رئيـــــسس ا÷مهوريــــة معuزيـــــا أاسصــــرة الفقيــــد اÛاهـــــد معـــــاوي:

قام ـ ـ ـ ـة ثوري ـ ـ ـ ـة نـ ـ ـ ـ ـذر حياتـ ـ ـ ـ ـه ÿدمـ ـ ـ ـ ـ ـة الوط ـ ـ ـ ـ ـن

صصـــ3
0ـ
3ـــ0ـ

 40مليار دج غÓف ما‹

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـدوي يصسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادق
على برنامج تعميم اسستخدام
الطاق ـ ـ ـ ـ ـات اŸتج ـ ـ ـ ـددة
ISSN 1111-0449

’حد  1٨صصفر  1440هـ اŸوافق لـ  2٨أاكتوبر 201٨م
ا أ

العدد177٨1:

الثمن  10دج

’لكÎوwww.ech-chaab.com Ê
اŸوقع ا إ

‘ خرجات ميدانية ولقاءات مع قواعدها

أاح ـ ـزاب تراف ـ ـ ـع للتواف ـ ـ ـق الوط ـ ـ ـ ـني
و أاخـ ـ ـرى تدعـ ـ ـو الرئي ـسس بوتفليق ـ ـة
’سستكمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال مسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÒة البن ـ ـ ـ ـ ـ ـاء
^ ا’رتقاء بالÈامج السسياسسيـة إا ¤مسستـوى تطلعات ا÷زائر
صصـــ3
5ـــ0ـ0ـ

france prix 1

إاشصهــــــــــــــــــــــــــــار

صصـــ3
0ـ
3ـــ0ـ

«الشصعب» ترصصد اŸلتقى الدو‹
«جغرافيا كاتب ياسص »ÚبڤاŸة

اإ’سسبـ ـ ـ ـان يكتشسفـ ـ ـ ـ ـون
اأ’دب ا÷زائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري
من خ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓل صساح ـ ـ ـ ـ ـ ـب
روايـ ـ ـ ـ ـ ـة «‚م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة»
صصـــ3
2ـ
3ـــ0ـ

Œـــــاوبا مـــــع ال ّ
ظرف ا’قتصصـــــــــــادي

سسوناط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراك تراه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
عل ـ ـ ـ ـى ال ّ
طاقـ ـ ـ ـ ـات النظيف ـ ـ ـة

زطشصي بعد اŸصصادقة على إا‚از  4مراكز تكوين:

 4مـ ـ ـ ـ ـÓي Òدج Ÿشس ـ ـروع
يـ ـ ـ ـ ـ ـؤوسّسسس Ÿسستقبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
ك ـ ـرة الق ـ ـدم ا÷زائريـ ـ ـة
صصـــ3
1ـ
9ـــ0ـ

اŸقاولــة الناشصئــة أامـام –ــدي الرقمنــة

مؤوسسسسات جزائريـ ـ ـ ـ ـة تخـ ـ ـ ـوضس
Œربتها ‘ اقتحام السسوق العاŸية

1ـ
3ــــ
1ـــ-ــــ
2ــــ
1ـــ1ـــ-ـــــ
صصـــ

ANEP 830807

صصـــ3
7ـــ0ـ0ـ

بوعزغي يÎأاّسس
مراسسم تنصسيب رئيسس
غرفة ال ّصسيد البحري

األحد  ٢٨أاكتوبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٨صصفر  ١٤٤٠هـ

مباركي ‘ زيارة عمل
إا ¤ا÷لفة

02

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

1٧٧81

اŸؤو“ر الّثا Êللمالية اإلسسÓمية
يÎأاّسس ،ال- -ي -وم ،وزي -ر ال -ف Ó-ح -ة
وال-ت-ن-م-ي-ة الريفية والصسيد البحري
ع- -ب- -د ال- -ق- -أدر ب- -وع- -زغ- -ي ،م -راسس -م
ت-نصس-يب رئ-يسس ال-غ-رف-ة ا÷زائ-ري-ة
ل -لّصس -ي -د ال -ب-ح-ري وت-رب-ي-ة اŸأئ-ي-أت،
اب -ت -داًء م -ن الّسس-أع-ة  09:00صسبأحأ
بفندق السسلطأن بحسس Úداي.

نسسيب ‘ زيارة عمل
إا ¤تلمسسان

’م -أم ب -أÙم -دي-ة ‘
ي -ن ّ-ظ -م مصس -رف السس Ó-م – ا÷زائ -ر ،ال -ي -وم ،ب -دار ا إ
’سسÓ-م-ي-ة –ت ع-ن-وان «ال-ت-م-وي-ل
ال -ع -أصس -م -ة م -ؤو“ره ال -ث -أ Êل -ل -م-أل-ي-ة ا إ
’من» ،بحضسور رئيسس ›لسس إادارة اŸصسرف ﬁمد
’سسÓمي – الطريق ا آ
ا إ
ب -ن ع-م ÒاŸهÒي ،ورئ-يسس ه-ي-ئ-ة ال-ف-ت-وى وال-رق-أب-ة الشس-رع-ي-ة ال-دك-ت-ور
حسس Úح -أم -د حسس-أن ،واŸدي-ر ال-ع-أم ل-ل-مصس-رف ن-أصس-ر ح-ي-در ،وÃشس-أرك-ة
’سسÓمية.
›موعة من الدكأترة والبأحث ‘ ÚالصسÒفة ا إ

برنامج ثري للمركز الثّقا‘ اإلسسÓمي
سس  ّ-ببومرداسس ‘ ذكرى  1نوفمÈ
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يومية وطنية إاخبأرية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسأدية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مألهأ ا’جتمأعي 200 .000.000 .00 :دج
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–ت رع-أي-ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
ت-ن-ظ-م «سس-ون-أط-راك» قّ-مة ا÷زائر
ل-لّ-ط-أق-ة بعنوان »:التنوع ،ا’بتكأر
وا’سستثمأر» ،يومي  29و 30أاكتوبر
ا÷أري بأŸركز الدو‹ للمؤو“رات
عبد اللطيف رحأل.

اللّقاء ا÷ماعي
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الّطÒان موضسوع
منتدى جريدة «الوسسط»

م م-ن-ت-دى «ال-وسس-ط» ‘
ل -ي -و
يسس -تضس -ي -ف ا ÿب ‘ Òال-طÒان ف-ري-د
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ب- -وج- -م- -ع- -ة ،وذلك
دة الكأئن بـ  92شسأرع
÷ري
صسبأحأ Ãقر ا ه – اŸرادية – ا÷زائر.
سسليفأن فوراسستيي

ندوة وطنية حول الّدفع بعدم دسستورية القوانÚ
” ت -أأج -ي-ل الّ-ن-دوة ال-وط-ن-ي-ة ح-ول ال-دف-ع ب-ع-دم دسس-ت-وري-ة ال-ق-وان ÚاŸق-رر
ّ
’وروبي ،يومي 28
تنظيمهأ من قبل وزارة العدل بألتعأون برنأمج ا’–أد ا أ
و 29أاك-ت-وب-ر ا÷أري إا ¤غ-أي-ة م-ن-تصس-ف شس-ه-ر ن-وف-م Èال-داخ-ل ،وذلك ب-ف-ندق
ء من ال ّسسأعة  09:00صسبأحأ.
الشسÒاطون ابتدا ً

الرئيسسة اŸديرة العأمة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

جائزة الشّسيخ عبد الكرË
دا‹ ب 15 Úو 19نوفمÈ

الطّبعة اÿامسسة للملتقى
الدو‹ للطّريقة القادرية
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بأŸدرسسة العليأ
 0صسبأحأ،
للشسرطة «علي تونسسي».

ندوة حول إاشسكاليات
السستهÓك

قّمة ا÷زائر للّطاقة
2018

ي- - -ق - -وم وزي - -ر ال ّ- -ت - -ك - -وي - -ن
والّ- -ت- -ع- -ل- -ي- -م اŸه- -ن -يﬁ Úم -د
م-ب-أرك-ي ،ال-ي-وم ،بزيأرة تفقد
وع - -م - -ل إا ¤و’ي- -ة ا÷ل- -ف- -ة،
حيث يعأين عددا من اŸشسأريع
ق - - - -ي - - - -د ا’‚أز وأاخ - - - -رى ّ”
تسسليمهأ.

أاع- -ل- -نــــت م- -ؤوسّس- -سســـــــة الشس- -يــــخ
ع- -ب- -د ال- -ك- -ر Ëدا‹ ،ع- -ن ت -ن -ظ -ي -م
ال- -ط- -ب- -ع- -ة ال- -ث -أن -ي -ة م -ن اŸسس -أب -ق -ة
الوطنية جأئزة الشسيخ عبد الكرË
’حسسن أاداء غنأئي أاندلسسي‘ ،
دا‹ أ
الفÎة اŸمتدة ب 15 Úو 19نوفمÈ
ال -داخ -ل ،و–سس -ب -أ ل -ل -ح-دث ت-نشس-ط
رئ- - - - - - - - - - - - - - - - - -يسسـة اŸؤوسسسســـــة نـــدوة
’ربعأء  ٧نوفم ،Èعلى
صسحفيــــة ا أ
السس -أع -ة  11:00ب -ف-ن-دق «أاوازيسس»
بحسس Úداي.

ورشسات اŸلتقى
اŸغاربي الّرابع حول
إاصسÓح الّتعليم
ت - -ن ّ- -ظ - -م ج - -م - -ع - -ي - -ة ال - -ب - -ح - -وث
والّ- -دراسس -أت م -ن أاج -ل ا–أد اŸغ -رب
ال -ع -رب -ي ي -وم-ي  14و  15نوفمÈ
ال- -ق- -أدم ،ورشس -أت اŸل -ت -ق -ى اŸغ -أرب -ي
ال -راب -ع ح -ول إاصس Ó-ح -أت ال -ت-ع-ل-ي-م،
–ت عنوان الّتعليم اÿأصس ‘ دول
اŸغرب العربي :دليل اسسÎاتيجي أام
مكّمل للقطأع العمومي؟.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
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¯ مÓحظة:
اŸقـــأ’ت وال- - -وث- - -أئ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحأبهأ نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›أل Ÿطألبة ا÷ريدة بهأ

’شسهأر
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسأرع بأسستور ـ ا÷زائر
الهأتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفأكسس(021)73.95.59... :

وسسسسأت التألية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطبأعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطبأعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسأرS.I.A:
تطبع بألم ؤ
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ا’حد  28أاكتوبر  2018م
الموافق لـ  18صسفر  1440هـ

رئيسس ا÷مهورية معزيا أاسشرة الفقيد اÛاهد معاوي:

قامة ثورية نذر حياته ÿدمة الوطن ب Óاحتسساب
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية
تعزية لعائلة اÛاهد عبد العزيز معاوي الذي انتقل
ا ¤رح -م -ة ال -ل -ه ع -ن ع -م -ر ن -اه -ز  89سشنة ،أاشش-اد ف-ي-ها
ÃسشÒة الفقيد الذي كان «قدوة ‘ العمل والتفا‘ Ê
خدمة الواجب الوطني».
وكتب رئيسس ا÷مهورية «شساء القدر اÙتوم أان يرحل عن
دنيانا واحد من أابناء ا÷زائر الÈرة اŸغفور له بإاذنه تعا ¤اأ’خ
اÛاهد عبد العزيز معاوي ،عطر الرحمان ثرى رمسسه وأا◊قه
بكر Ëجواره وأاكرم مثواه».
وأاضساف الرئيسس بوتفليقة ‘ رثاء الفقيد «إانه يرحل عنا ‘
صسمت تاركا أ’بناء ا÷زائر مآاثر مسسÒة قدوة ‘ العمل والتفاÊ
‘ خ -دم -ة ال -واجب ال-وط-ن-ي ،ف- -ه -و واح -د م -ن ال -ذي -ن نشس -أاوا
وترعرعوا ‘ حضسن ا◊ركة الوطنية منشسأا الرجال ومنبع اإ’رادة
القوية وحسسن السسلوك واÿلق الكر Ëوا÷دية ‘ العمل ،قاوم
‘ سساحة ا◊رب ،وجد واجتهد ‘ معركة تنمية الوطن وترقيته
دأاب م -ع -ظ-م أاب-ن-اء ج-ي-ل ن-وف-م Èال-ذي-ن رضس-ع-وا ل-ب-ان ال-وط-ن-ي-ة
الصسافية ،ف-ل-م يسس-ت-ك-ي-ن-وا ل-لسس-ه-ل م-ن اأ’م-ور و ⁄ي-ل-ي-ن-وا ل-ق-ه-ر
اÙتل ،وهو ‘ مقتبل العمر للدفاع عن وطنهم حتى النصسر
اŸب.»Ú
واسسÎسسل رئيسس ا÷مهورية ﬂاطبا أاسسرة اŸرحوم «إانه لرزء
عظيم أان نفقد صسديقا عزيزا ورفيقا وفيا ،وقامة ثورية نذر
حياته ÿدمة الوطن ب Óاحتسساب .فكان الراحل العزيز من
اŸنافح Úاأ’شساوسس على قضسية وطنه أايام ﬁنة ا’سستعمار
ومنازلته بكل الوسسائل ،وتأالق ‘ ›ال الدبلوماسسية كأافضسل ما
يكون عليه الوطني الصسرف واإ’طار الكفء ،كما كان من خÒة
وزراء ا÷زائر اŸسستقلة ،الذين أادوا واجبهم وأاعطوا الوطن و⁄
يسسأالوه متاعا».
وختم الرئيسس بوتفليقة برقية التعزية بالقول «لكن ما حيلة

اŸرء وهذا قدر اŸو ¤وقضساؤوه جل جÓله ،فبقلب يعتصسر
اأ’سسى ولكن يعمره اإ’Áان Ãشسيئة الديان ‘ هذا الرزء الكب،Ò
’ أاملك إا’ أان أاتضسرع إا ¤اŸو ¤وسسعت رحمته العا ÚŸأان
ينزله مقاما عليا يرتضسيه له ‘ جنات اÿلد والنعيم مع من
ارتضساهم قبله من الشسهداء ويعوضس أاسسرته وذويه الÈرة ورفاق
السسÓح عنه صسÈا و سسلوانا جمي Óوأاعرب لكم جميعا عن بالغ
العزاء وصسادق الدعاء».

 40مليار دج غÓف ما‹

بدوي يصسادق على برنامج تعميم اسستخدام الطاقات اŸتجددة

صش-ادق وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة و ا÷م-اع-ات
اÙلية و التهيئة العمرانية نور الدين
ب -دوي ،أامسس ب -ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-مة ،على
ب -رن -ام -ج ل -ت -ع -زي -ز اسش -ت-خ-دام ال-ط-اق-ات
اŸت -ج -ددة و ت -ع -م -ي -م -ه -ا ع -ل -ى اŸسش -ت-وى
اÙل- -ي ،ب- -غÓ- -ف م- -ا‹ ق -دره  40مليار
دينار ،حسشب ما كششفت عنه الوزارة ‘
بيان لها.
وخÓ- -ل ت -رأاسس -ه ’ج -ت -م -اع ت -نسس -ي -ق -ي م -ع
إاط- -ارات ال -وزارة ،خصسصس ل -دراسس -ة وضس -ع -ي -ة
تقدم ﬂتلف مشساريع دائرته الوزارية ،تطرق
السس -ي-د ب-دوي إا ¤اŸل-ف اŸت-ع-ل-ق ب-الÈن-ام-ج
ال -ق -ط-اع-ي ل-ل-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ،ح-يث وج-ه
تعليمات لتعزيز هذه الديناميكية ،كما صسادق
على برنامج Áتد لثÓث سسنوات بغÓف ما‹
يقدر بـ 40مليار دينار ،يتم “ويله عن طريق
مسساهمة مشسÎكة لكل من ميزانيات الو’يات
والبلديات والÈامج البلدية للتنمية وصسندوقي

ا÷نوب والهضساب العليا إاضسافة إا ¤صسندوق
الضسمان والتضسامن للجماعات اÙلية.
وسسيسسمح هذا الÈنامج بتعميم اسستخدام
هذه الوسسائل ا÷ديدة لتلبية حاجات اŸواطن
‘ اŸناطق النائية ‘ ›ال التزويد بالطاقة
و–سس ÚاÙيط اŸعيشسي.

ك -م -ا شس -ك -ل ه -ذا ال -ل-ق-اء م-ن-اسس-ب-ة إ’طÓ-ع
اŸسسؤوول اأ’ول عن القطاع على مدى تطبيق
ﬂط- -ط نشس- -اط السس- -ن- -ة ا÷اري- -ة اŸت- -ع- -ل -ق
ب-اŸدارسس ا’ب-ت-دائ-ي-ة وال-ب-ن-اي-ات التي تعتمد
على الطاقة الشسمسسة و كذا اإ’نارة العمومية و
مسسأالة ا’عتماد على الطاقات اŸتجددة ‘
تسسي Òموسسم ا’صسطياف.
و‘ سس -ي -اق م -غ -اي -ر ،أاسس -دى ال -وزي -ر أايضس -ا
ت -ع -ل -ي -م -ات “ح -ورت ح -ول «تسس-ري-ع Œسس-ي-د
ﬂتلف اŸشساريع اŸتعلقة بالعصسرنة’ ،سسيما
ان -ت -اج وت -ط -وي -ر وت -ع -م -ي -م ﬂت -ل -ف ال-وث-ائ-ق
اŸؤومنة» ،حيث ّذكر ‘ هذا الصسدد بـ»ضسرورة
احÎام اŸعاي Òالدولية ‘ اÛال من أاجل
تقد Ëخدمات عصسرية للمواطن Úتكون ‘
مسس- -ت- -وى ت -ط -ل -ع -ات -ه -م و وضس -ع أاسسسس اإ’دارة
اإ’ل -كÎون -ي -ة بصس -ورة ت -دري -ج-ي-ة» وذلك وف-ق-ا
ل -ت -ع -ل -ي -م-ات رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة.

تقّيم اıزون السشمكي واŸوارد الصشيدية ÷يبوتي

الباخرة ا÷زائرية «ڤرين بلقاسسم» ‘ مهمة علمية قريبا
سش----ت---ق---وم ال---ب---اخ---رة ال---ع---ل---م---ي---ة
ا÷زائ-ري-ة «ق-ري-ن ب-ل-ق-اسش-م» ق-ري-ب-ا
Ãه--م--ة ع--ل--م--ي--ة ل--ت--ق--ي--ي-م اıزون
السش--م-ك-ي واŸوارد الصش-ي-دي-ة ل-دول-ة
جيبوتي ،حسشبما أاسشتفيد ÃسشتغاÂ
م--ن اŸدي--ر ال--ع--ام ل--لصش--ي--د ال--ب--ح-ري
وتربية اŸائيات طه حموشس.
أاوضس- -ح ح- -م- -وشس ع- -ل -ى ه -امشس الصس -ال -ون
ا÷هوي (غرب) لÓسستثمار ‘ الصسيد البحري
وتربية اŸائيات الذي إاختتم أامسس Ãسستغا،Â
أان «اÈÿة التي اكتسسبتها الباخرة العلمية
قرين بلقاسسم التابعة للمركز الوطني للبحث
والتنمية ‘ الصسيد وتربية اŸائيات ‘ ›ال
ت-ق-ي-ي-م اıزون السس-م-ك-ي أاصس-ب-حت م-ط-ل-وبة
على اŸسستوى اإ’فريقي واŸنظمات الدولية
واإ’فريقية لقياسس الÌوات».
و” مؤوخرا -وفقا لنفسس اŸسسؤوول -إامضساء
ات -ف -اق -ي -ة م -ع دول -ة ج -ي -ب -وت -ي وب -ت-م-وي-ل م-ن
Óغذية والزراعة «الفاو»
اŸنظمة العاŸية ل أ
ي- -ق- -وم Ãوج -ب -ه -ا اŸرك -ز ال -وط -ن -ي ل -ل -ب -حث
والتنمية ‘ الصسيد وتربية اŸائيات والطاقم
ال-ع-ل-م-ي وال-ب-ح-ث-ي ل-ل-ب-اخ-رة ال-ع-ل-م-ي-ة «ق-رين
ب -ل -ق -اسس -م» ب -دراسس-ة وت-ق-ي-ي-م ﬂزون السس-مك
وموارد الصسيد البحري لهذه الدولة العربية
واإ’فريقية.
وب -خصس -وصس ال -ت-ع-اون ا÷زائ-ري اأ’وروب-ي
أاك -د ح -م -وشس أان «‚اح ب -رن -ام-ج دع-م ت-ن-وي-ع
ا’قتصساد الوطني «ديفيكو )2018-2015( »2
ال- -ذي مسس ك- -ل نشس- -اط -ات الصس -ي -د ال -ب -ح -ري
وتربية اŸائيات وبدأانا بقطف ثماره ،يدفع

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

ا÷انب Úإا ¤بدء مشساورات لتعميق التعاون
وال -ع-م-ل اŸشسÎك ل-ت-ط-وي-ر ال-ق-ط-اع ‘ إاط-ار
ديفيكو .»3
وق -ال ن -فسس اŸسس-ؤوول «ل-دي-ن-ا م-ع-ا ⁄ح-ول
برنامج دعم تنويع ا’قتصساد الوطني ديفيكو
 3وسسنبدأا التواصسل مع الشسريك اأ’وروبي حول
ه- -ذا اŸشس- -روع ال -ذي ن -أام -ل أان ي -ك -ون أاق -وى
وأاوسسع وأاك Èليسسمح Ãواكبة الديناميكية التي

يعرفها قطاع الصسيد البحري وتربية اŸائيات
‘ السسنوات اŸاضسية».
وي -ه -دف ب -رن -ام -ج دع -م ت -ن -وي-ع ا’ق-تصس-اد
«ديفيكو» ‘ نسسختيه اأ’و ¤والثانية إا ¤دعم
ق -ط -اع -ي ال -ف Ó-ح -ة والصس -ن -اع -ات ال -غ-ذائ-ي-ة
وم -راف-ق-ة نشس-اط-ات الصس-ي-د ال-ب-ح-ري وت-رب-ي-ة
اŸائ -ي -ات ل -ت -ن -وي -ع ا’ق-تصس-اد ال-وط-ن-ي خ-ارج
اÙروقات كما “ت اإ’شسارة إاليه.

نائب الŸÈان الفريقي من كيغا‹:

ا÷زائر وليبيا ضسحيتا الهجرة غ Òالشسرعية
ت - - -ط - - -رق ن - - -ائب رئ - - -يسس الŸÈان
لف- -ري- -ق- -ي ج -م -ال ب -وراسس  ،أامسس،
ا إ
بكيغا‹ «رواندا» ،ا ¤الدعم الكبÒ
لف -ري -ق -ي -ا
ال- -ذي ق -دم -ت -ه ا÷زائ -ر إ
ومنها على وجه اÿصشوصس مبادرة
رئ- -يسس ا÷م -ه -وري -ة اÛاه -د ع -ب -د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة Ãسش-ح ديون 14
دول -ة اف -ري -ق -ي -ة ب-ق-ي-م-ة ب-ل-غت 3.5
م- -ل- -ي- -ار دولر ك- -م -ا أاك -ده ب -ي -ان م -ن
اÛلسس الششعبي الوطني .
و‘ ه- -ذا ا’ط- -ار أاوضس -ح ن -ائب رئ -يسس
الŸÈان ا’فريقي وهو عضسو باÛلسس
الشسعبي الوطني ‘ تدخله ‘ لقاء حول
م -وضس -وع «ال-ه-ج-رة وال-ع-م-ل ‘ اف-ري-ق-ي-ا»
·Ó
اŸقدم من طرف وكالة الهجرة ل أ
اŸت- -ح- -دة أان ا÷زائ- -ر ع -ل -ى غ -رار ه -ذا
ال -دع -م ال-ك-ب Òم-ا ف-ت-ئت تسس-ت-ق-ب-ل اأيضس-ا
آا’ف ال- -ط- -ل -ب -ة ا÷ام -ع -يﬂ ‘ Úت -ل -ف
التخصسصسات ،كما كان لها الدور الكب‘ Ò
إانشساء «النيباد».
ويرى بوراسس من جهة اخر ى أان «دول
شس-م-ال اف-ري-ق-ي-ا وخ-اصس-ة ا÷زائ-ر ول-ي-ب-يا
تعت Èضسحايا الهجرة غ Òالشسرعية ،ولكن
الدول اأ’وروبية هي وحدها من يسستفيد
من دعم اأ’· اŸتحدة Ÿواجهة هذه
الظاهرة  ‘ ،ح Úأان بلداننا تدفع ثمنا
لذلك «.

اإلرادة السسياسسية متوفرة لتعزيز عÓقات اقتصسادية ب Úالبلدين

ق -ال سش -ف Òا÷زائ-ر Ãوري-ت-ان-ي-ا ن-ور
لرادة السش-ي-اسش-ي-ة
ال -دي -ن خ -ن -دود أان ا إ
م-ت-وف-رة ل-دى ا÷زائ-ر وم-وري-ت-ان-يا من
أاج -ل ت -ع -زي -ز ال -ع Ó-ق-ات الق-تصش-ادي-ة
برعاية خاصشة من رئيسشي البلدين .
وي -دع -م رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ورئ -يسس ج -م -ه -وري-ة م-وري-ت-ان-ي-ا
ا’سسÓمية ﬁمد ولد عبد العزيز مسساعي
التعاون ا’قتصسادي ب Úالبلدين الشسقيقÚ
سس -ي -م -ا ال -ت -ج-اري-ة م-ن-ه-ا حسسب تصس-ري-ح-ات
خندودي.
وأاكد السسف ‘ Òحوار لواج على هامشس
ف- -ع- -ال- -ي- -ات ت- -ظ -اه -رة م -ع -رضس اŸن -ت -ج -ات
ا÷زائ -ري -ة ب -ن -واقشس -وط ع-ل-ى أاه-م-ي-ة وتÒة
العÓقات اŸتسسارعة ب Úالبلدين الشسقيقÚ
وال -ت -ي سس -ت -ف -ت-ح آاف-اق-ا واع-دة ل-ل-ج-ان-ب‘ Ú
›ا’ت ا’قتصساد من Œارة واسستثمارات ،
م- -ؤوك -دا أان ا’ت -ف -اق ح -ول انشس -اء ال -ق -اع -دة
اللوجيسستية ‘ بئر مقراين (  400كم عن
ا◊دود ا÷زائرية Ãوريتانيا) يعد من أاهم
النتائج التي ” التوصسل إاليها خÓل هذه
التظاهرة.
ووق- -عت ا’ت- -ف -اق -ي -ة ب› Úم -ع غ -ل -وب -ال
م -وت -ورز و›م-وع-ة ح-م-ادي ب-وشس-راي-ا ÿل-ق
منطقة حرة وانشساء شسركة نقل جزائرية
موريتانية (– ٪50- 50مل تسسمية «لوغام».
واع -ت Èخ -ن -دودي ه -ذا اŸشس -روع ق -اع-دة
هامة لتصسدير اŸواد والتجهيزات ا÷زائرية
ن -ح -و م -وري -ت-ان-ي-ا وم-ن-ه ن-ح-و غ-رب أاف-ري-ق-ي-ا
ب - -ال - -ن - -ظ - -ر إا ¤م- -وق- -ع- -ه- -ا ا’سسÎات- -ي- -ج- -ي

«مسساهمة اإلعÓم الوطني ‘ الدفاع عن السستقرار منبع فخر »
لم Úالعام للمنظمة الوطنية
ثمن ا أ
لب-ن-اء الشش-ه-داء ال-ط-يب الهواري امسس
أ
ب-وه-ران مسش-اه-م-ة العÓ-م ال-وط-ني ‘
ال - -دف - -اع واÙاف - -ظ- -ة ع- -ل- -ى م- -ك- -اسشب
السشتقرار واصشفا اياها «Ãنبع للفخر».
وذكر الطيب الهواري خÓل كلمة أالقاها
Ãن - -اسس - -ب - -ة ح- -ف- -ل اح- -ي- -اء ال- -ذك- -رى ال 56
’سسÎجاع السسيادة الوطنية على مؤوسسسستي
ا’ذاعة والتلفزيون نظمته اŸنظمة الوطنية
أ’بناء الشسهداء بقاعة «اŸغرب» أان « ا’عÓم
ال- -وط- -ن- -ي ع- -ل -ى غ -رار م -ؤوسسسس -ت -ي ا’ذاع -ة
وال-ت-ل-ف-زي-ون ا÷زائ-ري-ت Úوم-ن-ذ ا’سس-ت-قÓ-ل
ك -انت ل -ه مسس -اه -م -ة ك -بÒة ‘ ال -دف -اع ع -ن
مكاسسب ا’سستقرار».
وأابرز اŸتحدث على سسبيل اŸثال تفاعل
ا’عÓم الوطني مع القيم السسامية واأ’حكام

و‘ هذا اإ’طار أاشسار بوراسس ا« ¤اأن
اŸن -ظ -م -ة ال -دول -ي -ة ل-ل-ه-ج-رة ’ ت-ت-ح-دث
إاط Ó-ق-ا ع-ن ال-ط-اق-ات ال-بشس-ري-ة ال-ه-ائ-ل-ة
اŸتكونة واŸؤوهلة التي تبني أاوروبا ‘
ﬂت- - - -ل- - - -ف اÛا’ت ا’ق- - - -تصس- - - -ادي - - -ة
وا’جتماعية.
واضساف اŸصسدر ذاته انه و»دفاعا على
ليبيا التي تعرضست لكث Òمن ا’نتقادات
بخصسوصس اŸعاملة السسيئة التي يتعرضس
لها اŸهاجرون هناك ،أاكد نائب رئيسس
الŸÈان ا’فريقي بأان ليبيا كان لها دور
كب ‘ Òبناء ا’–اد اإ’فريقي وقدمت
دعما ماديا مهما ıتلف الدول وهي
اليوم تعيشس ظروفا صسعبة لذلك أادعوكم
لدعم وتبني اŸوقف ا÷زائري الداعم
أ’من واسستقرار و“اسسك الشسعب الليبي
ورفضس ك -ل اأشس -ك -ال ال -ت-دخ-ل اÿارج-ي،
لتعود ليبيا اإ ¤مكانتها ‘ افريقيا».
وبهذه اŸناسسبة بادر بوراسس مع رئيسس
الŸÈان اإ’ف -ري -ق -ي ب›Èة ل-ق-اء خ-اصس
للوفد الليبي مع مكتب الŸÈان اإ’فريقي
من أاجل دراسسة ارسسال بعثة برŸانية إا¤
ليبيا إ’عداد تقرير مفصسل حول اأ’وضساع
هناك.
كما “ت بر›ة لقاء آاخر مع الوفد
الصس- -ح -راوي ل Ó-ل -ت -ق -اء Ãك -تب الŸÈان
اإ’فريقي لطرح انشسغا’تهم.

سشف Òا÷زائر Ãوريتانيا:

الطيب الهواري من وهران:

ال-ن-ب-ي-ل-ة ال-ت-ي اح-ت-وى ع-ل-ي-ه-ا
مشس- -روع السس -ل -م واŸصس -ا◊ة
الوطنية الذي جاء به رئيسس
ا÷مهورية السسيد عبد العزيز
بوتفليقة.
وقال ‘ هذا الصسدد أان
الصس -ح -ف -ي Úا÷زائ -ري Úق-د
«أادوا رسس-ال-ت-ه-م ال-ن-ب-ي-ل-ة ب-كل
اخÓصس خÓل معركة البناء
وال -تشس -ي -ي -د ب-ع-د ا’سس-ت-قÓ-ل
“ام-ا م-ث-ل-م-ا ف-ع-له أاسسÓفهم
خ Ó-ل م -ق-اوم-ة ال-ت-ح-ري-ر ‘
اسس - - -م - - -اع صس- - -وت ا÷زائ- - -ر
وقضسيتها للعا »⁄مبينا أان «ا’عÓم الوطني
خ Ó-ل ال -ث -ورة ج -ع -ل م -ن الصس -وت وال -ك -ل-م-ة
سسÓحا إاضسافيا بجانب الكفاح اŸسسلح».
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ودعا ‘ سسياق متصسل
ا ¤اسس- -ت- -خÓ- -صس ال- -عÈ
وال-دروسس م-ن ال-تضس-ام-ن
وال- - -ت- - -آازر ال- - -ذي م - -ي - -ز
›اه- - - - - -دي السسÓ- - - - - -ح
وال- -ك- -ل -م -ة خ Ó-ل ح -رب
التحرير الوطني «وجعله
نÈاسس ل -ت -وح -ي-د الصس-ف
وال- - - -ك - - -ل - - -م - - -ة م - - -ا بÚ
ا÷زائري Úمهما تنوعت
أاراءه- - -م ومشس- - -ارب- - -ه- - -م
السسياسسية».
واعت ‘ Èهذا الصسدد
أان ا÷زائر بحاجة ‘ الظروف الراهنة ’
سسيما دوليا ا ¤توحيد الصسف ونبذ التفرقة
وتغليب اŸصسلحة الوطنية.

وب -تسس -ه -ي Ó-ت ﬁف -زة م-ن ط-رف السس-ل-ط-ات
اŸوريتانية.
و‘ رده على سسؤوال يتعلق بوضسعية الطريق
ال -راب -ط ب Úا◊دود ا÷زائ -ري -ة وال -ع-اصس-م-ة
نواقشسوط أاف- - -اد السس - -ف Òأان السس - -ل - -ط - -ات
اŸوريتانية وعدت بإاصسÓح النقاط السسوداء
اŸت -واج-دة ‘ ال-ط-ري-ق قصس-د تسس-ه-ي-ل ع-ب-ور
الشساحنات والتي “تد من ا◊دود ا÷زائرية
ع Èم -ع Èالشس -ه -ي -د مصس -ط -ف -ى ب -ن ب -ول-ع-ي-د
بتندوف إا ¤منطقة الزويغات على مسسافة
 800كم.
وسسيتم ‘ مرحلة أاو ¤تهيئة الطريق نسسبيا
Ãا يسس -ه -ل ت -ن -ق -ل الشس -اح-ن-ات وال-بضس-ائ-ع ‘
انتظار تهيئته كليا عن طريق تزفيته واعداد
اشسارات الطرق ومراكز الراحة يضسيف نفسس
اŸصسدر.
وقال السسف Òأان التمكن من اتباع افتتاح
اŸع Èبهذه التظاهرة الهامة Ãدة قصسÒة
ووصسول  47شساحنة إا ¤نواقشسوط بعد خسسارة
 12عجلة فقط يعد ‚احا كبÒا ‘ ربط
عÓقات Œارية ع Èال Èب Úالبلدين ،وفتح
هذا الطريق رغم اŸعوقات الطبيعية التي
تنتظر التهيئة والتحسس.Ú
وع - - -رفت اŸب- - -اد’ت ال- - -ت- - -ج- - -اري- - -ة بÚ
البلدين،حسسب خ -ن-دودي ،ق-ف-زة ن-وع-ي-ة أاي-ن
بلغت  50مليون دو’ر ‘ ‡، 2017ا جعل من
ا÷زائر ‡ونا ثانيا للسسوق اŸوريتانية على
اŸسستوى ا’فريقي.
و»“كنت أازيد من  6شسركات جزائرية من
ف-ت-ح ق-اع-ات ل-ل-ع-رضس ب-ال-عاصسمة اŸوريتانية
نواقشسوط ‘ ان- -ت- -ظ- -ار ا’ن -تشس -ار ‘ م -دن
موريتانية أاخرى» يتابع السسف.Ò
وعرفت التظاهرة رعاية خاصسة من طرف
السسلطات العليا ‘ موريتانيا،أاين ” اسستقبال
وزير التجارة السسعيد جÓب من طرف رئيسس
جمهورية موريتانيا اإ’سسÓمية ﬁمد ولد
ع- -ب- -د ال- -ع- -زي- -ز وال- -وزي- -ر اأ’ول اŸوري- -ت -اÊ
اŸهندسس يحي ولد حد أام.Ú
ون- -وه السس- -ف Òب- -حضس- -ور ‡ث -ل -و ا◊ك -وم -ة
اŸوري -ت -ان-ي-ة ıت-ل-ف ال-ف-ع-ال-ي-ات ‡ث-ل‘ Ú
وزي -ر اÿارج -ي -ة وال -ت-ع-اون وال-وزي-ر اŸن-ت-دب
اŸك- -ل- -ف ب- -اŸي- -زان- -ي -ة ا ¤ج -انب ا’شس -راف
Ÿباشسر للوزيرة اŸكلفة بالتجارة والصسناعة
والسسياحة اŸوريتانية خديجة تو مبارك فال.
وثمن السسف Òبصسفة أاولية اإ’قبال اŸعتÈ
ع -ل -ى ال -ت -ظ -اه-رة ‘ ي-وم-ه-ا اÿامسس وال-ت-ي
’قت اه -ت -م -ام-ا ك-بÒا م-ن ط-رف اŸواط-نÚ
اŸوريتاني Úبشستى صسفاتهم باŸقارنة مع
الطبعة السسابقة اŸنعقدة من  30أابريل اإ¤
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الحد  28أاكتوبر  2018م
الموافق لـ  18صسفر  1440هـ

أاشسرف عليها اللّواء زروق دحما Êبحضسور طمار وزوخ بالعاصسمة

توزيع  2134وحدة سضكنية للمسضتخدم Úالعامل Úومتقاعدي ا÷يشص
Ãن- -اسس- -ب -ة الح -ت -ف -الت اّıل -دة ل -ل -ذك -رى
الرابعة والسست )64( Úلندلع الثورة التحريرية
اÛي-دة ،وŒسس-ي-دا ل-لÈن-ام-ج ال-وط-ن-ي ل-لسس-كن
الذي اأقّره رئيسص ا÷مهورية لفائدة اŸواطنÚ
ا÷زائرّي Úع Èكامل وليات الوطن ،ومواصسلة
÷هود القيادة العليا للجيشص الوطني الشسعبي
م - -ن اأج - -ل –سس Úال - -ظ - -روف الج - -ت- -م- -اع- -ي- -ة
Ÿنتسسبيه ،اأشسرف اأمسص اللواء زروق دحما،Ê
م -دي -ر اŸصس -ل -ح -ة الج-ت-م-اع-ي-ة ل-وزارة ال-دف-اع
ال -وط -ن -ي ،ب -اسس -م ال -ف -ري -ق ن -ائب وزي -ر ال -دف-اع
الوطني ،رئيسص اأركان ا÷يشص الوطني الشسعبي،
وبحضسور وزير السسكن والعمران واŸدينة ،على
عملية توزيع ما يزيد عن  2134وحدة سسكنية
م- -ن ﬂت- -ل- -ف الصس- -ي -غ ل -ف -ائ -دة اŸسس -ت -خ -دمÚ
ال-ع-ام-ل Úوم-ت-ق-اع-دي ا÷يشص ال-وط-ن-ي الشسعبي
با÷زائر العاصسمة  /ن ع .1
Œدر الإشس - -ارة اإ ¤اأّن ع - -م - -ل - -ي - -ات ت - -وزي- -ع
السس- -ك- -ن- -ات ل -ف -ائ -دة اŸسس -ت -خ -دم Úال -ع -ام -لÚ

ومتقاعدي ا÷يشص الوطني الشسعبي ،على غرار
اإخ- -وان- -ه -م اŸواط -ن ،Úسس -ت -ت -واصس -ل ع Èك -اف -ة
الÎاب الوطني ،اإ ¤غاية تلبية ›مل الطلبات

طمار 90 :أالف وحدة للمكتتب Úالذين سضّددوا الشضطر اأ’ول
أاشس -رف وزي-ر السس-ك-ن وال-ع-م-ران واŸدي-ن-ة
ع- -ب -د ال -وح -ي -د ط -م -ار ،أامسس ،ع -ل -ى ت -وزي -ع
ح- - -وا‹  4.200وح -دة سس -ك -ن -ي-ة ب-ا÷زائ-ر
العاصسمة من بينها حوا‹  60سسكنا عموميا
’ي-ج-ار
اي -ج -اري -ا و 2.740سس -ك -ن ال -ب -ي -ع ب-ا إ
و 1.400سسكن ترقوي عمومي.
خ Ó-ل ح -ف -ل ت -وزي -ع م -ف -ات -ي -ح السس-ك-ن-ات ع-ل-ى
اŸسستفيدين بحضسور وا‹ ا÷زائر العاصسمة عبد
القادر زوخ ووزيرة الÈيد واŸواصسÓت ال ّسسلكية
وال ّ
Óسسلكية وتكنولوجيات العÓم والرقمنة السسيدة
ه- -دى إاÁان ف- -رع- -ون ورئ- -يسص اÛلسص الشس -ع -ب -ي
الولئي ،أاكد طمار أان هذه العملية تعد امتدادا

للعملية الوطنية التي ”ّ الشسروع فيها يوم اÿميسص
الفارط بولية بسسكرة ،والتي ”ّ من خÓلها توزيع
ما يفوق  85.000وحدة سسكنية ع Èكافة وليات
ال -وط -ن .وواصس -ل ال -وزي -ر ي -ق -ول إان ع-م-ل-ي-ة ت-وزي-ع
السسكنات من ﬂتلف الصسيغ ل تزال متواصسلة حتى
ال -ت -جسس-ي-د ال-ك-ام-ل ل-لÈن-ام-ج السس-ك-ن-ي ال-ذي أاق-ره
رئيسص ا÷مهورية ،حرصسا منه على ضسمان ظروف
معيشسية كرÁة للمواطن.
وأاشسار طمار إا ¤أان ا◊كومة سسخّرت اŸوارد
اŸالية الÓزمة ،واّتخاذ كل التداب Òلتجاوز كل
العقبات من أاجل إاعادة بعث الورشسات اŸتوقفة
‡ا سسمح
خاصسة الورشسات التابعة لوكالة «عدل» ّ

ق.و

للقطاع بتوزيع اآللف من الوحدات السسكنية من
ﬂتلف الصسيغ .وطمأان الوزير اŸكتتب ‘ Úبرنامج
” بر›ة حصسة قدرها  90أالف
«عدل  »2أاّنه قد ّ
وحدة اŸتبقية بعنوان سسنة  ،2019وبالتا‹ سسيتم
تلبية طلبات كافة اŸكتتب Úالذين سسبق لهم أان
سسّددوا الشسطر الول من سسعر السسكن.
للتذك ÒوÃوازاة هذه العمليات على مسستوى
” ◊د اآلن تنظيم  24عملية
ولية ا÷زائر ،فقد ّ
ترحيل مسست  47.000عائلة إا ¤جانب  9عمليات
اضسافية مسست  14.000عائلة ،فضس Óعن اسستفادة
 27.000عائلة ‘ إاطار البيع باإليجار و 5.000عائلة
‘ إاطار الÎقوي العمومي.

تغيÒان يتعلقان بسسÓلة الّلقاح ‘ ا÷زائر ،جمال فورار:

توزيع مليون و 300أالف جرعة لقاح ضضد اأ’نفلونزا

كشسف اŸدير العام للوقاية بوزارة الصسحة
والسس-ك-ان وإاصسÓ-ح اŸسس-تشس-ف-ي-ات جمال فورار،
’ولية
أامسس ‘ ،إاط-ار ا◊صس-ي-ل-ة ال-ت-ق-ي-ي-ي-مية ا أ
ل -ل-ح-مÓ-ت ال-ت-حسس-يسس-ي-ة ال-ت-ي ن-ظ-مت ب-اŸرك-ز
التجاري أارديسس با÷زائر العاصسمة عن توزيع
’نفلونزا
مليون و 300أالف جرعة لقاح ضسد ا أ
اŸوسس-م-ي-ة ل-ت-غ-ط-ية الطلب اŸتزايد للمواطنÚ
وت -ف -ادي ال -ع -دد اŸسس -ج -ل م -ن ال -وف -ي-ات خÓ-ل
السسنوات اŸاضسية لـ  26حالة سسنة  2017نتيجة
ته ÚاŸرضس وعدم الدراية بخطورته.

خالدة بن تركي
وأاضس -اف ف -ورار ف -ي-م-ا ي-خصص ال-ت-ق-ي-ي-م األو‹
للحملة التحسسيسسية التي نظمتها الوزارة بالتنسسيق
مع معهد باسستور باŸركز التجاري أارديسص ،والتي
اسستمرت على مدار أاسسبوع «أان مليون و 300أالف
جرعة وّزعت على ﬂتلف الهياكل الصسحية للتكفل
باŸواطن Úخاصسة اŸسسن ÚواŸصساب Úباألمراضص
اŸزم- -ن- -ة وا◊وام- -ل م -ن أاصس -ل م -ل -ي -ون Úونصس -ف
اŸل -ي -ون ج -رع -ة ” ج -ل -ب -ه -ا ،خ -اصس -ة وان السس -ن -ة
اŸاضسية ” تسسجيل  250حالة خطÒة.
ع - -رفت ال - -ع - -م- -ل- -ي- -ة ه- -ذه اŸرة  -حسسب ذات
اŸتحدث  -وخÓفا للسسنة اŸاضسية إاقبال كبÒا
للمواطن Úومن ﬂتلف الفئات األطفال وا◊وامل
التي سسجل بشسأانهم ما يقارب  ٪ 12حالة وفاة،
األمر الذي أاجÈهم على جلب  40أالف جرعة
ج -دي -دة وه -ي م -وج -ودة ع -ل -ى مسس -ت -وى ال-وح-دات
الصسحية القاعدية والصسيادلة ابتداء من  15أاكتوبر،

مشسÒا بشس - -أان اŸرصس - -د ال - -وط- -ن- -ي
Ÿت-اب-ع-ة الن-ف-ل-ون-زا ع-ل-ى اŸسس-توى
الوطني «عدم تسسجيل هذه اŸرة أاي
حالت اسستشسفائية أاو تعقيدات بÚ
فئتي األطفال واŸسسن Úالذين يفوق
سس -ن -ه-م  65سس- -ن -ة وك -ذا أاصس -ح -اب
األم-راضص اŸزم-ن-ة ال-رئ-ة وأام-راضص
القلب ،الربو ،السسمنة والسسكري».
وقال فورار ‘ سسياق موصسول،
أان-ه Áك-ن ت-غ-ي Òج-ذور ال-ت-ل-ق-يحات
م- -ن سس- -ن- -ة ألخ- -رى غÒان- -ه ي -نصس -ح
ب -ال -ت -ل -ق-ي-ح سس-ن-وي-ا ألّن الشس-ب-ك-ة ال-ع-اŸي-ة Ÿراق-ب-ة
النفلونزا التابعة للمنظمة العاŸية للصسحة حّللت
اآللف من عينات الفÒوسسات القادمة من جميع
أانحاء العا ⁄من بينها ا÷زائر للتعرف على جذور
النفلونزا اŸوسسمية التي قد تشسّكل خطرا على
صسحة اإلنسسان قبل القيام بصسنع اŸنتوج ،الذي
ت -ك -ون ت -رك -ي-ب-ت-ه ع-ل-ى أاسس-اسص ال-فÒوسص اŸن-تشس-ر،
والذي يحّدد على أاسساسسه لقاح النفلونزا الذي
وضسعته منظمة الصسحة العاŸية Ÿوسسم / 2018
 ،2019حيث لوحظ تغيÒان ‘ التكوين بالنسسبة ا¤
موسسم  2018 / 2017والتي تتعلق بسسÓلة اللقاح.

تغي Òالتّلقيحات حسضب نوعية الفÒوسضات

ب-دوره ق-ال ال-دك-ت-ور وم-دي-ر ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ل-ق-ي-ح
Ãع- -ه- -د ب- -اسس- -ت- -ور ،ك -ر Ëج -رود ،أان الن -ف -ل -ون -زا
اŸوسسمية تتميز بشسدة العدوى وخطورتها تكمن
لدى األشسخاصص الذين أاضسعفهم مرضص مزمن أاو
التقدم ‘ السسن فتسسّبب عندهم مضساعفات خطÒة

Áكن أان تؤودي إا ¤الوفاة ،األمر الذي
يسس -ت-وجب ال-ل-ق-اح ع-ن-د ه-ذه ال-ف-ئ-ات
خاصسة وأانه السسنة اŸاضسية وحسسب
” تسسجيل
تصسريحات وزارة الصسحة « ّ
أاك Ìمن  220حالة معقدة وخطÒة
‘ اŸسستشسفيات من بينهم اŸسسنون
واألطفال» ،األمر الذي دفع الوزارة
إا ¤ال- -ق- -ي- -ام ب- -ح -م Ó-ت –سس -يسس -ي -ة
وجوارية بالشسراكة إلعÓم اŸواطن
ب -أاه -م -ي -ة ال -ل -ق -اح ق -ب -ل ح -ل-ول الÈد
الشسديد وانتشسار العدوى.
وأاضس -اف أان ال-ت-ل-ق-ي-ح ي-ح-م-ي الشس-خصص السس-ل-ي-م
بنسسبة ،٪ 80وحسسب نوعية الفÒوسص اŸنتشسر الذي
–ّدده اŸن-ظ-م-ة ال-ع-اŸي-ة ل-لصس-ح-ة ،وال-ذي ت-ك-م-ن
‚اعتة ‘ العÓج ا÷ماعي لتفادي انتشساره أاكÌ
وهو ضسمان ا◊ماية الشسخصسية ،مؤوكدا على ضسرورة
إاتباع قواعد التنظيف ◊ماية الرضسع ثم اللجوء
بعدها للقاح كمرحلة ثانية من العÓج.
وقالت الدكتورة سسامية حمادي مديرة فرعية
بوزارة الصسحة والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفيات« ،أان
ه -ن -اك إاق -ب -ال ك -ب Òل -ل -م -واط -ن Úع -ل -ى ا◊م Ó-ت
التحسسيسسية ا÷وارية مقارنة بالسسنة اŸاضسية التي
كانت تتم بالتدريج إا ¤غاية شسهر ديسسم Èأاين
لح -ظ األشس -خ -اصص اÿط -ورة وإاصس -اب-ة ال-ك-ث Òم-ن
اŸواطن Úباألنفلونزا اŸوسسمية ،حيث أاقبل الكثÒ
منهم على اللقاح اŸتوفر اليوم Ãختلف الهياكل
الصسحية وع Èوليات الوطن ووفق أاطر صسحية
بحتة ،وباسستشسارة من الطبيب الذي يحدد مدى
اسستعمال اللقاح أاول.

’وروبي يزورون باتنة:
’–اد ا أ
سسفراء ا إ

اهتمام با’متيازات اÿاصضة با’سضتثمار
ق -ام وف -د رف -ي -ع اŸسس -ت -وى م -ن سس -ف-راء ا’–اد
’وروب- -ي ‘ ا÷زائ- -ر ،ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل وت- -فّ- -ق- -د
ا أ
’وراسس ب- -ات- -ن -ة ‘ ،إاط -ار الشس -راك -ة
ل- -ع- -اصس- -م- -ة ا أ
’–اد ،ال-ت-ق-وا بعدد
ا’ق-تصس-ادي-ة وال-ت-ع-اون م-ع ا إ
م- -ن اŸسس- -تشس- -اري- -ن ال- -ت- -ج- -اري Úوا’ق- -تصس -اديÚ
’ع Ó-م -ي ÚاŸع -ت -م -دي -ن ل -دى سس-ف-ارات ال-دول
وا إ
’وروب -ي -ة ،وذلك ب -غ -رضس ال -وق -وف ع -ل -ى واق -ع
ا أ
ا’سستثمار ‘ الو’ية وبحث فرصس تطويره.

باتنةŸ :وششي حمزة
زار الوفد ،حسسبما أافادت به خلية اإلعÓم والتصسال
بولية باتنة ،مصسنع تركيب السسيارات غلوفيز لعÓمة كيا،
والذي Œرى به عملية تركيب عدة أانواع من العÓمة
ال- - - - - -ك- - - - - -وري- - - - - -ة ا÷ن - - - - -وب - - - - -ي - - - - -ة ك - - - - -ي - - - - -ا وه - - - - -ي
بيكانتووريووسسÒاتووسسبورتايج باإلضسافة إا ¤عدة أانواع
من الشساحنات الصسغÒة واŸتوسسطة.
وحسسب الشس- -روح- -ات ال- -ت -ي ق -دمت ل -ل -حضس -ور ،ف -إان
اŸصسنع يوظف  2000عامل ‘ مرحلته البتدائية ،على
أان ترتفع فرصص التشسغيل به إا ¤أاك Ìمن  5آالف عامل ‘
مرحلة التصسنيع وبنسسبة إادماج وطنية تفوق .٪ 40
كما أافاد مسسؤوول اŸصسنع بأانه يندرج ضسمن السستثمار
اÿاصص أا‚ز على مسساحة بـ  50هكتارا ،حيث اكتملت به

قصسد خلق ثروة حقيقية تدّعم ا’قتصساد الوطني

بوعزغي يدعو الشضباب من الوادي إا ¤ا’سضتثمار ‘ قطاع الفÓحة
دعا وزير الفÓحة والتنمية الريفية
والصس-ي-د ال-ب-ح-ري ع-بد القادر بوعزغي
بو’ية الوادي ،الشسباب إا ¤ا’سستثمار
‘ قطاع الفÓحة ،موضسحا لدى تفّقده
مسس-ت-ث-م-رة فÓ-ح-ي-ة ب-ب-ل-دية ورماسس ‘
إاط- -ار ال -زي -ارة ال -ت -ي ق -ام ب -ه -ا إا ¤ه -ذه
الو’ية« ،أانه يتع Úعلى الشسباب سسيما
بو’يات ا÷نوب ولوج عا ⁄ا’سستثمار
‘ ق- -ط -اع ال -ف Ó-ح -ة بشس -ق -ي -ه ال -ن -ب -ات -ي
وا◊يواŸ Êا تتوفر عليه هذه اŸناطق
م -ن أاراضس ف Ó-ح -ي -ة شس -اسس -ع-ة وخصس-ب-ة
وموارد مائية جوفية هائلة».

الوادي :مصشباح قديري
اŸسس-ج-ل-ة ل-دى م-دي-ري-ة اŸصس-ل-ح-ة الجتماعية
لوزارة الدفاع الوطني.

األشسغال ‘ أاوت  2018وبدأا من حينها ‘ إانتاج السسيارات
بقدرة إانتاج أاولية تصسل إا 50 ¤أالف وحدة سسنويا ،على أان
تصسل إا 100 ¤أالف وحدة سسنويا ‘ مرحلة التصسنيع.
كما حظيت مشستلة اإلخوة زراد بسسريانة ،اŸشستلة
األو ¤وطنيا والثانية إافريقيا ،بقدرة إانتاج تصسل إا1.5 ¤
مليون شسجرة زيتون سسنويا وغÒها من األشسجار ،بزيارة
تفقد من سسفراء اإل–اد األوروبي ،والذين عبّروا عن
إاعجابهم بها أاين تلقوا شسروحات تتعلق بإامكانيات هذه
اŸسستثمرة لتطوير إانتاج ﬁلي  100باŸائة دون اللجوء
إا ¤السستÒاد ،ل سسيما فيما يتعلق بإانتاج بعضص األنواع
من األشسجار التي تختصص بإانتاجها الوليات السساحلية
وكذا الهضساب العليا.
وتعمل اŸشستلة اŸزودة ببيوت بÓسستيكية وﬂابر

تسساهم ‘ التكفل Ãختلف النباتات والشسجÒات
على ضسمان ‰وطبيعي للشسجÒات ،ليتم نقلها
إا ¤م- -رح- -ل- -ة أاخ- -رى ت- -دخ -ل ‘ إاط -ار تسس -ري -ع
ال-ن-م-ووال-ت-ي ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى ت-غ-ذي-ت-ه-ا ب-ه-رم-ونات
موافقة للمعاي Òالدولية؛ وتخللت الزيارة تفقد
ع -دي -د ال -وح -دات الصس -ن -اع -ي -ة م -ن -ه -ا اÿاصس-ة
ب-السسÒام-يك ع-ل-ى غ-رار مصس-ن-ع إلن-ت-اج ال-بÓ-ط
اÿز‘ الصس -ح -ي ت -ك -ن-وسسÒام ب-فسس-ديسص ،وك-ذا
مصسنع طومبون لرسسكلة و–ويل البÓسستيك.
وأاثنى الوفد األوروبي خÓل جلسسة عمل مع
رجال األعمال بولية باتنة على الهتمام الكبÒ
ال -ذي حضس -ي ب -ه ق -ط-اع السس-ت-ث-م-ار ‘ ال-ولي-ة م-ن ق-ب-ل
السسلطات العليا ،وسسعيها ا÷اد لتشسجيعه على اŸسستويÚ
اÙلي واألجنبي ،من خÓل تطوير التشسريعات وإاقرار
ا◊وافز والمتيازات ،وفرضص تداب Òجديدة لتوجيهه
Ãا ي -خ -دم وي -ط -ور الق-تصس-اد ال-وط-ن-ي ب-ال-درج-ة األو¤
وتنويعه.
ويتم هذا من خÓل نقل خÈة اŸسستثمرين األجانب
وكذا مسساهمتهم ‘ تكامل إانتاج السسلع ‘ ا÷زائر ،وهو
ما من شسأانه أان يحفز على إاقامة عÓقات اŸناولة بÚ
اŸؤوسسسسات الصسناعية والصسناعات اŸتوسسطة والصسغÒة
أاواŸؤوسسسس-ات اŸصس-غ-رة وك-ذا ت-ع-زي-ز ال-نسس-ي-ج الصس-ناعي
والتكامل الوطني.
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أاّكد بوعزغي باŸناسسبة أانّ «قطاع الفÓحة
شس -ه -د خ Ó-ل ال -عشس-ري-ن سس-ن-ة األخÒة ت-ط-ورا
ك- -بÒا ،وذلك ب- -فضس- -ل اإلم- -ك- -ان -ي -ات اŸادي -ة
وال-تسس-ه-يÓ-ت اإلداري-ة ال-ت-ي سس-خ-رت-ه-ا الدولة
لفائدة الفÓح ،وهي الفÎة التي صسرفت فيها
أاغ -ل -ف -ة م -ال -ي -ة م -ع -تÈة ل -ت -دع -ي -م اŸشس-اري-ع
ال-فÓ-ح-ي-ة لسس-ي-م-ا م-ا ت-ع-ل-ق م-ن-ه-ا ب-الكهرباء
واŸسس -الك ال -فÓ-ح-ي-ة ومشس-اري-ع ال-ري ،وذلك
ل -ق -ن -اع -ة م-ت-أاصس-ل-ة أان ال-فÓ-ح-ة ت-ع-ت Èب-ديÓ-
لسس-ت-ح-داث ث-روة ح-ق-ي-ق-ي-ة ت-دع-م الق-تصس-اد
الوطني خارج قطاع اÙروقات».
وكشسف الوزير أاّنه ” اسستحداث خمسص ()5
ﬁيطات فÓحية Ãسساحة إاجمالية قوامها
 8.000هكتار موزعة ع Èعدد من بلديات
هذه الولية بغرضص القضساء بصسفة نهائية على
مشسكل جلب البذور من اÿارج ،مشسÒا إا¤
وج-ود إاسسÎات-ي-ج-ي-ة وط-ن-ي-ة للنهوضص بالقطاع

ال -ف Ó-ح -ي وال -ت -ي سس -ي -ت -م ضس -م -ن -ه -ا ال -ت-ك-ف-ل
ب-انشس-غ-الت ال-فÓ-ح ال-ع-ال-ق-ة سس-ي-م-ا ما يخصص
توف Òالعقار الفÓحي ،وتقع هذه اŸسستثمرة
ال-فÓ-ح-ي-ة ب-اÙي-ط ال-فÓ-ح-ي بجنوب بلدية
ورم -اسص ،وال -ذي يÎب -ع ع -ل-ى مسس-اح-ة 1.430
هكتار موزعة على  300مسستفيد.
واسس -ت-ف-ادت ب-ل-دي-ة ورم-اسص م-ن مسس-اح-ات
ف Ó-ح -ي -ة إاج -م -ال -ي-ة ق-وام-ه-ا  5.750هكتار،
و–صسي تسسعة (ﬁ )9يطات فÓحية موزعة
على  1.630فÓح ،حسسب الشسروحات اŸقدمة
للوفد الوزاري.
واخ-ت-ت-م وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-فية
والصس- -ي- -د ال- -ب- -ح- -ري زي- -ارت -ه ل -ولي -ة ال -وادي
بإاشسرافه بذات البلدية على حفل وّزع خÓله
 12قرار اسستفادة من أاراضص فÓحية ‘ إاطار
السس -تصس Ó-ح ال -ف Ó-ح -ي وذلك م -ن أاصس-ل 100
قرار مدرج لسسنة  ،2018وتشسمل تلك القرارات
مسساحة فÓحية إاجمالية قوامها  500هكتار
موزعة ع Èأاقاليم سست ( ) 6بلديات.

أاك Ìمن  9600مسسجّل باŸؤوسّسسسات التّكوينية با÷لفة

القطاع يسضاهم ‘ امتصضاصص التسضرب اŸدرسضي

ي -ق-وم ،ال-ي-وم ،وزي-ر ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م
اŸهنيﬁ Úمد مباركي بزيارة تفقد وعمل
إا ¤و’ية ا÷لفة ،حيث سسيعاين عددا من
اŸشساريع قيد ا’‚از وأاخرى ” تسسليمها،
علما أان و’ية ا÷لفة تتمتع بـ  17مؤوسسسسة
تكوينية بقدرة اسستيعاب تزيد عن 4.300
منصسب تكوين ،تتوزع على  12مركز تكوين
مهني و“ه ،Úمعهد وطني متخصسصس ،وأاربع
ف -روع م -ن -ت -دب -ة ،وه -ذا م -ا Áث-ل م-ع-دل 04
مقاعد تكوين لكل  1000نسسمة.

سشهام بوعموششة
تتوفر ولية ا÷لفة على مركز تكوين عن بعد،
سس -م -ح ب -ت -ك-وي-ن  246شس- -خصص ،ك- -م- -ا أان ج -م -ي -ع
اŸؤوسسسسات التكوينية اŸتواجدة با÷لفة مربوطة
بشس -ب -ك -ة النÎن -يت ،وي -ه -ت -م ال -ق -ط-اع ب-ال-ولي-ة ‘
ال -ت-ك-وي-ن حسسب خصس-وصس-ي-ات اŸن-ط-ق-ة م-ن ح-يث
النشساط القتصسادي ‘ البناء واألشسغال العمومية،
اإلنشس -اءات ا◊دي -دي -ة ،الصس -ن -اع -ة اŸي -ك -ان-ي-ك-ي-ة،
وا◊دي -دي -ة ،اÙرك -ات وال -ع -ت -اد اŸي -ك -ان -ي -ك -ي،
الكهرباء ،الطاقة ،واإللكÎونيك ،إا ¤جانب العديد
من التخصسصسات األخرى.
” إاحصساء أاكÌ
وبالنسسبة لدخول سسبتمّ ،2018 È
من  9600مسسجل التحق باŸؤوسسسسات التكوينية،
فيما تخرج أازيد من  2400متكون – ّصسلوا على
شس -ه -ادات ب -ع -د ‚اح -ه-م ‘ مسس-اره-م ال-ت-ك-وي-ن-ي،

ويسس-ع-ى ق-ط-اع ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸهني Úبولية
ا÷ل -ف -ة ،إا ¤اŸسس -اه -م -ة ‘ ام -تصس -اصص ال -تسس-رب
اŸدرسسي ،وحسسب اإلحصسائيات فإان  7084تلميذ
م -ن ال -ط -ور اŸت -وسس-ط غ-ادروا م-ق-اع-د ال-دراسس-ة،
ب-ح-يث “ّك-نت م-راك-ز وم-ع-اه-د ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-عليم
اŸهني Úمن وضسع نسسبة  ٪ 52منهم طور التكوين.
” تسسجيل ما
وبالنسسبة Ÿسستوى الثالثة ثانويّ ،
يقارب  15باŸائة من أاصسل  3000تلميذ  ⁄يسسعفهم
ا◊ظ ‘ نيل شسهادة البكالوريا ‘ اŸعهد الوطني
اŸتخصسصص ،فيما ” التكفل بجزء آاخر منهم ‘
ال -ف -روع اŸن -ت -دب -ة .وŒدر اإلشس -ارة إا ¤أان ق-ط-اع
التكوين والتعليم اŸهني Úبولية ا÷لفة ،يسستوعب
‘ كل دخول للتكوين اŸهني ما يعادل  ٪ 41من
التسسرب اŸدرسسي بالولية.

شسّددت وزيرة البيئة وال ّ
طاقات اŸتجّددة
ف -اط -م -ة ال -زه -راء زرواط -ي ،أامسس ،ب-و’ي-ة
ال -وادي ع -ل -ى ضس-رورة إاشس-راك ا÷م-ع-ي-ات ‘
اŸشساريع ذات البعد البيئي.
وأاوضسحت الوزيرة لدى تفّقدها ورشسة مشسروع
تهيئة وإا‚از فضساء ترفيهي عائلي بغابة أاكفادو
ببلدية الدبيلة ‘ إاطار الزيارة التي تقوم بها إا¤
هذه الولية Ÿدة يوم« ،Úأانه ينبغي العمل على
إاشسراك ا÷معيات الفاعلة ‘ اŸشساريع ذات البعد
البيئي من فضساءات خضسراء وترفيهية باعتبارها
شس-ري-ك-ا إاج-ت-م-اع-ي-ا ل-ل-ق-ط-اع وم-ن شس-أان-ه-ا أان تقدم
إاضسافة ‘ مسسار مرافقة تلك اŸشساريع».
كما أابرزت زرواطي باŸناسسبة أاهمية احÎام
النمط العمرا ÊاÙلي وخصسوصسيات اŸنطقة ‘
تصسميم وإا‚از تلك اŸشساريع.
ويندرج هذا اŸشسروع ‘ إاطار الÈنامج اÿاصص
بتطوير مناطق ا÷نوب وخصسصص له غÓفا ماليا
قدره  60مليون دج ،ويتوفر على حوضس Úومتحف
بيئي ومرافق أاخرى ،حيث طالبت الوزيرة لدى
وقوفها على األشسغال بإاعادة النظر ‘ الدراسسة
التقنية.
وتفّقدت وزيرة البيئة شسركة معا÷ة النفايات
ال -عضس -وي -ة وإان -ت-اج ال-ك-م-ب-وسست (ن-وع م-ن األسس-م-دة
تسس -ت -خ -لصص م -ن اıل -ف -ات ال -عضس -وي -ة ال -ن -ب -ات -ي-ة
أاوا◊ي-وان-ي-ة) ت-ق-ع Ãن-ط-ق-ة ال-نشس-اط-ات الصس-ناعية
ب-ال-ف-ول-ي-ة (ب-ل-دي-ة ال-رق-ي-ب-ة) ،واسس-ت-ح-دثت ‘ إاطار
اإلسستثمار اÿاصص بتكلفة مالية قدرها  100مليون

دج ،وت -خ -تصص ‘ إان -ت-اج السس-م-اد ال-عضس-وي وت-دوي-ر
ال -ن -ف -اي -ات ال -عضس -وي -ة ،حسسب ال -ب -ط -اق -ة ال-ت-ق-ن-ي-ة
للمشسروع.
وت- -وج- -د ه- -ذه ال- -وح- -دة ح- -ال- -ي- -ا ‘ اŸرح -ل -ة
التجريبية بإانتاج  10طن يوميا من األسسمدة ،حيث
من اŸرتقب أان يرتفع هذا اإلنتاج بعد أايام إا50 ¤
طن ‘ اليوم ،علما بأان  ‘ 70اŸائة منه يوجه
ل -ت -غ -ط-ي-ة اإلح-ت-ي-اج-ات اÙل-ي-ة و ‘ 30اŸائ - -ة
ل -ل -تصس -دي -ر ،حسسب الشس -روح -ات اŸق -دم -ة ل -ل-وف-د
الوزاري.
وشسّددت زرواطي بذات اŸوقع على ضسرورة أان
يتوفر اŸنتوج على اŸعلومات التقنية اŸطلوبة
وح -ول ط -رق اسس -ت -ع -م -ال -ه ،داع -ي -ة ب-اŸن-اسس-ب-ة إا¤
اإلسستثمار ‘ هذا اÛال سسيما وأانه يعتمد ‘
بعضص مواده األولية على اسستغÓل بقايا وّﬂلفات
النخيل.

زرواطي  :ضضرورة إاشضراك ا÷معيات ‘ اŸشضاريع ذات البعد البيئي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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األحد  2٨أاكتوبر  201٨م
الموافق لـ  1٨صضفر  1٤٤0هـ

لرندي““يجدد دعوته للرئيسس بوتفليقة لÓسستمرارية بعهدة جديدة
““ا أ

غويني من ورقلة:

حركة إإ’صسÓح تدعو إ ¤توإفق وطني

شسهاب صسديق «:دعوتنا عربون وفاء ÷يل نوفم Èو“سسك بالدÁقرإطية““

دعا اÛلسس الولئي ◊زب
ال-ت-ج-م-ع الوطني الدÁقراطي
ل- - -ل- - -ع - -اصس - -م - -ة،أامسس ،رئ - -يسس
ا÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د ال- -ع- -زي -ز
بوتفليقة للÎشسح لÓنتخابات
الرئاسسية اŸقررة ربيع ،2019
م-ؤوك-دا أان السس-ت-م-رارية تعني
ت - -ع - -م - -ي - -ق ال - -دÁق- -راط- -ي- -ة،
لصس Ó- - -ح- - -ات
وم - - -واصس - - -ل - - -ة ا إ
القتصسادية ،والسسياسسية التي
شس -ه -دت -ه -ا ال -ب Ó-د خ Ó-ل فÎة
حكمه.

جÓل بوطي
Óرن-دي
أال -ح ال -ن-اط-ق ال-رسض-م-ي ل -أ
ورئ -يسس اŸك -تب ال -ولئ-ي ل-ل-ع-اصض-م-ة
صضديق شضهاب على رئيسس ا÷مهورية
Ãواصض - -ل - -ة مسضÒة ق - -ي - -ادة ال- -بÓ- -د،
ب-الÎشض-ح ل-ع-ه-دة رئ-اسض-ي-ة ج-دي-دة ‘
النتخابات القادمة ،قائ ””Óأان تأاكيد
الرندي لدعوة السضتمرارية هو وفاء
÷يل ثورة نوفم ÈاÛيدة ،كما هو
عربون لشضخصس الرئيسس الذي وهب
حياته ÿدمة البÓد والعباد””.
وأاوضض - - -ح شض - - -ه- - -اب ‘ ك- - -ل- - -م- - -ة
أال -ق -اه-ا،أامسس ،خÓ-ل ›لسس م-وسض-ع
Ÿن - -اضض - -ل- -ي ولي- -ة ا÷زائ- -ر ،أامسس،
بقاعة علي معاشضي بقصضر اŸعارضس
الصض -ن -وب -ر ال -ب -ح -ري ب -ال -ع-اصض-م-ة أان
“سضك التجمع الوطني الدÁقراطي
بÎشضح بوتفليقة لعهدة جديدة نابع
ع- -ن ق- -ن- -اع- -ات ك -ل اŸن -اضض -ل Úو‘
مقدمتهم األم Úالعام للحزب احمد
أاويحيى ،الذي كان أاول من دعا إا¤
السضتمرارية.
وخاطب صضديق شضهاب جهات ⁄
يسض -م -ه -ا وق-ال أان-ه-ا تسض-ع-ى إا ¤خ-ل-ق
ب -ل -ب -ل -ة ‘ أاوسض-اط اÛت-م-ع ب-داع-ي
م -رضس ال -رئ -يسس ،ق-ائ ””Ó-صض-ح-ي-ح أان
رئ- -يسس ا÷م- -ه -وري -ة ل -يسس ‘ ك -ام -ل
صض -ح -ت -ه ال -ت -ي ك -ان ع -ل-ي-ه-ا ل-ك-ن ك-ل
مؤوسضسضات الدولة تسض Òبشضكل عادي
وبإاشضرافه الشضخصضي”” ،مضضيفا ”” أان
الشضعب هو من اختار الرئيسس وهو

ع -ل -ى ك -رسض -ي م -ت-ح-رك ،وه-ذا ل-يسس
غ- -ري- -ب- -ا ع- -ل- -ي -ن -ا لن ال -رئ -يسس ج -اء
Ãشضروع شضامل وكامل ÿدمة الدولة
ا÷زائرية.
وذك- - -ر ال- - -ن- - -اط - -ق ال - -رسض - -م - -ي لـ
””الرن -دي”” ب -ان دع -وة ع -ب -د ال -ع -زي-ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة لÓ-سض-ت-م-راري-ة هي قناعة
تصضب ‘ مصض- -ل- -ح -ة ال -وط -ن ول -يسضت
قناعات ا◊زب الذي اعتمد التقوË
الوطني كÈنامج ،مؤوكدا أان تواجد
ال -رئ -يسس ع -ل -ى رأاسس ال -دول-ة يضض-م-ن
الكث Òمن اليجابيات ،متطرقا إا¤
وقوفه ضضد ﬁاولت ضضرب ا÷زائر،
وتصض- - -دي- - -ه ل - -ك - -ل ﬁاولت إاغ - -راق
ا÷زائر ‘ الفوضضى ،خÓل فÎة ما
يسضمى بالربيع العربي.
و‘ هذا الصضدد قال شضهاب أان
اŸرح-ل-ة ت-ق-تضض-ي م-ن-ا ت-وضض-ي-ح ع-دة
أام - -ور ،و‘ م- -ق- -دم- -ت- -ه- -ا ال- -تصض- -دي
ألصض -وات ت -ق -ول ””أان -ن-ا ب-ا◊ديث ع-ن
الربيع العربي فإان الرندي يخوف
الشضعب بهذا النهج ””لكن حزبنا ليسس
له ،ل ناقة ول جمل ‘ السضتمرارية
ما عدا ا◊فاظ على اسضتقرار البÓد
ومواصضلة اإلصضÓحات السضياسضية Ãا
فيها التعددية التي هي نهج التجمع
ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي م-ن-ذ تأاسضيسضه
إاضض - -اف - -ة إا ¤ج - -م- -ل- -ة م- -ن الÈام- -ج
األسضاسضية التي جاء بها.
وذكر شضهاب ‘ هذا السضياق أان
””الرن- -دي”” ل -ط -اŸا ن -ادى ب -ح -م -اي -ة
ا◊ريات ا÷ماعية والفردية وتعزيز
حرية الرأاي ،والتعب Òوهي شضعارات
ك -انت م -رف -وضض -ة أاي -ام ت -أاسض-يسض-ه م-ن
طرف جهات ،لكن اليوم باتت هناك
ق -ن -اع -ات راسض -خ-ة ل-دى ا÷م-ي-ع ب-ان

إارسض-اء ال-دÁق-راط-ي-ة ،ال-ت-ي ج-اء ب-ها
اح- -م -د أاوي -ح -ي -ى م -ن خ Ó-ل ا◊زب
خيارا واضضحا وكلف ا÷زائر الكث،Ò
وك -ذلك اŸع -رك -ة الق -تصض-ادي-ة ال-ت-ي
ن-ع-يشس رح-اه-ا ال-ي-وم ل-ك-ن-ها تراجعت
ب -فضض -ل سض -ي -اسض-ات ،وح-ل-ول ‘ إاط-ار
عمل ا◊كومة.
وعرج شضهاب على أاهم ال‚ازات
ال -ت -ي ع -رف -ت -ه-ا ا÷زائ-ر خÓ-ل فÎة
ح -ك -م -ه ب -داي-ة ب-أاك Èمشض-روع وط-ن-ي
‡ث ‘ Ó- -اŸصض- -ا◊ة ال- -وط- -ن -ي إا¤
م -ب -ادرة ال -ع -يشس بسض Ó-م ال -ت-ي ل-ق-يت
اعÎافا دوليا ورسضمت يوما عاŸيا
ت -عÎف ب -ه األ· اŸت -ح -دة سض -ن -وي-ا،
مشضÒا إا ¤أان السضتقرار الذي تعيشضه
ا÷زائ - -ر ك - -ان ب - -فضض - -ل اŸصض - -ا◊ة
والوئام ،والعيشس بسضÓم هو التعايشس
ب Úكل مكونات الشضعب ا÷زائري ‘
ظ -ل ال -ت -ع -ددي -ة ال -ل -غ -وي -ة ال -ع -رب -ي -ة
والم- -ازي- -غ- -ي- -ة ،ه- -ذه األخÒة ال -ت -ي
دسضÎه- -ا رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري -ة ب -ك -ل
إارادة.
وأال- - -ح اŸشض- - -ارك- - -ون ‘ اÛلسس
أالولئي لـ ””الرندي”” ‘ بيان ختامي
ت -وج أاشض -غ -ال -ه -م ،أامسس ،ع -ل -ى رئ-يسس
ا÷م -ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
ب -الÎشض -ح ل -ع-ه-دة ج-دي-دة اسض-ت-م-رارا
ل-ل-ت-ن-م-ي-ة الق-تصض-ادي-ة ،والج-ت-ماعية
ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا ال-بÓ-د خÓ-ل ح-ك-م-ه،
مؤوكدين أان البÓد عرفت مكانة كبÒة
ع- -ل- -ى اŸسض- -ت- -وى ال- -ع- -اŸي ب- -فضض -ل
السضياسضات اŸنتهجة التي سضطرها ‘
ظ -ل –دي -ات صض -ع -ب -ة ت -ق-تضض-ي اآلن
السضتمرارية.

 ...ويندد من تيزي وزو
بالذين يريدون جعل
إ÷زإئر““سساحة معركة““

وبتيزي وزو ندد الناطق الرسضمي
باسضم التجمع الوطني الدÁقراطي
شضيهاب الصضديق ,ب ””أاولئك الذين
يريدون جعل ا÷زائر سضاحة معركة””
م - -ل - -م - -ح - -ا دون ذك - -ره - -م ب - -السض- -م
العتقالت األخÒة لصضحفي.Ú
وأاوضض - -ح اŸت - -ح - -دث ‘ ج- -لسض- -ة
افتتاح ›لسس ولئي موسضع ألعضضاء

بن يونسس من خنشسلة :

أإك– Èدي يوإجه إ÷زإئر إلتحدي إ’قتصسادي
لم Úال- -ع- -ام ل- -ل- -ح -رك -ة
أاك- -د ا أ
الشس -ع -ب-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ع-م-ارة ب-ن
ي- -ونسس  ،أاول أامسس ،ب- -خ -نشس -ل -ة أان
أاك– Èدي ي -ن -ت -ظ -ر ا÷زائ -ر ه-و
““التحدي القتصسادي““ وذلك من
خ Ó- -ل ال- -ت- -ف- -ك ‘ Òاسس- -ت- -ح- -داث
م -ن -اصسب شس-غ-ل و اع-ت-م-اد اق-تصس-اد
وط-ن-ي ح-ر ي-ب-ن-ى -ك-م-ا قال -على
اŸؤوسسسسات اÿاصسة.
ودع- -ا ب- -ن ي- -ونسس ‘ ذات السض- -ي -اق
خÓل Œمع نشضطه بدار الثقافة علي
سض -واي -ع -ي ب -وسض -ط اŸدي -ن -ة ب -حضض-ور
مناضضل Úبحزبه ومتعاطف Úمعه إا¤
””توافق ب Úاألحزاب السضياسضية حول
اŸشضروع القتصضادي للبÓد””.
وأالح ‘ ذات السضياق على ””ضضرورة
إاي -ج -اد ح -ل -ول ل -ل-مشض-اك-ل الق-تصض-ادي-ة

اŸط - - - -روح - - - -ة”” وذلك م - - - -ن خ Ó- - - -ل
””اسض -ت -ح -داث م -ن-اصضب شض-غ-ل دائ-م-ة””,
مشضÒا إا ¤أان ا÷زائر لديها عجز ‘
اليد العاملة يقدر-حسضبه -بـ 2مليون
م- -نصضب وي- -خصس ق -ط -اع -ات ال -ب -ن -اء و
األشضغال العمومية و الفÓحة.

من جهة أاخرى قال بن يونسس أان
””الن -ت -خ -اب -ات اŸق-ب-ل-ة سض-ت-ج-رى ب-ك-ل
دÁق -راط -ي -ة والشض -عب وح -ده ه -و م -ن
سض- -ي- -فصض- -ل ف- -ي- -م- -ن سض- -ي- -ك -ون رئ -يسض -ا
ل -ل-ج-م-ه-وري-ة”” ,مضض-ي-ف-ا أان ح-زب-ه ””ل-ن
يحيد عن الدÁقراطية””.
وب- -ع- -د أان ذك- -ر أان ح- -زب- -ه ””وم- -ن -ذ
تأاسضيسضه وهو يسضاند رئيسس ا÷مهورية
عبد العزيز بوتفليقة ول يزال”” ,لفت
األم Úال - -ع- -ام ل- -ل- -ح- -رك- -ة الشض- -ع- -ب- -ي- -ة
ا÷زائ -ري -ة ب -خصض -وصس السض -ت -ح -ق-اق
الن-ت-خ-اب-ي اŸق-ب-ل ,إا ¤أان تشض-ك-ي-ل-ت-ه
السض -ي-اسض-ي-ة ””ل-دي-ه-ا أاج-ن-دت-ه-ا اÿاصض-ة
ب -ه -ا”” و أان اÛلسس ال -وط-ن-ي ل-ل-ح-رك-ة
الشض-ع-ب-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ””سض-ي-ت-خ-ذ ال-ق-رار
واŸوق- -ف اŸن- -اسضب ‘ وق- -ت -ه بشض -أان
النتخابات الرئاسضية اŸقبلة””.

‘ أاول نشساط لها قيد التأاسسيسس بحضسور بدة

إŸنتخبون إلسسابقون لو’ية إ÷زإئر يدعون إلرئيسس
بوتفليقة إإ ¤إلÎشسح لعهدة جديدة
دع-ا اŸن-ت-خ-بون السسابقون
ل-ولي-ة ا÷زائ-ر ال-ع-اصسمة،
أامسس ،رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة،
ع-ب-د ال-عزيز بوتفليقة ،إا¤
““الÎشس- -ح ل- -ع -ه -دة ج -دي -دة
لصسÓ-ح-ات
Ÿواصس-ل-ة مسس-ار ا إ
التنموية““.

وأاعلن اŸنتخبون السضابقون ‘
ختام لقائهم الولئي اŸنظم بقاعة
ع- -ل -ي م -ع -اشض -ي ب -قصض -ر اŸع -ارضس
(ا÷زائ - -ر ال - -ع - -اصض - -م - -ة) ‘ إاط - -ار
ال-ت-حضض Òل-ت-أاسض-يسس ج-م-ع-ي-ة وط-نية
للمنتخب Úالسضابق ،Úعن ””التجند
الكامل للمسضاهمة ‘ دعم ا÷بهة
الشض -ع -ب -ي -ة ال -ت -ي دع -ا إال-ي-ه-ا رئ-يسس
وذلك ت - - -ع- - -زي- - -زا
ا÷مهورية،
Óصض Ó-ح -ات ال -كÈى ال-ت-ي ق-اده-ا
ل -إ
الرئيسس ‘ كنف السضلم واŸصضا◊ة
الوطنية ،وال -ت -ي ج-ن-بت ال-بÓ-د م-ن
السضقوط ‘ جحيم ال Óأامن و الÓ
اسضتقرار ومكنتها من فرضس التنمية

الشض- -ام- -ل -ة قصض -د –سض Úال -ظ -روف
اŸعيشضية للمواطن.””Ú
ك-م-ا ث-م-ن اŸن-ت-خبون السضابقون،
خÓل ذات اللقاء الذي شضارك فيه
وزي- - -ر ال - -ع Ó- -ق - -ات م - -ع الŸÈان،
ﬁج -وب ب -دة ،إا ¤ج - - - -انب وزراء
سضابق ،ÚاŸبادرة التي ” اإلعÓن
ع- -ن -ه -ا ي -وم  6أاك-ت-وب-ر واŸتضضمنة
ت-أاسض-يسس ج-م-ع-ي-ة وط-ن-ي-ة ل-لمنتخبÚ
السض- -اب- -ق Úال -وط -ن -ي ÚواÙل -ي،Ú
والتي من شضأانها ””خلق فضضاء يلتقي
ف -ي -ه ك -ل اŸن-ت-خ-ب ÚلÓ-ن-خ-راط ‘
اŸسض -ع -ى ال -وط -ن -ي ل -ل -مسض-اه-م-ة ‘
ا◊ي- -اة ال- -وط- -ن- -ي- -ة الج- -ت- -م -اع -ي -ة
والقتصضادية بغرضس دعم برنامج
رئيسس ا÷مهورية””.
و‘ كلمة له باŸناسضبة ،أاكد بدة
أان ا÷معية التي هي قيد التأاسضيسس
””ل -يسضت فضض -اء م -ن-افسض-ا ÷م-ع-ي-ات
وأاحزاب سضياسضية أاخرى”” وأان فكرة
ت- -أاسض- -يسض- -ه- -ا راج- -ع- -ة إا”” ¤ال- -ف- -راغ

السضياسضي الذي تعرفه البÓد بسضبب
نقصس نشضاط ا÷معيات واألحزاب””.
وأاوضض -ح أان ه -دف ا÷م -ع-ي-ة ه-و
””ضض- -م ج- -ه- -ود اŸن- -ت- -خ- -ب Úال- -ذي -ن
سضاهموا ‘ تنمية البÓد من أاجل
مسضاندة برنامج رئيسس ا÷مهورية،
على اعتبار أانهم شضهود عيان على
اإل‚ازات التي –ققت منذ توليه
ا◊كم”” ،داع- -ي- -ا ””ك- -ل ال -ك -ف -اءات
واإلط -ارات اŸن -ت -خ -ب -ة سض-اب-ق-ا إا¤
النضض- -م- -ام ل- -ه- -ذا اŸشض- -روع ال- -ذي
ي -ه -دف إا ¤خ -دم -ة ا÷زائ -ر ودع -م
الرئيسس بوتفليقة””.
و‘ ختام اللقاء التحضضر األول
الذي سضيتبع بلقاءات ولئية أاخرى،
ك -رم اŸن-ت-خ-ب-ون السض-اب-ق-ون رئ-يسس
ا÷مهورية ””نظ Òجهوده ‘ إارسضاء
ق -ي -م السض -ل -م واŸصض -ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة
ون - -ظ Òاإل‚ازات اÙق - -ق- -ة”” و”
م-ن-ح-ه ه-دي-ة رم-زي-ة تسض-ل-م-ه-ا نيابة
عنه الوزير ﬁجوب بدة.

ال -ت -ج -م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي أان
””حرية التعب Òالتي ل Áكن فصضلها
عن الدÁقراطية أامر حتمي Ÿزيد
م -ن ت -رسض -ي -خ ال -دÁق -راط -ي -ة ول -ك -ن
ي -ت -وجب ع -ل -ى ﬂت -ل -ف اŸؤوسضسض-ات
العÓمية أان –ارب كل من يريد
جعل ا÷زائر سضاحة معركة””.
وقال ””لقد عانينا ما يكفي من
اŸعارك التي كلفتنا الكث ””ÒمشضÒا
ع -ل -ى وج -ه اÿصض -وصس إا ¤ضض -ري-ب-ة
اسض -ت -ع-ادة السض-ت-قÓ-ل ال-وط-ن-ي ال-ت-ي
ك - -ل- -فت ا÷زائ- -ر م- -ل- -ي- -ون- -ا ونصض- -ف
اŸل -ي -ون شض -ه -ي-د سض-ق-ط-وا ‘ م-ي-دان
الشض - - -رف وك - - -ذا م- - -ع- - -رك- - -ة ب- - -ن- - -اء
ال - -دÁق - -راط - -ي - -ة ال - -ت - -ي ””حصض- -دت
 200.000من القتلى وخلفت أاك Ìمن
 50مليار دولر من األضضرار””.
وأاضضاف اŸتدخل أان ””بناء ›تمع
متجانسس وموحد ودولة غنية بتنوعها
الثقا‘ قد ” توطيده من خÓل
دسضÎة اللغة األمازيغية كلغة وطنية
ورسضمية”” مغتنما الفرصضة إلطÓق
دع - -وة ح - -زب- -ه ل- -تÓ- -م- -ي- -ذ م- -دارسس
الثانويات واŸتوسضطات بولية تيزي
وزو الذين يحتجون منذ أاك Ìمن
أاسضبوع ضضد تدريسضهم اللغة العربية
ردا على أاولياء تÓميذ وليات أاخرى
ال -ذي-ن ي-رفضض-ون أان ي-درسس أاب-ن-اءه-م
األمازيغية داعيا اياهم إا ¤التحلي
ب ””ال -ي -ق -ظ -ة وال -ذك-اء لÓ-فÓ-ت م-ن
التÓعب بهم””.
وق-ال ال-ن-اط-ق ال-رسض-م-ي ل-ل-ت-ج-م-ع
ال -وط -ن -ي ال -دÁق-راط-ي ””ل ن-ري-د أان
ت -ك -ون دسضÎة األم -ازي -غ -ي -ة ع -نصض-را
ل- -ل- -ت -ب -اع -د أاو ال -فشض -ل وا‰ا ع -نصض -ر
توحيد و‚اح”” مشضÒا إا ¤أان ترقية
األمازيغية يجب أان تتم ‘ هدوء.
وخ Ó- -ل ه - -ذا الج- -ت- -م- -اع ج- -دد
شضيهاب الصضديق دعوة حزبه رئيسس
ا÷م -ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
ل -لÎشض -ح ‘ الن -ت -خ -اب-ات ال-رئ-اسض-ي-ة
2019م - -وضض - -ح - -ا أان ه - -ذا اŸوق - -ف
اÿاصس بحزبه هو خيار ””مدروسس
ج- -دا وي- -ن -درج ‘ مصض -ل -ح -ة ال -دول -ة
ا÷زائري واسضتقرارها ووحدتها””.

هامشس مشساركته ‘ لقاء
ولئي للمنتخبÚ
السسابق ،Úبدة يؤوكد:

إنتخاب إلرئيسس إ÷ديد
للمجلسس إلشسعبي إلوطني “”
وفق إإ’جرإءإت إلقانونية “
أاك -د وزي -ر ال -ع Ó-ق -ات م-ع الŸÈان،
ﬁجوب بدة،أامسس ،با÷زائر العاصضمة،
أان ع -م -ل -ي -ة ان -ت -خ-اب ال-رئ-يسس ا÷دي-د
ل- -ل -م -ج -لسس الشض -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي م -ع -اذ
ب- - - -وشض- - - -ارب “ت ””وف - - -ق اإلج - - -راءات
القانونية””.
وصضرح بدة للصضحافة على هامشس
مشض -ارك -ت -ه ‘ ل -ق -اء ولئ-ي ل-ل-م-ن-ت-خ-بÚ
السضابق ,Úأان ””عملية انتخاب الرئيسس
ا÷ديد للمجلسس الشضعبي الوطني معاذ
ب- - - -وشض- - - -ارب “ت وف- - - -ق اإلج- - - -راءات
ال- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة”” ,مضض- -ي -ف -ا أان ””الŸÈان
م -ؤوسضسض -ة سض -ي -ادي -ة وال -ن -واب أاح-رار ‘
ق -رارات-ه-م ح-يث أان-ه-م ان-ت-خ-ب-وا سض-اب-ق-ا
السض -ع -ي -د ب-وح-ج-ة وق-رروا أان ي-ن-ت-خ-ب-وا
رئيسضا جديدا للمجلسس حرصضا منهم
على اسضتمرار عمل هذه اŸؤوسضسضة ‘
إاطار اŸمارسضة الدÁقراطية””.
وب - - -ع - - -د أان أاشض - - -ار إا ¤أان اÛلسس
الشض -ع -ب-ي ال-وط-ن-ي ””يسض Òح-ال-ي-ا بصض-ف-ة
عادية”” ,أاعلن عن ””اسضتئناف األشضغال
ال -ي-وم ،ل-دراسض-ة مشض-روع ق-ان-ون اŸال-ي-ة
لسضنة  2019واŸصضادقة عليه ‘ اآلجال
اÙددة””.

ذك- -ر أامسس رئ- -يسس ح -زب
لصس Ó-ح ال -وط -ن -ي
ح -رك -ة ا إ
ف-ي ‹Ó-غ-وي-ن-ي خÓ-ل لقاء
ن -ظ -م ب-دار ال-ث-ق-اف-ة م-ف-دي
زكرياء بورقلة أان ا◊ركة
وم - -ن خ Ó- -ل م - -ق - -ارب - -ت - -ه - -ا
السس- - -ي - -اسس - -ي - -ة ت - -ه - -دف إا¤
ال-ذه-اب ن-ح-و ت-واف-ق وط-ني
سس- - -ي- - -اسس- - -ي ك - -ب Òتسس - -ن - -ده
و–تضس -ن -ه ق -اع-دة شس-ع-ب-ي-ة
ع- - - - -ريضس- - - - -ة ،مشسÒا إا ¤أان
ال -ت -واف -ق ال -وط-ن-ي ي-جب أان
يكون بﬂ Úتلف العائÓت
السس - - -ي - - -اسس - - -ي - - -ة وأان يضس - - -ع
اŸصس-ل-ح-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ب-لد فوق
ك -ل الع -ت -ب -ارات ا◊زب -ي -ة
وا÷هوية وغÒها من أاجل
–دي - -د ب - -رن- -ام- -ج مشس- -روع
وط - -ن - -ي ج- -ام- -ع ل- -ل- -تصس- -دي
ıت - - -ل - - -ف ال - - -ت - - -ح- - -دي- - -ات
والتهديدات.

ورقلة :إÁان كا‘
ركز غويني على أاهمية دور
اŸواط -ن ال -ذي ي -جب أان ي -ك-ون
مضض -ط -ل-ع-ا Ãه-ام-ه ال-دسض-ت-وري-ة
وال - -ق - -ان- -ون- -ي- -ة وأان يشض- -ارك ‘
صض - -ن- -اع- -ة ال- -ق- -رار ال- -ت- -ن- -م- -وي
وال-ن-ق-اشض-ات ح-ول واق-ع ال-ت-ن-مية
أاث -ن -اء صض-ن-اع-ت-ه-ا ول-يسس ب-ع-د أان
ت -ق-رر ،م-ؤوك-دا ع-ل-ى أان ال-ت-ن-م-ي-ة
اÙل -ي -ة ي -ن -ب -غ -ي أان ت-ك-ون ل-ه-ا
›السس سض -ي-دة وتشض-ارك-ي-ة ت-ع-ل-و

ف-ي-ه-ا اŸصض-ل-ح-ة ال-ع-ام-ة ك-ما أان
هدف اÛالسس اÙلية يجب
أان ي -ت -وح -د ‘ خ-دم-ة اŸواط-ن
وال- -ت- -ن- -م- -ي -ة اÙل -ي -ة ال -ع -ادل -ة
واŸتوازنة.
وأاشضار ذات اŸتحدث إا ¤أان
اÛالسس اŸن -ت -خ-ب-ة ي-ن-ب-غ-ي أان
ت- -ف- -ت- -ح أاب- -واب- -ه- -ا لسض- -ت- -ق- -ب- -ال
اŸواط- - - - -ن Úوالسض - - - -ت - - - -م - - - -اع
لنشضغالتهم وتقد ËاقÎاحاتهم
وإاطÓعهم على اŸعطيات من
أاجل إاضضفاء الطمأانينة وإاشضاعة
الشضفافية ‘ تقد Ëواقع التنمية
وإام-ك-ان-ي-ات ا÷م-اعات اÙلية
‘ شضكل ميزانياتها واعتماداتها
اŸال- - -ي- - -ة واŸشض - -اري - -ع ا÷اري
ت-ن-ف-ي-ذه-ا واŸشض-اري-ع اŸسض-ج-لة
واŸقÎحة.
وأاوضضح رئيسس هذه التشضكيلة
السض -ي -اسض -ي -ة أان ح-رك-ة اإلصضÓ-ح
تدفع ‘ هذا الŒاه وتقول بأان
التكامل اÙلي الذي نريده أان
يكرسس واقعا ملموسضا هو ذلك
الذي ينبغي أان يكون بﬂ Úتلف
األط -راف ال -ف-اع-ل-ة ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة

اÙلية ،فالتكامل اŸنشضود هو
ال- - -ذي ي - -جب أان ب Úاألط - -راف
اŸتداخلة ‘ العملية التنموية،
سضواء كان اÛالسس اŸنتخبة،
ال- - -ف- - -اع - -ل Úوال - -ن - -اشض - -ط‘ Ú
اÛتمع اŸد ،Êأاجهزة أامنية
وأاج- -ه -زة إاداري -ة ألن ك -ل ه -وؤلء
وغÒه -م مسض-ؤوول-ون ويسض-اه-م-ون
ب - -درج- -ات ﬂت- -ل- -ف- -ة ‘ إا‚اح
التنمية.
ودع- -ا رئ- -يسس ا◊زب ق -ي -ادة
ك- -ت- -ل- -ة ا◊رك- -ة اÙل -ي -ة ع -ل -ى
مسضتوى الولية إا ¤أان تكون ‘
مقدمة ا◊اضضرين ‘ ا◊راك
الجتماعي اإليجابي الذي يثمن
ك- -م- -ا ت- -ث- -م- -ن ح- -رك -ة اإلصض Ó-ح
الوطني كل اŸكتسضبات اÙققة
للشضعب ا÷زائري ،موضضحا أان
هناك مؤوشضرات إايجابية ل Áكن
إانكارها ،أاولها األمن والسضتقرار
و‚اح اŸصضا◊ة الوطنية التي
””ن- -ع -تÈه -ا ‘ ح -رك -ة اإلصض Ó-ح
الوطني أاعظم ما –قق للشضعب
ا÷زائ-ري ب-ع-د اسض-ت-ف-ت-اء ت-قرير
اŸصض Òسضنة  ،””1962ومؤوشضرات
ال-ت-ن-م-ي-ة ‘ الصض-ن-اع-ة وال-زراعة
والصضحة و‘ ﬂتلف القطاعات
واÛالت ح - - -ت - - -ى وإان ك- - -انت
ت - -عÎي - -ه - -ا ب - -عضس ال - -ن - -ق- -ائصس
والخ- -تÓ- -لت وال- -ت -ي ت -ع -ود ‘
ب - -عضس األح - -ي - -ان إا ¤اخ - -تÓ- -ل
ال - - -ع Ó- - -ق - - -ات ب ÚاŸواط - - -نÚ
واŸنتخب Úأاو إا ¤طبيعة بعضس
اŸسضؤوول ÚاÙلي ‘ Úأاحيان
أاخرى.

‘ إاختتام ندوتها الوطنية

““إأ’فافاسس““ :تعزيز إلروإبط مع إÛتمع إŸدÊ
أاك- - -د عضس- - -و ال- - -ه- - -ي- - -ئ- - -ة
ال- -رئ -اسس -ي -ة ÷ب -ه -ة ال -ق -وى
 ،علي
الشسÎاكية
العسسكري ، ،أامسس ،با÷زائر
العاصسمة أان ا÷بهة تطمح
إا ¤ت -ع -زي -ز ال -رواب -ط وم -د
وتوطيد جسسور مع اÛتمع
اŸد Êل-ت-ك-ون ““ح-ام-ل بدائل
وحلول Ÿشساكل اŸواطن.““Ú
شض-دد ال-عسض-ك-ري ‘ ،خ -ت -ام
أاشضغال الندوة الوطنية Ÿنتخبي
جبهة القوى الشضÎاكية ،على
ضض-رورة ””ف-ت-ح وت-وسض-ي-ع ال-قاعدة
النضضالية للحزب على اŸسضتوى
ال -وط -ن -ي”” و«ج -ع -ل األخ Ó-ق ‘
صضميم السضياسضية””.
واع-ت Èأان ””ال-ت-غ-ي Òالسض-ل-م-ي
والدÁوقراطي ‘ ا÷زائر Áر
ع Èان- - -خ - -راط اŸواط - -ن‘ Ú

العمل السضياسضي”” ،مشضÒا ا ¤أانه
يتوجب ””ترجمة الشضعارات إا¤
أاف -ع -ال ع -ل -ى اŸي -دان م-ن أاج-ل
ترقية مشضروع اعادة بناء إاجماع
وط - - -ن - - -ي وان- - -ت- - -خ- - -اب ›لسس
تأاسضيسضي””.
م - -ن ج - -ه - -ة أاخ- -رى ،أاشضار
ال- - - -عسض- - - -ك- - - -ري إا”” ¤غ- - - -ي- - - -اب
السض-ت-قÓ-ل-ي-ة اإلداري-ة و اŸال-ية

ل -ل -ب -ل -دي -ات و ضض -ع -ف م-داخ-ي-ل
ا÷ب- -اي- -ة اÙل- -ي- -ة ل- -ت- -غ- -ط- -ي -ة
الح -ت -ي-اج-ات اÙل-ي-ة و ت-وزي-ع
م -ي-زا Êل ي-غ-ط-ي الح-ت-ي-اج-ات
اŸع Èع - -ن- -ه- -ا وك- -ذا اج- -راءات
إادارية ثقيلة من أاجل ا◊صضول
على قروضس و صضرفها””.
وم -ن ج-ه-ت-ه ،أاع -ل -ن رئ-يسس
اÛم- -وع -ة الŸÈان -ي -ة ÷ب -ه -ة
ال -ق -وى الشضÎاك-ي-ة ‘ اÛلسس
الشض- -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي ،صضادق
سضليما ،Êع -ن ””ت -ع -ل -ي -ق ك -اف-ة
نشض-اط-ات اÛم-وع-ة الŸÈانية
ل -ل-ح-زب ‘ الŸÈان”” ،موضضحا
أان ””م- -ن- -ت- -خ -ب -ي ج -ب -ه -ة ال -ق -وى
الشضÎاك-ي-ة سضÒك-زون نشض-اط-ه-م
‘ اŸيدان عﬂ Èتلف وليات
الوطن من أاجل لقاء اŸواطنÚ
و الصضغاء لنشضغالتهم””.

رباع Úمن ا÷لفة:

عهد  .. 54من أإجل أإن تكون إلبÓد ‘ أإياد أإمنة
ق- -ال رئ -يسس ح -زب ع -ه -د 5٤
،ع -ل-ي ف-وزي رب-اع ، ،Úأام -سس،
ب-ا÷ل-ف-ة أان تشض-ك-ي-ل-ته السضياسضية
تناضضل من أاجل ترسضيخ مبادئها
وأاف- -ك- -اره- -ا ‘ مشض- -وار ط -وي -ل
يطمح فيه أان تكون البÓد بÚ
””أاياد آامنة ””.
وق -ال رب -اع Úل -دى إاشض -راف-ه
ع -ل -ى ل -ق -اء ج -م -ع -ه Ãن -اضض -ل -ي
وم-ن-ت-خ-ب-ي تشض-ك-ي-ل-ت-ه السضياسضية
بأان هدف حزبه الذي تأاسضسس ‘
ال-تسض-ع-ي-ن-ي-ات ونضض-ال-ه ي-ع-ود اإ¤
ق - -ب- -ل ذلك إا( ¤سض- -ن- -ة ) 19٨2
يرمي إا”” ¤تعزيز أافكاره ونشضر
ال-وع-ي السض-ي-اسض-ي وال-ط-موح اإ¤
ب -ن -اء دول -ة م -ؤوسضسض -ات وت -ع -زي-ز
ال-رق-اب-ة وم-ك-اف-ح-ة ك-ل م-ظاهر
الفسضاد والرشضوة ””.
وأال- -ح رئ- -يسس ع -ه -د  5٤لدى

ت-ط-رق-ه Ÿواضض-ي-ع ت-ط-بع الوضضع
السض - -ي - -اسض - -ي ا◊ا‹ لسض - -ي - -م- -ا
التغيÒات ‘ قبة الŸÈان التي
وصض- - - -ف- - - -ه - - -ا ب ـ ””اŸه - - -زل - - -ة”” و
ب«الصض- - -راع- - -ات ال - -داخ - -ل - -ي - -ة
اÿارجة عن ما هو أاو ””¤وكل
م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -اŸواط -ن  -ع -ل -ى
ضض - -رورة إاشض - -راك الشض - -ب - -اب ‘

معركة البناء بطريقة سضلمية و
أان يناضضلوا من أاجل حقهم من
خÓل تنظيم أانفسضهم.
وقال رباع Úالذي أاشضار إا¤
أان خ- - -ط- - -اب - -ه ””ل يسض - -ت - -ه - -دف
أاشض -خ-اصض-ا ب-ق-در م-ا ي-ت-ك-ل-م ع-ن
نظام ”” أان هناك ””تقاليد يجب
أان تتغ .””ÒفÓبد  -كما أاوضضح-
””الفصضل ب ÚاŸؤوسضسضات لتكون
ب- - -أاحسض- - -ن “ث- - -ي- - -ل وضض- - -م- - -ان
اسضتقÓلية العدالة التي تعت Èمن
أاولويات ما يناضضل عليه حزب
عهد  5٤الذي يؤوكد على ضضمان
حماية القاضضي وضضرورة وجود
›لسس أاع -ل -ى ل -ل-قضض-اة ي-ت-ك-ف-ل
ب- -ه- -ذه ال- -ف- -ئ -ة وفك ع -ن -ه -ا ك -ل
الضض -غ -وط لع -ت -ب-ار أان ال-ق-ان-ون
فوق ا÷ميع”” .

حتى يكون ‘ مسستوى طموح ا÷زائر كدولة وشسعب

ذويبي يدعو إ ¤ترسسيخ إلنضسال إلسسياسسي إلوطني

لم Úال- - -ع- - -ام ◊رك - -ة
دع- - -ا ا أ
ال- -ن- -هضض- -ة ﬁم- -د ذوي -ب -ي  ،أاول
أامسس ،بسض - -ي - -دي ب - -ل- -ع- -ب- -اسس إا¤
ضضرورة ترسضيخ النضضال السضياسضي
ال - -وط - -ن - -ي ال- -ه- -ادف إا– ¤يÚ
الÈام- -ج السض- -ي- -اسض- -ي- -ة ‘ شض- -ت -ى
اÛالت وتكريسس دولة القانون
وال -ع -م-ل ضض-م-ن أاح-ك-ام ال-ق-ان-ون
والدسضتور.

العدد
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وأاوضض -ح ذوي -ب-ي ل-دى إاشض-راف-ه
ع- -ل- -ى م- -ؤو“ر ولئ- -ي ل- -ل- -ح -رك -ة
ب- -حضض- -ور إاط- -ارات م- -ن اŸك -تب
ال -وط -ن -ي إا ¤ج -انب م -ن -خ-رطÚ
وم- -ت- -ع- -اط- -ف Úم- -ع تشض- -ك- -ي- -ل- -ت -ه
لحزاب السضياسضية
السضياسضية أان ا أ
م -ن خ Ó-ل ت -ن -ظ -ي -م م -ؤو“رات -ه-ا
م- -ط- -ال- -ب -ة ب«ت -رسض -ي -خ ال -نضض -ال
السضياسضي الوطني””.

وصضرح اŸتحدث ”” :نريد من
خÓل هذه اÙطة أان نسضاهم ‘
بناء ا÷زائر واÙافظة على
مكتسضباتها مع كل اıلصض‘ Ú
ه -ذا ال -ب -ل -د”” داع -ي -ا إا ¤ضض -رورة
الرت -ق -اء ب -اÿط -اب السض -ي -اسض-ي
والÈامج السضياسضية حتى تكون ‘
مسض -ت -وى ط -م -وح ا÷زائ-ر ك-دول-ة
والشضعب.

»æWh

أألحد  28أكتوبر  2018م
ألموأفق لـ  18صشفر  1440هـ

تبعا للقائهم بوزير الداخلية...

تنسسيقية ا◊رسس البلدي تثمن اللقاء و–ذر من الفوضسى
ث-م-نت ت-نسس-ي-ق-ي-ة ا◊رسس ال-ب-ل-دي ما
لخ Òم -ع وزي -ر
خ- -لصس إال- -ي- -ه ال- -ل -ق -اء ا أ
ال- -داخ- -ل- -ي- -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة ن -ور
الدين بدوي بدا‹ براهيم ‘ العاصسمة،
خاصسة ح Úأاعلنها صسراحة ،ووعدهم
لع-وان
ب -ال -زي -ادة ‘ اŸن -ح -ة ،وت-رق-ي-ة ا أ
ال -ذي -ن م -ا ي -زال -ون Áارسس -ون م -ه -ام -ه -م
لغاية اليوم ،فضس Óعن التكفل بانشسغال
ال -ق -اع -دة ال -ع-ريضس-ة ل-ل-ح-رسس ال-ب-ل-دي،
وعلى رأاسسهم ضسحايا ““ زيوت السسكاريل
لغواط.
““ با أ

البليدة :لينة ياسضمÚ
أللقاء أ÷ديد ،ألذي أنعقد بحر أألسشبوع
أŸاضشي،أفاد بششأانه أŸنسشق ألوطني ششعيب
حكيم لـ« ألششعب““ ،أن أللقاء كان مثمرأ جدأ
خاصشة وأنه ششهد حضشور ومششاركة ‡ثل Úعن
 48ولي -ة م -ن أع -وأن أ◊رسس أل -ب-ل-دي ،وك-ان
وزير ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية صشريحا
جدأ ،خاصشة بإاعÓنه عن زيادة جديدة ‘
منحة أألعوأن ،وترقية بقية أألعوأن ألذين ما
يزألون Áارسشونه مهامهم ‘ سشلم ألروأتب،
وأيضشا ألرفع من منحة أرأمل ششهدأء ألعششرية
غ Òأآلم -ن -ة ،وإأع -ادة أل -ن -ظ -ر ‘ ت-ف-اصش-ي-ل-ه-ا،
بالششكل أŸناسشب ،وألرفع ‘ منحة ألعطب.
وأضشاف أŸنسشق ألوطني بأان وزير ألدأخلية
ط- -م- -أان- -ه بشش- -أان ألع- -وأن ،أل- -ذي -ن ت -ع -رضش -وأ
لصش-اب-ات م-رضش-ي-ة سش-رط-ان-ي-ة ،جرأء تعاملهم

وت -وأج -ده -م Ãخ -زن لـ ““زي -وت ألسش -ك -اري-ل““،
وألذي أفرز عن أصشابة ما ل يقل عن 160
ع -ون-ا ،م-ن-ه-م  13ع -ون -ا ت-وف-وأ ،و 70آأخرون
آأخرون يعانون من أعرأضس سشرطانية ،حيث
ق -ال ‘ ه -ذأ ألصش -دد أن أل -وزي -ر ت -ع -ه -د ل -ه -م
ب -ت -خصش -يصس م -ن -ح-ة خ-اصش-ة ل-ه-م ،م-ع إأع-ط-اء
تعليمات ألعضشاء أللجنة أŸسشؤوولة عن أŸلف،
ل -ل -ت -ك -ف -ل ب -ه -م م -ن ح -يث أل-رع-اي-ة ألصش-ح-ي-ة
أŸنتظمة وألدورية ،بضشمان ألفحصس ألÓزم
لهم .
وب- -خصش- -وصس م- -ل -ف ““أŸشش -ط -وب Úبشش -ك -ل
ت -عسش -ف -ي““ ،ق -ال أŸنسش-ق أل-وط-ن-ي ،أن أل-وزي-ر
بدوي ،تعهد لهم بالنظر وألتكفل بهذأ أŸلف،
وط -م -أان -ه -م ب -أان ع -ل -ى أŸع -ن -ي Úب -األم -ر ،أن

يطمئنوأ بأان ملفهم سشيتم تناوله بششكل جديد،
وأن أي عون أششتغل ولوسشنة وأحدة ،فلديه
ك- -ام -ل أ◊ق -وق ‘ أن يسش -ت -ف -ي -د م -ن م -ن -ح -ة
ألتقاعد ألنسشبي ،خا“ا كÓمه بأان لقاء قادما
سش -ي -ت -م أيضش -ا م -ع وزي -ر أل -دأخ -ل -ي -ة ،ل -ت-ق-ي-ي-م
أŸسشتجدأت حول ملف أ◊رسس ألبلدي.
وأسشتغل ششعيب حكيم أللقاء ليوجه ندأء إأ¤
أل -ق -اع -دة أل -ع-ريضش-ة ،ب-أان ي-ت-ح-ل-وأ ب-ا◊ك-م-ة،
وŒن - -يب أل- -دأع Úإأ ¤أل- -ف- -وضش- -ى أŸفÈك- -ة
وألن -زلق ،وأل -ت -ي “سس Ãؤوسشسش -ات أل -دول -ة،
منددأ بششدة بكل أ◊ركات أŸفتعلة ،للحفاظ
ع -ل -ى ألم-ن وألسش-ت-ق-رأر ،مشش-ددأ ع-ل-ى أن-ه-م
““ق -وة““ ح -ي -ة ل -ل -ج -ب -ه -ة ألج -ت -م -اع -ي-ة ل-لسش-ل-م
وألسشتقرأر.

الوكالة الولئية للتشسغيل ببجاية

إاسستحداث أازيد من  15أالف منصسب عمل ‘ غضسون  9أاشسهر

‚حت ال -وك -ال -ة ال -ولئ-ي-ة ل-تشس-غ-ي-ل
الشس -ب -اب ب -ب -ج -اي -ة ،م -ن-ذ ب-داي-ة السس-ن-ة
ا÷ارية إا ¤غاية  30من شسهر سسبتمÈ
اŸنصس - -رم ‘ ،اسس- -ت- -ح- -داث 15342منصسب
ل من
عمل ‘ ،مناصسب شسغل متوفرة ‘ ك ّ
القطاع Úالعمومي واÿاصس ،حيث أان
صسبوا ‘ إاطار الصسيغة
13279منهم قد ُن ّ
ال-كÓ-سس-يكية ،وُوّظف 35ب-اŸئ-ة م-نهم ‘
قطاع البناء ،و ‘ ٪33قطاع الصسناعة،
و ‘ ٪30ال- -ق -ط -اع اÿدم -ات ‘ ،ح Úأان
لشسخاصس الذين التمسسوا
 ٪1فقط من ا أ
العمل ،بواسسطة هذا ا÷هاز قد وظفوا
‘ القطاع الزراعي.

بجاية :بن النوي توهامي
وبحسشب حمزة ناصشري مسشؤوول بالوكالة،
فقد سشمحت مسشاعي ألوكالة ألولئية للتششغيل
ببجاية ،ببلوغ نسشبة إأيجابية من أألهدأف
” خلق  15342منصشب عمل،
أŸسشطرة ،حيث ّ

منها  1093منصشب عمل آأخر ‘ إأطار جهاز
دعم أإلدماج أŸهني 720 ،منهم وظفوأ بعقود
إأدماج حاملي ألششهادأت ،و 335منهم بعقود
أإلدم -اج أŸه -ن-ي ،و 38آأخ-ر ب-ع-ق-ود أل-تدريب
وألتوظيف ‘ ،ح ” Úتنصشيب  970طالب
عمل ‘ إأطار عقود ألعمل أŸدّعمة.
وŸن -ح ت -ف -اصش -ي-ل أك ،Ìف-ق-د أمضش-ى وف-ق-ا
لذأت أŸتحدث 637 ،عام Óعلى عقود إأدماج
ح-ام-ل-ي ألشش-ه-ادأت وع-ق-ود أل-ع-م-ل أŸدع-مة،
وأمضشى  313عام Óآأخر على عقود أإلدماج
أŸهني وعقود ألعمل أŸدعمة ‘ ،ح” Ú
إأحصشاء  20عامل آأخر قاموأ باإلمضشاء على
ع -ق -ود أل -ت -دريب وأل -ت -وظ-ي-ف وع-ق-ود أل-ع-م-ل
أŸدعمة ،مع أإلششارة إأ ¤أن عددأ معتÈأ من
طالبي ألعمل قد رفضشوأ مناصشب ألششغل ،ألتي
أقÎحت ع -ل-ي-ه-م بسش-بب أل-روأتب أŸن-خ-فضش-ة
ونوع ألعمل ألذي ” أقÎأحه عليهم وُبعد
مكان ألعمل ،وكذأ طبيعة ألعقد أŸعروضس من
قبل صشاحب ألعمل.
Óشش-ارة ب-حسشب ن-اصش-ري ،ف-إان أل-وك-ال-ة
ول -إ

ألولئية للتششغيل ببجاية ،قد أحصشت خÓل
ألسشبعة أششهر أألو ¤من ألسشنة أ÷ارية ،أي
إأ ¤غاية 31من ششهر جويلية أŸاضشي ،تنصشيب
 12278طالب عمل ،وخÓل كل من ششهري
أوت وسشبتم‚ ،2018 Èحت نفسس ألوكالة ‘
تنصشيب  3064طالب عمل ،أما فيما يخصس
طلبات ألعمل أ÷ديدة ألتي ” تسشجيلها منذ
شش-ه-ر ج-ان-ف-ي ،ف-ق-د ب-ل-غت  43073ط-لب ،م-ع
ألعلم أنه توأزيا مع هذأ ،تلقت ألوكالة ألولئية
للتششغيل ببجاية  17559عرضس عمل.
وعلى صشعيد آأخر ،و‘ إأطار مهمة مرأفقة
ط-ال-ب-ي أل-ع-م-ل ،ن-ظ-مت أل-وك-ال-ة ت-ك-وي-ن-ا حول
ت -ق -ن -ي -ات أل -ب -حث ع -ن ع -م -ل ،أسش -ت -ف -اد م-ن-ه
253ششخصشا ،كما أن 305 ،طالب عمل آأخر قد
أسش -ت -ف -ادوأ م -ن ت -ك -وي-ن ،ح-ول ك-ي-ف-ي-ة –ري-ر
ألسشÒة أل -ذأت -ي -ة وأل-رسش-ائ-ل أل-ت-ح-ف-ي-زي-ة ،و‘
نفسس ألسشياق ،كونت ألوكالة ألولئية للتششغيل
ب-ب-جاية 230 ،ط -الب ع-م-ل آأخ-ر ح-ول ك-ي-ف-ي-ة
إأعدأد مقابلة عمل ،قصشد مضشاعفة حظوظهم
‘ ألظفر بوظيفة.

بعد أان فاقت ديونها  800مليون دج بسسيدي بلعباسس

مؤوسسسسة توزيع الكهرباء والغاز للغرب تقطع التيار عن زبائنها اŸتقاعسسÚ

ب -ل-غت دي-ون م-ؤوسسسس-ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء
والغاز بسسيدي بلعباسس ما يفوق  80مليار
سس -ن -ت -ي -م أاغ -ل -ب -ه -ا ع -ل -ى ع -ات -ق م -ؤوسسسس-ات
وإادارات عمومية ،ما اضسطرها إا ¤إاتخاذ
إاجراءات ردعية ‘ حق اŸتقاعسس Úومن
ذلك عملية قطع الكهرباء شسملت الزبائن
لدارات ال -ت -ي
ال- -ع- -ادي Úوح- -ت- -ى ب- -عضس ا إ
“اطلت ‘ تسسديد الديون.

سضيدي بلعباسس:غ .شضعدو
أفادت فوزية صشابو‚ي أŸكلفة باإلعÓم
ع- -ل -ى مسش -ت -وى م -ؤوسشسش -ة ت -وزي -ع أل -ك -ه -رب -اء
وألغاز أن ديون أŸؤوسشسشات ألعمومية وحدها
فاقت  51مليار سشنتيم ،حيث تصشدرت قائمة
أŸدأن Úب -نسش-ب-ة  ‘ ،٪62ح Úف - -اقت دي - -ون

ألبلديات  15مليار سشنتيم ،أما ألديون ألتي
على عاتق أŸتعامل Úأإلقتصشادي Úفقد بلغت
 2مليار سشنتيم ،أألمر ألذي دفع باŸؤوسشسشة
وب-ع-د إأسش-ت-ن-ف-اذه-ا ل-ك-اف-ة ألسش-ب-ل وأإلجرأءأت
ألودية إأ ¤قطع ألتيار عن بعضس أŸدأن Úمن
زبائن عادي Úومؤوسشسشات .
و‘ سشياق متصشل ،توأصشل مديرية توزيع
ألكهرباء وألغاز لسشيدي بلعباسس بالتعاون مع
مصش-ال-ح أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة أب-وأب-ه-ا أŸف-ت-وحة
ح -ول أخ -ط -ار أل -غ -از ،ألق -تصش-اد ‘ أل-ط-اق-ة،
ب -وك -الت -ه -ا أل -ت -ج -اري -ة أألرب -ع -ة ح-يث ك-انت
أإلن-طÓ-ق-ة ب-ال-وك-ال-ة أل-رئ-يسش-ية بحي أŸقطع
Ãدينة سشيدي بلعباسس ،وقد ششهدت إأقبال
كبÒأ من قبل زبائن ألششركة ‡ن Œاوبوأ مع
ﬂت -ل -ف أل -نصش -ائ -ح أŸق -دم -ة لسش -ي -م -ا ت -لك
أŸت-ع-ل-ق-ة ب-أاخ-ط-ار أل-غ-از ،وسش-ب-ل أل-وق-اية من

خ -ط -ر أإلخ -ت -ن-اق-ات وخ-ط-ر تسش-رب أل-غ-ازأت
أÙروقة ،كونها غازأت سشامة ،قاتلة ،غÒ
مرئية وبدون رأئحة ،كما ركز ألقائمون على
أألبوأب أŸفتوحة أيضشا على ترششيد إأسشتهÓك
ألكهرباء وﬂتلف أŸوأرد ألطاقوية .
ه - - -ذأ وت - - -وأصش- - -ل ذأت أŸؤوسشسش- - -ة أيضش- - -ا
برنا›ها ألتحسشيسشي لفائدة أطفال أŸدأرسس
أإلبتدأئية حيث مسشت ألعملية ومنذ أنطÓقها
ب -دأي-ة شش-ه-رأك-ت-وب-ر أ÷اري  17إأب-ت-دأئية من
جملة  50إأبتدأئية م›Èة إأ ¤غاية نهاية
أŸوسشم ألدرأسشي ،أين يسشعى ألقائمون على
أ◊ملة إأ ¤توعية ألتÓميذ Ãدى أخطار
أإلسشتعمالت ألعششوأئية للغاز وسشبل ترششيد
إأسشتهÓك ألطاقة،باعتبار طفل أليوم مسشتهلك
وزبون ألغد.

لفريقي
فيما تبقى ا÷زائر رائدة على اŸسستوى ا إ

غرسس ثقافة التÈع بالدم عند األطفال بالبويرة

أشش -اد أل -دك -ت-ور ع-ب-د أŸالك سش-اي-ح أألمÚ
أل -ع-ام ل-ل-ف-درأل-ي-ة أل-ع-اŸي-ة ل-ل-م-تÈع Úب-ال-دم
ورئيسس أŸكتب ألولئي للتÈع بالدم خÓل
ألحتفال باليوم ألوطني للتÈع بالدم ألذي
أحتضشنه مركز ألÎفيه ألعلمي سشيدهم جعفر
ب -ال-ب-وي-رة ب-اŸك-ان-ة أل-ت-ي –ت-ل-ه-ا أ÷زأئ-ر ‘
عملية ألتÈع بالدم،حيث أنها –تل أŸرتبة
أألو ¤إأفريقيا وهي ‘ طليعة ألبلدأن عاŸيا.
أكد سشايح أن ألتÈع بالدم هوعمل إأنسشاÊ
عكسس ما يحدث ‘ بعضس ألبلدأن أألخرى،
وذلك ب- -فضش- -ل أل- -ع- -م -ل أ÷ب -ار أل -ذي ت -ب -ذل -ه

أ÷معيات ‘ ألتÈع بالدم بدعم من ألسشلطات
م- -ك- -ن م- -ن إأن- -ق- -اذ أألروأح ع- -ل- -ى أŸسش- -ت- -وى
أل -وط -ن -ي،ح -يث ” أŸرور م -ن إأج -ب-ار ع-ائ-ل-ة
أŸريضس على جلب متÈع Úبالدم إأ ¤وفرته
على مسشتوى أŸسشتششفيات.
وبالبويرة ” أقتناء آألة ““سشتافÒيز““ لفرز
صشفائح ألدم بقيمة تفوق  400مليون سشنتيم
وذلك بدعم من أÛلسس ألششعبي ألولئي ،و‘
ن -فسس ألسش -ي -اق حضش -ر أح -م -د ب -وت -ات -ة رئ-يسس
أÛلسس ألششعبي ألولئي وألذي جدد ألتزأمه
بدعم ما‹ لكل مبادرة تصشب ‘ هذأ ألسشياق

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

ك -اŸرأت -ون ألسش -ن -وي أل -ذي ي -ن -ظ -م-ه أŸك-تب
ألولئي للمتÈع Úبالدم.
وبهذه أŸناسشبة ” تنظيم عدة ﬁاضشرأت
ل -ف -ائ-دة أألط-ف-ال وذلك ل-غ-رسس ث-ق-اف-ة أل-تÈع
بالدم عند أألجيال أŸقبلة ،وبهذه أŸناسشبة
” إأعادة أÛلسس ألولئي وأنتخاب ألدكتور
عبدأ Ÿالك سشايح رئيسشا ولئيا ،كما ” تكرË
أŸتÈع Úبالدم من ربع ألولية وعلى رأسشهم
أحد أŸتÈع““ Úعمي أحسشن““ ألذي وصشل إأ¤
 105تÈع بالدم.

البويرة :ع .نايت رمضضان

ألعدد
17781

06

لبواب بخنشسلة على قدم وسساق
ترقيم العمارات وا أ

اسستÓم  900مسسكن اجتماعي ‘ الفا— نوفمÈ
‘ إاط- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ار
ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة
ل-تسس-ل-يم  80آال-ف مسس-ك-ن
م -ن ﬂت -ل-ف الصس-ي-غ عÈ
رب - -وع ولي - -ات ال- -وط- -ن،
يرتقب بعاصسمة الولية
خ - -نشس - -ل - -ة اسس- -تÓ- -م 945
مسس -ك-ن ع-م-وم-ي إاي-ج-اري
““اج - -ت - -م- -اع- -ي““ اŸن- -ج- -زة
Ãوق-ع ““ف-رن-ق-ال““ ب-أاع-ا‹
اŸدي- - -ن- - -ة ب- - -ع- - -د إان - -ه - -اء
لشسغال بها بنسسبة ٪100
أ
ع -ل -ى مسس-ت-وى ال-ع-م-ارات
وال- -ت- -ه- -ي- -ئ -ة اÿارج -ي -ة
Ÿواقعها.

خنشضلة :اسضكندر ◊جازي
ي -ن -ت -ظ -ر ‘ ه -ذأ أإلط-ار،
أŸئات من أŸوأطن Úبششغف
أسش -ت Ó-م م-ف-ات-ي-ح سش-ك-ن-ات-ه-م
أل-ت-ي أن-ت-ظ-روه-ا م-ن-ذ إأعÓن
ق -ائ -م -ة أŸسش -ت-ف-ي-دي-ن شش-ه-ر
ج- -وأن سش -ن -ة  2014بعاصشمة
أل -ولي-ة خ-نشش-ل-ة وب-ع-د سش-نÚ
م -ن ع -ن -اء أل -ك -ثÒي -ن م -ن -ه-م

أŸسشتأاجرين لسشكنات تأاويهم
وعائÓتهم مقابل مبالغ مالية
ششهرية أثقلت كاهلهم.
وŒري ع- - -ل - -ى مسش - -ت - -وى
أŸوق - -ع أŸذك- -ور حسشب م- -ا
وقفت عليه ““ألششعب““ ‘ عÚ
أŸك- -ان ،ع- -ل- -ى ق- -دم وسش- -اق
عملية تركيب لفتات تسشمية
أألح -ي -اء ب -ه -ذأ أŸوق-ع وك-ذأ
ت- -رق- -ي -م أل -ع -م -ارأت وأب -وأب
ألشش -ق -ق –سش -ب -ا ل -تسش -ل-ي-م-ه-ا

ألصشحابها.
و” ب- - -اŸوق- - -ع أŸذك- - -ور
تشش - - -غ - - -ي - - -ل ك - - -ل أŸرأف - - -ق
ألضش-روري-ة ل-لسش-ك-ن م-ن إأن-ارة
عمومية وغاز طبيعي وألربط
بشش - -ب - -ك - -ة أŸي - -اه ألصش - -ا◊ة
ل -لشش -رب وغÒه -ا م-ن ت-ه-ي-ئ-ة
أŸوأقع ألسشكنية باŸسشاحات
أÿضش -رأء وفضش -اءأت أل -ل -عب
أÿاصشة باألطفال.

بقرار من ÷نة الطعون بالوادي

إاسسقاط  89إاسسما من قائمة اŸسستفيدين من السسكن
ق ّ- -ررت ÷ن- -ة ال- -ط- -ع- -ون ال- -ولئ- -ي- -ة
ب -ال -وادي إاسس -ق -اط  89إاسس -م -ا م-ن ق-ائ-م-ة
اŸسس- -ت- -ف -ي -دي -ن م -ن حّصس -ة  1707سسكنا
اجتماعيا ببلدية الوادي اŸعلن عنها من
ط-رف مصس-ال-ح دائ-رة ال-وادي م-ن-ذ أاشس-ه-ر
وه-ذا ب-ع-د ان-ت-ه-اء –ق-ي-ق-ات-ها اŸيدانية
ال- -ت- -ي ق- -ام ب- -ه- -ا أاعضس- -اء ال- -ل- -ج- -ن -ة إاث -ر
لزيد من  3347ط-عن منها
اسس-ت-ق-ب-ال-هم أ
 347م- -ط- -اب- -ق وم- -ؤوسسسس ل- -ل- -م -ع -ايÒ
القانونية .

الوادي :قديري مصضباح
أسشفرت ألتحريات عن وجود ›موعة من
أألششخاصس تنعدم فيهم ششروط ألسشتفادة من
ألسش-ك-ن-ات ألج-ت-م-اع-ي-ة م-ن-ه-ا أل-رأتب يتجاوز
أ◊د ألقانو ،Êوغ ÒأŸقيم ÚبÎأب ألبلدية،
وكذأ أŸسشتفيدين مسشبقا من ألدولة ،أضشافة
أ ¤أ◊الة ألجتماعية أŸيسشورة ،وغÒها من
أألسشباب ألتي تقصشيهم من ألسشتفادة نهائيا
م-ن أل-ق-وأئ-م ،أضش-اف-ة أ ¤ت-ط-ب-ي-ق أل-ت-ع-ل-يمات
وألششروط طبقا للمرسشوم ألتنفيذي رقم -142
 08أŸؤورخ ‘  05جمادى أألول  1429أŸوأفق
لـ 11م -اي  2008وأل -ذي ي-ح-دد ق-وأع-د م-ن-ح
ألسشكن ألعمومي أليجاري باعتبار أن ألقائمة
أŸعلن عنها حملت أسشماؤوهم كما أن ألتحقيق
م- -ا زأل ج- -ال- -ري- -ا لـ 22ح -ال-ة ل-ع-دم أك-ت-م-ال
أŸعلومات ألكاملة حولهم .
وأمر وأ‹ ألوأدي عبد ألقادر بن سشعيد
ب- -إاع- -ادة أل- -ن- -ظ- -ر ‘ درأسش -ة م -ل ّ-ف -ات ه -ؤولء
أŸسش-ت-ف-ي-دي-ن ،ك-م-ا أع-ط-ى ت-ع-ل-يمات صشارمة
م-ت-مّ-ث-ل-ة ‘ إأقصش-اء م-ن أرأدوأ أل-ت-ح-اي-ل ع-ل-ى
مصشالح ألدأئرة Ãلّفاتهم أÿاطئة خاصّشة وأن
÷ن -ة أل -ط -ع-ون أل-ولئ-ي-ة ق-د أّك-دت وج-ود 89

إأسشما بالقائمة تنعدم فيها ششروط ألسشتفادة
‡ا ي- -ع- -ط- -ي أألول- -وي- -ة ألصش -ح -اب أŸل -ف -ات
ّ
‡ن يعيششون حالت مزرية.
ألقدÁة ّ
من جهة أخرى ششدد ألوأ‹ على ضشرورة
تعويضس أألسشماء أŸقصشيّة بأاسشماء أخرى من
أل -ق -ائ -م -ة ألح -ت -ي -اط -ي-ة م-ع إأل-زأم-ي-ة ب-ر›ة
خرجات ميدأنية للنظر ‘ ششؤوونهم إأن كانوأ
يسشتحّقون أ◊صشول على تلك ألسشكنات ،بينما
سش -ي -ت-م نشش-ر أسش-م-ائ-ه-م م-ع أل-ق-ائ-م-ة أÿاصش-ة
با◊ ّصشة أŸقبلة ألتي سشتسشتفيد منها بلدية
ألوأدي.
أما بالنسشبة للمسشتفيدين ألذين  ⁄يسشبق ‘
حقهم أي طعن ،عليهم أبÓغ ÷نة ألدأئرة
بقائمة ألسشتفادأت أŸلغاة من طرف ÷نة
أل- -ط- -ع- -ن ،أضش -اف -ة أ– ¤وي -ل أل -ط -ع -ون غÒ
Óحكام أŸرسشوم ألتنفيذي وألتي
أŸطابقة ل أ
هي ‘ ششكل عرأئضس تتضشمن لفت ألنتباه
للوضشعية ألجتماعية أ÷ ¤نة ألدأئرة إلعادة
درأسش-ت-ه-ا وف-ق-ا ل-ل-ت-ن-ظ-ي-م أŸع-مول به ،ضشمن
أ◊صش -ة أŸت-ب-ق-ي-ة شش-ري-ط-ة أن ي-ت-وف-روأ ع-ل-ى
م -ل -ف م -ق -دم سش -ل -ف -ا Ÿصش -ال -ح أل -دأئ-رة ،أم-ا
بخصشوصس ألقوأئم أŸلغاة يتع Úلفت ألنتباه
أن كل ملف يحتوى على تصشريح غ Òحقيقي
سش-ي-ق-دم ل-ل-ع-دأل-ة ل-ل-م-ت-اب-ع-ة أل-قضش-ائية ،وذلك
بتهمة ألتصشريح ألكاذب ،وهذأ طبقا للمادة 06
للمرسشوم ألتنفيذي.
وحرصشا على أحÎأم أآلجال ألتي أعلن عنه
‘ توزيع هذه ألسشكنات Ãناسشبة أإلحتفالت
أıلدة للثورة ألتحريرية أول نوفم Èفإان
ع-م-ل-ي-ة أل-ق-رع-ة سش-ت-ج-رى ي-وم ألثÓثاء ألقادم
أŸوأفق لـ 30أكتوبر  ،2018بالقاعة أŸتعددة
ألرياضشات  3000مقعد - ،على دركي  -بحي
ألشش-ط ،ع-ل-ى ألسش-اع-ة أل-ت-اسش-ع-ة صش-ب-اح-ا ل-ي-تم
بذلك توزيع أŸفاتيح على أŸسشتفيدين من
ألسشكن ألعمومي.

لطار اŸعيشسي
لزمة و–سس Úا إ
للقضساء على ا أ

توزيع  1200وحدة سسكنية باŸسسيلة

أاك-د وا‹ اŸسس-ي-ل-ة ح-اج م-ق-داد ن-هاية
لسس -ب -وع ع -ل -ى ه -امشس ع -م-ل-ي-ة ت-وزي-ع
ا أ
 1200وح-دة سس-ك-ن-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف الصس-يغ
ب- -ال- -ق- -طب ا÷ام- -ع- -ي ب- -ج -ام -ع -ة ﬁم -د
ب- -وضس- -ي- -اف ب -اŸسس -ي -ل -ة ‘ إاط -ار Œسس -ي -د
برنامج رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ب -ال -ت -زام -ن م -ع الح -ت-ف-ال
ب - -ال - -ذك - -رى  64لن - -دلع ال - -ث - -ورة
التحريرية اŸظفرة ،أان الدولة ماضسية
‘ سسياسستها الهادفة للقضساء على أازمة
لط - -ار اŸع - -يشس - -ي
السس - -ك - -ن ل - -ت - -حسس Úا إ
للمواطن.

اŸسضيلة :عامر ناجح
كشش -ف ح -اج م -ق -دأد خ Ó-ل أل -ك -ل -م-ة أل-ت-ي
حضش -ره -ا ألسش -ل -ط -ات أل -ت -ن -ف -ي -ذي -ة وأألم-ن-ي-ة
وأألسش -رة أل -ث -وري -ة وأŸسش -ت-ف-ي-دي-ن ع-ن حصش-ة
سش -ك -ن -ي -ة ك -بÒة أخ -رى ت -ق-در ب  7748سشكن

عمومي إأيجاري و 2098سشكن ترقوي مدعم
و 2400سشكن للبيع باإليجار يتم توزيعها بعد
ألن-ت-ه-اء م-ن رب-ط-ه-ا Ãخ-ت-ل-ف ألشش-ب-ك-ات من
كهرباء وغاز وماء .
وأششرف ‘ ذأت ألسشياق وأ‹ ألولية على
توزيع مقررأت ألسشتفادة Ÿسشتحقيها تخصس
 180سشكن ترقوي تخصس بلدية أŸسشيلة بحصشة
تقدر ب  120سشكن و 60سشكن ببلدية برهوم،
باإلضشافة إأ ¤توزيع مقررأ ت ألسشتفادة من
ألسشكن ألريفي ألتي تقدر ب  4000حصشة عÈ
ﬂتلف بلديات ألولية وتخصس كل من بلدية
ولتام ب( 80حصشة و 110حصشة بسشيدي عيسشى
و 40حصش -ة ب -ع Úأل -ريشس و 40أخ-رى ب-بلدية
سشيدي أﬁمد وغÒها من ألبلديات).
وم -ن ج -ان -ب-ه-م أŸسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ﬂت-ل-ف
ألصشيغ ألسشكنية أثنوأ على أÛهودأت ألتي
ق -امت ب -ه -ا ألسش -ل -ط -ات ألج -ل إأسش -ك -ان -ه -م ‘
سشكنات لئقة بعد معانات طويلة مع ألكرأء
وألكتظاظ دأخل أŸسشاكن.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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Œاوبا مع التحول الطّاقوي الذي يفرضشه الظّرف القتصشادي

سسوناطرإك ترإهن على إل ّ
طاقات إŸتجّددة
بدي ‘ ÓإسسÎإتيجيتها
^

العدد
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بعد مطلب اعتماد مديريت ‘ Úوهران
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إ‚ازإت وتطّلعات منتظرة باŒاه تقسسيم إÿارطة إلتّربوية
لقسشام
^ إانهاء مششكل اكتظاظ الّتÓميذ با أ

ربط اŸنششآات الّنفطية بالطّاقة الشّشمسشية وتقليل العتماد على اŸصشادر التّقليدية

براهمية .م

وهران :براهمية مسسعودة
أاّكد عبد القادر فضشيل ششريف ،مدير خلية اإ’عÓم
بمديرية السشÓمة والبيئة لششركة سشوناطراك ،أان
اإ’سش- -ت- -رات- -ي- -ج- -ي- -ة ال- -ج- -دي- -دة ال- -م- -ع- -ت- -م -دة م -ن
ط -رف سش -ون -اط -راك ،ت -رت -ك -ز ع -ل -ى ع -دة م -ح-اور
رئيسشية ،تهدف أاسشاسشا إالى توسشيع مواردها وتنويع
مصشادرها ،وخاصشة الطاقات البديلة المسشتقبلية
ف-ي إاط-ار دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ال-ت-ح-ول ال-طاقوي المعتمدة
دوليا.
كما تسشمح خطة سشوناطراك « »SH2030حسشبما
أاوضشحه فضشيل ششريف في تصشريح لـ «الششعب»،
ب-مسش-اي-رة وم-ج-اراة ال-ت-ط-ور ال-ج-دي-د إ’سشتراتيجية
شش-رك-ات ال-ب-ت-رول ال-ع-ال-م-ي-ة ف-ي ال-تحول الطاقوي،
اق-ت-ن-اع-ا م-ن-ه-ا بضش-رورة ا’سش-ت-ث-م-ار ف-ي ال-ط-اق-ات
ال-م-ت-ج-ددة وال-ت-ك-ي-ف م-ع ال-ظ-روف ال-م-ت-غّ-ي-رة ،من
أاج -ل ت-ن-وي-ع ال-ق-اع-دة ا’ق-تصش-ادي-ة ورف-ع ال-ق-درات
التنافسشية.
وعلى ضشوء ذلك ،أابرز محّدثنا جهود الششركة من
أاجل ضشمان بقائها في طليعة المششهد الطاقوي،
وق-د ت-زاي-د ا’ه-ت-م-ام ال-ع-ال-م-ي ب-ت-رششيد اسشتهÓك
الطاقة وتششجيع اسشتخدام أانواع الطاقة البديلة،
وذلك ل-ت-ق-ل-ي-ل ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى ال-مصش-ادر ال-ت-قليدية
ال-م-ه-ددة ب-ال-زوال وم-واج-ه-ة م-خ-ت-ل-ف ال-تهديدات

ال - - - - - - - - - -ب - - - - - - - - - -ي - - - - - - - - - -ئ - - - - - - - - - -ي - - - - - - - - - -ة ،ف - - - - - - - - - -ي
ظل التطورات والتحو’ت ا’قتصشادية المتسشارعة.
وب -حسشب فضش-ي-ل شش-ري-ف ،ان-ط-ل-قت «سش-ون-اط-راك»
فع Óفي تنفيذ عّدة برامج اسشتراتيجية ،من بينها
رب- -ط م- -نشش- -آات- -ه -ا ب -ال -ط -اق -ة الشش -مسش -ي -ة ،ب -ه -دف
التقليل من اسشتهÓك الوقود في توليد الطاقة التي
ت -ح -ت -اج -ه -ا الشش -رك -ة ،مسش -ت-د’ ب-مشش-اري-ع الشش-رك-ة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ن-ق-يب ال-خ-اصش-ة ب-رب-ط ب-عضس هياكلها
بالطاقة الششمسشية وغيرها من العمليات المماثلة.
وكشش -ف ف -ي سش -ي -اق م ّ-ت -صش-ل ع-ن مسش-اع-ي الشش-رك-ة
ال- - -ق- - -ائ- - -م- - -ة بشش- - -أان اسش- - -ت- - -غÓ- - -ل ال- - -ط- - -اق- - -ات
المتجددة ،وخاصشة الششمسشية في الورششات وقواعد
ال -ح-ي-اة ،ب-م-ا ف-ي-ه-ا ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ن-ق-يب ،م-ن خÓ-ل
ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى اخ-ت-ي-ار ن-م-وذج ج-دي-دة ل-ت-وفير كم
هائل من الطاقة الششمسشية باسشتعمال تكنولوجيا
الخÓيا الضشوئية (فوتوفولتاييك) التي تفوق قدرتها
اإ’نتاجية  200إالى  400ميغاواط.
وأاششارالمتحدث كذلك إالى مششروع في طور ا’نجاز
بقدرة  10ميغاواط لتموين منششأاة الحقل النفطي
بئر السشبع بمدينة ورقلة ششرق صشحراء قوق بتقرت،
وسش-ط ت-وق-ع-ات ب-ت-غ-ط-ي-ة ب-عضس ال-ق-رى ال-م-ج-اورة،
منّوها في الوقت ذاته بعدد من المششاريع اأ’خرى
قيد الدراسشة من قبل مديرية الموارد الجديدة،
وه - -ي إاح - -دى اإ’دارات ال - -م - -رك - -زي - -ة ال - -ت - -اب- -ع- -ة
لسشوناطراك ،تم اسشتحداثها مؤوخرا ،في سشابقة

هي اأ’ولى من نوعها في تاريخ الششركة ،للتكفل
بمششاريع الطاقات الجديدة والمتجددة والتنقيب
في البحر وغيرها من مسشتجدات القطاع.
كما نّوه فضشيل ششريف بدور المديرية المركزية
للبحث والتطوير التقني في إاعداد مششاريع أابحاث
في مجال الطاقات المتجددة بالتنسشيق مع المركز
ال-وط-ن-ي ل-ل-ط-اق-ات ال-م-ت-ج-ددة ،و’سش-ي-ما في إاطار
الشش - -راك - -ة م- -ع «إاي- -ن- -ي» اإ’ي- -ط- -ال- -ي- -ة ،م- -ن ح- -يث
ال-ت-خ-ط-ي-ط ل-ت-ط-وي-ر أاب-ح-اث ف-ي م-ج-ال ال-ط-اقات
ال-م-ت-ج-ددة ،والسش-ع-ي ن-ح-و ت-ح-ق-ي-ق أاه-داف الرؤوية
ال-مسش-ت-ق-ب-ل-ي-ة لسش-ون-ط-راك ،ورب-ط ج-م-ي-ع منششآاتها
بالطاقات المتجددة بحلول عام .2030
وخ- - -لصس م- - -ح - -دث «الشش - -عب» إال - -ى أان ال - -خ ّ- -ط - -ة
ا’سش- -ت- -ث -م -اري -ة ال -ج -دي -دة ل -لشش -رك -ة ال -ج -زائ -ري -ة
«سشوناطراك» ضشمن إاسشتراتيجيتها لفترة - 2020
 ،2030ت - - - - - - - - - - -ت - - - - - - - - - - -رج- - - - - - - - - - -م إال- - - - - - - - - - -ى رؤوى
وم -ن -ج-زات ع-ل-ى أارضس ال-واق-ع ،ت-ع-كسش-ه-ا مشش-اري-ع
ه -ام -ة ج -اري ت -جسش-ي-ده-ا ح-ال-ي-ا ل-رب-ط ال-ورشش-ات
وق -واع -د ال -ع -م -ل وم -خ -ت -ل -ف م -نشش -آات-ه-ا ب-ال-ط-اق-ة
الششمسشية ،إاضشافة إالى مششاريع اأ’بحاث والتطوير
ومسش-اع-ي-ه-ا ال-م-ت-واصش-ل-ة ل-حشش-د ط-اقاتها ومسشايرة
ال-مسش-ت-ج-دات ع-ل-ى ال-مسش-ت-وي-ي-ن اإ’قليمي والدولي
«ل-ح-م-اي-ة ن-فسش-ه-ا م-ن اضش-ط-راب-ات السشوق العالمية
للبترول والغاز» ،على حد تعبيره.

ج ّ-ددت ل -ج-ن-ة ال-ت-رب-ي-ة وال-ت-ك-وي-ن وال-ت-عليم العالي
وال- -ب- -حث ال- -ع- -ل -م -ي ل -ل -م -ج -لسس الشش -ع -ب -ي ل -و’ي -ة
وهران مطلبها القاضشي بتقسشيم الخارطة التربوية
اإلى مديريتين ،حتى تتمكن من اسشتيعاب العدد
ال-ه-ائ-ل م-ن ال-ط-ل-ب-ة وع-م-ال ال-ق-ط-اع ،ت-م-اشش-ي-ا م-ع
التزايد المسشتمر في الهياكل والتجهيزات التربوية
بالو’ية.
وكانت السشلطات المحلية ،قد راسشلت مرارا الوزارة
والنواب على المسشتوى المركزي من أاجل التدخل
في هذا اإ’طار ،ويأاتي على رأاسشهم المسشؤوولون
التنفيذيون المتعاقبون على إادارة ششؤوون القطاع
التربوي بوهران ،الذين رافعوا من أاجل تقسشيم
الخارطة التربوية اإلى مديريتين أاو أاكثر ،على غرار
ال -ع -اصش -م -ة’ ،سش- -ي- -م- -ا خÓ- -ل ال- -ف -ت -رة ال -ح -رج -ة
ال- -ت- -ي شش- -ه- -دت- -ه- -ا ال- -ج- -زائ- -ر ع- -ام- -ة ف -ي سش -ي -اق
ا’ح -ت -ج -اج -ات وا’إضش -راب -ات ع -ل -ى م -دار ال-ف-ت-رة
الماضشية.
كّ- -ث فت سش-ل-ط-ات وه-ران م-ن خ-رج-ات-ه-ا ال-م-ي-دان-ي-ة
واج -ت -م -اع-ات-ه-ا ال-م-ت-واصش-ل-ة ،م-ن أاج-ل إاي-ج-اد ح-ل
ل- - -م- - -خ- - -ت- - -ل- - -ف ال - -مشش - -اك - -ل ال - -ت - -ي ي - -ع - -رف - -ه - -ا
ق -ط -اع ال -ت -رب-ي-ة وال-ت-ع-ل-ي-م ال-ذي ح-ظ-ي ب-ا’أول-وي-ة
وحّ -ق-ق ق-ف-زة نوعية ،ج-ع-لت ال-دخ-ول ا’ج-ت-م-اعي
 2019 - 2018في منأاى عن الضشغوطات المسشجلة
سشابقا ،حسشبما أاكدته رئيسس لجنة التربية والتكوين
وال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ال-ي وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي للو’ية السشيدة
مفيدة ذيابي.
واأكدت رئيسشة اللجنة ذيابي أان sهذا النجاح هو
«ث -م -رة ال -ج -ه -ود ال -م -ت -ك-ام-ل-ة ال-ت-ي ت-ب-ذل-ه-ا جميع
ا’أطراف الفاعلة في القطاع ،وعلى رأاسشهم والي
الو’ية ومصشالح مديرية التربية وفعاليات المجتمع
المدني .وقد أاثمرت باسشتÓم  11مجمعا مدرسشيا،
م - -ت - -وسش- -ط- -ت- -ي- -ن وث- -ان- -وي- -ت- -ي- -ن خÓ- -ل ال- -دخ- -ول
ا’ج-ت-م-اع-ي ،ب-ي-ن-م-ا سش-ي-ك-ون ال-فصش-ل اأ’ول ممتدا
لتواصشل عمليات اسشتÓم الموؤسشسشات التربوية على
غ- - - - -رار  13م -ج -م -ع -ا م -درسش -ي-ا وم-ت-وسش-ط-ت-ي-ن
وثانويين ،إالى جانب أاقسشام التوسشع بالمؤوسشسشات
التربوية».
وأاششادت السشيدة ذيابي في هذا اإ’طار بدور ديوان
ال-ت-رق-ي-ة وال-تسش-ي-ي-ر ال-ع-ق-اري ،ال-ذي رف-ع ال-ت-ح-دي

لششكالية بتونسس
اŸلتقى اŸغاربي  4حول إاصشÓح التّعليم يجيب على ا إ

بانجازه لمجمعات مدرسشية في مدة لم تتجاوز 4
أاششهر ،حيث تم اسشتقبال أاكثر من  356693تلميذا
على مسشتوى  790مؤوسشسشة تربوية ،منها 49372
ت-ل-م-ي-ذا ب-ال-ط-ور ال-ث-ان-وي ي-زاول-ون دراسش-ت-ه-م بـ 80
ثانوية و 113515تلميذا بالطور المتوسشط عبر 171
متوسشطة ،بينما التحق  181356تلميذا بالطور
ا’ب- -ت -دائ -ي ،إاضش -اف -ة إال -ى  12150ت-ل-م-ي-ذ بالطور
التحضشيري موزعين عبر  539ابتدائية.
بحسشبها سشمح هذا بدخول اجتماعي مريح بمعظم
م -ن-اط-ق وه-ران م-زي Ó-ال-م-خ-اوف ال-مسش-ج-ل-ة م-ن
الضشغط واإ’كتظاظ’ ،سشيما بالمناطق التي عرفت
عمليات ترحيل حديثة ،مثلما هو الحل بالنسشبة
للمحقن بدائرة أارزيو التي ششهدت اهتماما كبيرا
م - -ن ق - -ب - -ل م - -دي - -ري - -ة ال - -ت - -رب - -ي - -ة وال - -م - -ج- -لسس
المنتخبين ،نظرا ’رتفاع عدد التÓميذ بمتوسشطة
حجازي عبد القادر التي اسشتقبلت  1271تلميذا
موزعين عبر  19قاعة تدريسس ،غير أاّن مديرية
ال -ت-رب-ي-ة اسش-ت-ع-انت ب-ورشش-ات ك-انت ت-اب-ع-ة ل-ث-ان-وي-ة
اأ’م-ي-ر خ-ال-د ،ت-م إاع-ادة ت-ه-ي-ئ-ت-ه-ا وج-ع-ل-ها ملحقة
للمتوسشطة المذكورة ،سشمحت باسشتقبال أاكثر من
 465تلميذا.
كما أاششارت ذات المسشؤوولة إالى حلول اسشتعجالية
أاخرى ،مّكنت من امتصشاصس الفائضس ،وذلك في
ان-ت-ظ-ار اسش-تÓ-م ال-م-ؤوسشسش-ات ال-ت-رب-وي-ة ال-م-برمجة
والتي تعرف نسشبا متفاوتة في أاششغال اإ’نجاز ،كما
هو الحال بالنسشبة لمتوسشطة بن ششاعة محي الدين
بحي الصشباح التي بلغ عدد التÓميذ الملتحقين بها
أاكثر من  1574تلميذ ،مما دفع المسشؤوول التنفيذي
اأ’ول بالو’ية إالى ا’سشتعانة بالبناء الجهاز الذي
يضشم  7أاقسشام لفك الضشغط ،في الوقت الذي تم
فيه اللجوء إالى اسشتغÓل أاقسشام ابتدائية «كناب
ب -انك» ال -ج -دي -دة ل -ف -ائ -دة ت Ó-م-ي-ذ السش-ن-ة اأ’ول-ى
متوسشط بهدف فك الضشغط الذي كانت سشتعيششه
متوسشطة بن معيسشة عبد القادر بحي الياسشمين
ال -ت -ي ت -ظ -م أاك -ث-ر م-ن  22ق-اع-ة ’سش-ت-ق-ب-ال 1428
تلميذا ،في وقت بلغ عدد التÓميذ  1473تلميذا
ب-م-ت-وسش-ط-ة أاب-و ب-ك-ر ع-ل-ي ب-ح-ي ب-وع-م-ام-ة بدائرة
وهران ،موزعين على  21حجرة تدريسس ،مما أانتج
 16ف -وج -ا م -ت -ن -ق Ó-ت-م ت-ح-وي-ل-ه-م إال-ى ال-م-درسش-ة
ا’بتدائية أابو بكر علي ،تضشيف محدثتنا مؤوّكدة
عزمهم على تحقيق اأ’هداف المرجّوة.

«إلتّعليم إÿاصص بديل إسسÎإتيجي أإم مكمل للقطاع إلعمومي؟» ‘ نقاشص مفتوح
براهمية .م

لسشبق علي بن ﬁمد
^ مششاركة جزائرية قوية وتكر Ëوزير الّتربية ا أ

تسش-ت-ع-د ج-م-ع-ي-ة ال-ب-ح-وث وال-دراسش-ات ’ت-ح-اد ال-م-غ-رب ال-ع-رب-ي
ل-ت-ن-ظ-ي-م ال-م-ل-ت-ق-ى ال-م-غ-ارب-ي ال-راب-ع ح-ول إاصشÓح التعليم ،تحت
ع -ن -وان :ال -ت -ع -ل -ي -م ال -خ -اصس ف -ي دول ال -م -غ -رب ال -ع-رب-ي :ب-دي-ل
اسشتراتيجي أام مكمل للقطاع العمومي؟ وذلك يومي  14و15
نوفمبر  2018بنزل الدبلوماسشي بتونسس .وقد اختار القائمون
على الملتقى تكريم وزير التربية الجزائري ا’سشبق ،علي بن
محمد ،والمفكر المغربي الدكتور طه عبد الرحمان.
وقد سشبق لجمعية (مركز) البحوث والدراسشات من أاجل اتحاد
المغرب العربي ،وأان كّرمت عديد القامات العلمية من الجزائر،
من أامثال اأ’سشاتذة اأ’فاضشل :أابو القاسشم سشعد الله ومحي الدين
عميمور وناصشر الدين سشعيدوني وأاحمد طالب اإ’براهيمي وعبد
الحميد حاجيات وعبد القادر حجار وعبد الكريم بوصشفصشاف
وجمال قنان وبوعÓم بلقاسشمي ،وفق ما أاششير إاليه.
تدور إاششكالية الملتقى حول التطورات التي ششهدها التعليم في
الدول المغاربية ،على غرار تونسس والجزائر والمغرب وليبيا
وموريتانيا التي اسشتطاعت أان تحقق انجازات كبرى في هذا
اإ’طار ،من أاجل العدالة ا’جتماعية ومحاولة احتواء التركة
ا’سش -ت -ع-م-اري-ة ال-ره-ي-ب-ة ال-ت-ي سش-اه-مت ب-ط-ري-ق-ة أاو ب-أاخ-رى ف-ي
انتششار الجهل واأ’مية في أاوسشاط الششعوب العربية.
ك -م -ا سش -ي -ت -ط-رق ال-م-ل-ت-ق-ى إال-ى ع-دي-د ال-دراسش-ات واأ’ط-روح-ات
ال-خ-اصش-ة ب-ال-م-ن-ظ-وم-ة ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ،وانعكاسشات النمو
السشكاني والتخلف التكنولوجي على الجودة والنوعية بالمدارسس
العمومية.
وعلى ضشوء ذلك تطرح الندوة مجموعة من اأ’سشئلة ’سشتطÓع
الجوانب المختلفة للموضشوع ،أاهمها :هل التعليم الخاصس يعّد
ب -دي  Ó-أام م -ك ّ-م  Ó-ل-ه-ي-ئ-ات ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-م-وم-ي-ة ؟ ه-ل ال-م-ح-ي-ط
السش -وسش -ي -ول -وج -ي وا’ق -تصش -ادي ،وح -ت-ى السش-ي-اسش-ي ،ي-دّع-م ه-ذا
التوجه؟ هل تتوفر الظروف والضشوابط التنظيمية والتششريعية
للسشير قدما في هذا النهج؟ كيف ينبغي أان تكون العÓقة بين
القطاع التعليمي العمومي والقطاع الخاصس؟ وهل بإامكان التعليم
الخاصس أان يحافظ على هوية المتعلم ويعّزز روح المواطنة لديه؟
ما يمّيز تظاهرة هذه السشنة مششاركة ششخصشيات فاعلة ومؤوثرة

في مجال التربية والتعليم من تونسس والمغرب وليبيا والجزائر،
ع- - -ل- - -ى رأاسش- - -ه- - -م ال- - -دك- - -ت- - -ور ع- - -ل- - -ي ب- - -ن م- - -ح- - -م- - -د وزي- - -ر
التربية الوطنية الجزائري اأ’سشبق ،صشاحب مقولة «أالقوا بالعربية
في الجامعة تلتقطها العلوم» ،الذي يعتبر أاحد أاهم الششخصشيات
الجزائرية الوطنية التي كرسشت حياتها التعليمية والمهنية للدفاع
عن الهوية الجزائرية وعن اللغة العربية ،أامام ما يعرف بالتيار
الفرنكفوني في الجزائر ،وقد توّلى منصشب وزير التربية الوطنية
عام .1990

–ديات ورهانات
وبهذه المناسشبة سشيلقي الدكتور بن محمد ،محاضشرة تحت عنوان
«التعليم الخاصس في الجزائر بين مxد وجزر ،حسشب قوة التيار
السشياسشي والفكري الضشاغط لتغيير النصشوصس التششريعية» ،إالى
جانب كوكبة من الباحثين والمحاضشرين الجزائريين ،من أامثال

اأ’سشتاذ صشالح زياني من جامعة باتنة الذي سشينششط محاضشرة
ب-ع-ن-وان «ال-ت-ع-ل-ي-م ال-خ-اصس ف-ي ال-ج-زائ-ر :مسش-ع-ى ل-ت-حقيق جودة
التكوين والتدريب أام مجال للترقية والتفاوت اإ’جتماعي؟»،
وسشيششارك اأ’سشتاذ مبروك كاهي من جامعة ورقلة بمداخلة
ع-ن-وان-ه-ا «ال-ج-ام-ع-ات ال-م-غ-ارب-ي-ة وتحدي والخوصشصشة ومنافسشة
فروع الجامعات اأ’جنبية».
فيما سشيتطّرق اأ’سشتاذ حميد حمÓوي ،نائب عميد كلية العلوم
اإ’نسشانية وا’جتماعية بجامعة قالمة إالى «واقع التعليم الخاصس
في الجزائر بين ا’تجاهات المادية والمقاصشد التعليمية» ،كما
سشيسشلط اأ’سشتاذ العربي فرحاتي من جامعة باتنة الضشوء على
«تجربتي التعليم العام والخوصشصشة في ضشوء الحاجة الحضشارية
للدول المغاربية».
وقد تّم اختيار اأ’سشتاذ مسشعود عمارنة ،اأ’مين العام للنقابة
Óسشاتذة الجامعيين  ،لرئاسشة ورششة التفكير اأ’ولى حول
الوطنية ل أ
«ال -ع Ó-ق -ة ب -ي -ن ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-م-وم-ي وال-ت-ع-ل-ي-م ال-خ-اصس ال-ت-ك-ام-ل
والتنافسس» ،فيما سشيترّأاسس ورششة التفكير الثانية الموسشومة بـ
«واقع التعليم الخاصس في البلدان المغاربية وآافاق تطويره وفق
متطلبات الجودة» كل من اأ’سشتاذ عبد السشتار بن رجب من
جامعة قرطاج بتونسس ومدير المركز الوطني للكتاب بوزارة
الثقافة جمال يحياوي الذي سشيلقي بالموازاة مع ذلك كلمة ششكر
وعرفان في حفل تكريم الدكتور علي بن محمد.
وأاث -ن -ى ال -دك -ت-ور ح-ب-يب حسش-ن ال-ل-ولب ،رئ-يسس ج-م-ع-ي-ة ال-ب-ح-وث
وال -دراسش -ات م -ن أاج -ل ات -ح -اد ال -م -غ -رب ال -ع-رب-ي ف-ي تصش-ري-ح لـ
«الششعب» على مواقف الدكتور علي بن محمد في الدفاع عن
قضشايا التعليم وتحدياته ،في ظل الرهان على الجودة في التعليم
والمصشالحة مع أابعاده الحضشارية العربية واأ’مازيغية في المغرب
العربي الكبير.
ونّوه إالى مسشيرته الحافلة باإ’نجازات والعطاء ،التي أاهلته لتولي
م-ن-اصشب م-ه-م-ة وأاسش-اسش-ي-ة ف-ي ال-خ-ارط-ة ال-ت-رب-وي-ة والسش-ي-اسش-ي-ة،
وغيرها من اإ’نجازات «ششاهدة عليها كتبه ومؤولفاته» يضشيف
محدثنا ،في إاششارة منه إالى مختارات من كتاباته اأ’كاديمية
والتربوية والسشياسشية وا’جتماعية ،من أابرزها «معركة المصشير
والهوية في المنظومة التعليمية» ،و»كتابات مششبوهة..صشفحات
مغيبة من تاريخ جبهة التحرير الوطني.»...
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«الششعب» ترصشد أاسشعار اÿضشر والفواكه ببجاية

ليام ،ارتفاعا مذه Óوصشل مسشتويات قياسشية ،حيث  ⁄يفوت التجار على
تششهد أاسشعار اÿضشر والفواكه خÓل هذه ا أ
لسشواق الفرصشة للمضشاربة ›ددا بأاسشعار هذه اŸواد واسشعة السشتهÓك ،والتي ترجمتها الزيادات
مسشتوى ﬂتلف ا أ
لخرى
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ذات السشتهÓك الواسشع ،فضش Óعن الفواكه التي قفزت بدورها.
ول ألسض-ل-ع أل-غ-ذأئ-ي-ة وألصض-ناعة
بجاية :بن النوي توهامي
أل -غ-ذأئ-ي-ة ول ح-ت-ى أŸن-ت-ج-ات
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تكوين  2٥عونا ‘ الغطسس با◊ماية اŸدنية بتيبازة

ت -ت -واصش-ل Ãق-ر ال-وح-دة
ال- -رئ- -يسش- -ي- -ة ل- -ل- -ح- -م- -اي -ة
اŸدن- -ي -ة ل -ولي -ة ت -ي -ب -ازة
ال - -دورة ال - -ت - -ك - -وي - -ن - -ي - -ة
اÿاصش-ة ب-ال-غطسص لفائدة
 25ع- -ون- -ا م- -ن ﬂت- -ل -ف
ولي - - -ات ال - - -وط- - -ن وه- - -ي
الدورة التي انطلقت منذ
 14اك -ت-وب-ر وتسش-ت-م-ر ا¤
غاية  11نوفم ÈاŸقبل.

تيبازة :عÓء ملزي
وحسضب ما أشضار إأليه رئيسس
م - -ك- -تب ألحصض- -اء وألتصض- -ال
ب-اŸدي-ري-ة أل-ولئ-ي-ة ل-ل-ق-ط-اع،
ف -إاّن أل-دورة أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة ت-ع-ن-ى
بـ 25غ- -ط- -اسض- -ا م -ن ع -دي -د
ألوليات من بينهم  5غطاسضÚ
من ولية تيبازة ،بحيث يهدف
أل -ت -ك -وي-ن أ ¤ت-دع-ي-م ق-درأت
أألع - -وأن ‘ ›ال أل - -غ - -طسس

ويشضرف عليها  13مؤوطرأ من
ضض -ب -اط أل-ق-ط-اع م-ن ﬂت-ل-ف
ألرتب Ãعية مكونﬂ ÚتصضÚ
وي-فÎضس ب-أان ي-ت-ل-ق-ى أألعوأن
أŸع- -ن- -ي- -ون دروسض- -ا ن- -ظ- -ري -ة
وأخ -رى ت -ط -ب -ي -ق -ي -ة ،خ -اصض -ة
Ãج- -ال أل- -غ- -طسس م- -ت- -ب- -وع -ة
Ãن - -اورأت ت - -ط - -ب - -ي - -ق- -ي- -ة ‘
أÛال.
على صضعيد آأخر ،كشضف قائد
أل -وح -دة أل -رئ-يسض-ي-ة ل-ل-ح-م-اي-ة
أŸدن-ي-ة بشض-ن-وة أل-رأئ-د ح-م-ي
م- -رأد ع- -ن تسض- -ط Òب- -رن -ام -ج
سض -ن -وي ل -ت -ك-وي-ن  18ضضابطا
م-ك-ل-ف-ا ب-ال-وق-اية على مسضتوى
وحدأت ألقطاع أŸنتشضرة عÈ
أل -ولي -ة وه -و أل -ت -ك -وي-ن أل-ذي
ي -ن -ظ -م ي -وم أÿم -يسس م-ن ك-ل
أسض- -ب- -وع ،وي- -ع- -ن- -ى ب -ت -ج -دي -د
أŸع-ل-وم-ات أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ك-يفية
ألتعامل مع ملفات ألوقاية من
ج - -ه - -ة و–ي ÚأŸع - -ل - -وم- -ات

أŸرت -ب-ط-ة ب-الشض-ب-اك أل-وح-ي-د
على مسضتوى ﬂتلف ألبلديات
من حيث تقريب ألدأرة من
أŸوأط - -ن لضض- -م- -ان م- -ع- -ا÷ة
أسض -رع ل -ل -م -ل -ف-ات أŸط-روح-ة
ع -ل -ى مسض -ت -وى ألشض -ب-اك ،ك-م-ا
كشضف قائدة ألوحدة ألرئيسضية
عن Œسضيد برنامج آأخر يعنى
بسضائقي ألوزن ألثقيل لفائدة
أك Ìمن  200سضائق وÃعدل
 18سض -ائ -ق -ا ك ّ-ل أسض -ب-وع وه-و
ألÈنامج ألذي يعنى بتجديد
أŸع- - -ل- - -وم- - -ات أŸرت- - -ب - -ط - -ة
ب -اسض -ت -غÓ-ل ﬂت-ل-ف أŸرأف-ق
وأل- -ت- -ق- -ن- -ي- -ات أل -ت -ي –وي -ه -ا
شض -اح -ن -ات أ◊م -اي -ة أŸدن -ي-ة
ويرتقب بأان يتوأصضل ألÈنامج
إأ ¤غ- -اي- -ة ج- -وأن م- -ن أل- -ع- -ام
ألقادم.
ول -غ -رضس –ي ÚأŸع-ل-وم-ات
أŸت-ع-ل-ق-ة ب-السض-عاف وألنقاذ
وألطفاء ألعوأن أ◊ماية فقد
” تسضط Òبرنامج آأخر لفائدة
ّ
أك Ìمن  300عون متخرجÚ
منذ سضنة  ،2012ويشضمل عّدة
أفوأج بضضّم ألفوج ألوأحد ما
ب 18 Úو 20عونا يتم تكوينهم
ع -ل -ى م -دأر أسض -ب -وع ل -ي-ك-ت-م-ل
أل -ت -ك -وي -ن ب -ام -ت -ح -ان رسض-م-ي
وم-ن-اورة ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة لك-تشض-اف
م- -دى أسض- -ت- -ي- -ع- -اب أŸك- -ونÚ
للمعلومات ألتي تلقوها خÓل
فÎة أل -ت -ك-وي-ن ب-ح-يث يشض-رف
على عملية ألتكوين ضضباط من
ﬂت -ل-ف أل-رتب م-ن أŸدي-ري-ة
ألولئية للقطاع.

ألعدد

حي علوة فوضشيل بالششراقة

اŸضشاربون يفرضشون منطقهم على اأ’سشواق

الدورة انطلقت منذ  14أاكتوبر
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السشكان يششتكون من ا’عتداءات اليومية
ويطالبون بدوريات لألمن

يششتكي سشكان حي علوة فوضشيل ببلدية الششراقة من
لع -ت -داءات ،اŸت -كّ-ررة م-ن ط-رف ب-عضص الشش-ب-اب ›ه-و‹
ا إ
ال-ه-وي-ة ،م-ا ج-ع-ل-ه-م ي-ع-يشش-ون ﬂاوف ك-بÒة ول-دت Ãرور
الوقت ششعورا بالÓأامن على مسشتوى هذا ا◊ي الواقع بأاكÈ
بلديات غرب العاصشمة ،خاصشة لدى فئة النسشاء وهذا بعد
لبيضص وكذا تعرضص
تعرضص أاحدهم إا ¤اعتداء بالسشÓح ا أ
احدى السشيدات مؤوخرا لسشرقة هاتفها النقال.

العاصصمة :آاسصيا مني
‘ ظل جملة هذه ألعتدأءأت أŸتكّررة يدعو عدد من سضكان حي
علوة فوضضيل بضضرورة ضضمان أألمن على مسضتوى هذه أŸنطقة،
بتكثيف ألدوريات لتعزيز أألمن وألسضكينة وسضط ألسضكان ألذين
يعيشضون ﬂاوف يومية من أن يصضيبهم مكروه خاصضة وأنها –دث ‘
وضضح ألنهار.
و‘ هذأ أإلطار ،أعربت أإحد ألسضيدأت ‘ تصضريح لـ»ألشضعب» ،عن
أسضفها Ÿا يعرفه هذأ أ◊ي من Œاوزأت غ Òقانونية ،مبدية لنا
ﬂاوفها من تعرضضها لعتدأء من طرف هؤولء ألشضباب ألذين  ⁄يتم
–ديد هويتهم بعد .و‘ هذأ ألشضأان دعت ألسضيدة مصضالح أألمن
بضضرورة ألتدخل وأإلمسضاك بهؤولء أألشضخاصس ألذين يزرعون ألرعب
دأخل هذأ أ◊ي.
وأفادت ألسضيدة ،أنه ل Áكن أ÷زم بأان أ◊ي غ Òآأمن باعتبار أن
هذه ألتجاوزأت ل –دث بصضورة يومية غ Òأن وقوع حادثت‘ Ú
فÎة قصضÒة ولّد لديهم شضعور باÿوف من تكرأرها مرة أخرى،
خاصضة وأن ” –سضيسضهم بوجود رجال أألمن وتدخلهم ،فسضبق تقول
ذأت أŸتحدثة وأن تعرضس أحد أألشضخاصس أ ¤طعنة بسضك‘ Ú
وضضح ألنهار ،حيث ” تسضجيل تدخل رجال ألأمن منذ عدة أشضهر
ليتفاجأاو مرة أخرى بتعرضس أحد ألسضيدأت أ ¤سضرقة هاتفها ألنقال
من طرف شضخصس أآخر.
ومن هذأ ألباب ،تدعو ألسضيدة أ ¤تكثيف من ألدوريات أألمنية
من أجل تخويف هؤولء أألشضخاصس حتى ل يعاود ألكرة مرة أخرى
خاصضة وأن سضكان أ◊ي خاصضة ألنسضاء منهم أصضبحوأ متخوف ÚكثÒأ
من أÿروج لي Óأو ألعودة أ ¤منازلهم بعد حلول ألظÓم.

عقب العملية التحسشيسشية الواسشعة ‘ الوسشط ا÷امعي

توزيع  ٤٥٠٠بطاقة ششفاء للطلبة بجامعة اŸدية

كشش- -ف ج- -م- -ال زي- -ت- -وÊ
م - -دي - -ر وك- -ال- -ة صش- -ن- -دوق
لج-ت-م-اع-ي-ة
ال -ت -أام-ي-ن-ات ا إ
لج-راء «كناصص»
ل-ل-ع-م-ال ا أ
ب- - - - -اŸدي - - - -ة أان مصش - - - -ا◊ه
سش- - -ت- - -وزع أاك Ìم - -ن 4500
ب -ط-اق-ة شش-ف-اء ع-ل-ى ط-ل-ب-ة
ج -ام-ع-ة ي-ح-ي-ى ف-ارسص م-ن
خÓ- - - - - - - -ل ا◊م- - - - - - - -ل - - - - - - -ة
ال-ت-حسش-يسش-ي-ة ال-ت-ي نظمها
الصش -ن -دوق ل-ف-ائ-دة ه-ؤولء
ع -ل -ى أان ه -ذه ال -ب -ط -اق -ات
ج- - - -اه- - - -زة  100باŸائة
ل -تسش -ل -ي -م -ه -ا إا ¤ال -ط -ل -ب -ة
ا÷ام-ع-ي Úقصش-د “كينهم
لسشتفادة من ﬂتلف
من ا إ
لداءات ال - -ع - -ي- -ن- -ي- -ة اŸق- -دم- -ة م- -ن ط- -رف
ا أ
الصش-ن-دوق ،ب-اع-ت-ب-ار أان م-ن حّ-ق-ه-م اكتسشاب
صشفة اŸؤوّمن له اجتماعيا Ãجرد التحاقهم
با÷امعة.
أوضض- -ح زي- -ت -و Êأن أل -وك -ال -ة ن -ظ -مت ح -م -ل -ة
–سضيسضيية لفائدة ألطلبة أ÷امعي Úمن  21إأ¤
غاية  22أكتوبر –ت شضعار «ألضضمان أإلجتماعي
ي -رأف -ق -ك -م خÓ-ل مسض-ارك-م أ÷ام-ع-ي» وذلك ع-ل-ى
مسض-ت-وى ج-ام-ع-ة أل-دك-ت-ور ي-ح-ي-ى ف-ارسس ب-ال-ق-طب
أ÷امعي و كلية أآلدأب وأللغات و ألعلوم أإلنسضانية
بع Úألذهب و” ألÎكيز على حقوق هذأ ألفئة
ل -دى ألضض-م-ان أإلج-ت-م-اع-ي وك-ذلك شض-رح ﬂت-ل-ف
Óن-تسض-اب ل-دى
أإلج -رأءأت وأÿط -وأت أل Ó-زم -ة ل  -إ
ألصضندوق وأهمية بطاقة ألشضفاء وكيفية أ◊صضول
ع-ل-ي-ه-ا وأإلم-ت-ي-ازأت أل-ت-ي ت-ق-دم-ه-ا ه-ذه ألبطاقة،
وبالتا‹ أمكانية أ◊صضول على أألدأءأت ألعينية
أÿاصض -ة ب -ال -ت -أام Úع -ل -ى أŸرضس ،أل -ت -أام Úع -ل-ى
أألم- -وم- -ة وح -وأدث أل -ع -م -ل ،فضض  Ó-ع -ل -ى أن -ه ّ”
أعÓمهم بأان قانون ألضضمان أإلجتماعي يخول لهم
أك -تسض -اب صض -ف -ة أŸؤوم -ن ل -ه أج -ت -م -اع -ي -ا Ãج -رد

ألتحاقهم با÷امعة.
كشض -ف زي -ت-و Êم-دي-ر أل-وك-ال-ة أن ع-دد أل-ط-ل-ب-ة
أ÷امعي ÚأŸصضرح بهم قد بلغ  15158طالب
جامعي خÓل ألسضنة ألدرأسضية  ،2018 / 2017وأن
ه- -ن- -اك م- -ا ي -ف -وق  4500ب -ط-اق-ة شض-ف-اء ج-اه-زة
إلسضتÓمها ،و‘ حديث مع خالد حسضايني مسضؤوول
خلية أإلصضغاء وأإلتصضال بهذه ألوكالة ،فإان جميع
أل-ط-ل-ب-ة أل-ذي-ن أودع-وأ م-ل-ف-ات-ه-م أÿاصض-ة ببطاقة
ألشضفاء مدعوين إأ ¤ألتقرب من مصضالح ألضضمان
أإلجتماعي باŸدية أو على مسضتوى مكتب ألضضمان
أإلجتماعي أŸتوأجد على مسضتوى جامعة عÚ
ألذهب قصضد أسضتÓمها ،كما أشضار ذأت أŸصضدر أن
أ◊ملة ألتحسضيسضية شضهدت أقبال كبÒأ من طرف
أل -ط -ل -ب -ة أ÷ام -ع -ي Úوم -ي-زه-ا أإله-ت-م-ام Ãع-رف-ة
ح -ق -وق -ه -م ل -دى ألضض -م -ان ألإج-ت-م-اع-ي ،ك-م-ا أك-د
مسضؤوول خلية أإلصضغاء وأإلتصضال أن أبوأب ألوكالة
مفتوحة ÷ميع فئات أŸؤومن لهم أجتماعيا وهي
مسض -ت-ع-دة ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-انشض-غ-الت-ه-م لسض-ي-م-ا أل-ط-ل-ب-ة
أ÷امعيون.

اŸدية :علي ملياÊ
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ﬁ 6طات برية مهجورة وغ Òمسستغلة بكÈى دوائر سسيدي بلعباسس

إإعـ ـ ـ ـادة إلـ ـن ـ ـظ ـ ـر ‘ خ ـ ـارط ـ ـة إل ـن ـ ـقـ ـل وف ـ ـق ق ـ ـاعـ ـ ـدة إ Ÿـ ـ ـ ـردوديـ ـ ـ ـ ـة
وقفت ÷نة النقل التابعة للمجلسس الشسعبي الولئي لولية سسيدي بلعباسس على عديد النقائصس اÿاصسة بقطاع النقل
على مسستوى ﬂتلف بلديات الولية Ãا ‘ ذلك عاصسمة الولية ،خاصسة ما تعلق بتسسي ÒاÙطات الÈية وŒهيزها.
ت-ك-ث-ي-ف دوري-ات اŸراق-ب-ة داخل
سسيدي شسعيب ،رجم دموشس ،واد
ﬁط- -ات ال -ن -ق -ل الÈي ال -ث Ó-ث
ت -اوري -رة ،شس -ي -ط -وان ،ا◊صس -ي-ب-ة
Ùارب- -ة ظ- -اه- -رة ال- -ن- -ق- -ل غÒ
واŸسسيد ،باإلضسافة إا ¤مناطق
Óشس- -ارة ف- -ق- -د ّ”
الشس - -رع - -ي ،ل - -إ
توقف جاهزة أايضسا غ Òمسستغلة
ت-ط-ب-ي-ق  75ب -اŸائ -ة ف -ق-ط م-ن
ب -ك -ل م -ن ب -ل -دي -ات ب -ن عشس -ي -ب -ة
ﬂط - - -ط ال- - -ن- - -ق- - -ل ا◊ضس- - -ري
شس -ي -ل-ي-ة ،اŸرح-وم ،ت-ي-غ-ال-ي-م-ات،
اŸصسادق عليه بتاريخ
مرين والضساية.
 ،201٤ / 26 / 11حيث ل يزال
ك -م-ا أان ولي-ة سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس
اıط -ط يسس -ج-ل اخ-تÓ-لت ‘
ت-ت-وف-ر ع-ل-ى  21م-نشس-أاة قاعدية
عملية توزيع وسسائل النقل ما بÚ
لسس- -ت- -ق- -ب- -ال اŸسس- -اف- -ري- -ن م -ن
البلديات على اÙطات الÈية
ﬂت-ل-ف األصس-ن-اف م-وزع-ة ع-ل-ى
ال- - -ثÓ- - -ث حسسب مسس - -اح - -ة ك - -ل
أاغ- -لب ب- -ل- -دي -ات ال -ولي -ة ،إال أان
ﬁط -ة ،ع -دد اٍألرصس-ف-ة ،وم-وق-ع
غ - -ال - -ب - -ي - -ة ه- -ذه اŸنشس- -آات غÒ
هذه األخÒة ،و‘ ذات السسياق
مسس-ت-غ-ل-ة وت-ع-ا Êاإله-مال ،األمر
تضس- -م اÙط- -ة الشس -م -ال -ي -ة 371
ال -ذي ي -ت -طّ-ل-ب إاع-ادة ال-ن-ظ-ر ‘
وط -ال -بت ال -ل -ج -ن -ة أايضس-ا ب-إاع-ادة
ن -اق -ل م -ن ج -م -ل -ة  21٤2السسعة
ه - -ذا اŸل - -ف وإاع- -ادة ت- -ف- -ع- -ي- -ل
بلعباسس :غ .شسعدو
تهيئة اÙطات الÈية اŸهجورة
اإلجمالية لها بنسسبة اسستغÓل ل
اÙط -ات واسس -ت -غ Ó-ل-ه-ا أاحسس-ن
ب - -كÈى ال - -دوائ - -ر ع - -ل - -ى غ- -رار
ت -ت-ع-دى  17ب- - -اŸائ - -ة ‘ ،حÚ
اسستغÓل من أاجل ا◊فاظ على
ط-ال-بت ال-ل-ج-ن-ة وان-طÓ-ق-ا م-ن
اÙطة الÈية «صسنف ج» ببلدية
ت -ت -ع -دى نسس -ب -ة اإلسس -ت-غÓ-ل 119
األم Ó- -ك ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة وخ- -ل- -ق
زي- -ارات- -ه- -ا اŸي- -دان -ي -ة بضس -رورة
تÓغ ،وﬁطات برية من نفسس
باŸائة Ãحطة السساقية ا◊مراء
مداخيل للبلديات اŸعنية.
اسس- -ت -ح -داث م -ن -اصسب Ÿف -تشس -ي
الصسنف ببلديات سسيدي علي بن
بعدد مسستغل Úيقدر بـ  701على
وع- -ن اÙط- -ات ال- -رئ- -يسس- -ي- -ة
م -دي -ري -ة ال -ن -ق -ل ع -ل -ى مسس -ت-وى
يوب ،سسفيزف ،وبن باديسس غÒ
ال-رغ-م م-ن ق-درت-ه-ا اإلسس-ت-ي-عابية
بعاصسمة الولية ،طالبت اللجنة
ال -دوائ -ر وت -ف -ع -ي -ل دور ال -ل -ج -ان
مسس -ت-غ-ل-ة،ح-يث لت-زال ع-م-ل-ي-ات
التي ل تتعدى  5٨٨ناقل.
ب - -إاع - -ادة ب- -عث ال- -نشس- -اط داخ- -ل
اıتصس- - -ة ب- - -ال- - -ن - -ق - -ل واŸرور
اŸزايدة طور اإل‚از .
أام -ا ﬁط -ة ال -غ-اŸي ف-تسس-ت-غ-ل
ﬁطة سسوقرال ذات «الصسنف أا»
بالبلديات وهي اللجان التي من
ه- - - -ذا وّ” أايضس- - - -ا إاحصس- - - -اء 6
هي األخرى بنسسبة  1٤5باŸائة
ب - -اع - -ت - -ب - -اره - -ا م - -رف- -ق Œاري
شس-أان-ه-ا ت-ن-ظ-ي-م وت-أاط Òع-م-ل-يات
م -واق -ف ط -رق -ي -ة غ Òمسس -ت-غ-ل-ة
بعدد مسستغل 651 Úناقل وتقدر
وإاق - -تصس - -ادي ه - -ام م - -ع إاصسÓ- -ح
اسس - -ت - -غ Ó- -ل اÙط - -ات الÈي - -ة
وح -رك -ة ال -ت-ن-قÓ-ت بشس-ك-ل ع-ام.
سسعتها بـ ٤٤٨فقط .
مشس -ك -ل اإلن-ارة ب-اÙط-ة ،وك-ذا
أاغ -ل-ب-ه-ا ج-ن-وب ال-ولي-ة ب-ك-ل م-ن

وا‹ الشسلف ‘ زيارة ميدانية لوادي الفضسة

إإلط ـ ـ ـ ـ ـ ـÓع عـ ـ ـلـ ـ ـى إن ـ ـشصـ ـ ـغ ـ ـ ـالت إ Ÿـ ـ ـ ـوإطـ ـنـ ـ ـ ـ ‘ Úع ـ ـ ـ Úإ Ÿـ ـ ـك ـ ـ ـ ـان

وجهت اŸصسالح البلدية
بوادي الفضسة أاولوياتها
التنموية اسستجابة
لنشسغالت السسكان
إ
اŸطروحة ع÷ Èان
لحياء واÛتمع اŸد،Ê
ا أ
تطبيقا لتعليمات الوا‹
اŸتعلقة بفتح ›ال إاشسراك
اŸواطن فيما يخصس ›الت
التنمية اÙلية اÿاصسة
باŸنطقة.

ألشسلف  /و.ي .أعرأيبي
ت- -ن -ف -ي -ذ الÈام -ج وال -ع -م -ل -ي -ات
اŸسسطرة التي أاكد عليها الوا‹
مصس-ط-ف-ى صس-ادق خÓ-ل م-ع-اي-نته
اŸي-دان-ي-ة ل-واق-ع ال-ت-ن-م-ي-ة ب-بلدية
وادي ال - - -فضس - - -ة رب- - -ط- - -ه- - -ا ذات
اŸسس- - -ؤوول ب- - -إاشس - -راك اŸواط - -ن
واإلصس- -غ- -اء ل- -ه ،ف- -ي- -م- -ا ي- -ت- -ع ّ-ل -ق
ب -اإلنشس -غ -الت اŸط -روح -ة ب-ع-دة
أاحياء و›معات سسكنية ومداشسر
وت -خ ّصس ج-انب ال-ن-ظ-اف-ة وت-ه-ي-ئ-ة
اÙيط والتزود باŸاء الشسروب
والصس -رف الصس -ح -ي ،ف-ي-م-ا ي-ب-ق-ى
ضس -ع-ف حصس-ة اإلع-ان-ات ال-ري-ف-ي-ة
الشسغل الشساغل الذي يطرح بحدة
ب -ق -رى وأاري-اف اŸن-ط-ق-ة ،حسسب
تصسريحات السسكان.
وبخصسوصس هذه التحديات أاكد
ل- -ن -ا رئ -يسس ال -ب -ل -دي -ة ع -ب -د ال -ل -ه
›دوب أان ا◊مÓت التطوعية
ال- -ت- -ي شس -اركت ف -ي -ه -ا ف -ع -ال -ي -ات
اÛت - -م- -ع اŸد Êوا÷م- -ع- -ي- -ات
وعمال بعضس اŸقاولت وأاعوان
البلدية ومصسا◊ها أاعطت ثمارها
بعد القضساء على النقاط السسوداء
وت- -ك- -ث- -ي -ف ع -م -ل -ي -ات ال -ت -وع -ي -ة
والتحسسيسس التي تدعمت من جهة
أاخرى بوضسع مبلغ  230مليون التي
خ ّصس -صست إلق -ت -ن -اء ا◊اوي-ات م-ع
 130سس -ل -ة ت-ت-عّ-ل-ق ب-ه-ذا ا÷انب ـ
يقول رئيسس البلدية ـ الذي وّفر ما

ي -ف-وق  1300شس -ج-رة ّ” غ-رسس-ه-ا
خÓل األيام اŸنصسرمة Ãشساركة
السس- - -ك - -ان وا÷ه - -ات اŸع - -ن - -ي - -ة
بالعمليات التطوعية.
و‘ سس-ي-اق ال-ت-ك-ف-ل ب-ال-ع-م-ل-ي-ات
ال -ت -ن -م -وي -ة ال -كÈى أاك -د ل-ن-ا ذات
اŸسس -ؤوول ،أان ب -ل -دي -ت-ه ت-دعت بـ7
مشس -اري -ع ت -ن-م-وي-ة م-ن-ه-ا اÿاصس-ة
باŸاء الشسروب والصسرف الصسحي
وال-ت-ه-ي-ئ-ة واإلن-ارة ال-ع-م-ومية بكل
م - -ن أاح - -ي- -اء ال- -زب- -اب- -ج- -ة وب- -ئ- -ر
الصس -فصس -اف والسس -ق -اسس -ي -ق وح-ي
ال - -زم- -ول وغÒه- -ا م- -ن األح- -ي- -اء
التجمعات السسكانية التي عÈت
عن ارتياحها لهذه اŸشساريع التي
من شسأانها رفع الغ Íعن يوميات
السسكان.
أام-ا ب-خصس-وصس ت-ه-ي-ئ-ة اÙي-ط
وإانشساء فضساءات ترفيهية لفائدة
ال -ط -ف -ول-ة والسس-ك-ان ،أاوضس-ح ذات
اŸسس -ؤوول األول ب -ال -ب -ل -دي -ة ال -ت-ي
ت -ع -رف ح -رك -ة ت -ن -م -وي-ة نشس-ي-ط-ة
ب- - -فضس - -ل –رك ذات اŸصس - -ال - -ح
اŸعنية أان تخصسيصس مليار و56
م -ل -ي -ون ل -ت -ه -ي-ئ-ة وإا‚از ح-دي-ق-ة
باŸدخل الغربي Ÿركز بلدية واد
الفضسة من شسأانه أان يفتح ›ال
Óطفال وعائÓتهم التي
التنفسس ل أ
ظلت لسسنوات عديدة تفتقد Ÿثل
ه -ذه ال -ه -ي -اك-ل وال-فضس-اءات ال-ت-ي

سس -ت-ب-ق-ى م-كسس-ب-ا ل-ه-ذه ال-ف-ئ-ة م-ع
ه-ي-اك-ل وم-راف-ق م-ل-ح-قة بالهيكل
وال -فضس -اء الÎف -ي -ه -ي ال -ذي ل -ق-ي
اسس -ت -حسس -ان ال -ع -ائÓ-ت والسس-ك-ان
الذين ثّمنوا خطوة الوا‹ ‘ دعم
وتÒة ال - -ت - -ن - -م - -ي - -ة وال - -ت - -ك ّ - -ف - -ل

ب -اإلنشس-غ-الت اŸط-روح-ة ـ ي-ق-ول
ﬁدثونا بع ÚاŸكان ـ ‘ ظّل
ت Ó-ح -م أاعضس-اء اÛلسس ال-ب-ل-دي
وت -ف -اع -ل -ه م -ع سس -ك -ان اŸن -ط-ق-ة
وم- - - -قÎح- - - -ات ÷ان األح - - -ي - - -اء
ال-نشس-ي-ط-ة ،ي-ق-ول رئيسس اÛلسس
البلدي عبد الله ›دوب.
و‘ سس-ي-اق ال-ت-ك-ف-ل ب-ال-ع-م-ل-ي-ات
اŸسستعجلة ،خ ّصسصست البلدية من
ميزانيتها و“وينها الذاتي مبالغ
م-ال-ي-ة ل-ت-ه-ي-ئ-ة م-درسس-ة شس-ط-يطح
والقيام بأاشسغال الصسرف الصسحي
واŸاء الشس - -روب م- -ع ال- -ت- -ه- -ي- -ئ- -ة
ا◊ضس-ري-ة ل-ل-ح-ي رق-م  1اÿاصس
بإا‚از الشسطر الرابع ،يقول ذات
اŸسسؤوول األول بالبلدية الذي نّوه
ب - -ال - -دع- -م ال- -ذي قّ- -دم- -ه ال- -وا‹
مصس-ط-ف-ى صس-ادق Ÿن-ط-قته بوابة
ال- -ولي- -ة م -ن ال -ن -اح -ي -ة الشس -م -ال
الشسرقي

رئيسسة وحدة حقن الدم
Ãسستشسفى مسسلم الطيب Ãعسسكر

كيسس وإحد ينقذ  3أإشصخاصس
^  100متÈع نظامي فقط

معسسكر :أم أ . Òÿسس
أاك -دت رئ -يسس -ة وح -دة ح -ق -ن ال -دم ب -اŸؤوسسسس-ة
السستشسفائية مسسلم الطيب السسيدة قنديل ،أان
كيسس دم واحد ل ينقذ حياة شسخصس واحد كما
هو شسائع ،بل Áكن أان ينقذ  3أارواح Ÿا يسستخرج
من مركبات وعناصسر من كيسس الدم الواحد.
موضسحة ‘ حديث لـ»الشسعب» أانه يتّم اسستخراج
الكريات ا◊مراء التي يسستفيد منها اŸريضس بفقر
الدم ،وتسستخرج البÓزما لعÓج مرضسى التهاب الكبد
الفÒوسس ،إاضسافة إا ¤الصسفائح الدموية التي تسستعمل
‘ عÓج مرضسى ﬂتلف السسرطانات ،وأاضسافت السسيدة
ب -وق -ن -دي -ل أان -ه ل ب -د أان ي -ع -رف اŸتÈع -ون ب-ال-دم أان
التزامهم دوريا بنزع الدم ل يؤوثر على صسحتهم بل له
م - -ن- -اف- -ع ل –صس- -ى ،مشسÒة ‘ ح- -دي- -ث- -ه- -ا أان ال- -تّÈع
لك Ìشسيوعا ‘
اŸناسسباتي وب Úأاها‹ اŸرضسى هو ا أ
أاوسس- -اط اÛت- -م- -ع ‘ ،ح– Úت- -اج ب- -ن- -وك ال- -دم إا¤
التموين اŸسستمر Ãختلف الزمر الدموية من اجل
لمر الذي تسسعى اليه وحدة
تغطية حاجيات اŸرضسى ،ا أ
حقّ الدم Ãسسلم الطيب لتعزيز ثقافة التÈع بالدم
وبعثها ب ÚاŸواطن Úمن خÓل حمÓت –سسيسسية
مسستمرة.
و“كنت وحدة حقن الدم Ãسستشسفى مسسلم الطيب
من جمع  350كيسس من ﬂتلف الزمر ،وهي كمية
معتÈة “كن من تغطية حاجيات اŸصسلحة الولئية
Óم والطفل كما يلجأا إاليها باقي مسستشسفيات الولية
ل أ
لنقاذ ا◊الت ا◊رجة
‘ توف Òهذه اŸادة ا◊يوية إ
لورام السسرطانية،
خاصسة من ضسحايا حوادث اŸرور وا أ
ذلك ل Áنع من حصسول العجز ‘ توف Òبعضس الزمر
الدموية التي يسسهل توفÒها ب Úأافراد العائلة والزمر
لصسابع ،حيث
القليلة التي يعّد حامليها على رؤووسس ا أ
قالت السسيدة قنديل ،أان مصسلحة حقن الدم Ÿسسلم
الطيب –صسي ما يقل عن  100متÈع نظامي فقط
وه -و ع -دد ل ي -رق -ى ك -ثÒا إا ¤م -واصس -ف -ات اÛت -م -ع
اŸتشسبع بالقيم الدينية والتضسامنية ،داعية ‘ ذات
السس -ي -اق إا ¤ال -تÈع ال -دوري واŸن -ت -ظ-م ب-ال-دم ◊اج-ة
لقل  3مرات سسنويا.
ا÷سسم إا ¤ذلك على ا أ

لمن لعمال ا÷زائرية للمياه Ãعسسكر
نظم الوقاية وا أ

دع ـ ـ ـ ـ ـوة إ ¤إلتـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ـ ـق إل ـ ـصص ـ ـ ـارم ل ـ ـلـ ـ ـقـ ـ ـان ـ ـ ـون إلـ ـ ـدإخ ـ ـ ـ ـ ـلي

نظمت اŸديرية اŸركزية للوقاية
لم-ن ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-دي-ري-ة العامة
وا أ
ل -ل -ج-زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه ل-ق-اء ت-ك-وي-ن-ي-ا
ح-ول سس Òوت-ط-ب-ي-ق ن-ظ-ام ال-وق-اي-ة
لمن Ãؤوسسسسة ا÷زائرية للمياه،
وا أ
ل- -ف- -ائ- -دة رؤوسس- -اء م- -راك -ز ال -ت -وزي -ع
لمن لوحدات
واŸكلف Úبالوقاية وا أ
ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ياه Ãنطقة معسسكر
(تيارت ،معسسكر ومسستغا.)Â
اللقاء أاطره األسستاذ سساŸي فريد رئيسس
ال - -قسس - -م اŸرك - -زي ل - -ل - -وق - -اي- -ة واألم- -ن
باŸديرية العامة للجزائرية للمياه ،الذي
شسّدد على أاهمية التطبيق الصسارم للقانون
ال -داخ -ل -ي ف -ي -م ي -خ ّصس ال -وق -اي-ة واألم-ن
اŸسس - -ت - -م - -د م - -ن ق - -وان Úا÷م- -ه- -وري- -ة
ا÷زائرية والتفاقيات الدولية ،حيث أاكد
اÿب Òعلى أان كل القوان Úوالنصسوصس
اÿاصس- -ة ب -ال -وق -اي -ة واألم -ن ب -اŸؤوسسسس -ة
ب ‘ ›م - -ل- -ه- -ا إا ¤ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى
تصس ّ

السسÓمة العامة والعمال ووسسائل العمل،
مذكرا بدور اللجنة اŸتسساوية األعضساء
ل-ل-وق-اي-ة واألم-ن ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸدي-ري-ة
العامة والوحدات التي تسسهر على تطبيق
ومتابعة عمل ومهام اللجنة ،اŸتمثلة ‘
ت -ف -ع -ي -ل ا◊م -اي -ة الصس -ح-ي-ة ال-ف-ي-زي-ائ-ي-ة
والعقلية وأامن األعوان وعمال اŸؤوسسسسة
وك -ذا –سس Úشس -روط ال -ع -م -ل Ãا ف -ي -ه -ا
اŸرأاة العاملة.
ك -م -ا حّث سس -اŸي ف -ري -د ع -ل -ى أاه-م-ي-ة
ال-زي-ارات وال-ت-ح-ق-ي-قات اŸيدانية مؤوكدا
على أاهمية تسسهيل عمل ومهام اŸكلفÚ
بالوقاية واألمن ،أاما ‘ ميدان طب العمل
ذك -ر ب -ت-ع-ل-ي-م-ة م-ا ب Úال-وزارات اÿاصس-ة
بالتفاقية اإلطار اŸتعلقة بطب العمل
ب ÚاŸؤوسسسسة والعامل والقطاع الصسحي،
التي تضسمن الزيارات اŸنتظمة للعمال
ب العمل وعلى ضسرورتها
إا ¤مصسالح ط ّ
وب -ح -ك -م أان م -ؤوسسسس -ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه

أاغلب مهامها التقنية ‘ الطريق العام،
ي العمال واŸواطنÚ
‡ا يشسكل خطر عل ّ
وأاك -د اŸسس -ؤوول األول ع -ن ق -ط -اع األم -ن
والوقاية باŸؤوسسسسة على ضسرورة احÎام
اإلج -راءات ال -وق -ائ -ي -ة اŸع -م -ول ب -ه-ا ‘
ق - - -ان- - -ون اŸرور وال- - -ق- - -ان- - -ون ال- - -ع- - -ام.
والقانون الداخلي للمؤوسسسسة ،مثل وضسع
ﬂت- -ل -ف اإلشس -ارات اŸؤوق -ت -ة ‘ أام -اك -ن
العمل والورشسات وكذا وضسع اإلشسارات ‘
الشس- -اح -ن -ات وا÷راف -ات ال -ت -ي ي -جب أان
تكون ‘ حالة جيدة وتتماشسى اŸقاييسس
اŸع -م-ول ب-ه-ا دون إاه-م-ال أاه-م-ي-ة ل-ب-اسس
ال -ع -م -ل وسس -ائ -ل ا◊م -اي -ة ل -ل -ع-م-ال م-ث-ل
اÿوذة ،القفازات ،األحذية ،النظارات،
األق-ن-ع-ة ،وت-أام Úأام-اك-ن ال-ع-م-ل Ãختلف
وسسائل ا◊ماية كقارورات إاطفاء ا◊رائق
مع مراقبة صسÓحيتها بصسفة دورية.
معسسكر :أ.خ .سس

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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الموافق لـ  18صسفر 1440هـ

اسستنكــــرت ا’عتقــــا’ت الّتع ّسسفيـــة وقمـــع ال ّسسجنــــاء

البوليسساريو تدين إانتهاكات اŸغرب ا÷سسيمة
◊قـ ـ ـ ـوق اإ’نسس ـ ـ ـ ـ ـان باŸناط ـ ـ ـ ـق اÙتل ـ ـ ـ ـ ـ ـة

العدد

17781

رزنامــــة مــــؤو“ر بالÒمــو حـــول ليبيــــا

10

تأاجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ا’نتخاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات ووضسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع
خ ّ
ط ـ ـ ـ ـة جديـ ـ ـ ـدة لبسسـ ـ ـ ـط ا’سستق ـ ـ ـرار
كشسفت مصسادر إايطالية ،عن تفاصسيل
جديدة بشسأان مؤو“ر بالÒمو حول ليبيا،
اŸقرر عقده يومي  12و 13نوفم ÈاŸقبل،
مؤوكدة أان اŸؤو“ر وضسع ثÓثة ﬁاور على
’عمال ،بينها مناقشسة خطة
جدول ا أ
’من ‘ ليبيا
جديدة لبسسط ا’سستقرار وا أ
وإاجراء انتخابات العام اŸقبل.
وق -ال مصس -در إاي-ط-ا‹ غ-داة ال-ل-ق-اءات ال-ت-ي أاج-راه-ا
رئيسش ا◊كومة جوزيبي كونتي أامسش اأ’ول ،مع رئيسش
اÛلسش ال -رئ -اسس -ي ◊ك -وم -ة ال -وف -اق ف -ائ-ز السس-راج
واŸبعوث اأ’‡ي إا ¤ليبيا غسسان سسÓمة ،إان أاعمال
اŸؤو“ر سس -وف ت -قسس -م إا ¤ي -وم م -ك -رسش ل -ل-م-داو’ت
Œرى ب Úاأ’طراف الليبية اŸشساركة ‘ اŸؤو“ر،
ف -ي -م -ا ي -ج -م -ع ال -ي-وم ال-ث-ا Êك-اف-ة اأ’ط-راف ال-ل-ي-ب-ي-ة
واأ’جنبية.
وقال مسساعد وزيرة الدفاع ا’إيطالية أا‚يلو توفالو
اŸنتمي ◊ركة اÿمسسة ‚وم «إان ا◊كومة اإ’يطالية
قّررت تشسجيع أاوسسع وأاشسمل قدر من ا◊وار خÓل
اŸؤو“ر ،وأان بسسط ا’سستقرار ‘ ليبيا يعني جعل
منطقة اŸتوسسط وأاوروبا أاك Ìأامنا» ،مؤوكدا أان اللقاء
سسيكون خطوة هامة على طريق حل اأ’زمة الليبية
وبأاوسسع مشساركة ‡كنة.
من جهتها ،كشسفت جريدة إايطالية أامسش ،أان إايطاليا

– ّصسلت بالفعل على دعم روسسي إ’قناع اŸشس ÒحفÎ
بحضسور اŸؤو“ر.
وأاّك- -دت ا÷ري- -دة أان م- -ؤو“ر ب -الÒم -و وضس -ع ث Ó-ث -ة
ﬁاور ع -ل -ى ج -دول اأ’ع -م-ال ،وه-ي م-ن-اقشس-ة خ-ط-ة
ج -دي -دة ل-بسس-ط ا’سس-ت-ق-رار واأ’م-ن ‘ ل-ي-ب-ي-ا وإاج-راء
انتخابات العام اŸقبل ،وهي خطة سسيتم تقدمها يوم
 18نوفم Èأامام اأ’· اŸتحدة ،مشسÒا إا ¤أان اÙور
الثا Êيشسمل سسبل احتواء اأ’زمة اأ’منية ‘ العاصسمة
طرابلسش ،فيما يناقشش اÙور الثالث كيفية إانعاشش
ا’قتصساد الليبي والدفع به.
وذكرت مواقع إاعÓمية إان قادة دولي Úكبارا بينهم
اŸسستشسارة اأ’Ÿانية مÒكل ورئيسش ا◊كومة الروسسية
م -دف -ي -دي -ف سس -يشس -ارك -ون ‘ ال -ل -ق -اء ،ف-ي-م-ا ’ ت-زال
اŸضساربات جارية بشسأان مشساركة الرئيسش اŸصسري
ع-ب-د ال-ف-ت-اح السس-يسس-ي وال-ف-رنسس-ي إاÁان-وي-ل ماكرون،
فيما أاكد اŸوقع أان مشساركة ماكرون سستكون حاسسمة
إ’‚اح اللقاء.
على صسعيد آاخر ،قال مصسدر إايطا‹ إانه وبعد زيارة
رئيسش اÛلسش الرئاسسي فائز السسراج إا ¤روما يوم
ا÷معة يتوقع أان يصسل العاصسمة ا’يطالية اأ’سسبوع
اŸقبل ،و–ديدا نهار ا’ثن Úرئيسش اÛلسش اأ’على
ل -ل -دول -ة خ -ال -د اŸشس -ري ،ف -ي-م-ا يصس-ل رئ-يسش ›لسش
النواب عقيلة صسالح يوم اأ’ربعاء  31أاكتوبر.

بينما ترفضس دمشسق ÷نة صسياغة الدسستور

أاعربت سسفارة ا÷مهورية
صسحراوية
العربية ال ّ
الدÁقراطية با÷زائر عن
اسستنكارها إازاء انتهاكات
اŸغرب ا÷سسيمة ◊قوق
ا’نسسان وسسلوكات حكومة
هذا البلد اŸتواصسلة Œاه
ا÷ماه Òالصسحراوية ‘
اŸناطق اÙتلة خاصسة
اŸعتقل ÚالسسياسسيÚ
الصسحراوي ،ÚمعتÈة ذلك
خرقا سسافرا للحقوق اŸدنية
والسسياسسية ،وهو ا◊ق
’عÓن
اŸقدسس الذي كرسسه ا إ
’نسسان.
العاŸي ◊قوق ا إ
قالت السسفارة ‘ بيان تضسامني مع
ج - - -م - - -اه Òاأ’رضش اÙت- - -ل- - -ة أاّن
«مواقف التعنت للحكومة اŸغربية
واسستمرار سسلوكاتها Œاه ا÷ماهÒ
الصسحراوية ‘ اŸناطق اÙتلة،
خ- -اصس- -ة اŸع- -ت- -ق -ل Úالسس -ي -اسس -يÚ
الصس -ح -راوي Úي -ع ّ-د خ -رق -ا سس-اف-را
للحقوق اŸدنية والسسياسسية ،وهو
ا◊ق اŸق - - -دسش ال - - -ذي ك ّ- - -رسس - - -ه
اإ’عÓن العاŸي ◊قوق اإ’نسسان».

واسستنكر البيان ا’عتقال التعسسفي
اıالف بشسكل صسارخ Ÿقتضسيات
اتفاقيات حقوق اإ’نسسان الدولية،
م- -ن- -اشس- -دا اÛت- -م -ع ال -دو‹ وك -ل
اŸن -ظ -م -ات وال -ه-ي-ئ-ات اإ’نسس-ان-ي-ة
ال -ت -دخ -ل وم -ع -اي -ن -ة م -ا ي-ج-ري ‘
اŸن - -اط - -ق اÙت - -ل - -ة م - -ن ق - -م - -ع
وانتهاكات مسستمرة ◊قوق الشسعب
الصس -ح -راوي ‘ اŸن-اط-ق اÙت-ل-ة
الرافضسة لÓحتÓل اŸغربي.
وعبّرت ال ّسسفارة من خÓل بيانها
ع -ن تضس-ام-ن-ه-ا اŸط-ل-ق م-ع ج-م-ي-ع
اŸعتقل Úالسسياسسي ÚالصسحراويÚ
اŸضسرب Úعن الطعام ،وعن عميق
انشسغالها بالوضسعية اÿطÒة التي
يعيشسها اŸعتقلون الصسحراويون ‘
سسجون ا’حتÓل اŸغربي.
وأاشسارت ال ّسسفارة ال ّصسحراوية إا¤
أان النظام اŸغربي وأادواته القمعية
’زال مسستمرا ‘ سسياسسة ا’نتقام
وﬂتلف أاسساليب القمع اŸمنهجة
Œاه اŸع - -ت - -ق - -ل Úالسس - -ي - -اسس - -يÚ
الصس- -ح- -راوي ،Úخ -اصس -ة ›م -وع -ة
«أاك- -د Ëإازيك» بسس- -بب م- -واق -ف -ه -م
السس -ي -اسس -ي -ة ال -رافضس -ة ل Ó-ح -تÓ-ل

اŸغ -رب -ي ،داع-ي-ة ك-ل أاب-ن-اء وب-ن-ات
الشسعب الصسحراوي ‘ كل مكان إا¤
رصّش الصسفوف والتÓحم والتضسامن
مع ملحمة ا’نتفاضسة اŸسستمرة ‘
وج -ه ال -ع-دوان اŸغ-رب-ي وج-رائ-م-ه
ضسد اإ’نسسانية.
مسسلسسل ا’سستهتار
وأامام اسستمرار مسسلسسل ا’سستهتار
اŸغ -رب -ي Ãي -ث -اق ا’· اŸت -ح -دة
وق-رارات-ه-ا وه-ي-ب-ت-ها ومصسداقيتها،
ك-ان ال-رئ-يسش الصس-ح-راوي اب-راه-يم
جه رسسالة ا ¤ا’مÚ
غا‹ قد و ّ
العام للمنظمة الدولية ،طالبه فيها
با’سسراع ‘ اتخاذ خطوات عملية
كفيلة بوضسع حد لهذه اŸمارسسات،
مدينا ‘ الوقت ذاته اسستغÓل دولة
ا’ح- -تÓ- -ل اŸغ- -رب- -ي اŸت- -واصس- -ل
«للصسمت غ ÒاŸقبول وغ ÒاÈŸر
Óمعان
من طرف اأ’· اŸتحدة ل إ
‘ سسياسساتها التوسسعية العدوانية».
وتطّرق الرئيسش غا‹ ‘ رسسالته
ا ¤ال-ع-دي-د م-ن اشس-ك-ال ان-ت-ه-اك-ات
ح - - -ق - - -وق ا’نسس - - -ان ب - - -اأ’راضس- - -ي

اسستشسهاد  5فلسسطينيّ Úبقطاع غزة

حكومـ ـ ـ ـ ـة الوف ـ ـ ـ ـ ـ ـاق –ّمل ا’حتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓل
اإ’سسرائيلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي مسسؤووليـ ـ ـ ـ ـة الّتصسعيـ ـ ـ ـ ـد

حّمل اŸتحدث الرسسمي باسسم
ا◊كومة الفلسسطينية يوسسف
اÙمود حكومة ا’حتÓل
ا’إسسرائيلي اŸسسوؤولية عن
اسستمرار التوتر الذي يÎافق
مع تصسعيد شسامل ضسد كل
ا’أراضسي العربية
الفلسسطينية ،و‘ مقدمتها
عاصسمتنا ا’أبدية القدسس
الشسرقية اÙتلة.
واأضس - -اف اŸت- -ح- -دث ال- -رسس- -م- -ي اإّن
«اÛتمع الدو‹ يتحمل جانبا من
اŸسس -وؤول-ي-ة Œاه اأب-ن-اء شس-ع-ب-ن-ا –ت
ا◊صس -ار وا’ح -ت Ó-ل ‘ ق -ط -اع غ-زة
والضس -ف -ة ال -غ -رب -ي -ة ،و‘ م -ق -دم -ت-ه-ا
عاصسمتنا القدسش اÙتلة».
وجّ-د د اŸت-ح-دث ال-رسس-م-ي م-ط-ال-ب-ة
اÛت -م -ع ال-دو‹ ب-ت-ط-ب-ي-ق ال-ق-وانÚ
ال -ت -ي اأصس -دره -ا ب-خصس-وصش ال-قضس-ي-ة
ال -ف -لسس-ط-ي-ن-ي-ة وم-ن-ه-ا ت-وف Òح-م-اي-ة

دول -ي -ة بشس -ك-ل ع-اج-ل ،وال-ع-م-ل ع-ل-ى
اإن- -ه- -اء ا’ح- -تÓ- -ل واإق- -ام- -ة ال- -دول -ة
الفلسسطينية اŸسستقلة كاملة السسيادة
وع-اصس-م-ت-ه-ا ال-ق-دسش الشس-رق-ي-ة ع-لى
ك -ام -ل ح -دود ال -راب-ع ج-وان م-ن ع-ام
.1967
واأع-ل-ن ج-يشش ا’ح-تÓ-ل ا’سس-رائيلي
اأن ط- -ائ- -رات ح- -رب- -ي- -ة وم -روح -ي -ات
وطائرات مسسÒة اسسرائيلية قصسفت
«حوا‹ ثمان Úهدفا ◊ركة حماسش
‘ جميع اأنحاء قطاع غزة» .رّدا على
اإطÓق عشسرات الصسواريخ من غزة
ل - -ي - -ل - -ة ا÷م - -ع - -ة اإ ¤السس- -بت ب- -ع- -د
اسس -تشس -ه -اد خ -مسس -ة ف -لسس-ط-ي-ن-ي‘ Ú
مواجهات خÓل مسسÒة العودة.
وزع-م اأطّ-ب -اء اإسس-رائ-ي-ل-يّ -ون اإّن سس-بعة
مسستوطن Úيعا÷ون من حالة صسدمة
اأصسيبوا بها.
ورحّبت حركة ا÷هاد ا’إسسÓمي ثاÊ
اأك Èال -فصس -ائ -ل اŸسس ّ-ل -ح-ة ‘ ق-ط-اع
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تفج Òوسسط أافغانسستان

@ كابول  :قال متحدث باسسم الشسرطة اأ’فغانية إان خمسسة أاشسخاصش
على اأ’قل قتلوا ،وأاصسيب  15آاخرون عندما فجّر إارهابي سسيارة ملغومة
أامام ›مع للشسرطة ‘ إاقليم وردك بوسسط البÓد ،أامسش السسبت.
و ⁄تعلن أاي جماعة مسسؤووليتها عن الهجوم لكن ارهابيي حركة طالبان
نّفذوا بعضش أاعنف التفجÒات التي اسستهدفت منشسآات حكومية خÓل
اأ’عوام اأ’خÒة.

أازمة سسياسسية ‘ سسريÓنكا

@ كولومبو  :عّلق الرئيسش السسريÓنكي مايÌيبا’ سسÒيسسينا أامسش
الŸÈان بعد دعوة أاطلقها رئيسش الوزراء رانيل ويكرÁيسسينغي الذي أاقاله

غزة بعد حماسش ‘ بيان فجر اأمسش،
ب -الصس -واري-خ ال-ت-ي اأط-ل-قت م-ن غ-زة،
م -ع -تÈة اأن -ه -ا رد ع-ل-ى «ا’ع-ت-داءات
ا’إسسرائيلية اŸتكررة» ،لكن من دون
اأن تتبنّى هذا القصسف.
واسستشسهد خمسسة فلسسطيني ÚتÎاوح
اأع -م-اره-م ب 22 Úو 27ع-ام-ا خÓل
مواجهات متفرقة على طول السسياج
ا◊دودي ال -ف -اصس -ل ب Úق -ط -اع غ -زة
وا’أراضسي اÙتلة.
واسستشسهد  212فلسسطينيا على ا’أقل
برصساصش العسساكر ا’سسرائيلي Úمنذ
بدء هذه التظاهرات ،وقتل قناصش
ف -لسس-ط-ي-ن-ي عسس-ك-ري-ا اإسس-رائ-ي-ل-ي-ا ‘
الفÎة نفسسها.
وع -اد ال -ه -دوء اإ ¤ق -ط -اع غ -زة م-ن-ذ
صسباح اأمسش ،عقب التوصسل اإ ¤اتفاق
ه -دن -ة ب Úال -فصس -ائ -ل ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة
اŸسس - - -ل - - -ح - - -ة وج- - -يشش ا’ح- - -تÓ- - -ل
ا’سسرائيلي عقب وسساطة مصسرية.

الصس-ح-راوي-ة اÙت-لة ،والتصسرفات
التي ينتهك اŸغرب عÈها القانون
ال - -دو‹ واإ’نسس - -ا ،Êم- -ن- -ه- -ا ع- -زم
السس -ل -ط -ات اŸغ -رب -ي -ة ت -ن-ظ-ي-م م-ا
تسسميه «منتدى اŸغرب  -فرنسسا
Óع- -م- -ال» ‘ م- -دي- -ن -ة ال -ع -ي -ون،
ل - -أ
عاصسمة الصسحراء الغربية اÙتلة،
مطلع شسهر نوفم Èالقادم.
وقال الرئيسش غا‹ إان تنظيم مثل
ه -ذه ال -ف -ع -ال-ي-ة ‘ م-دي-ن-ة ال-ع-ي-ون
الصس- -ح- -راوي- -ة اÙت -ل -ة ب -إاشس -راف
مباشسر من اŸلك ﬁمد السسادسش
«ي -ع -كسش غ -ي-اب اإ’رادة ا◊ق-ي-ق-ي-ة
لدى الطرف اŸغربي ‘ التعاون
م -ع ج -ه -ودك -م وج -ه -ود م -ب -ع-وث-ك-م
الشسخصسي هورسست كوهلر».
ملتقى ا÷الية
–تضس -ن م -دي-ن-ة ب-وردو ال-ف-رنسس-ي-ة
أاشس-غ-ال اŸل-ت-ق-ى اÿامسش ل-رؤوسس-اء
ج- -م -ع -ي -ات ا÷ال -ي -ة الصس -ح -راوي -ة
ب- -ف -رنسس -ا ودول الشس -م -ال ا’ورب -ي،
–ت شس- - -ع- - -ار «ت- - -أاط Òا÷ال- - -ي- - -ة
الصسحراوية ÿدمة القضسية».
اŸلتقى الذي يشسرف عليه عضسو
ا’م- -ان- -ة ال- -وط- -ن -ي -ة وزي -ر شس -ؤوون
اأ’رضش اÙتلة وا÷اليات البشسÒ
مصس -ط -ف -ى السس -ي-د ،ي-أات-ي ل-ت-وح-ي-د
جهود ا÷الية الصسحراوية وجعلها
ع -نصس -ر ضس -غ -ط ع -ل-ى ف-رنسس-ا اكÈ
داعمي اطروحة ا’حتÓل اŸغربي
للصسحراء الغربية.

انطلقت ‘ مدينة
إاسسطنبول الÎكية ،أامسس
السسبت ،أاعمال القمة
الرباعية حول سسوريا ،بÚ
زعماء تركيا وروسسيا
وفرنسسا وأاŸانيا.
وق -ال ال -رئ -يسش الÎك -ي رجب ط-يب
إاردوغان لنظÒيه الروسسي فÓدÒÁ
ب-وت Úوال-ف-رنسس-ي إاÁان-وي-ل م-اكرون
وللمسستشسارة اأ’Ÿانية أانغي ÓمÒكل
قبل بداية اللقاء« ،إان عيون سسوريا
والعا ⁄مركزة علينا اليوم».
وق- -ال اŸت -ح -دث ب -اسس -م ال -رئ -اسس -ة
الÎك -ي -ة إاب -راه -ي -م ق -ال-ن ‘ ،ك-ل-م-ة:
«ن- -أام- -ل م- -ن ه- -ذه ال- -ق -م -ة ،ات -خ -اذ
اÿطوات وإاعÓن خارطة الطريق
ن-ح-و ال-تسس-وي-ة السس-ي-اسس-ي-ة ‘ سس-وري-ا
بشسكل واضسح ،ا ¤جانب تشسكيل ÷نة
صسياغة الدسستور».
وأاكد قالن أانّ من أاولويات بÓده ‘
القمة الرباعية ،إايجاد حّل سسياسسي
وليسش عسسكري ‘ سسوريا.
وأاوضس -ح أان م -ن ب Úال -قضس -اي -ا ال -ت-ي
سسيتم بحثها ‘ القمة ،صسيغ ا◊لول
القابلة للتطبيق ‘ سسوريا ،وا◊فاظ
على ا’تفاق حول إادلب ،إاضسافة ا¤
إاعادة إاعمار سسوريا.
وكان ماكرون وبوت Úبحثا الوضسع ‘

إادلب ‘ اتصسال هاتفي صسباح أامسش
السسبت.
وب -حسسب ال -رئ-اسس-ة ال-ف-رنسس-ي-ة ،ف-إان
م -اك -رون «ذك -ر ب -أاه-داف-ه ‘ “دي-د
وقف إاطÓق النار ‘ إادلب وحظر
اأ’سسلحة الكيميائية وضسمان وصسول
اŸسساعدات اإ’نسسانية والتوصسل إا¤
جدول زمني للعملية السسياسسية».
وي -ب -دو أان تشس -ك -ي -ل ÷ن-ة دسس-ت-وري-ة
برعاية اأ’· اŸتحدة يفÎضش أان
تعد مشسروع دسستور جديد أاحد أاكÈ
التحديات بسسبب موقف دمشسق.
صسياغـــــــــة الدسستــــــور
حـــــــقّ سسيــــــادي
حيث أابلغ اŸبعوث اأ’‡ي اÿاصش
إا ¤سس- -وري -ا سس -ت -ف -ان دي م -يسس -ت -ورا
›لسش اأ’م -ن ال -دو‹ ا÷م -ع -ة ب -أان
دمشسق ترفضش الدور الذي تقوم به
اأ’· اŸت - - -ح - - -دة إ’طÓ- - -ق ÷ن- - -ة
لصس -ي-اغ-ة دسس-ت-ور ج-دي-د ل-ل-بÓ-د‘ ،
ح Úان -ت -ق -دت م -وسس -ك -و م -ا سس-م-ت-ه
إاسسهاب اŸبعوث اأ’‡ي ‘ تقدË
اإ’فادات.
وع Èدائرة تلفزيونية من بÒوت،
ق- - -ال اŸب- - -ع- - -وث اأ’‡ي أ’عضس - -اء
›لسش اأ’م- -ن إان وزي- -ر اÿارج- -ي- -ة

السسوري وليد اŸعلم يفهم دور اأ’·
اŸتحدة بشسكل ﬂتلف.
وأاضس - -اف« :اج - -ت - -م - -عت م - -ع وزي- -ر
اÿارجية السسوري اأ’ربعاء ،وأاكد ‹
أان ال-ل-ج-ن-ة ال-دسس-ت-وري-ة أام-ر سس-ي-ادي
لبÓده ،وأان اÓÿف اأ’سساسسي يتعلق
بدور اأ’· اŸتحدة ‘ تلك اللجنة».
وقال دي ميسستورا إان اŸعلم  ⁄يقبل
 ·ÓاŸتحدة ‘ تشسكيل أاو
دورا ل أ
–ديد أاسسماء أاعضساء القائمة الثالثة
‘ اللجنة الدسستورية.
وكشسف دي ميسستورا عن أانه سسيقوم
السس -بت ب-زي-ارة إ’سس-ط-ن-ب-ول ل-ت-ق-دË
إاحاطة للمسسؤوول Úهناك.
من جانبه ،انتقد مندوب روسسيا لدى
اأ’· اŸتحدة فاسسيلي نيبيزيا كÌة
إاف - -ادات دي م - -يسس- -ت- -ورا ‘ ›لسش
اأ’من الدو‹ ومشساركته ‘ جلسسة
ا÷معة بشسأان اأ’زمة السسورية.
وخاطب دي ميسستورا قائ« :Óأانت
دبلوماسسي ﬂضسرم ،وأانا ’ أاتذّكر أان
 ·ÓاŸتحدة
هناك مبعوثا خاصسا ل أ
ي- -ت- -ح- -دث ب -ه -ذا الشس -ك -ل اŸت -وات -ر
أ’عضساء هذا اÛلسش بشسأان ملف
من ملفات الصسراع ‘ العا.»⁄
وكان دي ميسستورا قدم إافادة خاصسة
ح -ول اأ’زم -ة السس -وري -ة أام-ام ›لسش
اأ’من الدو‹ اأ’سسبوع اŸاضسي.

منافسســــة حــــاّدة بــــ Úاليسســــار واليمــــ ÚاŸتــــطّرف

ال ـ ـ ـÈازيليّون ينتخب ـ ـ ـ ـ ـون رئيسسـ ـ ـ ـ ـا جدي ـ ـ ـ ـ ـدا الي ـ ـ ـ ـوم

ينتخب الÈازيليون اليوم رئيسسهم ،بعد
منافسسة ب Úمرشسح أاقصسى اليم Úجاير
بولسسونارو واليسساري فÒناندو حداد،
وذلك بعد حملة انتخابية سسادها
التوتر ،ودعي نحو  147مليون ناخب
لÓقÎاع.
ت -وّق -ع اسس -ت -ط Ó-ع نشس -ر ‘ وقت سس -اب -ق ف -وزا
واضسحا لبولسسونارو ( 63عاما) مرشسح ا◊زب
ال- -ل- -يÈا‹ وحصس- -ول -ه ع -ل -ى  56ب -اŸائ -ة م-ن
ا’صسوات مقابل  44باŸائة ◊داد ( 55عاما)
مرشسح حزب العمال.
وإاذا فاز ضسابط ا’حتياط ‘ ا÷يشش ليخلف
أ’ربع سسنوات اÙافظ ميشسال تامر ،فإان أاكÈ
دول امÒكا الÓتينية سستكون اختارت للمرة
ا’و ¤رئيسسا من اليم ÚاŸتطرف.

الرئيسش ا÷معة ،لعقد دورة طارئة للŸÈان ليتمكن من إاثبات غالبيته،
حسسب ما أاكد مسسؤوولون.
وقال مسسؤوولون ‘ الŸÈان إان الرئيسش علق كل اجتماعات أاعضساء
الŸÈان البالغ عددهم  ،225حتى  16نوفم .Èوكان يفÎضش أان ينعقد
الŸÈان ‘ اÿامسش من نوفمŸ Èناقشسة ميزانية  .2019لذاÁ ،كن أان
يسسبب تعليق عمل الŸÈان مشساكل للحكومة بينما تشسهد البÓد أازمة
اقتصسادية.

اعتقال اŸتهم بإارسسال ال ّ
طرود الّناسسفة

قّمـ ـ ـ ـة إاسسطنبـ ـ ـ ـول الّرباعيـ ـ ـة تشس ـ ـ ـ ـ ـّدد
علـ ـ ـ ـ ـى ا◊ـ ـ ـ ـ ـل السسياسسـ ـ ـ ـي ‘ سسوريـ ـ ـا

@ بÓنتيشسن  :اسستخدم رجال مكتب التحقيقات ا’–ادي اأ’مريكي
(إاف.بي.آاي) ا◊مضش النووي والبصسمات لتحديد هوية رجل من فلوريدا
يشستبه ‘ أاّنه أارسسل  14طردا ناسسفا على اأ’قل Ÿنتقدين للرئيسش دونالد
ترامب قبل أايام من انتخابات التجديد النصسفي ‘ الكونغرسش.
وقال وزير العدل اأ’مريكي جيف سسيشسنز إان السسلطات وجهت خمسسة
اتهامات بارتكاب جرائم ا–ادية للمشستبه به ويدعى سسيزار سسايوك
تشسمل تهديدات بحق رؤوسساء سسابق .Úوأاضساف سسيشسنز أان اŸتهم يواجه
عقوبة السسجن Ÿدة تصسل إا 48 ¤عاما إاذا أادين.

ويرى كث Òمن اÙلل ،Úأان بولسسونارو من
عوارضش ا’زمة التي تشسهدها الÈازيل منذ
النهاية الكارثية لـ  13عاما من حكم حزب
العمال مع اقالة الرئيسسة ديلما روسسيف ‘
 .2016وهذا الشسعبوي الذي يقول أانه يسسعى
’سستعادة النظام ،بنى شسعبيته على موجة ضسيق
شسديد تنتاب الشسعب الÈازيلي.
و‘ اŸقابل ⁄ ،ينجح حداد وهو رئيسش بلدية
سس - -اب - -ق لسس - -او ب- -اول- -و ‘ تشس- -ك- -ي- -ل «ج- -ب- -ه- -ة
دÁقراطية» مع وسسط اليسسار والوسسط لقطع
طريق القصسر الرئاسسي على اليم ÚاŸتطرف.
بيد أان أاصسواتا عديدة تعالت ضسد اıاطر
ال-ت-ي يشس-ك-ل-ه-ا ب-ولسس-ون-ارو ع-ل-ى ال-دÁق-راطية
الÈازيلية الفتية.
ووعد هذا اŸدافع عن –رير حمل السسÓح،

›اعة تهّدد نصسف سسكان اليمن
@ صسنعاء  :حّذر مسسؤوول الشسؤوون اإ’نسسانية ‘ اأ’· اŸتحدة ،مارك

لوكوك ،من أان نصسف سسكان اليمن ،حوا‹  14مليون نسسمة ،يواجهون
خطر اÛاعة الذي أاصسبح وشسيكا جدا.
وعقد ›لسش اأ’من جلسسة إاحاطة بشسأان اأ’زمة اإ’نسسانية ‘ اليمن ،يوم
الثÓثاء اŸاضسي Ÿراجعة الوضسع اإ’نسسا ÊاÎŸدي وبحث الصسلة بÚ
ا◊رب وانعدام اأ’من الغذائي وخطر اÛاعة.

اŸشستبه بهم سسيÓحقون ‘ السسعودية
@ الرياضس  :بعد سساعات على طلب تركيا تسسليمها اŸشستبه بهم الـ 18

‘ مقتل الصسحا‘ جمال خاشسقجي ،صسّرح وزير اÿارجية السسعودي
عادل ا÷ب Òأامسش السسبت أانه سستتم متابعتهم قضسائيا ‘ اŸملكة.
وأاّكد ا÷ب ‘ Òمؤو“ر حول اأ’من ‘ اŸنامة «بشسأان مسسأالة التسسليم،
هؤو’ء اأ’فراد مواطنون سسعوديون ،إاّنهم موقوفون ‘ السسعودية والتحقيق
يجري ‘ السسعودية وسستتم مÓحقتهم ‘

ب-ع-م-ل-ي-ة ت-ط-ه Òواسس-ع-ة ل-لÈازي-ل من «ا◊مر»
وبسس-ج-ن أاو ن-ف-ي م-ع-ارضس-ي-ه ،و“ن-ى Ÿن-افسس-ه
ح -داد ان «ي -ت -ع -ف -ن ‘ السس -ج -ن» م -ث-ل ل-و’ دا
سسيلفا.
وجرت عدة عمليات أامنية ‘ ا’يام ا’خÒة
لسس -حب ’ف -ت -ات م -ن-اهضس-ة ل-ل-ف-اشس-ي-ة او ال-غ-اء
مؤو“رات عن الدÁقراطية ‘ جامعات عامة
بالÈازيل حيث انتقد طلبة وأاسساتذة «الرقابة».
وج -ع-ل م-رشس-ح ال-ي-م ÚاŸت-ط-رف م-ن وسس-ائ-ل
ال -ت-واصس-ل ا’ج-ت-م-اع-ي اداة ح-م-ل-ت-ه م-ع 15,4
مليون متابع على فيسسبوك وانسستغرام وتوي.Î
وبداعي «اسسباب صسحية» بعد أان طعنه ﬂتل
‘  6سس- -ب- -ت- -م ،Èرفضش اŸشس- -ارك- -ة ‘ سست
م -ن -اظ-رات ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة ،م-ا اث-ار غضسب ح-داد
الذي كان يرغب ‘ مواجهة ب Úبرنا›يهما.

وزير خارجية الصس ‘ Úواشسنطن

@ اŸنامة  :أاعلن وزير الدفاع اأ’مÒكي جيم ماتيسش أامسش أانّ واشسنطن
تنتظر زيارة نظÒه الصسيني وي فينغ هي اأ’سسبوع اŸقبل ،بعد فÎة
شسهدت توترا ‘ العÓقات العسسكرية ب Úالبلدين.
وصسّرح ماتيسش لدى سسؤواله عن التوتر مع الصس ‘ Úمؤو“ر إاقليمي سسنوي
حول اأ’من ‘ اŸنامة« ،أاود أان أاشس Òإا ¤أان اŸنافسسة ا’سسÎاتيجية
ليسست مرادفا للعدائية».

قافلة اŸهاجرين تواصسل تقدمها

@ بيخيخيابان  :واصسل آا’ف اŸهاجرين من أامريكا الوسسطى
مسسÒتهم الصسعبة من اŸكسسيك ‘ اŒاه الو’يات اŸتحدة مسستقلÚ
ا÷زء اÿلفي من شساحنات أاو سسÒاً على اأ’قدام ‘ ،ح ÚاقÎح الرئيسش
اŸكسسيكي عليهم خطة مسساعدة إاذا قّدموا طلبات ÷وء.
وسسار اŸهاجرون أاك Ìمن  15سساعة على طول السساحل اŸطلّ على
اÙيط الهادئ ،لكن بعضسهم ف ّضسلوا ركوب شساحنات لتجنّب هذه الرحلة
اŸرهقة.
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اŸقاو’ت الناشسئة أامام –دي الرقمنة

للجامعات قدرات تكنولوجية تسستدعي ا’سستثمار والتوظيف
مؤوسسسسات جزائرية تخوضض Œربتها ’قتحام السسوق العاŸية

يشسكل –دي اقتحام عا ⁄ا’قتصساد الرقمي أاحد أاك Èرهانات شسركتي أانتاراسض ديفلوÃن» و«سسوفريكوم ا÷زائر» ،حيث
–رصسان على مواكبة آاخر مسستجدات هذه التكنولوجيات ،والÓفت أانها –اول ربط اŸؤوسسسسات بالطلبة وخريجي ا÷امعات
وفوق كل ذلك تأاخذ بيد اŸؤوسسسسات الناشسئة الناشسطة ‘ هذا اÛال ،وتقدم لها الكث Òمن الدعم آاخرها مشساركتها ‘ آاخر قمة
إافريقية بأاربع مؤوسسسسات ناشسئة تنشسط ‘ ›ال الرقمنة وترتيب مؤوسسسسة جزائرية ‘ اŸرتبة السسابعة من ضسمن  200مؤوسسسسة
إافريقية مشساركة..

‰و النا œالداخلي اÿام
بـ  ‘ % 0,7الثÓثي الثاÊ
2018

سسجل النمو الشسامل للنا œالداخلي اÿام للجزائر نسسبة ‰و بلغت  0,7باŸائة
خÓل الثÓثي الثا Êمن سسنة  2018مقارنة بنفسس الفÎة من ،2017حسسب ما علمت
Óحصساء .وعرف قطاع اÙروقات تراجعا ‘ نسسبة
واج لدى الديوان الوطني ل إ
النمو بنسسبة ( ) 8,2-باŸائة خÓل الثÓثي الثا Êمن السسنة ا÷ارية مقارنة بنفسس
اŸرح -ل -ة م -ن السس -ن -ة اŸاضس -ي -ة .وق -درت نسس-ب-ة ‰و ال-ن-ا œال-داخ-ل-ي اÿام خ-ارج
اÙروقات بنسسبة ( ) 2,8 +باŸائة خÓل الثÓثي الثا Êمن السسنة ا÷ارية مقارنة
Óحصساء فان ‰و النا œالداخلي
بنفسس الثÓثي من  .2017وحسسب الديوان الوطني ل إ
اÿام خارج اÙروقات يعّد «معتÈا» ،و‚م هذا النمو اسساسسا عن القطاع الفÓحي
الذي عرف ‰وا مسستمرا بلغ  8,9باŸائة خÓل الثÓثي الثا Êمن  2018مقابل 0,7
باŸائة خÓل الثÓثي الثا .2017 Êوسساهمت قطاعات اخرى ‘ –سس Úنسسبة النمو
لمر بقطاع البناء والشسغال العمومية و اŸياه Ãا فيها
خارج اÙروقات ،و يتعلق ا أ
خدمات الشسغال العمومية للنفط الذي سسجل ‰وا بنسسبة  3باŸائة .وعرف بدوره قطاع
الصسناعة نسسبة ‰و ايجابية بلغت  2,1باŸائة و خدمات التسسويق ( 2,6باŸائة) و
اÿدمات غ Òالتسسويق ( 1,7باŸائة) .ويتعلق المر بالنسسبة ÿدمات التسسويق بالنقل
ووسسائل التصسال والتجارة واÿدمات اŸقدمة للمؤوسسسسات و السسر وكذا خدمات
الفنادق و اŸقاهي و اŸطاعم .اما فيما يخصس خدمات غ Òالتسسويق فتخصس الشسؤوون
العقارية و اÿدمات اŸالية وخدمات الدارات العمومية .بالنسسبة للقيمة ا÷ارية بلغ
‰و النا œالداخلي اÿام خÓل الثÓثي الثا Êمن السسنة ا÷ارية  9,3باŸائة مقارنة
Óسسعار
بنفسس اŸرحلة من السسنة اŸاضسية .و‘ هذا السسياق ارتفاع اŸسستوى العام ل أ
خÓل الثÓثي الثا Êمن السسنة ا÷ارية  8,6باŸائة مقابل  3,5باŸائة خÓل نفسس
اŸرحلة من السسنة اŸاضسية .و يفسسر هذا الرتفاع اسساسسا بارتفاع اسسعار اÙروقات.

إابراهيم جلواجي لـ «الشسعب»:

سسياحة الصسحراء والواحات ﬁور
جذاب يحقق اإ’ضسـ ـافة اŸطلوب ـة
كلمة العدد

البوابة اŸوريتانية
ي - -ن- -درج خ- -ي- -ار ب- -عث مسس- -ار
ال -تصس-دي-ر خ-ارج اÙروق-ات
‘ إاط - - -ار إاع - - -ادة ان - - -تشس - - -ار
اŸن - -ظ - -وم - -ة الق - -تصس - -ادي- -ة
وال- -ت- -م- -وق- -ع ب- -ال- -ت- -دري- -ج ‘
األسسواق اإلقليمية والعاŸية،
ول -ع -ل اŸع -رضس ال -ذي صس -ن -ع
ا◊دث ‘ اŸشسهد اŸغاربي
م-ن ال-ب-واب-ة اŸوري-ت-ان-ية التي
أاظ- -ه- -رت ق -درات م -ل -م -وسس -ة
Áكن البناء عليها ،خ Òدليل
سسعيد بن عياد
ع - - - -ل - - - -ى إادراك اŸؤوسسسس - - - -ة
ا÷زائرية للرهانات اŸصسÒية التي –ملها عوŸة القتصساد.
وتوفر البنية التّحتية بكل جوانبها اللّوجيسستية أارضسية مÓئمة لكي
تنطلق اŸؤوسسسسة اإلنتاجية ‘ رحلة البحث عن مكانة جديدة ‘
أاسسواق ناشسئة افريقية وشسرق أاوسسطية وحتى ‘ بعضس ﬁطاتها
األوروبية ،وسسوف يتعّزز هذا النتقال إاذا ما واكبته اŸنظومة
البنكية الوطنية من خÓل النخراط ‘ مرافقة ذات جدوى “نح
للمتعامل ا◊قيقي اŸناعة اŸالية ‘ مرحلة التواجد ‘ أاسسواق
جديدة ،فيها من الطموح واıاطر ما يسستوجب ا◊يطة وا◊ذر.
حقيقة بنك ا÷زائر يوجد اليوم ‘ ظرف يتميز بصسعوبات
تعكسسها مؤوشسرات جوهرية أابرزها تراجع احتياطي العملة الصسعبة
وتدهور قيمة العملة الوطنية إا ¤جانب جملة عناصسر أاخرى سسلبية
يفرزها اÙيط ‘ انتظار أان يتم ضسبط اŸشسهد اŸا‹ لتأامÚ
السس -ت -ق-رار وم-ن ث-م-ة ت-وضس-ي-ح األف-ق ل-ل-مسس-ت-ث-م-ر واŸت-ع-ام-ل ك-ي
يسستطيع التحكم ‘ مشساريعه ويدير بأاريحية ﬂتلف تعقيدات
العمليات التجارية والسستثمارية.
انطÓقا من هذا ،يكون حتميا اللجوء إا ¤اعتماد مقاربة واقعية
‘ مرافقة اŸصسدرين وفقا Ÿعادلة متوازنة ب Úمتطلبات اŸهمة
ومقتضسيات الظرف الصسعب ،من اجل اسستعمال عق ÊÓللموارد
اŸال-ي-ة ب-ال-ع-م-ل-ة الصس-ع-ب-ة ال-ت-ي ت-خصسصس Ÿشس-اري-ع ت-ن-ت-ج ال-ق-ي-م-ة
اŸضسافة اŸطلوبة ‘ مواجهة اŸنافسسة التي تزداد حدة ‘ كل
مرحلة.
أاك Ìمن هذا ينتظر من اŸتعامل ا÷زائري الذي ينخرط ‘
رحلة األسسواق اÿارجية أان يضساعف ا÷هود ‘ ا‚از عملياته
السستثمارية سسواء بالتصسدير أاو اإلنتاج بالشسراكة عن طريق جذب
اهتمام الرأاسسمال األجنبي Ãشساريع لها فرصس النجاح ،على غرار
الصسيد البحري والصسناعة التحويلية للمنتجات البحرية ‘ اŸثال
اŸوريتا Êقصسد الذهاب ابعد ما Áكن نحو وجهات أاسسواق شسمال
أاوروبا أاو األمريكيت.Ú
لكن قبل ذلك ،يتطلب ‚اح اŸسسعى وŒاوز معوقاته الظرفية
Ãعا÷ة اإلشسكالت اÙتملة من خÓل حوار الشسركاء الدائم،
ارتقاء اŸؤوسسسسة ا÷زائرية على صسعيد دراسسة األسسواق والتحكم
‘ اŸؤوشس -رات وال -ت -زام ق -واع -د الحÎاف -ي -ة ‘ ﬂت-ل-ف ح-ل-ق-ات
السسلسسلة التي ترتكز عليها البنية التنظيمية للتصسدير.

انتزاع موق ـ ـع ‘ السسوق الع ـ ـاŸي ـ ـة
يتط ّلب عم Óاسستباقيا على مسستوى
الÎويج واŸرافقة

بهدف تعبئة اŸوارد وتوظيفها ‘ ا’سستثمار اŸنتج

صسياغة ‰وذج جزائري
للمالية اإ’سسÓمية

خارطة طريق توازن ب Úالضسرورات الشسرعية واŸتطلبات ا’قتصسادية
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أŸقاولت ألناشسئة أمام –دي ألرقمنة

للجامعات قدرات تكنولوجية تسضتدعي السضتثمار والتوظيف
مؤوسسسسات جزأئرية تخوضس Œربتها لقتحام ألسسوق ألعاŸية

يشسكل –دي أقتحام عا ⁄ألقتصساد ألرقمي أحد أك Èرهانات شسركتي أنتارأسس ديفلوÃن» و»سسوفريكوم أ÷زأئر» ،حيث –رصسان على
موأكبة آأخر مسستجدأت هذه ألتكنولوجيات ،وألÓفت أنها –اول ربط أŸؤوسسسسات بالطلبة وخريجي أ÷امعات وفوق كل ذلك تأاخذ بيد
أŸؤوسسسسات ألناشسئة ألناشسطة ‘ هذأ أÛال ،وتقدم لها ألكث Òمن ألدعم آأخرها مشساركتها ‘ آأخر قمة إأفريقية بأاربع مؤوسسسسات ناشسئة تنشسط ‘
أÛال ألرقمنة وترتيب مؤوسسسسة جزأئرية ‘ أŸرتبة ألسسابعة من ضسمن  200مؤوسسسسة إأفريقية مشساركة..
«ألشسعب» أقÎبت من ألشسركة أŸتأالقة وألتي تتأاهب لقتحام ألسسوق ألعاŸية Ãنتوجها ألرقمي ذي أ÷ودة ألعالية ،و–دثت إأ ¤مدير شسركة
لطار.
«أنتارأسس ديفلوÃن» ،وكذأ شسركة «سسوفريكوم أ÷زأئر» ،أللت Úقادتا ألوفد أ÷زأئري ولديهما برنامج وأعد ‘ هذأ أ إ
فضسيلة بودريشس
إعت Èمصشطفى مسشعودي مدير ششركة «أإنتارإسس
ديفلوÃن» ‘ تصشريح خ ّصس به «إلششعب» ،أإنهم
بصشدد –ضش Òبرنامج ثري ووإعد –سشبا للقمة
إإ’فريقية للمؤوسشسشات إلناششئة وإلناششطة ‘ إÛال
إلرقمي ،وإلتي من إŸقّرر أإن تعقد ششهر أإكتوبر
 ،2019و ⁄يخف ‘ سشياق متصشل أإن إÛال إلرقمي
تطور بر” سشريع و–دياته يومية ،ويحرصشون ‘
ه -ذإ إإ’ط -ار إل -ق -ف -ز إ ¤مسش -ت -وى م -وإك -ب -ة ج -م -ي-ع
إŸسش -ت -ج -دإت إŸسش -ج -ل -ة ع -ل -ى إلصش -ع -ي-د إل-وط-ن-ي
وإلعاŸي على وجه إÿصشوصس ،بينما فيما يتعلّق
بالهدف إ÷وهري ،فإانه يكمن ‘ إلÎكيز بوجه كبÒ
على مسشاعدة ودعم وتششجيع إŸؤوسشسشات إلناششئة ‘
إ÷زإئر وفتح لها نافذة لÓحتكاك وإلتقرب من
إلششركات إلرقمية ‘ إÿارج.

ب- -اŸوإزإة م- -ع ذلك ب- -أان- -ه -ا ت -تضش -م -ن إل -ع -دي -د م -ن
إلتحديثات وإŸفاجآات ‘ نفسس إلوقت ،بل صشارت
‘ إل -وقت إ◊ا‹ إل -ن -اف -ذة إ◊ق -ي -ق -ي -ة وإل -وإج -ه -ة
إ÷زإئرية للششركات إلناششئة ،على إعتبار أإن هذه
إلشش -رك -ة –ت -ل م -ك -ان -ة م -ه -م-ة ‘ إلسش-وق ،وإغ-ت-ن-م
مسشعودي إلفرصشة ليوجه دعوة للششركات إلناششئة
لÓنضشمام إ ¤هذه إلقاعدة ،بهدف إختيار إلششركات
إل -ن-اشش-ئ-ة ع-ن ط-ري-ق إل-ق-رع-ة ل-ل-مشش-ارك-ة ‘ إل-ق-م-ة
إإ’ف -ري -ق -ي-ة إŸق-ب-ل-ة وإŸق-ررة سش-ن-ة  ،2019ل-ت-ظ-فر
بفرصس إلتوإجد ع Èأإسشوإق خارجية.

تشضجيع مهن اŸسضتقبل
من جهته دإ‹ عبد إلقادر مدير ششركة «سشوفريكوم
إ÷زإئ- -ر» ،وصش -ف ‘ تصش -ري -ح خّصس ب -ه «إلشش -عب»،
قدرإت منطقة إŸغرب إلعربي من حيث إŸوإرد
إلبششرية إŸؤوهلة إ’حدإث طفرة ‘ إÛال إلرقمي
با÷د متطورة ،وأإثنى بصشورة خاصشة على مسشتوى
إŸه - -ن - -دسش Úإ÷زإئ - -ري ،Úح- -يث إعÎف ب- -أان- -ه- -م
متفوق Úوفوق ذلك ’مع Úوأ’نهم كثÒإ ما يتأالقون
‘ إŸسشابقات إلعاŸية .وإغتنم إلفرصشة ليؤوكد على
أإه -م -ي -ة ت -ط -وي -ر ›ال إإ’ع Ó-م إآ’‹ ك -ون -ه م-ه-ن-ة
إŸسش-ت-ق-ب-ل ،ع-ل-م-ا أإن «سش-وف-ري-ك-وم إ÷زإئر وتونسس
إلتي يرأإسشها» تعد أإك› Èمع ‘ إلعا ⁄لديها 2000
م- -ت- -ع- -اون ،و‘ إلسش- -اب -ق ك -ان دإ‹ ‡ث -ل إÛم -ع
Ÿنطقة إلششرق إأ’وسشط ،و–دث عن “ويلهم أ’ول
وفد للمؤوسشسشات إ÷زإئرية إلناششئة للمششاركة ‘
إلقمة إإ’فريقية إأ’خÒة ،بالنظر إ ¤أإهمية هذإ
إŸوعد إإ’فريقي وإلعاŸي إلهام ‘ ›ال آإخر ما
إسشتحدث ‘ إلعا ⁄إلرقمي.
وب -خصش -وصس أإه -دإف ه -ذإ إÛم -ع إل-رإئ-د ع-اŸي-ا
إŸتوإجد ‘ إلسشوق منذ عام  ،2002إختزلها دإ‹
عبد إلقادر ‘ تششجيع مهن إŸسشتقبل ،من أإجل ذلك
ي- -نسش -ق -ون و‘ إح -ت -ك -اك مسش -ت -م -ر م -ع إ÷ام -ع -ات
وإŸدإرسس إلعليا ،بهدف –ضش Òوإعدإد ما أإسشماها
Ãوإهب إل- -غ -د ،وع -ل -ى ح ّ-د ت -ق -دي -ره ف -إان ك -ل م -ن

جلو‹ أغيÓسس ‡ثل شسركة «إأينيكوب» لـ«ألشسعب»:

منتوجنا يضضاهي جودة اŸنتجات ‘ السضوق العاŸية

تعد أ‰وذجا ناجحا ومتميزأ بل ويعد بالكث Òبالنسسبة للشسركات أ÷زأئرية ألناشسئة ألتي
تنشسط ‘ ألعا ⁄ألرقمي ،إأنها شسركة «إأينيكوب» ألتي تضسمّ ›موعة من ألشسباب أŸبدعÚ
ألذين “كنوأ ‘ ظرف سسنة وأحدة من ألتموقع ‘ ألسسوق ألوطنية Ãنتوج رأق وذي جودة
عالية ،صسارت تطلبه أŸؤوسسسسات ألوطنية ،ويتطلع فريق ألعمل للتوأجد ‘ أسسوأق إأفريقية
لنه يسس Òنحو إأبرأم ألعديد من ألتفاقيات مسستقب« ،Óألشسعب» ،ألتقت أغيÓسس
وأوروبية أ
جلو‹ أŸمثل ألتجاري لهذه ألشسركة و–دثت إأليه..
حاورته :فضسيلة بودريشس

ألشس-عب :ح-ق-ق-ت-م أل-ك-ث Òم-ن أل-ن-جاح وصسار
لديكم زبائن من أهم ألشسركات ألقتصسادية
أ÷زأئ- -ري- -ة ..ه- -ل م -ن أŸم -ك -ن أن ت -ع -رف -وأ
Ãنتوجكم ألرقمي؟
جلو‹ أغيÓسس :نوفر تعليما تكنولوجيا عن بعد
لتطوير قدرإت إطارإت إŸؤوسشسشات إ’قتصشادية ‘
إلعديد من إÛا’ت أإذكر من بينها إلفعالية ‘
إل -ع-م-ل وإل-تسش-ي Òوإل-تسش-وي-ق وإل-عÓ-ق-ة م-ع إل-زب-ون
ودرإسشة إأ’سشوإق وإŸطابقة مع إلبنوك وإ’تصشال

بهدف تعبئة أŸوأرد وتوظيفها ‘ ألسستثمار أŸنتج

نحو صضياغة ‰وذج جزائري للمالية اإلسضÓمية
خارطة طريق توازن ب Úالضضرورات الشضرعية واŸتطلبات القتصضادية

ه - -ل ت - -ك - -ون سس - -ن- -ة  2019م -وع -دأ ل-ب-عث
أŸن- -ت- -وج- -ات أŸال -ي -ة أŸط -اب -ق -ة ل -لشس -ري -ع -ة
لسس Ó-م-ي-ة؟ ،أن-ه سس-ؤوأل ي-ن-ت-ظ-ر أن ي-ج-يب
أ إ
لول ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات
ع -ن-ه أŸن-ت-دى أ÷زأئ-ري أ أ
لسسÓمية أŸزمع تنظيمه يومي 24
وأŸالية أ إ
و 25ن-وف-م Èأل-دأخ-ل ب-قصس-ر أل-ث-ق-اف-ة ،من
أجل إأرسساء أرضسية مصسرفية لتعبئة أŸوأرد
أŸال - -ي - -ة أÙل - -ي وإأدرأج - -ه - -ا ‘ أŸن - -ظ- -وم- -ة
أŸصس- -رف- -ي- -ة أل- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة ل- -ت- -ل -عب دوره -ا
ألق- -تصس- -ادي م- -ن خÓ- -ل ت- -ع- -زي- -ز ق- -درأت
ألسس -ت-ث-م-ار أŸن-ت-ج ‘ ،ظ-ل ت-رأج-ع إأي-رأدأت
أÙروق-ات وشسّ-ح ألسس-ي-ول-ة أل-ن-ق-دي-ة ب-ف-ع-ل
أنهيار أسسعار ألنفط.
سسعيد بن عياد

–فيز الطلبة على اقتحام العا ⁄الرقمي
وحول برنامج إلعمل إلذي يعكفون على Œسشيده
على أإرضس إلوإقع– ،دث مسشعودي عن إتصشالهم
إ÷اري م- - -ع إ÷ام- - -ع- - -ات وإŸع- - -اه- - -د وإŸدإرسس
إلوطنية ،من أإجل منح إلفرصشة للطلبة إ÷زإئريÚ
بهدف –فيزهم على إقتحام إÛال إلرقمي إلذي
صشار جّد مهما للتنمية إ’قتصشادية ،ويسشهرون كذلك
على –سشيسس إلطلبة دإخل إ÷امعات وكذإ عمل
لقاءإت وتنظيم مسشابقات وتوف ÒإŸسشاعدة إŸالية،
وإلتكفل بالطلبة من أإصشحاب إŸوإهب للتكوين ‘
أإك Èمرإكز إلتكوين ‘ إÛال إلرقمي ‘ إÿارج.
ووقف مصشطفى مسشعودي عند Œربتهم من خÓل
إŸششاركة ‘ إلقمة إإ’فريقية للمؤوسشسشات إلناششئة
إلناششطة ‘ إÛال إلرقمي إلتي إحتضشنتها بدإية
ششهر أإكتوبر إ÷اري تونسس ،حيث رششحوإ مششاركة 4
م -ؤوسشسش -ات ج-زإئ-ري-ة ن-اشش-ئ-ة وع-ك-فت ع-ل-ى ت-ق-دË
مششاريعها ،علما أإنه نحو  60ششركة قدمت عرضشا
لتجربتها من ب 200 Úمؤوسشسشة حاضشرة ،ويضشاف إ¤
كل ذلك تدخÓت إÈÿإء إلذين قدموإ كل ما يخ ّصس
إلتقنيات إ÷ديدة ‘ إلعديد من إلقطاعات ،أإي ‘
ك -ل م -ن ق -ط -اع إلصش -ح -ة وإل -زرإع -ة أإو ‘ إل -ت -ع -ل-ي-م
وإÙاسشبة وإŸالية وإ’قتصشاد وإلتسشي Òوما إ¤
غ Òذلك ،إ ¤ج- -انب ت -ن -ظ -ي -م ل -ق -اءإت ل -لشش -رك -ات
إل-ن-اشش-ئ-ة ب-ه-دف إل-ت-ع-ارف وت-ب-ادل إلتجارب .وإلتزم
مسشعودي ‘ إلقمة إإ’فريقية إŸقبلة إلتي مازإل ⁄
يتحّدد بعد إلبلد إلذي سشيحتضشنها بأانها سشتكون
فيها إŸششاركة إ÷زإئرية ﬂتلفة ،حيث قال بأانهم
سشيحضشرون جيدإ من أإجل مششاركة أإك Èعدد من
إلششركات إ÷زإئرية إلناششئة ،ووفد هام من أإجل
ع -رضس Œارب -ه -م ،وب -ال -ت -ا‹ إإ’ط Ó-ع ع-ل-ى Œارب
إلششركات إأ’خرى ‘ إÛال إلرقمي وفتح إÛال
أإمامهم من أإجل إبرإم إتفاقيات مع ششركات عاŸية
للتعاون وإلششرإكة وتصشدير إŸنتجات ،على غرإر ما
–قق ‘ إلقمة إأ’خÒة بتونسس.
وكششف عن إطÓق ششركة «أإنتارإسس ديفلوÃن» طبعة
ج- -دي- -دة ل -ق -اع -دت -ه -ا إإ’ل -كÎون -ي -ة إŸت -م -ث -ل -ة ‘:
وذكر
،www.made-in-algeria.com
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‘ إلعمل وتصشدير إŸنتجات وإللغات إأ’جنبية وما
إ ¤غ Òذلك ،ونعكف ‘ إلوقت إ◊ا‹ على إلعمل
مع إلعديد من إŸؤوسشسشات إ÷زإئرية ،علما أإن
م -ن -ت -وج-ن-ا ج-دي-د ‘ إلسش-وق إل-وط-ن-ي-ة ،أ’ن-ه ي-وف-ر
للزبائن تكوينا رإقياع« Èإلنت» ومدته تÎإوح ما
ب 3 Úو 5دقائق حول موضشوع مع ،Úوبعد ذلك
نطرح ›موعة من إأ’سشئلة على إŸتكون ليجيب
عليها ونتأاكد ع Èذلك إن فهم إلدرسس أإم ’ ،وهذإ
إلتكوين يوفر كلفة كبÒة تتعلق بكلفة إلتنقل وإأ’كل
وقاعة إلتدريسس وكذإ إلوقت.
ماذأ سسطر” من أهدأف أولية على أعتبار

إ÷زإئ -ر وإŸغ -رب ت-ع-د ﬁرك-ا م-ه-م-ا ب-ال-ن-ظ-ر إ¤
موقع إ÷زإئر إ’سشÎإتيجي إلذي يتوسشط إفريقيا
وأإوروبا وكذإ لقربها من منطقة إلششرق إأ’وسشط،
وعلى إعتبار أإن إ’سشتثمار ‘ إŸوإهب إلششابة ‘
إÛال إل -رق -م -ي يسش -م -ح م -ن إ’سش-ت-ف-ادة ل-تصش-دي-ر
خدمات إإ’عÓم إآ’‹.
وحول رأإيهم ‘ إمكانيات إلسشوق إ÷زإئرية وكذإ
إŸوإرد إل -بشش -ري -ة إŸت -وف -رة ⁄ ،ي -خ-ف دإ‹ م-دي-ر
«سشوفريكوم إ÷زإئر» ،أإن إلسشوق إ÷زإئرية تششهد
تطورإ كبÒإ ليسس فقط من ناحية إلهياكل إلقاعدية،
بل حتى ‘ إÛال إلرقمي مثل إ÷يل إلرإبع وكذإ
إلسش Òللرفع من سشرعة وقدرإت تدفق إ’نÎنيت،
وي -ع -ت -ق -د ب -اإ’ضش -اف -ة إ ¤ك -ل ذلك أإن إل -ت -ك -وي-ن ‘
إ÷امعات وإŸدإرسس إلعليا ‘ إÛال إلرقمي جيد
و’ ينبغي أإن يسشتهان به ،وعلى خلفية أإن إŸوإهب
إ÷زإئرية تضشاهي تلك إŸتوإجدة ‘ إلعا ⁄وأإضشف
إ ¤كل ذلك أإن إŸوإهب متعّددة إللغات ،حيث تتقن
إللغة إلعربية وإلفرنسشية وإإ’‚ليزية ،ويعول دإ‹
كثÒإ وبثقة كبÒة ‘ إŸوإرد إلبششرية إ÷زإئرية
إلششابة لتلعب دورإ مهما على إلصشعيد إإ’فريقي.
أإما فيما يتعلق بالعرإقيل إلتي –ول دون تسشريع
وتÒة تطوير إÛال إلرقمي ،إعÎف عبد إلقادر
دإ‹ بأان إلعرإقيل موجودة ‘ جميع إلبلدإن و’
تقتصشر على إ÷زإئر وحدها ،لكن أإلّح ‘ نفسس
إŸقام على ضشرورة موإجهة –دي تطوير نسشيج
رقمي ‘ إ÷زإئر ،من خÓل موإصشلة بذل إ÷هود،
وبالتا‹ إ’سشتمرإر ‘ إرسشاء إ’سشتثمارإت ودعم
إŸؤوسشسشات إلناششئة ،ودعم قطاع إلتعليم وإلÎبية
ع Èجميع إأ’طوإر ،أ’ن قوة إ÷زإئر ‘ ششبابها حتى
ي -ك -ون إق Ó-ع رق -م -ي ق-وي يسش-م-ح ب-تصش-دي-ر م-ن-ت-وج
خدمات رقمي عا‹ إ÷ودة ،ومن أإجل ذلك أإوضشح
دإ‹ أإن م- -ؤوسشسش- -ت- -ه- -م تÈم إ’ت- -ف- -اق- -ي -ات وت -دع -م
إŸلتقيات لتحسشيسس إلششباب خريج إ÷امعات وكذإ
إلطلبة للتعرف على قدرإتهم ،وإلهدف إ÷وهري
م- -ن ك- -ل ذلك إŸسش- -اه- -م- -ة ‘ ت- -ط -وي -ر إ’ق -تصش -اد
إ÷زإئري.
أن مؤوسسسستكم ناشسئة؟
@@ صش-ح-ي-ح م-ؤوسشسش-ت-ن-ا ف-ت-ي-ة وشش-اب-ة
ومائة باŸائة جزإئرية تضشم ›موعة
م - -ن إلشش- -ب- -اب خ- -ري- -ج- -ي إ÷ام- -ع- -ة
إ÷زإئرية من عدة معاهد ومدإرسس
ع -ل -ي -ا م -ث-ل إإ’عÓ-م إآ’‹ وإŸدرسش-ة
إŸت -ع -ددة إل -ت-ق-ن-ي-ات وك-ذإ إل-ت-ج-ارة،
وبينما مدير هذه إŸؤوسشسشة عد’ن
ب -رك -ا Êدرسس ب -ف -رنسش -ا و»ك -امÈي -ج»
وم-ت-وإج-د ح-ال-ي-ا ب-أاوروب-ا ل-ل-بحث عن
أإسش -وإق خ -ارج -ي -ة ل -تسش -وي-ق إŸن-ت-وج،
لكننا نحضشر من أإجل تصشدير منتوجنا
نحو أإسشوإق خارجية أ’ن جودته عالية
ويضشاهي إŸنتجات إلعاŸية ،و‘ إلبدإية نحاول
تصشديره نحو إفريقيا ،ولدينا موقع ع Èإ’نÎنيت
وأإرضش -ي -ة ج-ي-دة ،ع-ل-م-ا أإن م-ن-ت-وج-ن-ا  100باŸائة
جزإئري.
م - - -اه - - -ي –دي - - -ات أل- - -ت- - -وأج- - -د ‘ ألسس- - -وق
للمؤوسسسسات أ÷ديدة وإأقناع ألزبائن؟
@@ ن -ت-ط-ل-ع أ’ن ت-ن-ظ-م ف-ع-ال-ي-ات Ÿسش-اع-دة ودع-م
إŸؤوسشسشات إلناششئة حتى Œد مكانة لها ‘ إلسشوق
وت-تشش-ج-ع دوم-ا ل-ت-ق-د Ëإأ’حسش-ن ،ع-ل-ى خ-ل-ف-ية أإن

يرإهن على هذه إŸبادرة إلتي يرعاها إÛلسس
إإ’سشÓمي إأ’على ’‚از إلتحول إŸصشر‘ بعد أإن
ت - - - - - - - - - - - - - -ب Úأإن
إŸنظومة
إل- -ت- -ق- -ل -ي -دي -ة ’
تسش - -ت - -وعب ك - -ل
إل - -ط - -لب إل - -ذي
ت - - - -ع Èع - - - -ن- - - -ه
شش-ري-ح-ة م-عتÈة
م - -ن إŸوإط- -نÚ
وإŸتعاملÚ
إل- - - -رإغ- - - -ب‘ Ú
م-ع-امÓ-ت مالية
ب - -دون ف - -وإئ- -د،
حيدر ناصسر
وه- - -و م- - -ا Áك- - -ن
Œسش -ي -ده حسشب
إŸنظمÚ
متفائل Úبانفتاح
إلسشلطات
إل-ع-م-وم-ي-ة ع-ل-ى
سش-وق إŸع-ل-م-ات
إŸالية
إإ’سشÓمية
إصش -غ -اء ل -ل-ط-لب
إŸع Èع - - - -ن - - - -ه
ﬁل -ي -ا وإق -ت-دإء
ب-ال-ت-ج-ارب إل-تي
عبد أ◊كيم حجو
حققتها بلدإن غÒ
إسشÓمية أإدركت مبكرإ أإهمية هذإ إŸصشدر إŸا‹
وعدم تركه خارج إلدورة إ’سشتثمارية.
وشش-رح إŸن-ظ-م-ون ب-ال-دل-ي-ل وإ◊ج-ة إ’ق-تصش-ادية
وإلشش -رع -ي -ة ‘ ن -دوة صش -ح -ف -ي-ة ع-ق-دت إأ’سش-ب-وع
إأ’خ ،Òونششطها كل من ﬁمد بوجÓل عضشو
إÛلسس إإ’سشÓمي إأ’على ،غÓم إلله عز إلدين
مدير مكتب «صشا‘» ،ناصشر حيدر مدير عام بنك
إلسش Ó-م وح -ك -ي-م ح-ج-و م-دي-ر م-ؤوسشسش-ة ت-أام-ي-ن-ات
تريسشت ،عن هذإ إŸوعد ‘ ظل إعÓن وزير
إŸالية قبل أإسشابيع عن وجود إرإدة لدى إ◊كومة
للذهاب إ ¤بناء هذه إلسشوق إŸالية لتكون إلسشنة
إŸق -ب -ل -ة م -ن -ع -رج -ا ‘ مسش -ار إل -ن-ظ-ام إŸصش-ر‘
إ÷زإئ -ري ‘ وقت ’ يسش -ت -ف -ي -د ف -ي -ه إ’ق -تصش -اد
إلوطني من سشوق إلصشكوك إإ’سشÓمية ‘ إلعا⁄
وإŸق - -درة ب- -أاك Ìم- -ن  300م -ل -ي-ار دو’ر خÓ-ف-ا
إق -ت -ح -ام إأ’سش-وإق ب-ال-نسش-ب-ة أ’ي
ششركة ناششئة يعد صشعبا للغاية،
أإم -ا ب -خصش -وصس شش -رك -ت-ن-ا ف-إان-ن-ا
حققنا خطوإت مهمة وكل زبون
ن-ت-ع-ام-ل م-ع-ه ي-ع-جب Ãن-ت-وج-ن-ا
وي-ب-ق-ى م-ع-ن-ا ،ح-يث ع-ل-ى سش-بيل
إŸثال ‘ بعضس إلششركات نقوم
ب -ت -ك -وي -ن ع -ن ب -ع -د  50إطارإ،
ب -ال -ن -ظ -ر إ ¤م -رون -ة ت -ربصش -ن-ا،
وإلذي يقلصس من كلفة إلتكوين
إلتقليدي بعششرة إأ’ضشعاف وفوق
ذلك يربح إإ’طارإت إلكث Òمن
إلوقت.
ه -ل ف -ع  Ó-أب -رم -ت -م أت -ف -اق -ي -ات شس -رأك -ة م-ع
م- -ؤوسسسس- -ات إأف- -ري- -ق- -ي- -ة خ- -اصس -ة ب -ع -د أن ّ”
ت -رت-ي-ب-ك-م ‘ آأخ-ر ق-م-ة إأف-ري-ق-ي-ة ‘ أŸرت-ب-ة
ألسسابعة ضسمن  200مؤوسسسسة تنشسط ‘ أÛال
ألرقمي؟
** كانت فرصشة جيدة و‘ إلوقت إ◊ا‹ ندرسس
عروضشا تلقيناها من ششركات للعمل معها و’زلنا
‘ توإصشل مسشتمر ،علما أإن فريق عملنا يتكون
فقط من  9عمال.

’قتصشاديات بلدإن قوية مثل بريطانيا وفرنسشا
وأإŸانيا إلتي Œاوزت عقدة إلطابع إلديني.
ويرتقب أإن يصشيغ قانونيون وعلماء ومتعاملون ‘
ع -ا ⁄إل -ب -ن -وك خ-ارط-ة ط-ري-ق –ّدد م-ع-ا ⁄ه-ذإ
إلتوجه بحيث تضشمن إ’نسشجام ب Úإلضشرورإت
إلششرعية وإŸتطلبات إ’قتصشادية بعيدإ عن أإن
ي -ك -ون إل -ن -ظ-ام إŸا‹ إإ’سشÓ-م-ي ب-دي Ó-ل-ل-ن-ظ-ام
إŸا‹ إلتقليدي إلقائم ،وإ‰ا مكم Óله Ÿصشلحة
إ’ق-تصش-اد إل-وط-ن-ي إل-ذي ي-ح-ت-اج ل-ت-ن-م-ي-ة م-وإرده
إŸالية خاصشة ‘ ظل إلظروف إلرإهنة إŸتسشمة
Óمن إŸا‹ إلوطني،
بصشعوبات –مل تهديدإت ل أ
إلذي يتوفر على قدرإت Áكنها أإن تعوضس إلكتلة
إلنقدية إŸفقودة بسشبب ترإجع مدإخيل إلنفط
وت -ف -ادي إلسش -ق -وط ›ددإ ‘ م -عضش -ل -ة إإ’صش-دإر
إلنقدي.
ب -رزت إŸال -ي -ة إإ’سش Ó-م -ي -ة سش -ن -ة  1975بإانششاء
م -ن -ظ -م -ة إŸؤو“ر إإ’سش Ó-م-ي (م-ن-ظ-م-ة إل-ت-ع-اون
إإ’سشÓمي
ح- -ال -ي -ا) إل -ب -نك
إإ’سشÓمي
ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ل-يششرع
إث- - - - - -ره- - - - - -ا ‘
إح- -دإث ب- -ن- -وك
مطابقة
للششريعة
إإ’سشÓ- -م- -ي -ة ‘
إل- - -ع - -دي - -د م - -ن
إل- -ب- -د’ن ،وم- -ن
ب -ي -ن -ه-ا إ÷زإئ-ر
ﬁمد بوجÓل
إل -ت -ي شش -هت سش -ن-ة
 1992تأاسشيسس
ه-ي-ئة إÙاسشبة
وإŸرإجعة
للمؤوسشسشات
إŸالية
إإ’سشÓمية
(إي -و‘) ق-ب-ل أإن
ي -ن -ت-ق-ل م-ق-ره-ا
غ - - - - -ا ¤دول- - - - -ة
إلبحرين.
وي- -شش Ò- -خÈ- -إء
إ ¤أإن ح - - -ج - - -م
عز ألدين غÓم ألله إŸالية إإ’سشÓمية
يقدر بحوإ‹  2باŸائة من إلقاطع إŸا‹ إلعاŸي
ما يعادل  2200مليار يورو من إأ’صشول ،غ Òأإنها
تتوفر على إحتياطات ‰و هائلة ،إذ فقط 40
مليون ششخصس من إجما‹  1,6مليار مسشلم ‘
إلعا ⁄يسشتفيدون كزبائن من هذه إلسشوق ،وقد
خصشصس صشندوق إلنقد إلدو‹ تقريرإ حول إŸالية
إإ’سشÓمية أإورد أإن أإصشول هذإ إلنمط إŸا‹ ‰ا
Ãق- -دإر تسش- -ع م- -رإت ب Úع- -ام -ي  2003و.2013
ويحكم هذإ إلنوع من إŸالية خمسشة مبادئ هي
–ر ËإلرباŒ ،نب إ’سشتثمارإت إلعششوإئية وغÒ
إŸؤوك -دة ،إŸضش -ارب -ة إÛازف -ة ،وج -وب ت -ق-اسش-م
إÿسشارة وإلربح ووجوب إ’سشتثمار حصشريا ‘
إ’قتصشاد إ◊قيقي وإŸلموسس.
ويعت ÈإŸنظمون أإن إلسشوق إŸالية إإ’سشÓمية ‘
إ÷زإئر بإامكانها أإن “ول بششكل أإفضشل لÓقتصشاد
من خÓل إلصشكوك وإسشتحدإث عروضس موجهة
للزبائن من عامة إلناسس ،ومن ثّمة تنويع مصشادر
“وي -ل إŸؤوسشسش -ات ودع -م ف -روع إق-تصش-ادي-ة م-ث-ل
إلعقار وإلبناء إ ¤جانب توسشيع نطاق إ’دخار من
خÓل فتح حسشابات بدون فوإئد ربوية فتلتقط
إل-ب-ن-وك خ-ي-ط-ا ج-دي-دإ إضش-اف-ي-ا ل-ت-ن-مية موإردها
باسشتقطاب كتل مالية هامة مكتنزة خارجها.
‘ إلوقت إلرإهن ينششط ‘ إ÷زإئر مصشرفان
هما إلÈكة وإلسشÓم ‘ إنتظار أإن يصشدر بنك
إ÷زإئر إجتهادإ قانونيا يتعلق بتعديل قانون
’عطاء إششارة رسشمية لتجسشدي
إلقرضس وإلنقد إ
هذإ إŸششروع إلذي يحتاج إ ¤تأاط ÒقانوÊ
وت -ن -ظ -ي -م -ي م -نسش -ج -م ووإق -ع-ي ضش-م-ن ق-وإع-د
إلششفافية وإلوضشوح Ÿنع تأاويÓت –د من قوة
إ’نطÓقة إŸرتقبة ‘ ،ضشوء ما سشجلته مبادرة
’سشÓمية إلتي أإعلن عن فتحها على
إلنوإفذ إ إ
مسشتوى عدد من إلبنوك من إقبال يؤوكد جدوى
إع -ت -م -اد ه -ذإ إل -ت -وج -ه إŸا‹ وف -ق -ا ل -ن -م-وذج
جزإئري يرتكز على أإرضشية وإضشحة إŸعا⁄
ع-ن-ون-ه-ا ج-ذب إلسش-ي-ول-ة إŸال-ي-ة وت-وظ-ي-ف-ها ‘
’مÓك
حقل إ’سشتثمارÃ ،ا ‘ ذلك إقحام إ أ
إل -وق -ف -ي -ة ‘ ه -ذه إل -دي -ن-ام-ي-ك-ي-ة وف-ق-ا لصش-ي-غ
إقتصشادية خÓقة للÌوة.
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إأبرأهيم جلوأجي صساحب وكالة سسياحية لـ «ألشسعب»:

@ سضياحة الصضحراء والواحات ﬁور جذاب يحقق اإلضضافة اŸطلوبة
@ إابراز اŸوروث الطبيعي والثقا‘ اÙلي ضضمن عملية تسضويق عصضرية
لضسافة أŸطلوبة Ÿسسار ألنمو ‘ ظل رصسد مؤوشسرأت أيجابية
“ثل ألسسياحة ‘ ألصسحرأء وألوأحات ﬁورأ جذأبا Áكن أن يحقق أ إ
لسس-ف-ار ،أل-ذي ي-وضس-ح ‘ ه-ذأ أ◊وأر لـ «ألشس-عب» ج-دوى –ديد
م-ث-ل-م-ا ي-ؤوك-ده إأب-رأه-ي-م ج-ل-وأج-ي صس-احب وك-ال-ة ل-لسس-ي-اح-ة وأ أ
ألتوجهات ألتي Áكن أن تفتح أفقا عريضسا أمام تنمية ألنشساطات ألسسياحية ،ومن بينها ما يعرف بالسسياحة ألعلمية ألتي تعتمد
على مرأفقة وفود لها ثقل ‘ صسناعة ألرأي ألعام وتسسويق نوعي لوجهة أ÷زأئر ألسسياحية .ويشس Òإأ ¤أن أنتزأع موقع ‘
لق-ناع لكسسب ثقة ألزبائن على أŸدى
ألسس-وق أل-ع-اŸي-ة ل-لسس-ي-اح-ة ي-ت-ط-لب ع-م Ó-أسس-ت-ب-اق-ي-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى ألÎوي-ج وأŸرأف-ق-ة وأ إ
ألطويل ،وهو ما يحرصس على ألقيام به مرتكزأ على رصسيد Œربة طويلة ‘ أŸيدأن وألتشسبع بثقافة ألعمل Ãنهجية مطابقة
لقوأعد ألسسوق حيث يدمج ب Úكافة عناصسر أŸعادلة ألقتصسادية للفعل ألسسياحي وأولها إأبرأز أŸوروث ألطبيعي وألثقا‘ أÙلي
لط-رأف أŸع-ن-ي-ة ب-ال-ن-ه-وضس ب-السس-ياحة
ضس-م-ن ع-م-ل-ي-ة تسس-وي-ق عصس-ري-ة ،وه-و ك-م-ا أك-د ع-ل-ي-ه م-ا ي-ن-ب-غ-ي أن ت-ن-خ-رط ف-ي-ه ك-ل أ أ
أ÷زأئرية ،وليسس من موعد أفضسل لتأاكيد ذلك مثل موسسم ألسسياحة ألصسحرأوية.
حاوره :سسعيد بن عياد
«ألشسعب» :ما موقعكم ‘ سسوق ألسسياحة
وك-ي-ف Áك-ن ت-رق-ي-ة وج-ه-ة أ÷زأئر ‘
ظل منافسسة إأقليمية قوية؟
أبرأهيم جلوأجي :أإنا ﬂتصس ‘ إلسشياحة
وإل -ث -ق -اف -ة وخ -ب Òدو‹ ل -ل -م-ن-ظ-م-ة إل-ع-اŸي-ة
للسشياحة وإليونيسشكو منذ  1999ونعمل ‘ هده
إŸؤوسشسش-ة م-ن-ذ ذلك إل-ت-اري-خ ب-ف-رنسش-ا ول-دي-ن-ا
وكالة با÷زإئر خاضشع للقانون إ÷زإئري منذ
 2007وأإنا ‘ إلقطاع منذ  35سشنة بالديوإن
إل -وط -ن -ي ل -لسش -ي -اح -ة ‘ إل -ث-م-ان-ي-ن-ات ول-دي-ن-ا
نشش-اط-ات عﬂ Èت-ل-ف إل-ع-وإصش-م وع-م-ل-ن-ا مع
إŸن- -ظ- -م- -ة إل -ع -اŸي -ة ل -لسش -ي -اح -ة وم -ن -ظ -م -ة
إل-ي-ون-يسش-ك-و .ن-ح-اول ب-ك-ل م-ا أإوت-ي-ن-ا أإن نطور
إل -وج -ه -ة إلسش -ي -اح -ي -ة إ÷زإئ -ري -ة م -ن خ Ó-ل
مششاركات ‘ إÿارج أإو إسشتقدإم وفود إ¤
إ÷زإئر .آإخر عمل قمت به ‘ إ÷زإئر خÓل
ششهر جويلية أإحضشرت وفدإ ششبانيا من فرنسشا
‘ إطار إŸششاركة ‘ أإفرإح عيد إ’سشتقÓل
مع إلششباب إ÷زإئري وŒولنا مع إلضشيوف
ع Èإلعاصشمة على مسشتوى حي إلقصشبة ثم إ¤
بÓد إلقبائل وبعدها تنقلنا إ ¤وهرإن‘ .
إل-وإق-ع ك-ان-وإ ع-ل-ى درج-ة ع-ال-ي-ة م-ن إل-ف-رح-ة
وكان إ’حتكاك مع إلششباب إ÷زإئري جيد
ورصش- -دن- -ا أإصش- -دإء إي- -ج -اب -ي -ة م -ن أإول -ي -ائ -ه -م
وأإجدإدهم ‡ن سشاعدوإ إلثورة إبان إ’حتÓل
ولدينا إتصشال معهم للمجيء إ ¤إ÷زإئر.

وه -ذإ إŸل -ت -ق -ى إÿاصس م -ع شش -رك-ة «صش-ا‘»
حول إلصشÒفة إإ’سشÓمية إŸقرر ‘ نوفمÈ
إلدإخل نششارك ‘ تنظيمه من زإوية إلسشياحة
إلعلمية ونقوم أإيضشا Ãرإفقة جمعيات علمية
وم -ه-ن-ي-ة م-ث-ل ج-م-ع-ي-ة طب إ÷ل-د ‘ ت-ن-ظ-ي-م
لقاءإت يحضشرها أإخصشائيون أإجانب ‘ آإخر
إلششهر إ÷اري Ãناسشبة ملتقاهم ،إذ نتكفل
ب- -ق- -دوم إلضش- -ي- -وف إل -دإك -ات -رة إأ’ج -انب م -ن
ﬂتلف جهات إلعا.⁄
ملتقى إلصشÒفة يششارك فيه خÈإء من كل
جهات إلعا ⁄من إوروبا وإسشيا وإلعامل إلعربي

وإف -ري-ق-ي-ا ،وه-ؤو’ء إل-ذي-ن يصش-ن-ف-ون ‘ خ-ان-ة
مششكلي إلرأإي ع Èإلعا ⁄بحيث يزور إلبلد
حول موضشوع مع Úلكن إذإ كسشبنا ثقته من
خÓ- -ل حسش -ن إ’سش -ت -ق -ب -ال وإع -دإد ب -رن -ام -ج
سشياحي مÓئم ومتنوع Áكنهم أإن يسشاهموإ ‘
ترقية صشورة إ÷زإئر أإك Ìفأاك .Ìقبل حوإ‹
أإسشبوع Úعدت من بلغاريا حيث –ادثت مع
م-ت-ع-ام-ل ‘ Úه-ذإ إل-ب-ل-د وأإك-دوإ إسش-ت-عدإدهم
لزيارة إ÷زإئر ،وسشجلنا طلبا معتÈإ وفعلي
وح- -اولت خÓ- -ل إن- -ع- -ق- -اد إلصش- -ال- -ون إل -دو‹
للسشياحة إأ’خ Òأإن أإجد إإ’مكانيات إلÓزمة
إششهار

’سش -ت -ق -دإم ه -ؤو’ء ،وك-ان ‹ ل-ق-اء م-ع إŸدي-ر
إلعام للمجمع إ÷زإئري للفندقة وإ◊مامات
إلذي أإبدى Œاوبا وسشوف نضشبط ورقة عمل
مششÎك -ة ‘ إأ’ي -ام إل -ق -ري -ب-ة ت-خصس إ÷وإنب
إلتقنية وكل ما يتعلق بتنظيم رحÓت لوفود
سشياحية من بلغاريا .لذلك لدينا أإمل كب‘ Ò
إعادة بعث إلوجهة إلسشياحية للجزإئر إلتي
لديها كل إلفرصس لكسشب معركة إŸنافسشة.
أثرت مفهوما جديدأ يتعلق بالسسياحة
ألعلمية ،ماذأ تقصسد بهذأ؟
@@ إŸثل يقول «إعطيني إلعلم
أإع- -ط -يك إلشش -مسس» ،أإق -ول Ÿن
ل -دي -ه -م ث -روة إل -ع -ل -وم ،ت -ع -ال -وإ
أإعطونا إلعلم نعطيكم إلششمسس،
ه -ي م -ع -ادل -ة إق -تصش -ادي -ة ،وإذإ
’حظتم ششعار وكالتنا يقول «من
ششمسس أ’خرى ،أإنت تعطيني نور
إل- -ع- -ل- -وم وأإن- -ا أإع- -ط- -يك أإن- -وإر
إلطبيعة وجمال أإلوإن إ÷زإئر.
إليوم يكون لدينا سشياحة علمية
أ’ن هذه إلششريحة هي من تصشنع إلرأإي إلعام
ولديهم مصشدإقية ‘ نقل صشورة سشليمة وغÒ
مششوهة عن إلبلد .إ÷زإئر من ب Úإلبلدإن
إلتي تسشتثمر ‘ إلÎبية وإلتعليم ،فكيف ’
نسشتفيد من هذإ ،لذلك هناك ﬁور إلتبادل
إلسشياحي وإلثقا‘ ‘ إ’Œاه Úإلذي يسشمح
للطالب أإو إلعا ⁄أإن يصشبح من خÓل مرإفقة
إحÎإفية أإحسشن دليل ينقل صشورة حقيقية عن
إلبلد ‘ إÿارج.
‘ ضس - -وء م - -ع- -رضس ألسس- -ي- -اح- -ة أل- -دو‹
لخ Òما رأيك وتوقعاتك حول موسسم
أ أ
ألسسياحة ألشستوية خاصسة ‘ ألصسحرأء؟
@@ إلتفاتة وزإرة إلسشياحة بتنظيم إلصشالون
إلدول للسشياحة هذإ إلعام ‘ ششهر أإكتوبر هو
إخ- -ت- -ي -ار ج -ي -د ح -ت -ى Áك -ن ت -وج -ي -ه إلسش -وق
إ÷زإئرية نحو إحد إŸنتوجات إلزإخرة وهو
منتوج سشياحة إ÷نوب وإلوإحات خاصشة ،لكن

إلذي أإشش Òإليه هو ضشرورة إتخاذ إلÎتيبات
إ÷يدة ÷ذب إهتمام إلسشائح إأ’جنبي وكسشب
ثقته ،ذلك أإن إسشتقدإم سشائح يتطلب عمÓ
طيلة سشنت Úعلى إأ’قل لتهيئة إŸناخ وإعدإد
إلششروط.
‘ هذإ إإ’طار أإقول لك أإنه لدى وكالتي قافلة
دولية يتم إحضشارها إلسشنة إŸقبلة بحول إلله
ضشمن برنامج سشياحة إلوإحات ،وهو منتدى
دو‹ حول إلسشياحة إŸسشتدإمة ،خاصشة وأإنا
عضشو ‘ منتدى دو‹ لهذإ إلنوع من إلسشياحة،
وإلذي طلب مني
ت - -ن - -ظ - -ي - -م ه - -ذه
إل -ق -اف -ل-ة ،ب-ح-يث
نسشتقبل ﬂتصشÚ
وخÈ- - - - - - - - - - - -إء ‘
إلسشياحة
إلصشحرإوية
وسشاحة إلوإحات.
ك -م -ا ت-ع-ل-م-ون
توجد وإحات بÚ
ربوع إلصشحاري ع Èإلعام ،وإلتحدي هو كيف
Áكن أإن نسشتغل Œارب لبلدإن حولت هذإ
إلنششاط إ ¤مصشدر للدخل ،و‘ هذإ إإ’طار
لدينا إتصشا’ت مع ›مع إلفندقة إلذي رحب
باŸششروع ،إلذي يششارك ‘ تنششيطه خÈإء
دول -ي -ون م -ن إل-ي-ون-يسش-ك-و وم-ن-ظ-م-ة إلسش-ي-اح-ة
إل -ع -اŸي -ة ،وإأ’ك Ìأإه -م-ي-ة أإن إل-ت-ظ-اه-رة ت-ت-م
ب- -إاشش- -رإك إل -ف -اع -ل ÚإÙل -ي Úب -ال -ب -ل -دي -ات
وإلو’يات وإلفرصشة هي Ãثابة جامعة متنقلة،
تنطلق من منطقة إلوإدي بحضشور أإصشدقاء
من تونسس وتششمل إلقافلة ﬁطات لها ثقل ‘
ت-رق-ي-ة إ’سش-ت-ق-ط-اب إلسش-ي-اح-ي م-ثل تيميمون
وتاغيت ببششار ،حتى Áكن ‘ كل مرة تنششيط
إلتبادل وتقاسشم إلتجارب مع إأ’صشدقاء ،وبهذإ
Áك -ن ح -ق -ي -ق -ة دف -ع وتÒة إلسش-ي-اح-ة إل-ت-ي ’
تنهضس باŸفهوم إ’قتصشادي إ’ بالعلم وإلصشÈ
وإŸثابرة.

انتزاع موقع ‘ السضوق
العاŸية يتطّلب عمÓ
اسضتباقيا على مسضتوى
الÎويج واŸرافقة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أألحد  ٢٨أأكتوبر  ٢٠١٨م
ألموأفق لـ  ١٨صصفر ١٤٤٠هـ

ألعدد
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تفتح «الششعب» «فوأنيسض» صصرحا ضصمن صصفحتها ألثقافية كل يوم أأحد لنشصر
إأبدأعاتكم ومسصاهماتكم ‘ ﬂتلف أألجناسض ألثقافية شصعر ،قصصة وروأية ،
راسشلونا على الÈيد ا’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أأن تكون أإلسصهامات غ Òمطولة حتى نتيح ألفرصصة للجميع.
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بادر سسيف
يجئ من ل مكان يدخل مسصبحة
ألنور
يسصأال عن أأفق مهاجر ،عن طÒ
ألنهايات
يسصتع Òمن ضصمائر أ◊لكة
◊اف أÿلق
يرمي إأ ¤مريديه نوأفذ ألورق
وأأجنحة طائشصة
يلمع إأجابات ألسص ⁄ÓأŸنهمكة
وألÎأب
يجئ مع ليل أألشصرعة باكيا
حام Óنهارأت أÙارب
يكفر ألشصجر أÎŸأصض ‘
توأشصيح ألثقوب
و‘ ألنهار يشصكل من عطالة
ألغربة
أأضصرحة تعانق ألرياح
إأنها أألسصماء تخدشض أأبجدية
ألفضصاء
تلسصع طفولة أ÷بال
تناجي مرأبع أÿرير ومتاريسض
أللذة
 ..يشصكوتعث ألسصفر بأاسصماء
ألتنافر
طرأئد ألغمام
يعزف لرغيف ألنسصائم صصوأغ
أألحشصاء

قصسيدة

وحده أŸطارد ‘ مدأرأت
ألغموضض
يسصبح ‘ حاجة أ◊صصى
للحصصون
يقلب ألوقت على كف ألبعث
متسصكعا ‘ ذبول ألفجاءة
يرسصم بوردة ألعشصق مÓذه أآلمن
يهفوإأ ¤عطشض ألصصفات
 ،،،سصيف ◊ضصارة أأليام
يوثق بالوضصوح غرأئز ألظلمات
ينسصج من تلف أ◊قائق وحدته
وألنهزأم
عبث يلعق ﬁافر أ÷ثث
وكانت أألسصماء أأسصئلة من توهج
ألكحل وأÿيال
كتب يعشصشض فيها فرح
أÙكومÚ
بأابدية ‘ ألكون
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ومن شصدة ألعظمة عظمة
ألدنووأŸسصÒ
كسصر زند ألنسصيان ..أقتفى أثر
ألغياب
رئة أŸوت وﬂلب ألسصحاب
ركل مسصامع ألشصقائق إأ ¤متاح
ألقدر
ثم بكى وتاب
كتب على وسصادة أ◊لم وصصية
ألهضصاب
يجئ مع ألرعد أŸكشصر ألسصاكن
وظائف ألشصعور
تتلمذ على يد ألشصمسض ألباسصمة
هجر ألشصخوصض وأأللقاب
أأفق ألعوأصصف ألÓهية بجذر
أÿتل أŸنثور
شصرع نوأفذ للغاب
بنى سصجنا فسصيحا ◊ضصرة
ألقبور
حمل طيشصه بكفة ألرهاب
خلخل ألرمال وألعقول وألÎأب
قال :سصبحانك ربي أأنا أŸغمور
أأقيم موأسصما للعشصق ،أأشصرعة
لليل
لطافة ألسصحاب
أأصص Òعربة للكون يجرها هجر
أŸوأئد
أŸقيمة ‘ ضصفة ألصصوأمع
وألدفاتر أŸنزوية ‘ مصصÈ
ألبوأدي.
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أامل عايد البابلي :العراق
‘ ذلك أÛهول
خلف باب ل نعرفه
تركضض أأليادي ...
وعصصاف Òتلهث
من جرأء علل ألكون
وأأدمغة كأانها دوي معركة
تفقد ألفكاهة بالتفكÒ
وأأسصئلة تعود بنا
نفقد غرأئزنا ‘ أأولها
حينما تأاخذنا أألجرأم
وألسصماوأت ألسصبع
تنقلب وجوهنا Ãلحمة أإلله
وببلوغ ألÓمبالة
وجنودها أÙتشصدة مناول
ذأكرة
فيوشصم أ÷حيم
حتى أأخر جنة ‘ ﬂيلتنا
معا غنية ألولدة ألكÈى ..
آأدم
وطينك ألصصلصصال
كان شصفي عحب
بÓهة ل مثيل لها
وجسصد حوأء ألغ ّضض
ضصاحكًا .منا.
نحن من ع ÈألسصÓلت
أÙدثة أأخÒأ
يا حوأء
تدور حول ألعوأ ⁄ثدياك
أŸكورأن
وتسصتفي قال كوأكب على وطاأة

قصسة
قصسÒة

أأبينا
وليله أŸظلم
‘ طريق أأخذ قابيل
إأ ¤مسصاوئ حقد
وها أأأ أنحن نرى أأغنية جديدة
ع Èأألطباق ألطائرة
‘ ﬂيلة رسصام صصور كارتونية
حينما.
صصرأخ جلودنا أŸنهك
يسصرح ‘ هذه ألبلدأن ألسصاخنة
يحمل أألماكن على ظهورها
وأأمتعة ألغائب Úرماد
يعود بها جند ألّرب
معلقة مثل لون ب‚ Óمة ‘
ألفضصاء .
هوأÛهول
أŸكبل
بكÈنا أŸاضصي إأ ¤حيث ل
نعلم

ونبكي خوفنا ألعاري عن
ألصصحة
يا أأ ... ⁄أأثقل ‡ا تتحدث به
ألصصحف
ألنسصخ أŸتعدد من أألجناسض
تغيب ‘ صصحرأء أŸنفى
وتخرج قابضصة ألنطف
منا ولولدة بسصرد ألبطولة
وألخر من يبقى على رأأسض
ألرمح
يجسصد أÿلود أألكÈ
أآلتي قرؤونها ‘ مدأفن
ألقصصائد
ح Úيسصقط ألدمع
أأقوأم وقبائل –تشصد ‘ يد
ألتنقيح
يسصتفيق ألقدر
‘ أأقاصصيصض مسصودة
تدأهمها نزعة أإلنكار ‘ دم
ألذبيح
ألكل  -دأئماً  -يتملق ونفي
ب
غيابة أ÷ ّ
نكتب ألثأار يخب صصفحات
بيضصاء
كاألطÓل ...
رقما
حرفا
على عيني
على شصفتي
من فسصحة بحاشصية ألكتب
و›موعة غرباء
‘ قصصة أÿلق أألول
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أ◊مد لله ،أŸعلمة تقول أأن حسصÚ
ت -ل -م-ي-ذ ›ت-ه-د وم-ت-م-يّ-ز أأخÓ-ق-ي-ا
ودرأسص- -ي- -ا وح -ت -ى أŸدي -ر أأوب -عضض
أŸع - -ل - -م Úأل- -ذي- -ن ل ي- -درسص- -ون- -ه
يعÎفون بتفوقه ،ويتمنون لوكان
‘ أأقسصامهم تلميذ مثله.
هذأ ما كانت تردده جدتي دأئما
بافتخار أأمام وألدي ،فهي –تفي
Ãعلمتي دأئما ،فاŸدرسصة ل تبعد
بعيدأ عن منزلنا ،فكنت ل أأخرج
حتى يدق جرسض أŸدرسصة ألثا...Ê
شصجعني ذلك أŸديح وقبول وألدي
له أأن أأطلب منه أأن يشصÎي ‹ كتابا
رأأي -ت -ه ع -ن -د ج -ارن -ا ع -ب -د أل-ق-ادر،
فوعد Êبذلك ،وبالفعل أشصÎى ‹
خ - -مسض ك - -تب؛ قصصصض ج - -م - -ي - -ل - -ة
مصص -ورة ،ل -ك -ن  ⁄ي -ك -ن م -ن ب-ي-ن-ه-ا
ألكتاب ألذي أأريده ول وأحد منها
يشصبه كتاب جارنا عبد ألقادر.
وسصأالني وألدي عن أأي كتاب أأبحث
بالضصبط ،فلبد أأن أأخÈه بالعنوأن،
فرÃا يجده ‘ مدينة تيارت فهي
عامرة باŸكتبات ألكبÒة ...فبدون
ع - -ن - -وأن ي - -ع - -ج - -ز ع - -ن أل- -وصص- -ول
ل-ل-ك-ت-اب ...ف-ق-لت ك-ت-اب-ا مثل كتاب
ع- -ب -د أل -ق -ادر ب -ن ج -ارن -ا سص -ع -ي -د،
وهويدرسض ‘ ألسصنة أÿامسصة وأأنا
‘ أل -ث -ال -ث -ة! وك -ت -اب-ه ي-خ-ت-ل-ف ع-ن
ك- -ت- -اب- -ي ،وف -ي -ه نصص -وصض ج -م -ي -ل -ة
وشص- -ي -ق -ة ،وت -زي -ن -ه صص -ور ج -م -ي -ل -ة
متنوعة!
فطلب مني وألدي أأن أأسصتعÒه منه
ح -ت -ى ي-ت-بّ-ي-ن أل-ع-ن-وأن ،وب-ع-د “ن-ع
ط -وي -ل وغ -ن-ج ووع-د م-ن-ي ب-ق-ط-ع-ة
بسص- -ك- -ويت وأف- -ق ع- -ب -د أل -ق -ادر أأن
ي -ع ÊÒإأي -اه لسص -اع -ت Úف -ق -ط ف-ه-و
يحتاجه وقد يتعرضض للعقوبة إأذ هو
ن ّسصيه عندي...
أنفجر وألدي مقهقها ،و ⁄تفهم
جدتي شصيئا ول أأمي Ÿاذأ يضصحك
بهذأ ألشصكل؟ هذأ كتاب مدرسصي،
أن-ت-ظ-ر سص-ن-ت Úوسص-ي-ك-ون لك وأح-د
مثله وباÛان  ...وسصيكون لك من
أل -وقت ع -ام ك-ام-ل ل-ت-ق-رأأ نصص-وصص-ه
وتسصتمتع بها.
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أاحمد زكى الطرابلسسي لبنان

فخضصنا ألوغى بحرمة أآلسصاد
جمال الدين خنفري/
فاسصتبشصر شصعبنا نصصر أأل›اد
ا÷زائر
أأي- -ا ن- -وف -م Èث -ورة أأل -ه -بت ج -ل -د
أألنكاد
كدوي ألرعد ‘ أ÷بال وألوهاد
يا قرة عيني حبيبتي بÓدي
أأنت للصصمود ‘ وجه ألعوأدي
يا أأرضض ألعزة وصصولة أأجدأدي
كالطود أألشصم ‘ ألشصموخ وألعناد
يا زهرة ندية ‘ فؤوأدي
يا بسصمة خفية تغري أألعادي أأنت موئل ألشصعوب ‘ أ÷هاد
يا ناصصر ألعقول من أألصصفاد
يا صصوتا يعلو‘ كل نادي
يا نبع ألعطاء لكل أأليادي أأيا نوفم Èأأنت مشصعل أألكباد
و‘ نوفم Èأأعرأسض ‘ كل وأدي ‘ طي ألزمان ومكر أألوغاد
ذكرأك ترصصع أأليام ‘ ودأد
فتجلى للورى حمر أإليقاد

وداد .بن دادة

أأنت حر أنطلق ،أرفع قلمك أ ُكتب
وع ،Èفأانت حر .لكن قف قبل أأن
تطلق ألعنان لقلمك ويكسصر،أحذر
أأن تكتب ‘ ›ال هو ﬁرم عليك
قانونا ل شصرعا.
رف- -عت ق- -ل- -م -ي وسص -أال -ت -ه :م -ا ه -ذأ
أÛال ألذي ل يسصمح ‹ Œاوزه؟
كي أأعطي لنفسصي خطا أأحمرأ.
 هل هو ألدخول ‘ نقاشض حولأألديان ،ألتحر Ëوأإليجاز؟ ل أأنا
 ⁄ول -ن أأع -ط ل -ن -فسص -ي ول ل -ق-ل-م-ي
أ◊ق ‘ ذلك .ألن لكل دينه ،ألكل
مسص -ؤوول ،وأل -ك -ل سص -يسص-أال أأم-ام رب
ألعباد .
قال ‹ :ل ،ليسض هذأ.
 م - -اذأ إأذن؟ تسص- -رعت ‘ سُص- -ؤول- -ه:ق - - -ف ،رÃا ه - - -ذه أŸرة ف - - -ه- - -مت
قصصدك .هل هوألكتابة ‘ أ◊كم
وألسصياسصة؟
 أأجابني إأي نعم هوذأ.قلت له :بلى .ذأك هو›ا‹ ،وهنا
يأاتي قلمي يبدأأ يرثي فيه وطني،
وب -ال -ت -ا‹ ح -ا‹ ،ووضص-ع أأب-ن-اء ه-ذأ
أل- -وط- -ن ،ول- -ن ي -ن َسض م -ع -ه أإخ -وأن -ه
ألعرب ،فقد ُعِلمنا ‘ ألصصغر مقولة
قالوأ فيها «لكل زمان رجاله» و»لكل
مقام مقال» ،وأأنا أأجد نفسصي ⁄
أأت -خ -ط م -ق -ام -ي ،وج -اء ف -ي -ه ه -ذأ
أŸقال ،ومدأد ألقلم سصال ‘ هذأ
أÛال .كيف ‹ أأن أأوقفه؟
هاأأنتم تريدون –ريك مشصاعري

خاطرة

وتوجيه قلمي بأان يكتب فيما يلهيه
ويلهيني ،يدخلني ‘ دوأمة عشصق
أÿيال ،ويبعد Êعن وأقعي .ل لن
أأجÈه ع - -ل - -ى أل - -ك- -ت- -اب- -ة ‘ أŸدح
وألغزل ،فقلبي يكفيه ما يعيشصه من
Óحزأن وألعÌأت،
نكبات ،ل مزيد ل أ
ف-ق-د وّدع-ن-ا أ◊ب ،وت-رك-ن-ا أل-عشص-ق
وأل-غ-زل أله-ل-ه ،ل-زم-ان-ه ورج-اله ،له
ق - -يسض وع - -نÎة ...وح - -ت - -ى ه - -ؤولء
رحلوأ.
ق- -ف أأنت ه- -ذه أŸرة ⁄ .أأط- -م -عت
قلمي ،وقلت له أأنت حر أنطلق ،فما
يسص- -ت -ن -ت -ج م -ن لمك ي -ث -بت ع -كسض
قولك هذأ .أأم هو›رد شصعار من
قائمة شصعارأتكم ألتي تتغنون بها؟
لكن أأعود وأألوم نفسصي بأا Êصصدقت
ق-ول-ك-م ،ب-أان-ك-م ح-رر” أل-ق-ل-م ،وأأن-ا
أأدري أأنكم –سصبون مدأدي علة‘ ،
آأل-ي-ت-ك-م أأب-ق-ي-ت-م-وه مسص-جون أألربعة
ي أأن أأرأه
جدرأن بكرأمة أأهون عل ّ
يعيشض بحرية منقوصصة مشصروطة.
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بقلم  :رحمون
نسسرين

أنهضض يا أأبي وأحضصني .أأعد روحك
أل- -ط- -ي -ب -ة وسص -اع -د .Êأأمسصك ي -دي
وعلمني يف أألعب بالدرأجة ،،قuبل
ج - -رح- -ي ح Úأأسص- -ق- -ط ،إأشصÎي ‹
حلوى لذيذة وعد Êأأن نزور حديقة
مليئة بالفرأشصات ‘ صصباح ألغد،،
خذ ‘ Êنزهة بسصيارتك ألصصغÒة
ودعني أرقصض على أأنغام أأغنيتك
أŸفضص - - - -ل- - - -ة ،،أأخ ÊÈأأ ÊأأمÒتك
ألصص- - -غÒة وأشصÎي ‹ ت- - -اج صص - -غÒ
كهدية ‹ .قل ‹ أأ Êجميلة وأأÊ
أأسص -ت -ح -ق أأن أأك -ون م -ل -ك -ة ي -وم م -ا،
أأمنعهم من أأن يشصتمو Êأأويسصيئوأ
‹ .ح- -ذره- -م م -ن أأن ي -قÎب -وأ ‹،،
ت -ع -ال ي -ا أأب -ي ق -ف ب-ج-ان-ب-ي .ت-ع-ال
أصصرخ ‘ وجههم وأخ ÊÈأأنك هنا.

خاطرة

أأب -ع -د ع -ن -ي ل ت-لك أل-وح-وشض ف-أان-ا
م-ازلت صص-غÒتك أŸدل-ل-ة .أأع-ط-ني
عناقا مليئا با◊نان لÎد ‹ روحي.
أنصص -ح -ن -ي م -ا ي -جب .ع -د أأب -ي أأن-ا
مازلت فانتظارك .عد فصصغÒتك
 ⁄تك.È
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فرحات لينة كرÁة
من سسكيكدة

…OÓH
فتقلدت أأمانة حكم أألعياد

قصسة
قصسÒة
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أأقبلة مسصاٍء مسصت مبسصمي
أأم شصم ٌسض أأطلت دونَ صصباحِ
أأْم قب ٌسض من نورِ وجهِ مرٍ Ë
جٌر خاَل َ
حُه ألرياحِ
ط ْ
ت ري ُ
أأم َف ْ
ت ظِمئًا من دوِن صصياٍم
ما زل ُ
أأرأ Êأأنهُل من فارِغ أألقدأح
قد طال شصوقي وأشْصَتsد ُيْتِمي
وَع َ
طشصي َي ْسصَتقي من ِجرأحي
ُيخالِ ُ
ط ِرضصاُبها ِرضصاَب فمي
وَدْمُعها تكتوي فيه ُقروحي
أأُقْبلٌَة هذه أم جمرٌة ‘ دمي
أأم شصهقُة ِفرأٍق دونَ إأيضصاح

«تذكر Êأأينما ذهبت وكلما أأنت
ب -األرضض ع -ب -ثت ،ت -ذك -ر Êك -ل-م-ا
سص -م -عت ن -بضص -ات ق -ل -بك...ف -أان-ا
ل- -ق -ل -بك م -ل -كت ،ت -ذك -ر Êف -أانت
ألبحر وأأنا ألسصباحة أŸاهرة ألتي
ب -ب -ح -رك غ -رقت ،ت-ذك-ر Êك-ل-م-ا
قرأأت ‹ فأانت بطل كل روأياتي.
أأب - -وح بك لأسص - -ط - -ري سص- -ط- -رأ
سص -ط-رأ .ت-ذك-ر Êك-ل-م-ا ق-رأأت ‹
خ- -اط- -رة ،ف -أانت أŸل -ه -م ي -ا م -ن
ت- -خ- -ط- -ر ب -ال -ب -ال آألف أŸرأت.
ت -ذك -ر Êك -ل-م-ا ق-رأأت قصص-ائ-دي،
فأانت ألبحر وأŸيزأن ،تذكر Êيا
م- -ن أأسص- -ق- -طت ق -وأن Úأل -عشص -ق،
وج -ع -ل -ت -ن-ا ن-ك-م-ل أل-درب ح-ف-اة،

سصأارحل أليوم ،نعم ،إأنها أللحظة
أألخÒة ،أل-ب-ع-ي-دة أل-ت-ي  ⁄ن-ف-ك-ر
فيها ق t
ط ...لقد دقت أأجرأسض
أل-رح-ي-ل ،ه-ي-ا ن-ن-ط-لق ‘ مشصوأر
أأللف ميل .إأ ¤ألغد ألبعيد حيث
ألكل هنالك سصعيد».

á°VÉjQ

األحد  28أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  18صسفر  1438هـ

لجماع على إا‚از  4مراكز تكوين
ا÷معية العامة لـ «الفاف»تصسادق با إ

زطشسي 4 :مÓي Òدج Ÿشسروع يؤوسّسسس Ÿسستقبل كرة القدم ا÷زائرية
^ ال–ادية مهّمتها تطوير كرة القدم والفيفا ال ّسسند القوي

لجماع على مشسروع بناء  4مراكز تكوين بتلمسسان،
صسادق أاعضساء ا÷معية العامة العادية ل–Óادية ا÷زائرية لكرة القدم «فاف» با إ
سسعيدة ،باتنة والطارف ،حيث صسّوت بـ «نعم»  97صسوتا مقابل صسوت وحيد عارضض الفكرة ،خÓل أاشسغال ا÷معية العامة التي انعقدت Ãركز
–ضس ÒاŸن-ت-خ-ب-ات ال-وط-ن-ي-ة بسس-ي-دي م-وسس-ى ،ل-ي-ن-ج-ح ب-ذلك رئ-يسض ال-ف-اف «خ Òال-دي-ن زطشس-ي» ‘ كسسب ال-ره-ان ،وإاق-ن-اع أاعضس-اء ا÷م-عية
بالنتخاب على مشسروعه الذي ينوي من خÓله الرفع من مسستوى كرة القدم ا÷زائرية وإاعادتها إا ¤الواجهة ،خصسوصسا أانه يجعل من
لجواء وترصسد حيثياتها بع ÚاŸكان.
لوŸبية ا÷ارية« .الشسعب» عاشست هذه ا أ
التكوين أاولوية له خÓل العهدة ا أ

«زطشس -ي» كشس-ف خÓ-ل ال-ن-دوة الصس-ح-ف-ي-ة ال-ت-ي
أاعقبت المصسادقة على مشسروع بناء  4مراكز تكوين
ب -ال -ق -ط-ر ال-وط-ن-ي ،أان  27أاك-ت-وب-ر  2018سسيكون
تاريخيا
لكرة القدم الجزائرية ،وأان الجمعية العامة أاجابت
عن كل المشسككين ،بعدما عرفت حضسورا واسسعا
م -ن أاعضس -ائ -ه -ا ال -ذي -ن صس -وت -وا ب-ك-ل دي-م-ق-راط-ي-ة
باإلجماع عن مشسروع المكتب الفدرالي.
وف -ي إاج -اب -ت -ه ع -ل -ى السس -ؤوال ال -م -ت -ع -ل -ق ب-اه-ت-م-ام
الت-ح-ادي-ة ب-ال-ت-ك-وي-ن م-ك-ان األن-دي-ة ،قال زطشسي:
«ت- -ت -ح ّ-دث -ون وك -أاّن ه -ذا األم -ر م -م -ن -وع م -ن ق -ب -ل
القوانين ،التغيير الجذري الذي نريد القيام به في
كرة القدم الجزائرية يمر عبر بناء مراكز تكوين
واله -ت-م-ام ب-ال-ت-ك-وي-ن ال-ق-اع-دي ال-ذي يضس-م-ن ل-ن-ا
ال -ج-ودة ال-ف-ن-ي-ة وال-ت-ق-ن-ي-ة ف-ي السس-ن-وات ال-م-ق-ب-ل-ة،
ورؤويتنا ف ّسسرناها جيدا ألعضساء جمعيتنا العامة
والحمد لله أان اإلجابة كانت خÓل أاشسغالها ،حيث
صسّوت األعضساء باإلجماع على مشسروع بناء مراكز
تكوين».
وواصسل زطشسي «:واألهم هو أاّننا شساهدنا عائلة كرة
القدم الجزائرية مجموعة هنا لمشسروع واحد»،
وت -اب -ع ح -دي-ث-ه« :ت-وضس-ي-ح-ن-ا ل-مشس-روع ب-ن-اء م-راك-ز
ال -ت -ك -وي -ن ع -ب -ر ال -ق -ط -ر ال -وط-ن-ي ،حّ-رك األن-دي-ة
ال-ج-زائ-ري-ة ،وال-ي-وم ف-ري-ق-ا شس-ب-ي-ب-ة القبائل وإاتحاد
ال-ع-اصس-م-ة وضس-ع-ا ح-ج-ر األسس-اسس ل-ب-ن-اء م-رك-زيهما
لتكوين الÓعبين ،الذين سسيسستفيد منهما الفريقان
في السسنوات المقبلة سسواء على مسستوى الفئات
الشسابة أاو على مسستوى األكابر ،كما أاّني اليوم قبل
انطÓق األشسغال دعاني رئيسس أاهلي برج بوعريرج
بن حمادي إالى حضسور تقديم مشسروع بناء مركز
التكوين الخاصس بالنادي ،وهذا أامر أاكثر من رائع».
المسسؤوول األول على رأاسس كرة القدم الجزائرية

«خ- -ي- -ر ال -دي -ن زطشس -ي» ذهب إال -ى أاب -ع -د م -ن ذلك
مصسّرحا في هذا الشسأان« :تقول لي بأان التحادية
م-ه-م-ت-ه-ا غ-ي-ر ال-ت-ك-وي-ن أاق-ول لك الت-حادية معنية
بالتكوين ألن المادة األولى من قانون التحادية،
ي -نصس ع -ل -ى ضس -رورة ال -مسس -اه-م-ة ف-ي ت-ط-وي-ر ك-رة
القدم ،ول يمكن إال أان يكون التكوين وراء تطوير
كرة القدم وهو ما نقوم به حاليا».
وأاضساف« :الفيفا تمنح أاموال طائلة من أاجل القيام
بالتكوين ،وتمنح  750أالف دولر سسنويا لÓتحاديات
م -ن أاج -ل ت-خصس-يصس-ه-ا ف-ي ال-ت-ك-وي-ن ،ح-ال-ي-ا ل-دي-ن-ا
شسخصسين في «زيورخ» مكلفين بتوضسيح مشسروعنا
لخلية «فور وورد» المهتمة بمشسروع التكوين على
مسس -ت -وى ال -ف-ي-ف-ا ،والت-ح-اد ال-دول-ي ل-ل-ع-ب-ة يسس-ان-د
مشسروعنا».

 4مÓي Òدج لتحقيق
اŸشسروع
«زطشس -ي» وخ Ó-ل م -داخ -ل -ت -ه كشس -ف ع -ن ال-غÓ-ف
المالي المخ ّصسصس لبناء  4مراكز تكوين بالقطر
الوطني ،حيث أاّكد بأاّن الغÓف المالي المخصسصس
لهذا المشسروع هو  4مÓيير دج ،أاي بمعدل مليار دج
ل -ل-م-رك-ز ال-واح-د ،وق-ال أايضس-ا« :م-ك-تب ال-دراسس-ات
سس -يشس -رع ي -وم غ -د ف-ي ع-م-ل-ه ع-ل-ى مسس-ت-وى م-رك-ز
تلمسسان الذي سستنطلق األشسغال به شسهر جانفي
ال-م-ق-ب-ل ،ك-م-ا أاّن-ن-ا قّ-ررن-ا خÓ-ل اج-ت-م-اع ال-م-ك-تب
الفدرالي أان نحاول اسستغÓل بعضس مراكز التكوين
ف -ي ال -م -دن الصس -غ-ي-رة ع-ل-ى غ-رار م-رك-ز «خ-م-يسس
مليانة» ،الذي منحنا إاياه وزير الشسباب والرياضسة
وهو مشسكور على ذلك ،وسسنفتتح به أاول أاكاديمية
للفاف بعد  24أاو  30شسهرا من اآلن».

«زطشسي» أاوضسح بأان مشسروع الفاف سسيتمّكن فيه
التحاد من اسسترجاع أاموال السستثمار خÓل فترة
قصسيرة ،كون المراكز األربعة سستتوفر على فنادق
ي -م -ك -ن ل -ل -ف -رق ال -ري -اضس -ي-ة م-ن اسس-ت-غÓ-ل-ه-ا وك-ذا
ل -ل-م-ؤوسسسس-ات وح-ت-ى األشس-خ-اصس ،م-ا سس-يسس-م-ح م-ن
كسسب مصسادر الربح التي تسسمح من تسسديد نفقات
المراكز األربعة وتسسديد ديون العمال.
وبخصسوصس المخّول لعملية انتقاء الÓعبين ،أاوضسح
«زطشس -ي» ب -أان ال-ج-نسس-ي-ة ال-م-ق-ب-ل-ة ل-ل-م-دي-ر ال-ف-ن-ي
ال -ج -دي -د ل ت -ه -م ،وأان-ه ح-ال-ي-ا ت-م ت-نصس-يب «ع-ام-ر
شسفيق» مديرا فنيا بالنيابة ،كاشسفا بأان مكونين
أاجنبيين من «فيÓريال» عملوا بمركز تكوين الفريق
اإلسسباني ألزيد من  10سسنوات ،شسرعوا في عملهم
مع التحادية ،موضسحا بأانهما عاينا لحد اآلن أازيد
Óمكانيات
من  600طفل من الوسسط ،وانبهروا ل إ
الفنية المذهلة التي تتمتع بها البراعم الشسابة من
 13إالى  15سسنة في الجزائر مقارنة بما هو موجود
في إاسسبانيا ،كما أاكد بأانه سسيتم دراسسة النموذج
األل-م-ان-ي وال-ف-رنسس-ي وب-ع-ده-ا سس-ي-ت-م دراسسة كيفية
تكييف هذه النماذج على الجزائر.
وبخصسوصس تقارير قناة «البي .بي .سسي» و»فرانسس
فوتبول» التي تحّدثت عن الفسساد في كرة القدم
الجزائرية ،قال« :نحترم كل وسسائل اإلعÓم بداية
من الجزائرية ،لكن عندما نقوم بالنتقاد يجب أان
تكون هناك دلئل ،وفوق كل هذا يجب أان يعلم
الجميع بأان لدينا لجنة األخÓقيات ،ونصسبناها كما
ت-نصس ع-ل-ي-ه ل-وائ-ح ال-ف-ي-ف-ا ب-غ-رف-ت-ين ،وهذه اللجنة
سستتدخل عندما يكون لدينا قضسية ما يجب التدخل
فيها لكن بإاثبات الدلئل ألنه من السسهل التهام
والنتقاد».
أاما عن قضسية المدرب السسابق اإلسسباني «لوكاسس
أالكاراز» ،أاكد المسسؤوول األول على الهيئة الكروية
الجزائرية ،بأان القضسية توجد حاليا على مسستوى
الفيفا ،واإلتحادية نصسبت محامين للدفاع عنها
لدى الفيفا ،مؤوكدا بأان الفاف مهتمة بهذه القضسية
وسستعمل على الدفاع عن مصسالحها.
وفيما يتعلق بقرب نهاية عقود الفاف مع ممّوليها،
كشس -ف «زطشس -ي» ب -أان الت -ح -ادي -ة ف -ي اتصس -ال م -ع
مؤوسسسسة «موبيليسس» الراعي الرسسمي للفاف من
أاجل الوصسول إالى اتفاق لتجديد العقد قريبا ،كما
أاوضسح بأان عقد ممول األلبسسة الرياضسية ينتهي
بنهاية السسنة الجارية ،وأان عقدا جديدا سسيمضسى
قريبا.
«زطشس -ي» أاوضس -ح ب -أان -ه ي -ع -م -ل ع -ل-ى ال-دف-اع ع-ل-ى
الÓ-ع-ب-ي-ن وال-ف-رق ال-ج-زائ-ري-ة م-ع-ا ،وه-و ما جعله
يلتقي برئيسس إاتحاد عنابة «زعيم» ،الذي أاّكد بأانه
أاع -رب م -ن -ذ ال -ب -داي -ة ع -ن ن -واي -اه الصس -ادق-ة ل-ح-ل
ال -مشس -ك -ل ب -دل -ي -ل أان -ه -م-ا ات-ف-ق-ا ع-ل-ى ح-ل ن-ه-ائ-ي
ب -خصس -وصس قضس-ي-ة تسس-دي-د مسس-ت-ح-ق-ات الÓ-ع-ب-ي-ن
العالقة منذ سسنوات في أاقل من  10دقائق ،وأامهله
اإلتحاد إالى غاية نهاية الموسسم الكروي لتسسديد
الديون.

Óندية البطلة (ذهاب)
دور  16لكأاسض العرب ل أ

لهلي السسعودي اليوم على ال ّسساعة 19:00
وفاق سسطيف  -ا أ
^ «أابناء ع Úالفوارة» يطمحون لتحقيق انتصسار مريح قبل لقاء الّياب

لهلي السسعودي ‘ ذهاب دور
يواجه وفاق سسطيف اليوم نظÒه ا أ
الـ  16لكأاسض العرب لÓندية البطلة وعينه على –قيق انتصسار مريح
قبل موقعة الياب ‘ جدة ،حيث يراهن اŸدرب على حيوية لعبيه
لتحقيق هذه الغاية.

عمار حميسشي

يسسعى الوفاق لتجاوز خيبة القصساء من رابطة اأبطال اإفريقيا على يد
الهلي المصسري من خÓل الفوز على الأهلي السسعودي ،حيث حضسر المدرب
لعبيه جيدا لهذا الموعد من اأجل تحقيق النتفاضسة.
ولم يتاأّخر وفاق سسطيف التحضسير لهذه المواجهة المهّمة ،حيث دخل
اأج-واءه-ا م-ب-اشس-رة ب-ع-د الإقصس-اء م-ن ال-دور نصس-ف ال-ن-ه-ائ-ي ل-راب-ط-ة اأب-ط-ال
اإف -ري -ق-ي-ا اأي-ن رّك-ز ال-م-درب ال-ط-اوسس-ي ع-ل-ى ال-ع-م-ل ال-ن-فسس-ي م-ن اأج-ل رف-ع
معنويات الÓعبين بعد الإقصساء الإفريقي ،كما سسعى لتحضسير الÓعبين غير
الموؤهلين اإفريقيا لهذه المواجهة تحسسبا لÓعتماد على بعضسهم من اأجل
اإراحة بعضس الأسسماء على غرار الÓعب بوقلمونة ،الذي سسيغيب بداعي
الإصسابة وهو الذي لقي انتقادات لذعة جدا بعد مردوده المخيب في لقاء
الأه-ل-ي ال-مصس-ري ،ع-ل-م-ا اأّن ال-ط-اوسس-ي يسس-ت-ع-د ل-م-ن-ح ف-رصس اأخ-ي-رة ل-ب-عضس
الأسسماء المهددة بالتسسريح في الميركاتو الشستوي في صسورة لكروم وبانوح
وسسيدهم ،علما اأّن المدافع اأنسس سساعد سسيغيب عن اللقاء بعد قرار طرده من
الفريق لأسسباب انضسباطية ،الأمر الذي سسيدفع الطاوسسي لإشسراك المدافع
نمديل في وسسط الدفاع اإلى جانب بدران وتحويل ربيعي اإلى وسسط الميدان
ما دام اأن تواجده في هذا المنصسب يمنح حلول اأفضسل للفريق بدل تضسييع
جهده في وسسط الدفاع كما كان يحدث في المنافسسة الإفريقية.
هذا واأّكد الطاوسسي باأنّ المنافسسة العربية سستكون هدف الوفاق الحالي
وصسرح في هذا الخصسوصس« :الكاأسس العربية هدفنا لأّن لها قيمة كبيرة سسواء
من الناحية المالية اأو بمشساركة اأقوى الأندية العربية» ،مضسيفا باأّنه يتمنى
ظهور الفريق بنفسس المسستوى الذي ظهر به اأمام الأهلي المصسري رغم
اع-ت-راف-ه بصس-ع-وب-ة ال-م-ه-م-ة ،وصسّ-رح« :الأه-ل-ي السس-ع-ودي يضس-م ع-دة لع-ب-ي-ن
مميزين لقد تابعته عدة مرات وح ّضسرنا فكرة عنه» ،علما اأّن رئيسس الوفاق

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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–ديد  10نوفم Èلعقد ثالث
جمعية انتخابية ‘ ظرف سسنة
ت-ت-واصس-ل أازم-ة اÓŸك-م-ة ا÷زائ-رية رغم
لوŸبية
مرور عام ونصسف على بداية العهدة ا أ
ا÷دي- -دة ،ح- -يث خ -لصست ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة
السستثنائية التي انعقدت يوم ا÷معة اŸاضسي
بالشسراقة على –ديد يوم  10نوفم ÈاŸقبل
ل -ع -ق -د ج -م -ع -ي -ة ع -ام -ة ان -ت -خ -اب -ي-ة لخ-ت-ي-ار
الرئيسض ،الذي سسيتو ¤مهام قيادة ال–ادية
ا÷زائرية ‘ اŸسستقبل.

نبيلة بوقرين

عرفت الجمعية التي حضسرها  40عضسو من مجموع
 53تعيين كل من لجنة الترشسيحات التي شسرعت في
م-ه-م-ت-ه-ا من  28أاك -ت-وب-ر إال-ى  4ن-وف-مبر لدراسسة
الملفات ولجنة الطعون ،على أان تكون النتخابات
يوم  10من ذات الشسهر لكي يختار أاعضساء الجمعية
العامة الرجل الذي سسيقود الفيدرالية ،فيما تبقى
م-ن وقت ضس-م-ن ال-ع-ه-دة الول-م-ب-ي-ة ال-ح-ال-ي-ة والتي
سستعرف اللعاب الولمبية بطوكيو  ،2020وبعدها
مباشسرة أالعاب البحر المتوسسط في وهران ،2021
ما يعني أانه من الضسروري أان يعود السستقرار لبيت
الفن النبيل من جديد لتخطي الزمة ،والتركيز
على العمل الميداني لتحقيق نتائج مشسرفة في
للتحديات القادمة.

ج-اء ه-ذا ال-ق-رار م-ن ط-رف ال-م-ح-ك-م-ة ال-ري-اضس-ية
بطلب من وزارة الشسباب والرياضسة من أاجل إاجراء
ان-ت-خ-اب-ات ن-زي-ه-ة وشس-ف-اف-ة تضس-من السسير الفضسل
لÓمور داخل التحادية الجزائرية للمÓكمة ،ما
جعل النتخابات التي جرت في الفاتح أاوت 2017
ال-ت-ى صسّ-وت خÓ-ل-ه-ا ك-ل أاعضس-اء ال-ج-م-ع-ي-ة ال-ع-امة
باختيار عبد السسÓم دراع لرئاسسة الهيئة خلفا لـ
عبد المجيد نحاسسية.
بهذا الشسأان أاّكد عبد السسÓم في تصسريح خاصس
ل -ج -ري-دة «الشس-عب» ،ع-ن أاسس-ف-ه إلج-راء ان-ت-خ-اب-ات
جديدة ألن األمور كانت تسسير في الطريق ال ّصسحيح
في قوله« :لم أافهم لماذا قّررت المحكمة الرياضسية
إاجراء انتخابات جديدة ألن األمور كانت تسسير في
الطريق الصسحيح والتفائل هي التي تؤودي ذلك،
وب-ع-د ع-ق-د ال-ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة السس-تثنائية الجمعة
ال-م-اضس-ي ت-قّ-رر ت-ع-ي-ي-ن ل-ج-ن-ة ال-ت-رشس-ي-ح-ات ولجنة
الطعون على أان يكون  10نوفمبر تاريخ النتخابات
ب-الشس-راق-ة لخ-ت-ي-ار ال-رئ-يسس ،ول-ن ي-ت-غ-ي-ر ال-م-ك-تب
الفيدرالي وأانا حاليا نائب رئيسس».
واصسل محدثنا قائ« :Óحاليا لم أاّتخذ القرار في
ام -ك-ان-ي-ة ت-رّشس-ح-ي م-ن ع-دم-ه ،وسس-ي-ك-ون ذلك ف-ي
األي -ام ال -ق -ادم -ة أاي ب -ع -دم -ا أات -ح ّ-دث م -ع أاعضس -اء
المكتب التّنفيذي».

سساعدتهم مادّيا ووّزعت لهم لوازم دراسسية

«راديوز» ترسسم البسسمة على
لطفال اŸتخّلف Úذهنيا
ا أ

خاصص «الششعــب»

زارت جمعية «راديوز» برئاسسة قادة الشسافي ونجوم كرة القدم الجزائرية على غرار بلومي ،حنصسال ،بن
شسيحة ،فوسسي وبن زرقة مركز األطفال المتخلفين ذهنيا ،حيث سسّلمت لهم مسساعدات مادية ولوازم
دراسسية ،كما عرضست مقابلة اسستعراضسية بين األطفال ونجوم كرة القدم الجزائرية ،والتي خلقت جّوا
من المتعة والفرجة الكروية أامتعت األطفال كثيرا.
مدير المركز فيزازي جمال والمربيات نّوهوا بالزيارة ومسساعدة «راديوز» لهذه الفئة المحرومة التي
تحتاج لمثل هذه اللتفاتة .كما أاثنى قادة الشسافي رئيسس الجمعية مثل هذه المبادرات من قبل
المحسسنين ،متمنيا تكرارها ،مثنيا على الدور الكبير الذي تقوم به المربيات والقائمون على هذا المركز
من أاجل التكفل بهذه الفئة التي تحتاج إالى عناية ورعاية أاكبر.

صسدارة
يراهن عليه للفوز ومواصسلة ال ّ

غوارديول يقّرر إاشسراك ﬁرز ‘ منصسب
جديد أامام توتنهام
قّرر مدرب مانشسيسستر سسيتي العتماد مجددا على
ال -دول -ي ال -ج -زائ-ري ري-اضس م-ح-رز ف-ي ال-تشس-ك-ي-ل-ة
األسساسسية ،خÓل المواجهة المقبلة للفريق أامام
ن -ادي ت -وت -ن -ه -ام ف -ي ال -دوري ال-م-ح-ل-ي ،ول-ك-ن ف-ي
منصسب جديد على مسستوى الهجوم.
وحسسب موقع «غول» العالمي فسسيشسارك محرز
كمهاجم حر رفقة أاغويرو في القاطرة األمامية
للفريق خÓل مواجهة توتنهام ،في وقت سسيعود
ال -ب -ل-ج-ي-ك-ي دي ب-روي-ن إال-ى م-نصس-ب-ه ع-ل-ى مسس-ت-وى
الوسسط الهجومي بعد تماثله للشسفاء ،ومشساركته

في اللقاء السسابق أامام شساختار دونيسسك األوكراني
في رابطة أابطال أاوروبا.
وأاشس -اد م -وق -ع «غ -ول» ك -ث -ي -را ب -إام -ك -ان-ات ال-دول-ي
الجزائري ،وأاّكد أاّن محرز بات قطعة أاسساسسية في
تشسكيلة المدرب غوارديول ،واألخير لن يسستغني
عنه مهما كان الثمن ،حتى في حال عودة نجم
الفريق البجيكي دي بروين ،بعد أان تمكن محرز
من فرضس نفسسه في المباريات األخيرة وكسسب ثقة
مدربه.

وصسف اŸواجهة باŸعّقدة

مدّرب الطوغو يعÎف بصسعوبة –قيق
الفوز على «اÿضسر»
حسسان حمار حّفز لعبيه من اأجل تقديم لقاء كبير اليوم ،ورد دين الأنصسار
بعد الإقصساء الإفريقي.
هذا و قد وصسل نادي اأهلي جدة السسعودي اأمسس اإلى الجزائر على متن رحلة
خاصسة بدون نجمه الأول الهّداف السسوري عمر السسومة ،حيث قّرر المدرب
الأرجنتيني بابلو غويدي ضسم البرازيلي دي سسوزا والمصسري عبد الله السسعيد
لقائمة الفريق للبطولة العربية بدال من السسوري عمر السسومة والإسسباني
األيكسسيسس راونو دلغادو بعد المصساب.
في حين عين التحاد العربي الحكم المغربي نور الدين الجعفري لإدارة
هذا اللقاء ،علما اأّن اإدارة ملعب  8ماي  45قررت طبع  16األف تذكرة
للمواجهة ،حيث سستفتح الأكشساك للبيع ابتدااء من السساعة العاشسرة صسباح
اليوم قبل فتح اأبواب الملعب في السساعة الثالثة ،في حين اأن انطÓق المباراة
حّدد في ال ّسساعة ال ّسسابعة مسسااء.

شسّدد اŸدرب الفرنسسي Ÿنتخب الطوغو
لكرة القدم ،كلود لوروا ،على ضسرورة الفوز
أام- - - -ام ا÷زائ- - - -ر ي - - -وم  18ن -وف -م ÈاŸق-ب-ل
ب-ال-ع-اصس-م-ة ل-وم-ي ◊سساب ا÷ولة اÿامسسة
،2019 ·Ó
م -ن تصس -ف -ي -ات ك -أاسض إاف-ري-ق-ي-ا ل -أ
مشسÒا بأان تشسكيلته عادت من بعيد ‘ سسباق
التأاهل للنهائيات.

وأاّك -د ل -وروا ف -ي ح -ديث ل -ل -م -وق -ع ال -ري-اضس-ي
«أاكتوفوت» قائ« :Óسسيكون اللقاء معقدا في
غياب أاحسسن مدافعينا حكيم أاورو سسانا وجان
داك-ون-ام ال-م-ع-اق-ب-ي-ن ،ي-جب ال-تحلي باإلبداع.
أادرك أان الجزائريين ليسسوا راضسين باللعب

على أارضسية الملعب البلدي نظرا لخطورتها،
ول -ه-م ال-ح-ق ف-ي ذلك .ف-الÓ-ع-ب-ون ي-واج-ه-ون
Óصسابة مثلما حدث ألحد
خطورة التعرضس ل إ
أاحسسن لعبينا ،منتخب الطوغو مطالبا بالفوز
بهذه المباراة ،لقد عدنا من بعيد في سسباق
التأاهل ،لو نفوز ،سسنتقدم على الجزائر في
الترتيب ،هناك لعبون ممتازون في الطوغو
و بإامكاننا خلق مشساكل للجزائر مثلما هي
ق -ادرة ع -ل -ى ن -فسس الشس -يء ،سس -ت -ك -ون م -ب-اراة
ممتازة لكن ،ل يجب أان ننسسى بأانها تبقى
مباراة كروية».
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موأقيت
ألصصÓة

 28أك-ت-وب-ر  :1962أُن-زل أل-ع-لم
’ذأعة
ألفرنسصي من على مبنى أ إ
أل- -وط- -ن- -ي- -ة وح- -ل ﬁل- -ه أل- -ع- -ل- -م
أ÷زأئري.

ألطقــسش أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
عنابة
عنابة

Oó©dG

’حد  18صصفر  1440هـ ألموأفق لـ  28أكتوبر  2018م
أ أ

‘ عمليات متفرقة قامت بها مفارز أ÷يشش

تؤقيف عنصسري دعم إ’رهابي Úوتدمﬂ 4 Òابئ

’رهاب،
‘ إأطار مكافحة أ إ
كشص- - - -فت ودم - - -رت م - - -ف - - -رزة
ل -ل -ج -يشش أل -وط -ن -ي ألشص -ع -ب-ي
ب -ب -وم-ردأسش ،ي-وم  26أكتوبر
 ،2018أرب- - -ع - -ة (ﬂ )04اب - -ئ
Óره - -اب - -ي Úك - -م - -ا أوق- -فت
ل --إ
عنصصري( )02دع- -م ب- -ك -ل م -ن
ب- - - - - - - - - - - -وم- - - - - - - - - - - -ردأسش/ن ع1
وتيسصمسصيلت.

ق.و

حجز  3بنادق صسيد غ Òمرخصسة
و ٦كلغ من الكيف
‘ إاط - -ار ﬁارب - -ة ال - -ت- -ه- -ريب
وا÷رÁة اŸن - -ظ - -م- -ة ،ح- -ج- -زت
م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشض-عبي
بتيارت/ن ع  )03( 2ثÓث بنادق

صض - - -ي - - -د غ Òم- - -رخصض- - -ة)149( ،
خرطوشضة عيار  16ملم وكمية من
البارود ،كما أاوقف عناصضر الدرك
ال - - -وط - - -ن - - -ي ب - - -وه - - -ران/ن ع ،2
شضخصض )02(Úوحجزوا ما يقارب
سضتة ( )06كلغ من الكيف اŸعالج
باإلضضافة إا )5425( ¤وحدة من
ﬂتلف اŸشضروبات.

تؤقيف  7منقب Úعن الذهب ،
أاجهزة وعتاد ﬂتلف
‘ نفسس السضياق و‘ عمليات
م- - -ت - -ف - -رق - -ة ب - -ت - -ن - -دوف /ن ع 3
و“Ôاسضت /ن ع  ،6أاوقفت مفارز
ل -ل -ج -يشس ال -وط -ن-ي الشض-ع-ب-ي ()07
منقب Úعن الذهب بطريقة غÒ
شض -رع -ي -ة وح-ج-زت ( )01سض-ي-ارة،
( )05أاجهزة للكشضف عن اŸعادن،

ألنيابة فتحت –قيقا ‘ أ◊ادث

شساب يضسع حدا ◊ياته شسنقا بع Úببؤشش بأام البؤاقي
أاقدم يوم اÿميسس اŸاضضي،
ب- -ب -ل -دي -ة ع Úب -ب -وشس ب -ولي -ة أام
ال -ب -واق -ي شض-اب ””خ.شس””  28سضنة
ع -ل -ى وضض -ع ح -د ◊ي -ات -ه شض -ن-ق-ا
ب -واسض -ط -ة ح -ب -ل Ãسض -ك-ن-ه ب-ح-ي
اŸنظر ا÷ميل حسضبا اŸعاينة
األولية للحادث.
وقد ” –ويل جثة الضضحية

إا ¤اŸسض - - - -تشض- - - -ف- - - -ى ””ﬁم- - - -د
بوضضياف”” بأام البواقي ،من طرف
عناصضر ا◊ماية اŸدنية التابعÚ
ل -ل -وح -دة ال -ث -ان -وي -ة ل-دائ-رة عÚ
ببوشس ‘ ،الوقت الذي باشضرت
النيابة العامة اıتصضة إاقليميا
–ق-ي-ق-ا ل-ت-ح-دي-د أاسض-ب-اب الوفاة
بدقة.

كانت موجهة للتسصويق بخنشصلة

حجز حؤا‹ قنطارين من اللحؤم ا◊مراء الفاسسدة بأاو’د أارشساشش
ح-ج-زت مصص-ال-ح أم-ن دأئرة
أو’د أرشص - -اشش ،شص- -رق و’ي- -ة
خ- - -نشص- - -ل- - -ة ع- - -ل- - -ى ب - -ع - -د 30
ك -ي -ل -ومÎأ ،أول أمسش ،خÓ-ل
م - -رأق- -ب- -ة دوري- -ة ب- -ا◊اج- -ز
’م- -ن- -ي ب- -ال- -ق- -رب م- -ن م -ق -ر
أ أ
’من ،أك Ìمن قنطارين من
أ أ
’حشص-اء
أل -ل -ح -وم أ◊م -رأء وأ أ
’غ -ن -ام غ Òصص-ال-ح
ورؤووسش أ أ
لÓسصتهÓك ألبشصري.
ال-بضض-اع-ة اÙج-وزة اŸت-م-ثلة
‘ ◊وم ح -م -راء وﬂت -ل -ف أان-واع
أاحشض -اء األغ -ن -ام م-ن ك-ب-د وأام-ع-اء

ورؤووسس وغÒه -ا وج -دت ب -داخ -ل
شضاحنة تÈيد صضغÒة كان يقودها
شضاب ‘ العقد الثا Êمن العمر
وبعد تفحصضها من طرف الطبيب
البيطري التابع Ÿديرية التجارة
أاكد عدم صضÓحيتها لÓسضتهÓك
البشضري.و” على اثر ذلك توقيف
صضاحب البضضاعة وحجز الشضاحنة
و–ري- -ر ﬁضض- -ر ب- -ال- -وق- -ائ -ع ث -م
إاتÓف البضضاعة وفق Ÿا تقتضضيه
القوان.Ú

خنششلة  :اسشكندر ◊جازي

ألفجر05.33................:
ألشصروق0٧.0٧..............:
ألظهر12.32.................:
ألعصصر15.31................:
ألمغرب1٧.55...............:
ألعشصـاء19.20.................:

( )02م -ول -دي -ن ك -ه -رب-ائ-ي)03( ،Ú
مطارق ضضاغطة  )03(،مضضخات
ل-ل-م-ي-اه و( )01شض- -اح- -ن -ة ﬁم -ل -ة
بـ( )17400ل Îمن الوقود.

...وإاحباط ﬁاولة هجرة غÒ
شسرعية لـ  222شسخصش
‘ سضياق آاخر ،أاحبط حراسس
السض- -واح -ل ﬁاولت ه -ج -رة غÒ
شض -رع -ي -ة لـ ( )195شض -خصض -ا ك-ان-وا
على م Ïقوارب تقليدية الصضنع
ب- - -وه- - -ران،ع Úت- - -ي- - -م- - -وشض- - -نت،
مسضتغا/Âن ع  2و الشضلف/ن.ع،1
فيما ” توقيف ( )27مهاجرا غÒ
شضرعي من جنسضيات ﬂتلفة بكل
من ع Úقزام و النعامة.

 26°أ÷زأئر
 18°أ÷زأئر

17781

ألثمن  10دج

 19°وهرأن

 15°وهرأن

france prix 1

15°

16°

23

””ألشصعب”” ترصصد أŸلتقى ألدو‹ ””جغرأفيا كاتب ياسص ””ÚبقاŸة

اإ’سسبان يكتشسفؤن اأ’دب ا÷زائري من خلل صساحب رواية ““‚مة““
@  ٦مؤؤلفات لألديب العاŸي ترجمت إا ¤ا’سسبانية

ڤاŸة :مبعوث ““الششعب““:
خالد العيفة

أاوضض -ح األسض -ت-اذ شض-ري-ف-ي م-ه-دي
م -ن ج -ام -ع-ة ت-ونسس الفÎاضض-ي-ة لـ«
الشض- -عب””  ،ع- -ل- -ى ه- -امشس اف- -ت- -ت -اح
اŸل- -ت- -ق- -ى ال- -دو‹ ح- -ول م- -وضض -وع
””جغرافيا كاتب ياسض ،”” Úأان اهم
أاع- -م- -ال األديب اÎŸج- -م -ة ل -ل -غ -ة
السض- -ب- -ان -ي -ة ،ه -ي اع -م -ال ال -ك -اتب
كشضخصضية بلغت العاŸية بأاعمالها،
واألك- - -ي - -د ان ا÷انب ال - -نسض - -وي ‘
األع- -م -ال األدب -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ك -ان
حاضضرا بقوة ‘ الغرب بصضفة عامة،
وه -و م -ا ي -فسض -ر ت -رج -م-ت-ه-ا ل-ع-دي-د
ال -ل -غ -ات ال -ع-اŸي-ة .وأاضض-اف أاسض-ت-اذ
اللغة السضبانية ””ان مداخلته جاءت
ل -ت -ق -د Ëن -ب -ذة ع -ن ت -رج-م-ة األدب
ا÷زائ-ري ل-ل-غ-ة السض-ب-ان-ي-ة ،وك-اتب
ياسض Úأا‰وذجا ،لنه بحسضب بعضس
اŸصضادر اول رواية “ت ترجمتها
م - - - -ن الدب ا÷زائ- - - -ري ‘ ه- - - -ذا
اÛال هي رواية ‚مة سضنة 1979
ب- -ع- -د نشض- -ره -ا ‘ ف -رنسض -ا ب -ال -ل -غ -ة
ال- -ف- -رنسض- -ي -ة ،وه -ي ب -داي -ة أاع -م -ال

Óدب ا÷زائري باسضبانيا.
الÎجمة ل أ
ويرى شضريفي ان لويسس ميكائيل
غرينادا  ،وهو كاتب اسضبا Êاكد أان
ه -ن-اك  06قصضصس اخ- -رى ل -ك -اتب
ياسض ” Úترجمتها للغة السضبانية ””.
وقال مهدي شضريفي”” ،ان هناك
ق -راب-ة  10ا 15 ¤ع-م Ó-ت-خصس
الرواية واŸسضرح ” ،ترجمته ا¤
السض-ب-ان-ي-ة ،ل-ك-ن ي-ب-ق-ى ال-بحث غÒ
كامل ‘ هذا اÛال .وحسضب نفسس
اŸصض-ادر ،ف-ق-د ” ت-رج-م-ت-ه-ا ع-مل
””دف - -ات- -ر ا◊وار”” ‘ سض- -ن- -وات1969
ت -ب -اع -ا ،ك -م -ا ت -رج-مت
و1973

مسض- - -رح- - -ي- - -ت- - -ان وه - -ي ”” اصض - -وات
القصضبة””◊ ،سض Úبوزهار ،والثانية
””دائ -رة الن -ت-ق-ام”” ل-ك-اتب ي-اسض‘ Ú
سضنة.””1973
مع العلم يشضارك ‘ هدا اŸلتقى
الدو‹ حول موضضوع جغرافيا كاتب
ي -اسض ،Úال -ع -دي-د م-ن األسض-ات-ذة م-ن
خ - - - -ارج وداخ- - - -ل ا÷زائ- - - -ر حسضب
تصضريح علي عباسضي رئيسس جمعية
ت-رق-ي-ة السض-ي-اح-ة وال-تنشضيط الثقا‘
ل- -ولي- -ة ق- -اŸة واŸن- -ظ- -م- -ة ل- -ه -ذه
الفعالية الثقافية الهامة ،مشضÒا ا¤
ان الغرضس من هذا اŸلتقى دراسضة
جغرافيا كاتب ياسض،ÚوŸاذا تنقل
ك- - -اتب ا ¤ال- - -ع- - -دي - -د م - -ن اŸدن
واألم -اك -ن ،وت -أاثÒه-ا ع-ل-ى أاع-م-ال-ه
األدبية””.
من جانبه رئيسس اللجنة العلمية
أاوضض- -ح ””ان اخ -ت -ي -ار م -وضض -وع ه -ذا
اŸلتقى جاء بعد توصضيات اŸلتقى
السض-اب-ق ،ال-ذي رف-ع م-ط-لب ال-ب-حث
عن سضمات وخصضائصس ا÷غرافيا ‘
ك -ت -اب-ات وأاع-م-ال ي-اسض ،Úواإلج-اب-ة
ع -ن ح -ظ ا÷غ -راف -ي -ا ‘ م -ؤول -ف-ات
ال -ك -اتب وت -وظ -ي-ف اŸك-ان ‘ ه-ذه
األخÒة برمزيتها””.

بعد مقتل أمرأة على يد ›هولÃ Úعسصكر

شساحنة ›نؤنة تضسع حدا ◊ياة طفل ‘ الثالثة من العمر

ف-ت-حت ألشص-رط-ة أ÷ن-ائ-ية
’م - -ن م- -عسص- -ك- -ر –ق- -ي- -ق- -ا ‘
أ
مÓ- -بسص- -ات و ظ- -روف م -ق -ت -ل
سصيدة ثÓثينية ‘ بيتها ظهر
’ول .
أمسش أ أ

معسشكر :أام ا. Òÿسس
ق - - -الت مصض- - -ادر م- - -ط- - -ل- - -ع- - -ة
لـ””الشضعب”” أان الضضحية متزوجة و

أام لطفل Úع Ìعليها تسضبح ‘
دمائها بعد ان تعرضضت لطعنات
ق -ات -ل -ة  ،ق -ب -ل اأن ي -ل -وذ ال -ف -اع-ل
ب - -ال - -ف - -رار ،و ق - -د خ- -ل- -فت ه- -ذه
ا÷رÁة الشضنعاء حالة من ا◊زن
ب Úسضكان مدينة معسضكر  ،الذين
شضيعوا جثمان الضضحية أامسس ‘
إاج -واء ل ت -خ -ت-ل-ف ع-ن ت-لك ال-ت-ي
خ -ل -ف -ت -ه-ا م-أاسض-اة ف-ق-دان 9شضباب
ب -ع -رضس ال-ب-ح-ر _ ب-ح-ر األسض-ب-وع
اŸاضضي .

كاريكات /ÒعنÎ

و‘ ب- -وح -ن -ي -ف -ي -ة  ،اه -ت -زت
ال -ت -ج -م -ع -ات السض -ك -ن -ي-ة ال-ري-ف-ي-ة
اŸن- -تشض- -رة ع- -ل- -ى سض- -ف- -وح ج- -ب -ل
اسضنطبول  ،صضباح ا÷معة ،على
وق- - -ع ح - -ادث م - -رور م - -ؤو ⁄أاودى
بحياة طفل ‘ الثالثة من العمر ،
ل - -ق- -ي مصض- -رع- -ه –ت ع- -جÓ- -ت
شض- -اح- -ن- -ة ›ن- -ون -ة  ،ك -انت ت -عÈ
اŸسضلك الريفي الذي يربط بÚ
ال -زم -اعشض -ة و ا÷ب-اي-ل-ي-ة بسض-رع-ة
جنونية .

