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‘ رسسالة Ãناسسبة الذكرى اŸزدوجة لتأاسسيسس ال–اد العام للعمال ا÷زائري Úوتأاميم اÙروقات ،الرئيسس بوتفليقة:

التجند أاك Ìألجل إانعاشش اقتصضادنا وبناء جزائر قؤية ُتَؤؤuمُن ألبنائها العيشش الكرË
أابطال ا◊ركة العمالية الؤطنية من عيسضات إادير إا ¤عبد ا◊ق بن حمؤدة صضانؤا الؤديعة

وج -ه رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة رسس-ال-ة
Ãن -اسس -ب-ة ال-ذك-رى اŸزدوج-ة ل-ت-أاسس-يسس ال–اد ال-ع-ام ل-ل-ع-م-ال
ا÷زائري Úوتأاميم اÙروقات ،فيما يلي نصسها الكامل:
«بسسم الله الرحمن الرحيم
والصسÓة والسسÓم على أاشسرف اŸرسسلÚ
وعلى آاله وصسحبه إا ¤يوم الدين
أايتها السسيدات الفضسليات
لفاضسل
أايها السسادة ا أ
نحيي ‘ يوم  24فÈاير هذا ك Óمن ذكرى تأسسيسس ا’–أد العأم
للعمأل ا÷زائري Úعأم  ،1956وذكرى تأميم اÙروقأت عأم  ،1971وكÓ
ا◊دث Úعلى قدر عظيم من القيمة الرمزية.
إاننأ نحيي ذكرى كل منهأ ،كل سسنة ،لكي نشسحذ عزÁتنأ ونقويهأ على
م -غ -أل -ب -ة –دي -أت ا◊أضس -ر وع -ل -ى ب -ن -أء ج -زائ -ر ال-غ-د؛ ذلك أان ه-ذي-ن
اإ’‚أزين التأريخي Úينطويأن على عÈة يجدر بنأ أان نتخذهأ نÈاسسأ ‘
سسلوكنأ اليومي ،إاذ أانهمأ يعكسسأن بصسدق قدرة الشسعب ا÷زائري على
اŸغألبة وبلوغ الغأية كلمأ رام غأية مصسÒية حأسسمة .واŸقصسود اآ’خر
Óسسهأم إاÁأنأ واحتسسأبأ
من هذا اإ’حيأء هو إالهأم شسبيبتنأ واسستنهأضسهأ ل إ
‘ مهمة البنأء الوطني.
إان يوم  24فÈاير ،إاذ يذكرنأ بألكفأح البطو‹ الذي خأضسه العمأل من
أاجل –رير الوطن من ربقة ا’سستعمأر وهّبتهم البأسسلة التي بفضسلهأ
كسسبنأ رهأن تأميم اÙروقأت ،فإأ‰أ كرسسته التضسحيأت التي بذلهأ
العمأل والعأمÓت خÓل العشسرية النكداء دفأعأ عن أاداة اإ’نتأج وعن
بقأء اقتصسأدنأ صسأمدا ’ تزعزعه ضسربأت العنف اإ’رهأبي .إانهم برهنوا
بذلك أانهم كأنـوا وسسيظلون جديرين بصسون وديعة أابطأل ا◊ركة العمألية
الوطنية من عيسسأت إادير إا ¤عبد ا◊ق بن حمودة.
بهذه الـمنأسسبة حريّ بنأ أان نزجي –ية التقدير واإ’كبأر لنسسأء
نوفم Èورجأله أاولئك العمأل والعأمÓت الذين فتحوا لبÓدنأ بأب اأ’مل
وسس -ب  Ó-ج-دي-دة وك-ذا ل-ل-نسس-أء وال-رج-أل ال-ذي-ن –دوا ال-ع-ن-ف اإ’ره-أب-ي
وضسحوا بأرواحهم ‘ سسبيل إانقأذ الوطن وإاخراجه من تلك اÙنة التي
اعتورته .وإان هذه لفرصسة أاغتنمهأ أ’دعو عأمÓتنأ وعمألنأ وبأÿصسوصس
شسبيبتنأ إا ¤التجند أاك Ìمن أاي وقت مضسى من أاجل إانعأشس اقتصسأدنأ
وبنأء جزائر قوية ُتَؤوuمُن ÷ميع أابنأئهأ العيشس الكر Ëوالشسغل.

أايتها السسيدات الفضسليات
لفاضسل
أايها السسادة ا أ

يتيح إاعأدة تغطية صسنأعية ذات جودة تواكب التطورات الهيكلية
للصسنأعة العأŸية .و’بد لـمبدإا اأ’فضسلية للـمنتوج الوطني أان يحكم
الطلبيأت العمومية وعلينأ أان نشسجع الـمنتوج الوطني على ا’رتقأء
‘ التنأفسسية والوصسول إا ¤مرتبة مرموقة ‘ السسوق الوطنية والبحث
عن منفذ إا ¤اأ’سسواق الدولية .وا◊كومة “نح اأ’ولوية لنشسأطأت
تثم Úالـموارد الطبيعية ‘ ا’سستفأدة من امتيأزاتنأ التفضسيلية.
ولـمأ كأن رأاسس الـمأل البشسري هو مفتأح النجأح والعÓمة الدالة
على قوة اأ’· ،فإأننأ سسنسسهر ب Óتوان على أان ترتقي بÓدنأ ،الغنية
بطأقأتهأ الفكرية الـمتواجدة ب Úيديهأ وتلك الـمتوزعة ع Èالعألـمي
ودورهأ الريأدي بجأمعأتهأ إا ¤اإ’متيأز Ãؤوسسسسأتهأ إا ¤الـمسستوى
التكنولوجي العأ‹.

أايتها السسيدات الفضسليات
لفاضسل
أايها السسادة ا أ

الـمقاولتية قلب القؤة القتصضادية
والـمؤؤسضسضة هي عتلة التطؤر القتصضادي

لنأ طموحأ كبÒا إا– ¤ول طأقوي إارادي واعد .سسيكون مشسروع إا‚أز
 22ج -ي -غ -أوات الضس -خ -م ب -واسس-ط-ة ﬁط-أت شس-مسس-ي-ة ‘ ه-ذا السس-ي-أق،
مشسروعأ مهيك Óبأمتيأز سسيقوم على أارضسية صسنأعية قأدرة على تفعيل
عبقريتنأ الوطنية تفعي Óكأم Óوعلى خلق الÌوة ومنأصسب الشسغل.

إان ﬁل موقع العمأل ‘ ا÷بهة اأ’مأمية ،أ’ن الصسنأعة تقع ‘ صسلب
عملية اإ’نعأشس ا’قتصسأدي ،لذلك فإأنهم Áثلون ،أاك Ìمن أاي وقت
مضسى ،قأطرة التنمية ‘ بÓدنأ .وتقع الـمقأو’تية ،أاك Ìمن أاي وقت
مضسى ‘ قلب القوة ا’قتصسأدية ،والـمؤوسسسسة سسواء أاكأنت عمومية أام
خ-أصس-ة ه-ي ع-ت-ل-ة ال-ت-ط-ور ا’ق-تصس-أدي .ف-ب-أ’ع-ت-م-أد ع-لى قدرتهأ على
ا’ب- -ت- -ك- -أر ،وال- -ت- -ن -أفسس -ي -ة ،وخ -ل -ق الÌوة،
ومنأصسب الشسغل ،يتسسنى لنأ Œأوز اأ’زمة
بنجأعة وتصسور مسستقبل يكون ‘ مسستوى
امكأنيأتنأ ا’قتصسأدية والبشسرية.
لقد أاوعزت للحكومة أان ُتَقuدُر للرهأنأت
قدرهأ وأان –دد الـمحأور الكÈى لـمسسعى
مهيكل على الـمدى الطويل قصسد –ديث
النسسيج الصسنأعي وا’رتقأء به إا ¤مسستوى
الـم -ق -أي -يسس ال -دول-ي-ة ‘ ›أل ال-ت-ن-أفسس-ي-ة
وا’م-ت-ي-أز ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي .وي-ت-ع Úع-ل-يهأ أان
تتصسرف بعمق ‘ ا◊َْوَكَمة ا’قتصسأدية لهيأكل الدولة والـمؤوسسسسأت
العمومية وتوف Òشسروط التنأسسق للـمسسأرات الصسنأعية من خÓل
تشس-ج-ي-ع دي-ن-أم-ي-أت اإ’ن-دم-أج ال-ع-م-ودي لسسÓ-سس-ل ال-ق-ي-م وذلك ب-ت-ح-فيز
ا’بتكأر وتكثيف فرصس التفأعل والتكأمل.
وعلى القطأع العمومي التجأري أان يضسطلع بدور الـمحرك ‘ هذه
الدينأمية .ويتع ‘ Úنفسس الوقت تشسجيع القطأع اÿأصس وجعله يسستفيد
م-ن إاج-راءات ال-ت-ح-ف-ي-ز ع-ل-ى ا’سس-ت-ث-م-أر وا’ب-ت-ك-أر .وال-ق-أن-ون ا÷دي-د
الـمتعلق بألـمؤوسسسسأت الصسغÒة والـمتوسسطة يتوخى ذلك ويحدد اآ’ليأت
الضسرورية إ’قأمة نسسيج واسسع من الـمؤوسسسسأت التنأفسسية.

لدينا مؤارد تؤؤهلنا ألن نلتحق بنادي الكبار
ونصضبح فاع Óناجعا ‘ ›ال التحؤل الطاقؤي

علينـ ـ ـا إاحياء الرمزيـ ـ ـة
النؤفمÈي ـ ـ ـ ـة لكي ُينَْقشَش
حب الؤطن ‘ أاذهان شضبيبتنا

إان -ن -أ ن -واج -ه ،ال -ي -وم ،ره -أن -أت ح -أسس -م -ة
بألنسسبة Ÿسستقبل بÓدنأ .فأأ’زمة ا’قتصسأدية
التي هزت أاسسسس ا’قتصسأد العأŸي ومأ تولد
عنهأ من تداعيأت متعددة اأ’بعأد تسستوقفنأ
حِ-كَ-م –دي-د السس-ب-ل وال-وسس-أئ-ل ل-كي تتأّتى
لُِ-نْ -
طفرة اقتصسأدنأ.
وي -ق -تضس -ي اضس -ط-راب اأ’سس-واق ال-ن-ف-ط-ي-ة
وتداعيأته على التوازنأت الكÈى ’قتصسأدنأ ،أان نخرج اقتصسأدنأ من
التبعية إ’يرادات النفط ونتوجه إا ¤تنويع مصسأدر مداخيلنأ من خÓل
اسستدرار الÌوة ’ .منأصس لنأ أان نتأقلـم مع التحو’ت من خÓل ا’رتقأء
ب-أق-تصس-أدن-أ وم-ؤوسسسس-أت-ن-أ وج-أم-ع-أت-ن-أ إا ¤م-ع-أي Òا’م-ت-ي-أز وال-ت-ن-أفسس-ية
ال -ع -ألـم -ي -ة وال -ب -ق -أء ‘ ذات ال-وقت ع-ل-ى م-ن-ه-ج-ن-أ م-ن ح-يث السس-ي-أسس-ة
ا’جتمأعية والتضسأمن الوطني .وإاننأ لقأدرون على ذلك أ’ننأ ‰لك
الـمطلوب من الـمؤوهÓت والطموح.

نفؤذ الدول أاصضبح يقؤم على قدرتها على
السضتباق وتنافسضية اقتصضاداتها الؤطنية
إاننأ على يق Úمن أان نفوذ الدول أاصسبح اليوم يقوم على قدرتهأ على
ا’سس-ت-ب-أق وت-ن-أفسس-ي-ة اق-تصس-أدات-ه-أ ال-وط-ن-ي-ة ال-ق-أئ-مة هي اأ’خرى ،على
ال-ب-حث وال-ت-ط-وي-ر .ف Ó-ب-ق-أء سس-وى ل-لـم-ت-ف-وق ،Úأاول-ئك ال-ق-أدري-ن ع-ل-ى
اسستشسراف الـمسستقبل وا’سستعداد لصسنعه.
الـمعرفة ‘ ،العألـم ا÷ديد هذا ،أاضسحت هي اأ’سسأسس ‘ خلق
 ·Óويفرضس
الÌوات وا’بتكأر هو الذي يخول ا’متيأز التنأفسسي ل أ
نفوذهأ .إان بÓدنأ تتمتع Ãأ يكفي من الـموارد للقيأم بتسسريع نأجع
لتنميتنأ وإا‚أح ولوجنأ ولوجأ فأع ‘ Óا’قتصسأد العألـمي.

أايتها السسيدات الفضسليات
لفاضسل
أايها السسادة ا أ

يتع Úعلينأ إاحيأء الرمزية النوفمÈية لكي ُيْنَقشَس حب الوطن ‘
أاذه-أن شس-ب-ي-ب-ت-ن-أ م-ن خÓ-ل ح-ث-ه-أ ع-ل-ى ا’ب-داع وا’ب-ت-ك-أر وال-ت-ن-أفسس-ي-ة
والطموح إا ¤التفوق .لقد كلفت ا◊كومة بإأدراج بعث اقتصسأدنأ صسوب
هذا الـمنحى بحيث يعبّئ القوى ا◊ية للبÓد ويعتمد على طأقة شسبيبتنأ.
ف Óينبغي لهذه الشسبيبة أان تنظر ،من اآ’ن فصسأعدا ،إا ¤مسستقبلهأ
من زاوية تقلبأت أاسسعأر النفط .وبألتأ‹ ينبغي لنأ ،أان نسستخلصس مأ يجب
من الع Èونعيد النظر ‘ ا’خت’Óت الهيكلية ’قتصسأدنأ التي كأنت سسببأ
‘ شسدة تأّذينأ من اأ’زمة التي اعتورت اأ’سسواق النفطية منذ سسنة .2014

لقد كأن انتصسأر يوم  24فÈاير  ،1971وسسيبقى ،حدثأ بأرزا ‘ مسسأر
اسسÎجأع سسيأدتنأ من خÓل تأميم الـمحروقأت وبروز شسركة سسونأطراك
رائدة فعألة للصسنأعة النفطية ‘ بÓدنأ.
’ يجوز للجزائر أان تكتفي بدور الـمصسدر للنفط ،بل يجب عليهأ أان
ُتْعِمل عبقريتهأ الوطنية لكي تفرضس نفسسهأ كفأعل اقتصسأدي نأجع
Óسسواق
وتنأفسسي .بذلك سسنقلصس من هشسأشستنأ أامأم التقلبأت الطأرئة ل أ
النفطية و‚عل من الÌوة الـمتمثلة ‘ الـمحروقأت أاداة حقيقية لتنمية
بÓدنأ.
إانني أاعلـم أان عأمÓتنأ وعمألنأ يكّدون من أاجل ذلك بنشسأط وإاصسرار
ولذا أاؤوكد لهم أانني أاشسد أازرهم بكل قواي وأاثق فيمأ يبذلونه من جهود
بإأخÓصس وروح وطنية عألية.
’ ِمَراء أان ا÷زائر صسأرت فأع Óهأمأ ‘ الـمجأل الطأقوي ،فعلينأ
أان نسستفيد من هذا الـمكسسب لكي نطّور اقتصسأدا يتمتع بألسسيأدة والتنوع.
من هذا البأب ،تسسجل الصسنأعة البÎوكيمأوية انطÓقة ’بد من مواصسلة
تشسجيعهأ قصسد تثمﬁ Úروقأتنأ.
على صسعيد آاخر ،إان اإ’شسعأع الشسمسسي العأ‹ الـمتوفر لبÓدنأ ،يتيح
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أايتها السسيدات الفضسليات
لفاضسل
أايها السسادة ا أ

إان ح -رصس -ن-أ ع-ل-ى ت-ن-م-ي-ة اق-تصس-أد أاكÌ
تنوعأ يدعونأ إا ¤التذك Òبألعنأية التي ’بد
أان تو ¤لقطأع الفÓحة من حيث هو مكمن
هأم لـمنأصسب الشسغل وكذا مصسدر لتحسسÚ
اأ’من الغذائي ‘ بÓدنأ.
’بد لـمأ “لكه بÓدنأ من مَُك uسسَبأت ‘
›أل السسيأحة ،أان يشسجع متعأملينأ على
م-واصس-ل-ة ت-ن-م-ي-ة ه-ذا ال-ق-ط-أع ح-تى يصسبح
Óيرادات اÿأرجية.
مصسدرا ’ يسستهأن به ل إ
أامأ اقتصسأد اÿدمأت ،الذي مأ فتئ يتعزز ‘ بÓدنأ ،فهو قطأع واعد
سسيتيح لشسبيبتنأ فرصسة مغألبة –ديأت ‘ مسستوى قدراتهأ ،وتدعيم
اقتصسأدنأ الوطني برّمته بأدوات التحديث النأجعة.

لفاضسل
أايها السسادة ا أ

على ا◊كومة أان تسسهر على ترقية اإ’نتأج الوطني من خÓل
تأم Úالشسروط الكفيلة بتحسس Úالتنأفسسية وجودة الـمنتوج الوطني.
فعلينأ أان ننتهج سسلوكأ اقتصسأديأ طموحأ يحدوه ا◊سس الوطني يجعل
ال -دول -ة ،ب -د’ م -ن أان ت -ت -ق -وق -ع ع -ل -ى ن -فسس -ه-أ ‘ ح-م-أئ-ي-ة ع-ق-ي-م-ة
ل -لـم -ؤوسسسس -أت ال -وط -ن -ي -ة ،ت -ؤوسسسس سس -ي-أسس-ت-ه-أ ع-ل-ى –ديث ال-نسس-ي-ج
الصسنأعي وعلى التفأعل السسليم ب Úالـمؤوسسسسأت العمومية واÿأصسة
Óمة.
‘ كنف احÎام اأ’خÓقيأت والـمصسألح العليأ ل أ
و’ب -د ك -ذلك م -ن إايÓ-ء ال-ع-ن-أي-ة ال-ت-أم-ة ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-أت اإ’عÓ-م
ا◊ديثة ،بألنظر إا ¤تقأطعهأ مع الـمنظومة اإ’نتأجية وأاثرهأ البألغ
‘ تنأفسسية الـمسسأرات الصسنأعية .ومن البديهي أانه ’بد للثورة
الرقمية أان تصسبح مرتكزا لطموحنأ الصسنأعي والكث Òينتظرنأ ‘
هذا الـمجأل .فأدعو جميع الفأعل Úالـمعني Úإا ¤اإ’سسهأم بقوة ‘
ي كل الدعم وكذا العنأية التي ’
هذا السسبيل وله ـم أان يجدوا لد ّ
تسسأهل فيهأ.
’بد لتنويع اقتصسأدنأ أان يقوم أاك Ìفأك Ìعلى تكثيف النشسأطأت
‘ ›أل التكنولوجيأ والنشسأطأت ذات القيمة الـمضسأفة العألية Ãأ

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشش
مدير التحرير

فنيدسش بن بلة

Œنب اإلضضرار بذوي الـمداخيل الضضعيفة
والتضضحية Ãبادئ العدالة الجتماعية
’بد لهذه السسيأسسة أان –دد الفروع ا’قتصسأدية الـمتخصسصسة
وتراعي ترشسيد النفقأت وا◊رصس على التنأفسسية وأاربأح اإ’نتأجية
والصسرامة ‘ التسسي .Òويبقى اأ’هم بألنسسبة لنأ ‘ هذا الـمسسعى
القأئم على الصسرامة الشسديدة ‘ التسسي ،Òهو Œنب اإ’ضسرار بذوي
الـم -داخ -ي -ل الضس -ع -ي -ف -ة وال -تضس -ح -ي-ة Ãب-أدئ ال-ع-دال-ة ا’ج-ت-م-أع-ي-ة
والتضسأمن الوطني التي هي اأ’سسأسس الذي ينبني عليه عملنأ.
’بد ‹ ،كذلك ،أان أاذّكر بأن الـمكأسسب ا’جتمأعية والتخفيضس
الـم -ت -واصس -ل لـمسس -ت -وى ال -ب -ط -أل -ة وع -دي -د ا’‚أزات ا’ج -ت -م-أع-ي-ة
وا’قتصسأدية لـم تكن لتتحقق لو’ اسسÎجأع السسلـم وا’سستقرار اللذين
“ت- -عت ب- -ه- -م- -أ بÓ- -دن- -أ خÓ- -ل السس- -ن- -وات
الفأرطة.
التنمية كمأ نتصسورهأ ’ يكتمل لهأ معنى
إا’ إاذا َتَ- -وsخْ- -ت –سس Úظ- -روف الـم- -ع -يشس -ة
ل -لـم -واط -ن ‘ Úك -أف-ة أارج-أء ال-وط-ن وع-ل-ى
اÿصس- -وصس م- -ن- -ه- -م صس ّ-ن -أع الÌوة أا’ وه -م
العمأل على اختÓف فئأتهم.
إان شسسسأعة ترابنأ الوطني ،وإان كأنت
م-ي-زة ’ ت-ن-ك-ر“ ،ل-ي ع-ل-ي-ن-أ سس-ي-أسس-ة ت-نمية
اب-ت-ك-أري-ة ت-ه-ت-م ب-أل-ع-دال-ة ا’ج-تمأعية التي
ي-ت-ع Úع-ل-ي-ن-أ –ق-ي-ق-ه-أ ‘ ظ-روف اسس-ت-ث-ن-أئ-ي-ة ي-ت-ط-لب ف-ي-ه-أ ت-نويع
اقتصسأدنأ ‘ حألة اأ’زمة هذه انتهأج الصسرامة وأاخلقة ا◊َْوَكَمة.
وإانني أ’و‹ بألغ العنأية لهذه الـمسسأئل ا’سسÎاتيجية.
لقد أاصسبح مطلب تنويع ا’قتصسأد وتنأفسسيته أاك Ìإا◊أحأ ‘
سسيأق اأ’زمة النفطية التي ‰ر بهأ .غ Òأان –قيقه ’ يتأتى إا’
ب-أل-ت-ع-ب-ئ-ة ال-ق-وي-ة ل-ط-أق-أت-ن-أ ا◊ي-ة ك-ل-ه-أ و÷م-يع العمأل واإ’طأرات
والنسسأء والرجأل وهم قوة الوطن .وبذلك سسنذلل الصسعأب ونواصسل
طريقنأ نحو الرقي ،ولـم أاشسك أابدا ‘ اسستعداد ا÷ميع لـمغألبة
التحدي هذا .لذا ،أاهيب بألعمأل أان يسسهروا على أان يقÎن دفأعهم
الـمشسروع واليقظ عن حقوقهم ،بحرصسهم الفعأل والـمتواصسل على
أاداء واجبأتهم والتزامأتهم ‘ هذه الـمرحلة ا◊أسسمة للغأية من
التنمية الوطنية.

–ديد اآلليات الضضرورية
إلقامـ ـ ـ ـ ـة نسضيج واسض ـ ـ ـع
من اŸؤؤسضسضات التنافسضية

ل يجؤز للجزائر أان تكتفي بدور اŸصضدر للنفط ترقية اإلنتاج الؤطني من خÓل تأام Úالشضروط
بل تفرضش نفسضها كفاعل اقتصضادي ناجع
الكفيلة بتحسض Úالتنافسضية
وتنافسضي
أايتها السسيدات الفضسليات

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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التحرير

إاننأ ‰لك ‘ ،قطأعأت مسستقبلية كثÒة ،موارد تؤوهلنأ أ’ن نلتحق
بنأدي الكبأر ونصسبح فأع Óنأجعأ ‘ ›أل التحول الطأقوي .وإا Êأاو‹
عنأية بألغة لهذا الـمطلب وأاحرصس على أان نعتمد موقفأ إاراديأ ومتبصسرا
تتعبأ له كأفة مؤوسسسسأتنأ وجأمعأتنأ.

Óسسواق النفطية
لـم يكن اقتصسأدنأ ‘ منأى عن التقلبأت ا◊ألية ل أ
التي تضسرب كأفة البلدان الـمنتجة .لهذا ،عملنأ على تعزيز قدرة
اقتصسأدنأ على الـمقأومة بفضسل سسيأسسة جريئة لتسسديد الـمديونية
وقد أاتت هذه السسيأسسة أاكلهأ ،إاذ أاصسبحنأ قأدرين على التصسدي لهذه
اأ’زمة بشسجأعة وحزم ونحن مطمئنون على مأ لدينأ من هأمشس
التحرك الذي يتيح لنأ انتهأج خطة عمل فعألة للخروج من اأ’زمة.
و‘ ال -وقت ذات -ه ،ت -واج-ه بÓ-دن-أ ا’ضس-ط-راب-أت الـم-ت-وات-رة ع-ل-ى
حدودنأ التي تفرضس علينأ مقأربأت مبنية على اليقظة وا◊ذر
الـمتواصسلÃ ،أ يÎتب عن ذلك من تكأليف اقتصسأدية يجب إادراكهأ
من قبل ا÷ميع .وهي تقتضسي منأ التقت Òالـمطلوب ‘ صسرف
مواردنأ و–ثنأ على الـمضسي قدمأ ‘ سسيأسستنأ اإ’صسÓحية.

أايتها السسيدات الفضسليات
لفاضسل
أايها السسادة ا أ

مرة أاخرى ،هأ هو ذا إاحيأء يوم  24فÈاير يتيح لنأ منأسسبة لÓرتواء
من الـملحمة التي مكنت شسعبنأ من انتزاع اسستقÓله وحريته وتعزيز
سس -ي -أدت -ه ا’ق -تصس-أدي-ة .إان-ن-ي اغ-ت-ن-مت شس-خصس-ي-أ ه-ذه الـم-ن-أسس-ب-ة ال-ي-وم
أ’قأسسمكم أانتم بني وطني وبنأته أافكـ ـأري وطموحأتي بألنسسبة لتنمية
ب Ó-دن -أ ا’ق -تصس -أدي -ة وا’ج-ت-م-أع-ي-ة .وه-ي ح-ق-أ ط-م-وح-أت ‘ م-ت-ن-أول
ا÷زائري ،إان نحن دأابنأ أاك Ìودومأ ،على العمل والبنأء وحتى التضسحية
بتلك العزÁة التي عرف بهأ شسعبنأ وتلك العزÁة التي مكنته ‘ كل مرة
من مغألبة الصسعأب ،مثلـمأ كأن ا◊أل إابأن الـمأسسأة الوطنية .لنكن إاذن،
مرة أاخرى ،اليوم ‘ ،مسستوى الرهأنأت والتحديأت .ذلكم ،و’ ريب،
أاحسسن مأ Áكن أان نبجل و‚ل به أاولئك الذين ضسحوا بأرواحهم من أاجل
اسستقÓلنأ ومن أاجل ضسمأن منعة بÓدنأ».

إلع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـؤا تلفاكسش(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤدة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :
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رئيسس ا÷مهورية يهنئ رئيسصة إاسصتونيا
بعث رئيسس أ÷مهورية ،عبد ألعزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إأ ¤رئيسصة جمهورية إأسصتونيا ،كÒسصتي كا÷و’يدÃ ،ناسصبة
أحتفال بÓدها بعيدها ألوطني ،جدد لها فيها عزمه وعزم أ◊كومة أ÷زأئرية على توطيد أ◊وأر ألسصياسصي وأوأصصر ألصصدأقة
وألتعاون ب Úألبلدين.
وجاء ‘ برقية رئيسس أ÷مهورية »:يسصر ÊأÁا سصرور أن أشصارك أحتفال بÓدك بعيدها ألوطني ،متوجها إأليك باسصم أ÷زأئر
شص -ع -ب -ا وح-ك-وم-ة وأصص-ال-ة ع-ن ن-فسص-ي ،ب-ت-ه-ان-ي-ن-ا أ◊ارة مشص-ف-وع-ة ب-ت-م-ن-ي-ات-ي لك Ãوف-ور ألسص-ع-ادة وب-ال-رق-ي وأ’زده-ار ل-لشص-عب
’سصتو.»Ê
أ إ
’جدد لك “ام عزمي وعزم أ◊كومة أ÷زأئرية على ألعمل
وأضصاف ألرئيسس بوتفليقة« :وأغتنم هذه ألسصانحة ألسصعيدة أ
معك على توطيد أ◊وأر ألسصياسصي وجودة أوأصصر ألصصدأقة وألتعاون ب Úبلدينا».

تقديرأ للجزأئر وقيادتها

‘ لقاء جمع حجار وسصف Òتنزأنيا

إاطÓق اسصم الرئيسس الراحل هواري بومدين
على ملعب «دورا الدو‹» بالضصفة الغربية

ا÷زائر وتنزانيا تريدان تدعيم التبادلت الثنائية
أت -ف -قت أ÷زأئ -ر وت -ن -زأن -ي -ا ع -ل -ى تشص -ج -ي -ع
مسص -ؤوو‹ ج -ام -ع -ات -ه -م -ا ع -ل-ى إأق-ام-ة أŸزي-د م-ن
أ’تصص-ا’ت أŸب-اشص-رة ’سص-ي-م-ا م-ن خÓ-ل ت-بادل
أل -زي -ارأت أÿاصص -ة Ãج -ال أل -درأسص -ة وإأرسص -ال
وف- -ود م- -ن أÈÿأء حسص- -ب- -م -ا أشص -ار إأل -ي -ه ب -ي -ان
لوزأرة ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي ،أمسس.
وق - -د أاك - -د ذات اŸصس - -در أان ه- -ذه اإلرادة
Œسس - -دت خ Ó- -ل ل - -ق - -اء خصص ب - -ه اÿم- -يسص
اŸاضسي وزير التعليم العا‹ والبحث العلمي
ط -اه-ر ح-ج-ار سس-ف Òت-ن-زان-ي-ا ب-ا÷زائ-ر ع-م-ر
يوسسف مزي.
وعليه اتفق الطرفان على دعوة أاسساتذة
ل -ل -مشس -ارك -ة ‘ اŸل -ت -ق -ي -ات وال-ل-ق-اءات ال-ت-ي
ت-ن-ظ-م-ه-ا وزارات ال-ب-ل-دي-ن إاضس-اف-ة إا ¤إاج-راء
ع -م -ل -ي -ات ت -وأام -ة ب ÚاŸؤوسسسس -ات ا÷ام-ع-ي-ة
ومراكز البحث العلمي حسسب البيان.

وأاوضسح ذات اŸصسدر أان اŸسسؤوول Úتطرقا
خÓل هذا اللقاء إا ¤عدد من اŸسسائل سسيما
تلك اŸتعلقة بتخصسيصص منح دراسسية علما أان
م- -ا ي- -ق -ارب  250ط- -الب ت- -ن- -زا Êي -زاول -ون
دراسساتهم با÷امعات ا÷زائرية ،مضسيفا أان
ال -دي -ب -ل -وم -اسس -ي ال -ت-ن-زا Êط-لب م-ن ال-ط-رف
ا÷زائ- - -ري رف - -ع ع - -دد اŸن - -ح ال - -دراسس - -ي - -ة
اıصسصسة لطلبة بلده الراغب ‘ Úمتابعة
دراسستهم با÷زائر.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ت -ن -اول ح -ج -ار وم-زي «
وضس-ع-ي-ة ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ‘ ›ال التعليم
العا‹ والبحث العلمي وكذا السسبل والطرق
الكفيلة بتعزيزها أاك Ìبالنظر إا ¤مسستوى
التعاون الذي يبقى ضسعيفا ول يعكسص درجة
الصس -داق -ة ال-ت-ي ت-رب-ط ال-ب-ل-دي-ن» حسسب ب-ي-ان
وزارة التعليم العا‹ والبحث العلمي.

حسصب ما علم لدى بعثة أ÷زأئر ألدأئمة بنيويورك

ق - -رر أÛلسس أل- -ب- -ل- -دي Ÿدي- -ن- -ة دورأ
جنوب أÿليل بالضصفة ألغربية إأطÓق
أسصم ألرئيسس أ÷زأئري ألرأحل هوأري
ب- -وم- -دي -ن ع -ل -ى م -ل -عب «دورأ أل -دو‹»
ج- -ن- -وب ﬁاف- -ظ- -ة أÿل- -ي- -ل ب- -الضص- -ف- -ة
ألغربية.
وعلمت «واج» لدى رئيسص جمعية األخوة
ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ة ا÷زائ-ري-ة أاسس-ع-د ق-ادري ‘
اتصسال هاتفي أامسص السسبت أان هذه اŸبادرة
«تأاتي تقديرا للجزائر وقيادتها للدور الذي
تلعبه ‘ دعم القضسية الفلسسطينية خاصسة ‘
ظل التطورات اÿطÒة التي “ر بها ‘ هذه
اŸرحلة».
و“ت اإلشس- -ارة إا ¤أان- -ه ن- -ظ- -راً ل- -ل -ع Ó-ق -ة
ال -ت -اري -خ -ي -ة ب Úالشس -عب ا÷زائ -ري والشس-عب

قالت أنها رفضصت تنظيم لقاءأت على ألÎأب ألوطني
مع منظمات مزعومة غ Òقانونية

انتخاب ا÷زائر نائبا لرئاسصة ÷نة نزع األسصلحة باأل· اŸتحدة
ان- -ت -خ -بت ا÷زائ -ر ب -الإج -م -اع ن -ائ -ب -ا
لرئاسسة ÷نة نزع الأسسلحة Ãنظمة الأ·
اŸتحدة لسسنة  ،2018حسسبما علم لدى
بعثة ا÷زائر الدائمة بنيويورك ،حيث
ج -اء ه -ذا الن -ت -خ-اب ل-ي-وؤك-د م-رة اأخ-رى
العÎاف بدور ا÷زائر والتزامها اإزاء

–ق -ي -ق اأه -داف ن -زع الأسس -ل -ح -ة وح-ظ-ر
انتشسارها.
وسس - -ت - -درسص ال - -ل - -ج- -ن- -ة ه- -ذه السس- -ن- -ة
موضسوع ÚيتمثÓن ‘ –قيق هدف نزع
الأسسلحة النووية والوقاية ضسد السسباق
نحو التسسلح.

تعد ÷نة نزع الأسسلحة التي اأنشسئت
عام  1978جهازا فرعيا للجمعية العامة
لÓأ· اŸتحدة تضسم كل الدول الأعضساء
وت-ت-ك-ف-ل ب-ت-ق-د Ëت-وصس-يات حول ﬂتلف
اŸسسائل اŸرتبطة بنزع الأسسلحة وحظر
انتشسارها والأمن الدو‹.

تتعلق بإاشصكالية ألهجرة

ا÷زائر ترافع باأأل· اŸتحدة من أاجل مقاربة شصاملة ومتضصامنة
رافع ،أاول أامسص ا÷معة‡ ،ثل اÛلسص الشسعبي
الوطني ‘ اŸشساورات اŸنعقدة باأل· اŸتحدة
حول اتفاق عاŸي من أاجل الهجرة النائب صسديق
شس -ه -اب م -ن أاج -ل تصس -ور شس -ام -ل وم -تضس-ام-ن ح-ول
مسسائل الهجرة.
ول- -دى ت -دخ -ل -ه ‘ ال -ي -وم ال -ث -ا Êم -ن ج -لسس -ات
السس - - -ت- - -م- - -اع الŸÈا Êاıصسصص ل- - -ت- - -وضس- - -ي- - -ح
اŸفاوضسات التي تقوم بها األ· اŸتحدة حول هذا
التفاق أاكد شسهاب أان ا÷زائر «رافعت على الدوام
م- -ن أاج- -ل م- -ق- -ارب- -ة دول- -ي -ة م -ن -د›ة وتشس -اوري -ة
وتضسامنية إلشسكالية الهجرة».
وأاوضسح شسهاب أان هذه اŸقاربة يجب أان تكون
أايضسا «متوازنة» وأان تأاخذ بع Úالعتبار»ا÷وانب
األم -ن -ي -ة واŸسس -ائ -ل اŸرت -ب -ط -ة ب-ح-ق-وق النسس-ان
ل-ل-م-ه-اج-ري-ن وك-ذا األسس-ب-اب ال-ع-م-ي-قة للهجرة غÒ
اŸنتظمة» .وخÓل نقاشص عقد على هامشص جلسسة
اسس-ت-م-اع ب-رŸان-ي-ة خصسصست ل-ل-تماسسك الجتماعي
واندماج اŸهاجرين أاوصسى شسهاب بوجوب أاخذ
هذه ا÷وانب بع Úالعتبار للصسلة الوثيقة بÚ
الهجرة والتنمية وضسرورة السستثمار ‘ مشساريع
خالقة Ÿناصسب الشسغل من شسأانها تقليصص ضسغط

الهجرة» .وأاشسار النائب إا ¤أانه من الضسروري دعم
ج- -ه- -ود اŸن- -ظ- -م- -ات ا÷ه -وي -ة ل سس -ي -م -ا ال–اد
اإلفريقي وتشسجيع السستثمارات اŸوجهة لتطوير
أاه -داف ال -ت-ن-م-ي-ة اŸسس-ت-دام-ة وت-رق-ي-ت-ه-ا ‘ .ه-ذا
الصسدد اعت Èشسهاب أان الشسراكات «ل غنى عنها
من أاجل معا÷ة ظاهرة الهجرة» ويجب أان تدمج
بصسفة متوازنة مصسالح وانشسغالت البلدان األصسلية
والعبور وكذا بلدان الوجهة .وأاضساف «أان ا÷زائر
توصسي بالعمل على األسسباب العميقة لهذه الظواهر
واŸتمثلة ‘ :عدم السستقرار السسياسسي والنزاعات
اŸسسلحة واإلرهاب وارتباطها النشسيط با÷رÁة
Óوطان وكذا الفقر اŸدقع».
العابرة ل أ
ولدى تطرقه Ÿسسأالة الهجرة ‘ ا÷زائر أاوضسح
شسهاب أان ا÷زائر التي كانت تعرف على أانها بلد
أاصسلي قد أاصسبحت بلد عبور ووجهة للمهاجرين.
وأاوضسح أان «ا÷زائر تواجه اليوم تدفقات هجرة
منقطعة النظ Òسسيما تلك الواردة من دول إافريقيا
الواقعة جنوب الصسحراء» ،مشسÒا إا ¤أانه من بÚ
أاسس -ب -اب ه -ذا ال -ت -دف-ق ال-ه-ام ل-ل-م-ه-اج-ري-ن اŸوق-ع
ا÷ي- -وسسÎات- -ي- -ج- -ي ل- -ل- -ج- -زائ- -ر وف- -رصص ال- -ع -م -ل
والسس - -ت - -ق - -رار اŸت - -وف- -رة فضس Ó- -ع- -ن األزم- -ات

السس -ي -اسس -ي -ة األخÒة ‘ ك -ل م -ن ل -ي -ب -ي -ا والسس -اح-ل
وسس -وري -ا .وأاضس -اف أان ال -ب -ل-د ي-ت-ح-م-ل «ع-ب-ئ آالف
اŸه- -اج- -ري- -ن واŸرح- -ل Úال- -ق- -ادم Úم -ن ج -ن -وب
الصسحراء واŸوجودين على ترابه واŸسستفيدين من
معاملة ‘ مسستوى تقاليد حسسن السستقبال وكرم
الضسيافة التي تعت Èمن شسيم الشسعب ا÷زائري».
و“ت اإلشسارة إا ¤أانه أامام هذه التدفقات الهامة
للمهاجرين «تبنت ا÷زائر موقف تفتح وتسسامح
يحاكي تقاليد كرم الضسيافة من خÓل اسستقبال
عشس -رات اآللف م -ن اŸه -اج -ري -ن غ Òالشس -رع-يÚ
سسيما من دول إافريقيا الواقعة جنوب الصسحراء» .و
ذك -ر شس -ه -اب أان ا÷زائ -ر تسس -ت -ق-ب-ل أايضس-ا أاك Ìم-ن
 40.000رعية سسورية الذين يسستفيدون منذ 2012
من ترتيب خاصص يضسمن لهم تسسهيÓت من حيث
اإلق -ام -ة وال -ت -م -درسص وال -ع Ó-ج ال -ط -ب -ي وال -ع-م-ل.
وأاضساف شسهاب صسديق أان «هذه اŸقاربة اإلنسسانية
والسسخية ما فتئت تٌسستغل بشسكل مغرضص من طرف
أاطراف معادية للجزائر» مذكرا ‘ هذا الصسدد
بعملية ترحيل الرعايا األفارقة نحو النيجر مطلع
ديسسم 2016 Èالذي «أاثار تعليقات مسسيئة موجهة
للتشسكيك ‘ كرم ضسيافة الشسعب ا÷زائري».

ا÷زائر شصرعت ‘ التحضص Òلزيارة بعثة اŸكتب
الدو‹ للعمل ب «هدوء و جدية»
شسرعت ا÷زائر ‘ التحضس Òلزيارة بعثة التصسال
اŸباشسر للمكتب الدو‹ للعمل بكل «هدوء و جدية»،
حسس -ب -م -ا ع -ل -م ،أامسص ،ل -دى وزارة ال -ع -م-ل وال-تشس-غ-ي-ل
والضسمان الجتماعي.
وأاوضسح ذات اŸصسدر أانه «Ãجرد تسسلم بريد من
اŸكتب الدو‹ للعمل يبلغ وزارة العمل حول تاريخ
ت- -ن -ق -ل ه -ذه ال -ب -ع -ث -ة ” ،إاع -ط -اء م -واف -ق -ة م -ن أاج -ل
اسس-ت-ق-ب-ال-ه-ا»،مضس-ي-ف-ا أان مصس-ال-ح اŸك-تب «اسس-ت-ك-م-لت
وأارسس- -لت ال- -ق- -ائ- -م- -ة اÿاصس -ة ب -اŸؤوسسسس -ات اإلداري -ة
واŸنظمات النقابية التي سستلتقيها البعثة».
كما أاشسار اŸصسدر إا ¤أانه «” إارسسال رد ‘ اآلجال
إلبÓغ إادارة اŸكتب حول موافقة وزارة العمل على
الل -ت -ق -اء ب -ج -م -ي -ع اŸؤوسسسس -ات اإلداري-ة واŸن-ظ-م-ات
ال -ن -ق -اب-ي-ة (  )10ب -اسس -ت -ث -ن-اء م-ن-ظ-م-ت Úم-زع-وم-ت Úل
–Îمان التشسريع ا÷زائري اÿاصص بالعمل» ،مؤوكدا
أان األمر ل يتعلق بـ «رفضص بل برد دقيق إاثر الرغبة
اŸع Èعنها».
وحسسب نفسص اŸصسدر فإان «مشسروع برنامج مفصسل
حول أايام وتوقيت اŸواعيد قد أارسسل هو أايضسا».
واسستنادا إا ¤ذات اŸصسدر فإان هذه اŸعطيات
سستسسمح بـ « التأاكيد بأان ا÷زائر شسرعت ‘ التحضسÒ
ل -ه -ذه ال -زي -ارة ب -ك -ل ه -دوء و ج-دي-ة م-ن خÓ-ل ت-ب-ادل
اŸع -ل -وم -ات م -ع م -ك -تب اŸن -ظ -م -ة ال -دول -ي -ة ل -ل -ع-م-ل
با÷زائر» ،مضسيفا أان « زيارة هذه البعثة  ⁄ترفضص بل
ذكرنا بأانه ل Áكننا اŸوافقة على تنظيم لقاءات على
الÎاب الوطني مع منظمات مزعومة تأاسسسست بطريقة
غ Òقانونية .فاألمر يتعلق باحÎام السسيادة الوطنية».
وذك -ر اŸصس -در أان ال -ت-ع-اون م-ع اŸن-ظ-م-ة ال-دول-ي-ة

أمام حتمية تنويع مصصادر ألطاقة

ا÷زائر تعمل على تطوير اÙروقات والطاقات اŸتجددة
تعمل ا÷زائر على إا‚اح مسسارها الرامي للقيام
بتحول طاقوي من خÓل تطوير اŸزيد من الطاقات
األحفورية وترقية الطاقات اŸتجددة لتنويع اŸصسادر
الطاقوية ‘ البÓد .و‘ هذا اإلطار ” إاطÓق التفكÒ
ب -خصس -وصص م -راج -ع -ة ق-ان-ون اÙروق-ات أاخ-ذا ب-عÚ
الع -ت -ب-ار اŸت-غÒات ال-ت-ي ي-ع-رف-ه-ا السس-وق ال-ط-اق-وي
العاŸي بغرضص اسستقطاب اŸزيد من السستثمارات
األجنبية واŸؤوسسسسات التي “لك تكنولوجيات حديثة
‘ هذا القطاع .وفضس Óعن الحتياطيات اŸؤوكدة من
اŸوارد اÿام ،فإانه يجري أايضسا العمل على –يÚ
ال -دراسس -ات اŸت -ع-ل-ق-ة ب-ح-ج-م اŸوارد اÙت-م-ل-ة م-ن
اÙروقات وبرفع نسسبة السسÎجاع ‘ ا◊قول قيد
السس -ت -غ Ó-ل .ول -ت-ح-ق-ي-ق أاه-داف-ه ‘ ت-ط-وي-ر ﬂت-ل-ف
األنشس -ط -ة ي -ع -د ح-ال-ي-ا اÛم-ع ال-وط-ن-ي سس-ون-اط-راك
ﬂططا جديدا يتضسمن إاعادة تنظيم شساملة “سص

ج- -م- -ي- -ع األف- -رع  :اŸن- -ب- -ع اŸصسب لسس- -ي -م -ا شس -ع -ب -ة
ال-بÎوك-ي-م-ي-اء وك-ذا ن-ق-ل اÙروق-ات .و” ت-خصس-يصص
غ Ó- -ف م - -ا‹ ق - -دره  56م -ل -ي -ار دولر ل-ت-ن-ف-ي-ذ ه-ذا
اıطط الذي Áتد من
 2020إا .2030 ¤وباŸوازاة مع ذلك قام اÛمع
بالتوقيع على اتفاقيات عديدة ‘ األشسهر األخÒة
لسس-ي-م-ا ت-لك اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ن-زاع-ات م-ع شس-رك-ات نفطية
عاŸية مثل توتال (فرنسسا) ،إايني (إايطاليا) ،سسايبام
(ف-رع إاي-ن-ي-إاي-ط-ال-ي-ا) ،سس-ي-بسس-ا (إاسس-ب-ان-ي-ا) ،بÒت-ام-ي-نا
(إاندونيسسيا) ،دي او أا دوشص اردويل إاي جي (أاŸانيا)،
ترانسسنفط (روسسيا) ،إا ¤جانب اÙادثات التي ”
إاطÓقها مع العمÓق األمريكي إاكسسون موبيل .وتشسمل
السسÎاتيجية ا÷ديدة لسسوناطراك رفع صسادراتها من
الغاز الطبيعي لسسيما نحو آاسسيا قصسد تأام Úحصسة
ا÷زائر ‘ السسوق العاŸي ‘ ظل احتدام اŸنافسسة.

كما تتضسمن الشسروع ‘ اسستغÓل حقول غازية جديدة
للرفع من القدرات اإلنتاجية الفعلية لسسوناطراك التي
صسدرت العام اŸاضسي  54مليار م Îمكعب (م )3من
الغاز الطبيعي نحو أاوروبا وتطمح لتجاوز  57مليار م3
ال - - -ع- - -ام ا÷اري  .2018م - -ن ج - -ه - -ة أاخ - -رى ،ت- -رم- -ي
السسÎات-ي-ج-ي-ة ا÷دي-دة ل-ل-م-ج-م-ع ال-وط-ن-ي إا ¤ت-نويع
اŸوارد الطاقوية من خÓل اقتحام ›الت جديدة
مثل الغاز الصسخري وتطوير ا◊قول البحرية.
ك-م-ا ت-ع-م-ل سس-ون-اط-راك ع-ل-ى ت-ع-زي-ز نشس-اط-ه-ا ‘
اÿارج علما بأانها حاضسرة حاليا ‘ عدة دول على
غرار ليبيا والنيجر والبÒو .وعلى صسعيد آاخر يقوم
اÛمع ببذل جهود إاضسافية لتطوير صسناعته ‘ ›ال
البÎوكيمياء وباألخصص تكرير النفط من خÓل إاعادة
ت- -أاه -ي -ل مصس -ف -اة سس -ي -دي رزي -ن (ال -ع -اصس -م -ة) وإا‚از
مصسفات Úجديدت ‘ Úكل من حاسسي مسسعود وتيارت.

الفلسسطينيي «نعت Èا÷زائر وفلسسطÃ Úثابة
جسسد واحد نظراً للتضسحيات التي قدمها
الشس - -عب ا÷زائ - -ري وت- -ق- -دي- -راً م- -ن األسس- -رة
ال-ري-اضس-ي-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ية وعلى رأاسسها جÈيل
ال- -رج- -وب وزي- -ر ال- -ري- -اضس- -ة ورئ- -يسص ال–اد
الفلسسطيني لكرة القدم».
وأاك -د ال -ق -ائ -م ب-أاع-م-ال رئ-يسص ب-ل-دي-ة دورا
فوزي ابو هليل من جهته أان هذا القرار «هو
Ãث -اب-ة رسس-ال-ة م-ن ال-وف-اء وال-ت-ق-دي-ر ل-لشس-عب
ا÷زائ- -ري وأان ه- -ذه ال- -رسس -ال -ة م -ن الشس -عب
الفلسسطيني Ÿا يÓقيه من دعم وإاسسناد من
الشسعب ا÷زائري ويعت Èمصسدر عزة وكرامة
ب -ال -نسس -ب -ة ل -ف-لسس-ط Úوث-ورت-ه-ا ال-ت-ي م-ا ت-زال
مسس -ت -م -رة ح-ت-ى السس-ت-قÓ-ل ب-ق-ي-ادة ال-رئ-يسص
الفلسسطيني».

أاولوية لتنويع مصصادر الطاقة
ي -رت -قب الÈن -ام -ج ال -وط-ن-ي ل-ت-ط-وي-ر ال-ط-اق-ات
اŸتجددة الذي وضسعته ا◊كومة ‘ مصسف األولوية
الوطنية من أاجل اÙافظة على الطاقات األحفورية
و“دي-د السس-ت-قÓ-ل ال-ط-اق-وي ل-ل-بÓ-د وت-نويع مصسادر
ال-ك-ه-رب-اء إانتاج  22أال-ف م-ي-غ-اواط م-ن ال-ك-ه-رب-اء من
اŸصسادر اŸتجددة من اآلن إا ¤غاية  2030موجهة
للسسوق الداخلية إا ¤جانب إانتاج  10آالف ميغاواط
أاخ-رى م-وج-ه-ة ل-ل-تصس-دي-ر .وسس-ت-ك-ون مشس-اري-ع ال-طاقة
الكهروضسوئية وطاقة الرياح التي سستنشسر على نطاق
واسس -ع ،م -رف -ق -ة Ãشس-اري-ع إان-ت-اج ال-ط-اق-ة م-ن مصس-ادر
الطاقة الشسمسسية وا◊رارية على اŸدى اŸتوسسط،
فضس  Ó-ع-ن دم-ج ال-ط-اق-ة اŸشسÎك-ة وال-ك-ت-ل-ة ا◊ي-وي-ة
والطاقة ا◊رارية األرضسية .ونتيجة لذلك من اŸتوقع

للعمل « كان دوما مثمرا من خÓل مشساركة الوفود
ا÷زائرية ‘ جميع اللقاءات الدولية الكÈى اŸنظمة
من طرف هذه الهيئة الدولية التابعة Ÿنظمة الأ·
اŸت -ح -دة» ك -انت إاح-داه-ا رف-ي-ع-ة اŸسس-ت-وى Ãشس-ارك-ة
رئيسص ا÷مهورية كضسيف شسر‘ ‘ الدورة  93للمؤو“ر
العاŸي للعمل
اŸنعقد بجنيف ‘ يونيو  2005واسستقبال وفود
وخÈاء عن اŸكتب الدو‹ للعمل ‘ إاطار التبادلت
والتكوين منها الزيارتان اللتان قام بهما إا ¤ا÷زائر
اŸدير العام للمكتب الدو‹ للعمل والتطبيق اŸشسÎك
لÈن- -ام- -ج ال- -ت -ع -اون ج -ن -وب-ج -ن -وب ‘ ›ال ت -ب -ادل
اÈÿات الناجحة للجزائر لفائدة بلدان أاخرى».
ك- -م- -ا أاوضس -ح ن -فسص اŸصس -در أان « ا÷زائ -ر رح -بت
ب -زي -ارة ب -ع-ث-ة التصس-ال اŸب-اشس-ر» ،م-ذك-را أان ا÷زائ-ر
ال-ت-ح-قت ب-اŸن-ظ-م-ة ال-دول-ي-ة ل-ل-ع-م-ل م-ن-ذ السس-تقÓل
وصسادقت ‘ أاكتوبر  1962على سسلسسلة من التفاقيات
الدولية للعمل منها اتفاقية  87حول ا◊رية النقابية
وحماية القانون النقابي ( ،)1948مشسÒا إا ¤أانه اإ¤
غاية  30ديسسم « 2017 Èتوجد ا÷زائر ضسمن البلدان
التي صسادقت على عدد هام من التفاقيات الدولية
للعمل والبالغة  60اتفاقية مصسادقا عليها».
وبخصسوصص التعددية النقابية «أاحصست ا÷زائر 66
م- -ن- -ظ -م -ة ن -ق -اب -ي -ة ل -ل -ع -م -ال و  36م-ن-ظ-م-ة ن-ق-ابية
ل-ل-مسس-ت-خ-دم Úأاي Ãج-م-وع  120م-ن-ظ-م-ة ب Úالعمال
واŸسس -ت -خ -دم ‘ Úح Úأان ال-نشس-اط-ات ال-ن-ق-اب-ي-ة ت-ت-م
Óج-راءات
بشس -ك -ل ع -ادي ع -ن -دم -ا ت -ك -ون م -ط -اب -ق -ة ل -إ
ال-ق-ان-ون-ي-ة اŸسسÒة ل-ه-ذه ال-نشس-اط-ات وم-ط-اب-ق-ة أايضسا
للمعاي Òالدولية».
أان تشسكل الطاقة اŸنتجة من اŸصسادر اŸتجددة 27
‘ اŸئ -ة م -ن اإلن -ت -اج الج -م -ا‹ ل -ل-ك-ه-رب-اء ‘ 2030
ومضساعفة القدرة ا◊الية للحضسÒة الوطنية لتوليد
الكهرباء .كما أان هذا الهدف سسيقلل بنسسبة أاك Ìمن 9
‘ اŸئة من اسستهÓك الطاقة األحفورية ‘ آافاق
 2030وتوف 240 Òمليار م Îمكعب من الغاز الطبيعي
وهو ما Áثل  63مليار دولر على مدى  20عاما.
وحتى اآلن أانتج القطاع  400ميغاواط من الطاقة
اŸتجددة من خÓل ﬁطة توليد الطاقة الهجينة ‘
حاسسي الرمل ( 100ميغاواط) واÙطة النموذجية
للطاقة الشسمسسية الواقعة بغرداية ( 1,1ميغاواط)
والتي تضساف إاليها ﬁ 22طة للطاقة الشسمسسية بقدرة
 343ميغاواط ع 14 Èولية منها  270ميغاواط دخلت
حيز اÿدمة .ومن جهة أاخرى فإانه من اŸزمع إاطÓق
مناقصسة وطنية ودولية ‘  2018إلنتاج  4000ميغاواط
م -ن ال -ك -ه -رب -اء ب -الع -ت -م -اد ع -ل -ى مصس -ادر ال-ط-اق-ات
اŸتجددة مع دف Îأاعباء يلزم اŸسستثمرين اÙليÚ
واألجانب بإانتاج وضسمان الÎكيب اÙلي للمعدات
الصسناعية إلنتاج وتوزيع الطاقات اŸتجددة ول سسيما
األلواح الشسمسسية.

ا’حد  25فيفري  2018م
الموافق لـ  09جمادى الثانية  1439هـ

info@ech-chaab..com
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لنتاج واعتماد الرقمنة ،رئيسض ا÷مهورية:
شضدد على خيار تنويع مصضادر ا إ

سشنحافظ على اŸكتسشبات ا’جتماعية والسشياسشة التضشامنية لذوي الدخل الضشعيف
العمال Áثلون ا÷بهة الأمامية وقاطرة التنمية
دعا رئيسض ا÷مهورية عبد العزيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ رسض-ال-ته اŸوجهة ،أامسض،
ل - -ل - -ع - -م - -ال ب - -اŸؤو“ر اÿاصض ب - -اŸرأاة،
Ãناسضبة الذكرى اŸزدوجة لتأاسضيسض
ال–اد ال- -ع- -ام ل- -ل- -ع -م -ال ا÷زائ -ريÚ
وت -أام-ي-م اÙروق-ات ،ب-قصض-ر اŸؤو“رات
بوهران إا ¤التجند أاك Ìمن أاي وقت
مضض - -ى م - -ن أاج - -ل إان- -ع- -اشض الق- -تصض- -اد
ال -وط -ن -ي وب -ن -اء ج -زائ -ر ق-وي-ة ت-ؤوم-ن
لب -ن -ائ-ه-ا ال-ع-يشض ال-ك-ر Ëوالشض-غ-ل‘ ،
أ
ظ -ل ال -ره-ان-ات الق-تصض-ادي-ة ال-ع-اŸي-ة
ا◊ال -ي-ة ،مشض-ددا ع-ل-ى ت-ن-وي-ع مصض-ادر
لن- -ت- -اج واع- -ت -م -اد ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ة
ا إ
الرقمية.

مبعوثة الشسعب إا ¤وهران:
سسهام بوعموشسة
أاكد رئيسس ا÷مهورية ‘ رسسالته التي أالقاها
نيابة عنه وزير العدل حافظ اأ’ختام الطيب لوح،
ب- -حضس- -ور ال- -ط- -اق- -م ا◊ك- -وم- -ي واأ’م Úال- -ع- -ام
ل -ل -م -رك -زي -ة ال -ن -ق -اب -ي -ة ورئ -يسس م-ن-ت-دى رؤوسس-اء
اŸؤوسسسس- -ات ،ح- -رصس ال -دول -ة ا÷زائ -ري -ة ع -ل -ى
ح -م-اي-ة اŸك-تسس-ب-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ف-ئ-ات ذوي
ال- -دخ- -ل الضس- -ع -ي -ف ،وذلك م -ن خ Ó-ل ت -رشس -ي -د
ال -ن -ف-ق-ات والصس-رام-ة ‘ تسس-ي Òم-واردن-ا ت-ف-ادي-ا
Óضس-رار ب-ه-ذه ال-ف-ئ-ة ،م-ط-ال-ب-ا ال-ع-مال ا’لتزام
ل -إ
بواجبهم ‘ هذه اŸرحلة ا◊اسسمة كي نكون ‘
مسس -ت -وى ال -ره -ان -ات وال -ت -ح -دي -ات ا’ق-تصس-ادي-ة
العاŸية ،كما أاشساد بجهودهم وإاخÓصسهم.
وأاضساف أان إاحياء ذكرى تأاسسيسس ا’–اد العام
للعمال ا÷زائري Úسسنة  1956وتأاميم اÙرقات
ع - -ام  1971ح-دث-ان ت-اري-خ-ي-ان ت-دف-ع-ن-ا لشس-ح-ذ
ع -زÁت -ن -ا ل -ب -ن -اء ج -زائ -ر ال -غ-د ،م-ن خÓ-ل حث
الشسباب على القيام Ãهمة البناء الوطني ،مشسÒا
إا ¤أان تاريخ  24فÈاير يذكرنا بالكفاح البطو‹
لعمالنا باأ’مسس لتحرير الوطن من ا’سستعمار،
وه-ب-ت-ه-م ال-ب-اسس-ل-ة ب-ع-د ا’سس-ت-قÓ-ل ‘ اسسÎجاع
Óرهاب الوحشسي
اÙروقات ،وكذا تصسديهم ل إ
الذي عانت منه ا÷زائر لسسنوات ،دفاعا عن
اسستمرار اإ’نتاج وبقاء ا’قتصساد الوطني صسامدا.
وقال أايضسا إان تداعيات اأ’زمة ا’قتصسادية
تفرضس علينا ،التحكم ‘ الوسسائل والتوجه نحو
تنويع مصسادر اإ’نتاج واÿروج من التبعية للنفط،
وه -و خ -ي -ار ’ م -ن -اصس م -ن -ه ،وك -ذا ال -ت-أاق-ل-م م-ع
ال- -ت- -ح- -و’ت م- -ن خÓ- -ل ا’رت -ق -اء ب -اق -تصس -ادن -ا
وم -ؤوسسسس -ات -ن -ا وج -ام-ع-ات-ن-ا إا ¤م-ع-اي Òا’م-ت-ي-از
وال -ت -ن -افسس -ي -ة ال-ع-اŸي-ة ،م-ع ال-ب-ق-اء ع-ل-ى م-ن-ه-ج
السسياسسة ا’جتماعية والتضسامن الوطني ،مÈزا
أاهمية اŸعرفة ‘ خلق الÌوات وا’بتكار والتي
يجب أان يقودها الشسباب الواعد لبعث ا’قتصساد
الوطني.
‘ هذا الصسدد ،أاكد رئيسس ا÷مهورية أان
العمال يحتلون ا÷بهة اأ’مامية وقاطرة التنمية
با÷زائر ،كون الصسناعة تقع ‘ صسلب عملية
اإ’نعاشس الصسناعي ،خاصسة اŸقاو’تية التي “ثل
ق -لب ال-ق-وة ا’ق-تصس-ادي-ة ،واŸؤوسسسس-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
واÿاصس- -ة ه- -ي ع- -ج- -ل- -ة ال- -ت- -ط -ور ا’ق -تصس -ادي
وا’عتماد على قدرتها على ا’بتكار والتنافسسية

وخلق مناصسب الشسغل ،لتجاوز اأ’زمة ،مشسÒا إا¤
إاع -ط -اء ت-ع-ل-ي-م-ات ل-ل-ح-ك-وم-ة ل-ت-ح-ديث ال-نسس-ي-ج
ا’ق-تصس-ادي ‘ ›ال ا’م-ت-ي-از وال-ت-ك-ن-ول-وجيات
ا◊ديثة والتنافسسية ،التي يتع Úعليها التصسرف
ب -ح -ك -م -ة و–ف -ي -ز ا’ب -ت -ك -ار ،م-ط-ال-ب-ا ال-ق-ط-اع
ال -ع -م -وم -ي أان يضس -ط -ل -ع ب-دور اÙرك ‘ ه-ذه
ال -دي-ن-ام-ك-ي-ة وتشس-ج-ي-ع ال-ق-ط-اع اÿاصس وج-ع-ل-ه
يسستفيد من هذه ا’متيازات.
أاوضس -ح ‘ ه -ذا الشس -أان أان ال -ق -ان -ون ا÷دي -د
ل-ل-م-ؤوسسسس-ات الصس-غÒة واŸت-وسس-ط-ة ي-ت-وخى ذلك
ويحدد اآ’ليات القانونية ،قائ« : Óإان  24فÈاير
 1971ان -تصس -ار وسس -ي -ب-ق-ى ح-دث-ا ب-ارزا ‘ ›ال
اسسÎجاع سسيادتنا ‘ ›ال تأاميم اÙروقات،
وب -روز سس-ون-اط-راك الشس-رك-ة ال-ب-ارزة ‘ صس-ن-اع-ة
النفط ببÓدنا ،وحسسبه فإانه ’ يجوز ا’كتفاء
بدور اŸصسدر للنفط وينبغي أان تفرضس تفاعÓ
اقتصساديا ناجعا وتنافسسيا ،متعهدا بجعل قطاع
اÙروقات أاداة حقيقية لتنمية بÓدنا».
باŸقابل ،أاكد الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة
أان ا÷زائ - -ر صس- -ارت ف- -اع Ó- -ه- -ام- -ا ‘ اÛال
الطاقوي اأ’مر الذي ينبغي تثمينه ،ومواصسلة
ت -ط -وي -ر الصس-ن-اع-ة ال-بÎوك-ي-م-ي-اوي-ة ،مضس-ي-ف-ا أان
ال -ط -اق -ة الشس-مسس-ي-ة ال-ع-ال-ي-ة ب-بÓ-دن-ا تسس-م-ح ل-ن-ا
بالقيام بتحول طاقوي واعد بإانتاج  22ميغاواط
ك-ط-اق-ة إان-ت-اج ب-واسس-ط-ة ﬁط-ات ت-ول-ي-د ال-طاقة
ق- -ادرة ع- -ل -ى ت -ف -ع -ي -ل اق -تصس -ادي وخ -ل -ق الÌوة
ومناصسب الشسغل ،وحسسبه فإان مواردنا تؤوهلنا
للحاق بركب الدول الكÈى ‘ هذا اÛال.
وقال أايضسا إان الدولة تو‹ عناية بالغة لهذا
اÛال و–رصس ع -ل -ى ت -ن -م -ي -ة اق -تصس-ادي-ة أاكÌ
ت -ن -وع -ا ،ب -ا’رت -ك-از ع-ل-ى ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ة ÿل-ق
م -ن -اصسب الشس -غ -ل وه -ي مصس -در ل -ت-حسس Úاأ’م-ن
الغذائي ببÓدنا ،وكذا قطاع السسياحة بتشسجيع
اŸتعامل Úعلى تنميته كونه مصسدر ’ يسستهان به
ل- -ت- -ح -ق -ي -ق إاي -رادات خ -ارج -ي -ة ،وب -دوره ق -ط -اع
اÿدمات ما فتئ يتعزز وهو قطاع واعد ،أاضساف
رئيسس ا÷مهورية.

حاثا ا◊كومة على السسهر على ترقية اإ’نتاج
الوطني ،ع– Èسس Úالتنافسسية وجودة اŸنتوج
ال -وط -ن -ي ب -ان -ت -ه -اج سس -ل -وك اق -تصس -ادي ط -م-وح،
وال -ت -ع -ام -ل السس -ل -ي -م ب ÚاŸؤوسسسس-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
واÿاصسة ‘ كنف احÎام اŸصسالح العليا وإاعطاء
العناية لتكنولوجيات اإ’عÓم وا’تصسال بالنظر
ل -ت -ق -اط -ع -ه -ا م -ع اŸن -ظ -وم-ة اإ’ن-ت-اج-ي-ة ،وم-ن-ح
اأ’فضس-ل-ي-ة ل-ل-م-ن-ت-وج ال-وط-ن-ي وتشس-جيعه للوصسول
Óسس-واق
Ÿرت-ب-ة ال-تصس-دي-ر وال-ب-حث ع-ن م-ن-ف-ذ ل -أ
ال-دول-ي-ة ،مÈزا أاه-م-ي-ة اŸورد ال-بشس-ري ك-م-ف-تاح
للنجاح.
وع -ل -ى الصس -ع -ي -د ال -دو‹ ،ق -ال ع -ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة إان ا’ضسطرابات على ا◊دود تفرضس
مقاربات مبنية على اليقظة وا◊ذر اŸتواصسل
Ãا يÎتب عن ذلك من تكاليف اقتصسادية ،والذي
ي -ق -تضس -ي الÎشس-ي-د ‘ صس-رف م-واردن-ا واŸضس-ي
قدما ‘ سسياسستنا اإ’صسÓحية التي –دد الفروع
ا’قتصسادية وتراعي ترشسيد النفقات.
من جهته ،قال اأ’م Úالعام ل–Óاد العام
للعمال ا÷زائر عبد اÛيد سسيدي السسعيد إان
هذه الذكرى اŸزدوجة لتأاسسيسس ا’–اد وتأاميم
اÙروقات هي وقفة عرفان وتخليد أ’ولئك
الرجال والنسساء الذين ضسحوا إابان حرب التحرير
وسس -اه -م -وا ب -ع -د ا’سس -ت -ق Ó-ل ‘ ب-ن-اء ا÷زائ-ر،
Óره -اب خ Ó-ل ال -عشس -ري -ة السس -وداء.
وتصس- -دوا ل  -إ
مضس-ي-ف-ا أان ت-خصس-يصس م-ؤو“ر ل-ل-نسس-اء ال-ع-امÓت
دليل على ا’عÎاف بدورهن ‘ اÛتمع ‘ كل
اŸن -ظ -م -ات ال-ن-ق-اب-ي-ة ،وت-رق-ي-ت-ه-ن ب-اع-ت-ب-اره-ن
العنصسر اŸفتاح ‘ سسلسسلة –ويل تراثنا وهويتنا
ع Èاأ’جيال.

اŸرأاة ا÷زائرية حققت مكاسشب
مقارنة بنظÒاتها ‘ الدول اأ’خرى
ب -اŸق -اب -ل ،أاك-د سس-ي-دي السس-ع-ي-د أان ا÷زائ-ر
عربية أامازيغية ومسسلمة و’ أاحد Áكنه اŸسساسس

بهويتنا ،مثمنا قرار رئيسس ا÷مهورية بدسسÎة
اأ’مازيغية كلغة رسسمية وإادماج يناير كيوم وطني
ي-ح-ت-ف-ل ب-ه ،ك-م-ا أان-ه ق-دم م-ك-تسس-ب-ات اجتماعية
لفائدة اŸتقاعدين والعمال والفئات الضسعيفة،
›ددا دعوته للحفاظ على اإ’سستقرار واأ’من
‘ صسفوف العمال والنقاب ،Úوتبني ا◊وار.
وأاضس -اف أان سس -ي -اسس -ة اŸصس -ا◊ة ال -وط -ن -ي -ة،
أاع -ادت اأ’م -ن ل -ل -ج -زائ -ر وسس -اه-مت ‘ ت-ط-وي-ر
ا’ق- -تصس- -اد ال- -وط- -ن- -ي ع Èب- -عث ال- -ع- -دي- -د م- -ن
اŸشس -اري -ع ،ق -ائ  ’ »:Ó-ن-ق-ب-ل أاب-دا م-ن ي-ع-ي-دون-ا
لسسنوات اإ’رهاب مهما كانت الوسسائل ،نحن لهم
باŸرصساد التضسامن سسمح لنا بدحضس اإ’رهاب «.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،أاشس- -اد م -دي -ر اŸك -تب ال -دو‹
Ÿن -ظ -م-ة ال-ع-م-ل ال-دول-ي-ة ،ب-اŸرك-زي-ة ال-ن-ق-اب-ي-ة
ب -ا÷زائ -ر وال -دور ال -ذي ت -ق -وم ب -ه ب -اع -ت-م-اده-ا
سس -ي -اسس -ة ا◊وار ا’ج -ت -م -اع -ي ل -ف-ائ-دة ع-م-ال-ه-ا
ونقابييها ،مذكرا بنضسال هذه اŸنظمة ◊ماية
مصس- -ال- -ح ا÷زائ- -ر وال -دف -اع ع -ن -ه -ا إاب -ان ح -رب
التحرير وخÓل اأ’زمة ،بحيث دفعوا ثمن الدفاع
عن حقوق العمال وعلى رأاسسهم اŸرحوم عبد
ا◊ق بن حمودة .كما نوه باŸكانة التي –تلها
اŸرأاة العاملة ‘ ا÷زائر ووصسولها إا ¤مناصسب
و›ا’ت ع - - -دي - - -دة ،ع - - -كسس اŸرأاة ‘ ال- - -دول
اŸت -ق-دم-ة ال-ت-ي م-ا ت-زال ت-ع-ا Êال-ت-م-ي-ي-ز ب-ي-ن-ه-ا
والرجل ‘ سسوق العمل.
‘ هذا السسياق ،أاكد مدير اŸكتب الدو‹
Ÿنظمة العمل الدولية ،أان اŸرأاة ا÷زائرية منذ
القدم تكافح من أاجل ا◊صسول على حقوقها،
م -ع -ط -ي -ا م -ث -ا’ ع -ن إام -راة خ -رجت ل -ل-م-ط-ال-ب-ة
بحقوقها وهي مرتدية ا◊ايك ،وذلك ‘  1ماي
 1919وحدث ذلك بالنسسبة لعمال اŸيناء سسنة
 1950واŸرأاة ا÷زائرية دائما ‘ الطليعة.
م-ن ج-ه-ت-ه ،أاشس-اد مسس-تشس-ار م-ن-ظ-م-ة ال-وح-دة
ال-ن-ق-اب-ي-ة اإ’ف-ري-ق-ي-ة دي-اول-و ب-اŸرك-زي-ة النقابية
ودور ا÷زائر التاريخي ‘ دعم ونصسرة اأ’فارقة
وال-ع-رب ،ك-م-ا ن-وه بسس-ي-اسس-ة اŸصس-ا◊ة ال-وط-ن-ية
التي اعتÈها مرجعا يقتدى به ‘ السسلم.

أاعرب عن أاسضفه لتأاخر اسضتكمال اŸشضاريع ،ولد قدور:

ضشرورة إارسشاء أاسشسس العمل ا÷ماعي وا’تصشال داخل اŸؤوسشسشة
توظيف جامعي Úلتعويضض اŸتقاعدين
أاعرب الرئيسض اŸدير العام Ûمع سضوناطراك
ع -ب -د اŸوم -ن ول -د ق -دور ‘ ،ل -ق -اءه أاول أامسض ،م-ع
إاط-ارات وع-م-ال وح-دة «أاب-ال» ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-جمع،
ع-ن أاسض-ف-ه الشض-دي-د ل-ل-ت-أاخ-ر ال-ذي شض-ه-دته أاشضغال
ل‚از ،وال -ت -ي م -ن اŸف -روضض أان
اŸشض -اري -ع ق -ي -د ا إ
تنتهي ‘ آاجالها اÙددة ،قائ Óإان كل الورشضات
ال -ت -ي زاره -ا  ⁄تسض-ت-ك-م-ل ،وحسض-ب-ه أان م-رد ذلك
نقصض التصضال والتواصضل ب Úموظفي اŸؤوسضسضة.

سسهام بوعموشسة
شسدد ولد قدور على ضسرورة تكوين موظفي القطاع ،وإارسساء
ث -ق -اف -ة ا’تصس -ال وع-دم إاخ-ف-اء اŸع-ل-وم-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اÛال،
والعمل ا÷ماعي دون احتكار اŸعلومة على مسستوى الفرد،
’سس -ي -م -ا ون -ح -ن ‘ ظ-ل وضس-ع-ي-ة اق-تصس-ادي-ة ع-اŸي-ة ،ب-اع-ت-ب-ار

ا’تصسال عام Óأاسساسسيا لتحديث وعصسرنة اÛمع ،وحسسبه
فإانه ’ Áكننا اŸضسي قدما إاذا  ⁄يكن هناك تنظيم واتصسال،
مضسيفا أانه بصسدد وضسع نظام تكوين واتصسال.
و‘ رده عن أاسسئلة الصسحافي Úحول ،تأاث Òمغادرة موظفي
اÛمع الذين أاحيلوا على التقاعد اŸسسبق منذ سسنة  2008إا¤
غاية اليوم ،علق الرئيسس اŸدير العام أان مغادرة هؤو’ء يعد
ك -ارث-ة وخسس-ارة ل-ل-ق-ط-اع وأاغ-ل-ب-ي-ة اŸؤوسسسس-ات ع-انت م-ن ه-ذه
ا◊الة ،قائ Óإان اÛمع خسسر على اأ’قل عشسرة أا’ف إاطار
متخصسصس ،ويحاول توظيف إاطارات جامعية شسابة والعمل على
تكوينهم لتعويضس أاولئك الذين غادروا القطاع ،أاو اسستدعاء
اŸتقاعدين واسستخدامهم كمسستشسارين لتكوين الشسباب ا÷دد.
‘ هذا السسياق ،أاوضسح ولد قدور أان التوظيف يكون على
أاسس -اسس م -ن -اقصس -ة ب -ح-ك-م أان ›م-ع سس-ون-اط-راك ه-و م-ؤوسسسس-ة
عمومية تابعة للدولة ،وتعمل بقوان Úهذه اأ’خÒة ولها ميزانية
ورؤوية على خمسس سسنوات القادمة  ،2022-2018قائ»:Óنحن

ابتداء من اليوم

بحاجة إا ¤موظف Úللتكفل بتطوير اÛمع».
وعن الشسراكة مع اأ’جانب ،جدد تأاكيده على أانها ضسرورة
م -ل -ح -ة أ’ن -ن -ا ب -ح -اج-ة إا ¤اأ’م-وال وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا◊دي-ث-ة
واسس -ت -ق -دام الشس -رك -اء اıتصس ‘ Úم -ي -دان ال -ك-ي-م-ي-اء وال-غ-از
والبÎول ولديهم خÈة ،مضسيفا أانه علينا تطوير ا÷زائر التي
لها مسساحة أاوسسع تتطلب الكث Òمن الشسراكات للتنقيب ‘ كل
اŸسساحات وا◊قول .كما ذكر أان هناك مفاوضسات ‘ ›ال
البÎو كيمياء مع ثÓثة شسركاء وقبل نهاية السسنة سستكون هناك
أاخبار مرضسية.
وأاضساف ولد قدور أان اŸؤوسسسسة بحاجة لتحويل الغاز عوضس
بيعه ‘ كل مرة كمادة أاولية خام ،قائ Óإان اÛمع بصسدد
تطوير اسستÒاتيجيته على اŸدى الطويل من أاجل التوصسل إا¤
بيع الغاز ‘ أافضسل الظروف ،مؤوكدا أان هذا الفصسل يشسهد طلبا
كبÒا على الغاز ،وحسسبه فإان اÛمع ‘ أاريحية.

الششروع ‘ ا’سشتغÓل التجريبي للنظام اŸعلوماتي لقطاع الÎبية
سسيتم ،ابتداء من اليوم ،الشسروع ‘
ا’سس- -ت- -غÓ- -ل ال- -ت- -ج- -ري- -ب- -ي ل- -ل- -ن- -ظ- -ام
اŸع-ل-وم-ات-ي ل-ق-ط-اع الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة،
حسسب م- -ا اأع- -ل -نت ع -ن -ه ،اأمسس ،وزي -رة
ال - -ق - -ط- -اع ،ن- -وري- -ة ب- -ن غÈيت ،ع- -ل- -ى

صسفحتها ‘ موقع التواصسل ا’جتماعي
«فايسسبوك».
وÃوجب هذا النظامÁ ،كن لعمال
وموظفي قطاع الÎبية ا’سستفادة من
اÿدمات ا’إلكÎونية التي يضسمنها هذا

النظام .ويتعلق ا’أمر باسستخراج ›مل
اÿدمات لكل موظف يعمل بالقطاع،
اسستمارة اŸعلومات للتÓميذ ،الشسهادة
اŸدرسس - -ي - -ة اإ ¤ج - -انب ط - -ب - -ع دل - -ي - -ل
اŸوؤسسسسات التعليمية.
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 ...49/51روح التأاميم

^ أام Úبلعمري
إان ق -رار ت -أام -ي -م اÙروق -ات ’ Áك -ن ف -ه -م م -غ-زاه إا’
بوضسعه ‘ سسياقه التاريخي ،اŸتمثل ‘ خÒات وثروات
الشسعب ا÷زائري التي ظّلت –تكرها الشسركات الفرنسسية
لـ 9سسنوات بعد ا’سستقÓل و ⁄تكتف بذلك ،بل رفضست حتى
›رد التفاوضس مع ا◊كومة ا÷زائرية حول مطالب زيادة
ا÷باية البÎولية على أارباحها ،بينما كان من اŸفروضس أان
ت-ع-وضس الشس-عب ا÷زائ-ري ن-ظ Òاسس-ت-غÓ-ل-ه-ا Òÿات-ه م-ن-ذ
 ،1956بينما اعتÈت تلك الشسركات أانه ملكية خاصسة ’
Áكن التفاوضس حولها.
أام-ام ت-ع-نت وتصسّ-ل-ب م-وق-ف السس-ل-ط-ات ال-ف-رنسس-ي-ة وبعد
اسستنفاذ كل الوسسائل ⁄ ،يبق أامام ا◊كومة ا÷زائرية إا’
ط -ري-ق واح-د إ’ن-ه-اء ت-لك ا◊ل-ق-ة اŸف-رغ-ة ،ف-ج-اء ال-ق-رار
بتأاميم  ٪51من رأاسسمال تلك الشسركات اأ’جنبية العاملة ‘
صسحرائنا وكانت فرنسسية باأ’سساسس .ليعلن الرئيسس الراحل
ه- -واري ب- -وم- -دي- -ن ي -وم  24ف -ي-ف-ري  1971ق-رار ت-أام-ي-م
اÙروقات بالتزامن والذكرى  15لتأاسسيسس ا’–اد العام
للعمال ا÷زائري ‘ Úنفسس ذلك اليوم من سسنة ⁄ .1956
يكن هذا ا’ختيار اعتباطيا ،فسسنة  1956هي السسنة التي ”
فيها اكتشساف اÙروقات ‘ ا÷زائر وبداية اسستغÓلها من
طرف الشسركات ا’سستعمارية.
من اŸؤوكد أان قاعدة  49/51أاك Èمن ›رد قاعدة
اقتصسادية تنظم ا’سستثمار اأ’جنبي ‘ ا÷زائر وإا‰ا ضسمان
ا◊فاظ على ثروات اÛموعة الوطنية ومقدراتها جيÓ
بعد جيل .واأ’صسوات التي تطالب بإالغائها كلما سسنحت
الفرصسة– ،ت مÈرات يبدو للوهلة اأ’و ¤أانها اقتصسادية،
’ Áكن فهم دوافعها إا’ بوضسع هذه القاعدة ‘ سسياقها
ال -ت -اري -خ-ي ،ع-ن-ده-ا ي-ت-ب Úأان-ه-ا ’ ت-زع-ج إا’ أاول-ئك ال-ذي-ن
مازالوا يخلطون ب Úا’سستثمار وا’سستعمار؟!

ضضرورة تذليل الصضعوبات واŸعوقات
قبل منح ﬂتلف اŸشضاريع ،طمار:

اŸعماريون مطالبون بإاعداد
دراسشات مواكبة ÿصشوصشية كل و’ية
قام عبد الوحيد طمار
وزي -ر السس -ك -ن وال -ع -م-ران
واŸدينة ،صسبيحة أامسس،
’سس -اسس
ب- -وضس- -ع ح- -ج -ر ا أ
’‚از حصسة  700وحدة
إ
سسكنية من صسيغة «عدل»
Ãن -ط -ق-ه ح-وشس ب-اي-ازي-د
ب- -رن- -ام- -ج  ،2017ق- - - - -رب
مشسروع الوحدة الرئيسسية
ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة ما بÚ
إاق - -ل - -ي- -م ب- -ل- -دي- -ت- -ي وزرة
واŸدي - -ة ،م - -ؤوك- -دا أام- -ام
مسستقبليه أان مصسا◊ه قامت بـ  600أالف عملية –قيق ‘ ملفات
مكتتبي سسكنات عدل ،منها  1900على مسستوى و’ية اŸدية،
والنتائج بدأات تظهر وسسيتم اسستكمال التحقيق خÓل شسهر مارسس،
على أانه من حق كل مواطن الطعن قبل  07مارسس ،مطمئنا
اŸكتتب ‘ Úبرنامج عدل  1و 2أانه ” ا’نتهاء من هذه العملية
وسسيتم الشسروع ‘ معا÷ة ملفات الÈامج ا÷ديدة.
أاشسرف طمار بجامعة يحي فارسس على هامشس زيارته لهذه
الو’ية ،على توزيع عينة من حصسة إاجمالية من الشسطر الثا Êبنحو
 1342وحدة سسكنية من ﬂتلف الصسيغ على اŸسستفيدين ،وهذا
بأاك Ìمن  900وحدة سسكنية عمومية إايجارية منها « 160سسكن
ب -ب -ل -دي -ة ق -لب ال-ك-ب 110 « ،»Òسس -ك-ن ب-ك-ل م-ن ب-ل-دي-ت-ي ب-وغ-زول
وب-وشس-راح-يل»100« ،سس -ك -ن ب-ب-ل-دي-ة “زق-ي-دة»120« ،سس-ك-ن ب-بلدية
السسواقي» ،و»  80سسكنا ببلدية اŸيهوب و 70أاخرى ببلدية بوغار»،
إا ¤جانب  30سسكنا مناصسفة ما ب Úبلديتي بن شسكاو وأاو’د ذايد،
على أامل أان يقوم الديوان العام للÎقية والتسسي Òالعقاري وﬂتلف
اŸرق Úبهذه الو’ية بتوزيع  600وحدة سسكنية يوم  19مارسس
الداخل.
كشسف وزير السسكن أان مشسروع مدينة بوغزول سسيتم بعثه بنمط
آاخر مثله مثل مدينة علي منجلي وسسيدي عبدالله ،واŸنيعة ،حاثا
على ضسرورة انطÓق اŸشساريع التابعة لقطاعه مباشسرة بعد منحها
وهذا بعد تذليل الصسعوبات ،معلنا أان مصسا◊ه على اŸسستوى
الوطني قامت بنزع مشساريع من اŸقاو’ت اŸتقاعسسة ومنحتها
’‚از وم -واك -ب -ة ره -ان -ات
إا ¤م- -ؤوسسسس- -ات أاخ -رى أاك Ìق -درة ‘ ا إ
ق- -ط- -اع- -ه ،م -ادف -ع اŸق -او’ت اŸت -ق -اعسس -ة إا ¤ا’ل -ت -زام ب -دفÎ
الشسروط ،مشسÒا أانه وبعد إاصسرار من سسلطات الو’ية ” منح
مصسا◊ه قرابة  3000وحدة سسكنية ريفية لهذه الو’ية ذات الطابع
الفÓحي والسسياحي .
وأالح طمار أامام ا÷هات اŸتعاملة مع اŸهندسس ÚاŸعماريÚ
ع- -ل- -ى ضس- -رورة م- -راع- -اة خصس -وصس -ي -ة ك -ل و’ي -ة ‘ ›ال إاع -داد
’‚از ،و” توزيع ‘ هذه اÙطة التاريخية
الدراسسات ومتابعة ا إ
اŸتزامنة مع اسسÎجاع السسيادة الوطنية على قطاع اÙروقات
وإانشساء ا’–اد العام للعمال ا÷زائري ،Úعدد كب Òمن ا◊صسصس
السس -ك -ن -ي -ة ال -ري -ف -ي -ة وا’ج -ت -م -اع -ي -ة ال -تسس -اه-م-ي-ة وسس-ط ف-رح-ة
اŸسستفيدين Œسسيدا للوعود التي تعهد بها الوا‹ ﬁمد بوشسمة
’مر بحصسة  46سسكنا من هذه
بتاريخ  24جانفي الفارط ويتعلق ا أ
’خÒة ببلدية الÈواقية ‘ ،وقت علمت «الشسعب» أان
الصسيغة ا أ
حصسة  110سسكن عمومي إايجاري اŸعلن عنها ببلدية بوغزول منذ
شسهر والتي  ⁄تقابل بأاي طعون وجهت فعŸ Óسستحقيها ،كما
أاشسارت الشسروحات اŸقدمة ‘ هذا الفضساء ا÷امعي أانه من
اŸرتقب أان تسستلم هذه الو’ية نهاية السسنة ا÷ارية زهاء 7115
وحدة سسكنية ﬂتلفة الصسيغ .

اŸدية :علي ملياÊ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إاطÓق إاسسم عميد النقابي Úعبد ا◊ميد عيدل على قاعة اÙاضسرات بدار النقابة
برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف
“يزت احتفأ’ت الذكرى اŸزدوجة
’–أد
ل- -ت -أأم -ي -م اÙروق -أت وت -أأسس -يسس ا إ
ال- - -ع- - -أم ل - -ل - -ع - -م - -أل ا÷زائ - -ري ،ÚبÈج
ب-وع-ري-ري-ج ،وال-ت-ي ح-م-لت ه-ذه السسنة
شس- -ع -أر « ت -رق -ي -ة اŸرأاة ال -ع -أم -ل -ة واŸرأاة
النقأبية « ،بإأطÓق إاسسم اŸرحوم النقأبي
ع -ب -د ا◊م -ي -د ع-ي-دل ال-رئ-يسس السس-أب-ق
ل –Ó-أد ال -و’ئ -ي ل -ل -ع -م-أل ا÷زائ-ريÚ
ع -ل -ى ق -أع-ة اÙأضس-رات Ãق-ر ال-ن-ق-أب-ة،
وه -و ال -ذي ت -و‘ م -ن -ذ ق-راب-ة سس-ن-ة ب-ع-د
مرضس عضسأل.
أشس -رف وأ‹ و’ي -ة ب-رج ب-وع-ري-ري-ج صس-ال-ح
ألعفا Êرفقة ألسسلطات أÙلية على إأطÓق
إأسسم ألفقيد على قاعة أÙاضسرأت بعد أن ”
أ’سس-ت-م-اع ل-ل-نشس-ي-د أل-وط-ن-ي ووضس-ع إأك-ل-يل من
ألزهور بالنصسب ألتذكاري وسسط أŸدينة ثم

أل -ت -ن -ق -ل إأ ¤م -ق -ر أإ’–اد أل -و’ئ -ي ل -ل -ع-م-ال
أ÷زأئري Úبدأر ألنقابة عبد أ◊ق بن حمودة.
و‘ ك -ل -م -ت-ه أشس-اد م-ي-ه-وب م-ي-ه-وب أأ’مÚ
–Óاد ب -ال -ق -ف -زأت أل-ن-وع-ي-ة أل-ت-ي
أل -و’ئ -ي ل  -إ

ح -ق -ق -ه -ا أإ’–اد وأŸك -اسسب أل -ت -ي جسس -ده-ا
طوأل هذه ألسسنوأت لصسالح ألعمال وألطبقة
ألشسغيلة ،وأشساد Ãكاسسب أأ’من وأإ’سستقرأر
ألتي سساهم فيها أإ’–اد ‘ ﬂتلف أŸرأحل

ﬁطتأن تأريخيتأن عززتأ مسسأر السسيأدة الوطنية

بجاية –يي الذكرى اŸزدوجة لتأاميم اÙروقات وتأاسسيسس ا–اد العمال
اأح - -يت ب- -ج- -أي- -ة ،اأمسس ،ال- -ذك- -رى
اŸزدوج - - -ة ل- - -ت- - -أأم- - -ي- - -م اÙروق- - -أت
وت- -أأسس- -يسس ا’–أد ال- -ع- -أم ل- -ل- -ع -م -أل
ا÷زائ- - - - -ري ،Úوذلك Ãشس- - - - -أرك- - - - -ة
السس -ل -ط-أت اÙل-ي-ة ل-ل-و’ي-ة وع-دي-د
اŸسس- - - - - - - - - - - - - - - - -وؤول Úالّسس - - - - - - - - - - - - - - - -أمÚ
والنقأبّي ،Úالذين اأكدوا على اأهمية
ا’حتفأل بهذه الذكرى التي تعتÈ
يومأ مرجعيأ ‘ تأريخ ا÷زائر.
و‘ هذأ ألصسدد أّكد عزيز حمÓوي
أ’أم Úأل- -ع- -ام ل–Ó- -اد أل- -ع- -ام ل- -ل- -ع- -م -ال
أ÷زأئ - -ري ‘ Úك - -ل - -م - -ت - -ه ،أن أل - -ذك - -رى
أŸزدوج-ة ل-ت-اأم-ي-م أÙروق-ات وت-اأسس-يسس
أ’–اد ألعام للعمال أ÷زأئري ،Úتع Èعن
ﬁطت Úتاريخيت Úعززتا مسسار ألكفاح
وت-رسس-ي-خ دع-ائ-م ألسس-ي-ادة أل-وط-ن-ية ،حيث
مّكنت أ÷زأئر من ألرقي ‘ ›ال سسيادة

ألدولة على قرأرأتها وأسستقÓلها ألتام.
أضس -اف ح -م Ó-وي أن -ه م -ن أل -وأجب رّد
أ÷م- -ي- -ل ل -ل -ع -ام -ل Úوأل -ع -ام Ó-ت أل -ذي -ن
يسس -اه -م -ون ‘ ب -ن -اء أل-وط-ن ،ب-اع-ت-ب-اره-م
أÙرك أ’أسساسسي وألدرع ألوأقي للتنمية
أ’قتصسادية ،حيث –ققت بذلك أإ‚ازأت
وم -ك -اسسب ع -دي-دة ع-ل-ى ك-ل أŸسس-ت-وي-ات،
وق -رأر ت -اأم -ي -م أÙروق -ات ج -اء ت -ك -م-ل-ة
لÓ-سس-ت-قÓ-ل أل-وط-ن-ي ،وŒسس-ي-دأ ل-لسس-يادة
أل-وط-ن-ي-ة ك-م-ا أّم -نت أل-ت-ن-م-ية أ’جتماعية
ل - -لشس - -عب أ÷زأئ - -ري حسسب م - -ب- -ادئ أول
نوفم ÈأÛيدة.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،أك- -د أ’أسس- -ت -اذ ع -رب -وشس
أإدير ،أن هذه ألذكرى نوؤكد من خÓلها
ضس -رورة ت -ب -ن-ى خ-ط-وأت م-ن أج-ل –ق-ي-ق
أل-ت-ن-م-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ،م-ن خÓ-ل رف-ع –دي
ألطاقة هي ألرهان للرقي وألتقدم ،على

غ - -رأر أل- -ط- -اق- -ات أŸت- -ج- -ددة ،ح- -يث أن
أÙروق- -ات ك -ان ل -ه -ا أل -دور أ◊اسس -م ‘
رخ- -اء أل- -بÓ- -د ،أإ’ أن- -ه ي- -جب أن ي- -فسس- -ح
أÛال لصس -ال -ح أŸوأرد أ’أخ -رى ح-ف-اظ-ا
ع- -ل- -ى ح- -ق -وق أ’أج -ي -ال أŸق -ب -ل -ة ،ب -دون
أ’ك- -ت- -ف- -اء ب- -ال- -ت- -وق- -ف ع- -ن- -د أŸك- -اسسب
وأ’إ‚ازأت ،أÛسس -دة م -ي -دأن -ي -ا ب-فضس-ل
نضسا’ت ألعمال من أجل تشسييد جزأئر
أ’نتصسارأت.
ل -ي -خ -ت -ت -م أ’ح-ت-ف-ال ب-ت-ك-ر Ëع-دد م-ن
أل- -ع- -م- -ال أŸت- -ق- -اع -دي -ن ‘ ،أح -ت -ف -ال -ي -ة
”
أحتضسنتها موؤسسسسة سسوناطرأك ،حيث ّ
ت -ق -د Ëه -دأي -ا رم-زي-ة ن-ظ ÒأÛه-ودأت
أل -ت -ي ب -ذل -وه -ا ط -ي -ل -ة مشس -وأره-م خ-دم-ة
للوطن.

بجاية :بن النوي توهامي

...ووقفة لتثم ÚاŸكأسسب ودعوة لتحقيق التنمية اŸسستدامة بقسسنطينة

ضسرورة  ⁄شسمل العمال با◊وار حفاظا على الوحدة الوطنية

أاح - -يت ب - -ل - -دي - -ة اÿروب ب- -و’ي- -ة
قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،أامسس ،الذكرى اŸزدوجة
ل -ت-أأم-ي-م اÙروق-أت وت-أأسس-يسس ا’–أد
العأم للعمأل ا÷زائري ،ÚاŸصسأدفة لـ
 24ف -ي -ف -ري م -ن ك -ل سس -ن -ة ،ب -حضس-ور
السس- -ل- -ط- -أت ال- -و’ئ- -ي -ة وال -عسس -ك -ري -ة
’منية و‡ثل Úعن العمأل.
وا أ

قسسنطينة  /احمد دبيلي
’م Úأل-وط-ن-ي
وأك -د «أح -م -د ق -ط -يشس» أ أ
ل–Óاد ألعام للعمال أ÷زأئري ÚأŸكلف
بالعÓقات ألعامة ‘ ،ألكلمة ألتي ألقاها
أمام ألعمال أŸشسارك ‘ Úهذه أ’حتفالية
بوحدة نفطال بـ»بونوأرة» باÿروب ،على
ضس -رورة  ⁄شس -م -ل أل -ع -م -ال و‡ث -ل -ي-ه-م م-ن
ألنقابي– Úت لوأء أ’–اد ألعام للعمال
أ÷زأئ - -ري Úون - -ب - -ذ أÓÿف أ◊اصس- -ل بÚ
’شس -ق -اء وه -ذأ م -ن أج -ل أÙاف-ظ-ة ع-ل-ى
أأ
وح- -دة أل- -وط- -ن و“اسس- -ك -ه ،دأع -ي -ا ‘ ذأت
ألسس -ي -اق إأ ¤ت -فضس -ي -ل أ◊وأر وأل-تشس-اور م-ع
’خر عوضس تأاجيج نار ألفتنة ألتي
ألطرف أ آ
’ تخدم ألعمال ومصسلحة ألوطن.
’م Úأل - -وط- -ن- -ي ،أن أل- -دول- -ة
وأضس - -اف أ أ
أ÷زأئ-ري-ة ﬁاف-ظ-ة ع-ل-ى أب-ن-ائ-ه-ا ت-ك-ف-لت

ب -ال -ت-غ-ط-ي-ة أ’ج-ت-م-اع-ي-ة Ÿوأط-ن-ي-ه-ا ح-ت-ى
تضسمن ألعيشس ألكر Ëلهؤو’ء ،وهي بذلك
أفضسل بكث Òمن كÈيات دول ألعا ‘ ⁄هذأ
أÛال ،وهذأ ما يدعو ـ كما قال ـ إأ¤
أÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ه-ذأ أل-ك-ي-ان وت-غ-ل-يب ك-فة
ألوطن على أŸصسالح ألشسخصسية ألضسيقة،
مؤوكدأ أن أ’–اد ألعام للعمال أ÷زأئريÚ
هو ألسسند ألقوي لكل ألعمال ،وأن ثوأبت
أل- -وط- -ن ت- -ع- -ت Èن- -ق- -اط -ا ح -م -رأء ’ Áك -ن
Œاوزها.
وثمن « قطيشس» أŸكتسسبات ألتي حققتها
أŸرأة أ÷زأئرية ‘ ›ال ألعمل وألنضسال
ألنقابي وهذأ يرجع إأ ¤ألسسياسسة ألرشسيدة
ل -رئ -يسس أ÷م -ه -وري-ة أل-ذي أو’ه-ا أŸك-ان-ة
أŸرموقة ألتي تسستحقها بفضسل ما قدمته
’خÒ
للبÓد ‘ شستى أŸيادين ،مشسÒأ ‘ أ أ
إأ ¤أن ألتماسسك ألعما‹ ‘ أŸؤو“ر ألقادم
سس -ي -ك -ون أك Ìصس Ó-ب -ة وتÓ-ح-م-ا وأن و’ي-ة
قسسنطينة سستعطي أŸثال على ذلك بفضسل
سسياسسة  ⁄ألشسمل ونبذ أÓÿف.
و‘ كلمته ،أكد «عبد ألسسميع سسعيدون»
وأ‹ و’ي -ة قسس -ن -ط -ي -ن-ة ع-ل-ى أن أ’ح-ت-ف-ال
ب -ال -ذك -رى أŸزدوج -ة ‘ وح -دة م -ؤوسسسس-ة «
ن -ف -ط -ال» ب -اÿروب ي -ح -م-ل أك Ìم-ن د’ل-ة

....وسسكيكدة ‘ اŸوعد

ورم - -زي- -ة ك- -ون ه- -ذه أŸؤوسسسس- -ة ه- -ي رم- -ز
للسسيادة ألوطنية ،وأن تاريخ  24فÈأير حقق
فيه ألشسعب أ÷زأئري أعظم أŸكاسسب بعد
أ’سستقÓل وهو تأاميم أÙروقات ،كما أن
هذأ ألتاريخ وأثناء ألثورة أÛيدة أسسسس
ف -ي -ه أل -ع -م -ال أ÷زأئ -ري-ون أ–اده-م أل-ذي
ح -اف -ظ ع -ل-ى ح-ق-وق-ه-م وم-ك-تسس-ب-ات-ه-م إأ¤
أليوم.
’ول ل -ل -و’ي -ة ع -ل -ى أن
وأك- -د أŸسس -ؤوول أ أ
أ÷زأئ -ر ت -ع -ي وع -ي -ا ك -ام  Ó-أŸك-ان-ة أل-ت-ي
–ظ-ى ب-ه-ا م-ؤوسسسس-ات-ه-ا أ’ق-تصس-ادي-ة وعلى
رأسسها «نفطال» ،كما أنها تعي ألتضسحيات
أ÷سس -ام أل-ت-ي ق-دم-ه-ا أل-ع-م-ال أ÷زأئ-ري-ون
Ãخ -ت -ل -ف أط -ي -اف -ه -م خ -اصس -ة ‘ أل -فÎأت
ألصسعبة ألتي مرت بها ألبÓد ،مذكرأ بكل ما
وف - -رت - -ه أل - -دول - -ة ل Ó- -رت - -ق - -اء ب- -اŸوأط- -ن
وأŸؤوسسسسات وهذأ من أجل –قيق ألتنمية
أŸسستدأمة ألتي كان ألفضسل فيها لفخامة
’من
رئيسس أ÷مهورية ألذي وضسع آأليات أ أ
وأ’سس- -ت -ق -رأر ب -فضس -ل سس -ي -اسس -ة أŸصس -ا◊ة
ألوطنية ألتي ينعم ألشسعب بنتائجها أليوم،
’خ Òأن وقفة  24فÈأير هي
مشسÒأ ‘ أ أ
بفضسل هذه أŸكتسسبات ألتي يجب حمايتها
‘ سسبيل أ◊فاظ على ألوطن.

إاشسادة بدور ا–اد العمال ‘ ا◊فاظ على اŸكاسسب
نوه ألسسعيد زع Òأأ’م Úألعام ل–Óاد ‘
ك -ل-م-ة أل-ق-اه-ا Ãق-ر أ’–اد أل-و’ئ-ي ل-ل-ع-م-ال
أ÷زأئ -ريÃ ،Úن -اسس -ب -ة أ’ح -ت -ف -ال ب-ال-ذك-رى
أŸزدوج -ة ل -ت -أاسس -يسس أ’–اد أل -ع -ام ل -ل-ع-م-ال
أ÷زأئري Úوتأاميم أÙروقاتÃ ،جهودأت
ألدولة أ÷زأئرية ‘ –قيق ألتنمية ألشساملة
مؤوكدأ ألدعم أŸتوأصسل لسسياسسة ألدولة ،كما
ثمن برنامج عمل وأ‹ ألو’ية وأإ’سسÎأتيجية
أÙك- -م- -ة أل- -ت- -ي وضس- -ع -ه -ا إ’‚اح و–ق -ي -ق
مشساريع ألتنمية أÙلية ،سسيما ما تعلق منها
بتوزيع أ◊صسصس ألسسكنية أ÷اهزة وإأ“ام ما
تبقى من أ◊صسصس أ÷اري إأ‚ازها.
من جانبه وأ‹ ألو’ية أشساد بالدور ألفعال
أل - -ذي ي - -ق - -وم ب - -ه أ’–اد أل- -ع- -ام ل- -ل- -ع- -م- -ال

أ÷زأئري ،Úمؤوكدأ على ضسرورة أ◊فاظ على
أŸك- -اسسب وأإ’‚ازأت ،دأع -ي -ا إأ ¤م -وأصس -ل -ة
ألعمل لتحقيق أŸزيد من أأ’هدأف وألÈأمج
ألتنموية أŸسسطرة.
ب- -اŸن- -اسس- -ب- -ة ت -وج -ه وأ‹ أل -و’ي -ة Ãع -ي -ة
لسسلطات أŸدنية وأأ’منية وأعضساء ألŸÈان
ب -غ -رف -ت-ي-ه ،و‡ث-ل-ي أ’–اد أل-و’ئ-ي ل-ل-ع-م-ال
أ÷زأئري Úإأ ¤مقÈة ألشسهدأء ببلدية رمضسان
جمال ،أين ” رفع ألعلم ألوطني وأ’سستماع
للنشسيد ألوطني وألÎحم على أروأح ألشسهدأء،
بعدها ” ألتوجه إأ ¤مقر أ’–اد ألو’ئي
ل -ل -ع -م -ال أ÷زأئ -ري Úأل -ذي أح-تضس-ن ف-ع-ال-ي-ة
أ’حتفالية باŸناسسبة.
بر›ت نشساطات رياضسية بالذكرى ،حضسر

أل-ف-ع-ال-ي-ة رئ-يسس ن-اح-ي-ة سس-ك-ي-ك-دة ل-ل-خ-دمات
أ’ج -ت -م -اع -ي -ة «سس -ون -اط -رأك» ورئ-يسس دأئ-رة
سسكيكدة ،حيث كانت أŸشساركة قوية وفعالة
أ’ط - -ف - -ال أŸدأرسس أل - -ري- -اضس- -ي- -ة Ÿدي- -ري- -ة
أÿدم-ات أ’ج-ت-م-اع-ي-ة سس-ون-اط-رأك ل-ن-اح-ي-ة
سسكيكدة ‘ ،تظاهرة رياضسية كبÒة ميزتها
أجوأء حماسسية تنافسسية ‘ كل من كرة ألقدم
كرة ،كرة ألسسلة وألرياضسات ألقتالية على غرأر
أ÷يدو وألكرأطي ،أحتضسن ألتظاهرة ملعب
ألشسهيد عبد أ◊ميد بوثلجة ببلدية حمادي
كرومة ،و” توزيع ألكؤووسس وألهدأيا وجوأئز
تشسجيعية على ألفائزين ‘ جميع أŸنافسسات.

سسكيكدة :خالد العيفة

م- -ن تضس- -ح- -ي- -ات ‘ أل- -عشس- -ري- -ة ألسس- -ودأء إأ¤
مسس -ان -دت-ه ل-ك-ل أل-ق-رأرأت ألشس-ج-اع-ة ل-رئ-يسس
أ÷مهورية من وئام مد Êومصسا◊ة وطنية.
وعاد أأ’م Úألو’ئي ‘ كلمته إأﬂ ¤تلف

أÙطات ألتي عاشسها أإ’–اد منذ تأاسسيسسه،
وهو ألذي سساهم ‘ –رير ألوطن ثم دخول
معÎك ألبناء وألتشسييد بعد أإ’سستقÓل ،ودعا
إأ ¤ألوقوف ‘ وجه كل من يحاول أن يشسكك
أو ي-تÓ-عب ب-اسس-ت-ق-رأر أإ’–اد أل-ع-ام ل-ل-ع-م-ال
أ÷زأئري ،Úوكذأ ألوقوف ‘ وجه كل من
تسس -ول ل -ه ن -فسس -ه أل -ت Ó-عب ب -أام-ن وأسس-ت-ق-رأر
ألوطن.
هذأ وكانت أŸناسسبة أيضسا فرصسة لتكرË
عدد من ألعمال أŸتقاعدين وآأخرين مازألوأ
‘ م -ن -اصسب ع -م -ل -ه -م ‘ ع -دد م -ن أل-ه-ي-ئ-ات
وأإ’دأرأت وأŸؤوسسسس -ات أل -ع -م -وم -ي -ة ،ك-م-ا ”
تكر Ëوأ‹ برج بوعريريج نظ› Òهودأته ‘
أل- -دف- -ع ب -وتÒة أل -ت -ن -م -ي -ة وف -ت -ح آأف -اق ك -بÒة
لÓسستثمار وخلق مناصسب ألشسغل بو’ية برج
بوعريريج ألتي –ولت إأ ¤قطب أقتصسادي
هام ‘ ألبÓد.

–ت شسعأر «الصسنأعة التقليدية ،دعم ’قتصسأد مسستدام»

تنظيم الصسالون الدو‹ للصسناعة التقليدية من  13إا 19 ¤مارسس القادم
–ت شس -ع -أر «الصس -ن-أع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة،
دع-م ’ق-تصس-أد مسس-ت-دام» وب-إأشس-راف م-ن
وزارة السس - -ي - -أح - -ة ،ت- -ن- -ظ- -م ال- -وك- -أل- -ة
الوطنية للصسنأعة التقليدية الصسألون
الدو‹ للصسنأعة التقليدية ‘ طبعته
« 22سسيأت  »2018من  13إا 19 ¤مأرسس
ال- -داخ- -ل ب- -قصس- -ر اŸع -أرضس ب -ألصس -ن -وب -ر
البحري.

حياة كبياشش
“ثل هذه ألتظاهرة ألتي تنظم سسنويا ،كما
ور د ‘ ألبيان ألذي تسسلمت «ألشسعب» نسسخة
م -ن -ه ،ف -رصس -ة ل -ل-ح-رف-ي Úل-تسس-وي-ق م-ن-ت-ج-ات
ألصسناعة ألتقليدية ،وألفنية ،كما “كن من مد
جسس- -ور أل- -ت- -وأصس- -ل وأل -ت -ب -ادل أل -ت -ج -اري بÚ
أ◊رف- -ي Úوﬂت- -ل- -ف أŸت- -ع- -ام -ل› ‘ Úال
أل -ف -ن -دق -ة وألسس-ي-اح-ة ،وك-ذأ ت-ع-زي-ز دور ه-ذأ
ألقطاع ‘ ألتنمية أ’قتصسادية.
كما يسسمح هذأ ألفضساء ألذي سسيشسارك فيه
‡ث -ل -ون ع-ن  11دول-ة ،ب-ت-ع-زي-ز دور أل-ق-ط-اع
ألسس -ي -اح-ي أل-ذي م-ا ي-زأل ي-ع-ا Êم-ن أل-رك-ود،
وإأظ -ه -ار ق -درأت -ه ل -ل -مسس -اه -م -ة ‘ أل -ت -ن -م-ي-ة
أ’ق-تصس-ادي-ة ،ب-اإ’ضس-اف-ة إأ ¤أل-ت-ع-ريف بجودة
أŸن-ت-وج أ◊ر‘ وألصس-ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دية ،وكذأ
خ - -ل - -ق ح - -رك - -ي - -ة ‘ ›ال ت- -ب- -ادل أÈÿأت
وأŸع- - - - - -ارف وأŸه - - - - -ارأت ب Úأ◊رف - - - - -يÚ
أ÷زأئري Úوأأ’جانب.

التعريف بجودة اŸنتوج ا◊ر‘
والصسناعة التقليدية
ول -ب -ل -وغ أل -ت -ن-م-ي-ة أŸسس-ت-دأم-ة ‘ أل-ق-ط-اع
ألسسياحي ،يجب ألÎكيز على نظام تكوين،

ي -ت Ó-ءم م -ع أل -ت -ط -ور أل -ت-ك-ن-ول-وج-ي وت-غÒأت
ح- -اج- -ات ألسس- -وق ألسس- -ي- -اح- -ي- -ة ،ويسس -ت -ج -يب
ل- -ل -م -ت -ط -ل -ب -ات ،وÁك -ن م -ن إأدأرة نشس -اط -ات
ألسس-ي-اح-ة وف-ق أŸوأصس-ف-ات أل-دول-ي-ة ،وألعمل
على جعله قادرأ على –قيق نتائج قياسسية
قابلة للمسساهمة ‘ –سس Úألوجهة ألسسياحية
‘ أ÷زأئر.
و’ بد من ألتذك ‘ Òهذأ أإ’طار بالقرأر
ألوزأري أŸشسÎك ب« Úألسسياحة «و «ألتعليم
ألعا‹ وألبحث ألعلمي» ،ألذي يتضسمن فتح
شسعبة علوم تسسي Òتخصسصسات «وكالة ألسسياحة
وأأ’سس -ف-ار» « ،تسس-ي Òأل-ت-ن-م-ي-ة أŸسس-ت-دأم-ة «،
«تسسي Òأإ’يوأء» وتسسي Òأإ’طعام لنيل شسهادة
ألليسسانسس أأ’كادÁية للمدرسسة ألوطنية ألعليا
للسسياحة.
Áك- -ن ه- -ذأ أل -ق -رأر م -ن –ق -ي -ق أه -دأف
أسساسسية منها ضسمان تÓؤوم عرضس ألتكوين ‘
حرف ألسسياحة مع طلب ومتطلبات ألقطاع،
ب-اإ’ضس-اف-ة إأ ¤رف-ع أل-ن-ف-ق-ات أل-ع-م-وم-ي-ة ،من
خÓ- -ل إأح- -دأث أل- -ت- -ك- -ام -ل ب Úأل -ق -ط -اع -ات
وأل- -ت- -ع -اون ب Úشس -رك -اء أل -ت -ك -وي -ن م -ن ج -ه -ة
وألفاعل Úأ’قتصسادي Úمن جهة أخرى.
ولÎقية ألسسياحة ” ،وضسع ﬂطط جودة
ألسس-ي-اح-ة أ÷زأئ-ري-ة ط-ب-ق-ا ل-لمعاي Òألدولية،
أل- -ذي ي -رم -ي إأ ¤ت -وح -ي -د ج -م -ي -ع أŸه -ن -يÚ
أ÷زأئ -ري ‘ Úأل -ق -ط -اع م -ن خ Ó-ل أ◊رصس
على تلبية حاجات ألزبائن وإأرضسائهم ،وطنيÚ
وأجانب ،كما يسسمح بتحديد أŸسسار من أجل
ألتحسس Úألتدريجي للخدمات وأ◊صسول على
ألعÓمة ألتجارية جودة ألسسياحة أ÷زأئر.
على هامشس ألصسالون ،سسيتم تنظيم عدة
ن -دوأت ،م -ن ب -ي -ن -ه -ا ن -دوة ح -ول «ألصس -ن -اع -ة
أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ‘ خ-دم-ة أل-ف-ن-دق-ة» ،كما سسيكون
فرصسة إ’دخال Œارة ألصسناعة ألتقليدية ‘
عا ⁄ألرقمنة.

حول اŸنطقة من صسحراء قأحلة إا ¤منطقة صسنأعية

انطÓق مهرجان الذكرى اŸئوية لبئر مسسعود التاريخي
أنطلقت ،أول أمسس ،أ’حتفا’ت بالذكرى
أŸئوية لبئر مسسعود ألتاريخي ألوأقع Ãدينة
حاسسي مسسعود ألبعيدة بحوأ‹  80كلم عن
ع -اصس -م -ة أل -و’ي -ة ورق -ل -ة وذلك Ãب -ادرة م -ن
ج-م-ع-ي-ة روأب-ح وب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ب-ل-دي-ة حاسسي
مسسعود ،حيث تزأمن ذلك مع إأحياء ألذكرى
أŸزدوج- -ة ل- -ت- -أام -ي -م أÙروق -ات وت -أاسس -يسس
أ’–اد ألعام للعمال أ÷زأئري.Ú
ويعود تاريخ ألبئر ألذي أسستفاد من عملية
تهيئة مؤوخرأ حسسب معلومات أهل أŸنطقة،

إأ ¤إأقدأم مسسعود روأبح ألذي حملت أŸدينة
أسسمه فيما بعد «حاسسي مسسعود» على حفر
أول بئر للماء من أجل سسقاية إأبله خÓل سسنة
 1917ق-ب-ل أن ت-ع-ل-ن ألسس-ل-ط-ات أ’سس-ت-عمارية
آأنذأك عن أكتشساف ألبÎول ‘ أ÷زأئر ومنذ
ذلك أ◊– Úولت م -ن م -ن -ط -ق -ة صس -ح-رأوي-ة
قاحلة إأ ¤قطب صسناعي بعد أكتشساف ألنفط
فيها.

ورقلة:إاÁان كا‘

ميلة تسستذكر تضسحيات العمال والقرار التاريخي للدولة ا÷زائرية

أحيت و’ية ميلة ،نهار أمسس ،على غرأر
باقي و’يات ألوطن ألذكرى أŸزدوجة لتأاميم
أÙروق-ات وت-أاسس-يسس أ’–اد أل-ع-ام ل-ل-ع-م-ال
أ÷زأئ -ري Úب-ح-ف-ل Ãت-ح-ف أÛاه-د Ãي-ل-ة
حضسرته ألسسلطات أŸدنية وألعسسكرية وجمع
غ-ف Òم-ن أل-ع-م-ال وأل-ن-ق-اب-ي .Úوأل-ق-ى أأ’مÚ
أل - -ع- -ام أل- -و’ئ- -ي ل–Ó- -اد أل- -ع- -ام ل- -ل- -ع- -م- -ال
أ÷زأئريÃ Úيلة حمزة زأيد كلمة باŸناسسبة
ذك -ر ف -ي -ه -ا ب -ال -تضس -ح -ي -ات أ÷سس -ام ل -ل -ع-م-ال
أ÷زأئري Úووقوفهم رج Óوأحدأ ‘ وجه
أأ’خطار ألتي تهدد ألبÓد مند ثورة نوفمÈ
وإأ ¤غاية أ’سستقÓل .كما تطرق أأ’م Úألعام

ألو’ئي إأ ¤مكتسسبات ألعمال أ÷زأئري Úمند
أ’سستقÓل وتأاميم أÙروقات ألذي ما يزأل
إأ‚ازأ تاريخيا للدولة أ÷زأئرية أŸسستقلة.
Óشسارة فإانه ” Œديد ألثقة ‘ أأ’مÚ
ل إ
أل- -ع -ام أ◊ا‹ ل -ل -ع -م -ال ب -و’ي -ة م -ي -ل -ة ب -ه -ده
أŸناسسبة من طرف أ◊اضسرين من ﬂتلف
ألشس -رأئ -ح أل-ع-م-ال-ي-ة أ◊اضس-رة Ãن-اسس-ب-ة ه-ذه
أل -ذك -رى ،ك -م -ا ” خ Ó-ل ه-ذأ أ◊ف-ل ت-ك-رË
ألعمال أŸتقاعدين من ﬂتلف أŸؤوسسسسات
ألعمومية ‡ن قدموأ خدمات طيلة مشسوأرهم
أŸهني.

ميلةﬁ:مد بوسسبتة

»æWh

اأ’حد  25فيفري  2018م
الموافق لـ  09جماى الثانية  1439هـ

أازيد من  15أالف مÎبصس لدورة فيفري ببومرداسس

مراف ـ ـ ـ ـق جدي ـ ـ ـ ـدة للقطـ ـ ـ ـاع وتخصصصص ـ ـ ـات تتماشصـ ـى
والطابـ ـ ـ ـع ا’قتصص ـ ـ ـادي اÙلـ ـ ـي

ي-ت-وج-ه ،صش-ب-آح ال-ي-وم ،أازي-د من
 15أال - -ف مÎبصس م - -آ ب Úمسش - -ج- -ل
جديد ومسشتمر إا ¤مراكز التكوين
اŸه- -ن- -ي ب- -و’ي- -ة ب- -وم- -رداسس وسش- -ط
ظ-روف ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ﬁك-مة سشخرت
’م- -ك- -آن- -ي- -آت اŸآدي- -ة
ل - -ه - -آ ك - -آف- -ة ا إ
والبششرية من قبل اŸديرية اŸعنية
’‚آح اŸوعد
والسشلطآت الو’ئية إ
واسش- - -ت- - -ق- - -ب- - -آل اÎŸبصش Úا÷دد ‘
ﬁيط مهني مششجع Ÿتآبعة تكوين
‘ إاح -دى ال -ع -روضس ال-ت-ي وضش-ع-ت-ه-آ
مدونة التخصشصشآت اŸفتوحة..

بومرداسس..ز /كمال
يشش -رف وال -ي و’ي -ة ب-وم-رداسص ع-ل-ى
م -راسش -م اإ’ف -ت -ت -اح ال -رسش -م -ي ل-دورة
ف -ي -ف-ري لسش-ن-ة  ،2018ان -ط Ó-ق -ا م-ن
م -رك -ز ال -ت-ك-وي-ن ال-م-ه-ن-ي وال-ت-م-ه-ي-ن
«بلعيد رابح بن سشليمان» ببلدية يسشر
التي تدعمت مؤوخرا بعدة مششاريع
في القطاع لتوفير مزيد من فرصص
ال-ت-ك-وي-ن ل-ف-ائ-دة الشش-ب-اب م-ن أاهمها
مشش - -روع إان - -ج - -از م - -ع - -ه - -د وط - -ن- -ي

متخصشصص في المهن الفÓحية.
هو نفسص ا’هتمام الذي حظيت به
ال -ع -دي -د م -ن ب -ل -دي -ات ال-و’ي-ة ال-ت-ي
شش- -ه- -دت إان- -ج- -از م- -راك- -ز وم Ó-ح -ق
للتكوين المهني متواجدة بالمناطق
ال - -ري - -ف - -ي - -ة م - -ع ف- -ت- -ح م- -زي- -د م- -ن
ال-ت-خصشصش-ات ال-ت-ي ت-ت-م-اششى وطبيعة
ال -م -ن-ط-ق-ة ال-فÓ-ح-ي-ة وت-م-رك-ز م-ه-ن

الصشناعة التقليدية والحرف اليدوية
خ-اصش-ة ل-دى ال-م-رأاة ال-م-اك-ث-ة ب-ال-بيت
ال -ت -ي ح -ظ -يت ه -ي اأ’خ-رى ب-ف-رصص
مششجعة للتكوين والتأاهيل وا’سشتفادة
من ششهادة في التخصشصص الممارسص
ف -ي ال -م -ي -دان ت -ذل -ل ع -ق-ب-ات إانشش-اء
مؤوسشسشات صشناعية مصشغرة بواسشطة
أاجهزة الدعم الو’ئية.

كما ينتظر أان يقوم والي الو’ية نهار
ال-ي-وم ب-وضش-ع ح-ي-ز ال-خ-دم-ة وتسش-مية
ال-م-ع-ه-د ال-وط-ن-ي المتخصشصص ببلدية
ب-ودواو ال-ذي ي-أات-ي ك-إاضش-اف-ة ل-ج-م-ل-ة
ال-مشش-اري-ع ال-ت-ي اسش-ت-ف-اد م-ن-ها قطاع
التكوين المهني بو’ية بومرداسص مع
ت -ح -ي -ي -ن م -دون-ة ال-ع-روضص ال-م-ه-ن-ي-ة
ت -م -اشش -ي -ا وال -ت -ح -و’ت ا’ق -تصش -ادي-ة
وب-رن-ام-ج ال-ت-ن-م-ي-ة ال-م-حلية والتركيز
ع -ل-ى ق-ط-اع-ات حسش-اسش-ة ك-ال-فÓ-ح-ة
والصشناعات الغذائية التحويلية وكذا
ق - -درات ق - -ط - -اع السش - -ي- -اح- -ة ال- -ت- -ي
تسش-ت-ق-طب م-زي-دا م-ن ا’سش-ت-ث-مارات
ال-م-ح-ل-ي-ة ج-ع-لت م-ن م-ع-هد الفندقة
والسشياحة بالكرمة يتكيف مع هذه
المتطلبات الراهنة بفتح تخصشصشات
ج -دي -دة اسش -ت -ج -اب -ة ل -ح -ج-م ال-ط-لب
المتزايد على النششاط السشياحي منها
ت-خصشصص م-نشش-ط سش-ي-اح-ي ال-مطلوب
بالمركبات السشياحية للتكفل بمجال
اأ’نششطة الفنية والترفيهية التي تبقى
السشمة الغائبة وطنيا في مثل هذه
الهياكل والقرى السشياحية التي بدأات
تنتششر على طول الششريط السشاحلي.

‘ توصشيآت ملتقى دو‹ بورقلة

دعوة لتأاسصيسض ›لسض أاعلى للÎبية مشصكل من ﬂتلف القطاعات

حرصشت ÷نة توصشيآت اŸلتقى الدو‹ الثآمن
’داب
لتحليل اÿطآب الذي نظم مؤوخرا بكلية ا آ
وال-ل-غ-آت ب-ج-آم-ع-ة ق-آصش-دي م-رب-آح ب-ورق-ل-ة ،على
دع -وة وزارة الÎب -ي -ة إا ¤ت -أآسش-يسس ›لسس أاع-ل-ى
ل-لÎب-ي-ة مشش-ك-ل م-ن ﬂت-ل-ف ال-ق-ط-آعآت يضشطلع
ب- -إآع- -داد اÿط- -ط ورسش- -م السش- -ي- -آسش- -آت والÈام -ج
اÿآصشة Ãختلف أاطوار التعليم ،كمآ دعت إا¤
’سشÓمية،
تفعيل دور عنآصشر الهوية الوطنية (ا إ
’م -آزي -غ -ي -ة) ‘ اŸق -ررات واŸن -آه -ج
ال- -ع- -رب- -ي -ة ،ا أ
’م-ة ،ودع-م-آ
ال -دراسش -ي -ة ،ح-ف-آظ-آ ع-ل-ى “آسشك ا أ
لوحدتهآ الوطنية.

ورقلة :إاÁان كا‘
ون -ظ -را إال -ى أان ال -م -درسش -ة ه -ي ال -حضش-ن ال-رئ-يسص
للنهضشة الحقيقية في المجتمع ،والحصشن المنيع
للثوابت الوطنية حسشبما جاء في توصشيات الملتقى
ف -إان -ه ق -د ت -م اق -ت-راح أان ي-ت-ن-اول ال-م-ل-ت-ق-ى ال-ق-ادم
موضشوع «الهوية والغيرية في الكتاب المدرسشي» أاو
«ال -ك -ت -اب ال -م -درسش -ي وخ-ط-اب-ات-ه» ب-اإ’ضش-اف-ة إال-ى
م -وضش -وع «ت -ح -ل -ي -ل ال -خ -ط -اب وأاشش -ك-ال ال-ت-واصش-ل
المعاصشرة».
خلصص اللقاء إالى تحديد هذه اأ’ولوية بعد العديد
من المداخÓت التي تقدم بها دكاترة وباحثون في

هذا المجال على غرار مداخلة الدكتور إابراهيم
طبششي والتي ركزت على نصشوصص القراءة وأابعاد
الهوية الوطنية في المنهاج الجزائري في دراسشة
لكتاب السشنة اأ’ولى متوسشط بين اأ’مسص واليوم
والتي وقفت على التوجهات العامة في المناهج
ال-ثÓ-ث-ة ف-ي ال-ج-ي-ل ال-ث-ان-ي وال-ج-ي-ل اأ’ول وم-ن-هاج
التعليم اأ’سشاسشي من خÓل تحديد القيم المتضشمنة
في نصشوصص القراءة.
توصشلت النتائج إالى أان مناهج الجيل الثاني يغلب
على قيمها الطابع العلمي مع ما فيه من اخت’Óت
كبيرة ،أاما الجيل الثاني فيغلب على قيمه الطابع
اإ’نسشاني مع وجود بعضص ا’خت’Óت أايضشا أاما
مناهج التعليم اأ’سشاسشي فقد كان فيها توازن كبير
كما أانه كان أاقرب إالى خدمة الششخصشية الوطنية،
وفي دراسشة أاخرى للدكتور حسشين دحو والتي كانت
بعنوان صشناعة الكتاب المدرسشي في الجزائر أاي
محتوى من أاجل أاي هوية.
واعتبر الباحث أان صشناعة الكتاب المدرسشي في
ال-ج-زائ-ر ب-رغ-م م-ج-ه-ودات ال-دول-ة ع-بر سشياسشاتها
التربوية لم تصشل للمسشتوى المطلوب على اعتبار أان
عصش -رن-ة ال-ك-ت-اب ’ ت-ع-ن-ي ف-ق-ط ت-ن-م-ي-ق-ه ب-الصش-ور
الملونة أاو طباعته على ورق مجلد ومزخرف وإان
كانت من أاسشاسشيات صشنعه في إاششارة إالى أان بناء
ال-مضش-ام-ي-ن ال-ف-ك-ري-ة وال-م-ح-ت-وي-ات ال-م-ع-رفية بما

يسشهم في تنمية قدرات ومدارك الطفل وبناء وعي
مفاهيمي صشحيح لديه.
أاك-د ع-ل-ى ال-دور ال-رئ-يسش-ي ل-ل-ك-ت-اب ال-م-درسش-ي ف-ي
تحقيق تنمية هوية الطفل وتششكيلها عبر مراحله
ال-ع-م-ري-ة ال-م-خ-ت-ل-ف-ة ،م-وضش-ح-ا أان ال-ه-وي-ة بالنسشبة
للطفل ’ يجب أان تكون محصشورة في إادراكه لوطنه
وانتمائه إاليه والششعور بالحب نحوه بل من المهم أان
تتجاوز ذلك إالى وجودها كعنصشر هام في تششكيل
ه -وي -ت -ه ال -ف-ردي-ة وال-ج-م-اع-ي-ة ال-دي-ن-ي-ة وال-وط-ن-ي-ة
والثقافية وا’قتصشادية.
تجدر اإ’ششارة إالى أان الملتقى خلصص إالى توصشيات
عدة أايضشا من بينها الحرصص على مواصشلة تنظيم
هذا الملتقى بششكل دوري كل سشنتين ،عقد ششراكة
مع مختلف المخابر ومراكز البحث القريبة من
م-وضش-وع ال-م-ل-ت-ق-ى ،ط-ب-ع م-ح-اضشرات الملتقى ،في
ك -ت -اب خ -اصص ،وت -وزي -ع-ه ع-ل-ى ن-ط-اق واسش-ع داخ-ل
الجزائر وخارجها قصشد تثمين مششاركات اأ’سشاتذة
وتعميم الفائدة على كل المهتمين ،باإ’ضشافة إالى
تأاسشيسص فرق البحث التي تششتغل على مثل هذه
الموضشوعات وإانششاء صشفحة إالكترونية تفاعلية على
م-واق-ع ال-ت-واصش-ل ا’ج-ت-م-اع-ي ب-اسش-م الملتقى وكذا
توجيه الطلبة والباحثين في الماسشتر والدكتوراه
لÓهتمام بالدراسشات الثقافية والبحوث المهتمة
بالكتاب المدرسشي.

بعد إا‚آز رصشيف قرب اŸينآء ا÷آف بتيكسشتآر

التصصدير عن طريق السصكة ا◊ديدية سصينطلق قريبا من الÈج نحو تونسض
على هامشص تسشمية القاعدة اللوجيسشتية «الميناء
الجاف» ببلدية تيكسشتار ششرق برج بوعريريج بإاسشم
الشش -ه -ي -د صش -ادي ال -ع -ي-د ،كشش-ف م-ح-م-د دح-م-ان-ي
المدير الجهوي للجمارك بسشطيف عن اإ’نطÓق
ق -ري -ب -ا ف -ي ع -م -ل -ي-ات تصش-دي-ر ع-ن ط-ري-ق السش-ك-ة
الحديدية لما معدله  70إالى  80حاوية يوميا نحو
ال-ج-م-ه-وري-ة ال-ت-ونسش-ي-ة ،وذلك ب-ع-د ت-ه-ي-ئ-ة رصش-يف
بمحطة القطار ببلدية تيكسشتار بالقرب من الميناء
الجاف الذي دخل حيز الخدمة منذ .2016
أاكد المدير الجهوي أان عمليات التصشدير في إاقليم
ال-م-دي-ري-ة ال-ج-ه-وي-ة بسش-ط-ي-ف وال-ت-ي تضش-م و’يات
سشطيف ،برج بوعريريج ،المسشيلة ،بجاية وجيجل،
ع -رفت سش-ن-ة  2017ق-ف-زة ن-وع-ي-ة ب-تسش-جيل ارتفاع
ل -لصش -ادرات م-ن و’ي-ات ب-رج ب-وع-ري-ري-ج وسش-ط-ي-ف
بنسشبة  300بالمائة وهو تطور كبير لنششاط التصشدير

خ-ارج ال-م-ح-روق-ات خ-اصش-ة وأان ال-و’ي-ت-ي-ن تعرفان
نششاطا اقتصشاديا مكثفا.
وأارجع المتحدث سشبب هذه القفزة سشنة  2017إالى
ال-ق-وان-ي-ن ال-ج-دي-دة وال-ت-حفيزات وكذا التسشهيÓت
الكبيرة التي توفرها الجمارك بالنسشبة للمصشدرين،
حيث أاثمر نششاط المديرية الجهوية خÓل عام
ك -ام -ل م -ن ال -زي -ارات ال-م-ي-دان-ي-ة إال-ى ال-م-ؤوسشسش-ات
ا’قتصشادية بالمناطق الصشناعية على إاقبال كبير
ن -ح -و ال -تصش-دي-ر ،ح-يث سش-ي-ت-واصش-ل ه-ذا ال-ب-رن-ام-ج
حسشب المدير الجهوي بزيارات دورية ولقاءات مع
المسشتثمرين باإ’ضشافة إالى أايام دراسشية وتحسشيسشية
لتحفيز الصشناعيين على التصشدير.
من جهة أاخرى ،أاضشاف المدير الجهوي أان القاعدة
اللوجيسشتية «الميناء الجاف» بتيكسشتار عرفت في
بداياتها من أاوت  2016نششاط جمركة محتششم جدا

بسشبب عدم إاقبال المسشتوردين والمصشدرين عليه
نظرا لنقصص المعلومة وعدم التعريف بمزايا هذا
اإ’نجاز اإ’قتصشادي الهام ،لكن بداية  2018عرفت
إاق- -ب- -ا’ ك- -ب- -ي- -را سش -واء م -ن ج -انب ال -م -ت -ع -ام -ل -ي -ن
اإ’ق -تصش-ادي-ي-ن ب-و’ي-ات ب-رج ب-وع-ري-ري-ج وسش-ط-ي-ف
ومسشيلة أاو من جاب المصشدرين والمسشتوردين حيث
يوفر الميناء الجاف عليهم عناء التنقل إالى موانئ
ب-ج-اي-ة وج-ي-ج-ل ،وال-ق-ي-ام ب-ال-ج-م-رك-ة ب-ال-ق-رب من
و’ياتهم خاصشة وأان الميناء الجاف ’ يبعد سشوى بـ
 30كلم عن مدينة برج بوعريريج و  35كلم عن
مدينة سشطيف وحوالي  50كلم عن و’ية المسشيلة.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

رغم أانهآ ’ تصشلح للسشكن ومهددة بآ’نهيآر

عائÓت ترفضض الÎحيل ببومدفع وع Úالبنيان

خصشصشت السشلطآت الو’ئية بع Úالدفلى
 60وحدة سشكنية لÎحيل القآئÓت القآطنة
‘ السشكنآت الهششة ببلدية ع ÚالÎكي نحو
سش- -ك- -ن- -آت ج -دي -دة ،غ Òأان ب -عضش -ه -آ رفضشت
’ل-ت-ح-آق ب-آ◊ي ا÷دي-د
ع -م -ل -ي -ة ال -ه-دم وا إ
اÙآذي لسش -وق ال -ب -ل-دي-ة ،ب-حسشب م-ع-آي-ن-ت-ن-آ
للمنطقة.

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي
العملية جندت لها المصشالح المعنية بالترحيل كل
اإ’مكانيات المادية من ششاحنات وعمال بهدف نقل
هؤو’ء نحو مسشاكنهم الجديدة من حصشة  30مسشكنا
لم تتم بنسشبة كبيرة ،حيث رفضص البعضص عملية
ال -ت-رح-ي-ل ب-ال-رغ-م م-ن أان السش-ك-ن-ات ال-هشش-ة وال-ت-ي
يقطنونها صشارت تششكل خطرا أامنيا على عائÓتهم

وأابنائهم وأاصشبحت غير صشالحة لÓسشتعمال.
من جهة أاخرى ،فإان هذه السشكنات القديمة جدا
من أامÓك الدولة حسشب رئيسشة دائرة حمام ريغة
في تصشريحها لـ «الششعب» ،وبنظر هؤو’ء الرافظين
للترحيل فإان مسشاكنهم القديمة بها توسشيعات كثيرة
تم إانجازها على حسشابهم الخاصص ،معتقدين أانها
ملك لهم بالرغم من عدم اسشتفادتهم من التسشوية
اإ’دارية ضشمن قانون .15/08
وي-ن-ت-ظ-ر ال-مسش-ت-ف-ي-دون م-ن ال-حصش-ة ال-ث-ان-ية ضشمن
الشش-ري-ح-ة ن-فسش-ه-ا ع-م-ل-ي-ة ال-ترحيل بعدما ضشبطت
مصشالح الدائرة القائمة النهائية لحصشة  60وحدة
سش-ك-ن-ي-ة ب-ذات ال-م-ن-ط-ق-ة ل-ف-ائدة العائÓت المعنية
بالترحيل والتي تدخل ضشمن برنامج كبير انطلقت
في تنفيذه السشلطات الو’ئية بعين الدفلى بكل من
جندل وبومدفع بـ  103مسشكن وعين البنيان وغيرها
من المناطق المتضشررة من السشكنات الهششة يقول

وال -ي ع -ي -ن ال -دف -ل -ى ب-ن ي-وسش-ف ع-زي-ز .ه-ذا وق-د
برمجت عملية خامسشة في ششطرها الثاني بعين
البنيان بحصشة  50وحدة سشكنية جديدة تعرف نهاية
أاششغالها بنسشبة  98بالمائة حسشب رئيسص البلدية بن
تسشدة نور الدين.

” توجيههم نحو اŸنششآآت
ا’جتمآعية والÎبوية

كششفت مديرية النششاط ا’جتماعي لو’ية عين الدفلى
عن تكفل مصشالحها وقطاع التربية بـ 229طفل من ذوي
اإ’عاقات ضشمن إاطار اإ’دماج الخاصص بوزارة التضشامن.
ل -ق -يت ال -ع -م -ل -ي -ة ارت -ي -اح -ا م-ن ط-رف ذوي ال-ح-اج-ات
وع -ائ Ó-ت -ه-م ق-د مسشت  229ط-ف-ل ت-م ت-وج-ي-ه-ه-م نحو
المنششآات اإ’جتماعية والمؤوسشسشات التربوية وهي نسشبة
تضشاف حسشب مديرية النششاط اإ’جتماعي بالو’ية إالى
 328ح- -ال -ة م -م -ن ت -م ال -ت -ك -ف -ل ب -ه -م داخ -ل ال -وسش -ط

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

العدد

17577

ولد عبآسس من ميلة:

06

سصـÓح ا÷بهة لرئاسصي ـ ـات  2019إا‚ـازات الرئيسض طيلة  20سصنة

’م Úالعآم ◊زب جبهة التحرير الوطني
أاكد ا أ
’و¤
جمآل ولد عبآسس ،أامسس ،من ميلة أان الكلمة ا أ
’خÒة لÎششح الرئيسس بوتفليقة لعهدة خآمسشة
وا أ
ت -ع -ود ل -ه وح -ده ،وح Úي -ع -ل -ن ع -ن ق -راره سش -ي -ج -د
ا÷بهة وفية له وداعمة له بقوة .مضشيفآ أانه Áنع
أاي أاف ÊÓمن ا◊ديث عن ترششيح الرئيسس.

ميلةﬁ :مد بوسسبتة
على صشعيد الجبهة ا’جتماعية دعا ولد عباسص
جميع المضشربين في قطاعي الصشحة والتعليم إالى
ضش -رورة ال -ت -ح -ل -ي ب -ال -ت -ع -ق -ل وال -ت -بصش-ر وت-فضش-ي-ل
ال -مصش -ل -ح -ة ال -ع -ام -ة ل -ل-بÓ-د وت-غ-ل-يب ل-غ-ة ال-ح-وار
وال -ت -ف -اوضص ك -وسش -ي -ل-ة حضش-اري-ة إ’ن-ه-اء ا’ح-ت-ق-ان
والتوصشل إالى أارضشية توافق .كما أاكد أان حزبه لم
يتلق أاي دعوة من أاي طرف للعب دور الوسشاطة في
ا’ح -ت-ق-ان ال-ح-اصش-ل ف-ي ال-ق-ط-اع-ات ال-ت-ي ت-ع-رف

توترات اجتماعية ،هذا من جهة كما أاكد أانه تلقى
مكالمات هاتفية من قبل أاطراف من ا’تحاد العام
للعمال الجزائريين من أاجل إانهاء الوضشع المتأازم
غير أانه لم يتدخل بل دعا جميع اأ’طراف إالى
الحوار والوحدة بعيدا عن ا’نقسشامات التي ’
ت-خ-دم ا’ت-ح-اد ال-ع-ام .سش-ي-ك-ون ل-ل-ج-ب-ه-ة م-رششحها
ل Ó-سش -ت -ح -ق -اق ال -رئ -اسش -ي لسش-ن-ة  ،2019وسش -ي -ب-ق-ى
«اأ’ف Ó-ن» ال -ق -وة السش -ي -اسش -ي -ة اأ’ول -ى ف -ي ال-بÓ-د،
وأاوضش-ح ال-مسش-ؤوول ال-ح-زب-ي ل-دى ت-نشش-ي-ط-ه ل-ملتقى
جهوي لمنتخبي و’يات الششرق مسشاء أامسص بالقاعة
المتعددة الرياضشات بششلغوم العيد بو’ية ميلة أان
سشÓح الحزب لرئاسشيات  2019سشيكون منجزات
الرئيسص من سشنة  1999إالى غاية اليوم ،باعتبار أان
ال -رئ -يسص ه -و رئ -يسص ال -ج -ب -ه-ة وك-ل إان-ج-ازات-ه ه-ي
إان -ج -ازات ال -ج -ب -ه -ة داع -ي -ا م-ن-اظ-ل-ي اأ’فÓ-ن إال-ى
ا’لتفاف حول الرئيسص بوتفليقة في كل الظروف.

من بينهم  4827مÎبصس جديد

تسصجيل أازيد من  17أالف مÎبصض ‘ التكوين اŸهني ببجاية

وفرت مديرية التكوين اŸهني بو’ية بجآية،
مآ يزيد عن  17أالف منصشب بيداغوجي لدورة
ف -ي -ف -ري ،م -وزع Úع -ل -ى ﬂت -ل -ف ال -ت -خصشصش -آت
’‰آط على مسشتوى مراكز ومعآهد التكوين
وا أ
ب - -آل - -و’ي- -ة ،واŸق- -درة Ãع- -ه- -دي- -ن و  26مركزا
للتكوين مهني ،وتضشم 172تخصشصس.

بجاية :بن النوي توهامي
وحسشب صشليحة منزو مديرة التكوين المهني والتمهين
ل- -و’ي- -ة ب- -ج -اي -ة ،ف -ق -د سش -خ -رت مصش -ال -ح -ه -ا ك -اف -ة
اإ’مكانيات التي تضشمن حسشن اسشتقبال المتربصشين
للدخول المهني دورة فيفري  ،2018والمقدر عددهم
بـ 17126متربصص من بينهم  4827متربصص جديد،
مقسشمين على جميع اأ’نماط والتخصشصشات المتاحة
وال -م -ق -در ع-دده-ا بـ 172ت-خصشصص ،ل-ل-ظ-ف-ر بالتكوين
والتخصشصص الذي يناسشب تطلعاتهم وطموحاتهم.
ت -ت -وف -ر م -خ-ت-ل-ف م-راك-ز ال-ت-ك-وي-ن ع-ل-ى ال-ع-دي-د م-ن
ال-ورشش-ات ،ال-خ-اصش-ة ب-اأ’ع-م-ال ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة وق-اعات
ال -دراسش -ة ،فضش  Ó-ع -ن أان -م -اط وت -خصشصش -ات وم -ن -ه-ا
التكوين اإ’قامي ،الذي يتيح للمتربصص تلقي تكوين
نظري تكنولوجي وتطبيقي داخل المؤوسشسشات خÓل
ف -ت -رة ال -ت -ك -وي -ن ،وك-ذا ب-رم-ج-ة ت-ربصش-ات ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة
وميدانية بالمؤوسشسشات أاو اإ’دارات العمومية وحتى
الخاصشة.
وبهدف تعريف الششباب وتحفيزهم للولوج إالى عالم
ال -ت -ك -وي -ن ،ف -ق -د ن-ظ-مت م-دي-ري-ة ال-ت-ك-وي-ن ال-م-ه-ن-ي

والتمهين أابوابا مفتوحة ،قصشد إابراز أاهمية ا’لتحاق
ب -م -راك -ز ال -ت-ك-وي-ن وت-م-ك-ي-ن-ه-م م-ن اك-تسش-اب ت-ج-ارب
ومهارات تكوينية ،تؤوهلهم في المسشتقبل للحصشول
على منصشب ششغل كّل في مجال اختصشاصشه ،علما أان
ال -ت -ك -وي -ن ال -ت-ط-ب-ي-ق-ي ي-ت-م-اشش-ى وال-ت-ك-وي-ن ال-ن-ظ-ري
والتكنولوجي داخل المراكز ،في مختلف التخصشصشات
المبرمجة ،باإ’ضشافة إالى تكوين المرأاة الماكثة في
البيت منها صشناعة الحلويات ،الحياكة وإانجاز أاعمال
الطرز.
ووفق اإ’سشتراتيجية التي ترمي إالى تحسشين نوعية
التكوين ،مع تحديث البرامج والمضشامين التكوينية ما
ي -ت -م -اشش -ى وال -ت -ط -ورات ا’ق -تصش -ادي -ة ب-الشش-راك-ة م-ع
المؤوسشسشات ا’قتصشادية ،من خÓل إانششاء تخصشصشات
ت-ت-م-اشش-ى وال-واق-ع ع-ل-ى غ-رار ال-رق-م-ن-ة وا’تصشا’ت،
وغيرها من التخصشصشات لما لها من أاهمية بالغة في
سشوق الششغل.
Óششارة فإان و’ية بجاية تتوفر على معهدين و 26
لإ
مركز تكوين مهني ،ويبلغ عدد التخصشصشات بها 172
ت - -خصشصص ف- -ي ك- -ل اأ’صش- -ن- -اف ،ح- -يث ي- -ت- -م ت- -وزي- -ع
المتربصشين على مختلف الملحقات التكوينية ،وقد
بلغ عدد المقاعد البيداغوجية التي وفرتها في نمط
التمهين أازيد من  17أالف مقعد بيداغوجي ،فضشÓ
عن برمجة تخصشصشات أاخرى بما يوافق احتياجات
سش-وق ال-ع-م-ل ال-م-ح-ل-ي-ة ،ل-ت-وف-ي-ر ال-ي-د ال-عاملة التقنية
ال-م-ؤوه-ل-ة ف-ي م-خ-ت-ل-ف ال-نشش-اط-ات وال-حرف ،والدفع
بعجلة التنمية في مجال النششاط ا’قتصشادي.

إاثر اكتششآف آاثآر قدÁة به

توقف اأ’شصغال مؤوقتا Ãوقع  1200سصكن عدل بتيبازة بفعل اكتشصاف آاثار قدÁة به

ي -رت -قب أان ي -ت -ن -ق -ل ف-ري-ق م-ن اÈÿاء م-ن
ا÷زائ -ر ال -ع -آصش-م-ة إا ¤ت-ي-ب-آزة Ÿع-آي-ن-ة ط-ب-ي-ع-ة
’ثآر القدÁة اŸكتششفة Ãوقع  1200سشكن من
ا آ
’سشبوع اŸنصشرم وهي اŸعآينة
‰ط عدل خÓل ا أ
’شش-غ-آل
ال-ت-ي سش-ت-كشش-ف إان ك-آن سش-ي-ت-م ت-وق-ي-ف ا أ
بصشورة نهآئية أاو اسشتكمآلهآ وفق ششروط ﬁددة.

تيبازة :عÓء ملزي
وكان عمال ورششة اإ’نجاز للمششروع والذي انطلق
م-ؤوخ-را ق-د ع-ث-روا أاث-ن-اء ع-م-ل-ي-ات ال-ح-ف-ر ع-ل-ى قبور
ق-دي-م-ة ب-ال-م-وق-ع ي-رج-ح أان-ه-ا ت-رج-ع ل-لعهد الروماني
بالنظر إالى كونها طويلة نسشبيا وبلغ طولها حسشب
بعضص العمال بالورششة مترين ونصشف تقريبا كما أاّن
طبيعة اأ’رضشية التي اقترح عليها المششروع ’ توحي
بكون القبور ترجع إالى فترات زمنية قريبة.
وعثر العمال أايضشا بذات الموقع على قبو كبير نسشبيا
يحمل مجمعة من البقايا اأ’ثرية المتنوعة ،بحيث

ت-ن-ق-لت مصش-ال-ح ال-ث-ق-اف-ة ال-م-ح-ل-ي-ة إال-ى ع-ي-ن ال-م-كان
لمعاينة اآ’ثار بمجّرد إاخطارها من طرف القائمين
ع-ل-ى ال-ورشش-ة ،ل-ي-ت-م إاخ-ط-ار م-دي-ري-ة ال-ت-عمير والبناء
لتوقيف اأ’ششغال مؤوقتا في انتظار قدوم فريق من
المختصشين للمعاينة.
وأاثار هذا الخبر حفيظة المكتتبين في برنامج عدل 2
ب -ال -و’ي -ة سش-واء ت-ع-ل-ق ا’أم-ر ب-ال-ذي-ن اخ-ت-اروا م-واق-ع
سش -ك -ن -اه -م عشش -ي -ة دف -ع الشش-ط-ر ال-ث-ان-ي أاو ال-ذي-ن ل-م
ي -خ -ت -اروا ب -ع -د ،ب -ح -يث أاّك -د ال -ع-دي-د م-ن-ه-م أاّن ه-ذه
المفاجأاة سشتزيد من تأاخر إانجاز المششاريع السشكنية
ال-م-ع-ن-ي-ة ب-ه-ذا ال-ن-م-ط وت-أاخ-ر تسش-ل-ي-م-ها لمسشتحقيها
الذين سشبق لهم أان نظمواعّدة وقفات احتجاجية أامام
مقر الوكالة الجهوية بتيبازة وكذا أامام مقر الو’ية
وبمقر المديرية العامة بسشعيد حمدين على مدار 3
سشنوات خلت قبل أان يعدهم والي الو’ية مؤوخرا بكون
مجمل المششاريع المتعلقة بهم حّلت مجمل العوائق
المرتبطة بها.

تسشآهم ‘ تعميق اŸفآهيم

Óطباء واŸتعامل Úا’قتصصادي Úبسصطيف
تكوين ل أ
تواصشلت Ãسشتششفى سشطيف ،نهآية اأ’سشبوع ،ولليوم الثآÊ
Óط-ب-آء
ع-ل-ى ال-ت-وا‹ ،أاشش-غ-آل ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة اıصشصش-ة ل -أ
ال- -ع -آم ،Úح -ول ك -ي -ف -ي -ة ال -كشش -ف اŸب -ك -ر ع -ن داء السش -ل ل -دى
اأ’طفآل ،وهي التظآهرة التكوينية التي أاششرف عليهآ أاسشآتذة
وأاط-ب-آء ﬂتصش-ون ‘ اÛآل ،وه-ذا ل-ت-وسش-ي-ع وت-ع-م-ي-ق اŸف-آه-ي-م
لدى الطبيب العآم ،من خÓل إالقآء ﬁآضشرات تتنآول ا÷ديد
‘ هذا اÛآل ،وكذا ورششآت تطبيقية وعملية من أاجل ترسشيخ
اŸعآرف اŸكتسشبة ‘ اŸداخÓت.

سسطيف  :نورالدين بوطغان
من جهة أاخرى ،نظمت غرفة التجارة والصشناعة

ال -هضش-اب ل-و’ي-ة سش-ط-ي-ف ،ب-م-ق-ره-ا ي-وم أاول أامسص
ال -خ -م -يسص ،ي -وم -ا إاع Ó-م-ي-ا وت-حسش-يسش-ي-ا ف-ي إاط-ار
سش -لسش -ل -ة اأ’ي -ام ال -ت -ي ت -ن -ظ -م -ه-ا ل-ف-ائ-دة م-خ-ت-ل-ف
ال-م-ت-ع-ام-ل-ي-ن ا’ق-تصش-ادي-ي-ن ال-ع-م-وم-يين والخواصص
ب -ت -راب ال -و’ي -ة .وتضش -م -ن ال -ي -وم اإ’عÓ-م-ي إال-ق-اء
مداخÓت من طرف مختصشين حول اإ’جراءات
والتدابير التي جاءت في قانون المالية لسشنة ،2018
وخاصشة ما تعلق فيها بالجوانب الجبائية والمالية
واأ’حكام الخاصشة بالضشمان ا’جتماعي ،وا’طÓع
على اأ’حكام التحفيزية للمتعاملين والتي وردت في
القانون المالي.
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ال- -م- -ؤوسشسش- -ات- -ي .أام- -ا ال- -ح -ا’ت ال -ت -ي اسش -ت -ف -ادت م -ن
اإ’دماج لحد السشاعة فقد قفزت إالى  138حالة وهو
رقم مرتفع بالمقارنة مع السشنة المنصشرمة يقول ذات
ال-مسش-ؤوول ال-و’ئ-ي.ب-خصش-وصص ال-ت-ج-ه-ي-زات ال-م-م-ن-وح-ة
لهؤو’ء فقد وصشلت إالى  260جهاز حسشب درجة اإ’عاقة
والحاجة ،وقد تم تحقيق هذه النتيجة بمسشاعدة نششاط
ال - -ج - -م - -ع - -ي - -ات ال- -ع- -ام- -ل- -ة ف- -ي ال- -ق- -ط- -اع وع- -دده- -ا
17جمعية ينضشوي تحت إاششرافها ما يفوق  440منخرط،

وفق حصشيلة نششاط هذه الجمعيات المتطوعة الممثلة
أ’كثر من  5348معاق ،بحسشب التقرير الو’ئي للمديرة
المعنية.ولقي تدعيم السشلطات الو’ئية لهذه الششريحة
م -ن ال -م -ج -ت -م-ع ارت-ي-اح-ا ك-ب-ي-را م-ن ط-رف ه-ذه ال-ف-ئ-ة
وأاوليائهم يقول ممثل هذه الششريحة بعين الدفلى.

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي

»æWh

األحد  25فيفري  201٨م
الموافق لـ  0٩جمادى الثانية  1٤٣٩هـ

طÓع
إاسضت

«ألشصعب» تسصتطلع حاضصر قسصنطينة ألعمرأ Êوأÿدماتي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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راحت ضضحية اŸشضاريع الضضخمة

@ إأحياء قلب ألصصخر ألعتيق ...ب Úوأقع ألتهميشض وحلم ألتغيÒ

أ إ
له - - - - -م- - - - -ال ،أل- - - - -تسصّ- - - - -ي- - - - -ب
وأل -ت -ه -م -يشض ...م-ظ-اه-ر أضص-حت
تطبع أحياء وشصوأرع قلب مدينة
قسص- -ن- -ط- -ي -ن -ة أل -ت -ي –ولت ب -ع -د
سص- -ن- -وأت ت -وجت خ -لل -ه -ا م -ل -ك -ة
ل - -ل - -ج - -م - -ال وع - -اصص- -م- -ة ألشص- -رق
أ÷زأئ - -ري إأ ¤ف - -وضص - -ى وب - -اق - -ة
لوسص -اخ ح -ولت
م- -ت- -ن- -وع- -ة م- -ن أ أ
أح-ي-اءه-ا أل-ع-ت-ي-ق-ة إأ ¤كومة من
لوسصاخ وسصط طرق
ألقاذورأت وأ أ
وأرصص -ف-ة م-هÎئ-ة دف-عت بسص-ك-ان
أ÷سص -ور أŸع -ل -ق -ة ل -ل -تسص -اؤول ع-ن
لحياء ضصمن
أسصباب وضصع هذه أ أ
ق-ائ-م-ة ألن-ت-ظ-ار ل-لسص-ت-ف-ادة من
مشصاريع ألتهيئة أ◊ضصارية.

واÿاصش.

رحبة الصضوف ،الشضارع
والرصضيف ...تروي اŸعاناة
وتعيشش اŸأاسضاة

»ØjôW Ió«Øe :áæ«£æ°ùb
«الشضعب““ وقفت على الوضضعية
اıزية التي تتخبط فيها أاحياء
قلب عاصضمة الشضرق ا÷زائري،
ك -م -ا ي -ح-ل-و ل-ل-ب-عضش تسض-م-ي-ت-ه-ا،
والتي مسضت عددا من الشضوارع
واألزق -ة ال -ع -ت -ي -ق -ة ،ف -وضض-ع-ي-ة
البنايات اŸزرية هي األخرى
وج- -ه آاخ- -ر Ÿدي -ن -ة ا÷سض -ور
اŸع- -ل- -ق- -ة ال- -ت- -ي ح- -ول- -ت- -ه -ا
السضنوات إا› ¤رد جدران
عنوانها الوحيد التشضققات
والتصضدعات اÿطÒة وهو
م- -ا أادخ- -ل ق- -اط -ن -ي -ه -ا ‘
دوام- - -ة ال - -ت - -خ - -وف م - -ن
ان-ه-ي-اره-ا ع-ليهم واŸوت
–ت أان- -ق- -اضض- -ه- -ا ،ف -ب -دءا م -ن شض -ارع
ال -قصض -ب -ة ال -ع -ت -ي -ق ت -ب-دأا م-ه-زل-ة ال-تسض-يب
والÓ-م-ب-الة ال-ت-ي ي-ب-دي-ها مسضؤوولو الولية
وصضول إا ¤شضوارع تعود نشضأاتها إا ¤الوجود
العثما Êوالفرنسضي ،فالزائر لهذه األحياء
يÓحظ ومن الوهلة األو ¤أانها من أاعتق
شض-وارع ع-اصض-م-ة الشض-رق وأاروع-ه-ا ،ك-ون-ه-ا
أاسض- -رت ب- -ج- -م- -ال- -ه -ا ك -ل ال -زوار وأاسض -الت
بروعتها ح Èأاشضهر كتاب العا.⁄
رغ-م أان-ه-ا اخ-تÒت ك-ع-اصض-م-ة ل-لثقافة

إادراج ه -ذه األح -ي-اء ال-ت-اري-خ-ي-ة ضض-م-ن
ب -رام -ج ال -ت-حسض Úا◊ضض-ري وع-م-ل-ي-ات
إاع -ادة ال -ت -ه-ي-ئ-ة ،فشض-وارع ق-لب اŸدي-ن-ة
ت- -ع- -يشش اŸأاسض- -اة تضض- -اف ل- -ه- -ا م -ع -ان -اة
السضكان.

انزلقات خطÒة وانعدام
األرصضفة ديكور شضارع العربي بن
مهيدي ا÷ديد

العربية
لسضنة  2015وحظيت بغÓف
ما‹ ضضخم خصضصش لÈنامج إاعادة التهيئة
و–سض ÚاŸظ -ه -ر ال -ع-ام ألح-ي-اء اŸدي-ن-ة
العتيقة ،إال أان سضياسضة الÈيكولج عمت
ع -ل -ى ك -اف-ة مشض-اري-ع ال-ت-حسض Úا◊ضض-ري
اÿاصض -ة ب -أاح -ي-اء اŸدي-ن-ة ال-ق-دÁة ال-ت-ي
ت- -ع- -يشش ال -ي -وم إاه -م -ال ك -بÒا م -ن ط -رف
اÛالسش البلدية والولئية اŸتعاقبة عن

من شضارع العربي بن مهيدي اŸعروف
ب -ط-ري-ق ا÷دي-دة وال-ق-د Ëق-دم اŸدي-ن-ة
بدأانا جولتنا السضتطÓعية التي أاعطتنا
فرصضة للوقوف على وضضعية هذا ا◊ي،
حيث وقفنا على ا◊الة اÎŸدية Ÿشضروع
ترميم ““قهوة النجمة““ اŸشضهورة بالشضرق
ا÷زائ-ري وال-ت-ي ك-انت م-ل-ت-ق-ى اŸث-قفÚ
والفنان Úالعرب واألجانب ،حيث  ⁄تنته
بها إا ¤حد كتابة هذه األسضطر األشضغال
ال -ت -ي ب -دت ل -ن -ا وم-ن ال-وه-ل-ة األو ¤أان-ه-ا
م -ت -وق -ف -ة األم -ر ال -ذي سض -اه -م ‘ اهÎاء
أاسضاسضاتها وهو األمر الذي أاثار حفيظة
سضكان اŸدينة وطالبوا السضلطات اŸعنية
بضضرورة إاكمال عملية الÎميم وفتحها ‘
وجه مرتاديها.

إاقÎبنا من السضكان الذين اسضتنكروا
الوضضعية اÙرجة التي يعيشضونها ،حيث
أاك - - - -دوا ل- - - -ن- - - -ا أان مشض- - - -اك- - - -ل الشض- - - -ارع
األسض-اسض-ي-ة ت-ك-م-ن ‘ ال-تسض-رب-ات اŸائ-ي-ة
الناŒة عن أاعطاب دائمة مسضت قنوات
ال -ت -زود ب -اŸي -اه الصض-ا◊ة ل-لشض-رب ،ح-يث
–ولت بفعلها الطرق إا ¤برك وأاوحال
شضكلت مع مرور الوقت مسضتنقعات للمياه
القذرة.
حسضب السض -ك -ان ه -ذه ال -وضض -ع-ي-ة أاث-رت
سضلبا على سضÓمة البنية التحتية للبنايات،
مضضيف Úأانه رغم الشضكاوى التي اأودعوها
لدى مصضالح البلدية إال أانهم  ⁄يتلقوا أاي
ردود فضض Óعن –ول الطريق إا ¤حفر
ومطبات ناهيك عن اهÎاء األرصضفة التي
 ⁄تشضهد منذ عقود عمليات Œديد أاو
تصضليح فاألوسضاخ والقاذورات التي ترمى
عشضوائيا حولت الشضارع العتيق إا ¤مفرغة
ع -م -وم -ي -ة خ -اصض-ة وأان شض-ارع ال-ع-رب-ي ب-ن
م -ه -ي -دي ي -ع -رف ح -رك -ة Œاري -ة واسض -ع-ة
ف-اÓÙت ال-ت-ج-اري-ة ت-ت-واج-د ع-لى طول
الشضارع ما يجعله قبلة للزبائن على مدار
السضاعة وهو األمر الذي يدعوللخجل ،إا¤
جانب تواجد مراكز جامعية ومؤوسضسضات
ت-رب-وي-ة وف-ن-ادق م-ا ي-ج-ع-ل غ-ي-اب ال-تهيئة
م- -ل -ح -وظ -ا ومسض -ت -غ -رب -ا م -ن ق -ب -ل ال -ع -ام

‘ ظل ألÎأجع وألتسصّيب بقطاع ألسصكك أ◊ديدية

منذ سضنوات مضضت عاشضت هذه األحياء
قصض -ة السض -ت -ع -م -ار وك -انت شض -اه-دة ع-ل-ى
بشض -اع -ة ال -ظ-ل-م والسض-ت-غÓ-ل ،إال أان-ه-ا ⁄
تشض- -ه- -د م -ث -ل ه -ذا ال -ق -در م -ن اإله -م -ال
وال- -تسضّ- -ي- -ب ،ف- -السض- -ك- -ان ي- -ع -يشض -ون سض -وء
اأوضض -اع -ه -م اŸع -يشض -ي -ة وال -ي -وم-ي-ة وسض-ط
سضكنات مهÎئة تفتقر ألبسضط ضضروريات
العيشش الكر Ëوتعيشش كابوسش انهيارها
عليهم ،دون ا◊ديث عن وضضعية الطرق
اŸل- -ي- -ئ- -ة ب- -اŸط- -ب -ات وا◊ف -ر ،إاضض -اف -ة
اإ ¤تسضربات اŸياه القذرة وسضط هذه
األح - -ي - -اء ج - -راء ق- -دم ق- -ن- -وات الصض- -رف
الصض -ح -ي فضض Ó-ع-ن الن-تشض-ار ال-هسض-تÒي
Óوسض -اخ وال -ق -اذورات ل-ت-ب-ق-ى ال-وضض-ع-ي-ة
ل -أ
اŸزرية أاول ما تÓحظه لدى دخولك لهذه
األخÒة.
كما ع Èلنا السضكان عن مدى اسضتيائهم
م -ن ح -ال -ة ال -ت-ه-م-يشش والÓ-م-ب-الة ،ح-يث
أاضضحت سضكناتهم ›رد أاطÓل وسضكانها
األصض -ل-ي-ون ›رد أاطÓ-ل تشض-ارك-ه-م ف-ي-ه-ا
الفئران والثعاب ،Úفالزائر لهذه اŸناطق
األث- -ري- -ة وال -ت -اري -خ -ي -ة ي Ó-ح -ظ األك -وام
واıل-ف-ات الÎاب-ي-ة ال-ن-اŒة ع-ن ان-ه-ي-ار
البنايات لسضيما الواقعة بحي ““ططاشش
ب-ل-ق-اسض-م““ اŸع-روف ““ب-الشض-ارع““ ال-وضض-ع-ي-ة
الكارثية التي اسضتاء منها السضكان خاصضة
مع النتشضار الواسضع للزواحف ،فضض Óعن
الغبار واألتربة التي أاثرت سضلبا على صضحة
العائÓت اÛاورة للمنازل اŸنهارة ‘
ظ- -ل غ- -ي -اب ا÷ه -ات اŸع -ن -ي -ة ع -ن رف -ع
الفضضÓت واألكوام الÎابية التي –ولت
‘ غياب القانون والرقابة إا ¤أاوكار آامنة
للدعارة وتعاطي اıدرات ،بعدما ظلت
ه -ذه األخÒة مÎاك -م -ة لسض -ن -وات ع-دي-دة
دون أاي التفاتة جدية من مسضؤوو‹ القطاع
ليبقى اŸواطن الضضحية األو ¤لسضياسضة
اإلقصضاء والتهميشش.

قطار الضضاحية بقسضنطينة ‘ سضبات ﬁتم وﬁطات تتحّول ألوكار للجرÁة

لخÒة ترأجعا ملحوظا
لونة أ أ
من جهة أخرى ،يعرف قطاع ألنقل بعاصصمة ألشصرق أ÷زأئري ‘ أ آ
وإأهمال غ ÒمÈر من طرف ألسصلطات ألتي تعت ÈأŸسصؤوولة ألوحيدة عن ترقية ألقطاع وإأخرأجه من
دأئرة ألتذبذب أŸفروضض عليه منذ فÎة بعيدة وألتي كان على رأسصها ألغياب ألتام ÿدمات قطار
ألضصاحية ع Èعديد بلديات ألولية وهو ما أثر سصلبا على نسصبة ألتغطية باŸدينة وما جاورها من
مناطق ،كان سصكانها يجدون ‘ ألقطار وسصيلة نقل آأمنة تقيهم من ظاهرة ألختناق أŸروري ألتي أضصحت
تشصكل هاجسصا لدى سصكان أŸدينة ألذين أسصتغربوأ ترأجع خدمات قطار ألضصاحية ألذي كان يلعب دورأ
للف من ألسصكان عﬂ Èتلف بلديات ألولية.
فعال ‘ حل مشصكل ألنقل ل آ
الوضضعية اŸزرية التي آالت إاليها هذه
ال-وسض-ي-ل-ة اإلسضÎات-ي-ج-ي-ة ب-ولية قسضنطينة
دف-عت ب-ج-ري-دة ““الشض-عب““ ل-ل-ق-ي-ام ب-ج-ول-ة
اسضتطÓعية اسضتهدفت عددا من ﬁطات
القطار اŸوزعة ع Èعدد من البلديات،
ذلك على غرار ﬁطة اÿروب ،حامة
بوزيان ،ديدوشش مراد ،زيغود يوسضف.
Ãجرد وصضولنا لهذه األخÒة لحظنا
غياب الرقابة على هذه الهياكل العمومية
التي أاصضبحت عرضضة للتخريب والسضرقة
م -ن ط -رف أاشض -خ -اصش ›ه -ول ‘ ،Úظ -ل
اإلهمال والتسضيب ‘ تأاهيل هذه األخÒة
من طرف ا÷هات اŸسضؤوولة.
ف- -ب -م -ح -ط -ة ك -اف صض -ال -ح اŸت -واج -دة
Ãنطقة حامة بوزيان تÓحظ حالة من
اإلهمال والتسضيّب ،حيث تعرضضت هياكله
للتخريب والكسضر وكذا السضرقة التي م ّسضت
أاغراضضه لتتحول اÙطة مع مرور الوقت
إا ¤مكان مهجور ومرتع آامن للمنحرفÚ

الذين وجدوا ضضالتهم ‘ غياب العنصضر
األمني باŸنطقة.
ذات الوضضعية وقفنا عليها لدى تنقلنا
Ùطة بكÒة التي أاصضبحت ›رد هيكل
ب Ó- -روح ،ح- -يث أاك- -د ل- -ن- -ا أاح- -د سض- -ك- -ان
اŸنطقة أانهم مسضتاؤوون للحالة اıزية
ال -ت -ي أاصض -ب-حت ع-ل-ي-ه-ا ﬁط-ات ال-ق-ط-ار
بولية قسضنطينة سضيما وأانها كانت تسضاهم
بشضكل فعال ‘ حل مسضأالة النقل بالولية.
‘ سضياق ذي صضلة ،فإان قطار الضضاحية
فضض  Ó-ع -ن ال -وضض -ع-ي-ة السض-ي-ئ-ة Ùط-ات
ال-ق-ط-ار ل ي-ع-ت Èأاحسض-ن م-ن-ه-ا ف-ب-تذبذبه
سض -اءت األم -ور ف -ب -دءا م -ن ال-زي-ادات غÒ
اÈŸرة ‘ تسضعÒة الركوب وصضول إا¤
عدم احÎام مواعيد النطÓق والوصضول
ل-ت-ك-ون ح-ي-ن-ه-ا ب-داي-ة ال-ن-ه-اي-ة وان-طÓ-ق-ة
التقهقر والÎاجع ‘ خدمة اŸواطن.
من جهة أاخرى ،أاكد مصضدر مطلع
Ãديرية السضكة ا◊ديدية لـ ““الشضعب““ أان

سض -بب الÎاج-ع سض-ب-ب-ه ال-وح-ي-د ه-و ال-ت-ل-ف
ا◊اصضل بالسضكك ا◊ديدية التي وجدوا
صض -ع -وب -ة ‘ ت -ث-ب-ي-ت-ه-ا بسض-بب اŸي-اه وك-ذا
مشضكل انزلق الÎبة من –ت خطوط
السضكك وهو ما سضيشضكل خطرا على حياة
الركاب ،خاصضة وأان القطار أاصضبح غÒ
م -ؤوه -ل ل -ت-ج-اوز سض-رع-ة ﬁدودة وه-و م-ا
يدفعه للتأاخر عن مواعيده ما أادى إا¤
فقدان عدد كب Òمن ركابه.
أاضضاف ذات اŸصضدر أانهم يعملون على
إاعادة إانعاشش قطار الضضاحية من خÓل
جلب قاطرات جديدة سضتعمل على حل
العجز ‘ ›ال التغطية ،هذا بعد إانهاء
مشضكل انزلق الÎبة اŸسضجل ع Èعديد
النقاط بصضفة نهائية ما من شضأانه إاعادة
العتبار إاليه والعودة به إا ¤ا◊ياة ليكون
بالفعل ﬁركا للنقل ومتنفسضا حقيقيا من
الضض -غ -ط اŸروري اŸع -روف -ة ب -ه م -دي-ن-ة
ا÷سضور اŸعلقة.
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إأجرأءأت صصارمة لتطه Òسصاحل تيبازة

أŸدير ألعام Ÿؤوسّصسصة ألّردم ألّتقني باŸسصيلة:

ديوننا لدى البلدية بلغتّ  ٧مÓي Òسسنتيم

القضساء على النّشساطات اÿدماتية الفوضسوية

أع-ط-ى وأ‹ و’ي-ة ت-ي-ب-ازة ت-ع-ل-ي-م-ات صص-ارم-ة ل-ل-ج-ن-ة أل-و’ئ-ي-ة أŸك-ل-ف-ة ب-ت-حضص Òم-وسص-م
أ’صصطياف تعنى با’سصرأع ‘ عملية مسصح  43شصاطئا ع Èألسصاحل ألتيبازي ،مع –ديد ›مل
ألنقائصص مع أقÎأح أ◊لول ألتقنية أÓŸئمة.

تيبازة :عÓء ملزي

في ألسشياق ذأته ،أمر وألي ألؤ’ية ألسشلطات ألمحلية لمختلف ألبلديات بالسشهر على تنظيف
ألمحيط وتهبئة أأ’رضشيات ’ أسشتقبال ألمصشطافين مع إأعطاء صشؤرة أمثل لؤجه ألؤ’ية ألتي تصشنف
وطنيا من بين أهم ألؤ’يات ألسشياحية ،بحيث تكقلت مديرية أ’دأرة ألمحلية باصشÓح ألمركبات
ألمتحركة ألمعنية بعملية ألتنظيف لـ  6بلديات بغÓف مالي قدره مليار ونصشف سشنتيم ،على أن
تسشتفيد  10بلديات أخرى من عملية مماثلة من ألميزأنية أ’ضشافية للسشنة ألجارية ،مع أ’ششارة ألى
كؤن ألؤ’ية حاليا تحؤز على  14مخيما صشيفيا تسشتغل ’سشتقبال أأ’طفال من مختلف و’يات

ألؤطن ،بحيث تلقى رؤوسشاء ألبلديات أوأمر صشارمة تتعلق بعرضض ألمخيمات ألتي أنتهى أجل كرأئها
في مزأيدأت علنية وفقا لدفتر ألششروط ألجديد ألذي يقتضشي تأاجيرها لفترة عام وأحد قابل
للتجديد مع تجّنب سشياسشة ألتأاجير لفترأت غير محدودة.
وفيما يتعلق بتسشيير عملية أ’صشطياف على مسشتؤى ألششؤأطىء ،تلقى رؤوسشاء ألبلديات أوأمر تتعلق
Óكل ألسشريع على أمتدأدها دون أششترأط هيكل محترم قابل
بمنع تسشليم رخصض إ’نششاء نقاط ل أ
للفك لمثل هذه ألنششاطات ،مع ضشرورة تعيين ممثل عن ألسشلطة ألمحلية لمتابعة عملية أ’صشطياف
على مسشتؤى كل ششاطئ دون أششترأط كؤنه يحؤز على منصشب مسشؤؤولية بالبلدية ،مع ضشرورة إأعدأد
برنامج ترفيهي وثقافي ثري على مدأر مؤسشم أ’صشطياف لفائدة ألعائÓت يتم تجسشيده على
مسشتؤى ألششؤأطئ ومختلف ألفضشاءأت ألمكملة ألتي تسشتقطب ألجمهؤر ألعريضض طيلة تلك ألفترة
Óثار وألمدينة أأ’ثرية بتيبازة وألسشاحة ألعمؤمية بكل من
على غرأر ميناء تيبازة وألمعهد ألعربي ل آ
حجؤط وحجرة ألنصض ،وغيرها من ألفضشاءأت ألتي تسشتهؤيها ألعائÓت ألمقيمة وألقادمة من
و’يات مجاورة.
ويبقى رؤوسشاء ألبلديات مخّيرين في عرضض فضشاءأت محدودة للمسشتثمرين لغرضض أسشتغÓلها خÓل
مؤسشم أ’صشطياف وفق بإاجرأء مزأيدأت بششأانها ،أأ’مر ألذي يمكن من تؤفير مدأخيل إأضشافية
للبلدية ناهيك عن تؤفير فضشاءأت أوسشع ’قامة ألمصشطافين وبأاسشعار أدنى مقارنة مع تلك ألتي يتم
تدأولها بهياكل أ’سشتقبال ألسشياحية أأ’خرى.
وأ’ّن و’ية تيبازة تتحّؤل إألى وجهة سشياحية بامتياز خÓل مؤسشم أ’صشطياف من كل سشنة ،فقد تّم
ألتركيز على ألتحضشير لهذأ ألمؤعد ألهام بالششكل ألذي يقّؤي دعائم ألؤظيفة ألسشياحية وفق ثÓث
محاور رئيسشية ،يعنى أولها بتنظيف ألمحيط بكل ما تعنيه هذه ألعبارة ،وهي ألعملية ألتي ترتبط
باأ’حياء وألفضشاءأت ألحضشرية وألطرقات وألششؤأطىء وغيرها.
وبالنظر إألى مسشاهمة ألبنايات ألفؤضشؤية في تقزيم ألؤجه ألسشياحي للمنطقة ،فقد تّم ألتركيز في
محؤر آأخر على هدم كل ألبنايات ألتي ششّيدت في ألفترة أأ’خيرة ،خاصشة وبدون أية وثائق أو
ترأخيصض و’سشيما على مقربة من ألبحر وألمناطق ألسشياحية ،بحيث برز ذلك جليا بمنطفة ألتؤسشع
ألسشياحي للدأمؤسض وبششاطئ أأ’رهاط وبحؤأف مقبرة قؤرأية ،وغيرها من ألمناطق ألح ّسشاسشة ألتي
تسشتغّل عادة لتأاجير ألششقق للمصشطافين خÓل مؤسشم أ’صشطياف أو حتى أ’قامة بها في أسشؤء
أأ’حؤأل.
وذكر وألي ألؤ’ية رقم  12ششكؤى كمعدل يؤمي لعدد ألبنايات ألفؤضشؤية ألتي يتم تششييدها بمختلف
أأ’حياء وألمناطق ألحسشاسشة ،ومن ثّم فقد تّم إأعدأد برنامج متؤأصشل للهدم بمختلف ألبلديات
’سشيما ألسشاحلية منها ،وششرع في ذأت ألعملية منذ مطلع أأ’سشبؤع ألمنصشرم ببلديات سشيدي
غيÓسض وبؤسشماعيل وحجؤط وألدوأودة وششرششال ،كما أششار مدير ألمصشالح ألفÓحية إألى إأحصشاء
 47حالة تتعلق بتششييد بنايات على أرأضض فÓحية من طرف غرباء ،أأ’مر ألذي يسشتلزم عملية طرد
لهؤؤ’ء طبقا للقانؤن سشاري ألمفعؤل.

مسصعــد با÷لفة

بلديـ ـ ـة عنوانه ـ ـا الّتهميـ ـ ـشش والتّأاخـ ـ ـر الّتنمـ ـ ـوي
’ ي- -زأل سش- -ك- -ان
ب-ل-دي-ة مسش-ع-د ألؤأقعة
ج -ن -ؤب و’ي-ة أل-ج-ل-ف-ة
ي -ج ّ-ددون م -ط -ال -ب -ه -م
ل- -ل- -ج -ه -ات أل -م -ع -ن -ي -ة
ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-انشش-غ-ا’ت-هم
ألمطروحة في عديد
أل -م -ن -اسش-ب-ات ،م-ب-دي-ن
قلقهم جرأء أأ’وضشاع
ألمزرية ألتي يعيششؤنها
ألتي جعلتهم يششتكؤن
م- -ن أل- -غ- -ي -اب أل -ك -ل -ي
ل -م -ن -اصشب أل-ع-م-ل ف-ي
م -خ -ت -ل -ف أل -م -ج-ا’ت
أل -م-ت-اح-ة ،م-ا ج-ع-ل-ه-م
ع- -رضش- -ة ل- -م- -خ- -ت- -ل -ف
أآ’ف -ات أ’ج-ت-م-اع-ي-ة.
وف- -ي ح- -ديث شش- -ب- -اب
أل -م -ن -ط -ق -ة لـ ج -ري-دة
جلة إألى
«ألششعب» أّكدوأ أنّ مطالبهم ’ تزأل حبيسشة أدرأج مسشؤؤولي ألبلدية ،وأّنها مؤؤ ّ
إأششعار آأخر ،مضشيفين أن بلديتهم تتخّبط في جملة من ألنقائصض ألتي عّكرت صشفؤ
حياتهم .وقد ّعبر عن ذلك بعضض ألششباب مطالبين ألجهات ألؤصشية بدفع عجلة
ألتنمية بالبلدية ،وتحسشين ألظروف أإ’جتماعية لمختلف ششرأئح ألمجتمع بالمنطقة،
وكذأ إأششرأكهم في ألمدأو’ت ألرسشمية للمجلسض ألششعبي ألبلدي وكذأ في لجان تؤزيع
ألسشكنات أ’جتماعية .ومن بين ألمطالب ألتي رفعها ششباب أحياء بلدية مسشعد ،أيضشا
إألى ألسشلطات ألمعنية تزويد ألمناطق ألريفية بششبكة ألكهرباء ،كؤن منطقتهم بحاجة
إألى برمجة مششاريع تتعلق بالتهيئة ألحضشرية لبعضض أأ’حياء ألمهمششة من خÓل إأعادة
تهيئة ششبكة ألطرقات وألمياه ،وكذلك تؤسشيع ششبكة غاز ألمدينة لتششمل من خÓلها
ألمناطق أآ’هلة بالسشكان ألمتاخمة للمحيط ألعمرأني ،على غرأر حي أ’أطلسض
وألضشاية ألذي يششتكي من أنعدأم ألتهيئة ألحضشرية على مسشتؤى ألتجمعات ألسشكانية،
فضش Óعن غياب مرأفق ترفيهية ورياضشية يمارسض فيها ألششباب هؤأيتهم ،ضشف إألى
ذلك معاناتهم مع مششكل ألششبكات ألسشلكية للهاتف ألثابت وأأ’نترنيت ،وهؤ أأ’مر
ألذي أثار حفيظتهم ،دأعين ألسشلطات ألؤصشية تلبية جملة من مطالبهم ألمتعلقة
بتحسشين ألمنظر ألجمالي أ’حيائهم ألتي  -بحسشبهم  -تدهؤرت بششكل كبير جرأء
غياب ألنظافة ،وعدم تجسشيد ألمششاريع ألتي وعدت بها ألسشلطات ألمحلية وألمتمثلة
أسشاسشا في تعبيد ألطرقات وتهيئة أأ’رصشفة وقنؤأت ألصشرف ألصشحي .وأمام هذه
أأ’وضشاع يقؤل سشكان بلدية مسشعد ،إأن ألسشلطات ألمحّلية مطالبة بضشرورة ألتدخل
وألؤقؤف على معاناتهم ألتي طال أمدها وأإ’سشرأع في إأعادة ألنظر ’نششغا’تهم،
وهذأ بإانجاز مششاريع تنمؤية هامة إ’خرأجهم من دأئرة ألعزلة وألتهميشض وهذأ يكؤن
 حسشب ششباب مسشعد  -بتدخل ألجهات ألمعنية إ’خرأجهم من هذه أأ’وضشاعألمتردية ألمفروضشة عليهم منذ سشنؤأت.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

صصحة باŸدية
نقاشص ثري حول قانون أل ّ

التكف ـ ـل باŸريضش طبي ـ ـا أاولويـ ـ ـة

طرحت جمعية أبن سصينا Ÿرضصى ألربو بو’ية أŸدية خÓل لقاء تشصاركي عقدته
’سص -ك-ان وأل-ت-ج-ه-ي-ز وأل-ري وأل-ت-ه-ي-ئ-ة
ألسص -ي -دة أل -ن -ائب م -ر Ëمسص -ع -ودي عضص -و ÷ن -ة أ إ
أل-ع-م-رأن-ي-ة Ãق-ر م-دأوم-ت-ه-ا ب-ع-اصص-م-ة أل-و’ي-ة ،خصصصص لشص-رح مشص-روع ق-انون ألصصحة
أ÷دي -د ،وب -عضص أŸقÎح -ات أل-ه-ادف-ة أل-ت-ي م-ن شص-أان-ه-ا أن ت-ع-م-ل ع-ل-ى ت-رق-ي-ة ألصص-ح-ة
ألعمومية بهذه ألو’ية ،منها جعل ألصصحة كأاولوية من مهام ألدولة أ÷زأئرية ،وهذأ
ب-ج-ع-ل أل-ف-رد ضص-م-ن ه-ذه أŸه-ام أ◊ي-وي-ة ،وألÎك-ي-ز ع-ل-ى ألصص-ح-ة أل-وقائية وإأجبارية
Óطباء على مسصتوى و’يات ألهضصاب ألعليا وأ÷نوبية.
أÿدمة أŸدنية ل أ

اŸدية :علي ملياÊ

دعت ألجمعية ألتي يعؤد تاريخ أنششا’ئها لسشنة  1993إألى إأعادة ألنظر في أآ’ليات في مجال
أنسشنة ألعÓقات دأخل قطاع ألصشحة وألسشكان وأصشÓح ألمسشتششفيات ،تسشقيف ألخدمات
وأأ’دأءأت ألصشحية لدى ألقطاع ألصشحي ألخاصض ،خلق صشندوق وطني تششارك فيه مختلف
ألقطاعات لتمكين ألمؤأطنين للمعالجة في ألخارج ،مع إأجبار ألمؤؤسشسشات ألعمؤمية
وألخاصشة للتكفل بالمؤظفين وألعمال في أطار طب ألعمل ،فضش Óعلى خلق آأليات عمل
جديدة أ’جل ألتحكم في بعضض أأ’مرأضض ألخطيرة ألمتنقلة عن طريق ألمياه كالتسشممات
ألغذأئية من خÓل تؤضشيح عÓقة ألتدخل لدى كل قطاع ذي صشلة على حدى ،دون إأهمال
إأعادة ألنظر في عمليات ألتكفل باأ’مرأضض ألمزمنة في مجال ألعناية ألصشحية وأ’سشتفادة
من أأ’دوية بمرأجعة قؤأئم أأ’دوية ،وبخاصشة لدى مرضشى ألربؤ من فئة ألمحتاجين
وعديمي ألدخل مع تششجيع كل من ألعÓج ألمنزلي ألمجاني ،وبخاصشة بعد ألعمليات
ألجرأحية ألكبيرة وإأجرأء ألبحؤث في مجال ألصشناعات ألصشيد’نية ،عÓوة على منع بيع
أأ’دوية ألمتخصشصشة على مسشتؤى ألصشيدليات بدون وصشفات طبية.
كما أقترحت إأنجاز مسشتششفيات جامعية ببعضض ألؤ’يات ألدأخلية كما هؤ ألحال بالنسشبة
لؤ’ية ألمدية أسشتنادأ لعدد ألمرضشى ألذين يتم تؤجيههم من دأخل ألؤ’ية أو خارجها
وليسض على أسشاسض عدد ألسشكان ،تèششجيع وتؤجيه أ’سشتثمار ألمحلي بهذه ألؤ’ية في
مجال بناء هياكل صشحية خاصشة بعؤأصشم دوأئر ألؤ’ية أ’جل ترقية ألصشحة ألعمؤمية
وت-خ-ف-ي-ف ألضش-غ-ط ع-ل-ى أل-م-ؤؤسشسش-ات أل-ع-م-ؤم-ي-ة ،ب-عث نشش-اط ألصش-ي-دل-ي-ات ع-لى مسشتؤى
ألمؤؤسشسشات أ’سشتششفائيه ألعمؤمية وألجؤأرية أ’جل ألحد من ندرة بعضض أأ’دوية ألحيؤية.
وكشش -فت ألّشش -روح -ات أل -م -ق -دم -ة ف -ي ه -ذأ أل-ل-ق-اء ل-ل-مشش-ارك-ي-ن ف-ي إأث-رأء أل-ن-ق-اشض ،ب-أان
مششروع قانؤن ألصشحة ألجديد كّرسض مجانية ألخدمة ألعÓجية ،وششمل  269مادة قانؤنية
أي بزيادة مادة وأحدة عن ألقانؤن رقم  85 / 05ألمؤؤرخ في  16فيفري  ،1985كما أششترك
ألقانؤنان في نفسض عدد ألبنؤد ألعششرة ،وبخاصشة في بندي ألمبادئ وألتدأبير أأ’سشاسشية
وتدأبير قانؤن ألعقؤبات ،إألى جانب تثبيت نفسض ألبنؤد مع تغيير طفيف في ألتسشمية،
مضشاف إألى ذلك نبّهت مختلف ألتدخÓت إألى أهمية مقترح إأعدأد ألبطاقة ألؤطنية
ومخطط ألتنظيم ألصشحي في مششروع هذأ ألقانؤن ألجديد.

أّكد أŸدير ألعام Ÿؤوسصسصة ألردم ألتقي باŸسصيلة ÿضصر
ن أŸؤوسصسصة سصجلت نقلة نوعية ‘ ألقضصاء على
عيوأز ،أ ّ
أŸف-رغ-ات أل-عشص-وأئ-ي-ة ورف-ع أل-ق-م-ام-ة أŸنزلية ،وألتكفل
’دأرية سصعيا منها
بإازألة ألنفايات بالعديد من ألهيئات أ إ
◊قيق ألبعد ألبيئي أ’قتصصادي وأ’جتماعي.

اŸسسيلة :عامر ناجح
أششار ألمتحّدث في عرضض لحصشيلة ألنششاط إألى أن
أل-م-ؤؤسشسش-ة تسشّ-ير  03م-رأك-ز ،م-ن-ه-ا م-رك-ز أل-ردم أل-تقني
ل-ل-ن-ف-اي-ات أل-م-ن-زل-ي-ة أل-ه-ام-دة ب-م-رك-ز ألؤ’ية ببؤسشعادة،
وبعين ألملح تغطي  08بلديات من أصشل  47بلدية أي ما
نسش-ب-ته  43ب-ال-م-ائ-ة م-ن ت-ع-دأد سش-ك-ان أل-ؤ’ي-ة.وأحصشت
ألمؤؤسشسشة حسشب ألمتحدث ما قيمته  22288طن من
أل-م-ع-ال-ج-ة ب-م-ع-دل  61ط- -ن ف- -ي أل- -ي -ؤم خ Ó-ل ألسش -ن -ة
ألمنقضشية ،وما قيمته  2180طن من ألنفايات ألهامدة
ألمعالجة بمعدل  06أطنان يؤميا.
وقال إأنّ مؤؤسّشسشة ألردم ألتقني تسشعى جاهدة إألى تحقيق
’سشترأتيجية لها وعلى
’همية أ إ
ثÓث أبعاد ،وتحقيق أ أ
رأسشها ألبعد ألبيئي ،وألذي يتج ّسشد حسشبه من خÓل
أل -قضش -اء ع -ل -ى مشش -ك -ل أن -تشش -ار أل-م-ف-رغ-ات أل-عشش-ؤأئ-ي-ة
ب-م-خ-ت-ل-ف أصش-ن-اف-ه-ا وف-ق أل-م-ع-اي-ير ألبيئة ألمعمؤل بها،
وأسش-ت-رج-اع أك-ب-ر ق-در أل-ق-اب-ل-ة لÓ-سش-ت-رجاع ،فيما أعتبر
أل -م -ت -ح -دث أن ت -جسش-ي-د أل-ب-ع-د أ’ج-ت-م-اع-ي ي-ك-م-ن ف-ي
ألمسشاهمة في ألقضشاء على ألبطالة بمختلف أششكالها من
خÓل مناصشب ششغل مباششرة وغير مباششرة ،حيث تمّكنت
أل-م-ؤؤسشسش-ة حسش-ب-ه م-ن تشش-غ-ي-ل  226ع -ام-ل ب-ع-د أن ك-ان
تعدأده خÓل سشنة  ’ 2010يتجاوز  29عامل فقط.
في حين يعد ألبعد أ’قتصشادي حسشب لخضشر عيؤأز،
وألذي تسشعى ألمؤؤسشسشة إألى تجسشيده هؤ تحقيق رقم
أعمال يسشاهم في ألثروة وتكريسض أ’قتصشاد ألبديل ،ومن
بين ألمششاريع ألهامة ألتي حققتها ألمؤؤسشسشة حسشب نفسض
ألمتحدث هؤ أ’سشتثمار في ألجانب ألبششري من خÓل
تخصشيصض مبلغ مالي يقّدر بـ  450مليؤن سشنتيم لتكؤين
’طارأت وألعمال ،وتمّكنت من تكؤين  40إأطار منذ سشنة
أإ
 ،2011ناهيك عن أ’سشتثمار في ألعتاد خصشصض له مبلغ
مالي يقّدر بـ  11مليار سشنتيم ونصض ألمليار تمثل في
ششرأء وسشائل جمع ألقمامة ،وكذأ ششرأء  1000حاوية
قمامة.
ولم يخف مدير ألمؤؤسشسشة حجم ألديؤن ألتي تعاني منها
أل-م-ؤؤسشسش-ة ت-ج-اه أل-م-ؤؤسشسش-ات أل-ع-م-ؤم-ي-ة وألبلديات ألتي
أثقلت كاهل ألمؤؤسشسشة ،وتسشعى جاهدة إألى أسشترجاعها
وأسشتثمارها في تطؤير ألمؤؤسشسشة ،حيث كششف على ما ما
ق-ي-مته  07مÓ-ي-ي-ر سش-ن-ت-ي-م ك-دي-ؤن مسش-ت-ح-ق-ة عن بلدية
ألمسشيلة لؤحدها.

مشسروع إا‚از الّردم ا◊راري

وختم ألمتحدث ألندوة بالكششف عن مششروع أإنجاز
ألردم ألحرأري لمعالجة ألنفايات أ’سشتششفايئة على
مسشتؤى مركز ألردم بالمسشيلة ،وألذي سشؤف يكؤن ذو
أهمية كبيرة للتخلصض من ألنفايات ألطبية ،ألتي غالبا
ما تششكل خطرأ على صشحة ألمؤأطن ،وكذأ حماية
ألبيئة وألمسشاهمة في ألتنمية ألمسشتدأمة ،وألقضشاء
على ألمفرغات ألعششؤأئية وتؤفير مناصشب ششغل.

‹hO
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ألموأفق لـ  09جمادى ألثانية  1439هـ

’قليم أÙتل
’نسسان با إ
إأسستعجله إأنشساء آألية أ‡ية Ÿرأقبة حقؤق أ إ

ألرئيسس غا‹ يرأسصل غوتÒيسس حول أ’نتهاكات أŸغربية بحق ألصصحرأويÚ
’مÚ
ح -ذر أل -رئ -يسس ألصس -ح -رأوي أ أ
أل -ع -ام ÷ب-ه-ة أل-ب-ؤل-يسس-اري-ؤ إأب-رأه-ي-م
غ - -ا‹ ،م - -ن ع - -م - -ل - -ي - -ات أل- -تصس- -ف- -ي- -ة
أ÷سسدية بحق ألصسحرأوي Úوخاصسة
أŸعتقل Úألسسياسسي Úمنهم ،كما حدث
’ي-ؤب-ي،
م -ع أŸن -اضس-ل أŸع-ت-ق-ل ﬁم-د أ أ
ومن أنتهاج أ’حتÓل أŸغربي لطرق
ج-دي-دة ل-ت-ن-ف-ي-ذ ذلك ،ع-ل-ى غ-رأر م-ا
أقÎفه من قتل جماعي حرقا ودفنا
ورم- -ي- -ا م- -ن أل -ط -ائ -رأت وب -ال -رصس -اصس
و–ت أل -ت -ع -ذيب وره-ن أ’ع-ت-ق-ال ‘
أıاب- -ئ ألسس- -ري- -ة ‘ أل- -ق- -رن أŸاضس- -ي،
م- -ط- -ال- -ب- -ا أÛت- -م- -ع أل- -دو‹ ق- -اط -ب -ة
ب-ال-ت-ح-رك ل-ت-ف-ادي مثل هذه أ÷رأئم
وﬁاسسبة أÙتل عليها.
ج -اء ذلك ‘ رسص -ال -ة ب -عث ب -ه -ا أل-رئ-يسس
أب- -رأه- -ي- -م غ- -ا‹ أ ¤أ’م Úأل- -ع- -ام ل·Ó- -
أŸت-ح-دة أن-ط-ون-ي-و غ-وتÒيسس وأل-ت-ي ح-ذره
ف -ي -ه -ا م -ن ““أل -ت-ط-ور أÿط Òأل-ذي تشص-ه-ده
أأ’رأضص -ي أÙت -ل -ة م-ن ألصص-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة
ضصمن سصلسصلة أ’نتهاكات أ÷سصيمة أŸرتكبة
من طرف دولة أ’حتÓل أŸغربي ‘ حق
أŸدن- -ي Úألصص- -ح- -رأوي Úأل -ع -زل ،وخ -اصص -ة
أل -نشص -ط -اء أŸدأف -ع Úع -ن ح-ق-وق أإ’نسص-ان
وأŸع - -ت - -ق - -ل Úألسص - -ي - -اسص - -ي ‘ Úسص - -ج - -ون
أ’حتÓل““.
ويتعلق أأ’مر هذه أŸرة -يضصيف ألرئيسس
غا‹  -برحيل وأحد من معتقلي أكدË
إأي- -زيك وه- -و ﬁم- -د أأ’ي -وب -ي أل -ذي ل -ف -ظ
أن -ف -اسص -ه أأ’خÒة ‘ مسص -تشص -ف-ى ‘ م-دي-ن-ة
أل -ع -ي-ون أÙت-ل-ة أ’رب-ع-اء أŸاضص-ي ب-ع-دم-ا
تعرضس منذ أعتقاله سصنة Ÿ 2010مارسصات
خ- -طÒة Ãا ف- -ي- -ه- -ا أ’غ- -تصص -اب وألضص -رب
وألتنكيل وألتعذيب وأ◊رمان من أ◊قوق
أأ’سصاسصية وغÒها.

أسصتعجال آألية أ‡ية ◊ماية حقوق أ’نسصان
أسص -ت-ه-ج-ن أل-رئ-يسس ألصص-ح-رأوي بشص-دة
أل -ع -رأق -ي -ل أŸت -ن -وع -ة أل -ت -ي تضص -ع-ه-ا دول-ة
أ’حتÓل أŸغربي أمام جهود أ’م Úألعام
ل ·Ó-أŸت-ح-دة أون-ط-ون-ي-و غ-وتÒيسس وم-ن
سص -ب -ق -ه ‘ أŸنصصب وك -ذأ أم-ام م-ب-ع-وث-ي-ه-م
ألشصخصصي Úوألتي قال أنها ““ ’ تقتصصر على
›رد وضص -ع ألشص -روط أŸسص -ب -ق -ة وﬁاول -ة
تشصريع أحتÓل عسصكري ’ شصرعي أو ‘
خ- -رق ب- -ن- -ود أت- -ف- -اق وق- -ف إأطÓ- -ق أل- -ن- -ار

وأ’تفاقية ألعسصكرية ،كما هو حاصصل ‘
منطقة ألكركرأت ،بل “تد إأ ¤ألتمادي ‘
ن- -هب ألÌوأت أل -ط -ب -ي -ع -ي -ة ،وأ’ن -ت -ه -اك -ات
أ÷سص- - -ي- - -م - -ة ◊ق - -وق أإ’نسص - -ان ‘ أأ’رضس
أÙتلة وجنوب أŸغرب ع‡ Èارسصة أبشصع
صص -ور أل -ق -م -ع وأ◊صص -ار وع -م-ل-ي-ات أل-ط-رد
أŸم -ن -ه-ج ل-ل-م-رأق-ب Úأل-دول-ي ÚأŸسص-ت-ق-لÚ
وغÒها““.
من أجل أنهاء هذه ألوضصعية ألÓإأنسصانية
ألناجمة عن أ’حتÓل أŸغربي ألÓشصرعي
و‡ارسص -ات -ه وإأف Ó-ت -ه م-ن أل-ع-ق-اب وغ-ي-اب
ألضص -غ -وط أل -دول -ي -ة أل -ك -اف -ي-ة ع-ل-ي-ه ط-الب
أل -رئ -يسس غ -ا‹ أ’· أŸت -ح-دة ب-ال-ت-ع-ج-ي-ل
بإايجاد آألية أ‡ية ◊ماية حقوق أإ’نسصان ‘
ألصص -ح -رأء أل -غ -رب -ي-ة ،ك-م-ا ط-الب أÛت-م-ع
أل- -دو‹ بـ ““أل- -ت- -ح -رك ل -ت -ف -ادي م -ث -ل ه -ذه
أ÷رÁة أل - -ت - -ي ي - -جب ﬁاسص- -ب- -ة أÙت- -ل
أŸغ -رب -ي ع -ل -ي -ه-ا ،ب-ا’ضص-اف-ة أ ¤أإ’طÓ-ق
أل- -ف- -وري لسص -رأح م -ع -ت -ق -ل -ي أك -د Ëإأي -زيك
ومعتقلي ألصصف ألطÓبي وجميع أŸعتقلÚ
ألسص - -ي- -اسص- -ي Úألصص- -ح- -رأوي ‘ Úألسص- -ج- -ون
أŸغربية.

عنف ضصد متظاهرين بالسصمارة أÙتلة
تدخلت قوأت ألقمع أŸغربية بعنف ضصد
م -ظ -اه -رة ÷م -اه Òأ’ن -ت -ف -اضص -ة Ãدي -ن -ة
ألسص -م -ارة أÙت -ل -ة ﬂل -دة ل -ذك -رى إأعÓ-ن
أ÷م -ه -وري-ة ألصص-ح-رأوي-ة ب-ح-ي أل-ط-ن-ط-ان،
مسصاء أ÷معة .أدى هذأ ألتدخل إأ ¤إأصصابة
عشص-رأت أŸت-ظ-اه-ري-ن ،ك-م-ا ه-اج-مت ه-ذه
ألقوأت ألعديد من منازل ألصصحرأوي Úبحي

ألطنطان ورشصقتها با◊جارة كمنازل أهل
ألفاطر ،أهل ألفÓح وأهل ’رباسس.
سصوأء تعلق أ’مر بتظاهرأت من هذأ
ألقبيل أو مظاهرأت مطالبة بتمك Úألشصعب
ألصصحرأوي من حقه ‘ تقرير أŸصص Òأو
باطÓق سصرأح أبنائه بسصجون أ’حتÓل فان
ط -ري -ق -ة أل -تصص -دي ل -ه -ا م -ن ق -ب -ل أل -ق -وأت
أŸغ -رب -ي -ة وأح -دة ك -م -ا ي-ج-ري ‘ ك-ل م-رة
Ãدينتي ألعيون وبوجدور أÙتلت ÚوعÈ
ألضصرب وألتعنيف وألتنكيل وأ’حباط من
أل- -ك- -رأم- -ة أ’نسص- -ان- -ي- -ة ل- -ل- -م- -ت- -ظ- -اه- -ري -ن
ألصصحرأوي Úعلى غرأر ألعدد ألكب Òمن
ألضصحايا و–ويل شصوأرع وأزقة أŸدينتÚ
أ ¤أم - -ك - -ن - -ة Ùاصص - -رة أŸت - -ظ - -اه- -ري- -ن
ألصص - -ح - -رأوي Úل - -ع - -دة أي - -ام ق - -ب- -ل وب- -ع- -د
أŸظاهرأت.

معتقل يقرر أإ’ضصرأب عن ألطعام
ب -ع -د أسص-ب-وع م-ن أل-ع-زل-ة وإأضص-رأب إأن-ذأري
يومي  12و 13فيفري أ÷اري ،قرر أŸعتقل
ألسص -ي -اسص -ي ألصص -ح -رأوي أل -ن -ع -م -ة أأ’سص -ف-اري
ألدخول ‘ إأضصرأب مفتوح عن ألطعام ،أبتدأًء
من  27فيفري .2018
أإ’ضصرأب يأاتي بعد وضصعه من طرف إأدأرة
سص -ج -ن أل -ع -رج-ات ق-رب أل-ع-اصص-م-ة أŸغ-رب-ي-ة
ألرباط ‘ زنزأنة أنفرأدية ومنعه من كافة
أ◊قوق بحجج ووقائع وأهية ومفÈكة تنم عن
نية مبيتة ‘ موأصصلة ألضصغط وأ’بتزأز ألذي
Áارسصه مدير ألسصجن أŸذكور عليه منذ أول
يوم له بعد توليه مسصؤوولية إأدأرة هذه أŸؤوسصسصة
ألسصجنية.

رأبع أسستحقاق مند ““ثؤرة يناير““ 2011

أنطÓق حملة أ’نتخابات ألرئاسصية رسصميا ‘ مصصر

بدأت رسسميا ‘ مصسر ،أمسس ألسسبت،
ح -م -ل-ة أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسس-ي-ة أŸق-رر
أج- -رأؤوه -ا ‘  26م-ارسس أŸق-ب-ل وأل-ت-ي
ي-ح-ظ-ى أل-رئ-يسس أ◊ا‹ ع-ب-د أل-ف-ت-اح
ألسسيسسي بفرصسة كبÒة للفؤز فيها.
دعي أŸصصريون لÓقÎأع Ÿدة ثÓثة
أيام من  26أ28 ¤مارسس أŸقبل ‘ أ÷ولة
أ’و’ ¤ن -ت -خ -اب-ات ي-ن-افسس ف-ي-ه-ا ألسص-يسص-ي
أل -ذي ي -ح -ك -م مصص -ر م -ن -ذ  ،2014م-رشص-ح-ا
وأحدأ هو موسصى مصصطفى موسصى.
أن -ط -ل -قت ،أمسس ،أ◊م -ل -ة أ’ن -ت -خ -اب -ي-ة
Ÿرشصحي رئاسصة أ÷مهورية ‘ مصصر وهما
ألرئيسس أ◊ا‹ عبدألفتاح ألسصيسصي ورئيسس
حزب ألغد موسصى مصصطفى ،وفقا للجدول
أل -زم -ن -ي أل -ذي ح -ددت -ه أل -ه -ي -ئ -ة أل-وط-ن-ي-ة
لÓنتخابات .حددت ألهيئة ألوطنية مدة
ألدعاية لÓنتخابات ألرئاسصية بـ  28يوما
ت -ن-ت-ه-ي ق-ب-ل إأج-رأء م-وأع-ي-د أ’قÎأع ب-ي-وم
وأحد سصوأء خارج أو دأخل ألبÓد.
م- -ن أŸق -رر أن Œرى أ’ن -ت -خ -اب -ات
ألرئاسصية ‘ أÿارج أيام  16و 17و 18مارسس
أŸقبل من خÓل ÷ 139نة أنتخابية ‘
مقار وسصفارأت وقنصصليات مصصر أıتلفة
‘  124دولة على أن Œرى دأخل ألبÓد أيام
 26و 27و 28من ألشصهر ذأته.
ووضص -عت أل -ه -ي-ئ-ة ع-ددأ م-ن ألضص-وأب-ط
للتمويل وأ’نفاق على أ◊مÓت أ’نتخابية
أل -رئ -اسص -ي-ة ب-ح-يث ي-ك-ون أ◊د أ’قصص-ى 20
مليون جنيه Ÿا ينفقه كل مرشصح على أن
يكون أ◊د أ’قصصى خمسصة مÓي Úجنيه ‘
حالة أنتخابات أ’عادة.
ووف -ق -ا ل -ه -ذه ألضص -وأب-ط ي-ح-ظ-ر ع-ل-ى
أŸرشصح تلقي أية مسصاهمات أو دعم نقدي
أو عيني ◊ملته أ’نتخابية من أي شصخصس
مصصري أو أجنبي أو من أي دولة أو جهة

أجنبية أو منظمة دولية.
وحددت ألهيئة ألوطنية أن يكون “ويل
أ◊م -ل -ة أ’ن -ت -خ-اب-ي-ة م-ن أ’م-وأل أÿاصص-ة
للمرشصح وله أن يتلقى تÈعات نقدية أو
عينية من أ’شصخاصس ألطبيعي ÚأŸصصريÚ
و‘ حدود ﬁددة.
ك -ان ›لسس أدأرة أل -ه -ي -ئ -ة أل-وط-ن-ي-ة
لÓنتخابات أصصدر أ÷معة قرأرأ بالقائمة
أل- -ن- -ه- -ائ- -ي- -ة ل- -ل- -م- -رشص- -ح ÚأŸق- -ب- -ول‘ Ú
أ’نتخابات ألرئاسصية وألتي تضصمنت ك Óمن
ألرئيسس ألسصيسصي وأŸهندسس مصصطفى.
تعد أ’نتخابات ألرئاسصية  2018رأبع
أنتخابات رئاسصية تعددية ‘ تاريخ مصصر
وثالث أنتخابات رئاسصية بعد ثورة  25يناير
.2011
ينصس ألدسصتور أŸصصري على أ’ تبدأ
إأجرأءأت أ’نتخابات قبل أك Ìمن  120يوما
من تاريخ أنتهاء فÎة ألرئاسصة أ◊الية ألتي
تنتهي ‘ ألسصابع من جوأن أŸقبل على أن
تعلن ألنتائج ‘ موعد أقصصاه  30يوما قبل
تاريخ أ’نتهاء من فÎة ألرئاسصة أŸنتهية.

دعوأت للمشصاركة
ت -ت -ع -ا ¤أ’ن -ت -ق -ادأت ‘ مصص -ر بشص -دة
للدعوأت ألتي أطلقتها شصخصصيات سصياسصية
معارضصة Ÿقاطعة أ’نتخابات ‘ .مؤو“ر
بثته ألتلفزيونات أŸصصرية ،أمسس ألسصبت،
قال ﬁمد بهاء أبو شصقة أŸتحدث باسصم
حملة ألسصيسصي أن ““هدف أ◊ملة هو نزول
أŸوأطن ÚوأŸشصاركة ‘ ألتصصويت““ .تابع
““أ◊ملة حريصصة على كل صصوت وÁكن ذلك
م- -ن خ Ó-ل ح -م Ó-ت ط -رق أ’ب -وأب ‘ ك -ل
مكان ‘ ألبيوت وأŸزأرع وأŸصصانع““.

وشصدد على أن ““نزول أŸوأطن ’ Úيقل
(أهمية) عن طلقات ألرصصاصس من أسصلحة
أ÷نود““ ‘ موأجهة أ’رهاب.

تبنتهما حركة ““ألشسباب““
أ’رهابية

حصصيلة ضصحايا تفجÒي
مقديشصو ترتفع إأ 45 ¤قتيÓ
أف- -اد مسص- -ؤوول صص- -وم- -ا‹ ب- -أان حصص -ي -ل -ة
ضص -ح -اي -ا أل -ت -ف -جÒي -ن أل -ل-ذي-ن ه-زأ ،مسص-اء
أ÷معة ،ألعاصصمة مقديشصو أرتفعت إأ45 ¤
قتي .Óوذكر أŸسصؤوول ،أمسس ،أن  36موأطنا
آأخ- -ري- -ن أصص- -ي- -ب- -وأ ب- -ج -روح ج -رأء ت -ف -جÒ
ألسصيارت ÚأŸفخخت ‘ Úألعاصصمة.
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه ،أك- -د مصص- -در شص -رط -ي أن
ألتفج Òأأ’ول ألذي أسصتهدف نقطة أمنية
أمام ألقصصر ألرئاسصي وأعقبه إأطÓق ألنÒأن
أسصفر عن مقتل  15شصخصصاÃ ،ن فيهم أحد
عناصصر أأ’من ومسصؤوول ﬁلي.
أما بخصصوصس ألهجوم ألثا Êألذي دوى
أمام فندق ‘ أŸدينة فسصقط ضصحيته 21
شص -خصص -ا ب -حسصب أŸسص -ؤوول ،ل -ك -ن حصص -ي-ل-ة
ألقتلى جرأء ألتفجÒين مرشصحة لÓرتفاع.
ت -ب -نت ح -رك -ة ““ألشص -ب -اب““ ألصص -وم-ال-ي-ة
أ’ره- -اب- -ي- -ة أل- -ت- -ف- -جÒي -ن ‘ ،ب -ي -ان ع -ل -ى
أأ’نÎنت ،وذكرت أن  35عسصكريا صصوماليا
قتلوأ ،مؤوكدة خسصارة خمسصة من عناصصرها.
حملت ألسصلطات ألصصومالية ““ألشصباب““
مسص -ؤوول -ي -ة أل -ه -ج -وم ب -اسص-ت-خ-دأم ألشص-اح-ن-ة
أŸلغومة ‘ وسصط مقديشصو 14 ‘ ،أكتوبر
أŸاضصي ،وألذي خلف ما ’ يقل عن 512
قتيل ،رغم أن أ◊ركة  ⁄تت Íهذأ أ’عتدأء.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألفلسصطينيون يقّررون ألتصصدي لنقل ألسصفارة
أأ’مريكية إأ ¤ألقدسس

أدأنت فصس-ائ-ل ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ،أمسس
ألسس - - -بت ،ق - - -رأر ن - - -ق - - -ل ألسس- - -ف- - -ارة
’م- -ري- -ك- -ي- -ة أ ¤م -دي -ن -ة أل -ق -دسس
أ أ
وأك -دت أن-ه يشس-ك-ل أع-ت-دأء ج-دي-دأ
ع -ل -ى ح -ق -ؤق ألشس -عب أل -ف-لسس-ط-ي-ن-ي
’سسÓ-م-ي-ة وأسس-ت-ف-زأزأ
وم -ق-دسس-ات-ه أ إ
’سسÓمية.
Ÿشساعر أ’مة أ إ
قالت حركة حماسس أن““ نقل ألسصفارة
أأ’م- -ري- -ك- -ي- -ة Ÿدي -ن -ة أل -ق -دسس و–دي -د
م- -وع- -ده- -ا ‘ ذك- -رى ت- -ه- -ج Òشص- -ع- -ب- -ن -ا
ألفلسصطيني ونكبته “ثل –ديا صصارخا
لشصعبنا ويعت Èأعتدأء جديدأ على حقوق
شصعبنا ومقدسصاته أإ’سصÓمية وأسصتفزأزأ
Ÿشصاعر أمتنا ألعربية وأإ’سصÓمية““.
شص - -ددت أ◊رك - -ة ع- -ل- -ى أن ألشص- -عب
أل -ف-لسص-ط-ي-ن-ي سص-ي-وأج-ه ذلك ب-ك-ل صص-م-ود
و–دٍ وإأباء ،معتÈة أن أÿطوة تتنافى مع
أŸوأثيق وألقوأن Úألدولية ،مؤوكدة أن نقل
ألسصفارة لن “نح أ’حتÓل أي شصرعية
على أأ’رأضصي ألعربية أو تغ ‘ Òحقائق
مدينة ألقدسس ووأقعها ومعاŸها.
م- -ن ج- -ه- -ت -ه -ا ،أدأنت ح -رك -ة ““أ÷ه -اد
أإ’سصÓمي““ ألقرأر أأ’مريكي وأكدت أن
أإ’ع Ó-ن أأ’م -ري -ك -ي ع -ن ن -ق -ل ألسص -ف -ارة
بالتزأمن مع ذكرى ألنكبة هو أإمعان ‘
ألعدوأن على ألشصعب ألفلسصطيني وألعرب
وأŸسص -ل -م Úبشص -ك -ل ع -ام .وأوضص -ح ب -ي -ان
أ◊ركة أن ألشصعب ألفلسصطيني سصيتصصدى
ل -ه -ذأ أل -ق-رأر أل-ذي ي-أات-ي ضص-م-ن م-ؤوأم-رة
ل-تصص-ف-ي-ة أل-قضص-ي-ة أل-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة .ك-انت
ألرئاسصة ألفلسصطينية حذرت من أن ““أي
خطوة أحادية““ سصتعرقل عملية ألسصÓم مع
إأسصرأئيل و«سصتخلق مناخات ضصارة““ بعد
ت- -ق- -اري- -ر ع- -ن ع -زم أل -و’ي -ات أŸت -ح -دة

أأ’مريكية نقل سصفارتها من تل أبيب إأ¤
ألقدسس ‘ ماي.
قال ألناطق باسصم ألرئاسصة ألفلسصطينية
ن -ب -ي -ل أب -و ردي -ن -ة ““إأن أَي خ-ط-وة أح-ادي-ة
أ÷انب ’ تسصاهم ‘ –قيق ألسصÓم و’
تعطي شصرعية أ’حد““ .باŸقابل يلتقي
وزرأء خارجية سصت دول عربية بنظÒهم
ألفرنسصي ،إأضصافة أإ ¤أأ’م Úألعام ÷امعة
أل-دول أل-ع-رب-ي-ة ‘ ،أل-ع-اصص-م-ة أل-ب-ل-جيكية
بروكسصل أ’ثن ÚأŸقبل لبحث سصبل إأحياء
ع- -م- -ل- -ي- -ة ألسصÓ- -م ب Úأل- -ف- -لسص- -ط- -ي -ن -يÚ
وأإ’سصرأئيلي ÚأŸتوقفة منذ أفريل 2014
ج-رأء رفضس أإسص-رأئ-ي-ل وق-ف أ’سص-ت-ي-ط-ان
وألقبول بحدود ما قبل حرب جوأن 1967
أسصاسصا ◊ل ألدولت.Ú

أنقرة :نقل ألسصفارة ““مقلق للغاية““
أع - -تÈت ت- -رك- -ي- -ا أن ق- -رأر أل- -و’ي- -ات
أŸتحدة نقل سصفارتها ‘ إأسصرأئيل من تل
أبيب إأ ¤ألقدسس ““مقلق للغاية““ متهمة
وأشصنطن بـ«ألقضصاء““ على آأمال ألسصÓم.
وق-الت وزأرة أÿارج-ي-ة ألÎك-ي-ة ““ت-ع-ل-ي-ق-ا
ع -ل -ى ه -ذأ أل -ق -رأر أŸق-ل-ق ل-ل-غ-اي-ة أل-ذي
أت -خ -ذت -ه أل -و’ي -ات أŸت-ح-دة ،سص-ت-وأصص-ل
ت -رك -ي -ا ،م -ع أكÌي -ة أÛم-وع-ة أل-دول-ي-ة،
أل - - -دف - - -اع ع - - -ن أ◊ق - - -وق أŸشص- - -روع- - -ة
للفلسصطيني .““Úوأضصافت ألوزأرة ‘ بيان
أن ه -ذأ أل -ق -رأر ““ي -ظ -ه-ر إأصص-رأر (أ’دأرة
أ’م-ري-ك-ي-ة) ع-ل-ى أل-قضص-اء ع-ل-ى ألظروف
أŸؤوأتية للسصÓم ،من خÓل أ’سصتخفاف
بالقانون ألدو‹ وقرأرأت ›لسس أ’من
ألدو‹ أŸتعلقة بالقدسس““.

أسستهدفت مؤأقع حكؤمية وخّلفت عشسرأت ألضسحايا

سصلسصة هجمات على موأقع حكومية ‘ أأفغانسصتان
أسصتهدفت أربع هجمات ،تبنت حركة
ط -ال-ب-ان ثÓ-ث-ا م-ن-ه-ا ،أل-ق-وأت أ◊ك-وم-ي-ة
أأ’ف -غ -ان -ي -ة وأدت إأ ¤م -ق-ت-ل  23شصخصصا
وجرح أك Ìمن  20آأخرين ،من جهته تبنى
ت -ن -ظ -ي -م أل -دول -ة أإ’سص Ó-م -ي -ة أ’ره -اب -ي
أل -ه -ج-وم أل-رأب-ع أل-ذي ن-ف-ذ ‘ أل-ع-اصص-م-ة
ك -اب -ول .أسص -ت -ه -دفت أل -ه -ج-م-ات ق-اع-دة
عسصكرية ومقرأ للشصرطة ومقرين إ’دأرة
أأ’م -ن أل -وط -ن -ي (أ’سص -ت-خ-ب-ارأت) ب-ف-ارق
سص-اع-ات .أع-ل-ن ت-ن-ظ-ي-م أل-دول-ة أل-دم-وي
تبنيه للهجوم على مقر أ’سصتخبارأت ‘
أل-ع-اصص-م-ة ك-اب-ول ،ون-ف-ذ أل-ه-ج-وم شصخصس
وصصل مشصيا على قدميه وفجّر نفسصه أمام
مدخل أŸبنى.
وإأث - -ر أل- -ت- -ف- -ج ‘ Òك- -اب- -ول ،أع- -ل- -نت
ألسصلطات عن مقتل ثÓثة أشصخاصس وجرح
خمسصة من موظفي جهاز أ’سصتخبارأت،
ب -حسصب آأخ -ر حصص -ي -ل -ة ل -وزأرة أل-دأخ-ل-ي-ة
أأ’فغانية.
ك -ان ح-اج-ز أل-ت-ف-ت-يشس أل-ذي ي-ح-رسس
أŸدخ- -ل إأ ¤م- -ق -ر أıاب -رأت ووزأرأت
أل-دف-اع وأŸن-اج-م وألشص-ؤوون أ’ج-ت-ماعية،
تعرضس لهجوم أنتحاري أسصفر عن سصقوط
سصتة قتلى يوم  25جانفي أŸاضصي .وتبنى

تنظيم ألدولة أ’رهابي هذأ ألهجوم.
ب-دأت سص-لسص-ل-ة أل-ه-ج-م-ات ‘ ألسص-اعة
أأ’و ¤م- -ن أل- -ي -وم ‘ و’ي -ة ف -رأه غ -رب -ي
أل- -بÓ- -د أÙاذي- -ة إ’ي- -رأن ،ح- -يث صص- -رح
ألناطق باسصم وزأرة ألدفاع أأ’فغانية دولت
وزيري بأان  18عسصكريا على أأ’قل قتلوأ
‘ هجوم أسصتهدف قاعدة عسصكرية ‘
با’ بولوك .تبنت حركة طالبان ألهجوم
‘ تغريدة على توي .Îو–دث ألناطق
ب -اسص -م-ه-ا ذب-ي-ح أل-ل-ه ›اه-د ع-ن ““م-ق-ت-ل
عشصرين عسصكريا وخطف أثن ““Úآأخرين.
ك- -م- -ا أسص- -ت- -ه- -دفت ط- -ال -ب -ان م -وق -عÚ
لÓسصتخبارأت وأ÷يشس ‘ هلمند (جنوبي
ألبÓد) معقل حركة طالبان ،ألتي تسصيطر
على عشصرة من  14إأقليما ‘ هذه ألو’ية.
ب-ع-ي-د ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة ،أنفجرت سصيارة
مفخخة أمام سصور مكاتب إأدأرة أأ’من
أل -وط -ن -ي ‘ لشص -ك -ر ك -اه ع -اصص -م -ة و’ي -ة
هلمند‡ ،ا أسصفر عن ثمانية جرحى ،كما
قال ألناطق باسصم شصرطة هلمند .نهاية
ألشصهر أŸاضصي شصهدت أفغانسصتان أربعة
هجمات متتالية خÓل أسصبوع وأحد بينها
ثÓثة ‘ كابل أسصفرت عن سصقوط أكÌ
من  130قتي Óو 250جريحا.

إأفريقيا سستتؤ ¤بنفسسها ﬁاربة أ’رهاب

أك Ìمن نصصف مليار دو’ر لدعم قوة ““ألسصاحل ““5

أع- - -ل- - -نت مسس- - -ؤؤول - -ة ألسس - -ي - -اسس - -ة
’وروب - - -ي
أÿارج - - -ي - - -ة ‘ أ’–اد أ أ
ف- -ي- -دري- -ك- -ا م- -ؤغÒي- -ن- -ي أن ح -ج -م
أل -ت -م -ؤي -ل أل -ذي أع-ل-نت ع-ن م-ن-ح-ه
ألدول أŸشساركة ‘ قمة دعم ألقؤة
’ق - -ل - -ي - -م - -ي - -ة أŸشسÎك - -ة Ùارب - -ة
أ إ
’ف-ري-ق-ي ب-ل-غ
’ره -اب ‘ ألسس-اح-ل أ أ
أ إ
أك Ìمن  510مÓي Úدو’ر.
أك -دت م -وغ -ري -ن-ي ‘ م-ؤو“ر صص-ح-ف-ي
عقدته ‘ ختام ألقمة ألتي أسصتضصافتها
بروكسصل ،أمسس أ’ول ،أن ألتÈعات فاقت
أل - -ت- -وق- -ع- -ات ،وأن أ’–اد أأ’وروب- -ي زأد
حصصة مشصاركته إأ ¤مئة مليون أورو بعد
أن كان ‘ حدود خمسص Úمليونا فقط.
أن -ط -ل -قت ‘ ب -روكسص -ل أ÷م -ع -ة أع -م -ال

أŸؤو“ر أل - -دو‹ بشص - -أان “وي - -ل ““أل - -ق- -وة
أŸشصÎك- - -ة Ùارب- - -ة أإ’ره- - -اب““ أل - -ت - -ي
أنشصأاتها ›موعة دول ألسصاحل أأ’فريقي
أÿمسس ،وتضصم موريتانيا وألنيجر وتشصاد
وما‹ وبوركينا فاسصو.
أجتمع  32رئيسس دولة وحكومة ‘ مقر
أŸف- -وضص- -ي- -ة أأ’وروب -ي -ة م -ع ق -ادة أل -دول
أŸشص- - -ارك- - -ة ب - -ال - -ق - -وة ،وب - -حث أŸؤو“ر
أسص -ت -ك-م-ال ت-وف Òأل-ت-م-وي-ل أŸا‹ ألÓ-زم
ألذي حدد أبتدأء Ãبلغ  450مليون أورو.
تعمل ألقوة -ألتي من أŸتوقع أن تبلغ
ج- -اه- -زي- -ت- -ه -ا أل -ك -ام -ل -ة أوأسص -ط -2018
Ãسصاندة أربعة آأ’ف عسصكري فرنسصي ‘
·Ó
أŸنطقة وقوة حفظ ألسصÓم ألتابعة ل أ
أŸتحدة Ãا‹ ألتي تضصم  12ألف عنصصر.
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اششراف :سشعيد بن عيأد

’حد  ٢٥فيفري  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٠٩جمأدى الثأنية  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٥٧٧
ا أ

١٩٥٦
 ٢٤فيفري
١٩٧١

ﬁطات ŸسضÒة ’ تتوقف
ا’–أد العأم للعمأل ا÷زائري..Úمكأسشب و–ديأت

ا◊وار ا’جتماعي من أاجل حماية حقوق اأ’جيال
ششريك يسشأهم ‘ صشيأغة ا◊لول Ÿواجهة
التحديأت النأجمة عن التغÒات

من الّتأأميم إا ¤ا’نتقأل ال ّ
طأقوي

ضضرورة –قيق النّجاعة
الطّاقوية ‘ 2020

كلمة العدد

ﬁطّات تتجّدد فيها اإ’رادة
سشعيد بن عيأد
“نح مواعيد وطنية لها ثقلها ا’قتصصادي وا’جتماعي مثل إاحياء الذكرى
اŸزدوجة لـ  24فÈاير لتأاميم اÙروقات ‘  ،1971وتأاسصيسس ا’–اد العام
للعمال ا÷زائري ،1956 ‘ Úفرصصة متجّددة ’سصتلهام الع ÈوŒديد النفسس
من أاجل مواصصلة البÓد مسصÒتها التنموية ضصمن اŸبادئ التي سصطرتها
مواثيق وبرامج الدولة الوطنية اŸنسصجمة مع اÿيارات اŸرجعية.
بالفعل تسصتمد تلك اÙطات قوتها ‘ الضصم Òا÷معي من كونها تندرج
مباشصرة ‘ اŸسصار الوطني الذي كرسصته ثورة التحرير اŸتضصمن ‘ بيان أاول
نوفم Èوتنسصجم مع القيم واŸبادئ التي حملها من حيث أانها تضصع ا◊قوق
Óنسصان ‘ الصصدارة مثلما يؤوكده الدسصتور ا÷ديد
ا’قتصصادية وا’جتماعية ل إ
بشصكل واضصح.
يسصجل ‘ خانة اŸكاسصب الثمينة التي ’ تتأاثر بتغ Òالظروف وتعاقب

اŸراحل رغم الصصعوبات التي تتسصم بها كما هو ا◊ال ‘ الوضصع الراهن
نتيجة تداعيات الصصدمة اŸالية اÿارجية ،حرصس الدولة على جملة من
الثوابت اŸتصصلة بالقرار السصيادي ،أابرزها ا◊فاظ على قاعدة ‘ 49 / 51
الشص-راك-ة اأ’ج-ن-ب-ي-ة م-ع ت-ط-وي-ر آال-ي-ات ج-ذب اŸت-ع-ام-ل ÚلÓ-سص-ت-ث-م-ار اŸن-تج
وتخصصيصس موارد للتحويÓت ا’جتماعية رغم تراجع اإ’يرادات وكذا مواصصلة
إا‚از مشصاريع هيكلية تعّزز التوزيع العادل للتنمية اŸسصتدامة على امتداد
ا÷غرافيا الوطنية.
لقد قدمت تلك اأ’جيال التي ج ّسصدت النضصال النقابي الوطني وترجمت إارادة
اسصÎجاع السصيادة على اŸوارد والÌوات الطبيعية خاصصة اÙروقات النموذج
السصليم ‘ الدفاع عن اŸصصالح العليا للوطن وشصعبه اŸتطّلع دوما Ÿزيد من
الرفاهية والرقي ‘ ظّل ا’سصتقرار ا’يجابي و–ت مظلة اŸصصا◊ة الوطنية،
التي “ثل أاحد القواسصم اŸشصÎكة للمجموعة الوطنية ومن ثّمة يجب أان
تتضصافر باسصتمرار ا÷هود اıلصصة لتعزيز مناخ السصلم والهدوء.
اŸع -رك -ة ا◊اسص -م -ة ال -ي-وم ،وق-د ب-دأات ح-ق-ي-ق-ة ،ت-وج-د ‘ ع-ا ⁄ا’سص-ت-ث-م-ار
ا’ق -تصص -ادي واŸؤوسصسص -ات والشص -غ-ل ،ح-يث ي-جب أان ت-ت-ف-ج-ر ال-ط-اق-ات وتÈز
الكفاءات و–ّرر اŸبادرة علما أان ا÷زائر تتوفر على القدرات اŸادية
واŸالية والبشصرية Áكن الرهان عليها من خÓل توظيفها بعقÓنية ضصمن
برامج ناجعة تندرج ‘ صصلب التوجهات الوطنية لبناء اقتصصاد إانتاجي ومتنوع
وإاحداث ا’نتقال الطاقوي حتى Áكن Œاوز منعرج اأ’زمة.
لذلك ،فإان اŸهمة ’ تعني طرفا بعينه أاو جهة لوحدها بقدر ما تعني وبشصكل
واضصح كافة الشصركاء ‘ السصاحة على اختÓف مواقعهم وانتماءاتهم الفكرية،

على اعتبار أان ا’قتصصاد وقواعده وتداعياته تخضصع Ÿفاهيم ’ Áكن
ا’ختÓف حولها ومن أاهمها ا◊فاظ على مكاسصب عا ⁄الشصغل وحماية
القدرة الشصرائية وتوسصيع النسصيج اŸؤوسصسصاتي ‘ كافة القطاعات ومكافحة
الفسصاد على كافة اŸسصتويات.
غ Òأان ا◊لقة ا÷وهرية ‘ هذه السصلسصلة اÎŸابطة تتمثل ‘ العمل ،الذي
Áكن من خÓل رد ا’عتبار لقيمته عن طريق ترقية اأ’داء اŸهني وتثمÚ
ا÷ه -د وم -راف -ق -ة اŸب-ادرة وت-وسص-ي-ع ال-تشص-اور ،أان ي-حّ-ق-ق اأ’ه-داف اŸرج-وة
بتجسصيد اÿيارات اّÙددة باŸعاي ÒاŸطلوبة و‘ اآ’جال اŸقبولة‡ ،ا
يسصاعد حتما اŸؤوسصسصة ا÷زائرية ‘ ا’نتقال من مرحلة الÎقب واŸرافقة
إا ¤مرحلة اŸنافسصة وا’نتشصار ‘ أاسصواق إاقليمية وعاŸية وهو التحدي اأ’ول
واأ’خ ‘ Òظّل عوŸة ا’قتصصاد وتغ ÒاŸفاهيم.
وإاذا كان هامشس اŸناورة يتقلصس بالتأاكيد بغضس النظر عن حجم وثقل
مؤوسصسصة اقتصصادية أاو تنظيم نقابي ‘ أاي قطاع كان ،فإان اÿروج من نفق
الصصدمة اŸالية ‡كن ،شصريطة انتهاج الواقعية والتدرج واعتماد ا◊وار
ا’ج -ت -م -اع -ي وف -ق -ا Ÿع -ادل-ة Œم-ع ب Úال-ف-ع-ال-ي-ة ا’ق-تصص-ادي-ة وال-ع-دال-ة
ا’جتماعية ،بحيث يشصعر جميع الشصركاء Ãدى اŸسصؤوولية ‘ تقدË
’ضصافة الÓزمة وفقا لروح العقد ا’قتصصادي وا’جتماعي الذي يسصمح
اإ
’سصÎاتيجية ومنها
بهامشس ÿيارات تكتيكية ’ “سس إاطÓقا باŸبادئ ا إ
’داء اŸنتج للقيمة
الدعم ا’جتماعي وترشصيد النفقات دون الضصغط على ا أ
’ليات اŸعنية ‘ تأاطÒ
اŸضصافة وحماية القدرة الشصرائية بانخراط ا آ
’سصواق.
التجارة وضصبط ا أ
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ا’–أد العأم للعمأل ا÷زائري..Úمكأسشب و–ديأت

تصضحيح مسضار

وهج الثورة كان وما زال دائما اّÙرك الهادف ‘
ات-خ-اذ ال-ق-رارات ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ع-ظ-ي-م-ة ال-ت-ي رسصمت
اب-ت-ع-اد ا÷زائ-ر ع-ن ال-ق-وى اŸه-ي-م-ن-ة ع-ل-ى الشصعوب
ال - -ت - -واق - -ة إا ¤ا’ن - -ع - -ت - -اق والسص ‘ Òخ - -ي - -ارات - -ه - -ا
اإ’سصÎات-ي-ج-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ،إادراك-ا م-ن-ه-ا ب-أان-ه يسصتحيل
ال-ق-ب-ول ب-ال-واق-ع السص-ي-اسص-ي وا’ق-تصص-ادي ال-ذي ي-ريد
هؤو’ء فرضصه على البلدان ا◊رة.
ويندرج قرار التأاميمات ‘ هذا السصياق ،أاي أانّ القادة
ا÷زائري Úأاقسصموا أان يسصتكمل –رير البلد من كل
الوجود اإ’سصتعماري وهذا بطرد الشصركات اŸتعّددة
ا÷نسصيات ،التي كانت تتصصّرف ‘ خÒات الوطن،
وتسصتنزف خÒاته وتسصتغل أابناءه.
 ⁄ي -ك -ن اأ’م -ر ب -ك -ل ت -لك السص -ه-ول-ة ،ب-ل أان ا÷زائ-ر
رفضصت رفضص-ا ق-اط-ع-ا م-واصص-ل-ة اÛم-ع-ات ال-ن-فطية
العاŸية الكÈى العمل باأ’سصاليب اŸنافية Œاه بلد
مسصتقل حديثا أاراد اسصÎجاع كل ما ضصحى من أاجله
الشصهداء مهما كان اأ’مر.
وما كان من وهج الثورة الذي يسصري ‘ عروق هذا
الشصعب إا’ با’ضصمام إا ¤هذا العنوان الكب Òأا’ وهو
التأاميمات ،وكل من كانت له Œربة ويتمتع بخÈة نزل
إا ¤الصصحراء ،للمسصاهمة ‘ تسصي ÒاŸنشصآات البÎولية
والوقوف على علميات التنقيب .من إاطارات ذات
كفاءة عالية يشصهد التاريخ إانخراطها ‘ هذا اŸسصعى
الوطني.
وهكذا سصقطت كل الرهانات اÿاطئة التي كانت
تعتقد بأان ا÷زائري Úاختاروا اŸغامرة وسصار كل
شصيء على أاحسصن ما يرام وفق اÿطة اŸرسصومة
وتغّيرت فورا قواعد اللعبة ‘ كيفية اسصتغÓل البÎول
وفق نسصب أاقرها ا÷زائريون بأانفسصهم وخضصع لها
ا÷ميع.
ماذا نسصتنتج اليوم؟ ما يبقى راسصخا ‘ ذهنية هذا
الشص -عب ه -و أان ا÷زائ -ري Úح -اف -ظ-وا ع-ل-ى ق-راره-م
السص -ي -ادي ،ب -ال -رغ-م م-ن الضص-غ-وط ال-ره-ي-ب-ة ع-ل-ي-ه-م،
إانطÓقا من مسصارهم الثوري ،الذي يعلم جيدا ماذا
ي -ف -ع -ل ع -ن-دم-ا ي-ت-عّ-ل-ق اأ’م-ر ب-اأ’ج-ن-ب-ي ،ال-راغب ‘
اŸناورة والتÓعب.
ه -ذه الصص -ف -ة غ Òم -وج -ودة ع-ن-د اآ’خ-ر ،ال-ك-ث Òم-ن
الشصعوب ’ تسصتطيع حماية قرارها السصيادي ،كونها ’
تسصتند إا ¤مرجعية ثورية ‘ تاريخها الوطني‡ ،ا
Óثار اÎŸتبة عن ذلك ،وهذا اŸوقف
جعلها عرضصة ل آ
ا÷زائري ليسص وليد اأ’مسص فقط بل مازال قائما
بذاته اليوم Œاه كل القضصايا التي نشصاهدها.
والضصغوط السصياسصية وا’قتصصادية اليوم ،أاقوى بكثÒ
من اأ’مسص ،بحكم تغ ÒاŸفهوم الدو‹ واإ’قليمي
للعÓقات الدولية ،خاصصة مع سصقوط جدار برل،Ú
وانهيار اŸعسصكر الشصرقي وبروز ظاهرة اإ’رهاب،
وغ- -ي- -اب آال- -ي- -ة ت- -نسص- -ي- -ق ‘ ال- -دف- -اع ع -ن اŸصص -ال -ح
ا’قتصصادية ،التجارية واŸالية للشصعوب.
هذه اŸؤوشصرات اأ’ولية لها تأاث Òمباشصر على كيفية
صصناعة القرار السصياسصي أاي مراعاة إانعكاسصاته على
اآ’جال القادمة ،غ Òأان ا÷زائر ‘ الوقت الراهن
تعمل كل ما ‘ وسصعها من أاجل أان تكون وفية Ÿبادئها
اÎŸجمة لهذا التوجه اŸبني على الرؤوية السصديدة
حيال كل اŸلفات التي أامامها.
وكل ما نادت إاليه ا÷زائر ،خÓل مرحلة ما بعد
التأاميمات من إاقامة لنظام إاقتصصادي دو‹ جديد أاي
اسصتحداث عدالة ‘ ا◊ركية التجارية مطروح اليوم
بقوة ،بالرغم من مرور عليه عقود من الزمن ليعود
الوضصع العاŸي إا ¤نقطة الصصفر كل تلك النظا’ت
ذهبت أادراج الرياح« ..الغني يزداد غنا والفق Òيزداد
فقرا».
وهكذا تغÒت اŸعادلة باŒاه أان كل دولة تعمل اليوم
على انقاذ ما Áكن إانقاذه حفاظا على مصصا◊ها وأاي
م -ب -ادرة ل -ل -م الشص -م -ل ت -غ-ت-ال ‘ اŸه-د و’ يÎك ل-ه-ا
اÛال لتنضصج وتأاخذ ›راها.
وكل مناسصبة وطنية تزيد ‘ ا÷زائر ب Úقوة نفسصية
’ حدود لها من أاجل دعم البلد على كافة اأ’صصعدة
خ -اصص -ة اق -تصص -ادي -ا واج -ت -م -اع -ي-ا وه-ذا ب-ت-ع-زي-ز ك-ل
اإ’ج -راءات ال-ت-ي ت-رم-ي م-ن أاج-ل ال-ت-ك-ف-ل ب-اŸواط-ن
تكف’ Óئقا ،وهذه القرارات سصيدة ’ غبار عليها
بالرغم من أاصصوات اŸؤوسصسصات اŸالية الدولية التي
تتكالب على التغطية ا’جتماعية للجزائري.Ú
جمأل أاوكيلي

من التّأأميمأت إا ¤ا’نتقأل ال ّ
طأقوي

ا◊وار ا’جتماعي من أاجل حماية حقوق اأ’جيال

ضضرورة –قيق الّنجاعة الطّاقوية ‘ 2020

ششريك يسشأهم ‘ صشيأغة ا◊لول Ÿواجهة التحديأت النأجمة عن التغÒات
يواصشل ا’–أد العأم للعمأل ا÷زائري Úحمل لواء الدفأع عن عأ ⁄الششغل ومكأسشب ا÷بهة ا’جتمأعية مسشج Óتواجده ‘ السشأحة كششريك ايجأبي يسشأهم ‘ صشيأغة ا◊لول اŸمكنة Ÿواجهة التحديأت النأجمة
عن تغÒات سشريعة وعنيفة أاحيأنأ للمنظومة ا’قتصشأدية الوطنية .ويرتقب أان يتم ا’نتهأء من عملية Œديد جميع الهيئأت النقأبية القطأعية التي تتواصشل قبل ثÓثة أاششهر القأدمة.
و‘ إاطأر Œديد النفسس من اŸقرر أان تودع اŸركزية ملف ا’نخراط النقأبي كأم Óلدى وزارة العمل والتششغيل والضشمأن ا’جتمأعي قبل  31مأرسس القأدم ويتضشمن اŸلف معطيأت تؤوكد سشÓمة النقأبة العتيدة
وقوتهأ التمثيلية من خÓل تسشجيل  2.737.92٥منخرط من بينهم  2٥7270عأملة مأ يعأدل  11بأŸأئة من إاجمأ‹ اŸنخرط Úإا ¤جأنب  37٥2٥متقأعد.
سشعيد بن عيأد

اŸسص -ت -وي -ات ،خ -اصص-ة وأان
الدولة سصجلت ‘ أاولوياتها
جملة من اŸبادئ ا◊يوية
ي-ت-ق-دم-ه-ا ا◊ق ‘ ال-ع-م-ل
وال - - - -ع - - - -يشص ال - - - -ك - - - -ر،Ë
ف-اسص-ت-وع-بت ا’سص-ت-ثمارات
الصص -ن -اع -ي -ة ال -ت -ي أاسّص-سصت
ق - -اع- -دة صص- -ل- -ب- -ة ’ ت- -زال

“ث -ل ال-ذك-رى ال-ث-ان-ي-ة والسص-ت-ون ل-ت-أاسص-يسص ه-ذا ال-ت-ن-ظ-ي-م
النقابي العريق الذي رأاى النور ‘ خضصم الثورة التحريرية
اÛيدة Ãبادرة من الشصهيد عيسصات ايدير الذي طّور
نضصاله ضصد ا’سصتغÓل والهيمنة وا’حتقار والنهب الذي
م-ارسص-ت-ه اإ’دارة ال-ك-ول-ون-ي-ال-ي-ة ال-ف-رنسص-ي-ة اŸتعفنة ليطلق
م -يÓ-د ا’–اد ل-ع-ام ل-ل-ع-م-ال ا÷زائ-ري Úب-اع-ت-ب-اره إاط-ارا
نقابيا موجها للعمال ا÷زائري Úوالتخلصص من التبعية
لنقابات فرنسصية.
‘  24فÈاير  ،1٩56برز ‚م ا–اد العمال ‘ السصاحة
ا÷زائرية معززا ا◊ركية النضصالية والكفاح الذي فجرته
قيادة جبهة التحرير الوطني قبل سصنت Úمن ذلك .وضصّمت
صصفوف النقابة ا◊ديثة كفاءات من توجهات ايديولوجية
أاغلبها –مل قناعة راسصخة بقيم العدالة والتحّرر ورفضص
اسص - -ت - -غÓ- -ل اإ’نسص- -ان ،اأ’م- -ر ال- -ذي ب- -ل- -غ ذروت- -ه ‘ ظّ- -ل
ال-رأاسص-م-ال-ي-ة ا’سص-ت-ع-م-اري-ة .وق-دمت ت-لك ال-ن-خ-ب-ة ب-ق-يادة
عيسصات إايدير الكث Òمن التضصحيات ‘ سصبيل أاعÓء صصوت
العمال ليسص حول مطالب مهنية واجتماعية حينها وإا‰ا
حول مسصار الكفاح التحّرري ومناهضصة ا’حتÓل الغاشصم،
الذي طارد من خÓل أاجهزته القمعية جميع من انضصوى
–ت لواء ا–اد العمال ا÷زائري Úفاغتال منهم العديد
واقتاد الكثÒين إا ¤السصجون.
م-ن ده-ال-ي-ز ال-زن-ان-زي-ن ال-ق-اسص-ي-ة واŸظ-ل-م-ة ال-ت-ي أاعدها
اإ’دارة ا’سصتدمارية الفرنسصية للشصعب ا÷زائري ،والتي
ك -انت ت -ع ّ-ج ب -اŸن-اضص-ل Úم-ن ﬂت-ل-ف ال-ت-ي-ارات ال-وط-ن-ي-ة
واŸناضصل Úالثوري ،Úانبثق شصعار تلك اŸنظمة النقابية
ال -ط Ó-ئ -ع -ي -ة ل -ي -ع -كسص ت -وج -ه -ات -ه-ا ال-وط-ن-ي-ة وخ-ي-ارات-ه-ا
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة وي -ؤوك -د ان -خ -راط ال -ع -م -ال ا÷زائ-ري‘ Ú
الديناميكية التحررية من أاجل اسصÎجاع السصيادة الوطنية
كاملة غ Òمنقوصصة.
ب -ع -د أان أاث -م-رت ث-ورة ال-ت-ح-ري-ر ب-إا‚از ال-ه-دف اŸسص-ط-ر
اŸت -م -ث -ل ‘ اسصÎج -اع السص -ي -ادة ال -وط-ن-ي-ة ع-قب م-راح-ل
متكاملة من الكفاح اŸسصلح والنضصال الدبلوماسصي النوعي
مثلما تب ‘ Úمفاوضصات إايفيان التي ج ّسصد فيها وفد تنبضص با◊ياة إا ¤اليوم رغم تغÒات م ّسصت اÙيط ﬁليا
ا◊ك-وم-ة ا÷زائ-ري-ة اŸؤوق-ت-ة ال-ت-زام-ا واضص-ح-ا ب-ب-يان أاول وعاŸيا.
نوفم Èضصمن انسصجام مع كافة القيادات اŸيدانية“ ،وقع وكانت تلك الفÎة بحّق مرحلة مزدهرة اجتماعيا إا¤
ا’–اد ال -ع -ام ل -ل -ع -م -ال ا÷زائ -ري Úم -ن -ذ ال -وه-ل-ة اأ’و ¤درجة أان عا ⁄الشصغل وفر فرصص العمل آ’’ف ا÷زائريÚ
ل Ó-سص -ت -ق Ó-ل ‘ اŸواق -ع اŸت -ق -دم -ة ع -ل-ى ج-ب-ه-ة ال-ب-ن-اء الذين كانوا ‘ اŸهجر وعانوا ‘ بداية السصبعينات من
والتشصييد ،فكان من الركائز الفاعلة إا ¤جانب القوى ا◊ية ال -ع -نصص -ري -ة وا’غ-ت-ي-ا’ت اŸن-ت-ظ-م-ة ،ف-واج-ه-ت-ه-ا ال-دول-ة
اıت- -ل- -ف -ة ‘ شص ّ-ق ال -ط -ري -ق الصص -عب إ’ع -ادة ال -ن -ه -وضص ا◊دي -ث -ة ب -ق-رارات شص-ج-اع-ة وج-دت الصص-دى ل-دى ج-م-ي-ع
باÛتمع ا÷زائري –ت راية الدولة الوطنية اŸسصتقلة .اأ’وسصاط يتقدمها ا’–اد العام للعمال ا÷زائري Úبعنوان
”  ‘ -ظّل خيار مؤو ⁄وشصديد اŸرارة ب Úع- -ودة اŸغÎب Úإا ¤أارضص ال- -وط -ن وال -ع -يشص ف -ي -ه ب -أام -ان
وÃجرد أان ّ
إاخوة الكفاح Œ -اوز اŸرحلة التي اتسصمت بخÓفات حول وكرامة .ويسصجل التاريخ مقولة الرئيسص الراحل هواري
ب-وم-دي-ن ﬂاط-ب-ا أاب-ن-اء ج-ل-دت-ه ه-ن-اك»ع-ودوا إا ¤ب-ل-دك-م
اÿي - - - -ارات ال - - - -كÈى
إ’دارة م-ق-ال-ي-د ا◊ك-م «من دهأليز الزنأزين القأسشية واŸظلمة التي أاعدتهأ ول- -ن -أاك -ل ال -عشصب إان اق -تضص -ى
’دارة ا’سش -ت -دم-أري-ة ال-ف-رنسش-ي-ة ل-لشش-عب ا÷زائ-ري ،اأ’م- - -ر» مشصÒا إا ¤ال- - -ث - -ق - -ل
وإارسص - - - - - - - - - - - - -اء أاسصسص ا إ
ال- -تصص- -ح- -ي- -ح ال -ث -وري انبثق ششعأر تلك اŸنظمة النقأبية الطÓئعية ليعكسس اŸا‹ وا’جتماعي.
وما إان انطلق قطار التنمية
ال - - - - - -ذي ج - - - - - -رى ‘ توجهأتهأ الوطنية وخيأراتهأ ا’جتمأعية»
ا◊ق-ي-ق-ي-ة ح-ت-ى ازده-ر عا⁄
م -ن -تصص -ف سص -ن-ة 1٩65
انطلقت عجلة التنمية الشصاملة الرامية إاﬁ ¤و ﬂلفات الشصغل وكان للتنظيم النقابي مسصاهمة ملموسصة ‘ Œسصيد
الوجود اإ’سصتدماري الّلع Úوإاعادة بناء ما خربته عصصابات تلك اÿيارات من خÓل تواجده ‘ مواقع العمل بانسصجام
اŸنظمة اŸسصلحة السصرية الفرنسصية قبيل اعÎاف فرنسصا مع طبيعة اŸرحلة اŸتسصمة بنظام ا◊زب الواحد الذي
بحق الشصعب ا÷زائري بتقرير اŸصص Òوا’نتقال به –ت وضصع اŸصصلحة الوطنية ‘ الصصدارة ومن ثّمة انخراط
قيادة الدولة الوطنية إا ¤مرحلة ’ئقة تعلو فيها ا◊قوق كافة القوى ا’قتصصادية وا’جتماعية ‘ بوتقة واحدة بكل
ا’قتصصادية وا’جتماعية باعتبارها اŸضصمون ا÷وهري ما تثÒه من جدل ب Úمؤويد لها ومعارضص إا ¤أان حّلت
سصاعة التغي ‘ Òأاواخر الثمانينات ،التي سصجلت توجهات
للحقوق السصياسصية.
و ⁄يتأاخر العمال بقيادة منظمتهم النقابية عن مواكبة جديدة بقدر ما حملت معها تطلعات مشصروعة بقدر ما
مسصار البناء والتشصييد خاصصة ‘ ﬁطات مفصصلية مثل عصصفت Ãكاسصب حيوية.
ال -ت -أام -ي -م -ات ال -ت -ي شص -م -لت اŸن -اج-م وال-ب-ن-وك ‘ أاواخ-ر و ⁄يكن بإامكان ا’–اد لعام للعمال ا÷زائري Úالبقاء
السصتينات ثم اÙروقات ‘  24فÈاير  ‘ ،1٩71خضصم على هامشص التحو’ت العنيفة ،خاصصة وأان موجة غÒ
إاعÓن إاطÓق خيار الثورة الصصناعية إا ¤جانب شصقيقاتها مسصبوقة اسصتهدفت مكاسصب الطبقة الشصّغيلة كشصفت عنها
الفÓحية والثقافية .وأادرك عا ⁄الشصغل ‘ تلك اŸرحلة يوميات ما بعد احتجاجات  5أاكتوبر  1٩88وتداعياتها
ال-ن-وع-ي-ة م-دى ا’ه-ت-م-ام اŸت-م-ي-ز ال-ذي ت-خّصص-صصه الدولة ب -اŸوازاة م -ع ا’ن -ف -ت -اح الشص -ام -ل وإان -ه-اء م-رح-ل-ة ا◊زب
ال -وط-ن-ي-ة ،و’ ت-زال ع-ق-ي-دت-ه-ا ك-ذلك إا ¤ال-ي-وم ،لشص-ري-ح-ة ال-واح-د ب-اع-ت-م-اد دسص-تور  .1٩8٩واŒهت نÒان ا◊ري- - - -ق
العمال باعتبارهم ا◊لقة اŸتينة ‘ بناء جسصر التحول اŸب -اغت Ãخ -ت -ل -ف أاشص-ك-ال-ه  -سص-واء ع-ن ج-ه-ل أاو ع-م-د،
عفوية كانت أاو مدبرة  -إا ¤رموز القطاع لعام من أاسصواق
ا’جتماعي.
ول- -عب ا’–اد دورا م- -ت- -عّ- -دد اأ’شص- -ك- -ال يشص- -م -ل ›ا’ت Ãع -اي Òدول -ي -ة ووسص -ائ -ل ن-ق-ل –ق-قت ب-ع-ن-اء وتضص-ح-ي-ات
سصياسصية ونقابية واجتماعية بحكم طبيعة السصلطة ‘ تلك ومعامل بنيت وجهزت بسصواعد وأاموال ا÷زائري.Ú
اŸرحلة حيث تو ¤القيام بالتزاماته كشصريك على كافة وانكشصفت اŸؤوامرة بشصكل جلي مع بداية التسصعينات جراء
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ا◊ذر وق - - -راءة م - - -ع- - -م- - -ق- - -ة
ل- -ل- -م- -ع- -ط- -ي- -ات وت- -دق- -ي -ق ‘
اŸؤوشص - - -رات ،ف - - -ان- - -خ- - -رطت
اŸركزية النقابية ‘ ﬂتلف
دورات ال -ث Ó-ث -ي-ة ال-ت-ي تشص-ك-ل
إاطارا أامثل Ÿعا÷ة اŸلفات
ذات الشص - - - -أان ا’ق- - - -تصص- - - -ادي
وا’ج- - -ت - -م - -اع - -ي ب - -روح م - -ن

ع - -أدت ذك - -رى ت - -أأم- -ي- -م اÙروق- -أت ه- -ذه السش- -ن- -ة،
وا÷زائ- -ر ت- -واصش- -ل –ق- -ي- -ق ال -ع -دي -د م -ن اŸك -أسشب
وا’‚أزات ،خ - -أصش - -ة م - -أ ت - -ع- -ل- -ق ب- -أ’ك- -تشش- -أف- -أت
ال-ط-أق-وي-ة وال-ن-ف-ط-ي-ة ،وت-عمل جأهدة على توسشيع
’ن-ت-أج-ي-ة ،حيث مأزالت إا ¤جأنب
ح-ج-م ط-أق-ت-ه-أ ا إ
’سشواق اÿأرجية ‘
كل ذلك تعّزز تواجدهأ ع Èا أ
ظل ا’نتعأشس الذي ششهدته أاسشعأر اÙروقأت ،لكن
Áث -ل ا’ن -ت -ق-أل ال-ط-أق-وي ال-ذي شش-رعت ‘ إارسش-أئ-ه
’ن -ه ي -ع -د أاح-د
أاح -د –دي -أت اŸرح -ل -ة ال -راه -ن -ة ،أ
مفأتيح التنمية اŸسشتدامة التي يتطلع إاليهأ .ولعل
النقأششأت اŸفتوحة لتسشريع اÿطوات نحو –قيق
انتقأل طأقوي منسشجم وفعأل على اŸدي ÚاŸتوسشط
وال -ط -وي -ل ،ت -ع -كسس م-دى ا’ه-ت-م-أم ال-ق-أئ-م ب-ه-دف
إا‚أح اŸسش -ع -ى ع -ن ط -ري -ق إاشش -راك ج-م-ي-ع اÈÿاء
والفأعل ،Úولعل اŸلتقى الذي نظّمته كلية العلوم
السش-ي-أسش-ي-ة وال-عÓ-ق-أت ال-دول-ي-ة ج-أم-ع-ة ا÷زائر 3
يصشب ‘ ن- - -فسس ا’Œأه ،ح- - -يث ال- - -ت- - -قت «الشش - -عب»
ب - - -ب - - -أح - - -ث ÚوخÈاء ،ورصش- - -دت ›م- - -وع- - -ة م- - -ن
’راء.
اŸقÎحأت وا آ
رصشدتهأ :فضشيلة بودريشس

اıط -ط اإ’ره -اب-ي ا÷ه-ن-م-ي ال-ذي اسص-ت-ه-دف م-ك-اسصب اŸسص -ؤوول -ي -ة دون م -ب -ال -غ -ة ‘ اŸط -الب أاو ت -ف -ري-ط ‘
اÛتمع بالتخريب اŸمنهج ،حيث بلغت اÿسصائر اŸادية ا◊قوق.
فقط بفعل تدم Òمصصانع وتخريب وسصائل إانتاج إا ¤جانب وكانت سصنوات أاك Ìمن ثÓث عشصريات مضصت مسصاحة
تعطيل مسصار ا’سصتثمار أاك Ìمن  20مليار دو’ر .وما زاد زمنية تواجدت فيها النقابة العتيدة بكل تناقضصاتها
الط Úبلة ‘ تلك اŸرحلة وقوع البÓد ‘ قبضصة صصندوق وا‚ازات -ه -ا ‘ اŸشص -ه -د ال -ع -ام ال -ذي أاصص -ب -ح ي -ت -م -ي -ز
النقد الدو‹ بسصبب توقفها عن التسصديد والتوجه مرغمة بالتعددية النقابية من خÓل بروز تنظيمات عديدة ذات
إا ¤ع -ادة ج -دول -ة اŸدي -وي -ن-ة اÿارج-ي-ة بشص-روط ق-اسص-ي-ة طابع قطاعي تسصعى للمنافسصة ‘ اسصتقطاب اŸؤويدين.
أا◊قت الضصرر ا÷سصيم بعا ⁄الشصغل ب Úتسصريح للعمال غ Òأان أاغلب هذه النقابات خاصصة بالنسصبة لعدد منها
وغلق Ÿؤوسصسصات وكسصر للقدرة الشصرائية.
‘ قطاع التعليم والصصحة دخلت ‘ ما يشصبه مأازقا يبدو
ولتفادي انهيار اŸنظومة ا’قتصصادية وا’جتماعية –لى اÿروج منه صصعب لقيادييها بعد أان فضصلوا أاسصلوب
’ضصرابات كخيار بدل ا◊وار.
ا’–اد العام للعمال ا÷زائري Úبقيادة الراحل عبد ا◊ق ا إ
بن حمودة برؤوية تفتح آافاقا جديدة تخرج اأ’وضصاع من
وÁث - -ل ا◊وار ق - -ن- -اع- -ة
ال -ن-ف-ق وذلك Ãسص-اه-م-ت-ه-ا « ⁄يتأأخر العمأل عن مواكبة مسشأر البنأء والتششييد و‰وذج- - -ا ‘ ال- - -نضص- - -ال
الفعالة مع ا◊كومة آانذاك خأصشة ‘ ﬁطأت مفصشلية مثل التأأميمأت التي ششملت ال-ن-ق-اب-ي ا◊ديث ب-ح-يث
‘ صص -ي -اغ -ة خ -ي -ارات ول -و اŸنأجم والبنوك ‘ أاواخر السشتينأت ثم اÙروقأت ‘ ي - - -ف- - -ت- - -ح اÛال أام- - -ام
بحد أادنى من الضصمانات  24فÈاي-ر  ‘ 1971خضش -م إاع Ó-ن إاطÓ-ق خ-ي-أر ال-ث-ور الكفاءات النقابية لبلورة
مثل إانشصاء صصندوق التأام Úالصشنأعية إا ¤جأنب ششقيقأتهأ الفÓحية والثقأفية»
ح- - - - -ل - - - -ول Ÿعضص Ó- - - -ت
ع -ل -ى ال -ب -ط-ال-ة وال-ت-ق-اع-د
وتسصطﬂ Òارج Ÿشصاكل
ت
ف
ص
ص
ع
ن
ي
ذ
ل
ا
ل
ا
م
ع
ل
ا
ن
م
ن
‡
اŸسصبق إ’نقاذ أاك Èعدد
عالقة مع التزام صصريح بالدفاع عن مكاسصب اÛموعة
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بهم أامواج التسصريح وغلق
الوطنية أاك Ìمن البقاء رهينة مطالب فئوية‡ ،ا يضصر
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ق
وتعرضص العديد من الن
بسصمعة التاريخ النقابي ‘ ا÷زائر ‘ ،وقت يتطّلب تقدË
’غ- -ت- -ي- -ا’ت واع -ت -داءات
صص-ورة ن-اصص-ع-ة ل-ل-ت-ع-ددي-ة
ن - -ف - -ذت - -ه - -ا ا÷م - -اع - -ات «ا◊وار ق -ن -أع -ة و‰وذج ‘ ال -نضش -أل ال-ن-ق-أب-ي ا◊ديث ال -ن-ق-اب-ي-ة ال-ب-ن-اءة ال-ت-ي ’
اإ’ره- -اب- -ي- -ة ال- -ت- -ي أارادت ب -ح -يث ي -ف-ت-ح اÛأل أام-أم ال-ك-ف-أءات ال-ن-ق-أب-ي-ة ل-ب-ل-ورة ›ال ف-ي-ه-ا لÓ-ح-ت-كار أاو
تركيع بلد ’ Áكنه ذلك ح -ل -ول Ÿعضش Ó-ت وتسش -طﬂ Òأرج Ÿشش -أك -ل ع-أل-ق-ة م-ع ال - -ه - -ي- -م- -ن- -ة أاو ‡ارسص- -ة
وŒوي- -ع شص- -عب ’ ي- -ق- -ب -ل التزام صشريح بألدفأع عن مكأسشب اÛموعة الوطنية ا’بتزاز واŸقايضصة.
م -ق -ايضص -ة ك -رام-ت-ه .وه-ي أاك Ìمن البقأء رهينة مطألب فئوية»
غ Òأان ال -ت -ح-دي ال-ق-ائ-م
ال- -رسص- -ال- -ة ال- -ت- -ي وج -دت
اليوم أامام القيادة الراهنة
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Û
الصص -دى م -ب -اشص -رة ل -دى ا
يتقدمها عبد اÛيد سصيدي السصعيد ،الذي نال Œددي
اŸسصؤوولية كاملة ‘ الدفاع عن ا÷زائر بكل موروثها من الثقة فيه من جانب مسصؤوو‹ الفيديراليات القطاعية ‘
ه -وي -ة م -نسص -ج -م -ة وم-ك-اسصب ث-م-ي-ن-ة وت-ط-ل-ع-ات ل -أ
Óج-ي-ال اجتماع عقدوه بدار الشصعب قبل أاسصبوع للرد على حركة
ا
ه
م
ج
ر
اŸتعاقبة إا ¤أان جاءت اŸصصا◊ة الوطنية التي ت
تصصحيحية مزعومة أاعلن عنها نقابي سصابق ،يتمثل ‘
ن
و
ت
أ
ا
ن
الرئيسص عبد العزيز بوتفليقة لتنتشصل البÓد كلية م
اسصÎجاع مواقعها ‘ بعضص القطاعات التي خسصرتها من
أازمة متعّددة اأ’شصكال غا ¤بر اأ’مان.
خÓ-ل إاع-ادة ال-ت-ج-ن-ي-د ع-ل-ى أاسصسص م-ت-ي-ن-ة وت-وسص-ي-ع ن-طاق
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وكان ا–اد العمال ›ددا ‘ اŸوعد
ا◊وار ا’ج -ت -م -اع -ي م -ن أاج -ل ح -م -اي -ة ح -ق -وق اأ’ج -ي-ال
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‡
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اŸوعد كشصريك أاسصاسصي يرفع اقÎا
واÛتمع التي يكفلها الدسصتور.
مطالب مدركا للتحديات والرهانات التي تتطلب توخي

@ الدكتور ﬁمد خوجة :سشبأق ﬁموم على الطّأقة
ق -ال ال -دك -ت -ور ﬁم -د خ-وج-ة إاّن ال-ع-اÁ ⁄ر Ãرح-ل-ة م-فصص-ل-ي-ة،
وإاره- - -اصص - -ات - -ه - -ا ب - -دأات ‘
النزاعات التي عرفها العا⁄
‘ شص - -ك- -ل أازم- -ات وح- -روب
و–ّو’ت عميقة ،وكل ذلك
يخفي حسصب تقديره سصباق
ﬁموم على الطاقةÃ ،عنى
كيف Áكن لدولة أان تضصمن
لشص -ع -ب -ه -ا ال -ط -اق -ة ب-أاسص-ع-ار
م -ع -ق -ول -ة ،وب -ال -ت -ا‹ “وي-ل
ا’قتصصاد بعيدا عن تأاثÒات
أاسص- -ع- -ار ال- -بÎول ،وال -ره -ان
اŸط-روح ب-ال-نسص-بة للجزائر،
يتمثل ‘ كيفية “ويل التنمية الوطنية خارج قطاع اÙروقات
ضصمن بيئة اقتصصادية تتميز بÎاجع أاسصعار البÎول ،نظرا لدخول
بدائل وأاطراف أاخرى للسصوق ،وكذلك كيف Áكن إايجاد بدائل
للطاقة على اŸسصتوى الوطني خارج قطاع اÙروقات التي تقدم
شصروطا أافضصل على ضصوء التحو’ت الطاقوية فيما يتعلق بالبيئة
واأ’سصعار ،وكذا التكلفة بالنسصبة لÓقتصصاد ،أ’ن هناك معايÒ
يجب احÎامها فيما يخصص التنمية.
وحول العائق اأ’ك Èلتجسصيد التحول الطاقوي ⁄ ،يخف الدكتور
أان التنمية الوطنية تعتمد على عوائد النفط ‘ “ويلها ،لكن
السص -وق ال-وط-ن-ي-ة ،ف-ي-م-ا ي-خصص ال-ط-لب ع-ل-ى ال-غ-از واÙروق-ات
و“ويل ا’قتصصاد الوطني ’ يطرح مشصكلة إا’ ‘ آافاق عام ،2050
واŸشصكل على حّد تقديره أان جزء كب Òمن عائدات البÎول ’
تتجه نحو اسصتثمارها من أاجل –سص Úقدرة ا÷زائر ‘ اإ’نتاج،
وهذا ما يطرح أاضصاف مؤوكدا مشصك ‘ Óظل تراجع اأ’سصعار بل
ويطرح مشصكلة حادة خاصصة ‘ خضصم ا’نتقال الطاقوي ،وأاثار
الدكتور بعضص ا’سصتفهامات من بينها :كيف Áكن إا‚اح ا’نتقال
ال-ط-اق-وي ال-ذي ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى ا’سص-ت-ث-م-ارات ال-كبÒة ‘ البدائل؟
وك -ي -ف Áك -ن “وي -ل ب -دائ-ل أاخ-رى دون ال-ت-أاث Òع-ل-ى اŸداخ-ي-ل
النفطية؟ ووصصل الدكتور إا ¤قناعة أانه توجد بدايات واعدة
لÓنتقال الطاقوي ،ولكنها –تاج إا ¤اسصتمرار ،غ Òان كل ما هو
متاح ليسص مسصتغ.Ó
@ الدكتورة ‚ية مقدم :إارسشأء برامج اقتصشأدية مهّمة
ت -رى ال -دك -ت -ورة ‚ي -ة م-ق-دم أان ا’ن-ت-ق-ال ال-ط-اق-وي Áر ب-ثÓ-ث
مراحل أاسصاسصية تشصمل ترشصيد ا’سصتهÓك الطاقوي للمواطن،Ú
وكذا بالنسصبة لسصياسصة ا◊كومة إا ¤جانب السص Òنحو Œسصيد
النجاعة الطاقوية ،التي تتحقق من خÓل اسصتعمال التكنولوجيا
ومواكبة آاخر تطوراتها ،مع إارسصاء برامج اقتصصادية مهمة ،على
اعتبار أان قدرات الطاقة الشصمسصية ‘ ا÷زائر كبÒة حيث تقارب
 200سصاعة ‘ السصنة.
واعÎفت ال - -دك- -ت- -ورة أان- -ه ال- -ي- -وم ب- -ات م- -ن الضص- -روري ضص- -ب- -ط
اإ’سصÎات-ي-ج-ي-ة ل-ت-ل-ب-ي-ة ا◊اج-ي-ات اأ’سص-اسص-ي-ة ل-لسصكان ،خاصصة ‘
اŸناطق النائية والصصحراوية ،وبالتا‹ اسصتحداث مناصصب الشصغل
والÌوة ،وإاح -داث دي -ن -ام -ي -ك -ي -ة ت-ن-م-وي-ة ﬁل-ي-ة وت-وازن ج-ه-وي،
وباإ’ضصافة إا ¤كل ذلك يتسصنى إاقامة صصناعة خاصصة بالطاقات
اŸتجددة ،على اعتبار أانه ‘ كل منطقة ‘ ا÷زائر توجد
ط -اق -ات م -ت -ج-ددة ،ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤وف-رة اŸي-اه والشص-مسص وال-ري-اح.
وي -ت -زام -ن ك-ل ذلك م-ع إارادة ا◊ك-وم-ة ال-ق-وي-ة إ’ح-داث ال-ت-ن-م-ي-ة
اÙلية ،و‘ ظل وفرة العامل اŸا‹ والعامل التكنولوجي اŸتاح
من خÓل –ويله عن طريق إاقامة الشصراكة مع اأ’جانب ،ومن

الضصروري أان تعكف ا÷زائر على ا’سصتثمار ‘ ›ال الطاقات
اŸتجددة إا ¤غاية آافاق عام Ã ،2050شصاركة جميع اŸؤوسصسصات
خاصصة القطاع اÿاصص وجميع الفاعل ‘ Úا◊ياة ا’قتصصادية
وا’جتماعية.
حدة
@ اÿب Òششمسس الدين ششيتور :رؤوية جمأعية مو ّ
لÓنتقأل ال ّ
طأقوي
اقÎح شص- -مسص ال -دي -ن شص -ي -ت -ور أان ت -ك -ون ‘ ال -وقت ا◊ا‹ رؤوي -ة
جماعية موحدة لÓنتقال الطاقوي ،مع إارسصاء تنمية مسصتدامة
وتنمية بشصرية ،وباإ’ضصافة الÎكيز على التكوين ‘ ﬂتلف اŸهن
ا÷ديدة على مسصتوى اŸعاهد وا÷امعات وحتى مراكز التكوين
اŸهني .وأاشصار شصيتور إا ¤وجود تبذير ‘ الطاقة ‘ العا⁄
وا÷زائر حسصب تقديره معنية بذلك ،بينما مسصتقب Óسصوف يكون
هناك مشصكل ‘ اŸاء لذا ينبغي اÙافظة عليه ،ومن ثم عدم
Œاهل التصصحر Ÿواجهته ،و–دث اÿب Òعن غياب الطاقة
الكهربائية عن ثلث القارة السصمراء ،مقÎحا السص ÒبوتÒة سصريعة
نحو الفعالية الطاقوية ،وعلى خلفية أان الثورة الكهربائية سصوف
Œعل نحو  30باŸائة من حظÒة السصيارة تسصتهلك الكهرباء بدل
من الوقود ‘ آافاق عام  ،2035واغتنم الفرصصة ليدعو إا ¤التوجه
إا ¤صصناعة السصيارات الكهربائية.
@ اÿب Òعبد اÛيد عطأر 7 :عوامل لتحقيق ا’نتقأل
ال ّ
طأقوي
توّقع عبد اÛيد عطار اÿب ‘ Òالطاقة أانه ‘ آافاق عام 2035
سصوف يسصجل تراجع ‘ اسصتهÓك البÎول والفحم والغاز بنسصبة
 75باŸائة ،وباŸوازاة مع ذلك ارتفاع ‘ اسصتهÓك الطاقات
اŸتجددة ،التي تشصكل اليوم نسصبة  7باŸائة ،واغتنم الفرصصة
ليحذر من التأاخر ‘ Œسصيد ا’نتقال الطاقوي ،أ’ن ذلك من
شصأانه أان يحدث العديد من اŸشصاكل ‘ آافاق عام  ،2050كون ما ’
يقل عن  85باŸائة من ‰و الطاقات ‘ عام  2040يأاتي من
الطاقات اŸتجددة.
وبخصصوصص العوامل والتحديات التي تواجهها ا÷زائر لتحقيق
ا’نتقال الطاقوي ،أاوضصح عطار بأانه  7عوامل ينبغي أان تؤوخذ
بع Úا’عتبار ،وذكر ‘ البداية ا◊اجة اŸاسصة إا ¤القفز إا¤
مردودية ﬁسصوسصة ‘ ا’قتصصاد ،وا’حتياطي ‘ الطاقة والنمو
السصريع وبرنامج الطاقات اŸتجددة وإارسصاء النموذج الطاقوي،
والتحدي التكنولوجي ،ولتحقيق اأ’من الطاقوي للجزائر اشصÎط
اÿب Òضصرورة –قيق النجاعة الطاقوية ‘ آافاق  ،2020وكذا
الذهاب إا ¤اسصتغÓل الطاقات غ Òتقليدية ،كون ا÷زائر تعاÊ
من العديد من اŸشصاكل على غرار ا’سصتهÓك العائلي الكبÒ
والنقل ،و–دث عطار عن حتمية الÎكيز على البحث العلمي.
وق -ال ع -ط -ار إان ا’ن -ت -ق -ال ال -ط -اق -وي ب -ات ضص -روري-ا أ’ن اأ’م-ن
ال- -ط- -اق -وي ب -ع -ي -د اŸدى حسصب ا’سصÎات -ي -ج -ي -ة والÈام -ج وأ’ن
اŸصصادر الطاقوية ا◊الية أاي النفط والغاز والفحم تناهز 80
باŸائة من إاجما‹ الطاقة ،نظرا أ’نّ ا’حتياطي ‘ العا ⁄سصوف
يتقلّصص ،وهناك دراسصات تؤوكد منذ  2006أاّننا نسصتهلك أاك‡ Ìا
ن- -ك- -تشص- -ف ‘ ال- -ع -ا ،⁄و‘ ا÷زائ -ر ك -ذلك ن -ظ -را أ’ن اŸصص -ادر
الطاقوية غ Òقابلة للتجديد وسصوف تنتهي بعد  20أاو  40عاما،
لذا يجب البحث عن مصصادر طاقوية أاخرى جديدة تكون قابلة
للتجديد ،وحاليا الطاقة الشصمسصية تعد اأ’حسصن ،و‘ ظل وجود
طاقة الرياح ،لكن يرى عطار أاّنه لدينا إامكانيات كبÒة من الطاقة
الشص -مسص -ي -ة ،وسص -ع -ره -ا م -ن -خ -فضص وÁك -ن ال -وصص -ول ع -ن ط -ري-ق
اسصتغÓلها إا ¤إانتاج ذا مردودية ،لذلك ا’نتقال الطاقوي مركز
على تطبيق برنامج الطاقات اŸتجددة ،الذي أاقرته ا◊كومة ‘
ع -ام  ،2011وي -تضص -م-ن  22أال-ف م-ي-غ-اواط ،ي-ع-ن-ي ط-اق-ة إان-تاجية
للطاقة اŸتجددة ،واŸشصكل اليوم حسصب اÿب Òأانه  ⁄يتم ا‚از
سص -وى  345م -ي -غ -اواط أاي يسص -ج -ل ت -أاخ-ر ﬁسص-وسصﬁ ،ذرا م-ن
مواصصلة هذا التأاخ ،Òأ’نه ‘ عام  2030سصوف نواجه بعضص

اŸشصاكل أاي نقصص ‘ النفط والغاز ،ونحتاج ‘ ذلك الوقت إا¤
موارد مالية ،وإاذا  ⁄يتم تطوير الطاقات اŸتجددة والتقليصص من
ا’سص-ت-هÓ-ك وتسص-ط Òب-رن-ام-ج ل-ل-ت-قشص-ف ال-ط-اق-وي لÓ-سصتهÓك
الوضصع دون شصك سصيكون صصعبا ،بينما برنامج ا’نتقال الطاقوي
يعني تأام Úالطاقة التي نحتاجها ‘  ،2035أ’نه بدون طاقة لن
يكون ‰و أاو تطور ’ ‘ الفÓحة و’ ‘ الصصناعة ،وأ’ن كل ا’مور
م -رك -ب -ة وق -ائ -م -ة ع -ل -ى ال-ط-اق-ة ،أاي اŸاء وال-ط-اق-ة اŸصص-دري-ن
اأ’سصاسص Úلتطوير البÓد و–سص ÚاŸعيشصة.
’رضس
@ ال -دك -ت -ور قسش-أيسش-ي-ة إال-ي-أسس :ي-وم مشش-مسس ‘ ا أ
’رضس من غأز وبÎول
يعأدل إاحراق مأ –تويه ا أ
بالفعل Áكن القول أان اأ’من الطاقوي اليوم ب– Úدي أامن
اإ’مدادات واأ’من البيئي ،هذا ما –ّدث عنه الدكتور قسصايسصية
إال -ي -اسص ،ح -يث ذك -ر أان اأ’م -ن ال -ط -اق -وي ي-تشص-ك-ل م-ن ع-نصص-ري-ن
أاسصاسصي Úللدول اŸصصدرة واŸسصتهلكة للطاقة ،ويتضصمن شصقÚ
اأ’ول يتعلق بضصمان اأ’سصواق وكذا ضصمان اإ’مدادات ،أاي كل ما
تعلق بحماية البواخر ‘ اŸياه الدولية وحماية اآ’بار ،وأاعطى
م -ث -ا’ ع -ل -ى ذلك Ãواج -ه -ة ا÷زائ -ر ل -ت-ح-دي ح-م-اي-ة اŸنشص-آات
ال -ن-ف-ط-ي-ة ‘ ح-ادث-ة «ت-ق-ن-ت-وري-ن» ،وإا ¤ج-انب ح-م-اي-ة اŸنشص-آات
الطاقوية ‘ العديد من الدول مثل العراق وسصوريا وما إا ¤غÒ
ذلك م- -ن ال- -دول ال- -ت -ي ت -ع -يشص Œدي -ات أام -ن -ي -ة ‘ ،ح Úال -دول
اŸسصتوردة تركز ‘ ا◊صصول على اŸادة الطاقوية بأاقل سصعر لذا
يشصÎكون ‘ أامن ا’مدادات.
وعالج الدكتور قسصايسصية إاشصكالية التحول إا ¤الطاقات البديلة
ل -ل -دول اŸن -ت -ج -ة واŸصص -درة ،مشص ّ-ددا ع-ل-ى ضص-رورة اإ’سص-راع ‘
التحول ‘ إانتاج الطاقات البديلة مثل الغاز لكنه غ Òمتجدد
والطاقة النووية كذلك بديلة لكنها غ Òمتجددة ،أ’نها تسصتعمل
اليورانيوم القابل للزوال ،وعلى اعتبار أان اأ’من الطاقوي له شصق
أاسصاسصي يتمثل ‘ أامن البيئة و‘ القرن  ⁄ ،21يعد يرتبط بأامن
ا’مدادات بل بأامن البيئة ،نظرا لÓسصتغÓل اŸفرط للبÎول
وعناصصر ا’نبعاث مثل ثا Êأاكسصيد الكربون.
وح -ول ح -ظ -وظ وإام -ك-ان-ي-ات ا÷زائ-ر ي-رى اŸه-ن-دسص وال-دك-ت-ور
قسصايسصية أان ا÷زائر تعد من ب Úالدول التي لديها إامكانيات
كبÒة ‘ الطاقات اŸتجددة ،على خلفية أان الصصحراء ا÷زائرية
تسصتقطب أاك Èقدر من الشصمسص ‘ العا ،⁄هذا ما يرشّصحها أان
تغطي العا ⁄بالطاقة من خÓل إانشصاء اللواقط الشصمسصية ،أاي
ا÷زائ-ر ت-ت-واج-د ب-ه-ا م-ن-اط-ق تسص-ت-ق-طب أاك Èم-ن-ط-ق-ة ل-ل-ط-اقة،
و–توي على مورد ما‹ Áكن من ا’سصتثمار ‘ الطاقة.
واعÎف اÿب ‘ Òنفسص اŸقام أان الطاقات اŸتجددة –تاج إا¤
تكنولوجيا وموارد مالية وعائداتها Œنى ‘ اآ’جال اŸتوسصطة
والبعيدة اŸدى ،أاي كلما مرت سصنوات ،فإان التكلفة تتقلصص بشصكل
ﬁسصوسص ،حيث تبقى فقط تكلفة الصصيانة أ’ن الشصمسص والرياح
مورد ›ا .Êوقّدر الدكتور أانّ يوم مشصمسص ‘ اأ’رضص يعادل
إاحراق كل ما يحتويه باطن اأ’رضص من غاز وبÎول وفحم.
@ البأحثة بتقة خديجة‰ :و ال ّ
طلب العأŸي
من جهتها الباحثة بتقة خديجة التي رّكزت على ‰و الطلب
العاŸي على اŸوارد الطاقوية وصصعود مسصتهلك Úكبار جدد،
حيث أاخذت الصص Úكنموذج حي ،وقفت على عنصصر جوهري
يتمثل ‘ صصعود قوى مسصتهلكة جديدة وذكرت الصص ،Úوعادت
ال-ب-اح-ث-ة ل-ت-ت-ن-اول اÙددات ال-ت-ي تضص-ب-ط ال-ط-لب ال-ع-اŸي على
اŸواد الطاقوية ،واŸتمثلة ‘ النمو ا’قتصصادي وأاسصعار الطاقة
وت -غ ÒاŸن -اخ إا ¤ج -انب ال -ت -وج-ه ن-ح-و ا’سص-ت-ث-م-ار ‘ ال-ط-اق-ات
اŸتجددة .وترى الباحثة بتقة أانّ الصص Úقوة صصاعدة يعّول عليها
اقتصصاديا ،حيث عملت على ضصوء إاسصÎاتيجية التنوع ‘ اŸوارد
واŸن -اط -ق وا’سصÎاŒي -ات ،وت -رك -ز ع -ل -ى ال -ت -درج السص -ل -م -ي ‘
الصصعود ،وعلى مناطق من العا ⁄مثل منطقة الشصرق اأ’وسصط
وإافريقيا وكذا روسصيا.

األحد  ٢٥فيفري  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٩جمادى الثانية  ١٤٣٩هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «ألشسعب» «فوانيسس» صصرحا ضصمن صصفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنشصر
إابداعاتكم ومسصاهماتكم ‘ ﬂتلف األجناسس الثقافية شصعر ،قصصة ورواية ،
رأسسلونا على ألÈيد أللكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإلسصهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصصة للجميع.

شسعر

كأان غÒك ‘ الورى ُ ⁄يخْلِق

سعر
ش

إاÁان شسنة

ﬂتـــارية بن غــا⁄

ك جانبا
أزفَ ألرحيلُ فخل uقول َ
وعلى ِحبا ِ
ل ألوهمِ حُزنكَ عuلقِ
ّ
سسبعون عذرأ قطَر ألّدمَع أل ّسسخي
و أنا أنتفاضسة َمن على عه ٍ
د بقي
ل» تنسسّم ْ
ت من خافقي
سسبعون «ع ّ
ق
وتلّذذت جمَر أصْسطباٍر ُمحِر ِ
ت أرصسفَة ألمنى
من عوسسجٍ طّوق َ
وتزّين ْ
ق
ت لك مهجتي بالsزنب ِ
ُ
محمومة لغة ألّتÓقي ُمذ «عسسى»
قد يرتضسي ألزم ُ
ن ألعنيُد ..ونلتقي
عّلق ُ
ل أنوثتي
ت طيف َ
ك باكتما ِ
وكاأنّ غيرك في ألورى لم ُي ْ
ق
خل ِ
ل ألأمنياِت وكن ُ
ت لي
أعتقتُ طف َ
ك ليسش بُمعتقي
لكنّ حبَو هوأ َ
ت أذكُر ما ترك ُ
لي !! ..لسس ُ
ت لكي أَعي
ل ما قد نلتـ ُ
ق
ه بالُمطل ِ
في ك u
في ضسحكتين دفع ُ
ت صسوَتك وألأسسى
وعلمتُ أّني لسس ُ
ت من بك ألتقـي
م أنكسساري ..زّلتي
يا رأفعا عل َ
ق أقاَم بركنِ قل ٍ
ق
عشس ٌ
ب ضسيّ ِ

أل -ع -ي -د ع-ي-دأل-ع-اشس-ق-ي-ن
وما أنا
إأل شس - - -ري ٌ- - -د ف- - -ي دي- - -ار
ألبائسسين
ل وردة حمرأء تحملها
يدي
لزه - - -ار
أَو َي- - - -ح - - -م - - -ل أ أ
مقطوع أليدين
ف - -ي ظ - -ل - -مٍ- -ة ب- -ال- -ل- -ي- -ل
أشسكووحدتي
م -ت -ردٌد ف -ي ح -ي -رت-ي م-ا
بين بين
ت -ل -ه -وب -ن-ا م-ث-ل أأل-ك-رأت
بملع ٍ
ب
أق - - - - - -دأرن - - - - - -ا ت- - - - - -ركت
للهوألعابثين
ل وقت ل-ل-ع-ي-د أل-م-غ-لف

عر
شس

عودت قلبي

شسعر

سسناء ا◊ا‘

يا لئمي :ضساع قلبي في أمانيه
ت تقسسو ودمعي سسال وأديه
ل زل َ
حتام وألصسبر أضسناني و أنهكني؟
حتام وألقلب نار ألشسوق تكويه؟
أغنتك عنّي وجوه ألزيف يا
قدرأ
فما ألذي من عذأبي سسوف
تجنيه؟
ل زلت أذكر ماضسي عهدنا و أنا
ب على خافقي نسسيان
صسع ٌ
ماضسيه
أيام كنا وكان ألعهد يجمعنا
وألكل يكشسف للثاني أمانيه
وقد حصسرت ألأماني فيك يا
أملي
وعنك ل شسيءَ مسستورأ أخفيه
وكنت أدعوك يا نفسسي ويا
َنَفسسي
و أنت كالنجم زأٍه في أعاليه
وكنت أسسبح في عينيك رأضسية
فيختفي عن فوؤأدي ما يعانيه
هل عودًة يا غ Óروحي لما ألفت
نفسسي وهل ألقا للروح تبدي ِ
ه
يا لئمي :عد أإلى ماضسي تاآلفنا

ذكرأك تنهشش في قلبي
وتشسجيه
من ألملوم هنا؟ قل لي بربك
من؟
و أنت عنوأن هجرأني ورأعيه
وهل ترى قلبك ألقاسسي يطيب
له
ظلم ألذي بالهوى دوما يغذيه؟
دهانيَ ألحب حتى بت أمقته
ما دأم يعبث في قلبي ويكويه

خـــــالــــد الـــمـــقـــري
كــبـر ُ
ت ولــم أزل طـفـÓ
بــريـًئـا يــجـهـل ألــِغــّÓ
وعــشسـ ُ
ب
ت ودأخـلـي قـلـ ٌ
حــزيـنٌ أيـــن مـــا حــÓ
ورغــم ألـحزن تـبصسرني
لحلى»
أرى في ألقادم «أ أ
حــرأ
أحـــب مـــن ألـمـُ Ó
يـــقــول لــظـالـمٍكــــÓ
وأكـــــره كــــل مــرتــزقٍ
لـــنــصســرة أرضســــــه ذل
ولـــــــي أرضش مــمــزقــة
وشســعــبٌ نـصسـفـه قـتـلـى
لـيـحـيـا فــيـه طـاغـيـة
بـغـى بـالحكم وأسسـتعلى

ششعر

رؤويـ ـ ـا

ك- -م ضس- -اع م- -ن أع -ي -ادن -ا
تحت ألحطاْم
ه -ل ت -رج -عُ أ أ
ن
ت تصسحوأ آ
لع -ي -اد ي-ا ها أن َ
ل َ
تفَتحُ شسرفًة للروحِ وألحُلُمِألبعيدِ
زمنا ضسنين؟
سسليمان دغشش

نبيلة سسنوسساوي
عودتَ قلبي ،لماذأ ألتأاسuسي
إأذأ ُعمت صسبحا ،غريقا
سستمسسي
كأان sألّرفاق يرومون غدرأ
يخونون عمدأ ،فتعسسا
لتعسسي
ن ألهموم ألتي في
كأا ّ
ألبرأري
يروق لها أن تسسيح بكأاسسي
ن ألورود ،وعذرأ لورد
كأا s
تضسsوعه سسوءُ ح ّ
ظي وبأاسسي
تعودتَ قلبي أفول لنجمي
لماذأ تحاسسب لؤوما بشسمسسي
تعودتَ قلبي ،إأذن ل ُتمّني
شسغافك أن تسستريح برمسسي

ق

ي ـ ـ ـا ’ئم ـ ـ ـي

سعر
ش

فـ ـ ـ ـ ـي عيـ ـ ـ ـ ـد ا◊ـ ـ ـ ـب
وألحلى
للوردة ألحمرأء وألعطر
ألثمين
ل ت-ق-رب-ي سس-اح-ات قلبي
إأنها
أل -غ -ام ب -ؤوسش دسس -ه -ا ق-لب
سسجين
ل ت -ع -زف -ي ح -زن -ا ع -ل-ى
أوتاره
لل- -ح- -ان
ق - -د ت - -ق - -ط - -ع أ أ
أحبال ألوتين
ف - - -ي أل - - -ج- - -وف أوج- - -اع
وآأهات تطولْ
ل شسيء فينا مثل باقي
ألعالمينْ
ولّ-ى أل-رب-ي-ع ك-ما ألشستاء
بأارضسنا
في أرضسنا شساخت زهور
ألياسسمين

بوٌح وششجن

صسيدة

رويدا سسليمان
ل ..قد بدأ
ل إألى ألمجهو ِ
رحي ٌ
ب
و
ث
ل
أ
ع
ل
خ
.
.
.
ا
م
ب
ر
ل
َ
مجهو ٌ
َ
ب...
ر
ت
ق
ت
ع
أ
د
م ألو ِ
أيا ُ
ُ
ِ
ُ
ُ
م مخيلتي
ا
م
أ
م
س
س
ت
ر
ت
ه
ت
ا
ظ
لح
ُ َ
مضسنيًة ..شساقًة ومتسسارعًة
لي -اِم غ -ارف ً-ة
َتُ- -خُ- -ط- -ه -ا ريشس ُ-ة أ أ
ألوأنها
مرًة من رحيق ألحياة..
ح ألمق s
ر
ومرًة من ماء أ أ
لروأ ِ
طِ
رم!...
ه
ل
أ
ن
ِمن ُعصسارِة ألزم ِ َ ِ
ل ألهاربُة
لحظاٍت تبكيها ألُمق ُ
لنسس-اِن ..وأل-ت-ائ-هُة
م-ن ج-ح-يِ-م أ إ
في
ش!...
ش
ح
و
ت
م
ل
أ
ن
م
ز
ل
أ
ب
ا
ب
ضس ِ
ِ
ِ
صسرخا ُ
ت ألsناي ألحزين ُتذوي
ب ألرحيل.َ.
ب ..تند ُ
ألقلو َ
وُتعِل ُ
ن ألموعَد
ر ...تتهامسُش ألشسفاُه
ج
مَع ألف ِ
أشس ٌÓ-ء بشس -ري-ة ت-ت-ح-ر ٌ ُ
ك ب-خ-ن-وٍع
م
تا ٍ
ً
ع
أ
د
و
ل
ل
ة
ب
ه
أ
ا
ت
م
.
..
ِ
ع ت ّ- -ج- -م- -دت ف- -ي أل- -ع- -ي- -وِن
و
م
د
ٌ
ألذأبل ِ
ة
ب -ي-ن-م-ا ...رقَصش ألصس-ب-اُح رقصسَ-ة
ألرحيل...
ألسس -م -اُء ..أل -عصس -اف -يُ-ر ونسس-م-اُت
ر ألصسي ِ
ف
أوأخ ِ
ع...
أ
د
و
ل
أ
ش
س
و
ق
ط
م
ه
ع
م
ت
مارسَس
ِ
َ
لي -ادي ..ت َ Ó-صس -قت
تشس- -اب َ-ك -ت أ أ

ك
ك كيْ ُتضسيَئ َ
كنجمةٍ أفني َ
ت عمَر َ
ء بكَ ألطريقَ إأليكَ
أوتضسي َ
ك وحاصسَرتكَ
ثّمَة غرَبٌة أخَذتكَ من َ
ك وأل -ب ُÓ-د ك -م -ث ِ-ل ب -يِت
فضس -اَق ب -ي ُ-ت َ -
أل ّسسلحفاِة
ق ألبعيدِ
ت با أ
حلم َ
لُف ِ
َ
ي تطيَر
فلم تِجْد ل َ
حْي ِ
ك جان َ
ن لك ْ
ح منعوفاً
ن ريشُس َ
وكا َ
ك في مهب uألري ِ
وم- -ن- -ت- -وفً- -ا ،ل َ-ي ْ-ر َت ِ-ف َ-ع ألشس -ع -اُر ع -ل -ى
ك
شُسعوِر َ
م -ث-ل ب-ال-وٍن َيُ-شسt-دَك ل-ل-ه-وأِء ب-خ-يِ-طِ-ه
ي
ألَوهم u
ك
ن عمر َ
ي ألَقَدمي ِ
تجري حاف َ
ك لل ّسسرأِب
وأل ّسسرأُب يشُسtد خطَو َ
ق ألفؤوأُد على ألبِÓد
كأاّنما ضسا َ
وضس-اَقِ-ت أل-رئ-ت-اِن وألشsس-ف-ت-اِن وألرؤويا
لتبَتِعَد ألبُÓد
ن ألبِÓد
مِ َ
ن تصسيَر فرأشسًة
ن
ا
وك
حْلُم َ
كأ ْ
َ
ُ
ن م -اِء أل-ن-يِ-ل حّ-ت-ى
وَت -ط -ي َ-ر ُح -رًأ ب -ي َ -
يلتقي
ء ألُفرأِت
ما َ
ج أرد َ
وِم ْ
ت فردوسسًا
ن محيِط َ
ك للخلي ِ
ب- -وسسِ- -ع ع- -ب- -اءَِة ألصس- -ح- -رأِء ف -ي رؤوي -ا
كوأكِبها

فج ـ ـر ورحيـ ـ ـل

ألصسدور
صست ألشسفاه...
وترأق َ
تَÓ- -ق- -ت أل -ع -ي -ون ...ع -اَت َ-ب -ت..
شسَكت وتضسsرعت
زفَرأ ُ
لخيرةُ ..نِفِثت
نأ أ
ت ألحز ِ
غ
ب
صَست عندما أدأَر
ألقلو ُ ٌ
ألرأحلون ظهورهم..
ق
مناديُلهم غ ِ
رَقت في مدى ألشسف ِ
ق
ألمحتر ِ
ب- -ع- -د أن عs- -لَ- -ق- -وأ ع- -ل- -ى ج -درأِن

ش تبَعثُ روحَها
م بغيِر ألشّسمس ِ
ولم َت ْ
حلُ ْ
ة ألَقمحِ ألشّسهّي ِ
حّب ِ
ة
في َ
ي ألدللةِ
كيْ يصسيَر أل ُ
خبُز ُقْدسِس s
في َي ِ
ء
د ألُفقرأ ِ
ش
ء مِلحُ أ أ
لرض ِ
فالُفقرأ ُ
سُس- -ن ُ-ب -ل ُ-ة أل -ح -ي -اِةَ ،رم ْ
ت ع -ل -ى َك ِ-ت ِ-ف
ن ألجديدِة روحها
ألميادي ِ
ت َ
ف-ي ري-ح-ه-ا و َت-وsهَ-ج ْ
غَضسبًا لَتشسَتِعَل
ألشّسرأَرُة
لشساَرُة
وأ إ

ألقلوِب ألتعاويَذ
وب -قَ-ي أل-حtب ع-ل-ى ع-رشِسِ -
ه صس-عَب
ل!...
ألمنا ِ
ل -م َي-ط-ال-وُه ..فَ-رح-ل-وأ ُي-ف-تشِس-ون
عن ُ
ه...
َي- -لَ- -ح -ق -وَن سَس -رأَب أل -حٌِب ف -ي ي u-م
ألرمال ألمتحرك ِ
ة
وه َ-و ي -ب -ق -ى ع -ل-ى ع-رشسِ -
ه صس-عَب
ل...
ألمنا ِ
لفق
ب قوأفُلهم وتضسيُع في أ أ
َتغي ُ
ألشسارِد
َيسسِبُقها ذأك ألسسرأب...
أصس- - -ح- - -و ..أت- - -لs- - -مُ- - -سش جسس- - -دي
وأشسيائي بجنونٍ
ألَ- -تِ- -فُ- -ت ف- -ي كu- -ل إأت- -ج- -اٍه ..أيَ- -ن
ل..؟
ألقوأِف َ
لُفق ألمحترق؟
نأ أ
أي َ
أي َ-ن أل -م -ن -ادي َ-ل ..أل -حٌَب وألs-ن-اَي
ألحزين؟
ل أجُد سسوى فرأشسي ووسسادتي..
م وحُلماً...
وقلبي ألمتوuر ِ
أهو
s
ي!...
ا
ن
ل
أ
ا
ه
ي
أ
.
.
.
آأآأٍه
ُ
ٌُ
َ
ُ
حُلمًا...
ى
ق
ب
ي
ه
ت
لي
ُ
ل ول رأحلين...
ي
ح
ر
ل
َ
ن ول أنين...
ل حز َ
ِ
ء لهم..
أ
د
ف
ئ
ي
س
ش
ل
ك
و أ
ٍ
ً
لفِقد s
وُك - - -ن وح - - -دَك ..أنَت ي - - -ا ن - - -اuي
ألحزين...
رف -ي َ-ق -ه -م ...وت -ع -وي َ-ذة أل-درب
ألطويل!...
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ألكفاءة ألإقتصصادية وألعدألة ألجتماعية وألصصÓحات
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القول أان العوŸة تقضضي على تطور
البلد وا◊ريات هو جهل حقيقتها .بدون
اإلندماج األورو -متوسضطي ،فإان ا÷زائر
سضتكون عرضضة Ÿهب رياح األسضواق مع
خطر التهميشش اŸتنامي.
م -ن ه -ن -ا ،ف -إان اإلرسض -اء ال -ت-دري-ج-ي
إلقتصضاد السضوق اإلنسضا ÊوالدÁقراطية،
واإلب - -ت - -ع - -اد ع - -ن اإلنشض - -ق - -اق وال - -كسض- -ر
اإلج -ت -م -اع -ي ،سض -يسض -م -ح ب -اإلن -ت-ق-ال م-ن
إاق -تصض -اد ال-ري-ع إا ¤إاق-تصض-اد ي-رت-ك-ز ع-ل-ى
العمل واإلبداع اÓÿق ،وإاسضÎجاع ضضمÒ
مسض -ؤوول -ي -ة ا÷زائ -ري Úال -ذي-ن يصض-ب-ح-ون
نشضطاء ŸصضÒهم الذاتي ،وهذا هو ا◊ل
الوحيد.

_ _1مبدأ ألفعالية أإلقتصصادية

يرتكز هذا اŸبدأا على أاربعة نشضاطات
متكاملة هي:
_أ_ ضض -رورة سض -ي-اسض-ة إأق-تصض-ادي-ة
لب-ت-ع-اد
لب-دأع وأ إ
ج-دي-دة Áي-زه-ا أ إ
ع-ن إأق-تصض-اد ي-قضض-ي ع-ل-ى أل-عÓ-ق-ات
لجتماعية حتى وإان كان ينتج الÌوة،
أ إ
‘ ع -ا ⁄أاي -ن م -ع -ظ -م ه -ي -اك -ل ال-ت-أاط( Ò
ال -ع -ائÓ-ت ،ال-دي-ن ،ال-ن-ق-اب-ات ) ضض-ع-ي-ف-ة،
تسضودها صضرامة حقيقية تتميز بـ:
_عملة مسضتقرة.
_تقليصش عجز النفقات العمومية.
_ب_ على ألسضياسضة أ÷ديدة أن
لورو -
تأاخذ ‘ أ◊سضبان ألفضضاء أ أ
متوسضطي.
سضتلعب ا÷زائر دورا ﬁركا لهذا البناء
ألن - - -ه - - -ا ب- - -ل- - -د ﬁوري .اŸف- - -اوضض- - -ات
اŸسضتقبلية مع اŸنظمة العاŸية للتجارة
وإاندماجها ‘ منطقة التبادل ا◊ر مع
أاوروبا تع Èعن اŸزايا اŸتبادلة لدول
اŸغرب الغربي ‘ ›موعها.
_ج _سضتكون ألسضياسضة أ÷ديدة
م -تسض -م -ة ب -اÓŸءم -ة وأل -ت -ط -اب -ق م-ع
عوŸة إأقتصضاد ألسضوق.
ال-ت-ج-ارة ال-دول-ي-ة ل-يسضت ل-ع-ب-ة ب-القيم
اŸنعدمة .من اŸمكن أان يكون اإلنفتاح
مؤوŸا على اŸدى القصض ،Òلكنه حتمية
ال-ت-ح-ولت ،وسض-ي-ك-ون م-رح-با على اŸدى
Óمال.
اŸتوسضط والطويل وحام Óل آ
لق - -تصض- -ادي- -ة
_د_ ألسض - -ي - -اسض - -ة أ إ
ل - - - - - - - - - - - - -ل - - - - - - - - - - - - -فÎة م- - - - - - - - - - - - -ا ب:Ú
 ،2030_2025_2018ل بد أن تأاخذ
‘ أ◊سض - -ب - -ان أل - -ت- -ح- -ول ألضض- -روري
للخدمات ألعمومية ألسضوقية.
إان ن- -ظ- -رة اŸاضض- -ي ل- -لÎاك- -م ال- -ق- -وي
للقطاع العمومي ب ÚاŸؤوسضسضة العمومية
واإلح- -ت- -ك- -ار وال- -نشض- -اط اÙدود داخ- -ل
الÎاب الوطني ،عليها أان تÎك مكانها
ل -ف -ع -ال -ي -ة ال -تسض -ي Òوم -ن-افسض-ة اÿدم-ات
ا÷م -اع -ي -ة م -ن خÓ-ل إادخ-ال اŸق-اي-يسش
السضوقية إلختيار فعاليتها.

_  _2ألدولة ألضصابط وأŸسصاوأة( ألعدل )

ك -م -ا ” ال -ت -ط -رق ل -ه ب -ك -ل ق -وة ط-وال
–اليلنا ،هناك ضضرورة اإلبتعاد وŒاوز
التأاثÒات السضلبية للسضوق .لهذا ،فإان دور
الضض -ب -ط ال -ذي ت -ق-وم ب-ه ال-دول-ة وخ-اصض-ة
ت-دع-ي-م دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ا÷م-اع-ات اÙل-ية،
ع -ل -ي -ه أان ي-فضض-ل اŸب-ادرات ا÷م-اع-ي-ة (
ا÷معيات ) والفردية دون اإلحÓل ﬁلها
واإلبتعاد عن الرؤوية البÒوقراطية.
لهذا ،يتعلق األمر بالتسضاؤول عن درجة
ال -ع -وŸة ال -ت -ي سض -ت -مسش اÿدم -ة ال-ع-ام-ة
اŸق -دم-ة ،وع-ن شض-رع-ي-ة ت-ع-ادل األسض-ع-ار
اŸسضتعملة ب Úالزبائن واŸسضاهم‘ Ú
الضضرائب باŸوازاة مع إاعادة نشضر نشضاط
الدولة.
العÓقة إاذا ،ب Úالدولة والسضوق ،عليها
أان ترتكز على طريقة معاملة براغماتية
من خÓل –ديد قواعد التحفيز.
لهذا ،فإان الدولة الضضابط ،دون اأن –ل
ﬁل السضوق ،عليها بإامÓء قواعد اللعبة
والعمل على إاحÎامها من قبل النشضطاء

اإلقتصضادي Úواإلجتماعي.Ú
تفاديا لكل دÁاغوجية ووعود خيالية،
ف - -إان اŸسض- -اواة ت- -ت- -ط- -لب ت- -غ- -ي Òو–ول
اÿدمات ا÷ماعية ،على أاسضاسش تهيئة
ع -ق -د إاج -ت -م -اع-ي ال-ذي ع-ل-ي-ه أان ي-ج-م-ع
وي- -ق- -رب ب Úال- -ف- -ع- -ال- -ي- -ة اإلق- -تصض- -ادي- -ة
واŸسضاواة.
صض- -ح- -ي- -ح ،أان ›ت- -م- -ع السض- -وق ي -دف -ع
طبيعيا ،نحو ›هودات أاك Ìوديناميكية
وتضض -ام -ن داخ -ل اŸن-افسض-ة دون اإلقصض-اء
وإال مآال هذا اÛتمع ،التقهقر .لهذا،
وب -حسضب ن -ظ -رن -ا ،اŸسض -اواة ال -ت-ي Áك-ن
تفسضÒها ‘ كل ا◊الت بالعدالة ،هي
Óقتصضاد‘ .
شض-رط-ا ل-ل-ف-ع-ال-ي-ة الشض-ام-ل-ة ل إ
ﬁيط مثل هذا ،من الÓزم معرفة بؤور
عدم اŸسضاواة والعمل على ﬁاربتها (
التي ليسضت فعالة وغ Òعادلة ) وإايجاد
اŸسضتوى اŸقبول لبعضش عدم اŸسضاواة
الضضرورية لضضمان ديناميكية اإلقتصضاد.
ي - -فÎضش ه- -ذا ،ال- -ت- -ف- -ك Òح- -ول ا◊د
األم -ث -ل ال -ذي ي -ت -م -ن -اه اÛت -م -ع وح -ول
اŸع-ام-ل-ة ب-ط-ري-ق-ة ا◊ال-ة ب-حالة بحسضب
اŸيدان اŸدروسش ،ومن خÓل اإلعÎاف
اŸت- - -ب - -ادل ل - -ل - -دي - -ون اإلج - -ت - -م - -اع - -ي - -ة
واŸسض-ت-ح-ق-ات ال-ت-ي ن-ت-ب-ادل-ه-ا وال-ت-ي ي-تم
ت- -وزي- -ع- -ه- -ا م- -ن خÓ- -ل م- -ع -ا÷ة ع -ادل -ة
للواجبات وا◊قوق.
إاذا ،مبادئ العدالة اإلجتماعية داخل
›تمع مفتوح ،عليها أان تكون موضضوع
التسضي ÒالÓمركزي الذي يبنى على الثقة
والشضراكة وا◊وار والعقد ،إان أاردنا أان
يتجسضد هذا ،ل يعني ذلك أان اŸسضأالة
بسضيطة للحصضول على خدمات ليسش لها
قيمة ولكن ،األمر يتعلق بتطبيق اŸسضاواة
من خÓل التمييز اإليجابي الذي يفضضل
ت-دع-ي-م ال-عÓ-ق-ات اŸه-ن-ي-ة ،وإاع-ادة ب-عث
اŸشضاورات ا÷ماعية ،فروع بفروع ،من
خÓل الطرق ا÷ديدة للعمل التي ترتكز
على اإلبداع اŸسضتمر.
ي- -ت- -ع- -ل- -ق األم- -ر ب- -ت -فضض -ي -ل ال -ه -ي -اك -ل
اإلجتماعية ا÷ديدة للدفع بالتحول إا¤
األمام و‘ نفسش اإلŒاه بالتقاليد ،التي
هي أاك– Ìفظية.
من جهة أاخرى ،إان إاصضÓح اŸنظومة
ا÷بائية ،هي ‘ صضميم العدل واŸسضاواة،
ولهذا ،عليها أان تشضكل األولوية .ولكن،
الضضريبة التي يع Èتسضديدها عن نشضاط
مواطنيÁ ،كنها أان تقتل الضضريبة ‘ حد
ذات - - -ه - - -ا ،إاذا حصض - - -ل وأان قضضت ع- - -ل- - -ى
ال-نشض-اط-ات ال-ن-اف-ع-ة ،وذلك م-ن-ح-ا ل-ت-غيÒ
ع -م -ل-ي-ة ت-وزي-ع اŸوارد اÙصض-ل ع-ل-ي-ه-ا،
خاصضة ما تعلق بعرضش الرأاسضمال والعمل
وطلب السضلع واÿدمات .هذا اإلصضÓح
عليه أان يجد ا◊لول إلقتطاع اŸوارد دون
اإلخ Ó- -ل ب- -اآلل- -ي- -ات ال- -ت- -ي –ق- -ق ا◊د
اإلقتصضادي األمثل.
كما أان من الÓزم إارسضاء جباية حسضنة
ت -ت -م -ح -ور ح -ول اإلق-ت-ط-اع-ات الضض-ع-ي-ف-ة
ال -ت -دري -ج-ي-ة داخ-ل أاوا Êواسض-ع-ة ل ت-وث-ق
بالضضرورة خاصضية إاعادة توزيع اŸوارد.
ل -ه -ذا ،ع -ل-ي-ن-ا ب-ا÷م-ع واŸزج ‘ ه-ذا
Óط-ار ،اŸسض-اواة األف-ق-ي-ة اŸب-ن-ي-ة ع-لى
ل -إ
م-ب-دأا_ل-ك-ل دخ-ل مسض-اوي ت-ق-اب-له ضضريبة
متسضاوية_ واŸسضاواة العمومية التي تقود
ل -دف -ع اŸع-دل ا◊ق-ي-ق-ي ل-لضض-ري-ب-ة ك-ل-م-ا
إارت -ف-ع ال-دخ-ل .إان ال-ه-دف ه-و ال-ت-ق-ل-يصش
ال -ت -دري -ج -ي ل -لضض-ري-ب-ة ع-ل-ى ال-دخ-ل دون
اŸسضاسش ÿاصضياته التي تتضضمن إاعادة
توزيع اŸداخيل.

_ _3أولوية أألولويات :ألقضصاء على ألبطالة وألفقر:
ل Áكن ألمة أان توزع إال ما ” إانتاجه
‘ السضابق ،إاذا أارادت أان تتفادى اإلنزلق
اإلقتصضادي واإلجتماعي .أايضضا ،إاذا كان
الهدف هو القضضاء على البطالة والفقر
م -ن خ Ó-ل إاع-ت-م-اد سض-ي-اسض-ات ف-رع-ي-ة ‘
إاط -ار اŸزاي-ا ال-ع-اŸي-ة اŸت-ب-ادل-ة ،وال-ت-ي

حّللناها سضابقا ،فإان،
ال- -نشض- -اط األسض -اسض -ي ي -تضض -م -ن إادخ -ال
اŸب -ادرة اإلق -تصض -ادي -ة ل -ل -ج -م -ي -ع وإاب-راز
ط -اق -ات اŸق -اول -ة ال -ت -ي ت -ت -م -ي -ز ب -أاخ -ذ
األخ-ط-ار الصض-ن-اع-ي-ة واإلق-تصضادية لهدف
ت-ن-م-ي-ة ال-ق-ي-م-ة اŸضض-اف-ة وم-ن ثم التنمية
اإلقتصضادية.
إان تشض- - -ج- - -ي - -ع اŸؤوسضسض - -ات الصض - -غÒة
واŸتوسضطة ،عليه أان يكون من األولويات
وذلك من خÓل إاعادة النظر ‘ “ويل
الضض -م -ان اإلج -ت -م -اع -ي ال -ذي م -ا زال ‘
غ -ال-ب-ي-ت-ه ع-ل-ى اإلشضÎاك-ات اإلج-ت-م-اع-ي-ة
وهضض-م اإلن-ت-اج-ي-ة ع-ل-ى حسض-اب ال-تشض-غيل
واألجور اŸباشضرة.
ك- -م- -ا ي- -جب الÎك -ي -ز ع -ل -ى ت -خ -ف -يضش
اإلشضÎاك -ات ع -ل -ى اŸداخ -ي -ل الضض -ع-ي-ف-ة
بهدف تقليصش التكاليف النسضبية للتشضغيل
غ ÒاŸؤوهل .لهذا ،ومن خÓل تخفيف
األع -ب -اء ،م -ن ال Ó-زم ق -ي -اسش سض -ع -ر ه -ذا
اÛه - -ود إلع - -ادة ت - -وزي - -ع ال- -نشض- -اط- -ات
اıتارة للتضضامن الوطني لتفادي عدم
تشضجيع النشضاطات اإلقتصضادية.

_ _4ضصرورة ألتحول أآل‹ أŸتكفلة به
ألقوى أإلجتماعية أ÷ديدة
ك- -ل مشض- -روع ›ت- -م- -ع ه- -و ب -الضض -رورة
ب-ك-ف-ال-ة ال-ق-وى اإلج-ت-م-اعية .إان التعريف
ال-واضض-ح ل-ه-ذه ال-ع-ن-اصض-ر ،ي-رج-عنا لتحليل
Óث -ق -ال اإلج -ت -م-اع-ي-ة
ال -وج -ود ال -ق -وي ل  -أ
وال- -ث- -ق -اف -ي -ة وك -ل اإلخ -ت Ó-لت اŸم -ك -ن
مÓحظتها داخل أاجهزة الدولة.
يتطلب هذأ ألتعريف:
_ ا◊صضول على رؤوية واضضحة اأو قراءة
ك- -بÒة إلسضÎات- -ي- -ج- -ي- -ات ت -ف -ادي وŒاوز
تدابÒ
اإلخفاق اŸنتظرة.
_ العمل على توضضيح الرؤوية Ÿعرفة
القوات اإلجتماعية والسضياسضية التي تعمل
ع-ل-ى –م-ل ه-ذه اإلسضÎات-ي-ج-ي-ات وت-ق-وم
بتنفيدها.
_ تقد Ëبعضش الفرضضيات التي تسضمح
ب- -ت- -فسضŸ Òاذا ه- -ؤولء ال- -ذي- -ن ي- -رت -دون،
بوقاحة وبدون خوف من العقاب ،ثياب
ا◊داثة ،والذين يرجعون ÿطاب ﬂادع
( سضخرية ) حول التناوب ،وحقوق اإلنسضان
وا◊ري-ات ،وي-داف-ع-ون ع-ل-ى اإلب-ق-اء ع-لى
ا◊ال للبلد.
و“كنوا منذ زمن بعيد ،أان يعارضضوا
اإلصضÓحات التي تعت Èمن قبل ا÷ميع،
أانها ضضرورية ومفيدة.
_ ‘ ال -ن -ه -اي -ة– ،ضض ÒإاسضÎات -ي -ج-ي-ة
ل - -ل - -م - -واج - -ه - -ة ب - -أاك Ìف - -ع - -ال- -ي- -ة .ه- -ذه
اإلسضÎاتيجية سضتكون قادرة على ضضمان
ÓصضÓ-ح-ات الضض-روري-ة
ال -ن -ج -اح ال-ك-ل-ي ل -إ
ل -ل -ب -ل -د وال -ت -ي تضض -ع ا÷زائ -ر ‘ م-نصضب
يتÓءم بنجاح مع حتميات العوŸة.
إان اإلن- -دم- -اج ‘ اإلق- -تصض- -اد ال -ع -اŸي
ك -ه -دف إاسضÎات -ي -ج -ي ي -ت-ط-لب ع-ددا م-ن
اإلج - - -راءات ج - - -د ضض- - -روري- - -ة تسض- - -م- - -ح
بإاسضتدراك التأاخر اÎŸاكم.
ل-ق-د ط-رح-ن-ا ،ك-ف-ريضض-ة ع-م-ل ،مسض-أال-ة
تسضلسضل األولويات ،فيما يتعلق بالÎتيب
الزمني للنشضاطات اŸلتزم بها ‘ ،حالة
ما إاذا ،القطاعات اŸهيكلة ،أاي األكÌ
حسض-اسض-ي-ة ،ت-ت-ط-لب م-ع-ا÷ة ذات اأسض-بقية
لسضبب من األسضباب التالية:
_ حالة اإلسضتعجال التي تتضضمنها.
_ ال- -ت- -داخ- -ل اŸوج- -ود بﬂ Úت- -ل- -ف
القطاعات وترابط قنوات اŸصضالح التي
ت ّصضب فيها وتنشضر إاسضÎاتيجيات مشضÎكة
للمواجهة ( اŸقاومة ) والرد.
ل- - -ه- - -ذا ،ف- - -إان اŸع- - -ا÷ة اŸب- - -اشض - -رة
والصض - -ح - -ي- -ح- -ة واŸنسض- -ق- -ة ل- -نشض- -اط- -ات
اإلصض Ó-ح -ات اŸراد ال -ق -ي -ام ب -ه -ا ت -ك -ون
إاسضÎات -ي -ج -ي -ة ل -ط -ري -ق -ة ع -م -ل م-ن-اسض-ب-ة
ومنتجة .أايضضا ،اإلصضÓحات اŸتبعة و/أاو
اŸلتزمة تنبع من جوانب جد حسضاسضة ،اأو

ج -د ه -ام -ة ،م -ن ت -ن -ظ -ي -م وتسض -ي Òال-ب-ل-د
وعÓقاته مع اÙيط ا÷هوي والدو‹.
** على اŸسضتوى الداخلي ،من الÓزم
اإللتزام بإاصضÓحات سضياسضية ،إاقتصضادية
وإاج -ت-م-اع-ي-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ،إاصضÓ-ح-ات “سش
حتميا:
_ النظام السضياسضي ،اŸركز العصضبي
Ÿقاولة التحولت واإلنفتاح اإلقتصضادي.
_ اإدماج اÙيط غ Òالرسضمي من
خ Ó-ل اآل -ي -ات شض-ف-اف-ة ،ق-اع-دة ب-ن-اء دول-ة
القانون.
_ ق- -ط -اع اÙروق -ات ،م -ن -ب -ع ال -ري -ع
وموضضوع كل األطماع.
_ الزراعة والسضياسضة ا÷ديدة ،لتسضيÒ
اŸاء.
_ النظام ا÷مركي ،ا÷بائي اŸا‹
والبنكي ...اŸركز ا÷ديد لتوزيع الريع.
_ النظام الÎبوي ،مركز –ضض Òونشضر
الثقافة واإليديولوجية اŸناهضضة لتحول
و–ديث البلد.
_ السضرعة ‘ إاعادة هيكلة اإلقتصضاد
من خÓل رفع اإلحتكار وتدعيم الشضراكة
واÿوصضصضة .هذه اŸبادئ هي متكاملة
ولكن ل تعّوضش بعضضها البعضش.
ÓسضÎات-ي-ج-ي-ات
_ ال -تسض -ي Òا÷دي -د ل -إ
اإلجتماعية وإارسضاء آاليات جديدة للضضبط
اإلج -ت -م-اع-ي م-ن خÓ-ل إاع-ادة ال-ن-ظ-ر ‘
صض-ن-ادي-ق ال-ت-ق-اع-د والضضمان اإلجتماعي،
اإلع- -ان- -ات اŸوج- -ه- -ة ال- -ت- -ي م -ن ال Ó-زم
رصض -ده -ا ‘ م -ي -زان -ي -ة ال -دول -ة ول ع -ل -ى
مسضتوى اŸؤوسضسضات.
_ األخذ ‘ ا◊سضبان اÙيط ونوعية
اŸعيشضة.
على أŸسضتوى ألدو‹ ،إان العوŸة
‘ شضكلها ا÷ديد اأو اŸعاصضر ،ترجعنا ل
سضيما اإ ¤التداخÓت الدولية ذات الطابع
اإلق -تصض -ادي ب -ل أايضض -ا ل -ل -ت-داخÓ-ت ذات
ال -ط -اب -ع ال -دي -ن -ي وال -ث -ق -ا‘ والسض -ي-اسض-ي
واإليديولوجي والعسضكري.
لهذا ،فإان كل إاسضÎاتيجية مÓئمة ،أاو
إاجابة لهذه الظاهرة ،عليها أان تشضمل كل
هذه اŸكونات وتفاعلها.
وف -ي -م-ا ي-خصش ال-عÓ-ق-ات اإلق-تصض-ادي-ة
الدولية ،فإان نشضاط بلدنا ،عليه أان يندمج
‘ اإلط -ار ا◊ت -م -ي ل -لسض-ي-اسض-ة اŸشضÎك-ة
للدول الصضناعية ،بإاتباع السضياسضة اŸبنية
Óزمات اإلقتصضادية واŸالية التي
كإاجابة ل أ
عرفتها الدول اŸتطورة.

أÓÿصصة:

‘ ختام هذا التحليل الوجيز ،يتبÚ
لنا ،وبكل وضضوح ،بأان اŸرحلة القادمة:
 2030_2025_2018سض -ت -ع-رف ظ-روف-ا
مÓئمة إاذا ما ” تعميق اإلصضÓحات ،ل
سضيما واأننا نعلم أان هناك –ديات ذات
أاهمية كÈى تنتظر بÓدنا .إان التحولت
التي حدثت والتي سضتحدث ‘ اŸسضتقبل،
ل بد أان Œد Œسضيدها ‘ تعميق ا◊كم
الراشضد ،الدÁقراطية و‡ارسضة إاقتصضاد
السض - -وق .ل ب- -د م- -ن إان- -ع- -اشش اإلق- -تصض- -اد
الوطني وتهيئة اÙيط الÓئق واÓŸئم
Ÿمارسضة األعمال.
ه -ذه ال -ت -ح-دي-ات ك-ل-ه-ا ت-ن-ت-ظ-ر بÓ-دن-ا
خÓل الفÎة.2030_2025_2018 :
ولهذا ،ف Óبد من بناء جبهة داخلية
م -ت-ي-ن-ة ودائ-م-ة ت-خ-دم اإلصضÓ-ح-ات ال-ت-ي
اأصضبحت جد ضضرورية للدفع بإاقتصضادنا
إا ¤األمام لتطويره ،واإلنتقال من إاقتصضاد
الريع إا ¤اإقتصضاد السضوق منعشضا ومتفتحا.
إاذن ،فأانا اأعتقد أان بÓدنا بحاجة إا¤
اأن ينظر إاليها بع Úإانتقادية بناءة وعادلة،
هي بحاجة إا ¤النظر إا ¤وضضعها ا◊ا‹،
واإل‚ازات ال- -ت- -ي “ت ،وال- -ت- -ي سض- -ت- -ت- -م
مسضتقب.Ó
وطننا بحاجة إا ¤إاسضÎجاع وجمع كل
أابنائه حول مشضروع واحد ،وطموح واحد،
وأامل واحد .وأاملنا هو ،أان تنعم ا÷زائر
بالرقي واإلزدهار.

á°VÉjQ

اأ’حد  25فيفري  2018م
الموافق لـ  0٩جمادى الثانية 143٩هـ

سستواجــه «الكنــاري» وا–ــاد البليــدة ‘ ا÷ـــولت ÚاŸقبلــــتÚ

«الصصفراء» اأمام منعرج حقيقي سصيوضصح مسصتقبل الفريق ‘ الرابطة اأ’و¤
تعقدت وضسعية ا–اد ا◊راشس لضسمان البقاء ضسمن حظÒة النخبة ،بعد اÿسسارة ‘ وهران أامام اŸولودية اÙلية ،حيث سسيكون الفريق
أامام منعرج حقيقي ،خÓل ا÷ولت ÚاŸقبلت Úاللتان سستوضسحان بنسسبة كبÒة مصس« Òالصسفراء».

عمار حميسسي
فششل ا–اد ا◊راشس ‘ –قيق ا’نتصشار
م -ن -ذ ان-طÓ-ق م-رح-ل-ة ال-ع-ودة ح-يث ان-ق-اد
للخسشارة مرة اأخرى اأمام مولودية وهران
علما ان زمÓء مÓل  ⁄يتذوقوا طعم الفوز
م -ن -ذ ب -داي-ة م-رح-ل-ة ا’إي-اب وه-و م-ا ج-ع-ل
وضشعية الفريق تتعقد .ويبقى باب التفاوؤل
مفتوحا فيما يخصس قدرة الفريق ‘ ضشمان
البقاء بالنظر ا ¤الرزنامة التي تنتظره
حيث سشيكون الفريق مطالبا بتجاوز عقبة
فريق Úينافسشانه ‘ ضشمان البقاء خÓل
ا÷ول-ت ÚاŸق-ب-ل-ت Úوه-م-ا شش-ب-ي-ب-ة ال-قبائل
وا–اد البليدة.
يسشتقبل الفريق ششبيبة القبائل على اأرضشه
خÓل ا÷ولة اŸقبلة وسشيكون الفوز بهذه
اŸب- -اراة Ãث- -اب- -ة بصش -يصس ا’م -ل ع -ل -ى ان
يرحل ا ¤البليدة Ÿواجهة ا’–اد اÙلي
الذي يتواجد هو ا’خر ‘ نفسس وضشعية
«الصشفراء».
بعد مواجهة هذين الفريق Úسشيلعب اششبال

عزيز عباسس ثÓث مباريات بالعاصشمة امام
كل من نادي بارادو ونصشر حسش Úداي قبل
اسش -ت -ق -ب -ال دف -اع ت -اج -ن -انت اŸت-واج-د ه-و
ا’خر ‘ وضشعية صشعبة مع اندية اŸوؤخرة.
رغم ان الرزنامة ‘ صشالح الفريق اإ’ ان
الÓ-ع-ب Úم-ط-ال-ب Úب-ال-ت-اأك-ي-د ع-ل-ى ارضش-ية
اŸيدان واسشتغÓل هاته الفرصس من اجل
ان-ع-اشس ح-ظ-وظ ال-ف-ري-ق ‘ ضش-م-ان ال-ب-قاء
قبل فوات ا’وان خاصشة ان اŸنافسشة كبÒة
ب Úعدة اندية.
ا’أنصسار يطالبون الÓعبÚ
با’سستفاقة
اسشتغل ا’نصشار الذين تنقلوا ا ¤وهران
من اأجل مسشاندة الفريق فرصشة احتكاكهم
بالÓعب Úمن اأجل حثهم على ا’سشتفاقة
‘ اŸباريات اŸقبلة ووضشع حد لسشلسشلة
النتائج السشلبية التي يحققها الفريق.
اأكد ا’نصشار لÓعب Úبضشرورة التفك‘ Ò
اŸواجهة اŸقبلة التي سشتجمعهم بفريق
ششبيبة القبائل حيث اأكدوا لهم باأن الفوز ‘
هذه اŸواجهة اك Ìمن ضشروري.

اإصسابة بايتاشس ،بيطام وبن علجية
’صش -اب -ة خ Ó-ل
ت -ع -رضس ال Ó-عب ب -اي -ت -اشس إ
مواجهة مولودية وهران وهو ما جعل ا÷هاز
الفني يقوم باجراء تغي Òاضشطراري مكانه
وهو ما قلل من هامشس اŸناورة لدى اŸدرب
ع -ب -اسس ون -فسس ا’م -ر ان -ط -ب-ق ع-ل-ى اŸداف-ع
’حماء حيث
بيطام الذي اصشيب ‘ عملية ا إ
أاششرك اŸدرب عباسس اŸدافع جغبالة مكانه.
ب -اŸق -اب-ل  ⁄ي-ت-ن-ق-ل الÓ-عب ب-ن ع-ل-ج-ي-ة م-ع
الفريق ا ¤وهران بسشبب معاناته من ا’صشابة
حيث فضشل ا÷هاز الطبي منحه أايام راحة
أاخ -رى ق -ب -ل ع -ودت -ه ا ¤ال -ت -دري -ب -ات –سش-ب-ا
Ÿواجهة ششبيبة القبائل.
من اŸنتظر ان يكون بايتاشس هو ا’خر معنيا
Ãواجهة ششبيبة القبائل خÓل ا÷ولة اŸقبلة
’صشابة التي تعرضس لها ليسشت خطÒة
Ãا ان ا إ
حيث فضشل ا÷هاز الطبي عدم اÛازفة به
أام -ام م -ول -ودي -ة وه -ران ف -ي-م-ا  ⁄ت-تضش-ح ب-ع-د
وضشعية اŸدافع بيطام الذي عاد ا ¤التششكيلة
’سش -اسش -ي -ة م-ن-ذ ت-و‹ اŸدرب ع-زي-ز ع-ب-اسس
اأ
اŸسشؤوولية.

بعـــــد انهزامـــــه الثـــــا Êعلـــــى التــــــــوا‹

ا– ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد بلعبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسس يدخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل «منطقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة اÿطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر»
دخل ا–اد بلعباسس ،الذي سسجل هزÁته الثانية على التوا‹ ،يوم ا÷معة ،على ميدان شسبيبة القبائل ( ،)1-2منطقة اÿطر حيث
’و.¤
أاضسحى يتقدم بنقطت Úفقط عن أاول نازل إا ¤الرابطة الثانية قبل تسسع جو’ت عن إاسسدال السستار عن بطولة الرابطة ا أ
تعقدت وضشعية ا’–اد أاك ‘ Ìظل
فشش- -ل مسشÒي ال- -ن -ادي ‘ اسشÎج -اع
ال- -ن- -ق- -اط السشت ال -ت -ي خصش -مت م -ن
رصشيدهم بقرار من ا’–اد الدو‹
ل -ك -رة ال -ق -دم (ف -ي -ف -ا) ،م -ن -ذ بضش -ع-ة
أاسشابيع.
فششل أاششبال اŸدرب ششريف الوزاÊ
ب -دوره -م ‘ رف -ع ال -ت -ح -دي ،ب-ع-دم-ا
تنقلوا إا ¤تيزي وزو بنية التصشالح مع
أانصشارهم الغاضشب Úجدا بعد الهزÁة
ال-ث-ق-ي-ل-ة ال-ت-ي ت-ك-ب-ده-ا ف-ريقهم على
ميدانه ‘ ا÷ولة الـ  20الفارطة أامام
م-ول-ودي-ة وه-ران (‘‘ ‘ )2-5دارب - -ي‘‘
الغرب ا÷زائري.
لكن اŸدرب ششريف الوزا Êأارجع
اÿسشارة ا÷ديدة أ’ششباله ‘ تيزي
وزو إا« ¤عوامل غ Òرياضشية» طغت
ع- -ل- -ى اŸب- -اراة ،وم- -ن ب- -ي -ن -ه -ا سش -وء
التحكيم.
صشّ- -رح ال- -دو‹ السش- -اب -ق ل -وسش -ائ -ل

اإ’عÓ-م ب-ع-د ن-ه-اي-ة اŸق-اب-ل-ة قائ:Ó
«أاتأاسشف كثÒا للظروف التي جرى
ف -ي -ه -ا ال -ل -ق-اء ،وه-ي ظ-روف ’ “ت
بصشلة لقواعد الروح الرياضشية ،ضشف
إا ¤ذلكو فإان التحكيم ظلمنا كثÒاو
سش-ي-م-ا ع-ن-دم-ا اح-تسشب ضش-رب-ة جزاء
خ-ي-ال-ي-ة ل-ل-م-ح-ل-ي-ي-ن-و ‘ الوقت الذي
ح -رم -ن -ا ف -ي-ه م-ن أاخ-رى شش-رع-ي-ة ‘
اللحظات اأ’خÒة من اŸباراة».
أاضش -اف اŸدرب« :أاسش -ت -غ -رب ل -ل-ج-وء
البعضس Ÿثل هذه السشلوكات من أاجل
إان-ق-اذ شش-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل من السشقوط،
وك- -أان السش- -ق- -وط ’ ي- -جب أان ي- -ك -ون
مصشÒا للفرق الكبÒة ،إاذا اسشتحقت
ذلك ،ف - -ك- -م م- -ن ن- -اد ك- -ب Òل- -عب ‘
ال-درج-ة ال-ث-ان-ي-ة أ’ن-ه ب-بسش-اطة خسشر
فوق اŸيدان».
تنفسشت الششبيبة الصشعداء بتجديدها
العهد مع الفوز الذي غاب عنها منذ
ا÷ولة السشابعة ،ولكنها تبقى مهددة

ب-السش-ق-وط ،ف-ي-م-ا أان ا–اد ب-ل-ع-ب-اسس
يواصشل سشقوطه ا◊ر ،حيث حصشد
ثÓ- -ث ن -ق -اط ف -ق -ط م -ن آاخ -ر أارب -ع

مباريات له ،علما وأانه معني بالدور
ربع النهائي لكأاسس ا÷مهورية حيث
يسشتضشيف ششبيبة السشاورة.

فريق أامن و’ية عنابة يتحصصل على اŸرتبة اأ’و ¤بـ 05مداليات ذهبية
اخ-ت-ت-مت ،ف-ع-ال-ي-ات ال-ب-ط-ولة ا÷هوية
لرياضشة ا÷يدو ما ب Úمصشالح الششرطة
لناحية الششرق للموسشم الرياضشي ا÷اري
اŸن -ظ -م-ة م-ن ط-رف أام-ن ج-ي-ج-ل ،ع-ل-ى
مدار يوم Úبالقاعة اŸتعددة الرياضشات
«أابركان عبد القادر» بجيجل بفوز فريق
أامن و’ية عنابة باŸرتبة اأ’و ¤بحسشب
الفرق بحصشولها على  05ميداليات ذهبية،
 01فضشية و 01برونزية ،واŸرتبة الثانية
–صش -ل ع -ل-ي-ه-ا ف-ري-ق أام-ن و’ي-ة ج-ي-ج-ل
Ãجموع  03ميداليات ذهبية و 04برونزية،
أاما اŸرتبة الثالثة عادت لفريق أامن و’ية
قسش -ن-ط-ي-ن-ة Ãي-دال-ي-ة ذه-ب-ي-ة واح-دة و04
م-ي-دال-ي-ات فضش-ي-ة و 01ب-رون-زي-ة ،وحضشر
حفل ا’ختتام اأ’م Úالعام للو’ية‡ ،ثÓ
عن وا‹ الو’ية والقواسشم فريد ‡ث Óعن
اŸف - - -تشس ا÷ه - - -وي لشش- - -رط- - -ة الشش- - -رق
قسش-ن-ط-ي-ن-ة ،السش-ل-ط-ات اأ’م-ن-ي-ة واŸدن-ية
ب -ال -و’ي -ة ،إاضش -اف -ة إا‡ ¤ث -ل -ي اÛت-م-ع
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مشصاركة  35متسصابقا ‘ را‹ الواحات بحاسصي مسصعود
انطلقت ،أامسس ،الطبعة اÿامسسة لرا‹ الواحات الذي ينظمه نادي الواحات للرياضسات اŸيكانيكية
لبلدية حاسسي مسسعود بإاشسراف ا’–ادية ا÷زائرية للرياضسات اŸيكانيكية Ãشساركة  35رياضسيا من
’ضسافة إا ¤مشساركة رياضسي Úمن ليبيا وتونسس.
ﬂتلف و’يات الوطن با إ

ورڤلة :إاÁان كا‘
قسشم الرا‹ على ثÓث مراحل،
اŸرح - -ل - -ة اأ’وŒ ¤رى ع - -ل - -ى
مسش-اف-ة  220ك-ل-م وه-ي م-رح-لة
ت-ق-ن-ي-ة ه-ام-ة ب-اع-ت-ب-اره-ا تششمل
مسشالك صشحراوية صشعبة ،إا’ أان
مششاركة اŸتسشابق ‘ Úراليات
سشابقة من ششأانه أان يجعل الرا‹
ف-رصش-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق م-ت-ع-ة ال-فرجة
ال-ري-اضش-ي-ة وال-ت-ن-افسش-ية ،بحسشب
اŸنظم Úباإ’ضشافة إا ¤مرحلة
ثانية وثالثة تتوزع على مسشافة
 200كلم.
أاكد رئيسس ا’–ادية ا÷زائرية
ل-ل-ري-اضش-ات اŸي-ك-ان-ي-كية ششهاب
بهلول على ضشرورة دعم تنظيم
م -ث -ل ه -ذه ال -رال-ي-ات ‘ ج-ن-وب
ال-بÓ-د م-ن أاج-ل ال-ت-ع-ري-ف ب-هذا
النوع من الرياضشيات والتششجيع
على تطويره من جهة وكذا دعم
السشياحة الصشحراوية ‘ ا÷زائر
من جهة أاخرى.

من جانبه ،أاوضشح رئيسس نادي
الواحات للرياضشات اŸيكانيكية
بحاسشي مسشعود يوسشف روابح أان
هذه الطبعة تتميز عن سشابقاتها
م- - - -ن ح- - - -يث ع - - -دد اŸراح - - -ل
واŸسش -اف -ة وك -ذا الÎك -ي -ز ع -ل-ى
ا÷انب ال -ت -ق -ن -ي ،وق -د شش -م -لت
اŸششاركة ،بحسشبه  12سشيارة22 ،

دراج -ة ن -اري -ة وشش -اح -ن-ة واح-دة
وي -ط -م -ح ال-ن-ادي ،ان-طÓ-ق-ا م-ن
هذه التظاهرة إا ¤تطوير هذه
الرياضشة ‘ ا÷زائر عموما و‘
اŸن-اط-ق الصش-ح-راوي-ة خصشوصشا
ع Èتنظيم راليات دولية تكون
اŸششاركة فيها من ﬂتلف دول
العا.⁄

ا’–اديـــة ا÷زائريـــة للتايكوانــــدو

أاعضصاء ا÷معية العامة يقّررون سصحب الثقة من طيابي

سسحب أاعضساء ا÷معية العامة
ل–Óادية ا÷زائرية
للتايكواندو ،اÛتمعون ،أامسس
السسبتÃ ،ركز غرمول
(ا÷زائر العاصسمة) ‘ دورة
اسستثنائية ،الثقة من رئيسس
الهيئة الفيديرالية عبد ا◊ق
طيابي واسستدعيت ا÷معية
ا’نتخابية ليوم  3مارسس
اŸقبل.
خ Ó-ل أاشش -غ -ال ا÷م -ع -ي-ة ال-ع-ام-ة
ا’سشتثنائية التي جرت ‘ ظروف
هادئة ،صشادق  32عضشوا من أاصشل 45
يششكلون هذه ا÷معية ،برفع ا’يدي،
ع - -ل- -ى سش- -حب ال- -ث- -ق- -ة م- -ن رئ- -يسس
ا’–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ل-ل-ت-اي-ك-وان-دو
عبد ا◊ق طيابي ،فيما ” ا’بقاء
ع -ل -ى اعضش -اء اŸك-تب ال-ف-ي-دي-را‹.

حضشر  32عضشواÁ ،ثلون الرابطات
ال- -و’ئ -ي -ة وا’ن -دي -ة ب -اإ’ضش -اف -ة ا¤
اعضش -اء م -ن اŸك -تب ال -ف -ي -دي -را‹،
اششغال ا÷معية ا’سشتثنائية ،بحضشور
اŸدي -ر ال -ع -ام ل-ل-ري-اضش-ات ب-ال-ن-ي-اب-ة
ب -وزارة الشش-ب-اب وال-ري-اضش-ة ،ال-ي-امÚ
بختي واŸدير اŸركزي عبد اŸالك
ياكار ‘ ،غياب طيابي.
اتفق اعضشاء ا÷معية العامة على
ت-ن-ظ-ي-م ا’ن-ت-خ-اب-ات ،ي-وم  3مارسس
اŸق-ب-ل ،ح-يث سش-ت-ك-ون فÎة تسش-ل-ي-م
ملفات الÎششح ،ابتداء من اليوم حتى
الثÓثاء على السشاعة .12 :00
ول- -ه- -ذا ال- -غ- -رضس ،نصش- -بت ÷ن- -ت- -ي
الÎششيحات والطعون .وتضشم ا’و¤
كل من ﬁمد قطاي (رابطة و’ية
عيد الدفلى) ،جمال منقر (رئيسس
رابطة و’ية اŸدية) وصشÓح الدين

بن موهوب (رابطة و’ية ا÷زائر)،
بينما ا’عضشاء الثÓثة للجنة الطعون
فهم يوسشف خالدي ،عبد الله خدران
وأاحمد بوحشش .Úكان  45عضشوا من
ا÷معية العامة ل–ÓاديةÁ ،ثلون
ﬂتلف الرابطات واأ’ندية اضشافة
ا ¤أاعضشاء اŸكتب الفيديرا‹ ،قد
أاج- -م -ع -وا ع -ل -ى سش -حب ال -ث -ق -ة م -ن
الرئيسس طيابي بسشبب «سشوء التسشيÒ
وال -ق -رارات اأ’ح -ادي -ة ،ك-ذلك ال-ذي
ي - -خصس ت- -ع- -ي Úم- -درب اŸن- -ت- -خب
ال- -وط- -ن- -ي واŸصش- -ارع ÚاŸم- -ث -لÚ
ل- -ل- -ج- -زائ -ر ‘ ﬂت -ل -ف الÎبصش -ات
التحضشÒية وسشوء النتائج الرياضشية
وغÒها».للتذك ،Òانتخب عبد ا◊ق
طيابي لعهدت ÚأاوŸبيت ،Úمن 2012
ا 2016 ¤خلفا Ùمد دا Ëالله ثم
من  2017ا.2020 ¤

مولوديـــــــة بجايـــــــــة

بوعراطـ ـ ـ ـ ـ ـة ينـ ـ ـ ـّوه Ãجه ـ ـ ـ ـودات الÓعـ ـ ـ ـبÚ

نّوه اŸدرب بوعراطة باÛهودات التي بذلها فريقه
خÓل اللقاء الذي جمع مولودية بجاية بفريق غا‹
معسشكر ،حيث عاد بنتيجة إايجابية مكنته من ﬁو
آاث- -ار ال- -ت -ع Ìاأ’خ Òأام -ام ف -ري -ق أاه -ل -ي الÈج ،وه -ي
النتيجة التي جعلت البجاوي Úيرتقون إا ¤اŸرتبة
الثانية رفقة ششبيبة بجاية.
أاضشاف اŸدرب أان التحضشÒات التي قام بها طيلة
اأ’سشبوع أاتت بثمارها بكيفية جيدة ،حيث ”ّ –ضشÒ
ال-وصش-ف-ة الضش-روري-ة ب-ع-د ضش-م-ان ا÷اه-زي-ة ال-ك-املة،
وسشتكون التحضشÒات القادمة بنفسس الوتÒة للرفع من
إامكانيات الفريق ،وبالتا‹ ششحن البطريات والتأاكيد
‘ اŸب -اري -ات اŸت -ب -ق -ي -ة م -ن ال-ب-ط-ول-ة ،دون نسش-ي-ان
معا÷ة اأ’خطاء التي ارتكبها الÓعبون.
اللقاء الذي جمع اŸولودية بغا‹ معسشكر “يز بقوة
ال -زوار ال -ذي -ن ب -اغ -ت -وا أاصش -ح-اب اأ’رضس ب-ه-دف‘ Ú

الششوط اأ’ول ،حيث كللت جميع اŸبادرات لتحقيق
الهدف اŸنششود وهو ﬁو آاثار التع Ìاأ’خ ،Òبتوقيع
هدف Úعن طريق سشماحي (الد )18والثا Êبرأاسشية
بلقاسشمي (الد ،)26أاّما اŸرحلة الثانية من اللقاء فقد
ك -انت لصش -ال -ح اÙل -ي Úال -ذي-ن “ك-ن-وا م-ن ت-ق-ل-يصس
الفارق ،غ Òأان الكلمة اأ’خÒة كانت للموب والظفر
بنقاط اŸباراة كاملة.
هذا ويرى اŸتتبعون للكرة اŸسشتديرة ببجاية ،أان
الفريق البجاوي ’ يزال يعا Êمن نقائصس من ناحية
الفعالية والÎكيز ،وهو ما يتوجب على الطاقم الفني
تداركه ،من أاجل “ك Úالفريق من اسشتعادة قوته،
–سش -ب -ا ل -ب -ق -ي -ة اŸشش -وار ،ح -يث ب -ال -رغ-م م-ن ال-ف-وز
اŸسشجل خارج الديار ،إا’ أان اŸردود  ⁄يرق إا¤
اŸسشتوى اŸطلوب باإ’ضشافة إا ¤اأ’خطاء اŸسشجلة.

بجاية :بن النوي توهامي
بعد فوزها الرابع على التوا‹ Ãيدانها

اختتام فعالية البطولة ا÷هوية للجيدو ما ب Úمصسالح الشسرطة لناحية الشسرق
اŸد .Êا◊فل اسشتهل بكلمة رئيسس أامن
الو’ية ،زوهري ﬁمد أاكد خÓلها بأاهمية
تنظيم هذه التظاهرة الرياضشية ‘ تبادل
اÈÿات ب Úالرياضشي Úلتحسش Úأادائهم
الرياضشي ششاكرا إاياهم على –ليهم بالروح
الرياضشية العالية ،وكذا جميع اŸسشاهمÚ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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على اÛهودات التي بذلوها إ’‚اح هذه
البطولة» .كما ” تكر Ëأايضشا الفاعلÚ
واŸسشاهم ‘ Úإا‚اح هذه البطولة ،ونّوه
القواسشم فريد ،عميد أاول للششرطة‡ ،ثÓ
ع- -ن اŸف -تشس ا÷ه -وي لشش -رط -ة الشش -رق،
خÓلها با’هتمام البالغ للمديرية العامة

Óمن الوطني ،لÎقية وتعميم اŸمارسشة
لأ
ال -ري -اضش -ي -ة ‘ صش -ف -وف اأ’م-ن ال-وط-ن-ي،
شش-اك-را السش-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة ب-و’ي-ة جيجل
Ÿسش-اه-م-ت-ه-م ال-ف-ع-ال-ة وال-ق-ي-م-ة م-ن أاج-ل
إا‚اح هذه التظاهرة الرياضشية «.
جيجل :خالد العيفة

البطولـــــــــة اŸمتــــــــازة لكــــــــرة اليـــــــــد

’عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبو مولودي ـ ـ ـ ـ ـ ـة وه ـ ـ ـ ـ ـ ـران يقاطعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون مب ـ ـ ـ ـ ـ ـاراة ميل ـ ـ ـ ـ ـة
قاطع ’عبو مولودية وهران مباراتهم على ميدان ششباب ميلة ،أامسس السشبت ،ضشمن ا÷ولة السشابعة للبطولة الوطنية اŸمتازة ‘ كرة
اليد احتجاجا على عدم تلقيهم أاجور خمسشة أاششهر كاملة ،بحسشب ما اسشتفيد من الطاقم الفني للفريق.
تخسشر بذلك اŸولودية مباراتها على البسشاط ،إاضشافة إا ¤سشحب نقطة من رصشيدها وغرامة مالية بقيمة  200أالف دينار ،وفق قوان ÚاŸنافسشة.
كان الÓعبون قد قاطعوا أايضشا معظم ا◊صشصس التدريبية التي جرت خÓل فÎة توقف اŸسشابقة ششهري ديسشم Èوجانفي الفارطÚ
بسشبب مششاركة اŸنتخب الوطني ‘ البطولة اإ’فريقية بالغابون ،على خلفية نفسس اŸششاكل اŸالية.
صشّرح أاحد أاعضشاء الطاقم الفني بأان الÓعب Úاختاروا مقاطعة مباراة ميلة كآاخر وسشيلة لهم ÷لب انتباه رئيسس النادي الهاوي الطيب
ﬁياوي ،بعدما  ⁄يصشغ اأ’خ Òلكل نداءاتهم السشابقة ،على حد تعبÒه .وقبل هذه ا÷ولة ،كانت مولودية وهران –تل الصشف الرابع
بسشت نقاط من سشت مباريات.

مولودي ـ ـة وه ـ ـران تؤوك ـ ـد طموحاته ـ ـا الكـ ـبÒة

سش -ج -لت م -ول-ودي-ة وه-ران ف-وزه-ا
ال-راب-ع ع-ل-ى ال-ت-وا‹ ع-ل-ى م-ي-دان-ه-ا
عندما تغلبت على ا–اد ا◊راشس
بهدف نظيف ضشمن ا÷ولة الـ 21من
الرابطة اأ’و ،¤مؤوكدة تخلصشها من
ال-ع-ق-دة ال-ت-ي ’زم-ت-ه-ا داخ-ل الديار
خÓل مرحلة الذهاب Ÿا ضشيعت
 11نقطة كاملة ب Úأاسشوار ملعب
أاحمد زبانة.
مكن هذا الفوز ا÷ديد «ا◊مراوة»
من ا’حتفاظ Ãركز الوصشافة وذلك
أامام حضشور جماهÒي قياسشي ⁄
يؤوم مدرجات ملعب الششهيد زبانة
ب -ذلك ال -ع-دد م-ن-ذ سش-ن-وات ط-وي-ل-ة،
حيث قارب عددهم باŸناسشبة الـ 30
أالف متفرج.
إاذا وجد ’عبو اŸولودية أانفسشهم ‘
اŸرت- -ب- -ة ال- -ث- -ان -ي -ة ،ف -ذلك ي -رج -ع
ل -ن -ج -اح -ه -م ‘ –سش Úن -ت -ائ -ج-ه-م
Ãي- -دان- -ه- -م م -ق -ارن -ة م -ع م -رح -ل -ة
الذهاب ،حيث  ⁄يضشيعوا أاية نقطة
Ãلعب زبانة منذ ا÷ولة الـ ،14أاي
منذ فوزهم على ششبيبة السشاورة (-1
 ،)0وهو الوعد الذي كان قد قطعه
ع -ل -ى ن -فسش -ه م -درب ال-ف-ري-ق ،م-ع-ز
بوعكاز.

أ’ن ا◊م -راوة غ-ال-ب-ا م-ا ي-حسش-ن-ون
التفاوضس خارج الديار ،فإان عودتهم
القوية Ãيدانهم يعزز طموحاتهم ‘
لعب ورقة اللقب ،ولو أان فوز الرائد
ششباب قسشنطينة ،أامسس ،على ضشيفه
ا–اد بسش- -ك -رة ب -ه -دف ن -ظ -ي -ف ‘
مباراة جرت بدون حضشور ا÷مهور،
أاب -ق -ى ال -ف -ارق ب Úال -ط-رف Úب-أارب-ع
نقاط كاملة ،وذلك قبل تسشع جو’ت
من نهاية اŸنافسشة.
لكن اŸدرب التونسشي للمولودية ’
يزال وفيا لنهج سشÒه ،حيث سشارع،

خÓل الندوة الصشحفية التي عقدها
بعد لقاء ا◊راشس ،إا ¤حث ’عبيه
ع -ل -ى «ت-ف-ادي ال-غ-رور» ،م-ؤوك-دا ب-أان
فÎة ال - -راح - -ة اإ’ج - -ب - -اري- -ة ال- -ت- -ي
سش -ي -خضش-ع ل-ه-ا ف-ري-ق-ه ب-ع-د ت-أاج-ي-ل
م -ب -ارات -ه اŸق -ب -ل -ة أام -ام م -ول -ودي -ة
ا÷زائ- - -ر إا 13 ¤م-ارسس ،سش-تسشمح
ل-ل-ج-م-ي-ع ب-اسشÎج-اع اأ’ن-فاسس ،رغم
إاب -داء ت -خ -وف -ات -ه م-ن أان ط-ول ه-ذه
الفÎة قد يتسشبب ‘ التأاث Òعلى
نسشق اŸنافسشة ا÷يد الذي يتمتع به
أاششباله حاليا.

إأ’حد  ٢٥فيفري  ٢٠١٨م
إلموإفق لـ  ٠٩جمادى إلثانية  ١٤٣٩هـ

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة

إاعداد :عب ـد الق ـادر سسنات ـي
إامام أاسستاذ رئيسس Ãسسجد البشس Òاإلبراهيمي
شسـارع الشسهـداء

هام جدا

م-ن إأ’خÓ-ق إلّ-رف-ي-ع-ة إل-ت-ي ي-دع-و إإل-يها
إإ’سضÓ-م خ-ل-ق إل-عّ -ف-ة ،وه-ي ت-ع-ن-ي إلّ-ت-ر ّف-ع
وإل -ب -ع -د ع -ن إ◊رإم وط-لب إل ّسض ،Î-وع-دم
إلطّمع فيما عند إلّناسس ،وإلّرضضا Ãا قسضم
Óنسضان بكل ثقة وإطمئنان.
إلله ل إ
ولقد ذكر إلله هذإ إÿلق إلعظيم ‘ أإربع
موإطن من إلقرآإن إلكر ،Ëفقال تعا:¤
{( }∞Ø©à°ù«˘∏˘a É˘«q˘æ˘Z ¿É˘c ø˘ehسض- - -ورة
إلنسضاء) ،وقال كذلكπgÉ÷G º¡Ñ°ùëj{ :
( }∞Øq©àqdG øe AÉ«æZGCسضورة إلبقرة) ،وقوله
أإيضضاÉMÉµf ¿hóéj ’ øjòdG ∞Ø©à°ù«dh{ :
( }¬∏°†a øe ¬˘∏˘dG º˘¡˘«˘æ˘¨˘j ≈˘à˘Mسض - -ورة
إلنور) ،ويقول كذلكÒN øØØ©à°ùj ¿GCh{ :
( }ø¡dسضورة إلنور).
وكل هذه إلنّصضوصس فيها بيان أ’همية
إلعّفة ومكانتها ‘ أإخÓق إإ’سضÓم وإلّدعوة
إإليها ،وأإّنها أإمر مرغب فيه وهو طريق
إل ّ
Óنسضان.
طهارة وإلقناعة Ãا قّدره إلله ل إ
وللعّفة ›ا’ت وإسضعة أإهّمها:
 - ١عّفة شضهوة إلبطن :وهذه من أإهم ما
Óنسضان كرإمته ويبقى على نور
يحفظ ل إ
وجهه ،أ’ن إإ’نسضان ’ ينهج سضبل إ◊رإم إإ’ّ
من أإجل نفسضه وبطنه خوفا على رزقه،
وإإذإ خ Óمن إإ’Áان قلبه قتل من أإجل
بطنه ،وهتك بذلك سض Îرّبه عليه ،وإنعدم
إ◊ياء من قلبه فجاهر باŸعاصضي وعدم
إإ’سضتحياء من إلله تعا ،¤ولذلك Ÿا أإمر
إلنبي ـ صضلّى إللـّه عليه وسضّلم ـ با’سضتحياء
إعتقد إل ّصضحابة أإّن إ’سضتحياء من إلله هو
ج -م -ل -ة م -ن إل ّشض -ع -ائ -ر ي -ق-وم ب-ه-ا إإ’نسض-ان
›ّردة ،ف-ق-ال م-و ّضض-ح-ا« :إإ’سض-ت-ح-ي-اء م-ن
إل -ل -ه ح ّ-ق إ◊ي -اء أإن –ف -ظ إل -ب -ط -ن وم -ا
حوى» ،أإي ’ تدخل إإ ¤بطنك حرإما قّل
أإو ك ،Ìوإعمل على أإن تكون عفيفا و’ “د
ي- -دك ل- -ل -ن -اسس ب -ل إع -ت -م -د ع -ل -ى ن -فسضك
وإحتطب حطبا وبعه ،فإان ذلك خ Òلك

من أإن تسضأال إلناسس أإعطوك أإو منعوك،
وه -ذه إل -درج -ة ه -ي إل -ت -ي ت -كسضب إل -ع ّ -ف-ة
Óنسضان حتى وإإن كان ’ Áلك ما يسضّد به
ل إ
رمقه ،فيظّنه إلّناسس غنيا ولكّنه عفيف كما
ق- -ال ت- -ع- -ا ‘ ¤وصض- -ف ه- -ؤو’ء إأ’ط- -ه -ار:
{’ ¬∏dG π«Ñ°S ‘ Ghô˘°üMGC ø˘jò˘dG AGô˘≤˘Ø˘∏˘d
º˘¡˘Ñ˘°ùë˘j ¢VQ’CG ‘ É˘Hô˘°V ¿ƒ˘©˘«˘£˘à˘˘°ùj
º˘¡˘aô˘©˘J ∞˘Ø˘©˘à˘dG ø˘e AÉ˘«˘æ˘ZGC π˘gÉ÷G
±É◊GE ¢SÉ˘æq˘dG ¿ƒ˘dÉC˘°ùj ’ º˘gÉ˘˘ª˘˘«˘˘°ùHإ}
(سض -ورة إل -ب -ق -رة) .ف-ط-يب إŸط-ع-م شض-ي-م-ة
إل ّصض -ا◊ Úإل -ذي -ن ي -ج -ع-ل دع-وإت-ه-م تشض-ق
إلغمام ،فيلقاها إلله تعا ¤بالقبول بينما
إ◊رإم وط -ع -ام-ه ي-ح-جب رح-م-ة إل-ل-ه ّ‡ا
يحجب إسضتجابة إلّدعاء ،ولهذإ قال إلنبي ـ
صضّلى إللـّه عليه وسضّلم ـ ح Úسضأاله سضعد بن
أإبي وّقاصس أإن يدعو له بإاجابة إلدعاء قال
ل- -ه« :أإطب م- -ط- -ع- -مك ت- -ك- -ن مسض- -ت- -ج -اب
إلّدعوة» ،وهذإ ’ يتأاّتى إإّ’ بالعّفة.
 - ٢عّفة شضهوة إلفرج :إلفرج هو إلذي
ي -رف -ع إإ’نسض -ان أإو يسض -ف -ل -ه ،ف -إاذإ ح ّصض -ن -ه

اإلنتحار جرÁة ‘ حق الّنفسس عقوبتها اÿلود ‘ الّنار

إ’نتحار ظاهرة إجتماعية –دث نتيجة
ل-ل-مشض-اك-ل إلّ-ن-فسض-ي-ة وإ’ج-تماعية وإŸهنية،
وهي حالة شضديدة من إلكآابة وإليأاسس من
إ◊ي -اة وإل -ت -غ-لب ع-ل-ى مشض-اك-ل-ه-ا ،وت-رت-ب-ط
إرتباطا وثيقا بالتّربية وإإ’Áان بالله وإلثقة
فيه ،فإان إنعدم هذإ كان إإ’نسضان معّرضضا
إإ ¤هذه إŸصضيبة ‘ أإي وقت وحال.
وإلظّاهرة هذه ‘ إ◊قيقة دخيلة على
إÛتمع إإ’سضÓمي ،إلذي من تعاليمه إلثّقة
‘ إل ّ-ن -فسس وإ’سض -ت-ئ-ن-اسس ب-ال-ع-م-ل إلّ-روح-ي
إŸتمثل ‘ إل ّصضÓة ،إلتي تعت Èقّرة إلعÚ
وسضكينة إلّنفسس.
وأ’ّن إلنفسس ‘ إإ’سضÓم كرÁة وعظيمة،
ح ّ-رم إل -ل -ه إ’ن -ت -ح -ار وأإوجب ع -ل -ى ف-اع-ل-ه
إÿلود ‘ إلنار ،ولذلك حّذر منه بحيث منع
إأ’سضباب إلتي تدفع إإ ¤قتل إلّنفسس مباشضرة
أإو غ Òمباشضرة ،وÃعرفة إأ’ضضرإر إّÎŸتبة
ع -ل -ي -ه ف  Ó-ضض -رر و’ ضض -رإر ،ح -يث ي -ق-ول
تعا{ :¤و’ تلقوإ بأايديكم إإ ¤إلتّهلكة}،
ويقول{ :و’ تقتلوإ أإنفسضكم إإّن إلله كان بكم
رحيما} (سضورة إلنسضاء).
ولقد شضّدد إإ’سضÓم إلعقوبة على إŸنتحر
حيث سضيصضلى نارإ تل ّ
ظى ’ Áوت فيها و’
يحيى ،قال تعا{ :¤ومن يفعل ذلك عدوإنا
وظلما فسضوف نصضليه نارإ وكان ذلك على
إلله يسضÒإ} (سضورة إلنسضاء).
وروى إلبخاري ومسضلم عن أإبي هريرة -
رضضي إلله عنه  -عن إلنبي ـ صضلى إلّلـه عليه
جَبلٍ َفَقَتلَ
وسضّلم ـ أإّنه قالَ« :مْن َتَرsدى مِْن َ
جَهsنَم َيَتَرsدى ِفيِها َخاِلًدإ
َنْف َسضُه َفُهَو ‘ َناِر َ
حديَدٍة
ُم َ
خsلًدإ ِفيها َأإَبًدإَ ،وَمْن َقَتَل َنْف َسضُه ِب َ
َف َ
جأاُ ِبها ‘ َناِر َ
حدِيَدُتُه ‘ َيدِهِ َيتو َ
جَهsنمَ
خsلًدإ».
َخاِلًدإ ُم َ
وعنه أإيضضا« :إلذي يخنق نفسضه يخنقها ‘
إلنار ،وإلذي يطعن نفسضه ‘ إلنار وإلذي
يقتحم ‘ إلنار» (إلبخاري).
ول- -عّ- -ل م- -ن أإه -م إأ’سض -ب -اب إل -دإف -ع -ة إإ¤

إ’ن-ت-ح-ار إل-ف-رإغ إلّ-روح-ي،
إإ ¤ج- - -انب إأ’سض- - -ب- - -اب
إلنفسضية وإ’جتماعية
وإŸه -ن-ي-ة ،أ’ن إل-ب-ع-د
عن إلله تعا ¤وإلتعلق
ب -ال -دن -ي-ا وإ’ع-ت-م-اد ع-ل-ى
سض -ف -اسض -ي -ف -ه-ا يضض-ع-ف إ’نسض-ان
ويقطع إل ّصضلة إلتي بينه وب Úإلله تعا،¤
وكذلك فإان Œنب هذإ إأ’مر يعتمد على
إ◊لول إآ’تية:
 - ١إل- -ع- -ودة إإ ¤إل- -ل -ه :وذلك Ãم -ارسض -ة
إل ّصض Ó-ة وأإدإئ -ه -ا ع -ل-ى أإك-م-ل وج-ه أ’ّن إل-ل-ه
تعا ¤وصّضى بها عند إŸصضائب وإلشّضدإئد
ف -ق -ال{ :وإسض -ت -ع -ي -ن -وإ ب -ال ّصض  È-وإل ّصضÓ-ة}
(سضورة إلبقرة).
 - ٢إلّرضضا عن إلله :وذلك Ãعرفة أإّن إلله
تعا ¤عادل ،وأإّنه أإحاط بكل شضيء علما،
وأإّنه هو إلذي بيده إ Òÿوهو على كل شضيء
ق -دي -ر ،ف -م -ن رضض -ا ع -ن إل -ل -ه ت-ذوق إ◊ي-اة
باإ’Áان إلذي ينجي صضاحبه من إإ’نز’ق.
 - ٣إأ’مان على إلّرزق :فهو إلذي يقّدر
إأ’رزإق ،وهو إلذي خلق هذإ إإ’نسضان بيده
ونفخ فيه من روحه ،وأإسضبغ عليه إلنّعم فÓ
ي -ت -خ -ل -ى ع -ن -ه أإب -دإ وسضÒزق -ه م-ن ح-يث ’
يحتسضب.
 - ٤إأ’مان على إأ’جل :وذلك بعلمه أإنّ
إلله قد قّدر له أإجّﬁ Óددإ ،وأإّنه سضبحانه
’ يضضيق بحياة عباده بل على إإ’نسضان أإن
ي -ع -يشس زم -ان -ه وي-وم-ه إل-ذي ف-ي-ه ويسض-ت-غ-ل-ه
أإحسض -ن إسض -ت -غ Ó-ل ،وذلك م -ا ي -ط -رد ع -ل -ي-ه
إلوسضوإسس وإلتفك ‘ Òإ’نتحار.
إإّن هذه إل ّ
ظاهرة ليسضت من ديننا و’ من
ت -ق -ال -ي-دن-ا وأإع-رإف-ن-ا وأإخÓ-ق-ن-ا ،ب-ل ع-ل-ي-ن-ا
إلّرجوع إإ ¤رّبنا وعلينا أإن نسضتغل كل أإوقاتنا
‘ إŸفيد إلنّافع ،ونتبعد عن إلضضار إلقاتل
فنحن كون وحدنا فلنعشس إللّحظة إلتي نحن
فيها.

وصضرف متعته ‘ إ◊Óل كان مقامه عند
إلله عاليا،}¿ƒ¶aÉM º¡LhôØd øjòdGh{ :
وإن إبتغى من ورإء ذلك حرإما {∂ÄdhÉCa
.}¿hOÉ©dG ºg
ف -ع ّ -ف -ة إل-ف-رج ت-ع-ن-ي إ’ب-ت-ع-اد ع-ن إل-زن-ا
ومثÒإته Ÿا فيه من إأ’ضضرإر إ÷سضيمة،
وإإن تعّذر عليه إلنّكاح فعليه أإن يلتزم إلعّفة
وإإ’Áان حتى يفتح إلله عليه {∞Ø©à°ù«dh
øe ¬∏dG º¡«æ¨j ≈àM ÉMÉµf ¿hóéj ’ øjòdG
π°†aه} (إلنور).
و’ ينبغي عليه أإن يصضرف شضهوته ‘
إ◊رإم بل عليه أإن يحفظ ذلك ليوم يكون
‘ أإشضد إ◊اجة إإليها ،ذلك أإّن إإ’نسضان
إلذي ’ يحافظ عليها قد يحرمها ‘ وقت
ما كما قال أإحد إل ّسضلف عن ذلك وقد بلغ
من إلك Èعتّيا :تلك جوإرح حفظناها ‘
إل ّصضغر فحفظتنا ‘ إلك.È
Óنسضان إلعّفة ‘ ›ال
وحتى يتحّقق ل إ
شضهوة إلفرج’ ،بد عليه من إّتخاذ إل ّسضبل
إآ’تية:

إلعدد
١٧٥٧٧
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هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا

العفة ترّفع عن ا◊رام وارتقاء ‘ درجات الكمال

21

حظك من أاسشماء الله ا◊سشنى

 - ١إلبعد عن إŸثÒإت إ÷نسضية وعدم
ولوج إŸوإقع إإ’باحية ومطالعة إّ Û
Óت
إŸثÒة للشّضهوة ،وŒنّب إلكÓم إلفاحشس
إلبذيء ،وإ’سضتماع إإ ¤إأ’غا Êإلهابطة.
 - ٢ع -دم إل ّ-ل -ج -وء إإ ¤إل -ع -ادة إلسض -ري-ة
باعتبارها مرضضا خطÒإ تنجر عنه أإخطار
ع- -ظ -ي -م -ة ك -ال ّ-ن -سض -ي -ان وضض -ع -ف إل ّ-ذإك -رة
وإل ّضض -ع -ف إ÷نسض -ي وإل -ت -وح -د وإ’ن -ع -زإل
وإل-وسض-وإسس إل-ق-ات-ل ،وإل-ع-زوف ع-ن إلّزوإج
وإنطفاء جذوة إلّرغبة فيه وكرإهية إŸرأإة،
وب -ال -ت -ا‹ إل ّسض -ق -وط ‘ ف ّ-خ إ◊رإم وع-دم
إأ’خذ بأاوإمر إلرسضول ـ صضلّى إللـّه عليه
وسضّ- -ل- -م ـ إل- -ذي دع- -ا إإ ¤إلّ- -زوإج وإل- -ع ّ -ف -ة
وإل ّ
طهارة.
 - ٣إلعمل على تشضجيع إلّزوإج إŸبّكر
ل -لشض -ب-اب ،وت-يسضÒه ل-ه-م وإل-ب-ع-د ع-ن غÓ-ء
إŸهور وإلشّضروط إلتعجيزية سضوإء كانت
من إلرإغب ‘ إلزوإج أإو إلزوجة أإو وليّها،
فاأ’صضل إلّتيسض ’ Òإلّتعسض« Òوإإذإ جاءكم
من ترضضون دينه وخلقه فزّوجوه».
 - ٤وم -ن وسض -ائ -ل إل -ع ّ -ف-ة إ’ب-ت-ع-اد ع-ن
إلّنظرة إ◊رإم ،وذلك بغ ّضس إلبصضر وإلعمل
بأامر إلله تعا ¤إلذي يقولÚæeƒDª∏d πb{ :
}º¡Lhôa Gƒ¶Øëjh ºgQÉ°üHGC øe Gƒ°†¨j
(سضورة إلنور).
 - ٥عدم إلّتÈج وإ◊ث على ضضرورة
إل-ت-زإم إلّ-ن-سض-اء ب-ا◊شض-م-ة وإ◊ي-اء وإإخ-فاء
إلّ- -زي- -ن- -ة أ’ّن إل -تÈج وسض -ي -ل -ة م -ن وسض -ائ -ل
إإ’نحرإف ،وطريق إإ ¤إلزنا إلذي حّرمه
ت -ع -ا ¤وإل -ذي ن -ه-ى ع-ن إل-تÈج وإل ّسض-ف-ور،
ف -ق-الô¡˘X É˘e ’qGE ø˘¡˘à˘æ˘jR ø˘jó˘Ñ˘j ’h{ :
( }É¡æeسضور إلنور).
ف -ه-ذه إل ّسض-ب-ل ك-ف-ي-ل-ة ب-أان “ن-ح ل-ل-مسض-ل-م
إل -ع ّ -ف -ة وإلّ-ط-ه-ارة ،وإ’ب-ت-ع-اد ع-ن مسض-اوئ
إأ’خÓق ،وبها يرقى إإ ¤درجات إلكمال،
وبذلك ينال رضضا إلله سضبحانه.

ورد إإسضم إلله إ◊فيظ ثÓث مرإت ‘ إلقرآإن منها
قوله تعا( }ß«ØM A»°T πc ≈∏Y »HqQ ¿qGE{ :¤سضورة هود)،
وم -ع -ن -اه ‘ ح-ق إل-ل-ه ت-ع-ا ¤ه-و إل-ذي ي-ح-ف-ظ أإع-م-ال
إŸوكل ،Úوإلتي تشضّرف بحفظها إلكرإم إلكاتب ،Úوهو
إل -ذي ي -ح -ف-ظ ق-ل-وب ع-ب-اده إŸؤوم-ن ،Úوم-ا ف-ي-ه-ا م-ن
إ’خÓصس وإلتوحيد وإ’Áان.
وح ّ
ظنا من هذإ إ’سضم هو إÙافظة على أإوإمر إلله
حتى تنتظم حياتنا كما ن ّ
ظم إلله أإمور إلكون من حولنا.

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

خ Òالهدى
اإلسسÓم دين القّوة

عن أإبي هريرة  -رضضي إلله عنه  -أإّن
إلرسضول ـ صضّلى إلله عليه وسضّلم ـ قالøeƒDŸG« :
‘h ,∞«©°†q dG øeƒDŸG øe ¬∏dG ¤GE Ö
q MGCh ÒN …ƒ≤dG
’h ¬˘∏˘dÉ˘H ø˘©˘à˘°SGh ∂©˘Ø˘æ˘j É˘e ≈˘∏˘Y ¢Uô˘MG ,ÒN π˘c
Gòc â∏©a »fqGC ƒd :π≤J Óa A»°T ∂HÉ°UGC ¿GEh ,õé©J
¿ÉEa ,π©a AÉ°T Éeh ¬∏dG Qóqb :πb øµdh Gòch Gòch
)( »¿É£«°qûdG πªY íàØJ (ƒdروإه مسضلم).

حكمة العدد

إإّن من إلّتوإضضع إلّرضضا بالدون من شضرف
إÛلسس ،وأإن تسضّلم على من لقيت.

سسلوك ‘ اŸيزان

❊ سس :أان - -ا شس- -اب م- -ت- -زّوج ح- -دي- -ث- -ا وأاج- -د
صسÓة؟
صسعوبة ‘ الغسسل ،فكيف أاعمل مع ال ّ

❊❊ ج :إلّزوإج نعمة من إلله وسضكينة ،و’ يجب أإن
يقف حاجزإ أإمام أإدإء شضعائر إلله خاصضة إل ّصضÓة
فهي وإجبة وتؤوّدى ‘ وقتها ،وعليك أإن تغتسضل من
إ÷نابة إإن تسضنّى لك ذلك ،فإان عجزت عن ذلك
لÈد شض -دي -د أإو ح-رج شض-دي-د ف-اسض-ت-ع-م-ل إل ّصض-ع-ي-د
إلطاهر أإي إلتيمم ،و’ تÎك إل ّصضÓة يخرج وقتها
ورÃا تكاثرت عليك فصضعب قضضاؤوها و‘ إلنهاية
تركها ،وهذه مصضيبة ،فا◊رج مرفوع على أإمّة
إإ’سضÓم.

وقوف النّسساء عند اŸدارسس سسلوك غ Òحضساري

ظاهرة خروج إلنسضاء ‘ وقت مبّكر ووقوفهن أإمام أإبوإب إŸدإرسس بحجة إنتظار أإبنائهن سضلوك مشض،Ú
’سضيما أإن كثÒإ منهن ’ يلتزمن بآادإب إلكÓم و’ يلتزمن با◊شضمة وإ◊ياء ،حيث إأ’صضوإت مرتفعة ‘
مناقشضة موإضضيع ‘ كث Òمن إأ’حيان تفتقد عّفة إŸرأإة وحياءها ،ورÃا تدخل حتى ‘ أإسضرإرهن مع
أإزوإجهن ،ناهيك عن إلّنميمة وإÛموعات إلتي –دث بينهن وإلغيبة عن طريق إلهمز وإلّلمز ،و’ ينجو أإحد
منهن وقد سضلك ‘ ›لسضهن.
وهذإ إل ّسضلوك ما كان له أإن ينتشضر إإذإ –ّمل إلّرجال إŸسضؤوولية Ãرإفقة أإبنائهم إإ ¤إŸدإرسس ‘ إلدخول
وإنتظارهم ‘ إÿروج ،وبعضس إلّرجال تخّلى عن إŸسضؤوولية وأإلقوها على عاتق زوجاتهم ،ورÃا ’ شضغل لهم و’
مشضغلة سضوى لعب إلدومينو وإ÷لوسس ‘ إŸقاهي وإلشّضوإرع ،يطالعون إلدإخل وإÿارج ويعاكسضون إلنّسضاء
وإلبنات إللّوإتي ‘ سضن بناتهم أإو أإقل.
فاŸفروضس أإن يقوم إلّرجل Ãسضؤووليته ،فإاذإ كان معذورإ فعلى إŸرأإة أإن –افظ على عّفتها وطهارتها
وحيائها ،وتقوم Ãهّمتها ثم تعود إإ ¤بيتها بكل أإدب وإحÎإم.

مباركي يشصرف على إنطÓق
إلدخول إŸهني لدورة فيفري
من باتنة

ا’حد  ٢٥فيفري  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٩جمادى الثانية  ١٤٣٩هـ
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ي- - -ق - -وم وزي - -ر ال - -ت - -ك - -وي - -ن
وال- -ت- -ع- -ل- -ي- -م اŸه- -ن -يﬁ Úم -د
م-ب-ارك-ي ،ال-ي-وم ،ب-زيارة عمل
وتفقد إا ¤ولية باتنة ،حيث
سس - -يشس - -رف ع - -ل - -ى الن- -طÓ- -ق
ال- -رسس- -م- -ي ل- -ل- -دخ- -ول اŸه- -ن- -ي
ل -دورة ف -ي-ف-ري  ،2018وذل- -ك
Ãرك- - -ز ال- - -ت - -ك - -وي - -ن اŸه - -ن - -ي
والتمه Úحملة  ،3إابتداء من
السساعة  08:00صسباحا.

زروإطي تشصرف ندوة وطنية
لعرضس إلدرإسصات إŸتعلقة بالنفايات

نسصيب وبوعزغي يÎأإسصان
ملتقى حول توسصيع إŸسصاحات
إŸسصقية

17577

يوم برŸا Êحول دور قطاعي إلنقل وإلÈيد وإلتصصالت ‘ إلتنمية
تنظم ÷نة النقل واŸواصسÓت والتصسالت السسلكية والÓسسلكية باÛلسس الشسعبي الوطني،
غدا ،يوما برŸانيا –ت عنوان« :دور قطاعي النقل والÈيد والتصسالت ‘ تنمية القتصساد
الوطني ،وذلك باŸركز الدو‹ للمؤو“رات ،ابتداء من السساعة  08:00صسباحا.

مبارإة ودية للمنتخب إلوطني إلفلسصطيني مع نظÒه إألوŸبي
إ÷زإئري
يحتضسن ملعب  05جويلية ،يوم  27فيفري ا÷اري ،مباراة ودية للمنتخب الوطني الفلسسطيني
لوŸبي ا÷زائري ،ابتداء من السساعة  18:00مسساء.
مع نظÒه ا أ

يوم مفتوح حول إلÎقية إلعقارية بأام إلبوإقي
تنظم اŸنظمة الوطنية للمرّق Úالعقاري ،Úغدا ،يوما مفتوحا حول الÎقية العقارية بكامل صسيغها
–ت شسعار« :تطوير الÎقية العقارية بأام البواقي» –ت إاشسراف وا‹ ولية أام البواقي «جمال الدين
برÁي»Ã ،شساركة كافة الأطراف الفاعلة ‘ ›ال السسكن ع Èتراب الولية وذلك بدار الثقافة «نوار
بوبكر».

تشس- - -رف وزي- - -رة ال - -ب - -ي - -ئ - -ة
وال -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة ف-اط-م-ة
الزهراء زرواطي ،اليوم ،على
ن - - -دوة وط - - -ن - - -ي - - -ة ل - - -ع- - -رضس
ال -دراسس -ات اŸت -ع -ل -ق-ة ب-ال-وضس-ع
القائم للنفايات من أاجل وضسع
اسسÎات-ي-ج-ي-ة وط-نية للتسسيÒ
اŸدمج للنفايات ‘ آافاق ،2035
وذلك ب- - - - - -اŸرك- - - - - -ز ال- - - - - -دو‹
ل- -ل- -م- -ؤو“رات ع -ب -د ال -ل -ط -ي -ف
رح - -ال اب - -ت- -داء م- -ن السس- -اع- -ة
 09:00صسباحا.

وزير إÛاهدين
‘ أإم إلبوإقي

يشس - -رف وزي - -ر اÛاه - -دي - -ن
ال -ط-يب زي-ت-و ،Êي-وم  3مارسس
ال -داخ-ل ع-ل-ى إاح-ي-اء ال-ذك-رى
 61لسس -تشس-ه-اد ال-ب-ط-ل ال-رم-ز
ﬁم- -د ال- -ع -رب -ي ب -ن م -ه -ي -دي،
بولية أام البواقي.

...ويشسرف على إاحياء الذكرى
Ÿ 56ظاهرات  27فيفري
ك- -م- -ا يشس- -رف ع- -ل- -ى إاح- -ي- -اء
ال- -ذك- -رى Ÿ 56ظ- -اه- -رات 27
ف-ي-ف-ري  1962ب-ولي-ة ورڤ-لة
وذلك يوم  27فيفري ا÷اري.

إحياء إلذكرى  42إلعÓن
إ÷مهورية إلصصحرإوية
ت -ن -ظ -م سس -ف -ارة ا÷م -ه -وري-ة
ال - - -ع - - -رب - - -ي- - -ة الصس- - -ح- - -راوي- - -ة
ال -دÁق -راط-ي-ة ب-ا÷زائ-ر ،أاي-ام
 26 ،25و 27ف-ي-فري ا÷اري،
لعÓن
ف-ع-ال-ي-ات ال-ذك-رى  42إ
ا÷م- - -ه- - -وري - -ة الصس - -ح - -راوي - -ة
Ãخ- - - - -ي- - - - -م - - - -ات ال Ó- - - -ج - - - -ئÚ
الصسحراوي.Ú

«أإوريدو» يعرضس حلوله وإبتكارإته ‘ إلصصالون
إلدو‹ للسصياحة بوهرإن
ُي -شس -ارك أاوري-دو ‘ ال-ط-ب-ع-ة ال-ت-اسس-ع-ة ل-لصس-ال-ون ال-دو‹ ل-لسس-ي-اح-ة
لسسفار والنقل والتجهيزات الفندقية ،الذي Œري فعالياته من 22
وا أ
إا ¤غاية  25فيفري Ã 2018ركز اُŸؤو“رات أاحمد بن أاحمد بوهران.
ُيمثل هذا ا◊دث الذي ُينظم –ت الرعاية السسامية للسسيد وزير
السس -ي -اح -ة والصس -ن -اع -ات ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ،أارضس-ي-ة ل-ل-ت-ب-ادل بُ Úم-ح‘Î
لجانب.
السسياحة الوطني Úوا أ
Áث- -ل ه- -ذا اŸوع- -د السس- -ن- -وي ف- -رصس- -ة ıت- -ل -ف ال -ف -اع -ل ‘ ÚاÛال
لك-تشس-اف ال-ت-وُج-ه-ات ا÷دي-دة ل-ق-ط-اع السس-ي-اح-ة ومسس-ت-ق-بل صسناعة
لسسفار ولتطوير شسراكات وطنية ودولية.
ا أ
ُيشسارك أاوريدو ‘ هذه الطبعة التاسسعة للصسالون الدو‹ للسسياحة
لج-اب-ة ع-ل-ى
م -ن خ Ó-ل فضس -اء ع -رضس ،أاي -ن ي-ق-وم مسس-تشس-ارو ال-ب-ي-ع ب-ا إ
تسس- -اؤولت ال- -زوار ،اŸه- -ن- -ي Úوا÷م- -ه- -ور ،واقÎاح ﬂت- -ل- -ف ع- -روضس
ومنتوجات أاوريدو.
من خÓل ُمشساركته اُŸنتظمة ‘ التظاهرات واŸعارضس ،يؤوكد أاوريدو
إاسسهامه ‘ تنمية القتصساد ا÷زائري

إŸدرسصة إلعليا لأÓشصغال إلعمومية –تفل
بالذكرى  52لتأاسصيسصها
Óشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ف-رنسس-يسس
–ت -ف -ل اŸدرسس -ة ال -وط -ن -ي -ة ال -ع -ل -ي -ا ل  -أ
جانسسون ،اليوم ،بالذكرى  52لتأاسسيسسها ،والتي كونت أاك Ìمن 5
آالف م -ه -ن -دسس ج -زائ -ري وأاج -ن -ب -ي ،وذلك Ãق -ره -ا ال-ك-ائ-ن
بالقبة ،ابتداء من السساعة  09:00صسباحا.

إ÷زإئر إلوسصطى –تفي باليوم
إلعاŸي Ÿرضصى إلسصرطان
تنظم بلدية ا÷زائر الوسسطى،
Ãناسسبة الحتفال باليوم العاŸي
Ÿرضس-ى السس-رط-ان ،ال-يوم ،عروضسا
لط -ف-ال
اسس -ت -ع -راضس -ي -ة ل -ف -ائ -دة ا أ
اŸرضس- -ى Ãشس- -ارك- -ة ك- -وك- -ب- -ة م -ن
ال - -ف - -ن - -ان :Úح- -م- -ي- -د ع- -اشس- -وري،
مصس- -ط- -ف- -ى ل- -ع- -ري -ب -ي .وع -روضس
اÿف -ة م -ع ط -اط -ا ل-ي-ن-دة .وف-ق-رة
ت- -رف- -ي- -ه -ي -ة م -ع اŸه -رج ،ب -اŸسس -رح
البلدي للجزائر الوسسطى «كازينو»
سسابا بشسارع العربي بن مهيدي.

يÎأاسس ك- - - -ل م- - - -ن وزي - - -ري
اŸوارد اŸائ- -ي- -ة حسس Úنسس -يب،
وال-فÓ-ح-ة وال-ت-نمية الريفية
والصس-ي-د ال-ب-ح-ري ع-ب-د القادر
بوعزغي ،اليوم ،ملتقى وطنيا
ح -ول ت -ن -ف -ي-ذ ب-رن-ام-ج رئ-يسس
ا÷مهورية لتوسسيع اŸسساحات
اŸسس - -ق - -ي- -ة ،وذلك ب- -ج- -ام- -ع- -ة
اŸدية.

مائدة مسصتديرة جهوية لنقاط
إلÎكيز إلوطنية Ÿنطقة
إلسصاحل
ينظم اŸكتب ا÷هوي لشسمال
إاف- -ري -ق -ي -ا والسس -اح -ل وم -راك -ز
لوروبي من
المتياز ل–Óاد ا أ
لخ-ط-ار
أاج -ل ال-ت-خ-ف-ي-ف م-ن ا أ
ال -ك -ي -م -ي -ائ -ي -ة ال -ب -ي -ول -وج -ي-ة
لشس- - -ع- - -اع- - -ي- - -ة وال- - -ن- - -ووي - -ة
ا إ
اŸت- -م -رك -زة ب -ا÷زائ -ر ،خ Ó-ل
الفÎة اŸمتدة ب 26 Úإا28 ¤
ف- - -ي- - -ف- - -ري ا÷اري ب - -وه - -ران،
اŸائ- -دة اŸسس- -ت -دي -رة ا÷ه -وي -ة
ال-ث-ام-ن-ة ح-ول ن-ق-اط الÎك-ي-ز
ال -وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ن-ط-ق-ة ،ب-ف-ن-دق
«روي -ال» إاب -ت -داء م -ن السس -اع -ة
 09:00صسباحا.

نهائي
كأاسس
إ÷مهورية ألعوإن
إ◊ماية إŸدنية
أإكابر وكهول
يشس- - -رف اŸدي - -ر ال - -ع - -ام
ل-ل-ح-م-اية اŸدنية مصسطفى
ل -ه -بÒي ع-ل-ى ن-ه-ائ-ي ك-أاسس
لع - - -وان
ا÷م- - - -ه- - - -وري- - - -ة أ
ا◊م - -اي- -ة اŸدن- -ي- -ة ل- -ك- -رة
ال- -ق- -دم ك- -ه- -ول ب -اŸدرسس -ة
Óل - - -ع - - -اب
ا÷ه- - - -وي - - -ة ل  - - -أ
لوŸب - -ي - -ة ،اب- -ت- -داء م- -ن
ا أ
السس-اع-ة  10:00صسباحا،
وأاك - - - - -اب - - - - -ر ب- - - - -اŸركب
ال- -ري- -اضس -ي ال -ع -ال -ي -ة
بسس -ك-رة اب-ت-داء م-ن
السس - -اع- -ة 14:00
بعد الزوال.

إللقاء إ÷ماعي إŸوسصع رقم 238
ي -ن -ظ -م م -ت -ح -ف اÛاه -د ب -ال -ت-نسس-ي-ق م-ع م-دي-ري-ات اÛاه-دي-ن
واŸتاحف ا÷هوية من خÓل ملحقاتها  36ومديريات اÛاهدين،
غ -دا ،ال -ل -ق-اء ا÷م-اع-ي اŸوسس-ع رق-م Ã 238ق-ر قسس-م-ة اÛاه-دين
ببوزريعة حول «نظام الثورة التحريرية واسسÎاتيجيتها حسسب
ط -ب -ي -ع -ة وخصس -وصس -ي -ة ك-ل م-ن-ط-ق-ة» ،اب-ت-داء م-ن السس-اع-ة 10:00
صسباحا.
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مؤأقيت
ألصصÓة

^ 25ف-ي-فري  :1831ت-ع-ي Úأ÷Ôأل «ب-رت-يزأن»
« »Berthézeneقائدأ عاما با÷زأئر.
^  25فيفري  :1957ألسصلطات أ’سصتعمارية
“ن -ع أ÷ري -دة أل -ف-رنسص-ي-ة «» L’humanitéمن
ألصص-دور ،ل-نشص-ره-ا صص-ؤرأ م-رع-ب-ة ل-ل-م-ج-ازر أŸرتكبة ‘
أ÷زأئر من قبل أ÷يشس ألفرنسصي.

ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــؤم و ألغــــد
عنابة
عنابة

Oó©dG

’حد  09جمادى ألثانية  1439هـ ألمؤأفق لـ  25فيفري  2018م
أ أ

تدمﬂ Òبأا وحجز ذخÒة وبنادق صسيد وﬂدرات
’ره -اب وأ÷رÁة
‘ إأط- -ار م- -ك- -اف- -ح- -ة أ إ
أŸن -ظ -م -ة كشص -فت ودم -رت م -ف -رزة ل-ل-ج-يشس
أل -ؤط -ن -ي ألشص-ع-ب-ي ،ي-ؤم  23ف-ي-ف-ري ،2018
بسص-ك-ي-ك-دة /ن.عﬂ ،5.ب- - -أا ي- - -ح - -ؤي أدوأت
وم- -ؤأد ك- -ي- -م- -ي- -ائ- -ي- -ة ُت- -سص -ت -ع -م -ل ‘ إأع -دأد
’ضصافة إأ ¤أغرأضس ﬂتلفة،
أŸتفجرأت با إ
كما حجزت مفرزة أخرى للجيشس ألؤطني
’غؤأط  /ن.ع )1479( ،4.طلقة
ألشصعبي ،با أ
نارية من ﬂتلف ألعيارأت.
و‘ إاط -ار ﬁارب -ة ال -ت -ه -ريب ،أاوق -فت م -ف -رزة
للجيشض الوطني الششعبي بع Úصشالح /ن.ع ،6.سشبعة
( )07مهرب Úوحجزت بندقيتي ( )02صشيد ،كمية
من الذخÒة ومواد للتفج ،Òسشيارت ،)02( Úفيما
” ضشبط ( )03مولدات كهربائية ،جهاز ( )01كششف
عن اŸعادن )03( ،مطارق ضشاغطة ،باإ’ضشافة إا¤
( )42طنا من القمح الل Úوسشيارة ( )01رباعية
الدفع وششاحنة ( )01بع Úقزام /ن.ع ‘ ،.6.حÚ
أاوقفت مفرزة للجيشض الوطني الششعبي بغرداية/
ن.ع )02( ،4.تاجري ﬂدرات وحجزت ()60790
قرصض مهلوسض .من جهة أاخرى ،أاوقف عناصشر
الدرك الوطني ( )03مهاجرين غ Òششرعي Úمن
جنسشيات ﬂتلفة بكل من سشطيف وباتنة.

قرابة  10آا’ف متورط ‘  9آا’ف قضسية

سسطيف  :نورالدين بوطغان
من خÓل هذه العمليات “ت مراقبة 97480
سشيارة ” اكتششاف 31مبحوثا عنها سشواء أابحاث من
أاجل سشرقة ،خيانة أامانة أاو متعلقة بحا’ت فرار،
مراقبة  89252ششخصشاً من بينهم  654من جنسض
أانثى و  95قاصشرا.

دائما ،ومن خÓل هذه العمليات ” الوقوف
ع -ل -ى ع -دة ج -رائ-م أاه-م-ه-ا  527قضش -ي-ة ﬂدرات
وم-ؤوث-رات ع-ق-لية 485 ،قضش-ي-ة سش-رق-ة ،اعتداءات،
مششاجرة وغÒها 198 ،قضشية حيازة سشÓح أابيضض
دون مقتضشى ششرعي 49 ،إاقامـة غ Òششرعية” ،
أايضشا توقيف أاششخاصض ﬁل بحث منهم1457 :
شش -خصض م -ب -ح -وث ع -ن -ه -م م -ن ق-ب-ل ال-قضش-اء 1067
ششخصض مبحوث عنهم Ãوجب أابحاث عسشكرية.
أام -ا ›م -وع قضش -اي-ا اإ’ج-رام ا◊ضش-ري اŸسش-ج-ل-ة
طوال السشنة الفارطة ،فقد بلغ  8917قضشية عو÷ت
م-ن-ها  7443قضش -ي -ة ،وم-ق-ارن-ة م-ع سش-ن-ة ” 2016
تسشجيل انخفاضض ‘ عدد القضشايا اŸسشجلة بـ 538
قضشية وانخفاضض ‘ عدد القضشايا اŸنجزة بـ 311
Óششخاصض اŸتورط ،Úفقد ”
قضشية.أاما بالنسشبة ل أ
ت-ق-د 9410 Ëشش -خصض أام -ام ال -ع-دال-ة ،أاودع م-ن-ه-م
ا◊ -ب-سض  1114شش- - -خصض ،ووج - -هت لـ  6759منهم
اسشتدعاءات مباششرة ،فيما ” اإ’فراج مؤوقتا عن
 553ششخصشا .وفيما يخصض تصشنيف القضشايا وفق

ط -ب -ي -ع -ة اŸتضش -رر ،ف -ق-د ك-انت ك-م-ا ي-ل-ي :قضش-اي-ا
اŸسشاسض باأ’ششخاصض  2074قضشية حلت منها 1955
قضشية ،قضشايا اŸسشاسض باŸمتلكات  3339قضشية
ح -لت م -ن -ه-ا  ،2149قضش -اي -ا اŸسش -اسض ب -ا’ق-تصش-اد
ال -وط -ن-ي 1177قضش -ي -ة ح-لت م-ن-ه-ا  ،1139قضش-اي-ا
السشرقات اŸسشجلة  2166قضشية حلت منها 1010
قضشية ،ومقارنة مع سشنة  ” ،2016تسشجيل ارتفاع
‘ عدد القضشايا اŸسشجلة بـ  78قضشية ،وانخفاضض
‘ عدد القضشايا اŸنجزة بـ 100 :قضشية.
وع -ن قضش -اي -ا اıدرات ،خ Ó-ل ن -فسض السش-ن-ة،
فقد ” تسشجيل  640قضشية ،حلت منها ” ،636
خÓل نفسض اŸدة حجز  85كلغ و 908غرام من
اıدرات (ك- -ي- -ف م- -ع -ال -ج) ،و  5682ق -رصض م-ن
اŸؤوثرات العقلية و 20قارورة مؤوثر عقلي ،ومقارنة
مع سشنة  ” 2016تسشجيل ارتفاع ‘ عدد القضشايا
اŸسشجلة بـ  07قضشايا ،وارتفاع ‘ كمية اıدرات
اÙجوزة بـ 37.532 :كلغ ،وأاخÒا انخفاضض ‘
كمية اŸؤوثرات العقلية بـ  725قرصض.

إأ–اد ألعاصصمة  2 – 2مؤلؤدية أ÷زأئر

العميد يفرضض التعادل على سسوسسطارة وينفرد باŸركز الثالث

ف -رضس م -ؤل -ؤدي-ة أ÷زأئ-ر
ألتعادل بهدفŸ Úثلهما على
إأ–اد أل -ع -اصص -م -ة ‘ أل-دأرب-ي
رقم  ‘ 104تاريخ أŸؤأجهات
ب Úأل- - - - -ف - - - -ري - - - -ق ‘ Úك - - - -ل
أŸن- - - - -افسص- - - - -ات ‘ م- - - - -ب - - - -ارأة
هيتشصكؤكية أحتضصنها ملعب
’وŸب-ي ب-رسص-م
 5ج -ؤي -ل-ي-ة أ أ
أ÷ؤل - - -ة  21م - - -ن أÎÙف
’ول ،وهي ألنتيجة ألتي ’
أ أ
ت- -خ- -دم أل- -ف- -ري- -ق ،Úوب- -ه -ذأ
أل-ف-ؤز أن-ف-رد أل-ع-م-يد باŸركز
أل -ث -الث ب -رصص -ي -د  34نقطة
’–اد إأ¤
ف- -ي- -م- -ا ت- -دح -رج أ إ
ألصصف ألرأبع.

ﬁمد فوزي بقاصص
تصسوير ﬁ :مد آايت قاسسي
بداية اŸباراة كانت سشريعة جدا،
ح- -يث “ك -ن اإ’–اد م -ن ف -ت -ح ب -اب
ال -ت-ه-دي-ف ب-ع-د م-رور  27ث-ان-ية عن
إانطÓق اŸباراة ،بعد عمل هجومي
م -رك -ز ال -ك -رة تصش-ل ع-ن-د ““ه-ج-ه-وج““
الذي مرر ناحية ““درفلو““ اأ’خ Òوجد
ن -فسش -ه م -ت -ح -ررا م-ن ال-رق-اب-ة وج-ه-ا
ل- -وج -ه م -ع ““شش -اوشش -ي““ وي -ف -ت -ح ب -اب
التسشجيل وسشط فرحة عارمة أ’نصشار
اإ’–اد ودهشش - - - -ة ك - - - -بÒة أ’نصش- - - -ار
اŸول- -ودي- -ة ال- -ذي- -ن  ⁄يصش -دق -وا م -ا
حدث.
رد اŸول -ودي -ة ك -ان ﬁتشش -م-ا و⁄

يششكل ’عبو العميد خطورة كبÒة،
إا ¤أان جاءت هجمة معاكسشة سشريعة
‘ (د ““ )15درفلو““ يتلقى الكرة يتوغل
وي-ق-ذف ب-ق-وة و«شش-اوشش-ي““ ي-خ-رج-ه-ا
بصشعوبة للركنية ،و‘ (د )19إاسشتغل
““ب -ودرب -ال““ خ -ط -أا ف -ادح-ا م-ن وسش-ط
ميدان العميد ،يخطف الكرة يقوم
ب-ع-م-ل ف-ردي ي-ت-وغ-ل داخ-ل م-ن-ط-ق-ة
العمليات وبسشهولة كبÒة يسشكن الكرة
‘ الششباك أامام فرحة عارمة أ’نصشار
اإ’–اد.
‘ (د ““ )24درارج -ة““ ي -ت-ل-ق-ى ك-رة
يسشدد بقوة لكن ا◊ارسض ““زماموشض““
يصش -د ال -ك -رة ع -ل -ى م-رت( ‘ ،Úد)33
““حششود““ ينفذ ﬂالفة من على بعد
 23مÎا ل-ك-ن ““زم-ام-وشض““ ي-خ-رج-ه-ا
للركنية ،بعد سشبع دقائق اŸولودية

تسش -ت -ف -ي -د م-ن ﬂال-ف-ة أاخ-رى ي-ت-و¤
ت -ن-ف-ي-ذه-ا ““حشش-ود““ ب-ق-وة ك-بÒة ل-ك-ن
كرته حولها ““زماموشض““ إا ¤الركنية،
ب -ق -ي -ة ال-دق-ائ-ق – ⁄م-ل أاي ج-دي-د
ل -ت -ن -ت -ه -ي ب -ت -ق-دم اإ’–اد ع-ل-ى وق-ع
هدف.Ú

اŸرح -ل -ة ال -ث -ان -ي-ة ك-انت م-غ-اي-رة
Óو ¤حيث دخلها رفقاء ““نقاشض““
ل أ
بكل قوة وكادوا أان يقلصشوا الفارق ‘
(د““ )51ق- -راوي““ يسشسش- -د ب -ق -وة و«ب -ن
م- -وسش- -ى ي -خ -رج -ه -ا م -ن ع -ل -ى خ -ط
اŸرم- -ى ت- -ع -ود لـ ““سش -وي -ب -ع““ ي -ق -ذف
و«ع -ب -د ال Ó-وي““ ي -ح -ول-ه-ا ل-ل-رك-ن-ي-ة،
ن-ف-ذه-ا ““حشش-ود““ و«سش-وي-ب-ع““ ب-رأاسش-ي-ة
ي-خ-رج-ه-ا ““شش-اف-ع-ي““ ل-ل-رك-ن-ي-ة ،وعند
تنفيذ الركنية الثالثة تواليا جاء الفرج
‘ (د )56بعد أاخذ ورد ““بن دبكة““
برأاسشية ﬁكمة يسشكنها ‘ الششباك،
ضش- -غ -ط اŸول -ودي -ة أاوق -ع اإ’–اد ‘
اÙظ - - -ور ف - - -ف- - -ي (د )65إارت - - - -كب
““ششافعي““ خطأا على ““نقاشض““ وا◊كم
““ب-وك-واسش-ة““ ي-ع-ل-ن رك-ل-ة ج-زاء ن-فذها
““درارج -ة““ ه -ذا اأ’خ Òي -خ -ف -ق أام-ام
براعة ““زماموشض““ قبل أان تعود الكرة
لـ ““حششود““ وبتسشديدة قوية باليسشرى
يضشع الكرة ‘ الششباك معد’ بذلك
ال-ن-ت-ي-ج-ة( ‘ ،د““ )82درارج -ة““ ي-ن-ف-ذ
ﬂالفة قوية وكرته تعديها الزاوية
التسشعون لتكون آاخر أاخطر فرصشة ‘
اŸباراة التي انتهت بالتعادل بهدفÚ
‘ كل ششبكة.

السساورة تÎاجع ‘ الÎتيب العام

فرضض ششباب بلوزداد التعادل على ششبيبة السشاورة بهدف Ÿثله ‘ اŸباراة
التي احتضشنها ملعب  20أاوت ببششار ،لتتدحرج الششبيبة للمركز السشادسض ‘ حÚ
ابتعد الششباب قلي Óعن دائرة اÿطر ،وفوت أاوŸبي اŸدية الفرصشة على
نفسشه لÓبتعاد أاك Ìعن دائرة ا◊سشابات بعدما فرضض عليه التعادل السشلبي من
قبل وفاق سشطيف ،فيما بعث إا–اد البليدة ا◊سشابات ‘ ذيل الÎتيب بعدما
فاز على ضشيفه دفاع تاجنانت بهدف وحيد وباتت تفصشله  6نقاط عن أاول
اŸهددين بالسشقوط.

 20°أ÷زأئر

 11°وهرأن

12°

14°

france prix 1

’وŸبي
سصيجري مبارأة ودية –ضصÒية أمام أŸنتخب ألؤطني أ أ

اŸنتخب الفلسسطيني يحظى باسستقبال رسسمي كبÒ

ح - - - - - -ل ،ظ- - - - - -هÒة أمسس،
أŸن-ت-خب أل-ف-لسص-ط-ي-ن-ي لكرة
أل- - - -ق- - - -دم Ãط- - - -ار ه - - -ؤأري
ب-ؤم-دي-ن وح-ظ-ي ب-اسص-تقبال
رسص - -م - -ي ك - -ب Òإأضص- -اف- -ة إأ¤
ت -غ -ط -ي -ة إأع Ó-م -ي-ة وأسص-ع-ة
وسص - -ط أج - -ؤأء ح - -م - -اسص - -ي- -ة
صص -ن -ع -ه -ا ب -عضس أŸن -اصص -ري -ن
وأŸؤج- -ؤدي- -ن ‘ ب- -ه -ؤ أŸط -ار
’شص- - -ق- - -اء
’قت إأع - - -ج- - -اب أ أ
ألفلسصطيني.Ú

نبيلة بوقرين
تصسوير :فواز بوطارن

‘ حصصيلة نشصاط مصصالح أمن سصطيف لسصنة 2017

 23°أ÷زأئر

 12°وهرأن

ألثمن  10دج

17577

قامت بها مفارز أ÷يشس ‘ عدة مناطق

جاء ‘ حصصيلة نشصاط مصصالح أمن و’ية
سص -ط -ي -ف ،ع -ن نشص -اط -ه -ا ‘ ›ال م -ك -اف -ح-ة
أ÷رÁة ،خÓل ألسصنة أŸاضصية ،2017وألتي
ق -دمت ‘ ن -دوة صص -ح -ف-ي-ة Ÿسص-ؤؤول-ه-ا ،أن-ه ”
تأاط 8227Òعملية مدأهمــة شصملت 11284
فضص -اء م -ؤزع -ة ع -ل -ى ع -دة م -ؤأق -ع ب -اŸرأك -ز
أ◊ضص -ري-ة 2442 :ع-م-ل-ي-ة شص-م-لت فضصاءأت
حسصاسصة 504 ،عملية شصملت مقاهي ونؤأدي،
’سص -ؤأق،
 850ع- -م- -ل -ي -ة شص -م -لت ﬂت -ل -ف أ أ
1545ع -م -ل -ي -ة شص -م -لت ﬁط -ات أŸسص-اف-ري-ن،
 3567عملية شصملت أماكن أخرى.

ألفجر06.00................:
ألشصروق07.26..............:
ألظهر13.01.................:
ألعصصر16.10................:
ألمغرب18.48...............:
ألعشصـاء19.59..................:

وي-ت-ك-ون ال-وف-د ال-ف-لسش-ط-ي-ني
م -ن  36ع-نصش-را م-ن ب-ي-ن-ه-م 24
’عبا و  12عنصشرا من إاداريÚ
وطاقم فني ومرافق ،Úأاعجبوا
ك - -ثÒا ب - -اأ’ج - -واء ا◊م - -اسش- -ي- -ة
والÎحاب الذي خصشصض لهم من
ط- -رف السش -ل -ط -ات ا÷زائ -ري -ة.
ت -ن-ت-ظ-ر اŸن-ت-خب ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي

م -واج-ه-ة ودي-ة –ضشÒي-ة ه-ام-ة
Œم -ع -ه م-ع اŸن-ت-خب اأ’وŸب-ي
ا÷زائ -ري ي -وم ال-ثÓ-ث-اء ال-ق-ادم
Ãلعب  5جويلية والتي تندرج ‘
إاطار التحضشÒات التي يجريها
اŸن -ت-خب ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي –سش-ب-ا
لبطولة أا· آاسشيا التي سشتجري
باإ’مارات العربية اŸتحدة سشنة
Óشش- -ارة ف- -إان رف- -ق- -اء
 .2019ول - -إ
ال -ق -ائ -د ع -ب -د ال -ل-ط-ي-ف ﬁم-د
ال -ب -ه -داري سش -ي -ق -ي -م-ون ت-ربصش-ا
م- -غ- -ل -ق -ا Ãرك -ز –ضشÒال -ف -رق

ال- -وط- -ن -ي -ة بسش -ي -دي م -وسش -ى ‘
ال- -فÎة م- -ن  24ف -ي -ف -ري إا4 ¤
مارسض القادم ،من أاجل ضشمان
أافضش- -ل اسش- -ت -ع -داد ل -ل -م -ن -افسش -ة
اآ’سش -ي -وي -ة وق -ب -ل ذلك ت -ن -ت -ظ -ر
الفريق مباراة مهمة تدخل ‘
إاط - - - - -ار ا÷ول - - - - -ة اأ’خÒة م- - - - -ن
ال-تصش-ف-ي-ات وال-ت-ي سش-ت-ج-معهم مع
م- -ن -ت -خب ع -م -ان ‘ م -ل -عب ه -ذا
اأ’خ Òيوم  27مارسض والتي تعتÈ
نقاطها مهمة من أاجل ا◊فاظ
على صشدارة اÛموعة.

ألبطؤلة ألؤطنية ألثالثة Ÿؤظفي إأدأرة ألسصجؤن تختتم ‘ سصيدي بلعباسس

تتويج  3رياضسي Úمن ﬂتلف اأ’وزان للكاراتي وا÷يدو
أختتمت ،أمسس ،فعاليات
أل-ب-ط-ؤل-ة أل-ؤط-ن-ي-ة ألثالثة
ل-ل-ك-ارأت-ي وأ÷ي-دو Ÿؤظفي
إأدأرة ألسص - -ج - -ؤن Ãل - -ح- -ق- -ة
أŸدرسص -ة أل -ؤط-ن-ي-ة Ÿؤظ-ف-ي
إأدأرة ألسص - - -ج - - -ؤن سص - - -ي- - -دي
ب - -رأه - -ي - -م و’ي - -ة سص - -ي - -دي
بلعباسس بتتؤيج  3رياضصيÚ
’وزأن خاضصؤأ
من ﬂتلف أ أ
غ -م -ار أŸن -افسص -ة رف-ق-ة 100
ري- -اضص- -ي Áث -ل -ؤن ﬂت -ل -ف
أŸؤؤسصسص -ات أل -ع -ق -اب -ي -ة ع-ل-ى
أŸسصتؤى ألؤطني.

صسونيا طبة

وج - -رى ح - -ف - -ل ا’خ - -ت - -ت - -ام
ب- -حضش- -ور ‡ث- -ل- -ي السش- -ل- -ط- -ات
اÙل- - -ي- - -ة اŸدن- - -ي- - -ة م - -ن - -ه - -ا
والعسشكرية وأاسشرة اإ’عÓم ،و‘
ظروف تنظيمية ﬁكمة ،حيث
سشخر منظمو البطولة منذ أاول
ي - -وم م - -ن ان - -ط Ó- -ق - -ه- -ا ك- -اف- -ة
اإ’مكانيات إ’‚احها من خÓل
مسشاهمة كل من مديرية الششباب
والرياضشة وا’–ادية ا÷زائرية
ل -ل -ك -رات -ي ‡ث -ل -ة ‘ ال -راب -ط -ة
ال -و’ئ-ي-ة وا’–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة
ل- -ل- -ج -ي -دو ‡ث -ل -ة ‘ ال -راب -ط -ة
الو’ئية لسشيدي بلعباسض .
من جهته ،أاكد رئيسض اللجنة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-خدمات ا’جتماعية
‡ث - - -ل اŸدي- - -ر ال- - -ع- - -ام إ’دارة
السش -ج -ون وإاع -ادة اإ’دم -اج ع-ب-د
ال-غ-ن-ي ع-م-ي-ار أان ه-ذه ال-ب-ط-ولة

التي دامت  3أايام ششارك فيها 60
رياضشيا ‘ بطولة الكاراتي و40
رياضشيا ‘ بطولة ا÷يدو ،وهو
ما جعل النهائيات تعرف تنافسشا
ك- -بÒا ‘ ال -ك -ات -ا وال -ك -ي -م -ي -ت -ي
ب -ال -نسش -ب -ة ل -ل -ك -ارات-ي وح-ت-ى ‘
ري - -اضش - -ة ا÷ي - -دو ‘ ﬂت - -ل- -ف
اأ’وزان ’سش - -ي - -م - -ا وأان حضش - -ور
البطل العاŸي ‘ الكاراتي رضشا
ب- - - -ن ق - - -دور زاد م - - -ن ع - - -زÁة
اŸششارك Úبعد أان قام بتششجيع
الرياضشي Úعلى بذل ›هودات
أاك Ìللوصشول إا ¤منصشة التتويج
الوطنية والدولية .
وأاضشاف عبد الغني عميار أان
ال -ب -ط -ول -ة ال -وط -ن -ي-ة ل-ري-اضش-ت-ي
ال- -ك- -ارات -ي وا÷ي -دو ت -ن -درج ‘
إاط -ار الÈن-ام-ج السش-ن-وي /2017
 2018للنششاطات الرياضشية الذي
ي- -ه- -دف إا ¤ت- -ق- -وي- -ة ال -ق -درات
البدنية Ÿوظفي إادارة السشجون
وال -ع -م -ل ع -ل -ى ت -رق-ي-ة وت-وسش-ي-ع
ال -نشش -اط ال -ري-اضش-ي ‘ صش-ف-وف
مسش -ت -خ -دم -ي ق -ط -اع السش-ج-ون،
م-وضش-ح-ا أان الÈام-ج ال-ري-اضش-ي-ة
ال -ت -ي ت -ق -وم ب-ه-ا إادارة السش-ج-ون

كاريكات /ÒعنÎ

متواصشلة.
وكشش -ف ع -ن ت -ن -ظ -ي-م نشش-اط
وطني لفائدة اŸوظفات بو’ية
تيبازة يوم  08مارسض Ãناسشبة
اليوم العاŸي للمرأاة ،واحتضشان
و’ية قسشنطينة فعاليات البطولة
ال - -وط - -ن- -ي- -ة اÿامسش- -ة ل- -ل- -ك- -رة
ا◊دي -دي -ة ن-ه-اي-ة شش-ه-ر م-ارسض،
ب -اإ’ضش -اف -ة إا ¤ت -ن -ظ -ي -م نصش -ف
اŸاراط - -ون ال - -وط - -ن - -ي ال- -ث- -اÊ
Ÿوظفي إادارة السشجون بالقليعة
‘ شش -ه-ر أاف-ري-ل وك-ذا ف-ع-ال-ي-ات
ال -ب -ط -ول -ة ال -وط -ن-ي-ة ال-ث-ال-ث-ة ‘
السش -ب -اح-ة ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة،
خÓل ششهر ماي الداخل.
وعن الرياضشة اأ’ك Ìششعبية
‘ ا÷زائ- -ر أاوضش- -ح ع- -م -ي -ار أان
البطولة الوطنية السشادسشة لكرة
ال -ق-دم Ÿوظ-ف-ي إادارة السش-ج-ون
ت -ن-ت-ه-ي ف-ع-ال-ي-ات-ه-ا ن-ه-اي-ة شش-ه-ر
م - -ارسض Ãشش - -ارك - -ة  38فريقا
Áثلون اÛالسض القضشائية على
أان يكون نهائي كأاسض ا÷زائر ‘
ك- - -رة ال- - -ق - -دم ي - -وم  28أافريل
با÷زائر العاصشمة.

