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نسسيب ‘ يعاين قطاع
اŸوارد اŸائية
بإايليزي
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الموافق لـ  ١٠جمادى األولى  ١٤٣٩هـ
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ندوة تاريخية حول
إاضسراب الثمانية أايام

لوح ‘ زيارة
لأÓغواط

ي- -ق- -وم وزي- -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة
حسس Úنسس -يب ،ي-وم-ي  28و29
ج-ان-ف-ي ا÷اري ،ب-زي-ارة عمل
وت - -ف- -ق- -د إا ¤ولي- -ة إال- -ي- -زي،
ح - -يث ي - -ع - -اي - -ن ج - -م- -ل- -ة م- -ن
اŸشساريع القطاعية بالولية.

إاحياء الذكرى 50
’سسÎجاع قاعدة
اŸرسسى الكبÒ
ت- - - -ن - - -ظ - - -م وزارة ال - - -دف - - -اع
الوطني ،معرضسا يخلد الذكرى
 50لسسÎج - -اع ال- -ق- -اع- -دة
ال -ب -ح -ري -ة ال -رئ -يسس-ي-ة اŸرسس-ى
ال -ك -ب Òال -ن -اح -ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة
ال -ث-ان-ي-ة ،وذلك ي-وم  1فيفري
ال- -داخ- -ل ،ب- -اŸت- -ح -ف اŸرك -زي
ل - -ل- -ج- -يشس ال- -رئ- -يسس ال- -راح- -ل
الشساذ‹ بن جديد ،بداية من
السساعة  09:00صسباحا.

بوعزغي يلتقي
فÓح Úبتسسبة

ي-ت-ن-ق-ل وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-تنمية
ال -ري -ف -ي -ة والصس -ي -د ال -ب -ح -ري ع -ب -د
ال -ق -ادر ب -وع-زغ-ي ،ي-وم-ي  28و 29
ج -ان -ف -ي ا÷اري ،إا ¤ولي-ة ت-بسس-ة،
ح-يث سس-ي-ع-اي-ن مسس-ت-ثمرات فÓحية
ويعقد لقاءات مع فÓح ÚومربÚ
ومتعاملي الصسناعات الغذائية.

ي -ق -وم ،ال -ي-وم ،وزي-ر ال-ع-دل
لخ -ت-ام ال-ط-يب ب-وح،
ح -اف -ظ ا أ
ب- -زي- -ارة م -ي -دان -ي -ة إا ¤ولي -ة
لغواط ،يعاين خÓلها هياكل
ا أ
ومشساريع تابعة للقطاع.

لقاء تنسسيقي حول
اأ’لعاب اإ’فريقية
للشسباب

بعثة اسستعÓمية من ›لسس اأ’مة إا ¤البيضس
يشس - -رف وزي - -ر اÛاه - -دي- -ن ال- -ط- -يب
زي -ت -و ،Êع -ل -ى ن -دوة ت -اري -خ -ي -ة ح -ول
م - -غ - -زى وأاب - -ع - -اد وت- -داع- -ي- -ات إاضس- -راب
لح-د 28
ال -ث -م-ان-ي-ة أاي-ام ،وذلك ال-ي-وم ا أ
ج -ان-ف-ي ،ع-ل-ى السس-اع-ة  09:00صسباحا،
بقاعة اÙاضسرات قصسر الثقافة مفدي
زكريا.
ي- -ؤوط- -ر ال- -ن- -دوة أاسس- -ات- -ذة ﬂتصس -ون
ب-حضس-ور شس-خصس-ي-ات ت-اري-خ-ي-ة وب-احثÚ
وإاط -ارات وم -دي -ري -ن وأاسس -ات-ذة وط-ل-ب-ة
لعÓم.
ورجال ا إ

لمة بعثة اسستعÓمية مؤوقتة إا ¤ولية البيضس،
يوفد ›لسس ا أ
للوقوف على واقع الفÓحة والتنمية الريفية باŸنطقة ،و–ديدا
لنعام واŸشساكل التي يعا Êمنها اŸوالون ‘ نشساطهم ،وذلك
تربية ا أ
بداية من اليوم إا ¤غاية  30جانفي ا÷اري.

ﬁاضسرة حول اليوم الوطني للتاجر
ي-ن-ظ-م ا–اد ال-ت-ج-ار وا◊رف-ي Úا÷زائ-ريﬁ ،Úاضس-رة Ãن-اسس-ب-ة
الحتفال باليوم الوطني للتاجر اŸصسادف لـ  28جانفي من كل سسنة،
اليوم ،على السساعة  09:30صسباحا ،باŸركب الثقا‘ العربي بن مهيدي
بالعاصسمة.
يÎأاسس وزي -ر ال -ري-اضس-ة والشس-ب-اب
ال- -ه- -ادي ول -د ع -ل -ي ،ي -وم -ي  28و29
جانفي ا÷اري ،لقاء تنسسيقيا للجنة
Óل-عاب
اŸن-ظ-م-ة ل-ل-ط-ب-ع-ة ال-ث-ال-ث-ة ل -أ
لف -ري -ق-ي-ة ل-لشس-ب-اب ،وذلك ب-ف-ن-دق
ا إ
اŸارك Òب- -ب- -اب ال- -زوار ،اب- -ت- -داء م- -ن
السساعة  09:00صسباحا.

جمارك بلعباسس –يي يومها العاŸي
بغرسس أالف شسجÒة

أاحيا رجال ا÷مارك بولية سسيدي بلعباسس ،نهاية
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تسسببت الثلوج اŸتسساقطة ،أامسس ،با إ
د اŸرب Úإا
ي- -ع أاح -د أان ظ - - - -ه- - - -رت ‘ قطع الطريق الوطني رقم  13الرابط ب ÚتÓغ ورأاسس اŸاء ،حيث تدخلت
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ب وأاعرا
ذئب
لشسغال العمومية لفتح الطريق وتسسهيل حركة اŸرور.
مصسالح ا أ
عÓمات داء الكل ت- -دخ- -لت
لشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ال-ت-عاون مع وحدات ا÷يشس الوطني
ت-دخ-لت مصس-ال-ح ا أ
ى اŸاشس - -ي- -ة
ع - -ل - -
لزالة الثلوج اÎŸاكمة على
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الطريق الرابط ب ÚتÓغ ورأاسس اŸاء مرورا Ãرتفعات جبال الضساية بعد Œنيد كل ا إ
الداء وا
ز اŸصساب.
لحÎازية خاصسة وأان الطريق اŸذكور معروف Ãنعرجاته اÿطÒة .و‘ الشسق التضسامني
وتواصسل ذات اŸصسالح إاجراءاتها ا إ
اŸع
–Óاد العام للنسساء ا÷زائريات مرفوقة بجمعيتي كافل اليتيم وترقية
تنقلت يوم أامسس قافلة مشسكلة من اŸكتب الولئي ل إ
لطفال إا ¤مناطق نائية التابعة لبلدية مرين جنوبا بكل من بلدية تاودموت ثم أاوع ،Óأامالزة ،وتافسسور ‘ خطوة
النسساء وا أ
تضسامنية مع فئة اليتامى واŸعوزين أاين ” تقد Ëمسساعدات على شسكل مدفآات ،أاغذية وأاغطية.

سسجيل  4حا’ت
ت
الكلب بÈباشسة
دة لداء

مؤوك

الثلوج تقطع الطريق رقم 13
جنوب سسيدي بلعباسس

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.٧0.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

يوم إاعÓمي
حول التقليل من
اسستهÓك السسكر
واŸلح
تنظم مديرية التجارة لولية اŸدية
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع غ-رف-ة ال-ت-ج-ارة والصسناعة
التيÎي ،يوما إاعÓميا حول « التقليل من
لغ-ذي-ة اŸق-دم-ة
نسس -ب-ة السس-ك-ر واŸل-ح ‘ ا أ
ل Ó-سس -ت -ه Ó-ك « ،غ -داÃ ،رك -ز ال -تسس -ل -ي -ة
ال -ع -ل-م-ي-ة  -ط-ري-ق ا÷زائ-ر -اب-ت-داء م-ن
السس-اع-ة  08:30صس-ب-اح-ا .ي-ه-دف هذا
لعÓمي إا ¤مرافقة اŸواطن ‘
اليوم ا إ
ات- -ب- -اع اسس- -ت- -هÓ- -ك ع- -ق Ÿ ÊÓ-ادت -ي
لف -راط ‘
السس- -ك- -ر واŸل -ح وع -دم ا إ
ت- -ن- -اول- -ه- -م- -ا Ÿا ل- -ه م- -ن ﬂاط -ر
لنسس - -ان
صس- - -ح- - -ي- - -ة ع- - -ل - -ى ا إ
كمرضس السسكر والضسغط
الدموي.

إ’ع ـÓناتكـم 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- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‘ برقية تعزية إا ¤أافراد أاسسرة اŸرحومة
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رئيسص ا÷مهورية يشسيد بدور فاطمة أاوزقان إابان الثورة وبعد السستقلل
أاشساد رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،بالدور الذي لعبته
اÛاهدة فاطمة أاوزقان ،التي وافتها اŸنية ،اÿميسس اŸاضسي ،إابان
ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري -ري -ة وب -ت -أال -ق -ه -ا ‘ ال -دف -اع ع -ن ح -ق -وق اŸرأاة ب -ع-د
السستقÓل.
قال رئيسس ا÷مهورية ‘ برقية تعزية إا ¤أافراد أاسسرة اŸرحومة« :تلقيت
بأاسسف شسديد نبأا انتقال اŸغفور لها اÛاهدة فاطمة أاوزقان إا ¤رحمة الله
وعفوه بعد حياة حفلت بالنضسال وا÷هاد ‘ سسبيل –رير ا÷زائر من ربقة
Ÿا تزل ‘ ريعان
ا’سستعمار ،إاذ انتظمت ‘ صسفوف جيشس التحرير وهي ّ
الشسباب ،منكبة على الدرسس والتحصسيل ولكنها آاثرت ترك مقاعد الدراسسة إا¤
م -ي -دان اŸع -رك -ة ،م -ل -ب -ي -ة ن -داء –ري -ر ال -وط -ن الصس -ارخ رفضس-ا ل-ق-ي-ود ال-ق-ه-ر
وا’سستعباد ،الداعي إا ¤اسسÎجاع سسيادته وعزه و›ده وكرامته ،فاندفعت بكل
ما لها من قوة وبكل ما ‘ نفسسها من جرأاة وشسجاعة تنازل مع رفيقاتها جحافل
ا’سستعمار ا÷رارة ،غ Òهيابة و’ وجلة ،مصسممة على نيل إاحدى ا◊سسنيÚ
النصسر أاو الشسهادة ،وقد عانت ‘ سسبيل ذلك ما عانت من صسنوف التعذيب
واŸطاردة وا’عتقال وما بدلت تبديل».
واسستطرد رئيسس الدولة قائل بأان اŸرحومة «حافظت بعد ا’سستقلل على نفسس
الروح الثورية ،وتأالقت ‘ الدفاع عن حقوق اŸرأاة ،وحقوق اإ’نسسان رغبة منها ‘
أان ترى اŸواطن ا÷زائري مهيب ا÷انب ،عا‹ اŸقام ،يتمتع بكل ما يتمتع به
اإ’نسسان الواعي لدوره ‘ ا◊ياة ،العامل لتقدم وطنه ورقيه».
«ولكن العمر والزمن ‘ صسراع مسستمر ،والزمن غلب يضسيف الرئيسس
بوتفليقة فأادركها اأ’جل حائل بينها وب Úبلوغ “ام اأ’مل ،فأاسسلمت الروح
لبارئها ،وانتقلت إا ¤جواره راضسية Ãسستوى ما –قق للمرأاة ‘ كل مناحي
ا◊ياة ،خاصسة ‘ مراكز القرار ،ومرضسية من مواطنيها الذين قدروا جهادها
حق التقدير ،وأاكÈوها وأاجلوا أاعمالها ،وسستبقى ‘ ذاكرتهم ما بقي للجهاد ‘
سسبيل اأ’وطان تقديسس وجلل».

وخلصس رئيسس الدولة إا ¤القول« :رحم الله فاطمة أاوزقان وجللها باŸغفرة
والرضسوان وأاسسكنها مع من سسبقوها من اÛاهدات فسسيح ا÷نان ،وأالهم
أاسسرتها وأاهلها وأاقاربها ورفيقاتها ‘ ثورة التحرير جميل الصس Èوالسسلوان ،إانه
سسميع ›يب الدعاء».

...ويعزي أاسسرة اÛاهد الفقيد كر Ëبلقاسسم
إاثر وفاة حرمه السسيدة قمار ﬁجوبة
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،أامسس السسبت ،برقية تعزية إا ¤كافة
أافراد أاسسرة اÛاهد الفقيد كر Ëبلقاسسم ،إاثر وفاة حرمه السسيدة قمار ﬁجوبة
اول أامسس ا÷معة ،أاكد فيها أان الراحلة كانت رفيقة لزوجها ‘ كفاحه ضسد
ا’سستعمار .وكتب السسيد بوتفليقة ‘ برقيته« ،تلقيت ببالغ اأ’سسف نبأا انتقال السسيدة
ﬁجوبة حرم اÛاهد الكب Òكر Ëبلقاسسم طيب الله ثراهما وأاكرم مثواهما ،بعد
عمر طويل أامضست شسطره اأ’ول ‘ اŸعاناة من ويلت ا’سستعمار الذي كان يلحق
زوجها بكل وسسائل ا’ضسطهاد ،وما أاشسدها وأاكÌها ،وقضست شسطره اأ’خ ‘ Òوحدة
موحشسة وحزن عميق ،يقرح جفنها ويعصسر قلبها أا ⁄رحيل زوجها عنها» .وأاضساف
رئيسس ا÷مهورية« ،ولكنها لقوة صسÈها وشسدة إاÁانها بقضساء الله وقدره اسستطاعت
أان تتجاوز ﬁنتها وتتفوق على آا’مها ،وأان تسستمر ‘ أاداء رسسالتها Œاه أاسسرتها
والقيام بواجبها نحو ربها إا ¤أان وفاها اأ’جل اÙتوم فأاسسلمت الروح لبارئها،
راضسية Ãا عملت ‘ حياتها ،وعمن خلفت من أاحبة أاعزاء ‘ ،دنياها ،يودعونها
م -ث -واه -ا اأ’خ Òب -الصس -ل -وات ،وي-زف-ون-ه-ا إا ¤رح-اب رب-ه-ا ب-ال-دع-وات وال-رح-م-ات».
واسستطرد رئيسس الدولة قائل« ،وأامام هذا اÿطب ا÷لل الذي أا ⁄بكم ،فإا ’ Êأاجد
وسسيلة تخفف عنكم بعضس ما تعانون من أا ⁄الفراق سسوى أان أارفع راحتيّ إا ¤اŸو¤

قال إان الرئيسس بوتفليقة يتابع أالية التنمية بإاهتمام خاصس

أاويحيى يشسارك ‘ الدورة العادية  36للنيباد بأاديسص أابابا
شس- -ارك ال- -وزي -ر اأ’ول ,أاح -م -د أاوي -ح -ي -ى امسس
السسبت بأاديسس أابابا ‘ أاشسغال الدورة العادية 36
للشسراكة ا÷ديدة من أاجل تنمية افريقيا (نيباد)
بصس -ف -ت-ه ‡ث-ل ل-رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ,السس-ي-د ع-ب-د
العزيز بوتفليقة ‘ ندوة رؤوسساء دول وحكومات
ا’–اد ا’فريقي اŸقررة يومي اأ’حد وا’ثنÚ
بالعاصسمة ا’ثيوبية .وبعد تبليغ ا◊ضسور «التحيات
اأ’خ -وي -ة» ل -رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة ,ذك-ر أاوي-ح-ي-ى أان
الرئيسس بوتفليقة هو أاحد اŸبادرين بالنيباد و يتابع
أالية التنمية هذه ب»اهتمام خاصس» .من جهته,
أاك -د رئ -يسس م -ف -وضس -ي -ة ا’–اد ا’ف-ري-ق-ي م-وسس-ى
فقي,لدى افتتاح أاشسغال قمة النيباد ,أانه يدعم
–ويل النيباد إا ¤وكالة تنمية افريقية ‘ إاطار
إاصس -لح الشس-راك-ة ا÷دي-دة .ك-م-ا أاع-ط-يت ال-ك-ل-م-ة
خ- -لل اأ’شس- -غ- -ال ل- -رئ- -يسس زÁب- -اب- -وي إاÁارسس -ون
منانغاغوا الذي حيا الرئيسس السسابق لبلده روبرت
م -وغ -اب -ي واصس -ف -ا إاي -اه ب»اŸداف -ع ع -ن ال -قضس-اي-ا
اإ’ف-ري-ق-ي-ة» مضس-ي-ف-ا أان-ه «بصس-ح-ة ج-ي-دة وي-ح-ظ-ى
بعناية السسلطات.

ا÷زائر مسستعدة لحتضسان ندوة
إافريقية حول Œفيف موارد
“ويل اإلرهاب
أاكد الوزير اأ’ول ،أاحمد أاويحيى ،أامسس السسبت،
بأاديسس أابابا ،أان ا÷زائر «مسستعدة» ’حتضسان ندوة
إاف -ري -ق -ي -ة ‘ م -ارسس اŸق -ب -ل ح-ول سس-ب-ل Œف-ي-ف
اŸصسادر العديدة لتمويل اإ’رهاب .وقال أاويحيى
‘ مداخلته خلل اجتماع ›لسس السسلم واأ’من
ل -ل–اد اإ’ف -ري -ق -ي ع -ل -ى مسس -ت -وى رؤوسس -اء ال-دول
وا◊كومات إان «بلدي مسستعدة من أاجل تعزيز
ج -ه -د ق -ارت -ن-ا أاك ‘ Ìال-تصس-دي ل-ت-م-وي-ل اإ’ره-اب
’سسيما عن طريق اختطاف الرهائن’ ،حتضسان
ن- -دوة إاف- -ري- -ق -ي -ة ح -ول ه -ذا اŸوضس -وع ‘ م -ارسس
اŸق-ب-ل» .وأاوضس-ح أاوي-ح-ي-ى بصس-ف-ت-ه ‡ث-ل ل-رئ-يسس
ا÷مهورية ،السسيد عبد العزيز بوتفليقة ‘ ،أاشسغال
قمة رؤوسساء دول وحكومات ا’–اد اإ’فريقي أان

هذا ا’جتماع يهدف إا ¤تعبئة اÛموعة الدولية
برمتها من خلل وضسع اأ’· اŸتحدة لÈوتوكول
مكمل للتفاقية الدولية Ÿكافحة اإ’رهاب لسسنة
 1999أاو للتفاقية الدولية ضسد اختطاف الرهائن
لسسنة .»1983

مسساهل يتباحث مع اŸمثل اÿاصص لألم Úالعام Ÿنظمة األ· اŸتحدة إا ¤ليبيا
ت- - -ب- - -احث وزي - -ر الشس - -ؤوون
اÿارجية ،عبد القادر مسساهل،
أامسس ‘ ،أاديسس ابابا (اثيوبيا) مع
Óم Úال- -ع- -ام
اŸم - -ث - -ل اÿاصس ل - -أ
 ·ÓاŸت-ح-دة إا ¤ل-ي-ب-ي-ا غسسان
ل -أ
سسÓمة.
وت -ن -اول ال -ل -ق-اء ال-ذي ج-رى ع-ل-ى
ه - -امشس أاشس - -غ - -ال ال - -دورة  30لقمة
’ف- - -ري- - -ق- - -ي ب - -اÿصس - -وصس
ا’–اد ا إ
’خÒة ‘ ليبيا ونشساطات
التطورات ا أ

سس -لم -ة ‘ إاط -ار اŸسس -ار السس -ي-اسس-ي
’· اŸتحدة
الذي يباشسره منظمة ا أ
‘ هذا البلد وكذا السسبل والوسسائل
الكفيلة بÎقيته.
و‘ ه- -ذا الصس- -دد ،ق- -دم سس- -لم -ة
’وضس- -اع ‘ ل- -ي- -ب- -ي- -ا
ع - -رضس- -ا ح- -ول ا أ
’سس-اسس-ي-ة ال-ت-ي ’ تزال
وال-ت-ح-دي-ات ا أ
’زم -ة ‘ ه -ذا
ت- -ع- -ي- -ق اÿروج م- -ن ا أ
’‡ي
ال- -ب- -ل- -د .واغ- -ت- -ن -م اŸسس -ؤوول ا أ
ف -رصس -ة ه-ذا ال-ل-ق-اء م-ن أاج-ل ت-ق-دË

شسكره للجزائر على دعمها للمسسار
’‡ي م- -عÈا أايضس- -ا ع- -ن ارت- -ي -اح -ه
ا أ
للتشساور اŸنتظم حول اŸلف الليبي.
ومن جهته ،جدد مسساهل حرصس
ا÷زائ -ر ع -ل-ى اسس-ت-ق-رار وأام-ن ل-ي-ب-ي-ا
م -ؤوك -دا م -رة أاخ -رى ال -ت -زام ا÷زائ -ر
Ãواصسلة جهودها من اجل مرافقة
’شس -ق -اء ال -ل -ي -ب -ي ‘ Úسس -ع-ي-ه-م ◊ل
ا أ
سس- -ي- -اسس -ي يضس -ع ح -دا ل -لزم -ة ال -ت -ي
يشسهدها بلدهم.

دسسÎة الهيئة الوطنية للوقاية من الفسساد ومكافحته

ا÷زائر من البلدان الرائدة ‘ مكافحة الفسساد ‘ إافريقيا
Œسس - -دت دسسÎة م - -ك - -اف- -ح- -ة ال- -فسس- -اد ‘
ا÷زائ- -ر م- -ن خÓ- -ل اسس- -ت- -ح- -داث ال- -ه- -ي- -ئ- -ة
الوطنية للوقاية من الفسساد ومكافحته ‡ا
ج -ع -ل ا÷زائ -ر م -ن ب Úال -ب -ل-دان ال-رائ-دة ‘
لفة التي ما فتئت
إافريقيا ‘ مكافحة هذه ا آ
تنتشسر ع Èالقارة و‘ العا.⁄
وÁك -ن ذك -ر ا÷زائ -ر ال -ت -ي أاح-رزت ت-ق-دم-ا ‘
›ال مكافحة الفسساد كمثال ‘ إافريقيا علما أان
الدورة  30لندوة رؤوسساء دول وحكومات ا’–اد
اإ’فريقي اŸقررة اليوم وغدا بأاديسس أابابا اختارت
شسعار «كسسب اŸعركة ضسد الفسساد :نهج مسستدام
نحو –ول إافريقيا».
وللتذك Òأاسسسست ا÷زائر ‘  2016هيئة وطنية
للوقاية من الفسساد ومكافحته وفق ما نصس عليه
الدسستور اŸراجع الذي “ت اŸصسادقة عليه ‘
فÈاير .2016وترفع الهيئة إا ¤رئيسس ا÷مهورية
ت -ق -ري -را سس -ن-وي-ا ع-ن ت-ق-ي-ي-م نشس-اط-ات-ه-ا اŸت-ع-ل-ق-ة
ب-ال-وق-اي-ة م-ن ال-فسس-اد وم-ك-اف-ح-ت-ه وال-نقائصس التي
سسجلتها ‘ هذا اÛال والتوصسيات اŸقÎحة عند
ا’قتضساء» .لقد اكد الرئيسس بوتفليقة مرارا إارادة
ا÷زائر ‘ مكافحة الفسساد ولهذا الغرضس صسادقت
ا÷زائر على عدة قوان Úبهدف –ي Úترسسانتها

التشسريعية وأاسسسست هيئات ﬂصسصسة للوقاية من
ظاهرة الفسساد ومكافحتها.
وي -أات -ي ت -أاسس -يسس ال-ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-وق-اي-ة م-ن
لليات اأ’خرى التي
ال-فسس-اد وم-ك-اف-ح-ت-ه ت-ع-زي-زا ل -آ
أانشسأاتها السسلطات العمومية منذ بضسع سسنوات من
أاجل مكافحة هذه الظاهرة.
وت -ت -م -ث-ل اŸه-م-ة اأ’سس-اسس-ي-ة ل-ل-ه-ي-ئ-ة ال-ت-ي عÚ
أاعضس -اؤوه -ا م -ن ق -ب-ل رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ‘ اقÎاح
وتفعيل سسياسسة شساملة للوقاية من الفسساد.
وتنصس اŸادة  202من الدسستور على «تأاسسيسس
هيئة وطنية للوقاية من الفسساد ومكافحته وهي
سسلطة إادارية مسستقلة توضسع لدى رئيسس ا÷مهورية
وت -ت -م -ت -ع ب -الشس -خصس -ي -ة اŸع-ن-وي-ة وب-ا’سس-ت-ق-لل-ي-ة
اŸالية» .كما تنصس اŸادة على أان «اسستقلل هذه
ال -ه -ي -ئ -ة مضس-م-ون ع-ل-ى اÿصس-وصس م-ن خ-لل أاداء
أاعضس-ائ-ه-ا وم-وظ-ف-ي-ه-ا ال-ي-م Úوم-ن خ-لل ا◊ماية
ال -ت -ي ت -ك -ف -ل ل -ه -م م -ن شس -ت-ى أاشس-ك-ال الضس-غ-وط أاو
الÎهيب أاو التهديد أاو اإ’هانة أاو الشستم أاو التهجم
أايا كانت طبيعته التي يتعرضسون لها خلل ‡ارسسة
م -ه -ام -ه -م» .ك-م-ا ان م-ه-ام ه-ذه ال-ه-ي-ئ-ة ﬁددة ‘
اŸادة  203من الدسستور التي توضسح أانها تتو ¤على
اÿصسوصس مهمة «اقÎاح سسياسسة شساملة للوقاية من

الفسساد تكرسس مبادئ دولة ا◊ق والقانون وتعكسس
ال- -ن- -زاه- -ة والشس- -ف- -اف- -ي- -ة واŸسس- -ؤوول -ي -ة ‘ تسس -يÒ
اŸم -ت -ل -ك -ات واأ’م-وال ال-ع-م-وم-ي-ة واŸسس-اه-م-ة ‘
تطبيقها».

الفسسـ ـ ـاد ظاهرة ينبغي ﬁـاربتها
على غرار الرهاب
يؤوكد اختيار قمة ا’–اد اإ’فريقي لسسنة 2018
موضسوع مكافحة الفسساد التزام ا’–اد ا’فريقي
Ãكافحة هذه الظاهرة عن طريق ارسساء آاليات
ﬂتلفة.
‘ هذا الصسدد أاشسارت مؤوسسسسة تعزيز القدرات
‘ افريقيا وهي عبارة عن وكالة ﬂتصسة لل–اد
ا’ف - -ري - -ق - -ي ‘ ›ال ت- -ع- -زي- -ز ال- -ق- -درات إا ¤أان
اŸكافحة الناجعة للفسساد كفيلة Ãسساعدة افريقيا
على الÎكيز على اسستثمار مٌكثف وتثم ÚاŸوارد
ال- -بشس- -ري- -ة .وأاك -دت ذات ال -وك -ال -ة أان ه -ذا اÿي -ار
سس- -يسس- -ه- -ل ت- -ط- -وي- -ر ال- -ق -ارة م -ن خ -لل ت -ط -ب -ي -ق
اıط -ط -ات ال -ت -ن -م -وي -ة ال -وط -ن-ي-ة أ’ج-ن-دة 2063
وأاهداف التنمية اŸسستدامة.

الذي وسسعت رحمته كل شسيء داعيا إاياه أان Áطر الفقيدة بوابل من رحمته ،ويجللها
بسسابغ مغفرته ورضسوانه ،وأان يدخلها مدخل صسدق ‘ جنات النعيم مع إامائه
الصسديقات القانتات ،وإان كنت أاعلم أان أافضسل ما يعزيكم أان الفقيدة ينتظرها عند
ربها من أاجر ا÷هاد قدر ما ينال زوجها ،فقد كانت رفيقة له ‘ ضسرائه وهو يذّب
عنهم ويلت ا’سستعمار».واختتم رئيسس ا÷مهورية برقيته بالقول «وإاذ أاجدد لكم
خالصس تعازي وصسادق مواسساتي أاسسأال الرحمن الرحيم أان ينزل ‘ قلوبكم صسÈا
جميل ،ويعوضسكم فيها خÒا كثÒا ،إانه سسميع ›يب الدعاء».
«وبشسر الصسابرين الذين إاذا أاصسابتهم مصسيبة قالوا إانا لله وإانا إاليه راجعون».

ليطا‹ من بومرداسس:
السسف Òا إ

الفضساء التجاري «إاينالكا ا÷زائر» دليل على متانة
الشسراكة ب Úالبلدين
أاكد سسف Òدولة إايطاليا با÷زائر فÒارا
ب -اسس -ك -وال أامسس ،ب -ب -وم -رداسس ع -ل -ى ضس-رورة
ترقية ودعم الشسراكة والتعاون أاك Ìفأاك‘ Ì
ﬂت- -ل- -ف اŸي- -ادي- -ن ف- -ي- -م -ا ب ÚاŸؤوسسسس -ات
الصسناعية ا÷زائرية واإ’يطالية.
جاء ذلك إاثر حضسور سسف Òدولة إايطاليا
ح -ف -ل اف -ت -ت -اح ووضس-ع ح-ي-ز اÿدم-ة ل-ل-فضس-اء
التجاري «عا ⁄اÛمد» لتسسويق نحو 200
م -ن -ت -ج ›م -د م -ن ◊وم وأاسس-م-اك مسس-ت-وردة
وﬁلية وأازيد من  1000صسنف من عجائن
وﬂت - -ل - -ف اŸواد ال - -غ - -ذائ - -ي - -ة وال - -ف - -واك - -ه
واÿضسروات ا÷افة التابع Ûمع « إاينالكا
ا÷زائ -ر « اıت -ل -ط ب Úشس -رك -اء ج -زائ-ريÚ
وإايطالي Úبقورصسو شسمال بومرداسس.
وشسدد فÒار باسسكوال ‘ كلمته باŸناسسبة
على أاهمية هذا الفضساء التجاري اŸتخصسصس
اأ’ول من نوعه وطنيا والذي سسيكون متبوعا
قريبا بفتح فضساء آاخر ‡اثل على مسستوى
و’ي- -ة ب -ج -اي -ة ،مشسÒا إا ¤أان ه -ذا اŸشس -روع
التجاري هو ب»مثابة مثال حي وجيد على
م -دى م -ت -ان -ة ال -ت-ع-اون ف-ي-م-ا ب ÚاŸؤوسسسس-ات
ا÷زائرية واإ’يطالية».
ويندرج مسسعى دعم الشسراكة ب ÚالطرفÚ
اسستنادا لذات الدبلوماسسي ‘ إاطار توجهات
وال-ن-ظ-رة ا÷دي-دة ل-ل-ح-ك-وم-ة ا÷زائرية التي
ترمي إا ¤تنويع ا’قتصساد ا÷زائري والتوجه
ب- -ق- -وة ن- -ح- -و تصس- -دي- -ر اŸن -ت -ج -ات اÙل -ي -ة
اıتلفة.
«أاظ - - -ن أان - - -ه ل- - -دى ا÷ان- - -ب Úا÷زائ- - -ري
واإ’ي -ط -ا‹ اإ’رادة الضس -روري -ة وال -لزم -ة م-ن
أاجل إا‚از والقيام Ãشساريع ناجعة وهامة ‘
اŸسستقبل القريب على غرار مشسروع إا‚از
مصسنع لذبح و–ويل وحفظ اللحوم ا◊مراء
ب -ال -ق -رب م-ن ن-فسس ه-ذا ال-فضس-اء ال-ت-ج-اري»،
يضسيف فÒارا باسسكوال.
من جهة أاخرى جدد جيان لوكا قواريشسي
مسس Òمؤوسسسسة «إاينالكا ا÷زائر» التذك‘ Ò

تصس -ري -ح ل»وأاج» أان مصس -ن -ع ق -ط -ع ب -ط -ري -ق -ة
صس -ن -اع -ي -ة وح -ف -ظ وت-خ-زي-ن وتÈي-د ال-ل-ح-وم
ا◊م - -راء ال - -ذي ي - -ج - -ري إا‚ازه ب- -ق- -ورصس- -و
ب -ب -وم -رداسس م -ن ط -رف م -ؤوسسسس -ة «إاي -ن -ال -ك -ا
ا÷زائ-ر» ‘ إاط-ار ت-وسس-ي-ع نشس-اط-ات-ه-ا ي-دخ-ل
حيز ا’سستغلل منتصسف شسهر أابريل القادم.
ومن اŸقرر أان تبدأا عملية اإ’نتاج ‘ هذا
الفضساء الذي يتسسع لنحو  1.200م ،2بحسسب
نفسس اŸسس ،Òبقطع نحو  20طنا من ◊م
البقر يوميا لتتصساعد الكمية تدريجيا إا ¤نحو
 60طنا يوميا “اشسيا مع تطور الطلب ‘
السسوق ﬁليا وخارجيا.
وي -ت -وخ -ى م -ن ه-ذا اŸكسسب ال-ه-ام ،ي-ق-ول
اŸتحدث– ،قيق «ا’كتفاء الذاتي» ‘ هذا
اÛال وطنيا والعمل مع اŸرب Úا÷زائريÚ
‘ ا’ختصساصس و–ويل منتجاتهم من اللحوم
ا◊م-راء خ-اصس-ة ◊وم ال-ب-ق-ر وت-غ-ي Òط-ري-ق-ة
وعادات ا’سستهلك ‘ هذا اÛال ا◊يوي
لتكون أاك Ìصسحية.
و‘ نفسس إاطار توسسعة نشساط اŸؤوسسسسة
اŸذكورة أافاد مسسÒها كذلك بأان التفاوضس
ج -ار ح -ال -ي -ا م -ع مصس -ال -ح ال-غ-رف-ة ال-ف-لح-ي-ة
بالو’ية من أاجل وضسع ‘ متناول الفلحÚ
اŸنتج Úبالو’ية غرف تÈيد تصسل مسساحتها
إا ¤نحو  30.000م 2وبقدرة تخزين 10.000
ط- -ن م -ن ﬂت -ل -ف اŸواد م -ن أاج -ل ت -خ -زي -ن
وتÈيد ﬂتلف اŸنتجات الفلحية Ãا فيها
الكروم التي تشستهر الو’ية بإانتاجها.
يذكر بأان مؤوسسسسة إاينالكا ا÷زائر ﬂزن
التي أانشسأات بعد بيع مؤوسسسسة ﬂازن تÈيد
ق-ورصس-و ال-ع-م-وم-ي-ة سس-ن-ة  2002وف-ق ق-اع-دة
 49/51ت -ن -ت -م -ي إا› ¤م -وع -ة ك-رÁون-ي-ن-ي
اإ’ي -ط -ال -ي -ة ال -رائ -دة ‘ ›ال إان -ت-اج وت-وزي-ع
الوجبات اÿفيفة أاوروبيا وعاŸيا وتنشسط ‘
›ال تسس-وي-ق ال-ل-ح-وم ال-ط-ازج-ة واŸن-ت-جات
اÛم- -دة ك- -ال- -ل- -ح -وم واأ’سس -م -اك وﬂت -ل -ف
اŸنتجات اÛففة.

وا‹ سسوق أاهراسس يسستقبل القنصسل التونسسي

بحث سسبل بعث تنمية باŸناطق ا◊دودية
اسس - -ت - -ق- -ب- -ل ،أاول أامسس ،وا‹ و’ي- -ة سس- -وق
أاه -راسس ع -ب -اسس ي -داوي ،ق -نصس-ل دول-ة ت-ونسس
ب -ع -ن-اب-ة ع-ب-د ال-رزاق اŸث-ل-وث-ي ،ح-يث –دث
ال -ط -رف -ان ع -ن م -ت -ان -ة ال-ع-لق-ة ال-ت-ي ت-رب-ط
البلدين إاذ اختلطت دماء الشسعب ‘ Úسساقية
سسيدي يوسسف ،التي  ⁄تعد تفصسلنا إا’ أاسسابيع
قليلة عن إاحياء هذه الذكرى العزيزة على
قلوب ا÷زائري Úوالتونسسي.Ú
كما تناول الطرفان ا◊ديث حول سسبل
تنمية اŸناطق ا◊دودية للدولت Úوالتي تعد
م-ن اأ’ول-وي-ات ،إاضس-اف-ة إا ¤ت-ط-وي-ر السس-ي-اح-ة
’سسيما مسسار القديسس أاوغسسط Úالذي Áر

بكل من قرطاج وعنابة وسسوق أاهراسس ،إاضسافة
إا ¤إامكانية بلورة اتفاقيات تعاون ‘ عديد
اÛا’ت م- -ن- -ه- -ا ال- -ف- -لح- -ي -ة والسس -ي -اح -ي -ة
وا’ق - -تصس - -ادي - -ة ،وخ - -ل- -ق مشس- -اري- -ع ت- -ت- -لءم
وخصس -وصس -ي-ة الشس-ري-ط ا◊دودي ال-ذي ي-ع-تÈ
البوابة التي تربط البلدين ،على أان تنمية هذا
الشس- -ري -ط مسس -ؤوول -ي -ة م -زدوج -ة ع -ل -ى ك -اه -ل
الدولت Úمن أاجل –قيق إاسستقرار أاك Ìلسسكان
اŸن-اط-ق ا◊دودي-ة ،وت-يسس Òع-م-ل-ي-ة م-راق-بة
الشسريط ا◊دودي ‘ ظل ظروف معيشسية
مسستقرة.
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افتتح الطبعة  12للمعرضس الدو‹ للخدمات الفندقية والتجهيزات

مرموري :مشصروع إ’عادة تصصنيف ألفنادق قريبا ودعم ألدولة مسصتمر
مشصاريع الفنادق ا÷ديدة سصتسصاهم ‘ مواجهة مشصكل التسصويق
اسصتغل الفاعلون ‘ ›ال اÿدمات الفندقية ،أامسس ،الطبعة  12للمعرضس الدو‹ للتجهيزات واÿدمات الفندقية
لطعام ،للتعريف Ãنتجاتهم والتسصويق لها ‘ ،ح Úأاكد وزير السصياحة والصصناعة التقليدية حسصن مرموري توف Òوسصائل
وا إ
لنتاج الوطني ،مشصÒا إا ¤أان مشصاريع الفنادق واŸنتجعات اŸقرر تسصليمها قريبا سصتؤودي إا ¤حركية ‘ ›ال
الدعم لتثم Úا إ
لنتاج لتفادي مشصكلة التسصويق بشصكل كب.Ò
ا إ

جÓل بوطي

وزي -ر ألسس -ي -اح -ة وألصس -ن -اع -ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة حسس-ن
مرموري ،أكد أن مشسكلة ألتسسويق  ⁄تعد مطروحة
بشس- -ك- -ل ك- -ب ‘ Òأآ’ون- -ة أأ’خÒة ب- -ع -د ‰و ق -ط -اع
أÿدمات ألفندقية ببعث مشساريع جديدة ،مؤوكدأ
أنه يتوجب على أŸنتج ÚوأŸسستهلك Úألتنسسيق
فيما بينهم Ÿوأجهة مشسكلة ألتسسويق.
م -رم -وري أوضس -ح ‘ تصس -ري -ح ل -لصس-ح-اف-ة ع-ل-ى
ه- -امشس أف -ت -ت -اح -ه،أمسس ،أل -ط -ب -ع -ة Ÿ 12عرضس
أŸن -ت-ج-ات أل-ف-ن-دق-ي-ة ب-قصس-ر أŸع-ارضس ألصس-ن-وب-ر
أل-ب-ح-ري ،ب-ال-ع-اصس-م-ة أن مشس-ك-ل-ة أل-تسس-وي-ق  ⁄تعد
مطروحة بعد أتخاذ مصسالح ألوزأرة عدة إأجرأءأت
ل-ت-ف-ادي أل-ظ-اه-رة سس-ي-م-ا إأشس-رأك ك-ل أل-ف-اع-ل‘ Ú
أŸعرضس ألدو‹ ألذي يعد فرصسة للتسسويق.
أضس- -اف م- -رم- -وري أن أل- -ط- -ب- -ع -ة Ÿ 12عرضس
أل -ت-ج-ه-ي-زأت أل-ف-ن-دق-ي-ة ت-ع-رف أ’ول م-رة مشس-ارك-ة
حرفيي ألصسناعة ألتقليدية وذلك بهدف ألتقريب
ب -ي -ن-ه-م وب Úأصس-ح-اب أل-ف-ن-ادق أل-ذي-ن دع-اه-م إأ¤
ضسرورة أقتناء أŸنتج ألوطني ‘ هذأ أÛال قصسد
ألتعريف بالسسياحة ألوطنية ألتي –تاج إأ ¤عمل
ﬁلي للتعريف بتقاليدنا ألوطنية.
‘ هذأ ألسسياق ،أشسار مرموري إأ ¤أن ألدولة
سس -ت -م-د ي-د أŸسس-اع-دة ل-ك-ل أل-ف-اع-ل ‘ Úأل-ق-ط-اع،
موضسحا أن مشساريع ألسسياحة وأŸتمثلة خصسوصسا
‘ ألفنادق أŸرتقب تسسليمها سسÎفع ألطلب على
أÿدم -ات وأŸن -ت -ج-ات أل-ف-ن-دق-ي-ة ،وذك-ر ‘ ن-فسس
ألوقت أن هناك مؤوسسسسات منتجة ‚حت بنسسبة
كبÒة ‘ ألتسسويق Ÿنتجاتها ﬁليا ودوليا.
كما دعا وزير ألسسياحة أŸشسارك Úإأ ¤أسستغÓل
ألوسسائل أŸتاحة للتعريف بخدماتهم سسوأء دأخل

ب- -اŸع- -رضس م- -ن شس- -أان- -ه- -ا
إأي-ج-اد ط-رق نسس-ب-ي-ة ق-ليلة
لضسمان زبائن دأئم.Ú
ي - - - -ع- - - -رف أŸع- - - -رضس
مشساركة منتج› ‘ Úال
أل - -ت - -أاث - -يث وب- -عضس أن- -وأع
أŸط - -اب - -خ ،وه- -و مّ- -وج- -ه
ل -ل -م -ه -ن -ي Úوأل -ع-ام-ل‘ Ú
›ال أŸع - -دأت أÿاصس- -ة
ب - -اأ’نشس - -ط - -ة وأÿدم- -ات
أل -ف -ن -دق -ي -ة ،ح -يث ي -ع-تÈ
م -وع -دأ ه -ام -ا ل-ل-م-ه-ت-مÚ
بقطاع ألفندقة وأإ’طعام،
ويعد ألهدف ألرئيسسي من
تنظيم ألتظاهرة ،تقد Ëأإ’جابات أأ’ك ÌمÓءمة
ıت-ل-ف أإ’شس-ك-ال-ي-ات وت-وق-ع-ات أŸه-نيŸ Úفهوم
ألضس- -ي- -اف- -ة «خ- -ارج أŸن- -زل» ل -ل -م -خ -تصس ‘ Úف -ن
أ’سس-ت-ق-ب-ال وألضس-ي-اف-ة ،ك-م-ا سس-ت-ح-ظ-ى أل-ت-ظ-اه-رة
Ãرأفقة فعلية لعديد ألورشسات أÿاصسة بتكوين
أŸوأرد ألبشسرية ألتي يتم أإ’شسرأف عليها من طرف
‡ثلي أŸدرسسة ألعليا للفندقة وأإ’طعام أŸدعمة
ب -الÈن-ام-ج أأ’ك-ادÁي Ÿدرسس-ة ل-وزأن ألسس-ويسس-ري-ة
للفندقة.
وفقا إ’حصسائيات قطاع ألسسياحة ” ،حتى أآ’ن
تسس- -ج -ي -ل أك Ìم -ن  1800مشس-روع ل-ل-ب-ن-ي-ة ألتحتية
أل -ف -ن -دق -ي -ة بسس -ع-ة أك Ìم-ن  240أل- -ف سس -ري -ر ‘
أ÷زأئر ،منها  582فندق يضسم  75ألف سسرير قيد
أإ’‚از حاليا ،ويبقى أ÷هد أŸبذول على ألقاعدة
أل -ت -ي ي -ت -م أل -ع -م -ل ع -ل -ي-ه-ا ،ب-ن-اء أخ-ت-ي-ار أل-وج-ه-ة
أ÷زأئرية ‘ ثقافة ألسسياح أÙلي ‘ Úألبدأية
لنشسرها وتطبيقها ’حقا على ألصسعيد ألدو‹.

ألوطن أو خارجه ‘ ،ح Úألح
على أهمية موأكبة ألتطورأت
أ◊اصس -ل -ة ‘ ق -ط-اع أÿدم-ات
وأل-ت-ج-ه-ي-زأت ألسس-ي-اح-ية سسيما
أل -ت -ك -ن -ول -وج -ي-ا أ◊دي-ث-ة أل-ت-ي
تسس- -اع -د ‘ ح -رك -ي -ة أل -ق -ط -اع
بشسكل كب.Ò
قطاع ألسسياحة بصسفة عامة
ب-ح-اج-ة إأ ¤أŸسس-اه-م-ة أل-قوية
‘ ت -ن -وي -ع أ’ق -تصس -اد أل-وط-ن-ي
حسسب وزير ألقطاع ألذي رأفع
أ’ه -م-ي-ة مسس-اه-م-ة ق-ط-اع-ه ‘
ألتنمية ألوطنية من خÓل تنويع
مصس- -ادر أإ’ن- -ت- -اج أل- -ت- -ي ت -ع -ود
بالفائدة على فتح مناصسب ألشسغل.
‘ سسياق منفصسل يتعلق برفع قدرأت ألقطاع
سسيما من ناحية أ÷اذبية أشسار مرموري إأ ¤أن
مشس -روع إأع -ادة تصس -ن -ي -ف أل -ف-ن-ادق ق-ي-د أل-درأسس-ة،
إأضس -اف -ة إأ ¤مشس-اري-ع أخ-رى ت-ت-ع-ل-ق ب-رف-ع مسس-ت-وى
أ◊ماية على غرأر ﬂارج ألنجدة خاصسة بالفنادق
ألقدÁة وذلك بهدف ضسمان ألسسÓمة لنز’ئها.
وتشسهد ألطبعة  12للمعرضس ألدو‹ للتجهيزأت
وأÿدمات ألفندقية وألسسياحية وأإ’طعام مشساركة
دولية ‡ثلة ‘  9دول أجنبية على غرأر فرنسسا،
ألÈتغال ،إأسسبانيا ،تركيا ،وتونسس من ›موع 100
مشس-ارك ،سس-يسس-ت-غ-ل-ون ع-ل-ى م-دأر  4أي-ام أل-فرصسة
لربط عÓقات Œارية وتبادل أÈÿأت.
‘ هذأ أإ’طار قال وزير ألسسياحة إأن ألهدف
أ’سساسسي للتظاهرة هو تبادل أÈÿأت وألتجارب
ب ÚأŸشس -ارك Úأل -ذي ي -ع -تÈون مشس -ك-ل-ة أل-تسس-وي-ق
أل- -ت- -ح -دي أأ’ك Èأم -ام -ه -م ،ل -ك -ن ف -رصس -ة أل -ل -ق -اء

–ضصÒا لدورة فيفري ببومرداسس

أأيام إأعÓمية و–سصيسصية Ãرأكز ألتكوين أŸهني ’سصتقطاب أÎŸبصصÚ
ت -ت -واصص-ل ع Èك-اف-ة م-راك-ز ال-ت-ك-وي-ن
اŸهني بولية بومرداسس عملية التسصجيل
اسص -ت -ع -دادا ل -دورة ف-ي-ف-ري ال-ق-ادم-ة ال-ت-ي
سص-تشص-ه-د ع-ددا م-ن ال-ت-خصصصص-ات ا÷ديدة
ودعم اŸهن وا◊رف التي تلقى مزيدا من
لق -ب -ال م-ن ق-ب-ل الشص-ب-اب خ-اصص-ة ‘ م-ه-ن
ا إ
لشصغال العمومية والري واŸهن التقنية
ا أ
اŸرت- -ب- -ط- -ة ب -ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ة ا◊دي -ث -ة
واŸعلوماتية التي تسصتقطب هي أايضصا فئة
خ -ري -ج-ي ا÷ام-ع-ات ال-ذي-ن ي-ب-ح-ث-ون ع-ن
ف -رصس ع -م -ل ‘ سص -وق ي -ت -ج -ه روي -دا ن -ح-و
التأاسصيسس Ûتمع اŸعلومات واŸعرفة.

بومرداسس :ز.كمال
تشس- -ه- -د م- -دون- -ة أل- -ت -ك -وي -ن أŸه -ن -ي ب -و’ي -ة
ب -وم -ردأسس –ي -ي-ن-ا مسس-ت-م-رأ ل-ع-روضس أل-ت-ك-وي-ن
’قسس-ام
أŸق -دم -ة ل -ف -ائ -دة ألشس -ب -اب وت Ó-م -ي-ذ أ أ
أل-ن-ه-ائ-ي-ة ب-ق-ط-اع ألÎب-ي-ة “اشس-ي-ا م-ع م-ت-طلبات
ألسسوق وتطور أÛتمع ‘ أÛال ألتكنولوجي
وأŸع- -ل- -وم- -ات ،ح -يث ع -م -دت ب -عضس أŸع -اه -د
أل -وط -ن -ي -ة أŸت -خصسصس -ة ك-م-ع-ه-د ع-ب-د أ◊ق ب-ن
ح- -م- -ودة إأ ¤ف- -ت- -ح ع- -دة ت- -خصسصس- -ات ج- -دي -دة
’دأري-ة،
أسس -ت -ع -دأدأ ل -دورة ف -ي-ف-ري ‘ ألشس-عب أ إ
’‹ تلبية
’عÓم أ آ
’شسغال ألعمومية وأ إ
ألتقنية ،أ أ
ل -ل -ط -لب أŸت -زأي -د م -ن ق -ب -ل ألشس -ب-اب وح-ام-ل-ي
ألشسهادأت أ÷امعية ألقادم Úمن عدة و’يات

مشساريع أخرى تتعلق بÎبية أŸائيات با◊وأجز
أŸائ -ي -ة ب -ال -ت -نسس-ي-ق م-ع أل-فÓ-ح Úب-ه-دف دم-ج
’نتاج ،ألتسسويق
ألنشساط وخلق تكامل ما ب Úأ إ
وم-ق-تضس-ي-ات ألصس-ي-ان-ة وأل-دع-م أل-لوجيسستي لهذأ
ألنشساط ألذي يبقى بحاجة أ ¤عصسرنة ودعم
لكل أŸبادرأت وأŸشساريع ألطموحة ألتي بادر
إأليها ألشسباب ‘ إأطار وكا’ت ألدعم أÙلية
منها وكالة أونسساج ألتي قامت بتمويل ألعديد من
أŸشساريع  70باŸائة منها كانت لفائدة خريجي
م -ع -اه -د أل -ت -ك -وي-ن حسسب م-ا كشس-ف ع-ن-ه م-دي-ر
أونسساج أثناء عرضس حصسيلة ألنشساطات أŸسسجلة
ﬁليا.
يذكر أن مديرية ألتكوين أŸهني وألتمهÚ
لو’ية بومردأسس وبهدف أسستقطاب أك Èعدد
م - - -ن أÎŸبصس Úل - - -دورة  25ف-ي-ف-ري ،سس-طرت
’ع Ó-م -ي -ة
ب- -رن- -ام- -ج م- -ك- -ث- -ف- -ا ب- -ال -نشس -اط -ات أ إ
وأل - -ت - -حسس - -يسس - -ي - -ة لشس - -رح م - -دون - -ة أل - -ع- -روضس
وأل - -ت - -خصسصس- -ات أŸف- -ت- -وح- -ة م- -ع “دي- -د فÎة
ألتسسجيل وتنظيم قافلة إأعÓمية جابت بلديات
ألو’ية للتقرب أك Ìمن ألشسباب وباÿصسوصس ‘
أŸناطق ألنائية ألتي تقل بها حظوظ ألتكوين
وأŸعلومات ألوأفية حول أŸزأيا ألتي وضسعتها
أŸديرية للمتمهن ‘ Úأ‰اط ألتكوين أ◊الية
أب- -رزه- -ا ‰ط أل -ت -ك -وي -ن ع -ن ط -ري -ق أل -ت -م -هÚ
بالتنسسيق وألشسرأكة مع أŸؤوسسسسات أ’قتصسادية
وألصس-ن-اع-ي-ة أل-ذي ي-ت-ج-ه ل-ل-ت-ع-م-ي-م وأل-ت-قليل من
’قامي أŸكلف.
ألنمط أ إ

ع Èألوطن.
ك -م -ا –ول أيضس-ا أŸع-ه-د أل-وط-ن-ي ل-ل-ف-ن-دق-ة
وألسس -ي -اح -ة ب-ال-ك-رم-ة إأ ¤ق-ب-ل-ة ل-لشس-ب-اب ب-فضس-ل
ع -روضس أل -ت -ك-وي-ن أŸق-دم-ة ‘ ›ال أ’أنشس-ط-ة
ألسسياحية وألطبخ بكل أنوأعه مع فتح تخصسصس
ج -دي -د ‘ أل -ت -نشس-ي-ط ألسس-ي-اح-ي ل-دع-م أل-ق-ط-اع
وأصس- -ح- -اب أل- -ف- -ن- -ادق وأŸرك- -ب -ات ألسس -ي -اح -ي -ة
’دأرة ﬂت -ل -ف أل -ف -ع -ال -ي -ات أل-ف-ن-ي-ة
Ãنشس -ط Úإ
وألثقافية ألتي ’ تزأل ألسسمة أŸغيبة ‘ بÓدنا،
كما يعت Èهذأ ألتخصسصس من ألقطاعات ألهامة
أل-ت-ي ي-ت-م ألÎك-ي-ز ع-ل-ي-ه-ا ‘ م-ي-دأن أ’سس-ت-ث-م-ار
لÎقية أ’قتصساد ألوطني وتوف Òمناصسب ألشسغل
’خرى وأŸهن ألتي
’نشسطة أ أ
إأ ¤جانب بعضس أ أ
’خ- -رى إأق- -ب- -ا’ ك- -بÒأ ‘ ›ال
ت - -ل - -ق - -ى ه - -ي أ أ
’خصس بو’ية
ألصسناعات ألتحويلية وألغذأئية وبا أ
بومردأسس ألتي “لك كل مقومات إأ‚اح هذه
ألتخصسصسات ألتي يوفرها مركز ألتكوين أŸهني
لÈج منايل.2
ك -م -ا ت -ل -ق -ى م -ه -ن ألصس -ي -د أل -ب-ح-ري وت-رب-ي-ة
أŸائيات مزيدأ من أ’هتمام ‘ مدونة ألتكوين
“اشس -ي -ا م -ع م-ت-ط-ل-ب-ات ت-ف-ع-ي-ل أل-نشس-اط ب-و’ي-ة
بومردأسس ،حيث ” فتح تخصسصسات تسستجيب
Ÿتطلبات ألقطاع كصسيانة ألسسفن وإأصسÓح شسباك
ألصس -ي -د وأŸي -ك-ان-يك وغÒه-ا م-ن أل-ت-خصسصس-ات
’خرى ألتي يوفرها مركز ألتكوين لزموري ‘
أأ
أن -ت -ظ -ار أ’ن -ت -ه -اء م -ن أشس -غ -ال أ‚از م -ن -ط -ق-ة
ألنشساطات أŸتخصسصسة ‘ مهن ألصسيد ألبحري

ل Áكن ا◊صصول على رخصصة بناء دون ختمه

هجرسس يرأفع ’حÎأم صصÓحيات أŸهندسس أŸدÊ
أب -رز رئ -يسس أل -ن -ق -اب -ة أل -وط -ن -ي -ة ل -ل-م-ه-ن-دسسÚ
أŸعتمدين للهندسسة أŸدنية وألبناء عمر هجرسس،
أمسس ،دور أŸهندسس أŸد› ‘ Êال ألبناء ،حاثا
أإ’دأرأت أÙل -ي -ة ع-ل-ى أل-ت-ع-ام-ل م-ع-ه م-ث-ل ب-اق-ي
أŸهندسس ÚمشسÒأ إأ ¤أن موأد ألقانون 05/04
ألذي صسدر بعد زلزأل بومردأسس حددت مهامه
بصسرأحة فهو أŸسسؤوول على سسÓمة وأمن ألبناية
وأŸوأطن ،وعليه ينبغي أحÎأم صسÓحياته ألتي
تلزم بعضسها وجوب إأخضساع ﬂطط أي بناية كانت
ÿت -م -ه ل -ل -حصس -ول ع-ل-ى رخصس-ة أل-ب-ن-اء م-ث-ل-ه م-ث-ل
أŸهندسس أŸعماري.
أكد ذأت أŸسسؤوول ‘ لقاء نظم بو’ية أŸدية
’نتخاب مندوب و’ئي ومسساعدين له ،أن نقابة
أŸه-ن-دسس ÚأŸع-ت-م-دي-ن ل-ل-ه-ن-دسسة أŸدنية وألبناء
ت -ع -د شس -ري -ك -ا ضس -روري -ا ل -ل-ح-ك-وم-ة ،مشسÒأ إأ ¤أن
مهامها ’ تنحصسر ‘ ألورق بل سستجدها ميدأنيا،
وتتمثل أسساسسا ‘ أŸتابعة غ ÒأŸباشسرة لكل ما
ينجز بالوطن ورصسد أأ’خطاء ألتي من شسأانها أن
تضسر أŸوأطن ‘ ألبناء ،من منطلق أن هناك بعضس
أÿوأصس يرتكبون أخطاء عن جهالة تضسر بصسحة

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

بعضس ألو’يات على غرأر أŸدية كانز’ق ألÎبة
وألتعرضس للتيارأت ألهوأئية ألعنيفة ،موضسحا أن
نقابة أŸهندسس ÚأŸدني Úسستتكفل بإاعدأد تقارير
شسهرية حول ألبناء حتى تتدخل وفق ألصسÓحيات
أŸمنوحة لها للتصسدي أ’ي خطر عمومي.

وسسÓمة أŸوأطن ،فضس Óعلى أنها تعت ÈأŸهندسس
أŸعماري كزميل وعنصسر مهم ‘ ألهندسسة وجزء
وحلقة من حلقات ألهندسسة ،كما أن كل أأ’طرأف
أŸعنية بالبناء هم أجزأء هامة ‘ عملية أإ’‚از،
غ Òأنه ’ Áكن أن نحمل هذأ ألزميل أك Ìمن
مسسؤوولياته.
وذك -ر ه -ج -رسس ب -اأ’خ-ط-ار أل-كÈى أل-ت-ي ت-ه-دد

اŸدية :ع.علياÊ

Óمكانات الفÓحية
لمثل ل إ
مؤوكدا على ضصرورة السصتغÓل ا أ

بوعزغي– :ديث ألفÓحة مرهون با’نخرأط ‘ أ÷معيات وألتعاونيات
أاك- - -د وزي- - -ر ال - -ف Ó- -ح - -ة
وال-ت-ن-م-ية الريفية والصصيد
ال - -ب - -ح - -ري ع - -ب - -د ال - -ق - -ادر
بوعزغي ،أامسس ،بولية أام
ال - - - - -ب- - - - -واق- - - - -ي ،أان –ديث
وعصص -رن -ة ال -ق -ط -اع ي -ب -ق -ى
م -رت -ب -ط -ا «ب -ت -ن -ظ -ي -م اŸه-ن
والشصعب الفÓحية ‘ شصكل
ج - -م - -ع - -ي- -ات وت- -ع- -اون- -ي- -ات
مهنية».
وأوضس -ح أل -وزي -ر ‘ مسس -ت-ه-ل
زي -ارة ت -ف -ق -د ق-ام ب-ه-ا إأ ¤ه-ذه
أل -و’ي -ة أن «ألشس -عب أل -فÓ-ح-ي-ة
كلما كانت منظمة ‘ شسكل جمعيات وتعاونيات
كلما تسساعد أإ’دأرة وألفÓح على تطوير ألقطاع»
وذلك ع -ن ط -ري -ق-ك -م -ا أضس -اف -أل-ع-م-ل ‘ إأط-ار
تشساور وأسسع بﬂ Úتلف ألشسركاء وألفاعلÃ Úا
يسس -م -ح حسس -ب -ه -ب -ت -جسس -ي -د أل -تضس -ام -ن وت -وح -ي -د
أإ’مكانات.
ولدى معاينته ﬁيط ألسسقي أو’د حملة ببلدية
ع Úمليلة أÎŸبع على  2274هكتار وأŸسستغل
حاليا أعت Èبوعزغي أن و’ية أم ألبوأقي ألتي
تتوفر على أك Ìمن  360ألف هكتار عبارة عن
أرأضسي صسا◊ة للزرأعة ’ يعكسس إأنتاجها ألفÓحي

يوم –سصيسصي حول ظاهرة ألهجرة غ Òألشصرعية بقسصنطينة
اح- -تضص- -ن قصص- -ر ال- -ث- -ق -اف -ة «
ﬁم - -د ال - -ع - -ي - -د آال خ - -ل - -ي- -ف- -ة
«ب - -قسص- -ن- -ط- -ي- -ن- -ة ،أامسس ،ي- -وم- -ا
إاعÓميا –سصيسصيا حول ظاهرة
ال -ه -ج -رة غ Òالشص -رع-ي-ة– ،ت
شص- - -ع - -ار« ال - -ه - -ج - -رة إا ¤اŸوت»،
ن - -ظ- -م- -ه اŸك- -تب ال- -ت- -ن- -ف- -ي- -ذي
ل- -ل- -ولي- -ة ال -ت -اب -ع ل -ل -م -ن -ظ -م -ة
لرهاب.
الوطنية لضصحايا ا إ

قسسنطينة /أاحمد دبيلي
قالت أأ’مينة ألعامة للمنظمة ألوطنية لضسحايا
أإ’ره -اب ألسس -ي -دة « ف -اط-م-ة أل-زه-رأء ف-ل-يسس-ي» إأن
م-وضس-وع أل-ه-ج-رة غ Òألشس-رع-ي-ة ي-ت-م-ي-ز بحسساسسية
خاصسة  ،فهي ظاهرة تعرضس ألعشسرأت من أبناء
هذأ ألوطن لÓنتحار أإ’رأدي عرضس ألبحر ،بل أن
ع -ائ Ó-ت ب-اك-م-ل-ه-ا ت-ق-ع ضس-ح-ي-ة ه-ذه أŸأاسس-اة وأن
أل -وأجب أل -وط -ن -ي ي -ن -ادي -ن -ا م-ن خÓ-ل ه-ذأ أل-ي-وم
أل-ت-حسس-يسس-ي ل-ت-وع-ي-ة ك-ل أف-رأد أÛت-مع بخطورة
هذه ألظاهرة ألتي بدأت تتوسسع وتنتشسر بكÌة .
وأضسافت « فليسسي» أن أÛتمع برمته ،يجب أن
يدق ناقوسس أÿطر للقضساء على هذه ألظاهرة
أل-غ-ري-ب-ة ع-ن ›ت-م-ع-ن-ا وأ◊ي-ل-ول-ة دون أل-تضس-ح-ي-ة
ب-أاب-ن-ائ-ن-ا أل-ذي-ن سس-ي-تشس-ردون ‘ ›ت-م-ع-ات غ-ريبة
عنهم ولهذأ دعت أÛتمع وألسسلطات إأ ¤أتخاذ
ك -ل أل -ت-دأب Òألضس-روري-ة ل-ل-ح-د م-ن ه-ذه أل-ظ-اه-رة
وألتي ’ “ثل سسوى أنتحارأ على حد قولها .
ومن جهته ،دعا «عبد ألكر Ëمنصسوري» ،رئيسس
أللجنة ألوطنية Ÿكافحة ألهجرة غ Òألشسرعية ،إأ¤

معا÷ة أسسباب ألهجرة غÒ
ألشس -رع -ي -ة أو’ ،وأل-ب-حث ع-ن
أل -دوأف -ع أل -ك -ام-ن-ة ورأء ه-ذه
ألظاهرة ،مؤوكدأ أن ألقضساء
ع- -ل- -ى ه -ذه أأ’سس -ب -اب سس -وف
يؤودي حتما إأ ¤ألقضساء على
هذه ألظاهرة وعدم تعريضس
أآ’’ف من أبنائنا إأ ¤أŸوت
أأ’كيد .
وأضس- -اف « م- -نصس -وري» أن
أÛتمع كله مسسؤوول عن هذه
أل -ظ -اه -رة أÿطÒة وب-ال-ت-ا‹
’بد من توف Òكل مسستلزمات أ◊ياة للشسباب حتى
’ يفكر ‘ ألهجرة ،كما يجب أيضسا ـ حسسب قوله
ـ ألعمل على زرع روح ألتفاؤول ‘ نفوسس ألشسباب
وأ’بتعاد عن نشسر أليأاسس لدى هذه ألفئات من دون
أن نشسعر.
وأخ -ت -ت -م ق -ول -ه ،أن أل -دول -ة تسس-ع-ى وم-ن خÓ-ل
أل-ت-ح-ويÓ-ت أ’ج-ت-م-اع-ي-ة وأل-ت-ي “ث-ل ت-ق-ريبا ربع
ميزأنية ألدولة ـ نحو  1800مليار دينارـ للقضساء
على ظاهرة ألفقر ،غ Òأن ألشسغل وألسسكن يبقيان
من أŸطالب أأ’سساسسية للشسباب حتى ’ يخوضسوأ
مغامرة ألهجرة غ Òألشسرعية وألذهاب أ ¤أŸوت
أÙتوم.
أ÷دير بالذكر أن هذأ أŸلتقى ألذي حضسرته
ن - -خ - -ب - -ة م- -ن أÛت- -م- -ع أŸد Êوألشس- -ب- -اب “ي- -ز
Ãدأخ Ó-ت م -ن ق -ب -ل ﬂتصس Úت -ن-اول-وأ ف-ي-ه ه-ذه
أل-ظ-اه-رة وأن-ع-ك-اسس-ات-ه-ا ع-ل-ى أÛت-مع باعتبارها
ظ- -اه- -رة دخ- -ي- -ل- -ة –ت- -اج أ ¤ت- -ك- -ث- -ي- -ف أ÷ه- -ود
Ùاربتها.

مع فتح طريق اŸيناء أامام اŸواطنÚ

 7مليار سصنتيم إ’‚از ﬁول على مسصتوى مسصمكة وهرأن

أع - -ط- -ى ،أمسس ألسس- -بت ،وأ‹ وه- -رأن ،م- -ول- -ود
شسريفي ،خÓل زيارة ميدأنية قادته إأ ¤أŸسسمكة
إأشسارة أنطÓق أشسغال إأ‚از مشسروع ﬁول طريق
على مسستوى أŸسسمكة وقد ” تخصسيصس غÓف
ما‹ قدره  7مليار سسنتيم على أن يتم تسسليمه ‘
آأجال ’ تفوق ألشسهرين ،وهو أŸشسروع ألذي من
شسأانه أن يسساهم ‘ أ◊د من أ’ختناق أŸروري،
سسيما مع فتح طريق أŸيناء أمام أŸوأطن Úخاصسة
خÓل موسسم أ’صسطياف ،وفقما أشس Òإأليه.
من جهة أخرى ،أعلن أŸسسؤوول ألتنفيذي أأ’ول
لوهرأن عن قرب أ’نطÓق ‘ Œسسيد مشسروع
تهيئة حي سسيدي ألهوأري ألعتيق ،ألذي خصسصس له
غÓف ما‹ قدره  15مليون سسنتيم ،وهذأ ‘ إأطار
ألتحضس Òلتظاهرة ألعاب ألبحر أأ’بيضس أŸتوسسط

أأولياء ألتÓميذ ببجاية يطلبون إأنقاذ أبنائهم
نظمت ،أمسس ،ألفيدرألية ألو’ئية ’أولياء
أل -تÓ-م-ي-ذ ب-ب-ج-اي-ة ،أج-ت-م-اع-ا ط-ارئ-ا ب-ث-ان-وي-ة
أ◊مادية ،بهدف ألبحث عن حلول أسستعجالية
’إنقاذ ألتÓميذ من ألتاأخر ألكب ‘ ÒألÈأمج
أل -درأسس -ي -ة بسس -بب أإضس -رأب ‘أل -ك-ن-اب-اسست‘ غÒ
أÙدود وألتاأكيد على ضسرورة عودة ألتÓميذ
أإ ¤مقاعد ألدرأسسة لتفادي سسنة بيضساء.

ه -ذه أل -ق -درأت م -ق-ارن-ة ك-م-ا
ق -ال -ب -و’ي-ات أخ-رى ل-دي-ه-ا
مسس -اح-ات فÓ-ح-ي-ة أق-ل ل-ك-ن
إأنتاجها ألفÓحي يفوق إأنتاج
و’ية أم ألبوأقي.
وأب- - -رز أل- - -وزي - -ر ‘ ه - -ذأ
ألسس- -ي- -اق أن ذلك يسس- -ت- -دع- -ي
ضس -رورة أ’سس -ت -غ Ó-ل أأ’م -ث -ل
Óم -ك-ان-ات أل-فÓ-ح-ي-ة ل-ه-ذه
ل -إ
ألو’ية خاصسة ما تعلق بتعبئة
أŸوأرد أŸائ - -ي - -ة أŸوج - -ه- -ة
للسسقي ألفÓحي.
وألح بوعزغي أيضسا على
أن تلعب ألفÓحة دورها أ◊قيقي بهذه ألو’ية ألتي
تشستهر بإانتاج أ◊بوب وأÿضسروأت وألتي تصسلح
تربتها لغرسس أأ’شسجار أŸقاومة لظاهرة أ÷فاف.
وأف - -اد أل - -وزي- -ر ب- -اŸن- -اسس- -ب- -ة أن ه- -دف وزأرة
أل-فÓ-ح-ي-ة وأل-ت-ن-م-ي-ة أل-ري-ف-ي-ة وألصسيد ألبحري هو
«ألتوقف قبل نهاية ألسسنة أ÷ارية أو ألسسنة أŸقبلة
كأاقصسى أجل عن أسستÒأد ألثوم» وذلك بانتهاج -
كما قال -أسسÎأتيجية ‘ هذأ أإ’طار بإامكان و’ية
أم ألبوأقي أن تعلب دورها فيها حيث أعطى ‘
هذأ ألسسياق مثا’ بو’ية ميلة ألتي أصسبحت لديها
Œربة «رأئدة» ‘ إأنتاج ألثوم.

للحد من خطورتها على الشصباب

نددوا Ãواصصلة «كناباسصت» إاضصرابها
ب-حسسب ت-وأزي رئ-يسس أل-ف-ي-درأل-ي-ة أل-و’ئ-ي-ة
’أول -ي-اء أل-تÓ-م-ي-ذ ب-ب-ج-اي-ة‘ ،ت-ق-رر خÓ-ل ه-ذأ
أ’ج-ت-م-اع ت-ن-ظ-ي-م مسسÒة سس-ل-م-ي-ة يوم ألثÓثاء
أل -ق -ادم أب -ت -دأء م -ن ألسس -اع -ة  11:00م- -ن دأر
ألثقافة أإ ¤غاية مقر ألو’ية ،حيث ع‡ Èثلو
أ’أولياء عن أسستيائهم ألشسديد لقرأر أŸكتب
أل -و’ئ -ي ،ل -ن -ق -اب -ة ‘أل -ك -ن -ابسست‘ وأŸت -م-ث-ل ‘

ألعدد
17553

04

م- -وأصس- -ل- -ة أإضس -رأب أ’أسس -ات -ذة ،ب -ح -ج -ة ع -دم
تسسجيل أي تقدم ملموسس ‘ ألتكفل Ãشساكل
أ’أسساتذة ،كما طالب أ’أسساتذة بالتعقل وألنظر
أإ ¤مسس -ت-ق-ب-ل أل-تÓ-م-ي-ذ وك-ذأ أن-ت-ه-اج أسس-ل-وب
أ◊وأر كوسسيلة حضسارية ◊ّل جملة ألنقائصس
أŸسسجلة ،وتفادي ترك ألتÓميذ كرهائن ’
ذنب لهم‘.

أŸزمع تنظيمها آأفاق  .2021كما أطلع ألوأ‹ على
أشس-غ-ال ت-ه-ي-ئ-ة وأسس-ع-ة Ÿسس-اح-ة ك-انت ت-اب-عة لهيئة
أ÷يشس ألوطني ألشسعبي  ،وألتي Œري بالتنسسيق مع
أŸصسالح ألبلدية على مسستوى سساحة أول نوفمÈ
ألتي ” –ويلها إأ ¤حديقة عمومية عصسرية ،قال
بشسأانها شسريفي إأنها سستكون فضساء مناسسبا ÷مع
ألعائÓت ومتنفسسا لهم عنهم .كما صسرح شسريفي
أن -ه سس -ي -ت -م ق-ري-ب-ا ج-دأ ألشس-روع ‘ ت-ه-ي-ئ-ة م-دخ-ل
أŸدي-ن-ة ،أم-ا ف-ي-م-ا ي-خصس مشس-روع وأج-ه-ة أل-ب-ح-ر
فأاوضسح نفسس أŸسسؤوول أنه ” وضسع ﬂطط تسسيÒ
لتحقيق نظرة جمالية وسسيتم أخذ أ◊ذر ‘ عملية
أأ’شسغال ألتي سستكون على مرأحل.

وهران :براهمية مسسعودة

وم -ن ج -ه -ت-ه-م ،يصس-ر أ’أسس-ات-ذة أŸضس-رب-ون
ع -ل-ى م-وأصس-ل-ة ح-رك-ت-ه-م أ’ح-ت-ج-اج-ي-ة وع-دم
ألÎأجع عن مطالبهم ،خاصسة بعد عدم –قيق
ي ت - -ق- -دم م- -ل- -م- -وسس ‘ ،أرضس- -ي- -ة أŸط- -الب
أّ
أŸطروحة منذ مدة طويلة ،وألرأمية حسسبهم
أإ ¤تسس -وي-ة ك-اف-ة أل-وضس-ع-ي-ات أل-ع-ال-ق-ة ،بسس-بب
أل-ت-ع-ط-ل أل-ك-ب Òأل-ذي ت-ع-ان-ي-ه ملفاتهم أŸالية
وأ’إدأري- - -ة ،ع- - -ل- - -ى غ- - -رأر ألÎق - -ي - -ات ودف - -ع
مسستحقاتهم أŸالية أıتلفة وألتي تاأخرت
بالنسسبة للبعضس منذ حوأ‹ سسنت Úكاملت.Ú

بجاية :بن التوي توهامي

»æWh

أأ’حد  28جانفي  2018م
ألموأفق لـ  10جمادى أأ’ولى  1439هـ

لجل الثوابت العمومية من اŸسضيلة ،ولد عباسس:
رافع أ

إا‚ازات رئيسس ا÷مهورية ملموسسة وا÷ميع يشسهد على ذلك
لم Úال- -ع- -ام ÷ب- -ه -ة
أاك- -د ا أ
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ج-م-ال ولد
ع - - -ب - - -اسس مسض - - -اء أامسس ب - - -دار
ال- -ث- -ق -اف -ة ق -ن -ف -وذ ا◊م Ó-وي
ب-اŸسض-ي-ل-ة خÓ-ل إاشض-راف-ه ع-ل-ى
ت- -نصض- -يب ال- -ل -ج -ن -ة ال -ولئ -ي -ة
لحصض - - - - -اء إا‚ازات رئ - - - - -يسس
إ
ا÷مهورية منذ توليه ا◊كم
عام  ،1999أان إا‚ازات رئيسس
ا÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د ال- -ع- -زي -ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة م-ل-م-وسض-ة ول غبار
عليها وا÷ميع يشضهد عليها.

اŸسسيلة :عامر ناجح

وأوضضح جمال ولد عباسس ‘ ألكلمة ألتي
أل -ق -اه -ا أم -ام أ◊ضض -ور ب -خصض-وصس ألشض-رأك-ة بÚ
ألقطاع Úألعام وأÿاصس أنه ’ مسضاسس بالقطاع
أل -ع -م -وم -ي م -ه -م -ا ك -ان ح -ف -اظ -ا ع -ل -ى أل-ث-وأبت

أل -ع -م -وم-ي-ة ،م-ؤوك-دأ أن ح-زب
جبهة ألتحرير ألوطني يدعم
ألشضرأكة ب Úألقطاع Úألعام
وأÿاصس بشضرط أن ’ يتم
أŸسض-اسس ب-ال-ث-وأبت أل-ع-مومية
وهذأ حسضب ما أمÓه رئيسس
أ÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د أل -ع -زي -ز
ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة ،مشضÒأ ‘ ف-ح-وى
ك -ل-م-ت-ه أن رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة
أل -ح ع-ل-ى ضض-رورة أÙاف-ظ-ة
ع- -ل- -ى ج- -م- -ي- -ع أŸك -تسض -ب -ات
أ’ج -ت -م -اع -ي -ة وع -ل -ى رأسض -ه -ا ألصض-ح-ة وألÎب-ي-ة
وألسضكن وألقدرة ألشضرأئية ،كما ونوه أŸتحدث ‘
ك -ل -م -ت -ه إأ ¤أن رئ -يسس أ÷م -ه -وري-ة ق-د فصض-ل ‘
أل-رؤوي-ة أ’ق-تصض-ادي-ة ل-ل-بÓ-د ضض-م-ن ح-وأره مؤوخرأ
Ûم- -ع أكسض- -ف -ورد ب -ي -زنسس وأل -ذي أزأل أل -ل -بسس
حسضبه عن أهم ألقضضايا أ’قتصضادية وأ’جتماعية
أŸطروحة وكذأ عن فتح رأسس مال أŸؤوسضسضات

ألعمومية وألعديد من ألقضضايا ألهامة ،مشضÒأ إأ¤
أن حزب أأ’فÓن سضارع إأ ¤دعوة أŸشضارك‘ Ú
أجتماع ألثÓثية أخ Òإأ ¤ضضرورة ألتعريف بأاهم
ألقرأرأت أŸتخذة.
وذكر جمال ولد عباسس أن ألسضبب ألرئيسضي
وأأ’ول ◊ضضوره إأ ¤أŸسضيلة هو تنصضيب أللجنة
أل -و’ئ-ي-ة أŸك-ون-ة م-ن أعضض-اء أل-ل-ج-ن-ة أŸرك-زي-ة
وم -ن-ت-خ-ب Úب-اÛلسس ألشض-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي ورؤوسض-اء
بلديات وأÙافظ Úبهدف جرد كل ‡تلكات
ألبلديات وما ” أ‚ازه خÓل  20سضنة ماضضية،
م -ؤوك -دأ أن  04مÓ-ي Úج-زأئ-ري أسض-ت-ف-ادوأ من
ألسض -ك-ن Ãخ-ت-ل-ف صض-ي-غ-ه ‘ ع-ه-د أل-رئ-يسس ع-ب-د
ÓفÓن أن
ألعزيز بوتفليقة ،وأعت Èأأ’م Úألعام ل أ
إأ‚ازأت ألرئيسس ملموسضة وأ÷ميع يشضهد عليها
خاصضة وأنها شضملت جميع أÛا’ت على غرأر
وزأرة ألتضضامن ألوطني ألتي كان هو على رأسضها
آأنذأك وأسضتفادت هي أأ’خرى من أآ’’ف من
أ◊افÓت ألتي خصضصضت للنقل أŸدرسضي.

‘ لقاء Ãنتخبي جبهة اŸسضتقبل

ترك ا◊لول اإلرŒالية والÎقيعية ‘ معا÷ة النشسغالت اŸطروحة
ن ّ- - -دد رئ - - -يسس ج - - -ب - - -ه - - -ة
اŸسض- -ت- -ق- -ب- -ل ع- -ب- -د ال -ع -زي -ز
ب- - -ل- - -ع- - -ي- - -د ،أامسس ،ب- - -ب - -عضس
اŸم -ارسض -ات ال -ت -ي ت -ق-وم ب-ه-ا
لدارة ل - - -لضض - - -غ- - -ط ع- - -ل- - -ى
ا إ
لح -زاب
م- -ن- -ت -خ -ب -ي ب -عضس ا أ
ال -ف-ائ-زة قصض-د –وي-ل-ه-م إا¤
ح - - -زب آاخ - - -ر ،مشضÒا إا ¤أان
ه- - -ذه اŸم- - -ارسض- - -ات تضض- - -رب
مصض - -داق - -ي - -ة ا÷م - -ه- -وري- -ة
ا÷زائرية وترهن العمل الدÁقراطي
لمل ‘ التغي Òوتعزز
ببÓدنا وتقتل ا أ
ال- - -ع- - -زوف ع- - -ن ال- - -ع - -م - -ل السض - -ي - -اسض - -ي
والنتخابي.

سسعاد بوعبوشس

أوضضح بلعيد خÓل ندوة صضحفية على هامشس
أج-ت-م-اع ت-نسض-ي-ق-ي Ÿن-ت-خ-ب-ي-ه ب-و’ي-ات أل-وسضط،
ب -ف -ن -دق أŸط -ار ب-ال-دأر أل-ب-يضض-اء ،أن أل-ظ-اه-رة
م ّسض -ت أل -ع -دي-د م-ن أأ’ح-زأب ،وه-م ح-ال-ي-ا ق-ي-د
إأحصضاء أ◊ا’ت و–ليلها ،مشضÒأ إأ ¤أن هذه
أŸم-ارسض-ات ل-ن تضض-ر ب-ج-ب-ه-ة أŸسض-ت-ق-ب-ل أ’ن-ه-ا
ولدت كبÒة وحققت نتائج جيدة بفضضل عملها
ألنضضا‹ وكفاءأتها ألنزيهة وألنظيفة ،و’ تÎجم

إأ’ عجز حزب أأ’غلبية على
أسض- - - -ت - - -ق - - -ط - - -اب وإأق - - -ن - - -اع
أ÷زأئري.Ú
خÓل أ’جتماع ألتنسضيقي
دع-ا رئ-يسس ج-ب-ه-ة أŸسض-ت-ق-بل
منتخبي حزبه إأ ¤أ’سضتشضارة
وألتنسضيق مع باقي ألبلديات
وأÛالسس أل -و’ئ -ي -ة لضض-م-ان
تقد Ëخدمة أحسضن للشضعب
وضضمان أك Ìفعالية للمجالسس
ألشض- -ع -ب -ي -ة أل -ت -ي Áث -ل -ون -ه -ا،
ﬁذرأ إأياهم من ألوقوع فريسضة سضهلة ‘ بعضس
أŸمارسضات ألتي تهدف إأ ¤أإ’يقاع بهم وألّزج
بهم ‘ ألسضجون.
شضّدد بلعيد على ضضرورة ألتنسضيق وألتشضاور
فيما بينهم أ’نه ألسضبيل ألوحيد لتفادي أأ’خطاء
Óدأرة ،كاشضفا عن
ألتي قد –ولهم إأ ¤خّدأم ل إ
دورأت ت -ك -وي-ن-ي-ة ل-ل-م-ن-ت-خ-ب Úق-ري-ب-ا ل-ل-رف-ع م-ن
إأم-ك-ان-ي-ات-ه-م أŸع-رف-ي-ة وإأحاطتهم بكل ألقوأنÚ
وألتنظيمات أŸسضÒة للمجالسس ألشضعبية خاصضة
ما تعلق بالصضفقات ،وألتأاكيد على أنهم منتخبون
Áثلون ألشضعب وليسضوأ إأدأري Úتابع Úللو’ة.
أك -د رئ -يسس ج -ب -ه -ة أŸسض -ت -ق -ب -ل أن أل -ت -غ-يÒ
أ◊قيقي لن يكون بالقرأر ألسضياسضي أو أŸال بل
بتجند ألشضعب ،دأعيا إأ ¤أ’سضتنباط من دروسس

أŸاضض-ي وأسض-ت-ق-رأء أل-ت-اري-خ ل-ت-غي ÒأŸمارسضات
وألذهنيات لتأاسضيسس أ÷مهورية ألثانية وأ’نتقال
من ألشضرعية ألثورية إأ ¤ألشضرعية ألشضعبية.
وأشضار بلعيد إأ ¤أن أŸؤو“ر أŸقبل للحزب
سضيكون نهاية جوأن أŸقبل ،مؤو“رأ للبناء من
خ Ó-ل أل -ق-وأن Úأل-ت-ي سض-ي-ت-ب-ن-اه-ا وأ’ن-ت-خ-اب-ات
أل -ت -م -ه -ي -دي -ة ع -ل -ى مسض -ت-وى أل-ق-اع-دة ’خ-ت-ي-ار
مرشضحيهم ومنتخبيهم أسضتعدأدأ لÓسضتحقاقات
أ’نتخابية أŸقبلة.
وحول موقف أ◊زب من ألغليان أ’جتماعي
ألذي عرفته أ÷زأئر مؤوخرأ من إأضضرأبات كل
من قدماء ›ندي أ÷يشس ،أأ’طباء أŸقيمÚ
وع -م -ال أ÷وي -ة أ÷زأئ -ري -ة ،ق-ال رئ-يسس ج-ب-ه-ة
أŸسضتقبل إأنها”” :نتيجة حتمية لغلق أ◊وأر وسضوء
أل -تسض -ي Òوع -دم ‡ارسض-ة أ◊ق-وق أŸدن-ي-ة ب-ك-ل
حرية””ﬁ ،ذرأ من غلق باب أ◊وأر ألذي سضيفتح
ب -اب -ا ل -ل -ع -ن -ف حسض -ب -ه ،دأع -ي-ا إأ ¤ت-رك أ◊ل-ول
أ’رŒال-ي-ة وألÎق-ي-ع-ي-ة ‘ م-ع-ا÷ة أ’نشض-غ-ا’ت
أŸط-روح-ة خ-اصض-ة ب-ال-نسض-ب-ة ل-ق-ط-اع-ي ألصض-حة
وألÎبية.
‘ هذأ أإ’طار أكد بلعيد على ضضرورة سضن
قوأنﬁ Úددة وغ Òشضمولية ترأعي كل ألشضرأئح
وخصض -وصض -ي -ة ك -ل أŸن -اط -ق ’ ،سض-ي-م-ا م-ا ت-ع-ل-ق
باŸنح وألنقل وألسضكن ألوظيفي لضضمان تقدË
خدمة عمومية ‘ أŸسضتوى.

لوضضاع السضائدة وطنيا ودوليا
تدرسس ا أ

دورة عادية للجنة اŸركزية ◊زب العمال نهاية األسسبوع القادم
لمينة العامة ◊زب العمال،
كشضفت ا أ
ل-وي-زة ح-ن-ون ،أامسس ،ب-ا÷زائ-ر العاصضمة،
أان ح -زب -ه -ا سض -ي -ع-ق-د دورة ع-ادي-ة ل-ل-ج-ن-ة
لسضبوع القادم من أاجل
اŸركزية نهاية ا أ
دراسض-ة ““قضض-اي-ا وط-ن-ي-ة وإاقليمية ودولية
وإاع -داد ق -واع -د ا◊زب Ÿواج-ه-ة ال-ظ-رف
الراهن““.
وقالت حنون ‘ ندوة صضحفية نشضطتها Ãقر
ح-زب-ه-ا إأن أŸك-تب ألسض-ي-اسض-ي ل-ل-ح-زب أŸن-ع-قد
أأ’ح -د أل -ف -ارط ””ق-رر ع-ق-د دورة ع-ادي-ة ل-ل-ج-ن-ة
أŸركزية نهاية أأ’سضبوع ألقادم من أجل درأسضة
أأ’وضض- -اع ألسض- -ائ- -دة ع- -ل- -ى أŸسض -ت -وى أل -وط -ن -ي
وأإ’ق -ل -ي -م -ي وأل -دو‹ وم -ن ث -م إأع-دأد أل-ق-وأع-د
ألشض -ع -ب -ي -ة ل -ل -ح-زب م-ن أج-ل م-وأج-ه-ة أل-ظ-رف
ألرأهن””.
و‘ سضياق آأخر ،شضددت حنون على ””ضضرورة

أإ’سضرأع ‘ ألتكفل باŸطالب
ألشض -ع -ب -ي -ة أل -وأسض -ع -ة لضض -م-ان
ألسضكينة من خÓل فتح نقاشس
ب -ن -اء ع -ن ط -ري -ق م -ن -اظ -رأت
سضياسضية ب ÚألÈأمج”” ،معÈة
ع -ن ””أسض -ف -ه -ا ألشض -دي -د ل -ع-دم
أحÎأم ب - - -عضس أل- - -ه- - -ي- - -ئ- - -ات
أŸسض -ت -خ-دم-ة ‘ أل-ع-دي-د م-ن
أل- -ق- -ط- -اع- -ات ل Ó-ت -ف -اق -ي -ات
أŸوقعة مع ألعمال””.
وبعد أن أبرزت أن ألعمل
ألنقابي ””حق دسضتوري مضضمون”” ،دعت حنون إأ¤
””إأبعاد كل مسضؤوول عجز عن ألتفاوضس مع ألعمال
وأ’سضتماع إأ ¤أنشضغا’تهم وإأيجاد حلول لها””،
أ’ن أأ’مر  -كما قالت ”” -يتعلق با◊فاظ على
ألسضلم وأ’سضتقرأر””.

ك- -م -ا وصض -فت ذأت أŸت -ح -دث -ة
””عودة قوأفل أ◊رأقة”” بـ«ألظاهرة
أŸأاسض - -اوي- -ة”” ،مÈزة أن م- -ع- -ا÷ة
ه -ذه أل -ظ -اه -رة ي -ك-ون م-ن خÓ-ل
””–سض Úألقدرة ألشضرأئية وتوفÒ
مناصضب شضغل وسضكنات للشضباب””.
م -ن ج -ه -ة أخ-رى ،دعت ح-ن-ون
إأ”” ¤سض -حب مشض -روع-ي أل-ق-ان-ونÚ
أŸت-ع-ل-ق Úب-الصض-ح-ة وأل-عمل وحل
›لسس مسضاهمات ألدولة””.
و‘ ألشضق أ’قتصضادي ،أشضادت
أأ’م -ي -ن -ة أل -ع -ام -ة ◊زب أل -ع -م -ال ب-إانشض-اء ÷ن-ة
م -ت -ع -ددة أل-ق-ط-اع-ات Ÿت-اب-ع-ة أإ’ن-ت-اج أل-وط-ن-ي
وتشضجيعه ،مقÎحة تكليف ألدوأوين ألعمومية
ب- -ع -م -ل -ي -ات أ’سض -تÒأد ب -ه -دف ””أل -قضض -اء ع -ل -ى
ألسضلبيات””.

اللقاء التحسضيسضي حول السضتقرار الوطني ببومرداسس

دعوة إا ¤رصّس الصسفوف ونشسر ثقافة اÙبة والتعايشس ب Úا÷زائريÚ

اح-تضض-نت ،أامسس ،دار ال-ث-ق-اف-ة رشضيد
م- -ي- -م -و Êوق -اع -ة اÙاضض -رات ÷ام -ع -ة
اﬁم - -د ب - -وق - -رة ب - -ب - -وم - -رداسس ،ل - -ق- -اء
–سض -يسض -ي -ا ج-ه-وي-ا ‘ ط-ب-ع-ت-ه ال-ع-اشض-رة
ح- -ول م- -وضض- -وع ““ح- -م- -اي- -ة السض -ت -ق -رار
ال -وط -ن -ي““ Ãب -ادرة ل -ل-م-ن-ت-دى ال-وط-ن-ي
ل- -ل- -م- -واط- -ن- -ة وت -رق -ي -ة اÛت -م -ع اŸدÊ
ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع اŸرصض-د ال-وط-ني للمرفق
ال -ع -ام وÃشض -ارك -ة ح-وا‹  160مندوب
÷معيات ناشضطة ‘ اŸيدان Áثلون 20
ولية.

بومرداسس :ز .كمال

أج -م -ع أŸت -دخ -ل -ون أل -ذي -ن نشض -ط -وأ أل -ل-ق-اء
ألتحسضيسضي على أهمية أ◊فاظ على أ’سضتقرأر
ألوطني ،معتÈين عنصضري ””أأ’من وأ’سضتقرأر””
شض -رط Úأسض -اسض -ي◊ Úم -اي -ة أل -وح -دة أل -وط-ن-ي-ة
ل-ل-ج-زأئ-ر و–ق-ي-ق أل-ت-ن-م-ي-ة ألشضاملة على جميع

أأ’صضعدة Ãا يتطلع إأليه أŸوأطن ،حيث أكد
رئ -يسس أŸن -ت -دى أل -وط -ن -ي ل -ل -م -وأط-ن-ة وت-رق-ي-ة
أÛت -م -ع أŸد”” Êأل -ط -يب ده -ك -ام”” ‘ ك -ل -م-ت-ه
ب -اŸن -اسض -ب -ة”” أن رسض -ال-ة أŸن-ت-دى أل-ت-ي ح-م-ل-ه-ا
ل -ل-م-وأط-ن ه-ي أه-م-ي-ة نشض-ر أأ’خ-وة وأأ’ل-ف-ة بÚ
أبناء ألوطن ألوأحد ونبذ ألعنف وألشضقاق وكل
أشضكال أÓÿفات وتشضجيع لغة ألتسضامح وأÙبة
ب Úأ÷زأئري Úوألتكاتف أ’جتماعي ألتي تعتÈ
ج- -زءأ م- -ه- -م -ا وأسض -اسض -ي -ا ‘ أل -ق -ي -م أل -وط -ن -ي -ة
أ’جتماعية.
وأضضاف رئيسس أŸنتدى ‘ كلمته ””أن أ◊فاظ
ع -ل -ى أم -ن وإأسض -ت -ق -رأر أ÷زأئ-ر م-ق-وم ه-ام م-ن
م -ق-وم-ات أل-وح-دة أل-وط-ن-ي-ة أل-ت-ي ب-اتت م-ط-ل-ب-ا
أسض -اسض -ي -ا ‘ أل -وقت أل -رأه-ن ‘ ظ-ل م-ا ي-ح-ي-ط
ب -ا÷زأئ -ر م -ن ت -ه -دي-دأت أج-ت-م-اع-ي-ة ،ث-ق-اف-ي-ة
وأق -تصض -ادي -ة م-ن أل-دأخ-ل وم-ن أÿارج وأن-تشض-ار
ﬂتلف أآ’فات وألظوأهر أ’جتماعية ألسضلبية،
مع –ذيره من تدأعيات عدم أ’سضتقرأر ألذي
تشضهده دول أ÷وأر على أأ’من ألدأخلي للجزأئر
وأل- -دع- -وة إأ ¤ج- -ع- -ل ه- -ذه أل- -ط- -ب- -ع -ة م -ن -ت -دى

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

للدÁقرأطية ألتشضاركية وتشضجيع أ◊وأر ب Úكل
أأ’طياف أ’جتماعية.
وشضهد أللقاء تقد Ëجملة من أŸدأخÓت
وت -وج -ي -ه ع -دد م -ن أل -رسض -ائ-ل أل-ت-حسض-يسض-ي-ة إأ¤
أŸوأطن Úلرصس ألصضفوف من تقد ËأŸشضاركÚ
وأسض-ات-ذة ج-ام-ع-ي Úم-ن-ه-ا رسض-ال-ة عصض-ام شضرفاء
أل-ت-ي “ح-ورت ع-ل-ى ح-ت-م-ي-ة أل-ت-ع-ايشس ألسض-ل-مي
ونشضر ثقافة أÙبة مؤوكدأ ””أن تعزيز وترقية
أل-ت-ن-م-ي-ة م-رت-ب-ط أرت-ب-اط-ا وث-ي-ق-ا ب-ت-وف Òأأ’م-ن
وأ’سضتقرأر ،وأضضاف ””كلنا معنيون باŸسضاهمة
‘ أ◊فاظ على أسضتقرأر هذأ ألوطن ألعزيز
ب- -ب -ذل أقصض -ى أ÷ه -ود وأل -ع -م -ل ع -ل -ى ت -وح -ي -د
ألصضفوف و ⁄ألشضمل لذلك فإان أ’سضتقرأر يعد
أدأة ل -ت -ح -ق-ي-ق وت-رق-ي-ة أل-ت-ن-م-ي-ة وأل-فضض-ل ي-ع-ود
ب -ط -ب -ي -ع -ة أ◊ال إأ ¤ألسض -ي -اسض -ة أل-رشض-ي-دة أل-ت-ي
أنتهجها رئيسس أ÷مهورية وألتي أعطت ثمارها
‘ أŸيدأن””.
و” ‘ أÿت- -ام ت- -ك- -ر Ëع- -دد م -ن أŸشض -اي -خ
وزيارأت ميدأنية لبعضس ألزوأيا وأŸعا ⁄ألدينية
بالو’ية.
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دعم رئيسس ا÷مهورية إاذا ترشسح أامر مفروغ منه
تنصسيب اÛلسس الوطني لرؤوسساء البلديات ..ونحو إانشساء أاكادÁية
ألخلقه العمل السسياسسي

أاك -د رئ -يسس ح-زب Œم-ع
أام -ل ا÷زائ -ري ـ ت-اج ع-م-ار
غ- - -ول ،أان- - -ه ل - -يسس ل - -دي - -ه
كشض- - - -خصس أاو ك - - -ح - - -زب أاي
طموح للÎشضح لÓنتخابات
الرئاسضية للعام  ،2019وأان
اŸنصضب ل - - -يسس ب - - -ال- - -ه Úل
سض - -ي - -م - -ا ‘ ظ- -ل ال- -ظ- -روف
وال - - -ت- - -ح- - -دي- - -اتﬁ ،ب- - -ذا
حصض -ول إاج -م -اع أاو شض-ب-ه إاج-م-اع ‘ إاط-ار
دÁق -راط -ي ،و‘ السض -ي -اق أاف -اد أان دع -م
ال -تشض -ك -ي -ل -ة ل-رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة ‘ حال ترشضحه ““أامر
م -ف -روغ م -ن -ه““ ،ك -م-ا أاع-ل-ن ع-ن ت-نصض-يب
اÛلسس الوطني لرؤوسضاء البلديات ،وعن
لخ-ل-ق-ة
لك -ادÁي -ة ال -وط -ن-ي-ة أ
إانشض -اء ا أ
العمل السضياسضي وا◊ياة العامة وتعزيز
“اسضك اÛتمع و–صض Úالوطن من كل
اıاطر.

فريال بوشسوية

توقف رئيسس حزب Œمع أمل أ÷زأئر ـ تاج،
أمسس ،خ Ó-ل ن -دوة صض -ح -ف -ي -ة نشض-ط-ه-ا ‘ أع-ق-اب
إأشض -رأف -ه ع-ل-ى ل-ق-اء ج-م-ع-ه ب-اŸن-ت-خ-ب ÚأÙل-يÚ
للتشضكيلة بفندق ألرياضس بسضيدي فرج ،مطو’ عند
مسض-أال-ة أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسض-ي-ة أل-ت-ي ي-فصضلنا عنها
ح- - -وأ‹  14شض- -ه- -رأ ،وذلك ردأ ع- -ل- -ى أأ’سض- -ئ- -ل- -ة
أŸط- -روح- -ة بشض- -أان- -ه- -ا ،وإأذأ ك- -ان خÓ- -ل ك -ل -م -ت -ه
أ’ف -ت -ت -اح-ي-ة أك-ت-ف-ى ب-ال-ت-أاك-ي-د أن أل-ت-حضض Òل-ه-ذه
أ’سض-ت-ح-ق-اق-ات وأŸسض-اه-م-ة أ÷ادة وأل-قوية فيها،
يأاتي ضضمن أأ’ولويات أأ’ربع أ÷وهرية للحزب ‘
أل -ع-ام  2018وأل -ع-ام  ،2019وذلك ب- - -اŸوأزأة م- - -ع
Œديد دعم رئيسس أ÷مهورية ،فإانه وخÓل أللقاء
أإ’عÓمي أشضار إأ ¤أن دعم ألرئيسس عبد ألعزيز
بوتفليقة ‘ حال ترشضحه ›ددأ أمر مفروغ منه.
و‘ ألسضياق ،أكد غول ،أنه ’ طموح له كشضخصس،
و’ ط- -م- -وح ◊زب -ه ‘ خ -وضس م -عÎك رئ -اسض -ي -ات
 ،2019ذلك أن أŸنصضب ليسس سضه Óأبدأ ،قياسضا إأ¤
ألظروف وألتحديات ،ولشضرح وجهة نظره ونظر
أل-تشض-ك-ي-ل-ة أل-ت-ي Áث-ل-ه-ا ح-رصس ع-ل-ى أل-ت-وضضيح أن
””ألرئاسضيات مسضأالة خيار دولة ،ليسضت نزوة أو نشضوة
شضخصس أو حزب سضياسضي Ãنظور ضضيق”” ،مضضيفا
‘ ألسضياق ””يا حبذأ لو يكون إأجماع أو شضبه إأجماع

‘ إأطار دÁقرأطي ،أ’ن أŸنصضب
ل- -يسس سض- -ه ،””Ó- -وإأذأ ك- -ان أ◊زب
وطموحه يذوب ‘ طموح ألدولة
وخيارأتها ،فإانه وباŸقابل كل من
أرأد ألÎشضح فهو حر.
و ⁄يفوت أŸناسضبة ،ليؤوكد من
م- -ن- -ط- -ل- -ق أ◊زب أل- -ذي Áث- -ل- -ه
ب- -اع- -ت- -ب- -اره ج- -ادأ ومسض- -ؤوو’ ،أن
””مسض -أال -ة أ’ن -ت -خ-اب-ات أل-رئ-اسض-ي-ة
ومنصضب رئيسس أ÷مهورية ،ليسضت
مسضأالة بسضيطة ،خاصضة ‘ ظل ألظروف أ’قتصضادية
وأŸالية ألصضعبة ،ألتي “ر بها أ÷زأئر شضأانها ‘
ذلك شضأان ألكث Òمن ألدول””’ ،سضيما وأننا ـ أضضاف
يقول ـ مسضتهدف ‘ Úإأطار أŸوجة ألثانية من
ألربيع ألدموي”” ،مذكرأ بوضضع أŸنطقة ألتي تغلي
حسضبه ،إأ ¤جانب أ’سضتهدأف أÿارجي ،كل هذه
أŸع -ط -ي -ات ت -ف -رضس أخ -ت -ي -ار ألشض-خصس أŸن-اسضب
وألقادر على معا÷ة ألدأخل وأÿروج من دأئرة
ألÎبصض -ات أÿارج -ي-ة ،ل-تصض-ب-ح ب-ذلك أل-رئ-اسض-ي-ات
مسضأالة خيار دولة.
‘ سض -ي -اق م -غ -اي -ر ،صض -ن -ف أ◊رأك أل -ذي وق-ع
م- -ؤوخ- -رأ ‘ ،إأشض- -ارة إأ ¤أإ’ضض- -رأب -ات أل -ت -ي مسضت
قطاعي ألصضحة وألÎبية ‘ ،خانة ألصضحية ،وأعتÈ
أن ’ حل دون أŸرور ع Èحوأر جاد ،يتم من
خ Ó-ل -ه م -ع -ا÷ة أŸط -الب أŸط -روح -ة ‘ ح -دود
أإ’م -ك -ان -ي-ات ،ك-م-ا ج-دد أقÎأح ب-ط-اق-ي-ة و–دي-د
أل -ف -ئ-ات أŸع-ن-ي-ة ب-ال-دع-م ،ع-ل-ى أن تضض-خ أأ’م-وأل
أŸوف -رة ‘ صض -ن -دوق أ’سض-ت-ث-م-ار ويسض-ت-ف-ي-د م-ن-ه-ا
ألشض -ب -اب إ’‚از مشض -اري -ع مصض -غ-رة وم-ت-وسض-ط-ة ‘
أل-ق-ط-اع-ات أل-ت-ي ت-رأه-ن ع-ل-ي-ه-ا أل-دول-ة ‘ ت-ن-وي-ع
أ’قتصضاد ألوطني.
وخÓ- -ل ك- -ل- -م- -ت- -ه ج- -دد دع- -م أ◊زب ل -رئ -يسس
أ÷مهورية منوها باإ’صضÓحات وأإ’‚ازأت ألتي ’
ينكرها ـ حسضبه ـ إأ’ جاحد ،و‘ مرحلة ثانية تطرق
إأ ¤أول - -وي - -ات أ◊زب خ Ó- -ل ألسض - -ن - -ت Úأ÷اري - -ة
وأŸق -ب -ل -ة‡ ،ث-ل-ة ‘ أل-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ك-وي-ن وت-أاطÒ
أŸنتخب Úوألتحضض Òأ÷يد للمؤو“ر أŸقرر ‘
غضضون ألعام  ،2018وأسضتكمال بناء أ◊زب ،وكذأ
أŸسضاهمة أ÷يدة وألقوية ‘ ألرئاسضيات.
كما مرر عدة رسضائل ‘ ،مقدمتها دعم رئيسس
أ÷مهورية ،وأن أمن وأسضتقرأر أ÷زأئر رأسضمال
أ◊زب ،كما نوه بجهود أ÷يشس ألوطني ألشضعبي،
ودعا إأ ¤أ’سضرأع ‘ بناء أقتصضاد وطني خارج
أÙروقات ،وجدد ألتأاكيد أن حزبه جامع.

الجتماع الثاÛ Êلسس تطوير و–سض ÚاŸعهد
التكنولوجي بورڤلة

دعم وتوطيد عÓقات ا÷امعة بالشسركاء
القتصسادي ‘ ÚاŸنطقة

رك -ز الج -ت -م -اع ال -ث -ا Êال -ذي ع -ق -د
لسضبوع بجامعة قاصضدي مرباح
نهاية ا أ
ب-ورڤ-ل-ة ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ت-وط-يد العÓقات
ب Úا÷امعة والفاعل Úالقتصضادي‘ Ú
اÙي - - -ط اÿارج - - -ي ع Èإاشض - - -راك - - -ه - - -م
وإاط Ó-ع -ه -م ع -ل -ى ﬂت -ل -ف ال-نشض-اط-ات
ال -ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ،ح-يث “ت م-ن-اقشض-ة ع-دة
ﬁاور ‘ اللقاء الذي جمع ‡ثل Úعن
ه-ي-ئ-ات وم-ؤوسضسض-ات ﬂت-ل-ف-ة ع-لى غرار
م Ó- -م- -ح وﬁت- -وى ع- -روضس ال- -ت- -دريب
ا÷امعي واŸصضادقة على مشضاريع نهاية
الدراسضة مع الÎبصس اŸيدا ،Êتخطيط
ال-ت-دريب ال-ع-م-ل-ي واÿرج-ات ال-ع-ل-مية
لو ¤والثانية وتنظيم
لطÓب السضنة ا أ
اليوم الÎبوي اŸهني الرابع.

ورڤلة :إاÁان كا‘

وق -د ه -دف ه -ذأ أ’ج -ت -م -اع ك -م -ا ذك -ر م -دي -ر
أ÷ام- -ع- -ة ﬁم- -د أل -ط -اه -ر ح -ل -ي Ó-ت ‘ ح -ديث
لـ«ألشض- -عب”” إأ ¤ت- -رسض- -ي- -م ÷ن- -ة Ÿت- -اب- -ع -ة ب -رأم -ج
وتربصضات طلبة أŸعهد ألتكنولوجي على مسضتوى
أŸؤوسضسضات أŸسضتقبلة ،وإأشضرأك هذه أأ’خÒة ‘
تقد Ëرؤويتها ‘ ألÈنامج ألتعليمي أŸدرسس ومدى
ت-ك-ي-ف-ه وت-وأف-ق-ه م-ع م-ت-ط-ل-ب-ات ومسضتجدأت سضوق
ألعمل وذلك عم ÓباسضÎأتيجية ﬁددة تعتمدها
أ÷امعة من أجل تكوين طلبة متمكن Úمن ألناحية
أل-ن-ظ-ري-ة وأŸي-دأن-ي-ة ب-ت-ع-زي-ز م-ؤوهÓ-ت-ه-م أل-علمية
وق- -درأت -ه -م أŸه -ن -ي -ة ع ÈألÎبصض -ات وأÿرج -ات
أŸيدأنية.
م- -ن ج- -ه- -ت -ه ،أوضض -ح أŸدي -ر أ÷ه -وي لشض -رك -ة
سضوناطرأك حوضس بركاوي ورئيسس ›لسس –سضÚ
وتطوير أŸعهد ألتكنولوجي بشض Òشضادي أن ألطلبة
بجامعة ورقلة لديهم حظوظ كبÒة ‘ ألتكوين
أŸي -دأ Êوذلك ب -اع -ت -ب-ار أل-ع-دد أل-ك-ب Òل-لشض-رك-ات
ألوطنية وأأ’جنبية ألناشضطة ‘ أŸنطقة ،مضضيفا
أن توأجد أŸؤوسضسضات أ’قتصضادية ‘ شضرأكة مع
أ÷ام -ع -ة دل -ي -ل ع -ل -ى أإ’رأدة أ÷ادة ‘ م -رأف -ق -ة
وت -أاط Òأل -ط -ل-ب-ة وك-ذأ د›ه-م ‘ أل-ب-ي-ئ-ة أŸه-ن-ي-ة
مسضتقب.Ó

أللقاء عرف تقد Ëعروضس توضضيحية ﬂتلفة
على غرأر مدأخلة عائشضة أو’د أ◊اج إأبرأهيم
ألتي “حورت حول دف Îتربصس ألطالب ‘ أŸعهد
أل -ت -ك-ن-ول-وج-ي ح-يث أع-تÈت أن ألÎبصس أŸي-دأÊ
مهم جدأ بالنسضبة للطالب ‘ أŸعهد وأكدت على
ألدور أأ’سضاسضي ألذي تلعبه أŸؤوسضسضة أŸسضتقبلة ‘
ت -أاك -ي -د ف -ع-ال-ي-ة ت-ك-وي-ن أل-ط-الب م-ي-دأن-ي-ا وت-ق-ي-ي-م
م-ؤوهÓ-ت-ه وق-درأت-ه وم-ع-ارف-ه وأيضض-ا إأم-ك-انياته ‘
ألتطبيق ألفعلي Ÿا أكتسضبه من معلومات نظرية ‘
أإ’ط -ار أŸه -ن -ي ك-م-ا دعت ألشض-رك-اء أ’ق-تصض-اديÚ
وأ’جتماعي Úإأ ¤إأيÓء تقييم ألطلبة عناية كبÒة
م - -ن أج - -ل –ق - -ي- -ق ألÎبصس أŸي- -دأ Êأ’ه- -دأف- -ه
أŸرجوة.
أما بالنسضبة للمدير أŸسضاعد أŸكلف بالبحث
أل -ع -ل -م -ي وأل -عÓ-ق-ات أÿارج-ي-ة وم-ا ب-ع-د أل-ت-درج
باŸعهد ألتكنولوجي ألدكتور ﬁمد مهدي قادري
فإان هذأ أÛلسس يعد ثمرة  3سضنوأت من ألتجربة
وأÈÿة ‘ ألتعامل مع ألشضركات أ’قتصضادية ذلك
أن أŸع-اه-د أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة أنشض-ئت ب-ه-دف ت-ك-وي-ن
ألطلبة من ألناحية أŸهنية ،حتى يتم تخريج طلبة
أك -ف -اء ق -ادري -ن ع -ل-ى أق-ت-ح-ام ع-ا ⁄ألشض-غ-ل ،وه-ي
خ- -ط- -وة ك- -انت ‘ ح- -اج- -ة إأ ¤أل- -ت -ق -رب أك Ìم -ن
أŸؤوسضسضات من أجل درأسضة أحتياجاتها أŸيدأنية
وأŸوأصض -ف -ات أŸط-ل-وب-ة ‘ ط-الب ألشض-غ-ل ب-ه-دف
دع -م ت -ك -وي-ن-ه وت-ك-ي-ي-ف-ه وف-ق-ا ل-تصض-ورأت ألشض-ريك
أ’ق -تصض -ادي وم -ت -ط -ل -ب -ات -ه ،ووف-ق-ا ل-ذلك تسض-اع-د
أÿرجات ألعلمية وألÎبصس أŸيدأŸ Êدة  15يوما
خÓ- -ل أŸسض- -ت- -وى أأ’ول ‘ أسض- -ت -كشض -اف أل -ط -الب
ل -ل -ه -ي -اك -ل أل -ق -اع -دي-ة م-ن م-ؤوسضسض-ات م-وج-ودة ‘
أÙي -ط أÿارج -ي وك-ذأ أسض-ت-ي-ع-اب-ه وف-ه-م-ه ل-دور
تخصضصضه ‘ أŸؤوسضسضة ،أما ‘ أŸسضتوى ألثا Êفإان
ألÎبصس يكون Ÿدة شضهر كامل حتى يتمكن من
م -ق -ارن -ة م-ت-ط-ل-ب-ات أل-ع-م-ل وق-درأت-ه أل-ذأت-ي-ة و‘
أŸسضتوى ألثالث يكون ألÎبصس أŸيدأ Êكمشضروع
للتخرج Ÿدة  3أشضهر فما فوق وهي فÎة مناسضبة
لدعم مؤوهÓت ألطالب من جهة وكذأ مسضاعدة
أŸؤوسضسضة ‘ تكوينه وفقا لتصضورأتها وأŸسضاهمة
‘ دعم قدرأته أŸهنية وفقا ’حتياجاتها.
يذكر أن أشضغال أÛلسس عرفت أيضضا عرضس
ومناقشضة أأ’فكار ألتي ” طرحها ع 3 Èورشضات
للبحث ‘ تخصضصضات أÙاسضبة وأŸالية وأŸوأرد
ألبشضرية وكذأ ألوقاية وأأ’من ألصضناعي.

اأ’حد  28جانفي  2018م
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مدن أإثرية تعيشش إلعزلة ومعا ⁄تاريخية وثقافية ‘ طي إلنسسيان
«سسرتا”” –اكي قسسوة إإلنسسان وإإلهمال

رغ -م اŸق -وم -ات واŸع -ا ⁄ال -ت -ي “ت -ل-ك-ه-ا
ع -اصص -م -ة الشص -رق ا÷زائ -ري قسص -ن -ط-ي-ن-ة،
وال -ت-ي تصص-ن-ف-ه-ا م-ن أاق-دم وأاج-م-ل اŸدن ‘
العا ،⁄إا’ أانها خارج إاسصÎاتيجية التنمية
السص -ي -اح -ي -ة ،ف -اıط -ط ال -ع -ام ال -ذي ك-ان
بإامكانه أان يوفر فرصصة للتوسصع السصياحي
وتدابÁ Òكن اتخاذها على عدة أاقطاب
’ن ’ تعت Èقطبا
سصياحية إا’ أان اŸدينة ا آ
سص- -ي -اح -ي -ا م -ت -م -ي -زا رغ -م م -ا “ت -ل -ك -ه م -ن
م-ق-وم-ات ،بسص-بب ت-ه-م-يشش ال-ق-طاع وغياب
’نعاشصه.
إارادة حقيقية إ
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ت-ع-ا ÊاŸنشش-آات واŸواق-ع السش-ي-اح-ي-ة ب-قسش-ن-ط-ي-ن-ة
ال -ت -ه-م-يشش والÓ-م-ب-ا’ة ع-ل-ى غ-رار ت-ده-ور ع-دد م-ن
اŸن -اط -ق اأ’ث -ري -ة ك -م -ا ه -و ا◊ال Ÿدي -ن -ة ““دوŸان
سش -ي -دي مسش -ي-د““ ال-ت-ي أاضش-حت آاي-ل-ة ل-ل-زوال ،وط-ري-ق
السشياح اŸهدد با’نهيار فضش Óعن الكهوف الصشخرية
واŸصش- -ع- -د ال -ه -وائ -ي اŸغ -ل -ق ،وه -ي اŸواق -ع ال -ت -ي
ب-إام-ك-ان-ه-ا ق-لب م-وازي-ن السش-ي-اح-ة ب-اŸدي-نة وإانعاشش
القطاع وإاخراجه من دائرة النسشيان واإ’همال ،أاما
م-راف-ق ال-تسش-ل-ي-ة ف-ت-ع-ت Èم-ن-ع-دم-ة ب-غضش ال-ن-ظ-ر عن
اŸرافق القدÁة التي تعرف ورششات منذ عششرات
السشن Úومنها حظÒة التسشلية بجبل الوحشش،
منطقة تيديسش.
قسش-ن-ط-ي-ن-ة ت-ت-وف-ر ع-ل-ى م-وارد ط-ب-يعية،
ومعا ⁄ثقافية وتاريخية فريدة ومتنوعة
تسشمح لها أان تكون ‘ اŸسشتقبل قطبا
سشياحيا متميزا فهي واحدة من أاقدم
اŸدن ‘ العا ⁄إاذ توجد منذ 3000
سش- -ن- -ة ...سش- -ك- -ان- -ه- -ا اأ’وائ- -ل اخ -ت -اروا
اŸرتفعات كجبل الوحشش ،اŸنصشورة،
الكهوف والصشخور حيث اكتششفوا العديد
من الرفاة باإ’ضشافة إا ¤اآ’ثار باŸدينة
اأ’م ،ليسشتقروا على الصشخر ،وهو ما كان
يحميهم ويسشمح لهم Ãواجهة الغزاة ،هذه
اŸدينة التي تتمتع بتاريخ عريق تششهد عليه
اآ’ثار والبقايا اŸهمة جدا ،حيث كانت مهدا
للحضشارات بدءا من البونية ،الرومان ،الوندال
وال -ب -ي-زن-ط-ي ،Úال-ع-ه-د اإ’سشÓ-م-ي ،ال-ع-ه-د ال-ع-ث-م-اÊ
وا’سش-ت-ع-م-ار ال-ف-رنسش-ي وه-و م-ا خ-ل-ف م-ن-اطق أاثرية
متميزة وتاريخا فريدا يجمع ب Úحضشارات ﬂتلفة
ومتنوعة ،كل هذه اŸقومات الثقافية والتاريخية ⁄
تسشتغل كما ينبغي للÎويج للوجهة السشياحية الداخلية
خاصشة وأان القطاع يواجه وباسشتمرار معوقات ونظرة
ضشيقة غالبا ما تعود إا ¤غياب البنية التحتية ‘ ،حÚ
أانها أاك Ìتعقيدا من ذلك أ’نه ’ يششمل فقط اأ’بعاد
ا’ق-تصش-ادي-ة ول-ك-ن أايضش-ا أاب-ع-ادا ث-ق-اف-ي-ة واج-ت-ماعية
وبيئية.

سسÒتا تئن –ت وطأاة إلÓمبالة وتغييب مقوماتها

ت-ع-رف ع-دة م-ن-اط-ق أاث-ري-ة وسش-ي-اح-ي-ة ب-قسش-ن-طينة
تهميششا واضشحا على غرار ضشريح ماسشينيسشا الذي
يبعد عن مقر الو’ية بـ  16كلم وهو عبارة عن ششكل
مربع يرتفع بتدرج ،مكون من خمسش طبقات من
ا◊جر ،صشنف عام  1900م كÎاث تاريخي ﬁمي ،إا’
أانه تعرضش للتخريب وسشرقة أاحجاره واأ’مر ‘ ذلك
أانه –ول إا ¤وكر للجرÁة والفعل اıل با◊ياء
وسش -ط صش -مت م -ق -ل-ق م-ن ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة ب-ح-م-اي-ة
الÎاث اŸصش- -ن- -ف ،ه -ذا إا ¤ج -انب دوŸان ب -ون -وارة
حيث يتواجد  3000إا 4000 ¤دوŸنسش ومعظمها ”
تخريبها أاو تعديلها أاثناء عملية ا◊فر للبحث عن
الكنوز وهي التي صشنفت كÎاث ﬁمي سشنة 1900م،
ق Èل- -ول -ي -وسش وه -و نصشب ت -ذك -اري دائ -ري مصش -ن -ف
كÎاث ،اŸدينة اأ’ثرية تيديسش ،قصشر أاحمد باي،
اŸدي- -ن- -ة ال- -ق- -دÁة..م -واق -ع وك -ن -وز أاث -ري -ة  ⁄ي -ت -م
اسشتغÓلها لتحفيز السشياحة وبقيت مهمششة ومعرضشة
ل -ل -ت -خ -ريب رغ-م أان-ه-ا Áك-ن أان ت-در أام-وا’ ب-ال-ع-م-ل-ة
الصش -ع -ب -ة ل -ل -خ -زي -ن-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ‘ ح-ال إاذا م-ا ‚ح
القائمون عليها ‘ اسشتخدامها ’سشتقطاب السشياح
وﬁبي اŸواقع اأ’ثرية.
إان كل هذه العوامل تششجعنا على التفك Òبجدية
‘ –ديد مكانة السشياحة ‘ سشياسشة التنمية الششاملة

الصشناعة التقليدية ،فن الطبخ ،يتوجب
ع -ل -ي -ن -ا ا◊ف -اظ ع -ل -ى ه -ذا الÎاث
اŸك -تسشب وتشش -خ-يصش-ه وت-ع-ري-ف-ه
Óج-ي-ال اŸت-ع-اق-ب-ة ل-ل-ح-فاظ
ل -أ
عليه وتطويره ،وهو ما يلعب
دورا هاما ‘ تدعيم قطاع
السش -ي -اح -ة وج -لب ال -زوار
والسش- - - -ي- - - -اح اÙل - - -يÚ
واأ’جانب ،فمن منا ⁄
يسش- -م- -ع ب- -اŸوسش- -ي- -ق -ى
اأ’ندلسشية أاو اŸالوف،
هذا اإ’رث القد Ëظل
ينقل من جيل آ’خر من
ط - - -رف نسش- - -اء ورج- - -ال
مسش -ل-م Úوي-ه-ود ع-ل-ى ي-د
شش -ي -وخ ك -ب-ار ‘ ه-ذا ال-ف-ن
ك -الشش -ي -خ حسش -ون -ة ،سش -ي-م-ون
طمار ،الششيخ ﬁمد
للقطاع،
ح- - - - - - - - - - - -يث أان
ا◊فاظ على الÎاث الثقا‘ وضشمان
ا’سشتخدام الرششيد للموارد اŸائية ،يعت Èأاثرا
إاي-ج-اب-ي-ا ل-ت-ن-م-ي-ة القطاع واسشتخدام اإ’يرادات
لتعزيز التنمية اÙلية وهي الورقة الرابحة
من أاجل تنمية القطاع ،خاصشة وأان مدينة
قسشنطينة تعد مزيجا متميزا ب Úمقومات
سشياحية ضشخمة وتاريخ ثقا‘ فريد من نوعه
ما يجعلها قوة ÷ذب ا’سشتثمارات والزوار.
وليسش بعيدا عن اŸواقع اأ’ثرية التي تزخر
ب-ه-ا اŸدي-ن-ة ‚ده-ا ت-ت-وف-ر ع-ل-ى ع-دة م-واق-ع
أاخ-رى ‘ ،م-ق-دم-ت-ه-ا ا÷سش-ور اŸع-ل-ق-ة وأاسش-وار
اŸدينة العتيقة‡ ،ر السشواح والذي يعت Èإاحدى
الفضشوليات Ÿدينة قسشنطينة أا‚ز سشنة  1895على
مسشافة تتجاوز  2.5كلم ويسشمح للزائر Ãتابعة واد
الرمال من جسشر الششيطان إا ¤جسشر الشش’Óت ،وهو
اŸمر الذي تدهور مع مرور الوقت بسشبب إاهمال
صش -ي -ان -ت -ه ،ورغ -م اÙاو’ت ا◊ث -ي -ث -ة أاث-ن-اء ت-ق-ل-ي-د
قسشنطينة عاصشمة الثقافة العربية لÎميمه إا’ أانها ⁄
تنجح ‘ اسشتعادة بريقه ،أاما حمام سشيزار اŸزود
بششÓل ومياه معدنية قادمة من أاعماق واد الرمال
فقد تعرضش للهدم جزئيا بسشبب فيضشانات  1957وهو
اليوم غ Òمسشتغل ومهجور ،نصشب اأ’موات هو اآ’خر
من أاهم اŸواقع التاريخية باŸدينة“ ،ثال إامرأاة
ا◊رية وكذا “ثال قسشطنط.Ú

إمكانات ضسخمة....و ﬁاولت فاشسلة

بغضش النظر عن الÎاث واآ’ثار التاريخية التي
–ت -وي -ه -ا م -دي-ن-ة ا÷سش-ور اŸع-ل-ق-ة ،ت-زخ-ر وت-ت-م-ت-ع
قسش-ن-ط-ي-ن-ة ب-ث-ق-اف-ة ال-ه-وي-ة اŸت-ع-ددة ،وأ’ن-ه-ا م-دينة
تاريخية عرفت عدة ثقافات ‘ ميادين اŸوسشيقى،

الطاهر
الفرقا،Ê
الدرسشو Êوآاخرين من الششيوخ الكبار،
إاضش - - -اف - - -ة إا ¤أان - - -واع أاخ - - -رى م - - -ن
اŸوسش -ي -ق -ى ك -ال-ع-يسش-اوة ،ال-وصش-ف-ان
والفقÒات وهي كلها تدخل ‘ إاطار
ال -ه -وي -ة ال -ث -ق -اف -ي-ة Ÿدي-ن-ة ال-ه-وي-ة
اŸتعددة.
أاما إاذا Œولت ب Úأازقة وأاحياء
اŸدينة العتيقة فتجد ‘ كل زاوية
الÎاث يروي قصشصش قسشنطينة القدÁة
حيث الصشناعة التقليدية التي يششتهر بها
سشكان اŸدينة والتي –صشي أاك Ìمن 90
نششاطا للحرف منها صشناعة اأ’وا Êالنحاسشية،
ال -ط -رز ع -ل -ى ال-ق-ط-ي-ف-ة ،صش-ي-اغ-ة ال-ذهب وال-فضش-ة،

صشناعة اآ’’ت اŸوسشيقية وزخرفة اÿزف– ،بك
وتطرز بأانامل  3103حر‘ ،يعانون من عدة عراقيل
م-ن ب-ي-ن-ه-ا غ-ي-اب م-دي-ن-ة ل-ل-ح-رف ال-ت-ق-ليدية كما هو
معمول به لدى الدول الششقيقة التي تضشع الصشناعات
التقليدية ‘ اŸقام اأ’ول Ÿا لها من أاهمية على
تنمية السشياحة واŸسشاهمة ‘ ا’قتصشاد الوطني.

مشساريع فندقية متوقفة بسسبب إلتمويل إلبنكي

رغم اإ’مكانات الضشخمة التي “لكها قسشنطينة
وال -ت -ي Œع -ل -ه -ا م -دي -ن -ة سش -ي -اح -ي -ة ب -ام-ت-ي-از ،إا’ أان
اÛه -ودات ’ ت -رق -ى ل -ه -ذه اŸق -وم -ات ال-ت-اري-خ-ي-ة
وال -ث -ق -اف -ي -ة ،ح -يث ’ ي -وج-د ب-ال-و’ي-ة حسشب رئ-يسش
مصش-ل-ح-ة السش-ي-اح-ة ع-م-ار ب-ن ت-رك-ي ح-ظÒة ف-ن-دقية
كبÒة تسشتوعب الزائرين والسشياح ،حيث –صشي 25
فندقا من بينها  03فنادق عمومية و 22فندقا خاصشا
بسشعة اسشتيعاب تقدر بـ  2490سشرير ،وهو ما اعتÈه
نسشبة ضشئيلة ‘ هياكل ا’سشتقبال.
وذكر ذات اŸسشؤوول أان معظم اŸششاريع السشياحية
متوقفة على غرار مششروع إا‚از  03فنادق بعدد 660
سشرير والذي توقف بسشبب عدم حصشول اŸسشتثمر
على التمويل البنكي ،أاما فيما يخصش اŸششاريع
التي هي ‘ طور اإ’‚از يوجد  04فنادق بعدد
اأسشرة يقدر بـ  539سشرير ‘ ،ح Úيخضشع
ف -ن -دق سشÒت -ا ال -ك -ب Òإ’ع -ادة ت -ه -ي -ئ -ة07 ،
مششاريع  ⁄تنطلق بسشبب مششكل التموين
البنكي وصشدور رخصشة البناء من ›موع
 16مششروعا مسشج ،Óوهو ما يجعلها
ضشئيلة بالنسشبة Ÿكانة قسشنطينة سشيما
وأان قسش-ن-ط-ي-ن-ة ع-رفت أاث-ن-اء ت-نصش-ي-ب-ه-ا
ع-اصش-م-ة ل-ل-ث-ق-اف-ة ال-ع-رب-ي-ة لسش-نة 2015
ب -رن-ا›ا ضش-خ-م-ا لÎم-ي-م وتشش-ي-ي-د ب-ن-ى
–تية خصشصشت لها أاغلفة مالية معتÈة
لÎميم وتهيئة اŸواقع السشياحية والفنادق
القدÁة لكنها  ⁄تنجز إا¤
يومنا هذا.

األحد  28جانفي  2018م
الموافق لـ  10جمادى األولى  1439هـ

دو‹

بسصبب اسصتÒادها ثروات صصحراوية نهبها الحتÓل اŸغربي

دعوى قضشائية ضشد وزأرة ألتغذية ألÈيطانية أمام ﬁكمة ألعدل ألوروبية

أاع- -ل -ن م -ك -تب اÙام -اة ““ليت داي““ ال -ذي
Áث-ل اŸن-ظ-م-ة الÈي-ط-ان-ي-ة غ Òا◊ك-ومية
““ح -م -ل -ة الصص -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ““ أان ﬁك -م-ة
لوروب-ي-ة سص-تصص-در ح-ك-مها النهائي
ال-ع-دل ا أ
ي- -وم  27ف -ي -ف -ري ال-ق-ادم ‘ ،ال-دع-وى ال-ت-ي
تقدمت بها اŸنظمة الÈيطانية للتضصامن مع
الصص- -ح- -راء ال- -غ- -رب- -ي- -ة ضص- -د وزارة ال -ب -ي -ئ -ة
وال-ت-غ-ذي-ة والشص-ؤوون ال-ري-ف-ي-ة الÈي-ط-ان-ية
وك-ذا ال-قسص-م اŸل-ك-ي ل-ع-ائ-دات ال-رسص-وم حول
اسص-تÒاد م-وارد صص-ح-راوي-ة ن-ه-بت م-ن ط-رف
اŸملكة اŸغربية عن طريق التفاق اÈŸم مع
لوروبي .
ال–اد ا أ
وكانت اÙكمة وبعد ا÷لسصة األو ¤التي جرت
‘ السصادسس من سصبتم ÈاŸاضصي اسصتمعت يوم 10
جانفي ا÷اري Óÿصصات اŸدعي العام Ùكمة
العدل األوروبية ملكيور واتيليت الذي أاكد على
عدة نقاط منها أان ““أاي اتفاق Œاري مÈم بÚ
اŸغرب وال–اد األوروبي ل Áكن تطبيقه على
أاي مورد صصادر من الصصحراء الغربية التي تعتÈ
قانونيا كإاقليم غ Òمسصتقل من قبل األ· اŸتحدة
باإلضصافة ا ¤اعتبار اŸغرب قوة احتÓل للصصحراء
الغربية““ ،مؤوكدا عدم وجود أاية عÓقات وأان القوة
اŸديرة بحكم األمر الواقع ل توجد ‘ القانون
الدو‹.
وأاضصاف ملكيور واتيليت أان الذي Áتلك السصيادة
Óقليم وبشصكل حصصري هو
على الÌوات الطبيعية ل إ
الشصعب الصصحراوي ،مشصددا على أانه ل أاحد Áكنه
م- -ع- -ارضص- -ة ح -ق الشص -عب الصص -ح -راوي ‘ تصص -ف -ي -ة
السصتعمار وتقرير اŸصص ،Òكما طالب باŸناسصبة
بضصرورة ““التزام ال–اد األوروبي بعدم العÎاف
بوضصع غ Òقانو Êناجم عن انتهاك ذلك اŸبدأا
وتلك القواعد وعدم تقد Ëالدعم أاو اŸسصاعدة
للحفاظ على ذلك الوضصع““ .

مطابقة ألقانون ألدو‹

وبخصصوصس النتائج اÎŸتبة عن رأاي اŸدعي

العام Ùكمة العدل األوروبية القاضصية ببطÓن
اتفاق الصصيد البحري اÈŸم ب ÚاŸغرب وال–اد
األوروب -ي اسص -ت -وق -ف ن -ائ -ب -ان أاورب -ي-ان اŸف-وضص-ي-ة
األوربية ودعياها إا ¤ضصرورة التفاوضس مع جبهة
ال -ب -ول -يسص -اري -و اŸم -ث -ل الشص-رع-ي ال-وح-ي-د ل-لشص-عب
الصصحراوي .
و‘ سصؤوال كتابي موجه لنائب رئيسس اŸفوضصية
ورئ- -يسص- -ة ال- -دب- -ل -وم -اسص -ي -ة األوروب -ي -ة ،ف -ي -دري -ك -ا
موغÒيني ،وجه النائب األوروبي ميغيل فيغاسس
دعوة لهذ الخÒة من أاجل التعب Òعن موقفها
بخصصوصس هذا الرأاي وإا ¤توضصيح انعكاسصاته على
ات- -ف -اق الشص -راك -ة ‘ ›ال الصص -ي -د ال -ب -ح -ري بÚ
اŸغرب وال–اد األوروبي.
من جهته ،دعا النائب األوروبي ميغيل أاوربان
كريسصبو اŸفوضصية إا ¤تعليق اŸفاوضصات بشصأان
اتفاقات جديدة ‘ اÛالت التجارية والفÓحية
والصصيد البحري ب ÚاŸغرب وال–اد األوروبي
وإا ¤إاعادة النظر دون تأاخ ‘ Òكل العÓقات بÚ

اŸعتقلون ينفون أاي نية انفصصالية

توأصشل أو ¤جلسشات أإلسشتماع لقادة «حرأك ألريف»

أاك -د ن-اشص-ط-و ““ح-راك ال-ري-ف““ ال-ذي-ن
لو ¤مذ بدء
–دثوا ا÷معة للمرة ا أ
ﬁاك -م -ت -ه -م ال-ط-وي-ل-ة ‘ م-دي-ن-ة ال-دار
ال-ب-يضص-اء اŸغ-رب-ي-ة أان ““شص-ع-ارن-ا هو يحيا
الوطن““ ،مشصددين على عدم وجود أاي
نية انفصصالية لديهم.
وÁ ⁄نح هؤولء الناشصط Úفرصصة للتعبÒ
ع -ن م-واق-ف-ه-م م-ن-ذ م-ن-تصص-ف سص-ب-ت-م ،Èوه-م
يحاكمون لدوافع مرتبطة بحركة الحتجاج
الج-ت-م-اع-ي السص-ل-م-ي-ة اŸشص-روع-ة التي هزت
ألشصهر منطقة الريف بشصمال البÓد.
وتÓ- -ح- -ق ال- -غ- -رف- -ة ا÷ن -ائ -ي -ة Ãح -ك -م -ة
السص-ت-ئ-ن-اف  54ن -اشص -ط -ا ،ل -ك -ن اسص-م ن-اصص-ر
ال -زف -زا‘ ق -ائ-د ال-ت-ح-رك ه-و ال-ذي ط-رح ‘
أاغلب األحيان وإان  ⁄يدل بشصهادته ا÷معة.
واكتظت قاعدة اÙكمة با◊ضصور الذي
ضصم ‘ صصفوفه صصحافي Úوأاقرباء اŸتهم.Ú
وكان أاول من –دث أامام اÙكمة منعم
اسصرتيحو .وككثÒين غÒه ،يحاكم خصصوصصا

ع Èألعا⁄
““ 300دأعششي““ مغربي
@ واشصنطن :أاظهرت معلومات صصادرة عن
معهد واشصنطن لدراسصات الشصرق األدنى ،أان عدد
اŸغاربة اإلرهابي ‘ Úليبيا يصصل إا 300 ¤بينهم
قياديان بارزان ،يدعيان أابو هارون اŸغربي ،وأابو
عمار اŸغربي ،وقد سصبق لهما أان ظهرا ‘ شصريط
فيديو ترويجي لتنظيم داعشس الدموي.
وب- -حسصب اŸع- -ه- -د األم- -ري- -ك- -ي ،ف- -إان ه -ن -اك
تخوفات للسصلطات اŸغربية من اسصتغÓل التنظيم
اإلرهابي ،للمغاربة العالق ‘ Úليبيا ‘ ،تنفيذ

ب -ت-ه-م-ة ““ال-ت-ح-ريضس ع-ل-ى ت-ظ-اه-رة  ⁄يصص-رح
ب -ه -ا““ .ل -ك -ن أاسص -ئ-ل-ة رئ-يسس اÙك-م-ة ت-ن-اولت
خصص -وصص -ا شص -ب -ه-ات ب-وج-ود ن-زع-ة ان-فصص-ال-ي-ة
وعÓقاته مع الزفزا‘.
واح- -ت- -ج ﬁام- -و ال- -دف -اع ع -ل -ى األسص -ئ -ل -ة
السصتفزازية التي وجهت للمعتقل ،ÚمعتÈين
أان ““ل عÓقة لها““ باÓŸحقات.
لكن القاضصي رفضس هذه العÎاضصات وقال
““Ÿاذا  ⁄ي - -ك - -ن ه - -ن- -اك ع- -ل- -م م- -غ- -رب- -ي ‘
تظاهراتكم؟““فانشصد ناصصر الزفزا‘ ورفاقه
‘ ق -فصس الت -ه -ام راف -ع Úق-بضص-ات-ه-م ““اقسص-م
بعدم خيانة قضصيتي (…) يحيا الريف يحيا
ال -وط -ن““ ‘ ،م -ا ب -دا ﬁاول -ة ج -دي -دة إلزال-ة
الشصبهات باŸيل إا ¤النفصصال.
واقÎب أافراد عائÓت اŸتهم Úمن قفصس
التهام لتحيتهم وهم يرفعون إاشصارة النصصر.
وتسص- -ت -م -ر ج -لسص -ات السص -ت -م -اع إا ¤ب -اق -ي
م - -ع- -ت- -ق- -ل- -ي ا◊راك ،األسص- -ب- -وع اŸق- -ب- -ل ‘
اŸنسصوب إاليهم من تهم.
عمليات إارهابية‡ ،ا دفع باŸغرب لتأاجيل عملية
ترحيلهم.

منسشوب نهر ألسش Úيسشتمر بالرتفاع
@ باريسس :يسصتمر منسصوب نهر السص‘ Ú
باريسس بالرتفاع وسصط توقعات بأان يصصل إا ¤ذروة
سصجلت عام  . 2016واتخذت السصلطات الفرنسصية
إاجراءات عدة –سصبا ◊دوث فيضصان كب .Òفأاغلق
م -ت-ح-ف ال-ل-وف-ر ط-اب-ق-ه السص-ف-ل-ي وت-وق-فت ح-رك-ة
الزوارق السصياحية ،كما أاجلت الشصرطة أاك Ìمن
 650شصخصس من منازلهم وانقطعت الكهرباء عن
أاك Ìمن أالف شصخصس وأاغلقت عدة مدارسس.
وكان فيضصان سصبب دمارا ‘ باريسس عام 1910
عندما ارتفع منسصوب نهر السص Úإا 8,65 ¤مÎا.

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

ال–اد األوروب- -ي وه -ذا ال -ب -ل -د م -ن أاج -ل ضص -م -ان
م-ط-اب-ق-ت-ه-ا ل-ل-ق-ان-ون ال-دو‹ ب-خصص-وصس الصصحراء
الغربية.
اŸف - -اوضص- -ات ب Úال–اد األوروب- -ي واŸغ- -رب
حول اتفاقيات الشصراكة والتحرير تعرضصت أايضصا
إا ¤انتقاد شصديد من قبل رئيسس ÷نة ““التجارة
اÿارجية““ بالŸÈان األوروبي برند لنغ خاصصة
فيما يخصس ““الغموضس التام““ الذي يكتنفها حيث
وصصف رفضس اŸفوضصية واÛلسس األوربي Úنشصر
ﬁتوى التفويضس بخصصوصس اŸفاوضصات بـ ““غÒ
القانو.““Ê
و‘ تطرقه إا ¤الصصعوبات التي يلقاها الŸÈان
األوروب -ي ‘ ا◊صص -ول ع -ل -ى م -ع -ل-وم-ات ‘ غ-اي-ة
األه-م-ي-ة اسص-ت-ن-ك-ر رئ-يسس ÷ن-ة ال-ت-ج-ارة اÿارجية
بالŸÈان األوروبي ““الغموضس التام““ الذي يكتنف
ب -عضس الت -ف -اق -ي-ات ال-ت-ي ت-ف-اوضس ح-ول-ه-ا ال–اد
األوروبي مع دول أاخرى ،مشصÒا باÿصصوصس إا¤
التفاق مع اŸغرب.

طالب بتقد Ëا÷اÊ
للجنائية الدولية

ألرئاسشي ألليبي يندد
باإلعدأمات أŸيدأنية
‘ بنغازي
أادان اÛلسس ال - -رئ - -اسص - -ي ◊ك- -وم- -ة ال- -وف- -اق
الوطني ،ما وصصفه بـ«ردود األفعال غ ÒاŸسصؤوولة““
ال -ت -ي أاع -ق -بت ت-ف-ج Òمسص-ج-د ب-ي-ع-ة ال-رضص-وان ‘
بنغازي ‘ ،إاشصارة إا ¤إاعدام مسصؤوول أامني الورفلي
 10أاشص-خ-اصس ›ه-و‹ ال-ه-وي-ة رم-ي-ا ب-ال-رصص-اصس،
م-ؤوك-دة أان-ه ““ان-ت-ه-اك صص-ارخ ل-ل-تشص-ري-ع-ات اŸدن-ي-ة
والعسصكرية““.
ودع -ا ال -رئ -اسص -ي ‘ ،ب -ي -ان صص -ادر ع -ن -ه أامسس،
““ا÷ميع إا ¤التعاون مع األجهزة اŸعنية ،من أاجل
جلب مرتكبي هذه ا÷رائم لسصاحة القضصاء ،إلنزال
ا◊كم العادل بهم““.
وط -الب ال -رئ -اسص -ي ،بضص -رورة ت -ط-ب-ي-ق ال-ع-دال-ة
لتحقيق األمن والسصتقرار ‘ البÓد ،مشصÒا إا¤
أانه حريصس على تعقب اŸسصؤوول Úعن األحداث
األخÒة ومعاقبة مرتكبيها.

سشÓمة :تطبيق ألعدألة
من جهته ،قال اŸبعوث األ‡ي إا ¤ليبيا غسصان
سصÓمة ،إان ““الثأار ليسس عدًل بل هو “اما نقيضصه““،
‘ إاشص -ارة إا ¤الصص -ور ال -ف -وت -وغ -راف -ي -ة وم -ق -اط-ع
الفيديو التي تظهر آامر اÙاور بقوات الصصاعقة
الرائد ﬁمود الورفلي يعدم  10أاشصخاصس أامام
مسص -ج -د ب -ي -ع -ة ال -رضص -وان““ ،ان -ت -ق -ام-ا ل-ت-ف-جÒات
بنغازي““.
وط-الب سصÓ-م-ة ب-ت-ط-ب-ي-ق ال-ع-دال-ة على ا÷ميع
ألن -ه -ا الضص -م -ان ا◊ق -ي-ق-ي Ÿع-اق-ب-ة م-رت-ك-ب-ي أاي-ة
ج- -رائ- -م ،ق- -ائ““ :Ó- -ف -لÔت -ق ،م -ع -ا إا ¤مسص -ت -واه -ا
ونسصتوثقها ا◊كم فيما يصصيبنا من اآلخر ،فهي
ضص-م-ان-ن-ا ا◊ق-ي-ق-ي-ة السص-امية ،ومÓذنا اŸؤوسصسصي،
ومرآاة إانسصانيتنا““.

عملية وأسشعة لتحرير ““كتاف““
@ عدن :أاعلنت قوات ا÷يشس اليمني ،عن
بدء عملية عسصكرية واسصعة لتحرير مركز مديرية
كتاف البقع ‘ صصعدة ،من سصيطرة ا◊وثي.Ú
وقال العميد عبيد األثلة قائد ﬁور صصعدة
““إان قوات ا÷يشس مسصنودة بالتحالف العربي لدعم
الشصرعية ‘ اليمن ،تخوضس معارك ضصارية ضصد
ا◊وثي ،Úضصمن عملية –رير ﬁافظة صصعدة““.

نحو إأنهاء معسشكرأت ألنازحÚ
@ اÿرطوم :أاعلنت ا◊كومة السصودانية
اع -ت -زام -ه -ا إان -ه -اء م -عسص -ك -رات ال -ن -ازح Úوك-اف-ة
اŸظاهر اŸتعلقة بأاثار ا◊رب ‘ دارفور بعد

العدد

17553
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تل أبيب ُتطالب ترأمب بششطب حق ألعودة

كشص -فت مصص -ادر ‘ ال -ك -ي -ان الصص -ه-ي-وÊ
ال -ن -ق-اب ع-ن أاّن ال-ه-دف الإسص-رائ-ي-لّ-ي ال-ق-ادم
سص- -ي- -ك -ون شص -طب ح ّ-ق ال -ع -ودة ،ب -ع -د إاع Ó-ن
لم-ري-ك-ي دون-ال-د ت-رامب ال-ق-دسس
ال-رئ-يسس ا أ
اÙتلة عاصصمة لكيانهم الغاصصب .
وق -الت اŸصص -ادر ،إاّن اÿط -وة ال-ت-ال-ي-ة سص-ت-ك-ون
إازالة حق العودة من قائمة قضصايا ما يسصمى الوضصع
النهائي التي يتع Úحلّها.
وتابعت أانّ ترامب سصيقدم ما أاسصمته باقÎاح
السصÓم ،الذي –دث عنه يوم اÿميسس اŸاضصي مع
رئيسس الوزراء اإلسصرائيلي بنيام Úنتنياهو ،مشصÒةً
‘ الوقت نفسصه إا ¤أاّن القÎاح ّÁثل عملًيا خطة
نتنياهو وهو يلبّي مطالبه وعلى رأاسصها شصطب حق
العودة.
ُيشصار إا ¤أانّ حق العودة هو حق الفلسصطيني
الذي طرد أاْو خرج من موطنه ألي سصبب عام 1948
أاو ‘ أاي وقت بعد ذلك ‘ ،العودة إا ¤الديار أاو
األرضس أاو البيت الذي كان يعيشس فيه حياة اعتيادية

قبل  ،1948وهذا ا◊ق ينطبق على كل فلسصطيني
سصواء كان رج ً
 Óأاو امرأاة ،وينطبق كذلك على ذرية
أاي م -ن -ه -م-ا م-ه-م-ا ب-ل-غ ع-دده-ا وأام-اك-ن ت-واج-ده-ا
ومكان ولدتها وظروفها السصياسصية والجتماعية
والقتصصادّية.
عÓوةً على ذلك ،ينطبق حق العودة على كل
مواطن فلسصطيني طبيعي سصواء ملك أارضًصا أام ⁄
Áلك ألن طرد الÓجئ أاو مغادرته موطنه حرمته
م -ن ج -نسص -ي-ت-ه ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة وح-ق-ه ‘ اŸواط-ن-ة،
ولذلك فإان حقه ‘ العودة مرتبط أايضصًا بحقه ‘
الهوية التي فقدها وانتمائه إا ¤الوطن الذي حرم
منه.
كما أاّن حق العودة حق غ Òقابل للتصصرف ،مسصتمد
من القانون الدو‹ اŸعÎف به عاŸيًا ،فحق العودة
مكفول Ãواد اŸيثاق العاŸي ◊قوق اإلنسصان الذي
صصدر ‘  10ديسصم ،1948 Èإاذ تنصس الفقرة الثانية من
اŸادة  13على اآلتي :لكلّ فرٍد حق مغادرة أاي بلد،
Ãا ‘ ذلك بلده و‘ العودة إا ¤بلده.

مؤو“ر سصوتشصي يعقد ‘ موعده رغم مقاطعة اŸعارضصة

أألسشد :ماضشون نحو إأ‚از حل سشلمي يقرره ألسشوريون
لسصد ،أامسس،
أاكد الرئيسس السصوري بشصار ا أ
أان السص - -وري““ Úم - -اضص - -ون ‘ نضص - -ال- -ه- -م ضص- -د
لره- - -اب وذلك ب- - -ال- - -ت- - -ع- - -اون م - -ع ال - -دول
ا إ
الصصديقة ما Áهد الطريق نحو إا‚از حل
سصلمي يقرره السصوريون بأانفسصهم““.
ج- -اء ه -ذا ال -ت -أاك -ي -د ب -ي -ن -م -ا أاع -ل -ن مصص -در ‘
اÿارج -ي -ة ال -روسص -ي -ة ،أان م -وؤ“ر ا◊وار ال -وط-ن-ي
السص -وري ‘ سص -وتشص -ي سص -ي -ع -ق -د Ãوع -ده اŸق -رر،
ورفضس وفد هيئة اŸفاوضصات السصورية اŸعارضس
اŸشصاركة فيه لن يؤوثر على انعقاده.
وردا على سصؤوال حول ما إاذا كانت عدم مشصاركة
وفد هيئة اŸفاوضصات السصورية اŸعارضصة سصيؤوثر على
عمل ونتائج اŸؤو“ر؟ أاجاب مصصدر ‘ اÿارجية
الروسصية ““ل ،بالطبع ،كيف Áكن أان يؤوثر ذلك!““
وقال مصصدر ‘ وزارة اÿارجية الروسصية““ :كنا

نظن أانهم سصيشصاركون ‘ أاعمال اŸؤو“ر ،ويقبلون
رÃا ببعضس الوثائق النهائية .ولكن إاذا  ⁄يرغبوا
‘ اŸشص -ارك -ة سص -يشص -ارك آاخ -رون غÒه -م .ه -ن-اك
 1600شصخصس يجب أان يحضصروا ،وهذا رقم “ثيلي
ذو مغزى ،كما أان هؤولء اŸشصارك ‘ ÚاŸؤو“ر
Áثلون جميع شصرائح اÛتمع السصوري ،وفقا Ÿا
ذكره.
وأاوضصح اŸصصدر ،أان ““موسصكو  ⁄تسصتلم بعد من
هيئة اŸفاوضصات السصورية اŸعارضصة ردا رسصميا
بشصأان عدم اŸشصاركة Ãؤو“ر سصوتشصي““.
وتابع ““أارسصلنا لهم دعوة وننتظر ردهم .حتى
اآلن  ⁄نتسصلم ردا رسصميا من جانبهم““ ،مؤوكدا أان
عدم حضصورهم لن يؤوثر على عقد اŸؤو“ر ،الذي
دعي إاليه نحو  1600شصخصصية واŸقرر عقده يومي
 29و 30من الشصهر ا÷اري.

نفذ بعبوة ناسصفة كانت مزروعة داخل سصيارة إاسصعاف

عششرأت ألقتلى وأ÷رحى بتفج Òوسشط كابول

لف- -غ- -ان- -ي- -ة ،أامسس‘ ،
أاع - -ل - -نت وزارة الصص - -ح- -ة ا أ
لقل لقوا
حصصيلة غ Òنهائية ،أان  95شصخصصا على ا أ
مصص-رع-ه-م وأاصصيب  163آاخ -رون ج-راء ت-ف-ج Òدوى
وسصط العاصصمة كابول.
ونشصرت مصصادر إاعÓمية أافغانية هذه ا◊صصيلة اÙدثة
نق Óعن اŸتحدث باسصم الوزارة وحيد ›روح.
وأاف -ادت ال -ق -ن -اة أان ال -ت -ف -ج Òوق-ع أام-ام اŸق-ر
القد Ëلوزارة الداخلية ،موضصحة أان العبوة الناسصفة
كانت مزروعة داخل سصيارة اإسصعاف و” تفجÒها
بعد عبورها أاول حاجز أامني ‘ اŸنطقة ،حسصب
اŸت- -ح -دث ب -اسص -م وزارة ال -داخ -ل -ي -ة نصص -رت ال -ل -ه
رحيمي.

وتنتشصر ‘ منطقة الهجوم السصفارات األجنبية
واŸبا Êا◊كوميةÃ ،ا ‘ ذلك مقر ›لسس السصلم
األعلى.
وأاع -ل -نت ح -رك -ة ““ط -ال -ب -ان““ مسص -ؤوول -ي -ت -ه -ا ع -ن
ال -ت -ف -ج ،Òب-ع-د أاسص-ب-وع م-ن ه-ج-وم-ه-ا ع-ل-ى ف-ن-دق
““إانÎناشصينال““ ‘ كابول والذي أاودى بأارواح أاكÌ
من  20شصخصصا.
وك- -ان وح- -ي- -د ›روح اŸت -ح -دث ب -اسص -م وزارة
الصص -ح-ة األف-غ-ان-ي-ة أاورد أان ع-دد ضص-ح-اي-ا ان-ف-ج-ار
السصيارة اŸلغومة الذي وقع ‘ العاصصمة األفغانية
كابول أامسس زاد إا 95 ¤قتي Óعلى األقل و 158
مصصاب.

اسصتهدف معسصكرا للجيشس قرب “بوكتو

مصشرع  14عسشكريا ماليا بهجوم إأرهابي
أاع - - -ل - - -ن ا÷يشس اŸا‹ أان
إاره- - - -اب - - -ي Úشص - - -ن - - -وا ،أامسس
السصبت ،هجوما على معسصكر
قرب مدينة “بكتو شصما‹
ال-بÓ-د ،أاسص-ف-ر ع-ن م-ق-تل 14
لقل.
عسصكريا على ا أ
ونشص - -ر ا÷يشس اŸا‹ ع- -ل- -ى
حسص -اب-ه ‘ م-وق-ع ““ت-وي ““Îب-ي-ان-ا
ق- -ال ف- -ي- -ه إان إاره- -اب -ي Úشص -ن -وا
هجوما على اŸعسصكر العسصكري
‘ منطقة سصومبي ،مشصÒا إا¤
أان عدد ضصحاياه بلغ ““ 14قتيÓ
و 18جريحا““.
ون- -ق- -لت وك -ال -ة ““رويÎز““‘ ،
وقت سص - -اب - -ق ،ع - -ن مسص- -ؤوول ‘
ا÷يشس اŸا‹ قوله ‘““ :السصاعة
السصادسصة تقريبا هاجم إارهابيون
اŸعسص -ك -ر ‘ سص -وم -ب-ي ،وحسصب
ا◊صص -ي-ل-ة األول-ي-ة ف-ق-د ق-ت-ل 14
عسص- -ك -ري -ا وأاصص -يب  17آاخرون
باإلضصافة إا ¤تصصفية فردين من
قوة العدو““.

ب - - - -دوره ،أاوضص - - - -ح مصص - - - -در
عسص - -ك - -ري آاخ- -ر ،أان ““ن- -ح- -و 30
إاره -اب -ي -ا ه -اج -م -وا ب -األسص -ل-ح-ة
الثقيلة معسصكرا للجيشس اŸا‹

عودة أاك Ìمن  626عائلة إا ¤مناطقها األصصلية ‘
دارف-ور ،مسص-ت-ف-ي-دة م-ن اإلي-ج-اب-ي-ات ال-تي أارسصتها
اتفاقية سصÓم الدوحة على أارضس الواقع.
ه -ذا و سص -تشص -ه -د ال -زي -ارة اŸرت -ق -ب-ة ل-ل-رئ-يسس
السص -ودا Êع -م -ر ال -بشص Òل -ولي -ات دارف -ور خ Ó-ل
الفÎة اŸقبلة إاعÓن هذا العام  2018عاما إلنهاء
م -عسص -ك -رات ال -ن -ازح Úوإادم -اج -ه -م ‘ اÛت -م -ع
اŸد Êوالنتقال إا ¤مرحلة التنمية الشصاملة.

ل مبادرأت جديدة إلحياء عملية ألسشÓم
@ رام ال- -ل -ه :أاك -د ›دي اÿال -دي اŸسص -تشص -ار
ال -دب -ل -وم -اسص -ي ل -ل -رئ -يسس ﬁم-ود ع-ب-اسس ،ع-دم صص-ح-ة
التقارير التي –دثت عن طرح مبادرات جديدة إلحياء
عملية السصÓم داعيا إا ¤إايجاد آالية دولية بديلة للرعاية
األم -ري-ك-ي-ة ال-ت-ي ان-ت-هت ب-ع-د ق-رار ال-رئ-يسس األم-ري-ك-ي

‘ منطقة سصومبي““ ،مؤوكدا أان
ال -ه -ج -وم أاسص -ف-ر ع-ن م-ق-ت-ل ““14
عسصكريا من بينهم ضصابط ،فيما
قتل إارهابيان اثنان““.

دونالد ترامب األخ Òحول القدسس.
وقال اÿالدي ،إانه ““ل يوجد حاليا أاي مبادرات على
ال -ط -اول -ة ‘ ،إاشص -ارة إا ¤م -ا ج -رى ت -داول-ه ع-ن م-ب-ادرة
فرنسصية““.

إأنذأر بوجود موأد متفجرة
@ م- -وسص -ك -و  :أاف -ادت مصص -ادر أام -ن-ي-ة روسص-ي-ة،
أامسس ،أان - -ه ” إاج Ó- -ء ح- -وا‹ أال- -ف شص- -خصس م- -ن
ﬁط- -ت- -ي ك- -ي -ي -ف وك -ورسصك ل -لسص -كك ا◊دي -دي -ة
اŸتواجدة وسصط العاصصمة موسصكو ،بسصبب تلقي
م -ك-اŸة ه-ات-ف-ي-ة ›ه-ول-ة اŸصص-در ت-ف-ي-د ب-وج-ود
تهديد بحدوث تفج.Ò
وأاضصافت اŸصصادر أانه ” ‘ اÛموع إاجÓء
ح -وا‹ أال -ف شص-خصس م-ن اÙط-ت Úالسص-ك-ك-ي-ت،Ú
بسصبب إانذار بوجود مواد متفجرة.
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اشسراف :سسعيد بن عياد

لحد  ٢٨جانفي  ٢٠١٨م الموافق لـ  ١٠جمادى الولى  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٥٥٣
ا أ

لفق
بعث ال ّسسياحة الّدينية ‘ ا أ

فرصشة ثمينة إ’طÓق اسشتثمارات صشغÒة
ومتوسّشطة تسش ـ ـاهم ‘ تنمية ا Ÿـ ـداخيل
Ãعّدل إانفاق أالف دو’ر لكل سشائح
Áكن –صشيل  2مليار دو’ر ‘ السشنة
تثم Úكافة اŸعا ⁄الدينية
وإادراجها ‘ حلقات مسشار النمو

@قدرة على اسشتقطاب
 500أالف سش ـ ـ ـائـ ـح
أاجنبـ ـ ـ ـي سشنوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
@ –سشيسس ال ّسشك ـ ـ ـان
اÙليـّ Úبا÷ـ ـ ـدوى
ا’قتصش ـ ـادية قصشـ ـد
اسشتيعاب اŸششـ ـاريع
@ بعث قراءة معّمق ـ ـة
للتّاريخ ورد ا’عتبار
للشّشخصشيات الّدينية
كلمة العدد

«كوفاسس» ومناخ اأ’عمال ..
سسعيد بن عياد
يرتقب قدوم عدد معت Èمن رؤوسساء اŸؤؤسسسسات ا’قتصسادية الفرنسسية يقؤدهم
رئيسس اŸيداف (منظمة الباترونا الفرنسسية) ضسمن زيارة ‘ اأ’سسبؤع اأ’ول من
لع-م-ال ح-ؤل ف-رصس الشس-راك-ة
ف -ي -ف -ري ال -ق -ادم ،وي -ت -ؤّق -ع ت -ن -ظ-ي-م م-ن-ت-دى ل -أ
وا’سستثمار وفقا للتؤجهات ا’قتصسادية التي تطمح إاليها السسؤق ا÷زائرية.
ويكؤن Ÿشساريع ا’سستثمار ‘ ›ال الرقمنة الصسدارة إا ¤جانب قطاعات
أاخرى يراهن عليها ‘ إاعطاء دفع Ÿسسار الشسراكة مثل اŸيكانيكا من خلل
إاطلق مشسروع مصسنع تركيب السسيارات من علمة «بيجؤ» وتؤسسيع نطاق
ال -ت -ؤاج-د ‘ السس-اح-ة ال-ب-ن-ك-ي-ة واأ’دوي-ة وف-ق-ا ل-ل-ق-ؤاع-د اّÙددة ب-ج-ان-ب-ي-ه-ا

ا’قتصسادي وا’جتماعي.
وب -ي -ن -م -ا –صس -ل السس -ؤق ا÷زائ-ري-ة ع-ل-ى شس-ه-ادات اعÎاف ب-ت-حسس-ن اŸن-اخ
ا’سستثماري فيها رغم الظرف الطارئ الناجم عن الصسدمة اŸالية النفطية،
إا’ أان الهيئة الفرنسسية للتأام Úعلى التجارة اÿارجية التي ترشسد تؤجهات
الشسركات الفرنسسية للخارج أاصسدرت مؤؤخرا تقريرا سسلبيا ’ يسستند Ÿعطيات
دقيقةÃ ،ا يتعارضس “اما مع الؤاقع .ويأاتي تقرير هذه الهيئة التي ترشسد
اŸؤؤسسسسات الفرنسسية ﬂالفا لتقارير دولية مثل القراءة التي قدمها البنك
ال-ع-اŸي م-ؤؤخ-را ،ب-ت-أاك-ي-ده ع-ل-ى أان اŸؤؤشس-رات ا’سس-ت-ث-م-اري-ة واع-دة ب-النسسبة
للجزائر ،وهؤ ما تؤصسل إاليه أايضسا تقرير أاصسدرته ›مؤعة خÈاء اكسسفؤرد
الÈيطانية ،الذين دّققؤا ‘ اأ’رقام واÿيارات ليؤؤكدوا أان مناخ ا’سستثمار ‘
ا÷زائر خلل السسنة ا÷ارية ﬁفز وأان النمؤ سسؤف يحّقق قفزة بالرغم من
الظرف الراهن.
ينبغي التذك Òأان لهيئة «كؤفاسس» تقاليد ‘ تسسؤيق تقارير سسلبية مبالغ فيها
ويكفي مراجعة سسجلها خلل التسسعينات للتأاكد من تؤجهاتها غ Òالدقيقة،
حينما لعبت دورا سسلبيا للغاية Œاة ا÷زائر وهي تعا Êمن عبء أازمة متعّددة
اأ’شسكال ،بل –ّؤلت هيئة تأام Úالقروضس الفرنسسية ‘ تلك الفÎة إا ¤آالية
لتخؤيف اŸسستثمرين ‘ فرنسسا وحتى أاوروبا من خلل إاطلق –ذيرات

ل -ط -اŸا ك -ذب -ه -ا ال-ؤاق-ع .وح-رمت «ك-ؤف-اسس» ‘ ت-لك السس-ن-ؤات ال-ع-دي-د م-ن
اŸؤؤسسسسات واŸتعامل Úمن ا◊صسؤل على مؤاقع ‘ السسؤق ا÷زائرية بسسبب
تصسنيفها ‘ خانة البلدان ذات اıاطر الكبÒة ‘ ،ح Úأاثبت الؤاقع أان
مؤؤسسسسات ومتعامل Úورجال أاعمال من كافة جهات العا ⁄ ⁄يّÎددوا ‘ وضسع
ثقتهم ‘ السسؤق ا÷زائرية وراهنؤا بل خسسارة على ‚اعة ا’سستثمار فيها.
إاث -ره -ا أادركت شس -رك -ات ف -رنسس -ي -ة ع -دي -دة أان وج -ه -ة ا÷زائ -ري -ة م-رب-ح-ة،
فسسارعت إا ¤البحث عن مؤقع ‘ السسؤق ،التي تقدم اليؤم ‰طا اسستثماريا
يرتكز على قؤاعد أابرزها الشسراكة الرابحة للجانب Úوانسسجام اŸشساريع مع
’سس-اب-ي-ع
ال-ت-ؤج-ه-ات ال-كÈى ل-ل-ن-م-ؤذج ا÷دي-د ل-ل-ن-م-ؤ .وي-رت-قب أان ت-ظ-ه-ر ا أ
القادمة ،أان ما تطرحه قراءات لهيئات لها صسلة با’سستثمار مثل كؤفاسس
يخالف الؤاقع ا’قتصسادي ا÷زائري الذي يقدم مسساحة واسسعة للشسراكة
متجاوزا اŸعطيات الظرفية سسريعة التغّير مثل أاسسعار النفط التي ما أان
’خÒة بعضس تؤازنها‡ ،ا يضسفي
’ونة ا أ
تراجعت سسابقا حتى اسستعادت ‘ ا آ
ب -ل شسّك م -زي -دا م -ن ال -ث -ق -ة ‘ السس -ؤق ا÷زائ -ري -ة ال-ت-ي حسس-مت خ-ي-اره-ا
بالتخلصس من التبعية للمحروقات والتؤجه نهائيا إا ¤ا’سستثمار ‘ قطاعات
مضسمؤنة الربح مثل الرقمنة والسسياحة والصسناعة التحؤيلية وخاصسة الفلحة
الصسناعية.
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بعث ال ّسصياحة الّدينية ‘ ا أ
’فق

فرصصة ثمينة إلطÓق اسصتثمارات صصغÒة ومتوسّصطة تسصاهم ‘ تنمية اŸداخيل
مهرجان دو‹ حول ال ّصصحابي ا÷ليل عقبة بن نافع بسصيدي عقبة ‘ مارسس
سصلوكات

يوجد ‘ ا◊قل الديني ثروة سصياحية هائلة ’ تزال دون اŸسصتوى اŸطلوب ’سصتثمارها ‘ الديناميكية ا’قتصصادية ‘ .هذا
ا إ
’طار سصطّرت غرفة التجارة والصصناعة الزيبان تنظيم مهرجان دو‹ ا أ
’ول من نوعه للسصياحة الدينية حول الصصحابي ا÷ليل
عقبة بن نافع ببلدية سصيدي عقبة ،وذلك أايام  18 ،17و 19من شصهر مارسش  ،2018ولذلك عقد قبل أاسصبوع اجتماع –ضصÒي Ãقر
الغرفة خصصصش لتنظيم هذا اŸوعد الذي يراهن عليه رئيسش الغرفة عبد اÛيد خبزي ،معّلقا آاما’ على بعث ا◊ركية ‘ سصوق
السصياحة عامة والدينية منها خاصصة لتتوسّصع ﬁليا ووطنيا .وتتشصّكل تلك الثّروة عÓوة على الرصصيد التاريخي الّÓمادي ،من جملة
ا آ
’ثار العمرانية واŸواقع التاريخية وا أ
’ضصرحة ،إا ¤جانب ﬁطات جغرافية Ÿسصارات حركة قادة أاو تنّقل قوافل ع Èا أ
’زمنة.
’ يزال ‡كنا الّرهان على هذا اÛال إ
’دماجه ‘ اŸعادلة ا’سصتثمارية ضصمن التوجهات ا÷ديدة للنمو ،خاصصة بالرفع من وتÒة
اŸبادرة على مسصتوى كافة الشصركاء ،بدءًا با÷ماعات اÙلية التي تتوفر أامامها الفرصصة الثمينة إ
’طÓق اسصتثمارات صصغÒة ومتوسصطة
تسصاهم ‘ –سص Úمناخ السصياحة الدينية ،فتحّقق مداخيل وتنشصئ فرصش عمل خاصصة ‘ اÿدمات اıتلفة من نقل وإاطعام ،وإاقامة
منسصجمة مع طبيعة اŸنطقة وهوية اŸقصصد الديني .هذا ما توصّصلت إاليه ندوة نقاشش احتضصنها اŸركز الثقا‘ ا إ
’سصÓمي بالعاصصمة نهاية
ا أ
” تسصليط ا أ
’ضصواء على ﬂتلف جوانب اŸوضصوع ،خاصصة فيما يخصش الشصق ا’قتصصادي لهذا التوجه ‘ ،ضصوء Œارب
’سصبوع اŸاضصي ،حيث ّ
لبلدان عديدة عرفت كيف تدرج السصياحة الدينية ‘ تنمية قدراتها ا’قتصصادية ،والرفع من مواردها بالعملة الصصعبة على غرار بلدان
مثل مصصر ،ا أ
’ردن ،تركيا وحتى تونسش.
ق  /إا

!

مصصيطفى يدعو إا ¤إادماج
هذا النّمط ‘ اıطّط التّوجيهي 2030

إاختفاء صصيغة تثبيت
األسصعار على اŸنتوج
جمال أاوكيلي
مأ إان طرأا تغيﬁ Òسسوسش على بعضش اŸواد واسسعة
ا’سستهÓك اختفت اأ’سسعأر اŸثبتة ‘ واجهة اŸنتوج
‡أ فسسح اÛأل
القأدمة من اŸنشسأأ (ا÷هة اŸصسّنعة)ّ ،
أ’سسئلة ’ بداية و’ نهأية لهأ ،منهأ Ÿأذا أاقدم هؤو’ء
على إازالة ذلك اŸبلغ الّثأبت الظّأهر بألبنط العريضش
وبأللّون ال ّسسأطع؟
’ يوجد أاي تفسس Òمأعدا القول بأأّن هؤو’ء اكتشسفوا
بأأّنهم يسسبحون ضسد التيأر إان اسستمّروا على ذلك الّنحو،
Ãعنى يغّردون خأرج ال ّسسرب ،وهذا بأسستثنأء منتوجهم
من الّزيأدة التي م ّسست بعضش اŸواد.
انطÓقأ من هذه البديهية تصسّرف كل من كأن يرى بأأّنه
لن يسستفيد من هوامشش الّزيأدات ،وهذا بإأدراج منتوجه
ضسمن بأقي منظومة اŸواد اأ’خرى اŸعنيةّﬁ ،ررا
إاّي-أه-أ م-ن ك-ل ال-ت-زام-أت خ-أصس-ة ب-ه-أ ك-ألّ-ظ-ه-ور Ãظ-هر
ال ّضسأمن أ’ي Œأوز ‘ هذا الشّسأأن قد يلحق ال ّضسرر
اŸعنوي بألعÓمة لكن هذه الّرؤوية الّتجأرية أاو مأ يعرف
بـ «اŸنأجمنت» قد تصسطدم بواقع آاخر يطيح بكل مأ هو
قأئم ‘ أاذهأن اŸسسّيرين من أافكأر طموحة ‘ الّذهأب
Ãنتوجهم إا ¤سسقف أاعلى.
واليوم أاعأد هؤو’ء اŸبأدرة إا ¤أاصسحأب اّ Ù
Óت الذين
حّددوا ال ّسسعر بأأنفسسهم بعيدا عن تدّخل كل من كأن ‘
أاول اأ’مر يضسبط قيمة منتوجه بنفسسه ،كذلك وعندمأ
سس -أأل -ن -أ ب -عضش ال -ت -ج -أر ع-ن سس-بب ه-ذا ال-ت-ح-ول اك-ت-ف-وا
بأل ّصسمت ،وهذا يعني ضسمنيأ بأأّنهم أاصسحأب القرار بعد
أان تنأزل عنه اآ’خرون.
و’بد من الّتأأكيد هنأ ،بأأنّ Œربة وضسع ال ّسسعر الثّأبت
على اŸنتوج ◊رمأن الّتأجر من التصسرف فيه كمأ يحلو
له اأ’مر والّتÓعب به سسأرت بصسفة عأدية ،آاخذة ‘
فرضش نفسسهأ لتصسبح قأئمة بذاتهأ مع مرور الوقت ،غÒ
أاّن اللّغط الذي حدث حول اأ’سسعأر أادخل الكث Òمن
الÎدد عند من اّتبع هذه ال ّصسيغة خوفأ من البقأء ‘
مؤوّخرة حركية ال ّسسوق ا◊ألية أاو بأأ’حرى عدم اغتنأم
هذه الفرصسة ‘ جمع اŸزيد من اŸأل.
وهكذا زالت هذه اÙأولة واندثرت بألّرغم من أاّنهأ ’
تشسمل كل اŸواد اŸعنية وإا‰أ تعد على اأ’صسأبع ،غÒ
أاّن اŸسستهلك يرتأح نفسسيأ عندمأ يÓحظ بأأنّ هنأك
ع Ó-م -أت ت-ري-د اÙأف-ظ-ة ع-ل-ى ج-دي-ت-ه-أ أاو ب-أأ’ح-رى
صس-رام-ت-ه-أ ‘ ال ّسس-ع-ر والّ-ن-وع-ي-ة ل-ت-ؤو ّك-د صس-ل-ت-ه-أ ال-وثيقة
ب -أŸسس -ت -ه -لك ل -ذلك ف -إأّن ت -وّج -ه -ه -أ ه -و ع -دم ح -رم-أن
اŸسستهلك من تنأولهأ بإأبقأء تلك ال ّصسورة الّراسسخة ‘
ذه -ن -ه ،خ-أصس-ة ق-درت-ه و“ ّك-ن-ه م-ن شس-رائ-ه-أ أ’ّن م-ع-دل
سسعرهأ مدروسش بدّقة.

هادف رئيسش غرفة التجارة والصصناعة لو’ية اŸدية لـ«الشصعب»:

تثم Úكافة اŸعا ⁄الدينية وإادراجها ‘ حلقات مسصار النمو

Ãعّدل إانفاق أالف دولر لكل سصائح
Áكن –صصيل  2مليار دولر ‘ السصنة
أاوضس- - - - - - - - - - - - -ح اÿب ÒبشسÒ
ا’ق - -تصس - -أدي ع Èب ّ- -واب- -ة
مصس- -ي- -ط- -ف- -ى أاّن ال- -ت- -ك -ف -ل
السسيأحة الدينية.
اللّوجسستيكي وإانشسأء هيأكل
وعن آاليأت تفعيل السسيأحة
اإ’ي- - -واء اŸت - -ك ّ- -ي - -ف - -ة م - -ع
ال -دي-ن-ي-ة ‘ ا÷زائ-ر ،دع-أ
السس -ي -أح -ة ال -دي -ن -ي-ة ي-ج-لب
مصسيطفى إا ¤إادمأج هذا
ل- -ل- -ج- -زائ- -ر م -ل -ي -أري دو’ر
ال - - -ن - - -م - - -ط ال - - -واع- - -د ‘
سس-ن-وي-أ ك-ع-ت-ب-ة ع-أئ-دات من
اıط - -ط ال - -ت- -وج- -ي- -ه- -ي
ال-ن-ق-د اأ’ج-ن-ب-ي ،م-قّدرا ‘
ل -ل -ت-ه-ي-ئ-ة السس-ي-أح-ة ،2030
مداخلة أامأم حضسور معتÈ
وإاط Ó-ق خ -ل -ي -ة ل -ل -ي -ق-ظ-ة
ب - -ن - -دوة اŸرك- -ز ال- -ث- -ق- -أ‘
السس-ي-أح-ة ب-أل-ق-ط-أع تتكفل
اإ’سسÓ- -م- -ي ح- -ج -م ا÷ذب
ب - - -ثÓ- - -ث ب- - -واب- - -أت ه- - -ي
السسيأحي ذي الطأبع الروحي ع Èالطرق اصسطيأد اإ’شسأرات والبيأنأت آافأق ،2050
الصس-وف-ي-ة ،وع-ددهأ  33ط-ري-قة بأ÷زائر ،ف -ي -م -أ ل -ه صس -ل -ة ب -ت -ط -ور ال -وع-أء ال-روح-ي
إاضسأفة Ÿزارات اأ’وليأء والزوايأ وكنيسسة للسسيأحة ثم –ليل تلك اŸعطيأت من أاجل
سسأنت أاوغسست Úبعنأبة بجذب مليون مريد تصسميم أا‚ع السسيأسسأت لتطوير عأئدات
من ا÷أنب اإ’سسÓمي ومليون تأبع للكنيسسة السسيأحة الروحية للمدى البعيد مثل إاطÓق
الكأثوليكية من ا÷أنب اŸسسيحي ،مأ يعني ا’سستثمأرات اŸتكيفة مع هذا النمط من
فع Óبلوغ عتبة صسأدرات تقّدر بـ  2مليأر السسيأحة ،والتكفل بÎميم الهيأكل التأبعة
دو’ر ،وذل - - -ك
ل - -ل- -زواي- -أ واŸدارسش
ع- -ل- -ى أاسس -أسش «أاتبـــاع الطّرق الصصــــوفية ال -ق -رآان-ي-ة واŸزارات
ّ
م -ع -دل إان -ف-أق
وغÒهأ.
أالف دو’ر لكل ا÷زائرية  250مليو
ن
م
ر
ي
د
سصبعة اقÎاحات
م - - -ري- - -د ،م- - -أ ع Èإافريقيا والعا ،⁄وأاتباع
عملية
يقأبل  5مرات
ق ّ-دم اÿب Òج-م-ل-ة
الكنيسصـــــة الكاثوليكيــــــة
إاجمأ‹
م-ن الّ-ت-وصس-ي-أت لبعث
العأئدا
ت
ّ
‡ثـــــلة ‘ القـــديسش سصانت السس -ي -أح -ة ال -دي -ن -ي-ة،
ا◊ألية
أاوغسصتـــــ Úأاك Ìمــــن  500ت- -ت- -مّ- -ث- -ل ‘ سس- -ب -ع -ة
للقطأع
اقÎاح- -أت ع- -م- -ل- -ي -ة
السسيأ
ح
ي
مليون متديــــنّ ع Èالعا »⁄هي:
ا÷زائري
 وضس - - - - - - -ع ب- - - - - - -نكب - - -رم - - -ت - - -ه أاو
ضس - - - -ع- - - -ف صس- - - -أدرات ا÷زائ- - - -ر خ- - - -أرج معلومأت ومعطيأت حول حركة اŸريدين
وال -زوار  -إاح -داث خ -ل -ي-ة ل-ل-ي-ق-ظ-ة ب-وزارة
اÙروقأت.
وأاضس -أف ك -أتب ال -دول -ة ل -دى ال-وزي-ر اأ’ول السسيأحة لتصسور حلول Ãشسأركة قطأعية -
سس -أب -ق -أ ل Ó-سس -تشس-راف واإ’حصس-أئ-ي-أت ،أان إاطÓق اسستثمأرات للبنى التحتية مÓئمة
ا÷زائ-ر مصس-ن-ف-ة ع-أŸي-أ ك-وج-ه-ة صس-وف-يّ -ة ل-ل-ط-لب  -ف-ت-ح ال-ب-أب ل-ل-وق-ف (ال-تÈع-أت)
ّ
م- -ن- -ذ ال- -ت- -أري -خ ،وي Ó-مسش أات -ب -أع ال -ط -رق بتخصسيصش اŸصسأرف اإ’سسÓمية نسسبة 1
الصس -وف -ي -ة ا÷زائ -ري -ة سس-ق-ف  250مليون بأŸأئة من أاربأحهأ السسنوية لهذه اŸشسأريع
م -ري -د ع Èإاف -ري -ق -ي -أ وال -ع -أ ،⁄ك-م-أ ي-ت-ب-ع -إاط Ó-ق م -ن -ت -ج ب-ن-ك-ي ل-لسس-ي-أح-ة ال-دي-ن-ي-ة
ال-ك-ن-يسس-ة ال-ك-أث-ول-ي-ك-ي-ة ‡ث-ل-ة ‘ القديسش (قروضش بدون فوائد)  -الÎويج بوسسأئل
سس- -أنت أاوغسس- -ت ‘ Úم -دي -ن -ة ع -ن -أب -ة أاك Ìا’تصس- -أل ا÷دي- -دة  -م -أأسسسس -ة السس -ي -أح -ة
من  500مليون متدين مسسيحي ع Èالعأ ،⁄الدينية ‘ شسكل خط أاخضسر للتأأشسÒات
الشسيء الذي يشسّك ّل ﬂزونأ روحيأ مهمأ (ا’تصسأل اŸؤوسسسسأتي) ،وإادراج ‘ الÎبية
يسس -ه -ل –وي -ل -ه إا ¤أاح -د ﬁرك -أت ال-ن-م ّ-و والتعليم اŸعأ ⁄واآ’ثأر واŸقأصسد.
سصعيد بن عياد

نبيل ملوك (‡ثّل وزارة ال ّسصياحة)

بعث قراءة معّمقة للتّاريخ ورد
العتبار للشّصخصصيات الّدينية

 ⁄تتأأّخر وزارة السسيأحة عن هذا اŸوعد لتشسأرك من خÓل
‡ثلهأ نبيل ملوك ‘ ندوة النقأشش ،التي جلبت متأبعة معتÈة

 ⁄تسسعهأ قأعة اŸركز .واعت Èملوك أاّن السسيأحة الدينية
جهة أاسسأسسأ ’كتشسأف الÎاث الÓمأدي ،مÈزا أاهداف
مو ّ
ا’تفأقية اÈŸمة مع وزارة الثقأفة ‘  13جأنفي ،2016
واŸتمثلة ‘ تنمية وترقية السسيأحة الدينية ،إاحيأء اأ’مأكن
واŸزارات ،تنمية الصسنأعة التقليدية وا◊رف ،تكوين اŸوارد
ال -بشس-ري-ة ،تشس-ج-ي-ع ا’سس-ت-ث-م-أر ال-وق-ف-ي وا’ه-ت-م-أم ب-أل-ط-أب-ع
العمرا ÊاŸغأربي واإ’سسÓمي وا◊فأظ عليه.
وأاوضسح اŸتدّخل أاّن ‰و هذا النشسأط السسيأحي يرتبط بثÓثة

دع -ا ه -ادف ع-ب-د ال-رح-م-ان رئ-يسش غ-رف-ة الصص-ن-اع-ة
وال- -ت- -ج -ارة ل -و’ي -ة اŸدي -ة إا ¤اع -ت -م -اد احÎاف -يÚ
ل -ل -ن -ه -وضش ب -السص -ي -اح -ة ال -دي -ن-ي-ة ،مشصÒا إا ¤ث-ق-ل-ه-ا
ا’ق -تصص-ادي ﬁل-ي-ا ووط-ن-ي-ا ،غ Òأان-ه سصّ-ج-ل ‘ ح-وار
أاد ¤ب -ه ل -دى زي-ارت-ه Ÿقّ-ر ا÷ري-دة ،وج-ود ن-ق-ائصش
ت-ت-طّ-ل-ب م-ع-ا÷ة اسص-ت-ع-ج-ال-ي-ة مثل اŸرافق واŸنشصآات
والتأاط Òالبشصري النوعي .كما أابرز دور ا÷ماعات
اÙلية ‘ بعث هذا النشصاط الذي يسصتقطب سصياحا
م -ن ا÷زائ -ر واÿارج ،خ -اصص -ة م -ن أات -ب -اع وم -ري -دي
الزوايا الشصهÒة .كما يتناول ‘ هذا ا◊وار مسصائل
اقتصصادية من مناخ ا’سصتثمار ‘ ضصوء تقرير صصادر
عن هيئة «كوفاسش» الفرنسصية إا ¤التصصدير مرورا
بالدور اŸطلوب من غرف التجارة والصصناعة ‘ هذا
الظرف بالذات.
أاجرى ا◊وار :سصعيد بن عياد
الشص -عب :م -ا ه -ي م -ك-ان-ة السص-ي-اح-ة ع-ام-ة وال-دي-ن-ي-ة
خاصصة ‘ اŸشصهد ا’قتصصادي العام ‘ وقت يراهن فيه
ع -ل -ى ق -ط -اع -ات ع -دي -دة ‘ إاح -داث ال -ن -م-و اŸط-ل-وب
باسصتثمارات قليلة لكن بكث Òمن اŸبادرة؟
ه-ادف ع-ب-د ال-رحمان :ي-ك-تسس-ي ق-ط-أع السس-ي-أح-ة أاه-مية
قصسوى خأصسة ‘ هذا الظرف ا’قتصسأدي اŸتميز بأ’نتقأل
إا ¤اق -تصس -أد إان -ت -أج -ي وم -ت-ن-وع .ل-ق-د اخ-ت Òم-ن ب Úخ-مسس-ة
ق-ط-أع-أت م-ع-ول ع-ل-ي-ه-أ ل-ت-ج-أوز اأ’زم-ة وم-ن ثّ-م-ة ال-ن-هوضش
بألسسيأحة عأمة سسأحلية ،جبلية ،صسحراوية وكذا السسيأحة
الدينية من خÓل تثم Úكأفة اŸعأ ⁄الدينية ع ÈالÎاب
الوطني وإادراجهأ ‘ حلقأت مسسأر تنمية السسيأحة بأŸعنى
ا’قتصسأدي.
حقيقة لدينأ قدرات هأئلة ‘ هذا اÛأل و–رصش غرف
التجأرة والصسنأعة كهيئة وفضسأء للتنشسيط ا’قتصسأدي على
إايÓء أاهمية لهذه الشسعبة ‘ .هذا اإ’طأر تندرج مبأدرة غرفة
ال-ت-ج-أرة والصس-ن-أع-ة «ال-زي-ب-أن» ل-و’ي-ة بسس-ك-رة ب-ت-نظيم قريبأ
ت -ظ-أه-رة دول-ي-ة ت-خصسصش ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-أأح-د اŸع-أ ⁄ال-دي-ن-ي-ة
الكÈى Ãنطقة بسسكرة و–ويلهأ إا ¤مقصسد سسيأحي ،وذلك
بتأأسسيسش مسسألك ﬁددة Áكن للضسيوف الوافدين ‘ الربيع
القأدم زيأرة التأريخ وا’طÓع على معأ ⁄تأريخية هأمة مع
بعضش الزوايأ واأ’ضسرحة ،فيكونوا أاول سسفراء لهذا النوع من
السسيأحة.
إان منطقة كهذه هي من جملة منأطق أاخرى ‘ البÓد على
مسستوى ا÷نوب الغربي حول بشسأر Áكنهأ أان تسسأهم ‘
تأأسسيسش هذا التوجه ا÷ديد ’سستقطأب شسريحة من السسيأح
ﬁلي Úومن ﬂتلف جهأت العأ ⁄يكون لهم ثقل اقتصسأدي.
ومن أاجل هذا نعمل على جلب السسيأح من كأفة جهأت الكون
م -ن خ Ó-ل اع-ت-م-أد ق-واع-د احÎاف-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى وك-أ’ت
السسيأحة واأ’سسفأر التي Áكنهأ أان –قق ‚أحأ إاذا عرفت
تسسويق هذا اŸنتوج اŸغّيب والذي يحّقق عوائد معتÈة .غÒ
أانني أاشس ÒبأŸنأسسبة إا ¤بعضش جوانب الضسعف التي تتطلب
معأ÷ة ويتعلّق اأ’مر بقلة اŸنشسآأت واŸرافق ،ضسعف قنوات

عوامل هي قدوم السسأئح وا’سستهÓك أاو اإ’نفأق والطلب،
لذلك اعت Èمن ال ّضسروري إانشسأء مكأتب ل إ
ÓعÓم والتوجيه
على مسستوى تلك الفضسأءات ،وإاقأمة دار للص
س
ن
أ
ع
ة
ا
ل
تقليدية
واıط -وط -أت ،واع-ت-م-أد ت-روي-ج ع-أ‹ اŸسس
ت
و
ى
م
ن خÓ-ل
اسستعمأل وسسأئط ا’تصسأل ا◊ديثة ،بحيث
ي
ت
م
ب
ع
ث قراءة
معمقة للتأريخ ورد ا’عتبأر للشسخصسيأت ال
د
ي
ن
ي
ة
ا
ل
ت
ي Œذب
السسيأح سسواء اتبأع أاو مهتّم.Ú
ب ــ سصعيد

ا’تصس -أل وال -تسس -وي -ق ومسس-أأل-ة ال-ك-ف-أءة ‘
السس -ي -أح-ة (اŸوارد ال-بشس-ري-ة) خ-أصس-ة وأان
الشسعبة حسسأسسة.
ت-ق-تضص-ي سص-وق السص-ي-اح-ة ال-دي-ن-ي-ة
ا◊رصش م -ن اŸت -دخ -ل Úف -ي -ه -ا ع -ل-ى
إاق- -ام- -ة ت- -وازن ب Úمسص -اح -ة ا÷انب
ال -دي -ن -ي وال -ق -ا‘ ومسص -اح -ة ال -ف -ع -ل
السصياحي وا’قتصصادي ،كيف ذلك،
وما موقع ا÷ماعات اÙلية ‘ هذا
اŸسصعى ،خاصصة ‘ ظرف البحث عن
مصصادر دخل جديدة؟
@@ حقيقة يتطلّب اأ’مر بنأء تلك اŸعأدلة التي توازن بÚ
ا÷أنب ال- -دي- -ن -ي وال -ث -ق -أ‘ م -ن ج -ه -ة وال -ف -ع -ل السس -ي -أح -ي
وا’قتصسأدي من جهة أاخرى ،وليسش من بديل عن ا’حÎافية
لضسمأن هذا قصسد إاعطأء بعد سسيأحي للحقل الديني الشسأمل،
وهو مأ يقع على عأتق اÈÿاء إ’رسسأء مسسأر صسحيح ’ ›أل
فيه أ’ي ارŒأل .وعليه يجب ا◊رصش على التكوين من أاجل
ضسمأن التوازن اŸطلوب ‘ حقل ح ّسسأسش.
وبطبيعة ا◊أل للجمأعأت اÙلية دور متقدم ‘ تثمÚ
ق -درات اŸن -أط -ق وال -ن -واح -ي قصس -د –صس -ي -ل م-وارد م-أل-ي-ة
إاضس -أف -ي -ة ،ع -ل -م -أ أان ال-ت-وج-ه ال-ي-وم ي-دف-ع إا ¤إاشس-راك ك-أف-ة
اŸتدخل Úخأصسة ا÷مأعأت اÙلية ‘ بعث الدينأميكية
ال- -ت- -ن- -م- -وي -ة ،ان -ط Ó-ق -أ م -ن ع -دة
اع-ت-ب-أرات م-ن ب-ي-ن-ه-أ أان ال-ب-لديأت
وال -و’ي -أت م -ث  Ó-ع -ل-ى درج-ة م-ن
الدراية واŸعرفة لواقع اŸقأصسد
ال- -دي- -ن -ي -ة وه -ي م -ؤوه -ل -ة ل -ت -ث -مÚ
اıزون السسيأحي والثقأ‘ الذي
ي -ك -تسس-ي م-ردودا اق-تصس-أدي-أ ب-دون
اسس -ت -ث -م -أرات ث-ق-ي-ل-ة وم-ره-ق-ة ب-ل
بقليل من اŸأل ‡زوجأ بألتكوين
وال -دع-أي-ة ال-ن-أج-ع-ة Áك-ن –ق-ي-ق
اŸبتغى.
ب -اŸن -اسص -ب-ة وم-ن م-وق-ع-ك-م ك-رئ-يسش ل-غ-رف-ة ال-ت-ج-ارة
والصصناعة ،أاصصدرت هيئة تأام Úالقروضش الفرنسصية
«ك- -وف- -اسش» ق- -ب- -ل أاي -ام ت -ق -ري -را سص -ل -ب -ي -ا ح -ول م -ن -اخ
ا’سصتثمار ‘ ا÷زائر ،ما هي قراءتكم للموضصوع؟
@@ توجد ا÷زائر ‘ مرتبة ’ –سسد عليهأ ،غ Òأان هنأك
–سسن ‘ عدة مؤوشسرات وإان كأن ليسش بألسسرعة اŸطلوبة.
وطبيعي بألنسسبة للهيئأت اأ’جنبية أان يسسعى كل طرف ÿدمة
مصسأ◊ه ،وتأبعنأ كيف نظمت فرنسسأ اأ’سسبوع اأ’خ Òلقأًء
ح -ول ج -أذب-ي-ة ا’ق-تصس-أد ال-ف-رنسس-ي Ãشس-أرك-ة رج-أل أاع-م-أل
أاج -أنب م -ن ب -ي -ن-ه-م رج-أل أاع-م-أل ج-زائ-ري Úوم-ن ثّ-م-ة أام-ر
طبيعي أان نطلع على مثل ذلك التقرير الذي يكتسسي طأبعأ
غ Òموضسوعي ‘ جوانب عديدة من مضسمونه.
بألنسسبة لنأ ،فإأننأ نتطّلع إا ¤مواصسلة توسسيع نطأق –سسÚ
م-ن-أخ ا’سس-ت-ث-م-أر ل-يسس-ت-وعب ال-ت-وج-ه-أت ا÷دي-دة لÓقتصسأد
الوطني ،ولذلك ننتظر تعزيز عصسرنة اإ’دارة بتوسسيع ›أل
الّرقمنة وتبسسيط اإ’جراءات أاك ،Ìوا◊ّد من تدخل كأفة
القطأعأت ‘ فعل اسستثمأري يتعّلق Ãشسروع قطأع مع،Ú
وإا‰أ ك -ل ق -ط -أع م -ع-ن-ي ي-ت-ك-ف-ل Ãشس-أري-ع-ه م-ن ال-ب-داي-ة إا¤
النهأية .إاننأ نتكلم كثÒا عن اŸؤوسسسسأت الصسغÒة واŸتوسسطة
غ Òانني اعتقد أانه من الضسروري تصسحيح اŸقأربة بأعتمأد
خيأر تهيئة اŸنأطق الصسنأعية وا‚أز منشسآأتهأ القأعدية من
طرف الدولة ،فيمأ تتكفل اŸؤوسسسسأت بÎكيب عتأد اإ’نتأج
وŒهيزات العمل مع إادراج هذا ا’نشسغأل ضسمن أاولويأت
ا÷م- -أع- -أت اÙل- -ي- -ة ك- -ون ع Èال -ع -أم -ل Œد اŸؤوسسسس -أت
الصسغÒة واŸتوسسطة البنية التحتية جأهزة لتشسرع ‘ العمل
م- -ب- -أشس- -رة ب- -دل أان تضس- -ي- -ع ا÷ه- -ود واŸوارد ‘ م- -ت- -أه -أت

بÒوقراطية رخصسة البنأء وجلب الهأتف وكل مأ
يعطل اŸشسروع ا’سستثمأري.
‘ كل هذا اŸشصهد من رصصد لÓنشصغا’ت
وت -ط ّ-ل -ع ل -ل -مسص -ت-ق-ب-ل ،م-ا ذا Áك-ن ل-غ-رف
ال- -ت- -ج- -ارة ال- -ق -ي -ام ب -ه Ÿراف -ق -ة اŸؤوسصسص -ة
ا÷زائرية ‘ التعامل مع السصوق وخاصصة
ال- -تصص- -دي- -ر إا ¤اÿارج ،م- -اذا ع- -ن ق -درة
التفاوضش للمتعامل ا÷زائري؟
@@ سسجل منذ ثÓث أاو أاربع سسنوات –ّرك
ملموسش لغرف التجأرة والصسنأعة ‘ عدد من
الو’يأت‡ ،أ مكّنهأ من اكتسسأب ا’عÎاف من
السسلطأت العمومية ﬁليأ ،لكن ’ يزال الطريق طوي Óكون
غرف التجأرة والصسنأعة مدعوة للعب دور هأم ‘ كل مأ
يتعلّق بتنشسيط اŸنظومة ا’قتصسأدية ومرافقة اŸؤوسسسسأت
جميعهأ عمومية وخأصسة وتشسمل اŸرافقة توف ÒاŸعلومة
الدقيقة والتكوين وا’سستشسأرة .والغرفة هي هيئة عمومية
موجهة ÿدمة القطأع ا’قتصسأدي ،لذلك لهأ خأصسية “كّنهأ
أان تكون شسريكأ ذي مصسداقية Œأه كأفة اأ’طراف ،وهي
تسسعى إا ¤عصسرنة نظأم عملهأ من خÓل إادخأل تكنولوجيأت
ا’تصسأل ا÷ديدة ووضسع قأعدة بيأنأت شسأملة ترتكز على
رصسد وجمع اŸعلومأت (بيزنسش انتيليجنسش) وهو نشسأط
يعت Èتخصسصسأ ‘ عأ ⁄ا’قتصسأد ،حيث يشسمل جمع و–ليل
وتقد ËاŸعلومة ا’قتصسأدية كون
ال- -غ- -رف- -ة ع- -ل- -ى ت- -واصس -ل دائ -م م -ع
اŸتعأمل ÚواŸؤوسسسسأت.
أام -أ ف -ي -م -أ ي -خ ّصش ال-تصس-دي-ر ،ف-إأن-ه
ورشسة واسسعة يقبل عليهأ ا’قتصسأد
ال -ذي ي -دف -ع -ه ال -ظ -رف أاك Ìف -أأكÌ
لÓنفتأح على العأ ⁄بداية من بوابة
اأ’سس - -واق اإ’ق - -ل - -ي - -م - -ي- -ة ،خ- -أصس- -ة
اإ’فريقية الواعدة التي نريد التوجه
ن- -ح- -وه- -أ .وق- -د ب- -ر›ت ال- -غ- -رف -ة
ا÷زائرية للتجأرة والصسنأعة مشسأركة ‘ تظأهرات ومعأرضش
آاخرهأ معرضش بأمأكو Ãأ‹ خÓل بداية الشسهر ا÷أري
وك -أنت ا÷زائ -ر ضس -ي -ف شس -رف ‘ م -وع -د شس -أركت ف -ي -ه 89
م- -ؤوسسسس- -ة ج -زائ -ري -ة .وأ’ن ه -ذا ال -ت -وج -ه ي -ك -تسس -ي ط -أب -ع -أ
اسسÎاتيجيأ تشستغل الغرفة على صسعيد مرافقة اŸتعأمل Úمن
خÓل التكوين حول برنأمج Ÿهن التصسدير موجه لرؤوسسأء
اŸؤوسسسسأت والعأمل ‘ Úحقل التصسدير ،إا ¤جأنب تأأطÒ
بعثأت ومنتديأت أاعمأل سسوف تÈمج العديد منهأ على طول
السسنة ا÷أرية  2018من أاجل تقريب اŸتعأمل ا÷زائري من
نظÒه اأ’جنبي قصسد ا‚أز شسراكة للتصسدير ،وأاخÒا نقوم
بألسسعي ’سستغÓل أامثل لÓتفأقأت اÈŸمة مع منظمتأ ودول
مثل ا’–أد اأ’وروبي لتسسهيل حركة اŸؤوسسسسة ا÷زائرية ‘
أاسسواقهأ.
و‘ هذا اإ’طأر ،نظم قبل أايأم لقأء مع وزارة التجأرة
واللجنة اأ’وروبية للتعريف بقواعد اŸنشسأأ التفأضسلية لفأئدة
اŸؤوسسسسأت ا÷زائرية حضسره خÈاء من ا’–أد اأ’وروبي
شسرحوا جوانب تتعّلق Ãزايأ اŸنشسأأ التي يجهلهأ الكث Òمثل
تراكم اŸزايأ ( .)cumul d’avantagesوبألطبع اŸغزى من ذلك
ال -ب -حث ع -ن ط -رق م -وات -ي -ة ا’سس -ت -ف -أدة م-ن شس-ه-أدة اŸنشس-أأ
التفأضسلية والتي تتعلّق Ãأدة أاولية قأدمة من بلد من ا’–أد
” تصسنيعهأ بأ÷زائر يعت Èمنتوجهأ مأدة أاوروبية
اأ’وروبي و ّ
وبألتأ‹ ’ يخضسع للحواجز ا÷مركية‡ ،أ يجعله تنأفسسيأ.
وأ’ن ق -درة ال -ت -ف -أوضش ل -دي -ن -أ ’ ت -زال ضس -ع -ي -ف -ة ع -ل-ى ه-ذا
اŸسستوى ،أادعو اŸتعأمل Úإا ¤التكتل ضسمن ›معأت مهنية
من أاجل تشسكيل كتلة ( )clusterللتفأوضش من موقع مت ‘ Úكل
اÛأ’ت ،وتكون اÛمعأت ضسمن غرف التجأرة التي تفتح
أابوابهأ لكأفة اŸتعأمل ÚواŸؤوسسسسأت.

@اعتماد قواعد احÎافية لتسصويق
اŸنتوج و–قي ـ ـ ـق عوائد مالي ـ ـ ـة
@ بقليل من اŸال ‡زوج بالتكوين
والدعـ ـ ـ ـ ـاية Áك ـ ـن ا‚از اله ـ ـدف

اÿب Òكمال خفاشش:

قدرة على اسصتقطاب  500أالف سصائح أاجنبي سصنويا
ت -وّق -ع ك -م -ال خ -ف -اشش اÿب Òا’ق-تصص-ادي أان ت-ت-مّ-ك-ن السص-ي-اح-ة ال-دي-ن-ي-ة
لوحدها من اسصتقطاب ما ’ يقل عن  200إا 500 ¤أالف سصائح أاجنبي سصنويا،
ويعتقد على ضصوء تقديراته أان قطاع السصياحة ‘ ا÷زائر قادر اليوم على
” تسصط ÒإاسصÎاŒية دقيقة،
جذب نحو  2مليون سصائح أاجنبي ،أاما إاذا ّ
أاوضصح الدكتور خفاشش ‘ سصياق متصصل أانه Áكن الوصصول إا 5 ¤مÓيÚ
سص -ائ -ح أاج -ن-ب-ي ‘ آاف-اق ع-ام  ،2020وب -اŸوازاة م -ع ذلك شص ّ-دد ع -ل -ى ضص -رورة
تسصط Òا أ
م السصهر على
’هداف اŸرجو –قيقها ‘ قطاع السصياحة ،ومن ث ّ
Œسصيدها على أارضش الواقع ،ووقف على تشصريح ا إ
’مكانيات السصياحية
التي تتنوع ما ب Úحموية وبحرية وصصحراوية وكذا دينية ،وعلى صصعيد
آاخر تطّرق إا– ¤دي كبح الواردات التي مازالت تؤورق النفقات ،وإا¤
جانب رهان الصصادرات خارج اÙروقات الذي يحتاج إا ¤وثبة سصريعة
حسصب تصصريحه.
حاورته :فضصيلة بودريشش
كمأ أانه ينبغي بألتعأون مع وزارة الشسؤوون
الدينية تنظيم لقأءات لتشسريح القدرات
«الشص -عب» :ك -ي -ف Áك -ن اسص -ت -غÓ-ل السسيأحية الدينية ،والوقوف على –ديد
السص-ي-اح-ة ال-دي-ن-ي-ة بشصكل Áكن أان ك-ي-ف-ي-ة ج-ذب السس-ي-أح اأ’ج-أنب ل-لسسيأحة
Œن -ي م -ن -ه ا÷زائ -ر م -وارد م -ال -ي -ة ال- -دي- -ن- -ي- -ة ،وÁك- -ن ل- -وك- -أ’ت اأ’سس- -ع -أر
ل الزخم اŸعت ،Èلكنه كمتعأمل› ‘ Úأل السسيأحة أان يقوموا
معتÈة ‘ ظ ّ
بهذا الدور ،حيث عندمأ يحضسر السسأئح
مازال خاما  ⁄يسصتغل بعد؟
الدكتور كمال خفاشش ’ :يخفى أان ي- -ؤوخ- -ذ إا ¤اŸسس- -أج- -د ،وأ’ن- -ه ب -إأم -ك -أن
ا÷زائر لديهأ بألفعل زخم فيمأ يطلق السسيأحة الدينية لوحدهأ أان تسستقطب مأ
ع-ل-ي-ه ب-ألسس-ي-أح-ة ال-دي-ن-ي-ة ،وي-تعّلق اأ’مر ب 200 Ú- -إا 500 ¤أال-ف سس-أئ-ح أاج-ن-ب-ي
ب-أل-زواي-أ ال-ق-دÁة اŸت-واج-دة بألصسحراء سسنويأ .ولعّل قطأع السسيأحة قأدر ‘ سسنة
الشسأسسعة وكذا Ãنطقة القبأئل واأ’وراسش واحدة أان يجذب مأ ’ يقل عن  2مليون
وم- -أ إا ¤غ Òذلك م- -ن م -ن -أط -ق ال -وط -ن سس - -أئ - -ح أاج - -ن - -ب - -ي ،أام - -أ إاذا ّ” تسس- -طÒ
اÎŸام- -ي- -ة اأ’ط- -راف ،ول- -دي- -ه- -أ صس- -يت إاسسÎاŒية دقيقة Áكن الوصسول إا5 ¤
و–ظى بشسهرة ‘ اÿأرج ،كونهأ تتمتع مÓي Úسسأئح أاجنبي ‘ آافأق عأم ،2020
بإأرث تأريخي وتنأم على عأدات وتقأليد ومن الضسروري تسسط Òاأ’هداف والسسهر
ضسأربة ‘ جذور التأريخ ،كمأ أانه يجب على Œسسيدهأ على أارضش الواقع.
تسس -ل -ي-ط الضس-وء ع-ل-ى ضس-ري-ح الصس-ح-أب-ي
اıتصصون ‘ ›ال السصياحة
ا÷ليل عقبة بن نأفع ،الذي Áكن أان
مطالبون بالبتكار
يتهأطل عليه الزوار والسسيأح من خأر
ج
ي -ع -ول ع-ل-ى ال-ق-ط-اع السص-ي-اح-ي ‘
الوطن ،وللجزائر مسسأجد عمرهأ قرو
ن
خ -ل -ق الÌوة ..ك -ي-ف ي-تّ-م ت-ف-ع-ي-ل
ول-دي-ه-أ ك-ن-أئسش تشس-ه-د ع-ل-ى ال-ع-دي-د من إاقÓعه؟
ال- - -فÎات ،ويضس- - -أف إا ¤ذلك مسس- - -ج- - -د بإأمكأن التداب Òالتي اتخذتهأ ا◊كومة
ا÷زائ -ر اأ’ع -ظ -م ال -ذي ي -ن -ب -غ -ي ك -ذلك خ- -أصس- -ة ت- -لك اّ ıصس- -صس- -ة ’سس- -ت -ث -م -أر
اسس-ت-غÓ-ل-ه م-ن ال-ن-أح-ي-ة السس-ي-أح-ي-ة ،أ’نه اÿواصش ب- -إأنشس- -أء اŸط- -أع -م وال -ف -ن -أدق
ثألث مسسجد ‘ العأ ⁄بعد مسسجدي مكة السسيأحية والتي من شسأأنهأ أان تسسأهم ‘
واŸدينة اŸنورة.
إان-ع-أشش السس-ي-أح-ة ،ل-ك-ن ي-ن-ب-غ-ي اسستغÓل

معاÁ ⁄كن –ويلها
إا ¤وجهات سصياحية

@ مسص- -ج- -د ك- -تشص- -اوة ،ب- -ن -ي ‘ ال -ع -ه -د
العثما 1794 ‘ ÊميÓدي.
@ جامع السصف Òبالقصصبة نسصبة لسصفر
ب- -ن ع -ب -د ال -ل -ه ،أاك Èق -ادة ال -ط -ائ -ف -ة
البحرية العثمانية.
@ السص - -ي - -دة ا إ
’ف- -ري- -ق- -ي- -ة ،ك- -ن- -يسص- -ة
رومانية كاثوليكية بنيت ‘ - 1858
 1866ذات طراز بيزنطي.
@ زاوي - -ة سص - -ي- -دي ع- -ب- -د ال- -رح- -م- -ان
ال-ث-ع-ال-ب-ي ،ت-أاسّص-سصت ‘  1612وعرفت
ت- -وسص- -ع- -ة ل- -ل- -ق -ب -ة واŸب -ن -ى ب1696 Ú
و 1730ق -ب -ل أان ي -ح ّ-ول إا ¤مسص-ج-د ‘
عهد الداي علجي.
@ مسص- - - -ج - - -د ا أ
’مÒع - - -ب - - -د ال - - -ق - - -ادر
ب-قسص-ن-ط-ي-ن-ة ،يّ-ت-سص-ع ◊وا‹  15أالف
مصص -ل وسص -اح -ة تضص-م آا’ف-ا أاخ-رى ،ل-ه
م -ئ -ذن -ت -ان ب -ع-ل-و  107أام -ت -ار ،وق-ب-ة
بارتفاع  64مÎا.
@ مسصجد الباي ﬁمد عثمان الكبÒ
بوهران نسصبة لباي وهران ،الذي ما
أان اسصتعاد اŸدينة من ا إ
’سصبان ‘ 1207
هجرية ( 1792ميÓدية) حتى شصرع ‘
بناء اŸسصجد.
@ ال -زاوي -ة ال -ت -ي -ج -ان -ي -ة ب -ت -ي -م -اسصÚ
ب- -ورق- -ل- -ة ،ت- -أاسّص -سصت ‘  1217هجري
( 1830م -ي Ó-دي) ،وب -ن -يت ‘  1805م
ب -ال -ط Úوا÷بسش أاو’ ث -م ا’سص -م-نت،
وتعرف توافدا كبÒا عليها.
@ م-غ-ارة اب-ن خ-ل-دون ب-ف-رن-دة ،ح-يث
أاق - -ام ف - -ي- -ه- -ا أارب- -ع سص- -ن- -وات ل- -ي- -ن- -ج- -ز
«م -ق ّ-دم -ت -ه» الّشص -هÒة اŸؤوسّص-سص-ة ل-ع-ل-م
ا’جتماع.

ج-م-ي-ع اإ’م-ك-أن-ي-أت السس-ي-أح-ي-ة والÎوي-ج
للوجهأت السسيأحية اŸتنوعة وا÷ذابة،
وع -ل -ى سس -ب -ي -ل اŸث -أل ت -وج -د السس -ي-أح-ة
الصسحرواية التي –تل الصسدارة من حيث
اإ’مكأنيأت والطلب عليهأ ،إاذا ”ّ الÎويج
لهأ والتحضس Òا÷يد ،على اعتبأر أان مثل
ه - -ذه السس - -ي- -أح- -ة ’ –ت- -أج إا ¤ف- -ن- -أدق
عصسرية ،أ’ن من يبحث عن ا’سستمتأع
عن اŸنأظر الطبيعية العذراء واÓÿبة،
علمأ أانه تتوفر بأ÷زائر منأطق يؤوكد
العديد من اıتصس Úبأأنه ’ توجد ‘
أاي ن -ق -ط -ة م -ن ال-ع-أ ،⁄وÁك-ن-ه-أ ت-رق-ي-ة
السسيأحة اÿأرجية أاي من أاجل تدفق
السس -ي -أح اأ’ج -أنب ،إا ¤ج -أنب السس -ي -أح-ة
البحرية ،وبعد أان كأنت تشسهد نقصسأ ‘
اŸرك- -ب- -أت السس- -ي- -أح- -ي- -ة ،إا’ أان -ه خ Ó-ل
السسنوات اŸأضسية خضسعت العديد منهأ
إا ¤ال -عصس -رن -ة ،وب -أŸوازاة م -ع ذلك ب -دأا
العديد من اÿواصش يسستثمرون ‘ إانشسأء
ال -ف -ن -أدق السس-ي-أح-ي-ة ،وت-وج-د ›ه-ودات
إ’نشسأء أاخرى تتطأبق مع طبيعة اŸدن
ا÷زائرية ،أ’ن فنأدق اŸنأطق ا÷بلية
ل -يسست ك -أل -ب -ح -ري-ة ،ح-يث Áك-ن تشس-ي-ي-د
شس-أل-ي-ه-أت وم-ن-أزل ت-ت-ط-أب-ق مع اŸنأطق
ا÷ب -ل -ي-ة ،واقÎح إاج-راء دراسس-ة ل-تشس-ي-ي-د
م - -ن - -أزل خ - -أصس- -ة ب- -ألسس- -ي- -أح ،ول- -عّ- -ل أان
اıتصس› ‘ Úأل السسيأحة مطألبÚ
ب-أ’ب-ت-ك-أر ،واسس-ت-غÓ-ل السس-يأحة ا◊موية
أ’ن ا÷زائر الدولة الوحيدة التي “لك
ع -ددا ك -بÒا م -ن ا◊م -أم -أت اŸع -دن -ي -ة
وال -ت -ي ي -نصس -ح اأ’ط -ب-أء ب-أ’سس-ت-ف-أدة م-ن
م - -ي - -أه - -ه - -أ ،وÁك - -ن إاشس- -راك اأ’ط- -ب- -أء
واıتصس Úا’ق- -تصس- -أدي ‘ Úت- -ف- -ع- -ي- -ل

والÎوي -ج ل-ه-ذا ال-ن-وع
م -ن السس -ي -أح -ة ال -ذي
ي -ك-تسس-ي أاه-م-ي-ة ،و‘
اأ’خ Òي- - - -ن - - -ب - - -غ - - -ي
التعجيل بتحديد كل
ن- -وع م- -ن السس- -ي- -أح- -ة
ال -ذي ت -ت -م -ي-ز ب-ه ك-ل
م -دي -ن-ة ،ح-ت-ى ي-وّج-ه
إال -ي -ه -أ السس -ي -أح ع -ل-ى
ضس - -وء ط - -ل - -ب- -أت- -ه- -م،
وب-أل-ت-أ‹ ت-رق-ي-ة هذه
اŸن-أط-ق وت-ف-ع-ي-ل ت-ق-ن-ي-ة الÎويج وÁكن
اسستغÓل وسسأئط التواصسل ا’جتمأعي ‘
ذلك ،وهذا نوع من ا’قتصسأد السسيأحي.
م- - -ا رأايك ‘ ا إ
’ج - -راءات ال - -ت - -ي ّ”
Œسص- -ي- -ده- -ا م -ن أاج -ل ك -ب -ح سص -ق -ف
الواردات؟
ف- -ي -م -أ ي -خ ّصش ال -واردات اŸع -روف أان
ا◊ك - -وم - -ة ات - -خ - -ذت خÓ- -ل السس- -ن- -وات
اŸأضسية سسلسسلة من اإ’جراءات ،قلصست
م -ن اسس -تÒاد السس -ل -ع ا’سس -ت -ه Ó-ك-ي-ة غÒ
ضس- -روري- -ة وب- -عضش اŸواد
اأ’ولية ،أاي قأئمة تتكون
م- -ن السس- -ل- -ع تضس -م اŸواد
اأ’ول-ي-ة والسس-ل-ع اŸصس-ن-عة
وخ -أصس-ة ت-لك ال-ت-ي Áك-ن
إان -ت -أج -ه-أ ﬁل-ي-أ ،ب-ه-دف
ا◊ف - -أظ ع- -ل- -ى اإ’ن- -ت- -أج
ال -وط -ن -ي ،وح-ت-ى ت-ت-م-ك-ن
اŸؤوسسسس - - - -أت الصس - - - -غÒة
واŸت-وسس-ط-ة م-ن ال-تموقع
ا÷يد ‘ السسوق ،علمأ أانه عدد معتÈ
منهأ يواجه صسعوبة ‘ مواكبة اŸنأفسسة،
مثل تلك اŸؤوسسسسأت النأشسطة ‘ ›أل
تصس-ن-ي-ع اأ’ل-بسس-ة واأ’ح-ذي-ة ،ال-ت-ي ت-راجع
نشسأطهأ بسسبب غلق العديد من اŸصسأنع
أاب- -واب- -ه- -أ .إاذا Áك -ن ال -ق -ول ،إان ال -دول -ة
–أول أان ت -داف -ع ع -ن اŸن -ت -وج ال-وط-ن-ي
واŸؤوسسسسة اإ’نتأجية ‘ نفسش الوقت ،من
خÓل طرح منتجأت ذات جودة وبأأسسعأر
معقولة.

نسسبة الواردات بحوا‹  30أاو
 40ب -أŸأئ -ة م -ق -أرن -ة ب -ع-أم
 ،2016وÁك - - -ن ل - - -ف - - -أت - - -ورة
ا’سس -تÒاد أان تشس -ه -د اŸزي -د
من الÎاجع خÓل السسنتÚ
اŸق- -ب- -ل- -ت ،Úل- -ك -ن شس -رط أان
ي - -ت- -واصس- -ل ‘ –سس Úم- -ن- -أخ
اأ’ع - -م - -أل ،ح - -ت- -ى ي- -تسس- -ن- -ى
للمؤوسسسسة أان ترفع من كميأت
ك أانه
اإ’نتأج وجودته ،و’ شس ّ
ع -ن -دم-أ ت-ت-حّ -ق-ق ال-وف-رة عÈ
اأ’سسواق الوطنية ،من شسأأن ذلك أان يفضش
إا ¤التقليصش من السسلع اŸسستوردة من
اÿأرج ،وم- - -ن الضس- - -روري ا’ه- - -ت- - -م- - -أم
بأŸسستهلك بهدف توف ÒاŸنتجأت بسسعر
م-ع-ق-ول ون-وع-ي-ة ج-ي-دة وب-وف-رة ،ح-تى ’
تعرف السسوق أاي مضسأربة أاو تÓعبأت
بأأ’سسعأر.
كيف تتوّقعون منحى الصصادرات ‘
ل النموذج ا’قتصصادي ا÷ديد؟
ظ ّ
توجد إامكأنيأت كبÒة للرفع من حجم
اŸن - -ت - -ج - -أت اŸصس- -درة
ل- - -ل- - -خ - -أرج م - -ن ط - -رف
اŸؤوسسسس- -أت ا÷زائ- -ري -ة
خ- -أرج ق- -ط- -أع ال- -ن -ف -ط،
وÁكن ‘ عأم  ،2018أان
تنتعشش بشسكل ﬁسسوسش،
ل- -ذا ي- -ن- -ب- -غ- -ي أان ي -ك -ون
ال - -تسس- -ي ‘ ÒاŸسس- -ت- -وى
ح -ت -ى ي-ت-مّ -ك-ن اŸن-ت-جÚ
من التموقع ع Èاأ’سسواق
اÿأرج -ي -ة ‘ ،ظّ-ل اŸن-أفسس-ة الشس-رسس-ة،
ويجب إاثأرة ‘ هذا اŸقأم مشسكل النقل
وال- -ت- -خ -زي -ن م -ن أاج -ل تصس -دي -ر اÿضس -ر
والفواكه ،أ’نهأ كأفية ‘ تغطية الطلب
اÙلي واقتحأم أاسسواق خأرجية ،وأ’ن
تصسدير هذه اŸنتجأت يشسÎط أان يكون
‘ وقت قيأسسي ،على اعتبأر أان بعضش
اŸؤوسسسسأت تتوفر على إامكأنيأت النقل
والتخزين وأاخرى تفتقد إا ¤ذلك ،وحأن
ال - -وقت ح - -ت - -ى تسس- -ت- -ث- -م- -ر اŸؤوسسسس- -أت
ا’قتصسأدية ‘ هذا اÛأل ،وبأŸقأبل
توفر الدولة تسسهيÓت للمؤوسسسسأت حتى
يتسسنى لهأ التصسدير ،و’ ينبغي Œأهل أان
اŸؤوسسسسأت مطألبة بدورهأ ‘ الرفع من
فعألية تسسيÒهأ.

تسصط ÒإاسصÎاŒية
Áك ّن من –قيـ ـ ـ ـق
 5مـ ـÓي Úسصائـ ـ ـح
أاجنب ـ ـ ـي ‘ 2020

تراجع الواردات بنسصبة  40باŸائة

هل تتوّقعون أان يعرف عام 2018
اŸزيد من الÎاجع ‘ الواردات؟
أاشس Òإا ¤أانه خÓل عأم  ،2017تقّلصست

فتيحة سصايح (الوكالة الوطنية للتّنمية ال ّسصياحية)

–سصيسس ال ّسصكان اÙلّي Úبا÷دوى
القتصصادية قصصد اسصتيعاب اŸشصاريع

عأدت اŸتدّخلة ‘ الّندوة إا ¤جذور اÛتمع ،مشسÒة إا ¤زيأرة اأ’وليأء الصسأ◊.Ú
وتوّقفت عند أاك Èزاويت Úلديهمأ مريدين بكثأفة Áكن ا’سستثمأر فيهأ ،وهمأ زاوية عÚ
م-أضس-ي وزواي-ة ال-ه-أم-ل ،الّ-ل-ت Úت-ع-تÈان ح-أل-ي-أ واج-ه-ت Úل-لسس-ي-أح-ة ال-دي-ن-ي-ة واسستقطأب
جلت لعدم إاعأرة العنأية بأŸفهوم ا’قتصسأدي لوجهت Úمأ تسستحقه
اŸهتم ،Úغ Òأاّنهأ سس ّ
كل واحدة من تهيئة و–سس Úللمحيط ،وبأأ’خصش ‘ ا÷أنب اإ’عÓمي نظرا لتداخل
عدة اعتبأرات .واعتÈت اŸقصسدين من أابرز الوجهأت الدينية ‘ شسمأل إافريقيأ ،إا’ أان
النهوضش بهمأ وبأÙتوى ا’قتصسأدي اŸطلوب يتطلب اعتمأد تخطيط شسأمل ،وتسسطÒ
برامج متكأملة انطÓقأ من –سسيسش السسكأن اÙلي Úبأ÷دوى ا’قتصسأدية قصسد
اسس -ت -ي-ع-أب اŸشس-أري-ع ال-ت-ي –م-ل م-ع-ه-أ ث-م-أرا إاي-ج-أب-ي-ة Ÿداخ-ي-ل ا÷م-أع-أت اÙل-ي-ة
والسسكأن ،خأصسة أاصسحأب ا◊رف واŸهن اŸتصسلة بأÿدمأت السسيأحية .ودعت إا¤
إادمأج الرفع من مركز مطأر اأ’غواط وتأأهيليه ليكون منشسأأة قأعدية تصسب ‘ بنأء مسسأر
سسيأحة دينية من خÓل تصسنيف زاوية ع Úمأضسي قطبأ سسيأحيأ وتنويريأ يحّفز قدوم
أاتبأعهأ من ﬂتلف جهأت العأ .⁄ونفسش الصسورة يقّدمهأ موقع زاوية الهأمل (و’ية
اŸسسيلة) التي لديهأ صسدى ﬁليأ وإاقليميأ ،وÁكنهأ أان تتحّول إا ¤مقصسد سسيأحي .وعن
أاسسبأب عدم بلوغ مسستوى متقّدم ‘ هذا اÛأل ،أارجعت اŸتدّخلة ذلك إا ¤ضسعف
ا’سستقرار على مسستوى تو‹ حقيبة السسيأحة ،مشسÒة إا ¤اتفأقية إاطأر وّقعتهأ كل من
وزارتي السسيأحة والثقأفة قبل سسنت Úتشسمل تسسي Òالوقف قبل أان تدعو الشسبأب اŸقأول
إا ¤اقتحأم هذه السسوق Ãشسأريع متواضسعة سسوف تنمو مسستقب Óكون السسيأحة عأمة
والدينية خأصسة تعت Èمن ضسمن البدائل حأليأ شسريطة التزام قواعد الكفأءة وا’حÎافية.
ب ــ سصعيد

األحد  ٢٨جانفي  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٠جمادى األولى  ١٤٣٩هـ

شصعر

طرة

خا

ل تخت ÈصصÈي

سصمرا عنجريني
حافية القدمÚ
على أارضص باردة
أاتsلق ُ
ط خطواتي..
تفاصصيل غربة
ب Óوعد تلقا..Ê
هنا شصمعة أاشصعلها
أامنية ‘ قلبي أارتلtها
أاوراق كتبتها
ذات صصدق..
ذات لهفة..
ملؤوها مشصاعر  ⁄أافهمها
اŸصصحف األث ‘ Òقلبي
قداسص عيد اŸيÓد
روح ‘ قرآاÊ
سصجادة عÈة تسصأالني
أاين كنت ياغافلة!!!..؟؟
أانف ُضص عن جسصدي احتفال
خيبة أامل
ث السص Òإا ¤قدري
أاح ّ
عروسص ترفل بثوِب زهد
ب Óاّتزان..
توّهُج الشّصمسص ‘ شصعري
و‘ قلبي غ ّصصة حب
ب Óوطن
ابتسصامتي ‘ طور ولدة
غامضصة جداً
كما العبادة..
أاتذsكر سصبحة كلماتك
تناثرت حباتها
ب Óعطر...
ل تخت ÈصصÈي سصيدي
فÎياق األزقة...
يحاول انتحاراً من أامد
كان يهدهد عابرة سصبيل
غرقت ‘ ÷ِة الزبد
أامانٌة..
لزالت ‘ عنقك
عهٌد ‘ ق ّصصةِ األمسص
أانهيها..سصيد الكلمة
ب Óأا..⁄
أانهيها ما ب Úثغر يئن
وشصفاه لمسصت غيمة
ب Óمطر..
صصليُل سصيفك أاسصمعه
كنعا..ÊغسصاÊ
ل صصرخة له
يرتفع..ينخفضص
ب Óريادة..
مازلتُ أارتعشص من برٍد
كما قÈة تائهة
تفتشص عن سصيادة..
كن صصوتاً يعلو
 ⁄ا◊ياة
كن أا ُ
ب Óموت..
التف حول خصصري
بعنفواِن..
لكن...
حذار حبيبي..حذار
ل تخت ÈصصÈي!!!..

صص ة ¢ù«fGƒa
د خا وري
عد السس
عات
لإبدا
ل

ق-د ت-غ-دو م-دة ح-ي-ات-ن-ا عشص-رة
أام-ت-ار ،وق-د ت-ط-ول ق-ل-ي Óً-ل-ت-متد
ل - -عشص - -ري - -ن مÎاً م - -ن ال- -زفت أاو
الÎاب ،ه - -ي مسص - -اف - -ة ال- -ع- -ب- -ور
ا◊ت -م -ي -ة ال-ت-ي ق-د ي-ك-ون اŸوت
فيها ›رد نصصيب وحظ عاثر،
وا◊ي-اة ت-ظ-ن-ه-ا ل-ل-ح-ظة مرهونة
ب - -عضص Ó- -ت سص - -اق - -يك وسص - -رع- -ة
خ -ط -وتك ح -ت-ى أاّن-ه ي-خّ-ي-ل إال-يك
للحظة عندما يتسصاقط رصصاصص
ال- -ق- -ن- -اصص م- -ن ح -ولك أاّن -ك ق -د
Œري بسص- -رع- -ة ت- -ف- -وق سص- -رع- -ة
ال ّضص - -وء ف - -تسص - -ب - -ق ال- -رصص- -اصص- -ة
السص -اع -ي-ة خ-ل-فك ك-ك-لب مسص-ع-ور
ضص- -رب- -ه ا÷وع .ت -ق -ف م -ع رف -اق
سص Ó- -حك ‘ ج - -انب الّ- -ط- -ري- -ق،
وتتوكل على الله وتنطلق كسصهم

أاطلق من نشصاب ،وصصوت طلقات
القناصص Úيدوي خلفك وأامامك
ل ي -ع -ل -وه سص -وى صص-وت أان-ف-اسصك
ودقات قلبك ،ول سصبيل للتوقف
وال-ت-ف-ك ،Òف-ع-ي-ن-اك وع-ق-لك ق-د
سصبقوك للطرف اآلخر منتظراً
أان تقفز القفزة األخÒة مبتعدا
ع -ن أاي -دي ع -زرائ -ي -ل ال -ط -وي-ل-ة
وعينيه الواسصعت ،Úوأاي “هل أاو
توقف ‘ هذه الرحلة القصصÒة
الطويلة اŸفرحة اÙزنة يعني
أانك لن تصصل ا÷هة األخرى مرة
أاخرى أابداً.
بضص-ع-ة أام-ت-ار ي-ح-ك-م-ه-ا ح-اقد
خ -ائ -ن ك -اف -ر ذب-لت ع-ل-ي-ه-ا آالف
ال -زه -ور ،وت -ي -ت -م بسص -ب -ب -ه-ا آالف
األط- -ف- -ال وك -انت سص -ب -ب ً-ا ل -ب -ؤوسص
وشص -ق-اء ال-ك-ث Òال-ك-ث Òم-ن اآلب-اء
واألمهات.

قيامة

صصليل ال ّضصلوع
حكايا بحر
“تمات زبد
ألمÒة الشّصطآان
ترّتب ضصفائرها
قصصائدا
“طر رياحا مغادرة
حد النّزف األخÒ
للون ناري اÓŸمح
واÓŸحم
مراهقة الصصور
تنبعث قشصعريرة
ب Úال ّسصطور
الع Úباتسصاع ا◊دقة
تخادع الّنبضص الرتيب
كموت يسصتقر
أاسصفل الشصريان
‘ غفلة
تسصقط كلك

صصباح عيسصى
قيامة...
عسصÒة هي القيامة
ب Úيدين تتقنان
هندسصة النكسصارات
بشصرقية مفرطة
نتعّثر با◊روف
‘ خريف شِصعر
يورق اصصفرارا
يشصبه النّحيب
أاي هروب نرŒي
واŸتّكأا أانÚ
للعودة
إانكار يردي

Ìية
دة ن

بعد صصحراء من اإلنتظار
أاجيء إاليك..
وع -رب -دة اÿف -ق -ات وشص-ه-وة ل
تسصتكÚ
أاجيء إاليك..
حاملة بيارق األحÓم
من اŸهد الضصبابي
إا ¤رغبة لتنام
أاجيء إاليك..
ع- -طشص- -ى ك- -ال -رم -ل وب -ي ج -وع
مديد
وعلى عتبة دارك يحتار العقل
والوريد
هل الّدخول بنفسصج أام حديد؟
وك -ي -ف ا◊ي -اة ب  Ó-أاج -ن-ح-ة أاو
مواعيد؟
وكيف أاخÈك...

قصص

ه- -ذه األم- -ت- -ار ال- -ق -ل -ي -ل -ة ق -د
ت- -رغ -مك ا◊رب ع -ل -ى ج -ع -ل -ه -ا
روتينك الدائم ليكون السصباق مع
ال - - -رصص- - -اصص إاح- - -دى ف- - -روضصك
ال -ي -وم -ي -ة ،ه -ذا ال -ف -رضص الشص-اق
الذي قد يعني فشصلك ‘ إا“امه
نهاية حياتك.

يدة
قصص

عن كلك
عسصÒة هي القيامة
إان تضصع كلك
ب Úيدين
تسصتسصهÓن
فرد األصصابع

صصحراء اإلنتظار

زوات جميل حمدو

يدة

تفتح «الشسعب» «فوانيسص» صصرحا ضصمن صصفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنشصر
إابداعاتكم ومسصاهماتكم ‘ ﬂتلف األجناسص الثقافية شصعر ،قصصة ورواية ،
راسسلونا على الÈيد ا’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإلسصهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصصة للجميع.

πJÉ≤e äÉ«eƒj

أاسصامة حداد

قصصي

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

بأاّن الÈاعم ‘ ال ّصصدر
تصص- -ب- -و إال- -يك..وت- -ه- -رب م- -نك
إاليك؟
وب- -اب- -تسص- -ام- -ة –اك -ي ال ّ-ن -ح -ل
للّزهور
ت -ف -ت -ح األق -ف -ال وي -رق -د ع -ل -ى
صصدري
زغاليل ا◊مام
وت- - -تÓ- - -ق - -ى األع ‘ Úق - -راءة
اليدين
وت- -ت -ع -ان -ق األرواح ‘ ال -ت -ح -ام
ا÷سصدين
و–Îق األشص- -واق ‘ قصص- -ائ- -د
الشصفتÚ
وأامضصي معك بالبوح والعشصق
أانت يا أانت..
أاّية قصصيدة تلك التي نظّمتها
شصفتاك
على سصفوح جسصدي؟
أاّيها ا◊اضصر من قلبي إا ¤يدي

ياسصر حسصن

ل Áكُن أان تسصكَن ُمدناً ل
–ب- - -ه - -ا ،ك - -م - -ا لÁك - -نك أان
ترفضص حباً من مدينةٍ أاغرت
الشص- -رق كّ- -ل- -ه ح -لب (اŸدي -ن ُ-ة
األك Ìت -دtي -ن -ا واألق-ل ت-عّصص-بً-ا)
يصص Òاإلسص ُÓ-م ف -ي -ه -ا شص -ي -خ ً-ا
ج -ل -ي  ،Óً-ي -ك -نُسص الشص -ارَع أام-ام
ا÷ام- -ع ال- -ك- -ب ،Òي- -ب- -تسصُ- -م ‘
وجهك ويعطيك قطعَة حلوى
(على حب النبي) القلعُة تذكاٌر
يضصبط توقيت التاريخ ،يصصُÒ
ال-زمُ-ن سص-ائ-حً-ا ي-ت-ج-ول بكامل
ال- -دهشص- -ة ‘ أاسص -واق -ه -ا ،ي -رى
شص -ب -اب -ه م -ازال ح -اضص-راً ف-ي-ه-ا
ت ّﬂبأاة ‘ جلباٍب
النسصوُة بيو ٌ

صصعب هؤ الّنصصف

صعر
ش

^ فواز احمد

صصعب هو الّنصصف
وقذر داء التلون
أاحب األبيضص كما
هو وسصحقا للرتوشص
مرارة الفطرة أالذ
من عسصل القناع
بيادر القمح مازال
شصوكها بيدي
حصصدتني غضصًا
وأانا حصصدتها يانعة
مشصينا الدروب بحذاء مرتق
إاناء الشّصاي أاسصفله Îﬁق
Áينه ل يشصبه يسصاره
كأاسصي مقضصوم ا◊افة
ول يشصبه باقي
الكؤووسص إاّل بالسصم
ثوبي مهÎئ ا÷يوب
لكنّه نظيف
فوضصوية مدرسصتنا
سصقفها مثقوب
كل األيام فيها جمعة
ماعدا ا÷معة
رائحة األوراق ‘
خزانتها اÿشصبية
اŸتهالكة تسصكرÊ
إا ¤اآلن حنينا
سصطحها كان مزّينا
بأازهار البابو„
وبعضص من ورود حمراء
عرفت اسصمها لحقا
نادرا ما نرى الشّصمسص
تغيب مع مغيبها
تغيب نوما وننتشصلها
قبل آاوانها شصروقا
ضصحكاتنا تسصابق
زغزغات العصصافÒ
نط Òمع الفراشصات
نطارد أاسصراب القطا
آاخر الدنيا كانت
الضصفة األخرى من الفرات
جّل أاحÓمنا بضصع سصاعات
‘ اŸدينة كل عام
تلك الطّفولة شصواطئ
بحرها مرسصى سصفني

قصصيدة

أاتعطّر من شصذى طيبتها
وأاترّنح على أانغام فطرتها
روحي تهوى عبثية
فوضصويتها إا ¤اآلن
ما أاسصموها ا◊اŸون
“ردا وجنونا
Ãا يسصمى اآلن بكسصر
الروت Úاألرسصتقراطي اللعÚ
أا–بيني هكذا وبعد كل هذا
بعنادي...وجموحي...
بقدسصية البسصاطة
بحريتي..بفوضصاي...
بشصنقي للروت Úوالسصكون
Ãا تنبسصه روحي
من لذيذ الكلمات
يغتالني شصبقا نهد ا◊رف
ح ÚيّÎنح ثمÓ
يرضصع جن ÚاŸعنى من روحي
أاعشصق اللوز على شصفاه
مسصهن لفح الريح
أاغّني لتوت اŸسصاء
ورائحة البنفسصج
أاحلم بتقوى جنو Êورزانته
يخرج ا◊لم من دمي نبيذا
أاحياه وأاصصدق
هزله وبعضص أالوانه
وأاغادره منهكا “اما
كما غادرت يوما
الضصفة األخرى لنهر الفرات

مازال ‘ قلبي سصؤؤال

ليلى غÈا
ح ّ-ب-ي لك ع-ظ-ي-م ك-ع-ج-زي ع-ن
الكتابة
وأانا اŸكت ّ
ظة بك
رغم عسصف اإلفÎاق
رغم عصصف اإلحÎاق
فأانا..على طبق من نور
أاقّدم لك قلبي وشصهد جسصدي

حلب مدينة ل “ؤت

Áنُع الَÈد والنظرات الغريبة،
ي- -ح -م -ل َ-ن م -ع -ه ّ-ن ال -وصص -ف -ات
السص-رّي-ة ل-ل-حّب وال-ت-وابل ،ليسص
ل َ
ك أان ت -ق -ت -ح -م ع -اŸه-ن ذاك
رغم لهجت َ
ك الغريبة و(القاف)
التي تكسصُر زجاج اللغة ،سصتجد
مكاناً ﬁفوظاً لك ‘ قلوب
أاه -ل -ه -ا ه -ي م -دي -ن ٌ-ة ل -ل -ع-وا⁄
السصرّية ،تعطيك كّل شصيء سصراً،
ب واŸواع -ي َ-د وال -وج -ب -ات
ا◊ ّ
ال -دسص -م -ة ،ت -ق-وُل لك ب-ت-واط-ئ
شص -ه -يُ :خ -ذه -ا ل -ك -ن ل ت -خÈ
ت
أاحداً ‘ هذه اŸدينة ترك ُ
خ- -مَسص سص- -ن- -وات م- -ن ع -م -ري
تعربشُص على جدران منازلها،
ت - - - - -ت- - - - -مشص - - - - -ى ‘ شص- - - - -وارع
ب كرة القدم
(السصليمانية) ،تلع ُ

العدد

١٧٥٥٣
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مازالَ ‘ َقلبي سُصؤواٌل،
Ÿاذا اختَرنا الsرحيَل،
‘ صَصم ِ
◊ياْة؟؟؟
تا َ
حنا،
ا
و
ر
أ
ا
ي
ف تلَتق
كي َ
ُ
ت َتهَوى ال sسصَفر؟؟؟
ح ْ
التي أاصصبَ َ
ت؟؟؟
Ÿاذا أانا ،وŸاذا اأن ْ
حث َعن اإجاَبةٍ
ت َسصاؤول ٌ
ت َتب ُ
‘ أارضصِ اأوَراقي،
ت هوsيَتها!!!
التي َفقَد ْ
ك،
ُمنُذ رِحيِل َ
إاعَتاَد م َسصائي،
َ Úنغماِت اŸوسِصيقى وفنجاِن
َب َ

يدة

قصص

قهَوٍة،
ك،
ت
ب َعنكَ ،وإالي َ
أان َيك ُ َ
ِ
ِ
ب،
◊
ا
Ò
ط
ا
ص
س
أ
ا
‘
د
ج
أ
ا
ْ ⁄
ُ u
ألsنني ْ
َ
ك!!!
ما َيليُق ِبَعينَي ْ

‘ ......ÒK’CG πc »JRƒM
دÁة بعاج

مع
األط - -ف - -اِل ‘ األزق- -ة ،ت- -رّت- -ل
ال- -ق- -داسص ‘ ك- -ن -يسص -ة ال -ف -رح
خم ُسص سصنواٍت كافية لتكشصف
ج - -م - -يَ- -ع أاسص- -راره- -ا ،ال- -وشصَ- -م
اÙف-وَر ع-ل-ى ك-ت-ف-ه-ا ،الرغبَة
ال -ن -زق -ة ‘ ان -ت -ق -اء ال -غ -رب -اء،
نشصوتها ‘ غناء اŸدائح أاثناء
(اŸول- - -د) ح- - -لب تسص- - -ح - -رَك،
ت - - -أاسص - - -ر َ
ك ،ت- - -ع- - -ط- - -يَك كّ- - -ل
شصيء..لكنها  /بخبثِ إامرأاٍة /
ل تنسصي َ
ك أانك غريب.

انفضص عنك ظÓم الغبار
اقتلع سصجونهم من رئتيك
تنفسصني عشصقا
ل تÎك لهم أاي زفÒ
‘ حوزتي كل األثÒ
بجلدك اŸمزق فليتدثروا
ك
ولÒتووا من دمائ َ
ما شصاء لهم الرتواء
من طهرها أاراهم يختنقون
ل أامل لهم إاّل الختناق
هذه اللّوعة صصدٌر
وأانت فيه احÎاق

هذه الّلوعة ضصلوع
واأنت سصياط الشصتياق
قدرك أانت الرحيل
وقدري أانا النتظار

á«îjQÉJ äÉ£fi

إإعدإد :سسهام بوعموشسة

اŸوقع اإللكÎوÊ

أألحد  28جانفي  2٠18م ألموأفق لـ  1٠جمادى ألولى  1٤٣9هـ

melisasihem@live.fr

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألعـ ـدد
1٧55٣

لضسرأب ألثمانية أيام ألتاريخي ،زغيدي لـ«ألشسعب»:
في ألذكرى  61إ

اإلضسراب يعتبر نوفمبر الثاني بالنسسبة للجالية الجزائرية بأاوروبا
 2٨جانفي  2٨ - 1957جانفي  ،201٨وأحد وسستون سسنة “ر على إأضسرأب ألثمانية أيام ألتاريخي ،وألذي أعتÈه أŸؤورخ وألباحث
ألتاريخي ﬁمد ◊سسن زغيدي أنه أول أمتحان للثورة ‘ مرحلتها ألثانية ،أعطى دفعا قويا للجانب ألدبلوماسسي للقضسية
لضسرأب ” أ◊سسم ‘ أŸمثل
أ÷زأئرية ،بحيث سسجل ألتاجر أ÷زأئري مدى أنضسباطه وألتزأمه Ãبادئ ألثورة ،وبفضسل هذأ أ إ
ألشسرعي للشسعب أ÷زأئري بعدما كان هناك تضسارب ب ÚأŸصسالي Úوجبهة ألتحرير ألوطني بفرنسسا.
سسهام بوعموشسة
أوضضح ألمؤورخ محمد لحسضن زغيدي في تصضريح
ل»ألشضعب» بمناسضبة ألذكرى أل 61إلضضرأب 28
ج-ان-في  ،195٧أن أل -ق -ي -ادة أألول -ى وه -ي ل-ج-ن-ة
ألتنسضيق وألتنفيذ دخلت في أمتحان صضعب ،ألن
هذأ أإلضضرأب جاء في وقت مناسضب وهو رؤويتها
بضضرورة إأعطاء قوة للجانب ألدبلوماسضي فيما
يتعلق بمصضير ألثورة ،وحقها في ألحصضول على
دعم أممي يفعل عملية تقرير ألمصضير ،ولذلك
كان لبد للوفد ألخارجي من دعم وإأن كانت
مجموعة باندونغ قد سضجلت موأقف تاريخية
في مسضاندة ألثورة ألجزأئرية منذ أفريل ،1955
على حد قوله.
وأضض -اف أل -ب -احث أل -ت -اري -خ-ي ،أن-ه ب-ع-د م-ؤوت-م-ر
ألصضومام وألدورة أل 11لهيئة أألمم ألمتحدة كان
ي- -ت- -ط- -لب وج- -ود ع- -م -ل
دأخلي قوي ،ألن ألدورة
أل-ع-اشض-رة ل-ج-معية أألمم
أل-م-ت-ح-دة أل-ت-ي ت-زأمنت
م- -ع أن- -دلع ع- -م -ل -ي -ات
ه - - - -ج - - - -وم ألشض- - - -م- - - -ال
أل-قسض-ن-ط-ي-ن-ي في  2٠أوت  1955أل-ت-ي دع-مت
م -ج -م -وع-ة ب-ان-دون-غ وأع-طت ألشض-رع-ي-ة أل-ق-وي-ة
للقضضية ألجزأئرية ،وأآلن لبد من عمل يكون
وطنيا وشضام ،Óمشضيرأ إألى أنه إأذأ كانت  2٠أوت
 1955م-ن ألشض-رق أل-ج-زأئ-ري ،ف-ال-ع-م-لية ألثانية
يجب أن تكون من ألوسضط ألجزأئري ،وخاصضة
إأذأ أسض -ت -ه -دفت ف -ئ -ة أل-ت-ج-ار ،ألن أل-ت-ج-ارة ه-ي
ألحياة وألتاجر هو زأرع ألحياة فيما بين أفرأد
ألمجتمع.
وقال أيضضا أن ،حينما يقع أإلضضرأب ألتجاري
سض -ي -مسص ك -ل أل -ع -ائ Ó-ت أل -ج -زأئ -ري -ة ،وأل -وط -ن
أل -ج -زأئ -ري خ -اصض-ة ف-ي أل-وسض-ط أل-ذي ل-ه ب-ع-دأ
إأعÓميا قويا ،مبرزأ حنكة قادة هيئة ألتنسضيق
وألتنفيذ في ألتخطيط للثورة من عدة جوأنب،
بحيث أقترح شضهرأ ثم  15يوما ثم تقلصص إألى
ث -م -ان -ي -ة أي-ام ،وأق-ت-رح ب-عضص أألعضض-اء أن ي-دوم
أإلضضرأب طيلة دورة أألمم ألمتحدة ولذلك كان
أإلضضرأب يؤوجل من هذأ ألتاريخ إألى أن تقرر
تنظيمه نهاية جانفي وبدأية فبرأير.195٧
ف -ي ه -ذأ ألشض -أان وصض -ف زغ -ي -دي ،ه-ذأ أل-ح-دث
ألتاريخي ألرمز بالمحطات ألتاريخية أألخرى،
كمؤوتمر ألصضومام في  2٠أوت  ،1956ألذي يمثل
أل-م-رح-ل-ة أل-ث-ان-ي-ة ل-ل-ث-ورة وأل-م-رح-ل-ة أألول-ى في
ألتنظيم ألجديد ألذي خرجت به خÓل هذأ
ألمؤوتمر من تنظيم هيكلي ،إأدأري وثوري من
جميع ألجوأنب.
م - -وأزأة م- -ع ذلك ،أك- -د أل- -م- -ؤورخ أن- -ه ف- -ي ه- -ذأ
أإلضض- -رأب سض- -ج- -ل أل- -ت -اج -ر أل -ج -زأئ -ري ،م -دى

أنضضباطه وألتزأمه بمبادئ ألثورة وبرهن على
عضض-وي-ت-ه وه-ي-ك-ل-ت-ه ف-ي إأط-ار أل-ث-ورة أل-تحريرية
ف -ت -ح -م -ل ك -ل أألع -ب -اء وألضض-غ-وط-ات وأل-ت-ن-ك-ي-ل
وألموأجهة ،ووسضائل ألتعذيب من جميع أنوأعها
ليصضمد صضمود ثابت ويبرهن على أن ألثورة في
هذأ ألمسضتوى.
وأضضاف زغيدي ،أن هذأ أإلضضرأب لم يشضمل
ألجزأئر فحسضب وإأنما توسضع إألى كل ألمناطق
ألتي توأجد فيها ألجزأئريون كتونسص وألمغرب،
بحيث سضاهم أألشضقاء ألتونسضيون وألمغاربة في
أإلضضرأب لمدة يوم وأحد وأسضتمر ألجزأئريون
هناك في أسضتكمال أإلضضرأب ،وفي فرنسضا دأم
أإلضض-رأب ث-م-ان-ي-ة أي-ام ل-ك-ن ك-ان ع-ل-ى صض-ن-ف-ين،
ب -ح -يث ن -ادت أل -ح -رك -ة أل -مصض -ال -ي -ة ه -ي أيضض-ا
Óضضرأب ليوم وأحد.
ل إ
وف -ي ه -ذه أل -ن -ق -ط -ة ق -ال أسض -ت-اذ م-ادة أل-ت-اري-خ
أل - -م - -ع - -اصض- -ر ،أن ه- -ذأ
أإلضضرأب يعتبر نوفمبر
أل-ث-ان-ي ب-النسضبة للجالية
أل -ج -زأئ-ري-ة ف-ي أوروب-ا
وبالتحديد بفرنسضا ،ألن
أألم- -ر ك- -ان ي- -خ- -ت- -ل- -ط
ع -ل -ي -ه -م ف -ي م -ن ي -ق -ود أل -ث -ورة ف -ي أل -ج -زأئ-ر،
ألمصضاليون يدعون أنهم ألممثل ألشضرعي للشضعب
ألجزأئري ،وجبهة ألتحرير ألوطني تقول أنها
أل-ق-ائ-د ،ون-ظ-رأ ل-ت-ج-ذر أل-ح-رك-ة أل-مصض-ال-ي-ة في
فرنسضا ،حتى أصضبحت هي أألقوى هناك ،ظن
ألجزأئريون أن هذه ألحركة وفية ومسضتمرة.

ألتاجر لعب دورأ كبيرأ
في إأيصســــال مبـــــادئ
للتـــزأم بهـا
ألثــورة وأ إ

اإلضسراب أاعطى نتائج جد هامة وفضسح
السستعمار

لذلك –أضضاف يقول– نجد أن ألجزأئريين في هذأ
أإلضضرأب أسضتمروأ ثمانية أيام ،فانكشضف ألوضضع
وعرف ألجزأئريون أن من يقود أإلضضرأب وألثورة،
هي جبهة ألتحرير ألوطني وليسص سضوأها  ،مؤوكدأ
أن هذأ أإلضضرأب أعطى نتائج جد هامة ،تناولته
ألصضحافة أإلقليمية وألمغاربية وألدولية وألعربية
وغ-ي-ره-ا ،ب-م-ا ف-ي ذلك ألصض-ح-اف-ة أل-ف-رنسض-ي-ة ألتي
عالجته وأعطته دعاية كبيرة ألنها تعيشص ألوأقع،
كما أن مرأسضليها من ألجزأئر ،نقلوأ هذأ ألوأقع.
بالمقابل ،تم فضضح ألقوأت وألجيشص ألفرنسضي في
هذأ أإلضضرأب ،حينما قام بخلع وتكسضير أبوأب
ألمحÓت ونهب ممتلكات ألموأطنين ،وهنا أيضضا
سضجل ألجزأئريون في هذه ألفترة تضضامنا أخويا
قل نظيره في ألتاريخ ،وكذأ تآازرأ فيما بين أألسضر
أل -ج -زأئ -ري-ة ،ق-ائ »:Ó-ت-لك أل-ع-ف-ة أل-ت-ي ب-ره-ن ب-ه-ا
ألجزأئريون ،حيث لم يسضجل أن أمتدت يد جزأئري
إأل -ى أي م -ح -ل م -ن أل-م-حÓ-ت أل-ت-ي ك-انت سض-ل-ع-ه-م
م -ع -روضض -ة أم -ام أل-ن-اسص ،ل-ذلك ب-ره-ن-وأ ع-ل-ى ذلك
ألنضضباط ألقوي».
وم -ن ن -ت -ائ -ج أإلضض -رأب أيضض -ا ه -و ،إأظ -ه-ار ج-ب-ه-ة

ألتحرير ألوطني دأخليا وخارجيا أنها هي ألقائد
وأل-مسض-ي-ط-ر وأل-م-م-ث-ل ألشض-رع-ي أل-ح-ق-ي-ق-ي للشضعب
ألجزأئري ،وذلك في أللتزأم ألشضامل وألكامل لكل
أل -م -وأط -ن -ي -ن دأخ -ل وخ -ارج أل -وط -ن ح -ول أل -ث -ورة
ألجزأئرية ،وحسضبه فإان إأضضرأب  28جانفي 195٧
ه-و أل-ي-وم أل-وط-ن-ي ل-ل-ت-اج-ر أل-ج-زأئ-ري ،م-ث-لما يوم
ألعامل ألجزأئري ويوم ألطالب ألجزأئري ،ألذي
برهن فيه عن مسضتوى ألثورة ألجزأئرية.
وفيما يتعلق بالكتابات ألتاريخية حول هذأ ألحدث،
على مسضتوى ألجامعات ،تأاسضف زغيدي عن أن هذه
ألمحطة ألهامة من ذأكرة أألمة ألجزأئرية ،لم تنل
ح-ق-ه-ا م-ن أل-درأسض-ات أل-ت-اري-خ-ي-ة ،ل-ك-ن-ه أسض-ت-ط-رد
قائ »:Óفيه تشضجيع للطلبة لتناول هذأ ألموضضوع،
أرى أنه في ألمسضتقبل سضينال حقه ،وإأنما لبد أن
ي -ع -ل -و ب -ح -ق -ه أألك -ب -ر وه -و أل-دور أل-ك-ب-ي-ر ل-ل-ت-اج-ر
أل -ج-زأئ-ري ،أل-ذي ل-ع-ب-ه ف-ي إأيصض-ال م-ب-ادئ أل-ث-ورة
وأللتزأم بها».

شسهادأت تاريخية عن إأضسرأب  ٨أيام:

قرار ثوري أاسسمع صسرخة الجزائريين

أثرى صسناع إأضسرأب  ٨أيام ألنقاشش ألسساخن حول خلفيات ألقرأر،
أل -ذي أت -خ -ذه أعضس -اء ل-ج-ن-ة أل-ت-ن-ف-ي-ذ وأل-ت-نسس-ي-ق ،وه-ذأ ب-حضس-ور
ألمجاهد ياسسف سسعدي قائد ألمنطقة ألحرة وعدد من ألمنتمين
Óسسرة ألثورية ،ألذين توأفدوأ على نادي ألمجاهدين ببورسسعيد
ل أ
لجيال
لفادة أ أ
لÓسستماع إألى شسهادة من بقي على قيد ألحياة ،إ
لضسرأب .و مما زأد هذأ ألموعد
ألصساعدة بما حدث قبل وبعد أ إ
ألتاريخي أهتماما ،وجود تÓميذ إأكمالية مالك بن نبي بالقصسبة
ألسس-ف-ل-ى ،أل-ذي-ن أدوأ م-ق-اط-ع م-ن أل-نشس-ي-د أل-وط-ن-ي «قسس-م-ا» عندما
تعطل ألسسي دي أمام أرتياح ألجميع.
جمال أوكيلي

وهكذأ توألت أألحدأث وكان لبد من إأسضماع صضوت ألجزأئر ألمكافحة لدى
ألعالم ،ولم يكن أمام قيادة لجنة ألتنسضيق وألتنفيذ سضوى أللجوء إألى خيار
Óمم ألمتحدة
أإلضضرأب ،خاصضة مع أإلسضتعدأد لنعقاد ألجمعية ألعامة ل أ
خÓل أيام أإلضضرأب ليطلع ألعالم على ما يجري في ألجزأئر من ثورة شضعبية
لتحرير ألوطن من إأسضتعمار وحشضي.
هذأ هو ألهدف أألسضمى من «إأضضرأب  8أيام» كان ل بد من سضماع صضرخة
ألشضعب ألجزأئري ،لدى ألرأي ألعام ألعالمي لكشضف مظالم فرنسضا وما تقوم
به من أعمال إأجرأمية ل إأنسضانية ضضد ألجزأئريين ،من إأعدأمات صضورية،
وتصضفيات جسضدية وأعتقالت».

وقد حاول ألمجاهد سضعدي عرضص شضريط سضمعي ـ بصضري عن إأضضرأب 28
جانفي  195٧أمام ألقاعة ،تÓه فتح نقاشص عام لطرح أألسضئلة عليه ،بما أنه
عاشص ألحدث عن قرب وهكذأ تضضمن ألعرضص شضهادأت لوقائع مكتوبة كان
يقرؤوها ،وبالتوأزي مع ذلك تظهر شضخصضيات ثورية كعبان رمضضان ،كريم
بلقاسضم ،ألعربي بن مهيدي ،دحلب ،بن خدة ،ألذين أبلوأ ألبÓء ألحسضن في
تفعيل قرأر أإلضضرأب آأنذأك ،مبرزأ من حين آلخر تحفظات ألبعضص من مدة
إأضضرأب ألتجار من شضهر إألى  15يوما أو أسضبوع أو  ٣أيام ،وهكذأ لجأا ألجميع
إألى خيار  8أيام كما كان ألحال.
وروى ألمجاهد ألظروف ألصضعبة آأنذأك ألتي أحاطت باإلضضرأب ،كتحرشص
ألمسضتوطنين بالجزأئريين وأسضتفزأزأتهم أليومية لهم ،زيادة على ألتفجير
ألذي أصضابهم في ألصضميم بشضارع دي تاب بالقصضبة ،ألذي ذهب ضضحيته عدد
كبير من ألجزأئريين .وقد حاول سضكان ألقصضبة أإلقتصضاصص من ألمسضتوطنين
إأل أن ألجبهة أبلغتهم بأان ألرد سضيكون في ألوقت ألمناسضب.
وهكذأ تم أإلسضتعانة بطالب عبد ألرحمان لصضنع ألقنابل ووضضعها بميلك بار
ومقر ألخطوط ألجوية ألفرنسضية ،لكنها لم تنفجر في هذه أألخيرة ،ويعتبر
سضعدي أن طالب عبد ألرحمان خاضص وحده ألثورة ضضد ألمصضالح ألفرنسضية
بنسضبة .٪8٠

وما أن شضرع ألمجاهد سضعدي في دعوة ألحضضور إألى طرح أألسضئلة ،حتى
تقدم إأليه أحد أعضضاء ألجمعية ألوطنية ألوفاء «بالعهد» ألذي أبلغه بأان
ألقاعة محجوزة لصضالحهم وما عليهم إأل ألمغادرة ،هنا توقف سضعدي عن
ألحديث وجمع أغرأضضه وقرر مغادرة ألقاعة فورأ ،لول تدخل ألبعضص ألذين
طالبوه بالعدول عن هذأ ألقرأر ..وهو في حالة نفسضية وصضحية خطيرة جدأ،
ن -ظ -رأ ل -ك -ب -ر سض-ن-ه ،وت-أاث-ره ب-م-ا وق-ع ..م-ؤوك-دأ ل-ل-ج-م-ي-ع ب-أان ل دخ-ل ل-ه ف-ي
أإلجرأءأت أإلدأرية ،وإأنما هو هنا لتقديم شضهادأته ألتاريخية ل أكثر ول أقل
أما ما يحدث ف Óيهمه.
وتبين فيما بعد ،بأان ك Óمن ألجمعية ألوطنية ألوفاء بالعهد وجمعية ألمنطقة
ألحرة تحصض Óعلى رخصضة لتنظيم نشضاطهما في هذأ ألمقر ،مما أدى إألى كل
Óسضف كادت أن تصضل إألى مال يحمد عقباه بالرغم من
هذه ألفوضضى ألتي ل أ
أعتذأرأت ألجمعية في أألخير.
أما ألسضيد لشضقر ألعيد مسضؤوول في ألمنطقة ألحرة ،فقد أعتبر إأضضرأب 8
أيام ،بمثابة رسضالة شضعب كان يرزخ تحت أإلحتÓل إألى ألعالم بأاكمله لكشضف
معاناته وما يتعرضص له على أيدي جÓدي ماسضو ومجرميه ،مضضيفا بأان
أإلضضرأب أسضقط كل أإلدعاءأت ألفرنسضية ألرأمية إألى أإلطالة في عمر
أإلسضتعمار ،وألقول بأان ألجزأئريين خارجون عن ألقانون ،ليخرج هذأ ألشضعب
منتصضرأ مرة أخرى من أمتحان تحرير كل ألجزأئر.

أحد أبطال معركة ألجرف بتبسسة

المجاهد العربي قتال مسسيرة رجل ..من الزاوية إالى الجبل
غ- -يب أل- -م- -وت صس- -ب -اح أمسش أل -ج -م -ع -ة،
أل -م-ج-اه-د «أل-وردي ب-ن م-ح-م-د ب-ن ع-ب-د
ألله قتال» ألمدعو «عرأسسة» عن عمر
ناهز  93عاما ،بعد مرضش عضسال ألزمه
لخيرة.
لشسهر أ أ
ألفرأشش خÓل أ أ
سسكيكدة :خالد ألعيفة
يعتبر ألمرحوم ألوردي قتال ،من ألرعيل أألول
ل-ل-ث-ورة أل-ت-ح-ري-ري-ة ،ول-د سض-نة  1925بمنطقة
«سض-ط-ح ق-ن-ت-يسص» ب-ولي-ة ت-بسض-ة ح-ف-ظ أل-قرآأن
ألكريم عن مشضايخ ألمنطقة ،وتنقل إألى جهة
«ألجريد ألتونسضي» بمنطقة «نفطة» ،أين تلقي
أصضول ألفقه وألبÓغة بزأوية سضيدي إأبرأهيم،
ث-م أل-ت-ح-ق ب-م-ل-ح-ق-ة أل-زي-ت-ون-ة بمدينة «توزر»
أل-ت-ونسض-ي-ة وم-ن-ه-ا أل-ت-ح-ق ب-ال-معهد ألباديسضي»
بقسضطينة « ،تعرف فيه على عديد ألمشضايخ
منهم عبد ألرحمان شضيبان ،أحمد حماني،
م -ب -ارك أل -م -ي-ل-ي ،أل-ع-رب-ي أل-ت-بسض-ي ،أل-ط-اه-ر
سض -ع -دي ح -رأث ،إأب-رأه-ي-م م-زه-ودي ،وه-ن-اك
ب -دأت ت -تشض -ك -ل م Ó-م -ح أل -ح -رأك ألسض -ي-اسض-ي
تحضضيرأ لثورة أول نوفمبر ألمجيدة ،ليلتحق
بصضفوفها مجاهدأ وقائدأ سضياسضيا .
حضض -ر أج -ت -م -اع م -ن -ط -ق -ة «رأسص أل -ط -رف -ة «
بضضوأحي جبل ألجرف بمنطقة ألعقلة ،كما
أوضضحت خلية أإلعÓم وألتصضال بولية تبسضة،
أسضتعدأدأ لمعركة ألجرف ألكبرى ألتي كان

أح -د أب -ط -ال -ه -ا ،أن -ت -ق -ل ب -ع-د ذلك إأل-ى سض-وق
أه-رأسص ت-ن-ف-ي-ذأ ل-ت-ع-ل-ي-م-ات «شض-يحاني بشضير»
وكلف بهيكلة منطقة سضوق أهرأسص ،ألتي تعتبر
حينها منطقة عبور وتسضليح ،وخاضص ألمرحوم
م -ع -ارك ع -دة ف -ي صض -ف -وف ج -يشص أل -ت-ح-ري-ر
أل-وط-ن-ي أه-م-ه-ا م-ع-رك-ة أل-ج-رف  ،م-ع-رك-ة أم
ألكماكم  ،معركة ألخناق لكحل  ،معركة ألجبل
أألبيضص  ،معركة أرقو.
خضضع لفترة عÓج بتونسص ،بعد إأصضابته في
محاولة أغتيال أسضتهدفته رفقة ألقادة ألذين
كانوأ معه ،أثناء أجتماع رسضمي بتونسص يوم 22
سضبتمبر ( 1956ألذكرى أألولى لمعركة ألجرف
) ،ث -م ت -ن -ق -ل إأل -ى ل -ي -ب -ي -ا ث -م مصض-ر ،ل-يسض-ت-ق-ر
بالقاهرة لموأصضلة درأسضته بتوصضية من ألشضيخ

إأبرأهيم مزهودي ،وبالقاهرة ألتقى بـ أألمين
دب -اغ -ي -ن أل -ذي ك -ان وق -ت -ه -ا م -ن -دوب ج -ب-ه-ة
أل -ت -ح-ري-ر ب-ال-ق-اه-رة ،أرج-أا ع-ودت-ه إأل-ى أرضص
ألوطن بعد سضماعه رفقة رفيق دربه «عمر
ألبوقصضي» أنباء أإلعدأمات ألتي طالت بعضص
قياديي ألثورة ،ليتزوج أوأخر  1959ويسضتقر
في ألقاهرة ألتي غادرها أوأئل  1962بعد
تحرير ألزعماء ألتاريخيين ألخمسضة.
كما شضارك ألفقيد في مؤوتمر طرأبلسص ألذي
خصضصص ل -ت -ن -ظ -ي -م أل -مشض -ه -د ألسض -ي -اسض -ي ف -ي
ألجزأئر ألمسضتقلة ،وكان عضضو أتحادية جبهة
ألتحرير ألوطني بتبسضة بعد ألسضتقÓل ،ألتي
ك -ان يشض -رف ع -ل -ي -ه -ا ع -ب -د ألسض Ó-م ح -ب-اشض-ي
محافظ عنابة حينها.
ألقي عليه ألقبضص سضنة  ،1968حسضب نفسص
ألمصضدر ،وسضجن ووضضع تحت أإلقامة ألجبرية
« ب -مسض-ت-غ-ان-م « ب-ع-د م-ح-اول-ة ألن-قÓ-ب أل-ت-ي
قادها «ألطاهر ألزبيري» ،ليفرج عنه عاما
بعد ذلك ،ويلتزم منزله بمدينة تبسضة ،إألى أن
ف -اج -أاه «أل -ط -اه -ر أل -زب -ي -ري» ف -ي م -ذك -رأت-ه
باتهامه في حادثة أغتيال « عمر جبار» ،ومن
حينها ل يفوت فرصضة إأل ويتحدث ليدرأ عنه
ه-ذه أل-ت-ه-م-ة ،وك-انت آأخ-ر م-ع-ارك-ه ألسض-ياسضية
ألتاريخية ،رده على «عمار بن عودة « في ذأت
أل -ح -ادث -ة ،وط -ب-عت م-ذك-رأت-ه ب-دأر أألل-م-ع-ي-ة
للنشضر بقسضنطينة ألتي كتبها ودونها له أألديب
ألطيب عبادلية.

لماذا نهين التاريخ؟

رسّسمها قانون صسدر قبل سسنتين

ترقب تسسليم ميدالية المشساركة في حربي الشسرق األوسسط
صسدر قبل سسنتين قانون يتضسمن إأحدأث
م -ي -دأل -ي -ة مشس -ارك -ة أل -ج -يشش أل -وط-ن-ي
لوسس -ط
ألشس- -ع- -ب -ي ف -ي ح -رب -ي ألشس -رق أ أ
 1973/1967وت -م -ن -ح ب -م-ق-تضس-ى م-وأد
أل -ق -ان -ون رق-م  11-15أل- -م -ؤورخ ف -ي 21
ج -وأن  2015ل-ف-ائ-دة ك-افة ألعسسكريين
أل- -ذي- -ن شس -ارك -وأ ف -ع -ل -ي -ا ف -ي ع -م -ل -ي -ات
عسس -ك-ري-ة ،وأمضس-وأ سس-ن-ة ك-ام-ل-ة وأك-ث-ر
ع-ل-ى مسس-رح أل-ع-م-ل-ي-ات باسستثناء ألذين
أعيدوأ إألى أرضش ألوطن ،بسسبب جروح
ف -ي م -ع -رك -ة م -ه -م -ا ك-ان زم-ن أل-ت-وأج-د
ه-ن-اك .وي-م-ك-ن م-ن-ح ه-ذأ أل-تكريم بعد
ألوفاة لذوي ألحقوق ،طبقا للمادة  3من
ألقانون ،غير أن ألميدألية ألتي تسسلم
لصس-اح-ب-ه-ا ب-م-رسس-وم رئ-اسس-ي باقترأح من
وزي -ر أل -دف -اع أل -وط -ن -ي ،ك -م-ا ت-وضس-ح-ه
أل -م-ادة  4وأل -م-ادة  ،5ل ت -ت -رتب ع -ن -ه-ا
منحة مالية.
سسعيد بن عياد
وتوضضح أحكام ألقانون إأجرأءأت منح ألشضهادة
للمتلقي ،وذلك أثناء حفل لتسضليم ألشضهادأت
ينظم بمناسضبة عيد وطني ،ويكون حملها حقا
يرتبط مباشضرة بالشضخصص ألمعني بها .ويتطلع
ك-ث-ي-رون م-م-ن شض-ارك-وأ ف-ي أل-ح-رب-ي-ن ب-بسض-ال-ة
وأل -ت -زأم أن ي -ح -ظ -وأ ب -ه -ذأ أل-تشض-ري-ف .وك-ان
ألف -رأد ج -يشض -ن -ا أل -ب-اسض-ل ف-ي ت-لك أل-م-ل-ح-م-ة

وغيرها أكثر من بطولة ،أنسضجم فيها ألجميع
عاملين وأفرأد ألخدمة ألوطنية ضضمن بوتقة
تشضريف ألجيشص ألوطني ألشضعبي سضليل جيشص
ألتحرير ألوطني.
ومن شضأان ألتفاتة قد تكون في هذه ألسضنة،
ب -م -ن -اسض -ب -ة أع -ي -اد وط -ن-ي-ة ق-ادم-ة ،أن ت-ب-عث
ألرتياح في نفوسص أولئك أألفرأد من كافة
ألرتب وأفرع ألجيشص ألذي ل يزأل وسضيبقى
ب -وت -ق -ة ل -ل -وط -ن -ي -ة ألسض -ل -ي-م-ة وم-ن-ب-ع-ا ل-ل-ق-ي-م
ألنوفمبرية وفي طليعة ألمجتمع ألذي يخصضه
ج -ي Ó-ب-ع-د ج-ي-ل ب-ال-ت-ق-دي-ر ،خ-اصض-ة ف-ي ظ-ل
أل-ت-وج-ي-ه-ات ألسض-ام-ي-ة ل-ل-ق-ي-ادة أل-عليا برئاسضة
رئيسص ألدولة شضخصضيا ،ألحريصص على تعزيز
بنية هذه ألقلعة ألمنيعة ألتي توأصضل تحمل
ألمسضؤووليات ألوطنية بكل أقتدأر وأحترأفية.
وب -ال -رغ -م م -ن ت-قصض-ي-ر إأعÓ-م ب-عضص أل-ب-ل-دأن
أل -ع -رب-ي-ة ،وصض-مت ب-عضص أألوسض-اط ف-ي مصض-ر
ألكنانة ،إأل أن شضهادأت حية تقدم من حين
آلخر وبتوأضضع تظهر مدى ألجدية وألصضÓبة
ألتي أنجزها أبناء ألجيشص ألوطني ألشضعبي،
Óجيال
فسضجلوأ صضفحات تسضتحق أن تروى ل أ
م -ن خ Ó-ل ك -تب وأف Ó-م ومسض -لسض Ó-ت .ف -ق-د
حققت ألوحدأت ألجزأئرية مكاسضبا للجبهة
ألعربية في موأقع عدة ،مثل ميناء أألديبة
ب-اع-ت-رأف ق-ادة م-ن ج-يشص أل-ع-دو ألصض-ه-ي-ون-ي
أقروأ بهزأئم في ألميدأن.

á°VÉjQ

الحد  28جانفي  2018م
الموافق لـ  10جمادى األولى  1439هـ

لفريقية لكرة أليد 2018
ألبطولة أ إ

اŸنتخب الوطني ينهي اŸنافسسة ‘ اŸركز السسادسش
أنهى أŸنتخب ألوطني لكرة أليد بطولة أ· أفريقيا ،ألتي إأحتضصنتها ألغابون ‘ ،ألفÎة أŸمتدة من  17إأ 27 ¤جانفي
أ÷اري ‘ ،أŸركز ألسصادسس بعدما إأنهزم أمام ألبلد أŸنظم ‘ أŸبارأة ألÎتيبية ألتي جمعتهما صصباح أمسس بنتيجة  24مقابل .23

نبيلة بوقرين
تعت ÈهزÁة اليوم الثانية ألشسبال حيواÊ
أامام الغابون ‘ هذه الدورة وهذا ما جعلتهم
يحتلون اŸركز السسادسض ‘ الÎتيب النهائي
للمنافسسة األفريقية ‘ طبعتها  23وذلك راجع
إا ¤اإلنهيار اŸعنوي لÓعب Úبعد إاقصسائهم
من الدور ربع النهائي أامام أانغول رغم فوزهم
‘ اللقاء الÎتيبي األول ضسد الكونغو لكن ⁄
يتمكن الفريق من اŸواصسلة بنفسض اŸسستوى
ألن العامل البسسيكولوجي مهم جدا ‘ مثل
هذه اŸواعيد الكبÒة.
وبهذا انتهى مشسوار اŸنتخب على الصسعيد
ال -ق -اري ب -أاسس -وأا ن -ت -ي -ج -ة ‘ ت -اري-خ ك-رة ال-ي-د
ا÷زائ -ري -ة ب -ع -دم -ا ك -انت دائ -م -ا –ت-ل أاح-د
اŸراكز األربعة األو ¤حتى عندما  ⁄تكن
هناك بطولة وطنية ولكن هذه اŸرة األمور
Œاوزت اŸعقول Ãا أان اÛموعة بقيت من
دون م- -درب و– ⁄دد اسسÎات- -ي- -ج- -ي- -ة ع -م -ل
واضس -ح -ة Ÿدة سس -ن-ت Úك-ام-ل Úأاي ح-ت-ى ب-ق-ي
شسهران على إانطÓق اŸنافسسة.

وب -ال -ت -ا‹ ف -إان ال -ق -ائ -م Úع -ل -ى ك -رة ال-ي-د
ا÷زائرية مطالبون بإاعادة النظر ‘ مصسÒ
هذه الرياضسة والعمل على وضسع إاسسÎاتيجية
ﬁكمة ‘ القريب العاجل إلنقاذ الوضسع قبل
ف - -وات األوان ،م - -ن خ Ó- -ل إاي - -ج - -اد ا◊ل - -ول
اŸناسسبة للمشساكل التي تعا Êمنها ثا Êأافضسل
رياضسة ‘ ا÷زائر من ناحية الشسعبية خاصسة
أان ا÷زائر ثا Êأافضسل فريق على الصسعيد
القاري من ناحية التتويج بـ  7أالقاب خلف

تونسض.
وم -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ي -جب أان ت-ع-ود ع-ج-ل-ة
البطولة الوطنية إا ¤الدوران من جديد لدى
األكابر والفئات الصسغرى ،و‘ نفسض الوقت
‚د أان منتخب اإلناث  ⁄يحدد له مدرب ول
نعرف التشسكيلة أاو باألحرى هو غ Òموجود
منذ فÎة طويلة ما يعني أان اŸكتب الفيدرا‹
بقيادة لبان ينتظرهم عمل كب Òإلعادة الكرة
الصسغÒة إا ¤مسستواها ا◊قيقي.

شصبيبة ألسصاورة

بوعلي يÎاجع عن ا’سستقالة
ت- - -رأج- - -ع أŸدرب ف- - -ؤوأد ب - -وع - -ل - -ي ع - -ن
أسص-ت-ق-ال-ت-ه م-ن أل-ع-ارضص-ة أل-ف-ن-ية لشصبيبة
ألسص -اورة أل -ت -ي ك -ان ق -د أع -ل -ن ع-ن-ه-ا ب-ع-د
خسصارة فريقه على ميدأن أ–اد ألبليدة
( )0-1ضص- - - -م - - -ن أ÷ول - - -ة  18م-ن ب-ط-ول-ة
لو ¤ل -ك -رة أل -ق -دم ،وأشصÎط
أل -رأب -ط -ة أ أ
م- -ن -ح -ه ت -ع -ويضص -ات ل -فسص -خ أل -ع -ق -د أل -ذي
ي-رب-ط-ه م-ع أل-ن-ادي ،وف-ق م-ا أسص-تفيد أمسس
ألسصبت من إأدأرة ألفريق أ÷نوب ألغربي.
ودخل بوعلي ‘ مناوشسات كÓمية مع أانصسار

الشسبيبة الذين تنقلوا إا ¤البليدة والذين طالبوه
بالرحيل بعد اÿسسارة الثانية على التوا‹ لنسسور
بشسار ( ،)0-1حيث كانوا قد انهزموا ‘ ا÷ولة
الفارطة أامام مسستضسيفهم ا–اد بسسكرة.
وحسسب ن- -فسض اŸصس- -در ،ف- -إان اŸدرب ،ال -ذي
ال-ت-ح-ق ب-الشس-ب-ي-ب-ة الصس-ائ-ف-ة اŸاضس-ي-ة ،يصس-ر على
ا◊صسول على مسستحقاته إا ¤غاية نهاية عقده ‘
جوان ،ما يحتم على إادارة السساورة التفاوضض معه
أام ‘ Óالتوصسل إا ¤اتفاق ب Úالطرف ،Úوالذي
بدونه ل Áكنها التعاقد مع مدرب آاخر.

ألبطولة ألولئية للعدو على ألطريق ب Úمصصالح ألشصرطة Ãيلة

تأالق قريقة جمال لدى الرجال وحداد ريان عند اإ’ناث
ن--ظ-مت مصس-ال-ح اأم-ن م-ي-ل-ة ،ال-ب-ط-ول-ة
الولئية للعدو على الطريق ب Úمصسالح
الشس-رط-ة ،ت-ع-زي-زا ل-ل-نشس-اط-ات ال-ري-اضس-ة
ال-ب-دن-ي-ة ال-ت-ي ت-ك-رسس-ها اŸديرية العامة
لÓ-أم-ن ال-وط-ن-ي ‘ صس-ف-وف م-ن-تسس-ب-ي-ها،
حيث شسارك ‘ البطولة  90شسرطيا منهم
 07اإن--اث ي--ع-م-ل-ون ب-اأم-ن ال-ولي-ة ،وذلك
ان--طÓ--ق--ا م--ن م--فÎق ال-ط-رق «الإق-ام-ة
ا÷ام---ع---ي--ة» وصس--ول اإ ¤سس--اح--ة الÈي--د
اŸرك--زي Ãدي--ن--ة م--ي--ل--ة ع--ل--ى مسس--اف-ة
حوا‹  02كلم.

وع--ادت اŸرت--ب--ة الأو ¤ل-دى ال-رج-ال
اإ ¤حافظ الشسرطة قريقة جمال التابع
لأم--ن دائ--رة وادي ال--ن-ج-اء ،اأم-ا اŸرت-ب-ة
الثانية فعادت اإ ¤حافظ الشسرطة حاج
علي عادل التابع لأمن دائرة التÓغمة،
واŸرتبة الثالثة لعون الشسرطة جحيشض
سسم Òالتابع لأمن دائرة فرجيوة.
اأما ‘ فئة الإناث فاحتلت اŸرتبة
الأو ¤عون الشسرطة حداد ريان التابعة
لأمن دائرة القرارم قوقة ،عون الشسرطة
كركاشض زينب التابعة لأمن دائرة وادي

ال-ن-ج-اء ‘ اŸرت-ب-ة ال-ث-ان-ي-ة ،ف-ي-م-ا حلت
عون الشسرطة لبصس Òوفاء التابعة لأمن
دائرة القرارم قوقة ‘ اŸرتبة الثالثة.
يذكر اأن البطولة الولئية للعدو بÚ
مصس-ال-ح الشس-رط-ة ت-ع-د تصس-ف-وي-ة م-وؤه-ل-ة
حيث سسيتاأهل  10عناصسر من كل فئة
ل--ل--مشس--ارك--ة ‘ ال--ب-ط-ول-ة ا÷ه-وي-ة ال-ت-ي
سس--ت-ن-ظ-م ب-ولي-ة سس-ك-ي-ك-دة شس-ه-ر م-ارسض
القادم.

ميلة :خالد العيفة

أ÷ولة  18من ألرأبطة أÎÙفة ألأو ¤لكرة ألقدم

ا–اد ا◊راشش  – 2أاوŸبي اŸدية 3

أوŸبي أŸدية يتنفسس ألصصعدأء ويزيد من متاعب ألصصفرأء
ضص- -م- -د ف- -ري- -ق أوŸب- -ي أŸدي- -ة ج -رأح
أل -ه -زÁة ‘ أ÷ول-ة أŸاضص-ي-ة أم-ام أ–اد
ب -ل-ع-ب-اسس ب-ف-وز م-ث Òع-ل-ى حسص-اب أ–اد
أ◊رأشس ب - -ثÓ- -ث- -ة أه- -دأف ل- -ه- -دف‘ Ú
م- -ل- -عب أول ن- -وف- -م Èب -اÙم -دي -ة ،ف -وز
أخرج أوŸبي أŸدية من عنق ألزجاجة
لÒت -ق-ي إأ ¤أŸرك-ز أل-ع-اشص-ر ب-رصص-ي-د 20
ن -ق -ط -ة م -ع-م-ق Úج-رأح ألصص-ف-رأء أل-ت-ي
لخ Òبرصصيد
قبعت ‘ أŸركز ما قبل أ أ
 16نقطة.

ﬁمد فوزي بقاصص
بداية اŸواجهة كانت قوية وسسريعة من
أاصس -ح -اب األرضض ال -ذي -ن دخ -ل -وا ال -ل-ق-اء دون
م- -ق -دم -ات وك -ان -وا السس -ب -اق Úلف -ت -ت -اح ب -اب
ال-ت-ه-دي-ف ‘ (د )7ع -ن ط -ري -ق اŸه-اج-م «ب-ن
رقية» ،بعدما نفذ «مÓل» ركنية قصسÒة إا¤
«يونسض» هذا األخ Òيوزع «بن رقية» يرتقي
ف - -وق ا÷م - -ي - -ع وب- -رأاسس- -ي- -ة يضس- -ع ال- -ك- -رة ‘
الشس-ب-اك.رد ف-ع-ل ال-زوار ج-اء إاي-ج-اب-ي-ا ب-عدما
“ك -ن «ع -ب-د ا◊ف-ي-ظ» م-ن ت-ع-دي-ل ال-ك-ف-ة ‘

(د ،)22ب -ع -د ع -م -ل ه -ج-وم-ي «ب-وسس-ا »⁄ي-وزع
ناحية «زلمي» يضسع كرة على طبق لـ «عبد
ا◊فيظ» يقذف كما جاءت معدل النتيجة.
لتنحصسر اŸباراة بعدها ‘ وسسط اŸيدان،
و‘ (د« )45مÓل» ينفذ ﬂالفة مباشسرة قوية
ا◊ارسض «مرسسلي» يبعدها إا ¤الركنية التي ⁄
تأاتي با÷ديد ،ليعلن ا◊كم نهاية اŸرحلة
األو ¤بالتعادل بهدف ‘ كل شسبكة .اŸرحلة
Óو ،¤ف -ف-ي (د)49
ال -ث -ان -ي -ة ك -انت ‡اث -ل -ة ل  -أ
«مÓل» يتحصسل على ﬂالفة مباشسرة ينفذها
بإاحكام ويضسعها ‘ مرمى ا◊ارسض «مرسسلي»
مانحا فريقه األفضسلية.الرد جاء سسريعا ‘
(د )63بعد ﬂالفة من «بوشسيبة» الكرة تصسل
«ب- -وع- -ب- -د ال- -ل- -ه» Áه- -ده -ا ب -ال -رأاسض ن -اح -ي -ة
«بوشسريط» الذي يعدل النتيجة للمرة الثانية
‘ اللقاء ،و‘ الوقت الذي كان ا÷ميع ينتظر
انتفاضسة الصسفراء “كن اŸتأالق «بوشسريط»
من إاضسافة الهدف الثالث ‘ (د  )72من ركنية
ن-ف-ذه-ا «ب-وشس-ي-ب-ة» ال-دف-اع ي-رد ال-كرة وبقذفة
ق -وي -ة يسس -ج -ل ال -ث -الث وسس -ط حÒة األنصس-ار،
لتتعقد مأامورية الصسفراء بعد طرد «مÓل»
الذي اعتدى على أاحد الÓعب ،Úو‘ (د)82
ÓوŸبي «بوعبد الله» داخل
هجوم معاكسض ل أ
م-ن-ط-ق-ة ال-ع-م-ل-ي-ات يضس-ي-ع ال-ه-دف ال-رابع من

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

تسس- -دي- -دة ق -وي -ة ،ل -تشس -ه -د ال -دق -ائ -ق األخÒة
سس-ي-ط-رة ال-زوار دون Œسس-ي-د ال-ف-رصض ،ل-ي-ع-لن
ب-ع-ده-ا ح-ك-م ال-ل-ق-اء ن-ه-اي-ة اŸب-اراة بسس-ق-وط
ال–اد ف -وق م -ي -دان -ه وع-ودة اŸدي-ة ب-ن-ق-اط
الفرج.

ا’–اد يكتسسح تاجنانت بثÓثية
ويخطف الوصسافة
اك-تسس-ح ف-ري-ق ا–اد ال-ع-اصس-م-ة مسس-تضس-يفه
دفاع تاجنانت بثÓثية نظيفة ◊سساب ذات
ا÷ول-ة ‘ ،ل-ق-اء اح-تضس-ن-ه م-ل-عب «اسس-م-اع-ي-ل
لهوى».ال–اد الذي انهزم ‘ الداربي أامام
ال -نصس -ري -ة ت -ن -ق -ل إا ¤ت -اج -ن -انت م-ن أاج-ل رد
العتبار وهو ما Œسسد بثÓثية كان نصسيب
«ي -اي-ا» م-ن-ه-ا ه-دف Úأاح-رزه-م-ا ‘ ال-دق-ي-قÚ
( )23و (  ،)38ف -ي-م-ا ت-ك-ف-ل «درف-ل-و» ب-إاح-راز
الهدف ‘ الثا ‘ ÊاŸباراة ‘ (د  )26رافعا
رصس -ي -ده إا 11 ¤ه-دف-ا وراء ه-داف ال-ب-ط-ولة
«ﬁمد أام Úعبيد» بـ  13إاحرازا.فوز ارتقى
ب -ه ال–اد إا ¤وصس -اف -ة ت -رت -يب ب -رصس -ي -د 30
ن-ق-ط-ة ف-ي-م-ا ت-ع-ق-دت وضس-ع-ي-ة دف-اع تاجنانت
الذي بات أاول اŸهددين بالسسقوط.

العدد
17553

لفريقية للشصباب 2018
للعاب أ إ
أ أ

19

ولد علي يÎأاسش إاجتماعا تنسسيقا لرؤوسساء مهام الوفود اŸشساركة اليوم
يÎأسس وزي- -ر ألشص- -ب- -اب وأل -ري -اضص -ة،
ألهادي ولد علي ،من أليوم إأ ¤غاية 30
ج - -ان - -ف- -ي ،ب- -ف- -ن- -دق أÒŸك( Òأ÷زأئ- -ر
أل-ع-اصص-م-ة) ،أج-ت-م-اع-ا ت-نسصيقيا لرؤوسصاء
Óل -ع -اب
م- -ه- -ام أل- -وف- -ود ألف- -ري- -ق -ي -ة ل  -أ
ألف- -ري -ق -ي -ة ل -لشص -ب -اب  ،2018أŸق- - -ررة
با÷زأئر من  19أ 28 ¤جويلية أŸقبل،
حسصبما أفاد به بيان ألوزأرة.
وأاوضسح نفسض اŸصسدر ،أان «الوزير بصسفته
Óلعاب
رئ-يسض ÷ن-ة ت-ن-ظ-ي-م ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-الثة ل أ
الف-ري-ق-ي-ة ل-لشس-ب-اب ،سس-يÎأاسض ه-ذا الجتماع
ب -حضس -ور رئ-يسض ال-ل-ج-ن-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ÷م-ع-ي-ة
ال-ل-ج-ان ال-وط-ن-ي-ة الوŸب-ي-ة الفريقية (أاكنوا)
وا–اد اللجان الرياضسية الفريقية ( إايكزا)،
رؤوسس -اء اŸه -ام ل -ل -وف -ود الف -ري -ق -ي-ة و‡ث-ل-ي
ال–ادي- -ات ال -وط -ن -ي -ة وال -ك -ون -ف -دي -رال -ي -ات
الرياضسية الفريقية».
وي - -خصسصض ه - -ذا الج - -ت - -م - -اع Ÿن - -اقشس- -ة
ال -ت -حضسÒات اÿاصس -ة ب -الأل -ع -اب الف-ري-ق-ي-ة
للشسباب 2018-ووضسع «الروتوشسات الخÒة»
للÈنامج العام ıتلف اŸنافسسات باإلضسافة
ا ¤اŸسس -ائ -ل اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -ن -ق -ل ،اإلق -ام -ة
والعتمادات.
وي -ق -وم رؤوسس -اء ال -وف -ود ب -ن -فسض اŸن -اسس-ب-ة

ب -زي -ارة ıت -ل -ف اŸواق -ع ال -ت -ي سس -ت-ح-تضس-ن
الل -ع -اب و‘ اŸق -ام الول ق-ري-ة ال-ري-اضس-يÚ
واŸنشسآات الرياضسية.
Óل-عاب الفريقية
وسس-ت-كون طبعة 2018-ل -أ
Óلعاب
للشسباب ،مؤوهلة لعدد من الرياضسات ل أ
األوŸبية للشسباب ببيونسض آايرسض الرجنتينية
( 18-8اكتوبر اŸقبل).
Óلعاب الفريقية
وجرت الطبعة الو ¤ل أ
ب- -اŸغ- -رب سس- -ن -ة  2010وال-ث-ان-ي-ة ب-بوتسسوانا
(ناميبيا) ‘ . 2014

‘ ظل أŸسصتوى ألذي يقدمه ألÓعب أ÷زأئري

بارلور ينصسح ﬁرز با’نتقال إا ¤أاحد أاك Èاأ’ندية ا’‚ليزية
ق -دم ‚م آأرسص-ن-ال ألسص-اب-ق ،نصص-ي-ح-ة
غالية للدو‹ أ÷زأئري رياضس ﬁرز،
جناح فريق ليسص Îسصيتي ،خÓل فÎة
ألنتقالت ألشصتوية أ÷ارية.
ونصسح راي بارلور ،واÙلل بشسبكة سسكاي
سس- -ب- -ورتسض ،ري- -اضض ﬁرز ،ب- -ال- -ع- -م- -ل ع- -ل -ى
النضس -م -ام ل -ف -ري -ق ك -ب ..Òوق -ال ب -ارل -ور‘ ،
تصس -ري-ح-ات ن-ق-ل-ت-ه-ا صس-ح-ي-ف-ة داي-ل-ي سس-ت-ار «
أاتعجب من بقاء ﬁرز مع ليسس ،Îلقد عانى
من فÎة تراجع فيها مسستواه ،إال أانه اآلن عاد
لتأالقه ،هذا هو ﬁرز الذي توج من قبل بلقب
الÁÈيÒليغ».
وأاضس- -اف «ي -جب أان ي -نضس -م ﬁرز ل -ف -ري -ق
ضسمن كبار الدوري اإل‚ليزي ،ويكون لديه
طموح اŸشساركة ‘ دوري األبطال ،أاعرف أان
ال -ت -ق -اري -ر –دثت ع-ن آارسس-ن-ال ،ول-ك-ن أايضس-ا
هناك أاندية أاخرى Áكن أان يتطور بها أاكÌ

مثل تشسيلسسي».
وك -انت ع -دة ت -ق -اري -ر ،ق -د رب -طت ري -اضض
ﬁرز بالرحيل عن ليسس Îسسيتي هذا الشستاء،
والنضسمام آلرسسنال أاو ليفربول.

‘ حالة مغادرته لريال مدريد

بنزÁة قد ينضسم إا ¤نادي أارسسنال
اخ -ت -ار ال -ن -ج-م ال-ف-رنسس-ي ،ك-ر Ëب-ن-زÁة ،
مهاجم فريق ريال مدريد اإلسسبا ،Êوجهته
ال -ق -ادم -ة ،ح -ال ال-رح-ي-ل ع-ن ج-دران ال-ن-ادي
اŸل - -ك - -ي ب - -ع - -د ن - -ه - -اي - -ة اŸوسس - -م ا÷اري.
ووفًقا لصسحيفة مÒور الÈيطانية ،فإان بنزÁة
أاخ Èم -واط -ن -ه آارسس Úف -ي-ن-غ-ر اŸدي-ر ال-ف-ن-ي
ل- -ف- -ري- -ق آارسس- -ن -ال اإل‚ل -ي -زي ،ب -أان -ه ي -رحب
ب - -النضس- -م- -ام ل- -ل- -غ- -ان- -رز اŸوسس- -م اŸق- -ب- -ل.
وأاشسارت الصسحيفة إا ¤أان قيمة الصسفقة قد
تشس -ك -ل ع -ائ ً -ق -ا إل“ام -ه -ا ،ح -يث ت-ري-د إادارة
آارسسنال دفع  30مليون جنيه إاسسÎليني ،بينما
يريد ريال مدريد  52مليون جنيه إاسسÎليني،
للتخلي عن صساحب  30عاًما.
وع -ان -ى لعب أاوŸب -يك ل -ي -ون السس-اب-ق م-ع
ريال مدريد كثًÒا هذا اŸوسسم ،حيث تعرضض
لن -ت -ق -ادات لذع -ة م-ن ج-م-اه ÒاÒŸي-ن-غ-ي،

وات- -ه -ام م -درب ال -ف -ري -ق زي -ن ال -دي -ن زي -دان
Ãج -ام -ل -ت -ه ،ورب-ط-ه ب-أان-ه أاح-د أاسس-ب-اب ك-ب-وة
الفريق ‘ بطولة الدوري ،واÿروج من كأاسض
ملك إاسسبانيا..

–ويÓت

نادي روما يسسعى ÷لب
جÒارد دولوفيو
كشسفت تقارير صسحفية ،أان ‚م نادي
برشسلونة اإلسسبا ،Êسسوف ينتقل لنادي روما
اإليطا‹ ،هذا الشستاء ‘ حال ‚اح ا÷يالوروسسي ‘ ،بيع اŸهاجم إادين دجيكو ،لتشسيلسسي
اإل‚ليزي.
ووفقا لشسبكة ميدياسسيت برÁيم فإان إادارة روما قد حددت جÒارد دولوفيو ،جناح
ال -ب -ارصس -ا ل -ي -ح -ل ﬁل دج -ي -ك -و اŸت -وق -ع ان -ت -ق -ال -ه ل -ل -ب -ل -وز م -ق -اب-ل  30م -ل-ي-ون ي-ورو.
وعانى دولوفيو من قلة اŸشساركات مع برشسلونة هذا اŸوسسم ،فيما ربطته تقارير بالنتقال
إلن ÎميÓنو أاونابو‹ ،علما بأانه احÎف من قبل ‘ الكالتشسيو على سسبيل اإلعارة Ÿدة 6
أاشسهر مع ميÓنو اŸوسسم اŸاضسي..
و‘ نفسض السسياق أاشسارت الشسبكة إا ¤أان إادارة برشسلونة سستطلب مليون يورو مقابل
حصسول روما على الÓعب على سسبيل اإلعارة حتى نهاية اŸوسسم ا◊ا‹ ،فيما سسيتم إادراج
خيار الشسراء مقابل مبلغ يÎاوح ب15 Úو 19مليون يورو.
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 28جانفي  :1٩5٧اسشتجابة لنداء الثورة ا÷زائرية ،الششعب
ا÷زائري يشش ّ
ن اإضشراب الثمانية أايام.
لسش-تعمارية
 28ج-ان-في  :1٩5٧دّب-رت السش-ل-ط-ات ا إ
لزرق»
مكيدة جددية أاطلق عليها «الداء ا أ
 La Bleuiteالولية الثالثة (القبائل).
 28جانفي  :1٩60الرئيسس الفرنسشي «ديغول» De Gaulle
يقّر بأانّ مبدأا تقرير اŸصش Òللششعب ا÷زائري هو السشياسشة
الوحيدة التي –فظ كرامة الدولة الفرنسشية.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
عنابة

لولى  1٤٣٩هـ الموافق لـ  28جانفي  2018م
لحد  10جمادى ا أ
ا أ

–ديد هوية إآرهابي Úمن آŸقضضى عليهم وتوقيف عنصضر دعم بباتنة

ال -ع -ي -ارات ،ف-ي-م-ا أاوق-ف ع-ن-اصش-ر ال-درك
الوطني بباتنة/ن.ع ،5.عنصشر ( )01دعم
للجماعات اإلرهابية .من جهة أاخرى و‘
إاط - - -ار ﬁارب - - -ة ال - - -ت- - -ه- - -ريب وا÷رÁة

اŸنظمة ،ضشبط عناصشر الدرك الوطني
( )16410وحدة من ﬂتلف اŸششروبات
و( )2820وحدة من مواد التنظيف بكل من
الوادي وبسشكرة/ن.ع.4.

ك -ي -ف -ي -ات السش -ط -و ال -ت -ي ق -د تسش -اه -م ‘
ال -ت -ع -رف ع -ل -ى ال -ف -اع -ل ،Úح-يث م-ك-نت
ال -ت-ح-ري-ات اŸي-دان-ي-ة اŸع-م-ق-ة ‘ ب-ادئ
األم - -ر م - -ن –دي- -د ه- -وي- -ة أاح- -د أاف- -راد
ال -عصش -اب -ة ال -ذي ” ت -وق -ي-ف-ه ع-ل-ى ج-ن-اح
السشرعة ،لتثمر عملية التحقيق معه عن
توقيف باقي أافراد العصشابة اŸتكونة من
 15شش-خصش-ا مشش-ت-ب-ه-ا ف-ي-ه ،م-ع إاسشÎج-اع
جزء هام من اŸسشروقات.

حجز  1115علبة من آلسضجائر بدون رخصضة
“ك - - -نت ق - - -وات الشش - - -رط - - -ة ب- - -أام- - -ن
ولية ورقلة مؤوخرا من حجز كمية معتÈة
من علب السشجائر يقدر عددها بـ 1115

علبة من ﬂتلف األنواع بدون فاتورة،
كما سشمحت العملية بتوقيف الششخصشÚ
اŸششتبه فيهما .على إاثر معلومات وردت،
مفادها ﬁاولة أاحد األششخاصس نقل كمية
معتÈة من السشجائر ،وضشعت قوات األمن
ال -وط -ن -ي خ-ط-ة ﬁك-م-ة “ث-لت ‘ نصشب
حاجز أامني فجائي بأاحد الطرق اŸؤودية
إا ¤وسشط اŸدينة“ ،كن خÓله عناصشر
الشش-رط-ة م-ن ت-وق-ي-ف شش-اح-ن-ة ت-ب Úأاث-ن-اء
مراقبتها وتفتيششها الدقيق أانها ﬁملة
بكمية معتÈة من علب السشجائر قدر
عددها بـ  1115علبة من ﬂتلف األنواع،
ك -انت م -وج -ه -ة إا ¤ال-تسش-وي-ق ب-ط-رق غÒ
ششرعية.

ا÷ولة  18للرابطة الو ¤موبيليسس

عرف سشيطرة من ““العميد““ وركون الششباب
للدفاع ‘ ح Úكاد حششود يسشجل الهدف
اŸن- -ت- -ظ- -ر ‘ ال- -ل- -ح- -ظ- -ات الخÒة م -ن
اŸباراة لول براعة صشا◊ي الذي اخرج
الكرة للركنية وانتهت اŸباراة مثلما بدات
بالتعادل السشلبي.

آسضتفاقة آ–اد آلعاصضمة وآوŸبي آŸدية

 ⁄يرق الداربي العاصشمي ب Úمولودية
ا÷زائ -ر و شش -ب -اب ب -ل-وزداد ا ¤ت-ط-ل-ع-ات
العداد الغفÒة من النصشار التي تنقلت
امسس ا ¤ملعب  5جويلية الوŸبي رغم

france prix 1

‘ ﬁاضشرة له باŸركز الثقا‘ الفرنسشي بعنابة

أآنطوآن صضفـ : Òآÿارطـ ـ ـ ـ ـة آ÷يوسضياسضيـ ـ ـ ـ ـة
آ÷دي ـ ـ ـ ـدة ‘ حاجـ ـ ـ ـة آ ¤إآعـ ـ ـ ـادة قـ ـ ـ ـرآءة

ح -اج -ة ال -ف -ري -ق Úا ¤ال -ن -ق-اط  .وفضش-ل
م -درب شش-ب-اب ب-ل-وزداد رشش-ي-د ال-ط-اوسش-ي
ان -ت -ه -اج خ-ط-ة دف-اع-ي-ة ع-كسس ال-ف-رنسش-ي
ك- -ازو Êال- -ذي ك- -ان ي- -رغب ‘ م -واصش -ل -ة
سش -لسش -ل -ة الن-تصش-ارات م-ع ““ال-ع-م-ي-د““ ل-ك-ن
ششباب بلوزداد كان له راي اخر .وعرف
الششوط الول سشيطرة من طرف مولودية
ا÷زائر الذي حاول لعبوه تسشجيل هدف
السشبق خÓل  20دقيقة الو ¤لكن كل
ﬁاولتهم باءت بالفششل امام تكتل دفاع
الشش - -ب - -اب و ب - -راع- -ة ا◊ارسس صش- -ا◊ي .
وع - -رف الشش- -وط الول ف- -رصش- -ة وح- -ي- -دة
خطÒة كانت من جانب ششباب بلوزداد
بعد ان انفرد اŸهاجم لكروم با◊ارسس
شش -اوشش -ي ل -ك -ن -ه  ⁄يسش-ت-ط-ع ه-ز الشش-ب-اك
ب -فضش -ل ب -راع -ة وف-ط-ن-ة ه-ذا الخ. Òو⁄
يكن الششوط الثاﬂ Êتلفا عن الول حيث

اÙاضشرة تناولت اÿارطة ا÷يوسشياسشية
ا÷ديدة ‘ العا ⁄اليوم ،انطÓقا من الصشÚ
باعتبارها اŸبششر ا÷ديد للتجارة ا◊رة و
ال- -دور الصش- -امت ألف- -ري- -ق- -ي- -ا وك- -ذلك ال- -دور
اŸرك -زي ل -ل-ولي-ات اŸت-ح-دة األم-ري-ك-ي-ة م-ع
تعاظم قوة القهر لروسشيا ،كما تكلم عن أاي
دور لقارة آاسشيا والتي بقيت معلقة ناهيك عن
أاي أادوار للششرق األوسشط واŸغرب العربي ‘
ظل هذا ا◊راك ا÷يوسشياسشي ،من خÓل
إاعادة تششكيل العا ⁄وإاعادة توزيع البيادق من
جديد ‘ رقعة الششطر„ ا÷يوسشياسشية‘ ،
الوقت الذي نرى فيه أاوروبا تنقسشم من خÓل
خروج بريطانيا من ال–اد األوروبي والعودة
إا ¤فكرة الدولة الوطنية.
أايضش -ا ت -ط -رق األسش -ت-اذ أان-ط-وان صش-ف Òإا¤
ا◊راك العربي األخ ‘ Òالعديد من الدول
العربية ،وما تبعه من تغ Òجيو اسشÎاتيجي

ل -ل -ع -دي -د م -ن ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ،واإلسش-ق-اط-ات
الجتماعية والسشياسشية على الواقع اŸعاشس
بهاته الدول ‘ ظل واقع سشياسشي واجتماعي
واقتصشادي أاقل ما Áكن أان نصشفه أانه هشس
للغاية ،وإا ¤أاي حد Áكن لهاته الدول أان
تصش -م -د أام-ام ه-ذا ال-ت-غ-ي Òال-ذي أاع-اد ت-وزي-ع
القوى ومناطق النفوذ.
اÙاضشرة التي أالقاها األسشتاذ ““أانطوان
صشف ““Òهي عبارة عن طرح جيوسشياسشي حول
العا ⁄ا÷ديد ،وأاي دور للعا ⁄العربي ‘ هذا
التغ ،Òيتمحور ‘ أاربعة ﬁاور رئيسشية ،أاولها
هل فع Óأاصشبح عا ⁄األمسس ميتا بصشورة كلية،
كذلك تناول كيفية فهم هذا العا ⁄ا÷ديد،
ل -ي -ع -رج ‘ اÙور ال-ث-الث ح-ول ك-ي-ف-ي-ة كسش-ر
ا÷مود وإاحياء اŸششروع األوروبي Ÿواجهة
هذا العا ⁄ا÷ديد ،ليعود إا ¤التسشاؤول عن
اŸع -اي Òا÷دي -دة ال -ت -ي Áك -ن م -ن خ Ó-ل-ه-ا
تصشنيف اŸواطن Úوالششركات الوطنية.

” إانقاذهم منذ أايام ‘ كاب فالكون

 50أآلف دج غرآمة ضضد  11حرآقا بوهرآن

ن - -ط - -قت ﬁك - -م - -ة ع ÚالÎك ب - -وه - -ران
اÿميسس بحكم يقضشي بتسشديد غرامة مالية
ق-دره-ا  50أال- - -ف دج ضش- - -د  11شش-خصش-ا ”
إان -ق -اذه -م ‘ ع -رضس ال -ب -ح -ر Ãن -ط -ق -ة ك-اب
فالكون ببلدية ع ÚالÎك فجر يوم الثÓثاء
اŸنصشرم .وقد ” إاحالة  11حراقا من أاصشل

 14ح -راق -ا ” ت-وق-ي-ف-ه-م م-ن ب-ي-ن-ه-م ط-ف-لÚ
أاح -ده -م-ا شش-ق-ي-ق ال-ف-ت-اة ح-ل-ي-م-ة ال-ت-ي ل-ق-يت
مصشرعها غرقا ،و” العثور على جثتها يوم
اÿميسس اŸاضشي من طرف حراسس السشواحل
وفرقة الغطاسش Úالتابعة للحماية اŸدينة.

وهران  :براهمية مسشعودة

لسشبوع
اهتز له الششارع اÿنششلي نهاية ا أ

«آبناء آلعقيبة”” يوقفون زحف ””آلعميد””

عمار حميسشي
تصشوير ﬁ :مد ايت قاسشي

الثمن  10دج

عنابة  :صشحراوي

تفكيك جماعة أآشضرآر وآسضÎجاع آŸسضروقات

ان -ت -ه -ى ““ال -دارب-ي““ ال-ع-اصش-م-ي بÚ
م -ول -ودي -ة ا÷زائ-ر وشش-ب-اب ب-ل-وزداد
الذي جرى امسس Ãلعب  5جويلية
‘ اطار مباريات ا÷ولة  18للرابطة
الو ¤م-وب-ي-ل-يسس ب-ال-ت-عادل السشلبي
فيما عاد ا–اد العاصشمة بفوز كبÒ
م -ن ت -اج -ن -انت ع-ل-ى حسش-اب ال-دف-اع
اÙلي.

 13°وهران
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إاح - - -تضش - - -نت ،مسش - - -اء أامسس ،ق - - -اع- - -ة
اÙاضش- -رات ب- -ف- -ن- -دق صشÈي ب- -ع- -ن -اب -ة،
ف -ع -ال -ي -ات ﬁاضش -رة ح -ول ب-وادر ““واق-ع
ال- -ع- -ا ⁄ال- -ع- -رب- -ي ‘ ظ -ل ظ -ه -ور ع -ا⁄
لعÓ-م-ي ال-ل-ب-نا-Ê
ج-دي-د““ م-ن ط-رف ا إ
ال - - -ف - - -رنسش- - -ي رئ- - -يسس –ري- - -ر دوري- - -ة
لسش -ت -اذ ا÷ام-ع-ي
““ك -راسش -ات الشش -رق““ وا أ
‘ ال - -ع Ó- -ق - -ات ال - -دول - -ي - -ة ‘ ج- -ام- -ع- -ة
السشوربون ““ أانطوان صشف.““ Ò

‘ عمليات متفرقة قامت بها مصشالح الششرطة

“كنت مصشالح أامن ولية سشطيف
›ددا من تفكيك ›موعة أاششرار
تÎاوح أاعمارهم ماب Úالعقد الثاÊ
وال- -راب -ع م -ن ال -ع -م -ر ،م -ع اسشÎج -اع
ك - -م - -ي - -ة م - -ع - -تÈة م - -ن اŸصش- -وغ- -ات
ال- -ذه- -ب- -ي -ة ف -اقت اŸل -ي -ار سش -ن -ت -ي -م،
لضش -اف -ة إا ¤م-ب-ل-غ م-ا‹ ق-دره 01
ب -ا إ
مليار سشنتيم.
–رك الششرطة نتيجة تعرضس مسشكن
ل- -لسش- -رق -ة ع -ن ط -ري -ق ال -كسش -ر م -ن ق -ب -ل
›ه- -ول Úاسش -ت -ه -دف ال -ف -اع -ل -ون خ -زن -ة
ف Ó- -ذي - -ة –ت - -وي ك - -م- -ي- -ة م- -ع- -تÈة م- -ن
اŸصش-وغ-ات ال-ذه-ب-ي-ة ،إاضش-اف-ة إا ¤وث-ائق
ششخصشية ،وبعد إاجراء اŸعاينة اŸيدانية
ورفع البصشمات واŸعطيات والتعرف على

 20°ا÷زائر
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بعد القضشاء على  8إارهابي ÚواسشÎجاع أاسشلحة بخنششلة

لره-اب وت-ب-ع-ا
‘ إاط-ار م-ك-اف-ح-ة ا إ
للعملية النوعية اŸنفذة من طرف
م -ف -رزة ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي،
أاول أام- - -سس  26ج-ان-في  ،2018ق -رب
ب - - - - -ل - - - - -دي - - - - -ة شششش- - - - -ار ب- - - - -ولي- - - - -ة
خنششلة/ن.ع ،5.وال- - - -ت - - -ي ك ّ- - -ل - - -لت
بالقضشاء على ثمانية ( )08إارهابيÚ
خ -طÒي -ن واسشÎج-اع ث-م-ان-ي-ة ()08
أاسش- -ل- -ح -ة ن -اري -ة– ” ،دي -د ه -وي -ة
لمر
إاره -اب-ي Úإاث-ن ،)02( Úي-ت-ع-ل-ق ا أ
ب-ك-ل م-ن ““سس .ع-ب-د ال-رح-ي-م““ اŸكنى
““اŸن- - -تصش- - -ر““ و«ن .خ- - -ال- - -د““ اŸدع- - -و
لخ Òك -ان ق -د
““شش -رح -ب -ي -ل““ ،ه -ذا ا أ
لره-ابية سشنة
ال-ت-ح-ق ب-ا÷م-اع-ات ا إ
.2005
‘ سش -ي -اق م -تصش -ل وب -فضش -ل اسش -ت -غÓ-ل
اŸع- -ل- -وم- -ات ،كشش- -فت م -ف -رزة ل -ل -ج -يشس
الوطني الششعبي باألغواط/ن.عﬂ ،4.بأا
للذخÒة يحوي ( )320طلقة من ﬂتلف

 23°ا÷زائر

 10°وهران
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ح- -ق -ق ن -ادي -ا ا–اد ا÷زائ -ر وأاوŸب -ي
اŸدية فوزين مهم Úخارج القواعد ‘
خ-ت-ام م-ق-ابÓ-ت ا÷ول-ة  18م-ن ال-رابطة
اÎÙفة األو ¤موبيليسس .وسشجل أاششبال
اŸدرب م-ي-ل-ود ح-م-دي اسش-ت-ف-اق-ت-ه-م بعد
هزÁة نصشر حسش Úداي السشبوع اŸاضشي
وأاطاحوا بدفاع تاجنانت بثÓثية نظيفة
سشجلها كل من يايا ( ,)39 ,24درفلو ()26
فيما تعقدت مهمة أاششبال اŸدرب عمر
ب -ل -ع -ط -وي وب-ق-ي ضش-م-ن ك-وك-ب-ة اŸؤوخ-رة
برصشيد  18نقطة.و‘ مقابلة أاخرى حقق
أاوŸبي اŸدية فوزا مهما من تنقله إا¤
العاصشمة Ÿواجهة ا–اد ا◊راشس بنتيجة
( )3-2وهو ما رفع رصشيد أابناء التيطري
إا ¤النقطة  ‘ 20اŸركز العاششر فيما
ب - -ق - -ي ا–اد ا◊راشس ‘ اŸرك - -ز ق - -ب- -ل
األخ Òبـ 16نقطة.

آلنتائج

مولودية ا÷زائر  0 - 0ششباب بلوزداد
دفاع تاجنانت  3 - 0ا–اد العاصشمة
ا–اد ا◊راشس  3 - 2اوŸبي اŸدية

مقتل طفل على يد آخر بطعنة خنجر

اهتز ششارع مدينة خنششلة ،صشباح اأمسس،
على وقع انتششار خ ÈجرÁة قتل راح
ضشحيتها مراهق يبلغ من العمر  16سشنة
ع- -ل -ى ي -د آاخ -ر وج -ه ل -ه ط -ع -ن -ة خ -ن -ج -ر
اسشتقرت ‘ القلب.
ا◊ادثة وقعت ليلة ا÷معة إا ¤السشبت
اŸاضشي Úبحي بابار  01بطريق العيزار
ب -ق -اع -ة األل -ع -اب ح -يث وق -ع شش -ج -ار بÚ
اŸتهم ““ب.ع““ وأاحد أاقرانه ليسشتنجد هذا
األخ Òب- -الضش- -ح- -ي -ة ““ع.أا““ ال -ذي دخ -ل ‘

شش -ج -ار ع -ن -ي-ف م-ع اŸت-ه-م ع-ن-د وصش-ول-ه
ل -ل -ح -ي اŸذك -ور خ -ارج ق -اع -ة األل -ع -اب،
ليتلقى طعنة خنجر من اŸتهم أاصشابته ‘
القلب وتسشببت ‘ وفاته ‘ ع ÚاŸكان.
” ن -ق-ل الضش-ح-ي-ة إا ¤مسش-تشش-ف-ى ع-ل-ى
بوسشحابة ،فيما أاوقفت الششرطة اŸتهم
ووضش-ع-ت-ه ‘ ا◊ج-ز ل-ل-ن-ظ-ر م-ع م-ب-اشش-رة
–ق - - -ي - - -ق ‘ أاسش- - -ب- - -اب ه- - -ذه ا◊ادث- - -ة
اŸأاسشاوية.

خنششلة  :اسشكندر ◊جازي

