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افتتاحيـــة

«عـ Úالسسويـدر ‘ النويـدر»...
^ بقلم :أامينة دباشس
يضصرب الإرهاب ‘ بوركينا فاسصو لكن ا◊ديث
‘ وسص-ائ-ل اإعÓ-م ف-رنسص-ي-ة وب-الضص-ب-ط ف-رانسس 2٤
عن ا÷زائر ملقية بالÓئمة على بÓدنا ›ددا
ب -دع -وى ع -دم مسص -اه -م-ت-ه-ا ‘ م-ك-اف-ح-ة الإره-اب
داخ- -ل ب- -ل- -دان السص -اح -ل وال -ب -ل -دان الإف -ري -ق -ي -ة
الأخرى اŸسصتهدفة.
اأي -ن ك -انت وسص -ائ -ل الإع Ó-م ه -ذه ع -ن -دم -ا ك -ن -ا
نواجه طيلة عشصرية كاملة هذه الآفة Ãفردنا ؟
اأ ⁄تشصكك ‘ اŸعطيات اŸقدمة من طرف ا÷زائر ؟
اأ ⁄تكن وراء مغالطة «من يقتل من ؟» رافعة اإ¤
ج - - - -انب ذلك «م - - - -ب - - - -ادئ» ح - - - -ق - - - -وق الإنسص - - - -ان
والدÁقراطية !
هاهم الآن يتعجبون من Œنب بÓدنا «الربيع
ال - -ع - -رب - -ي» وف - -وضص- -اه اّÿراب- -ة و‘ ال- -وقت ذات- -ه
ي -ت -ف -ط -ن -ون اإ ¤م -ا ح -ذرت م -ن -ه ا÷زائ -ر م -ن اأن
الإره- -اب ل- -يسس ح- -ك- -را ع- -ل- -ي- -ه -ا ب -ل اآف -ة ع -اب -رة
للقارات.
اأكدت بÓدنا ‘ العديد من اŸرات اأنها دسصتوريا
ومبدئيا ل تتدخل ‘ شصوؤون غÒها ،كما اأنها “نع
ع -ل -ى ن -فسص -ه -ا اإق-ح-ام ج-يشص-ه-ا ‘ ن-زاع-ات واأزم-ات
خارج حدودها .اإل اأنها سصباقة ‘ اŸسصاهمة ‘ حل
اŸعضصÓت باأسصاليب ا◊وار وحسصن ا÷وار.
ﬁاول-ة ج-ر ا÷زائ-ر وت-وري-ط-ه-ا ‘ مسص-ت-نقعات
ع-ك-رة ح-ت-ى ت-ب-ع-د ق-وى الشص-ر ج-ي-وشص-ه-ا تتم عÈ
ضصغوطات “ارسصها ‘ الواجهة وسصائلها الإعÓمية
ال -ت -ي ل ت -ت -ح -رك اإّل ب -اإي -ع -از م -ن دوائ -ر م-ع-ي-ن-ة
خاصصة عندما يتعلق الأمر بـ «مطامح» ومطامع
معينة.
حدودنا ﬁروسصة وا◊مد لله والفضصل ‘ ذلك
ي- -ع- -ود ÷يشص- -ن- -ا ال -وط -ن -ي الشص -ع -ب -ي ولأسص Ó-ك -ن -ا
الأم -ن -ي-ة ،اإذ ت-ع-د ا÷زائ-ر ال-ي-وم ‘ م-ق-دم-ة دول
اŸن-ط-ق-ة اأم-ن-ا واسص-ت-ق-رارا ،و  ⁄ت-ت-اأخ-ر ي-وم-ا ع-ن
تقد Ëيد اŸسصاعدة اإ ¤جÒانها كما هو الشصاأن ‘
ما‹ التي تعبث فيها اأياد خفية هدفها تخريب
م - -ا اأ‚ز ونسص - -ف اأي ات - -ف - -اق تسص - -وي - -ة ل - -ل- -وضص- -ع
هناك ...بدون تعليق !.
Ÿاذا ل يبدون نفسس ا◊ماسس Œاه قضصايا اأخرى
كقضصية الصصحراء الغربية العالقة منذ  ٤٠سصنة
رغم اإحرازها انتصصارات دبلوماسصية متتالية ،اإل
اأن - -ه - -م ل ي - -ب- -ال- -ون ل Ãاأسص- -اة الصص- -ح- -راوي Úول
بحقوقهم العادلة ؟!.
خ Ó-صص -ة ال -ق -ول اأن ه -وؤلء ل ي -ه -م -ه-م اإسص-ع-اف
شصعب اإفريقي اأو عربي و ﬁاولة Œنيد الدول
الأخرى كا÷زائر لإنقاذه بقدر ما هي ﬁاولت
لسصتهداف بÓدنا ولن يهداأ لهم بال حتى يروها
‘ ع Úالإعصص -ار ،ل -ك -ن ك -م م-ن ﬂط-ط-ات دب-رت
عصصف بها التاريخ و ⁄تفلح؟!.
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مسصار ومكاسصب

فعالية ‘ اŸبادرة
بإانشساء مقاولت وقيادة مؤوسسسسات
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@ اسصتطÓع

هد‘ إاعادة مكانة الغرفة ضسمن اŸؤوسسسسات الدولية سسكان القرية والف ـروج
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@ هدوء حذر بواغادوغو
البلدي ـ ـة ويناشسـ ـ ـ ـدون
هجومات بوركينا فـاسسو تعـ ـزز تصسمي ـ ـم ›موع ـ ـة
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حسسبÓوي ‘ تيارت

زعÓن ‘ إاليزي

ي- - -ق - -وم وزي - -ر الصس - -ح - -ة
والسس- - - - - -ك- - - - - -ان وإاصسÓ- - - - - -ح
اŸسس - - -تشس - - -ف - - -ي- - -ات ﬂت- - -ار
حسس -ب Ó-وي ،غ -دا ،ب -زي-ارة
ع- -م- -ل وت- -ف -ق -د إا ¤ولي -ة
تيارت.

يÎأاسس وزي- - -ر الصس- - -ن- - -اع - -ة
واŸن- -اج- -م ي- -وسس- -ف ي- -وسس -ف -ي،
ي-وم-ي  05و 6م -ارسس ا÷اري،
ي -وم -ا ت -ق -ن -ي-ا ح-ول اŸن-اول-ة ‘
صس-ن-اع-ة السس-ي-ارات ،ي-ح-تضسنه
لوراسس -ي ،اب-ت-داء م-ن
ف -ن -دق ا أ
السساعة  08:00صسباحا.

عيسسى يختتم الدورة التكوينية لأÓئمة
اŸنتدبÃ Úسسجد باريسس

قيطو ‘ Êتلمسسان
لشس - - -غ - - -ال
ي- - - -ق- - - -وم وزي - - -ر ا أ
ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل عبد الغني
زع Ó-ن ،ي-وم-ي  04و 05مارسس
ا÷اري ،ب -زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د
إا ¤ولي - -ة إال - -ي - -زي م - -ن أاج - -ل
اŸت- -اب- -ع- -ة اŸي- -دان -ي -ة Ÿشس -اري -ع
القطاع.

يقوم وزير الطاقة مصسطفى
ق-ي-ط-و ،Êال-ي-وم ،ب-زي-ارة عمل
وت- -ف -ق -د إا ¤ولي -ة ت -ل -مسس -ان،
ح- -يث سس- -يضس- -ع ح- -ي -ز اÿدم -ة
ع -دي -د اŸشس -اري -ع ال -ق -ط -اع -ي-ة
للكهرباء والغاز.

يشس - -رف وزي - -ر الشس - -ؤوون
لوق-اف ﬁمد
ال-دي-ن-ي-ة وا أ
عيسسى ،اليوم ،على اختتام
Óئمة
ال-دورة ال-ت-ك-وينية ل أ
اŸن - -ت - -دب Úل - -دى مسس - -ج- -د
لم-ام
ب -اريسس وذلك ب -دار ا إ
ع- - - -ل - - -ى السس - - -اع - - -ة 09:30
صسباحا.

ندوة تاريخية حول
الشسهيد العربي
بلمهيدي

ندوة علمية حول
ظاهرة اÿلع
والطÓق با÷زائر

ي- -ن- -ظ- -م اŸت- -ح -ف ال -وط -ن -ي
ل - -ل
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ا
ر
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ل
ع-رب-ي ب-ل-م-ه-ي-ديÃ ،قره،
ابتداء من السساعة 14:00
بعد الزوال.

التوقيع على
ذكرة تفاهم بÚ
م لسسجل التجاري
«كناسس» وا
ل-ت-أام-ي-ن-ات

لسس Ó-م -ي
ي- -ن- -ظ -م اÛلسس ا إ
لع - - -ل - - -ى ،ي- - -وم  07مارسس
ا أ
ا÷اري ،ندوة علمية بعنوان
«ظ- - -اه - -رة اÿل - -ع وال - -ط Ó- -ق
با÷زائر»Ã ،قره ،ابتداء من
السساعة  10:00صسباحا.
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و
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ا
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ب
‘
ل- -لصس- -ن- -دو
لجراء
لا أ
العصسرنة والطموح با◊ظ
الج-ت-م-اع-ي-ة للعما م -ن السس -اع -ة الشس-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-نÒ -ة اŸتداولة» ،اŸنظمة من
ن ،اب -ت -داء
ق-ل
ال–اد العاŸي للسسكك ا ع Èالسس-كك ا◊دي-دي-ة مع
ن -و
ع- -ك 09 - -صسباحا.
◊ديدية.
:00

ندوة دولية حول تهيئة التجهيزات
القدÁة للسسكك ا◊ديدية

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢00 .000.000 .00 :دج
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التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(0٢1)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ي- - -ق- - -وم وزي- - -ر ال- - -ف Ó- -ح - -ة
وال -ت -ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصس-ي-د
البحري عبد القادر بوعزغي،
اليوم ،بزيارة عمل وتفقد إا¤
ولي- - - -ة ال- - - -ب - - -وي - - -رة ،ح - - -يث
سس - - -يشس - - -رف ع - - -ل - - -ى ت - - -دشسÚ
الصس -ال -ون ال -وط -ن -ي ل -ل-زي-ت-ون
وزيت ال -زي -ت -ون ،ك-م-ا سس-ي-زور
مسس-ت-ث-م-رات فÓ-ح-ي-ة وتربية
اŸواشسي.

ولد علي ‘ زيارة عمل إا ¤ڤاŸة

ي- - - -ق- - - -وم وزي- - - -ر الشس- - - -ب - - -اب
وال -ري -اضس-ة ال-ه-ادي ول-د ع-ل-ي،
اليوم ،بزيارة عمل وتفقد إا¤
ولي- -ة ڤ -اŸة ،ح -يث سس -ي -ع -اي -ن
مشس- -اري- -ع ق- -ط -اع -ي -ة وي -دشس -ن
أاخرى.

دور جهاز األمن ‘ ترقية أاداء اŸرأاة
ت -ن -اقشس حصس -ة ‘ الصس-م-ي-م،
ال- -ت -ي ت -بث ع -ل -ى أام -واج ال -ق -ن -اة
لو ،¤اليوم ،موضسوع
لذاعية ا أ
ا إ
لم- -ن ال- -وط- -ن -ي ‘
دور ج- -ه- -از ا أ
ترقية أاداء اŸرأاة الشسرطية،
وذلك اب - - - -ت - - - -داء م - - - -ن
السساعة .16:00

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
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الدورة Û 35لسس وزراء الداخلية العرب ،كومان:

رعاية الرئيسس بوتفليقة للحدث دليل
على اهتمامه بالعمل العربي اŸشسÎك
أأشض- -اد ألم Úأل- -ع- -ام Ûلسص وزرأء أل -دأخ -ل -ي -ة
أل- -ع- -ربﬁ ،م- -د ب -ن ع -ل -ي ك -وم -ان ،أمسص ألسض -بت
ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصض-م-ة ،ب-ال-رع-اي-ة أل-ت-ي يوليها رئيسص
أ÷مهورية ،ألسضيد عبد ألعزيز بوتفليقة ،إل‚اح
أل -دورة Û 35لسص وزرأء أل -دأخ-ل-ي-ة أل-ع-رب أل-ت-ي
سض -ت -ح -تضض -ن-ه-ا أ÷زأئ-ر ي-وم-ي ألرب-ع-اء وأÿم-يسص
أŸقبل ،ÚمعتÈأ أأن «وضضع أ◊دث –ت رعايته
دليل على أهتمامه بالعمل ألعربي أŸشضÎك» .وقال
ألسضيد بن علي كومان ،عقب أسضتقباله من قبل وزير
ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية وألتهيئة ألعمرأنية،
نورألدين بدوي ،أأن «وضضع هذه ألدورة –ت رعاية
ألرئيسص بوتفليقة يدل على أهتمامه بالعمل ألعربي
أŸشضÎك ،لسض -ي -م -ا ألم -ن -ي م -ن-ه ،خ-اصض-ة ‘ ظ-ل
أل -ظ -روف أل -ع -رب -ي -ة أل -رأه-ن-ة ووج-ود أل-ع-دي-د م-ن
ألشضكالت ‘ ﬂتلف مناطق ألعا .»⁄كما ثمن ‘
ن -فسص ألسض -ي-اق ج-ه-ود ك-اف-ة ألج-ه-زة وأŸؤوسضسض-ات
با÷زأئر إل‚اح أأشضغال هذه ألدورة ألتي سضتعرف
حضضور وزرأء ألدأخلية و‡ثل Úعن  20دولة عربية.
وسض -تشض-ك-ل أل-ت-ه-دي-دأت ألم-ن-ي-ة أل-ت-ي “سص أل-ع-ا⁄
أل -ع -رب -ي وم -ك -اف -ح-ة أ÷رÁة Ãخ-ت-ل-ف أشض-ك-ال-ه-ا
وألهجرة غ Òألشضرعية أأهم ألقضضايا ألتي سضتطرح

على جدول أأشضغال هذه ألدورة ألتي سضيحتضضنها
أŸرك -ز أل-دو‹ ل-ل-م-ؤو“رأت ع-ب-د أل-ل-ط-ي-ف رح-ال.
وسضتكون هذه ألدورة أأيضضا فرصضة لتجديد عزم
أ÷زأئر على أŸضضي قدما ‘ تفعيل ألعمل أألمني

أل- -ع -رب -ي وك -ذأ ن -ق -ل Œرب -ت -ه -ا أل -رأئ -دة ‘ ›ال
م-ك-اف-ح-ة ألره-اب وأل-ت-ط-رف أل-ع-ن-يف ،أ ¤جانب
أقÎأح حلول نوعية وعملية على ألصضعيدين ألعربي
وألقليمي.

لمنية والهجرة السسرية
التهديدات ا أ

ﬁور جدول أاعمال الدورة Û 35لسس وزراء الداخلية العرب با÷زائر

لمنية التي “سس العا⁄
تشسكل التهديدات ا أ
ال -ع -رب -ي وم -ك -اف -ح-ة ا÷رÁة Ãخ-ت-ل-ف أاشس-ك-ال-ه-ا
وال- -ه- -ج -رة غ Òالشس -رع -ي -ة ،أاه -م ال -قضس -اي -ا ال -ت -ي
سس -ت -ط -رح ع -ل-ى ج-دول أاع-م-ال أاشس-غ-ال ال-دورة 35
Ûلسس وزراء الداخلية العرب الذي سستحتضسنه
ا÷زائر يومي  7و 8مارسس ا÷اري.
يسض -ب -ق أل-دورة أل-ت-ي ي-ح-تضض-ن-ه-ا أŸرك-ز أل-دو‹
للمؤو“رأت عبد أللطيف رحال ،با÷زأئر ألعاصضمة،
أجتماعات –ضضÒية ‡تدة من  05إأ 08 ¤مارسص،
بحسضب ما علم من مصضدر مقرب من هذه ألدورة.
وسض -ي -ت -ن -اول وزرأء أل -دأخ -ل -ي -ة أل -ع-رب خÓ-ل ه-ذأ
ألجتماع عدة ملفات تخصص موأصضلة ألتعاون أألمني
أŸشضÎك Ÿوأجهة مصضادر ألتهديدأت ألتي “سص أأمن
ألدول ألعربيةÃ ،ا ‘ ذلك أإلرهاب ألدو‹ وفروعه
Óوط-ان وأل-ت-ط-رف
أÿطÒة وك -ذأ أإلج -رأم أل -ع -اب-ر ل -أ
ألعنيف وألتهديدأت أŸسضتجدة أŸرتبطة باإلرهاب
ألسضيÈيا Êوأ÷رÁة أإللكÎونية وظاهرة ألهجرة غÒ
ألشض - -رع- -ي- -ة وغÒه- -ا م- -ن أآلف- -ات أŸه- -ددة ل- -ك- -ي- -ان
أÛتمعات وألدول ألعربية.
وسض -ت -ك-ون أل-دورة -أل-ت-ي ت-ن-ع-ق-د –ت أل-رع-اي-ة
ألسضامية لرئيسص أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة -
فرصضة لتجديد عزم أ÷زأئر على أŸضضي قدما ‘
ت-ف-ع-ي-ل أل-ع-م-ل أألم-ن-ي أل-ع-رب-ي وك-ذأ ن-قل Œربتها
ألرأئدة وأأفضضل أŸمارسضات ألتي أسضتخلصضتها ‘
›ال مكافحة أإلرهاب وألتطرف ألعنيف أŸؤودي
إأ ¤ألره- -اب ،إأ ¤ج- -انب أقÎأح ح- -ل- -ول ن- -وع- -ي- -ة
وعملية على ألصضعيد ألعربي وألقليمي.
وسضتتوج دورة أ÷زأئر بعدة قرأرأت وتوصضيات
تسضهم ‘ توحيد ألتصضورأت ألعربية بشضأان ألقضضايا
أألمنية أıتلفة.
وقد سضبق عقد ألدورة ألـ 35زيارأت عديدة قام
بها أألم Úألعام Ûلسص وزرأء ألدأخلية ألعرب،
ﬁمد بن علي كومان أ ¤أ÷زأئر كان أأخرها ‘
ديسض- -م Èأل- -ف- -ارط ح -يث ت -ط -رق ف -ي -ه -ا م -ع وزي -ر

ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية وألتهيئة ألعمرأنية
نور ألدين بدوي إأ ¤ألدور ألفعال للمجلسص ‘ ضضوء
ألتحديات أألمنية ألرأهنة ‘ ألدول ألعربية ،كما
حضضر بهذه أŸناسضبة أأيضضا فعاليات بطولة ألشضرطة
ألعربية لخÎأق ألضضاحية أŸنظمة با÷زأئر –ت
أشض -رأف أل–اد أل-ري-اضض-ي أل-ع-رب-ي ل-لشض-رط-ة وه-و
أأحد أجهزة أÛلسص وÃشضاركة وفود  14دولة.
Óشضارة فان أ÷زأئر كانت دوما حاضضرة ‘
ل إ
دورأت ه -ذأ أÛلسص م -ن -ذ ت -أاسض -يسض -ه سض-ن-ة ،1982
وسضبق لها وأن أحتضضنت ألدورة ألـ 32للمجلسص ‘
مارسص  2015وقبلها ألدورة ألـ ‘ 17يناير  2000ما
ي -ؤوك -د “سضك أ÷زأئ -ر Ãب -دأأ أسض -ت -م -رأري-ة دورأت
أÛلسص كل سضنة.
وي -ه -دف أÛلسص أ ¤ت -ن-م-ي-ة وت-وث-ي-ق أل-ت-ع-اون
وتنسضيق أ÷هود ب Úألدول ألعربية ‘ ›ال أألمن
ألدأخلي ومكافحة كافة أأنوأع أ÷رÁة من خÓل
أخ-تصض-اصض-ات-ه أŸت-م-ث-ل-ة ‘ رسض-م ألسض-ي-اسضية ألعامة
أل-ت-ي م-ن شض-ان-ه-ا ت-ط-وي-ر أل-ع-م-ل أل-عربي أŸشضÎك
وأق -رأر أÿط -ط أألم -ن -ي-ة أل-ع-رب-ي-ة أŸشضÎك-ة ،إأ¤
جانب أنشضاء هيئات وأأجهزة مÓئمة لتنفيذ مهامه،
وتشض- -ك- -ي- -ل ÷ان خ- -اصض- -ة وألسض- -ت- -ع -ان -ة ب -اÈÿأء
وأŸسضتشضارين لتقد ËأقÎأحات وتوصضيات ،وأقرأر
ب -رأم -ج ع -م -ل سض -ن -وي -ة ت -ق -دم-ه-ا ألم-ان-ة أل-ع-ام-ة،
باإلضضافة إأ ¤دعم أألجهزة أألمنية ألعربية ذأت
ألمكانيات أÙدودة مع تعزيز وسضائل ألتعاون مع
ألهيئات ألدولية أŸعنية باختصضاصضاته.
وللقيام Ãهامه يتوفر أÛلسص على ألعديد من
أألجهزة منها أألمانة ألعامة ومقرها تونسص وهي
Ãثابة أ÷هاز ألتنفيذي وألفني وألدأري للمجلسص
وتقوم Ãتابعة تنفيذ كل ما يصضدر عن أÛلسص من
قرأرأت .و–وز أألمانة ألعامة بدورها على خمسضة
مكاتب متخصضصضة وهي أŸكتب ألعربي Ÿكافحة
أ÷رÁة ،وأŸك - -تب أل - -ع- -رب- -ي لشض- -ؤوون أıدرأت
ب-اإلضض-اف-ة إأ ¤أŸك-تب أل-ع-رب-ي ل-ل-ح-م-اي-ة أŸدن-ي-ة

ÓعÓ-م أألم-ن-ي إأ¤
وألن -ق -اذ وأŸك -تب أل -ع -رب -ي ل  -إ
ج- -انب أŸك- -تب أل- -ع- -رب- -ي Ÿك- -اف- -ح- -ة أل- -ت -ط -رف
وألرهاب.
كما يتوفر أÛلسص على جامعة نايف ألعربية
للعلوم ألمنية ومقرها ألرياضص وهي تعمل على
أث - -رأء أل - -ب- -حث ‘ ›ال أل- -درأسض- -ات وأألب- -ح- -اث
أŸي - -دأن - -ي - -ة أÿاصض - -ة ب - -ال - -وق- -اي- -ة م- -ن أ÷رÁة
وم -ك -اف -ح-ت-ه-ا وأل-ع-ل-وم ألشض-رط-ي-ة ،ك-م-ا تسض-ع-ى إأ¤
ألنهوضص Ãسضتوى ألتدريب ‘ ›ال ألوقاية من
أ÷رÁة ومكافحتها على ألصضعيد ألعربي وأعدأد
أŸدرب Úوتنمية ألروأبط مع أŸؤوسضسضات ألعملية
وألجتماعية وألشضرطية ألعربية.
و‘ أÛال أل -ري -اضض -ي ي -ت -وف -ر أÛلسص ع -ل-ى
أل–اد ألرياضضي ألعربي للشضرطة ومقره ألقاهرة
حيث يتو ¤تشضجيع ونشضر ألرياضضية ب ÚأŸنتسضبÚ
ألجهزة ألشضرطة وأألمن بالعا ⁄ألعربي ويسضهر على
تنظيم دورأت ومسضابقات رياضضية ب Úفرق ألشضرطة
أل-ع-رب-ي-ة ‘ ﬂت-ل-ف أل-ت-خصضصض-ات أل-ري-اضض-ية .كما
ي -ت -وف -ر أÛلسص أأيضض -ا ع-ل-ى شض-عب ألتصض-ال أل-ت-ي
تتو ¤مهام ألتنسضيق ب Úألدول ألعربية وأألمانة
ألعامة للمجلسص ومكاتبه وأأجهزته.
ومن ب Úأألعمال أŸنجزة من طرف ›لسص
وزرأء ألدأخلية ألعرب وضضع ألسضÎأتيجية ألعربية
Ÿك -اف -ح -ة ألره-اب وأب-رأم ع-دة أت-ف-اق-ي-ات م-ن-ه-ا
ألت-ف-اق-ي-ة أل-ع-رب-ي-ة Ÿك-اف-ح-ة ألره-اب وألتفاقية
ألعربية Ÿكافحة غسضيل أألموأل و“ويل ألرهابو
ك -م -ا أأق -ر سض-ن-ة  2002أل-ق-ان-ون أل-ع-ربي ألنموذجي
Ÿك- -اف- -ح- -ة ألره- -اب .أأم- -ا ‘ ›ال م- -ك- -اف- -ح- -ة
أıدرأت ف - - -ق - - -د “ك - - -ن أÛلسص م - - -ن وضض - - -ع
ألسضÎأت-ي-ج-ي-ة أل-ع-رب-ي-ة Ÿك-اف-ح-ة ألسضتعمال غÒ
أŸشضروع للمخدرأت وأŸؤوثرأت ألعقلية سضنة 1986
وخ -ط -ة أع Ó-م -ي -ة ع -رب -ي-ة م-وح-دة Ÿك-اف-ح-ة أأف-ة
أıدرأت ‘  1994إأ ¤جانب أ‚ازأت أأخرى ‘
›ال ألسضÓمة أŸرورية وأ◊ماية أŸدنية.

ا÷زائر –تضسن الجتماع العربي الثا Êللتنظيم واÿدمة الشسمولية الÈيدية
لجتماع الثاÊ
–تضسن ا÷زائر ،اليوم ،ا إ
ل-ف-ري-ق ال-ع-م-ل ال-ع-رب-ي ل-ل-ت-ن-ظ-يم واÿدمة
الشس-م-ول-ي-ة الÈي-دي-ة ال-ت-اب-ع ÷امعة الدول
العربية للفÎة اŸمتدة من  2017إا،2020 ¤
حسسبما أاوضسحه ،أامسس ،بيان لوزارة الÈيد
واŸواصس Ó- -ت السس - -ل - -ك - -ي - -ة وال Ó- -سس - -ل - -ك - -ي- -ة
والتكنولوجيات والرقمنة.
وأأضضح ذأت أŸصضدر أأن هذأ ألجتماع ألذي
سض -تÎأأسض-ه أ÷زأئ-ر ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع أألم-ان-ة أل-ع-ام-ة
÷امعة ألدول ألعربية ،يندرج ‘ إأطار ألتوصضيات
أŸنبثقة عن أجتماع أللجنة ألعربية ألدأئمة للÈيد
أŸن- -ع- -ق- -د بشض- -رم ألشض -ي -خ (مصض -ر) ن -ه -اي -ة ألسض -ن -ة
أŸنصضرمة ،ل سضيما ما تعلق منها بتكليف فريق
ألعمل ألعربي للتنظيم وأÿدمة ألشضمولية بدرأسضة
ألتشضريعات ألÓزمة ومتطلبات ألتجارة أإللكÎونية
ب Úأل- -ب- -ل- -دأن أل- -ع- -رب- -ي -ة وأل -ت -ع -رف ع -ل -ى أأفضض -ل
أŸمارسضات ودور ألÈيد وخدماته ‘ هذأ ألشضأان.
كما يأاتي أنعقاد هذأ أللقاء أأيضضا بالتزأمن مع
مصض-ادق-ة أÛلسص ألشض-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي م-ؤوخ-رأ ع-ل-ى
مشضروع ألقانون أŸتعلق بالتجارة أإللكÎونية ،ألذي

ي- -تضض- -م- -ن ع- -دة أأح- -ك- -ام لضض- -م- -ان أأم -ن أل -ت -ج -ارة
أإلل- -كÎون- -ي- -ة ،م- -ع –دي- -د إأل- -ت- -زأم -ات أŸم -ونÚ
وأŸشض- -غ- -ل Úأإلل- -كÎون- -ي ،Úح- -يث ي- -ع- -ت« Èب -ري -د
أ÷زأئ- -ر» إأ ¤ج- -انب أل- -ب- -ن- -وك أأح- -د مشض -غ -ل -ي -ه -ا
أألسضاسضي.Ú
جدير بالذكر أأن هذأ ألجتماع Áثل فرصضة يتم
من خÓلها «تأاكيدأ ألتزأم أ÷زأئر Ãسضاعي جامعة
ألدول ألعربية ألرأمية إأ– ¤قيق أألهدأف ألتي
ي - -ح- -دده- -ا ›لسص أل- -وزرأء أل- -ع- -رب لÓ- -تصض- -الت
وأŸعلوماتÃ ،ا ‘ ذلك تنسضيق وتوحيد جهود
ألدول أألعضضاء باÛلسص لتحقيق ألتعاون ألوثيق

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

بينها ‘ إأنشضاء وتطوير و–سض Úمرأفق أÿدمات
ألÈي -دي -ة وألشض-ب-ك-ات وأألج-ه-زة ألÈي-دي-ة أل-رأف-دة
وألوسضائل ألفنية وألبحث ألعلمي».
ك- -م- -ا يشض- -ك- -ل ه- -ذأ أل- -ل- -ق -اء سض -ان -ح -ة «ل -وضض -ع
إأسضÎأتيجية عربية لتطوير قطاع ألÈيد ،وألعمل
على توحيد ألتشضريعات وأألنظمة وأŸصضطلحات
وأعتماد موأصضفات فنية موحدة ،إأ ¤جانب تأامÚ
مصضالح ألدول ألعربية ‘ أŸنظمات ألدولية ‘
›ال ألÈيد وألتصضالت وألرقمنة بصضفة عامة
ب -ال -ت -نسض-ي-ق أŸشضÎك وت-وح-ي-د أ÷ه-ود وأŸوأق-ف
وألتوصضية ‘ هذأ أÛال».

لفريقي
يشسارك ‘ اجتماعات اللجان الدائمة للŸÈان ا إ

وفد عن اÛلسس الشسعبي الوطني بجنوب إافريقيا

يشضارك وفد عن أÛلسص ألشضعبي ألوطني ‘ أأشضغال أجتماعات أللجان ألدأئمة للŸÈان أإلفريقي
ألتي يحتضضنها مقر ألŸÈان أإلفريقي Ãيدرأند (جنوب إأفريقيا) ‘ ألفÎة أŸمتدة من  2إأ 9 ¤مارسص
أ÷اري ،بحسضب ما أأفاد به ،أأمسص ،بيان للمجلسص .وأأوضضح ذأت أŸصضدر أأن نائب رئيسص أÛلسص ألشضعبي
Óحرأر  ÚŸعصضماÁ ÊثÓن أÛلسص ‘ هذه
ألوطني جمال بورأسص ورئيسص أÛموعة ألŸÈانية ل أ
ألشضغال بصضفتهما عضضوين دأئم ‘ ÚألŸÈان أإلفريقي.
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بدوي وزما‹ يفتتحان الطبعة الثانية لتطوير اŸؤوسسسسات الناشسئة بالعاصسمة

^ بدوي :ضسرورة تعميم Œربة ولية ا÷زائر لتطوير اŸؤوسسسسات الناشسئة ع 48 Èولية
^ زما‹ :قروضس بدون فوائد و“ويل بنكي بدون فائدة وامتيازات جبائية وشسبه جبائية
سض -ي-ت-م ،أب-ت-دأء م-ن ألسض-ن-ة
أŸق -ب -ل-ة ،ف-ت-ح أألب-وأب أأم-ام
ألشض-ب-اب أŸب-دع أل-ق-ادر ع-لى
خ-ل-ق م-ؤوسضسض-ات ن-اشض-ئ-ة على
مسض -ت -وى  48ولي -ة ،ب-ه-دف
تعميم Œربة ولية أ÷زأئر
‘ ›ال تطوير هذأ ألنوع
م- - - -ن أŸؤوسضسض- - - -ات ع - - -ل - - -ى
أŸسضتوى ألوطني ،بحسضب ما
أأك- - - - - - - -ده ،أأمسص ألسض - - - - - - -بت،
ب -ا÷زأئ -ر ،وزي -ر أل -دأخ -ل -ي-ة
وأ÷م- -اع- -ات أÙل- -ي- -ة ن -ور
أل- -دي- -ن ب- -دوي ‘ ك -ل -م -ة ل -ه
Ãن -اسض -ب -ة أن -ط Ó-ق أل-ط-ب-ع-ة
أل-ث-ان-ي-ة ل-ت-ط-وي-ر أŸؤوسضسضات
ألناشضئة لولية أ÷زأئر على
ضض -رورة ألق -ت-دأء ب-ال-ت-ج-رب-ة
«أل -ن -اج -ح-ة» ل-ولي-ة أ÷زأئ-ر
بخصضوصص تطوير أŸؤوسضسضات
أل -ن-اشض-ئ-ة ألشض-ب-ان-ي-ة م-ن أأج-ل
ت -ع -م -ي-م-ه-ا ع-ل-ى مسض-ت-وى 48
ولي- - -ة ل- - -ف - -ائ - -دة ألشض - -ب - -اب
أŸت - -خ - -رج م- -ن أ÷ام- -ع- -ات
وأŸع -اه -د وأ◊ام -ل ألف -ك-ار
م- -ب- -ت- -ك -رة .وق -ال م -ت -وج -ه -ا
للشضباب أŸبدع ألذي حضضر
بقوة خÓل هذه ألطبعة أأن
«ألسضلطات ألعمومية سضتعمل
على مرأفقتهم ودعمهم من
أأج -ل Œسض -ي -د مشض -اري -ع -ه -م»
مؤوكدأ أأن «مسضتقبل ألقتصضاد
أل-وط-ن-ي وألسض-ت-ثمار ألوطني
ي - -ك - -م - -ن ‘ مشض - -اري - -ع - -ه - -م
وأأف -ك -اره-م أŸب-دع-ة» .وأأك-د
وزي- -ر أل- -ع- -م- -ل وأل- -تشض- -غ- -ي -ل
وألضض-م-ان ألج-ت-م-اع-ي م-رأد
زم- - -ا‹ أل - -ذي حضض - -ر ه - -ذه
أل -ط -ب -ع -ة ب -رف -ق -ة ع -دد م -ن
أأعضض -اء أ◊ك-وم-ة أأن ت-ن-ظ-ي-م

م -ث -ل ه -ذه أل-ن-دوة ي-ن-درج ‘
إأطار ﬂطط عمل أ◊كومة
وأل- - -ذي ي- - -ه- - -دف إأ ¤دع- - -م
أسض -ت -ث -م -ارأت ألشض -ب -اب أل-ت-ي
تخلق ألÌوة و–دث مناصضب
شض-غ-ل .وم-ن ب Úأل-تسض-ه-يÓ-ت
أل -ت-ي ق-دم-ت-ه-ا أ◊ك-وم-ة م-ن
خÓ- -ل ﬂط -ط أل -ع -م -ل م -ن
أأج- - -ل ت- - -ط - -وي - -ر أل - -ب - -ي - -ئ - -ة
أŸق-اولت-ي-ة ل-ف-ائ-دة ألشضباب
يقول زما‹ «قروضص بدون
ف -وأئ -د و“وي -ل ب-ن-ك-ي ب-دون
ف -ائ -دة وأم -ت -ي -ازأت ج-ب-ائ-ي-ة
وشض -ب -ه ج -ب -ائ-ي-ة وغÒه-ا م-ن
أل- -تسض- -ه- -ي Ó-ت» .وأأضض -اف ‘
ذأت ألسضياق أأن وزأرة ألعمل
وأل- - -تشض- - -غ- - -ي- - -ل وألضض- - -م- - -ان
ألجتماعي عملت على دعم
إأنشض-اء أŸؤوسضسض-ات أŸصض-غ-رة
وم-رأف-ق-ة ح-ام-ل-ي أŸشض-اري-ع
وخاصضة أأصضحاب أŸؤوسضسضات
ألناشضئة ‘ قطاعات مبتكرة
ومتخصضصضة بهدف أن تكون
أŸؤوسضسض- - -ات أŸصض- - -غ - -رة ‘
أŸسض -ت -ق -ب -ل أأسض-اسص ألشض-ب-ك-ة
أل - -وط - -ن - -ي - -ة ل- -ل- -م- -ؤوسضسض- -ات
وألصض- - - -ن - - -اع - - -ات ألصض - - -غÒة
وأŸتوسضطة وشضبكة أŸناولة.
وث - -م- -ن وأ‹ ولي- -ة أ÷زأئ- -ر

ع -ب -د أل-ق-ادر زوخ م-ن ج-ه-ت-ه
ألج -رأءأت أل -ت -ي أت -خ -ذت -ه-ا
ألسضلطات ألعليا من أأجل دعم
وم-رأف-ق-ة ح-ام-ل-ي أŸشض-اري-ع
أŸب -ت -ك -رة لسض-ي-م-ا أف-ادت-ه-م
بقروضص دون فوأئد ،مذكرأ
‘ ذأت أل - -وقت ب - -اإل‚ازأت
أل- -ت -ي ح -ق -ق -ت -ه -ا ألشض -رك -ات
ألناشضئة بولية أ÷زأئر منذ
أنعقاد ألطبعة أألو ¤لتطوير
ه- -ذه أŸؤوسضسض- -ات ‘ أأب -ري -ل
 .2017ك - - -م- - -ا ذك- - -ر أأن- - -ه ”
إأشض- - - - -رأك أل - - - -ك - - - -ث Òم - - - -ن
أŸؤوسضسض - -ات أل - -ن - -اشض - -ئ- -ة ‘
مشض- -روع «أ÷زأئ- -ر م- -دي- -ن- -ة
ذكية» من أأجل تطوير حلول
م -ب -ت -ك -رة وع -م -ل-ي-ة ل-تسض-ه-ي-ل
ظ -روف أل-ع-يشص ‘ أŸدي-ن-ة.
وقد ” خÓل هذه ألطبعة
أل-ث-ان-ي-ة ل-ت-ط-وي-ر أŸؤوسضسضات
أل- -ن- -اشض- -ئ- -ة ب -ولي -ة أ÷زأئ -ر
ع- - - - - -رضص إأ‚ازأت ب - - - - -عضص
أŸؤوسضسض -ات أل -ن -اشض -ئ -ة أل -ت-ي
ح- - -ق- - -قت ‚اح - -ا ك - -بÒأ ‘
«ألنات أ÷زأئري» على غرأر
م -وق -ع «وأد ك -ن -يسص» وم -وق -ع
«أأوم -ب-ل-وأ ت-اك» .ك-م-ا ع-رضص
بعضص أŸتدخل Úمن بلدأن
أأج -ن -ب -ي -ة Œارب-ه-م ‘ ›ال
أŸؤوسضسضات ألناشضئة.

بدعوة من نظÒه بدوي

وزير الداخلية باŸملكة العربية السسعودية ‘ زيارة رسسمية إا ¤ا÷زائر

(الشس---عب) :ــ ب-----دع-----وة م-----ن وزي-----ر
ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية وألتهيئة
ألعمرأنية نورألدين بدوي وزير ألعدل
ح---اف---ظ ألأخ--ت--ام أل--ط--يب ل--وح ،ي--ق--وم
صض---احب ألسض---م---و أŸل---ك--ي ألأم Òع--ب--د
أل--ع--زي--ز ب--ن سض--ع--ود ب--ن ن-اي-ف ب-ن ع-ب-د
أل---ع---زي---ز أآل سض---ع---ود وزي---ر أل---دأخ---ل--ي--ة
ب--اŸم--ك--ل--ة أل--ع-رب-ي-ة ألسض-ع-ودي-ة ب-زي-ارة
رسضمية أإ ¤أ÷زأئر تدوم ثÓثة ()03

أأيام أبتدأء من  04مارسص أ÷اري.
تاأتي هذه ألزيارة ‘ أإطار تعزيز أأوأصضر
ألعÓقات ألتاريخية أŸتميزة ب Úألبلدين،
وك -ذأ ت -ط -وي -ر سض -ب -ل أل -ت -ع-اون ب Úأ÷زأئ-ر
وأŸملكة ألعربية ألسضعودية.
كما سضيكون أللقاء فرصضة لبحث ألعديد
م- -ن أل- -قضض- -اي- -ا وأŸسض -ائ -ل ذأت أله -ت -م -ام
أŸشضÎك ،بالإصضافة أإ ¤تبادل أÈÿأت ‘
ألعديد من أÛالت ب Úألبلدين.

«كنابسست» تصسّر على تنفيذ اÙضسر الوطني اŸوقع ‘  19ماي 2015

بن غÈيت تدعو األسسرة الÎبوية إا ¤التجند لسستدراك الدروسس الضسائعة

دعت وزي- - - - -رة الÎب - - - -ي - - - -ة
ال -وط -ن -ي -ة ن -وري-ة ب-ن غÈيت،
لسسرة الÎبوية
أامسس السسبت ،ا أ
إا ¤ال -ت -ج-ن-د م-ن أاج-ل م-راف-ق-ة
ال-تÓ-م-ي-ذ وم-ت-اب-عتهم لتدارك
الدروسس الضسائعة وهذا عشسية
ال -ل -ق-اء ال-ذي ي-ج-م-ع-ه-ا ،ال-ي-وم،
ب- - -أاعضس- - -اء اŸك- - -تب ال - -وط - -ن - -ي
ل-ل-م-ج-لسس ال-وط-ن-ي Ÿسس-ت-خدمي
لط- -وار
ال - -ت - -دريسس ث Ó- -ث - -ي ا أ
ل- -لÎب -ي -ة «ك -ن -ابسست» ‘ ،إاط -ار
جلسسة ا◊وار مع هذه النقابة،
عقب توقيف إاضسرابها اŸفتوح.
أأوضض- - -حت وزي- - -رة ألÎب- - -ي- - -ة ‘
صض -ف-ح-ت-ه-ا ع-ل-ى أل-ف-ايسض-ب-وك ،أأن-ه-ا
عقدت لقاء Ãقر دأئرتها ألوزأرية
عن طريق أÙاضضرة أŸرئية مع
م -دي -ري ألÎب -ي -ة  50ع Èأل -وط -ن،
م-رف-وق Úب-رؤوسض-اء م-رأك-ز أل-ت-وج-ي-ه
وأإلرشض- - -اد أŸدرسض - -ي ،وب - -حضض - -ور
إأطارأت من أإلدأرة أŸركزية.
“ح -ور أل -ل -ق -اء ح -ول «أل-ت-ق-ي-ي-م
أألو‹ ل -ت -ط -ب -ي -ق ت -ع -ل -ي -م -ات وزأرة
ألÎب -ي -ة أل-وط-ن-ي-ة ب-خصض-وصص إأع-ادة
إأدم -اج أألسض-ات-ذة أŸع-زول Úن-ت-ي-ج-ة
أإلضض -رأب أŸف-ت-وح ووضض-ع ﬂط-ط
ل -ل -ت -ع -ام -ل م -ع وضض -ع -ي -ة أل -تÓ-م-ي-ذ
وح- -ال- -ت- -ه -م أل -ن -فسض -ي -ة خ Ó-ل ه -ذه
أŸرحلة».
كما أأعطت بن غÈيت تعليمات
تقضضي بضضرورة «Œند أ÷ميع من
أأعضضاء أ÷ماعة ألÎبوية من أأجل
م -رأف -ق -ة أل -ت Ó-م -ي -ذ وم -ت -اب -ع -ت -ه-م
و–ضضÒه - -م ،خ- -اصض- -ة خÓ- -ل فÎة

ألم-ت-ح-ان-ات» ،م-ؤوك-دة على ضضرورة
«ت -ف -ع -ي -ل دور مسض -تشض-اري أل-ت-وج-ي-ه
أŸدرسضي من أأجل خلق فضضاءأت
تفاعل مع ألتÓميذ وألسضتماع إأ¤
أنشضغالتهم ومسضاعدتهم على Œاوز
هذه ألوضضعية».
من جانب آأخر ،و‘ تصضريح لـ
«وأأج» ،أأك - - -د أŸنسض- - -ق أل- - -وط- - -ن- - -ي
للكنابسضت ،سضليم ولهة ،أأن أŸكتب
أل -وط -ن -ي ل -ل -ن -ق -اب-ة أسض-ت-ل-م رسض-م-ي-ا
أل- -دع -وة ◊ضض -ور ألج -ت -م -اع أل -ذي
سض -تÎأأسض-ه وزي-رة ألÎب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة،
مشضÒأ إأ ¤أأن أأعضض - - - - -اء أŸك- - - - -تب
أل-وط-ن-ي ل-ل-ن-ق-اب-ة سض-ي-حضض-رون هذأ
أللقاء Ÿناقشضة «أŸطالب أŸرفوعة
و‘ م -ق -دم -ت -ه -ا ت -ن -ف -ي -ذ أÙضض -ر
ألوطني أŸوقع ‘  19مايو .»2015
وأأضضاف ،أأن ألنقابة تنتظر أأن
ي -ك-ون ل-ق-اءه-ا م-ع أŸسض-ؤوول-ة أألو¤
ع - -ن ق - -ط - -اع ألÎب- -ي- -ة «ج- -ادأ» وأأن
«يسضمح بحل أŸشضاكل ألتي يشضهدها
ق - -ط - -اع ألÎب - -ي- -ة وأ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى
أسضتقرأر أŸدرسضة أ÷زأئرية».
وبحسضب ولهة ،فإان ألنقاط ألتي

سضتكون ﬁل نقاشص ،أليوم ،تتمحور
حول تشضكيل ÷نة مشضÎكة لتحديد
عدد أŸناصضب وكيفية ألÎقية ‘
أل-رتب أŸسض-ت-ح-دث-ة (أأسض-ت-اذ رئيسضي
وأأسضتاذ مكون) ،على أأن ينطلق عمل
هذه أللجنة أŸشضÎكة يوم  7مارسص
أل- -ق- -ادم وت- -ك- -ون أŸصض -ادق -ة ع -ل -ى
ألÎق -ي -ات ق -ب -ل ن -ه-اي-ة سض-ن-ة ،2018
مشضÒأ إأ ¤أأن ألنقابة سضتطلب من
ألوزأرة «ضضمانات Ÿنح أ◊ق لكل
أألسض -ات-ذة أل-ذي-ن يسض-ت-وف-ون شض-روط
ألÎقية».
‘ نفسص أإلطار ،تطالب ألنقابة
بالتكفل ببعضص أ◊الت «أÿاصضة»
ب -اŸن -اصضب أآلي -ل-ة ل-ل-زوأل (م-ع-ل-م-و
أŸدأرسص ألب- -ت- -دأئ- -ي -ة وأألسض -ات -ذة
أل- -ت- -ق- -نÒن ‘ أل- -ت -ع -ل -ي -م أل -ث -ان -وي
وأÈıيرن) مع «ضضمان تكوين لهم
أ ¤غ- -اي -ة أل -ت -ك -ف -ل ب -ج -م -ي -ع ه -ذه
أ◊الت».
ك- -م -ا أأك -د ول -ه -ة ،أأن ت -ن -ظ -ي -م -ه
أل-ن-ق-اب-ي سض-ي-ط-الب أأيضضا بالتنصضيب
ألرسضمي لهياكل طب ألعمل ،على أأن
ت- -ك- -ون ه -ذه أل -ه -ي -اك -ل ع -م -ل -ي -ة ‘
أŸي- -دأ Êوإأي- -ج- -اد صض -ي -غ -ة تسض -م -ح
Óسضتاذ با◊صضول على سضكن ،أإ¤
ل أ
جانب أŸطالبة باحتسضاب سضنوأت
Óسضاتذة
ألدرأسضة باŸدأرسص ألعليا ل أ
Óسض -ت -اذ
ضض- -م -ن أŸسض -ار أŸه -ن -ي ل  -أ
وخÓل تقاعده ،فضض Óعن مطالبة
أل - -وزأرة ب - -ج - -رد أأم- -وأل أÿدم- -ات
ألج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة وأ◊ق ‘ م- -ن- -ح -ة
ألمتياز ومنحة أ÷نوب وأحتسضابها
على أأسضاسص شضبكة أألجور أ÷ديدة.

»æWh

ألحد  04مارسض  2018م
ألموأفق لـ  16جمادى ألثانية  1439هـ

خÓل ملتقى دو‹ حول تهيئة العتاد القد Ëوالدورة  3٤للششبكات السشككية

زعÓن :التوجه إا ¤خيار التصشنيع اÙلي أاولوية السشلطات العمومية
 ٤200كلم من خطوط السشكة وإا‚از  12500كلم على اŸدى اŸتوسشط
’ششغال العمومية
أاكد وزير ا أ
وال -ن-ق-ل ،أان ال-ت-ج-رب-ة ال-ف-ري-دة
ال -ت-ي خ-اضش-ت-ه-ا ا÷زائ-ر ‘ إاط-ار
–ي Úوإاع -ادة ت -ه -ي -ئ-ة ح-ظÒة
ال- -ن- -ق- -ل ب- -السش -كك ا◊دي -دي -ة،
وذلك ع -ل -ى مسش -ت -وى  7ورششات
وطنية ،تسشاعدها على تكريسس
ال- -ت- -وج- -ه إا ¤خ -ي -ار ال -تصش -ن -ي -ع
اÙل- -ي ‘ ه- -ذا اÛال ك -أاول -وي -ة
ل-لسش-ل-ط-ات العمومية ،معتÈا أان
اج- -ت- -م- -اع ال- -ل- -ج- -ن- -ة اŸغ -ارب -ي -ة
ال -دائ -م -ة ل-لشش-ب-ك-ات السش-ك-ك-ي-ة،
أامسس ،ب -ا÷زائ-ر ـ ال-ت-ي تÎأاسش-ه-ا
الشش -ب -ك -ة ا÷زائ -ري -ة ـ م-ن-اسش-ب-ة
ل Ó- - - -ط Ó- - - -ع ع - - - -ل - - - -ى أاح - - - -دث
ال - -ت - -ك- -ن- -ول- -وج- -ي- -ات ا÷دي- -دة
ل - -ت - -ح - -ديث ال - -ع - -ت - -اد وت- -ب- -ادل
اÈÿات وال - - - - -ت - - - - -ج - - - - -ارب بÚ
الششركات.

فريال بوشسوية
تصسوير :فواز بوطارن
حرصض أŸسصؤوول أألول على قطاع
أألشصغال ألعمومية وألنقل ‘ ،كلمة
أل -ق -اه -ا ل -دى إأشص -رأف -ه ع-ل-ى أف-ت-ت-اح
أشصغال أŸلتقى ألدو‹ حول «إأعادة
تهيئة ألعتاد ألقد :Ëحل أقتصصادي
م -وث -وق ‘ أل -ت -ح -ديث وألسص-ت-خ-دأم
أألم -ث -ل ◊ظÒة أل-ع-ت-اد أŸت-ح-رك»،
على تأاكيد أهمية ألشصركات ألسصككية
وأرت-ب-اط-ه-ا أل-وث-ي-ق ب-دعم ألقتصصاد،
وذكر ‘ ألسصياق أنه «قطاع حسصاسض
وح - -ي - -وي ‘ أ◊ي - -اة ألق - -تصص - -ادي- -ة
وألج-ت-م-اع-ي-ة ،وأدأة ف-ع-ال-ة ل-ت-حقيق
أل -ت-وأزن أإلق-ل-ي-م-ي وت-ن-م-ي-ة أل-نشص-اط
ألتجاري وألتنموي».
وب- -ع- -دم- -ا ذك- -ر بÈن- -ام- -ج رئ -يسض
أ÷م -ه -وري -ة ،أل -ذي أع-ط-ى أألول-وي-ة

إأم-ك-ان-ي-ة أسص-تشص-رأف أه-م أل-ره-ان-ات
وألتحديات.

إا‚اح النموذج
القتصشادي مرهون
بإاعادة تهيئة اÿظÒة

ıت -ل -ف أ‰اط أل -ن-ق-ل سص-وأء ت-ع-ل-ق
أألم -ر ب -ال-ب-ن-ى أل-ق-اع-دي-ة وأŸنشص-آات
وأل -وسص -ائ -ل ،لف -ت -ا إأ ¤م-زأي-ا أل-ن-ق-ل
ألسصككي ألتفاضصلية ،بتمكينه من نقل
ع -دد ك -ب Òم -ن أŸسص -اف-ري-ن ،وك-م-ي-ة
كبÒة من ألبضصائع بسصعر أقل ،وبتلوث
أق- -ل أيضص- -ا ،وم- -ن ه- -ذأ أŸن- -ط- -ل -ق ـ
أسصتطرد زعÓن ـ سصطرت أ◊كومة
برنا›ا طموحا لتحديث وعصصرنة
عتاد ألشصركة ألوطنية للنقل بالسصكك
أ◊ديدة.
و ⁄ي -ف -وت أŸن -اسص -ب-ة ،ل-ي-ذك-ر أن
أ÷زأئر –صصي أليوم  4200كلم من
ألسصكك أ◊ديدية ،على أن تصصل إأ¤
حدود  6300كلم على أŸدى ألقصص،Ò
و 12500كلم على أŸدى أŸتوسصط،
بعدما كان عددها ل يتجاوز 1800
ك- -ل- -م ،وذلك ب- -اŸوأزأة م -ع ب -رن -ام -ج
أسصتثماري ضصخم ،و–سصبا لسصتÓمه
وأسص- -ت- -غÓ- -ل- -ه ،شص- -رعت ألشص- -رك -ة ‘
Œدي -د ح -ظÒت -ه -ا م -ن خÓ-ل ع-ت-اد
جديد Ãوأصصفات عاŸية ،موأزأة مع
إأصصÓح ألعتاد ألقد.Ë
وأسصتنادأ إأ ¤ألوزير ألوصصي ،فإان

ألوضصع ألقتصصادي ألدو‹ وألوطني
ألرأهن ،يتطلب وضصع حيز ألتنفيذ،
سص -ي -اسص -ة ن-اج-ع-ة م-ب-ن-ي-ة ع-ل-ى ح-ل-ول
وط-ن-ي-ة ،ل-ل-ت-وج-ه إأ ¤أسص-ت-ث-م-ار ب-أاق-ل
ألتكاليف مع مرأعاة عنصصر أ÷ودة
وألنوعية ،ومن جهتها ،أ◊كومة ومن
خÓل ألشصركة ألوطنية للنقل بالسصكك
أ◊ديدية ،تبنت وفق ما أكد زعÓن
إأسصÎأت -ي -ج-ي-ة ،إلع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-ت-اد
ألقد Ëعلى مسصتوى ورشصات وطنية،
مكنتها من أكتسصاب خÈة هامة ‘
ألصص -ي -ان -ة ،وإأ ¤ذلك أق -تصص-اد م-ب-ال-غ
هامة من ألعملة ألصصعبة ،كانت توجه
إأ ¤أقتناء عتاد جديد.
وباŸناسصبة أشصار إأ ¤أن أŸلتقى
يتزأمن ،وألدورة  34للجنة أŸغاربية
أل -دأئ-م-ة ل-لشص-ب-ك-ات ألسص-ك-ك-ي-ة ،أل-ت-ي
تضص - -م إأ ¤ج - -انب أ÷زأئ - -ر ،ت - -ونسض
وأŸغ -رب وم -وري -ت-ان-ي-ا ول-ي-ب-ي-ا ،أل-ت-ي
ت - -ع - -ت Èف - -رصص - -ة ل Ó- -ط Ó- -ع ع - -ل - -ى
أل -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ات أ÷دي-دة أŸت-ع-ل-ق-ة
ب -ت -ح -ديث أل -ع -ت-اد ،وت-ب-ادل أÈÿأت
وأل -ت-ج-ارب ب Úألشص-رك-ات أŸغ-ارب-ي-ة
ل -ل -ن -ق -ل ب-السص-كك أ◊دي-دي-ة ،وب-حث

اŸدير العام لششركة النقل بالسشكك ا◊ديدية:

م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،ن -وه أŸدي -ر أل -ع -ام
ل -لشص -رك -ة أل -وط -ن -ي-ة ل-ل-ن-ق-ل ب-السص-كك
أ◊ديدية ‘ كلمة ألقاها باŸناسصبة،
إأ ¤أ÷هود ألتي قامت بها أ÷زأئر
‘ ›ال ألنقل بالسصكك أ◊ديدية،
وأل- - -ذي ت - -رأه - -ن ع - -ل - -ي - -ه ‘ إأ‚اح
‰وذج- -ه- -ا ألق- -تصص- -ادي ،لف- -ت -ا إأ¤
أن -ف -رأده -ا ب -ت -ج -رب -ة إأع -ادة ت -ه -ي -ئ-ة
أ◊ظÒة ،ألذي يسصاعدها ‘ أقتصصاد
مبالغ هامة من ألعملة ألصصعبة ،كما
أنه سصاهم ‘ أكتسصاب خÈة ﬁلية
هامة ‘ ›ال ألصصيانة ،لفتا إأ ¤أن
أج-ت-م-اع أل-ل-ج-ن-ة أل-دأئ-م-ة ل-لشص-ب-ك-ات
ألسص -ك -ك -ي -ة ،يسص -م -ح ب -ب-حث أل-ت-ع-اون
لضصمان ألربط ألسصككي أألمثل لدعم
ألتبادل ألقتصصادي.
ودع- - - -ا رئ - - -يسض أل–اد أل - - -دو‹
للسصكك أ◊ديدية إأ ¤تنسصيق أعمق،
وأنخرأط ‘ عمل ‘ أفوأج ألعمل
أل -ت -ي ت -ع -م -ل ع-ل-ى عصص-رن-ة أل-ق-ط-اع
و“اشص - - -ي - - -ه م - - -ع أŸسص - - -ت - - -ج- - -دأت
وألحتياجات ،فيما أشصار ‡ثل فرع
إأف - -ري - -ق - -ي - -ا تÒي بÒأ إأ ¤أه- -م- -ي- -ة
أÿط -وأت أل -ت -ي ق -ط -ع -ت -ه-ا ألشص-رك-ة
أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ن-ق-ل ب-السصكك أ◊ديدية،
ألتي باتت تتمتع بتجربة رأئدة ‘
›ال إأعادة تأاهيل حظÒة ألسصكك
أ◊ديدية.

اسشتÓم القطار الثالث هذا األثن ... Úونحو فتح خطوط أاخرى إا ¤بسشكرة ،عنابة وقسشنطينة

كشش -ف اŸدي -ر ال -ع -ام ل -لشش -رك -ة ال-وط-ن-ي-ة
ل-ل-ن-ق-ل ب-السش-كك ا◊دي-دي-ة ي-اسش Úبن جاب
الله ،عن إاسشتÓم قطاع سشريع جديد ثالث
من ›موع  17قطار سشيتم اسشتÓمها ‘ أاجل
أاقصشاه نهاية أاوت اŸقبل ،باŸوازاة مع Œريب
’ول
القطار الثا ‘ ،Êوقت دخل القطاع ا أ
ح- -ي- -ز اÿدم- -ة ا÷م- -ع- -ة ،ع -ل -ى أان يضش -م -ن
الرحلة ب Úوهران والعاصشمة مقابل 2000
’و ،¤و 1700دج ‘ الدرجة
دج ‘ الدرجة ا أ
’ج-م-ال-ي-ة
ال -ع -ادي -ة ،م-ع ال-ع-ل-م أان ال-ك-ل-ف-ة ا إ
’قتنائها قدرت بحوا‹  200مليون أاورو.

فريال.ب
بعدما ” وضصع ألقطار أألول من ›موع 17
ق-ط-ارأ ،أق-ت-ن-ت-ه-ا ألشص-رك-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-لنقل بالسصكك
أ◊ديدية ‘ إأطار برنامج Œديد عتاد ألشصركة،
موأزأة مع تهيئة ألعتاد ألقد Ëألذي Áيز ألشصركة،
خيار مكنها من أقتصصاد  ٪30من أألموأل ألتي كانت
توجه ‘ ألسصابق لقتناء عتاد جديدة ،من أŸنتظر
أسصتÓم ثالث قطار غدأ ألثن Úسصيخضصع للتجربة.
أسصتنادأ إأ ¤توضصيحات أŸدير ألعام للشصركة‘ ،
تصصريح أد ¤به على هامشض أشصغال أŸلتقى ألدو‹

حول «إأعادة تهيئة ألعتاد ألقد :Ëحل أقتصصادي
موثوق ‘ ألتحديث وألسصتخدأم أألمثل ◊ظÒة
ألعتاد أŸتحرك» ،فإان ألقطارين أ÷ديدين وبعد
وضص-ع-ه-م-ا ق-ي-د أل-ت-ج-ريب ،سص-ي-ت-م أسص-ت-غÓ-ل-ه-م-ا ‘
ﬂتلف أÿطوط منها بسصكرة وقسصنطينة وعنابة
وغÒها من ألوجهات أŸهمة ،وذلك تدريجيا إأ¤
غاية أسصتÓم ألقطارأت .17
وك -انت ألشص -رك -ة ب -ع -ي -ن-ه-ا ،ق-د وضص-عت أ÷م-ع-ة
أŸنصصرم ،أول قطار جديد يضصمن أÿط ألرأبط
ب Úع -اصص -م -ة أل -غ -رب أ÷زأئ -ري أل -ب -اه-ي-ة وه-رأن
وألعاصصمة ،مقابل دفع تذكرة ل يتجاوز سصعرها ‘
ألدرجة أألو 2000 ¤دج و 1700دج للتذكرة ألعادية،
على أن يتوقف Ãحطة وأحدة فقط بولية ألشصلف،

وباŸوأزأة مع ذلك تسصتمر عملية إأعادة تهيئة ألعتاد
أل -ق -د ،Ëأل -ت -ي ب -اتت أ÷زأئ -ر رأئ -دة ف -ي -ه-ا ،وم-ن
›موع  400عربة ” توجيه  202منها للتأاهيل،
ألذي يتم على مسصتوى  7ورشصات منها ورشصة سصيدي
ب -ل -ع -ب -اسض ،و” أسص -ت -غ Ó-ل أألو ¤م -ن -ه -ا ‘ أÿط
ألرأبط ب Úوهرأن وألعاصصمة ،وتسصتثنى من ألعملية
ألعربات غ Òألقابلة إلعادة ألتهيئة ،لتفادي خسصائر
ألشصركة ‘ غنى عنها ،مع ألعلم أن نسصبة أإلدماج
تÎأوح ما ب 30 Úو.٪40
ت -ن -درج ‘ إأط -ار أل-ق-رضض أل-ذي –صص-لت ع-ل-ي-ه
أŸؤوسصسص -ة وأŸق -در بـ 127م -ل -ي-ار دج ،رصص-دت 68
مليار دج منها للفÎة أŸمتدة ب 2015 Úو،2020
ف-ي-م-ا ي-خصصصض أŸب-ل-غ أŸت-ب-ق-ي لق-ت-ن-اء ق-ط-ارأت
سصريعة تصصل سصرعتها إأ 160 ¤كلم ‘ ألسصاعة ،وقد
” وضص - -ع دف - -ات - -ر شص - -روط إلطÓ- -ق م- -ن- -اقصص- -ات
لقتنائها.
‘ معرضض رده على سصؤوأل يخصض رمي نوأفذ
أل -ق -ط -ارأت ب -ا◊ج-ارة ،أع-تÈه-ا ظ-اه-رة تسص-ت-ل-زم
م -ع -ا÷ت -ه-ا ‘ ب-ع-ده-ا ألج-ت-م-اع-ي ،مشص-ددأ ع-ل-ى
ضص-رورة أل-ق-ي-ام ب-ع-م-ل –سص-يسص-ي وإأق-ح-ام ﬂت-ل-ف
أل -ق -ط -اع -ات ،لف -ت -ا إأ ¤أل -ت -خ -لصض م -ن أل -ب-ن-اءأت
أÙاذية للسصكك أ◊ديدية ،وخلصض إأ ¤ألقول إأن
تغي ÒأÙيط يؤودي إأ ¤تغ Òموأقف أألشصخاصض.

كششفت عن التنظيمات التي «ليسس لها أاي تأاسشيسس قانو»Ê

وزارة العمل تنششر قائمة بـ  66منظمة نقابية مسشجلة لدى مصشا◊ها
نششرت وزارة العمل والتششغيل والضشمان
ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي ،اأمسس ،ق- -ائ- -م- -ة تشش- -م -ل 66
م-ن-ظ-م-ة ن-ق-اب-ي-ة ل-لعمال مسشجلة من طرف
مصش-ا◊ه-ا ح-ت-ى ن-ه-اي-ة شش-ه-ر فÈاي-ر ،2018
واأعلنت عن اأسشماء بعضس اŸنظمات النقابية
التي «ليسس لها اأي تاأسشيسس قانو.»Ê
أكدت ألوزأرة ‘ بيان لها ،أنه «لوحظ من
خ Ó-ل ب -عضض أل -تصص -ري-ح-ات أŸن-ق-ول-ة ع Èب-عضض
وسص - -ائ - -ل ألإع Ó- -م وع Èشص - -ب - -ك - -ات أل - -ت - -وأصص- -ل
ألج -ت -م -اع -ي ،أن ب -عضض ألأشص -خ -اصض أو أل -ف-ئ-ات
يحاولون تنظيم أجتماعات وحوأرأت مع صصحف
ي -وم -ي -ة وت -ق -د Ëأن -فسص -ه -م ع-ل-ى أن-ه-م مسص-وؤولÚ
Ÿنظمات نقابية ليسض لها أي تاأسصيسض قانو ،Êكما
أقدموأ على نشصر منشصورأت على مسصتوى أماكن
ألعمل وألأماكن ألعامة».
‘ هذأ ألصصدد ،أعلمت ألوزأرة ألر أي ألعام
وك -ل أŸسص -ت-خ-دم Úب-اأن أŸسص-م-اة ‘‘أل-ك-ن-ف-درأل-ي-ة
ألعامة أŸسصتقلة للعمال ‘ أ÷زأئر ()CEGATA
وكذأ ›موعات من ألأشصخاصض يسصتعملون تسصمية
ن-ق-اب-ي-ة ت-ع-ود ل-ل-ن-ق-اب-ة أل-وط-ن-ي-ة أŸسص-تقلة لعمال
أل-ك-ه-رب-اء وأل-غ-از سص-اب-ق-ا ،وأل-ت-ي ” ح-ل-ه-ا أإرأدي-ا

وبكل حرية طبقا لقانونها ألأسصاسصي ،يعدون ‘
وضصعية ﬂالفة لتشصريع ألعمل ول Áثلون أي فئة
مهنية سصوأء على مسصتوى قطاع ألوظيفة ألعمومية
أو ع- -ل- -ى مسص- -ت- -وى أل- -ق -ط -اع ألق -تصص -ادي أل -ع -ام
وأÿاصض».
و أضصافت وزأرة ألعمل ،أنه فيما يتعلق بالنقابة
ألوطنية أŸسصتقلة Ÿسصتخدمي ألإدأرة ألعمومية
( ،)SNAPAPفاإنها «مسصجلة –ت رقم  01بتاريخ
 09سصبتم 1990 Èوي Îأسصها فلفول بلقاسصم».
و” أإرفاق ألبيان ألذي يعلم كافة أŸنظمات
ألنقابية للعمال ألأجرأء أŸوؤسصسصة قانونا بهذه
ألوضصعية بقائمة «تشصمل  66منظمة نقابية للعمال
مسصجلة حتى نهاية شصهر فيفري  2018من طرف
وزأرة ألعمل وألتشصغيل وألضصمان ألجتماعي طبقا
لأحكام ألقانون رقم .»14-90
وذك- -رت أل- -وزأرة ب- -اأن أل- -ق- -ان- -ون رق- -م 14-90
أ- - - Ÿوؤرخ ‘  02ج- -وأن  1990أŸت-ع-ل-ق بكيفيات
‡ارسصة أ◊ق ألنقابي أŸعدل وأŸتمم قد حدد
شص-روط وأإج-رأءأت ت-اأسص-يسض أŸن-ظ-م-ات أل-ن-ق-ابية
وك -ذأ م-ع-اي“ Òث-ي-ل-ي-ت-ه-ا ع-ل-ى مسص-ت-وى أل-ه-ي-ئ-ات
أŸسصتخدمة وألصصعيد ألوطني.

و‘ هذأ ألصصدد ،فاإن «تاأسصيسض منظمة نقابية
يخضصع لحÎأم أحكام ألقانون ألذي يوؤكد باأن
أŸن-ظ-م-ة أل-ن-ق-اب-ي-ة ت-وؤسصسض ع-قب ج-م-ع-ي-ة ع-امة
تاأسصيسصية تضصم أعضصائها أŸوؤسصسص Úمن ألعمال أو
أŸسصتخدم Úألذين ينتمون أإ ¤نفسض أŸهنة أو
ألفرع أو قطاع ألنشصاط».
كما أن ألتصصريح بتاأسصيسض أŸنظمة ألنقابية
للعمال ألأجرأء أو أŸسصتخدم« Úيكون بعد أإيدأع
أل -تصص -ري -ح ب -ال-ت-اأسص-يسض ل-دى ألسص-ل-ط-ة أل-ع-م-وم-ي-ة
أıتصصة حسصب نطاقها ألإقليمي ألذي يختاره
أعضصائها أŸوؤسصسص.»Ú
وح -دد أل -ق -ان -ون «ألأح -ك -ام أل -ت -ي ي -جب ع-ل-ى
ألأعضصاء أŸوؤسصسص Úذكرها ‘ ألقانون ألأسصاسصي
Ÿن-ظ-م-ت-ه-م أل-ن-ق-اب-ي-ة ل سص-ي-م-ا أه-دأف أŸنظمة
أل -ن -ق -اب -ي -ة ‘ م -ه-ام-ه-ا ‘ أل-دف-اع ع-ن أŸصص-ال-ح
أŸادية وأŸعنوية لأعضصائها وتسصميتها وكيفيات
تنظيم ›ال أختصصاصصها ألإقليمي وألفئة أŸهنية
وألفرع أو قطاع ألنشصاط ألذي تغطيه ،وÃجرد
مطابقة أŸلف للقانون ،فاإنه يخضصع لإجرأءأت
ألتسصجيل وهذأ من خÓل تسصليم وصصل تسصجيل
تصصريح ألتاأسصيسض».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’حياء ،طمار من وهران:
دعا إا ¤ضشرورة إاحداث نهضشة ‘ تسشي Òا أ

رئيسس ا÷مهورية يتابع عن قرب مسشتوى تنفيذ برامج القطاع

اع- - - - -ت Èوزي- - - - -ر السش - - - -ك - - - -ن
وال - -ع - -م - -ران واŸدي - -ن - -ة ع - -ب - -د
ال -وح -ي -د ط -م -ار ‘ زي-ارة ع-م-ل
وت- - -ف- - -ق- - -د ق- - -ادت - -ه اإ ¤و’ي - -ة
وه- -ران ،اأن اسش- -ت -ق -رار ا÷زائ -ر
يتحقق من خÓل السشكن ،قائÓ
«السش-ك-ن ه-و ا’سشتقرار»،موؤكدا
‘ ك -ل-م-ة األ-ق-اه-ا خÓ-ل اإشش-راف-ه
رف -ق -ة ال -وف -د اŸراف -ق ل -ه ع -ل-ى
ع - -م - -ل - -ي - -ة تسش- -ل- -ي- -م اŸف- -ات- -ي- -ح
ل-ل-مسش-ت-فيدين من حّصشة \ 820
 1500مسش- -ك -ن بصش -ي -غ -ة ع -دل
Ãوق-ع ع Úال-ب-يضش-اء ب-السش-ان-يا،
اأن رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة،
ي-ت-اب-ع ع-ن ق-رب مسش-ت-وى ت-ق-دم ب-رامج القطاع،
وخاصشة ما يتعلّق بالسشكن.

وهران :براهمية مسسعودة
أثنى ألوزير على ألديناميكية أŸتسصارعة ألتي
ت -ع -رف -ه -ا مشص-اري-ع أل-ق-ط-اع ع Èأإق-ل-ي-م ع-اصص-م-ة
أل -غ -رب أ÷زأئ -ري وه -رأن ،ول سص -ي -م-ا ب-ال-نسص-ب-ة
للتسصجيÓت أ÷ديدة ،معلنا ‘ ألوقت نفسصه رفع
ألتجميد عن عّدة مشصاريع تنموية ،مضصيفا أن
«هذه أŸشصاريع تدخل ضصمن ألÈنامج ألإجما‹
للحكومة– ،ت قيادة فخامة رئيسض أ÷مهورية،
ألقاضصي بتوزيع مليون و 600ألف وحدة سصكنية
ن-ه-اية ...2019وم-ا ع-ل-ي-ن-ا أإل تشص-ج-ي-ع ألسص-لطات
أÙلية على ›هودأتها أ÷بارة بالنسصبة لتفعيل
ألورشصات».
ق-ال ط-م-ار أإن دأئ-رت-ه أل-وزأري-ة ت-ت-اب-ع ج-م-ي-ع
أنشصغالت أŸوأطن Úحتى ع Èموأقع ألتوأصصل
ألإجتماعي وتضصعها ‘ قمة ألأولويات ،موؤّكدأ ‘
أل -وقت ن -فسص -ه ح -رصص -ه -م ع -ل-ى أل-ت-كّ-ف -ل ب-ج-م-ي-ع
أŸشص -اك-ل أل-ت-ي ت-ع-ي-ق ت-ق-دم ألأشص-غ-ال م-ن خÓ-ل
تضصافر أ÷هود ب Úألوصصاية وألسصلطات أÙلية
وك -ذلك Ãشص -ارك -ة أŸوأط-ن ،م-وؤك-دأ سص-ع-ي-ه-م ‘
خ -ط -ت -ه -م أ÷دي -دة « أ‚از أŸرأف-ق أل-ع-م-وم-ي-ة
وت-وف Òج-م-ي-ع أÿدم-ات ق-ب-ل ت-ن-ف-ي-ذ ألسص-كنات،
م -ردف -ا ب -ال -ق -ول :ه -دف -ن -ا أإ‚از أح -ي -اء ك -ام -ل-ة

م-ت-ك-ام-ل-ة وك-ف-ان-ا م-ن أسصتÓم
سصكنات صصا◊ة فقط للنوم.
و‘ هذأ ألصصدد دعا عبد
ألوحيد طمار جميع مقاولت
ألإ‚از أإ ¤مرأفقة ألدولة ‘
ت -ه -ي -ئ -ة ألأرضص -ي وŒه -ي -زه -ا
ب-اŸرأف-ق ألضص-روري-ة ،م-وجها
رسص-ال-ة أإ ¤أÛت-م-ع ط-ال-ب-ه-م
ف- -ي- -ه -ا ب -ت -اأسص -يسض ج -م -ع -ي -ات
ألأحياء ،أنطÓقا من «قاعدة
ضص - -رورة أإح - -دأث ن - -هضص- -ة ‘
تسصي Òهذه ألأحياء».
وك-انت ألسص-ل-ط-ات أÙل-ية
بوهرأن ،أنطلقت أمسض ‘ عملية تنفيذ أŸرحلة
أل-ث-ان-ي-ة م-ن أإع-ادة ألإسص-ك-ان أل-ت-ي شص-م-لت ت-وزيع
 1530وح -دة سص -ك -ن -ي -ة Ãخ-ت-ل-ف ألصص-ي-غ وك-انت
ألن- -ط Ó-ق -ة ألأوÃ ¤وق -ع  2700وح-دة سص-ك-نية
بصصيغة عدل Ãنطقة ع Úألبيضصاء بالسصانيا ،أين
أشص -رف أŸسص -وؤول ألأول ع-ل-ى أل-ق-ط-اع ب-ا÷زأئ-ر
ع- -ل- -ى ح- -ف- -ل تسص- -ل- -ي -م م -ف -ات -ي -ح أ◊صص -ة ألأو¤
للمسصتفيدين من  1500 \ 820وحدة سصكنية بذأت
أŸوق -ع ب -حضص -ور وأ‹ أل -ولي -ة م -ول -ود شص -ري -ف-ي
وألسصلطات أŸعنية وأŸكتتب ÚأŸعني Úبالعملية.
كما أشصرف وزير ألسصكن وألعمرأن وأŸدينة
على عملية توزيع  191سصكن ترقوي مدعم «ألبيا»
منها  67مسصكنا ببلقايد و 44مسصكنا بحي ألصصباح
و 80مسص -ك -ن-ا ب-ح-ي أيسص-ط-و وذلك ع-ل-ى مسص-ت-وى
موقع  80مسصكنا ترقويا مدعما مقابل جامعة
أيسصطو ،وتسصليم أŸفاتيح لـ  210من أصصل 416
ع -ائ -ل -ة ح -ام -ل -ة ل -ق -رأرأت ألسص-ت-ف-ادة أŸسص-ب-ق-ة
باŸندوبية ألبلدية سصيدي ألبشص Òببلدية وهرأن.
وسص-ي-ت-م ت-رح-ي-ل ه-ذه أل-ع-ائÓ-ت أإ ¤مسص-اك-نها
أ÷ديدة بالقطب ألعمرأ Êأ÷ديد ببلقايد ليلة
ألأربعاء أإ ¤أÿميسض  07مارسض  ،2018كمرحلة
أو ¤من هذه ألعملية ،على أن يتم أإعادة أإسصكان
أل-ع-ائÓ-ت أŸت-ب-ق-ي-ة وأل-ب-ال-غ ع-ددها  207عائلة
خ Ó-ل ألأي -ام أل -ق -ادم-ة ،وذلك ب-ع-د ألن-ت-ه-اء م-ن
أشصغال ألتهيئة أÿارجية بالتجزئة رقم  07ألتي
سصتسصتقبل هذه ألعائÓت.

على هامشس مراسشم إاحياء الذكرى ’ 61سشتششهاد العربي بن مهيدي ،زيتو:Ê

عملية اسشتعادة جماجم اŸقاوم Úا÷زائري Úتسش ‘ ÒالŒاه الصشحيح
صش- - -رح وزي - -ر اÛاه - -دي - -ن
ال - -ط- -يب زي- -ت- -و ،Êأامسس ،ب- -أام
ال-ب-واق-ي ،أان ع-م-ل-ي-ة اسش-ت-عادة
جماجم اŸقاوم Úا÷زائريÚ
اÙت -ف -ظ ب -ه -ا م -ن -ذ م-ا ي-ق-ارب
’نسش- -ان
ال - -ق - -رنÃ Úت- -ح- -ف ا إ
ب- -ب- -اريسس (ف- -رنسش- -ا) م- -ن أاج -ل
دف - -ن - -ه - -ا ب - -ا÷زائ - -ر «تسش‘ Ò
ا’Œاه الصشحيح».
‘ رده ع - -ن سص- -ؤوأل ح- -ول ه- -ذأ
أŸلف على هامشض مرأسصم إأحياء
ألذكرى  61لسصتشصهاد ألعربي بن
م - -ه - -ي- -دي ( )1957-1923أل - - -ت- - -ي
أحتضصنها دوأر ألكوأهي (ع Úمليلة) مسصقط رأسض
ألشص -ه-ي-د أل-رم-ز ،أك-د أل-وزي-ر أن «ع-م-ل-ي-ة أسص-ت-ع-ادة
جماجم أŸقاوم Úأ÷زأئري Úتسص ‘ ÒألŒاه
ألصص -ح -ي -ح» ،م -ذك -رأ ب -وج -ود ÷ن-ة ت-ق-ن-ي-ة م-ك-ل-ف-ة
باسصتعادة أ÷ماجم تعمل ‘ هذأ ألŒاه.
وأضصاف أن «أللجنة باشصرت عملها بعد تقدË
أ÷زأئر طلبا رسصميا لفرنسصا يتعلق بهذأ أŸلف».
كما رد زيتو Êعلى سصؤوأل يتعلق باسصÎجاع أرشصيف
أ÷زأئر أÙتفظ به بفرنسصا ،مؤوكدأ «وجود إأرأدة
من ألطرف Úلدرأسصة أŸلف من قبل ﬂتصص‘ Ú
إأطار ÷نة ﬂتلطة».
وبدوأر ألكوأهي ترحم ألوزير على روح ألشصهيد
أل-ع-رب-ي ب-ن م-ه-ي-دي ب-حضص-ور شص-ق-ي-ق-ت-ه ظريفة بن

م- -ه- -ي- -دي وألسص- -ل- -ط -ات أÙل -ي -ة
أŸدن-ي-ة وأل-عسص-ك-ري-ة وأعضص-اء من
أألسصرة ألثورية وعديد أŸوأطن،Ú
كما زأر أŸنزل ألعائلي ألذي شصهد
ميÓد ألشصهيد منذ  95سصنة.
وبوسصط مدينة ع Úمليلة (60
كلم غرب أم ألبوأقي) دشصن ألطيب
زي- -ت- -و Êنصص- -ب- -ا ت -ذك -اري -ا ﬂل -دأ
ل -ل -ع -رب -ي ب -ن م -ه-ي-دي ح-يث وج-ه
أل - -وزي - -ر –ي - -ة ع - -رف - -ان ل- -عضص- -و
›موعة  22ألتاريخية و»مهندسض
إأضصرأب ألثمانية أيام» (أإلضصرأب
ألذي ” إأطÓقه ‘  28يناير 1957
من طرف ألتجار وألعمال أ÷زأئري.Ú
وبع ÚأŸكان دعا وزير أÛاهدين إأ« ¤ألوفاء
لرسصالة ألشصهدأء وأÛاهدين من أجل أ◊فاظ
على ألذأكرة ألتاريخية با÷زأئر ،وصصرح زيتو:Ê
«ي-ت-ع Úع-ل-ي-ن-ا أن نسص-ت-ل-ه-م م-ن تضص-ح-يات ألشصهدأء
وشص- -ج -اع -ة أÛاه -دي -ن م -ن أج -ل ب -ن -اء أ◊اضص -ر
وأŸسصتقبل».
وÃدينة ع Úمليلة سصيشصارك زيتو ‘ Êلقاء
حول ألشصهيد ألعربي بن مهيدي وألذي سصيتم خÓله
تنشصيط عدة ﬁاضصرأت حول حياة ومسصار ألشصهيد
أل -رم -ز ،ك -م -ا سص -ي -زور أل -وزي -ر ع-دة ه-ي-اك-ل ت-اب-ع-ة
لقطاعه.

’–اد الوطني للنسشاء ا÷زائريات
‘ ملتقى جهوي ’إطارات ا إ

حفصشي تدعو للتمسشك بالوحدة الوطنية وتغليب اŸصشلحة العليا للبÓد

–Óاد ال -وط -ن -ي
’م- -ي -ن -ة ال -ع -ام -ة ل  -إ
دعت ا أ
للنسشاء ا÷زائريات نورية حفصشي ،أامسس ،من
سش -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس ،ك -اف -ة شش -رائ -ح اÛت-م-ع إا¤
ضشرورة التمسشك بالوحدة الوطنية والوقوف
’زمة ا◊الية،
وقفة رجل واحد للخروج من ا أ
ك -م -ا دعت ج -م -ي -ع ال -ن -ق -اب Úوع -ل -ى إاخ -تÓ-ف
قطاعاتهم إا ¤تغليب مصشلحة البÓد والوقوف
ضشد اŸؤوامرات التي –اك ضشد ا÷زائر.
وأشص -ادت ح -فصص -ي خ Ó-ل Œم -ع ج-ه-وي حضص-رت-ه
مناضصÓت أإل–اد من خمسصة وليات با÷هة ألغربية،
كوهرأن ،تلمسصان ،مسصتغا ،Âبشصار وسصيدي بلعباسض
باإل‚ازأت أÙققة من قبل رئيسض أ÷مهورية وألتي
ك -رسصت أŸسص -ار أل-دÁق-رأط-ي أل-ذي أن-ط-ل-ق ‘ سص-ن-ة
 1999فضص Óعن أسصÎجاع ألأمن من خÓل ميثاق
ألسصلم وأŸصصا◊ة ألوطنية وجل أإلصصÓحات ألعميقة
أل -ت -ي شص -م -لت ك -ل أل -ق -ط -اع -ات .وق -الت ح -فصص-ي إأن
«أ÷زأئر أصصبحت دولة آأمنة بدليل أن ألعا ⁄أصصبح
يقتدي بتجربتها ألرأئدة ‘ مكافحة أإلرهاب ،كما
أصصبحت تلعب دورأ هاما وإأسصÎأتيجيا ‘ أŸنطقة.
وأضصافت نورية حفصصي أن أإلصصÓحات ألشصاملة
مسصت وبشصكل أسصاسصي حقوق أŸرأة دأخل أÛتمع

أ÷زأئري وŒلى ذلك ‘ ألدسصتور ألذي أقر بجملة
م -ن أ◊ق-وق ألسص-ي-اسص-ي-ة وألج-ت-م-اع-ي-ة وألق-تصص-ادي-ة
للمرأة وألتي مكنتها من قطع أشصوأط كبÒة ‘ كل
أÛالت ،أين أضصحت تلعب دورأ مهما ‘ أÛالسض
أÙلية أŸنتخبة وخ Òدليل على ذلك ألنتخابات
أألخÒة ألتي سصجلت بها حضصورأ ‡يزأ.
هذأ وأحتلت أ÷زأئر وبفضصل إأصصÓحات ألتمثيل
ألنسصوي ‘ أ◊ياة ألسصياسصية ألريادة عربيا ،وأŸرتبة
 26عاŸيا .وأضصافت أيضصا أن أŸرأة أ÷زأئرية تعي
جيدأ ألتحديات أŸسصتقبلية ألتي ترتكز أسصاسصا على
ألتنمية أÙلية وألتنويع أإلقتصصادي ،وهو ألتحدي
أل -ذي تشصÎك ف -ي -ه ك -ل شص -رأئ -ح أÛت -م -ع ل -ت-ح-ق-ي-ق
إأقتصصاد قوي مبني ألعنصصر ألبشصري وعلى خلق ألÌوة
وأŸؤوسصسصات أŸنتجة.
وختمت نورية حفصصي مدأخلتها بدعوة كل ألنسصاء
أ÷زأئريات كل ‘ مكانها إأ ¤موأصصلة معركة ألبناء
وأل- -تشص- -ي- -ي- -د ،ك- -م- -ا دعت أŸن- -ت- -خ -ب -ات إأ ¤ضص -رورة
أŸسصاهمة ‘ دفع عجلة ألتنمية أÙلية و»ألتأاكيد
على أنهن جديرأت باŸسصؤوولية».

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

أ’حد  04مارسس  ٢018م
ألمؤأفق لـ  1٦جمادى ألثانية  14٣9هـ

ح ـ ـ ـوار

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

»æWh

ألعدد
17٥8٣

05

وهيبة بهلول أŸديرة ألعامة للغرفة أ÷زأئرية للتجارة وألصسناعة ‘ حوأر لـ «ألشسعب»:

هد‘ إاعادة مكانة الغرفة ضشمن اŸؤوسشسشات الدولية
^ هذا اŸنصشب –ّد ‹ وتكليف وليسس تششريفا

أول أمرأة منذ أ’سستقÓل تتقلد منصسب مدير عام ألغرفة أ÷زأئرية للتجارة وألصسناعة ألذي تعتÈه تكليفا وليسس تشسريفا ،كما
أنه منصسب  ⁄يكن بالسسهل ألوصسول إأليه ،شسعارها «عندما نريد أن نفعل ،نحن قادرون على –قيق أŸعجزأت» ،تسسعى بكل ما أوتيت من عزÁة وإأرأدة فو’ذية
Óجيال ألقادمة من بني جنسسها ،إأنها وهيبة بهلول ،ألتي خصست جريدة «ألشسعب» بهذأ أ◊وأر ألشسيق،
للمسساهمة ‘ بناء أ’قتصساد ألوطني ،وتعمل على أن تكون قدوة ل أ
تتحدث من خÓله عن عملها ‘ ألغرفة وعن ›ال أقتحمته بكل جدأرة وأسستحقاق بعدما كان حكرأ على ألرجال.

¢TÉ«Ñc IÉ«M :É¡JQhÉM
»°SÉb âjG óªfi :ôjƒ°üJ
^ أنت أول أمر أة تصسل أإ ¤هذأ أŸنصسب
منذ أ’سستقÓل ماذأ Áثل لك ذلك ؟
^^ أو’ أسسمحي ‹ أن أحيي ألقائم Úعلى
ه -ذه أ÷ري -دة أل -ع -ري -ق -ة وأل -رأئ -دة أل -ت-ي ط-اŸا
رأفقتنا منذ صسغرنا كما أحيي ألقرأء أ’أوفياء،
و أشسكركم ’أنكم أول جريدة تهتم بغرفة ألتجارة
وألصسناعة وأŸسسؤؤولة أ’أو ¤عليها وهذأ شسرف
‹ ،وأع - -ت Èأن ه- -ذأ أŸنصسب ت- -ك- -ل- -ي- -ف ول- -يسس
تشسريفا ،و أعمل من خÓله على أإثبات كفاءتي،
ألتي أهلتني ’أتقلد هذأ أŸنصسب ألهام وتقؤل أإنه
ليسس لديها صسعؤبات كبÒة ،وتعمل ‘ ﬁيط
عمل منسسجم وتتمنى أن تكؤن عند حسسن ظن
أŸسسؤؤول Úألذين وضسعؤأ ثقتهم فيها.
^ منذ تقلدك هذأ أŸنصسب هل أسستطعت
أن –ققي شسيئا ما ‘ هذه أŸدة ؟
^^ أما بالنسسبة لسسؤؤألك ،فاأنا ‘ أ◊قيقة
دأخ -ل أŸؤؤسسسس -ة م -ن -ذ سس -ن -ؤأت ع -دي-دة ووسس-ط
زمÓئي ،وبالتا‹ فكؤ Êأليؤم على ر أسس ألغرفة
منذ بضسعة أشسهر فقط ’ يسسمح بتقد Ëحصسيلة
من شساأنها أن تÈز ألعمل ألدوؤوب وأŸتؤأصسل
ألذي نقؤم به ،ولكن Áكن أن نشس Òأإﬂ ¤تلف
أل-نشس-اط-ات أل-ت-ي ن-ق-ؤم ب-ه-ا وأŸت-م-ث-ل-ة ‘ أ’أي-ام
أل -ت -ق -ن-ي-ة وأŸل-ت-ق-ي-ات أل-ت-ي ج-م-عت أŸت-ع-ام-لÚ
أ’قتصسادي Úمن ﬂتلف ألقطاعات حؤل جملة
م - -ن أŸؤأضس - -ي - -ع وأ’نشس - -غ - -ا’ت أ’ق - -تصس- -ادي- -ة
وأŸقاو’تية Áكن أن نذكر كذلك أŸعارضس ألتي
قمنا بتنظيمها وكذأ أللقاءأت مع ‡ثلي ألهيئات
ألدبلؤماسسية با’إضسافة أإ› ¤مؤعة معتÈة من
ألدفعات ألتي تخرجت من مركز ألتكؤين ألتابع
للغرفة ‘ أ’ختصساصسات أŸرتبطة باŸؤؤسسسسة.

مناهج جديدة ‘ اإدارة الأعمال
وتسشي ÒاŸششاريع والتسشويق والتقنيات
ا◊ديثة اŸالية واÙاسشبية
^ منذ صسدور أŸرسسوم ألتنفيذي أŸوؤرخ ‘
أكتوبر سسنة  2000جعلت ألغرفة ألتكوين ما
بعد ألتدرج أحد أولوياتها ،ماذأ حققتم ‘
هذأ أÛال ◊د أ’آن ؟
^^ كما كنت أقؤل منذ قليل ،ألتكؤين عمؤما
ه -ؤ أح -د أول -ؤي -ات -ن -ا وÁث -ل رك -ي -زة أسس-اسس-ي-ة ‘
نشساطنا و‘ مسساهمتنا ‘ تؤف Òأ’أدوأت ألعلمية
وألتقنية ألتي يحتاجها ألشسباب أŸقدمؤن على
مشساريع جديدة وكذأ أŸقاولؤن وأ’إطارأت من
ﬂت-ل-ف أل-ت-خصسصس-ات ب-ال-ف-ع-ل ،أل-ت-ك-ؤي-ن ما بعد
ألتدرج يسستحؤذ على حصسة معتÈة من برنامج
ألتكؤين ،خاصسة بعد أإمضساء أتفاقية مع أŸدرسسة
ألعليا للدرأسسات ألتجارية‡ ،ا يسسمح Ãنح دبلؤم
م -عÎف ب -ه ل -دى وزأرة أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ا‹ وأل-ب-حث
ألعلمي .نحن نعمل حاليا على –ي ÚألÈأمج
وأقÎأح ت - -خصسصس - -ات ج- -دي- -دة م- -ت- -ؤأف- -ق- -ة م- -ع
أŸتطلبات أ◊ديثة للمؤؤسسسسة ألعصسرية ’ ،سسيما
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-يات أ÷ديدة لÓإعÓم
وأ’إتصس - -ال و أيضس- -ا أŸن- -اه- -ج أ÷دي- -دة ‘ أإدأرة
أ’أعمال وتسسي ÒأŸشساريع وألتسسؤيق وألتقنيات
أ◊ديثة أŸالية وأÙاسسبية.

نعمل على Œسشيد الدبلوماسشية
القتصشادية
^ من أŸهام أŸنوطة بكم أإعدأد ،تطوير،
متابعة وتقييم عÓقات ألغرفة أ÷زأئرية
ل -ل -ت -ج -ارة وألصس -ن-اع-ة Ãوؤسسسس-ات ،ه-ي-ئ-ات
وم-ن-ظ-م-ات أج-ن-ب-ي-ة م-ا ه-و ت-ق-ييمكم لهذه
أل-عÓ-ق-ات سس-وأء م-ع أŸوؤسسسس-ات أل-وط-نية أو
ألهيئات أ’أجنبية ؟
^^ نحن نسسعى دوما لكي نكؤن ألبؤأبة ألتي
Áك - -ن م - -ن خ Ó- -ل- -ه- -ا أإرسس- -اء روأب- -ط أ’تصس- -ال
وأل- -ت- -نسس- -ي -ق وألشس -رأك -ة وك -ذأ أل -ت -ب -ادل أŸث -م -ر
ل-ل-م-ع-ل-ؤم-ات وأل-ت-ج-ارب ع-ل-ى ﬂت-لف أ’أصسعدة،
ونعمل على ذلك Ãرأفقة أŸنتخب Úوهم روؤسساء
مؤؤسسسسات ينتمؤن أإﬂ ¤تلف ألقطاعات .أو’،
بفضسل غرف ألتجارة وألصسناعة أŸتؤأجدة ‘ 48
و’ية ،نحن على أتصسال مباشسر مع أŸتعاملÚ
أ’قتصسادي Úألذين هم شسركاوؤنا ‘ تنشسيط عمل
أل -غ -رف -ة ’أن ه -ن -اك ه-ي-ئ-ة م-ن-ت-خ-ب-ة ت-ق-ؤم ب-دور
أسساسسي ‘ تكثيف ألعمل على خدمة أŸؤؤسسسسات
من خÓل أ’سستجابة لطلباتهم وأحتياجاتهم من
أŸعطيات وأŸعلؤمات وأ’إحصسائيات ،سسؤأء على
ألصسعيد ألؤطني أو أÿارجي .ثانيا ،فيما يتعلق
بعÓقاتنا مع ألهيئات أ’أجنبية فنحن نعمل على
Œسسيد ألدبلؤماسسية أ’قتصسادية وأ◊صسؤل على
ك- -ل أŸع- -ل- -ؤم- -ات أل- -ت- -ي م -ن شس -اأن -ه -ا أن ت -ف -ي -د
أŸتعامل ÚأÙلي .Úكما نقؤم ب›Èة ملتقيات
‘ أ÷زأئر و‘ أÿارج ‚مع من خÓلها روؤسساء
أŸؤؤسسسسات من أ÷انب Úمن أجل تسسهيل ألتبادل
أو ألشسرأكة.

أŸؤأد ألغذأئية وبعضس أŸؤأد أ’أخرى ألتحؤيلية
وأل-ك-ه-روم-ن-زل-ي-ة .أتصسا’تنا وأللقاءأت أŸشسÎكة
ألعديدة ألتي نظمناها سساهمت بقسسط وف‘ Ò
تسسهيل عمليات كثÒة لتصسدير منتجات جزأئرية
أإ ¤أÿارج ودخؤل مؤؤسسسسات أجنبية ‘ شسرأكة
م-ع م-ؤؤسسسس-ات ﬁل-ي-ة .م-ن ضس-م-ن-ه-ا أ’ت-ف-اق-يات
وعقؤد ألتصسدير ألتي ” أإبرأمها لتسسؤيق أنؤأع
م -ت -ع -ددة م -ن أل -ت -م-ؤر أŸؤج-ه-ة لÓ-سس-ت-هÓ-ك أو
للتحؤيل وألتي أسسفرت عنها ألتنقÓت ألعديدة
أإ ¤بعضس بلدأن جنؤب شسرق أآسسيا رفقة ›مؤعة
من أŸنتج ÚوأŸصسدرين.
كما نقؤم منذ سسنؤأت بتكؤين أŸصسدرين أو
أŸتعامل Úألرأغب ‘ Úولؤج أ’أسسؤأق أÿارجية
وذلك من خÓل برنامج ألتكؤين ‘ مهن ألتصسدير
 METEXأل- -ذي تشس- -رف ع- -ل- -ى أإ‚ازه أل -غ -رف -ة
أ÷زأئرية للتجارة وألصسناعة بالتعاون مع غرف
أل -ت -ج -ارة وألصس -ن -اع -ة ‘ أل -ع-دي-د م-ن أل-ؤ’ي-ات،
ل -ل -ت -ذك Òف -اإن ه-ذأ ألÈن-ام-ج ”
أإع -دأده م-ن ق-ب-ل وزأرة أل-ت-ج-ارة
وه- -ؤ م- -دع -م ب -نسس -ب -ة  80%من
ألصس - -ن - -دوق أل - -ؤط - -ن- -ي لÎق- -ي- -ة
ألصس- -ادرأت .وق- -د ” أإ ¤غ- -اي- -ة
أ’آن ت- - - -ك - - -ؤي - - -ن أك Ìم - - -ن 700
مÎبصس.
ك-م-ا ت-ق-دم أل-غ-رف-ة أ÷زأئ-رية
ل -ل -ت -ج -ارة وألصس-ن-اع-ة م-ن خÓ-ل
مصس - -ا◊ه- -ا خ- -دم- -ات ت- -ت- -ع- -ل- -ق
بالتصسديق على شسهادأت أŸنشساأ للمصسدرين وكذأ
ألؤثائق ألتجارية ألتي من شساأنها تسسهيل عمل
أŸصسدرين.

« الششعب» جريدة
عريقة رافقتنا
منذ الصشغر

ه - -ن - -اك أŸصس - -ال - -ح أ’إدأري - -ة
وألتقنية ألتي تضسمن سسÒورة
أل- -نشس -اط وم -ؤأصس -ل -ة Œسس -ي -د
ألÈأم - -ج –ت وصس - -اي- -ة وزأرة
ألتجارة ،فالعمل مشسÎك بيننا
وب ÚأŸنتخب Úوهذأ ما يسسمح بالسسعي سسؤيا
لÓ-سس-ت-ج-اب-ة ’نشس-غ-ا’ت-ه-م وأنشس-غ-ا’ت زمÓ-ئ-هم
ألذين أنتخبؤهم سسؤأء من أجل دخؤل أسسؤأق
خارجية أو ألبحث عن شسركاء أجانب ‘ ،هذأ
ألصسدد نحن نعمل على تكثيف ألنشساط من خÓل
عشس- - -رأت ›السس أ’أع - -م - -ال أŸشسÎك - -ة أل - -ت - -ي
أسسسسناها مع غرف ألتجارة وألصسناعة ‘ ﬂتلف
أنحاء ألعا ،⁄ومن خÓل هذه أÛالسس وألهيئات
أŸشسÎكة سساهمت ألغرفة ‘ ربط أ’تصسال بÚ
أŸتعامل Úذوي أ’هتمامات أŸشسÎكة وتسسهيل
ألتنسسيق من أجل ألتعاقد وألشسرأكة ،وهذأ ما
Œسس -د ف -ع  Ó-م -ن خ Ó-ل أت -ف -اق -ي -ات ع-دي-دة ”
أإمضس -اوؤه -ا ب -فضس -ل ه -ذه أل -ت -ن -ق Ó-ت وأل -ل-ق-اءأت
أŸشسÎك -ة ،ن -ح -ن ن -ت -ك -ف -ل أيضس-ا ب-ال-ؤسس-اط-ة م-ع
أل-ت-م-ث-ي-ل-ي-ات أل-دب-ل-ؤم-اسس-ي-ة ل-تسس-ه-يل تنقل رجال
أ’أعمال من بينها تسسي Òملف ألتاأشسÒة للسسفر
أإ ¤ألصس.Ú

هد‘ الوصشول اإ ¤اإعادة مكانة
الغرفة على مسشتوى اŸوؤسشسشات
الدولية
^ م -اه -و ألشس -يء أل -ذي ت -ري -د ألسس -ي -دة
ب -ه -ل -ول –ق -ي -ق -ه وأل -ذي  ⁄ي -ح -ق -ق -ه م -ن
سسبقوها لهذأ أŸنصسب ؟

^^ أول شسيء أعمل على –قيقه ‘ منصسبي
ه -ذأ ه -ؤ أل -ق -ي -ام ب -ع -م-ل-ي-ة ت-رم-ي-م م-ق-ر أل-غ-رف-ة
أŸتؤأجد على بعد أمتار من سساحة ألشسهدأء،
’أنه مقر له تاريخ عريق ،أك Ìمن قرن منذ
تدشسينه (  ،)1898كان دأئما فضساء للمتعاملÚ
أ’ق- -تصس- -ادي ،Úه- -ؤ أول –د أري- -د أن ي -ك -ؤن ‹
شسرف –قيقه.
كما أعمل على أن تعؤد لغرف ألتجارة على
أŸسس -ت -ؤى أل-ؤط-ن-ي م-ك-ان-ت-ه-ا ودوره-ا أ’أك Èو أن
تسس -اه -م أك ‘ Ìأ’ق -تصس -اد أل -ؤط-ن-ي سس-ؤأء ع-ل-ى
^ ت -رق -ي -ة أŸن -ت -ج أل -وط -ن -ي ل-ل-ول-وج أإ ¤أŸسستؤى أÙلي (غرف ألتجارة وألصسناعة) أو
أ’أسس -وأق أÿارج -ي -ة م -ن أه -م أل -ت -ح-دي-ات على أŸسستؤى ألؤطني’ ،أننا قؤة أقÎأحŸ ،ن ’
ألتي يفرضسها ألوضسع أ’قتصسادي ألرأهن ي-اأخ-ذ ك-ثÒأ ب-اقÎأح-ات-ن-ا ،أل-ن-اب-ع-ة من أسستشسارة
ل -ل -ب Ó-د ‘ ظ -ل ت -رأج -ع أسس -ع-ار أÙروق-ات ،رج- -ال أ’أع -م -ال’ ،أن -ه -م ه -م أل -ذي -ن ي -ؤأج -ه -ؤن
^ م -ه -م -ة أخ -رى تضس -ط -ل -ع ب -ه -ا أل -غ -رف-ة كيف تسساهم ألغرفة ‘ ›ال ألتصسدير ؟ ألصسعؤبات ويحملؤن أŸقÎحات ألتي ينقلؤنها
وتشس- -رف Úع- -ل- -ي- -ه- -ا م- -ت- -م- -ث- -ل -ة ‘ ت -ق -د Ëوم -اه -ي أŸن -ت -ج -ات أل -ت -ي ت -ري -ن أإم -ك -ان -ي-ة أإل -ي -ن -ا وب-دورن-ا ن-رف-ع-ه-ا أإ ¤أ÷ه-ات أŸسس-ؤؤول-ة،
أŸسس- -اع- -دة ل- -ل- -م- -ت- -ع- -ام- -ل Úأ’ق- -تصس -ادي“ Úوقعها ‘ هذه أ’أسسوأق ؟
ب -ه -دف أإع -ط -اء دف-ع ج-دي-د لÓ-ق-تصس-اد أل-ؤط-ن-ي
وألنمؤذج أ’قتصسادي أ÷ديد.
أل -وط -ن -ي ‘ Úأتصس -ا’ت -ه-م وعÓ-ق-ات-ه-م م-ع
^^ ألؤضسع أ◊ا‹ لÓقتصساد ألؤطني يتطلب
كمرحلة أخرى أسسعى كذلك أن يصسبح للغرفة
ألشس- -رك- -اء أ’أج- -انب ،م -ا ه -ي أ’نشس -غ -ا’ت
أل -ت -ي ي -ب -دي -ه -ا ه -وؤ’ء ،وه -ل “ك -ن-ت-م م-ن مسساهمة كافة ألهيئات وأŸؤؤسسسسات للقيام Ãسسح صس- -دى دو‹ ب- -اإع- -ادة م -ك -ان -ت -ه -ا ع -ل -ى مسس -ت -ؤى
ع-م-ي-ق ووأق-ع-ي لÓ-إم-ك-ان-ي-ات أ’إن-ت-اجية أÙلية أŸؤؤسسسسات ألدولية سسؤأء بالنسسبة لغرف ألتجارة
أ’سستجابة لكل تطلعاتهم ؟
وفرصس وصسؤلها أإ ¤أ’أسسؤأق أÿارجية .يجب أن وألصس -ن -اع -ة ع -ل -ى أŸسس -ت -ؤى أل -دو‹ ،أŸسس -ت -ؤى
^^ ن -ع -م ب -ال -ف -ع -ل ،ه -ذأ ﬁؤر ج -ؤه -ري ‘ نقتنع أو’ أن هذه أ’أسسؤأق ’ تنتظر منتجاتنا أ÷ه -ؤي وح -ت-ى ع-ل-ى أŸسس-ت-ؤى أ’إف-ري-ق-ي’ ،أن-ه
نشساطنا كما أسسلفت منذ قليل ،ألغرفة تسس Òوفق ولكن علينا نحن أن نفرضس مكاننا بفضسل أ÷ؤدة لدينا شسركاء ‘ كل هذه أŸسستؤيات ،ونعمل على
أإدأرة ثنائية ،من جهة هناك روؤسساء أŸؤؤسسسسات وأ’سس-ت-م-رأري-ةŒ .رب-ت-ن-ا سس-م-حت ل-ن-ا أن نسسجل تفعيل دورنا فيها.
أŸنتخبؤن من طرف زمÓئهم ،ومن جهة أخرى أإم-ك-ان-ي-ة تصس-دي-ر أل-ع-دي-د م-ن أŸن-ت-جات خاصسة

Œربتنا سشمحت لنا اأن نسشجل اإمكانية
تصشدير العديد من اŸنتجات خاصشة
اŸواد الغذائية

»æWh

اأ’حد  04مارسص  2017م
الموافق لـ  15جمادى الثانية  1439هـ

ﬂطط عمل لرفع الضضغط عن تنقل اŸركبات

مركز ضضبط حركة اŸرور و 4مواقف كÈى تعزز بها العاصضمة
كشضف مدير النقل لو’ية ا÷زائر رشضيد
وزان ب -ان ت-ن-ظ-ي-م ح-رك-ة اŸرور ب-ال-ع-اصض-م-ة
ل- -يسس ب- -ا’م- -ر السض- -ه- -ل م- -ق- -ارن- -ة م -ع ع -دد
اŸركبات اŸرتفع بشضكل يومي  ،حيث يصضل ‘
بعضس ا’حيان ا 230 ¤الف مركبة تدخل
ال- -ع- -اصض- -م- -ة ي- -وم -ي -ا وت -رت -ف -ع ال -ذروة ي -وم
اÿميسس لتصضل ا ¤حدود 247الف سضيارة ،
وال-ع-اصض-م-ة وح-ده-ا تسض-ت-ق-بل مليون سضيارة
ي- -وم- -ي -ا  ،ا’م -ر ال -ذي ي -ع -ي -ق ح -رك -ة اŸرور
ويصضعب من السض Òا◊سضن للمصضالح اÿاصضة
بتنظيم العملية اŸرورية .

نور الدين لعراجي
قال وازن في تصصريح ل «الشصعب « بان رفع الضصغط
ع-ن ال-ع-اصص-م-ة ت-ط-لب م-خ-ط-ط ع-م-ل م-وح-د ب-ين
المصصالح قامت به المديرية بناء على عدة نقاط
وتقارير لمصصالحها  ،ما جعل و’ية الجزائر تضصمن
ه-ذا ال-ح-رصص ب-إاسص-ت-رات-ي-ج-ي-ة ل-فك ال-خناق بانجاز
عدة مرافق حضصرية ومشصاريع كبرى  ،من بينها
المترو  ،الترامواي  ،كهربة خط السصكة الحديدية ،
انجاز خط زرالدة – بئر توتة  ،تعزيز حظيرة
الحافÓت حيث تعززت مؤوسصسصة «ايتوزا» بحافÓت
جديدة لتغطية عجز ا’حياء الجديدة كسصيدي
عبد الله  ،بوينان  ،الدويرة  ،او’د الشصبل  ،رغاية

....الخ وكلها تتواجد في الضصواحي  ،ناهيك عن
اع-ادة ان-ج-از خ-ط-وط ال-ت-ي-ل-ي-ف-ريك مابين بوزريعة
وب- -اب ال- -واد  ،ب- -اإ’ضص -اف -ة م -ا ت -ق -وم ب -ه ا’شص -غ -ال
العمومية بتوسصيع ازدواجية الطريق اما في ا’فاق
المسصتقبلية فقد اوضصح مدير النقل لو’ية الجزائر
بان هناك مشصروع خط سصكك حديدية يربط بين
باب الزوار نحو مطار هواري بومدين  ،ومشصروع
اخر بالنسصبة للمترو يربط المطار بالحراشص نسصبة
ا’شصغال في تقدم ملحوظ .

في السصياق ذاته اوضصح المتحدث بان المديرية
اسص -ت -ل -مت م -وق-ف السص-ي-ارات ع-ل-ى مسص-ت-وى ب-ل-دي-ة
ا’بيار الذي يسصع الى  730مركبة وهناك اخرى قيد
ا’نجاز ،نسصبة ا’شصغال بها وصصلت مرحلة متقدمة
من بينها موقف القبة بسصعة  805مركبة ،المدنية
بسصعة  612مركبة  ،حيدرة بسصعة  732مركبة ،حيث
يصصل المجموع الى اسصتيعاب  2879مركبة يوميا.
من جهته اوضصح الحاج محمدي رئيسص مصصلحة
بالمديرية بان هذه ا’خيرة قامت بإانشصاء مركز
ضصبط لتسصيير حركة المرور ،تقوم على تسصييره
شصركة مشصتركة وطنية وإاسصبانية ،به حوالي 500
«كارفور» مفترق الطرق مزود باإ’شصارات الضصوئية
،ي-رب-ط ك-ل ال-ط-رق ب-الشص-اشص-ات ال-ك-ب-رى ،ال-ع-م-ل-ية
تدخل في اطار اسصتغÓل التكنولوجيا الحديثة ،
بحيث ترسصل المعطيات مباشصرة الى المركز من
مكان الذروة  ،فيقوم بمعالجتها وتحليلها  ،ويقدم
اقتراحات وحلول من شصانها ان تجنب السصائقين
وأاصصحاب المركبات بالمرور بذلك الطريق  .وياتي
التحسصيسص ايضصا عن طريق ا’ثير حيث اعتمدت
هذه ا’خيرة على اذاعة محلية تقدم المعلومات
والنصصائح لكل السصائقين وتسصاهم هي ا’خرى في
رف-ع الضص-غ-ط ع-ن ال-ع-اصص-م-ة وت-ج-ن-ب-ه-م ال-ب-قاء الى
سصاعات طويلة في طوابير ’ تنتهي من السصيارات
تتعدى في بعضص الطرق الى  3سصاعات يوميا.

حققت نتائج مشضجعة ب Úأاوسضاط الشضباب

«الكناك» يحقق  3500منصضب شضغل بع Úالدفلى
“ك- - -نت آال- - -ي- - -ات ال - -تشض - -غ - -ي - -ل اÿاصض - -ة
ب-الصض-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام Úعلى البطالة،
بو’ية ع Úالدفلى ،من خلق ما يفوق 3500
م -نصضب شض -غ -ل م -ن-ذ اع-ت-م-اده ب-ذات ال-و’ي-ة
حسضب إادارة ال -ق -ط -اع‡ ،ا سض -م -ح ب -ت -ح -ق-ي-ق
مشضاريع هامة لهذه الشضريحة.

ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي
وب -حسصب ال -م -ع -ط -ي -ات ال-ت-ي كشص-ف ع-ن-ه-ا ال-م-دي-ر
الو’ئي بن عودة وداحي فإان جهاز قطاعه خلق ما
يفوق  3500منصصب شصغل منذ  2004تاريخ إاعتماده
كآالية لتشصغيل الشصباب من خÓل مشصاريع تنموية
طموحة خاصصة في القطاعات ذات اأ’ولوية بعين

الدفلى ،حيث تمكن من تحقيق  246مشصروع في
ميدان النشصاط الفÓحي الذي يميز الو’ية وفي
عدة أانشصطة ذات أاولوية ومردودية يقول محدثونا.
أاما بخصصوصص المجال الصصناعي فقد وصصل قطاعه
إال -ى ت -جسص-ي-د 76مشص -روع-ا م-ت-ن-وع-ا حسصب ال-ط-لب
المحلي المسصجل بعدة أانشصطة منتجة حسصب ذات
المسصؤوول عن الصصندوق ،باإ’ضصافة إالى المهن الحرة
التي لم تتعد 10مشصاريع منجزة لحد السصاعة ،في
وقت اسصتطاع ذات الصصندوق تجسصيد  203عملية
ت- -ت- -ع- -ل- -ق ب- -ع -ال -م ال -خ -دم -ات ال -ذي ي -ب -ق -ى ث -ان -ي
اأ’نشصطة التي تشصهد إاقبا’ من طرف الشصباب بذات
ال - -و’ي - -ة خ - -اصص - -ة ب- -ال- -م- -ج- -م- -ع- -ات ال- -حضص- -ري- -ة
ال -ك -ب -رى ال -م-ع-روف-ة ب-ال-ح-رك-ة وال-ط-لب ال-م-ت-زاي-د
بالمقارنة مع عالم الريف.

أاما بخصصوصص تعامل الصصندوق مع أاصصحاب هذه
المشصاريع التي دخلت حيز اإ’نطÓق واإ’نتاج فيما
يخصص تحصصيل القروضص وإارجاعها للهيئة المانحة
أاكد لنا مدير الصصندوق أان هناك إالتزاما وثقة بين
الجهاز والمتعاملين معه ،حيث باشصر هؤو’ء إارجاع
مسصتحقات القروضص قبل المدة المحددة من طرف
الجهاز وهو مؤوشصر على جدية هؤو’ء المتعاملين
الذين تمكنوا من تحقيق نتائج فورية كونهم عملوا
في البدء على دراسصة واختيار المشصاريع المناسصبة
وذات ال -ن -ج-اع-ة اإ’ق-تصص-ادي-ة وال-م-ردود اإ’ي-ج-اب-ي
يقول محدثنا الذي لم يخف طريقة المرافقة التي
تقوم بها مصصالحه لفائدة هؤو’ء المتعاملين مع
الصصندوق حسصب قوله.

برامج جديدة للري واسضتغÓل للمياه اŸطهرة ‘ السضقي بتلمسضان

النهوضض بالقطاع الفÓحي ضضمن الÈنامج ا’قتصضادي ا÷ديد للدولة
أاطلقت مصصالح الفÓحة بو’ية تلمسصان تحضصيرات
واسصعة من أاجل النهوضص بالقطاع الفÓحي وجعله
قطاعا منتجا في إاطار مخطط وزاري هام يعتمد
على  03برامج كبرى للسصقي وإاقامة المحيطات
المسصقية بكل من مغنية عن طريق توسصيع المحيط
ال -مسص -ق -ي لسص -ه -ل ب -ن -ي واسص -ي-ن ان-طÓ-ق-ا م-ن سص-د
بوغرارة ،والرمشصي عن طريق سصقي سصهل الرماشصة
ع -ن ط -ري -ق اسص -ت -غ Ó-ل م -ح -ط -ة ل -ت -ط-ه-ي-ر ال-م-ي-اه
ال-مسص-ت-ع-م-ل-ة ال-ت-ي ان-ط-ل-قت أاشص-غالها بطريق سصبعة
شصيوخ على ضصفاف وادي يسصر بالمخرج الشصمالي
الشصرقي لمدينة الرمشصي ،وسصهل الحناية المسصقي
ع-ن ط-ري-ق اسص-ت-غÓ-ل م-ي-اه م-ح-ط-ة ال-ت-ط-ه-ير لعين
الحوت باإ’ضصافة إالى سصهلين مسصقيين محليين بكل
من بوكانون وماقورة.
تدخل العملية في إاطار برنامج تحديث الفÓحة
م- -ن خÓ- -ل ضص -ب -ط ال -م -ن -ت -ج -ات ال -ف Ó-ح -ي -ة ذات
ا’سصتهÓك الواسصع عن طريق تشصجيع ا’سصتثمار
الفÓحي ودعم المسصتثمرات الفÓحية وذلك من
خÓل ا’سصتجابة لمتطلبات الفÓحة الحديثة عبر

ال -م -راق -ب -ة ال -ت -ق -ن -ي -ة ل -ل -ق -ط -اع ودع-م-ه ب-ال-م-وارد
ا’قتصصادية المكملة سصواء في مجال الفÓحة أاو
اإ’نتاج الفÓحي.
وأاشصارت المعطيات اأ’ولية أان هذا البرنامج يسصعى
إال-ى رف-ع ال-مسص-اح-ة ال-مسص-ت-غ-ل-ة ب-ال-و’ي-ة ف-ي قطاع
الفÓحة والتي تقدر حاليا بـ  350.285هكتار من
أاصصل  537.301هكتار صصالحة للزراعة وذلك بتفعيل
نشص-اط ال-مسص-ت-ث-م-رات ال-فÓ-حية  42.414الموزعة
على تراب الو’ية المقدر بـ  901.769هكتار بما
فيها المسصتثمرات النموذجية  8لرفع معدل النمو
ب-ال-و’ي-ة وال-ذي ت-ح-ت-ل ت-ل-مسص-ان ف-ي-ه ال-مسص-توى 15
وطنيا بنسصبة نمو تقدر بـ  13.06بالمائة ورفع قدرة
اإ’نتاج على مسصتوى اإ’مكانيات الفÓحية المقدرة
بـ  93.4مليار دج والتي تشصكل معدل  3.2بالمائة
مقارنة بالمعدل الوطني ما يجعلها تحتل المرتبة
العاشصرة وطنيا ،كما يسصعى هذا البرنامج إالى رفع
مسصتوى عدد العاملين في القطاع الفÓحي بالو’ية
الذين يبلغ عددهم حاليا 10443منصصب عمل منها
 1390منصصب دائم.

ويتم ذلك من خÓل اسصتغÓل موارد الو’ية في
اإ’نتاج الفÓحي خاصصة وأانها تحتل المرتبة اأ’ولى
وطنيا في إانتاج البقول الجافة بكمية 124.050
قنطار سصنة  2015والذي من المتوقع أان يرتفع إالى
 1.29مليون قنطار في آافاق  ،2019والمرتبة الثالثة
في مجال الزيتون التي تحصصي الو’ية 923815
شصجرة زيتون موزعة على  6.839هكتار ما جعلها
تنتج  550000قنطار سصنة  ،2015والتي من المنتظر
أان ترتفع بأاكثر من  20بالمائة مع آافاق .2019
كما تحتل الو’ية المركز الثالث في إانتاج الحبوب
بإانتاج قدره  2.35مليون قنطار وهو البرنامج الذي
يسص -ع-ى ال-م-خ-ط-ط ل-رف-ع إان-ت-اج-ه إال-ى  69.8مليون
قنطار في آافاق  2019وذلك من خÓل ا’عتماد
ع-ل-ى ال-ب-رام-ج ال-م-ت-ط-ورة ل-لسص-ق-ي ،م-ن جانب آاخر
تحتل الو’ية المرتبة الرابعة في إانتاج الفواكه ذات
النواة بإانتاج  989778قنطار.

تلمسسان ﬁمد بن ترار

‘ يوم –سضيسضي Ÿديرية النشضاط ا’جتماعي بسضكيكدة

إاعادة تفعيل العÓج اÛا Êوالتكفل باŸسضنّ ‘ Úالبيوت
ن- - -ظ- - -مت م- - -دي - -ري - -ة ال - -نشص - -اط
ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي بسص- -ك- -ي- -ك- -دة ،ي- -وم -ا
ت -حسص -يسص -ي -ا ب-دار ال-مسص-ن-ي-ن ب-ع-يسص-ى
بوكرمة ،تطرق فيه المشصاركون من
التقنيين السصاميين بمختلف بلديات
الو’ية ،والخÓيا الجوارية للتضصامن،
إاضص-اف-ة إال-ى ال-ج-م-ع-ي-ات ال-ف-اعلة في
ه -ذا ال -م -ي -دان ،ب -ال -دراسص-ة ل-م-ل-ف-ي-ن
هامين يتعلق اأ’ول بالعÓج المجاني
ال-خ-اصص ب-ال-م-ع-وزي-ن غ-ي-ر ال-م-ؤومنين
اج-ت-م-اع-ي-ا ،وال-ذي ان-ب-ث-ق م-ن خÓل
تطبيق المرسصوم التنفيذي رقم –01
 12ال -م -ؤورخ ف-ي  21ج-ان-في ،2001
المحدد لكيفية الحصصول على العÓج
ل-ف-ائ-دة ال-م-ح-روم-ي-ن غ-ي-ر ال-مؤومنين
اجتماعيا.
أاوضص -ح ب -ل-ق-ط ط-ارق م-دي-ر ال-نشص-اط
ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي «أان- -ه ان- -ع -ق -د خ Ó-ل
اأ’سص -ب -وع ال -م -اضص -ي ،اج -ت -م -اع ع -ل-ى
مسصتوى مديرية الصصحة ،والذي ضصم
ال-ه-ي-ئ-ات ال-ت-ي ل-ه-ا عÓ-ق-ة ب-ال-م-ل-ف،

إ’عادة تفعيل اللجنة المكلفة بمتابعة
العÓقات التعاقدية من أاجل إاعطاء
دفع جديد لهذا الملف بالميدان».
وتطرق الحضصور إالى كيفية الحصصول
ع -ل -ى ه-ذه ال-خ-دم-ة ،وف-ق ال-ق-وان-ي-ن
واأ’ط-ر ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ال-ت-ي ج-اءت من
أاج -ل تسص -ه -ي -ل ال -ع -م -ل -ي -ة ،وال-ت-ذك-ي-ر
ب-م-خ-ت-ل-ف اإ’ج-راءات ال-خ-اصصة بهذا
الملف ،كإاجراءات التحقق من المعوز
غير المؤومن له اجتماعيا ،والمراحل
ال -ت -ي ي -جب ات -ب-اع-ه-ا ل-ت-جسص-ي-د ه-ذا
اإ’جراء.
ف -ي -م -ا ي-خصص ال-م-ل-ف ال-ث-ان-ي وال-ذي
ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ك-ف-ل ب-ال-مسص-ن-ين بالمنزل
ي -ق-ول م-دي-ر ال-نشص-اط ا’ج-ت-م-اع-ي لـ
«للشصعب» إانه جاء وفق القانون رقم
 12–10المؤورخ في  29ديسصمبر من
سص -ن -ة  ،2010والصص- - - -ادر ع- - - -ن وزارة
ال -تضص-ام-ن واأ’سص-رة وقضص-اي-ا ال-م-رأاة،
حيث تم تنصصيب في اأ’يام اأ’خيرة،
ورشص -ة ت -ك -وي -ن -ي -ة ع -ل -ى مسص-ت-وى دار

ال - -مسص - -ن - -ي - -ن ل - -ف- -ائ- -دة ال- -ع- -ائÓ- -ت
واأ’شص-خ-اصص ال-م-ت-ك-ف-ل-ي-ن ب-المسصنين،
الراغبين في تلقي تكوين في تقنيات
التدخل ،لفائدة الشصخصص المسصن في

ال -م -ن -زل ،وه -ذه ال-ورشص-ة ت-ت-ك-ون م-ن
مختلف ا’ختصصاصصات».

سسكيكدة :خالد العيفة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاول منحل بيداغوجي بورقلة للمحافظة
على النحلة الصضحراوية
’رشض-ادي ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي
سض-اع-دت أاشض-غ-ال ال-ي-وم ا إ
ح -ول إانشض -اء م -ن -ح -ل ب -ي -داغ-وج-ي اŸن-ظ-م ن-ه-اي-ة
’سض -ب -وع ب -اŸع -ه -د ال -ت -ق -ن -ي ل -ت -ن -م -ي -ة ال -زراع-ة
ا أ
الصض -ح -راوي -ة Ãزرع -ة الÈه -ن-ة وإان-ت-اج ال-ب-ذور
ح -اسض-ي ب-ن ع-ب-د ال-ل-ه ب-دائ-رة سض-ي-دي خ-وي-ل-د م-ن
ط -رف ج-م-ع-ي-ة ت-رب-ي-ة ال-ن-ح-ل واŸائ-ي-ات ل-و’ي-ة
ورق -ل -ة وب -ال-ت-نسض-ي-ق م-ع اŸع-ه-د ال-ت-ق-ن-ي ل-ت-ن-م-ي-ة
الزراعة الصضحراوية.

ورقلة  :اÁان كا‘
ج -اء ال -ت -حضص -ي-ر إ’نشص-اء م-ن-ح-ل ب-ي-داغ-وج-ي ع-ل-ى
مسصتوى هذا المعهد وذلك بوضصع العديد من خÓيا
النحل على مسصتوى المحطة من طرف نحالين
م-ن-خ-رط-ي-ن ف-ي ال-ج-م-ع-ي-ة ،وت-ب-ع-ا ل-ط-ل-ب-ات ط-ل-ب-ة
الفÓحة والتربية الحيوانية ،الفÓحين والنحالين
الراغبين في التعرف على عالم الخلية والنحل
وبعد إاقبال الفÓحين والشصباب على ممارسصة مهنة
تربية النحل.
وشص -م -ل ه-ذا ال-نشص-اط إانشص-اء م-ن-ح-ل ع-ل-ى مسص-ت-وى

محطة البرهنة ووضصع  15خلية نحل على مسصتوى
ال-م-ح-ط-ة ف-ائ-دة ال-ط-ل-ب-ة وال-ب-اح-ث-ين واأ’كاديميين
والفÓحين وهذا من أاجل تطوير المهنة وتسصهيل
المهام أامام الباحثين والمربين والنحالين ،وإامضصاء
اتفاقية تعاون بين مزرعة البرهنة وجمعية تربية
النحل والمائيات وأايضصا متابعة أاحواضص السصقي
لدى مزرعة البرهنة من أاجل دمج تربية المائيات
بها ،اسصتزراع اأ’سصماك بحوضص بيداغوجي وتنظيم
معرضص لمنتجات الخلية والنحل ،ويهدف اللقاء
حسصب ال -م -ن -ظ -م -ي -ن إال -ى ت -ن -م -ي-ة ق-درات ال-ط-ل-ب-ة
وال -ف Ó-ح -ي -ن ف -ي م -ي-دان شص-ع-ب-ة ال-فÓ-ح-ة ،إاج-راء
دراسص-ات ت-ق-ن-ي-ة وع-ل-م-ي-ة ع-ل-ى ال-خ-ل-ي-ة م-ن ط-رف
ال-ج-ام-ع-ة ،ال-ج-م-ع-ي-ة وال-م-زرع-ة ،ت-ن-ظ-يم تربصصات
تطبيقية بزيارة المنحل البيداغوجي على مسصتوى
مزرعة البرهنة ،نشصر ثقافة تربية النحل لفائدة
ال- -ن -ح -ال -ي -ن وال -ف Ó-ح -ي -ن والشص -ب -اب ال -راغب ف -ي
ا’سص -ت -ث -م-ار ،دم-ج ت-رب-ي-ة ال-م-ائ-ي-ات ع-ل-ى مسص-ت-وى
أاحواضص السصقي بمزرعة البرهنة ،تعزيز مهارات
النحالين المهنية ،الحفاظ والعمل على اإ’كثار من
النحلة الصصحراوية.

حول آافاق التوسضع الدو‹ للمؤوسضسضات ا÷زائرية

إاختتام اŸلتقى الدو‹ الرابع بجامعة برج بوعريريج
أاسضدل السضتار على اŸلتقى الدو‹ الرابع حول
آاف -اق ال -ت -وسض -ع ال -دو‹ ل -ل -م -ؤوسضسض -ات ا÷زائ -ري-ة
واŸن -ظ -م م -ن ق -ب -ل  Èﬂال-دراسض-ات وال-ب-ح-وث ‘
ال -ت -ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم
ا’قتصضادية والتجارية وعلوم التسضي Òبجامعة
’ب- -راه- -ي- -م -ي بÈج ب -وع -ري -ري -ج ال -ت -ي
ال- -بشض Òا إ
إاحتضضنت اŸلتقى على مدار يوم.Ú

خ -رج ال -م-ل-ت-ق-ى ب-ت-وصص-ي-ات ه-ام-ة ل-ل-ن-ه-وضص
ب -ال-م-وؤسصسص-ات ال-وط-ن-ي-ة م-ن-ه-ا اإنشص-اء م-نصص-ة
وط-ن-ي-ة لسصÓ-سص-ل ال-ق-ي-م-ة العالمية ،وضصرورة
ا’إسصراع في تشصخيصص وتحديد القطاعات
ال -واع-دة ب-ال-ن-م-و ضص-م-ن سصÓ-ل ال-ق-ي-م-ة ،م-ن
خ Ó-ل تشص -خ -يصص م -واط -ن ال -ق -وة وال -م -زاي-ا
ال -ت -ن-افسص-ي-ة ال-ت-ي ي-ت-م-ت-ع ب-ه-ا ك-ل ق-ط-اع م-ع
اإصصÓ-ح واإع-ادة ه-ي-ك-ل-ة ال-م-ن-اط-ق الصص-ناعية
ومناطق النشصاط بما يضصمن تفعيلها ووضصع
خ-ط-ة وط-ن-ي-ة ل-ن-ظ-ام م-ع-ل-ومات وطني يعنى
ب -ال -ب -حث ال -م -وضص -وع -ات -ي وال-ت-ك-وي-ن حسصب

ال -ط-لب ف-ي ال-م-ج-ال ال-تصص-دي-ري ،وذلك م-ن
خÓ-ل اإي-ج-اد م-ن-ظ-وم-ة م-ت-ك-ام-ل-ة ي-مكن عن
ط-ري-ق-ه-ا رب-ط ال-م-وؤسصسص-ات وال-ت-نسص-يق بينها
ضص- -م- -ن شص- -ب -ك -ة وط -ن -ي -ة تسص -م -ح ب -انسص -ي -اب
ال -م -ع -ل -وم -ات ال -م -ت -ع -ل-ق-ة ب-السص-ل-ع ال-م-م-ك-ن
تصصديرها.
ال -م -ل -ت -ق -ى ال -ذي ع-رف مشص-ارك-ة دول-ي-ة م-ن
م-خ-تصص-ي-ن م-ن ال-ج-ام-ع-ات ال-وط-ن-ي-ة وب-عضص
الدول اأوصصى اأيضصا بتاأهيل القطاع البنكي
بما يخدم عملية التصصدير وتسصهيل اإجراءات
تمويل الصصادرات وتقديم تحفيزات ضصريبية
للشصركات ذات التوجه التصصديري ،كما جاء
ف-ي ال-ت-وصص-ي-ات اأيضص-ا ال-ت-رك-ي-ز ع-ل-ى السص-وق
ا’إف -ري -ق-ي-ة ف-ي ت-ن-م-ي-ة الصص-ادرات ال-وط-ن-ي-ة
ب -اع -ت -ب -ار ال -ج -زائ -ر ب -واب-ة اإف-ري-ق-ي-ا واإب-رام
ات -ف -اق -ي -ات شص-راك-ة م-ع م-خ-ت-ل-ف ال-ف-اع-ل-ي-ن
الدوليين.

 ...ونسضبة الربط Œاوزت  94باŸائة بو’ية الÈج

قرى نائية ببلدية ا÷عافرة تسضتفيد من الغاز الطبيعي
خ Ó-ل زي -ارة ق -ادت -ه إا ¤ب -ل -دي -ات دائ -رة
ا÷ع -اف -رة شض -م -ال ب -رج ب-وع-ري-ري-ج ،أاشض-رف
وا‹ الو’ية صضالح العفا Êعلى وضضع حيز
اÿدم-ة شض-ب-ك-ة ال-غ-از ال-ط-بيعي لفائدة 175
ع- -ائ- -ل- -ة ب- -ق- -رى «ت- -اورم- -يت» و»ب- -وف- -ن- -زار»
ال-ت-اب-ع-ت Úل-ب-ل-دي-ة ا÷ع-اف-رة ذات الطبيعة
ا÷بلية والتضضاريسس الصضعبة ،والتي عانى
سضكانها طوي Óمع قارورات الغاز وحمو’ت
ا◊طب ليأاتي الفرج أاخÒا بتزويد منازلهم
بالغاز.

برج بوعريريج  :حبيبة بن يوسسف
المشصروع كلف  4مÓيير و 300مليون سصنتيم
بتكلفة  24مليون سصنتيم لكل توصصيلة لتبلغ
و’ية برج بوعريريج بهذا ا’إنجاز نسصبة 94
بالمائة ربط بالغاز الطبيعي حسصب والي
الو’ية الذي اأكد اأن وصصول الغاز اإلى هذه

المناطق يعد اإنجازا كبيرا تحقق بفضصل
ب -رن -ام-ج رئ-يسص ال-ج-م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ال-ذي اأوصص-ى واه-ت-م ب-ال-م-ناطق
ال-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي ي-ع-ان-ي سص-ك-ان-ها كثيرا بسصبب
البرد وصصعوبة التضصاريسص.
ال -وال -ي وخ Ó-ل زي -ارت -ه ل -مشص -روع ت -ح-وي-ل
المياه من سصد تيشصي حاف بو’ية بجاية
ن-ح-و  08ب-ل-دي-ات ف-ي ال-م-ن-ط-قة الشصمالية
للو’ية شصدد على ا’نتهاء من وضصع الشصبكة
واأنابيب جر المياه قبل نهاية شصهر فيفري،
ك- -م- -ا اأم- -ر بضص- -رورة ا’إسص- -راع ف- -ي اإن- -ه -اء
ال-خ-زان-ات وم-ح-ط-ات الضص-خ ح-ت-ى ي-تسص-نى
الشص -روع ف -ي ال -تشص -غ -ي -ل ال-ج-زئ-ي ل-لشص-ب-ك-ة
ب -ت -زوي -د سص -ك -ان ال-ق-رى وال-م-داشص-ر ب-م-ي-اه
الشصرب كون المنطقة تعاني كثيرا من شصح
المياه.

مدير التجارة ا÷هوية لباتنة يكشضف:

 6و’يات شضرقية تنجح ‘ تصضدير أاك Ìمن  69مليون دو’ر
كشصف ،المدير الجهوي للتجارة بو’ية باتنة ،إابراهيم
خذري ،عن منح رخصص اسصتيراد لعدد من المتعاملين
ا’ق -تصص -ادي -ي -ن ت-ق-در بـ  14رخصص- -ة تصص -دي -ر  8بو’ية
قسص-ن-ط-ي-نة ،و 6ب -و’ي -ة أام ال -ب -واق -ي ،ل-ت-ف-ع-ي-ل ال-ح-رك-ة
ا’قتصصادية بالجهة الشصرقية للوطن.
وأاشصار خذري إالى تسصجيل مصصالحه اعتماد  31متعامÓ
اق-تصص-ادي-ا ب-ي-ن-هم  17م -ت -ع -ام  Ó-م -ن و’ي-ة بسص-ك-رة10 ،
متعاملين من و’ية قسصنطينة ،متعامÓن اقتصصاديان من
و’يتي تبسصة وباتنة ،واثنين آاخرين من و’ية أام البواقي،
قاموا بتصصدير أاكثر من مليون طن ،من مواد ومنتجات
م -ت -ن -وع -ة غ -ي-ر خ-اضص-ع-ة ل-دف-ت-ر الشص-روط خÓ-ل السص-ن-ة
الماضصية  2017بقيمة إاجمالية مالية فاقت  69مليون
دو’ر.
وأاشصار المتحدث خÓل ندوة صصحفية نشصطها لعرضص
حصصيلة نشصاطات وتدخÓت المديرية الجهوية للتجارة
والتي تضصم سصت و’يات شصرقية ،هي باتنة ،قسصنطينة،
بسص- -ك- -رة ،خ -نشص -ل -ة ،أام ال -ب -واق -ي ،وت -بسص -ة ،وذلك خ Ó-ل
متابعاتها لعمليات التجارة الخارجية.وبخصصوصص المواد
غ-ي-ر ال-خ-اضص-ع-ة ل-دف-ت-ر الشص-روط وال-م-ن-درج-ة ف-ي إاط-ار
متابعة آالية الصصادرات خارج المحروقات على مسصتوى
جهة باتنة ،فقد تم تسصجيل  31متعام Óوهو رقم مشصجع
بالنسصبة للمديرية ،مكن من تصصدير كميات من الجلود

المدبوغة التي هي خاضصعة لدفتر الشصروط قدرت بأازيد
من  312أالف متر مربع بقيمة مالية تفوق  300أالف دو’ر
أامريكي باتجاه اإ’مارات العربية المتحدة ،وكمية من
حبيبات الفلين التي هي أايضصا خاضصعة لدفتر الشصروط
قدرت بـ 452.4طن بقيمة إاجمالية تفوق  187أالف أاورو
ب -ات -ج -اه ج -م-ه-وري-ة الصص-ي-ن الشص-ع-ب-ي-ة.وع-ن أاه-م ال-م-واد
والمنتجات التي تم تصصديرها فتمثلت حسصب خذري في
الفوسصفاط ،رخام أاسصود ،أاكياسص بÓسصتيكية ،خل ،تمور،
مواد بيطرية ،خضصر وفواكه ،مياه غازية وثمرية ،نواة
ال- -مشص- -مشص ،ع- -ج- -ائ- -ن غ- -ذائ- -ي- -ة ،م -اء ال -ورد ،م -ع -دات
التنظيف.وعن وجهة هذه المواد المصصدرة فكانت لعدة
دول على غرار ا’تحاد اأ’وروبي ،الفيتنام ،البرازيل،
الهند ،كندا ،تونسص ،المغرب ،ليبيا ،موريتانيا ،اأ’ردن،
قطر ،اإ’مارات العربية المتحدة ،مالي ،كوت ديفوار،
الصص-ي-ن الشص-ع-ب-ي-ة ،م-ال-ي-زي-ا .وك-انت مصص-ال-ح ال-ت-جارة قد
صصادقت على  3دفاتر شصروط واحد لمتعامل اقتصصادي
من و’ية أام البواقي ودفتران لمتعاملين اثنين من و’ية
قسص-ن-ط-ي-ن-ة ،ب-ع-د ت-ط-ب-ي-ق ال-ت-ع-ل-ي-م-ة ال-وزاري-ة ال-م-ت-ع-ل-قة
بتصصدير الجلود نصصف المصصنعة.
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““الشسعب““ تسستطلع يوميات اŸناطق اŸعزولة

سضكان القرية والف ـروج ناقمون علـى مسض ـ ـ ـؤوو‹
البلدي ـ ـة ويناشضـ ـ ـ ـدون وا‹ قسضنطينة بالتدخل

ي-ب-دوأان اŸع-ان-اة م-ا ت-زال ت-ط-ب-ع ي-وم-ي-ات
العديد من القرى واŸد اشسر اŸعزولة ببلدية
ابن زياد ،حيث يتجرع السسكان مرارة البؤوسس
وا◊رم -ان وسس -ط ظ -روف ب -دائ -ي -ة وق-اسس-ي-ة
ل-ت-ف-رضس ال-ع-زل-ة اÿان-ق-ة وال-ت-ه-م-يشس على
ه -ؤولء ال -بسس -ط -اء ال -ذي-ن ح-رم-وا م-ن أابسس-ط
ضس - -روري - -ات ال - -ع- -يشس ال- -ك- -ر ،Ëه- -ذا رغ- -م
م-ن-اشس-دت-ه-م ل-ل-مسس-ؤوول Úبضسرورة رفع الغÍ
عنهم وتوف Òمرافق العيشس الرغيد.

إسستطÓع من قسسنطينة :مفيدة طريفي
م -ا ي -زأل أŸوأط -ن أل -ق -اط -ن ب-ه-ذه أل-ق-رى
ينتظر سضاعة ألفرج رغم ألتهميشس وسضياسضة
أل Ó-م -ب-ا’ة أل-ت-ي رمت ب-ك-ل ت-دأع-ي-ات-ه-ا ع-ل-ى
ن -فسض -ي-ة وم-ع-يشض-ة أه-ا‹ ه-ذه أأ’خÒة وأث-رت
سضلبا على مسضتقبل شضبابها وكسضرت من طموح
متمدرسضيها ليجد أŸوأطن ألسضاكن باأ’رياف
نفسضه وسضط دأئرة ألتخلف وأإ’همال.

سضكان متذمرون وشضباب ناقم على
الوضضعية اŸأاسضاوية...
يشض -ت -ك -ي سض -ك -ان أل -ق -رى أل -ن-ائ-ي-ة وأŸدأشض-ر
أŸعزولة ببلدية أبن زياد من عدم أسضتفادتهم من
أŸشضاريع ألتنموية ‘ ظل ألغياب ألتام ıتلف
أل-ه-ي-اك-ل وأŸرأف-ق أل-ع-م-وم-ي-ة وألÎف-يهية ألتي من
شضأانها تخفيف وطأاة أŸعاناة ألتي إأذأ ما أضضيفت
لها ألوضضعية أ’جتماعية أصضبحت مأاسضاة.
هذه ألوضضعية أضضحت ملمحا يطبع يومياتهم
ألبائسضة ألتي ’ تنفك تزدأد مع كل يوم يعيشضونه
وسضط ألشضقاء وألبؤوسس ألشضديد على غرأر سضكان
منطقة ألفروج ،ذرأع ألديسس ،ألقرية ،ألتي تبعد
إأجما’ بـ  20كلم عن مقر بلدية أبن زياد.
فعلى ألرغم من أننا على أبوأب أأ’لفية ألثالثة،
تغيب بهذه أأ’خÒة أدنى ضضروريات ألعيشس ألكرË
ع -ن ي -وم -ي-ات سض-ك-ان أل-ق-ري-ة أل-ذي أك-د ب-عضض-ه-م لـ
““ألشضعب““ أنهم يضضطرون دوما لتكبد معاناة ألتنقل
إأ ¤وسضط ألبلدية أو حتى نحو مدينة قسضنطينة،
حيث يضضطرون لقطع عشضرأت ألكيلومÎأت مشضيا
على أأ’قدأم بغية ألوصضول للطريق ألوطني ألذي
ي-ب-ق-ى أأ’م-ل أل-وح-ي-د ل-ه-م إ’ي-ج-اد ح-اف-ل-ة أو ح-ت-ى
سضيارة ““فرود““ فما بالك بسضيارة أجرة ألتي تبقى
ألغائب أأ’ك.È
أŸنطقة يقطن بها حوأ‹  200ألف نسضمة

تعا Êإأجما’ من نقصس أŸوأصضÓت ،إأذ ’ تتوفر
سضوى على  3حافÓت من ألنوع ألصضغ ’ Òتسضتطيع
بطبيعة أ◊ال نقل ألعدد ألهائل لهذه أŸناطق،
وهو أأ’مر ألذي أثر سضلبا على شضباب أŸنطقة
ألذين قاطعوأ مقاعد ألدرأسضة مبكرأ بسضبب نقصس
أŸوأصضÓت وبعد أŸسضافة ،ما دفع بهم ب Úأنياب
أل -ب -ط -ال -ة وشض -ب -ح أل -ف-رأغ ‘ ظ-ل أن-ع-دأم أل-ه-ي-اك-ل
ألضضرورية ألتي من شضأانها أن ترفع ألغ Íعنهم.
تعت Èهذه أŸطالب وأخرى من ب ÚأŸشضاكل ألتي
آأرقت شض-ب-اب أŸن-ط-ق-ة وج-ع-ل-ت-ه-م ي-ف-ق-دون ث-قتهم
Ãنتخبيهم باÛالسس ألبلدية وحتى ألو’ئية.

انعدام اŸرافق التعليمية تفاقم ظاهرة
التسضّرب اŸدرسضي
يشض-ه-د ق-ط-اع ألÎب-ي-ة وأل-ت-ع-ل-ي-م ب-ه-ذه أŸن-اطق
نقصضا كبÒأ ،إأن  ⁄نقل أنعدأما ‘ أŸؤوسضسضات
ألتعليمية ،إأذ ’ تتوفر على أإ’كماليات وألثانويات،
حيث يتنقل ألطÓب إأ ¤منطقة أŸا◊ة أو بلدية
أبن زياد لتحصضيل ألعلم ،كما أضضاف ألسضكان مشضكل
نقصس وأنعدأم وسضائل ألنقل أŸدرسضي وهو أأ’مر
ألذي جعل ألكثÒين منهم ينقطعون عن ألدرأسضة
ويّودعون مقاعدها بشضكل نهائي.
هذأ ألوضضع Ÿسضناه ،خÓل أ÷ولة أ’سضتطÓعية
ألتي قمنا بها لهذه ألقرى ألتي تبعد عن و’ية
قسضنطينة حوأ‹  50كلم ،حيث أفاد أحدهم أن
أل -ظ -روف أل -ق -اسض -ي-ة ه-ي أل-ت-ي أجÈت-ه ع-ل-ى ت-رك
م -ق-اع-د أل-درأسض-ة بسض-بب ع-دم ق-درت-ه ع-ل-ى –م-ل
قسضاوتها وبرودة أجوأئها.
هذأ ألوضضع Áثل حال ألكثÒين ومنهم ألذين
ق -اط -ع -وأ أل -درأسض -ة ‘ سض-ن م-ب-ك-رة ،وك-ان م-ن أول
أسض -ب-اب-ه-ا ن-قصس وأن-ع-دأم وسض-ائ-ل أل-ن-ق-ل أŸدرسض-ي
خصضوصضا وألنقل عموما وبعد أŸسضافة ،كل هذه
أأ’وضض -اع أŸري -رة ت -رك -ت-ه-م ي-ع-يشض-ون ‘ ح-ال-ة م-ن
ألبطالة وألفرأغ ‘ ظل أنعدأم ألهياكل ألثقافية
وألÎفيهية ما زأدها تعقيدأ ،نقصس مÓعب كرة
ألقدم ودور ألشضباب لهذه ألفئة ألرأغبة ‘ تفجÒ
ط -اق -ات-ه-ا وق-درأت-ه-ا أإ’ب-دأع-ي-ة ‘ أم-ور أي-ج-اب-ي-ة
فانعدأم هذه ألفضضاءأت من جهة وألبطالة أÿانقة
من جهة أخرى جعلهم يعيشضون وسضط حلقة مفرغة
من أŸلل وألضضجر ،كما جعلهم عرضضة لÓنحرأف
وﬂتلف أآ’فات أ’جتماعية.
م -ن ج -ه-ة أخ-رى ،ط-الب أول-ي-اء تÓ-م-ي-ذ سض-ك-ان
م -ن -ط -ق-ة أل-ق-ري-ة وأل-ف-روج بضض-رورة إأق-ام-ة ث-ان-وي-ة
وم-ت-وسض-ط-ة ل-ت-خ-ف-ي-ف م-ع-اناة أطفالهم بالتنقل إأ¤
خارج أŸنطقة ،حيث يضضطرون للدرأسضة ببلدية
أبن زياد أو Ãنطقة أŸا◊ة وألذهاب ‘ سضاعات

تراوح معدلها ماب ٦٠ Úإا٧٠ ¤كلم/سسا

زوابع رملية تسضبب ارتفاعا ﬁسضوسضا ‘ درجات
ا◊رارة بو’يات ا÷نوب
لسسبوع الفارط و–ديدا
سسجلت ،نهاية ا أ
يوم اÿميسس  1مارسس العديد من الوليات
ا÷ن -وب -ي -ة ري -اح -ا ق -وي -ة ج -ن-وب-ي-ة غ-رب-ي-ة
مصس -ح -وب -ة ب -زواب -ع رم -ل-ي-ة ‘ ك-ل م-ن شس-م-ال
ت- -ن- -دوف ،شس- -م- -ال أادرار ،شس- -م- -ال “Ôاسست،
شس- -م- -ال إاي -ل -ي -زي ،بشس -ار ،غ -رداي -ة ،ورق -ل -ة،
لغواط ،جنوب ا÷لفة،
النعامة والبيضس ،ا أ
وال- -وادي ،وق- -د ق- -در م- -ع- -دل ه- -ذه ال- -ري -اح
ا÷نوبية الغربية ما ب ٦٠ Úإا ٧٠ ¤كلم ‘
السساعة ويتجاوز  8٠كلم ﬁليا.

ورقلة :إÁان كا‘

أسض- -ف- -رت ه -ذه أل -ظ -روف أ÷وي -ة ع -ن أرت -ف -اع
ﬁسضوسس ‘ درجات أ◊رأرة ‘ هذه أŸناطق وقد

م -ث -لت إأي -ذأن -ا ب-دخ-ول فصض-ل أل-رب-ي-ع أل-ذي ي-ع-رف
أرت -ف -اع -ا ‡اث  Ó-ل -درج -ات أ◊رأرة ‘ ك -ل سض-ن-ة،
بحسضب أıتصض ،Úحيث وصضلت درجة أ◊رأرة
بورقلة ‘ حدود ألسضاعة ألوأحدة زوأ’  28درجة
–ت ألظل و‘ تقرت  27درجة –ت ألظل فيما
حددت درجة أ◊رأرة ألقصضوى بـ 31درجة.
تسضببت ألرياح أيضضا ‘ خلق أركام من ألرمال
وسض -ط أŸدن وأل -ع -دي -د م -ن أŸسض -الك وق-د أك-دت
أل -ع -دي -د م -ن أل -نشض -ري -ات ع -ل -ى أه -م -ي-ة أ◊ذر ‘
ألسضياقة وخاصضة بالنسضبة للسضائق Úعلى أŸسضافات
ألطويلة أو على نفسس مسضار ألو’يات أŸذكورة
ألتي شضهدت رياحا قوية مصضحوبة بالزوأبع ألرملية
وذلك نظرأ ÿطورة ألسضياقة ع Èهذه أŸسضالك
وكذأ لنقصس إأمكانية ألرؤوية بوضضوح ‘ ألطرقات.

خدمات صضحية متّدنية ونقصص مشضاريع التهيئة
ا◊ضضرية يث Òاسضتياء السضكان
‘ ألسضياق ذأته ،أكد سضكان أŸناطق أŸذكورة
Óشضغال
آأن-ف-ا أن أŸشض-اري-ع أل-ت-ن-م-وي-ة أıصضصض-ة ل -أ
أل -ع -م -وم -ي -ة ت-ع-ا Êن-قصض-ا ف-ادح-ا فشض-ب-ك-ة أل-ط-رق
أŸؤودية إأ ¤معظم أŸناطق أÛاورة توجد ‘
ح-ال-ة م-زري-ة وب-دأئ-ي-ة ،فضض Ó-ع-ن غ-ي-اب مشض-اري-ع
أل -ت -ه -ي -ئ -ة أ◊ضض -ري -ة ،ن -اه -يك ع-ن أن-ع-دأم أإ’ن-ارة
أل-ع-م-وم-ي-ة أل-ذي ي-ع-ت Èم-ن أه-م م-ط-الب ألسض-ك-ان،
خ -اصض -ة م -ع أن -ع-دأم أأ’م-ن ’سض-ي-م-ا وأن-ه-ا م-ن-اط-ق
معزولة وتقع وسضط سضÓسضل جبلية ﬂيفة ما يجعل
ألقرية ‘ ظÓم دأمسس مع أول سضاعات أŸسضاء.
ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-ق-ط-اع ألصض-ح-ي ف-مسض-توى أÿدمات
ألصضحية متد ،Êحيث يوجد باŸنطقة قاعة عÓج
وحيدة تفتقر أ’بسضط أأ’جهزة ،فمن خÓل زيارتنا
لهذه أأ’خÒة وجدناها شضبه مهجورة ،بها ‡رضضة
وأحدة وطبيبة عامة تدأوم ‘ ألفÎة ألصضباحية
فقط فسضكان أŸنطقة يضضطرون إأ ¤تكبد عناء
أل -ت -ن -ق -ل إأ ¤ب -ل -دي -ات أخ -رى أو ح -ت-ى إأ ¤م-دي-ن-ة
قسض-ن-ط-ي-ن-ة إ’ج-رأء أل-ف-ح-وصس وألتحاليل ألبسضيطة،
فضض Óعن تلقي ألعÓج أو حتى ألتلقيحات أÿاصضة
ب-اأ’ط-ف-ال ،ه-ذه أل-وضض-ع-ي-ة ألصض-ح-ي-ة أل-ت-ي ي-عيشضها
سضكان هذه أŸناطق دفعت بالكثÒين منهم إأ¤
أ’سضتغناء عن متابعة ألعÓج أو حتى زيارة ألطبيب،
إأذ يعتمد أغلبهم على إأتباع ألطرق ألتقليدية ‘
ألتدأوي.
‘ سضياق آأخر ،أكد سضكان أŸناطق أŸذكورة
آأن -ف -ا أن أŸشض-اري-ع أل-ت-ن-م-وي-ة أıصضصض-ة إ’ن-ع-اشس
أŸنطقة مغيبة “اما فشضبكة ألطرقات أŸؤودية إأ¤
أŸناطق أÛاورة توجد ‘ حالة مزرية وبدأئية،
فضض  Ó-ع -ن غ -ي -اب مشض -اري -ع أل -ت -ه -ي -ئ-ة أ◊ضض-اري-ة
وأن -ع -دأم أإ’ن -ارة أل -ع -م-وم-ي-ة أل-ذي ي-ع-ت Èم-ن أه-م
مطالب ألسضكان ،خاصضة وأنها مناطق معزولة وتقع
وسضط سضÓسضل جبلية ﬂيفة ما يجعل ألقرية ‘
ظÓم دأمسس مع أول سضاعات أŸسضاء.
م -ن ج -ه -ة أخ -رىÁ ،ث -ل مشض -ك -ل ألسض -ك -ن أزم-ة
ح -ق -ي -ق-ي-ة ،ح-يث أك-د ه-ؤو’ء أن أŸسض-اع-دأت أل-ت-ي
قدمتها ألدولة ‘ إأطار برنامج ألسضكن ألريفي تبقى
جد ضضئيلة مقارنة بالعدد ألذي –تاجه أŸنطقة،
’سضيما وأنها ذأت طابع ريفي وسضكانها يريدون
أل -تشض -بث Ãن -اط -ق-ه ،خ-اصض-ة وأن نشض-اط-ه-م م-قÎن
بالزرأعة وتربية أŸوأشضي غ Òأن هذأ ألدعم يبقى
غ Òكاف.
يناشضد سضكان قرى ومدأشضر بلدية أبن زياد،
ألسضالفي ألذكر ،ألسضلطات أŸعنية بضضرورة ألتدخل
لرفع ألغ Íعنهم وإأنصضافهم وذلك بتوف Òمرأفق
لضض-روري-ات أل-ع-يشس أل-ك-ر ،Ëك-م-ا ط-ال-ب-وأ بضض-رورة
إأن-ع-اشس أŸن-ط-ق-ة ب-اŸشض-اري-ع أل-ت-ن-موية وأ◊ضضرية
وألهياكل ألتعليمية ناهيك عن توف Òوسضائل ألنقل
لفك ألعزلة عنهم.
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ﬁاضسرات حول حياة الرجل ونظرة اŸسستعمر إاليه

جامعة أام البواقي تنظم اŸلتقى الدو‹ اأ’ول
للشضهيد ““ﬁمد العربي بن مهيدي““
تشس-رف ،صس-ب-اح ال-ي-وم ،السس-ل-ط-ات
لسس- -رة ا÷ام- -ع- -ي -ة م -ن
اÙل- -ي- -ة ،وا أ
ﬂت- -ل- -ف ج- -ام- -ع -ات ال -وط -ن ،ع -ل -ى
الف-ت-ت-اح ال-رسس-م-ي ل-لملتقى الدو‹
لول ح -ول الشس -ه-ي-د ال-رم-ز ““ﬁم-د
ا أ
العربي بن مهيدي““ ،والذي سسيدوم
ي- -وم- -ي  ٠4و ٠5م - - -ارسس ا÷اري،
ب- -ج -ام -ع -ة أام ال -ب -واق -ي ال -ت -ي –م -ل
اسس-م-ه ،ي-ت-م م-ن خÓ-ل-ه ت-ق-د Ëأاربع
جلسسات علمية ،تتضسمن ﬁاضسرات
لسس- - -ات- - -ذة ﬂتصسÚ
وم- - -داخÓ- - -ت أ
وم -ؤورخ– Úك-ي وت-ن-اقشس ﬂت-ل-ف
جوانب حياة الشسهيد النضسالية عÈ
كل اŸراحل وتأاخذ بالتحليل نظرة
اŸسس- - -ت - -ع - -م - -ر ل - -ه - -ذه الشس - -خصس - -ي - -ة
التاريخية البطولية.

أإم إلبوإقي :إسسكندر ◊جازي

مبكرة جدأ ليسضتطيعوأ أللحاق بالنقل أŸدرسضي
ألذي عادة ما يغيب عنهم ويتسضبب ‘ تغيبهم عن
ألدرأسضة.

ألعدد
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ي-ف-ت-ت-ح أŸل-ت-ق-ى Ãح-اضض-رة ل-ل-م-ؤورخ أ÷زأئري
ﬁم -د ع -ب -اسس ب -ع -ن -وأن ،ج -وأنب م -ن ع Ó-ق -ة ب-ن
مهيدي بعبان رمضضان ،تليها أ÷لسضة ألعلمية أأ’و¤
ب-رئ-اسض-ة أل-دك-ت-ور زي-ن أل-دي-ن مصض-م-ودي ،ت-تضض-م-ن
مدأخلة للدكتور ﬁمد أأ’م Úبلغيث من جامعة
أ÷زأئ -ر ب -ع -ن -وأن :ألشض -ه -ي-د ب-ن م-ه-ي-دي ب Úح-ل-م
أ’نتصضار ألعسضكري على فرنسضا وأزمة أŸقاومة ‘
معركة أ÷زأئر ،ثم مدأخلة للدكتور ﬁمد شضرقي
من جامعة قاŸة بعنوأن :معركة أ÷زأئر وﬁمد
أل- -ع -رب -ي ب -ن م -ه -ي -دي ‘ أل -ك -ت -اب -ات أل -ف -رنسض -ي -ة
Óسضتاذ حبيب حسضن
وأ÷زأئرية ،وبعدها مدأخلة ل أ
أل-ل-ولب م-ن دول-ة ت-ونسس ب-ع-ن-وأن :أل-بÓ-د أل-ت-ونسض-ية
وألثورة أ÷زأئرية.

أما أ÷لسضة ألعلمية ألثانية ،يÎأسضها أأ’سضتاذ
عبد ألوهاب ألعمري من جامعة أدرأر ،تتضضمن
مدأخÓت حول ألكتابات ألصضحفية حول ألشضهيد
ألرمز منها ،مدأخلة للدكتور موسضى لوصضيف من
جامعة قسضنطينة بعنوأنﬁ :مد ألعربي بن مهيدي
‘ صضحيفة أ◊دث أللبنانية ،وأخرى للدكتورة نوأل
وسضار من جامعة أم ألبوأقي بعنوأن :ألعربي بن
مهيدي ‘ ألصضحافة أ÷زأئرية.
أليوم ألثا Êمن هذأ أŸلتقى ألدو‹ سضيشضهد
تنظيم جلسضت Úعمليت Úوجلسضة لÓختتام ،يتم من
خ Ó-ل -ه -ا أل-ت-ط-رق ÷وأنب أخ-رى ‘ ح-ي-اة أل-ب-ط-ل
ألرمز ،منها ﬁاضضرة للدكتور ﬁمد دمان ،ألبعد
Óسضتاذ سضفيان
ألديني ‘ حياة ألشضهيد وأخرى ل أ
لوصضيف من جامعة سضطيف بعنوأن :ألعربي بن
مهيدي ‘ كتابات بن يوسضف بن خدة ،هذأ إأ¤
ج- -انب أل- -ت- -ط- -رق إأ ¤أ÷وأنب أÿف- -ي- -ة ‘ ح -ي -اة
ألشضهيد من عدة أوجه كالتقارير أأ’منية.

‘ يوم –سسيسسي حول سسرطان القولون اŸسستقيم ببومرداسس

دعوة للوقاية والكشضف اŸبكر وإاتباع نظام غذائي صضحي

لط- -ب- -اء اıتصس- -ون اŸشس- -ارك- -ون ‘
دع- -ا ا أ
ال -ي -وم ال-ت-حسس-يسس-ي ح-ول سس-رط-ان ال-ق-ول-ون
اŸسس -ت -ق -ي -م ب -دار ال -ث-ق-اف-ة ““رشس-ي-د م-ي-م-و““Ê
ببومرداسس إا““ ¤اŸزيد من عمليات التوعية
وال -ت -حسس-يسس ب ÚاŸواط-ن Úب-أاخ-ط-ار اŸرضس
الذي يزداد انتشسارا ‘ ا÷زائر التي تسسجل
 ٦5٠٠إاصس-اب-ة ج-دي-دة ك-ل سس-ن-ة وه-ي أارق-ام
ﬂيفة تسستدعي التدخل السسريع من قبل
ك -ل ال -ف -اع -ل Úلح -ت-واء اŸرضس وال-تشس-ج-ي-ع
ع -ل -ى واجب ال -كشس -ف اŸب -ك -ر ب -ع-د سس-ن الـ5٠
سسنة..

بومردإسس :ز / .كمال
دق أأ’ط -ب -اء أŸشض-ارك-ون ‘ أل-ي-وم أل-ت-حسض-يسض-ي
أل -ذي ب -ادرت إأل -ي -ه ج -م -ع -ي -ة أل -رح -م -ة Ÿك -اف-ح-ة
ألسض- -رط- -ان ن -اق -وسس أÿط -ر بسض -بب أرت -ف -اع ع -دد
أإ’صضابات بهذأ ألدأء ‘ أ÷زأئرﬁ ،ت ÓأŸرتبة
ألثالثة بعد سضرطان ألثدي لدى ألنسضاء وألرئة لدى
ألرجال ،وهو ما يحتم ،بحسضب مدأخلة ألÈوفيسضور
ﬁم - -د ل - -وك - -ال ،رئ - -يسس مصض - -ل - -ح - -ة طب أأ’ورأم
باŸسضتشضفى أ÷امعي ببني مسضوسس ألقيام بالكشضف
أŸبكر لتحديد أأ’عرأضس للرفع من نسضبة ألشضفاء
وأŸعا÷ة ألسضريعة ،قبل أسضتفحال أŸرضس وتعقد

حالة أŸريضس.
كما شضدد ألطبيب أıتصس على أهمية ألوقاية
وألتشضخيصس أŸبكر قبل ألوصضول أ ¤مرحلة ظهور
أأ’ع -رأضس أأ’و ¤وه -ذأ ع -ن ط -ري -ق إأج -رأء ب-عضس
ألتحاليل وألكشضف بوأسضطة أأ’شضعة ،ثم تأاتي مرحلة
بدأية ألعÓج ألتي تشضمل طرقا مثل ألعÓج مثل
أ÷رأحة ،ألعÓج ألكيميائي ،أإ’شضعاعي وأŸصضور،
مشضÒأ أيضض- -ا ““أن أ◊ا’ت أŸب -ك -رة ل -ه -ا ح -ظ -وظ
كبÒة للشضفاء ونسضبة إأنقاذ حياة أŸصضاب بعد 5
سضنوأت من أŸتابعة وألعÓج تصضل إأ ‘ ٪ 80 ¤حÚ
ت-ك-ون أŸه-م-ة صض-ع-ب-ة ب-ال-نسض-ب-ة للحا’ت أŸتقدمة
ألتي تتقلصس لديها نسضبة ألشضفاء.
ك-م-ا شض-ك-ل م-وضض-وع أل-وق-اي-ة وأل-ت-غ-ذية ألسضليمة
–دي - -ا آأخ - -ر Ûاب - -ه - -ة م - -ث - -ل ه - -ذه أأ’م - -رأضس
أŸسضتعصضية ،حيث أجمع أŸتدخلون ““على أهمية
تفعيل طرق ألوقاية وألتحسضيسس بطبيعة وخطورة
أŸرضس من خÓل ألدعوة إأ ¤متابعة نظام غذأئي
صض -ح-ي وŒنب أŸأاك-و’ت ألسض-ري-ع-ة وأŸشض-روب-ات
ألغازية ألتي تسضبب ألسضمنة ،وهي من أهم أسضباب
أنتشضار مرضس ألقولون ،إأضضافة إأ ¤آأفة ألتدخÚ
وأل -ك -ح -ول -ي -ات وأل -ع -م -ل ع -ل -ى ‡ارسض-ة أأ’نشض-ط-ة
أل -ري -اضض -ي -ة وأل-دع-وة ‘ أأ’خ Òأ ¤ف-ت-ح مصض-ل-ح-ة
خ -اصض -ة ل -ل -كشض -ف أŸب -ك -ر ع -ن سض -رط -ان أل-ق-ول-ون
ب -ب -وم-ردأسس ع-ل-ى غ-رأر أŸرك-ز أل-ن-م-وذج-ي أل-ذي
أنطلق منذ حوأ‹ سضنة بو’ية بجاية.

لنقاذ مريضس““
–ت شسعار ““اليد ‘ اليد إ

حملة التّÈع بالدم لفائدة اŸرضضى بسضعيدة

ن -ظ -م ،أمسس ،أŸركب أل -ري -اضض -ي أ÷وأري
صضدوقي بن فريحة سضيدي بوبكر حملة للتÈع
بالدم لفائدة أŸرضضى بالتنسضيق مع أŸركز
أل -ث-ق-ا‘ ب-ل-ه-ادي ب-ن Áي-ن-ة وج-م-ع-ي-ة أل-ف-ن-ون
وألÎف- -ي- -ه ،ج- -م- -ع- -ي- -ة ““وأف- -ع- -ل -وأ أ ““Òÿم -ع
أŸؤوسضسضة أ’سضتشضفائية حمدأن بختة.
–دث– ،ت شض -ع -ار““أل -ي -د ‘ أل-ي-د إ’ن-ق-اذ

مريضس““ مدير أŸركب سضم Òعريشس ÷ريدة
““ألشض- -عب““ أن ه- -ذه أ◊م- -ل- -ة ج- -اءت ل -ت -ل -ب -ي -ة
أح -ت -ي -اج -ات أŸؤوسضسض -ات ألصض -ح -ي -ة– ،سض -ب-ا
للطلب ألذي يتزأيد على ألدم كما تسضاهم هذه
أ◊ملة أيضضا ‘ أŸسضاعدة على إأنقاذ حياة
مريضس.
أوضضح ذأت أŸسضؤوول أن هذه أ◊ملة

ت -رت -ك -ز ع -ل -ى أه -م -ي -ة أل -ع -م -ل أÒÿي وك-ذأ
ضضرورته وتنشضيط ذأت أ÷معيات أŸسضاعدة
ب -ال -ع -م -ل أل -ذي ي -ق -وم ب -ه أŸتÈع -ون أل -ذي -ن
سضاهموأ بجمع أكياسس عديدة ،متمنيا أن تكون
ه -ذه أŸب -ادرة أ◊سض -ن-ة م-ع-م-م-ة ع-ل-ى ج-م-ي-ع
بلديات ودوأئر ألو’ية.

سسعيدة :ج .علي

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

من مراسسلينا

األحد  04مارسس  2018م
الموافق لـ  16جمادى الثانية  1439هـ

لداء قطاع الّتعم Òوالهندسسة والبناء بسسطيف
تقييم دقيق أ

تخصصيصس  12وعاء عقاريا إل‚از  ٥٠٠٠وحدة سصكنية

قيّمت مديرية التعم Òوالهندسسة والبناء لولية سسطيف نشساط مصسا◊ها وفروعها عÈ
الدوائر لسسنة .2٠17
ك -ان ال -ل -ق -اء ال -ذي أاشض -رف ع-ل-ي-ه م-دي-ر
ال -ت -ع -م Òوال -ه -ن -دسض -ة وال -ب -ن-اء ،الشض-ري-ف
ب -وك -رزازة ،ب -رع-اي-ة وا‹ ال-ولي-ة ،ف-رصض-ة
إلط - - -ارات اŸدي - - -ري - - -ة واŸت- - -ع- - -ام- - -لÚ
الق - -تصض - -ادي Úم - -ن م- -ق- -اول ÚوغÒه- -م،
و‡ثلي مكاتب الدراسضات ،وكذا إاطارات
اŸدي-ري-ات ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة الخ-رى اŸع-ن-ي-ة،
فرصضة للتقييم ،وهي اŸبادرة التي يدعو
ال -ي -ه -ا ك -ل سض -ن -ة قصض-د ع-رضس ال‚ازات
وم-ن-اقشض-ة اŸشض-اك-ل اŸط-روح-ة ،وت-ك-رË
الناشضط ‘ ÚاŸيدان.
ويسض -ت -خ -لصس م -ن ا◊صض-ي-ل-ة اŸع-روضض-ة
للتقييم والنقاشس ،أان السضتهÓك اŸا‹
ل-ل-مشض-اري-ع ال-ت-ي أاشض-رفت ع-ل-ي-ها اŸديرية
خÓل سضنة  ،2017بلغ  2 .081 .698 .299 .93دج
مقابل  1 .194 .490 .824 .24دج ‘ سضنة
 ،2016م - -ا ي - -ب Úزي- -ادة ‘ السض- -ت- -هÓ- -ك
اŸا‹ .أام- -ا ع- -ن أادوات ال- -ت- -ع -م ،Òف -ق -د
أاوردت ‘ جانب اıططات التوجيهية
للتهيئة والتعم 7 Òدراسضات منتهية تغطي
 14ب -ل-دي-ة م-ن ال-ولي-ة .وع-ن ﬂط-ط-ات
شض -غ -ل الراضض -ي ف -ق -د ب -ل-غت  5دراسضات
منتهية و 6دراسضات ‘ طور ال‚از ،فيما
بلغت الدراسضات العمرانية دراسضة واحدة
منتهية ودراسضت Úقيد ال‚از.
وق- -د ب- -ل- -غ ع- -دد األق- -ط- -اب ا◊ضض -ري -ة
بالولية  10أاقطاب Ãسضاحة إاجمالية 700
ه -ك-ت-ار“ ،ت اŸصض-ادق-ة ع-ل-ي-ه-ا م-ن ق-ب-ل
اللجنة الوزارية اŸشضÎكة ،وفقا للتعليمة
ما ب Úالوزارات بتاريخ  12أاوت ،2013
رقم  02اŸؤورخة حيث ” توطيد 5300
وحدة سضكنية ‘ سضنة .2017
ك- -م -ا ّ” ت -خصض -يصس  12وع-اء ع-ق-اريا
م -وّزع -ة ع -ل-ى ب-ل-دي-ات سض-ط-ي-ف وال-ع-ل-م-ة
وقجال وأاولد صضابر واوريسضيا وصضالح باي
وع Úأازال،لسضتيعاب  5000وحدة سضكنية
م- -ن ال- -ن -وع الÎق -وي اŸدع -م ب -الصض -ي -غ -ة
ا÷دي -دة ،وال-ت-ي اع-ل-نت ع-ن-ه-ا ا◊ك-وم-ة،
م -ؤوخ -را ،م -ن -ه -ا  04م -واق -ع ع -ب -ارة ع -ن
مسضتثمرات فÓحية و 02عبارة عن مزارع
‰وذج -ي -ة ،ح -يث “ت م -راسض -ل-ة م-دي-ري-ة

اŸصضالح الفÓحية من أاجل النطÓق ‘
إاجراءات السضÎجاع.
ﬁ ٣٥٠ضسر لبنايات بدون رخصسة
و‘ ج - -انب ال - -رق - -اب- -ة– ” ،ري- -ر 350
ﬁضضر خاصس بالبنايات دون رخصضة ،فيما
ب- -ل- -غ حسضب ذات ا◊صض- -ي -ل -ة ع -دد رخصس
البناء اŸسضلمة بÎاب الولية خÓل سضنة
 ،2017م- - -ا يسض- - -اوي  2395رخصض- -ة ،و40
رخصضة Œزئة و 171رخصضة هدم و590
شضهادة مطابقة و 182شضهادة قسضمة و149
شضهادة تعم.Ò
و‘ إاط- -ار ت- -نشض -ي -ط السض -ت -ث -م -ار ع -ل -ى
مسضتوى ولية سضطيف ،عرف هذا ا÷انب
حيوية كبÒة وذلك من خÓل إايداع ،512
رخصضة بناء على مسضتوى اÿلية الوطنية

نقاشش مفتوح حول الّتنفيذ العقاري ببجاية

غياب ألعقود يعرقل عمل أÙضصر
ألقضصائي

احتضضنت جامعة «أابو داو» ببجاية أاشضغال اŸلتقى الوطني حول التنفيذ
العقاري من تنظيم جمعية اÙضضرين القضضائيŸ Úنطقة الشضرق ،حيث تطّرق
اŸشضاركون من أاسضاتذة القانون إا ¤الكيفية اŸثلى لتنفيذ األحكام القضضائية
التي تلقى ‘ الكث Òمن ا◊الت عدم التنفيذ وألسضباب شضتى.
ا◊جز على العقار إاشضكالية أاثارها اŸتدّخلون ‘ هذا اŸلتقى ،حيث تعتÈ
هذه اŸسضأالة من أادق اŸسضائل وأاصضعبها نظرا لسضياسضة الوضضعيات العقارية
ببÓدنا ،سضيما أان هناك عقودا عرفية وأاراضضي بدون عقود ،وهو ما يعرقل عمل
اÙضضر القضضائي ‘ تطبيق قرار ا◊جز ،وينتج عن ذلك تعطيل تطبيق
األحكام القضضائية.
إاشضكالية أاخرى ،اŸشضّرع ا÷زائي ‘ قانون اإلجراءات اŸدنية ا÷ديد،
اŸؤورخ ‘ سضنة  ،2009حيث أادرج إامكانية حجز العقارات غ ÒاŸشضّهرة ،وهو ما
أاّكده األسضتاذ معيفي العزيز رئيسس اللجنة العلمية للملتقي الوطني ،وهذا ضضمن
أاأاحكام قانون اإلجراءات اŸدنية واإلدارية واŸتمثل ‘ قانون  ،09 / 08عالج
ﬂتلف األحكام والقواعد اŸتعلقة أاو ما يسضمى با◊جز التنفيذي على العقار،
وهو الشضيء ا÷ديد الذي كّرسضه اŸشضّرع ا÷زائري ‘ إاطار هذه األحكام،
وتكريسضه Ÿا يسضمى بجواز حجز العقارات غ ÒاŸشضهرة ،وهذا النوع من
ا◊جوز  ⁄يتم تكريسضه ‘ القانون القد Ëوفق األمر األمر  154 / 66اŸؤورخ ‘
 8جوان .1966
مضضيفا ،أان اŸلتقى يكتسضي أاهمية بالغة ،ويأاخذ بعدين األول يتمثل ‘ بعد
نظري ويهم األسضاتذة والباحث ،Úوبعد تطبيقي من جانب آاخر يهم اŸهنيÚ
واŸتمثل ‘ ÚاÙضضرين القضضائي ،Úمن خÓل إابرازهم ألهم العقبات التي
تعÎضضهم أاثناء ‡ارسضاتهم Ÿهامهم.
اŸشضاركون أاّكدوا أاّن اŸلكية العقارية ‘ ا÷زائر لها مكانة مهمة ‘ التشضريع،
ومن أاهميتها صضار تكريسضها بنصس الدسضتور ما جعلها من ب ÚاŸقّدسضات الثابتة،
بنصس الدسضتور وجملة النصضوصس القانونية اıتلفة واŸتعددة ،حيث تهدف إا¤
الŸام Ãختلف ا÷وانب القانونية للمكلية العقارية.
وهذا اŸلتقى الذي جمع كلّ الفاعل Úمن نواب عامÛ Úالسس القضضاء،
قضضاة ورؤوسضاء غرف اÙضضرين القضضائي ،Úونواب ›لسس األمة وﬁام،Ú
سضيكون دون شضك فرصضة إليصضال انشضغالت اÙضضرين القضضائّي Úللمشضّرع
ا÷زائري.

بجاية :بن النوي توهامي

لÎقية السضتثمار ‘ اطار الوكالة الوطنية
لتطوير السضتثمار ،حيـث تـم إاصضـدار 393
رخصضة بناء ،و 78رخصضة ﬁل دراسضة ،أاما
التي ” رفضضها فعددها  ،17وأاخÒا عدد
رخصس البناء ‘ طور رفع التحفظات .24
وبلغ عدد دفاتر الشضروط اŸؤوشضر عليها
من طرف ÷نة الصضفقات  ،45أاما عدد
دفاتر الشضروط التي ” إاعدادها ‘ إاطار
اسضتشضارة فهو  ،36فيما عدد الصضفقات
اŸؤوشضر عليها من طرف ÷نة الصضفقات
ب- -ل -غ  ،28وه - -ذا Ãب - -ل - -غ إاج - -م - -ا‹ قّ- -در
بـ  180 .051 .840 .55دج ،أاما عدد اÓŸحق
اŸؤوشضر عليها من طرف ÷نة الصضفقات،
ف - -ق- -د ب- -ل- -غ Ã 12ب- -ل- -غ إاج- -م -ا‹ ق ّ-در
بـ  57 .553 .567 .75دج.
سسطيف :نور الدين بوطغان
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Ùاربة ظاهرة عدم الّتصسريح بالعّمال

تنسصيق ألعمل ب Úأعوأن «كناسس» و«كاسصنوسس»

أاخضضعت وكالة الصضندوق الوطني للتأامينات اإلجتماعية للعمال األجراء لولية
اŸدية عددا كبÒا من اŸوظف Úالتابع Úلكاسضنوسس إا ¤دورة تدريبية على
مسضتواها ضضمن تداب Òاÿدمة اŸنسضقة –ت شضعار «تعاضضد ا÷هود من أاجل
–صضيل ناجع» ،وهذا باŸوازاة مع صضندوق الضضمان اإلجتماعي للعمال غÒ
األجراء للولية ‘ إاطار تعزيز التعاون اإلداري قصضد تفعيل أا‰اط اŸراقبة
الدورية ألرباب العمل لفائدة أاعوان اŸراقبة من حيث إاجراءات وأاسضاليب العمل
والتعرف على نشضاطاتهم ،فضض Óعن تبادل اÈÿات فيما بينهم ضضمن اıطط
السضÎاتيجي الثÓثي  2019 / 2017لسضيما اÙور اŸتعلق با◊فاظ على
التوازنات اŸالية ودÁومة قطاع الضضمان اإلجتماعي.
أاوضضح مدير وكالة كناسس أاّنه «وبناء على هذا األسضاسس جاء إاطÓق اÿدمة
اŸنسضقة ب Úصضندوق التأامينات اإلجتماعية للعمال األجراء وصضندوق الضضمان
اإلجتماعي لغ Òاألجراء لتفعيل جهاز اŸراقبة ‘ إاطار عمل منسضق ومشضÎك
ومنظم وتبادل اÈÿات» ،مضضيفا بأان عمليات اŸراقبة للصضندوق Úينشضطها
أاك Ìمن  900عون مراقبة معتمد وﬁلف ع ÈالÎاب الوطني ،يدّعمهم أاعوان
اŸراقبة اّÎŸبصضون ،األمر الذي سضيسضمح بتعاضضد اŸوارد البشضرية للهيئتÚ
بوضضع خطة عمل ناجحة ‘ ›ال –صضيل اشضÎاكات الضضمان اإلجتماعي.
أاّكد قسضم التحصضيل على مسضتوى هذه الوكالة أان عدد مهام اŸراقبة لسضنة
 2017قد بلغ  794مهمة ،نتج عنها تسضجيل  765رب عمل ﬂالف ،حيث بلغ عدد
اıالفات  1352من بينها ﬂ 233الفة خاصضة بعدم التصضريح بالنشضاط و903
ﬂال -فـة ب -ع-دم ال-تصض-ري-ح ب-األج-راء وﬂ 216ال-ف-ة خ-اصض-ة ب-ال-تصض-ري-ح ا÷زئي
Óج- -ور ،مشضÒا ذات اŸصض- -در أان ع -دد أارب -اب ال -ع -م -ل اŸن -تسض -ب Úلصض -ن -دوق
ل - -أ
التأامينات الإجتماعية للعمال األجراء بولية اŸدية قد بلغ أاك Ìمن  7000رب
عمل ‘ ﬂتلف القطاعات يوظفون أاك Ìمن  130أالف عامل مؤومن إاجتماعيا،
وهذا حتى نهاية سضنة .2017
أاشضار رئيسس قسضم التحصضيل بهذه الوكالة أايضضا أان أاك Ìمن  50باŸائة من
Óجور واألجراء لسضنة  2017ع Èالبوابة
أارباب العمل قاموا بالتصضريح السضنوي ل أ
اإللكÎونية للصضندوق 60 ،باŸائة منهم قد – ّصضلوا على كلمة اŸرور التي
سضمحت لهم بالولوج للبوابة اإللكÎونية ،وهذا كّله حسضب مدير الوكالة يندرج
ضض-م-ن ب-رن-ام-ج اإلصضÓ-ح-ات وال-ت-ح-دي-ث-ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-تحسض Úنوعية اÿدمات
وعصضرنتها والتطلع لتحقيق اŸزيد من النتائج اإليجابية من خÓل اإلجراءات
ا÷ديدة التي يتم اعتمادها لفائدة الصضندوق واŸؤومن Úإاجتماعيا وكذا أارباب
العمل.

اŸدية :علي علياÊ

ال ّ
طلب يتزايد كل سسنة Ãختلف بلديات جيجل

 12ألف قارورة غاز يوميا تنتج بوحدة ألتّعبئة ألولد صصالح بالطاهÒ
ي-ع-م-ل م-رك-ز ت-ع-ب-ئ-ة ق-ارورات غ-از ال-ب-وتان
Ãنطقة أاولد صضالح التابعة لبلدية الطاهÒ
بولية جيجل على رفع إانتاجه من قارورات
الغاز ،وذلك – ّسضبا للتقلبات اŸناخية التي
ت- -ع- -رف- -ه- -ا ج- -ل ال- -ب -ل -دي -ات ا÷ب -ل -ي -ة ع -ل -ى
اÿصض -وصس ،األم -ر ال -ذي ي -ؤودي إا ¤الق -ب-ال
اŸتزايد على هذه اŸادة ا◊يوية ‘ ظل
ع-دم ال-رب-ط ب-ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ،ح-يث ي-ع-م-ل
القائمون على هذه الوحدة على الرفع من
سضاعات العمل ،والنتقال ا ¤نظام الدوامÚ
من أاجل رفع مسضتوى انتاج قارورات الغاز
داخل الوحدة ،خصضوصضا وأان نسضبة الزيادة ‘
الطلب على غاز البوتان ترتفع بـ  2باŸائة كل
سض -ن -ة ،ب -ال -رغ -م م -ن تسض -ط Òب-رن-ام-ج ولئ-ي
خاصس بتزويد اŸواطن Úبالغاز الطبيعي فاق
نسضبة  63باŸائة ،وم ّسضت عملية الربط بـ 86
أالف منزل.
وي -ق -وم م -رك -ز ال -ت -ع-ب-ئ-ة ب-ال-ط-اه Òب-إان-ت-اج
قارورات الغاز Ãعدل يفوق  12أالف قارورة
يوميا ،بالشضروع ‘ رفع سضاعات عمل Ãعدل
 03فرق يوميا من أاجل رفع مسضتوى انتاج
ق -ارورات ال -غ -ز داخ-ل ال-وح-دة ،ح-يث ارت-ف-ع
اإلنتاج من  8آالف قارورة ا 12 ¤أالف قارورة
يوميا ،خÓل السضنوات األخÒة ،إاضضافة ا¤
مضضاعفة احتياطي الوحدة.
”
كما أاوضضح مصضدر من داخل الوحدة ،أاّنه ّ
اتخاد كل الحتياطات من أاجل السضتجابة
◊اجيات سضكان الولية ،من قارورات الغاز،
خ-اصض-ة سض-ك-ان اŸن-اط-ق ا÷ب-ل-ي-ة واŸعزولة،

Ãا يكفل عدم الوقوع ‘ التجارب السضابقة
التي مر بها السضكان ،حيث شضهدت ﬂتلف
بلدياتها نقصضا فادحا ‘ قارورات الغاز‡ ،ا
انعكسس على أاسضعارها التي ارتفعت وأاصضبحت
‘ غ Òم -ق-دور ال-ع-ائÓ-ت الضض-ع-ي-ف-ة ال-دخ-ل
لسضتعمالها ‘ الطهي والتدفئة.
وأاّكد ذات اŸصضدر أاّن الوحدة جنّدت كافة
وسضائلها اللّوجسضتيكية من أاجل ضضمان التدفق

العادي لهذه اŸادة عﬂ Èتلف قرى بلديات
الولية ،وضضمان التمويل اŸنتظم ıتلف
فروع الوحدة اŸنتشضرة ع Èالبلديات ،بوضضع
 07شض -اح -ن -ات ذات سض -ع -ة  250ق- -ارورة ‘
اÿدمة مع شضاحنة ذات الوزن الثقيل تتسضع
لنقل ما يقارب  600قارورة ،وتوف ÒاŸادة
ا◊يوية Ÿا يقارب  14موّزعا بالولية.

جيجل :خالد ــ ع
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األحد  ٠٤مارسس  ٢٠١٨م الموافق لـ  ١٦جمادى الثانية  ١٤٣٩هـ
العدد

١٧٥٨٣

لرضس إلبيضشاء وفغدإن وبئر إلصشفصشاف بالششلف:
‘ غياب إعادة غرسس أإششجارإ◊مضشيات با أ

مسساحات زراعية جرداء وا÷هات وا◊قول تعا Êاإ’همال

يسشتغرب كل من زإر إŸسشاحات إلزرإعية إلوإسشعة Ãناطق إلأرضس إلبيضشاء بالششطية وفغدإن وبئر
إلصشفصشاف بوإد إلفضشة وأإولد عباسس وحرششون غياب غرسس أإششجار إ◊مضشيات إلتي كانت خÓل إلسشنوإت
لهمال وإلتسشيب على مرأإى مصشالح إلفÓحة وإلغرفة إلفÓحية
 Óهذه إ◊قول إلتي تعا Êإ إ
إلفارطة “ أ
ل–اد إلولئي للفÓح Úبالششلف.
وإ إ
وب -حسشب ال -وضش -ع -ي-ة ا◊ال-ي-ة ،ف-إان
ب -ق -اء ه -ذه اŸسش -اح -ات الشش-اسش-ع-ة
ب- -دون إاع- -ادة غ- -رسش- -ه -ا ب -أاشش -ج -ار
ا◊مضش- - - -ي - - -ات ج - - -رÁة ‘ ح ّ- - -ق
اإلقتصشاد الفÓحي بالولية الذي
Áي ّ- - -زه - - -ا حسشب تصش - - -ري- - -ح- - -ات
اŸسش -ؤوول Úع -ن ال-ق-ط-اع وا÷ه-ات
اŸه - -ن - -ي - -ة م - -ن اإل–اد ال- -ولئ- -ي
للفÓح Úورئيسس الغرفة الفÓحية
والتي ل تعكسس الواقع اŸلموسس
ب -أاي صش -ل -ة حسشب م -ع-اي-ن-ت-ن-ا ل-ه-ذه
اŸسشاحات التي كانت ذات سشنوات
خلت مصشدر رزق وإاقتصشاد زراعي
‘ فاكهة ا◊مضشيات ،لكن حالة
اإلهمال التي م ّسشتها منذ منتصشف
ال-ث-م-ان-ي-ن-ات وال-تسشيب ‘ تسشيÒها
م-ن-ذ ال-تسش-ع-ي-ن-ي-ات وضش-ي-اع ع-م-ل-ية
سشقيها جعلتها تتعرضس ◊الة يبسس
وتخريب أاعقبها عمليات اإلقتÓع
وإاح -ت -ط -اب-ه-ا ب-ح-ج-ة ك Èسشّ-ن األشش-ج-ار أام-ام
أانظار أاصشحاب اŸسشتثمرات الفÓحية الذين
اسش- -ت- -غ- -ل- -وا ه- -ذه اŸسش- -اح- -ات ال -ه -ائ -ل -ة م -ن
ا◊مضش -ي -ات ك -أاب -ق -ار ا◊ال -وب ال -ذي-ن ي-ع-م-ل
حÓبيها على اسشتنزاف حليبها دون تقدË
م - -ادة ال - -ع - -ل - -ف وا◊شش - -يشس اŸرك- -ز ي- -ق- -ول
اıتصشون والفÓحون النزهاء.
و‘ تششخيصس للظاهرة التي أادت إا ¤ضشعف
نشش- -اط غ- -رسس األشش- -ج -ار وإاع -ادة Œدي -ده -ا
Ãسش- -اح- -ات- -ه- -ا األصش -ل -ي -ة اŸع -روف -ة ب -ج -ودة
م -ردوده -ا ،أاشش -ار رئ -يسس ال -غ -رف -ة ال -فÓ-ح-ي-ة
ومدير اŸصشالح ‘ تصشريح لـ «الششعب» أان
ه -ن -اك ب -رن-ام-ج ل-ت-ج-دي-د غ-رسس ا◊مضش-ي-ات
وعودة نششاط هذه الششعبة بالولية ،لكن و◊ّد
السشاعة لزال  ⁄تغرسس هذه اŸسشاحات التي

م -ازالت ج -رداء –ي-ط ب-ه-ا أاشش-ج-ار ال-بسش-اتÚ
ال -ت -ي ت-ع-م-ل ع-ل-ى ح-م-اي-ة ه-ذه األشش-ج-ار م-ن
اŸؤوثرات اÿارجية كالرياح والغبار .والغريب
أان بعضس من كانوا يسشتغلونها قدموها هدية
مقابل مبالغ مالية دون أان يكون طرف ‘
اسشتغÓلها ضشمن مبدأا الششراكة التي أاقرها
وزير القطاع.
هذا اإلهمال الذي أاصشبح ل يطاق ‘ ظلّ عدم
Œدي- -د ه- -ذه السش- -اح- -ات ب- -ن -فسس ال -ن -وع م -ن
ا◊مضشيات التي عرفت بها ذات اŸناطق،
يطالب أابناء اŸنطقة باإلسشراع ‘ Œسشيده
ك - - -ه - - -دف إلن- - -ع- - -اشس ا÷انب اإلق- - -تصش- - -ادي
واسش -ت -ح -داث م-ن-اصشب شش-غ-ل ل-ف-ائ-دة ال-ف-ئ-ات
العريضشة من البطال ÚباŸناطق اŸعنية يقول
ه -ؤولء الشش -ب -اب ال -ذي -ن إال -ت-ق-ي-ن-ا ب-ه-م ‘ عÚ

اŸك - - -ان م - - -ن اŸن - - -اط - - -ق
اŸعنية.
ي -ح -دث ه -ذا ‘ ت -خصش-يصس
ك -م -ي -ات ه -ائ -ل -ة م -ن اŸي-اه
لسش - - -ق - - -ي ه- - -ذه األراضش- - -ي
إان- -طÓ- -ق- -ا م- -ن سش -د سش -دي
يعقوب واŸقدرة بأاك Ìمن
 ١٢أالف هكتار وهذا بعدما
‚حت السش -ل-ط-ات ال-ولئ-ي-ة
ع- - -ن ط- - -ري- - -ق وزارة ال - -ري
واŸوارد اŸائ - -ي - -ة ب - -ج- -لب
اŸاء الشش -روب ب-ع-د تشش-غ-ي-ل
ﬁطة ماينيسس لتحلية مياه
البحر ووصشولها إا ¤أاك Ìمن
 ١٢ب-ل-دي-ة Ãا ف-ي-ه-ا ب-ل-دي-ة
الششلف ،وهذا مؤوششر ودعم
إلعادة نششاط هذه الششعبة
ال -ت -ي ك -انت ‘ وقت سش -اب-ق
تششغل آالف اŸناصشب ضشمن
ال - -تشش- -غ- -ي- -ل اŸوسش- -م- -ي اŸؤوقت واŸن- -اصشب
الدائمة يقول العمال اŸتقاعدين الذين مروا
بهذه اŸهنة.
وأام -ام ه -ذا ال -ت -ع -ط -ي -ل والÎاخ -ي ‘ ت -ن-ف-ي-ذ
برنامج إاعادة غرسس أاششجار ا◊مضشيات التي
اختفت بهذه اŸسشاحات التي صشارت جرداء
‘ الوقت الراهن يناششد سشكان الولية بتدخل
وزي -ر ال -ق -ط -اع وإاج -ب -ار اŸع -ن -ي Úب -ال -ق -ط-اع
بالششروع ‘ –قيق أامنية الفÓح ÚوالبطالÚ
ال- -ذي- -ن ي- -ت- -ن- -ت -ظ -رون ت -دخ -ل ذات اŸسش -ؤوول
ا◊كومي إلنعاشس نششاط غرسس ا◊مضشيات
مع فتح –قيق ‘ تتناقله األلسشنة حول مسشأالة
بيع هذه األراضشي من طرف بعضس اŸششتغلÚ
‘ وقت سشابق بهذه اŸسشاحات.

لتحريك مسشار إلتنمية إÙلية بولية تلمسشان:

رفع التجميد عن اŸشساريع اÿدماتية وا÷وارية

كششف وا‹ تلمسشان السشيد علي بن يعيشس على هامشس الزيارة التي قادته ا ¤بلديات الواد
ÿضشر ،اولد ميمون وبني صشميل انه تقّرر تدعيم كل بلديات الولية ÓÃعب معششوششبة بغية
دفع الرياضشة والنهوضس بها والتصشدي لÓفات الجتماعية ،مؤوكدا ان الزيارات التي قادته ا¤
ﬂت -ل -ف ب -ل -دي -ات ال-ولي-ة خÓ-ل السش-ت-ة اشش-ه-ر اŸاضش-ي-ة م-ك-ن-ت-ه م-ن دراسش-ة ك-ل إاح-ت-ي-اج-ات
اŸواطن .Úوبدأا بتجسشيد الوعود ومطالب اŸواطن Úمن خÓل تقد Ëطلبات ألغلفة مالية
وهو ما جعل السشيد معا‹ وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية Áنح ولية
تلمسشان مبلغ  ٤٠٠مليار سشنتيم وزيادة على الÈامج األخرى الصشندوق  PCDوالÈامج
القطاعية .التي بدورها دعما ماليا سشتسشمح بإاطÓق حملة ششاملة من اجل النهوضس بالتنمية
بالولية ونفضس الغبار على النقائصس وكانت البداية برفع التجميد على  ٠٥مششاريع تخصس
قطاع الصشحة وقطاع اŸوارد اŸالية ويتعلّق األمر بـ  ٠٤عيادات متعددة اÿدمات ومسشتششفى
يتسشع إا ١٢٠ ¤سشرير ببلدية مغنية والذي سشيعرف إاعادة النظر ‘ عملية التقييم اŸا‹ كما
سشوف يرفع التجميد على مششروع إا‚از ﬁطة لتصشفية اŸياه ببلدية اŸرسشى بن مهيدي
والتي هي مسشجلة على سشجل الديوان الوطني لصشرف اŸياه الصشحية ..وبقطاع الصشحة
” رفع التجميد على  ٤٤مششروعا ويتعلق بإا‚از مؤوسشسشات تربوية على مسشتوى التي كانت
ّ
ﬁل Œميد منذ ،٢٠١٥حيث أاكد على ضشرورة اإلسشراع ‘ اإل‚از وإاحÎام اŸقاييسس
اŸعمول بها ويتعلق األمر بـ  ٠٦ثانويات  ٠٧متوسشطات › ٠٩معات مدرسشية  ٠٧مطاعم ٢٠
قاعة دراسشة  ٠٣وحدات الكششف الطبي إا ¤جانب سشكنات وظيفية ،هذا ما سشيسشمح بالولية
التى –قيق اهدافها .أاما ‘ ›ال السشكن فبالضشافة ا ¤اŸششاريع التي هي ‘ طريق
ال‚از أاسشتفادت الولية من بـ ١٠٠٠سشكن ترقوي مدعم و ٢٦٧١سشكن من صشيغة عدل و٥٠٠٠
مسشكن ريفي جديد ،وهو ما سشيسشمح بالقضشاء على أازمة السشكن ولو تدريجيا ،كما سشيتم
تخصشيصس أاغلفة مالية هامة للتهيئة ا◊ضشرية ودعم اÛمعات السشكنية بالكهرباء والغاز
وذلك ضشمن سشياسشة –سش ÚاŸعيششة للمواطن.

تلمسشان ﬁمد بن ترإر

مدير إلغابات لولية تلمسشان لـ»إلششعب»

خصسصسنا  08مواقع غابية للتسسلية و 1400هكتار لغرسس اأ’شسجار

إلششلف /و.ي .أإعرإيبي

للتكفل با◊الت إلطارئة

ا◊ماية اŸدنية كونت  3آا’ف مسسعف ﬁلي بتيارت
احتفل اŸنتسشبون للحماية اŸدنية بيومهم
ال -ع -اŸي ب -ولي -ة ت -ي -ارت ،اشش -رف ع -ل-ي-ه وا‹
ال -ولي-ة السش-ي-د ب-ن ت-وات-ي ع-ب-د السشÓ-م رف-ق-ة
السشلطات اŸدنية والعسشكرية الذي اقيم هذه
السشنة بدائرة مدروسشة Ãناسشبة افتتاح وحدة
ج -دي -دة ›ه -زة ب -ك -ل ال-وسش-ائ-ل وال-ت-ق-ن-ي-ات،
اŸناسشبة كانت فرصشة للوا‹ الذي نّوه بدور
ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ل -ولي -ات ال -وط-ن وخ-اصش-ة
ب -ولي-ة ت-ي-ارت ال-ت-ي شش-ه-دت ق-ف-زة ن-وع-ي-ة ‘
التدخل وتقد Ëخدمات للمواطن Úول سشيما
اŸتضشررين ،مؤوكدا أانه قال انه ‘ بداية ششهر
جوان سشيتم رفع التجميد عن بعضس اŸششاريع
وسشيكون لقطاع ا◊ماية اŸدنية نصشيبا معتÈا
ك -م -ا اع -جب ب -اŸراف-ق اŸت-واج-دة ب-ال-وح-دة
ا÷ديدة وهي رقم ١٤بولية تيارت اي لكل
دائرة مركز للحماية اŸدنية.
مدير ا◊ماية اŸدنية عبد الوهاب صشافية
فأاششاد برجال ا◊ماية اŸدنية بتيارت واعتÈ

عملهم واجبا وجب القيام به كما تطرق ا¤
تكوين اŸسشعف Úهذه اŸبادرة التي انطلقت
منذ مدة وهدفها تكوين مسشعف ‘ كل أاسشرة
للقيام بالسشعافات األولية قبيل حضشور رجال
ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة .ونشش Òان ح -م -اي -ة ولي -ة
تيارت كانت قد قامت بتكو Êاك Ìمن  ٣الف
مسشعف ع Èبلديات الولية ومنذ سشنة ،٢٠١٠
” تكوين  ٤٦٤١مواطن مسشعف من بينهم ٧٢٧
امراة ،وقد أاتت اكلها حسشب اŸقدم صشافيا
ع -ب -د ال -وه -اب واصش -ب-ح اŸواط-ن-ون يسش-ع-ف-ون
انفسشهم عند ا◊الت البسشيطة.
واسشتعرضس النقيب بوخاري رابح اŸكلف
ب -الع Ó-م ع -ل -ى مسش -ت -وى م -دي -ري -ة ا◊م -اي -ة
اŸدنية نششاطات ا◊ماية اŸدنية خÓل سشنة
 ،٢٠١٧وك- -ان اول ت- -دخ- -ل ل- -ه ح- -ول ال- -كÓ- -ب
اŸدربة التي اقتنتها اŸديرية كمرحلة او¤
وتتكون من  ٤كÓب مدربة ﬂتصشة من صشنف
«ال -راع -ي ال -ب -ل-ج-ي-ك-ي « ودوره-ا ال-كشش-ف ع-ن

الضشحايا –ت النقاضس او بالÈك اŸائية،
ومسش- -اع- -دة اع- -وان ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ع -ل -ى
الكششف عن ضشحايا اثناء الكوارث الطبيعية
النششاطات التي قامت بها مصشالح ا◊ماية
اŸدنية بولية تيارت تتمثل ‘  ٢٠٧٣٤تدخل
م-ن-ها  ٨٢٥م-ت-ع-ل-ق-ة ب-حوادث اŸرور و١٢٩٥٤
ت -دخ -ل ألج Ó-ء واسش -ع -اف م -واط-ن ،Úك-م-ا ّ”
تدخل وعدة مرات بسشسشب تسشرب غاز طبيعي
وبوتان ،اما التدخÓت بسشبب اختناقات بغاز
اول اكسشيد الكربون فكانت  ١٩حادثا بالنسشبة
◊رائق الغابات فقد بلغ عدد التدخÓت ١٥٩
تدخل بالغابات وا◊قول الزراعية منها ٥٠
تدخ ‘ Óالغابات و ١٨باÙاصشيل الزراعية
و ٨٦لÓ-عÓ-ف و ٥ت-دخÓ-ت إلن-ق-اذ اشش-جار
مثمرة ،اما حوادث اŸرور اŸسشجلة منذ ١
جانفي ا ¤غاية نهاية فيفري فقد ” احصشاء
 ١٠٠حادث تسشببت ‘  ١٤٣جريح و ٧وفيات.

تيارت :ع :عمارة

كششف مدير الغابات لولية تلمسشان السشيد
ك- -ازي سش- -ي- -دي ﬁم -د السش -ع -ي -د ‘ تصش -ري -ح
÷ري -دة «الشش -عب» ان م -دي -ري -ت-ه ت-ع-م-ل ع-ل-ى
إادخ- -ال مصش- -ال -ح ال -غ -اب -ات ‘ ›ال الن -ت -اج
الفÓحي والسشياحي ،وذلك بإاطÓق برنامج
هام يعمل على توزيع ما يفوق الـ ١٤٠٠هكتار
من األراضشي الغابية والششبه الغابية كائنة بـ ٣٢
موقعا Ãختلف غابات ولية تلمسشان لتكون
م -واق -ع ل -زراع -ة األشش -ج -ار اŸث -م -رة ك -ال -ل -وز
وال- -زي- -ت- -ون وال- -ك- -رز وغÒه- -ا ،حسشب م -وق -ع
اŸن - - -ط - - -ق - - -ة ب - - -اإلضش - - -اف - - -ة إا ¤ت- - -رب- - -ي- - -ة
النحل واŸواششي.
هذا الÈنامج الذي جاء تنفيذا لتعليمات
اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل -ل -غ-اب-ات ومصش-ال-ح وزارة
ال-فÓ-ح-ة ال-ه-دف م-ن-ه إادخ-ال ال-غ-اب-ات ضشمن
اŸوارد الق- -تصش- -ادي- -ة اŸن- -ت- -ج- -ة ل- -ت- -دع -ي -م
القتصشاد الوطني ،من جهة أاخرى و‘ ›ال
السش-ي-اح-ة سش-ي-ت-م اسشتحداث  ٠٨م-واق-ع غابية
ل-ل-تسش-ل-ي-ة ل-ت-ك-ون م-واق-ع اسش-ت-ق-ط-اب السشياحة
أادخلها ‘ ›ال السشتثمار السشياحي ششريطة

عدم اŸسشاسس Ãقومات الغابة من جهة وعدم
اسشتخدام مواد تضشر بالغابات من جهة أاخرى،
كما ”ّ اطÓق برنامج هام من اجل Œديد
وإاعادة غرسس الغابات ،حيث رصشدت مديرية
الغابات غÓفا ماليا قدره  ٢.٥مليار سشنتيم
لعملية إاعادة التششج Òبالغابات التي اتلفتها
النÒان بكل من بلدبيات ا÷هة الششرقية على
غ- -رار ب -ن -ي صش -م -ي -ل واولد م -ي -م -ون وا÷ه -ة
الششمالية مثل هن ،Úبني وارسشوسس ،الغزوات،
دار يغمراسشن ،ندرومة وفÓوسشن ،حيث من
اŸنتظر أان “ ّسس العملية  ٨٢هكتار من أاصشل
 ٤٧١هكتار التي أاتت عليها السشنة النÒان ‘
السش-ن-وات اŸاضش-ي-ة وال-ت-ي سش-ي-ت-م رد الع-ت-بار
لها من خÓل تششجÒها من جديد ‘ برنامج
اسشتعجا‹ من ششأانه اÙافظة على الÌوة
الغابية التي تبلغ مسشاحتها بتلمسشان  ٢٢٥أالف
هكتار والتي تعت Èمن ضشمن اجمل الغابات
على اŸسشتوى الوطني واŸتوسشطي.

تلمسشان ﬁمد بن ترإر

رئيسس بلدية إŸالح بع“ Úوششنت

نطالب بعيادة للو’ية وﬁطة للسسكك ا◊ديدية
كششف رئيسس بلدية اŸالح السشيد مصشطفى رحمو ‘ Êحديث
÷ريدة «الششعب» أان بلديته تعد من أاجمل بلديات الولية من
خ Ó-ل ال -نسش -ي -ج ال -ع -م -را Êوك -ذا م-ن خÓ-ل ال-نشش-اط ال-ث-ق-ا‘
والرياضشي ،خاصشة ما حّققه فريق كرة السشلة باŸنطقة الذي
يعت Èأاحد رموز هذه البلدية التي رغم ما اسشتفادت منه من
مشش -اري -ع ال ان -ه -ا ت -ب -ق -ى ‘ ح -اج -ة م -اسش-ة ا ¤مشش-اري-ع أاه-م
تتقدمهم عيادة للولدات التي تنعدم ‘ الدائرة كافة ما يرغم
ا◊وامل على التنقل ا ¤غاية ع“ Úوششنت وكث Òما ولدت
النسشاء ‘ الطريق وهو ما يتسشبب ‘ وفيات األجنة واألمهات
على حّد سشواء ،مؤوكدا ان بلديته –توي على عيادة متعّددة
اÿدمات ال ان غياب مصشلحة الولدة يبقى نقطة سشوداء ‘

اŸنطقة نطالب بإاقامتها والتخفيف من معاناة ا◊وامل ،من
جهة أاخرى اكد ان اŸنطقة تعت Èمركز عبور ،خاصشة القطار
القادم من “وششنت وبني صشاف لكن غياب ﬁطة للسشكك
ا◊ديدية يرغم القطارات على التوقف ‘ أاماكن بعيدة ما
يعرضس حياة الركاب للخطر ،من جهة أاخرى ومن اجل فك
العزلة عن القرى النائية طالب اŸسشؤوول األول عن البلدية
بضشرورة فتح الطريق ما ب Úقرية مسشاعيد بن باديسس نحو
شش -اط -ئ سش -اسش -ل م-رورا ب-ق-ري-ة أاولد ط-اوي وه-و م-ا سش-ي-ع-ط-ي
حركية للمنطقة.
وعن دعم الولية أاكد ذات اŸسشؤوول ،ان بلديته اسشتفادت من
غÓف ما‹ يقدر بـ ٨مÓي Òو ٢٠٠مليون سشنتيم ،والتي سشيتم

اسشتغÓلها ‘ التنمية اÙلية للبلدية والنهوضس باألحياء التي
–تاج ا ¤دعم ،خاصشة القرى النائية التي بعضشها اسشتفادت من
” بر›تها على
الكهرباء والربط بالغاز الطبيعي وأاخرى ّ
غرار قرية اŸسشاعيد بن باديسس ،وعن الرياضشة أاششار رئيسس
البلدية ان بلديته تعت Èرائدة ‘ رياضشة كرة السشلة الذي يلعب
‘ ال -ب -ط-ول-ة األو ،¤ل-ك-ن يسش-ت-وجب دع-م ب-اق-ي ال-ف-ئ-ات ب-غ-ي-ة
–سش Úاألداء وت -ف -ع -ي -ل ف-ري-ق ك-رة ال-ق-دم ودع-م-ه ل-ل-ع-ودة ا¤
النششاط واŸنافسشة ،خاصشة وان السشيدة الوا‹ السشيدة« :لبيبة
ويناز» كانت قد طالبت بالبحث عن األراضشي لدعم اŸنطقة
باÓŸعب ا÷وارية وهي خطوة فيها بادرة خ Òعلى اŸنطقة.

ع“ Úوششنتﬁ :مد بن ترإر
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ل‡ية ◊ل القضشية الصشحراوية
‘ إاطار ا÷هود ا أ

هدوء حذر بواغادوغو

ﬁادثات ب ÚألحتÓل أŸغربي وكوهلر ألثÓثاء بلشضبونة
الغربية.
◊د اآلن ،ع -ق -د اŸب -ع -وث ا÷دي -د سض -لسض -ل -ة
مشضاورات مع طرف واحد من النزاع وهو جبهة
ال- -ب- -ول- -ي- -زاري- -و وال- -ب- -ل- -دي -ن اÛاوري -ن ،ا÷زائ -ر
وموريتانيا ،و ⁄يعقد لقاءه مع اŸغرب الذي كان
مقررا ‘ جانفي بÈل.Ú
بالنظر إا ¤الطريق اŸسضدود الذي يتواجد فيه
مسض- -ار السضÓ- -مÁ ،ك- -ن أان «ي- -ت- -خ -ذ ›لسض األم -ن
إاجراءات Ÿسضاندة كوهلر ‘ جهوده لعقد جولة
خامسضة من اŸفاوضضات» ،بحسضب ما ” تأاكيده ‘
هذه الوثيقة .وتعود آاخر اŸفاوضضات التي جرت
ب Úجبهة البوليزاريو واŸغرب إا ¤شضهر مارسض
Ã 2012نهاسضت بالوليات اŸتحدة.

يلتقي وفد مغربي يقوده وزير اÿارجية
ناصشر بوريطة ،الثلثاء القادم ‘ ،لششبونة،
ل· اŸت-ح-دة ل-لصش-حراء
ب-اŸب-ع-وث اÿاصص ل -أ
لجراء ﬁادثات
الغربية هورسشت كوهلر ،إ
ث -ن -ائ -ي -ة ‘ ﬁاول -ة ل-ل-ت-وصش-ل ◊ل سش-ي-اسش-ي
نهائي لقضشية الصشحراء الغربية.
‘ السض- -ي- -اق ،ذك- -رت اÿارج- -ي- -ة اŸغ -رب -ي -ة أان
مشضاركة الوفد اŸغربي ‘ هذا اللقاء الثنائي ،تأاتي
بدعوة من اŸبعوث الشضخصضي وتندرج ‘ إاطار
ال -ت -وصض -ل إا ¤ح -ل سض -ي -اسض -ي ن -ه -ائ -ي ل-ل-ن-زاع ح-ول
الصضحراء الغربية ،لكنها أاشضارت إا ¤أانها سضتلتزم
خÓ- -ل ال- -ل- -ق- -اء ب- -ف- -رضض رؤوي- -ت- -ه- -ا ◊ل ال -قضض -ي -ة
الصضحراوية ،ما يعني أانها سضتسضعى لفرضض خيار
ا◊كم الذاتي دون غÒه من اÿيارات ،وهي نيّة
مبّيتة كما نرى لعرقلة جهود كوهلر ،كما فعلت مع
سضابقيه ،والعمل على ربح مزيد من الوقت تسضتغله
‘ نهب ثروات اإلقليم اÙتل وترسضيخ احتÓلها
الÓشضرعي له وقتل القضضية بالتقادم.
الحتÓل اŸغربي ،عازم هذه اŸرة ،كعادته،
ع -ل -ى ال -ت-نّ-ك-ر ◊ق الشض-عب الصض-ح-راوي ‘ ت-ق-ري-ر
اŸصض Òوا÷ه -ود ال -دول -ي -ة ال -ق -ائ-م-ة ع-ل-ى احÎام
القانون الدو‹ وتصضفية السضتعمار من الصضحراء
ال -غ -رب -ي-ة ،ل-ك-ن غ-اب ع-ن-ه ب-أان أالع-ي-ب-ه وح-ي-ل-ه ‘
التÓعب بالقرارات الدولية  ⁄تعد تنطلي على
أاحد ،خاصضة اŸبعوث األ‡ي ا÷ديد الذي يبدو
أاك Ìع -زم -ا ع -ل -ى ح -ل ال -قضض-ي-ة الصض-ح-راوي-ة وف-ق
قرارات ولوائح األ· اŸتحدة التي سضبق للمغرب
أان وّقع عليها ضضمن إاطار اسضتفتاء تقرير مصضÒ
ي -تضض-م-ن ثÓ-ث-ة خ-ي-ارات ول-يسض خ-ي-ارا واح-دا ك-م-ا

يريد ،وهو خيار الضضم أاو السضتقÓل أاو ا◊كم
الذاتي.
م- -واف -ق -ة اŸغ -رب ع -ل -ى ل -ق -اء ك -وه -ل -ر ج -اءت
متأاخرة ،فقد حاول التهّرب منها ،حتى ل يصضطدم
ب- -األم -ر ال -واق -ع ال -ذي ي -ق ّ-ر صض -راح -ة ب -أان وج -وده
باإلقليم الصضحراوي ›رد احتÓل بكل ما –مله
الكلمة من معنى ،واألكيد أانه تراجع عن موقفه
ووافق على لقاء كوهلر بعد أان وجد نفسضه ﬁاصضرا
بقرار ﬁكمة العدل األوروبية األخ Òالذي كان
ف -ع Ã Ó-ث -اب -ة الصض-ف-ع-ة ال-ق-وي-ة ال-ت-ي أاي-ق-ظ-ت-ه م-ن
أاضضغاث أاحÓمه على واقع يشض Òإا ¤أان احتÓله
للصضحراء الغربية بات إا ¤زوال قريب.
ه- -ذا ،وي- -ع- -ق- -د م- -ب- -ع- -وث األ· اŸت- -ح- -دة إا¤
الصضحراء الغربية هورسضت كوهلر ،أاول اجتماع له
Ãجلسض األمن هذا الشضهر ‘ ،ح Úأان اŸشضاورات
م -ع ط -ر‘ ال -ن -زاع ال-ت-ي سض-ب-قت ه-ذا الج-ت-م-اع ⁄
تسضتكمل.
بحسضب أاجندة ›لسض األمن لشضهر مارسض ،فإان
ه -ورسضت ك -وه -ل -ر سض -ي -ع -رضض أاول ت -ق-ري-ر ل-ه ح-ول
الصضحراء الغربية ‘ شضهر مارسض Ãسضاعدة رئيسض
بعثة اŸينورسضو ا÷ديد كول Úسضتيوار ،وهذا طبقا
لÓئحة  2351لسضنة  2017التي طلبت من األمÚ
العام Ÿنظمة األ· اŸتحدة تقد Ëتقرير حول
الوضضع السضائد ‘ الصضحراء الغربية بعد  6أاشضهر من
تعي ÚاŸبعوث ا÷ديد.
للتذك ،Òفإان الÓئحة دعت األم Úالعام إا¤
إاطÓ- -ع ›لسض األم -ن ب -اŸسض -لك ال -ذي ي -ن -ت -ه -ج -ه
اŸب -ع -وث الشض -خصض-ي إلي-ج-اد ح-ل سض-ي-اسض-ي ي-ق-ب-ل-ه
ال-ط-رف-ان ويسض-م-ح ب-ت-ق-ري-ر مصض Òشض-عب الصض-حراء

لنسشانية
 4.1مليون ششخصص بحاجة للمسشاعدة ا إ

تقرير أأ‡ي يحّذر من تدهور ألوضضع أألمني ‘ ما‹
ل· اŸت-ح-دة أان
ذك -ر ت -ق -ري -ر م -رح-ل-ي ل -أ
انعدام المن ‘ ما‹ ““يسشتمر ‘ التصشاعد““
وÁتد ا ¤وسشط البلد ،ولفت إا ¤اسشتمرار
أانشش-ط-ة ال-ت-ه-ريب وب-اق-ي ا÷رائ-م اŸرت-بطة
با÷رÁة اŸنظمة العابرة للحدود ،مششÒا
إا ¤أان حوا‹  4.1مليون ششخصص بحاجة إا¤
لنسشانية.
اŸسشاعدة ا إ
جاء ‘ التقرير الذي أاعده خÈاء من األ·
اŸتحدة وعرضض أامام العضضاء الـ › ‘ 15لسض
األمن ،أامسض األول ،أان أاعضضاء فصضائل ا◊ركات
السضياسضية واŸسضلحة اŸوقعة على اتفاق سضÓم عام
 2015ب -ا÷زائ -ر يشض -ه -دون ““ت -راج -ع -ا ت -دري-ج-ي-ا
لنفوذهم ‘ مناطق هي تقليديا –ت سضيطرتهم
غ ÒاŸباشضرة أاو اŸباشضرة““.
قال التقرير ،إان ““مثل هذه اÿسضارة للسضيطرة
ع -ل -ى األرضض ،يضض -اف إال -ي -ه -ا ال -تشض -رذم اŸت -زاي -د
للمجموعات اŸسضلحة على خلفيات إاثنية والزيادة
بالتا‹ لعدد اÛموعات اŸسضلحة غ ÒاŸوقعة
(ع -ل -ى الت -ف -اق) “ث -ل ح -ال-ي-ا ال-ت-ه-دي-د ال-رئ-يسض-ي
ل -ت -ط -ب-ي-ق ات-ف-اق““ السضÓ-م اŸوق-ع ‘ ا÷زائ-ر ع-ام
.2015

يضض -ي -ف م-ع-دو ال-ت-ق-ري-ر أان ع-م-ل-ي-ات ت-ه-ريب
اıدرات والŒار ب -ال -بشض -ر وت -ه -ريب السض Ó-ح ل
ت -زال م -ن -تشض -رة ‘ م -ا‹ ورغ-م ات-ف-اق  ،2015ف -إان
““الوضضع اإلنسضا ‘ Êالشضمال ووسضط البÓد ل يزال
متفجرا وغ Òمسضتقر ،مع اسضتمرار التدهور بشضكل
ملحوظ““.
قالوا ““هناك ما يقدر بـ 4,1مليون شضخصض ‘
أان -ح -اء ال-بÓ-د ب-ح-اج-ة Ÿسض-اع-دة إانسض-ان-ي-ة““ ،وك-ان
الوضضع ‘ ما‹ سضببا رئيسضيا ‘ إانشضاء قوة السضاحل
التي تضضم خمسض دول Ùاربة اإلرهابي ،Úوالتي
يقول التقرير إانها مرتبطة ““بالتهديدات اإلرهابية
اŸتزايدة لتنظيم داعشض اإلرهابي ‘ الصضحراء
الكÈى وجماعة إارهابية أاخرى““ .صضعد اإلرهابيون
ع -م -ل -ي -ات -ه -م ‘ وسض -ط م -ا‹ ‘ الشض -ه-ر ال-ق-ل-ي-ل-ة
اŸاضضية مسضتهدف Úقوات ﬁلية وأاجنبية بعد أان
كانت أاعمال العنف ﬁصضورة ‘ شضمال البÓد.
قتل أاربعة عناصضر من قوة حفظ السضÓم الدولية
األربعاء عندما انفجر لغم –ت آاليتهم ‘ وسضط
ما‹ ‘ هجوم متعمد ‘ ،أاسضبوع شضهد هجمات
دامية اسضتهدفت مدني Úوقوات أامن ‘ الدولة
الواقعة بغرب افريقيا.

دعوة لÓلتزأم بحكم ﬁكمة
ألعدل أألوروبية

وج-هت “ث-ي-ل-ي-ة ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسض-اري-و بسض-ويسض-را
مذكرة إا ¤كل البعثات الدائمة ‘ جنيف ،تدعوها
فيها إا ¤النتباه للحكم الصضادر مؤوخرا عن ﬁكمة
العدل األوروبية ،القاضضي بأان اتفاق الصضيد البحري
اÈŸم ب Úال–اد األوروبي واŸغرب غ Òقابل
للتطبيق ‘ الصضحراء الغربية.
اسض -ت -حضض -رت اŸذك -رة ال -ت -ي ب-ع-ث-ت-ه-ا ج-ب-ه-ة
البوليسضاريو ،أابرز النقاط التي اسضتخلصضها قرار
أاعلى هيئة قضضائية على مسضتوى اإل–اد األوروبي،
ب -خصض -وصض ات -ف -اق-ي-ة الصض-ي-د ال-ب-ح-ري ب Úاإل–اد
األوروب- -ي واŸغ- -رب وال- -ت- -ي ت- -ؤوك -د ع -ل -ى أان ه -ذه
الت-ف-اق-ي-ة ل Áك-ن ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا ‘ اŸي-اه اإلق-ل-يمية
الصضحراوية ،وعلى أان مناطق الصضيد اŸشضار إاليها
‘ الت -ف -اق -ي -ة ““ل ي-تضض-م-ن اŸي-اه ال-ت-اب-ع-ة إلق-ل-ي-م
الصضحراء الغربية““.
يذكر ،أان اŸذكرة التي عممتها “ثيلية جبهة
ال-ب-ول-يسض-اري-و بسض-ويسض-را ع-ل-ى البعثات الدبلوماسضية
الدائمة ‘ جنيف ،أارفقتها بنسضخة من ا◊كم الذي
أاصضدرته اÙكمة األوروبية اŸبني على شضكوى
اŸنظمة الÈيطانية ““حملة التضضامن مع الصضحراء
ال -غ -رب -ي -ة““ والصض-ادر ‘  27ف-ي-ف-ري  2018والذي
يقضضي ب Óقانونية الصضيد ‘ اŸياه الصضحراوية.
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هجومات بوركينا فاسضو تعّزز تصضميم ›موعة
ألسضاحل على ﬁاربة أإلرهاب
أاف- -ادت السش- -ل -ط -ات ‘ ب -ورك -ي -ن -ا ف -اسش -و أان
ال -ه -دوء ع -اد إا ¤ال -ع -اصش-م-ة واغ-ادوغ-و وأان
لمني –ت السشيطرة غداة هجوم
الوضشع ا أ
إارهابي دام أاسشفر عن مقتل  28ششخصشا على
لقل اسشتهدف مقر قيادة ا÷يشص والسشفارة
ا أ
الفرنسشية.
ع -اد ال -ه-دوء إا ¤شض-وارع ال-ع-اصض-م-ة واغ-ادوغ-و،
أامسض ،وأاصضبح الوضضع –ت السضيطرة وفق ما أاعلنت
عنه ا◊كومة ،وذلك غداة سضلسضلة هجمات دامية
اسضتخدمت فيها سضيارة مفخخة وإاطÓق نار كثيف
واسضتهدف مقر قيادة ا÷يشض ‘ بوركينا فاسضو
والسض- -ف- -ارة ال- -ف- -رنسض- -ي- -ة ‘ واغ- -ادوغ -و ،وأاوق -عت
الهجمات نحو ثÓث Úقتي.Ó
ان -تشض -رت ال -ق-وات اŸسض-ل-ح-ة ب-ك-ث-اف-ة وأاغ-ل-ق
ﬁيط اŸواقع التي ” اسضتهدافها من مقرات
رسض-م-ي-ة دب-ل-وم-اسض-ي-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا السضفارة الفرنسضية
ومقر للجيشض.
وال-ه-ج-م-ات ال-ت-ي ن-ف-ذت-ه-ا صض-ب-اح ا÷معة ،عدة
›موعات إارهابية ‘ وسضط العاصضمة البوركينية
 ⁄ت -ت -ب -ن -اه -ا أاي-ة ج-ه-ة ،ل-ك-ن ب-ورك-ي-ن-اف-اسض-و ك-انت
تعرضضت منذ  2015إا ¤هجمات إارهابية اسضتهدفت
العاصضمة لكن دون بلوغ هذه الدرجة من التنظيم
التي ميزت اعتداء ،أامسض األول.
–دثت ا◊ك -وم -ة ع-ن ““ه-ج-وم إاره-اب-ي ن-ف-ذه
أاف- -راد ›ه- -ول -ون م -دج -ج -ون ب -السض Ó-ح““ م -دي -ن -ة
““أاعمال جبانة ووحشضية““.
قتل ثمانية من عناصضر األمن كما أاصضيب 80
آاخرون ،بحسضب ما أاوضضحه وزير األمن كليمنت
سضاوادوغو ،وأاضضاف أان ثمانية من اŸهاجم Úقتلوا
أايضضا ،لكن العديد من اŸصضادر األمنية أاكدت مقتل
 28شضخصضا ‘ الهجوم على مقر قيادة ا÷يشض.
بحسضب مصضدر دبلوماسضي فرنسضي  ⁄يقتل أاو
يصضب أاي ف- -رنسض- -ي ‘ ال- -ه- -ج- -وم ع- -ل- -ى السض- -ف -ارة
ال -ف -رنسض -ي -ة .وع Èال -رئ -يسض ال -ف -رنسض -ي إاÁان -وي -ل
م- -اك- -رون ›ددا ع- -ن ““ال -ت -زام ف -رنسض -ا ال -ت -ام م -ع
شضركائها من ›موعة دول السضاحل ‘ مكافحة
ا◊ركات اإلرهابية““ بعد الهجمات ‘ واغادوغو.
من جهته ،قال رئيسض النيجر والرئيسض اŸباشضر

للقوة اإلقليمية لدول السضاحل Ÿكافحة اإلرهاب
ﬁمدو يوسضوفو ،إان الهجمات ““سضتعزز تصضميم دول
السضاحل اÿمسض وحلفائها ‘ مكافحة اإلرهاب““.
أاوضضح وزير األمن البوركيني أانه ““نحو السضاعة
العاشضرة صضباحا بدأا مهاجمون إاطÓق النار على
سض -ف -ارة ف -رنسض-ا و‘ ال-وقت ذات-ه ت-ق-ري-ب-ا ه-اج-مت
›موعة أاخرى مقر قيادة ا÷يشض““ .تابع ““ثم
انفجرت سضيارة مفخخة قرب مقر قيادة ا÷يشض
وه -و أام -ر غ Òمسض -ب -وق ‘ ب -ورك -ي-ن-اف-اسض-و““ ،وق-ال
الوزير إان ““اŸهاجم Úاسضتخدموا سضيارة بحمولة
ضضخمة من اŸتفجرات““.
على بعد خمسضة كيلومÎات من اŸكان خرج
إارهابيون من سضيارة واأطلقوا النار على مارة قبل
ال -ت -وج -ه إا ¤السض-ف-ارة ال-ف-رنسض-ي-ة ،ب-حسضب شض-ه-ود.
وحاولوا اقتحام اŸكان ب Óجدوى قبل أان يطلقوا
النار ،بحسضب مصضدر من داخل السضفارة ،وقالت
السضلطات البوركينية ،إانه ““” –ييدهم““.
أاك-د ال-ع-ق-ي-د ب-ات-ريك سض-ت-ي-غ-ر اŸتحدث باسضم
قيادة أاركان ا÷يشض الفرنسضي أان ““القوات الفرنسضية
‘ ب -ورك -ي -ن -اف -اسض -و ت -دخ-لت ل-دع-م –رك ا÷يشض
البوركيني و ⁄تشضارك مباشضرة ‘ العملية““ .وفتحت
نيابة باريسض –قيقا ‘ ﬁاولة اغتيال إارهابية.

لمني جنوب ليبيا
اسشتمرار التوتر ا أ

أأل· أŸتحدة تقّرر فتح مكتبها ‘ بنغازي

أاع- -ل- -ن غسش- -ان سش- -لم- -ة اŸب- -ع -وث اÿاصص
ل· اŸتحدة ورئيسص بعثتها
لم Úالعام ل أ
ل أ
ل·
‘ ل-ي-ب-ي-ا ق-راره ال-ق-اضش-ي ب-ف-ت-ح م-كتب ا أ
اŸت -ح -دة ‘ ب -ن -غ -ازي شش -رق ال -ب -لد ي ل-ل-م-رة
لو ،¤م -ن -ذ سش -ن -وات .ق -ال سش -لم -ة خ-لل
ا أ
اجتماع ‘ بنغازي مع القيادات القبلية ششرق
ل·
ليبيا إانه ““ تقرر إاعادة افتتاح مكتب ا أ
اŸت -ح -دة Ãدي -ن -ة ب -ن -غ-ازي و” الت-ف-اق م-ع
عميد بلدية بنغازي للبحث عن مكان دائم
ل-ل-ب-ع-ث-ة ل-ي-ك-ون أاف-راد ال-ب-ع-ث-ة أاق-رب إال-ي-ك-م
ويسش -اع -دون -ك -م ‘ ح-ل ب-عضص مشش-ك-لت-ك-م““،
وف -ق -ا Ÿا نشش -رت -ه الصش-ف-ح-ة ال-رسش-م-ي-ة Ÿك-تب
ل· اŸتحدة ‘ ليبيا على موقع التواصشل
ا أ
الجتماعي ““فيسشبوك““.
أاضضاف ““هذه اإلقامة األو ‘ ‹ ¤ضضيافتكم
وسضنكون ‘ تواصضل مسضتمر معكم وأانتم لكم مكانة
تاريخية منذ زمن طويل وعندي علم كامل بالدور
الكب Òالذي لعبته برقة (شضرق ليبيا) ‘ قيام هذه
الدولة وتأاسضيسضها و‘ التضضحيات التي بذلت ‘
سضبيلها وما زالت ““.
وأاجرى اŸبعوث الدو‹ غسضان سضÓمة خÓل
زيارة عمل إا ¤شضرق البÓد منذ اÿميسض مباحثات
مع مسضؤووليها اÙلي Úوالسضياسضي Úبشضأان بحث
فرصض اŸسضاهمة ‘ إاعادة اإلعمار ونزع األلغام
ومسضاعدة النازح Úإاضضافة إا ¤دعم مؤوسضسضاتها من
ط -رف اŸن -ظ -م -ات ال -دول -ي -ة ال-ع-ام-ل-ة ‘ ال-ق-ط-اع
اإلنسضا Êواإلغاثي .ول يوجد تواجد Ÿوظفي بعثة

األ· اŸتحدة شضرق ليبيا بسضبب األوضضاع األمنية
التي كانت سضائدة بفعل تغلغل ا÷ماعات اإلرهابية
هناك.

إأحباط هجمات إأرهابية
أاع- -ل- -نت ق- -وة ال -ردع اÿاصض -ة ال -ت -اب -ع -ة ل -وزارة
الداخلية بحكومة الوفاق الليبية ،القبضض على خلية
تتكون من  5عناصضر تابعة لتنظيم داعشض اإلرهابي،
ك -انت ت -خ-ط-ط لسض-ت-ه-داف ب-عضض اŸق-ار األم-ن-ي-ة
واŸؤوسضسض- -ات ا◊ك- -وم- -ي- -ة ،بسض- -ي- -ارات م -ف -خ -خ -ة
وعمليات انتحارية.

ذكرت وسضائل إاعÓمية ،أامسض ،أان السضيارات
ال -ت -ي ك -انت سض -تسض -ت -خ -دم -ه-ا ه-ذه اÛم-وع-ة ““”
Œهيزها ‘ الصضحراء من قبل قيادات التنظيم
ل-ت-ن-ف-ي-ذ ب-عضض ال-ع-م-ل-ي-ات اإلره-اب-ي-ة ‘ ال-ع-اصض-م-ة
طرابلسض و‘ مدينة مصضراتة““.
أاك -د ال -ب -ي -ان أان ““ه -ؤولء اإلره -اب -ي ÚاعÎف -وا
بضضلوعهم ‘ أاهم الهجمات اإلرهابية التي شضهدتها
ليبيا خÓل األشضهر اŸاضضية““ ،على غرار اسضتهداف
““بوابة الفقهاء““ ‘ شضهر أاوت اŸاضضي ،غرب بلدة
هونﬁ ‘ ،افظة ا÷فرة وسضط البÓد ،والذي أادى
Ÿقتل  12عسضكريا من قوات ا÷يشض الليبي ،وكذلك
ت -ورط -ه -م ‘ ت -ف -ج ÒاÙك -م -ة Ãدي-ن-ة مصض-رات-ة
وتفج Òسضيارة أامام قاعدة أابو سضتة البحرية ‘
العاصضمة طرابلسض.
‘ اŸق- -اب- -ل لزال ال- -ت- -وت -ر سض -ي -د اŸوق -ف ‘
ا÷نوب الليبي ،حيث تشضهد مدينة سضبها مواجهات
مسضلحة أاخذت طابعا قبليا بحسضب تقارير رسضمية،
وندد اÛلسض الرئاسضي ◊كومة الوفاق الوطني،
بأاعمال العنف التي تقوم بها ›موعات وصضفها
باŸرتزقة ““تريد إايجاد واقع دÁوغرا‘ جديد ‘
ا÷نوب““.
وازداد الوضضع تعقيدا ‘ ا÷نوب الليبي ،مع
انتقال ا÷ماعات اإلرهابية التي فرت من بنغازي
وسضرت إا ¤جيوب الصضحراء حيث تتخذها كقاعدة
خ -ل -ف -ي -ة ل -ب -عث نشض -اط-ه-ا وت-ق-اط-ع-ه م-ع عصض-اب-ات
ا÷رÁة اŸنظمة والتهريب ،إا ¤جانب ا◊ديث
عن عودة العناصضر اإلرهابية من سضوريا والعراق.
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اشسراف :سسعيد بن عياد

لحد  0٤مارسس  2018م الموافق لـ  1٦جمادى الثانية  1٤٣٩هـ العدد 1٧58٣
ا أ

تزامنا مع اليوم العاŸي ◊قوق اŸسستهلكÚ

األسسبوع الوطني للنوعية
من  12إا 18 ¤مارسس

تنظم وزارة التجارة بالتعاون مع الفاعل Úمن سسلطات ﬁلية وجمعيات
لسسبوع الوطني للنوعية من  12إا 18 ¤مارسس ا÷اري .وتتزامن هذه
ا أ
التظاهرة مع اليوم العاŸي ◊قوق اŸسستهلك ÚاŸصسادف ليوم  15مارسس
 .2018ومن اجل ترقية التوعية Ãختلف جوانب ا◊فاظ على صسحة
اŸواطن Úتنظم باŸناسسبة نشساطات للتّحسسيسس ومرافقة اŸسستهلكÚ
لسسواق من منطق حماية الصسحة العمومية.
واŸتعامل ‘ Úتعاملهم مع ا أ
ق.إا

اŸرأاة ..مسسار ومكاسسب

كلمة العدد

التّمك Úالقتصسادي
فضسيلة بودريشس
ل -ف -تت اŸرأاة ا÷زائ -ري -ة ‘ ال -عشش -ري -ة األخÒة ال -ك-ث Òم-ن الن-ت-ب-اه ،ب-فضش-ل
اŸكاسشب الثمينة التي حّققتها وكذا ‚احها ‘ حصشد اŸزيد من التموقع
وال -ت -م -ك Úالسش -ي -اسش-ي والق-تصش-ادي ع-ل-ى حّ-د سش-واء ،ول-عّ-ل إانشش-اء م-ؤوسشسش-ات
م -ت -وسش -ط -ة وصش -غÒة م -ن ط -رف ال -نسش -اء ،وت -وج -ه -ه -ن ب -ث-ق-ة وت-أال-ق ‘ ع-ا⁄
اŸق -اولت -ي -ة ،ع-كسس م-دى إام-ك-ان-ي-ة ال-ت-ع-وي-ل ع-ل-ي-ه-ن ‘ اŸرح-ل-ة ال-راه-ن-ة،
للمسشاهمة ‘ تكريسس اŸزيد من ا◊ركية وخلق القيمة اŸضشافة وامتصشاصس
ال -ب -ط-ال-ة ،وب-ال-ت-ا‹ ال-ت-واج-د ‘ ق-لب ال-ت-ح-دي-ات الق-تصش-ادي-ة وال-ع-م-ل ع-ل-ى
مواجهتها بجد واحÎافية.
تبقى Œربة اŸرأاة ا÷زائرية التي اقتحمت ا◊ياة القتصشادية بقوة و‚اح

بحاجة إا ¤التطوير والتثم ‘ ،Úظّل ارتفاع عدد النسشاء اŸقاولت بنحو 23
باŸائة خÓل السشنوات األخÒة اŸاضشية ،وبات النششاط القتصشادي يسشتقطب
اŸرأاة بششكل ﬁسشوسس ،على اعتبار أان آاخر األرقام تشش Òإا ¤تسشجيل حوا‹
 143.010سشيدة أاعمال ‘ ،ح Úيبلغ عدد النسشاء العامÓت حوا‹ مليون و ٩12
أالف عاملة أاو ما يعادل نسشبة  17.6باŸائة .وتكتسشي هذه األرقام أاهمية كونها
تعكسس انفتاح اŸرأاة على الصشناعة واإلنتاج وكذا البتكار ،ولعلّ التسشهيÓت
واآلليات التي أاطلقتها الدولة ‘ األعوام األخÒة أافضشت إا ¤اسشتقطاب
ششريحة واسشعة من النسشاء ‘ أابعد نقطة من ا÷زائر خاصشة على مسشتوى
مناطق الهضشاب العليا والصشحراء.
لذلك ل يقتصشر هذا الهتمام على اŸرأاة ا÷امعية وحدها وإا‰ا يششمل
Ãختلف الصشيغ حتى “لك حرفة ،كما تخرجت من مراكز ومعاهد التكوين
اŸه -ن -ي ،ف -ف -رضشت ن -فسش -ه-ا ‘ ا◊ي-اة الق-تصش-ادي-ة ول ششك أان-ه-ا ب-اتت ت-ع-د
مسش -ت -ق -ب  Ó-ب -ال -ك -ث .Òوب -اŸوازاة م -ع ذلك ي -ت -ط ّ-ل -ع إا– ¤ق -ي -ق اŸزي -د م-ن
السشتقطاب لعدد معت Èمن النسشاء ،غ Òأان اŸرأاة ‘ كل ذلك ينبغي أان تششعر
باŸسشؤوولية وتتجّند لقتحام عا ⁄إانششاء اŸؤوسشسشات اŸصشغرةŸ ،ا لنسشيجها
من أاهمية ‘ إانششاء القيمة اŸضشافة وتنويع اإلنتاج ،ومسشاهمة ‘ تنمية
التصشدير إا ¤اÿارج.

وإا ¤جانب أانه ل ينبغي أان يكون دعم اŸرأاة ششعارا أاجوف بل يجب أان
جه للمرأاة
يخضشع إا ¤مقاييسس اقتصشادية بحتة ،والدعم من الضشروري أان يو ّ
التي –مل مششروعا وإارادة وفكرا اقتصشاديا ،حتى يكون “كينها القتصشادي
›سش -دا ع -ل -ى أارضس ال -واق -ع ،وتÈز بشش -ك -ل ت -دري-ج-ي مسش-اه-م-ت-ه-ا ال-ت-ي م-ن
اŸفروضس أان تتناسشب مع حجم التسشهيÓت والدعم الذي سشخرته الدولة
للمؤوسشسشة الصشغÒة واŸتوسشطة ،وبالتا‹ اسشتحداث نسشيج صشناعي مكثف
يخلق العديد من الفرصس ‘ التششغيل والتصشدير والإنتاج Ãعاي Òا÷ودة
والتنافسشية العالية.
بالفعل –تاج اŸرأاة اليوم إا ¤التوجيه والتحسشيسس واŸرافقة خاصشة ‘
اŸناطق الريفية ،التي تنام على قدرات بششرية هائلة ل ينبغي Œاهلها،
و–توي فوق كل ذلك على مؤوششرات البتكار والعطاء ،ول ينبغي أان يكون
مطلبها مقتصشرا على التمويل اŸا‹ ،ألنها مطالبة ‘ البداية بإاثبات قدرتها
على إايجاد فكرة جيدة لقتحام عا ⁄اإلنتاج ،ومن ثّمة التأاكيد على أانها
تتحكم ‘ أادوات التسشي Òا÷يد ،وباإلضشافة إا ¤مواكبة متطلبات وتغÒات
األسشواق التي تششهد منافسشة ششرسشة .إاذا اŸرأاة ‘ طريق التمك Úالقتصشادي
من الضشروري أان تسشتغل اآلليات وتنفتح أاك Ìعلى ا◊ياة القتصشادية لتواكب
تطورات الآلة اإلنتاجية ومتطلبات األسشواق.
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إŸرأإة  ..مسشار ومكاسشب
وتشسمل هذه الصسورة اŸكÈة
كافة مناطق البÓد خاصسة
ال -هضس-اب ال-ع-ل-ي-ا وا÷ن-وب
حيث يجري الرهان عليها
إل‚از ال- - - - - -ت- - - - - -ح ّ- - - - -ول

الق -تصس -ادي ال -ذي ي -رت -ك-ز ع-ل-ى م-دى مشس-ارك-ة
العنصسر البشسري وباألخصش النسسوي ‘ Œسسيد
اÿيارات وإا‚از الÈامج.
ول يقتصسر ا◊ديث هنا عن اŸرأاة ذات الكفاءة
ال -ع -ل -ي -م -ة ف -ق -ط وإا‰ا يشس -م -ل اŸرأاة ب -ج -م -ي-ع
مسستوياتها Ãا ‘ ذلك التي لديها ميزة اإلبداع
والب- -ت- -ك- -ار واŸب- -ادرة ح -ول م -ق -اولت صس -غÒة
وناشسئة تقوم على قاعدة إانتاج يتوافق مع السسوق
وينسسجم مع التطلعات بحيث ترفع من مركزها
‘ السسلم القتصسادي والجتماعي لتصسبح حلقة
أاسساسسية ‘ السسلسسلة مهما كانت صسغÒة من حيث
المتداد ا÷غرا‘.
ول -ع ّ-ل م -ا ت -ت -م-ي-ز ب-ه اŸرأاة ه-ذه السس-ن-ة –سس-ن
مركزها ‘ العمل النقابي علما أانه وفقا ألرقام
رسسمية كشسف عنها مؤوخرا ال–اد العام للعمال
ا÷زائ- - -ري“ Úث- - -ل  ١١ب- -اŸائ- -ة م -ن ›م -وع
اŸنخرط Úبرقم يبلغ  25727٠منخرطة .ومن
أاج -ل ت -دع -ي -م م -رك -زه -ا ال -ن -ق -اب-ي ي-وج-د اŒاه

تعّززت مكانة اŸرأاة ‘ اŸشسهد ا’قتصسادي وطنيا وﬁليا سسؤاء ‘ اتسساع تؤاجدها ‘ عا ⁄الشسغل أاو ‘ تنمية دورها ‘ ا’سستثمار،
’دماج كافة الطاقات البشسرية للمجتمع ‘ الديناميكية التنمؤية الشساملة.
مسستفيدة من مناخ عام ’ يزال يتطّؤر بشسكل ايجابي إ
عزÁة على رفع التحديات من خÓل اللتزام مبدأا مسساهمة كل فرد ‘ الرفع من األداء مهما
سسعيد بن عياد
بالقواعد التي –كم السسوق وأابرزها التنافسسية كان متواضسعا حتى يسستفيد ا÷هاز القتصسادي
تسستمد مشسروعية هذا الدور القائم على قواعد واإلبداع واقتصساد النفقات عن طريق ترشسيد من ﬁيطه البشسري Ÿا يتوفر عليه من طاقات
تكافؤو الفرصش وتنافسسية اŸبادرة من الرصسيد اسستعمال اŸوارد ومرافقة الكفاءات على اعتبار إانتاجية جديرة بأان توظف ‘ معركة النمو.
ب ‘ ‘ هذا اإلطار ،يعرف حضسور العنصسر النسسوي
التاريخي الذي حّققته اŸرأاة ا÷زائرية على أان ‚اح مشسروعها أاو تأالق ا‚ازاتها تصس ّ
ت- -زاي- -دا بشس -ك -ل م -ك -ث -ف وف ّ-ع -ال ‘ ق -ط -اع -ات
امتداد ﬂتلف اŸراحل التاريخية التي مرت مصسلحة القتصساد الوطني.
ّ
ب -ه -ا ال-بÓ-د وب-األخصش أاث-ن-اء ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة وانسسجاما مع التطلعات الوطنية الكÈى خاصسة اقتصسادية خارج الفضساءات التقليدية على غرار
اÛيدة التي فسسحت لها اÛال لتخوضش إا ‘ ¤ظّل أازمة اŸوارد اŸالية التي تراجعت بفعل ال -ف Ó-ح -ة ب -ج -م -ي-ع ف-روع-ه-ا وال-ب-ن-اء واألشس-غ-ال
جانب الرجل أاروع اŸعارك من أاجل أان تسسÎجع تداعيات الصسدمة النفطية ،أاصسبح لزاما توسسيع العمومية وحتى الصسناعة ،مثلما يؤوكده مؤوشسرات
ن-ط-اق ان-خ-راط اŸوارد ال-بشس-ري-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع ‘ ع-ا ⁄السس-ت-ث-م-ار وال-تشس-غ-ي-ل ال-ت-ي ت-رسس-م صس-ورة
ا÷زائر سسيادتها الوطنية.
ع -ل -ى ام -ت -داد ت -ع -اقب اŸراح -ل ال-ت-ي أا‚زت-ه-ا الديناميكية القتصسادية ا÷ديدة القائمة على واضس- -ح- -ة ‘ اŸي -دان ت -ع -كسش ه -ذه ا◊ق -ي -ق -ة.
ا÷زائر بعد اسسÎجاع السسيادة الوطنية وإاعادة
Óنسس-ان ك-ون-ه ا◊ل-ق-ة ا÷وه-ري-ة ‘
الع -ت -ب -ار ل -إ
مسسار البناء والتشسييد كانت للمرأاة ا÷زائرية
اŸكانة الÓئقة لتحفيزها ‘ تقد Ëاإلضسافة
اŸطلوبة ‘ أاك Ìمن ›ال .وكانت اŸدرسسة ول
ت -زال اŸي -دان ا◊ي -وي ال -ذي ي -وف -ر ل -ه -ا ن -فسش
’عمال و–دين كل ما تفرضسه الطبيعة
حنان بن سسا ⁄واحدة من النسساء الؤرقليات القليÓت اللؤاتي اقتحمن عا ⁄الرجال وا أ
ال -ف -رصش واŸراف -ق -ة م -ث -ل ال -نصس -ف اآلخ -ر م -ن
ا’جتماعية من تقاليد بدائية ’ عÓقة لها بإانسسانية اŸرأاة وقدراتها وإامكاناتها اŸهنية ا◊قيقية ،إاصسرارها على ولؤج سسؤق
اÛتمع من أاجل أان تتقاطع القوى ا◊ية ‘
’من الصسناعي  ⁄يكن صسدفة وإا‰ا كان نتاج سسنؤات خÈة قضستها ‘ العمل لدى أاحد اÿؤاصش اÙليÚ
تركيب مسستلزمات ا أ
اÛت- -م- -ع ح- -ول ن- -فسش ال- -ه- -دف اŸت- -م- -ث- -ل ‘
’نسسان.
’من الصسناعي منذ كان عمرها  19سسنة وتعلقا وارتباطا كبÒين بفكرة أامن وسسÓمة ا إ
اıتصس ‘ Úا أ
اŸسساهمة ‘ التطور القتصسادي والجتماعي.
ورڤلة :إاÁان كا‘
ل-وظ-ائ-ف-ه-م واŸواط-ن ‘ مسس-كنه،
اسسمها ‘ السسوق اÙلية.
ع-ل-ى غ-رار ﬂت-ل-ف ق-ط-اع-ات ال-نشس-اط-ات ال-تي
باإلضسافة إا ¤أاهمية التعّرف على
وتطمح حنان بن سسا ⁄اليوم إا¤
ت -زخ -ر ب-ه-ا ا◊ي-اة ال-ع-ام-ة ‘ ال-بÓ-د م-ن ت-ع-ل-ي-م
حنان صساحب  ٣٤سسنة ،انطلقت ك-ي-ف-ي-ة اسس-ت-ع-مال معدات ا◊رائق
ت -ط -وي -ر مشس -روع -ه -ا ع Èت -وسس-ي-ع
وصس -ح -ة وك -ذا م -راف -ق ع -م -وم-ي-ة ،ب-رزت اŸرأاة
‘ التأاسسيسش Ÿشسروعها اÿاصش وŒنب أاخطار ا◊ريق والكوارث
›ال -ه ل -يشس -م-ل ت-وع-ي-ة ال-ع-ائÓ-ت
بشسكل ‡يز ‘ اŸشسهد القتصسادي ليسش على
منذ كان ‘ عمرها  27سسنة ،حيث ال -ك -بÒة ،فضس  Ó-ع -ن ك-ون اإلن-ت-اج
أله - -م - -ي - -ة Œه - -ي - -زات ا◊م- -اي- -ة
مسس -ت-وى ع-ا ⁄الشس-غ-ل ك-ع-نصس-ر م-ن-ت-ج ف-ق-ط وأان
عملت على إانشساء مؤوسسسسة مصسغرة اÙل- -ي Ÿث- -ل ه- -ذه اŸواد ع -ل -ى
وق - -ارورات اإلط- -ف- -اء ‘ اŸن- -ازل
تتموقع ‘ الصسدارة على جبهة السستثمار من
‘ األم- -ن الصس- -ن- -اع- -ي –ت اسس -م الرغم من أانه يعتمد على مواد
ولضسرورة توفر كافة شسروط األمن
خÓل اŸبادرة بإانشساء مؤوسسسسات ومقاولت أاو
مؤوسسسسة بن سسا ⁄بعاصسمة الولية أاولية مسستوردة إال أانه قادر على
والسس Ó- -م - -ة ل - -ت - -ف - -ادي ا◊رائ - -ق
قيادة شسركات ‘ قطاعات ﬂتلفة Ãا فيها تلك
ورقلة ‘ سسنة  ،2٠١٠وذلك نظرا ال -ت -خ -ف -ي -ف م -ن األع -ب -اء اŸادي-ة
وال -ك-وارث ال-ن-اج-م-ة ع-ن ا◊رائ-ق
ال -ت -ي ت -ت-م-ي-ز ب-خصس-وصس-ي-ات ت-ت-طّ-ل-ب درج-ة م-ن
ل -ق -ن -اع -ت -ه-ا ب-األه-م-ي-ة اإلنسس-ان-ي-ة ال -ث -ق -ي -ل -ة وال-ت-ق-ل-يصش م-ن ف-ات-ورة
اıتلفة ،وتعمل اليوم أايضسا على
اليقظة واإلتقان.
للمشسروع وجدواه القتصسادية من السستÒاد لهذه اŸواد مصسنعة من
التوسسيع من اسستثمارها ع Èزيادة
‘ ه -ذا اإلط -ار ي -ع -كسش ال -نسس -ي -ج اŸؤوسسسس -ات -ي
جهة أاخرى ،وتتمثل اختصساصسات خارج الوطن.
توظيف اليد العاملة اŸتخصسصسة،
حقائق ماثلة حول القيمة اŸضسافة التي “نحها
نشس -اط -ه -ا ‘ األم -ن الصس-ن-اع-ي ‘ إاصس-راره-ا وم-ث-اب-رت-ه-ا كانا كفيل ÚواŸضسايقات الرجالية والذهنيات حيث تشسغل حاليا  ٣عمال وتأامل
Óداء الق-تصس-ادي م-رت-ك-زة ع-ل-ى دع-ائ-م
ح -واء ل  -أ
تركيب وصسيانة معدات ا◊رائق ،ب-ت-ل-ي Úصس-ع-وب-ة مسس-ال-ك-ه-ا ال-وعرة اŸعرقلة والتي ل تعÎف بالنظر أان تلقى الدعم الكفيل فيما يخصش
صسلبة من تشسريع يقوده الدسستور أانهى “اما كافة
ا◊فاظ على سسÓمة العمال من وكسسر القيود التي تفرضسها طبيعة للمرأاة على أانها إانسسان كامل ومن التسسهيÓت ‘ الوثائق اإلدارية من
أاشس-ك-ال ال-ت-م-ي-ي-ز وي-ك-رسش ت-ك-افؤو الفرصش وإارادة
اÿوذة الواقية إا ¤ا◊ذاء العملي ال -ع -م-ل الشس-اق م-ن ج-ه-ة وط-ب-ي-ع-ة ح -ق -ه -ا أان ي -ك -ون ل -ه-ا ك-ي-ان ث-ابت طرف وزارة الداخلية ،خاصسة ما
سسياسسة حسسمت اÿيارات بوضسع جميع اŸكونات
وت- - -رك- - -يب ك- - -امÒات اŸراق - -ب - -ة اÙي- -ط الج- -ت- -م -اع -ي ‘ ولي -ة وخاصش بها ،ورغم ذلك فقد أاكدت تعّلق Ãنحة رخصسة نقل مادة ثاÊ
ال -بشس -ري-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع ‘ ب-وت-ق-ة ال-ت-ن-م-ي-ة ب-ك-اف-ة
Óمن ج -ن -وب -ي-ة ك-ورق-ل-ة .ب-ال-نسس-ب-ة ل-ه-ذا الح-ت-ك-اك ب-اŸي-دان ق-د أاع-طاها أاكسس -ي -د ال -ك-رب-ون ال-ت-ي ت-ع-د م-ادة
أاشس -ك-ال-ه-ا .ل-ذلك  ⁄ي-ع-د اسس-ت-ث-ن-اء حضس-وره-ا ‘
و–ضسﬂ Òططات اإلنذار ل أ
ال-داخ-ل-ي ل-ل-مؤوسسسسات والشسركات ،اÛال ،ف - - -إان ال - - -ع - - -دي - - -د م - - -ن ل-ق-اح-ا ضس-د ك-ل األف-ك-ار اŸث-ب-ط-ة أاولية وأاسساسسية ‘ هذا اÛال،
صسدارة النشساطات القتصسادية وحيويتها ضسمن
م -راق -ب -ة أام -ن وسس Ó-م -ة ق-ارورات الصسعوبات تصسادفها للحصسول على ل -ع -زÁت -ه -ا ‘ ال -وصس-ول ل-ت-ح-ق-ي-ق باإلضسافة إا ¤العديد من العقبات
ﬂت-ل-ف األط-ر ال-ت-ي ت-ه-ت-م ب-السس-ت-ث-م-ار وال-عمل
اإلط -ف-اء ،ب-اإلضس-اف-ة إا ¤إام-ك-ان-ي-ة أاي مشسروع مع اŸؤوسسسسات ،تقول أاه - -داف- -ه- -ا ع- -ل- -ى أارضش اŸي- -دان ال- -ت- -ي ت- -أام- -ل Œاوزه- -ا م -ن أاج -ل
والرغبة ‘ تقد Ëا÷هود التي تندرج ضسمن
ت -ك -وي -ن األشس -خ -اصش ال-راغ-ب ‘ Úح- -ن- -ان ب -أان ال -نشس -اط ع -ل -ى أارضش بفضسل اÈÿة التي اكتسسبتها عمليا ا◊ظ-ي ب-إاب-رام ات-ف-اق-ي-ات جديدة
مسسار النمو.
ال- -واق -ع وتسس -ي ÒاŸرأاة ل -وح -ده -ا وال -ت -ي أاه -ل-ت-ه-ا Ÿن-افسس-ة ال-رج-ال ل- -ت- -وف Òالسس -ي -ول -ة واإلم -ك -ان -ي -ات
 ⁄يعد مثÒا للتسساؤول بروز اŸرأاة كمقاولة أاو
العمل بهذا اÛال.
وتتضسح الفائدة من مشسروعها كما Ÿؤوسسسسة ‘ هذا اŸيدان الصسعب و–دي -ه -م ‘ م -ي -دان -ه -م وب-فضس-ل القادرة على مسساعدتها لÓنطÓق
رائدة مشسروع أاو مسسÒة مؤوسسسسة اقتصسادية ،بعد
ذك -رت ‘ أاه -م -ي -ة ا◊ف -اظ ع -ل -ى وال- -ذي ظّ- -ل ي- -ح- -ت- -ك- -ره ال- -رج -ال العديد من العÓقات اŸهنية التي ن -ح -و م -رح -ل -ة ال -تصس -ن-ي-ع اÙل-ي
أان أاكدت جدارتها بالثقة اŸوضسوعة فيها وفقا
Óج- -ه -زة الضس -روري -ة ل -لسس Ó-م -ة
السسÓ- -م- -ة الشس- -خصس- -ي -ة وال -ع -ام -ة لسسنوات عدة ليسش باألمر اله ،Úاك -تسس -ب -ت -ه -ا وسس -اع -دت -ه -ا ل-ف-رضش ل - -أ
ل- -ت- -وف- -ره- -ا ع -ل -ى اŸع -اي Òوالشس -روط ال -ف -ي -ن -ة
وسسÓ- -م -ة ال -ع -م -ال أاث -ن -اء أادائ -ه -م ب-ل إان-ه ح-ف-ي-ف ب-ج-م-ي-ع اıاط-ر
واألمن الصسناعي.
والقانونية والعلمية اŸطلوبة لكل ›ال .وتبدي

’من الصسناعي)
حنان بن سسا( ⁄صساحبة مؤؤسسسسة ‘ ا أ

إمرأإة ورڤلية تقتحم إأ’عمال إلرجالية وتفرضص تنافسشا من نوع آإخر
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التحليل ا’سسبؤعي

اŸقاولة الّريفية ‘ قلب الّتنمية

ت -ت -ؤّف -ر اŸن -اط -ق ال ّ-ري -ف -ي-ة ع-ل-ى
م -ق ّ-ؤم -ات وث-روات ه-اّم-ة ت-ن-ت-ظ-ر
إاق-ح-ام-ه-ا ‘ اŸع-رك-ة الّ-ت-ن-م-ؤي-ة‘ ،
ظل تطلّع اŸرأاة للّتمؤقع ‘ خارطة
الّنشساط ا’قتصسادي بقّؤة ،إاذا ما ”ّ
ف -ت -ح أاب -ؤاب اŸراف -ق -ة وال ّ-ت-حسس-يسش
وك-ذا ال-ت-ؤج-ي-ه ،وي-أات-ي ذلك ‘ ظ-ل
تسس -ج -ي -ل م -ا ’ ي -ق -ل ع -ن  40باŸائة
نسس - -م - -ة ،ي - -ن - -تشس - -رون ‘ اŸن- -ط- -ق- -ة
’ول -ي -ة
ال- -ري- -ف -ي -ة الÌي -ة ب -اŸادة ا أ
اÿام وك-ذا ب-الÌوة ال-بشس-ري-ة ال-ت-ي
“لك روح ا’بتكار.

فعالية ‘ إŸبادرة بإانششاء مقاو’ت وقيادة مؤوسشسشات
ضشرورة معا÷ة إلعرإقيل وتصشحيح إŸفاهيم لتحسش Úإ’أدإء
“ثلن  ٪ 11من ›موع
إŸنخرط ‘ Úإ–ـ ـ ـ ـ ـ ـاد
إلعم ـ ـ ـال إ÷زإئري ـ ـ ـ ـ ـÚ
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حلول وإقعية للّتحّرر من إلّنششاط إŸوإزي

’بداع ،اقتصساد النفقات ومرافقة الكفاءات
“ّيز ‘ التنافسسية ،ا إ

وب- -اŸوازاة م- -ع ذلك ل- -دي- -ه- -ا ال- -ق- -درة ع -ل -ى
اسستحداث الÌوة وخلق مناصسب شسغل ،ومن ثم
السس Òن -ح -و ت-غ Òوج-ه اŸن-ط-ق-ة ال-ري-ف-ي-ة..إاذا
اŸقاولة النّسسوية ‘ اŸناطق الريفية Áكن أان
تشسّكل موردا مهّما للثّروة ،وبالتا‹ تغ Òوجه
ال -ري -ف وال -دف -ع ب -ه ن -ح -و ت -غ-ي Òواق-ع ي-ح-اصس-ره
ال -ت -ه -م -يشش وال -ع -زل-ة ،إا ¤السس Òب-خ-ط-وات ث-اب-ت-ة
ل -ل -ت -واج -د ‘ ق -لب ال -نشس-اط الق-تصس-ادي السس-ري-ع،
واŸفضسي إاّ“ ¤تع اŸناطق النائية والريفية على
حد سسواء بالرفاه وا◊ركية الصسناعية ،التي ل تخلو من
البتكار والنابضسة بالتنمية وا◊ياة.
إاذا ح- -ان ال- -وقت إلق- -ح -ام ع -نصس -ر م -ه -م ‘ ال -نشس -اط
الصسناعي وا◊ركية القتصسادية ،من خÓل فتح جميع
أاب-واب ال-تشس-ج-ي-ع واŸراف-ق-ة وح-ت-ى ال-ت-م-وي-ل ب-ال-نسسبة
ل -ل-مشس-اري-ع ال-ت-ي أاث-ب-تت ج-دوت-ه-ا وف-رضست ن-فسس-ه-ا ‘
ا◊ياة القتصسادية ،وبالعودة إا ¤ا◊ديث عن أاهمية
اŸقاولة النسسوية خاصسة الريفية Áكن الوقوف على
بعضش الرؤوى واŸقÎحات التي تقدم حلول لتشسجيع
اŸرأاة الريفية على التوجه نحو اŸقاولة والقفز بها
إا ¤قلب ا◊ركية القتصسادية.

إسشتحدإث آإليات
للمؤوسّشسشات إلّنسشوية

اع-تÈت ف-ت-ي-ح-ة راشس-دي ‡ث-ل-ة ج-م-ع-ي-ة ا÷زائ-ريات
رئ -يسس -ات اŸؤوسسسس -ات ،وك -ذا رئ -يسس-ة م-ؤوسسسس-ة ت-ك-وي-ن
وخ -دم -ات «سس -اف» ،أاّن اŸؤوسّس -سس-ات الّ-ن-سس-وي-ة بصس-ورة
عامة تكون ‘ العادة مصسّغرة جّدا ،و‘ أاغلب األحيان
عندما تتواجد ‘ الريف فإاّنها تنشسأا ‘ البيت وتبقى
فيه ،لكنه حسسب تقديرها ‘ الوقت الراهن بدأات
األمور تتغيّر بشسكل لفت ‘ ،ظل بروز فئة تتطّلع
إلنشس- -اء اŸؤوسسسس- -ات اŸصسّ- -غ- -رة .واغ -ت -ن -مت راشس -دي
ال -ف -رصس -ة ل -ت -قÎح الّشس -روع ‘ ال -ت -ف -ك Òلسس -ت -ح-داث
ميكانيزمات خاصسة باŸؤوسسسسات النسسوية ،لتقّدم حلول
واقعية للمرأاة من أاجل النتقال من النشساط اŸوازي
إا ¤النشساط القتصسادي الرسسمي ،أاي ضسرورة وجود
آال -ي -ات ﬁسس -وسس -ة ،وك -ذلك أاه -م -ي-ة أان ت-ت-وّج-ه اŸرأاة
لسستعمال التكنولوجيا وتكون باإلضسافة إا ¤كل ذلك
م-ن-خ-رط-ة ‘ الشس-ب-ك-ات ،أام-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ع-راقيل
والصس - -ع - -وب - -ات ال- -ت- -ي ت- -واج- -ه- -ه- -ا اŸرأاة ال- -ري- -ف- -ي- -ة
اŸقاولة،أاوضسحت راشسدي تقول بأاّنه يسسجّل نقصسا ‘
اإلعÓم وإا ¤جانب حاجة اŸرأاة إا ¤اŸرافقة وغيابها
عن البحث الذي يفضسي إا ¤البتكار.

السسيدة عليشش مديرة مؤؤسسسسة للتكؤين

فرصص إلنجاح متاحة Ÿن لديهن إحÎإفية وإإرإدة
بعد مسسار وظيفي بوزارة التكوين اŸهني ،فضسلت السسيدة عليشش بسسمة خوضش مغامرة العمل ◊سسابها اÿاصش
فاقتحمت ›ال التكوين من خÓل تأاسسيسش مدرسسة وجدت
موقعا ‘ السساحة ‘ .ا◊قيقة كما توضسحه  ⁄تكن اŸبادرة
مغامرة وإا‰ا بالنسسبة إاليها –دٍ صسممت على رفعه خاصسة
وان مشسروعها يندرج ‘ إاطار مسسارها اŸهني.
بعد أان تسسلحت بإارادة قوية وأاعدت الشسروط الÓزمة لتجسسيد
فكرة أاحبتها إا ¤النخاع .انطلقت ‘ العمل لتحقق نتائج
ايجابية ،بعد سست سسنوات من اŸسساهمة ‘ تطوير جانب
ال -ت-ك-وي-ن ل-ف-ائ-دة اŸؤوسسسس-ات وال-ه-ي-ئ-ات ال-ت-ي أادركت أاه-م-ي-ة
م -واك -ب -ة ت -ط -ور م -ؤوشس -رات األداء الق -تصس -ادي .و“ ⁄ن -ع -ه -ا
واجباتها األسسرية من القيام Ãهامها كمسسÒة Ÿدرسسة ناشسئة
ب -فضس -ل ح-رصس-ه-ا ع-ل-ى ت-وزي-ع ع-ق ÊÓ-ل-ل-ج-ه-ود وانسس-ج-ام ‘
األدوار التي تقوم بها اجتماعيا ومهنيا ‘ كل يوم.
بفضسل اللتزام Ãعاي ÒالحÎافية Œ ⁄د السسيدة عليشش عراقيل أاو حواجز ‘ السساحة التي تتميز بانفتاح
على اŸبادرة والتنافسسية بفضسل الضسمانات القانونية والرغبة لدى اÛتمع Ÿشساركة كافة فئاته ‘ اÛهود
اŸتعلق بالتنمية البشسرية والقتصسادية .وتؤوكد أان أاول شسروط ‚اح أاي مشسروع أان يحرصش صساحبه على
التواجد اŸسستمر ‘ اŸيدان واإلصسغاء الدقيق للمحيط وفهم عميق للمؤوشسرات التي توفر لكافة الطاقات
مسساحة للتواجد ضسمن مسسار السستثمار والتنمية .خلصست ﬁدثتنا ‘ اتصسال هاتفي إا ¤أانها على درجة
عالية من الرضسا بالنظر Ÿا توصسلت إا– ¤قيقه وŒسسيد أامنية العمر لتتحول إا ¤رئيسسة مؤوسسسسة تكوينية ‘
سساحة اقتصسادية تعرف تطورا على أاك Ìمن صسعيد ،و“نح فرصسا مثÒة للنجاح Ÿن تكون لديه رج Óأاو امراة
الرغبة باŸبادرة وتفج Òالطاقات الكامنة .و‘ هذا اإلطار تؤوكد أانها تسسعى لتوسسيع مشساريعها ‘ ›ال
التكوين ،اسستجابة للطلب ‘ السسوق مثل السسياحة وتخ ّصسصسات مهنية أاخرى تعرف ارتفاعا ‘ الطلب.
سسعيد  -ب.

كيف ‚ح غÒنا..؟
سسعيد بن عياد

فضسيلة بؤدريشش

لتكريسش
ن- - -ظ- - -ام اع - -ت - -م - -اد حصس - -ة
ب -ت -خصس -يصش ت -رشس -ح ام-رأات ‘ Úك-ل ان-ت-خ-اب-ات
Œديد الهيئات النقابية قصسد إاحداث تنافسش
اي -ج -اب-ي وت-ك-ريسش انسس-ج-ام سس-وسس-ي-و اق-تصس-ادي
فعال ،يقوم على أاسسسش العمل اإلنتاجي واŸبادرة
البناءة والشسفافية ‘ عÓقات العمل على كافة
اŸسس -ت-وي-ات م-ع م-راع-اة اÿصس-وصس-ي-ات ال-ت-ي ل
Áكن معا÷تها إال من خÓل مسساهمة اŸرأاة
نفسسها ‘ اŸيدان.
وط -ب -ي -ع-ي أان ي-ت-مّ-خ-ضش ع-ن ك-ل ه-ذه اŸك-اسسب
درجة من اŸسسؤوولية ،تقتضسي مضساعفة ا÷هود
ضس -م -ن م-ن-ظ-وم-ة ي-ط-ب-ع-ه-ا ال-ت-ك-ام-ل ب Úج-م-ي-ع
الفاعل ‘ Úالسساحة القتصسادية وﬁيطها بعيدا
عن أاي شسكل من أاشسكال التمييز أاو التفرقة أاو
ال -ت -ه -م -يشش ،ك -ون ال -ت -ح-دي-ات ال-ق-ائ-م-ة ت-رت-ب-ط
Ãسستقبل اÛتمع برمته ويتطّلب انخراط كل
ف -ئ -ات -ه ‘ اŸع -رك -ة الق -تصس -ادي -ة ال-كÈى ال-ت-ي
تسستدعي Œنيد الطاقات اŸوجودة والدفع بها
‘ معÎك السستثمار مهما كان نشساطه أاو حجمه
ومداه .وحتى Áكن بلوغ الهدف اŸرتقب كما
ه -و مسس -ط -ر ‘ ال -ت -وج -ه -ات ال -وط -ن -ي -ة ال -كÈى
واŸت -ع ّ-ل -ق ب -ت -حسس Úم -ع -دل ال -ن -م -و وم -واج -ه-ة
الن -ع -ك -اسس-ات السس-ل-ب-ي-ة ألزم-ة الصس-دم-ة اŸال-ي-ة
اÿارجية يرتقب أان يتّم توسسيع نطاق حضسور
اŸرأاة ‘ السساحة القتصسادية بدءا من اŸقاولة
الصسغÒة واŸؤوسسسسة الناشسئة إا ¤السستثمارات
اإلن -ت-اج-ي-ة ا◊ق-ي-ق-ي-ة اŸول-دة ل-لÌوة وم-ن-اصسب
ال -ع -م -ل سس -واء ‘ ال -ف Ó-ح -ة وت-رب-ي-ة اŸائ-ات أاو
الصسناعة التحويلية أاو التجارة وكذا السسياحة.
وهو التحدي الذي يعّول ‘ رفعه على اإلدارة
اŸك -ل -ف -ة ب -األنشس -ط -ة الق -تصس-ادي-ة ل-تسس-اه-م ‘
معا÷ة العراقيل وتصسحيح اŸفاهيم ‡ا يعّزز
اŒاه إاق -ب -ال ال -نصس -ف اآلخ -ر ل -ل -م -ج -ت -م-ع ع-ل-ى
اŸبادرة Ãعنويات تطبعها الرغبة ‘ النجاح.
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ويلتقي العديد من اÈÿاء حول مسسأالة أاّن التنمية
الريفية تتطّور عن طريق مرافقة اقتصسادية حقيقية،
وي- -رون أان- -ه ح- -ان ال- -وقت ل- -وضس- -ع ب- -رن- -ام- -ج ق- -روضش
للمؤوسسسسات اŸصسغرة ،مشسّددين على أاهمية التحسسيسش
ع-ل-ى ال-ت-أام Úضس-د ال-ك-وارث ،ع-ل-ى اع-ت-ب-ار أاّن ت-ط-وي-ر
مقاولة اŸرأاة الريفية يحتاج إا ¤إاطÓعها على كيفية
تفادي اإلخطار ،وعلى اعتبار أانها من األمور التي
ينبغي أان ترافق التنمية الريفية ،من أاجل تطويرها
على أان تكون هذه اŸرافقة من طرف آاليات اقتصسادية
عامة.
وهناك من يدافع عن أاهمية إارسساء
برنامج للمؤوسسسسات اŸصسغرة ،كون
 ٤٠ب -اŸائ -ة نسس -م -ة ت -ت -م -وق -ع ‘
اŸنطقة الريفية ،ويحتاج ذلك إا¤
م- -ي- -ك- -ان- -ي -زم -ات وب -اإلضس -اف -ة إا¤
اÿروج ع -ن ال -ت -م -وي -ل ال -ت-ق-ل-ي-دي
وتبني ميكانزمات أاخرى للتمويل.
وباŸوازاة مع ذلك ينبغي اإلشسارة
إا ¤أاّن ال - -ت- -أام- -ي- -ن- -ات شس- -ه- -دت ‘
السس - -ن - -وات األخÒة عصس- -رن- -ة ،ب- -ل
وصسار التأام Úمن األدوات القتصسادية التي تسساهم ‘
تأام ÚاŸشساريع وضسمان حياتها من أاي خطر خارجي
لعوامل الطبيعة أاو البيئة مثل ا◊رائق والزلزل.

الّرقابة تكون من طرف جميع األعضساء وهناك كذلك
اŸسس -اواة ،وإا ¤ج -انب ال -ت -ك -وي-ن وال-ت-حسس-يسش وت-ك-ون
هناك قدرات ‘ عدة ›الت سسيتم تثمينها ،وإاذا كان
ضس -ع -ف ب -عضش ال -عضس-وات ف-إان ال-ت-ع-اون-ي-ة ›Èة ع-ل-ى
تقد ËاŸسساعدة.
وكانت عايدة كابوية رئيسسة ÷نة اŸقاولت النسسائية
Ÿن-ت-دى رؤوسس-اء اŸؤوسسسس-ات خÓ-ل ت-واج-ده-ا Ãل-ت-ق-ى
حول اŸقاولة النسسوية الريفية من مدينة بوسسعادة ،قد
اقÎحت ‘ دع -وت -ه -ا إا ¤ت-ق-د Ëي-د ال-ع-ون ل-ل-م-ق-اول-ة
النسسوية الريفية ‘ كل ما يتعلق بتسسويق إانتاجها ،وبناء
شس- - -رك- - -ات م - -ع أارب - -اب ال - -ع - -م - -ل
واŸؤوسسسسات القتصسادية من أاجل
فتح أامامها فرصش التسسويق.
علما أانّ «األفسسيو» يحرصش على
خلق موقع إالكÎو Êموجه للمرأاة
ال-ري-ف-ي-ة ح-ت-ى ي-تسس-ن-ى ل-ه-ا عرضش
إان-ت-اج-ه-ا وتسس-وي-ق-ه ،وال-كشس-ف عن
ق- -درات- -ه- -ا اإلن- -ت -اج -ي -ة وت -ط -وي -ر
مشسروعها السستثماري ،عن طريق
القفز إا› ¤ال ا÷ودة واإلنتاج
بكميات معتÈة ÿوضش غمار اŸنافسسة الشسرسسة عÈ
األسسواق ،حيث “نح لها فرصسة التموقع ع Èاألسسواق
Óنتاج وخلق الÌوة ،وبالتا‹
لتضسمن تدفق مسستمر ل إ
فك العزلة والنفتاح على ا◊ركية القتصسادية التي
ي -ن -ب -غ -ي أان ت -ن-تشس-ر ‘ أاب-ع-د ن-ق-ط-ة م-ن ال-وط-ن ول-دى
ﬂتلف الشسرائح القادرة على العطاء.
ل يخفى أانه خÓل السسنوات القليلة اŸاضسية ،بات
اهتمام أاك ÈباŸقاولة النسسوية ،وبالتا‹ إاشسراك اŸرأاة
‘ ﬂت -ل -ف ال -ق -ط -اع-ات ‘ ا◊ي-اة الق-تصس-ادي-ة ألن-ه
يعرف عن اŸرأاة كفاءتها ونزاهتها وجديتها ‘ العمل،
”
وفوق ذلك قدرتها على التسسي Òالراشسد والبتكار ،و ّ
التفطن إا ¤أاهمية خوضش حمÓت –سسيسسية معّمقة
ل- -دى ال- -ف- -ئ- -ات ال -ت -ي Áك -ن -ه -ا أان ت -نشس -ط ‘ اÛال
القتصسادي وسسط شسريحة النسساء ،ول Áكن ‘ هذا
اŸقام Œاهل التحديات التي تواجهها اŸرأاة اŸقاولة
وكذا آافاق تطوير مشسروعها القتصسادي ،خاصسة إاذا
كانت تعيشش ‘ الريف ،لذا فإانّ اŸقاولة النسسوية بÓ
شسك ‘ حاجة إا ¤تعزيز فرصش السستفادة من اŸقاولة
من خÓل التعرف على آاليات التمويل والطÓع على
Œارب أاخ -رى ن -اج-ح-ة لÓ-سس-ت-ف-ادة م-ن ن-ق-اط ق-وت-ه-ا
وت -ف -ادي ن -ق -اط ضس-ع-ف-ه-ا ،وإا ¤ج-انب م-ن-ح-ه-ا ف-رصش
ل- -ل -ت -ك -وي -ن ،و‘ ظ -ل اإلرادة اŸوج -ودة ل -دع -م اŸرأاة
اقتصساديا و“كينها من السستثمار وفرضش إانتاجها عÈ
األسس-واق..ف-ه-ل ي-ت-م اسس-ت-ح-داث ب-رام-ج وط-ن-ي-ة ل-دع-م
اŸق -اولت ال -نسس -ائ -ي -ة ب -ه-دف ت-ع-زي-ز ري-ادة األع-م-ال
النسسائية ‘ ا÷زائر من أاجل اسستغÓل كل القدرات
وال ّ
طاقات ا◊ّية..؟

إإق ـامة ششرإك ـات
للّظفـ ـر بفـ ـ ـرصص
حقيقية للّتسشويق

إلّتعاونيات مفتاح موإجهة إŸنافسشة

من جهتها باية زيتون إاطار ‘ قطاع الفÓحة ،سسلطت
الضسوء على أاهمية التعاونيات ،حيث أاّكدت على وجود
قوان Úجديدة بالنسسبة للتعاونيات ،وتطّرقت ‘ سسياق
م- -تصس -ل إا ¤ف -ئ -ة ال -نسس -اء ال Ó-ئ -ي ل -دي -ه -ن نشس -اط -ات
ومؤوسسسسات صسغÒة ،و–ّدثت عن إامكانية اجتماعهن
‘ تعاونية حيث سسيكون لهن انشسغال واحد مشسÎك،
أاي ›موعة من النسساء اŸقاولت يسستحدثن مؤوسسسسة
يقمن بتسسيÒها ومراقبتها معا بطريقة دÁقراطية من
طرف جميع العضسوات ،وحسسب رأايها هنا يكمن الفرق
م- -ا ب Úم -ؤوسّس -سس -ة رب -ح -ي -ة وم -ؤوسسسس -ة ت -نشس -أا ‘ إاط -ار
تعاونيات .وباŸوازاة مع ذلك كشسفت أاّن هذه التعاونية
توفر لهن العديد من اÿدمات والمتيازات ،من بينها
التقليصش من التكاليف لدى اقتناء اŸادة األولية ،حيث
التعاونية تقلصش من ذلك ،وكذا هذا السستثمار لديه
قوة ‘ ›ال التسسويق أاي بعد النتقال من مرحلة
اإلن-ت-اج إا ¤م-رح-ل-ة ال-تسس-وي-ق ،وب-ال-ت-ا‹ يصس-ب-ح للمرأاة
اŸق -اول -ة ال -ق -درة ع -ل -ى اŸن -افسس-ة أاي ت-ك-ون أام-ام-ه-ا
العديد من ا◊لول متاحة.
وذك -رت زي -ت -ون أاّن ال ّ-ن -سس -اء الّ-راغ-ب-ات ‘ اسس-ت-ح-داث
تعاونيات ينبغي أان يدركن أانّ التعاونية لديها مبادئ
وقيم يجب أان –Îم ،على سسبيل اŸثال أان التعاون مع
ب -عضس -ه -ن ال -ب -عضش وك-ذا ال-تضس-ام-ن والّشس-ف-اف-ي-ة ‘ ك-ل
م -راح -ل اإلن -ت -اج إا ¤غ-اي-ة ال-تسس-وي-ق ،وب-اإلضس-اف-ة إا¤

Áكن Ÿسسار الشسراكة ب Úا÷زائر وتركيا أان يحّقق جانبا من التطلعات
الق-تصس-ادي-ة ‘ إا‚از م-عّ-دلت م-ق-ب-ول-ة ل-ل-ن-م-و ع-ن ط-ري-ق ت-ن-وي-ع السس-تثمار
اŸنتج ،خاصسة ‘ قطاعات Áكن للمؤوسسسسات ا÷زائرية أان تسستفيد فيها من
خÈة وŒربة نظÒاتها الÎكية .وأاظهرت ال ّسسنوات القليلة اŸاضسية مؤوشّسرات
إايجابية Áكن البناء عليها وفقا لتوجّهات تسستجيب لأهداف ا÷انب Úمثلما
أاّكدته الّلقاءات التي جرت األسسبوع األخÃ Òناسسبة زيارة رئيسش تركيا إا¤
ا÷زائر وخاصسة منتدى رجال األعمال من البلدين ،ومن ب ÚاŸعطيات
تسسجيل اسستثمارات بلغت أاك Ìمن  ٣مÓي Òدولر مع الطموح لرفعها إا 5 ¤ثم
 ١٠مÓي .Òوألنّ الرأاسسمال ل يؤومن بالّنوايا ول –كمه انتماءات ،فقد بات
ضس -روري -ا ال -ب -حث ع-ن أافضس-ل اآلل-ي-ات لسس-ت-ق-ط-اب-ه واسس-ت-م-ال-ت-ه ن-ح-و السس-وق
ا÷زائرية التي توفر اŸناخ الناجع واÙفز لÓسستثمار ‘ ﬂتلف القطاعات
اإلنتاجية على غرار الصسناعات التحويلية الغذائية البÎوكيماوية والفÓحة
والسسياحة ،وغÒها من اÛالت التي تشسهد تنافسسية إاقليمية وعاŸية Ÿا
فيها من قيمة مضسافة .و‘ هذا اإلطار Áكن للمتعامل ا÷زائري أان يسستفيد
من هذه الشسراكة التي تدّعمت بجملة اتفاقيات ‘ أاك Ìمن ›ال ،وذلك عن
طريق تنمية مقاربة الحتكاك لنتزاع التجربة والسستفادة من اÈÿات التي
تسساعد على تنشسيط مسسار السستثمار ‘ ال ّسسوق ا÷زائرية ،التي يبدو أان
الشسريك الÎكي قد أاجاد قراءة مؤوشّسراتها وأادرك أاّنها واعدة حقيقة ،ول
›ال للÎدد ‘ التواجد فيها ،كمنطلق نحو أاسسواق أاخرى.
األمر الذي يث Òالتسساؤول كيف لرجال أاعمال من ﬂتلف جهات العا⁄
اسس -ت -ط-اع-وا –ل-ي-ل م-ع-ط-ي-ات السس-وق ا÷زائ-ري-ة ،وأادرج-وه-ا ‘ ت-وّج-ه-ات-ه-م
العاŸية ،فيما ل يزال هناك متعاملون جزائريون ‘ حÒة من أامرهم لتضسيع
منهم فرصش ثمينة كان لزاما اقتناصسها وتوظيفها ‘ تنمية القدرات الوطنية
Ÿواجهة التداعيات السسلبية لÓزمة القتصسادية العاŸية؟ واŸفروضش بدل أان
ي -ب-ادر م-ت-ع-ام-ل أاج-ن-ب-ي ب-اŸغ-ام-رة ن-ح-و إاف-ري-ق-ي-ا م-ن بّ-واب-ة ا÷زائ-ر ،ح-ري
باŸتعامل ا÷زائري أان يكون السسباق ‘ جلب الشسريك األجنبي والتوجه معا
إا ¤أاسسواق إاقليمية ودولية خاصسة ‘ قطاعات تتوفر فيها ا÷زائر على
قدرات وطاقات هائلة –قق شسروط ‚اح السستثمار فيها مثل اŸناجم
والفÓحة الصسناعية والسسياحة واسسعة النطاق.
لو يتخلّصش اŸتعاملون اÙلّيون من عقدة النطواء على الذات ،وإانهاء
‡ارسسات Œاوزها الزمن مثل الرتباط بالسستÒاد ‘ كل شسيء والتبعية
ألسسواق أاجنبية تسستنزف مواردنا ،وإاعادة بناء تكتÓت اقتصسادية وطنية حول
فروع تتميز بالنجاعة والتنافسسيةÁ ،كن إاعادة تصسحيح معادلة اŸؤوسسسسة
والسسوق باأقل كلفة ،بحيث يتنقل اŸبادرة من السستÒاد اŸعطل حاليا ‘
بعضش اŸنتجات إا ¤التصسدير الذي Áثل أاك– Èد اليوم وغدا .ويقّدم
النموذج الÎكي مثال ‘ هذا بحيث تبلغ صسادراتها أاك Ìمن  5٠مليار دولر
منها أاك Ìمن  2مليار فقط ‘ تصسدير مواد فواكه جافة ،بينما بالنظر
ÿصسوبة الÎبة ‘ بÓدنا وطاقاتها الطبيعية والبشسرية Áكن –قيق أاك Ìمن
ذلك بكث ،Òسسواء باسستثمارات ﬁلية حقيقية وذات جدوى أاو بالشسراكة مع
متعامل Úلديهم سسمعة ‘ السسوق العاŸية.
ما ينبغي أان يحرصش عليه اŸتعامل وصساحب اŸؤوسسسسة ليسش ‘ تقدË
قراءات خارج إاطار اŸصسلحة القتصسادية البحث عن مثبطات السستثمار
بقدر ما يجب أان يسسارع إا ¤جذب مسستثمرين لديهم اŸوارد اŸالية واÈÿة
والسسمعة إلرسساء مشساريع تنتظرها السسوق ا÷زائرية ،وŒد لها صسدى ‘
أاسسواق إاقليمية إافريقية كانت وعربية ومتوسسطية شسريطة اللتزام الدقيق
ب -اŸع -اي Òوا÷ودة وت -ن -افسس -ي -ة األسس -ع -ار .وت-ل-وح ‘ الأف-ق ب-عضش اŸب-ادرات
Ÿؤوسسسسات جزائرية خاصسة ‘ الهاتف النقال واŸواد اللكÎونية التي تشسجّع
هذا التوجه بالتواجد ‘ أاسسواق خارجية ‘ القارة ال ّسسمراء أاو أاوروبا ،وهذا
إان كان ّÁثل مؤوشّسرا إايجابيا فإاّنه غ Òكاف على اعتبار أاّن ترتيب عناصسر القوة
‘ التعامل مع أاسسواق خارجية وإاحكام تكاملها يبدأا بالتفاف اŸتعاملÚ
ا÷زائري Úحول خيارات إاسسÎاتيجية منسسجمة بدل التحرك بانفراد فتكون
القوة ضسئيلة والوزن ل Áثّل شسيئا أاك.È
Óسس-ل-وب ال-ذي ي-ت-حّ-رك ب-ه رج-ال األع-م-ال
وي-ك-ف-ي رصس-د م-راج-ع-ة دق-ي-ق-ة ل -أ
ورؤوسساء اŸؤوسسسسات األتراك ‘ شسكل كتلة متناغمة على ما فيهم من تنّوع
واختÓف ،فنجحوا ‘ التوسسع ع Èاألسسواق ،ليدرك اŸتعامل الوطني أاهمية
النفتاح على اÙيط اÙلي والوطني من أاجل امتÓك القدرة على ›ابهة
السسوق اÿارجية ،والفوز بصسفقات ومشساريع وحصسصش ‘ أاك Ìمن وجهة قارية
وع -اŸي -ة .ح -ي -ن -ه -ا ف -ق-ط Áك-ن ان-ت-زاع احÎام الّشس-رك-اء وت-ع-زي-ز ث-ق-ت-ه-م ‘
اŸؤوسسسس -ة ا÷زائ -ري -ة ال -ت -ي ل ›ال أام -ام -ه -ا سس-وى أان ت-ب-ادر ب-إاع-ادة ق-راءة
ﬁيطها ووضسع التنافسسية ‘ الصسدارة ،و–ويل وقف السستÒاد من مشسكلة
ظرفية إا ¤فرصسة ثمينة إلعادة انتشسار ا÷هاز اإلنتاجي ،ذلك أان كل مادة ل
تسستورد Áكن اŸبادرة بإانتاجها لرتباطها بالطلب اÙلي.

مصسيطفى من تؤنسش:

عجز إلّتجارة إلعربية بلغ  ٦٦ . ٤مليار دو’ر ‘ 201٦

’سسÎاتيجية ب Úا◊كؤمات والقطاع اÿاصش
ميثاق للشّسراكة ا إ
(الشسعب) كشسف الدكتور بشس Òمصسيطفى مؤوّخرا ‘ ندوة بتونسش أانّ
حجم التجارة البينية العربية ل يزيد عن  ١٤٦ . ٦مليار دولر مقارنة
ب -إاج -م -ا‹ ال -ت-ج-ارة اÿارج-ي-ة ال-ع-رب-ي-ة ال-ت-ي ت-ق-اسش بـ  2١١8مليار
دولر ،ما يعني مؤوشّسرا ضسعيفا عند عتبة  ٦ . ٩باŸائة ،وهو األضسعف
ع -اŸي -ا ضس-م-ن اŸن-اط-ق الق-تصس-ادي-ة ،داع-ي-ا إلطÓ-ق ف-ري-ق ع-رب-ي
ل-ل-ت-ف-ك ÒالسسÎات-ي-ج-ي ي-ت-بّ-ن-اه اŸع-ه-د ال-ع-رب-ي ل-ل-تخطيط بالكويت
و“ّوله جامعة الدول العربية أاو صسناديق التنمية اŸشسÎكة.
وأاشس- -ار ك- -اتب ال- -دول- -ة األسس- -ب- -ق ل -دى ال -وزي -ر األول ل Ó-سس -تشس -راف
واإلحصس- -ائ- -ي -ات ‘ ع -رضس -ه أام -ام اŸشس -ارك ‘ Úم -ؤو“ر ال -ت -ك -ام -ل
القتصسادي العربي  -الذي احتضسنته تونسش نهاية األسسبوع اŸاضسي
واŸن-ظ-م ب-الشس-راك-ة ب Úج-ام-ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة وم-ع-ه-د ال-تخطيط
العربي  -إا ¤أان وضسعية التبادل التجاري البيني العربي سساهمت ‘

تفاقم عجز إاجما‹ التجارة العربية من  ٦٠ . ٣مليار دولر العام
 2٠١5أاي  ٦٦ . ٤مليار دولر العام  ،2٠١٦وهو رقم مرشّسح لÓرتفاع
خÓل الـ  ١5سسنة القادمة –ت ضسغط تراجع أاسسعار النفط واŸواد
األولية ،مع زيادة أاسسعار الواردات الغذائية ‘ أاغلب الدول العربية،
جلت ال ّصسادرات العربية خÓل نفسش العام هبوطا إا ¤عتبة
حيث سس ّ
 7٤٠مليار دولر من سسقف  ١27٠مليار دولر العام .2٠١5
ولتجّنب هذا اŸشسهد اŸتشسائم عرضش مقاربة مبنية على إاعادة
النظر ‘ نظام األفضسليات التجارية اŸطبق ‘ اŸنطقة العربية
للتجارة ا◊رة منذ العام  ،2٠٠5وذلك بإاطÓق صسندوق تعويضش الدول
ال -ع -رب -ي-ة اŸتضس-ررة م-ن –ري-ر ال-ت-ج-ارة م-ع إانشس-اء وح-دة ل-ل-ي-ق-ظ-ة
اإلسسÎاتيجية ضسمن هياكل جامعة الدول العربية قصسد تتّبع إاشسارات
األسسواق اإلقليمية والدولية آافاق الفÎة .2٠5٠ - 2٠٣٠

أام -ا اŸق -ارب -ة ال -ث -ان-ي-ة ف-ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى الشس-راك-ة اإلسسÎات-ي-ج-ي-ة بÚ
ا◊كومات العربية والقطاع اÿاصش ‘ ›ال “ويل اŸشسروعات
ذات العائد التجاري اŸرتفع ،واألثر على مؤوشسري النمو وا÷باية،
حيث بات من الضسروري العمل اŸشسÎك على مسسارات رأاسش
اŸال الوطني بشسقيه العام واÿاصش وفق رؤوية جديدة هي
رؤوي- -ة ال- -ت- -ك- -ام- -ل .و‘ ه- -ذا الŒاه ع ّ-دد مصس -ي -ط -ف -ى أاه -م
اŸشس -روع-ات ذات ال-ق-ي-م-ة ال-رأاسس-م-ال-ي-ة اŸه-م-ة ‘ ع-دد م-ن
الدول ومنها ا÷زائر ،والتي Áكن “ويلها بواسسطة الصسناديق
اıصسصسة للتنمية بالشسراكة مع القطاع اÿاصش بشسرط فتح
الصس-ف-ق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة وصس-ف-ق-ات ال-ب-ن-ي-ة ال-ت-ح-تية أامام جميع
اŸسستثمرين بغضش النظر على طبيعة رأاسش اŸال وفق ميثاق
سسياسسي وأاخÓقي سسّماه Ãيثاق الشّسراكة اإلسسÎاتيجية.

األحد  ٠٤مارسس  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١١جمادى الثانية  ١٤٣٩هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «الششعب» «فوانيسس» صصرحا ضصمن صصفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنشصر
إابداعاتكم ومسصاهماتكم ‘ ﬂتلف األجناسس الثقافية شصعر ،قصصة ورواية ،
راسشلونا على الÈيد ا’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإلسصهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصصة للجميع.
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ششعـ ـ ـري

سصهام بن Ÿدق

الشصاعر أاحسصن خراط ـ عزابــــة ـ
تناهب إارثي البنفسشج
والقمرين
وعتق في نفسشي الماء
حاسشته الملكية
ينهل من فيضص أاخيلتي
الفجر ينسشج من وبري
ظله الملكي
ودفء المÓذات يعبرني
نحوذاتي العلية
يحجز لي بقعة في أاعالي
القيامه
فأاخلق في فطرة الضشوء
’ملين
أابعث في آاخر ا أ
نبيا
على مهرة الضشوء أامضشي
إالى ملكوت النبوة
أانزل ضشيفا على وهجي
أارتدي وحي آاناي
وأانزاح في زينة العرشص
ينسشاح في زمجي الضشوء
ينحت من حجري الفجر
وحيه
يسشرف يلمسص روحي
الوضشيئه
يوضشب في أارث نوريتي
نسشق الضشوء
’زل المتأاثث
في سشفرة ا أ
مني
وحدق في حضشرة المتقمصص
صشوتي
يسشيل بطيئا على أافقي
تصشبب من وهجي الضشوء
حتى تششبع مني النهار
وسشرح في غابتي المخملية
أاطرافه الحيوية ترعي
وقدسص سشر سشواي
ووششوشص في أاذن الوقت
حينا
وحينا أاراه يهرول
نحويقيني العلي
ويسشرد يهجسص يمعن
في الحفر يفرشص لي جلده
ينسشج من خيط ضشوئي
قماششه
يششرب من نبع نوريتي
يتدثر أافÓق رؤواي
ويفرد ضشوئي على الملكوت
الوضشيء
ويصشعد نحو بهائي
وحولي مÓئكة الفجر
تحرسشني
فأانظره ماششيا خلف
ظلي البهي
أانا العارف المتصشوف
’نبياء
في روضشة العرشص وا أ

كششفوا عن ششقائي..
وفضشحوا حبي..
وحولوا دمعي قصشيدة ونثر..
خاصشمت نفسشي حين كتبت عن
نفسشي..
خ- -اصش- -م- -ت- -ه -ا ح -ي -ن ل -م -ل -م -ت -ن -ي
ح- - -روف- - -ا ..وج- - -م- - -عت اأي- - -ام- - -ي
كلمات..
وصش- -رت ل- -غ -ة خ -ط -اب ي -ف -ه -م -ه -ا
القراء من حروف تتراقصص فوق
البياضص ،معلنة انتصشارها ببوح
ال-ح-ب-ر ا’أزرق ....ح-ي-ن-ه-ا ف-قط
تصشالحت مع نفسشي..

أأسشطـ ـ ـورة أ◊ـ ـ ـب

ليلى غÈا

عصشفورة في جناني
تغريدة
’ن تولدين
أاريدك ا آ
الحب يا غاليتي مركب
للنور
’زهار
مكل Óبالغار ..وا أ
والبخور
هل تدرين؟؟

’ يوجد في العششق
اختيار
فالعششق عندي جنة
ونار
أاريدك في جسشدي
إاعصشار
أاريدك أاسشطورة

نصص

أامل بن عبد الله
بريان  .غرداية

خاصشم ُ
ت كل الكّتاب..
حتى نفسشي حين اأسشتعير اأقÓما
من اأبنائي ’أكتب واأخط هذه
الحروف..
م- -ع -ل -ن -ة ب -ه -ا عشش -ق -ي ل -ل -ك -ت -اب -ة
وفاضشحة ’أمري..
ل -ك -ن ل -يسص ه -ذا سش -بب خصش -ام -ي
للُكّتاب..
خاصشمتهم..
حين وجدت قطعة من حياتي..
م- -ن ن- -فسش- -ي ..م- -ن اأي -ام -ي ..م -ن
شش-ق-ائ-ي ..م-ب-ع-ث-رة بين حروفهم
وكلماتهم..
ح- -ي- -ن ت- -ن- -اول- -ون- -ي ك- -م- -ادة ف- -ي
نصشوصشهم..
في حين كنت اأنا النبضص..
واأنا الروح لتلك الكلمات...
خاصشمتهم ،نعم..
ح -ي -ن اأحسش -ن -وا ت -جسش -ي-دي ع-ل-ى
تلك السشطور..
م -رة ك -ح -ك -اي -ة ل Ó-أط -ف-ال وم-رة
اأخرى كرواية للعششاق...
كنت ’ اأزال نقطة على سشطر..
ف- -اأصش- -ب- -حت ب- -ه- -م ن- -ه -اي -ة ب -ل -ون
الحبر..

لم اأجد في ششعري اإ’ كلمات
وفي كلماتي سشوى حروف
لم اأجد في دربي ا’ اهات
وفي فوؤادي سشوى جروح
اني اسشطر فوق قلبي مسشارات
وفوق ششرياني سشوى قروح
با’أمسص كنت كالفراششات
واليوم قدري يقفز فوق الصشروح
علني اأجد مو’يا يششفي
الجروحات
او يطبطب على كتفي فيداوي
الروح
ايا زمنا فيه سشقمي ينادي رب
السشموات
وفيه رجائي ان يكون سشموح
ربما في سشجدة اجد رضشاه
فاششفى و’ اكون مذبوح
فارمي بمنديلي فوق الحلبة
ف Óاكون مطروح

صيدة
قص

خاصشمت نفسشي

انك أانت الجنة
’زهار
وأانت الغار وا أ
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زينة رميلي  /تبسصة ا÷زائر
ما اجمل البوح في حضشرة
وجودك...
قادتني خطواتي اليك....
ف Óظل يواريني...
و’ قلب يوؤويني...
يسشكنني الصشقيع...
وتنكرني دواوين الششعر....
انا غريب ...والهوى طبع الغريب...
اثملتني المواجع وا’أمنيات...
اتيتك في يوم ...اسشترق الخطى....
تجمعنا خطوب الدهر...والحان
النوى...
كالربيع انت تزهر...
اتيتك ازرع بذرة الحب في
حديقتك...
رايتك فازداد نبضص الحياة في
يومي...
احتضشنت في لحظة كل اوراقي....
ما اجمل البوح في حضشرة
وجودك...
يانبع الجوى ....في اعماقي اهتزت
اوتار المنى...
كيف السشبيل وقد غدوت من

الظنى...
اخاف ان يواريك الورى...
ربما تنسشى وتسشلو ...غير انه منك
اسشتوحي كÓمي.....
حينما نظرت اليك ...كنت انهل من
نبع الخوف والحرمان فيك...
كنت اعقد صشلحا بين الرومانسشية
والواقعية فيك....
وكنت حينها دونك اكبر حاجز بنيته
بين الجراة واللباقة ....مسشحت
عنك صشورة الخجل ....ورحت
اداعب مواطن الحب فيك....
مذ راأيت صشورتك بداأت رحلتي مع
المسشتحيل...
حتى وصشلت اليك ...وكان اول موعد
لنا  ..لم نحدده ابدا...
كان لقاء البذرة بالماء ....اعترف
انك كنت الماء العذب  ...الذي
انسشاب على ششرياني ...فنمت
بداخلي صشورتك في الف صشورة
وصشورة ...والتي ولدت لهيب
المششاعر وثورة ا’حاسشيسص
الدفينة...
تششبه البحر كثيرا ....في هدوئه
واعماقه....
ثاقبة هي نظراتك  ....اآسشرة هي

تنهيداتك...
دافئة هي عبراتك ...عيناك في
ظلمات الليل ابرقت ...وششمسص ايامي
بلقائك اششرقت ...وزهور عمري
بوجودك اينعت ...وحيدين بين
النجوم التقينا  ...والقمر ينسشينا
حدود الزمان ودنيا البششر.
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إأعدأد :سسهام بوعموشسة
لحد  04مارسض  2018م ألموأفق لـ  16جمادة ألثانية 1439ه ـ
أأ

قال إاّنها زادت الشّسعب ا÷زائري إاÁانا وقّوة ’نتزاع ا◊رّية

اÛاهد الناير قدور لـ ““الشسعب““:

›ازر ““الطحطاحة““ تؤوّرخ إلحدى أابشضع ›ازر السضتعمار ‘ ا÷زائر
أاّك- -د ال ّ-ن -اي -ر ق -دور ال -ذي ي -ع -د م -ن
’عدام
اÛاه-دي-ن اÙك-وم ع-ل-ي-ه-م ب-ا إ
إاّب -ان ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري -ري -ة أانّ ›ازر
““ال -ط-ح-ط-اح-ة““ ال-ت-ي اقÎف-ه-ا أاعضس-اء
منظّمة ا÷يشش السسري الفرنسسي منذ
’حدى أابشسع ›ازر
 56سسنة ،تؤوّرخ إ
ا’سس - -ت - -ع - -م - -ار ‘ ا÷زائ- -ر ال- -ت- -ي راح
ضس -ح -ي -ت -ه -ا زه-اء  100ق-ت-ي-ل وم-ئ-ات
ا÷رحى.

وهرأن :برأهمية مسسعودة
سض ّ-ج -ل -ن-ا ذلك ع-ل-ى ه-امشض ف-ع-ال-ي-ات أل-ن-دوة
ألتاريخية أŸنظمة Ãقر جمعية أŸقاوم Úوذوي
أ◊ق -وق ب -وه -رأن Ãن -اسض -ب-ة أل-ذك-رى Û 56زرة
““أل -ط-ح-ط-اح-ة““ ب-ح-ي أŸدي-ن-ة أ÷دي-دة ألشض-ع-ب-ي،
أŸصضادفة ليوم  28فيفري  ،1962باعتبارها وأحدة
من أهم ﬁطات نضضال ألشضعب أ÷زأئري إأبان
ألثورة ألتحريرية.
‘ هذأ أل ّصضدد ،أوضضح أÛاهد ““ألّناير““ ‘
تصضريح لـ ““ألشضعب““ ،أّن مدينة وهرأن كانت ‘
طليعة أŸدن ألتي جرت بها أŸذأبح وألتفجÒأت
على غرأر تفج Òبرأميل ألبنزينÃ ،يناء وهرأن ‘
 25ج - -وأن  ،1962وك -ذأ م -ذب -ح-ة ““أل-ط-ح-ط-اح-ة““
ألشضهÒة ألتي وبقدر ما كانت نقمة ،زأدت ألشضعب
أ÷زأئري إأÁانا وقوة لنتزأع حرية ألوطن من
برأثن ألحتÓل ألفرنسضي ،قائ““ :Óوما Áكن أن
نقوله Ãناسضبة هذأ أليوم أŸأاسضوي ألذي ل Áحى
من ذأكرة أ÷زأئرّي ،Úهو أّننا نشضعر دوما بالفخر
وألشّضموخ حينما ننظر لهذه ألبقعة ألبطولية...بقعة
أإلÁان وأإلخÓصض ‘ تاريخ مدينة وهرأن،““...
مÈزأ أنّ تفجÒأت ““ألطحطاحة““ هي أّول جرÁة
خخة ‘ تاريخ ألثورة أ÷زأئرية من
بسضيارة مف ّ

إأمضضاء منظمة أ÷يشض ألسضري ألفرنسضي OAS.
وروى ّﬁدثنا ما وقع بدّقة ‘ يوم أألربعاء 28
فÈأير  1962قبيل سضاعات من أإلفطار ‘ أليوم 23
من شضهر رمضضان ،حيث كانت سضاحة ““ألطحطاحة““
مكتظّة بالسضكان لقتناء مسضتلزماتهم ،قبل سضماع
ذوي ألن-ف-ج-ار ب-ال-ق-رب م-ن م-ت-ج-ر ب-ي-ع أل-زلب-ي-ة،
حينما وقع أنفجارأن بوأسضطة سضيارت Úمفخّخت،Ú
‡ا أّدى إأ ¤سضقوط أك Ìمن  100ضضحية وإأصضابة
ّ
أŸئات بجروح.
و‘ سضياق مّتصضلّ– ،دث نفسض أŸصضدر عن
صض- -ور بشض- -ع- -ة وم- -ؤوŸة Ÿوت -ى ت -ن -اث -رت ج -ث -ث -ه -م
أŸت- -فّ- -ح- -م -ة ‘ ك -ل م -ك -ان ،ب -عضض -ه -ا أل -تصض -ق ‘
أ÷درأن ،مشضÒأ ‘ أل- -وقت ن- -فسض- -ه إأ ¤م- -ظ -اه -ر
ألتضضامن وألتكافل ب Úأبناء ألوطن ألوأحد رجال
ونسض -اًء م -ن ﬂت -ل -ف أل -ف-ئ-ات أل-ع-م-ري-ة Ÿسض-اع-دة
أ÷رحى وتغطية أ÷ثث أŸتفحّمة ،وŒميع أشضÓء
أل ّضضحايا ألتي تناثرت ‘ كل مكان وبعضضها ألتصضق
‘ أ÷درأن.
وقال أيضضا إأّنه بهذه أ÷رÁة ألشّضنيعة تكون
م -ن -ظ -م -ة أ÷يشض ألسض -ري ق-د أرت-ك-بت أح-د أبشض-ع

أع -ت -دأءأت -ه -ا Ãدي -ن-ة وه-رأن ،وت-ع-ت Èك-آاخ-ر ف-ع-ل
ميؤووسض منه Ÿتطّرفﬁ ‘ ،Úاولتهم لوقف مسضار
تاريخي ل رجعة فيه أسضفر ‘ أألخ Òعن أسضÎجاع
ألسضيادة ألوطنية يوم  5جويلية  1962بعد تضضحيات
جسضام للشضعب أ÷زأئري ،أضضاف أÛاهد ألناير.

 ..وضضع حجر األسضاسس Ÿشضروع تهيئة وتوسضيع
سضاحة أاول نوفم 1954 Èوسضط اŸدينة
كما Œدر أإلشضارة إأ ¤أّن ألحتفالت أّıلدة
للّذكرى Û 56زرة ““ألطحطاحة““ ،أحتضضنها مقر
جمعية أŸقاوم Úوذوي أ◊قوق ،بتنظيم معارضض
لصض -ور ت -اري -خ -ي -ة وك -تب خ -اصض -ة ب-ا◊دث ،وإأل-ق-اء
ﬁاضضرأت وشضهادأت حية من ›اهدين وشضهود
عيان لهذأ ألفعل أإلجرأمي .كما أشضرفت أل ّسضلطات
أŸدن -ي -ة وأل -عسض -ك-ري-ة ع-ل-ى وضض-ع ح-ج-ر أألسض-اسض
Ÿشضروع تهيئة وتوسضيع سضاحة أول نوفم1954 È
وسضط أŸدينة.

‘ الّذكرى ’ 60سستشسهاد عبد العا‹ بن بعطوشش

من الّطلبة األوائل الذين انخرطوا ‘ جبهة التّحرير الوطني
ولد ألشّضهيد بن بعطوشض ‘ 16
ديسض -م Èسض-ن-ة  ،1929ت-لّ-ق-ى ألّشض-هيد
ت- -ع- -ل- -ي- -م -ه أألو ¤ع -ل -ى ي -د ألشض -ي -خ
أŸرحوم سضي مولي من ولية أدرأر،
وح Úبلوغه سضن ألسضادسضة أخذه أبوه
إأ ¤م - - -درسض- - -ة أأله- - -ا‹ بÈي- - -ك- - -ة،
أŸسضماة أليوم باسضم ألشضهيد فرحات
ﬁم-د أل-ط-يب وف-ي-ه-ا زأول ت-ع-ل-ي-مه
ب -ال -ل -غ -ة أل -ف -رنسض -ي-ة ،وك-ان ذلك بÚ
سضنتي  1937 - 1935لينتقل بعدها
إأ ¤م -دي-ن-ة ب-ات-ن-ة وي-وأصض-ل درأسض-ت-ه
ألب- - -ت- - -دأئ- - -ي- - -ة Ãدرسض - -ة أأله - -ا‹
Óط - -ف - -ال أل - -ع - -رب،
أıصضصض - -ة ل  - -أ
وأŸسضماة أليوم Ãدرسضة أألم Òعبد
أل -ق -ادر ،وأسض -ت -م -ر ف-ي-ه-ا إأ ¤أن ن-ال
ألشّضهادة بفوزه ‘ أمتحان ألسضادسضة
‘ حدود سضنة  ‘ 1942خضضم أألزمة
أل-ع-اŸي-ة أل-ث-ان-ي-ة ،ل-ي-وأصض-ل ت-ع-ل-ي-مه
باللغة ألفرنسضية وأسضتطاع أن يحرز
على شضهادة أألهلية سضنة  ،1946و‘
ن- -فسض ألسض- -ن- -ة أل- -ت -ح -ق ب -ال -ث -ان -وي -ة
ألعصضرية بقسضنطينة ثم ثانوية دومال
بنفسض أŸدينة ،و– ّصضل على شضهادة
ألبكالوريا بجزءيها أألول وألثا ÊبÚ
سض -ن -ت-ي  ،1949 - 1948ل-ي-ل-ت-ح-ق
م -ب -اشض -رة ب -ج -ام -ع-ة أ÷زأئ-ر ،ح-يث
سضجل ‘ فرع ألطب ،لكنه  ⁄يكمل
بسض -بب أŸع -ان -اة أل -ت -ي ت -ل -ق-اه-ا م-ن
ط- -رف أإلدأرة أل- -ف- -رنسض- -ي -ة ،ف -غ ّ-ي -ر
تخ ّصضصضه وألتحق بكلية أ◊قوق ‘
نفسض أ÷امعة سضنة  1951إأ ¤أن نال
شضهادة ألليسضانسض ب Úسضنتي - 1955
.1956
كان متعاطفا مع ألثورة وألثوأر،
م -ت -أاّث-رأ ب-أاف-ك-ار زم-ي-ل-ه ‘ أل-درأسض-ة
ب -ل -ع -ي-د ع-ب-د ألسضÓ-م ،أŸن-خ-رط ‘
ح - -زب ح - -رك - -ة أن- -تصض- -ار أ◊ري- -ات
أل -دÁق -رأط -ي -ة أŸن -ب-ث-ق ع-ن ح-زب
ألشضعب ⁄ ،يكن ألشّضهيد منتميا ألي
حزب أوفئة كان نائبا لرئيسض جمعية
أل-ط-ل-ب-ة أŸسض-ل-م Úلشض-م-ال إأف-ري-ق-يا
 ،1953 - 1952ث -م عضض -و أل -ل -ج-ن-ة
أŸدي- -رة ل–Ó- -اد أل- -ع -ام ل -ل -ط -ل -ب -ة

أŸسضلم Úأ÷زأئري ،Úحيث كان من
ب Úأألعضض - - -اء أŸؤوسّض- - -سض Úل- - -ه- - -ذأ
ألتنظيم ‘ فرنسضا ،ليصضبح عضضوأ به
‘ أŸكتب ألتنفيذي.
كان عÓوة بن بعطوشض من ألطلبة
أألوأئ -ل أل -ذي -ن أن-خ-رط-وأ ‘ ج-ب-ه-ة
ألتحرير ،وكّونوأ أول خلية من ألطلبة
أŸسض- -ل- -م Úأ÷زأئ- -ري ÚأŸن- -ظ -م -ة
÷بهة ألتحرير عام  ،1956و‘ 19
م- -اي  1956ك -ان ألّشض -ه -ي -د م -ن بÚ
أألوأئ -ل أŸسض -ؤوول Úع -ل-ى أإلضض-رأب
أل-ذي شضّ-ن-ه أل-ط-ل-ب-ة أ÷زأئ-ريون ،ثم
دخ -ل ألّشض -ه -ي -د رف-ق-ة زم-ي-ل-ه أألمÚ
خ -ان ‘ ألسض-ري-ة ت-خ-ف-ي-ا ع-ن أن-ظ-ار
أل - -ع - -دو وم Ó- -ح - -ق - -ات- -ه .و‘ ه- -ذه
أل ّ-ظ -روف أّت-صض-ل ب-ه-م-ا ب-ل-ع-ي-د ع-ب-د
ألسضÓم رفيق ألدرب هو أآلخر ،من
باريسض يسضأال عن حالهما ومآالهما،
وهنا قّرر ألشّضهيد رفقة أألم Úخان
ألنضض -م -ام إأ ¤أل-ث-ورة م-ب-اشض-رة ب-ع-د
أل -ن -دأء أŸوج -ه ل -ل-ط-ل-ب-ة لÓ-ل-ت-ح-اق
بالثورة.
‘ شضهر جوأن من عام ،1956
ت-وّج-ه أل-رف-ي-ق-ان ب-اŒاه قسض-ن-ط-ي-ن-ة
مسض-اف-ري-ن ب-ال-ق-ط-ار ق-اصض-دي-ن جبل
أل -وحشض ،ل -ي ّ-ت-صض Ó-ب-أاول مسض-ؤوول ‘
ج -يشض أل -ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي وه-و سض-ي
مسضعود بوجريو ،و‘ أليوم أŸوأ‹،
بدأ ‘ تقد Ëدروسض عملية ÷يشض
أل -ت -ح-ري-ر أل-وط-ن-ي ع-ن أإلسض-ع-اف-ات
أألول-ي-ة أل-ت-ي ت-لّ-ق-اه-ا ‘ أل-ع-اصض-م-ة،

ليلتحق بعدها Ãركز ألولية ألثانية
بالقل ،ويحضضرأن أجتماع أŸنطقة
أل- - -ث- - -ان- - -ي - -ة ‘ أŸك - -ان أŸسض - -م - -ى
““ألشض -ك -اي -ل““ ،وه -ن-ا ي-ل-ت-ق-ي-ان ب-ق-ائ-د
أŸن- -ط- -ق- -ة ،أي م- -ن -ط -ق -ة ألشض -م -ال
ألقسضنطيني ،زيغود يوسضف ،بحضضور
ك -ل م -ن ع -ل -ي ك -ا‘ ،ع -ل -ي م-ن-ج-ل-ي
وصض-ال-ح ب-وب-ن-ي-در ،ك-م-ا كّ-ل-ف-ه زي-غ-ود
يوسضف بإانشضاء نصضوصض قانونية تنظم
عمل أللجان وأÛالسض ألشضعبية ‘
أل -ق -اع -دة أل -ت -ي أنشض -ئت ب -دي Ó-ع-ن
أÛالسض ألفرنسضية ،فكان لزيغود ما
أرأد ،وق- -دمت أل- -وث -ي -ق -ة ‘ م -ؤو“ر
ألصض -وم -ام وصض -ودق ع -ل -ي -ه -ا ح-رف-ي-ا
وع -م-مت ع-ل-ى أل-ولي-ات أل-ت-اري-خ-ي-ة
ألسضتة.
‘ أكتوبر من عام  1956تسضند
للشضهيد عضضوية ألقيادة ألثانية برتبة
رأئ -د ،وه -ن -ا ك ّ-ل -ف -ه ألّشض-ه-ي-د زي-غ-ود
ي -وسض -ف ب -الشض -ؤوون ألسض -ي-اسض-ي-ة ع-ل-ى
مسضتوى ألولية ألثانية ،لسضيما بعد

م- -ؤو“ر ألصض- -وم- -ام وأل- -ن -ج -اح أل -ذي
حّققه ‘ رأب ألصضدع ب Úأإلخوة ‘
ما وقع من خÓفات حول أسضبقية
ألسض -ي -اسض -ي ع -ل-ى أل-عسض-ك-ري ،سض-اف-ر
ألشضهيد إأ ¤تونسض برفقة ألقائد علي
كا‘ ◊ضضور أول أجتماع للوليات
ألتاريخية ألسضتة مطلع  ،1958كان
قد قّدم خÓلها تقارير مفصضلة عن
أألوضضاع.
ب- -ع- -د ع -ودة أ÷م -ي -ع إأ ¤أرضض
أل- -وط- -ن ‘ أوأخ -ر شض -ه -ر ف -ي -ف -ري،
وب -الضض -ب-ط ب-ع-د خ-روج-ه-م م-ن غ-ار
ألدماء من تونسض مسضاء  03مارسض
 ،1958وصضل ألكل إأ ¤خط موريسض
أŸكهرب للمرور –ته بوأسضطة حفر
خنادق ،وعند مرورهم بدءأ بالدليل
ث -م ق -ائ-د أل-ولي-ة ث-م أل-رأئ-د عÓ-وة،
أسض -تشض -ه -د ه -ذأ أألخ Òب -ع -د Ÿسض -ه
ألسضلك أŸكهرب ألذي فاقت قوته ألـ
 8000فولط ،وليسضقط بن بعطوشض
شضهيدأ ببوشضقوف Ãدينة قاŸة.

توضضيح سضفارة فرنسضا با÷زائر
أوضضحت سضفارة فرنسضا با÷زأئر ‘ ،بيان لها يوم  27فÈأير  ،2018أنّ
بعضض وسضائل أإلعÓم ذكرت معلومات غ Òصضحيحة حول ألتصضريحات ألتي
أد ¤بها سضف Òفرنسضا ،كزأفييه دريانكورت خÓل مؤو“ر صضحفي عقد ‘
عنابة بتاريخ  26فÈأير أŸنصضرم حول ألطلب ألرسضمي ألذي تقّدمت به
أ÷زأئ -ر إأ ¤ف-رنسض-ا ،لسض-ت-ع-ادة ج-م-اج-م أŸق-اوم-ة أ÷زأئ-ري-ة أÙف-وظ-ة
Ãتحف ألتاريخ ألطبيعي ‘ باريسض.
‘ هذأ أل ّصضدد ،تود أل ّسضفارة نشضر تصضحيح وألتذك Òباألقوأل ألصضحيحة
ألتي وردت على لسضان ألسضف Òألفرنسضي ،ألذي أكد خÓل ألندوة ألصضحفية أنّ
هناك طلب رسضمي تقّدمت به ألسضلطات أ÷زأئرية ‘ ديسضم،2017 È
لسضÎجاع هذه أ÷ماجم .مضضيفا أّنه خÓل شضهر ديسضم Èقّدمت سضفارة
أ÷زأئر بباريسض طلبا رسضميا لدى وزأرة أÿارجية ألفرنسضية يتعلق بعودة
أ÷ماجم ،وكانت هذه هي أÿطوة أألو ،¤أما أÿطوة ألثانية هي إأجرأء
ألذي يسضمى رفع ألسضرية عن ألÎأث ألوطني ألفرنسضي ،قال ألسضف Òألفرنسضي
با÷زأئر.
‘ هذأ ألسضياق دأئما ،أوضضح كزأفييه أّن أÿطوة ألثالثة هي ألتصضويت
على قانون من طرف أ÷معية ألوطنية و›لسض ألشضيوخ لسضتعادة جماجم
أŸقاوم Úأ÷زأئرّي Úإأ ¤أ÷زأئر ،مؤوكدأ أن مشضروع ألقانون هو قيد
أإليدأع حاليا ‘ ،ح Úأÿطوة ألرأبعة تتعلق بالتصضويت على ألقانون.
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لوبان..أاصضمت أاّيها ““ا÷ّÓد““

جمال أوكيلي

ع -ج -ب -ا ألن -اسض م -اضض-ي-ه-م أسض-ود سض-م-ح-وأ ألن-فسض-ه-م ب-ال-ت-حّ-دث دون خ-ج-ل ع-ن
أعÎأفاتهم أŸباشضرة بتعذيب أ÷زأئرّي Úبوحشضية ل مثيل لها ،تصضّنف ‘ خانة
جرأئم أ◊رب وأإلبادة تÓحقهم لعنة ألتّاريخ إأ ¤غاية مثولهم أمام أÙكمة
لÓقتصضاصض من غطرسضتهم ،كون ألشّضهود ما زألوأ أحياء يرزقون وقفوأ بأانفسضهم
على هسضتÒيا هذأ ألّرجل ضضّدهم ،وهو ضضابط ›نون ‘ أللّفيف أألجنبي.
إأّننا نعتصضر أŸا عندما أطلعنا على تصضريحات هذأ أÛرم ونحن ‘ شضهر
ألشّضهدأء ،يبدأ باإحياء ذكرى أغتيال ألعربي بن مهيدي ،لتتوأ ¤فيها قائمة رجال
صضدقوأ ما عاهدوأ ألله عليه ،طيلة ثÓث Úيوما ،تسضتحضضر فيها قيم ألتضضحية من
أجل ألوطن.
ل نسضكت أبدأ على ما أورده لوبان من أّدعاءأت باطلة وأقاويل كاذبة ل أسضاسض
لها من أل ّصضحة عندما أرأد تÈير ما ل يّÈر عندما يتعلق أألمر بتعذيب أ÷زأئرّيÚ
بشضكل لإأنسضا( Êألكهرباء ،أ◊وضض أŸائي )..ناهيك عن ‡ارسضات أخرى تقشضعر
لها أألبدأن عند ذكرها ،وتشضمئز لها ألنّفوسض نظرأ لبشضاعتها.
فهل من أجل ““إأنقاذ““ أروأح أŸعّمرين ألغÓة وأŸتطّرف Úأآلخرين ،يعّذب
أ÷زأئري إأ ¤درجة أŸوت أو تعّرضضه إلصضابات مسضتدأمة ‘ جسضمه ،أو هذيانه أي
تأاثر عقله بال ّصضدمات ألشّضديدة للتيار ألكهربائي أŸشضحون بال ّضضغط ألعا‹ ،قصضد
إأجباره على أإلدلء Ãعلومات .ما هذأ أŸنطق أألنا Êوألضضيق .وألغريب ‘ آأن
وأحد ألذي يحافظ على أبناء جلدته ،ويقتل أ÷زأئري Úمن أجل –ييدهم من أي
أذى ،ويعني وضضع ألقنابل ‘ أألماكن ألتي يرتاد عليها ألضضباط ألفرنسضيون من
جر ألفدأئيّون أ÷زأئرّيون ‘ يوم ما نقاطا للعائÓت أو
حانات وغÒها ،و ⁄يف ّ
Óطفال كما يّدعي هذأ ألقاتل.
ل أ
وإأن كان ل يهّمنا ما يقوله لوبان ،فإاّن خلفيات كÓمه يدعونا إأ ¤ألتأامل فيه من
أن -ط Ó-ق -ه م -ن ف -ك -رة أو م -ن أألك-ذوب-ة أل-ت-اري-خ-ي-ة وألّشض-ع-ار أل-وه-م-ي ““أ÷زأئ-ر -
فرنسضية““ ،معتقدأ بأان أ÷Ôألت ألذين يسضÒون على درب هذه أŸقولة يحمونه من
كل متابعات ألتي قد تهّدده خاصضة تلك ألفÎة ،وهذأ ما كان له عندما تفنّن ‘
تعذيب أ÷زأئرّي ‘ Úأقبية فيلتي ““‹ روز““ و«سضوزو ““Êو‘ وسضط دويرأتهم
بالقصضبة ،حام Óمعه عتاده أنتقاما من أ÷زأئرّي Úأألحرأر.
ونسضي هذه ““أ÷ ّ
Óد““ أŸكلّف باŸهام ألقذرة ‘ أ÷زأئر ،بأان هناك ثورة ‘ هذأ
ألبلد ضضد ألحتÓل أنطلقت ‘ أول نوفم،1954 Èأي بعد سضنت Úمن ›يء هذأ
أŸظلي ‘  1956وعمله إأ ¤غاية  ،1957وأضضعا ‘ ذهنه بأان هؤولء ““قطّاع طرق““ أو
““خارجون عن ألقانون““ أو ““متمّردون عن فرنسضا““ ،وغÒها من ألدعاية ألفرنسضية
ألهدأمة ألتي قادها ألكولون بعسضاكرهم وصضحفهم.
وأعتقد لوبان بأانّ ما يقÎفه من جرأئم حرب قد تطفئ جذوة ألثورة ،متناسضيا
بأان هذأ ألرفضض ألشضعبي ألكاسضح لÓحتÓل ألفرنسضي موجود فقط ‘ ألعاصضمة
فقط ،حيث ينشضط رفقة ›موعة من أŸظلّي Úأألجانب..هذأ ما جعل ““مهّمته““
تفشضل ‘ أ◊ Úوتصضطدم برجال أشضاوسض ،رفضضوأ ألنصضياع لكل أوأمره بالرغم من
طبيعتها أل ّ
Óإأنسضانية.
‡ن عّذبهم ،وعليه ﬁاكمته
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على ما أرتكب كما فعلوأ هم مع بقايا ألنازية ،ومÓحقتهم ‘ كل مكان حتى ‘
أدغال أمريكا ألÓتينية ،ومنهم من Œاوز  90سضنة أجÈوهم على أŸثول أمام
أÙاكم جرأء ما أرتكبوه من إأبادة ،هذأ خلصضت ﬁكمة نورمÈغ فلماذأ يحرمون
ألشّضعوب أألخرى من هذأ أ◊ق؟

‘ الّذكرى ’ 61سستشسهاد البطل بن مهيدي

لعب دورا كبÒا ‘ الّتحضض Òللّثورة اŸسضّلحة

ي -ع -د شس-ه-ر م-ارسش شس-ه-ر الّشس-ه-داء،
ب -ح -يث سسّ-ج-ل اسس-تشس-ه-اد ال-ع-دي-د م-ن
ق -ادة ال -ث -ورة وع -ل -ى رأاسس-ه-م ال-ب-ط-ل
العربي بن مهيدي ،ح Úيذكر اسسمه
ي-ق-ف ا÷م-ي-ع احÎام-ا ل-ه واف-ت-خارا
’ ّن-ه ضسّ-ح-ى ب-الّ-ن-فسش والّ-ن-ف-يسش
ب -ه ،أ
من أاجل ا÷زائر و ⁄تكن له مطامع
‘ اŸناصسب وال ّسسلطة.

سسهام ــ ب

ولد ألعربي بن مهيدي ‘ عام  1923بدوأر
ألكوأهي بناحية ع Úمليلة ،وهو أإلبن ألثا‘ Ê
ت -رت -يب أألسض -رة أل -ت -ي ت-ت-ك-ون م-ن ثÓ-ث ب-ن-ات
وول-دي-ن ،دخ-ل أŸدرسض-ة ألب-ت-دأئ-ي-ة ألفرنسضية
Ãسضقط رأسضه وبعد سضنة درأسضية وأحدة إأنتقل
إأ ¤ب -ات -ن-ة Ÿوأصض-ل-ة أل-ت-ع-ل-ي-م ألب-ت-دأئ-ي ،وŸا
–صضل على ألشضهادة أإلبتدأئية عاد ألسضرته
ألتي إأنتقلت هي أألخرى إأ ¤مدينة بسضكرة،
وفيها تابع ﬁمد ألعربي درأسضته وقبل ‘ قسضم
Óلتحاق Ãدرسضة قسضنطينة.
أإلعدأد ل إ
‘ ع- - - -ام  1939إأنضض -م لصض-ف-وف أل-كشض-اف-ة
أإلسض Ó-م -ي -ة ب -بسض-ك-رة وصض-ف-وف ح-زب ألشض-عب
Ãك -ان إأق -ام -ت-ه سض-ن-ة  ،1942ح- -يث ك- -ان ك- -ثÒ
أإلهتمام بالشضؤوون ألسضياسضية وألوطنية08 ‘ ،
ماي  1945وكان من ب ÚأŸعتقل Úثم أفرج عنه
ب -ع -د ث Ó-ث -ة أسض -اب -ي -ع قضض-اه-ا ‘ أإلسض-ت-ن-ط-اق
وألتعذيب Ãركز ألشضرطة .عام  1947كان من
ب Úألشضباب أألوأئل ألذين إألتحقوأ بصضفوف
أŸنظمة أÿاصضة ،حيث ما لبث أن أصضبح من
أبرز عناصضر هذأ ألتنظيم.
عام  1949أصضبح مسضؤوول أ÷ناح ألعسضكري
بسضطيف ،و‘ نفسض ألوقت نائبا لرئيسض أركان
ألتنظيم ألسضري على مسضتوى ألشضرق أ÷زأئري
ألذي كان يتوله آأنذأك ﬁمد بوضضياف ،و‘
عام  1950أرتقى إأ ¤منصضب مسضؤوول ألتنظيم
” نقل ﬁمد بوضضياف للعاصضمة .بعد
بعد أن ّ
حادث مارسض  1950إأختفى عن أألنظار وبعد
حل أŸنظمة عيّن كمسضؤوول ألدأئرة أ◊زبية

بوهرأن إأ ،1953 ¤وعند تكوين أللجنة ألثورية
للوحدة وألعمل ‘ مارسض  1954أصضبح من بÚ
عناصضرها ألبارزين ثم عضضوأ فّعال ‘ جماعة
 22ألتاريخية.
لعب بن مهيدي دورأ كبÒأ ‘ ألتحضضÒ
ل -ل ّ-ث -ورة أŸسض ّ-ل -ح-ة ،وسض-ع-ى إأ ¤إأق-ن-اع أ÷م-ي-ع
باŸشضاركة فيها ،وقال مقولته ألشّضهÒة““ :إألقوأ
بالّثورة إأ ¤ألشّضارع سضيحتضضنها ألشّضعب وأيضضا
أع -ط -ون-ا دّب-اب-ات-ك-م وط-ائ-رأت-ك-م وسض-ن-ع-ط-ي-ك-م
طوأعية حقائبنا وقنابلنا““ ،وأصضبح أول قائد
للمنطقة أÿامسضة وهرأن .كان ألشّضهيد من بÚ
أل-ذي-ن ع-م-ل-وأ ب-ج-د لن-ع-ق-اد م-ؤو“ر ألصض-وم-ام
ألتاريخي ‘  20أوت  ،1956وّع Úبعدها عضضوأ
ب-ل-ج-ن-ة أل-ت-نسض-ي-ق وأل-ت-ن-ف-ي-ذ ل-ل-ث-ورة أ÷زأئ-رية
(أل-ق-ي-ادة أل-ع-ل-ي-ا ل-ل-ث-ورة) ،ق-اد م-ع-ركة أ÷زأئر
بدأية سضنة .1956
ك-ان ب-ن م-ه-ي-دي ي-ه-وى أŸسض-رح وأل-ت-م-ث-يل،
فقد مّثل ‘ مسضرحية ““‘ سضبيل ألتاج““ ألتي
ت -رج-م-ه-ا إأ ¤أل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة أألديب أŸصض-ري
مصضطفى لطفي أŸنفلوطي ،وكانت مسضرحيته
م-ق-ت-بسض-ة ب-ط-اب-ع ج-زأئ-ري يسضتهدف أŸقتبسض
من خÓلها نشضر ألفكرة ألوطنية وأ÷هاد ضضد
ألسضتعمار.
أعتقل نهاية شضهر فيفري  ،1957وأسضتشضهد
–ت ألتّعذيب ليلة ألثالث إأ ¤ألرأبع من مارسض
.1957
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لفريقية للشسباب ولـد علـي:
للعاب ا إ
–تضسن ا أ

 50ملي ـ ـ ـ ـار سصنتي ـ ـ ـ ـم لصصيانـ ـ ـ ـ ـة وتـ ـ ـ ـ ـرميم ألهياكـ ـ ـ ـ ـل
أاعطى الهادي ولد علي وزير الشسباب والرياضسة ،أامسس ،إاشسارة انطÓق عملية ترميم وصسيانة الهياكل الرياضسية التي سستحتضسن
لفريقية للشسباب التي سستجري بالعاصسمة شسهر جويلية اŸقبل.
للعاب ا إ
ا أ

عمار حميسصي
تصصوير :عباسص تيليوة

أبدى وزير ألشسباب وألرياضسة تفاؤوله بامكانية
أن-ت-ه-اء أشس-غ-ال ألÎم-ي-م وألصس-ي-ان-ة ‘ وق-ت-ها
أÙدد وأŸقدر بثÓثة أشسهر ،خÓل زيارته
ل -ب -عضس أل -ه-ي-اك-ل أل-ت-ي سس-ت-ح-تضس-ن أ’ل-ع-اب
أ’فريقية للشسباب وهي ملعب ألتنسس بباشس
ج -رأح وأŸسس -ب -ح أ’وŸب-ي وم-ل-ع-ب-ي أل-ت-نسس
للمركب أ’وŸبي ﬁمد بوضسياف ،أضسافة
أ ¤قاعة ألرياضسة باŸركز ألرياضسي ألنسسوي
بابن عكنون.
ع Èولد علي عن تفاؤوله بانتهاء أ’شسغال ‘
وقتها حيث قال« :أعطينا أشسارة أنطÓق
أع -ادة ت -رم -ي -م وصس-ي-ان-ة أŸرأف-ق وأل-ه-ي-اك-ل
ألرياضسية ألتي سستحتضسن أ’لعاب أ’فريقية
ل -لشس -ب -اب ل-ت-ك-ون ‘ أŸوع-د ح-يث سس-ت-م-ت-د
أ’شسغال لفÎة ثÓثة أشسهر وهي فÎة كافية
م-ن أج-ل أع-ادة Œه-ي-زه-ا ل-ت-ك-ون مسس-ت-غ-لة،
خÓل أ’لعاب أ’فريقية للشسباب ،و‘ هذأ
أÿصسوصس نحن متفائلون بانتهاء أ’شسغال
قبل أنطÓق أ’لعاب «.
” تخصسيصس ميزأنية مهمة لهذه ألعملية
بحسسب ألوزير ألذي قال« :خصسصسنا  50مليار

سسنتيم إ’عادة ترميم أŸوأقع ألتي سستحتضسن
أ’ل -ع -اب أ’ف -ري -ق -ي-ة ل-لشس-ب-اب وه-ذأ ط-ب-ق-ا
لتعليمات فخامة رئيسس أ÷مهورية ألسسيد
عبد ألعزيز بوتفليقة ألذي أبدى حرصسه على
ضس -رورة إأ‚اح ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ن-ظ-ي-م م-ن خÓ-ل
ت-وف Òأل-ه-ي-اك-ل ألÓ-زم-ة وت-رم-ي-م-ه-ا ل-ت-م-ن-ح
صسورة جيدة عن أ÷زأئر «.
أك- -د أل- -وزي- -ر أن أل- -ت- -وأصس -ل م -وج -ود م -ع
أ’–اديات حيث قال« :ألتوأصسل موجود مع
أ’–اديات من أجل ضسمان أفضسل –ضسÒ

لÓلعاب أ’فريقية للشسباب «.
«شسبيبة القبائل مطالبة
باحÎام قرار ÷نة تنظيم
الكأاسس»
 ⁄يفوت ألوزير ألفرصسة للحديث عن قرأر
÷نة كأاسس أ÷مهورية بتنظيم مبارأة ربع
ألنهائي ب Úشسبيبة ألقبائل وأ–اد ألبليدة
Ãل - -عب  5ج- -وي- -ل -ي -ة ،ح -يث ق -ال ‘ ه -ذأ
أÿصس -وصس « شس -ب -ي -ب -ة أل -ق -ب -ائ -ل م -ن ح -ق-ه
أŸطالبة با’سستقبال Ãلعب تيزي وزو ،لكن

أن ك- -ان أŸل- -عب ’ يسس- -ت- -ج- -يب ل- -ل -م -ع -ايÒ
أŸوج -ودة ف -ل -ج -ن-ة أل-ك-أاسس م-ن ح-ق-ه-ا ه-ي
أ’خ -رى ت -ط -ب -ي -ق أل -ق-ان-ون وم-ا ع-ل-ى أدأرة
ألشس -ب -ي -ب -ة إأ’ أحÎأم ق -رأر ÷ن -ة أل-ك-اسس أو
ألقيام بطعن ‘ أطار ألقانون ،لكن من جهتنا
ك -وزأرة ن -ط -الب دأئ -م-ا ب-ت-غ-ل-يب ل-غ-ة أ◊وأر
وت- -ف -ادي زي -ادة أŸشس -اك -ل ب -ال -تصس -ري -ح -ات
ألÓمسسؤوولة من هذأ ألطرف أو ذأك».
«ل نتمنى مقاطعة الكأاسس
العربية»
رفضس ول- -د ع- -ل- -ي أ◊ديث ع- -ن أم- -ك -ان -ي -ة
م -ق -اط -ع-ة أل-ك-أاسس أل-ع-رب-ي-ة ،ح-يث ق-ال’« :
أ“نى أن نصسل أ ¤هذه أŸرحلة ألتي نقاطع
ف-ي-ه-ا م-ن-افسس-ة ع-رب-ي-ة أو أق-ل-ي-م-ي-ة أو ق-ارية
بالعكسس أ÷زأئر يجب أن تكون حاضسرة ‘
ك-ل أŸن-افسس-ات م-ن خÓ-ل ‡ث-ل-ي-ه-ا وف-ي-م-ا
يخصس أŸعاي Òألتي ” على أسساسسها أختيار
أ–اد ألعاصسمة ووفاق سسطيف ’ أعتقد أنها
غ Òرياضسية ،مثلما يروج ألبعضس بالعكسس
أ“ن -ى أن ت -ك -ون مشس-ارك-ة ه-ذي-ن أل-ف-ري-قÚ
أيجابية ويشسرفا ألكرة أ÷زأئرية وبالنسسبة
’–اد ب -ل -ع -ب -اسس أت -أاسس -ف ل -ع-دم مشس-ارك-ت-ه
وأ“ن- -ى ل -ه ح -ظ -ا م -وف -ق -ا ‘ أŸن -افسس -ات
أŸقبلة «.

ربـــــع نهائــــي كـــــأاسس ا÷زائــــــر

بر›ة مبارأة شش .ألقبائل – إأ.ألبليدة يوم ألثلثاء Ãلعب 5جويلية

بعد طول انتظار ،قررت ÷نة تنظيم منافسسة كأاسس ا÷مهورية ترسسيم بر›ة مباراة الدور ربع النهائي ب Úشسبيبة القبائل وإا–اد
لمر على السساعة الرابعة مسساء ،بعد انتهاء عمل ÷نة منافسسة
البليدة Ãلعب  5جويلية ،يوم الثÓثاء اŸقبل ،كما كان مقررا ‘ بداية ا أ
لربعاء اŸاضسي ،ملعب أاول نوفم Èبتيزي وزو.
كأاسس ا÷مهورية التي عاينت ،ا أ

ﬁمد فوزي بقاصص

بر›ة لقاء شسبيبة ألقبائل بضسيفه إأ–اد ألبليدة برسسم دور ربع
ألنهائي منافسسة كأاسس أ÷مهورية ،يعود للقرأر ألذي أتخذه
أŸكتب ألفيدرأ‹ ألذي أقر ضسرورة بر›ة لقاءأت كأاسس
أ÷م -ه -وري -ة ،ب -دأي -ة م -ن ه-ذأ أل-دور ،إأ ¤غ-اي-ة أل-ن-ه-ائ-ي ‘
مÓعب –توي على  20ألف مقعد على أأ’قل ’سستقبال
أأ’نصسار ‘ أحسسن ألظروف وضسمان ألفرجة.

÷ن -ة ت -ن-ظ-ي-م ك-أاسس أ÷م-ه-وري-ة أع-ت-م-دت ‘ ق-رأره-ا ع-ل-ى
وث -ي -ق -ت Úرسس -م -ي-ت ،Úأأ’وﬁ ¤ضس-ر ÷ن-ة ت-أاه-ي-ل أÓŸعب
ألتابعة للرأبطة أÎÙفة لكرة ألقدم ألتي تنقلت Ÿلعب أول
نوفم Èبتيزي وزو ،قبل أنطÓق أŸوسسم ألكروي أ÷اري،
وألذي يؤوكد بأان ملعب أول نوفم Èتقدر طاقة أسستيعابه بـ 14
ألف و 400مقعد ،باإ’ضسافة إأ ¤أسستمارة ألتسسجيل ‘ منافسسة
كأاسس أ÷مهورية للطبعة أ÷ارية ألذي سسلم بتاريخ ألـ 28
ديسسم 2017 Èوألذي بعثت به إأدأرة ألكناري ،يؤوكد أن طاقة

أسستيعاب أŸلعب تقدر بـ  17ألف مقعد.
تأاخ Òلقاء ا÷ولة  22ب Úالصسفراء
والكناري إا ¤السسبت  10مارسس
بعد قرأر بر›ة لقاء كأاسس أ÷مهورية ب Úألشسبيبة وإأ–اد
ألبليدة ،يوم ألثÓثاء أŸقبل ،أّخر أŸكتب أŸسس Òلشسؤوون
أل -رأب -ط -ة أÎÙف -ة ل -ك -رة أل-ق-دم ل-ق-اء أ÷ول-ة ألـ  22ألذي
سسيجمع إأ–اد أ◊رأشس بالكناري بـ  24سساعة إأ ¤يوم ألسسبت
 10مارسس أŸقبل Ãلعب أول نوفم ÈباÙمدية.

أام ÚزوبÒي ( رئيسس إا–ادية البادمينتون ) لـ «الشسعب»:

« نطمـ ـ ـ ـح إأ ¤تنظيـ ـ ـم بطولـ ـ ـة دولي ـ ـة للأوأسصط»

ل–ادية
كشسف رئيسس ا إ
ا÷زائرية للريشسة الطائرة (
البادمينتون ) ،أام ÚزوبÒي‘ ،
تصسريح خاصس ÷ريدة
«الشسعب» عن الÈنامج القادم
اÿاصس بتحضسÒات الفرق
لصسناف من
الوطنية ‘ كل ا أ
لسستعداد للمواعيد
أاجل ا إ
الدولية القادمة ،و‘ مقدمتها
لفريقية للشسباب
للعاب ا أ
ا أ
التي سستكون ‘ ا÷زائر ،شسهر
جويلية القادم.

نبيلة بوقرين

أكد زوبÒي أنهم يطمحون Ÿوأصسلة ألعمل
لتجسسيد كل ألنقاط ألتي جاءت ‘ ألÈنامج
قائ« :Óسسطرنا برنا›ا مكثفا خÓل أأ’يام
أل -ق -ادم-ة م-ن أج-ل ضس-م-ان أفضس-ل إأسس-ت-ع-دأد
ل-ل-ري-اضس-ي Úل-ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ائج إأيجابية ،خÓل
أŸوأع -ي-د أل-دول-ي-ة و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا أأ’ل-ع-اب
أأ’فريقية للشسباب ألتي سستكون با÷زأئر ‘
شسهر جويلية ألقادم ،إأضسافة إأ ¤ألÎكيز على
نقاط أخرى مهمة من أجل ضسمان تطوير
هذه ألرياضسة وأأ’مر يتعلق بإاعادة ألرسسكلة
وألتكوين أ’نهما أسساسس ألتطور».
أضساف ألرجل أأ’ول على رأسس أإ’–ادية
قائ« :Óبعد ألنتائج ألرأئعة ألتي خرجنا بها
من ألبطولة أأ’فريقية ألتي جرت مؤوخرأ
بقاعة حرشسة وألتي عرفت مشساركة قياسسية
للفرق أ’نها أŸرة أأ’و ‘ ¤تاريخ أŸنافسسة
ألتي وصسل فيها ألعدد إأ 15 ¤بلدأ بعدما كان
يقتصسر على  10دول فقط ،هذأ دليل وأضسح
على ألعمل ألكب Òألذي نقوم به من أجل

Óوأسسط
طمحون إأ ¤تنظيم بطولة دولية ل أ
خÓل ألعام Úألقادم Úقائ»:Óبعد ألنجاح
ألكب Òألذي كان خÓل ألبطولة أأ’فريقية
ألتي تنظمت أ’ول مرة ‘ أ÷زأئر نطمح
Óوأسسط خÓل
إأ ¤إأحتضسان بطولة دولية ل أ
ألسس -ن -ت Úأل -ق -ادم -ت ،Úل -ك -ن أŸرة أل-ق-ادم-ة
سس -ن -درسس ب -دق -ة أأ’وق-ات ح-ت-ى ’ي-ق-ع ل-ن-ا
تضسارب مثلما كان عليه أ◊ال مع أŸنافسسة
ألقارية ألتي كانت قبل  3أيام فقط عن
إأن- -ط Ó-ق دورة ودي -ة وه -ذأ م -ا ي -ؤوث -ر ع -ل -ى
ألرياضسي Úأ’نهم يتعبون من ألناحية ألبدنية
ولهذأ إأسستفدنا كثÒأ من أŸوعد أأ’فريقي».

ت-ط-وي-ر وت-رق-ي-ة ه-ذه أل-ري-اضس-ة بشس-ه-ادة ك-ل
أ◊اضسرين و‡ثلي أإ’–اد ألدو‹ ،إأضسافة
إأ ¤ألتغطية أإ’عÓمية ألكبÒة ألتي رأفقت
أ◊دث وت-ل-ق-ي-ن-ا ت-ه-ن-ئ-ة م-ن أإ’–اد أل-دو‹
على ألتنظيم».
وأصسل ﬁدثنا قائ« :Óكما حضسر معنا أغلب
ألرأبطات ألتي تنشسط ‘ ألبطولة ألوطنية
وبلغ عددهم  23رأبطة شساركوأ ‘ ألتنظيم،
من بينهم  15رأبطة رأفقونا حتى ألنهاية
وه -ذأ دل -ي-ل ع-ل-ى أن-ن-ا ع-ائ-ل-ة صس-غÒة “ث-ل
أل -ب -ان -دم -ي-ن-ت-ون ونسس-ع-ى إأ ¤إأع-ط-اء أفضس-ل
صسورة عن هذه ألرياضسة وأ÷زأئر ،إأضسافة
إأ ¤ألنتائج ألتي –صسل عليها ألرياضسيÚ
وألذي يعد ثمرة ألعمل أ÷ماعي ألذي قمنا
ب - -ه Ãسس- -ان- -دة وم- -رأف- -ق- -ة وزأرة ألشس- -ب- -اب
وألرياضسة ألتي قدمت لنا دعما كبÒأ وألوزير
ول -د ع -ل -ي ك -ان ح -اضس-رأ ‘ ح-ف-ل أإ’ف-ت-ت-اح
وأإ’ختتام إأ ¤جانب كل من وزير ألثقافة عز
أل -دي -ن م -ي-ه-وب-ي ،وزي-رة أل-ب-ي-ئ-ة وأل-ط-اق-ات
أŸتجددة فاطمة ألزهرأء زروأطي».
كشس -ف رئ -يسس أإ’–ادي -ة أإ’ف -ري -ق -ي -ة أن -ه-م

بعد التأاهل التاريخي
للفريق ‘ كأاسس ا÷مهورية
عمت ،أمسسية أ÷معةÃ ،ختلف أرجاء شسوأرع مدينة ألبليدة
ومنطقة ألزأوية ببلدية بني تامو خصسوصسا فرحة عارمة لدى
أنصسار شسباب ألزأوية ،عقب أ’‚از ألتاريخي أ’شسبال أŸدرب
رضسا زوأ Êمع ألتأاهل أŸسستحق لهذأ ألفريق للدور نصسف
ألنهائي من منافسسة كأاسس أ÷مهورية أ’ول مرة ‘ تاريخه،
بعد فوزه على ألضسيف جمعية ع Úمليلة.
تأاهل شسباب ألزأوية ألذي ينشسط ‘ ألقسسم أ÷هوي أأ’ول
ل -و’ي -ة أل-ب-ل-ي-دة ب-ن-ت-ي-ج-ة ه-دف Úل-ه-دف وأح-د ،ب-ع-د أل-وقت
أإ’ضسا‘ ‘ لقاء ألدور ربع ألنهائي ألذي أحتضسنه ملعب
أŸركب ألرياضسي ،مصسطفى تشساكر بالبليدة.
خ -رج أنصس -ار أل -ف -ري-ق إأ ¤ألشس-وأرع م-ب-اشس-رة ،ع-قب أن-ت-ه-اء
أŸب -ارأة أح -ت -ف -ا’ ب -ه-ذأ أ’ن-تصس-ار أل-ت-اري-خ-ي ،ح-يث ج-ابت
مركباتهم ﬂتلف أأ’حياء وألشسوأرع ألكÈى وسسط هتافات
Óلعاب ألنارية ألتي أضساءت ليل أŸدينة وثّمن هؤو’ء
وإأطÓق ل أ
ألعمل أ÷بار ألذي قام به أشسبال أŸدرب رضسا زوأ ،ÊخÓل

Óلعاب
نواصسل التحضس Òل أ
لفريقية للشسباب
ا إ
أما عن ألÈنامج أıصسصس للفرق ألوطنية،
ق- -ال رئ -يسس أإ’–ادي -ة أ÷زأئ -ري -ة «ل -دي -ن -ا
برنامج مكثف بالنسسبة للفرق ألوطينة حيث
بر›نا تربصسا بÎكيا بالنسسبة للذكور أقل
من  17سسنة بالنظر إأ ¤أنهم معني Úباأ’لعاب
أأ’فريقية للشسباب ‘ ،ح Úسسيحضسر ألبقية
ب-ا÷زأئ-ر أ’ن-ه-م ع-ل-ى إأرت-ب-اط م-ع أل-درأسس-ة
ولديهم إأمتحانات ألباكالوريا ،وهناك نقطة
م -ه -م -ة أ’ن أل -ري -اضس -ي Úي -حضس -رون رف -ق -ة
نوأديهم ونحن نقدم لهم أŸسساعدة من أجل
ألعمل أ÷يد ،مثلما كان مؤوخرأ حيث طلب
م-ن-ه-ا ف-ري-ق أل-وأدي ت-ق-د ËأŸسس-اع-دة م-ن
أجل إأقامة تربصسات وسسنسساعدهم بالعتاد
وألدعم أŸعنوي» .أضساف ﬁدثنا ،قائ:Ó
«ك -م -ا نسس -ع -ى إأ ¤ضس -م -ان أفضس -ل إأسس-ت-ع-دأد
لبطولة ألعا ⁄بتايÓندأ ألتي سستنطلق ‘ 18
ماي ألقادم لتحقيق نتائج مشسرفة رغم قوة
أŸنافسسة».

ال–ادية ا÷زائرية
للتايكوانـــــــدو

أنتخ ـ ـ ـاب يزي ـ ـ ـ ـ ـد
بن علوة رئي ًسصا
جدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـًدأ

انتخب بن عÓوة ﬁمد
يزيد رئيسسا جديدا
ل–Óادية ا÷زائرية
للتايكواندو بعدما نال أاكÈ
لصسوات ،خÓل
عدد من ا أ
ا÷معية العامة النتخابية
التي جرت ،صسباح أامسس،
Ãركز غرمول.

نبيلة بوقرين

شس-ه-دت الن-ت-خ-اب-ات منافسسة
ق - -وي - -ة ب Úال - -ن- -ائب السس- -اب- -ق
ل–Óادية بن عÓوة ورئيسس
راب -ط -ة ب -ات -ن -ة ﬁم -د ع -ب-دو
ب -ول-ع-راف ب-حضس-ور  36عضسوا
م -ن ›م-وع  47عضس-وا الذين
تضس -م -ه -م ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة..
وحصس- -ل ب- -ن عÓ- -وة ع- -ل -ى 20
صسوتا ..فيما اكتفى منافسسه
ب- -ـ  16صس -وت -ا .أاك -د ال -رئ -يسس
ا÷دي- -د ل- -ل- -ه- -ي- -ئ- -ة ان -ه ج -اء
بÈنامج ثري وشسامل من ابرز
ن -ق -اط -ه الÎك -ي-ز ع-ل-ى إاع-ادة
ه-ي-ك-ل-ة ال–ادي-ة وال-ت-نظيم
والعمل على إايجاد حلول لكل
اŸشس-اك-ل ال-ت-ي ع-اشستها رياضسة
التايكواندو ‘ السسابق.

فرح ـ ـة عارم ـ ـة لدى أأنصصـ ـار شصباب ألزأوي ـة
هذه أŸبارأة سسيما بعد ما تقدم ألفريق ألضسيف عن طريق
ألÓعب ﬁمد أم Úبن عروسسي ‘ ضسربة جزأء ‘ ألدقيقة
 47لينطلق بعدها فريق ألشسباب ‘ عمل هجومي عّدل من
خÓله للزأوية عرفة ‘ دقيقة وأحدة بعد ذلك ألـ  48وأضساف
أ◊اج صسدوق ألهدف ألثا ‘ Êألدقيقة ألثانية من ألوقت
أإ’ضسا‘ أأ’ول.
كما ثمنت ألعديد من موأقع ألتوأصسل أ’جتماعي أŸهتمة
بالشسأان أÙلي هذأ أ’‚از ،وأصسفة أياه بـ «ألتاريخي» ،أملÚ
أن يتابع ألفريق ‚احاته على أŸيدأن خاصسة بعدما حجز
لنفسسه مقعدأ ‘ أŸربع ألذهبي ليلعب وأ’ول مرة ‘ تاريخه
مع كبار أللعبة ‘ نصسف ألنهائي.
يذكر أن ألسسلطات أÙلية لو’ية ألبليدة وعلى رأسسها ألوأ‹
مصسطفى ألعياضسي كان قد كرم مؤوخرأ فريق شسباب ألزأوية
Ãناسسبة تأاهله إأ ¤ألدور ثمن نهائي لكأاسس أ÷زأئر أكابر من
خÓل منحهم مسساعدأت مالية لدعمهم على تسسي Òألفريق.

كان ألوأ‹ خÓل هذأ أللقاء قد أشساد با÷هود ألتي بذلها
هؤو’ء ألÓعب Úلبلوغ هذأ أŸسستوى ،دأعيا إأياهم إأ« ¤ألعمل
أك Ìلتطوير أنفسسهم سسوأء من ألناحية ألرياضسية أو أŸهنية،
مؤوكدأ على مرأفقته ألدأئمة للفريق سسوأء للصسعود إأ ¤أقسسام
أخ -رى أو أ◊ف -اظ ع -ل -ى ه -ذأ أŸسس-ت-وى ،م-ن خÓ-ل أل-ق-ي-ام
بدورأت تكوينية مكثفة.
من جهته ،أعت Èمدرب ألفريق رضسا زوأ Êهذأ ألتكرË
«ﬁفزأ لÓعب Úأ’نهم كانوأ غ Òمعروف Úوعملوأ بجد رغم
ق -ل -ة أإ’م-ك-ان-ي-ات ،وه-و يشس-ج-ع-ن-ا ع-ل-ى ب-ذل ›ه-ودأت أكÈ
لتحقيق نتائج أفضسل» ،معتÈأ هذأ ألتأاهل «شسرف لو’ية
ألبليدة» .أكد أن ألÓعب« Úيرغبون كثÒأ ‘ أ◊صسول على
ألكأاسس وهم ﬁضسرون بصسفة جيدة على أŸسستوى ألنفسسي»،
دأع- -ي- -ا ‘ ألسس- -ي- -اق إأ ¤أإ’سس- -رأع ‘ أ‚از م- -ل -عب أل -زأوي -ة
أŸتوقف أ‚ازه رغم أن أŸشسروع ،شسارف على نهايته Ÿنح
حرية أك Ìللفريق للقيام بتدريباته.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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أامــ Òقــراوي (مولوديــة ا÷زائـــر) لـ «الشسعب»:

نسصعى للتتويج بأاحد أأ’لقاب وألتأاهل أ ¤دور
أÛموعات لرأبطة أأ’بط ـ ـال أإ’فريقي ـ ـ ـة
لداء على ضسيفه مولودية
أاكد لعب مولودية ا÷زائر «أام Òقراوي» بأان فريقه فاز وتأاهل بالنتيجة وا أ
بجاية ‘ ربع نهائي كأاسس ا÷مهورية ،موضسحا بأان الفريق “كن من تسسي Òشسهر فيفري الذي “يز بكثافة
ال›Èة وخرج من منعرج اŸوسسم بسسÓم ،وأان هذا الفوز سسيجعل الفريق يتنقل إا ¤نيجÒيا Ãعنويات
لقل بتأاهل إا ¤دور اÛموعات من
لنهاء اŸوسسم على ا أ
مرتفعة ،مؤوكدا بأان الفريق سسيعمل على التأاهل إ
لفريقية والفوز بلقب أاو لقبÃ Úا أان الفريق يصسارع على ا÷بهات الثÓث ،كما –دث
لبطال ا إ
رابطة ا أ
لخرى ‘ هذا ا◊وار:
لمور ا أ
عن الكث Òمن ا أ

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
تصصويرﬁ :مد آيت قاسصي

«الشس -عب» :ف -وز دون ع -ن -اء أام -ام م-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر،
وتأاهل للموسسم الثالث على التوا‹ إا ¤نصسف نهائي
كأاسس ا÷مهورية؟
أام Òقراوي :أ◊مد لله ،فوز بالنتيجة وأأ’دأء أمام وصسيف
ألرأبطة أÎÙفة ألثانية لكرة ألقدم ألذي Áلك مسستوى ’
بأاسس به ومدربا ﬁنكا ويصسارع من أجل ألعودة إأ ¤ألرأبطة
أأ’و ،¤سسÒنا أŸوأجهة جيدأ وسسجلنا جرأء ضسربت Úثابتت،Ú
وهو ما سسمح لنا من ألفوز باللقاء وألتأاهل إأ ¤أŸربع ألذهبي،
كما قلت للموسسم ألثالث على ألتوأ‹ ،وأسسعدنا بذلك أنصسارنا
ألذين تنقلوأ بقوة إأ ¤ملعب  5جويلية Ÿسساندتنا ،وأحيي
ألروح ألرياضسية ألعالية ألتي ميزت أللقاء فوق أرضسية أŸيدأن
وعلى أŸدرجات.
@ خرجتم من منعرج اŸوسسم بسسÓم أاليسس كذلك؟
@@ أنت ﬁق ،كانت لدينا مباريات صسعبة تنتظرنا خÓل
شسهر فيفري ألذي “يز ب›Èة مكثفة ،نحن ألفريق ألوحيد
‘ أ÷زأئر ألذي يلعب على أ÷بهات ألثÓث ،ألفوز ‘ لقاء
أل -ي -وم  ⁄ي -ك -ن سس -ه  Ó-خصس -وصس-ا أن-ه ك-ان ل-دي-ن-ا أل-ك-ث Òم-ن
أŸصساب ،Úلكن أعتقد أنه رغم ألتعب ورغم ألتنقÓت عرفنا
كيف نتفاوضس ‘ موأعيد شسهر فيفري ورÃا هناك أمر
سسلبي وحيد ‘ هذأ ألشسهر Ÿا عجزنا عن ألفوز بالدأربي
أم -ام إأ–اد أل -ع -اصس -م -ة أل-ذي ل-ه ق-ي-م-ة ك-بÒة ل-دى أأ’نصس-ار،
وأعتقد بأانهم تسساﬁوأ معنا بعد ألتأاهل إأ ¤نصسف نهائي
كأاسس أ÷مهورية ،نعرف جيدأ بأان منافسسة كأاسس أ÷مهورية
Óنصس-ار ،أحÎم-ن-ا م-ن-افسسنا مولودية
م-ه-م-ة ك-ثÒأ ب-ال-نسس-ب-ة ل -أ
بجاية و ⁄نسستصسغره وفرضسنا منطقنا فوق أرضسية أŸيدأن
ولعبنا بطريقة لعبنا أŸعتادة ،كنا أقوياء وخرجنا بفوز جديد،
كانت مبارأة Ãناسسبة كأاسس أ÷مهورية وأأ’مر  ⁄يكن سسه،Ó
وأآ’ن ندرك ما ينتظرنا ‘ أŸسستقبل ،سسنبقى نصسارع على
أ÷بهات ألثÓث وسسنتنقل أأ’حد إأ ¤نيجÒيا Ãعنويات جد
مرتفعة بعد ألفوز ‘ ألكأاسس من أجل ألعودة بنتيجة أيجابية
هناك ،خصسوصسا أننا وأصسلنا ‘ سسلسسلة ألنتائج أ’يجابية
وأسسÎجعنا أŸعاقب ÚوأŸصساب ،Úوسسنقدم أفضسل ما لدينا
لكي ننهي أŸوسسم على أأ’قل بتأاهل إأ ¤دور أÛموعات من
منافسسة كأاسس رأبطة أأ’بطال أإ’فريقية لكرة ألقدم وبلقب
وحيد أو لقب Úإأن شساء ألله.
@ –لمون بالكأاسس التاسسعة بعد خيبة اŸوسسم اŸاضسي
‘ بولوغ Úأامام وفاق سسطيف ‘ نصسف النهائي؟
@@ أ÷ميع يحلم بهذأ أللقب ألتاسسع ،كما أنه حلم ألفرق
ألثÓث أ’ختصساصسية ‘ منافسسة كأاسس أ÷مهورية أŸولودية
وأإ’–اد وألوفاق ،أآ’ن نبقى لوحدنا ‘ سسباق ألتتويج بالكأاسس
ألتاسسعة من ب Úألفرق ألثÓثة ألتي تطمح لتحطيم رقم
ق -ي -اسس -ي ب -ع -د إأقصس-اء أل-وف-اق وأإ’–اد ‘ أأ’دوأر ألسس-اب-ق-ة،

وسسنقوم بكل شسيء من أجل ألتتويج باللقب إأن شساء ألله ولبلوغ
أأ’هدأف أŸسسطرة ‘ أŸشسروع ألرياضسي ألذي جلبته أإ’دأرة
أ÷ديدة ألتي تريد أن Œعل من أŸولودية تشسارك ‘ كل
موسسم ‘ أŸنافسسات ألقارية وتتوج باأ’لقاب أÙلية ،كما
كانت عليه ألفرق ‘ ألسسابق.
@ اŸولودية أاصسبحت أاك Ìقوة منذ مرحلة العودة ما
الذي حدث؟
@@ أÛم -وع -ة ت -ت -ع -ايشس ج -ي-دأ وه-ن-اك ت-ف-اه-م ك-ب ÒبÚ
ألÓعب ،Úرغم كل ما قيل ‘ بدأية أŸوسسم ،كان هناك ألكثÒ
من ألكÓم وأأ’قاويل ألتي كانت تقول أكاذيب عنا ،بأان هناك
ألكث Òمن ألÓعب ’ Úيتفقون فيما بينهم وأن ألفريق مكون
من ›موعت ’ Úيتفقان فيما بينهما ،أثبتنا ألعكسس وأكدنا
بأاننا عائلة وأحدة سسوأء ب ÚألÓعب Úوألطاقم ألفني وأليوم
ب ÚألÓعب Úوأأ’نصسار ،و‰لك روح ›موعة عالية بدليل
ألنتائج أ÷يدة ألتي نحققها وقوة ألشسخصسية وكذأ من ألناحية
ألذهنية ألتي ظهرنا بها ‘ لقاء إأ–اد ألعاصسمة ،كل أأ’مور
تسس Òع -ل -ى م -ا ي -رأم وك -ل أŸشس -اك -ل زألت ،ورف -ق-ة أأ’نصس-ار
سسنوأصسل ألتحسسن وسسنؤودي موسسما كبÒأ بكل أŸقاييسس إأن
شساء ألله.
@ منذ بداية مرحلة العودة الطاقم الفني يضسع فيك
ثقته على ا÷هة اليسسرى وتلعب دون خطأا؟
@@ أنا –ت تصسرف ألطاقم ألفني ،منذ بدأية مرحلة ألعودة
–دث إأ‹ أŸدرب وأكد ‹ رغبته ‘ Œريبي على ألروأق
أأ’يسسر لتعويضس «بدبودة» وهو ما حدث بعدها ،حافظت على
مكا Êوأصسيب «بدبودة» ووأصسلت تعويضسه ،أآ’ن أعمل على
أ◊فاظ على مكا Êمع ألتشسكيلة أأ’سساسسية للفريق ،و‘
أŸنصسب ألذي يريده أŸدرب ،وأنا سسعيد باŸردود ألذي
أقدمه ‘ منصسبي أ÷ديد ،وليسس أŸهم من يلعب ..أŸهم أن
ننهي أŸوسسم ببلوغ أهدأفنا كاملة وŒاوز نكسسة أŸوسسم
أŸاضسي ألذي خرجنا منه بأايدي فارغة.

مولوديـــــة وهـــــران

نح ـ ـو Œديـ ـد عقـ ـ ـد أ Ÿـ ـدرب بوعك ـ ـ ـ ـاز
لول لكرة القدم معز بوعكاز ،بعد
تفتح إادارة مولودية وهران قريبا ملف Œديد عقد مدرب فريقها ا أ
لخ.Ò
اŸشسوار ا÷يد الذي ينجزه مع نادي عاصسمة الغرب ا÷زائري ،بحسسب ما علم من ا أ
كان هذأ ألتقني ،قد ألتحق باŸولودية ألصسائفة أŸنصسرمة
بعقد مدته موسسما وأحدأ ،وقد ‚ح ◊د أآ’ن ‘ –قيق
نتائج إأيجابية مع تشسكيلته أ÷ديدة ألتي –تل ألصسف ألثاÊ
‘ ترتيب ألرأبطة أأ’و ¤بفارق أربع نقاط عن أŸتصسدر
شسباب قسسنطينة وبناقصس مقابلة.
سساهم هذأ أŸشسوأر ‘ صسعود شسعبية أŸدرب لدى أأ’نصسار
أل -ذي -ن ب -دأوأ ي -ط -ال -ب -ون ،ع Èصس -ف -ح -ات م -وأق-ع أل-ت-وأصس-ل
أ’جتماعي ،بتجديد عقد بوعكاز خشسية ‘خطفه ‘ من ناد
آأخر مع أقÎأب نهاية عقده.
من جهته ،كان أŸعني قد صسرح مؤوخرأ بأانه يطمح منذ
أنضسمامه إأ ¤أŸولودية أ ¤ألعمل على أŸدى ألبعيد ،تاركا
بذلك أ’نطباع بأانه متحمسس Ÿوأصسلة أŸسسÒة مع فريق
‘ألباهية ‘.
– ⁄قق أŸولودية منذ سسنوأت طويلة مثل هذأ أŸشسوأر
ألناجح ألذي دفع بأانصسارها للتطلع للعب ورقة أللقب ألذي
يغيب عن خزأئن ألنادي منذ سسنة  ،1993بعدما عودهم
فريقهم ‘ ألسسنوأت أأ’خÒة على أ’كتفاء باللعب من أجل
ضسمان ألبقاء.
زأدت أÿسسارة ألتي مني بها ألرأئد ،يوم أ÷معة ،على ميدأن
وفاق سسطيف بهدف نظيف ‘ مبارأة مقدمة عن أ÷ولة ألـ
 ‘ 22بعث صسرأع أللقب ،حيث يرأهن بوعكاز وأشسباله على

ألفوز على مولودية أ÷زأئر ‘ مبارأة ألفريق Úيوم  12مارسس
أŸقبل بالعاصسمة لتقليصس ألفارق عن أŸتصسدر إأ ¤نقطة
وأحدة فقط.
قبل ذلك ،يركز أŸدرب ،ألذي سسبق له ألعمل ‘ أ÷زأئر مع
نوأدي وفاق سسطيف وأ–اد بلعباسس وسسريع غليزأن على
ألتوأ‹ ،على أجتياز فÎة ألرأحة أإ’جبارية لفريقه بسسÓم،
حيث لعب أأ’خ Òمبارأته ألودية أأ’و ¤يوم أ÷معة وتفوق
Ãيدأنه على ودأد تلمسسان من ألرأبطة ألثانية (‘ ،)1-3
أنتظار بر›ة مبارأة ثانية قد تكون ضسد سسريع أÙمدية
من بطولة ألهوأة بعد إألغاء أللقاء ألذي كان م›Èا أمام
مولودية سسعيدة من ألرأبطة ألثانية.

بطولة ما ب Úا÷هات

شصبيبة تيارت توأصصل سصلسصلة ألنتائج أ’يجابية
يوأصسل فريق شسبيبة تيارت شسق طريقه نحو ألصسعود إأ¤
بطولة ألهوأةﬁ ،افظا ‘ ألوقت نفسسه على سسجله خاليا من
أية هزÁة ،ليكون بذلك ألنادي ألوحيد ألذي يحقق هذأ
أ’‚از ‘ أÛموعات أأ’ربع لبطولة ما ب Úأ÷هات ألتي
لعبت جولتها ألـ ،21يوم أ÷معة.
ف -ازت ‘أل -زرق -ا ‘ ›ددأ ع -ل-ى م-ي-دأن-ه-ا ،وه-ذه أŸرة ع-ل-ى
حسس-اب م-ث-ال-ي-ة ت-ي-غ-ن-يف (◊ )0-3سس -اب ب -ط -ول-ة ›م-وع-ة
ألغرب ‘ ،ألوقت ألذي فاز فيه أÓŸحق شسباب “وشسنت هو
أآ’خر أمام ضسيفه أ–اد وهرأن.
عليه تبقى أأ’مور على حالها ‘ مقدمة ألÎتيب ،حيث
–افظ شسبيبة تيارت على فارق أأ’ربع نقاط ألذي يفصسلها
عن شسباب “وشسنت ،وبعيدة بـ  19نقطة كاملة عن ألثالث
أ–اد تلمسسان ،علما وأن أأ’ول ‘ نهاية أŸوسسم سسيصسعد إأ¤

بطولة ألهوأة .قبل تسسع جو’ت عن نهاية أŸسسابقة ،يشستد
ألصسرأع ب Úألشسبيبة وألشسباب أللذأن يأامÓن كل منهما ‘
أسسÎج -اع أÛد ألضس -ائ -ع ،ب -ع -دم-ا أب-ت-ع-دأ ع-ن أأ’ضس-وأء ‘
ألسسنوأت أأ’خÒة ،ما كلفهما ألنزول إأ ¤أأ’قسسام ألسسفلى.
ب -رأي أŸت -ت -ب-ع ،Úف-إان أب-ن-اء ت-ي-ارت Áل-ك-ون ح-ظ-وظ-ا أوف-ر
’فتكاك ورقة ألصسعود ،سسيما وأن أŸبارأة أ◊اسسمة ألتي
Œمع ألفريق ‘ Úمرحلة ألعودة سستقام بتيارت ،علما وأن
لقاء ألذهاب بينهما أنتهى بالتعادل ألسسلبي.
‘ أÛموعات ألثÓث أأ’خرى ،يتصسدر فريق شسباب أو’د
ج Ó-ل ›م -وع -ة وسس -ط-شس-رق ،وشس-ب-اب ف-روح-ة ›م-وع-ة
وسسط-غرب وتضسامن وأدي سسوف ›موعة ألشسرق ،فارضسا
سسيطرة مطلقة عليها حيث أن ألفارق ألذي يفصسله عن
مÓحقه أŸباشسر يقدر بتسسع نقاط كاملة.

األحد  ٠٤مارسص  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٦جمادى الثانية  ١٤٣٩هـ

يومي ـأت إأسشـÓميـ ـة

إاعداد :عب ـد الق ـادر سصنات ـي
إامام أاسصتاذ رئيسش Ãسصجد البشص Òاإ’براهيمي
شصـارع الشصهـداء

هام جدا

ظاهرة الغشص أاو اÿداع انتشصرت ‘ هذا
ال -زم -ان ب-ط-ري-ق-ة م-ل-ف-ت-ة لÓ-ن-ت-ب-اه ،وه-ي ‘
الزيادة حيث تسصاهل كث Òمن الناسص معها
سصواء كان ‘ التجارة أاو الزواج أاو المتحان،
وك- -ل ج- -وانب ا◊ي -اة وم -رّد ذلك إا ¤ضص -ع -ف
اإلÁان والبعد عن منهج الله تعا.¤
إانّ اإلسصÓم يبّين اŸوقف من الغشص ،وذّمه
ال -ل -ه ت -ع -ا ‘ ¤ال-ق-رآان وذّم أاه-ل-ه وت-وّع-ده-م
بالويل والثبور والعذاب األليم ،أاما ‘ القرآان
وهو يتحّدث على نوع من الغشصاشص Úوهم
اŸطّفف ‘ ÚاŸيزان قال عّز وجل{ :ويل
ل -ل -م -ط ّ -ف-ف Úال-ذي-ن إاذا اك-ت-ال-وا ع-ل-ى ال-ن-اسص
يسص- - -ت- - -وف- - -ون وإاذا ك- - -ال- - -وه - -م أاو وزن - -وه - -م
يخسصرون}،سصورة اŸطّفف.Ú
وأامّا ‘ السصّنة فلقد حّذر منه النبي ـ صصلى
الله عليه وسصلم ـ وتوّعد فاعله حيثما مّر على
صُصْبَرِة طعام فأادخل فيه يده فنالت أاصصابعه
بل Óفقال :ما هذا يا صصاحب الطعام؟ فقال
أاصص -اب -ت-ه السص-م-اء ي-ا رسص-ول ال-ل-ه ف-ق-ال «أافÓ-
جعلته فوق الطعام كي يراه الناسص؟ من غشص
فليسص منا» رواه مسصلم.
والغشص ‘ اللغة مأاخوذ من الغشصشص أاي
اŸشص- -وب ب- -ك -در .ق -ال اŸن -وى ‘ ت -ع -ري -ف -ه
اصصطÓحا :الغشص هو ما يخلط من الرديئ
با÷يد .وهو أامر «مشص »Úينم على النفسص
اÿبيثة التي اتخذت من الشصيطان وذريته
ول -ي -ا م -ن دون ال-ل-ه ف-ه-و ي-زي-ن ل-ه-م اÿب-ائث
يحللها لهم ويشصيّـن لهم الطيّبات ويحرمها
عليهم.
والغشص الذي يقع فيه الناسص ويحÎفونه
أانواع كثÒة منها:
 ١ـ الغشص ‘ البيع والشصراء :وهذا النوع من
الغشص كث Òويكون Ãحاولة إاخفاء العيب ‘
السصلعة ،ويكون ‘ ذاتية البضصاعة أاما شصك Óأاو
كمية أاو عددا أاو وزنا أاو كي.Ó
ف -م -ث Œ Ó-د ب -ائ -ع ال -ف -اك-ه-ة واÿضص-روات
يجعل ا÷يد من الفوق أاما الردئ فيجعله

–ت اÿضصر أاو الفاكهة فإاذا طلب اŸشصÎي
البضصاعة فإانّ البائع يعمد إا ¤إاعطائه من
ال- -بضص- -اع- -ة ال- -ردي -ئ -ة وه -و ب -ذلك غ ّشص ه -ذا
اŸشصÎي و–ايل عليه وأاكل ماله بالباطل.
ون -فسص الشص -ي -ئ ل -ب-ائ-ع السص-ي-ارات ف-إان-ه ي-غشص
اŸشصÎي وي -ت -ح-اي-ل ع-ل-ي-ه ف-م-ث Ó-ي-ع-م-د إا¤
تغي Òعّداد السصيارة ،حتى تظهر للمشصÎي
أانها  ⁄تسص ÒكثÒا يشصÎيها اŸسصك Úوما هي
إال أاياما معدودة حتى تعطل السصيارة بسصبب
هذا الغشصاشص.
 ٢ـ الغشص ‘ الزواج :وهذا أاخطر ،لسصيما
أاّن -ه ي -ت -ع ّ-ل -ق Ãقصص -د ع -ظ -ي -م م -ن م -ق -اصص-د
الشص-ري-ع-ة اإلسصÓ-م-ي-ة وه-و ح-ف-ظ ال-نسص-ل من
العيوب والتحايل والتÓعب ووجوب الصصفاء
والنقاء ‘ إاقامة هذه العÓقة اŸقدسصة ،فإاذا

أاعمال وأاقوال يسصÒة ولكن أاجرها وف ÒوكثÒ

إاّن م -ن اسص -م -ائ -ه ا◊سص -ن -ى اŸن -ان وم-ن
أاسص- -م- -ائ -ه الّ Èوال -وه -اب والشص -ك -ور ال -ذي
ي-ع-ط-ي األج-ر ال-ك-ث Òع-ل-ى ال-ع-م-ل القليل،
وهي دليل على سصعة رحمة الله تعا ¤على
ع -ب -اده ،وح -ل -م -ه ع -ل -ي -ه-م ،وع-دم ت-ع-ج-ي-ل
ال -ع -ق-وب-ة ل-ه-م ،ب-ل سصّ-ه-ل ل-ه-م وي ّسص-ر سص-ب-ل
ط-اع-ت-ه وع-ب-ادت-ه وسصّ-ه-ل ل-ه-م ال-عمل الذي
يحببهم إاليه ،فما ترك من شصيء إال وقد
قرنه باألجر العظيم يشصرط نية اإلخÓصص
لوجهه الكر.Ë
وعلى هذا ،فإان من رحمته أان هناك
أاعمال يسصÒة قد يسصتحقرها العبد ولكن
أاجرها كب ،Òوقد يدخله الله بها ا÷نة من
غ ÒكÌة صصÓة أاو صصيام أاو زكاة أاو حج.
جاء رجل إا ¤رسصول الله ـ صصلى الله عليه
وسصلم ـ وُ ⁄يسصلم بعد فقال :يا رسصول الله
أاَو أاقاتل؟ قال له رسصول الله ـ صصلى الله
عليه وسصلم ـ« :أاسصلم ثم قاتل» فأاسصلم الرجل
ثم قاتل ثم ُقتل شصهيدا ‘ سصبيل الله فهذا
الرجل  ⁄يصصل ول ركعة واحدة ،و ⁄يحل
بينه وب Úا÷نة إالّ ل إاله إال الله ﬁمد
رسصول الله.
وما يؤوّكد قولنا هذا وهو أان الله يضصاعف
ا◊سص -ن -ات ل -ع-ب-اده وي-ع-ط-ي ع-ل-ى ال-ق-ل-ي-ل
الكث ،Òما جاء ‘ الصصحيح أان رج Óقتل
مسص -ائ -ة روح وّŸا ف ّ-ر ب -دي -ن -ه م -ن ال-ق-ري-ة
الظا ⁄أاهلها وأاخلصص ‘ إاقباله على الله
أادخله الله ا÷نة.
إان التجارة مع الله رابحة دائما وليسص
فيها خسصارة أابدا ومع على اإلنسصان إال
اŸبادرة إا ¤العمل الصصالح بقول سصبحانه
‘ هذا الصصدد{ :هل أادلكم على Œارة
تنجيكم من عذاب أاليم}،
وهذه التجارة يضصاعف الله أاجرها إا¤
عشصرة أاضصعاف إا¤
م-ائ-ة إا ¤سص-ب-ع-م-ائ-ة ،وال-ل-ه واسص-ع ع-ل-يم،

وقليل ذلك يكÌه الله لعباده
وي -ن ّ-م -ي -ه ل -ه ك -م -ا ي-رب-ي
أاحدنا فرسصه.
دخل النبي ـ صصلى
ال -ل -ه ع -ل -ي-ه وسص-ل-م ـ
ع -ل -ى ج -وي -ري -ة ب-نت
ا◊ارث زوج - - - -ه وق- - - -د
صصلى الفجر ثم عاد ومازالت
على ا◊ال الذي تركها عليه فقال لها:
«لقد قلت بعدك أاربع كلمات ثÓث مرات
ل- -و وزنت Ãا ق -لت م -ن ال -ي -وم ل -وزن -ت -ه -ن:
سص-ب-ح-ان ال-ل-ه وب-ح-م-ده ع-دد خ-ل-ق-ه ورضصا
نفسصه وزنة عرشصه ومداد كلماته».
ف -ان -ظ -ر إا ¤ذلك األج -ر ال -ع-ظ-ي-م ال-ذي
يجنيه العبد من ذكر الله تعا ¤والثناء عليه
وهو عمل قليل يسص Òولكنه ذو أاجر كب،Ò
واإلنسصان قد ل يكون له مال أاو علم ليعمل
به ويتقّرب به إا ¤الله حتى يتشصّبه ويسصّÏ
بغÒه ذو اŸال الكث ،Òولكن قد يعّوضص
ذلك كله ›ّرد النية واألمنية ‘ اÒÿ
يحصصل له ذلك عند الله أاجرا عظيما.
وعلى هذا األسصاسص ،فإانّ اŸسصلم مطالب
ب -أان يشص -ت -غ -ل دق -ائ -ق ل Ó-ن -ت -ظ -ار ب -ال-ذك-ر
والشص-ت-غ-ال ب-األع-م-ال واألق-وال الصصا◊ة،
فهناك أاذكار ل تأاخذ من أاوقاتنا الكث،Ò
لكن أاجرها وف Òولقد قال ـ صصلى الله عليه
 ÓاŸيزان وسصبحان
وسصلم ـ «ا◊مد لله “ أ
 Óما ب Úالسصماء واألرضص» ،فهذه
الله “ أ
الكلمات تنافسص فيها بضصع وثÓثون ملكا
أايهم يكتبها.
وهكذا كث Òمن األعمال واألقوال هي
قليلة أاو صصغÒة لكنها ل تكّلف من الوقت
ال -ك -ث Òوأاج -ره-ا ع-ن-د ال-ل-ه ك-ث Òف-ل-ن-ع-م-ل
ج -م -ي-ع-ا ع-ل-ى اسص-ت-غÓ-ل دق-ائ-ق الن-ت-ظ-ار
بالسصتغفار والعمل الصصالح والذكر اÿاشصع
الذي يجعلنا ‘ وصصال دائم برب العا.ÚŸ

دخل فيها الغشص والتحايل فسصدت وأاّدت إا¤
خ -راب ال -ب-ي-وت ،ول-ذلك ف-إان-ه ل ي-ج-وز ف-ي-ه-ا
التÓعب بأاي شصكل من األشصكال ،وح Úيعمد
بعضص األولياء إا ¤اسصتعمال الغشص ‘ الزواج،
معنى ذلك أان الوازع الديني اختفى وانعدم،
وأاعلن هؤولء ا◊رب على الله ورسصوله ،فمثÓ
يتعّمد بعضص األولياء إا ¤تبديل الزوجة التي
خاطبها صصاحبها بزوجة أاخرى أاك Èمنها أاو
أاقل منها جمال ،ويحدث هذا ‘ ليلة الزواج
فيجد اŸرء عندها مضصطر قبول هذه اŸرأاة
على مضصضص ‡ا يÎتب على ذلك مفاسصد
عظيمة تختفي فيها أاهداف الزواج اŸتمثلة
‘ ا◊ب واŸودة والسصكينة ،وكل هذا بسصبب
هذا الغشص الذي امتهنه الناسص ،وأاسّصسصوا عليه
حياتهم.

 ٣ـ الغشص ‘ المتحانات :وهو نوع من
ال -غشص ال -ذي أاخ -ذ ب-ع-دا خ-طÒا ألن-ه ي-ت-عّ-ل-ق
Ãسصتقبل البÓد والعباد وح Úيغش ّص الطالب
وي -ن -ت-ق-ل ب-ال-غشص ،ف-إاّن-ه سصّ-ب-ب الضص-رر ال-ك-بÒ
لنفسصه وألمته ،فسصيكون رج Óغ Òمناسصب ‘
اŸنصصب ال -ذي ه -و ف -ي -ه ،وه -ذا ال -غشص ي -ع-د
حراما شصديد ا◊رمه.
ف Óيجوز للطلبة الغشص ألنهم سصيواجهون
ا◊ياة العملية بصصعوبة وقد يهلكون غÒهم،
وب-ال-ت-ا‹ سص-ي-ن-ال-ون اإلث-م ال-ع-ظ-ي-م ‘ ال-دن-ي-ا
واآلخرة ،بل يجد نفسصه ‘ ا◊رج الشصديد قد
يؤودي به ذلك إا ¤العزلة والكتئات ،فالغشص
‘ هذا الباب يجب البتعاد عنه والعتماد
Óنسص-ان وت-وظ-يفها
ع-ل-ى ال-ق-درات ال-ع-ق-ل-ي-ة ل -إ
و–صصيل العلم النافع الذي يكون سصببا ‘
اللقمة ا◊Óل.
 ٤ـ الغشص ‘ الرعية :وهو يتعّلق با◊كم
وولية الناسص وهو أامر خط ،Òحيث توّعد
ال-ل-ه ورسص-ول-ه ال-غ-اشص ل-رع-ي-ت-ه ب-ا◊رم-ان من
ا÷نة.
فعن معقل بن يسصار اŸز Êرضصي الله عنه
قال سصمعت رسصول الله ـ صصلى الله عليه وسصلم
ـ ي -ق -ول« :م -ا م -ن ع -ب-د يسصÎع-ي-ه ال-ل-ه رع-ي-ة
فيموت يوم Áوت وهو غاشص لرعيته إال حّرم
الله عليه ا÷نة» ،رواه البخاري.
فاŸوظف عليه أان يخلصص ‘ عمله ول
يغشص فيه وكل إانسصان له ولية صصغÒة أاو كبÒة
على أاحد فيجب عليه أان يكون صصافيا ‘
التعامل معها ول يخون ول يتحايل ول يغشص
بل عليه أان يخلصص ‘ عمله ويتقنه اتقانا.
إان الغشص أامر فظيع وعاقبته وخيمة فهو
يوصصل صصاحبه إا ¤النار ،كما أانه يحرمه من
إاجابة الدعاء والÈكة ‘ اŸال والعمر والولد
وهو دليل على نقصصان اإلÁان أاو انعدامه،
فعلينا بالصصفاء وŒنب الغشص واÿداع حتى
نحصصل على سصكينة حياتنا ومرضصاة رّبنا

العدد
١٧٥٨٣

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

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

الغشش مظاهره ومضصاره وانعكاسصاته على الفرد واÛتمع
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حظك من أسشمأء ألله أ◊سشنى
الرقيب
وم- -ن أاسص -م -اء ال -ل -ه ا◊سص -ن -ى اسص -م ال -ل -ه
الرقيب ،ولقد ورد هذا السصم ‘ القرآان ‘
سصورة اŸائدة ‘ قوله {فلما توفيتني كنت
أانت الرقيب عليهم} ،اŸائدة .ومعناه :هو
ال -ذي ل ي -غ -ف-ل ع-م-ا ي-رع-اه أاب-دا ،وي-راقب
عباده ويÓحظهم مÓحظة دائمة ،ويحصصي أاعمال عباده ،ويحيط
Ãكونات سصرائرهم ،ل يغيب عن شصيء ،ول يغيب عنه شصيء.
وحظ العبد من هذا السصم أان يجعل اإلنسصان نفسصه –ت
مراقبة من ل يغيب عنه ◊ظة سصواء ‘ اÿلوة أاو ا÷لوة أاو ‘
السصفر أاو ‘ ا◊ظر ،فهو معنا حيثما كنا ول يعزب عنه مثقال ذرة
‘ األرضص ول ‘ السصماء.

جوأبك

عّمـ ـ ـأ
يششغل ـك

خ Òألهدى

’ تأاكل و’ تشصرب ‘ آانية الذهب والفضصة
عن أاّم سصلمة زوج النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ أان
النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ قال« :الذي يشصرب ‘ آانية الفضصة
إاّنما يجرجر ‘ بطنه نار جهنم» .رواه مسصلم

أقوأل مأثورة

Ÿا قدم حا” األصصم ،إا ¤اإلمام أاحمد ،قال له اإلمام أاحمد
بعد بشصاشصته به« :أاخ ÊÈكيف التخلصص إا ¤السصÓمة من الناسص؟
فقال له حا” :بثÓثة أاشصياء ،فقال له اإلمام أاحمد :ما هي؟
ق -ال :ت -ع -ط-ي-ه-م م-الك ول ت-أاخ-ذ م-ال-ه-م وت-قضص-ي ح-ق-وق-ه-م ول
تطالبهم بقضصاء حقوقك ،وتصص Èعلى أاذاهم ول تؤوذيهم ،فقال
اإلمام أاحمد إانها لصصعبة ..قال له حا” :وليتك تسصلم.

سسلوك ‘ اŸيزان

سس :ما حكم اŸسسح على ا÷وارب؟
ج :اŸسصح على ا÷وارب رخصصة مسصتحبة وهي
Œوز ل-ل-م-ق-ي-م ي-وم ب-ل-ي-ل-ت-ه ول-ل-مسص-اف-ر ثÓ-ث-ة أايام
بليالها ،يشصÎط أان يلبسصهما اŸصصلي على وضصوء،
ف- -إاذا مسص- -ح ع -ل -ى ج -ورب -ي -ه وه -و ‚سص ق -ي -ل اأن
يلبسصهما فوضصوءه باطل ،ول ينبغي لهذه الرخصصة
أان تكون بابا لدوام اŸسصح على ا÷ورب ،Úوإا‰ا
يسصتعملها اŸسصلم عند ا◊اجة اّŸلحة لذلك.

اÙافظة على اأمÓك الدولة عنوان اŸواطنة الصصا◊ة

كث Òمن الناسص ل يحافظ على األمÓك العامة التي هي ملكه وهو الذي يتمتع بها ويشصÎك فيها مع غÒه
مقاسصمة ،وقد يدفع ثمن تعطيلها أاو إاتÓفها بطريقة مباشصرة أاو غ Òمباشصرة ،وهذا أامر مشص.Ú
إاّن تخريب األشصياء العامة هي طبيعة يهودية فهم الذين قال الله فيهم{ :يخربون بيوتهم بأايديهم} ،سصورة
ا◊شصر.
وذلك حسصدا فيهم حتى ل يسصكنها غÒهم ،وهذا السصلوك يدل على وقاحة اإلنسصان وحقده الدف Úعلى غÒه ،كما
يدل على انعدام روح اŸواطنة الصصا◊ة التي تبني وتشصارك ‘ عملية البناء للموطن حتى يكون مرفوعا ب Úاأل·.
إاّن هذه العقلية السصاذجة هي التي يحملها كث Òمن شصباب اليوم وهم ناقمون على كل شصيء ويرون كل شصيء أاسصود
‘ هذه البÓد وŒدهم يحطمون اŸنشصآات القاعدية حقدا وحسصدا وبحجة أاّنهم  ⁄ينالوا شصيئا من هذا الوطن،
وكذبوا ألنهم إان فكروا بعقÓنية لوجدوا أاّن سصÒهم فوق هذه األرضص وتنفسصهم من هوائها واسصتظÓلهم سصمائها هو
‘ حّد ذاته نعمة من الله تعا ¤تسصتحق الشصكر وتسصتنكر ا÷حود وŒعل الواحد منا مواطنا صصا◊ا يعمل على
Óجيال القادمة من بعده ،لذلك علينا جميعا أان نحافظ على ‡تلكات
اÙافظة على ما –ت يديه بل يورثه ل أ
البÓد وعلينا أان نوفر األموال التي تصصرف إلعادة إاعمار ما هّدمنا لبناء و“ويل مشصاريع أاخرى جديدة خدمة
للصصالح العام.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

^  0٤م- -ارسش  :1٩٦2ن -ف-ذت م-ن-ظ-م-ة ا÷يشش
لرهابية ( )OASعملية إاجرامية سشمتها
السشري ا إ
لدارية،
« »ROCK NDROLاسشتهدفت اŸنششآات ا إ
وإاغتيال اŸدني.Ú
^  0٤مارسش  :1٩5٩اختتمت بـ «نÒوبي» (كينيا)
ال- -ن- -دوة الإف- -ري- -ق- -ي- -ة ال- -ث- -ان -ي -ة ل -ع -م -ال الÈي -د
واŸواصش Ó-ت أاشش -غ -ال -ه -ا ،ب -إادان -ة ان -ت -ه-اك ا◊ري-ات
النقابية ‘ ا÷زائر واغتيال اŸسشؤوول Úالنقابي.Ú

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

لحد  1٦جمادى الثانية  1٤٣٩هـ الموافق لـ  0٤مارسش  201٨م
ا أ

لكادÁية العسشكرية لششرششال ””الرئيسش الراحل هواري بومدين””
تقوده إا ¤ا أ

الفريق ڤايد صسالح يشسرف على تقييم برامج تكوين الطلبة

””الششعب”” -ي - - - - -ق - - - - -وم
الفريق أاحمد ڤايد صسالح،
نائب وزير الدفاع الوطني،
رئ- - - - - -يسس أارك - - - - -ان ا÷يشس
ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي ،ال -ي-وم
األح- -د ،ب- -زي -ارة ع -م -ل إا¤
األك - -ادÁي - -ة ال- -عسس- -ك- -ري- -ة
لشسرشسال ““الرئيسس الراحل
هواري بومدين““.
الزيارة سستشسكل سسانحة
للفريق لتقييم مدى تطبيق
برامج التكوين باألكادÁية،
وع -ق -د ل -ق -اء ت-وج-ي-ه-ي م-ع
إاط- - -ارات وط- - -ل- - -ب - -ة ه - -ذه
اŸؤوسسسس - -ة ال - -ت - -ك- -وي- -ن- -ي- -ة
اŸرموقة.
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لنسشان وتعزيز سشبل التعاون
تطبيق واحÎام مبادئ حقوق ا إ

فافا تعاين غرف التوقيف –ت النظر Ãقر أامن تلمسسان
””الششعب””Œ -سس- -ي- -دا Ÿذك- -رة ت -ف -اه -م بÚ
لم -ن ال -وط -ن -ي واÛلسس
اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل  -أ
الوطني ◊قوق اإلنسسان ،قامت فافا سسيد ÿضسر
ب- -ن زروق- -ي رئ -يسس -ة اÛلسس ال -وط -ن -ي ◊ق -وق
اإلنسس -ان وال-وف-د اŸراف-ق ل-ه-ا ،ب-زي-ارة Ÿصس-ال-ح
شسرطة أامن ولية تلمسسان ،بهدف معاينة وتفقد
غرف التوقيف –ت النظر على مسستوى مقر
أام -ن ال-ولي-ة ،أاي-ن ق-دمت ل-ه-ا شس-روح-ات ت-ق-ن-ي-ة
وافية عن نظام اŸراقبة بواسسطة الفيديو لغرف
ال-ت-وق-ي-ف –ت ال-ن-ظ-ر ال-ت-ي تÈز سس-ب-ل ال-ت-ك-ف-ل
األمثل بحقوق اŸوقوف.Ú
إان ت -ط -ب-ي-ق واحÎام م-ب-ادئ ح-ق-وق اإلنسس-ان
وتعزيز سسبل التعاون يعت Èمن أاولويات القيادة
الرشسيدة وعلى رأاسسها عناية اللواء اŸدير العام
لمن الوطني.
لأ

أافرادها ينحدرون من عدة وليات

قامت بها مفارز ا÷يشش والدرك ‘ عدة وليات

تدمﬂ Òبأا ،حجز ذخÒة ومركبات وتوقيف مهربÚ
””الششعب”” ‘ -إاطار مكافحة اإلرهاب
وإاث -ر دوري -ة اسس -ت -ط -لع -ي -ة ب -ال -ق-رب م-ن
الشس- - - - -ري- - - - -ط ا◊دودي بÈج ب- - - - -اج- - - - -ي
ﬂتار/ن.ع ،6.كشس- -فت م -ف -رزة ل -ل -ج -يشس
ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ،يوم  02م -ارسس ،2018
ﬂب -أا ي -ح -وي ك -م -ي -ة م -ن ال -ذخÒة ُت-ق-در
بـ( )280طلقة عيار  23ملم.

و‘ إاطار مكافحة التهريب وا÷رÁة
اŸنظمة ،أاوقفت مفارز للجيشس الوطني
الشسعبي ،خلل عمليات متفرقة بكل من
“Ôاسست وع Úصسالح وإان قزام/ن.ع،6.
ث - -لث- -ة وث- -لث )33( Úم -ه -رب -ا وضس -ب -طت
مركبت )02( Úرباعيتي الدفع وثمانية ()08
م-ول-دات ك-ه-رب-ائ-ي-ة وتسس-ع-ة ( )09م -ط-ارق

ضسغط وجهازي ( )02كشسف عن اŸعادن.
من جهة أاخرى ،أاوقفت مفرزة للجيشس
ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ب-ورق-ل-ة/ن.ع ،4.ث -لث -ة
( )03م- -ه- -رب Úوضس -ب -طت م -رك -ب -ت)02( Ú
ن -ف -ع-ي-ت Úو( )733وح- - -دة م- - -ن ﬂت - -ل - -ف
اŸشسروبات.

توقيف ششبكة دولية و–ديد ملفات مزورة لـ 100سشيارة

الدرك يطيح بشسبكة دولية لتزوير اŸلفات القاعدية بوهران وتلمسسان
“كنت عناصسر الدرك الوطني لبلدية
ت 15 ،ÊÒ- - -ك -ل -م ج -ن -وب ت -ل -مسس -ان ،م-ن
اإلطاحة بشسبكة دولية لتهريب السسيارات
م -ن أاوروب-ا وت-زوي-ر وث-ائ-ق-ه-ا وت-وق-ي-ف 12
شسخصسا ،تنشسط ما ب Úتلمسسان ووهران.
ك -م -ا ” اسسÎج -اع م -ل -ف -ات أاك Ìم -ن 100
سسيارة مزورة و 04سسيارات.
الشس-ب-ك-ة ال-ت-ي ت-ع-د ال-ث-ان-ي-ة من نوعها،

انطلقت التحقيقات بشسأانها منذ أاسسبوع
على إاثر معلومات تلقتها عناصسر الدرك
بت ،ÊÒحول وجود شسبكة من سسماسسرة
السس-ي-ارات ت-ق-وم ب-ع-م-ل-ي-ة ت-زوي-ر اŸل-ف-ات
ال-ق-اع-دي-ة ل-لسس-ي-ارات اŸه-رب-ة م-ن أاوروبا
عن طريق اسستعمال أاجهزة اإلعلم اآل‹
وإاعادة نسسخ البطاقات اŸزورة وطرحها
‘ السسوق .كما توصسلت التحقيقات إا¤

ت -زوي -ر م -ل-ف-ات م-ا ي-زي-د ع-ن  100سسيارة
وحجز  04منها .كما ” الوصسول إا ¤تورط
موظف Úببلديات البويهي ،ت ÊÒوشستوان
من تلمسسان .كما ” الوصسول إا ¤مصسدر
ت -زوي -ر ال -ب -ط-اق-ات ال-رم-ادي-ة ب-وه-ران ‘
انتظار اسستكمال التحقيقات.

تفكيك شسبكة وطنية ﬂتصسة ‘ تزوير وثائق اŸركبات بباتنة
لق-ل-ي-مية للدرك
‚حت ال-ف-رق-ة ا إ
ال-وط-ن-ي ب-ع Úي-اق-وت ،ب-ولي-ة باتنة،
من تفكيك ششبكة وطنية ﬂتصشة ‘
ت- -زوي- -ر وث -ائ -ق السش -ي -ارات م -ع ح -ج -ز
سشيارة نوع بيجو  50٤موضشوعة للسشÒ
ب -وث -ائ -ق م -زورة ،وب-ط-اق-ت-ي تسش-ج-ي-ل
Ÿركبت Úأاخري Úمزورت ،Úوتوقيف
 0٤أاشش-خ-اصش مشش-ت-ب-ه ف-ي-ه-م ي-ق-طنون
ب- -ولي -ات ›اورة تÎاوح أاع -م -اره -م
ب 27 Úو ٤2سشنة.

باتنةŸ :وشسي حمزة

تعود وقائع القضسية إا ¤حصسول الفرقة
على معلومات مؤوكدة مفادها وجود سسيارة
نوع بيجو – 504مل ترقيم إاحدى الوليات
الشس -رق -ي-ة م-وضس-وع-ة ل-لسس Òب-وث-ائ-ق م-زورة
هار
إاشش

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

كأاسش ا÷مهورية

ا–اد بلعباسس ‘ نصسف النهائي للمرة الثالثة على التوا‹

ت - -أاه- -ل مسش- -اء أامسش ف- -ري- -ق ا–اد
ب -ل -ع -ب -اسش ا ¤ال-دور نصش-ف ال-ن-ه-ائ-ي
ل -ك -أاسش ا÷م-ه-وري-ة ب-ع-د ف-وزه ع-ل-ى
شش-ب-ي-ب-ة السش-اورة ب-ن-ت-ي-جة ‘ 1 – 2
م- -ب- -اراة ال- -دور رب -ع ال -ن -ه -ائ -ي ال -ت -ي
احتضشنها ملعب  2٤فيفري ببلعباسش.

ح.ح
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وسس- -ي- -نشس -ط ال–اد نصس -ف ال -ن -ه -ائ -ي
ال- -ث- -الث ل- -ه ع -ل -ى ال -ت -وا‹  ،ويسس -ع -ى ا¤
ال -وصس-ول ا ¤ال-ن-ه-ائ-ي ك-ون ال-ف-ري-ق يضس-م
لع -ب‡ Úت -ازي -ن “ك -ن -وا م -ن ال-ع-ودة ‘
النتيجة رغم تلقى فريق ““ اŸكرة ““ لهدف
أاول م- -ن- -ذ ال -دق -ي -ق -ة  28ع- -ن ط- -ري- -ق ““

اıضس -رم ““ ي -ح -ي شس -ري-ف ال-ذي أاع-ط-ى
التفوق لشسبيبة السساورة بفضسل قذفة قوية
من على بعد  25م خادع بها ا◊ارسس
طوال.
و حاول فريق شسبيبة السساورة ا◊فاظ
على هذا اŸكسسب بتعزيز خطي الدفاع
وال- - -وسس - -ط  ..ا ¤ج - -انب الن - -ط - -لق ‘
ح -م -لت م -ع -اكسس -ة ع -ن ط-ري-ق ب-ورد Ëو
ح -ام -ي -ة و ي -ح -ي شس -ري -ف ال -ذي Áل -ك -ون
امكانيات فنية كبÒة .و باŸقابل ضسغط
أاشس -ب -ال اŸدرب شس -ري -ف ال -وزا Êو “ك-ن
سسيقار من تعديل النتيجة ‘ الدقيقة 61
برأاسسية خادع بها ا◊ارسس بوقاسسم ..و
عرفت اŸباراة بعد ذلك ﬁاولت من كل

كاريكات /ÒعنÎ

ا÷انب Úبدون أاية فعالية  ،و عندما كانت
اŸب -اراة ت -ل -ف -ظ أان -ف-اسس-ه-ا األخÒة “ك-ن
فريق ا–اد بلعباسس من إاضسافة الهدف
الثا ‘ Êالدقيقة  86عن طريق بلحول
الذي أاعطى التأاهل لفريقه.

ع Èالطريق الوطني رقم 27

 7قتلى ‘ حادث
دهسس شساحنة ’مرأاة
واصسطدامها بسسيارة

ق -ت-ل  07أاشس- -خ- -اصس ‘ ح -ادث م -رور
‡يت ،وق- -ع صس -ب -اح أامسس ،ع Èال -ط -ري -ق
الوطني رقم  27اŸسسمى اولد نية ،بلدية
ابن حميدان ،دائرة زيغود يوسسف ،وذلك
إاثر اصسطدام ب Úشساحنة وسسيارة سسياحية.
وب -حسسب اŸع -ل -وم-ات ال-ت-ي ت-ل-ق-ت-ه-ا
““الشس -عب““ م -ن م -دي-ري-ة ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة
ب- -قسس- -ن- -ط- -ي- -ن- -ة ،ف- -إان ا◊ادث اŸأاسس -وي
واŸوؤ ⁄ال - -ذي ه - -ز سس - -ك - -ان اŸن - -ط- -ق- -ة
وا◊اصسل Ãنطقة اولد نية ،جاء بسسبب
صسدم الشساحنة لمرأاة كانت بصسدد اŸرور
وك -ذا سس -ي -ارة ك -انت ع -ل -ى م -ت -ن-ه-ا ع-ائ-ل-ة
بأاكملها ،أاين ” تسسجيل وفاة اŸرأاة اŸارة
ب -ع ÚاŸك -ان أام -ا الضس-ح-اي-ا ال-ذي-ن ك-ان-وا
داخل السسيارة فقد ” تسسجيل وفاة رجل
وامرأات Úوولد وبنت والبنت الثانية نقلت
ع -ل -ى ق -ي-د ا◊ي-اة إا ¤مسس-ت-وصس-ف ح-ام-ة
ب- -وزي- -ان أاي -ن ل -ف -ظت أان -ف -اسس -ه -ا األخÒة
باŸسستوصسف.
هذا وقد ” فتح –قيق ‘ أاسسباب ا◊ادث
األليم من أاجل معرفة ملبسسات ا◊ادث.

قسسنطينة :مفيدة طريفي

الششعب 201٨/0٣/0٤

بشس -وارع م-دي-ن-ة ع Úي-اق-وت ،ل-ي-ت-م تشس-ك-ي-ل
دورية وتنشسيط عنصسر السستعلم و–ديد
م-ك-ان ت-واج-ده-ا وت-وق-ي-ف-ها وسسط اŸدينة،
وب -ع-د م-راق-ب-ة وث-ائ-ق-ه-ا اإلداري-ة ،ت-ب Úب-أان
ال- -تصس- -ري- -ح ب- -ال- -ب- -ي- -ع اÿاصس ب- -ه -ا م -زور،
ب -اسس -ت-ع-م-ال خ-ت-م دائ-ري ب-اسس-م ب-ل-دي-ة عÚ
ياقوت مزور ،كما أان اسسم العون الذي حرر
ال -وث -ي -ق-ة وك-ذا ال-ع-ون ال-ذي ق-ام ب-اإلمضس-اء
عليها غ Òموجودين إاطلقا على مسستوى
مصسالح بلدية ع Úياقوت ،وعلى إاثر ذلك ”
توقيف اŸشستبه فيه واقتياده رفقة اŸركبة
إا ¤مقر الفرقة Ÿواصسلة التحقيق .حيث
كشس -ف أان اŸرك -ب -ة مسس-ج-ل-ة ب-إاسس-م شس-خصس
م- -ت- -وف- -ى ،وأان أاخ السس- -ائ- -ق اŸوق- -وف ق -ام
بشسرائها منذ سسنة  2014من عند شسخصس
آاخ- -ر سس- -ب- -ق وأان اشسÎاه- -ا م -ن ع -ن -د ورث -ة

اŸت-وف-ى ب-ال-وك-ال-ة ،وب-ح-ك-م ع-مل الشسخصس
اŸوق -وف ‘ ج -م -ع اÿردوات ا◊دي -دي -ة،
التقى باŸشستبه فيه الثا ،Êالذي طلب منه
بيع السسيارة له وهو يتكفل بتسسوية الوثائق
عن طريق اŸشستبه فيهما الثالث والرابع،
مقابل مبلغ ما‹.
ومواصسلة للتحقيق وبالتنسسيق مع مصسالح
الدرك الوطني ﬁل إاقامة اŸشستبه فيهم،
” إاي -ق -اف ب-اق-ي أاف-راد ال-عصس-اب-ة وت-ف-ت-يشس
منازلهم ،أاين ” العثور على صسك بريدي
ب -ق -ي -م -ة اŸب -ل-غ اŸت-ف-ق ع-ل-ي-ه ،نسس-خ-ة م-ن
رخصسة السسياقة متعلق ÚباŸشستبه فيه األول
وهو صساحب السسيارة ،بطاقة تسسجيل مزورة
خ -اصس -ة Ãق-ط-ورة ،ب-ط-اق-ة تسس-ج-ي-ل أاخ-رى
مزورة خاصسة بسسيارة نوع فولسسفاكن.

