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اسصÎاتيجية للتصصدير برؤوية دقيقة
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يوسسفي ‘ زيارة إا ¤عنابة
وتبسسة
ي-ق-وم وزي-ر
صصنأعة
ال ّ
واŸنأجم
يوسصف
يوسصفي،
ال-ي-وم ،بزيأرة
ع-م-ل وت-فّ-قد،
ل-ل-وق-وف ع-لى
مشصأريع
ال-ق-ط-أع ب-و’ي-ة ع-ن-أب-ة ،وب-أŸن-أسصبة
سصيتنّقل إا ¤مركب ا◊ديد والصصلب
ا◊جأر.
كمأ سصيتنّقل الوزير يوسصفي ،غدا،
إا ¤و’ية تبسصة أاين سصيتفّقد منأجم
الونزة والبخأرة.

طمار يشسرف على تسسليم
سسكنات بالشسراقة
يشصرف
وزير
السصكن
والعمران
واŸدينة
عبد
الوحيد
طمأر،
Ãعية وا‹
العأصصمة،
ال -ي -وم ،ع -ل -ى ح -ف -ل تسص -ل-ي-م حصص-ة
 1000مسص-ك-ن اج-ت-م-أع-ي تسص-أهمي
و 482مسص -ك -ن ع -م -وم -ي إاي -ج-أري،
وذلك على مسصتوى القأعة اŸصصغرة
م-ت-ع-ددة الّ-ري-أضص-أت الشص-هيد احمد
سص -ل -ي -م-أ Êب-ب-ل-دي-ة الشص-راق-ة ،ع-ل-ى
السصأعة  14:30بعد الزوال.

02

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

1٧642

زعلن وبن مسسعود يوّقعان على اّتفاقيتي إاطار
’شص-غ-أل ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل ع-ب-د ال-غ-ني زعلن ووزير
يشص-رف وزي-ر ا أ
السصيأحة والصصنأعة التقليدية عبد القأدر بن مسصعود ،غدا ،على مراسصم
’و ¤ب Úال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-لسص-ي-أح-ة
ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ات-ف-أق-ي-ت-ي إاط-أر ،ا أ
وشص- -رك -ة اÿط -وط ا÷وي -ة ا÷زائ -ري -ة ،وال -ث -أن -ي -ة ب Úشص -رك -ة طÒان
ال-ط-أسص-ي-ل-ي و›م-ع ف-ن-دق-ة وسص-ي-أح-ة وح-م-أم-أت م-ع-دن-ي-ة وال-ف-ي-درالية
الوطنية لوكأ’ت السصيأحة ،وذلك على السصأعة  09:00صصبأحأ بفندق
’وراسصي.
ا أ

بن مسسعود ‘ زيارة عمل إا ¤مسستغاÂ

صصنأعة الّتقليدية عبد القأدر بن مسصعود ،اليوم ،بزيأرة عمل إا ¤و’ية مسصتغأ ،ÂوبأŸنأسصبة
يقوم وزير السصيأحة وال ّ
سصيشصرف على تدشص Úعدة مشصأريع وهيأكل فندقية ،كمأ سصيعأين تلك قيد ا’‚أز.

يواصصل ›لسص ا أ
’مة ،اليوم ،أاشصغأله
صص-صص ل-لّ-ت-صص-ويت
‘ ج-لسص-ة ع-ل-ن-ي-ة ت-خ ّ
ع -ل-ى مشص-أري-ع ال-ق-وان ،Úم-ن-ه-أ مشص-روع
ال - - -ق - - -أن - - -ون اŸتضص ّ- - -م - - -ن ا إ
’ج - - -راءات
ا÷زائ -ي -ة ،وال -نصص اŸت -ع -ل -ق ب -ح -م-أي-ة
اŸسص- -ت -ه -لك وق -م -ع ال -غشص ،وذلك ع -ل -ى
السصأعة  09:30صصبأحأ.

تن ّ
’طفأل الشصلل
ظم ›لة «العزÁة» يومي  12و 13مأي ا÷أري ،اŸلتقى الدو‹ العلمي حول العلج الطبيعي اŸكثف أ
الدمأغي ا◊ركي –ت شصعأر «لنّتحد من أاجل أاطفألنأ» ،وذلك بقأعة اÙأضصرات «اندي فوك» بألرويبة
مقأبل ﬁكمة الرويبة ،على السصأعة  08:00صصبأحأ.

وطنية للتجأ
للمقأول Úندوة صصحفية –ت ر وا◊رفّيÃ Úنأسصبة
عنوان:
«اŸقأو’تي
ة والÎقية العقأرية
»
،
و
ذ
ل
ك
Ã
ق
ر
ه
أ
ع
ل
ى السصأعة  10:30صصبأ

تن
صصيب اŸرصصد الوطني
حأ.

يومية وطنية إاخبأرية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصأدية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسص مألهأ ا’جتمأعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصأرع الشصهداء الجزائر

الÈيد ا إ
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’دارة والمألية
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أامأنة المديرية العأمة

الهأتف(021) 60.69.55:
الفأكسص(021)60.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

ا÷زائرية ـ ـ القطرية لل ّصسلب
توّقع اّتفاقية لرعاية فريق
اŸيلية لكرة الطّائرة

ندوة بعنوان
«العيشش معا ‘ سسلم»

ملتقى دو‹ حول العلج الطّبيعي اŸكثّف أ’طفال الشّسلل الّدماغي ا◊ركي

ندوة صسحفية –ت عنو
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تنظّم ا÷معية ال

ينشّصط
اŸدي- -ر ال- -ع -أم
للمؤوسصسصة
العمومية
للتلفزيون
ا÷زائري
توفيق
خلدي،
ال -ي-وم  ،ن-دوة
صص -ح -ف -ي -ة ل -ت -ق -د Ëب -رن -أم -ج شص-ه-ر
رمضص -أن ال -ك -رÃ ،Ëق -ره -أ ال -ك -أئ-ن
بشص - -أرع الشص- -ه- -داء ع- -ل- -ى السص- -أع- -ة
 10:00صص-ب-أح-أ ،يسص-تعرضص خللهأ
اÿط - -وط ال - -ع - -ريضص- -ة ل- -لّشص- -ب- -ك- -ة
الÈا›ي- -ة ل- -ق -ن -وات ال -ت -ل -ف -زي -ون
العمومي.

تشصرف اŸديرية العأمّة ا÷زائرية
ال -ق-ط-ري-ة ل-لصص-لب ،غ-دا ،ع-ل-ى ح-ف-ل
توقيع اتفأقية لرعأية فريق أاوŸبي
اŸي-ل-ي-ة ل-ك-رة ال-ط-أئ-رة ال-قسصم اŸمتأز
ب-و’ي-ة ج-ي-ج-ل ،وذلك Ãق-ره-أ ع-ل-ى
السصأعة  10:00صصبأحأ.

التّصسويت على  5مشساريع
قوانÃ Úجلسش اأ’ّمة

ّ
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ن-ي ‘ إاشص-راك اوذلك بدءاً من ا
Ÿواط-ن ‘ اŸع-أدل-ة ا أ
’م-ن-ي-ة»،
لسصأعة  16:00مسصأء.

التحرير(021) 60.67.83 :
الفأكسص(021) 60.67.93 :

خلدي ينشّسط ندوة صسحفية

تبحث جريدة «الشصعب» عن موزع ‘ Úكل من و’يتي ا÷لفة
’مر ،ا’تصصأل بأŸصصلحة التجأرية للجريدة
و بجأيةŸ .ن يهمه ا أ
على الرقم Úالتألي021.73.60.59 / 021.73.85.39 :Ú
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تنأقشص حصصة «‘ ا

التحرير

ي-ق-وم وزير
اŸوارد اŸأئ -ي -ة
حسصÚ
نسص- -يب ،غ -دا،
ب -زي -أرة ع-م-ل
إا ¤و’ي- - -ت- - -ي
الطأرف
وعنأبة،
ي- -ت- -فّ- -ق- -د م -ن
خللهأ مشصأريع قطأعه.

إاعـ ـ ـ ـ ـ ـلن

ولد قدور ينشّسط ﬁاضسرة
حول ا’نتقال الّطاقوي
ينشّصط
الرئيسص
اŸدي- -ر ال- -ع -أم
لسصونأطراك
ع- -ب- -د اŸوم- -ن
ول- - -د ق- - -دور،
غدا،
ﬁأضصرة
بعنوان:
«ا÷زائ -ر بÚ
ا’ن - -ت - -ق - -أل الّ- -ط- -أق- -وي وال- -ت- -ن- -وع
ا’ق - - -تصص - - -أدي :ره - - -أن - - -أت وآاف- - -أق
الصص -ن -أع -ة ال -ن -ف -ط -ي -ة ال -وط-ن-ي-ة»،
وذلك على ال ّسصأعة  09:30صصبأحأ
’ّمة.
Ãقر ›لسص ا أ

نسسيب ‘ الطارف
وعنابة

يوم علمي حول عيادة ا÷راحة القلبية
لألطفال ببوسسماعيل

’سص-لم-ي
ي -ن ّ-ظ -م اŸرك-ز ال-ث-ق-أ‘ ا إ
Ãقره ،ندوة بعنوان «العيشص معأ ‘
سص -لم» ،ي -نشص-ط-ه-أ أاسص-أت-ذة م-ن ع-دة
ج -أم -ع -أت وك -ذا خÈاء ،وذلك ي -وم
الثلثأء على السصأعة  13:30زوا’.

«العيشش معا ‘ سسلم» موضسوع
ا’حتفال باليوم الوطني
للطّالب

الّلقاء  260لتسسجيل شسهادات
اÛاهدين بالرغاية

ظم اŸتحف الوطني للمجأهد بألّتنسصيق
ين ّ
مع مديريأت اÛأهدين واŸتأحف ا÷هوية،
ط- -ن- -ي ل- -ل- -ت- -أأم- -ي- -ن- -أت غ-دا ،الّ-ل-ق-أء ا÷م-أع-ي ( ،)260ال -ذي خّصص -صص
ي - -ن ّ- -ظ- -م الّصص- -ن- -دوق ال- -و
ء ،غدا ،اليوم العلمي Ÿوضص- -وع «ا’ن- -ت- -ق- -أم ا÷م- -أع- -ي ل- -لّسص- -ل- -ط -أت
’جرا
ا’جتمأعية للعمأل ا أ
لط -ف -أل ا’سص -ت -ع -م -أري -ة م -ن اŸدن ّ-ي  Ú-خ -لل ال -ث -ورة
 2ح- -ول ع -ي -أدة ا÷راح -ة ال -ق -ل -ب -ي -ة ل  -أ
لنعتني بهذه القلوب ال-ت-ح-ري-ري-ة» ،وذلك Ãق-ر قسص-م-ة اÛأه-دين
ببوسصمأعيل –ت شصعأر «معأ
ق- -أع- -ة اÙأضص- -رات ب- -أŸرك- -ز بألرغأية على السصأعة  10:00صصبأحأ.
الصص - -غÒة» ،وذلك ب - -
العّأئلي ب Íعكنون على السصأعة  09:00صصبأحأ.

الرئيسصة اŸديرة العأمة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشش
مدير التحرير

فنيدسش بن بلة

ت - -ن ّ- -ظ- -م اŸدرسص- -ة
ال- - -ع- - -ل - -ي - -أ ‘ ع - -ل - -وم
التغذية والصصنأعأت
ال -غ -ذائ -ي -ة Ãق-ره-أ،
غ - - -داÃ ،ن - - -أسص - - -ب- - -ة
ا’ح- -ت -ف -أل ب -أل -ي -وم
ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل -ط -ألب
اŸصص- -أدف لـ  19مأي،
ل - - -ق - - -أًء ي - - -ت- - -ن- - -أول
موضصوع «العيشص معأ
‘ سص - - - - - - -لم» ،وذلك
على السصأعة 09:00
صصبأحأ.

إ’ع ـلناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسش(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:
اŸقـــأ’ت وال- - -وث- - -أئ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصصحأبهأ نشصرت أاو  ⁄تنشصر
و’ ›أل Ÿطألبة ا÷ريدة بهأ

’شصهأر
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصأرع بأسصتور ـ ا÷زائر
الهأتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفأكسص(021)73.95.59... :
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كرمت رئىسض أ÷مهورية ‘ رسشالة عرفان نظ Òجهوده

^ أاويحيى يشسرف على حفل تخرج الدفع ـة  47للمدرسس ـ ـة الوطني ـة لإÓدارة
^ بدوي :عصسرنة و–ديث اŸرفق العأم لضسمأن الرفأهية والعيشس الكر Ëللمواطن
لدأرة ،وألتي –مل أسشم
كرمت أمسض ألدفعة  47أŸكونة من أزيد من  100طالب Ãناسشبة تخرجها من أŸدرسشة ألوطنىة ل إ
’ول أحمد
أÛاهد ألرأحل عبد أ◊فىظ بوصشوف ،رئىسض أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفلىقة تسشلمها نىابة عنه ألوزير أ أ
أويحىي ألذي أششرف على أ◊فل  ،كما وجهوأ رسشالة ششكر وعرفان له نظ Òأ÷هود ألتي قام بها.

فريال بوششوية
تصشوير :عباسس تيليوة

أأشسرف أأمسض ألؤزير أألول على حفل تخرج دفعة
أÛاه -د أل -رأح -ل ع -ب -د أ◊ف-ي-ظ ب-ؤصس-ؤف أŸن-ظ-م
لدأرة ،و“يز بتكر Ëقدمه طلبة
باŸدرسسة ألؤطنية ل إ
أŸدرسسة لرئيسض أ÷مهؤرية عبد ألعزيز بؤتفليقة،
تسسلمه نيابة عنه ألؤزير أألول ،باإلضسافة إأ ¤رسسالة
شسكر وعرفان ثمنؤأ من خللها أ÷هؤد ألتي قام بها
منذ أعتلئه سسدة أ◊كم ،وأل‚ازأت أÙققة ،وكذأ
رهان ألتنمية ،وألÎكيز على أŸؤرد ألبشسري وتكؤينه
لدوره أ◊اسسم.
و‘ ك -ل -م -ة أأل -ق -اه-ا ب-اŸن-اسس-ب-ة أأك-د وزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة
وأ÷ماعات أÙلية وألتهيئة ألعمرأنية نؤر ألدين بدوي،
من خللها «مسسار أإلصسلح ألشسامل أŸنتهج من طرف
أ◊ك -ؤم -ة وأÛسس -د ‘ أل -رؤوي -ة أإلسسÎأت-ي-ج-ي-ة ل-رئ-يسض
أ÷مهؤرية ،ألرأمي إأ ¤عصسرنة و–ديث أŸرفق ألعام
لضسمان ألرفاهية وألعيشض ألكر Ëللمؤأطن.»Ú
هذأ أŸسسار ـ أسستطرد بدوي ـ ألذي رسسخ قناعة
ألسس -ت -ث -م -ار ‘ أل-ع-نصس-ر أل-بشس-ري ،ب-اع-ت-ب-اره أل-ع-م-ؤد
أل -ف -ق -ري أŸرأف-ق ıت-ل-ف ورشس-ات أإلصس-لح ع-ل-ى
مسستؤى أ◊كؤمة بصسفة عامة ،وعلى مسستؤى قطاعنا
بصسفة خاصسة.
وم -ن ه -ذأ أŸن -ط -ل -ق ب -ات «أل -ت -ك-ؤي-ن ي-ه-دف إأ¤
–ضس Òإأط -ارأت ق-ادرة ع-ل-ى صس-ي-اغ-ة أسسÎأت-ي-ج-ي-ات
وبرأمج عمل ،تسستند إأ ¤منهجية قائمة على أكتسساب
أŸهارأت وألكفاءأت ألعلمية ألتي تسستمد من مبادئ
أإلدأرة أ◊ديثة لتحقيق مفهؤم أ◊كامةﬂ ‘ ،تلف
أŸرأف -ق وألسس -ي -اسس -ات أل -ع -ام -ة أŸرسس -ؤم-ة م-ن ق-ب-ل
أ◊كؤمة تنفيذأ لÈنامج رئيسض أ÷مهؤرية ،ألذي ركز
باÿصسؤصض على ألتكؤين».
لدأرة
ب- -دوي أل -ذي أع -ت ÈأŸدرسس -ة أل -ؤط -ن -ي -ة ل  -إ
أŸدرسسة ألنمؤذج ،تعزز أأركان ألدولة ،و–رصض على
–صس Úسسلؤك أألدأءأت أŸرفقية بحسض مد Êرأق،
تؤقف عند مسسار ألعصسرنة ألذي شسهدته أŸدرسسة
ب-اع-ت-ب-اره-ا أأدأة أل-دول-ة ل-ت-ح-دي-د أإلدأرة أل-ع-م-ؤمية»،
وبعدما أأشسار إأ ¤أنتظار ألكث Òمن أإلدأرة أÙلية.
وفيما يخصض تسسي ÒأŸدن ذكر Ãبادرة أ◊كؤمة،
بإانشساء أŸدرسسة ألؤطنية Ÿهندسسي أŸدينة بتلمسسان،
وألذي سسÒى ألنؤر ‘ ألدخؤل أŸدرسسي للجماعات
أÙل -ي-ة ‘ شس-ه-ر سس-ب-ت-م ÈأŸق-ب-ل ،ي-ع-ؤل ع-ل-ي-ه-ا ‘
مرأفقة أ÷ماعات أÙلية لدعم أ÷ؤأنب ألتقنية
لتسسي ÒأŸدن ،من خلل ضسمان تكؤين متخصسصض ‘
ألتسسي Òأ◊ضسري وألبيئي.

أويحىي :قانون أŸالىة ألتكمىلي لن يكون مششروعا إأ’ إأذأ عرضض على ›لسض ألوزرأء

اŸدرسسة سسمحت بتأأط Òهيأكل الدولة ا÷زائرية

’ول أح - -م - -د
ت- - -وق- - -ف ›ددأ أل - -وزي - -ر أ أ
أويحىي ،عند مسشأالة مششروع قانون أŸالىة
ألتكمىلي ألذي كان ﬁل أسشتفسشار من قبل
ألصش- -ح- -اف -ى ،Úوأوضش -ح ‘ ألسش -ى -اق ب -أان -ه ل -ن
ي - -ك - -ون مشش - -روع - -ا إأ’ إأذأ م - -ر ع- -ل- -ى ›لسض
أل - -وزرأء ‘ ،سش - -ى - -اق آأخ - -ر أع - -ت ÈأŸدرسش - -ة
لدأرةÃ ،ث-اب-ة ه-ى-ك-ل ج-وه-ري
أل-وط-ن-ى-ة ل -إ
ل-ل-دول-ة أ÷زأئ-ري-ة ،ح-ظ-ي ب-رع-اي-ة رئىسض
أ÷مهورية ،ألذي أعادها –ت مظلة وزأرة
ألدأخلىة ،من أجل تعزيز مبدأ أللمركزية
أŸدسش Îمنذ أك Ìمن  50سشنة» ،سشتسشاهم ‘
ب-ن-اء إأدأرة ﬁل-ى-ة ق-وي-ة ،وخ-دم-ة ع-مومىة
ذأت نوعىة.

فريال بوششوية
أأفاد أŸسسؤؤول أألول على أ÷هاز ألتنفيذي ‘
معرضض رده على سسؤؤأل حؤل صسدور قانؤن أŸالية
ألتكميلي ،على هامشض إأشسرأفه أأمسض على حفل
لدأرة ،أأن -ه
ت- -خ- -رج دف- -ع- -ة أŸدرسس -ة أل -ؤط -ن -ي -ة ل  -إ
«سس- -يصس- -ب- -ح مشس- -روع -ا ع -ن -دم -ا Áر ع -ل -ى ›لسض

أل- -ؤزرأء» ،م- -ف -ي -دأ ‘ سس -ي -اق م -ؤصس -ؤل «وأ ¤ذلك
ألؤقت ل Áكن للحكؤمةÃ ،ن فيه وزير أŸالية
أ◊ديث عن أŸشسروع».
‘ سسياق مغاير ،أأكد ألؤزير أألول أأحمد أأويحيي
لدأرة «أأصسبحت ‘
أأن أŸدرسسة ألؤطنية ألعليا ل إ
خدمة وزأرة ألدأخلية ‘ ،وقت تسسعى فيه ألدولة
–ت ت -ؤج -ي -ه -ات رئ -يسض أ÷م -ه -ؤري -ة ،إأ ¤ت-ع-زي-ز
أل -لم -رك-زي-ة»،ج-ازم-ا بـ»ألع-ت-م-اد ع-ل-ى أل-دف-ع-ات
أŸتخرجة منها لبناء إأدأرة ﬁلية قؤية ،وتقدË
خدمة عمؤمية ذأت نؤعية».
و ⁄يفؤت أأحمد أأويحيي ألذي تخرج قبل 43
عاما من نفسض أŸدرسسة أŸناسسبة ،للتذك Òبأان
لدأرةÃ ،ثابة هيكل جؤهري
أŸدرسسة ألؤطنية ل إ
للدولة أ÷زأئرية ،حظي برعاية رئيسض أ÷مهؤرية،
ألذي أأعاده إأ ¤وزأرة ألدأخلية» ،كما أأنها ـ أأضساف
يقؤل ـ «سسمحت بتأاط Òهياكل ألدولة أ÷زأئرية
من خلل تخرج  6آألف إأطار ،سسمحت ببناء ألدولة
أ÷زأئرية غدأة ألسستقلل».
ك- -م -ا أأشس -اد ب -ن -ؤع -ي -ة أل -ت -أاط Òأل -ذي تضس -م -ن -ه
لدأرة ،وكذأ «ما يأاتي من
أŸدرسسة ألؤطنية ألعليا ل إ
أ÷امعة ‘ ﬂتلف فروعها».

‘ لقاء مع إأطارأت ألقطاع  ،بن غÈيت :

اŸنظومة الÎبوية دينأميكية تسسأير تطلعأت اÛتمع
أأك -دت وزي -رة ألÎب -ي-ة أل-ؤط-ن-ي-ة ,ن-ؤري-ة ب-ن غÈيت,
أمسض ألسسبت بؤهرأن أأن أŸنظؤمة ألÎبؤية أنخرطت
ضسمن ديناميكية «تسساير تطلعات أÛتمع» .و‘ تدخلها
خلل لقاء مع أŸفتشس Úومدرأء أŸؤؤسسسسات ألÎبؤية
أنعقد Ãقر ألؤلية أأبرزت ألؤزيرة بأان ألتحدي يكمن ‘
«–سس‡ Úارسسات ألتسسي ÒوأŸمارسسات ألبيدأغؤجية».
ودعت ب- - -ن غÈيت أŸشس- - -ارك ‘ Úه- - -ذأ أل- - -ل- - -ق - -اء إأ¤
«مضس -اع -ف -ة أÛه -ؤدأت م -ن أأج -ل أ◊ف -اظ ع-ل-ى ه-ذه
ألديناميكية» فضسل عن إأعدأد ورقة طريق تركز بؤجه
خاصض على –سس ÚأŸمارسسات ألبيدأغؤجية وظروف
“درسض أŸت -ع -ل -م .»Úك -م -ا ت-ط-رقت أل-ؤزي-رة إأ ¤أل-دور
أŸن - -ؤط Ãدرأء أŸؤؤسسسس - -ات ألÎب- -ؤي- -ة وأŸف- -تشس‘ Ú
م- -ي- -دأن أل -تسس -ي Òوت -ث -م Úأل -ع -م -ل أŸن -ج -ز م -ن ط -رف
أألسساتذة .وأأ◊ت أŒاه مدرأء أŸؤؤسسسسات ألÎبؤية قائلة
«يتؤقف عليكم حسسن سس ÒأŸؤؤسسسسات ,وجؤ ألعمل
وأ◊ي- -اة أŸدرسس- -ي- -ة وم- -دى ت- -ف- -اه- -م وت- -ع- -اون أل- -ف -رق

ألبيدأغؤجية وألدأرية فيما بينها وإأقامة
علقات طيبة مع أألولياء» .كما شسددت
أŸسسؤؤولة أألو ¤عن قطاع ألÎبية ألؤطنية
أأم- -ام أŸف -تشس Úع -ل -ى ضس -رورة م -رأف -ق -ة
أألسس -ات-ذة وت-ث-م ÚأŸم-ارسس-ات ألي-ج-اب-ي-ة
وخلق جؤ من أŸنافسسة ب ÚأŸؤؤسسسسات
ألتابعة Ÿقاطعتكم» .وأأبرزت بن غÈيت ‘
هذأ ألصسدد أأيضسا بأان دأئرتها ألؤزأرية ل
تفرضض ألسستعمال أ◊صسري Ÿقاربة على
حسس -اب م -ق -ارب -ة أأخ -رى» ,م-ع-تÈة أأن ك-ل
«أŸق-ارب-ات ألÎب-ؤي-ة م-ت-ك-ام-ل-ة» سس-ؤأء ك-انت م-ق-ارب-ات
«ب -اÙت -ؤي -ات أأو ب-األه-دأف أأو ب-ال-ك-ف-اءأت»« .ي-جب أأن
نتؤقع ‘ أŸسستقبل ظهؤر مقاربات بيدأغؤجية جديدة
بالنظر للؤتÒة أŸتسسارعة ألتي يشسهدها ألبحث ألÎبؤي
وأإلبتكارأت ألبيدأغؤجية» تضسيف وزيرة ألÎبية ألؤطنية
 ,مشسÒة أ ¤أأن « أ÷ديد ل يلغي ألقد Ëبل يكمله» وإأن

على هامشض زيارته إأ ¤باتنة ،سشف ÒأŸملكة أŸتحدة لدى أ÷زأئر:

تطوير الشسراكة ‘ ›أل الÎبية و التعليم ب Úالبلدين جد مهم

أكد سشف ÒأŸملكة أŸتحدة لدى أ÷زأئر باري لوين ،
أمسض  ،بباتنة أن تطوير ألششرأكة ‘ ›ال ألÎبىة و
ألتعلىم ب Úأ÷زأئر و أŸملكة أŸتحدة «جد مهم».
وأأوضسح باري لؤين على هامشض ألزيارة ألتي قام بها
إأ ¤عاصسمة أألورأسض و ألتقى فيها وأ‹ باتنة عبد
أÿالق صسيؤدة Ãقر ألؤلية بأان هذه ألشسرأكة تقؤم على
مبدأأ «رأبح رأبح» ,مشسÒأ إأ ¤أأن هناك إأمكانات ‘ هذأ
أÛال.
وقال ألدبلؤماسسي ألÈيطا« : Êعند لقائي بشسباب
جزأئري Úأأبهر Êنشساطهم وطمؤحهم وأأفكارهم وŸسست
إأمكانات وقدرأت أ÷زأئري ‘ Úأللغة أإل‚ليزية لذأ
أأريد تطؤير ألشسرأكة أأك ‘ Ìهذأ أÛال ,لسسيما و أأن
ألشسباب ‘ أأي بلد يشسكلؤن مسستقبلها».
وأأضساف أأنه بعد زيارتي «ألقصسÒة أألو ‹ ¤إأ ¤باتنة
وم -ن -اقشس -ت -ي إأم -ك -ان-ات ألشس-رأك-ة «رأب-ح رأب-ح» م-ع وأ‹
ألؤلية ,أأنا متفائل جدأ باŸسستقبل» .
وأأعرب سسف ÒأŸملكة أŸتحدة لدى أ÷زأئر عن
إأع -ج -اب -ه Ãدي-ن-ة ت-ي-م-ق-اد وآأث-اره-ا أل-روم-ان-ي-ة ,م-ب-ي-ن-ا

مكانتها ‘ ألÎأث ألتاريخي أ÷زأئري وحتى ألعاŸي .
وحضس -ر ضس -ي -ف ع -اصس -م-ة أألورأسض ج-ان-ب-ا م-ن ح-ف-ل
أختتام ألسسنة ألدرأسسية ألحد أŸعاهد أÿاصسة بباتنة
أıتصسة ‘ تعليم أللغة أإل‚ليزية أأقيم بقاعة ألعروضض
Ãسس- -رح ب- -ات- -ن -ة أ÷ه -ؤي ح -يث ت -دخ -ل أأم -ام أ◊ضس -ؤر
وأأغلبهم أأولياء مرفق Úبأابنائهم وشسجع ألطلبة وحثهم
على بذل أŸزيد من أ÷هؤد ألن أŸعروف عن درأسسة
أللغات أألجنبية عمؤما كما قال أأنها «صسعبة وتسستدعي
بذل جهؤد للتمكن منها».
من جهته أأشسار ألؤأ‹ عبد أÿالق صسيؤدة إأ ¤أأن
زيارة سسف ÒأŸملكة أŸتحدة إأ ¤باتنة ركزت على
فرصض ألسستثمار أŸؤجؤدة على مسستؤى ألؤلية ,حيث
قال ‘ هذأ ألسسياق« :أأولينا أهتماما لتبادل أÈÿأت
وألتجارب ‘ هذأ أŸيدأن خاصسة ألسستثمار ألصسناعي
باعتبار أأن باتنة ذأت مؤقع أسسÎأتيجي وتتؤفر على مؤأد
أأولية هامة وكذأ عدة مناطق صسناعية ومناطق نشساطات
تسس -م -ح ب -ق -ي -ام شس -رأك -ة «رأب-ح رأب-ح» ب Úرج-ال أأع-م-ال
ألبلدين با÷هة».

ألسستفادة من ألتجارب على أŸدى
أل -ط -ؤي -ل ه -ي خ -اصس-ة م-ن خ-اصس-ي-ات
قطاع ألÎبية» .ورأفعت ألؤزيرة من
أأجل أŸزيد من «أللتزأم وألتجند»
ب- -غ- -ي- -ة ب- -ل- -ؤغ أله- -دأف أŸسس- -ط -رة
أŸتمثلة ‘ «–سس Úأألدأء ألدأخلي
ل -ل -م -ن -ظ -ؤم -ة ألÎب -ؤي -ة وك-ذأ ظ-روف
ألتمدرسض وألظروف ألسسؤسسيؤ مهنية
ل-ل-م-ؤظ-ف .»Úك-م-ا ت-ط-رقت ن-ؤري-ة ب-ن
غÈيت باŸناسسبة أأيضسا إأ ¤أمتحانات
نهاية أŸؤسسم ألدرأسسي نهاية مرحلة ألتعليم ألبتدأئي
وشسهادة ألتعليم أŸتؤسسط وألبكالؤريا) ,حيث أأ◊ت
أأمام إأطارأت ألقطاع على ضسرورة أتخاذ كل أإلجرأءأت
ألتي ينصض عليها ألتنظيم من أأجل ألسس Òأ◊سسن لهذه
ألمتحانات على غرأر تؤف Òوسسائل ألنقل للمÎشسحÚ
ألقاطن Úبعيدأ عن مرأكز أإلجرأء.

حول أŸرأة قوة دأفعة
لمن وألسشلم وألتنمىة
ل أ

وفد عن ›لسس األمة يشسأرك
Ãصسر ‘ مؤو“ر شسبكة الŸÈأنيأت
العربيأت للمسسأواة

«ألششعب» شس- -ارك أأمسض ،وف -د ب -رŸاÊ
ع- - -ن ›لسض ألم- - -ة ‘ م- - -ؤؤ“ر شس- - -ب- - -ك- - -ة
ألŸÈان-ي-ات أل-ع-رب-ي-ات ل-لمسساوأة «رأئدأت»
ألذي ينظم بالتنسسيق وألتعاون مع أŸعهد
ألسسؤيدي –ت عنؤأن «أŸرأأة قؤة دأفعة
للمن وألسسلم وألتنمية» وذلك أ ¤غاية
أليؤم أ÷اري باإلسسكندرية Ãصسر.
وأأوضسح بيان للمجلسض  ،أأمسض،يتشسكل من
ألسسيدت Úنؤأرة سسعدية جعفر نائب رئيسض
›لسض ألم -ة وح -ف -ي-ظ-ة ب-ن شس-ه-ي-دة عضس-ؤ
باÛلسض .

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’وضشاع أللىبىة»
قال إأن أ÷زأئر لها «حق مششروع ‘ أن تهتم با أ

مسسأهل يسستقبل اŸمثل اÿأصس لأÓم Úالعأم لأ ·ÓاŸتحدة إا ¤ليبيأ غسسأن سسÓمة
أسش- - -ت- - -ق- - -ب- - -ل وزي- - -ر ألشش- - -ؤوون
أÿارجىة ,عبد ألقادر مسشاهل,
أمسض ألسش- - - - -بت Ãق- - - - -ر أل- - - - -وزأرة
ب - -ا÷زأئ - -ر أل- -ع- -اصش- -م- -ة ,أŸم- -ث- -ل
ل·
لم Úأل - - -ع- - -ام ل - - -أ
أÿاصض ل  - - -أ
أŸتحدة إأ ¤لىبىا ,غسشان سشلمة.
و ‘ تصشريح للصشحافة عقب هذأ
أل -ل -ق -اء ,أك -د سش -لم -ة أن أ÷زأئ-ر
«ل- -ه- -ا ح- -ق مشش- -روع ‘ أن ت- -ه- -ت- -م
’وضش- -اع أل- -ل- -ى- -ب- -ى- -ة ب- -ال -ن -ظ -ر
ب- -ا أ
لوأصشر ألعمىقة ب Úألبلدين و
ل أ
أ◊دود ألطويلة بىنهما» ,مششىدأ
ب- - -اه - -ت - -م - -ام أ÷زأئ - -ر «أل - -دأئ - -م»
Ÿسش- -اع- -دة ل- -ى- -ب- -ى -ا ‘ أÿروج م -ن
أ’نسشدأد ألسشىاسشي ألذي تعىششه.
و بعد أأن أأكد أأن ألتشساور مع ألسسيد مسساهل «أأمر
مهم» بالنسسبة له ‘ إأطار أŸهمة ألتي أأوكلت له ‘ ليبيا,
أأوضسح ألسسيد سسلمة أأنه ,بالنسسبة للعملية ألسسياسسية ‘
ليبيا« ,هناك عدة عناصسر ‘ خطة ألعمل ألتي تبنتها
أأل· أŸتحدة ‘ شسهر سسبتم ÈأŸاضسي» ,مضسيفا أأن
ألبعثة أأل‡ية أ ¤ليبيا «تعمل على كل هذه ألعناصسر
م -ع -ا ,م -ن ب -ي -ن -ه -ا أن -ت-خ-اب-ات ﬁل-ي-ة و ت-ع-زي-ز أأوضس-اع
ألبلديات وكذأ ﬁاولة ألتفاوضض على دسستؤر جديد و
ألسستفتاء عليه وصسؤل إأ– ¤ضس Òألبلد لنتخابات ذأت
مصسدأقية».
وأأردف قائل أأن «كل هذه ألعناصسر مؤجؤدة ‘ خطة
ألعمل أأل‡ية ,ناهيك عن بعضض ألعناصسر أألخرى
ك -ا◊ؤأر م -ع أل -تشس -ك -ي -لت أŸسس-ل-ح-ة» ,مسس-ج-ل وج-ؤد
«تقدم متفاوت لكل من هذه ألعناصسر» ,لكن كما قال
«أإلصسرأر على ألنجاح فيها جميعا هؤ أأقؤى من أأي وقت

مضس- -ى» .م- -ن ج- -ان- -ب- -ه ,أأك- -د ألسس- -ي -د
مسساهل أأن أللقاء مع ألسسيد سسلمة
«كان أأخؤيا و وديا ,ناقشسنا خلله
م -ط -ؤل أألوضس -اع أ◊ال -ي -ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا و
أŸرأحل أŸقبلة ‘ إأطار تنفيذ ما
ج- -اءت ب- -ه لئ- -ح- -ة أأل· أŸت- -ح -دة و
›لسض أألمن وما جاء ‘ خطة ألعمل
ل -لسس -ي -د غسس -ان سس -لم-ة» ,م-ذك-رأ أأن
أ÷زأئر «منذ أليؤم أألول ,أأيدت و
سستبقى تؤؤيد ألعمل أ÷بار ألذي يقؤم
لم Úأأل‡ي ‘
به أŸمثل أÿاصض ل أ
لزم-ة أل-ل-ي-ب-ية
أط-ار أ◊ل ألسس-ي-اسس-ي ل -أ
يسسمح لليبي Úأأن يعÈوأ عن رأأيهم فيما
يخصض مصسÒهم و مسستقبلهم بدون أأي
تدخل أأجنبي ‘ شسؤؤونهم».
وتابع قائل« :أأظن أأن أألوضساع أآلن –تاج إأ ¤أأكÌ
عمل ‘ أŸيدأن و ألبعثة أأل‡ية مؤجؤدة ‘ طرأبلسض و
هذأ شسيء جد هام من أأجل ألعمل على تقريب وجهات
ألنظر ما ب Úكل أألطرأف أŸعنية ‘ ليبيا للؤصسؤل أإ¤
حل سسياسسي ‘ أأقرب وقت» ,مضسيفا بالقؤل« :نحن
بحاجة إأ ¤ليبيا مسستقرة و مؤؤسسسسات ليبية قؤية Ÿؤأجهة
أل-ت-ح-دي-ات أل-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا أŸن-ط-ق-ة ك-م-كافحة أإلرهاب
وأ÷رÁة أŸنظمة» .وأأوضسح ألؤزير أأنه «” تفعيل ما
ل· أŸتحدة من أأجل ألؤصسؤل
جاء ‘ برنامج ألعمل ل أ
‘ أأقرب وقت إأ ¤دسستؤر جديد و قؤأن Úجديدة و إأ¤
أن -ت -خ -اب -ات ‘ ل -ي -ب-ي-ا تسس-م-ح ل-ه-ذأ أل-ب-ل-د ب-اÿروج م-ن
أأزمته» ,مÈزأ أأن «ذلك سسيتم إأذأ كانت كل أألطرأف
ألليبية ألسسياسسية وألدينية وحتى ألعسسكرية تعمل ‘ نفسض
ألŒاه للؤصسؤل إأ ¤إأجماع يضسمن ‚اح أي أنتخابات.

من أجل إأسشÎجاع ألششعب ألفلسشطىني حقوقه

بن زروقي تؤوكد من عمأن موقف ا÷زائر الثأبت
ج-ددت رئ-ىسش-ة ألشش-ب-ك-ة أل-ع-رب-ىة للمؤوسشسشات
أل- -وط- -ن- -ى- -ة ◊ق- -وق أ’نسش- -ان ورئ -ىسش -ة أÛلسض
أل -وط -ن -ي ◊ق -وق أ’نسش-ان ف-اف-ا ب-ن زروق-ي سش-ى-د
ÿضشر  ،أمسشن بعمان موقف أ÷زأئر ألثابت ‘
دع -م ألشش -عب أل -ف -لسش -ط -ى -ن -ي م -ن أج-ل أسشÎج-اع
ح- - -ق - -وق - -ه أŸسش - -ل - -وب - -ة م - -ن ط - -رف أ’ح - -ت - -لل
أ’سشرأئىلي.
وأبرزت بن زروقي ‘ أŸؤؤ“ر ألدو‹ حؤل وأقع
حقؤق ألنسسان ‘ ألرأضسي ألفلسسطينية تأاكيد أ÷زأئر
وعلى رأأسسها رئيسض أ÷مهؤرية عبد ألعزيز بؤتفليقة
»على مسساندة وتضسامن أ÷زأئر مع ألشسعب ألفلسسطيني
وقيادته ،من أأجل “كينه من ‡ارسسة حقؤقه ألتاريخية
ألثابتة وأŸسسلؤبة وإأقامة دولته أŸسستقلة على أأرضسه
وع -اصس-م-ت-ه-ا أل-ق-دسض» .وق-الت ب-اŸن-اسس-ب-ة أن «أل-قضس-ي-ة
ألفلسسطينية هي ألقضسية أÙؤرية ألتي كانت ول تزأل
تشسغل أهتمام أŸسسلم Úوألعرب لطبيعتها أŸقدسسة «
مشسÒة أ ¤أن فلسسط« Úعرفت وشسعبها منذ قرن مضسى
سسلسسلة من أÛازر أ÷ماعية بهدف تغي ÒألÎكيبة
ألدÁغرأفية وطمسض هؤية ألشسعب ل سسيما من خلل
تدنيسض أŸقدسسات وألوقاف إأسسلمية كانت مسسيحية».
وأعتÈت أن ألسسياسسة ألتؤسسعية إلسسرأئيل « ⁄تقتصسر
على أغتصساب أرضض فلسسط Úألتاريخية بل أمتدت بعد
حرب يؤنيؤ  1967لتطال أأرأضسي دول أ÷ؤأر من سسؤريا و
أرتكاب أعتدأءأت ‡نهجة ودورية على لبنان».
وأسسÎسسلت قائلة  ‘»:ألؤقت ألذي كان فيه ألعا⁄
يصس -ادق ع -ل -ى أإلع -لن أل -ع -اŸي ◊ق -ؤق ألنسس -ان ك-ان
ألشس -عب أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ي-ت-ع-رضض ل-ن-ك-ب-ة خ-ط-ط ل-ه-ا وق-ام
بتنفيذها من كان بالمسض ضسحية ÷رأئم ألنازية» ،لفتة
أ ¤أن « «أسستفحال ألؤقائع مع مرور ألزمن أضسعف
عاŸية مبادئ حقؤق ألنسسان وأعطى أول صسؤرة للكيل
Ãكيال Úما تزأل تدأعياتها ماثلة وحاضسرة و‘ تزأيد
مسستمر يؤما بعد يؤم».
وبعد أأن أكدت أن ألحتلل «يطبق خطة أسسÎأتيجية
ل -لسس -ت -ي -ط -ان وأل-ت-ه-ؤي-د « أأوضس-حت ذأت أŸسس-ؤؤول-ة أن
“ادي أسسرأئيل ‘ سسياسستها ألعنصسرية «وصسل أ ¤حد
بناء جدأر فاصسل أعتÈته ﬁكمة ألعدل ألدولية ﬂالفا
لعرأف
لحكام ألقانؤن ألدو‹ وأنتهاكا صسريحا أخر ل أ
وأŸعاهدأت وأŸؤأثيق ألدولية».
و‘ هذأ ألسسياق فان سسياسسة أللعقاب ألتي –مي

أسسرأئيل «قد شسجعها -حسسب بن زروقي -على أŸسساسض
بؤضسعية مدينة ألقدسض وﬁاولة إأضسفاء ألطابع أليهؤدي
أ◊صسري عليها وألقصساء أŸتعمد للديانات ألخرى».
و شسددت على أن تقبل أألوضساع ألرأهنة وعدم ألرد
ع -ل -ي -ه -ا Ãا ي -ل-زم-ه أل-ق-ان-ؤن «يشس-ج-ع ذأت أŸم-ارسس-ات
وي-ع-ط-ي Ÿرت-ك-ب-ي-ه-ا ذري-ع-ة إأضس-اف-ي-ة ل-ل-ت-م-ادي ‘ ن-فسض
أŸنحى».
وخلصست رئيسسة أÛلسض ألؤطني ◊قؤق ألنسسان أ¤
ألقؤل بان أÛتمع أ◊قؤقي «مطالب أليؤم بالتجند
أك Ìم -ن أي وقت مضس -ى ل -ت -حسس -يسض وت -ع -ري-ف وت-ك-ؤي-ن
و“ك Úأأوسسع شسريحة ‡كنة من أÛتمع بحقيقة ما
ي-رت-ك-ب-ه ألح-ت-لل ألسس-رأئ-ي-ل-ي م-ن أن-ت-ه-اك-ات جسس-يمة
وتؤثيقها قصسد تفعيل أإلجرأءأت ألقضسائية أأمام ألهيئات
أıتصسة».
وينظم مؤؤ“ر ألشسبكة ألعربية للمؤؤسسسسات ألؤطنية
◊قؤق أإلنسسا Êبالتعاون مع أŸركز ألؤطني أألردÊ
◊قؤق أإلنسسان وألهيئة أŸسستقلة ◊قؤق أإلنسسان «ديؤأن
أŸظا ‘ »⁄فلسسط Úعلى مدأر يؤم Úبحضسؤر نخبة من
أŸفكرين ورجال ألقانؤن ومسسؤؤول Úحالي Úوسسابق،Ú
إأضس- -اف- -ة إأ‡ ¤ث- -ل Úع- -ن م -ؤؤسسسس -ات أÛت -م -ع أŸدÊ
ألفلسسطينية وألعربية وأŸنظمات وألهيئات ألدولية.
لرأضسي
ويهدف أŸؤؤ“ر إأ ¤تأاكيد ألؤضسع ألقانؤ Êل أ
أÙتلة وألدعؤة إأ ¤إألزأم دولة ألحتلل بتطبيق أأحكام
ألقانؤن ألدو‹ ◊قؤق أإلنسسان على ألسسكان وأألرضض
أل -ت -ي –ت -ل -ه -ا وأل-ب-حث ‘ أŸسس-ؤؤول-ي-ة أ÷ن-ائ-ي-ة ل-دول-ة
ألحتلل وقادتها عن أنتهاكاتها للقانؤن ألدو‹ ،وبيان
ألسسÎأتيجيات وأÿيارأت ألتي يتيحها ألقانؤن ألدو‹
للفلسسطيني Úخاصسة بعد حصسؤل فلسسط Úعلى صسفة
دولة غ Òعضسؤ ‘ أأل· أŸتحدة وغÒها من أÙاور
ألتي سسيتم نقاشسها وتقد Ëأأورأق عمل بشسأانها.

سشف Òكروأتىا با÷زأئر من تىزي وزو:

مسستثمرون كروات مهتمون بإأنشسأء وحدة إلنتأج و–ويل ◊وم حÓل بأ÷زائر
أأشس -ار أأول أأمسض سس -ف Òك -روأت -ي-ا ب-ا÷زأئ-ر
مارين أأندريجزفتسض إأ ¤أهتمام مسستثمرين
كروأتي Úبانشساء وحدة لإنتاج و–ؤيل ◊ؤم
حلل با÷زأئر.
وخ -لل حضس -ؤره أف -ت -ت -اح أل-ط-ب-ع-ة أل-ث-ال-ث-ة
ل-لصس-ال-ؤن أل-ب-ل-دي ل-ل-ف-لح-ة أ÷ب-ل-ية بآاث يني
أأكد ألسسف Òأأن مصسنعا كروأتيا متخصسصض ‘
إأنتاج و–ؤيل أللحؤم حلل ,له عدة فروع
مشس- -اب- -ه- -ة ‘ ب -ل -دأن أسس -لم -ي -ة م -ث -ل ق -ط -ر
وأأن -دون -يسس -ا ي -ب -حث ع -ن شس -رك -اء ج -زأئ -ريÚ
إلطلق هذأ ألنشساط ‘ أ÷زأئر.
وأأوضس -ح أأن -دري-ج-زف-تسض أأن «ه-ذأ أŸصس-ن-ع
يبحث عن شسريك جزأئري من أأجل فتح وحدة
‘ أ÷زأئر ودخؤل ألسسؤق ألؤطنية ومنها إأ¤
أأسسؤأق شسمال وغرب أأفريقيا».
وق -د ق -دم أŸصس -ن -ع ل -زوأر ه -ذأ ألصس -ال -ؤن
›مؤعة من منتجاته Ãختلف ألنؤأع وذلك

للتعريف Ãنتؤجاته .وأأبرز ألسسف Òألكروأتي
أأنه علوة على صسناعة و–ؤيل ◊ؤم حلل
Áكن لشسرأكات أأخرى أأن تقام ب Úألبلدين
خاصسة ‘ ›ال ألتحؤيلت ألزرأعية» مضسيفا
أأنه سسيكؤن من أŸهم ترقية شسعبة أŸنتؤجات
أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة (أÿال-ي-ة م-ن أŸؤأد أل-ك-ي-م-ياوية)»
،حيث أأوضسح ‘ هذأ ألصسدد يقؤل «من أŸهم
ت - -ط - -ؤي - -ر ه - -ذأ أ◊ق - -ل ك- -م- -ا أأن أŸق- -اولÚ
أل -ك -روأت -ي ‘ ÚأÛال أل -زرأع -ي م -ه -ت -م -ؤن
ب -ال -ع-م-ل م-ع-ك-م م-ن أأج-ل إأق-ام-ة شس-رأك-ات ‘
شسعبتي ألزيتؤن وأ◊ليب».
وقد نشسط عشسرون فلحا هذأ ألصسالؤن
ألذي يدوم يؤم Úمنذ أأول أأمسض ،وأŸنظم
ب -ال -فضس -اء أل-ث-ق-ا‘ م-ؤل-ؤد م-ع-م-ري م-ن ق-ب-ل
أÛلسض ألشسعبي ألبلدي بالتعاون مع ألقسسمة
أل- -ف -لح -ي -ة ل -ه -ذه أŸن -ط -ق -ة وك -ذأ أÛلسض
ألشسعبي ألؤلئي.
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بتكليف من رئيسس ا÷مهورية ،بدوي ‘ زيارة ÷انت

تدشس ÚأÙطّة ألنّهائية Ÿشسروع خط أأنبوب نقل ألغاز إأيليزي  -جانت
أاشسرف وزير الداخلية وا÷ماعات
اÙل -ي -ة وال -ت -ه -ي -ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ن-ور
ال -دي-ن ب-دوي ،أامسس ،ب-ج-انت ب-و’ي-ة
إايليزي على تدشس ÚاÙطة النهائية
Ÿشس -روع خ -ط أان -ب -وب ن -ق-ل ال-غ-از (10
إانشس) إايليزي  /جانت.
سش -يضش -م -ن ه -ذأ أŸشش -روع أل-ط-اق-وي
ألهام “وين ألو’ية أŸنتدبة جانت (نحو
 4.500زب -ون) ب-ال-غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي ،وذلك
إأنطÓقا من عاصشمة ألو’ية على مسشافة
 370كلم ،تطلب إأسشتثمارأ عموميا قدره
 13 ، 7مليار دج.
وق- -د أ‚ز م- -ن ق- -ب -ل أرب -ع شش -رك -ات
وط -ن -ي -ة ،إأضش -اف -ة إأ ¤م -ك -اتب درأسش -ات
وطنية آ’جال  40ششهرأ حسشب ألبطاقة
ألتقنية للمششروع.
وسشيضشمن هذأ أŸششروع “وين سشكان
مدينة جانت وأŸناطق أÛاورة لها على
غرأر فضشنون وبرج أ◊وأسس وإأفني وإأهرير
بالغاز ألطبيعي ،إأضشافة إأ ¤تزويد ﬁطة
توليد ألكهرباء بهذه ألطاقة أ◊يوية ،ألتي
تششتغل إأ ¤حد أآ’ن Ãادة أŸازوت.
ويحتوي هذأ أŸششروع «أ◊يوي» ألوأقع
Ãن -ط -ق-ة «Œن-ت-ورت» ب-اŸدخ-ل أ÷ن-وب-ي
Ÿدي -ن -ة ج -انت ع-ل-ى ثÓ-ث-ة م-رأك-ز ل-ق-ط-ع
أل-ت-موين ،و 16غ-رف-ة ح-م-اي-ة م-ن ﬂت-لف
أأ’خ -ط -ار أل-ت-ي ق-د ي-ت-ع-رضس ل-ه-ا أأ’ن-ب-وب
أŸمتد Ãوأزأة ألطريق ألوطني رقم ()3
‘ شش -ط -ره أل -رأب -ط ب Úم -دي-ن-ت-ي إأي-ل-ي-زي
وجانت ،كما أشش Òإأليه.
Óنبوب
ومن أجل ضشمان حماية أك Èل أ
ألناقل للغاز ألطبيعي ” ،تدعيم أŸششروع
ب -ت -ج -ه -ي -زأت أل -ط -اق-ة ألشش-مسش-ي-ة ل-ق-ي-اسس
درج- - -ات أ◊رأرة ،وت- - -ع- - -زي- - -ز شش- - -ب- - -ك- - -ة
أŸوأصشÓت ألسشلكية وألÓسشلكية وألششبكة
ألهاتفية.
ي -ن -درج ه-ذأ أŸشش-روع ‘ إأط-ار ت-ن-ف-ي-ذ
ب -رن -ام -ج رئ -يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،سش-يسش-م-ح بضش-م-ان أح-ت-ي-اج-ات
ألسشكان وﬁطة توليد ألكهرباء من ألغاز
أل -ط -ب -ي -ع -ي ،وك -ذلك مشش -اري-ع أإ’سش-ت-ث-م-ار
ب -اŸن -ط -ق -ة ‘ ع -دة ›ا’ت وم -ن ب-ي-ن-ه-ا
ألصشناعة وألفÓحة وألسشياحة.
وت -ق ّ-در نسش-ب-ة أل-ت-غ-ط-ي-ة ب-ال-غ-از ب-و’ي-ة
إأيليزي حاليا  ‘ 58أŸائة  ،مقابل ‘ 98
أŸائ-ة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ك-ه-رب-اء ،وف-ق معطيات
أŸديرية أÙلية للقطاع.
وي -رأف -ق وزي -ر أل -دأخ -ل-ي-ة وأ÷م-اع-ات
أÙل -ي-ة وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة ن-ور أل-دي-ن
ب - -دوي ‘ ه- -ذأ أل- -زي- -ارة وزي- -ر أل- -ط- -اق- -ة
مصشطفى قيطو ،Êوكل من ألرئيسس أŸدير
ألعام Ûمع سشوناطرأك وألرئيسس أŸدير
ألعام لسشونلغاز على ألتوأ‹ عبد أŸومن

أ◊دودية ،وألذين يعتÈون  -كما قال -
حصشنا متينا رفقة أفرأد أ÷يشس ألوطني
ألششعبي ‘ حماية وتأام Úأ◊دود.
وقبل ذلك أششرف بدوي على تدششÚ
أŸق -ر أ÷دي -د ل -ل -و’ي-ة أŸن-ت-دب-ة ج-انت،
وسشيعقد لقاء مع أÛتمع أŸد Êبجانت.

ألتّوقيع على أّتفاقية لتموين
ﬁور رقان  -أدرأر “ -يمون
بالغاز ألّطبيعي
ولد قدور وﬁمد عرقاب.

...ويؤوّكد أ÷نوب كان له حظ وأفر
من أŸشساريع ألتي أقّرتها ألدولة
صشّ- -رح وزي- -ر أل- -دأخ- -ل -ي -ة وأ÷م -اع -ات
أÙل -ي-ة وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة ن-ور أل-دي-ن
ب -دوي ،أمسس ،ب -ج -انت ب -و’ي -ة إأي-ل-ي-زي أن
أ÷نوب كان له «حظ وأفر» من أŸششاريع
ألتي أقرتها ألدولة ‘ إأطار Œسشيد برنامج
رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة.
وأوضش -ح أل -وزي -ر ع -ل-ى ه-امشس إأشش-رأف-ه
ع -ل -ى ت -دشش ÚأÙط-ة أل-ن-ه-ائ-ي-ة Ÿشش-روع
خط أنبوب نقل ألغاز إأيليزي  -جانت ،أن
«أ÷ن- -وب ك- -ان ل -ه ح -ظ وأف -ر م -ن ع -دي -د
أŸششاريع ألتنموية ألتي أقرتها ألدولة ‘
إأط -ار Œسش-ي-د ب-رن-ام-ج رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة
عبد ألعزيز بوتفليقة».
وأضش- - -اف ب - -دوي أن أ÷ن - -وب ي - -زخ - -ر
ب- -ق- -درأت ه- -ام- -ة ‘ أÛال أل- -فÓ- -ح -ي،
وألدليل على ذلك ما يوفره من منتوجات
‘ ألسشوق أÙلية وأأ’جنبية ،دأعيا إأ¤
«ت - -ث - -م Úك - -ل أإ’‚ازأت وŒاوز ث- -ق- -اف- -ة
أإ’ت - -ك - -ال - -ي - -ة وأأ’ع - -ذأر خ- -اصش- -ة ‘ ظ- -ل
أل -تسش -ه -ي Ó-ت أل -ت -ي أق -رت -ه -ا أ◊ك-وم-ة ‘
ﬂتلف أÛا’ت».
وبعد أن ذكر أن هذه ألزيارة إأ ¤ألو’ية
أŸنتدبة جانت تأاتي بتكليف من رئيسس
أل- -دول -ة ،أوضش -ح أل -وزي -ر أن ه -ذه أŸنشش -أاة
أل- -ط- -اق- -وي -ة أ÷دي -دة تضش -اف إأ ¤ع -دي -د
أÙطات ألتنموية ألتي ششهدتها ألبÓد ‘
أÛا’ت أإ’قتصشادية وأإ’جتماعية ،وألتي
ششملت كل ربوع ألوطن.
وتعد هذه أÙطة ألنهائية ألثالثة من
نوعها على أŸسشتوى ألوطني بعد تدششÚ
م -نشش -آات ط -اق -وي -ة ‡اث-ل-ة ب-ك-ل م-ن أدرأر

وأن-ب-وب أل-غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي أل-ذي ي-ن-طلق من
تديكلت وصشو’ إأÔ“ ¤أسشت على مسشافة
تفوق  500كلم  ،مثلما أضشاف ألسشيد بدوي،
مششÒأ أ ¤أن ت- - - -دشش Úه- - - -ذأ أŸشش- - - -روع
سشيكون له أثر هام ‘ تزويد هذه أŸنطقة
أ÷نوبية بهذه ألطاقة أ◊يوية.
وأضش -اف أل -وزي -ر أن أل -ت-ن-م-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة
ي- -ت- -وجب أن تصش- -ل إأ ¤ك- -ل أŸوأط- -ن‘ Ú
ﬂت- - - -ل- - - -ف و’ي- - - -ات أل- - - -وط- - - -ن ،وه- - - -ي
«أ’سشÎأتيجية ألتي “كننا  -كما قال -
من أ’عتزأز بهذه أإ’‚ازأت ألتي تضشمن
ألتكفل بيوميات أŸوأطن وترقية أإ’طار
أŸعيششي له ع Èهذه أŸناطق ألبعيدة من
ألوطن».
وأشش- -ار وزي- -ر أل -دأخ -ل -ي -ة وأ÷م -اع -ات
أÙلية وألتهيئة ألعمرأنية أ ¤أن إأ‚از
ه -ذأ أŸشش -روع ضش -م-ن شش-رأك-ة وط-ن-ي-ة بÚ
«مدى ألتحكم أŸيدأ Êوبكفاءأت جزأئرية
ﬁضشة» ،قبل أن يضشيف أنه «سشيتم تعزيز
قدرأت ألتنمية بو’يات أ÷نوب ذأت ألبعد
أ’سشÎأت -ي -ج-ي» ،م-ؤوك-دأ أن ه-ذأ أŸشش-روع
أل-ه-ام سش-يسش-م-ح ب-ت-ح-ق-ي-ق نهضشة أقتصشادية
ششاملة Œعل مسشتقبل هذه ألو’ية أŸنتدبة
مزدهرأ أقتصشاديا ‡ا يؤوهلها أ’ن تصشبح
و’ية كاملة وبكل ألصشÓحيات.
وذكر بدوي أن هذأ أŸششروع سشيششكل
دأف- -ع- -ا لÈوز أسش- -ت- -ث- -م- -ارأت ‘ ﬂت- -ل -ف
أÛا’ت ،مÈزأ أن و’ي- - - -ة إأي- - - -ل- - - -ي- - - -زي
أسشتفادت من  200مليار دج خÓل ألÈأمج
ألسشابقة إ’‚از عديد أŸنششآات ألقاعدية
و–سش Úأل -ت -م -وي -ن Ãي-اه ألشش-رب ،وإأع-ادة
تأاهيل مطاري جانت وإأن أميناسس وششق
ع- -دي- -د أل- -ط- -رق أ÷دي- -دة وإأ‚از م -رك -ز
جامعي بالو’ية وغÒها من أŸششاريع.
ونّ- -وه وزي- -ر أل- -دأخ- -ل- -ي- -ة وأ÷م- -اع -ات
أÙل-ي-ة وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة ب-اŸن-اسش-بة
ب -ال-دور أل-ذي ي-ؤودي-ه سش-ك-ان م-دي-ن-ة ج-انت

وّقع ›ّمع سشوناطرأك ومؤوسشسشة توزيع
أل- -ك- -ه- -رب- -اء وأل- -غ- -از (سش- -ون -ل -غ -از) ،أمسس،
ب -اأ’ح-رف أأ’و( ¤ب-إال-ي-زي) ع-ل-ى أت-ف-اق-ي-ة
لتموين وأ‚از أنبوب غاز يسشمح بتموين
ﬁور رق- -ان  -أدرأر “ -ي- -م- -ون ب- -ال- -غ- -از
ألطبيعي أنطÓقا من ألقطب ع Úصشالح -
أدرأر “ -يمون (بيات).
ووّق-ع ع-ل-ى أل-وث-ي-ق-ة ‡ث-ل سش-وناطرأك
نائب ألرئيسس أŸكلف بالنقل ع Èأأ’نابيب
عربي باي سشليمان و‡ثل سشونلغاز رئيسس
›م -ع تسش -ي Òألشش -ب-ك-ة ون-ق-ل أل-غ-از زغ-ود
ششريف.
ون ّ
ظمت مرأسشم ألتوقيع بحضشور وزير
أل -دأخ -ل -ي -ة وأ÷م -اع-ات أÙل-ي-ة وت-ه-ي-ئ-ة
أ’ق -ل -ي -م ن-ور أل-دي-ن ب-دوي ووزي-ر أل-ط-اق-ة
مصشطفى قيطو Êوألرئيسس أŸدير ألعام
Ûمع سشوناطرأك عبد أŸؤومن ولد قدور
وأل -رئ-يسس أŸدي-ر أل-ع-ام Ûم-ع سش-ون-ل-غ-از
ﬁمد عرقاب على هامشس تدشش Úأنبوب
ألغاز إأليزي -جانت.
وسشتتو ¤مؤوسشسشات جزأئرية (أŸؤوسشسشة
أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ق-ن-وأت وك-وسش-يدأر وأ÷زأئرية
Óن-اب-يب
لصش -ن -اع -ة أأ’ن-اب-يب وأ÷زأئ-ري-ة ل -أ
أŸعدنية (ألتومات) وششركة أ‚از ألقنوأت
(قنغاز) أ‚از أنبوب ألغاز ألذي يبلغ 28
بوصشة وتقدر كلفته بـ  12 ، 25مليار دج،
وÁتد على طول  110كلم.
وّÁون ششبكة «بيات» ‘ ألوقت ألرأهن
آأبار سشبع نحو منششآات وأد زين ألذي سشيؤوثر
ع- -ل- -ى أل- -ت -م -وي -ن ضش -وأح -ي أدرأر ب -ال -غ -از
أل-ط-ب-ي-ع-ي ،ب-اإ’ضش-اف-ة إأﬁ ¤ط-ات ت-ول-ي-د
ألكهرباء أ’درأر وكÈتان و“يمون وزأوية
كنتة بعجز يقدر بـ  100.000م Îمكعب /
ألسشاعة.
وسشيتم تدأرك هذأ ألعجز من خÓل
أ‚از أن- -ب- -وب أل- -غ- -از أ÷دي- -د أŸق -رر ‘
ظ -رف أث-ن-ي عشش-ر شش-ه-رأ ل-ت-م-وي-ن أÙور
رقان  -أدرأر “ -يمون بالغاز ألطبيعي
أنطÓقا من ألقطب ع Úصشالح  -أدرأر -
“يمون.

صسÓحيات
– ّسسبا لÎقيتها إا ¤و’يات بكامل ال ّ

تقييم أŸرحلة أألو ¤من مسسار عمل ألوليات أŸنتدبة با÷نوب

صسّرح وزير الداخلية وا÷ماعات
اÙل -ي -ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ،ن-ور
ال - -دي - -ن ب - -دوي ،اأمسس ،ب- -ج- -انت اأن- -ه
«سس -ي -ت -م ت -ق -ي-ي-م اŸرح-ل-ة ا’أو ¤م-ن
مسس - -ار ع - -م - -ل ال- -و’ي- -ات اŸن- -ت- -دب- -ة
ب - -ا÷ن - -وب –سس - -ب- -ا لÎق- -ي- -ت- -ه- -ا اإ¤
و ’ ي ا ت ب ك ا م ل ا ل صس Óح ي ات » .
و أ و ض ش ح بد و ي خ  Óل ل ق ا ء ج مع ه Ãم ث ل ي
أÛتمع أŸد Êعقده ‘ ختام زيارته أإ¤
أل -و’ي -ة أŸن -ت -دب -ة ج-انت« ،أن-ه و‘ أإط-ار
أإع -ادة أل -ت -ن -ظ -ي -م أ’إدأري سش -ي -ت -م ت -ق-ي-ي-م
أŸرحلة أ’أو ¤من مسشار عمل ألو’يات
أŸن -ت -دب-ة ب-ا÷ن-وب –سش-ب-ا لÎق-ي-ت-ه-ا أإ¤
و’يات بكامل ألصشÓحيات» ،مضشيفا «باأن
ه -ن -اك –ضش Òج -ي -د ع-ل-ى مسش-ت-وى وزأرة
أل-دأخ-ل-ي-ة وأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة وأل-ت-ه-ي-ئة
ألعمرأنية وأ◊كومة لدرأسشة مسشار هذه
ألو’يات أŸنتدبة با÷نوب منذ أإنششائها’’.
و أكد ‘ ألسشياق ذأته « أنه سشيتم بعد
أ’إن -ت -ه -اء م -ن ه -ذه أل -درأسش-ة ع-رضس ه-ذأ
أŸشش -روع أم -ام رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ع -ب -د
أ ل ع ز ي ز ب و ت ف ل ي ق ة» .
و أ و ض ش ح ن و ر أل د ي ن ب د و ي با Ÿنا سش ب ة « أ ن
ر ئ ي س س أ ÷ مه و ري ة ي و ‹ أ ه م ية با ل غ ة ل ل ت ن مي ة
أ ÷ و أ ر ي ة و أل ت نم ي ة أ  Ùل ي ة ب و ’ يا ت ج ن و ب
ألوطن».
و ب خ صش و ص س أ ن ش ش غ ا ’ ت ‡ ث ل ي أ  Ûت مع
أŸد Êألتي طرحت ‘ هذأ أللقاء ألذي
ع- -ق- -د ب- -ق- -اع- -ة أÙاضش- -رأت ب- -ال- -و’ي -ة
أ  Ÿن ت د بة ج ان ت ،أ ك د أ ل س ش يد ب د و ي أ ن ه س ش ي ت م

«درأسشتها وألتكفل بها خاصشة ‘ ظل أإعادة
ب -عث صش -ن -دوق ت-ط-وي-ر م-ن-اط-ق أ÷ن-وب»،
وأل -ذي ي -ع -ط -ي  -ك -م -ا أضش -اف « -ق -ي -م -ة
مضش -اف -ة ل -ل -ت -ن-م-ي-ة أÙل-ي-ة وأ’إسش-ت-ج-اب-ة
’ ن ش ش غ ا ’ ت س ش ك ا ن و ’ يا ت ج ن و ب أ لب Óد » .
وم -ن أه -م أ’نشش -غ -ا’ت أل -ت-ي ط-رح-ه-ا
م -ت-دخ-ل-ون ‘ ه-ذأ أل-ل-ق-اء ت-لك أŸت-ع-ل-ق-ة
ب -اإع -ادة أل -ن-ظ-ر ‘ ‰ط ألسش-ك-ن وم-رأع-اة
خ ص ش و صش ي ة أ  Ÿنا ط ق أ ل ص ش ح ر أ وي ة  ،و ت د ع ي م
أ ’ س ش تث م ا ر ‘ أ  Ûا ل أ ل ف  Óحي و أ ل س ش ي ا ح ي
با ع تب ا ر أن ه ذ ه أ  Ÿنط ق ة ذ أ ت خ صش و ص ش ي ة
س ش ي ا ح ية با م ت ي ا ز .
ك -م -ا “ت أل -دع -وة أيضش -ا أإ ¤أل -ت -ك-ف-ل
باأودية منطقة جانت Ãا يسشمح باسشتغÓل
م -ي -اه -ه -ا ’أغ -رأضس أل -نشش -اط أل -فÓ-ح-ي،
و أ ي ض ش ا أ س ش ت ك م ا ل م ش ش ر و ع أ ل طر ي ق أ ل ر أ ب ط
ب Úع-اصش-م-ة أل-و’ي-ة أإي-ل-ي-زي وب-ل-دي-ة ب-رج
ع -م -ر أإدريسس م -رورأ ب -وأدي سش -ام -ن ع-ل-ى
م س ش ا ف ة  3 2 0كل م .
ورأف- -ق وزي -ر أل -دأخ -ل -ي -ة وأ÷م -اع -ات
أÙل -ي-ة وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة ن-ور أل-دي-ن
ب- -دوي ‘ ه- -ذأ أل- -زي- -ارة وزي- -ر أل- -ط- -اق- -ة
م ص ش ط ف ى قي ط و  ، Êو ك ل م ن أ ل ر ئ ي س س أ Ÿد ير
أ ل ع ا م  Ûم ع س ش و ناط ر أك و أ ل ر ئ ي س س أ  Ÿد ي ر
أ ل ع ا م ل س ش و ن ل غ ا ز ع لى أ ل ت و أ ‹ ع ب د أ  Ÿو م ن
ولد قدور وﬁمد عرقاب.
وك -ان ن -ور أل -دي -ن ب -دوي ق-د ق-ام م-وؤخ-رأ
بزيارة ‡اثلة أإ ¤و’ية “Ôأسشت ألتي دششن
ب ه ا  ﬁط ة ل ل ط ا قة أ ل ش ش م س ش ي ة (  1 3م ي غ ا و أ ط ) ،
وخط أنبوب نقل ألغاز ألطبيعي ( 16أإنششا)،

وﬁط-ة –وي-ل أل-غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي ،وي-ن-درج
ذلك ‘ أإط- -ار مشش- -روع ت- -زوي- -د ع- -اصش -م -ة
أ’أهقار بالغاز ألطبيعي.

قيطو :Êمشسروع أأنبوب
نقل ألغاز أإليزي  -جانت
ه ام و مف ي د ل ل م ن ط ق ة
و ل  Óق ت صس ا د أ لو ط ن ي
أّكد وزير ألطاقة ،مصشطفى قيطو،Ê
ب ج ان ت ‘ و ’ ي ة أ ي ل ي ز ي أ ن م ش ش ر وع أ ن ب و ب
نقل ألغاز ألطبيعي أإليزي  -جانت ألذي ”
ت-دشش-ي-ن-ه ،أمسس« ،ه-ام وم-ف-ي-د» لÓ-قتصشاد
أ ل و ط ن ي و ل س ش ك ا ن أ  Ÿن ط قة  ،م ا ي د ل ع ل ى أ ن
ق -ط -اع أل -ط -اق -ة ي -ظ -ل ف-اعﬁ Ó-وري-ا ‘
أل- -ت- -ن- -م- -ي -ة أ’ق -تصش -ادي -ة وأ’ج -ت -م -اع -ي -ة
ومسش -اه -م -ا ق -وي -ا ‘ أسش-ت-ح-دأث م-ن-اصشب
ألششغل من خÓل تعزيز نسشيج أŸنششاآت
أ ÷ د ي د ة به د ف – س ش  Úأ  ÿد م ة أ ل ع م و م ية
للموأطن.
وحسشب أل- -ب- -ط- -اق -ة أل -ت -ق -ن -ي -ة ل -ه -ذأ
أ  Ÿش ش ر و ع أ ل ط ا ق و ي أ ل ه ا م أ ل ذ ي س ش ي ضش من
“ و ي ن أ ل و ’ ي ة أ  Ÿن تد ب ة ج ان ت بال غ ا ز
أل-ط-ب-ي-ع-ي أإن-طÓ-ق-ا م-ن عاصشمة ألو’ية
على مسشافة  370كلم تطلب أإسشتثمارأ
ع م و م ي ا قد ر ه  1 3 ، 7م ل ي ا ر د ي نا ر .
أك - -د ق - -ي - -ط - -و Êأن أŸشش - -روع سش- -م- -ح

با س ش ت ح دأ ث  1 . 5 0 0م ن ص ش ب ش ش غل ( ح و أ ‹
 70ب -اŸائ-ة م-ن أل-ي-د أل-ع-ام-ل-ة أÙل-ي-ة)،
مششÒأ أ ¤أن ه- -ذأ أŸشش- -روع سش- -يسش- -م- -ح
ب ت ز و ي د م د ي ن ة ج ان ت وأ  Ÿنا ط ق أ  Ûا ور ة
ل-ه-ا ب-ال-غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي ع-ل-ى غ-رأر فضش-نون
وأإفني وأإهرير وبرج أ◊وأسس ما سشيسشهم -
حسشب أل -وزي -ر  ‘ -أع-ط-اء دف-ع ل-ل-ت-ن-م-ي-ة
و أ ل ت ط و ر أ’ ق ت ص ش ا د ي ‘ ه ذ ه أ  Ÿناط ق .
ك م ا أ ب ر ز ق يط و  Êأ ’ه مي ة أ ل ك ب  Òة ل ه ذ أ
أŸشش- - -روع م- - -درج- - -ا أإي- - -اه ضش - -م - -ن أكÈ
أ ل ع م ل ي ا ت أ ل ت ن م و ي ة أ ل ت ي ع رف ت ه ا أ  Ÿن ط ق ة ،
ح ي ث ي س ش مح ب ر ب ط  4 . 5 0 0م س ش ك ن با ل غ ا ز
أ ل ط بي ع ي ‘ ك ل من ج ان ت و ب ر ج أ ◊ و أ س س
ك- -م- -رح- -ل -ة أو ¤ث -م فضش -ن -ون وأإه -ري -ر ‘
أ  Ÿر ح ل ة أ لث ان ي ة .
ك -م -ا سش -يسش -م -ح ‘ أŸسش -ت -ق-ب-ل ب-اإن-ت-اج
أل -ط -اق -ة أل -ك -ه -رب -ائ -ي -ة ع -ن ط-ري-ق أل-غ-از
أ ل ط بي ع ي ع و ض س أ  Ÿا ز و ت  -ح س شب ه  -م ا
س ش ي خ ف ف من ت ك ل ف ة أ ن ت ا ج أ ل ك ه ر با ء  ،و  Áك ن
م ن ت و ف  Òك مي ا ت ه ا ئل ة م ن أ ل و ق ود .
ك -م -ا ع Èأل -وزي -ر ع -ن أرت -ي -اح-ه ب-ك-ون
أŸشش - - -روع ق- - -د ” أ‚ازه ع- - -ن ط- - -ري- - -ق
م- - -وؤسشسش- - -ات ج - -زأئ - -ري - -ة ،وه - -ي ›م - -ع
سش-ون-اط-رأك وألشش-رك-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ه-ندسشة
وأل -ب -ن -اء وأŸوؤسشسش -ة أل -وط -ن -ي -ة ل Ó-أشش-ع-ال
أ ل ب  Îو لي ة أ لك  Èى .
وأشش - - -ار أل - - -وزي - - -ر أ ¤أن أ’أن - - -اب - - -يب
أ  Ÿس ش ت خد م ة ‘ ه ذ أ أ  Ÿش ش ر و ع أ ي ض ش ا  ﬁل ي ة
ألصش -ن -ع ” تصش -ن -ي-ع-ه-ا م-ن ط-رف ألشش-رك-ة
أ ل و ط ن ي ة « أل ت و م ا ت » .
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توزيع أك Ìمن  3000وحدة سسكنية
و 2845إأعانة مالية لل ّسسكن ألّريفي

أشش - -رف وزي - -ر ألسش- -ك- -ن وأل- -ع- -م- -رأن
وأŸدي -ن -ة ،ع -ب-د أل-وح-ي-د ط-م-ار ،أمسس،
بغليزأن على توزيع  3010وحدة سشكنية
‘ ﬂتلف ألصشيغ ومقررأت أ’سشتفادة
من  2845إأعانة مالية إ’‚از سشكنات
ريفية.
وتضشم هذه أ◊صشة من ألسشكنات،
ألتي أششرف ألوزير على ألتسشليم ألرمزي
Ÿفاتيح ألبعضس منها على أŸسشتفيدين
خ Ó-ل ح -ف-ل أق-ي-م ب-ق-اع-ة أÙاضش-رأت
Ãق - -ر أل- -و’ي- -ة 1426 ،وح-دة سش-ك-ن-ي-ة
ع-م-وم-ي-ة إأي-ج-اري-ة و 1000وح-دة ل-ل-بيع
باإ’يجار ‘ إأطار برنامج «عدل» و584
وحدة ترقوية مدعمة وذلك عﬂ Èتلف بلديات ألو’ية.
من جهة أخرى ،تابع طمار خÓل هذه ألزيارة عرضشا حول قطاعه ،مششددأ
باŸناسشبة على «ضشرورة تسشليم ألسشكنات وألÈأمج أŸتأاخرة خصشوصشا تلك أŸسشجلة
خÓل ألسشنوأت من  2009إأ 2013 ¤وألبحث عن أسشباب هذأ ألتأاخر سشوأء كان
أ’سشباب مالية أو تقنية».
ودعا مسشؤوو‹ ألقطاع بالو’ية لوضشع رزنامة دقيقة لتسشليم أŸششاريع ألسشكنية
طور أ’‚از حاليا ،وأ’نطÓق ‘ عمليات ألتهيئة أÿارجية قبل أ’نتهاء من
أŸششاريع.
وذكر وزير ألسشكن أن أŸقاربة أ÷ديدة لدأئرته ألوزأرية تهدف إأ«¤تصشميم
أأ’حياء ألسشكنية بكامل مرأفقها وŒهيزأتها وليسس ألسشكنات فقط».
ث طمار أŸقاو’ت أŸنجزة للمششاريع على «ضشرورة تدعيم ألورششات
كما ح ّ
Ãضشاعفة فرق ألعمل وألوسشائل ’سشتÓم أŸششاريع ‘ أقرب أآ’جال وخصشوصشا
مششاريع أŸدأرسس أ’بتدأئية قبل ألدخول أŸدرسشي أŸقبل».
Óششارة ،عرفت و’ية غليزأن ‘ ألسشنوأت أأ’خÒة أ’نطÓق ‘ أ‚از 41800
ل إ
وحدة سشكنية ‘ ﬂتلف ألصشيغ ” أسشتÓم  61من أŸائة منها و’ تزأل أ◊صشة
أŸتبقية ( 11240وحدة) طور أ’‚از فيما  ⁄تنطلق أأ’ششغال بـ  5200وحدة.
وقد قام وزير ألسشكن خÓل زيارته للو’ية بوضشع حجر أأ’سشاسس إ’‚از متوسشطة
بحي «هوأري بومدين» ببلدية يلل ،وكذأ حجر أأ’سشاسس إ’‚از  478وحدة سشكنية
ترقوية ومركز Œاري بحي «ألزرأعية» غرب عاصشمة ألو’ية.

تسستفيد منه و’يات النعامة ،تلمسسان وسسيدي بلعباسس

نسسيب يضسع حيّز أÿدمة نظام –ويل
أŸياه أنطÓقا من حوضض ألشسط ألغربي
” ،أمسس ،ب -دأئ -رة م -ك-م-ن ب-ن ع-م-ار
ّ
(أل-ن-ع-ام-ة) وضش-ع ح-ي-ز أÿدم-ة ل-تشش-غ-ي-ل
ن -ظ -ام أل -ت -ح -وي -ل ل -ل -م-ي-اه أن-طÓ-ق-ا م-ن
أ◊وضس أ÷و‘ «ألششط ألغربي» لتموين
 16بلدية بششمال ألنعامة وجنوب تلمسشان
وج -ن -وب غ -رب سش -ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ب-اŸاء
ألشش- - -روب –ت إأشش - -رأف وزي - -ر أŸوأرد
أŸائية حسش Úنسشيب.
وق -د أع -ط -ى أل -وزي -ر إأشش-ارة تشش-غ-ي-ل
›موعة من ﬁطات ضشخ أŸياه عÈ
ح- -ق- -ل ج- -لب أŸي- -اه ل- -لشش- -ط أل- -غ- -رب- -ي
وأŸتوأجدة بعدة مناطق بدأئرة مكمن
بن عمار لتزويد نحو  160ألف سشاكن
بو’يات ألنعامة وتلمسشان وسشيدي بلعباسس باŸاء ألششروب أنطÓقا من  9تنقيبات
‘ مرحلة أو ¤بتدفق يصشل إأ 400 ¤ل ‘ Îألثانية ،حسشب ألششروحات أŸقدمة
للوزير.
وأكد نسشيب أن وضشع هذأ ألنظام أÿاصس بتحويل أŸياه حيز أÿدمة ،وألذي
سشيصشل آأخر بلدية معنية بالتموين باŸاء ألششروب أنطÓقا من حوضس ألششط ألغربي
وأŸتوأجدة بجنوب غرب و’ية سشيدي بلعباسس قبل نهاية ششهر مايو أ÷اري هو
«إأ‚از كب »Òيتم من خÓله تثبيت وتأام Úألتزويد باŸياه ألصشا◊ة للششرب للو’يات
أŸعنية ،ويششّكل آأفاقا وأعدة ’سشتحدأث أرأضشي مسشقية فÓحية Œسشيدأ للمخطط
ألوطني للري من خÓل ألتحويÓت ألكÈى ألذي ينجز ‘ ألسشنوأت أأ’خÒة.
وأضشاف ألوزير أن Œسشيد ﬂطط وطني للري ‘ ألسشنوأت أأ’خÒة سشمح
بحششد كميات كبÒة من أŸياه من أجل تزويد أŸناطق ألتي يسشجل فيها عجز ‘
هذأ أÛال على غرأر أسشتغÓل كميات أÿزأن أŸائي ألباطني للششط ألغربي،
ألذي تقدر طاقته بـ  40مليون م Îمكعب سشنويا وأأ’هدأف أ’سشÎأتيجية لهذأ
أ’سشتثمار ألضشخم لتغطية حاجيات أŸوأطن Úمن أŸاء ألششروب و–ريك ألتنمية
أ’قتصشادية.
وأبرز نسشيب قيمة وضشع حيز أ’سشتغÓل لنظام –ويل أŸياه أنطÓقا من ألششط
ألغربي ،مؤوكدأ أن أ÷زأئر أصشبحت «‘ مأامن من ششبح أ÷فاف ألذي خيم على
ألبÓد منذ ثÓثة عقود أ’ن قضشية أŸياه باتت أولوية ‘ سشياسشة ألدولة ألتي جندت
لها موأرد مالية ضشخمة لتجسشيد مششاريع مهيكلة يتم أ◊رصس على إأ“امها وتسشليم
أغلبها قبل نهاية ششهر رمضشان أŸقبل بتعدأد  10مششاريع مهيكلة سشتدخل حيز
أإ’سشتغÓل قريبا».
وعرج ألوزير أيضشا على أهمية أŸششروع من خÓل ألتخطيط ‘ إأطار –ويل
مياه «ألششط ألغربي» ’سشتحدأث  6000هكتار من أ’رأضشي أŸسشقية منها 3000
هكتار ‘ ألنعامة و 1500هكتار ‘ كل من و’يتي سشيدي بلعباسس وتلمسشان ،وألتي
سش-ي-ن-ط-ل-ق ف-ي-ه-ا ن-ه-اي-ة ألسش-ن-ة أ÷اري-ة ب-ت-وف ÒأŸي-اه إأ ¤أل-فÓ-ح Úوأ’سش-ت-ج-اب-ة
لÓسشتثمارأت أŸسشجلة ‘ هذأ أÛال بتجنيد كميات أŸياه ألÓزمة.
لÓششارة ،فقد قام وزير أŸوأرد أŸائية خÓل هذه ألزيارة بتفقد عدد من
أŸنششآات أŸنجزة بو’ية ألنعامة ‘ أطار نظام –ويل مياه ألششط ألغربي على
غرأر ﬁطات للضشخ وخزأنات أŸياه وŒهيزأت أخرى.
يذكر أّن نظام –ويل مياه ألششط ألغربي نحو و’يات ألنعامة وتلمسشان وسشيدي
بلعباسس يششمل  16بلدية كبلديات ألقصشدير ومكمن بن عمار وعبد أŸو ¤وسشيدي
ب-ل-ق-اسش-م وأل-ت-ج-م-ع-ات أل-ث-ان-وي-ة أأ’خ-رى أل-ت-اب-ع-ة ل-و’ي-ة ألنعامة وبلديات ألعريششة
وبويهي وسشيدي أ÷ي ‹Óوسشبدو وغÒها بو’ية تلمسشان وبلديات مثل رأسس أŸاء
ورجم دموشس وب◊ Òمام وسشليسشن وششتوأن وغÒها بو’ية سشيدي بلعباسس ،وألتي
سشتمون باŸاء ألششروب على مدأر  24سشاعة يوميا وتسشتغل أŸياه أيضشا لتطوير
ألفÓحة.
ويششتمل ذأت ألنظام لتحويل أŸاء على  60نقبا عميقا وقنوأت ضشخ أŸياه طولها
 680كلم وﬁ 11طة ضشخ وكذأ  15خزأنا مائيا ،إأضشافة أإ ¤مركز ألتسشي Òعن بعد
مربوط بخط أ’لياف ألبصشرية و 900كلم من خطوط كهربائية عالية ومتوسشطة
ألتوتر لضشمان أسشتخرأج وضشخ و–ويل أŸياه ،فيما قّدرت ألتكلفة أŸالية للعملية
‘ حدود  43مليار دج ،حسشب ألشّشروحات أŸقّدمة للوزير.
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‘ زيارة له لسضوق اÿضضر والفواكه بالكاليتوسس ،جÓب يكشضف:

تخصصيصس  159سصوق وطنية منها  9بالعاصصمة خÓل رمضصان واألسصعار ‘ اŸتناول
@ السضتثمار اÙلي ‘ ا÷زائر ﬁمي ومشضجع من طرف الدولة
Óسضعار مدونة باللغتÚ
@ تعليمة لرقمنة التعامل التجاري بوضضع لوحة إالكÎونية ل أ

كشضف وزير التجارة سضعيد
جÓ- -ب،أامسس ،ع- -ن ت- -خصض -يصس
 159سض-وق وط-ن-ي-ة خÓ-ل شضهر
رمضض- - - - - - -ان  9ع -ل -ى مسض-ت-وى
لضض- -اف- -ة إا¤
ال - -ع - -اصض- -م- -ة ،ب- -ا إ
أاسض- -واق ال- -تضض- -ام- -ن ،مÈزا دور
لسض -ع-ار
اŸف -تشض ‘ Úم -راق -ب -ة ا أ
ب- -أاسض- -واق ا÷م -ل -ة وال -ت -ج -زئ -ة
خÓل شضهر رمضضان لتفادي أاي
ارت - -ف - -اع خ - -اصض- -ة أام- -ام وف- -رة
لن -ت -اج ،م-ؤوك-دا ‘ سض-ي-اق آاخ-ر
ا إ
ع -ل -ى ضض -رورة ال-تصض-دي-ر و–وي-ل اŸن-ت-ج-ات
الفÓحية بالنظر إا ¤وقف اسضتÒاد بعضضها
لفتح اÛال أامام السضتثمار اÙلي.

خالدة بن تركي
أاوضشح الوزير ،أامسس ،خÓل زيارة تفقدية قادته
لسشوق اÿضشر والفواكه الكاليتوسس ،بالعاصشمة أان
وقف ا’سشتÒاد يخلق فرصشة لÓسشتثمار اÙلي
خاصشة وان مصشا◊ه تلقت طلبات ‘ هذا الششأان
من قبل مسشتثمرين ﬁلي Úوهو ما تسشعى إاليه
السشلطات ا÷زائرية التي تعمل اليوم على تششجيع

اŸن- - -ت- - -وج ال- - -وط- - -ن - -ي ودع - -م
ا’سشتثمار اÙلي ‘ ﬂتلف
›ا’ته بقوله «:ا’سشتثمار ‘
ا÷زائ -ر ﬁم -ي ومشش -ج -ع م -ن
ط- -رف ال- -دول- -ة ““،
مششÒا بشش- - - - - - - - -أان
ع- -م -ل -ي -ة اسش -تÒاد
ال -ل -ح -وم ا◊م -راء
أانها انطلقت منذ
شش- -ه- -ر وسش- -ت- -ك -ون
م-ت-وف-رة ب-أاك Ìمن
50أالف طن خÓل رمضشان باإ’ضشافة
إا ¤اللحوم البيضشاء التي تنتج وطنيا
من اجل البيع .
وأاعطى ،جÓب ،خÓل زيارته للسشوق تعليمة
صش -ارم -ة ل -رق -م -ن -ة اأ’سش -ع -ار اŸوج -ودة ب -اŸدخ-ل
الرئيسشي لسشوق ا÷ملة بالكاليتوسس من خÓل لوحة
الكÎونية تدون اأ’سشعار باللغت Úالعربية والفرنسشية
لتحقيق الششفافية باإ’ضشافة إا ¤اŸطالبة بوضشع
م -وق -ع خ-اصس ب-السش-وق ل-ل-ت-م-ك-ن م-ن ا’طÓ-ع ع-ل-ى
أاسشعار اÿضشر والفواكه باختÓفها دون أاي عناء .
وششدد الوزير على ضشرورة ا’لتزام بالفوترة ‘
ج- -م- -ي- -ع اŸع- -امÓ- -ت ال- -ت- -ج- -اري -ة ب Úال -ف Ó-حÚ

واŸتعهدين والتجار  ،مؤوكدا حرصشه على التكفل
ب -انشش -غ -ال ال -ف Ó-ح Úم -ن ن-اح-ي-ة ع-دم ت-وف-ر ب-نك
لتقاضشي رواتبهم عن طريق صشك البنكي وذلك من
خÓل توف Òششباك Úأاو أاك Ìلهم  ،باإ’ضشافة إا¤
ت- -وف Òب- -نك ح -ت -ى ي -تسش -ن -ى ل -ه -م
تقاضشي راتبهم عن طريق الصشك
بنكي دون أاي صشعوبات أاو عراقيل
.
وق- - -ال ،ج Ó- -ب ،خ Ó- -ل ه - -ذه
ال - -زي- -ارة ال- -ت- -ي ت- -دخ- -ل ‘ إاط- -ار
التحضش Òلششهر رمضشان الكر ،Ëأان
أاسش- -ع- -ار اŸن -ت -وج -ات ‘ م -ت -ن -اول
ا÷ميع وهذا ما اسشتوقفه خÓل
زيارته لبعضس Óﬁت بيع اÿضشر والفواكه وسشؤوال
التجار عن أاسشعارها ،حيث تلقى توضشيحات من
طرفهم  ،مؤوكدا على ضشرورة العمل على اسشتقرار
اأ’سش -ع -ار خ Ó-ل شش -ه -ر رمضش -ان ال -ك -ر Ëم -ن اج-ل
اÙافظة على اŸسشتهلك الذي يبقى هو البطل
الوحيد فيما يسشمى بعملية التحكم ‘ اأ’سشعار،
مؤوكدا أان مصشا◊ه تعمل على إاعداد بطاقية حول
ج -م -ي-ع أاسش-واق ال-ت-ج-زئ-ة وا÷م-ل-ة اŸوج-ودة ع-ل-ى
اŸسش -ت -وى ال -وط-ن-ي لضش-ب-ط ع-م-ل-ي-ة ال-ت-وزي-ع ب-ه-ذه
اأ’سشواق وبالتا‹ التحكم ‘ اأ’سشعار .

إاعداد بطاقية
÷ميع أاسصواق
التجزئة وا÷ملة
لضصبط التوزيع

جمال ولد عباسس خÓل لقاء جهوي بعنابة:

رئيسس ا÷مهورية خط أاحمر ول نقبل اŸسصاسس بإا‚ازاته
لم Úال - - - -ع - - - -ام ◊زب
أاك - - - -د ا أ
لف Ó-ن ج -م -ال ول -د ع -ب -اسس ،أان
ا آ
لب -واب م -ف -ت -وح -ة أام -ام ج -م -ي -ع
ا أ
اŸناضضل Úالذين يؤومنون با◊زب
العتيق ،مطالبا بضضرورة توحيد
لفÓ-ن
الصض -ف -وف ب Úم -ن -اضض-ل-ي ا أ
ومنتخبيه الذين تلقوا صضعوبات
‘ اÙليات اŸاضضية ،وذلك خدمة
ل -ل -ح -زب خ Ó-ل السض -ت -ح -ق -اق -ات
ال -ق -ادم -ة ،ك-م-ا أاك-ده ول-د ع-ب-اسس
الذي اعت Èحزب جبهة التحرير
الوطني العمود الفقري للدولة.

عنابة :هدى بوعطيح
ن -وه ول -د ع -ب-اسس خÓ-ل ل-ق-اء ج-ه-وي Ãن-ت-خ-ب-ي
ح - -زب- -ه ع- -ن  11و’ي -ة شش -رق -ي -ة ب -و’ي -ة ع -ن-اب-ة،
با’‚ازات العظيمة التي عرفتها ا÷زائر ،بفضشل
السشياسشة الرششيدة لفخامة رئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة ،قائ Óبأانه كافح على مدار سشنوات
م -ن أاج -ل ا÷زائ -ر ك -م -ج -اه -د وم -ق -اوم وم -ن-اضش-ل
وكرئيسس للجمهورية ‘ اأ’خ ،Òحيث كان له الدور
الكب ‘ Òإاخراج ا÷زائر من مسشتنقع اإ’رهاب
وا◊ال -ة ال -ك -ارث-ي-ة ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا خÓ-ل ال-عشش-ري-ة
السشوداء ،مششÒا إا ¤أان اإ’رهاب خÓل التسشعينيات
ج - -ع- -ل ا÷زائ- -ر ت- -ع- -يشس ا÷ح- -ي- -م ،إا’ أان رئ- -يسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ـ يقول اŸتحدث ـ
أاخمد نار الفتنة بفضشل حنكته ،وهون الوضشع على
ا÷زائري Úوا÷زائر التي مرت بذكريات أاليمة ’
Áكن نسشيانها.
وذكر اأ’م Úالعام ◊زب جبهة التحرير الوطني

جمال ولد عباسس بإا‚ازات رئيسس
ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ليقة
ل -ع -ودة اأ’م -ن والسش -ل-م وا’سش-ت-ق-رار
ل -ه -ذا ال -وط -ن م -ن-ذ ت-ول-ي-ه م-ق-ال-ي-د
ا◊كم ،بفضشل الوئام الوطني الذي
أاطلقه ‘  16سشبتم ،1996 ÈمششÒا
‘ سش -ي -اق ح -دي -ث-ه إا ¤أان-ه صش-ن-ي-ع-ة
ف - -خ - -ام - -ة ال- -رئ- -يسس ،ك- -م- -ا اع- -تÈ
اŸت- -ح- -دث اŸصش- -ا◊ة ال- -وط- -ن -ي -ة
م-رج-ع-ا ي-ح-ت-ذى ب-ه ‘ ال-ع-ا ⁄ب-ع-د
‚اح -ه-ا ‘ إاخ-م-اد ف-ت-ن-ة ال-عشش-ري-ة
السشوداء وعودة السشلم واأ’مان للجزائر ،مششÒا إا¤
أان هناك دول اسشتلهمت سشياسشة اŸصشا◊ة الوطنية
من ا÷زائر على غرار اŸغرب ،قائ Óإانه ““بدون
ا’سشتقرار والسشلم واأ’من ’ Áكن بناء أاي ششيء““.
ج - -م - -ال ول - -د ع - -ب - -اسس ق - -ال أايضش - -ا إان رئ- -يسس
ا÷مهورية أا‚ز الكث Òللششعب ا÷زائري ’ ،سشيما
‘ ›ال السشكن ،مؤوكدا بأان  20مليون جزائري
اسش -ت -ف -ادوا م -ن سش -ك-ن-ات ،وشش-دد ع-ل-ى أان ال-رئ-يسس
بوتفليقة خط أاحمرÁ ’ ،كن اŸسشاسس باإ‚ازاته،
وكل من هو مع رئيسس ا÷مهورية مرحب به ،حيث
سشتكون أابواب اأ’فÓن مفتوحة أامامه ،مؤوكدا على
أان -ه ف -خ -ور ب -ان -ت-م-ائ-ه ل-ه-ذا ا◊زب وف-اء ل-ل-رئ-يسس
وششهداء الثورة ا÷زائرية ،على اعتبار أان اأ’فÓن
حزب الدولة منذ الفا— نوفم.1954 È
وأاضشاف أان رئيسس ا÷مهورية منذ توليه مقاليد
ا◊كم وهو ‘ خدمة الششعب ،وهو ما يحتم عليهم
كحزب وإاطارات الوقوف إا ¤جانبه عرفانا Ÿا
قدمه ،حيث يششهد له التاريخ بذلك.
من جانب آاخر أاكد ولد عباسس أان ما يحدث ‘

العا ⁄العربي ‘ إاطار الربيع العربي والذي وصشفه
بـ«اÿريب العربي““ كان ﬂططا له من قبل الغرب
لزعزعة أامن واسشتقرار الدول العربية ،إا’ أانه فششل
‘ زعزعة اسشتقرار ا÷زائر بفضشل سشياسشة الرئيسس
بوتفليقة ،قائ Óإانهم سشوف يبقون أاوفياء له بدون
أاي ششك.

ماحي خليل يسصتقيل من أامانة ﬁافظة
األفÓن بوهران
اضش -ط -ر وزي -ر ال-عÓ-ق-ات اأ’سش-ب-ق م-ع الŸÈان،
أامﬁ Úاف -ظ -ة اأ’ف Ó-ن ب -وه -ران ،م -اح -ي خ -ل -ي-ل
لتقد Ëاسشتقالته ،بسشبب تدهور صشحته ،إاثر مرضس
عضشال أالزمه الفراشس.
قرارا التنحي جاء بعد أايام قليلة من تنظيم
اŸلتقى ا÷هوي اأ’ول بوهران للتحضش Òلعقد دورة
اللجنة اŸركزية ،وذلك بعد مرور سشنت Úوسشت
أاششهر عن تاريخ تعيينه بتاريخ  3ديسشم 2016 Èمن
ÓفÓن جمال ولد عباسس ،خلفا
قبل اأ’م Úالعام ل أ
للششاب دينار ﬁمد بدر الدين.
واسشتنادا Ÿصشادر مطلعة من اŸكتب السشياسشي،
فإان اأ’م Úالعام للحزب العتيد جمال ولد عباسس
رفقة عدد من أاعضشاء اŸكتب السشياسشي قرروا
ت- -ع- -ي Úخ- -ل- -ي- -ف- -ة Ÿاح- -ي خ -ل -ي -ل ،ق -الت إان -ه م -ن
اıضش- -رم ‘ Úال- -نضش- -ال ب- -أاف Ó-ن وه -ران ،وم -ن
اأ’وائل الذين دافعوا عن ا◊زب ‘ فÎة ضشعفه،
كما أانه على دراية واسشعة بتسشي Òحزب بحجم
اأ’فÓن بو’ية مهمة كوهران وقدرة فائقة على
قيادة اŸرحلة اŸقبلة ‘ ظل التحضش ÒاŸسشبق
لرئاسشيات .2019

لنارة العمومية بوهران
حول دمج الطاقات اŸتجددة ‘ ا إ

بوعزغي يعطي إاشضارة انطÓق موسضم ا◊صضاد لسضنة  2018من ورقلة

وفرة متوقعة ‘ إانتاج ا◊بوب Ÿوسصم 2018

أاع- -ط- -ى أامسس وزي -ر ال -ف Ó-ح -ة
وال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة ال -ري -ف -ي -ة والصض -ي -د
ال -ب -ح -ري ع -ب -د ال -ق -ادر ب-وع-زغ-ي
إاشض - -ارة ان- -طÓ- -ق م- -وسض- -م ا◊صض- -اد
لسضنة Ã 2018سضتثمرة ““لعموري““
بحاسضي مسضعود وذلك خÓل زيارة
ع- -م- -ل وت -ف -ق -د ق -ادت -ه إا ¤ولي -ة
ورقلة تسضتمر Ÿدة يوم ،Úموضضحا
أان التحضضŸ Òوسضم ا◊صضاد 2018
يتم ‘ ظروف حسضنة ‘ ظل توفر
لم-ك-ان-ي-ات اŸادية والبشضرية
ك-ل ا إ
ل‚احه ،خاصضة و أانه يتوقع إانتاجا وفÒا ‘ مادة
إ
لخÒة.
ا◊بوب بفعل التسضاقطات اŸطرية ا أ

ورقلة :إاÁان كا‘
ششملت ﬁطات الزيارة ‘ اليوم اأ’ول تفقد بعضس
اŸششاريع وإاعطاء إاششارة انطÓق عدد من اŸششاريع
الفÓحية اأ’خرى ‘ اŸنطقة وذلك بكل من حاسشي
مسش -ع -ود وورق -ل -ة ،ح-يث اسش-ت-ه-ل ال-وزي-ر ع-ب-د ال-ق-ادر
بوعزغي زيارته من مسشتثمرة ““لينا““ بحاسشي مسشعود
اŸتخصشصشة ‘ زراعة ا◊بوب واأ’عÓف والنباتات
الصشيد’نية والعطرية وكذا زراعة النخيل واأ’ششجار
اŸثمرة ،حيث وقف على مششروع تركيب اŸرششات
اÙورية بذات اŸسشتثمرة ،كما اطلع الوزير على
انششغا’ت اŸسشتثمرين ‘ قطاع الفÓحة باŸنطقة
وأاك -د ع -ل -ى ضش -رورة ال -ع -م -ل م -ن أاج -ل ال-قضش-اء ع-ل-ى
ﬂتلف العقبات التي يواجهونها سشعيا لدعم وتطوير
القطاع والرفع من اإ’نتاجية ‘ هذه الو’ية التي
تزخر بإامكانيات كبÒة.
واط -ل -ع ال-وزي-ر رف-ق-ة ا◊ضش-ور ع-ل-ى ع-رضس ح-ول
قطاع الفÓحة الذي يعرف تطورا ملحوظا بالو’ية
و‘ ﬂتلف الششعب الفÓحية اإ’سشÎاتيجية الكÈى
وذات ا’سش- -ت- -هÓ- -ك ال- -ك -ب Òع -ل -ى غ -رار ال -زراع -ات

اح -تضض -ن ف-رع نشض-اط مصضب ““أاف-ال““ ال-ت-اب-ع
لشض-رك-ة سض-ون-اط-راك ب-وه-ران ف-عاليات اليوم
ال -دراسض -ي ح-ول ““ دم-ج ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ‘
ا إ
لنارة العمومية““ ،والذي أاقيم Ãبادرة من
اÛلسس الشض -ع -ب -ي ال-ولئ-ي ب-حضض-ور ﬂتصضÚ
وباحث Úجزائري ،Úتباحثوا خÓلها السضبل
وا آ
لل -ي -ات ال-ت-ق-ن-ي-ة والق-تصض-ادي-ة ال-ك-ف-ي-ل-ة
ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-ح-ول نحو منتج طاقوي جديد،
ب-اع-ت-م-اد ت-ق-ن-ي-ة اŸصض-اب-ي-ح الشض-مسض-ي-ة ““ل-يد““
ال -ت -ي تشض -ح -ن ب -ال -ط -اق -ة الشض -مسض -ي-ة وت-ك-ون
موزعة على طول الطرق واÙاور العامة.

وهران:براهمية مسسعودة
يهدف اŸلتقى الذي أاششرفت على تنظيمه ÷نة
الصشحة والنظافة وحماية البيئة التابعة للمجلسس
الششعبي الو’ئي لوهران إا ¤مناقششة آاخر التطورات
‘ ق-ط-اع ت-ول-ي-د ال-ك-ه-رب-اء م-ن ال-ط-اق-ة الشش-مسش-ي-ة،
وتطوير الطاقات البديلة ع Èا’بتكار التكنولوجي،
سشعيا منهم Ÿسشايرة السشياسشات الوطنية اŸسشطرة
ل -ع -ق -ل -ن -ة وت -رشش -ي -د اسش -ت -ه Ó-ك ال -ط-اق-ة وال-ت-ح-ول
التدريجي نحو الطاقات اŸتجددة.

الباهية ترفع رهان الطاقة البديلة
للتقليل من الفاتورة

ومن ايجابيات مصشابيح ““ليد““ او ““ ““LEDأانها تعد
طاقة نظيفة ومسشتدامة وتعمل Ÿدة طويلة و’
–ت -اج إا ¤م -واد ن -ف -ط -ي -ة م-ا ي-خ-ف-ف م-ن ال-ت-ل-وث،
حسشبما أاّكده نائب رئيسس ÷نة الصشحة والنظافة

والبيئة لوهران ،السشيد كهينة ثا Êحز Ëعمر.
ك -م -ا أاوضش -ح ح -ز Ëع -م -ر أاّن -ه -ا م -ن اŸشش -اري -ع
الناجحة واŸربحة ،لعدة اعتبارات تصشبو الو’ية
ن -ح-و –ق-ي-ق-ه-ا ،أاه-م-ه-ا ان-خ-ف-اضس أاج-ه-زة ت-ول-ي-د
ال -ط -اق -ة م -ن خ Ó-ل أاشش -ع-ة الشش-مسس وال-ت-ي  ⁄ت-ك-ن
متاحة ‘ بداية ظهورها ،وذلك بسشبب أاسشعارها
اŸرت -ف -ع -ة ،ب -ي -ن -م -ا ال-ي-وم تسش-ت-خ-دم ‘ ال-ك-ث Òم-ن
اÛا’ت و’سشيما ‘ إانارة اŸصشابيح.
كما كششف ‘ معرضس حديثه عن إاحصشاء ثÓثة
““ ““03مدارسس ابتدائية بوهران ” اختيارها ‰وذجا
‘ ›ال اسشتعمال الطاقات النظيفة واŸتجددة،
سش-ت-ك-ون ج-اه-زة خÓ-ل ال-دخ-ول اŸدرسش-ي ال-ق-ادم،
ع -ل -ى غ -رار م -درسش -ة ع Úال -ب-يضش-اء ،وذلك ت-ن-ف-ي-ذا
ل -ت-ع-ل-ي-م-ة صش-ادرة ع-ن وزارة ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙلية Ÿا يصشب ‘ وعاء ا◊فاظ وتنويع الطاقات
اŸتجددة.
وتراهن عاصشمة الغرب ا÷زائري وهران على
الطاقة البديلة للتقليل من فاتورة اإ’نارة العمومية
للجماعات اÙلية التي فاقت  13مليار دج سشنويا،
ب -نسش-ب-ة  77ب -اŸائ -ة م -ن إاج -م -ا‹ ال -ط-اق-ات ال-ت-ي
تسش-ت-ع-م-ل-ه-ا ال-ب-ل-دي-ات ‘ ح Úأاّن مسش-ت-ح-قاتها غÒ
اŸدفوعة اÎŸتبة عن هذه الفاتورة تقدر ب4.8
مليار دج ،كما أان  80باŸائة من الطاقة الكهربائية
اŸنتجة ‘ ا÷زائر تسشتعمل ‘ اإ’نارة العمومية،
وفق ما أاشش Òإاليه.
م -ن ج -ه -ت -ه رئ -يسس اÛلسس الشش -ع -ب-ي ال-و’ئ-ي،
الÈوفيسشور بوبكر ﬁمد أاّكد حاجة ا÷زائر إا¤
ت-ن-وي-ع مصش-ادر ال-ط-اق-ة ال-ب-دي-ل-ة ك-ال-طاقة الششمسشية
والطاقة الريحية ،مششÒا إا ¤إاحصشاء  320بحث ‘

مصصدر التطور ينطلق من ا÷امعة
وششّدد فتوحي نائب رئيسس ›مع سشوناطراك
لنششاطات التمييع والتكرير والبÎوكيماويات ()LRP
أاو ما يعرف بنششاطات اŸصشب (أافال) سشابقا على
ضش -رورة ق -ي -ام ا÷ام -ع -ة ب-دوره-ا ك-ام ‘ Ó-صش-م-ي-م
إاسشÎات-ي-ج-ي-ة ال-دول-ة وخ-ط-ط ا◊ك-وم-ة ،م-ن خÓ-ل
اŸششاركة الفاعلة ‘ نقل التكنولوجيا وŒاوزها إا¤

اŸت-ن-وع-ة ك-ال-ت-م-ور ،ا◊ب-وب ،ال-زي-تون،
ال-ب-ط-اطسس ،ا◊ل-يب ،ال-ل-ح-وم ا◊م-راء،
ت -رب -ي -ة ا◊ي -وان -ات وت -رب -ي -ة ال-دواج-ن،
ب -اإ’ضش -اف -ة إا ¤ال-زراع-ات ال-ت-ي ع-رفت
Œارب- -ه -ا اŸي -دان -ي -ة ب -ال -و’ي -ة ‚اح -ا
كزراعة ا◊بوب Ãختلف أانواعها والتي
تعد من ب Úالششعب الفÓحية التي تلقى
اهتماما كبÒا خÓل السشنوات اأ’خÒة.
ك -م-ا أان اإ’ق-ب-ال ع-ل-ي-ه-ا م-ن ط-رف
اŸسش -ت -ث -م -ري -ن ‘ ت-زاي-د واضش-ح ،ح-يث
ي-ت-وسش-ع ه-ذا ال-نشش-اط وت-رت-ف-ع مسش-احته
اŸزروع- -ة م -ن سش -ن -ة إا ¤أاخ -رى ح -ت -ى وصش -ل ح -ج -م
اŸسشاحة اŸزروعة ‘ ا◊بوب بالو’ية إا2600 ¤
ه -ك -ت-ار ب-ع-د أان ق-درت اŸسش-اح-ة اıصشصش-ة إ’ن-ت-اج
ا◊بوب خÓل السشنة الفارطة بـ 1800هكتار أاي بزيادة
مقدرة بحوا‹  1000هكتار ،وŒدر اإ’ششارة ‘ هذا
الصشدد إا ¤أانه يتوقع –قيق أاك Ìمن  100أالف قنطار
من ﬁاصشيل القمح ‘ إاطار اŸوسشم الفÓحي 2018
ع– Èقيق مردود يÎاوح ما ب 40 Úإا 45 ¤قنطارا
‘ الهكتار من هذه الششعبة اإ’سشÎاتيجية.
ومثلت الزيارة فرصشة لتفقد بعضس اŸسشتثمرات
على غرار مسشتثمرة مهري للزراعة اÙمية بحاسشي
مسشعود ومششروع مسشتثمرة ““عريف““ لÎبية الدواجن
ب -ب -ل -دي -ة ع Úال -ب -يضش-اء ،فضش Ó-ع-ن زي-ارة مسش-ت-ث-م-رة
““زرق-ون““ ل-ل-ح-ب-وب ب-ب-ل-دي-ة أان-ق-وسش-ة ،ح-يث ” عرضس
Œارب حول أاصشناف ا◊بوب ،وباŸنطقة الفÓحية
““ع -وي -ن -ة م -وسش -ى““ ب -ب -ل -دي -ة سش -ي -دي خ-وي-ل-د ع-رضشت
منتوجات فÓحية من اÙاصشيل الزراعية اÙلية
Ãسشتثمرة ““عÓل بن هجÒة““.
وم -ن اÈŸم -ج أان ت -ت -واصش-ل زي-ارة وزي-ر ال-فÓ-ح-ة
والتنمية الريفية والصشيد البحري عبد القادر بوعزغي
ب-و’ي-ة ورق-ل-ة ال-ي-وم اأ’ح-د وسش-تشش-م-ل م-ع-اي-نة وتفقد
وكذلك تدشش Úبعضس اŸسشتثمرات ‘ ›ال الفÓحة
وتربية اŸائيات بالو’ية.

التنسضيقية الوطنية للجمعيات اŸسضاندة لÈنامج رئيسس ا÷مهورية

تثم Úاإل‚ازات واŸكاسصب اÙققة وإاعادة األمن والسصتقرار
ث - -م - -نت ال - -ت- -نسض- -ي- -ق- -ي- -ة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -ل- -ج- -م- -ع- -ي- -ات
اŸسض- -ان- -دة لÈن- -ام -ج رئ -يسس
ا÷م- -ه- -وري -ة السض -ي -د ع -ب -د
ال -ع -زي -ز ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة ›م-ل
ال‚ازات واŸك- - - - - - - - - - - - - -اسضب
اÙق -ق -ة ‘ اŸي -دان ل -ف-ائ-دة
اŸواط - - - - - - - - - - - - - - - -ن ‘ اÛالت
الق-تصض-ادي-ة والج-تماعية
ط-ي-ل-ة ال-ع-ه-دات النتخابية
لرب- - - -ع- - - -ة ،م - - -ع ت - - -ث - - -مÚ
ا أ
اÛهودات اŸبذولة ‘ سضبيل
لمن والسضتقرار
إاسضتتباب ا أ
ل- -ل- -ج -زائ -ر ب -فضض -ل سض -ي -اسض -ة
اŸصض-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة والعمل
على –سض Úصضورتها داخليا
وخارجيا..

بومرداسس..ز /كمال
اللقاء الذي احتضشنته قاعة
اÙاضشرات ÷امعة بومرداسس
شش-ه-د مشش-ارك-ة ع-دة شش-خصش-يات
وط- -ن- -ي- -ة وف- -اع -ل ‘ ÚاŸي -دان

مسصاع إلضصاءة الطرق واÙاور العامة باŸصصابيح الشصمسصية ““ليد““
›ال ال-ط-اق-ة الشش-مسش-ي-ة ،وه-و م-ا ي-ح-ف-ز وي-ج-ع-لنا
نطمح يضشيف اŸتحدث إا ¤بلوغ إانتاج  22أالف
ميغاواط من الطاقة آافاق  2030وكذا السشعي نحو
تصشدير الطاقة نحو اÿارج.
وق- -ال ب- -وب- -ك- -ر ل«الشش- -عب““ إان ““وه- -ران ل -دي -ه -ا
إام -ك -ان -ات ه -ائ -ل-ة م-ن ال-ط-اق-ة الشش-مسش-ي-ة ،ونسش-ع-ى
’سش -ت -ث -م -ار ذلك ‘ خ ّ-ط -ة ال-ت-ح-ول ال-ط-م-وح-ة م-ن
الطريقة الكÓسشيكية ‘ اإ’نارة العمومية بالكهرباء
اŸن -ت -ج-ة م-ن ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي إا ¤إان-ت-اج ال-ك-ه-رب-اء
ب -ال-ط-اق-ة الشش-مسش-ي-ة““ ،م-ؤوك-دا اسش-ت-ع-داده-م ل-ل-ق-ي-ام
Ãب- - -ادرات مششÎك- - -ة م- - -ع ﬂت- - -ل - -ف اŸؤوسشسش - -ات
اŸت -خصشصش -ة وت -ع -زي-ز الشش-رك-ات وال-ت-ع-اون ‘ ه-ذا
اÛال.
كما أاششار نفسس اŸتحدث إا ¤اŸششاريع الهامة
اŸن- -ج- -زة ‘ ه- -ذا اÛال ،أاب -رزه -ا رب -ط اŸط -ار
ال -دو‹ اح-م-د ب-ل-ة ب-ال-ط-اق-ة الشش-مسش-ي-ة وك-ذا سش-وق
ا÷ملة للخضشر والفواكه ،وسشط ﬁاو’ت بتصشدير
هذا النوع من الطاقة باسشتخدام اأ’لواح الششمسشية
إا ¤نقاط أاخرى بالو’ية ،على غرار ربط اأ’قطاب
السشكنية ا÷ديدة.
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امتÓك اŸعرفة والقدرة على التطوير .
قال فتوحي ‘ تصشريح ل«الششعب““ على هامشس
اليوم الدراسشي حول اسشتغÓل الطاقة الششمسشية ‘
›ال اإ’نارة العمومية بوهران أان التطوير Áر عÈ
مكاتب اأ’بحاث وا÷امعات ،التي اعتÈها من أاهم
مصشادر التنمية و–قيق اأ’هداف اŸتوخاة ‘ كل
اÛا’ت ،مÈزا ““أان بداية أاية تطور ‘ العا⁄
ينطلق من ا÷امعة““.
وأاوضشح ّﬁدثنا أاّن خيار التوجه نحو إانتاج
الطاقة اŸتجددة بواسشطة اŸصشادر غ Òالتقليدية
وإا‚اح -ه ب -ع-اصش-م-ة ال-غ-رب ا÷زائ-ري وغÒه-ا م-ن
اŸدن يسشتلزم خطة طموحة ،أاسشاسشها اŸؤوسشسشات
اŸت - -خصشصش- -ة وع- -ل- -ى رأاسش- -ه- -ا ج- -ام- -ع- -ة ال- -ع- -ل- -وم
وال -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ﬁم-د ب-وضش-ي-اف ،ال-ت-ي دع-اه-ا إا¤
نفضس الغبار عليها ومواكبة اŸسشتجدات اŸعاصشرة.
وأاوصشى ‘ اÿتام بالعمل على تغي Òالذهنيات
وا’نتقال من سشياسشة الكÓم واÿطابات الرسشمية
والعروضس ‘ طرح اŸششاريع القائم على النظريات
واأ’فكار والتنبؤو بالتوقعات إا ¤ا’جتهاد والتميز ‘
ال -ت -جسش -ي -د ال -ف -ع -ل -ي ،م -ؤوك -دا م ّ-رة أاخ-رى أان رب-ط
ا÷امعة باÙيط ا’قتصشادي وإاششراكها ‘ تذليل
الصشعوبات ضشرورة إاسشÎاتيجية وششرط مهم جدا
إ’‚اح الÈنامج الوطني لتنمية الطاقات اŸتجددة.
ك -م -ا نّ-وه ‘ سش-ي-اق مّ-ت-صش-ل ب-ف-ع-ال-ي-ات اŸل-ت-ق-ى
وﬁاور ال -ن -ق-اشسŸ ،ا Ÿوضش-وع ال-ط-اق-ة ال-ن-ظ-ي-ف-ة
واŸت -ج -ددة م -ن أاه -م-ي-ة ب-ال-غ-ة وقصش-وى ‘ –ريك
وت -دع -ي -م اق -تصش-ادي-ات ال-دول وال-ت-أاث ÒاŸب-اشش-ر ‘
مسشتقبلها وتطورها ،مؤوكدا على ضشرورة تطوير
التعليم وتنمية ملكة اإ’بداع وا’بتكار.

ا÷م -ع -وي و‡ث -ل -ي السش -ل -ط-ات
اÙل -ي -ة وال -و’ئ-ي-ة ع-ك-ف-وا م-ن
خ Ó-ل م -داخ -ل -ت -ه -م ع-ل-ى شش-رح
ب- -رن- -ام- -ج رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة
الشش - -ام - -ل ال - -ه - -ادف إا ¤إاع- -ادة
ا÷زائ - - -ر إا ¤مصش - - -اف ال- - -دول
الرائدة ‘ ›ال البناء والتنمية
و–سش Úاإ’ط- - - -ار اŸع- - - -يشش - - -ي
للمواطن ،وتقد Ëحوصشلة على
›م- - -ل ا’‚ازات واŸك- - -اسشب
اÙققة ‘ ﬂتلف اÛا’ت
ا’ق-تصش-ادي-ة وا’ج-ت-م-اعية وكذا
السشياسشية منذ توليه سشدة ا◊كم
سشنة .1999
‘ ه- - - - - -ذا اإ’ط - - - - -ار –دث
الرئيسس السشابق للخلية الوطنية
Ÿي- - -ث - -اق السش - -ل - -م واŸصش - -ا◊ة
الوطنية مروان عزي ““عن أاهم
ا’‚ازات التي حققها الرئيسس
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ‘ أاول خ -ط -اب ل-ه
حينما تعهد أامام الششعب بالعمل
ع- -ل- -ى إاط- -ف -اء ن -ار ال -ف -ت -ن -ة بÚ
ا÷زائ- - - -ري Úوإاع- - - -ادة اأ’م- - - -ن
وا’سشتقرار إا ¤ربوع الوطن عن

ط- -ري- -ق مشش -روع ال -وئ -ام اŸدÊ
ال- -ذي سش- -م- -ح ب- -ع- -ودة عشش- -رات
اŸسش - -ل - -ح ÚاŸغ - -رر ب - -ه- -م إا¤
أاحضش- - -ان اÛت- - -م- - -ع ب- - -فضش- - -ل
إاج -راءات ال -ع -ف -و ال-ذي ح-م-ل-ه-ا
القانون ،لتليها بعد ذلك ـ يضشيف
اŸت- - -دخ- - -ل ـ إاج - -راءات أاخ - -رى
موسشعة لفائدة اŸتضشررين من
اŸأاسش-اة ال-وط-ن-ي-ة ب-فضش-ل ميثاق
السشلم واŸصشا◊ة الوطنية التي
اعتÈها ““Ãثابة عقد اجتماعي
وششجاعة سشياسشية وأاخÓقية من
الرئيسس بوتفليقة الذي سشاهم ‘
وقف نزيف الدم وإاعادة اأ’من
وا’سشتقرار للجزائر.
ب -دوره وع -د اŸم -ث -ل ال -و’ئ-ي
ل -ت-نسش-ي-ق-ي-ة ا÷م-ع-ي-ات اŸسش-ان-دة
لÈن - -ام - -ج رئ - -يسس ا÷م - -ه - -وري - -ة
Ãؤوازرة ودع -م سش -ي -اسش -ة ال -رئ-يسس
التي سشاهمت ‘ اسشÎجاع اأ’من
ل- -ل- -م- -واط -ن ،ف -ي -م -ا ” ب -اŸوازاة
ع -رضس شش -ري -ط وث -ائ -ق -ي تضش-م-ن
ا‚ازات رئيسس ا÷مهورية –ت
عنوان““سشÒة ومسشÒة““.

خÈاء وباحثون أاكادÁيون يوؤكدون من باتنة:

اسصتخراج الغاز الصصخري با÷زائر
يحتاج لتعديل قانون اÙروقات

ج- -ددت ،ال -دك -ت -ورة ف -ات -ن
صضÈي سض -ي -د ال -ل -ي -ث -ي رئ -يسض -ة
اŸلتقى الوطني حول ““–ديات
لم- - -ن ال- - -ط- - -اق - -وي
–ق- - -ي- - -ق ا أ
ب-ا÷زائ-ر““ ،دع-م-ها للمجهودات
ال -ك -بÒة ال -ت -ي ي-ب-ذل-ه-ا رئ-يسس
ا÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د ال- -ع- -زي- -ز
ب- -وت- -ف -ل -ي -ق -ة ‘ ت -ث -م Úم -وارد
ب Ó-دن -ا ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة ت -ك -ريًسض-ا
Ÿفهوم التنمية اŸسضتدامة التي
م -ا ف -ت -ئ ي -ؤوك -د ع -ل -ي-ه-ا السض-ي-د
الرئيسس والتي ترتبط ارتباطا
وث- -يً- -ق- -ا ب- -قضض- -اي- -ا ال- -ت- -ن- -م -ي -ة
لخرى.
ا أ

باتنةŸ :وشسي حمزة
أاششارت الدكتورة فاتن ‘ ،ختام
فعاليات اŸلتقى اŸنظم من طرف
ك -ل -ي -ة ا◊ق -وق وال-ع-ل-وم السش-ي-اسش-ي-ة
بجامعة باتنة  01بالتنسشيق والتعاون
م -ع ج -م -ع -ي -ة ال -ك-وكب اأ’خضش-ر أان
اسشتغÓل اŸوارد الوطنية ا÷ديدة
غ Òالتقليدية أاصشبح ضشرورة ملحة
لتحقيق اأ’من الطاقوي لبلدنا على
اŸدي ÚاŸتوسشط والطويل و إازالة
سش - -وء ال- -ف- -ه- -م واıاوف ‘ ه- -ذا
الششأان.

ب -دوره ال-دك-ت-ور ع-ب-اسس شش-اف-ع-ة
رئيسس اللجنة العلمية للملتقى دعا
‘ التوصشيات التي خرج بها اŸلتقى
إا ¤ضشرورة إاعادة النظر ‘ قانون
اÙروقات ا÷زائري لسشنة ،2013
خ -اصش -ة م -ا ت -ع -ل-ق Ãواد اسش-ت-غÓ-ل
واسش-ت-خ-راج ال-غ-از الصش-خري مششÒا
إا ¤وجوب الÎيث ‘ اللجوء إا¤
اسش -ت -خ -دام-ه ÿل-ق إاج-م-اع وت-واف-ق
وطني حول اأ’مر.
واأكد ششافعة أان ا÷زائر فعÓ
أامام –ديات طاقوية كبÒة ،خاصشة
’بد من اسشتعمال سشياسشة حكيمة
‘ م -واج -ه -ت -ه -ا وه -و م -ا ت -ق -وم ب-ه
ا÷زائ-ر ع ÈإاسشÎات-ي-ج-ي-ة ط-اق-وية
أاكد رفقة الباحث Úواıتصش Úمن
أاسشاتذة قدموا من ﬂتلف جامعات
الوطن إا ¤ا’سشتغÓل اأ’مثل لهاته
ال -ط -اق -ات دون اŸسش -اسس ب -ح -ق-وق
اأ’ج- -ي -ال ال -ق -ادم -ة ‘ ا’سش -ت -ف -ادة
منها.
وع- -رفت أاشش- -غ- -ال ال- -ت- -ظ- -اه -رة
ال -ع -ل -م -ي -ة ت -ك -ر Ëف -خ -ام -ة رئ -يسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة من
ق -ب -ل ال -دك -ت-ورة ف-ات-ن صشÈي سش-ي-د
الليثي نظ Òما قدمه لقطاع التعليم
العا‹ والبحث العلمي با÷زائر.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بعد اسستفادة لها باŸنطقة الصسناعية لتامزوغة بتموشسنت

قصسد ﬁاربة اŸمارسسات السسلبية

ألشصركة ألÎكية «إأميل أأوطو» حيز أÿدمة ‘ تركيب ألسصيارأت

وأ‹ تبسصة يأامر بتحويل أŸتورط ‘ Úسصرقة أŸياه
على أ÷هات ألقضصائية

كشس- -فت مصس- -ال- -ح ا÷م -ارك ل -و’ي -ة عÚ
“وشسنت على لسسان مديرها احمد بن عمر
أان الشسركة الÎكية «إاميل أاوطو « سستدخل
ح -ي -ز اÿدم -ة ‘ ت-رك-يب السس-ي-ارات ق-ري-ب-ا
باŸنطقة الصسناعية لتامزوغة شسرق و’ية
ع“ Úوشس-نت ب-ع-د اسس-ت-ف-ادت-ه-ا م-ن مسس-تودع
خ -اصس ب-ق-ط-ع ال-غ-ي-ار ه-ن-اك وذلك ك-ام-ت-ي-از
خاصس من إادارة ا÷مارك هناك .

أاك -د ع -ط -ا ال -ل -ه م -و’ت -ي وا‹ ال -و’ي -ة ،
’ج-راءات وحتى
ع-زم-ه ع-ل-ى ات-خ-اذ ك-اف-ة ا إ
ال - -ردع - -ي- -ة م- -ن- -ه- -ا Ùارب- -ة ال- -ت- -وصس- -يÓ- -ت
ال-عشس-وائ-ي-ة وغ Òالشس-رع-ي-ة ال-تي تسستنزف
’حياء»
اÿزانات اŸائية اŸوجهة لتزويد ا أ
’خÒة.
خÓل دورة اÛلسس الو’ئي ا أ

ع“ Úوشسنت ﬁ:مد بن ترار
كخطؤة أاولى فقد تم إاحصصاء  300حاوية من قطع
الغيار تم جلبها إالى المنطقة عبر ميناء وهران
لضصمان النطÓق في عملية تركيب السصيارات قريبا
وهؤ ما سصيعطي للمنطقة الصصناعية لتامزوغة دفعا
قؤيا لما يؤفره المصصنع من يد عاملة وحركية
اقتصصادية سصتجعل المنطقة قطبا هاما.
كما سصتسصاهم في ضصمان مداخيل جمركية هامة
بحكم أان المتعامل التركي سصيقؤم بعملية جمركة
وارداته و منتؤجه بعين تمؤشصنت بعدما اسصتفاد من
تسصهيÓت وامتيازات وفرتها له إادارة الجمارك

تبسسة :خ .العيفة

وهؤ ما سصيسصمح بضصمان مداخيل لخزينة الؤلية.
من جانب آاخر تسصمح عملية تركيب السصيارات
التركية بتغطية الحاجات المحلية وخلق منافسصة
من شصأانها ضصبط سصؤق السصيارات بالجزائر  ،خاصصة

في ظل تؤفير الشصركة لسصيارات نفعية بأاسصعار
تنافسصية تضصمن كسصر السصؤق واحتكار الشصركات
الكبرى لسصؤق السصيارات .

نشصاطات ربيع أŸشصÒة ‘ طبعته أألوÃ ¤يلة

’و¤
’مل ببلدية اŸشسÒة فعاليات الطبعة ا أ
احتضسنت جمعية ا أ
لتظاهرة « ربيع اŸشسÒة « الثقا‘ التي تقام ‘ يوم واحد لتثمÚ
الÎاث ال-ت-ق-ل-ي-دي و ال-ث-ق-ا‘ ال-ع-ري-ق ل-ه-ذه ال-ب-لدية الواقعة بجنوب
الو’ية

ميلةﬁ :مد بوسسبتة
نظمت في هذا السصياق بمقر المركب الجؤاري « بلغليفي صصالح « معارضس
تقليدية لتراث الجهة و حرفها وتقاليدها العريقة بحضصؤر جمهؤر كبير من
سصكان البلدية و المناطق المجاورة كما تميزت التظاهرات باسصتعراضصات

الخيالة و الفرسصان القادمين من المنطقة ومن جهات مجاورة من أاجل
التعريف بهذه التقاليد التليدة كما أاشصار لذلك الشصاب الشصريف برور رئيسس
لمل للمشصيرة .
جمعية ا أ
وأاقيمت بهذه المناسصبة التي شصهدت حضصؤر مديري الشصباب و الرياضصة و
الثقافة و رئيسس البلدية خيمة كبيرة أالقيت فيها مقاطع شصعرية قدمها شصعراء
وقؤالة محليؤن و آاخرون قدمؤا من وليات أاخرى ما أاضصفي طابعا إابداعيا
تقليديا تجاوب معه الجمهؤر الحاضصر .
ليام الماضصية تزامنا مع فضصل الربيع و نشصاطات شصهر
وعاشصت الؤلية خÓل ا أ
التراث إاقامة تظاهرات مماثلة كما كان الشصأان بكل من حمالة و التÓغمة.

ضصرورة أإلسصرأع إلنقاذ معا ⁄و ترأث ميلة ألقدÁة من ألضصياع
’ول دكاترة وباحثون Ãيلة ‘ ›ال الÎاث و
دق نهار أامسس ا أ
’سسراع باÙافظة على
اŸمتلكات اŸادية ناقوسس اÿطر و طالبو با إ
ﬂتلف معا ⁄ميلة القدÁة وعناصسر تراثها القد Ëو ذلك بهدف
صس-ي-ان-ة ه-ذه اŸع-ا ⁄م-ن الضس-ي-اع و ا’ن-دث-ار وح-ف-اظ-ا ع-ل-ي-ه-ا لصسالح
’جيال ا÷ديدة.
ا أ
وأاكد هؤؤلء خÓل تنشصيطهم ألشصغال الملتقى « 13ميلة عبر التاريخ» المنعقد
ب-م-ق-ر ال-م-ك-ت-ب-ة ال-رئ-يسص-ي-ة ام-ب-ارك ب-ن صص-ال-ح ب-م-ب-ادرة ل-ج-معية أاصصدقاء ميلة
القديمة إاحياء لشصهر التراث أان المسصجد المعروف باسصم «سصيدي غانم» إالى
ج -انب ال -ع -دي -د م -ن م -ظ -اه -ر ال -ع-م-ارة ال-ق-دي-م-ة ف-ي ه-ذه ال-م-دي-ن-ة م-ت-ع-ددة
الحضصارات ,مثل المداخل و السصؤر البيزنطي و المسصاكن و البسصاتين و مصصادر
المياه وشصبكاتها قد تعرضصت على مر السصنؤات الماضصية للكثير من األضصرار
نتيجة اإلهمال وعؤامل الزمن ما يسصتدعي حسصبهم تحركات عاجلة إلنقاذ ما
يمكن إانقاذه .
وأاوضصحت في هذا السصياق الباحثة آامال مقراني مسصتشصهدة بصصؤرتين من
األع-ل-ى ل-ل-م-دي-ن-ة ال-ق-دي-م-ة ت-عؤد لسصنتي  1959و  2013ب-أان «ه-ذه ال-ح-اضص-رة
التاريخية فقدت الكثير من معالمها بعدما كانت تتؤفر على نسصيج عمراني و
شصؤارع ومداخل معروفة و مسصاجدها و زواياها إالى جانب سصؤر يحميها من
الختراق».
وأاشصارت الباحثة إالى بعضس المعالم بهذه المدينة تبرز مسصتؤى لمهارة عمرانية
واضصحة على الرغم من بسصاطتها على غرار مسصجد «الرحمانة» الذي يمثل
حسصبها درسصا في الهندسصة العمرانية و تقنيات البناء ,معبرة عن إاعجابها
بتصصميم المنازل الميلية القديمة من خÓل أاجزاء وسصط الدار و الشصبابيك
وغيرها.
و رغم وجؤد مشصروع حماية أاثار المدينة على مسصتؤى وزارة الثقافة فان
المحافظة على المدينة التي تضصم مسصجد سصيدي غانم و عين البلد الرومانية و
تمثال ميللؤ و السصؤر البيزنطي و غيرها من العالم ما زالت بعيدة عن التجسصيد
.

وتسصعى جمعية أاصصدقاء ميلة القديمة برئاسصة عبد العزيز سصقني منذ سصنؤات
عديدة لدفع ملف ميلة القديمة باتجاه الترميم و المحافظة على معالمها
التليدة من خÓل نشصاطات ميدانية و ملتقيات سصنؤية ودورية.
وأاشصار عبد الرحمان بن خليفة الباحث في التراث و التاريخ بالمناسصبة إالى
أاهمية المعالم األثرية و التاريخية التي تتؤفر عليها ولية ميلة ,على غرار
اآلثار التي اكتشصفت بمشصتة العربي قرب شصلغؤم العيد و التي كشصفت عما يعرف
عالميا بـ« إانسصان مشصتة العربي» الذي يعؤد لغابر األزمان.
ولم يفت هذا الباحث المعروف اإلشصارة بالمناسصبة إالى أاهمية الهتمام بالتراث
الÓمادي الذي يحفظ حق األجيال المقبلة ,مشصيرا إالى أان الجزائر تختزل
تراثا متنؤعا يعؤد لمليؤني سصنة ويتعين المحافظة عليه .

ميلةﬁ :مد بوسسبتة

فتح  4مرأكز للتصصفية نهاية ألسصنة أ÷ارية بسصيدي بلعباسس

كشس -ف الÈوف -يسس -ور ب-وت-رف-اسس ع-ب-اسس
رئ -يسس مصس -ل -ح -ة طب ال -ك -ل-ى ب-اŸسس-تشس-ف-ى
ا÷امعي عبد القادر حسسا Êعن إا‚از 4
م -راك -ز ج -دي -دة ل -تصس -ف -ي -ة ال -دم ل-ف-ائ-دة
م -رضس -ى ال -قصس -ور ال -ك-ل-وي ب-و’ي-ة سس-ي-دي
ب- -ل -ع -ب -اسس وه -ي اŸراك -ز ال -ت -ي م -ن شس -أان -ه -ا
ت-خ-ف-ي-ف الضس-غ-ط ع-ن مصس-ل-ح-ة ال-تصسفية
اŸت -واج -دة ب -اŸسس -تشس -ف -ى ا÷ام -ع-ي وال-ت-ي
تتكفل ب 164مريضس .

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو
أاك-د ال-م-خ-تصص-ؤن ال-مشص-ارك-ؤن ف-ي ال-ي-ؤم ال-ت-ك-ؤيني
الطبي حؤل أامراضس الكلى المزمنة المنظم من قبل
إادارة ال-مسص-تشص-ف-ى ال-ج-ام-ع-ي ع-ب-د ال-ق-ادر حسص-اني
ب-ال-ت-ع-اون م-ع ج-ام-ع-ة ال-ج-يÓ-ل-ي اليابسس ومصصلحة
طب الكلى أان أامراضس الكلى أاضصحت من األمراضس
ال -م -زم -ن -ة وال -م -ت -فشص -ي-ة بشص-ك-ل ك-ب-ي-ر ف-ي أاوسص-اط
ال -م-ج-ت-م-ع وأاصص-ب-حت تشص-ك-ل خ-ط-را ع-ل-ى الصص-ح-ة
العمؤمية .
و تحصصي المصصلحة حؤالي  100إاصصابة جديدة كل
سصنة بمعدل  4إالى  5حالت شصهريا وهؤ ما يتطلب
دراسصات معمقة ودقيقة للحد من تطؤر المرضس ،
وفي هذا الصصدد تناول اللقاء التكؤيني محؤرين
أاسص-اسص-ي-ي-ن ه-م-ا ال-ؤق-اي-ة وال-ت-ك-ف-ل ب-أامراضس الكلى
المزمنة واألدوية التي تدخل في عÓجها ،حيث
أاجمع المختصصؤن أان الؤقاية تبدأا من الطبيب العام

و اأوضص- -ح م- -ؤلت- -ي ف -ي ه -ذا الشص -اأن» اأن السص -بب
المباشصر و الأسصاسس في حرمان بعضس الأحياء في
مدينة تبسصة وجل بلديات الؤلية من المياه ،يعؤد
اإلى هذه الممارسصات السصلبية» ،ولمعالجة هذه
ال-ظ-اه-رة ك-ل-ف روؤسص-اء ال-دوائ-ر بضص-ب-ط ب-رن-ام-ج
ت-حت اإشص-راف-ه ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع ال-مصص-ال-ح الأم-ن-ية
ومصصالح الري والمؤارد المائية لÓنطÓق بداية
الأسص -ب -ؤع ال -م -ق -ب-ل ف-ي ال-ع-م-ل-ي-ة واخ-ذ اإث-ب-ات-ات
بالصصؤرة وتحؤيل المتؤرطين في سصرقة المياه
على الجهات القضصائية .
وب -خصص -ؤصس ق-ف-ة رمضص-ان ال-م-ؤج-ه-ة ل-م-ح-دودي
الدخل وضصعافه اأوصصى الؤالي مصصالح مديرية
ال -ت -ج -ارة ب -ال -ؤلي-ة «بضص-رورة م-راق-ب-ة صصÓ-ح-ي-ة
ال -م -ؤاد ال -ت -ي ت -ح -ؤي-ه-ا ال-ق-ف-ة ق-ب-ل الشص-روع ف-ي

الذي يحسصن تشصخيصس المرضس وعÓجه قبل بلؤغه
مراحل متقدمة وإاصصابته بالفشصل الكلؤي ودخؤله
مرحلة التصصفية الدورية.
ول -ت -خ -ف -ي -ف الضص-غ-ط ع-ن مصص-ل-ح-ت-ي ال-تصص-ف-ي-ة
ال-م-ت-ؤاج-دت-ي-ن ب-ال-مسص-تشص-ف-ى ال-جامعي والمؤؤسصسصة
السصتشصفائية بتÓغ ،سصيتم مع الثÓثي األخير من
السصنة الجارية افتتاح أاربعة مراكز للتصصفية  ،األول
بالمؤؤسصسصة اإلسصتشصفائية بسصيدي الجيÓلي  ،الثاني
بمسصتشصفى الطابية بالجهة الغربية للؤلية  ،والثالث
بمسصتشصفى سصفيزف بالجهة الشصرقية .
أام-ا ال-م-رك-ز ال-راب-ع فسص-ي-ت-م ف-ت-ح-ه ع-ل-ى مسص-ت-ؤى
ال-م-ؤؤسصسص-ة اإلسص-تشص-ف-ائ-ي-ة ل-رأاسس ال-م-اء ج-ن-ؤبا وهؤ
ال -م -رك -ز ال -ذي سص -ي -خ -ف -ف الضص-غ-ط ع-ن مصص-ل-ح-ة
التصصفية بمسصتشصفى تÓغ .من جهته كشصف مدير
الصصحة الحاج إادريسس خؤجة عن تخصصيصس مبلغ
مقدر ب 300مليؤن دج لفائدة المرضصى والتكفل
بهم  ،كما أاكد أان التجهيرات الخاصصة بالمراكز
األربعة هي قيد التنصصيب خاصصة بمركز الطابية
الذي سصيسصلم شصهر أاكتؤبر كأاقصصى تقدير.
وحسصب ال- -ب- -روف -يسص -ؤر ب -ؤت -رف -اسس ف -إان ال -م -راك -ز
الجديدة التي سصتدخل الخدمة تدريجيا سصتمكن
م-ن ال-ت-ك-ف-ل ال-ج-ي-د ب-ال-م-رضص-ى م-ن ن-اح-ي-ة ال-عÓج
والتكفل النفسصي وإاعادة إادماج المرضصى إاجتماعيا
.هذا وأاضصاف أان المصصلحة وبالتنسصيق مع مختلف
الشص-رك-اء ت-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م ح-مÓ-ت ت-حسص-يسص-ي-ة
للتؤعية بأاهمية التبرع باألعضصاء خاصصة ما تعلق
بالكلى  ،حيث تم تنظيم لقاء مع األئمة والقائمين

على قطاع الشصؤؤون الدينية لتؤعية أافراد المجتمع
بضص -رورة ال -ت -ب -رع ب -األعضص -اء م -ن ال -م-ؤت-ى ل-ف-ائ-دة
المرضصى المصصابين بالفشصل الكلؤي .
Óشصارة فإان المسصتشصفى الجامعي كان قد خاضس
ول إ
تجربة لزرع الكلى بالتنسصيق مع مصصلحة جراحة
األطفال لفائدة  15طف Óما بين سصنؤات 2007
و 2010قبل أان تتؤقف التجربة  ،على أان يتم
إاع-ادت-ه-ا ف-ي ال-مسص-ت-ق-ب-ل ال-ق-ريب خ-اصص-ة مع تؤفر
التجهيزات والفريق الطبي المتخصصصس  ،حيث من
المتؤقع اإلنطÓق في عمليات الزرع لفائدة الكبار
على أان تكؤن اإلنطÓقة بعمليتين إالى ثÓث في
الشصهر ومع نجاح التجربة سصيتم الرفع من عدد
العمليات إالى  10حالت في الشصهر .

تؤزيعها فضص Óعن مراقبة الؤجبات الرمضصانية
التي تقدم للمعؤزين وعابري السصبيل بمطاعم
الرحمة عبر تراب الؤلية .
و اأوصصى الؤالي روؤسصاء البلديات والمصصالح ذات
الصصلة بؤجؤب تحيين قؤائم المسصتفيدين من قفة
رمضصان وتؤزيعها تؤزيعا عادل على مسصتحقيها
ومؤافاة مصصالحه بتقارير مفصصلة عن العملية»،
مؤؤكدا في السصياق ذاته «انه يؤلي اأهمية قصصؤى
لمدى تنفيذ هذه التؤصصيات وعلى الجميع تحمل
مسصؤؤولياتهم ولن يسصمح البتة باأي تÓعب بصصحة
المؤاطن» .
وعشصية حلؤل الشصهر الكريم والمؤسصم الصصيفي
اأم -ر ع-ط-ا ال-ل-ه م-ؤلت-ي ال-ق-ط-اع-ات ذات الصص-ل-ة
بالسصتعداد لذلك وضصبط برنامج بما يسصتدعيه
واقع الحال ،اإضصافة الى تهيئة كافة الظروف
لسصتقبال الممتحنين في امتحانات اخر السصنة
وال - -ح - -رصس ع - -ل- -ى ان- -ج- -اح ذلك ،وج- -اءت ه- -ذه
ال -ت -ؤصص -ي -ات اأث -ن -اء اإشص -راف وال -ي ال -ؤلي -ة ع-ل-ى
اج -ت -م -اع م-ج-لسس ال-ؤلي-ة ،ب-ق-اع-ة الج-ت-م-اع-ات
ل-دراسص-ة م-ؤضص-ؤع-ات ال-راه-ن ال-ت-ن-م-ؤي ب-حضص-ؤر
م -دي -ري ال -ق -ط -اع-ات وروؤسص-اء ال-دوائ-ر ،ورئ-يسس
المجلسس الشصعبي الؤلئي.

أاثقلت كاهلهم وضساعفت مصساريفهم

أزمة عطشس حادة تضصرب سصكان حي  482مسصكن باألغوأط
ي -ع -ا Êسس -ك -ان ح -ي « »482وسس -ط م -دي -ن-ة
ا’غ-واط ،م-ن غ-ي-اب اŸادة ا◊ي-وي-ة ل-ل-حياة
واŸت -م -ث -ل-ة ‘ اŸاء الشس-روب ع-ن ح-ن-ف-ي-ات-ه-م
’م-ر ال-ذي أاث-ار غضسب
’سس-ب-وع، Úا أ
ق -راب-ة ا أ
’زم-ة
واسس -ت -ي-اء ق-اط-ن-وا ا◊ي بسس-بب ه-ذه ا أ
ال -ت -ي ضس -اع -فت م -ن م -ع -ان -اة ه -ؤو’ء ال -ذي -ن
أاع- -رب- -وا أان ت- -زوي- -ده- -م ب- -ه- -ذه اŸادة ع -رف
’خÒة والتي
’ونة ا أ
تدهورا كبÒا خÓل ا آ
أاصسبحت من مرة خÓل أاسسبوع. Ú

األغواط  :موسسى بوغراب
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أاشصار السصكان أان األنبؤب الؤحيد الذي يزودهم
ب -ه -ذه ال -م -ادة ل ي-ك-ف-ي ن-ظ-را ل-ل-ك-ث-اف-ة السص-ك-ان-ي-ة
وال -ت -ؤسص -ع ال -ع-م-ران-ي ج-ع-ل نسص-ب-ة ال-ت-زوي-د ت-ع-رف
ضص -غ -ط -ا م -ت -ؤاصص  Ó-األم -ر ال -ذي أاث -ر سص -ل -ب-ا ع-ل-ى
تزويدهم بالماء الشصروب ،حيث أان الؤضصع دفع بهم
للتزويد عن طريق السصتعانة لشصراء صصهاريج من
ال -م-ي-اه ب-أاسص-ع-ار ب-اه-ظ-ة ف-اقت 1000دج ل-لصص-هريج
الصصغير الؤاحد ،ما أاثقل كاهلهم وضصاعف أاعباء
مصصاريفهم اليؤمية التي هم في غنى عنها.
وأاضصاف السصكان أان المياه تزور حنفياتهم مرة في
األسص-ب-ؤع-ي-ن وت-أات-ي ف-ي ال-ف-ت-رة ال-ل-ي-ل-ي-ة ف-ق-ط ،م-ا
يضصطرهم للسصهر من أاجل ملء الماء ،األمر الذي
أارهق يؤمياتهم ،خاصصة وأان هذه المادة تعد من

الضصروريات األسصاسصية ،خاصصة و أان شصهر رمضصان
ع-ل-ى األب-ؤاب  ،ال-ذي ي-ت-ط-لب السص-ت-ع-م-ال ال-ك-ب-ي-ر
للمياه الصصالحة للشصرب.
وأاصصبح التزود بالماء أاهم المشصاكل التي يعاني منها
ق -اط -ن -ي ال-ح-ي ال-ذي-ن ل-م ي-ذوق-ؤا ب-ع-د ط-ع-م م-ي-اه
الحنفيات الذين أابدوا تذمرهم واسصتيائهم لجريدة
«الشصعب» جراء هذا المشصكل التي لم تتدخل أاي
جهة من السصلطات المعنية إلخراجهم من المعاناة
التي يتخبطؤن فبها بالرغم من الشصكاوى العديدة
المطروحة للجهات الؤصصية ،إال أان هذه األخيرة لم
ت -ب-دي أاي اه-ت-م-ام ل-ل-مشص-ك-ل وأام-ام ت-ف-اق-م ال-ؤضص-ع
يطالب سصكان حي»  »482السصلطات المعنية التدخل
ال -ع -اج -ل إلنصص-اف-ه-م ورف-ع ال-غ-ب-ن ع-ن-ه-م وال-ت-ك-ف-ل
بانشصغالتهم.

فيما يختار اŸقرئون ضسمن ÷ان خاصسة

شصباب يتنافسصون على تزي ÚأŸسصاجد قبيل رمضصان با÷لفة
شسهدت معظم مسساجد و’ية ا÷لفة ،مع
اقÎاب دخ- - -ول الشس - -ه - -ر ال - -ك - -ر ËاŸراح - -ل
ال -ن -ه -ائ -ي -ة ل Ó-سس -ت -ع -داد ل-ل-دخ-ول ‘ أاج-واء
إاÁانية ‡يزة ،خاصسة فيما يتعلق بصسÓة
الÎاويحŸ ،ا لها من مكانة كبÒة لدى سسكان
ال-و’ي-ة ال-ذي-ن ت-ك-ون ق-ب-ل-ت-ه-م ب-ع-د سسويعة
’فطار ‘ ﬂتلف اŸسساجد ،حركة نشسيطة
ا إ
من خÓل جملة من ’سستعدادات التي يقوم
ب-ه-ا ال-ق-ائ-م-ون ع-ل-يها ’سستقبال شسهر رمضسان
كتنظيف اŸسسجد وإاعادة طÓء جدرانه ،و
ت-ه-ي-ئ-ة اŸغ-اسس-ل ل-ل-مصسل Úوتركيب اŸصسابيح
والÌيات وكذا تلبيسس ا’أرضسيات بسسجدات
ج -دي -دة وت -ن -ظ -ي -ف -ه -ا وت -ع -طÒه -ا ب -اŸسسك
وأاعواد العن Èوتخصسيصس مسساحات إاضسافية
.
وحسصب بعضس تصصريحات القائمين على شصؤؤون
بعضس مسصاجد الؤلية الذين التقيناهم فإان هذه
العملية غالبا ما تنطلق قبيل شصهر رمضصان المبارك
بأاسصبؤعين على األقل حتى تسصتكمل األشصغال قبل
حلؤل رمضصان بيؤمين على أاقصصى تقدير.
أاما عن السصتعدادات أاكد ذات المتحدثين أان هذه
المبادرة جلبت العديد من المسصاعدات تمثلت في
مسصاعدات قدمها جمع هام من المؤاطنين و سصكان
األحياء خاصصة و الشصباب عامة منهم في عمليات

التنظيف والتهيئة التي تزامنت بدورها مع فترة
الشصهر الفضصيل ،وكذا بعضس الصصدقات كالمصصاحف
و السص -ج -ادات وح -ت -ى األم -ؤال ال -ت -ي سص -يصص -رف -ه -ا
صصندوق المسصجد لفائدة هذا األخير ،والتي كان قد
تبرع بها المحسصنؤن.
وع-ن ال-ب-رن-ام-ج ف-ق-د سص-ط-رت م-خ-ت-ل-ف مسص-اجد
الؤلية برنامجا ثريا للؤعظ واإلرشصاد خÓل الشصهر
الكريم يقدم فيه أائمة المسصاجد دروسصا تؤعؤية
لمختلف الفئات الجتماعية عن الحياة اليؤمية
وكذا الدينية ،مسصتشصهدين في ذلك بأادلة من الذكر
الحكيم والسصنة النبؤية.
وسصتتناول هذه الدروسس حسصب من تحدثنا إاليهم
م -ن ال -ق -ائ-م-ي-ن ع-ل-ى شص-ؤؤون مسص-اج-د ال-ؤلي-ة ،ف-ي
م -ج-م-ل-ه-ا فضص-ل الصص-ي-ام وق-راءة ال-ق-رآان ف-ي شص-ه-ر
رمضصان ،البر بالؤالدين ،التصصدق ،العلم ،فضصائل
األعمال وغيرها من المؤاضصيع ،وسصيتم كذلك من
خÓ-ل-ه-ا ال-ت-ط-رق ل-لسص-ي-رة ال-ن-ب-ؤي-ة الشص-ري-ف-ة قصصد
ال-ت-ع-ري-ف ب-ه-ا لÓ-ق-ت-داء ب-ه-ا خ-اصص-ة ب-ال-نسصبة لفئة
الشصباب ،ومن األرجح اأن يتم تقديم هذه الدروسس
بعد صصÓة العصصر والتي سصتمتد حتى قبيل صصÓة
المغرب حسصب ما أاكدوه .

ا÷لفة :موسسى بوغراب

العملية “ت على مسستوى ميناء جن جن بجيجل

لوروبية
لسصوأق أ أ
لسصمنت نحو أ أ
تصصدير  45أألف طن من أ إ
تم مؤؤخرا ،تصصدير  45أالف طن من اإلسصمنت نحؤ
إاسصبانيا انطÓقا من ميناء جن جن في إاطار عقد
ال-تصص-دي-ر ال-م-ب-رم م-ع ال-م-ج-م-ع الصصناعي إلسصمنت
الجزائر «جيكا» والقاضصي بتصصدير  200أالف من
اإلسصمنت نحؤ األسصؤاق األوروبية.
هذه العملية التي تهدف إالى تشصجيع التصصدير خارج
المحروقات ،تمت بحضصؤر بشصير فار ،والي الؤلية
الذي صصرح خÓلها «ان انعكاسصات هذه العملية جد
إاي-ج-اب-ي-ة ،ع-ل-ى ال-م-ي-ن-اء وال-م-نطقة» ،مؤضصحا «انه
يعمل على تؤفير التسصهيÓت الممكنة لضصمان نجاح

هذه المبادرة ،مثمنا العملية خصصؤصصا وان الجزائر
كانت في وقت قريب تسصتؤرد السصمنت ،لتتحؤل
في الؤقت الحالي الى مصصدرة لهذه المادة ،بفضصل
برنامج رئيسس الجمهؤرية عبد العزيز بؤتفليقة».
وأاضص-اف ال-ؤال-ي أان ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ب-إام-ك-ان-ه-ا تؤفير
العملة الصصعبة ،وانعاشس المؤارد المالية للخزينة
العمؤمية».
من جهته مجؤبي خير الدين األمين العام لؤزارة
الصصناعة والمناجم ،أاكد على «أاهمية العملية التي
ت -ع -د خ -ط -ؤة ه-ام-ة ن-ح-ؤ ت-ح-ق-ي-ق السص-ت-رات-ي-ج-ي-ة

ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ت-ن-ؤي-ع الصص-ادرات» ،ك-م-ا حضص-ر ع-ملية
شصحن الدفعات األولى من المادة األولية المصصدرة
«ال -ك -ل -ي -ن -ك -ر» ال-ت-ي ت-دخ-ل ف-ي ت-رك-يب السص-م-نت
ل -م-ت-ع-ام-ل اق-تصص-ادي اسص-ب-ان-ي ،رئ-يسس دي-ؤان وزارة
األشصغال العمؤمية والنقل ،الرئيسس المدير العام
ل-ل-م-ج-م-ع الصص-ن-اع-ي إلسص-م-نت ال-ج-زائر ،السصلطات
المحلية المدنية والعسصكرية.

جيجل :خالد .ع
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السضبت  13ماي  2018م
الموافق لـ  27شضعبان  1439هـ

من أاجل إادخال الفرحة على السصكان عشصية رمضصان

’ول لهواة طوابع الÈيد
الصصالون الوطني ا أ

بريـ ـ ـد ا÷زائـ ـ ـر يطل ـ ـق  04طوابـ ـ ـع بريديـ ـ ـة
‘ ›موعـ ـ ـة «تـ ـ ـراث» بال ـ ـ ـÈج
أاطلق بريد ا÷زائر  04طوابع بريدية جديدة ‘ ›موعة أاطلق
عليها إاسصم «تراث» و هي سصلسصلة طوابع ‘ إاطار مواصصلة إابراز ﬂتلف
اŸعا ⁄التاريخية ‘ ا÷زائر ،و ” الكشصف عن الطوابع على هامشش
’ول «ال-ق-ل-ع-ة»ل-ه-واة ج-م-ع ط-واب-ع الÈي-د ال-ذي
الصص -ال -ون ال -وط -ن -ي ا أ
–تضصنه و’ية برج بوعريريج على مدى يوم.Ú

أاوف- - -د وا‹ و’ي - -ة ت - -ل - -مسص - -ان ÷ان
–ق- -ي- -ق ا ¤ك- -ل م- -ن ب -ل -دي -ت -ي سص -ب -دو
وال- - -رمشص- - -ي ل- - -ل- - -وق- - -وف ع - -ل - -ى ب - -عضش
’عÓم
التجاوزات التي فجرتها وسصائل ا إ
وم -واق -ع ال -ت -واصص-ل ا’ج-ت-م-اع-ي وال-ت-ي
شص-وهت سص-م-ع-ة ال-ب-ل-دي-ت Úب-ح-ك-م أانهما
اك Èبلديت Úبالو’ية.

فعلى مسضتوى بلدية سضبدو  40كلم جنوب تلمسضان
أاوفد الوالي بن يعيشس لجنة تحقيق للوقوف
على حقيقة الصضراع المندلع ما بين الكاتب العام
وبعضس المقاولين حول دفتر الشضروط لمشضروع
ملعب وقفة رمضضان والتي اتهموه بتخزينهما في
مكتبه ورفضس منحهم للمقاولت لضضمان فوز
مقربين منه وهو األمر الذي وصضل إالى غاية
مصضالح األمن األسضبوع الماضضي .
وتم السضتماع إالى جملة من العمال في اللجان
التقنية وكتب الصضفقات للوقوف على الحقيقة

عرضس التجربة الهندية بدار الثقافة بسسطيف
على وجوب التوصضل اإلى نظرة جماعية وتسضطير برنامج مهيكل
و موؤطر بصضفة منظمة من طرف مختصضين ،قصضد حصضد اآثار
اإيجابية لهذا البرنامج عند وضضعه حيز الخدمة لهذه العملية.
ومن جهته ،اأوضضح المدير العام للمعهد الدولى للتسضيير واإدارة
الأعمال محمد يحياوي ،اأن هذه التظاهرة القتصضادية تدخل
في اإطار سضلسضلة اللقاءات والتظاهرات القتصضادية التي يجريها
المعهد لتجسضيد مشضاريع اإنشضاء  300موؤسضسضة ناشضئة اأو مصضغرة
،و تنمية الإقليم بولية سضطيف ،ومشضروع التحسضيسس ومرافقة
الموؤسضسضات القتصضادية والهيئات الإدارية على التحول الرقمي
واسضتعمال التكنولوجيا ت الحديثة.

...و أابواب مفتوحة على الوقاية من ا◊رائق بالو’ية :

نسسبة تأام ÚالفÓح Úعلى ‡تلكاتهم ’ تتجاوز  20باŸائة
اأسضابيع قليلة فصضل الحر ،وما يشضهده
من حرائق ،خاصضة في المناطق الجبلية
وال- -ري- -ف- -ي- -ة ،وم- -ا ي- -ل- -ح- -ق- -ه م -ن اأضض -رار
ب -م -م -ت -ل-ك-ات ال-فÓ-ح-ي-ن ،ن-ظ-م الصض-ن-دوق
الجهوي للتعاون الفÓحي بسضطيف ،بحر
الأسضبوع الفارط ،اأبوابا مفتوحة للوقاية
من هذه الحرائق لفائدة فÓحي الولية.
بالمن -اسض -ب -ة ،كشض-ف ج-م-ال ق-ب-اي-ل-ي م-دي-ر
الصض -ن -دوق ال -ج -ه -وي ل -ل -ت -ع-اون ال-فÓ-ح-ي
بسضطيف ،على هامشس الأبواب المفتوحة ،
اأن نسضبة تاأمين الفÓحين على ممتلكاتهم
بولية سضطيف مازالت لم تصضل لمسضتوى
تطلعات المسضوؤولين على الصضندوق  ،نظرا
لغياب ثقافة « التاأمين « ،موضضحا اأن عدد
ال -فÓ-ح-ي-ن ال-مسض-ج-ل-ي-ن رسض-م-ي-ا ب-ال-غ-رف-ة
الفÓحية يفوق  37األف فÓح  ،في حين ل
تتعدى نسضبة الموؤمنّين العشضرين بالمئة ،
مشضيرا اأن هذه الفترة من السضنة المتعلقة

سضكن لكل من تيانتوبوحلو و 39أاخرى للحناية .
م- -ن ج -انب آاخ -ر سض -ي -ت -م ت -وزي -ع  462مسض-ك-ن ف-ي صض-ي-غ-تي
الج -ت -م-اع-ي ال-تسض-اه-م-ي وال-ت-رق-وي ال-م-دع-م ،ح-يث سض-ت-ك-ون
الحصضة األكبر من نصضيب بلدية شضتوان ب 174وحدة متبوعة
ببلدية تلمسضان ب 154وحدة ومرسضى بن مهيدي ب 50وحدة
وعين يوسضف ب 40سضكن فيما اسضتفادت بوكانون ب 24مسضكن
وبن سضكران ب 20مسضكن في انتظار كوطات إاضضافية لرفع
نسضبة السضتفادة من السضكن.
من جهة أاخرى سضيتم منح شضهادة التخصضيصس ل 491مسضتفيد
م -ن السض -ك -ن الج -ت -م -اع-ي لضض-م-ان اسض-ت-ف-ادت-ه-م ف-ي ان-ت-ظ-ار
اسض-ت-ك-م-ال الشض-غ-ال بسض-ك-ن-ات-ه-م ال-م-وزع-ة ع-لى 150اسضتفادة
ببلدية مرسضى بن مهيدي  51سضكن بالعريشضة و 50مسضكن لكل
من بلديات أاولد رياح ،زناتة ،عين غرابة ،عين نحالة ودار
يغمراسضن و 20مسضكن لكل من بلديتي عين نكروف والعزايل .

الوا‹ يوفد ÷ان –قيق بشسأان قفة رمضسان إا ¤سسبدو و الرمشسي ويتوعد اŸتورطÚ

’و ¤للتحول الرقمي
’يام ا أ
ا أ

وف-ي ه-ذا ال-خصض-وصس ،اأوضض-ح ال-خ-ب-ي-ر ف-ي ال-م-ن-اج-م-نت «ميلود
مادون» من جامعة تامين نادو ،جنوب دولة الهند ،والتي خطت
خطوات عمÓقة في هذا المجال ,خÓل تنشضيطه لهذا اليوم
المنظم بالشضراكة مع منتدى روؤسضاء الموؤسضسضات لذات الولية,

كشص-فت السص-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة ل-و’ية تلمسصان ‘
بيان لها ‡ضصي من قبل وا‹ الو’ية السصيد علي
بن يعيشش أان مصصا◊ها سصتباشصر بعد غد الثÓثاء
عملية توزيع  1456وحدة سصكنية من ﬂتلف
’دخ-ال
الصص- -ي -غ و 491شص -ه -ادة ت -خصص-يصش وذلك إ
الفرحة على مواطني الو’ية عشصية ترقب هÓل
شصهر رمضصان اŸعظم .

كشضف البيان ان التوزيع سضيشضمل  994سضكن من صضيغة
الج -ت -م-اع-ي اإلي-ج-اري وال-ت-ي سض-ت-ت-دع-م ب-ل-دي-ة ال-غ-زوات ب
360وح -دة سض -ك -ن -ي-ة و 109مسض-ك-ن ل-ب-ل-دي-ة سض-ي-دي ال-جيÓلي
باإلضضافة الى  100سضكن لكل بلدية من بلديات بني سضنوسس
،عين تالوت ،بني مسضتار و 86وحدة سضكنية لبلدية تلمسضان و50

ضضمت المجموعة التي تم الكشضف عنها  04طوابع بريدية تبرز
اأرب ع ة م ع الم تاري خ ي ة ف ي و ل ي ا ت ب رج ب وعر ي ر يج  ،ت ي ارت  ،قسض ن ط ي ن ة
و خنشضلة  ،ح ي ث ح مل الط ا بع ا لأو ل ص ض ورة ب رج الم ق را ن ي ب الم د ين ة ،
و هو المعلم الت اري خ ي الذ ي اإح ت ض ض ن ال ص ض الون و هو ط ا بع ب ق ي م ة
 2 5د ينار م ك ت وب ب اللغ ة العر ب ي ة  ،ا لأ م ازي غ ي ة و الفر نسض ي ة .
اأ م ا الط ا بع الث ا ن ي فحمل ص ض ورة اأ ض ض رح ة ج د ار ت ي ارت و ق ي م ته 0 5
د ن ا ن ي ر  ،اأ م ا الط ا بع الث الث فحمل ص ض ورة ض ض ر يح «سض ي د ي اسس» ب ول ي ة
خنشضلة بقيمة  20دينار ،فقي حين حمل الطابع الرابع صضورة
موقع «تيديسس» بولية قسضنطينة بقيمة  10دنانير.
وتاأت ي ه ذ ه الط وا بع حسضب م د ي ر البر ي د و تكنولوج ي ا ت ا لإعÓم و
ا لت ص ض ا ل ب برج ب وعر ي ر يج ض ض م ن سضلسضلة الط وا بع المخلد ة لإح ي ا ء
الت را ث المحلي و ذلك ب اإ ص ض د ار طوا بع تعر ف ب مورو ثنا الت اري خ ي
كت را ث د ول ي ب اإعت ب ار اأن ط ا بع البر ي د ي ع د سض ف ي ر للث ق ا ف ة و الت اريخ
والتراث.
وشض -ارك ف -ي ال ص ض -ال-ون ا لأو ل ل-ه-وا ة ط-وا ب-ع ال-ب-ر ي-د ال-ق-ل-ع-ة ب-ب-رج
ب وعر ي ر يج  2 2و ل ي ة م ن خÓل هوا ة جمع الط وا بع الذ ي ن اأق بلوا
ب-ك-ث-رة ع-ل-ى ع-ر ضس م-ج-م-وع-ات-ه-م وع-ل-ى ا ق-ت-ن-ا ء م جموعة طوا بع
البر ي د الج د ي د ة ف ي اأو ل عملي ة ب ي ع لها  ،على اأن ي د و ن ال ص ض الون
ل ي و م ي ن و الذ ي ا خ ت ي ر له اأن ي ق ام ب المعلم الت اري خ ي ب رج الم ق را ن ي
وسضط مدينة برج بوعريريج.

سشطيف :نورالدين بوطغان

سسلطات تلمسسان توزع  1456وحدة سسكنية
و 491شسهادة تخصسيصس

تلمسشانﬁ :مد بن ترار

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسشف

اح-تضص-نت دار ال-ث-ق-اف-ة ه-واري ب-وم-دي-ن Ãدي-ن-ة سصطيف ،مؤوخرا
’و ¤للتحول الرقمي ،من تنظيم اŸعهد
’يام ا أ
،فعاليات تظاهرة ا أ
’عمال ،حيث أاكد اŸشصاركون على ضصرورة
الدو‹ للتسصي Òوإادارة ا أ
ال-ت-ق-ل-يصش م-ن ع-م-ل-ي-ات ال-تسص-دي-د ‘ ﬂت-ل-ف اŸع-امÓ-ت ع-ن ط-ري-ق
الوسصائل النقد ية و التوجه نحو التسصديد الرقمي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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17642
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ب-ال-حصض-اد وال-دّر سس ت-ك-ث-ر ف-ي-ه-ا الأخ-ط-ار
ال -م -ت -ع -ل -ق -ة ب -ال -ح -رائ -ق  ،وه -و م -ا ج-ع-ل
الصضندوق ينظم هذه الأبواب .
واأوضضح ذات المسضوؤول ،ان مصضالحه توفر
وسضائل مجانية للفÓحين لسضتعمالها في
ع -م -ل -ي-ة ال-حصض-اد ،م-ن-ه-ا ق-ارورة الإط-ف-اء
و الّلباسس الخاصس بالفÓح  ،مشضيرا الى ان
ال -خسض -ائ -ر ال -مسض -ج -ل -ة السض -ن -ة ال -م-اضض-ي-ة
ل-ل-فÓ-ح-ي-ن ،خÓ-ل فصض-ل الصض-ي-ف سض-ب-ب-ه-ا
عدم « التاأمين «،مما جعل الصضندوق يّقر
اإجراءات خاصضة هذه السضنة ،منها عروضس
مغرية في العقد  ،والدفع بالتقسضيط ،
اإضضافة لتوفير الأدوية واللباسس المجاني
وكذا الخبير الذي يتنقل مجانا لغاية «
الأراضض-ي ال-فÓ-ح-ي-ة « ل-م-ع-اي-ن-ت-ها بسضيارة
الصض -ن -دوق وم -ج-ان-ا ،وك-ل ه-ذا يّصض -ب ف-ي
مصض- -ل- -ح- -ة ال- -فÓ- -ح  ،ك -م -ا اأوضض -ح م -دي -ر

الصضندوق اأن عمليات تعويضس الفÓحين ل
تسضتغرق اأكثر من ثÓثة اأيام بعد اإنجاز
م -حضض -ر ال -خ -ب -رة  ،اأي -ن ي -ت -م صضّب م -ب -ل-غ
ال -ت -ع -ويضس ف-ي ال-حسض-اب ال-ب-ن-ك-ي ل-ل-فÓ-ح
ب-ط-ري-ق-ة عصض-ري-ة وم-ح-ت-رف-ة ع-ل-ى عكسس
السضنوات الماضضية.
ك -م -ا كشض -ف ق -ب -اي -ل -ي ،اأن ال -م -دي -ر ال -ع-ام
ل- -لصض- -ن- -دوق اأمضض- -ى ،م- -ن- -ذ اأي- -ام ب- -م- -ق -ر
الصض-ن-دوق بسض-ط-ي-ف ،ع-ل-ى ات-ف-اق-ي-ة ع-مل
وتعاون مع مجمع « اآلجيريانا « المختصس
ف -ي ت -رب -ي -ة ال -دواج -ن ب -ط-ري-ق-ة عصض-ري-ة
بسض-ط-ي-ف ،وه-ي الإت-ف-اف-ي-ة ال-ت-ي سضتسضمح
،حسض -ب-ه ،ب-ت-اأم-ي-ن واك-ث-ر م-راق-ب-ة ل-ن-وع-ي-ة
الدواجن التي سضتوجه للمسضتهلك خاصضة
خÓل شضهر رمضضان الكريم.

الصض -ادم -ة  ،ح -يث ام -ت -دت ال -ت -ح -ق -ي -ق -ات إال-ى
صضفقات التغذية المدرسضية وملفات مشضاريع
سض- -اب -ق -ة  ،خ -اصض -ة وان -ه سض -ب -ق وان ج -رت ع -دة
صضفقات المجلسس السضابق إالى العدالة .
وببلدية الرمشضي  25كلم شضمال الولية والتي
تصضنف ثالث مدينة على مسضتوى الولية ،باشضرت
اللجنة تحقيقات معمقة في قضضية سضرقة قفة
رمضضان والتي إابطالها عمال من البلدية على
خلفية اكتشضاف  20قفة مخزنة في محرك احد
الحافÓت التي أاصضيبت بعطب تقني وهو ما
غ- -ذى م- -واق -ع ال -ت -واصض -ل الج -ت -م -اع -ي ال -ت -ي
اسضتهجنت العملية خاصضة وانها متعلقة بسضرقة
حقوق الطبقات الهشضة من المجتمع  ،هذا وقد
توعد والي الولية بعقوبات صضارمة في حالة
ث -ب -وت ت -ورط ال -ع -م-ال أاو ال-م-ن-ت-خ-ب-ي-ن ف-ي ه-ذه
القضضايا التي تصضنف بأانها ل أاخÓقية وتمسس
بسضمعة اإلدارة الجزائرية.

اختيار شساطئ‰ Úوذجي Úبع“ Úوشسنت ◊ماية
السساحل من النفايات البحرية

ب-اشص-رت السص-ل-ط-ات ال-و’ئية لو’ية عÚ
“وشصنت ‘ Œسصيد برنامج حماية السصاحل
من النفايات البحرية والذي يتم “ويله من
’ورب - -ي وذلك م - -ن خ Ó- -ل
ق - -ب - -ل ا’–اد ا أ
’‚اح اŸبادرة
اختيار شصاطئ‰ Úوذجي Úإ
ال-ت-ي اط-ل-ق-ت-ه-ا م-دي-ري-ت-ا البيئة و السصياحة
لو’ية ع“ Úوشصنت بعد توفر الشصروط
اŸطلوبة فيهما .

هذا وقد تم اختيار كل من شضاطئ سضيدي
جلول التابع لبلدية سضيدي بن عدة وشضاطئ
النجمة التابع لبلدية أاولد بوجمعة  ،هذا وقد
أاط -ل -قت م -دي -ري-ة ال-ب-ي-ئ-ة رف-ق-ة ال-ق-ط-اع-ات
الشض -ري-ك-ة ع-ل-ى غ-رار السض-ي-اح-ة وال-ع-دي-د م-ن
الجمعيات الشضبانية البرنامج الذي يهدف
الى تنفيذ مخطط عملي لتسضيير النفايات،
من خÓل بطاقيات تفصضل في نوع وحجم

النفايات المجتمعة عبر الشضواطئ والتي يتم
انتقائها بدقة.
ووقع الختيار على هذين الشضاطئين بولية
عين تموشضنت من أاصضل  20شضاطئ تزخر به
الولية على مسضافة سضاحلية تقدر ب 106كلم
لتوفر جملة من الشضروط التي تسضمح بمراقبة
ال-ع-م-ل-ي-ة ع-ن ك-تب وك-ذا ب-اع-ت-ب-ار الشض-اط-ئين
يمتازان برمالهما الذهبية من جهة وقلة المد
البحري من ناحية أاخرى وقربهما من مقر
الولية من جانب ثالث  ،وينتظر ان يكون
ه-ذي-ن الشض-اط-ئ-ي-ن ن-م-وذج-ا واضض-ح-ا ل-ح-م-اية
السضواحل من النفايات قبل تعميم العملية على
باقي الشضواطئ بداية من السضنة المقبلة.

ع“ Úوشضنت :م.ب.ت

جرت ‘ ظروف جيدة

تسسليم  500شسقة بقايسس والقضساء على حي ا◊ظÒة
القصسديري بأانسسيغة بخنشسلة

ت-ت-واصص-ل ب-و’ي-ة خ-نشص-ل-ة ع-م-لية تسصليم
السص- - -ك- - -ن- - -ات ال- - -ع- - -م - -وم - -ي - -ة ا’ي - -ج - -اري - -ة
’صصحابها اŸسصتفيدين بها ‘
«ا’جتماعية» أ
إاط-ار الÈام-ج السص-ك-ن-ي-ة ال-ت-ي اسص-ت-ف-ادت ب-ه-ا
الو’ية ‘ السصنوات اŸاضصية.

ت- - -م ف- - -ي ه - -ذا اإلط - -ار أاول أامسس ب - -حضض - -ور
السض-ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة وال-م-ن-ت-خبة،
بمدينة قايسس غرب خنشضلة على بعد حوالي
 20كيلومتر ،تسضليم المفاتيح ل 500مسضتفيد
من مواطني بلدية قايسس مهيأاة بكل المرافق
الضضرورية للسضكن.

ك -م -ا ت -م ف -ي ن -فسس السض -ي-اق ت-وزي-ع  24سضكن
اجتماعي ببلدية انسضيغة لصضالح سضكان حي
الحظيرة القصضديري جنوب عاصضمة الولية
خنشضلة على بعد  03كيلومتر ،وذلك في إاطار
ب -رن -ام -ج ال -قضض-اء ع-ل-ى السض-ك-ن ال-هشس ،ح-يث
سضارت عمليتي الترحيل والتهديم في ظروف
حسضنة دون تسضجيل أاي حادث أاو اعتراضس
يذكر.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي

تذبذب ‘ أاسسعار اÿضسر والفواكه بأاسسواق سسطيف قبيل أايام من الشسهر الفضسيل

ق -ب -ي -ل أاي -ام م -ع -دودة م -ن ح -ل -ول شص -ه -ر رمضص -ان اŸب-ارك
،شص-ه-دت أاسص-واق م-دي-ن-ة سص-ط-ي-ف ب-عضش ال-ت-ذب-ذب ‘ ع-رضش
’يام اŸاضصية ،وبأاسصعار
السصلع التي كانت متوفرة بكÌة ‘ ا أ
مقبولة بل ومنخفضصة ‘ بعضش اÿضصر .

وفي الجولة التي قادتنا ،يوم امسس السضبت ،الى سضوق
ع -ب -اشض -ة ع -م-ار الشض-ع-ب-ي ب-وسض-ط م-دي-ن-ة سض-ط-ي-ف ،ل-فت
ان-ت-ب-اه-ن-ا ال-غ-ي-اب ال-ك-ام-ل ل-ل-خسس م-ن م-حÓ-ت ال-خضضر
والفواكه بهذا السضوق ،فيما تم عرضس الخيار الذي يعتبر
ب -دي  Ó-ل -ه ول -ك -ن ب -اأسض -ع -ار م -رت -ف -ع -ة نسض-ب-ي-ا ب  75دج
للكيلوغرام .
ك -م -ا ع-اي-ن-ا ارت-ف-اع-ا م-ل-ح-وظ-ا لسض-ع-ر ال-بصض-ل وق-ل-ة ف-ي
العرضس ،وهذا بسضعر يتراوح بين  40الى  60دج حسضب
النوعية ،فيما كانت اسضتعار البطاطا مقبولة ول تختلف
عن الأيام الماضضية ب  40دج للكغ ،اما الفلفل الحار

والجزر فمازالت اأسضعارهما معقولة ب  70و 50دج لكل
منهما على التوالي ،في حين شضهدت اأسضعار الطماطم
ارتفاعا محسضوسضا ببلوغ الجيد منها  100دج للكيلوغرام
و 70دج للنوعية المتوسضطة ،وهو سضعر مرتفع مقارنة
بما عرفته الأسضواق في الأسضبوع الماضضي .
اإلى ذلك ،واصضل سضعر الليمون ارتفاعه الجنوني ببلوغه
سض- -ع -ر  240دج ل -ل -ن -وع -ي -ة ال -ج -ي -دة و200دج ل-ل-ن-وع-ي-ة
المتوسضطة ،مع قلة كبيرة في عرضضه ،وهو المنحى الذي
شض -ه -دت -ه اأسض -ع-ار ب-ق-ي-ة ال-ف-واك-ه ،ح-يث ل-م ت-ن-زل اأسض-ع-ار
البرتقال دون  100دج ،فيما يشضهد التفاح المحلي ندرة
نسض -ب -ي -ة م -ع ت -وف -ر ل -ل -ب -ط -ي -خ الأح -م -ر بسض -ع-ر  100دج
للكيلوغرام ،والموز ب  280دج وهو سضعر يبدو معقول
مقارنة مع ما شضهده قبل اأسضابيع قليلة.
كما تعرضس فاكهة الكيدنيا المعروفة باسضم الزعرور

والتي يعتبر شضهر ماي موسضمها بسضعر  85دج وسضط اإقبال
ضضعيف ،والخوخ الجديد ب  100دج ،فيما بداأت اأسضعار
التمور تتغير نحو الأعلى بسضبب الطلب المتزايد عليها
خÓل الشضهر الفضضيل ليصضل سضعر الجيد منها الى 650
دج ،وتنزل اإلى حدود  250دج للنوعية الرديئة نسضبيا.
اما في جانب اللحوم ،فقد شضهدت الأسضواق قلة في
عرضس الدجاج على غير العادة ،مما ادى الى ارتفاع
محسضوسس في سضعره بوصضوله حدود  320دج للكيلوغرام
و 570دج لشض- -رائ- -ح صض- -در ال -دج -اج ،وه -و سض -ع -ر ي -ن -ذر
بالرتفاع خÓل بداية شضهر رمضضان ،غير ان المفارقة
هي عدم ارتفاع اأسضعار البيضس الذي يعرف عرضضا كبيرا
في السضوق بسضعر معقول وهو  10دج للبيضضة الواحدة
،لكن اللحوم الحمراء التي تجاوزت اأسضعارها الخطوط
ال-ح-م-راء ،م-ازالت ب-ع-ي-دة ع-ن م-ت-ن-اول اأصض-ح-اب ال-دخل

البسضيط ،حيث ل يقل سضعر لحم البقر بالعظام عن 800
دج للكيلوغرام ،ولحم الخروف ب 1300دج .وفي محÓت
المواد الغذائية المتواجدة في السضوق ،فقد عاينا اإقبال
كبيرا من المواطنين لقتناء المواد الأكثر طلبا ،خÓل
ه -ذا الشض -ه -ر ال -م -ب -ارك ،ع -ل-ى غ-رار ال-زب-يب وال-ب-رق-وق
المجفف والزيت والطماطم والسضكر والتوابل بمختلف
اأنواعها والمشضروبات ،وحسضب الباعة فان الأسضعار لم
ت -رت -ف -ع ك -ث-ي-را ،وي-ج-ت-ه-دون ف-ي ال-ح-ف-اظ ع-ل-ى ال-ق-درة
الشضرائية للمواطنين ،وهذا بتخفيضس هامشس الربح من
اج -ل ت -ح-ق-ي-ق اأك-ث-ر ال-م-ب-ي-ع-ات ،ومسض-اع-دة ال-م-واط-ن-ي-ن
،خاصضة اأصضحاب الدخل المتواضضع .

ن .ب
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من مراسسلينا

كونها أا‰وذجا ‘ النشصاط الفÓحي
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مباشسرة صسيغة جديدة ’سسÎداد الديون

كانت و’ية الوادي على موعد مع فعاليات اŸلتقى الدو‹ لÎقية وتنمية اŸائيات ‘ اŸناطق الصصحراوية ،بدار
’م Úالعمودي بالوادي ،على مدار يوم Úكامل ،ÚاŸنظم من قبل اŸديرية العامة للصصيد البحري
الثقافة ﬁمد ا أ
’· اŸتحدة للتنمية برعاية وزير الفÓحة ووا‹ الو’ية ،وÃشصاركة كل من اŸفتشش
وتربية اŸائيات وبرنامج ا أ
’‰ائي با÷زائر و‡ثل
’· اŸتحدة ا إ
العام لوزارة الفÓحة والتنمية الريفية والصصيد البحري ومدير برنامج ا أ
’غذية والزراعة با÷زائر...
منظمة ا أ

الوادي :ق.م
إاضس - -اف- -ة ا‡ ¤ث- -ل م- -ن- -ظ- -م- -ة األ·
اŸت-ح-دة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة الصس-ن-اع-ية با÷زائر
و‡ث -ل ب -رن -ام -ج دع -م ال -ن -م -و وال -ت-ن-وع
الق -تصس -ادي ،ق -ط -اع الصس -ي-د ال-ب-ح-ري،
‡ث-ل ال-وك-ال-ة ال-ك-وري-ة ل-ل-ت-عاون الدو‹
ب -ا÷زائ -ر ،إاضس -اف -ة ا ¤ال -ه -ي -ئ -ات ذات
الصسلة بقطاع الفÓحة والصسيد البحري،
من أاجل مرافقة قطاع الصسيد البحري
وت- -رب -ي -ة اŸائ -ي -ات ‘ ت -ن -م -ي -ة ت -رب -ي -ة
اŸائيات ‘ اŸناطق الصسحراوية.
فعاليات اŸلتقى الدو‹ جاء نتيجة
ال -ع -دي -د م -ن اŸؤوشس -رات ال-ت-ي –ّق-قت
ب -فضس -ل ال -ت-وج-ي-ه-ات ال-رشس-ي-دة ل-رئ-يسض
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة لتنمية
ا÷ن- -وب ال- -ك- -ب ‘ Òشس- -ت- -ى اŸي -ادي -ن،
لسس -ي -م -ا ‘ اŸي -دان ال -ف Ó-ح -ي وال-ت-ي
سسمحت بتصسنيف ولية الوادي من بÚ
أاب - -رز اŸن - -اط - -ق اŸت- -ق- -دم- -ة ‘ ه- -ذا
اÛال .وم - - -ن ب Úه - - -ذه اŸؤوشس - - -رات
الق -تصس -ادي -ة ،نسس -ب -ة ال -ن-م-و ت-ق-در بـ08
ب-اŸئ-ة ،ق-ي-م-ة اŸن-ت-وج ال-فÓ-ح-ي ت-قدر
بـ 166مليار دج ،اŸرتبة الثانية وطنيا ‘
منتوج التمور بنسسبة  25باŸئة ،حجم
ال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة ال-فÓ-ح-ي-ة  125000أالف
منصسب منها  77000منصسب دائم ،كما
ذكر عبد القادر بن سسعيد وا‹ الولية
على هامشض التظاهرة ،باإلضسافة ا¤
م -ؤوشس -رات تشس -ج -ع ع -ل -ى ت-ن-م-ي-ة ت-رب-ي-ة
اŸائ -ي -ات لسس -ي -م -ا ال -ق -درات اŸائ -ي -ة

الضسخمة التي تتوفر عليها ولية الوادي
منها 32000 ،بئر سسطحي بتدفق 80000
ل / Îث- -ان- -ي- -ة ووج -ود  750ب-ئ-ر عميقة
وم-ت-وسس-ط ب-تدفق  15000ل / Îث -ان-ي-ة،
ناهيك عن  4190حوضض للسسقي منجزة
منذ سسنة .،2000
أاوضسح وا‹ الولية ‘ هذا السسياق،
«ان اإلرادة القوية لدى شسباب الولية،
ب- -ره- -ن ول ي- -زال ‘ ع- -دة م- -ن -اسس -ب -ات
ومواسسم أانه قادر على قهر اŸسستحيل
إان ت-وف-ر اŸن-اخ ب-أابسس-ط اإلم-ك-ان-ي-ات»،
ويهدف اŸلتقى الدو‹ لÎقية وتنمية
تربية اŸائيات ا ¤التعريف والتطوير
اختصساصض تربية اŸائيات ‘ ا÷نوب
الكب Òوفتح ›ال السستثمار .
وحسسب تصسريحات Ÿسسؤوو‹ اŸديرية
العامة للصسيد البحري وتربية اŸائيات،
«تهدف تنمية تربية اŸائيات ‘ اŸياه
العذبة ‘ هذا اإلطار إا ¤بلوغ إانتاج
 20.000ط- -ن إاضس- -اف- -ي- -ة ع -ل -ى اŸدى
اŸتوسسط من خÓل اسستغÓل ›موع
القدرات اŸائية اŸوجودة ع ÈالÎاب
الوطني ،لسسيما ‘ ا÷نوب ا÷زائري
اŸمتد على مسساحة  2،4مليون كلم،2
أاي نسسبة  %87من اŸسساحة اإلجمالية
للبÓد ،والذي يتوفر على موارد هامة
من اŸياه الباطنية اŸقدرة بأاك Ìمن
 40 000مليار م ،3وتشسكل تنمية تربية
اŸائ -ي -ات ع -نصس ً-را ه -اًم -ا ‘ ا◊رك -ي -ة
الق - -تصس- -ادي- -ة ال- -ت- -ي تشس- -ه- -ده- -ا ه- -ذه
اŸناطق ،لسسيما ‘ اÛال الفÓحي»،
خصسوصسا وان «النتائج ا÷يدة اŸسسجلة

‘ السسنوات األخÒة ‘ إا‚از مشساريع
تربية اŸائيات ‘ اŸياه العذبة ،لسسيما
مشساريع الÎبية السسمكية اŸد›ة ‘
الفÓحة ،تبشسر Ãسستقبل واعد ‘ هذه
الشس -ع -ب -ة ال -ت -ي تشس-ه-د إاق-ب-ال ك-بًÒا م-ن
اŸسس -ت -ث-م-ري-ن الشس-ب-اب وم-ن ال-فÓ-حÚ
رجاًل ونسساًء ،اŸهتّم Úبهذا النشساط
بفضسل التسسهيÓت التي “نحها الدولة
‘ هذا اإلطار واŸرافقة التي يحظون
بها ‘ إا‚از مشساريعهم ،وكذلك بسسبب
الطلب اŸتزايد أاك Ìفأاك ‘ ،Ìمنتجات
تربية اŸائيات».
م - -ن ج - -ه - -ة أاخ - -رى ،أاضس - -افت ن- -فسض
اŸصس-ادر« ،م-ن أاج-ل ت-ث-م Úاإلم-ك-ان-ات
اŸوج- - -ودة ،سس- - -ط- - -رت إادارة الصس- - -ي - -د
ال -ب -ح -ري وت -رب-ي-ة اŸائ-ي-اتÃ ،شس-ارك-ة
برنامج األ· اŸتحدة للتنمية ،وبدعم
تقني من منظمة األ· اŸتحدة للتغذية
وال-زراع-ة ،اسسÎات-ي-ج-ي-ة وط-ن-ي-ة ل-ت-نمية
الصس-ي-د ال-ب-ح-ري وت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات ،م-ع
إاعطاء أاهمية خاصسة للصسيد ا◊ر‘».
أاب-رز أاه-داف ه-ذه ال-ف-ع-ال-ي-ة ال-دول-ية،
دعم ترقية السستثمار ‘ أانشسطة تربية
اŸائ- -ي- -ات ‘ اŸن -اط -ق الصس -ح -راوي -ة،
وتعميم األنشسطة اŸلحقة بها من قبيل
ت-ع-ل-يب األسس-م-اك و–وي-ل-ه-ا وتسسويقها،
وكذا إاعداد خارطة طريق لتنمية تربية
اŸائ- -ي- -ات ‘ اŸن -اط -ق الصس -ح -راوي -ة،
ال-ق-ي-ام Ãع-اي-ن-ة اإلم-ك-ان-ات ال-تي تتوفر
عليها اŸناطق الصسحراوية فيما يخ ّصض
ت-ن-م-ي-ة ت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات ،ت-ثم ÚاŸوارد
اŸائية وترقيتها من خÓل تنمية تربية
اŸائ- -ي- -ات ‘ اŸن -اط -ق الصس -ح -راوي -ة،
عرضض ‰اذج ناجحة ‘ ›ال تربية
اŸائ- -ي- -ات ‘ اŸن- -اط- -ق الصس- -ح -راوي -ة
ب -غ -رضض تشس -ج -ي -ع ال -ف Ó-ح Úوح -ام-ل-ي
اŸشس- -اري- -ع ع -ل -ى السس -ت -ث -م -ار ‘ ه -ذا
اÛال ،ت - -ب - -ادل اÈÿات ال - -وط - -ن- -ي- -ة
واألج -ن -ب -ي -ة ‘ ه -ذا الشس-أان ،وم-ن-اقشس-ة
ال -ت -ح -دي -ات ذات الصس -ل -ة ب -ت-ن-م-ي-ة ه-ذا
النشساط ‘ اŸناطق الصسحراوية.
وينتظر إاعداد خارطة طريق Ÿرافقة
التنمية اŸسستدÁة لÎبية اŸائيات ‘
ال-وسس-ط الصس-ح-راوي ،إانشس-اء شس-ب-ك-ة م-ن
اŸت- -ع- -ام- -ل Úوال- -فÓ- -ح ÚاŸم- -ارسسÚ
ل -نشس -اط ت -رب -ي -ة اŸائ -ي -ات ‘ ال -وسس -ط
الصس -ح -راوي ،اسس -ت -ق -ط -اب اŸزي -د م-ن
السستثمارات ‘ هذا اÛال.

اŸدية :علي ملياÊ
ت -واصص -ل م -دي -ري -ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از ع Èخ-ط-ة ع-م-ل ج-دي-دة
ل -ت -حصص -ي -ل دي -ون -ه-ا ل-دى زب-ائ-ن-ه-ا «ح-م-ل-ة –صص-ي-ل» ’سصÎج-اع ال-دي-ون
ال-ع-ال-ق-ة وال-ت-ي ت-ق-در ‘ ›م-ل-ه-ا بـ  120م-ل-ي-ار سص-ن-ت-ي-م موزعة بنحو 35
باŸائة ،منها لدى اÿواصش والباقي لدى اŸؤوسصسصات العمومية.
يأاتي هذا بعد اŸبادرات التي قامت بها مديرية التوزيع سسابقا لتسسهيل اŸهمة
على الزبون و“كينه من تسسديد فاتورة الطاقة اÿاصسة به دون تكليفه عناء التنقل،
وهذا بتغي Òمواقيت العمل اÿاصسة بالوكالت التجارية والتي اأصسبحت تفتح أابوابها
من السسبت إا ¤األربعاء ،إاضسافة إا“ ¤ك Úالزبون من الدفع عن طريق مكاتب
الÈيد األقرب إاليه ،أاو الدفع اإللكÎو،Êكما يتمّكن الزبون من معاينة فاتورة
الطاقة اÿاصسة به عن طريق اŸوقع اإللكÎو Êاÿاصض بالشسركة ا÷زائرية لتوزيع
الكهرباء والغاز  www.sdc.dz.كما تسسعى مديرية التوزيع باŸدية إا ¤ا◊رصض
على دÁومة وجودة اÿدمة وعدم تأاثÒها على يوميات الزبون ،وهذا بتسسهيل
اŸهمة على اŸؤوسسسسات العمومية لتمكينهم من تسسديد فواتÒهم من دون أان
ي -ن -ع -كسض ذلك ب -السس -لب ع -ل -ى ي -وم -ي -ات اŸواط -ن ا÷زائ -ري ك -ون -ه ي -ع -ت Èأاول-وي-ة
اهتماماتها.
من جهة أاخرى ،وسسعيا منها للتقرب من الزبون ووضسعه ‘ مكانة مرموقة و‘
أاولوية اهتماماتها ،تسسعى هذه اŸديرية إا ¤مسساعدة الزبون على تخفيضض فواتÒ
الطاقة اÿاصسة به وهذا با◊مÓت التحسسيسسية التي تقوم بها طوال السسنة حول
” اسستحداث مكاتب
كيفية ترشسيد اسستهÓك الطاقة الكهربائية والغازية ،كما ّ
التوجيه واإلرشساد على مسستوى  08وكالت Œارية اŸوزعة على تراب ولية اŸدية
والتي “كن الزبون من طرح انشسغالته وتسساؤولته ‘ ﬂتلف ›الت التموين
بالطاقة الكهربائية والغازية .من جهة أاخرى تدعمت مديرية التوزيع Ãولود جديد
أاطلق عليه اسسم «فرقة الطاقة» والتي سستزور الزبائن ‘ أاماكن سسكناهم ويكمن
الدور األسساسسي لهذه األخÒة ‘ الÎشسيد ‘ اسستهÓك الطاقة الكهربائية والغازية
وكيفية تفادي أاخطار الكهرباء والغاز ،كيفية قراءة فاتورة الكهرباء والغاز ،تقدË
نصسائح حول الÎكيبة اŸثالية للشسبكة الداخلية للكهرباء والغاز ،اإلجابة عن كل
التسساؤولت التي قد يطرحها الزبون.

أابواب مفتوحة على الدرك بتندوف

التواصسل اŸباشسر مع اŸواطن

’راضصي
’مÓك ومسصح ا أ
يئسصوا من الّÎدد على مصصالح ا أ

سسكان حي مرمان بالبليدة يطالبون بتسسوية عقود ملكيتهم

البليدة :لينة ياسسمÚ
ج -ه ‡ث -ل -ون ع -ن سص -ك-ان ح-ي
و ّ
م- - -رم- - -ان ‘ ال- - -ب- - -ل- - -ي- - -دة ،ن- - -داء
Ÿن-ت-خ-ب-ي-ه-م ب-تسص-وي-ة أازمة عقود
ملكية التجمعات  80و 90و150
سص- -ك- -ن «أارشص- -ب -ي» ،وال -ت -ي ل -ط -اŸا
طالبوا بها منذ العام  ،1993و’
ي- - -زال - -ون دون أام - -ل ‘ ا◊صص - -ول
عليها.
‡ثلو السسكان أاوضسحوا لـ «الشسعب»،
أانهم يئسسوا من الÎدد على مصسالح

ال - -ب- -ل- -دي- -ة وأامÓ- -ك ال- -دول- -ة ومسس- -ح
األراضسي ،يسسأالون عن عقودهم ،لكن
ا÷واب دائما يأاتيهم بضسرورة التحلي
بالصس ،Èوأان اإلجراءات  ⁄ينتهوا منها
ب -ع -د ،م -ك -ت -ف ‘ Úذلك إال Ãق -ررات
السستفادة التي –صسلوا عليها منذ 25
سسنة تقريبا ،موضسح Úبأان عدد أافراد
ال-ع-ائ-ل-ة ارت-ف-ع ،وم-ت-ط-ل-باتهم زادتهم،
وحينما يريدون التوسّسع أاو الÎميم أاو
–سس Úت - -لك السس - -ك - -ن - -اتÁ ،ن - -ع- -ون
ويهددون بالهدم واŸتابعة القانونية،
كما أان التأاخر ‘ تسسليمهم تلك العقود
حرمهم من أاي اسستفادات قروضض أاو

إاعانات دعم مالية.
ك -م -ا دع-ا سس-ك-ان وم-ه-ت-م-ون ب-ق-ط-اع
ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ني ،Úا÷هات
ال -وصس-ي-ة اŸسس-ؤوول-ة– ،وي-ل اŸل-ح-ق-ة
اŸوجودة با◊ي السسكني  630مسسكن
ب- -ب -وق -رة ،إا« ¤م -رك -ز» ي -ت -وف -ر ع -ل -ى
تخصسصسات أاوسسع ،ويسستقطب أاعدادا
من اŸهتم Úبهذا النوع من التكوين
باŸنطقة.
الطلب برره أاصسحابه ،بأان اŸلحقة
شس -ه -دت م-ؤوخ-را ت-وسس-ع-ة و–دي-دا ‘
ال -ع-ام  ،2016ل- -ك- -ن م- -ن دون أان ي- -ت- -م
السستفادة من تلك التوسسعة وتصسيÒه
ا« ¤مركز» ‘ ،ح Úأان أاعدادا مهمة
من الطلبة اÎŸبصس ،Úالوافدين من
ب -ل -دي-ات ح-م-ام م-ل-وان وأاولد سسÓ-م-ة
وبوقرة ،يجÈون على التنقل لعشسرات
ال-ك-ي-ل-ومÎات ،ع-ل-ى م-راك-ز أاخ-رى ‘
بوينان مث Óواألربعاء وسسيدي موسسى
بالعاصسمة ،ألجل التكوين وتعلم اŸهن
وا◊رف ،بينما اŸلحقة ل تضسم إال
ت -خصسصس -ات –سسب ع-ل-ى أاصس-ب-ع ال-ي-د
ال -واح -دة ،وه -م ي -أام -ل-ون م-ن ا÷ه-ات
الوصسية أان تنظر ‘ طلبهم ‘ أاقرب
وقت ،وإاراح -ت -ه -م م -ن مشس-ق-ة ال-ت-ن-ق-ل
Ÿسس -اف -ات ب -ع -ي -دة ،خ -اصس-ة ب-ال-نسس-ب-ة
لعنصسر اإلناث.

’بواب اŸفتوحة على الدرك الوطني
احتضصنت دار الثقافة بتندوف فعاليات ا أ
لسصنة  ،2018اŸنظم بحضصور العديد من اŸواطن ÚوالعائÓت التي تابعت العروضش
التكتيكية التي قدمتها باحÎافية عالية ﬂتلف مصصالح الدرك.
األبواب اŸفتوحة على السسÓح األخضسر بتندوف تأاتي لتأاكيد جاهزية عناصسر
الدرك الوطني للتصسدي للجرÁة وا÷رÁة اŸنظمة ،و‘ هذا الطار أاكد اŸقدم
«قرنون عبد الوهاب» قائد اÛموعة القليمية للدرك الوطني بتندوف ،أان مثل هذه
التظاهرات تهدف ا ¤التقرب والتواصسل أاك Ìمع اŸواطن ،واطÓعه على ما توصّسل
إال -ي -ه ج -ه -از ال -درك م -ن ت -ق-ن-ي-ات ح-دي-ث-ة ،وأاضس-اف اŸت-ح-دث أان ت-ظ-اه-رة األب-واب
” إا‚ازه و–قيقه ‘ سسبيل أامن وسسÓمة
اŸفتوحة تهدف ا ¤تسسليط الضسوء على ما ّ
اŸواطن Úو‡تلكاتهم.
وع-ل-ى ه-امشض ال-ت-ظ-اه-رة ،ن-ظ-مت اÛم-وع-ة الق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك ال-وطني بتندوف
معرضساً ضسم عرضساً للعتاد اŸسستعمل ‘ ﬂتلف التدخÓت ،وقد Œاوب ا÷مهور
بإايجابية مع ا◊دث الذي تخللته عروضض تكتيكية لفصسيلة األمن والتدخل نالت
إاع-ج-اب ا÷م-ه-ور ،و–صس-ي اÛم-وع-ة الق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي ب-ت-ندوف خÓل
الثÓثي األول من سسنة  ،2018ما ›موعه  05حوادث مرور خلفا قتيل Úو 09جرحى،
‘ ح Úسسجلت  12حادثًا خÓل نفسض الفÎة من سسنة ﬂ ،2017لفًا ثÓث قتلى و24
جريحًا ‘ ،حً ⁄ Úيسسجل الثÓثي األول من السسنة ا÷ارية أاي جرائم سسواء ضسد
األشسخاصض أاو ضسد النظام العام واألمن العمومي ‘ ،ح ⁄ Úتسسجل ذات اŸصسالح
سسوى جرÁت Úفقط ضسد األمÓك ،وباŸقابل شسهدت جرائم التعدي على القوانÚ
اÿاصسة ارتفاعاً ملحوظَا ،حيث شسهد الثÓثي األول من سسنة  ،2018تسسجيل 81
جرÁة حازت فيها الشسرطة القتصسادية على حصسة األسسد بتصسديها لـ 73جرÁة‘ ،
ح ⁄ Úتتعد هذه ا÷رائم سسنة  2017حوا‹  42جرÁة .كما “ّكنت اÛموعة
القليمية للدرك الوطني بتندوف خÓل سسنة  2018من حجز أازيد من  29كلغ من
الكيف اŸعالج ومعا÷ة  34قضسية متعلقة بالهجرة السسرية ” على إاثرها توقيف 34
” ترحيل  29آاخرين.
شسخصسا ًأافرج عن  05منهم و ّ

تندوف :عويشش علي
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لسشتثمار بسشعيدة
ع Úالسشلطان بلدية مفتوحة على فرصص ا إ

تفريت ...منطقة خارج إهتمام إŸتعاملÚ

تعت Èبلدية ع Úالسشلطان من البلديات اŸصشنفة فÓحيا تÎبّع على مسشاحة ششاسشعة بششمال ولية سشعيدة
عن بعد  25كلم على مسشتوى الطريق الوطني رقم  93الرابط ب Úسشعيدة وتيارت ،حيث تقطنها  8آالف نسشمة،
ال -ت -قت «الشش -عب» ب -ن -ائب رئ -يسص اÛلسص الشش -ع -ب -ي ال -ب -ل -دي السش -ي -د م -دا Êب-وزي-ان ب-اع-ت-ب-اره م-ك-ل-ف-ا ب-ال-نشش-اط-ات
الجتماعية...

سشعيدة :ج .علي
كان بصسدد اإ’نتهاء من توزيع قفة
رمضسان و‘ هذا اÿصسوصص ،أاكد أان
ال-ب-ل-دي-ة رصس-دت  ٧00م-ل-يون سسنتيم
لهذه العملية ما مّكن من اقتناء 1٧66
ق - -ف - -ة Ãا ف- -ي- -ه- -ا حصس- -ة ال- -نشس- -اط
ا’ج -ت-م-اع-ي وال-و’ي-ة ،ومّسس-ت ق-رى
ودواوير بوشسيخي ،قرنيدة وتيفريت،
ق -روج زح -زاح ،وأاو’د ع -ب -د ال -ق -ادر
وع Úالكرمة التي تبعد بحوا‹ 12
ك-م ع-ن ع-اصس-م-ة ال-ب-ل-دي-ة ،وال-ت-ي ّ”
تسس- -خ Òشس -اح -ن -ات ل -ن -ق -ل ال -ط -رود
الغذائية إا ¤مسستحقيها وأاثنى على

العمل بالبطاقية التي سسمحت عن
كشس- -ف اŸت- -ح -اي -ل Úوا’سس -ت -ف -ادات
اŸزدوج -ة ،السس -ي -د م -دا Êب -وزي -ات
خ ّصص حديثه لـ»الشسعب» فيما يخصص
الصس-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة أان ق-اع-ة ال-عÓج
ببوشسيخي تعا Êمن ا’كتظاظ فيما
ي -ب -ق -ى ال -ق -ط -اع الصس-ح-ي ب-ع-اصس-م-ة
البلدية يعا Êهو اآ’خر من نقصص ‘
سس -ي-ارات اإ’سس-ع-اف ل-ن-ق-ل اŸرضس-ى،
خ- - -اصس- - -ة ا◊ا’ت ا◊رج - -ة ،وع - -ن
ال -ع -م -ل -ي-ات ال-ت-ن-م-وي-ة أاك-د أان نسس-ب-ة
التغطية بالكهرباء الريفية بلغت ٩5
باŸائة ،ويتم العمل على توف Òتقنية
اإ’ن-ارة ب-ال-ط-اق-ة الشس-مسس-ي-ة ب-النسسبة

Óماكن النائية التي اسستفادت من
ل أ
فتح مسسالك ريفية بـ  5كم ،وفيما
ي- -خّصص الصس- -ن -اع -ة أاك -د أان اÛلسص
ت -ل -ق-ى م-ل-ف-ات اسس-ت-ث-م-ار ‘ اÛال
الصس- -ن- -اع- -ي ‘ –وي- -ل ال -ط -م -اط -م
والعصسائر باŸقابل ع Èعن تعجبه
من عزوف ا’سستثمار ‘ السسياحة
رغم مناطق التوسسع السسياحي التي
تزخر بها اŸنطقة خاصسة منطقة
تيفريت ،حيث تعت Èهذه اŸنطقة
م- -ن ح- -يث م- -نسس- -وب ت- -دف -ق اŸي -اه
واÿصس - - -وصس- - -ي- - -ات ال- - -عÓ- - -ج- - -ي- - -ة
ا’سس-تشس-ف-ائ-ي-ة يشس-ه-د توافد السسكان
إال- -ي- -ه- -ا ﬁل- -ي- -ا وج- -ه -وي -ا ووط -ن -ي -ا
ب -ال -عشس-رات ك-م-ا ي-تضس-اع-ف اإ’ق-ب-ال
خ Ó-ل ن -ه -اي -ة اأ’سس-ب-وع م-ؤوك-دا ف-ت-ح
الباب Ÿن ينوي ا’سستثمار ‘ هذا
اÛال .وأاك -د ع -ل -ى ال -ت -ع-وي-ل ع-ل-ى
ال -ف Ó-ح-ة ل-رف-ع اŸداخ-ي-ل ب-اع-ت-ب-ار
اŸنطقة ذات طابع فÓحي رعوي.
Œدر اإ’شس - - -ارة أان ب- - -ل- - -دي- - -ة عÚ
السس- -ل- -ط- -ان ت- -ع- -ا Êع- -ل- -ى مسس- -ت -وى
ط-رق-ات-ه-ا اŸهÎئ-ة اŸل-ي-ئ-ة ب-ا◊فر
فشسبكة الطرق الداخلية فيها مهÎئة
ت-ت-خ-ل-ل-ه-ا ح-ف-ر ع-م-ي-ق-ة ،وع-ليه فإان
م-ظ-اه-ر ال-ب-ط-ال-ة م-ت-فشس-ي-ة ب-ل إان-ه-ا
ظ -اه -رة ب -ارزة وه -ذا ي-ع-ود ’ف-ت-ق-ار
ال -ب-ل-دي-ة أ’ي م-ؤوسسسس-ة اق-تصس-ادي-ة أاو
صسناعية ÷لب اليد العاملة.

لسشتجابة لطلبات الزوار
بغية تنششيط القطاع السشياحي وا إ

إإعتماد  16مششروعا Ãنطقة بني حوإء إلسشاحلية بالششلف

لزالت ال- -ه- -ي- -اك- -ل السش- -ي- -اح- -ي- -ة
واŸرافق اÿاصشة باسشتقبال الزوار
واŸصش- - -ط- - -اف Úن - -اقصش - -ة ب - -ولي - -ة
الششلف ،فما –ّقق ل يتعدى 500
سش- -ري- -ر رغ- -م ت- -خصش- -يصص ال- -وزارة
اŸع-ن-ي-ة Ÿن-اط-ق ال-ت-وسش-ع السش-ي-احي
التي تبقى –ت اŸراقبة خششية أان
يسش- -ت- -غ- -ل -ه -ا ال -ب -زن -اسش -ي -ون وت -غÒ
وج- -ه -ت -ه -ا Ÿشش -اري -ع لع Ó-ق -ة ل -ه -ا
ب -اŸي-دان السش-ي-اح-ي ،وه-و م-ا ج-ع-ل
إادارة ال -ق -ط -اع ت-كشش-ف ع-ن م-واق-ع
جديدة لذات الغرضص.

الششلف /و.ي .أاعرايبي
م- -ع اقÎاب ك- -ل م -وسس -م اصس -ط -ي -اف
ب-ال-و’ي-ة ت-ط-رح م-عضس-ل-ة ن-قصص ه-ياكل
اإ’سستقبال خاصسة على مسستوى ا÷هة
السساحلية التي “تد على مسسافة تزيد
عن  120كلم من حدود و’ية تيبازة إا¤

غاية تخوم و’ية مسستغا Âبشساطئ عÚ
البقرة ،والتي تتوزع على  28شساطئا
صسا◊ا للسسباحة ‘ ،انتظار ما تكشسفه
م-دي-ري-ة ق-ط-اع السس-ي-اح-ة م-ن شس-واطئ
جديدة.
اأ’مر الذي جعل مسسأالة النظر ‘
نقصص اŸرافق السسياحية على ا÷بهة
السساحلية يث Òقلق الزوار كل سسنة أامام
تقاعسص ا÷ميع ،خاصسة إاذا علمنا أان
ه -ن -اك ق -ط -ع أارضس-ي-ة م-ن-حت ÿواصص
إ’‚از فنادق ومرافق تتكفل بالشسأان
السسياحي ،لكنها حولت وغÒت وجهتها
على منظر ا÷ميع منذ سسنوات .وإاذا
ك- -ان ت- -دارك ال -وضس -ع ب -إا‚از ه -ي -اك -ل
ف- -ن- -دق -ي -ة ب -ع -اصس -م -ة ال -و’ي -ة وب -عضص
البلديات صسار غ Òكاف لتلبية الطلب
اŸت-زاي-د ال-ذي ي-ف-رضس-ه ال-زوار ال-ذي-ن
يواجهون صسعوبات أامام غÓء اأ’سسعار
التي تفرضسها هذه الهياكل على قلتها،
وه- -و ي -تسس -بب ‘ ن -ف -ور ال -ب -عضص رغ -م

التعليمات التي تطلقها الوزارة اŸعنية
ÿفضص اأ’سسعار ‘ مثل هذا اŸوسسم
ال -ذي يشس -ت -د ف -ي -ه اإ’ق-ب-ال وي-ك Ìف-ي-ه
ال -نشس -اط السس -ي -اح-ي ـ ي-ق-ول ب-عضص م-ن
إالتقينا بهم Ãنطقة تنسص وبني حواء
واŸرسس- - - -ى وغÒه- - - -ا م - - -ن ا÷ه - - -ات
السس -اح -ل -ي -ة ل -ل-ج-ب-ه-ة ال-ب-ح-ري-ة ل-و’ي-ة
الشسلف ـ التي مازالت شسواطئها عذراء
يقول الناشسطون ‘ اÛال السسياحي
والÎويج له.
وأامام هذا الطلب وبغية التخفيف من
الوضسع حتى لو كان على مدى  4أاو 5
سسنوات القادمة ،كشسف مدير السسياحة
بالو’ية أان  16قطعة أارضسية منحت
ضس -م -ن ‰ط اإ’م -ت -ي -از ÿواصص ب -غ -ي-ة
Óسستقبال والتي
إا‚از هياكل سسياحية ل إ
ب-إام-ك-ان-ه-ا ع-ن-د تسس-ل-يمها توف Òحوا‹
أالف سسرير من شسأانه تخفيف الضسغط
وتوف Òهياكل اإ’سستقبال ،خاصسة بهذه
اŸن-اط-ق ال-ت-ي م-ازالت ع-ذراء ت-ن-ت-ظ-ر
مشساريع تنموية طموحة و›لبة للÌوة
وم- -ن- -اصسب الشس- -غ- -ل خÓ- -ف- -ا Ÿا أا‚ز
بشساطئ ميناء تنسص الذي اسستهلك قطع
أارضس -ي -ة Ãب -ال -غ رخ -يصس -ة ب -ع -ي -دة ع-ن
سس- -ع- -ره- -ا ا◊ق- -ي -ق -ي و– ⁄ق -ق ◊ّد
السساعة أاهدافها التي تضسمنتها دفائر
الشسروط.
وبحسسب ذات اŸسسؤوول ،فإان منح 16
ق-ط-ع-ة ال-ت-ي سس-ل-مت أ’صس-ح-اب-ها ضسمن
منطقة التوسسع السسياحي التي تضساف
للمناطق  3بكل من ماينيسص وتاغزولت
وت- -نسص ،م -ن شس -أان -ه -ا ت -ق -وي -ة ا◊ظÒة
السسياحية بالو’ية ،ويبقى عمال متابعة
تنفيذ هذه اŸشساريع بأاسسرع وقت هو
الضسامن للنجاعة السسياحية باŸنطقة
يشس Òأابناء ا÷هة السساحلية بالشسلف.

فيما لتزال  6آالف مكّدسشة

 4آإ’ف بطاقة تعريف بيومÎية سشلمت
ÎŸششحي إإ’متحانات إلنهائية

سشيدي بلعباسس :غ  .ششعدو
ق - - -امت مصش- - -ل- - -ح- - -ة ال- - -وث- - -ائ- - -ق
ال -ب -ي -ومÎي -ة ال -ت -اب -ع -ة ل -ب -ل -دي-ة
سش -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسص ب -تسش -ل-ي-م 4000
بطاقة تعريف بيومÎية لفائدة
اŸق -ب -ل Úع -ل -ى اج -ت -ي -از ام -ت -ح-اÊ
شش- -ه- -ادة ال -ب -ك -ال -وري -ا وال -ت -ع -ل -ي -م
اŸتوسشط من جملة  10924مÎششح
للششهادت ،Úحيث “ّكنت اŸصشلحة
م -ن ب -ل -وغ نسش -ب -ة ت -ف-وق السش-ب-عÚ
ب - -اŸائ - -ة م - -ن حصش- -ة ال- -ب- -ط- -اق- -ات
اŸسشلمة.
’زالت مصس -ال -ح إاسس -ت -خ -راج ب -ط -اق -ة
ال -ت -ع -ري -ف ال -وط-ن-ي-ة وج-وازات السس-ف-ر
ال-ب-ي-ومÎي-ة ب-ب-ل-دي-ة سس-ي-دي بلعباسص ‘
سس -ب -اق م -ع ال -زم -ن ’سس -ت-ق-ب-ال م-ل-ف-ات
واسس - -تصس - -دار ب - -ط- -اق- -ات ال- -ت- -ع- -ري- -ف
ال -ب -ي-ومÎي-ة ل-ف-ائ-دة مÎشس-ح-ي شس-ه-ادة
البكالوريا البالغ عددهم  ،10124وكذا
مÎشس -ح -ي شس -ه-ادة ال-ت-ع-ل-ي-م اŸت-وسس-ط
البالغ عددهم  10324ع Èكامل بلديات
الو’ية ،وبفضسل التنسسيق اŸشسÎك مع
مديري اŸتوسسطات “ّكنت اŸصسالح
من تسسجيل  ٩5باŸائة نسسبة اإ’عداد
لهذه البطاقات ،خاصسة بعد تخصسيصسها

وك- -ك- -ل سس- -ن- -ة ال- -فÎة ا◊ال- -ي- -ة إ’‚از
ال- -ب- -ط- -اق- -ات ال -ت -ع -ري -ف ال -ب -ي -ومÎي -ة
ل -ل -مÎشس -ح Úب -ع -د ت-وق-ي-ف اسس-تصس-دار
جوازات السسفر البيومÎية بصسفة مؤوقتة
لÎكيز العمل على اسستكمال بطاقات
اÎŸشسح Úلتكون جاهزة قبل مواعيد
اإ’متحانات.
و‘ ذات السسياق ،دعت دائرة سسيدي
ب-ل-ع-ب-اسص اأصس-ح-اب ب-ط-اق-ات ال-ت-ع-ري-ف
ال-ب-ي-ومÎي-ة اÎŸاك-م-ة ب-رفوف مصسالح
اسس- -تصس- -دار ال -وث -ائ -ق ال -ب -ي -ومÎي -ة إا¤
ضسرورة سسحبها خاصسة وأان عددها ‘
ارت - -ف- -اع مسس- -ت- -م- -ر ،ح- -يث ب- -ل- -غ ع- -دد
ال -ب -ط -اق -ات اŸك -دسس -ة  6000بطاقة
بيومÎية  ⁄يسستلمها أاصسحابها رغم أان
مصسالح الدائرة اسستنفذت كل الطرق
لتبليغ أاصسحابها من خÓل ا’تصسال بهم
ع -ن ط -ري -ق ال -ه -ات -ف وإارسس -ال رسس-ائ-ل
قصسÒة وك- -ذا إارسس- -ال اإ’سس- -ت- -دع- -اءات
اŸباشسرة عن طريق الÈيد.
Óشس -ارة ،ف -ق -د ّ” وضس-ع ﬁ 53طة
ل -إ
ب -ي -ومÎي -ة ل -ل -خ-دم-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى 52
ب -ل -دي -ة خÓ-ل سس-ن-ة  ،201٧م -ك -نت م -ن
إاسس - -تصس- -دار  11582ب -ط-اق-ة ت-ع-ري-ف
بيومÎية ،و 5423جواز سسفر بيومÎي
خÓل سسنة .201٧

سشكانها ﬁرومون من اŸرافق الضشرورية

قرية تاغزوت بع Úتالوت –تاج إ ¤إلتفاتة
طالب سشكان تاغزوت  40كلم
ششرق تلمسشان والتابعة لبلدية
ع Úت- - -ال - -وت م - -ن السش - -ل - -ط - -ات
اÙل -ي -ة ال -ت -دخ -ل ال-ع-اج-ل م-ن
أاج -ل ال -وق -وف ع -ل-ى ال-وضش-ع-ي-ة
اŸزري - -ة ال - -ت - -ي ي - -ع- -يشش- -ون- -ه- -ا،
ح- -رم- -ت- -ه- -م م- -ن حّ- -ق السش- -ك- -ن،
لضش-اف-ة إا ¤السش-ك-نات الهششة
ب-ا إ
فهي تعا Êمن ويÓت التهميشص
لدارة إا¤
وع - - -دم ال - - -ت- - -ف- - -ات ا إ
ال - -ق- -ري- -ة ال- -ت- -ي  ⁄ت- -ع- -رف أاي
مشش- - -روع م- - -ا ع - -دا ق - -رار م - -ن - -ع
ا◊ي- - - - -ازة ،ح- - - - -يث ورغ - - - -م أان
اŸنطقة ريفية ومعنية بÈامج
السشكن الريفي لكن دائرة عÚ
تالوت  ⁄تعر القرية أادنى اهتمام.
من ناحية أاخرى فهي تصسنف ضسمن قرى الهضساب العليا التي رصسدت لها مئات
اÓŸي Òلكن  ⁄تر إا’ السسراب .هذه القرية التي  60باŸائة من سسكانها شسباب ⁄
تعرف أاية مشساريع لهؤو’ء ،دخلوا اليوم ‘ تقاعد دون تعويضص ما رفع نسسبة العزوبة
واأ’مية بحكم أان القرية التي ’ تبعد عن مقر الدائرة سسوى بـ 3كلم  ⁄تعرف أاية
مشسروع تنموي يسسمح من اÿروج من دائرة التخلف ما جعل السسكان يغضسبون .حيث
أاشسار السسكان إا ¤أان مسسؤووليهم ’ يعرفونهم سسوى ‘ ا◊مÓت ا’نتخابية أاين يتم
توزيع وعود تتحول بعد مرور ا’قÎاع اإ ¤سسراب.
هذا وطالب السسكان ‘ رسسالتهم إا ¤وا‹ الو’ية يناشسدونه أان يرصسد لهم 01
باŸئة من الغÓف اŸا‹ ‘ الوقت الذي تبلغ العزوبية بقرية تاغزوت  ٧0باŸائة.
أاك Ìمن هذا ورغم أان القرية تعد من أاهم اŸناطق الفÓحية Ÿسساهمة سسكانها ‘
ا’كتفاء الذاتي للمنطقة الشسرقية لكنهم  ⁄يتلقوا اأي دعم من ا÷هات الفÓحية
ورغم الغÓف اŸا‹ الهام الذي تلقته الو’ية ،لكن تاغزوت  ⁄تتلق حقها منه وحتى
النقل ’ يوجد خط يربط القرية Ãقر البلدية ،كما اأن اŸكتبة الوحيدة مغلقة
واŸسستوصسف ’ توجد به اأدنى وسسائل التضسميد ما يجعله هيك Óبدون روح .وحتى
اŸمرضص اŸكلف بتشسغيله كثÒا ما يغيب واأحيانا يصسل بعد منتصسف النهار نتيجة
غياب الرقابة.

تلمسشان ﬁمد بن ترار

‹hO

األحد  13ماي  2018م
الموافق لـ  27شسعبان  1439هـ

لمريكية إأ ¤ألقدسس
رفضسا لنقل ألسسفارة أ أ

يوم غضشب تاريخي للششعب الفلسشطيني غدا

يسس -ت -ع-د ألشس-عب أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ،ل-ي-وم
غضسب ع -ارم ،غ -دأ ألث -ن ،Úأح -ت-ج-اج-ا
لم-ري-ك-ي
ع -ل -ى ت -ن-ف-ي-ذ ق-رأر أل-رئ-يسس أ أ
ب - -ن - -ق - -ل سس - -ف - -ارة ب Ó- -ده إأ ¤أل - -ق - -دسس،
لرأضس -ي
وت- -ك- -ريسس- -ا ◊ق أل- -ع -ودة إأ ¤أ أ
أÙت- -ل- -ة ،وي- -ت- -وق- -ع أن ت- -ب -ل -غ أŸسسÒأت
ألشسعبية ذروتها.
قالت الهيئة الوطنية ŸسسÒة العودة وكسسر
ا◊صسار ‘ غزة ،أامسس ،إان يوم غد الثنÚ
سس -ي-ك-ون ي-وم-ا ت-اري-خ-ي-ا ‘ مسسÒات ال-ع-ودة““،
ودعت ال -ه -ي -ئ-ة ‘ م-ؤو“ٍر صس-ح-ف-ي ،ج-م-اهÒ
الشسعب الفلسسطيني إا““ ¤الحتشساد الكب‘ Ò
اŸناطق الشسرقية لقطاع غزة ونقاط التماسس
‘ الضسفة الغربية ،و‘ سساحة باب العامود
ب- -ال- -ق- -دسس اÙت- -ل- -ة ،ب -دءا م -ن السس -اع -ة 10
صسباحا““.
وط-ال-بت ال-ه-ي-ئ-ة ب-رف-ع أاصس-وات ال-ت-كب‘ Ò
ك- -اف- -ة مسس- -اج- -د ف- -لسس- -ط ،Úوق- -رع أاج- -راسس
ال - -ك - -ن - -ائسس ،م - -غ - -رب األح - -د ‘ ،ك- -ل رب- -وع
ف -لسس -ط ،““Úداع -ي -ة إا““ ¤ت -وق-ف ح-رك-ة السسÒ
السساعة  12ظهر اليوم مدة  5دقائق ،وإاطÓق
صسافرات اإلنذار ‘ كل األراضسي الفلسسطينية
وﬂيمات العودة““.
وق -ال عضس -و ال -ه -ي -ئ -ة خ-ال-د ال-ب-طشس ““ق-رر
شس -ع -ب -ن -ا أان ي -ك-ون اإلث-ن ،Úي-وم-ا ت-اري-خ-ي-ا ‘
مسسÒات العودة““ ،داعيا العا ⁄إا““ ¤اإلصسغاء
Ÿطالب الشسعب الفلسسطيني ،وهي التمسسك
بحق العودة ورفضس نقل السسفارة األمريكية
إا ¤القدسس ،ورفضس صسفقة القرن““.
وط- - -الب ال- - -ب- - -طشس ““بضس- - -رورة الل- - -ت - -زام
باإلجراءات التي أاعلنتها الهيئة ،اŸتمثلة ‘
ت- -ع- -ط- -ي- -ل اŸؤوسسسس -ات ال -ع -ام -ة وا÷ام -ع -ات
وم -راف -ق ا◊ي -اة ‘ غ -زة ،م -ن أاج -ل ال -ت -وج-ه
ل -ل-مشس-ارك-ة ‘ ي-وم ال-زح-ف األك ،Èب-اسس-ت-ث-ن-اء
وسسائل النقل التي سستنقل ا÷ماه Òللمناطق
الشسرقية““.
وأاوضس-ح أان-ه ““ب-ع-د ان-ت-ه-اء ف-ع-ال-ي-ات ت-وق-ف
حركة السس Òوانتهاء صسافرات اإلنذار ،سسنعلن
ع- -ن ان -ط Ó-ق ق -اف -ل -ة ال -ع -ودة ال -رم -زي -ة م -ن
الشساحنات التي سستحمل جموع الÓجئ.““Ú
وأاضساف ،أان ““الهيئة الوطنية ŸسسÒة العودة
ت -دع -و ال -ف -لسس -ط -ي -ن-ي ‘ Úاÿارج والشس-ت-ات،
ل-ل-ت-وج-ه ل-لسس-ف-ارات اإلسس-رائ-ي-ل-ي-ة واألم-ريكية
ومقرات األ· اŸتحدة ،لÓحتجاج على نقل
السسفارة األمريكية للقدسس اÙتلة““.

وأاك -د ال -ب -طشس ع -ل -ى ““اسس -ت -م -رار مسسÒات
ال -ع -ودة وكسس -ر ا◊صس -ار ،وع -دم الÎاج -ع ع-ن
نضسالنا من أاجل –قيق أاهداف شسعبنا ،وعلى
رأاسسها حق العودة الشسرعي والقانو.““Ê

ذكرى النكبة
إا ¤ذلك ،من اŸتوقع أان تصسل فعاليات
مسسÒة ال -ع -ودة ذروت -ه -ا ،ي -وم ال -ثÓ-ث-اء وسس-ط
دعوات لجتياز السسياج األمني شسرقي قطاع
غزةﬁ ‘ ،اولة للعودة إا ¤األراضسي اÙتلة،
وتطبيق القرارات الدولية بهذا الشسأان ،بعد
عجز اÛتمع الدو‹.
وسس- -ي -ك -ون ال -ث Ó-ث -اء  15م -اي ،م-ن-اسس-ب-ة
لسستذكار ““النكبة““ ،حيث من اŸقرر اسستمرار
الع -تصس -ام-ات واŸظ-اه-رات الشس-ع-ب-ي-ة ،ال-ت-ي
يعول عليها ‘ إارغام اÛتمع الدو‹ على
التجاوب مع ا◊قوق الفسسلطينية اŸهضسومة.
وق- -ال رئ- -يسس اŸك- -تب السس -ي -اسس -ي ◊رك -ة
““حماسس““ إاسسماعيل هنية ‘ ،تصسريحات من
ﬂيم العودة شسرقي الÈيج ،سسنحول النكبة
التي حلت بفلسسط Úإا ¤نكبة سستحل بإاسسرائيل
واŸشسروع الصسهيو.““Ê
وأاكد ““نحن على موعد مع الزحف الكبÒ
‘ يوم  14ماي سسيزحف شسعبنا ‘ ﬂيمات
ل -ب -ن -ان ع -ل-ى ح-دود ف-لسس-ط Úالشس-م-ال-ي-ة ك-م-ا
يزحف أاهلنا ‘ األردن إا ¤منطقة الكرامة
التي تشسرفعلى فلسسط.““Ú

إادانة موقف رومانيا والتششيك واÛر
أادانت وزارة اÿارجية الفلسسطينية بـ«شسدة““
مسساعي كل من رومانيا والتشسيك واÛر
التي حاولت وبالتنسسيق مع الكيان اإلسسرائيلي،
م -ن -ع إاصس -دار ال–اد األوروب -ي ل -ب-ي-ان ي-ؤوك-د
مواقفه السسابقة اŸعارضسة للقرار المريكي
اعتبار القدسس عاصسمة لسسرائيل ،والرافضسة
ل-ق-رار ن-ق-ل سس-ف-ارة ال-ولي-ات اŸت-ح-دة إال-ي-ها،
وي- -تضس- -م- -ن أايضس- -ا أان وضس- -ع ال- -ق -دسس ي -ب -ق -ى
للتفاوضس وهي عاصسمة للدولت ،Úوينصس على
أان دول ال–اد لن تنقل سسفاراتها إا ¤اŸدينة
اŸقدسسة.

تخوف إاسشرائيلي
ويتوقع اإلعÓم اإلسسرائيلي بأان يكون يوم

بوروندي

مقتل  26ششخصشا ششمال غرب البÓد
لم-ن ‘ ب-ورون-دي آألن
أع -ل -ن وزي -ر أ أ
غ - -ي- -وم ب- -ون- -ي- -و Êأمسس ،أن ›م- -وع- -ة
مسس- -ل- -ح- -ة م- -ن ج- -م- -ه- -وري- -ة أل- -ك- -ون -غ -و
ألدÁقرأطية قتلت  26شسخصسا ‘ شسمال
غرب ألبÓد.
وقال الوزير ‘ بيان إان ““اإلرهابي Úالذين
قدموا من الكونغو وعادوا إاليها قاموا بعملية
إاط Ó-ق ن -ار وإاح -راق أاسس -ف -رت ع -ن م-ق-ت-ل 26
شسخصسا وإاصسابة سسبعة بجروح““.
وجاء العتداء ‘ وقت تزداد حدة التوتر
قبل أايام من اسستفتاء دسستوري مرتقب ‘ 17
ماي قد يتيح للرئيسس بيار نكورونزيزا البقاء
‘ السسلطة حتى العام .2034
ونشسرت ا◊كومة خÓل األسسابيع األخÒة
جنودا ‘ اŸناطق ا◊دودية بعدما اتهمت
›م -وع -ات اŸع -ارضس -ة ‘ اŸن -ف-ى ب-السس-ع-ي
لعرقلة السستفتاء.
وقال شسهود لوكالة فرانسس برسس ،إان أاعمال
العنف التي اسستمرت لسساعات بدأات قرابة
السساعة العاشسرة مسساء ا÷معة ‘ مقاطعة

سسيبيتوكي اŸتاخمة للكونغو ورواندا.
وأافادوا أان ›موعة بحوزتها أاسسلحة نارية
وسسكاك Úقتلت العشسرات وأاحرقت مبا.Ê
وق- -ال مسس- -ؤوول ﬁل- -ي ط- -لب ع -دم كشس -ف
هويته إان ““اÛرم Úانتقلوا من منزل آلخر
حيث ارتكبوا مذبحة حقيقية““.
وأاضس- -اف أان ““ب- -عضس الضس- -ح -اي -ا ت -ع -رضس -وا
للطعن بينما قتل البعضس بإاطÓق النار .هناك
حتى عائلة كاملة أاُحرقت حية ‘ منزلها““.
و ⁄يتم بعد التأاكد من هوية اŸهاجم Úأاو
م -ع -رف -ة دواف-ع-ه-م ل-ك-ن السس-ك-ان أاف-ادوا أان-ه-م
عÈوا إا ¤جمهورية الكونغو الدÁوقراطية
ب -ع -د ت -ن -ف -ي -ذه -م ال -ه -ج-وم ،وأاك-د مسس-ؤوول ‘
الشسرطة أان التحقيق جار لتحديد هوياتهم.
وت- -ع- -يشس ب- -ورن- -دي ‘ السس- -ن -وات ال -ث Ó-ث
األخÒة ،أازمة سسياسسية بسسبب رغبة الرئيسس
بي Òنكورونزيزا السستمرار ‘ ا◊كم لعهدة
ث -ال-ث-ة ،األم-ر رفضس-ت-ه اŸع-ارضس-ة السس-ي-اسس-ي-ة،
و‚م عنه حالت عنف أاثارت قلق اÛتمع
الدو‹.

ذكرى النكبة أاك Ìعنفا ،وعلى نطاق واسسع
أاك Ìمن أاي حدث سسبقه ،ووفقا ŸسسؤوولÚ
أامني Úإاسسرائيلي ،Úفقد بدأات قوات الحتÓل
اإلسسرائيلية ‘ تعزيز كتائبها بشسكل كب‘ Ò
قطاع غزة والضسفة الغربية.
ويسس- -اور ج- -يشس اإلح -ت Ó-ل ال -ق -ل -ق م -ن أان
–اول ““حماسس““ خلق اندفاع واسسع وخارق
ل - -لسس - -ي - -اج؛ ل - -لسس - -ع- -ي إا ¤خ- -ط- -ف عسس- -اك- -ر
إاسسرائيلي.Ú
ووفقا للتقييمات اإلسسرائيلية ،من اŸتوقع
أان يتظاهر  100أالف متظاهر ‘  17نقطة
اشستعال على طول حدود غزة ،مقارنة بخمسس
نقاط خÓل احتجاجات يوم ا÷معة اŸاضسي.
وم- - - -ن اÙت- - - -م- - - -ل ،أان ي - - -ب - - -دي ا÷يشس
اإلسسرائيلي ردا عنيفا بدرجة قوة اŸسسÒات
الشسعبية السسلمية ،ما قد ينجم عنه انزلقات
أامنية قد تؤودي إا ¤تفج Òانتفاضسة ثالثة.

تضشامن بريطاÊ
تظاهر بريطانيون متضسامنون مع الشسعب
الفلسسطيني أامام السسفارة اإلسسرائيلية ‘ لندن
اح-ت-ج-اج-ا ع-ل-ى اسس-ت-م-رار ال-عنف اإلسسرائيلي
ضسد اŸتظاهرين السسلمي Úبقطاع غزة.
وج - -اءت اŸظ - -اه- -رة ال- -ت- -ي دعت إال- -ي- -ه- -ا
منظمات بريطانية  -منها حملة التضسامن مع
فلسسط Úومنظمة أاصسدقاء األقصسى  -إاحياء
لذكرى النكبة الفلسسطينية ،ونّدد اŸتظاهرون
ب-اسس-ت-م-رار إاسس-رائ-ي-ل ‘ ‡ارسس-ات-ه-ا ال-قمعية
وسس -ي -اسس-ي-ة ال-ت-ط-ه Òال-ع-رق-ي ل-ل-ف-لسس-ط-ي-ن-يÚ
باألراضسي اÙتلة.

ميثاق القدسس
أاعلنت رابطة برŸانيون من أاجل القدسس
(غ Òحكومية) ،أامسس ،عن مشساركة نحو 3000
ب -رŸا ‘ ،Êال -ت -وق -ي -ع ع-ل-ى م-ي-ث-اق ال-ق-دسس،
اŸسساند للحق الفلسسطيني.
جاء اإلعÓن خÓل ندوة صسحفية ،عقدت
‘ مدينة إاسسطنبول ،شسارك بها أاك Ìمن 50
برŸا ،Êمن تركيا وا÷زائر وتونسس والسسودان
ومصس -ر وف -لسس -ط Úواألردن وال -ع -راق وال-ي-م-ن
وليبيا.

باŸوأزأة مع ألنتخابات
ألتشسريعية

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إأيرأن –ذف أŸغرب من قائمة ألوجهات ألسسياحية Ÿوأطنيها

الŸÈان األوروبي يششكّل ÷نة Ÿتابعة ملف معتقلي الريف
قّررت إأيرأن حذف أŸغرب من قائمة
لي-رأن-يÚ
أل -دول أŸدرج -ة ع-ل-ى سس-ف-ر أ إ
جا على
بغرضس ألسسياحة ،وذلك أحتجا ً
قطع ألرباط عÓقاتها ألدبلوماسسية مع
ط -ه -رأن م -ط-ل-ع ألشس-ه-ر أ÷اري ،وف-ق م-ا
لدأري-ة Ÿكاتب
أف-اد ب-ه رئ-يسس أل-ه-ي-ئ-ة أ إ
ليرأنية حرمت ألله
ألسسياحة وألسسفر أ إ
رفيعي.
وق -ال رف -ي -ع -ي أامسس““ .ن -ع -م ق -ررن-ا ح-ذف
اŸغرب من قائمة الدول التي يتوجه إاليها
اإليرانيون للسسياحة سسنوًيا““.
ورأاى اŸسس- -ؤوول اإلي- -را Êأان ““ع- -دم وج -ود
عÓقات دبلوماسسية ب Úالبلدين ،دفع شسركات
السسياحة والسسفر اإليرانية إا ¤إازالة اŸغرب
من الوجهات السسياحية““ ،مشسًÒا إا ¤أانه ؛ل
توجد طريقة للحصسول على تأاشسÒة ول توجد
وسسيلة للسسفر““.
وك- -ان وزي- -ر اÿارج- -ي- -ة اŸغ -رب -ي ن -اصس -ر
بوريطة أاعلن عن قطع العÓقات الدبلوماسسية

مع إايران بزعم الدعم العسسكري الذي يقدمه
حزب الله عن طريقها ÷بهة ““البوليسساريو““.
على صسعيد آاخر ،شسّكل الŸÈان األوروبي
÷ن -ة ل -ت-ت-ب-ع م-ل-ف ﬁاك-م-ة م-ع-ت-ق-ل-ي ح-راك
الريف.
و‘ السسياق ،اسستقبل الŸÈان األوروبي ‘
مقره Ãدينة سسÎاسسبورغ ،وفدا يتكلم باسسم
إاقليم الريف ،وأاصسدر بيانا مطول عن قراراته
بشسأان إارسسال ÷نة بحث مكونة من نواب من
برŸان اÛلسس األوروبي لتتبع ملف ﬁاكمة
معتقلي حراك الريف.
وŸح البÓغ إا ¤اŸنع اŸقّرر واخÎاق هذا
اŸن -ع ،وال -ب -حث ‘ ظ -روف ح-ق-وق اإلنسس-ان،
وتقد Ëتقرير إا ¤اÛلسس األوروبي الذي
 ·ÓاŸت- -ح- -دة ب- -ه- -ذه
أاخ Èاألم Úال- -ع- -ام ل - -أ
اŸه -م -ة ،ق-ب-ل ا◊ديث ع-ن ف-رضس ع-ق-وب-ات،
وي -ع -ت Èه -ذا ال -ت -دخ -ل األوروب-ي ،أاول –رك
أاجنبي يهتم بقضسية حراك الريف.

مطالبا بضسمانات أوروبية لسستمرأر ألعÓقات ألتجارية

ظريف ‘ جولة دبلوماسشية إلنقاذ التفاق النووي

لي -رأÊ
ب -دأ أمسس وزي -ر أÿارج -ي -ة أ إ
لن -ق -اذ ألت -ف -اق
ج- -ول- -ة دب- -ل -وم -اسس -ي -ة إ
ألنووي ،أسستهلها من بك Úثم توجه إأ¤
موسسكو وبروكسسلﬁ ،مد جوأد ظريف
يأامل ‘ إأجرأء ﬁادثات مع ألدول ألتي
سس- -ب- -ق ووق -عت ع -ل -ى ألت -ف -اق ‘ أل -ع -ام
 ،2015وي- -ط- -م- -ح أ ¤ت- -وف Òضس- -م -ان -ات
لسستمرأر ألعÓقات ألتجارية معها رغم
لمريكية ألتي أُعيد فرضسها
ألعقوبات أ أ
على بÓده.
إاسستهل السسبت ﬁمد جواد ظريف وزير
اÿارجية اإليرا Êجولة دبلوماسسية ﬁاول
إان -ق -اذ الت -ف -اق ال -ن-ووي ال-ذي انسس-ح-بت م-ن-ه
الوليات اŸتحدة األمريكية بإاعÓن رئيسسها
دون- -ال- -د ت- -رامب ع- -دم ال- -ب- -ق- -اء ‘ الت- -ف- -اق
ال -ت -اري -خ -ي ال -ذي ّ” إاب-رام-ه ‘  .2015وزاد
التوتر ‘ أاعقاب تصسعيد عسسكري غ Òمسسبوق
ب Úإايران وإاسسرائيل على السساحة السسورية.
و يزور ظريف بك Úوموسسكو ،ثم بروكسسل،
مقر ال–اد األوروبي بهدف إاجراء ﬁادثات
ح -ول الت -ف -اق ال -ن -ووي وال -ذي –اول ال -دول
األخرى التي وقعته ،وهم بريطانيا والصسÚ
وفرنسسا وروسسيا وأاŸانيا ،ا◊فاظ عليه.
وقبل مغادرته ،أاصسدر الوزير اإليرا Êبيانا
انتقد فيه ““اإلدارة اŸتطرفة““ للرئيسس دونالد
ت -رامب ال -ت -ي انسس -ح -بت م -ن ““ات -ف -اق اع -تÈه
اÛتمع الدو‹ انتصسارا للدبلوماسسية““.
ونّ- -ب- -ه إا ¤أان إاي- -ران مسس- -ت -ع -دة لسس -ت -ئ -ن -اف
ت-خصس-يب ال-ي-وران-ي-وم ““ع-ل-ى اŸسس-ت-وى الصسناعي
دون أاي قيود““ مطالبا الدول األوروبية بتوفÒ
ضس-م-ان-ات م-ت-ي-ن-ة لسس-ت-م-رار ال-عÓقات التجارية
رغم العقوبات األمريكية التي أاعيد العمل بها.

تلويح بزيادة التخصشيب
أاعلنت اللجنة النووية ‘ ›لسس الشسوري
اإليرا Êعن مشسروع قرار رفعته إا ¤رئاسسة
اÛلسس يلزم ا◊كومة باإعداد خطة جوابية
ل -ل -رد ع -ل -ى واشس -ن-ط-ن ل تسس-ت-ب-ع-د اسس-ت-ئ-ن-اف
تخصسيب اليورانيوم ‘ البÓد.
وأاوضسح رئيسس اللجنة ›تبي ذو النوري،
أان اŸشس - -روع ي - -ل - -زم ا◊ك- -وم- -ة ب- -أان ت- -أاخ- -ذ

الضسمانات الÓزمة من األوروبي Úو›موعة
( )1+5م- -ا ع- -دا ال- -ولي- -ات اŸت- -ح -دة ،وه -ذه
الضس -م -ان -ات ي -جب أان ت -ك -ون ك-ام-ل-ة وشس-ام-ل-ة
وم- -ت- -ق -ن -ة ،وأان ل تسس -ت -م -ر اŸف -اوضس -ات م -ع
األوروبي Úأاك Ìمن شسهر واحد.
وتابع““ :لو  ⁄يعط األوروبيون الضسمانات أاو
أاعطوا الضسمانات ومن ثم انتهكوها ،فبإامكان
ا◊كومة أان تشسرع بدورة الوقود الكاملة ،اأي
أان-ن-ا ك-ل-ف-ن-ا ا◊ك-وم-ة ب-زي-ادة ط-اق-ة ت-خصس-يب
اليورانيوم إا ¤أاك Ìمن  190أالف سسو““.
ع -ل -ى الصس -ع-ي-د اŸي-دا ،Êق-ت-ل  11إايرانيا
ج- - -راء ال- - -قصس- - -ف الصس - -اروخ - -ي وال - -غ - -ارات
اإلسسرائيلية فجر اÿميسس ‘ سسوريا ،وفق
حصس -ي -ل -ة ج -دي -دة أاورده -ا اŸرصس -د السس-وري
◊قوق اإلنسسان ،أامسس السسبت ،مشسÒا إا ¤أانها
أاوقعت  27قتي Óعلى األقل.
و ⁄تؤوكد إايران إاصسابة مواقع لها ،ويرى
ﬁل- -ل- -ون أان- -ه -ا ت -ب -دو مصس -م -م -ة ع -ل -ى ع -دم
النخراط ‘ نزاع مفتوح مع إاسسرائيل ،التي
رح -بت ب -النسس -ح -اب األم -ري-ك-ي م-ن الت-ف-اق
النووي وإاعادة فرضس العقوبات األمريكية.
ونّ- -دد اŸت -ح -دث ب -اسس -م وزارة اÿارج -ي -ة
بهرام قاسسمي بـ ““الهجمات اŸتكررة للكيان
الصسهيو Êعلى األراضسي السسورية والتي جرت
بذرائع مفÈكة ول أاسساسس لها““.

رئيسس سشريÓنكا يعقد صشفقات مع طهران
بدأا رئيسس سسريÓنكا مايÌيبال سسÒيسسينا
أامسس ،زي- -ارة تسس- -ت -م -ر ي -وم Úلي -ران سس -ع -ي -ا
ل- -ت- -ط- -وي- -ر ال- -عÓ- -ق -ات ال -ت -ج -اري -ة وضس -م -ان
اسس -ت -ث -م -ارات م -ن ا÷م -ه -وري -ة السس Ó-م -ي -ة،
بحسسب ما أافاد مكتبه.
ويجري سسÒيسسينا ﬁادثات مع الرئيسس
الي- -را Êحسس- -ن روح -ا Êت -ه -دف إا ¤ت -ع -زي -ز
ال -ع Ó-ق -ات ‘ ق-ط-اع ال-ط-اق-ة والسس-ع-ي أايضس-ا
لضس -م -ان اسس -ت -ث-م-ارات إاي-ران-ي-ة ،ب-حسسب ب-ي-ان
رسسمي.
وسس -ي -وق -ع ال-رئ-يسس-ان م-ذك-رة ت-ف-اه-م ح-ول
““ت-ع-زي-ز ال-رواب-ط ال-ت-ج-اري-ة والق-تصسادية بÚ
البلدين““.

وأشسنطن تعد بيونغ يانغ Ãسساعدأت أقتصسادية

العراق يعيد فتح أاجوائه كوريا الششمالية تقّرر تفكيك موقع ““بونغاري““ النووي
أامام حركة الطÒان
وعدت ألوليات أŸتحدة Ãسساعدة األب - - - -يضس ‘  22م -اي ل -ل-ج-ول-ة ال-ت-ال-ي-ة م-ن
أاع -اد ال -ع -راق أامسس السس -بت ،ف-ت-ح أاج-وائ-ه
وم- -ط- -ارات -ه أام -ام ح -رك -ة ال -طÒان ،ب -ع -د أان
أاغلقها ‘ إاطار الحÎازات األمنية اŸرافقة
لÓنتخابات الŸÈانية التي بدأات أامسس.
و‘ وقت سسابق ،قّرر العراق إاغÓق جميع
منافذه ا◊دودية Ãا فيها اŸطارات ،ابتداء
من منتصسف ليل ا÷معة ‘ ،إاطار تأامÚ
العملية النتخابية.
وأاد ¤ال -ع -راق -ي -ون ‘ ع -م -وم ﬁاف -ظ-ات
البÓد الـ  ،19بأاصسواتهم ‘ رابع انتخابات
تشس -ري -ع-ي-ة Œرى ‘ ال-ع-راق وي-ت-ن-افسس ف-ي-ه-ا
 7376م-رشس-ح-ا Áث-ل-ون  320ح-زب-ا وائتÓفا
وقائمة ،على  328مقعدا ‘ الŸÈان العراقي
اŸقبل ،الذي سسيتو ¤بدوره انتخاب رئيسسي
الوزراء وا÷مهورية.
وي - - -ح- - -ق لـ  24م- -ل -ي -ون ع -راق -ي اإلدلء
ب -أاصس-وات-ه-م ،م-ن أاصس-ل  37م-ل-ي-ون نسس-م-ة هو
إاجما‹ عدد السسكان.

ك- -وري- -ا ألشس- -م- -ال- -ي- -ة ع -ل -ى إأع -ادة ب -ن -اء
أق-تصس-اده-ا أل-ذي أره-ق-ت-ه أل-ع-قوبات إأذأ
وأفق نظام كيم جونغ أون على ألتخلي
عن ألسسÓح ألنووي.
صسدرت هذه الوعود عن وزير اÿارجية
مايك بومبيو ،فيما أاعرب مسسؤوولون أامÒكيون
ب -ارزون ع -ن زي -ادة ‘ ال -ت -ف -اؤول ق -ب -ي -ل ق -م -ة
ت -اري -خ -ي-ة ‘  12ج -وان ب Úك -ي -م وال -رئ -يسس
المÒكي دونالد ترامب.
بل إان بومبيو الذي أاجرى ﬁادثات مع
الزعيم الكوري الشسما‹ الشساب ‘ بيونغ يانغ
‘ نهاية األسسبوع اŸاضسي ،قال ““هناك تفاهم
جيد ب Úبلدينا حول الهداف اŸشسÎكة““.
وجاءت تصسريحات بومبيو بعد ﬁادثات
أاج-راه-ا م-ع ن-ظÒت-ه ال-ك-وري-ة ا÷ن-وب-ي-ة ك-انغ
كيونغ  -وتنسسيق –ضسÒات واشسنطن وسسيول
للقاء التاريخي.
ومن اŸقّرر أان يسستقبل ترامب الرئيسس
الكوري ا÷نوبي مون جاي  -إان ‘ البيت

التحضس Òللقمة.
وقال بومبيو ““إاذا اتخذت كوريا الشسمالية
اجراءات جريئة بالتخلي سسريعا عن السسÓح
النووي ،فإان الوليات اŸتحدة على اسستعداد
للعمل معها من أاجل –قيق ازدهار على قدم
اŸسساواة مع اصسدقائنا الكوري Úا÷نوبي.““Ú
ومنذ اتفاق الهدنة ‘  ،1953ب Úالشسمال
وا÷نوب ،خرجت كوريا ا÷نوبية من دمار
ا◊رب لتصسبح من الدول الرائدة اقتصساديا ‘
العا.⁄
هذا وأاعلن أامسس عن بدء تفكيك موقع
نووي كوري شسما‹ اعتبارا من  23ماي.
وأاف- -ادت وك -ال -ة األن -ب -اء ال -ك -وري -ة ا÷ن -وب -ي -ة
““يونهاب““ ،أامسس ،بأان كوريا الشسمالية سستبدأا
م -راسس -م ت -ف -ك -يك م -وق -ع ال -ت -ج -ارب ال -ن-ووي-ة
““بونغاري““ شسما‹ البÓد ‘ الفÎة ب 23 Úو25
ماي ا÷اري.
وأاكدت بيونغ يانغ أانها تتخذ اآلن ““تدابÒ
فنية لتفكيك اŸوقع““ ،بحسسب ““يونهاب““.
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لراضشي الزراعية ‘ صشلب التحولت
ا أ

بعث ألشصرأكة
أÙلية
وأأ’جنبية وفق
نظام أ’متياز

اششراف :سشعيد بن عياد

لحد  ١٣ماي  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٢٧ششعبان  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٦٤٢
ا أ

اسشÎاتيجية للتصشدير برؤوية دقيقة

أنفتاح على إأفريقيا وبدأية تÓشصي ألعرأقيل
كلمة العدد

أ‚از نوعي
‘ الوقت الذي ينتظر فيه
إاق Ó- -ع ق - -ط - -اع- -ات وف- -روع
اق- -تصص- -ادي- -ة ب -اŒاه أاسص -واق
خ-ارج-ي-ة سص-واء ل-ل-تصص-دير أاو
ج-لب مسص-ت-ث-م-ري-ن ،وما عدا
م -ب -ادرات م -ل -م -وسص-ة ل-ك-ن-ه-ا
ﬁتشصمة لتصصدير ا’سصمنت
وب- -عضض اŸواد ال- -ف Ó-ح -ي -ة،
ح ّ-ق -قت الّشص -رك -ة ال -وط -ن -ي-ة
ل -ل -م -ح -روق -ات سص-ون-اط-راك
إا‚ازا نوعيا يعكسض امتÓك
سشعيد بن عياد
رؤوي - - - -ة وج- - - -رأاة ‘ إاع- - - -ادة
ا’نتشصار والتوقع بشصكل ناجع ‘ اŸشصهد ا’قتصصادي العاŸي،
الذي يعكسض صصراعا ﬁموما ب Úبلدان صصناعية ’ تÎك فرصصة
Ÿن ترى فيهم خطر اŸنافسصة.
‘ ظرف أايام قليلة فقط أاثمرت التوجهات ا÷ديدة تعزيز
قدرات الشصركة التي توّفر مظلة مالية لÓقتصصاد الوطني وتلعب
دور القاطرة ‘ بناء مسصار النموذج ا÷ديد للنمو باقتناء ﬁطة
للتكرير ومنشصآات إانتاجية ذات صصلة باÙروقات ‘ إايطاليا،
وإابرام اتفاق شصراكة إ’‚از مؤوسّصسصة ﬂتصصة ‘ البÎوكيمياء
با÷زائر ما Áنح القائم Úعلى الشصركة وكافة مسصتخدميها
عÓمة مناجÒيالية كاملة.
إاّن -ه م -ث-ال ج-دي-ر ب-ا’ح-ت-ذاء Ÿا ف-ي-ه م-ن م-ي-زات ال-ت-ع-ام-ل م-ع
الظرف الراهن بكل –دياته اŸالية الناجمة عن تداعيات
ال ّصصدمة الّنفطية ،بحيث يعكسض مدى الثّقل الذي توّفره قيمة
الذكاء ‘ قراءة معّمقة و–ليل اسصتشصرا‘ للمؤوشصرات الكلية
وا÷زئية ،والقدرة على التÓؤوم مع الوضصعية بجميع جوانبها من
أاجل انتزاع مكانة ‘ السصوق أاو الفوز بحصصة منها ،بدل البقاء ‘
موقع اÓŸحظ وانتظار حلول سصحرية ’ Áكن لعاقل تصصديقها
مثل ا’عتقاد وهمًا أاّن أاسصعار الÈميل تقفز إا 100 ¤دو’ر.
وفقا لهذا النّمط ال ّسصليم ‘ التعامل مع أازمة مالية بامتياز
ناجمة عن تراجع إايرادات اÙروقاتÁ ،كن Œاوزها من
خÓل إاحداث ديناميكية اسصتثمارية متنوعة ومتكاملة –قق
ال-ن-م-و بشص-ق-ي-ه ا’ق-تصص-ادي ب-إان-ت-اج الÌوة وا’ج-ت-ماعي وبتوفÒ
ف -رصض الشص -غ -ل وت -وسص -ي -ع ن-ط-اق-ه-ا ،خ-اصص-ة وأاّن اÛال أاصص-ب-ح
مفتوحا بشصكل واسصع أامام اŸبادرات واŸشصاريع ذات ا÷دوى،
و’ ي-ت-طّ-ل-ب اأ’م-ر سص-وى ال-تشص-ب-ع ب-ال-ق-ن-اع-ة ال-راسص-خة واإ’Áان
ال-ق-وي ب-أاّن ل-ل-م-ؤوسّص-سص-ة ا÷زائ-ري-ة ال-ق-درة واإ’م-ك-ان-يات للعودة
بنفسض جديد للخروج من دّوامة الصصدمة.
م-ؤوسّص-سص-ات م-ن ق-ط-اع-ات ﬂت-ل-ف-ة خ-ارج اÙروق-ات Áك-ن-ه-ا
تقليد هذا التوجه إ’حداث اخÎاق ‘ جدران أاسصواق إاقليمية
وعاŸية عن طريق التواجد فيها للتصصدير ‘ ›ا’ت الفÓحة
والصصناعة الغذائية واأ’دوية ،وغÒها من اŸنتجات اŸصصّنعة أاو
اسصتقطاب شصركاء لديهم السصيولة اŸالية والتكنولوجيا إ’‚از
مشصاريع ‘ ا÷زائر تسصتجيب للطلب ÚاÙلي والعاŸي ،بل
Áكن لÓنتشصار ‘ بلدان مثل اأ’وروبية واأ’سصيوية مرافقة قطاع
السصياحة ‘ مسصعى النهوضض ›ّددا لتدارك التأاخر اŸسصجّل
لعقود بالرغم من توفر كافة العناصصر الÓزمة للنجاح ،وأابرزها
ا’سصتقرار والطمأانينة السصائدة واŸناخ ا’سصتثماري اّÙفز.
ل -ذلك ف -إاّن ال ّ-ت -صص -دي -ر ي -ب -ق -ى ال-ت-ح-دي اأ’ك Èأام-ام اŸؤوسصسص-ة
ا’قتصصادية ا÷زائرية سصواء عمومية أاو خاصصة أاو القائمة على
الشّصراكة ،و’ يعدو العائق سصوى أاّنه يتعلّق با◊رصض على تطوير
سصلوكات تسصويقية ترتكز على احÎافية ‘ اأ’داء والتزام ‘
التجسصيد ،وقدرة على التوقع من خÓل قراءة مسصتمرة وشصاملة
للمعطيات ،بحيث كّلما كان النموذج ا÷زائري Ÿؤوسصسصة أاو
متعامل أاو رجل أاعمال على درجة من التنافسصية والتحكم ‘
التفاوضض مع التميز بخصصوصصية اŸواطنة ا’قتصصادية ،كلّما
حظي بالّثقة لدى الغ Òوا’حÎام من اŸنافسض ،وينبع كل هذا
الّثقل من بناء جدار للتكامل والتنسصيق لتشصكيل قوة يحسصب لها
حسصاب ،و’ Áكن وضصعها من أاي كان ب Úقوسص Úلتحييدها أاو
عرقلة حركيتها الطّموحة.

@ توّقع تصصدير أزيد من  2.7مليار دو’ر ‘ 2018
@ إأنشصاء دأر إأفريقيا للتصصدير لتكون قاعدة معلوماتية
رششيد موسشاوي مدير وكالة تطوير
اŸؤوسشسشات الصشغÒة واŸتوسشطة:

ألتصصدير يرتكز على ألصصيدلة ،ألتكنولوجيا،
أŸيكانيك وألصصناعة ألغذأئية
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لراضشي الزراعية ‘ صشلب التحولت
ا أ

رهان على إاسشÎاتيجية وطنية للتصشدير برؤوية دقيقة

بعث إلشسرإكة إÙلية وإألجنبية ‘ إإطار نظام إلمتياز

إنفتاح على إألسسوإق إإلفريقية وبدإية تÓشسي إلعرإقيل

لراضشي الفÓحية ل تزال وسشوف تبقى دائما ‘ صشلب التحولت التي “ّر بها البÓد بالنظر ÿصشوصشيتها التاريخية والقتصشادية وارتباطها بششكل مباششر باŸسشار الطويل
كانت ا أ
لراضشي الزراعية ومنحها بغ Òوجه حق لزبانيته من ششراذم الكولون
الذي سشلكه الششعب ا÷زائري ،ومن أابرز ﬁطاته خÓل ا◊قبة السشتدمارية Ÿا صشادر الحتÓل الفرنسشي ا أ
وبدرجة فعالة أاثناء الثور ة التحريريةŸ ،ا سشجل عا ⁄الريف مسشاهمة الفÓح ‘ ÚاÛهود ا◊ربي من اجل اسشÎجاع السشيادة وكذلك بعد اسشÎجاع السشيادة الوطنية حينما
اعتمد على قطاع الفÓحة بكل فروعه ‘ حمل لواء بناء السشيادة القتصشادية.

لول م -رة سش -وف ي -ت -عّ-زز نشش-اط ال-تصش-دي-ر ب-إاسشÎاŒي-ة ت-وج-د ‘ ال-وقت ا◊ا‹ ق-ي-د ال-ب-ل-ورة ،ح-يث م-ن
أ
لضشافات ،حيث يوجد الكثÒ
اŸرتقب أان ترفع إا ¤ا◊كومة للموافقة عليها أاو إاضشفاء بعضش التعديÓت وا إ
من التفاؤول من أاجل تفعيل الصشادرات بالنظر إا ¤النتعاشش الذي عرفته خارج قطاع اÙروقات خÓل
لول مرة ،لكن
لول من عام  ،2018حيث هي مرششحة إا ¤الرتفاع وŒاوز  2.5مليار دولر أ
الثÓثي ا أ
يبقى قانون الصشرف ‘ حاجة إا ¤مراجعة بالنسشبة للمصشدرين من أاجل انفتاح أاك Èورفع جميع العوائق
التي تتسشبب ‘ تع Ìعملية التصشدير.
 ..على هامشش اŸنتدى الوطني لÎقية التصشدير والتجارة اÿارجية تقربت «الششعب» ،من العديد من
الفاعل Úورصشدت هذه النطباعات..
رصشدتها :فضشيلة بودريشش

علي باي ناصسري رئيسض جمعية إŸصسدرين:
 700شسركة مصسدرة
أإفاد علي باي ناصصري رئيسس إ÷معية إلوطنية للمصصدرين
إ÷زإئ - -ري Úأإن إلصص - -ادرإت ‘ إ÷زإئ - -ر سص- -ج- -لت خÓ- -ل
إلثÓثي إألول من إلسصنة إ÷ارية ‰وإ ،لذإ حسصب تقديره
ي -ت -و ّق -ع ع -ل-ى ضص-وء إل-ن-ت-ائ-ج إلي-ج-اب-ي-ة أإن ي-ت-ج-اوز ح-ج-م
إلصصادرإت خارج قطاع إÙروقات نهاية إلسصنة  2.5مليار
دولر ،علما أإن مشصروع إإلسصÎإŒية إلوطنية للتصصدير،
يرتقب أإن يكون جاهزإ شصهر جوإن إلدإخل ،حيث سصوف
يرفع للحكومة للموإفقة عليه أإو إإضصافة بعضس إلتعديÓت،
وقال ناصصري يجب أإن أإعÎف أإن إإلسصÎإŒية توجد ‘
ب -دإي -ت -ه -ا .و–دث ‡ث -ل ج -م-ع-ي-ة إŸصص-دري-ن ع-ن وج-ود
إنسصجام كب Òب Úإلفاعل ،Úوما كان ينقصس وجود رؤوية
للتصصدير ‘ ظلّ وجود إلقدرإت ،وأإكد أإنه توجد  700شصركة
تصصّدر للخارج ،لكن من بينها  10شصركات تصصدر ما ل يقل
عن  97باŸائة من إلصصادرإت ،ودعا

سشلوكات

!

تنظيم وضسبط إلسسوق
جمال أاوكيلي

قرإر وزإرة إلتجارة Ãتابعة منحى أإسصعار أإسصوإق إÿضصر
ق- -ب -ل إلسص -اع -ة إلـ  10صص -ب -اح -ا ،ب-ادرة ت-رم-ي إإ ¤إل-ع-م-ل
بالصصÓحيات إıولة للسصلطات إلعمومية ‘ فرضس صصفة
إŸنظم ‘ إإدإرة إلشصؤوون إŸتعلقة بالتصصحيح إلدإئم لكل
ﬁاولة Œاوز إلنصصوصس إŸسصÒة لعملية إلعرضس وإلطلب
إلقاعدة إŸعمول بها ‘ إلقتصصاد إŸنفتح.
وهذه إآللية من ضصمن إآلليات إıتارة ،من أإجل إلتحكم
أإك ‘ Ìحركية إألسصعار وأإن تكون إ÷هات إŸسصؤوولة على
علم Ãا يجري ‘ إلوإقع بفضصل إŸنهجية إŸقÎحة،
وتفادي إŸزيد من سصعي إلبعضس إإ– ¤قيق ما يعرف
بهامشس إلربح.
هذإ يعني أإن إلوصصاية تتفادى إلتدخل إŸباشصر ‘ إلسصوق،
لكنها تعمل على تنظيمه وتعديله عندما يصصل إإ ¤مسصتوى
ل Áكن إلسصماح به من حيث إلغÓء ،إإدرإكا منها بأان
إإلدإرة يجب أإن تكون بعيدة ‘ –ديد سصقف إألسصعار
وكل ما ‘ إألمر أإنها تسصهر على عدم Œاوز حّد معÚ
ي -ل -مسص -ه ك-ل م-ن ي-قصص-د إألسص-وإق ،وب-ذلك ت-ع-ود إŸب-ادرة
لـ«إŸنظم» وليسس للذين يحّددون إألسصعار بالهاتف إلنقال،
أإي إلتفاق على قيمة معينة ‘ كل نقاط إلبيع.
لبد من إإلشصارة ،إإ ¤أإن إلعملية صصعبة ومعقدة جدإ ألنها
مرتبطة إرتباطا وثيقا بعامل إلوقت ألن إألسصعار –ّدد ‘
أإسصوإق إ÷ملة وإلبائع بالتجزئة يسص Òوفق مصصدره إألول،
ه -امشص -ه م -ت-ذب-ذب ي-ب-ي-ع وف-ق م-زإج-ه إÿاصس ،سص-وإء ‘
إلسصوق أإو ‘ ﬁل إ◊ي ،وهو إلذي يفرضس منطقه.
علما أإن إألسصوإق كانت باألمسس تتعامل بلوحة مسصجل
عليها كل إألسصعار تعلق أإمام مكتب مسصؤوول إلسصوق غÒ
أإنها إختفت كلية ،بعد أإن أإخذت أإسصوإق إ÷ملة كل شصيء.
وÁكن رويدإ ،رويدإ إلعودة إإ ¤تنظيم إألسصوإق إلثابتة،
وه -ذإ ب -إاشص -رإك ج -م -ي -ع إŸع -ن-يÃ Úا ف-ي-ه-م إ÷م-ع-ي-ات
إلشصريك إألسصاسصي لوزإرة إلتجارة وهذإ بخروجها من
ح-ال-ة إل-تشص-خ-يصس ودخ-ول-ه-ا إŸي-دإن ب-ق-وة ،ل-ت-كون طرفا
فاع ‘ Óإلعملية إلتجارية ل نرإها ‘ بÓتوهات إلقنوإت
إلتلفزيونية فقط ،بل هي مطالبة بأان تتحّرك كسصند ‘
إإخطار إلوزإرة بكل تفاصصيل إلوإقع إلذي قد ل تطلعّ عليه
ب-ح-ك-م ضص-خ-ام-ت-ه ‘ إŸع-امÓ-ت ،ل-ك-ن ب-فضص-ل م-ؤوشص-رإت
معّينة Áكن فهم توجهات إلسصوق خاصصة ‘ آإفاقه ،وهذإ
بإاعدإد إألدوإت إلقادرة على مسصايرته كي يسصتقر ‘
مسصتوى مع ،Úول يكون عرضصة ألي تÓعبات من قبل
إلبعضس من إÙتكرين إلذين إعتادوإ على تسصيÒه وفق ما
يحلو لهم،حتى جردوه من كل تلك إلثقة إلتي كان يتمتع
بها.

‘ سصياق متصصل إإ ¤ضصرورة تقوية حجم إلتصصدير ،ومن
ب Úعوإئق إلتصصدير إلتي أإثارها وسصّلط عليها إلضصوء ،نذكر
قانون إلصصرف إلذي قال أإنه أإك Èمشصكل ‘ ظّل تضصمنه
لعقوبات شصديدة وصصارمة ،حيث Áنع فتح Óﬁت ‘
إÿارج ،و‘ حالة تصصدير موإد كهرومنزلية ل يوجد ضصمان
لقطع إلغيار ،وإغتنم ناصصري إلفرصصة ليدعو إإ ¤مرإجعة
إلتنظيم  04 / 14إلذي يضصبط شصروط إلسصتثمار وفتح
مكتب من أإجل إلتخفيف ‘ إإلجرإءإت.

شستي شسفيق مدير «أإ÷يكسض»:
ل توجد قيود على إلتصسدير
–ّدث شصتي شصفيق إŸدير إلعام للوكالة إلوطنية لÎقية
إل-ت-ج-ارة إÿارج-ي-ة ع-ن إإلسصÎإŒي-ة إل-وط-ن-ي-ة ل-ل-تصص-دير،
وإعتÈها إألو ¤من نوعها بعد إلسصتقÓل ،وقال إإنها
سصتكون ورقة طريق حقيقية بعد أإن توإفق عليها إ◊كومة،
علما أإنها “نح إألولوية لـ  4قطاعات حيوية لتصصدير
منتجاتها ،حيث “لك إ÷زإئر فيها إلعديد من إلقدرإت
ع -ل -ى غ -رإر إŸوإد إلصص -ي -دلن -ي -ة وإŸي-ك-ان-يك وإلصص-ن-اع-ة
إل -غ -ذإئ -ي -ة وإلل -كÎون-ي-ة ،وي-رى أإن ه-ذه إإلسصÎإŒي-ة م-ن
شصأانها أإن تقوم باإلعدإد للعديد من إألمور إŸهمة ،وإإ¤
ج -انب ذلك ت -ق -دم إل -ع -دي -د م -ن إل -تسص -ه -يÓ-ت ل-ل-م-ت-ع-ام-ل
إلقتصصادي حتى يقتحم ›ال إلتصصدير ،وإعÎف أإن هذه
إإلسصÎإŒية سصوف تطّبق بخطوإت تدريجية أإي إإ ¤غاية
آإف -اق ع -ام  ،2020وت -طّ-رق إإ ¤مسص-أال-ة ت-خ-ف-ي-ف إŸل-ف-ات،
وكشصف أإنه  ⁄يعد يعÎضس إŸصصدر أإي قيد سصوى شصهادة
إŸطابقة إلتي تشصÎط ‘ إŸلف .و‘ سصياق آإخر ،توّقع أإن
يتقلصس إلعجز ‘ إŸيزإن إلتجاري ‘ عام  ،2018حيث
سصيÎإجع إإ ¤حدود  2مليار دولر بعدما كان ‘ ‘ 2017
حدود  10مÓي Òدولر و‘ عام  11 2016مليار دولر.

سشعيد بن عياد

علي باي ناصشري

ششتي ششفيق

هششام سشعيدي

@ توّقع تصسدير أإزيد من  2.7مليار دولر ‘ 2018
@ إنشساء دإر إإفريقيا للتصسدير لتكون قاعدة معلوماتية

العربي سشيد

إلعربي سسيد ‡ثل إ÷مارك:
إجرإءإت مشسخّصسة لرفع إلتنافسسية
أإكد إلعربي سصيد ‡ثل إ÷مارك ،أإن إلعديد من إلنتائج
جل على أإرضس إلوإقع وتسصاهم ‘ –سصÚ
إليجابية تسص ّ
عملية إلتصصدير ،وحسصب تقديره إنعكسس ذلك باإليجاب
على إلصصادرإت إلتي بدأإ يرتفع حجمها وكذإ بدأإت تتجسصد

من خÓل –سص Úنوعية إلنتاج ،وإعÎف قائ Óأإنه ل شصك
أإن أإرقام إلتصصدير إŸسصجلة خÓل إلثÓثي إألول من عام
 ،2018تعد جّد مشصجعة وإألهم من كل ذلك تسصجيل دخول
مصصدرين جدد وصصادرإت ذإت قيمة مضصافة ،على إعتبار
أإنه  ⁄يعد إلتصصدير يقتصصر على إŸوإد إلفÓحية بل توجد
منتجات صصناعية ذإت قيمة مضصافة ،حيث صصارت تصصدر
إألدوي -ة وإل -ع -ت -اد إلل -كÎو ،Êوب -اŸوإزإة م-ع ذلك إل-ن-ظ-ام
إلتشصريعي يشصهد بدوره تطورإ ﬁسصوسصا ومسصتمرإ ،من
شص -أان -ه م -ت -اب -ع -ة إل-ت-ط-ور إلق-تصص-ادي وك-ل-م-ا ك-انت ه-ن-اك

م -ت -ط -ل -ب -ات إق -تصص -ادي -ة ج -دي -دة ،ووق -ف إل -ع -رب -ي ع -ل -ى
إإلصصÓحات إإلجرإئية إلتي م ّسصت عملية إلتصصدير ،حيث
ذك -ر أإن ق -ط -اع إ÷م -ارك يسص -ه -ر ع -ل -ى ت-ط-ب-ي-ق إإج-رإءإت
خصصة لكل قطاع ،فعلى سصبيل إŸثال صصادرإت إلدوإء
مشص ّ
–تاج إإ ¤عينات ترسصل للخارج ،من أإجل فحصصها وإلعتاد
إلكهرومنز‹ يحتاج إإ ¤ضصمان خدمة ما بعد إلبيع أإي كل
ق -ط -اع ل -دي -ه خصص -وصص -ي -ة ،ح -ت-ى ي-حÎم إŸصص-در إآلج-ال
إلقانونية إŸتفق عليها مع زبائنه ‘ إÿارج ،أإي كل قطاع
يسصتفيد من إإجرإءإت مشصخصصة بهدف رفع تنافسصيته.

رششيد موسشاوي مدير وكالة تطوير اŸؤوسشسشات الصشغÒة واŸتوسشطة

إلتصسدير يرتكز على إلصسيدلة ،إلتكنولوجيا ،إŸيكانيك وإلصسناعة إلغذإئية
أاكد رششيد موسشاوي اŸدير العام للوكالة الوطنية
ل - -ت- -ط- -وي- -ر اŸؤوسشسش- -ات الصش- -غÒة واŸت- -وسش- -ط- -ة أان
الÎكيز ‘ تفعيل عملية التصشدير سشيكون على 4
لنتاجية
قطاعات حيوية سشجلت فيها اŸؤوسشسشة ا إ
لسش-واق
ت-ط-ورا ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ج-ودة م-ا ت-ط-رح-ه ‘ ا أ
لدوي- -ة واŸي -ك -ان -يك
لم- -ر ب- -ق- -ط- -اع ا أ
وي- -ت- -عّ- -ل- -ق ا أ
لعÓم والتصشال وكذا الصشناعات
وتكنولوجيات ا إ
ال-غ-ذائ-ي-ة ،وح-ول دع-م ذات ال-وك-ال-ة ل-ل-م-ؤوسشسشات
” إاعادة تأاهيل منذ عام
القتصشادية كششف أانه ّ
 ،2010إا ¤غاية يومنا هذا ما ل يقل عن 5200
م -ؤوسشسش-ة ،ال-ت-ق-ت-ه «الشش-عب» ع-ل-ى ه-امشش اŸن-ت-دى
ال-وط-ن-ي لÎق-ي-ة ال-تصش-دي-ر وال-ت-ج-ارة اÿارج-ية
لسشئلة.
وأاجاب عن سشلسشلة من ا أ
حاورته :فضشيلة بودريشش
«الشش- -عب» :ره- -ان ا÷زائ- -ر ‘ ع- -ام  ،2018م-رت-كز
على ترقية السشتثمار وتفعيل التصشدير  ..كيف
تسش -اه -م ال -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ت-ط-وي-ر اŸؤوسشسش-ات
الصش -غÒة واŸت -وسش-ط-ة ‘ م-واج-ه-ة ه-ذا ال-ت-ح-ديث
لولوية؟
الذي يحظى با أ
رشص-ي-د م-وسص-اوي إŸدي-ر إل-ع-ام ل-ل-وك-ال-ة إل-وط-ن-ي-ة لتطوير

ي -ع -ود إ◊ديث ح -ال -ي -ا ح -ول وإق -ع ومسص -ت -ق -ب -ل
إألرإضصي إلفÓحية وإŸزإرع إلنموذجية إلتابعة
للدولة ‘ ظّل خيارإت تث Òجدل ‘ ﬂتلف
إألوسصاط إŸعنية مباشصرة أإو إŸهتمة ،خاصصة
ب -ع -د ت -دإول وج -ود ت -وج -ه إإ“ ¤ل -يك إألج -انب
Óرضس إلزرإعية سصعيا كما يبدو إلعطاء دفع
ل أ
جديد وقوي Ÿسصاهمة إلفÓحة ‘ إلرفع من
وتÒة إل -ن -م -و ضص -م -ن ورق -ة إل -ط -ري -ق إل -ن -م -وذج
إلقتصصادي إ÷ديد .غ Òأإن هذإ إŸسصلك على
م -ا ف -ي -ه م -ن ج -وإنب إق -تصص -ادي-ة وم-ال-ي-ة Áك-ن
إل -ت -ط -ل -ع إإل-ي-ه-ا ،إإل أإن-ه ي-ث Òت-خ-وف-ات جّ-م-ة ‘
إŸدي ÚإŸتوسصط وإلبعيد فيما يتعلّق بجانب
ه-ام ي-رت-ب-ط Ãسص-أال-ة إلسص-ي-ادة ب-اŸف-ه-م إلشصامل
وإلقتصصادية منها باألخصس.
حقيقة يسصتشصف من رصصد إŸشصهد إلقائم إليوم
أإن إألرإضصي إلفÓحية ذإت إلطابع إلعمومي ل
تزإل متأاخرة عن إŸسصتوى إلذي يجب أإن تلعبه
‘ إŸنظومة إلقتصصادية ،لتكون أإحد إلروإفد
إل -ق -وي -ة إلن -ت -اج إلÌوة وإŸسص -اه -م -ة ‘ ت -ن-م-ي-ة
إŸدإخ -ي -ل خ -ارج إÙروق -ات م -ن خÓ-ل ب-عث
إلتصصدير إإ ¤إألسصوإق إÿارجية ،وهي إŸهمة
” إلشصروع فيها ‘ إلسصنوإت إألخÒة ،لكن
إلتي ّ
صصدإها إلقتصصادي وإŸا‹ ل يزإل متوإضصعا بل
وﬁتشصما مقارنة بالطاقات إŸتوفرة وإلطلب
إلعاŸي إŸطروح خاصصة ‘ أإسصوإق تعا Êمن
أإزمات إلتموين لعتبارإت إإقليمية عديدة كما
هو ‘ إÿليج وآإسصيا وحتى أإوروبا بالنسصبة للموإد
إلفÓحية إŸصصنفة طبيعة بامتياز وخالية من
إŸضصافات إلكيمياوية.

تغّير إلطابع إلقانو Êوبقيت إألرضض

هشسام سسعيدي رئيسض مؤوسسسسة إلبتكار إلقتصسادي:
مركز Ÿؤوشسرإت
كشص -ف هشص -ام سص -ع -ي -دي إل -رئ -يسس إŸدي -ر إل-ع-ام Ÿؤوسصسص-ة
إلبتكار وإلسصتشصرإف إلقتصصادي عن إإطÓقهم Ÿشصروع
دإر إإف-ري-ق-ي-ا ل-ل-تصص-دي-ر ،ح-يث ي-عّ-ول ع-ل-ي-ه ل-يكون كقاعدة
م -ع -ل -وم -ات -ي -ة ف -ع-ل-ي-ة وك-ي ت-ك-ون إل-رإب-ط ب ÚإŸصص-دري-ن
إ÷زإئري Úوزبائنهم ‘ إلقارة إإلفريقية ،وأإوضصح سصعيدي
‘ سصياق متصصل ،أإنه ‘ هذإ إلفضصاء سصوف يكون مركز
للمؤوشصرإت إلقتصصادية أإي يضصم معلومات عما –تاجه
إلسص -وق إإلف -ري -ق -ي -ة وت -ك -ون ‘ م-ت-ن-اول إŸن-ت-ج وإŸصص-در
إ÷زإئري بشصكل دوري.
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إŸؤوسصسص -ات إلصص-غÒة وإŸت-وسص-ط-ة :إل-ي-وم
ﬂصصصس ÷ع - -ل إŸؤوسصسص - -ة إإلن- -ت- -اج- -ي- -ة
إ÷زإئرية تقتحم ›ال إلتصصدير وبقوة،
ل- -ه -ذإ ي -وم –سص -يسص -ي ÷ع -ل إŸؤوسصسص -ات
إ÷زإئ -ري -ة تصص -در أإك Ìم -ن إل -ي-وم ه-ن-اك
نسصبة ضصئيلة للتصصدير  97باŸائة تصصدير
إلنفط ،وللتصصدير لبد إŸؤوسصسصة أإن تكون
‘ إإط - -ار ع - -ام Áر ع Èإإع - -ادة ت - -أاه - -ي- -ل
إŸؤوسصسص -ات م-ن ج-انب إلÈن-ام-ج إل-وط-ن-ي
إل -ذي رصص -ده رئ-يسس إ÷م-ه-وري-ة ،وه-ن-اك
برإمج تتضصمن إلعديد من إلتسصهيÓت من
أإجل خلق إلÌوة وتصصدر إŸؤوسصسصات أإكÌ
إليوم.
ما هي عوائق التصشدير التي مازالت تتسشّبب ‘
تع Ìالعملية وتدفق السشلع الوطنية ع Èأاسشواق
خارجية؟
@@ Áك- -ن إل- -ق- -ول أإن -ه ‘ إلسص -اب -ق ك -انت تسص -ج -ل ب -عضس
إلعوإئق ،وإŸتمثلة ‘ إلعوإئق إلبÒوقرإطية ،لكن إليوم
هناك –سصينات وتسصهيÓت نذكر خاصصة على مسصتوى
إ÷مارك من أإجل تصصدير إŸنتوج إ÷زإئري ،لذإ ينبغي
أإن يكون إŸنتوج ذإ جودة وتنافسصية عالية ،وإإ ¤جانب أإنه
من أإجل إلتصصدير يجب إŸرور ع Èإلعديد من إŸرإحل

وإÿط - - - - -وإت إ÷ادة وإإع- - - - -ادة
إلتأاهيل وإŸرإفقة ‘ إلعتماد،
وي - -جب أإن ت- -ك- -ون إŸن- -ت- -ج- -ات
مطابقة للمقاييسس ،ولعلّ أإنه من
إلضصروري أإن يكون عمل يومي
بدون إنقطاع ،علما أإنه هناك
ق - -ان - -ون ت - -وج - -ي - -ه - -ي ج - -دي - -د
ل- - - -ل- - - -م- - - -ؤوسصسص- - - -ات إلصص- - - -غÒة
وإŸت - -وسص - -ط- -ة ،وإل- -ذي سص- -م- -ح
ب- - -ت- - -جسص- - -ي- - -د إل- - -ع - -دي - -د م - -ن
إإلصصÓحات على أإرضس إلوإقع،
وعلى وجه إÿصصوصس مث‘ Ó
نظام إŸعلومات ،ألنه كان ‘
إلسص -اب -ق ن -قصس ل-ك-ن ‘ إل-وقت إل-رإه-ن إل-وك-ال-ة إل-وط-ن-ي-ة
ل-ت-ط-وي-ر إŸؤوسصسص-ات إلصص-غÒة وإŸت-وسص-ط-ة ،سص-وف ت-ق-وم
بإا‚از هذإ إلنظام لتوف ÒإŸعلومة إلقتصصادية للمؤوسصسصة
إلق - -تصص - -ادي - -ة ،وك- -ذلك ه- -ن- -اك ع- -نصص- -ر إŸن- -اول- -ة ،أإي
إŸؤوسصسص - -ات إل - -ك - -بÒة ي - -جب أإن “ن - -ح وت - -وف- -ر سص- -وق- -ا
للمؤوسصسصات إلصصغÒة ،حيث تÈم معها إلعقود و“نحها
إألسصوإق ،و‘ إلوقت إلرإهن إلسصوق مفتوح ‘ إŸيكانيك
أإي هناك نظام وطني للÎكيب وتسصجل فروع أإخرى مثل
إل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات إ◊دي-ث-ة لÓ-تصص-ال وإألدوي-ة وإلصص-ناعات

إلغذإئية ،حيث Áكن أإن نصصدر ‘  4قطاعات حيوية.
ماذا عن دور الوكالة الوطنية لتطوير اŸؤوسشسشات
الصش- -غÒة واŸت- -وسش- -ط- -ة ‘ إاع- -ادة ت- -أاه- -ي- -ل ودع -م
لنتاجية؟
اŸؤوسشسشة ا إ
@@ تكفلنا بإاعادة تأاهيل إŸؤوسصسصات هناك أإك Ìمن 5000
م -ؤوسصسص-ة 200 ،م -ؤوسصسص -ة خ -اصص -ة ت-ت-ج-اوب م-ع إل-ق-ان-ون
إلتوجيهي إ÷ديد دخلت ‘ برنامج تأاهيل إŸؤوسصسصات
منذ عام  2010إإ ¤غاية يومنا هذإ ،بغÓف ما‹ تنشصط
‘ إŸوإد إلغذإئية وإلسصياحة إلفندقة ،وكذإ ‘ قطاع
إÿدمات إلغÓف إŸا‹ إألو‹ إلذي رصصد كان  585مليار
دينار ،ول نصصرف هذه إألموإل ألنه كل عام لدينا برإمج
إلتي تضصم إلتمويل.
م -اذا ت -ن -ت -ظ -رون م -ن اŸن -ت-دى ال-وط-ن-ي لÎق-ي-ة
التصشدير والتجارة اÿارجية على صشعيد انفتاح
أاك Èل -ل -م -ن -ت -ج ا÷زائ -ري ع -ل -ى أاب -واب ال -تصش -دي-ر
وتدفق السشلع ا÷زائرية ع Èأاسشواق خارجية؟
@@ هذإ إللقاء سصيكون من أإجل تعميق إلنقاشس وتسصجيل
إŸزيد من إلرؤوى وإŸقÎحات إلتي تدفع بالتصصدير نحو
إألمام ،ومن أإجل توف Òأإثمن وفرصس أإك Èللمنتوج إلوطني
‘ أإسصوإق خارجية بهدف موإصصلة جهود إلتنمية وإلرتقاء
بجودة إإلنتاج إلوطني ،خاصصة ‘ إلقطاعات إ◊يوية إلتي
“لك فيها إ÷زإئر إإمكانيات وكفاءإت وموإد أإولية.

Óرإضصي إلفÓحية
لقد تغّير إلطابع إلقانو Êل أ
إلعمومية Ÿرإت عديدة ،إإذ إنتقلت ون مرحلة
إلتسصي Òإلذإتي للمزإرع خÓل سصنوإت ما بعد
فجر إسصÎجاع إلسصيادة إلوطنية إإ ¤إلتأاميمات
خÓل عهد إلثورة إلزرإعية ‘ إلسصبعينات ثم
مرحلة إŸسصتثمرإت بعد تفكيك إلبنية إلهيكلية
ل -ل -ف Ó-ح -ة ،وك -انت ل -ك -ل م -رح -ل -ة إع -ت -ب -ارإت-ه-ا
ومÈرإت - -ه - -ا ك- -م- -ا ح- -م- -لت م- -ك- -اسصب وع- -رفت
إإخفاقات .لكن إلوضصعية إلرإهنة إليوم تسصتدعي
إل-ق-ي-ام ب-ق-رإءة م-ت-أان-ي-ة وع-م-يقة Ÿلف إألرإضصي
إلزرإعية إلتي توإرثتها أإجيال وبقيت من ثوإبت
إلسص-ي-اسص-ات إل-ع-م-وم-ية إلقتصصادية وإلجتماعية
للدولة ،وذلك باتباع منهجية ترإعي إŸرجعية
إل -ت-اري-خ-ي-ة وت-نسص-ج-م م-ع إل-ت-ح-ولت إلضص-روري-ة
وتسصتشصرف إŸسصتقبل دون أإي إإغفال أإو تهاون
‘ حماية إلطابع إلعمومي لهذإ إŸوروث.
‘ هذإ إإلطار ،فإان إألرضس مثل إلنفط هما
ركيزتان ثابتتان ‘ إ◊ياة إلوطنية لهما إمتدإد
‘ إلضصم Òإ÷معي للمجتمع ويتصصÓن Ãسصتقبل
إألج- -ي- -ال‡ ،ا يضص- -ع إŸل- -ف ع- -ل- -ى درج -ة م -ن
إ◊سصاسصية وإŸسصؤوولية ‘ معا÷ته بحيث ينبغي
إلتوصصل إإ ¤بناء معادلة Œمع ب Úكافة عناصصره
ب -اŒاه –ق -ي -ق إل -ن -ج -اع -ة وإإع -ط -اء إل -ف -ع-ال-ي-ة
إŸط-ل-وب-ة دون إŸسص-اسس ب-ال-ث-وإبت إلق-تصص-ادي-ة
Óرإضصي إلزرإعية
تتقدمها قاعدة ملكية إلدولة ل أ
مع إنفتاح على شصرإكة متعّددة إألشصكال سصوإء
ﬁلية أإو أإجنبية وفقا لÈإمج ومشصاريع –مل
ب- -وإدر إإن- -ت- -اج إلÌوة وت- -ت- -ط -اب -ق م -ع إÿي -ارإت
إ÷دي -دة م -ث -ل إل -تصص -دي -ر وإإن -ع -اشس إلصص -ن -اع -ة
إلتحويلية.
م- - -ن- - -ذ أإن ّ” ت- - -قسص- - -ي- - -م وŒزئ - -ة إŸزإرع إإ¤
مسصتثمرإت فردية وجماعية –ت وقع توجهات
إقتصصاد سصوق  ⁄تتضصح معاŸه ‘ بدإية إألمر،
‘ ب- -دإي- -ة إل- -تسص- -ع- -ي- -ن- -ات ،سص- -ج- -لت خ -روق -ات
وŒاوزإت و‡ارسص - - -ات أإ◊قت ضص - - -ررإ ك - - -بÒإ
ب -األرإضص -ي إل -ف Ó-ح -ي -ة إل-ع-م-وم-ي-ة زإده-ا وط-أاة
إل -ت-وسص-ع إل-ع-م-رإ Êإل-ذي ح-م-ل مشص-اري-ع أإ‚زت
–ت ضصغط إلطلب لتكون إ◊صصيلة كما تعكسصه
حقائق متيجة ومناطق أإخرى كانت ‘ إŸاضصي
خزإنا فÓحيا بامتياز .كما تبّددت بفعل أإنانية
إلفرد وإلنزعة إŸفرطة للتملك وسصائل إإلنتاج
وضصاعت موإرد وﬂازن باŸوإزإة مع إنقرإضس
إل-ي-د إل-ع-ام-ل-ة إلحÎإف-ي-ة إل-ت-ي إرت-ب-طت بشص-كل
وثيق مع خدمة إألرضس إلتي تكتسصي خصصوصصيات
تتعلق باإلنسصان أإك Ìمن إآللة وإلعتاد ،بحيث
إلعمل إلزرإعي له موإقيته وفصصوله وثقافته.

إلرقم إلصصعب ‘ معادلة إلنمو
قبل سصنوإت مضصت وأإمام هجمة شصرسصة على
إحتياطات عقارية فÓحية وغابية سصجل رئيسس
إ÷م-ه-وري-ة خ-ط-ورة إل-ت-م-ادي ‘ سص-ل-وك ي-حمل
أإخطارإ مكلفة على أإجيال بكامله وكّلف بوضصوح
إلسص-ل-ط-ات إل-ع-م-وم-ي-ة خ-اصصة إıتصصة مباشصرة
ب -األم -ر ب -ال -ت -ح-رك ل-تصص-ح-ي-ح إل-وضص-ع ب-إاح-اط-ة
إألرإضص -ي إل -ف Ó-ح -ي -ة ب -ك-ل إ◊م-اي-ة إل-ق-ان-ون-ي-ة
وإإلج-رإئ-ي-ة وإل-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة إلÓ-زمة ،و‘ مناسصبة
وطنية ذإت أإول ماي حّذر من تورطوإ ‘ قضصايا
إلع-ت-دإء ع-ل-ى إل-ع-ق-ار إل-فÓ-ح-ي ،ب-أان يسص-تعدوإ
Ÿوإجهة متابعات إلقضصاء كون إŸسصأالة تتعلّق
بأاجيال قادمة يجب أإن –تفظ لهم إÛموعة
إلوطنية باŸوروث إلفÓحي وأإّوله إلعقار خاصصة
إلصص -ال -ح ل -ل -زرإع-ة ب-ح-يث ي-ع-ت– Èوي-ل ط-اب-ع-ه
إلق -تصص -ادي إألصص-ل-ي ،أإي إلسص-ت-غÓ-ل إل-زرإع-ي
بكل فروعه ،عمﬂ Óالفا للقانون ويسصتوجب
إلتصصحيح.
ما عدإ حالت ﬁدودة ‘ كل ولية ل تزإل
وفية لوظيفتها إإلنتاجية ،فإان إلوضصعية إلرإهنة
Ÿردودية إŸزإرع إلعمومية إŸبعÌة ‘ شصكل
مسص -ت -ث -م-رإت ف-ردي-ة وج-م-اع-ي-ة ت-خضص-ع ل-ن-ظ-ام
إلمتياز ما أإفقد إلكث Òمنها وزنها إلقتصصادي
إإ ¤درجة أإن فضصاءإت شصاسصعة كانت تدر خÒإت
م-ن خضص-ر وف-وإك-ه وﬁاصص-ي-ل ق-اب-ل-ة ل-ل-تصص-دي-ر
–ّولت إإ ¤أإرإضصي بور لتضصيع ب Úإسصتحوإذ غÒ
ق -ان -و Êأإو ب -ي -ع –ت إل -ط -اول-ة أإو ت-ف-ري-ط ‡ن
إئ-ت-م-ن-وإ ع-ل-ي-ه-ا م-ن فÓ-ح Úم-ن-ه-م م-ن أإخ-ل-فوإ
إلوعد لعتبارإت منها ما هو Áكن تفهمه ومنها
م- -ا يصصّب إسص- -تسص -اغ -ت -ه .ك -م -ا ت -ع -رضصت م -زإرع
‰وذج -ي -ة ك -انت م -ن -ارإت إإن-ت-اج-ي-ة Ÿم-ارسص-ات
أإخلّت بتوإزنها ‘ إŸشصهد إلقتصصادي.
لذلك يكون إلسصعي إإ ¤إإعادة ترميم دور إلعقار
إل- -ف Ó-ح -ي وب -ع -ث -ه ›ددإ ضص -م -ن إل -ت -وج -ه -ات
إلق -تصص -ادي -ة ل -ل -ن -م -و ح -ت -م -ي -ة خ -اصص -ة ‘ ظّ-ل
إل-ت-دإع-ي-ات إلسص-ل-ب-ي-ة ل-لصصدمة إŸالية إÿارجية
إلتي تقتضصي إنعكاسصاتها إلسصلبية Œنيد كافة
إŸوإرد وحشصد جميع إلطاقات حول مسصار إلنمو
ل -ي -ك -ون أإفضص -ل ع Ó-ج إلف -رإزإت إألزم-ة ب-إان-ت-اج
إلÌوة إلبديلة للمحروقات وتوف Òفرصس إلعمل،
ف -ي -ت -ك-ام-ل إ÷ان-ب-ان إلق-تصص-ادي وإلج-ت-م-اع-ي
إنسصجاما مع مضصمون إلدولة إلجتماعية إلتي ما
ف -ت -ئ إل -رئ -يسس ب -وت -ف -ي-ل-ق-ة ي-ؤوك-د إ◊رصس ع-ل-ى
موإصصلة إ‚ازها موإصصلة للنهج إلوطني إلذي
إرسصي غدإة إسصÎجاع إلسصيادة إلوطنية وكانت
إألرضس دوما إلرقم إلصصعب وإلثابت ‘ برإ›ه.

رؤوية وإضسحة وكل تأاخ Òله كلفة

إنطÓقا من تلك إلرؤوية بخلفياتها إلتاريخية
وإلق -تصص-ادي-ة وإلج-ت-م-اع-ي-ة م-ن إŸف-ي-د ت-ن-اول
رسص-م إŸع-ا ⁄إŸسص-ت-ق-ب-ل-ي-ة لسص-تثمار وإسصتغÓل
إلعقار إلفÓحي إلعمومي إŸصصنف ‘ إألمÓك
إÿاصصة للدولة ،وحتى إلتابع للقطاع إÿاصس
إل -وط -ن -ي وف -ق -ا ل -رؤوي -ة وإضص -ح -ة ت -رإع -ي ك-اف-ة
إ÷وإنب وتندرج ‘ متطلبات مسصار إلنموو هو

أإم -ر ‡ك -ن دو‰ا مسص -اسس ب -ال -ط -اب -ع إل -ق -ان-وÊ
Óرإضصي إلزرإعية ،طاŸا
إ÷وهري وإŸبدئي ل أ
أإن صص -ي -غ-ة إلم-ت-ي-از ت-وف-ر ك-اف-ة إ◊ل-ول وت-ف-ت-ح
إÛال ل-ل-م-ب-ادرإت إإلن-ت-اج-ي-ة ب-ك-ل إلضص-م-ان-ات
إلتي يحتاج إإليها إŸتعامل شصخصصا طبيعيا كان أإو
مؤوسصسصة وهو ما يكرسصه حتى إلدسصتور.
ضص -م -ن ه -ذإ إÿي -ار إل -ذي ي-غ-لب ع-ل-ي-ه إل-ط-اب-ع
إلقتصصادي أإك Ìمن إ÷انب إلتمليكي  -إلذي
يث Òإنشصغال وتسصاؤول إلبعضس وقلق وحÒة إلبعضس
إآلخ- -ر ،سص- -وإء ‘ ع- -ا ⁄إل- -ف Ó-ح -ة أإو إÙي -ط
إلج -ت -م -اع -ي إل-ع-ام ،ب-ال-ن-ظ-ر Ÿرك-ز إألرضس ‘
إلضص- -م Òإ÷م- -ع -ي وّﬁل -ه ‘ ج -وه -ر إلسص -ي -ادة
Óسصباب سصالفة إلذكر Á -كن إإطÓق عمليات
ل أ
إسصتثمارية إإنتاجية ‘ كل إŸوإد إلطازجة أإو
إلتي تدخل ‘ إلصصناعة إلغذإئية ،خاصصة ذإت
إلثقل ‘ إŸيزإن إلتجاري سصوإء إŸصصنفة ‘
خانة إلسصتÒإد أإو تلك إŸدرجة ‘ إلتصصدير
وإŸعّ- -ول ع- -ل- -ي -ه -ا ‘ إ‚از إل -ت -ح ّ-ول إل -ن -وع -ي
ل -ل -ت -خ -لصس م -ن ت -ب-ع-ي-ة إŸن-ظ-وم-ة إلق-تصص-ادي-ة
إل-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ح-روق-ات ،وه-ي إŸهمة إŸفصصلية

إلتي تعت ‘ ÈإŸتناول بعيدإ عن إلسصقوط ‘
متاهات حلول تبدو للوهلة إألو ¤مفيدة ،لكن
قد تكون لها كلفة مرهقة على أإك Ìمن جانب ‘
إŸدي ÚإŸتوسصط وإلبعيد.
ول ينبغي إلقفز على مرحلة صصعبة عانى فيها
إلعقار إلفÓحي مثل تلك إلتي شصهدتها إلعشصرية
إلسص -ودإء ،ح -ي -ن -م -ا إضص -ط -ر إل -ف Ó-ح-ون ل-ل-ن-زوح
إل -دإخ -ل -ي ت -ط -ارده -م ج-م-اع-ات إإلره-اب ‡ا
عرضس إŸزإرع وإŸسصتثمرإت للضصياع Ãختلف
أإشص -ك-ال-ه وت-رإج-ع ق-ط-اع إل-فÓ-ح-ة ع-ن م-ع-دلت
إلنمو قبل أإن تعيد إŸصصا◊ة إŸنجزة بإارإدة
إلدولة إلروح لتلك إلربوع إÎŸإمية إألطرإف،
لتنبت زرعا وخÒإت وتشصعّ منها بوإدر إنفرإج
إألزم- - -ة إإذإ م- - -ا ج - -رى إ◊رصس ع - -ل - -ى ك - -اف - -ة
إŸسص-ت-وي-ات ع-ل-ى صص-ون إل-ب-ن-ي-ة إل-ت-ح-ت-ية لقطاع
إلفÓحة وركيزتها إألرضس إÿصصبة إلتي ل Áكن
أإن ت- -ب- -ق -ى م -ت -أاخ -رة ع -ن ركب إل -دي -ن -ام -ي -ك -ي -ة
إلسصتثمارية وضصرورة إنخرإطها ‘ مسصار إلنمو،
Ãا ‘ ذلك ج -ذب إل -رأإسص -م-ال إألج-ن-ب-ي ل-ل-ع-م-ل
بنظام إلمتياز وإلشصرإكة.

زراعة ا◊بوب

توّقع إنتاج أإك Ìمن  244أإلف قنطار بغردإية
يرتقب –قيق وألول مرة إإنتاج قدره  244.640قنطار من ﬁاصصيل إ◊بوب خÓل إŸوسصم
إلفÓحي  2018 - 2017بولية غردإية ،إسصتنادإ Ÿديرية إلولئية Ÿصصالح إلفÓحة .ويتوّزع أإغلب
إإلنتاج إŸتوقع على ﬁاصصيل إ◊بوب إلرئيسصية ،على غرإر إلقمح إلصصلب ( 226.640قنطار)
وإلشصع 1.800( Òقنطار) ،كما أإوضصحه إŸكلف باإلحصصاء لـ «وأإج» .وتسصتهدف حملة إ◊صصاد
وإلدرسس إلتي سصتنطلق نهاية شصهر ماي إ÷اري مسصاحة إإجمالية قوإمها  5.000هكتار ،من بينها
 4.533هكتار ﬂصصصصة لزرإعة إلقمح إلصصلب و 450هكتار للشصع ،Òيؤوّكد إلسصيد جÈيط ،مضصيفا
أإن جل تلك إŸسصاحات إŸسصتغلة عن طريق إلرشس إÙوري تتوإجد بالبلديات إلتابعة للولية
إŸنتدبة إŸنيعة (جنوب ولية غردإية) ،ويتعلق إألمر باŸنيعة وحاسصي لفحل وإŸنصصورة.
جلت نسصبة إŸسصاحة إّ ıصصصصة لزرإعة إ◊بوب إرتفاعا قّدر بنحو  ‘ 20إŸائة ،حيث
وسص ّ
قفزت من  4.194هكتار خÓل إŸوسصم إلفÓحي  2017 - 2016إإ 5.000 ¤هكتار ‘ إŸوسصم
إ◊ا‹ ،مشصÒإ إإ ¤أإن نوعية إÙصصول تعت‘‘ Èجّيدة‘‘ بالنسصبة لكل إŸسصاحات إŸزروعة .كما
جلت إŸسصاحة إّ ıصصصصة إلنتاج إ◊بوب بالرشس إÙوري منحنى «تصصاعديا» قّدر بأازيد من
سص ّ
 ‘ 400إŸائة منذ سصنة  ،2009حيث إرتفعت من  1.150هكتار إإ 5.000 ¤هكتار سصنة .2018
وجرى تسصجيل هذه إلزيادة ‘ إŸسصاحات إıصصصصة لزرإعة إ◊بوب بالرشس إÙوري بفضصل
إلتحسصيسس إلدإئم للفÓح Úحول أإهمية هذه إلشصعبة إإلسصÎإتيجية ،وكذإ إسصتصصÓح ﬁيطات
فÓحية جديدة لسصيما با÷هة إلغربية من إلولية .ويذكر أإن توقعات إإنتاج إ◊بوب عرفت
تزإيدإ ‘‘ﬁسصوسصا‘‘ باŸقارنة مع إŸوسصم إلفÓحي إلفارط ،إلذي ” خÓله إإنتاج 170.138
قنطار.
وحسصب ذإت إŸصصدر ،فإانّ توّفر إلنوع إ÷يد من إلبذور إإ ¤جانب إŸتابعة إلتقنية إلتي تقوم بها
مصصالح إلصصحة إلنباتية ‘ إإطار حمÓت إإلرشصاد إلتقني تف ّسصر هذه إلتوقعات ‘‘إلطّموحة».
وتتطّلع إŸصصالح إلفÓحية بولية غردإية إإ ¤تسصجيل مردود متوسصط يقارب  50قنطار ‘
إلهكتار إلوإحد بالنسصبة للقمح إلصصلب و 40قنطار ‘ إلهكتار بالنسصبة للشصع .Òوبغية ضصمان إلسصÒ
إ◊سصن ◊ملة إ◊صصاد وإلدرسس سصخّرت إإمكانيات معتÈة من بينها نحو عشصرون آإلة حصصاد،
باإلضصافة إإ ¤شصاحنات للنقل تابعة لتعاونية إ◊بوب وإلبقول إ÷افة (إألغوإط) إŸكلفة بجمع
” أإيضصا تخصصيصس مسصتودع ÷مع إ◊بوب بطاقة إسصتيعاب تقّدر بـ 90
إإلنتاج .و‘ هذإ إلصصدد ّ
أإلف قنطار ليتم وضصعه –ت تصصرف إلفÓح Úمن أإجل تخزين ﬁصصولهم .ويذكر أإّن ولية
غردإية سصجلت خÓل حملة إ◊صصاد وإلدرسس لسصنة  2017إإنتاجا يقّدر بنحو  170.138قنطار من
إ◊بوب على مسصاحة إإجمالية قوإمها  4.196هكتار ،حيث بلغ إŸردود إألقصصى  75قنطار /
إلهكتار Ãنطقة حاسصي إلقارة.

اإلثنين  ١٣ماي  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٧ششعبان  ١٤٣٩هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «ألشضعب» «فوانيسس» صشرحا ضشمن صشفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنششر
إابداعاتكم ومسشاهماتكم ‘ ﬂتلف األجناسس الثقافية ششعر ،قصشة ورواية ،
رأسضلونا على ألÈيد أللكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإلسشهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصشة للجميع.

ششعر

جرسص النبوءة

الشساعر أاحسسن خراط
لفق يحرسضني
على طرف أ أ
أجلي
ماشضيا خلف ضضوء
ألنبؤوة في
أنا ألعارف ألمتجلي
على أسضطح ألوقت أفتح
نافذة ألغيب مني
أسضيل رذأذأ على هلة
ألفجر
أنفخ ضضوئي بذأت
لزل
أ أ
لملين
أتنزل في لمة أ أ
أنا ألوأحد ألمتفرد في أفقي
يسضتحم بضضوئي ألنهار
ويغتسضل ألفجر في لوني
حرفي
أطل على شضفق ألوقت
أذهب في إأكتظاظ ألتوهج
أفرغ سضائل ضضوئي
وأنسضاح في غبطة ألكشضف
مرتديا بلل ألشضمسش
أظفر من دهشضة ألروح
لوني ألمدجج بالهيلمان
فيكتظ في أفقي ألملكي
ألنهار
فأاشضتمني في نسضوج ألنبؤوة
تولد من ضضلع حرفي

Ìيات

ن

ألحقول
مسضاحة أيني ألمشضيئة
يحرسضني سضرب ضضوء
تلوذ بظلي ألمÓئك
تسضبح في برك ألضضوء
وألضضوء في نشضيد ألضضوأحي
تبلل في عبقي ألروحني
هسضيسش ألفيوضش وشضكل
ألصضفا حبقا
فرح ألماء في يسضبح
لي ألماء في أزل ألضضوء
يعتمر ألشضجر ألملكي
ينور في عزتي يلبسش
ألوحي
تخرج من تحت إأبطي
ألحقول
وتفتأا في فلكي تتأاثث
مني وتمضضي إألي ظمية
لزلية
تنسضج من وبر أ أ
أرديتي
تتباطأا تشضطح في لمسضات
ألحروف
لبتهال
وتركضش في أفق أ إ
وتصضغي إألى ما تقول ألنبوأت
جوأن حرفي
وتفتل من رنتي نبضضها
تتصضوف في عرف نبضضي
تفيء إألى خلوة ألماء
لبتهال
تصضعد رأبية أ إ

رح ـ ـم السضكاكـ ـÚ

سسهام بن Ÿدق

أنا ألتي ترصضدت لها سضكاكين ألحياة
لتقيم عليها حكم سضلخ قلبها ألبريئ
أنا من قاومت حب سضفك ألدماء
ليام
لكنني نزفت من ضضلوع أ أ
حبا كان يرشضدني للسضÓم
فبايعت له بالودأع قبل مفارقة ألحياة
أياقلبا سضلم على أرضش ألوطن
وطن شضّد حبل ألنقاذ من أيادي ألفناء
برحمة ألهية صضوب سضهاما في روضش
ألبقاء
ف-أاصض-ابت رح-م ألسض-ك-اك-ي-ن ف-اج-هضض-تها
بالوفاء
وفاء لنبرة صضوت كان يغرد رباه
فÓذ بفرأق إألى لهفة عاشضق للحياة
في حشضمة كنت أخفي بريقا من شضدة
ألبكاء
ب -ك -اء ل -م -ف -ارق -ة أل -زم -ان وت -خ -ط -ي-ط-ا
لمجرى ألحياة
لن أحسش بوحشضة لما لم يكن
أنا أ آ
كالسضفر عبر ألنجوم أبحر في ألسضفن
نحو فضضاء خال من روأسضب كانت ولن
تندثر
ت- -حت سض- -ف- -وح أل -ج -ب -ال أرأقب ب -رأع -م
ألزهر
أرسضم تÓل فوق أقفاصش من خشضب قد
ضضمر

خاطر ة

همسسات أانثى

ق-ي-ل أن أج-م-ل أل-ع-م-ر ب-دأي-ت-ه؛ إأذأ لما
يقيدوننا وكأاننا سضنهرب؛ نحن ل نريد
لكف
أل-ح-ري-ة أل-م-ط-ل-ق-ة إأنما أن تنزع أ أ
عن أفوأهنا فقد بتنا ل نحظى بفرصش
ألحديث؛ نحن ألمرأهقون تائهون بين
لمسش وألغد وأحكام ألكبار ألمطلقة؛
أ أ
ن - -ح - -ن أروأح هّشض - -ة إأذأ كسض - -رت صض - -عب
إأق -ام -ت -ه-ا ك-ال-زج-اج ت-م-ام-ا؛ نشض-ع-ر ب-أان-ن-ا
ع -ال -ة ع -ل -ى أل -م-ج-ت-م-ع أح-ي-ان-ا وأسض-اسض-ه
أحيانا أخرى؛ تائهون في درب ألحياة ل
نميز بين ألصضالح وألعفن؛ نغطي غبار
حزننا بابتسضامة كاذبة ليسش لنا هم ول
ك -رب ول-ك-ن-ن-ا نشض-ع-ر ب-عبء ث-ق-ي-ل ع-ل-ى
ظ-ه-ورن-ا؛ ك-ل أل-ك-ل-م-ات ن-حسض-ه-ا ت-خ-ترق
ق -ل -وب-ن-ا ح-ل-وة ك-انت أو سض-ي-ئ-ة؛ ي-ت-وق-ف
زمننا عند عتاب أو أيادي باردة تلمسش

نصص

جسض-دن-ا؛ ت-م-ل-ؤون-ا أل-ف-ج-وأت ع-ند ألفشضل
ف Óتكونوأ علينا وكونوأ معنا؛ رفقا بنا
ن-ح-ت-اج م-ن ي-ع-ي-ن-ن-ا ل م-ن ي-ه-يننا؛ نريد
شض-خصض-ا ي-ن-تشض-ل-ن-ا م-ن ضض-ي-اع-نا إألى مكان
ه -ادئ ،ن -خسض -ر أن -فسض -ن -ا ب -ي -ن -م -ا ن-ح-اول
تصضليح هفوأتنا وزلتنا ،نشضتهي ألبوح
عن ما يؤوذينا ويربكنا ،عن كل تناقضضنا
ب-م-ا ي-ج-ع-ل-ن-ا ضض-ع-ف-اء ول-كن لم ولن نجد
مسضتمع رقيق ألقلب ورأشضد ألعقل لذلك
ن-زي-غ ه-ن-ا ونسض-ق-ط ه-ن-اك إأل-ى أن ت-ق-يد
ألنفسش باليأاسش
وألحزن..
«ل ت-ك-ت-ف-ي ب-ال-مشض-اه-دة ث-م ت-ع-اق-ب-ن-ي،
ع -ل -م -ن -ي أل -ح -ي -اة ث -م أت -رك -ن -ي أح -ارب
وحدي»

بعيــــدا عنــــك
مر Ëكورطة

أل -م ي -ح -ن أل-وقت ب-ع-د ل-ل-ت-خ-لصش م-ن ه-ذأ أل-ج-ب-ل ،أري-د
ألعودة لحياتي ألقديمة لم أعد أحتمل ألعيشش معك،
ك -ل أل -ل -وم ي -ق -ع ع -ل -ي ،ح -ت-ى أن-ن-ي لسضت أل-م-ذن-ب-ة ع-م-ا
لرضضائك ،لكن هذأ ليسش
يحصضل ،إأنني أقدم كل ما لدي إ
بكاف بعد ،إأن قوأي تنهار شضعال نارك حتى تبرز أنت!
حتى أنني بدأت ألمح رمادي من تحت قدمي! أتعلم ماذأ
سضأافعل؟ نعم سضأاصضنع مجدي بعيدأ عنك ،سضأارفع رأسضي
ل-لسض-م-اء ع-ال-ي-ا وأدأعب سض-ح-ب-ه-ا ،سض-ت-ح-م-ل-ن-ي إأل-يها حيث
ألسضÓم بعيدأ عن ضضجيجك ودياجير دنياك ،وفي ألليل
سض -أاح -دث أل -ن -ج -وم ع -ن م-ا ف-ع-ل-ت-ه ب-ي ف-ه-ي سض-ت-وأسض-ي-ن-ي
وتمنحني طاقة وأمل جديدين كمل طريقي .سضتريني
لمل أينما كان ،سضترشضدني إأليه مع بروز شضمسش
بصضيصش أ أ
نهار جديد ،دربي أصضبح قريبا حتى أنني صضرت ألمح نهايته
لمر
ي أم فيه؟ لكنني لن أقف بعد أ ن لمشضاهدته ،سضأاحاول ألوصضول إأليه ولو تطلب أ أ
لكنه بعيد جدأ في آأن وأحد ،أهو ألبعد ف ّ
سضنين فهو قريب بعد كل شضيء ،أليسش كذلك؟ فقط بالبعد عنك سضأانال مرأدي ،لذأ سضÓم علي و عليك يوم نلتقي مجددأ.

خاطرة

ضضعيفـ ـ ـة إا ¤قوي ـ ـة

حمايدي الزهراء

صض-غ-ي-رة أنت ،ضض-ع-ي-ف-ة ع-اشضت ،ف-ي ط-ريقها
تاهت.
للم ذأقت ،ليالي باتت تب ي حت
ل أنوأع أ أ
أنهارت،
في ل دقيقة من يومها تالمت حت أنقهرت،
ذأقت أل- -م- -ر حت ت- -ع -بت ،أي -ام م -ن ع -م -ره -ا
فاتت.
م من أعدأء بها ألتفت ،يوم سضقوطها شضمتت،
عليهم دموعها هانت ،أصضدقاؤوها أحبابهاهم
ظ-نت ،ل ن-ه-ا ب-ه-م ي-وم-ا أن-خذلت ،وب لماتهم
ألسضيف بهم تاذت ،وبسضببهم سضاعات ب ت،

الÈاءة –كي
سسوسسي زهية

م- -ن شضّ- -دة ت- -وأت- -ر أل- -ع -ل -ل ف -ي أسض -اسض -ي
وصضروحي
تجد عيني ودمعي مجبورة على نوحي
ف-ج-وزيت ب-ق-لب م-ج-روح يصض-د ك-ل م-ن
يريد سضفوحي
أنثر على قبري كاد أن يكون لي قبل
أن تنفخ فيه
بتÓت فيها عبق من نرجسضية ألروح

عيسضات عائشضة أمال  /مسضتغاÂ

لب
ب-ي-ن ل-ي-ل-ة وضض-ح-اه-ا أصض-بحت يتيمة أ أ
لسضرة
لم بعد طÓقهما وَتشَضتُتِ أ أ
وأ أ
كٌ- - -ل م- - -ن وأل - -دأي أرأد إأع - -ادة ب - -ن - -اء
ح- -ي- -ات -ه ،ك -ن -ا ع -ائ -ق ف -ي سض -ع -ادت -ه -م
أل-مسض-ت-ق-ب-ل-ي-ة ف-ت-خ-لّ-و ع-ن-ا ب-بسض-اط-ة،
فوجدت نفسضي مسضؤوولة عن إأخوتي
لصض -غ -ر م-ن-ي وأن-ا ف-ي ع-م-ر أل-رأب-ع-ة
أ أ
عشض - -ر م - -ا ذن - -ب - -ي إأذأ أدركت م - -ع- -ن- -ى
ألمسضؤوولية في هذأ ألسضن ألمبكر؟...
فهمت معنى كلمة إأغتصضاب وجربت
لل- -م،
م - -ع- -ن- -ى وحشض- -ي- -ة أحسضسضت ب- -ا أ
أدركت ق -ي -م -ة ألشض -رف ،رأيت م -ع -ن-ى
أل -ق -ه -ر ف -ي أع -ي -ن وأل -دي ت -ك -ررت زي -ارت-ي
لمرأكز ألشضرطة مع أنني بريئة فما هو ذنبي
غير أنني إأغتصضبت من طرف وحشش بشضري
وأنا في عمر ألزهور ؟...
أوهمتني أمي أن ألدوأء عصضير أو حلوى
وأن دموعها مياه ولم أعرف ألحقيقة حتى
كبرت وفهمت أنها كانت تعاني من ألسضرطان
لنها آأخر أيامها بجانبي .فما
وكانت تبكي أ
ذنبي إأن صضدقتها ببرأئتي ولم أسضتطع فعل
لجلها؟
شضيء أ
عشضقت كرة ألقدم كان كل همي إأنتظار

تل أللحظات لسضعيها وجهدها وتعبها لجل
ألنجاح تذ رت ،ولنفسضها قد لمت عل ذل
لخ-ي-ر خسض-رت أو
لن-ه-ا ف-ي أ أ
أل -ت-عب ن-دمت ،أ
لحر نجحت ل نه فوز بطعم خسضارة .ل ن
با أ
رغ- - -م ذل مضضت ،و ل ذل ت- - -ج- - -اوزت ،وف - -ي
دربها وأصضلت ،ولم تسضمح للفشضل أن يضضعفها
لمل
مرة أخر  ،بدأت مشضوأر جديد يتخّلله أ أ
لنها لم تنسش ،ل ما مضش  ،من جرح
وأللم ،أ
وأذ  ،ل ن أم -ل -ه -ا وث -ق -ت -ه -ا ب -ال -ل -ه رب -ا ،ب -دأت
صض-ف-ح-ة ب-يضض-اء ج-دي-دة ،ول-تحقيق أهدأفها
أنت مسضتعدة ،وفي أيامها أصضبحت سضعيدة،
بالرغم من ألعقبات ألعويصضة.

لخرج مع أصضدقائي للعب أو
طلوع ألشضمسش أ
ألتجول للبحث عن كيسش حليب كي أصضنع به
ك -رة وأت -ف -اخ -ر ب -ه -ا ،ق -ذف صض -دي-ق-ي أل-ك-رة
لحضضارها ولم أعد!!
بعيدأ ذهبت إ
م -ا ذن -ب -ي إأن صض -دقت ذلك أل -م -ج -ه -ول أل-ذي
ن -ادأن -ي م-ن سض-ي-ارت-ه ل-ي-ع-ط-ي-ن-ي ح-ل-وى ،وم-ا
ذن -ب -ي إأن إأخ-ت-ط-فت ك-ي ي-ت-اج-ر
بأاعضضائي؟...
ك-نت ط-ال-ب-ا م-م-تازأ ول أرضضى
لول-ى ل-ك-ن-ن-ي
ب -غ -ي -ر أل-م-رت-ب-ة أ أ
ت- -ركت م- -ق- -اع- -د أل- -درأسض- -ة ف -ي
سضنتي ألثالتة أبتدأئي ،فوألدي
كان بنّاء وتعرضش لحادث عمل
ج-ع-ل-ه م-ق-ع-د ووأل-دت-ي تهتم به
وتعمل بأاجر قليل فاتخدت من
بيع ألرغيف على حافة ألطريق
ألسضريع مهنتي فما ذنبي أن كان
أل- -ف- -ق- -ر ح- -ط- -م ع- -ائ- -ل- -ت- -ي وح- -ط -م ح -ل -م -ي
ألصضغير....
أنا جميلة جدأ وطيبة أيضضا ،ما يميزني عن
غ-ي-ري أن-ن-ي صض-ادق-ة م-ع أل-ج-م-ي-ع ول أع-رف
أل-ك-رأه-ي-ة ل-ك-ن-ن-ي أسض-مع ألكثير من ألنتقاد
وألسض-خ-ري-ة ف-م-ا ذن-ب-ي أن ول-دت ل أشض-ب-ه-كم
ه- -ل ذن- -ب- -ي أل- -وح- -ي -د أن -ن -ي ول -دت مصض -اب -ة
بمتÓزمة دأون؟...
 حملتني وألدتي تسضعة أشضهر بين أحشضائهاأت-غ-دى م-ن-ه-ا وأن-ت-ظ-ر ب-ف-ارغ ألصضبر كي أرى
أل -ن -ور ،ل -ك -ن أم -ي ل -م ت -ح ّ-ق -ق ل -ي ح -ل -م-ي أو

ول-ل-م-وأج-ه-ة ل-م ت ن م-ت-رددة ،ف-ل-م ت-ع-د تل
ألضضعيفة،
فأاصضبحت تل ألفتاة ألقوية ألتي ل ترضش
بالفشضل وألهزيمة.

أج -هضض -ت-ه ف-ب-ع-د ث-وأن-ي م-ن خ-روج-ي
خنقتني بوحشضية وكان مصضيري في حاوية
ألقمامة ،فما ذنبي إأن كنت نتيجة لعÓقة
غير شضرعية؟...
أن -ا ط -ف -ل م -ن ب -ورم-ا ول-دت وسض-ط أل-دم-اء
وألقتلى لم أتذكر كم عشضت في هذه ألدنيا،
لكن نهايتي كانت أنني رميت في قدر به ماء
م-غ-ل-ي ف-م-ا ذن-ب-ي إأن ول-دت مسض-ل-م-ا ف-ي بورما
وألعالم يصضم أذأنه؟...
ك -ب -رت وأن-ا أح-م-ل أل-ح-ج-ارة ك-ي أح-ارب
أل -ع -دو ل -يسضت ل -ي أح Ó-م ك -ب -اق -ي أل -ف-ت-ي-ات
ف -ح -ل-م-ي ه-و ط-رد أل-ع-دو م-ن ب-ل-دي ،ل ف-رق
ب- -ي -ن -ي و ب -ي -ن أل -ذك -ر ف -ه -دف -ن -ا وأح -د لسضت
مسض- -ت -رج -ل -ة ول أع -بث ب -روح -ي ب -ل أح -م -ي
وط - -ن - -ي ف - -م - -ا ذن - -ب - -ي إأن ول - -دت ف- -ي وط- -ن
مغتصضب؟...
ماذنبنا إأذ ضضيعوأ برأئتنا  -سضرقو أحÓمنا -
زه -ق -وأ أروأح -ن -ا  -ق -ت -ل -وأ ط -ف -ول -ت -ن-ا ون-ح-ن
أحياء؟!

هل ذنبنا براءتنا؟
 Óق-ل-وب-ه-ا
ك -ن -ا ضض -ح -ي -ة وح -وشش بشض -ري -ة ي -م -أ
أل -ظ Ó-م ولزل -ن-ا ضض-ح-اي-ا ،نسض-م-ع ب-م-ن-ظ-م-ات
لطفال ألذين ل
حقوق ألطفل لكنها تخدم أ أ
ي -ح -ت -اج -ون ل -خ-دم-ات ،ه-ذأ أل-ع-ال-م بشض-ع ول
ي-ل-ي-ق ب-أام-ث-ال-ن-ا ف-م-اك-ن-نا ألجنة هذأ وعد من
ربي.

á«îjQÉJ äÉ£fi

إأعدأد :سسهام بوعموشسة

اŸوقع اإللكÎوÊ

melisasihem@live.fr

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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صسدور كتاب «خط موريسس بالغرب ا÷زائري»

مرجع أاكادÁي ثري باŸعلومات ،األرقام والششهادات
’كادÁية لنيل شسهادة اŸاسس Îبجامعة تلمسسان ،حول «خط موريسس بالغرب ا÷زائري» للباحث والصسحا‘ ﬁمد بن ترار ‘ شسكل كتاب قيم يعد مرجعا
صسدرت الدراسسة ا أ
بالنسسبة للطلبة الدارسس ‘ Úأاقسسام التاريخ ،وغÒهم كونه غاصس ‘ أاعماق موضسوع لطاŸا أاثار تعطشس ا÷زائري ‘ Úمعرفة خباياه.

جمال أأوكيلي
أن -ط Ó-ق-ا م-ن ت-رك-ي-زه ع-ل-ى «أث-ر
وط - - -رق أخÎأق خ - - -ط م - - -وريسص»،
مصس -ح-وب بشس-ه-ادأت ح-ي-ة ل-ل-رع-ي-ل
أألول من أÛاهدين ألذين عاشسوأ
وعايشسوأ أ◊دث عن قرب ،مدعوم
ب -ك -ت -اب -ات أŸؤورخ Úقصس -د ت -ن -وي-ر
ألرأي ألعام باآلثار أÿطÒة ألتي
خلّفها ،ما تزأل أ ¤غاية يومنا هذأ
ب -ادي -ة ع -ل -ى أجسس -اد أل -ذي -ن ق-رروأ
أŸرور عÈها مهما كلّف ذلك من
تضس-ح-ي-ات وأل-ق-وأئ-م طويلة بالنسسبة
لكل من أسستشسهد أمام هذأ أ◊اجز
ألكهربائي أ÷هنمي.
وق- -د أحسس- -ن أل- -ب- -احث ب- -ن ت -رأر
ع -ن-دم-ا ح-ول-ه إأ ¤ك-ت-اب ون-زع ع-ن-ه
صسفة ألعمل أ÷امعي حتى تعادله
قيمته ألعلمية ول يلقى أو يوضسع ‘
أŸصس- -ن- -ف -ات أو رف -وف أŸك -ت -ب -ات
أ÷امعية كبحث فقط يلفه ألغبار
م -ع م -رور أل -وقت وي -دخ -ل غ-ي-اهب
ألنسسيان مثلما هو حاصسل مع ألعديد
‡ن خاضسوأ ›ال «ألبحث».
ألكتاب جاء ‘  150صسفحة ⁄
يتبع منهجية ألفصسول ‘ ألفهرسص

^ حاجز جهنمي بـ 500فولت فششل ‘ عزل الثورة
وإأ‰ا عناوين رئيسسة بالبنط أألسسود
–ت أŸق - -دم - -ة م- -ب- -اشس- -رة ،وك- -ان
ب - -اإلم - -ك - -ان ه- -ن- -ا وضس- -ع أŸدخ- -ل
وأإلهدأء كذلك وهو معمول به ‘
إأصسدأر ألكتب لكن ألصسفحت 5 Úو6
خاليتان من ألطباعة.
وبعد أن أبرز ألباحث أÿلفيات

ألعلمية ألتي أدت إأ ¤أختياره لهذأ
أŸوضسوع منها تقن Úللثورة عقب
م -ؤو“ر ألصس -وم -ام وخ -روج-ه-ا ق-وي-ة
أك Ìمن أي وقت مضسى ‘ جانبها
أل -ت -ن -ظ -ي-م-ي شس-ع-رت ف-رنسس-ا ب-ذلك
وأخذت بالبحث عن طريقة لتوقيف
ه- -ذأ أل -زح -ف أل -ن -اج -ح م -ن خ Ó-ل
أل -ع -ودة أ ¤م -ا ي -ع -رف بـ أÿط -وط
أل- -دف- -اع- -ي- -ة ألسسÎأت- -ي- -ج- -ي- -ة عÈ
ألتاريخ» .كـ«ألليمسص» «سسور ألصسÚ
أل-ع-ظ-ي-م»« ،م-اج-ي-ن-و»« ،سس-حقريد»،
«مارث»« ،آألون»« ،أأللب»« ،برل»Ú
و»برليف» وبناء على ذلك خصسصص
ب- -ن ت- -رأر ﬁ 9اور ك-ام-ل-ة ب-ع-ن-وأن
«خ -ط م-وريسص ب-ال-غ-رب أ÷زأئ-ري،
أث -ره ،وط -رق أخÎأق -ه وت-ب-ع-ا ل-ذلك
أعطى ألباحث صسورة مفصسلة عن
هذأ أŸشسروع ألقاتل أŸنسسوب إأ¤
وزير ألدفاع ألفرنسسي ‘ حكومة
ب- -ورج -يسص ،أن -دري م -وريسص ،وف -ق
ألقرأر ألوزأري رقم  3969ألصسادر
ب-ت-اريخ  28ج -وأن Á 1957ت-د م-ن
مرسسى بن مهيدي شسمال إأ ¤قصسور
بشس -ار ج -ن -وب -ا ،ع -ب -ارة ع-ن أسسÓ-ك
شسائكة مكهربة أ‚ز على  3مرأحل
(،)62 - 61( )61 - 58( )58 - 56
ي -ح-ت-وي ع-ل-ى – 8صس-ي-ن-ات ،حقل

Óفرأد ،من
ألغام بـ 6أمتار مضسادة ل أ
نوع ( Apid 51ـ ›Èية) وأخرى
مضس -ادة ل -ل -م -ج -م -وع -ات ومضس-ي-ئ-ة،
فخÓل فÎة قصسÒة جدأ من 21
نوفم 1957 Èو 20مار سص ،1958
زرع أ÷يشص ألفرنسسي أك Ìمن 4
Óفرأد وأك Ìمن
مÓي Úلغم مضساد ل أ
مليو Êلغم مضسيء وخصسصص  80ألف
عسسكري ◊رأسسته و 350ألف مÎ
من أألسسÓك ألشسائكة على  130ألف
عمود.
وبالرغم من هذأ ألتعزيزأت فإان
ج -ب -ه -ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي  ⁄ت-ق-ف
مكتوفة أأليدي بل بادرت بإايجاد
أ◊ل لخÎأق - - - - - -ه ع 6 Èمرأحل،
باإلضسافة إأ ¤إأنشساء مديرية عامة
”
للتدريب مركزها بÈكان وهكذأ ّ
تكوين ماب 250 Úوﬂ 300تصص ‘
أأللغام وأألسسÓك ألشسائكة.
وأسس- - -ت- - -ع- - -ان صس - -احب أل - -ك - -اتب
بشس-ه-ادأت ح-ي-ة وم-ؤوث-رة ع-ن ك-ي-ف-ية
عبور خط موريسص بدأت بتحاشسي
أŸن- -اط -ق أŸل -غ -م -ة ،وأ◊ف -ر –ت
أألسسÓ- -ك ألشس- -ائ- -ك- -ة وأŸك- -ه- -رب -ة
ورف- -ع- -ه- -ا ب- -األخشس -اب وأل -ت -خ -ريب
وألقصص بآالت يدوية أŸانية وألتيار
أŸسس- -ت -م -ر وه -و ع -ب -ارة ع -ن ك -اب -ل

‘ الذكرى ’ 59سستشسهاد الربيع بوشسامة

ك - -ه- -رب- -ائ- -ي ع- -ازل م- -غ- -ل- -ف Ãادة
بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة وأ‚ع ط-ري-ق-ة ه-ي م-ا
ي - -ع - -رف ب - -ال - -ت- -اب- -وت أو ألصس- -اروخ
أÿشس- -ب- -ي أل -ذي ط -رح -ه أÛاه -د
حمايدية ألطاهر أŸعروف بالنقيب
سس- - -ي زوب Òوه- - -ن- - -اك م - -اي - -ع - -رف
بـ»أل -ب-ان-ق-ل-ور» وه-و أن-ب-وب م-ت-ف-ج-ر
يوضسع –ت أألسسÓك.
كما تطّرق ألباحث ﬁمد بن ترأر
إأ ¤أثر خط موريسص ما بعد ألثورة
‘ ﬁ 6اور وما خلفه من ضسحايا،
ب- -اإلضس- -اف -ة إأ ¤إأب -رأز أÛه -ودأت
أ÷بارة للجيشص ألوطني ألشسعبي ‘
إأزألة هذه أأللغام ‘ أ÷هة ألغربية
وألحتفال بهذأ أ◊دث ،بعد ربح
ه - - -ذه أŸع - - -رك - - -ة ب- - -ك- - -ل ج- - -دأرة
وأسس -ت -ح -ق -اق دون ألع -ت -م -اد ع -ل-ى
خرأئط ألسستعمارية ألتي Œاوزها
ألزمن بفعل ألعوأمل أŸناخية ألتي
غÒت من موأقع أأللغام.
ويجدر بنا هنا أإلشسادة وألتنويه
بهذأ ألعمل أألكادÁي ألذي أ‚زه
ﬁمد بن ترأر معتمدأ على أ÷انب
أل -ن -ظ -ري ‘ ط -رح أŸوضس-وع ع-ززه
ب -ال -ت-ط-ب-ي-ق-ي :ألشس-ه-ادأت ،أألرق-ام،
ألصسور ،وألقصساصسات ،ليحمل بتلك
ألطابع ألتوثيقي كذلك.

شسارك ‘ مظاهرات الثامن ماي  1945وخلدها بشسعره ‘ قصسيدة
ول - -د ال - -رب - -ي- -ع ب- -وشس- -ام- -ة ‘
ظ- -روف ط- -ب- -ي- -ع -ي -ة ق -اسس -ي -ة،
ف - -رضس - -ت- -ه- -ا ا◊رب ال- -ع- -اŸي- -ة
ال- - -ث - -ان - -ي - -ة ‘ ديسس - -م1916 È
ببلدية قنزات و’ية سسطيف،
وŸا ب -ل -غ سس -ن اÿامسس-ة إال-ت-ح-ق
ب - -ال - -ك - -ت - -اب ◊ف - -ظ ال - -ق- -رآان
ال - -ك- -ر ،Ëث- -م سس- -ج- -ل- -ه وال- -ده
ب - -اŸدرسس - -ة ل - -ت - -ع- -ل- -م ال- -ل- -غ- -ة
الفرنسسية ح Úبلغ السسادسسة،
وŸا وصسل إا ¤مسستوى الشسهادة
ا’ب - -ت - -دائ - -ي - -ة ان - -ق - -ط- -ع ع- -ن
ال- - -دراسس- - -ة وت- - -فّ- - -رغ ◊ف- - -ظ
ال-ق-رآان ال-ك-ر ،Ëب-ع-ده-ا انضسم
إا ¤ج-م-ع-ي-ة ال-ع-لماء اŸسسلمÚ
ا÷زائ - -ري Úوأاصس - -ب- -ح عضس- -وا
نشسطا فيها.
‘ عام  1938أوفدته أ÷معية
إأ ¤ف -رنسس -ا ل -يسس -اع -د ‘ أل -نشس-اط
أإلصسÓحي ‘ صسفوف أ÷زأئريÚ
أŸغÎب ،Úولكنه سسرعان ما رجع
ب -ع -د أسس-ت-دع-ائ-ه إلج-رأء أل-ف-حصص
أل -ط -ب -ي ألدأء أÿدم -ة أل-عسس-ك-ري-ة
أإلج -ب -اري -ة ون -ظ-رأ لضس-ع-ف بصس-ره
أعفي من ذلك ،وبعد إأعفائه أنتقل
إأ ¤مدينة قسسنطينة Ÿوأصسلة طلب
ألعلم على يّد شسيوخ أ÷معية ،و‘
مقدمتهم عبد أ◊ميد بن باديسص
أل- -ذي لزم أل -رب -ي -ع دروسس -ه ح -ت -ى
وفاته ‘ أفريل .1940
رج -ع أل -رب-ي-ع إأ ¤مسس-ق-ط رأسس-ه
متأاثرأ بوفاة ألشسيخ عبد أ◊ميد بن
باديسص ،وÃبادئه ألتي كان ينادي
بها ،فاسستوعبها وإألتزم بها طوأل
حياته ،أثار نشساط ألربيع بوشسامة
Ãسس - -ق- -ط رأسس- -ه شس- -ك- -وك أإلدأرة
أإلسستعمارية ،فتّم أسستدعاؤوه عدة
مرأت وهّددته بالنفي إأن  ⁄يتخل

ع -ن نشس -اط-ات-ه أل-ت-ي
ك -انت ت -ق -ل -ق -ه -ا،
‡ا ج- - -ع- - -ل- - -ه
ي- -ن -ت -ق -ل إأ¤
خرأطة
عام 1942
كمعلم ‘

أŸدرسسة
أ◊رة
هناك.
شسارك
ب- - -وشس - -ام - -ة ‘
مظاهرأت ألثامن
م -اي  ،1945وه - -و ‘
خرأطة ،وخّلدها بشسعره ‘
ألقصسيدة ألتي عنوأنها ‘« :ذكرى
فوأجع ألثامن ماي» ،ألنه أعتقل
وعذب ثم قدم إأ ¤أÙكمة ألتي
أصس -درت ‘ ح ّ-ق -ه ح -ك -م ألع -دأم
بسس- - - -بب مشس- - - -ارك- - - -ت- - - -ه ‘ ت - - -لك
أŸظاهرأت ،وŸا أسستأانف أ◊كم
–صس -ل ع -ل -ى ألÈأءة ل -ع -دم ث -ب-وت
أألدل -ة ضس -ده ،ف -أاط -ل -ق سس-رأح-ه ‘
أوأخر فÈأير  ،1946وبعد بضسعة
أشسهر من إأطÓق سسرأحه أنتقل إأ¤
ألعاصسمة ،فعلم Ãدرسسة «ألهدأية»
‘ حي ألعناصسر منذ جويلية 1946
مدة أربع سسنوأت ،وبعد ذلك أنتقل
إأ ¤م -درسس -ة «أل -ث -ب-ات» ب-ا◊رأشص،
ك -م-ع-ل-م ث-م م-دي-ر أب-ت-دأء م-ن سس-ن-ة
.1949
و‘ أوت  ،1952أنتدبته جمعية
أل -ع -ل -م -اء أŸسس -ل -م ،Úإأ ¤ف -رنسس -ا
ك -م -ع -ت -م -د ل -ه -ا ورئ -يسص شس -ع -ب-ت-ه-ا

أŸرك- -زي- -ة ب -ب -اريسص،
وب -ع -د م-رور سس-ن-ة
هناك رجع إأ¤
مدرسسة
«ألثبات» من
جديد،
أثناء
ع -م-ل-ه ‘
هذه
أŸدرسسة
أنضسم إأ¤
أ◊ركة
ألوطنية
م- -ن خ Ó-ل
أحتكاكه
Ãناضسليها
ومنهم
«ع -مÒوشص» أل -ذي
ك -ان م -ن -تسس -ب -ا لشس-ع-ب-ة
جمعية ألعلماء بفرنسسا ،وŸا
أندلعت ألثورة ألتحريريةŒ ،اوب
معها وأنشسد فيها قصسائد عديدة
ع Èفيها عن إأÁانه وتعلقه بها،
وŸا قيل له ذأت يوم  ⁄تشساءمت
من شسهر ماي؟ أجاب بالقول:
تشس -اءمت م -ن -ه ن -ت-ي-ج-ة أÛازر
أل- -ت -ي أرت -ك -ب -ت -ه -ا ف -رنسس -ا ‘ ح -ق
أ÷زأئ - - -ري ‘ Úألـ 8م- -اي ،1945
ألنني عانيت ما عاناه أ÷زأئريون
م -ن ›ازر بشس -ع-ة ،ق-ت-ل ب-ا÷م-ل-ة،
رمي للجثث ‘ ألشسعاب وأألودية،
أنتهاك للحرمات ،وتعذيب بشسع...
و‡ا ق- -ل- -ت- -ه ع- -ن ه -ذأ ألشس -ه -ر ‘
إأحدى قصسائدي:
قبحت من ششهر مدى األعوام
يا «ماي» كم فجعت من أاقوام
ششابت لهولك ‘ ا÷زائر صشبية
وا‰اع صشخر من أاذاك الطامي

و ⁄ي- -نسص أل- -رب -ي -ع أŸرأة ف -ق -د
خ ّ-ل -ده -ا ‘ قصس-ي-دة ب-ع-ن-وأن «ح-ي
بنت ألكرأم» ومطلعها:
حي بنت الكرام «ليÓي»
واحمل لسشانها مسشرة األوراد
جاهدي ‘ –رير ششعب كرË
مسشتك Úيئن ‘ األصشفاد

 ⁄يتخل عن نضشاله رغم
مضشايقات اإلدارة السشتعمارية
‘ م - -ط- -ل- -ع ع- -ام  ،1957أتصس - -ل
ألشسهيد بجيشص ألتحرير سسرأ ،وبعد
مرور شسهر على هذأ ألتصسال ظهر
أسس - - - -م - - - -ه ‘ إأح - - - -دى أ÷رأئ- - - -د
ألسستعمارية ،من خÓل نشسر رسسالة
عÌت عليها قوأت ألبوليسص عند
أحد ألفدأئي ،Úو◊سسن أ◊ظ كان
ألسسم «بوشسامة طالب» ،بعد هذه
أ◊ادثة تنقل ألربيع إأ ¤سسطيف
وقسس-ن-ط-ي-ن-ة ،مسس-ت-ظ-ه-رأ أل-ب-ط-اقة
أŸهنية «مفتشص Ãدأرسص جمعية
ألعلماء» إلبعاد ألشسبهة عنه ،ولكنه
 ⁄يتخل عن نضساله لفائدة ألثورة
وأتصساله بجيشص ألتحرير.
و‘ بدأية سسنة  ،1959بدأ ألوضسع
ي- -ت -أازم ب -ع -د ت -ف -ك -يك شس -ب -ك -ة م -ن
أل- -ف- -دأئ -ي ،Úك -انت ت -نشس -ط ب -ح -ي
«صسالومبي» أŸدنية حاليا ،وألقت
أل - -ق - -بضص ع - -ل - -ى ع - -دد ك- -ب Òم- -ن
أŸناضسل ،Úوبعد أسستنطاقهم تأاكد
ألعدو من تعاون ألربيع مع ألثورة،
ف- - -ت- - -وج- - -هت ق- - -وأت أل- - -درك إأ¤
أŸدرسس -ة أل -ت -ي ك -ان ي -ع -ل -م ف -ي -ه-ا
ويديرها ،وŸا رأت ألعلم ألفرنسسي

‡زقا وجهت له تهمة إأهانة ألعلم
أل -ف-رنسس-ي ،ل-ك-ن ألشس-ه-ي-د أدرك أن
أل -ع-ل-م م-ا ه-و إأل ح-ج-ة مصس-ط-ن-ع-ة
إلل- -ق- -اء أل- -ق- -بضص ع- -ل -ي -ه ،وق -د ّ”
“زي -ق -ه ل -ي  Ó-م-ن ط-رف ع-ن-اصس-ر
›هولة دخلت أŸدرسسة.
أث -ن-اء وج-وده م-وق-وف-ا ت-ذك-ر ك-ل
ألصس- -ور أل- -ف- -ظ- -ي- -ع- -ة م- -ن أل- -ق -م -ع
أل- -وحشس- -ي ،أل- -ذي أق- -دمت ع- -ل -ي -ه
ألسس - -ل - -ط - -ات أل - -ف - -رنسس - -ي - -ة ضس - -د
أŸت -ظ -اه -ري -ن سس-ل-م-ي-ا ‘  8ماي
 ،1945فخطر بباله كتابة قصسيدة
ج -دي-دة ع-ن-دم-ا ي-ع-ود إأ ¤أŸن-زل،
وب - -ع - -د إأط Ó- -ق سس - -رأح- -ه ق- -دمت
ألشس -رط -ة ألسس -ري -ة إأ ¤ب -ي -ت -ه ل -يÓ-
ومعها أحد أÿونة فقامت بتفتيشص
أŸنزل ،وأخذت معها كل أألورأق
وأ÷رأئ -د وأل -قصس -ائ-د أل-ت-ي ق-ال-ه-ا
ألربيع تأاييدأ للثورة ،قرأها أÿائن
وت -رج -م -ه -ا ل -لضس-اب-ط أل-ذي أق-ت-اد
ألشسهيد أ ¤مركز ألبوليسص وأتهمه
ب -ال -ت -ح -ريضص ع -ل-ى خ-رق أل-ق-ان-ون
وألتسس Îعلى أÛرم Úوألتعاون
معهم ،وسسجن ‘ زنزأنة مظلمة.
بقي ألشسهيد –ت ألتعذيب ،ثم
ح ّ- - - - -ول إأ ¤م - - - - -زرع- - - - -ة ألح- - - - -د
ُ
أŸسس -ت-وط-ن Úب-ق-ري-ة أألرب-ع-ط-اشص
شس -رق أل -ع -اصس -م -ة ،ح -يث م -ورسست
ع -ل -ي-ه أقصس-ى أن-وأع أل-ع-ذأب ،ب-ق-ي
يعا Êمدة تفوق ثÓثة أشسهر حتى
فقد بصسره ،وبعد أسستشسهاده أعلن
ألدرك ألفرنسسي عن وفاته بتاريخ
 14م -اي  ،1959بضس -وأح-ي ب-ودوأو
دون أل- -تصس- -رح ب- -أان- -ه ه -و م -رت -كب
أ÷رÁة.
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بعد تراجع نتائج «العميد»

بقاء كازو Êعلى رأاسس العارضسة الفنية مرهون بنتيجة مباراة سسطيف
دخل فريق مولودية
ا÷زائر دوامة النتائج
السشلبية ،حيث فششل
الفريق ‘ –قيق الفوز
على ا–اد ا◊راشس الذي
نزل رسشميا اإ ¤الرابطة
اÎÙفة الثانية وهو ما
يعكسس الأزمة التي
يعيششها الفريق .

ال - -دور اŸق - -ب - -ل م - -ن راب - -ط - -ة
لبطال ‘ خ Èكان.
ا أ
وحتى إان فاز الفريق فاŸدرب
لخر ل يفكر ‘ السستمرار
هو ا آ
إال بعد تلبية شسروطه اŸتمثلة
‘ التعاقد مع  4لعب Úطلبهم
لم - -ر
ب- - -السس- - -م وي- - -ت- - -عّ- - -ل- - -ق ا أ
ب -ف-رح-ا،Êح-دوشس ،ب-ن ع-ل-ج-ي-ة
ورب -ي -ع-ي لعب وف-اق سس-ط-ي-ف،
لخرى سستكون
لدارة هي ا أ
لكن ا إ
لمر.
لها كلمتها ‘ هذا ا أ

عمار حميسسي

اسشتئناف التدريبات اليوم

تراجعت نتائج «العميد» بشسكل
ره -يب م -ن -ذ ال-ه-زÁة ‘ ت-ي-زي
وزو أامام شسبيبة القبائل ،حيث
فشسل الفريق بعدها ‘ –قيق
النتصسار ‘ البطولة رغم الفوز
ع- -ل- -ى ن -ادي ب -ارادو ،إال أان -ه ⁄
يسس-ت-ط-ع م-واصس-ل-ة تسس-ل-ق جدول
الÎتيب.
وب -ع -د اŸسس -ت -وى ال -ب-اه-ر ال-ذي
ق -دم -ه ال -ف -ري -ق ب -ع -د ان -ط-لق
لنصسار
مرحلة العودة ،تفاءل ا أ
ب- -رؤوي- -ة ال -ف -ري -ق ع -ل -ى م -نصس -ة
ال -ت -ت -وي -ج ع-قب ن-ه-اي-ة اŸوسس-م
ل-ت-ت-وا ¤ال-ن-كسس-ات ال-واح-دة تلو
لخ -رى ،ح -يث أاقصس-ي ال-ف-ري-ق
ا أ
من الكأاسس وضسيع حظوظه ‘
اŸنافسسة على اللقب.
لقصساء من الكأاسس
ورغم أان ا إ
كان مرا ،إال أان بقاء الفريق ‘
دائ -رة اŸن -افسس -ة ع -ل -ى ال -ل -قب
شسفعت للعب Úوا÷هاز الفني،
خ - -اصس - -ة أان ال›Èة ك - -انت ‘

يسس - -ت - -أان - -ف ال - -ف - -ري - -ق ال - -ي- -وم
–ضسÒات- -ه –سس- -ب- -ا Ÿواج -ه -ة
وفاق سسطيف ‘ ا÷ولة الثانية
ل- -دور اÛم- -وع- -ات ل- -راب- -ط- -ة
أاب -ط-ال إاف-ري-ق-ي-ا ،ح-يث ي-راه-ن
اŸدرب على لعبيه من أاجل
–قيق نتيجة ايجابية.
واث- -ر ال- -ت- -ع- -ادل ال- -ذي ف -رضس -ه
الدفاع ا◊سسني ا÷ديدي على
ح -ظ -وظ اŸول -ودي-ة ‘ ال-ت-أاه-ل
إا ¤ال -دور اŸق -ب -ل ب-ال-ن-ظ-ر ا¤
الرزنامة الصسعبة التي تنتظرها،
وبالتا‹ العودة بالفوز سسينعشس
ح - -ظ - -وظ ال - -ف - -ري - -ق ك- -ثÒا ‘
التأاهل ،بينما سسيحدث العكسس
‘ حال الهزÁة.
و عرفت تدريبات الفريق عودة
ال -ث -لث -ي ع -زي ،شس -ري-ف ال-وزاÊ
وشس - -اوشس - -ي ال- -ذي- -ن شس- -ارك- -وا ‘
تربصس اŸتتخب الوطني اÙلي
ال -ذي سس -ب -ق م -واج -ه-ة اŸن-ت-خب
السسعودي وديا باسسبانيا.

لندية
صسالح الفريق مقارنة با أ
لخرى.
ا أ
لتتوا ¤الهزائم والتعادلت وهو
لندية أاخرى من
منح الفرصسة أ
التقدم ‘ جدول الÎتيب على
حسساب مولودية ا÷زائر الذي
يتواجد مؤوقتا ‘ اŸركز الرابع
ال -ذي ق -د ي -ف -ق -ده ب -ع -د ن-ت-ائ-ج
لمسس.
مباريات ا أ
و ⁄تقف إادارة الفريق مكتوفة
لي - - -دي ،ح- - -يث اج- - -ت- - -م- - -عت
ا أ
باŸدرب كازو Êالذي يتحّمل

ج -زاء م-ن اŸسس-ؤوول-ي-ة حسس-ب-ه-ا،
حيث طالبته بالفوز على وفاق
سس- -ط- -ي -ف ال -ث -لث -اء ‘ ا÷ول -ة
لب -ط -ال أاو
ال -ث -ان -ي -ة ل -راب -ط -ة ا أ
الرحيل.
وي -ب -دو ال -ف -ري -ق ‘ وضس -ع -ي-ة ل
تسسمح له بتحقيق نتيجة ايجابية
‘ سس -ط -ي -ف ب -ال -ن-ظ-ر إا ¤ت-أاث-ر
التشسكيلة من الناحية اŸعنوية
ب -ال -ن -ت-ائ-ج السس-ل-ب-ي-ة ،ل-ك-ن إادارة
الفريق تدرك ان اÿسسارة ‘
سسطيف سسيجعل من التأاهل ا¤

جع الÓعب Úويحّفزهم
وا‹ بجاية يشش ّ

الشسبيبـ ـ ـ ـ ـ ـة عل ـ ـ ـ ـ ـى بع ـ ـ ـ ـد خطـ ـ ـ ـ ـوة م ـ ـ ـ ـ ـن الصسعـ ـ ـ ـ ـود

لول ،وذلك بعد فوز
“كنت تششكيلة ششبيبة بجاية من تعزيز حظوظها ‘ –قيق الصشعود والعودة إا ¤حظÒة اÎÙف ا أ
ّ
ثم Úعلى حسشاب غا‹ معسشكر ،حيث عرف أابناء «Áا قورايا» كيفية السشيطرة على ›ريات اللقاء وكثفوا من مبادراتهم
من خÓل الهجوم منذ البداية ،والتي أاثمرت هدفا للششبيبة ‘ (الد  )30من إامضشاء الÓعب جربيعة برأاسشية ﬁكمة.
‘ ه- -ذا السس -ي -اق ،أاك -د اŸدرب تكن اŸباراة سسهلة أامام منافسس الثلثاء ،سسنكون ‘ اŸوعد مع ت- -ل -مسس -انّ– ،دث وا‹ ب -ج -اي -ة
زغدود ،لـ»الشسعب» ،أاّن اللعب Úط -م -وح ل -عب م -ن أاج -ل –ق -ي-ق –ق-ي-ق ف-وز ن-ح-ق-ق م-ن خ-لل-ه ت -وف -ي -ق م -زه-ود م-ع ال-لع-ب،Ú
لنصسار ،حيث سسيتم م -ب -اشس -رة ب -ع -د ن -ه -اي-ة اŸب-اراة
أاّدوا م- -ا ع- -ل- -ي- -ه- -م خ -لل ه -ذه النقاط الثلث وسسعيه لتحقيق حلم آالف ا أ
اŸب- - -اراة اŸصسÒي- - -ة ،وال- - -ت - -ي البقاء ،وقد شسّكل لنا صسعوبات التحضس Òلهذه اŸباراة جّيدا ،ووعدهم Ãنحة الصسعود ورفع
جعلت ا÷ميع يتنّفسس الصسعداء “ّكنا من Œاوزها بفضسل إارادة ونعّول كثÒا على إارادة اللعب Úم -ن م-ع-ن-وي-ات-ه-م ،وه-و م-ا ت-رك
ورف -ع -ه -م ل -ل -ت -ح-دي وك-ذا دع-م ان -ط -ب -اع -ا إاي-ج-اب-ي-ا ل-دى أاسس-رة
بعد تسسجيل هذا الفوز الهام ،اللعب.Ú
الشسبيبة.
لنصسار.
لخÒة ا أ
وه -و م -ا سس -م-ح ب-ا◊ف-اظ ع-ل-ى وف -ي -م -ا ي -خصس ا÷ول -ة ا أ
كامل حظوظ فريقنا ‘ –قيق م-ن ال-ب-ط-ول-ة ،وال-ت-ي سس-ت-جمعنا هذا وقصسد –فيز البجاوي‘ Ú
لخÒة أام - - - -ام وداد
لو ،¤و ⁄بفريق وداد تلمسسان ،بعد غد اŸب - - - -اراة ا أ
الصسعود إا ¤الرابطة ا أ

بجاية :بن النوي توهامي

ﬁمد بلونيسس (اŸدرب الوطني للكاراتي) :لـ«الششعب»:

«اإلسستقـ ـ ـ ـ ـرار والعم ـ ـ ـ ـ ـل ا÷ـ ـ ـ ـ ـاد أاسس ـ ـ ـ ـ ـاسس النجـ ـ ـ ـ ـاح»
عّبر اŸدرب الوطني للكاراتي ﬁمد بلونيسس ‘ حوار خصّس به جريدة «الششعب» ،عن تفاؤوله الكب Òمن أاجل عودة هذه
لصشعدة عربيا ،قاريا ،دوليا بعد اŸششاكل التي طالتها ‘ الفÎة اŸاضشية،
الرياضشة إا ¤الواجهة من جديد على كل ا أ
لسشتقرار الذي يعد أاهم عامل
وثّمن العمل الكب Òالذي يقوم به اŸكتب الفيدرا‹ ا◊ا‹ برئاسشة مسشدوي نتيجة ا إ
لوŸبية ا÷ديدة.
لهداف اŸسشطرة خÓل العهدة ا أ
للنجاح والوصشول إا ¤ا أ
@@ أاك -ي -د ،ال-ع-ن-اصس-ر ال-وط-ن-ي-ة شسفافة ،وكلهم «أابناء اŸيدان» ت-خ-دم-ن-ا بصس-ف-ة م-ب-اشس-رة ح-ت-ى
لل- -ع- -اب م -ا ي -ع-ن-ي أان-ه-م ي-ع-رف-ون ج-ي-دا نكون حاضسرين ‘ كل اÙافل
سس - -ت- -ك- -ون ج- -اه- -زة ل - -أ
للعاب
لم -ور ح -ت -ى ال-دول-ي-ة و‘ م-ق-دم-ت-ها ا أ
لفريقية للشسباب التي سستكون ك- -ي- -ف يسسّ- -ي- -رون ا أ
«الشش-عب» :م-ا ه-و ت-ق-ي-يمكم ا أ
لوŸب - -ي - -ة ب - -ط - -وك - -ي- -و ،2020
لن ال - -ت- -حضسÒات ن-ح-ق-ق ن-ت-ائ-ج إاي-ج-اب-ية ‘ قادم ا أ
ل - - -ل - - -ت- - -حضشÒات اÿاصش- - -ة ب - -ا÷زائ - -ر ،أ
لف - -ري - -ق- -ي- -ة تسس Òبطريقة ‡تازة من خلل اŸواعيد الدولية والقارية التي ونضس - -م - -ن أافضس - -ل إاسس - -ت - -ع- -داد
لل - -ع - -اب ا أ
ب - -ا أ
لل-ع-اب اŸت-وسس-ط-ي-ة ب-وه-ران
ل–ادية تنتظرنا من خلل ا÷مع ب Úل  -أ
الدورات التي تنظمها ا إ
للششباب؟
.2021
‘ ﬂت - -ل - -ف أارج - -اء ال - -وط- -ن ،خÈة القدامى وإارادة الشسباب.
لمور
«ﬁم -د ب-ل-ون-يسس» :ا أ
تسس ‘ Òالطريق الصسحيح وخ Òإاضسافة إا ¤الÈنامج الذي ّ
لسش -ت -ث-م-ار ‘
ك -ي -ف ت -ع ّ-ل -ق ع -ل -ى @ م -اذا ع -ن ا إ
” @
لج -ت -م -اع ال-ذي ج-م-ع ب Úالفئات الصشغرى؟
دل -ي -ل ع -ل -ى ذلك ت -ن -ظ -ي-م ع-دة تسسطÒه لشسهر رمضسان من أاجل ا إ
ن
م
ن
ي
Ò
ش
س
Ÿ
ا
و
ي
ح
ا
ب
ش
ص
لخÒة ضس- - -م - -ان أافضس - -ل اسس - -ت - -ع - -دادا م
@@ ال- -ف- -ئ- -ات الصس -غ -رى ت -ع -تÈ
دورات دولية ‘ الفÎة ا أ
ل -تشس -ري -ف ا أ
لل -وان ال-وط-ن-ي-ة ‘ جديد؟
لكابر،
خ-زان ل-ل-ف-رق ال-وط-نية ل أ
و
ز
و
ي
‘ كل من اŸدية ،تيز
هذا ا◊دث الكب. Ò
@@ ال -ط -اه -ر مصس -ب -اح-ي اسس-م وحسس-ب-م-ا لح-ظ-ن-اه فإان رياضسة
ت -واج-دت ف-ي-ه-ا ك-ل م-ن ت-ونسس،
اŸغرب ،ليبيا وفرنسسا ،إاضسافة @ م- -ا ه- -ي ا أ
ل–ادي - -ة ال -ك -ارات-ي م-ن-تشس-رة ‘ ﬂت-ل-ف
لم- -ور ال -ت -ي ك- - -ب Òوه - -و رئ - -يسس ا إ
ه
ذ
ه
ق
ي
ق
إا ¤دورات وط - -ن - -ي - -ة شس - -ه- -دت سش - -اه- -مت ‘ –
ل–اد أارجاء الوطن وهذا دليل على
لفريقية ونائب رئيسس ا إ
ا أ
مشساركة كبÒة من كل الوليات ،النتائج؟
ال-دو‹ ول-ه ك-ل-م-ت-ه ع-ل-ى صس-عيد أان - -ن- -ا ‰لك اŸادة اÿام وه- -ي
لسستقرار يعت Èأاهم عامل الكاراتي الدو‹ ،ما يعني أانه ت-ن-ت-ظ-ر اŸت-اب-ع-ة وال-رع-اي-ة ،ما
م - -ن ج - -ه- -ة أاخ- -رى ال- -ري- -اضس- -ة @@ ا إ
اŸدرسس -ي -ة ع -ادت ب-ن-ت-ائ-ج ج-د م- -ن أاج -ل ضس -م -ان سس Òال -ع -م -ل سس -يسس -اه-م ‘ خ-دم-ة ال-ك-ارات-ي يعني أان النتيجة سستأاتي من دون
ك ‘ حال ”ّ تطبيق برنامج
إاي -ج -اب -ي -ة م -ؤوخ-را ح-يث ع-ادوا بطريقة صسحيحة وا◊مد لله ،ا÷زائ -ري إ
لع -ادت -ه ل -ل-مسس-ت-وى شس ّ
لل- -وان
لمكانيات ﬁك- -م ح- -ت- -ى نشسّ- -رف ا أ
لننا ‰لك ا إ
ب -ذه -ب -ي -ة ،فضس -ي -ة وب -رون-زي-ت Úرياضسة الكاراتي بعد اŸشساكل ا◊قيقي أ
لجمل ما ‘ ذلك أان أاغلب ال- -ت- -ي عصس- -فت ب- -ه -ا ‘ ال -فÎة اŸادية والبشسرية للذهاب بعيدا ال -وط -ن -ي -ة وك -ل-ن-ا أام-ل أان ي-ك-ون
وا أ
لل -ع -اب اŸاضس- - -ي- - -ة ع - -ادت اŸي - -اه إا ‘ ¤اŸسس - -ت - -ق- -ب- -ل ،إاضس- -اف- -ة إا ¤الÎك-ي-ز ع-ل-ى اŸصس-ل-ح-ة العامة
ال- -ع -ن -اصس -ر م -ع -ن -ي -ة ب -ا أ
›راه - -ا م - -ن ج - -دي- -د رف- -ق- -ة ت - -واج - -د ك - -ل م - -ن وع - -راب ‘ خ -دم -ة ل -ل-ك-ارات-ي وال-ري-اضس-يÚ
لفريقية للشسباب.
ا أ
ل–اد لنحقق نتائج إايجابية مسستقبل
@ هل نفهم من كÓمكم أان ال- - -رئ - -يسس ا◊ا‹ سس - -ل - -ي - -م - -ان اŸك- -تب ال- -ت- -ن -ف -ي -ذي ل  -إ
ال -ف -ري -ق ال -وط -ن-ي سش-ي-ك-ون مسس- -دوي واŸك -تب ال -ف -ي -درا‹ اŸغاربي والرئيسس مسسدوي ‘ وسسنكون كلنا يد واحد للوصسول
لم-ور إا ¤هدفنا.
ال- -ذي ّ” ان- -ت -خ -اب -ه ب -ط -ري -ق -ة اŸك -تب ال -ع -رب -ي وه-ذه ا أ
Óلعاب؟
جاهزا ل أ

حاورته :نبيلة بوقرين

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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بوزيدي يسستقيل من تدريب شسبيبة القبائل
أاعلن يوسشف بوزيدي،
اŸدير الفني لششبيبة
القبائل ،اسشتقالته من
منصشبه ،رغم ‚احه ‘
قيادة الفريق إا ¤حسشم
لو¤
البقاء ‘ الرابطة ا أ
موبيليسس ووصشوله إا¤
نهائي كأاسس ا÷زائر.
اجتمع بوزيدي ،عقب نهاية
اŸباراة التي فاز فيها شسبيبة
ال -ق -ب-ائ-ل ع-ل-ى ضس-ي-ف-ه ا–اد
ال-ع-اصس-م-ة م-ع رئ-يسس ال-ن-ادي
شس -ري -ف م -لل ،وط -لب م -ن -ه
السسماح له Ãغادرة الفريق،
ووافق ملل.
وأاب -دى ب -وزي -دي اسس -ت -ع -داده
لقيادة الفريق ‘ اŸواجهة
األخÒة ل - -ه ‘ ال - -ب - -ط - -ول- -ة،
اŸقّ- - -ررة أام- - -ام مضس- - -ي - -ف - -ه
مولودية وهران إاذا اقتضست
الضس- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -رورة ذلك.
وع Úبوزيدي مدربا لشسبيبة
ال -ق -ب -ائ -ل ‘ ن -ه -اي-ة ف-ي-ف-ري
اŸاضس- -ي خ- -ل- -ف- -ا ل- -ل- -م -درب
اıضسرم نور الدين سسعدي
الذي أاقيل من اŸنصسب ،لكن

ي -ب-دو أان خ-لف-ات-ه اŸت-كّ-ررة
م- -ع إادارة ال- -ن- -ادي ،ع- -ج- -لت
برحيله.
و ⁄ي - -ج - -د «ال - -ك - -ن- -اري» أاي
صسعوبة ‘ الفوز على ا–اد
ال- -ع- -اصس- -م- -ة ،ح- -يث اف- -ت -ت -ح
أاصس -ح-اب األرضس ،ال-تسس-ج-ي-ل
ع- -ن ط -ري -ق نسس -ي -م ي -ط -و ‘
الدقيقة  ،20ثم جاء الهدف
الثا Êمن نÒان صسديقة ،عن
ط- -ري -ق اŸداف -ع ﬁم -د ب -ن
ي - -ح- -ي- -ى ‘ ال- -دق- -ي- -ق- -ة ،64

وب - -ع - -ده- -ا أاضس- -اف سس- -ع- -دي
رضس -وا Êال -ه -دف ال -ث -الث ‘
ال -دق-ي-ق-ة  ،74ل- -ك- -ن أاسس -ام -ة
درف- -ل- -و ،قّ- -ل- -صس ال- -ف- -ارق ‘
ال-دق-ي-قة  ،79وسس- -ج -ل ن -فسس
اللعب الهدف الثا Êل–اد
ال -ع -اصس -م -ة ‘ ال-دق-ي-ق-ة .87
وأاصس -ب -ح ‘ رصس -ي -د شس -ب -ي -ب -ة
القبائل  36نقطة ‘ ،اŸركز
التاسسع ،بينما يتواجد ا–اد
ال- - -ع- - -اصس- - -م - -ة ‘ اŸرت - -ب - -ة
اÿامسسة برصسيد نقطة .42

رفع عدد “ريراته ا◊اسشمة إا20 ¤

إادارة لوهاف ـ ـ ـ ـر “نـ ـ ـ ـ ـ ـح فرح ـ ـات جائ ـ ـ ـ ـزة
أافضسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل لعـ ـ ـ ـ ـب ‘ ا Ÿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوسسم

وصشل اŸهاجم الدو‹
ا÷زائري زين الدين
فرحات إا ¤التمريرة
ا◊اسشمة الـ‘ 20
بطولة الدرجة
الثانية الفرنسشية مع
فريقه لوهافر
الفرنسشي.
بلوغ فرحات “ 20ريرة
حاسسمة خلل موسسم واحد،
ك -ان ‘ اŸواج -ه -ة ال -ت-ي ف-از ب-ه-ا
فريقه بثنائية نظيفة على الضسيف نادي تور
برسسم ا÷ولة الـ 28واألخÒة من دوري الدرجة
الثانية الفرنسسية .وكان لعب ا–اد العاصسمة
وراء افتتاح باب التسسجيل بعد مرور  3دقائق
فقط من انطلق اŸباراة ،عقب توغل على
ا÷هة اليمنى ودخوله داخل منطقة العمليات
ليعكسس كرة عالية جميلة نحو رأاسس اŸهاجم

ماتيتا الذي أاسسكنها شسباك تور.
وسس -ي-ك-ون ف-رح-ات وف-ري-ق-ه
لوهافر الثلثاء اŸقبل على
موعد مع اللقاء الفاصسل
األول من ضسمن  3لقاءات
أام -ام ف -ري -ق ب-ريسست م-ن
أاجل الصسعود إا ¤بطولة
الدرجة الفرنسسية األو،¤
وذلك ب -ع-د إان-ه-ائ-ه اŸوسس-م
‘ الصسف الرابع برصسيد 66
ن- -ق -ط -ة ،ب -ي -ن -م -ا اح -ت -ل ب -ريسست
اŸرتبة اÿامسسة برصسيد  65نقطة.
وقبل انطلق مباراة لوهافر وتور ،تّوجت
إادارة ن -ادي ل-وه-اف-ر ف-رح-ات ب-ج-ائ-زة أافضس-ل
لعب ‘ ال - -ف - -ري - -ق خ - -لل اŸوسس - -م ،ن- -ظÒ
اŸسستوى الكب Òالذي أاظهره ‘  35مباراة ‘
ال -ب -ط -ول -ة شس-ارك ف-ي-ه-ا م-ن ضس-م-ن  38جولة
‡كنة.

كرة السشلة

أافاق بلدية سسكيكدة يعود لبطولة القسسم اŸمتاز

“ّك -ن ف -ري -ق أاف -اق ب-ل-دي-ة
سس -ك -ي -ك -دة ل -ك -رة السس -ل-ة م-ن
ال- -ع- -ودة إا ¤ح -ظÒة ال -قسس -م
اŸمتاز ،بعد مسسÒة مشسرفة،
وأاثر البطولة اŸصسغرة التي
جرت مؤوخرا ،للفرق اŸعنية
ب-الصس-ع-ود ب-ال-ع-اصس-م-ة ،وب-ع-د
ف -وزه ‘ آاخ -ر م -ق -اب-ل-ة ع-ل-ى
شسباب ع“ Úوشسنت ،بنتيجة
 97نفقط مقابل  62نقطة،
‡ا ي - -ؤوك - -د ق - -وة ال - -ف - -ري - -ق

السس-ك-ي-ك-دي ،وأاع-رب اج-غ-يم
نور الدين رئيسس الفريق عن
سس -ع -ادت -ه ب-ع-ودة ال-ف-ري-ق ا¤
م-ك-ان-ت-ه ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ب-ح-ظÒة
النخبة ،ألنها كما قال «مكانة
ال-ف-ري-ق الصس-ل-ي-ة» ،م-وضس-ح-ا
«إان شس -ب -ان ال -ف -ري -ق ب-ره-ن-وا
ط-ي-ل-ة مشس-وار ال-ب-ط-ول-ة أان-ه-م
األقوى».
وتأاسّسف رئيسس الفريق» لقلة
اŸسس- -اع- -دات ال- -ت- -ي ت- -ق- -دم

ل -ل -ف-ري-ق ،األم-ر ال-ذي ج-ع-ل-ه
يغادر القسسم اŸمتاز خلل
السس-ن-وات األخÒة « ،م-ت-م-ن-يا
«م- -ن السس- -ل- -ط- -ات اÙل- -ي- -ة
وال-ولئ-ي-ة مسس-اع-دة ال-ف-ريق،
حتى يتمّكن من قول كلمته
ب -ال -قسس -م اŸم -ت -از و–ق -ي -ق
مشسوار حافل باإل‚ازات».

سسكيكدة :خالد العيفة

بعد سشقوطه إا ¤القسشم الثا Êلكرة اليد

مولودي ـ ـ ـ ـة وه ـ ـ ـ ـران ‘ وضسعيـ ـ ـة صسعبـ ـ ـ ـة

ات - -ه - -م رئ- -يسس ف- -رع ك- -رة ال- -ي- -د
Ÿولودية وهران نصسر الدين بن
سس - -ج - -را Êب- -عضس األط- -راف ⁄
يسسميها باللجوء إا ¤طرق غÒ
رياضسية كلفت سسقوط فريقه إا¤
القسسم الثا ‘ Êأاعقاب خسسارته
يوم ا÷معة با÷زائر العاصسمة
أام -ام م-ول-ودي-ة سس-ع-ي-دة ()20-21
ضسمن ا÷ولة السسادسسة وما قبل
األخÒة م- - -ن دورة ال- - -ب - -ق - -اء ‘
البطولة اŸمتازة.
وصسّرح بن سسجرا« :Êفريقنا دفع
ثمن لعبة الكواليسس التي مارسسها
البعضس.
ويواصسل فريق مولودية وهران،
الذي كان ‘ وقت سسابق مفخرة

ك -رة ال -ي -د ا÷زائ -ري-ة ،سس-ق-وط-ه
ا◊ر منذ عدة سسنوات ،بعدما
أان- -ق- -ذه اŸوسس- -م ال- -ف -ارط ق -رار
ال–ادية الوطنية للعبة القاضسي
ب -إال -غ -اء السس -ق -وط م-ن ال-ل-عب ‘
القسسم الثا.Ê
وي- -أام- -ل مسسÒو ال- -ن -ادي ال -ك -بÒ
لعاصسمة الغرب ا÷زائري ‘ أان
ي- -ت- -كّ- -رر ذات السس- -ي -ن -اري -و ه -ذا
اŸوسس-م أايضس-ا ،وف-ق تصس-ري-ح-ات
بن سسجرا Êنفسسه ،الذي أاكد أانه
يحوز على معلومات مفادها أان
رئ-يسس ال–ادي-ة ،ح-ب-يب ل-ع-بان،
سس-يسس-ت-دع-ي ق-ري-با جمعية عامة
اسستثنائية يتم خللها إالغاء النزول
إا ¤القسسم األسسفل.

وبغضس النظر عن تÈيرات رئيسس
ف -رع ك -رة ال-ي-د ب-اŸول-ودي-ة ،ف-إان
األخÒة ع -رفت م -وسس -م -ا شس -اق -ا
“يز بإاضسرابات متكررة للعبÚ
ع -ل -ى خ -ل -ف -ي-ة ع-دم اسس-ت-لم-ه-م
Ÿسستحقاتهم اŸالية ،حيث وصسل
بهم األمر إا ¤مقاطعة مباراتهم
أامام شسباب ميلة ما كلفهم خصسم
ن -ق -ط -ة م -ن رصس -ي-د ال-ن-ادي ك-ان
تأاثÒها كبÒا جدا على مشسوار
الفريق ،باعÎاف بن سسجرا.Ê
وت- -اب- -ع ال -دو‹ السس -اب -ق« :ل -و ⁄
تخصسم تلك النقطة من رصسيدنا،
ل -ت -أاه -ل -ن -ا إا› ¤م -وع -ة ال -ل-قب
ول- -ت- -ف- -ادي- -ن- -ا ب- -ذلك السس- -ق- -وط
بسسهولة».

أأ’حد  ١٣ماي  ٢٠١٨م
ألموأفق لـ  ٢٧ششعبان  ١٤٣٩هـ

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة
هام جدأ

إأعدأد :عب ـد ألق ـادر سسنات ـي
إأمام أسستاذ رئيسس Ãسسجد ألبشس Òأإ’برأهيمي
شسـارع ألشسهـدأء

إأّن رمضشان موسشم غ Òعادي أ’هل
أل -ت -ج -ارة م -ع أل -ل -ه ت -ع -ا ،¤ف-ي-ن-ب-غ-ي
أل -ت -ع -ام -ل م -ع -ه ب -خصش -وصش -ي-ة زأئ-دة
ت-خ-ت-ل-ف ع-ن ب-ق-ي-ة ألشش-ه-ور أأ’خ-رى،
ول -ه -ذأ ف -إان -ه ُي-حسش-ن أ’سش-ت-ع-دأد ل-ه،
ح-ت-ى نسش-ت-ف-ي-د م-ن أل-ف-رصس أŸت-احة
ف -ي -ه ،ورمضش -ان ي -ع ّ-د أأع -ظ-م ف-رصش-ة
Ÿضش - -اع - -ف - -ة أ◊سش - -ن - -ات وت - -ك - -فÒ
ألسش -ي -ئ -ات ،وف -رصش -ة ك -ذلك ل-ت-ط-هÒ
ألقلب من كل أأ’درأن ألتي علقت به
طول ألعام.
وم- -ن خ Ó-ل ه -ذأ أل -ب -حث ألصش -غÒ
نحاول أأن نتعّرف على أأهم أأ’مور
أŸسش-اع-دة وأل-ت-ي ت-ع-رف-ن-ا ع-ن كيفية
أ’سشتعدأد لرمضشان ،وÁكننا حصشر
ذلك ‘ ألنقاط ألتالية:
 ١ـ إأّن من أأهم ألعوأمل أŸسشاعدة
أسشتعدأدأ لرمضشان ألتوبة ألنصشوح وكÌة أ’سشتغفار
‘ هذأ ألششهر ،أ’ن ألتوبة مهمة جدأ للحفاظ على
ق- -وة أإ’Áان وأسش -ت -ق -ب -ال رمضش -ان ث -م إأن أل -ذن -وب
وأŸعاصشي تقّيد صشاحبها عن ألطاعة ،ولهذأ Ÿا
جاء رجل إأ ¤أ◊سشن ألبصشري رحمه ألله وقال له:
يا أأب ألسشعد :أأجهز نفسشي وطهوري وأأسشتعّد لقيام
ألليل ولكني ’ أأقوم ما سشبب ذلك؟
فقال له أ◊سشن :قيّدتك ذنوبك.
وألعÓج ’سشتغÓل رمضشان وللوقاية من إأعادة
أرتكاب أأ’خطاء وأŸعاصشي يكون بالتوبة ألنصشوح
قبل بلوغ ألششهر فهي أŸؤوهلة للدخول ‘ زمرة
أŸت- -ق ،Úوذلك بصش -دق أل -ن -ي -ة وأل -ع -زÁة أل -ق -وي -ة
¿
{q GEh Éæ∏Ñ°S º¡æjó¡æd Éæ«a GhógÉL øjòdGh
 ،}Úæ°ùÙG ™Ÿ ¬∏dGألعنكبوت.
 ٢ـ ومن ألوسشائل ألتي يسشتقبل بها رمضشان ألنية
وألعزÁة ألصشادقة ،وأŸعروف أأن ألنية هي مقدمة
أأ’شش- -ي- -اء وه- -ي أأسش- -اسس أل -ق -ب -ول ،وع -ل -ي -ه -ا م -دأر
أإ’خÓصس وفيها حصشرت أأ’عمال كلها وألعبد إأ‰ا
يجزى على إأثرها كما قال أŸصشطفى ـ صشلى ألله
عليه وسشلم ـ« :إأ‰ا أأ’عمال بالنيات وإأّنما لكل
أمرئ ما نوى».

وألنية مطلوبة ‘ كل أأ’عمال وبها يك Èألعمل
ويعظم ويصشغر ويضشمحل كذلك كما يقول ألفضشيل
أبن عياضس «رب عمل صشغُ Òتعظّمه ألنية ،ورب
عمل عظيم ُتصشغره ألنية».
وألنية هي سشبب سشقوط ألعبد ،وعدم ‚احه،
و›انبته ألتوفيق ‘ أأ’عمال ألظاهرة وألباطنة
قال أبن ألقيم« :إأ‰ا يتع Ìمن  ⁄يخلصس» ،هذأ
ب-ال-نسش-ب-ة لصش-دق أل-ن-ي-ة ،وأأّم-ا صش-دق أل-ع-زÁة ف-ه-ي
ألعهد على ألثبات على أ◊ق وعدم نقضشان هذأ
ألعهد ،فإاذأ ضشعفت ألعزÁة أأدت بصشاحبها إأ¤
ألهÓك ،يقول تعاøep ΩnOnGB ≈ndnGEp Éfnór¡pYn ór≤ndnhn { :¤
»  ،}ÉkeõrYn ¬ond órépfn ºrdnhnطه.
o Ñrbn
n °pùænan π
فصشدق ألعزÁة يقوم على قوة ألذأكرة وأإ’Áان
بالعمل ألذي ُيقّرب من ألله تعا.¤
 ٣ـ كما ينبغي أ’سشتعدأد ’سشتقبال رمضشان بإابرأء
ألذمة من أأّيام رمضشان بسشبب عذر ششرعي كسشفر
مباح ،أأو مرضس أأو حيضس أأو نفاسس بالنسشبة للمرأأة،
هذأ ليعلم أŸسشلم أأنه ما دأم يسشتطيع فإانه وجب
عليه قضشاء ذلك◊ ،ديث عائششة رضشي ألله عنها:
ي ألصشيام من ششهور رمضشان فما
«كان يكون عل ّ
أأقضشيه حتى يجيء ششعبانŸ ،كان ألنبي صشلى ألله

‡ا ’ ششك فيه أأنّ كّل وأحد منّا ينتظر قدوم
رمضشان بفارغ ألصش Èولرّبما يوجد من أسشتعد
لذلك ماديا وح ّضشر كل ما يلزمه من لوأزم أأ’كل
وألطبخ من أأجل بقاء كيانه أŸادي ،وحتى يكفي
نفسشه عناء ألتعب وأŸششقة أأثناء رمضشان ،لكن
ع -ل -ى أإ’نسش -ان أأن ’ ي -ق -تصش -ر ع -ل -ى ه-ذأ أ÷انب
فقط ،بل عليه أأن يهتم با÷انب ألروحي ،ويحضشر
أ÷و أإ’Áا’ Êسشتقبال هذأ ألششهر بهمة عالية
وإأرأدة ق -وي -ة ون -فسس ت ّ-وأق-ة ›اه-دة ج-اع-ل-ة م-ن
ألنوأفل وألقربات وألصشدقات زأدأ على ألطريق
تتقّوت منه للوصشول إأ ¤رضشوأن ألله عّز وجل.
ومن أأجل هذأ ،علينا أأن نقف وقفة مع ﬁطة
م- -ن ﬁط- -ات أل- -زأد أأ’ وه- -و أل- -ذك -ر وأأه -م -ي -ت -ه
و’عتباره خ Òألزأد لتثبيت أŸؤومن وأطمئنان قلبه
‘ ألدنيا وأآ’خرة يقول سشبحانه وتعاøjòdG{ :¤
ôp cr òpHp ’nGCn ¬p∏sdG ôp cr òpHp º¡ooHƒ∏obo øt˘Äp˘ªn˘£r˘Jnhn Gƒ˘æo˘enGB
r Jn ¬p∏sdG
 ،}Üoƒ∏o≤odrG øسشورة ألرعد.
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وأأششرف ألذكر قرأءة ألقرآأن ألكر Ëألذي سشماه
ألله روحا ،أ’ن أ◊ياة أ◊قيقية إأ‰ا تتوقف عليه.
وسشّماه نورأ أ’ن ألهدأية أ◊قيقية إأ‰ا تتوقف
عليه ،فبه يحيا أإ’نسشان وبه يهتدي.
فاŸسشلم ‘ هذه أأ’يام من ششعبان عليه أأن يكÌ
من قرأءة ألقرآأن ألكر ،Ëأ’ن ‘ ذلك عظيم أأ’جر
وكÌة أ◊سشنات ولقد وردت أأ’حاديث تنّوه بفضشل
تÓوة ألقرآأن عموما وبعضس ألسشور خصشوصشا جاء
منها ‘ صشحيح مسشلم أأن جÈيل عليه ألسشÓم قال
ل -ل -ن -ب-ي ـ صش-ل-ى أل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسش-ل-م ـ «أأبشش-ر ب-ن-وري-ن
أأوت-ي-ت-ه-م-ا  ⁄ي-ؤوت-ه-م-ا ن-ب-ي ق-ب-لك :ف-ا–ة أل-ك-تاب
وخوأتيم سشورة ألبقرة  ⁄تقرأأ حرفا إأّ’ أأوتيته».
وقال ‘ حديث آأخر روأه أإ’مام مسشلم وأأحمد
«أل -ب -يت أل-ذي ت-ق-رأأ ف-ي-ه سش-ورة أل-ب-ق-رة ’ ي-دخ-ل-ه
ألششيطان».
وقال ـ صشلى ألله عليه وسشلم ـ« :إأنّ سشورة ‘

أل- - -ق- - -رآأن ثÓ- - -ث Úآأي - -ة شش - -ف - -عت
لصشاحبها حتى غفر له :تبارك
ألذي بيده أŸلك».
وقد ورد عنه كذلك أأنها
ت -ن -ج-ي م-ن ع-ذأب أل-قÈ
وه-ي تسش-م-ى ب-الّ-ن-اج-ي-ة
وثبت قوله عليه ألصشÓة
وألسشÓم وهو يذكر فضشل
سشورة أإ’خÓصس.
قال :إأن قل هو ألله أأحد تعدل
ثلث ألقرآأن وقال له رجل إأ Êأأحبّها فقال :حبك
إأّياها أأدخلك أ÷نة.
وقل رجل آأخر إأنها صشفة ألرحمان وأأنا أأحب أأن
أأق -رأأه -ا ف -ق -ال أل-ن-ب-ي ـ صش-ل-ى أل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسش-ل-م ـ:
«أأخÈوه أأن ألله يحبه».
وقال ـ صشلى ألله عليه وسشلم ـ لرجل من أأصشحابه:
«أأ’ أأعلمك سشورت Úمن خ Òسشورت Úقرأأ بهما
أل -ن -اسس :ق -ل أأع -وذ ب -رب أل -ف -ل -ق ،ق -ل أأع -وذ ب-رب
ألناسس».
فكل هذه ألنصشوصس تدل على أأهمية وأأعظم
وأأششرف ألذكر وهو ألقرآأن ألعظيم ،وهناك أأنوأع
أأخرى من أأ’ذكار رغّب فيها ـ ألنبي صشلى ألله عليه
وسشلم ـ وحثّ على ضشرورة ترطيب أللسشان بذكر
ألله ،وأعت Èأأن أإ’نسشان ألذي ’ يذكر ألله وألذي
يذكره كمثل أ◊ي وأŸيت فقال ‘ حديث أأخرجه
ألبخاري« :مثل ألذي يذكر رّبه وألذي ’ يذكر ربّه
كمثل أ◊ي وأّŸيت» ،وخ Òأأ’ذكار ألتي ينبغي أأن
يدأوم عليها أŸسشلم قول ’ إأله إأ’ ألله ،فهي خÒ
ما قاله ألنبي ـ صشلى ألله عليه وسشلم ـ وقاله أأ’نبياء
من قبله.
فعلينا بالذكر وأŸدأومة عليه –ضشÒأ لصشيام
ششهر رمضشان أŸعظّم ألذي نسشأال ألله ألعظيم أأن
يبلغنا إأياه وأأن يوفقنا إأ ¤صشيامه وقيامه.

أسستقبال رمضسان روحيا وماديا قوة وهّمة للصسائم فيه

حكمة العدد

’ يلقى ألشصر سصÓحه حتى يلقى آأخر أنفاسصه.

١٧٦٤٢

ح ّ
ظك من أاسشماء الله ا◊سشنى

عليه وسشلم» ،متفق عليه.
ول -ذلك ي -ق -ول أ◊اف -ظ ب -ن ح -ج -ر
رحمه ألله ويؤوخذ من حرصشها على
ذلك ‘ ششعبان أأنه ’ يجوز تأاخÒ
ألقضشاء حتى يدخل رمضشان.
 ٤ـ ومن أ’سشتعدأد لرمضشان فإانه
يسشتحسشن صشيام بعضس ششعبان ،فعن
عائششة رضشي ألله عنها قالت« :كان
رسشول ألله صشلى ألله عليه وسشلم ـ
يصشوم حتى نقول ’ يفطر ،ويفطر
حتى نقول ’ يصشوم فما رأأيت رسشول
ألله ـ صشلى ألله عليه وسشلم ـ أسشتكمل
شش- -ه- -ر إأّ’ رمضش- -ان وم- -ا رأأي- -ت -ه أأكÌ
صشياما منه ‘ ششعبان» ،روأه ألبخاري
ومسشلم.
وعن أأسشامة بن زيد رضشي ألله عنه
ق- -ال :ق- -لت ي- -ا رسش -ول أل -ل -ه  ⁄أأرأك
تصشوم ششهرأ من ألششهور ما تصشوم من ششعبان؟ قال:
«ذلك ششهر يغفل ألناسس فيه ب Úرجب ورمضشان،
وه -و شش -ه -ر ت -رف -ع ف-ي-ه أأ’ع-م-ال إأ ¤رب أل-ع-اÚŸ
فأاحب أأن يرفع عملي وأأنا صشائم» ،روأه ألنسشائي.
 ٥ـ وكذلك علينا أأن نسشتقبل رمضشان بتعلّم أأحكام
ألصش -ي -ام وم -ع-رف-ة أأرك-ان-ه وأأ’شش-ي-اء أŸف-ط-رة ف-ي-ه
وأأ’ششياء ألتي ’ تفطر ،وأأ’ششياء ألتي فيها ألقضشاء
م -ع أل-ك-ف-ارة وأل-ت-ي ف-ي-ه-ا أل-قضش-اء ف-ق-ط ،وم-ا ه-ي
أأحكام بعضس أŸسشتعمÓت ‘ نهار رمضشان كقطرة
أل -ع ،Úوأسش -ت -ع -م -ال أل -ب -خ -اخ-ة وأ’ب-ر وأسش-ت-ع-م-ال
ألسش -وأك وم -ع -ج -ون أأ’سش -ن -ان وغÒه -ا ،وك -ل ه -ذه
أأ’مور –تاج منا أ÷لوسس ‘ حلق ألذكر ألتي تقام
‘ أŸسشاجد وألتي نتلقى فيها أأمور ديننا ودنيانا.
 ٦ـ و‘ أأ’خ ،Òإأن -ن-ا ي-ن-ب-غ-ي أسش-ت-ق-ب-ال رمضش-ان
بالدعاء ألذي هو مخ ألعبادة وروحها فندعو ألله
عز وجل بأان يوفقنا ببلوغ رمضشان وأأن يوفقنا ‘
طاعته وصشيامه وبلوغه وألقبول منه ،ولقد ورد عن
بعضس ألسشلف أأّنهم كانوأ يدعون ألله سشتة أأششهر أأن
يبلغهم ألله رمضشان ويدعونه سشتة أأخرى أأن يتقبّل
منهم ذلك ،فنسشأال ألله تعا ¤أأن يبلغنا رمضشان وأأن
يتقّبل منا صشالح أأ’عمال آأم.Ú

خ Òالهدى

ب ألّدهر
’ يجوز للمسسلم أأن يسس ّ

عن أبي هريرة قال ،قال رسصول
ألله ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ :قال ألله
ع -ز وج -ل« :ي -ؤوذي -ن -ي أب -ن آأدم ي -ق -ول :ي -ا
خيبة ألّدهر ،ف Óيقول ّ
ن أحدكم يا خيبة
أل ّ-ده -ر ف -إا Êأن -ا أل ّ-ده -ر أق ّ-ل -ب ل -ي -ل -ه
ون -ه -اره ف -إاذأ شص -ئت ق-بضص-ت-ه-م-ا»،
روأه ألبخاري ومسصلم.
^ من أعÓم أ÷زأئر

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

هذه ألصصفحة –توي على آأيات قرآأنية
كرÁة وأحاديث نبوية شصريفة ،ألرجاء أ◊فاظ
عليها وحمايتها من ألتدنيسس .وشصكرأ

أ’سستعدأد لرمضسان فرصسة لتحقيق ثمرة ألتقوى فيه
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ورد ه- -ذأ أ’سش- -م ‘ ق- -ول -ه
»
تعاq ë∏d √ƒLƒdG âæYh{ :¤
 ،}Ωƒ«q≤dGآأل عمرأن.
ومعناه ‘ حق ألله تعا¤
أل -ب -ال -غ أل -ن -ه -اي -ة ‘ أل -ق -ي-ام
بتدب Òملكه ،ألغني عن غÒه،
أŸسشتند أإليه كل ما سشوأه من
أŸوجودأت ،مدّبر ألسشماوأت
وأأ’رضس ،وهو ألدأئم ألباقي ألذي ’ يزول ،وكل ششيء قائم
بأامره.
وح -ظ -ن -ا م -ن ه -ذأ أ’سش -م أأن ي -ع ّ-ود أŸسش-ل-م ق-ل-ب-ه ع-ل-ى
أ’نقطاع عن أÿلق ما دأم يعرف أأن كل ششيء قائم بالله،
وأأن يسشÎي- -ح م -ن ك -ي -د أأ’ع -دأء وم -ن ك -ل أل -ت -دب Òوت -عب
أأ’ششتغال بغÒه ،وأأنه إأذأ علم أŸسشلم أأن ألله هو ألقيوم
Óمور عاشس برأحة ألنفسس ،و ⁄تكن للدنيا عنده قيمة.
ل أ

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
يقول أحد ألسصلف :أحذر ألناسس،
وأعفهم نفسصك ،وليسصعك بيتك ،وأبك على
خطيئتك ،وإأذأ رأيت عاثرأ فاحمد ألله
ألذي عافاك ،و’ تأامن ألشصيطان
يغشصك ما بقيت».

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك
سس :م - -ا ح - -ك- -م
ألصص -ي -ام ‘ شص -ه -ر
شص- -ع- -ب- -ان؟ وه- -ل
ي- -ج- -وز صص -ي -ام -ه
ك - -ل- -ه أم نصص- -ف- -ه
فقط؟

ج :صشيام ششعبان سشنة مؤوكدة ثابتة عن ألنبي ـ صشلى ألله عليه
وسشلم ـ فقد كان يك Ìمن ألصشيام فيه و ⁄ير قط أأك Ìصشياما منه
‘ ششعبان ،كما جاء ‘ حديث عائششة رضشي ألله عنها ،وŸا سشئل
عن سشّر ذلك أأجاب بقوله« :هو ششهر يغفل ألناسس فيه ب Úرجب ورمضشان
وفيه ترفع أأ’عمال إأ ¤ألله وأأحب أأن يرفع عملي وأأنا صشائم».
وألصشيام فيه مششروع ‘ كامل ألششهر و’ يقتصشر على ألنصشف
منه ،لكن ’ يجوز أأن يصشله أŸسشلم برمضشان أأي عليه أأن يجعل بÚ
صشيام ششعبان وصشيام رمضشان يوما أأو أأياما يفطر فيها وألله أأعلم.

ألشسيخ ﬁمد عبد ألقادر بلعا⁄

هو ألششيخ ﬁمد عبد ألقادر بن ﬁمد
ب -ن أıت -ار ب -ن أأح -م -د أل -ع-ا ⁄ب-ل-ع-ا⁄
ألقبÓوي أŸزدأد سشنة ١٨٧٧م أŸوأفق
لـ ١٢٩٨هـ بقرية سشاهل أأقبلي ‘ أأولف
و’ية أأدرأر ،عاشس صشغره يتيما ،فقد
توفيت أأّمه وما لبث أأن ألتحق بها وألده
ألذي وأفاه أأ’جل ‘ مصشر إأثر عودته
من ألبقاع أŸقدسشة ،وقد تو ¤تربيته
وتوجيهه جده أ’مه أıتار بن أ◊اج
أأحمد ،وجده أ’بيه أıتار بن سشيدي
أأحمد وهو ما سشهل له ألقرأءة وأ◊فظ،
فختم ألقرآأن وتعّلم ألعلوم ›السشا كبار
شش -ي -وخ عصش -ره أأم -ث -ال ألشش -ي-خ ح-م-زة ب-ن
أ◊اج أأحمد ألقيÓوي وألششيخ ﬁمد بن
عبد ألرحمان ألسشكوتي ألذي رأفقه من
بعد إأ ¤ورقلة وعنهما تعلم ألفقه وألنحو
وألفرأئضس وألتفسش ،Òكان Áضشي أليوم
‘ ألتعلم وألتÓوة معطرأ لسشانه بالذكر
وبصشره بالتفّكر.

أأج -ازه شش -ي -وخ ك -ثÒونŸ ،ا رأأوه ف -ي -ه م -ن أل-ن-ب-اغ-ة
وأل-وصش-ول ،ف-ب-اإ’ضش-اف-ة إ’ج-ازة شش-ي-خ-ه ألسش-ك-وت-ي ‘
سشائر ألعلوم ،كانت له إأجازة عامة من ألششيخ يوسشف
ألنيها Êألذي ألتقى به ‘ ألششام كما أأخذ أإ’جازة
أأيضشا عن ألششيخ حمزة بن أ◊اج بن أأحمد ألقبÓوي
إأجازة نذكر منها« :إأّن ‡ن ششاركته بحمد ألله ‘
علوم وباحثته ‘ مسشائل ،فظهر ‹ بفضشل ألله أأنه من
توأقي ألفهوم ،أ’بن ألبار وأأ’خ أأ’غر ألسشيد ﬁمد
ب -ن ع -ب -د أل -ق -ادر ب -ن ﬁم -د أıت -ار أل-ف‚ ÊÓ-ار
أل -ت -وأت -ي ق -رأر ألسش -اه -ل -ي م -ول -دأ ودأرأ…إأ ¤أأن ذك-ر
ششيوخه ألذين أأخذ منهم.
ك- -ان ل- -لشش- -ي- -خ ب -ل -ع -ا ⁄ع Ó-ق -ات وصش Ó-ت وث -ي -ق -ة
ومرأسشÓت نÌية وششعرية مع فقهاء وعلماء عصشره،
كما كان له أتصشال دأئم بفقهاء “دن ،Úوقد ترك
ألششيخ سشبعة من أأبناء صشلبه كلهم حفظوأ ألقرآأن
وحملوأ ألعلوم ،ومن أأبرزهم ألششيخ باي بلعا ⁄ألذي
رفع رأية ألعلم متجو’ ‘ ربوع صشحرأئنا .وقد وّدع
ششيخنا عبد ألقادر بلعا ⁄أ◊ياة ‘ يوم من أأيام سشنة
 ١٩٥٢ودفن ‘ مسشقط رأأسشه فرحمه ألله وأأسشكنه
فسشيح جنانه.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

^  1٣م-اي  :19٤5ت-ن-ف-ي-ذ حكم ا’إعدام ‘
ح -ق أارب-ع Úكشش-اف-ا م-ن ف-وج «ال-ن-ج-وم»
ب-ق-اŸة بسش-بب مشش-ارك-ت-هم ‘ اŸظاهرات
السشلمية.
 1٣ماي  :195٨إانقÓب ا÷Ôا’ت ‘ فرنسشا
وسشقوط ا÷مهورية الرابعة.
’حد  2٧ششعبان  1٤٣9هـ الموافق لـ  1٣ماي  2٠1٨م
ا أ
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قامت بها مفارز ا÷يشش
والدرك ‘ عدة و’يات

تدمﬂ 3 Òابئ
للجماعات اإلرهابية
وتوقيف 3مهربÚ

““ الششعب ““ ‘ إطار مكافحة إإلرهاب وإثر
عملية بحث و “ششيط بع Úإلدفلى  /ن.ع ،1.يوم
 11م -اي  ،2018كشش -فت ودم -رت م -ف-رزة ل-ل-ج-يشش
إل-وط-ن-ي إلشش-ع-ب-ي ثÓ-ث-ة (ﬂ )03اب-ئ ل-ل-ج-م-اعات
إإلرهابية.
م- -ن ج- -ه -ة أإخ -رى و‘ إط -ار ﬁارب -ة إ÷رÁة
إŸنظمة ،أإوقف عناصشر إلدرك إلوطني بكل من
إألغ -وإط و ت-ق-رت/ن.ع ، 4.ث Ó-ث -ة ( )03م-ه-ربÚ
وحجزت ششاحنة ُمحملة بـ ( )40850علبة من إلتبغ.
من جهة أإخرى حجز حرإسش إلسشوإحل بالقالة
وعنابة/ن.ع ،5.قارب )02( Úوعتاد غطسش ،كما ”
توقيف ( )20مهاجرإ غ Òششرعي من جنسشيات
ﬂتلفة بتلمسشان

’من عÚ
‘ عملية نوعية أ
“وششنت

حجز  26كيلوغرام
من الكيف اŸعالج

““ الشش- -عب ““ ‘ إط -ار م -ك -اف -ح -ة إلŒار غÒ
إŸششروع باıدرإت“ ،كنت قوإت إلششرطة بأامن
ولية ع“ Úوششنت من حجز كمية من إلكيف
إŸع -ال -ج ك -انت م -وج -ه-ة ل-لÎوي-ج ،م-ع ت-وق-ي-ف 03
أإششخاصش مششتبه فيهم.حيثيات إلعملية“ ،ت على
إث -ر م -ع -ل -وم-ات م-ؤوك-دة وردت إ ¤ذإت إل-ع-ن-اصش-ر،
م -ف -اده -ا وج -ود  03أإشش -خ-اصش ع-ل-ى م Ïم-رك-ب-ة
بحوزتهم كمية من إلكيف إŸعالج ،بعد –ديد نوع
إŸركبة وهوية إŸششتبه فيهم ” ،توقيفهم ،أإين ”
إل-ع-ث-ور ب-دإخ-ل-ه-ا ع-ل-ى ك-م-ي-ة م-ن إل-ك-ي-ف إŸع-الج
ق - -درت بـ  26ك-ي-ل-وغ-رإم-ا .ب-ه-ذإ ت-ؤوك-د إŸديرية
Óمن إلوطني ،أإنها ماضشية بكل حزم ‘
إلعامة ل أ
مÓحقة مروجي إıدرإت وحماية إÛتمع من
خطر هذه إآلفة إلتي تنخر إلصشحة إلعامة و“سش
بسشÓمة إŸوإطن.

’و¤
الرابطة اÎÙفة ا أ
توج فريق ششباب قسشنطينة بلقب الرابطة
’و ¤للمرة الثانية ‘ تاريخه بعد
اÎÙفة ا أ
فوزه أامسش بالبليدة على حسشاب ا’–اد اÙلي
ب-ن-تيجة  2 – 1خÓ- -ل ا÷ول- -ة  29و م -ا ق-ب-ل
’خÒة من اŸنافسشة .
ا أ

حامد حمور

ششباب قسشنطينة إلذي حجز مكانه ‘ ريادة ترتيب
إلبطولة منذ إ÷ولة إÿامسشة إسشتطاع أإن يحافظ
على نسشق جيد إلبقاء إلفارق عن مÓحقيه  ،بالرغم
من بعضش إلتعÌإت حيث عرف كيف يكسشب أإك Èعدد
‡كن من إلنقاط ‘ عقر دإره و خارج ملعبه بقيادة
إŸدرب إÙنك ع -ب -د إل -ق -ادر ع -م -رإ Êإل -ذي ت -رك

إلقطاع عرضشا ششام Óحول ›ريات “رين تكتيكي
بالرمايات إ◊قيقية ،وإلذي سشيتم تنفيذه يوم غد
من قبل وحدإت إلقطاع.
إلسشيد إلفريق ،أإكد خÓل هذإ إللقاء أإن حرصشه

ت-ن-ف-ي-ذ ب-رإم-ج إل-ت-حضش Òإل-ق-ت-ا‹ ل-ل-قوإت باعتباره
إل- -ع- -نصش -ر إألسش -اسش -ي ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى إ÷اه -زي -ة
إلعملياتية.
›ددإ إلتأاكيد على أإن هذه إلتمارين إلتكتيكية
“ثل خطوة من إÿطوإت إلهامة إŸقطوعة بغية
كسشب إŸزي -د م -ن إل -ت -م-رسش إل-ق-ت-ا‹ وإŸزي-د م-ن
إلتنسشيق إلعملياتي بﬂ Úتلف إلوحدإت ،وإŸزيد
أإيضشا من إلتدرب و“ت Úأإسشسش إÈÿة ‘ ›ال
خوضش كافة أإنوإع إألعمال إلقتالية وحسشمها ‘
أإوقاتها إلقياسشية ،وهذإ لن يتأاتى إل بالتحضشÒ
إ÷يد من طرف كافة أإفرإد إلوحدإت إŸششاركة ‘
أإي “رين.
م- -ذك- -رإ ج -م -ي -ع إإلط -ارإت وإألف -رإد  ،أإن ع -زة
إ÷زإئر وسشؤوددها  ،تسشتوجب على إلدوإم إتصشاف
قوإتها إŸسشلحة بكل معا ⁄إلقوة إلعسشكرية ،ألنها
وحدها “ثل إلرمز إألسشاسشي من رموز إلهيبة
وإŸناعة ،وهي إŸعا ⁄إلتي تعمل إلقيادة إلعليا
ل -ل -ج-يشش إل-وط-ن-ي إلشش-ع-ب-ي ،ع-ل-ى إرسش-اء رك-ائ-زه-ا
وغ -رسش م -ت -ط -ل -ب -ات -ه -ا ‘ ن-ف-وسش وع-ق-ول إألف-رإد
إلعسشكري Úبكافة فئاتهم.

«نور““ كما عرفناه  ...ششهادات حية حول خصشال الرجل

كعوان ورفقاء الدرب ‘ وقفة تأابينية على روح ““عبد القادر نور““
«ن -ور ك -م -ا ع-رف-ن-اه ““،ع-ن-وان
وقفة ثقافية ،تأابينية ،نظمتها
ج - - - -ري - - - -دة ا◊وار ب- - - -حضش- - - -ور
مسش- -تشش- -ار رئ- -يسش ا÷م -ه -وري -ة
سش- -ع- -د ال- -دي- -ن ن -وي -وات  ،وزي -ر
ا’تصشال جمال كعوان  ،وعدد
’عÓ- -م- -ي Úال- -ب -ارزي -ن ‘
م- -ن ا إ
السش- -اح- -ة م- -ن رف- -ق- -اء ال- -درب،
مفكرين ومبدع Úوششخصشيات
وط -ن -ي-ة ،ت-خ-ل-ي-دا ل-روح ف-ق-ي-د
ا÷زائ- -ر ““ ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر ن -ور““،
الذي وافته اŸنية يوم الثÓثاء
اŸاضش- -ي ب- -ع -د أان أامضش -ى سش -ب -ع -ة
وثمان Úعاما من عمره ،قضشي
’و ‘ ¤ط-لب ال-ع-ل-م
سش -ن -ي -ن -ه -ا ا أ
بالوطن وبالقاهرة ،ليسشتكمل الباقي من أاعوامه
’صش -ع -دة ،ف -ك -ان مسش-ؤوو’ ‘
ي -ن -اضش -ل ع -ل -ى ك -ل ا أ
’ذاعة والتلفزيون بعد أان كان واحدا من تلك
ا إ
الصشفوة التي اسشتعادت اŸؤوسشسشة من ربقة اÙتل.

أآسسيا مني

جمال كعوإن و‘ كلمة إفتتاحية له بعد قرإءة
فا–ة إلكتاب على روح إŸرحوم إبرز باŸناسشبة ،
خصشال فقيد إ÷زإئر إحد إلقامات إلعÓمية  ،فقال
بششأانه  «:عبد إلقادر نور إسشمه كان مقرونا باإلذإعة
إ÷زإئرية إبان إلثورة إلتحريرية وغدإة إلسشتقÓل
،فكان رج Óذإ بصشمات جلية ‘ ﬂتلف مرإحل
تطور هذه إŸؤوسشسشة إإلعÓمية ،خاصشة على مسشتوى
إلقناة إألم إلتي أإصشطلح على تسشميتها إلقناة إألو.““¤
وعن أإجيال متميزة من إŸذيع Úيضشيف كعوإن
قائ““ :Óقدموإ إلكث Òللجمهور إإلذإعي إلوإسشع –ت
إششرإفه إŸباششر““ ،عﬂ Èتلف إ◊صشصش إإلذإعية
عدد كعوإن إلبعضش منها فيها من كان يحن لها وكل
إŸسشتمع Úبعد أإن عرفت ‚احا كبÒإ فكان إ÷مهور
وفيا لها.
وقد حرصش إŸرحوم يقول وزير إلتصشال““ ،طوإل
إلسشن Úإلتي قضشاها ‘ إإلذإعة ،قبل إعادة هيكلة
مؤوسشسشة إإلذإعة وإلتلفزيون على أإن تؤودي دورها ‘
كل إÛالت إلثقافية ،وهكذإ ‘ عهده يضشيف كعوإن
““ إ ¤جانب إطارإت أإخرى إزدهر إإلنتاج إŸوسشيقي
‘ ﬂتلف إلطبوع إ÷زإئرية وكذإ إ◊ال بالنسشبة إ¤
إŸسشرح إإلذإعي وإŸسشلسشÓت إإلذإعية وكان إلرجل
عÓوة على أإنه مسشؤوول  ،من إلششغوف Úلسشماع إثÒ

إإلذإع - -ة ط- -وإل إل- -ي- -وم ،م- -ن- -ذ
إلسشاعات إألو ¤من إلصشباح إ¤
غ- -اي- -ة سش -اع -ات م -ت -أاخ -رة م -ن
إلليل““.
على إلصشعيد إلعربي ذكر
كعوإن ،بأان عبد إلقادر نور من
مؤوسشسشي إ–اد إذإعات إلدول
إلعربية سشاهم ‘ وضشع إللبنات
إألو ¤لهذإ إل–اد و إ÷ميع
ÓعÓمي عبد
إليوم يحتفظ ل إ
إلقادر نور بأاثره إلبارز وسشمعته
إلطيبة .
زميل إلدرب إلدكتور ﬁي
إل -دي -ن ع-م-ي-م-ور ،ق-ال أإن ع-ب-د
إل -ق -ادر ن -ور وك -م -ا ح -م-ل ع-ل-ى
ع- -ات- -ق- -ه قضش- -ي- -ة أإم- -ة ك- -ان ب- -ع- -د إلسش -ت -ق Ó-ل إح -د
إلششخصشيات إلرإفضشة لن تسشقط إإلذإعة بعد خروج
إطارإت إÙتل منها فكان ‡ن ربحوإ رهان إطÓق
كلمة إإلذإعة إ÷زإئرية إ◊رة إألبية ،و ألنه رجل ل
يرضشى بأاقل من أإن يكون بصشمة خالدة ‘ تاريخ بلد
أإعطت دورها ‘ إلطموح إ ¤أإفق أإعلى وإجه مرحلة
إلبناء و إثبات إلقدرة على إÿروج إ ¤إلعا ⁄وإقفÚ
صشامدين كان ‡ن صشنع قامات إعÓمية تربت على
يديه فكان سشندها و معها و ظهرها إلذي ششد آإزرها
‘ خطوإتها إألو ‘ ¤إإلعÓم .
و لن إألصشيل معدنه ذهب خالصش ل يتغ ÒبتغÒ
إلظروف ،يقول ﬁمد بوعزإرة  ،بقي نور وفيا إ¤
ذبذبات تتغلغل إ ¤إلروح لتصشنع فرحتها و إبتهاجها و
Óدب
Óذإعة و ل أ
كذإ حالتها إلسشامية حيث بقي وفيا ل إ
وللرسشالة إلعÓمية بعد إحالته على إلتقاعد،معرجا
‘ ششهادته على أإجمل إÿصشال إلوطنية وإلنضشالية
وإلفكرية وإŸهنية  ،فنور  ⁄يركن للرإحة بل كان
ﬁاضش -رإ وك -ات-ب-ا،يشش-رح ل-ل-ج-ي-ل م-ع-اشش-ه ه-و ورف-اق-ه
إÛاهدين باألمسش  ،وما يجب إن يقوم به أإبناء
إ÷زإئر حتى ينعم إلوطن باÛد وإلتقدم.....
Óدلء بششهادإت
وكانت إŸناسشبة فرصشة أإيضشا ل أ
حية من قبل من عايششوإ مسشار حياته ،على غرإر
صشهره ﬁمد طاهر بورزق وإبنته رإوية إلتي عÈت
عن عظمة هذه إلششخصشية إإلعÓمية إلثقافية ،كاششفة
عن عدة مدونات تطمح إ ¤طبعها حتى تكون Ãثابة
مرجع للجزإئري Úعلى غرإر روإية مسشلسشل يحكي
حقبة تاريخية إبان إلثورة إلتحريرية.
م -ن ج -ان -ب -ه -ا إإلع Ó-م -ي-ة أإم-ي-ن-ة دب-اشش إل-رئ-يسش-ة
إŸدي -رة إل -ع -ام -ة ÷ري-دة ““إلشش-عب““ ،أإشش-ادت Ãه-ن-ي-ة

ششباب قسشنطينة يتوج باللقب
بصشمته ‘ كل إألندية إلتي مر بها .
فقد ““ وّظف ““ عمرإ Êإمكانيات لعبيه بطريقة ذكية
حيث يلعب ““ إلسشنافر ““ بطريقة هجومية سشمحت لهم ““
إلتفاوضش ““ بششكل ﬁكم ‘ معظم إŸقابÓت ليكون تتويجه
منطقيا بالنظر ŸسشÒته ‘ إŸنافسشة .
و إنتظر أإنصشار إلششباب إ ¤غاية إ÷ولة ما قبل إألخÒة
من إلبطولة للتعرف بششكل رسشمي على فوز أإصشحاب ““ إلزي
إألخضشر و إألسشود ““ باللقب إلثا Êلهم ‘ إلبطولة .
و ‘ م -ق -اب Ó-ت ي -وم أإمسش إن -ف -رد ف -ري -ق شش -ب-ي-ب-ة
إلسشاورة Ãركز إلوصشافة بعد إلفوز إلثم Úإلذي حققه
‘ ع -ق -ر دإره ع -ل -ى ضش -ي -ف-ه م-ول-ودي-ة وه-رإن ب-فضش-ل
إلهدف إلوحيد إلذي وّقعه بورد ‘ Ëإلدقيقة إألخÒة
من إللقاء .بينما إكتفى نصشر حسش Úدإي بالتعادل أإمام

جاره ششباب بلوزدإد حيث يحتل أإششبال إŸدرب بÓل
دزيري إŸرتبة إلثالثة على بعد نقطت Úمن ششبيبة
إلسشاورة حيث إن إلتنافسش على أإششده ب ÚإلفريقÚ
على إŸركز إلثا ÊإŸؤوهل لرإبطة أإبطال إلفريقية.
و‘ م -ؤوخ -رة إلÎت -يب – ⁄سش -م إألم -ور ب -ال-نسش-ب-ة
ل -ل -ف-ري-ق إل-ث-الث إل-ذي ي-رإف-ق إ–اد إل-ب-ل-ي-دة و إ–اد
إ◊رإشش إ ¤إلرإبطة إلثانية حيث أإن إ–اد بسشكرة
عاد بتعادل من بلعباسش  ..و فاز دفاع تاجنات على
وفاق سشطيف  ‘ ..ح Úخسشر أإوŸبي إŸدية أإمام
نادي بارإدو بنتيجة ثقيلة . 0 – 5و سشتكون إألنظار
موجهة بششكل مركز نحو إŸقابÓت إلتي يلعبها كل
من إ–اد بسشكرة  ،دفاع تاجنانت و أإوŸبي إŸدية ‘
إ÷ولة إألخÒة .
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صشناعة واعدة..

عزة ا÷زائر تسشتوجب إاّتصشاف قواتها اŸسشلحة Ãعا ⁄القوة العسشكرية

إلششخصشي على حضشور هذه إلتمارين على مسشتوى
ﬂت -ل -ف إل -ن -وإح -ي إل -عسش -ك -ري -ة ،وإإلشش-رإف ع-ل-ى
›ريات تنفيذها ومعاينة إلنتائج إŸتحصشل عليها،
يندرج ‘ سشياق إŸتابعة إلدإئمة وإŸسشتمرة Ÿدى
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الثمن  1٠دج

‘ زيارة عمل وتفتيشش إا ¤ن.ع ٤.بورقلة  ،الفريق ڤايد صشالح :

““الشش- -عب ““ ي- -ق- -وم ال -ف -ري -ق أاح -م -د ڤ -اي -د
صش-ال-ح ،ن-ائب وزي-ر ال-دف-اع ال-وط-ن-ي ،رئ-يسش
أاركان ا÷يشش الوطني الششعبي ،ابتداء من
أامسش ب- -زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق -د إا ¤ال -ن -اح -ي -ة
العسشكرية الرابعة بورقلة.
إل -زي -ارة ت -أات -ي ‘ سش -ي -اق إل -زي -ارإت إŸي -دإن-ي-ة
إلدورية إلتي يقوم بها إلفريق إ ¤كل إلنوإحي
إلعسشكرية ،بغرضش إلطÓع على مدى تنفيذ برنامج
سش -ن -ة إل -ت -حضش Òإل -ق -ت -ا‹ خ-اصش-ة م-ا ت-ع-ل-ق م-ن-ه-ا
ب-ال-ت-م-اري-ن إلخ-ت-ب-اري-ة ب-ال-ذخÒة إ◊ية ،وإلوقوف
على مدى إ÷اهزية إلعملياتية لوحدإت إ÷يشش
إل -وط -ن -ي إلشش -ع -ب -ي إŸرإب -ط -ة ع -ل-ى ك-ام-ل إلÎإب
إلوطني.
إلسشيد إلفريق إسشتهل زيارته إ ¤إلناحية من
إلقطاع إلعملياتي جنوب ـ ششرق جانت ،حيث قام
رف-ق-ة إل-ل-وإء ع-ب-د إل-رزإق إلشش-ري-ف ق-ائ-د إل-ن-اح-ي-ة
إل -عسش -ك-ري-ة إل-رإب-ع-ة ،ب-ت-ف-ق-د إل-ع-دي-د م-ن وح-دإت
إلقطاع إŸرإبطة على إ◊دود إ÷نوبية إلششرقية
لبÓدنا ،وإطلع عن كثب على ظروف عمل إطارإت
وأإفرإد هذه إلوحدإت ،ليتابع بعدها Ãقر قيادة
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إلرجل قائلة إنه ““ كان Áلك فكرإ توإصشليا جعله
يبني من خÓله عÓقات مهنية مع ﬂتلف إألجيال،
سشمحت له Ãد جسشور إلتوإصشل مع ﬂتلف رفقاء
دربه من أإصشحاب إŸهنة ويلبي إلدعوة فكان إ◊اضشر
Ãختلف إ÷لسشات إألدبية منها وإإلعÓمية ،إلو‘
إل -دإئ -م Ÿن -ت -دى ““إلشش -عب““  ،ون -ح -ن تضش-ي-ف دب-اشش،
لطاŸا إحÎمنا من سشبقونا ‘ إلنضشال لرفع ناصشية
إ÷زإئر عاليا ،ورغم أإن مكان إلعمل  ⁄يجمعهما إل
أإن فضشاء إإلعÓم إلوإحد كان كفي Óبأان يجعلهما
زميل ‘ ÚإŸيدإن على غرإر رإبطة إلفكر وإلثقافة ““.
إما ﬁمد ششلوشش  ،قال عن إلرجل““ ،أإنه رمز
إعÓمي وجدنا فيه إ◊ضشن إلدإفئ نحن جيل مطلع
إلثمانينات ،تعلمنا من رصشيده إŸهني إلكب، Òفقد
كان نور يحب مهنته يتقن عمله ويحرصش على
إلتدقيق ‘ إÛال إإلذإعي““.
من جانبه إلعÓمي وإألديب صشاحب إ◊صشصش
إلذإعية خليفة بن قارة قال ““ نور ششخصشية Îﬁفة
ووطنية فقد كان يرى أإن إلإعÓم إلذي ل يحÎم
قضشيتك ليسش إعÓما بل هو تهريج وإ◊رية هي كيف
‚م -ع ق -وإن -ا ل -ب -ن -اء شش-ي-ئ مششÎك ،ف-ه-و خ-ل-ي-ط م-ن
إلشش -خصش -ي -ات إıت -ل -ف -ة إل-ت-ي “زج م-اب ÚإŸث-ق-ف
وإŸت -ع -ل -م وخ -ط -اب -ه إل -ن -ظ-ري  ⁄ي-ك-ن ي-خ-ت-ل-ف ع-ن
‡ارسشته إلعادية““.
Óذإع-ة
إم -ا سش -ل -م -ا Êت -وإت -ي م -دي-ر إل-ق-ن-اة إألو ¤ل -إ
إلوطنية تطرق ‘ ششهادته ألحد إŸوإقف إلنبيلة للرجل
قائ ““ : Óكان نور ،إÙرك ألحد إلورششات إإلذإعية
إÒÿية ،حيث “كن من –قيق وصشية إلششيخ ﬁمد
إلغزإ‹ بعد أإن جسشد وصشيته ‘ –ويل برنا›ه إلديني
«حديث إلثن »Úإ ¤كتاب يذهب ريعه إ ¤إŸعاقÚ
إ÷زإئرين ““ .إما إلباحث ﬁمد إرزقي فرإد أإفاد ‘
ششهادته ،أإن عÓقته معه بدأإت ‘ إلثمانينات فقد كان
إلرجل مثقفا بكل ما للكلمة معنى كان يدإفع عن صشوت
إ◊ق فكان يحرصش على –ويل إألوضشاع نحو إألفضشل.
ك -م -ا إوضش -ح سش -ل -م -اﬁ Êم -د ق -ائ Ó-أإن ن-ور شش-خصش-ي-ة
متششعبة أإمهلنا منها إ÷هاد وإلنضشال وإŸهنية ،ششخصشية
ﬂضش -رم -ة ج -م-ع –ت رئ-اسش-ت-ه ع-دة أإج-ي-ال م-ن ج-ي-ل-ي
إلسشبعينات وإلثمانينات.

أم Úبلعمري
أإّدى إك - -تشش - -اف إل ّ- -ن - -ف - -ط إ ¤ظ- -ه- -ور
وإنتعاشش إل ّصشناعة إلبÎولية إلتي أإصشبحت
تتحّكم فيها ششركات عاŸية –تكر إليوم
إلتكنولوجيات إŸتدّخلة ‘ هذه إل ّصشناعة
إلتي تدر عليها إÓŸي Òمن إلدولرإت
ت-ت-ج-اوز ب-ك-ث Òم-ا Œن-ي-ه إل-دول إŸن-ت-جة
إلتي تبيعه برخسش إلÎإب لتششÎيه بسشعر
إلّذهب.
إ÷زإئ -ر  ⁄تشش ّ-ك -ل إلسش -ت -ث -ن -اء ف -ه -ي
كغÒها من إلدول إŸصشّدرة للنفط “ر
بنفسش إ◊لقة إŸفرغة إلتي تبدأإ ببيعه
باليمنى ثم إعادة ششرإئه ‘ ششكل مششتّقات
ب -ال -يسش -رى م -ث -ل إل -وق -ود ،إل -زي -وت..إل -خ،
وي- -ك- -ف- -ي أإّن- -ه- -ا ‘ سش- -ن -ة  2017وحدها
إسش-ت-وردت إ÷زإئ-ر م-ا ق-ي-م-ت-ه  2.5مليار
دولر من مششتقات إلنفط وعلى رأإسشها
إلبنزين وإلديازل ،ما يضشاهي أإحيانا ما
Œنيه من تصشدير إÿام لـ  3أإو  4أإششهر؟!
هذإ يحّتم علينا إلّتفك ‘ Òكيفية بعث
وت -ط -وي -ر صش -ن -اع -ات بÎول -ي -ة ‘ ب Ó-دن -ا
كأاولوية وطنية ،خاصشة وأإنّ إلتوجه نحو
ب-ن-اء نسش-ي-ج صش-ن-اع-ي ي-ف-ت-ح أإم-ام-ه-ا آإفاقا
وإسش-ع-ة ،وي-ك-ف-ي أإّن ق-ط-اع-ا م-ث-ل صش-ن-اعة
إلسشيارإت إلتي تكاد تدخل ‘ كل مرإحل
ت -رك -ي -ب -ه -ا م-وإد مصش-ن-وع-ة م-ن مشش-ت-ق-ات
إل -ن -ف -ط ب-دإي-ة م-ن إل-ع-جÓ-ت إŸط-اط-ي-ة
وصش - - -ول إ ¤زي- - -وت إّÙرك- - -ات وع- - -لب
إل ّسش -رع -ة ،وإل-ي-ك-م أإن ت-تصشّ-وروإ إل-ك-م-ي-ات
إل-ه-ائ-ل-ة م-ن إل-زي-وت وإلّشش-ح-وم إلّصشناعية
إلتي على ششركة مثل ““نفطال““ توفÒها،
وك-م م-ن م-نصشب شش-غ-ل سش-ي-ت-م إسش-ت-ح-دإث-ه
لÓسشتجابة لطلبات بهذإ إ◊جم مع إألخذ
‘ إ◊سشبان إŸعاي Òإلدولية ‘ ميدإن
إلزيوت إّ ıصشصشة لهذإ إلغرضش ألّن عدم
إلسشتجابة أإصشبحت حجّة ششائعة لتÈير
إللّجوء إ ¤إلسشتÒإد.
إّن إل ّصش- -ن- -اع- -ة إل- -بÎول -ي -ة ه -ي إح -دى
إلّروإفد إŸهّمة لتنويع إلقتصشاد إلوطني،
وششركة مثل ““سشوناطرإك““ Ãا “تلكه من
خÈة ،ك -ف -اءإت وسش -م -ع -ة دول-ي-ة ق-ادرة أإن
تكون قاطرة هذإ إلتوجه إلسشÎإتيجي،
وهناك مؤوشّشرإت إيجابية ‘ إلصشدد مثل
شش-رإء مصش-ف-اة إل-ت-ك-ري-ر إلي-ط-الية ،وعقد
ششرإكة مع طرف فرنسشي ‘ ›ال إلغاز
إل- -ذي ي- -دخ -ل ‘ إن -ت -اج م -وإد ت -دخ -ل ‘
صشناعة إلسشيارإت..إلخ.
جلت تأاّخرإ كبÒإ
إل ّصشناعة إلبÎولية سش ّ
‘ بÓ- -دن- -ا ،ول -ك -ن لب -أاسش وع -ل -ى ت -ع -بÒ
إŸقولة إلشّشائعة ““أإن تصشل متأاّخرإ خÒ
من أإن ل تصشل أإبدإ““ ،فليسش من إŸنطق
أإن تسش- -ت- -م- -ر إ÷زإئ- -ر ‘ إسش -تÒإد ب -عضش
مشش- -ت- -ق- -ات إل- -بÎول م- -ن دول إع -ت -م -دت
باألمسش إلقريب على خÈإء ““سشوناطرإك““
للتنقيب عن بÎولها وإسشتخرإجه؟!
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