف ل -ل -تسض -ي ،Òع -ل -م -ا أن أل-وضض-ع-ي-ة أŸال-ي-ة
للمؤوسضسضة تعرف عجزأ يقدر بـ 73مليار سضنتيم
ـ وهو نا œيقول قنة عن ديون سضابقة مÎأكمة
منذ سضنة  2007مع ألبنك أ÷زأئري ،نحن
نحاول حاليا إأيجاد ألطريقة أأل‚ع لتسضوية
ألوضضع.

فضساءإت متعددة ‘ حاجة إ ¤إسستثمار
يضضم ألديوأن ألعديد من ألفضضاءأت ألتي
يبقى ألعديد منها غ Òمسضتعمل أو مسضتغل
بطريقة غ Òمربحة ،ومن ب Úهذه أألماكن
ذكر قنة  ““ :مركز ألفنون ،غابة أألقوأسس ألتي
–تضضن بدورها ›موعة من أŸطاعم ،يتم
تأاجÒها عن طريق أŸزأيدة  ،ونحن حاليا““،
يقول أŸدير ألعام بصضدد تهيئة ألعديد من
ألفضضاءأت من بينها مسضرح ألهوأء ألطلق ألذي
يحتوي على  1200مقعد وألذي سضيحتضضن بعد
أنتهاء أألشضغال ألكث Òمن ألسضهرأت ألفنية.
وه- -ن- -اك ،أضض- -اف ق- -ائ- -ل ““روأق أل- -ف- -ن -ون
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‘ حلة جديدة أاثمرت بها ا÷امعة اŸسشيلة

صسدور إلعدد إلثالث من ›لة إلعمدة ‘ إللسسانيات و–ليل إÿطاب
لداب وال -ل -غ -ات
أاصش -درت ك -ل -ي -ة ا آ
ب-ج-ام-ع-ة ﬁم-د ب-وضش-ي-اف باŸسشيلة،
لسش - -ب - -وع اŸن - -قضش- -ي اÛل- -ة
ب - -ح - -ر ا أ
ال - - - -دول - - - -ي- - - -ة اÙكّ- - - -م- - - -ة نصش- - - -ف
السش -ن -وي -ة ““ال -ع -م-دة““ اŸت-خصشصش-ة ‘
ال- -ل- -يسش- -ان- -ي- -ات و–ل- -ي- -ل اÿط- -اب،
–ت -وي ع -ل -ى ال -ع-دي-د م-ن ال-ب-ح-وث
العلمية ا÷ادة.

اŸسسيلة :عامر ناجح

أل-تشض-ك-ي-ل-ي-ة أل-ذي سض-ي-ف-ت-ح أب-وأب-ه ‘ خ-لل 3
أشضهر ألقادمة ،أمام ألشضباب أŸبدع ،Úوهذأ
سضيوصضل ألعدد إأ 4 ¤أروقة فنية ،سضتسضاهم
بشضكل كب ‘ Òتشضجيع أŸوأهب ألشضابة على
إأبرأز موأهبهم وألتوأصضل مع أ÷مهور““.
إأ ¤ج- - -انب  3م-ط-اع-م أج-رت ع-ن ط-ري-ق
أŸزأي- -دة ،وأشضÎط ع -ل -ى أصض -ح -اب -ه -ا أ÷دد
ت - -ق - -د Ëخ- -دم- -ات ‘ أŸسض- -ت- -وى وم- -رأع- -اة
أŸقاييسس وألحÎأفية.
ي -وج -د ب -دي -وأن ري -اضس أل -ف-ت-ح أل-ك-ث Òم-ن
أÙلت أŸغلقة ألتي تسضعى أإلدأرة حاليا
لسضÎجاعها عن طريق ألقضضاء وهي عملية
طويلة أŸدى ،وح Úترد هذه أÙلت ،سضيتم
كما كشضف أŸتحدث ““إأيجارها وفقا لدفÎ
ألشضروط ألذي يقضضي بزيادة أŸبلغ كل 10
سضنوأت““.
وم -ن ب Úأل -فضض -اءأت أألخ -رى أل-ت-ي سض-ي-ت-م
أسض-ت-غ-لل-ه-ا ‘ أŸسض-ت-ق-ب-ل أل-ق-ريب ،سض-ي-عطى
فضضاء  121إأ ¤وزأرة ألدفاع ألوطني ليحتضضن
روأق عرضس و بيع مركبات مرسضيدسس ألتي
تصض -ن -ع ب -ت -ي -ارت ،ك -م -ا كشض -ف ق -ن-ة أن ““ م-ق-ر
أŸهرجان ألدو‹ للشضريط أŸرسضوم ““ فيبدأ““
يعرف حاليا نوعا من ألتدهور قد يؤوثر على
أÙيط وصضحة ألزوأر ،وسضيقام هدمه وإأعادة
ب-ن-ائ-ه ،ث-م سض-ي-أاج-ر ل-ل-ق-ائ-م Úع-ل-ى أل-تظاهرة
وفقا لدف Îألشضروط أŸعمول به حاليا““.

مهرجانات وأإنشسطة ثقافية و تشسجيع كب Òللفنون
عرفت شضبكة أل›Èة للديوأن مع ألŒاه
أ◊ا‹ للحكومة ألرأمي إأ ¤ترشضيد ألنفقات
إأل -غ -اء أل -ع -دي -د م -ن أألنشض-ط-ة وأŸه-رج-ان-ات
وألعروضس ألفنية ألتي كانت ت›Èها أإلدأرة
سض -اب -ق -ا ل -ف -ن-ان Úوف-رق م-ن أل-غ-رب وألشض-رق
وأŸناطق أألخرى من أ÷نوب ،وألتي يقول
قنة ⁄ ،يعد من أŸمكن أليوم –مل نفقات
أإليوأء وأألكل وغÒه““.
لكن ” أسضتدرأك ذلك من خلل تسضطÒ
أنشضطة جديدة من بينها برنامج ““ ألشضاشضة
ألكبÒة أو ألسضينما““ ألذي يلقى روأجا كبÒأ،
إأ ¤جانب معارضس ألفن ألتشضكيلي ،وبرأمج
ألناشضئة ألتي تو ¤أهتماما كبÒأ بها وألتي
تعود مع كل عطلة صضيفية ،إأ ¤جانب معارضس
ألصض -ن -اع -ات أل -ت -ق -ل -ي -دي -ة ل -ل -ج -ن -وب أل-ك-ب،Ò
ومعارضس ألفنون ألتشضكيلية ،وإأنشضاء مدرسضة
أŸوسضيقى ألتي ينشضطها أسضاتذة من أŸعهد
ألعا‹ للموسضيقى ،وكذأ ورشضات ألرسضم.
ويشض -ارك أل -دي -وأن ‘ إأح -ي -اء أŸن -اسض -ب-ات
ألوطنية ،فقد كانت هناك ،على سضبيل أŸثال
كما أشضار أŸتحدث ،خلل ألسضنة أŸنصضرمة

أألب -وأب أŸف -ت -وح -ة ع -ل -ى أل -درك أل -وط -ن-ي،
وأŸسضاهمة ‘ إأحياء عيد أسضÎجاع ألسضيادة
ألوطنية وألشضباب ‘  5جويلية وكذأ إأحياء
ذك -رى أل -ف -ا— م-ن ن-وف-م ،1954Èإأ ¤ج - - -انب
ألعديد من ألتظاهرأت ألفنية وألثقافية ألتي
ت -ن -ظ -م -ه-ا أل-ب-ع-ث-ات أل-دب-ل-وم-اسض-ي-ة أألج-ن-ب-ي-ة
أŸعتمدة ‘ أ÷زأئر ،كبعثة أل–اد أألوروبي
أوسضفارة ألوليات أŸتحدة أألمريكية ،وكذأ
أÛتمع أŸد.Ê
و‘ سضياق آأخر وأنطلقا من مبدأ ““ألثقافة
قد تسضاهم ‘ ألقتصضاد ،فقد أصضبحت كل
أ◊ف -لت أل -ف -ن -ي-ة أل-ت-ي ت-ق-ام ب-دي-وأن ري-اضس
ألفتح مدفوعة ثمن ألدخول وهو تقليد لقي
أسض -ت -حسض-ان أل-ك-ث Òم-ن أŸشض-ارك Úوم-رت-ادي
هذه أألنشضطة ألفنية““ حسضب تصضريح أŸدير
ألعام للديوأن.
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‘ ت- -ق- -دÁه ◊صض- -ي- -ل -ة نشض -اط -ات ألسض -ن -ة
أŸنصضرمة ،كشضف قنة معمر ““عن ألهتمام
لنشض-ط-ة
أل -ك -ب Òأل -ذي أول-ت-ه إأدأرة أل-دي-وأن ل -أ
ألÎف -ي-ه-ي-ة وألÎب-وي-ة أŸوج-ه-ة ل-ل-ط-ف-ل وك-ذأ
ألÈأم -ج أŸوج -ه -ة ل-لشض-ب-اب ،م-رك-زة أل›Èة
على ألنشضاطات أÿاصضة بالعطل أŸدرسضية،
ألتي لقت ،يقول ‚احا كبÒأ وألتي شضملت
إأ ¤ج -انب ع -رضس أألف -لم أل -ع -اŸي -ة ،ورشض -ة
إأ‚از ألعرأئسس ألصضينية ،ورشضة مسضرح ألطفل،
أللت Úأقيمتا على مسضتوى أŸسضرح ألصضغ،Ò
إأ ¤جانب ورشضة ألرقصس وورشضة ألرسضم بقاعة
فرأنسس فانو.
وسضتبقى سضنة  2018ألعديد من أألمور على
حالها ،إأذ سضيوأصضل ألديوأن بر›ة أألنشضطة
أÿاصض -ة ب -ال -ط -ف -ل ،وخ -اصض-ة ع-رضس أألف-لم
ل -ل -ك -ب -ار وألصض -غ -ار م -ع ت -خصض -يصس ث -لث ع-دد
لن- -ت -اج أل -وط -ن -ي ،وق -د
أألف- -لم أ›ÈŸة ل - -إ
شضهدت قاعة أبن زيدون عرضس أغلبية أألفلم
ألوطنية أ◊ديثة كفيلم أبن باديسس وغÒها،
كما سضيتم بر›ة ألعديد من أللقاءأت أألدبية
وألفكرية دوريا بقاعة فرأنسس فانون.
لكن يبقى ألفرأغ ألقانو Êألذي تعا Êمنه
أŸؤوسضسضة عائقا أمام ألتسضي Òأأل‚ع لها ،كما
أن مشضكل نقصس ألنقل ‘ أŒاه ديوأن رياضس
أل -ف-ت-ح خ-اصض-ة ‘ م-وسض-م فصض-ل ألصض-ي-ف ل-ي-ل
وخ-لل ألسض-ه-رأت أل-رمضض-ان-ي-ة ،ي-ب-ق-ى ع-ائ-ق-ا
كبÒأ أمام أسضتفادة أك Èعدد من أŸوأطنÚ
من أÿدمات وأألنشضطة ألتي يقدمها ،وألتي
يسض -ع-ى أ÷م-ي-ع إأ– ¤سض-ي-ن-ه-ا وف-ق-ا ل-رغ-ب-ات
أ÷مهور وألزوأر.

لو¤
فيما توجت فرقة ““بن يزقن““ باŸرتبة ا أ

إإختتام إŸهرجان إلثقا‘  09لألغنية وإŸوسسيقى إألمازيغية بتمÔإسست

أحرزت فرقة ““بن يزقن““ من غاردأية ،على
ضض -وء أل-ن-ت-ائ-ج أل-ت-ي أع-ل-ن ع-ن-ه-ا ،أمسض-ي-ة ي-وم
ألسض-بت ‘ ،ح-ف-ل إأخ-ت-ت-ام أŸه-رج-ان أل-ث-ق-ا‘
لغنية وأŸوسضيقى أألمازيغية‘ ،
ألوطني ل أ
ط-ب-ع-ت-ه أل-ت-اسض-ع-ة ،ب-ق-اع-ة دأسض Úدأر ألثقافة،
أŸرتبة أألو ¤ضضمن ألفرق أألربعة أŸشضاركة
وأŸم-ث-ل-ة ل-ل-م-ت-غÒأت (أل-ت-ارق-ي-ة ،أل-ق-ب-ائ-ل-ي-ة،
ألشض -اوي -ة ،أŸزأب -ي -ة) ،وت -ل -ت -ه -ا ف-رق-ة ““ل-رب-ع-ا
ناثÒأثن ““ من ولية تيزي وزو‡ ،ثلة للطابع
ألقبائلي ،ثم فرقة ““أسضÒم للغناء أ◊امة““ من
خنشضلة ‡ثلة للطابع ألشضاوي ،ضضمن منافسضة
جرت فعالياتها على مدى  03أيام ،حيث نالت
ألفرق أŸتوجة جوأئز مالية ترأوحت قيمتها
أŸالية ما ب 15 Úمليون سضنتيم للفائز أألول،
 13مليون سضنتيم للثا Êو  10مليون سضنتيم
للثالث ‘ ،ح Úقدمت جائزة تشضجيعية لفرقة
““إأÁاوضضا إأنتيماوين““ جديد ألطبعة من ولية
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أدرأر و‡ثلة للطابع ألتارقي.
‘ هذأ ألصضدد ،أبدى ﬁافظ أŸهرجان
مولود فرتو Êرضضاه عن ›ريات ألتظاهرة
رغم ألظروف أإلسضتثنائية ألتي سضبقتها ،وعن
أŸؤوهلت ألتي أبانت عنها ألفرق أŸشضاركة
من ﬂتلف ألوليات.
م -ن ج -ه -ت -ه ،أف -اد رئ -يسس ÷ن -ة أل -ت-ح-ك-ي-م
أŸشضرفة على أŸنافسضة ﬁمد رضضا قشضود
““ل -لشض -عب““ أن أل -ل -ج -ن -ة إأع -ت -م -دت ع -ل-ى ع-دة
مقاييسس ‘ تقييم ألفرق أŸتنافسضة مركزين
ع -ل -ى أل -ت-ق-ن-ي-ات أل-ت-ي ق-دم-ت-ه-ا ك-ل ف-رق-ة ‘
أدأئها ،مبديا إأعجابه بالفرق ألشضابة ،وألتي
حسض -ب -ه ق -دمت أع -م -ال ج -ي -دة م -ت -م-ن-ي-ا ل-ه-م
أإلسضتمرأر وألتطور ،وهذأ رغم قلة عددها.
‘ سضياق آأخر ،ع Èصضاحب أŸرتبة أألو،¤
ألفنان عشضو نبيل (فرقة بن يزقن) ““للشضعب““
عن فرحته ألكبÒة بهذأ ألفوز ‘ هذه ألطبعة

أل -ت-ي ك-ان ف-ي-ه-ا أل-ت-ن-افسس شض-دي-دأ ب Úأل-ف-رق
أŸتنافسضة ‘ ،ح Úع Èألفنان بوأزدة زين
ألدين من فرقة ““أسضÒم للغناء أ◊امة““ أŸتوج
ب -اŸرت -ب-ة أل-ث-ال-ث-ة ،ع-ن ع-دم رضض-اه ل-ل-ن-ت-ي-ج-ة
أÙققة ،موجها إأنتقاده للجنة ألتحكيم ألتي
حسضبه  ⁄تكن ‘ أŸسضتوى وكانت بعيدة عن
أŸوضضوعية ‘ تقييم أŸشضارك.Ú
وع -قب إأع -لن أل -ن -ت-ائ-ج وت-ق-د Ëأ÷وأئ-ز،
أسض -ت -م -ت -ع أ÷م-ه-ور أل-ذي غصضت ب-ه أل-ق-اع-ة،
ب-ب-اق-ة م-ن أألغ-ا Êأل-ت-ي ق-دم-ت-ه-ا ف-رق-ة ““ت-ان
م -ن -اك ““ ل -ل-ق-ي-ت-ارة أل-ت-ارق-ي-ة ،ق-ب-ل أن ت-ع-ت-ل-ي
أŸنصض -ة ف -رق -ة ““إأم -ره -ان““ ل -ل -ق-ي-ت-ارة ،وسض-ط
تصض -ف -ي -ق -ات ح -ارة م -ن أ÷م-ه-ور ،وت-ط-رب-ه-م
بوصضلت غنائيةŒ ،اوبوأ معها ورقصضوأ على
أنغامها.

“Ôاسست ﬁ :مد الصسالح بن حود

أك -د رئ -يسس –ري -ر أÛل -ة أل -دول-ي-ة ““
ألعمدة ““ ألدكتور صضالح غيلوسس ،أن ألعدد
ألثالث من ›لة ألعمدة صضدر ‘ ›لدين
تضضّ- -م- -ن- -ا ب- -ح- -وث -ا ع -ل -م -ي -ة ‘ ت -خصضصس
أللسضانيات و–ليل أÿطاب .
وأشضار ألدكتور صضالح غيلوسس إأ ¤أن
ألغاية ألكÈى للمجلة هي –قيق ألتلقح
ألفكري خاصضة وأن بحوث ألعدد ألثالث
للمجلة شضارك فيها باحثون عرب وأفارقة
من ﬂتلف ألبلدأن على غرأر أŸغرب
وت- -ونسس وف- -لسض- -ط Úوأ÷زأئ- -ر وأل -ع -رأق

وألسض - -ودأن ون - -ي - -جÒي - -ا ،وه - -ي ت - -ه- -دف
باألسضاسس أإ ¤تثم Úأألبعاد أŸعرفية ألتي
تندرج ‘ أولويات ألقارئ Úوألباحث Úعن
أŸعرفة ،حيث سضعى طاقم أÛلة إأ¤
خلق ديناميكية للبحث ألعلمي وإأخرأجه
من طابع أÙلية ،وفيما ثمن أŸتحدث
عمل أللجان ألعلمية وألتحكيمية أŸشضرفة
ع -ل -ى أÛل -ة دع-ا أل-ب-اح-ث Úإأ ¤ضض-رورة
أŸشض- -ارك- -ة ب -ب -ح -وث ج -ادة وه -ادف -ة ‘
أألعدأد أŸقبلة للمجلة.

صشنعت الفرجة وامتعت ا÷مهور بسشوق أاهراسس

““كشسرودة ““ تصسنع إلتميز على ركح إŸسسرح إ÷هوي

اسش- -ت -م -ت -ع عشش -اق اŸسش -رح ن -ه -اي -ة
لسشبوع بقاعة السشينماتك بعرضس
ا أ
مسش-رح-ي Ÿسش-رح-ي-ة ““كششرودة““ التي
أان- -ت- -ج- -ه- -ا ““اŸسش- -رح ا÷ه- -وي لسش- -وق
أاه -راسس““ وال -ت -ي يصش-ور ف-ي-ه-ا اıرج
أاحمد رزاق ‘ ششكل كوميدي نقدي
مصش› Òت - -م - -ع ك - -ان ي - -ع - -ت - -ق - -د أان
ال-بÎول مصش-در ل ي-ف-ن-ى ،ل-يصشدمه
واق -ع ال -هشش-اشش-ة وا◊سش-رة ال-ن-اÚŒ
عن غياب ثروة ومصشادر جديدة.

سسوق أاهراسس :صسحراوي .ح
تدور أحدأث أŸسضرحية حول ثمانية
أشض -خ -اصس ي -ع -يشض-ون أل-ف-ق-ر ‘ ب-يت هشس
وﬁيط أجتماعي أقتصضادي بات كارثيا،
فمن ““سضوسضة““ أبنة ““Áينة““ ألفاقدة ألبصضر

وأألب أح -م -د أل -ذي ي -ع -رضس ب-ي-ت-ه ل-ل-ب-ي-ع
ليعالج زوجته وأألخ مبارك عون مطافئ
أل -ذي ي -ع -ود أإ ¤أل -ب -يت ،ب -ع -د أن ط-ردت-ه
زوج -ت -ه و«أل -ب -ي -ط -ري““ أل -ذي ج-اء ل-ع-لج
أمينة ،و«منصضور““ عامل Ãقهى“ ،كنت
ألشض -خصض-ي-ات ‘ ج-و ف-ك-اه-ي سض-اخ-ر م-ن
وصض- -ف أل- -ف- -وضض- -ى أل- -ع -ائ -ل -ي -ة وأ◊سض -رة
وألنهيار ألجتماعي.
وقد أسضتطاعت أŸسضرحية أن تصضنع
ألتميز ‘ ألطبعة  12للمهرجان ألوطني
للمسضرح أÎÙف ألذي جرت فعالياته
من  23إأ 31 ¤ديسضم 2017 Èألفارط،
حيث حصضدت أغلب أ÷وأئز و–صضلت
على أحسضن نصس وأحسضن إأخرأج و دور
نسضائي وكذأ أحسضن موسضيقى ،وقد قام
ألوأ‹ بتكر Ëألفائزين كتشضجيع لهم على
هذأ ألعمل أŸتميز.

بن خÓف عبد اŸالك يؤوكد الششروع ‘ إاعادة بعثها

نحو عودة تظاهرة ““إأليام إلوطنية للمسسرح Ãدينة سسكيكدة““

كشش- -ف السش- -ت- -اد ع- -ب- -د اŸالك ب -ن
خÓ- -ف رئ -يسس ج -م -ع -ي -ة م -ه -رج -ان
اŸسش - -رح Ÿدي - -ن - -ة سش- -ك- -ي- -ك- -دة ،ع- -ن
لي- - - -ام
الشش- - - -روع ‘ إاع- - - -ادة ب- - - -عث ا أ
الوطنية للمسشرح Ãدينة سشكيكدة،
خÓل هذه الصشائفة ،بالششÎاك مع
اŸسش- -رح ا÷ه- -وي وشش- -رك -اء اخ -ري -ن
ع-ل-ى غ-رار م-دي-ري-ة ال-ث-قافة ،قصشر
الثقافة ،ودار الثقافة ،والبحث عن
ال-ت-م-وي-ل ع-ن ط-ري-ق ““السشبونسشور““،
ل‚اح هذه الطبعة من التظاهرة
إ
ال- -ت- -ي ك- -انت ع- -رسش -ا ل -ل -ف -ن السش -اب -ع
باŸدينة منذ سشنوات عديدة.

سسكيكدة :خالد العيفة
وأوضضح بن خلف““ أن جمعية مهرجان
أŸسض- -رح أ◊اضض- -ن- -ة ل- -ه- -ذه أل- -ف- -ع- -ال- -ي- -ة
أŸسض -رح -ي-ة ،ب-اشض-رت ف-ع-ل-ي-ا أل-ب-حث ع-ن
ألشضركاء لبعث ألطبعة  23أليام أŸسضرح
بسضكيكدة ،خلل هذه ألصضائفة ،وŒاوز
ألعائق أŸا‹ ألذي أجهضس تنظيمها منذ
سضنة  ،““ 2015وحسضب ﬁدثنا ““فان أأليام
ألوطنية للمسضرح بسضكيكدة تعود ألطبعة
أألو ¤منها إأ ¤سضنة  1983أين شضاركت ‘
تلك ألطبعة  13فرقة مسضرحية من جميع
ربوع ألوطن ،لتتحول تلك أŸبادرة أإ¤
ربيع مسضرحي بروسضيكادأ ،ونالت إأعجاب
كبار روأد أŸسضرح على أŸسضتوى ألوطني،
مثل عملق أŸسضرح أŸرحوم عبد ألقادر
ع-ل-ول-ة أل-ذي ن-ال ت-ك-رÁه أل-وح-ي-د خ-لل
مشضوأره ألفني Ãدينة سضكيكدة““.
وأضض - -اف ب- -ن خ- -لف““ أن أŸه- -رج- -ان
توقف ‘ ألسضنوأت أألو ¤عند طبعته 13
خ -لل سض-ن-ة  ،1998ول -غ -رضس إأع -ادت-ه أإ¤

ألسض-اح-ة أل-ث-ق-اف-ي-ة وبشض-ك-ل دأئ-م وم-نظم،
أسضسضت جمعية مهرجان أŸسضرح Ÿدينة
سضكيكدة ،لرفع ألسضتار عن أيام سضكيكدة
ل -ل -مسض -رح ،وت -رق -ي-ة أل-ث-ق-اف-ة أŸسض-رح-ي-ة
ب-اŸدي-ن-ة““ ،وب-ال-ف-ع-ل ي-وضض-ح عبد أŸالك
““” أإع -ادة أ◊ي -اة ل -ل-م-ه-رج-ان ،أ ¤غ-اي-ة
ألطبعة ألثالثة وألعشضرين ،أين أصضطدمنا
بالعائق أŸادي ،ألذي أجهضس أŸسضÒة
وت- -وق- -فت أألي -ام أل -وط -ن -ي -ة أŸسض -رح -ي -ة
ب- -اŸدي- -ن- -ة ،ن -اه -يك ع -ن غ -ل -ق أŸسض -رح
أ÷ه - -وي بسض - -بب ع- -م- -ل- -ي- -ة ألÎم- -ي- -م ‘
ألسضنوأت ألخÒة ““.
وأشضار رئيسس جمعية مهرجان أŸسضرح
““أن جمعيته “كنت من تنظيم ألطبعات
أألخÒة Ãشضاركة  70فرقة مسضرحية ،من
ﬂت -ل -ف ج -ه -ات أل -وط -ن ،وه-ذه أألخÒة
تنافسضت على ألدلف Úألذهبي فوق ألركح
ألسضكيكدي ،ومنها من نالت صضيتا كبÒأ
دأخل ألوطن وخارجه ،بعد أن توجت ‘
أيام سضكيكدة أŸسضرحية ،وهذأ يدل على
ج -دي -ة أل -ت -ق -ي -ي -م ل -دى ÷ان أل -ت -ح -ك -ي -م
أıتلفة““.
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ولد علي يلتقي اأعضساء اللجنة اŸسسÒة ’–ادية الكاراتي دو
(الششعب) اسشتقبل وزير الششباب و الرياضشة الهادي ولد علي أاعضشاء اللجنة
اŸديرة ل–Óادية ا÷زائرية للكاراتي دو حسشبما جاء ‘ بيان الوزارة تلقت
«الششعب» نسشخة منه .
و اسستغل الوزير هذا اللقاء ليشسكر
أاعضس -اء ال -ل -ج -ن -ة ع-ل-ى اÛه-ودات
الكبÒة التي بذلوها من اجل إاعادة
رياضسة الكاراتي دو ا ¤الواجهة بعد
اŸشس -اك -ل الداري -ة ال-ت-ي ح-دثت ‘
السسابق و اثرت على السس Òا◊سسن
ıت- -ل -ف ال -نشس -اط -ات ال -ري -اضس -ي -ة
اŸرتبطة بها .
و ك- -ل- -لت ه- -ذه اÛه- -ودات ب- -ن- -ي -ل
ا÷زائر Ÿيداليت Úذهبيت Úوواحدة
برونزية ‘ بطولة افريقيا لÓكابر و
الم- -ال ال- -ت- -ي ج- -رت ب- -ال -ع -اصس -م -ة
الكامÒونية ياوندي و ا◊صسول ألول
مرة على ميدالية ذهبية ‘ بطولة
العا ⁄التي جرت ببولونيا .
و ع Èالوزير ألعضساء اللجنة عن
أام -ن-ي-ت-ه ان Œري ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة
النتخابية اŸقررة ‘  ٢٠جانفي
ا÷اري ‘ ظروف جيدة و يتمخضس
عنها انتخاب أاعضساء قادرين على
إاع -ادة ال -ه -دوء و السس -ت -ق -رار ل-ه-ذه
الرياضسة.

ملعب «ا◊بيب بوعقل» بوهران

سشيحل فريق ششباب قسشنطينة ضشيفا ثقي Óعلى إا–اد العاصشمة ،عششية اليوم بداية من السشاعة الرابعة مسشاء Ãلعب «عمر
حمادي» ببولوغ ‘ Úإاطار الدور الـ  16من منافسشة كأاسس ا÷مهورية ‘ مباراة مفتوحة على كل ا’حتما’ت ،وسشتعرف
’و ¤لكرة القدم من السشيدة الكأاسس ،بعد مرور دورين فقط عن بداية
خروج الفريق السشادسس من الرابطة اÎÙفة ا أ
اŸنافسشة التي يعششقها كل ا÷زائري.Ú

ﬁمد فوزي بقاصص

ف -ري -ق إا–اد ال -ع -اصس -م -ة ال -ذي سس -ي-ك-ون
م- -دع- -وم -ا ب -ع -ام -ل -ي األرضس وا÷م -ه -ور
وبإارادة الفوز والتأاهل لرد العتبار والثأار
من هزÁة البطولة أامام شسباب قسسنطينة
بـ «ع- -م- -ر ح -م -ادي» ب -ب -ول -وغ ‘ Úإاط -ار
ا÷ولة العاشسرة من الرابطة اÎÙفة
األو ¤ل -ك -رة ال -ق -دم ال -ت -ي ان -ت -هت ب -ف-وز
الشسباب بهدف Úلواحد ،سسيخوضس اللقاء
منقوصسا من خدمات لعبيْن أاسساسسيْين
ÁثÓن أاك Ìمن  5٠باŸائة من تعداد
الفريق ،ويتعلق األمر با◊ارسس الدو‹
السسابق «ﬁمد  ÚŸزماموشس» والظهÒ
األÁن «رب -ي -ع م -ف-ت-اح» اŸب-ع-دي-ن بسس-بب
ال -ع -ق -وب -ة اŸسس -ل -ط -ة ع -ل-ي-ه-م-ا م-ن ق-ب-ل
الرابطة الوطنية ،وهو األمر الذي يؤورق

اŸسس -ؤوول األول ع -ل -ى ال -ع -ارضس -ة ال-ف-ن-ي-ة
للفريق اŸدرب «ميلود حمدي» لختيار
خ- -ل- -ي -ف -ة «زم -ام -وشس» Ãا أان ا◊ارسس -ان
الثا Êوالثالث «برفان» و»منصسوري» على
ال-ت-وا‹ ي-غ-ي-ب-ان ع-ن اŸن-افسس-ة الرسسمية،
منذ انطÓق اŸوسسم ،رغم أان األرقام
ت ّصسب ‘ صسالح ا◊ارسس السسابق لشسبيبة
ال- -ق -ب -ائ -ل «ب -رف -ان» ال -ذي اسس -ت -ف -اد م -ن
اŸشس - -ارك - -ة ‘ م - -ب - -اراة واح - -دة خ - -ارج
القواعد ‘ ا÷ولة الرابعة أامام إا–اد
بلعباسس ‘ ،ح Úأان ا◊ارسس «منصسوري»
الخ -تصس -اصس -ي ‘ م -ب -اري -ات ال -ك -أاسس ⁄
يشسارك أاي دقيقة ،منذ انطÓق اŸوسسم
الكروي ( ،)٢٠1٨ – ٢٠17وهو األمر الذي
ي -ج -ع-ل اخ-ت-ي-ار ا◊ارسس األسس-اسس-ي أام-را
صسعبا.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،وج -د «ح -م-دي» ا◊ل

لغياب «مفتاح» بإاشسراك متوسسط اŸيدان
«بن غيث» أاسساسسيا مكانه اŸتعود على
اللعب ‘ هذا اŸنصسب ،من أاجل إاعطاء
أاك Ìقوة للخط اÿلفي Ÿسساعدة الدفاع
اŸك- -ون م -ن «ب -ن م -وسس -ى» ع -ل -ى ا÷ه -ة
اليسسرى والثنائي (عبد الÓوي وشسافعي)
‘ ﬁور الدفاع ،على شسل كل هجمات
الشس-ب-اب ال-ت-ي ي-ق-وده-ا ال-ع-مÓ-ق وهداف
ال -ب -ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة «ﬁم-د أام Úع-ب-ي-د»
ال- - -ذي سس- - -ج - -ل ◊د اآلن  11ه -دف-ا ‘
البطولة وهدف وحيد ‘ مباراة الكأاسس،
اŸاضسية أامام نصسر حسس Úداي.
من جانبه ،شسباب قسسنطينة سسيتنقل إا¤
ال-ع-اصس-م-ة ب-ك-ام-ل ت-ع-داده ،ب-ع-دما عادت
العناصسر الدولية التي تنقلت مع اŸنتخب
اÙل- -ي إا ¤ت- -ونسس ال- -ذي خ- -اضس ودي- -ة
روان- - -دا ،إا ¤ت- - -دري- - -ب- - -ات ي - -وم السس - -بت

خرباشس وقيدوم جديد الفريق ‘ «اÒŸكاتو» الششتوي

«الصسفراء» تواصسل –ضسÒاتها Ÿواجهة شسباب بلوزداد

يواصشل ا–اد ا◊راشس
–ضشÒاته Ÿواجهة ششباب
بلوزداد ‘ ا÷ولة الـ 17
للرابطة ا’و« ¤موبيليسس»،
فيما انهت ادارة الفريق
اجراءات التعاقد مع
خرباشس’ ،عب ا–اد
بلعباسس و قيدوم ،القادم من
ششبيبة السشاورة .

م -ن -ح -ه ب -عضس ال -راح -ة ع -قب م -واج -ه -ة
الكأاسس أامام ا–اد بسسكرة التي عرفت
تعرضسه إلصسابة خÓل الشسوط الول .
من جهة أاخرى سستعرف مواجهة شسباب
ب -ل -وزداد غ -ي-اب الÓ-عب ب-ل-ع-رب-ي بسس-بب
اليقاف حيث سسيكون اŸدرب التونسسي
ح -م -ادي ال -دو م -ط -الب ب -اي-ج-اد ال-ب-دي-ل
ا÷اهز لتعويضس الÓعب اŸذكور .
و ي -ت-واج-د ب-ل-ع-رب-ي ‘ ت-ربصس اŸن-ت-خب
الوطني ألقل من  ٢1سسنة بعد ان تلقى
دع- -وة اŸدرب ،ح- -يث سس- -ي- -ب- -ق- -ى ب -دون
منافسسة بعد عودته من الÎبصس لغاية
ا÷ولة اŸقبلة أامام أاوŸبي اŸدية.

عمار حميسسي

تدعمت تشسكيلة ا–اد ا◊راشس بخدمات
ك -ل م -ن خ -رب-اشس ،لعب ا–اد ب-ل-ع-ب-اسس
وق -ي -دوم ،لعب شس -ب-ي-ب-ة السس-اورة ال-ل-ذان
انضسما للفريق Ãدة  1٨شسهرا وهو األمر
الذي أاراح النصسار نوعا ما خاصسة أان
ال-ف-ري-ق ك-ان غ-ائ-ب-ا ‘ سس-وق الن-ت-ق-الت
الشستوية.
 ⁄يجد الفريق العناصسر الÓزمة من
أاجل تدعيم الفريق ‘ ظل الزمة اŸالية
التي يعا Êمنها و هو المر الذي جعله
يفقد قوته على مسستوى سسوق النتقالت
الشستوية مقارنة بأاندية أاخرى على غرار
مولودية ا÷زائر وإا–اد العاصسمة .من
اŸنتظر ان يندمج الثنائي ‘ تدريبات
الفريق خÓل الفÎة اŸقبلة حتى يكونا
ج -اه -زي -ن Ÿواج -ه -ة شس -ب-اب ب-ل-وزداد ‘
البطولة حيث ينتظر ان تكون مواجهة
الشس - -ب - -اب أاول م - -ب - -اراة ل- -ه- -م- -ا ب- -أال- -وان
«الصسفراء» .
م- -ن ج- -ه- -ة ورغ- -م م- -رارة القصس- -اء م- -ن
منافسسة الكأاسس إال ان النصسار اسستوعبوا
األمر خاصسة ان الهدف السساسسي للفريق
ي -ب -ق -ى ضس -م-ان ال-ب-ق-اء وه-ذا م-ا ج-ع-ل-ه-م
يقتنعون بعدم قدرة الفريق على اللعب
على جبهة البطولة والكأاسس خاصسة ان
الرهاق وال›Èة اŸكثفة قد تؤوثر سسلبا
على التشسكيلة.
اجتمع اŸدرب حمادي الدو بÓعبيه
وأاكد لهم ضسرورة العودة بقوة ‘ البطولة
من خÓل –قيق الفوز ‘ اŸواجهتÚ
اŸق-ب-ل-ت Úأام-ام شس-ب-اب ب-ل-وزداد وأاوŸبي
اŸدية بالنظر ◊اجة الفريق ا ¤النقاط

ق إا ¤نهاية اŸوسشم
مÓل با ٍ
من أاجل اÿروج من الوضسعية الصسعبة
التي Áر بها .سسيسسمح النتصسار ‘
اŸواج-ه-ت ÚاŸق-ب-ل-ت Úل-ل-فريق بالتنفسس
قلي Óو ضسمان التواجد ‘ مرتبة أافضسل
م -ن ال -ت -ي ي -ت -واج -د ف -ي -ه -ا اآلن ،ك-م-ا ان
معنويات الÓعب ÚسسÎتفع كثÒا ‘ حال
توا‹ النتائج اليجابية.

بلعربي معاقب وبلحوسشÚ
يعود
ع -رفت ت-دري-ب-ات ال-ف-ري-ق ع-ودة الÓ-عب
بلحوسس Úالذي شسفي من الصسابة التي
يعا Êمنها حيث كان ا÷هاز الفني قد

رفضس ال Ó-عب ب -ن ع -م -ار مÓ-ل م-غ-ادرة
ا–اد ا◊راشس ،خÓل فÎة النتقالت
الشس -ت -وي -ة رغ -م ال -ع -روضس ال -ك -ثÒة ال-ت-ي
وصسلته إال انه ف ّضسل البقاء ‘ الفريق ا¤
غاية نهاية عقده ‘ جويلية اŸقبل من
اجل مسساعدة الفريق على ضسمان البقاء
بالنظر ا ¤وزنه الكب ‘ Òالتشسكيلة من
الناحية الفنية وأايضسا بعد ان أاصسبح قائدا
للفريق وهو ما يؤوكد اŸكانة التي أاصسبح
يحظى بها.
ك -ان ال Ó-عب ق -د أاك -د لÓ-دارة ا◊ال-ي-ة
مغادرته للفريق بصسفة نهائية ‘ نهاية
اŸوسس- -م ،رافضس- -ا Œدي -د ع -ق -ده ل -ك -ن -ه
باŸقابل وعدهم بقيادة الفريق لضسمان
البقاء من خÓل –قيق النتائج اليجابية
‘ مرحلة العودة.

اŸاضسي.
اŸدرب «ع- -ب -د ال -ق -ادر ع -م -را »Êح -ف -ز
لعبيه مطالبا إاياهم اللعب بنفسس إارادة
وع -زÁة م -ب -اراة ال -ذه -اب م -ن ال -راب-ط-ة
اÎÙف -ة األو ¤ل -ك -رة ال -ق -دم ،ل -ل -ع-ودة
ب -ت -أاشسÒة ال-ت-أاه-ل إا ¤ال-دور ث-م-ن ن-ه-ائ-ي
وإاسسعاد األنصسار Ÿواصسلة ا◊لم والذهاب
بعيدا ‘ اŸنافسسة التي يطمح من خÓل
الطاقم الفني والÓعبون الذهاب ألبعد
نقطة ‡كنة وŸا ل بلوغ الدور النهائي
ألول م- -رة ‘ ت -اري -خ ال -ن -ادي ال -ري -اضس -ي
ال-قسس-ن-ط-ي-ن-ي ،خصس-وصس-ا أان ال-تأاهل يعني
ب -ق-اء  1٠ف -رق م -ن ال -راب -ط-ة اÎÙف-ة
األو ¤لكرة القدم ‘ السسباق ،وهو ما
سسيكون ﬁفزا لرفقاء اıضسرم «ياسسÚ
ب -زاز» إاذا «رح -م -ت-ه-م» ال-ق-رع-ة ‘ ال-دور
اŸقبل وأاوقعتهم مع صسغار اŸنافسسة.

ريال مدريد

رونالـ ـ ـ ـدو يريـ ـد
مغ ـ ـ ـادرة النـ ـ ـادي
ذك- - -رت صس - -ح - -ي - -ف - -ة «اسس»
الإسسبانية ،اأمسس ،اأّن كريسستيانو
رون - -ال- -دو ي- -ري- -د م- -غ- -ادرة ري- -ال
م -دري -د ،لأن -ه يشس -ع -ر ب-ال-ت-ع-رضس
ل-ل-خ-دي-ع-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-وعود
اÿاصسة بتجديد عقده .اأوضسحت
الصس-ح-ي-ف-ة« :ب-ع-د ن-ه-ائ-ي كرديف
ل-راب-ط-ة الب-ط-ال حصس-ل رون-الدو
على وعد من فلورنتينو بÒيز،
رئ- -يسس ري- -ال م- -دري- -د ب- -ت -حسسÚ
عقده ،و ⁄يحدث ذلك ،رغم اأن
ال Ó- -عب اأشس - -ار اإ ¤رغ - -ب - -ت- -ه ‘
السستمرار Ãدريد ‘ اأك Ìمن
مناسسبة».
اأضسافت ذات الصسحيفة « :لكن
رد النادي على رسسائل رونالدو
كانت ﬁاولة التعاقد مع كيليان
مبابي ،والآن ﬁاولة ضسم نيمار
دا سس- - -ي - -ل - -ف - -ا» .اأشس - -ارت اإ ¤اأن
رونالدو ،يعطي الأولوية لÓنتقال
اإ ¤مانشسسس Îيونايتد ،اإذ يرى اأنّ
«اأول - -د ت - -راف - -ورد» ه - -و ال- -ن- -ادي
اŸث -ا‹ Ÿواصس -ل-ة مسسÒت-ه ال-ذي
لعب له من  ٢٠٠3حتى ٢٠٠9
وتوج معه باأول كرة ذهبية ،لفتة
اإ ¤اأن مسسوؤو‹ اليونايتد يعلمون
رغ- -ب -ت -ه ،ك -م -ا اأن رون -ال -دو اأخÈ
اÙيط Úبه باأنه ينوي النتقال
اإ ¤الشسياط Úا◊مر.

باريـــــسس سشـــان جÒمــــان

لوكـ ـ ـاسس مـ ـ ـورا ’ يسستبع ـ ـد انتقال ـ ـه إا ¤فري ـ ـق آاخ ـ ـ ـ ـر
 ⁄يسستبعد الÓعب الدو‹ الÈازيلي لوكاسس مورا لعب باريسس سسان جÒمان الفرنسسي امكانية رحيله عن صسفوف الفريق خÓل
فÎة النتقالت الشستوية ا÷ارية ،عقب  ٤سسنوات ونصسف قضساها ‘ العاصسمة الفرنسسية .قال مورا ‘ تصسريحات لصسحيفة
‘‘ليكيب‘‘ الفرنسسية« :سسمعت التعليقات األخÒة من اŸدرب اأوناي إاÁري ،لسسوء ا◊ظ ،فإان هذه “ثل نهاية قصستي».
أاضساف مورا ،الذي انضسم لباريسس سسان جÒمان ‘ عام  ،٢٠13قائ« :Óسسيكون اسستمراري مع الفريق أامرا صسعبا للغاية .أاحب كرة
القدم اإل‚ليزية كثÒا لكنني ل أاود مناقشسة مسسأالة انتقا‹ إا ¤مانشسسس Îيونايتد أام ل» .كان مدرب باريسس سسان جÒمان أاوناي
إاÁري صسرح مؤوخرا بأان بعضس الÓعب Úيشساركون بشسكل أاقل ‘ اŸباريات ،لكنهم قد يصسبحون أابطال مع فريق آاخر ،ألنهم ‡يزون
مثل لوكاسس مورا وحا” بن عرفة.

تـ ـأاجيل إاعـ ـادة التهيئـ ـة إا ¤موع ـ ـد ’حـ ـق
تاأجلت ا’أششغال التي كانت
مقررة ’إعادة تهيئة ملعب
ا◊بيب بوعقل بوهران اإ¤
اإششعار اآخر ،بحسشب ما
اسشتفيد ،اأمسس ا’ثن،Ú
لدى مصشالح بلدية وهران،
مالكة هذه اŸنششاأة
الرياضشية.
كانت السسلطات اÙلية باÛلسس
الشسعبي البلدي قد ضسبطت ‘ وقت
سسابق ميزانية خاصسة لÎميم هذا
اŸل -عب ال -ذي ت -ده -ورت وضس -ع-ي-ت-ه
ك - - -ثÒا ،ق - - -ب- - -ل اأن –ول اŸب- - -ل- - -غ
اŸرصسود لإ‚از مÓعب جوارية،
يضسيف نفسس اŸصسدر.
ت- -زداد وضس- -ع- -ي- -ة م- -ل- -عب «ا◊ب -يب

بوعقل» سسوءا Ãرور الأيام ،خاصسة
‘ ظ- - -ل السس- - -ت - -ع - -م - -ال اŸف - -رط
Ÿرافقه ،حيث يسستضسيف مباريات
وتدريبات جمعية وهران ،الناشسطة
‘ ب -ط-ول-ة ال-راب-ط-ة ال-ث-ان-ي-ة،وع-دة
اأن -دي -ة ﬁل-ي-ة ت-ن-ت-م-ي اإ ¤الأقسس-ام
السس -ف-ل-ى .اأضس-حت اأرضس-ي-ة اŸي-دان
اŸعشس- -وشس -ب -ة اصس -ط -ن -اع -ي -ا الأكÌ
تضس -ررا ،م -ع-رضس-ة صس-ح-ة الÓ-ع-بÚ
اإ ¤اÿطر ،مثلما كان قد اأشسار اإليه
‘ وقت سس- -اب- -ق م- -درب ج- -م- -ع- -ي -ة
وهران ،سسا ⁄العو‘ ،مضسيفا باأن
بعضس لعبيه تلقوا اإصسابات ﬂتلفة
بسسبب سسوء اأرضسية اŸيدان.
وخÓفا Ÿلعب بوعقل ،فاإن اŸلعب
ال-ث-ا Êل-ل-م-دي-ن-ة ‘‘اأح-م-د زب-ان-ة» قد

إا–اد العاصشمة

اسس -ت -ف -اد م -ن -ذ ق -راب -ة سس-ن-ت Úم-ن
اأرضس- - - -ي - - -ة ج - - -دي - - -دة ب - - -ال - - -عشسب
الصس -ط -ن-اع-ي ا◊ديث ،وذلك ب-ع-د
طول انتظار.
سس- -ت- -ت- -دع -م ع -اصس -م -ة ال -غ -رب
ا÷زائري ،التي تسستعد لحتضسان
األعاب البحر الأبيضس اŸتوسسط ‘
Ã ،٢٠٢1لعب جديد بسسعة  ٤٠األف
م- -ق- -ع- -د ،وال- -ذي Áث- -ل ج- -زءا م -ن
اŸركب ال -ري -اضس -ي ال -ك-ب Òا÷اري
ا‚ازه– ،سسبا للموعد اŸتوسسطي.
ي- -رت- -قب اأن ي- -ت -م اسس -ت Ó-م اŸل -عب
ا÷ديد ‘ نهاية السسداسسي الأول
من العام ا÷اري ،بحسسب توقعات
الشس -رك -ة الصس -ي -ن-ي-ة اŸشس-رف-ة ع-ل-ى
اŸشسروع.

اŸغـ ـ ـربي هجه ـ ـوج يدعـ ـ ـم التشسكيلـ ـ ـ ـ ـة
دعم فريق ا–اد
العاصشمة ،صشفوفه بخدمات
اŸهاجم اŸغربي رضشا
هجهوج ،بحسشب ما اعلنه
الفريق العاصشمي عÈ
موقعه ا’لكÎو.Ê
واألتحق ’عب الوداد
البيضشاوي اŸغربي بصشفوف
ا–اد ا÷زائر Ãوجب عقد
Áتد لـ  1٨ششهرا .
سس -ج -ل ال Ó-عب ه -ج-ه-وج (٢3
سس- -ن- -ة) ال -ذي اسس -ت -ه -ل مشس -واره
الحÎا‘ موسسم ٢٠1٤ /٢٠13
‘ صسفوف الوداد البيضساوي 15
هدفا خÓل اŸقابÓت الـ 59
التي لعبها ‘ البطولة اŸغربية.
ب -ال -ت-ح-اق-ه بصس-ف-وف ا–اد
ا÷زائر ،يكون الÓعب اŸغربي
بصس- - -دد خ- - -وضس ال- - -ت- - -ج- - -رب- - -ة
الحÎاف -ي -ة ال -ث -ان -ي -ة ل -ه خ-ارج
ال -دي -ار ،ب -ع -د ال -ت -ج -رب-ة الو¤

القصسÒة التي تقمصس فيها األوان
ن- -ادي ع- -ج- -م -ان الإم -ارات -ي ‘
اطار عقد اعارة من سستة اشسهر
ف- -ق- -ط (ب Úشس- -ه- -ري ج -ان -ف -ي
وج- - - - - -وان  .) ٢٠17ب - - -ه- - -ذا

السس-ت-ق-دام ،ي-ك-ون ف-ري-ق ا–اد
ا÷زائ -ر ق -د ق -ام ب -اأول ع-م-ل-ي-ة
ان - -ت- -داب ‘ فÎة الن- -ت- -ق- -الت
الشستوية بعد عودة كل من رفيق
بودربال ووليد عرجي.

مونديال روسشيا ٢٠1٨

الفيفا تؤوكد تلقي أاك Ìمن ( )٣مÓي Úطلب شسراء التذاكر
ب-ل-غ ع-دد ط-ال-ب-ي شس-راء ال-ت-ذاك-ر
◊ضسور مباريات كأاسس العا٢٠1٨ ⁄
ل - -ك - -رة ال- -ق- -دم ‘ روسس- -ي- -ا ،خÓ- -ل
اŸرحلة الثانية من اŸبيعات أازيد
من ثÓثة مÓي Úطلب ،بحسسب ما
أاع- -ل -ن -ت -ه ،أامسس الث -ن ،Úال–ادي -ة
ال- -دول -ي -ة ل -ك -رة ال -ق -دم (ال -ف -ي -ف -ا).
أاوضس -حت ال -ف -ي -ف -ا ع -ل -ى م -وق -ع -ه -ا
الرسسمي أانه منذ انطÓق اŸرحلة
ا◊الية من اŸبيعات ‘  5ديسسمÈ
اŸاضسي ” ،تلقي  3مÓي Úو1٤1
أالفا و 1٤1طلبا مشسÒة ا ¤أانّ الفÎة
األو ¤من اŸرحلة الثانية سستنتهي
يوم  31من جانفي ا÷اري .
يحق للمشسجع ÚخÓل هذه الفÎة
تقد Ëطلبات لشسراء التذاكر ÷ميع
اŸب -اري -ات الف -ت-ت-اح-ي-ة وال-ن-ه-ائ-ي-ة
فضس Óعن تقد Ëطلبات للمشساركة
‘ برامح أاخرى باسستخدام التذاكر
و‘ حال زادت طلبات شسراء التذاكر
ع -ن ع -دد اŸق -اع -د فسس-ي-ت-م ت-وزي-ع
التذاكر وفقا لنظام القرعة.
أام -ا ال -فÎة ال -ث -ان-ي-ة م-ن اŸرح-ل-ة

الثانية فسستجري من  13مارسس إا¤
 3أافريل القادم Úو‘ هذه الفÎة
سس -ي -ت -م ب -ي -ع ال -ت-ذاك-ر غ ÒاŸوزع-ة
خÓل فÎات سسابقة وذلك بنظام
الوقت ا◊قيقي «بالدور ا◊ي» ،من
خ Ó-ل م -وق -ع ال–اد ال -دو‹ ل-ك-رة
القدم– .تضسن روسسيا ألول مرة ‘

تاريخها نهائيات كأاسس العا ⁄لكرة
القدم وسستقام مباريات النسسخة ٢1
ل-ل-ب-ط-ولة ( ٦٤م- -ب- -اراة) ‘ ال- -فÎة
اŸمتدة ب 1٤ Úجوان ا 15¤جويلية
اŸقبل Úعلى  1٢ملعبا ‘  11مدينة
روسسية.

نادي سشتوك سشيتي

تعي Úبول ’مÈت مديرا فنًيا جديًدا
ع Úاألسسكتلندي بول لمÈت مديرا فنيا جديدا لنادي سستوك سسيتي
اإل‚ليزي لكرة القدم بعقد Áتد لعام Úونصسف على أان يباشسر مهامه
رسسميا ،اليوم ،حسسبما أاعلن عنه الفريق اإل‚ليزي ،أامسس الثن‘ ،Ú
موقعه الرسسمي .قال رئيسس نادي سستوك سسيتي بي Îكواتيسس ،على موقع
الفريق الرسسمي :بول أابهرنا Ãعرفته ا÷يدة بفريقنا ولديه خطة واضسحة
ب -خصس -وصس ك -ي -ف -ي -ة –سس Úال -ن-ت-ائ-ج ،وب-دأا لمÈت ( ٤٨ع-ام-ا) مسسÒت-ه
التدريبية مع فريق ليفينغسستون قبل النضسمام إا ¤وايكومبي واندررز ‘
عام  ،٢٠٠٦كما حقق اŸدرب األسسكتلندي الصسعود بفريق نورويتشس سسيتي
إا ¤البطولة اإل‚ليزية اŸمتازة مرت Úمتتاليت ،Úوحافظ على بقاء فريق
آاسستون في« ‘ ÓالÒÁÈليغ» ،ثم عمل ‘ نادي بÓكبÒن ومؤوخرا مع نادي
ولفرهامبتون.

الفجر06.2٩.................:
مواقيت الظهر12.٥8.................:
العصضر1٥.٣7................:
الصضÓة المغرب18.00...............:
العشضـاء1٩.22..................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
 16جانفي  :1٩٥٩ا÷معية الوطنية الفرنسضية توافق
’ول (ميشضال
على السضياسضة التي ينتهجها الوزير ا أ
دوب -ري) «أان ت -ب -ق -ى ا÷زائ -ر ت -اب-ع-ة ل-لسض-ي-ادة
’ق-تصض-ادي
ال -ف -رنسض -ي -ة ،وأان ي -ب-ق-ى ال-ت-ط-ور ا إ
’نسضا Êخاصضا بفرنسضا».
’جتماعي وا إ
وا إ
 16ج-ان-ف-ي  :1٩61ا◊ك-وم-ة اŸوؤق-ت-ة ل-ل-ج-مهورية
ا÷زائرية تسضتنكر مواصضلة ا◊رب ،وتعلن اسضتعدادها
للتفاوضس مع ا◊كومة الفرنسضية.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
عنابة
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الثÓثاء  28ربيع الثاني  1٤٣٩هـ الموافق لـ  16جانفي  2018م

الفريق ڤايد صسالح :عبقرية العنصسر البشسري ﬁفز آاخر ‘ سسبيل نهضسة ا÷زائر وتطورها

العنصشر البششري لدينا ،فإانه يليق بي
بهذه السشانحة الكرÁة ،التنويه Ãا
جاء ‘ رسشالة فخامة السشيد رئيسص
ا÷م-ه-وري-ة ،ال-ق-ائ-د األع-ل-ى ل-ل-قوات
اŸسشلحة ،وزير الدفاع الوطني ،التي
وج -ه -ه -ا Ãن -اسش -ب-ة الح-ت-ف-اء ب-ن-ج-اح
ال- -وك- -ال -ة ال -فضش -ائ -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ‘
إاطÓق القمر الصشناعي «أالكوم سشات
ـ »1والتي ع Èفيها عن تنويهه وثنائه
ع-ل-ى مسش-اه-م-ة ال-ه-ي-اكل اŸتخصشصشة
التابعة لقيادة األركان للجيشص الوطني
الشش- -ع- -ب- -ي ‘ ه -ذا اإل‚از ال -وط -ن -ي
الهام .واألكيد أان هذه اللفتة الكرÁة
سش- -ت- -ك- -ون ﬁف -زا آاخ -ر ع -ل -ى مضش -ي
ج-يشش-ن-ا ب-ك-اف-ة ه-ي-اك-ل-ه ق-دم-ا وبهمة
عالية ،نحو اإلسشهام اŸتعدد األششكال
‘ سشبيل نهضشة ا÷زائر وتطورها.
و‘ هذا الصشدد ،فإانه حقيق بنا أان

نسشتحضشر ،دوما ،بافتخار ششديد “يز
إاط - -ارات وأاف - -راد ا÷يشص ال - -وط- -ن- -ي
الششعبي بعقول مبدعة ل قيود لها،
وب -ق -ل -وب وف -ي-ة وﬂلصش-ة ،وب-ذه-ن-ي-ة
احÎافية ذات قدرات ل حدود لها،
وبإارادة مششهود لها ع Èالتاريخ بالقوة
والصشÓبة والثبات على العهد والولء
ل- -ل- -ه وال -وط -ن .ف -ت -ل -ك -م م -واصش -ف -ات
اسش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ورث-ه-ا ج-يشش-ن-ا ع-ن ع-م-ق
ثقا‘ وحضشاري زاخر ل ينضشب ،وعن
م-رج-ع-ي-ة ت-اري-خ-ي-ة وف-ك-ري-ة أاسشاسشها
الرت -ب -اط ال -وث -ي -ق ب -السش-ن-د الشش-ع-ب-ي
وبحبه غ ÒاÙدود للجزائر».

إا‚ازات عظيمة ومعتÈة،
تصسب ‘ نهضسة ا÷يشص الوطني
الشسعبي بكافة مكوناته

ال -ف -ري -ق أاك -د أان ال -ق -وات اŸسش -ل-ح-ة

ا÷رÁة اŸسستحدثة موضسوع ملتقى لألمن الوطني

أاشش- -رف ‡ث -ل ال -ل -واء اŸدي -ر
Óم-ن ال-وط-ن-ي ،م-دي-ر
ال -ع -ام ل -أ
الششرطة القضشائية ،أامسص ،على
ف- -ع- -ال- -ي -ات اخ -ت -ت -ام سش -لسش -ل -ة
اÙاضش- -رات ح- -ول م- -وضش- -وع
ا÷رÁة اŸسش -ت -ح -دث -ة ،ال -ت -ي
نشش -ط -ه -ا الÈوف -يسش -ور أاحسش -ن
مبارك طالب ،رئيسص قسشم علم
الج- -ت- -م- -اع ب- -ج -ام -ع -ة ن -اي -ف
العربية للعلوم األمنية ،يومي
 14و 15ج- -ان- -ف -ي ،2018
باŸدرسشة العليا للششرطة علي
ت - -ونسش - -ي ،ب- -حضش- -ور إاط- -ارات
األم -ن ال -وط -ن-ي ،و‡ث-ل Úع-ن
ال- - -ق - -ط - -اع - -ات ذات الصش - -ل - -ة
واألسشرة اإلعÓمية.
‘ كلمة ‡ثل اللواء هامل عÈ
من خÓلها عن مواصشلة تنظيم
م -ث -ل ه-ذه ا÷لسش-ات ال-ع-ل-م-ي-ة
حول كل ما هو مسشتحدث ‘
›ال ا÷رÁة ،ال - - -ت - - -ي م - - -ن

شش -أان -ه -ا إاث -راء م -ع -ارف ق -وات
الشش -رط-ة ال-ع-ام-ل-ة ‘ اŸي-دان
وك - - -ذا م - - -ك- - -و Êالشش- - -رط- - -ة،
باإلضشافة إا ¤السشهام ‘ بناء
ث -ق -اف -ة أام-ن-ي-ة ح-ول م-واضش-ي-ع
ومسش - - - - - -م- - - - - -ي- - - - - -ات ا÷رÁة
اŸسشتحدثة لدى الباحث‘ Ú
هذا اÛال ووسشائل اإلعÓم،
‡ا سشيسشهم ‘ تكاتف ا÷هود

م - -ن أاج - -ل ال- -وق- -وف ‘ وج- -ه
ا÷رÁة بشش- -ك -ل ع -ام .وع -ل -ى
ع - -زم الشش - -رط - -ة ا÷زائ - -ري - -ة
الوقوف بكل حزم ‘ مواجهة
كل أاششكال الجرام ،ل سشيما
ا÷رÁة اŸسشتحدثة ،مسشخرة
ك- - - -ل ال- - - -وسش- - - -ائ - - -ل اŸادي - - -ة
والتكنولوجية و›ندة كفاءات
اŸورد البششري الششرطي.

يقوم با’عتداء على ضضحاياه بواسضطة كلب مدرب

توقيف مسسبوق قضسائيا بتهمة ا’عتداء على اأ’شسخاصص

“كنت عناصشر الفرقة ا÷نائية باŸصشلحة
ال -ولئ -ي -ة ل -لشش -رط -ة ال -قضش-ائ-ي-ة ب-أام-ن ولي-ة
بجاية ،أامسص األول ،من القبضص على ششخصص
مسش-ب-وق قضش-ائ-ي-ا ي-ق-وم ب-ال-ت-ه-دي-د والعتداء
على األششخاصص ،باسشتعمال كلب مدرب من
ن- -وع «رود ف -اي -ر» وك -ذا سش -ك ،Úح -يث ت -ع -ود
حيثيات القضشية إا ¤تقدم اŸدعوة «ب.ل»،
 22سشنة ،إا ¤مركز الششرطة تطلب تدخل
لفائدتها ضشد أاحد األششخاصص ،وبعد توجه
عناصشر الششرطة إا ¤ع ÚاŸكان تب Úأان
األمر يتعلق باŸدعو ت.سص 21 ،سشنة ،الذي
اعÎضص طريقها مهددا إاياها بكلب مدرب
وسشك.Ú
ع -ن -اصش -ر الشش -رط -ة “ك-ن-وا م-ن ال-ت-ح-ك-م ‘
ال - -ك - -لب اŸدرب ب - -اسش - -ت- -ع- -م- -ال الصش- -اع- -ق

الكهربائي ،و” –ويله إا ¤اÙجر البلدي،
بعدها ” إايقاف اŸششتبه فيه الذي حاول
الفرار ،حيث ع Ìبحوزته على سشك Úمن نوع
«أاوبينال» كان يسشتعمله ‘ تهديد األششخاصص،
وبعد انتهاء التحقيق أا‚ز ملف جزائي ضشد
السش- -ال- -ف ال- -ذك- -ر ،ألج -ل قضش -ي -ة ال -ت -ه -دي -د
والع -ت -داء ب -واسش -ط-ة ك-لب م-درب م-ع ح-م-ل
سش Ó-ح م -ن الصش -ن -ف السش -ادسص (سش -ك ،)Úو”
تقدÁه أامام وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة
بجاية الذي بدوره أاحال اŸلف للمحاكمة،
Ãوجب إاجراءات اŸثول الفوري أاين صشدر
‘ حقه عقوبة ا◊بسص Ÿدة سشنة نافذة مع
اإليداع با÷لسشة ،إاضشافة إا ¤غرامة مالية
نافذة قدرها  20.000دج.
بجاية :بن النوي توهامي

...وحجز  391قرصص مهلوسص ،ذخÒة وأاسسلحة بيضساء بÈيكة

“كنت فرقة األبحاث للدرك الوطني بÈيكة ،من حجز  391قرصص مهلوسص ،مع توقيف
ششخصش Úيبلغان من العمر 35و 54سشنة ،غ Òمسشبوق ÚقضشائياÃ ،حل للمواد الغذائية Ãدينة
بريكة .كما ” العثور بحوزتهما على  11خرطوششة ‡لوءة من الصشنف اÿامسص عيار  12ملم،
و 06سشكاك Úمن الصشنف السشادسص ،و 04وصشفات طبية ألطباء أاخصشائي ‘ Úاألمراضص العصشبية
والنفسشية ،وكذا سشيارة من نوع رونو .وقد ” تكوين ملف قضشائي ضشد اŸوقوف ÚوتقدÁهما
أامام ا÷هات القضشائية اıتصشة التي أاودعتهما ا◊بسص اŸؤوقت باŸؤوسشسشة الوقائية بÈيكة.
باتنةŸ :وشضي حمزة
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الثمن  10دج

‘ اليوم الثالث من زيارته إا ¤الناحية العسضكرية الرابعة بورقلة

«الشض-عب»  -خّصض-صس ال-ف-ري-ق أاح-م-د ڤ-اي-د صض-ال-ح ،ن-ائب وزي-ر ال-دف-اع
ال-وط-ن-ي ،رئ-يسس أارك-ان ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشض-ع-ب-ي ،ال-ي-وم ال-ثالث من
زيارته إا ¤الناحية العسضكرية الرابعة لتفقد بعضس وحدات كل من
’غواط والقطاع العسضكري ببسضكرة.
القطاع العسضكري با أ
ف -ب -ع -د ت-ف-ق-د ال-ع-دي-د م-ن ال-وح-دات ال-ت-دريب ل-ل-دف-اع اŸضش-اد للطائرات،
اŸن - -تشش - -رة ع - -ل - -ى ط - -ول الشش- -ري- -ط أاين تابع ميدانيا “رينا تدريبيا نّفذه
ا◊دودي ج- - -ن- - -وب شش- - -رق ال - -ب Ó- -د ،طلبة اŸركز.
ووام -لإع-طايÓ-ن-عة عم-ند كىثجب-اعهل-زىي-ت-ظه-راوال-فق-تع-امل-لي-هةا الزيارات الدورية ُتعد عمل
وأادائها Ÿهامها ،قام السشيد الفريق ميدانيا بالغ اأ’همية ،بل وبالغ
رفقة اللواء عبد الرزاق الششريف قائد
الضسرورة
ال-ن-اح-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة ال-راب-ع-ة ،ب-زيارة ب-ع-ده-ا زار ال-ف-ري-ق اŸدرسش-ة ال-ع-ل-يا
ب -عضص وح -دات ال -ق -ط -اع ال -عسش -ك -ري للقوات اÿاصشة ببسشكرة ،أاين ترأاسص
باألغواط.
لقاءً توجيهيا حضشره إاطارات وطلبة
ال -ب -داي -ة ك-انت م-ن ال-ق-اع-دة ا÷وي-ة وأاف -راد اŸدرسش -ة فضش  Ó-ع-ن ‡ث-ل-ي
ب -األغ -واط ،أاي-ن ت-اب-ع ع-رضش-ا شش-امﬂ Ó-تلف األسشÓك األمنية ،حيث أالقى
ق- -دم- -ه ق- -ائ- -ده- -ا وت -ف -ق -د ﬂت -ل -ف كلمة أاكد ‘ مُسشتهلها أان مثل هذه
م -راف -ق -ه -ا اإلداري -ة وال -ب-ي-داغ-وج-ي-ة الزيارات الدورية ُتعد عم Óميدانيا
وال -ع-م-ل-ي-ات-ي-ة ،وع-اي-ن م-ي-دان-ي-ا م-دى ب -ال -غ األه -م -ي -ة ،ب -ل وب -ال -غ الضش-رورة
تنفيذ التوصشيات التي سشبق وأاسشداها العملية واŸهنية ،ألنها “ثل حرصشا
خÓل الزيارة السشابقة.
ششديدا ما انفكت تبديه القيادة العليا
الفريق أاسشدى باŸناسشبة جملة من ل-ل-ج-يشص ال-وط-ن-ي الششعبي ،بخصشوصص
ال -ت -ع -ل -ي-م-ات وال-ت-وج-ي-ه-ات ،ذّك-ر م-ن م- -راف- -ق- -ة ك -اف -ة ا÷ه -ود اŸب -ذول -ة،
خ Ó-ل -ه -ا ب -خصش -وصش-ي-ة و“ي-ز اŸه-ام وم- -ت- -اب -ع -ة ت -ن -ف -ي -ذ ج -م -ي -ع الÈام -ج
اŸوكلة إا ¤القوات ا÷وية ،التي “ثل اŸت- -ت- -ال- -ي -ة واŸت -ك -ام -ل -ة اŸت -ع -ددة
سشندا ودعما أاسشاسشي Úلقوام اŸعركة اÛالت واألهداف واألبعاد ،منوها
للجيشص الوطني الششعبي ،إانطÓقا من باŸناسشبة Ãا جاء ‘ رسشالة فخامة
أاهمية دورها ‘ الدفاع عن اÛال السش -ي -د رئ -يسص ا÷م -ه -وري -ة ،ال -ق-ائ-د
ا÷وي ال -وط -ن -ي م -ن خÓ-ل ح-م-اي-ت-ه األعلى للقوات اŸسشلحة ،وزير الدفاع
الفاعلة ومراقبته الدائمة.
ال- -وط- -ن -يÃ ،ن -اسش -ب -ة ‚اح ال -وك -ال -ة
وÃدرسش -ة أاشش -ب -ال األم -ة ب-األغ-واط ،الفضشائية ا÷زائرية ‘ إاطÓق القمر
إاط -ل -ع ال -ف -ري -ق ع-ل-ى ظ-روف ت-ك-وي-ن الصشناعي «أالكوم سشات ـ:»1
وم- -ع- -يشش- -ة األشش- -ب- -ال وحضش- -ر درسش- -ا «إان -ن -ا ع -ن -دم -ا ن -ت -ك-ل-م ع-ن ع-ب-ق-ري-ة
‰وذجيا ،ليقوم بعدها بزيارة مركز
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ت - -ف - -ت - -خ- -ر Ãا –ق- -ق م- -ن إا‚ازات
عظيمة ومعتÈة ،تصشب جميعها ‘
نهضشة ا÷يشص الوطني الششعبي بكافة
مكوناته ،وتعتز باŸسشتويات الرفيعة
التي بلغها أاداءه العملياتي والقتا‹،
والتي جعلت منه قوة حقيقية يحق
للجزائر أان تعتز بها ،وتفتخر أايضشا
بثمار ا÷هود اŸضشنية واŸثابرة التي
ُب -ذلت وال -ت -ي سش -م -حت ب -نشش -ر األم-ن
واألمان ع Èكافة ربوع الوطن:
«ف -ذل -ك -م ه -و ي -ق -ي -ن -ن -ا الصش-ائب ،ب-ل
الصش- -ادق ال- -ذي Áل- -ي ع -ل -ي -ن -ا ب -ه -ذه
اŸن- -اسش- -ب- -ة ،وم- -ن ع -ل -ى ه -ذا اŸنÈ
اŸي -دا ،Êأان أات -وج -ه ب-ت-ح-ي-ة ع-رف-ان
وت -ق -دي -ر وإاك-ب-ار ل-ك-ل ه-ؤولء ال-رج-ال
الصشناديد الذين يرابطون ‘ الثغور
وعلى كافة ا◊دود الوطنية ،بكل همة
وششموخ ومثابرة وعزم ،يدركون حجم
اŸسش -ؤوول -ي -ة ال -ت -ي ي -ت-ح-م-ل-ون وزره-ا
وي- -ع- -ون ك- -ل ال- -وع- -ي ط- -ب- -ي- -ع- -ة ،ب- -ل
وحسش- -اسش- -ي- -ة اŸه- -ام اŸوك- -ل -ة ل -ه -م،
يذودون عن حياضص الوطن ويتصشدون
بكل التزام وبكل اندفاع وحماسشة ،ليل
ن - -ه- -ار ،ألي ك- -ان ،تسش- -ول ل- -ه ن- -فسش- -ه
اŸاكرة واŸغرر بها اŸسشاسص بحرمة
الÎاب ال- -وط- -ن -ي ،وأام -ن واسش -ت -ق -رار
الشش - - -عب ا÷زائ - - -ري ،وÃق - - -درات- - -ه
الق - -تصش- -ادي- -ة ونسش- -ي- -ج- -ه ال- -ث- -ق- -ا‘
والجتماعي».
و‘ خ -ت -ام ال -ل -ق -اء ،اسش -ت -م -ع السش -ي -د
ال-ف-ري-ق إا ¤ت-دخÓ-ت أاف-راد ال-ن-احية
التي انصشبت حول اعتزازهم بالتطور
اŸشش - -ه- -ود ال- -ذي ي- -ح- -ق- -ق- -ه ا÷يشص
الوطني الششعبي.
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قامت بها مفارز ا÷يشس
والدرك ‘ عدة و’يات

ضسبط  10صسواريخ مضسادة لألفراد والعربات

‘ إاطار مكافحة اإلرهاب وحماية ا◊دود وإاثر دورية على
الششريط ا◊دودي بÈج باجي ﬂتار بإاقليم الناحية العسشكرية
السشادسشة ،كششفت مفرزة للجيشص الوطني الششعبي ،ظهر أامسص،
 15ج-ان-في  )10 ( ،2018صش- -واري- -خ م -ن ن -وع (( KO5S-مضشادة
Óفراد والعربات خفيفة التدريع .هذه العملية اŸيدانية تأاتي
ل أ
ل -ت -ؤوك-د م-رة أاخ-رى ج-اه-زي-ة واسش-ت-ع-داد ق-وات ا÷يشص ال-وط-ن-ي
الششعبي لتأام Úحدودنا وصشّد كل ﬁاولت اŸسشاسص بحرمة
وسشÓمة الÎاب الوطني.

تدم Òقنبلة تقليدية وتوقيف
 10مهرب Úوحجز مركبات وعتاد

‘ إاطار مكافحة اإلرهاب وخÓل عملية بحث و“ششيط ،كششفت
ودمرت مفرزة للجيشص الوطني الششعبي بسشكيكدة/ن.ع ،5.يوم 14
جانفي  ،2018قنبلة ( )01تقليدية الصشنع و( )07كيلوغرامات من
اŸواد الكيميائية اŸسشتعملة ‘ إاعداد اŸتفجرات ،إاضشافة إا¤
أاغراضص ﬂتلفة.
و‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفارز
للجيشص الوطني الششعبي بكل من ع Úصشالح وبرج باجي ﬂتار
وع Úقزام/ن.ع ،6.عششرة ( )10مهرب Úوضشبطت ششاحنة و()03
مركبات رباعية الدفع و( )10200ل Îمن الوقود وجهازي ()02
كششف عن اŸعادن و( )08مولدات كهربائية و( )09مطارق ضشغط
ونظارة ميدان.
من جهة أاخرى ،أاوقف عناصشر الدرك الوطني وحراسص ا◊دود
( )31مهاجرا غ Òششرعي من جنسشيات ﬂتلفة بكل من تلمسشان
وبششار وأادرار وتندوف.
إاشضهار

ك -م -ا اسش -ت -ع -رضص الÈوف-يسش-ور
أاحسش -ن م -ب -ارك ط-الب ،رئ-يسص
قسش-م ع-ل-م الج-ت-م-اع ب-ج-ام-عة
ن-اي-ف ال-ع-رب-ي-ة ل-لعلوم األمنية،
م -ف -ه -وم ا÷رÁة السش -يÈان -ي-ة
ك-مصش-ط-ل-ح مسش-تحدث ،يرتبط
Ãج-ت-م-ع-ات اŸع-رف-ة ،م-قدما
ﬂت-ل-ف أان-واع-ه-ا ،خصش-ائصش-ها
واألدوات ال -ت -ي تسش -ت -ع -م -ل -ه -ا،
وﬁددا أاه- -داف- -ه- -ا وسش- -م -ات
م- -رت -ك -ب -ي -ه -ا وك -ذا دواف -ع -ه -م
اıت -ل-ف-ة .وق-دم الشش-روح-ات
ال- - -واف- - -ي- - -ة ح- - -ول م- - -وضش - -وع
اıدرات ال- -رق- -م- -ي- -ة ،ال -ت -ي
تشش - -ك- -ل أاح- -د أا‰اط ا÷رÁة
اŸسش -ت -ح -دث -ة ك -ن-ت-ي-ج-ة ل-ث-ورة
اŸع-ل-وم-ات ،م-ت-خ-ط-ي-ة ح-دود
الزمان واŸكان ب Úالششعوب
والدول ،والتي Áكن أان “سص
األفراد وا÷ماعات.

كأاسس ا÷مهورية

تأاهل شسبيبة السساورة
إا ¤الدور ثمن النهائي
ت -أاه -ل ف -ري -ق شش -ب -ي-ب-ة السش-اورة ا ¤ال-دور ث-م-ن
ال-ن-ه-ائ-ي ل-ك-أاسص ا÷م-ه-وري-ة ،مسش-اء أامسص ،ب-عد
فوزه على وفاق سشطيف بنتيجة  0 – 1من توقيع
بورد Ëعن طرق ضشربة جزاء قبل دقيقت Úمن
انتهاء اŸباراة التي جرت ببششار.
ع -رفت اŸق-اب-ل-ة ت-ن-افسش-ا ك-بÒا ب Úال-ف-ري-ق،Ú
حيث اسشتطاع الفريق اÙلي أان يكسشب الرهان
أام- - -ام م- - -نشش- - -ط ن - -ه - -ائ - -ي اŸوسش - -م اŸاضش - -ي
واختصشاصشي كأاسص ا÷مهورية ،حيث أان هذا
ال-ت-أاه-ل سش-ي-زي-د م-ن ط-م-وح-ات أاشش-بال اŸدرب
بوعلي الذين يسشÒون بخطى ثابتة ‘ الرابطة
اÎÙفة األو ¤و“كنوا من اجتياز الدور 16
للكأاسص بامتيازÁ .كن القول أان الوفاق لعب
ال-دق-ائ-ق  15األخ Ò-ة ب-ـ 10لع -ب Úب -ع-د ط-رد
الÓعب ربيعي ،الذي تلقى اإلنذار الثا‘ Ê
اللقاء .وأاكدت ÷نة كأاسص ا÷مهورية ،مسشاء
أامسص ،أان ع -م -ل -ي -ة ال-ق-رع-ة اÿاصش-ة ب-ال-دوري-ن
ال -ث -م -ن وال -رب -ع ن-ه-ائ-ي سش-ت-ج-ري ي-وم  23جانفي
ا÷اري باŸركز الدو‹ للمؤو“رات عبد اللطيف
رحال بداية من السشاعة السشادسشة مسشاء.
حامد .ح
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