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حرب العصصابات ‘ إاسصÎاتيجية الثورة التحريرية
لشس -غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة
ي -ح -ل وزي -ر ا أ
وال-ن-ق-ل ع-ب-د ال-غني زعلن ،بولية
اŸسس - -ي- -ل- -ة ،ي- -وم الث- -ن 5 Úفيفري
ا÷اري ‘ ،إاطار زيارة عمل وتفقد،
ي -ع-اي-ن خ-لل-ه-ا ج-م-ل-ة م-ن اŸشس-اري-ع
التابعة للقطاع.

يشس -رف وزي -ر السس -ك -ن وال -ع-م-ران
واŸدينة عبد الوحيد طمار ،اليوم،
رف- -ق- -ة وزي- -ر الشس- -ب- -اب وال -ري -اضس -ة
ال -ه -ادي ول -د ع -ل -ي ،وا‹ ال -ع-اصس-م-ة
لمن
عبد القادر زوخ واŸدير العام ل أ
ال -وط -ن-ي ال-ل-واء ع-ب-د ال-غ-ن-ي ه-ام-ل،
ع -ل-ى م-راسس-م تسس-ل-ي-م م-ف-ات-ي-ح 2686
وح- -دة سس- -ك- -ن- -ي- -ة بصس- -ي- -غ- -ة ع- -دل،
لم-ن ا◊ضس-ري ع-ل-ى
وت-دشس Úم-ق-ر ا أ
مسس -ت -وى اŸدي -ن -ة ا÷دي -دة سس -ي -دي
عبد الله ببلدية اŸعاŸة.

زرواطي تعاين قطاع
البيئة با÷لفة

يوم وطني حول داء السصرطان
ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-دي-ري-ات
اÛاه-دي-ن واŸت-اح-ف ا÷ه-وي-ة ال-ل-ق-اء ا÷م-اع-ي اŸوسس-ع رق-م
 232حول موضسوع «حرب العصسابات ‘ إاسسÎاتيجية الثورة
التحريرية « ،وذلك يوم  05فيفري ا÷اري ،على السساعة
 10:00صسباحاÃ ،قر قسسمة اÛاهدين تسسالة اŸرجة.

ت- -ن- -ظ -م وزارة الصس -ح -ة والسس -ك -ان
وإاصسلح اŸسستشسفيات ‘ ،إاطار إاحياء
اليوم العاŸي Ÿكافحة السسرطان ،يوما
وطنيا –ت شسعار «أاسستطيع ،نسستطيع
ال -ت -غ -لب ع -ل -ي -ه» ،ال -ي -وم ،ب-داي-ة م-ن
السس - -اع- -ة  08:30صس -ب-اح-ا ،ب-ف-ن-دق
اŸارك.Ò
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يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسش مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسش(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسش(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

فاقية تعاون بÚ
ات ديوان اÿدمات
اŸسصرح و ة مركز السصينما
الجتماعي
شسطارزي،
ي الدين ب
ﬁ

شسراكة مع
ا÷زائري
وال
ي
يوقع اŸسسرح الوطن ي ،ات-ف-اق-ي-ة ال-تعاون -ة واŸرك-ز
لج-ت-م-اع-ي
ف-ري ا÷ار
ل-خ-دم-ات ا
ري ،و ذلك
ي-وم  05ف-ي وط -ن -ي ل -
ل-بصس-
ال -دي -وان ال  -لسس-ي-ن-م-ا والسس-م-ع-ي ا عة 10:30
ء من السسا
ال -وط -ن -ي ل سرح ،ابتدا
Ãقر اŸس
صسباحا.

ت -ق-وم وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات
اŸتجددة فاطمة الزهراء زرواطي،
اليوم وغدا ،بزيارة عمل وتفقد إا¤
ولية ا÷لفة.

مقتل فÓح –ت عجÓت
جراره بقرية اŸنزل

تسس -بب ان -ق-لب ج-رار ف-لح-ي ،مسس-اء أامسش ‘ ،م-ق-ت-ل صس-اح-ب-ة أاث-ن-اء ق-ي-ام-ه
ب-أاع-م-ال ف-لح-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى أاراضس-ي م-زرع-ت-ه ال-واق-ع-ة ب-ق-ري-ة اŸنزل ببلدية
ا◊امة غرب عاصسمة الولية بنحو  06كيلوم.Î
الضسحية البالغ من العمر  57سسنة كان يقود ا÷رار باŸزرعة حيث انقلب عند
منعرج ذي تضساريسش وعرة ما تسسبب ‘ مقتله ‘ ع ÚاŸكان ليتم –ويل جثة الضسحية
إا ¤مسستشسفى  120سسرير Ãدينة خنشسلة.
فرقة الدرك الوطني لبلدية ا◊امة فتحت –قيقا لتحديد أاسسباب ا◊ادثة بدقة.

قطار يدهسس شصابا ‘ مقتبل العمر باليشصÒ

سس -ج -لت مصس -الـــح ا◊م -ايــة اŸدن -ي -ة ل -ولي -ة ب -رج ب -وع -ري -ريـــج ت -دخ-ل ال-وح-دة
لجل
لسس-عاف على مسستوى الطرق باليشس Òأ
ال-رئ-يسس-ي-ة ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة وم-رك-ز ا إ
صسدم قطار لشسخصش – باŸكان اŸسسمى مدخل نفق السسكة ا◊ديدية بلدية اليشسÒ
دائرة ›انة ،وذلك يوم  03فيفري  ،2018على السساعة  11سسا و 10دقائق.
الضس -ح -ي -ة ال -ذي ت -و‘ ‘ ع ÚاŸك -ان م -ن ج -نسش ذك-ر سس-ن-ه ح-وا‹  30سسنة
›هول الهوية ” –ويله من طرف مصسالح ا◊ماية اŸدنية إا ¤مصسلحة
لشس-ارة إا ¤إان
ح -ف -ظ ا÷ثث Ãسس -تشس -ف -ى ب-رج ب-وع-ري-ري-ج .وŒدر ا إ
القطار ناقل للبضسائع غﬁ Òمل مكون من القاطرة و  19عربة
رق- - - -م اÿط  3050ال- -راب -ط ب Úب -رج ب -وع -ري -ري -ج –
ا÷زائر.

إلع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ ملحظة:
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
الفاكسش(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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لمكانات
لتأاط Òالقطاع الفÓحي والعمل على اسستغÓل كل ا إ

شسدد على ضسرورة التشسج ‘ Òالفضساء اÙاذي ◊مايته

نسشيب يضشع حيز اإلسشتغÓل سشد سشكÓفة باألغؤاط

بؤعزغي :ضشرورة تششكيل جمعيات وتعاونيات قؤية ‘ أاقرب اآلجال

بشسار  /جمال دحمان
أاك -د وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة
والصسيد البحري عبد القادر بوعزغي ،أامسس
السس - -بت ،م - -ن بشس - -ار ،أان عصس- -رن- -ة و–ديث
القطاع الفÓحي يبقى مرتبطا بتنظيم اŸهن
والشس- -عب ال- -فÓ- -ح- -ي- -ة ‘ إاط- -ار ج- -م- -ع- -ي- -ات
لدارة
وت-ع-اون-ي-ات م-ه-ن-ي-ة م-ن-ظمة يسساعد ا إ
وال -ف Ó-ح ع -ل -ى ت -ط -وي -ر ال-ق-ط-اع وذلك ع-ن
ط - -ري - -ق ال- -تشس- -اور بﬂ Úت- -ل- -ف الشس- -رك- -اء
وال -ف -اع -لÃ Úا يسس -م -ح ب -ت-جسس-ي-د ال-تضس-ام-ن
لمكانات.
وتوحيد ا إ
ولدى معاينته ﬁيط العبادلة والوقوف على

إاع -ادة ت-أاه-ي-ل ق-ن-وات السش-ق-ي والصش-رف ب-اÙي-ط
ال- -فÓ- -ح- -ي اÎŸب -ع ع -ل -ى مسش -اح -ة  5400هكتار
واŸسشتغل حاليا اعت Èبوعزغي أان ولية بششار التي
تتوفر على أاك Ìمن  22أالف هكتار هي أاراضشي
صش- - -ا◊ة ل- - -ل- - -زراع- - -ة أاصش- - -ب- - -ح ي- - -ث - -بت ال - -وج - -ه
Óنتاج الفÓحي هذه القدرات سشتفتح
ا◊قيقي ل إ
›ال رفع نسشبة اإلنتاج بالولية.
وأابرز الوزير ‘ هذا السشياق أان ذلك يسشتدعي
Óم-ك-ان-ات ال-فÓ-حية
ضش-رورة السش-ت-غÓ-ل األم-ث-ل ل -إ
لهذه الولية خاصشة ما تعلق بتعبئة اŸوارد اŸائية
اŸوج -ه -ة ل -لسش -ق-ي ال-فÓ-ح-ي وم-راف-ق-ة ال-فÓ-حÚ
وإارششادهم ،مؤوكدا أان الدولة حسشب برنامج رئيسس
ا÷مهورية لتزال تقف وراء دعم القطاع الفÓحي،
حتى ‘ خضشم األزمة القتصشادية العاŸية التي

ليسشت ا÷زائر ‘ منأاى عنها قال بوعزغي ،وهذا
Ÿا يلعبه هذا القطاع من أادوار هامة ‘ الرفع من
القتصشاد الوطني ‘ ظل الرهانات القائمة ،خاصشة
مع تقهقر أاسشعار النفط ،كما طالب من جهة أاخرى
بضشرورة تششكيل جمعيات وتعاونيات قوية ‘ أاقرب
اآلجال لتمثيل الفÓح ÚواŸهن وتأاط Òالقطاع
الفÓحي والعمل على اسشتغÓل كل اإلمكانات Ãا
‘ ذلك كل أانواع الدعم اŸقدمة منذ سشنة 2009
إا ¤يومنا هذا ،وصشرح الوزير أان هذا التنظيم هو
من أاجل تقوية قطاع الفÓحة والذهاب به إا¤
مسش -ت -وي -ات ع -ل -ي -ا م-ن ال-رشش-اد ،وه-ذا م-ن أاه-داف
الوزارة التي تسشعى إا ¤هيكلة القطاع الفÓحي
وتأاطÒه خÓل الثÓثي األول من سشنة  ،2018مؤوكدا
‘ ن- - -فسس السش - -ي - -اق ،أان أاي م - -ب - -ادرة ت - -أات - -ي م - -ن
الفÓح وتكون ‘ صشالح الوطن والقتصشاد الوطني
سش -ت -ق-ف م-ع-ه-ا ال-وزارة وت-دع-م-ه-ا وق-ال ال-وزي-ر إان
ا÷زائر تخطو خطوات رششيدة ‘ تطوير الفÓحة
وج -ع -ل -ه -ا ق-وة داف-ع-ة وب-دي-ل-ة ‘ ›ال ال-رف-ع م-ن
قدرات القتصشاد الوطني.
وأاثناء زيارة ﬁيط العوينه بتاغيت اعت Èالوزير
أان ب- -إام- -ك -ان بشش -ار أان ت -ك -ون ‰وذج -ا ن -اج -ح -ا ‘
إانتاج الثوم والزيتون والتمر حيث اسشتطاعت ‘
ظرف  09أاششهر –قيق قفزة نوعية ‘ إانتاجها
الفÓحي وتطويره و“كنت من التموقع ‘ اŸرتبة
السشادسشة ( )6وطنيا ‘ إانتاج التمر ،وكذا ‘ ›ال
الÎب- -ي -ة ا◊ي -وان -ي -ة سش -واء اŸاشش -ي -ة أاو م -ا ت -ع -ل -ق
ب- - -اŸائ - -ي - -ات ،إال أان ذلك ـ حسشب ال - -وزي - -رـ يضش - -ع
ال -ق -ائ -م Úع -ل -ى شش -ؤوون ال -ف Ó-ح -ة ب -ال -ولي -ة أام-ام
–ديات كÈى لتقد Ëاألك ÌواسشتغÓل اŸعطيات
التي “لكها الولية سشواء من حيث األراضشي أاو
السشدود وحتى اŸوقع واŸناخ يبوئها الÎبع على
اŸراتب األو ¤وط -ن -ي -ا م -ن ح -يث ح -ج -م اإلن -ت -اج
وتنوعه.

من أاجل اŸصسلحة العامة للمواطن ،Úزوخ:

رؤوسشاء البلديات مطالبؤن بخلق انسشجام داخل اÛالسس الششعبية
دع- -ا وا‹ ولي- -ة ا÷زائ- -ر ع -ب -د ال -ق -ادر زوخ،
أامسس ،ب-ال-ع-اصش-م-ة ،رؤوسش-اء ال-ب-ل-دي-ات إا– ¤ق-ي-ق
«النسش -ج -ام» داخ -ل اÛالسس الشش -ع-ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة
ب -ه -دف ت -وف Òم -ن-اخ ال-ع-م-ل م-ن أاج-ل اŸصش-ل-ح-ة
العامة للمواطن Úولتنششيط السشتثمار ﬁليا.
وأاكد زوخ ،خÓل لقاء جمعه برؤوسشاء  57بلدية
ع Èولية ا÷زائر رفقة اŸديرين التنفيذيÚ
Ãق -ر اÛلسس الشش -ع -ب-ي ال-ولئ-ي ب-ال-ع-اصش-م-ة أان
«النسشجام ‘ اÛالسس الششعبية البلدية» يسشمح
ب-ت-وف Òم-ن-اخ ل-ل-ع-م-ل م-ن أاج-ل اŸصش-ل-ح-ة ال-عامة
ل- -ل -م -واط -ن Úودع -اه -م إا« ¤ت -نشش -ي -ط» اÙي -ط
واقÎاح مششاريع تناسشب الرؤوية التنموية لكل جهة
مششددا على «ضشرورة» منح األم Úالعام «اŸكانة
اŸسش- -ت- -ح- -ق- -ة» ‘ ال- -تسش- -ي Òاإلداري ب- -اع -ت -ب -اره
«اÙرك األسشاسشي» للجماعة اÙلية.
وأاضشاف الوا‹ أان «رؤوسشاء البلديات « مدعوون
لÓطÓع على «مزايا» قانون البلدية الذي يسشمح
لهم بالعمل وفق «منهجية تنموية» تضشمن لهم
ع -ائ -دات وم-داخ-ي-ل ت-رف-ع م-ن اإلط-ار اŸع-يشش-ي
للسشكان .وأاردف بالقول إان هذا القانون يسشمح
أايضشا لرؤوسشاء البلديات بـ «اللجوء إا ¤القضشاء» ‘
حال إالغاء اŸداولة اÿاصشة باŸيزانية ،مششÒا أان
مصشالح الولية « ⁄ترفضس يوما» مقÎح ميزانية
ألي بلدية كانت.
كما أاوصشى الوا‹ بالتعجيل ‘ جرد اŸمتلكات
وتثمينها باعتبارها «ثروة ﬁلية Áكن العتماد
عليها ‘ توسشيع اŸداخيل» .واسشتغرب ‘ هذا
السشياق ا◊فاظ على نفسس قيمة الكراء Ÿدة 30
عاما ‘ بعضس البلديات.
وق -ال ال -وا‹ إان ال -ب -ع -د ال-ت-ن-م-وي ‘ ب-ل-دي-ات
الولية يقوم على  3مقومات أاسشاسشية هي نظافة
اÙي -ط وال -ب -ي -ئ -ة وت-ث-م ÚاŸم-ت-ل-ك-ات ورق-م-ن-ة
النظام اإلداري ،مششÒا إا ¤بلدية جسشر قسشنطينة
ك -م -ن -وذج ن -اج -ح ‘ ›ال اسش -ت -ع-ادة اŸسش-اح-ات
اÿضش -راء وال -قضش -اء ع-ل-ى اŸظ-اه-ر السش-ل-ب-ي-ة ‘
األحياء السشكنية خاصشة بحي ع Úالنعجة ذي
الكثافة السشكانية اŸعتÈة.
و–دث زوخ ع -ن ﬂط -ط ت -ه -ي -ئ -ة ال -ب -ن-اي-ات
ال -ق -دÁة وع -ن مسش -اه-م-ت-ه ‘ «–سش »Úالشش-ك-ل
ال-ع-ام ل-ل-م-دي-ن-ة وق-د اسش-تفادت  3935ع-م-ارة من

الÈنامج الذي خصشصشت له الولية  4000مليار
سشنتيم على أان «يضشخ أالف مليار سشنتيم إاضشا‘
خÓل . »2018
ك -م -ا شش -دد اŸسش -ؤوول ع-ل-ى أاه-م-ي-ة «اŸت-اب-ع-ة
اŸيدانية» لعمل رؤوسشاء اÛالسس الششعبية البلدية
وق -ال إان «ال -قضش -ي -ة ال -ي-وم ل ت-ق-تصش-ر ع-ل-ى وف-رة
األم -وال» ب-ل ت-خصس «م-راق-ب-ة» م-ا ي-ن-ج-ز ف-ع-ل-ي-ا
داع- -ي -ا ب -اŸن -اسش -ب -ة أاعضش -اء ال -ل -ج -ان اŸششÎك -ة
«ال -ن -زول» إا ¤اŸي -دان ل -ل -ن-ظ-ر ف-ي-م-ا –ق-ق م-ن
عدمه.
ب -ي -ئ -ي-ا أاك-د اŸدي-ر ال-ولئ-ي ب-ن سش-وال-ي-م ع-ب-د
الرحمن ،أانه تقرر إانششاء ÷نة بيئية ‘ كل بلدية
يÎأاسشها الرئيسس وتضشم ‡ثل Úعن قطاعات عدة
مثل التجارة ومؤوسشسشات النظافة الولئية بغية
–ديد النقائصس وتدارك العراقيل التي –ول
دون ﬁيط نظيف.
م - -ن ج - -ه- -ت- -ه ،أاك- -د م- -دي- -ر اإلدارة اÙل- -ي- -ة
الن-ت-خ-اب-ات واŸن-ت-خ-ب Úب-ولي-ة ا÷زائ-ر ،أاحمد
بوحمد أانه خÓل  2017بلغت ميزانيات البلديات
من الضشرائب والرسشوم  3500مليار دج واسشتفادت
م- - -ن  3020م- -ل- -ي- -ار دج م- -ن صش -ن -دوق تضش -ام -ن
ا÷ماعات اÙلية و  30مليار دج من مداخيل
الرسشم على القيمة اŸضشافة.
إال أان ب- -ل- -دي- -ات ولي -ة ا÷زائ -ر «ل تسش -ت -غ -ل»
أامÓكها اÿاصشة بفرضس رسشوم عليها و»نسشبتها ل
تتعدى  % 3فقط أاي  100مليار سشنتيم» حسشب
ذات اŸت -ح -دث وم -ن ب Úال -رسش-وم ال-ق-ادرة ع-ل-ى
–سش Úوضشع اÿزينة اÙلية ،يذكر اıتصس:
رسشوم اإلقامة ،واألفراح وا◊فÓت والرسشم على

›لسس األمة يششارك ‘ الدورة السشتثنائية للجنة التنفيذية ل–Óاد الŸÈا Êالدو‹
يشش- - -ارك ›لسس األم - -ة ‘ ال - -دورة 277
السش -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ل-ل-ج-ن-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ل–Ó-اد
الŸÈا Êالدو‹ ،اŸزمع تنظيمها يومي 03
و 04فيفري  2018بجنيف (سشويسشرا) ،حسشب
ما أاورده بيان للمجلسس.
وي -تضش -م-ن ج-دول أاع-م-ال ال-دورة دراسش-ة
ع -دة ﬁاور م -ن -ه -ا «إاسشÎات -ي -ج -ي-ة ال–اد
الŸÈا Êالدو‹ للفÎة  ،2021-2017تقييم

خÈاء لعمل ال–اد الŸÈا Êالدو‹ ،رؤوية
الرئاسشة ا÷ديدة لدور ونششاطات ال–اد
وك -ذا ت -ع -دي Ó-ت أان -ظ-م-ة ال–اد الŸÈاÊ
الدو‹».
Óشش- -ارة ،ف- -إان ›لسس األم -ة سش -ي -ك -ون
ل - -إ
‡ث Óبفوزية بن باديسس ،عضشو اÛلسس
وعضشو اللجنة التنفيذية ل–Óاد الŸÈاÊ
الدو‹.
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ال-ع-ق-ار وع-ل-ى اإلعÓ-ن-ات والصش-ف-ائ-ح اإلششهارية،
إاضشافة إا ¤رسشم التطه Òوعقود التعم Òالتي
تصشل إا %100 ¤ناهيك عن الرسشم على الزيوت
والشش-ح-وم  % 34وك-ذا ال-رسش-وم ال-ت-ك-م-ي-ل-ي-ة ع-لى
اŸي-اه الصش-ن-اع-ي-ة اŸسش-ت-ع-م-ل-ة  % 34وال -ت -ل-وث
ا÷وي الصشناعي .% 17
وتقاربت آاراء رؤوسشاء البلديات ‘ تدخÓتهم،
وأاجمعوا على وجود «صشعوبات ‘ إايجاد حلول
قانونية وإادارية» لبعضس اŸششاكل .إاذ أاكد رئيسس
بلدية بئر مراد رايسسﬁ ،مد زيقم‡ ،ث Óعن
اŸق -اط -ع -ة اإلداري -ة ل -ب -ئ -ر م -راد رايسس ،أان ث-م-ة
«نقصس ‘ العتاد والششاحنات (جسشر قسشنطينة)»،
م -ا تسش -بب ‘ «ت -أاخ -ر ج -م -ع ال -ن-ف-اي-ات الصش-ل-ب-ة»
Óم -ي -ار ب -اسش -ت-غÓ-ل
وط -الب زي -ق -م أان «يسش -م -ح ل  -أ
العقارات اŸسشÎجعة عقب القضشاء على البيوت
القصشديرية من أاجل اطÓق مششاريع اسشتثمارية».
وب- -دوره ط- -لب ﬂت- -ار ل- -ع- -ج- -اي- -ل -ي -ة ‡ث  Ó-ع -ن
اŸقاطعة اإلدارية ◊سش Úداي «تراخيصس اقتناء
شش -اح -ن -ات إاضش -اف -ي -ة» وإا‚از م -واق -ف سش -ي -ارات
بطوابق لفك الختناق اŸروري بالبلديات األربع.
ورافع رئيسس بلدية برج الكيفان قدور حداد
من أاجل «“ك Úالبلديات من إا‚از اسشتثمارات
خاصشة» ‘ ›الت الÎبية والسشياحة والثقافة
وغÒها  .أاما زميله من بئر توتة فأاكد أان عدد
عمال النظافة ( 40عام« )Óغ Òكاف» لتغطية
ﬂلفات  12أالف نسشمة ( 70أالف سشكن) موزعÚ
على أاولد الششبل وبئر توتة ناهيك عن مششاكل
ت-خصس إاث-ب-ات اŸل-ك-ي-ة ال-ع-ق-اري-ة وضش-ي-ق م-ق-رات
الهياكل اإلدارية كما حال بلدية بوروبة ( 100مÎ
مربع).

األغواط :مسسعود بوغراب
أاعطى ،مسشاء أامسس ،وزير اŸوارد اŸائية
حسش Úنسش -يب إاشش -ارة ام -ت Ó-ء سش -د سش -ك Ó-ف -ة
العمÓق اŸنجزة أاششغاله ببلدية وادي مزي،
قبل أان يقوم بإاعادة تششغيله بصشفة رسشمية،
وهو اŸششروع الواعد الذي تطلب غÓفا ماليا
إاجماليا قدر بـ 700مليار سشنتيم ،والذي من
ششأانه تخزين  42مليون م Îسشنويا من اŸياه
الصش- -ا◊ة ل- -لشش -رب وسش -ق -ي  600ه-ك-ت-ار م-ن
األراضشي واÙيطات الفÓحية ،أاين قدم ‘
ذلك ال -وزي-ر ،ت-ع-ل-ي-م-ات صش-ارم-ة ،ب-زي-ادة رف-ع
مسشتواه إا 15 ¤مليون م ÎمكعبÃ ،ا يضشمن
توف 18 Òمليون م Îمكعب من ﬂزون اŸياه
الصشا◊ة للششرب.
كششف نسشيب خÓل وقوفه على اÿسشائر
التي تعرضس لها السشد ا÷و‘ بتاجموت جراء
الفيضشانات األخÒة لوادي مزي ،عن إايفاد

م -ك -تب دراسش -ات م -ت -خصشصس ل -ت -ق -ي-ي-م ح-ج-م
اÿسش -ائ -ر اŸادي-ة ،ق-ب-ل أان ي-ق-وم ب-ت-خصش-يصس
غÓف ما‹ معت ،Èمن أاجل إاعادة العتبار
لهذا السشد الذي يضشمن طاقة اسشتيعاب سشنوية
تفوق  4.7مÓي Úم Îمكعب موجهة لسشقي ما
›موعه  850هكتار من البسشات ÚواŸزارع .
وأابرز وزير اŸوارد اŸائية بذات اŸوقع
أاهمية وضشع نظرة مسشتقبلية حول مسشاهمة
اŸي-اه السش-ط-ح-ي-ة ‘ ت-ل-ب-ي-ة اح-ت-ي-اج-ات ه-ذه
ال -ولي -ة سش -واء ‘ السش -ق -ي ال-فÓ-ح-ي أاواŸي-اه
الصش -ا◊ة ل-لشش-رب وه-ي ال-ولي-ة ال-ت-ي ت-ع-ت-م-د
حاليا على اŸياه ا÷وفية .وأاوضشح أان نسشبة
توزيع مياه الششرب على مدار السشاعة بولية
األغواط تقدر حاليا بـ  ‘ 23اŸائة ،فيما
يكمن الهدف ‘ بلوغ  ‘ 50اŸائة مع نهاية
 .2018وششدد الوزير على ضشرورة التششج‘ Ò
الفضشاء اÙاذي للسشد ◊مايته من األوحال
وأايضشا اسشتغÓل هذا الفضشاء اŸائي ألغراضس
السشياحة.

السسف Òالفلسسطيني ‘ ملتقى دو‹ حول القدسس بسسطيف

ضشرورة اÿروج بآاليات عملية وليسس ترديد ششعارات رنانة

أاششاد سشف Òدولة فلسشط Úبا÷زائر عيسشى
ل -ؤوي ،ب -ال -دور ال -ك -ب Òال -ذي ت -ل -ع -ب-ه ا÷زائ-ر
حكومة وششعبا ‘ نصشرة القضشية الفلسشطينية.
وق -ال ،ع -ل -ى ه -امشس أاشش -غ -ال م-ؤو“ر دو‹
بسشطيف حول القدسس الششريف– ،ت ششعار
«واقع القدسس الششريف واŸسشجد األقصشى»،
إانه يهنئ جمعية العلماء اŸسشلم Úا÷زائريÚ
والسش-ل-ط-ة ا÷زائ-ري-ة ع-ل-ى رع-اي-ت-ه-ا ودف-ع-ه-ا
وتشش- -ج- -ي- -ع- -ه- -ا ل- -ل -م -ؤو“رات ح -ول ال -قضش -ي -ة
ال -ف -لسش -ط -ي -ن-ي-ة ،ول-ك-ن األه-م  -حسش-ب-ه  -ه-و
اÿروج بآاليات عملية وليسس ›رد عواطف
جياششة وششعارات رنانة.
وأاضشاف قائ :Óعلى اŸؤو“ر أان يجيب على
أاسشئلة ما العمل وماذا Áكن تقدÁه وما دور
كل واحد ‘ اŸعركة؟ وليسس ترديد ششعارات
النصشرة فقط ،وهذا دون أان نعلي صشوتنا بقدر
ما نعلي عملنا.
ج -دي -ر ب -ال -ذك -ر ،أان الÈن -ام -ج اıصشصس
ل -ل -م -ل -ت-ق-ى تضش-م-ن ال-ع-دي-د م-ن اÙاضش-رات
واŸداخÓت حول تاريخ فلسشط Úوالقدسس،
ب -اع-ت-ب-اره-م-ا ال-قضش-ي-ة ا÷وه-ري-ة ل-ك-ل األم-ة
اإلسشÓ- -م- -ي- -ة ،إاضش -اف -ة إا ¤نشش -اط -ات دي -ن -ي -ة
وث -ق -اف -ي -ة ،ع -ل -ى أان ت -ت -وج األشش -غ-ال بصش-دور
توصشيات ترفع للسشلطات اŸعنية.
وركزت اÙاضشرات اŸقدمة باŸناسشبة
على مكانة فلسشط ‘ Úكتابات جمعية العلماء
اŸسش - -ل - -م Úا÷زائ - -ري ،Úوواق - -ع اŸسش- -ج- -د

األقصش- -ى واıط- -ط -ات الصش -ه -ي -ون -ي -ة ال -ت -ي
تسشتهدفه ،إاضشافة إا ¤دور اÛتمع الدو‹ ‘
ا◊فاظ على القدسس وحل النزاع الفلسشطيني
اإلسشرائيلي.
وج -اء ت-ن-ظ-ي-م ه-ذا اŸل-ت-ق-ى ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة
السشياسشة األمريكية Œاه القضشية الفلسشطينية
وال- -ق- -دسس ،خ -اصش -ة ب -ع -د صش -دور ق -رار ن -ق -ل
السش-ف-ارة األم-ري-ك-ي-ة إا ¤م-دي-ن-ة ال-ق-دسس ق-بل
أاسش -اب -ي -ع ع -دي -دة ،وه -و ال -ق -رار ال -ذي خ -ل-ف
اسش - -ت - -ن - -ك - -ارا ك - -بÒا م - -ن ط - -رف الشش - -ع- -وب
وا◊ك -وم -ات ال -ع -رب -ي -ة واإلسشÓ-م-ي-ة ،ك-م-ا أان
القضشية الفلسشطينية كانت ومازالت احد أاهم
انششغالت ا÷زائري ،Úفجاء اŸلتقى لتأاكيد
التأاييد اŸطلق للقضشية العادلة ،وعدم التخلي
عنها مهما كانت الظروف .

سسطيف  :نور الدين بوطغان

نغزة تلتقي رئيسس الباترونا الفرنسسي

تعزيز الششراكة ب Úمؤؤسشسشات البلدين ﬁؤر اÙادثات
ششكل تعزيز الششراكة والتعاون ب ÚاŸؤوسشسشات
ال -ف -رنسش -ي -ة وا÷زائ -ري -ة ﬁور ﬁادث -ات ج-م-عت
رئيسشة الكنفدرالية العامة للمؤوسشسشات ا÷زائرية
سشعيدة نغزة ورئيسس الباترونا الفرنسشي (ميداف)
بيار قاتاز ،كما ناقششا أايضشا إامكانية تنظيم ملتقى
اق-تصش-ادي ج-زائ-ري -ف-رنسش-ي ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصشمة
حسشب ما أافاد به أامسس بيان للكنفدرالية.
وجرت هذه اÙادثات إاثر زيارة عمل قامت
بها نغزة التي تششغل كذلك منصشب رئيسشة اإل–اد
اŸتوسشطي لكنفدراليات اŸؤوسشسشات « بزنسس ماد»
م -ن-ذ ن-وف-م ،2017 Èإا ¤ب - -اريسس ي - -وم ا÷م- -ع- -ة 2
فيفري برفقة وفد من رجال األعمال.
و“حورت هذه اÙادثات أاسشاسشا حول «سشبل
تعزيز الششراكة والتعاون ب ÚاŸؤوسشسشات الفرنسشية
وا÷زائ-ري-ة وك-ي-ف-ي-ة ال-وصش-ول إا ¤ت-ط-وي-ر ال-نقاشس
القتصشادي ‘ منطقة البحر األبيضس اŸتوسشط من
أاجل خلق فرصس لÓسشتثمار خلق الÌوة ومناصشب

عمل» حسشب ذات اŸصشدر.
ك -م -ا ت -ط -رق ق -ات -از ووف -د رؤوسش-اء اŸؤوسشسش-ات
اŸنضش- -وي- -ن –ت ل- -واء « ال- -ك -ن -ف -درال -ي -ة ال -ع -ام -ة
للمؤوسشسشات ا÷زائرية « إا ¤سشبل تعزيز الششراكة
الق -تصش -ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ال -ف -رنسش -ي -ة ‘ ﬂت -ل -ف
اÛالت سشيما ‘ قطاعات الصشناعة والزراعة
والسشياحة والرقمنة وكذلك إامكانية تبادل اÈÿات
ب ÚاŸؤوسشسش -ات الصش -غÒة واŸت-وسش-ط-ة ا÷زائ-ري-ة
والفرنسشية حول كيفية مواجهة التحديات الراهنة
وتعزيز التعاون الثنائي.
ومن ب Úالنقاط التي “ت مناقششتها أايضشا -
حسشب ذات البيان -إامكانية تنظيم ملتقى اقتصشادي
جزائري فرنسشي با÷زائر العاصشمة ‡ا سشيسشمح
للمتعامل Úالقتصشادي Úبالبلدين بالتجسشيد الفعلي
Ÿششاريع الششراكة ‘ ﬂتلف القطاعات .
كما تطرقت نغزة ورئيسس الباترونا الفرنسشي
(م -ي -داف) ال -ذي ك -ان م -رف -وق -ا ب -اŸدي -ر ال -ع -ام لـ

م -ي -داف ال -دو‹ ،ف -ل -يب ق -وت -ي -ي إا ¤ال -ت -ح -دي -ات
ا÷يواسشÎاتيجية والقتصشادية واإلجتماعية التي
ت-واج-ه م-ؤوسشسش-ات م-ن-ط-ق-ة ح-وضس ال-ب-ح-ر األب-يضس
اŸتوسشط على سشبيل الذكر الهجرة والبطالة عند
الشش-ب-اب وال-ت-غÒات اŸن-اخ-ي-ة وال-ت-حولت الناجمة
ع-ن ال-ط-ف-رة ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ال-ت-ي يشش-ه-ده-ا ال-ع-ا⁄
وا◊اج - -ة إا– ¤سش Úم - -ن - -اخ األع - -م - -ال ‘ ه - -ذه
اŸنطقة» يضشيف البيان.
وأاكد الطرفان بهذه اŸناسشبة على الدور الهام
والفعال الذي تلعبه منظمات أارباب األعمال ‘
هذا السشياق بحيث تعد هذه اŸنظمات قوة اقÎاح
ف -ري-دة وق-د ات-ف-ق ال-رئ-يسش-ان ع-ل-ى اŸب-ادرة سش-وي-ا
ب -أانشش -ط-ة م-ن أاج-ل ت-ط-وي-ر السش-ي-اسش-ات اŸشش-ج-ع-ة
Óسش-ت-ث-م-ار واسش-ت-ح-داث الشش-رك-ات وت-ع-زي-ز ثقافة
ل -إ
اŸق- -اولت- -ي- -ة ع- -ن- -د الشش- -ب- -اب وال- -نسش- -اء و–سشÚ
ال-ك-ف-اءات ل-ل-ع-م-ال اŸت-ج-ه Úن-ح-و اŸهن ا◊ديثة
وتطوير القطاع اÿاصس.
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يخصشصس لدراسشة طلب إالغاء اÿدمة اŸدنية

إاجتماع ب‡ Úثلي وزارة الصسحة والأطباء اŸقيم Úاليؤم
لضش- -راب
م - -ن- -ذ أاك Ìم- -ن شش- -ه- -ري- -ن م- -ن ا إ
لطباء
والح-ت-ج-اج-ات اŸت-ؤاصش-ل-ة ،ي-ل-ت-قي ا أ
اŸق-ي-م-ؤن اŸضش-رب-ؤن ب-الؤصشاية ،اليؤم ،حؤل
ط-اول-ة ا◊ؤار ،ل-ب-حث ا◊ل-ؤل لÓ-نشش-غالت
اŸط -روح -ة ،وذلك ‘ إاط -ار أاشش -غ -ال ال -ل -ج-ن-ة
القطاعية اŸكلفة بدراسشة اŸطالب اŸرفؤعة
وع- -ل- -ى وج- -ه اÿصش- -ؤصس مسش- -أال- -ة اÿدم- -ة
لمال معلقة على هذا الجتماع
اŸدنية ،وا آ
لنهاء حالة الغليان التي يششهدها القطاع
إ
بسشبب مؤجة الحتجاجات اŸتكررة.

حياة  /ك
يخصسصص هذأ أ’جتماع ألذي يضسم ‡ثلي وزأرة
ألصسحة وأأ’طباء أŸقيم ،Úكما تضسم أللجنة ‡ثلي
وزأرأت ألدأخلية وأŸالية وألتعليم ألعا‹ وألعمل
وأل -ؤظ -ي -ف أل -ع -م-ؤم-ي ،ل-درأسس-ة وم-ن-اقشس-ة وب-حث
أ◊لؤل أŸتعلقة Ãلف أÿدمة أŸدنية ،وقد ”
ت -أاج -ي-ل-ه ب-ع-دم-ا ك-ان م-ق-ررأ ي-ؤم أأ’رب-ع-اء أل-ف-ارط
بطلب من ‡ثلي أأ’طباء أŸقيم ،Úحسسب ما أفاد
ب- -ه مسس- -ؤؤول ب- -ؤزأرة ألصس- -ح- -ة وألسس- -ك -ان وإأصس Ó-ح
أŸسستشسفيات.
وتخصص مطالب أأ’طباء أŸقيم Úأسساسسا إألغاء
إأجبارية أÿدمة أŸدنية وتعؤيضسها بنظام تغطية
صسحية آأخر ،لفائدة أŸريضص وضسمان تقدم ألطبيب
أıتصص ‘ أÛال أŸهني وأ’جتماعي ،وأ◊ق
‘ أإ’عفاء من أÿدمة ألؤطنية وأ◊ق ‘ ضسمان
تكؤين نؤعي للطبيب أŸقيم ،وكذأ مرأجعة ألقانؤن
أأ’سساسسي للطبيب أŸقيم ،باإ’ضسافة إأ ¤أ’سستفادة
من أÿدمات أ’جتماعية وكذأ أ◊ق ‘ أعتماد
فتح  Èﬂللمختصس ‘ Úألبيؤلؤجيا ألسسريرية.
وجاء ‘ تقرير نشسر عقب أجتماع عمل أللجنة
أل -ق -ط -اع -ي -ة أŸشسÎك-ة أŸن-ع-ق-د ‘  24جانفي
ألفارطÃ ،قر وزأرة ألصسحة ،أن أعضساء أللجنة قد
أق -روأ ب -اإ’ج -م -اع أن أÿدم -ة أŸدن-ي-ة ‘ شس-ك-ل-ه-ا
أ◊ا‹ قد أظهرت ﬁدوديتها‡ ،ا يتطلب إأعادة
أل -ت -ف -ك Òوأل -ن -ظ -ر ‘ ك -ي -ف-ي-ات أدأئ-ه-ا م-ن ط-رف
أŸمارسس Úألطبي ÚأŸتخصسصس.Ú
ك -م -ا ذك -ر أعضس -اء أل -ل -ج -ن-ة ب-إاج-ب-اري-ة أÿدم-ة
أŸدنية ،ألتي ” إأقرأرها Ãقتضسى أحكام قانؤنية،
تهدف أسساسسا إأ ¤تؤزيع عادل للمؤأرد ألبشسرية
أŸؤؤهلة على كافة مناطق ألÎأب ألؤطني.
وج -اء ‘ أل -ت -ق-ري-ر أن أŸسس-أال-ة أŸت-ع-ل-ق-ة Ãدة
أÿدمة أŸدنية وأŸناطق ،ألتي تعد من ضسمن أهم

أŸطالب أŸرفؤعة“ ،ر حتما Ãرأجعة أإ’طار
أل -ق -ان -ؤ Êب-خصس-ؤصص م-دة أÿدم-ة وك-ذأ م-رأج-ع-ة
أإ’طار ألقانؤ Êللمناطق.
وك- - -ان وزي- - -ر ألصس- - -ح- - -ة وألسس- - -ك- - -ان وإأصس Ó- -ح
أŸسستشسفيات حسسبÓوي ،قد أكد ‘ لقائه Ãمثلي
Óط-ب-اء أŸق-ي-م Úي-ؤم 27
أل-ت-نسس-ي-ق-ي-ة أŸسس-ت-ق-ل-ة ل -أ
ديسسم Èمن ألسسنة أŸاضسية ،أن مطالب أأ’طباء
أŸق -ي -م Úسس -ت -ؤؤخ -ذ ب -ع Úأ’ع-ت-ب-ار ،وم-ن-ه-ا م-ل-ف
أÿدمة أŸدنية ‘ إأطار ألتعديÓت ،ألتي سستدرج
على قانؤن ألصسحة ،كما يسستفيد ألطبيب أŸقيم،
‘ إأطار أدأئه Ÿهامه بالؤ’يات ألتي سسيؤفد إأليها
من ألسسكن ،باإ’ضسافة إأ– ¤فيزأت ..
وللتذك Òفقد طالب ‡ثلؤ أأ’طباء أŸقيمÚ
ب -ت -ق -ل -يصص م -دة أÿدم-ة أŸدن-ي-ة إأ ¤سس-ن-ت)02( Ú
ف-ق-ط ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-ؤؤسسسس-ات ألصس-حية أŸصسنفة ‘
أŸنطقت 3 Úو  4أŸتمثلة ‘ أŸنطقة ألشسمالية
ل- -ل- -بÓ- -د وأل- -هضس -اب أل -ع -ل -ي -ا ،وسس -ن -ة وأح -دة ()01
للمؤؤسسسسات أŸصسنفة ‘ أŸنطقت 1 Úو Ã 2نطقة
أ÷نؤب.
ب -اإ’ضس -اف-ة إأ ¤م-ط-لب إأل-غ-اء أÿدم-ة أŸدن-ي-ة،
هناك مطلب آأخر متعلق بالسسكن ألؤظيفي حيث
طالب ‡ثلؤ أأ’طباء أŸقيم ،Úباسستحدأث تعؤيضص
إأي- -ج- -ار ألسس- -ك -ن ي -ق -در بـ  80.000دي-ن-ار شس-هريا،
وألتنازل عن ألسسكن ألؤظيفي أŸمنؤح للطبيب بعد

 5سسنؤأت من أدأء أÿدمة فعليا.

نقابة سسلك شسبه الطبي تقرر
Œميد اإلضسراب
من جهتها ،قررت ألنقابة أ÷زأئرية لسسلك شسبه
ألطبي Œميد إأضسرأبها ألدوري Ÿدة ثÓثة أيام،
ألذي تشسنه منذ أك Ìمن ثÓثة أسسابيع ،وذلك نتيجة
لـ»أسس- -ت- -ج -اب -ة» وزأرة ألصس -ح -ة وألسس -ك -ان وإأصس Ó-ح
أŸسستشسفيات لبعضص مطالب ألنقابة ،منها تسسؤية
م -ل -ف أŸضس -اي-ق-ات أل-ت-ي ي-ت-ع-رضص ل-ه-ا أل-ن-ق-اب-ي-ؤن
وفتحها لباب أ◊ؤأر ،لتسسؤية أŸطالب أأ’خرى.
ويجدر ألتذك Òأن أÙكمة أإ’دأرية Ûلسص
قضساء أ÷زأئر ،قد أصسدرت يؤم أ’ثن ÚأŸاضسي
قرأرأ بـ»عدم شسرعية» أإ’ضسرأب ،ما دفع بؤزأرة
ألصس- - -ح - -ة إأ« ¤إأل - -زأم أإ’دأرة ب - -احÎأم أأ’ح - -ك - -ام
ألقضسائية أŸنظمة لعÓقات ألعمل ،وكذأ أأ’حكام
أŸرت -ب -ط-ة ب-ال-ق-ان-ؤن أل-ع-ام ل-ل-ؤظ-ي-ف أل-ع-م-ؤم-ي»،
وأعتبار «أŸسستخدم Úألذين يصسرحؤن بأانهم ‘
إأضس -رأب و’ ي -ل-ت-ح-ق-ؤن Ãن-اصسب ع-م-ل-ه-م أن-ه-م ‘
أل -ؤأق -ع ‘ وضس -ع-ي-ة إأه-م-ال ل-ل-م-نصسب وي-ت-ع-رضس-ؤن
إ’جرأءأت إأدأرية متعددة ،بدءأ باقتطاعات غÒ
مسسقفة من ألرأتب»› ،ددة أسستعدأدها للحؤأر.

لخÒة بالؤلية
 3723مصشاب بالسشرطان ‘ السشنؤات الثÓث ا أ

أك -د أل -دك -ت -ؤر»ع -ب -د أ◊م -ي -د أب -رك-ان» ،رئ-يسص
جمعية «وأحة» ،أن هذأ أللقاء ألذي يتزأمن مع
إأحياء أليؤم ألعاŸي Ÿكافحة دأء ألسسرطان هؤ
فرصسة ثمينة لتفعيل أ◊مÓت ألتحسسيسسية للتعريف
ب -ه -ذأ أل -دأء وسس -ب -ل م -ك-اف-ح-ت-ه ،وه-ي م-ه-م-ة ه-ذه
أ÷م -ع -ي -ة أل -ت -ي أخ -ذت ع -ل -ى ع -ات -ق-ه-ا مسس-ؤؤول-ي-ة
مسساعدة مرضسى ألسسرطان ومرأفقتهم أثناء فÎة
أل -ع Ó-ج وه -ذأ م -ن-ذ ن-ح-ؤ خ-مسص سس-ن-ؤأت ت-ق-ري-ب-ا ـ
مضسيفاـ أن هذه أŸهمة أإ’نسسانية وأأ’خÓقية لهذه
أ÷م - -ع - -ي - -ة ه - -ي أيضس - -ا ‘ ضس - -م - -ان دÁؤم- -ت- -ه- -ا
وأسستمرأريتها للتكفل أأ’حسسن باŸرضسى ما دأمت
هناك إأرأدة خÒة لدعم هذأ أŸسسعى.
وكشس -ف أل -دك-ت-ؤر «أب-رك-ان» أن ج-م-ع-ي-ة «وأح-ة»
قدمت خÓل ألسسنؤأت أŸاضسية مسساعدأت أ’كÌ
م- -ن  2000مصس -اب ب -دأء ألسس -رط -ان و‘ ﬂت -ل -ف
أŸرأحل وهؤ ـ كما قال ـ وأجب إأنسسا ÊوأخÓقي
سسعينا من خÓله أ ¤مرأفقة أŸصساب Úللتكفل بهم
‘ أŸسستشسفيات ألعامة وأÿاصسة ولدى أأ’طباء
وكذأ أıابر ،مشسÒأ أ ¤أن هذه أ÷معية أبرمت
حتى أآ’ن نحؤ  100أتفاقية مع ﬂتلف ألقطاعات
وأ÷ه -ات أŸع -ن -ي -ة ل-ت-ق-د ËأŸسس-اع-دأت ألÓ-زم-ة

لهؤؤ’ء أŸرضسى.
وع- -ن أل- -دور أل- -ت- -حسس- -يسس -ي أو أل -ؤق -ائ -ي ،ق -ال
أل -دك -ت -ؤر» أب -رك -ان» إأن م -ن أŸه -م -ات أأ’سس -اسس -ي-ة
للجمعية هي ألؤقاية من دأء ألسسرطان ،كسسبيل أمثل
Ùاربته ،فقد سسعت أ÷معية أ ¤إأبرأم أتفاقية مع
وزأرة ألÎبية ألؤطنية أطلقت من خÓلها حملة
–سسيسسية Ùاربة آأفة ألتدخ Úلدى تÓميذ ألسسنة
أل-رأب-ع-ة أب-ت-دأئ-ي وك-انت قسس-ن-ط-ي-ن-ة ‰ؤذج-ا ل-هذه
أ◊ملة ،حيث من أŸنتظر أن تعمم برأمج هذه
أل -ف -ك -رة ع -ل -ى ﬂت -ل -ف م -دأرسص أل -ؤط-ن ،ك-م-ا أن
أ÷م -ع -ي -ة بصس -دد إأب -رأم أت -ف-اق-ي-ة م-ع ذأت أل-ؤزأرة
ل -تشس -م -ل تÓ-م-ي-ذ ألصس-ف أÿامسص أب-ت-دأئ-ي أيضس-ا،
مؤؤكدأ ‘ أأ’خ Òأن خيار ألؤقاية يبقى ألسسبيل
أأ’مثل لتطبيق ما يسسمى بالدÁقرأطية ألصسحية
وهذأ دون أللجؤء إأ ¤قرأرأت من ألؤصساية.
وبصس- -دد أ’سس- -ت- -ف- -ادة م- -ن Œارب أ÷م- -ع -ي -ات
أأ’خرى ،قال ألدكتؤر» عبد أ◊ميد أبركان» أن
ج- -م -ع -ي -ت -ه تسس -ع -ى ه -ذه ألسس -ن -ة أ ⁄ ¤شس -م -ل ك -ل
أ÷معيات ع Èألؤطن ‘ لقاء درأسسي يكؤن فرصسة
لÓسستفادة من ألتجارب أıتلفة لهذه أ÷معيات،
مشسÒأ ‘ أأ’خ Òأن و’ية قسسنطينة تسسعى ومن
خÓ- -ل م- -رصس- -ده- -ا أ÷ه- -ؤي ◊ف- -ظ أŸع -ط -ي -ات
وأل -ب -ي -ان -ات ل -رصس -د ك -ل أإ’حصس -ائ -ي -ات أ◊ق-ي-ق-ي-ة
Óصسابة بدأء ألسسرطان ‘ ألؤ’ية.
وأŸلمؤسسة ل إ
Óشس -ارة ف -إان دأر ج -م -ع -ي -ة «وأح-ة» Ÿسس-اع-دة
ل -إ
مرضسى ألسسرطان باŸدينة أ÷ديدة «علي منجلي»
من أŸنتظر أن يتم تسسليمها ‘ بدأية صسيف ألسسنة
أ÷ارية ،حيث أعدت خصسيصسا ’سستقبال مرضسى
ألسس- -رط- -ان أÙت- -اج Úوم- -ن ﬂت- -ل- -ف أل -ؤ’ي -ات
ومرأفقتهم خÓل رحلة ألعÓج.

أاك Ìمن  1200حالة جديدة سسنؤيا
وسسرطان الثدي يحتل الصسدارة
كشس -فت أإ’حصس -ائ -ي -ات أل -ت -ي ق-دم-ت-ه-ا ج-م-ع-ي-ة
«وأح -ة» Ÿسس -اع -دة م -رضس -ى ألسس -رط -ان أن ح-ا’ت
أ’صس -اب -ة ب -دأء ألسس -رط -ان ‘ و’ي-ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة ‘
ألفÎة أŸمتدة ب 2014 Úو  2016بلغت  3723حالة
وهذأ Ãعدل زيادة  1200حالة جديدة سسنؤيا .
و“ث - -ل أŸرأة  ‘ 59أŸئ -ة م -ن ›م -ؤع ع -دد
أŸصساب Úبالسسرطان (  2208أمرأة ) مقابل (1515
رجل) ،أي Ãعدل أك Ìمن  140حالة لكل  100ألف
أمرأة وأك Ìمن  96حالة لكل  100رجل .ويشسÒ
Óصسابة
ألتقرير إأ ¤أن أأ’عضساء أأ’ك Ìعرضسة ل إ
بالسسرطان عند ألنسساء ‘ ألعينات ألسسابقة يأاتي
سسرطان ألثدي ثم ألغدة ألدرقية وأخÒأ ألقؤلؤن
وأŸسس -ت-ق-ي-م ،ب-ي-ن-م-ا ع-ن-د أل-رج-ال ي-ح-ت-ل سس-رط-ان
ألقؤلؤن وأŸسستقيم ألصسدأرة يتبعه سسرطان ألرئة
وألÈوسستاتا وأŸعدة  .وتتؤقع ألتقديرأت ـ حسسب
أل- -ت- -ق- -ري- -ر ـ ◊ا’ت ألسس- -رط- -ان أ÷دي- -دة ب -ؤ’ي -ة
قسسنطينة ‘ ألفÎة أŸمتدة من  2017وإأ ¤غاية
 2025أرتفاع هذه أ◊ا’ت مث Óإأ )1333( ¤حالة
سسنة  2018و ( )1431حالة جديدة سسنة  ،2020حيث
يبقى هذأ ألرقم مرشسحا لÓرتفاع حتى أفاق 2025
 .ويخلصص ألتقرير ‘ أأ’خ Òإأ ¤أن أرتفاع نسسبة
دأء ألسس -رط -ان ‘ و’ي-ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة وأل-ت-ي سس-يصس-ل
تعدأد سسكانها ‘  2020نحؤ مليؤن و 250نسسمة،
م- - -رده إأ ¤ع- - -ام- - -ل Úأث - -ن( Úأل - -ن - -م - -ؤ ألسس - -ك - -اÊ
وألشسيخؤخة).

ب-دأات ،أامسس ،ع-م-ل-ي-ات ال-ت-م-ؤي-ن اليؤمية
اŸؤجهة إاŒ ¤ار التجزئة بؤليات ا÷نؤب
ال -غ -رب -ي م -ن خ Ó-ل ان -طÓ-ق أاو ¤شش-اح-ن-ات
ال -ت -م-ؤي-ن م-ن وه-ران وسش-ط-ي-ف وال-ع-اصش-م-ة
حسشب ما أاعلن عنه ا◊اج بؤلنؤار رئيسس
ا÷معية الؤطنية للتجار وا◊رفي.Ú

سسعاد بوعبوشش
أوضس- -ح ب -ؤل -ن -ؤأر لـ «ألشس -عب» أن أن -ط Ó-ق ه -ذه
ألعمليات يأاتي بعد تسسؤية آأخر عقبة متعلقة بنقل
أل-بضس-ائ-ع وألسس-ل-ع ،م-ع أل-ت-أاك-ي-د أّن م-ن-ط-قة ألنطاق
أ÷مركي ” نقلها من ع Úألصسفرأء بالنعامة إأ¤
بني ونيف ببشسار ،ألتي كانت “ثل مشسك Óحقيقا
لناقلي ألبضسائع بالنظر Ÿا تكلّفه من مصساريف
مرتفعة كؤن منطقة ع Úألصسفرأء كانت بعيدة جدأ
و’ تخدم مسسارهم ألتجاري.
وأكد رئيسص أ÷معية ألؤطنية للتجار وأ◊رفيÚ
أن تسسؤية هذه ألعقبة جاءت بعد زيارأت حثيثة إأ¤
و’ي -ات أ÷ن -ؤب أل-غ-رب-ي ’سس-ي-م-ا ت-ن-دوف وبشس-ار،
حيث ” إأحصساء كل أŸشساكل ألتي يعانيها ألناقلؤن
ألقادمؤن من ألشسمال إأ ¤هذه أŸنطقة خاصسة وأن
ألكث Òمنهم تخلى عن هذأ أÿط ‘ نقل ألسسلع ،ما
كاد يتسسبب ‘ ندرة حقيقية للسسلع بهذه ألؤ’يات
وي -ؤؤدي إأ ¤مشس -ك -ل ك-ب Òل-ؤ’ أح-ت-ؤأؤوه وأسس-ت-ج-اب-ة
ﬂتلف أŸتدخل.Ú
وأشسار بؤلنؤأر إأ ¤أن هذه ألعمليات ما كانت

ل -ت -ن -ج -ح ل -ؤ’ تضس -اف -ر ج -ه -ؤد ك-ل أŸت-دخ-ل Úم-ن
سس -ل -ط -ات ﬁل -ي -ة م-ن و’ة ك-ل م-ن ت-ن-دوف وبشس-ار
وألنعامة و‡ثل Úعن هيئات رسسمية على غرأر
وزأرة ألتجارة وأŸديرية ألعامة للجمارك وغÒها
م- -ن أل -ه -ي -ئ -ات أأ’خ -رى ،وذلك ب -ع -د أ’سس -ت -ج -اب -ة
ıتلف أ’قÎأحات لتسسهيل نقل ألسسلع بصسؤرة
عادية وتلقائية.
حسسب رئ- -يسص أ÷م- -ع- -ي- -ة أل- -ؤط- -ن -ي -ة ل -ل -ت -ج -ار
وأ◊رفي ،Úسستضسمن مثل هذه ألعمليات ألتمؤينية
ت-ؤري-د ﬂت-ل-ف ألسس-ل-ع وأل-بضس-ائ-ع ’سس-ي-ما ألؤأسسعة
أ’سستهÓك أو قطع ألغيار وغÒها لؤ’يات أ÷نؤب
أل-غ-رب-ي بصس-ف-ة دوري-ة وي-ؤم-ي-ة م-ا سس-ي-ن-ه-ي مشسكلة
أل-ت-م-ؤي-ن أل-ت-ي ك-انت م-ط-روح-ة ب-ق-ؤة م-ؤؤخرأ على
مسس -ت -ؤى ه -ذه أل -ؤ’ي -ات ،وذلك ‘ إأط -ار أل -ع -دأل-ة
و–قيق ألتؤأزن عﬂ Èتلف أقاليم ألؤطن خاصسة
وأن ه -ذه أŸن -ط -ق -ة م -ع -روف-ة ب-ق-ل-ة م-ؤأرده-ا ،م-ا
سسيسساهم ‘ تلبية أحتياجات سسكانها أليؤمية.

إايفاد ÷نة وزارية إا ¤بجاية لؤضسع حد إلضسراب ‘‘كناباسست‘‘
ي -رت -قب أان ي -ت-م إاي-ف-اد ÷ن-ة وزاري-ة إا¤
لسشبؤع،
بجاية للقاء نقابة ‘‘كناباسشت‘‘ هذا ا أ
وذلك ب -ع -د ال -ط -لب ال -ذي ت-قّ-دم ب-ه اÛلسس
الشش -ع -ب -ي ال-ؤلئ-ي ،ح-يث أاّك-د ع-ل-ى ضش-رورة
Óضشراب اŸفتؤح
ل فؤري ونهائي ل إ
إايجاد ح ّ
‡ا أاثر سشلبا على
الذي دخل أاسشبؤع الثالثّ ،
اŸردود الدراسشي للتÓميذ.
وجاء ‘ ألبيان ألذي تسسلمت ‘ألشسعب‘ نسسخة
منه ،أن ألرئيسص حّدأدو مهني رفقة أعضساء من
أÛلسص ألشس-ع-ب-ي أل-ؤ’ئ-ي ب-ب-ج-اي-ة ،أل-ت-ق-ؤأ ن-ه-اي-ة
أأ’سسبؤع مع وزيرة ألÎبية وألتعليم ‘ مقر دأئرتها
ألؤزأرية ‘ أ÷زأئر ألعاصسمة ،وأعربؤأ عن قلقهم
إأزأء ألؤضسع ألذي يشسهده قطاع ألÎبية ،بعد دخؤل
نقابة ‘‘كناباسست‘‘ ‘ إأضسرأب غّﬁ Òدد ،كما طلبؤأ
Óزمة ألتي تشسّل ألقطاع عن
من ألؤزيرة إأيجاد حلّ ل أ
طريق فتح أبؤأب أ◊ؤأر .حيث  ⁄تتمكن أŸديرية
ألؤصسية من تسسؤية ألنزأع على ألصسعيد أÙلي،
ووف -ق -ا ل -ل -ب -ي -ان ن-فسس-ه ،ف-ق-د أع-ربت أل-ؤزي-رة ع-ن
أسستعدأدها’ ،سستقبال ‡ثلي ألنقابة للخروج من
أأ’زمة ،و”ّ ألتؤصسل إأ ¤أتفاق حؤل إأيفاد ÷نة
مؤؤلفة من مفتشس Úإأ ¤بجاية هذأ أأ’سسبؤع ،للنظر
‘ جميع ألقضسايا أŸتعلقة Ãشساكل قطاع ألÎبية.
وم-ن ج-ه-ت-ه-م ،أع-رب أل-تÓ-م-ي-ذ وأول-ي-اؤوهم عن
Óضس-رأب ،وط-ال-ب-ؤأ ب-دوره-م ب-ات-خ-اذ
أسس -ت -ي-ائ-ه-م ل -إ
إأج -رأءأت ق -ان -ؤن -ي -ة ك -ف -ي -ل -ة ب -ال-ع-ؤدة إأ ¤م-ق-اع-د

ألدرأسسة ،أ’ن هذأ أإ’ضسرأب سسيؤؤثر على أŸسستؤى
ألدرأسسي للتÓميذ ومردودهم ألعلمي ،خاصسة أنهم
يسس -ت -ع -دون ’م -ت -ح-ان-ات مصسÒي-ة –ّدد مسس-اره-م
أŸسستقبلي.
و‘ هذأ ألصسدد أكد إأدير عن جمعية أولياء
ألتÓميذ  ‘،نحن لسسنا ضسد حقؤق أأ’سساتذة ،ولكن
أين حقؤق ألتÓميذ؟ أإنهم قلقؤن جّدأ وأصسبحؤأ
رهائن ،وهذأ أإ’ضسرأب ’ يخدم مصسا◊هم ،و’
سسيما أŸقبلؤن على أ’متحانات ،وندعؤ أأ’سساتذة
لتغليب مصسلحة ألتÓميذ بانتهاج حؤأر بناء ومثمر،
وكّل مشسكل له حلؤله ويكفي أن تكؤن إأرأدة لتحقيق
ذلك ،كما ندعؤ ألسسلطات للتدخل وŒنيب ألطلبة
شسبح «ألسسنة ألبيضساء».
وللتذك ،Òفقد دخل أأ’سساتذة أŸنضسؤون –ت
لؤأء نقابة أÛلسص ألؤطني Ÿسستخدمي ألتدريسص
«ك -ن -اب -اسست» ‘ ،إأضس -رأب م -ف-ت-ؤح ع-ن أل-ع-م-ل ي-ؤم
16جانفي أŸاضسي ،للمطالبة بحّل أŸشساكل ألعالقة
خاصسة ما تعلق بالشسق أŸا‹ ،إأ ¤جانب أŸطالبة
بالعدول على أÿصسم من أيام أ’ضسرأب من جهة
ثانية ،مؤؤكدين أن خيار ألدخؤل ‘ إأضسرأب جاء
بعد عدم أسستجابة أŸديرية ألؤصسية Ÿطالبهم،
خاصسة وأن هناك وعؤد  ⁄يتم Œسسيدها وبقيت
أأ’مؤر على حالها.

بجاية :بن النوي توهامي

لقتناء  2000سشكن ترقؤي مدعم

مؤؤسسسسة الÎقية العقارية –ذر اŸغÎب Úمن التسسجيل خارج مؤقعها

مرضسى القصسؤر الكلؤي يحتجؤن بتقرت
سسخطهم ألشسديد إأزأء أŸعاناة ألتي يتكبدونها أثناء
كل عملية تصسفية للدم بسسبب قدم أأ’جهزة ،ورفع
أÙتجؤن ’فتات طالبؤأ فيها بضسرورة إأيجاد حل
أسستعجا‹ من طرف أŸسسؤؤول Úوقد جاءت ردة فعل
أŸرضسى ‘ أعقاب تفاجئهم بخروج ألطبيب ألؤحيد
أŸكلف Ãتابعهم ‘ عطلة وعدم تعؤيضسه وأخذ
أ’حتياطات ألÓزمة من طرف أ÷هات أŸعنية.
م -ن ج -ه -ت -ه ،كشس -ف م -دي -ر مسس -تشس -ف-ى سس-ل-ي-م-ان
عمÒأت ألصسادق قريؤن ‘ أتصسال بـ»ألشسعب» أنه
أسستقبل أŸرضسى و” أحتؤأء ألؤضسع وحل أŸشسكل،
مؤؤكدأ أن أجهزة تصسفية ألدم قدÁة بالفعل إأ’ أنها

انطÓق عمليات “ؤين Œار التجزئة بؤليات ا÷نؤب الغربي

بطلب من اÛلسس الششعبي الؤلئي لبجاية

طالبؤا بتجديد أاجهزة تصشفية الدم القدÁة

نظم ،أامسس› ،مؤعة من مرضشى القصشؤر
ال-ك-ل-ؤي ب-ب-ل-دي-ة ت-قرت ،البعيدة بحؤا‹ 160
ك- -ل- -م ع- -ن ع- -اصش -م -ة ال -ؤلي -ة ورق -ل -ة وق -ف -ة
اح -ت -ج -اج -ي -ة أام -ام م -ق-ر اŸؤؤسشسش-ة ال-ع-م-ؤم-ي-ة
لسش -تشش -ف -ائ -ي-ة سش-ل-ي-م-ان ع-مÒات ،م-ط-ال-بÚ
ا إ
ا÷ه-ات اŸسش-ؤؤول-ة وع-ل-ى رأاسش-ه-ا وزي-ر الصشحة
لسشتعجا‹ واللتفات إا¤
بضشرورة التدخل ا إ
اŸعاناة التي يعيششها هؤؤلء اŸرضشى خاصشة ‘
ظل قدم أاجهزة تصشفية الدم.
حالة من أ’حتقان ألكب Òسسجلت لدى مرضسى
ألقصسؤر ألكلؤي بتقرت ،حيث أعرب عدد منهم عن

تعرف أسسعار ألسسيارأت أŸركبة ‘ أ÷زأئر أرتفاعا متصساعدأ وألغريب ‘ أأ’مر أن بعضص «ألعÓمات
ألتجارية» تباع بسسعر أك Èمن أŸصسنع بـ  20مليؤن سسنتيم ‘ ألسسؤق غ Òألرسسمي ،وأأ’دهى وأأ’مر أنها
مطلؤبة بكÌة حيث يعرضص ألكثÒون مبلغ  10مÓي Úسسنتيم إأذأ “كنت من إأخرأج سسيارة لهم ‘ مشسهد
يعكسص ألغمؤضص ألكب Òألذي يشسؤب هذأ ألنؤع من أ’سستثمارأت.
وتعرضص ﬂتلف ألطرق وألشسؤأرع سسيارأت جديدة للبيع مع ألتسسليم ألفؤري ‘ ألؤقت ألذي يطلب
منك أ’نتظار أ’ك Ìمن  06أشسهر إأذأ ذهبت للمصسنع وهؤ ما يزيد من تعقيد وضسعية سسؤق بيع ألسسيارأت
‘ أ÷زأئر ألتي تعرف أنتعاشسا كبÒأ منذ سسنؤأت.
و ⁄تؤؤثر عمليات تركيب ألسسيارأت وتدعيم أŸعروضص ‘ ألسسؤق على أسسعار ألسسيارأت ألقدÁة ،حيث
حتى وإأن كانت تعرف ركؤدأ نؤعا ما إأ’ أن أأ’سسعار  ⁄تنخفضص.
و“لك أ÷زأئر ‘ حظÒتها أك Ìمن  06مÓي Úسسيارة ويبقى ألطلب عليها كبÒأ بالنظر للتحؤ’ت
ألكبÒة ألتي يعرفها أÛتمع أ÷زأئري وخاصسة عمليات ألتؤسسعة ألكبÒة ألتي عرفتها أŸدن ،وتطؤير
شسبكة ألطرق وكÌة تنقÓت أ÷زأئري Úألذين يعتمدون على أ÷انب أÿدماتي وألتجاري ‘ حياتهم
أ’قتصسادية.
وتعمل وزأرة ألصسناعة وأŸناجم بالتنسسيق مع وزأرة ألتجارة على عملية تنظيم إأنتاج وتسسؤيق
ألسسيارأت من خÓل ألؤصسؤل إأ ¤أسسعار مناسسبة تقضسي على أŸضساربة وتخلصص ألسسلطات من شسبح
أ’سستÒأد ألذي يبقى أك Èعائق أمام تطؤر ألصسناعات خارج قطاع أÙروقات.

بعد تغي Òمنطقة التصشريح ا÷مركي من ع Úالصشفراء إا ¤بني ونيف

الدكتؤر عبد ا◊ميد أابركان يؤؤكد على الؤقاية ومرافقة اŸرضسى

قسسنطينة  /احمد دبيلي

كÌة العرضض  ⁄تخفضض أاسسعار السسيارات ؟

حكيم بوغرارة

‘ اليؤم العاŸي Ÿكافحة داء السشرطان بقسشنطينة

أاح-يت ج-م-ع-ي-ة «واح-ة» Ÿسش-اع-دة مرضشى
السش -رط -ان ،أامسس ،ب -اŸرك -ز ال -ث -ق -ا‘» أاﬁم-د
اليزيد» باÿروب بقسشنطينة ،اليؤم العاŸي
Ÿك- -اف- -ح- -ة داء السش- -رط -ان ،ال -ذي يصش -ادف 4
ف -ي -ف-ري م-ن ك-ل سش-ن-ة ،ق-دمت ف-ي-ه حصش-ي-ل-ة
ت-ق-ي-ي-م-ي-ة ل-نششاطها خÓل السشنؤات اÿمسس
من وجؤدها.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ت-ع-م-ل وصس-ا◊ة لÓ-سس-ت-خ-دأم ع-ل-ى أل-رغ-م م-ن ذلك،
مشسÒأ ‘ ذأت ألؤقت إأ ¤أنه سسيعمل بالتنسسيق مع
أ÷هات أŸسسؤؤولة من أجل إأيجاد حل للتجهيزأت
أل-ق-دÁة وت-ع-ؤيضس-ه-ا ب-أاج-ه-زة ح-دي-ث-ة لتحقيق تكفل
أحسس-ن ب-اŸرضس-ى و‘ ت-ع-ل-ي-ق-ه ع-ل-ى وج-ؤد أل-ط-بيب
أŸكلف Ãتابعة مرضسى ألقصسؤر ألكلؤي ‘ عطلة
أوضسح أن ذأت ألطبيب  ⁄يخرج ‘ عطلة منذ 5
سسنؤأت.

ورڤلة/إاÁان كا‘

/الشش- -عب /أاف- -ادت اŸؤؤسشسش -ة ال -ؤط -ن -ي -ة
ل- -لÎق -ي -ة ال -ع -ق -اري -ة  enpiأان ع -م -ل -ي-ة
لولية التي باششرت فيها ابتداء
التسشجيل ا أ
م-ن ال-ف-ا— ف-ي-فري  2018م-ن اج-ل اق-تناء
سش-ك-ن-ات  lppل-ف-ائ-دة ا÷ال-ي-ة ا÷زائ-ري-ة
اŸقيمة خارج الؤطن ،تكؤن على مسشتؤى
اŸؤق -ع ال -رسش -م -ي ال -ؤح -ي-د اŸنشش-أا خصش-يصش-ا
ل -ه -ذه ال -ع -م -ل -ي-ة م-ن ط-رف اŸؤؤسشسش-ة وه-ؤ
.www.enpilpp.dz
وأكدت أŸؤؤسسسسة ،أن هذأ أŸؤقع خصسصص
حصسريا للجالية أ÷زأئرية للتسسجيل وباÛان
وهؤ مفتؤح خارج ألؤطن فقط ،وأي تسسجيل يتم
خارج هذأ أŸؤقع ع Èمؤأقع أخرى فاŸؤؤسسسسة

أل -ؤط -ن -ي -ة ل-لÎق-ي-ة أل-ع-ق-اري-ة  ’ enpiت -ت-ح-م-ل
مسسؤؤولية نتائج هذه ألعملية.
وأوضسحت أن عملية ألتسسجيل تسس Òبصسفة
حسسنة وأن عددأ معتÈأ من أŸكتتب Úقد قامؤأ
بالتسسجيل وأختيار مؤأقع سسكناتهم ع Èو’يات
أل -ؤط -ن ،مشسÒة إأ ¤أن ع -م-ل-ي-ة أ’ك-ت-ت-اب ت-ب-ق-ى
متؤأصسلة.
وللتذك Òأيضسا ،فإان  2000وحدة سسكنية ألتي
ت -ع -د حصس -ة أوﬂ ¤صسصس -ة ل -ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة ه-ي
ج -اه -زة م -ن ب -رن -ام -ج صس -ي -غ-ة ألسس-ك-ن ألÎق-ؤي
ألعمؤمي أŸنجز آأنفا ،على أن تتبعها دفعات
أخ -رى ب -ع -د أ’ن -ت -ه -اء م -ن أل -ت -ع-رف ع-ل-ى ع-دد
ألطلبات أŸسسجلة.

أ’حد  0٤فيفري  2018م
ألموأفق لـ  1٧جمادى أأ’ولى  1٤٣9هـ

»æWh

لفÓن بع“ Úوششنت
‘ اجتماع جهوي Ãنتخبي ا أ

ولد عباسس :التجند للرئاسشيات ولعب الدور الفعال فيها
الرئيسس حقق قفزة نوعية للجزائر و 1800مليار صشرفت ‘ اŸششاريع التنموية
دعا الأم Úالعام ÷بهة التحرير
ال -وط -ن -ي ج -م-ال ول-د ع-ب-اسس ،اأمسس،
منتخبي حزبه اإ ¤التحضش Òا÷يد
لÓ-سش-ت-ح-ق-اق-ات اŸق-ب-ل-ة وع-لى راأسشها
رئاسشيات  2019التي يسشتوجب على
الآفÓن لعب دور فعال فيها بصشفته
القوة السشياسشية الأو ‘ ¤البÓد.

حمام بوحجرﬁ :مد.ب
أشض- -ار ول- -د ع- -ب- -اسس خ Ó-ل ل -ق -ائ -ه م -ع
م-ن-ت-خبي  06و’ي -ات ب-ال-غ-رب أ÷زأئ-ري
(ت -ل -مسض -ان ،ب -ل -ع -ب-اسس“ ،وشض-نت ،ت-ي-ارت،
مسض-ت-غ-ا Âووه-رأن ) ،ن-ظ-م ب-دأر أل-ث-ق-اف-ة
حمام بوحجر ،أن أ÷ميع يعرف ما حققه
أل -رئ -يسس ع -ب -د أل -ع -زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة خÓ-ل
ع - -ه - -دأت - -ه أ’أرب - -ع و’ أح- -د ل- -ه أ◊ق ‘
أŸزأيدة ‘ وجهة  1800مليار ألتي ”
صضرفها خÓل  20سضنة أŸاضضية ( 1999ـ
 )2018مسض-ت-ع-رضض-ا شض-ري-ط-ا وث-ائ-ق-يا حول
أإ‚ازأت رئيسس أ÷مهورية ألتي سضمحت

ل-ل-ج-زأئ-ر ب-اسض-ت-ع-ادة م-ك-انتها أ’جتماعية
بعد رد أ’عتبار لها ب Úأ’أ· من خÓل
أ’أمن وألسضÓم وأإعادة بناء ألبنى ألتحتية
أل -ت -ي ت -ع -رضضت ل -ل -ت -خ -ريب ‘ أل -عشض -ري-ة
ألسضودأء.

و أشضار ولد عباسس خÓل تنصضيبه ’أول
÷ن -ة م-ن أŸن-ت-خ-ب Úع-ل-ى مسض-ت-وى و’ي-ة
ت- -ل- -مسض- -ان م- -ن أج- -ل Œم- -ي- -ع و“ح- -يصس
منجزأت ألرئيسس خÓل عهدأته أ’أربع،
أإ ¤أن أ’أمر سضيكون مع جميع ألو’يات،
’أن أ’آفÓن يريد أن يظهر للجميع أن
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة بصض-ف-ت-ه ألرئيسس ألفعلي ◊زب
ج -ب -ه -ة أل -ت -ح -ري -ر أل -وط-ن-ي “ك-ن م-ن رد
أ’عتبار للجزأئر أو’ من خÓل أسضتتبات
أ’أمن وأسضÎجاع أ’أمان وألسضÓم خÓل
ألتسضعينات ثم ألتكفل بتحسض ÚأŸسضتوى
أŸعيشضي للموأطن أ÷زأئري من خÓل
أ’آ’ف من أŸشضاريع ألتنموية على غرأر
ألسضكن ،ألÎبية ،ألصضحة وألطرق.
و أك -د ول -د ع -ب -اسس أن -ه ع-ل-ى م-ن-ت-خ-ب-ي
أ’آفÓن لعب دور فعال من خÓل عملهم
على تطوير أدأئهم ألسضياسضي ‘ أÛالسس
أŸنتخب Úبها لكسضب ثقة من أنتخبوهم
’أن ثقتهم هي ثقة ‘ أ’أفÓن بصضفتهم
‡ثليه ‘ ألقوأعد.

لول ÷بهة العدالة والتنمية يجمع اŸعارضشة
اŸؤو“ر الوطني ا أ

جاب الله« :سشأاششارك ‘ رئاسشيات  2019إاذا وافقت القواعد»
اأك -د ع -ب -د ال -ل -ه ج -اب ال-ل-ه رئ-يسس
ج- -ب- -ه- -ة ال- -ع- -دال- -ة وال- -ت- -ن- -م -ي -ة ،اأن
مشش - -ارك - -ت - -ه ‘ ال- -رئ- -اسش- -ي- -ات ت- -ع- -ود
ل-ل-ق-واع-د ال-نضشالية للحزب ،موضشحا
اأن م- - - -ن الشش - - -روط ك - - -ذلك ت - - -وف - - -ر
الضش- -م- -ان- -ات الÓ- -زم- -ة لن- -ت- -خ -اب -ات
شش -ف -اف -ة ون -زي-ه-ة ت-ف-وق ب-ك-ث Òت-لك
ال-ت-ي ” ال-ع-م-ل ب-ه-ا ‘ ال-تشش-ري-ع-ي-ات
واÙليات.

حكيم بوغرارة
تصصوير :فواز بوطارن
كشض- -ف ج- -اب أل -ل -ه ،أمسس ‘ ،تصض -ري -ح
صض- -ح -ف -ي أد ¤ب -ه ب -ع -د أف -ت -ت -اح أشض -غ -ال
أŸوؤ“ر أ’أول بعد  06سضنوأت من تاأسضيسس
حزبه أ÷ديد أنه كان ينوي أعتزأل ألعمل
أ◊زبي  -مع أ’سضتمرأر ‘ ألنضضال -
ولكن أإ◊اح ألقوأعد ،وأŸناضضل Úجعله
يÎأجع عن ذلك.
وقدم عبد ألله جاب ألله وأقعا أسضود
عن ما تعيشضه أ÷زأئر منتقدأ منظومة
أ◊كم ،و دعا ألسضلطات أإ ¤أخذ ألنصضيحة
وأ’سض -ت -م -اع ŸقÎح -ات أŸع -ارضض -ة أل-ت-ي
ت -ع -ت Èه -ي ك -ذلك ج -زأئ-ري-ة وت-دأف-ع ع-ن
قضضايا ألشضعب أ÷زأئري.

وأعت Èجاب ألله ‘ ألكلمة ألتي ألقاها
أمام مندوبي ﬂتلف ألو’يات أن أ◊وأر
أ÷امع هو ألذي سضيجعل أ÷زأئر تتخلصس
من مشضاكلها أ’قتصضادية.
وقال جاب ألله باأنه سضيوأصضل ألنضضال
ولن يياأسس من تقد Ëألنصضح وأŸقÎحات
ل- - -ل - -مشض - -اك - -ل أŸط - -روح - -ة ‘ ﬂت - -ل - -ف
أÛا’ت ،دأع -ي -ا م -ن -اضض -ل -ي أ◊رك-ة أإ¤
ضض-رورة ﬁاسض-ب-ة أل-ن-فسس ،وت-ق-ي-ي-م ألذأت
وأل - -ع - -م - -ل ل - -ل- -وق- -وف ع- -ل- -ى أل- -ن- -ق- -ائصس
وأ’ي- -ج- -اب- -ي -ات وأل -ع -م -ل ع -ل -ى أل -ت -ق -وË

وأ’إصضÓح مع ألعمل على توسضيع قوأعد
أ◊زب بشض- - -ري - -ا وج - -غ - -رأف - -ي - -ا –سض - -ب - -ا
لÓسضتحقاقات أŸقبلة.
وتطرق جاب ألله ‘ كلمته أإ ¤أ’أوضضاع
أ’جتماعية ألتي وصضفها بالبائسضة ،مشضÒأ
أإ ¤قضض - -اي - -ا «أ◊رأق- -ة» و»أ’ضض- -رأب- -ات»
وترأجع أŸنظومة ألÎبوية ،وعدم ألقدرة
ع -ل -ى أل -ن -ه -وضس ب -ا’ق -تصض -اد وأسض -تشض -رأء
ألفسضاد وغÒها من أŸعوقات ألتي –ول
دون أن ينعم ألشضعب أ÷زأئري بالرفاهية
وألرخاء.
ودع -ا ج -اب أل -ل -ه أإ ¤ضض -رورة صض -ي -ان -ة
ألوحدة ألوطنية وألتصضدي لكل ﬁاو’ت
ضض -رب -ه -ا م -ن خ Ó-ل م -رأع -اة خصض -وصض-ي-ة
ألشضعب أ÷زأئري وعدم أإقصضاء أي طرف
م -ه -م -ا ك-ان م-ع أه-م-ي-ة –سض-يسس وت-وع-ي-ة
ألشض-عب أ÷زأئ-ري ب-ال-ره-ان-ات ألسض-ي-اسضية
وأ’ق -تصض -ادي -ة وأل -ث -ق -اف -ي -ة وﬁارب -ة ك-ل
أشض -ك -ال أل -ت -م -ي-ي-ز وأل-ت-ف-رق-ةﬁ ،ذرأ م-ن
ﬂتلف أ’إيديولوجيات ألتي –اول ألفتك
ب -ال -وح -دة أل -وط -ن -ي -ة وأإذك -اء ن-ار أل-ف-ت-ن-ة،
›ددأ دع -وت -ه ل-ل-ع-ودة ل-ل-دي-ن أ’إسضÓ-م-ي
أ◊ن- -ي- -ف وم- -ق -وم -ات ألشض -عب أ÷زأئ -ري
ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى أم-ان-ة ألشض-ه-دأء وق-طع كل
أل -ط -رق أل -ت-ي Áك-ن أن ت-زع-زع أسض-ت-ق-رأر
أ÷زأئر.

بن يونسس ‘ حفل تكر Ëمنتخبي ا◊ركة الششعبية:

مششكل ا÷زائر ‘ ضشعف اإلنتاج والتصشدير وليسس منع السشتÒاد
قال رئيسس حزب ا◊ركة الششعبية
ا÷زائ -ري -ة ع -م-ارة ب-ن ي-ونسس ،أامسس،
م- -ن شش- -رشش- -ال ب- -ت- -ي -ب -ازة ،إان مشش -ك -ل -ة
لن -ت -اج
ا÷زائ- -ر ت- -ك- -م -ن ‘ ت -ط -وي -ر ا إ
وتشش- -ج- -ي- -ع ال- -تصش- -دي- -ر ول- -يسس «م -ن -ع
لجراء
السشتÒاد» ،موضشحا أان هذا ا إ
(م -ن -ع السش -تÒاد) م -ن ال -ت -داب Òال -ت-ي
ي -ف -رضش -ه-ا ال-وضش-ع الق-تصش-ادي ا◊ا‹
كـ«اسشتثناء».
أوضضح بن يونسس ‘ كلمة على هامشس
حفل تكر Ëمنتخبي حزبه بو’ية تيبازة أن
’خÒة ل-ل-ح-ك-وم-ة أل-ق-اضض-ية Ãنع
أل-ت-دأب Òأ أ
أ’سض -تÒأد ي -ف -رضض -ه -ا أل -وضض -ع أ’ق -تصض-ادي
للجزأئر كـ»أسضتثناء» فيما تكمن ألقاعدة ‘
–رير ألتجارة أÿارجية ألتي هي بدورها
تتطلب ثÓثة شضروط أسضاسضية.
’م- -ر حسضب رئ- -يسس أ◊زب
وي - -ت - -ع- -ل- -ق أ أ
بضضرورة ألتفك ‘ Òحماية أŸنتوج ألوطني
وحماية ألقدرة ألشضرأئية «معا» من خÓل
«ت-وف »ÒأŸن-ت-وج-ات بشض-ك-ل يسض-م-ح بتغطية
حاجيات ألسضوق وضضمان «جودة» أŸنتوج ما
’سضعار كما
سضيؤوثر إأيجابا على أسضتقرأر أ أ
أوضضح بن يونسس.
وأسضÎسض -ل ي -ق -ول« :سض -ج -ل سض-وق أل-ت-ف-اح
ألذي منع أسضتÒأده أرتفاعا كبÒأ ‘ أسضعاره
فيما يبقى ألسضؤوأل مطروحا Ÿاذأ يسضمح
باسضتÒأد فاكهة أŸوز(؟!)» قبل أن يؤوكد أن
ق -اع -دة أ’ق -تصض -اد خ -اصض -ة م -ن-ه-ا أل-ت-ج-ارة

أÿارج- - -ي- - -ة ت- - -ك - -م - -ن ‘ –ري - -ر ألسض - -وق
وألتنافسضية.
وبعد أن أكد أن حزبه ’ يرفضس ألتدأبÒ
ج- -م -ل -ة وت -فصض -ي  Ó-ت -وق -ع أن ت -تسض -بب ت -لك
ألتدأب« ‘ Òعزل» أ÷زأئر من أÙيط
’قليمي.
ألتجاري ألعاŸي وأ إ
وقال ‘ هذأ ألصضدد إأنه «قد تتسضبب تلك
أل -ت -دأب ‘ Òخ -ل -ق مشض -اك -ل م -ع أŸن -ظ -م -ة
’وروبي وكذأ
ألعاŸية للتجارة ومع أ’–اد أ أ
’وسض-ط
م -ن -ط -ق-ة أل-ت-ج-ارة أ◊رة ب-الشض-رق أ أ
ألتجاري» ،مÈزأ أنه «’ Áكن تعميم ألعمل
با’سضتثناء وأŸتمثلة ‘ رخصس أ’سضتÒأد».

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

ويكمن أ◊ل -حسضب بن يونسس« ‘ -فتح
’بوأب من خÓل تنويع أ’قتصضاد وأÿروج
أأ
من ألريع ألبÎو‹ وأنتهاج سضياسضة أ’قتصضاد
أ◊ر وت- - -ف- - -ادي أل- - -ع- - -زل - -ة ع - -ن أÙي - -ط
أÿارجي».
وب- -خصض- -وصس ف- -ت -ح رأسض -م -ال ألشض -رك -ات
أل -ع -م -وم -ي -ة وصض -ف ب -ن ي -ونسس أل -ت-ف-ك‘ Ò
خ- - -وصضصض- - -ة ألشض- - -رك- - -ات أل- - -ع- - -م - -وم - -ي - -ة
«أ’سضÎأتيجية» بـ»أ’نتحار» مفندأ «قطعا»
أن يكون حزبه يدأفع من أجل خوصضصضة
شض- - -رك- - -ات م- - -ث - -ل أ÷وي - -ة أ÷زأئ - -ري - -ة أو
سض- -ون- -اط- -رأك وسض -ون -ل -غ -از إأ ¤غÒه -ا م -ن
ألشضركات أŸهمة ‘ ألبÓد.
م- -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى ،دع -ا أŸت -ح -دث إأ¤
م -ك -اف -ح -ة أ’ح -ت -ك -ار وتشض -ج -ي -ع أل-ت-ن-افسس
وإأضض -ف -اء ألشض -ف-اف-ي-ة ‘ أل-تسض-ي Òم-ن خÓ-ل
نظرة وأسضÎأتيجية «أقتصضادية بحتة» بعيدأ
’دأري - -ة
ع- - -ن «أ◊ل- - -ول» ألسض- - -ي- - -اسض - -ي - -ة وأ إ
وأ’ج -ت -م -اع-ي-ة م-رأف-ع-ا م-ن أج-ل أŸسض-اوأة
وع- -دم أل- -ت- -م- -ي- -ي- -ز ب Úأل- -ق- -ط -اع Úأل -ع -ام
وأÿاصس.
و‘ ألشض -ق ألسض -ي -اسض -ي ج -دد ع -م -ارة ب -ن
يونسس ألتأاكيد أن حزبه حزب مو’ة يدعم
ب -رن -ام -ج رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
’حزأب إأ« ¤عدم
بوتفليقة ،دأعيا بعضس أ أ
أŸزأيدة ‘ حب ألوطن وتقد Ëدروسس ‘
ألوطنية».
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اتهم أاطرافا بإاثارة الفوضشى بذريعة اŸطالب الجتماعية ،سشاحلي:

ا◊ديث عن الرئاسشيات سشابق ألوانه ونحن مع بوتفليقة إاذا ترششح
قال الأم Úالعام ◊زب التحالف
الوطني ا÷مهوري ،بلقاسشم سشاحلي،
اأمسس ،اإن ا◊ديث ع- -ن الن- -ت -خ -اب -ات
ال- -رئ- -اسش- -ي- -ة اŸق -ررة ‘ اأف -ري -ل 2019
سش - - - -اب - - - -ق لأوان - - - -ه ،م- - - -ا دام رئ- - - -يسس
ا÷مهورية ‘ منصشبه ،موؤكدا وقوف
حزبه مع الرئيسس بوتفليقة ‘ حال
ترششح لعهدة جديدة ‘ ،ح Úوصشف
بعضس الحتجاجات الأخÒة باŸدبّرة
وت-ق-ف وراءه-ا ج-ه-ات م-ع-ينة لإثارة
الفوضشى.

جÓل بوطي
ج -دد سض -اح -ل-ي “سض-ك-ه بÈن-ام-ج رئ-يسس
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة Ÿوأصضلة
أل- -ت- -ن- -م- -ي- -ة أ’ق- -تصض -ادي -ة ل -ل -ب Ó-د ‘ ظ -ل
أ’سض- -ت- -ق- -رأر أŸسض- -ج -ل ،أل -ذي سض -اه -م ‘
موأصضلة أŸشضاريع أ’قتصضادية أ›ÈŸة،
أ’أم- -ر أل- -ذي ي -وؤك -د أل -وق -وف م -ع شض -خصس
أل -رئ-يسس ‘ ح-ال ت-رشض-ح-ه ل-رئ-اسض-ة أل-بÓ-د
لعهدة خامسضة موضضحا أن ألÎشضح من حقه
وه -و دسض -ت-وري و’ Áك-ن م-ع-ارضض-ت-ه سض-وى
أÛلسس ألدسضتوري.
وق -ال سض -اح-ل-ي ‘ ك-ل-م-ت-ه ،أمسس ،خÓ-ل
أخ-ت-ت-ام أل-ن-دوة أل-وط-ن-ي-ة ل-لمكاتب ألو’ئية
Ãق- -ر أ◊زب ب- -ال- -ع -اصض -م -ة «أإن -ه م -ن غÒ
أŸقبول أن يتحدث أي حزب سضياسضي سضوأء
من أŸوأ’ة أو أŸعارضضة عن أ’نتخابات
أل-رئ-اسض-ي-ة أل-ت-ي ’ ي-زأل م-وع-ده-ا ب-ع-يدأ»،
مضض -ي -ف -ا «أن ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة م-ن ح-ق-ه ألÎشض-ح
لعهدة جديدة أإذأ أرأد ونحن نبارك له ذلك
ونقف معه ‘ موأصضلة برنا›ه ألسضياسضي
وأ’قتصضادي».
و‘ ألسضياق ع Èرئيسس حزب ألتحالف
أل- -وط -ن -ي أ÷م -ه -وري ع -ن رفضض -ه ل -ك -اف -ة
أÙاو’ت أŸتكررة وألرأمية للطعن ‘
شضرعية أŸوؤسضسضات أŸنتخبة وعلى رأسضها
موؤسضسضة رئاسضة أ÷مهورية أو ألتشضكيك ‘
قدرتها على أدأء مهامها ألدسضتورية ،مع
دعوة جميع أ’أطرأف أإ ¤ضضرورة أحÎأم
أŸوأع- -ي- -د أل- -دسض -ت -وري -ة أل -ت -ي تسض -ت -وجب
أسضتكمال ألعهدة ألرئاسضية أ◊الية ومن ثم
ت -ق -ي-ي-م-ه-ا أم-ام ج-ه-ة وأح-دة ووح-ي-دة ه-ي
ألشض- - -عب أ÷زأئ- - -ري صض - -احب ألسض - -ل - -ط - -ة
وألسضيادة .
‘ رده ع- -ل- -ى سض- -وؤأل صض- -ح- -ف- -ي وصض- -ف
سض -اح -ل -ي ب -عضس أ◊رك -ات أ’ح -ت -ج -اج -ي -ة
ب-اŸدب-رة ،وأل-ت-ي ت-ق-ف م-ن ورأئ-ه-ا ج-ه-ات
ت -ري -د خ -ل -ق أل -ف -وضض -ى ‘ أل -بÓ-د ب-ذري-ع-ة
أŸط -الب أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ،ب-ه-دف أل-تشض-ويشس
على أŸشضهد ألسضياسضي ،دأعيا أ÷ميع أإ¤
أ’ل -ت -ف -اف ح -ول ح -وأر ج -اد Ÿن -اقشض-ة ك-ل
أŸط- -الب أل- -ت- -ي ت- -رف- -ع- -ه -ا أل -ن -ق -اب -ات أو
ألقطاعات ألعمالية.
‘ ه- - -ذأ ألصض- - -دد ،أك- - -د أ’أم Úأل - -ع - -ام
للتحالف أ÷مهوري أن هناك جهات ⁄
يذكرها تقف ورأء أحتجاجات متقاعدي
أ÷يشس أل- -وط- -ن -ي ألشض -ع -ب -ي ،م -وضض -ح -ا أن
أ’أط- -رأف تسض- -ت- -غ- -ل شض- -ب- -ك- -ات أل -ت -وأصض -ل

أ’ج -ت -م-اع-ي ل-نشض-ر ألشض-ائ-ع-ات ع-ن قصض-د،
وأسض- -ت- -ن- -ك- -ر بشض- -دة أŸسض- -اسس Ãوؤسضسض- -ات
أ÷مهورية خاصضة ألرئاسضة ودأعيا ‘ نفسس
أل- -وقت م- -ن- -اضض- -ل- -ي -ه أإ ¤أ’ل -ت -ف -اف ح -ول
أŸوؤسضسض -ات أ’أم -ن -ي -ة Ãخ -ت -ل-ف أسضÓ-ك-ه-ا
حفاظا على أسضتقرأر ألبÓد.
‘ سض- -ي- -اق ذي صض- -ل- -ة أك -د سض -اح -ل -ي أن
أŸط-الب أل-ت-ي ي-رف-ع-ه-ا أ’أط-ب-اء أŸقيمون
وب -عضس ن -ق -اب -ات ألÎب-ي-ة ي-جب أن ت-ن-اقشس
Ãوضضوعة من خÓل فتح أ◊وأر مع جميع
أÙتج Úوليسس بالقمع أو ألرفضس ألكلي
‘ حال كانت أŸطالب موضضوعية ومهنية
‘ أ’أسضاسس ،مبديا –فظه على أسضتغÓل
ه- -ذه أŸط- -الب ‘ مصض- -ال- -ح شض -خصض -ي -ة أو
سضياسضية ’ تخدم أŸصضلحة ألعامة للشضعب.
و‘ ألشض - -اأن ألسض - -ي - -اسض - -ي ك - -ذلك أب- -دى
سض -اح -ل -ي رغ -ب -ة أل -ت -ح-ال-ف أ÷م-ه-وري ‘
أ◊صضول على بعضس أ◊قائب ألوزأرية ‘
ح -ال ك -ان ه-ن-اك ت-ع-دي-ل ح-ك-وم-ي ي-ج-ري-ه
رئ- -يسس أ÷م- -ه- -وري -ة ،مشضÒأ أإ ¤أن ب -عضس
ألوزأرأت –تاج أإ ¤سضياسضي Úوليسس من
ذوي أل- -ق -ط -اع ،م -رج -ع -ا ب -عضس أ’خ -ت Ó-ل
ألوأقع ‘ قطاعات بعينها أإ ¤غياب أÈÿة
‘ ›ال ألتسضي Òوأ◊نكة ألسضياسضية ‘
ألتعامل مع أŸلفات ألشضائكة.
فيما تعلق بالشضق أ’قتصضادي ثمن رئيسس
أل- -ت- -ح- -ال- -ف أ÷م- -ه -وري أل -ق -رأرأت أل -ت -ي
أتخذها رئيسس أ÷مهورية لدعم أ’قتصضاد
ألوطني موؤخرأ ‘ ،ح Úدعا أإ ¤مرأجعة
ق- -رأر ت- -ع- -ل -ي -ق أ’سض -تÒأد أل -ذي ’ ي -خ -دم
أŸسضتثمرين بشضكل كب Òرغم أننا بحاجة
أإ ¤ثم Úأ’إنتاج ألوطني ‘ هذه أŸرحلة
ل -ل -خ -روج م -ن ت -ب -ع -ي -ة ق -ط-اع أÙروق-ات
وألتوجه نحو أسضتثمارأت ﬁلية و أجنبية
لدعم أ’قتصضاد ألوطني.
ودع -ى سض-اح-ل-ي م-ن-ت-خ-ب-ي-ه ‘ أÛالسس
أÙل -ي -ة أل -ب -ل -دي -ة وأل -و’ئ -ي -ة أإ ¤أن-ت-ه-اج
سض-ي-اسض-ي-ة أل-دÁق-رأط-ية ألتشضاركية وخدمة
أل -ت -ن -م -ي -ة أÙل -ي -ة وت -ل -ب -ي-ة أل-وع-ود أل-ت-ي
ق- - -ط - -ع - -وه - -ا أم - -ام أŸن - -ت - -خ - -ب Úخ Ó- -ل
أ’سضتحقاق ،دأعيا ألسضلطات ألعمومية أإ¤
أإشض- -رأك أ’أح- -زأب ‘ ق- -ان -ون أ÷م -اع -ات
أÙلية أŸقرر تعديله مسضتقب ،Óأإضضافة
أإ ¤دعوته لتعديل قانون أ’نتخابات ألذي
أثبتت أÙليات أنه كان ›حفا ‘ حق
بعضس أ’أحزأب.

خلفا لعبد ا◊ق كازي تاÊ

تعي ÚالŸÈانية عياد رتيبة منسشقة ولئية
لألرندي بوهران
علمت «الششعب» من مصشادر موثوقة
لم Úال- -ع- -ام ل- -ل- -ت- -ج- -م- -ع ال- -وط- -ن -ي
أان ا أ
الدÁقراطي أاحمد أاويحيى قام بتعيÚ
رئيسشة ÷نة الرياضشة باÛلسس الششعبي
ال -وط-ن-ي وعضش-و اÛلسس ال-وط-ن-ي ع-ي-اد
Óرن -دي
رت- -ي- -ب- -ة م- -نسش- -ق- -ة ولئ- -ي- -ة ل - -أ
لمة عبد
بوهران ،خلفا لعضشو ›لسس ا أ
ا◊ق كازي تا.Ê
أوضض- -حت ذأت أŸصض -ادر أّن أل -ق -رأر أل -ذي
أت- -خ- -ذه أوي- -ح- -ي -ى خ Ó-ل ج -لسض -ات أÛلسس
ألوطني أأ’خ ،Òسضببه سضحب ألثقة من عبد
أ◊ق ك -ازي ت -ا Êم -ن ق -ب -ل ق -ي -ادي-ي أŸك-تب
ألو’ئي وأŸناضضل Úبوهرأن ،ألذين رفضضوأ
أل -ت -ع -ام -ل م -ع -ه ،بسض -بب صض -رأع -ات أع -ق -بت
أإ’نتخابات ألتشضريعية وأÙلية أأ’خÒة.
من جهته ،أكد أŸنسضق ألو’ئي ألسضابق عبد
أ◊ق ك -ازي ت -ا Êل -وسض -ائ -ل أإ’ع Ó-م أن ق -رأر
أأ’م Úألعام أحمد أويحيى ،جاء بناء على
طلب شضخصضي بإاعفائه من أŸنصضب للتفرغ
Ÿه-ام-ه ألŸÈان-ي-ة وإأج-ب-اري-ة حضض-وره ج-م-يع
أأ’شضغال ألŸÈانية ،بصضفته عضضوأ Ãجلسس

أأ’مة منذ أوأخر سضنة  ،2015مؤوكدأ على ثبات
Óرندي ،متمنيا
وفائه وألتزأمه ألÓمشضروط ل أ
‘ ألوقت نفسضه ألتوفيق للمنسضقة أ÷ديدة.

وهران :براهمية مسصعودة

اأ’حد  04فيفري  2018م
الموافق لـ  17جمادى اأ’ولى  1439هـ

»æWh

‘ ندوة حول أŸنششور  03 / 18أÿاصس باŸطاعم أŸدرسشية

مطالب بإانشساء ›لسس التنسسيق والتشساور وترشسيد طلبات السستهÓك

أجمع أŸتدخلون ‘ يوم إأعÓمي حول
ت -فسش ÒأŸنشش -ور  03 / 18أ- - Ÿؤورخ ‘ 27
رب- -ي- -ع أل- -ث -ا Êع -ام  1439أŸوأف - -ق لـ15
Óح-ك-ام أŸط-بقة
ج-ان-في  2018أّÙدد ل -أ
ع- -ل- -ى أŸط -اع -م أŸدرسش -ي -ة ،أŸن -ظ -م م -ن
ط-رف أÛلسس أل-ب-ل-دي ل-ب-ل-دي-ة برهوم،
لسش -ب -وع ،ب -حضش -ور
ب- -اŸسش- -ي- -ل -ة ن -ه -اي -ة أ أ
م- -دي- -ري أŸدأرسس ألب- -ت- -دأئ- -ي- -ة ،ع -ل -ى
ضش-رورة ت-رشش-ي-د ط-ل-ب-ات ألسش-ت-هÓ-ك-ات
أل-غ-ذأئ-ي-ة وأل-رق-ابة عليها بالتنسشيق مع
م أسشتحدأثه
›لسس ألتششاور ألذي سشيت ّ
ع -ل -ى مسش -ت -وى أل-ب-ل-دي-ة ،وف-ق م-ا ي-نّصس
عليه أŸرسشوم ألتنفيذي أ÷ديد.

اŸسسيلة :عامر ناجح

ت-طّ-رق ‡ث-ل ال-ه-ي-ئ-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة ب-ب-لدية برهوم
جمال ونا Êبالشسرح اŸفصسل Ÿواد اŸنشسور 18
 03 /ا- - -Ÿؤورخ ‘  27رب -ي -ع ال -ث-ا Êع-ام 1439
Óحكام
اŸوافق لـ 15جانفي  ،2018اÙدد ل أ
اŸط -ب -ق -ة ع -ل -ى اŸط -اع-م اŸدرسس-ي-ة وخ-اصس-ة
اŸواد اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب- -إانشس- -اء ›لسس ال- -ت -نسس -ي -ق
والتشساور ،وهو ما ن ّصست عليه اŸادة  30والتي
جاء فيها““ :ينشسأا على مسستوى كل بلدية بقرار

م -ن رئ -يسس اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -ب -ل -دي ›لسس
التنسسيق والتشساور ويتكون من رئيسس اÛلسس
الشس -ع -ب -ي ال -ب -ل -دي -ة أاو ‡ث-ل-ه واŸكّ-ل-ف ب-تسس-يÒ
اŸي -زان -ي -ة واŸال -ي -ة ‘ ال-ب-ل-دي-ة وك-ذا اŸك-ل-ف
ب-ت-ن-ظ-ي-م اŸصس-ال-ح ال-ت-ق-ن-ي-ة ب-ال-ب-ل-دي-ة واŸك-لف
بشسؤوون الÎبية والتعليم على مسستوى البلدية““،
على أان يجتمع ›لسس التنسسيق والتشساور Ãقر
البلدية اŸعنية ـ حسسب ‡ثل الهيئة التقنية ـ
وهذا وجوبا ‘ الدورة العادية ‘ السسنة تخصس
واحدة منها لتحضس Òالدخول اŸدرسسي ،كما
Áكن أان يجتمع ‘ دورة غ Òعادية بطلب من
رئيسسه أاو بطلب من ثلثي  ،2 / 3كما Áكن
لرئيسس اÛلسس دعوة أاي شسخصس مؤوهل حسسب
اŸسسائل اŸدرجة ‘ جدول اأ’عمال.
وأاشسار جمال ونا Êإا ¤أان ›لسس التنسسيق
والتشساور يتو ¤اŸسساهمة ‘ التحضس Òللدخول
اŸدرسسي ـ حسسب ما نصست عليه اŸادة  31من
اŸرسس - -وم ـ وت- -ق- -د Ëا’قÎاح- -ات اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة
ب- -ا’ح- -ت- -ي- -اج- -ات اŸال- -ي- -ة واŸادي- -ة واŸال- -ي -ة
الضس -روري -ة لسس ÒاŸدارسس ا’ب -ت -دائ-ي-ة وات-خ-اذ
التداب ÒالÓزمة لتحسس Úظروف التمدرسس وكذا
السسهر على الوقاية ،وحفظ الصسحة ‘ الوسسط
اŸدرسس -ي واإ’شس-راف ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ات ال-تضس-ام-ن
اŸدرسس- -ي ،ن- -اه- -يك ع- -ن ت- -ق- -د Ëا’قÎاح -ات

عمال ألنظافة بدون أجور Ãعسشكر و÷نة –قيق ‘ تسشي ÒأŸؤوسشسشة

 10مÓي Òسسنتيم إلنقاذ مؤوسسسسة النظافة من اإلفÓسس

ت -وأج -ه أŸؤوسشسش -ة أل-ع-م-وم-ي-ة أل-ولئ-ي-ة
للنظافة Ãعسشكر ضشائقة مالية عسشÒة،
تسشببت ‘ تعطل عمل أŸؤوسشسشة وعجز ‘
ألتكفل Ãسشتحقات عمالها ألبالغ عددهم
نحو  1600عامل  ⁄يتلقوأ أجورهم Ÿدة
لم-ر أل-ذي أسش-تدعى
ي-زي-د ع-ن شش-ه-ري-ن ،أ أ
ت- - -دخ- - -ل رئ- - -يسس ›لسس إأدأرة أŸؤوسشسش- - -ة
‡ث ‘ Óألوأ‹ ﬁمد لبقى من أجل إأيفاد
÷ن- -ة ل -ل -ت -ح -ق -ي -ق ‘ أل -تسش -ي ÒأŸا‹ ل -ه -ا
لدأري.
وإأعادة ألنظر ‘ هيكلها أ إ

معسسكر :أام ا.Òÿسس
عن قضسية اŸؤوسسسسة العمومية للنظافة التي
ع -ادت إا ¤ال -واج -ه-ة ه-ذه اأ’ي-ام ،ق-ال م-دي-ره-ا
العام طارق قلفاط لـ ““الشسعب““ ،أانها تسس Òنحو
ا’ن- -ف- -راج ‘ ،إاشس- -ارة إا ¤أان ع -م -ال ال -ن -ظ -اف -ة
سسيتلقون مسستحقاتهم ‘ أاجل ’ يزيد عن 10
أاي-ام ري-ث-م-ا تسس-ت-ك-م-ل إاج-راءات اŸصس-ادق-ة على
اإ’ع -ان -ات اŸم -ن -وح-ة ل-ل-م-ؤوسسسس-ة م-ن م-ي-زان-ي-ة
الو’ية ،وكذا مسستحقاتها لدى البلديات ،حيث
بلغت ديون اŸؤوسسسسة العمومية للنظافة Ãعسسكر
لدى البلديات ما قيمته  220مليون دينار ـ حسسب
طارق قلفاط ـ ،اأ’مر الذي تسسّبب ‘ تعطل عمل
اŸؤوسسسسة لدرجة الشسلل الذي أاصساب شساحنات
نقل النفايات اŸنزلية بفعل عدم “كنها من
تسس- -دي- -د مسس- -ت -ح -ق -ات ال -وق -ود ل -دى اÿواصس،
ويقاسس الوضسع اŸتأازم على عائÓت  1600عامل
نظافة تعيشس ظروف اجتماعية مزرية و–ت
خ ّ
ط الفقر والعوز ،نتيجة عدم تلقيهم أاجورهم
الشس -ه -ري -ة Ÿدة ت-زي-د ع-ن شس-ه-ري-ن ،ح-يث هّ-دد

هؤو’ء العمال بالدخول ‘ إاضسراب عن العمل
للمطالبة بانشسغا’تهم القدÁة التي تتجّدد ‘
كل فÎة يتعطل فيها تسسي ÒاŸؤوسسسسة العمومية
للنظافة الفتية من بينها مشسكل اهÎاء العتاد
وخ -ط -ره ع-ل-ى سسÓ-م-ة ال-ع-م-ال وح-رم-ان-ه-م م-ن
السسكن ا’جتماعي بالنسسبة لبعضس ا◊ا’ت التي
تتقاضسى أاجورا تزيد بقليل عن  24أالف دينار ’
يتقاضسونها بشسكل منتظم.
وم- -ن أاج- -ل ضس -م -ان اسس -ت -م -راري -ة اŸؤوسسسس -ة
وحمايتها من اإ’فÓسس اّÙقق وإانقاذ عشسرات
العمال من البطالة اآ’لية وعائÓتهم من التشسرد،
تكون اŸؤوسسسسة العمومية للنظافة لو’ية معسسكر
قد قّررت أاخÒا إاعادة النظر ‘ تسسيÒها بداية
من اإ’جراءات التنظيمية واإ’دارية اŸهيكلة لها
على قواعد صسحيحة مثلما هو ا◊ال بالنسسبة
للمؤوسسسسة العمومية لتسسي Òمراكز الردم التقني،
من أاجل أان تتحّول مؤوسسسسة النظافة إا ¤مؤوسسسسة
م-ن-ت-ج-ة تسس-ت-ث-م-ر ‘ ع-ائ-دات ال-نفايات وصسيانة
اŸسساحات اÿضسراء ،على أامل أان يعاد النظر
‘ الهوة اŸوجودة ‘ الفارق ب Úأاجور عمالها
ال- -بسس -ط -اء وإاط -ارات -ه -ا ‘ ظ ّ-ل اأ’زم -ة اŸال -ي -ة
اÿانقة التي تكاد تعصسف بهم جميعا.
واسس -ت -ل -مت اŸؤوسسسس -ة ال -ع -م -وم-ي-ة ل-ل-ن-ظ-اف-ة
Ãعسسكر مؤوخرا إاعانة مالية من ميزانية الو’ية
تقدر بـ 500مليون دينار إاضسافة إا 600 ¤مليون
دي -ن -ار أاخ -رى زي -ادة ع -ل -ى مسس -ت -ح -ق -ات -ه-ا ل-دى
ال-ب-ل-دي-ات ال-ت-ي ت-ك-ف-ي ح-اج-ت-ه-ا ل-تغطية نفقات
السسنة ا÷ارية من أاجور وصسيانة العتاد ريثما
ي- -ج- -د ›لسس إادارة اŸؤوسسسس- -ة ح- -ل- -و’ دائ- -م- -ة
Ÿشساكل دائمة.

توزيع  44سسكنا اجتماعيا بسسطيف

لسش -ب -وع وأ‹ ولي -ة
أشش- -رف ،ن- -ه -اي -ة أ أ
سش -ط -ي -ف ن -اصش -ر م -عسش -ك -ري ،ب -ب -ل-دة عÚ
أل-ط-ري-ق أل-ت-اب-ع-ة ل-ب-ل-دي-ة سش-ط-ي-ف ،على
توزيع  44مسشكنا أجتماعيا أيجاريا على
مسش-ت-ح-ق-ي-ه-ا ،ب-ع-د ط-ول أن-ت-ظ-ار وأك-تمال
لشش -غ -ال وج -اه -زي -ت -ه -ا ل -ل -ت-وزي-ع ،وسش-ط
أ أ
فرحة عارمة لدى أŸسشتفيدين.
وعّبر الوا‹ عن سسعادته لتوزيع السسكن على
اŸواط -ن ‘ Úإاط -ار اÛه -ودات ال -ت -ي ت-ب-ذل-ه-ا
ال -و’ي -ة ل -ت -وزي -ع أاك Èع -دد م -ن السس -ك -ن -ات م-ن
“ت
ﬂتلف الصسيغ ع Èالو’ية ،وهذا بعد أان ّ
منذ بداية السسنة ا÷ارية عدة عمليات ‡اثلة،
ع Èالعديد من البلديات ومنها سسطيف والعلمة
وع Úا◊جر ‘ إاطار برنامج سسيشسمل العديد
م -ن ال -ب -ل -دي-ات ،خÓ-ل السس-ن-ة ا÷اري-ة ،ب-ت-وزي-ع

ح -وا‹  5آا’ف وح -دة ،ك -م-ا عّ-ب-ر ع-ن ام-ت-ن-ان-ه
للمقاول Úعلى السسرعة واإ’تقان ‘ ا’‚از لهذه
السسكنات.
نشس Òإا ¤أان السسنة اŸنصسرمة  ،2017شسهدت
“ت
توزيع  4029مسسكن عمومي ايجاري ،فيما ّ
ب -ر›ة ت -وزي-ع  2297وح -دة م -ن ن-فسس ال-ن-م-ط
خ Ó-ل السس -ن -ة ا÷اري -ة ،أام -ا ع -ن صس -ي -غ -ة ال-ب-ي-ع
ب -اإ’ي -ج-ار ،ف-ق-د ّ” ت-وزي-ع  2136وح-دة سس-كنية
خÓل سسنة  ،2017مع بر›ة توزيع  1600وحدة
خ Ó-ل السس -ن -ة ا÷اري -ة ،وف -ي -م-ا ي-ت-عّ-ل-ق ب-ال-ب-ن-اء
الريفي ،فقد ”ّ توزيع  3567إاعانة أ’صسحابها
ع Èت -راب ال -و’ي -ة ‘ ال -ع -ام اŸاضس-ي ،وت-ت-وّق-ع
ا÷ه- -ات اŸع- -ن- -ي -ة ت -وزي -ع  2339إاع -ان-ة ع-ل-ى
مسستحقيها خÓل العام ا÷اري.

سسطيف :نور الدين بوطغان

اŸرتبطة بتسسي ÒاŸطاعم اŸدرسسية وإاعداد
ب -رن -ام-ج إاح-ي-اء اŸن-اسس-ب-ات ال-وط-ن-ي-ة وال-دي-ن-ي-ة
والدولية والتظاهرات وتأاسسيسس بنك معطيات
حول الÎبية الوطنية على مسستوى البلدية.
وأاشس- -ار اŸت -ح -دث إا ¤أان اŸرسس -وم ا÷دي -د
الصس - -ادر م - -ؤوخ- -را حّ- -دد ›ال ت- -دخ- -ل م- -دي- -ر
اŸدرسسة ا’بتدائية ،خاصسة فيما يتعّلق بالتشساور
مع مصسالح الÎبية ‘ ›ال التغذية اŸدرسسية
م -ن خ Ó-ل –دي -د ﬂت -ل -ف ح -اج -ات اŸط -ع-م
اŸدرسس- - -ي والسس - -ه - -ر ع - -ل - -ى احÎام الصس - -ح - -ة
اŸدرسسية واقÎاح قائمة تÓميذ اŸسستفيدين
م -ن اŸط -ع -م اŸدرسس -ي والسس -ه-ر ع-ل-ى ت-ط-ب-ي-ق
ا÷دول اأ’سسبوعي للوجبات الغذائية.
م -ن ج-ان-ب-ه رئ-يسس اÛلسس الشس-ع-ب-ي ل-ب-ل-دي-ة
برهوم عيسسى مرزوقي ،أاكد ‘ مداخلته أان الهم
اأ’ك Èهو ا◊فاظ على صسحة التÓميذ ،داعيا
مديري اŸداسس ا◊اضسرين إا ¤ضسرورة القيام
Ãراق -ب -ة السس -ل -ع -ة ال -ت -ي تصس -ل إا ¤اŸدرسس-ة أاو
تكليف موظف يقوم بذلك وخاصسة ‘ ما يتعلّق
بالسسلع القابلة للتلف على غرار اللحوم ومراقبة
شسروط حفظها من قبل اŸورد ،مشسÒا إا ¤أان
مصسا◊ه قد أابرمت اتفاقية مع طب العمل من
اجل اŸراقبة الدورية لصسحة عمال اŸطاعم
اŸدرسسية وبر›ة عمليات توعوية و–سسيسس
ع -م -ال اŸط -اع -م ح -ول سس -ب-ل اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى
النظافة وتقد Ëوجبة صسحية للتÓميذ.
كما دعا مفتشس اŸقاطعة قدور عامر مديري
اŸدارسس ا’ب -ت-دائ-ي-ة إا ¤ضس-رورة ت-رشس-ي-د ط-ل-ب-ات
اإ’ط -ع -ام بشس -ك -ل ي -وم -ي وت-ق-دÁه-ا ل-ل-م-ورد قصس-د
ا◊ف -اظ ع -ل -ى اŸي -زان -ي -ة اıصسصس -ة ل-ل-م-ط-اع-م
اŸدرسس -ي -ة وع -دم اإ’سس-راف ‘ م-واد ا’سس-ت-هÓ-ك
الفائضسة عن حاجة اŸطعم ورميها ‘ القمامة
على غرار اÿبز وباقي اŸواد اأ’خرى.

بريد أ÷زأئر بسشكيكدة

تسسليم أاك Ìمن 112
أالف بطاقة ذهبية
اسستلمت مؤوسسسسة بريد ا÷زائر بسسكيكدة،
ق-راب-ة  112000ب-ط-اق-ة ذه-ب-ي-ة م-نذ انطÓق
العملية ،التي تهدف من خÓلها اŸؤوسسسسة إا¤
عصس -رن -ة ق -ط -اع الÈي-د ،وال-ع-م-ل-ي-ات اŸال-ي-ة
واإ’جراءات اÿدماتية بهذه اأ’خÒة.
وأاوضس - -ح ن - -ائب م - -دي - -ر الÈي - -د ا÷زائ- -ر
بسس -ك -ي -ك -دة ،أان مصس -ا◊ه اسس -ت -م-لت 112083
بطاقة ذهبية ّ” ،توزيع  71830بطاقة منها،
على  48مكتبا بريديا بالو’ية ،مضسيفا أانه
يوجد  28موزعا آاليا يعمل بصسفة عادية ،و07
موزعات سستدخل حيز اÿدمة خÓل اأ’يام
ال -ق -ل -ي -ل -ة ال -ق-ادم-ة ،ع-ل-ى أان ي-تّ-م ت-رك-يب 03
م -وزع-ات ب-ب-ل-دي-ات ب-ن-ي وال-ب-ان ،ال-ق-ل ،ب-عÚ
زادة ،وببكوشس ÿضسر““ بداية اأ’سسبوع.
وعرفت عملية توزيع البطاقات الذهبية ‘
ب- -داي- -ة اأ’م- -ر ت- -ذب- -ذب -ا ك -بÒا بسس -بب ن -قصس
اŸوظ -ف Úال -ذي -ن ي -ت-ك-ف-ل-ون ب-ال-ع-م-ل-ي-ة‡ ،ا
أاف -ق -ده -ا ‘ ب-داي-ة اأ’م-ر ح-م-اسس اŸواط-ن،
الذي كان ينتظر طوي Óأامام طابور ’ ينتهي،
ورغم أان البطاقات الذهبية ترى فيها وزارة
الÈيد ح Óجيدا Ÿشساكل ا’كتظاظ ا◊اصسلة
أام -ام اŸك -اتب واŸراك -ز الÈي -دي-ة ،وال-ت-ي ’
تنتهي على مدار العام ،غ Òأان اسستعمالها،
ل -يسس ل -ه أاي م -ف -ع -ول ‘ ظ ّ-ل اف -ت-ق-ار الÈي-د
اŸرك -زي ل -ل -م -دي -ن-ة ،واŸك-اتب الÈي-دي-ة ‘
اŸدن ال -ك -بÒة ل -ل -و’ي -ة آ’’ت السس-حب اآ’‹
اÿاصس بها.
و‘ ذات السسياق ،احتضسنت دار الثقافة
ﬁمد سسراج ،يوما دراسسيا إاعÓميا –سسيسسيا
حول جهاز الدفع اإ’لكÎو ،Êنظمته غرفة
ال-ت-ج-ارة والصس-ن-اع-ة ““الصس-فصس-اف““ بسس-ك-يكدة
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ب-نك ال-ت-ن-م-ية اÙلية ،لفائدة
ج-م-ع-ي-ات ال-ت-ج-ار ،وا◊رف-ي ،Úوالصس-ناعي،Ú
والصسيادلة ،وكذا أاصسحاب اŸسساحات الكÈى
وبعضس اŸنتج.Ú
وحسسب تصس - -ري- -ح رئ- -يسس غ- -رف- -ة Œارة
والصسناعة لسسكيكدة ،فإاّن ““الهدف من تنظيم
هذا اليوم اإ’عÓمي ،هو تعميم اسستعمال هذا
ا÷هاز على اŸسستوى اÙلي ومن قبل كل
الشسركاء وهذا حسسب ما تضسمنه قانون 2018
جار التعامل بهذا ا÷هاز بعد أان
الذي يلزم الت ّ
أاع- -ط- -يت ل- -ه- -م م- -ه- -ل -ة  06أاشس-ه-ر ل-ت-ع-م-يم
اسس- -ت- -ع- -م -ال -ه -ا““ ،وأاضس -اف ن -فسس اŸت -ح -دث:
““ال -غ -رضس م -ن ذلك ه -و وضس -ع ح ّ-د ل -ل-ت-ع-ام-ل
ال -ن -ق-دي ،ب-اÿصس-وصس وأاّن ال-تّ-ج-ار أاصس-ب-ح-وا
م-ل-زم Úب-اق-ت-ن-اء أاج-ه-زة ال-دفع اإ’ليكÎو،““Ê
من جانبه ،قّدم ‡ثل بنك التنمية اÙلية
شس -روح -ات وم-زاي-ا وك-ي-ف-ي-ة اسس-ت-ع-م-ال ج-ه-از
الدفع اإ’ليكÎو.Ê

سسكيكدة :خالد العيفة
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مششاريع متأاخرة وألوأ‹ يأامر باسشتدرأك ألتأاخر أو فسشخ ألعقد

 100مليار سسنتيم لسستكمال  6آالف وحدة ““عدل““ بقسسنطينة

أعلن عبد ألسشميع سشعيدون وأ‹
لول ،عن
ولية قسشنطينة ،أمسس أ أ
تخصشيصس غÓف ما‹ ‘ إأطار قانون
أŸالية لسشنة  2018يقدر بـ  100مليار
سش-ن-ت-ي-م لسش-ت-ك-م-ال  6000وحدة
سش -ك -ن -ي -ة ““ع -دل““ Ãن -ط -ق-ة أل-رت-ب-ة
ببلدية ديدوشس مرأد.

قسسنطينة :مفيدة طريفي
يسسمح اŸبلغ باسستكمال اأشسغال التهيئة
اÿارج- -ي -ة وه -و م -ا وق -ف ع -ل -ي -ه ال -وا‹
سس- -ع- -ي- -دون خÓ- -ل ت- -ف -ق -ده سس Òاأشس -غ -ال
السس -ك -ن-ات ““ع-دل““ ،ح-يث وّج-ه ت-ع-ل-ي-م-ات
’سستكمال اأ’شسغال اŸتبقية على مسستوى
 3215وح -دة سس -ك-ن-ي-ة م-ك-ت-م-ل-ة اإ’‚از،
بتعي Úمقاولت Úلتتكفل بالتهيئة الثانوية
والتي تشسرع ‘ مهامها اأ’سسبوع اŸقبل
لÓ-ن-ت-ه-اء م-ن اأ’شس-غ-ال وتسس-ل-ي-م-ه-ا ن-ه-اية
السس -ن -ة ه-ذا ب-ال-نسس-ب-ة ل-لشس-ط-ر اأ’ول ،اأم-ا
الشسطر الثا Êفاأ’شسغال جارية به وسسيتم
اسستكمالها سسنة .2019
وعلى هامشس الزيارة اŸيدانية Ÿوقع
” وضسع حجر اأ’سساسس إ’‚از 6
الرتبة ّ
مدارسس إابتدائية 03 ،متوسسطات وثانوية
فضس  Ó- -ع - -ن مشس - -روع إا‚از م - -ق- -ر اأم- -ن
حضسري ،تنطلق اأ’شسغال بهم باŸوازاة
واأ’شسغال اŸتبقية من الشسطر الثا Êمن
الÈن -ام -ج السس -ك -ن -ي ،ك -م -ا ان -ط-ل-ق ب-ذات
اŸوقع إا‚از خزان مائي بسسعة  5000ملل
مكعب وآاخر بسسعة  6000ملل مكعب ،وهو
ما يحل مشسكلة اŸياه باŸنطقة.
أاما فيما يخ ّصس مشسروع  3200وحدة
سسكنية من نوع الÎقوي اŸدعم Ãنطقة
ال-رت-ب-ة ،ان-ت-ق-د ال-ت-أاخ-ر اŸسس-ج-ل ‘ سسÒ
اأ’شس- -غ -ال ،م -ه -ددا اŸق -او’ت اŸك -ل -ف -ة
باإ’‚از بسسحب اŸشسروع منها ‘ حال

عدم بعث اأ’شسغال ‘ مدة أاقصساها 10
أايام ‘ ظّل إازالة كافة العراقيل اإ’دارية
واŸال -ي -ة ال -ت-ي اشس-ت-ك-ى م-ن-ه-ا اŸق-اول-ون
اŸكلفون باإ’‚از ‘ وقت سسابق ،كما
وق -ف سس -ع -ي -دون ع -ل -ى ن -فسس ال -وضس -ع -ي-ة
Ãشسروع  250سسكن ترقوي مدعم بسسطح
بكÒة ببلدية حامة بوزيان الذي يعرف هو
اآ’خر تأاخرا ‘ اأ’شسغال ،حيث أاعطى
تعليمات صسارمة بضسرورة العمل ا÷دي
إ’نهاء اŸشسروع الذي تأاخر  8سسنوات عن
اآ’ج - -ال اÙددة ،م - -ؤوك - -دا أان ال - -ورشس- -ة
تدعّمت باليد العاملة والوسسائل لتفعيل
اإ’‚از وتسسليم اŸشسروع إا ¤مسستحقيه.
كما أاعطى تعليمات باإ’سسراع ‘ عملية
تسسوية اأرضس الورشسة ااıصسصسة إ’‚از
 1500سس -ك -ن ع -م -وم -ي إاي-ج-اري ب-ب-كÒة
وب- -إازال- -ة ﬂل -ف -ات اŸق -او’ت م -ن أاج -ل
تسسهيل عمل مؤوسسسسة سسونلغاز ‘ ربط
اŸشسروع بالغاز والكهرباء والتي كانت من
ب Úاأه- -م اأ’سس- -ب- -اب ال- -ت- -ي أاخ -رت آاج -ال
التسسليم بسسبب اŸوارد اŸالية ،مؤوكدا ‘
” تخصسيصس مبلغ ما‹
ذات السسياق اأنه ّ
معت Èمن ميزانية الو’ية للتكفل بالربط
بالكهرباء والتهيئة الثانوية.
كما كشسف الوا‹ سسعيدون عن رصسد
م-ب-لغ  342م-ل-ي-ار سس-ن-ت-ي-م لتفعيل الÈامج
السس -ك -ن -ي -ة ال -ت -ي  ⁄تسس -ل -م بسس -بب ت -أاخ-ر
التهيئة ،حيث سسيتم تخصسيصس جزء من
اŸب-ل-غ ل-ل-رب-ط بشس-ب-ك-ات ال-ك-ه-رباء والغاز
واŸي- - -اه الصس- - -ا◊ة ل - -لشس - -رب والصس - -رف
الصسحي.
وب -ب -ل-دي-ة ح-ام-ة ب-وزي-ان ح-ام-ة ،ت-فّ-ق-د
اŸنشسآات الرياضسية ومنها القاعة متعّددة
ال -ري -اضس -ات ال -ت -ي ت-ع-رف مشس-اك-ل ك-ثÒة،
حيث وعد بحل ا’إشسكال وإاعادة فتحها
أام -ام شس -ب -اب ال -ب -ل-دي-ة ،فضس Ó-ع-ن إاع-ادة
ا’عتبار للقاعة القدÁة وإاعداد بطاقة
تقنية للتكفل بها.

لضشمان أسشتقرأرهم وبعث ألنششاط ألفÓحي بها

سسكان العامرة يطالبون بحصسة من اإلعانات الريفية
ط - -الب سش- -ك- -ان  23ق-ري-ة ب-ب-ل-دية
ألعامرة ألسشلطات ألولئية ،برفع حصشة
لع- -ان- -ات أل- -ري- -ف- -ي- -ة أıصشصش- -ة ل -ه -م
أ إ
لضش-م-ان أسش-ت-ق-رأره-م ب-ق-رأه-م وم-زأولة
نششاطهم ألفÓحي ،فيما ل يزأل قاطنو
أÛم-ع-ات أ◊ضش-ري-ة ي-نتظرون موأفقة
أŸصش-ال-ح أŸع-ن-ي-ة ع-ل-ى أıطط ألعمرأÊ
ب- - - -ه- - - -دف أ‚از مشش- - - -اري- - - -ع ألسش- - - -ك - - -ن
لجباري.
ألجتماعي أ إ

ع Úالدفلى :و.ي .اعرايبي
اسس- -ت- -غ- -اث- -ة ه- -ؤو’ء ب- -ال- -وا‹ ج- -اءت ب -ع -د
ت -خصس-يصس حصس-ة ضس-ئ-ي-ل-ة ج-دا م-ن اإ’ع-ان-ات
الريفية مقدرة بـ  40وحدة سسكنية ،إاعتÈها
السسكان غ Òكافية لتلبية إاحتياجات  23قرية
بإاقليم البلدية التي عرفت طلبا كبÒا على
هذا النوع من السسكنات اıصسصس ’سستقرار
وت-ث-ب-يت السس-ك-ان ‘ م-ن-اط-ق-ه-م اأ’صس-لية ،كما
ا◊ال ب- -ال- -دراب- -ل -ة وال -زي -ادري -ة وأاو’د ع -ل -ي
حمرا Êوالبواهي ولورود والعناب التي تبعد
عن مقر البلدية بأاك Ìمن  18كيلوم Îعلى
ا◊دود اÙاذية لو’ية تيبازة.
و‘ ذات السسياق ،طالب سسكان اÛمعات
ا◊ضس-ري-ة ب-اأ’ح-ي-اء وم-رك-ز ال-ب-لدية بحصسصس

من السسكن اإ’جتماعي اإ’يجاري لتلبية الطلب
اŸسس- -ج- -ل ن- -ظ -را ل -ت -زاي -د ع -دد السس -ك -ان ‘
السسنوات اأ’خÒة ـ يقول ﬁدثونا ـ الذين “ أ
Ó
طلباتهم الرفوف خاصسة من قاطني السسكنات
الهشّسة اŸهّددة بالسسقوط حسسب أاقوالهم.
و‘ غياب رئيسس الدائرة ،أاكد لنا رئيسس
البلدية ﬁمد باهي ،أان مصسا◊ه تّلقت وعدا
من طرف الوا‹ بن يوسسف عزيز أاثناء عملية
ت -نصس -ي -ب -ه Ãسس-اع-دة اŸن-ط-ق-ة وال-وق-وف اإ¤
ج -ان -ب -ه -ا م-ن أاج-ل ت-ن-م-ي-ة ال-ن-اح-ي-ة وال-ت-ك-ف-ل
ب -اإ’ح -ت-ي-اج-ات اŸط-روح-ة Ãا ف-ي-ه-ا السس-ك-ن
الريفي ،أ’ن حصسة  40إاعانة تظل غ Òكافية
لتغطية الطلبات اŸقدرة بـ  2000طلب.
أاما بخصسوصس السسكان اإ’جتماعي ،أاوضسح
ذات اŸسسؤوول اأ’ول أان اıطط العمراÊ
رقم 11و 12الذي تتوزع دراسسته على منطقة
“امرة واŸقدرة بـ  54هكتارا موجود على
طاولة اŸصسالح اŸعنية قصسد إاعتماده ،وهو
م- -ا سس -يسس -م -ح ب -ت -جسس -ي -د مشس -اري -ع سس -ك -ن -ي -ة
إاجتماعية لفائدة السسكان اÙتاج Úالذين
أاحصستهم ÷نة الدائرة بـ  1700طلب مودعة
◊ّد السساعة على مسستوى اللجنة اŸعنية ـ
ي -ق -ول ﬁدث -ن -ا ﬁم -د ب -اه -ي ـ ال-ذي ط-م-أان
منتخبيه بحسسن تفهم الرجل اأ’ول بالو’ية بن
ي -وسس -ف ع -زي -ز اŸط -ل -ع ع -ل-ى وضس-ع ال-ب-ل-دي-ة
وإاحتياجاتها التنموية ،حسسب قوله.

أأ’حد  04فيفري  2018م
ألموأفق لـ  16جمادى أأ’ولى  1439هـ

مراسسلينا

لتفادي نزوحهم إا ¤اŸناطق اÛاورة با÷لفة

سصكان قرية اŸرحمة يطالبون بالتّنمية اÙلية
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عدد الطّلبات Œاوز  ٢0أالف بدائرة أاو’د فارسس

مشصاريع سصكنية وّزعت وأاخرى قيد اإل‚از

تّ-ت-ج-ه اŸشش-اري-ع السش-ك-ن-ي-ة اّıصش-صش-ة لدائرة أاو’د فارسس
يعا Êسشكان قرية اُŸرحمة التابعة إاداريا لبلدية تعظميت بو’ية ا÷لفة فيما يششبه العزلة ‘ ،ظل ا◊رمان من أابسشط
اŸششاريع اÿدماتية ،إاذ يعيشس أاهلها حالة صشعبة كانعدام اŸاء الششروب واهÎاء الطرقات والنقل الذي أاّثر على حياة التÓميذ ،ب -ب -ل -دي -ات ال -ث Ó-ث إا ¤ت -خ-ف-ي-ف الضش-غ-ط ورف-ع ال-غ Íع-ن
حيث كششفوا لـ ““الششعب““ أان النقائصس الكثÒة عجّلت بنزوحهم للمدن الكÈى والبلديات اÛاورة ،فالذين رافقونا ‘ زيارتنا ع Èالسشكان خاصشة بالششطية كأاك Èبلدية بها أازيد من  ١٢0أالف
’سش-ك-ات
نسش -م -ة ،وه -و ال-ت-ح-دي ال-ذي ي-واج-ه-ه اŸسش-ؤوول-ون إ
’نششغا’ت العاجلة ،أابرزها الطبيعي رغم وجود القناة الرئيسشية على بعد  5كيلومÎات.
ششوارعها ،طرحوا جملة من ا إ
أاصش - -وات اŸع - -تصش - -م Úأام - -ام مصش - -ال- -ح ال- -دائ- -رة ع ÈفÎات
جهتهم ،أŸنتخبون عملية تسشي Òتوزيع أŸاء م -ت -ق -ط -ع-ة ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-تسش-وي-ة وضش-ع-ي-ات-ه-م ضش-م-ن ق-وائ-م
ا÷لفة :موسشى بوغراب
ألصشالح للششرب ،سشيئة وقليلة جدأ تصشل ‘ اŸسشتفيدين.
بعضض أأ’حيان إأ 4 ¤أيام ،وطالبوأ أن يكون
وأوضش -ح ه-ؤو’ء أن ق-ري-ت-ه-م ت-اب-ع-ة ل-ب-ل-دي-ة
ألتوزيع ‘ نفسض أŸسشتوى مع كافة بلديات
الششلف :و ــ ي ــ أاعرايبي
ت-ع-ظ-م-يت ب-و’ي-ة أ÷ل-ف-ة ،أل-ت-ي ت-ب-ع-د عنها
ألو’ية ‘ ،ح Úأششادوأ إأ ¤قلة أÿزأنات عÈ
ت
ب -ح-وأ‹  37ك-ي-ل-ومÎأ وبسش-ب-ع-ة ك-يلومÎأ
ب -عضض أأ’ح -ي -اء وع -دم ك -ف -اي-ة أل-ب-عضض م-ن-ه-ا،
،
ط
فقط عن بلدية سشيدي ﬂلوف باأ’غوأ
أل-ت-ك-ف-ل ب-إانشش-غ-ا’ت ط-ال-ب-ي ألسش-ك-ان أإ’ج-ت-م-اع-ي ره-ان ت-وأج-ه-ه
دأع ‘ Úألسشياق ذأته إأ ¤إأيجاد حلول للتزود
م
ه
أل -ت -ي Œاه -لت أنشش -غ -ا’ت -ه -م وم -ع -ان -ات -
مصشالح ألدأئرة بأاو’د فارسض ألتي ’يخلو يوم من ظاهرة وقوف
أثناء أإ’نقطاعات.
أليومية ،يزورها مسشؤوولوها إأ’ ‘ أŸوأعيد
م -ن ج -ه -ت -ه وأ‹ و’ي -ة أ÷ل -ف-ة ،كشش-ف ع-ن أÙروم Úم -ن ألسش -ك -ان ل -ل -م -ط -ال -ب -ة ب -ح -ق -ه -م ‘ أ◊صش-ول ع-ل-ى
أإ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،م-ؤوك-دي-ن ب-أانهم بأامسض أ◊اجة
أه -ت -م -ام -ه ب -ت -ع -ه -دأت-ه أŸوج-ه ل-ل-م-وأط-ن ‘ ششقة إ’نقاذ عائÓتهم من أŸعاناة ألقاسشية ألتي –دثوأ عن ظروفها
إأ ¤ب-رأم-ج ت-ن-م-وي-ة ت-نسش-ي-ه-م أŸع-ان-اة أل-ت-ي
–سش Úظروف أ◊ياة وألÎكّيز على متطلبات أŸريرة ،حسشب ما وصشفها من إألتقينا بهم ‘ ع ÚأŸكان ،حيث
يتخبطون فيها منذ سشنوأت.
ألسشكان ‘ ،مقدمتها مياه ألششرب ،حيث وضشع كششف لنا بعضشهم أن ملفاتهم مودعة منذ  2005إأ ¤غاية  2011ومع
ه- -ذأ وأشش -ت -ك -ى أيضش -ا ألسش -ك -ان م -ن ع -دم
‘ ذلك رؤوسشاء ألبلديات أمام أأ’مر ألوأقع ،ن -ه -اي-ة  ،2017يشش Òه - - -ؤو’ء أÙروم Úم - - -ن ب- - -ي- - -ن- - -ه- - -م م- - -ن ”
أسشتفادة أبنائهم من أŸطعم أŸدرسشي ،فرع
ودعاهم إأ ¤توخي أ◊ذر وأ◊كمة ‘ صشرف إأقصشاؤوهم خÓل عمليات ألتوزيع ألسشابقة بالرغم من أحقيتهم ‘
ب -ري -دي وط -ب -يب ب -اŸرك -ز ألصش -ح-ي بسش-بب
أŸال أل - -ع - -ام ،ب - -ع - -د أن أب - -دى غضش- -ب- -ه م- -ن أإ’سش-ت-ف-ادة حسشب أل-ظ-روف أل-ت-ي ي-ت-خ-ب-ط-ون ف-ي-ه-ا حسشب أق-وأل-ه-م
وج -ود ‡رضض وح -ي -د ي -ق -ط -ن ب-دأئ-رة عÚ
‡ارسش - -ات أŸن- -ت- -خ- -ب Úأل- -ذي- -ن ي- -خ- -دم- -ون أŸتذمرة.
أإ’بل ،ناهيك عن أإ’نارة ألعمومية وألكهرباء
وبحسشب تصشريح رئيسض ألدأئرة بلوفة لكحل قويدر ،فإان حجم
مصشا◊هم ألششخصشية وألضشيقة ،مششÒأ إأ ¤أن
أل- -ف Ó-ح -ي -ة ،وع -دم Œه -ي -ز أل -ب -ئ -ر لسش -ق -ي
ألقانون سشيطبق خاصشة وأن هناك ألكث Òمن أل-ط-ل-ب-ات أل-ت-ي ق-دم-ه-ا ألسش-ك-ان ب-ال-ب-ل-دي-ات أل-ثÓ-ث ألششطية وأو’د
بعيًدأ ،خاصشة با÷هة أ÷نوبية للو’ية ،بسشبب
أأ’شش-ج-ار وأŸسش-اح-ات أل-فÓ-ح-ي-ة أل-تي طالها
أŸؤوسشسشات ’ تقوم بإايصشال فوأت ÒأŸاء لكث Òعباسض وأأ’بيضض ›اجة قد فاقت  20ألف ملفا من بينها ملفات
أع -ت -م -اده -ا ع -ل -ى م-ي-اه أآ’ب-ار ذأت أل-ك-م-ي-ات
أ÷ف -اف وأوضش -ح م -ن ج -ه -ت-ه أح-د ›اه-دي
م -ن أأ’ح -ي -اء‡ ،ا ي -ج -ع -ل دي -ون أŸؤوسشسش -ات قدÁة تعود أإ ¤سشنة  ،1997حيث مّكنت درأسشتها من توزيع 330
أÙدودة ،وه -و م -ا أدى إأ ¤أزم -ة ح -ق -ي -ق-ي-ة
أŸنطقة أّن قريتهم ،ألتي كانت تضشم 120
أŸعنية تÎأكمّ ،وأŸوأطن يتذمر و’ يكÎث ،وحدة سشكنية من ‰ط ألعمومي أإ’يجاري.
ت -ت -ك -رر ك -ل صش -ائ -ف -ة وت -زدأد م -ع -ه -ا م -ع -ان-اة
عائلة تابع Úلعرشض أو’د فاطنة أحد فروع
أما ‘ يتعلق با◊صشصض ألكÈى ألتي ششكلت فيما بعد مدنا بفعل
مششددأ على ضشرورة ألتنظيم وألعمل وأÿروج
أŸوأط - -ن ،Úح - -يث كشش - -ف أعضش - -اء أÛلسض
أو’د ن-اي-ل ،ج-اه-د سش-ك-ان-ه-ا ضش-د أإ’سش-ت-ع-م-ار
أŸيّدأ Êرفقة رؤوسشاء ألدوأئر إ’عدأد توأزن كثافتها ألسشكانية ،فقد أوضشح رئيسض ألدأئرة أن درأسشة ملفات 233
ألششعبي ألو’ئي با÷لفة ،خÓل أنعقاد ألدورة
أل -ف -رنسش -ي وأّت-خ-ذ أÛاه-دون م-ن-ه-ا ق-اع-دة
ب ÚأŸعطيات وألوأقع ،من أجل تفعيل أŸلف وح-دة سش-ك-ن-ي-ة ب-الشش-ط-ية و 200مسش -ك -ن ب -أاو’د ف -ارسض و 40وحدة
ن
ألعادية ،أن مششاريع تزويد سشكان عدد م
لنششاطهم بفضشل موقعها أإ’سشÎأتيجي ،إأ’ أنه
نظرأ أ’هميته للسشاكنة ،مؤوّكدأ أنه لن يتسشامح باأ’بيضض ›اجة مّكنتنا من توزيعها ‘ ظرف قياسشي بطلب من
بلديات ألو’ية تأاخرت بسشبب مششاكل متنوعة،
ب-ع-د أ’سش-ت-قÓ-ل دف-ع سش-ك-ان-ه-ا ضش-ريبة ألعزلة
مع أي مسشؤوول أو منتخب ،وسشيتخذ إأجرأءأت ألوأ‹ ،غ Òأن عملية أإقصشاء  85موأطنا من ألقوأئم بكل من ألششطية
ّ
ّ
ي-ت-ع-ل-ق ب-عضش-ه-ا ب-ت-ع-ط-ل ب-عضض مضشخات ألري
ف ألوأد وترأجع
’وضشاع أŸتذبذبة› ،ددأ وأو’د فارسض أفرجت أحتجاجات سشلمية متوأصشلة ،أأ’مر ألذي جعل
وألتقسشيم أإ’دأري بعدما ج ّ
ردعية لتصشحيح أ أ
ّ
ا
وكذأ ألتأاخر ألكبŒ ‘ Òديد ألششبكات ،م
مسش- -ت -وى أŸاء وأت -ل -فت أل -بسش -ات ،Úوع -ج -زت
‘ نفسض ألسشياق ،حرصشه على وجوب توفر ألوأ‹ يأامر بإاعادة درأسشة هذه أŸلفات مرة ثانية ،أأ’مر ألذي مّكن
ت -ط -لب مضش -اع -ف -ة حصش -ة أŸوأط -ن م -ق -ارن -ة
ألسش -ل -ط -ات ح -ت -ى ع -ل -ى إأ“ام أشش -غ -ال جسش -ر
أŸاء با◊نفيات ونوعية ،مششÒأ أن رؤوسشاء من تثبيت  27مسشتفيدأ بالششطية و 21بأاو’د فارسض ،يقول أŸسشؤوول
،
ب -اإ’م -ك -ان -ي-ات أŸت-وف-رة م-ن آأب-ار وخ-زأن-ات
متوّقفة منذ ثÓث سشنوأت لفك ألعزلة عنهم
ألبلديات ينتظرهم عم ÓكبÒأ ،مع ضشرورة أأ’ول عن ألدأئرة.
حيث أعربوأ عن تذمّرهم لضشياع كميات هائلة
و“كينهم من ألتنقل بسشهولة ’قتناء ألدوأء
أما بششأان عمليات ألتوزيع ألتي وصشلنا إأليها ◊د ألسشاعة فقد
وضش -ع رزن -ام -ة ي-وم-ي-ة Ÿت-اب-ع-ة م-دى ت-ق-دم
جّرأء ألتسشربات أŸسشجّلة على مسشتوى قنوأت
.
وأل-درأسش-ة وأل-تسش-وق ب-ب-ل-دي-ة سش-ي-دي ﬂلوف
’شش -غ -ال ‘ ،ح -ال ح -دوث خ -ل -ل ل -ت -دأرك فاقت 1500وحدة سشكنية ،أضشيفت لها مؤوخرأ حسشب ذأت أŸسشؤوول
أأ
ألتوزيع Ãختلف بلديات ألو’ية ،وألتي سشجلت
Ÿرحمة أّن طلباتهم بقيت دون
ألوضشع .و‘ نفسض أ÷هة من ألو’ية ،تتوق  750أخرى ،يقول بلوفة لكحل قويدر رئيسض ألدأئرة ‘ ،أنتظار
وقال سشكان أ ُ
أنعدأما كليا ببعضض ألقرى وألتجمعات ألريفية
أع-ت-ب-ار ،وه-و أل-وضش-ع أل-ذي ج-ع-ل-ه-م ي-ع-يشش-ون
مديرية ألري لو’ية أ÷لفة تثم Úعمليات مششاريع أخرى يجري ألتخطيط لها مع ضشبط وتعي ÚأŸسشاحات
ع -ل -ى غ -رأر أإ’دريسش -ي -ة ،أم أل -ع-ظ-ام وسش-ي-دي
عزلة تامة .و‘ ذلك يقول أحد ألسشكان إأّنهم
ألعقارية.
Œدي -د شش -ب-ك-ات أل-ت-وزي-ع وإأل-زأم أل-ب-ل-دي-ات
لعجال““ ،حيث أفاد تقرير أعدته ÷نة ألتنمية
““كثÒأ ما وجدوأ أنفسشهم ‘ مأازق أمام وقوع
’بار ،فضش Óعن تعميم ألعدأدأت
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حوأدث مرور بالطريق أÙاذية Ÿنطقتهم أو
بعد أان اعÎضشه فÓحو زريبة حامد ببسشكرة
أŸائ-ي-ة وت-وسش-ي-ع-ه-ا ع-ل-ى ك-ل أح-ياء بلديات
للمجلسض ألششعبي ألو’ئي ،تسشلّمت ““ألششعب““
‘ حالة وجود مريضض““.
أل -و’ي -ة ،ل -ت-ف-ادي أل-رب-ط أل-عشش-وأئ-ي ل-ل-م-اء
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وأŸصش -ن-وع-ة م-ن م-ادت-ي أ’أم-ي-انت وأ◊دي-د،
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أŸنطقة ألتي  ⁄تعر
Óب -ار
ت- -ع- -ويضض أل -ت -ج -ه -ي -زأت أŸع -ط -ل -ة ل  -آ
سشببها ‘ كث Òمن أأ’حيان أختÓطه باŸياه
وأÿزأنات وتدعيمها بآا’ت أ÷وفلة.
أل -ق -ذرة أو ت -ذب -ذب ‘ أل -ت -وزي -ع .وأع-ت Èم-ن
خنششلة :اسشكندر
’ يزأل ألتحكم ‘ أزمة أŸياه بو’ية أ÷لفة

انطÓق مشصروع ربط ﬁيطات الشصباب
بصصحراء خنشصلة بالكهرباء

األولوية للمياه

مدير الوكالة الو’ئية للتّششغيل لـ ““الششعب““

نصصبنا  ٥٦٠٠طالب عمل ونرافق الشّصباب إلدماجهم ‘ ا◊ياة اŸهنية
أاّك- -د السش- -ي- -د ﬂت -ار زرق -ي م -دي -ر
الوكالة الو’ئية للتششغيل بتيارت ،أاّنه
” ت - -نصش - -يب أاك Ìم - -ن  4800ع -ام-ل ‘
ّ
 ‘ ٢0١٧إاط-ار ال-وسش-اط-ة ال-كÓ-سش-ي-ك-ي-ة
و 504طالب ضشمن جهاز اŸسشاعدة على
’دماج اŸهني و 300طالب ‘ إاطار عقد
ا إ
ال-ع-م-ل اŸدع-م ،ل-يصش-ل ›م-وع الشش-باب
اŸنصش - -ب Úف - -ع - -ل- -ي- -ا إا ¤أاك Ìم- -ن 5600
تنصشيب.

تيارت :ع عماوة
وأضش- -اف أّن أل- -نسش- -ب- -ة أŸئ -وي -ة ت -رأوحت
حسشب ألقطاع ألقانو Êبـ  68باŸائة ‘
ألقطاع أÿاصض 23 ،باŸائة للقطاع ألعام.
وأحتل قطاع ألبناء أŸرتبة أأ’و ¤بنسشبة 36
باŸائة ويليه قطاع أÿدمات بـ  28باŸائة،
وألصشناعة بـ  25باŸائة وألفÓحة بنسشبة 11
باŸائة .
وأوضش -ح ألسش -ي -د زرق -ي أّن -ه ف -ي-م-ا ي-خصض
برأمج ألتششغيل أŸتعلقة بجهاز أŸسشاعدة
على أإ’دماج أŸهني ،فقد ” –قيق 540
تنصشيب حاز فيها أصشحاب ألششهادأت 64
ب-اŸائ-ة م-ق-اب-ل  36ب-اŸئ-ة وأخÒأ ط-ال-ب-ي
عمل بدون تكوين أو تأاهيل  1باŸائة.
” تعزيز آأليات ألششفافية ‘ معا÷ة
كما ّ
عروضض ألعمل سشوأء بالتحكم أك ‘ Ìنظام
وسش - -ي - -ط ،ونشش - -ر أل - -ع - -روضض ع Èم- -وأق- -ع
أل -ت-وأصش-ل أ’ج-ت-م-اع-ي ب-اسش-ت-ع-م-ال م-دون-ة

أŸهن وألوظائف.
” تنششيط
ة
ي
ن
ا
ب
ش
ش
ل
أ
ة
ق
ف
فبالنسشبة للمرأ
ّ
 66ورششة مرأفقة للششباب طالبي ألعمل،
م ّسشت تكوين  300طالب عمل ‘ ›ا’ت
–ضش ÒأŸقابÓت أŸهنية ،إأعدأد ألسشÒة
ألذأتية وتقنيات ألبحث عن ألششغل ،كان
أل -ه-دف م-ن-ه-ا رف-ع ق-اب-ل-ي-ة ط-ال-ب-ي ل-ل-ع-م-ل
وتسشهيل أندماجهم ‘ سشوق ألعمل ومبدأ
تسش -اوي أŸوأط -ن Úأم -ام خ-دم-ات أŸرف-ق
ألعمومي.
وق -د ت -ق ّ-رر ت -ق -ريب أŸرف -ق أل -ع -م -وم -ي
’يام
للتششغيل للمّÎددين عليه ‘ ﬂتلف أ أ
أل-ت-حسش-يسش-ي-ة وأأ’ي-ام أل-درأسش-ية وأŸعارضض
ط-ي-ل-ة سش-نة ’ ،2017سش-ي-م-ا م-ع أل-ق-ط-اعات
ذأت ألصش- -ل -ة ك -ق -ط -اع أل -ت -ك -وي -ن أŸه -ن -ي،
أŸؤوسشسشات أŸصشغرة ،ألصشناعات ألتقليدية
وأ◊رف ،أ÷امعة وغÒها من ألقطاعات.
وقد أثمرت ألعملية على إأمضشاء إأتفاقية

ششرأكة ب Úقطاعنا وقطاع ألتكوين أŸهني
لتكوين ألششباب ألبالغ Úمن ألعمر  16إأ¤
 20سشنة.
وك-انت أل-وك-ال-ة أل-و’ئ-ي-ة ل-ل-تشش-غ-يل بو’ية
تيارت كل مرة تغتنم هذه ألفرصشة من أجل
ت -ع -ري-ف أ÷م-ه-ور أل-ع-ريضض ب-و’ي-ة ت-ي-ارت
Ãنتوجاتها أÿدماتية وموقفها كمتدخل
’ضش -اف -ة إأ ¤أسش-ال-يب
‘ سش -وق ألشش -غ -ل ،ب -ا إ
أل -عصش -رن-ة أل-ت-ي مسش-ت-ه-ا ب-فضش-ل ›ه-ودأت
ألسش -ي -د أŸدي -ر أل -ع -ام ل -ل -وك -ال -ة أل -وط -ن-ي-ة
للتششغيل ﬁمد ألطاهر ششعÓل ،كاŸدونة
أ÷زأئرية للمهن وألوظائف وأÿدمات عن
بعد.
وقال مدير ألوكالة ﬂتار زرقي أّنه كانت
ه -ن -اك مشش -ارك-ة مصش-ال-ح أل-وك-ال-ة أل-و’ئ-ي-ة
للتششغيل تيارت ‘ ›ال أسشتقطاب ألعنصشر
’يام
ألبششري Ÿزأولة ألتكوين ،من خÓل أ أ
ألتحسشيسشية وألتنسشيق ألذي ” مع مرأكز
ألتكوين أŸهني وألتمه .ÚوباŸناسشبة فقد
” توجيه أك Ìمن  369طالب عمل بدون
تكوين أو تأاهيل إأ ¤هذه أŸرأكز من أجل
أ◊صشول على تأاهيل مهني ‘ ألتخصشصشات
ألتي تعرف عجزأً.
ويÎجم نششاط ألبحث خÓل سشنة 2017
ع - - -ل - - -ى مسش - - -ت - - -وى ›م - - -وع أل- - -وك- - -ا’ت
بالو’ية بتحقيق  1197زيارة مسشت أك Ìمن
 1265مؤوسشسشة عمومية وخاصشة ،ووحدأت
إأنتاجية وخدماتية منتششرة ع Èكامل ترأب
و’ية تيارت.

◊جازي

ب-ع-دم-ا شش-ه-د معارضشة
من بعضض فÓحي بلدية
أزري- -ب- -ة ح- -ام -د ب -و’ي -ة
بسشكرة منذ أإطÓقه سشنة
 2012عّ- -ط- -لت أ‚ازه
لسشنوأت ،أنطلق مششروع
رب-ط ﬁي-ط-ات ألشش-باب
بصش- - -ح- - -رأء خ- - -نشش- - -ل- - -ة
ب- -اŸن- -ط- -ق -ة أ÷ن -وب -ي -ة
بالكهرباء وسشيسشتلم على
آأخ - - -ره ب - - -غ - - -ي- - -ة ب- - -عث
أ’سش- - -ت- - -ث- - -م- - -ار ب - -ه - -ذه
أأ’رأضشي أŸوزعة على ألششباب
‘ إأطار صشيغة أ’متياز.
أورد مصش - -در م - -ن م- -دي- -ري- -ة
توزيع ألكهرباء وألغاز خنششلة لـ
““ألششعب““ ،أّن أŸششروع مق ّسشم
إأ ¤شش -ط -ري-ن ،أأ’ول ي-ت-م-ث-ل ‘
 160ك -ي -ل -وم Îم -ن أÿط -وط
أل -رئ -يسش -ي -ة ل -ت -وزي -ع أل -ك-ه-رب-اء
Ÿنطقتي أŸيتة وسشيار ،أإضشافة
إأ ¤ألثا ÊوأŸتمثل ‘ إأ‚از
 07خ -ط -وط رئ-يسش-ي-ة ج-دي-دة
لربط ﬁ 07يطات أسشتصشÓح
ششبابية بهذه أŸنطقة ألوأعدة
إأن- -ت- -اج- -ي- -ا خ- -اصش -ة ‘ شش -ع -ب -ة
أ◊بوب.
وأÙيطات ألـ  07أ÷ديدة
أŸوصش -ول -ة ب-ال-ك-ه-رب-اء ‘ ه-ذأ
أإ’ط -ار ه -ي ““ز’سض““““ ،ط -روم-ة
““ ،““1ط - - -روم- - -ة ““ ،““2ب -ون -ق-ار““،

““ب -ون -ق-ار أل-ت-ك-م-ي-ل-ي““““ ،رم-ل-ي-ة““
و«رأو““ ” رب- -ط- -ه -ا م -ن م -رك -ز
أل -ت -غ-ذي-ة أŸت-وأج-د م-ن ب-ل-دي-ة
زريبة حامد بو’ية بسشكرة على
ألشش- - - - - - -ري- - - - - - -ط أ◊دودي بÚ
أل- -و’ي -ت Úب -ع -د ح -ل أإ’شش -ك -ال
أŸت -ع -ل -ق Ãع-ارضش-ة أل-فÓ-حÚ
هناك.
ك - -م- -ا ّ” ‘ سش- -ي- -اق م- -تصش- -ل
أŸصش -ادق-ة ع-ل-ى إأنشش-اء أم-ت-ي-از
جديد بهذه أŸنطقة ﬂصشصض
ل-ل-م-ؤوسشسش-ة أ÷ه-وي-ة ل-ل-ه-ن-دسش-ة
أل -ري -ف-ي-ة Ãح-ي-ط أ’سش-تصشÓ-ح
ب -ون -ق -ار ،ع -ل -ى مسش -اح -ة 3200
ه -ك -ت -ار سش-ي-ت-م أ’سش-ت-ث-م-ار ب-ه-ا
زرأعيا من طرف هذه ألششركة
“ت أŸصشادقة ‘
ألعمومية ،و ّ
أجتماع Ÿمثلي ألهيئة ألتنفيذية
ألفاعل ‘ Úهذأ أÛال.

09

األحد  ٠٤فيفري  ٢٠١٨م الموافق لـ  ١٧جمادى األولى ١٤٣٩
العدد

١٧٥٥٩

^ إعدإد :جمال أإوكيلي

أإمام صشمت إلبلدية وإÙافظة
إلو’ئية لبومردإسض

أإعوإن إلوكالة إلو’ئية للتششغيل لو’ية إŸدية ‘ إŸيدإن:

إحصساء شسامل Ÿناصسب إلعمل إŸتوفرة لدى إŸؤوسسسسات إ’قتصسادية
سشجلت إلوكالة إلو’ئية للتششغيل باŸدية نسشبا غ Òمتوقعة ‘ إلعمل من خÓل إلكششف عن أإك Ìمن  7750تنصشيب ‘ كل
أإجهزة إلوكالة بفضشل إطارإتها لتغطية كاملة ◊وضض إلتششغيل إÿاصض بهذه إلو’ية ذإت إلطابع إلفÓحي وكذإ إ÷هود إلتي
بذلوها من إÿرجات إŸيدإنية إلدورية للمؤوسشسشات إ’قتصشادية إلعمومية ،منها وإÿاصشة لتجميع عروضض إلعمل ومتابعتها
ضشمن مششروع إلوسشاطة إلفّعالة إلتي بادرت بها ب Úهذه إŸؤوسشسشات وطالبي إلعمل.
واسش-ت-ن-ادا Ÿدي-ر ال-وك-الة
السشيد أاحمد سشÓمي ،فإانه
ب - -ال- -ت- -مّ- -ع- -ن ‘ اŸؤوشش- -رات
نصش ّ-ب -ت ال -وك -ال -ة ‘ اإلط -ار
ال -ك Ó-سش-ي-ك-ي  ٥٩٠٣طالب
ع- - -م- - -ل وت- - -ب- - -اي - -نت ب٠٥ Ú
قطاعات حيوية ،منها ٤٠٩
‘ الصش- - -ن - -اع - -ة‘ ٣٤٨٩ ،
األششغال العمومية‘ ١٥٤٩ ،
اÿدمات ،والباقي كانت ‘
ال -فÓ-ح-ة وق-ط-اع-ات أاخ-رى
” تنصشيب و‘
ﬂتلفة ،كما ّ
إاطار جهاز اŸسشاعدة على
اإلدماج اŸهني  ١١٨٥طالب
ع - -م - -ل إا ¤ج- -انب ‘ 66٠
عقود العمل اŸدعمة ،على أامل أان يرتفع هذا
اŸؤوششر األخ Òمسشتقب Óلدى اÿواصش.
تو‹ هذه الوكالة أاهمية كÈى للرقمنة إاذ من
خ Ó-ل ه -ذه ال -وسش -ائ -ل ب-ات ع-م-ل-ه-ا أاك ÌاحÎاف-ي-ة
وششفافية على ششاكلة النظام اŸعلوماتي ا÷ديد
«الوسشيط» كونه يجعل ﬂتلف العمليات التي تقوم
بها وكالت التششغيل من تسشجيل ومقاربة ب Úطلبات
وعروضش العمل واسشتدعاء وتوجيه تتمّ بصشفة رقمية
وآالية ويضشمن سشرعة التنفيذ وششفافية أاك ،Èكما أانها
أاجÈت على تطبيق آاليات التواصشل الدائم بÚ
الوكالت بعد اسشتحداث الوكالة الوطنية للتششغيل
نظام عملي ع Èششبكة األنÎانت ،حيث يجد فيه
إاط-ارات ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة وب-خ-اصش-ة ب-ه-ذه ال-وك-ال-ة
اÙلية كل مسشتلزمات وإاجراءات أاجهزة التششغيل
التي يسشتفيد منها طالب العمل ،إا ¤جانب كافة

الششروحات الÓزمة لتقد Ëأاحسشن خدمة لطالبي
العمل واŸسشتخدم Úباعتبار أان هذا ا÷هاز صشار
أاحد أادوات ترقية اŸرفق العمومي ،فضش Óعلى أانه
ومع بداية السشنة ا÷ارية واكبت هذه الوكالة آالية
نظام اÿدمة عن بعد التي أاطلقتها الوكالة الوطنية
للتششغيل ع Èششبكة األنÎنيت والذي يسشمح لكل من
طالبي العمل واŸؤوسشسشات لتسشجيل طلبات وعروضش
العمل عن بعد ،إال أان اإلقبال خÓل السشداسشي األول
على هذه اÿدمة لوحظ أانه كان ضشعيفا سشواءً من
طالبي العمل أاو من اŸؤوسشسشات ،ما اسشتدعى تنظيم
أاي -ام إاع Ó-م -ي -ة ‘ ه -ذا الصش -دد ب-غ-ي-ة ت-ع-م-ي-م ه-ذه
اÿدمة على ا÷مهور العريضش وششرح اسشتعمالها،
إاضش -اف -ة إا ¤ه -ذا ف -ق-د اأط-ل-قت ت-ط-ب-ي-ق-ات خ-اصش-ة
ب-ال-وك-ال-ة ب-ال-ه-وات-ف ال-ذك-ي-ة ع-لى مسشتوى التطبيقة
«ب Ó-ي سش-ت-ور» واŸت-م-ث-ل-ة ‘ وك-ال-ت-ي وت-ع-م-ل ع-ل-ى

إإعادة تهيئة إÙيط وإلوسسط إلبيئي

انطلقت اŸؤوسشسشة العمومية متيجة
ح -دائ -ق ل-ولي-ة ال-ب-ل-ي-دةŒ ‘ ،سش-ي-د
مششاريع واعدة للسشنة ا÷ديدة ،٢٠١٨
بعدأان سشجلت تقدما وقفزة نوعية،
خاصشة ‘ رفع الرهان والتحدي ‘
عمل منسشق ما يقارب الـ
 ٢.٥م -ل-ي-ون شش-ج-رة زي-ن-ة وأازه-ار،
أاعادت بها صشورة البليدة ‘ تاريخها
وه-وي-ت-ه-ا ول-ق-ب-ها بعاصشمة اŸتيجيÚ
وم- -دي- -ن -ة ال -ورد وال -ري -اح ،Úوال -ت -ي
كادتان تختفي وتتحّول إا ¤أالقاب ل
تدل على حقيقتها.
وكشش -ف اŸدي -ر ال -ولئ-ي لـ م-ت-ي-ج-ة
حديقة ﬁمد وادفل لـ»الششعب» ،من
خ Ó-ل حصش -ي -ل-ة م-ؤوسشسش-ت-ه السش-ن-وي-ة،
أان -ه -م اسش -ت -ط -اع -وا م-ن خÓ-ل ف-ري-ق

كششفت مصشادر مطلعة لـ «الششعب» عن قيام أاششخاصش من
بلدية أاعف Òبأاقصشى ششرق ولية بومرداسش بالسشتحواذ على
عششرات الهكتارات من اŸسشاحات الغابية واألحراشش التابعة
Ùاف -ظ -ة ال -غ -اب -ات وأام Ó-ك ال -دول -ة ب -ح -ج -ة السش-ت-غÓ-ل
الفÓحي ‘ ظّل صشمت السشلطات اÙلية وعدم التحرك
لجراءات القانونية الÓزمة لردع اıالف..Ú
للقيام با إ
أاك -دت مصش -ادرن -ا أان ع -م-ل-ي-ة السش-ت-غÓ-ل ال-عشش-وائ-ي ل-ه-ذه
اŸسشاحات انطلقت منذ أايام ،حيث ششرع بعضش الششباب ‘
عملية السشتصشÓح باسشتعمال ا÷رافات بهدف السشتغÓل
لنشش- -ط- -ة األخ- -رى كÎب- -ي- -ة
ال- -فÓ- -ح- -ي و‡ارسش- -ة ب- -عضش ا أ
ا◊يوانات والدواجن بهذه اŸنطقة اŸوجودة على مسشتوى
قريتي «تاجنانت» و»تÓعياشش» وقريبة من حافة وادي أاوباي
الذي يسشتغله العديد من الفÓح ‘ Úعملية السشقي عن
طريق حفر آابار جانبية ،وهي الظاهرة التي توسّشعت ‘ هذا
الفضشاء الغابي اŸششÎك ب Úبلديتي أاعف Òودلسش نتيجة
غياب الرقابة واŸتابعة من قبل اŸصشالح اıتصشة ،خاصشة
وأان هذه اŸسشاحات الواسشعة كانت مرششحة لتجسشيد بعضش
اŸششاريع السشتثمارية منها مششروع منطقة نششاطات..
ب -اŸق -اب-ل نّ-دد ب-عضش ال-نشش-ط-اء اŸه-ت-مÃ Úج-ال ح-م-اي-ة
البيئة بهذه السشلوكات العدوانية التي تتعرضش لها اŸسشاحات
لح-راشش ب-ب-ل-دي-ة أاع-ف ،Òوع-دم –رك اÛلسش
ال -غ -اب-ي-ة وا أ
البلدي ا÷ديد اÙسشوب على حزب األرسشيدي لوقف هذه
النتهاكات اŸسشتمرة من قبل ششباب اŸنطقة الذين كان لهم
دور كب ‘ Òإايصشال مرششح ا◊زب إا ¤الريادة والÎبع على
رأاسش اÛلسش ا◊ا‹ خلفا ◊زب الفافاسش ،كما  ⁄تخف
مصشادر أاخرى خششيتها من تنامي نششاط حركة «اŸاك» بهذه
ال-ب-ل-دي-ة ال-ري-ف-ي-ة اŸع-زول-ة ال-ت-ي ت-ف-ت-ق-د ل-ل-م-رافق الششبانية
وف -رصش ال -ع -م -ل مسش-ت-دل Úب-ذلك ب-ت-ن-ظ-ي-م مسشÒات سش-اب-ق-ا
لم-ازي-غ-ي-ة اسش-ت-ج-اب-ة ل-ب-عضش ال-نشش-طاء
ل-ل-م-ط-ال-ب-ة بÎسش-ي-م ا أ
والتيارات التي تنششط ‘ هذا اÛال ،وششكاوي أاخرى من
لولياء حول توسشع ظاهرة اآلفات الجتماعية
اŸواطن Úوا أ
السش -ل -ب -ي -ة ك-اıدرات ون-ق-اط ب-ي-ع اŸشش-روب-ات ال-ك-ح-ول-ي-ة
بطريقة غ Òقانونية خاصشة Ãنطقة «◊صشار» باŒاه بلدية
تيقزيرت.

بومردإسض ..ز /كمال

إŸدية:ع.علياÊ

كانت ﬁلّ متابعة دقيقة:

’خر لو’ية إلبليدة
إلوجه إ آ

العمل والذي ارتفع من  ‘ ٤٣٤ششهر
ج - -ان - -ف - -ي إا ٥6٧ ¤م -وظ -ف شش-ه-ر
ديسشم ،Èتنقية نحو  ٨آالف بالوعة بـ
 ٧بلديات ،وتنظيف وŒي ٥٩ ÒمقÈة
ب - - -ـ  ٢٠ب- -ل -دي -ة ،وع -ن اŸسش -اح -ات
اÿضشراء كششف اŸدير وادفل ،بأان
اسش -ت -ط -اعت اŸؤوسشسش -ة م -ن صش -ي -ان -ة
أاكÌم- -ن  6ه -ك -ت-ارات م-ن ا◊دائ-ق
واŸسش -اح -ات اÿضش -راء ،واŸن -تشش-رة
ع ٢٤ Èبلدية ،وتقليم وزبر أاك Ìمن
 ٢٤أالف ششجرة.
وعن تهيئة األرصشفة وترميم وطÓء
اŸدرج - - - - - - -ات وغ- - - - - - -رف اÓŸبسش
واŸسش- -اح -ات اÿضش -راء «ا÷دي -دة»،
وب -ن -اء ج -دران اإلح -اط-ة وال-تسش-ي-ي-ج،
وصشيانة النارات والنافورات ،فأاكد

إارششاد مسشتعمليها إا ¤مقرات وأاماكن
الوكالت ع ÈالÎاب الوطني– ،توى
ع - -ل- -ى اسش- -م اŸسش- -ت- -خ- -دم وب- -ه- -ا ك- -ل
ﬁتويات اŸدونة ا÷زائرية للوظائف
واŸهن ،وكذا عروضش العمل اŸسشجلة
ب-ال-ت-ط-ب-ي-ق-ة وسش-ي-ط وه-ي ال-ت-ط-ب-ي-ق-ية
اŸعمول بها بالوكالة الوطنية.
وتعنى هذه الوكالة حسشب مديرها
سشÓ-م-ي ب-اŸراف-ق-ة وال-عمل اإلعÓمي
ال-فّ-ع-ال ل-ط-ال-ب-ي ال-ع-م-ل ،ح-يث ع-م-لت
ع-ل-ى ت-ف-ع-ي-ل ورشش-ات «ت-ق-ن-يات البحث
عن عمل» الدورية اŸقامة من طرف
إاط- -ارات ال -وك -الت اÙل -ي -ة ل -ف -ائ -دة
ط -ال -ب -ي ال -ع -م -ل سش -واء ع -ل -ى مسش-ت-وى
ال- -وك- -الت أاو ع- -ل- -ى مسش- -ت -وى م -راك -ز
ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي وج-ام-ع-ة ي-ح-ي-ى ف-ارسش ب-اŸدية،
ونظمت هذه الوكالة عدة أايام تكوينية Ÿسشتششاري
ال- -وك- -الت اÙل- -ي- -ة ح- -ول ورشش- -ات «خ -ط السشÒة
الذاتية»« ،اŸقابلة اŸهنية»« ،الرسشالة التحفيزية»
حتى يتسشنى لهم تنششيط هذه الورششات بصشفة جيدة
تعود بالفائدة على طالبي العمل ،كما أانه وتطبيقا
ل-ت-ع-ل-ي-م-ات السش-ي-د ﬁم-د ال-ط-اه-ر شش-عÓ-ل اŸدير
ال -ع-ام ل-ل-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-تشش-غ-ي-ل ل-ت-ف-ع-ي-ل ال-ع-م-ل
ا÷واري اإلعÓمي بغية اإلعÓن عن كل ما –ّققه
ال -وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-تشش-غ-ي-ل م-ن أارق-ام وت-نصش-ي-ب-ات
ال -ت -ع -ري -ف ب -األج -ه-زة ال-ت-ي Áك-ن ل-ط-ال-ب-ي ال-ع-م-ل
السش-ت-ف-ادة م-ن-ه-ا ت-ق-ري-ب-ا ل-ل-وك-الة الوطنية وّ” فتح
أاب -واب ه -ذه ال -وك -ال-ة أايضش-ا ل-ل-م-واط-ن Úع-ل-ى م-دار
السشنة ،خاصشة طالبي العمل واŸؤوسشسشات.

إسستغÓل عشسوإئي لعشسرإت إلهكتارإت
من إŸسساحات إلغابية بأاعفÒ

م -دي -ر م -ي -ت -ج -ة ح -دائ -ق ،ان-ه-ا “ت
ب-ن-ج-اح واسش-ت-ن-ف-ذت ق-ب-ل ن-هاية العام
 ٢٠١٧ب- -نسش- -ب -ة ك -ل -ي -ة ق -درت بـ ١٠٠
باŸائة ،وما تبقى ‘ نسشب متفاوتة
ت - -راوحت ب ٥٥ Úو ٩٥ب-اŸائ-ة ،هي
تخ ّصش تهيئة قنوات الصشرف الصشحي
وت- -زف- -يت ال- -ط- -رق وﬁاور ال -دوران
اŸروري -ة،وخصشت أاشش -غ -ال الصش -ي -ان-ة
والÎم -ي -م  ١٠ب -ل-دي-ات ،م-ن-ه-ا م-ق-ر
ال -ب -ل -دي-ة ال-ب-ل-ي-دة ،وأاضش-اف ب-أان ف-ي-ه
مشش -اري -ع م -ن-ج-زة ومشش-اري-ع ‘ ط-ور
ال‚از ق- - - -اربت م- - - -ن الـ  ،٣٠سش-ي-ت-م
الفراغ منها قريبا بـ  ١٠بلديات أايضشا
من أاصشل  ٢٥بلدية.

إلبليدة :لينة ياسشمÚ

إ‚از  467عملية تنموية ‘ إطار إلÈإمج إلبلدية بتيبازة
أاشش- - - - - -ار اŸدي - - - - -ر
ال - - -ولئ- - -ي ل- - -ل›Èة
وم -ت -اب -ع -ة اŸي -زان-ي-ة
ب -ت -ي -ب-ازة إاŒ ¤سش-ي-د
 ٤6٧ع-م-ل-ية ﬂتلفة
تتعلق بÈامج التنمية
ال -ب-ل-دي-ة وال-ت-ي رصش-د
لها غÓف ما‹ قدره
 ١,٥مليار دينار وهي
العمليات التي انتهت
األششغال Ãعظمها.
وقال مدير القطاع
ع -ل-ى ه-امشش ل-ق-اءات
–دي- - - -د أاول - - -وي - - -ات
الÈام - -ج ال - -ب - -ل - -دي- -ة
للتنمية للسشنة ا÷ارية
ال- -ت- -ي ع- -ق -ده -ا وا‹
الولية مع اŸنتخبÚ
اÙل -ي ÚواÛت -م -ع
اŸد Êب - - - - - - - - -أاّن ١٢٩
ع- -م -ل -ي -ة ّ” غ -ل -ق -ه -ا
بصش -ف -ة ن-ه-ائ-ي-ة ف-ي-م-ا
ان-ت-هت األشش-غ-ال ع-لى
مسش -ت -وى  ١6٠عملية
أاخرى ،وتوششك األششغال على نهايتها بـ ١٧٨عملية ما يؤوّكد
على كون ذات الÈامج ششهدت وتÒة ا‚از متسشارعة
ومضشبوطة على عكسش ما حصشل خÓل سشنوات خلت كانت
قد ششهدت ارجاء عمليات تنموية ا ¤آاجال بعيدة ألسشباب
ﬂتلفة تأاتي ‘ مقدمتها مششاكل العقار .وبلغت نسشبة
اسشتهÓك العتمادات اŸالية مؤوخرا حدود  6١باŸائة،
وبالنظر إاﬁ ¤دودية اŸوارد اŸالية فقد أامر وا‹
ال -ولي -ة ب-حسش-ن اسش-ت-غÓ-ل اŸي-زان-ي-ة وان-ت-ق-اء ال-ع-م-ل-ي-ات
التنموية األك Ìاسشتجابة لتطلعات اŸواطن خÓل السشنة
ا÷اري -ة وه -ي ال -ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ي ت-رت-ب-ط ب-ت-حسش Úاإلط-ار
اŸع -يشش -ي ل -ل -م-واط-ن بشش-ك-ل م-ب-اشش-ر ك-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ط-رق-ات
اŸهÎئ- -ة واŸاء الشش -روب وال -ت -ط -ه Òالصش -ح -ي واإلن -ارة

ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ا◊ضش-ري-ة وم-راف-ق الشش-ب-اب ب-حيث
يرتقب بأان تؤوخذ هذه النششغالت ضشمن الÈامج البلدية
للتنمية وصشندوق التضشامن للجماعات اÙلية وميزانية
الولية.
Œدر اإلششارة أايضشا إا ¤أانّ ولية تيبازة اسشتفادت من
غÓف ما‹ قدره  ١٤,٥مليار دينار ‘ ﬂتلف الÈامج
القطاعية للتنمية خÓل السشنة اŸنصشرمة وبلغت نسشبة
اسشتهÓك العتمادات اŸالية بها حدود  ٥٤باŸائة مع
نهاية السشنة ‘ وقت ششهدت وتÒة أاششغال ال‚از منحى
تصشاعديا طيلة الفÎة األخÒة.

تيبازة :عÓء ملزي
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اشسراف :سسعيد بن عياد

إإطÓق دعوة للمشضاريع بالشضرإكة
إŸؤوسضسضاتية إ÷زإئرية إلفرنسضية (بروفاسس سس)2018 +
أاطلقت دعوة Ÿشساريع بالشسراكة اŸؤوسسسساتية ا÷زائرية الفرنسسية مفتوحة إا ¤غاية  25مارسص  .2018ويندرج
هذا الÈنامج ‘ وثيقة إاطار للشسراكة موقع ب Úحكومتي البلدين ‘ ديسسم.2012 È
يرمي هذا اإلطار إا– ¤سس Úوتدعيم قدرات اŸرافق العامة من خÓل تشسجيع تبادل الكفاءات ونقل اŸعرفة
ب Úإادارتي البلدين .ويدعم برنامج «بروفاسص سص »+مشساريع مهيكلة تطلق عمليات ملموسسة للتعاون وتندرج ‘
إاطار الشسراكة القائمة ب Úالهيئات ا÷زائرية والفرنسسية .وتخ ّصسصص األولوية للمشساريع اŸتعلّقة بأاحد أاربعة
مواضسيع كÈى حّددتها ا◊كومة ا÷زائرية من أاجل تدعيم مؤوسسسساتها وهي - :تركيب ،متابعة وتقييم اŸشساريع
الكÈى للتنمية  -إادارة رشسيدة (حوكمة) للهيئات واŸؤوسسسسات العمومية -التفاوضص والوسساطة  -السستشسراف.
وأاوضسح بيان تسسلمت «الشسعب» نسسخة منه أانه ل يحتفظ سسوى باŸشساريع التي تلزم على األقل شسريك Úمن
الهيئات ا÷زائرية الفرنسسية.
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أا.عضسامو تشس ّ
خصص عوامل بناء مسسار ناجع للطاقات اŸتجّددة

إ÷زإئر “اك أإورإقاً رإبحة إ’حدإث طفرة إ’نتقال إلطاقوي
إاحداث هيئة لديها القوة
العمومية لتثم Úوتطوير اŸوارد

لطار القانو Êينقصسه الوضسوح
ا إ
والنصسوصص التطبيقية تأاخرت

توسّسع النسسيج الصسناعي مرهون بتهيئة  50حظÒة

إإضضرإبات أإم عصضيان ..من يدفع إلكلفة؟
كلمة العدد

منعرج وأإفق
سسعيد بن عياد
ي-رت-ب-ط مسس-ت-ق-ب-ل األم-ن الق-تصس-ادي ب-ك-ون-ه صس-م-ام أام-ان ل-ل-م-رح-ل-ة ال-راهنة
وŸسستقبل األجيال Ãدى التحكم ‘ ملف األمن الطاقوي من خÓل السسيطرة
على كافة جوانبه اŸتعلقة بتأام Úالطلب الداخلي ،ولكن أايضسا حماية وتنمية
حصسصص ا÷زائر ‘ األسسواق العاŸية .وألنه ل Áكن لبلد لديه طموحات
ويواجه –ديات أان يضسع كافة أاوراقه ‘ قبضسة شسراكة أاحادية ،ينبغي تعزيز
مسسار تنويع الشسركاء مثل توسسيع النفتاح على قوى اقتصسادية يتوّفر لديها
السستعداد للعمل وفقا للتوجهات التي حّددتها ا÷زائر وإاجادة التفاوضص حول
صسفقات ثقيلة مثل عقود الغاز طويلة اŸدى.

إ’سضتثمار ‘  13فرعا إقتصضاديا
بدف Îشضروط صضارم

وسس-ج-ل اŸدي-ر ال-ع-ام ل-لشس-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ح-روق-ات «سس-ون-اط-راك» بهذا
اÿصسوصص موقفا حاسسما ،عندما أاعلن بلغة صسريحة «رفضص النصسياع لشسروط
بعضص بلدان أاوروبا» التي –اول اللعب على حبال سسوق الغاز بتقدÁها شسروطا
ل تعكسص مدى التعاون الذي أا‚ز ‘ اŸاضسي وتتنّكر للتزامات ا÷زائر
بتأام Úالسسوق األوروبية بالغاز ،خاصسة أاثناء األزمات .وصسّرح ولد قدور بشسكل
واضسح أانه ل ›ال Ùاولة فرضص خيار –رير سسوق الغاز الطبيعي ،إا‰ا
يجب أان يدخل الشسركاء ‘ مفاوضسات جديدة لتمديد عقود طويلة األمد وفقا
لقواعد متوازنة ومنصسفة تراعي مصسالح الطرف‡ ،Úا يحمي السسوق من أاي
اضس- -ط- -راب- -ات ﬁت- -م -ل -ة ،خ -اصس -ة وأان ال -ع -ا ‘ ⁄ج -انب ك -ب Òم -ن أاق -ط -اب -ه
ا÷يواسسÎاتيجية يعرف توترات ل Áكن Œاهلها بالنسسبة لعنصسر السستقرار
الذي يحتاج إاليه اÛتمع الدو‹ من أاجل الرفع من وتÒة النمو لفائدة
الشسعوب.
‘ هذا اإلطار يندرج النتقال الطاقوي الذي يتّم السسعي إاليه ضسمن رؤوية
متكاملة تراعي اŸتطلبات اÙلية والدولية ،بحيث ل تّÎدد ا÷زائر ‘
مرافقة مسسار تكريسص اسستقرار أاسسواق اÙروقات ‘ الظرف الراهن وتنمية
الطاقات اŸتجّددة –سسبا للمسستقبل وفقا لقاعدة ثابتة ترتكز على التشساور
والشسراكة اŸتوازنة واŸنصسفة .وŒسسد هذا منذ أاو ¤بوادر أازمة انهيار
أاسس -ع -ار ال -ن -ف -ط ق -ب -ل ح-وا‹ ثÓ-ث سس-ن-وات ح-ي-ن-م-ا خ-اضست دب-ل-وم-اسس-ي-ت-ه-ا

القتصسادية بنجاح مشسهود له طبقا لتوجيهات رئيسص الدولة ،مسسار إاعادة
النسسجام داخل منظمة البلدان اŸصسدرة للنفط ومّد جسسر التنسسيق حول
نفسص األهداف مع البلدان اŸنتجة من خارج «أاوبيك».
وي -ق -ود ال-ت-حّ-رك ال-ذي ب-اشس-رت-ه السس-ل-ط-ات ال-ط-اق-وي-ة ‘ اآلون-ة األخÒة إا¤
تأاسسيسص أارضسية صسلبة لشسراكة متنوعة وحقيقية تتطابق مع اŸؤوشسرات الراهنة
للسسوق النفطية مع تفتح على اآلفاق اŸسستقبلية Ÿصسادر الطاقة البديلة
ل-ل-م-ح-روق-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة .وÁك-ن ح-ي-ن-ه-ا ل-ل-ج-زائ-ر م-ن خÓل اسستغÓل كافة
مواردها وتوظيفها بعقÓنية وتأاطÒها بقواعد ا◊وكمة والÎشسيد أان تكون
على درجة من ا÷اهزية لكافة الحتمالت التي قد يفاجئ بها القتصساد
ال -ع -اŸي اŸت -ج -ه إا ¤إاح -داث ان -ت -ق -ال ط-اق-وي م-ن شس-أان-ه أان ي-غ Òاÿارط-ة
الطاقوية العاŸية ا◊الية ،والتي بدأات مﬁÓها تتشسكل ‘ األسسواق.
ويكفي مراقبة تطورات برامج الغاز الصسخري األمريكي ومشساريع الطاقة
الشسمسسية الضسخمة حتى ‘ بلدان تعرف بكونها خزانا عاŸيا للنفط وبدول
أاخرى فضسلت الطاقة النووية .لذلك ،وحتى Áكن اجتياز اŸنعرج ينبغي أان
ت-ن-خ-رط اÛم-وع-ة ال-وط-ن-ي-ة ب-ك-اف-ة شس-رك-ائ-ه-ا ‘ مسس-ار الن-ت-قال الطاقوي
ا◊قيقي القائم على إاسسÎاتيجية دقيقة –كمها ورقة طريق قابلة ل‚Óاز
بإامكانيات وطنية أاسساسسا مع شسراكة أاجنبية ذات جدوى –كمها أاهداف
ملموسسة ‘ اŸدي Úالقصس ÒواŸتوسسط.
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ا÷زائر “لك أاوراقاً رابحة تؤوهلها إلحداث طفرة النتقال الطاقوي
توجد كفاءات بشسرية تتمّيز بالبتكار لكنها –تاج فقط اإﬁ ¤يط مÓئم

لرسص-اء ط-ف-رة الن-ت-ق-ال
ت -ؤوك -د ال -ب -اح -ث -ة ع -ائشص-ة عضص-ام-و أان ل-ل-ج-زائ-ر أاوراق-ا راب-ح-ة إ
الطاقوي سصواء بالنسصبة للموارد البشصرية التي –تاج Ùيط يواكب الطموح أاو للخزان
الطبيعي اŸولد للطاقة الشصمسصية .وتشص ‘ Òهذا ا◊وار إا ¤أان اللجوء إا ¤الشصراكة
باŸعنى التقليدي ليسس إالزاميا وإا‰ا ضصرورة اعتماد إاسصÎاتيجية للتنمية التكنولوجية
وليسس الرهان على نقلها .وتدعو إا ¤بناء أارضصية منسصجمة ب Úعا ⁄اŸؤوسصسصات وفضصاء
البحث العلمي الذي يتطّلب التوجيه متسصائلة عن عدد اŸنشصورات التي وجدت Œسصيدا
أاو براءات اخÎاع ‘ هذا اÛال وحظيت باهتمام مسصتثمرين.
وتعت ÈاÿبÒة التي تتم ّسصك بطموح رؤوية ا‚از التحول الطاقوي أان اŸدن ا÷ديدة
لدخال الطاقات اŸتجّددة ‘ العمران واŸرافق الكÈى ضصمن
كفيل بأان تعطي دفعا إ
لطار
لخضصر الذي يÈز ‘ العا .⁄غ Òأانها توضصح ضصرورة مراجعة ا إ
قواعد القتصصاد ا أ
ال-ق-ان-و Êل-ت-وضص-ي-ح م-ه-ام ك-ل م-ت-دخ-ل ل-ت-ب-ق-ى ال-دول-ة ال-ط-رف اŸط-ور والضص-ابط ◊قل
الطاقات اŸتجّددة وفق اسصÎاتيجية الدفع بإانشصاء سصوق ترتكز على دراسصات واتصصال
لمر يتطّلب
Œي-د ب-ال-ت-درج .واع-ت-ب-ارا ل-ل-ط-اب-ع السصÎات-ي-ج-ي ل-لطاقات اŸتجّددة فإان ا أ
لو ¤بدل
برأايها تأاسصيسس هيئة عليا تكتسصي طابع القوة العمومية تتبع هيكليا الوزارة ا أ
إاحداث ›لسس وزاري مع ا◊رصس على التحكم ‘ جميع حلقات اŸسصار من اŸنبع إا¤
ب .وفيما يلي ا◊وار كام:Ó
اŸصص ّ

أاخرى بÒوقراطية) .هناك جانب يخصس اعتبار
اŸق-رري-ن ق-ط-اع ال-ط-اق-ة ذي ط-اب-ع اسشÎات-ي-ج-ي
وال - -ق - -ط- -اع اÿاصس ط- -رف ع- -م- -ل- -ي خ- -الصس ‘
اŸسش-ت-وى ال-ب-دائ-ي وم-ن ثّ-م-ة ’ ي-ت-م-ت-ع ب-ك-فاءات
وتقنية كافية.
لمر الضصروري وما ذا يلزم القيام
ما هو ا أ
به للدفع Ãسصار تنمية الطاقات اŸتجّددة؟
@@ ي -ب -ق -ى ال -دف-ع ب-ت-ن-م-ي-ة ال-ط-اق-ات اŸت-جّ-ددة
مرهونا باجتماع ششرط ،Úاأ’ول يخ ّصس ‰ط عمل
أاف -ق -ي ي -رت -ك -ز ع -ل -ى م -ق -ارب -ة ق -ط -اع -ي-ة –م-ل
اŸسشؤوولية لكافة القطاعات والثا Êاعتماد ‰ط
ق-ي-ادة مششÎك-ة .ال-ي-وم ل-دي-ن-ا ا’ن-ط-ب-اع أان ت-ن-مية
الطاقات اŸتجّددة ’ تعني سشوى قطاع الطاقة
وبالتا‹ لديه كامل اŸسشؤوولية لتنميتها وهو خطأا
بالطبع.
ي -جب أان يسش -ت -ج -يب ا’ن -ت-ق-ال ال-ط-اق-وي ل-ثÓ-ث-ة

@أادعو إا ¤إاحداث هيئة لديها القوة العمومية لتثم Úوتطوير اŸوارد
لطار القانو Êينقصصه الوضصوح والنصصوصس التطبيقية تأاخرت كثÒا
@ا إ
سصلوكات

!

أاين شسهادة الضسمان؟
جمال أاوكيلي
الكث Òمن اŸواطن ’ Úيولون اإ’هتمام الÓزم Ÿا يعرف
بششهادة الضشمان عند ششراء منتوج معّين Ãجرد أان يفتح
العلبة ،يجدها رفقة اللواحق اأ’خرى لكنه يتجاهلها
وهناك من يلقي بها ‘ سشّلة اŸهمÓت نظرا للكم الهائل
من اأ’وراق عنده ،فاتورة الكهرباء والغاز ،اŸاء ،الكراء،
ال -وصش -ف -ات ال -ط-ب-ي-ة ،وث-ائ-ق ا◊ال-ة اŸدن-ي-ة ،كشش-وف-ات
الراتب ،الصشكوك ،ومراسشÓت ’ بداية و’ نهاية لها.
ه -ذه ا◊ال -ة ال -ن -فسش -ي-ة ال-رافضش-ة ل-ه-ذا الÎاك-مŒ ،ع-ل-ه
يتفادى ا’حتفاظ بأاي اسشتمارة أاو أاوراق جديدة حتى ’
تتكّدسس عنده ،وتأاخذ مكانا آاخر ‘ خزانته أاو مكتبه‘ ،
ك -ل م -رة ي -ج -ده -ا أام -ام-ه ب-ع-د أان أاّج-ل ال-ت-خ-لصس م-ن-ه-ا
’عتبارات أاخرى.
وهكذا ،فإان كل ذلك الكم مهّدد ‘ أاي ◊ظة باإ’تÓف
دون عملية الفرز وقد تذهب ششهادة الضشمان ضشمن هذا
القرار‡ ،ا قد يسشّبب له متاعب مسشتقب ‘ Óحالة
تعطل جهاز أاو آالة خاصشة منها الكهرومنزلية و’ يقبل
م -ن -ه إاصش Ó-ح -ه -ا أاو اسش-ت-ب-دال-ه-ا ‘ ح-ال-ة ضش-ي-اع وث-ي-ق-ة
الضشمان كون تسشميتها تششهد على ذلك.
القلة القليلة من أاصشحاب اÓÙت من يسشلّم للزبون
ششهادة الضشمان كعربون ثقة بينه وب Úالششاري ،للحفاظ
على نزاهة العÓقات ‘ العملية التجارية.
وحماية للعÓمة التي تؤوكد حضشورها ‘ السشوق وقدرتها
‘ ال -ت -ع -ام -ل ب -ك -ل أاري -ح-ي-ة م-ع اŸسش-ت-ه-ل-ك÷ ،Úع-ل-ه-م
يشش -ع -رون ب -وج -ود م -ت-ع-ام-لÎﬁ Úف Úي-ت-ب-ع-ون الصش-ي-غ
اŸعمول بها ‘ العا ،⁄على أان اŸنتوج اŸعروضس للبيع
ي-خضش-ع ل-ل-م-ق-اي-يسس الصش-ارم-ة ‘ ك-ي-ف-ي-ة ن-ق-ل-ه إا ¤غاية
اŸسشتهلك واسشÎجاعه ،فيما بعد إان تبيّـن بأانه معطل أاو
ششيء من هذا القبيل.
Óسشف اليوم ’ ،تتحصشل على ششهادة الضشمان من عند
ل أ
ب -عضس ب -ائ -ع -ي ذلك اŸن -ت -وج اإ’ل -كÎو ،Êخ-اصش-ة وه-ذا
بسشبب التخلصس من كل إالتزام Œاه الزبون ،وهذا اأ’خÒ
يقبل باأ’مر الواقع ،و‘ حالة أاي طارئ ’ يعود إاليه
Ÿسشاءلته عما حدث وإا‰ا الطريق تكون باŒاه من
«يصشلح» تلك اأ’جهزة.
هذه الظاهرة ،تزداد إانتششارا كون التعامÓت ب Úالتاجر
ومصشدر بضشاعته ›هولة وصشلت إاليه عن طريق اليد
الثانية أاو الثالثة ـ كما يقول ـ أاهل هذا الوسشط ،والكثÒ
من الناسس من يرمى تلك اأ’جهزة مباششرة عقب ششرائها
بعدما يؤوكد له من يصشلحها بأان أامرها انتهى ،ويسشتحيل
إاعادتها إا ¤وضشعيتها اأ’و ،¤لذلك علينا بالعودة إا¤
العمل بششهادة الضشمان ورد ا’عتبار لها أ’نها مؤوششر من
اŸؤوششرات على سشÓمة اŸنظومة التجارية عندنا وفق
قاعدة النوعية خاصشة التي –ملها العÓمة.

حاورها :سصعيد بن عياد
«الشصعب» :هل النتقال الطاقوي اختيار أاو
ح -ت -م -ي -ة ‘ ظ ّ-ل ال -ظ -روف ال -راه -ن -ة ب-ك-ل
م -ؤوشص-رات-ه-ا السص-ل-ب-ي-ة والي-ج-اب-ي-ة ح-ت-ى إان
كانت ﬁدودة خاصصة من ا÷انب اŸا‹؟
«اÿبÒة عائشصة عضصامو» :إاذا كان ا’نتقال
الطاقوي ‘ اŸاضشي اختيارا فإانه اليوم يعتÈ
ضشرورة حقيقية تفرضس نفسشها .اأ’سشباب متعّددة
ومن أاهمها ما يلي:
 العا ⁄يتغ Òبسشرعة فائقة وحتى أاك ÈالبلداناŸنتجة للنفط دخلت ‘ مرحلة تنمية الطاقة
اŸتجددة ومن ثّمة فإان الوقت يضشغط ويجب أان
نتجه إا ¤تطوير هذا الفرع.
 ع-ل-ى الصش-ع-ي-د ا÷ي-واسشÎات-ي-ج-ي وا’ق-تصشاديفإان سشوق النفط تعرف تقلبات عميقة ولذلك
يجب أان تراجع ا÷زائر (اقتصشادها مرتبط بقوة
باÙروقات حيث  98باŸائة من ايراداتها من
الضشريبة البÎولية) أاوراقها ‘ هذا اÛال.
 ع -قب ان -ه -ي -ار أاسش-ع-ار ال-بÎول أاصش-ب-ح ال-نشش-اطا’ق-تصش-ادي ي-واج-ه وضش-ع-ي-ة صش-ع-ب-ة م-ث-ل-ما تؤوكده
اج -راءات ت -رشش -ي -د ال -ن -ف -ق -ات أاو ال -ت-قشش-ف ال-ت-ي
اعتمدت.
 على الصشعيد البيئي (اإ’يكولوجي) فإان ظاهرةت -ق -ل -ب -ات اŸن -اخ –دث ك-وارث خ-اصش-ة ا÷ف-اف
ون -درة اŸي -اه ع -ل -ى سش -ب-ي-ل اŸث-ال م-ن ›م-وع-ة
عوامل تضشر با’سشتقرار .ويجب التذك ‘ Òهذا
السشياق ،أان ا÷زائر صشادقت على اتفاقية باريسس
حول اŸناخ والتزمت بتقليصس الغازات اŸنبعثة
م -ن خ Ó-ل سش -ي-اسش-ة ط-م-وح-ة ل-ل-ت-حّ-ول ال-ط-اق-وي
ترتكز على تنمية الطاقات اŸتجّددة.
 ع -ل -ى الصش -ع -ي -د ا’ج -ت -م -اع -ي ي -ع -رف ال-ط-لبالداخلي ارتفاعا ‘ ظّل مؤوششرات السشكان البالغ
ع -دده-م  ٤0م-ل-ي-ون نسش-م-ة (إاحصش-ائ-ي-ات ج-انفي
 )2016مع معدل ‰و طبيعي يقدر بـ  2.2باŸائة
سشنويا .وتوجد ا÷زائر ‘ اŸركز الـ  25ضشمن
الÎتيب العاŸي للسشكان.
‘ اÓÿصش -ة ه -ن -اك ال -ت-زام-ات ي-جب احÎام-ه-ا
وتهديدات ينبغي ا’حتياط لها أاو –ويلها إا¤
فرصس .حقيقة لدينا أاوراق قوية تتمحور حول
طاقة ششمسشية هائلة ومتنوعة من طاقة ششمسشية
حرارية  1٧0000تÒاوات سشاعة( ،وحدة قياسس
ال -ط -اق -ة) ،ح -يث ل -دي-ن-ا صش-ح-راء “ت-د ع-ل-ى 1.8
مليون كلم مربع مع رصشيد بششري ششاب يتطلّب
ف -ق -ط ال -ت-أاط Òك-م-ا ن-ت-م-ت-ع Ãوق-ع ج-غ-را‘ أاكÌ
مÓءمة (القرب من أاوروبا التي تسشمح لنا بتنمية
السشوق بالتصشدير).
‘ إاط-ار ت-ن-م-ي-ة ال-ط-اق-ات اŸت-جّددة خاصصة
الشص -مسص -ي -ة م -ا ه -ي ا◊صص -ي -ل -ة ال-ت-ي Áك-ن
وضصعها Ãعيار اŸتخصصصصة؟
@@ تعرف تنمية الطاقات اŸتجّددة اليوم تقدما
ب-ط-ي-ئ-ا .ل-ق-د صش-در ال-ق-ان-ون اŸت-ع-ل-ق ب-ال-ط-اقات
اŸتجددة ‘ سشنة 200٤ن تÓه اŸرسشوم اŸتعلق
ب -ال -ت-ن-وي-ع وب-رن-ام-ج وط-ن-ي ل-ل-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة
صشودق عليه ‘  2011وخضشع Ÿراجعة جزئية ‘
.2013
يحّدد الÈنامج هدفا يتمثل ‘  22000ميغاواط

جل اسصتهÓك الطاقة حسصب كل سصاكن  1277كيلواط سصاعي( ‘ )KW/h
سص ّ
 2016وبلغت حاليا  1900كيلواط سصاعي وسصوف تكون  80تÒواط سصاعي
( 2020 ‘) TW/hو  150تÒواط سصاعي ‘  .2030ويوجد جانب آاخر ﬁفز
لتنمية الطاقات اŸتجّددة يتمثل ‘ نسصبة البطالة التي تقدر بـ  10باŸائة
منهم  23.3بطالون حاملو شصهادات التكوين اŸهني و 21باŸائة جامعيون.
لذلك Áكن تقليصس هذا اŸعدل من خÓل الطاقات اŸتجّددة.
@ مÓحظة :الكيلواط سصاعي وحدة تسصتعمل لقياسس اسصتهÓك الطاقة
الكهربائية.
( KW/h )1تسصاوي  1000واط سصاعي و( KW/h )1تسصاوي مليار.

‘  2030مع نسشبة اندماج تقدر بـ  3٧باŸائة من
القدرات اŸركبة إا ¤غاية  2030و 2٧باŸائة من
إانتاج الكهرباء اŸوجهة لÓسشتهÓك الوطني تكون
من مصشدر متجّدد .غ Òأانه بعد خمسس سشنوات
أاي ‘  ⁄ ،201٧تتجاوز نسشبة ا’ندماج  2باŸائة
ولهذا التأاخر عدة أاسشباب ومن أابرزها ما يلي:
إاطار قانو Êينقصشه الوضشوح والدقة ونصشوصس
تطبيقية تعرف تأاخرا .كما أانه ملزم كثÒا كونه
ي -ت -ج -ه ن -ح -و اÙط-ات ال-كÈى وم-ن ثّ-م-ة ي-ك-ون
مصش ÒاŸنتج Úالصشغار اإ’قصشاء ‘ الواقع.
ف -ي -م -ا ي -ت -ع ّ-ل -ق ب -ال -ف -اع -ل Úا◊اضش -ري-ن ‘ ف-رع
الطاقات اŸتجّددة نحصشي ›مع سشونلغاز من
خÓل فرعه ششركة كهرباء طاقات اŸتجددة (سس
ك ت م) وث Ó-ث -ة م -ت -دخ -ل Úآاخ -ري -ن Ãسش-ت-وي-ات
ﬂتلفة وهي مصشنع كوندور الكÎونيكسس ،مصشنع
ايني سشو’ر ومصشنع اوراسس .ويÓحظ أان القطاع
اÿاصس ي -ك -اد ي -ك -ون غ -ائ -ب -ا “ام-ا م-ن اŸشش-ه-د
جل منح القروضس ومعوقات
(إاجراءات معطلة ،أا ّ

–دي- -ات كÈى وه- -ي ع- -ل- -ى ال- -ت -وا‹ :ال -ت -ح -دي
ا’قتصشادي ،البيئي واÛتمعي .ويجب Œسشيد
هذا عمليا بـ:
ع -ل -ى الصش-ع-ي-د اŸؤوسشسش-ات-ي :إانشش-اء ووضش-ع ك-ي-ان
(إاطار) يعمل كقوة عمومية يتكّفل بÎقية وتثمÚ
الطاقات اŸتجّددة وهو اقÎاح قدمته خÓل ايرا
Ÿ .2016 ‘ ERAاذا هيئة تتبع الوزارة اأ’و¤
أ’ن الرهانات كبÒة ومتعّددة ا÷وانب اليوم وليسس
لدينا مزيدا من الوقت
لقد اقÎح الوزير إاحداث ›لسس اسشتششاري بينما
‘ نظري أافضشل إاحداث هيئة ذات قوة عمومية
تتدّخل ‘ اŸنبع واŸصشب (أاي من البداية إا¤
النهاية) Ãعنى على ﬂتلف حلقات سشلسشلة القيم

اعتماد إاسسÎاتيجية
للتنمية التكنولوجية
بدل خيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار نق ـل
التكنولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوجي ـ ـ ـ ـا

مع –ديد مؤوششرات النجاعة .وأارى أان كل ما يتمّ
تصشوره يجب السشيطرة عليه وقيادته بإاحكام.
ع-ل-ى اŸسش-ت-وى ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي ،ب-ال-ت-أاك-ي-د الÎسش-ان-ة
ال -ق -ان -ون-ي-ة م-وج-ودة غ Òأان-ه ي-ت-ط-لّ-ب ال-ت-وضش-ي-ح
(قوان Úونصشوصس تطبيقية).
وع -ل -ى الصش -ع -ي -د ا’ق -تصش -ادي ي-جب ال-ت-وج-ه إا¤
إاسشÎاتيجية الدفع la stratégie Push
أاي إانشش- -اء سش -وق ل -ف -رع -ي ال -ط -اق -ات اŸت -ج ّ-ددة
وال -ف -ع -ال -ي -ة ال -ط -اق -وي-ة ع-ن ط-ري-ق وضش-ع أادوات
حقيقية وميكانيزمات ترتكز على:
أاو’  -ا‚از دراسشات حول ا÷وانب اÿارجية
للطاقات التقليدية (ا’حفورية) ومزايا اŸتجددة
وإاعÓن النتائج .قيادة التغي Òوتغي Òالسشلوكات
يكون مرفوقا بإاسشÎاتيجية اتصشال التي بدونها
سشوف تكون هناك مقاومة .خÓصشة الدراسشات
ي -ت ّ-م ت -بسش-ي-ط-ه-ا وت-ع-م-ي-م-ه-ا م-ع –سش-يسس ي-ت-عّ-ل-ق
باسشتعمال الطاقات اŸتجّددة من أاجل ا◊ّد من
ﬂتلف أاششكال اŸقاومة وا◊صشول على انخراط
اأ’طراف اŸعنية حول تنمية الطاقات اŸتجّددة.
يكمل هذا اÙور بتجزئة السشاكنة حسشب الدخل
(دخ -ل ع -ال ،م -ت -وسش-ط وم-ن-خ-فضس) ك-ون ال-ه-دف
ال -ن -ه -ائ -ي ه -و إال -غ -اء ال-دع-م اıصشصس ل-ل-ط-اق-ة
ب -ال -ت -دري -ج واسش -ت -ب -دال-ه-ا ب-اŸت-جّ-ددة وي-ت-ع Úأان
يتناسشب ذلك مع الدخل ،ثانيا :دراسشة لتحديد
ا’حتياجات حسشب كل قطاع وحسشب كل منطقة
جغرافية ،ثالثا– :ديد كمي ونوعي للفاعل‘ Ú
اÛال من القطاع اÿاصس ،رابعا :دعم قوي
للبحث ،خامسشا :بناء قدرات وتقويتها خاصشة تلك
اŸت -ع ّ-ل -ق -ة ب -اŸوارد ال-بشش-ري-ة اŸدع-وة ل-ل-ت-ك-ف-ل
ب -اŸشش -اري -ع ،وأاخÒا ﬂط-ط أاع-ب-اء م-ع-د بشش-ك-ل
جيد ونابع من تفك Òمعّمق للقطاع اÿاصس الذي
يكون على جدول اأ’عمال حينما يكون السشوق
ج-اه-زا وت-وزع اأ’دوار ب-ط-ري-ق-ة دق-ي-ق-ة .وال-عامل
اأ’خ Òي- -خّصس الصش- -ن- -دوق ال- -وط -ن -ي ل -ل -ط -اق -ات
اŸت-جّ-ددة وال-ت-ول-ي-د اŸششÎك ل-ل-ط-اق-ة .ح-ق-ي-قة
الصشندوق موجود لكن ينبغي ضشبط ا◊صشصس التي
ت -ك -ون ل -ل-م-ت-دخ-ل .Úوه-ن-ا ي-ن-ب-غ-ي ال-ت-ف-ك Òح-ول
توزيعها من حيث ا◊صشة التي يجب أان تكون
ل -ل -م -ت -ع -ام -ل وحصش -ة ح -م -ل -ة اŸشش-اري-ع وا◊صش-ة
اıصشصشة للبحث وكذا ا◊صشة التي تخصشصس
للتكوين.
على أاي مسصتوى توجد عليه العÓقة بÚ
ال-ب-حث واŸؤوسصسص-ة وم-ن ي-ق-ع ع-ل-ي-ه اŸب-ادرة
لخر؟
لو ¤نحو الطرف ا آ
باÿطوة ا أ
@@ إاذا كان مقبو’ أان يكون البحث ‘ خدمة
الصشناعة ينبغي اÓŸحظة بقوة ،إان ا÷امعة غÒ
م -ط -ل -وب -ة بشش -ك-ل ح-ق-ي-ق-ي م-ن اŸؤوسشسش-ة .ال-ي-وم
تششتغل اŸؤوسشسشات وعا ⁄البحث ‘ إاطار منغلق
على الذات ،بينما يجب أان تششتغل ضشمن تواصشل
دائم .هذا يعني ضشرورة إاقامة انسشجام وتآازر بÚ
الفاعل Úبحيث يتّم تبليغ احتياجات اŸؤوسشسشات

للبحث ذلك أان التقريب يششجّع إاحداث ديناميكية
حقيقية.
Ãا يعني من خÓل ‰ط تفك Òأافقي وتعاون
Ãسشار يرتكز على قاعدة زبون ‡ -ون ،حيث
تعّبر اŸؤوسشسشة عن احتياجاتها والتي يجب أان
ي-ج-يب ع-ن-ه-ا ال-ب-حث .وÁك-ن ل-ل-ج-امعة مسشاعدة
اŸؤوسشسشة ‘ التعرف على احتياجاتها.
ع -ل -ى م -ن ت -ق -ع ه -ذه اŸه -م-ة ،ع-ل-ى ع-ات-ق
الدولة أام على اŸتعامل ÚواŸسصتثمرين؟
@@ ‘ ال- -واق- -ع اŸه- -م -ة مششÎك -ة ب Úال -ط -رفÚ
فالدولة يجب أان تتدخل كمطور وضشابط .هذان
ا÷انبان من اŸهمة يتمحور أان حول إاسشÎاتيجية
Óط-ار
ح -ق -ي-ق-ي-ة لÓ-تصش-ال وال-ت-وضش-ي-ح واإ’ث-راء ل -إ
التنظيمي.
أام -ا اŸسش -ت -ث -م -ري -ن ف -ه -م أاصش -ح -اب ال -رأاسش -م -ال
واŸتعامل Úيتكفلون بإا‚از اŸششاريع ،و’ Áكن
Œسشيد هذه اŸهمة إا’ عندما يتّم –ديد وبدقة
Óدوار ذات الصشلة.
للمسشؤووليات وتوضشيح ل أ
Ÿاذا ل يدرج ‘ القانون بنود تلزم باعتماد
ال -ط -اق -ة اŸت-جّ-ددة (الشص-مسص-ي-ة) ‘ الÈام-ج
السص- -ت- -ث- -م- -اري- -ة اŸسص- -ت- -ق- -ب -ل -ي -ة (اŸن -اط -ق
الصصناعية ا÷ديدة ،اŸنشصآات الكبÒة ذات
ال-ط-اب-ع الج-ت-م-اع-ي والق-تصصادي) خاصصة
بالهضصاب العليا وا÷نوب؟
@@ منطقيا التسشجيل يجب أان يتم مباششرة ،ذلك
أان تطوير الطاقة اŸتجّددة يجب أان يششمل كافة
اŸناطق وجميع مناطق النششاطات ع ÈالÎاب
ال -وط -ن -ي دون إاقصش -اء م -ع ت -رك -ي -ز ع -ل-ى ا÷ن-وب
والهضشاب العليا بطبيعة ا◊ال.
“نح اŸدن ا÷ديدة (حاسشي مسشعود ،بوغزول،
بوينان وغÒها) فرصشا حقيقية إ’‚از معا÷ة
الطاقة اŸتجددة والفعالية الطاقوية ،لذلك يجب
أان تكون هذه اŸششاريع مدنا ذكية بالكامل ،لكن
اŸشش-اري-ع ال-ي-وم ل-يسشت ب-ت-لك ال-وتÒة اŸط-ل-وب-ة.
وت -وج -د إام -ك -ان -ي -ة ج ّ-د ه -ام-ة ‘ السش-ك-ن ضش-م-ن
الÈنامج اŸسشطر من وزارة القطاع ،كما توفر
السشياحة فرصشا حقيقية لتنويع إايرادات الدولة من
خÓل تثم ÚاÙطات ا◊موية وعددها حوا‹
ﬁ 200ط-ة ت-ت-ط-لب ال-ت-ث-م Úب-اع-ت-م-اد ال-ط-اق-ة
ا◊رارية اأ’رضشية (.)géométrie
جهات العاŸية اليوم تتجه نحو السشياحة
إان التو ّ
اÿضشراء ،ومن ثّمة Ÿاذا ’ نحرصس على تثمÚ
هذا القطاع الذي سشوف يكون من اآ’ن فصشاعدا
اŸصشدر الذي يزود عا ⁄الششغل ÓÃي Úمناصشب
العمل ويحد من البصشمة الكربونية.
ي -ع -ود ال -ن -ق -اشس ح -ول اŸوضص -وع ل-عشص-ري-ات
مضصت ،كيف ينظر الباحث ‘ هذا اÛال
للمسصتقبل؟
@@ ششخصشيا أاعتقد أان الباحث ليسس لديه حقيقة
Óسشباب التالية.
رؤوية حول اŸسشتقبل ل أ
إاذا اع- -تÈن- -ا ال -ب -حث ي -جب أان ي -ك -ون ال -ق -ط -ع -ة
اأ’سشاسشية للتنمية ا’قتصشادية من خÓل توضشيح
الرهانات وتوف Òا◊لول للفاعل Úا’قتصشادي،Ú
ي-ن-ب-غ-ي اÓŸح-ظ-ة ‘ ال-واق-ع أان ال-ب-حث ي-ن-قصش-ه
التوجيه ،فكم هو عدد اŸنششورات ‘ اأ’دراج
اليوم وكم من هو عدد براءات ا’خÎاع التي ⁄
Œد مهتم بها أاو مق Ïلها.
ل -ذلك ك -م -ا ذك -رت آان -ف-ا Áك-ن ل-ب-ن-اء مسش-ار ت-آازر
وانسشجام ب Úعا ⁄اŸؤوسشسشة واÛتمع العلمي أان
يدمج الباحث ‘ موقعه و“كينه من رؤوية أاكÌ
وضشوحا.
بلغة واضصحة هل لدينا الكفاءات العملية
لح -داث ال -ط -ف-رة أام أان
واŸوارد اŸب -ت -ك -رة إ
اŸرور إاج - - -ب- - -اري ع Èب- - -واب- - -ة الشص- - -راك- - -ة
لجنبية؟
ا أ
@@ ببسشاطة تتوفر ا÷زائر على أاوراق رابحة
‡تازة إ’رسشاء الطفرة وإا‚اح ا’نتقال الطاقوي.
لدينا الكفاءات البششرية التي ’ يقل ششأانها ،غÒ
أان -ه ي -جب أان ‰ن -ح ل -ه -ا اÙي -ط اÓŸئ -م ح-ت-ى
Áك -ن -ه -ا أان ت -ق -دم أافضش-ل م-ا ل-دي-ه-ا .وأاوضش-ح أان
ال-ق-درات ا÷زائ-ري-ة م-ب-دع-ة ون-ت-ائ-ج-ها بارزة ‘
اÿارج ،لذلك ينبغي أان نضشع الثقة ‘ رصشيدنا
البششري الذي Áكنه أان يصشنع معجزات.
ب - -ه - -ذا الصش - -دد أادع - -م ك - -ثÒا اع - -ت - -م- -اد مسش- -ار
إاسشÎاتيجية للتنمية التكنولوجية بدل اللجوء إا¤
خيار نقل التكنولوجيا .وأاعتقد أان ‚اح ا’نتقال
ال -ط -اق -وي وب -ال-ت-ا‹ اآ’م-ن ا’ق-تصش-ادي ي-ق-تضش-ي
اسشتقÓلية اقتصشادية وتكنولوجية ومن ثّمة فإان
اللجوء إا ¤الششراكة ليسس بالضشرورة إالزامي.
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توسّصع النسصيج الصصناعي مرهون بتهيئة  50حظÒة

السستثمار ‘  13فرعا اقتصساديا بدف Îشسروط صسارم

ا◊سصم ‘ معضصلة العقار ‘  2018للتفرغ ÿلق الÌوة
لجراءات الصصارمة اŸزمع Œسصيدها على أارضس الواقع بخصصوصس سصريان السصتفادة من العقار الصصناعي
يرتقب أان تكشصف ا إ
بشصكل سصريع عن عدد اŸسصتثمرين ا◊قيقي Úالذين سصوف يتموقعون بشصكل فعلي ع 50 ÈحظÒة اقتصصادية والعديد من
مناطق نشصاط ينتظر تهيئتها ‘ ﬂتلف وليات الوطن لتشصجيع كل اŸهتم ÚباŸشصاريع على Œسصيدها واŸسصاهمة ‘ اŸعركة
التنموية ،ولشصكّ أان طي ملف العقار الصصناعي سصيعطي انبعاثا قويا لتوسصع النسصيج الصصناعي ،فيما ل يقل عن  13فرعا
اقتصصاديا قبل أان يرتفع إا ¤أاك Ìمن ذلك خÓل السصنوات القليلة اŸقبلة.

فضصيلة بودريشس

ي -ع ّ-د ال -ع ّ-ق -ار الصش -ن-اع-ي ورق-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة
تكتسشي أاهمية ،من أاجل ذلك يعّول عليه
ك- -ثÒا إا ¤ج- -انب ت- -وف -ر م -ن -اخ اأ’ع -م -ال
اÙفز ‘ اسشتقطاب ا’سشتثمار وجذب
أاك Èع- -دد م- -ن اŸه -ت -م Úب -ه -دف إانشش -اء
م- -ؤوسشسش- -ات اسش- -ت- -ث- -م- -اري- -ة سش- -واء ك -ان -وا
مسشتثمرين ﬁلي Úأاو أاجانب ‘ ،ما ’
يقل عن  13فرعا اقتصشادي يضشّم كل من
صش -ن -اع -ة ا◊دي -د وال -ت -ع -دي-ن وال-ك-ه-رب-اء
والصش -ن -اع -ة ال -ك -ه -روم -ن -زل-ي-ة وال-ك-ي-م-ي-اء
الصشناعية واŸيكانيك ويششمل أايضشا قطاع
السش-ي-ارات والصش-ي-دل-ة وصش-ن-اعة الطائرات
وبناء السشفن وإاصشÓحها ،وباإ’ضشافة إا¤
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا اŸت-ط-ورة ،ويضشاف إا ¤كل
ذلك صشناعة اأ’غذية والنسشيج واأ’لبسشة
وا÷لود واÿششب وصشناعة اأ’ثاث ،وكل
هذه القطاعات ينتظر منها الكث Òعلى
صش-ع-ي-د خ-ل-ق الÌوة واسش-ت-ح-داث م-ناصشب
الشش -غ -ل و–ق -ي -ق ا◊رك -ي -ة ا’ق -تصش -ادي-ة
اŸنششودة.

أاقطاب للصسناعات الغذائية

وباعÎاف اأ’جانب وبالنظر إا ¤التزايد
‘ اإ’ق- -ب- -ال ع- -ل- -ى ا’سش- -ت- -ث- -م -ار وإانشش -اء
اŸششاريع ا÷ديدة على وجه اÿصشوصس
‘ قطاعي الصشناعة والسشياحة ،فإان مناخ
ا’سشتثمار ششهد الكث Òمن التطور خÓل
السش -ن-وات اŸاضش-ي-ة ،ول-عّ-ل ك-ل م-ن ق-ان-ون
ا’سشتثمار وكذا قانون توجيه اŸؤوسشسشات
الصش- -غÒة واŸت- -وسش- -ط- -ة سش- -اه- -م بشش- -ك -ل
ﬁسشوسس ‘ –قيق هذه ا÷اذبية اŸهمة
التي ينتظر منها الكث Òعلى صشعيد توسشيع
ان- -تشش- -ار ال -نسش -ي -ج الصش -ن -اع -ي ،وب -ال -ت -ا‹
ا’سش -ت -غ Ó-ل ا◊ق -ي -ق -ي واأ’‚ع ل -ل -ع -ق-ار
الصشناعي ،والذي يحتاج على توازن على
مسشتوى الو’يات ،علما أانه كل و’ية لديها
طابع خاصس بها ،فنجد و’يات ذات طابع
فÓحي وهذا ما يسشمح بإاقامة أاقطاب
صشناعية تفتح اÛال للصشناعات الغذائية
أ’ن تنمو وتزدهر والتي Áكن أان Œد كل
م -ن السش -وق ال -ع -رب -ي -ة واإ’ف-ري-ق-ي-ة فضش-اء

Ÿواجهة تطّور التجارة
برامج للتكوين ‘ الأفق
يسش - -ع- -ى رئ- -يسس
ا÷معية
ال-وط-ن-ي-ة ل-لتّجار
وا◊رفيÚ
ا÷زائري Úحاج
ب - - -ول - - -ن- - -وار إا¤
إارسش -اء ب -رن -ام -ج
ل-ل-ت-ك-وي-ن م-وج-ه
ل-ف-ئ-ة ال-ت-ج-ار ‘
ششتى اŸواد وقد
ط - -رح ال- -ف- -ك- -رة
ع -ل -ى ‡ث -ل -ي وزارة ال -ت -ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م
اŸه -ن -ي Úك -م -ا أاف -اد ب -ه ويÎقب إاطÓ-ق
اŸششروع ‘ القرى بالعاجل .ومن ششأان
إادراج ال- -تّ- -ج- -ار ‘ مسش- -ار ال- -ت -ك -وي -ن أان
Áنحهم اŸناعة والقدرة على التعامل
مع اأ’سشواق ﬁليا وخارجيا بنجاعة إا¤
ج-انب ا’طÓ-ع ع-ل-ى ال-ت-ق-ن-يات ا◊ديثة
خ-اصش-ة ال-ت-ج-ارة ا’ل-كÎون-ي-ة ال-تي بدأات
تتحّول إا‡ ¤ارسشة وسشوف تكون كذلك
‘ اŸسشتقبل ،علما أان التاجر يعد حلقة
أاسشاسشية ‘ السشلسشلة ا’قتصشادية بحيث
’ ي -ق -ل أاه -م-ي-ة ع-ن اŸؤوسشسش-ة اŸن-ت-ج-ة
والبنك والهيئات اأ’خرى كونه ‘ نهاية
اŸطاف هو من يبيع اŸنتوج وبالتا‹
ي -ت -وق -ف ع -ل -ي-ه مصش ÒاŸؤوسشسش-ة .ل-ذلك
Áك -ن ل -ل -ت -ك -وي -ن أان يسش -اه -م ‘ ت -ن-م-ي-ة
سش -ل -وك -ات احÎاف -ي-ة ‘ وقت ي-ق-وم ف-ي-ه
‡ث- -ل -و اŸن -ظ -م -ة ب -ج -و’ت إا ¤أاسش -واق
عاŸية –كمها آاليات التفاوضس وتقنيات
الصشفقات.
سس /ب

للتموقع وا’نتششار.
وا÷دير باإ’ششارة ،فإان اŸنطقة الغربية
للوطن ،تتسشّم ‘ الوقت ا◊ا‹ بحركية
اق -تصش -ادي -ة ’ف-ت-ة ،ك-ون-ه-ا تضش-م م-رك-ب-ات
ه-ام-ة ع-ل-ى الصش-ع-ي-د اإ’ف-ري-ق-ي والعربي،
ن-ذك-ر م-ن ب-ي-ن-ه-ا مصش-ن-ع ال-نسش-ي-ج وا÷لود
ال- -ذي ي- -وششك ع- -ل- -ى أان ي- -ك- -ون ج -اه -زا،
ويرتقب أان يلبي طلبات السشوق الوطنية
ويتوجه بجزء من اإ’نتاج نحو التصشدير
إا ¤أاسشواق خارجية ،إا ¤جانب مششاريع
تركيب السشيارات التي ‘ البداية سشتعمل
جه نحو
على تخفيف ا’سشتÒاد قبل أان تت ّ
ال-تصش-دي-ر ،وﬂت-ل-ف و’ي-ات ال-وط-ن ع-لى
ق- -دم وسش- -اق م -ن أاج -ل –ريك ا◊ظ -ائ -ر
الصشناعية التي يبلغ عددها  50حظÒة
اق- -تصش -ادي -ة ،ب -اإ’ضش -اف -ة إا ¤اŸئ -ات م -ن
مناطق نششاط تخ ّصشصس ’سشتحداث الÌوة
وخ -ل -ق اآ’’ف م -ن م -ن -اصشب الشش-غ-ل ،ل-ذا
Áكن اعتبار أان البنى التحتية التي ”ّ
تشش -ي -ده -ا خ Ó-ل ال -عشش -ري-ت ÚاŸاضش-ي-تÚ
وا◊ظ -ائ -ر الصش -ن -اع-ي-ة ،ك-ن-ق-اط ق-وة م-ن
ششأانها أان تدعم تطور ا’قتصشاد الوطني
للقفز إا ¤مصشاف ا’قتصشاديات الناششئة،
وال -ت -ح -رر م -ن ق -بضش -ة ال-ت-ب-ع-ي-ة إ’ي-رادات
النفط.

إاجراءات فّعالة وغرامات ضسخمة

ولعّل ا÷هود اŸبذولة من أاجل دفع عجلة
ال-ت-ن-م-ي-ة سش-ي-ب-دأا م-ن ا’سش-تغÓل ا◊قيقي
ل -ل-ح-ظ-ائ-ر ا’ق-تصش-ادي-ة ،ال-ت-ي سش-وف ي-تّ-م
توزيعها بإاجراءات صشارمة ،أ’نها سشوف
“نح بعقود غ Òقابلة للتنازل ،وتصشدر
بششأانها دفاتر ششروط دقيقة ،حتى يقبل
اŸسش-ت-ث-م-ر ا◊ق-ي-ق-ي ويÎاج-ع اŸسش-تثمر
اŸزيف ،أ’ن من يسشتفيد من العقار و’
ي-نشش-أا مشش-روع-ه ا’سش-ت-ث-م-اري ا’قتصشادي
سش- -وف ت- -ف -رضس ع -ل -ي -ه غ -رام -ات م -ال -ي -ة
ضش -خ -م -ة ،وه -ذه اÿط -وة م -ن شش -أان-ه-ا أان
ت- -غ- -رب- -ل ن -وع -ي -ة اŸسش -ت -ث -م -ري -ن ال -ذي -ن
سش-يشش-ارك-ون ‘ ت-ن-م-ي-ة ا’ق-تصش-اد ال-وطني
وخلق الÌوة.
وإان ك -ان ال -ع-ق-ار الصش-ن-اع-ي م-ن ال-ع-وام-ل
ا÷وهرية التي تسشاعد بفعالية ‘ ترقية
ا’سش -ت -ث -م -ار ومضش-اع-ف-ة اإ’ن-ت-اج ذا ج-ودة
وبأاسشعار تنافسشية ،إا’ أان التمويل ضشروري
كذلك حتى يتمّكن اŸسشتثمر من ا’نفتاح
ع -ل -ى ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا وعصش -رن -ة تسش -يÒه
وم -واك -ب -ة مسش -ت -ج -دات اآ’ل -ة اإ’ن -ت -اج -ي-ة
ودراسشة اأ’سشواق وتكوين العمال ،وÁكن
القول ،إان القروضس تسش Òجنبا إا ¤جنب

مع العقار ،وبعد توف Òهذان العنصشرين،
Áك- -ن ا’ن -ت -ق -ال إا ¤ا◊ديث ع -ن ت -وفÒ
ال -وسش -ائ-ل ال-ل-وج-يسش-ت-ي-ة أاو وسش-ائ-ل ال-ن-ق-ل
والتخزين وا◊فظ ..وما إا ¤غ Òذلك.
ي -ذك -ر أان -ه ي -ج -ري عﬂ Èت -ل -ف و’ي -ات
ال -وط -ن م -واصش -ل -ة ج -ه-ود ت-ط-ه Òأاراضش-ي
ال - -ع - -ق - -ار الصش - -ن - -اع - -ي وك - -ذا اسشÎج- -اع
اŸسشاحات واŸبا Êغ Òمسشتغلة من أاجل
م-ن-ح-ه-ا ل-ل-مسش-ت-ث-م-ري-ن ا÷ادي-ن ‘ ،وقت
ا÷زائ- -ر م- -ط- -ال- -ب- -ة ب- -ال- -رف- -ع م -ن ع -دد
اŸؤوسشسشات ا’قتصشادية التي يتمّ إانششائها
سش- -ن- -وي- -ا ،أ’ن اأ’رق -ام تشش Òإا ¤أان -ه ي -ت ّ-م
اسش- -ت- -ح- -داث ن- -ح -و  60أال- -ف م -ؤوسشسش -ة
اقتصشادية سشنويا تششكل منها اŸؤوسشسشات
الناششطة ‘ الصشناعة التحويلية ما يناهز
أالف  9باŸائة فقط ،وإان كان ﬂطط
عمل ا◊كومة يتضشمن دعم اŸؤوسشسشات
الصش-غÒة واŸت-وسش-ط-ة ال-ت-ي ب-إام-ك-ان-ه-ا أان
تنتج الÌوة ،وين ّصس اıطط على توفÒ
مناخ أاعمال مغري من أاجل تقد Ëكل
التسشهيÓت للراغب ‘ Úإانششاء مششاريعهم
ا’قتصشادية.

سسوق شسرسسة ل ترحم

يتوّقع أان يحسشم بششكل كب ‘ Òالعقار
الصشناعي خÓل عام  ،2018أ’ن ا’قتصشاد
ال -وط -ن -ي ال -ذي ب -ات يسش Òن -ح-و ال-ت-ط-ور
بشش- -ك -ل ف -ع -ل وإارادة ق -وي -ةÁ ’ ،ك -ن -ه أان
ي -ن -ت -ظ -ر أاك Ìم -ن ذلك ،و’ Áك-ن-ه ك-ذلك
ا’سشتمرار ‘ السش Òبعد إاقÓعه بخطوات
بطيئة ،أ’ن الريتم غ Òمتسشارع لن يسشمح
له من مواكبة تطورات اآ’لة اإ’نتاجية وما
تعرفه اأ’سشواق اÿارجية من مسشتجدات
وتطور رهيب ،أ’ن التنافسشية والتكنولوجيا
والششراكة لتحويل آاخر التقنيات اŸبتكرة
‘ اإ’ن -ت -اج أاو ال -تسش -ي ،Òي-ن-ب-غ-ي أان ت-ك-ون
ح- -اضش- -رة داخ- -ل اŸؤوسشسش- -ة اإ’ن- -ت- -اج- -ي -ة
ا÷زائرية و‘  Èﬂالبحث ويطلع عليها
اإ’طار واŸهندسس وكذا اŸسش Òمن خÓل
ال -ت -ك-وي-ن وال-رسش-ك-ل-ة وال-ت-أاه-ي-ل .وإان ك-ان
بعضس اÈÿاء يعتقدون أان توسشع النسشيج
الصش -ن -اع -ي م -ره-ون ب-ت-ه-ي-ئ-ة  50حظÒة
اقتصشادية ،لكن كذلك من الضشروري وضشع
خارطة تنظم اŸششاريع وتوزعها ،حتى ’
ي -ت ّ-م ت -ك -رار ال -عشش -رات م -ن اŸشش-اري-ع ‘
م-ن-ط-ق-ة صش-ن-اع-ي-ة واح-دة ،كون ا’قتصشاد
ال-وط-ن-ي ي-ت-طّ-ل-ع م-ن-ذ سش-ن-وات نحو التنوع
خ- -ارج ق- -ط -اع اÙروق -ات ،وأ’ن السش -وق
باتت أاك Ìمن أاي وقت مضشى ششرسشة ’
ترحم.

لسصبوعي
التحليل ا أ

إاضسرابات أام عصسيان..
من يدفع الكلفة؟

سصعيد بن عياد
–مل ا◊ركة ا’حتجاجية التي تقوم بها ششرائح مهنية
لقطاعات الصشحة والتعليم وقبلها عمال اÿطوط ا÷وية
ا÷زائرية ﬂاطر على اسشتقرار عا ⁄الششغل ‘ وقت تÈز
فيه تداعيات سشلبية للظرف ا’قتصشادي الطارئ الذي ‚م
ع-ن ان-ه-ي-ار إاي-رادات اÙروق-ات .وب-ال-ن-ظ-ر لÓ-ن-ع-كاسشات
السشلبية على وتÒة النمو ،فإانها تسشتدعي من دعاة تعطيل
عجلة ا◊ياة العامة إادراك اÿطورة وتقدير ثقلها على
التنمية ا’قتصشادية وا’جتماعية ومن ثّمة الرجوع إا ¤جادة
الصشواب بالتزام التعقل وا÷لوسس إا ¤طاولة ا◊وار إ’يجاد
ح- -ل- -ول ‘ اŸت- -ن- -اول .م -ن اÿط -أا إادراج م -ط -الب ف -ئ -وي -ة
والتهديد با’بتزاز ‘ وقت يتحّمل فيه كافة فئات اÛتمع
عبء اأ’زمة وتتضشافر ا÷هود لتجاوزها بأاقل كلفة و‘
وقت وج -ي -ز وال -ت -ف -رغ ف-ي-م-ا ب-ع-د Ÿع-ا÷ة اŸط-الب ال-ت-ي
تكتسشي طابعا مششروعا ‘ جانب كب Òمنها ،غ Òأانها –تاج
Ÿزيد من التششاور ب Úالششركاء .ويكفي أان يتم تقدير
اÿسشائر الفادحة للتحصشيل العلمي التي لها مقابل كلفة
اقتصشادية ومالية ينبغي أان تعود بفائدة على صشعيد اقتصشاد
اŸعرفة التي تÎجم ’حقا ‘ حقل ا’سشتثمار وا’بتكار
لتعود ‘ الناهية بالفائدة على اÛموعة الوطنية عÈ
التحسش Úمن معد’ت النمو .بهذا اÿصشوصس ينبغي اعتماد
رؤوي- -ة م -ن -د›ة ومسش -ووؤل -ة م -ن ج -انب الشش -رك -اء ‘ ك -اف -ة
القطاعات وفقا Ÿسشار يتسشم بالهششاششة مع التطّلع أ’وضشاع
أافضشل Áكن بلوغها من خÓل التفاف كافة الفاعل Úففي
ا◊ياة ا’قتصشادية وا’جتماعية والعلمية حول مسشار Œاوز
ال-ظ-رف ال-راه-ن اŸتسش-م ب-ان-ع-ك-اسش-ات سش-ل-ب-ي-ة ت-وّل-دت ع-ن
التداعيات اŸباششرة لÎاجع ايردات النفط .ويقتضشي هذا
ا’لتزام بقواعد ا◊وار ا’جتماعي على كافة اŸسشتويات
وع -ق Ó-ن -ي -ة اŸط -الب ت -ف -ادي -ا ل-ت-ح-ول اإ’ضش-راب إا ¤آال-ي-ة
لÓبتزاز أاو اŸسشاومة أاو يصشبح عصشيانا يهّدد ا’سشتقرار
العام ويكسشر إارادة اÛتمع الذي يكاد يتخّلصس من تبعات
أازم -ة ال -تسش -ع -ي -ن -ات ب -ك-اف-ة ج-وان-ب-ه-ا .وي-ن-ب-غ-ي أان ت-كشش-ف
القطاعات التي تواجه هذه الظروف الصشعبة عن الكلفة
اŸالية Ÿواقف غ Òمسشؤوولة يغلب على جانب منها التهور
ورÃا التأاثر أاطراف لديها أاغراضس غ Òمعلنة تسشعى إا¤
تعك ÒاŸناخ العام للمجتمع وتكريسس التعفن ‘ وقت يواجه
فيه اŸواطن على مسشتوى كافة مناحي ا◊ياة ا’قتصشادية
وا’ج -ت -م -اع-ي-ة عبء اأ’زم-ة اŸال-ي-ة ال-ت-ي أاصش-ابت ال-ق-درة
الششرائية ‘ الصشميم ،وهو أامر ’ Áكن معا÷ته إا’ عن
طريق العودة إا ¤أاسشسس وقواعد العمل .وهل يعقل أان يدفع
إاضشراب أاطباء اŸسشتششفيات (كانوا يحملون لقب ا◊كيم)
حة خاصشة مقابل
باŸواطن إا ¤العÓج مضشطرا ‘ مصش ّ
مÓي Úكان يدخرها Ÿواجهة تقابلت ا◊ياة ،بينما Áكن
القيام بالعÓج Ãسشتششفى عمومي .وكيف لعمال ا÷وية
اŸط -ال -ب -ة (وه -و م -ن ح-يث اŸب-دأا م-ط-لب مشش-روع) ب-رف-ع
اأ’ج -ور والشش -رك -ة ف -ق -دت ال -ك -ث Òم-ن م-داخ-ي-ل-ه-ا ‘ حÚ
اأ’ولوية ،إاذا احتكم للضشم Òوروح اŸسشؤوولية ،تكون لضشبط
ﬂطط اسشتعجا‹ يرسشم خارطة إاصشÓح اŸؤوسشسشة بدءا
بإالغاء التذاكر اÛانية والتقليل من التخفيضشات .ونفسس
السشؤوال أ’طباء يتكونون ‘ مسشتششفيات عمومية تسشتقبل
م -واط -ن ’ Úح -ول و’ ق -وة ل -ه-م وي-رف-ع-ون ’ئ-ح-ة م-ط-الب
تتضشّمن جوانب مششروعة وأاخرى يصشعب اŸوافقة عليها،
خ -اصش-ة م-ا ي-ت-عّ-ل-ق ب-ت-ق-د Ëخ-دم-ات ‘ ا÷زائ-ر ال-ع-م-ي-ق-ة
ششريطة ظروف حياتية مواتية ‘ ا◊دود اŸمكنة طبعا أاو
اŸطالبة Ãسشائل مادية ينبغي إاخضشاعها Ÿيزان اŸوارد
الوطنية ومعجÓت الدخل اŸعمول بها ‘ .نهاية اŸطاف
ينبغي وضشع اŸصشلحة الوطنية باŸفهوم ا’قتصشادي ‘
صشميم كل تصشرف بهذا ا◊جم والتداعيات مع التزام روح
اŸواطنة بالتصشرف كمكون اجتماعي واقتصشادي يرتبط
بباقي اŸكونات اأ’خرى ضشمن تناغم ‘ كافة ا÷وانب من
حقوق وواجبات ’ ›ال فيها للتنّكر لها أاو التهرب منها
–ت ذرائ -ع ي -ب -دو ظ -اه-ره-ا شش-رع-ي-ا ول-ك-ن ب-واط-ن-ه-ا ت-ثÒ
تسشاؤو’ت من بنيها ما يثﬂ Òاوف وقلق بششأان مسشتقبل
اŸواطن ‘ اÛتمع ،ويعلق آاماله على اآ’ليات القانونية
لكسشر كل ابتزاز أاو ﬁاولة جعله رهينة أ’غراضس يصشعب
فهمها ،متسشائ Óعمن يدفع فاتورة الكلفة؟.

مرافق للصصيد البحري وتربية اŸائيات مرتقبة ÃسصتغاÂ

اŸهنيون Ãيناء سسيدي ÿضسر يطالبون بطب العمل
يرتقب ا‚از مششاريع طموحة للصشيد وتربية
اŸائ -ي -ات ب -و’ي -ة مسش -ت -غ -ا Âخ Ó-ل م-ارسس
القادم حيث عاين حموشس طه اŸدير العام
للصشيد البحري وتربية اŸائيات نهاية ششهر
ج -ان -ف -ي ع-ددا م-ن اŸراف-ق ال-داع-م-ة ل-ه-ذا
ال -ف-رع ع-ل-ى مسش-ت-وى م-ي-ن-اء الصش-ي-د بسش-ي-دي
ÿضشر واŸتمثلة ‘ مسشمكة حديثة بلغت
نسشبة اأ’ششغال بها  90باŸائة تتوفر على
م -ع -اي Òتسش-وي-ق الÌوة السش-م-ك-ي-ة إا ¤ج-انب
مسشتودع مÓئم ÿياطة ششباك الصشيد .وأاثار
اŸه- -ن- -ي -ون ‘ ح -ديث م -ع مسش -ؤوول الصش -ي -د
ال- -ب- -ح- -ري ب- -وزارة ال- -فÓ- -ح- -ة ج- -م- -ل- -ة م -ن

ا’نششغا’ت أابرزها ضشرورة اعتماد خدمة
طب العمل Ãيناء الصشيد كأاولوية وهو ما أاكد
عليه ذات اŸسشؤوول بدعوة ا÷هات اÙلية
اŸعنية للعمل سشويا مع أاصشحاب مهنة الصشيد
Ÿع -اج -ل -ة اŸسش -ائ -ل اŸوضش -وع -ي-ة م-ن اج-ل
الدفع بنششاط الصشيد البحري إا ¤مسشتوى
يحقق فيه اإ’ضشافة ا’قتصشادية باسشتعمال
امثل للموارد واسشتثمار ناجع ‘ الفضشاءات
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ال-ب-ح-ري-ة ال-تي تتوفر عليها و’ية
مسشتغا Âقصشد تششجيع الششباب على اإ’قبال
على مهن الصشيد اıتلفة.
ق.إا

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «ألشسعب» «فوأنيسض» صشرحا ضشمن صشفحتها ألثقافية كل يوم أحد لنششر
إأبدأعاتكم ومسشاهماتكم ‘ ﬂتلف أأ’جناسض ألثقافية ششعر ،قصشة وروأية ،
رأسسلونا على ألÈيد أ’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أن تكون أإ’سشهامات غ Òمطولة حتى نتيح ألفرصشة للجميع.

ص
ص
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يدة
قصس

قصسيدة

أاحÓم اليقظة

ﬁمد سسÓمة

يليق بعنقٍ أضشاء ألكون
بÓد أللون
أزيحي بعيدأً
فقد بهتت ألوأن ألربيع
أ’نك أنت ربيع أ◊ياة
أسشقيني عششقًا أسشقيني
وألتفحي ب Úششرأييني
وأرتششفي بعضشا من حبي
وأسشتمعي Ÿعزوفة قلبي
أنت عششقي ..أنت عششقي

صشهوة عاششق
سشأاحضشن ششفتيك
ب -ق-ب-ل-ة أسش-اف-ر ب-ه-ا ع ÈأثÒ
ألزمن
وأمتطي منك كل ألرحيق
أ’نسشج معطف يزين ألنسشاء
وأجمع وهج ألنجوم
سشأاصشنع عقدأ

رياضص دعبول

تسشابقني أحÓمي إأليك
أركضض خلفها
ف Óأرى إأ’ قلي Óمن فتون
وكثÒأ من جنون
وغي يتبعه أŸنون
تسشابقني أنفاسشي إأليك
سشتعود..؟
أجري خلفها
ِ
أن -خ -فَضض ب-جسش-م-ه ح-ت-ى ’مسشت رك-ب-ت-اُه أأ’رضض.
ف Óأرى إأ’ سشرأبا مظلما
ِ
ضشs-م-ه-ا أ ¤صش-دره وقs-ب-ل-ه-ا وق-ال ’ :ت-ق-ل-ق-ي ي-اب-ن-ت-ي
وفؤوأدأ أتعبه ألسشهد -فصشار ﬁطما
مع و’دة يومٍ جديد وقف أمام نافذتهِ يأاكل قطعَة سشأاعود قريبًا.. -أطمئني.
وروحا أسشتعذبت وجدأ -وششوقا مفعما
ٍ
.
ن
ه
ذ
ل
أ
د
ر
ا
ش
ش
و
ه
و
ز
ب
خ
ِ
ِ
ومع عودة أŸسشاء بخطوأته أŸتثاقلةُ .قرعَ ألباب.
وأقسش- -مت أن “وت ق- -ه- -رأ -وت -ن -زوي
ت بيدهِ
نادْتُه أبنتُه ألصشغÒة .فلم يسشمعها .أمسشك ْ
ت بعضشًا من رفاقِه سشلموها
فتحت أمها فوجد ْ
رغما
وقالت :أبي مابك.-
ماتبsقى من بزتهِ وبقايا قلبٍ فيهِ صشورت .Úصشورٌة
تسشابقني أوهامي أليك
قال لها ’ششيء يابنتيŸ -ا تسشأال.Ú
أعدو خلفها
لوطنِه وأأ’خرى أ’بنتِه ألصشغÒة.
ك فلم تسشمعني ..أريد أن أعرف متى
قالت :تاديُت َ
ليسض ،هناك إأ’ ظّل أمرأه
ورماد –ت ظل هذي أÙرقة
وفتات من سشÓم مششرقة
ششنقت قلبها ‘ ششرأنق مششنقة
تسشابقني روحي إأليك
أنهضض باحثا عن روحي
يقتلني سشري. -
يفقد Êلذة بوحي
أرمي أحÓمي
ك عاششقاً
ت وجهي نحو حسشنِ َ
وجْه ُ
صشروحي وطموحي
أسشائل نفسشي أين أنا-
ك  -يا جماُل  -صشوأهÓ
ت إأثَر َ
وششدْد ُ
فيجيبني ألصشدى رجعا لنوحي
ب ألعظيمَة قلعة
ل
ح
‘
ر
و
ز
أ
ا
ش
س
َ
ُ
تسشابقني أ◊ا Êأليك
ألقى بها سشيفًا صشقي ً
 ÓصشائÓ
آأتيك حتى أغني
ِ
يششدو لها عنَد عنَد ألكريهة ششاعٌر
أرى موسشيقاي تهرب مني
ُمتمuدحًا بط ً
ّŒ Óلى باسِشÓ
ويخيب ‘ ◊ظة جل ظني
فا“تم ‘ صشمت ..أسشف إأÊ
يجتاُح ‘ أآ’فاقِ رومًا هsدُدوأ
كالنسشرِ ‘ َكِبِد ألسشماء ُمحّلقا
ضشاعت أغا Êأ÷ميله..
ثغرأً عروبيًا ،ويوق ُ
ظ غافÓ
إأْذ رأح يزحُم للنجوِم مناز’
تاه فني
هَو فارسٌض هزمَ ألُغزأَة ،أذلّهم
ت
هذأ ألذي ألقى عصشاُه فأاهلَك ْ
تسشابقني أششعاري إأليك
وبنى أ◊صشوَن.....أعاَد ›دأً زأئÓ
ُكsل أأ’فاعي ،رأَح Áحقُ باطÓ
فهل يا ترى بها تششعري
هل –ذوك أ’ن تسشتششعري
سعر
أهيم وجدأ خلفها وأسشتمري
ش
فأاجد عبارة على ششاهدة قÈي
هنا مرقد ألششاعر أ’زعري
تسشابقني حرو‘ إأليك
ت-ه-رب ك-ل-م-ات-ي م-ن
ششفتي
صشرت أنت لهجتي
خاطرتي. -لغتي
صشرت تاريخي
جاروأ
معتقدي -ملهمتي
أ
ش
ش
ع
ل
أرأدوأ ألّنيلَمن أسشدٍ وجيشضٍ
ً
أرى ألششهباَء ملحمة ُتدأُر
ششمعة ‘
ع-ل-م-ت-ني أن أنسشى
عظيمٍ ..ليتهم للقدسضِ ثاروأ
بوجهِ ألعادي بركاٌن وناُر
مهب دمه ،أنتششرت
مدرسشتي
ٍ
ِ
ّ
ً
حرمة إأ’ أباحوأ
وتبقى ألقلعُة ألششّماءُرمزأ
وما من ُ
وأنسشى ‘ أŸقعد رأئ- - - -ح- - - -ة أ
ÿ
و
ف
،
مغوٌل أحرقوأ أأ’رضض وغاروأ
وجيشُض ألعuز إأكليٌل وغاُر
ﬁفظتي
›ّده- -ا أل- -ن- -ب- -اح..
ب
جtل ألفuن للشsشهبا خليٌل
أ’ّن أŸارد أ÷ّبار ه s
وُ
م
ش
س
أ
ع
ب
وأط- - -
ش
ش
ّك
ل
ذ
ئ
ب-ة ب-اŸل-ح
يرtد أŸوت عن صشحبٍ أناروأ
ك ومسشاُر
أّما ألعلوُم فَمسشل ٌ
ألسشÓ- - - - -م ع - - - -ل - - - -ى
أ
ل
ز
أ
ح
ّ
ف
إألُه ألكونِ أsيَدُه بنصشرٍ
ّ
ع
ت
ف ألّدولةِه Óنظر َ
أسشي َ
كرأسشتي
ذوبته لى أıدة  .رضشع من ثديها،
فافّ Îثغٌر وأنتحى أأ’ششرأُر
ففي ألسشاحاِت أوغادٌ أغاروأ
وأرسش -م ح -م -ائ -م ّ ا أصش
ا
ب
ع
أ
ل
غ
ي
م
ق
ب
ل
أ
ن
ت
ع
ض
ش
ه
.
ّ
وتبّدد ششبُح ألفجيعةِ خاسشئاً
ِ
وأيدي ألغرب وألّتركِأسشتطالت
ألسش Ó- - - -م ع - - - -ل- - - -ى
@ إأÁان سشبخاوي
يا جيشُض أحذْر إأّنهم غُsدأر
تريُد أأ’ رضَض وأأ’عرأُب
سشبورتي
فأالف ألف ششكر
لك -يا معلمتي

ي

وميا

و طن
ت أل

بقايا قلب

ق.ق.ج

وجئت وجهك

شسعر

بقلم :حسسن سسمرة  /سسوريا.

ياسس Úعزيز ﬁمود

«إا ¤حل ـ ـ ـب””

انتصصار

ق.ق .ج

تظهÒ
/ق ق ج/

َكُثَر ألَهْمز وأللْsمز؛ ألوأنها من كوك ٍ
ب
آأخر...
’ ت -ق -ل -ق :أب -ن -تَك ‘ أ◊اضش -ن-ة؛ ⁄ت- -ك- -ت- -مْ- -ل َبْ- -عُ- -د ...م -ا زألت صش -ورت -ه -ا
““نيجاتيف““.
أسسامة سسÓمة

إلهام عّبود /

صص
ن

يغمر Êالضصوء
‚اح علي سسعيد

أبتسشم حبيبي أضشحك
أ’عياد أŸيÓد وبياضض ألثلج
ليصشبح لنهاري ششمسض
ولليلي قمر
ويغمر Êألضشوء
وأرى ألدنيا أجمل
ومن ثغرك تنطلق
أ◊ياة

ق

شيدة
ص

يدة
قصس

’ تخت ÈصصÈي

سسمرإ عنجريني
حافية ألقدمÚ
على أرضض باردة
أتلsقطُ خطوأتي..
تفاصشيل غربة
ب Óوعد تلقا..Ê
هنا ششمعة أششعلها
أمنية ‘ قلبي أرتلtها
أورأق كتبتها
ذأت صشدق..
ذأت لهفة..
ملؤوها مششاعر  ⁄أفهمها
أŸصشحف أأ’ث ‘ Òقلبي
قدأسض عيد أŸيÓد
روح ‘ قرآأÊ
سشجادة عÈة تسشأالني
أين كنت ياغافلة!!!..؟؟
أنف ُضض عن جسشدي أحتفال
خيبة أمل
أحث ألسش Òإأ ¤قدري
عروسض ترفل بثوِب زهد
ب Óأتزأن ..
توهُج ألششمسض ‘ ششعري
و‘ قلبي غصشة حب
ب Óوطن
أبتسشامتي ‘ طور و’دة
غامضشة جدأً
كما ألعبادة..
أتذsكر سشبحة كلماتك
تناثرت حباتها
ب Óعطر...
’ تخت ÈصشÈي سشيدي
فÎياق أأ’زقة...

ق صش

يدة

يحاول أنتحارأً من أمد
كان يهدهد عابرة سشبيل
غرقت ‘ ÷ِة ألزبد
أمانٌة ..
’زألت ‘ عنقك
عهٌد ‘ قصشةِ أأ’مسض
أنهيها ..سشيد ألكلمة
ب Óأ..⁄
أنهيها ماب Úثغر يئن
وششفاه ’مسشت غيمة
ب Óمطر..
صشليُل سشيفك أسشمعه
كنعا ..ÊغسشاÊ
’ صشرخة له
يرتفع ..ينخفضض
ب Óريادة ..
ت أرتعشض من برٍد
مازل ُ
كما قÈة تائهة
تفتشض عن سشيادة ..
كن صشوتًا يعلو
 ⁄أ◊ياة
كن أ ُ
ب Óموت..
ألتف حول خصشري
بعنفوأِن..
لكن...
حذأر حبيبي ..حذأر
’تخت ÈصشÈي !!!..

شصواطئ الشصوق

إعتماد عوضص صسبح

يدأويني همسشك . .
ح Úيلملم أششÓئي
ح Úيهديني صشيفا
ودفئا  . .وقت ششتائي
حÁ Úنحني ششوأطئ ششوق
وين Ìورودأ . .
‘ صشحرأئي
ح Úيزرع ‚وما

سعر
ش

وقمرأ . .
‘ سشمائي

اأ’مÒة  ‘ . .حضصرتها

طارق فايز إلعجاوي
جب Óأرى أم ذأك طود أمامي؟
’ بل فتاة بالنزأل حيا‹
فوقفت أرقبها كأا Êسشادن
‘ معبد ينظر إأ“ ¤ثال
ففهمت ما قصشد أأ’مÒة وأ‰ا
أمثالها ‘ ألبوح من أمثا‹
ويحي أنا ربط أ◊ياء لسشانها
وبكت بدمع حارق هطال
ما حالها عجبا ،وما حا‹ أنا؟!
م -ا‹ أشش -ارك-ه-ا أل-ف-ج-ي-ع-ة

دعنا نغفو

ر Ëتفاحة

برأءة بزمن ألضشياع
 Úأحضشان ِذكريات
َدعّنا َنغفو بَ َ
ت ب Óعنوأْن
ت وَنتاثر ْ
أختف ْ
وِنطرُق بابًا عايششناهُ فبدأخلهِ
ت ألَبرأءُه ثكلى وأحاطَنا ألنسشيانْ
ُترك ْ
َدع ّ-ن -ا ُن -ب -ح ُ-ر ع -ائ -دي َ-ن ون -ل -وذ ِم ْ-ن
ضُشروسضٍ
ت أ◊قد وأ◊رب كإادماْن
أقتن ْ
أتذكْر وأدينا أŸنمق بالزهر
ت باŸكانْ ؟؟
وششجرَة ألÈقوقِ أ’ زأل ْ
ت أَÿششبي ألذي ُيعانق
وألبي ُ

ما‹
’ ششئ يصشنع ‘ ألعيون كهامة
دكت بفعل ألعاديات ثقال
أو درة كانت تششع أذأ بدت
بدر ألليا‹ وأصشبحت كاآ’ل

ألنهْر ُكّنا َنغفو بهِ بأاماْن
أتذكُر سِشباقنا على ألعششب
ك ÓÃبِسشنا بإاتقاْن
كاَن َيعلُق ألششو َ
وُغصشن ألشَشجرِه كنُتَتعتليهِ
ك ٌ‰ر إأعتاشض ألودياْن
بخفةٍ كأان َ
ت أ÷بال
أتْذكر ضشحكاتنا كيف عل ْ
جليَد ألوجدأْن
وصَشدأها يصشدع َ
كّنا نَلوذ باأ’عذأر مَِن ألعقاب
ضشاحكي ألثغر َنصشُد ألطُوفاْن
قْل للزمن أْن َيعود فششوقي
قْد أدمَل ثبوتي كإانسشاْن
قْل أ’يام أحتوتنا أْن تÎفْق
Ãا فعَل ِبنا ألزماْن

á«îjQÉJ äÉ£fi

إإعدإد :سسهام بوعموشسة

اŸوقع اإللكÎوÊ

melisasihem@live.fr

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لوسشط في حربي  1967و1973
«ألششعب» تلتقي بمحاربي ألششرق أ أ

الرقيب األول المتقاعد بلجيÓلي عبد القادر يدلي بششهادته حول حروب العرب بالششرق األوسشط

لوسشط ألرقيب
لوسشط خÓل ألحروب ألعربية بمصشر ،ضشد ألكيان ألصشهيوني سشنتي  1967و 1973من بينهم محاربا ألششرق أ أ
خÓل جلسشة جمعتنا بعينة من محاربي ألششرق أ أ
لول ألمتقاعد بلجيÓلي عبد ألقادر من موأليد  ،1944وألجندي ألمتقاعد مخلفي عبد ألقادر من موأليد  1945يقيمان حاليا ببلدية سشيدي بوبكر بولية سشعيدة ،حيث
أ أ
لوسشط» ،وما
تحدثا عن مششاركتهما في تلك ألسشنوأت ألعصشيبة رفقة رفاقهم من جنود وضشباط ألجيشش ألوطني ألششعبي ،ألذين يطلق عليهم تسشمية «محاربي ألششرق أ أ
لبطال من تضشحيات من أجل وحدة ألعرب وألجزأئر وششرفها لتحرير أرأضشي سشيناء بمصشر ألششقيقة.
قدموه هؤولء أ أ
سشعيدة  :ج.علي

السسويسس إالى غاية اإلسسماعلية مابين المعسسكر
الذي كان يجمع الجيوشس العربية ،وبمنطقة
«ف-اي-د» تصس-دى ال-ج-ن-ود ال-ج-زائ-ريون لهجمات
ال-ع-دو الصس-ه-ي-ون-ي وح-ط-م م-ع-ن-وي-ات-ه ان-ت-ق-اما
ل-ن-كسسة  ،1967ح -يث رد ال -ج-ن-ود ال-ج-زائ-ري-ون
بشس -راسس -ة ف -ي م-واج-ه-ت-ه-م ل-ل-ع-دوالصس-ه-ي-ون-ي،
ويؤوكد سسي عبد القادر مخلفي األمين الولئي
الحالي لمحاربي الشسرق األوسسط بسسعيدة ،أان
الدفعة  1968الثانية بعد دفعة  1967اسستمرت
بسساحة المعركة بالمنطقة المذكورة أاكثر من 8
أاشسهر.

وفي هذا اللقاء الذي جمع «الشسعب» بهؤولء
األب -ط-ال م-ح-ارب-ي ال-ث-ورات ال-ع-رب-ي-ة ب-الشس-رق
األوسس -ط ،ال-ل-ذان ع-ادت ذك-ري-ات-ه-م-ا إال-ى ت-لك
ال-ف-ت-رة ال-عصس-ي-ب-ة ومشس-ارك-ت-ه-ما حروب العرب
ضس -د ال-ج-يشس الصس-ه-ي-ون-ي ،وك-انت ال-ب-داي-ة م-ع
الرقيب األول المتقاعد من الجيشس الوطني
الشسعبي بلجيÓلي عبد القادر.

السشتعداد للذهاب إالى المعركة لمسشاندة
إاخواننا المصشريين ضشد الحتÓل
اإلسشرائيلي

يروي المحارب بالشسرق األوسسط الرقيب األول
ع -م -ي ع -ب-د ال-ق-ادر ،ه-ك-ذا ي-ل-قب ل-دى سس-ك-ان
سسيدي بوبكر ،منذ التحاقه بالجيشس الشسعبي
الوطني في ديسسمبر  1963بثكنة بمدينة وهران
وتقلد مهنة قيادة الدبابة ،تمّ حول إالى تيارت
ل-ي-ن-ت-ق-ل إال-ى ال-م-درسس-ة ال-م-ت-خصسصس-ة ب-أاسس-لحة
ال-دب-اب-ات ب-الشس-رق ال-ج-زائ-ري ب-م-دي-ن-ة ب-ات-نة،
وبعد تخرجه اندمج في الفيلق الثاني بولية
ال-ب-يضس ،ويسس-رد ع-م-ي ب-ل-ج-يÓ-ل-ي ال-ي-وم ال-ذي
أاع-ل-ن ف-ي-ه ب-السس-ت-ع-داد ل-ل-ذه-اب إال-ى المعركة
ل -مسس -ان-دة إاخ-وان-ه-م ال-مصس-ري-ي-ن ضس-د ال-ج-يشس
اإلسسرائيلي ،وقتها.
يقول الرقيب األول« :لقد عّمت الفرحة في
وسسط الجنود عند سسماع خبر التنقل إالى مصسر
ل-مسس-اع-دة أاشس-ق-ائ-ن-ا ب-مصس-ر ،ت-ن-ق-ل-ن-ا ف-ي شسهر
فيفري  1968عبر طائرة من مطار طفراوي
بوهران نحوالقاهرة مباشسرة وتمركز الفيلق
ال -ث -ان -ي ال -ذي ان -ت -م -ي إال -ي-ه لسسÓ-ح ال-دب-اب-ات
بالقرب من البحيرة المرة على ضسفاف نهر
النيل ،لنجد أانفسسنا أامام العدوالصسيهوني».
ويضس-ي-ف ال-م-ج-اه-د ب-ل-ج-يÓ-ل-ي أان-ه ب-قي رفقة
أاصس-دق-ائ-ه ب-ت-لك ال-م-ن-ط-ق-ة ل-مسس-ان-دة ال-ج-يشس
المصسري ،من خÓل غلق كل المنافذ التي ل
تسس -م -ح ل -ل -ع -دو ف -ت -ح -ت -ه -ا ب -ال -قصس-ف وت-ك-رار
سسيناريونكسسة  ،1967قائ« :Óهنا علم الجيشس
الصسهيوني أانه أامام فيلق من جنود الجيشس
الجزائري مدجج بأاسسلحة ثقيلة ،حيث مكثنا
ق -راب-ة  8أاشس -ه -ر لصس -د ك -ل ه-ج-م-ات ال-ج-يشس
الصس -ه -ي -ون -ي إال -ى غ -اي -ة اإلع Ó-م م -ن ال-ق-ي-ادة
العسسكرية وقتها العودة إالى أارضس الوطن».

...العودة إالى سشاحة المعركة للقتال يوم
 6أاكتوبر 1973

ي -روي ال -م -ح -ارب ب -الشس -رق األوسس-ط ،أان-ه ي-وم

من

أعÓم ألجزأئر

لن أانسشى أابدا صشورة العدو الصشهيوني وهو
يزرع األلغام مسشتعم Óاألسشرى كدروع

ال -ع -ودة إال -ى سس-اح-ة ال-م-ع-رك-ة ل-مسس-ان-دة مصس-ر
الشسقيقة ومسساندة القضسية العربية ضسد الكيان
الصسهيوني ،تنقل الفيلق المنتمي إاليه للدبابات
برا من الجزائر نحو تونسس والدخول اإلى ليبيا
ثم مصسر ،وتمركزوا بالمطار الدولي للقاهرة
وب-ع-د ف-ت-رة زم-ن-ي-ة ت-ن-ق-ل-وا إال-ى ج-ب-ه-ة ال-ق-ت-ال
وك- -انت م- -ه- -م- -ت- -ه- -م وق- -ت -ه -ا إاراح -ة ال -ج -ن -ود
المصسريين ،إالى غاية يوم المنتظر الذي أاطلق
عليه «يوم الثأار وتحرير األرضس ،مشسيرا إالى أان
الجنود الجزائريين كان عددهم وقتها يفوق
أاك-ث-ر م-ن أال-ف-ي-ن ج-ن-دي ،ي-ن-ت-ظ-رون ب-أاح-ر م-ن
الجمر دق طبول الحرب ،وفور اندلع القتال
في يوم  6أاكتوبر  ،1973بدأا الجنود يهتفون
النصسر أاو الشسهادة في سساحة المعركة ،التي
كانت تفصسل بينهم وبين العدواقل من مسسافة
أالفين متر.
وأاضساف ضسيف جريدة «الشسعب» أان المعركة
كانت سساخنة طوال سساعات ،وطائرات العدو
المدعم من أامريكا وحلفاء إاسسرائيل تقصسف
مواقعهم والرد عليهم بالمدفعيات المضسادة،
اسستشسهد فيها عددا من الجنود ،منهم الذي
اسس -تشس -ه-د ودف-ن م-ع-ه قصس-ة ب-ط-ول-ي-ة وال-ب-ق-ي-ة
لزالت في ذكرياتها قصسصس حول حروب مصسر
والعدوان الصسهيوني ،قال الرقيب األول.
وحسسبه ،فإان خبر إاعÓن إاذاعة أاجنبية أاكدت،
أان ق -وات ال -ج -يشس ال -ج-زائ-ري ك-ب-دت خسس-ائ-ر
كبيرة للجيشس اإلسسرائيلي ،مما أاثلج صسدورهم
فكانت الفرحة عارمة ل تصسف في صسفوف
الجنود ،قائ« :Óتلك الفرحة المدوية جعلتني

أاوج -ه ق -ب-ل-ة وت-ح-ي-ة خ-اصس-ة ل-دب-اب-ت-ي وه-ذا ل
ي -نسس -ى خ -اصس -ة ع -ن-دم-ا ي-ت-عّ-ل-ق األم-ر ،ب-م-ل-ف
ال -قضس-ي-ة ال-ع-رب-ي-ة وال-وق-وف ب-ج-انب أاشس-ق-ائ-ن-ا
ال-مصس-ري-ي-ن ضس-د ال-ع-دو اإلسس-رائ-ي-ل-ي وح-ل-فائه
حتى ل ننسسى».

الجندي المتقاعد مخلفي عبد القادر يروي
تفاصشيل معركة «فايد»

ي-روي ال-ج-ن-دي ال-م-ت-ق-اع-د سس-ي م-خ-ل-ف-ي عبد
القادر رفيق درب بلجيÓلي عبد القادر من
ن -فسس ال -ب-ل-دة ،قصس-ة مشس-ارك-ت-ه ح-روب ال-ع-رب
بمصسر خÓل فترة حرب  1968التي أاطلق
عليها حرب السستنزاف وراح يسسترجع ذكرياته
م-ن-د ت-ج-ن-ي-ده ب-ال-م-درسس-ة ال-عسس-ك-ري-ة ل-ل-مشس-اة
بأارزيو وهران ،وبعد تخرجه في مارسس 1967
ت -وج-ه إال-ى ال-ف-ي-ل-ق الـ 20ب-رأاسس ال-م-اء ب-ولي-ة
سسيدي بلعباسس ،وفي أاول أافريل  1968جاءت
ت-ع-ل-ي-م-ة ل-ل-ق-ي-ادة ال-عسس-كرية بالثكنة المذكورة،
قصس- -د ال- -ت -أاهب ل -لسس -ف -ر ل -مسس -اع -دة ال -ج -ن -ود
المصسريين ضسد الجيشس اإلسسرائيلي.
وه-ن-ا ي-كشس-ف ال-ج-ن-دي ال-م-ح-ارب« :ع-ل-منا أان
الدفعة األولى للجنود الجزائريين عادت إالى
أارضس الوطن ،وقتها لم نكن نعرف األسسباب
وراء العودة من دون تسسريب أاي معلومات من
ط -رف ال -ق -ي -ادة ،ح -يث ت -م ن-ق-ل-ن-ا ن-ح-و م-ط-ار
ط -ف -راوي ل-ي Ó-ن-ح-وال-ق-اه-رة واخ-ت-ي-ر ت-م-رك-ز
ال-ج-ن-ود ال-ج-زائ-ري-ي-ن ب-م-ن-ط-ق-ة (ف-اي-د) غ-رب
«البحيرة المرة» بقناة السسويسس.
وأاضساف الجندي المتقاعد سسي مخلفي أان،
ج -ب -ه -ة ال -ق -ت -ال ك -انت مشس -ت -ع -ل-ة م-اب-ي-ن خ-ط

في معرضس حديثه ،تذكر الجندي عبد القادر،
حادثة وقعت لهم عندما اشستد القصسف من
ج-ه-ة ال-ع-دو اإلسس-رائ-ي-ل-ي ب-واسس-ط-ة ال-ط-ائرات
األم -ري -ك -ي -ة ت-زن  20ط -ن -ا ،وب-فضس-ل ال-خ-ط-ة
المدروسسة من طرف القيادة العسسكرية لقياسس
ضسربات العدو تمّ الرد عليه ،كان وقتها العدو
يقوم بزرع األلغام مسستعم Óاألسسرى كدروع
قال عمي عبد القادر.
وأاضساف أانه ردا على تلك البشساعة الصسهيونية،
ت-م-ك-ن-وا م-ن زع-زع-ة ال-خ-ط األم-ام-ي ل-ل-ق-وات
اإلسسرائيلية وسسجلت في صسفوف العدو خسسائر
فادحة ،وقتل العديد من جنود العدو ،قائ:Ó
«لقنت القوات الجزائرية بشسهادة العدو قبل
الصس -دي -ق درسس -ا ف -ي ال -ت-ك-ت-يك ال-ح-رب-ي ال-ذي
رسسمه قادتنا لردع الجيشس الصسهيوني ،الذي
تلقى هزيمة وقتها في العتاد واألرواح» ،مشسيرا
إالى أان هذه الشسهادات الحية سستبقى خالدة
ل -م -ن ل ي -ع-رف ت-اري-خ ت-لك ال-ح-ق-ب-ة ال-م-ري-رة،
Óجيال التي من حّقها معرفة تاريخ
خاصسة ل أ
ت -لك ال-م-راح-ل وال-م-ع-ارك-ة ال-ط-اح-ن-ة ل-ل-ج-ن-ود
العرب في مسساندة إاخوانهم المصسريين وشسعبها
الشسقيق ضسد الكيان الصسهيوني الحاقد ،الذي
ل زال لم يحفظ الدرسس بعد تلقيه صسفعة في
ح -رب  ،1973وه -ذا راج -ع ألسس -ب -اب يشس-ه-ده-ا
اليوم العرب ،على حّد قوله.
وتسساءل سسي عبد القادر ،كيف تمكنا من دحر
شسوكة أاقوى جيشس في ذلك الوقت بمسساعدة
حلفائه مدعم بأاسسلحة من راجمات وطائرات
ودب-اب-ات وت-م-ك-ن ال-ع-رب ال-مشس-ارك-ون ف-ي تلك
المرحلة ،من كسسر تلك الشسوكة بأاسسلحة غير
م -ت -ط -ورة ك-ال-ي-وم ،وت-م كشس-ف ضس-ع-ف ال-ج-يشس
اإلسس -رائ -ي -ل-ي وخ-وف-ه م-ن-ا ب-درج-ة ل ت-وصس-ف،
عكسس اليوم.

ألعÓمة ألششيخ ألفضشيل ألورتÓني

بذل جهدا في خدمة العلم وتنوير الششباب والمهاجرين الجزائريين بأاوروبا

يعد المرحوم األسستاذ الجليل حسسين الفضسيل
بن محمد السسعيد بن فضسيل المعروف باسسم
(الشسيخ الفضسيل الورتÓني) ،من خيرة أاعÓم
الجزائر ،سساهم في توعية الشسباب ودعوتهم
لÓلتحاق بالدروسس العلمية ،كما أاسسمع صسوت
الجزائر العربية المسسلمة للعالم.
ولد العÓمة بتاريخ  6فبراير عام  ،1900بقرية
(آانو) بلدية بني ورتÓن دائرة بني ورتÓن ولية
سسطيف ،وينحدر من أاسسرة عريقة ينتمي إالى
سسÓلة األشسراف ،وقد نشسأا وترعرع في مسسقط
رأاسسه وبها حفظ القرآان الكريم ،وزاول دراسسته
اإلب -ت -دائ-ي-ة وت-ل-ق-ى ف-ي-ه-ا م-ب-ادئ ال-ع-ل-وم ع-ل-ى
مشسائخ القرية نذكر منهم على سسبيل المثال
ال -ع Ó-م -ة ال -ف -ق -ي-ه ال-م-ع-روف الشس-ي-خ السس-ع-ي-د
البهلولي وغيره ،كما تلقى منذ طفولته المبكرة
ف -ي أاحضس -ان أاسس -رت -ه ت -رب-ي-ة إاسسÓ-م-ي-ة أاورث-ت-ه
الحفاظ على تعاليم الدين الحنيف والتشسبث
ب -أاه -داف -ه ،ونشس -أا ع -ل -ى اح-ت-رام ك-رم األخÓ-ق
والمثل العليا ،والقيم الرفيعة ،وجده األعلى
(جد والده) المباشسر ألبيه هو العÓمة الرحالة
سس -ي -دي ال -حسس-ي-ن ال-ورتÓ-ن-ي صس-احب ال-رح-ل-ة
المعروفة باسسم (رحلة الورتÓني).
في سسنة 1928م انتقل إالى مدينة قسسنطينة
لمزاولة تعليمه الثانوي ،على يّد اإلمام عبد
الحميد بن باديسس ،وبعد تخرجه مباشسرة تولى
التدريسس بالجمعية الخيرية التي كانت نواة
التربية والتعليم ،وقد تخّرج على يده عدد كبير
م -ن ال -ط -ل-ب-ة ل ي-زال-ون ي-ع-ت-رف-ون ل-ه ب-ال-فضس-ل

والجميل ،وأاحدث تطورا فكريا لدى طÓبه،
ونال بذلك رضسا أاسستاذه بن باديسس ،لما بذله
من جهود معتبرة في خدمة العلم وما يمتاز به
م -ن ح-ي-وي-ة ونشس-اط م-ن-ق-ط-ع ال-ن-ظ-ي-ر ،ب-ح-يث
أاعجب به الشسيخ بن باديسس وأاخذ يصسطحبه
معه أاينما ذهب وأاينما حل وارتحل ،خاصسة في
ال -ج-ولت ال-ت-ف-ق-دي-ة ال-ت-ي ك-ان ي-ق-وم ب-ه-ا ب-ي-ن
الفينة واألخرى عبر البÓد.
لزم ال -فضس -ي-ل ال-ورتÓ-ن-ي أاسس-ت-اذه ب-ن ب-اديسس،
عدة سسنوات كلها عامرة بالعلم والعمل المثمر
ال -ب -ن-اء ،وحضس-ر اج-ت-م-اع-ات ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ل-م-اء
العامة والخاصسة ،فاكتسسب منها الصسراحة في
ال -رأاي ،وال -ج-رأاة ف-ي ال-ن-ق-د ال-بّ-ن-اء والح-ت-رام
Óشس -خ -اصس ،ك-ل ه-ذه ال-خصس-ال
ل -ل -م -ب -ادئ ل ل  -أ
الممتازة في شسخصس الورتÓني هي التي جعلته
يكون محبوبا وأاشسد ارتباطا بأاسستاذه بن باديسس
ويوليه عنايته ويعتمده في المهام الكثيرة.
لعب العÓمة أادوارا إايجابية في ترجيح ميزان
القوة لجانب الحركة اإلصسÓحية على اختÓف
أاه -داف -ه -ا وت-عّ-دد م-ج-الت-ه ،وج-د ضس-ال-ت-ه ف-ي
مهمة تمثيل مجلة (الشسهاب) التي كانت تصسدر
في ذلك العهد بمدينة قسسنطينة ،وقد كان
ي -نشس-ر ف-ي-ه-ا ال-ع-دي-د م-ن ال-ب-ح-وث وال-م-ق-الت
ال-ق-ي-م-ة ال-ت-ي ي-ع-ال-ج ف-ي-ه-ا قضس-اي-ا اج-ت-م-اع-ي-ة
وث -ق -اف -ي -ة وسس -ي -اسس-ي-ة ،وط-اف أاط-راف ال-بÓ-د
م-ت-ن-ق Ó-ب-اسس-م-ه-ا وت-ك-ث-ي-ر أانصس-اره-ا وت-وضس-ي-ح
خ-ط-ت-ه-ا وغ-اي-ت-ه-ا ،وي-دع-و الشس-ب-اب لÓ-ل-ت-حاق
ب -ال -دروسس ال -ع -ل-م-ي-ة ب-ج-ام-ع سس-ي-دي األخضس-ر

بقسسنطينة.
وف -ي سس -ن-ة  1936م ،ان-ت-دب-ت-ه ج-م-ع-ي-ة العلماء
ال-مسس-ل-م-ي-ن ال-ج-زائ-ري-ي-ن ل-لقيام بنشسر مبادئها
وال -دع -وة اإلصس Ó-ح -ي -ة ب -ف -رنسس -ا وذلك قصس -د
توعية العمال الجزائريين المغتربين بأاوروبا،
ب -ح -يث ت -م -ك -ن ف -ي ظ-رف سس-ن-ت-ي-ن ون-ي-ف م-ن
إاح -داث م -ا ي -زي -د ع -ن ع -دة م -راك -ز ل -ل -دع-وة
اإلسس Ó-م -ي -ة وال-رب-ط ب-ي-ن ال-ج-ال-ي-ات ال-ع-رب-ي-ة
اإلسسÓمية من جهة ،وإاسسماع صسوت الجزائر
العربية المسسلمة للعالمين الشسرقي اإلسسÓمي
والغربي األوروبي من جهة أاخرى.
ظّل الفضسيل الورتÓني ،يعمل في باريسس بجد
وحيوية ونشساط ويؤودي رسسالة جمعية العلماء
بكل ما أاوتي من قوة ،وشسجاعة نادرة ،تمكن
م- -ن التصس -ال ب -ك -ث -ي -ر م -ن أاعضس -اء وم -م -ث -ل -ي

الجاليات الشسرقية العربية من مختلف األقطار
العربية.
ف- - -ي أاواخ - -ر سس - -ن - -ة  ،1940أاصس- -ب -ح ال -فضس -ي -ل
ال- -ورتÓ- -ن- -ي ع -ل -ى ي -ق -ي -ن م -ن أان السس -ل -ط -ات
السستعمارية الفرنسسية صسممت ،على جعل حّد
لنشساطه السسياسسي بعد أان دأابت على تعقب
ت-ح-رك-ات-ه ت-م-ه-ي-دا إلل-ق-اء ال-قبضس عليه ،لذلك
عقد العزم على السسفر إالى مصسر ،خاصسة بعد
أان لحت في األفق السسياسسي الغربي بوادر
حرب عالمية ثانية ،فغادر العاصسمة الفرنسسية
وهناك التحق باألزهر الشسريف ،حيث تابع فيه
دراسس-ت-ه ال-ع-ل-ي-ا إال-ى أان ن-ال الشس-ه-ادة ال-ع-ال-م-ية
بكلية أاصسول الدين والشسريعة اإلسسÓمية.

كان على صِشÓت قوية بكثير من أاعÓم
اإلصشÓح اإلسشÓمي في المششرق العربي

في سسنة  ،1949أاسسسس مكتبا بالقاهرة يحمل
اسس -م (م -ك -تب ج -م -ع -ي -ة ال -ع -ل -م -اء ال-مسس-ل-م-ي-ن
الجزائريين) الذي كان ممث Óله ،وقد قام بعدة
اتصسالت لدى كثير من الدول العربية الشسقيقة
وإاقناعها بضسرورة مّد يد العون والمسساعدة
إلخوانهم الطلبة الجزائريين ،الذين سسيأاتون
م -ن ال -ج -زائ -ر لسس -ت -ك -م -ال دراسس-ت-ه-م وإات-م-ام
م-ع-ل-وم-ات-ه-م ال-ع-ل-م-ية بكليات ومعاهد الشسرق،
فلبت الدعوة واسستجابت للنداء وتمّ كل ذلك
في ظروف جّد حسسنة ،فتوالت البعثات العلمية
تلو األخرى من الجزائر نحو األقطار العربية
الشسقيقة ،وذلك تحت إاشسراف مكتب جمعية
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أال نخجل . .
في اليوم الوطني للشسهيد تعود
أارواح األفذاذ الذين نهضسوا من
ال -رم -اد ..واسس -ت -ن -هضس -وا األم -ة
جميعها ليصسنعوا المعجزة...
إانهم األبرار الذين كتبوا بالدم
واأللم والخوف أاروع صسفحات
اإلخÓصس للجزائر ..تنقلوا بين
الشس -ع -اب وق -ط -ع-وا ال-مسس-اف-ات
ع- -ل -ى األق -دام وأاك -ل -وا ال -ت -رب -ة
ال - -ط - -ي - -ب - -ة دون أان ت - -ن - -كسس - -ر
إارادتهم..
إارادة تخليصس البÓد من أابشسع
اسس -ت-ع-م-ار وإان ك-ان السس-ت-ع-م-ار
واحد إال أان الفرنسسي كان قذرا
ومجرما وعنصسريا..
اليوم أال نخجل أامامهم ..لو
ي -خ -اط-ب-ن-ا أاح-ده-م ،ف-ك-ي-ف ل-و
ينهضس مليون ونصسف المليون..
كلنا مقصسرون في حقهم ..ل
عذر لنا..
لن نكون مثلهم مهما بذلنا..
ك- -ي- -ف ل ت- -ن- -ط- -ق شس -وارع -ن -ا
ب -أال-ق-اب أاسس-ود ل-ط-ال-م-ا ح-ل-م-وا
بالحرية ..
أاشسعر بالعار كلما نطق باسسم
من الماضسي البغيضس..
ل- -م- -اذا ل ن- -ن- -ط- -ق ب- -أاسس- -م- -اء
عظمائنا في أايامنا العادية..
وح -ت -ى ال -ه -ي -ئ -ات ال -م -ح -ل -ي-ة
تنكرت ..أال يخجلون.
ل ن -ح -ت -اج إال -ى ق -ان -ون ي -ل -زم
اسس- -ت- -ع -م -ال ع -ن -اوي -ن ألسس -م -اء
شس -ه -دائ -ن -ا ..ن-ح-ت-اج ل-م-واط-ن-ة
صسادقة تحترم الذاكرة.
ماذا لو لم يولدوا ..
سشعيد بن عياد

العلماء.
كما أان للفضسيل الورتÓني  -رحمه الله  -في
ال-مشس-رق ال-ع-رب-ي أاع-م-ال ج-ل-ي-ل-ة أاخرى ،منها:
انخراطه في كثير من المنظمات اإلسسÓمية
التي كان هو على صسلة بها في تلك الفترة
ب - -ال - -ذات ،وك- -ت- -اب- -ات- -ه ف- -ي أاغ- -لب الصس- -ح- -ف
والمجÓت التي كانت تصسدر آانذاك في مصسر
ولها طابع إاسسÓمي عربي تحرري .له كتاب
ال-ج-زائ-ر ال-ث-ائ-رة ط-ب-ع سس-نة  1956م-ن ط-رف
ج-م-ع-ي-ة ع-ب-د ع-ب-د ال-رح-م-ن ال-ل-ب-ن-انية ،واعيد
طبعه سسنة .1963
ك -ان ال -فضس -ي-ل ال-ورتÓ-ن-ي ع-ل-ى ،صسÓ-ت ق-وي-ة
ووثيقة بكثير من أاعÓم اإلصسÓح اإلسسÓمي
في المشسرق العربي منهم أامير شسكيب أارسسÓن،
ومحي الدين الخطيب ،ورشسيد رضسا ،وجمال
عبد الناصسر ،ومحمد مصسدق ،وعميد األدب
العربي طه حسسين والعقاد وغيرهم ،وهدفه
من ذلك توثيق روح األخوة بين أابناء الوطن
ال-واح-د ،وم-ح-اول-ة رب-ط ال-ج-زائ-ري-ين بتيارات
ال -ف -ك-ر ال-ع-رب-ي ال-م-ع-اصس-ر ،وم-ن أاه-م أاع-م-ال-ه
الجليلة التي قام بها المشسرق العربي مسساهمته
ف -ي ت -أاسس -يسس ب -عضس ال -ه -ي -ئ -ات وال -م -ن -ظ-م-ات
السسياسسية التي سسعى في تكوينها وأاسسهم في
نشساطها.
عند اندلع ثورة الفاتح من نوفمبر ،1954
سسارع الشسيخ الورتÓني إالى توجيه نداءات اإلى
جميع األحرار في العالم العربي اإلسسÓمي،
وم- -ن ّ-ددا ف -ي ن -فسس ال -وقت ب -أابشس -ع ال -ج -رائ -م
الوحشسية التي يرتكبها الغÓة السستعماريين في
الجزائر ،وقد كان على صسلة بكبار قادة جبهة
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي م-ج-ددي-ن ال-ع-هد على درب
مسسيرة النضسال حتى النصسر.

á°VÉjQ

األحد  04فيفري  2018م
الموافق لـ  17جمادى األولى 1439هـ

بر›ة تربصس قصش Òباÿروب –سشبا Ÿوأجهة «ألسشنافر»

إŸبارإة إلقادمة أإمام إ–اد بسصكرة لها أإهمية كبÒة
لÁن لفريق ششباب
لقصشاء من منافسشة كأاسس أ÷مهورية ،أقÎبنا من ألظه Òأ أ
بعد ألهزÁة وأ إ
بلوزدأد «أم Òبليلي» ألذي أكد لنا أن ألششباب لعب مبارأة كبÒة ضشد مولودية أ÷زأئر وأن ألغرË
فاز من ركلة جزأء خيالية ،موضشحا أن ألهزÁة لن تؤوثر على ألفريق ‘ باقي مششوأر ألبطولة ،وأنه
رفقة زملئه سشيعملون على ألفوز باللقاء ألقادم أمام أ–اد بسشكرة يوم ألثلثاء ألقادم للخروج من
دأئرة أ◊سشابات ولو مؤوقتا ،كاششفا أن أي تع Ìجديد على ملعب  20أوت سشيدخل ألفريق ‘ أزمة
كبÒة ،كما –دث عن أŸنافسشة ألقارية وعن أمور أخرى ،تقرؤوونها ‘ هذأ أ◊وأر :

حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصص
تصصوير ﬁ :مد آيت قاسصي

أنهت إأدأرة إأ–اد أ◊رأشس إأجرأءأت ألتعاقد مع أŸدرب عزيز عباسس ÿلفة ألتقني
ألتونسشي حمادي ألدو على رأسس ألعارضشة ألفنية ألذي غادر ألفريق بعد أÿسشارة أمام
أوŸبي أŸدية Ãلعب أÙمدية.

عمار حميسصي
وأامضصى التقني ا÷زائري على عقد مدته سصنتان مع وضصع هدف ضصمان البقاء ضصمن فرق
الرابطة األو ¤موبيليسس والذي ان  ⁄يتحقق سصيتم فسصخ العقد بالÎاضصي حسصب ما جاء ‘
اŸفاوضصات التي جمعت عزيز عباسس برئيسس الفريق ﬁمد العايب .وÁتلك عزيز عباسس
خÈة كبÒة ‘ التدريب حيث سصبق له تدريب عدة اندية أابرزها مولودية العلمة التي حقق
معها نتائج ‡يزة ‘ البطولة ‘ فÎة سصابقة وقاد الفريق للمشصاركة ‘ رابطة أابطال
افريقيا .ونال اŸدرب ا÷زائري ثقة أاعضصاء ›لسس الدارة الذي وضصعوا ثقتهم فيه من
أاجل قيادة الفريق لتحقيق الهدف الرئيسصي اŸتمثل ‘ ضصمان البقاء رغم تعقد
اŸأامورية بسصبب الوضصعية الصصعبة التي يتواجد فيها الفريق
وسصيعمل عزيز عباسس مع ا÷هاز الفني ا◊ا‹ ل–اد ا◊راشس اŸكون من الثنائي
بشصوشس وبن عمار حيث  ⁄يبد أاي معارضصة ‘ العمل معهما بالنظر إا ¤خÈتهما
الكبÒة ومعرفتها للتعداد الذي يحوز عليه الفريق .وكانت إادارة الفريق قد تفاوضصت
مع عدة مدرب Úأابرزهم توفيق روابح الذي  ⁄يلقى الجماع داخل الفريق بسصبب
بعده عن الكرة اÙلية بالنظر إا ¤عمله ‘ السصنوات اŸاضصية ‘ منطقة اÿليج.
من جهة اخرى وافق التقني ا÷زائري على بر›ة تربصس قصص Òباÿروب –سصبا
Ÿواجهة شصباب قسصنطينة ‘ ا÷ولة الـ 19للرابطة األو ¤موبيليسس والتي يسصعى من
خÓلها الفريق للعودة بنتيجة ايجابية .كما سصيسصمح هذا الÎبصس القصص Òللمدرب
ا÷ديد العمل ‘ صصمت بعيدا عن الضصغوطات التي يفرضصها النصصار الذين ⁄
يتجرعوا ◊د اآلن هزÁة أاوŸبي اŸدية ‘ البطولة على ملعب اÙمدية .ويرى
أانصصار ا–اد ا◊راشس ان هزÁة الفريق ‘ البطولة أامام أاوŸبي اŸدية قربت الفريق
كثÒا من السصقوط إا ¤الرابطة اÎÙفة الثانية بسصبب اتسصاع الفارق بينه وب Úالفرق
األخرى اŸتواجدة ‘ نفسس وضصعيته.

أول أختبار سشيكون أمام «ألسشنافر»
سصتكون مباراة شصباب قسصنطينة أاول اختبار للمدرب عزيز عباسس على رأاسس العارضصة الفنية
لفريق إا–اد ا◊راشس حيث يسصعى لقيادة الفريق لتحقيق النتصصار رغم صصعوبة اŸأامورية ‘ ظل
الوضصعية ا÷يدة التي يتواجد فيها رائد ترتيب الرابطة األو ¤موبيليسس .ويعرف عزيز عباسس جيدا
تعداد شصباب قسصنطينة بحكم انه درب العديد من الÓعب ÚاŸتواجدين مع الفريق اآلن وهو ما سصيسصهل من مهمته من أاجل
العودة بنتيجة إايجابية للعاصصمة.
وكان عزيز عباسس قد وعد مسصؤوو‹ ا–اد ا◊راسس بتحقيق الهدف الرئيسصي للفريق واŸتمثل ‘ ضصمان البقاء مؤوكدا ان
التعداد ا◊ا‹ للفريق يسصمح له بتطبيق برنا›ه على أاكمل وجه.

لفريقية لكرة ألقدم:
ألكونفدرألية أ إ

إنتخاب 4أإعضصـ ـ ـاء جـ ـدد ‘ إللجن ـ ـة إلتنفيذي ـ ـة

” يوم ا÷معة بالدار البيضصاء اŸغربية
ان -ت -خ -اب أارب -ع-ة أاعضص-اء ج-دد ‘ ال-ل-ج-ن-ة
التنفيذية ل–Óاد الفريقي لكرة القدم ‘
غ - -ي - -اب ا÷زائ - -ر وذلك خ Ó- -ل أاشص- -غ- -ال
ا÷معية العامة العادية  40للهيئة القارية.
وان -ت -خب ال -ل -ي -ب -ي ج -م -ال ا÷ع-ف-ري ع-ن
م -ن -ط -ق -ة الشص -م -ال والسص -ن-غ-ا‹ أاغ-يسص-ت-ان
سص- -ان- -غ- -ور ‡ثŸ Ó- -ن- -ط -ق -ة ال -غ -رب (أا)
وال-ب-ورك-ي-ن-اب-ي سص-ي-ت-ا سص-ون-غ-ار عن منطقة

نادي ألششباب ألسشعودي

غياب إŸـدإفع جم ـال
بلعمري Ÿدة شصهرين
بسصبـ ـ ـ ـب إإ’صصاب ـ ـ ـ ـة

السصتثنائيت Úاللت Úانعقدتا على التوا‹
بكل من اŸنامة والرباط.
كما ” تقد Ëالتقارير اŸتعلقة بأانشصطة
ال -فÎات السص -اب -ق -ة وحصص -ي -ل-ة ا◊سص-اب-ات
وتقرير ÷نة التدقيق واÓŸءمة.
حضص -ر أاشص -غ-ال ه-ذه ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة إا¤
ج - -انب أاح - -م - -د أاح - -م - -د رئ- -يسس ال–اد
اإلفريقي لكرة القدم جيا Êأانفنتينو رئيسس
ال–اد الدو‹ لكرة القدم (الفيفا).

لبيضس أŸتوسشط 2021
للعاب ألبحر أ أ
–سشبا أ

سصتشصرع بلدية وهران خÓل الصصائفة
اŸقبلة ‘ ترميم ما ل يقل عن  21منشصأاة
ري- -اضص- -ي- -ة ت- -ده- -ورت ح- -ال- -ت -ه -ا بصص -ف -ة
ﬁسص- -وسص- -ة ،حسصب م -ا ع -ل -م أامسس ل -دى
رئيسس ÷نة الشصباب والرياضصة بالبلدية،
ﬁمد اŸورو.
وأاوضصح ذات اŸسصؤوول أان هذه العملية
تدخل ضصمن اسصتعدادات عاصصمة غرب
ال-بÓ-د لح-تضص-ان أال-ع-اب ال-ب-ح-ر األب-يضس
اŸت-وسص-ط ‘ 2021وذلك ‘ ث- -ا Êم- -رة
تسص -تضص -ي -ف ف-ي-ه-ا ا÷زائ-ر ه-ذا اŸوع-د
الرياضصي بعد طبعة  1975التي أاقيمت
با÷زائر العاصصمة.

لكن اŸورو ،الذي يشصغل أايضصا منصصب
الرئيسس اŸدير العام للشصركة الرياضصية
ل-ن-ادي ج-م-ع-ي-ة وه-ران (ال-راب-ط-ة ال-ثانية
لكرة القدم) أاشصار إا ¤أان إا‚از اŸشصروع
اŸسصطر من طرف ÷نته برمته مرتبط
Ãوافقة ÷نة اŸالية لبلدية وهران التي
Óشص-غ-ال
سص -ت -درسس ال -ب -ط-اق-ات ال-ف-ن-ي-ة ل -أ
اŸقÎحة قبل الفصصل ‘ اŸلف ،وذلك
وف-ق اإلم-ك-ان-ي-ات اŸال-ي-ة اŸت-وف-رة لدى
بلدية وهران.
وأاضصاف نفسس اŸتحدث أان ثمة أاولويات
تشصمل عملية الÎميم ،على غرار ملعب
«ا◊ب-يب ب-وع-ق-ل» ال-ذي سص-يسص-ت-ف-ي-د م-ن

–ويلت:

مهـ ـ ـدي ◊سص ـ ـن يـ ـ ـدعم صصف ـ ـوف ما’غ ـ ـ ـا إ’إسصبـ ـ ـ ـ ـاÊ
وقع الدو‹ السصابق ا÷زائري مهدي
◊سص -ن ‘ ف -ري -ق م -ال -غ -ا اإلسص-ب-ا Êإا¤
غاية نهاية اŸوسصم حسصب ما أاوردته
›لة فرانسس فو تبول ،معتمدة على
تغريدة لصصاحب ذيل الÎتيب البطولة
اإلسصبانية لكرة القدم .
الوسصط اŸيدان الدفاعي ( 33سصنة) بدأا
مسصÒته ‘ فريق لفال (الدرجة الثانية

ال -ف-رنسص-ي-ة) ق-ب-ل ان-ت-ق-ال-ه إا ¤ف-ال-ونسس
(الدرجة الثالثة الفرنسصية) ‘ . 2003
وبعد ذلك انتقل إا ¤إاسصبانيا ليمضصي ‘
فريق أالفيسس ( )2008-2005ثم فريق
سصانتادير( )2011-2008قبل أان يلتحق
بختا‘.
و ⁄يلعب ◊سصن سصوى  4مباريات هذا
اŸوسصم مع ختا‘.

ششبيبة ألسشاورة

وقد قرر الÓعب ‘ أاوت  2015وضصع
حد Ÿشصواره مع الفريق الوطني والذي
شصارك معه ‘ كأاسص ÚعاŸي‘ 2010 Ú
جنوب إافريقيا و  ‘ 2014الÈازيل.
وكانت آاخر مقابلة للحسصن مع اÿضصر
‘ مارسس Ã 2015ناسصبة اللقاء الودي
ال- -ذي ج- -رى ‘ ال- -دوح- -ة أام- -ام ق -ط -ر
(خسصارة .)1-0

إسصتقالـ ـ ـة أإعضصـ ـاء إللجنـ ـة إإ’دإريـ ـة للفريـ ـ ـق
ق -دمت ال -ل-ج-ن-ة اإلداري-ة لشص-ب-ي-ب-ة
السصاورة (الرابطة األو ¤لكرة القدم)
اسصتقالتها ،مسصاء ا÷معة ،بعد التأاهل
التاريخي للفريق إا ¤ربع نهائي كأاسس
ا÷مهورية ،حسصب ما علم لدى عدة
أاعضص -اء ‘ ه -ذا ا÷ه -از ال -ت -ن -ف -ي-ذي

للفريق.
و‘ تصصريح لواج أاكد ذات األعضصاء
أان «الضصغوط التي مورسصت علينا منذ
مدة من طرف العديد من األطراف
وه -ي -ئ -ات ري -اضص -ي -ة ت-ك-م-ن وراء ه-ذا
القرار».

كما أاوضصح ذات اŸسصؤوول ،Úالذين ⁄
ي -ري -دوا إاع -ط -اء ت -ف -اصص -ي -ل أاك Ìع-ن
األسصباب األخرى التي تقف وراء هذه
السص-ت-ق-ال-ة ا÷م-اع-ي-ة للجنة اإلدارية
ل -ل -ف -ري -ق ،أان-ه-م سص-ي-نشص-رون «لح-ق-ا»
رسصالة يشصرحون فيها سصبب قرارهم.

ألششعب  :هزÁة وإأقصشاء ‘ ألدأربي أمام مولودية
أ÷زأئر ؟
أم Òبليلي  :حضصرنا لهذا اللقاء بجدية كبÒة طوال
األسصبوع ،منافسصنا مولودية ا÷زائر نعرفه جيدا ونعرف
نقاط قوته وضصعفه ،دخلنا جيدا اŸواجهة وافتتحنا باب
التهديف ‘ وقت جيد بعدما ضصيعوا ركلة جزاء ⁄ ،نعد
للوراء وبقينا نسص ‘ ÒاŸواجهة لكن بعد هفوة دفاعية
سصجل علينا هدف التعادل ‘ وقت حسصاسس ‘ ،اŸرحلة
الثانية صصححنا أاخطاءنا ودخلنا بنية –قيق التأاهل ‘
التسصع Úدقيقة و ⁄نعد للوراء بدليل أاننا ضصيعنا العديد من
الفرصس السصانحة للتهديف لكن ا◊ظ  ⁄يكن معنا‘ ،
الوقت اإلضصا‘ سصجلت علينا ضصربة جزاء خيالية والكل
شصاهد ذلك على شصاشصة التلفاز ،هذه الهزÁة لن نسصتحي
بها وسصنحضصر للمباراة اŸقبلة أامام إا–اد بسصكرة يوم
الثÓثاء اŸقبل بكل جدية للعمل على ضصمان البقاء مبكرا
لتفادي الوقوع ‘ ا◊سصابات.
لقصشاء
@ أل تخششون أن تؤوثر فيكم ألهزÁة وأ إ
ع -ل -ى ب -اق -ي أŸشش -وأر ،خصش -وصش -ا أن -ه -ا ج -اءت ضش -د
ألغر Ëمولودية أ÷زأئر ؟
@@ اÿسصارة صصعب تقبلها خصصوصصا أاننا نحن حاملو لقب
كأاسس ا÷مهورية ‘ الطبعة اŸاضصية ،وكما قلت الهزÁة
واإلقصصاء جاءا أامام فريق مولودية ا÷زائر ‘ داربي
عاصصمي ونحن نعي جيدا قيمة الفوز بهذا اللقاء بالنسصبة
Óنصصار ،لكن خروجنا –ت تصصفيقات أانصصارنا يؤوكد
لنا ول أ
بأاننا لعبنا مباراة كبÒة و‘ اŸسصتوى ،اآلن كما قلت لك
سص -ن -ع -ود ل -ل-ت-دري-ب-ات م-ب-ك-را وسص-نشص-رع ل-ل-ت-حضص Òل-ب-اق-ي
اŸواجهات التي تنتظرنا ‘ البطولة وكأاسس الكونفدرالية
اإلفريقية لكرة القدم ،وهدفنا الشصروع ‘ حصصد النقاط
بداية من ا÷ولة اŸقبلة
@ تسشتقبلون ألثلثاء أŸقبل فريق إأ–اد بسشكرة
م -ن -افسش -ك -م ع -ل -ى أل-ب-ق-اء أل-ذي ت-ن-فسس ألصش-ع-دأء
بتحقيقه فوزين متتال ‘ Úألبطولة ؟
@@ صصحيح فريق إا–اد بسصكرة يتواجد ‘ أاحسصن أاحواله
‘ اآلونة األخÒة بعدما حقق ثÓثة انتصصارات متتالية
األول ‘ الكأاسس ‘ دور Ã 16لعبه ،وبعده ‘ مواجهت‘ Ú
البطولة أامام وفاق سصطيف وشصبيبة السصاورة (ا◊وار أاجري
قبل مباراة إا–اد بلعباسس  -إا–اد بسصكرة) ،وكما قلت ‹
منذ قليل تنفسس الصصعداء وخرج من اŸنطقة ا◊مراء ‘
الÎتيب العام للبطولة وهو يتقاسصم معنا اŸركز 11
برصصيد  19نقطة ،الفرصصة سصتكون مواتية يوم الثÓثاء
اŸق -ب-ل ع-ل-ى م-ي-دان-ن-ا وأام-ام ج-م-ه-ورن-ا Ãل-عب  20أاوت
بالعناصصر من أاجل اإلطاحة به والبتعاد ولو مؤوقتا عن
م- -ؤوخ- -رة الÎت- -يب واأله- -م م- -ن ذلك ال- -ع- -ودة إا ¤أاج- -واء
الن -تصص-ارات ل-ك-ن م-أام-وري-ت-ن-ا ل-ن ت-ك-ون سص-ه-ل-ة أاب-دا أام-ام
م-ن-افسس سص-ي-ت-ن-ق-ل إا ¤ال-ع-اصص-م-ة Ãع-ن-وي-ات ج-د مرتفعة
وسصيعمل على مواصصلة سصلسصلة نتائجه اإليجابية.
لرق-ام أل-ق-ي-اسش-ي-ة ه-ذأ أŸوسش-م
@ ح-ط-م-ت-م ك-ل أ أ
بتسشجيلكم  10تعادلت كاملة من  18جولة ؟

@@ صصحيح ،هذا اŸوسصم وضصعيتنا صصعبة ومعقدة للغاية،
فزنا ‘ الثÓث جولت األو ¤من البطولة الوطنية بعدها
حققنا  10تعادلت كما تقول و 5انهزامات ،أاعتقد بأاننا
نحصصد ثمار رحيل عدد كب Òمن الÓعب ÚاŸميزين عن
الفريق ‘ اÒŸكاتو الصصيفي اŸاضصي بعد رحيل «يحيى
شص-ري-ف» و»ب-وع-زة» و»شص-رف-اوي» وب-ع-ده-م-ا «ح-ام-ي-ة» ‘
اÒŸكاتو الشصتوي الذين سصاهموا معنا بقوة ‘ تتويج
الفريق بالكأاسس وبقائه ‘ اÎÙف األول ،واآلن حان
الوقت للعودة إا ¤أاجواء النتصصارات ورد العتبار للفريق
واألنصصار أامام إا–اد بسصكرة ألن أاي تع Ìجديد على
أارضصية ميداننا سصيدخلنا حقا ‘ أازمة كبÒة خصصوصصا إاذا
“كنت الفرق التي تلعب معنا على البقاء من –قيق نتائج
إايجابية.
@ تتنقلون أ÷معة إأ ¤ما‹ Ÿوأجهة نادي «أونز
كرياتور» ؟
@@ م -ب-اراة ك-أاسس ال-ك-ون-ف-درال-ي-ة اإلف-ري-ق-ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم
سصنتنقل فيها يوم ا÷معة اŸقبل من أاجل لعب اللقاء
لتحقيق نتيجة إايجابية هناك تسصمح لنا بضصمان التأاهل
للدور اŸقبل هنا ‘ ا÷زائر ،صصحيح أان اŸباراة لن تكون
سصهلة ‘ أادغال إافريقيا خصصوصصا أان غالبية الÓعب Úل
Áلكون اÈÿة القارية ،لكننا نهدف إا ¤تشصريف أالوان
الفريق و“ثيل الكرة ا÷زائرية أاحسصن “ثيل رغم أازمة
النتائج التي نتخبط فيها منذ انطÓق اŸوسصم ،أا“نى أان
نتنقل إا ¤ما‹ Ãعنويات جد مرتفعة إاذا حققنا الفوز
الذي ينقصصنا ‘ البطولة لنتحرر من عقدة النتائج السصلبية
التي تÓحقنا.

ألنجم ألسشابق لليسش ، Îروبي سشافاج يدأفع عن ﬁرز و يؤوكد:

إدإرة إلنادي أإضصاعت على إلÓعب فرصصة إ’نتقال لناٍد كبÒ

 21منشصأاة رياضصية بلدية معنية بالÎميم بوهرإن

بسص -اط اصص -ط -ن -اع -ي ج -دي-د إاضص-اف-ة إا¤
Œديد غرف اÓŸبسس ‘ جوان اŸقبل.
وعلى غرار بلدية وهران ،سصتقوم مديرية
الشصباب والرياضصة للمدينة هي األخرى
بÎم-ي-م اŸنشص-آات ال-ري-اضص-ي-ة ال-ت-اب-عة لها
–سص- -ب- -ا ل- -ل- -م -وع -د اŸت -وسص -ط -ي ،وف -ق
ت-أاك-ي-دات سص-اب-ق-ة ل-ل-مسص-ؤوول Úع-ل-ى ه-ذه
الهيئة.
ومعلوم أان مدينة وهران سصتتعزز ‘ آافاق
عام Ã 2019ركب رياضصي ضصخم يضصم
من ب Úمرافقه ملعبا لكرة القدم بسصعة
 40أالف مقعد وآاخر أللعاب القوى وقاعة
متعددة الرياضصات بسصعة  6000مقعد.

17559

أم Òبليلي (مدأفع ششباب بلوزدأد) لـ «ألششعب» :

إإدإرة «إلصصفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرإء» تتفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق
مـع عـزيز عباسس لتدريـب إلفريـق

الغرب (ب) فيما انتخب باتريسس ادوارد
ن -غ -يسص -ون -ا م -ن اف -ري -ق -ي -ا ال -وسص -ط-ى ع-ن
اŸنطقة الوسصطى.
وع-رفت أاشص-غ-ال ه-ذه ا÷م-ع-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-د
األو ‘ ¤ولية الرئيسس ا◊ا‹ «للكاف»
أاحمد أاحمد ،أايضصا اŸصصادقة على ﬁضصر
ا÷معية العامة العادية التي انعقدت ‘
أاديسس أاب- -اب- -ا ب- -ت -اري -خ  16م - -ارسس 2017
وﬁضص - - -ر ا÷م - - -ع- - -ي- - -ت Úال- - -ع- - -ام- - -تÚ

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

العدد
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ت - -ع - -رضس أŸدأف - -ع أ÷زأئ- -ري
ل-لشش-ب-اب ألسش-ع-ودي ج-م-ال أل-دي-ن
لصش- -اب -ة ‘ أل -ك -اح -ل
ب- -ل- -ع- -م- -ري إ
سشتبعده عن أŸلعب Ÿدة ششهرين
حسشب م- -ا أك- -دت -ه ع -دة ت -ق -اري -ر
صشحفية ﬁلية أمسس.
وأكدت ألفحوصشات ألطبية ألتي
أج -رأه -ا أل -لعب ألسش -اب -ق ل -وف-اق
سش-ط-ي-ف أن-ه سش-ي-غيب Ÿدة ششهرين
وب -ال -ت-ا‹ سش-يضش-ي-ع أه-م م-ب-اري-ات
أŸوسش-م ب-ال-نسش-ب-ة ل-ف-ري-ق-ه ع-ن-دما
ي- -وأج- -ه ن- -ادي أل–اد ‘ أل -ك -أاسس
لضش- -اف- -ة إأ ¤ل- -ق -اء أل -ه -لل ‘
ب- -ا إ
ألبطولة أÙلية.
وأصش-يب ب-ل-ع-م-ري ‘ م-بارأة أهلي
لخÒة ،ألثلثاء أŸاضشي،
جدة أ أ
◊سش -اب أ÷ول-ة  18م-ن ألبطولة
وألتي خسشرها ألششباب ألسشعودي
ب-ن-تيجة  3-2ب-ع-دم-ا ك-ان متقدما
بثنائية نظيفة.
ول -عب أŸدأف -ع أ÷زأئ -ري ،أل -ذي
ألتحق بصشفوف ألششباب ‘ جوأن
 12 ،2016م - -ب- -ارأة ‘ أل- -دوري
ألسش - -ع - -ودي ل - -ل - -م - -حÎف Úه - -ذأ
أŸوسش -م 11 ،م-ن-ه-ا ك-أاسش-اسشي وصشنع
هدف.Ú
ي-ذك-ر أن ألشش-ب-اب ي-ح-ت-ل أŸركز
ألسش- - - - - - - -ادسس ‘ ج - - - - - - -دول دوري
أÎÙف Úألسش -ع-ودي ب-رصش-ي-د 25
ن-ق-ط-ة ،م-ت-أاخ-رأ بفارق  14نقطة
عن ألرأئد ،نادي ألهلل.

يعتقد روبي سشافاج ،ألنجم
ألسشابق لفريق ليسش Îسشيتي
ل‚ليزي ،أن إأدأرة ناديه
أ إ
حا
ألقد Ëأرتكبت خطأا فاد ً
بعدم ألسشماح لرياضس ﬁرز
بالنتقال إأ ¤صشفوف
مانششسش Îسشيتي خلل فÎة
لخÒة.
ألنتقالت ألششتوية أ أ
قال سصافاج ‘ تصصريحات أابرزتها
صصحيفة ديلي سصتار »:ما هي الفائدة
من اإلبقاء على لعب  ⁄يعد يرغب
‘ اللعب للنادي ،ليسص Îمن حقه أان
ي- -ح- -رصس ع- -ل- -ى احÎام الÓ- -ع- -بÚ
للعقود ،ولكن أاعتقد أان ﬁرز قد
Œاوزه- -م ،وك- -ان ي -رغب ‘ Œرب -ة
جديدة».
وأاضصاف« :لقد أاضصاعوا عليه فرصصة
النتقال لناٍد كب ،Òوا◊صصول على
راتب ج -ي -د ،لع -ب-ون ك-ثÒون ف-ع-ل-وا
نفسس األمر ،فلماذا ” حرمان ﬁرز

من ذلك؟».
وأا”« :النتقال للسصيتي نقلة كبÒة له
وألي لعب ،كان سصيفوز باŸزيد من
األل -ق -اب ،ورÃا م-ن-ه-ا دوري أاب-ط-ال
أاوروبا ،باإلضصافة إا ¤ا◊صصول على
ف- -رصص- -ة ال- -ل- -عب –ت ق- -ي- -ادة ب -يب
غ- - -واردي- - -ول ،اŸدرب األفضص - -ل ‘

العا ⁄حاليًا.
وحاول مانشصسص Îسصيتي التعاقد مع
ﬁرز هذا الشصتاء مقابل حوا‹ 60
مليون جنيه إاسصÎليني ،إال أان تعنت
إادارة ليسص Îحرم النجم ا÷زائري
من –قيق حلمه باللعب –ت قيادة
غوارديول.

من أجل إأقناعه بالبقاء ‘ ألنادي

إلريال قد يرفع رإتب رونالدو إ 30 ¤مليون أإورو سصنويا

كششفت تقارير صشحفية ،أمسس،
عن –رك ريال مدريد،
لبقاء على ‚مه كريسشتيانو
ل إ
رونالدو ،ألذي ربطته تقارير
عديدة بالرحيل عن ألنادي
ألصشيف أŸقبل.
وُيخطط ريال مدريد ،لزيادة راتب
رونالدو ‘ ،جويلية اŸقبل  9مÓيÚ
أاورو ،ليصصبح  30مليون أاورو ‘ السصنة
الواحدة.
ووف -ق -ا  ⁄نشص -رت -ه صص -ح -ي -ف-ة «آاسس»
اإلسصبانية ،فإان ريال مدريد سصÒفع
من راتب الÈتغا‹ بالرقم اŸذكور

سصلفا ،الذي يعني اقÎابه من راتب
الÈازيلي نيمار دا سصيلفا ،مع باريسس
سصان جÒمان الفرنسصي.
ويتقاضصى نيمار  38مليون يورو سصنوًيا
م -ع ب -اريسس سص -ان جÒم -ان ،ب-حسصب
الصصحافة الفرنسصية ،واإلسصبانية.
وأاشصارت الصصحيفة إا ¤أان رفع ريال
م- -دري- -د ،ل- -راتب الÈت -غ -ا‹ ي -ع -ن -ي
اسص -ت -م -راره رف -ق -ة ال -ف -ري-ق اŸل-ك-ي
باŸوسصم اŸقبل.
ك -انت ت -ق -اري -ر ،ذك-رت ‘ األسص-اب-ي-ع
اŸاضصية رغبة كريسصتيانو ‘ ،الرحيل
ع -ن ري -ال م -دري-د الصص-ي-ف اŸق-ب-ل،

بسص-بب ع-دم وف-اء ف-ل-ورن-ت-ي-ن-و بÒيز،
رئيسس النادي اŸلكي بوعده له بعد
تتويج اŸلكي ،بدوري األبطال ،برفع
راتبه السصنوي..

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
األحد  ٠٤فيفري  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٦جمادى األولى  ١٤٣٩هـ

٢٢

العـ ـدد١٧٥٥٩ :

koutoufcom@gmail.com

‘

فالك فال أÒÿ

حّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك
ي ـ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـÓدي

أ◊مل

ع-ن-دم-أ Œد م-ن ي-ع-ق
ب -وإل -دي -ه إب-ت-ع-د ع-ن-ه..
ف و  ⁄يف بجميل مأ قّدموه له
فكيف سضيكون وفيأً معك.

ألثور

Óخ Ó- - -ق م - - -رإتب
ل - - - -أ
بألدنيأ ،كلمأ زإدت أإخÓقك زإد
ق - -درك ب Úإل - -ن - -أسص وإرت- -ف- -عت
مرتبتك.

أ÷وزأء

أعزأءنا
يأ صضأغة إلتأريخ كم ‘ موطني
من آإية تفضضي Ûد مشضÎك
يسضمو بهأ شضعبي ويصضعد للعÓ
ويعأف أإن يبقى يؤورجح ‘ إلدرك
يأ دهر أإنأ جزإئري ‘ وحيهأ
تسضمو على إلدنيأ وتصضعد للفلك
’منيأت مطأمح ’ تنتهي
وإ أ
قألت لشضعبي بعد عسضر :هيت لك.

’نسض-أن ف-يك ن-ف-ح-ة م-ن إلسض-م-أء و
ي -أ إأي -ه -أ إ إ
’رضص..إن- -ظ- -ر ع- -أل- -ي- -أ ي -وم أإن
ف- -يك ط Úإ أ
’رضص يوم أإن تغ.Î
–تأج و إنظر إ ¤إ أ

مقتطف من قصضيدة للدكتور إÈŸوك زيد
إ Òÿعن ثورة إلتحرير إ÷زإئرية.

أأخبار

مثÒة

ألروبوت إأريكا مذيعة
أأخبار بتلفزيون ياباÊ

@

حكم وأمثال

º°ùàHG

’ تنتظر
’شضيأء بلهفه كي ’
إ أ
يصضدمك قدومهأ
إلبأرد.

@

’نسضأن إلذي
إ إ
ه إتقأن إلصضُ Èيم ن ُ
ُيم ن ُ
ه
إتقأن أإي شضيء آإخر.

ألسشرطان

* أإنه سضيكولوجيأً إذإ حضضنك
شض- - - -خصص Ÿدة  6ث -وإ Êف-ه-و غ-أل-بً-أ
ُي- -ح- -بك بصض- -دق أإم- -أ إذإ حضض- -نك 20
ث- -أن- -ي -ة ف -إأن جسض -مك سض ُ-ي -ف -رز م -أدة
’رت-ب-أط
سض -ت-زي-د ف-ع-ل-يً-أ م-ن إل-ث-ق-ة وإ إ
بينكمأ.

إŸب - -أل- -غ- -ه ب- -أÛأم- -ل- -ة
تسض- -ق- -طك ‘ ح- -ف- -رة إل- -ن- -ف -أق..
وإŸبألغة ‘ إلصضرإحة ّŒرك إ¤
وحل إلوقأحة.

أألسشد

* أإن إلشض -خصص إل -ذي يسض -ت -ط-ي-ع سض-رد
إلنكت وإضضحأك من حوله يتمتع
ب -ذك -أء إج-ت-م-أع-ي ع-أ‹ ،ك-م-أ
يسض -ت -ط -ي -ع ق -رإءة أإف -ك -أر
’خرين بسضهولة.
إ آ

@

يقأل من أإسضبأب إلرإحة
إلنفسضية :إ’نÎنت إلسضريع.

@

مأ معنى أإن تكون وحيدإ؟؟ إن
هأتفك ينطفي ‘ وقت غ Òمنأسضب  ..وكل من
معك جألسضون على هوإتفهم هنأ سضتشضعر بأأنك
غريب.

IÈ©∏d

من إŸقرر أإن تقدم إلروبوت إريكأ
’خ- -ب- -أر ب- -إأح- -دى ق- -ن -وإت
نشض- -رة إ أ
إل -ت -ل -ف -زي -ون إل -ي -أب -أن -ي -ة ‘ إب-ري-ل
إلقأدم..
وت-عّ-د أإه-م م-ؤوهÓ-ت إري-ك-أ ،وه-ي
’نسض-أن
روب -وت ذإ م -ظ -ه -ر يشض -ب -ه إ إ
إل -ع -أدي ،أإن -ه ّ” ت -زوي -ده -أ ب -أأح -د
أإك Ìأإن -ظ-م-ة إÙأدث-ة إلصض-ن-أع-ي-ة
تقدمًأ ‘ إلعأ ،⁄بحسضب مأ نشضرته
صضحيفة «ديلي ميل» إلÈيطأنية..
ووف - -ق ً- -أ Ÿب - -ت - -ك - -ره - -أ ،هÒوشض- -ي
إيشض -ي -غ -ورو ،ف -إأن إل -روب -وت إري -ك-أ
ت- -ب- -دي ح -ف -أوة وإه -ت -م -أم ً-أ ،ورÃأ
ي-ك-ون ل-دي-ه-أ ق-ري-بً-أ «وع-ي إدرإكي
مسضتقل»..
ويضض-ي-ف إيشض-ي-غ-ورو ”ّ« :وصض-ف
إريكأ ‘ إلكث Òمن إŸنأسضبأت بأأنهأ
وإق -ع -ي -ة ب -درج -ة ت-ب-دو وك-أأن ل-ه-أ
روحأ»..

إذإ إلصضـدي- - - - -ق أإسض - - - -ى
’جل
علـيك بـجهـله  ..فأصضفح أ
’جله.
إلود ليسص أ

@

إ’سضتمأع إ ¤زوجتك إثنأء إلنقأشص
وإلصضرإخ مثل قرإءة شضروط وقوإن Úموإقع
إ’نÎنت ’ ،تفهم شضيئأ ولكنك تضضغط
موإفق.

ششغل
عقلـك

دإئ- -مً- -أ ه -ن -أك أإح -م َ-ق
يعÎضص طريقك ُمّدعيًأ إلذكأء
 ..فتغأضضى عنه.

* م- -أ ه- -و إسض -م
إل- - -ط- - -أئ - -ر إل - -ذي إذإ
قلبته ترى عجب؟

ح- - - - -ل إل- - - - -ع - - - -دد
إلسضأبق
* إلكفن.

أأبششر بسشعة ‘ رزقك أأيها أŸتصشّدق

دخل رجل إﬁ ¤ل إÿضضر
وإل - -ف - -وإك - -ه ل- -يشضÎي وسض- -أأل
إلبقأل كم سضعر إŸوز؟ إلبقأل:
إŸوز ب - - -دي - - -ن - - -أر وإل - - -ت- - -ف- - -أح
بدينأرين ...ثم دخلت إمرأإة
إ ¤إÙل يعرفهأ إلبقأل ....
ق -ألت :ك -م سض -ع -ر ك -ي-ل-و إŸوز ؟
ق -أل إل-ب-ق-أل إŸوز :نّصص دي-ن-أر
وإل- -ت -ف -أح ب -نّصص دي -ن -أر ق -ألت
إŸرأإة :إ◊م- -د ل- -ل -ه  ...وه -ن -أ
ن - -ظ - -ر إل - -رج - -ل إŸوج - -ود إ¤
إلبقأل وإحمرت عينأه غضضبًأ
وأإرإد أإن ي -غ-ل-ط ع-ل-ي-ه ،ول-ك-ن
إل -ب ّ-ق -أل غ -م -ز ل -ل -رج -ل وق-أل
إنتظر Êقلي .... Óثم أإعطى
إŸرأإة ك -ي -ل-و م-وز وك-ي-ل-و ت-ف-أح
ب-دي-ن-أر ف-ذه-بت وه-ي ف-رحة
وت-ق-ول سض-وف ي-أأك-ل-ون ع-ي-أ‹
إ◊م -دل -ل -ه وإلشض -ك -ر ل -ل -ه ...
وب- -ع- -د أإن خ- -رجت إŸرأإة ق -أل
إلبقأل للرجل معتذرًإ :وإلله
أإ ’ Êأإغشضك ولكن هذه إŸرأإة
صضأحبة أإربعة أإيتأم وترفضص
أإي مسض -أع -دة م -ن أإح -د وك-ل-م-أ
أإردت أإن أإسض -أع -ده -أ ’ ت -ق -ب-ل
 ...وف- - -ك - -رت ك - -ثًÒإ ك - -ي - -ف
أإسضأعدهأ دون أإن أإذهب Ãأء
’سضعأر لهأ،
وجههأ و ⁄أإجد إ’ هذه إلطريقة وهي خفضص إ أ
’حد ...وأإحب إلتجأرة
أإريدهأ أإن تشضعر أإنهأ غﬁ Òتأجه أ
مع إلله وج Èإÿوإطر ...هذه إŸرأإة تأأتي كل أإسضبوع مرة،
وإلله إلذي ’ إله غÒه ‘ إليوم إلذي تشضÎي مني هذه

ألعذرأء

ك- - - -ن ق- - - -ري ً- - -ب - - -أ م - - -ن
إلشض- - -خصص إل - -ذي ي - -ج - -ع - -لك
سضعيًدإ ،وأإك Ìقرًبأ من إلشضخصص
إلذي ’ يكون سضعيًدإ إ’ بك.

أŸيزأن

’ ت - -ت - -وق - -ف إ◊ي- -أة
’م- -ل
بسض - -بب ب - -عضص خ - -ي - -ب - -أت إ أ
ف - -أل - -وقت ’ ي- -ت- -وّق- -ف ع- -ن- -دم- -أ
تتع ّ
طل إلسضأعة.

ألعقرب

عندمأ ينهأر شضيء ‘
ح- - -ي- - -أتك – ’ ..زن ...
رÃأ ك - -أن ي - -ح - -جب ع - -نك آإف - -أق
سضعيدة.

ألقوسس
كÓ-م إل-ن-أسص م-ث-ل إلصض-خ-ور إّم-أ
أإن –م - - -ل - - -ه- - -أ ع- - -ل- - -ى ظ- - -ه- - -رك
«ف -ي -ن -كسض -ر» ،أإو ت -ب-ن-ي ب-ه-أ ب-رجً-أ
–ت أإقدإمك فتعلو «وتنتصضر».

أ÷دي

’نسض- -أن،
ح - -ق - -ي- -ق- -ة إ إ
ليسص Ãأ يظهره لك بل Ãأ يفعله
’ج- - - - -لك!! ل - - - -ذلك إذإ أإردت أإن
أ
تعرفه!! ف Óتصضغ إ ¤مأ يقوله
بل أإنظر إ ¤مأ يفعله من أإجلك.

ألدلو

قلة إ◊ديث ’ تعني
’حسض - -أسص ،ه - -ن - -أ
ع - -دم إ إ
أإشض -خ -أصص ك -ل -م-أ ت-عب إحسض-أسض-ه-م
تÓشضت كلمأتهم بكل بسضأطة.

أ◊وت

إŸرأإة أإربح أإضضعأفأً مضضأعفة وأإُرزق من حيث ’أإدري! وهنأ
دمعت عينأ إلرجل وقّبل رأإسص إلبقأل على موقفه ...إن ‘
قضضأء حوإئج إلنأسص لذة ’ يعرفهأ إ’ من جّربهأ..
ق بألصضدقة)).
((إسْضتَنِْزلُوإ إلuرْز َ

إلّ- - -ل- - -سض- - -أن ُم - -ج - -رم
مسض- - - -ج- - - -ون خ - - -ل - - -ف
’سض- -ن- -أن ،إن أإف -رجت
إ أ
ع - -ن - -ه ع - -ن - -د إل - -غضضب رم- -أك ‘
زنزإنة إلندم.

الفجر06.20................:
مواقيت الظهر1٣.02.................:
العصشر1٥.٥٥................:
الصشÓة المغرب18.20...............:
العششـاء19.40..................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
’م Òع-ب-د ال-ق-ادر»
^ 04ف-ي-فري  :18٣٣م-ب-اي-ع-ة «ا أ
ل -ل -م -رة ال -ث -ان -ي -ة ‘ ،مسش -ج -د «سش-ي-دي حسش-ان»
Ãعسشكر.
^  04فيفري  :19٣4خÓل جمعية عامة للنجم
شش - -رح «مصش - -ا‹ ا◊اج» ضش - -رورة انشش- -اء ج- -م- -ع- -ي- -ة
تاأسشيسشية ‘ ا÷زائر ،وششجب «“ثيل ا÷زائري‘ Ú
الŸÈان الفرنسشي».
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‘ زيارة عمل وتفتيشش إا ¤ن.ع 6.بتمÔاسشت اليوم

ألفريق ڤايد صشالح يعقد لقاءأت توجيهية مع إأطارأت وأفرأد ألوحدأت
““الششعب““ -يقوم إلفريق
أإح -م -د ڤ -اي -د صش -ال -ح ،ن-ائب
وزير إلدفاع إلوطني ،رئيسص
أإرك - - -ان إ÷يشص إل- - -وط- - -ن- - -ي
إلشش -ع -ب -ي ،م -ن  04إ07 ¤
ف-ي-فري  ،2018ب -زي-ارة ع-م-ل
وت - -ف - -ت - -يشص إ ¤إل - -ن - -اح- -ي- -ة
إل- - -عسش- - -ك- - -ري- - -ة إلسش - -ادسش - -ة
بتمÔإسشت .إلفريق سشيششرف
خÓ- -ل ه- -ذه إل- -زي- -ارة ع -ل -ى
ت-ف-ت-يشص وح-دإت ع-م-ل-ي-ات-ية،
كما سشيعقد لقاءإت توجيهية
مع إطارإت وأإفرإد وحدإت
إلناحية إلعسشكرية إلسشادسشة.

با÷ماعات إ’رهابية سشنة  .1994وُيعد هذإن
إÛرمان مسشؤوول Úعن عدة أإعمال إجرإمية
ب - -اŸدي - -ة وع Úإل - -دف - -ل - -ى وت - -يسش- -مسش- -ي- -لت
وإلشش-ل-ف.ت-أات-ي ه-ذه إل-ن-ت-ائ-ج إŸي-دإن-ي-ة إل-ت-ي
–ق -ق -ه -ا وح -دإت إ÷يشص إل -وط-ن-ي إلشش-ع-ب-ي
’سشيما خÓل ششهر جانفي إŸنصشرم وإلتي
مكنت من إلقضشاء على إلعديد من إإ’رهابيÚ
بكل من خنششلة وجيجل وإŸدية وبومردإسص،
ل -ت -ؤوك -د ع -ل -ى إرإدة وع-زÁة إ÷يشص إل-وط-ن-ي
إلششعبي ‘ إلقضشاء نهائيا على آإفة إإ’رهاب
وتعزيز إأ’من وإلطمأانينة وسشط إŸوإطن.Ú

قامت بها مفارز ا÷يشش والدرك ‘ عدة و’يات

تدمﬂ Òابئ وقنابل وحجز ﬂدرأت ومعدأت ﬂتلفة
““ الششعب ““ ‘ إاطار مكافحة ا’رهاب
وع- -ل- -ى إاث- -ر ع- -م- -ل- -ي -ة ب -حث و“شش -ي -ط
Ãنطقة بني بوعتاب الششلف /ن.ع،1.
كششفت ودمرت مفرزة للجيشش الوطني
الشش-ع-ب-ي ،ي-وم  02ف-ي-فري ﬂ ،2018ب -أا
يحوي قنبلة تقليدية الصشنع وكمية من
اŸواد الغذائية وأاغراضش أاخرى.
و‘ نفسص إلسشياق ،كششفت ودمرت مفرزة للجيشص
إلوطني إلششعبي بأاو’د أإهÓل باŸدية/ن.عﬂ ،1.بأا
يحوي كمية من إŸوإد إلغذإئية وأإغرإضشا أإخرى ،فيما
ضش -ب -ط ع -ن -اصش -ر إل-درك إل-وط-ن-ي ب-اŸسش-ي-ل-ة/ن.ع،1.
بندقيتي ( )02صشيد.

‘ إط- - -ار ﬁارب- - -ة إل - -ت - -ه - -ريب وإ÷رÁة
إŸن -ظ -م -ة ،أإوق -فت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشص إل-وط-ن-ي
إلششعبي وعناصشر إلدرك إلوطني بتلمسشان/
ن.ع ،2.تاجري (ﬂ )02درإت بحوزتهما كمية
من إلكيف إŸعالج تقدر بـ ( )97كيلوغرإم،
وباأ’غوإط/ن.ع 4.ت- -اج- -ر (- - - ﬂ )01درإت
بحوزته ( )65كيلوغرإما من إلكيف إŸعالج،
ف-ي-م-ا ” ت-وق-ي-ف ب-تندوف/ن.ع ،3.ت-اج-ر
(ﬂ )01درإت بحوزته ( )02كيلوغرإم من
نفسص إŸادة ،كما أإوقف بتمÔإسشت ()02
م--ه--رب Úب--ح--وزت--ه-م-ا ( )245850ق------رصص
مقوي.

““ الششعب ““ ‘ إطار –قيقاتها إلنوعية
و–ري -ات-ه-ا إ◊ث-ي-ث-ة“ ،ك-نت ق-وإت إلشش-رط-ة
بأامن و’ية أإم إلبوإقي ،من توقيف ششخصشÚ
مشش- -ت- -ب -ه ف -ي -ه -م -ا وإسشÎج -اع ج -زء ه -ام م -ن
إŸسش -روق -ات م -ن إŸع-دن إ’صش-ف-ر(إل-ذهب).
ت -ع -ود ت -ف -اصش -ي-ل إل-قضش-ي-ة إ ¤إأ’ي-ام إل-ق-ل-ي-ل-ة
إŸاضشية ،أإين قام عناصشر ششرطة إلوإدي بفتح
–ق - -ي- -ق ع- -قب شش- -ك- -وى ت- -ق- -دم ب- -ه- -ا أإح- -د
إ’شش -خ -اصص ع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة ت -ع -رضص مسش-ك-ن-ه
للسشرقة ،إسشتهدفت منه كمية من إŸصشوغات
م -ن إŸع -دن إ’صش -ف -ر (إل -ذهب) ،ع-ل-ى ج-ن-اح
إلسش-رع-ة ت-ن-ق-لت ع-ن-اصش-ر إلضش-بطية إلقضشائية
م -دع-م Úب-رف-ق-ة ع-ن-اصش-ر إلشش-رط-ة إل-ع-ل-م-ي-ة
لو’ية باتنة إ ¤منزل إلضشحية ،أإين ” إلقيام

ب-اŸع-اي-ن-ات إ’ول-ي-ة ورف-ع إل-بصش-م-ات Ãسش-رح
إ÷رÁة ،وع - -ل - -ي - -ه ق - -امت ق- -وإت إلشش- -رط- -ة
ب -ت -ح-ري-ات م-ع-م-ق-ة أإفضشت إ– ¤دي-د ه-وي-ة
إŸششتبه فيه ليتم توقيفه وإقتياده إ ¤مقر
إلشش -رط -ة وإخضش-اع-ه ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق ،إل-ذي ت-ك-ل-ل
بتوقيف ششريكه ‘ إلعملية ليبقى إŸششتبه فيه
إلثالث ‘ حالة فرإر ،كما ” إسشÎجاع جزء
من إل -ذهب إŸسش -روق وك -م -ي -ة أإخ -رى م-ن
معدن إلبÓكيور.بعد إسشتكمال إلتحقيقات
” إ‚از ملف جزإئي ضشد إŸششتبه فيهما
وت- -ق- -دÁه- -م- -ا أإم- -ام إ÷ه- -ات إل -قضش -ائ -ي -ة
إıتصش-ة ب-ت-ه-م-ة ““ت-ك-وي-ن ج-ماعة أإششرإر““،
““إلسش -رق-ة إŸق-رون-ة ب-ظ-رف إل-ل-ي-ل إل-تسش-ل-ق
وإلكسشر من دإخل منزل““.

““ الشش- - - -عب ““ “ك -نت ف -رق -ة إل -ب -حث
وإلتدخل أ’من و’ية خنششلة مؤوخرإ ،من
ضش -ب-ط شش-خصش Úك-ان-ا بصش-دد ن-ق-ل وت-روي-ج
كمية من إıدرإت قدرت بـأازيد من 10
كغ تعود ›ريات هذه إلعملية إلنوعية ،إثر
إسش-ت-غÓ-ل م-ع-ل-وم-ات ت-ف-ي-د ب-وجود ششخصص
يششتبه ‘ ترويجه للمخدرإت ،وعليه قامت
ق- -وإت إلشش- -رط- -ة إل- -قضش -ائ -ي -ة أ’م -ن و’ي -ة
خنششلة ،من خÓل خطة ﬁكمة إلتنفيذ،
بإايقافه متلبسشا وبحوزته كمية من إلكيف
إŸعالج قدر وزنها بـ  299.57غ.وباŸوإزإة مع
ذلك ،إسشفرت نتائج إلتحري على –ديد
ه-وي-ة إŸم-ون إل-رئ-يسش-ي ل-ل-م-وق-وف ب-و’ي-ة
ت -ل -مسش -ان ،ل -ت -ت -م-ك-ن إلشش-رط-ة م-ن ت-وق-ي-ف
شش -خصص آإخ -ر م-ت-ورط وب-ح-وزت-ه ك-م-ي-ة م-ن
إلكيف إŸعالج قدر وزنها بـ  9كغ و 885غ.وإسشتكما’
Óجرإءإت إلتي يفرضشها إلقانون ” –ويل
ل إ
إŸشش -ت -ب -ه ف -ي-ه-م وإÙج-وزإت إ ¤مصش-ل-ح-ة
إلشش -رط -ة ل -ي -تسش -ن -ى ت -ق-دÁه-م أإم-ام إ÷ه-ات
إل-قضش-ائ-ي-ة إıتصش-ة إق-ل-ي-م-ي-ا Ãوجب م-ل-ف
قضشائي مششفوع بأادلة قاطعة تثبت إدإنتهما.

توقيف  03أ ششخاصص Ãطار
هوأري بومدين بحوزتهم
تفكيك جماعة أششرأر وإأسشÎجاع كمية ألذهب أŸسشروقة أك Ìمن  99ألف أورو

““ الشش - - -عب ““ ب-ت-ه-م-ة ﬂال-فة إلتششريع
إŸتعلق بتنظيم إلصشرف ،وحركة رؤووسص
إأ’موإل من وإ ¤إÿارج ،قامت مصشالح
شش -رط -ة إ◊دود Ãط-ار ه-وإري ب-وم-دي-ن
ب- -ا÷زإئ -ر إل -ع -اصش -م -ة ،م -ن ت -وق -ي -ف 03
أإششخاصص تÎإوح أإعمارهم ماب Úإلعقد
إلثالث وإلعقد إلسشادسص ،مع حجز مبلغ
ما‹ قدره  99000إورو ،أإثناء ﬁاولتهم
م -غ -ادرة إلÎإب إل -وط -ن -ي ع Èإل-رحÓ-ت
إ÷وية إ÷زإئرية نحو دول أإجنبية.وعليه
“كنت قوإت ششرطة إ◊دود بحجز عند
إŸششتبه به إ’ول  50150أإلف إورو أإما
إŸششتبه به إلثا Êفكان يحمل معه مبلغ
 28450إلف أإورو وبالنسشبة للمششتبه به
إل-ث-الث ف-ت-م ح-ج-ز ب-ح-وزت-ه م-ب-لغ 20700
أإلف أإورو ،حيث تعت ÈإŸبالغ إŸالية إلتي
ح-ج-زت ب-ح-وزت-ه-م ت-ف-وق إل-ق-يمة إŸسشموح
أإخذها مع إŸسشافر ،ومن دون إلتصشريح بها
Óدإرة إıتصش- -ة ،ول- -ه -ذإ “ت مصش -ادرة
ل - -إ
إÙج - -وزإت و–وي - -ل - -ه - -ا إ ¤إŸصش - -ال- -ح
إıتصشة’ ،سشتكمال إ’جرإءإت إلقانونية
إن ق -وإت إلشش -رط -ة ت -ب-ق-ى مسش-خ-رة ب-ك-اف-ة
إم -ك -ان -ي -ات -ه-ا إŸادي-ة وإل-بشش-ري-ة ‘ سش-ب-ي-ل
إ◊ف -اظ ع -ل -ى أإم -ن إŸوإط -ن و‡ت -ل -ك-ات-ه
وإ◊اجز إŸنيع ‘ وجه إإ’جرإم Ãختلف أإنوإعه.
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’فريقية
تعت Èالوحيدة ‘ القارة ا أ

ولد علي يششيد بافتتاح أألكادÁية ألدولية لتكوين خÈأء أŸبارزة

اف-ت-ت-حت امسش ا’ك-ادÁي-ة ال-دول-ي-ة
لتكوين خÈاء اŸبارزة با÷زائر والتي
يشش- -رف ع- -ل- -ي -ه -ا ا’–اد ال -دو‹ ل -ه -ذه
ال- -ري- -اضش- -ة وه- -ي ال- -وح -ي -دة ‘ ال -ق -ارة
’ف -ري -ق-ي-ة ب-حضش-ور ك-ل وزي-ر الشش-ب-اب
ا أ
وال -ري -اضش -ة ال -ه -ادي ول -د ع -ل -ي ،رئ-يسش
اللجنة ا’وŸبية مصشطفى براف‡ ،ثل
ا’–اد ال - -دو‹ وا‹ ال- -ع- -اصش- -م- -ة زوخ
اضشافة إا ¤ششخصشيات بارزة.

نبيلة بوقرين

العناصشر اإ’جرا مية التحقت بالعمل اŸسشلح سشنة  1994ضشبط ششخصش Úوأزيد من
–ديد هوية أإلرهابي ÚأŸقضشي عليهما وأسشÎجاع أسشلحة باŸدية  10كغ من ألكيف أŸعالج

““الششعب““  ‘ -إطار مكافحة إإ’رهاب
وت-ب-ع-ا ل-ل-ع-م-ل-ي-ة إل-ن-وع-ي-ة إŸن-ف-ذة م-ن ط-رف
م -ف -رزة ل -ل -ج -يشص إل -وط -ن -ي إلشش-ع-ب-ي ،ي-وم 31
ج- -ان- -ف- -ي  2018ب - -ب - -ل - -دي - -ة أإو’د أإهÓ- -ل
باŸدية/ن.ع ،1.إلتي مكنت من إلقضشاء على
إره - - -اب- - -ي )02( Úخ - - - -طÒي- - - -ن وإسشÎج- - - -اع
أإسشلحتهما– ” ،ديد هويتهما ،ويتعلق إأ’مر
بكل من إÛرم ““ت .عبد إلرحمن““ إŸدعو
““أإب- -و إل- -ب- -ن- -ات““ إل- -ذي إل -ت -ح -ق ب -ا÷م -اع -ات
إإ’ره-اب-ي-ة سش-ن-ة  ،1993وك -ذإ ““م .مصش -ط -ف -ى““
إŸك- -ن -ى ““ل -ق -م -ان أإب -و رب -اح““ ،إل -ذي إل -ت -ح -ق

 23°ا÷زائر

 10 °وهران

12°

سش -ب -قت م -رإسش -م إ’ف -ت -ت-اح م-وإج-ه-ة ودي-ة
جمعت ب Úإبطال عاŸي Úوإبطال من إلقارة
إأ’فريقية إنتهت لصشالح هذإ إ’خ Òبنتيجة
 45مقابل  42وإلتي ششهدت مسشتوى متقاربا
وعاليا جعل كل إ◊اضشرين يسشتمتعون بها.إما
م -وإج -ه -ة ن -ه -ائ -ي ك -أاسص إل -ع -ا ⁄شش-يشص إن-اث
كÈي- - -ات ‘ إل- - -ف- - -ردي إل- - -ت - -ي ج - -م - -عت بÚ
إ’يطاليت ÚكÈيسشا وفولبي إنتهت لصشالح هذه
إ’خÒة بنتيجة  15مقابل .6وبهذإ إلصشدد إكد
إل -وزي -ر ول -د ع -ل -ي ق -ائ ““ Ó-ت -ه -ن -ئ إ’–ادي -ة
إ÷زإئرية للمبارزة بهذإ إلتنظيم إلرإئع لكاسص
إل -ع -ا ⁄ل -ل -م-ب-ارزة شش-يشص إن-اث كÈي-ات ،وع-ن
إ’‚ازإت إلتي قام بها كل إلقائم Úعليها
وعلى رإسشهم رؤووف برناوي ’ن تنظيم مثل

ه- -ذإ إ◊دث إل- -ع -اŸي إل -ك -ب Òل -يسص ب -ا’م -ر
إلسشهل خاصشة أإن إŸنافسشة هي إلوحيدة ‘
إفريقيا““.
إضشاف إلوزير قائ““ Óنحن جد فخورين
ب -اف -ت -ت-اح إ’ك-ادÁي-ة إل-دول-ي-ة ل-ت-ك-وي-ن خÈإء
إŸب -ارزة ب -ا÷زإئ-ر وه-ي إل-وح-ي-دة ‘ إل-ق-ارة
إأ’ف -ري -ق -ي -ة خ -اصش -ة إن -ه-ا م-ن إنشش-اء إ’–اد
إل -دو‹ وه-ي دل-ي-ل ع-ل-ى إل-ع-م-ل إل-ك-ب Òإل-ذي
يقوم به إلقائمون على إ’–ادية إ÷زإئرية
وإ“ن-ى ل-ه-م إل-ت-وف-ي-ق مسش-ت-ق-ب’ Ó-ن-ها فرصشة
لششبابنا وششاباتنا للعمل إك Ìوإ’سشتفادة من
خÈة وŒرب- -ة خÈإء ع -اŸي Úوسش -ي -ح -ت -ك -ون
باŸسشتوى إلعا‹ لتششريف إ’لوإن إلوطنية ‘
قادم إŸناسشبات إلدولية““.

الدور ثمن النهائي من منافسشة كأاسش ا÷مهورية

خروج ثÓثة فرق من ألرأبطة أÎÙفة أألو¤

خرجت ثÓثة فرق جديدة ‘ اليوم
’خ Òمن الدور ثمن النهائي
الثالث وا أ
م-ن م-ن-افسش-ة ك-أاسش ا÷م-ه-وري-ة لÒت-ف-ع
’ضشواء إا10 ¤
عدد اŸغادرين من قسشم ا أ
ف -رق ،ب -ع-دم-ا غ-ادرت م-ول-ودي-ة وه-ران
ودفاع تاجنانت وا–اد بسشكرة اŸنافسشة
‘ ح Úواصش -ل الصش -غ Òشش -ب -اب ال -زاوي-ة
اŸغامرة.

ﬁمد فوزي بقاصص

أإقصشى فريق مولودية بجاية ضشيفه مولودية
وهرإن من سشباق إلتتويج بذإت إأ’ذن ،Úبعدما
تغلب عليه بهدف وحيد من توقيع ““صشا◊ي““
‘ (د )80من ركلة جزإء ،ليوإصشل أإبناء Áا
قورإية إلتأالق وعينهم على حصشد إللقب إلثاÊ
للفريق وإلعودة إ ¤إلرإبطة إÎÙفة إأ’و¤
ل- -ك- -رة إل- -ق- -دم ،وسش- -ي- -وإج- -ه أإشش -ب -ال إŸدرب
““ب -وع -رإط-ة““ م-ول-ودي-ة إ÷زإئ-ر ‘ إل-دور رب-ع
إلنهائي Ãلعب  5جويلية إأ’وŸبي.
إ–اد ب -ل -ع -ب-اسص ت-أاه-ل بصش-ع-وب-ة إ ¤إل-دور
إŸق -ب -ل ع -ل -ى حسش -اب ضش -ي -ف-ه إ–اد بسش-ك-رة
ب -ه -دف Úل -وإح-د ‘ إŸب-ارإة إل-ت-ي إح-تضش-ن-ه-ا
م-ل-عب  24فÈإي-ر ب-ب-ل-ع-ب-اسص ،أإه-دإف إل-لقاء
سشجلها ““خا‹““ ‘ (د  )5و«بن عبد إلرحمان““
‘ (د )74لـ بلعباسص ،و«موإقي““ ‘ (د )47لـ
بسشكرة.إ–اد إلبليدة ضشرب بقوة أإمام إلضشيف
دفاع تاجنانت بخماسشية نظيفة ‘ إŸبارإة

إل -ت -ي إح -تضش -ن -ه -ا م -ل -عب ““إإ’خ -وة ب -رإك -ن -ي““
بالبليدة ،متأاه Óبذلك عن جدإرة وإسشتحقاق
إ ¤إل -دور رب -ع إل -ن -ه -ائ -ي م -ن م-ن-افسش-ة ك-أاسص
إ÷مهورية.أإهدإف إللقاء سشجلها ““حرباشص““
‘ (د )4و«فريوي““ سشجل هدفا ‘ (د  )46عن
طريق ركلة جزإء ‘ ،ح Úكانت حصشة إأ’سشد
من نصشيب إŸهاجم ““سشي عمار““ إلذي وقع
هاتريك ‘ إلدقائق ( ،)64 ،54 ،25وسشيتنقل
أإب -ن -اء م -دي -ن-ة إل-ورود إ ¤ت-ي-زي وزو Ÿق-اب-ل-ة
إل -ك -ن -اري ‘ إل-دور إŸق-ب-ل.م-ول-ودي-ة إل-ب-يضص
صشغ ÒإŸنافسشة أإسشال إلعرق إلبارد لوصشيف
إلرإبطة إÎÙفة إلثانية لكرة إلقدم جمعية
ع Úم -ل -ي-ل-ة ،ب-ع-دم-ا سش-ي-ط-ر ع-ل-ى ج-انب م-ن
›ريات إللعب وحرم أإصشحاب إلضشيافة من
إلتسشجيل إ ¤أإن جاءت رصشاصشة إلرحمة من
إلÓعب ““ذبيح““ ‘ (د )85من ضشربة جزإء،
وسشيتنقل فريق جمعية ع Úمليلة ‘ إلدور
إŸق -ب -ل إ ¤م -دي -ن -ة إل -ورود Ÿق -اب -ل-ة شش-ب-اب
إلزإوية.
وعكسص ما كان متوقعا إنهزم فريق إ’–اد
إلرياضشي لبلدية بلخ Òعلى أإرضشية ميدإنه
وأإم-ام ج-م-ه-ور ح Úإسش-ت-ق-ب-ل شش-ب-اب إل-زإوية،
ح -يث ع -اد إŸم -ث-ل إل-ث-ا Êل-و’ي-ة إل-ب-ل-ي-دة ‘
منافسشة كأاسص إ÷مهورية ببطاقة إلتأاهل إ¤
إلدور ربع إلنهائي بعدما قصشف ششباك بلخÒ
بثÓثية نظيفة من توقيع ““جبار““ ‘ (د)24
و«صشدوق إ◊اج““ ‘ دقيقت 25 Úو.74
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