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‘ تقريـــــــرها ال ّسصنـــــوي لسصنــــــــــة 201٧

كتابة الدولة اأ’مريكية تÈز مدى احÎام حقوق اإ’نسصان ‘ ا÷زائر

ب ـدوي:

أاكـــد التـــزام الدولـــة بعصصرنـــة اÿدمــة العموميـــة و–سصينهــا من باتنــة
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التحدي ا’قتصصادي نرفعه بأايٍد جزائرية ومبادرات اÿواصص علينا تثمينها

^ أاعي ـ ـ ـ ـ ـان اأ’ وراسص يثمنـ ـ ـ ـ ـون إا‚ـ ـ ـ ـازات رئـيـ ـ ـ ـسص ا÷مهوريـ ـ ـ ـة ويدعونـ ـ ـ ـ ـه إا ¤مواصصل ـ ـ ـ ـ ـة اŸسصـ ـ ـ ـ ـÒة
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بوابــــــة الشصبكـــــة العنكبوتيــــــة

٪ 80

ع ـ ـ ـ ـ ـ ـا ⁄افÎاضص ـ ـ ـ ـ ـي ح ـ ـ ـ ـ ـّول
حلـ ـ ـ ـ ـ ـم الرفاهيـ ـة إا ¤حقيقـ ـ ـ ـ ـة

’ يسصتعمل ـ ـ ـ ـون البطاقـ ـ ـ ـة البنكي ـ ـ ـ ـ ـة لنقـ ـ ـ ـصص
معلومات ،سصوء فهم أاو ضصعـف اتصصـ ـ ـ ـال
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اختيار «مؤوّذن ا÷زائر» اليوم – ّسصبا للمواعيد النتخابية القادمة –ت شصعار «من أاجل –ّدي مقاول اŸسصتقبل»

دو‹

 42م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤوّذنا دخلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا اأ’ح ـ ـ ـزاب السصياسصي ـ ـة جامع ـ ـ ـ ـ ـة بومـ ـ ـ ـ ـرداسص اŸغـرب يصصدر أاحك ـاما
اŸسصابقـ ـ ـ ـ ـة وا’ختي ـ ـ ـ ـار تسصتنف ـ ـ ـ ـر قواعدهـ ـ ـ ـ ـا –تضصـ ـ ـ ـن تظاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة بسصجـ ـ ـ ـ ـ ـن نشصطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء
لـ  4منهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم فقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ‘ دورات تكويني ـ ـ ـ ـ ـة «اŸقاو’تية ومهن الغـد» «ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراك جـ ـ ـ ـ ـرادة»
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ا’حد  ٢٢أافريل  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٦ششعبان  ١٤٣٩هـ

جلب يشسرف على لقاء وطني
لقطاع الّتجارة

زما‹ ينصسب اÛلسس الوطني
للّتعاضسدية ا’جتماعية

02

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

يششرف وزير التجارة ،سشعيد جلب،
ال -ي-وم ،ع-ل-ى ل-ق-اء وط-ن-ي Ÿصش-ال-ح ق-ط-اع
’ط -ارات اŸرك -زي -ة
ال- -ت- -ج -ارة ،ي -ج -م -ع ا إ
بالوزارة ،اŸديرين ا÷هوّي Úوالو’ئّيÚ
ل-لّ-ت-ج-ارة ومسش-ؤوو‹ اŸصش-ال-ح اÿارج-ي-ة
ل- -ل- -ق- -ط- -اع Ãق- -ر الشش- -رك- -ة ا÷زائ- -ري -ة
ل-ل-م-ع-ارضص وال-تصشدير صشافكسص Ÿناقششة
ّ ﬂ
طط عمل القطاع لسشنة  2018على
السشاعة .15:00

زرواطي ‘ زيارة عمل إا¤
بشسار ،النعامة والبيضس

17625

توقيع اّتفاقية ب Úوزارتي
الّتضسامن وال ّسسكن

يشش- -رف وزي- -ر ال- -ع- -م- -ل وال- -تشش- -غ- -ي -ل
والضش- -م- -ان ا’ج- -ت -م -اع -ي ،م -راد زم -ا‹،
ال- -ي- -وم ،ع- -ل -ى م -راسش -م ت -نصش -يب اÛلسص
الوطني للتّعاضشدية ا’جتماعية.

’سش -رة
تشش- -رف وزي- -رة ال ّ-ت -ضش -ام -ن ال -وط -ن -ي وا أ
وقضش-اي-ا اŸرأاة غ-ن-ي-ة ال-دال-ي-ة Ãع-ي-ة وزير السشكن
وال-ع-م-ران واŸدي-ن-ة ع-ب-د ال-وح-ي-د ط-م-ار و‘ إاطار
’ششخاصص اŸعوقÚ
اجتماع ÷نة تسشهيل وصشول ا أ
إا ¤اÙي- -ط اŸادي وا’ج- -ت- -م- -اع- -ي وا’ق- -تصش- -ادي
والثقا‘ ،اليوم ،على مراسشم توقيع اتفاقية إاطار
’ششخاصص اŸعوق Úإا ¤اÙيط اŸبني والتجهيزات اŸفتوحة للجمهور ،وذلك باŸركز الوطني
ب Úالقطاع Úمن أاجل تسشهيل وصشول ا أ
لتكوين اŸسشتخدم ÚاŸتخصشصش Úببئر خادم على السشاعة  9:30صشباحا.

طمار يفتتح الّطبعة  21لصسالون «باتيميتيك»

يششرف وزير ال ّسشكن والعمران واŸدينة عبد الوحيد طمار ،اليوم ،على افتتاح الطبعة  21للصشالون الدو‹ للبناء ومواد البناء
’ششغال العمومية «باتيميتاك» ،وذلك على السشاعة الثالثة مسشاء بقصشر اŸعارضص الصشنوبر البحري.
وا أ

اÛلسس الشّسعبي الوطني يسستأانف أاشسغاله

ت-ق-وم ال-ي-وم وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة والّطاقات
اŸت- -جّ- -ددة ف- -اط -م -ة ال -زه -راء زرواط -ي،
بزيارة عمل Ÿدة يوم Úإا ¤و’ية بششار
‘ ح Úسش- -ت- -ت- -ن ّ-ق -ل إا ¤و’ي -ة ال -ن -ع -ام -ة
لتختتم جولتها يوم الثلثاء  24أافريل
‘ و’ية البيضص.

Ãناسشبة اليوم العاŸي ◊قوق اŸؤوّلف اŸصشادف لـ  22أافريل
صشة «‘ الصشميم» التي تهتم بالّتوعية
من كل سشنة ،تتناول ح ّ
لم-ن ال-وط-ن-ي ،ال-ي-وم،
’ذاع-ي ل -أ
’م -ن -ي -ة ضش -م -ن ال -فضش-اء ا إ
ا أ
م -وضش-وع دور مصش-ال-ح الّشش-رط-ة ‘ م-ك-اف-ح-ة ا÷رائ-م اŸاسش-ة
باŸلكية الفكرية ،وذلك على السشاعة الرابعة مسشاء.

«نتيكسسيسس» تعلن عن أاّول بنك متنّقل
‘ ا÷زائر ‘ ندوة صسحفية

تعلن «نتيكسشيسص» ا÷زائر ،غدا ،عن أاول بنك
متنّقل با÷زائر وحسشاب مؤومّن متنّقل سشهل الولوج
’جهزة الذكية ‘ أاي مكان و‘
من خلل اسشتخدام ا أ
أاي وقت ،خ -دم-ات ب-ن-ك-ي-ة ع-ن ب-ع-د ب-دون شش-روط،
وهي Œربة جديدة لتسشهيل حياة ا÷زائرّي،Ú
وذلك ع -ل-ى السش-اع-ة  10صش-ب-اح-ا Ãقر نتيكسشيسص
ا÷زائر بباب الزوار.
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سشرح ا÷ه
للمسشرح ا أ
وي مسشتغا ،Âتنظّ
’يام التكوينية
السشاعة التاسشعة صشباح التي تنطلق اليوم إا ¤غاية  28أا م الدائرة الفنية
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الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسص(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسص(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

’ع -ل -ى ب -وع -ب-د ال-ل-ه غ-لم ال-ل-ه،ال-ي-وم،
ا أ
ندوة صشحفية تندرج ‘ إاطار التحضشÒ
ل - -ل - -م - -ؤو“ر ال - -دو‹ اÿاصص ب - -ت - -دريسص
’سش - - -لم- - -ي- - -ة ‘ اŸؤوسشسش- - -ات
الÎب - - -ي - - -ة ا إ
ال -رسش -م -ي -ة،وسش -ي-ك-ون ذلك Ãق-ر اÛلسص
بداية من السشاعة .10:00

ل
م
لنسشاء ا÷زائريا
ع جمعية مششعل ا ّ
القائد خليل الوزير أابو ت ،على إاحياء الذكرى ’ 30سشت لششهيد وا’–اد
ش
ش
ج
ه
هاد ،وا
لسش Òالفل اد أام Òالشّشهداء
الثلثاء
ليوم الوطني ل أ
براهي  24أافريل على ا
سشط
لسشاعة  15:00مسشاء Ãقر السشف يني ،وذلك يوم
م.
ارة
بع Úالله دا‹

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسص مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

التحرير

تفعيل تدريسس
ماّدة التّربية اإ’سسلمية

سسفارة فلسسط
Ú
ّ
–
ي
ي
ا
ل
ذ
ك
ر
ى
0
3
’
س
س
ت
ش
س
تششرف
هاد أام Òالشّسهداء
سشفارة دولة فلسش
الوطني
ط Úوبالتنسشيق

ح ّصسة «‘ ال ّصسميم» الفضساء اإ’ذاعي
لألمن الوطني

ت -ع -ق-د سش-ل-ط-ة الّضش-ب-ط ل-لÈي-د واŸواصش-لت الّسش-ل-ك-ي-ة
والّ-لسش-ل-ك-ي-ة ن-دوة صش-ح-ف-ي-ة ،غ-دا ،ح-ول سشوق القطاع،
وع -رضص حصش -ي -ل-ة ونشش-اط الّسش-ل-ط-ة خ-لل سش-ن-ة ،2017
وذلك ب -ف -ن-دق السش-ل-ط-ان ب-حسش Úداي ب-ال-ع-اصش-م-ة ع-ل-ى
السشاعة  10.00صشباحا.

–ت رع-اي-ة رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة ع-بد
ال- -ع- -زي- -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة و‘ إاط -ار ان -ع -ق -اد
ا÷لسشات الوطنية للفلحة– ،ت ششعار
«ال-ف-لح-ة ‘ خ-دم-ة الّسش-ي-ادة الوطنية»،
تن ّ
ظم وزارة الفلحة والّتنمية الّريفية
والصش -ي-د ال-ب-ح-ري ،ال-ي-وم ،دورة اخ-ت-ت-ام
ال- -ورشش -ات ال -تسش -ع ،وذلك ع -ل -ى السش -اع -ة
 08:00صشباحا باŸركز الدو‹ للمؤو“رات
صشنوبر.
عبد اللطيف رحال بنادي ال ّ

’سش - -لم - -ي
ي- - -نشش- - -ط رئ - -يسص اÛلسص ا إ

يسشتأانف اÛلسص الشّشعبي الوطني ،اليوم ،أاششغاله ‘
ج -لسش -ة ع -ل -ن -ي -ة ت -خصشصص Ÿن -اقشش-ة مشش-روع ال-ق-ان-ون
اŸت -ع ّ-ل -ق ب-الصش-ح-ة اب-ت-داًء م-ن السش-اع-ة  9:30صشباحا،
وتتواصشل اŸناقششة حول النصص إا ¤بعد غد على أان
ي- -واصش- -ل اÛلسص الّشش- -ع- -ب- -ي ال- -وط -ن -ي ج -لسش -ات -ه ي -وم
ال-ثلثاء  24أاف-ري-ل Ÿن-اقشش-ة مشش-روع ال-ق-انون اŸعدل
واŸت-م-م ل-ق-ان-ون رق-م  ،278-63ال-ذي سش-ي-حّ-دد ق-ائ-مة
’ع - -ي- -اد الّ- -رسش- -م- -ي- -ة وسشÒد ‡ث- -ل ا◊ك- -وم- -ة ع- -ن
ا أ
انششغا’ت النواب ‘ اليوم نفسشه.
وسش-ت-خّصش-صص ج-لسش-ة ا’ث-ن 30 Úأاف-ري-ل للتصشويت
ع-ل-ى مشش-روع-ي ه-ذي-ن ال-ق-ان-ون Úاب-تداًء من السشاعة
 9:30صشباحا.

ندوة صسحفية لسسلطة ضسبط الÈيد

ا÷لسسات الوطنية للفلحة

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ندوة صسحفية حول ا÷لسسات الوطنية ال ّسسابعة
Ùافظي ا◊سسابات
ي-نشش-ط رئ-يسص اÛلسص ال-وط-ن-ي ل-غ-رف-ة ﬁاف-ظ-ي ا◊سش-اب-ات ل-ل-جزائر العربي
رجيمي ،اليوم ،ندوة صشحفية للحديث عن ا÷لسشات الوطنية السشابعة Ùافظي
ا◊سشابات –ت ششعار «ﬁافظ ا◊سشابات ششريك للمؤوسّشسشات العمومية» ،وذلك
على السشاعة العاششرة والنصشف صشباحا بفندق جاردي بباب الزوار.

الّذكرى  44لتأاسسيسس جامعة هواري بومدين
للعلوم والتكنولوجيا
ت-نّ-ظ-م ج-ام-ع-ة ه-واري ب-وم-دي-ن ل-ل-ع-ل-وم وال-ت-ك-ن-ول-وج-يا ،سشلسشلة من الّتظاهرات
ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة وال-ع-ل-م-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة والرياضشية على مدار أاسشبوع من  22إا26 ¤
أافريل ا÷اري– ،ت ششعار «ا÷امعة ،الّرقمنة والّتسشي Òالّرششيد»Ã ،ناسشبة الذكرى
 44لتأاسشيسشها.

تنظيم لقاءات عمل جزائرية ـ ـ رومانية
Ãناسشبة زيارة رجال أاعمال رومانيّ Úإا ¤ا÷زائر Áثّلون ﬂتلف اÛا’ت ،و‘
إاطار بعث علقات العمل والششراكة مع اŸؤوسّشسشات ا÷زائرية ،تن ّ
ظم الوكالة
ال -وط-ن-ي-ة لÎق-ي-ة ال-ت-ج-ارة اÿارج-ي-ة ،ال-ي-وم ،ل-ق-اءات ع-م-ل ج-زائ-ري-ة
رومانية Ãقر الوكالة على السشاعة  9:00صشباحا.

إ’ع ـلناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ ملحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
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بعد مغالطات وتقارير غ Òايجابية روجت ضسد ا÷زائر

كتابة الدولة األمريكية تؤوكد احÎام حقوق النسسان وتصسفها با÷يدة

فند تقرير كتابة الدولة المريكية
كل اŸزاعم واŸغالطات التي حاولت بعضس
الهيئات الناشسطة ‘ حقؤق النسسان
واŸنظمات غ Òا◊كؤمية الصساقها
با÷زائر ،على اعتبار ان هناك تضسييق
على حرية التعب ،Òواسستعمال العنف
ضسد اŸؤقؤف ،Úوقمع اŸسسÒات وغÒها
من التهم الباطلة ،حيث حاولت “ريرها
Ÿغالطة الرأاي العام وكسسب تأاييد اقليمي
ودو‹ ولؤ على حسساب ا◊قيقة والؤاقع.

نورالدين لعراجي

ثمن ألتقرير ما قامت به أ÷زأئر من إأنشضاء
مكتب مكلف بحقوق ألنسضان لدى أŸديرية ألعامة
Óمن ألوطني وألذي تتمثل إأحدى أŸهام أŸوكلة
لأ
له ‘ –سض Úظروف أ◊بسس ،كما أشضار أ ¤أŸكانة
ألتي يحظى بها أÛلسس ألوطني ◊قوق ألنسضان
بعد خÓفته أللجنة ألوطنية ألسضتشضارية لÎقية
حقوق ألنسضان وحمايتها.
ما أكدته أÿارجية ألمريكية جاء ليثبت مرة
أخ - -رى أن أŸشض - -ه - -د ألنسض- -ا ‘ Êأ÷زأئ- -ر ،ل
تشضوبه أية شضائبة ،بل بالعكسس هناك توأفقا كبÒأ
‘ أسضتعمال منابر ألرأي وألرأي ألخر ،وليسس
ه -ن -اك أي أح -ت -ك -ار م -ه-م-ا ك-ان ن-وع-ه ل-ل-م-ن-اب-ر
ألعÓمية على تعددها وأختÓف توجهاتهاÃ ،ا
فيها حرية ألتعب Òوألصضحافة مضضمونتان ‘
أ÷زأئ- -ر ,مÈزأ أن أل- -دسض- -ت- -ور ي -ك -رسس ح -ري -ة
ألصضحافة وهو ما يتجلى من خÓل ألنقاشضات

أل-ع-م-وم-ي-ة وأن-ت-ق-ادأت وسض-ائل ألعÓم للحكومة
على نطاق وأسضع».
 ⁄يسضجل ألتقرير أية أمÓءأت أو توجيهات ،
بل بالعكسس حتى أنه ‘ ألكث Òمن أŸرأت ما
ت -ت -ع -رضس ب -عضس أŸؤوسضسض -ات ألسض -ي -ادي -ة ورم-وز
أل -دول -ة أ ¤ألسض -اءة و أل -تشض -وي -ه ع Èأل-وسض-ائ-ط
أللكÎونية وغÒها من وسضاءل ألعÓم ألخرى
وهي ل “ت بأاية حقيقة للوأقع  ،ما يصضاحبه نوع
من ألتذمر لدى عامة ألقرأء.
لقد كرسس دسضتور  2016هذه أŸكتسضبات
وع-ززه-ا Ãن-ظ-وم-ة ق-ان-ون-ي-ة وب-تشض-ريعات بينة ،
وجعل لها خطوطا حمرأء ،ومكنها من بعضس
ألج- -رأءأت وأ◊م- -اي- -ة أل- -ق- -ان -ون -ي -ة  ،أıول -ة
دسضتوريا  ،كان أخرها ما تعلق بالنظر –ت
أ◊جز بالنسضبة للموقوف ،Úما يفسضر أن أحÎأم
سضÓ- -م- -ة أألشض- -خ- -اصس وأ◊ري- -ات أل- -ف- -ردي -ة ‘
أ÷زأئر ليسس ›رد كÓم بل هو ‡ارسضة جلية
ل -ل-ع-ي-ان ،ألم-ر أل-ذي أك-ده أل-ت-ق-ري-ر ع-ل-ى لسض-ان
أ◊كومة أ÷زأئرية عندما ÷أات أليه كإاجرأء
من أجل ترقية هذأ أŸبدأ.
ألتقرير ألعام لسضنة  2017أكد وبلغة أليق Úأنه
 ⁄تسضجل أية حالة أختفاء أو أدأنة تعذيب ،
خÓل ألفÎة ألتي شضملها ،و ⁄يشضر ألي حرمان
تعسضفي للحياة أو جرأئم ذأت أسضباب سضياسضية ،
م -ث -ل -م -ا ح -اولت ب -عضس أ÷م -ع -ي -ات ألÎوي -ج ل -ه
بإايعازأت خارجية مدعية أن هناك أطرأفا ‘
ألدأرة ألعمومية سضوأء ‘ ألسضجون أو مرأكز
ألمن متورطون ‘ أعمال ألتعذيب ،ذلك لن
ألعقوبة ‘ ألقانون أ÷زأئر تصضل أ ¤من عشضرة

‘ تقريرها ال ّسسنؤي لسسنة 201٧

سضنوأت أ 20 ¤سضنة.
أم-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸؤوسضسض-ات أل-ع-قابية فان
أ÷زأئ -ر رأف -قت أŸن -ظ -وم-ة أل-ع-ق-اب-ي-ة ب-اع-ادة
أدماج ألنزلء فور نهاية عقوبتهم  ،ومكنتهم من
أŸرأفقة خارج بيئة أ◊جز أ ¤ألبيئة أÿارجية
 ،وأشضار ألتقرير ,إأ ¤أن أ◊كومة أ÷زأئرية قد
رّخ- -صضت ل -ل -ج -ن -ة أل -دول -ي -ة ل -لصض -ل -يب أألح -م -ر
وللمÓحظ ÚأÙلي◊ Úقوق ألنسضان بزيارة
ألسضجون ومرأكز أ◊بسس حيث تطابق أألحوأل
‘ ألسضجون أŸعاي Òألدولية.
‘ هذأ ألصضدد فان أŸؤوسضسضات ألعقابية ألتي
أنشضئت ‘ مدة  15سضنة تتوفر على كل أŸعايÒ
ألدولية طبقا لتقارير ألزيارأت ألتي كانت تقوم
بها بعضس منظمات حقوق ألنسضان ،سضوأء دأخل
غ -رف أ◊ج -ز أو م -ا ت-ع-ل-ق Ãم-ارسض-ة أل-ري-اضض-ة
وأŸه- -ن وأل- -ت- -ع -ل -ي -م ،و” ت -ع -زي -زه -ا ب -الف -رأج
أŸشض- -روط ل- -ل- -م- -ب- -ت- -دئ Úب- -نصض- -ف أل- -ع- -ق- -وب- -ة
ولÓ-ن-ت-ك-اسض-ي Úب-ع-د ث-ل-ث-ي أل-ع-ق-وب-ة ،ناهيك عن
أل - -رع - -اي - -ة ألصض - -ح - -ي- -ة وأل- -زي- -ارأت أŸق- -رب- -ة،
وأإلجازأت ،و‘ هذأ ألصضدد أسضتطاعت أ÷زأئر
أن تسض -ج -ل حضض -وره -ا ألي -ج -اب -ي ف -ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
بظروف ألحتباسس.
ألتقرير أكد على أ◊ماية ألتي توليها أ÷زأئر
آللف ألÓ- -ج- -ئ Úألصض- -ح- -رأوي Úم- -وضض -ح -ا أن
أ◊كومة رفعت من دعمها للصضحرأوي Úمن أجل
تدأرك ﬂلفات أنخفاضس أŸسضاعدة ألتي كانوأ
يحصضلون عليها من أŸانح Úألدولي .Úكما “نح
أ◊م -اي -ة ضض-د ط-رد ألÓ-ج-ئ Úأل-ذي ي-ت-ع-رضض-ون
للتهديد ‘ بلدأنهم أألصضلية.

كتابة الدولة األمريكية تÈز مدى احÎام حقوق اإلنسسان ‘ ا÷زائر
لم -ري -ك -ي -ة م-دى
أاب -رزت ك -ت -اب -ة ال -دول -ة ا أ
لشسخاصس وا◊ريات الفردية
احÎام سسÓمة ا أ
‘ ا÷زائ- - - -ر ،مشسÒة إا ¤الج - - -راءات ال - - -ت - - -ي
ات -خ -ذت -ه -ا ا◊ك -ؤم -ة م -ن أاج-ل ت-رق-ي-ة ح-ق-ؤق
النسسان.
وأّك-دت أÿارج-ي-ة أألم-ري-ك-ي-ة ‘ ت-ق-ري-ره-ا ألسض-ن-وي
حول حقوق ألنسضان ع Èألعا ⁄لسضنة  2017بأان أ÷زأئر
 ⁄يسضجل فيها أي حرمان تعسضفي للحياة أو جرأئم ذأت
أسضباب سضياسضية .كما أنه  ⁄يسضجل أي حالة أختفاء أو
إأدأنة تعذيب خÓل ألفÎة ألتي شضملها ألتقرير.
وذكرت أÿارجية أألمريكية ‘ هذأ ألصضدد بأان
ألقانون أ÷زأئري Áنع ألتعذيب ،وينصس على عقوبات
Óعوأن ألعموميÚ
سضجن تÎأوح ما ب 10 Úو 20سضنة ل أ
ألذين يتورطون ‘ أعمال ألتعذيب.
أما بخصضوصس ألظروف دأخل ألسضجون ومرأكز
أ◊بسس ،فإاّن ألطبعة ألثانية وأألربع Úمن هذأ ألتقرير
أقّرت أنه ل يوجد أي أنشضغالت ‘ ›ال حقوق
ألنسضان.
كما أوضضح ألتقرير بأانّ أ◊كومة خ ّصضصضت مرأكز
حبسس للسضجناء ألذين تقل أعمارهم عن  27سضنة،
مؤوكدأ على أن أ÷زأئر تضضمن أŸرأقبة أŸسضتقلة
للسضجون.

وأشضار ألتقرير ‘ ،هذأ ألصضدد ،إأ ¤أن أ◊كومة
أ÷زأئرية قد رّخصضت للجنة ألدولية للصضليب أألحمر
ول- -ل- -مÓ- -ح- -ظ ÚأÙل- -ي◊ Úق -وق ألنسض -ان ب -زي -ارة
ألسضجون ومرأكز أ◊بسس حيث تطابق أألحوأل ‘
ألسضجون أŸعاي Òألدولية.
ك -م-ا أب-رز أل-ت-ق-ري-ر إأنشض-اء م-ك-تب م-ك-ل-ف ب-ح-ق-وق
Óمن ألوطني ،وألذي
ألنسضان لدى أŸديرية ألعامة ل أ
تتمثل إأحدى أŸهام أŸوكلة له ‘ –سض Úظروف
أ◊بسس.
ومن جهة أخرى ،أّكد هذأ ألتقرير ألذي قّدمه
وزير أÿارجية بالنيابة ،جون سضوليفان ،أن أ◊ريات
ألفرديةÃ ،ا فيها حرية ألتعب Òوألصضحافة مضضمونة
‘ أ÷زأئ - -ر ،مÈزأ أن أل - -دسض - -ت - -ور ي- -ك- -رسس ح- -ري- -ة
ألصض -ح -اف -ة ،وه -و م -ا ي -ت -ج -ل-ى م-ن خÓ-ل أل-ن-ق-اشض-ات
ألعمومية وأنتقادأت وسضائل ألعÓم للحكومة على
نطاق وأسضع».
و‘ شض -ق أ◊ري -ات دأئ -م-ا ،أشض-ارت أل-دب-ل-وم-اسض-ي-ة
أألمريكية إأ ¤أن ألدسضتور Áنح للموأطن Úأمكانية
أختيار حكومتهم خÓل أنتخابات حرة ودورية وعادلة
عن طريق أقÎأع شضامل وعادل.
و‘ هذأ ألصضدد ،أبرز ألتقرير مرأجعة ألدسضتور سضنة
 2016وأل-ت-ي ح-ددت أل-ع-ه-دة أل-رئ-اسض-ي-ة ب-اث-ن-ت Úف-قط.

وأسض- -ت- -ن- -ادأ إأ ¤أÙاضض- -ر أل- -ت -ي أع ّ-ده -ا أÓŸح -ظ -ون
ألدوليون حول ألنتخابات ألتشضريعية ،أّكدت أÿارجية
أألمريكية على ‚اح تنظيم هذأ ألقÎأع.
وأضضافت أÿارجية أألمريكية أنه وخÓل ألفÎة
أل -ت -ي شض -م -ل -ه -ا أل -ت -ق -ري -ر ،وأصض -لت أŸن -ظ -م-ات غÒ
أ◊كومية وأÛموعات أÙلية للدفاع عن حقوق
ألنسضان با÷زأئر نشضاطها بكل حرية.
ويحظى أÛلسس ألوطني ◊قوق ألنسضان ألذي
خ -ل -ف أل-ل-ج-ن-ة أل-وط-ن-ي-ة ألسض-تشض-اري-ة لÎق-ي-ة ح-ق-وق
ألنسضان وحمايتها باسضتقÓلية مالية ،وُيعنى Ãسضؤوولية
ألتحقيق ‘ ألنتهاكات أŸزعومة ◊قوق ألنسضان.
ك -م -ا شض ّ-دد أل -ت -ق -ري-ر ع-ل-ى أ◊م-اي-ة أل-ت-ي ت-ول-ي-ه-ا
أ÷زأئر آللف ألÓجئ Úألصضحرأوي ،Úموضضحا أن
أ◊ك -وم -ة رف-عت م-ن دع-م-ه-ا ل-لصض-ح-رأوي Úم-ن أج-ل
ت -دأرك ﬂل -ف -ات أن -خ -ف -اضس أŸسض-اع-دة أل-ت-ي ك-ان-وأ
يحصضلون عليها من أŸانح Úألدولي.Ú
كما “نح أ÷زأئر أ◊ماية ضضد طرد ألÓجئÚ
ألذين يتعرضضون للتهديد ‘ بلدأنهم أألصضلية.
وأقّرت أÿارجية أألمريكية أسضتنادأ إأ ¤مÓحظÚ
دولي Úبأان أ÷زأئر توأجه منذ بدأية أعمال ألعنف ‘
م -ا‹ سض-ن-ة  ،2012ت-دف-ق-ات ل-ل-م-ه-اج-رين تختلف عن
حركات ألهجرة ألتقليدية».

للكÎونية ،عيسسى:
حّذر من أاخطار التّطبيقات ا إ

على األئّمة واألسساتذة التصسدي للتحديات اŸعاصسرة لأÓسسرة ا÷زائرية

لوقاف ﬁمد
شسّدد وزير الشسؤؤون الدينية وا أ
لسسرة
عيسسى على اıاطر الكÈى التي تهدد ا أ
لطفال خاصسة ،من جراء
ا÷زائرية عامة ،وا أ
الشسبكة العنكبؤتية وما تتضسمنه من تطبيقات
وأالعاب خطÒة على ا◊ؤاسسيب واللؤحات
اللكÎونية والهؤاتف النقالة ،وكذا ما تبثه من
لمة وقيمها.
ثقافة غربية تتنافى ومبادئ ا أ
ودعا ألوزير أألئمة وأŸشضارك Úمن أألسضاتذة وألدعاة
وأıتصض ،Úعلى هامشس أفتتاح أشضغال أŸلتقى ألوطني
أل -ث -الث ح -ول أألسض -رة ألسض -ع -ي -دة ،وأل -ذي ح -م-ل ع-ن-وأن:

أل-ت-ح-دي-ات أŸع-اصض-رة أل-ت-ي ت-وأج-ه-ه-ا أألسض-رة وأألب-ن-اء،
صض -ب -اح أمسس ألسض -بت ،ب -دأر أل -ث -ق -اف -ة ه -وأري ب -وم -دي-ن
بسضطيف ،أ ¤ضضرورة ألقيام Ãهامهم على أكمل وجه من
أجل ألتصضدي للتحديات أ◊قيقية ألتي تعيشضها أألسضرة
أ÷زأئرية ‘ ألفÎة أŸعاصضرة بتعددها وتشضعبها.
كما أشضاد ﬁمد عيسضى ،لدى زيارته للمركز ألثقا‘
أإلسضÓمي باŸدينةŸ ،ا يشضكله من –فة فنية بدوره
ألهام ،وذكر باŸناسضبة ،أن ألتفك Òجار إلنشضاء مؤوسضسضة
تسض - -ي Òك - -ل أŸرأف - -ق أÿاصض - -ة ب- -اŸرك- -ز ،ل- -لصض- -ي- -ان- -ة
Óسضرأع لفتتاحه ‘ غضضون
وأÙافظة عليه ،كما دعا ل إ

أألشضهر أŸقبلة ،أي قبل نهاية ألسضنة أ÷ارية ،لÓسضتفادة
من خدماته ونشضاطاته ألدينية وألثقافية ،وأعت Èبرج
ألقرآأن ألكر Ëبحي يحياوي بعاصضمة ألولية ألذي زأر
مشضروعه ووضضع حجر أألسضاسس له ألوزيرÃ ،ثابة مبادرة
رأقية وحضضارية من سضكان أŸدينة.
نشض Òإأ ¤أن زيارة وزير أألوقاف وألشضؤوون ألدينية
Ÿرأف -ق ق-ط-اع-ه ب-ولي-ة سض-ط-ي-ف ،تضضّ-م-نت أل-ع-دي-د م-ن
ألنقاط ببلديات سضطيف وألعلمة وع Úأزأل وع Úأرنات
لتدشض Úوزيارة مسضاجد ومدأرسس قرآأنية.

سسطيف :نور الدين بوطغان

إاحياءً لليؤم العاŸي للطب البيطري بتؤنسس

ا÷زائر تشسارك بقافلة –مل اسسم «شسهداء الطّائرة العسسكرية  11أافريل»
يشس -ارك ال -فضس -اء ال -ب -ي -ط -ري
ا÷زائري ( ‘ )EVAإاحياء اليؤم
ال -ع -اŸي ل -ل -طب ال-ب-ي-ط-ري ال-ذي
سس- -ي- -ن -ظ -م ب -ت -ؤنسس -ي م -ن خ Ó-ل
ت -ن -ظ-ي-م ق-اف-ل-ة ل-ل-م-ه-ن-ة تسس-م-ى
«شس-ه-داء ال-ط-ائ-رة العسسكرية 11
أافريل « ،حسسبما علم أامسس ،من
هذا الفضساء.
ويتزأمن هذأ أليوم ألعاŸي ألذي
يحتفل به ‘  2٨أفريل من كل عام
هذه ألسضنة ،وألذكرى ألسضت Úإلنشضاء
عمادة أألطباء ألبياطرة ألتونسضي،Ú
Óط-ب-اء
وسض-ي-ك-ون أح-ي-اؤوه م-ن-اسض-ب-ة ل -أ
ألبيطري Úأ÷زأئري Úللمشضاركة ‘
ﬂتلف ألنشضاطات ألتي ” تسضطÒها
وك-ذأ ت-ك-ر Ëخ-اصس لضض-ح-اي-ا –ط-م
ألطائرة ألعسضكرية ألتي وقعت ‘ 11
أفريل أŸاضضي وألذي رأح ضضحيته
 257شضخصضا ،وفقا Ÿا ذكرته لـ «وأج»
ف - -اي - -زة ب - -وخضض - -رة عضض - -و ‘ ه- -ذأ
ألفضضاء.
وي-ت-جسض-د ه-ذأ أل-ت-ك-ر Ëب-تسض-م-ي-ة

ق- -اف- -ل- -ة ج- -زأئ- -ري -ة م -ن أل -ب -ي -اط -رة
أ÷زأئري Úسضتتنقل لتونسس للمشضاركة
‘ ألفعاليات باسضم «شضهدأء ألطائرة
ألعسضكرية  11أفريل» ،حيث سضتعرف
حضضور ما ل يقل عن خمسض Úطبيبا
بيطرًيا Áثلون مناطق ﬂتلفة من
أل -ب Ó-د ف -ي -م -ا ل ت -زأل أل -تسض-ج-يÓ-ت
متوأصضلة.
وسض- -ي- -ت -م ‘ ذأت أإلط -ار ت -وق -ي -ع
أتفاقية شضرأكة ب Úفضضاء ألبيطرية
Óط -ب-اء
أ÷زأئ -ري وأل–اد أل -ع -ام ل  -أ
ألبيطري Úألتونسضي Úمن أجل تعزيز
أل -ت -ع -اون أل -ث -ن -ائ -ي وتشض -ج-ي-ع ت-ب-ادل
أÈÿأت وأل- -ت- -ك- -وي- -ن .ك- -م -ا سض -ي -ت -م
أل -ت -خ -ط-ي-ط أيضض-ا ل-ت-ن-ظ-ي-م مشضÎك
لبعضس ألتظاهرأت أŸتعلقة باŸهنة.
وسض -ت -ك -ون ه -ذه أل-ت-ظ-اه-رة أيضض-ا
ÓعÓن عن ألطبعة ألثالثة
فرصضة ل إ
عشض - -رة م - -ن أل - -فضض - -اء أل - -ب- -ي- -ط- -ري
أ÷زأئ- - -ري أŸق- - -رر إأج- - -رأؤوه- - -ا ‘
سض-ب-ت-م ÈأŸق-ب-ل .وه-ي أل-ط-بعة ألتي
سض -ت-ت-خ-ذ ط-اب-ع-ا م-غ-ارب-ي-ا ألول م-رة،

إأسضتنادأ للمتحدثة.
وسض- - -تشض - -ارك أك Ìم - -ن  12دولة
عربية وأفريقية وأوروبية وآأسضيوية ‘
أح -ت -ف -ال -ي -ات أل -ي -وم أل-ع-اŸي ل-ل-طب

ألبيطري ‘ تونسس ،وألذي سضيكون
م- -وضض- -وع- -ه أل- -رئ- -يسض- -ي «أألم- -رأضس
أŸع - -دي - -ة ذأت أŸنشض - -أا أ◊ي - -وأ،»Ê
مثلما أشض Òإأليه.

ألعدد
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وزير اŸالية يشسارك بواشسنطن ‘ اجتماع ›موعة 24
شس -ارك وزي -ر اŸال -ي -ة ع -ب-د ال-رح-م-ن راوي-ة
ب -ؤاشس -ن-ط-ن ‘ اج-ت-م-اع ›م-ؤع-ة  24للمسسائل
ال -ن -ق -دي -ة وال -ت -ن -م -ي-ة خصسصس أاسس-اسس-ا Ÿؤضس-ؤع
النتعاشس القتصسادي العاŸي.
ج-رى أل-ل-ق-اء ع-ل-ى ه-امشس ألج-ت-م-اع-ات أل-رب-يعية
Ûم -وع -ة أل -ب -نك أل -ع -اŸي وصض-ن-دوق أل-ن-ق-د أل-دو‹
بحضضور أŸصضرفي Úأألوأئل للدول أعضضاء أÛموعة
 24وأŸديرة ألعامة لصضندوق ألنقد ألدو‹ كريسضتÚ
لغارد.
وشضّكل ألّلقاء فرصضة سضانحة للتطرق إأ ¤تعزيز ألنمو
ألشضامل ،وتكثيف ألتعاون ألدو‹ وألدماج ألقليمي.
وعقب هذأ أللقاء دعت ›موعة  2إأ ¤وضضع إأجرأء
Óمن أŸا‹ ،و‘ صضلبه صضندوق نقد
عاŸي مت Úل أ
دو‹ يرتكز على نظام للحصضصس ويتوفر على موأرد
مناسضبة.
وجاء ‘ ألبيان ألذي ختم ألجتماع أن أÛموعة
ألتزمت على ألقل باإلبقاء على قدرة أألفامي أ◊الية
ع-ل-ى ألق-رأضس ،وط-الب ب-اسض-ت-ع-ادة أل-نسض-ب-ة أل-ت-اريخية
للموأرد أÿاصضة لنفسس ألصضندوق ،وكذأ أŸوأرد ألتي ”
أقÎأضضها.
وأعربت ›موعة  24عن تطلعها إأ ¤ألنتهاء من
أŸرأجعة ألعامة أÿامسضة عشضر ( )15للحصضصس وإأ¤
أŸوأفقة على صضيغة جديدة للحسضاب من أآلن حتى
ألج-ت-م-اع-ات أل-ربيعية  2019أو ع -ل -ى أقصض-ى ت-ق-دي-ر
أنعقاد أ÷معية ألسضنوية لسضنة .2019
وجاء ‘ بيان ذأت أÛموعة« :نحن قلقون بشضأان
وتÒة أألشض -غ -ال ◊د أآلن ،ون -دع -و أل -ل -ج -ن -ة أل-ن-ق-دي-ة
وأŸالية ألعاŸية إأ ¤ألتوصضل إأ ¤أجماع ب Úأعضضائها
ألجل ألفرأغ من أŸرأجعة ‘ ألوقت أŸناسضب».
ورأفعت دول أعضضاء أÛموعة  24لصضالح صضيغة
مرأجعة من شضأانها إأعادة تخصضيصس أŸزيد من حصضصس
أل -دول أŸت -ق -دم-ة لصض-ال-ح أل-دول أل-ن-اشض-ئ-ة أو أل-ن-ام-ي-ة
ألديناميكية.
كما حّثت أŸؤوسضسضات أŸالية ألدولية وأÛموعة
ألدولية على موأصضلة تقد Ëدعمها للدول ألنامية ألتي
تأاثرت على نحو غ Òمتناسضب بأازمة ألÓجئ.Ú
وأع -تÈت ذأت أÛم -وع -ة ع -ل -ى صض -ع -ي-د آأخ-ر أّن
ألقيود ألتجارية تبعث باÿصضوصس على ألقلق ،وأبرزت
أّنه «من أجل تعزيز ألتجارة دعما لÓقتصضاد ألعاŸي
ندعو إأ ¤ألعمل على تطوير نظام Œاري منفتح قائم
على قوأعد متعددة أ÷وأنب أألطرأف ومنصضفة وتقدم
فوأئد للجميع».

...ويتحادثبواشسنطنمعمسسؤوولÚمن
صسندوقالنّقدالدو‹

–ادث وزير أŸالية عبد ألرحمن رأوية بوأشضنطن
م- -ع م -دي -ر قسض -م ألشض -رق أألوسض -ط وآأسض -ي -ا أل -وسض -ط -ى
بصضندوق ألنقد ألدو‹ جهاد أزور ومسضؤوول Úبالقسضم
أŸكلف بالنفقات ألعمومية وأŸسضائل أ÷باية.
وأسضتعرضس ألوزير خÓل أÙادثات ألتطور أألخÒ
‘ أل -وضض -ع ألق -تصض -ادي ‘ أ÷زأئ -ر ،مÈزأ أألح -ك -ام
ألتنظيمية أŸعتمدة لتأاط Òأللجوء إأ ¤ألتمويل غÒ
ألتقليدي من خÓل أجرأءأت صضارمة ‘ ›ال متابعة
وتنفيذ برنامج أصضÓحات هام.
جه نحو
وأوضضح رأوية أّن ألتمويل غ Òألتقليدي مو ّ
ألقطاع أŸنتج بغية تشضجيع ألنمو وأسضتحدأث مناصضب
شضغل.

ك- -م -ا دأرت أÙادث -ات ح -ول وضض -ع أل -ت -ع -اون بÚ
أ÷زأئر وصضندوق ألنقد ألدو‹ ‘ ›الت أ÷باية
وأŸيزأنية وأ÷مارك.
وأع -رب مسض -ؤوول -و صض -ن -دوق أل-ن-ق-د أل-دو‹ ‘ ه-ذأ
ألصضدد عن أسضتعدأد هيئتهم Ÿرأفقة جهود أ÷زأئر
ع Èنشضاطات دعم تقني لسضيما ‘ ›ال تطوير
أ÷باية أÙلية ،و–صضيل ألضضرأئب وتسضي ÒأŸيزأنية
وعصضرنة إأدأرة أ÷مارك.

...ويسستعرضض آافاقّتعاونا÷زائر مع
البنكالعاŸي

أسض -ت -ع -رضس وزي -ر أŸال -ي -ة ع -ب -د أل -رح -م -ان رأوي-ة
بوأشضنطن مع مسضؤوول Úمن ألبنك ألعاŸي آأفاق ألتعاون
ب Úأ÷زأئر ،وهذه أŸؤوسضسضة أŸالية ألدولية.
وعلى هامشس مشضاركته ‘ ألجتماعات ألربيعية
لصضندوق ألنقد ألدو‹ وألبنك ألعاŸي ،كانت للوزير
م -ب -اح -ث-ات م-ع ن-ائب رئ-يسس أل-ب-نك أل-ع-اŸي Ÿن-ط-ق-ة
ألشضرق أألوسضط وشضمال أفريقيا ،حافظ غا Âورئيسس
نائب أŸؤوسضسضة أŸالية ألدولية ،سضÒجيو بيمونتاو وكذأ
مع مديرة ألعمليات ‘ منطقة أŸغرب ألعربي.
وسضمحت هذه أللقاءأت بالوقوف على وأقع آأفاق
ألتعاون ب Úأ÷زأئر و›موعة ألبنك ألعاŸي.
وخÓل هذه أŸباحثات حرصس رأوية على تذكÒ
ﬁاوري -ه ب -ال -ت-زأم أ÷زأئ-ر ألصض-ارم ‘ إأن-ه-اء ب-رن-ام-ج
إأصضÓحات هام لتحقيق أسضتقرأر ألقتصضاد وترقية ‰و
مسض- -ت- -دأم وشض -ام -ل ألج -ل أل -تصض -دي لن -ه -ي -ار أسض -ع -ار
أÙروقات.
وشضرح ألوزير أن ألتمويل غ Òألتقليدي ألذي ÷أات
أليه أ÷زأئر قد “ت مرأفقته بتدأب Òصضارمة ‘
›ال أŸت-اب-ع-ة وأل-ت-ن-ف-ي-ذ لضض-م-ان أسض-ت-عادة ألتوأزنات
ألقتصضادية ألكلية.
من جانبه ،هنّأا غا Âأ÷زأئر على ألتنظيم ألناجح
للندوة ألقليمية حول ألقتصضاد ألرقمي ألتي عقدت
خÓل مارسس ألخ Òبا÷زأئر ألعاصضمة –ت ألرعاية
ألسضامية لرئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة وعلى
ألنتائج أ÷وهرية ألتي “كنت من –قيقها.
و‘ هذأ ألطار ،طلب ألوزير من ›موعة ألبنك
ألعاŸي Œسضيد توصضية هذأ أللقاء ألقليمي أŸتعلقة
بأارضضية أ÷زأئر لتشضجيع أŸقاولتية وألبتكار.
وخÓل هذه أŸباحثات أعرب أŸسضؤوولون أصضالة
عن أنفسضهم وباسضم رئيسس ألبنك ألعاŸي ،عن تعاطفهم
مع أ÷زأئر على إأثر مأاسضاة أرتطام ألطائرة ألعسضكرية
‘  11أفريل ألفارط ببوفاريك (ألبليدة) ،وألتي خلفت
 257قتيل.

مدلسسي يشسارك ‘ أاشسغال ا÷معية العاّمة 10
ل–اد اÙاكم واÛالسض الّدسستورية العربية

يشس -ارك رئ-يسس اÛلسس ال-دسس-ت-ؤري م-راد
م - -دلسس - -ي ع - -ل- -ى رأاسس وف- -د ه- -ام ‘ أاشس- -غ- -ال
ا÷م- -ع- -ي- -ة ال -ع -ام -ة الـ  10ل–اد اÙاك- - -م
واÛالسس ال -دسس -ت -ؤري -ة ال -ع-رب-ي-ة اŸن-ع-ق-دة
بالقاهرة خÓل الفÎة اŸمتدة من  22إا¤
 24أافريل ا÷اري ،حسسب ما أافاد به بيان،
أامسس ،لذات الهيئة.
وأّك -د ن -فسس أل -ب -ي -ان أّن أج -ت -م -اع أ÷م -ع -ي -ة أل -ع-ام-ة
«سضيتناول بالدرأسضة وألنقاشس عدة مسضائل تنظيمية ذأت
عÓقة بتطوير أل–اد لتجسضيد أألهدأف ألتي أنشضئ من
أجلها مع تفعيل عÓقاته بالفضضاءأت أألخرى وعلى
أÿصض -وصس م -ؤو“ر أل -ه -ي -ئ -ات أل -قضض -ائ -ي -ة أل -دسض -ت -وري-ة
أإلفريقية وذلك ‘ أÛالت ذأت ألختصضاصس».
وأضض - -اف ذأت أŸصض - -در أّن ألسض - -ي - -د م- -دلسض- -ي
سضيحضضر أيضضا أجتماعات أللجنة ألعلمية ل–Óاد
أل -ت -ي سض -ت-ت-ن-اول م-وضض-وع «أل-ت-ط-ورأت أل-دسض-ت-وري-ة
أ◊دي- -ث- -ة ‘ أل- -وط- -ن أل- -ع- -رب -ي وŒارب أل -قضض -اء

ألدسضتوري ألعربي ‘ أ◊ق ‘ أŸسضاوأة وأ◊ريات
ألدينية وألثقافية.

‘ وقفة تضسامنية مع عائÓت شسهداء – ّ
طم الطّائرة العسسكرية ،لؤؤي عيسسى:

ا÷زائـ ـ ـ ـ ـر أاثبتت م ـ ـ ـ ـّرة أاخـ ـ ـرى أاّنه ـ ـ ـا آاخر قـ ـ ـ ـÓع الّدع ـ ـ ـم لفلسسطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÚ

قال سسف Òدولة فلسسط Úبا÷زائر عيسسى لؤؤي ،أامسس،
من تيبازة ان ا÷زائر أاثبتت مرة أاخرى خÓل انعقاد
القمة العربية  29بالظهران (السسعؤدية) أانها «آاخر قÓع
الدعم واŸسساندة» للقضسية الفلسسطينية.
وأوضضح ألدبلوماسضي ألفلسضطيني ‘ كلمة Ãناسضبة مشضاركته
ب-ت-ي-ب-ازة ‘ ف-ع-ال-ي-ات وق-ف-ة تضض-ام-ن م-ع ع-ائÓ-ت شض-ه-دأء –ط-م
ألطائرة ألعسضكرية ببوفاريك أن ألفلسضطيني« Úعاشضوأ حالة من
أÿوف قبيل أنعقاد ألقمة سضرعان ما تÓشضت بفضضل أŸوقف
أ÷زأئري ألثابت وألدأئم».
وأضضاف مسضÎسض« :Óحملت رسضالة من ألرئيسس ألفلسضطيني
ﬁمود عباسس إأ ¤نظÒه أ÷زأئري ألسضيد عبد ألعزيز بوتفليقة

عشضية أنعقاد ألقمة أعرب له فيها عن ﬂاوف ألفلسضطيني Úمن
إأصضدأر قرأرأت تعكسس حال أألمة ألعربية أŸشضتتة وأŸنكسضرة»،
على حد تعبÒه.
وك-ان أل-رد م-ن ق-ب-ل أل-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة «م-ط-م-ئ-ن-ا وثابتا كما
عهدتنا أ÷زأئر دأئما دأعمة ومؤويدة للقضضية ألفلسضطينية ظاŸة
أو مظلومة ومسضتعدة لدفع ألثمن ما بدد ﬂاوف ألفلسضطيني،»Ú
كما قال ألسضيد لؤوي.
و‘ ألسضياق ،دعت من جهتها نورية حفصضي أألمينة ألوطنية
ل–اد ألنسضاء أ÷زأئريات أألشضقاء ألفلسضطيني Úإأ« ¤ألسضتلهام من
مشضروع أŸصضا◊ة ألوطنية ألتي جسضدها رئيسس أ÷مهورية ألسضيد
عبد ألعزيز بوتفليقة من أجل توحيد صضفوف ألفلسضطيني.»Ú

وق -الت أن أل -وح -دة و ⁄ألشض-م-ل ه-و ألسض-ب-ي-ل أل-وح-ي-د ل-ل-ن-ج-اح
وتنظيم ألصضفوف ،ومقاومة أإلحتÓل بكل ألطرق وألوسضائل قبل
أن توجّه رسضالة إأكبار وتقدير للطفلة عهد ألتميمي ألتي برهنت -
حسض -ب -ه -ا  -ق -وة صض -م -ود أŸرأة أل -ف -لسض-ط-ي-ن-ي-ة م-ه-م-ا ك-ان سض-ن-ه-ا
ومسضتوأها.
Óشضارة ،فقد أحتضضنت دأر ألثقافة أحمد عروة بالقليعة وقفة
لإ
تضضامن مع شضهدأء –طم ألطائرة ألعسضكرية ببوفاريك شضارك
فيها إأ ¤جانب مناضضÓت ‡ثلو أÛتمع أŸد Êوسضف ÒفلسضطÚ
ورئيسضة أل–اد ألعام للنسضاء ألفلسضطينيات أم جهاد أنتصضار ألوزير
أرملة أبو جهاد مهندسس أطفال أ◊جارة ألذي أغتالته قوأت
ألحتÓل ألصضهيو Êمنذ  30سضنة بتونسس.
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أكد ألتزأم ألدولة بعصشرنة أÿدمة ألعمومية و–سشينها

بدوي :ألتحدي ألقتصشادي نرفعه بأايدٍ جزأئرية ومبادرأت أÿوأصس علينا تثمينها

لنششاء جمعية هدفها مرأفقة ألتÓميذ
^ تعليمية وزأرية مششÎكة مع ألÎبية ألوطنية إ
^ حان ألوقت ليكون ألقتصشاد وألسشتثمار أولوية ألبلدية
ج-دد ،أمسس ،وزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة وأ÷ماعات
أÙلية وألتهيئة ألعمرأنية ،نور ألدين بدوي،
أل- -ت- -زأم أل- -دول -ة أل -ك -ام -ل ب -عصش -رن -ة أÿدم -ة
ألعمومية و–سشينها ،تنفيذأ لتعليمات رئيسس
أ÷مهورية ألسشيد عبد ألعزيز بوتفليقة ،وهو
أل -ت -ح -دي أل -ذي ت -وششك أل -دول -ة ع -ل-ى كسش-ب-ه،
لتقريب أŸوأطن من أŸرفق ألعام وألتكيف مع
أŸسشتجدأت أ◊اصشلة دوليا يضشيف ألوزير.

باتنةŸ :وششي حمزة
كشسف ‡ثل ا◊كومة ،خÓل زيارة عمل وتفقد
قادته ،أامسص ،لعاصسمة اأ’وراسص باتنة ،تدوم يوم،Ú
لتدشس Úمرافق تنموية ومعاينة وتÒة سس Òاأ’شسغال
بعديد اŸشساريع التي لها عÓقة مباشسرة بانشسغا’ت
السس -اك -ن-ة ب-ب-ات-ن-ة ،أان دائ-رت-ه ال-وزاري-ة بصس-دد إاصس-دار
تعليمية وزارية مشسÎكة مع قطاعي الداخلية والÎبية
الوطنية إ’نشساء جمعية أاولياء التÓميذ بكل مؤوسسسسة
تربوية ،قبل فتح هذا اŸرفق الÎبوي أامام التÓميذ،
وذلك ل-ك-ون ا÷م-ع-ي-ة شس-ري-ك-ا اج-ت-م-اع-ي-ا م-هما يعنى
أاسساسسا Ãتابعة وضسمان الظروف “درسص التÓميذ
وأاداة تواصسل ب ÚاŸدرسسة وأاولياء التÓميذ.

تدعيم قطاعي
ألÎبية وأألمن باŸنششات
أولوية رئيسس أ÷مهورية
وفصسل بدوي ‘ هذا اŸشسروع ا◊كومي خÓل
تدشسينه لثانوية جديدة بالقطب العمرا ÊاÛاهد
مصسطفى مراردة اŸعروف بـ»حملة  »3ببلدية وادي
الشسعبة بو’ية باتنة ،أانه من اليوم فصساعدا لن تفتح أاي
مؤوسسسسة تربوية بدون أان تتوفر على جمعية أاولياء
للتÓميذ تشسارك ‘ التسسي Òوتفعيل دور اÛتمع
اŸد Êوتضس -ام -ن -ه م -ع ﬂت -ل -ف ال-ه-ي-ئ-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
اأ’خرى.
وعلى هامشص تدشسينه للثانوية التي تتسسع لـ800
مقعد مع مطعم بـ 200وجبة بغÓف ما‹ قدر بـ320
مليون دينار جزائري ،طالب وزير الداخلية بضسرورة
تزويد كل مدرسسة ابتدائية Ãطعم مدرسسي ،علما أان
ع -دد اŸدارسص ا’ب-ت-دائ-ي-ة ب-و’ي-ة ب-ات-ن-ة ي-ق-در بـ650
مدرسسة 523 ،منها تتوفر على مطعم مدرسسي ،أالح
ب -خصس -وصس -ه -ا ال -وزي -ر ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ت-ق-دÁه-ا ل-وج-ب-ة
مدرسسية متوازنة وذلك بتفعيل التضسامن ا’جتماعي،
من خÓل مشساركة كل اŸؤوسسسسات اÙلية ‘ ﬂتلف
ال-ق-ط-اع-ات ب-ت-ق-د Ëإاع-ان-ات م-ال-ية لتمويل اŸطاعم
اŸدرسسية ،وهو الهدف اإ’سسÎاتيجي للوزارة الذي
تسسعى لتجسسيده ميدانيا وعلى كامل الÎاب الوطني
يضسيف بدوي.
كما شسدد الوزير خÓل تفقده للثانوية على وجوب
ف -ت -ح ق -اع-ة ري-اضس-ي-ة أام-ام ال-تÓ-م-ي-ذ ل-ت-م-ك-ي-ن-ه-م م-ن
‡ارسس -ة ﬂت -ل -ف اأ’نشس -ط -ة ال -ري-اضس-ي-ة والÎف-ي-ه-ي-ة
لضسمان ظروف “درسص جيدة “كنهم من –قيق
نتائج مدرسسية ايجابية.
وكان وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة
ال -ع -م -ران -ي -ة ،ن -ور ال -دي -ن ب -دوي ق -د اسس -ت-ه-ل زي-ارت-ه
إا ¤و’ية باتنة باإ’شسراف على عملية إاعادة دفن 14

من رفات الشسهداء ببلدية وادي الشسعبة ،حيث ”
الشسروع ‘ اسستخراجهم خÓل شسهر جانفي من السسنة
ا÷ارية ،بعد أان قام وا‹ الو’ية عبد اÿالق صسيودة
بتشسكيل ÷نة و’ئية Ÿتابعة إا‚از اأ’شسغال ،حيث
ٌوِجدت هذه الرفات ‘ بئر على عمق  20م Îمع 300
طلقة نارية وأادوات تعذيب ،تعود أاصسولها التاريخية
إا ¤ا◊قبة ا’سستعمارية اŸمتدة من  1956إا1962 ¤
Óذهان همجية
وذلك حسسب شسهادات موثقة أاعادت ل أ
ا’سستعمار الفرنسسي با÷زائر.
وأاشس -ار ب -دوي خ Ó-ل ل-ق-ائ-ه ب-عضص ‡ث-ل-ي اأ’سس-رة
ال -ث -وري -ة ع -ل -ى ه -امشص دف -ن ال -رف -ات ح-رصص رئ-يسص
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة على مواصسلة بذل
ا÷هود لتحقيق اأ’من وا’سستقرار بالوطن وهو حق
مكرسص يقع على عاتق الدولة Œاه اŸواطن.
Óمن ا◊ضسري
وخÓل تدشسينه للمقر ا÷ديد ل أ
ب-ال-ق-طب ال-عمرا Êحملة 03ب -غ Ó-ف م -ا‹ ق-در بـ98
م -ل -ي -ون دي -ن -ار ج -زائ -ري ،و ب-ع-د اسس-ت-م-اع-ه Ÿط-الب
القائم Úعلى القطاع على اŸسستوى اÙلي ،قرر
Óمن ا◊ضسري
بدوي تسسجيل مشسروع إا‚از مقرين ل أ
ببلدية باتنة ‘ كل من طريق تازولت وتامشسيط ،وذلك
م -ن أاج -ل –ق -ي -ق اأ’م -ن ا◊ضس-ري وت-أام Úالسس-ك-ي-ن-ة
العمومية للمواطن.

التصسور ببناء فندق ،مذبح بلدي ،سسوق السسيارات ،ما
أاهلها ـ حسسبه  -لتكون بلدية ‰وذجية مثالية يقتدى
بتجربتها الناجحة وطنيا.
ودعا بدوى خÓل تفقده Ÿرافق البلدية ضسرورة
Œاوزه م -ه-ام-ه-ا اإ’داري-ة ن-ح-و خ-ل-ق مصس-ادر ج-دي-دة
للÌوة وأان يكون ترقية ا’سستثمار ‘ صسدارة أاولوياتها،
ليتم توجيه ميزانية الدولة نحو اŸشساريع الهيكلية
الكÈى ‘ التنمية اÙلية.
وع -ل -ى ه -امشص م -ع -اي -ن -ت-ه لصسÒورة أاشس-غ-ال إا‚از
مشسروع ازدواجية الطريق الوطني رقم  ،28الرابط
ب Úبريكة وسسقانة على مسسافة  14كلم؛ الذي يندرج
إا‚ازه ضسمن التمويل عن طريق اŸشساركة التطوعية
حيث تقدر تكلفته اŸالية بـ 700مليون دينار جزائري،
أاشساد بدوي بالوعي الذي أابداه اŸقاولون اŸشساركون
‘ “ويله و –ليهم بقيم اŸواطنة ،وبأانها مبادرة
فريدة من نوعها ‘ و’ية باتنة تسستحق التعميم على
اŸسستوى الوطني.
وبعد اسستماعه لعرضص حال حول تهيئة الطرق
ب -ال -و’ي -ة ،أاع -ل -ن ال -وزي -ر ت -ك -ف -ل صس -ن -دوق الضس -م -ان
والتضسامن للجماعات اÙلية Ãرافقة عملية إاعادة
تهيئة الطرق البلدية Ãختلف مناطق و’ية باتنة ،وهو
مكسسب جديد لباتنة أاسستحسسنه السسكان.
وب -ب -ل -دي -ة ب -ري -ك -ة أاع -ط-ى ‡ث-ل ا◊ك-وم-ة إاشس-ارة
ان-طÓ-ق أاشس-غ-ال ت-ه-ي-ئ-ة م-ن-ط-ق-ة ال-نشس-اطات ا÷ديدة
بÈي -ك -ة ،ب -ت -م -وي -ل م-ن صس-ن-دوق الضس-م-ان وال-تضس-ام-ن
للجماعات اÙلية ،أاكد وزير الداخلية على ضسرورة
تشس-ج-ي-ع وت-رق-ي-ة ا’سس-ت-ث-م-ار ع-لى اŸسستوي ÚاÙلي
وال - -وط - -ن- -ي ،م- -ن خÓ- -ل اŸراف- -ق- -ة ،و ت- -ق- -د Ëك- -ل
التسسهيÓت الÓزمة على أاسساسص أان اŸهمة ا÷وهرية
للسسلطات العمومية تتمحور حول القضساء على كل
مظاهر البÒوقراطية ،مشسÒا ‘ ذات الوقت إا ¤أانه
” حل مشسكل العقار الصسناعي بو’ية باتنة حيث
تتوفر على مسساحة  1000هكتار موجهة لÓسستثمار،
ب- -ه- -دف خ -ل -ق م -ن -اط -ق ل -ل -نشس -اط -ات و اسس -ت -ق -ط -اب
اŸسس- - -ت- - -ث - -م - -ري - -ن ‘ إاط - -ار اŸؤوسسسس - -ات الصس - -غÒة
واŸت-وسس-ط-ة ÿري-ج-ي ا÷ام-ع-ات وم-ع-اه-د ال-ت-ك-وي-ن
ل- -تسس- -اه- -م كشس- -ريك ه- -ام ‘ دف -ع ع -ج -ل -ة ال -ت -ن -م -ي -ة
ا’قتصسادية.
و دعا بدوي ‘ هذا الصسدد خريجي ا÷امعات
واŸع -اه -د ال -راغ -ب ‘ Úإانشس-اء مشس-اري-ع اسس-ت-ث-م-اري-ة
التوجه إا ¤الوكا’ت العقارية على مسستوى البلديات
ل -ت -أاج Òمسس -ت -ودع -ات Ãن -اط -ق ال -نشس -اط-ات ل-ت-ن-ف-ي-ذ
مشساريعهم.

اÙط -ة اŸراق -ب -ة ط -ري-ق ا◊م-ر،
وأاكدت على ضسرورة –سس Úمسستوى
ورسسكلة العمال ،وكذا ا’سستفادة من
ال - -ب - -ح - -وث اŸن - -ج- -زة م- -ن ط- -رف
ا÷امعات.
من جهة أاخرى ،عاينت الوزيرة
دار ال- -ب- -ي- -ئ- -ة ب- -ع- -اصس- -م- -ة ال -و’ي -ة،
والتي بلغت نسسبة ا’‚از بها 90
ب -اŸائ-ة ،وق-امت ب-زي-ارة اŸف-ت-يشس-ة
ا÷ه-وي-ة ل-ل-ب-ي-ئ-ة ،وال-ت-ي وصس-لت بها
نسسبة اإ’‚از  90باŸائة ،كما كان
ل -ه -ا ل -ق -اء م -ع سس-اك-ن-ة ب-ل-دي-ة بشس-ار
ب -اÛلسص الشس -ع -ب -ي ال -و’ئ -ي وك-ذا
اÛت- -م- -ع اŸد Êح- -ول إاشس- -ك- -ال- -ي- -ة واد بشس- -ار وتسس -يÒ
النفايات ،بإايجاد حل سسريع وإانهاء مشسروع واد بشسار،
ودعت ا÷معيات الفاعلة بضسرورة وجود مشسروع تربية
بيئية هادفة لكل أاطفال الو’ية.
و‘ ل- - -ق- - -اء خ- - -اصص ب - -إاذاع - -ة بشس - -ار ا÷ه - -وي - -ة،
اقÎحت زرواط- -ي إانشس- -اء ن- -واد خضس -راء ‘ اŸؤوسسسس -ات
التعليمية بالو’ية ،وأاّكدت أايضسا على ضسرورة تشسجيع
اŸؤوسسسسات اŸصسغرة ‘ اÛال البيئي ،مركزة ‘ ذلك
ع -ل -ى اإ’رشس -اد ال -ف Ó-ح -ي وال -ت -حسس -يسص ،وشس-ددت ع-ل-ى
ضسرورة وجود دراسسة حول رسسكلة النفايات باŸناطق
العمرانية وا’عتماد على الشسباب والطاقات اŸتجددة.
وأاوضسحت الوزيرة أان اسسÎجاع النفايات هو اسستثمار
ÿل- -ق الÌوة ،خ -اصس -ة ‘ م -واد «ال -ب Ó-سس -ت -يك وا◊دي -د
والكرتون» بالتوجه لعنصسر الشسباب ◊ثهم للعمل ‘ هذا
اÛال ،مع إاشسارتها لضسرورة إاشسراك البلدية بتحصسيل
ا÷ب -اي -ة ع-ل-ى ال-ن-ف-اي-ات واسس-ت-غÓ-ل-ه-ا أاحسس-ن اسس-ت-غÓ-ل

لتسسي Òالنفايات ،حيث أان اÙافظة على البيئة هي
عملية تراكمية وتواصسلية يشسارك فيها ﬂتلف فئات
اÛت-م-ع ،وضس-رورة ت-ك-وي-ن اأ’ج-ي-ال ب-خ-ل-ق ث-ق-افة بيئية
ل-تسس-ي Òوف-رز ورسس-ك-ل-ة ال-ن-ف-اي-ات ،وب-خصسوصص الطاقات
اŸتجددة أاكدت معا‹ الوزيرة على ضسرورة أان تكون
شساملة ÷ميع اŸناطق النائية.

ألسشتثمار أÙلي ÿلق بدأئل
ثروة جديدة للبلديات
وقام أامسص بدوي ‘ أاول يوم لزيارته لولية باتنة
ب -ال -ت -ن -ق -ل إا ¤ب-ل-دي-ات ع Úال-ت-وت-ة ،ب-ري-ك-ة ،ب-ي-ط-ام،
أامدوكال وا◊اسسي تامهريت وع Úجاسسر وجرمة،
ح -يث أاشس -رف ع -ل -ى ت -دشس Úوح -دة صس -ن -اع -ة أال -ي -اف
اأ’Ÿنيوم باŸنطقة الصسناعية بÈيكة ،بطاقة إانتاج
 6000طن سسنويا ‡ا يجعله يحتل اŸرتبة الرابعة
وطنيا ،يهدف أاسساسسا إا ¤تغطية إاحتياجات السسوق
اÙلية من مادة اأ’Ÿنيوم والتوجه نحو التصسدير.
وخÓل إاشسرافه على تدشس ÚاŸقر ا÷ديد لبلدية
ع Úالتوتة بتكلفة مالية Œاوزت  134مليون دينار
جزائري بهدف –سس Úاÿدمة العمومية لتكون ‘
مسستوى تطلعات اŸواطن ،أاكد الوزير على ضسرورة
ت -ث-م ÚاŸم-ت-ل-ك-ات وت-وظ-ي-ف-ه-ا ‘ خ-ل-ق اسس-ت-ث-م-ارات
ل- -ت -حصس -ي -ل اأ’رب -اح ع Èإارسس -اء ح -رك -ي -ة اق -تصس -ادي -ة
دي -ن -ام-ي-ك-ي-ة ،ح-يث “ك-نت ال-ب-ل-دي-ة م-ن ت-ف-ع-ي-ل ه-ذا

زروأطي :تسشي Òأإلنارة ألعمومية عن طريق ألّطاقة ألشّشمسشية ‡كن
أّك - -دت وزي - -رة أل- -ب- -ي- -ئ- -ة
وألّ- -ط- -اق -ات أŸت -ج ّ -ددة ف -اط -م -ة
أل- - -زه- - -رأء زروأط- - -ي ،أمسس ،أن
تسش -ي Òألن -ارة أل -ع -م-وم-ي-ة ع-ن
طريق ألطاقة ألششمسشية يعتÈ
‚اح -ا ل -ل-ت-ن-م-ي-ة ألق-تصش-ادي-ة،
وذلك ل -دى أسش -ت -م -اع-ه-ا ل-ع-رضس
لن - - - - - - - - - -ارة
خ- - - - - - - - - - -اصس ب - - - - - - - - - -ا إ
أل-ع-م-وم-ي-ة ب-ال-ط-اق-ة ألشش-مسش-ي-ة
ع - - -ل - - -ى مسش- - -ت- - -وى أل- - -ط- - -ري- - -ق
أŸزدوج حي  600مسشكن ببلدية
بششار.
ول -دى ت -دشس -ي -ن -ه -ا Ÿراك -ز ال-ردم
التقني بشسار ،شسّددت الوزيرة على ضسرورة إاعداد دراسسة
سسوسسيولوجية لكل مشسروع وفقا ÿصسوصسيات كل منطقة،
Óم-ك-انيات اŸتوفرة ومضساعفة
وا’سس-ت-غÓ-ل ال-ع-ق ÊÓ-ل -إ
مراكز الفرز ا’نتقائي للنفايات بالو’ية نظرا للكثافة
السس-ك-ان-ي-ة ال-ك-بÒة ،ك-م-ا أاع-طت ت-ع-ل-ي-م-ات ل-ل-وا‹ خÓل
توزيع اأ’قطاب السسكنية ا÷ديدة بالو’ية مسستقب Óعلى
توف Òمراكز فرز انتقائي للنفايات.
و‘ ن -فسص السس -ي -اق ،أاّك -دت زرواط -ي ع -ل -ى ضس-رورة
تنظيم يوم دراسسي لرؤوسساء اÛالسص الشسعبية البلدية
حول تسسي Òالنفايات بإاشسراف الوكالة الوطنية لتسسيÒ
النفايات ومرافقتهم ‘ تسسي Òهذا اŸلف ،كما ’حظت
الوزيرة نقصص اŸفارغ العمومية بالو’ية ،وصسّرحت بهذا
الصسدد على وجوب مضساعفتها.
كما قامت بتدشسﬁ Úطة مراقبة البيئة ببشسار ،حيث
طافت بأاجنحة اŸعرضص اŸقام Ãناسسبة زيارتها ا¤
بشس- -ار ،ح- -يث اسس -ت -م -عت لشس -روح -ات ح -ول سس Òوع -م -ل

بششار :دحمان جمال

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بّدد أıاوف وطمأان أŸوأطن Úمن ڤاŸة ،نسشيب:

ألّتزويد Ãياه ألشّشرب خÓل رمضشان وأل ّصشائفة سشيكون جيدأ

أك - - -د وزي - - -ر أŸوأرد أŸائ - - -ي - - -ة
حسش Úنسش - -يب ،أمسس ،ب- -ق- -اŸة أن
ع- -م- -ل- -ي- -ة ت- -زوي- -د ألسش -ك -ان عÈ
ﬂت -ل -ف ب -ل -دي -ات أل -وط -ن Ãي-اه
ألشش- - -رب خÓ- - -ل شش - -ه - -ر رمضش - -ان
وفصش- - -ل صش - -ي - -ف  2018سشتكون
«بصش -ف-ة ج-ي-دة» ،م-وضش-ح-ا خÓ-ل
ت -نشش -ي -ط -ه ل -ل -ق-اء صش-ح-ف-ي Ãق-ر
ألولية على هامشس زيارة عمل
وت- -ف- -ق- -د دأمت ي- -وم -ا وأح -دأ إأ¤
ه-ذه أل-ولي-ة ،أن ع-م-ل-ية تزويد
أŸوأط- -نÃ Úي- -اه ألشش- -رب خÓ- -ل
ششهر رمضشان لهذه ألسشنة سشتكون
«أفضشل بكث Òمن ألسشنة أŸاضشية».
وأافاد نسسيب بأان قطاع اŸوارد اŸائية يحرصص على
اسستÓم العديد من العمليات واŸشساريع ا÷ارية عÈ
عدة مناطق من الوطن «قبل ا’آجال اÙددة لها» ،أاي
«مطلع شسهر جوان اŸقبل» ،مشسÒا إا ¤أان عمليات هامة
” إاطÓقها ضسمن الÈنامج ا’سستعجا‹ الذي شسرع فيه
مباشسرة بعد التذبذب ا◊اصسل ع Èبلديات بـ  30و’ية
من البÓد بينها قاŸة خÓل فصسل الصسيف اŸاضسي.
وحسسب وزير اŸوارد اŸائية من اŸنتظر أان تثمر
ا’سستثمارات الكبÒة التي حققها القطاع واإ’مكانات
اŸال-ي-ة ال-ه-ائ-ل-ة ال-ت-ي سسّ-خ-رت-ه-ا ال-دول-ة ‘ ه-ذا السس-ياق
بداية من جوان اŸقبل من ضسمان وصسول مياه الشسرب
لسسكان  350بلدية ع Èالوطن بصسفة يومية ،إاضسافة إا¤
 250بلدية أاخرى سسيعمم عليها التوزيع اليومي للمياه
تدريجيا خÓل السسداسسي الثا Êمن  ،2018وكلها بلديات
عرفت تذبذبا ‘ التوزيع السسنة اŸاضسية.
وباŸوازاة مع ذلك ،أاشسار الوزير إا ¤أانه سسيتم تطبيق
إاجراءات صسارمة ‘ حق كل الذين يعمدون إا ¤الربط
غ Òالشسرعي بشسبكة اŸياه الصسا◊ة للشسرب ،حيث ”
◊د اآ’ن إاحالة ما يقارب  3آا’ف حالة سسرقة للمياه
للجهات القضسائية ،مفضس ‘ Óنفسص الوقت أان يتم حل
مثل هذه النزاعات بالطرق الودية.
وخÓل معاينته مشسروع إا‚از ﬁطة Ÿعا÷ة اŸياه
بقدرة  500ل ‘ Îالثانية بالقرب من سسد بوهمدان
ب -ب -ل -دي -ة ح -م -ام دب -اغ ،شس -دد ال-وزي-ر ع-ل-ى أاه-م-ي-ة وضس-ع
‡ا
اŸشسروع حيز اÿدمة «قبل مطلع جوان القادم» ّ
سس -يسس -م -ح بضس-م-ان ت-زوي-د  9ب-ل-دي-ات ب-اŸي-اه الصس-ا◊ة
للشسرب انطÓقا من هذا السسد بصسفة يومية منها 6
بلديات سسيتم تزويدها  24سساعة على  24سساعة ،وهي
ح -م -ام دب -اغ وه -واري ب -وم -دي-ن وال-رك-ن-ي-ة و›از ع-م-ار

وقاŸة وبن جراح.
وصس ّ-رح أاّن ال -وضس -ع -ي -ة ا◊ال-ي-ة
لعملية تزويد مواطني هذه الو’ية
ب -اŸي -اه الصس -ا◊ة ل -لشس-رب ،تشسÒ
إا ¤أان من أاصسل  34بلدية فإان 9
بلديات فقط تتزود بصسفة يومية
مقابل  22بلدية تضسم أاك Ìمن 55
ب- -اŸائ- -ة م- -ن ال- -ت- -ع -داد السس -ك -اÊ
اإ’ج -م -ا‹ ل -ل -و’ي-ة ي-ت-م ت-زوي-ده-ا
Ãعدل مرة واحدة كل يوم Úو3
بلديات أاخرى تتزود مرة واحدة
كل  3أايام ،مطمئنا بأان الوضسعية
«سس- -ت- -ت- -حسس- -ن ب -داي -ة م -ن صس -ي -ف
 ،»2018خاصسة وأان هذه الو’ية اسستفادت من غÓف
ما‹ هام ضسمن الÈنامج ا’سستعجا‹.
‘ ن- -فسص السس- -ي -اق ،أاع -ل -ن وزي -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة أان
الوضسعية سستتعّزز أاك Ìمن خÓل بر›ة عدة بلديات من
و’ية قاŸة لÓسستفادة من خدمات ﬁطة –لية مياه
البحر التي من اŸنتظر أان تدخل حيز اÿدمة ‘
اŸسستقبل بو’ية الطارف.
من ناحية أاخرى ،أاّكد نسسيب اسستحالة إا‚از مشسروع
سسد كدية حريشسة بالقرب من بلدية سسÓوة عنونة بقدرة
اسستيعاب بـ  50مليون م Îمكعب الذي اسستفادت منه
الو’ية ضسمن الÈامج السسابقة ،مرجعا ذلك إا« ¤عراقيل
ت -ق -ن -ي -ة م -رت -ب -ط-ة ب-ن-وع-ي-ة اأ’رضس-ي-ة ا÷بسس-ي-ة ال-ت-ي ”
اختيارها ’حتضسان اŸشسروع ،والتي سستكلف الدولة ما
يقارب  50مليار دج إ’‚از اŸشسروع».
وأاب-دى ال-وزي-ر ال-ت-زام-ه ب-إاي-ج-اد ح-ل-ول ب-دي-ل-ة إ’ل-غ-اء
مشسروع هذا السسد ،تتمثل ‘ مقÎح Úيصسبان ‘ اŒاه
واحد ،وهو كيفية إا‚از سسد صسغ Òأاو منشسأاة على مسسار
وادي الشس -ارف تÎك -ز م -ه -م -ت-ه ‘ Œم-ي-ع اŸي-اه بصس-ف-ة
مؤوقتة لتحويلها مباشسرة إا ¤سسد بوهمدان الذي يعاÊ
من انخفاضص ‘ منسسوب مياهه ،والذي يقدر حاليا بـ 30
مليون م Îمكعب فقط رغم أان قدرته التخزينية تصسل
إا 184 ¤مليون م Îمكعب.
وكان وزير اŸوارد اŸائية قد عاين خÓل زيارته إا¤
و’ي -ة ق -اŸة مشس -روع إا‚از ن -ق -ب Úع -م -ي -ق Úب -ح -وضص
منطقة ع Úأاركو التابعة لبلدية تاملوكة بأاقصسى ا÷هة
الغربية للو’ية ،وكذا انطÓق عملية اسستخراج اŸياه
ا÷وفية منهما ما سسيسسمح يتعزيز التزود باŸياه لفائدة
سس-ك-ان ب-ل-دي-ات ت-ام-ل-وك-ة ووادي ال-زن-ات-ي وعﬂ Úل-وف
وع Úرقادة وبرج صسباط ،كما تفّقد أاشسغال إا‚از نقب
عميق Ãنطقة حمام برادع ببلدية هيلويوبولسص.

ح على –ي Úملّفات أل ّصشندوق Ÿعرفة ألعدد أ◊قيقي للبطّالÚ
أل ّ

زما‹ :تكثيف أ÷هود بﬂ Úتلف ألشّشركاء لÎقية ألتّششغيل بأادرأر

دع-ا وزي-ر أل-ع-م-ل وألتششغيل
لج -ت -م -اع -ي ،م -رأد
وألضش -م -ان أ إ
زما‹ ،أمسس ،بولية أدرأر إأ¤
ت -ك -ث -ي -ف أ÷ه -ود بﬂ Úت -ل-ف
ألششركاء لÎقية ألتششغيل بهذه
ألولية.
وأاوضس -ح ال -وزي -ر ل -دى ت -دشس -ي -ن -ه
اŸق- -ر ا÷دي- -د ل- -ل -وك -ال -ة اÙل -ي -ة
للتشسغيل بأادرار ‘ إاطار زيارة العمل
التي يقوم بها إا ¤هذه الو’ية ،أانه
«يتع Úتكثيف ا÷هود بﬂ Úتلف
شس-رك-اء ال-ق-ط-اع ع-ل-ى غ-رار ال-تكوين
وال- -ت- -ع -ل -ي -م اŸه -ن -ي ÚواŸؤوسسسس -ات
ا’ق-تصس-ادي-ة ال-ع-ام-ل-ة ب-اŸن-ط-ق-ة م-ن أاج-ل ت-رقية فرصص
التشسغيل بهذه الو’ية».
«ويسس-م-ح ه-ذا ال-ت-نسس-ي-ق ب Úشس-رك-اء ق-ط-اع ال-تشس-غ-يل
ب-رصس-د اح-ت-ي-اج-ات الشس-غ-ل ،وال-ت-ع-ري-ف ب-ع-روضص ال-ع-مل
اŸتوفر ،أاو أايضسا ما يتعلق بإانشساء مؤوسسسسات مصسغرة
تسستجيب ’حتياجات التنمية اÙلية». ،
وأاب -رز ال -وزي-ر ك-ذلك أاه-م-ي-ة ت-ط-ه Òو–ي Úم-ل-ف-ات
صس-ن-دوق الضس-م-ان اإ’ج-ت-م-اع-ي Ÿع-رف-ة ال-ع-دد ا◊قيقي
للبطال ÚباŸنطقة ،مشسددا ‘ ذات الوقت على ضسرورة
إاع- -ط- -اء اأ’ول- -وي -ة ‘ اإ’سس -ت -ف -ادة م -ن ع -روضص ال -ع -م -ل
ال-كÓ-سس-ي-ك-ي-ة ل-لشس-ب-اب ال-ذي-ن م-روا ع-ل-ى ج-ه-از اإ’دماج
اŸهني.
وبذات اŸوقع اسستمع وزير العمل والتشسغيل والضسمان
اإ’جتماعي إا ¤بعضص انشسغا’ت طالبي الشسغل ،سسيما ما
ت -ع -ل -ق م -ن -ه بشس -روط ال -ت -وظ -ي -ف ال-ت-ي ت-ف-رضس-ه-ا ب-عضص
اŸؤوسسسس- -ات اإ’ق -تصس -ادي -ة ،ح -يث أاّك -د زم -ا‹ أان «ه -ذه

اإ’نشسغا’ت سسيتم دراسستها».
وتفّقد الوزير خÓل هذه الزيارة
نشساط مؤوسسسسة مصسغرة اسستحدثت
‘ إاط -ار ج -ه -از الصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي
للتأام Úعن البطالة متخصسصسة ‘
إان -ت -اج اŸنشس -آات اŸع-دن-ي-ة (أاع-م-دة
وب - -ي - -وت بÓ- -سس- -ت- -ك- -ي- -ة وم- -رشس- -ات
ﬁورية) ،داعيا إا ¤تشسجيع إانشساء
اŸؤوسسسس- -ات ذات الصس -ل -ة Ãراف -ق -ة
ال -ق -ط -اع ال-فÓ-ح-ي «ال-واع-د» ب-ه-ذه
اŸنطقة.
وب -اŸن-اسس-ب-ة دع-ا وزي-ر ال-ق-ط-اع
الفيدرالية الوطنية للشسباب اŸقاول
إا ¤إارسساء شسراكة مع اŸؤوسسسسات اŸصسغرة إ’يجاد شسبكة
تكامل وتعاون فيما بينهما.
ك- -م- -ا حّث أايضس- -ا أاصس- -ح- -اب اŸؤوسسسس- -ات اŸصس- -غ -رة
الناجحة إا« ¤تكثيف التواصسل مع الشسباب خاصسة حاملي
الشس-ه-ادات ل-ت-ح-ف-ي-زه-م ع-ل-ى اق-ت-ح-ام غ-مار اŸقاو’تية
سسيما ‘ ظل توفر أاجهزة الدعم واŸرافقة».
وت -ف ّ-ق -د م -راد زم -ا‹ أايضس -ا ب -اŸن -ط -ق-ة الصس-ن-اع-ي-ة
ب-ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة م-ؤوسسسس-ة مصس-غ-رة ل-رسس-ك-ل-ة ال-ن-ف-ايات
البÓسستيكية أانشسئت ‘ إاطار آالية جهاز الوكالة الوطنية
لدعم تشسغيل الشسباب ،مثّمنا هذا النشساط الذي يحمل
أابعادا إاقتصسادية وبيئية وصسحية.
ويواصسل وزير العمل والتشسغيل والضسمان اإ’جتماعي
هذه الزيارة بتوزيع مقررات اسستفادة من ﬂتلف آاليات
دع -م ال -تشس -غ-ي-ل وأاوام-ر ب-ال-دف-ع ’سس-ت-ح-داث م-ؤوسسسس-ات
مصسغرة ،وعقود عمل مدعم لفائدة عديد الشسباب،
ويشسرف على مراسسم إامضساء إاتفاقية تكوين -تشسغيل.

زعÓن ‘ أجتماع تنسشيقي مع إأطارأت مركزية وﬁلّية

متابعة تقّدم أششغال ألشّشطر أألخ Òألّرأبط ب Úألذرعان وأ◊دود ألّتونسشية

لشش-غ-ال أل-ع-م-ومية وألنقل
ت-رأّسس وزي-ر أ أ
ع - -ب - -د أل - -غ - -ن - -ي زعÓ- -ن ،أمسس ،ب- -ا÷زأئ- -ر
أج -ت -م -اع-ا ت-نسش-ي-ق-ي-ا Ÿت-اب-ع-ة ت-ق-دم أشش-غ-ال
لخ Òم-ن أل-ط-ري-ق ألسش-ي-ار
أ‚از ألشش -ط -ر أ أ
شش -رق  -غ-رب أŸم-ت-د م-ن م-ن-ط-ق-ة أل-ذرع-ان
ب -ولي -ة أل -ط -ارف أ ¤أ◊دود أل -ت -ونسش -ي-ة،
حسشبما علم ‘ بيان للوزأرة.
ويدخل هذا ا’جتماع التنسسيقي الذي حضسره
وا‹ و’ية الطارف ‘ إاطار اŸتابعة اŸيدانية
ال -دوري -ة Ÿشس-اري-ع ال-كÈى ل-ل-ق-ط-اع ،يضس-ي-ف ذات
اŸصسدر.
وسسجل هذا ا’جتماع حضسور كل اŸتدخلÚ
من ﬂتلف القطاعات ذات الصسلة باشسغال ا‚از
هذا الشسطر اŸمتد على مسسافة  84كلم ،ومن
ضسمنهم مسسؤوولون من مؤوسسسسة ا’‚از الصسينية

«سس -ي -ت -يك» و»ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ط-رق
السس- -ي- -ارة» وإاط -ارات م -ن ا’دارة
اŸرك - -زي- -ة واÙل- -ي- -ة وم- -ك- -تب
ال- -دراسس -ات اÿاصص ب -اŸشس -روع،
فضس  Ó- -ع - -ن ‡ث - -ل Úع- -ن وزارة
ال- -ع- -م- -ل وال- -تشس -غ -ي -ل والضس -م -ان
ا’ج- -ت -م -اع -ي ووزارة الصس -ن -اع -ة
واŸناجم.
وي- -ه- -دف ه- -ذا ا’ج- -ت -م -اع -
يضس -ي -ف ال -ب -ي -ان  -ا ¤ال -ت-نسس-ي-ق
ال-ق-ط-اع-ي ب Úج-م-ي-ع ا’طراف،
والوقوف على جميع اÓŸحظات
واŸع- -وق- -ات ال -ت -ي ت -ع -ي -ق ا‚از
اŸشسروع ،والتي سسبق ان سسجلت ‘ التقرير الذي
ق-دم-ت-ه ا÷ن-ة ال-وزاري-ة اŸك-ل-ف-ة Ãت-اب-عته وبحث

ا◊ل-ول ال-ك-ف-ي-ل-ة ل-تسس-ل-ي-م هذا
الشسطر ‘ آاجاله اÙددة.
‘ ه- - - -ذا الصس - - -دد ،وّج - - -ه
زعÓ- -ن ت- -وج- -ي -ه -ات صس -ارم -ة
بضسرورة التنسسيق اÙكم بÚ
جميع اŸتدخل ‘ ÚاŸشسروع
’ي- -ج- -اد ا◊ل- -ول ‘ وق- -ت- -ه -ا،
وال- -ع- -م -ل ع -ل -ى تسس -ري -ع وتÒة
ا’‚از ب - -اسس- -ت- -غÓ- -ل –سس- -ن
ال- -ظ- -روف اŸن- -اخ- -ي- -ة ال- -ت- -ي
تسساعد على مواصسلة العمل ‘
ال -ورشس -ات ل -تسس-ل-ي-م اŸشس-روع،
ال-ذي ي-ح-ظ-ى Ãت-اب-ع-ة خاصسة
من طرف رئيسص ا÷مهورية ‘ آاجاله التعاقدية،
يضسيف ذات اŸصسدر.
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Óرندي
خÓل إاششرافه على يوم تكويني لفائدة اŸنتخب ÚاÙلّي Úل أ

شسهاب يحّذر من األيادي الّداخلية ويدعو إا ¤األخذ بقرارات أاويحيى القتصسادية
بلعباسس““ :قضسية النتخابات تسس Òعلى خطوات ثابتة نحو البناء الّدÁقراطي اŸنشسود““

أاّك -د عضش -و اŸك -تب ال -وط-ن-ي ل-ل-ت-ج-م-ع
الدÁقراطي والناطق الرسشمي للحزب
وأام Úمكتب و’ية ا÷زائر ،أان اŸنتخب
اÙل- -ي ه- -و اŸرآاة ال- -ع -اكسش -ة ل -وضش -ع -ي -ة
ا◊زب ،مششÒا إا ¤ضش - -رورة ال - -ت- -ح- -ل- -ي
ب-ال-وع-ي ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ال-وضش-ع-ي-ة اŸعّقدة
’زمة اŸالية أاو
للبÓد سشواء من حيث ا أ
م- - -ن ن- - -اح- - -ي - -ة اقÎاب ا’ن - -ت - -خ - -اب - -ات
ال -رئ -اسش -ي -ةّﬁ ،ذرا ‘ ذات السش -ي -اق م-ن
ت -ق -اري -ر ال-ب-نك ال-دو‹ ال-ت-ي –ّذر م-ن
طريقة تسشي Òالوضشع اŸا‹ للبÓد التي
ت - -ق- -ول إاّن  20ب -اŸائ -ة م -ن ا÷زائ-ريÚ
سشيعيثون فقرا كبÒا ليصشدر بعد يومÚ
ت -ق -ري -ر آاخ -ر ي -وّضش -ح ف-ي-ه رؤوي-ة أاخ-رى
ي- -ؤوّك -د م -ن ج -انب آاخ -ر اŸن -اورات ال -ت -ي
–اك ضشد ا÷زائر.

خالدة بن تركي
وقال ألصشديق ششهاب خÓل إأششرأفه على
يوم تكويني لفائدة أŸنتخب ÚأÙلي Úلو’ية
أ÷زأئر بقاعة قصشر أŸعارضس علي معاششي،
وبحضشور إأطارأت ألتجمع با÷زأئر ألعاصشمة،
يتقّدمهم ألوزير أأ’سشبق عبد ألكر Ëحرششاوي
وعضش -و أŸك -تب أل -وط -ن -ي ل -ل-ح-زب ب-ل-ع-ب-اسس
ب- -ل- -ع- -ب- -اسس ،إأّن ح- -زب أل- -ت- -ج- -م- -ع أل- -وط- -ن- -ي
ألدÁقرأطي ’ تهّمه أأ’يادي أÿارجية بقدر
إألقاء أللوم على أأ’يادي ألدأخلية ،مؤوكدأ أن
أ◊زب على علم با’عوجاج ‘ تسشي Òششؤوون
ألبÓد ،غ Òأن أŸسشاعي قائمة إ’عادة بناء
أŸؤوسشسشات Ãششاركة قوأت سشياسشية أخرى،
جه أŸوأطن Úكل  5سشنوأت إأ ¤صشناديق
وتو ّ
أ’قÎأع دليل على أن أÙاو’ت قائمة لبناء
دÁقرأطية.
وششّدد ألصشديق ششهاب على ضشرورة ألتحلي
بالوعي ‘ موأجهة ألتحديات ألتي توأجهها
ألبÓد ،وما ينتج عنها من أوضشاع أقتصشادية
أجتماعية وسشياسشة ،مششÒأ على صشعيد آأخر
إأ ¤أل ّضش -غ -وط -ات أل-ت-ي ي-وأج-ه-ه-ا أŸن-ت-خ-ب-ون
أÙليون ألذين يقّدر عدددهم  300منتخب

م -ن ح -زب أل -ت -ج -م-ع أل-دÁق-رأط-ي سش-وأء م-ن
طرف أŸوأطن Úأو أل ّسشلوكات أإ’دأرية ،ما
ي -ل -زم ع -ل -ي-ه-م أل-ذه-اب خ-ط-وة ب-خ-ط-وة ن-ح-و
–قيق ألتنمية ،وهذأ وفقا لتوجيهات أ◊زب
ألذي يؤوّكد على ضشرورة ألتبليغ وأ’تصشال بÚ
أŸسشؤوول وأŸوأطن.
وط -الب ألصش -دي -ق شش -ه -اب م -ن أŸن-ت-خ-بÚ
أÙليّ Úألتابع◊ Úزب ألتجمع ألدÁقرأطي
أ’لتزأم بتوصشيات وتوجيهات أ◊زب من أجل
–قيق ألقوة وألصشرأمة ألتي ينادي بها أأ’مÚ
أل -ع-ام ◊زب أل-ت-ج-م-ع أل-وط-ن-ي أل-دÁق-رأط-ي
أحمد أويحيى ‘ تسشي Òألششأان ألعام ،وذلك
ل- -ل- -وق- -وف م- -ا ي- -ح- -اك م -ن ب -عضس أأ’ط -رأف
ألدأخلية أŸتوأجدة سشوأء ‘ أ’دأرأت أو بÚ
رجال أ’عمال أو أي جهة من أ÷هات ،مؤوكدأ
أن أأ’م Úألعام يقف باŸرصشاد لكل ﬁاولة
ل -ت -وج -ي -ه أل-ن-ق-ود ل-غّﬁ Òل-ه-ا ،وألّسش-ه-ر ع-ل-ى
تطبيق قانون ألصشرف لتفادي ﬂاوف ألوقوع
‘ ألتضشخم وضشعف ألقدرة ألشّشرأئية ،مÈزأ
أل-دور أل-ف-ع-ال ل-ل-م-ن-ت-خ-ب ÚأÙل-ي ‘ Úششرح
أل -وضش-ع أŸا‹ ل-ل-بÓ-د ل-ل-م-وأط-ن Úوإأق-ن-اع-ه-م
بجدوى أ’ختيار.
وأعاب ألناطق ألرسشمي للحزب ما يقال
أليوم ع Èموأقع ألتوأصشل أ’جتماعي ،سشوأء
بششأان أ’نتخابات ألرئاسشية أو أŸسشؤوول Úأو
أ◊زب ،خ- - - -اصش - - -ة وأّن أك Ìم - - -ن  19مليون
جزأئري مدمن على ألفايسشبوك ،ويتأاثر بكل
م- -ا ي- -روج ب- -ه ،مششÒأ إأﬂ ¤اط- -ره وضش -رورة

–ل -ي أŸن -اضش -ل ب -ال -وع -ي ل -ل -وق-وف ‘ وج-ه
أأ’شش -ي -اء أŸدم -رة وألسش -م -وم أل -ت -ي ت-زرع ع-ن
ط- -ري- -ق- -ه- -ا ،م- -ع- -رج- -ا ‘ ألسش- -ي- -اق ذأت- -ه إأ¤
أنتصشارأت أ÷زأئر ضشد أإ’رهاب ألتي كانت
ن -ت -ي -ج -ة أل -وع-ي وأ’ن-خ-رأط ‘ أإ’صشÓ-ح-ات
ألكبÒة ،وألتجنيد لكل ما يسشيء إأ ¤ألبÓد،
وهنا يÈز ألدور ألفّعال للمنتخب أÙلي ‘
إأقناع أŸوأطن.
م-ن ج-ه-ت-ه ،أّك-د أل-دك-ت-ور ب-ل-ع-باسس بلعباسس
عضش- -و أŸك- -تب أل- -وط- -ن- -ي ‘ م -دأخ -ل -ت -ه ،أن
ﬂاوف ألبنك ألدو‹ ليسشت عفوية وإأ‰ا ذأت
أغ-رأضس سش-ي-اسش-ة أق-تصش-ادي-ة وأم-ن-ي-ة ،مشش-ي-دأ
بدور أŸنتخب ‘ Úتقوية أ÷بهة ‘ ألتصشدي
ل -ل -م -ؤوأم -رأت وأ◊ف -اظ ع-ل-ى أ’سش-ت-ق-رأر م-ن
خÓ-ل ت-ك-وي-ن م-ن-ت-خ-ب ،Úو–ق-ي-ق أل-عدألة ‘
ت -وزي -ع ألÌوة وأل -رغ -ب -ة ‘ ت -ع -م -ي -ق -ه -ا ع-ل-ى
أŸسش - -ت - -وى أÙل - -ي ،م - -ع ضش - -رورة ح - -ف- -اظ
أŸنتخب على مصشدأقيته ألتي “ثل بالدرجة
أأ’و ¤مصشدأقية أ◊زب ألذي ينتمي إأليه ،وأن
ت -ك -ون أل -ع Ó-ق -ة م -ع أل -وصش -اي -ةـ م -ب -ن-ي-ة ع-ل-ى
أ’حÎأم.
وق -ال أل -دك -ت -ور ع-ل-وأن م-ن-ت-خب ﬁل-ي ‘
أل - -دأر أل- -ب- -يضش- -اء وﬂتصس ‘ أ’ق- -تصش- -اد ‘
م -دأخ -ل -ة ل -ه خ Ó-ل أل-ي-وم أل-ت-ك-وي-ن-ي ل-ف-ائ-دة
أŸن- -ت- -خ- -ب ÚأÙل- -ي Úل- -و’ي- -ة أ÷زأئ -ر ،إأّن
““ألتنمية أÙلية ‘ أ÷زأئر هي نتاج ألنمو““،
مششÒأ إأ ¤أÙاو’ت ألدأئمة لوضشع نظام
للجماعات أÙلية ““

...و‘ تصشريح لـ ““الششعب““ ،ششهاب يؤوّكد:

جهل رؤوسساء البلديات بالقوان Úوآاليات التّسسي ÒاÙلي يسسقطهم ‘ الفخ
ثّمن ألصشديق ششهاب عضشو أŸكتب ألوطني
““أأ’رن-دي““ خÓ-ل أل-ي-وم أل-ت-ك-وي-ن-ي ل-ل-منتخبÚ
أÙلي Úلو’ية أ÷زأئر ،ألذي يأاتي ‘ إأطار
موأجهة أي طارئ ورفع أŸسشتوى أŸعر‘ ‘
تسشي Òألششؤوون أÙلية ،وعدم ألسشقوط ‘ فخ
ألعدألة.
وأوضش -ح شش-ه-اب بشش-أان أأ’خ-ط-اء أل-ت-ي ي-ق-ع
ف -ي -ه -ا رؤوسش -اء أل -ب -ل -دي -ات ،أن -ه -ا ن -ت -اج ج -ه-ل
بالقوأن Úوألنصشوصس وقلة ألوعي ألذي يلزم
ع-ل-ي-ه-م ك-ح-زب وع-ن ط-ري-ق أأ’ي-ام أل-ت-ك-وينية
أل -ع -م -ل ع -ل -ى رف -ع مسش -ت -وى أل -وع -ي ل-دي-ه-م،
ووضش -ع -ه -م ق -ي ق -لب أل -ره-ان-ات وأل-ت-ح-دي-ات
باإ’ضشافة إأ ¤كيفية ألتأاقلم مع ألضشغوطات
أل -ت-ي ي-ت-ع-رضس ل-ه-ا أŸسش-ؤوول أÙل-ي خ-اصش-ة
أمام قلة أإ’مكانيات.

وق -ال شش -ه -اب إأّن أŸسش -ؤوول أÙل -ي م-ل-زم
باحÎأم أيام أ’سشتقبال على مسشتوى بلديته،
بل هو › Èأحيانا على أسشتقبال أŸوأطن
حتى خارج أيام أ’سشتقبال من أجل عدم قطع
ألصشلة بينه وب ÚأŸوأطن ،وهذأ رغم عدم
قدرته أحيانا على ألتكفل بانششغا’ته ،وهنا
يقع رئيسس ألبلدية ‘ ألضشغوطات.
وأضشاف بششان ألرقابة على ألعمل أÙلي
أّن- -ه ’ ي- -خضش- -ع ل- -ل- -رق- -اب- -ة ب -ق -در أل -ت -وع -ي -ة
وأل -ت -حسش -يسس ،وه -و Áث -ل ألّصش -ورة أل -ع -اكسش -ة
ل - -ل - -ح - -زب أل - -ذي يششّ- -دد ‘ ك- -ل م- -رة ع- -ل- -ى
أŸصشدأقية وألسشمعة ،وهذأ وفقا لتوجيهات
أأ’م Úأل - - -ع - - -ام ل - - -ل - - -ح - - -زب ،مششÒأ بشش - - -أان
ألصشÓحيات أŸمنوحة لرؤوسشاء ألبلديات أليوم
أّن- -ه- -ا ت- -دخ -ل ‘ إأط -ار ب -ن -اء أل -دÁق -رأط -ي -ة

اختيار ““مؤوّذن ا÷زائر““ اليوم

أ◊ق-ي-ق-ي-ة أل-ت-ي Œع-ل م-ن أل-ه-ي-ك-ل أل-قاعدي
للجماعات أÙلية وهو ألبلدية تقوم بدورها
أل -ت -ن -م -وي أ’ق -تصش -ادي وأ’ج -ت-م-اع-ي ،أل-ذي
يسشتلزم إأعطاء صشÓحيات أك Ìلرئيسس ألبلدية
÷عله ‘ مأامن أك Ìمن ألضشغوطات.
وشش ّ-دد أل -ن -اط -ق أل-رسش-م-ي ◊زب أل-ت-ج-م-ع
أل -دÁق-رأط-ي ع-ل-ى ضش-رورة إأع-ادة أل-ن-ظ-ر ‘
أŸسشؤووليات أ÷زأئية لرئيسس ألبلدية بالنظر
إأ ¤أÿلط أŸوجود ب ÚألصشÓحيات أŸوثقة
‘ أل- -ق- -ان -ون أل -ب -ل -دي ع -ل -ى أع -ت -ب -ار ت -وج -د
‡ارسشات سشلطوية للمسشؤوول Úوأإ’دأرة ،وهنا
يكمن سشوء أدأء أŸنتخب أÙلي باعتبار أّنه
’ يخضشع للقوأن Úبل يخضشع للتعليمات ““وإأذأ
أخطأا يعاقب من طرف ألعدألة بحجة أخÎأق
ألقانون““ ،يقول ألناطق ألرسشمي للحزب.

 42مؤوّذنا دخلوا اŸسسابقة والختيار لـ  4منهم فقط
 42إام-ام-ا م-ع-ت-م-دا دخ-ل-وا
أامسس ال ّ-ت -صش -ف -ي -ات الّ-ن-ه-ائ-ي-ة
Ÿسش - -اب - -ق- -ة ““م- -ؤوّذن ا÷زائ- -ر““
’خ-تيار  4م-ؤوّذنّÁ ،Úثلون
اŸناطق  4من البÓد (ششرق،
غ- - -رب ،شش- - -م - -ال وج - -ن - -وب)،
وذلك –ت شش -ع -ار ““ج-م-ال-ي-ة
’سشÓم““.
’ذان جمالية ا إ
ا آ

حياة كبياشش
تصشوير :عباسش تيليوة
ب - -دأر أإ’م - -ام ب - -اÙم - -دي- -ة،
تسشابق أأ’ئمة ألذين قدموأ من
ﬂت- -ل- -ف و’ي- -ات أل- -وط- -ن وم- -ن
ﬂت- -ل- -ف أأ’ع- -م- -ار ،ب Úشش- -ب -اب
وكهول ومتقدم ‘ Úألسشن ،كل
وأحد منهم قّدم ما ‘ طاقته من
›ه- -ود م- -ن ح -يث ق -وة ألصش -وت
وأأ’دأءﬁ ،او’ أن يظفر بالتتويج
‘ هذه أŸسشابقة بلقب ““مؤوّذن

أ÷زأئ - -ر““ ،وب - -ال - -ت - -ك- -ر Ëأل- -ذي
سشيتلقاه من أŸششرف Úعلى هذه
أŸن- -افسش- -ة ،وه- -م وزأرة ألشش -ؤوون
أل - -دي - -ن - -ي- -ة وأأ’وق- -اف وأŸرك- -ز
ألثقا‘ أإ’سشÓمي.
قال خليل بتول رئيسس مكتب
إأح -ي -اء ألÎأث ب -اŸرك -ز أل -ث-ق-ا‘
أإ’سشÓمي ‘ تصشريح لـ ““ألششعب““،
ع -ل-ى ه-امشس أŸسش-اب-ق-ة إأن-ه ك-ان
م - -ن أŸف - -روضس أن ت - -ك - -ون ك - -ل
أل- - - -و’ي - - -ات ‡ث - - -ل - - -ة ‘ ه - - -ذه

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

أŸسش -اب-ق-ة ،أ’ أن-ه ت-خّ-ل-ف ع-ن-ه-ا
بعضس أŸؤوذن Úمن و’يات ألوطن
م- -ن- -ه- -ا غ- -رب أل- -وط -ن وج -ن -وب -ه
أ’سشباب خاصشة.
وأضش - -اف خ - -ل- -ي- -ل أن أأ’ئّ- -م- -ة
أŸت- -ن -افسش Úك ّ-ل -ه -م م -ع -ت -م -دون
وم- -رسّش- -م- -ون ‘ ق- -ط -اع ألشش -ؤوون
أل -دي -ن -ي -ة ،وه -م Áث -ل -ون ط-ب-وع-ا
ﬂت-ل-ف-ة ،ومÒأث-ا ث-ق-اف-ي-ا أصشيÓ
ل-ك-ل م-ن-ط-ق-ة ،وق-د ّ” مÓ-ح-ظ-ة
ذلك طيلة ألفÎة ألصشباحية ألتي

أج -ريت ف -ي -ه -ا أŸسش-اب-ق-ة ،ح-يث
يختلف صشوت عن آأخر ‘ نفسس
أŸنطقة ،لدرجة أن بعضس أأ’ئمة
طلبوأ من ÷نة ألتحكيم أŸكونة
م- -ن  3أعضش-اء ،ل-دي-ه-م إأم-ك-ان-ية
أأ’ذأن ب- -ط- -ري- -ق- -تﬂ Úت- -ل -ف -تÚ
وبطبعﬂ Úتلف.Ú
وأفاد ‘ سشياق متصشل ،أنّ هذه
أŸسش- -اب -ق -ة ت -زأم -نت ومسش -اب -ق -ة
““أŸؤوّذن أل ّصش -غ ،““Òأل-ت-ي أط-ل-ق-ه-ا
أŸرك -ز أل -ث -ق-ا‘ أإ’سشÓ-م-ي عÈ
أل- -فضش -اء أأ’زرق ““أل -ف -ايسش -ب -وك““،
ب- -اإ’ضش- -اف -ة أ ¤أن -ع -ق -اد أل -ن -دوة
ألثالثة للمركز وفروعه ‘ نفسس
أليوم.
ي -ذك -ر أّن -ه ي -ت -م أل -ي -وم ب-قصش-ر
أل-ث-ق-اف-ة م-ف-دي زك-ري-اء أإ’عÓ-ن
عن أأ’ئمة ألفائزين باŸسشابقة،
خ Ó- -ل أل- -ي- -وم أل- -درأسش- -ي أل- -ذي
يششرف عليه وزير ألقطاع ﬁمد
عيسشى ،كما يتم تكرÁهم بعمرة
لكل وأحد منهم.
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اŸلتقى الوطني حول الّدبلوماسشية ا÷زائرية بجامعة أابو القاسشم سشعد الله

الّرصسيد الّتاريخي الّثوري سساهم ‘ رسسم معا⁄
السسياسسة اÿارجية ا÷زائرية

ال ّصسحراء الغربية آاخر مسستعمرة إافريقية لبد من تصسفية ملّفها

ك- -انت ال- -ق- -اّرة الّسش- -م -راء فضش -اًء ل -نشش -اط
دبلوماسشي مكّثف للخارجية ا÷زائرية ،كما
’خÒة ششّكلت ﬁورا أاسشاسشيا إابان
أان هذه ا أ
ال-ث-ورة وال-عشش-ري-ت Úال-ل-ت Úتلتها ،وبالتا‹
أاكسشبتها مكانة الريادة والزعامة على دول
العا ⁄الثالث وقوة لها وزنها على السشاحة
ال - -دول- -ي- -ة ،وب- -فضش- -ل ال- -نضش- -ال ال- -ت- -ح- -رري
ا÷زائ- -ري ال- -ذي وّظ- -ف- -ت- -ه ‘ رسش- -م م- -ع -ا⁄
سش -ي -اسش-ت-ه-ا اÿارج-ي-ة ،اسش-ت-ط-اعت أان ت-ل-عب
دورا بارزا ‘ العÓقات الدولية ،و‘ –رير
الششعوب من كل أاششكال السشيطرة باسشم حق
الششعوب ‘ تقرير مصشÒها.
’سشاتذة أامسس ‘ مداخÓت
هذا ما أاّكده ا أ
قّ-ي-م-ة خÓ-ل اŸل-ت-ق-ى ال-وط-ن-ي ال-ذي نّ-ظ-م-ه
’فريقية
اÛلسس العلمي  Èıالدراسشات ا إ
ب -ع -ن -وان““ :ا÷زائ -ر :دب -ل -وم-اسش-ي-ة ‘ خ-دم-ة
–رير إافريقيا““ ،بحضشور سشف Òا÷مهورية
العربية الصشحراوية.

سشهام بوعموششة
أوضشح مدير  Èﬂألدرأسشات أإ’فريقية بكاي
ب -ك ،Òأن ت -ن -ظ -ي-م أ Èıل-ه-ذأ أŸل-ت-ق-ى أل-وط-ن-ي
أل- -ه- -ام ،ه- -و إأب- -رأز مسشÒة أل- -ك -ف -اح أŸششÎك بÚ
أ÷زأئ- -ر ودول أل -ق -ارة أإ’ف -ري -ق -ي -ة ،ك -م -ا ي -ه -دف
إ’شش -رأك ط -ل -ب -ة أل -دك -ت-ورأه ‘ ت-خصشصس إأف-ري-ق-ي-ا
جنوب ألصشحرأء ‘ ،مثل هذه أŸلتقيات ألعلمية
لÓسشتفادة من أÈÿأت ومدأخÓت أأ’سشاتذة من
ﬂتلف جامعات ألوطن ،من خÓل أÙاور ألتي
تÈز أل -ب -ع -د أإ’ف-ري-ق-ي ل-ل-ث-ورة أ÷زأئ-ري-ة ،وأل-دور
ألذي لعبته أ÷زأئر ‘ مسشاندة ﬂتلف حركات
ألتحرر أإ’فريقية جنوب ألصشحرأء’ ،سشيما تلك
ألتي كانت خاضشعة أ’قليات ألبيضس ألعنصشرية ‘
أŸسش- -ت -ع -م -رأت ألÈت -غ -ال -ي -ة أو ج -ن -وب إأف -ري -ق -ي -ا
وزمبابوي.
وأششار مدير  Èﬂألدرأسشات أإ’فريقية ،إأ ¤أنّ
أهم أÙاور ألتي يتناولها أŸلتقى هو أÙور
أّ ıصشصس للقضشية أل ّصشحرأوية ،باعتبارها قضشية
حق وقضشية تصشفية أسشتعمار ،حسشب ما ن ّصشت عليه
أللّوأئح أأ’‡ية ولوأئح منظمة أ’–اد أإ’فريقي،
وكذلك ألدور ألذي لعبته ÷نة –رير إأفريقيا ‘
مسشاندة هذه ألقضشايا ألتحررية.
‘ ه- -ذأ ألسش- -ي- -اق ،أضش -اف أل -دك -ت -ور ب -ك -اي أّن
أ Èıأرتأاى تسشليط ألضشوء على أÙور أŸتعلق
بالقضشية ألصشحرأوية ألتي ما فتئت –ّقق مكاسشب
دبلوماسشية وسشياسشية ،من أ÷ذور إأ ¤ألتطورأت

ألتي تعرفها ألسشاحة ألدولية ،مؤوّكدأ أّن أل ّصشحرأء
أل -غ -رب -ي-ة ه-ي أرضس مسش-ت-ع-م-رة م-ازألت ت-ع-ا Êم-ن
سشيطرة أ’سشتعمار أŸغربي.
وقال أيضشا أّن من أهم أÙاور ألتي تناولها
أŸلتقى هو دور ألدبلوماسشية أ÷زأئرية ‘ –رير
إأفريقيا أقتصشاديا ،وأŸبادرأت أأ’و ¤للحوأر بÚ
ألشش -م-ال وأ÷ن-وب أل-ت-ي أرسش-ى دع-ائ-م-ه-ا أل-رئ-يسس
ألرأحل هوأري بومدين ،مرورأ Ãا يعرف بالنيباد
أي ألششرأكة أ÷ديدة لتنمية إأفريقيا ،مششÒأ إأ ¤أنّ
هذأ دليل على أن ألدبلوماسشية أ÷زأئرية ،كانت
دأئما تسشعى إأ– ¤قيق ألوحدة وأ’نسشجام بÚ
ألدول أإ’فريقية ،وكذلك ﬁاربة ألتبعية للغرب
وفرضس ششروط سشوسشيو أقتصشادية على أÛتمع
ألدو‹ ،لكي ’ تكون هذه ألقارة تابعة للششركات
أ’حتكارية أأ’جنبية.

ا÷زائر سساهمت ‘ –ّرر كث Òمن
الشّسعوب اإلفريقية
و‘ كلمة ألقاها نائب رئيسس جامعة أبو ألقاسشم
سش -ع -د أل -ل -ه ،ن -ي -اب -ة ع -ن رئ-يسش-ة أ÷ام-ع-ة ف-ت-ي-ح-ة
زردأوي ،أبرز ألدور أŸهم للجزأئر ‘ إأفريقيا،
قائ Óإأّن أ÷زأئر معروفة دوليا Ãسشاندتها لقضشايا
ألتحرر ‘ ألعا ⁄ككل وليسس ‘ إأفريقيا فقط،
وكانت قبلة ألثوأر ‘ مرحلة من أŸرأحل ،مضشيفا
أّن أŸكانة ألتي أكتسشبتها أ÷زأئر تعود إأ ¤ألثورة
أŸباركة ،ألتي أتت ‘ مرحلة كان يظن فيها أن
أأ’مّ -ة أ÷زأئ -ري -ة ق -د ﬁيت م -ن أل -وج -ود ب-دل-ي-ل
أح -ت -ف -اء ف -رنسش-ا Ãئ-وي-ة أ’ح-تÓ-ل وظ-ه-ور شش-ع-ار
““أ÷زأئر فرنسشية““ ،لكن فجأاة تنبعث أ÷زأئر من
ألوجود وتظهر ألثورة.
‘ ه- -ذأ ألّصش- -دد ،أّك -د ن -ائب رئ -يسس ج -ام -ع -ة
أ÷زأئ -ر  02قسش -م أل -ت -اري -خ أّن أ÷زأئ -ر  ⁄ت -نسس
تاريخها وبقيت طوأل ألوقت تسشاند قضشايا ألتحرر
‘ إأفريقيا ،كما أنّ أأ’همية ألتي أكتسشبتها هي من
كون أّن أ’سشتعمار ألفرنسشي حاول طمسس ألثورة
أ÷زأئ -ري -ة ،ع -ن ط -ري -ق إأع -ط -اء أل -ت -ح-رر ل-ب-عضس
ألششعوب أإ’فريقية ،وحسشبه فإانّ أ÷زأئر تدين
لكث Òمن ألششعوب أإ’فريقية بتحّررها ،ومن هنا
بقيت ألدبلوماسشية أ÷زأئرية وفية Ÿبادئها ،وهي
قضشايا ألتحرر ألتي حاول ألعا ⁄مسشاومتها عليها.
وق -ال أيضش -ا إأن م -ن ه -ذه أŸب -ادئ أل -ت -ي ب-ق-يت
رأسشخة إأ ¤أليوم هي قضشية أل ّصشحرأء ألغريبة ،ألتي
’ تزأل أ÷زأئر –اول ألدفاع عنها بششتى ألوسشائل
نظرأ لكونها آأخر قضشية بقيت تعا Êمنها إأفريقيا،
باإ’ضشافة إأ ¤قضشايا أخرى ‘ ألعا ⁄ككل.

اÛلسس الوطني للّتششاور من أاجل تطوير اŸؤوسّشسشات ال ّصشغÒة واŸتوسّشطة

إاجراءات ا÷زائر القتصسادية سسيادية

اقÎاح اسستحداث ““÷نة متابعة مناخ الأعمال““ تسسند إا ¤الوزير األول

 ⁄يسشتسشغ رئيسس اÛلسس الوطني للتششاور
م - - -ن أاج - - -ل ت - - -ط - - -وي- - -ر اŸوؤسشسش- - -ات الصش- - -غÒة
واŸت- -وسش- -ط- -ة صشÓ- -ح ال- -دي- -ن ع- -ب- -د الصش- -م- -د،
ا’ن- -ت- -ق- -ادات اŸوّج- -ه- -ة ل- -ل -ج -زائ -ر ب -خصش -وصس
ات-خ-اذه-ا ““إاج-راءات سش-ي-اسش-ي-ة““ ،ب-هدف Œسشيد
ال-ن-م-وذج ا’ق-تصش-ادي ا÷دي-د ،وب-اŸن-اسش-بة ّ”
رف -ع م -قÎح اسش -ت -ح-داث ““÷ن-ة م-ت-اب-ع-ة م-ن-اخ
’شش-راف ع-ل-ي-ه-ا إا¤
’ع -م -ال““ تسش -ن -د م -ه -م-ة ا إ
ا أ
’ول.
الوزير ا أ

فريال بوششوية
أبدى رئيسس أÛلسس ألوطني للتششاور من أجل
تطوير أŸؤوسشسشات ألصشغÒة وأŸتوسشطة ،أمتعاضشه
من ألتصشريحات ألصشادرة مؤوخرأ على لسشان مسشؤوولة
على مسشتوى أ’–اد أأ’وروبي ،أنتقدت من خÓلها
أإ’ج -رأءأت أل -ت -ي أت-خ-ذت-ه-ا أ÷زأئ-ر أل-ق-اضش-ي-ة Ãن-ع
أسش- -تÒأد ع- -دد م- -ن أŸوأد ،م- -ذّك- -رأ ب- -أاّن أل -ق -رأرأت
أŸتّخذة ““سشيادية““ ،وأن ألهدف منها حماية أ’قتصشاد
ألوطني بعد أزمة دأمت  4أعوأم .وأنتقد ‘ سشياق
م-وصش-ول ت-ق-ري-ر أل-ب-نك أل-دو‹ ،وج-زم ب-اŸق-اب-ل ب-أان
أŸؤوسشسشات وأŸتعامل Úأ’قتصشادي Úيثّمنون –سشÚ
مناخ أ’سشتثمار ،وأسشتند ‘ ذلك إأ ¤معا÷ة أبرز
معضشلة ‡ثلة ‘ ألعقار ألصشناعي.
وجاء ألرد على أ’نتقادأت ألتي وجّهت للجزأئر
بخصشوصس أإ’جرأءأت وأÿيارأت أ’قتصشادية ،من قبل
أ’–اد أأ’وروب - -ي وأل - -ب- -نك أل- -ع- -اŸي ،ع- -ل- -ى لسش- -ان
أŸتعامل Úأ’قتصشادي Úأ÷زأئري ،Úألذين ألتأاموأ
أمسس بفندق أأ’ورأسشي ‘ ،أجتماع للمجلسس ألوطني
ل- -ل- -تشش- -اور م- -ن أج- -ل ت -ط -وي -ر أŸؤوسشسش -ات ألصش -غÒة
وأŸتوسشطة ،أŸنصشب أوأخر ألعام أŸاضشي ،ألذين
أسشتغربوأ أأ’مر’ ،سشيما وأن ألهدف من أإ’جرأءأت
Œسش- -ي- -د أل- -ن- -م- -وذج أ’ق- -تصش- -ادي أ÷دي -د ،ك -ب -دي -ل
لÓقتصشاد ألقائم على ألريع ألنفطي.
و‘ ألسشياق ،أّكد رئيسس أÛلسس ألوطني للتششاور
م -ن أج -ل ت -ط-وي-ر أŸؤوسشسش-ات ألصش-غÒة وأŸت-وسش-ط-ة
صشÓح ألدين عبد ألصشمد ‘ ،لقاء صشحفي مقتضشب
‘ أع -ق -اب أ’ج -ت -م -اع ،ب -أاّن ““أ÷زأئ -ر ب-ل-د مسش-ت-ق-ل،

أخذت تدأب Òسشيادية ،بهدف ضشمان توأزن أقتصشادها
أل -ك -ل -ي ،وتسش -ه -ي  Ó-ل -ت -جسش -ي -د أل-ن-م-وذج أ’ق-تصش-ادي
أ÷ديد““‰ ،وذج ـ أضشاف يقول ـ يرتكز أسشاسشا على
تششجيع أŸنتوج ألوطني وأ’سشتثمار.
وذهب ذأت أŸسشؤوول ‘ تصشريحاته إأ ¤أبعد من
ذلك ،جازما بأان أŸؤوشّشرأت ألتي –ّدث عنها ألبنك
أل -ع -اŸي ،ق -ب -ل أن يÎأج -ع ’““ ،ت -خ -ي -ف أŸؤوسشسش -ات
أ÷زأئ- -ري- -ة ،وب- -رأي- -ه ف- -إاّن أ‚ع م- -ق- -ي- -اسس ل -ل -وأق -ع
أ’قتصشادي ،أŸتعاملون ألوطنيون ،ألذين أسشتجابت
ألسش-ل-ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة Ÿط-ال-ب-ه-م ،مصشّنفا أإ’جرأءأت
أ’قتصشادية أŸتخذة ‘ خانة ““ألششجاعة““ .ونبّه ‘
ألسش- -ي- -اق إأ ¤أّن أل- -ن- -م- -وذج أ’ق- -تصش- -ادي ّ” إأع- -دأده
بالتششاور مع ألششركاء أ’قتصشادي Úوأ’جتماعي.Ú
وبعدما ثّمن أسشتحدأث أÛلسس بعينهÃ ،وجب
ألقانون أŸتعلق باŸؤوسشسشات ألصشغÒة وأŸتوسشطة،
أوضشح بأانه يكّرسس أŸششاورأت وأ◊وأر ،بهدف تطوير
نسشيج أŸؤوسشسشات ألصشغÒة وأŸتوسشطة ،ألتي يناهز
عددها أليوم مليون مؤوسشسشة ،وتتوفر فرصس إ’نششاء
نفسس ألعدد على أأ’قل ،وإأ ¤ذلك يسشاهم ‘ Œسشيد
ألششرأكة ب Úألقطاع Úألعام وأÿاصس ،وتششجيع خلق
ألÌوأت ومناصشب ألعمل ،وكذأ أإ’نتاج ألوطني ،من
خÓل ترششيد ألوأردأت.
ن -ت -ي -ج -ة أإ’ج -رأءأت ـ وف -ق م -ا أّك -ده أŸت-ع-ام-ل-ون
أ’قتصشاديون أليوم ـ وأضشحة ‘ أŸيدأن ،أبرزها عودة
أŸن -ت -وج أل -وط -ن -ي ب-ق-وة ‘ رف-وف مسش-اح-ات أل-ب-ي-ع،
تسشهيل أ◊صشول على ألعقار ألصشناعي ،بروز مناطق
صشناعية كÈى ،على غرأر غليزأن ،ديناميكية غÒ
مسشبوقة ‘ قطاع ألصشناعة ككل ،جعل أ÷زأئر تصشل
إأ ¤تصشدير أŸنتوج أÙلي ،معيب Úعلى ألهيئات
ألدولية ذأت ألطابع أ’قتصشادي““ ،تسشييسس تقاريرها““،
وع - -دم أ’ل - -ت- -زأم بـ ““أŸوضش- -وع- -ي- -ة““ و’ بـ ““أŸع- -ايÒ
ألعلمية““.
وم -ن ب Úأ’قÎأح -ات أŸرف -وع-ة ب-اŸن-اسش-ب-ة ،م-ا
تقّدمت به سشيدة أأ’عمال ،نائب رئيسس منتدى رجال
أأ’عمال نصشÒة حدأد ،أسشتحدأث ““÷نة متابعة مناخ
أأ’ع -م-ال““ تسش-ن-د م-ه-م-ة أإ’شش-رأف ع-ل-ي-ه-ا إأ ¤أل-وزي-ر
أأ’ول ،تششرف دوريا على تقييم ذأتي ،وأسشتنادأ إأليها
فإان  ٪97من أŸؤوسشسشات ألناششطة صشغÒة ،ورجحت
أن ت -ق -ل نسش -ب -ة أŸؤوسشسش -ات غ Òأل-ن-اج-ح-ة ،وأل-ت-ي ’
تصشمد طوي Óعن  30باŸائة.
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ألمؤأفق لـ  0٦شضعبأن  1439هـ

– ّسصبا للمواعيد النتخابية القادمة

بن يونسس يششرف على لقاء جهوي إلطارات
ا◊ركة الشّشعبية ا÷زائرية ‘ معسشكر

أاشص - - -رف رئ- - -يسس ا◊رك- - -ة الشص- - -ع- - -ب- - -ي- - -ة
ا÷زائرية عمارة بن يونسس أامسس ،على لقاء
لط- -ارات وم- -ن- -اضص- -ل- -ي ا◊زب
ت- -ن- -ظ- -ي- -م- -ي إ
لوليات غرب البÓد ‘ بوحنيفية Ãعسصكر،
ح -يث –ّدث ع -م -ارة ب -ن ي-ونسس ع-ن اÙاور
لسصاسصية لهذا اللقاء ،والتي “حورت حول
ا أ
خ -ارط -ة ط -ري -ق ا◊زب ق -ب -ل الن -ت -خ -اب-ات
الرئاسصية .2019
وأّكد بن يؤنسس أّن أ’نتخأبأت ألّرئأسضية ألمقبلة
مح ّ
طة مفصضلية ،وقرأر خؤضضهأ من عدمه يعؤد
ل-ق-ؤأع-د أل-ح-زب أل-نضض-أل-ي-ة دأخ-ل ه-ي-ئ-ة أل-م-جلسس
ألؤطني للحركة ألشضعبية ،ولم يسضتبعد في تلميح

صض-ري-ح ل-ه أن ت-قّ-دم أل-ح-رك-ة ألشض-ع-ب-ي-ة أل-ج-زأئ-ري-ة
مرشّضحهأ في أ’نتخأبأت ألرئأسضية دون ألميل أ’ي
جهة أو طرف في ألسضلطة أمأم ألحرأك ألسضيأسضي
وألحزبي ألذي يسضبق مؤعد أ’نتخأبأت ألرئأسضية.
وأّك-د رئ-يسس أل-ح-زب ف-ي سض-ي-أق ك-ل-م-ت-ه ل-ل-منتخبين
وإأط -أرأت أل -ح -رك-ة ،أّن م-ؤق-ف أل-ح-زب م-ن رئ-يسس
ألجمهؤرية وأضضح ولن يتغّير في حأل مأ عّبر عبد
ألعزيز بؤتفليقة عن نيّته في ألترشضح للرئأسضيأت
ق -أئ « :Ó-إأّن أل -رئ -يسس أل-م-ق-ب-ل ل-ل-بÓ-د أم-أم-ه ت-حx-د
أق -تصض -أدي إأل -ى ج -أنب ت -ح-دي أأ’م-ن وأ’سض-ت-ق-رأر
أل-ؤط-ن-ي وأ’ج-ت-م-أع-ي» ،م-ؤّضض-ح-أ أّن ألشض-خصضيأت
ألتي أعربت عن نؤأيأهأ في ألترشضح للرئأسضيأت ’

تملك أي برنأمج أو مشضروع وطني.
من جهة أخرى ،دعأ بن يؤنسس منأضضلي حزبه إألى
ألتنظيم وألتهيكل وأ’لتفأف حؤل أي قرأر تّتخذه
ألحركة ألشضعبية في شضأن رئأسضيأت  2019مسضتقب.Ó

معسسكر :أام ا ÒÿسسÓطني

اّŸوالون يطالبون بإايجاد بدائل بعد –ويل اÿروبة إا ¤منطقة صصناعية

مزارعو حاسشي بونيف بوهران ينتظرون تعويضشهم بعد ب 80 Îششجرة زيتون
أاّك- -د ع -دد م -ن اŸزارع Úال -ن -اشص -ط‘ Ú
شص- - -ع- - -ب- - -ة ال- - -زي - -ت - -ون ب - -ب - -ل - -دي - -ة ح - -اسص - -ي
ب -ون -ي -ف ال -ت -اب -ع -ة ل -دائ-رة ب-ئ-ر ا÷ Òشص-رق
وه - -ران ،أان أاك Ìم - -ن  80شص-ج-رة زي-ت-ون ّ”
اقتÓعها خÓل العهدة النتخابية السصابقة،
بهدف Œسصيد مشصروع طريق  ⁄ينطلق منذ
تاريخ بر›ته قبل حوا‹ أاربعة سصنوات.

وهران :براهمية مسسعودة
وقأل أحد ألمعنيّين في تصضريح لـ «ألشضعب» ،أّن
أل - - - - -ب - - - - -ل - - - - -دي - - - - -ة ح - - - - -ي - - - - -ن - - - - -ه - - - - -أ ق- - - - -أمت
ب- - -ق- - -ط- - -ع ج- - -ذوع أ’أشض- - -ج- - -أر وأإزأل- - -ة ك- - -أّف - - -ة
أل-زوأئ-د ب-ط-ري-ق-ة عشض-ؤأئ-ي-ة ،ودون أل-ل-ج-ؤء أإل-ى

أسض -تشض -أرة أل -ج -ه -أت أل -م-خ-تّصض -ة ،وع-ل-ى ر أسض-ه-أ
فÓحؤ ألمنطقة ومديرية ألمصضألح ألفÓحية.
وه -ؤ م -أ أث -أر ح -ف -ي -ظ -ت-ه-م ودف-ع-ه-م ل-ل-م-ط-أل-ب-ة
ب-أل-ت-ح-ق-ي-ق ف-ي ع-م-ل-ي-ة أق-تÓ-ع أشض-ج-أر ألزيتؤن
ومشض -روع أل -ط -ري -ق أ’ج -ت -ن -أب-ي ،أل-ذي ك-أن م-ن
أل -م -ق -رر أن ي -رب-ط م-أ ب-ي-ن ق-ري-ة أ’أم-ي-ر خ-أل-د
أل -م -ع -روف -ة وأل-م-ن-ط-ق-ة ألصض-ن-أع-ي-ة ،دأع-ي-ن ف-ي
ألؤقت ذأته ألمجلسس ألبلدي ألحألي للنظر في
ألقضضية وتعؤيضس جميع ألمعنيين.
كمأ أبدى عدد من ألفÓحين ألنأشضطين بنفسس
ألمحيط ألفÓحي مخأوفهم من أإنشضأء منطقة
صضنأعية ثألثة قرية أ’أمير خألد ألمعروفة بأسضم
أل-خ-روب-ة ،وأل-ت-ي ت-ع-ت-ب-ر أح-د أه-م م-ن-أط-ق كبأر
ألمؤألين ألزرأعيين.

لنقاذ اŸصصابÚ
كيفيات الّتدخل إ

و أّكدوأ أّن عددهم يفؤق  ٧5مؤأ’ ،وقد رفعؤأ
أنشض - -غ- -أ’ت- -ه- -م وط- -ل- -ب- -أت- -ه- -م أإل- -ى ألسض- -ل- -ط- -أت
أل -م -ح-ل-ي-ة’ ،إي-ج-أد ح-ل ل-ه-م ب-مسض-أع-دة أل-غ-رف-ة
وم-دي-ري-ة أل-مصض-أل-ح أل-فÓ-ح-ي-ة ،وك-أف-ة أل-جهأت
ألمعنية.
مع ألعلم أنّ بلدية حأسضي بؤنيف تتربّع على
مسضأحة أإجمألية تفؤق  31٧٧هكتأر ،ألمسضتغل
م- -ن- -ه- -أ ف- -ي أل- -م- -ي- -دأن أل -ف Ó-ح -ي ي -ف -ؤق 230٦
هكتأر ،فيمأ تمثل أ’أشضجأر ألمثمرة  250هكتأر.
ك-م-أ ت-ت-ؤّف -ر ع-ل-ى ثÓ-ث-ة ( )03م-ن-أط-ق صض-نأعية،
أ’أولى على مسضتؤى حأسضي عأمر ،أإضضأفة أإلى
برمجة أإنشضأء منطقتين صضنأعيتين بحي محمد
ب -ؤضض -ي -أف وم -ن -ط-ق-ة أل-خ-روب-ة ،وف-ق م-أ أّك -دت-ه
مصضأدر «ألشضعب» من ألبلدية.

جمعية طريق ال ّسشÓمة ببجاية تنّظم أانششطة حول األمن اŸروري

لول ،ج- -م- -ع- -ي -ة ط -ري -ق
نّ- -ظ- -مت ،أامسس ا أ
السص Ó-م -ة ب -ب -ج -اي-ة ،ب-ال-ت-ع-اون م-ع م-دي-ري-ة
ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-م-ه ،Úأانشص-طة حول السصÓمة
لولية ‘
لسصعافات ا أ
اŸرورية على الطرق وا إ
ح -ال -ة وق -وع ح -ادث ،وي-ه-دف ال-ت-ك-وي-ن إا¤
اسص- -ت -ق -ط -اب أاك Èع -دد م -ن اŸسص -ع -ف Úع -ل -ى
مسص -ت -وى ال -ولي -ة ،وذلك ‘ إاط -ار الÈن -ام -ج
لحمر ا÷زائري،
اŸسصطر من قبل الهÓل ا أ
لسصعافات
من خÓل عرضس وتقد Ëطرق ا إ
لول -ي -ة ل -ل -م -رضص -ى وا÷رح-ى واŸصص-اب‘ Ú
ا أ
ﬂتلف ا◊وادث أاو الكوارث ،ويشصرف عليه
صص- -ون م- -ن أاع- -وان وإاط -ارات ،ي -ق ّ-دم -ون
ﬂت ّ
شص -روح -ات واف -ي -ة ح -ول السص Ó-م-ة اŸروري-ة
لنقاذ اŸصصاب.Ú
وكيفيات التدخل إ

بجاية :بن النوي توهامي
ف -ي ه-ذأ ألّصض-دد رئ-يسس ج-م-ع-ي-ة ط-ري-ق ألسضÓ-م-ة،
شضأوشس يؤسضف ،أختأر ألتقرب من ألمتربصضين على
مسضتؤى مرأكز ألتكؤين ألمهني ،بسضبب وجؤد شضبأب
م -ه -ت -م -ي -ن ب -أل -م-ح-أضض-رأت أل-ت-ي ي-ق-دم-ه-أ أعضض-أء
ألجمعية ،سضيمأ أّن لديهم ألخبرة في ألسضÓمة على
أل-ط-رق وأإ’سض-ع-أف-أت أأ’ول-ي-ة ،وتّ-م أل-ت-رك-ي-ز عليهم
ك-ؤن-ه-م ه-م أن-فسض-ه-م مشض-أة أو سض-أئ-ق-ي-ن مسض-ت-ق-ب،Ó
ح-يث ي-ت-ع-ل-م-ؤن م-ف-أه-ي-م أل-ق-ي-أدة وأح-ترأم قؤأعد
ألطريق ،وألمؤقف ألذي يجب أعتمأده في حألة
وق -ؤع ح -أدث ل -ت -ج -نب وق -ؤع ح-ؤأدث أخ-رى ،وأول

حث على عصصرنة ورقمنة الّنظام اŸا‹

غول يدعو إا ¤مواصشلة تعزيز ا◊وار مع كل
الشّشركاء الجتماعّيÚ

دع - -ا رئ - -يسس ح- -زب Œم- -ع أام- -ل ا÷زائ- -ر
«ت -اج» ع -م -ار غ -ول ،أامسس ،ب -أام ال -ب -واق-ي إا¤
ضص- -رورة م- -واصص- -ل- -ة ت- -ع -زي -ز ا◊وار م -ع ك -ل
الشصركاء الجتماعّي.Ú
وأوضضح غؤل في لقأء جمعه بمنأضضلي وإأطأرأت
حزبه بدأر ألثقأفة نؤأر بؤبكر في إأطأر أشضغأل
ع-ق-د أل-م-ؤؤت-م-ر أل-ؤ’ئ-ي أأ’ول ت-حضض-ي-رأ ل-ل-م-ل-ت-ق-ى
ألؤطني لهذه ألتشضكيلة ألسضيأسضية ،أن ذلك يتطلّب
أيضضأ أإ’سضرأع  -كمأ قأل  -في تنظيم جلسضأت
وط- -ن- -ي- -ة ل -درأسض -ة م -ل -ف -ي أل -دع -م وأل -ت -ح -ؤي Ó-ت
أ’جتمأعية.
ث من جهة أخرى على عصضرنة ورقمنة
وبعد أن ح ّ
ألنظأم ألمألي وألبنكي ألذي يبنى عليه  -حسضبه -
إأقتصضأد حر خأرج قطأع ألمحروقأت ،رأفع رئيسس
حزب تجمع أمل ألجزأئر مجّددأ من أجل ألتعجيل
بإأصضÓح قأنؤني ألبلدية وألؤ’ية ،وألعمل أيضضأ على
معألجة منظؤمة عقؤد مأ قبل ألتشضغيل وألتكفل
أل-ج-أد وألسض-ري-ع ب-أنشض-غ-أ’ت ألشض-ب-أب خ-أصض-ة فيمأ

يتعلق بألتشضغيل.
وأعتبر غؤل بألمنأسضبة كذلك أّن مؤؤسضسضة ألجيشس
ألؤطني ألشضعبي «مكسضبأ ثمينأ» يتحّقق من خÓله
تمأسضك ألشّضعب وتتعّزز عبره وحدة ألشّضعب وأمنه،
م -ط -أل -ب -أ ف -ي ه -ذأ ألسض -ي -أق ك -ل ف -ئ-أت أل-م-ج-ت-م-ع
بألؤقؤف كرجل وأحد ضضد كل من يريد ألمسضأسس
بأمن وأسضتقرأر ألبÓد.

ميلة :إاعفاء البلديات من نفقات تسشي ÒاŸدارسس البتدائية

لدارة اÙلية بولية ميلة،
كشصف مدير ا إ
ب -أاّن ب -ل -دي-ات ال-ولي-ة م-ع-ف-ي-ة م-ن ال-ن-ف-ق-ات
اŸال- -ي- -ة ال- -ت- -ي ي- -ت- -ط- -ل -ب -ه -ا تسص -ي ÒاŸدارسس
الب -ت -دائ -ي -ة ،وال -ت -ي ي -ت-م ال-ت-ك-ف-ل ب-ه-ا ع-ن
طريق إاعانات الدولة ،أاو ميزانية الولية
التي –ول لفائدة البلديات لتسصديد هذه
النفقات.

ميلةﬁ :مد بوسسبتة
أوضضح ذأت ألمسضؤؤول في عرضضه ألمقّدم في دورة
ألمجلسس ألشضعبي ألؤ’ئي أأ’خيرة بأنه وبعنؤأن سضنة
 ،2018أسضتفأدت و’ية ميلة من إأعأنأت ممنؤحة
م-ن ق-ب-ل صض-ن-دوق أل-تضض-أم-ن وألضض-م-أن ل-لجمأعأت
أل-م-ح-ل-ية ،منهأ  55م-ل-ي-أر سض-ن-ت-م بزيأدة  14مليأر
سضنتيم عن ألعأم ألمأضضي لتغطية نفقأت ألتغذية
ألمدرسضية ،وألتي يسضتفيد منهأ  81ألفأ و 500تلميذ
وتلميذة على مدى  150يؤمأ ،تشضمل أيأم ألثÓثي
أأ’خير لهذه ألسضنة ألمدرسضية ألجأرية وألثÓثيين
أأ’ول وألثأني من ألمؤسضم ألدرأسضي ألقأدم.
ومن ذأت ألصضندوق ،تح ّصضلت ألؤ’ية على إأعأنة
مألية أخرى تقدر بـ  12 ، 5مليأر سضنتم مؤجهة
للتكفل بنفقأت صضيأنة عتأد ألنقل ألمدرسضي ،وكرأء

أل-ح-أفÓ-ت ل-ف-أئ-دة أل-تÓ-م-ي-ذ ،م-نهأ  ٦ ، 4مليأر
ل-لصض-ي-أن-ة ،وأل-ب-أق-ي ل-ك-رأء أل-ح-أفÓ-ت ،وبخصضؤصس
ع-م-ل-ي-ة أق-ت-ن-أء ،ت-رك-يب وصض-ي-أن-ة أج-ه-زة أل-ت-دفئة،
جهة لهأ  1 ، 12مليأر سضنتيم،
فكأنت أإ’عأنة ألمؤ ّ
وحّؤلت ألؤ’ية من ميزأنيتهأ  ٦00مليؤن سضنتيم
لصضألح ألمدأرسس أ’بتدأئية ،كمأ خ ّصضصضت 4 ، 5
مليأر إ’نجأز أقسضأم درأسضية ،وكذلك تكفلت ألؤ’ية
ب- -تسض- -دي- -د أج -ؤر أل -ع -م -أل أل -مسض ّ-خ -ري -ن ل -خ -دم -ة
ألمؤؤسضسضأت ألتربؤية.
كمأ أوضضح ذأت ألمصضدر ،بأّن ألؤ’ية وبألتنسضيق مع
أل-م-ج-لسس ألشض-ع-ب-ي أل-ؤ’ئ-ي ،سض-ت-ت-كّ-ف-ل ب-أق-ت-نأء 98
جهأز ربط بشضبكة أ’نترنيت جي  ،4و 21٦بطأقة
تعبئة ضضمن ميزأنيتهأ ،وذلك لضضمأن تزويد كل
أل-م-دأرسس أ’ب-ت-دأئ-ي-ة أل-ن-أئ-ي-ة ب-ه-ذه أل-خ-دمة ألتي
أصض -ب -حت م -ن ضض -روري -أت ومسض -ت -ل -زم -أت أل -ع -م -ل
للطأقمين أإ’دأري وألتربؤي بهذه ألمؤؤسضسضأت ،في
Óدأرة ألرقمية ألتي
ظل أعتمأد ألؤزأرة ألؤصضية ل إ
تمكن أسضتخرأج كل ألؤثأئق منهأ ،ومتأبعة ألمسضأر
Óب -ن -أء ع-ن ب-ع-د ،مشض-ي-رأ إأل-ى أن ه-ذه
أل -درأسض -ي ل  -أ
أل-م-ق-ت-ن-ي-أت سض-ل-مت ل-م-دي-ري-ة ألتربية ألتي أحصضت
بألتنسضيق مع إأدأرة أتصضأ’ت ألجزأئر  108مؤؤسضسضة
تربؤية غير مغ ّ
طأة بشضبكة ألهأتف.

اليوم اŸغاربي لليتيم بتيبازة

 350يتيما يعسشكرون بسشد بوجÈون ببلدية مراد للتّرفيه والّتسشلية

أإ’سضعأفأت ألتي يتم ألقيأم بهأ لفأئدة ألضضحأيأ.
وأضضأف أنّ هؤؤ’ء ألشضبأب يمكنهم أيضضأ ألتأثير على
ألمجتمع بشضكل عأم ،من خÓل تحسضيسس من حؤلهم
بأثر ألسضرعة على ألطرق ،ألقيأدة في حألة سضكر،
أسض-ت-خ-دأم أل-ه-أت-ف أث-ن-أء أل-ق-ي-أدة ،وج-ميع ألعؤأمل
ألسض -ل -ب -ي -ة أل -ت -ي ه -ي أل-مسض-ؤؤول-ة ع-ن وق-ؤع م-ع-ظ-م
ألحؤأدث ألدرأمية على ألطرق ،وبمأ أن معظم
ه -ؤؤ’ء ألشض -ب -أب ’ ي -م -ل -ك -ؤن ح-ت-ى أآ’ن ف-ك-رة ع-ن
أإ’سضعأفأت أأ’ولية ،فإأن ألجمعية تهدف أيضًضأ إألى
تعليمهم أإ’جرأءأت ألرئيسضية ألتي يجب أتخأذهأ
في حألة وقؤع حأدث.

أّكد شضأوشس أنّ ألجمعية قأمت بألفعل بتنصضيب أكثر
من ثÓثين وحدة إأسضعأف أولي على مسضتؤى ألؤ’ية،
ودّربت أكثر من  500من رجأل أإ’نقأذ ،وهي بصضدد
وضضع أللّمسضأت أأ’خيرة على برنأمج طمؤح في
أإ’سضعأفأت أأ’ولية ألذي يعّد مشضروًعأ فريًدأ في
ألجزأئر ،حيث يتمثل في وضضع ملصضقأت كبيرة في
أإ’دأرأت وألمرأفق ألعأمة ،للتحسضيسس بأإ’جرأءأت
أل -ؤأجب أت -خ -أذه -أ ف -ي ح-أل-ة ألسض-ك-ت-ة أل-ق-ل-ب-ي-ة أو
أل -ن -زي -ف أو أل -ح -روق ،ويشض-ي-ر ك-ل م-لصض-ق م-ع نصس
Óيمأءأت ألتي ينبغي ألقيأم
صضغير وصضؤرة منأسضبة ل إ
بهأ كحألة إ’نقأذ حيأة أإ’نسضأن.

 03سصفن متوّقفة دون شصحن وأاخرى أافرغت حمولتها بصصعوبة

عّمال ميناء الغزوات يششلون حركة الششحن ويحملون اŸدير اŸسشؤوولية

أاقدم نهار أامسس ما يربو عن  150عامÓ
ل- -دى م- -ؤوسصسص -ة م -ي -ن -اء ال -غ -زوات ع -ل -ى شص -ل
حركية الشصحن بذات اŸؤوسصسصة القتصصادية،
ال -ت -ي تصص -ن -ف ك -راب -ع م -ي -ن -اء ع-ل-ى مسص-ت-وى
ال-وط-ن-ي ،وي-ع-رف ح-رك-ي-ة ك-بÒة ل-لسصفن ‘
لضص-اف-ة إا ¤الرحلة
›ال ن-ق-ل ال-بضص-ائ-ع ،ب-ا إ
البحرية للمسصافرين ما ب ÚأاÒŸيا السصبانية
والغزوات.

اسص-ت-فاد  350ي-ت-ي-م-ا م-ن ﬂت-ل-ف ب-لديات
تيبازة يوم أامسس ،من نزهة على ضصفاف سصد
ب-وجÈون ب-ب-ل-دي-ة م-راد ل-ي-وم ك-ام-ل ت-زام-نا
واليوم اŸغاربي لليتيم اŸصصادف لـ  22أافريل
من كل سصنة ،وتندرج هذه اÿرجة ضصمن
الÈن -ام -ج اŸع -ت -اد ال -ذي ت -ل -ت -زم ب -ه سص -ن -وي -ا
جمعية كافل اليتيم الوطنية.

تيبازة :عÓء ملزي
وق- -ألت عضض -ؤة أل -م -ك -تب أل -ؤ’ئ -ي أل -م -ك -ل -ف -ة
بأ’عÓم للجمعية بتيبأزة شضأفية بؤرصضأصس،
ب أّن  15يتيمأ تمّ أسضتقدأمهم من دأر ألرحمة
بحجؤط ،فيمأ تمّ جلب  40يتيمأ من مركز
أل-ط-ف-ؤل-ة أل-مسض-ع-ف-ة ب-درأرية وينحدر أليتأمى
أ’آخرون من مختلف ألبلديأت ألمهيكلة بهأ
ج -م -ع -ي -ة ك-أف-ل أل-ي-ت-ي-م ،وه-ي أل-ج-م-ع-ي-ة أل-ت-ي
تمكنت من هيكلة عّدة بلديأت بألؤ’ية مؤؤخرأ
في ظرف وجيز نسضبيأ.
أمأ عن ألبرنأمج ألمسضطّر للخرجة ،فقد شضمل

ف -ق -رأت ث -ق -أف -ي -ة و أخ -رى ت -رف -ي-ه-ي-ة م-حضض-ة
تتخلّلهأ مسضأبقأت فكرية وفنية تليق بأليتأمى
وتنأسضب مؤقعهم أ’جتمأعي ،كمأ أدرج ضضمن
ألبرنأمج أإفطأر جمأعي على شضرف أليتأمى
ألمدعؤين في أجؤأء بهيجة قّلمأ تتكّرر بتلك
ألشض -أك -ل -ة.و أشض -أرت عضض -ؤة أل -م -ك -تب أل-ؤ’ئ-ي
ل -ل -ج -م -ع -ي-ة شض-أف-ي-ة ب-ؤرصض-أصس أإل-ى ك-ؤن ه-ذه
ألعملية ت أتي مكملة لنشضأط أآخر تؤأظب عليه
ألمكأتب ألبلدية للجمعية ،وألمتمثل على وجه
ألخصضؤصس في تفعيل أآلية ألتكفل بأليتأمى في
ألمنأسضبأت ،أإضضأفة أإلى تخصضيصس قفة دورية
ل-ع-أئ-ل-ة أل-ي-ت-ي-م م-ع ت-خ-ل-يصس ف-ؤأت-ي-ر أل-كهربأء
وألمأء للعأئÓت ألتي بلغت درجة متقدمة من
ألفأقة وألحأجة.
مع أ’إشضأرة أإلى كؤن ألجمعية كأنت قد تلّقت
دع -م -أ م -ب -أشض -رأ ع -ي -ن -ي -أ أو ل -ؤج -يسض -ت -ي -أ م -ن
أل -م-ؤؤسضسض-ة أل-ؤ’ئ-ي-ة ل-ل-ن-ق-ل أل-حضض-ري وب-عضس
ألبلديأت ،أإضضأفة أإلى بعضس ألمحسضنين أ’أمر
ألذي أتأح لهأ ضضمأن تجسضيد هأمشس كبير من
ب-رن-أم-ج-ه-أ ألسض-ن-ؤي أل-م-ت-ع-ل-ق ب-ت-ؤفير ظروف
معيشضية أفضضل لفئة أليتأمى.

‘ ّندوة وطنية حــول مؤوسّصسصات اÛتمع اŸد Êبوهران

اŸطالبة بتخفيف أاعباء التكفل الجتماعي
على اŸؤوسّشسشات ا◊كومية

طالبت النّدوة الوطنية حول موؤسّصسصات
اÛت - -م- -ع اŸد Êب ÚالإعÓ- -م الق- -تصص- -ادي
والإعÓم الجتماعي ،التي احتضصنها اأمسس
السص-بت ف-ن-دق اÒŸدي-ان بضص-رورة ت-خ-ف-يف
اأع-ب-اء ال-ت-ك-ف-ل الج-تماعي على اŸوؤسصسصات
ا◊ك-وم-ي-ة وت-ق-ل-يصس مصص-اري-ف-ه-ا واإن-ف-اق-ه-ا
ال -تضص -ام -ن -ي ،اإضص -اف -ة اإ ¤ال -دف -اع ع-ن ح-ق
اŸواط- - -ن - -ة وح - -م - -اي - -ة ك - -رام - -ة اŸواط - -نت
وتكريسس مبادئ العدالة الجتماعية.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار
أوقف ألعمأل عملية شضحن  03سضفن أأ’ولى تخصس
ألحأويأت وألثأنية محملة بمأدة ألخروب وألثألثة
تخصس شضحنة قمح ،فيمأ تم ألسضمأح لسضفينة نقل
ألمسضأفرين بألرسضؤ وأإ’فرأغ ضضمن مخطط ألحد
أأ’دنى للخدمأت.
وأرجع ألمحتجّؤن سضبب أإ’ضضرأب وأمتنأعهم عن
ألعمل إألى بعضس ألقرأرأت ألتي يرونهأ تعسضفية في
ح -ق ضض -ب -أط أل -ب -ح -ر ،ع -ل -ى رأسض -ه -أ أل -ت-ه-دي-دأت
أل-م-ت-ك-ررة ب-أل-ع-ق-أب م-ع إأج-رأءأت ت-أديبية ،وخصضم
منحة ألمردودية ومنحة ألضضرر دون سضبب من قبل
أل -م -دي -ر أل-ع-أم أل-ذي حّ-م-ل-ؤه أل-مسض-ؤؤول-ي-ة ف-ي ه-ذأ
ألقرأر.
هذأ وأشضأر ألعّمأل أّنهم سضبق وأن ن ّ
ظمؤأ وقفة
أح -ت -ج -أج-ي-ة  ،أن-ت-هت ب-أت-ف-أق ب-ي-ن أإ’دأرة م-م-ث-ل-ة
بألمدير ونقأبة عمأل ألمؤؤسضسضة لكن سضرعأن مأ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أجهضس أ’تفأق من خÓل فرضس إأجرأءأت عقأبية
في حق أعضضأء ألفرع ألنقأبي ،وهي ألنقطة ألتي
أفأضضت ألكأسس وغّذت أ’حتجأج ألذي شضل نهأر
أمسس أهم مؤؤسضسضة تجأرية بألغزوأت ،وع ّ
طل مهأم
سضفن ومؤؤسضسضأت بقيت قأبعة بألمينأء أو في ألميأه
أإ’قليمية بعضس رفضس ألعمأل شضحن بضضأعتهأ.
وم -ن أج -ل أل -ؤق -ؤف ع -ل-ى ح-ق-ي-ق-ة أأ’وضض-أع م-ن
أل ّ
طرفين ،حأولنأ أ’تصضأل بألمدير ألعأم لمؤؤسضسضة

مينأء ألغزوأت ألذي كأن غأئبأ ،في حين رفضس كل
أل- -مسض- -ؤؤول- -ي- -ن ت- -ح- -م -ل أل -مسض -ؤؤول -ي -ة وأل -رد ع -ل -ى
أسضتفسضأرأتنأ لتبقى حركية ألمينأء متؤقفة وسضط
خسضأئر كبيرة يتحّملهأ جرأء تأخر عملية ألشضحن،
وتعطيل مصضألح ألسضفن وألمؤؤسضسضأت بسضبب صضرأع
دأخ -ل -ي م -ن أل -م -ف -روضس أن ي -ح -ل ب -ل -غ -ة أل -ح-ؤأر
وألتفأهم بعيدأ عن ألتصضعيد.

وهران :براهمية مسسعودة
و أّكد ألمشضأركؤن على ضضرورة ت أطير ألقدرأت
أ’ج-ت-م-أع-ي-ة وأل-ؤط-ن-ي-ة ،وت-ف-ع-ي-ل-ه-أ ل-ت-ح-ق-يق
م-ن-ظ-ؤم-ة عصض-ري-ة ق-ؤي-ة تسض-ت-ج-يب ل-ت-طّ-ل عأت
أل-م-ج-ت-م-ع أل-ج-زأئ-ري ف-ي أل-ت-ن-م-ية وأ’زدهأر
وألسضلم ،في خطؤة نحؤ أ’نتقأل ألتدريجي
ب-أل-م-ج-ت-م-ع أل-ج-زأئ-ري م-ن م-جتمع فعلي أإلى

م -ج -ت -م -ع م -دن -ي ف-ع-أل ،أإضض-أف-ة أإل-ى ت-رسض-ي-خ
وت - -أصض -ي -ل وت -رق -ي -ة م -ب -أدئ أل -دي -م -ق -رأط -ي -ة
أ’ج -ت -م -أع -ي -ة ف-ي ظ-ل أح-ت-رأم رم-ؤز أل-دول-ة
وصضيأنة مقّدسضأت ألشّضعب ألجزأئري.
وت -ط ّ-ر ق م -ح-م-د ب-ن ع-يشض-ة رئ-يسس أل-م-ك-تب
أل-ؤ’ئ-ي لÓ-أك-أدي-م-ي-ة ب-ؤه-رأن ف-ي ك-ل-م-ت-ه أإلى
ب -رن -أم -ج أل -ن -دوة أل -ؤط -ن -ي -ة ح -ؤل م-ؤؤسضسض-أت
أل -م-ج-ت-م-ع أل-م-دن-ي ب-ي-ن أ’إعÓ-م أ’ق-تصض-أدي
وأ’إعÓم أ’جتمأعي ،ألذي نظّمته أكأديمية
أل -م-ج-ت-م-ع أل-م-دن-ي ل-ؤ’ي-ة وه-رأن وأ’أه-دأف
ألرأمية أإليهأ.
ك -م -أ أل-ق-ى ع-دد م-ن أ’أسض-أت-ذة أل-ح-أضض-ري-ن
م -ح -أضض -رأت ح -ؤل وأق -ع أل -ح -ري -ة ف-ي ت-ن-أول
أل -قضض -أي -أ ألسض -ي -أسض-ي-ة ع-ل-ى م-ؤأق-ع أل-ت-ؤأصض-ل
أ’ج -ت-م-أع-ي ت-حت أإشض-رأف ك-ل م-ن أل-دك-ت-ؤرة
ح -ق -ي -ق -ي سض -م -ي -ة وج -رود شض -ف -ي-ع-ة م-ن قسض-م
أ’إعÓم وأ’تصضأل جأمعة وهرأن .1

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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–ت شصعار «من أاجل –ّدي مقاول اŸسصتقبل»

جامعة بومرداسص –تضسن تظاهرة «اŸقاولتية ومهن الغد»
’دارة وا÷امعة
^ تذليل العقبات وخلق جسصور قوّية ب Úا إ

ان - -ط - -ل - -قت أامسس ب - -اŸك- -ت- -ب- -ة
اŸرك- -زي- -ة ÷ام- -ع- -ة ب -وم -رداسس
وإا ¤غ- - - - -اي- - - - -ة  26م- - -ن ه - -ذا
الشص - -ه- -ر ،ف- -ع- -ال- -ي- -ات ا÷ام- -ع- -ة
ال- -رب- -ي -ع -ي -ة ح -ول اŸق -او’ت -ي -ة
ومهن الغد –ت شصعار من أاجل
«–دي م- - -ق - -اول اŸسص - -ت - -ق - -ب - -ل»
ب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع م -ن -ت-دى رج-ال
’ع- - -م- - -ال «ج- - -ي- - -ل أافسص- - -ي- - -و»،
ا أ
ومشص- - - -ارك- - - -ة ع- - - -دة ف - - -اع - - -لÚ
اقتصصادي Úوالسصلطات اÙلية ‘
ﬁاولة لتفعيل دار اŸقاو’تية،
وتشصجيع الشصباب ا÷امعي على
روح اŸب -ادرة وإانشص -اء م-ؤوسّص-سص-ات
مصصّغرة.

هذه السسنة تنظيم عدة لقاءات وأايام
إاعÓمية شسملت مختلف الكليات من
أاج- -ل ال- -ت -ق -رب أاك -ث -ر م -ن ال -ط -الب،
وت -حسس -يسس -ه ب -أاه -م -ي -ة ال -ت-ف-ك-ي-ر ف-ي
ال- -نشس- -اط ا’سس- -ت- -ث -م -اري واك -تسس -اب
ال-م-ب-ادئ اأ’سس-اسس-ي-ة ،وشس-روط إانشس-اء
م -ؤوسسسس -ة مصس -غ -رة وأاه -م م -راح -ل -ه-ا
بالتنسسيق مع وكالة «أاونسساج» وباقي
وكا’ت التشسغيل المحلية.
ج-اءت ت-ظ-اه-رة ال-ج-ام-ع-ة ال-رب-ي-ع-ي-ة
ك -اسس-ت-م-رار ل-ه-ذه ال-م-ج-ه-ودات ال-ت-ي
تقوم بها جامعة بومرداسس ـ يقول
رئ -يسس ال-ج-ام-ع-ة ـ م-ح-م-د ب-ن ت-ل-يسس
الذي اعتبر أانّ «المبادرة تدخل في
إاط -ار ال -ت -ع -اون وال-ت-نسس-ي-ق م-ع ب-اق-ي
الشسركاء ا’قتصساديين لتقريب ميدان
ال -تشس -غ-ي-ل م-ن ال-ط-الب وتشس-ج-ي-ع ك-ل
ال -م -ب-ادرات ،وف-ت-ح آاف-اق مسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة
ج -دي -دة أام-ام ال-ط-ل-ب-ة ال-م-ت-خ-رج-ي-ن
إ’نشس -اء م -ؤوسّس-سس-ات مصسّ-غ-رة ل-ت-جّ-ن-ب
شسبح البطالة ،خاصسة وأانّ نسسبة 95
ب-ال-م-ائ-ة م-ن ال-م-ؤوسّس-سس-ات ال-ت-ي ب-ادر
إاليها الشسباب الجامعي كانت ناجحة
بنسسبة كبيرة حسسب أارقام وكالة دعم
وتشسغيل الشسباب» ،على حد قوله.
من جهته ،اعتبر مندوب جيل أافسسيو
بالمناسسبة «أان التظاهرة تسسعى إالى

بومرداسس :ز ــ كمال
ت -واصس -ل ج -ام-ع-ة ب-وم-رداسس سس-لسس-ل-ة
ل -ق -اءات -ه-ا ال-مشس-ت-رك-ة م-ع ال-ف-اع-ل-ي-ن
ا’ق -تصس -ادي -ي -ن وأارب -اب ال-م-ؤوسسسس-ات
والطلبة ،خاصسة المقبلين منهم على
التخرج لشسرح تدابير أاجهزة التشسغيل
ووك- -ا’ت ال- -دع- -م ال- -م -ح -ل -ي -ة ال -ت -ي
وضسعتها الدولة لفائدة الشسباب ،وهذا
ان -طÓ-ق-ا م-ن دار ال-م-ق-او’ت-ي-ة ال-ت-ي
ت-ح-تضس-ن-ه-ا ال-ج-ام-ع-ة ،ح-يث تّم طيلة

خلق جسسور قوية وتنسسيق الجهود بين
ال-ط-ل-ب-ة ال-ج-ام-ع-يين واإ’دارة وأارباب
ال-م-ؤوسسسس-ات ب-ه-دف تشس-ج-ي-ع ح-املي
المشساريع الناشسئة على دخول العالم
ا’ق-تصس-ادي وم-ي-دان ا’سس-ت-ث-مار ،مع
ال -ع -م -ل ع-ل-ى ت-ذل-ي-ل ك-اف-ة ال-ع-ق-ب-ات
وال-ع-راق-ي-ل ال-ت-ي ت-ع-ت-رضس ط-ري-قهم،
خ-اصس-ة ت-لك ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-غ-ي-اب إارادة
التعاون من قبل المتعاملين ’حتضسان
م -ث -ل ه -ذه ال -م -ب -ادرات م-ن الشس-ب-اب
المقاول».
وأاّكد مندوب جيل أافسسيو «أانّ مثل
هذه التظاهرات التي انطلقت أامسس
من بومرداسس سسيتواصسل عبر كامل

خÓل زيارة قادت الوا‹ إا ¤بلدية سصيدي معروف بجيجل

تخصسيصص أاك Ìمن  900مليار سسنتيم لتزويد  06بلديات من سسد بوسسيابة

شصّدد بشص Òفار وا‹ جيجل ،على ضصرورة اسصتÓم
ث-ان-وي-ة ج-اري ا‚ازه-ا Ãن-ط-ق-ة سص-ي-دي زروق ببلدية
سص -ي-دي م-ع-روف بسص-ع-ة  800م-ق-ع-د ب-يداغوجي ،وذلك
مهما كان ا◊ال مع الدخول اŸدرسصي القادم ،جاء ذلك
ع -قب زي -ارة ال -ع -م -ل ال -ت -ي ق -ادت -ه إا ¤ب -ل -دي -ة سص -ي-دي
معروفŸ ،عاينة أاشصغال إا‚از برامج سصكنية ،مؤوسصسصات
ت -رب -وي-ة ،صص-ح-ي-ة وري-اضص-ي-ة ،ط-رق ،ومشص-اري-ع ت-زوي-د
’ضصافة إا ¤تدشصÚ
اŸواطن ÚباŸياه الصصا◊ة للشصرب با إ
جسصر على واد تارة ببلدية سصيدي معروف.

جيجل :خالد ــ ع
كشس- -ف وال- -ي ال- -و’ي- -ة خÓ- -ل ن- -فسس ال- -زي- -ارة ع -ن
ت -خصس-يصس  913م-ل-ي-ار سس-ن-ت-ي-م ل-ت-زوي-د سس-ك-ان 06
بلديات بالمياه الصسالحة للشسرب ،انطÓقا من سسد
بوسسيابة ،وإاعطاء اأ’ولوية في المرحلة هذه لسسكان
بلديتي الميلية ،سسطارة وباقي البلديات المتمثلة
في غبالة ،سسيدي معروف ،أاو’د يحيى خدروشس،
والعنصسر ،بعد تخصسيصس دراسسة أاخرى سستنجز في

الوقت القريب ،لتزويدهم بالمياه الصسالحة للشسرب.
وحظي ملف السسكن هو اآ’خر باهتمام المسسؤوول
اأ’ول على الجهاز التنفيذي بالو’ية ،خÓل هذه
الزيارة التفقدية ،حيث أاوضسح بشسير فار أاّن البلدية
اسستفادت من  500وحدة سسكنية ريفية ،وسستتبعها

حصس -ة أاخ -رى ف -ي ن -فسس الصس -ي-غ-ة السس-ك-ن-ي-ة خÓ-ل
اأ’شسهر القادمة ،وعبّر الوالي عن غضسبه من توقف
اأ’شس -غ -ال ب -ال -مسس -ب -ح نصس -ف اأ’ول -م -ب-ي ب-ال-ب-ل-دي-ة،
مسستغربا سسبب التأاخر في اإ’نجاز على الرغم من
أان المشسروع تم تسسجيله سسنة  ،2012وانطلقت به
اأ’شس-غ-ال سس-ن-ة  2015ق -ب-ل أان ت-ت-وق-ف لسس-بب غ-ي-ر
م -ف -ه -وم ،وه -و م -ا ج -ع-ل-ه ي-وّج-ه مÓ-ح-ظ-ات ب-ه-ذا
ال -خصس -وصس ل -م -دي -ر الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة ،صس-اح-ب-ة
المشسروع.ومن شسأان هذه الزيارة التي قادت والي
الو’ية لبلدية سسيدي معروف ،إاعطاء هذه اأ’خيرة
ن-فسس-ا آاخ-را ،وح-رك-ي-ة ك-ب-ي-رة ف-ي الشس-أان ال-ت-ن-موي،
وإاعادة الحياة للمناطق الجبلية المهّمشسة’ ،سسيما
وأاّن رهان الدولة يتمثّل في إاعادة الحياة للمناطق
الجبلية.
وكانت لبشسير فار رفقة السسلطات المحلية ا’منية
والعسسكرية زيارة تعزية لعائلة الشسرطي بوتسسوع
بÓل ،الذي وفاته المنية إاثر حادث مرور بو’ية
تمنراسست والقاطن ببلدية أاو’د يحي خدروشس.

افتتاح الصصالون الدو‹ الثا Êللسصياحة بعنابة

نحو تعزيز السسياحة الداخلية وتوقيع اتفاقيات ب ÚاŸتعامل Úاألجانب وا÷زائريÚ

افتتحت أامسس السسبت بو’ية عنابة فعاليات الصسالون
الدولي الثاني للسسياحة ،الذي تحتضسنه بونة من  21إالى
 24أافريل الجاري ،تحت شسعار« :عنابة سسياحة» ،حيث
ت -ن -ظ -م ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رة م -ن ط -رف م-ؤوسسسس-ة DMZ
 ،GRAPHICSبالتنسسيق مع مديرية السسياحة ،والتي
عرفت مشساركة إالى جانب الجزائر 03 ،دول أاجنبية
فقط وهي مصسر ،اإ’مارات العربية المتحدة ،وتونسس
ال -ح-اضس-رة ب-ق-وة ف-ي ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة م-ن خÓ-ل دي-وان
السسياحة التونسسي ،وكا’ت السسفر وسسلسسلة من الفنادق.
أاكد مدير السسياحة لو’ية عنابة مقداد ثابت أان مشساركة
المتعاملين السسياحيين وا’قتصساديين من الدول العربية
في صسالون السسياحة بعنابة ،دليل على مكانة السسوق
الجزائرية ،فيما يخصس التبادل السسياحي ،وعلى أاهمية
و’ية عنابة كوجهة سسياحية بامتياز ،مشسيرا إالى أانه
صسالون مهني بالدرجة اأ’ولى ،على أان يتوج باتفاقيات
بين المتعاملين اأ’جانب والجزائريين ،من أاجل تعزيز
التبادل السسياحي ،ليسس فقط في إاطار إايفاد السسواح
الجزائريين إالى الخارج ،وإانما من خÓل خلق أايضسا

مسس -ارات وم -ن -ت -ج -ات سس -ي -اح -ي -ة ’سس -ت-ق-ب-ال السس-ي-اح-ة
اأ’جنبية.
وقال مقداد ثابت أان رعاية وزير السسياحة والصسناعات
التقليدية للمعرضس الدولي للسسياحة بعنابة دليل على أان
ال -ق -ط -اع ي -ع -ط-ي أاه-م-ي-ة ب-ال-غ-ة ل-ل-ت-ظ-اه-رة ،م-ؤوك-دا أان
مصس-ال-ح-ه سس-ت-ع-م-ل دائ-م-ا ع-ل-ى دع-م م-ع-رضس السس-ياحة
ومرافقته وتقديم المسساعدة التقنية واإ’دارية ،حتى
يكون محطة سسنوية دائمة ،ويتطور من سسنة إالى أاخرى.
من جهته رئيسس دائرة عنابة كمال معتوق أاكد بأان
تنظيم معرضس للسسياحة بعنابة ،على اعتبار أانها مدينة
سس-ي-اح-ي-ة ب-ام-ت-ي-از ،ول-ت-م-ي-زه-ا ب-أاك-ب-ر شس-ري-ط سس-احلي،
مشسيرا إالى أانها تزخر بـ 27شساطئ 21 ،منه مسسموح به
السسباحة ،على غرار شساطئ جنان الباي الذي يسستقطب
السسواح من داخل وخارج الجزائر ،ويعرف عملية تهيئة،
وقال بأان عنابة تتميز أايضسا بحظيرتها الفندقية الغنية،
والتي وصسلت إالى  45فندقا ،بطاقة اسستيعاب 4136
سس -ري -ر ،ع -ل -ى مسس-ت-وى ال-و’ي-ة ،م-ن-ه-ا  11ف-ن-دق-ا على
مسستوى الشسريط السساحلي.

وأاضساف كمال معتوق بأان هذه الميكانيزمات تجعل من
ع-ن-اب-ة و’ي-ة سس-ي-اح-ي-ة ب-ام-ت-ي-از ،دون نسس-ي-ان السس-ي-اح-ة
الغابية ،مؤوكدا بأانه تم بعث  10غابات ترفيهية ،حيث
أانهم اآ’ن بصسدد التوقيع على مراسسيم إانشساء  06غابات
ترفيهية ،و 04غابات المتبقية في مرحلة الدراسسة ،على
غرار بلدية سسرايدي التي تحتضسن جبل ايدوغ وتتوفر
على  03غابات ترفيهية.
وأاشسار إالى أان القطاع السسياحي لو’ية عنابة سسيتدعم
في مجال السسياحة الدينية خÓل شسهر رمضسان الفضسيل
ب-اف-ت-ت-اح مسس-ج-د أاب-و م-روان الشس-ري-ف ،ومسس-ج-د ال-ب-اي
ال-ذي ي-دخ-ل ضس-م-ن ال-خ-ري-ط-ة السس-ي-اح-ة ال-دي-ن-ي-ة ،إالى
ج -انب ال -زاوي -ة ال -ع Ó-وي -ة وال-ت-ي-ج-ان-ي-ة وزاوي-ة سس-ي-دي
إاب-راه-ي-م.وق-ال م-ع-ت-وق ب-أان و’ي-ة ع-ن-اب-ة ج-امعة لكافة
ميادين السسياحة الصسيفية والشستوية ’ ،سسيما في أاعالي
سسرايدي ،خاصسة بعد تعزيزها بالمصسعد الهوائي الذي
أاعطى دافعا قويا للسسياحة الجبلية.

صصون يؤوّكدون:
‘ يوم دراسصي بع“ Úوشصنت ﬂت ّ

عنابة :هدى بوعطيح

مواقع إالكÎونية تسسّير من بارونات الهجرة تشسجّع رحÓت اŸوت باŸتوسسط
ط -الب اŸشص -ارك -ون ‘ ي -وم دراسص-ي ح-ول
ال- -ه- -ج- -رة غ Òالّشص- -رع- -ي- -ة اŸن -ظ -م ب -اŸرك -ز
ا÷ام-ع-ي ب-ل-ح-اج ب-وشص-ع-يب ،السص-ل-ط-ات العليا
بضصرورة فرضس رقابة على شصبكات التواصصل
ا’جتماعي التي –ّولت بعضس اŸواقع بها إا¤
ق -واع -د أاسص -اسص -ي -ة ل -لÎوي -ج ل -ل -ه -ج-رة ال-غÒ
شصرعية على م Ïقوارب اŸوت انطÓقا من
سص -واح -ل و’ي-ة ع“ Úوشص-نت اŸم-ت-دة ع-ل-ى
مسصافة  106كلم.

ع“ Úوشسنتﬁ :مد بن ترار
واأشسارت الدكتورة حفيظة قباطي في مداخلتها
اأنّ العÓقات ا’جتماعية وعÓقة الجوار اأصسبح
لها دور كبير في اقتناصس الشسباب الطامح
للهجرة ،مشسّددة على ضسرورة فرضس الرقابة على
الشسباب من قبل العائلة ،خاصسة في ظل تطور
وسسائل الترويج للهجرة غير الشسرعية من قبل

مدير شصركة «فيليبسس» ا÷زائر ،أاكتوف:

العتاد الطبي ا◊ديث يضسمن تكّف Óأاحسسن Ÿرضسى القلب والشّسرايÚ

تراهن ا÷زائر اليوم على سصياسصة صصحية
ن -اج -ع -ة ،م -ن خÓ-ل ت-ب-ن-ي اıط-ط-ات ال-ت-ي
’دوية والعتاد
تو‹ أاهمية كبÒة للعÓج وا أ
الطبي ،ومن هذا اŸنطلق وŒسصيدا لÈنامج
رئ - -يسس ا÷م - -ه - -وري - -ةŒ ”ّ ،ه- -ي- -ز م- -راك- -ز
م-ك-اف-ح-ة السص-رط-ان ب-أاح-دث ال-ع-ت-اد الطبي،
’م -ر ك -ذلك ب -ال-نسص-ب-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل
وسص -ي -ك -ون ا أ
ب - -اŸصص - -اب Úب - -أام - -راضس ال- -ق- -لب والشص- -راي،Ú
’ول للوفيات اŸسصجلة ‘ ا÷زائر.
السصبب ا أ

فريال ــ ب
ال-م-ؤوسسسس-ات ال-ج-ام-ع-ي-ة ع-بر الوطن،
حيث من المنتظر أان تمسس السسنة
ال-م-ق-ب-لة  50م -ؤوسسسس -ة ج-ام-ع-ي-ة ث-م
ال -ت-وسس-ع ل-تشس-م-ل ك-ل ال-ج-ام-ع-ات ف-ي
السسنة التي تليها من أاجل مسساعدة
الطلبة على ولوج المجال ا’قتصسادي
وم -راف -ق -ت -ه -م ف -ي ال-م-ي-دان إ’ن-ج-اح
مشس-اري-ع-ه-م ال-ط-م-وح-ة ،م-ع-ت-ب-را «أاّن
 250أال-ف م-ؤوسّس-سس-ة مصسّ-غ-رة ن-اشسطة
حاليا في الميدان بالجزائر غير كاف
ل-ل-ن-ه-وضس ب-ا’ق-تصس-اد ال-وط-ن-ي ،إان-م-ا
التحدي الفعلي هو تحقيق  2مليوني
م -ؤوسّس -سس -ة مصس ّ-غ -رة ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-وث-ب-ة
ا’قتصسادية المنتظرة.

م -واق -ع يسس ّ-ي -ره -ا ب -ارون -ات ال -م-ت-اج-رة ب-ا’أرواح
البشسرية في عرضس المتوسسط هّمهم الوحيد جني
المال على حسساب معاناة وحياة الشسباب.
وت - -ك - -م - -ن ال - -خ- -ط- -ورة ف- -ي ال- -ت- -روي- -ج ل- -قصسصس
وف-ي-دي-وه-ات لشس-ب-اب ي-زع-م-ون اأّن -ه-م ن-جحوا في
بلوغ الضسفة ا’أخرى ،والعمل في ورشسات  ،والتي
ي -ت-م اسس-ت-ع-م-ال-ه-ا ك-ط-ع-م ’صس-ط-ي-اد ا’أب-ري-اء م-ن
الشسباب ،الذي يحلم بحياة الرغد في ا’أراضسي
ا’أوروبية ليصسطدم باأهوال البحر في المتوسسط،
ال -ت -ي ق -د ت -ح -ول-ه ال-ى ط-ع-م ل-لسس-مك وف-ي ح-ال-ة
النجاة يجدون اأنفسسهم في غياهب سسجون اأوروبا
اأو في يد الشسبكات المختصسة في اسستغÓل اليد
العاملة الرخيصسة في حقول فرنسسا واإسسبانيا ’
تختلف عن ا’سستعباد.
وط- -الب ال -مشس -ارك -ون بضس -رورة ت -ف -ع -ي -ل ج -م -ي -ع
فعاليات المجتمع على غرار المسسجد والمدرسسة
وم -خ -ت -ل -ف السس-ل-ط-ات ل-ل-تصس-دي ل-ه-ذه ال-ظ-اه-رة
الخطيرة ،كما خرجت التوصسيات بضسرورة تفعيل

ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات ا’أم-ن-ي-ة ل-وقف اأصسحاب الحسسابات
المروجة للهجرة غير الشسرعية واإحالتهم على
القضساء.
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تولي الدولة عناية بالغة للتكفل بالمرضسى ،وعÓوة
على إانجاز مؤوسسسسات اسستشسفائية وعيادات طبية
متخصسصسة ،وكذا توفير اأ’دوية ،يتم إايÓء نفسس
العناية للعتاد الطبي المسستخدم ،إايمانا منها بأان
التشسخيصس خطوة هامة في العÓج ،كما أان العتاد
الطبي المتطور يوفر على المريضس والطبيب وقتا،

’سس -ي -م -ا وأان ال -ع -ت -اد يسس -م -ح م -ن خ Ó-ل اأ’شس -ع -ة
ب-اسس-ت-كشس-اف أابسس-ط اأ’وع-ي-ة ،ل-ي-ك-ون ب-مثابة بوابة
ل -ل -ط -ب -يب ،وي -ج -نب ال -م -ريضس ع-ن-اء ف-حصس ط-ب-ي
تقليدي.
وف -ي ه -ذا الصس -دد ،أاك -د م -دي -ر شس-رك-ة «ف-ي-ل-ي-بسس»
ال -ج -زائ -ر أاك -ت -وف ي -ح -ي-ى ،أاه-م-ي-ة ال-ع-ت-اد ال-ط-ب-ي
ال-ح-ديث ل-ل-م-رضس-ى ،م-ذّك-را ب-أان ال-ج-زائر حريصسة
ع -ل -ى ت -زوي -د م -راك-زه-ا الصس-ح-ي-ة ب-أاح-دث ال-ع-ت-اد
الطبي ،للتخفيف من معاناة المريضس’ ،سسيما وأان
ال-ع-ت-اد يسس-م-ح ب-ت-ق-ل-يصس وقت ال-ع-م-ل-ي-ة ،وي-قلل من
نسسبة اأ’شسعة التي يتعرضس لها المريضس.
ويندرج الحرصس على توفير عتاد طبي متطور ،في
إاطار توفير أاحسسن عÓج للمواطن الجزائري أاينما
كان في التراب الوطني ،بما يضسمن راحته وشسفاءه
في أاقصسر وقت ممكن ،سسواء تم التكفل به في
مراكز اسستشسفائية عمومية أاو على مسستوى عيادات
خاصسة.

إاسصقاط  07اسصتفادات من قائمة ال ّسصكن ببحÒة الطيور بسصكيكدة

الوا‹ يدعو للّتبليغ عن كل شسخصص ل تتوّفر فيه الشسروط

أاع -ل -م ح -ج-ري درف-وف وال-ي ال-و’ي-ة ،ال-م-واط-ن-ي-ن
القاطنين بحي بحيرة الطيور القصسديري أاّنه تمّ
اسستÓم قوائم العائÓت القاطنة بهذا الحي الذين
ل -م ي -درج -وا ف -ي ال -ق -ائ -م -ة اأ’ول -ي -ة ل-ل-م-ق-ت-رح-ي-ن
لÓسستفادة ،وبناء على تعليماته فقد تّم نشسـرها
ع-ل-ى ال-م-وق-ع اإ’ل-ك-ت-رون-ي ال-رسس-م-ي ل-ل-و’ية ،وهي
ق -ائ -م-ة م-عّ-دة م-ن ط-رف مسس-ؤوول ج-م-ع-ي-ة ب-ح-ي-رة
الطيور ،وكذلك القوائم المسستلمة من طرف بعضس
المواطنين الممثلين لسسكان هذا الحي ،وهذا من
أاج -ل ال -وق -وف ف -ي وج -ه اأ’شس -خ -اصس ال -م -زّي -ف-ي-ن
والمتحايلين الذين يريدون ا’سستفادة من دون وجه
حق من هذه السسكنات ،كما أاضساف والي الو’ية.
ودعا المسسؤوول اأ’ول عن الجهاز التنفيذي الو’ئي،
المواطنين المخلصسين التبليغ عن كل شسخصس ورد
إاسس -م -ه ب -ه -ذه ال -ق -وائ -م ،و’ ت -ت -وف -ر ف -ي-ه بشس-روط
ا’سستفادة ،حتى تتمكن مصسالح هذه ا’خيرة من
منح هذه السسكنات إالى مسستحقيها الحقيقيين ،وفي
ذات الصسدد أاكد الوالي «أان عمليات التحقيق حول
القائمة تبقى مسستمرة إالى غاية التطهير النهائي
لهذه القائمة» ،فمصسالح الو’ية تعكف على إاعداد
قوائم العائÓت المقترحة لÓسستفادة من السسكن

ال-ع-م-وم-ي اإ’ي-ج-اري ب-ان-ت-ه-اج الشس-فافية ،في إاطار
ب -رن -ام -ج ال-قضس-اء ع-ل-ى السس-ك-ن ال-هشس ع-ب-ر إاق-ل-ي-م
الو’ية.
Óشس -ارة ،أاف -رجت م -وؤخ -را ل -ج-ن-ة ال-ط-ع-ن ب-و’ي-ة
ل -إ
سس-ك-ي-ك-دة ،ع-ن ال-ن-ت-ائ-ج اأ’ول-ي-ة م-ن ع-م-لية دراسسة
الطعون الخاصسة بحصسة  720وحدة سسكنية بحي
بحيرة الطيور القصسديرية ،بإاسسقاط  7اسستفادات
أ’شسخاصس كشسفت الدراسسة بالرجوع إالى البطاقية
ال-وط-ن-ي-ة ل-لسس-ك-ن ،ع-ن ت-حصس-ل-ه-م ع-ل-ى اسس-ت-فادات
سس -اب -ق -ة ف -ي السس-ك-ن ا’ج-ت-م-اع-ي ،وذلك ب-ك-ل م-ن
ببلدية فلفلة وحي الزرامنة ،والبعضس منهم مسسجل
في برنامج عدل ،ودفعوا شسطرا من قيمة السسكن،
إالى جانب حالتين حررت بشسأانهما محاضسر ،وتم
تهديم أاكواخهما في شسهر فيفري الفارط.
وبلغت عدد الطعون في القائمة اأ’ولية الخاصسة
بحي بحيرة الطيور القصسديري 1000 ،طعن وشسهد
المكتب المخ ّصسصس لهذا الغرضس توافد كبير من
قبل المواطنين غير المسستفيدين.

سسكيكدة :خالد العيفة

رئيسس الغرفة الوطنية للموّثق Úرشصيد بردان :

مشسروع بحث ودراسسة حول التّراث العقاري ‘ ا÷زائر

العقد الّتوثيقي ا’لكÎو Êيسصاهم ‘ تشصجيع ا’سصتثمار ببÓدنا

كشص -ف رئ -يسس ال -غ -رف-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-وّث-قÚ
رشص -ي -د ب -ردان ع -ن مشص -روع ب -حث ودراسص -ة ح-ول
الÎاث العقاري ‘ ا÷زائر من خÓل اŸسصتندات
والعقود التوثيقية بغرضس تسصليط الضصوء على
ن اŸنظمة السصرية
هذه القضصية اŸهمة’ ،سصيما وأا ّ
ق- -د ق -امت ب -ح -رق ب -عضس اÙاف -ظ -ات ال -ع -ق -اري -ة
Ãخ -ت -ل -ف ج -ه -ات ال -وط -ن م -ث -ل و’ي -ت-ي سص-ي-دي
بلعباسس ووهران نكاية ‘ ا÷زائري ،Úسصعيا منهم
لتدم Òكل الوثائق التي تثبت اسصتيÓء هؤو’ء
اŸعّمرين على أامÓك ا÷زائري.Ú

وهران :براهمية مسسعودة

جاء ذلك في كلمة أالقاها خÓل مشساركته في اليوم
ال-دراسس-ي ال-م-ن-ظ-م ب-وه-ران ح-ول الشس-ه-ر ال-عقاري
وا’سس-ت-ث-م-ار ب-م-خ-ت-ل-ف أاشس-ك-ال-ه ،ت-طّ-رق ف-ي-ه-ا إالى
العقود التوثيقية التي تعود للمعّمرين ،حيث قال إان
هناك عددا كبيرا من أامÓك الجزائريين العقارية
ت ّ-م ا’سس -ت -يÓ-ء ع-ل-ي-ه-ا م-ن ق-ب-ل ال-م-عّ-م-ري-ن خÓ-ل
ا’سس-ت-ع-م-ار ال-ف-رنسس-ي ع-ن ط-ري-ق ق-وان-ي-ن ج-ائرة،
وب -ع -د ا’سس -ت -قÓ-ل ح-اول ال-ب-عضس م-ن-ه-م اسس-ت-ع-ادة
هذه اأ’مÓك بطرق احتيالية في بعضس اأ’حيان،
بالرغم من أانّ المرسسوم التنفيذي الذي صسدر سسنة
 1962جعل من أامÓك المعّمرين أامÓكا شساغرة،
ومنحهم المشسرع الجزائري اآجا’ ’سستعادتها غير
أان-ه-م ل-م ي-ط-ال-ب-وا ب-ه-ا ،وع-ل-ي-ه اّت-خ-ذت السس-ل-ط-ات
العمومية قرارا شسجاعا بضسم هذه اأ’مÓك ضسمن
أامÓك الدولة ،ومنعت من إاعطاء أاي معلومات
حولها ،حسسب قوانين صسدرت سسنة .2010
وأاشساد رئيسس الغرفة الوطنية للموثّقين في سسياق
مّ-ت-صس-ل ب-ال-م-ج-ه-ودات ال-جّ-ب-ارة ال-ت-ي ب-ذلتها وزارة
العدل ،فيما يخصس تجسسيد مشسروع العقد التوثيقي
ا’لكتروني الذي قطع أاشسواطا مهمة ،مؤوكدا على

أاه-م-ي-ة اإ’ج-راءات اأ’خ-ي-رة ف-ي ت-ع-زي-ز الشس-ف-اف-ية
ف -ي -م -ا ي-خصس ن-ق-ل ال-م-ل-ك-ي-ة وك-ذلك ت-ق-ل-يصس م-دة
اإ’جراءات ،داعيا مختلف المعنيين إالى ا’نسسجام
ب -قّ-وة ف-ي ه-ذا ال-مشس-روع ،وع-ل-ى رأاسس-ه-م ال-ح-ف-اظ
على المصسالح العقارية المكلفة بعملية الرقمنة ،ما
يسسمح بإانشساء جهاز متطور للتواصسل عن بعد.
كشسف بردان في هذا الخصسوصس عن إانشساء موقع
إالكتروني للمؤوسسسسات ا’قتصسادية من قبل الغرفة
الوطنية للموثقين يضسمن السسرية والمحافظة على
المعلومات واأ’من القانوني ،بالتنسسيق مع وزارة
الصس -ن -اع -ة وال -م -ن-اج-م وال-م-رك-ز ال-وط-ن-ي ل-لسس-ج-ل
التجاري ومصسالح الضسرائب والضسمان ا’جتماعي،
وقد سسمح لبعضس مكاتب التوثيق بوسسط البÓد من
تأاسسيسس شسركات اقتصسادية إالكترونيا خÓل مدة ’
ت -ت-ج-اوز  48سس -اع -ة ،ك -م -ا سس-م-ح ل-ل-مسس-ت-ث-م-ر م-ن
الحصسول على السسجل التجاري وبطاقة ا’نخراط
ف -ي صس -ن-دوق الضس-م-ان ا’ج-ت-م-اع-ي ل-غ-ي-ر اأ’ج-راء
والتعريف الجبائي من نفسس مكتب الموثق.
سسبق العملية إاجراء تكوين لنحو  200موثق في
م-ج-ال ت-ح-ري-ر ال-ع-ق-ود ال-ك-ت-رون-ي-ا ،ع-لى أان تشسمل
العملية موثقين شسرق وغرب الوطن ،حسسب ما ما
أاشسار إاليه نفسس المتحدث ،مبديا ا’سستعداد الكامل
ل-ل-م-وث-ق-ي-ن ل-ل-مضس-ي ف-ي ت-جسسيد سسياسسة السسلطات
العمومية الرامية إالى تجسسيد ا’قتصساد الرقمي.
وع -رف ه -ذا ال -ي -وم ال -دراسس -ي ال -ذي أاشس-رف ع-ل-ى
ت-ن-ظ-ي-م-ه ن-ادي ال-م-ق-اول-ي-ن ب-وه-ران ب-ال-ت-نسس-يق مع
ال -غ -رف -ة ال -وط -ن -ي -ة ل-ل-م-وث-ق-ي-ن مشس-ارك-ة م-خ-ت-ل-ف
ال -ق -ط -اع-ات ذات الصس-ل-ة ،إال-ى ج-انب مسس-ت-ث-م-ري-ن
ومقاولين وكذلك موثقي و’يات الجهة الغربية من
ال -وط -ن ،ت ّ-م خ Ó-ل -ه م -ن -اقشس -ة إاشس -ك -ال -ي -ة حصس -ول
ال -مسس -ت -ث -م -ر ع -ل -ى ع -ق -ود ال -م-ل-ك-ي-ة ال-ت-ي ت-خضس-ع
إ’جراءات إادارية قبل إاشسهارها من قبل المحافظة
العقارية.

ن الوقفة Œديد العهد مع شصهدائها
أاّكد أا ّ

وا‹ تلمسسان يحيي الّذكرى Ÿ 61عركة فÓوسسن

أاشسرف والي و’ية تلمسسان علي بن يعيشس بمعية
ال-عشس-رات م-ن ال-م-ج-اه-دي-ن والّسس-ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة
والعسسكرية على إاحياء الذكرى  61لمعركة فÓوسسن
من خÓل تنظيم وقفة ترحم وباقة من على أارواح
الشسهداء الذين سسقطوا في سساحة الوغى بمعركة
فÓوسسن ،وذلك بأاعالي جبال منشسار التي تعد أاعلى
ق-م-ة ل-ج-ب-ال فÓ-وسس-ن ال-م-ط-ل-ة ع-ل-ى وادي الحمام
والغابات الكثيفة التي شسهدت المعارك خÓل شسهر
أافريل من سسنة  ،1957وكّلفت المسستعمر الفرنسسي
خسسائر كبيرة في العتاد والعدة واأ’رواح.

وأاشسار والي الو’ية أان الوقوف اليوم بهذا المكان
ه -و اسس -ت -رج -اع ل -ل -ت-اري-خ ،وإاع-ط-اء ع-ه-دا لشس-ه-داء
ال -م-ن-ط-ق-ة إ’ت-م-ام ث-ورة ال-ب-ن-اء وال-تشس-ي-ي-د وح-م-اي-ة
الجزائر من أاّية مخاطر ،في حين اسسترجع أاسستاذ
التاريخ بجامعة تلمسسان الدكتور احمد بن داود
ت -اري -خ ال -م-ن-ط-ق-ة وال-وق-وف ع-ل-ى أاح-داث م-ع-رك-ة
فÓوسسن اأ’ولى والثانية ،في حين أاقامت بلدية
فÓوسسن معرضسا خاصسة بالمناسسبة ،والذي طاف به
والي الو’ية والوفد المرافق له.
وت ّ-م ب -ال -م -ن-اسس-ب-ة ع-ل-ى ت-دشس-ي-ن ال-وك-ال-ة ال-ف-رع-ي-ة

ل -م -ؤوسسسس -ة الضس -م -ان ا’ج -ت -م -اع -ي ،ووضس -ع ح -ج-ر
اأ’سساسس إ’قامة مدرسسة ابتدائية من الصسنف «ب »1
بمدينة فÓوسسن بغÓف مالي قّدر بـ  50مليون دج
لتخفيف الضسغط على المدارسس بهذه المنطقة،
كما تمّ تخصسيصس مبلغ  4مÓيير سسنتيم من أاجل
تهيئة الملعب البلدي ليكون في مصساف مÓعب
البلديات اأ’خرى.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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قرية «الصصافيات» با÷لفة

تسشاؤؤ’ت عن دؤر مصشالح الرقابة ‘ حماية اŸسشتهلك

08

معاناة يومية مع العزلة

سصجلت مصصالح الرقابة التابعة Ÿديرية التجارة لو’ية بومرداسص ،خÓل نشصاطها اŸيدا 2061 Êتدخل ◊ماية اŸسصتهلك وقمع
’داري التحفظي والتوقيف
الغشص وكذا ﬁاربة اŸمارسصات التجارية ،و” خÓل شصهر مارسص اŸاضصي– ،رير ﬁ 289ضصر واقÎاح الغلق ا إ
اŸؤوقت للنشصاط لـ Œ Óﬁ 25اريا وحجز أازيد من  2طن من مادة التبغ والسصكر ،بسصبب ﬂالفتها للقانون ومتطلبات حماية اŸسصتهلك..

بومرداسس :ز /كمال
مع اقÎاب الششهر الفضشيل ترتفع حدة
التوتر ويزداد الضشغط ب Úمصشالح أاعوان
الرقابة والتجار الذين ينظرون إا ¤هذا
الششهر مناسشبة هامة Ÿضشاعفة األنششطة
واب- -ت- -زاز اŸواط- -ن ‘ ◊ظ- -ات الضش -ع -ف
وتأاث Òالصشيام ‘ ﬁاولة للربح السشريع
بشش - -ت - -ى ال - -ط - -رق وت- -زداد م- -ع- -ه- -ا أايضش- -ا
اŸم-ارسش-ات اıال-ف-ة ل-ل-تشش-ري-ع ال-قانوÊ
اŸن- -ظ- -م ل- -لسش- -وق وم -ت -ط -ل -ب -ات ح -م -اي -ة
اŸسشتهلك من هذه السشلوكات التي تتعدى
أاح -ي -ان -ا ح -دود اŸع -ق -ول ،وه-و م-ا ي-ع-ن-ي
حتمية –ريك آالة مصشالح الرقابة لتنظيم
ومراقبة طبيعة النششاط ولوبصشفة جزئية
بالنسشبة للتجار واÓÙت التجارية التي
ت -نشش -ط ب -ط -ري -ق-ة ق-ان-ون-ي-ة م-ع ال-ق-ي-د ‘
السشجل التجاري ،نتيجة قلة عدد األعوان

ومفتششي الرقابة التي تقتصشر ‘ أاغلب
األحيان على بعضض اÓÙت اŸتمركزة
‘ اŸدن ‘ ،ح Úتبقى أاغلب اÓÙت
األخ- - -رى ،خ- - -اصش - -ة ت - -لك اŸن - -تشش - -رة ‘
البلديات النائية والقرى اŸعزولة خارجة
عن اŸعاي.Ò
هذا بالنسشبة للنششاط التجاري اŸق من
حيث السشجل التجاري وسشقف األسشعار،
خاصشة بالنسشبة للمواد الغذائية الواسشعة
السشتهÓك ‘ ،ح Úيبقى نششاط آاخر أاكÌ
أاه- -م- -ي- -ة وي- -ت- -ع- -ل -ق األم -ر Ãواد اÿضش -ر
والفواكه اÿاضشعة Ÿبدأا قانون العرضض
والطلب وفق قاعدة السشوق ،وهنا وضشعت
مصشالح مديرية التجارة نفسشها ‘ وضشعية
مريحة بحجة أان السشوق هو من يحدد
األسشعار ول دخل Ÿصشالح قمع الغشض ‘
اŸوضش- -وع ،ل- -ك- -ن اإلشش -ك -ال ال -ذي ي -ب -ق -ى
م- -ط- -روح- -ا ‘ ه- -ذا ال- -نشش -اط ال -ت -ج -اري

بلدية «أايت اسصماعيل» ببجاية

ه-وال-ت-ج-ارة ال-ف-وضش-وي-ة واسش-تمرار انتششار
الباعة اŸتجول Úونقاط البيع العششوائية
‘ الطرقات واألرصشفة التي تقع مسشؤوولية
ﬁارب- -ت- -ه- -ا ع- -ل -ى اŸدي -ري -ة واŸصش -ال -ح
الولئية رغم ا◊ملة التي قادتها اŸصشالح
اŸششÎك -ة ،ق -ب -ل أاي -ام ل-ل-قضش-اء ع-ل-ى ه-ذه
ال -ن -ق -اط السش -وداء ال -ت -ي شش ّ-وهت م -ن -اظ-ر
اŸدن واألحياء وسشاهمت بنسشبة كبÒة ‘
ت-ده-ور ال-ب-ي-ئ-ة واÙي-ط السش-ك-ني ،بسشبب
اıل- -ف- -ات ال- -ي- -وم -ي -ة ،وأاسش -ب -اب غ -ي -اب
اŸت -اب -ع -ة الصش -ارم-ة Ÿث-ل ه-ذه ا◊مÓ-ت
ال- -ت- -ي م -ا أان ان -ت -هت مسش -اء ح -ت -ى ع -ادت
عشش -رات ال-ط-اولت واŸرك-ب-ات اŸت-ن-ق-ل-ة
صش-ب-اح-ا ل-ت-زدح-م ب-ح-ي ال-ك-رم-ة والسشاحل
باıرج الششرقي لعاصشمة الولية ،مرورا
Ãنطقة ا◊اج أاحمد ورأاسض جنات على
طول الطريق الوطني رقم  24والطريق
رقم  25وﬂتلف مراكز وأاحياء اŸدن،
وبالتا‹ ذهبت كل الوعود والتصشريحات
ب-ال-قضش-اء ال-ن-ه-ائ-ي ع-ل-ى م-ظ-اه-ر التجارة
الفوضشوية أادراج الرياح.
ك -م -ا ي -ن-ت-ظ-ر أان ي-زده-ر ه-ذا ال-ن-وع م-ن
ال-ت-ج-ارة وت-زداد ان-تشش-ارا وت-ن-وع-ا ب-دخول
شش -ه -ر رمضش -ان ،ح -يث ت-أاخ-ذ أاشش-ك-ال أاكÌ
خ-ط-ورة ع-ل-ى صش-ح-ة اŸسش-ت-ه-لك ب-ان-تششار
ط-اولت ب-ي-ع اŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة وا◊ل-وي-ات
ب-ك-ل أاصش-ن-اف-ه-ا ع-ل-ى ق-ارع-ة ال-طريق دون
اكÎاث لضش -رب -ات الشش-مسض وال-غ-ب-ار ،وه-ي
التحديات اŸفروضشة على مصشالح الرقابة
Ÿدي -ري -ة ال -ت -ج -ارة اŸط -ال -ب -ة ب -ت -ك -ث-ي-ف
ا◊مÓت لتقليصض مثل هذه اŸمارسشات
ال -ت -ي أادخ -لت ق -ط -اع ال-ت-ج-ارة ‘ ف-وضش-ى
وم -ت -اه -ات  ⁄ت -خ -رج م -ن-ه-ا وŒ ⁄د ل-ه-ا
حلول جذرية..

اŸيزانية ’ تكفي اŸششاريع ا›ÈŸة
البلديات ،بحسشب ميزة كّل منطقة وتثمينها
ع-ن ط-ري-ق خ-ل-ق م-ؤوسشسش-ات ت-اب-ع-ة ل-ل-بلدية
وال- - -ولي- - -ة ،أاوب- - -الشش - -راك - -ة م - -ع اÿواصض،
لسشتغÓل وتوف Òقاعدة لبيانات األوعية
العقارية ،وتوف ÒاŸناخ اÓŸئم الذي من
ششأانه أان يسشمح لكل اŸسشتثمرين بالتقدم
فعليا ‘ اŸششاريع على جميع اŸسشتويات،
خاصشة أان ا÷ماعات اÙلية تتوفر على
إام -ك -ان -ي-ات ل-ت-ح-ري-ر اŸب-ادرة وم-راف-ق-ت-ه-ا
Ãختلف اآلليات.

ا÷لفة :موسسى بوغراب
ناششد سشكان قرية «الصشافيات» اŸتواجدة على بعد  64كلم عن ا÷لفة،
والتابعة اقليميا لبلدية تعظميت جنوب ششرق الولية ،السشلطات اÙلية
إاعادة النظر ‘ منهجية توزيع اŸششاريع التنموية ،خاصشة وأانهم يعيششون
أاوضشاعا إاجتماعية صشعبة منذ سشنوات ،بحسشب ما أاكده لنا سشكان هذه
القرية ،الذين اعتÈوا بأانهم تلقوا وعودا دون أان Œسشد على أارضض الواقع،
هذا وأاوضشح ‡ثل السشكان «ت  .ك» ‘ ،تصشريحه لـ «الششعب» ،أان قريتهم
أاصش-ب-حت ‰وذج-ا ل-ل-م-ع-ان-اة ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-ح-ال-ة ال-ك-ارث-ي-ة ل-لطرق واŸمرات
ال -داخ -ل -ي -ة ،ال -ت -ي ت -ف -ت-ق-ر ه-ي األخ-رى إا ¤ال-ت-ه-ي-ئ-ة ا◊ضش-ري-ة ،واإلن-ارة
العمومية ،مطالب Úبضشرورة تعميم الربط وإازالة الظÓم الدامسض وتسشهيل
ال -ت -واصش -ل ،ف -ي -م-ا ب Úالسش-ك-ان ل-ي Ó-ودح-ر ﬂاوف-ه-م ال-ك-بÒة م-ن سش-رق-ة
مواششيهم ،مؤوكدين ‘ ذات السشياق ،بأانه منذ إانششاء القرية سشنة ⁄ 1982
يتغ Òفيها أاي ششيء ،مقارنة بقرى البلديات األخرى ،كما اششتكى أايضشا،
سشكان القرية ،من مششكل العزلة اŸفروضشة عليهم ،بسشبب انعدام تغطية
الهاتف النقال والذي سشاهم ‘ توسشيع هّوة العزلة التي تعا Êمنها القرية،
باإلضشافة إا ¤غياب الغاز ،وﬁطات توزيع البنزين التي تبعد على مسشافة
 17كم ،انطÓقا من مدينة تعظميت ،رغم أان الطريق صشار منفذا هاما
يسشلكه اّŸوالون والقادمون من جنوب ششرق الولية ،كما كششف سشكان
القرية ،بأان هناك مششك Óاآخر يتخبطون فيه ،ل يقل أاهمية عن اŸششكل
األول وهوإانعدام ششبكة الصشرف الصشحي ‘ كث Òمن ششوارع األحياء ،األمر
الذي دفعهم إا ¤اإلسشتنجاد باآلبار التقليدية لتصشريف اŸياه اŸسشتعملة،
وهوما أاثار تخوفهم من ظهور األمراضض واألوبئة التي تنتقل عن طريق
ا◊ششرات ،وتزايد حالت اإلصشابة بلسشعات العقرب.
من جهتهم ،طالب مواطنو قرية «الصشافيات» ،من السشلطات اÙلية
بضشرورة التدخل والنظر ‘ إانششغالتهم اŸطروحة ،على غرار توف Òالنقل
اŸدرسشي اŸنعدم ،وكذا زيادة حصشصض إاسشتفادة القرية من السشكن بصشيغة
البناء الريفي ،بالنظر للعدد اÙتششم والقليل اıصشصض لها ،والذي
يقابله تعداد سشكا Êكب Òبالقرية وضشواحيها ،مششÒين ‘ السشياق ذاته ،أان
اŸسشؤوول ÚاÙلي ،Úل يعرفون القرية إال أاوقات ا◊مÓت النتخابية،
كما يعت Èكذلك ،سشكان قرية «الصشافيات» مششكل اŸاء الششروب باألزمة
الدائمة التي –تاج إا ¤تكفل جاد ،وتبقى البطالة اŸوضشوع الوحيد الذي
يتكلم عنه ششباب اŸنطقة الذين Áثلون نسشبة  ٪70من السشكان ‘ ،ظل
ح -رم -ان -ه -م م-ن اŸراف-ق ال-ري-اضش-ي-ة والشش-ب-ان-ي-ة ،ك-اÓŸعب اŸعشش-وشش-ب-ة
وقاعات متعددة الرياضشات ،و‘ نفسض الششأان تعا Êالقرية من تدهور
اÿدمات الصشحية ‘ ،ظل افتقار قاعة العÓج ألبسشط التجهيزات ،وتكاد
تكون هيك Óمن دون روح ،وعليه يأامل هؤولء اŸواطنون القاطنون بالقرية،
أان تسشتجيب السشلطات اÙلية Ÿطالبهم ،وأان تعمل على إاخراجهم من
ا◊رمان والعزلة التي ظلوا لسشنوات يتخبطون فيها.

بعد طلبات عديدة لسصكان «تاشصتة» و»طارق بن زياد»

ربط  ١٠بلديات نائية بع Úالدفلى بالغاز

بجاية :بن النوي توهامي
اسص- -ت -ف -ادت ب -ل -دي -ة أايت اسص -م -اع -ي -ل
ل -لسص -ن -ة اŸال -ي-ة  ،2018م -ن م -ي -زان -ي-ة
ق - - -درت بـ  45م -ل -ي -ون دي-ن-ار ‘ إاط-ار
“ويل ﬂططات البلدية التنموية،
ح-يث سص-ي-خّصص-صص ’سص-ت-ك-مال كÈيات
اŸشصاريع التنموية التي ” تسصجيلها،
خÓل الÈامج التنموية.
قال مصشدر مسشؤوول ،أانه بالرغم من كون
الدعم اŸا‹ قد عرف ارتفاعا ملحوظا
مقارنة بالسشنة اŸاضشية ،إال أان اŸبلغ يبقى
غ Òك -اف ل -ت -غ -ط -ي -ة اح -ت -ي -اج-ات ال-ب-ل-دي-ة
والسشتجابة لتطلعات السشكان ،مششÒا إا¤
أانه قد سشبق أان ” –ديد األولويات ،كما
Œري العادة ،وقد احتل قطاع الري وقطاع
األششغال العمومية الصشدارة.
وعليه ” ،الششروع وفقا لذات اŸصشدر،
‘ إاصش Ó-ح وت -وسش -ي -ع شش -ب-ك-ة ت-وزي-ع اŸي-اه،
باإلضشافة إا ¤وضشع ششبكات جديدة لصشرف
اŸياه اŸسشتعملة ضشمن الÈنامج ،أاما فيما
يتعلق باألششغال العمومية ،فقد ” تسشطÒ
مشش -اري -ع خ -اصش-ة ب-ال-ت-ه-ي-ئ-ة ا◊ضش-ري-ة عÈ
عديد من القرى التابعة للبلدية .مضشيفا
أاننا حاولنا قدر اŸسشتطاع تعميم اŸششاريع
وتوزيعها على كافة القرى واŸناطق ،وكي
ل يطغى على أاهل بعضض اŸناطق إاحسشاسض
بالتهميشض وتفضشيل بعضض القرى على قرى

أاخرى».
ب -اع -ت -ب -ار ال -غ Ó-ف اŸا‹ اŸن -خ-فضض
والحتياجات الواسشعة النطاق للبلدية ،فقد
ت -أاسش -ف ﬁدث -ن -ا م -عÎف -ا ب -أان ت-وزي-ع ذات
اŸب -ل -غ ع -ل-ى ك-اف-ة اŸن-اط-ق سش-ي-ح-ول دون
اسش- -ت- -ف- -ادة أاي م- -ن -ه -ا م -ن مشش -اري -ع ك -بÒة
ومعتÈة ،مع العلم أانه وبغرضض تخليصض هذه
القرى اÙرومة ذات الحتياجات الكبÒة
من حالة ا÷مود التي تعرفها ،فقد دعا إا¤
Œسشيد ﬂطط خاصض ،حيث ل Áكن وضشع
البلديات النامية التي تتمتع بدخل مرتفع،
والبلديات الفقÒة التي تعيشض من إاعانات
الدولة على قدم اŸسشاواة ،وينبغي تسشخÒ
أاموال تنموية خاصشة لصشالح هذه األخÒة،
كما هو األمر مع اŸناطق ا÷نوبية للوطن
وكذا الهضشاب العليا.
إال أان هذا الرأاي ل يتقاسشمه ا÷ميع ،إاذ
يرى أاحد اŸتعامل Úالقتصشادي ÚاÙليÚ
أانه على كل ا÷ماعات اÙلية ،أان تكون
ق -ادرة ع -ل -ى ت -وف Òمصش -ادر رزق -ه-ا وكسشب
عيششها لوحدها حيث أاّكد ⁄« ،يعد بإامكان
البلدية العتماد إا ¤أاجل غ Òمسشمى على
ت -دخ -ل ال -دول -ة ودع -م -ه -ا ،ف -إان  ⁄ت -خ -ل -ق
ل -وح -ده -ا م -وارد ث -روة تسش -م -ح ب -ت -ح -ق -ي -ق
اسشتقÓليتها ،فيكون ﬁكوما عليها التخبط
‘ فقر دائم وأاوضشاع مزرية ،فضش Óعن
كونها سشتعا Êتخلفا تنمويا حادا».
والضشرورة تقتضشي خلق الÌوة داخل إاقليم

ح- -م -لت خ -رج -ة وا‹ ع Úال -دف -ل -ى ،ب -ن ي -وسص -ف
ع-زي-ز ،ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-غ-ط-ية النقائصص اŸسصجلة ‘
تغطية عدة بلديات بالغاز الطبيعي ،بعد موافقة
الرئيسص اŸدير العام Ÿؤوسصسصة سصونلغاز على التموين
اŸشصÎك ل-ل-مشص-اري-ع ال-ت-ي ” Œم-ي-ده-ا وال-عمليات
اÿاصصة بتوسصيع الشصبكة إارتياح سصكان 10بلديات
أاغلبها ريفية.

ع Úالدفلى :و .ي .أاعرايبي
عملية التكفل بهذه اإلنششغالت جاءت بعد طلبات طاŸا
رفعها سشكان اŸنطقة الذين عانوا األمرين خÓل السشنوات
الفارطة ،كما كانت من جهة أاخرى ضشمن األولويات التي
ظ -لت ع-ل-ى ط-اول-ة السش-ل-ط-ات ال-ولئ-ي-ة م-ط-روح-ة ،غ Òأان
الضشائقة اŸالية حالت دون Œسشيد هذه العمليات التنموية
الهامة بحسشب أاقوال السشكان الذين عÈوا عن إارتياحهم
الكب Òلهذه اإلجراءات العملية اÿاصشة بإاعادة إانطÓق
اŸششاريع اŸسشجلة ضشمن ربط بعضض البلديات اÙرومة
بالغاز الطبيعي والتي عاشض سشكانها ظروفا قاسشية جراء
قسشاوة الظروف اŸناخية الصشعبة.
خرجة الوا‹ بن يوسشف عزيز جاءت بعد موافقة الرئيسض
اŸدي -ر ال -ع -ام Ûم -ع سش -ون -ال -غ -ار ﬁم -د ع -رق -ات ع -ل -ى
اإلقÎاحات اÿاصشة بربط البلديات اÙرومة من هذه
اŸادة الضش-روري-ة ،وك-ذا اŸن-اط-ق واŸداشش-ر وال-ت-ج-م-ع-ات
السشكانية الكÈى ،خاصشة ذات األولوية ‘ اıطط الولئي
الذي وافق عليه ذات اŸسشؤوول األول عن قطاع سشونالغاز.
هذه العمليات الكÈى التي كششف عنها الوا‹ تسشتهدف
10ب -ل -دي -ات م -ن -ه -ا ب -ل -دي -ت Úأادرج -ت -ا ضش -م -ن األول -ول -ي -ات
اإلسشتعجالية ويتعلق األمر بكل من بلديتي تاششتة وطارق بن
زياد اللتان يعرفان ظروفا مناخية صشعبة رغم التموين

الطبيعي لهما Ãادة غاز البوطان ،يقول اŸسشؤوول األول عن
ا÷هاز التنفيذي بالولية ،الذي –دث عن تنفيذ هذا
الÈنامج باŸوافقة من اإلدارة العامة Ûمع سشونالغاز
بتموين مششÎك على مدار  3سشنوات والذي فتح Ãبلغ ما‹
منذ  2017و 2018قدر بـ 100مليار سشنتيما بعدة بلديات،
فيما سشتنطلق األششغال ‘ عدة بلديات كالزاوية ببلدية
العريب وسشدي بوناب وواد الريحان بخميسض مليانة وسشدي
ح-م-و ب-ال-روي-ن-ة ووادي ا÷م-ع-ة ووادي ال-زب-وج ب-ا◊سش-ي-ن-ية
وزنادرة بع Úالدفلى وا÷بابرة بحمام ريغة ،ضشمن توسشع
الششبكة والربط ا÷ديد ،مششÒا أان 1500مليار هي الفاتورة
اıصشصشة لهذه العمليات التنموية الرامية لرفع الغ Íعن
سشكان هذه البلديات ،يقول ذات الوا‹ ،الذي اعت Èهذه
اŸششاريع باŸكسشب الهام التي تخصشصشه الدولة للسشكان
اÿاصش-ة ب-ال-وسش-ط ال-ري-ف-ي ال-ذي ح-ظ-ي ب-اإله-ت-م-ام الكبÒ
ضشمن ميزانية الولية ،يقول ﬁدثنا.
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األحد  ٢٢أافريل  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٠٦ششعبان ١٤٣٩
العدد

١٧٦٢٥

إاعادة اسستغÓل سسد السسوا Êبعد سسنوات من الÎدد

الغاز يدخل ‘ بيوت البلعباسسي Úماعدا  ٦٥00مسسكن

إادماج اŸشسروع ‘ السسÎاتيجية الفÓحية Ÿغنية
أامر وا‹ و’ية تلمسسان السسيد علي بن يعيشص خÓل الزيارة التي قادته ا ¤دائرة باب العسسة بإاعادة
دراسسة اسستغÓل سسد السسوا Êالذي يعت Èأاحد اŸواقع ﬁل اختÓف ،حيث سسبق وان تقّرر هدمه واسستغÓله ‘
توسسيع اÙيط العمرا ÊخÓل نهاية سسنة  2013قبل ان يتم الÎاجع عن ذلك سسنة .2014

تلمسسانﬁ :مد بن ترار
وهكذا تقّرر ادماجه ‘ عملية دعم
مششروع سشقي وتوسشيع اÙيط اŸسشقي
Ÿدينة مغنية بعد الزيارة التي قادت
وزي - - -ر اŸوارد اŸائ - - -ي - - -ة ا ¤اŸوق- - -ع
واŸصشادق على اŸششروع الذي رصشد له
غÓ- -ف م- -ا‹ ق- -در بـ ٤٠٠مليارسشنتيم،
اضشيف له مبلغ  ٣٥٠مليار سشنتيم لضشمان
ت- -وسش- -ي- -ع مسش- -اح- -ة اÙي- -ط ا٧٠٠٠ ¤
ه -ك -ت-ار لضش-م-ان ب-ل-وغ-ه ح-دود م-ن-ط-ق-ة
م- -غ- -اغ- -ة شش- -م- -ال ا ¤أان- -ق- -اب ال- -زوي- -ة
ج -ن -وب -ا .وال -ذي ان-ط-ل-ق ‘ مّ-د ق-ن-وات-ه
السش -ن -ة اŸاضش-ي-ة ع-ل-ى مسش-اح-ة  ٩٠كلم
انطÓقا من سشّد حمام بوغرارة ،حيث
ام- -ر ال- -وا‹ ب- -إاع- -ادة دراسش -ة اŸشش -روع
لتفادي أاية اخطار على سشكان منطقة
السشوا ‘ Êحالة امتÓئه والذي سشيعود
بالفائدة على اŸنطقة لﬁالة.
هذا السشد الذي انتظر لقرابة  ٤٠سشنة
حقه من اŸياه الفائضشة من سشد بني
ب -ه -دل م -ن أاج -ل سش -ق -ي سش -ه -ل م -غ -ن -ي-ة
والنهوضص بالقطاع الفÓحي والصشناعي
الذي أانششئ من أاجلها ،بعدما أاسشتهلك
أاك Ìمن  ١٠٠مليار سشنتيم ألقامته على
م- - -دى  ١٠سش- -ن- -وات ب -داي -ة م -ن سش -ن -ة
 ،١٩٧٩وال- -ذي ح- -م- -ل م- -ع- -ه مشش- -روع- -ا
ط -م-وح-ا ل-ل-ن-ه-وضص ب-ال-ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ي
والصش-ن-اع-ي لسش-ه-ل ب-ن-ي واسش Úوم-غ-نية،
هذا اŸششروع الذي انقسشم إا ¤ششطرين،
الششطر األول ويخصص إاقامة  ٣حواجز
مائية بقرية السشوا Êألقامه سشد بسشعة
 ١٥أالف م Îمكعب لÓسشتيعاب اŸياه

معسسكر  :ام ا.Òÿسس

القادمة من سشد بني بهدل ،حيث يخ ّصص
اŸشش -روع رب -ط سش -د ب -ن -ي ب -ه -دل بسش -د
السشوا Êعلى مسشافة  ١٠٠كلم بقنوات
إاسش -م -ن-ت-ي-ة ،ح-يث رصش-د ل-ه-ذا اŸشش-روع
أاك Ìمن  ٧٨مليار سشنتيم و” Œسشيد
الششطر األول وإاقامة السشد إاقامة مصشنع
لصش -ن-اع-ة األن-اب-يب ق-رب وادي اŸوي-ل-ح
قرب قرية الزريقة بغÓف يتجاوز الـ١٨
مليار سشنتيم من أاجل تزويد اŸششروع
باألنابيب اإلسشمنتية لتجسشيد سشد بني
بهدل بسشد السشوا Êمن خÓل اسشتغÓل
ف - -ائضص اŸي - -اه ال - -ذي ي - -ت - -دح- -رج عÈ
القنوات ا ¤سشد السشوا Êالذي سشيدعم
Ãياه  ٥٠نقبا عميقا Ãنطقة الزريقة
وهو ما  ⁄يكن حيث كان الهدف من
اŸششروع سشقي  ٦٠٠هكتار من الذرى
التي كان م›Èا ألقامتها بسشهول بني
واسش Úلتدعيم مصشنعي الزيت ومصشنع
ال -ذرى Ãغ -ن -ي -ة ب -اŸواد األول -ي -ة ،ل -ك-ن
اŸششروع أاجهضص نهاية سشنة  ،١٩٨٩و⁄
يوصشل السشد بأاية جرعة ماء و ⁄تغرسص
ششجرة واحدة.
وقد أادى فششل مششروع سشد السشواÊ
إا ¤ت- -وق- -ي- -ف مصش- -ن- -ع ال- -زيت Ãغ -ن -ي -ة
وخ -وصشصش -ت -ه ك-م-ا ب-ي-ع مصش-ن-ع ال-ذرة ‘
ح Úبقي هيكل سشد السشوا Êبدون روح
وصشار نقمة على مدينة السشوا Êبحكم
أانه أاصشبح يعيق توسشع اŸدينة وعلى هذا
األسشاسص طالبت اللجنة الولئية للتجهيز
وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ل-ل-مجلسص الششعبي
ال - -ولئ - -ي ‘ إاح- -دى دورات- -ه ‘ شش- -ه- -ر
ج- -وي -ل -ي -ة م -ن صش -ائ -ف -ة  ،٢٠١٢ب- -وضش -ع
اسشÎات-ي-ج-ي-ة ع-قÓ-ن-ية لسشتغÓله الذي

أاعاق التوسشع العمرا Êللبلدية و–سشÚ
العقار الفÓحي بتوف ÒاŸوارد اŸائية،
ب- -اإلضش- -اف -ة إا ¤إاع -ط -اء ال -تسش -ج -ي Ó-ت
اŸت- -ع- -ل -ق -ة بشش -غ -ل األراضش -ي وت -ه -ي -ئ -ة
العمليات اÿاصشة بالقطاع ووضشع نوع
م - -ن ال - -ت- -وازن ال- -ت- -ن- -م- -وي وال- -ت- -ك- -ف- -ل
ب -ال-ت-وج-ي-ه-ات ا÷دي-دة ل-ك-ل اإل‚ازات
سشيما وبلدية السشوا ÊتÎبّع على مسشاحة
 ٥٥ك-ي-ل-وم Îم-رب-ع وي-ب-ل-غ ع-دد سشكانها
ح - -وا‹  ٩٤٩٩نسش -م -ة ،و–ت -اج ل -رسش-م
آافاقها اŸسشتقبلية ‘ التعم Òومسشايرة
ركب التطور التنموي بالششمال الغربي
جه سشكان اŸنطقة
لولية تلمسشان ،كما و ّ
مراسشÓت إا ¤السشلطات بالتدخل من
أاجل إايجاد حّل لهذا الهيكل الذي أاثر
على مدينة السشوا Êا◊دودية وهو ما
ج -ع -ل السش -ل-ط-ات ت-قّ-رر ب-ت-ه-د Ëالسشّ-د
خ- -اصش- -ة ب -ع -دم -ا فشش -ل مشش -روع زراع -ة
ال -ذرى و–وي -ل ع -م -ل-ي-ة سش-ق-ي مشش-روع
سشهل بني واسش Úا ¤سشد حمام بوغرارة
الذي يخزن أاك Ìمن  ١٧٧مليون مÎ
مكعب من اŸياه والتي حّولت للفÓحة
عقب –قيق األكتفاء الداتي من اŸياه
إاع-ت-م-ادا ع-ل-ى ﬁط-ات تصش-ف-ي-ة اŸياه،
ل - - -ك - - -ن ال - - -دراسش - - -ة األخÒة Ÿشش- - -روع
توسشيع السشهل اŸسشقي ‘ ظلّ اهتمام
الدولة بالفÓحة ضشمن ﬂطط التنمية
ال -ن -اشش -ئ أاع -اد سش -د السش -وا Êا ¤خ -ان-ة
الهتمام وانقذه من التهد ،Ëحيث من
اŸنتظر ان يرتبط بسشد بوغرارة ضشمن
قنوات السشقي التي “تد على مسشافة ٩٠
كلم وسشتسشمح باسشتغÓل السشد ‘ توسشيع
اÙيط اŸسشقي واعادة ›د سشهول
ب- -ن- -ي واسش Úضش- -م -ن ﬂط -ط م -ا ب -ع -د
ال-ت-ه-ريب ل-ل-ن-ه-وضص ب-القتصشاد الوطني،
خاصشة وأان الدراسشات التي أاقيمت على
السش-د ج-ع-ل-ت-ه اŸوق-ع اŸن-اسشب ل-ت-وزي-ع
اŸي -اه ب -ال -ت -دح -رج ع-ل-ى ك-اف-ة م-ن-اط-ق
السشهل وتضشمن توسشيعه ا ٧٠٠٠ ¤هكتار
ب -ع -دم -ا ك -انت ال -دراسش -ة ق -د ان -ط -ل-قت
بـ ٤٠٠٠هكتار فقط ،وهو ما من ششأانه
ان ي -وف -ر اآللف م -ن م -ن -اصشب الشش -غ -ل
وم- -ع- -ه- -ا الك- -ت- -ف -اء ال -ذات -ي ب -ا◊ب -وب
واÿضش -ر ،خ -اصش -ة ال-ب-ط-اط-ا ال-ت-ي ت-عّ-د
اŸنطقة رائدة فيها وسشبق وان احتلت
اŸن -ط -ق -ة اŸرت -ب-ة األو ¤وط-ن-ي-ا سش-ن-ة
 ،١٩٩٦كما تنتج ﬂتلف اÿضشروات من
خضشر وفواكه والتي تعّول عليها الدولة
‘ ال-ن-ه-وضص ب-اق-تصش-اد اŸن-ط-ق-ة ومعها
القتصشاد الوطني.

كلية الهندسسة اŸدنية Ãعسسكر تبحث عن شسركاء

اسستكمال توصسيل  52بلدية بنسسبة ٪100
و› 17معا ثانويا
بلعباسس :غ شسعدو

وصس-لت نسس-ب-ة ال-ت-غ-ط-ي-ة ب-ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ب-و’ي-ة سس-ي-دي ب-ل-ع-باسص إا92 ¤
’ن-ت-ق-ال إا ¤م-رح-ل-ة رب-ط اÛمعات
ب-اŸائ-ة ،وه-ي ال-نسس-ب-ة ال-ت-ي م-ك-نت م-ن ا إ
الثانوية من قرى ودواوير ذات كثافة سسكانية ّﬁددة بهذا اŸورد الطاقوي
’نتهاء من ربط كل بلديات الو’ية والبالغ عددها . ٥2
”ا إ
بعد أان ّ
أاحصشت مديرية الطاقة لولية سشيدي بلعباسص حوا‹  ٦٥٠٠مسشكن  ⁄يتم ربطه
بالغاز الطبيعي ع Èإاقليم الولية ،منها ما يدخل ضشمن األحياء السشكنية ا÷ديدة
ومنها ما يقع ‘ مناطق ل Áكن ربطها Ãادة الغاز الطبيعي ألسشباب عديدة أاهمها
التباعد ب Úالسشكنات عن بعضشها وصشعوبات اأخرى تقنية حالت دون Œسشيد هذه
اŸششاريع ،وحسشب فريدة بن سشاŸة مديرة الطاقة بالولية فقد حققت الولية قفزة
نوعية ‘ ›ال توصشيل ششبكات الغاز ،حيث ”ّ أاواخر سشنة  ٢٠١٧اإلنتهاء من ربط
› ١٧معا ثانويا بالغاز الطبيعي وكلها ›معات نائية ل يتعدى عدد قاطنيها ١٠٠
عائلة فقط ،وتتم حاليا دراسشة اŸلفات على مسشتوى اŸديرية وﬂتلف الششكاوي
اŸودع -ة م -ن ط -رف اŸواط -نŸ Úع -رف -ة إام-ك-ان-ي-ة رب-ط ›م-ع-ات-ه-م م-ن ع-دم-ه-ا.
وأاضشافت أان نسشبة التغطية اإرتفعت من  ٦٦باŸائة سشنة  ٢٠١٢إا ٩٢ ¤باŸائة بداية
” اسشتكمال مششاريع ربط كل بلديات الولية بنسشبة  ١٠٠باŸائة ،ما
 ،٢٠١٨بعد أان ّ
سشمح باإلنتقال إا ¤مرحلة جديدة يتم من خÓلها اإيصشال ششبكة التزود بالغاز
الطبيعي للمراكز الثانوية التي تزيد كثافتها السشكانية عن  ١٠٠عائلة ،حيث ” ربط
Œ ١٧معا سشكنيا بغÓف ما‹ يقدر بـ ٦٤١مليار سشنتيم والذي اسشتفادت منه الولية
لسشتكمال اŸششاريع اŸتبقية اŸتعلقة بالربط بششبكة الغاز بالبلديات التي كانت
مسشطرة لهذا الÈنامج .هذا وانطلقت األششغال مؤوخرا باÛمع السشكني اŸسشمى
Ãزرعة هنان حسش Úبعد اأن بر›ت بلدية سشيدي ◊سشن برنا›ا هاما لربط ١٠٠
ع-ائ-ل-ة ب-اÛم-ع اŸذك-ور ب-الشش-ب-ك-ة ال-رئ-يسش-ي-ة ل-ل-غ-از ال-ط-ب-يعي ،حيث قدرت تكلفة
Óششارة ،فإان تزويد الولية بالغاز
اŸششروع مليار سشنتيم من ميزانية البلدية .ول إ
الطبيعي يتمّ عن طريق  ٥اأنابيب عالية الضشغط انطÓقا من زهانة ،حمام بوحجر،
معسشكر ،واد تليÓت.
و‘ سشياق متصشل ،اأطلقت ذات اŸديرية مششروعا لتوسشعة مركز تخزين الوقود
بالولية ،حيث سشيتم الششروع ‘ األششغال قريبا على أان تصشل طاقة تخزينه ا÷ديدة
إا ١٨٠ ¤أالف م Îمكعب بدل من  ٨آالف م Îمكعب السشعة ا◊الية للمركز الذي
يوفر التموين للولية وللجهة الغربية وكذا وليات ا÷نوب الغربي.

ع“ Úوشسنت

–ضسÒات صسارمة لشسهر رمضسان وموسسم الصسطياف
ع“ Úوشسنت ﬁ :مد بن ترار
شس ّ- - -ددت وا‹ و’ي - - -ة عÚ
“وشس - -نت السس - -ي - -دة »:ل - -ب - -ي - -ب - -ة
ويناز» ‘ تدخلها خÓل اجتماع
خصسصص ل- - - - - -دراسســة م- - - - - -وضســوع
ا’سس- - -ت- - -ع - -داد اŸادي وال - -بشس - -ري
Ÿوسسـم ا’صسطياف وشسهر رمضسان
اŸع - -ظ - -م ،ع - -ل - -ى ضس- -رورة ّŒن- -د
ا÷م-ي-ع ،إاداري Úوم-ن-ت-خ-ب Úم-ن
أاج -ل إا‚اح ه -ذا ا◊دث وسس -ع -ي-ا
إا ¤ت - -وف Òظ - -روف رمضس - -ان- -ي- -ة
مÓ- -ئ- -م- -ة يسس -ت -حسس -ن -ه -ا اŸواط -ن
التموشسنتي مؤوكدة على ضسرورة

دعوة اŸسسؤوول Úإا ¤تثم Úاألبحاث والدراسسات

فتحت كلية الهندسسة اŸدنية ÷امعة معسسكر
‘ ي -وم دراسس-ي م-ل-ف اŸواضس-ي-ع ذات الصس-ل-ة ب-ه-ذا
ال-ت-خصسصص ال-ع-ل-م-ي وأاث-ره ال-ب-ال-غ ع-ل-ى ﬂت-ل-ف
’‰ائ- - -ي- - -ة ،ح- - -يث أاك- - -د ال- - -ع- - -م - -ي - -د
اÛا’ت ا إ
والÈوفيسسور ﬁمد بوشسكارة ،أان هذا الفضساء
’ف - -ك - -ار
الÌي ي- - -ه- - -دف أاسس- - -اسس - -ا إا ¤ت - -ب - -ادل ا أ
’ك- - -ادÁي Úوالسس- - -م- - -اح ل- - -ه- - -م
واÈÿات ب Úا أ
بعرضص دراسساتهم ،ا’نفتاح على العا ⁄خارج
أاسسوار ا÷امعة ومّد جسسور التواصسل والتعاون
ب Úا÷ام -ع -ة والسس -ل -ط -ات اÙل -ي -ةŸ ،ا يسس-ه-م ‘
’ب -ح -اث
ت- -ول -ي -د ا’ه -ت -م -ام ل -دى اŸسس -ؤوول Úب -ا أ
والدراسسات.
وتناول اŸتدخلون العديد من ا÷وانب ،على غرار
” الÎكيز بششكل خاصص
›ال النقل والطرق ،حيث ّ
على أاحدث التقنيات اŸسشتعملة ‘ صشناعة اŸنششآات
الطرقية إا ¤جانب عنصشر السشÓمة اŸرورية والدعوة
لضشمان اŸزيد من الكفاءة والفعالية ‘ هذا اÛال،
من خÓل تكييف التطورات مع القدرات اŸعرفية ،كما
اسشتعرضص األسشاتذة اıتصشون آاخر األبحاث اŸتوصشل
إاليها ‘ ›ال تششييد وإا‚از الطرقÃ ،ا فيها التقنيات

ا÷دي- -دة اŸسش- -ت- -ع -م -ل -ة ‘ صش -ن -اع -ة
اإلسش- -م- -نت واÿرسش -ان -ة ب -اسش -ت -خ -دام
اŸواد ا÷ي-وت-ق-ن-ي-ة ل-ت-ع-زي-ز األرصش-فة
واألرضش -ي -ات ذات ال -ق-اب-ل-ي-ة لÓ-ن-زلق
وال‚راف ،وت- - - -ث- - - -م Úال - - -ط - - -م - - -ي
اŸسشتخرج من السشدود بعد عمليات
نزع األوحال اŸكلفة جدا من خÓل
اسشتغÓل هذه اŸواد كعناصشر أاسشاسشية
‘ تصشنيع خرسشانة ذاتية النضشغاط
تسشمح بإاطالة سشنوات صشÓحية الطرق
خ- -اصش- -ة ع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى األرضش -ي -ات
السش - -ري - -ع - -ة اإلن - -زلق ،ح - -يث أاك- -دت
الدكتورة آامينة زت Òبجامعة معسشكر
أان ك - -م - -ي - -ات ه - -ام - -ة م- -ن ال- -ط- -م- -ي
اŸسشتخرج من السشدود بعد عمليات
نزع األوحال تبقى دون اسشتغÓل رغم
أاهميتها ‘ إا‚از الطرق فيما توفر
أاب -ح -اث األك -ادم -ي Úح -ل -ول م-ن-اسش-ب-ة
ل-لسش-ل-ط-ات اÙل-ي-ة Áك-ن أان تسش-ت-غ-ل م-ن أاج-ل ت-ن-م-ي-ة
مسشتدامة ،األمر الذي أاكد على أاهميته أايضشا اÿبÒ
دلة نورالدين ‘ مداخلته ،موضشحا أان توحل السشدود
وباعتباره مششكلة تهّدد البيئة والتنمية اŸسشتدامة ،إال
أان اŸششاريع اŸكلفة لنزع األوحال Áكنها أان تقدم

حلول أاخرى ‘ ›ال صشناعة مواد البناء لسشيما تلك
التي تدخل ‘ ›ال إا‚از الطرقات ،داعيا اإ ¤تششجيع
السشتثمار ‘ ›ال اسشتغÓل أاوحال السشدود وإاششراك
الكفاءات ا÷امعية ،فيما تعلق باÈÿة العلمية والتقنية
الÓزمة من أاجل تثم Úهذه اŸواد الطمية .

ال -ت -حضس Òا÷ي -د ،م -ؤوك -دة ع-ل-ى
ضس- -رورة ا’ه- -ت -م -ام ب -ال -ن -ظ -اف -ة
’سسواق
وتشس-دي-د ال-رق-اب-ة ع-ل-ى ا أ
والشسواطئ Ÿنع اŸضساربة وحماية
اŸواطن من التسسممات.
ففي ›ال التحضش Òلششهر رمضشان
اŸع - -ظ - -م أا“ت م- -دي- -ري- -ة ال- -نشش- -اط
الج-ت-م-اع-ي وال-تضش-ام-ن ل-ل-ولي-ة كافة
ج- - -وانب اسش- - -ت - -ع - -دادات - -ه - -ا اŸادي - -ة
والبششرية للعملية التضشامنية اÿاصشة
بالششهر الفضشيل والتي سشيسشتفيد منها
أاك Ìم - - - - -ن  ٣٢أال -ف ع -ائ -ل -ة م-ع-وزة
لÓسشتفادة ﬁصشاة من قفة رمضشان
ط -ب -ق -ا ل -ت-ع-ل-ي-م-ات وا‹ ال-ولي-ة ال-ت-ي
أام- -رت أان ي- -ت -م ت -وزي -ع ق -ف -ة رمضش -ان
أاسش- -ب- -وع Úق- -ب- -ل شش- -ه -ر الصش -ي -ام م -ع
ا◊رصص ع - - - -ل- - - -ى صش- - - -ون ك- - - -رام- - - -ة
اŸسشتفيدين  .كما ششّددت الوا‹ على
وضش-ع م-ط-اع-م ال-رح-م-ة ،ال-ت-ي سشتفتح
باŸناسشبة وعددها – ،١٣ت مراقبة
خ- -اصش -ة ومسش -ت -م -رة ضش -م -ان -ا ل -ت -وفÒ
ال- - -ظ- - -روف الصش- - -ح- - -ي- - -ة اÓŸئ - -م - -ة
ل- -ل- -م- -ح- -ت- -اج ،Úل- -ع- -اب- -ري السش- -ب- -ي -ل
وŸسش -ت -ع -م -ل -ي ال -ط-رق-ات ،و‘ ›ال
السشتعداد Ÿوسشم الصشطياف ،طالبت
ال - -وا‹ بشش - -دة م- -ن رؤوسش- -اء ال- -دوائ- -ر
وال -ب -ل -دي -ات السش -اح -ل -ي -ةÃ ،ضش -اع-ف-ة
ا÷هود لتحقيق ظروف ‡تازة لفائدة
زوار الشش -واط -ئ ،م-ؤوك-دة ع-ل-ى ضش-م-ان
عامل النظافة باعتباره عامل ‚اح
لسشاسشي  .مع العلم
اŸوسشم الصشيفي ا أ
أانه ”ّ تسشخ Òكل الوسشائل اŸادية من
ال -ع -ت -اد ال Ó-زم لإ‚اح ال -ت -حضشÒات،
و◊م -اي -ة اŸواط -ن م -ن ال -تسش -م -م -ات
سش -خ -رت م -دي -ري -ة ال -ت -ج-ارة ل-ل-ولي-ة،
–سش- -ب- -ا ل- -لشش- -ه -ر ال -فضش -ي -ل وم -وسش -م
الصشطياف على حّد سشواء ٣٨ ،فرقة
مراقبة ﬂتصشة ‘ ›ال اŸمارسشات
ال-ت-ج-اري-ة و ٢٩ف -رق-ة أاخ-رى م-ك-ل-ف-ة
Ãراقبة النوعية وحماية اŸسشتهلك.

األحد  ٢٢اأفريل  ٢٠١٨م
الموافق لـ ٠٦ششعبان  ١٤٣٩هـ

äÉªgÉ°ùe

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تداعيات سسقوط نظام معمر القذا‘ على األمن القومي ا÷زائري

د  :نور الهدى بن بتقة
الباحث  :نورالدين لعراجي

ا◊لـقـ ـ ـ ـ ـ ـة

١

‘ نهاية سسنة 2010
وب -داي -ة  2011حدثت
ت-غÒات سس-ي-اسس-ية مسست
اŸنطقة العربية ‘ إاطار
م- - -ا ي - -ع - -رف (ب - -ث - -ورات
ال -رب -ي-ع ال-ع-رب-ي) ،ال-ت-ي
أاسسقطت أانظمة عديدة
ب - -دءا ب - -ت - -ونسس ،مصس - -ر
ول- -ي- -ب- -ي -ا م -ع اسس -ت -م -رار
اıاضس ‘ سس - -وري- -ا ◊د
لن ...ليبقى التسساؤول
ا آ
حول ما إاذا كان سسقوط
لن - -ظ - -م- -ة ق- -د ح- -ق- -ق
ا أ
اŸنشس- - - - -ود م- - - - -ن ه- - - - -ذه
(الثورات).
ب -ت -ت -ب-ع مسس-ار
لح- - -داث ‘ ﬂت - -ل - -ف
ا أ
رب-وع اŸن-ط-ق-ة ال-ع-ربية
ع- - -ام- - -ة ،واŸغ- - -ارب - -ي - -ة
خ -اصس-ة ي-ظ-ه-ر ج-ل-ي-ا أان
لن-ظ-م-ة كانت
سس-ق-وط ا أ
ب- -داي- -ة ل- -دخ- -ول ه- -ذه
ال -ب -ل -دان ‘ م -وج -ة م -ن
ال- - -ع - -ن - -ف ،ال - -ف - -وضس - -ى
لم -ر
والÓ- -اسس- -ت -ق -رار ،ا أ
ال - - - -ذي أاضس- - - -ع- - - -ف دور
م - - -ؤوسسسس - - -ات ال - - -دول - - -ة
وج- - -ع- - -لت دول أاخ- - -رى
ت - -ع - -رف ن - -وع ال- -دول- -ة
ال -ف -اشس -ل-ة ن-ظ-را ل-غ-ي-اب
دولة اŸؤوسسسسات ‘ عهد
ال -ن -ظ-ام ق-ب-ل سس-ق-وط-ه،
وه -ذا ح -ال ل -ي -ب-ي-ا ب-ع-د
ان- -ه- -ي- -ار ن- -ظ- -ام م -ع -م -ر
ال -ق -ذا‘ ب-ع-د ان-ت-ف-اضس-ة
 17فÈاير .2011
مداخلة مشسÎكة

مسســ
ا
ه
ل تلز مات
:
م
م اإ
قا
ل اأصسحـ لت
ابها

باعتبار أان ليبيا موضشوع اŸداخلة،
‘ إاط- - -ار ال - -ي - -وم ال - -دراسش - -ي ““ ا÷زائ - -ر
وال -ت -ح-ولت ا÷ي-وسش-ي-اسش-ي-ة ‘ اŸن-ط-ق-ة
اŸغاربية والسشاحل اإلفريقي بعد ،““٢٠١١
سشيتم الÎكيز على تداعيات سشقوط نظام
م- -ع- -م- -ر ال -ق -ذا‘ ع -ل -ى األم -ن ال -ق -وم -ي
ا÷زائري .ومنه:
ه- - - - -ل Áك- - - - -ن ا◊ديث ع- - - - -ن أام- - - - -ن
قومي(دولتي) ‘ ظل بيئة اقليمية تتميز
ب- -ال -ن -زاع -ات ال -داخ -ل -ي -ة ح -ول السش -ل -ط -ة
والتنافسشية الدولية على اŸوقع واŸورد؟
وتتفرع من اŸششكلة البحثية ›موعة
م -ن األسش -ئ -ل -ة ال -ف -رع -ي-ة ب-غ-ي-ة ت-ف-ك-ي-ك-ه-ا
وتبسشيطها ،وهي كالتا‹:
 /1م -اه -ي أاسشسس ال -ع -ق -ي -دة األم -ن-ي-ة
ا÷زائرية؟
 /2م- -اه -ي اف -رازات سش -ق -وط ن -ظ -ام
القذا‘ على األمن القليمي وعلى األمن
القومي ا÷زائري؟
 /3ك- -ي- -ف أاث -رت األوضش -اع ال -ل -ي -ب -ي -ة
اŸت -ده -ورة أام-ن-ي-ا وسش-ي-اسش-ي-ا ع-ل-ى األم-ن
القومي ا÷زائري؟
Áكن طرح الفرضشيات التالية:
 /1األم-ن ال-ق-وم-ي ل-ك-ل دول-ة م-رت-ب-ط
ارتباطا وثيقا باألمن القليمي والدو‹.
 /2احتكام العÓقات الدولية Ÿنطق
اŸصش -ل -ح -ة وال -غ-اي-ة تÈر ال-وسش-ي-ل-ة ك-رسس
م -ف -ه -وم ال -ت -ن -افسش -ي -ة السش-ل-ب-ي-ة اŸفضش-ي-ة
للنزاعات القليمية والدولية.
 /3غ-ي-اب ال-ت-نسش-ي-ق األم-ن-ي وال-توافق
السش- -ي -اسش -ي الق -ل -ي -م -ي ب Úدول اŸغ -رب
ال -ع -رب -ي ع -زز م -ن ال -ت-دخÓ-ت األج-ن-ب-ي-ة
وتهافت القوى الغربية على اŸنطقة.
Óجابة على اŸششكلة البحثية نتطرق
ل إ
للمحاور التالية:
لم-ن-ي-ة ا÷زائرية:
 /1ال-ع-ق-ي-دة ا أ
العوامل واŸبادئ
أاول :اŸرج -ع-ي-ة ال-ن-ظ-ري-ة Ÿف-ه-وم
لبعاد واŸسستويات
لمن :ا أ
ا أ
قبل ا◊ديث عن العقيدة األمنية
ا÷زائ -ري -ة ،ن -ع -رج ع -ل -ى م -ف -ه -وم األم -ن
وأاب -ع -اده اıت -ل -ف -ة ،ل -ت -وضش -ي-ح أان األم-ن
القومي لبلد ما ل يتحقق إال بتحقق أابعاد
األمن اıتلفة.
إان مفهوم األمن كغÒه من مفاهيم
العÓقات الدولية ،تتميز باÓÿف ما بÚ
اŸن -ظ -ري -ن ح -ول م -ع-ن-اه-ا ن-ظ-را ل-غ-ي-اب
اإلج -م -اع ب -ي -ن -ه-م إال أان-ه Áك-ن ال-ق-ول أان
Óم- -ن ه -و أاكÌ
ت- -ع- -ري- -ف ب- -اري ب- -وزان ل - -أ
التعاريف اŸتداولة ‘ األدبيات األمنية
ب- - -اع- - -ت- - -ب - -اره أاح - -د أاب - -رز اıتصش‘ Ú
الدراسشات األمنية ،حيث يعرفه على أانه:
““ال -ع-م-ل ع-ل-ى ال-ت-ح-رر م-ن ال-ت-ه-دي-د““ و‘
السش - -ي - -اق ال - -دو‹ ،ه - -و «:ق - -درة ال - -دول
واÛت -م -ع -ات ‘ ا◊ف -اظ ع -ل -ى ك-ي-ان-ه-ا
اŸسش-ت-ق-ل و“اسش-ك-ه-ا ال-وظ-يفي ضشد قوى
التغي Òالتي تعتÈها معادية““ ويضشيف ““أان
األمن ‘ ظل الفوضشوية Áكن أان يكون
نسشبيا فقط““.
من جهته يعت Èميكائيل ديلون،
أان األمن ل يعني فقط وسشيلة للتحرر من
اÿطر ،وإا‰ا أايضشا وسشيلة إلرغامه وجعله
ﬁدوداÃ ،عنى أان األمن يتحقق فقط

Ÿا نتحرر من اÿوف من التهديد (عامل
نفسشي) وŸا نحد منها فع( Óمن خÓل
السشتعداد لحتواء التهديدات اıتلفة).
ومن ب Úالنظريات التي اهتمت
ب - -األم- -ن ،ال-ن-ظ-ري-ة ال-واقعية ،ال - -ت- -ي
ارت- -ك -زت أاسش -اسش -ا ‘ افÎاضش -ات -ه -ا ع -ل -ى
ال -دول -ة ك -ف -اع -ل أاسش -اسش -ي ‘ ال -ع Ó-ق -ات
ال -دول-ي-ة ،ال-ت-ي تسش-ت-خ-دم ال-ق-وة ل-ت-ح-ق-ي-ق
مصش- -ا◊ه- -ا اıت -ل -ف -ة واŸصش -ل -ح -ة ه -ي
ﬁرك أاسشاسشي لسشلوكاتها اÿارجية .و‘
موضشوع األمن ارتكزت على مفهوم أامن
الدولة أاي األمن القومي (ا◊فاظ على
اŸصشالح العليا للدولة) ،حيث تعت Èالقوة
ال-عسش-ك-ري-ة ال-وسش-ي-ل-ة ال-ف-ع-ال-ة ‘ م-واجهة
التحديات اÿارجية.
نظرا للتطورات التي حدثت بعد
ا◊رب الباردة ،قدمت مدرسشة كوبنهاغن
ل -لسش Ó-م ،ب -زع -ام -ة ب-اري ب-وزان ،تعريفا
Óمن ،الذي يتضشمن مسشتويات
موسسعا ل أ
–ليل عدة ،بدءا بالفرد ،الدولة فالنظام
الدو‹ وتتضشمن أايضشا عدة قطاعات بدءا
ب - -ال - -ق - -ط - -اع ال - -عسش - -ك- -ري ،السش- -ي- -اسش- -ي،
الج-ت-م-اع-ي ،الق-تصش-ادي وح-ت-ى ال-ب-يئي.
ن -ظ -را ألن ال -ت -ه -دي-دات ا÷دي-دة  ⁄ت-ع-د
تقتصشر على ا÷انب العسشكري اŸوجه من
دول- -ة وج -يشس ن -ظ -ام -ي إا ¤دول -ة وج -يشس
ن -ظ -ام -ي آاخ -ر ،ب-ل ه-ن-اك ت-ه-دي-دات غÒ
عسشكرية ،مثل الفقر ،الهجرة ،التخلف...
وم - -ه- -ددي- -ن غ Òال- -دول- -ة ك- -ا÷م- -اع- -ات
اإلرهابية.

أابعاد األمن:

 /1البعد السسياسسي :مرتبط بششق:Ú
داخلي متعلق بتماسشك ا÷بهة الداخلية
والوحدة الوطنية ،خارجي حماية سشيادة
وأارضس ال -دول-ة وم-وارده-ا م-ن ال-ت-دخÓ-ت
األجنبية اŸباششرة وغ ÒاŸباششرة.
 /2ال- -ب- -ع- -د الق- -تصس -ادي :توفÒ
حاجيات الششعب و–قيق تنمية مسشتدامة
–قق له سشبل التقدم والرفاهية ،فالنمو
الق -تصش -ادي وال-ت-ق-دم ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي أاح-د
السشبل لتحقيق اŸصشالح المنية للدول.
 /3البعد الجتماعي :متعلق بتوفÒ
األم -ن ل -ل -م -واط -نÃ Úا ي -ن -م-ي شش-ع-وره-م
بالنتماء والولء ،وهذا ع Èا◊رصس على
ت -ط -ب -ي-ق ال-ع-دال-ة الج-ت-م-اع-ي-ة Ãا ي-زي-د
اللحمة ويعزز الوحدة الوطنية بالتفافهم
حول قيادتهم السشياسشية.
 /4ال -ب -ع -د ال -عسس -ك -ري :اŸرتبط
أاسش -اسس ب -ب -ن -اء ق-وة عسش-ك-ري-ة ق-ادرة ع-ل-ى
ح-م-اي-ة ال-دول-ة م-ن ال-ع-دوان ‘ ﬁي-ط-ه-ا
القليمي والدو‹.
 /5البعد الثقا‘ :يقوم على تأامÚ
الفكر والقيم واŸعتقدات من اÿروقات
ال -ق -ي -م -ي -ة اÿارج-ي-ة ،وه-ذا ال-ب-ع-د ي-ع-زز
مصشادر قوة الدولة ‘ كافة اÛالت Ãا
يسش -م -ح Ãواج -ه-ة ال-ت-ه-دي-دات اÿارج-ي-ة
وال-ره-ان-ات ال-داخ-ل-ي-ة ،ف Ó-ي-كفي –قيق
األبعاد السشابقة لوحدها ،فهي “ثل جزء
ل يتجزأا من الكل ،فأامن الفرد مرتبط
ببعده السشياسشي ،العسشكري ،القتصشادي،
الجتماعي والثقا‘.
دون اغ- -ف- -ال ا◊ديث ع- -ن األم -ن
السشÈا Êباعتبار أان الفضشاء التكنولوجي

أاصشبح فضشاءا يفرز بدوره ›موعة من
التحديات األمنية كالفضشاءات الكÓسشيكية
من اÛال – بر ،بحر وجو– واÛال
الفضشائي ‘ إاطار التنافسس الدؤووب بÚ
القوى العاŸية ،وهذا ما يعني أان األمن
Ãفهومه ا÷ديد – األمن اŸوسشع– اأصشبح
يعرف تطورات جديدة حيث تضشاف اإليه
القطاع التكنولوجي Ãا يضشم من وسشائل
اعÓم واتصشال ،حيث يعت Èهذا القطاع
أاح -د ال -ره -ان -ات السش-ي-اسش-ي-ة ال-ت-ي ت-واج-ه
ال- -دول إا ¤ج -انب ال -ق -ط -اع -ات األم -ن -ي -ة
األخ -رى ،وم -ن -ه –ق -ي -ق األم -ن ك-م-ف-ه-وم
ششامل يضشم كل هذه القطاعات يتطلب
تبني اسشÎاتيجية ششاملة للحد من الثار
السش-ل-ب-ي-ة ال-ت-ي ت-ف-رزه-ا ال-بيئت Úاإلقليمية
والدولية.
إان بروز التهديدات العابرة للحدود
سشمحت بÎاجع مفهوم األمن الكÓسشيكي،
اŸرت -ك -ز ع -ل-ى ال-دول-ة ك-مسش-ت-وى –ل-ي-ل،
ليدخل مأامورية أادبيات العلوم السشياسشية
مفهوم األمن اإلنسشا ،Êالذي سشمح بÈوز
لمن
مسش- -ت -وى ج -دي -د م -ن مسس-ت-ويات ا أ
‡ث ‘ Óمسشتوى الفرد أاو أامن الفرد
Óمن ›موعة مسشتويات هي:
وعموما ل أ
Óمن :تأامينها
/1اŸسستوى الوطني ل أ
من األخطار اÿارجية اأو الداخلية ،وهو
ما يعبـر عنه باألمن الوطني اأو القومي
ويعنى باألسشاسس تأام Úالسشيادة الوطنية.
Ãعنى أان هذا اŸسشتوى يشش Òإا ¤قدرة
ال-دول-ة ع-ل-ى ح-م-اي-ة ح-دوده-ا السش-ي-اسش-ية
ومدى سشيطرة السشلطة السشياسشيـ ـ ـة على
ت -ف -اع -ل ال -وح -دات ‘ ال-ب-ي-ئ-ة ال-داخ-ل-ي-ة،
وأايضش -ا ق -درة السش -ل -ط -ة السش -ي -اسش-ي-ة ع-ل-ى
ال-ت-ع-ام-ل م-ع ﬂت-ل-ف ال-ع-وام-ل اآلت-ية من
البيئة اÿارجيـ ـة ذات األثر على البيئة
الداخلية سشواء أاثرت مباششرة على األمن
ال - -وط - -ن - -ي ك - -ال - -ت - -ه - -دي - -د الصش - -ري - -ح أاو
السش -ت -ع -دادات ال -عسش -ك -ري -ة ذات ال-ن-زع-ة
الهجومية ،أاو أاثرت بصشفة غ Òمباششرة
ك -قضش -اي -ا ال -ه-ج-رة غ Òالشش-رع-ي-ة وت-ل-وث
البيئة والحتباسس ا◊راري..
Óمن :وهو
لق-ليمي ل أ
/2اŸسس-ت-وى ا إ
اتفاق ب› Úموعة دول ‘ إاطار اإقليم
واحد على التخطيط Ÿواجهة التهديدات
التي تواجهها داخليا أاو خارجيا .حيث
يرتبط هذا اŸسشتوى بالنظام اإلقليمي
الذي يعني ›موعة التفاعÓت التي تتم
‘ رق -ع -ة ج -غ -راف -ي -ة ﬁدودة ،تشش -غ -ل -ه-ا
›م -وع -ة م -ن ال-دول اŸت-ج-انسش-ةŒ ،م-ع
ب-ي-ن-ه-ا ›م-وع-ة م-ن اŸصش-ال-ح ،وي-فÎضس
هذا اŸسشتوى وجـ ـ ـود اتفاق قومي على
مصشادر التهديد وإاسشÎاتيجية مواجهته.
وهذا ‘ إاط ـار تفاعلي أاي افÎاضس وجود
انسش -ج-ام األم-ن ال-وط-ن-ي ل-ل-دول ـة م-ع أام-ن
دول ا÷وار ،ولذلك تدخل هاتـه الدول ‘
اتفاقيات و–الفات تضشمن أامنها الوطني
واإلقليمي من مصشادر التهديد اŸششÎكة.
ك- -م -ا Áك -ن ه ـ ـ ـ ـن -ا اإلشش -ارة اإ ¤م -ف -ه -وم
لمن* والتي وضشعها كارل
›تمعات ا أ
دويتشس .
Óم-ن :وهو
/3اŸسس -ت -وى ال-دو‹ ل -أ
الذي تتوله اŸنظمات الدولية سشواء منها
أاو
 ·ÓاŸتحدة
ا÷معية العامة ل أ

›لسس األمن الدو‹ ،ودورهما ا◊فاظ
على األمن والسشلم الدولي ،Úأاو ما يعرف
ب- - - -األم- - - -ن ا÷م- - - -اع- - - -ي Collective
 Securityبالرغم من اختÓفه النظري
مع مفهوم األمن الدو‹ .إال انه يعتÈ
ششك Óمن أاششكال األمن ا÷ماعي ،حيث
Chales
ي - - -ع- - -ت Èك- - -ل م- - -نand
 Kupchanأان النسش- -ج- -ام ب Úال -دول
يششجع على ا◊فاظ على السشتقرار وكذا
يششÎط هـ ـ ـ ـذا النسش -ج -ام ع -م -ل ا÷م-ي-ع
ل -وق -ف ال -ع -دوان  ،وه -ذا م -ا ي-ع-زز األم-ن
الدو‹ وإالغاء مبدأا حتمية ا◊رب  ،وهذا
ما جاء ‘ ميثاق عصشبة ثم هيئة األ·.
Óمن :تأامÚ
 /4اŸسستوى الفردي ل أ
ال- -ف- -رد م -ن أاي -ة أاخ -ط -ار ت -ه -دد ح -ي -ات -ه،
‡تلكاته ،عائلته أاو أاسشرتـ ـه والعمل على
–قيق الرفاه له ٧ويأاتي ‘ إاطار مفهوم
لنسسا ،Êالذي طرح ‘ فÎة ما
لمن ا إ
ا أ
بعد ا◊رب الباردة ‘ سشياق ا÷دل الدائر
ح- -ول ط- -ب- -ي- -ع- -ة م- -ف- -ه- -وم األم- -ن وم- -دى
صشÓحيت ـه باŸفهوم التقليدي على أارضس
الواقع  .إان األمن اإلنسشا Êيرتكز على
ال- -ف- -رد ل ال- -دول- -ة ك- -وحـ ـدة ال- -ت- -ح- -ل- -ي- -ل
األسشاسشية ،كونه يقوم على صشون الكرامة
ال -بشش -ري -ة ،وت -ل -ب -ي -ة اح -ت-ي-اج-ات اإلنسش-ان
اŸع - -ن - -وي - -ة ق - -ب ـ ـ ـل اŸادي - -ة م- -ن خÓ- -ل
سشياسشات تنموية رششيدة بعيدا عن اللجوء
إا ¤القوة والعنفÃ .عنى ،على أاي سشياسشة
أام - -ن - -ي - -ة أان Œع - -ل م - -ن ال- -ف- -رد أاسش- -اسس
مقÎحاتها مع جعلها تخدمه ‡ا يكسشبها
رضشاه .وع ـ ـلى حد تعب Òوزير اÿارجية
ال-ك-ن-دي  Lioyod Axworthyفإان
معادلة األمن اإلنسشا Êتقوم على «:أامن
لنسسان فوق أامن الدولة ““ .٨وألول
ا إ
م -رة م -ن خ Ó-ل ب -رن -ام-ج األ· اŸت-ح-دة
للتنمية ‘ التقرير الصشادر عام ، ١٩٩٤
ط -رح اŸف -ه -وم ك -أاح -د أاول-وي-ات األج-ن-دة
األمنية ‘ القرن الواحد والعششرون .ولقد
أاثار الرئيسس السشاب ـ ـق للÈنامج الباكسشتاÊ
ال-دك-ت-ور ﬁب -وب ا◊ق رف-ق-ة ال-هندي
أامرتيان سسان اŸفهوم ،وحددا مكوناته
لم -ن م-ن اÿوف (درء
‘ م- -ا ي -ل -ي «:ا أ
شش- -روط ال- -ق- -ه -ر وال -ق -م -ع واÿوف ،وك -ل
الشش -روط اŸوضش -وع -ي-ة ال-ت-ي Œع-ل ح-ي-اة
اإلنسش -ان م -ل-ي-ئ-ة ب-اıاط-ر وال-ت-ه-دي-دات
السش -ي -اسش -ي -ة والج -ت -م -اع -ي -ة ،ال -ق -ان-ون-ي-ة
واŸاديـة) واألم - -ن م - -ن ا◊اج - -ة (خ - -ل- -ق
شش -روط ك -رام -ة اإلنسش -ان ب -ت -وف Òال -ع -م-ل
والتعلم“ ،كن اإلنسشان من حرية اŸعتقد
وحرية التعب Òعلى اŸسشتويات الدينية،
الثقافية والفكرية واللغوية  .باإلضشافة إا¤
توف Òكل الششروط التي “كن اإلنسشان من
حياة الرفاه والسشتقرار.
منه فتحقيق األمن يتم ع Èمقاربة
ششاملة بأابعادها السشياسشية ،القتصشادية،
الج-ت-م-اع-ي-ة ،ال-ث-ق-اف-ي-ة ،ال-عسش-كرية وكذا
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ،وأايضشا Ãسشتوياتها الثÓث
اŸتمثلة ‘ مسشتوى أامن الفرد واÛتمع،
أامن الدولة ،أامن النظام الدو‹ ،باعتبار
أان غياب أاو تراجع مسشتوى أاو بعد يخل
باألمن والسشÓم الدولي.Ú

للموضسوع مراجع
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اشضراف :سضعيد بن عياد

’حد  ٢٢افريل  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٠٦شضعبان  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٦٢٥
ا أ

أاسسعار النفط تتماسسك ..و÷نة مراقبة خفضص
اإ’نتاج تلتقي با÷زائر سسبتم Èالقادم
يسصجل سصعر النفط “اسصكا ملحوظا ﬁققا ‘ اليوم Úاأ’خÒين أاعلى مسصتوى ،منذ بداية انهيار
اأ’سصعار ‘ جوان  2014بتجاوز  73دو’را .وأابدت ÷نة متابعة اتفاق خفضس اإ’نتاج ارتياحا ’لتزام
أاعضص -اء «أاوبك» وك -ب -ار اŸن -ت-ج Úم-ن خ-ارج-ه-ا ب-ات-ف-اق ام-تصص-اصس ف-ائضس ال-ع-رضس ،ف-ي-م-ا ات-ف-ق
أاعضصاؤوها الـ  13على عقد اجتماعهم العاشصر ،با÷زائر ‘ سصبتم Èالقادم ،تزامنا مع حلول
الذكرى الثانية ’تفاق ا÷زائر الذي أاسصسس سصنة Ÿ 2016سصار خفضس اإ’نتاج ،قصصد اسصÎجاع
Óسصعار ،بحيث تكون عادلة ومرضصية أ’طراف السصوق Ãا يعزز اسصتقرار و‰و ا’قتصصاد
التوازن ل أ
العاŸي.
ق/إا

بوابة الشضبكة العنكبوتية

عا ⁄افÎاضسي حّول حلم الرفاهية إا ¤حقيقة
التكنولوجيات ا÷ديدة تشّضق طريق الّرقمنة البنكية

 ’ ٪ 80يسستعملون البطاقة البنكية لنقصص
معلوم ـ ـات ،سسـ ـوء فهـ ـم أاو ضسعـ ـ ـف اتصس ـ ـال

«ب .د .ل» :من  50جهازا ‘  2015إا 4 ¤آا’ف والطموح  13أالف وحدة دفع ‘ 2018
شضباب يسضتحدث شضركات ومناصضب شضغل على «النت»

اعتماد مؤوسسسسات مهنية متخ ّصسصسة ‘ خدمة ما بعد البيع وتف ـرغ البنك Ÿهامه اأ’سساسسية
قيمة مضضافة ورهانات النمو ‘ ا’قتصضاد الرقمي
كلمة العدد

العصسرنة وا’نفتاح
فضضيلة بودريشس
ال -ع -م -ل م -ت -واصص-ل ب-خ-ط-وات ث-اب-ت-ة وا÷ه-ود ’ ت-ن-ق-ط-ع
’سصتكمال مسصار إاصصÓح اŸنظومة البنكية ،باعتبارها
ال -ق -اط -رة ال -ت -ي ي -ع ّ-ول ع-ل-ي-ه-ا ‘ ت-ك-ريسس ‚اح ت-وسص-ي-ع
ا’سصتثمارات اŸنتجة وتطوير آالة اإ’نتاج ،التي تتمتع
بدعم مادي وتقني ومرافقة ’ تنقطع وامتيازات جبائية
مغرية ،ولعل السص Òنحو تعميم الدفع اإ’لكÎو ،ÊخÓل

عام  2018بعد أان –قق سصريانه على كÈيات الشصركات
ا’قتصصادية الناشصطة ،يدفع للتفاؤول ‘ ،ظل وجود سصلسصلة
من اŸؤوشصرات اإ’يجابية التي بدأات تتجسصد ،ويشصمل ذلك
ت -ط -وي -ر اأ’ن -ظ -م -ة ب -ه -دف ت -أام ÚاÙي-ط ا’ق-تصص-ادي
والتجاري الذي يحتاج إا ¤حركية أاوسصع.
لعل تعطل اŸسصار ا’قتصصادي Ãعنى عدم تفعيل النمو
Ÿا كان يطمح إاليه ،بالنظر إا ¤اإ’مكانيات التي رصصدتها
الدولة والبنى التحتية التي شصيدت بأاغلفة مالية ضصخمة،
م ّ-رده أان اŸن -ظ -وم -ة اŸصص -رف -ي -ة  ⁄ت-ق-دم ف-ي-م-ا مضص-ى
اإ’ضصافة اŸطلوبة ،من حيث مرونة اŸعامÓت ودقة
البيانات ،على خلفية أان اإ’صصÓح اŸا‹ من اŸفروضس
أان ي -ب -دأا م -ن اŸصص -ر‘ ،ب -ح -د ذات -ه ،أ’ن -ه م -ط -الب ب -أان
يتخلصس من ثوب اŸوظف ،لÒتدي بذلة رجل اأ’عمال،
و ’ ⁄يصصبح اŸصصر‘ من يبحث عن اŸشصاريع ذات

ا÷دوى ،ويجري قراءة ‘ تغي ÒاŸؤوشصرات ،بل ويسصاهم
‘ ا◊ركية اŸصصرفية ا÷ارية؟.
ان ال -ت -وج -ه ا÷دي -د ال -ذي ي -ح -م -ل إارادة ق-وي-ة Ÿواك-ب-ة
ا’قتصصاد الرقمي ،شصرع ‘ التجسصيد ضصمن سصلسصلة من
اŸراحل ،أاي انطÓقا من الدفع اإ’لكÎو Êالسصاري ،وإا¤
ج-انب ت-ن-وي-ع اÿدم-ات ال-ب-ن-ك-ي-ة وع-ل-ى رأاسص-ه-ا الصصÒفة
اإ’سص Ó-م-ي-ة ال-ت-ي ي-حضص-ر إ’رسص-ائ-ه-ا ب-الشص-ك-ل اŸط-ل-وب،
العامÓن ا÷وهريان اللذان ينتظر منهما الكث Òعلى
صصعيد تشصجيع ا’دخار وامتصصاصس اأ’موال النائمة ‘
السصوق اŸوازية ،وإادخالها دائرة ا’سصتغÓل ،و’ ينبغي
ال -ت -وق -ف م -ن إاط Ó-ق اآ’ل -ي -ات وإارسص -اء اŸب -ادرات ال-ت-ي
تسصتقطب اأ’موال نحو البنوك ،وبالتا‹ ترقية التعامÓت
اŸال-ي-ة وج-ع-ل-ه-ا إال-كÎون-ي-ة ،ل-وق-ف اŸضص-ارب-ة وال-ت-ه-رب
ا÷ب -ائ -ي ال -ذي يسص -ت -ن -زف أام -وا’ م -ع -تÈة م -ن اÿزي-ن-ة

رئيسس جمعيـــــة
البنوك لـ «الشضعب»:

ترقب تعميم
الدفع اإ’لكÎوÊ
‘ 2018
العمومية.
دون شصك ال- -ق -ط -اع اŸا‹ واŸصص -ر‘ ع -ل -ى م -وع -د م -ع
إاحداث تغيÒات جذرية سصواء ‘ اأ’داء أاو على صصعيد
ال -ت -ع -ام -ل ،وي -ب -ق-ى ‚اح-ه م-فصص-ل-ي-ا ‘ –ق-ي-ق ال-ق-ف-زة
ا’قتصصادية التي تبدأا باجتماع عوامل رئيسصية ،تتمثل ‘
ال -ت -ع -ام Ó-ت ا◊دي-ث-ة وال-ت-م-ويÓ-ت ال-ن-اج-ع-ة ل-ل-مشص-اري-ع
ا’سصتثمارية واإ’نتاجية الواعدة.
لذلك بات ‘ الوقت الراهن ينظر للمنظومة اŸالية على
أانها جسصر حقيقي يربط اŸؤوسصسصة ا’قتصصادية بالسصوق،
وÁهد لها الطريق نحو التوسصع و–قيق ا÷ودة ومواكبة
التنافسصية الشصرسصة ،ولعل –قيق اŸزيد من التحديث
والعصصرنة وا’نفتاح للقطاع اŸا‹ ،يسصفر بشصكل مباشصر
عن مضصاعفة وتÒة التنمية ا’قتصصادية والتطور اإ’نتاجي
بشصكل أاك ÌوÃا يتÓءم مع تطورات السصوق.
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عا ⁄افÎاضسي حّول حلم الرفاهية إا ¤حقيقة

لعÓم والتصشال،
 ⁄يعد ‡كنا العيشص من دونها ..يسشتحيل أان ينعزل اŸواطن مهما كانت وظيفته ومكانته الجتماعية عن إالتقاط تدفقات تكنولوجيات ا إ
لنه باسشتمرار يقابل خدماتها باŸزيد من التعطشص والفضشول ،و‘ كل مرة با‚ذاب كب Òيعمق من اسشتعمالتها ،حتى صشارت ﬁركا ◊ياته وبوصشلة –ّدد
أ
لنها توفر فرصشا متسشاوية للجميعﬁ ،ققة للعدالة الجتماعية
توجهاته وتضشمن له الكث Òمن اŸعلومات ،بل و–قق له اŸزيد من الرقي والرفاهية ،و أ
ببعدها التكنولوجي ..إانها اعÎافات لفئات ﬂتلفة من واقع يتجسشد يوميا ‘ ا÷زائر.
فضشيلة بودريشص
بالفعل سشجّل النفتاح الكب Òعلى تكنولوجيات اإلعÓم
والتصش -ال ،ط -ف -رة م -ذه -ل -ة اخ -ت -زلت ال-ك-ث Òم-ن ال-وقت
وا÷ه -د وق ّ-ربت أاب -ع -د اŸسش -اف -ات ،وج-ع-لت م-ن م-واك-ب-ة
القتصشاد الرقمي راهنا حتميا ل مفر منه ،ف ÓاŸؤوسشسشة
ول اŸثقف ول اŸتمدرسس ول األسشرة صشارت تسشتطيع أان
تعيشس ‘ معزل عن الششبكة العنكبوتية وتدفق النÎنيت،
إانه واقع حي غ Òالنمط ا◊ياتي والسشلوكي والنفسشي
Óفراد وا÷ماعات ،ووضشع –ت التصشرف
والقتصشادي ل أ
خدمات متنوعة ومتعّددة كانت إا ¤وقت قريب حلما بعيد
اŸنال ..نأاخذ من بينها بطاقة إالكÎونية يقتنيها اŸواطن
بسشعر ‘ اŸتناول تفتح ◊املها مكتبات ثرية بالكتب
نابضشة بالعلوم ووافرة اŸعارف ..زاد للكبار والصشغار..
إانها نافذة تختصشر قوة ما فعلته خدمات تكنولوجيات
التصشال ا÷ديدة من تغي ‘ Òالذهنيات واآللة اإلنتاجية
ع -ل -ى ح ّ-د سش -واء ،ت -غ -ي Òي -ن -ب -أا ب -اŸزي -د م -ن ال -ت-ط-ور ‘
اŸنظومت Úالجتماعية والقتصشادية والثقافية للجزائر.

قول الكث Òمن الكÓم بأاقل عبارات ،أاي أاسشفر األمر عن
اختصشارات طارئة للغة ،حيث Áكن اختصشار كلمة إا¤
حرف وجملة إا ¤أاحرف معدودة ‘ ،ح ÚاŸششهد األدبي
برأاي كاديك الذي لديه بعضس اŸؤولفات الششعرية والروائية
‘ السش- -وق ،اسش- -ت- -ف- -اد ك -ثÒا م -ن ه -ذا
النفجار التكنولوجي ،ورفضس أان يطلق
عليه باألدب الرقمي ،على اعتبار أان
الكاتب كان يسشتعمل الورق ‘ الكتابة
واسشتبدله باŸسشاحات اإللكÎونية التي
ل حدود لها وفوق ذلك ل تكلفه اŸال،
وخ -لصس ال -ق -ول أان -ه ‘ ظ -ل ›ان -ي -ة وت -ع -ددي -ة وسش -ائ -ط
التصشال  ⁄يعد الهاتف األك Ìأاهمية على اإلطÓق كما
كان ‘ السشابق.

ششباب يسشتحدث
ششركات ومناصشب
ششغل على «النت»

انفجار مذهل

سش ّ- -ل - -ط ﬁم- -د ك- -اديك ب- -احث أاك- -ادÁي ومسشŸ Òوق- -ع
إال-كÎو ،Êالضش-وء ع-ل-ى ال-ت-أاثÒات الج-ت-م-اع-ي-ة وال-ثقافية
ال-ت-ي أافضش-ى إال-ي-ه-ا ال-ت-ط-ور التكنولوجي
وال- -رق- -م- -ي ل- -ت- -ك -ن -ول -وج -ي -ات اإلع Ó-م
والتصشال ،حيث اعت Èأان أاي أامر جديد
يطرأا على ا◊ياة من ششأانه أان يحدث
العديد من التغيÒات ،فما بلك إاذا تعلق
األمر بتأاث ÒاألنÎنيت الذي غّير من
نظام حياة ا÷زائري Úعلى حّد تقديره
ومن طبائعهم وعاداتهم كذلك ،وا÷زائر كما قال كاديك
الباحث ⁄ ،تتخلف عن الركب والتغي Òالطارئ الذي
أافضشى إا ¤انفجار مذهل ‘ أادوات التواصشل الجتماعي،
بداية من الهاتف النقال ووصشول عند وسشائط التواصشل
الجتماعي ،والتي أاحدثت بدورها –ولت عميقة طالت
حتى ا÷انب ا◊ضشاري ،حيث طرأات تغيÒات حتى على
مسشتوى اللغة ألن التواصشل ع« Èالفايسس بوك» صشار من
دون صشوت ،واللغة صشار باإلمكان اختصشارها ،حيث Áكن

تطوير ا’بتكار

من جهته ،عادل حاجي مسشؤوول العÓقات العامة بششركة
«كوندور» أاكد أان الفئات األك Ìإاقبال على اقتناء الهواتف
الذكية واللوحات اإللكÎونية ،تÎاوح أاعمارها ما ب35 Ú
إا 38 ¤سشنة ،كاششفا ‘ سشياق متصشل أان الطاقة اإلنتاجية
لـ»ك-ون-دور» ال-رائ-د وط-ن-ي-ا ‘ ال-ه-وات-ف
النقالة واللوحات اإللكÎونية ،تبلغ 4.5
م -ل -ي -ون وح-دة سش-ن-وي-ا ‘ ح Úب-ك-ل م-ا
يتعّلق با◊واسشيب ينتج كوندور 105
مليون حاسشوب سشنويا ،و 3مÓي Úجهاز
تلفاز من بينها  ٪70تلفاز ذكي ،ويغطي
السشوق الوطنية Ãا يناهز  38إا،٪39 ¤
علما أان خدمات ما بعد البيع مضشمونة و›انية يششرف
عليها فرع خاصس يحمل اسشم «خدماتي» ،ويوفر كوندور
السش-اع-ات ال-ذك-ي-ة وت-ط-ب-ي-ق-ات تسش-م-ح ل-ل-ط-ل-ب-ة وال-تÓميذ
Ãراج -ع-ة دروسش-ه-م ،وب-اإلضش-اف-ة ت-ع-ل-م ال-ك-ث Òم-ن األم-ور
العلمية والتكنولوجية ‘ ،إاطار حرصس الششركة على مواكبة
التطور الرقمي الذي تششهده ا÷زائر بششكل تدريجي.
وق -ال ع -ادل ح -اج -ي أان -ه -م أاب -رم -وا إات-ف-اق-ي-ة م-ع ج-ام-ع-ة
اŸسش- -ي- -ل- -ة ،ب -ه -دف ت -ط -وي -ر ال -ب -حث ال -ع -ل -م -ي ‘ ›ال

قيمة مضشافة
ورهانات النمو
‘ القتصشاد الرقمي

ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا◊دي-ث-ة وت-ط-وي-ر الب-ت-كارات ،مع توفÒ
وظيفة للمهندسش ÚاŸتفوق ‘ Úدفعاتهم.

ترقب تعميم الدفع اإ’لكÎو2018 ‘ Ê
قدم بوعÓم جبار تششريحا مسشتفيضشا عن اÿدمات ا÷ديدة التي أاطلقتها البنوك ويعّول عليها ‘ امتصشاصص
للكÎو Êوكذا
لمر بكل من الدفع ا إ
أاموال السشوق اŸوازية من أاجل تداولها داخل دائرة البنوك ويتعلق ا أ
الصشÒفة السشÓمية ،مقدرا حجم القروضص اŸتدفقة والتي اسشتفاد منها لقطاعان اÿاصص والعمومي بـ 9800
مليار دينار ،عاد منها  ٪ 51للقطاع اÿاصص و ٪ 49للقطاع العمومي.
..التقته «الششعب» فتطرق إا ¤العديد من اŸسشائل التي تعنى بعصشرنة أاداء البنوك وتنويع خدمات اŸؤوسشسشات
اŸصشرفية..

لل-كÎوÊ
«الشش -عب» :إا ¤أاي -ن وصش -ل ره -ان ال -دف-ع ا إ
الذي يعّول عليه ‘ عصشرنة التعامÓت اŸالية؟
بوعÓم جبار ،رئيسس جمعية البنوك :لقد فتحنا ورششة
بهدف إاطÓق الدفع اإللكÎو ،Êوسشنعمل على دراسشة أاهم
الششروط وعوامل النجاح من الناحيت Úالقانونية واألمنية
للعمليات ،وهذا سشيتم –ت إاششراف بنك ا÷زائر ،حيث
أاطلقنا الورششة ‘ عام  ،2018وسشتعرف العملية السشÒان بعد
توفر جميع الششروط التقنية والقانونية للعملية.

البنوك اÿاصسة أاطلقت خدمات الصسÒفة اإ’سسÓمية

لسشÓ-م-ي-ة..ه-ل ب-دأات
م-اذا ع-ن ال-ع-م-ل ب-الصشÒف-ة ا إ

هذه اÿدمات؟
@@ Áكن القول أان الصشÒفة اإلسشÓمية موجود التعامل بها
‘ ا÷زائر منذ نحو  25عاما ،على مسشتوى بعضس البنوك،
وعلى مسشتوى بعضس النوافذ ،علما أانه توجد بنوك خاصشة
أاطلقت العملية ،وأاما على مسشتوى البنوك العمومية ،فإانها
ق -ي -د ال -ت-حضش Òوت-تشش-اور م-ع ب-نك ا÷زائ-ر ،ح-يث ال-ع-م-ل-ي-ة
م -ت -واصش -ل -ة وت -ع -رف ت -أاطÒا م -ن ا÷انب ال -ت-ن-ظ-ي-م-ي ل-ه-ذه
ال-ع-م-ل-ي-ات ،ال-ت-ي Áك-ن ل-ل-ب-ن-وك وب-نك ا÷زائ-ر م-ن ت-وضشيح
الرؤوية أاك ‘ Ìهذا اÛال.
كيف تسشري ‘ الوقت ا◊ا‹ عملية إاقراضص البنوك
ل- -ل- -م- -ؤوسشسش- -ات الق- -تصش- -ادي -ة سش -واء ك -انت ك -بÒة أاو
صشغÒة؟

القيمة اŸضسافة

ب -ي -ن -م-ا أام Úب-وط-ال-ب-ي م-دي-ر اŸرك-ز ال-ع-رب-ي اإلف-ري-ق-ي
لÓسشتثمار والتطوير ⁄ ،يخف أانه ”ّ Ÿسس العديد من
ال-تسش-ه-يÓ-ت ل-ل-ت-ع-امÓ-ت ال-ت-ج-اري-ة الل-كÎون-ية ،التي من
ششأانها تقليصس تكلفة اŸؤوسشسشات اإلنتاجية ،وتسشتمر جميع
اآلل -ي -ات واÿدم -ات ال -ت-ي ي-وف-ره-ا ق-ط-اع ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
اإلعÓم والتصشال حسشب رأايه ‘ اسشتحداث العديد من
الفرصس اŸهمة وا÷ديدة للعمل ،وأاششار بوطالبي إا ¤أان
الّلافت أان فئة من الششباب ششرعت خÓل السشنوات األخÒة
‘ اسش- -ت- -ح- -داث م- -ؤوسشسش- -ات ع- -ل- -ى «ال -نت» ،وب -اتت ه -ذه
اŸؤوسشسشات تخلق القيمة اŸضشافة وتوظف بطال Úيعملون
معها عن بعدﬂ ،تزل هذه اŸكاسشب ‘ بروز خدمات
القتصشاد الرقمي التي Áكنها خلق الÌوة خارج قطاع
اÙروق -ات .وت -ط -رق إا ¤ق -ان -ون ال -ت -ج -ارة اإلل-كÎون-ي-ة
ا÷دي -د ال -ذي ي-ن-ت-ظ-ر م-ن-ه –ق-ي-ق اŸزي-د م-ن الن-ف-ت-اح
واŸكاسشب.

بوعÓم جبار (رئيسص جمعية البنوك) لـ «الششعب»:

حاورته :فضشيلة بودريشص

‘ ح Úب-وعÓ-م ج-ب-ار رئ-يسس ا÷م-ع-ي-ة اŸه-ن-ي-ة ل-ل-ب-ن-وك
واŸؤوسشسش- -ات اŸال- -ي -ة –دث ع -ن إاق -ب -ال ال -ت -ج -ار ع -ل -ى
اŸبادلت التجارية اإللكÎونية ،بالنظر إا ¤تسشجيل أازيد
من  100أالف عملية عن طريق النÎنيت ‘ عام ،2017
وي -رى أان ه -ذا ال -رق -م اŸسش -ج -ل م-رشش-ح ل-ل-تضش-اع-ف أاكÌ
خاصشة بعد الششروع ‘ تعميم الدفع اإللكÎو Êعن طريق
النÎنيت على باقي التجارة واÿدمات ،أاي على التجارة
اÙضش- -ة وك -ذا ق -ط -اع اÿدم -ات ،و ⁄ي -خ -ف أان ال -دف -ع
اإللكÎو Êيسشري ‘ الوقت ا◊ا‹ على كبار اŸفوترين،
أاي نحو  20مؤوسشسشة فقط معنية بالدفع اإللكÎو ،Êويتعّلق
األم -ر بشش -رك -ات ال-طÒان وسش-ون-ل-غ-از وا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه
واŸتعامل› ‘ Úال الهاتف النقال ،وششركات التأامÚ
وما إا ¤غ Òذلك ،وتوّقع جبار أان عدد الششركات التي
تسش -ت -ف -ي-د م-ن ال-دف-ع اإلل-كÎو ÊسشÒت-ف-ع وي-تضش-اع-ف إا¤
اŸئ -ات واآللف مسش -ت -ق -ب  ،Ó-حسشب رغ -ب -ات اŸت -ع-ام-لÚ
والتجار ،ألن قانون التجارة اإللكÎونية يسشمح بذلك ،على
اعتبار أانه ‘ عام  ،2018ينتظر تعميم الدفع اإللكÎوÊ
بعد إاطÓق العديد من أادواته ،كونه يعد وسشيلة جيدة
تسش -م -ح ل -ل -م -واط -ن Úب-اق-ت-ن-اء ح-اج-ي-ات-ه-م م-ن دون ح-م-ل
األموال ،وإا ¤جانب العمل على تنويع وسشائل الدخار.

فرصص متسساوية

دعم ›اÊ

من ا÷زائر العميقة تفيضس األسشتاذة مر ËلعÓم  45عاما
بالتعطشس إا ¤الطÓع على جديد تكنولوجيات اإلعÓم
والتصشال ،بحكم أانها أاسشتاذة رياضشيات ‘ الطور الثانوي،
وتقطن ولية ا÷لفة وجد قريبة من طلبتها ،تششرف على
متابعتهم حتى من منزلها ،لكن ع Èالنت وعلى موقع
ال -ت -واصش -ل الج-ت-م-اع-ي «ف-يسس ب-وك» ل ت-ب-خ-ل ‘ ت-ق-دË
دروسس دعم ›انية لهم ،وŒيب على تسشاؤولتهم خاصشة
ط-ل-ب-ة ال-ب-اك-ال-وري-ا ،ال-ذي-ن ت-ك-ون ق-ريبة
منهم وتخ ّصشصس لهم وقتا إاضشافيا حتى
خ -ارج سش -اع -ات اŸداوم -ة ،وم-ن-ذ بضش-ع
سشنوات ل تسشتعمل األسشتاذة الطباشش،Ò
الذي أاثر على صشحتها بعد عقدين من
ال -ع -ط -اء ل -ل -م -ن -ظ -وم -ة ال -دراسش -ي -ة ،ب-ل
اسشتبدلته بجهاز العرضس اللكÎو« Êداتاششو» ،حفاظا على
صشحتها وصشحة الطلبة على حد سشواء .وأاثنت كثÒا على
اŸواقع التي تقّدم دروسشا ‘ جميع التخصشصشات لكن عن
ب -ع -د ،وح-ت-ى اŸواق-ع ال-ت-ي Áك-ن ل-ل-ط-ل-ب-ة وال-تÓ-م-ي-ذ أان
يحّملوا منها الكتب ويطلعوا على ‰اذج من األسشئلة من
أاجل التحضش Òا÷يد لÓمتحانات.

الدفع اإ’لكÎوÊ

أاك-د ع-م-ار ع-ب-د ال-رح-م-ان
أاسش- - -ت - -اذ ع - -ل - -وم اإلع Ó- -م
والتصشال بجامعة ا÷زائر
أان ت -ك -ن-ول-وج-ي-ات اإلعÓ-م
والتصش - - -ال والق - - -تصش - - -اد
الرقمي اŸدهشس أادى إا¤
ق -ف -زة م -ع-تÈة ع Èج-م-ي-ع
ال-فضش-اءات وع-ل-ى مسش-ت-وى
ﬂت- -ل- -ف ال- -ع- -وا ،⁄سش -واء
كانت مؤوسشسشات ثقافية أاو
ت -رب -وي -ة وك -ذا اق-تصش-ادي-ة،
وح - -ت - -ى ع - -ل - -ى صش - -ع - -ي- -د
العÓقات بفضشل الوسشائط
اŸتعلقة Ãواقع التواصشل
الجتماعي ،ويعتقد عمار
ع -ب -د ال -رح -م-ان ‘ سش-ي-اق
م -تصش-ل أان-ه-ا حّ-دت بشش-ك-ل
فعلي من بعضس اŸعوقات
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ،ب -ل وصش-ارت
تقتصشد ‘ ا÷هد والوقت
واŸال ،واعÎف أان هذه التكنولوجيات فتحت آافاقا رحبة
وف-رصش-ا م-تسش-اوي-ة ل-ل-ج-م-ي-ع ّ ﬁق-ق-ة ل-ل-ع-دال-ة الجتماعية
ببعدها التكنولوجي اŸث.Ò
وب -ن -ظ -رة شش -ام-ل-ة وم-ع-م-ق-ة Ÿسش-ت-ج-دات ال-واق-ع ال-ف-ع-ل-ي
لتكنولوجيات اإلعÓم والتصشال ،يبقى األمل معقودا على
القمر الصشناعي أالكوم سشات 1الواعد الذي يسشبح حاليا ‘
الفضشاء ،بعد إاطÓقه ششهر ديسشم ÈاŸاضشي ،ويعّول عليه
‘ –سش Úخ -دم -ت -ي ال -ه -ات -ف واإلنÎن -يت ب -رف -ع سش -رع-ة
تدفقها ‘ ا÷زائر ،مع ضشمان بث القنوات التلفزيونية
بتقنية عالية ا÷ودة ،علما أان آاخر األرقام التي كششفت
ع -ن -ه -ا اتصش -الت ا÷زائ -ر تشش Òإا ¤ب -ل -وغ ع-دد مششÎك-ي
الهاتف الثابت  3.1مليون مششÎك إا ¤غاية الـ  31ديسشمÈ
 2017أاي بزيادة  315.000زبون جديد مقارنة بعام ،2016
بينما ل يقل عدد مششÎكي الهاتف النقال عن  50مليون
مششÎك أاي برقم مهم يفوق إاجما‹ عدد سشكان ا÷زائر،
وÁكن القول أانه عا ⁄افÎاضشي حّول حلم الرفاهية إا¤
حقيقة Áكنها أان تعبد الطريق نحو رقي أاك Èو‰و أاعمق
وانفتاح على اŸزيد من التطور والتأالق.

@@ –ظ- - - - -ى اŸؤوسشسش - - - -ات الصش - - - -غÒة
واŸتوسشطة بعناية خاصشة على مسشتوى
ال-ب-ن-وك ،و“ويÓ-ت-ه-ا ق-ائ-م-ة ف-يما يتعلق
بإانششاء اŸؤوسشسشات ا÷ديدة أاو توسشعة
اŸؤوسشسش - -ات اŸوج - -ودة م - -ن ق - -ب- -ل ،أاي
ال -ت -م -وي Ó-ت مسش -ت -م -رة سش -واء م -ن أاج -ل
السشتثمار أاو بهدف السشتغÓل ،وبالنسشبة
ل Ó-سش -ت -ث -م -ار ت -وج -د –ف -ي -زات ع-دي-دة
وتسش -ه -ي Ó-ت ك -ثÒة ،ح -يث أان -ه ب -ال-نسش-ب-ة
للمؤوسشسشات التي يكون لديها مششكل ‘
ال-ن-قصس ‘ الضش-م-ان-ات ،ت-وج-د صش-ن-ادي-ق
ضش -م -ان ال-ق-روضس Ÿراف-ق-ت-ه-ا ،وال-ب-ن-وك
ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى صش-ن-ادي-ق ضش-م-ان ال-قروضس
على غرار «الفغار» ،وحتى اŸؤوسشسشات
التي لديها مششكل ‘ رأاسس اŸال ،هناك
صش -ن -ادي -ق رأاسش-م-ال م-ت-واج-دة ع-ل-ى مسش-ت-وى ج-م-ي-ع ولي-ات
الوطن ،والتي Áكنها اŸسشاهمة ‘ رأاسس مال اŸؤوسشسشة
بهدف رأاسشملتها بالششكل الكا‘ ،والذي يسشمح لها بالتوجه
إا ¤البنك وأاخذ القروضس.

 500مليار قروضص اسستفادت منها اŸؤوسسسسات اÿاصسة

ماهو حجم القروضص اŸتدفقة؟
@@ بلغت ‘  2017نحو  9800مليار دينار وجهت للمؤوسشسشات
اÿاصش -ة وال -ع -م -وم -ي -ة ع -ل-ى ح-د سش-واء ،ح-يث ن-ال ال-ق-ط-اع
اÿاصس  ،٪51بينما القطاع العام اسشتفاد من  ،٪ 49أاي عاد
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التكنولوجيات ا÷ديدة تشّشق طريق الّرقمنة البنكية

 ’ ٪ 80يسستعملون البطاقة البنكية لنقصص معلومات ،سسوء فهم أاو ضسعف اتصسال!
ل ت -زال مسش -اح -ة ال -دف -ع الل -كÎو ‘ Êالسش -وق ﬁدودة م-ق-ارن-ة ب-ال-ف-رصص
والتطلعات ‘ ظل تعدد الوسشائط التكنولوجية التي توفر الوقت وتقتصشد
ا÷ه -د وتسش -اع -د ع -ل -ى –سش Úج -ودة ال -ق -ي -م -ة اŸضش -اف -ة– .ق -قت م -ك-اسشب
م-ت-واضش-ع-ة وي-ن-ت-ظ-ر ال-ك-ث Òل-ب-ل-وغ مسشتوى متقدم يضشاهي اŸعاي Òالدولية
ولذلك تتعزز كل يوم ارادة اطراف اŸعادلة من بنوك ومؤوسشسشات تطرح
خ -دم -ات اق -تصش -ادا Ÿع-رف-ة وزب-ائ-ن Ÿواصش-ل-ة ب-ن-اء مسش-ار رق-م-ن-ة السش-وق ب-ك-ل
نششاطاتها.
سشعيد بن عياد
مركب حاليا مع الطموح ا ¤بلوغ تركيب
 13الف جهاز دفع الكÎو ،Êيرتقب ان
يتبدد التخوف لدى اŸسشتعمل ÚباŸوازاة تدخل اÿدمة ‘ غضشون السشنة ا÷ارية
م- -ع ارت- -ف- -اع ‘ وتÒة ال -ت -وج -ه ال -رق -م -ي  2018ك-م-ا أاوضش-ح-ه ﬁدث-ن-ا ،مضش-ي-ف-ا ان
ل -ل -خ-دم-ات اŸصش-رف-ي-ة ال-ت-ي خ-رجت م-ن هذه الجهزة تقتنى من ششركة النقد اآل‹
نطاق البنوك ا ¤السشوق ‡تطية جسشر والعÓقات التلقائية ب Úالبنوك ( سشاتيم-
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ال-رق-م-ية ،من خÓل انتششار  ) SATIMالتي تسشتعمل حاليا عاŸيا
أاجهزة الدفع أاو التسشديد ع Èالهواتف واع -ت -م -دت م-ؤوخ-را عÓ-م-ة ثÓ-ث-ة ت-دخ-ل
ال -ذك-ي-ة .ه-ذا ا÷سش-ر يسش-م-ح ب-ام-تصش-اصس سشوق الّرقمنة البنكية.
السشيولة اŸتداولة والرفع من درجة تأام Úغ Òان اŸهمة ل تبدو من اختصشاصس
الموال وتأاطÒها ‘ دواليب اŸنظومة حصشري للبنوك بقدر ما تتطلب عملية
ت-وسش-ي-ع ن-ط-اق-ه-ا اع-تماد
الق -تصش -ادي -ة ل -ت -ن -م -ي-ة
م -ه -ن-ي Úم-ت-خصشصش‘ Ú
اŸوارد اŸوج - - - - -ه- - - - -ة
›ال ال ّ-رق-م-ن-ة إلع-ط-اء
خ- -اصش -ة ل Ó-سش -ت -ث -م -ار،
دف - -ع Ÿسش - -ار اÿدم- -ات
وب- -ال- -ذات ‘ مشش -اري -ع
ال- -ب -ن -ك -ي -ة الل -كÎون -ي -ة،
ت - -ت - -ع - -ل - -ق ب - -اق- -تصش- -اد
ب - -اŸوازاة م- -ع ت- -ن- -م- -ي- -ة
اŸعرفة.
سش -ل -وك -ات م Ó-ئ -م -ة م -ن
Áث - - - - -ل ال - - - - -دف - - - - -ع
اŸت -دخ -ل ‘ ÚاÙي -ط
الل-كÎو Êأاول-وي-ة ل-دى
ال -رق -م -ي ح -ول ال -ب -ن-وك
البنوك على غرار بنك
التنمية اÙلية الذي يسشعى ا ¤مضشاعفة لتعزيز النتقال الضشروري و‘ وقت وجيز
العمل على صشعيد توسشيع انخراط التجار لتدارك التأاخر اŸسشجل ‘ هذا اÛال،
‘ هذا التحول ا◊امل Ÿنافع اقتصشادية م-ق-ارن-ة ب-ال-ف-رصس واإلم-كانيات اŸوجودة
وم -ال -ي -ة ع -دي -دة يسش -ت -ف -ي -د م -ن -ه -ا ك -اف -ة ‘ السش -اح -ة الق -تصش -ادي -ة ال -وط-ن-ي-ة ال-ت-ي
مسش- -ت- -ع- -م -ل -ي -ه سش -واء ع -ن ط -ري -ق ال -دف -ع ت-ع-رف م-ؤوشش-رات ال-ت-ك-نولوجيات ا÷ديدة
بالبطاقة ب Úالبنوك أاو الهاتف النقال‰ ،وا مضشطردا إاثر فتح سشوق التصشالت
ك -م -ا ي -وضش -ح -ه م -دي -ر ال -ن -ق-د الل-كÎو Êللمنافسشة ‘ .هذا الطار ،يعتزم ›مع
والبنك الرقمي خليل رزقي ،مÈزا أاهمية اŸصشالح اŸششÎكة ما ب Úالبنوك لتأاطÒ
اŸق -ارب -ة ا÷واري -ة ل -ل -وصش -ول ا ¤أاصش-غ-ر وضشبط النششاط النقدي اللكÎو ،Êمن
ت -اج -ر وب -ال -ت-ا‹ ت-غ-ط-ي-ة أاك Èمسش-اح-ة ‘ خÓل اŸبادرة بفتح حوار ب Úاعضشائه من
ال- -ب- -ن -وك ح -ول م -ع -ا÷ة
السشوق ع Èا÷غرافيا
ج -وانب ال -ب-ي-ئ-ة ال-ن-ق-دي-ة
الوطنية.
من
Ecosystème
Œربة «ب .د .ل» التي
اج -ل ت -ط -وي-ره-ا وق-د ”
ترتبط ششبكتها الرقمية
الشش -روع ‘ ال -ع -م-ل ع-ل-ى
ب-ك-اف-ة اصش-ن-اف التجار
اŸل - -ف .وتشش - -م - -ل ه- -ذه
واŸت - -ع - -ام - -لÃ Úا ‘
البيئة كافة اŸتدخل‘ Ú
ذل- - -ك ا÷ - -زار و- - ﬁل
ﬁي - -ط - -ه - -ا م- -ن ت- -اج- -ر
ت - -ن - -ظ - -ي- -ف اÓŸبسس،
ا÷م- -ل- -ة وال -ت -ج -زئ -ة ا¤
ت -ق -دم صش-ورة اي-ج-اب-ي-ة
ال- - - - - -زب- - - - - -ون ،م- - - - - -رورا
ت- - - - -ع- - - - -كسس ح- - - - -رصس
اŸنظومة اŸصشرفية على تكريسس هذه باŸتعاملﬂ ‘ Úتلف قطاعات النششاط
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ‘ اŸم-ارسش-ة ال-ي-ومية وقد الق- - -تصش- - -ادي Ãا ‘ ذلك ال- - -ه- - -ي- - -ئ- - -ات
أانشش -أات ل -ه -ا ه -ي-ك Ó-مسش-ت-ق ‘ Ó-ال-ن-ظ-ام واŸؤوسشسشات ذات الصشلة كالضشرائب وبنك
ال-ه-ي-ك-ل-ي ل-ل-ب-نك ي-ت-م-ثل ‘ مديرية قائمة ا÷زائ -ر صش -احب السش -ل -ط -ة ال -ب -ن -ك-ي-ة ا¤
ب- -ذات- -ه- -ا ت -أاسشسشت ‘ أاوت  2016ينششطه جانب متعاملي التصشالت.
ف -ري -ق ي -ق -ود ال -ق-ائ-م Úع-ل-ى ارسش-اء ه-ذه يوضشح الطار البنكي انه ليسس من مهام
اÿدمة على مسشتوى كافة ششبكة وكالته .اŸصش- -رف اق- -ت -ن -اء ج -ه -از دف -ع ال -كÎوÊ
و‘ وقت وجيز فقط ” تركيب حوا‹ وت -رك -ي -ب -ه وم -ت -اب-ع-ت-ه م-ن ح-يث الصش-ي-ان-ة
 5000جهاز دفع الكÎو TPE Êسشمحت خ -اصش-ة ،وإا‰ا ي-ن-ب-غ-ي اع-ت-م-اد م-ؤوسشسش-ات
ب- -رصش- -د ا‚از ت -ق -دم م -ع -ت Èي -ت -م -ث -ل ‘ مهنية متخصشصشة ‘ هذا النششاط لتأامÚ
النتقال من مسشتوى عششرات اŸبادلت خدمة ما بعد البيع ويتفرغ البنك Ÿهامه
التجارية من خÓل  50جهاز دفع ‘  2015اŸصشرفية السشاسشية Ÿرافقة النمو من
ا 40 ¤أالف عملية من خÓل  4آالف جهاز خÓل تطوير انظمة “ويل السشتثمار

للقطاع اÿاصس ما ل يقل عن 500مليار
دي -ن-ار ،و ٪95م- -ن ه- -ذا اŸب- -ل- -غ وج- -ه
للقروضس السشكنية وما تبقى للقروضس
السشتهÓكية مثل السشيارات واألجهزة
اإللكÎونية.
اŸت - -ع - -ارف ع- -ل- -ي- -ه أان ع- -ام 2018
سش-ي-ك-ون سش-ن-ة لÓ-سشتثمار من دون
م -ن -ازع ،ه -ل ح ّ-دد” ب -ال -ت -ق -ريب
ع - - -دد اŸؤوسشسش - - -ات ال- - -ت- - -ي Áك- - -ن
“ويلها؟
@@ وتÒة ‰و ال- -ق- -روضس ت- -ب- -ق -ى ج -د
اي- -ج- -اب -ي -ة ،ح -يث ‘ ع -ام ‰ 2017ت
ال -ق -روضس ب-نسش-ب-ة  ،٪12م -ق -ارن-ة ب-ع-ام
 ،2016رغم ما يعرفه القتصشاد الوطني
من أازمة اقتصشادية ومالية ،لكن بالرغم
من هذه التحديات ،لكن األمور تسش ‘ Òالطريق الصشحيح،
والوتÒة Áكن وصشفها باإليجابية وللمؤوسشسشات الصشغÒة أاو
اŸتوسشطة حيز من هذه التمويÓت.
لصشÓ-ح-ات ال-ب-ن-ك-ية وهل
إا ¤أاي-ن وصش-لت ع-م-ل-ي-ة ا إ
تشش- -ارف ع- -ل- -ى الن- -ت -ه -اء ،ب -ع -د سش -ن -وات م -ن إاع -ادة
التنظيم والعصشرنة؟
@@ عملية اإلصشÓح البنكي متواصشلة ،وتوجد احتياجات
جديدة ومتجددة باسشتمرار ،وÁكن القول أان البنوك خطت
خطوات متقدمة فيما يتعلق بعصشرنة اÿدمات ووسشائل

إادماج اŸتعامل Úوالتجار
‘ اŸنظومة اŸصسرفية
وامتصساصص السسيولة
اŸتداولة خارجها

اعتماد مؤوسسسسات مهنية
متخ ّصسصسة ‘ خدمة
ما بعـ ـ ـد البي ـ ـع وتف ـرغ
البنك Ÿهامه اأ’سساسسية

الدفع ،وأاحسشن مثال على ذلك نذكر اŸقاسشة اإللكÎونية
للصشك التي رأات النور منذ عام  ،2006وإا ¤جانب تطوير
الدفع اإللكÎو Êوالدفع عن طريق األنÎنيت ،مع تطوير
ﬂت -ل -ف اÿدم -ات ع -ل -ى مسش -ت -وى ال-ب-ن-وك وف-ت-ح شش-ب-اب-يك
أاوتوماتكية ،وكلها تعمل على تطوير الصشÒفة البنكية ‘
ا÷زائر ،ورÃا ‘  2020نحتاج إا ¤السشتمرار ‘ إاصشÓحات
أاخرى إاذا اسشتجدت احتياجات جديدة.

 20مؤوسسسسة معنية
بالدفع اإ’لكÎو Êفقط

م -اذا ع -ن ت -ب -ن -ي اŸت -ع -ام -ل Úوإاق -ب-ال ال-ت-ج-ار ع-ل-ى
اŸب- - -ادلت ال- - -ت- - -ج- - -اري - -ة
للكÎونية؟
ا إ
@@ ” تسش - -ج - -ي - -ل أازي- -د م- -ن
100أال -ف ع -م -ل -ي -ة ع-ن ط-ري-ق
النÎنيت ‘ عام  ،2017وهذا
العدد مرششح للمضشاعفة أاكÌ
خاصشة بعد الششروع ‘ تعميم
الدفع اإللكÎو Êعن طريق النÎنيت على باقي التجارة
واÿدمات ،أاي على التجارة اÙضشة وكذا قطاع اÿدمات،
واليوم مازال األمر مقتصشرا فقط على كبار اŸفوترين،
حيث يسشجل نحو  20مؤوسشسشة فقط معنية بالدفع اإللكÎو،Ê
ويتعلق األمر بششركة الطÒان وسشونلغاز وا÷زائرية للمياه
واŸتعامل› ‘ Úال الهاتف النقال ،وششركات التأام Úوما
إا ¤غ Òذلك ،لكن عدد الششركات التي تسشتفيد من الدفع

ومرافقة السشوق .وبفضشل الرتكاز على
مثل تلك اŸؤوسشسشات اŸتخ ّصشصشة Áكن
الوصشول ا ¤تغطية حوا‹ مليون تاجر،
يتم تزويدهم بأاجهزة التسشديد ع ÈالÎاب
ال-وط-ن-ي ال-ت-ي ت-وف-ر م-زاي-ا Áك-ن ال-ره-ان
ع- -ل- -ي- -ه- -ا ل- -كسش -ر ح -اج -ز الÎدد ‘ ع -ا⁄
ال -ت -ج -ارة ،م -ث -ل -م-ا ف-ع-لت ت-رك-ي-ا Ãن-ح-ه-ا
ت-خ-ف-يضش-ات ضش-ري-ب-ي-ة ل-ك-ل ت-اجر يسشتعمل
آالية الدفع اللكÎو.Ê
عن صشدى هذه التكنولوجيا لدى متعاملي
السشوق خاصشة ما يتعلق بوجود حذر يثÒ
النشش-غ-ال أاو م-ا يصش-ن-ف-ه ال-ب-نك ال-ع-م-ومي
ل-ل-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة ‘ خ-ان-ة ال-ت-خ-وف م-ن
ج -انب م -واط -ن أاو ت -اج -ر ،ف -إان ال -ت-ج-رب-ة
اŸي -دان -ي -ة ت -ظ -ه -ر ان ح -وا‹  ،٪ 80ل
يسش-ت-ع-م-ل-ون ال-ب-ط-اق-ة ال-ب-ن-ك-ية ،إاما نتيجة
نقصس معلومات أاو سشوء فهم أاو ضشعف
اتصش -ال ول صش-ل-ة ل-ه ب-ث-ق-اف-ة اŸسش-ت-ع-م-ل.
ويقدم مثال يؤوكد هذه اŸفارقة يتعلق
بصشاحب مركز Œاري «سشوبÒات» راقي،
غ-رب ال-ع-اصش-م-ة ،ي-ت-ع-ام-ل م-ع زب-ائن ذوي
مركز اقتصشادي واجتماعي راق كان يجهل
توفر هذه اÿدمة ‘ ا÷زائر رغم انه
ي-ت-ن-ق-ل ك-ثÒا ع Èال-ب-ل-دان وÁلك ب-ط-اق-ة
دف -ع دول -ي -ة «ك -ارت ف -ي -زا» ،وم -ا أان ع -ل -م
بحقيقة هذا التقدم الرقمي سشارع لطلب
اÿدمة وانخرط ‘ الديناميكية الرقمية،
‡ا يؤوكد جدوى تنمية جانب التصشال
ا÷واري.
مثال عملي يششرح أاهمية التصشال حول
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات ال ّ-رق -م -ي-ة م-ث-ل ال-دف-ع
الل -كÎو ،Êيشش -رح -ه ال-واق-ع اŸسش-ج-ل ‘
ولية غرداية ذات اÿصشوصشية التجارية
ب-ام-ت-ي-از ،ح-يث Ÿا ان-ط-ل-قت ال-ع-م-ل-ي-ة ‘

اإللكÎو ÊسشÒتفع ويتضشاعف إا ¤اŸئات واآللف مسشتقب،Ó
ب -حسشب رغ -ب -ات اŸت -ع-ام-ل Úوال-ت-ج-ار ،ألن ق-ان-ون ال-ت-ج-ارة
اإللكÎونية يسشمح بذلك ،و‘  2018يتوقع أان يسشجل ‰وا ‘
هذا اÛال ،باإلضشافة إا ¤تعميم الدفع اإللكÎو Êعن
طريق األنÎنيت.
للكÎوﬁ Êاطة بتأامÚ
إاذا تأام Úعمليات الدفع ا إ
ل؟
عا ٍ
أاكيد أان تأام Úالعمليات يعت Èمن األولويات التي تدرسشها
البنوك ،قبل إاطÓق أاي خدمة إالكÎونية ،والعملية فوق ذلك
تتم –ت إاششراف بنك ا÷زائر ،وباإلضشافة إا ¤اعتماده
لوسشائل الدفع ،أاي اŸصشادقة
ع- -ل- -ي- -ه -اÁ ،ك -ن ل -ل -م -واط -نÚ
الط -م -ئ -ن -ان ب -أان ع -م -ل-ي-ات-ه-م
تسشري بأامان.
ماذا تنتظرون من تعميم
ع - - - -م- - - -ل- - - -ي- - - -ات ال- - - -دف- - - -ع
للكÎوÊ؟
ا إ
@@ أاكيد نصشبو إا ¤تنويع اŸدخرات ،وإاطÓق وسشائل الدفع
اإللكÎو ÊوالصشÒفة اإلسشÓمية ينتظر منهما احتواء الكتلة
النقدية اŸتواجدة خارج البنوك ،خاصشة الدفع اللكÎوÊ
الذي يعد وسشيلة جيدة تسشمح للمواطن Úباقتناء حاجياتهم
من دون حمل األموال ،وإا ¤جانب العمل على تنويع وسشائل
الدخار ،الذي من ششأانه أان يسشاهم ‘ إادخال هذه األموال
على مسشتوى البنوك.

الرهان على الصشÒفة
السشÓمية ‘ احتواء
أاموال السشوق اŸوازية

«ب .د .ل» :من  50جهازا
‘  2015إا 4 ¤آا’ف
والطموح  13أالف وحدة
دفع ‘ 2018
الهدف :تغطية السسوق
وربط أاصسغر تاجر ‘ أابعد
نقطة من الÎاب الوطني

أاوسشاط هذه السشوق اÙلية التي تعرف
ازدهارا ‘  2016سشجل اقبال  ⁄يتوقف
ا ¤درجة التدافع على طلب اÿدمة بعد
ادراك ال- -ت- -ج- -ار ل- -ف- -وائ- -ده- -ا م- -ن ك -اف -ة
ا÷وانب ،خ- -اصش- -ة م- -ا ي- -ت- -ع- -ل- -ق ب- -ت -أامÚ
التداولت البنكية خاصشة ع Èالوسشائط
ال -رق -م -ي-ة ل-ل-دف-ع الل-كÎوÃ ،Êا ‘ ذلك
أاجهزة الهاتف الذكية التي يقدر عددها

‘ ا÷زائ - -ر ب - -ح - -وا‹  60م-ل-ي-ون ج-هاز
«أاندرويد» لتعداد سشكا Êيقدر بـ  40مليون
نسش -م -ة وف -ق -ا ألخ-ر إاحصش-اء دÁغ-را‘ ‘
ا÷زائر.
جهود حثيثة تبذل للرفع من درجة تأامÚ
نظام الدفع اللكÎو Êالذي بقدر ما هو
مرتبط باÙيط ويتأاثر بسشلوكاته بقدر
ما Áتاز ،كما هي عينة Œربة هذا البنك
ب -ن -ج -اع -ة مشش -ه -ود ل-ه-ا ب-ع-د ان ” Œاوز
م -رح -ل -ة ال -ت -خ -وف -ات ‘ ال -ب-داي-ة ب-فضش-ل
اللتزام Ãعاي Òفنية وتقنية صشارمة يجعل

GIE MONETIQUE

شسركة النقد اآ’‹
والعÓقات التلقائية
ب Úالبنوك ()satim

›مع اŸصسلحة
ا’قتصسادية النقدية

” انشش- - -اء اÛم - -ع ‘ ج - -وان 2014
قصش -د دع -م اŸسش -ع -ى السشÎات -ي -ج-ي
للرقمنة اŸصشرفية من خÓل ضشبط
النظام النقدي ما ب Úالبنوك و–ديد
اŸهام والصشÓحيات لكافة العناصشر
اŸت -دخ -ل -ة ‘ ه-ذا ال-ن-ظ-ام .ي-تشش-ك-ل
اÛمع من  19عضشوا منخرطا ،من
ب-ي-نهم  18ب -ن -ك-ا وب-ري-د ا÷زائ-ر إا¤
ج - -انب ب - -نك ا÷زائ - -ر ك - -عضش - -و غÒ
م- -ن -خ -رط لضش -م -ان ت -أام Úالن -ظ -م -ة
وال -وسش -ائ -ل اÿاصش -ة ب -ال -دف -ع ووضش-ع
اŸع-اي Òوم-ط-اب-ق-ت-ه-ا ل-ل-ق-ان-ون .م-ن
األه -داف اŸسش -ط -رة ل -ل-وصش-ول إا4 ¤
مÓ-ي Úب-ط-اق-ة لÓ-سش-ت-ع-مال التجاري
‘ ظل اŸصشادقة على قانون التاجرة
اللكÎونية حديثا الذي يوفر حماية
للمسشتهلك ‘ حالة نزاع يخصس عملية
Œاري-ة ال-كÎون-ي-ة ب-فضش-ل ق-درة ت-ت-بع
مسشارها.

«سشاتيم» هي ششركة أا“تة اŸبادلت
ب Úالبنوك والنقد اآل‹ “ثل فرعا لـ
 8بنوك جزائرية .تأاسشسشت ‘ 1995
Ãبادرة من اÛموعة البنكية وهي
من الدوات التقنية Ÿرافقة برنامج
عصشرنة وتطوير البنوك ،خاصشة فيما
ي- -خصس وسش- -ائ- -ل ال- -دف- -ع ع -ن ط -ري -ق
البطاقة .تضشم الششركة  17منخرطا ‘
ششبكتها النقدية الآلية ما ب Úالبنوك،
منها  7بنوك عمومية و 9خاصشة إا¤
جانب بريد ا÷زائر .من أابرز مهامها
اق- -ام- -ة وتسش- -ي Òاألرضش -ي -ة ال -ت -ق -ن -ي -ة
والتنظيمية للسشلسشلة النقدية الرقمية
ومرافقة البنوك ‘ تطوير اÿدمات
النقدية اآللية وكذا ششخصشنة الدفاتر
وب -ط -اق-ات ال-دف-ع والسش-حب ل-لسش-ي-ول-ة
اŸالية.

مسشار اÿدمة ب Úالبطاقة على مسشتوى
ا÷هاز وا◊سشاب البنكي وقاعدة البيانات
بالبنك أاك Ìأامنا وحماية.
ولتعزيز جوانب تقوية تأام ÚاŸنظومة
Ãا يرفع من درجة أامن وسشÓمة البيانات
◊امل البطاقة البنكية للدفع اللكÎوÊ
ب -ادرت «سش -ات -ي -م» ،وف -ق -ا Ÿا كشش -ف ع-ن-ه
ﬁدثنا بإاحضشار حل رقمي جديد فعال
وم- -وث- -وق ي- -وف- -ر درج- -ة ع- -ال- -ي- -ة ل -ت -أامÚ
اŸع-ط-ي-ات وح-م-اي-ة ال-ب-ي-انات ،يرتقب ان
ي -دخ -ل اÿدم -ة ق -ري-ب-ا Ãا Áن-ح ال-زب-ون
خدمة أاوسشع تلبي حاجياته اليومية ،علما
أان اع -ت -م -اد ال -ب -ط -اق-ات ب Úال-ب-ن-وك Áر
Ãسش-ار ل-ل-م-ط-اب-ق-ة ب-ع-د إاج-راء اخ-ت-بارات
وŒارب ق -ب -ل ان ت -دخ -ل السش -وق ك -ق -ي-م-ة
مضش- -اف- -ة ت- -رف- -ع م- -ن الداء الق- -تصش -ادي
واŸا‹ وال -ت -ج -اري ،خ -اصش -ة ‘ م -رح -ل -ة
أاصش- -ب- -ح ف- -ي -ه -ا الن -ف -ت -اح ع -ل -ى األسش -واق
اÿارج - -ي- -ة رق- -م- -ا ث- -اب- -ت- -ا ‘ ال- -ت- -ح- -ول
القتصشادي الذي يسشاعد ع Èمثل هذه
الوسشائط على ادماج اŸتعامل Úخاصشة
التجار ،مهما كان وزنهم ‘ السشوق ‘
اŸنظومة اŸصشرفية وامتصشاصس السشيولة
التي يتم تداولها خارج البنوك ،التي تبقى
ال- -ط -رف اŸع -ن -ي ب -ال -رف -ع م -ن ج -اذب -ي -ة
الزبائن ،من خÓل تطوير اŸزايا ،خاصشة
ل - - -ذوي ال - - -ق- - -درات اŸال- - -ي- - -ة اÙدودة
إلدماجهم ‘ النظام الرقمي الذي يتسشع
›ال - - -ه أاك Ìف- - -أاك ،Ìإام- - -ا ق- - -ن- - -اع- - -ة اأو
بالضشرورة.

ﬁطة الدفع
ا’لكÎونية
TPE

ه -ي ج -ه -از إال -كÎو Êي-ق-رأا ال-ب-ي-ان-ات
ال -واردة م -ن ب -ط -اق -ة ب -ن -ك-ي-ة ويسش-ج-ل
ال -ع -م -ل -ي -ات ال -ت -ج-اري-ة وي-ت-واصش-ل م-ع
اÿادم «سشÒفور» للمصشادقة عن بعد.
ي- -ت- -م ادم- -اج- -ه ‘ صش- -ن- -دوق ال -ت -اج -ر
ويششتغل ب›Èيات معلوماتية دقيقة.

أألحد  ٢٢أفريل  ٢٠١٨م
ألموأفق لـ  ٠٦شسعبان  ١٤٣٩هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «الششعب» «فوأنيسس» صسرحا ضسمن صسفحتها ألثقافية كل يوم أحد لنشسر
إأبدأعاتكم ومسساهماتكم ‘ ﬂتلف أألجناسس ألثقافية شسعر ،قصسة وروأية ،
راسشلونا على الÈيد اللكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أن تكون أإلسسهامات غ Òمطولة حتى نتيح ألفرصسة للجميع.

قصسة:

ألغربان

نصس

بقلم :شسويرب مسسعود

ليـ ـلة مي ـ ـ ـÓد

صسة

ق

بقلم :عبد ألقادر رألة
ل-م-ح-ت-ه م-ن ب-ع-ي-د ي-نقضص على الحمل
الصش -غ -ي -ر ...وت -ع -ال-ى صش-راخ زمÓ-ئ-ي
ال- -م- -ت- -ح- -ل- -ق- -ي -ن ت -حت ظ Ó-ل أاشش -ج -ار
ال -ل -وز ...صش -رخ -وا ب -أاع -ل -ى أاصش -وات-ه-م
محاولين تنبيه الراعي المنهمك في
الحديث مع ابنه!
ل -م أاصش-دق ف-ي ال-ب-داي-ة صش-ق-ر ي-ن-قضص
على خروف صشغير! هذا غير ممكن،
الصش- -ق- -ر ب- -إام- -ك- -ان- -ه أان ي- -ه- -ج- -م ع- -ل -ى
لفاعي ،الجرذان ،سشحالي أاو أارانب!
ا أ
أام-ا ع-ل-ى ح-مٍ-ل ف-مسش-ت-ح-ي-ل! إان-ه ليسص
صشقر وإانما نسشر ،لكن النسشور ل وجود
لها في منطقتنا ،وهي كالضشباع أاششد ما
تششتهي الجيف!
عقاب ،سشمعت جدتي تقول إان العقاب
ضش -خ -م ي -زن أاك -ث -ر م -ن ال -ك-بشص الضش-خ-م
ك-ي-ل-وغ-رام-ا واح-دًا! وجناحاه مفتوحان
ع-ل-ى اتسش-اع-ه-م-ا يسش-اوي-ا ثÓ-ث شش-ج-رات
متراصشة! كّر عليه بسشرعة فأاصشابه في
عينه اليسشرى على ما بدا لنا...
لغ -ن -ام
ال- -ح- -م- -ل ي- -ق -اوم ،ي -ث -غ -و ...ا أ
لعششاب،
لخ-رى م-نشش-غ-ل-ة ب-ال-ت-ه-ام ا أ
ا أ
والراعي غير آابه لذلك أايضشا ...هل
هو طائر الرخمة؟ إاني أاتذكر أاني لما
كنت أادرسص في السشنة الثانية ابتدائي
كنت مُهوسشاً بطائر الرخمة الذي كان
ي - -رب - -ي - -ه ع- -م- -ي ...يشش- -ب- -ه ال- -ط- -ائ- -ر
ال -ك -ون -دور ل-ك-ن-ه أاصش-غ-ر ،ك-ان ي-ق-يّ-ده
بسشلسشلة حديدية في الركن الششمالي
لفناء البيت ،قريب من المرحاضص...
وكنا نجلسص أامامه في كل مسشاء ،أانا،
أاخ - -ت - -ي واب- -ن ع- -م- -ي ف- -ارسص وأاخ- -ت- -ه
أامينة ...وأاششد ما كنا نرتاع من عيناه
ال-ح-ادت-ان ،وت-ح-دي-ق-ه الصش-امت ف-ي-ن-ا!
لخر كان عمي يششتري
وبين الحين وا آ
له اللحم أاو حوايا الضشأان ،وكان ذلك
ي -ث -ي -ر ت -ذم -ر زوج-ت-ه وسش-خ-ري-ة أاب-ي!
وي -ق -ول ب -أان ع -م -ي ارت -كب خ -ط -أاي -ن،
لول ب -أان ح -بسص ال -ط -ائ -ر ال -مسش -ك-ي-ن
ا أ
ب -السش Ó-سش -ل! ب-دل أان ي-ت-رك-ه ح-را ف-ي
ال -ب -ري -ة ،وال -ث -ان -ي أان -ه ي -ب-ذر ن-ق-ودا،
أاولده في أامسص الحاجة إاليها!
وك -ان ع -م -ي ي -ق-ه-ق-ه ق-ائ Ó-ب-أان أاب-ي ل
يفهم ششيئا فيما يخصّص هواية تربية
الجوارح! وحتى اليوم ل أاعرف كيف
اخ -ت -ف -ى ط -ائ-ر ال-رخ-م-ة ،وم-ت-ى؟ ه-ل
ن - -ف - -ق؟ ه- -ل سُش- -رق؟ ه- -ل ال- -ت- -ه- -م- -ت- -ه
ال -ق -ط -ط؟! أام أان ع -م -ي اق -ت -ن-ع ب-كÓ-م
وال - -دي ف- -ذهب إال- -ى ال- -ب- -ري- -ة خ- -ارج
م -دي -ن -ت -ن -ا الصش -غ -ي-رة وأاط-ل-ق-ه؟ ل-يسص
صش - -ق - -را ،ول نسش - -را ،ول ع - -ق- -اب- -ا ،ول
رخ-م-ة ....صش-اح زم-ي-ل-ي ب-لقاسشم :أانه
غراب ،ل غربان ..غربان...
ال -غ -رب-ان ت-ه-اج-م ال-ح-م-ل! ال-غ-رب-ان ل
شش -أان ل -ه -ا ب -ال -ح -ي -وان -ات ال -ح -ي-ة ،إان-م-ا
م-ت-ع-ت-ه-ا ال-ج-ي-ف وال-ركضص ب-ي-ن أاك-وام
ال- -ق -م -ام -ات! صش -اح أاح -م -د :ن -ع -م إان -ه -ا
غ- -رب- -ان! وأاضش- -اف مصش- -ط -ف -ى غ -رب -ان
ك- -ث- -ي- -رة! ازداد ن- -ع- -ي -ق ال -غ -رب -ان ف -ي
السش- -م -اء ف -ل -فت ذلك ان -ت -ب -اه ال -راع -ي
وابنه فنهضشا فزعين!
ف - -زع ره - -يب أاث- -ارن- -ا! وال- -ع- -ج- -يب أان
الراعي الكهل لم يصشرخ على أاغنامه
وإان - -م - -ا صش - -اح ف- -ي- -ن- -ا ب- -أان ن- -ع- -ود إال- -ى
ب -ي -وت -ن-ا ...وق-ف-ن-ا ق-ف-ة ت-ح-دي ،وق-د
حمل كل واحد منا ثÓث حجرات في
ي- -ده ...ه- -ل ن- -خ- -اف ال- -غ -رب -ان أاك -ل -ة
لسشود،
لف-ق ب-ال-لون ا أ
ال-ج-ي-ف؟ أاسش-ود ا أ
 Óالمكان بنعيقها المفزع...
وامت أ

حبيبتي
َ
سشنحتفل الليلة بعيد ميÓدك
ونرقصص معًا رقصص المجانين
وأاُبحر في سشواد كحلك
والششمُع ُيضشيئ قمًرا في مقلتيك
حبيبتي
إاجعلي من قِÓتدك جسشًرا
يحميني الوقوع بين نهديك
سش- - -أاه- - -ديك ال - -ل - -ي - -ل - -ة أاج - -م - -ل

الفسشاتين
وُدموع الفرح
َندى على أاوراق الياسشمين
حبيبتي
َ
تعالي َنقسشم حلوتنا إالى نصشفين
برموشص أامضشى من السشكاكين
ونششرب كؤووسشًا
حًبا منذ سشنين
ُعصشرت ُ
حبيبتي
َ
الليلة لكِ ما تششائين

لكن
عديني أان يكون بيننا ششبًرا
ولون ششفاهك حبًرا
لكتب به شِشعًرا
أ
حصشين
تغزوا قوافيه خصشرك ال َ
حبيبتي
َ
دعي شَشعرك المسشترسشل حب ً
Ó
يششنق وحدتي
أاو سشوطًا
يجلد غفوتي بعد حين.

Òة

جدت ـ ـ ـ ـ ـي

قصس

بقلم :أكرم خاشسب

رأايت ع -ج -وًزا ت-ن-ت-ظ-ر ح-ف-ي-ده-ا أام-ام
ب -واب -ة ال -م -درسش-ة ،ذك-رت-ن-ي ب-ج-دت-ي
ال-ت-ي ع-رفت ق-هً-را وُذل أاي-ام ح-ي-ات-ها،
سشردت ُ
ه لنا أايام الصشغر وأايام البركة
كما يقولون ،أاسشفت على نفسشي على
لصش -غ -اء ل -ه -ا ي -وم ك-ان ال-م-وت
ع -دم ا إ
ي-وششك الإي-ق-اع ب-ه-ا ف-ي َشش-رك-ه ،كانت
َتقصشصص علينا قصشصص معبرة وأاحكام
صشادرت على فغرها ،أاسشفت على عدم
لوامرها يوم كانت تحتاج
النصشياع أ
لي ،أاسشفت على عدم تششخيصص دوائها
يوم كانت مريضشة ،أاسشفت على عدم
ال -ع-م-ل ب-وصش-اي-اه-ا ،أاسش-فت ع-ل-ى ع-دم
ص ب -عضص م -ن أاشش -ي -ائ-ه-ا ،أاسش-فت ع-ل-ى
دس ِ
ع -دم ت -ق -ب -ي -ل ج -ب -ي -ن-ه-ا ي-وم َم-رضش ُت
وعالجتني ،أاسشفت على عدم إاغداق
حب ل ِ
ع بمسشؤوولياتي
ك ،يوم كنت وا ٍ
ق
اتجاهك ،أاسشفت على عدم تصشدي ِ
خ -راف -اتك ،أاسش -فت ع -ل -ى ال-ي-وم ال-ذي
ك -نت أات -ع -م -د إازع -اجك ف -ي-ه ،اشش-ت-اُق
لرائحت ِ
ق لضشحكتك ،اششتا ُ
ك ،واششتا ُ
ق

تقدمك
ق لعزة نفسشك ،اششتا ُ
في السشن ،اششتا ُ
ق
لحنانك،

اشش - -ت - -اُق ل- -ك- -رمك ،اشش- -ت- -اُق ل- -ن- -ظ- -رة
ع-ط-فك ،اشش-ت-اُق ل-ت-لك ال-دراه-م التي
ُت -غ-دق-ي-ن-ه-ا ع-ل-ي رغ-م ِق-ل-ت-ه-ا ،اشش-ت-اُق
ل-راح-ة ي-دك ال-ت-ي ت-ت-ك-ئ-ي-ن ب-ها علي
ل عينيك ،اششتا ُ
للقيام ،اششتا ُ
ق
ق لُكح ِ
لمكان ِ
ك بيننا ،أاحبك جدتي ،بك كما
ق لحكاياتك ،أانتِ ،عششقي لك جدتي ،رحمك الله
لجلسشتك المهيبة ،اششتا ُ
ق لكبريائك رغم ج- -دت- -ي ،وج -ع -ل ق -ب -رك روًضش -ة م -ن
لكلك ،اششتا ُ
اششتا ُ
ق أ
رياضص الجنة.

لرقـ ـ ـام
أ أ

خاطرة

بقلم :نسسرين جوأهرة
لغصشان
أاعtد ا أ
الحجارة
ال ّسشحاب
الكلمات
الّلحظات
لرقام
ما بالها ا أ
كّلها متششابهة؟

مصصانع أأفكار
بقلم :رميسساء شسر‘

يسشتمر الوقت بالمرور عبري دون أان يلحظ
وج -ودي أاو ي -ك -ت -رث ل -ه .أاراق-ب-ه ع-اج-زا ع-ن
مجابهته أاو الوقوف في وجهه ،وأالعن سشرا كل
لحظة تمر عبر خوائي.
أاقضشي جل يومي في السشرير ،أاتابع وقع خطى
العالم ،أاششاهد بحسشرة أامجاد الغير وأافكر...
أاف -ك -ر بشش -ك-ل غ-ي-ر م-ع-ق-ول ،ك-م-ا ل-و أان رأاسش-ي
ت -ج ّ-م -ع ضش -خ -م ل -مصش -ان -ع «أاف -ك -ار» ...وأاشش-ع-ر
لمر ،كنتيجة حتمية.
بالصشداع في نهاية ا أ
لشش-ي-اء
ه -ل ت -ع -ل -م -ون؟ ف -ي ع -ال -م-ي ...ك-ل ا أ
تتآاكل ،حتى أانا.

نÌي
ر

ششع

وإان بقيت هنا لوقت أاطول سشأاتحول إالى ظلّ
وسش- -ي- -ب- -ت -ل -ع -ن -ي السش -ري -ر وت -ب -دأا الشش -راشش -ف
بالتعفن...
ع -ن -دم -ا ك -نت صش -غ-ي-را ،ك-ان ب-ح-وزت-ي أاحÓ-م
ك-ث-ي-رة ،ك-نت أاسش-ج-ل-ه-ا ب-أاقÓم ملونة وأاخفيها
ف -ي صش -ن -دوٍق ت -حت السش -ري-ر ،وق-د اسش-ت-م-رت
لخ- -ي -رة ب -ال -ت -ن -اقصص ك -ل -م -ا ت -ق -دمت
ه- -ذه ا أ
بالعمر ..حتى نفذت!
لقÓ- -م
لن ،وا أ
أاصش - -ب - -ح الصش - -ن- -دوق ف- -ارغ- -ا ا آ
الملونة أاصشبحت رصشاصشا!
ل -م أاع -د أارغب بشش -يء سش -وى إاي-ق-اف ال-مشش-ه-د
والسشقوط منه إالى مكان آاخر ،أاكون فيه أاحدا
آاخر ...أاو ل أاكون.

كسصـ ـ ـر قلب ـ ـ ـي

بقلم :سسهام بن Ÿدق
كسشر قلبي من الجوى
وخدششت جدرانه
اأنسش- - - - - -كب دم - - - - -ه م - - - - -ن
الأحششاء
وتمزق ششريانه
ب- - -حث ع- - -ن ال- - -ح- - -ب- - -يب
والدواء
فضشاعت اآماله
فقد الحب وانكوى
فذاق ويÓته
ولم يعد يوؤمن بالهوى
فلملم جروحاته
ليتها تندمل اآهاته
وتنطفئ جمراته
ليت الزمن يميت ندمه
فتخمد اآلمه
لكن لم ينسص حبه
الذي اأغمد سشيفه
فÓقى طيفه

اأحزانه
فغمر حلمه
تعب وراحته
فذهب اإلى عالمه
فاأوقد ناره
واأششعل ششمعه
في عيد ميÓده
لم يعد يعرف حياته
من مماته
يسشاأل كل يوم وليلة
عن حب حبيبه
هل ل يزال بحياته
اأم اأنه فقد همسشاته
اأو اأنه لم ينسشاه
ذكراه وحدها ششقاوؤه
ليت فوؤادي ينسشاه
اأو يطفئ تلك الششمعات
ويتنهد لترتاح دقاته
وي- -رج- -ع ي- -خ- -ت- -ف -ي ع -ن
نظراته
ول ربما تكمل اأنفاسشه
مهدهدة في سشماءه

بصشرخات فيها ششفاوؤه
ي -ا ل -ي -ت -ه ي -ن -ح -ن -ي اأم -ام
واقعه
ف - - -يشش- - -ف- - -ي- - -ه م- - -ن ك- - -ل
نششوباته
ل يفكر في الماضشي
الذي جعل في نبضشاته
دموعه وويÓته
ي -ا ه-واي ل ت-ه-ت-م ب-ع-دم
وفائه
اأت- - -رك الأي - -ام ت - -ج - -ب - -ر
كسشوره
وت- -ري- -ح- -ه م- -ن ج- -م- -ي- -ع
دمعاته

طرة:

خا

بقلم :يونسس موهوب

إأبتسِصم

م الكون تغازلك ..ما أانت بحزين..
نعم وِنع ُ
أانت فقط “ر بفÎة مزيفة ..كأان جسشمك
مرهق ..اسشأال الششمسص ..سشÎيك الطريق..
ول ت -ن -ت -ظ -ر ل -ي -ل ال -ق -م -ر ل-ي-ط-ل ق-ل-بك م-ن
ع -ي -ن -اك ..ل -ي -ل ال -ع -اط -ف -ة ..ج-ي-اشش-ة ..ل
عادية ..أانت لسشت نفسشك ‘ عمق الليل..
تنفسص ..ل تقلق..
أرتب بيدي على كتفك أأليمن أربت ببطء ..ألحياة
لعنة ..أحيانا جميلة أحيانا سسيئة ..مادأم حالك
آأنيًا سسيء ..فهذأ ضسنك وليسس ضسنّي ..ل أعتقد
إأطÓقا أن أحدأ منا سسيء ..ل تخبرني فلسسفة
«أألنت ل تعرفني»..درأسستك؟ ..لعنٌة وأحدة من
ألعشسرين عليها ..خذ بأارقام عمرك ..ألقيها لعنات
ع- -ل- -ى أأله- -م أل- -م- -زع- -ج ..ه -ه ل أف -ه -م ل -م ن -ظ ّ-ل
م-تشس-ائ-م-ي-ن م-ن م-ا ن-ع-يشس ..أت-ع-ت-ق-دون أن أل-وأقع
سسيعتذر؟ ...أتعتقدون أن ألشسمسس سستحن عليكم..
لطالما أشسرقت لكن قربك ألشسديد منها لن يروق
لك ..كذلك ألسسعادة ..ل يجب أن تفرح مطوًل..
ذلك هناء ..ل يوجد من ينعم بتمامه هنا ...فهناك
آأخرة سسعيدةٌ تبتسسم لك وألعمالك ..أهمل ألتافه..
وأعمل كل ما يسسعدك ..إأنها حياتك ..تعيشس كم
من مرة أخبرت ألعديد أنها مرة وأحدة لعينة..
أنت ت -ع -يشس ..ل ن -حسسب ل -ن أك -رر ك Ó-م -ي أب -دأ..
ِعشس ..قد تعيشس ألمÓيين في ألوأحد ..يعتمد ذلك
عليك ..حزنك ينتظرك أن تقول «أنتهى ألوقت»..
أح -اسس -يسسك أل-دأخ-ل-ي-ة ت-لك ت-ن-ت-ظ-ر م-نك أإلشس-ارة
فقط ..كلها صسدقني تنتظر مجرد لمحة منك..
أنت كشسرطي مروٍر حديث ..أحسسن ألتسسيير ..لم
ألغباء؟! ..لم ألتشساؤوم  ..ألم يقال «تفاءلوأ خيرأً
ت- -ج -دوه»!! ..ف -ك -ي -ف ن -ح -زن ون -ك -ت -ئب ون -ن -ت -ظ -ر
سسعادةً؟؟ ..أية معادلة هاته ..بنظري ..نحن من
ألدرجة أألولى ..حtلنا أسسهل ..مجرد مجهول وأحٍد
Óه
بسسيط ..عقلك ..تحكم في ألكيسس هناك ..أم أ
بما يليق به ..توقف عن ألتذمر ..تقدم ..إألى أين
عمقاً في نفسسك ..إألى أين سسيرأً في ألظÓم؟..
أن- -تشس- -ي ب- -أاحÓ- -مك ..ح -ت -ى وإأن ك -ان شس -ت -م أح ٍ-د
يسس- -اع- -دك ..أشس- -ت- -م ..!! ..ل أك- -ت -رث ول أح -ت -اج
نصسائح ..فأانا تلميذ ألطاولة أألخيرة في صسفوف

ألحقيرين ..ل يهمك ما تسسمعه ..تلك مجرد أذنان
بسس -ي -ط -ت -ان  ..ل م -ح -ال-ة ل-ه-م-ا م-ن ألصس-دى أل-ذي
ي-ج-ت-اح-ه-م-ا ..ح-قً-ا ي-ت-ع-ب-ون ط-بلة آأذني بهرأء ..لو
أسستمعت إألى أسسوء موسسيقى لكان ذلك أفضسل لك..
حسسناً ..أخي ..أختي ..كفا بنا كآابًة أو سسميها ما
رأق لك ..عشس أل ّ-رون -ق ..أب -حث ع -م -ا يسس -ع -دك..
تفاؤول ..لطالما كانت أللسسان سسÓحًا قات ً
 ..Óأنت
تملك ما أقوى بكثير من ذلك ..إأنها أبتسسامتك ..لَم
تخفي جمالك؟ ..بسسبب بشسع ل يشسبه قلبه كومة
أقذر قمامة رأودت ذهنك أآلن ..أتركهم يتذمرون
وي -ح -اول -ون إأسس -ق -اطك ..ف-ه-م ي-ل-ع-ب-ون م-ع ظ-لك..
Óلهاء ..حان ألوقت لسستعماله..
لطالما كان ل إ
وضسفه وكن أنت ظلّه ..ف Óتقلق مادأمت ألشسمسس
هناك ..وألقمر! ..أتركه لهم ..ليحزنوأ لي ًÓعن ما
ل يسستطيعون فعله بك ..أو باألحرى ما لم يتمكنوأ
من تحقيقه وأنت على فم ألوشسيك في تحقيقه..
أنت أفضسل بكثير من أولئك ألحمقى ..ل تخف
أب -تسس -ام -تك ..أقسس -م إأن -ي ل -ن أسس -ام -ح م -ن ي-خ-ف-ي
سسÓحه ..فنحن هنا أسسرة وأحدة ..وجب علينا
تشسريفنا ..أسستحسسان كتاباتنا ..وكتبنا ..قرأءتنا..
وأعيننا ..نظرتنا ..هه أللعنة ..لو رأيتَ نظرتك
وأنت مبتسسم في ألمرآأة سستفهم مقدأر ألضسرر ألذي
تسسببه ..مهما لّقبوك ..فهي ألقاب أعتادوأ تلقيها
من أشسخاصس مثلهم ..فلم يحسسنوأ أختيار ألطريق
فقط ..إأنهم ضسالون ..ل تقلق بشسأانهم ..ول تقلق
بشسأانك ..مادمت هنا أآلن ..حيًا ترزق ..تقرأ ما
أك -تب ..ت -ك -تب م -ال ي -ق -رؤوون ..ح -ت-ى وإأن ك-نت ل
ت -ك -تب ..ف -ق -ط ل ت -ق-ل أن-ا لسست م-وه-وبً-ا ..ف-أانت
شس -اع -ر أل -ل -ي -ل ي-ا ع-زي-زي ..ي-ق-رأون ب-ع-ق-ول-ه-م م-ا
تكتب ..فيحزنون طوي ..Óدعهم يحترقون ..دع
ألهول يهتم بهم ..ألسسعادة تناديك هناك ..لطالما
ت لها ..أخبرتني عن جمالك ..أبتسسم ..مدد
َرق َ
تلك ألشسفاه ..ببطء ..دع عيناك ُتغمضسان قليًÓ
وك -أانك ت -ح -اول رؤوي -ة شس -يء ب -ع -ي -د ج -دأً ..ت -ن-فسس
بعمق ..أسستلِق ..أرخ يدأك ..أترك كيانك يغرق في
ف -رأشسك ..أب ِ-ق ع -ل -ى أب -تسس -ام -تك ..ع -ي -ن -اك أآلن
مغمضستان ..أترى تلك ألنشسوة؟ ..ليسست مؤوقتة..
فقط آأنت عندما تسسمح لنفسسك أن ترتاح ..تظهر
حقيقتك ..آأنت جtد سسعيد..
إأبتسسم...

‹hO

األحد  ٢٢أافريل  ٢٠١٨م
المؤافق لـ  ٠٦شضعبان  ١4٣٩هـ

وعدت بالضشغط على اŸغرب

إلÔويج تدعو لتوسسيع مهام إŸينورسسو إ ¤مرإقبة حقوق إلنسسان

اإلنسضان في الصضحراء الغربية» ووعدت بـ»الضضغط على السضلطات المغربية من
أاجل تطبيق قرارات مجلسس األمن الدولي حؤل الصضحراء الغربية».
وكان النائب عن حزب الؤسضط في البرلمان النرويجي ،إايميلي إانغر ميهل
طالبت وزيرة الخارجية النرويجية ،إايني ماري إاريكسضؤن ،بضضرورة الضضغط على
النظام المغربي من أاجل إانهاء تؤاجده «غير الشضرعي» في الصضحراء الغربية.

مكاسسب كبÒة

ششددت وزيرة اÿارجية الÔويجية ،إايني ماري إاريكسشن ،أامام
·Ó
برŸان بÓدها ،على ضشرورة أان تضشطلع جميع البعثات التابعة ل أ
لنسشان والتقرير عنهاÃ ،ا فيها
اŸتحدة Ãسشؤوولية مراقبة حقوق ا إ
ل· اŸت -ح -دة ل -ت -ن -ظ -ي -م اسش -ت -ف -ت -اء ‘ الصش -ح -راء ال -غ -رب-ي-ة
ب -ع -ث -ة ا أ
«مينورسشو» .
جاء ذلك في رد الؤزيرة النرويجية على أاسضئلة أامام البرلمان ،حيث قالت إان
«وجهة نظرنا الرئيسضية هي أان جميع بعثات األمم المتحدة ينبغي أان تكؤن لها
ولية المراقبة والتقرير في مجال حقؤق اإلنسضان ،وهؤ نفسس الشضيء بالنسضبة
لبعثة المينؤرسضؤ في الصضحراء الغربية» ،ولذلك  -تضضيف الؤزيرة النرويجية -
«نؤاصضل دعم تمديد ولية البعثة «المينؤرسضؤ» لتشضمل مراقبة حقؤق اإلنسضان
واإلبÓغ عنها ،من خÓل مسضاهمة جميع أاعضضاء مجلسس األمن ،وبخاصضة
فرنسضا التي لم تغير مؤقفها بعد حيال منع تؤسضيع صضÓحياتها».
وقالت إايني إاريكسضن ،وفق ما نقلته وكالة النباء الصضحراوية (واصس)« ،لقد
طرحنا مسضأالة تمديد ولية بعثة المينؤرسضؤ مع السضلطات الفرنسضية منذ
نؤفمبر من العام الماضضي ،وذلك من أاجل تفؤيضس مهمتها في الصضحراء الغربية
لتشضمل المراقبة والتقرير عن حقؤق اإلنسضان» ،مضضيفة «نحن نتابع حالة حقؤق

أالقى ممثل جبهة البؤليسضاريؤ بروسضيا ،أاعلي سضالم محمد فاضضل ،محاضضرة
بمؤسضكؤ حؤل القضضية الصضحراوية تناول فيها الؤضضعية القانؤنية لكفاح شضعب
بÓده من أاجل السضتقÓل وابرز خÓلها «المكاسضب الكبيرة التي حققتها قضضية
بÓده خاصضة في اآلونة الخيرة ،مما أاربك الحتÓل المغربي».
وقد ركز المحاضضر على الؤضضعية القانؤنية لكفاح الشضعب الصضحراوي ،سضؤاء
على المسضتؤى القاري ،أاو الدولي أاو األوروبي ،متؤقفا عند المكاسضب الكبيرة
التي حققتها القضضية الصضحراوية والتي قال انها «أاربكت المحتل المغربي في
اآلونة األخيرة وجعلته يفقد صضؤابه ويصضاب بنؤع من الهسضتيريا» ،باحثا في
ذلك عن سضبل تغطية هزائمه المتكررة.
من جانبهم عبر الحضضؤر ،وفق ما ذكرت وكالة النباء الصضحراوية (واصس) ،عن
اسضتغرابهم تجاه تطاول الحتÓل المغربي على الشضرعية الدولية والتÓعب
بقراراتها ،وغضس النظر عما يجري من انتهاكات لحقؤق اإلنسضان الصضحراوي
وتسضامح الهيئة األممية مع الخروقات المتكررة لتفاقية وقف إاطÓق النار من
قبل المحتل المغربي.
وأاكد المشضاركؤن متابعة تطؤرات األحداث والهتمام بتجربة جبهة البؤليسضاريؤ
ف -ي ت -ع -اط -ي -ه -ا م -ع مسض -لسض -ل السض Ó-م األم -م -ي ون-ج-اح-ه-ا ف-ي ق-ي-ادة الشض-عب
الصضحراوي متحدا وملتحما في معركة الحرية والسضتقÓل ،واجتيازها كل
العقبات والمؤؤامرات التي حاكها المحتل المغربي لتفكيك الؤحدة الؤطنية
للصضحراويين.
للتذكير كانت روسضيا جددت مؤؤخرا دعمها لمسضاعي الؤسضاطة التي تقؤم بها
منظمة األمم المتحدة الرامية إالى تسضؤية النزاع في الصضحراء الغربية ،واكدت
أانه «ل يؤجد بديل عن تسضؤية سضياسضية قائمة على قرارات مجلسس أامن األمم
المتحدة».

فرصس ال ّسشÓم تتعّزز بششبه ا÷زيرة الكورية

بيونغ يانغ تعلن وقف إلتجارب إلنووية

‘ خطوة مفاجئة ،أاعلن الزعيم الكوري الششما‹ كيم جونغ  -أاون إان بÓده سشتتوقف اعتبارا من أامسس ،عن إاجراء التجارب النووية
والصشاروخية البالسشتية وسشتغلق موقعا للتجارب النووية ‘ ششمال البÓد إاثباتا لصشدق نواياها ‘ ،موقف سشارعت واششنطن وسشيول إا¤
الÎحيب به بينما اعتÈته طوكيو غ Òكاف.
األوروبي فيديريكا مؤغيريني في بيان ،إان اإلعÓن
الذي صضدر عن زعيم كؤريا الشضمالية كيم جؤنغ أاون
ي -دل ع -ل -ى رغ -ب -ت -ه ب -اح-ت-رام «واج-ب-ات-ه ال-دول-ي-ة»،
وباللتزام بقرارات مجلسس األمن.
ب -دوره رحب رئ -يسس ال -ؤزراء ال -ي -اب-ان-ي شض-ي-ن-زو ب-ي
أامسس ،بقرار كؤريا الشضمالية تعليق كل التجارب
النؤوية والصضاروخية ،قائ Óإان ذلك يمثل «تحركا
Óمام» لكن يجب أان يؤؤدي إالى نزع للسضÓح النؤوي
ل أ
يمكن التحقق منه.
Óمام
وقال بي للصضحفيين «هذا اإلعÓن تحرك ل أ
أاود الترحيب به ...لكن المهم أان يؤؤدي ذلك إالى نزع
السضÓح النؤوي يمكن التحقق منه .أاود التأاكيد على
هذا».
ل -ك -ن وزي -ر دف -اع -ه اي -تسض -ؤن -ؤري اون -ؤدي -را اع-رب
ل -لصض -ح -اف -ي -ي -ن ع -ن ع -دم الرت -ي-اح ل-ق-رار ك-ؤري-ا
الشضمالية مؤؤكدا ان طؤكيؤ سضتبقي ممارسضة الضضغط
على بيؤنغ يانغ.
وصض -رح ك -ي -م ب -حسضب م-ا ن-ق-لت ع-ن-ه وك-ال-ة األن-ب-اء
ال-ك-ؤري-ة الشض-م-ال-ي-ة ال-رسض-م-ي-ة إان-ه «اع-ت-ب-ارا من ٢١
أاف-ري-ل سض-ت-ؤق-ف ك-ؤري-ا الشض-م-ال-ي-ة التجارب النؤوية
وإاطÓق الصضؤاريخ البالسضتية العابرة للقارات».
وت -اب -ع ال -زع -ي -م ال-ك-ؤري الشض-م-ال-ي خÓ-ل اج-ت-م-اع
ل -ل -ج -ي -ن -ة ال -م -رك -زي-ة ل-ل-ح-زب األوح-د ال-ح-اك-م أان
«الشضمال سضيغلق مؤقعا للتجارب النؤوية في شضمال
البÓد إاثباتا للتزامه بؤقف التجارب النؤوية».
ويأاتي هذا التطؤر الكبير في مؤقف بيؤنغ يانغ قبل
أاقل من أاسضبؤع من القمة المرتقبة بين الكؤريتين
وال -ت-ي تسض-ب-ق ق-م-ة ت-اري-خ-ي-ة م-ن-ت-ظ-رة ف-ي غضض-ؤن
أاسض -اب-ي-ع ب-ي-ن ال-زع-ي-م ال-ك-ؤري الشض-م-ال-ي وال-رئ-يسس
األمريكي دونالد ترامب.
وتابع كيم في تصضريحه «بما أانه تمّ التحقق من
Óسضلحة النؤوية فنحن لم نعد
الطابع العمÓني ل أ
بحاجة إالى إاجراء تجارب نؤوية أاو إاطÓق صضؤرايخ
متؤسضطة أاو بعيدة المدى أاو صضؤاريخ بالسضتية عابرة
للقارات».
وأاكد الزعيم الكؤري الشضمالي أان «مؤقع التجارب
النؤوية في الشضمال أانجز مهمته».
وفي العام الماضضي أاجرت بيؤنغ يانغ أاقؤى تجربة
ن -ؤوي -ة ل-ه-ا ح-ت-ى اآلن وأاط-ل-قت صض-ؤاري-خ ب-السض-ت-ي-ة
ع -اب-رة ل-ل-ق-ارات ق-ادرة ع-ل-ى ال-ؤصض-ؤل إال-ى أاراضض-ي
الؤليات المتحدة.

ترحيب دو‹
وسض- -ارع ال -رئ -يسس األم -ري -ك -ي دون -ال -د ت -رامب إال -ى
الترحيب بإاعÓن كيم ،معتبرا إاياه «نبأا سضارا جداً
لكؤريا الشضمالية والعالم».
وقال ترامب في تغريدة على تؤيتر «كؤريا الشضمالية
وافقت على تعليق جميع التجارب النؤوية وإاغÓق
مؤقع اختبار رئيسضي ،هذا نبأا سضار جدا لكؤريا
الشضمالية والعالم  -تقدم كبير! نتطلع إالى قمتنا»
المرتقبة في غضضؤن أاسضابيع بين الرئيسس األمريكي
والزعيم الكؤري الشضمالي.
بدورها رحبت سضيؤل باإلعÓن الكؤري الشضمالي،
معتبرة إاياه «تقدما مهما» نحؤ نزع السضÓح النؤوي
من شضبه الجزيرة الكؤرية.
وقال مكتب الرئاسضة الكؤرية الجنؤبية في بيان إان
«قرار كؤريا الشضمالية يمثل تقدما مهما نحؤ نزع
السض Ó-ح ال -ن -ؤوي م-ن شض-ب-ه ال-ج-زي-رة ال-ك-ؤري-ة وه-ؤ
هدف يرغب العالم في تحقيقه» ،مشضيرا إالى أان
القرار سضيسضاهم أايضضا في «خلق بيئة إايجابية للغاية
ل-ن-ج-اح ال-ق-م-ت-ي-ن ال-م-ق-ب-ل-تين :قمة الكؤريتين وقمة
الؤليات المتحدة ـ كؤريا الشضمالية».
من جانبه ،رحب التحاد األوروبي أامسس ،بقرار
كؤريا الشضمالية واعتبره «مرحلة إايجابية منتظرة
منذ وقت طؤيل» ،وقالت وزيرة خارجية التحاد

كرونولوجيا إلتجارب إلنووية لبيونغ يانغ

 التجربة النؤوية األولى لبيؤنغ يانغ ،كانت في ٩أاكتؤبر  ٢٠٠٦حين أاعلنت كؤريا الشضمالية نجاحها
وخلفت هزة أارضضية بقؤة  ٣.٩درجات.
 في  ٢٥ماي  ،٢٠٠٩قامت كؤريا الشضمالية بثانيتجاربها النؤوية بتفجير جهاز نؤوي تحت األرضس،
أادى إالى هزة أارضضية بقؤة  4.٥درجات.
 في  ١٢فيفري  ،٢٠١٣أاجريت التجربة نؤويةالثالثة في مؤقع اختبار «بؤنغي ـ ري» ،نتج عنها
هزة أارضضية بقؤة  4.٩درجات.
  ٠٦جانفي  ،٢٠١٦أاجرت كؤريا الشضمالية تجربتيننؤويتين ،إاحداهما إاطÓق قنبلة هيدروجينية أادت
إالى هزة أارضضية بقؤة  4.٨درجات.
  ٩سضبتمبر  ٢٠١٦تجربة أاخرى ،احتفاًل بالذكرىالـ  ٦٨على تأاسضيسس البÓد ،وشضهدت إاجراء بيؤنغ
يانغ اختباراً ذريًا لرأاسس نؤوي حديث في مؤقع
الختبارات النؤوية ،أاسضفر عن هزة أارضضية بقؤة
 ٥.٠4درجات.
  ٠٣سض-ب-تمبر  ٢٠١٧إاطÓ-ق ق-ن-ب-لة هيدروجينية،يمكن تحميلها على صضاروخ باليسضتي عابر للقارات،
ما أاسضفر عن وقؤع زلزالين بكؤريا الشضمالية؛ األول
بقؤة  ٦.٣درجات والثاني بقؤة  4.٦درجات ،وكانت
أاقؤى تجربة في تاريخها.

قنصشلية تونسس تسشتأانف عملها ‘ طرابلسس

‡ثليات غربية تعود إ ¤ليبيا بعد –سسن إلوضسع إألمني
ق -الت وزارة ال-خ-ارج-ي-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ،إان ال-ق-نصض-ل-ي-ة
العامة التؤنسضية اسضتأانفت عملها في طرابلسس ،بعد
وصضؤل القنصضل العام التؤنسضى تؤفيق القاسضمي إالى
هناك ،يرافقه  ٨مؤظفين دبلؤماسضيين تؤنسضيين.
وأاضضافت الؤزارة ،أامسس السضبت ،أان اسضتئناف عمل
ال-ق-نصض-ل-ي-ة ال-ع-ام-ة ال-ت-ؤنسض-ي-ة ب-ط-راب-لسس تّم نتيجة
المباحثات بين الجانبين بجهؤد وبمتابعة مباشضرة

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

وحرصس وتؤاصضل مسضتمر بين وزير الخارجية الليبي
محمد سضيالة ونظيره التؤنسضي خميسس الجهيناوي.
وكانت معظم السضفارات األجنبية أاوقفت عملها في
ط -راب -لسس ع-ام  ،٢٠١4بسض -بب ان -دلع ال-م-ؤاج-ه-ات
العنيفة بين المجمؤعات المسضلحة المختلفة في
البÓد .أاما تؤنسس فأاوقفت عملها في ليبيا بعد
حادث اختطاف  ١٠من مؤظفي بعثتها عام .٢٠١٥

وخ Ó-ل األسض -اب -ي-ع األخ-ي-رة ات-خ-ذ ع-دد م-ن ال-دول
ال -غ -رب -ي -ة ق-رارات ح-ؤل إاع-ادة دب-ل-ؤم-اسض-ي-ي-ه-ا إال-ى
طرابلسس بفضضل تحسضن األوضضاع األمنية في البÓد.
وقد اسضتأانفت سضفارتا إايطاليا وتركيا وبعثة األمم
المتحدة عملها في العاصضمة الليبية طرابلسس.

العدد
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إŸغرب يصسدر أإحكاما بسسجن نشسطاء «حرإك جرإدة»

أاصشدرت ﬁكمة مغربية أاحكاما بالسشجن
تÎاوح ما ب Úأاربعة أاششهر وعام مع إايقاف
التنفيذ بحق سشبعة نششطاء «بحراك جرادة»
الذي اندلع قبل نحو خمسشة أاششهر ،احتجاجا
لوضش-اع الج-ت-م-اع-ي-ة والق-تصش-ادية
ع-ل-ى ا أ
الصشعبة.
وقضضت المحكمة البتدائية في وجدة ،أامسس األول،
بالسضجن لمدة عام لشضخصضين فيما حكمت على
الخمسضة اآلخرين بأاربعة أاشضهر مع إايقاف التنفيذ.
وقال المحامي عبد الحق بنقادة من هيئة الدفاع
لؤسضائل اإلعÓم «بالرغم من أان األحكام مؤقؤفة
التنفيذ ،إال أان المحكمة قضضت باإلدانة رغم أاننا
في هيئة الدفاع أاثبتنا للمحكمة بأان الملف مخالف
للمسضطرة الجنائية من ناحية الشضكل وخال من أاي
إاثبات ضضدهم من ناحية المؤضضؤع».
وأاضض -اف أان»ال -ق-رصس ال-م-دم-ج والصض-ؤر ال-م-ؤج-ؤدة
بالملف ل يؤجد بها أاي دليل يثبت تؤرطهم كما
أان-ه-م أان-ك-روا ال-م-نسض-ؤب إال-ي-ه-م ب-م-حضض-ر الضضابطة
القضضائية وأامام وكيل الملك النيابة العامة».
وقال «المتابعة في حقهم تعتبرهم فاعلين أاصضليين
ومسض -اه -م -ي -ن ومشض -ارك-ي-ن ف-ي ن-فسس ال-ؤقت وه-ذا
م -خ -ال -ف ل -ل -ق -ان -ؤن ال -ج-ن-ائ-ي وق-ان-ؤن ال-مسض-ط-رة
ال -ج -ن -ائ -ي -ة ب -ل إان ب -عضس ال -ت-ه-م ال-م-نسض-ؤب-ة إال-ي-ه-م
متناقضضة فيما بينها ول يمكن أان تجتمع في مثل
هذه الؤقائع ،وبالتالي كان األجدر بمحكمة الدرجة
األولى التصضريح ببراءتهم من جميع التهم المنسضؤبة
إاليهم».
واشضتعل حراك جرادة في ديسضمبر الماضضي بعد

وف -اة شض -ق -ي -ق -ي-ن ك-ان-ا ي-ع-مÓ-ن ف-ي ب-ئ-ر عشض-ؤائ-ي-ة
لسضتخراج الفحم الذي عرفت به مدينة جرادة
عندما غرقت بئرهما بالماء ،وتؤفي شضخصس ثالث
بعد أاسضابيع.
واحتج نشضطاء على مقتلهم وتحؤلت الحتجاجات
إالى مطالب اجتماعية واقتصضادية بتنمية المدينة
وخلق بديل اقتصضادي ،وكان السضبعة أاوقفؤا على
إاثر الحتجاجات التي تشضهدها المدينة.
وت -ق -ؤل السض -ل -ط -ات ال-م-غ-رب-ي-ة إان-ه-ا ق-دمت ح-ل-ؤل
للسضكان وبدائل اقتصضادية وأارسضلت وفؤدا وزارية
ل-م-ح-اورة السض-ك-ان والسض-ت-م-اع ل-م-ط-ال-ب-ه-م غ-ير أان
سضكان المدينة ابدوا عدم تجاوبهم مع الحلؤل التي
قدمتها الحكؤمة المغربية.
وأاع -ل -نت ال -دول -ة ف -ي ال-ع-ام  ١٩٩٨نضض-ؤب ال-ف-حم
الحجري من المدينة لكن السضكان اسضتمروا في
البحث عنه في آابار عشضؤائية تحت وطأاة الفقر
والبطالة.
ف-ي ال-م-ق-اب-ل ،وج-هت ه-ؤل-ن-دا ان-ت-ق-ادات ل-ل-م-غرب
بشض-أان سض-ي-اسض-ة ال-ق-م-ع ال-ت-ي ان-ت-ه-ج-تها ضضد حراك
الريف ،ونقلت صضحيفة «دي تيليخراف» الهؤلندية
الؤاسضعة النتشضار ،أان وزير خارجية بÓدها سضتيف
بلؤك ،قال اجتماعه بنظيره المغربي« ،نعبر عن
ق-ل-ق-ن-ا ال-ب-ال-غ ت-ج-اه م-ا ي-ق-ع ب-ال-ري-ف ،ح-يث ت-ؤجد
جذور الكثير من الهؤلنديين من هذه المنطقة»،
وأاضض -اف «ن -ط -الب ال -ح -ك-ؤم-ة ال-م-غ-رب-ي-ة ب-اح-ت-رام
التزاماتها تجاه حرية التعبير وحرية الصضحافة.
كما نطالب بمحاكمة عادلة لمعتقلي الريف».

اتهام اŸوسشاد باغتيال عا ⁄طاقة فلسشطيني ‘ ماليزيا

 3ملفات حول إ÷رإئم إإلسسرإئيلية أإمام إ÷نائية إلدولية
اغ-ت-ال أامسس م-ج-ه-ؤل-ؤن األك-ادي-م-ي ال-ف-لسض-ط-ي-ن-ي،
المحاضضر الجامعي ،الدكتؤر فادي محمد البطشس،
أاث -ن -اء ت -ؤج -ه -ه ألداء صض Ó-ة ال -ف-ج-ر ف-ي ال-مسض-ج-د
ال -ق -ريب م -ن م -ن-زل-ه ف-ي م-دي-ن-ة ج-ؤم-ب-اك شض-م-ال
العاصضمة الماليزية كؤاللمبؤر.
وقال قائد الشضرطة الماليزية في مدينة جؤمباك،
مازلن لزيم ،إان« :شضخصضين يسضتقÓن دراجة نارية
أاط -ل-ق-ا أاك-ث-ر م-ن  ١4رصض-اصض-ة ع-ل-ى ال-ب-طشس ع-ند
السض -اع -ة السض -ادسض -ة صض-ب-اح ال-ي-ؤم ،وأاصض-ابت إاح-دى
ال -رصض -اصض -ات رأاسض -ه بشض-ك-ل م-ب-اشض-ر ،ف-ي-م-ا أاصض-يب
جسضده بؤابل من النيران ،ما أادى إالى وفاته على
ال -ف -ؤر» .وق -د ن -عت ح -رك -ة ال-م-ق-اوم-ة اإلسضÓ-م-ي-ة
(حماسس) الدكتؤر فادي البطشس ،مشضيرة إالى أانه
تميز بتفؤقه وإابداعه العلمي ،وله إاسضهامات مهمة
ومشضاركات في مؤؤتمرات دولية بمجال الطاقة .في
ح -ي -ن ات -ه -م وال -ده ج -ه -از ال -م -ؤسض -اد اإلسض-رائ-ي-ل-ي
باغتياله ،وطالب السضلطات الماليزية بفتح تحقيق
لكشضف مÓبسضات حادثة الغتيال.
وأاكد الؤالد ،أان ابنه ليسضت له أاي نشضاطات سضياسضية
أاو عسضكرية ،وإانما كان اغتياله بسضبب تفؤقه العلمي
وتميزه ،مشضيرا إالى أان الحتÓل اإلسضرائيلي اعتبر
هذا التفؤق «خطرا عليه» ،خصضؤصضا أانه كان في
طريقه إالى تركيا لترؤوسس مؤؤتمر علمي عن الطاقة.
وف -ي السض-ي-اق ،ق-الت وسض-ائ-ل إاعÓ-م إاسض-رائ-ي-ل-ي-ة إان
األك-ادي-م-ي ال-ب-طشس م-ه-ن-دسس ف-ي ح-م-اسس وخ-ب-ي-ر
طائرات مسضيرة ،ملمحة إالى دور ما للمؤسضاد في
الحادث.
ويعمل الدكتؤر فادي البطشس ( ٣٥عاما)  -وهؤ
ح -اصض -ل ع -ل -ى شض -ه -ادة ال -دك -ت -ؤراه ف -ي ال -ه-ن-دسض-ة
اإللكترونية  -محاضضرا في جامعة ماليزية خاصضة،
وهؤ في األصضل من سضكان مدينة جباليا بقطاع
غزة ،متزوج وله ثÓثة أاطفال.
وحصضل البطشس على عدد من الجؤائز العلمية،
أابرزها جائزة منحة «خزانة» الماليزية عام ،٢٠١٦
ك -أاول ع -رب -ي ي -تّ-ؤج ب-ه-ا ،ك-م-ا حصض-ل ع-ل-ى ب-راءات
اخ-ت-راع ع-دة ل-ت-ط-ؤي-ره أاج-ه-زة إال-ك-ت-رون-ية ومعادن
لتؤليد الكهرباء.
وأاث -ن -اء رح -ل-ت-ه ال-دراسض-ي-ة نشض-ر ال-ب-طشس ع-ددا م-ن
األبحاث العلمية المحكمة ،وشضارك في مؤؤتمرات
دولية باليابان وبريطانيا وفنلندا وغيرها.

 3ملفات للجنائية إلدولية
قال صضائب عريقات ،أامين سضّر اللجنة التنفيذية
ل-م-ن-ظ-م-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-ف-لسضطينية ،أامسس السضبت ،إان
هناك ثÓثة ملفات قدمت للجنائية الدولية بشضأان
جرائم إاسضرائيل ضضد الفلسضطينيين.

وخÓل مؤؤتمر عقده برام الله ،أاوضضح عريقات أانهم
«بصضدد إانهاء اإلجراءات القانؤنية الÓزمة إلحالة
ال-م-ل-ف-ات بشض-ك-ل رسض-م-ي إال-ى ال-ج-ن-ائ-ي-ة ال-دول-ي-ة»،
مشضدًدا على أان الفلسضطينيين بحاجة إالى حماية
دولية من العتداءات اإلسضرائيلية.
واعتبر المسضؤؤول الفلسضطيني أان السضفيرة األمريكية
في األمم المتحدة نيكي هيلي ،تشضجع إاسضرائيل
على ارتكاب جرائم ضضد الفلسضطينيين.
من جهته أاعلن مسضؤؤول فلسضطيني كبير أامسس أان
الرئيسس محمؤد عباسس طلب من ممثل السضلطة
ال-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة ف-ي األم-م ال-م-ت-ح-دة ري-اضس منصضؤر
ال -ت -ؤج -ه ل -دى ال-م-ن-ظ-م-ة ال-دول-ي-ة وم-ج-لسس األم-ن
للمطالبة بتؤفير حماية للشضعب الفلسضطيني بعد
أاحداث قطاع غزة األخيرة.
وأاصض-ب-حت حصض-ي-ل-ة الشض-ه-داء ال-ف-لسض-ط-ي-نيين الذين
سضقطؤا برصضاصس الجيشس اإلسضرائيلي منذ الثÓثين
من مارسس الماضضي ٣٩ ،شضهيًدا ،وآالف الجرحى.

وإشسنطن تلغي مصسطلح «إألرإضسي إÙتلة»
اسض -ت-خ-دمت ال-خ-ارج-ي-ة األم-ري-ك-ي-ة ف-ي ت-ق-ري-ره-ا
السض -ن -ؤي ع -ن ح -ق -ؤق اإلنسض -ان ف-ي أان-ح-اء ال-ع-ال-م،
مصضطلح «الضضفة الغربية وقطاع غزة» بدل عن
«األراضضي المحتلة».
واعتبرت الخارجية األمريكية التقارير عن خرق
سض -ل-ط-ات الح-تÓ-ل اإلسض-رائ-ي-ل-ي ل-ح-ق-ؤق اإلنسض-ان
الفلسضطيني ،بمثابة «ادعاءات» و»تهم».
ونشض -ر ال -ت -ق -ري-ر ي-ؤم ال-ج-م-ع-ة ،وخÓ-ف-ا ل-ل-ت-ق-اري-ر
السض -اب -ق -ة ،ف -إان ال -فصض -ل ال -ذي ي -ت -ن -اول إاسض -رائ-ي-ل
واألراضضي المحتلة ،أاطلق عليه «إاسضرائيل ،هضضبة
الجؤلن ،الضضفة الغربية وقطاع غزة».
وق -ب -ل دخ -ؤل ال -رئ-يسس األم-ري-ك-ي دون-ال-د ت-رامب،
البيت األبيضس ،كانت الصضيغة المتبعة في وثائق من
هذا النؤع «إاسضرائيل واألراضضي المحتلة».

لسشباب
ولهذه ا أ
حكمت المحكمة حال فصضلها في قضضايا شضؤؤون األسضرة علنيا إابتدائيا حضضؤريا في الشضكل قبؤل
الدعؤى.
في المؤضضؤع :الحكم بتعديل التقديم وتعيين المدعية بلقاضضي هجيرة مقدما على إابنها المدعى
عليه بن زواوي نصضير المؤلؤد بتاريخ  ١٩٥٧بتفرق لؤالده مؤسضى ووالدته بلقاضضي هجيرة
والمحجؤر عليه بمؤجب الحكم الصضادر عن محكمة الحال قسضم شضؤؤون األسضرة بتاريخ ٠٣ / ١٣
 ٢٠١٣ /تحت رقم فهرسس .٩٨٦ / ١٣
ـ مع األمر بالتأاشضير على هامشس عقد ميÓد المدعى عليه بتعديل التقديم.
 ٠٣ـ والمصضاريف القضضائية ومن بينها الرسضؤم تتحملها المدعية.
بذا صضدر الحكم وأافصضح به جهارا بالجلسضة العلنية المنعقدة بالمكان والتاريخ المذكؤرين أاعÓه
ولصضحته أامضضى على أاصضله الرئيسس وأامين الضضبط.
الرئيسس (ة)
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أامين الضضبط
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بÓل دزيري (مدّرب نصسر حسس Úداي) لـ «الشسعب»:

لفريقية لكرة القدم
كأاسس الكونفدرالية ا إ

لطاحة Ãولودية ا÷زائر التي  ⁄تنهزم ‘ أاي لقاء بقلعتها  5جويلية ،اقÎبنا من مهندسس النتصسار اŸدرب بÓل
بعدما “ّكن نصسر حسس Úداي من ا إ
لخر ضسد إا–اد ا◊راشس ،ح ّضسر الفريق جيدا Ÿواجهة اŸولودية من أاجل –قيق الفوز أامام جمهورها ،مؤوّكدا
دزيري ،الذي أاّكد بأانه بعد التع ‘ Ìالداربي ا آ
لقصساء ‘ نصسف نهائي كأاسس ا÷مهورية ،كما –ّدث عن التضسحية التي سسيقوم بها الفريق بلعب  3لقاءات ‘
بأاّنه كان يتوّقع الرد القوي لÓعبي العميد بعد ا إ
لو ¤من دور اÛموعات من رابطة
ظرف أاسسبوع من أاجل ال ّسسماح لوفاق سسطيف من التّحضس Òبكل راحة للتنقل إا ¤كينشساسسا ÿوضس مباراة ا÷ولة ا أ
لمور ‘ هذا ا◊وار.
لربع Úنقطة ،وعن أاهداف الفريق وعن الكث Òمن ا أ
لفريقية لكرة القدم ،كما –ّدث عن Œاوز فريقه لعتبة ا أ
لبطال ا إ
ا أ
Ÿواجهته.
❊ ب -ع -د ال -دارب -ي أام -ام ال -ع -م -ي-د “ّك-نت
ال -نصس -ري -ة م -ن ح-ج-ز م-ك-ان م-ع ثÓ-ث-ي
❊ الشسعب :لقاء قوي ومث Òخرجتم منه بفوز مهم؟
اŸقّدمة؟
❊❊ بÓل دزيري :قبل ا◊ديث عن ›ريات اللّ
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❊❊ نحن اآلن مع ثÓثي اŸقّدمة وبقيت أاربع
للمدافع طارق شسرفاوي ،الذي تلّقى إاصسابة خطÒة خÓل هذا اللقاء ،وأا“نى
مقابÓت كاملة قبل نهاية اŸوسسم الكروي،
أان يعود للميادين ‘ أاقرب وقت ‡كن ألّنه لعب مليء باŸؤوّهÓت الفنية،
اآلن Œاوزنا عتبة األربع Úنقطة بعدما أانهينا
وهو دائما ‘ خدمة اÛموعة ،وحتى من الناحية الفكرية هو لعب
اŸوسسم Úالسسابق Úبرصسيد أاربع Úنقطة ،اليوم
متح ّصسل على شسهادات جامعية وخلوق ،اإلصسابة التي تلّقاها مؤوّثرة
ن- -ح -ن بـ  42ن-ق-ط-ة ون-ح-ن راضس-ون عّ-م-ا ب-ل-غناه
هذه هي كرة القدم ،ونتمّنى أان يعود بسسرعة إا ¤اŸيادين ،اآلن
مقارنة بالسسنت ÚاŸاضسيت ،Úبقيت  12نقطة ‘
سس-ن-ت-وّج-ه م-ب-اشس-رة إا ¤اŸسس-تشس-ف-ى ل-رؤوي-ت-ه والط-م-ئ-ن-ان ع-ل-ى
ال-ل-عب ف-ي-م-ا ت-ب-ق-ى م-ن ع-م-ر ال-ب-ط-ولة الوطنية،
صسحته ،بعدما “كّنا من إاهداء هذا الفوز له ،كّنا ننتظر أان
سسنلعب كل لقاءاتنا من أاجل الفوز ،وأا“نى أان
يعطي لعبو اŸولودية كل ما لديهم ‘ هذا اللقاء بعد
نحّقق أاك Èعدد من النتائج اليجابية ونحصسد
اإلقصساء من الدور النصسف النهائي من منافسسة كأاسس
أاك Èع- -دد ‡ك -ن م -ن ال -ن -ق -اط داخ -ل وخ -ارج
ا÷م -ه -وري -ة Ãل-عب الشس-ه-ي-د ح-مÓ-وي ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة،
الديار.
خصس -وصس-ا أاّن-ه-ا ك-انت م-دّع-م-ة ب-ج-م-ه-وره-ا ال-غ-فÒ
له-داف
❊ –ت ّ-ل -ون اŸرك -ز ال -ث-الث وا أ
وعلى أارضسية ميدانها ،نحن من جانبنا ح ّضسرنا
لن ،أاليسس كذلك؟
سستتغيّر ا آ
اŸق-اب-ل-ة ك-م-ا ي-ن-ب-غ-ي وب-ع-د ت-عّ-ث-رن-ا أامام إا–اد
❊❊ ل..األه- -داف ل- -ن ت -ت -غ ّ-ي -ر ،رئ -يسس
ا◊راشس “كنا اليوم من رفع التحدي والفوز،
ال- -ن- -ادي ق- -ب- -ل ان -ط Ó-ق اŸوسس -م ق -ام
ه-ذا ال-ف-وز م-هّ-م-ا م-ن ال-ن-اح-ي-ة اŸع-ن-وي-ة قبل
بانتدابات قبل بداية اŸوسسم من أاجل
مواجهتي الثÓثاء وا÷معة اŸقبل ،Úرغم أان
لعب اŸراتب األو ‘ ¤الÎتيب العام،
ال›Èة ليسست ‘ صسا◊نا ألّننا سسنلعب
اآلن نحن بـ  42نقطة وعلينا أان نواصسل
ثÓث مباريات ‘ سسبعة أايام ،وهذا ما
سس -لسس -ل -ة ن -ت -ائ -ج -ن -ا اإلي -ج-اب-ي-ة وحصس-د
Ê
يعت Èبالشسيء الكث Òخصسوصسا أاّننا سسنعا
النقاط حتى نتمّكن من إانهاء اŸوسسم ‘ مرتبة مشسرفة ،وبعد نهاية
م- -ن مشس- -ك- -ل السسÎج- -اع وال Óّ-ع -ب -ون سس -يصس -اب -ون
اŸوسسم سسÔتاح قلي Óوبعدها سسنقوم بتقييم حصسيلتنا اإلجمالية.
باإلرهاق ‘ .بداية اŸوسسم أاعتقد بأاّن ذلك كان
❊  19مباراة دون هزÁة هذا أامر مهم بالنسسبة لكم ،وهو
‡كنا لكن ‘ نهاية اŸوسسم األمر صسعب ،ما
رقم قياسسي جديد؟
ب -ال -ي -د ح -ي -ل -ة ال -ف -ي -ف -ا ق ّ-ررت أان ت -ن -ت-ه-ي ك-ل
❊❊ منذ انطÓق اŸوسسم انهزمت النصسرية ‘ مواجهت Úاألو¤
اŸنافسسات الكروية ‘  19ماي اŸقبل ،لقاء
كانت برسسم ا÷ولة األو ¤ضسد شسباب قسسنطينة والثانية كانت ‘
ا÷ولة  28من اÎÙف األول سسنواجه فيه
ا÷ولة السسابعة ضسد شسبيبة السساورة ،والهزÁت Úجاءتا خارج الديار،
وف -اق سس -ط -ي -ف اŸق -ب -ل ع -ل-ى ال-ت-ن-ق-ل إا¤
أاما باقي اŸباريات تفاوضسنا فيها جيدا و“كنا من –قيق تسسعة
كينشساسسا Ÿواجهة نادي تي بي مازامبي
انتصسارات و 15تعادل ،ومنذ قيادتي للعارضسة الفنية  ⁄ننهزم ‘ أاي
الكونغو‹ برسسم ا÷ولة األو ¤من دور
لقاء ،هذا أامر مهم بالنسسبة للمجموعة والفضسل يعود لÓعب Úالذين
اÛموعات لرابطة األبطال اإلفريقية
ّ
 ⁄تفّرط فيهم إادارة الفريق .صسحيح نحن الطاقم الفني أانا وﬁمد
ل -ك -رة ال -ق -دم ،ن -حÎم ال -وف -اق ون-قّ-در
ومروان مسسعي والطاقم الطبي واللوجيسستيكي نقّدم لهم الدعم ونكّون
ظرفه خصسوصسا أانه سسيمّثل ا÷زائر
›موعة هائلة ،أاعود وأاكّرر بقيت لنا أاربع مباريات قبل نهاية اŸوسسم
‘ اŸن -افسس -ة ال -ق -اري -ة ،ول-ه-ذا األم-ر
الكروي ول يجب أان ‰ر جانبا ،عملنا إا ¤جانب مدّرب Úكبار وقادنا
ب -ال -ذات ق ّ-ررن -ا أان ن -ق -دم ال-ل-ق-اء إا¤
مدّربون ﬂضسرمون كبار علينا ‘ السسن واŸهنة ،وعلّمونا الكث Òمن
ا÷معة حتى يتنّقل الوفاق بكل راحة
األمور من بينها يجب على كل فريق أان ينهي اŸوسسم بقّوة ،وهو ما
وي - -ت- -مّ- -ك- -ن م- -ن ال- -ت- -حضس Òج- -ي- -دا
سسنقوم به إان شساء الله.

أاوقعت قرعة دور اÛموعات لكأاسس الكونفدرالية الفريقية لكرة القدم التي جرت
وقائعها أامسس السسبت بالقاهرة (مصسر) ،إا–اد ا÷زائر ‘ اÛموعة الرابعة إا ¤جانب رايون
سسبور (رواندا) ،غور ماهيا (كينيا) ويونغ أافريكانسس (تانزانيا).

سصننه ـي اŸـ ـوسصم بق ـّوة وهدفن ـا حصص ـد أاكـ Èعـدد من الّنقاط إا–اد العاصصمة ضصمن اÛموعة الّرابعة

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص

عبد السسÓم دراع (رئيسس ا–ادية اÓŸكمة) لـ «الشسعب»:

«الفرق الوطنية تواصصل –ضصÒاتها اسصتعدادا للمواعيد الّرسصمية

للعاب
ل–ادية ا÷زائرية للمÓكمة عبد السسÓم دراع ‘ تصسريح خاصس ÷ريدة «الشسعب» ،أاّنهم مسستعّدون من أاجل العمل مع ÷نة تنظيم ا أ
أاّكد رئيسس ا إ
لفريقية للشسباب ‘ طبعتها الثالثة ،التي سستجري وقائعها با÷زائر شسهر جويلية القادم ،والتي ”ّ تنصسيبها مؤوخرا بصسفة رسسمية من طرف وزير الشسباب
ا أ
والرياضسة ﬁمد حطاب.
الدولية التي سستكون Ãدينة سسطيف من 4
إا 8 ¤ماي اŸتعلقة باإلحتفالت اÿاصسة
بذكرى ›ازر  8ماي  ،1945ومن اŸقرر
كشس- - - -ف اŸسس- - - -ؤوول األول ع- - - -ل- - - -ى رأاسس
أان يشسارك فيها  7دول من بينهم مصسر،
ال -ف -ي -درال-ي-ة أاّن ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ي-واصس-ل
تونسس ،اŸغرب وإايطاليا».
–ضسÒاته ıتلف اŸواعيد القادمة من
واصسل ﬁدثنا ‘ ذات السسياق قائ« :Óبعد
أاجل ضسمان –قيق نتائج إايجابية لتشسريف
ال-دورة ال-دول-ي-ة م-ب-اشس-رة سس-ت-كون البطولة
األلوان الوطنية ‘ قادم اŸواعيد سسواء
Óم -ال ،أام-ا م-ن-ت-خب ال-ذك-ور
ال -وط -ن -ي -ة ل  -آ
على الصسعيد القاري أاو العاŸي ،كما أان
اŸعني باأللعاب األفريقية للشسباب يواصسل
Óلعاب
أاغ-ل-ب-ه-ا ت-ع-تﬁ Èط-ة –ضسÒي-ة ل -أ
–ضسÒات- - - -ه Ãرك- - - -ز –ضس Òال - - -ف - - -رق
األفريقية التي  ⁄يبق يفصسلنا عنها الكثÒ
واŸن -ت -خ -ب -ات ال -وط -ن -ي -ة ب -السس -وي-دان-ي-ة،
من الوقت.
سسيدخل ‘ تربصس بداية من  24أافريل
ع ّ-ب -ر ﬁدث-ن-ا ع-ن ت-ف-اؤول-ه ◊صس-د ن-ت-ائ-ج
Óشسارة ،فإاّن اŸعسسكر الذي
ا÷اري ،ول إ
إاي- -ج- -اب -ي -ة ‘ ق -ادم اŸن -افسس -ات ق -ائ :Ó-
سسبقه جرى من  10إا 20 ¤من ذات الشسهر،
«سس -ن -ع -م -ل ب -ط -ري -ق-ة ع-ادي-ة م-ع الّ-ل-ج-ن-ة واصسل دراع قائ« :Óالفرق الوطنية تواصسل وهذا ما خلق ا÷و اŸناسسب من أاجل وسسيتنّقلون يوم  5ماي إا ¤اŸغرب من
اÿاصسة باأللعاب األفريقية للشسباب التي الّتحضسÒات اÿاصسة Ãختلف اŸواعيد الÎكيز على العمل».
أاج -ل اŸشس -ارك -ة ‘ ال -ب -ط-ول-ة األف-ري-ق-ي-ة
Óمال بوفد يتكون من  9مÓكم Úو6
” تنصسيبها بشسكل مؤوخرا من طرف وزير القادمة سسواء القارية أاو العاŸية ،بالنسسبة أاضس- -اف اŸسس- -ؤوول األول ع- -ن اÓŸك- -م- -ة ل آ
ّ
الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة ﬁم-د ح-ط-اب رف-قة ل إ
Óناث هن حاليا Ãدرسسة «الباز» بسسطيف قائ« :Óأاما بالنسسبة للذكور يعسسكر األكابر م Ó-ك -م -ات ،وه -ي مشس -ارك-ة م-هّ-م-ة ألّن-ه-ا
رئيسس اللجنة األوŸبية مصسطفى براف ،ح- -يث –ّضس- -ر ال- -وسس- -ط- -ي- -ات ل - -أ
Óل -ع -اب ‘ الشس -راق -ة ب-ال-ع-اصس-م-ة م-ن  15إاّ ﬁ 24 ¤
Óلعاب األوŸبية للشسباب
طة مؤوهلة ل أ
ح -يث ق ّ-دم -ن -ا ك -ل م -ط -ال -ب -ن -ا اŸت-ع-ل-ق-ة األفريقية للشسباب ،فيما تعمل الكÈيات أاف -ري -ل ا÷اري وسس -ي -ت-نّ-ق-ل-ون ب-ع-ده-ا إا ¤ب- -األرج- -ن -ت ،Úوك -ل ه -ذه اŸواع -ي -د ه -ي
Óلعاب التي
بالتحضسÒات اÿاصسة بهذا اŸوعد الذي من أاجل ضسمان ا÷اهزية للبطولة العاŸية صس- -رب -ي -ا م -ن أاج -ل اŸشس -ارك -ة ‘ ال -دورة –ضسÒية ‘ نفسس الوقت ل أ
سسيجري با÷زائر الصسيف القادم مثلما التي سستكون شسهر نوفم Èالقادم بحول الدولية ،وبعد العودة يدخلون مباشسرة ‘ سستكون با÷زائر ،ما يعني أانّ اÓŸكمÚ
كان عليه ا◊ال مع كل اإل–اديات».
ال -ل -ه ،واألم -ور ‡ت -ازة داخ -ل اŸعسس -ك -ر ،ت -ربصس آاخ -ر ب-ا÷زائ-ر اسس-ت-ع-دادا ل-ل-دورة ا÷زائري Úسسيكونون ‘ اŸوعد».

نبيلة بوقرين

اللّجنة الوطنية Ÿكافحة اŸنشّسطات

معاقب ـة  ٥دّراج ـ Úبع ـد ثب ـوت تناوله ـم مـادة ﬁظـورة

“ت معاقبة خمسسة
ّ
دراج Úجزائري Úمنهم
أاربعة من نادي اÛمع
الرياضسي البÎو‹،
عقب ثبوت تناولهم
للمنشسطات خÓل
منافسسة رسسمية ،حسسبما
علم أامسس السسبت من
اللجنة الوطنية Ÿكافحة
اŸنشسطات.
ووقع الدراجون اÿمسسة ‘
ف - - -خ اŸنشس - - -ط- - -ات ،خÓ- - -ل
م-ن-افسس-ات ال-ب-ط-ول-ة ال-وطنية
 ،2017التي عاد لقبها ليوسسف
رقيقي من نادي سسوفاك.
وأاوضس - -ح ن - -فسس اŸصس - -در أاّن

اŸادة اÙظ- - - -ورة ال- - - -ت- - - -ي
ت-ن-اول-ه-ا ال-ري-اضسيون اÿمسسة
سس- -م- -حت ل -ه -م« ،ال -رف -ع م -ن
ق-درت-ه-م ع-ل-ى ق-وة ال-تحمل»،
و ⁄ت-كشس-ف ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-نية
Ÿك- -اف -ح -ة اŸنشس -ط -ات ع -ن
إاسس- -م اŸادة ال- -ت- -ي ت -ن -اول -ه -ا
العّداؤوون.
ال -ري -اضس -ي-ون اŸع-اق-ب-ون ه-م
م- -دا Êع- -ب -د اŸالك ،خ -ال -د
عبدالنبي ،كسسي عبد اŸالك
من اÛمع البÎو‹ ومراد
ب- -تÒة م- -ن ج- -م- -ع- -ي- -ة األم -ن
الوطني ،حيث سسلطت عليهم
عقوبة أاربع سسنوات.
م- -ن ج- -ه- -ت -ه ،ع -وقب ح -م -زة

فيصسل من اّÛمع البÎو‹
Ÿدة  18شسهرا.
و‘ أال- -ع- -اب ال- -ق- -وى ،ع -وقب
العداء عباد عباسس Ÿدة 12
شس-ه-را ب-ع-د ث-ب-وت ت-ن-اول-ه ه-و
اآلخر للمنشسطات.
وك-ان رئ-يسس ال-ل-ج-ن-ة الوطنية
Ÿكافحة اŸنشسطات رضسوان
ميكشسار قد صسّرح ،أانّ عدد
ال -ري -اضس -ي Úال -ذي -ن خضس-ع-وا
لختبارات تناول اŸنشسطات،
ع - - -رف ارت - - -ف- - -اع- - -ا خÓ- - -ل
السس - -ن - -وات اÿمسس األخÒة،
حيث انتقل من  98اختبارا
سسنة  ،2013إا ‘ 244 ¤سسنة
.2017

القسسم الشّسر‘ لرابطة سسكيكدة

تتوي ـ ـ ـج مولودي ـ ـ ـ ـ ـة
عزابـ ـ ـ ـة باللّق ـ ـ ـ ـ ـب

تّوج فريق مولودية بلدية عزابة بط Óللقسسم الشّسر‘
لرابطة سسكيكدة قبل جولت Úمن نهاية البطولة ،وحّقق
ال ّصسعود إا ¤القسسم ا÷هوي الثا Êلرابطة قسسنطينة
بعد أان ‚ح ‘ قيادة القافلة طوال مراحل البطولة
ليتّوج باللّقب الذي فلت منه ‘ اŸوسسم ÚاŸاضسيÚ
لصسالح جÒانه شسباب ع Úشسرشسار ومنزل األبطال
على التوا‹ ،و‘ ا÷ولت األخÒة من نهاية السسباق
على اللقب ،لكن موسسمه الثالث هذا  ⁄يÎك أاي
›ال للمفاجأاة ،وتّوج باللقب قبل جولت Úمن النهاية.
Óشس -ارة ،م -ول -ودي -ة ع-زاب-ة م-ن أاع-رق ف-رق ولي-ة
ل -إ
سسكيكدة ،وسسبق له أان لعب ‘ القسسم الثالث لكن ‘
اŸواسس-م ال-ق-ل-ي-ل-ة اŸاضس-ي-ة عصس-فت ب-ه ري-اح ال-ن-ت-ائج
السسلبية إا ¤األقسسام ال ّسسفلى.

سسكيكدة :خالد العيفة

وت-ل-عب ا÷ول-ت-ان األول-ي-ان م-ن
مرحلة اÛموعات شسهر ماي
اŸقبل :ا÷ولة األو5 ،4( :¤
و 6ماي) ،ا÷ولة الثانية (15
و 16ماي) ،قبل التوقف بسسبب
إاج- - -راء ك- - -أاسس ال- - -ع - -ا2018 ⁄
ب -روسس -ي-ا ( 14ج - - - - -وان 15 -
جويلية) ،لتعود منافسسة الكاف
يومي  17و 18جويلية القادم.

هــّدافو الّرابطــة اÙــÎفة الأو¤

درفلـ ـ ـ ـو يلتح ـ ـ ـق بعبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد ‘ ال ّصص ـ ـ ـ ـ ـ ـدارة

التحق مهاجم ا–اد ا÷زائر أاسسامة درفلو بÓعب شسباب قسسنطينة ﬁمد أام Úعبيد‘ ،
لو ¤اÎÙفة لكرة القدم
صسدارة ترتيب الهّداف ‘ Úإاطار بطولة الرابطة ا أ
«موبيليسس» ،بعد أان أاضساف الهدف  14له ضسمن فعاليات ا÷ولة .26
و“ّكن درفلو من هز شسباك شسباب قسسنطينة (خسسارة -2
 ‘ ،)1الوقت الذي يواصسل فيه عبيد الصسيام عن التهديف
منذ ا÷ولة  21التي جرت ‘ شسهر فيفري الفارط.
ومن جهته ،انفرد سسامي فريوي مهاجم ا–اد البليدة
باŸرتبة الثانية بعد أان أاضساف أامسس هدفه  ‘ 12لقاء
فريقه أامام وفاق سسطيف (خسسارة .)2-5
كما ارتقى مراد بن عياد لعب وفاق سسطيف إا ¤اŸرتبة
 5برصسيد  7أاهداف بعد الثÓثية التي أامضساها أامام ا–اد
البليدة.
ترتيب الهّداف:Ú
 14هدفاﬁ :مد أام Úعبيد (شسباب قسسنطينة) ،أاسسامة
درفلو (ا–اد ا÷زائر).
 12هدفا :سسامي فريوي (ا–اد البليدة).
 7أاهداف :عبد الرحمن حشسود (مولودية ا÷زائر)ﬁ ،مد
 11هدفا :مصسطفى جاليت (شسبيبة السساورة).
سسويبع (مولودية وهران  /مولودية ا÷زائر) ،سسيد علي
 9أاهداف :زكرياء نعيجي (نادي بارادو).
 8أاهداف :حمزة بانوح (ا–اد ا◊راشس  /وفاق سسطيف) يحيى شسريف (شسبيبة السساورة) ،سسفيان بن دبكة (مولودية
ا÷زائر) ،مراد بن عياد (وفاق سسطيف).
وليد درارجة (مولودية ا÷زائر).

للعاب القوى (شسباب)
البطولة العربية أ

اŸنتخ ـ ـب الوطنـ ـي يحصصـ ـ ـ ـد  ٤ميداليـ ـ ـات ذهبي ـ ـ ـ ـ ـة
للعاب القوى (شسباب وشسابات) دون  20سسنة بعد يوم Úمن
اسستطاع اŸنتخب الوطني أ
للعاب القوى التي Œري ‘ العاصسمة الردنية
منافسسات النسسخة  18من البطولة العربية أ
عمان من الظفر بأاربع ميداليات ذهبية وثÓث فضسيات وأاربع ميداليات برونزية.
و“ّكنت عامر خديجة ‘ منافسسات اليوم الثا Êمن هذه كانت األو ¤من نوعها ‘ تاريخ العاب القوى ا÷زائرية
ال -ب-ط-ول-ة م-ن ان-ت-زاع ذه-ب-ي-ة م-ن-افسس-ة ال-وثب ال-ع-ا‹ ‘ ع -ن -دم -ا ن -ال اŸرت -ب -ة ال -راب -ع -ة ‘ ال -ب -ط-ول-ة ال-ع-اŸي-ة
Óصساغر.
البطولة بتحقيقها وثبة طولها  1 ،66م ،Îو– ّصسل على ل أ
ذهبية اختصساصس سسباق  400م Îالعّداء مولة سسليمان ،أاما اŸيداليات الفضسية فقد كانت من نصسيب عبودي
الذي فاز على منافسسيه بوقت قّدر بـ  46 ،73دقيقة وهو سسيد علي ‘ رمي اŸطرقة ( 60 ، 36م )Îووداد يسسلي
رقم يؤوّهله ÿوضس منافسسات البطولة العاŸية أللعاب ‘ منافسسة السسباعي ( 4387نقطة) ‘ اŸنافسسات التي
القوى هذه ال ّصسائفة ‘ فنلندا.
جرت يوم ا÷معة بينما احتل اŸتسسابق مهدي عبيدي
وكانت سسعاد عزي الختصساصسية ‘ سسباق  10كلم من نيل اŸركز الثا ‘ Êسسباق  10كلم.
أاو ¤ذهبيات اŸنتخب الوطني إاثر إانهائها السسباق ‘ و– ّصسل على اŸيداليات الÈونزية الرياضسيون بن حاجة
وقت قدره  50دقيقة و 12ثانية.
عفاف ‘ منافسسة السسباعي إاثر حصسولها على 4100
أام-ا اŸي-دال-ي-ة ال-ذه-ب-ي-ة ال-راب-ع-ة ف-ن-ال-ها العّداء زكراوي نقطة وعثمان شسيباوي ‘ سسباق  10كلم ( 50دقيقة و12
ﬁمد مهدي ‘ سسباق  100م Îبوقت قدره  10ثوان ثانية) ،ومر Ëآامال زوبÒي ‘ نفسس السسباق بتوقيت
و 59جزء من اŸائة ،علما بأان هذا العّداء هو بطل قدره  54دقيقة وأاربع ثوان ،إاضسافة إا ¤حموم راوي كاتيا
ا÷زائر ‘ الختصساصس ،وقد حّقق العام الفارط نتيجة التي “ّكنت ‘ منافسسة رمي القرصس من –قيق رمية.

فÒغسسون:

فينغر يعت Èأاحد أاك ÈاŸدّرب ‘ Úالبطولة اإل‚ليزية

وصسف اليكسس فÒغسسون مدّرب مانشسسس Îيونايتد سسابقا ،أارسس Úفينغر مدّرب فريق
أارسسنال ،الذي أاعلن رحيله ‘ نهاية اŸوسسم ا◊ا‹ بأاّنه «أاحد أاك Èمدّربي البطولة
ل‚ليزية لكرة القدم».
ا إ
وأاع -ل -ن ف -ي -ن-غ-ر أاول أامسس رح-ي-ل-ه ع-ن ال-ن-ادي
عصسر يسستمر مدربو كرة القدم Ÿوسسم واحد
اللند Êلينهي مسسÒة اسستمرت ما يقرب
أاو اثن .Úفقد حّقق إا‚ازا بالبقاء طيلة
 22عاما ‘ أارسسنال .وتلّقى فينغر
هذه اŸدة ‘ ناد بحجم أارسسنال ،إاّنه
ال-ك-ث Òم-ن ك-ل-م-ات اإلشس-ادة وال-ت-ح-ية،
ب Óشسك أاحد أاك Èمدّربي البطولة
ل-ك-ن ك-ل-م-ات فÒغسس-ون ك-انت م-ؤوّث-رة
وف-خ-ور ب-أاّن-ن-ي ك-نت م-ن-افسس-ا وزميÓ
بشس-ك-ل خ-اصس ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-ت-ن-افسس بÚ
وصس -دي -ق -ا ل -ه -ذا الّشس -خصس ال -رائ-ع».
اŸدّرب ÚلفÎة طويلة قبل أان يعتزل
وفاز فينغر ( 68عاما) بثÓثة أالقاب
فÒغسسون ‘  .2013وقال فÒغسسون
‘ البطولة مع أارسسنال وسسبعة ‘ كأاسس
‘ ب- -ي- -ان نشس -ره م -وق -ع ي -ون -اي -ت -د ع -ل -ى
ال–اد ،من بينها الثنائية اÙلية ‘
األنÎنت« :أانا سسعيد حقا من أاجل أارسسÚ
 1998و .2002ويحتل حاليا الفريق اŸركز
فينغ ،أاكّن احÎاما كبÒا له ،وما فعله مع أارسسنال
السسادسس ‘ البطولة قبل مواجهة «وسست هام»
إاّنه دليل كب Òعلى موهبته واحÎافيته وعزÁته ،لقد اليوم .وسسيواجه أارسسنال فريق أاتليتيكو مدريد ‘ ذهاب
اسستطاع تكريسس  22عاما من حياته للمهنة التي يحبها ‘ الدور نصسف النهائي من «اليوروبا ليغ» نهاية األسسبوع ا÷اري.

بحسسب مصسادر إاعÓمية

براهيمي قد يتحّول إا ¤نادي إايفرتون

كشسفت صسحيفة «ذي صسن» الÈيطانية عن جدية نادي إايفرتون ‘ حسسم صسفقة
الدو‹ ا÷زائري ياسس Úبراهيمي خÓل «اÒŸكاتو» الصسيفي اŸقبل ،حيث
يبقى «الغزال األسسمر» مرشّسحا بقوة Ÿغادرة ناديه بورتو بعد  4سسنوات
قضساها ‘ أاسسوار قلعة «الدراغاو».
وأافاد اŸصسدر أانّ مدّرب «التوفيز» سسام أالردياسس يراقب عن كثب تطورات
مسستوى براهيمي مع بورتو خÓل اŸباريات األخÒة ،والتي يتأاّلق فيها لعب
غرناطة السسابق حيث يسس Òبفريقه نحو الفوز بلقب البطولة بعد غياب لسسنوات.
وأاوضسحت الصسحيفة أان النادي الثا ‘ Êمدينة ليفربول ليسس الوحيد الراغب ‘ ضسم
براهيمي ،حيث توجد أايضسا أاندية روما اليطا‹ ،واشسبيلية السسبا Êوبيشسكتاشس الÎكي
ضسمن الراغب ‘ Úضسم الÓعب ،حيث تريد اسستغÓل وضسعيته مع تبقي عام فقط على نهاية
عقده ،وذلك ‘ صسيف  ‘ 2019ظل عدم وجود بوادر لتجديده لسسنوات إاضسافية.
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موأقيت
ألصضÓة

 22أف-ري-ل  :18٦٣صض- -دور م -رسض -وم خ -اصس أŸع -روف بـ
«سضناتوف كونسضلت»  Senatus Consulteيقضضي
لع - -رأشس أ÷زأئ - -ري - -ة ع - -ل - -ى
ب - -ت - -وزي - -ع أرأضض - -ي أ أ
لوروبي.Ú
أŸسضتوطن Úأ أ

ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد

ل–اد
^ 22أف- -ري -ل « :1٩5٦ف- -رح- -ات ع- -ب- -اسس» ي- -ح ّ-ل أ إ
ألدÁقرأطي للبيان أ÷زأئري وينضضم إأ ¤جبهة ألتحرير
ألوطني رفقة «أحمد فرأنسضيسس» و«توفيق أŸد.»Ê

Oó©dG

ألفريق ڤايد صشالح يسشـتأانف زيارته
إأ ¤ألناحية ألعسشكرية ألثانية بؤهرأن

ألزيارة ألتي كانت م›Èة من 09
إأ 12 ¤أفريل ،كان قد قطعها ألسسيد
ألفريق يوم  11أفريل على إأثر أ◊ادث
أŸأاسس-وي أŸت-م-ث-ل ‘ سس-ق-وط أل-ط-ائرة
ألعسسكرية ببوفاريك.

قامت بها مفارز أ÷يشس بكل من تبسضة وجيجل

ألقبضص على  4إأرهابي ÚوأسشÎجاع أأسشلحة وذخÒة
””ألشض- - -عب”” ‘ إأط- - -ار م- - -ك- - -اف- - -ح - -ة
لرهاب ،وإأثر كم Úمنفذ من طرف
أ إ
مفرزة للجيشس ألوطني ألشضعبي ،يوم
 21أف- -ري -ل  2018بتبسضة/ن.ع،5.
أل- -ق- -ي أل- -ق -بضس ع -ل -ى إأره -اب -ي (،)01
لمر ””هــ.أسضامة”” أŸكنى ””أبو
يتعلق أ أ
ذر”” ،ح- -يث ” أسضÎج- -اع ع- -ل- -ى إأث- -ر
ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة رشض-اشضا ( )01م- -ن ن -وع
””سض- -ت- -اي -ر”” و(- - - - ﬂ )04ازن ذخ Ò- - - -ة
‡لوءة.
من جهة أخرى ،وتبعا للعملية أŸنفذة
ي- -وم أمسس م- -ن ط- -رف م- -ف- -رزة ل -ل -ج -يشس
ألوطني ألشسعبي Ãنطقة ع Úلبنى/زيامة
م-نصس-وري-ة بجيجل/ن.ع ،5.وأل -ت -ي م-ك-نت
من إألقاء ألقبضس عى ثÓثة ( )03إأرهابيÚ
وأسسÎجاع كمية من أألسسلحة وألذخÒة،
وب -فضس -ل أسس -ت -غ Ó-ل أŸع -ل -وم-ات ،كشس-فت
وأسس -ت -خ -رجت م -ف -رزة ل -ل -ج-يشس أل-وط-ن-ي
ألشسعبي بجيجل /ن.ع ،5.جثة أإلرهابي
هار
إأشض

...وتؤقيف تاجري
ﬂدرأت وإأحباط ﬁاولة
تهريب أخرى
و‘ إأطار ﬁاربة أ÷رÁة أŸنظمة،
أوق -ف أف -رأد أ÷يشس أل -وط -ن -ي ألشس -ع -ب -ي
وع - - - -ن - - - -اصس- - - -ر أل- - - -درك أل- - - -وط- - - -ن- - - -ي،
بغيليزأن/ن.ع ،2.تاجري (ﬂ )02درأت
ب -ح-وزت-ه-م ( )09ك -ي -ل -وغ -رأم م -ن أل -ك -ي -ف
أŸع -ال -ج ،ك -م -ا ” ت -وق -ي -ف م -ه -رب -ا ()01
ببسسكرة/ن.ع 4.وحجز سسبع ( )07درأجات
نارية ،فيما ضسبطت مفارز أخرى للجيشس
أل-وط-ن-ي ألشس-ع-ب-ي ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع مصس-الح

 20°أ÷زأئر

عنابة

كان قد قطعها على إأثر سضقوط طائرة ألنقل ألعسضكرية ببوفاريك

أŸقضسى عليه ““ق.عبد ألكر ،““ËأŸكنى
““عبد ألوأحد أبو دجانة““ ،وألذي كان قد
ألتحق با÷ماعات أإلرهابية سسنة .1994

 23°أ÷زأئر

عنابة

لحد  0٦شضعبان  14٣٩هـ ألموأفق لـ  22أفريل  2018م
أ أ

””ألشضعب”” يسس-ت-أان-ف أل-ف-ري-ق أح-مد
ڤايد صسالح ،نائب وزير ألدفاع ألوطني،
رئيسس أركان أ÷يشس ألوطني ألشسعبي،
يومي  22و 23أفريل  ،2018زيارة ألعمل
وألتفتيشس إأ ¤ألناحية ألعسسكرية ألثانية.

ألفجر04.٣2................:
ألشضروق0٦.05..............:
ألظهر12.47.................:
ألعصضر1٦.٣0................:
ألمغرب1٩.٣2...............:
ألعشضـاء20.57..................:

أ÷مارك ،بورڤلة/ن.ع )15000( ،4.علبة
سس -ج -ائ -ر و( )948وح- - -دة م- - -ن ﬂت - -ل - -ف
أŸشسروبات موجهة للتهريب.
‘ سس- -ي- -اق م -تصس -ل ،أوق -فت م -ف -رزة
ل -ل -ج -يشس أل -وط -ن -ي ألشس -ع -ب -ي بÈج ب-اج-ي
ﬂتار/ن.ع )20 ( ،6.م -ه -رب -ا ب -ح-وزت-ه-م
أجهزة وأدوأت ألتنقيب عن ألذهب ،فيما
أح- - -ب - -ط ع - -ن - -اصس - -ر أل - -درك أل - -وط - -ن - -ي
بسسكيكدة/ن.عﬁ 5.اول -ة ت -ه -ريب ()3.1
كيلوغرأم من أŸرجان.
من جهة أخرى ،أوقف أفرأد أ÷يشس
ألوطني ألشسعبي وعناصسر ألدرك ألوطني
ب - -ك - -ل م - -ن بشس - -ار وسس - -وق أه - -رأسس ()05
م -ه -اج -ري -ن غÒشس -رع -ي Úم -ن ج -نسس-ي-ات
إأف -ري -ق-ي-ة ﬂت-ل-ف-ة ،ف-ي-م-ا أح-ب-ط ح-رأسس
ألسسوأحل وعناصسر ألدرك ألوطني بعنابة
ﬁاولت ه - -ج - -رة غ Òشس - -رع - -ي - -ة لـ()42
شسخصسا كانوأ على م Ïقوأرب تقليدية
ألصسنع.

 20°وهرأن
 20°وهرأن

ألثمن  10دج

17625

تؤقيف ششخصش ‘ Úقضشية
أختفاء طفلة بؤهرأن
” أمسس ألسسبت على مسستوى منطقة
فÓحيه وأقعة شسرق مدينة وهرأن توقيف
شسخصس ‘ Úقضسية أختفاء طفلة عمرها
ثÓث سسنوأت كان يجري ألبحث عنها منذ
أ÷معة ،حسسبما علم لدى مصسالح ألدرك
ألوطني .وحسسب نفسس أŸصسدر ،فقد ”
فتح –قيق من قبل مصسالح ألدرك ألوطني
أل -ت -ي عÌت ع-ل-ى أل-ط-ف-ل-ة ح-يث سس-ت-بÚ
ألتحريات إأن كان أألمر يتعلق باختطاف
أم ›رد أختفاء تبعه ألعثور على ألطفلة
من قبل ألشسخصس Úقبل أن يتم ضسبطهما
رف -ق-ت-ه-ا وسس-ط ح-ق-ل فÓ-ح-ي ،م-ن ق-ب-ل
مصسالح ألدرك ألوطني.

21°

28°

france prix 1

‘ أنتظار جثام Úولية بجاية

ألششهيد حبؤشص رأبح يؤأرى ألÌى بقرية أآيت أإدريسص

ووري ،أمسس ،شس- -ه -ي -د أل -وأجب أل -وط -ن -ي
أل -درك -ي ح -ب -وشس رأب -حÃ ،قÈة ت -ال-ة ب-وزي-د
بقرية آأيت إأدريسس بلدية تاسسكريوت ،وذلك
‘ ج ّ-و م -ه -يب ب-حضس-ور ألسس-ل-ط-ات أل-ولئ-ي-ة
أŸدن-ي-ة م-ن-ه-ا وأل-عسس-ك-ري-ة ،أألهل ،أألقارب
وأألصسدقاء ،ألشسهيد أŸرحوم يبلغ من ألعمر
 47سس-ن-ة ،م-ن ضس-ح-اي-ا أل-ط-ائ-رة أل-عسس-ك-ري-ة
أŸنكوبة ألتي سسقطت يوم أألربعاء  11أفريل
أ÷اري ببوفاريك ،وهو ثا Êضسحية يصسل
ج -ث -م -ان -ه إأ ¤ولي-ة ب-ج-اي-ة ،ب-ع-دم-ا ّ” دف-ن
شس-ه-ي-د أل-وأجب أل-وط-ن-ي م-وسسوسس ألهاشسمي
م -ن ق -ري -ة ت -ي -ب -ودأوي -ن ب-ب-ل-دي-ة خ-رأط-ة‘ ،
أنتظار وصسول جثمان بطاشس فرحات من

بلدية درقينة خÓل ألسساعات ألقادمة.

بجاية :بن النوي توهامي

‘ لقاء ألشضهر ل–اد ألكتاب أ÷زأئريÚ

تكر Ëخاصص لأÓديب أإلعÓمي ﬁمد زتيلي
لديب
ن - - - - - - - -زل أمسس ،أ أ
لعÓ-م-ي ﬁم-د زت-ي-لي
وأ إ
ضض -ي -ف -ا ع -ل -ى حصض -ة ل-ق-اء
ألشضهر ألذي ينظمه أ–اد
أل- - -ك- - -ت- - -اب أ÷زأئ- - -ري،Ú
Ãق -ره أŸرك -زي ب-ا÷زأئ-ر
ألوسضطى ‘ ،جلسضة أدبية
شض - -ي - -ق - -ة وحضض - -ور ‡ي- -ز
ل- - -ل- - -ع - -دي - -د م - -ن أعضض - -اء
أل–اد وقياديه ألسضابقÚ
أم- -ث- -ال أل- -دك- -ت -ور ﬁم -د
ألعربي ألزبÒي ود.أحمد
ح - -م - -دي وأل - -روأئ- -ي أمÚ
ألزأوي وألكاتب وألشضاعر
علي مÓح وغÒهم.

حبيبة غريب
تصصوير :فواز بوطارن

ج - - - - -لسس - - - - -ة لسسÎج - - - - -اع
ألذكريات أ÷ميلة وألقليل من
ﬁطات أŸسسار ألطويل من
أل -ع-ط-اء وأإلب-دأع وأل-ت-م-ي-ز ‘
›ال أإلع Ó- - - - - - - - - - -م وأإلدأرة
وألشس - - -ع- - -ر أل- - -روأي- - -ة وأألدب
ألسس - -اخ- -ر ،ه- -ي أل- -ت- -ي أل- -قت
ألضسوء أمسس ،ولو قلي Óعلى
أŸسس- - - -ار أل- - - -ذي “ي- - - -ز ب - - -ه
أإلعÓ-م-ي وألشس-اع-ر وأل-ك-اتب
أل -ك -بﬁ Òم -د زت -ي -ل-ي ،أل-ذي
ع- - - -رف - - -ه أ–اد أل - - -ك - - -ت - - -اب
أ÷زأئ- -ري Úعضس- -وأ شس -اب -ا ‘
ألسس -ب-ع-ي-ن-ات ف-ت-م-ي-ز ب-نشس-اط-ه
ونضس -ال -ه أŸت -وأصس-ل م-ن أج-ل
أإلبدأع وألوحدة ألوطنية إأ¤
أن أصسبح عضسوأ قياديا يشسهد
ل -ه أ÷م-ي-ع ب-ت-ف-ان-ي-ه وإأب-دأع-ه

أŸت- -دف- -ق وح- -رف- -ه أ÷م- -ي -ل
أŸتميز.
و ق- - -د أج - -م - -عت ع - -دي - -د
ألشسهادأت ألتي قدمت ‘ حق
زت -ي-ل-ي وأل-ت-ي ق-دم-ه-ا ك-ل م-ن
ورئ- - - -يسس أل–اد ألشس - - -اع - - -ر
ي - -وسس - -ف شس - -ق - -رة ،وأل- -ك- -اتب
وألشس- - -اع - -ر ع - -ل - -ي م Ó- -ح - -ي
وألÈوفسسور مشسري بن خليفة
على لسسان ألدكتور أليم Úبن
تومي ““أن موهبة ﬁمد زتيلي
‘ ك - -ت- -اب- -ة ألشس- -ع- -ر وك- -ذأ ‘
أل -روأي -ة و‘ أألدب ألسس -اخ -ر،
ناهيك عن مقالته أإلعÓمية
ألهادفة وأ÷ريئة““.
وم -ن ج -ه -ت -ه رج -ع ﬁم -د
زت -ي -ل -ي ب -ا◊ضس -ور إأ ¤ب -دأي-ة
مشسوأره مع ألكتابة وأإلبدأع،
مركزأ على مغامرته وŒربه
‘ ›ال أإلعÓ- - - -م و–دي - - -ه
ل-لصس-ع-اب وألن-تقاد وأŸشساكل
وأل- - -تضس- - -ي- - -ي - -ق مشسÒأ إأ ¤أن
أسس - -تضس- -اف- -ة إأ–اد أل- -ك- -ت- -اب

أ÷زأئ - -ري Úل - -ه ه- -و ت- -ك- -رË
عظيم له أعطاه ““دفقة معنوية
ون- -فسس -ي -ة ك -بÒة وه -و ت -ك -رË
ي-ق-ول أع-ظ-م م-ن أل-ت-ف-ات-ة من
مؤوسسسسات ألثقافة““.
وأعاب زتيلي على ألوضسع
ألسس - -ائ - -د أل - -ي - -وم ‘ أوسس- -اط
أŸث - - - - -ق - - - - -ف ÚوأŸب- - - - -دعÚ
وأŸشس - - -اح - - -ن- - -ات وت- - -ك- - -الب
أألصس- -دق- -اء ع- -ل- -ى ب- -عضس- -ه- -م
أل -ب -عضس وأل-ت-ه-م-يشس وأ◊ڤ-رة
وأإلقصس- -اء ألسس -ائ -دي -ن ف -ي -م -ا
ب- -ي -ن -ه -م ،دأع -ي -ا أ÷م -ي -ع إأ¤
أل- - -ت - -ع - -ا‹ ع - -ن م - -ث - -ل ه - -ذه
أل -تصس -رف-ات ألسس-خ-ي-ف-ة وع-دم
Óط - - -رأف
ألن- - - -ح- - - -ي- - - -از ل - - - -أ
أŸتخاصسمة .وأشسار زتيلي أنه
أن - -خ - -رط ‘ ح - -زب ج- -ب- -ه- -ة
ألتحرير بعد أن أكتشسف إأ–اد
أل - -ك- -ت- -اب أ÷زأئ- -ري Úأل- -ذي
ن- -اضس- -ل ‘ صس- -ف -وف -ه ط -وي Ó-
ك - -م - -ب - -دع يسس- -اري ت- -ق- -دم- -ي
ودÁقرأطي ووطني.

وعن جديده أألدبي كشسف
أإلعÓمي ألشساعر أنه بصسدد
إأعادة نشسر إأصسدأرته ألقدÁة
م -رة ث -ان -ي-ة ““أألك-وأخ –Îق““،
““ع- - -ودة ح- - -م- - -ار أ◊ك- - -ي - -م““،
““أللصسوصس أÎÙفون““ ،وقد
أكد أن ألشسعر وأألدب ألسساخر
يسس -ك -ن -ان -ه ف -ع Ó-وأن أل-روأي-ة
وأألج - -ن - -اسس أألخ - -رى أل - -ت- -ي
ي - -ك - -ت - -ب - -ه- -ا وك- -ذأ أŸق- -الت
أإلع Ó- -م - -ي - -ة م- -ا ه- -ي سس- -وى
مسساهمات بالنسسبة له““.
وقد كشسف أيضسا عن قرب
إأصس- -دأر ›م -وع -ت -ه ألشس -ع -ري -ة
أÿامسس- -ة ه -ذأ ألصس -ي -ف ،ك -م -ا
سسيصسدر له قريبا عن دأر ألعلمة
للنشسر ،كتابه ألرأبع ‘ أألدب
ألسساخر ألذي عنونه““ :متابعة
أل- -ف- -ي- -لسس- -وف أل- -ع- -رب- -ي ك -ح -ل
أل- - -رأسس““ ،إأ ¤ج- - -انب مشس - -روع
ح- - - -ول أÓÿف- - - -ات أألدب - - -ي - - -ة
ألسس-ائ-دة ح-ال-ي-ا وأل-ت-ي ي-ت-ناولها
دأئما ‘ روأية سساخرة.
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ألشضعب PUB

أدى  153مÓ- - - -زم أول ألشس- - - -رط- - - -ة
أل -قضس-ائ-ي-ة،أمسس ،أل-ي-م Úأل-دسس-ت-وري-ة ب-ع-د أن
أنهوأ تكوينا دأم ثÓثة أشسهر ‘ ،إأطار تكريسس
م- -ب- -دأ ح -ق -وق أإلنسس -ان ‘ ألسس -لك ألشس -رط -ي
وم - -وأك - -ب - -ة أل - -ت- -ط- -ورأت أ◊دي- -ث- -ة ‘ ›ال
أ÷رÁة.
أشسرف قضساة ونوأب عامون Ãجلسس قضساء
أ÷زأئر على أدأء أÓŸزم Úأألوأئل أليمÚ
أل -دسس -ت -وري -ة ب -حضس-ور إأط-ارأت م-ن أŸدي-ري-ة
Óمن ألوطني وذلك ‘ إأطار تنفيذ
ألعامة ل أ
ﬂط-ط أل-ت-ك-وي-ن ل-لشس-رط-ة أ÷زأئ-ري-ة.وي-أاتي
أدأء أليم Úألدسستورية حسسب مدير أŸوأرد
ألبشسرية أŸرأقب برقوق ﬁمد وفقا Ÿا “ليه
أŸادة  8من ألقانون أألسساسسي للشسرطة ،وأكد
أŸرأقب برقوق ‘ تصسريح للصسحافة عقب
أدأء أليم Úألدسستورية أن حرصس ألقيادة ألعليا
وجهوده منصسبة على ›ال ألتكوين Ÿوأكبة
ألتطورأت أ◊اصسلة ‘ ›ال أ÷رÁة.وأوضسح
مرأقب ألشسرطة برقوق أن أÓŸزم ÚأŸعنيÚ
ق -ام-ا ب-ع-م-ل ك-ب Òأث-ن-اء فÎة ت-ك-وي-ن-ه-م وت-أات-ي
ترقيتهم إأ ¤رتبة مÓزم أول بعد تكوين طويل
Óمن
وأحÎأ‘ ‘ ظل حرصس ألقيادة ألعليا ل أ
ألوطني على –قيق تكوين نوعي يرقى إأ¤
أ÷هود أŸبذولة ‘ أدأء أŸهنة.
وتطبيقا للمادة  8من ألقانون أألسساسسي
للشسرطة أ÷زأئرية يتو ¤أÓŸزمون أألوأئل
فيما بعد تكوين أفرأد أألمن و–قيق أألدأء
أŸهني أŸطلوب ‘ ،ح Úأوضسح أŸرأقب

برقوق أن ألدفعة ألتي أدت أليم Úألدسستورية
تضس- -م ع- -ددأ م- -ن أل- -نسس -اء ألشس -رط -ي -ات وذلك
–قيقا Ÿبدأ أإلنصساف.
وأشسار أŸرأقب إأ ¤أن نسسبة ألنسساء ‘
صسفوف ألشسرطة بلغت إأحدى عشسرة باŸئة

وذلك يندرج ضسمن تعزيز دور أŸرأة ‘
ﬂت -ل -ف أل -ق -ط -اع -ات وه -و م-ا –رصس ع-ل-ي-ه
Óمن ألوطني ‘ تنفيذ ﬂطط
ألقيادة ألعليا ل أ
ألعمل ألسسنوي.
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