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حطاب يعاين هياكل القطاع بو’ية اŸدية
ي- - - -ق- - - -وم وزي - - -ر إلسص - - -ك - - -ن
وإل- -ع- -م- -رإن وإŸدي- -ن- -ة ع- -ب -د
إل-وح-ي-د ط-م-ار ،إل-ي-وم وغدإ،
ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل وت- -ف- -ق- -د إ¤
ولية إلطارف.

زعÓن يشضرف
على مراسضم حفل اسضتÓم
 9قاطرات بحرية

ي -ق -وم وزي -ر إلشص -ب -اب وإل -ري-اضص-ة ﬁم-د ح-ط-اب ،إل-ي-وم،
ب -زي -ارة ع -م -ل و ت -ف -ق-د إ ¤ولي-ة إŸدي-ة Ÿع-ان-ي-ة وت-دشصÚ
ه-ي-اك-ل وم-نشص-آات ت-اب-ع-ة ل-ق-ط-اع إلشص-ب-اب و إل-ري-اضصة وذلك
على إلسصاعة  8سصا و  30د صصباحا Ãقر إلولية.

إاحياء

ت- - -ق- - -وم وزي- - -رة إلÎب - -ي - -ة
إل -وط -ن-ي-ة ن-وري-ة ب-ن غÈيت
إل -ي -وم و غ -دإ  ،ب -زي-ارة ع-م-ل
وت -ف -ق -د إ ¤ولي -ة ع -ن -اب -ة ،
ح- -يث تشص- -رف ع- -ل -ى ت -دشصÚ
م- -نشص- -آات ت- -رب- -وي- -ة ج- -دي -دة
وتلتقي بإاطارإت إلقطاع .
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للمنظمات غ Òا◊كومية
اأ’فريقية

زيتو ‘ Êزيارة عمل
إا ¤الوادي
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رسص -
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لف- -ري- -ق- -ي- -ة ي -وم
غ Òإ◊ك- -وم- -ي- -ة إ أ
مÃ Èركز إŸؤو“رإت
نوف
إلثن 19 Úف رح -ال وذلك ع -ل -ى
ط -ي -
ع- -ب- -د إل- -ل  -صصباحا ‘ ح Úتختتم
8:
إلسصاعة  2 30نوفم Èعلى إلسصاعة
لشصغال يوم 1
إ أ
 11:00صصباحا .

جولة وطنية للعرضس اŸلحمي ““نوفم...Èسضجل اÿلود““
‘ إط- -ار ت- -ط- -وي- -ر و–سصÚ
إÿدم -ات إŸي -ن -ائ -ي-ة ،يشص-رف
لشص- -غ -ال إل -ع -م -وم -ي -ة
وزي- -ر إ أ
وإل-ن-ق-ل ع-ب-د إل-غ-ن-ي زع-لن،
إل- -ي- -وم ،ع- -ل -ى م -رإسص -م ح -ف -ل
إسص -ت-لم  9ق-اط-رإت ب-حرية،
وذلك Ãيناء إ÷زإئر إبتدإء
من إلسصاعة  09:30سصا.
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تصصفيات كأاسس
ل· 2019
إفريقيا ل أ

لسص -لم -ي
ي- -ن -ظ -م إÛلسس إ إ
لع-ل-ى ب-ال-ت-ع-اون م-ع جامعة
إ أ
عبد إلرحمان مÒة ببجاية،
إليوم،إحتفالية إŸولد إلنبوي
إلشص -ري -ف ،ي -نشص-ط-ه-ا دك-ات-رة
ح - -ول إŸدإئ - -ح إل - -ن - -ب- -وي- -ة ‘
لم - - -ازي - - -غ- - -ي وذلك
إلÎإث إ أ
بجامعة بجاية.

للكÎو:Ê
إلÈيد إ إ

لعلم جولة
–ت رعاية رئيسس إ÷مهورية وإشصرإف وإ‹ وهرإن ،ينظم إلديوإن إلوطني للثقافة وإ إ
وطنية للعرضس إŸلحمي ““نوفم...Èسصجل إÿلود““ من إخرإج وسصينوغرإفيا موسصى نون وإنتاج
لرب- -ع- -اء  21ن -وف-م Èع-ل-ى إلسص-اع-ة  19:30مسصاء
إلديوإن ،2018وذلك ي- -وم إ أ
بفندق إÒŸديان بوهرإن.

م -وب -ي -ل -يسس يشص -ج -ع إل-ف-ري-ق إل-وط-ن-ي
عشصية مبارإته أإمام منتخب إلطوغو‘ ،
إط-ار إ÷ول-ة إÿامسص-ة ل-تصص-ف-ي-ات ك-أاسس
أإ· إفريقيا  2019إŸقررة بالكامÒون .
وب -ع -د أإن ف -رضس إل -ف -ري -ق إل -وط -ن-ي
لي-اب أإم-ام م-ن-تخب
ت-ف-وق-ه ‘ م-ب-ارإة إ إ
إلطوغو بنتيجة ( 1ـ  ،)0سصيلعب إÿضصر
لح-د  18ن-وف-م 2018 Èعلى
إل -ي -وم إ أ
إلسصاعة  ، 16:00مبارإة إلعودة Ãلعب
““ك -ي -غ -ي““ بـ إل -ط -وغ -و ،م -ع أإم -ل إل-ع-ودة
ب -ت -أاشصÒة إل -ت-أاه-ل إل-رسص-م-ي ل-ن-ه-ائ-ي-ات
كأاسس أإ· إفريقيا ،ليسصتقبل بعد ذلك

يومية وطنية إخبارية تصصدر عن إŸؤوسصسصة إلعمومية
إلقتصصادية(شصركة ذإت أإسصهم)
رأإسس مالها إلجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع إلشصهدإء إلجزإئر

/ info@ech-chaab.comإŸوقع إ إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

إلتحرير

إلتحرير(021) 60.67.83 :
إلفاكسس(021) 60.67.93 :

لدإرة وإلمالية
إ إ

أإمانة إلمديرية إلعامة

إلهاتف(021) 60.69.55:
إلفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

تنصضيب اŸدير العام للحماية اŸدنية
سصيتم إليوم ،إلتنصصيب إلرسصمي للمدير إلعام
للحماية إŸدنية ،و ذلك على مسصتوى إŸديرية
إلعامة للحماية إŸدنية ببارإدو ـ حيدرة و ذلك
إبتدإء من إلسصاعة  14:30بعد إلزوإل .

موبيليسس دائما مع اÿضضر
م - -ن - -ت- -خب غ- -ام- -ب- -ي- -ا ‘ إط- -ار إ÷ول- -ة
لخÒة ‘ ،مارسس . 2019
إ أ
وع -ل -ي -ه ،وب -حسص -اب ن -ت -ائ -ج إ÷ول-ة
إلرإبعة من إلتصصفيات ،يتقاسصم كل من
إل- -ف- -ري -ق إ÷زإئ -ري وإل -ب -ن -ي -ن -ي رأإسس
إÛم -وع-ة ““د““ بسص-ب-ع ن-ق-اط ،م-ت-ف-وقÚ
ب -ن -ق -ط -ت Úع -ل -ى م-ن-ت-خب إل-ط-وغ-و (5
ن - -ق - -اط) ‘ ،ح Úي - -ت - -ذي - -ل إŸن - -ت- -خب
إلغامبي إÛموعة بـ ( 2نقطت.)Ú
لو¤
ع -ل ً-م -ا أإن ،أإصص -ح -اب إŸرت -ب -ة إ أ
وإل-ث-ان-ي-ة م-ن ك-ل ›م-وع-ة ،ي-تأاهلون
للمرحلة إلنهائية لكأاسس أإ· إفريقيا

إلرئيسصة إŸديرة إلعامة
مسصؤوولة إلنشصر

أامينة دباشس
مدير إلتحرير

فنيدسس بن بلة

.2019
موبيليسس،
إلشص - -ريك إل - -رسص- -م- -ي
للفيدرإلية
إ÷زإئ- -ري -ة ل -ك -رة
إل-ق-دم و ل-ل-منتخب
إل -وط -ن -ي ل -ك -رة إل -ق -دم ،ي -ب -ق -ى وف -ي -ا
لل -ت-زإم-ات-ه ح-ي-ال م-رإف-ق-ة وتشص-ج-ي-ع
إÿضص -ر ،م -ه -م -ا ك -ان إŸوع-د إل-ري-اضص-ي
ومكانه.
! حظ موفق وسصعيد للفنك
! دزإير بلدنا وإÿضصرة ديالنا

ي- -وإصص -ل وزي -ر إÛاه -دي -ن
إل -ط-يب زي-ت-و Êإل-ي-وم زي-ارة
إل- -ع -م -ل إ ¤إل -وإدي  ،يشص -رف
خ-لل-ه-ا ع-ل-ى إف-ت-ت-اح م-ل-ت-قى
–ت ع- - - - -ن - - - -وإن ““إل - - - -ث - - - -ورة
إلتحريرية ‘ منطقة إلوإدي
ت -ط -وره -ا وإن-تشص-اره-ا -1954
 ،““1962وذلك Ãناسصبة إحياء
إل -ذك -رى Ÿ 64ع-رك-ة ح-اسص-ي
خليفة  17نوفم.1954È

منتدى اŸياه
ت-ن-ظ-م وزإرة إŸوإرد إŸائ-ية
غ -دإ ،م -ن -ت-دى إŸي-اه ت-نشص-ط-ه
ن - - - -ورة ف - - - -ري - - - -وي إŸدي - - - -رة
إŸرك-زي-ة ل-ل-ت-ط-ه Òوح-م-اي-ة
إلبيئة بالوزإرة حول موضصوع
لسصÎإت- -ي- -ج- -ي- -ة إ÷دي -دة
““إ إ
Ÿك-اف-ح-ة إل-ف-يضص-ان-ات““ و ذلك
إبتدإء من إلسصاعة  10:00سصا
صصباحا.

إ’ع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ ملحظة:
إŸقـــالت وإل- - -وث- - -ائ- - -ق إل- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أإوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإ ¤أإصصحابها نشصرت أإو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة إ÷ريدة بها

لشصهار
إŸؤوسصسصة إلوطنية للنشصر وإ إ
 1شصارع باسصتور ـ إ÷زإئر
إلهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
إلفاكسس(021)73.95.59... :

وسصسصات إلتالية:إلوسصط :مطبعة  S.I.Aإلغرب :شصركة إلطباعة  S.I.Oإلشصرق :شصركة إلطباعة  S.I.Eإلجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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‡ث Óلرئيسس ا÷مهورية ‘ أاشضغال القمة ا’سضتثنائية ال 11ل–Óاد ا’فريقي ،أاويحيى:

ا÷زائر تدعوإا ¤منظمة قارية مدروسسة ومطورة من طرف األفارقة ومن أاجلهم

’ول ،أاح -م -د أاوي -ح -ي-ى
أاك -د ال -وزي -ر ا أ
بصضفته ‡ث Óلرئيسس ا÷مهورية ،عبد
العزيز بوتفليقة  ،أامسس ،بأاديسس أابابا،
أان ““ ا÷زائر سضتكون اليوم وغدا مدافعا
وفاع Óمقتنعا Ãنظمة قارية مدروسضة
ومطورة من طرف ا’فارقة ومن أاجل
’فارقة““.
ا أ
وق -د صس -رح أاوي -ح -ي -ى ل-دى اف-ت-ت-اح أاشس-غ-ال
القمة ا’سستثنائية ال 11ل–Óاد ا’فريقي أان
““ا÷زائر سستكون اليوم وغدا مدافعا وفاعÓ
مقتنعا Ãنظمة قارية مدروسسة ومطورة من
طرف ا’فارقة ومن أاجل اأ’فارقة““ مضسيفا أان
اأ’مر يتعلق ب ““ منظمة Œتمع وتتوحد فيها،
بكل سسيادة ،اراداتنا الوطنية لصسالح وحدتنا
وتضسامننا““.
كما أابرز الوزير اأ’ول اأ’همية التي توليها
ا÷زائر إ’فريقيا حيث قال أان ا÷زائر““ تعتÈ
ان-ت-م-اءه-ا ا’ف-ري-ق-ي ع-نصس-را ﬁوريا لهويتها
وت -ب-ق-ى وف-ي-ة ل-ل-تضس-ام-ن ال-ذي ت-ت-ق-اسس-م-ه م-ع
الشس -ع -وب اأ’خ -رى وب -ل -دان ال -ق -ارة م -ن أاج -ل
قضسايا ا◊رية والتنمية““.
إاذ تركز هذه القمة على مسسأالة ا’صسÓح
اŸؤوسسسس -ات -ي ل –Ó-اد ا’ف -ري -ق -ي ف -ق -د دع-ا
أاوي -ح -ي -ى ال -ذي أاك -د انضس -م -ام ا÷زائ-ر ل-ه-ذا
اŸسسار وأاشساد باإ’جماع اÙقق حول عدد
من اŸسسائل ،ا ¤مواصسلة اسستكمال ا÷وانب
التي ’تزال ﬁل مناقشسة.

البقاء –ت الرقابة السسيادية
للدول األعضساء

واÛم - -وع - -ات ا’ق- -تصس- -ادي- -ة مشسÒا إا ¤أان
ت -أاسس -يسس م -ن -ط -ق -ة ال -ت-ب-ادل ا◊ر ا’ف-ري-ق-ي-ة
وت -ع -زي -ز دور م-ف-وضس-ي-ة ا’–اد ا’ف-ري-ق-ي ’
يجب ان تشسكك ‘ هذه الوقائع.
و‘ ذات ا’طار ،تطرق اويحيى إا ¤وكالة
تنمية ا’–اد ا’فريقي قائ Óأانه يتع Úان
““–اف -ظ وت -ن -ف -ذ ق -رارات ا’–اد اŸت -ع-ل-ق-ة
ب -ال -ت -ن -م-ي-ة ،سس-واء ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-الÈام-ج ذات
ا’ول-وي-ة اوب-اج-ن-دة  ، 2063م -ع ال -ع-م-ل ع-ل-ى
ا◊فاظ على اŸكاسسب التي حققتها الشسراكة
ا÷دي -دة م -ن اج -ل ت -ن -م -ي-ة إاف-ري-ق-ي-ا (ن-ي-ب-اد)
وتعزيز مشساريعها التنموية““.

اإلبقاء على الطابع التطوعي
لآÓلية اإلفريقية
أاما بخصسوصس اآ’لية ا’فريقية للتقييم من
قبل النظراء دعا الوزير اأ’ول إا ¤اإ’بقاء على
الطابع التطوعي لهذه اآ’لية.
وع - -ن مسس - -ائ- -ل ال- -تسس- -ي Òا’داري واŸا‹
ا›ÈŸة ‘ ج- -دول أاع- -م- -ال ال- -ق- -م- -ة ،ذك- -ر
أاويحيى أان ““ا’–اد ا’فريقي يجب ان يو‹
اهتماما اك Èلعقلنة النفقات ’ سسيما ونحن
بصسدد تاكيد ا’سستقÓل اŸا‹ لهيئتنا““.

إاعادة النظر ‘ جدول
إاشسÎاكات الدول األعضساء

‘ هذا ا’طار ،أاكد الوزير اأ’ول ›ددا
ع -ددا م -ن اŸب -ادئ ال -ت -ي ت -ع -تÈه -ا ا÷زائ -ر
““اسس -اسس -ي -ة““ م-ن أاج-ل ‚اح اصسÓ-ح اŸن-ظ-م-ة
القارية.
ويتعلق اأ’مر أاو’ ،حسسب قوله ،ب« مبادئ
وقيم““ متضسمنة ‘ العقد التأاسسيسسي ل–Óاد
ا’ف -ري -ق -ي وال -ت -ي ’ ت -زال ت-وح-د دول-ه .ك-م-ا
أاضس -اف أان -ه ““ ي -جب ع -ل -ى ا’–اد ا’ف -ري-ق-ي
البقاء –ت الرقابة السسيادية للدول اأ’عضساء
وأان تتكفل آالياته بتنفيذ القرارات والسسياسسات
اÙددة من طرف الهيئات اŸداولة““.
من جهة أاخرى ،أاكد أاويحيى على ضسرورة
ا’بقاء على ا’جراء اŸتعلق بانتخاب أاعضساء
م -ف -وضس -ي -ة ا’–اد ا’ف -ري-ق-ي حسسب م-ع-ايÒ
اŸسساواة والتمثيل اŸنصسف.

و‘ ذات السس- -ي- -اق ،دع- -ا ال -وزي -ر اأ’ول إا¤
إاع- -ادة ال- -ن- -ظ- -ر ‘ ج -دول اشسÎاك -ات ال -دول
اأ’عضس -اء م -ؤوك -دا ان ““ا÷زائ -ر ال -ت -ي ل -ط-اŸا
ك- -انت م- -ث- -ا’ ي- -ح- -ت- -ذى ب -ه ‘ اسس -ت -ع -داده -ا
وانتظامها ‘ هذا اÛال ،تعت Èان التوزيع
ال - -ع - -ادل ل Ó- -شسÎاك - -ات اŸال- -ي- -ة ب Úال- -دول
ÓصسÓحات ‘ ا’–اد
ا’عضساء عامل هام ل إ
ا’فريقي““.
و‘ ا’خ Òصس - -رح اوي - -ح- -ي- -ى ان ا÷زائ- -ر
تشساطر ضسرورة تعزيز دور اŸفوضسية وتؤوكد
ع -ل -ى ا◊ف -اظ ع -ل -ى ب -ع -ث-ات ÷ن-ة اŸم-ث-لÚ
الدائم ÚاŸكلفة باŸراقبة الدائمة ل–Óاد
ا’فريقي ودوله ا’عضساء.
يشس -ارك ال -وزي -ر اأ’ول اح -م -د اوي -ح-ي-ى ‘
أاشس -غ -ال ال -ق -م-ة ا’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ال 11ل–Óاد
ا’فريقي مرفوقا بوزير الشسؤوون اÿارجية،
عبد القادر مسساهل.

تأاسسيسس منطقة التبادل ا◊ر اإلفريقية
وتعزيز دور مفوضسية اإل–اد

...ويتحادث بأاديسس أابابا مع نظÒه
اŸصسري

أاما فيما يتعلق بقضسايا ا’ندماج ا’قليمي،
دعا اويحيى إا ¤ا◊فاظ على مكانة ا’قاليم

–ادث ال -وزي -ر اأ’ول ،أاح -م -د أاوي -ح -ي -ى، ،
أامسس ،ب- -أاديسس أاب- -اب- -ا ،ع- -ل -ى ه -امشس ال -ق -م -ة

ا’سستثنائية ال 11ل–Óاد ا’فريقي مع رئيسس
›لسس الوزراء اŸصسري ،مصسطفى مدبو‹.
و“ح -ور ال -ل-ق-اء ح-ول ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة
وسسبل تعزيزها ،حيث ع Èالوزيران اأ’و’ن
عن ارتياحهما ÷ودة العÓقات التي تربط
البلدين والتزامهما Ãواصسلة ا÷هود إ’عطاء
دف -ع ج -دي-د ل-ل-ت-ع-اون ا÷زائ-ري اŸصس-ري’ ،
سسيما Ãناسسبة اŸواعيد الثنائية القادمة.
كما اعرب أاويحيى ونظÒه اŸصسري عن
ارت -ي -اح -ه -م -ا ل -ل -تشس -اور اŸن-ت-ظ-م ال-ق-ائ-م بÚ
ال- -ب- -ل- -دي- -ن ح- -ول ال- -قضس- -اي- -ا ذات ا’ه -ت -م -ام
اŸشسÎك ،ح - - -يث ج - - -ددا ‘ ه - - -ذا ا’ط - - -ار
“سسكهما باسستقرار ليبيا ا÷ارة وعن عدم
ادخار اي جهد ’ ،سسيما ‘ اطار الثÓثية،
ا÷زائ-ر-مصس-ر-ت-ونسس ل-ت-ح-ق-يق تقدم Ÿسسار
السسلم بليبيا.
و‘ السسياق ذاته ،جدد الوزيران اأ’و’ن
ال -ت -زام -ه -م -ا ب -ال -ع -م -ل سس -وي -ا ح-ول ال-قضس-اي-ا
ا’ف-ري-ق-ي-ة ال-راه-ن-ة ’ ،سس-ي-م-ا ت-لك اŸت-ع-ل-قة
بإاصسÓح ا’–اد ا’فريقي وهذا –سسبا لتو‹
مصسر رئاسسة ا’–اد سسنة . 2019
كما تطرق ا÷انبان إا ¤قضسايا أاخرى ،على
غرار اسستقرار اŸنطقة ومكافحة ا’رهاب
والتطرف العنيف.

..ويلتقي بأاديسس أابابا رئيسس
جنوب إافريقيا
التقى الوزير اأ’ول ،أاحمد أاويحيى ،بأاديسس
أاب-اب-ا ع-ل-ى ه-امشس ال-ق-م-ة ا’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ال11
ل –Ó-اد ا’ف -ري-ق-ي ،رئ-يسس ج-ن-وب اف-ري-ق-ي-ا،
سسÒي -ل رام -اف -وسس-ا ،ال-ذي ب-ل-غ-ه رسس-ال-ة أاخ-وة
وصسداقة من رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز
بوتفليقة.
و“حور هذا اللقاء حول العÓقات الثنائية،
حيث ” ‘ هذا ا’طار الÎكيز على انعقاد،
قبل نهاية السسنة ا÷ارية با÷زائر العاصسمة،
اللجنة اıتلطة ا÷زائرية-ا÷نوب افريقية
–ت رئاسسة وزيري شسؤوون خارجية البلدين،
ب -ه-دف م-واصس-ل-ة ا÷ه-ود ال-رام-ي-ة إا ¤ت-ع-زي-ز
وت-ن-وي-ع الشس-راك-ة ا’سسÎات-ي-ج-ي-ة ال-ق-ائ-مة بÚ
ا÷زائر وجنوب افريقيا أاك Ìفاك.Ì
ك -م-ا ت-ط-رق ال-ط-رف-ان إا ¤قضس-اي-ا السس-اع-ة
واأ’ج -ن -دة ا’ف -ري -ق -ي -ة وال-دول-ي-ة ال-ت-ي ح-دث
حولها تقارب وجهتي نظر البلدين.
وط- -لب ال- -رئ- -يسس رام- -اف -وسس -ا م -ن السس -ي -د
أاوي -ح -ي -ى ت -ب -ل -ي -غ مشس -اع -ر ا’خ-وة وال-ت-ق-دي-ر
ل-ل-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة و“ن-ي-اته بالتقدم للشسعب
ا÷زائري.
يذكر أان أاويحيى يتواجد بأاديسس أابابا ‘
اطار مشساركته ‘ أاشسغال الدورة ا’سستثنائية
ال 11ل -ن -دوة رؤوسس -اء دول وح-ك-وم-ات ا’–اد
ا’فريقي.

بحضضور وزراء مالية  ٥دول للضضفة الشضمالية للمتوسضط:

انعقاد الندوة الثالثة ““مالية واسستثمار““ با÷زائر
تنعقد الندوة الوزارية الثالثة ““مالية
واسض- -ت- -ث- -م- -ار““ ل -دول ا◊وار  ،٥+٥ال -ي -وم،
با÷زائر بحضضور وزراء مالية خمسس دول
للضضفة الشضمالية للمتوسضط ونظرائهم من
ا–اد اŸغ- -رب ال- -ع -رب -ي ،حسض -ب -م -ا أاف -اد ب -ه
أامسس ،بيان لوزارة اŸالية.
وسسيتم ترؤوسس ندوة ا÷زائر مناصسفة بÚ
وزي -ر اŸال -ي -ة ،ع -ب -د ال-رح-م-ان راوي-ة ،ووزي-ر
ا’ق -تصس -اد واŸال -ي-ة ال-ف-رنسس-ي ،ب-ري-ن-ول-وم،Ò
حسسب نفسس اŸصسدر.

وتشسكل الندوة فرصسة لوزراء مالية ضسفتي
اŸتوسسط للقاء ودراسسة عدد من ا’نشسغا’ت
اŸشسÎك -ة اŸت -ع -ل -ق -ة ب-اŸال-ي-ة وا’سس-ت-ث-م-ار،
يضسيف البيان.
وسسيتطرق اŸشساركون ا ¤اŸواضسيع ذات
ا’هتمام اŸشسÎك وخصسوصسا مسسائل تبادل
اŸعلومات وا’سستعÓمات ‘ ميدان ا÷مارك
وم-ي-ادي-ن السس-ي-اسس-ات الضس-ري-ب-ي-ة ال-ت-ي ت-هدف
ل- -ب -عث ا’سس -ت -ث -م -ار وتسس -اع -د ع -ل -ى ت -ط -وي -ر
التكنولوجيات اŸالية.

كما سسيتم التطرق كذلك إا ¤مسسائل اŸالية
وا’سس -ت -ث-م-ار اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-غÒات اŸن-اخ-ي-ة
والتحول الطاقوي.
وسسيتم اختتام أاشسغال الندوة ببيان نهائي
ال- -ذي يشس- -ك- -ل وج- -ه- -ة ن- -ظ- -ر مشسÎك -ة ح -ول
ال -ت -ح -دي -ات وال -ف -رصس اŸت -ع -ل-ق-ة ب-اŸسس-ائ-ل
اŸطروحة ،حسسب البيان.
وي- -ج- -م -ع ا◊وار  5+5ك Ó- -م- -ن ا÷زائ -ر
وتونسس واŸغرب وليبيا وموريتانيا وإاسسبانيا
وفرنسسا وإايطاليا ومالطا والÈتغال.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حسضب نقابة اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية

جميع الطائرات تخضسع للمراقبة وفق معايÒ
األمن الدولية
أاك-دت ن-ق-اب-ة ع-م-ال شض-ركة اÿطوط
ا÷وي -ة ا÷زائ -ري-ة أان ج-م-ي-ع ط-ائ-رات
الشض- -رك- -ة اŸوج- -ه- -ة ل- -ل -ق -ي -ام ب -رح Ó-ت
““ت-خضض-ع ل-ل-م-راق-ب-ة ال-تقنية فيما يتعلق
ب- -ق- -اب- -ل- -ي -ت -ه -ا ل -ل -طÒان حسضب اŸع -ايÒ
’منية““ ،حسضب ما جاء امسس السضبت ‘
ا أ
ب-ي-ان ل-ل-ف-رع ال-ن-ق-اب-ي للخطوط ا÷وية
ا÷زائرية التابع ل–Óاد العام للعمال
ا÷زائري.Ú
وأاوضس- -ح ذات اŸصس- -در ““نشس- -اه- -د ‘ ه -ذه
اأ’يام اأ’خÒة انتقادات ضسد شسركة اÿطوط
ا÷وية ا÷زائرية مفادها أان طائرات الشسركة
’ ت -خضس -ع ل -ل -م -راق-ب-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة .وإاذ ن-ط-م-ئ-ن
الركاب ،نؤوكد رسسميا أان طائرات اÿطوط
ا÷وية ا÷زائرية اŸوجهة للقيام بالرحÓت
تخضسع للمراقبة التقنية فيما يتعلق بقابليتها
للطÒان وفق اŸعاي Òاأ’منية اÙددة من
قبل السسلطات الوطنية والدولية““.
وأاضس- -اف ال- -ب- -ي- -ان ““يسس- -ه -ر ع -ل -ى صس -ي -ان -ة
الطائرات ميكانيكيون ومهندسسون ذوو خÈات
ع-ال-ي-ة وم-ع-ت-م-دون م-ن ق-ب-ل اŸدي-رية العامة
للطÒان اŸد Êوا’رصساد ا÷وي““.و‘ هذا
الصسدد-يضسيف ذات اŸصسدر““ -يجب على كل
متدخل على الطائرة أان يحوز شسهادة صسادرة
ع - -ن اŸدي - -ري - -ة ال- -ع- -ام- -ة ل- -ل- -طÒان اŸدÊ
وا’رصساد ا÷وي واŸوافقة لتسسليم اÿدمة
موقعة على السسجل التقني للطÒان وهودفÎ
ت-ق-ن-ي ل-ل-ط-ائ-رة ي-ط-ل-ع ع-ل-ي-ه ال-ط-اق-م ال-تقني
والسسلطات اıتصسة ‘ مطارات الوجهة““.
و‘ ه- -ذا السس -ي -اق ،أاك -د ال -ف -رع ال -ن -ق -اب -ي أان
““ال -ط -ائ -رة ت -خضس -ع ق -ب-ل ك-ل إاقÓ-ع إا ¤ثÓ-ث
ع-م-ل-ي-ات م-راق-ب-ة دق-ي-ق-ة ي-ن-ج-زها ميكانيكي
الطائرة ومصسلحة اŸراقبة الداخلية للشسركة

وعمال اÓŸحة التقنيون““ .وأاضساف البيان اأنه
ل- -دى ال- -وصس- -ول إا ¤ال- -وج- -ه- -ة وع- -ل- -ى غ- -رار
الشس -رك-ات ا÷وي-ة ال-ع-اŸي-ة اأ’خ-رى ““ت-خضس-ع
طائرة اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية إا ¤مراقبة
تقنية أاخرى من قبل السسلطات اıولة على
غ -رار م -راق -ب-ة سسÓ-م-ة ال-ط-ائ-رات اأ’ج-ن-ب-ي-ة
Ÿنطقة أاوروبا““.
ون -ف -ى ال -ف -رع ال-ن-ق-اب-ي ل-ل-خ-ط-وط ا÷وي-ة
ا÷زائ -ري -ة ““ج -م -ي -ع اŸع -ل -وم -ات اŸغ -ل-وط-ة
واصس- -ف -ا أاصس -ح -اب -ه -ا ب -اأ’شس -خ -اصس ال -ذي -ن ’
يÎددون عن اسستعمال جميع الوسسائل للتشسهÒ
وي-ق-وم-ون Ãه-اج-م-ة قسس-م صس-ي-ان-ة ال-طائرات
ا÷زائرية الذي حقق مسستويات عالية منذ
عقود““ .وقال الفرع النقابي ““ما الذي سسنقوله
إاًذا بخصسوصس نوعية العمل اŸنجز حاليا ‘
اŸنشس- -آات ا◊دي- -ث -ة وال -ت -ي ’ ت -خ -ت -ل -ف ع -ن
اŸؤوهÓت اأ’جنبية““ ،مضسيفا ““يجب التحلي
بالصسدق لÓعÎاف بالعمل ا’سستثنائي الذي
ي -ق -وم ب -ه ال-ت-ق-ن-ي-ون واŸه-ن-دسس-ون اŸؤوه-ل-ون
وذوواÈÿة واŸعÎف بهم من قبل صسانعي
الطائرات والتجهيزات اأ’جنبي.““Ú
وأاوضسح الفرع النقابي من جهة أاخرى أان
’وروب -ي -ة
الصس- -ي- -ان- -ة “لك ا’ع- -ت- -م- -ادات ا أ
والدولية التي تسسمح لها Ãمارسسة النشساط
وفق اŸعاي ÒاŸطلوبة على غرار اŸديرية
العامة للطÒان اŸدنية وا’رصساد ا÷وي
(اع -ت -م -اد وط-ن-ي) ووك-ال-ة سسÓ-م-ة ال-طÒان
’وروب - -ي - -ة وا’ع - -ت - -م - -اد ال- -دو‹ IOSA
اأ
واع-ت-م-اد إاي-زو(م-ق-ي-اسس ال-ن-وع-ي-ة) .وحسسب
النقابة–““ ،صسلت شسركة اÿطوط ا÷وية
ا÷زائرية على هذه ا’عتمادات بعد عمل
جاد ودائم““.

حول السضيولة البنكية ﬁ ،افظ بنك ا÷زائر:

الوضسعية اŸالية للبنوك قوية والنظام البنكي
للبÓد يشسهد فائضسا
أاك - -د ﬁاف - -ظ ب - -نك ا÷زائ- -ر ﬁم- -د
ل -وك -ال ان ال -وضض -ع -ي -ة اŸال -ي -ة ل-ل-ب-ن-وك
““قوية““ ،مشضÒا ان النظام البنكي للبÓد
يشض- -ه- -د ““ف- -ائضض- -ا ‘ السض- -ي -ول -ة““ وأاوضض -ح
ل- -وك- -ال ل -دى ت -ن -اول -ه م -وضض -وع “وي -ل
ا’ق- -تصض- -اد خÓ- -ل اج -ت -م -اع ن -ظ -م ي -وم
اÿميسس اŸاضضي با÷زائر العاصضمة مع
مسضÒي ال- - -ب- - -ن- - -وك ح- - -ول ال- - -ق- - -رارات
ا’خÒة Ûلسس ال - - -ق - - -رضس وال - - -ن- - -ق- - -د
Ãناسضبة دورته اŸنعقدة يوم  4نوفمÈ
ا÷اري ،انه ‘ ›ال السضيولة البنكية،
ت- -ع- -د ح -ال -ة ال -ب -ن -وك وق -درت -ه -ا ع -ل -ى
ال-ت-م-وي-ل ““الصض-ا‘““ لÓ-ق-تصض-اد ال-وط-ني،
““قوية““ و«مؤوكدة ““ ،حسضب ما صضرح به
«واج» مسضؤوولون ببنك ا÷زائر.
واسس -ت -ط -رد السس-ي-د ل-وك-ال ق-ائ““ :Ó-اذا ك-ان
انخفاضس السسيولة البنكية حقيقة ،او‘ الواقع
ان-خ-ف-اضس ف-ائضس السس-ي-ول-ة ال-ب-ن-ك-ي-ة ،اŸتعلق
بالعجز الكب ‘ Òميزان اŸدفوعات الذي بدأا
سسنة  ، 2015قد تواصسل ‘  ،2016فان خزينة
البنوك قد عرفت اسستقرارا خÓل السسداسسي
ا’ول من عام  2017مسسجلة بتا‹ مسستوى
ناهز  780مليار دينار جزائري ‘ نهاية سسنة
 .““2017واضساف بان ““اسستقرار السسيولة البنكية
خÓل السسداسسي ا’ول من سسنة  ،2017تزامن
مع انطÓق عمليات السسوق اŸفتوحة وضسخ
السسيولة مرات ﬂتلفة انطÓقا من مارسس
.““2017

إارتفاع قوي للسسيولة بعد
انطÓق التمويل غ Òالتقليدي
وق -د ع -رفت السس -ي -ول-ة ارت-ف-اع ق-وي خÓ-ل
شس -ه -ر ن-وف-م Èلسس-ن-ة  2017ب -ع -د الشس-روع ‘
تطبيق التمويل غ Òالتقليدي ،حسسب تقدير
السسيد لوكال الذي أاوضسح ان هذه السسيولة قد
بلغت 6ر 1.380مليار دينار ‘ نهاية ديسسمÈ
 2017اي ‰ويقدر ب  ٪77باŸقارنة Ãسستواه
خ Ó-ل السس -داسس -ي ا’ول لسس -ن -ة  . 2017وق -د
تراوحت قيمة السسيولة البنكية خÓل العشسرة
( )10اشسهر ا’و ¤من سسنة  2018ب1.400 Ú
و 1.500م -ل -ي -ار دي-ن-ار ،حسسب ذات اŸسس-ؤوول
وال -ذي اك -د ان ““ال -ن -ظ -ام ال -ب -ن-ك-ي ا÷زائ-ري
يعرف› ‘ ،مله ،فائضسا ‘ السسيولة مند
ي -ن -اي -ر ل -لسس -ن -ة ا÷اري -ة م -ا يسس -م-ح ب-ت-غ-ط-ي-ة

ا’ح -ت -ي -اج -ات اŸال -ي -ة الصس -اف -ي-ة لÓ-ق-تصس-اد
الوطني بأاريحية““ .وعلى صسعيد أاخر ،شسدد
السس -ي -د ل -وك -ال ع-ل-ى اه-م-ي-ة ا’ن-دم-اج اŸا‹
وال -ذي ي -جب م-راف-ق-ت-ه Ãج-ه-ودات ه-ام-ة ’
سس -ي -م -ا ‘ ›ال اسس-ت-ق-ط-اب وج-لب اŸوارد،
خاصسة تلك التي تفلت من القنوات البنكية
ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة ،م-ل-ح-ا ع-ل-ى ضس-رورة ادم-اج م-ا‹
فعال من شسأانها ان تضسمن لÓقتصساد الوطني
‰وم -دم -ج .و‘ ذات السس -ي -اق ،اط -ل -ع السس-ي-د
لوكال مسسÒي البنوك بالقرار الذي اتخاده
›لسس ال- -ق -رضس وال -ن -ق -د م -ن أاج -ل ت -وسس -ي -ع
العرضس البنكي عن طريق تبني قانون يرسسخ
اŸال -ي -ة ““ال-تشس-ارك-ي-ة““ (الصسÒف-ة ا’سسÓ-م-ي-ة)
والذي يسسمح للبنوك خاصسة الدولية بتكملة
وت-ن-وي-ع ت-ط-وي-ر م-واده-م وخ-دماتهم ıتلف
شسرائح الزبائن .ويتعلق القرار الثا Êللمجلسس
برفع رأاسس اŸال ا’دنى للبنوك ا 20 ¤مليار
دينار عوضس  10مليار دينار حاليا .بينما ينتقل
رأاسس اŸال ا’دنى للمؤوسسسسات اŸالية من 5ر3
مليار دينار حاليا ا5 ¤ر 6مليار دينار .وامام
البنوك واŸؤوسسسسات اŸالية سسنت Úللتطابق
مع القانون ا÷ديد .و’ ينبغي ان يشسكك هذا
التعديل -حسسب ذات اŸسسؤوول““ ‘ -صسÓبة
ال -ن -ظ -ام ال-ب-ن-ك-ي ا÷زائ-ري ‘ ›م-ل-ه ،او‘
ق -درات-ه ل-لصس-م-ود ام-ام الصس-دم-ات اÿارج-ي-ة
اوقدراته الربحية النسسبية““.

أاوراق نقدية جديدة بقيمة
 500دج و 1000دج
كما أاعلم لوكال اŸشسارك ‘ Úا’جتماع
ب -ان اÛلسس ق -د ق -رر ايضس -ا اصس -دار ق -ري -ب -ا
أاوراق نقدية جديدة بقيمة  500دينار و1.000
دينار ا ¤جانب اصسدار قطع نقدية جديدة
بقيمة  100دينار ‘ اطار عملية Œديد النقود
وال-ت-ي ك-م-ا اضس-اف ت-ع-د ع-م-ل-ي-ات كÓ-سس-ي-ك-ية
للنقود التي تتداول حاليا والتي يعود اصسدار
ال -ب -عضس م -ن -ه -ا ا ¤ثÓ-ث Úسس-ن-ة ح-يث سس-ي-ت-م
ال -ت -وف -ي -ق ب Úال -ت -ق -ن -ي -ات ا÷دي -دة ل-ل-ت-امÚ
والÎق -ي -ة ال -ت -ي ت-ت-ح-ك-م ف-ي-ه-ا ا÷زائ-ر.واك-د
لوكال ان هذه العملية ’ تهدف ا’ لÓسستبدال
ال -ت -دري -ج -ي ل -ل -ن -ق -ود اŸت-داول-ة ب-ق-ي-م-ة 500
و 1.000دي-ن-ار ب-أاوراق ن-ق-دي-ة ج-دي-دة ب-نفسس
القيمة““ ،مضسيفا انه ““’ يجب فهم هذه العملية
كتغي Òللعملة الوطنية““.
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’سشÎاتيجية ا÷ديدة Ÿكافحة الفيضشانات ،نسشيب:
عرضض ا إ

تأام ÚاŸواطن ‘ Úمناطق اÿطر وتقليصص األضسرار ‘ اŸمتلكات أاك Èالتحديات
@ بدوي :رئيسض ا÷مهورية أامر بالتكفل الفوري باŸتضشررين
@ ا◊كومة سشتعد ﬂططا توجيهيا وطنيا بلديا لتسشيÒها
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خÓل اجتماعه Ãديري القطاع ،حطاب:
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ﬁاربة ظاهرة العنف مسسؤوولية كل الفاعل ‘ Úالقطاع
«ح -ان ال -وقت ل -ي -ك-ون Ÿدي-ري-ات الشش-ب-اب
وال- -ري- -اضش -ة دور ف -ع -ال ‘ ﬁارب -ة ظ -اه -رة
العنف”” ،هذا أابرز ما صشرح به الوزير ””ﬁمد
حطاب”” عقب نهاية ا’جتماع الذي جمعه
مع مديري القطاع Ãقر الوزارة بالعاصشمة،
اج -ت -م -اع ه -وال -ث -ا Êم -ن ن -وع -ه ب Úال -وزي-ر
ومديري الششباب والرياضشة بو’يات الوطن
أاع -ط -ى خÓ-ل-ه ت-وصش-ي-ات وت-وج-ي-ه-ات شش-دد
ف-ي-ه-ا ع-ل-ى ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا وال-ع-م-ل ب-ه-ا ل-ل-ن-هوضض
ب- -ق- -ط- -اع الشش- -ب- -اب وال- -ري- -اضش- -ة ‘ ال -ق -ريب
العاجل.

ﬁمد فوزي بقاصص
حطاب خÓل حديثه عن ظاهرة العنف ششدد
ع- -ل- -ى م -دي -ري ﬂت -ل -ف ال -و’ي -ات ع -ل -ى ضش -رورة
إاشش-راك-ه-م ‘ ت-ن-ظ-ي-م م-ب-اري-ات ك-رة ال-ق-دم ،وع-ل-ى
ضشرورة العمل على ا◊د من ظاهرة العنف عن
طريق التحدث الدائم واŸسشتمر مع ÷ان اأ’نصشار
و–سشيسشهم قبيل أاي لقاء ،خصشوصشا أان كل فريق
يسشتقبل ‘  16مناسشبة وهذا ليسس بالعمل الكبÒ
على اŸدريات ،و–دث قائ““ Óأاعرف بأان هناك 5
÷ان أانصشار ‘ الرابطة اÎÙفة اأ’و ¤وعلى
مدراء الششباب والرياضشة مرافقة اأ’ندية التي ’
“لك ÷ان أانصشار وتعمل على إانششائها قريبا للحد
م- -ن ظ- -اه- -رة ال- -ع- -ن- -ف ،ك -م -ا أادع -وا ك -ل اأ’نصش -ار
والفاعل ‘ Úكرة القدم للتعقل““.

كشش - -ف وزي - -ر اŸوارد اŸائ - -ي - -ة حسشÚ
’سشÎات -ي -ج -ي -ة ال-وط-ن-ي-ة
نسشيب ،أان ا إ
Ÿك-اف-ح-ة ال-فيضشانات ،سش-ت-ت-وج ب-إاعداد
ﬂطط عمل دقيق لتنفيذها’ ،فتا إا¤
أان - -ه- -ا أاحصشت  698م -وق-ع-ا م-ع-رضش-ا عÈ
الÎاب الوطني.
م - -ن ج - -ه - -ت- -ه وزي- -ر ال- -داخ- -ل- -ي- -ة
وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة ن-ور ال-دي-ن ب-دوي،
أاك-د ا’سش-ت-م-رار ‘ ال-ت-ك-ف-ل بتداعياتها،
Œسش-ي-دا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات رئ-يسض ا÷مهورية
ال-ذي أام-ر ب-ال-ت-ك-ف-ل ال-ف-وري ب-اŸواط-نÚ
اŸتضشررين ،مششÒا إا ¤رصشد  47مليار
’ضش- -رار ال- -ن- -اج- -م -ة ع -ن
’صشÓ- -ح ا أ
دج إ
’خÒة ع 21 Èو’ية.
’مطار ا أ
ا أ

فريال بوششوية
تصشوير :عباسص تيليوة

ت -وق -ف اŸسش -ؤوول اأ’ول ع -ل-ى ق-ط-اع اŸوارد
اŸالية ،أامسس ‘ مداخلة أالقاها لدى إاششرافه
على افتتاح أاششغال يوم دراسشي حول ﬂاطر
الفيضشانات –ت رعاية رئيسس ا÷مهورية ،عند
ا’سشÎات -ي -ج -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ا÷دي -دة Ÿك -اف-ح-ة
الفيضشانات ،التي ” إاعدادها ‘ إاطار برنامج
ششراكة وتعاون مع ا’–اد ا’وروبي ،موضشحا
بأانها ترتكز على تأام ÚاŸواطن ÚاŸقيم‘ Ú
م -ن -اط -ق اÿط-ر ،وت- -ق- -ل -يصس اأ’ضش -رار ع -ل -ى
Óوضشاع العادية.
اŸمتلكات وتعجيل العودة ل أ
وتتضشمن ا’سشÎاتيجية ﬁ 5اور وفق ما جاء
على لسشان الوزير نسشيب ،ويتعلق اأ’مر بتحسشÚ
م-ع-رف-ة خ-ط-ر ال-ف-يضش-ان-ات وت-ق-ل-يصس الهششاششة،
وإاعادة النظر ‘ ‰ط تخطيط الهياكل اÿاصشة
ب-ا◊م-اي-ة م-ن ال-ف-يضش-ان-ات وال-ت-هيئة اŸسشتدامة
Óقاليم ،وإا ¤ذلك ت-ط-وي-ر ال-ت-ع-اون وال-ت-نسش-ي-ق
ل أ
اŸؤوسشسشاتي.
ك -م -ا ح -ددت ال -دراسش -ة  689م-وق-ع م-عرضس
بدرجات متفاوتة ÿطر الفيضشانات ع ÈالÎاب
الوطني ،وتضشمنت آالية متكاملة Ÿواجهة هذا
اÿطر إا ¤آافاق  ،2030أاهم أادواتها -اسشتطرد
نسشيب  -إا‚از ﬂططات للوقاية خاصشة بكل
موقع ،ومواصشلة برامج إا‚از منششآات ا◊ماية
من الفيضشانات ،إا ¤جانب تطوير نظام وطني
للÎقب واأ’نصشار اŸبكر عن خطر الفيضشانات.
و–سشبا لذلك ” اقتناء ﬁ 100طة للجمع
اآ’‹ للمعطيات با’تصشال الÓسشلكي لتوقعات
ال-ف-يضش-ان-ات وا’خ-طار اŸبكر ،تسش-م-ح Ãتابعة
تهاطل اأ’مطار ومسشتوى اŸياه ‘ اأ’ودية ،من

جهتها تسشاهم ا◊ظÒة الوطنية للسشدود اŸكونة
حاليا من  80سشدا سشعتها تفوق  8مليار مÎ
مكعب ‘ ،ضش- -ب- -ط سش- -يÓ- -ن اŸي- -اه ‘ ›اري
الوديان ع ÈالÎاب الوطن.

 190منشسأاة قيد اإل‚از ..و698
موقع معرضص ÿطر الفيضسانات
نسش- -يب ال -ذي كشش -ف ع -ل -ى ال -ه -امشس أان 190
منششأاة قيد اإ’‚از ،ششدد على ضشرورة الرفع من
مسشتوى التكامل القطاعي ،وإاقرار آاليات تنسشيق
مؤوسشسشاتية وعملياتية ،يسشمح باسشتباق ظواهر
الفيضشانات ،وال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن خ-ط-ره-ا واŸعا÷ة
السشريعة والفعالة ’ثارها.
من جهته الوزير بدوي ،أاششار إا ¤أان اللقاء
يندرج ‘ إاطار ا’لتزام بنظرة رئيسس ا÷مهورية
الذي أاكد ضشرورة –سش Úا’سشÎاتيجية الوطنية
ل- -ل- -وق- -اي- -ة م- -ن اıاط- -ر ال -كÈى آاف -اق ،2030
ب-ال-ت-وازي م-ع وضش-ع اسشÎات-ي-ج-ي-ة ﬁل-ي-ة خاصشة
بكل و’يةŒ ،سشيدا لهذه الرؤوية الطموحة.
وبعدما أاششار إا ¤أان وزارة الداخلية تضشع
ضشمن أاولوياتها الوقاية من اıاطر الكÈى،
وباششرت منذ السشنة اŸاضشية اعتمد خطة عمل
Ûابهتها ،وكانت البداية من حرائق الغابات،
التي أاثمرت هذه السشنة ،ذكر بالندوة اأ’خÒة
التي تناولت اŸوضشوع ،مسشتطردا ““نحن اليوم
نعمل على وضشع اŸيكانيزمات الÓزمة ،من أاجل
تنفيذ كل التوصشيات““’ ،سشيما وأان الفيضشانات
التي أاصشبحت تششكل تهديدا للسشاكنة ،أاضشحت
مركز اهتمام أ’ن ا÷زائر ليسشت ‘ منأاى عنها.
وقال بدوي ‘ السشياق ،أان الفÎة اأ’خÒة
سش - -ج - -لت ع - -دي - -د اأ’ح - -داث أاك - -دت خ - -ط- -ورة
الفيضشانات ،والتي تعود بالذاكرة إا ¤فيضشانات
باب الوادي’ ،فتا إا ¤ان ﬂاطرها ’ تقتصشر

على إا◊اق خسشائر مادية وبششرية ،وإا‰ا تتسشبب
‘ انتششار اأ’مراضس اŸتنقلة.

الفيضسانات بـ 21ولية  ..وأاصسلح ما
‚م عنها كلف  47مليار دج
وجدد تأاكيد التكفل بتداعيات هذا النوع من
الكوارث ،ضشمن ا’سشÎاتيجية الوطنية التي أامر
ب-ه-ا رئ-يسس ا÷م-ه-ورية ،ب-اإ’ضش-اف-ة إا ¤ال-ت-كفل
ال-ف-وري ب-اŸواط-ن ÚاŸتضش-رري-ن ،م-ذك-را ب-أانه
خ Ó-ل ه -ذه السش -ن -ة ال -ت -ي ع -رفت ت -ه -اط Ó-غÒ
Óمطار ‘ فÎات وجيزة ،مسشت 21
مسشبوق ل أ
و’ية ونتج عنها أاضشرار تطلبت  47مليار دج
لتصشليحها وإاعادة الوضشع إا ¤ما كان عليه.
واسش -ت -ن-ادا إا ¤ب-دوي ،ف -إان دور ا÷م -اع -ات
اÙلية يقتضشي تفعيل آاليات جديدة مبتكرة من
أاجل رفع التحديات وŒاوز الصشعوبات ،كاششفا
عن تزويدها بإاطار عمل منظم يهدف إا ¤إاعداد
ﬂططات ﬁلية لتقليصس أاخطار الفيضشانات،
و ⁄يغفل اإ’ششارة إا ¤السشعي إا ¤إاششراك فعال
ل-ل-ج-م-اع-ات اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة ودع-م-ه-ا ب-ك-ل ال-وسش-ائل
وعمل ا◊كومة على إاعداد ﬂطط توجيهي
وطني بلدي خاصس بتسشي Òاıاطر وتوف Òبيئة
صشحية.
وأاشش-ارت وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات اŸتجددة
فاطمة الزهراء زرواطي ،إا ¤هششاششة اŸناطق
السش -اح -ل -ي -ة ع -ل -ى مسش -ت -وى ال -ع -اصش -م-ة وت-ي-ب-ازة
وبومرداسس وفق الدراسشات’ ،فتة إا ¤القيام
بـ  156نششاط.
ك -م -ا شش-ددت ع-ل-ى ضش-رورة ال-ت-ك-ف-ل Ãشش-ك-ل-ة
اŸناخ كعنصشر أاسشاسشي ‘ اي مششروع ا‰ائي،
م -ت -وق -ع -ة أان ي -ك -ون ÿفضس ا’ن -ب -ع -اث -ات اأ’ث -ر
ا’يجابي ‘ ،مواجهة الفيضشانات.

للوقاية من ﬂاطر الفيضشانات:

توقيع اتفاقية تعاون ب Úالوكالة الفضسائية الوطنية
ووكالة اŸوارد اŸائية
” ،أامسس ،با÷زائر توقيع اتفاقية تعاون بÚ
الوكالة الفضشائية الوطنية والوكالة الوطنية للموارد
اŸائية بهدف اعداد وإا‚از ﬂ 30ططا وقائيا
ضشد ﬂاطر الفيضشانات.
ا’ت-ف-اق-ي-ة م-دي-ر ال-وك-ال-ة ال-فضش-ائ-ية الوطنية
عزالدين اوصشديق واŸدير العام للوكالة الوطنية
للموارد اŸائية مسشراتي توفيق وهذا على هامشس
’سشÎات -ي -ج -ي -ة ال -وط -ن-ي-ة
ال -ي -وم ال -دراسش -ي ح -ول ا إ

ا÷ديدة للوقاية من ﬂاطر الفيضشانات.
و‘ ه- -ذا الصش- -دد أاك- -د وزي- -ر اŸوارد اŸائ- -ي- -ة
حسش Úنسشيب ان هذه ا’تفاقية تتضشمن إا‚از 30
ﬂط -ط -ا وق -ائ-ي-ا ل-ل-ح-د م-ن ﬂاط-ر ال-ف-يضش-ان-ات
باللجوء إا ¤صشور القمر الصشناعي بحيث تعت Èآالية
’ول مرة معتÈا اياها Ãثابة إاطار تنسشيقي
تنجز أ
ب Úالقطاعات.

باسستعمال التكنولوجيات ا◊ديثة سسنصسل
إا ¤التسسي ÒاÙكم
«ح -ط -اب““ كشش -ف ب -أان ا’ج -ت -م-اع ال-ث-ا Êل-ه م-ع
مدراء الششباب والرياضشية بعد اأ’ول الذي أاقيم
شش -ه -ر أاف-ري-ل اŸنصش-رم ،ي-ع-تÃ Èث-اب-ة ا’ن-طÓ-ق-ة
القوية لتحقيق اأ’هداف اŸنششودة ضشمن –قيق
سشياسشة التنمية اŸسشتدامة ،وذهب إا ¤أابعد من
ذلك ح Úت- -ك- -ل -م ع -ل -ى ضش -رورة رق -م -ن -ة ال -ق -ط -اع
وعصش-رن-ت-ه ع-ن ط-ري-ق اسش-ت-غÓ-ل م-واق-ع ال-ت-واصش-ل
ا’ج-ت-م-اع-ي (ال-ف-ايسش-ب-وك وال-ت-وي ،)Îموضشحا بأان
الوزارة طورت موقعها وجددته كليا وقال““ ،على
ج -م -ي -ع م -دي -ري -ات الشش -ب -اب وال -ري -اضش -ة مسش -اي-رة
التكنولوجيا ‘ ،السشابق كنا نعا Êلكي نتصشل بكم
للتحصشل على تقاريركم اآ’ن سشيكون بحوزتنا موقع
ح-ديث وال-ك-ل سش-ي-ك-ون م-رب-وط-ا Ãواق-ع ال-ت-واصش-ل
ا’جتماعي حتى نرى ونعاين عن قرب ما تقومون
به““ ،وتابع ““قطاع الششباب والرياضشة يجب أان يسشاير
ويتماششى مع التكنولوجيات ا◊ديثة’ ،بد من جعل
ا’سش-ت-ق-ب-ال م-ف-ت-وح ودائ-م ‘ وزارت-ن-ا ،وب-اسشتعمال
هذه التكنولوجيات ،سشنصشل إا ¤التسشي ÒاÙكم““.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ -رى ،وّب -خ اŸسش -ؤوول اأ’ول ع -ل -ى
القطاع مدراء الششباب والرياضشة اŸتقاعسش‘ Ú

أاكد اŸدير العام للغابات علي ﬁمودي
م - -ن غ - -رداي- -ة ،أامسض”” ،أان ا÷زائ- -ر ع- -ازم- -ة
وبشش- -ك- -ل ح- -ازم ع- -ل- -ى اÙاف- -ظ -ة وت -رق -ي -ة
وت -ث -م Úث -روت -ه -ا ال -غ -اب -ي -ة ÷ع -ل-ه-ا ﬁرك-ا
للتنمية اŸسشتدامة””.
وأاوضشح ذات اŸسشؤوول ‘ تصشريح لـ«وأاج““ ‘
خ -ت -ام م -ل-ت-ق-ى وط-ن-ي ح-ول ““ال-وردة وا◊مضش-ي-ات““
الذي نظم باŸنيعة ( 275كلم جنوب غرداية) أان
““ا÷زائر تو‹ اهتماما كبÒا لتنمية وتثم Úالتنوع
الغابي سشيما ‘ إاطار اıطط الوطني للتششجÒ
الذي أاطلق منذ سشنة .““2000
ويتضشمن اıطط الوطني للتششج Òغرسس أاكÌ
م -ن  1.245.000ه-ك-ت-ار م-ن اأ’شش-ج-ار ال-غ-اب-ية إا¤

هذا ونصشب وزير الششباب والرياضشة بطل العا⁄
‘ ري -اضش -ة ال -ك -ارات -ي ““رضش -ا ب -ل -ق -دور““ وال -ب -ط -ل-ة
ا÷زائ - -ري - -ة ‘ ا÷ي - -دو““سش - -ل - -ي - -م - -ة سش - -واك - -ري““
كمسشتششارين لدى الوزارة رفقة  5أابطال آاخرين،
وبهذا اÿصشوصس قال ““حطاب““ (هؤو’ء اأ’بطال
Áلكون مسشÒة رياضشية حافلة وغنية بالتتويجات
واأ’ل- -ق- -اب ،ك -ن -ا ن -ود ل -و” اسش -ت -غ Ó-ل م -ع -ارف -ه -م
وقدراتهم وخÈتهم اŸيدانية ‘ ا’–اديات ،لكن
Óسشف الششديد  ⁄يتم ذلك وفضشلنا أان نسشتغل
ل أ
خÈة أاب-ط-ال ا÷زائ-ر ال-ذي-ن سش-ي-دع-م-ون ط-اق-م-ن-ا
اإ’داري).
‘ نفسس السشياق أاكد بطل العا““ ⁄رضشا بلقدور““
لـ«الشش- -عب““ ب- -أان ت -نصش -ي -ب -ه ك -مسش -تشش -ار ل -دى وزارة
الشش -ب -اب وال -ري -اضش -ة ي -ع -ود ل-ه ب-ا◊ق ب-ال-ن-ظ-ر إا¤
مسشÒت -ه ال -ري -اضش -ي -ة ا◊اف -ل-ة وق-ال أايضش-ا ““م-ررن-ا
Ãراحل عديدة ‘ مسشÒتنا الرياضشية ،أاين اكتسشبنا
الكث Òمن اÈÿة وهذه اأ’خÒة سشنحاول ترجمتها
ري-اضش-ي-ي ال-ن-خ-ب-ة ،ل-ت-م-ث-ي-ل ا÷زائ-ر ك-ما ينبغي ‘
اÙافل الدولية““ ،وأاضشاف ““رسشالة الوزير كانت
قوية Ÿدراء الششباب والرياضشة اليوم حيث حثهم
على ضشرورة مرافقة الششباب““.

اŸنتخبون السسابقون لألفلن كفاءات تخدم
التنمية وتدعم صسفوف ا÷بهة الوطنية
أاك - -د وزي - -ر ال- -عÓ- -ق- -ات م- -ع الŸÈان,
ﬁج- -وب ب- -دة ،أامسض ،ب -أان اŸن -ت-خ-بÚ
السشابق◊ Úزب جبهة التحرير الوطني
Áث-ل-ون ””خ-زان-ا م-ن ال-ك-ف-اءات ال-نضش-ال-ي-ة
ذات اÈÿة اŸي -دان -ي -ة ‘ تسش-ي Òالشش-ؤوون
التنموية”” ‡ا ””يتع Úاليوم تثمينها من
أاجل خدمة البÓد ودعم صشفوف ا÷بهة
الوطنية للحفاظ على اŸكتسشبات””.
وأاوضشح بدة ,خÓل إاششرافه على لقاء جهوي
حول تأاسشيسس جمعية وطنية للمنتخب ÚالسشابقÚ
◊زب ج -ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ,ب-أان ا÷زائ-ر
““–ت- -اج إا ¤ك- -ل أاب- -ن -ائ -ه -ا اıلصش Úواأ’ك -ف -اء
Ÿواصش - -ل - -ة مسشÒة ال - -ب - -ن - -اء وت - -ث - -م Úا÷ه- -ود
واإ’‚ازات التي –ققت““ ,كما قال ,بفضشل
إاخÓصس الرجال وحكمتهم““ ,مذكرا Ãا –قق
من اسشتعادة مكانة ا÷زائر دوليا وتنمية ﬁلية
ووط -ن -ي -ة شش -م -لت ﬂت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات ““ب-فضش-ل
سشياسشة رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة““.

ا÷زائر عازمة على اÙافظة وتثم Úثروتها الغابية
آاف -اق  2020م-ن ضش-م-ن-ها  820.000ه-ك-تار منجزة
مثلما ششرح ﬁمودي موضشحا أان ا÷زائر –تضشن
ثروة غابية تقدر بـ 4.100.000من الفضشاء الغابي
من بينه  1.700.000هكتار غابات.
وأاضشاف ““أان التزام بلدنا بخصشوصس اÙافظة
وتنمية اŸصشادر الطبيعية الغابية لبلوغ مسشاحة 5
م Ó-ي Úه -ك -ت -اري ي -ه -دف إا ¤م-ك-اف-ح-ة ال-تصش-ح-ر
واإ’نتقال إا ¤اإ’قتصشاد اأ’خضشر من خÓل تثمÚ
الÌوات الغابية““.
وأاششار اŸدير العام للغابات كذلك أان ا÷زائر
وضشعت أادوات للتسشي ÒاŸسشتدام للمصشادر الطبيعية
الغابية للمسشاهمة ‘ التنمية من خÓل اإ’نفتاح
على اإ’قتصشاد الغابيي باسشتحداث غابات للÎفيه

تنصسيب ““بلقدور““ و«سسواكري““ مسستشسارين

خÓل إاششرافه على لقاء جهوي بعنابة ،بدة:

ﬁمودي من غرداية:

واسشتغÓل بعضس الفضشاءات Ãسشاهمة اŸسشتثمرين
اÿواصس.
وأاوضشح ﬁمودي بقوله ““أان تثم ÚاŸنتجات
الغابية وششعب اإ’نتاج وتطوير اإ’سشتثمار ‘ القطاع
ت - -ع - -د م - -ن أاول - -وي - -ات - -ن- -ا““ داع- -ي- -ا ‘ ذات ال- -وقت
اŸسشتثمرين إا ¤اŸسشاهمة ‘ التنمية اŸند›ة
ل- -ل- -فضش- -اءات ال- -غ- -اب- -ي- -ة م- -ع اأ’خ- -ذ ‘ ا◊سش -ب -ان
اÙافظة على الÌوات الغابية وتلبية حاجيات
السشكان اÙلي.Ú
وتزخر الغابات ا÷زائرية بصشنف ’ يقدر بثمن
يسش -م -ح ب -ت -ط -وي -ر اق-تصش-اد غ-اب-ي سش-ي-م-ا ‘ شش-ع-ب-ة
اأ’رقان با÷نوب الغربي للوطن بو’يات تندوف
وال -ن -ع -ام -ة وال -ب -يضس ال-ت-ي –صش-ي أاك Ìم-ن 5.257

عملهم ح Úقال““ ،من خÓل تقيمنا لكل اŸديريات
’حظنا بأان هناك من ’ يسش Òحسشب ﬂطط
أاع -م -ال -ن -ا ،و’ح -ظ -ن-ا ‘ أاخ-رى ب-أان ه-ن-اك ن-ت-ائ-ج
م-ت-واضش-ع-ة فضش Ó-ع-ن ت-ع-ط-ل مشش-اري-ع ه-ام-ة رغ-م
خÈتكم اÎŸاكمة““ ،تصشريحات تؤوكد بأان هناك
تغÒات مرتقبة ‘ اŸديريات قريبا ،وقال أايضشا
““منذ  1999أانششأات الدولة ا÷زائرية  7396منششأا
رياضشية ،والوضشعية الصشعبة التي مرت بها ا÷زائر
أاجلت  630مششروع بغÓف ما‹ قدره  9آا’ف و500
مليار ،لكن سشيتم رفع التجميد عنها تدريجيا““.

ششجرةي يضشيف اŸتحدث.
ويسشجل هذا الصشنف من اأ’ششجار النادرة التي
لها انعكاسشا إايجابيا على اإ’قتصشاد من خÓل الزيت
اŸسشتخلصس من نواة ثمرتها طلبا على اŸسشتوى
العاŸي Ÿا –مله من مزايا وفوائد صشحية مثلما
ششرح اŸسشؤوول ذاته ي قبل أان يÈز ““إاسشتعجالية““
إاعادة اإ’عتبار وتششج Òفضشاءات بصشنف اأ’رقان
ع -ل -ى مسش-ت-وى و’ي-ات ج-ن-وب غ-رب ال-بÓ-د وأايضش-ا
تششجيع مششاتل اأ’رقان .
وÁكن أان تتحول القدرات الطبيعية للجزائر
إا ¤عامل ““حقيقي““ ’سشتحداث مناصشب الششغل ‘
عديد اÛا’ت على غرار السشياحة وصشناعة مواد
التجميل وتعزيز قائمة اأ’دوية.

واعت Èبدة أان هذه ا÷معية سشتكون ““فضشاء
لتثم ÚخÈات الكفاءات وقوة لÓقÎاح وحششد
الصشفوف من أاجل ا’سشتمرارية ‘ بناء الوطن
وال -تصش -دي ل -ك -ل ﬁاو’ت ال -تشش -ت -يت وال -ت -ن-ك-ر
‚Óازات““ ,مذكرا بأان حزب جبهة التحرير
ل إ
الوطني ““يبقى خزانا هائ Óللمناضشل ÚاŸششبعÚ
ب-ث-ق-اف-ة ال-دول-ة ال-ت-ي ت-وؤه-ل-ه-م ل-ت-قو Ëإا‚ازات
البÓد وتثمينها““.
ودع-ا أايضش-ا م-ن-ت-خ-ب-ي ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-حرير
ال - -وط - -ن- -ي إا““ ¤رصس الصش- -ف- -وف وا’سش- -ت- -ع- -داد
ل-ل-م-ح-ط-ات ال-ه-ام-ة ال-ت-ي ت-تأاهب لها ا÷زائر““,
معتÈا أان مبادرة تأاسشيسس هذه ا÷معية ‘ هذا
ال-ظ-رف ““واجب ومسش-وؤول-ي-ة م-ن-ت-خ-بي ا◊زب““,
›ددا ال- -دع- -وة Ÿن- -ت- -خ- -ب -ي ه -ذه ال -تشش -ك -ي -ل -ة
السش -ي -اسش -ي -ة ل-ي-ك-ون-وا ك-م-ا -أاشش-ار إال-ي-ه““ -سش-ن-دا
للرئيسس بوتفليقة وا’سشتمرارية لبناء ا÷زائر““.
و‘ بيان ختامي ثمن اŸششاركون  ‘-هذا
اللقاء الذي حضشره منتخبون سشابقون وحاليون
م- -ن و’ي -ات ع -ن -اب -ة وق -اŸة وال -ط -ارف وسش -وق
أاه- -راسس وسش- -ك- -ي- -ك -دة -م -ب -ادرة ت -أاسش -يسس ه -ذه
ا÷معية وأاعلنوا ““دعم أاهدافها الرامية إا ¤بناء
ج -ب -ه -ة وط -ن -ي -ة ل -ت -ع -زي -ز اŸك -تسش -ب-ات وت-ث-مÚ
اإ’‚ازات ورصس الصشفوف من أاجل ا’سشتمرارية
‘ بناء الوطن““.

»æWh

أألحد  18نوفمبر  2018م
ألموأفق لـ  10ربيع أألول  1440هـ

‘ أنتخابات “ّيزت بالهدوء

ا◊زب العتيد يختار مرششحه لنتخابات Œديد
لمة
نصشف أاعضشاء ›لسس ا أ

أختار مناضسلو حزب جبهة ألتحرير ألوطني ،ألبارحة ،مرشسحهم
’مة أŸنتخب ،Úحيث
– ّسسبا لعملية Œديد نصسف أعضساء ›لسس أ أ
شس -ارك ‘ ع-م-ل-ي-ة أل-تصس-ويت أل-ت-ي ج-رت Ãق-ر أ◊زب ب-ح-ي-درة 453
منتخب من أعضساء أÛالسس ألبلدية وألو’ئية ‘ ،جو سساده ألهدوء.

حياة  /ك

تسسابق  10مترشسحين في هذه ألنتخابات ،ألتي تمت في ظروف هادئة ،كما
أكد ذلك في تصسريح للصسحافة على هامشس ألعملية ألنتخابية محمد بوعبد
ألله ،عضسوألمكتب ألسسياسسي ورئيسس ألمجموعة ألبرلمانية للمجلسس ألشسعبي
ألوطني ،ألذي أبرز أن ألنتخابات جرت في ظروف جيدة وأن كل مترشسح كان

لديه ممث Óعنه في قاعة ألنتخاب.
وردأ على سسؤوأل بشسأان ألمنتمين للحزب ألعتيد ،أفاد بوعبد ألله أنه تم إأصسدأر
قرأر قبل بدأية عملية ألنتخاب ،منع من خÓله ألتصسويت عن طريق ألوكالة،
وإأنما بالحضسور شسخصسيا للمنتخب ألدأء هذأ ألوأجب ،وألهدف من هذأ ألقرأر
ألذي أتخذ ألبارحة قبل ألشسروع في عملية ألتصسويت  -يضسيف ألمتحدث  -هو
رفع كل ألشسبهات «كشسرأء أألصسوأت ،»..مفندأ وجود «ألشسكارة» وألمال ألفاسسد،
مضسيفا أن ألمترشسح ألذي يريد أسستخدأم هذه ألوسسائل «غير أخÓقية ل خير
فيه».
وفي سسياق مغاير وفي رده على سسؤوأل يتعلق بانسسحاب أوأسستقالة أألمين ألعام
ألسسابق ولد عباسس ،أكد ألمتحدث أن أألخير يعاني من وعكة صسحية منعت من
أن يوأصسل مهامه على رأسس ألحزب ألعتيد ،ورفضس أإلجابة على سسؤوأل يتعلق
بتسسيير ألحزب في ألمرحلة ألحالية « قيادة جماعية» ،مكتفيا بالقول أن أألمور
تسسير على ما يرأم.
وفيما يتعلق بالمترشسحين وألبالغ عددهم  ،10فإان أألمر يتعلق بكل من حسسان
كتو ،صسديق بهلول ،علي ألخضسري ،كمال سسليماني ،كمال قارة ،محمد صسالح
سسلوغة ،محمد رضسا جوأهرة ،محمد ملهاف ،محمد تزروتي وناصسر شسابي،
وحسسب ما كان يدور في ألكوأليسس فإان ألمترشسح أألخير كان يعتبر بالنسسبة
ألغ-لب أل-م-ن-اضس-ل-ي-ن أل-ذي-ن أق-ت-ربت م-ن-ه-م «ألشس-عب» أألوف-ر ح-ظ-ا ،لسس-ت-يفائه
ألشسروط أهمها عامل ألسسن «أألكبر سسنا» وعدم ألنقطاع عن ألنضسال حسسب
تصسريحاتهم ،مع أإلشسارة إألى أن عملية فرز أألصسوأت شسرع فيها على ألسساعة
 14:30بعد ألزوأل.
ويذكر أن ألمرسسوم ألرئاسسي رقم  286-18ألمؤورخ في  5ربيع أألول عام 1440
ألموأفق لـ13نوفمبر  2018يتضسمن أسستدعاء ألهيئة ألنتخابية لتجديد نصسف
أعضساء مجلسس أألمة ألمنتخبين وألذي يتم كل ثÓث سسنوأت ،حيث يشسير في
مادته أألولى إألى أنه «تسستدعى ألهيئة ألنتخابية يوم ألسسبت  29ديسسمبر
 »2018لهذأ ألغرضس ،مع أإلشسارة أنه ينتخب أعضساء مجلسس أألمة لعهدة نيابية
تدوم  6سسنوأت ،وتجري كل  3سسنوأت عملية تجديد نصسفي لـ 48عضسوأ ،فيما
يعين رئيسس ألجمهورية  24عضسوأ جديدأ.

«عدول ﬁفوظ» من ألبويرة

يدع ـ ـ ـ ـو إا‹ تنصشي ـ ـ ـ ـب حكوم ـ ـ ـ ـة تكنوقراطي ـ ـ ـ ـة

نشس -ط أمسس ،ب-دأر أل-ث-ق-اف-ة ع-ل-ي زع-م-وم
ب -ال -ب-وي-رة أل-دك-ت-ور ع-دول ﬁف-وظ رئ-يسس
ح-زب أل-نصس-ر أل-وط-ن-ي Œم-ع-ا شس-ع-ب-يا تطرق
ف- - -ي- - -ه إأ ¤أه- - -م أل- - -قضس- - -اي- - -ا ألسس- - -ي - -اسس - -ي - -ة
وأ’ق-تصس-ادي-ة وأ’ج-ت-م-اع-ي-ة أل-ت-ي “ر ب-ها
ألبÓد ‘ هذه أŸرحلة أ◊سساسسة جدأ حيث
تعرف أ÷زأئر Œاذبات.

البويرة  :ع نايت رمضسان

وفي كلمته أكد أن هذأ ألتجمع ألشسعبي ل يدخل
في تحضسير لÓنتخابات لكن لتقديم رسسالة قوية
لكل ألجزأئريين من ألموأطن ألبسسيط إألى أعلى
مسسؤوول في هرم ألسسلطة ،مشسيرأ إألى تقديم ألحزب
لقترأحات جسسدت في أرضس ألوأقع أبتدأء من
ألÓمركزية إألى أقترأح عدة مشساريع تنموية أخذت
ب -ع -ي -ن ألع -ت-ب-ار ،ومشس-ارك-ة أل-ح-زب ف-ي ح-ل ع-دة

أزمات وطنية ودولية
ولم يخف عدول طموحه للوصسول إألي سسلطة قيادة
ألبÓد نظرأ للكفاءأت وألمؤوهÓت ألتي يتمتع بها
إأط- -ارأت أل- -ح- -زب إلخ- -رأج أل- -وط- -ن م -ن أألزم -ات
ألمفتعلة من طرف بعضس ألعناصسر ألذين يزجون
بالبÓد إألى دوأمة ألعنف من أجل أإلبقاء علي
مكتسسباتهم ونشسر ألفوضسى ليسسيطروأ على ثروأت
ألبÓد.
وفي هذأ ألسسياق دعا عدول ألهيئات ألرسسمية إألى
أت-خ-اذ إأج-رأءأت أسس-ت-ع-ج-ال-ي-ه وج-ري-ئة تتناسسب مع
خطورة هذأ ألوضسع سسوأء من ألناحية ألسسياسسية
أوألقتصسادية وألجتماعية وبالنسسبة إأليه فإان ألحل
أألن-ج-ع ه-وأل-ل-ج-وء إأل-ى ح-ك-وم-ة ت-ك-ن-وق-رأط-ي-ة في
أق -رب أآلج-ال أل-ت-ي سس-وف ت-ت-ول-ى م-ه-ام-ه-ا ووضس-ع
ب -رن -ام-ج أسس-ت-ع-ج-ال-ي إلخ-رأج أل-وط-ن م-ن أل-تسس-يب
وألمحسسوبية مثل إأنشساء بنوك لÓسستثمار لصسالح

ألوطن وليسس لصسالح بعضس أألشسخاصس.
ك -م -ا رأف -ع ل -وضس -ع آأل -ي -ات أل -تسس -ي -ي-ر ف-ي م-خ-ت-ل-ف
أألصسعدة منها ألجتماعية حيث يتم إأتاحة ألفرصس
ل -ك-ل أب-ن-اء أل-وط-ن ف-ي شس-ت-ى أل-م-ج-الت وم-ح-ارب-ة
أآلف-ات ألج-ت-م-اع-ي-ة م-ن-ه-ا ظ-اه-رة أل-طÓق ،حيث
تشس-ي-ر أل-درأسس-ات إأل-ى أن أل-ج-زأئ-ر ت-ح-ت-ل أل-م-رت-بة
ألخامسسة في ألدول ألغربية بنسسبة  6حالت طÓق
ف -ي ألسس -اع -ة ،وه -ن -ا ي -جب إأج-رأء درأسس-ة م-ع-م-ق-ة
لمعرفة أألسسباب وألتي ل محال من بينها مشسكل
ألسسكن وألبطالة ،كما دعا إألى أتخاذ جملة من
أإلصسÓحات ألسسياسسية منها إأحياء ألضسمير ألوطني
وم -ح-ارب-ة أل-فسس-اد ب-ك-ل أن-وأع-ه وتصس-ن-ي-ف أل-فسس-اد
أل- -م -ال -ي ف -ي صس -ن -ف أإلره -اب وتصس -ح -ي -ح أل -ق -ي -م
أإلنسسانية وكذأ تجسسيد سسياسسة ألÓمركزية لتقريب
أإلدرأة من ألموأطن.

ألدعوة إأ ¤أ’قتدأء بقيم أŸصسطفى Ûابهة ألعنف وأ’نحرأفات،

ألعدد
17798
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Óرندي»ألصسديق شسهاب» يؤوكد من قسسنطينة:
ألناطق ألرسسمي ل أ

ترسشيخ العهدة اÿامسشة لفخامته هوالقرار األصشلح واألنسشب لسشتكمال اإلصشÓحات
‘ إأط -ار ت -ع -ل -ي -م -ات أل-ق-ي-ادة أل-وط-ن-ي-ة وب-ن-اءأ ع-ل-ى
’خ Òوأل-ت-ي
ألÓ-ئ-ح-ة أŸن-ب-ث-ق-ة ع-ن أÛلسس أل-وط-ن-ي أ أ
توجت Ãناشسدة ألرئيسس لتو‹ عهدة رئاسسية جديدة
من أجل أ◊فاظ على أمن وأسستقرأر ألبÓد ،سسيما وأن
’سستحقاقي لسسنة  ⁄ 2019تعد تفصسلنا عنه إأ’
أŸوعد أ إ
بضس -ع -ة أشس -ه-ر ،ن-ظ-م أŸك-تب أل-و’ئ-ي ل-ل-ت-ج-م-ع أل-وط-ن-ي
أل -دÁق -رأط -ي ب -قسس -ن -ط -ي -ن -ة ل -ق -اءأ م -وسس-ع-ا ل-ل-م-ج-لسس
أل- -و’ئ- -ي ،أشس -رف ع -ل -ى ت -نشس -ي -ط -ه أل -ن -اط -ق أل -رسس -م -ي
«ألصسديق شسهاب» بدأر ألثقافة مالك حدأد ‘ ،حضسور
مكثف للمنظمات على غرأ ر منظمة أÛاهدين ،أبناء
ألشسهدأء ،وأبناء أÛاهدين.

قسسنطينة :مفيدة طريفي

أل -ل -ق -اء وحسسب أل-ن-اط-ق أل-رسس-م-ي ي-دخ-ل ضس-م-ن
سس-لسس-ل-ة أل-ل-ق-اءأت أل-م-ب-رم-ج-ة من ألمكتب ألوطني
وألتي يسسهر عليها أألمين ألعام «أحمد أويحيى»
شسخصسيا ،ووفق ألمجلسس ألوطني أألخير ألذي أقر
بضس -رورة ت -ن -ظ -ي -م خ -رج-ات م-ي-دأن-ي-ة ت-مسس ك-اف-ة
ألوليات وألمطالبة من خÓلها رئيسس ألجمهورية
تجديد ألثقة في شسخصسه وبذلك ألتجمع ألوطني
أل-دي-م-ق-رأط-ي ي-دع-م أل-ع-ه-دة أل-خ-امسس-ة لفخامته،
وبالتالي ألذهاب لقوأعد ألحزب للتشساور وألشسرح
لعمق وجدوة أختيارنا للعهدة ألخامسسة للمجاهد
ألرئيسس عبد ألعزيز بوتفليقة.
وف-ي أل-ك-ل-م-ة أل-ت-ي أل-ق-اه-ا ع-ل-ى مسس-ام-ع أل-حضسور
حاضسر «ألصسديق شسهاب» على أهمية ألحفاظ على
رموز ألدولة وألتي يأاتي في مقدمتها بيان أول
نوفمبر ،هذأ ألشسهر ألمبارك ألذي نسستذكر من
خÓله تضسحيات ألشسعب ألجزأئري من أجل ألظفر
بالسستقÓل ،وألحزب وعلى رأسسه أمينه ألعام يؤوكد
وبشسدة على ديمومة رسسالة ألفاتح من نوفمبر وأن
أل -ج -زأئ -ر ت -ت -ك -ل-م دأئ-م-ا ع-ن ف-رنسس-ا م-ن م-ن-ط-ل-ق
ألمسستعمرة ألتي ل تزأل مدأنة بالعتذأر ألرسسمي
عن مجازرها ألوحشسية ضسد ألشسعب أألعزل.
وم -ن ه -ن -ا دأف -ع أل -م -ت -ح -دث ع -ن أألم-ي-ن أل-ع-ام
بخصسوصس مسسأالة ألتشسكيك في مصسدأقيته حين
زع -م -وأ أن-ه ل-م يصس-ن-ف ق-ت-ل-ى أل-ج-زأئ-ر أث-ن-اء ث-ورة
ألتحرير ضسمن قائمة ألشسهدأء ،وعلى أن هناك من
يريد تضسخيم تصسريحات أألمين ألعام وذلك بعدم
Óمين ألعام
تفويت أي فرصسة وتوجيه سسهامهم ل أ
باعتبار أنه شسخصسية سسياسسية وحزبية مرموقة يثير
من خÓلها ألنتباه وألهتمام ،وهو من أألشسخاصس
ألذين يعلمون ما يتحدثون به ،معتبرأ إأياه جدأل
ع -م -ي -ق ل -يسس ل -ه أي دللت سس -وى أل -تشس -ويشس ع-ن
ألجوألعام ومحاولة ضسرب مصسدأقية أألمين ألعام
أح -م -د أوي -ح -ي -ى م -ن خ Ó-ل -ه -ا .وأك -د ف-ي ح-ديث
حصسري جمعه بجريدة «ألشسعب» وفي رده على
سسؤوأل يتمحور حول ألتحالف ألسسياسسي في هذه
أل -م-رح-ل-ة ،أك-د ع-ل-ى أن أل-ت-ج-م-ع ووف-ق م-ا ي-ع-رف
ب-الئ-تÓ-ف ألسس-ي-اسس-ي شس-ك-ل خÓ-ل أل-ل-ق-اء أألخ-ي-ر

ألذي جمع قادة أألحزأب أألربعة في مقدمتهم
ج -ب -ه -ة أل -ت -ح -ري -ر أل -وط -ن -ي ،أل -ت -ج -م -ع أل -وط -ن -ي
ألديمقرأطي ،تجمع أمل ألجزأئر وألحركة ألشسعبية
وهذه أللقاءأت كانت قائمة سسابقا ،إأل أنها تجدد
بصسيغة أخرى وفق ما تمليه ألظروف وتعمل أكثر
ل Ó-سس-ت-م-رأري-ة وألسس-ت-ق-رأر ح-ت-ى ن-وأصس-ل م-رح-ل-ة
ومسسار ألنهوضس ألقتصسادي.
وكل ما بادر به رئيسس ألجمهورية من إأصسÓحات
ج-ذري-ة ع-م-ي-ق-ة ف-ي أل-م-ن-ظ-وم-ة ألحكومية عموما
وأيضسا على مسستوى ألطرح ألقتصسادي وألتربوي
وألنهوضس ألشسامل ألذي عرفته ألجزأئر منذ توليه
زم-ام أل-ح-ك-م ،وه-وأل-م-ب-دأ أل-رئ-يسس-ي أل-ذي ت-مشس-ي
وف-ق-ه أح-زأب أألغ-ل-ب-ي-ة ع-ب-ر أل-م-ج-السس أل-م-نتخبة
أل -وط -ن -ي-ة وأل-م-ح-ل-ي-ة ،وب-ال-ت-ال-ي أل-ت-ج-م-ع أل-وط-ن-ي
ألديمقرأطي يجدد ثقته بفخامة رئيسس ألجمهورية
ألذي يعتبر رجل ألمرحلة.وفيما يخصس أنتخابات
أل -ت -ج -دي -د أل-نصس-ف-ي ل-م-ج-لسس أألم-ة رد «ألصس-دي-ق
شسهاب» على أن ألحزب يمشسي وفق إأسسترأتيجية
ت -ت-م-ث-ل ف-ي إأع-ط-اء ك-ل ألصسÓ-ح-ي-ات لÓ-خ-ت-ي-ارأت
ألمحلية ،ما معناه عملية غير ممركزة وألقيادة
ألوطنية ل تتدخل في هذأ ألختيار ألذي توأفق
عليه ألقاعدة ،ما يعني مرشسح ألتوأفق أوتذهب
أل -ع -م -ل -ي -ة ل-لصس-ن-دوق وألق-ت-رأع ل-ل-خ-روج ب-م-رشس-ح
ألحزب وألدخول به لمعترك أنتخابات ألتجديد
ألنصسفي لمجلسس أألمة ،ويبقى ألكتسساح من عدمه
هو أن ندأفع عن حظوظ ألحزب وتوأجده.ألتجمع
ألحزبي ألذي عرف حضسورأ قويا لكافة مناضسلي
ومناضسÓت ألتجمع ألوطني ألديمقرأطي خرج في
ن -ه-اي-ة أل-ل-ق-اء ب-ب-ي-ان خ-ت-ام-ي ذك-ر م-ن خÓ-ل-ه أه-م
أل-ن-ت-ائ-ج أإلي-ج-اب-ي-ة أل-م-ح-ققة خÓل  20سس-ن-ة في
مقدمتها تكريسس ثقافة ألسسلم وألمصسالحة ألوطنية
وأل -ح-ف-اظ ع-ل-ى أل-م-ك-تسس-ب-ات أل-ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا أن
Óجيال ألقادمة.
تضسمن حياة كريمة ل أ

جرت ‘ هدوء ودون فوضسى...

لرندي بالبليدة يزكيان
لفالن وا أ
ا آ
لمة
مرششحيهما ›لسس ا أ

بلخضشر :اŸفاهيم اŸغرضشة وحمÓت ششعواء ..للتقليل من أاهمية اŸناسشبة العظيمة
Óيتام ‘ أسسبوع أŸولد
^ توزيع  200قفة وآأ’ف ألهدأيا ل أ

أكد ألدكتور عيسسى بلخضسر رئيسس جمعية جزأئر أ ،Òÿأمسس ،خÓل أفتتاح أŸنتدى أ’حتفا‹ للمولد ألنبوي على ضسرورة إأحياء
’سسÓف سسببا ’ند’ع ألثورة أÛيدة من خÓل أ’حتفال وتنظيم منتديات مهرجانات
أŸناسسبة وألتذك Òبأاهمية أليوم ألذي جعل منه أ أ
وتظاهرأت أجتماعية ع Èو’يات ألوطن للتذك Òبالقيم ألتي دأب عليها ألرسسول وأ’قتدأء بها Ûابهة ألثقافات ألغربية وأ’نحرأفات وهي
’ضسافة إأ¤
’حتفا’ت أ÷معية ألتي أنطلقت منذ  10أيام وأرتكزت على قيمة «أ◊ياء « با إ
ألقيم ألتي كانت موضسوع أŸنتديات ألسسابقة إ
’يتام.
ترسسيخ ثقافة ألتضسامن من خÓل توزيع  200قفة وآأ’ف ألهدأيا على أ أ
أألمم مقابل رغبة في أن يمر ميÓد ألرسسول في
صسمت ول يسسمع عنه أحد.
وشس- -دد ذأت أل- -م- -ت- -ح -دث ع -ل -ى أه -م -ي -ة أل -ج -انب
ألجتماعي في مناسسبة ألمولد ألنبوي ألتي يرغب
من خÓلها أن تكون مناسسبة تضسامنية من باب
ألشسكر وألقتدأء بالرسسول ألذي كان رمزأ للعطاء،
حيث أنطلقت ألعملية أبتدأءأ من  15إألى غاية 25
ن -وف -م -ب -رع -ب -ر أل-ولي-ات ،ح-يث وزع ع-ل-ى مسس-ت-وى
أل -م-ك-تب أل-م-رك-زي ب-ال-ع-اصس-م-ة  200ق -ف -ة وآألف
Óيتام عبر جميع ألوليات،
أأللبسسة وكذأ مأادوبات ل أ
باإلضسافة إألى تقليد آأخر يعمل به منذ  5سسنوأت
يشسمل توزيع هدأيا في أقسسام ألتوليد عبر مختلف
أل-مسس-تشس-ف-ي-ات وأل-تشس-ج-ي-ع ع-ل-ى تسس-م-ي-ة أل-م-وأل-ي-د
ألجدد بأاسسماء ألرسسول أوعائلته وهوجانب قيمي.
وبخصسوصس ألنشساط ألثقافي وألتربوي أكد عيسسى
ب-ل-خضس-ر ع-ل-ى ت-ك-رأر ف-ع-ال-ي-ت-ي-ن ع-ب-ر ك-ل ألوليات
م-ن-ت-دى أل-ق-ي-م ب-مشس-ارك-ة م-ج-م-وع-ة م-ن أألسس-ات-ذة
للحديث عن قيم ألمصسطفى ومجموعة من ألقيم
أألخرى ،حيث خصسصس موضسوع ألمنتدى لقيمة»
أحقية في تخصسيصس أسسبوع ألمولد.
وأشسار ألمسسؤوول أألول على ألجمعية إألى أختÓف أل -ح -ي -اء» ،مشس-ي-رأ إأل-ى أه-م-ي-ت-ه-ا ل-ل-مسس-اع-دة ع-ل-ى
أبرز عيسسى بلخضسر ،أمسس ،خÓل أإلعÓن عن مظاهر ألحتفالت ألتي كانت تقام سسابقا وتسسمى ألتماسسك ،وكذأ تنظيم مهرجانات أناشسيد أشسعار
أفتتاح ألمنتدى ألحتفالي بالمولد ألنبوي ألشسريف أسسبوع ألزوأيا وألمسساجد ،غير أنه مع ألمتغيرأت مسسابقات للناجحين عبر ألوليات وألدوأئر للفرحة
ألذي أنطلق من ألمجلسس أإلسسÓمي أألعلى ببن ألجديدة ظهرت دوأفع أخرى لÓحتفال بالمناسسبة وألح-ت-ف-اء ب-ال-م-ن-اسس-ب-ة أل-ت-ي أع-ل-نت أل-ج-م-عية عن
عكنون ألقيمة ألحضسارية للمولد ألتي تشسجع على أل -ت -ي ل ت -ع -ب -رع -ن م -ظ -ه -ر شس -ك -ل-ي ول-يسس م-ج-رد أن-طÓ-ق-ت-ه-ا أل-رسس-م-ي-ة م-ن أل-م-ج-لسس ل-تكون إأشسارة
ألمسساهمة أب -ع -اده -ا أل -م -خ -ت-ل-ف-ة سس-وأء أل-ب-ع-د م-ف-رق-ع-ات أوأكÓ-ت شس-ع-ب-ي-ة أوف-ل-ك-لور في منطقة يسسمح من خÓلها ألحديث عن قيمة ألحياء وقيم
ألج-ت-م-اع-ي ،أل-ث-ق-اف-ي وأل-ت-رب-وي ع-ل-ى أع-ت-ب-ار أن معنية وإأن كانت مظاهر ألفرح كلها مقبولة وإأنما أخرى ودورها ألفعال في موأجهة آأفات ألعنف
ألمولد هو مولد حضسارة بمنظومتها ألقيمية وألتي ذه- -بت خÓ- -ل ألسس- -ن- -وأت أألخ- -ي- -رة إأل- -ى أل- -ف -ه -وم وألنحرأف.
جاء على إأثرها تسسمية أسسبوع ألقيم ألن ميÓد ألمغرضسة ألتي تعد حمÓت شسعوأء قبل ألمولد بـ 15بدوره ألدكتور سسليمان ولد خصسال أسستاذ في علوم
ألرسسول «صس» مرتبط بمنظومة من ألقيم أعلنت يوم بحجة ألشسرع بأانه بدعة بهدف أن ل يتكلم ألشسريعة ،أكد على ضسرورة ألعمل بالشسريعة وألحذر
عن ميÓد حضسارة جديدة غيرت ألمفاهيم عبر ألناسس عن مولد ألمصسطفى ويأاتي هذأ في ظل عند أسستعمال ألخطاب لختيار ما ينفع أإلنسسانية،
أل-ع-ال-م وصس-ح-حت أل-م-ع-ت-ق-دأت م-ا يجعل للمناسسبة ألعولمة ألتي صسرنا من خÓلها نعرف أعياد مختلف مشسيرأ إألى أهمية ألحوأر ألحضسري ألرفيع إليصسال
ألرسسالة.

خالدة بن تركي

’ول -ي -ة ب-ا◊زبÚ
أن -ت -هت أ’ن -ت -خ -اب -ات أ أ
أŸت -ن -افسس Úل -ل -ف -وز Ãق -ع -د ن -ي -اب-ي Ãج-لسس
’مة ‘ ألبليدة ،بتزكية نهار أمسس مرشسح
أ أ
ح-زب ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي «أ’ف-ا’ن»
رسسميا ،وإأعÓن فوز رئيسس أÛلسس ألشسعبي
’غ -ل -ب -ي -ة «سس -وأŸي ع-ب-د
أل -و’ئ -ي أ◊ا‹ ب -ا أ
’رندي أنتخاباته
ألرحمان» ‘ ،وقت أنهى أ أ
’ع Ó-ن ع -ن
’سس -ب -وع أŸاضس -ي ،ب -ا إ
’ول- -ي- -ة أ أ
أ أ
مÎشسحهم أŸناضسل ‘ صسفوف أ◊زب «ألياسس
عاشسور».

البليدة :لينة ياسسمÚ

م -ت -ر ش س -ح أ ل ف -ا ل ن ر ئ -ي س س أ ل -م -ج -ل س س أ ل ش س -ع -ب -ي
ألولئي ورجل ألقانون في مهنة ألتوثيق عبد
أ ل -ر ح -م -ا ن س س -و أ ل -م -ي  ،ت -م -ك -ن م -ن ح ص س -د غ ا ل ب ي ة
أ لأ ص س و أ ت أ م ا م م ن ا ف س س و أ ح د ف ي أ ل ن ت خ ا ب ا ت
أ لأ و ل -ي -ة  ،ب -ع -د أ ن ت -ر ش س -ح س س -ل -ف -ا  1 3م ن ت خ ب ا ،
أ ك ث ر ه م ت ش س ك ل و أ م ن ر وؤ س س ا ء ب ل د ي ا ت  ،س س ا ب ق و ن
وحاليين تنازلوأ في هدوء ودون أية ضسجة أو
فوضسى عن ألترشسح وألتنافسس ،حيث تحصسل
ع -ل -ى  1 7 1ص س -و ت -ا  ،ب -ي -ن -م -ا م -ن -ا ف س س -ه أ ل -م ن ت خ ب
بصسفوف ألحزب تحصسل على  20صسوتا ،وكان
ح ظ أ لأ و ر أ ق أ ل م ل غ ا ة م ح س س و ب ا ب ـ  1 4و ر ق ة .
و ع ب ر ه ذ أ أ لأ خ ي ر ف ي ت ص س ر ي ح ل ـ « أ ل ش س ع ب « ،
ب اأ ن ه ي ع ت ب ر ن ف س س ه م ح ل أإ ج م ا ع ب ي ن م ن ا ض س ل ي
حزبه وبين ألتشسكيÓت ألحزبية ،ألتي يتكون

م -ن -ه -ا أ ل -م -ج -ل س س أ ل ش س -ع -ب -ي أ ل -و ل ئ -ي  ،و ل -ط -ا ل -م -ا
تمكن من ألتوفيق بين كل ألتيارأت ،ويبتعد
عن ألصسدأمات وألصسرأعات وألخÓفات ،ألتي
ل ت خ د م أ ل ت ن م ي ة و أ ل ش س اأ ن أ ل ع ا م  ،ك م ا ح ر ص س
ع ل ى أ ن ي ه ت م ب ا ل ش س اأ ن أ ل ع ا م ل ل م و أ ط ن ي ن  ،و أ ن
يتدخل ويكون طرفا في حل بعضس ألحركات
ألحتجاجية ،ألتي قام بها بعضس ألعاملين في
م وؤ س س س س ا ت م ح ل ي ة .
و د ع -ا أإ ل -ى أ ل -ت -ن -م -ي -ة و أ ل -ت -ر ك -ي -ز ع -ل -ى أ ل ه -ت -م -ا م
بالمشساريع ألمحلية ،وألتي جاءت في برنامج
ر ئ -ي س س أ ل -ج -م -ه -و ر ي -ة  ،ل -ت -ح س س -ي -ن ظ -ر و ف ع -ي ش س
ألموأطن ألبليدي ،خاصسة في ملفي ألسسكن
و أ ل ش س -غ -ل  ،و أ ل ص س -ح -ة و أ ل -ت -ر ب -ي -ة و غ -ي -ر ه -ا  ،و ه -ي
أ ل ه -ت -م -ا م -ا ت أ ل -ت -ي ر أ ه -ن ع -ل -ي -ه -ا أ ل -م -ج -ل س س
ألشسعبي.
و ف -ي أ ل س س -ي -ا ق ي -ر أ ه -ن ح -ز ب أ ل -ت -ج -م -ع أ ل -و ط -ن -ي
ألديمقرأطي ،على أن يكون مرشسحهم ألشساب
أ ل -م -ه -ن -د س س و أ ل -خ -ب -ي -ر ف -ي أ ل -م -ق -ا و ل -ت -ي -ة أ ل -ي -ا س س
ع - -ا ش س - -و ر  ،ل -د ي -ه م -ن أ ل -ف -ر ص س ف -ي أ ن ي -ك س س ب
م -ق -ع -د أ ن -ي -ا ي -ب -ا  ،ي ض س -ا ف أإ ل -ى س س -ل س س -ل -ة أ ل -ن -ت -ا ئ -ج
و أ ل - -ت - -ت - -و ي - -ج - -ا ت  ،أ ل -ت -ي ل -ط -ا ل -م -ا ح ص س -د ه -ا «
أ ل ر ن -د ي »  ،ف -ي أ ل -ع -ه -د أ ت أ ل -ن -ي -ا ب -ي -ة أ ل -ث  Ó-ث
أ ل م ا ض س ي ة  ،و أ ل ت ي ل م ت ت ر ك أ ل ف ر ص س ة و ق ت ه ا لأ ي
منافسس ،في أن يفوز بمقعد نيابي بمجلسس
أ لأ م ة  ،خ ص س و ص س ا و أ ن أ ل ر ه ا ن و أ ل ت ح د ي ه ذ ه
ألمرة ،قائم على أسسترجاع ما خسسره ألرندي
في ألنتخابات ألتشسريعية.
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اليوم العأŸي لرسشكلة النفأيأت وتثمينهأ اقتصشأديأ

مبادرات شسبانية مشسجعة ببومرداسس بحاجة إا ¤مرافقة
ي -أأت -ي ال -ي -وم ال -ع -أŸي ل -ل-رسش-ك-ل-ة أاو إاع-أدة
ت- -دوي -ر ال -ن -ف -أي -أت اŸن -زل -ي -ة والصش -ن -أع -ي -ة
اŸصش -أدف لـ 15ن -وف -م Èم -ن ك-ل سش-ن-ة ،ال-ذي
أاخذ بعدا دوليأ بدي ÓلÓقتصشأد الكÓسشيكي
والطأقأت التقليدية ليششكل رهأن اŸرحلة
ال -ق -أدم -ة ب -أل -نسش -ب-ة ل-ل-دول ال-ن-أم-ي-ة وم-ن-ه-أ
ا÷زائر التي بدأات تخطو خطوات ثأبتة ‘
ه- -ذا ا’Œأه اÙت- -وم ع- -ن ط -ري -ق تشش -ج -ي -ع
ال- -نشش- -أط وخ -ل -ق م -ؤوسشسش -أت مصش -غ -رة وسش -ط
الشش -ب -أب وال -ط -ل -ب -ة ا÷أم-ع-ي Úب-أÿصش-وصس
’فكأر واŸبأدرات الهأدفة إا ¤خلق
لتثم Úا أ
الÌوة ومنأصشب الششغل..

ل-ل-خ-واصص ،ل-ل-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ة ا’سش-ت-غÓ-ل وال-ف-رز
ا’نتقائي لعششرات ا’أطنان من النفايات التي
تصشب يوميا في المركز من  32بلدية واأخرى
ت -ط -وف ع -ب -ر ا’أح -ي -اء ل -ج -م-ع ال-م-خ-ل-ف-ات م-ن
ب Ó-سش -ت -يك وح -دي -د ل -ت -ح -وي-ل-ه-ا اإل-ى ال-وح-دات
المختصشة في التدوير وتثمين مثل هذه المواد
ف-ي م-ن-ت-ج-ات مصش-ن-ع-ة وب-ال-ت-ال-ي ك-انت ال-نتيجة
مزدوجة من حيث المردود ومن حيث نظافة
المحيط العام.
ك-م-ا ظ-ه-رت ف-ي ه-ذا ال-م-ن-ح-ى اأيضش-ا م-ب-ادرات
اأخرى قام بها ششباب ناششط بالنوادي الخضشراء
بالتعاون مع المعهد الوطني للتكوين البيئي ،في
اإط -ار ب -رن -ام -ج ت -ث -م -ي -ن ال -ط -اق -ات ال-م-ت-ج-ددة
وا’قتصشاد ا’أخضشر الصشديق للبيئة ومجموعة
اأفكار اأخرى ومبتكرات جاءت من طرف ششباب

ج -ام -ع -ي ف -ي ع -دد م -ن ال-ت-خصشصش-ات ال-ع-ل-م-ي-ة
وال -ت -ق-ن-ي-ة م-ن اأج-ل ال-ت-ج-اوب م-ع م-ل-ف ال-ب-ي-ئ-ة
وظاهرة النفايات التي عجزت عن معالجتها
مختلف الحلول الترقيعية وبا’أخصص هنا بو’ية
ب -وم -رداسص ال -ت -ي ع -رفت ت -ع -ط -ل ج-ل مشش-اري-ع
ال-م-ف-رغ-ات ال-ع-م-وم-ي-ة المراقبة عبر البلديات،
نتيجة ا’عتراضشات مع ضشعف طاقة ا’سشتيعاب
ب -ال -نسش -ب -ة ل -م -رك -ز ال -ردم ال-ذي يشش-ت-غ-ل بصش-ف-ة
مضشاعفة في انتظار تجسشيد المششروع الجديد
المتواجد على مسشتوى منطقة زعاترة ببلدية
زم- -وري ،واإل- -ى ذلك ال- -ح- -ي- -ن ،ت -ب -ق -ى ال -ن -ظ -رة
ا’قتصشادية لموضشوع النفايات الحل ا’أنجع في
انتظار تبني اسشتراتيجية وطنية متكاملة عن
ط-ري-ق اأخ-ذ ا’أسش-ب-اب ال-م-وضش-وع-ية وا’سشتفادة
من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.

عائÓت تسستفيد من الغاز الطبيعي و الكهرباء الريفية بقرى برج بوعريريج

ألÈج  :حبيبة بن يوسسف

المحطة ا’أولى من الزيارة قادته اإلى بلدية
القصشور اأين عاين مششروع اإنجاز جدار اإسشناد
ل -ل -حصش -ة السش -ك -ن -ي-ة ذات ال-ط-اب-ع ا’ج-ت-م-اع-ي
والمقدرة ب 50وحدة الذي خصشصص له مبلغ 59
م -ل -ي -ون دج وب -ل -غت نسش-ب-ة اإن-ج-ازه  ،٪50ح -يث
اأع -ط -ى ال -وال -ي ت-ع-ل-ي-م-ات ل-م-ق-او’ت ا’إن-ج-از
بتقليصص ا’آجال اإلى  40يوما كاأقصشى تقدير
م-ن اأج-ل ال-ت-ك-ف-ل ب-اإسش-ك-ان ال-م-واط-ن-ي-ن ال-ذين
ينتظرون اسشتÓم المفاتيح ،كما كان له لقاء مع
مواطني منطقة توبو وتجاوب مع انششغا’تهم
ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-م-ط-لب ال-ط-رق ال-ف-رع-ي-ة ،ال-ت-عليم
بالموؤسشسشات التربوية واأقسشام للتوسشعة ،المياه
الشش -روب ،ال-ن-ق-ل ال-ج-ام-ع-ي وب-عضص ال-خ-دم-ات
الصشحية.
وطماأن الوالي المواطنين بالتكفل بانششغا’تهم
حسشب ا’إمكانيات المتاحة ،مع دعوة رئيسص
البلدية لتحديد ا’أولويات لتسشجيلها مع بداية
السش- -ن -ة ال -م -ق -ب -ل -ة ،ه -ذا وزار ال -وال -ي ك -ل م -ن
ال-مصش-ل-ح-ة ال-ب-ي-وم-ت-رية للبلدية بقرية الحامة،
فضش  Ó-ع -ن اإع -ط -ائ -ه اإشش -ارة ان -طÓ-ق مشش-روع
اإنجاز ششبكة المياه الششروب بقرية البلج ،كما
قدمت له ششروحات حول مششروع تهيئة مسشلك

إاعادة بعث اأ’شسغال باŸراكز التي ” Œميدها
بصسفة مؤوقتة وتلبية طلبات اŸسستثمرين

جيجل :خالد ألعيفة

اششراك اÛتمع اŸد ÊواŸواطن ‘ الÈامج التنموية

‘ إاط--أر ال--زي--أرات اŸي--دان--ي--ة ال--ت--ي
ت--ق--وده إاﬂ ¤ت--ل--ف دوائ--ر وب--ل--دي--أت
ال--و’ي--ة ق--أم السش--ي--د ب--ك-وشس ب-ن ع-م-ر
وا‹ و’ي--ة ب--رج ب--وع--ري--ري-ج ب-زي-أرة
ع---م---ل وت---ف---ق---د Ãخ---ت---ل---ف اŸشش--أري--ع
وال--ورشش--أت ال--ت--ن--م--وي--ة ع Èب--ل--دي--أت
دائ-------رة ا◊م-------أدي------ة ج------ن------وب ب------رج
ب-وع-ري-ري-ج أاي-ن وق-ف ع-ن ك-ثب ع-ل-ى
م---دى ت---ق---دم أاشش--غ--أل ب--عضس اŸشش--أري--ع
’سش-أسس
ووضش--ع ح--ي-ز اÿدم-ة وح-ج-ر ا أ
’خرى.
أ

ﬁمد عرقأب اŸدير العأم لسشونلغأز من جيجل:

طمأأن «ﬁمد عرقأب» الرئيسس اŸدير العأم لششركة سشونلغأز ،على هأمشس لقأء العمل
’سشبوع بو’ية جيجـــل « أان كل النقأط
الذي جمعه بوا‹ الو’ية ،خÓل مروره بداية ا أ
’جراءات قد اتخذت لتسشليم اŸششأريع ‘ وقتهأ
التي طرحت سشتؤوخذ بع Úا’عتبأر ،وكل ا إ
وتلبية طلبأت اŸسشتثمرين ،على غرار اŸششروع ا÷أري إا‚أزه من طرف  NUTRISاŸتعلق
بتحويل البذور الزيتية الذي ‘ حألة عدم إانهأء أاششغأل اŸركز الكهربأئي على مسشتوى مينأء
ج -ن ج -ن سش -ي -ت -م ال-ل-ج-وء إا ¤ح-ل آاخ-ر  CABINE MOBILEل-ت-م-وي-ن اŸششروع بألطأقة
الكهربأئية الÓزمة».

بومردأسس..ز /كمال

لقد تحولت ظاهرة النفايات المنزلية والصشلبة
من مخلفات الموؤسشسشات الصشناعية والطبية اإلى
عبئ ثقيل على يوميات المواطن الذي كثيرا ما
اشش -ت -ك -ى م -ن غ -زو ه -ذه ال -م -خ -ل -ف-ات لÓ-أح-ي-اء
وال -فضش -اءات ال -ع-ام-ة ومصش-ب-ات ا’أودي-ة م-ق-اب-ل
غ -ي -اب ال -ح -ل-ول ال-ب-دي-ل-ة م-ن ق-ب-ل ال-م-وؤسشسش-ات
ال-م-ك-ل-ف-ة ب-رف-ع ال-ن-ف-اي-ات ال-م-ت-جمعة ،وبالتالي
حماية المحيط السشكني مع تبادل ا’تهامات
بين المعنيين حول تحديد المسشوؤوليات وغياب
الثقافة البيئية ،في وقت خطت فيه الكثير من
الدول هذه المششكلة وحولت نقمة النفايات اإلى
ن -ع -م -ة اق-تصش-ادي-ة ت-در اأم-وا’ ط-ائ-ل-ة ،م-ن ه-ذا
المورد ا’قتصشادي البديل على غرار األمانيا
التي ارتفعت بها نسشبة الدخل ا’قتصشادي من
سش -لسش -ل ال-ت-دوي-ر اإل-ى  35ب-ال-م-ائ-ة وح-والي 25
بالمائة في الو’يات المتحدة.
اليوم لم يبق التحدي المطروح في كيفية رفع
هذه النفايات اليومية التي تغزو الششوارع ،اإنما
في كيفية ا’سشتفادة منها اقتصشاديا لخلق ثروة
بديلة عن البترول والطاقات الزائلة خاصشة واأن
ه -ذا ال -نشش -اط ’ ي-ت-ط-لب اسش-ت-ث-م-ارات ضش-خ-م-ة
وشش -رك -ات ك -ب-رى ف-ي ال-م-ي-دان اإن-م-ا م-وؤسشسش-ات
مصشغرة واأحيانا عائلية ’سشتغÓل هذا النششاط
في الجانب ا’قتصشادي وهي بعضص المحاو’ت
المحتششمة التي بداأت تنمو محليا على مسشتوى
و’ي-ة ب-وم-رداسص ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع م-وؤسشسش-ة الردم
ال -ت -ق -ن -ي ل-ق-ورصش-و وم-دي-ري-ة ال-ب-ي-ئ-ة م-ن خÓ-ل
اإمضشاء اتفاقيات مع بعضص الموؤسشسشات التابعة
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ع -ل-ى مسش-اف-ة  2ك-ل-م ب-ن-فسص ال-ق-ري-ة ،واأم-ام
ال- -م- -واط- -ن- -ي- -ن ال- -ت- -زم ال- -وال- -ي ب -ن -اءا ع -ل -ى
انشش -غ -ا’ت -ه-م ال-م-ط-روح-ة ب-ال-ت-ك-ف-ل ب-اإن-ج-از
م -نشش -اأة ب -ال -ق -ري -ة م -ن اأج -ل تسش -ه -ي -ل ع -ب-ور
التÓميذ اإلى المدرسشة.
وببلدية العشص اسشتهل الوالي الزيارة بوضشع
حيز الخدمة للملعب الجواري المعششوششب
اصشطناعيا بقرية تيحمامين ،حيث دعا اإلى
ال -ت -ك -ف-ل ب-ت-ج-ه-ي-ز دار الشش-ب-اب ب-ال-م-ن-ط-ق-ة،
وب -ن -فسص ال -ب-ل-دي-ة ق-ام ب-وضش-ع ح-ي-ز ال-خ-دم-ة
ل -مشش -روع رب -ط ق -ري -ة ت -ي -ح -م -ام -ي -ن ب -ال-غ-از
ال -ط -ب-ي-ع-ي ل-ف-ائ-دة 140ع -ائ -ل -ة ب -م-ع-دل 840
نسشمة.
وك-ان ت-واج-ده ب-ب-ل-دي-ة ال-عشص ف-رصش-ة ل-ل-ق-ي-ام
بزيارة عون حرسص بلدي مقعد ،اأين دعا كل
ال -م -ت -دخ-ل-ي-ن ل-ل-وق-وف م-ع ه-ذه ال-ف-ئ-ة ال-ت-ي
ق -دمت تضش-ح-ي-ات ف-ي سش-ب-ي-ل اسش-ت-ت-ب-اب ا’أم-ن
خÓل العششرية السشوداء موؤكدا التزامه الوقوف
مع هذه الفئة والتكفل الششخصشي بانششغا’تهم

الوا‹ يدعو إا ¤التكفل
بألششبأب على مسشتوى
اÙأجر
وبقرية الفج اأششرف الوالي على وضشع حجر
اأسشاسص اإنجاز مطعم مدرسشي ،ودعا اإلى ترميم
هذه المدرسشة واإنجاز توسشعة لها تفي بالغرضص،
بسشبب هششاششة هذا المرفق ،ولدى لقائه مع
شش -ب -اب ال -ق -ري -ة ال -ذي -ن ط -ال -ب -وا ب -حصشصص م-ن
مناصشب الششغل لدى موؤسشسشة ’فارج المختصشة
في صشناعة ا’إسشمنت ،دعا الوالي المتدخلين
ومسشوؤولي هذه الششركة اإلى منح ا’أولوية لششباب
المنطقة فيما يتعلق بمناصشب الششغل المفتوح
ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-م-ح-اج-ر ال-ت-اب-ع-ة ل-ه-ا والواقعة
ضشمن اإقليم الو’ية وعلى مسشتوى القرية.
وك -انت ال-م-ح-ط-ة ا’أخ-ي-رة ب-ب-ل-دي-ة ال-عشص ع-ل-ى
مسش-ت-وى ق-ري-ة غ-فسش-ت-ان ،اأي-ن ق-ام ب-وضش-ع ح-ي-ز
الخدمة تدعيم بعضص سشكان القرية بالكهرباء
الريفية لفائدة 25منزل ،حيث اسشتغلها لدعوة
المواطنين اإلى التحلى بالمسشوؤولية فيما يخصص
ا’ع-ت-راضش-ات ع-ل-ى ان-ج-از ال-مشش-اري-ع ال-ت-نموية
ال - -ت - -ى ب- -اتت تشش- -ك- -ل ع- -ائ- -ق- -ا ف- -ي ال- -ت- -ك- -ف- -ل
ب- -انشش- -غ -ا’ت -ه -م ،داع -ي -ا السش -ك -ان اإل -ى ت -غ -ل -يب
ال- -مصش- -ل- -ح- -ة ال -ع -ام -ة م -ن اأج -ل ال -وصش -ول اإل -ى
ا’أهداف التنموية المنششودة.
المحطة الثالثة كانت بلدية الرابطة التي تعد
من البلديات الفقيرة والمتاأخرة تنمويا ،اأين
اأع -ط -ى ال -وال -ي اإشش-ارة ان-طÓ-ق مشش-روع اإع-ادة

ت-ه-ي-ئ-ة وت-اأه-ي-ل ط-ري-ق ال-ط-روي-ات على مسشافة
 1 , 2كلم ودعا بالمناسشبة المنتخبين المحليين
اإل -ى ال -ت -ج -اوب م-ع انشش-غ-ا’ت ال-م-واط-ن-ي-ن م-ن
خÓ-ل اإشش-راك-ه-م ف-ي ال-ت-ن-م-ي-ة ع-ن ط-ري-ق عقد
اج-ت-م-اع-ات تشش-اوري-ة دوري-ا م-ن اأج-ل ال-ت-ق-ي-ي-م
وا’قتراح.
كما وعد بتخصشيصص حصشصص من اإعانات البناء
ال -ري -ف -ي ل -ل-ب-ل-دي-ة ف-ي اإط-ار ب-رن-ام-ج ال-هضش-اب
العليا ،في المحطة ا’أخيرة من الزيارة ببلدية
الحمادية عاين الوالي بكوشص بن عمر مششروع
اإن-ج-از « 300مسش-ك-ن ع-م-وم-ي اإي-جاري بقريتي
ال -زق -ر واأو’د ب -وسش -ح -اب ق -ب -ل اأن ي -ت-ن-ق-ل اإل-ى
الحمادية مركز ليقوم بمعاينة مششروع اإنجاز
مجمع مدرسشي نوع ج بحي  300مسشكن الذي
ي-ع-رف ت-اأخ-را ك-ب-ي-را واأسش-دى ت-ع-ل-ي-م-ات ت-خصص
ا’نتهاء من ا’أششغال الجارية في مدة اأقصشاها
ششهر واحد مع تدعيم للمششروع بمقاولة اإنجاز
اأخرى تتكفل بالششطر المتبقي مع التهيئة ،كما
قام الوالي بالحي السشكني بوضشع حيز الخدمة
للملعب الجواري المعششوششب اصشطناعيا وكان
ل -ه ل -ق-اء م-ع ب-عضص ال-م-واط-ن-ي-ن ال-ذي-ن ط-رح-وا
جملة من ا’نششغا’ت.

ق -ا م م -ح -م ـ ـ د ع -ر ق ـ ـ ـ ا ب  ،ب -ع -ق د
ل - -ق -ا ء ع -م -ل م -ع ب ش ش ـ ـ ـ ي -ر ف ـ ـ ا ر
و ا ل ـ ـ ـ ـ ي ا ل - - -و ’ ي - - -ة  ،ح - - -ي ث ت - - -م
ا ل -ت -ط -ر ق اإ ل -ى ع -د ي -د ا ل -ن -ق -ا ط
ب -خ ص ش -و ص ص ا ل -م ش ش -ا ر ي -ع ا ل -ت -ي
تعرفها الو’ية’ ،سشيما التي
ل -ه -ا ع  Ó-ق -ة ب -ا ل -ر ب -ط ا ل -ن -ه -ا ئ ي
ل - -م - -ر ك ب ا ل - -ح - -د ي - -د و ا ل ص ش -ل ب
ب -ب  Ó-ر ة ب -ا ل -ط -ا ق -ة و ا ل -م ش ش -ا ر ي -ع
ا ل -ت -ا ب -ع -ة ل -ه ب -م -ي -ن -ا ء ج -ن ج -ن ،
و ق د اأ ك د ا ل و ا ل ي ع ل ى ض ش ر و ر ة
ت س ش - -ل - -ي - -م اأ ش ش - -غ -ا ل خ -ط ن -ق -ل
الكهرباء والغاز قبل ا’نتهاء
م - -ن اإ ن -ج -ا ز م -ر ك ب ا ل -ح -د ي -د
والصشلب ببÓرة.
كما تم خÓل هذا اللقاء طرح
م ش ش -ك -ل ا ل -م -ق ص ش -و ر ة ا ل -م -ت -ن -ق ل ة
ا ل -م -ت -و ا ج -د ة ب -ب -ل -د ي -ة اإ ر ا ق -ن
س ش -و ي س ش -ي و ا ل -ت -ي ت -ع -ر ف ت و ق ف ا
منذ جانفي من سشنة ،2013
ج - - -ر ا ء س ش - -ق - -و ط ا ل - -خ - -ط 6 0
كيلوفولط ،حيث تم رفع هذا
ا ’ ن ش ش -غ -ا ل ل -ل -ر ئ -ي س ص ا ل -م -د ي -ر
العام لششركة سشونلغاز لتسشوية
ه -ذ ا ا ل -م ش ش -ك -ل م -ع ا ل -م ص ش -ا ل -ح
المعنية.
و ا ل -ي ا ل -و ’ ي -ة  ،خ  Ó-ل ل -ق -ا ئ -ه
بعرقاب محمد ،سشلط الضشوء
ع - -ل - -ى ض ش - -ر و ر ة اإ ع - -ا د ة ب - -ع ث
ا ’أ ش ش -غ -ا ل ب -ا ل -م -ر ا ك -ز ا ل -ت -ي ت -م
ت -ج -م -ي -د ه -ا ب ص ش -ف -ة م -وؤ ق -ت -ة ،
خصشوصشا الششطر الثالث من
ا ل -ب -ر ن -ا م -ج ا ل -خ -م -ا س ش -ي - 2 0 1 0
 2 0 1 4و ا ل -ب -ر ن -ا م -ج ا ل -ت -ك م ي ل ي
 2 0 1 3ا ل -م -ت -ع -ل -ق ب -ا ل -ت -ز و ي -د
ا ل -ع -م -و م -ي ب -ا ل -غ -ا ز ا ل -ط -ب -ي -ع -ي

و ا ل ك ه ر ب ا ء  ،اإ ل ى ج ا ن ب ب ر ن ا م ج
اإ ض ش ا ف ي خ ا ص ص ب ع و د ة ا ل س ش ك ا ن
اإ ل ى م ن ا ط ق ه م ا ’أ ص ش ل ي ة و ا ل ذ ي
ت م ا ق ت ر ا ح ه اإ ل ى م ع ا ل ي و ز ي ر
ا ل - -د ا خ - -ل - -ي - -ة و ا ل - -ج - -م - -ا ع - -ا ت
ا ل -م -ح -ل -ي -ة و ا ل -ت -ه ي ئ ة ا ل ع م ر ا ن ي ة
السشيد نورالدين بدوي خÓل
ز ي -ا ر ت -ه ا ل -م -ي -م -و ن -ة اإ ل -ى و ’ ي -ة
ج -ي -ج -ل و ا ل -ذ ي ت -م ا ل -م -و ا ف -ق -ة
ع ل ي ه  .ب ا ل م و ا ز ا ة ف اإ ن ا ل و ’ ي ة
ق - - - -د ش ش - - - -ر ع ت ف - - - -ي اإ ط - - - -ا ر
اسشتراتيجية واضشحة لتششجيع
ع -و د ة ا ل س ش -ك -ا ن و ا س ش -ت -ق -ر ا ر ه -م
ب م ن ا ط ق ه م ا ’أ ص ش ل ي ة ف ي ت ز و ي د
ا ل -ع -د ي -د م -ن ا ل -م -ن -ا ط -ق ب -ا ل غ ا ز
الطبيعي ،فتح الطرق الجبلية
ل -ت س ش -ه -ي -ل ح -ر ك -ة ا ل م ر و ر ل خ ل ق
د ي -ن -ا م -ي -ك -ي ة ج د ي د ة ب ا ل م ن ا ط ق

ا ل -م -ه -ج -و ر ة اإ ل -ى ج -ا ن ب ف -ت -ح
قاعات العÓج وتوزيع خÓيا
النحل والدعم الريفي.
و ف - - -ي س ش - - -ي - -ا ق م - -ت ص ش - -ل  ،ت - -م
ا ل ت ط ر ق اإ ل ى م ش ش ر و ع ا ل ت و ز ي ع
ا ل -ع -م -و م -ي ل -ل -غ -ا ز ا ل -ط -ب -ي -ع -ي
لبلديتي بني ياجيسص وجيملية
و ا ل -ذ ي ي ش ش -م -ل ح -و ا ل -ي 5 0 0 0
م س ش ك ن  ،ح ي ث اأ ل ح ا ل و ا ل ي ع ل ى
ض ش - - -ر و ر ة ت س ش - - -ر ي - - -ع و ت - - -ي - - -ر ة
ا ’أ ش ش غ ا ل  ،ك م ا اأ و ض ش ح ا ل ر ئ ي س ص
المدير العام لششركة سشونلغاز
اأ ن ا ل م ش ش ر و ع ت د ع م ب ش ش ر ك ت ي ن
« ك - - -ا ن - - -ا غ - - -ا ز ، » k a n a g h a z
م وؤ ك د ا » ع ل ى ض ش ر و ر ة ا ’ ن ت ه ا ء
م - -ن اأ ش ش - -غ - -ا ل خ -ط ا ’أ ن -ا ب -ي ب
الرابط بين منطقتي حمالة
و ج ي م ل ة ف ي اأ ق ر ب ا ’آ ج ا ل » .

اجتماع لدراسسة إاعادة النظر ‘ كمية الوقود
اŸمنوحة للو’ية وعدم كفايتها
ت -رأاسس السش -ي -د وا‹ ال -و’ي -ة «ف -ري-د
’سشبوع اجتمأعأ خأصشأ
ﬁمدي» نهأية ا أ
Ãح- - -ط- - -أت اÿدم- - -أت ب - -و’ي - -ة سش - -وق
أاهراسس ،بحضشور كل من مدير مقأطعة
الغأز بسشكيكدة و مديرة مقأطعة الغأز
ب - - - -أÿروب اŸم - - - -ولÃ Úأدة سشÒغ - - - -أز
ل -و’ي -ة سش-وق أاه-راسس وك-ذا م-دي-ر ف-رع
ن- -ف- -ط- -أل ب- -أل- -و’ي- -ة ،و ‡ث- -ل م- -أل -ك -ي
ﬁطأت اÿدمأت.

حيث تم طرح انششغال عدم كفاية الكمية التي
تصش- -ل اإل- -ى ال- -م -ح -ط -ات ب -ال -و’ي -ة م -ن م -ادة
سش-ي-رغ-از ب-ال-م-ق-ارن-ة م-ع ال-ط-لب اإضش-اف-ة اإلى
مادة البنزين بدون رصشاصص ،وتم التاأكيد على

اإعادة النظر في الحصشة الممنوحة للو’ية
مسشتقب.Ó
كما تم طرح مششكل عقود الملكية التي ’تزال
ع-ال-ق-ة ’أصش-ح-اب ب-عضص م-ح-طات الخدمات،
ح -يث اأم -ر ال -وال -ي ب-اإع-داد وضش-ع-ي-ة م-فصش-ل-ة
للنظر فيها واتخاذ ا’إجراءات الÓزمة.هذا
ب -ا’إضش-اف-ة اإل-ى ال-م-ن-اوب-ة ال-ل-ي-ل-ي-ة ل-م-ح-ط-ات
الخدمات التي يجب ضشمانها في انتظار فتح
محطتين لنفطال تششتغÓن  24سشاعة يوميا،
كما تم التطرق اإلى معايير السشÓمة وا’أمن
التي ’بد اأن تتقيد بها محطات الخدمات
لضشمان سشÓمة الزبائن والمحيط.

سسوق أهرأسس :سسم Òألعيفة

تخّوف من ارتفأع أاسشعأر الدجأج Ãنأسشبة اŸولد

ارتفاع ﬁسسوسس ‘ أاسسعار اÿضسر والفواكه والدجاج بأاسسواق سسطيف
’يأم
شش-ه-دت أاسش-واق م-دي-ن-ة سش-ط-ي-ف ‘ ،ا أ
’خÒة ،ارت -ف-أع-أ م-ل-م-وسش-أ ‘ ب-عضس السش-ل-ع،
ا أ
وخ -أصش -ة م -ن -ه -أ اÿضش -ر وال-ف-واك-ه وال-ل-ح-وم
ال - -ب- -يضش- -أء ،وه- -ذا حسشب اŸع- -أي- -ن- -أت ال- -ت- -ي
أاج- -ري- -ن- -أه- -أ ‘ أاح- -د أاك Èأاسش- -واق ع- -أصش -م -ة
’مر بسشوق عبأششة عمأر
الهضشأب ،ويتعلق ا أ
الششعبي ،وسشط اŸدينة.

سسطيف :نورألدين بوطغان

ا’رتفاع مسص معظم الخضشر ،باسشتثناء البصشل الذي
م- -ازال ي -ع -رضص ب 40دج ،ف -ي -م -ا شش -ه-دت أاسش-ع-ار
البطاطا ارتفاعا محسشوسشا ،رغم توفر المحصشول
الجديد ،فهي تباع بسشعر ’ يقل عن  60دج ،فيما
كان المتسشوقون ينتظرون انخفاضشا في أاسشعارها،
باعتبارها مادة أاسشاسشية في موائد أاصشحاب الدخل
المحدود وحتى المتوسشط ،نفسص ا’رتفاع عرفته
أاسشعار الفاصشولياء الخضشراء ب 120دج للكيلوغرام،
والطماطم ب 140دج ،والفلفل الحار ب 120دج،
والحلو ب 80دج ،والقرنبيط ارتفع إالى سشعر  70دج،
وهو الذي ’ تتجاوز أاسشعاره  50دج في العادة،
إاضشافة إالى ارتفاع ولو طفيف في أاسشعار الجزر

واللفت والخيار والششمندر ،وخلفت هذه اأ’سشعار
التي تعرفها أاأ’سشواق منذ حوالي أاسشبوع ،اسشتياء
ال -م -تسش -وق -ي-ن ،وه-ي اأ’سش-ع-ار ال-ت-ي أارج-ع-ه-ا ت-ج-ار
التجزئة لزمÓئهم أاصشحاب تجارة الجملة ،رغم أان
سشطيف عرفت ،في اأ’سشابيع اأ’خيرة ،افتتاح أاحد
أاك -ب -ر أاسش -واق ال -ج -م -ل -ة ل -ل -خضش -ر وال -ف-واك-ه ،ع-ل-ى
المسشتوى الوطني ،بطاقة اسشتقبال عالية جدا ،من
خÓل  300محل ،وهذا ليمّون  6و’يات بالمنطقة،
وال -ظ-اه-ر أان ل-وب-ي-ات ق-وي-ة ه-ي ال-ت-ي ت-ت-ح-ك-م ف-ي
اأ’سشعار كما تششاء ،دون رقيب و’ حسشيب.
الفواكه كذلك أاخذت نصشيبها ،هذه اأ’يام ،بسشطيف
من ارتفاع أاثمانها ،حيث لم تنزل أاسشعار البرتقال
عن  100دج للنوعية المتواضشعة ،فيما ارتفعت إالى
سش-ع-ر  150دج ل -ل-ن-وع-ي-ة ال-رف-ي-ع-ة ،ك-م-ا أان أاسش-ع-ار
ال -رم-ان ،رغ-م أان-ه ف-ي ع-ز أاي-ام-ه ،ت-ع-ت-ب-ر م-رت-ف-ع-ة
أ’صشحاب الدخل المحدود ،إاذ يعرضص بسشعر ما بين
 120إالى  140دج ،وسشط إاقبال متواضشع ،أاما فواكه
ال -ت-ف-اح واأ’ج-اصص وال-ع-نب ف-ت-ب-دو أان-ه-ا ل-يسشت ف-ي
متناول المتسشّوقين ،عكسص ما ششهدته اأ’سشعار ،قبل
أاسش -اب -ي -ع ق -ل-ي-ل-ة ،إاذ ’ ت-ن-زل ع-ن  140دج ل-ل-نوعية
الجيدة وحتى المتوسشطة ،كما تعرف التمور هذه
السشنة بعضص ا’رتفاع ،مقارنة بالسشنة الماضشية ،فÓ

يقل سشعر التمور بالعرجون عن  300دج للنوعية
المتوسشطة ،وسشط إاقبال على النوع الرديء الذي
يباع ما بين  180إالى  250دج للكيلوغرام الواحد.
إالى ذلك ششهدت أاسشعار اللحوم البيضشاء المتمثلة
أاسشاسشا في الدجاج الذي أاصشبح قبلة ذوي الدخل
المحدود والمتوسشط ،مع ا’رتفاع الفاحشص أ’سشعار
ال -ل-ح-وم ال-ح-م-راء واأ’سش-م-اك ،ارت-ف-اع-ا ف-ي اأ’ي-ام
اأ’خيرة بحوالي  40دج في الكيلوغرام الواحد ،إاذ
يباع ب  350د،ج فيما يباع صشدر الدجاج ب  560دج،
واأ’حشش- -اء ب 750دج ،م -ع ت -خ -وف ح -ق-ي-ق-ي ل-دى
ال-م-تسش-وق-ي-ن م-ن ارت-ف-اع-ه-ا أاك-ث-ر ف-ي ق-ادم اأ’ي-ام،
بسشبب حلول مناسشبة المولد النبوي الششريف ،الذي
يتطلب إاحياؤوه تحضشير أاطباق ،عادة تحتاج ،إالى
الدجاج ،كما ششهدت أاسشعار البيضص ارتفاعا ب 20
بالمائة ،بانتقال سشعر الوحدة من  10الى  12دج.
كما تعرف اأ’سشماك ،و’ سشيما سشمك السشردين،
اأ’كثر إاقبا’ بسشبب أاسشعاره التي تعتبر في متناول
البسشطاء ،ارتفاعا مقارنة باأ’سشابيع اأ’خيرة ،إاذ
وصشل إالى سشعر  400دج للكيلوغرام ،بعد أان سشجل
اسشتقرارا في حدود  250إالى  300دج ،قبل أاسشابيع
قليلة.
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من أاجل نظام تسسي Òيرتكز على النجاعة و الكفاءة

القمة ا’فريقية تششّدد على ا’صشÓح اŸؤوسشسشي و اŸا‹
’ثيوبية،
’فريقي ‘ العاصسمة ا إ
أاكد الرئيسص الرواندي بول كاغامي أامسص السسبت ‘ افتتاح القمة ا’سستثنائية ال  11ل–Óاد ا إ
’فارقة على مشسروع إاصسÓح مؤوسسسسي ل–Óاد.
على ضسرورة اتفاق القادة ا أ
ب-ت-حسس-ي-ن ظ-روف ال-ع-م-ل ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-م-ن-ظمة
بصسفة معتبرة.
ك -م -ا اق -ت -رح ال-خ-ب-راء ,ف-ي اط-ار اصسÓ-ح ا’ت-ح-اد
ا’فريقي ,تطبيق مبدأا التناوب ا’قليمي لتفادي
احتكار المناصسب الخاصسة من طرف بلدان أاو
مناطق.
وي-تضس-م-ن مسس-ار ا’صسÓ-ح ال-م-ك-رسس ل-ه-ذا ال-جانب
مسسأالة المسساواة بين الرجل و المرأاة في ا’نتخاب
على مسستوى القيادة العليا.

ا’صسÓحات ا’دارية و اŸالية

وقال كاغامي الذي تنتهي فترة رئاسسته الدورية في
جانفي ليخلفه الرئيسس المصسري »،الهدف بسسيط:
أان نجعل إافريقيا أاقوى ونعطي شسعوبنا المسستقبل
الذي تسستحقه».
وكان ا’تحاد اإ’فريقي قد كلّف كاغامي في 2016
بمشسروع اإ’صسÓح ،الذي أاعلن حينها تصسوره
’تحاد إافريقي يركز على قضسايا أاسساسسية ،تترأاسسه
مفوضسية قوية تسسدد نفقاتها الدول اأ’عضساء وليسس
مانحون أاجانب.
كما اقترح كاغامي أايضسا أان يركز ا’تحاد على
أارب -ع -ة أاول -ول -ي -ات ه-ي اأ’م-ن والسس-ل-م ،والسس-ي-اسس-ة،
والتكامل ا’قتصسادي ،والشسؤوون السسياسسية وتمثيل
إافريقيا في العالم.

من أاجل نظام تسسي Òيرتكز
على النجاعة والكفاءة
ي -تضس-م-ن ج-دول أاع-م-ال ال-ق-م-ة ا’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ال11
لÓ-ت-ح-اد ا’ف-ري-ق-ي ال-ت-ي ان-ط-ل-قت أاشس-غ-ال-ها امسس
السسبت و تختتم اليوم بمقر المنظمة بأاديسس أابابا
ن- -ت- -ائ -ج مسس -ار ا’صس Ó-ح ال -م -ؤوسسسس -ات -ي ل Ó-ت -ح -اد
ا’فريقي و المقترحات التي تمت صسياغتها منذ
اطÓقه (ا’صسÓح) شسهر جانفي 2017
وقد درسس رؤوسساء دول و حكومات البلدان اأ’عضساء
في ا’تحاد ا’فريقي منها الجزائر « مشسروع
ال -ق -رارات» ح-ول ا’صسÓ-ح ال-م-ؤوسسسس-ات-ي لÓ-ت-ح-اد

ا’فريقي الذي اسستكمل خÓل الدورة ا’سستثنائية
ال 20للمجلسس التنفيذي المجتمع يومي اأ’ربعاء
والخميسس الماضسيين بأاديسس أابابا.
وتشس -ك -ل مسس -أال -ة وضس -ع ن-ظ-ام تسس-ي-ي-ر ي-رت-ك-ز ع-ل-ى
النجاعة و الكفاءة و ترشسيد النفقات الخاصسة
بمختلف أاجهزة ا’تحاد القاري أاهم ا’قتراحات
ال -م -تضس -م -ن -ة ف -ي مسس -ار اصس Ó-ح ه -ذه ال -م-ن-ظ-م-ة
ا’ف-ري-ق-ي-ة ال-م-دع-وة ال-ى ت-ع-زي-ز وح-دت-ه-ا و العمل
بشسكل انجع.
وف -ي ك -ل -م -ت -ه خ Ó-ل اف -ت-ت-اح ال-دورة ا’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة
للمجلسس ,أاكد رئيسس مفوضسية ا’تحاد ا’فريقي,
م -وسس -ى ف -ق -ي م -ح -م -د أان -ه أام-ام ال-ت-ط-ورات ال-ت-ي
يشسهدها العالم و شسراسسة المنافسسة الدولية فان
ا’تحاد ا’فريقي مدعو لتدعيم فعاليته و التزود
بالوسسائل المالية حتى يتمكن من تجسسيد مطالبه
بشسكل فعلي.

اختيار مسسؤوول ÚسسامÚ
من ﬂتلف أاجهزة ا’–اد
وحسسب الخيارات المقترحة في هذا ا’طار ,تم
اقتراح أان تنظم الجدارة و المتطلبات في مجال
الكفاءات تسسيير اختيار المسسؤوولين السسامين وهذا
بفضسل مسسار تقييم يرتكز على الكفاءات ,يشسرف
عليه مكتب مسستقل قبل انتخابهم.
وسستسسمح هذه العملية ذات المصسداقية و الشسفافة

وب -ه -دف ت -ق -ل -يصس ال -ن -ف -ق-ات ا’ضس-اف-ي-ة لÓ-ت-ح-اد
ا’فريقي ,تمت المطالبة بعقلنة سسفريات أاعضساء
و موظفي و الدول اأ’عضساء قصسد ضسمان توفير
أاحسسن عÓقة تكلفة-فعالية.
كما تم اقتراح أايضسا تنظيم أاغلبية ا’جتماعات و
الندوات بمقر ا’تحاد اأ’فريقي بهدف تقليصس
التكاليف.

تشسكيل مفوضسية ا’–اد
ينصس مشسروع القرار ,على اسساسس ا’قتراحات,
هيئة مكونة من  8أاعضساء تتضسمن الرئيسس و نائب
الرئيسس و  6مفوضسين.
كما تم أايضسا اقتراح اسستحداث منصسب أامين عام
ج-دي-د غ-ي-ر م-ن-ت-خب ي-ت-ك-ف-ل ب-ال-ت-نسسيق العملياتي
لدوائر مفوضسية ا’تحاد ا’فريقي.

وكالة تنمية بدا «نيباد»

خÓل دورته العادية ال 31المنعقدة مطلع جويلية
المنصسرم بنواكشسط (موريتانيا) ,تم اتخاذ قرار
رسسمي بخصسوصس تحويل الشسراكة الجديدة من أاجل
تنمية افريقيا (نيباد) الى وكالة تنمية ا’تحاد
ا’فريقي و تعزيز اآ’لية ا’فريقية للتقييم من قبل
النظراء.
وتعتبر هذه الوكالة جهازا تقنيا لÓتحاد ا’فريقي
مزودة بوضسع قانوني خاصس و قانون أاسساسسي التي
سسيتم عرضسها للمصسادقة خÓل هذه القمة.
سسيسسمح هذا القرار ,بمجرد المصسادقة عليه,
بوضسع برامج لصسالح تنمية القارة ا’فريقية مثلما
هي متضسمنة في أاهداف أاجندة . 2063

رغم حزمة التداب Òالتي اتخدتها ا◊كومة ’متصساصص ا’حتقان الشسعبي

احتجاجات على غÓء اŸعيششة تششّل فرنسشا وتتسشبب بسشقوط قتيل وجرحى

اح -ت -ج -اج -ا ع-ل-ى غÓ-ء اŸع-يشس-ة وارت-ف-اع
أاسس - - -ع - - -ار ال - - -وق - - -ودŒ ،م - - -ع عشس- - -رات آا’ف
اŸتظاهرين ‘ أانحاء عدة من فرنسسا ‘ إاطار
ح -رك-ة اح-ت-ج-اج-ي-ة شس-ع-ب-ي-ة تسس-م-ي ن-فسس-ه-ا
«السسÎات الصس- -ف- -راء» .وأاح- -دث ال- -ت- -ح- -رك
توترا على الطرقات ما أاسسفر عن مقتل امرأاة
صسدمتها سسيارة وجرح العشسرات.
ت-ج-م-ع ن-حو  124أال -ف شس-خصس ف-ي إاط-ار ال-ح-رك-ة
ا’ح-ت-ج-اج-ي-ة «السس-ت-رات الصس-ف-راء» ف-ي ن-حو أالفي
نقطة من أانحاء البÓد ،للتنديد بتراجع القدرة
الشس -رائ -ي -ة وارت -ف -اع أاسس -ع -ار ال -وق-ود ،وأاسس-ف-ر ه-ذا
التحرك عن توتر اأ’جواء في الطرقات ما أاسسفر
عن مقتل امرأاة وسسقوط عشسرات الجرحى.
وقام المتظاهرون بإاغÓق الطرقات السسيارة وعدة
ط -رق -ات ف -ي أارج -اء ال -ب Ó-د .م -ا تسس -بب ف -ي ع-دة
حوادث بعضسها بليغة تسسببت في وقوع نحو 50
جريحا وتوقيف نحو  24شسخصسا.
وف -ي السس -ي -اق  ،أاع -ل -ن وزي -ر ال -داخ -ل-ي-ة ال-ف-رنسس-ي
ك -ريسس-ت-وف ك-اسس-ت-ان-ي-ر أان سس-ائ-ق-ة صس-دمت وق-ت-لت
م -ت -ظ -اه -رة ب -ال-خ-ط-أا ك-انت تشس-ارك ف-ي ال-ح-م-ل-ة.
وأاوضس-ح ك-اسس-ت-ان-ي-ر وح-اك-م م-ح-ل-ي ف-ي تصس-ريحات
نقلها التلفزيون أان سسائقة أاصسيبت بالفزع عندما

ما هي حركة «السسÎات
الصسفراء» ؟

اسستفاق الفرنسسيون في السساعة السسابعة والنصسف
م -ن صس -ب -اح امسس ع -ل -ى ان -ط Ó-ق اإضس -راب ح -رك -ة
«السسترات الصسفراء» ،التي اأقامت اآ’ف التجمعات
في المناطق الفرنسسية المختلفة ،احتجاجًا على
رسس -وم ال -م -ح -روق -ات وت -راج -ع ال -ق-درة الشس-رائ-ي-ة
للفرنسسيين .الحركة التي شسلت طرقات فرنسسا تثير
مخاوف الحكومة بسسبب تعبيرها عن حالة الغضسب
ال-واسس-ع-ة ب-ي-ن ال-م-واط-ن-ي-ن ح-ول ال-رسس-وم ال-ت-ي ت-م
ف -رضس -ه -ا ع-ل-ى ال-م-ح-روق-ات ،م-ا اأدى اإل-ى ارت-ف-اع
ا’أسسعار خÓل عام واحد بنسسبة  %23على الديزل
و %14على البنزين ،وذلك وسسط اإعÓن الحكومة
عن نيتها رفع الرسسوم مجدداً في مطلع .2019

فما هي حركة السسÎات الصسفراء؟

ولدت حركة السسترات الصسفراء رسسميًا في نهاية
شسهر اأكتوبر الماضسي ،وقبل ذلك ،اأطلقت الحركة
ف -ي م -اي ع -ريضس -ة رافضس -ة ل -رسس -وم ال-م-ح-روق-ات
ول-ت-راج-ع ال-ق-درة الشس-رائ-ي-ة ل-ل-ف-رنسس-يين ،وجمعت

رأات محتجين يسسدون طريقا في القسسم الجنوبي
الشس -رق -ي م -ن سس -اف -وا ،ف -زادت السس -رع-ة وصس-دمت
متظاهرة وقتلتها.
وك -انت ح -رك -ة شس -ع -ب -ي -ة ت-ط-ل-ق ع-ل-ى ن-فسس-ه-ا اسس-م
«السس -ت -رات الصس -ف -راء» ،دعت إال -ى م -ظ-اه-رات ف-ي
ف - -رنسس - -ا أامسس ب - -إاغ Ó- -ق ال - -ط - -رق وال- -م- -ط- -ارات
والمحطّات وعدد من المواقع اأ’خرى احتجاجا
على إاجراءات حكومية تسسببت في تراجع القدرة
الشسرائية للفرنسسيين ،وعلى رأاسسها ارتفاع أاسسعار
الوقود.

ماكرون ‘ ع Úا’عصسار

ا’حتجاجات التي شسهدتها فرنسسا امسس ،جاءت
ب-ال-رغ-م م-ن ا’ج-راءات ال-ت-ي ات-خ-دت-ه-ا ال-ح-ك-وم-ة
ا’رب -ع -اء ال -م -اضس -ي ’م-تصس-اصس ال-غضسب الشس-ع-ب-ي
بسسبب تراجع القدرة الشسرائية.
ف -ق-ب-ل ثÓ-ث-ة أاي-ام ،أاع-ل-نت ال-ح-ك-وم-ة ع-ن ت-داب-ي-ر
ل- -مسس- -اع- -دة ال- -ع -ائ Ó-ت ال -م -ع -وزة ل -ك -ن دون ع -زم
السسلطات التراجع عن رفع الضسرائب على الوقود
التي تشسكل أاحد أابرز أاسسباب ا’سستياء الشسعبي.
وصسرح رئيسس الوزراء إادوار فيليب «لن نلغي ضسريبة
الوقود ،لن نغير ا’تجاه ،لن نتخلى عن أان نكون
حتى اليوم  850األف توقيع.
وان -تشس -رت ال -ح -رك -ة ا’ح -ت -ج -اج-ي-ة ع-ل-ى وسس-ائ-ل
التواصسل ا’جتماعي ،مع اإطÓق صسفحات تدعو
اإلى التحرك في الشسارع ،وصسو’ً اإلى اإنشساء موقع
اإلكتروني باسسم «السسترات الصسفراء» جمع ما بين
ا’إعÓن عن اأسسباب ا’حتجاج ومقاطع فيديو من
ال- -ن- -اسس ال- -ذي- -ن ي- -ع- -ان- -ون م -ن مشس -ك Ó-ت بسس -بب
السسياسسات ا’قتصسادية للحكومة.تسستفيد الحركة
م-ن ت-راج-ع شس-ع-ب-ي-ة رئ-يسس ال-ج-م-ه-وري-ة اإي-م-ان-ويل
ماكرون ،في اسستطÓعات الراأي ،وارتفاع السسخط
ا’ج -ت -م -اع -ي م -ن ال -ق -رارات ا’ق -تصس -ادي -ة ال -ت -ي
ت-ت-خ-ذه-ا ح-ك-وم-ة اإدوارد ف-ي-ل-يب ،وخصس-وصسً-ا تلك
ال -م -رت-ب-ط-ة ب-زي-ادة اأسس-ع-ار ال-م-ح-روق-ات.وي-ن-ت-ق-د
المتظاهرون حكومة اإدوارد فيليب لعدم وقفها
مسسار زيادة ضسريبة الكربون المنصسوصس عليها في
مشسروع قانون ميزانية  ،2018من اأجل الحد من
تاأثير الزيادة الحادة في سسعر النفط.

Ÿاذا سسميت بالسسÎات الصسفراء؟

اأط-ل-ق ال-م-ح-ت-ج-ون ع-ل-ى اأن-فسس-ه-م اسس-م «السس-ترات
الصسفراء» ’أنهم يرتدون سسترات الفلورسسنت التي
يجب على جميع السسائقين الفرنسسيين ا’حتفاظ

على مسستوى هذا الرهان الكبير» ،في إاشسارة إالى
عملية ا’نتقال البيئي.
ويتوقع أان ترتفع الرسسوم على اسستخدام الفيول
 6,5سسنتيما من اليورو للتر الواحد وعلى البنزين
 2,9سسنتيم في اأ’ول من جانفي القادم .
وتحرصس الحكومة على رفع أاسسعار الوقود لكنها
سستقوم ببعضس المبادرات لتحسسين القدرة الشسرائية
Óكثر فقرا.
ل أ
وتابع رئيسس الوزراء الفرنسسي «سسمعنا أايضسا عن
ال -ح -اج -ة ال -ت -ي ع ّ-ب -ر ع -ن-ه-ا ال-ف-رنسس-ي-ون بضس-رورة
مواكبتهم في هذا ا’نتقال أ’نه صسعب».
وسستتم زيادة المسساعدات المالية للطاقة التي تعد
ت-دب-ي-را ل-ل-مسس-اع-دة ع-ل-ى صس-ع-ي-د ن-ف-ق-ات الكهرباء
والغاز ،حتى تشسمل  5،6مÓيين منزل ،وفق ما قال
إادوار فيليب الذي أاكد من جهة أاخرى الرفع المقرر
من  150إالى  200يورو لهذه البطاقة العام المقبل.
وق-ررت ال-ح-ك-وم-ة أايضس-ا ت-أام-ي-ن «مسس-اع-دة ك-ب-يرة»
لتغيير سسيارات لـ  %20من اأ’سسر المعوزة ،والذي
سستبلغ حتى  4000يورو مما يضساعف المسساعدة
القائمة.وتبلغ قيمة هذه المسساعدات حوالى 500
مليون يورو بما فيها زيادة المسساعدة للطاقة التي
تبلغ كلفتها حوالى مئتي مليون يورو ،حسسب فيليب.
بها في سسياراتهم في حالة حدوث مشسكÓت في
السسيارة.
ه- -ذه السس -ت -رة اإل -زام -ي -ة ف -ي ف -رنسس -ا ف -ي ج -م -ي -ع
المركبات التي تحتوي على اثنين اأو ثÓث عجÓت
اآلية اأو دراجة رباعية .ويضسعها المحتجون على
ل -وح -ة ال -ق-ي-ادة ل-ل-ت-ع-ب-ي-ر ع-ن اأن-ه-م مشس-ارك-ون ف-ي
التحرك.

كيف تبلورت حركة السسÎات الصسفراء؟

 9نوفمبر  :2018خÓل مجيء رئيسس الجمهورية
اإلى مدينة األبرت بمناسسبة ا’حتفا’ت المتعلقة
بالهدنة في عام  ،1918ارتدى بعضس المتظاهرين
السسترات الصسفراء وحاولوا لقاء ماكرون .لكنهم
تعرضسوا للقمع من قبل الشسرطة المولجة ضسمان
اأمن رئيسس الدولة.
 10و 15نوفمبر :قّرر بعضس النشسطاء المرتبطين
ب-ال-ح-رك-ة اإغÓ-ق ال-ط-ري-ق ال-دائ-ري بشس-ك-ل رم-زي
على اأراضسي بلدية نيوبورج في مقاطعة اأور.
 17نوفمبر :بداأت الحركة مبكراً جداً في باريسس
م -ع حصس -ار ال -ط -ري -ق ال -دائ-ري ف-ي السس-اع-ة 7:30
صسباحاً ،بعد مسسيرة نظمت في بورت مايلوت.
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سسفارة فلسسط Úبا÷زائر –يي ذكرى ا’سستقÓل واسستشسهاد ياسسر عرفات

السشف Òلؤوي :لو’ ماحدث ‘ ا÷زائر سشنة Ÿ 1988ا كان لنا وجود
^ الوحدة سسÓح التحرر وصسفقة القرن لن “ر

أاحيت سسفارة فلسسط Úبا÷زائر ،ذكرى إاعÓن
ا’سستقÓل واسستشسهاد البطل الرمز ياسسر عرفات،
وسس- -ط أاج- -واء ح- -م- -اسس- -ي- -ة ك- -بÒة ،أاك- -دت ع- -ل -ى
التصسدي Ÿؤوامرات تصسفية القضسية وبيع القدسص
الشس-ري-ف ،وال-ث-ب-ات ع-ل-ى م-بادئ الثورة والتحرر
اŸسستلهمة من كفاح الشسعب ا÷زائري.

حمزة ﬁصصول

حضسرت جموع غفيرة من الجالية الفلسسطينية،
وم- -م -ث -ل -ي ا’أح -زاب السس -ي -اسس -ي -ة وال -م -ن -ظ -م -ات
ال-ج-زائ-ري-ة ،اأمسس ،ل-م-ق-ر سس-ف-ارة دول-ة ف-لسس-طين
بالجزائر ،للمشساركة في الذكرى الثÓثين ’إعÓن
اسستقÓل فلسسطين والذكرى الرابعة عشسر لوفاة
القائد الرمز والشسهيد البطل ياسسر عرفات.
وت- -حت شس- -ع- -ارات « صس- -ف- -ق- -ة ال -ق -رن ل -ن ت -م -ر»،
و»راج-ع-ي-ن ل-ل-ق-دسس ب-ال-مÓ-ي-ي-ن» ،ت-حدث السسفير
الفلسسطيني الدكتور لوؤي عيسسى ،عن دور الجزائر
ف -ي خ-دم-ة ك-ف-اح الشس-عب ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي م-ن اأج-ل
الحرية وا’سستقÓل ،وعن دعمها لمطلق للدولة
الفلسسطينية ولقائدها اأبو عمار.
وقال عيسسى « الكثير منكم ربما ’ يعرف ما الذي
حدث في  15نوفمبر  ،1988بالجزائر ..لو ’ ما
حصسل يومها ،لما كان اليوم لنا وجود ولما بقينا
ف -ي ف -لسس -ط -ي -ن» ،مشس -ي-را اإل-ى ال-ق-رار ال-ت-اري-خ-ي
ل-ل-م-ج-لسس ال-وط-ن-ي ال-ف-لسسطيني باإعÓن اسستقÓل
ال -دول -ة وع-اصس-م-ت-ه-ا ال-ق-دسس الشس-ري-ف م-ن ن-ادي
الصسنوبر البحري بالعاصسمة الجزائرية.
واأضساف عيسسى اأنه بفضسل ذلك الحدث التاريخي،
وصسلت القضسية الفلسسطينية اإلى ا’أمم المتحدة،
وصس -ار «ل -دول -ت -ن-ا حضس-ورا ف-ي ك-اف-ة ال-م-وؤسسسس-ات
ا’أم -م -ي -ة ن -ط -ارد ف -ي -ه -ا ا’ح -ت Ó-ل ا’سس-رائ-ي-ل-ي
ونواجهه بجرائمه ضسد الشسعب الفلسسطيني».
وت -اب -ع ال -م -ت -ح -دث ،ق-ائ« Ó-ال-ج-زائ-ر ق-دمت ل-ن-ا
الكثير ،و’زالت تفعل ،لقد اأثبت للعالم قبل 30
سسنة ،ماذا يمكنها اأن تقدم للقضسية الفلسسطينية،
وما تزال ملتزمة بدعمها وفقا لمبادئ لم تتغير
منذ زمن الراحل هواري بومدين الذي قال نحن
مع فلسسطين ظالمة اأو مظلومة».
وث- -م -ن السس -ف -ي -ر ل -وؤي ع -يسس -ى «رسس -ال -ة ال -رئ -يسس
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،ال-ت-ي ب-عث ب-ه-ا ل-ل-رئ-يسس اأب-و م-ازن،
بمناسسبة ذكرى قيام الدولة ،والتي اأثبثت اسستمرار
ال- -ج- -زائ- -ر ع- -ل- -ى ع- -ه -ده -ا وب -ي -نت اأن ال -قضس -ي -ة
الفلسسطينية هي ا’إسسمنت المسسلح الذي يرصس
ا’أمة العربية وا’إسسÓمية».

وقال المتحدث اأمام اأهازيج الحضسور « ،نلتزم
للرئيسس بوتفليقة والرئيسس اأبو مازن اأننا على
ال- -ع- -ه- -د ب- -اق- -ون و’أم- -ان- -ة ال- -ك- -ف- -اح ال- -ت -ح -رري
م -ح -اف -ظ-ون» ،ول-فت ع-يسس-ى ،اإل-ى ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة
الجزائرية ،تلعب دورا نشسطا للغاية على مسستوى
ال-ه-ي-ئ-ات ال-دول-ي-ة ل-نصس-رة ال-قضس-ي-ة ال-ف-لسس-طينية،
مسس-ت-د’ ب-م-ب-ادرت-ه-ا ال-ت-ي ت-ب-نتها الجمعية العامة
لÓأمم المتحدة المتعلقة باإسستحداث يوم عالمي
للعيشس معا في سسÓم ،وقال «اأنه يخدم في جزء
كبير منه قضسيتنا’ ،أن العيشس في سسÓم سسيتاأتى
عندما يتحقق حل الدولتين وتسسترجع فلسسطين
سس-ي-ادت-ه-ا ع-ل-ى ت-راب-ه-ا وع-ل-ى ع-اصس-م-تها القدسس
الشسريف».
وفي السسياق ،اأكد لوؤي عيسسى ،اأن القائد الرمز
والشسهيد البطل ياسسر عرفات ،ترك اأمانة الكفاح
حتى النصسر « ونحن دولة تحرر سسنحافظ عليها
مهما كلفنا ا’أمر من تضسحيات» ،واأضساف عيسسى
« نحن على ا’أرضس باقون ،ولن نتزحزح عن حبة
رمل ،ولن نكرر ما حصسل سسنتي  1948و1967
مثلما قال اأبو عمار».
وح -ذر السس -ف-ي-ر ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي م-ن م-وؤام-رة دول-ي-ة
تقودها الو’يات المتحدة ا’أمريكية ،تسستهدف «
اإنهاء حل الدولتين ،بيع القدسس ،القضساء على حق
العودة ،القضساء على منظمة التحرير وا’أخطر
ت- -ك- -ريسس ا’إن -قسس -ام ب -فصس -ل غ -زة ع -ن ا’أراضس -ي
الفلسسطينية».

القضسية الصسحراوية –ظى Ãزيد من الدعم ا’فريقي

الرئيسس غا‹ يجري لقاءات و ﬁادثات
مع زعماء أافارقة بأاديسس أابابا
أاك-د ال-وزي-ر الصس-ح-راوي اŸن-تدب اŸكلف
ب--الشس--ؤوون ا’ف--ري--ق--ي-ة ح-م-دي اÿل-ي-ل
م--ي--ارة ،م--ن ال--ع--اصس--م--ة ا’ث--ي--وب--ي-ة أان
’ج-زاء م-ن
اسس--ت--م--رار اح--تÓ--ل اŸغ-رب أ
ت--راب ا÷م--ه-وري-ة الصس-ح-راوي-ة يشس-ك-ل
ع-ائ-ق-ا أام-ام ت-ن-م-ي-ة اق-ليم شسمال افريقيا
وي--ؤوخ--ر اŸسسÒة ال--ت--ن--م--وي--ة ال--ق--اري--ة،
مطالبا اŸملكة بتطبيق مقررات ولوائح
الشسرعية الدولية -ا’–اد ا’فريقي
وا’· اŸت---ح---دة -اŸت---ع---ل---ق---ة ب---قضس--ي--ة
الصسحراء الغربية.
جاء ذلك في تصسريحات أادلى بها الخليل ميارة
الذي يرافق الرئيسس الصسحراوي ا’مين العام
لجبهة البوليسساريو ابراهيم غاليي الى أاديسس
أابابا للمشساركة في أاشسغال الدورة ا’سستثنائية
ال -ح -ادي -ة عشس -رة ل -م -ؤوت -م -ر ق -م -ة رؤوسس -اء دول و
حكومات ا’تحاد
ا’ف-ري-ق-ي ح-ول م-وضس-وع ا’صسÓ-ح ال-م-ؤوسسسساتي
لÓتحاد ا’فريقي.
ون -ق -لت وك -ال -ة ا’ن-ب-اء الصس-ح-راوي-ة (واصس) ع-ن
الوزير ميارة أان « منظمة ا’تحاد ا’فريقي ’
ت -زال م -ت-مسس-ك-ة ب-دوره-ا كضس-ام-ن ومسس-ؤوول ال-ى
جانب ا’مم المتحدة ’يجاد الحل العاجل و
العادل لقضسية الصسحراء الغربية باعتبارها أاخر
قضسية تصسفية اسستعمار في افريقيا «.
وأاشسار بالمناسسبة الى الرد ا’فريقي ا’خير على
خطاب الملك المغربي  ،حيث «شسدد رئيسس
المفوضسية على الحاجة الماسسة إالى ايجاد حل
مبكر للصسراع في الصسحراء الغربية ،وأاكد من
’ف-ري-ق-ي ل-ل-ج-ه-ود ال-ت-ي
ج -دي -د دع -م ا’ت -ح-اد ا أ
’مم المتحدة
تبذلها ا أ
ب -ه-دف ال-ت-وصس-ل إال-ى ح-ل سس-ي-اسس-ي ع-ادل ودائ-م
ومقبول من الطرفين يضسمن تقرير مصسير شسعب
الصسحراء الغربية».
وك- -انت ال- -ح- -ك- -وم -ة الصس -ح -راوي -ة أادانت بشس -دة
مضس -م -ون ال -خ -ط -اب ال-ذي أال-ق-اه م-لك ال-م-غ-رب
محمد السسادسس في ذكرى ا’جتياح العسسكري
المغربي للصسحراء الغربية في  31أاكتوبر 1975
وما «حفل به من تعنت وتصسعيد واسستخفاف
ب -م -ي -ث -اق و ق -رارات ا’م -م ال -م -ت-ح-دة وا’ت-ح-اد
ا’فريقي» .
وأاكدت أان «الصسحراء الغربية ليسست مغربية ،
وال -وج -ود ال -م -غ -رب -ي ف-ي-ه-ا ه-و م-ج-رد اح-تÓ-ل
عسسكري ’ شسرعي ومصسير السسيادة عليها يقرره

الشسعب الصسحراوي حصسريا» ،مبرزة أان «كل
م -م -ارسس-ات دول-ة ا’ح-تÓ-ل ال-م-غ-رب-ي ف-ي-ه-ا م-ن
’نسسان
انتهاكات جسسيمة لحقوق ا إ
ون -هب ل -ل -ث-روات ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة وإاق-ام-ة ال-ف-ع-ال-ي-ات
السس-ي-اسس-ي-ة وا’ق-تصس-ادي-ة وال-ث-ق-اف-ية والرياضسية
وغير ذلك هي مجرد خرق سسافر للقانون الدولي
’نسساني».
والقانون الدولي ا إ
وأاع-ادت ال-ح-ك-وم-ة الصس-ح-راوي-ة ال-ت-ن-بيه الى أانه
’ف-ري-ق-ي-ي ل-م
«م -ن -ذ انضس -م-ام-ه-ا إال-ى ا’ت-ح-اد ا إ
ت-ت-وق-ف ال-م-م-ل-ك-ة ال-م-غ-ربية عن محاو’ت خرق
’سساسسي لÓتحاد ومبادئه والمسساسس
القانوني ا أ
ب- -وح- -دت- -ه وانسس- -ج- -ام- -ه ،وم- -ع -اكسس -ة ق -رارات -ه
وال -تشس -ويشس ع -ل-ى ع-م-ل-ه وب-رام-ج-ه» ال-ح-ك-وم-ة
الصس-ح-راوي-ة أاب-دت ب-ال-م-ق-اب-ل اسس-ت-ع-دادها فورا
’ف-ري-ق-ي ل-ل-ع-م-ل م-ع
ل -ت -ن -ف -ي -ذ ق -رار ا’ت -ح-اد ا إ
ال-م-م-ل-ك-ة ال-م-غ-رب-ي-ة م-ن أاج-ل ح-ل ال-نزاع القائم
بينهما ,كبلدين عضسوين في المنظمة القارية
وك -ذا اسس -ت -ع -داده -ا ل-ت-ح-ق-ي-ق السسÓ-م وال-ت-ع-اون
وحسس -ن ال -ج -وار م -ع ال -م-م-ل-ك-ة ال-م-غ-رب-ي-ة وف-ي
المنطقة بشسكل عام.

لقاءات على هامشس القمة

ه- -ذا وي- -ج- -ري السس -ي -د إاب -راه -ي -م غ -ال -ي رئ -يسس
’م-ي-ن ال-ع-ام ل-ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و
ال -ج -م-ه-وري-ة ا أ
لقاءات ومحادثات على هامشس القمة مع عدد من
’فارقة ومسسؤوولي أاجهزة صسنع القرار
الزعماء ا أ
’فريقي  ،حول آاخر التطورات التي
في ا’تحاد ا إ
تشس -ه -ده -ا ال -قضس -ي -ة الصس-ح-راوي-ة ع-ل-ى صس-ع-ي-دي
’مم المتحدة.
’فريقي وا أ
ا’تحاد ا إ
ويحضسر رئيسس الجمهورية على رأاسس وفد هام
’عضساء في
للمسساهمة إالى جانب باقي الدول ا أ
’ف-ري-ق-ي ال-ذي
إاغ -ن -اء مشس-روع إاصسÓ-ح ا’ت-ح-اد ا إ
ي-ع-ت-ب-ر «ن-ق-ط-ة ان-طÓ-ق-ة ل-م-رح-لة قارية جديدة،
سستتسسم بتحقيق ا’سستقÓلية المالية وتطوير أاداء
وفعالية مؤوسسسسات وأاجهزة صسنع القرار بالمنظمة
القارية».
’صس Ó-ح ال-م-ؤوسسسس-ي ال-ذي
ويسس -ت -ه -دف مشس -روع ا إ
’ول-وي-ات ،ت-وسس-ي-ع دائ-رة
سس -ت -ق -ره ال-ق-م-ة ضس-م-ن ا أ
مشساركة الشسباب بنسسبة  %35والمرأاة بنسسبة ،%50
والتوصسل إالى توافق بشسأان اعتماد برتوكول حرية
’شسخاصس في القارة  ،إاضسافة إالى تمويل
تنقل ا أ
ا’ت- -ح- -اد وإاج- -راءات ه- -ي- -ك- -ل -ي -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى
’فريقية.
المفوضسية ا إ
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اششراف :سشعيد بن عياد

لول  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٧٩٨
لحد  ١٨نوفمبر  ٢٠١٨م الموافق لـ  ١٠ربيع ا أ
ا أ

حموشص طه مدير عام الصشيد
البحري وتربية اŸائيات لـ«الششعب»:

رفع إإ’نتاج من  100أإلف طن حاليا
إ 200 ¤أإلف طن على إŸدى إلقصصÒ

بنك إ÷زإئر يعلن عن عملية
Œديد إأ’ورإق إلبنكية

يششرع قريبا ‘ إاصشدار أاوراق بنكية جديدة وقطعة
نقدية ‘ ،إاطار عملية Œديد النقد حسشبما علمته وأاج
لمر بإاصشدار أاوراق
لدى مسشؤوو‹ بنك ا÷زائر .ويتعلق ا أ
بنكية جديدة من فئة  5٠٠دج و  ١٠٠٠دج وقطعة نقدية
من فئة  ١٠٠دج .وأاطلع ﬁافظ بنك ا÷زائر ﬁمد لوكال
‘ لقاء يوم اÿميسص اŸاضشي الرؤوسشاء اŸديرين العامÚ
للبنوك واŸؤوسشسشات اŸالية ،بهذا القرار الذي اتخذه
›لسص النقد والقرضص خÓل دورته اŸنعقدة يوم ٤
لمر يتعلق ب «عملية
نوفم Èا÷اري .وأاوضشح لوكال أان ا أ
كÓسشيكية لتجديد أاوراق النقد اŸتداول التي يعود بعضشها
إا ¤ثÓثة عقود مع اعتماد التقنيات ا÷ديدة للتأامÚ
وترقية التطور با÷زائر ‘ ›ال التنمية والعصشرنة».
كما أاكد أان «هذا العمل ل يششكل سشوى اسشتبدال تدريجيا ‘
لوراق النقدية اŸتداولة من فئة
›ال إاعادة رسشكلة ا أ
 5٠٠دج و  ١٠٠٠دج التي لها نفسص القيمة الصشورية»،
موضشحا أان هذه العملية « ل يجب تأاويلها على أانها تغيÒ
للنقد الوطني».

رفع إلرأإسصمال إأ’دنى للبنوك وإŸؤوسصسصات إŸالية

من جهة أاخرى قرر ›لسص النقد والقرضص رفع الرأاسشمال
لدنى اŸطلوب للبنوك وللمؤوسشسشات اŸاليةÃ ،ضشاعفة
ا أ
لدنى اŸطلوب لينتقل إا ٢٠ ¤مليار دج مقابل ١٠
الرأاسشمال ا أ
لدنى اŸطلوب للمؤوسشسشات
مÓي Òدج ‘ ح Úأان الرأاسشمال ا أ
اŸالية سشÒتفع ا ٦،5 ¤مليار دج مقابل 5ر 3مليار دج علما
لدنى اŸطلوب
لخ Òاÿاصص برفع الرأاسشمال ا أ
أان القرار ا أ
يعود إا ¤ديسشم .٢٠٠٨ Èو” منح أاجل سشنت Úللمؤوسشسشات
اŸعنية من أاجل المتثال لهذا اŸطلب التنظيمي .وأاضشاف
اÙافظ أان القرار» يهدف إا ¤إاجراء تأاهيل ‘ ›ال إاعادة
لدنى الذي
الضشبط السشمي مقارنة باŸسشتوى التنظيمي ا أ
يعود إا ¤عششرية من قبل وإاعطاء السشاحة البنكية واŸالية
إاششارة قوية ‘ ›ال تعزيز قاعدتها اŸالية واسشتقرارها
ويعطي البنوك واŸؤوسشسشات اŸالية قدرة أانسشب ‘ ›ال
التدخل ‘ “ويل القتصشاد الوطني».

كلمة العدد

بناء إقتصصاد إŸعرفة
‡كن إليوم
ي - - -ت - - -دع- - -م اŸشش- - -ه- - -د
ا’ق- -تصش- -ادي ب- -أارضش- -ي -ة
فضش-ائ-ي-ة ع-ال-ي-ة ا÷ودة،
من خÓل تششغيل القمر
الصشناعي «أالكوم سشات»1
ال - - -ذي ي - - -وف - - -ر ل- - -ك- - -ل
ال - - -ق- - -ط- - -اع- - -ات أادوات
تكنولوجية من ششأانها أان
ت - - -ع- - -زز ق- - -درات اأ’داء
اŸن-اجÒي-ا‹ وتضشاعف
م - - - -ن وتÒة اإ’ن - - - -ت- - - -اج
سشعيد بن عياد
وتقلصص من كلفته أايضشا.
وهنا يكمن بالضشبط مركز اŸؤوسشسشة اإ’نتاجية سشواء ‘
الفÓحة أاو الصشناعة أاو السشياحة والبيئة.
‘ هذا اإ’طار من ششأان اعتماد تخفيضشات أ’سشعار خدمات
ا’نÎنيت ابتداء من مطلع السشنة القادمة  2019كما أاعلنته
وزيرة الÈيد وتكنولوجيات اإ’عÓم وا’تصشال ،أان يعطي
نفسشا جديدا للمنظومة ا’قتصشادية خاصشة اŸؤوسشسشات ‘
ت -وظ -ي -ف اإ’م -ك -ان -ي-ات ال-ت-ق-ن-ي-ة ا◊دي-ث-ة ضش-م-ن ب-را›ه-ا
ا’سشتثمارية والتسشويقية.
إاّنه مكسشب ثمŸ Úسشار النمو وŒسشيد لكل تلك الطموحات
‘ إا‚از ا’نتقال ا’قتصشادي والتوجه إا ¤إارسشاء قواعد
اقتصشاد اŸعرفة الذي يتطلب اسشتغ ’ÓوبعقÓنية ورؤوية
سش -دي -دة Ÿكسشب ال -ق -م -ر ا’صش -ط -ن-اع-ي ،ل-ي-ك-ون جسش-را ‘
ال- -فضش- -اء ي- -ح- -م- -ل اŸؤوسشسش -ة ا÷زائ -ري -ة ورج -ل اأ’ع -م -ال
واŸسشتثمر إا ¤كافة اأ’سشواق ع Èأارجاء الكون ‘ وقت
وج-ي-ز وب-أاق-ل كلفة .ل-ق-د ح-ق-قت ب-ل-دان ع-دي-دة خ-طوات
ع-مÓ-ق-ة ‘ اسش-ت-ع-م-ال ا’نÎن-يت مسش-ت-ه-دف-ة أاسش-واقا سشواء
للتصشدير أاو للحصشول على اŸوارد اأ’ولية بأاسشعار تنافسشية،
واأ’مثلة كثÒة تؤوكد مدى القيمة اŸضشافة لتكنولوجيات
ا’تصشال ا÷ديدة ‘ –قيق النمو وتعزيز ا’نتششار على
مسشتوى اأ’سشواق ،غ Òأان اأ’مر يقتضشي باŸقابل إادراك
ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى الشش-أان ا’ق-تصش-ادي ب-ج-م-ي-ع ق-طاعاته مدى
اأ’همية التي يكتسشيها هذا التوجه .وهو ما سشارعت إاليه
وزارت -ا الÎب -ي -ة والصش -ح-ة ل-ت-ع-ويضص ال-ف-ارق اŸف-ق-ود ج-راء
التحول التكنولوجي .إان كل تأاخر ‘ إادراك أاهمية هذا
التحول النوعي إ’عادة رسشم اŸششهد ا’قتصشادي والتموقع
جيدا ‘ حركيته ﬁليا ،إاقليميا وعاŸيا يÎتب عنه كلفة
باهظة ’ يحتملها ميزان اŸوارد اŸالية اŸتاحة والتي
تواجه تداعيات الصشدمة اÿارجية التي يتأاكد كل يوم أانها
مصشدر خطر على احتياطي العملة الصشعبة مقابل متطلبات
التنمية ،التي تسشتوجب البحث عن موارد إاضشافية جديدة ’
›ال للحصشول عليها سشوى بالرفع النوعي من معد’ت
ال-ن-ج-اع-ة Ÿع-ادل-ة اإ’ن-ت-اج واإ’ن-ت-اج-ي-ة ال-ت-ي –سش-م م-عركة
التنافسشيةÁ ’ .كن أ’ي مؤوسشسشة –رصص على أان تضشمن
الدÁومة ‘ السشوق أان ’ تواكب التحو’ت التكنولوجية
با’نخراط ‘ معÎكها وفقا لرؤوية واضشحة اŸعا ⁄ترتكز
ع-ل-ى ف-ع-ال-ي-ة م-وارده-ا ال-بشش-ري-ة وا’ن-ف-ت-اح ع-ل-ى ﬁي-ط-ها
وب -خ -اصش -ة م-ا يضش-ع-ه ال-ق-م-ر الصش-ن-اع-ي م-ن أادوات وف-رصص
وت -ق -ن -ي -ات ت -ق -دم ب-دائ-ل م-رن-ة وسش-ري-ع-ة Ÿع-ا÷ة ﬂت-ل-ف
ا÷وانب اŸتعلقة با’سشتثمار واإ’نتاج و»اŸركتيغ» ،واأ’كÌ
أاه -م -ي -ة Ÿت -اب-ع-ة م-ؤوشش-رات اأ’سش-واق سش-ري-ع-ة ال-ت-غ Òقصش-د
–سش Úقوة التحليل واإ’سشتششراف.

بوزيان مهماه يششخصص
تقلبات أاسشواق النفط:

حتمية مباشصرة مسصعى
إلتصصحيح ب« Úأإوبك»
وشصركائها

للقانون دور ‘ تأاط Òوحماية اŸششاريع
الدكتور بعجي:

إدخال مرونة على قاعدة % 49/51
الدكتورة بوقميجة:

’ Áكن إنتهاج إلتنويع إ’قتصصادي
بدون بنية تشصريعية فعالة
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حتمية خيار مباششرة مسشعى التصشحيح ب« Úأاوبك» وششركائها

رفع اإ’نتاج من 100أالف طن حاليا
إا 200 ¤أالف طن على اŸدى القصشÒ

’خÒة
يحتل نشضاط تربية إŸائيات مكانة بارزة ‘ إŸشضهد إ’قتصضادي بعد أإن عرف تطورإ ‘ إلسضنوإت إ أ
ليسضتقطب إهتمام مسضتثمرين خاصضة ‘ أإوسضاط إلشضباب من عا ⁄إلفلحة .إ ¤جانب توسضيع هذإ إلنشضاط ‘
إلبحر من خلل إحدإث حقول بحرية لتسضم Úإلسضمك دإخل أإقفاصض عائمة فإانه يعرف حركية إك‘ È
إلو’يات إلدإخلية وخاصضة ذإت إلطابع إ÷غرإ‘ وإŸناخي إلصضحرإوي ،حيث يسضجل تزإيد ‘ إ‚از مشضاريع
مثلما يؤوكده مؤوشضرإت إلقطاع.
حاوره :سضعيد بن عياد

@ 18أالف حوضض فÓحي تصشلح ’سشتزراع السشمك وتطوير منتجات فÓحية «بيو»
@ منافسشة الصشيد البحري التقليدي بإانتاج أاك Ìمن  ،%60حسشب اÈÿاء
اŸدى اŸتوسسط».

خÈات جزائرية –ت
تصشرف اŸسشتثمرين

اسشتقÓلية تامة ‘ إانتاج الÒقات
(صشغار السشمك)

‘ السسنوات القليلة القادمة سسوف
ت -ت -ح -ول اسس -م -اك اŸي -اه ال -ع -ذب -ة إا¤
مصسدر للÌوة وتسساهم بقوة ‘ تنويع
ال-ن-ظ-ام ا’سس-ت-هÓ-ك-ي ل-ه-ذا الغذاء من
Óن -ت -اج ع-ل-ى مسس-ت-وى
خ Ó-ل ت -وزي -ع ل  -إ
جميع الو’يات فتكون لهذه اأ’سسماك
ق -اب -ل -ي -ة ل -ل -تسس -وي -ق ب-فضس-ل أاسس-ع-اره-ا
التنافسسية ووفرتها طوال السسنة ،علما
أان ل -ه-ا ق-ي-م-ة غ-ذائ-ي-ة ع-ال-ي-ة م-ؤوك-دة،
وي Ó-ح -ظ ال-ي-وم ك-م-ا ي-ؤوك-ده «ك-ي-ف أان
ب -اع -ة السس -ردي -ن اŸت -ج-ول Úيسس-وق-ون
أاسسماكا من اŸياه العذبة مثل القاجوج
اŸلكي(دوراد) الذي يباع بسسعر 1000
إا 1200 ¤دي -ن -ار ب -ع-د ان ك-ان بسس-ع-ر

غياب إلدعم إللزم يرهن
نشضاط إŸرب Úبعاصضمة إلتديكلت

توليد وتصشدير الÒقات
يغلب على نششاط اŸربÚ

يشسهد نشساط تربية اأ’سسماك ‘ اŸياه العذبة بأاحواضش السسقي الفÓحي
باŸقاطعة اإ’دارية ع Úصسالح  700كلم شسمال و’ية “Ôاسست ،خÓل السسنوات
القليلة اŸاضسية إاقبا’ معتÈا من طرف الشسباب والفÓح ‘ ،Úخطوة إا¤
اقتحام إاحدى الشسعب ا÷ديدة ﬁليا ،والتي عرفت إانتشسارا كبÒا ‘ عدد من
الو’يات اأ’خرى على غرار ورقلة ،غرداية  ..وغÒها.
أاثار رئيسش جمعية تديكلت لÎبية اŸائيات والدواجن والنحل Ãدينة عÚ
صسالح ،باتويتي ﬁمد ‘ إاتصسال مع «الشسعب» ،ما يعÎضش تربية اأ’سسماك ‘
اŸياه العذبة من صسعوبات وعوائق ،ترهن وتعيق نشساط اŸرب Úوتطور احد
الشسعب التي تعت Èأاحد اŸوارد اŸالية ‘ اŸسستقبل ،وهذا إانطÓقا من غياب
الدعم الÓزم من طرف ا÷هات الوصسية ،مقارنة بالو’يات اأ’خرى ،وغÓء
اأ’دوية اÿاصسة بعملية التفريخ اإ’صسطناعية ،وصسو’ إا ¤قلة وغÓء ثمن
ا’عÓف ‘ حالة تواجده‡ ،ا إاضسطر اŸرب Úإا ¤اإ’قتصسار على توليد
وتصسدير الÒقات إا ¤الو’يات اأ’خرى ،عوضش تربية وإانتاج اأ’سسماك الشسيء
الذي يؤودي باŸرب Úإا ¤خسسارة يصسعب تعويضسها حتى ‘ حالة البيع كونه
ي-ك-ل-ف-ه-م ›ه-ود وغ-ذاء وع-ن-اي-ة يصس-عب ت-دارك-ه-ا ،ك-م-ا أان اŸرب Úي-ف-ت-ق-رون
Óحواضش اıصسصسة لÎبية اأ’سسماك ‡ا يضسطرهم إا ¤ا’عتماد على
ل أ
اأ’حواضش اıصسصسة للسسقي الزراعي.
كما كشسف رئيسش ا÷معية ،أان عاصسمة التديكلت ورغم التجربة القصسÒة ‘
هذا اÛال والتي ’ تتعدى  5سسنوات ،تتوفر على  21مربيا موزع على ﬂتلف
مدن عاصسمة التديكلت ،يعتمدون بالدرجة اأ’و ¤على تربية سسمك السسلور
اإ’فريقي والبولطي النيلي بنوعيه والشسبوط ،كون طبيعة اŸنطقة تسساعد على
تربية مثل هذه اأ’صسناف ،وهذا بإامكانياتهم اÿاصسة وإاجتهادهم ،معتمدين
على وسسائل حضسارية تقليدية على حد تعبÒه ‘ تربية اأ’سسماك .أاوضسح
باتويتي ﬁمد أان اŸرب Úيعتمدون ‘ نشساطهم على توليد وتصسدير الÒقات
عوضش اإ’نتاج نظرا ◊اجتهم لتوف Òمداخيل معتÈة تسساعدهم على مواصسلة
نشساطهم ،بحيث أان معدل تفريخ السسمكة الواحدة يصسل إا 3000 ¤يرقة وهذا
راجع إا ¤وزن السسمكة ‘ ،ح Úيتفادى اŸرب Úإانتاج السسمك إا’ القليل منه
نظرا لتكلفته الباهظة ‘ حالة ﬁاولة اإ’نتاج ،حيث أانه وخÓل الصسائفة
اŸنصسرمة أانتج هولوحده ما يقدر بـ  1قنطار سسمك ‘ .سسياق متصسل ،أاضساف
اŸتحدث بالرغم من إاسستفادة  250شساب من دورات تكوينية سسابقة منظمة من
طرف الغرفة الوطنية للصسيد البحري (القل) ،إا’ أان اŸرب Úيلجاؤون إا ¤تطوير
معارفهم عن طريق شسبكات التواصسل (النت) ،لكون الدورات التكوينية غالبا ما
يتم فيها اإ’قتصسار على تلق ÚاŸبادئ اأ’ولية فقط.
“Ôإسضت ﬁ :مد إلصضالح بن حود

1٨00دينار ‘ اŸسسمكات».
عن جانب مدى التحكم ‘ التقنيات
اÿاصسة بهذا النشساط يوضسح ﬁدثنا
قائ« :Óلدينا اليوم اسستقÓلية تامة ‘
إانتاج الÒقات(صسغار السسمك) بفضسل
ال -ت -ح-ك-م ‘ ال-ت-ق-ن-ي-ة وت-وج-د مصس-ان-ع
ب -دأات ت -ن -ت -ج أاع Ó-ف السس-مك ،أام-ا ‘
مسس-اه ال-ب-ح-ر ف-ه-ن-اك ت-ق-دم ‘ ت-ق-ن-ية
إاع- -ادة ت- -ول- -ي- -د ا÷مÈي ب- -ع -د Œاوز
مرحلة تقنية التسسم ،Úو‘ هذه السسنة
” التحكم وأ’ول مرة ‘ تقنية تفريخ
وتسسم Úصسغار ذئب البحر و” الشسروع
‘ تطبيق Œارب على سسمك القاجوج
اŸلكي (دوراد) .ومن شسأان هذا التطور
أان يسس -م -ح ب -إانشس -اء م -ف -ارخ ج -زائ -ري-ة
إ’نتاج اسسماك مياه البحر ‘ حقول
للÎبية ويتوقع بلوغ اسستقÓلية تامة ‘

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

بوزيان مهماه إÿب ‘ Òشضؤوون إلطاقة لـ«إلشضعب»:

طه حموشض مدير عام إلصضيد إلبحري وتربية إŸائيات لـ«إلشضعب»:

اقÎبنا من السسيد طه حموشش اŸدير
العام للصسيد البحري وتربية اŸائيات
بوزارة الفÓحة لتسسليط الضسوء على
مدى اÿطوات التي قطعها هذا الفرع
اŸصسنف احد البدائل العملية اŸنتجة
ل- - -لÌوة وم- - -ن - -اصسب ال - -ع - -م - -ل خ - -ارج
اÙروق- - -ات ب- - -ل واŸنسس- - -ج- - -م م- - -ع
توجهات مسسار بناء اقتصساد بيئي.
ع- -ن سس -ؤوال ح -ول اŸدى ال -ذي ب -ل -غ -ه
مسس- -ار ت- -رب- -ي- -ة اŸائ -ي -ات خ -اصس -ة ‘
اŸناطق الداخلية ،أاوضسح حموشش انه
«وف -ق -ا ل -لÈن -ام -ج السس -ن -وي اŸت -ع -ل -ق
بتحسس Úمسستوى اإ’نتاج تتم مرافقة
الطلب من ا÷انب التقني حيث يرصسد
إاق -ب-ا’ ق-وي-ا ع-ل-ى ه-ذا ال-نشس-اط ال-ذي
تسسخر له كل الوسسائل ،كما أان هناك
خواصش يشساركون ‘ هذا العمل من
اجل توسسيع نطاقه ‘ السسوق ضسمن
ت -وج -ه ال -دف -ع ب -ا’سس-ت-ث-م-ار اÿاصش».
واشس- -ار ا ¤ان- -ه «ي- -وج- -د ال -ي -وم سس -وق
لصسغار اأ’سسماك (الÒقات) كما أانهم
يسس - -اه - -م- -ون ‘ ت- -ك- -وي- -ن ال- -فÓ- -حÚ
لÓنتقال من مرافقة آاليات الدولة إا¤
ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى م-ي-ك-ان-ي-زم-ات السسوق،
ب-ح-يث ي-ت-ج-ه اŸسس-ت-ث-مر إا ¤ا’عتماد
ع -ل -ى ن -فسس -ه م -ع م-راف-ق-ة م-ن ال-دول-ة
خاصسة فيما يتعلق بالتعريف Ãنتجات
ت -رب-ي-ة اŸائ-ي-ات ل-ت-ن-م-ي-ة ا’سس-ت-هÓ-ك
وتعزيز الطلب عليها ،ذلك ان اŸرحلة
تتطلب بناء ثقافة اسستهÓك جديدة
‡ا ي- -رف- -ع م -ن إان -ت -اج -ي -ة ال -ف Ó-حÚ
واŸرب.»Ú
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ل-ذلك ،يسس-ت-ط-رد ق-ائ Ó-ب-روح ت-ف-اؤولية
«نحن فخورون Ãا يتجسسد ‘ اŸيدان
ع -ن ط -ري -ق خÈات ج -زائ -ري-ة ب-فضس-ل
ج- -ودة اŸوارد ال- -بشس- -ري- -ة وال -ت -ق -ن -ي -ة
اŸوج -ودة ب -ح-يث ي-وضس-ع رصس-ي-د ه-ذه
اÈÿة –ت تصسرف كافة اŸسستثمرين
ضس -م -ن مسس -ار اŸراف -ق -ة ل Ó-سس -ت-ث-م-ار
اŸنتج ووفقا إ’عادة الربط ب Úالبحث
العلمي وا’سستثمار ‘ اŸيدان وهذا
ما يرمي إاليه برنامج ا◊كومة نفسسه
ب -ا◊رصش ع-ل-ى وضس-ع ال-ت-ق-ن-ي-ات –ت
تصس -رف اŸسس -ت -ث -م -ري -ن ح -ت -ى ت -ن-ج-ح
مشساريعهم».
Áنح هذا النشساط القائم على إارادة
التحدي وتطويع ا÷غرافيا بإاقحامها
‘ ال -دورة ا’ق -تصس -ادي-ة ›ا’ واسس-ع-ا
ل -لشس -راك -ة ،اذا يسس -ج -ل م -دي -ر الصس-ي-د
ال- -ب- -ح- -ري وت -رب -ي -ة اŸائ -ي -ات ب -وزارة
الفÓحة انه «بفضسل تظافر جهود كافة
اŸت -دخ -ل Úوال -ت -ح -ول ال -ذي ع -رف -ت-ه
اإ’دارة ل -تصس -ب -ح م -ن م-رح-ل-ة صس-ن-دوق
ي- -ق- -دم اŸوارد إا ¤ح- -ل- -ق- -ة م- -ق -اب -ل -ة
للمسستثمر برزت الشسراكة ا’قتصسادية
اŸنسسجمة مع توجهات النمو ،وهذا
م- - - -ا ي- - - -ل- - - -مسش ‘ مضس- - - -ام Úاإ’رادة
السس-ي-اسس-ي-ة وت-ع-ل-ي-م-ات وزارة ال-فÓ-حة

والصس- -ي- -د ال- -ب- -ح- -ري وك- -ذا م- -راف- -ق -ة
السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة»‡ ،ا ي-ج-ع-ل تلك
ا’سستثمارات حقيقة ماثلة ‘ السسوق
وإاحدى ثمار تنويع ا’قتصساد علما أان
Óدارة اÙل-ي-ة
ه -ذا ال -نشس -اط Áن -ح ل -إ
خاصسة ‘ ا÷نوب أارضسية لÓنتشسار ‘
اŸي-دان ع-ن ط-ري-ق م-راف-ق-ة مشس-اري-ع
إان -ت -اج -ي -ة وت -وسس -ي -ع -ه -ا إا ¤ال -و’ي -ات
ا◊دودي - -ة .وت- -ق- -دم غ- -رف- -ة ت- -رب- -ي- -ة
اŸائ- -ي- -ات ل- -ورق- -ل- -ة وال- -وادي وبشس -ار
وت -ن-دوف ام-ث-ل-ة ج-ي-دة وﬁف-زة ح-يث
توجد هناك طاقات تؤوهلها ’ن تكون
رائدة ‘ اإ’نتاج السسمكي بعد أان أاكدت
ريادتها ‘ اإ’نتاج الفÓحي.

أانواع أاسشماك اŸياه العذبة
إل -ق -ط -سض -ي -ل -ي -وز -إل-ب-ل-ط-ي
إل -ن -ي -ل -ي -إل-ك-ارب -إلسض-ن-در
إ÷مÈي -إل - - - - - - -ق - - - - - - -ادوج-إلذئب.

ارتفاع إانتاج الصشيد البحري
بـ  ٪ 20هذا العام
ح -ق-ق إلصض-ي-د إل-ب-ح-ري ه-ذإ
إŸوسض - -م ن- -ت- -ائ- -ج إي- -ج- -اب- -ي- -ة
ب -تسض -ج-ي-ل زي-ادة  ٪ 20م- -ن
’ن - -ت- -اج م- -ق- -ارن- -ة
ح - -ج - -م إ إ
ب -حصض -ي -ل -ة إلسض-ن-ة إŸاضض-ي-ة.
وي-ت-وق-ع تسض-جيل 120 /115
أإل -ف ط -ن م -ق -اب-ل  108أإلف
طن ‘ سضنة .2017

مرإفقة إ’سضتثمار ‘ إŸناطق إلصضحرإوية

مششاريع ﬁدودة وصشعوبات ‘ التسشويق

إعت Èمدير إلصضيد إلبحري وإŸوإرد إلصضيدية نذير
قريشضي ‘ حديث لـ»إلشضعب» أإن أإبرز إلتحديات إلتي
ي -ع-يشض-ه-ا نشض-اط ت-رب-ي-ة إŸائ-ي-ات ‘ م-ن-ط-ق-ة إ÷ن-وب
’موإل وتشضجيعهم من
إلشضرقي هو إقناع أإصضحاب إ أ
أإجل إ’سضتثمار ‘ هذإ إÛال وإŸسضاهمة ‘ إ’قتصضاد
إل -وط -ن-ي م-ن ج-ه-ة وك-ذلك ت-ط-وي-ر ت-رب-ي-ة إŸائ-ي-ات
وتوف Òمنتوج إŸياه إلعذبة ‘ إلسضوق وتعميم هذه
إلنشضاطات خاصضة ‘ إŸناطق إ◊دودية إلتي تصضل
إ 8 ¤بلديات حدودية با÷هة.
ورڤلة:إÁان كا‘

أاوضسح نذير قريشسي ‘ إاجابته عن سسؤوال «الشسعب» حول
أابرز ا’نشسغا’ت اŸطروحة ‘ الوقت الراهن أان التطور
ا◊اصسل ‘ نشساط تربية اŸائيات با÷نوب الشسرقي هو
ت-ط-ور ط-ب-ي-ع-ي ،ك-م-ا أان-ه يتماشسى
Óمكانيات اŸتاحة ،إا’ أان
وفقا ل إ
ن -قصش اŸشس -اري -ع ا’سس -ت -ث -م -اري-ة
اÿاصس -ة بÎب -ي-ة اŸائ-ي-ات ي-ب-ق-ى
الرهان اأ’ك Èبحسسبه ،مشسÒا إا¤
أان اŸشس- - -اري- - -ع ‘ ه- - -ذا اÛال
ﬁدودة وهو اأ’مر الذي يجعل
اŸسستثمر من جهة يتلقى صسعوبة
‘ ال -تسس -وي -ق وك-ذلك اŸسس-ت-ه-لك
ي -ج -د صس -ع -وب -ة ‘ إاي-ج-اد م-ن-ت-وج
أاسسماك اŸياه العذبة ‘ السسوق.
وال- -ت- -ط -ور ا◊اصس -ل ‘ ال -ق -ط -اع
ي -ت -وضس-ح م-ن خÓ-ل تشس-ك-ي-ل ع-دة
مناطق نشساط خاصسة بÎبية اŸائيات ع Èالو’يات التابعة
إاقليميا للمديرية ،وتدخل هذه اÿطوة بحسسب ما ذكره ‘
إاطار التسسهيÓت اŸقدمة من طرف الدولة إا ¤اŸسستثمرين
من أاجل مرافقتهم ‘ Œسسيد مشساريعهم ‘ ›ال تربية
اŸائيات ،ومن بينها  4مناطق ‘ و’ية الوادي وحوا‹ 5
مناطق ‘ و’ية بسسكرة ،باإ’ضسافة إا 3 ¤مناطق أاخرى ‘
طور اإ’نشساء بو’ية ورقلة ‘ كل من بلديات حاسسي بن عبد
الله ،اŸقارين ،سسيدي سسليمان ‘ انتظار تلقي ردود من
طرف ا÷هات اŸعنية لتحديد مناطق نشساط أاخرى ‘ كل
من و’يتي إاليزي وغرداية.

وعرج أايضسا ‘ سسياق حديثه على أاهمية دمج الفÓحة بÎبية
اŸائيات ،حيث يشسكل الدمج العمود الفقري لتطوير تربية
اŸائيات ‘ اŸنطقة والذي من شسأانه أان يسساعد ‘ تنمية
نشس-اط ت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات واسس-ت-هÓ-ك أاسس-م-اك اŸي-اه ال-ع-ذب-ة
وح-ت-ى ت-رت-ب-ط ت-رب-ي-ة اأ’سس-م-اك ارت-ب-اط-ا أاسس-اسس-يا بالنشساط
ال -ف Ó-ح -ي لضس -م -ان سسÒورة ال -نشس -اط ودع -م -هÃ ،ا ي -ح-ق-ق
اأ’هداف اŸرجوة منه وفقا لÈنامج الوزارة الوصسية.
وتركز إاسسÎاتيجية قطاع تربية اŸائيات منذ نشسأاتها على
دفع عجلة التنمية ‘ هذا اÛال بهدف تنمية ا’قتصساد
ال -وط -ن-ي خ-ارج اÙروق-ات واŸسس-اه-م-ة ‘ –ق-ي-ق اأ’م-ن
الغذائي كما تتوضسح أايضسا ع Èمسساعي القطاع ﬁليا لدعم
كفاءاته وإاطاراته ومن خÓل ا’هتمام با÷انب التكويني
واŸراف -ق -ة سس -واء ال -ت -ك -وي -ن ال -ق -اع -دي ل -ف-ائ-دة اإ’ط-ارات
وب -ال -ت -نسس -ي-ق م-ع ا÷ام-ع-ة
على غرار فتح فرع على
مسس -ت-وى ج-ام-ع-ة ق-اصس-دي
مرباح وربط ا÷امعات ‘
و’ي -ات ا÷ن -وب الشس -رق-ي
بالتطور الذي يعرفه هذا
اÛال من خÓل اŸعاهد
ال -ت-ي ل-دي-ه-ا صس-ل-ة ب-ق-ط-اع
تربية اŸائيات على غرار
م - - -ع - - -اه- - -د ال- - -فÓ- - -ح- - -ة
والبيولوجيا ،أاو من خÓل
ا’ت -ف -اق -ي -ات اÈŸم-ة م-ع
ق -ط -اع ال -ت -ك -وي -ن اŸه-ن-ي
ل -ت -ك-وي-ن ت-ق-ن-ي Úوت-ق-ن-يÚ
سسام Úأاو مهني ÚوفÓح.Ú
وت-ع-د ع-م-ل-ي-ة اسس-ت-زراع أاسس-م-اك اŸي-اه ال-ع-ذب-ة ‘ أاح-واضش
السسقي الفÓحي من ب Úالعمليات ذات اإ’ضسافة اإ’يجابية
‘ اÛال ،حيث ’ تكلف الفÓح الذي كان ‘ السسابق يوجه
ماء ا◊وضش للسسقي ،إاذ بعد اسستغÓله لÎبية أاسسماك اŸياه
العذبة أاصسبح يسسقي منتوجه الفÓحي Ãياه مزودة Ãادة
بروت Úحيوا ÊلÓسستهÓك وغنية باŸواد العضسوية التي
تغنيه عن اŸواد الكيمياوية ،هذا فضس Óعما توفره ذات
ال -ه -ي -ئ-ة اŸشس-رف-ة ع-ل-ى ال-ع-م-ل-ي-ة م-ن م-ؤوط-ري-ن ذوي ك-ف-اءة
للمتابعة اŸيدانية والتقنية للفÓح.Ú

رسض-م إل-دك-ت-ور م-ه-م-اه ب-وزي-ان إÿب ‘ Òإل-ط-اق-ة أإهم
إŸعا ⁄إلتي تطبع إلسضوق إلنفطية ‘ إلوقت إلرإهن
’سض -ع-ار وإل-زي-ادة ‘
خ -اصض -ة ع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة ت -رإج -ع إ أ
إلعرضض ،مقدما قرإءته إلدقيقة للتحديات وإلعوإمل
إŸتسض - - -ب - - -ب - - -ة ‘ إلÎإج - - -ع وإغ - - -ت - - -ن - - -م إل - - -ف - - -رصض- - -ة
ل-ي-دع-وسض-ون-ط-رإك إ ¤ضض-رورة إل-ت-وج-ه إ ¤صض-ن-اع-ة
ن -ف -ط-ي-ة م-ن-خ-فضض-ة إل-ت-ك-ال-ي-ف و–سض Úإلسض-لسض-ل ‘
إلصض -ن -اع -ة إل -ن -ف -ط -ي -ة م -ن خ -لل إل -رف -ع م -ن ق-درإت
إ’سضÎج- - -اع وإ◊د م- - -ن إل- - -ه - -در وإلضض - -ي - -اع وج - -لب
ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ع-ال-ي-ة ورفيعة ومتقدمة‡ ،ا سضيقلل
’ن-ت-اج ،ب-ه-دف
م -ن إل -ت -ك -ال -ي -ف ‘ ﬂت -ل -ف م-رإح-ل إ إ
’رباح Ûمع سضونطرإك وشضركائه ‘
توسضيع هامشض إ أ
إ◊قول إ÷زإئرية.
حاورته :فضضيلة بودريشض

’سض -وإق إل -ن -ف -ط -ي -ة
م- -ا ه- -ي ق- -رإءت- -ك- -م ل -ت -ط -ورإت إ أ
وإل-ت-ح-دي-ات إل-ت-ي Áر ب-ه-ا إŸن-ت-ج-ون م-ع ع-ودة موجة
’سضعار؟
إلÎإجع ‘ إ أ
@@ ‘ البداية ينبغي التنبيه أاننا أامام أاجواء تطبع السسوق
النفطية مشسابهة إ’رهاصسات الوضسع ‘ عام  ،2013وÁكن
القول أاننا نسستحضسر نفسش التداعيات وخاصسة ما تبعه من
ان -ه -ي -ار م -ري -ع أ’سس -ع-ار ب-رم-ي-ل ال-ن-ف-ط ،وال-واضس-ح أان اإ’دارة
اأ’مريكية ا◊الية تسستهدف تصسغ Òالتوافق القائم ب Úدول
م -ن -ظ -م -ة «أاوبك» وشس-رك-ائ-ه-ا ،أاوع-ل-ى اأ’ق-ل إاضس-ع-اف «أاوبك»
وإاغراقها ‘ أازمات اقتصسادية دورية ،أ’ن الرئيسش اأ’مريكي
صسار ’ يسستهدف إايران بقدر ما يسستهدف قرار «أاوبك» ،فبعد
أان توعدها وطالب منها ضسخ اŸزيد من اإ’مدادات من اÿام
‘ السسوق –سسبا لسسريان العقوبات الشسديدة على إايران‚ ،د
اإ’دارة اأ’مريكية اليوم تقدم إارجاء تفضسيليا لـ  ٨دول من كبار
مسستوردي النفط اإ’يراŸ Êدة  6أاشسهر ،ليسستفيق ا÷ميع
اليوم على حجم اللعبة وخطورتها ،حيث اسستهدف ‘ النهاية
إاغراق السسوق النفطية باŸزيد من اÿام ،رغم أاننا صسرحنا ‘
اŸلحق ا’قتصسادي ÷ريدة «الشسعب» ،منذ بداية ا◊ديث عن
إاقرار العقوبات اأ’مريكية على إايران ،وما كان يروج له من
إاخراج النفط اإ’يرا Êمن اللعبة ،كنا قلنا مرارا بأانه ينبغي
التنبؤو و’ Áكن Œفيف النفط اإ’يرا Êمن السسوق النفطية
العاŸية وسسيبقى حاضسرا ،لذلك ’ ينبغي ا’نز’ق ضسمن لعبة
زيادة اإ’نتاج ،كما أاننا ‚دد التأاكيد بأان Œاوز سسعر برميل
النفط ◊اجز  ٨0دو’را ما هي إا’ «فقاعة سسعرية» سساهم ‘
تشسكيلها اŸضساربون والسسماسسرة وتوجهات اإ’عÓم اŸرتبط
باŸصسالح اأ’مريكية ،لذلك نسستحضسر ما سسمي بـ «أاكتوبر
اأ’حمر» ،وبالتا‹ اسسÎجاع اأ’جواء الشسبيهة لسسنة  ،2013أ’نه
خÓل نهاية شسهر أاكتوبر اŸاضسي ،بدأات مذبحة اأ’سسهم ‘
اأ’سسواق ،أاي مع تعاظم عمليات البيع اŸكثفة للنفط بعد أان
سس- -ج- -ل اÿام ال- -ق -ي -اسس -ي ال -ع -اŸي ب -رنت أ’سس -ع -ار ك -انت ‘
م -ت -وسس -ط -ه-ا ه-ي اأ’ع-ل-ى خÓ-ل اأ’رب-ع سس-ن-وات اأ’خÒة‡ ،ا
أافضسى إا ¤عاصسفة للمضساربة والسسمسسرة ‘ أاسسواق البورصسة
لتنتهي بأاسسوأا أاداء شسهري أ’سسعار النفط منذ سسنوات ،وقد
حقق اŸؤوشسران الرئيسسيان ÿام الÈنت أاك Èانخفاضش شسهري
لهما منذ شسهر جويلية  ،2016فقد بدأا شسهر أاكتوبر مع ارتفاع
أاسس -ع -ار ال-ن-ف-ط إا ¤مسس-ت-وي-ات ق-ي-اسس-ي-ة ك-انت ت-غ-ذي-ه-ا ال-نÈة
اأ’مريكية اŸتوعدة لغÒان ،والتي أاخافت ا÷ميع من النفط
غ Òكا‘ للجميع ‘ ا’قتصساد العاŸي.

التوسشع ‘ اسشتعمال الغاز الطبيعي

’سضباب لÎإجع أإسضعار إلنفط –ت سضقف 70
ما هي إ أ
دو’رإ؟
 Áك -ن ال -وق -وف خ Ó-ل اأ’سس -ب -وع ال -ث-ا Êم-ن شس-ه-ر ن-وف-مÈاŸاضسي على تراكم عشسرة أاسسباب رئيسسية أادت إا ¤تهاوي
أاسسعار برميل النفط:
Œ -1اوز اإ’نتاج النفطي الصسخري اأ’مريكي لكل التوقعات،
فتقارير اأ’سسبوع اŸنصسرم كشسفت عن زيادة اإ’نتاج اأ’مريكي
بزيادة كبÒة بشسكل ’ يصسدق ،كانت ‘ حدود  400أالف برميل
يوميا مقارنة مع مسستويات شسهر جوان اŸاضسي ،كما بلغ
اإ’نتاج اأ’مريكي مسستوى  11.٨مليون برميل يوميا ،ومع هذه
السسرعة الكبÒة ‘ ‰والنفط الصسخري اأ’مريكي من اŸتوقع
أان يتجاوز اإ’نتاج اأ’مريكي من النفط عتبة 12مليون برميل
يوميا مع بداية عام .2019
 -2يتعلق اأ’مر Ãسسأالة منطقة «كركوك» بالعراق ،أ’نه بعد
تسسوية اإ’شسكال مع اأ’كراد من طرف السسلطة اŸركزية ‘
بغداد ،صسار بإامكان حقل «كركوك» من إانتاج وضسخ ما ’ يقل
عن  400أالف برميل يوميا.
 -3ينبغي التذك Òبزيادة اإ’نتاج من طرف العربية السسعودية
وروسس -ي -ا واإ’م -ارات ال-ع-رب-ي-ة وال-ع-راق ول-ي-ب-ي-ا خÓ-ل اأ’شس-ه-ر
اŸاضسية– ،سسبا لÎاجع اإ’مدادات اإ’يرانية بفعل العقوبات.
 -4ارتفاع ﬂزونات النفط العاŸية بشسكل حاد خاصسة ‘
أامريكا لتصسل إا ¤حجم  432مليون برميل.
 -5دخول الطلب على النفط عاŸيا الضسعف اŸوسسمي خاصسة
مع اقÎاب فصسل الشستاء.
 -6عدم خروج النفط اإ’يرا Êمن سسوق اÿام مع إاقرار
اإ’دارة اأ’مريكية Ãنح إاعفاءات لـ  6بلدان مسستوردة للنفط
اإ’يرا ،Êويتعلق اأ’مر بكل من الصس Úوالهند واليابان وكوريا
ا÷ن -وب -ي-ة وت-رك-ي-ا وت-ي-وان وإاي-ط-ال-ي-ا وال-ي-ون-ان Ÿدة  6أاشسهر
Ÿواصسلة شسراء اÿام من طهران‡ ،ا سسيسسمح ببقاء على
اأ’قل لـ 1مليون برميل من النفط اإ’يرا Êيتدفق ‘ اأ’سسواق
العاŸية ‘ إاطار الشسرعية والوضسوح.
 -7تباطؤو ا’قتصساد العاŸي فمن اŸتوقع ‘ الوقت ا◊ا‹ أان

يسستمر تباطؤو ‰وا’قتصساد العاŸي خاصسة مع الضسعف الذي
تبديه اأ’سسواق الناشسئة وضسعف عمÓتها مقابل الدو’ر‡ ،ا
سسيقلل من الطلب على النفط.
 -٨ا◊رب ال- -ت- -ج- -اري- -ة اŸشس- -ت- -ع- -ل- -ة واŸسس- -ت- -م- -رة ب ÚأاكÈ
اإ’قتصسادات العاŸية.
 -9التوسسع ‘ اسستعمال الغاز الطبيعي ‡ا سسيقلل من فرصش
ال -ن -ف -ط ل -ل -ت -م -دد ‘ سس -اح -ة ال -ط -لب ال -ع-اŸي ع-ل-ى اŸوارد
الطاقوية.
Óسسواق ،إاذا  ⁄تتجاوز اأ’سسواق النفطية
 -10العامل النفسسي ل أ
ت -أاثÒات الصس -دم -ات اŸت -ت -ال -ي -ة‡ ،ا زاد م -ن ح -دة م-زاج-ي-ة
اأ’سسواق اÿام ،فأاصسبحت غ Òقادرة على التماسسك لفÎة
أاطول وبقيت تتميز بالهشساشسة.

منذ  3أاكتوبر النفط يخسشر نصشف دو’ر /يوم
وما هوإŸسضعى إŸطلوب لتصضحيح إلوضضع إلقائم؟
Óسسباب وقراءة الوضسعÁ ،كن القول أان
@@ وبعد اسستعراضسنا ل أ
اŸسسعى اŸطلوب يتمثل ‘ العمل
ع-ل-ى تصس-ح-ي-ح ال-دورة ب-ع-د ان-فجار
الفقاعة السسعرية ،كما لوأاننا أامام
دالة موجية بلغت ذروة الصسعود عند
حدود  ٨6.29دو’را للÈميل ،ففي
مدة  42يوميا أاي ‘ الفÎة اŸمتدة
م- -ن  3أاك- -ت -وب -ر إا ¤غ -اي -ة ي -وم 14
ن -وف -م Èان-خ-فضست اأ’سس-ع-ار ب-أازي-د
من 21دو’را ،أاي من  ٨6.29دو’را
إا ¤مسس- -ت -وى  65.01دو’را ،وي-ع-د
معد’ كبÒا تعدى فقدان النصسف دو’ر كل يوم كمتوسسط عام
ويعد هبوطا قياسسيا ،لكن نأامل أان يسستهدف مسسعى التصسحيح
التقليل من مدى وشسدة الدورات ،كأان تكون ‘ حدود 10
دو’رات فقط حتى يبقى سسعر برميل النفط يهتز حول 75
دو’را للÈميل ،وكلما قللنا من السسقف اŸسستهدف بسسعر
الÈميل ،كأان يكون مث ٨0 Óدو’را ،وتكون الذروة السسفلى 70
دو’را ،بدل أان تكون  65دو’را ،لذلك ‚د أان ما ” التوافق
عليه ‘ اجتماع أابوظبي اأ’خ Òمن طرف ÷نة اŸتابعة،
يتطلب ضسرورة مباشسرة مسسعى التصسحيح ب Úأاوبك وشسركائها،
Óنتاج بدءا من السسنة اŸقبلة
من خÓل إاقرار خفضش إاضسا‘ ل إ
‘ حدود  1مليون برميل من مسستوى شسهر أاكتوبر اŸاضسي،
Óسسواق من جديد وخاصسة أان التوقعات
بهدف إاعادة التوازن ل أ
ا’قتصسادية لسسنة  ،2019تشس Òإا ¤وجود ‰و أاعلى ‘ العرضش
وضسعف ‘ الطلب العاŸي على النفط ،كما أاعلنت العربية
السسعودية لتعزيز هذا اŸنحى أانها تبادر بخفضش صسادراتها
من النفط Ãقدار  500أالف برميل يوميا خÓل شسهر نوفمÈ
ا÷اري وشسهر ديسسم Èالداخل .وعلى هذا اأ’سساسش يجب
التنويه بأاداء منظمة أاوبك وشسركائها ،على خلفية ‚احها
فع ‘ Óإاقرار آالية مراقبة تسسمح لها بالتدخل للموازنة سسواء،
من خÓل اŸزيد من خفضش اإ’نتاج أاوبزيادته عند الضسرورة
ل -دع -م اسس -ت -ق -رار اأ’سس -ع -ار ،ضس -م -ن ن -ط -اق السس -ع -ر اŸق-ب-ول
واŸتوازن واŸسستدام ،والذي يراهن عليه ،اليوم أانه نطاق 70
دو’را إا ٨0 ¤دو’را للÈميل.
«سسوناطراك» أامام رهان الصسناعات الرقمية
ما إŸطلوب من إ÷زإئر ‘ إطار –ركاتها للخروج من
’سضعار؟
–ديات تذبذب إ أ
@@ م -ن الضس -روري ال -ت -وج -ه إا ¤صس-ن-اع-ة ن-ف-ط-ي-ة م-ن-خ-فضس-ة
التكاليف أ’ن «–سس »ÚالسسÓسسل ‘ الصسناعة النفطية ،من
خÓل الرفع من قدرات ا’سسÎجاع وا◊د من الهدر والضسياع،
وجلب تكنولوجيات عالية ورفيعة ومتقدمة ‡ا سسيقلل من
التكاليف ‘ ﬂتلف مراحل اإ’نتاج ،أ’ن هذا سسيؤودي حتما
إا ¤توسسيع هامشش اأ’رباح لشسركة «سسونطراك» وشسركاءها ‘
ا◊قول ا÷زائرية ،مهما كان سسعر برميل النفط منخفضسا.
علما أان الرهان اليوم عاŸي وليسش على أاسسعار مرتفعة جدا،
ويتمثل ‘ الواقع ‘ الرهان على هامشش ربح مرتفع من خÓل
خفضش كلفة اإ’نتاج ،ويجب على «سسونطراك» كذلك التحول
إا ¤اإ’نتاج من خÓل الفضساء الرقمي «الصسناعات النفطية
الرقمية» ،فالتطورات على الصسعيد العاŸي اليوم خاصسة ‘
›ال التحول الرقمي ،أادى إا ¤نشسر العديد من التقنيات
ا÷دي -دة ع -ل -ى مسس -ت -وى الصس -ن-اع-ات ال-ن-ف-ط-ي-ة عﬂ Èت-ل-ف
السسÓسسل القيمة ،فهي تشسمل مث Óاسستخدام طائرات بدون

طيار لفحصش اŸنشسآات النائية أ’نه ‘ كل الشسركات اŸتطورة
تسستعمل الطائرات بدون طيار ،وبالتا‹ التقليل من اıاطر
و–قيق أاعلى درجات الصسحة والسسÓمة ‘ اŸنشسآات النفطية
واسستعمال الروبوتات ،إ’جراء الفحوصسات الدورية للمنشسآات
خاصسة ‘ اأ’ماكن التي تكون فيها اıاطر مرتفعة على
اإ’نسسان ،إا ¤جانب اسستعمال الواقع ا’فÎاضسي Ùاكاة حفر
اآ’ب-ار وم-ت-اب-ع-ت-ه-ا وال-ت-ح-ك-م ف-ي-ه-ا ،ب-ه-دف تقليصش التكاليف،
ك -ذلك ي -ن-ب-غ-ي ب-ح-ك-م ت-واج-د ا÷زائ-ر ‘ ال-فضس-اء اإ’ف-ري-ق-ي
وا÷وار اأ’وروبي ،أاخذ جملة معطيات تعت Èمزايا لكنها
تشسكل كذلك –ديات بالنسسبة لنا ويتعلق اأ’مر:
 -1تعت Èإافريقيا حاليا اŸنطقة اأ’سسرع ‰وا ‘ العا ،⁄كما
يزداد عدد سسكانها أاعلى من اŸعدل العاŸي بكث ،Òوكذلك
اŸناطق ا◊ضسارية ‘ إافريقيا‡ ،ا يسستدعي اŸزيد من
الصسناعات الطاقوية لتلبية طلب القارة السسمراء.
 -2من اŸتوقع أان يزداد الطلب اإ’جما‹ على الطاقة بنسسبة
 60باŸائة بحلول عام  ،2030كما سستزداد ا◊اجة إا ¤الوقود
السسائل ‘ العديد من البلدان اإ’فريقيةÃ ،ا يزيد عن 3.4
مليار برميل يوميا لتلبية إاحتياجات السسكان ‘ ›ال النقل
بحلول عام .2030
 -3ينتظر أان تسستمر الهدروكربونات ‘ لعب دور رئيسسي ‘
م-زي-ج ال-ط-اق-ة ب-إاف-ري-ق-ي-ا ’سس-ت-ي-ف-اء ح-اج-ات-ه-ا اŸت-نامية من
الطاقة.
 -4سس -ت -ن -م -و أاه -م -ي -ة شس -رك -ات ال -ن-ف-ط ال-وط-ن-ي-ة ‘ ال-فضس-اء
اإ’فريقي ،ويتعاظم دورها كفاعل Úأاسساسسي ‘ Úبنية التطوير
والتنمية ‘ بلدانها ،وهذا ما يحتم على «سسونطراك» كمغذي
أاسس -اسس -ي ’ق -تصس -ادن -ا ال -وط -ن -ي أان ت-ت-وج-ه ل-ل-ت-ح-ول إا ¤أاح-د
الفاعل Úالرئيسسي ‘ Úالسساحة الطاقوية ا’فريقية وكذلك
العاŸية .ولعل طموح ›مع «سسونطراك» للتموقع كواحدة من
الشسركات الوطنية ضسمن العمالقة اÿمسسة ‘ العا ⁄خÓل
العشسرية اŸقبلة ،يعد أاحد اأ’هداف اإ’سسÎاŒية ،إا ¤جانب
ال-ت-ح-ول ن-ح-والصس-ن-اع-ات ال-بÎوك-ي-م-اوي-ة ،يتمثل ‘ واحد من
الدوافع اŸهمة لتثمﬂ Úزوننا من اŸواد الهدروكربونية،
ومن ثم اŸسساهمة ‘ –قيق ﬂطط التنويع ا’قتصسادي من
خÓل تغذية اقتصسادنا Ãنتجات ومواد مصسنعة ذات قيمة
مضس- -اف- -ة ع- -ال -ي -ة ،وأاحسس -ن م -ث -ال ع -ل -ى ذلك ن -ذك -ر مشس -روع
«البوليسست »Òالعا‹ ا÷ودة بطاقة
سسنوية تبلغ  550أالف طن سسنوي
ب -أارزي -و ،وب -اإ’ضس -اف-ة إا ¤مشس-روع
ث- -ان لÓ- -سس- -ت -ث -م -ارات اÿارج -ي -ة
بÎك -ي -ا ب -ط -اق -ة  540أال- -ف ط -ن
سس -ن -وي .إا ¤ج -انب ال -ت-وج-ه ن-ح-و
تثم Úغازنا الطبيعي عن طريق
الوصسول إا ¤ضسخ نصسف كمياتنا
اŸنتجة ‘ السسوق الوطنية ،وعلى
وج - -ه اÿصس - -وصش ‘ السس Ó- -سس- -ل
الصسناعية لنصسل من خÓل ذلك
إا ¤إاعادة تثم Úوتسسويق غازنا الطبيعي على شسكل مواد
مصسنعة تدر على اÿزينة الوطنية موارد مالية قد تصسل إا¤
 10أاضسعاف من اسستمرار بيع الغاز الطبيعي على شسكل خام.
لذلك أاعتقد أانه من خÓل هذا اŸنظور الراقي واŸبتكر،
Áكن Œاوز إاشسكالية تراجع أاسسعار برميل النفط ،وهذا يعد
اŸن -ظ -ور ال -ذي أاداف-ع ع-ن-ه وب-إام-ك-ان-ه Œسس-ي-د ع-دم ارت-ب-اط
ا’قتصساد الوطني بأاسسعار برميل النفط وليسش عدم ا’رتباط
باÙروقات ،أ’نه من خÓل الصسناعات البÎوكيمياوية ومن
خÓل توف ÒاŸورد الطاقوي لصسالح الفÓحة والصسناعات
ال-غ-ذائ-ي-ة والشس-ب-ك-ات الصس-ن-اع-ي-ة وال-ن-ق-ل ل-ت-ط-وي-ر السس-ي-اح-ة،
سستكون اÙروقات مغذيا أاسساسسيا Ÿنظور تنويع ا’قتصساد.
ومن هذا اŸنطلق أادعو جميع اŸعني Úإا ¤ضسرورة فحصش
مضس -ام« Úفك ارت -ب -اط ا’ق -تصس -اد ال -وط -ن -ي ب-اÙروق-ات»،
وبالتا‹ الذهاب إا ¤اŸدلو’ت السسليمة بعيدا عن التصسورات
اÙلية واŸغلقة والتي ’ تضسيف شسيئا لÓقتصساد الوطني.
متوسضط سضعر إلÈميل سضيسضتقر ‘ حدود  73دو’رإ
ما هوإŸنتظر من إجتماع دول «أإوبك» وشضركائها شضهر
ديسض-م ÈإŸق-ب-ل ..وه-ل ه-ن-اك ف-رصض-ة لصض-ي-اغ-ة قرإر
يكّرسض إسضتقرإر إلسضوق إلنفطية؟
@@ تتجه اأ’نظار ‘ الوقت الراهن إا ¤ما سسيكشسف عليه
ا’جتماع الوزاري الرسسمي للدول اأ’عضساء ‘ منظمة «أاوبك»
وشسركائها من اŸنتج ÚاŸسستقل ،Úوالذي من اŸقرر أان
يعقد ‘ فيينا أاوائل شسهر ديسسم ÈاŸقبل ،بهدف التعرف على
آافاق التعاون ب« Úأاوبك» وشسركائها خاصسة فيما يتعلق بعام
 ،2019ل -ك -ن -ه م -ن اŸرج -ح أان ت -ك -ون السس -وق ال -ن -ف -ط-ي-ة ذات
اأ’ولوية ،وبحث مقÎح خوضش اإ’نتاج من جديد ‘ جدود
1مليون برميل يوميا ،ولعل هذا القرار صسار ‘ حكم اŸؤوكد
بحكم مباشسرة العربية السسعودية ،منذ بداية شسهر نوفم،È
لتخفيضش أاحادي ا÷انب بقدرة 500أالف برميل يوميا وهذا
من شسأانه تسسهيل اŸهمة على بقية اأ’عضساء.
باŸوازاة مع ذلك ينتظر بحث مشسروع رؤوية إاسسÎاŒية
للتعاون البعيد اŸدى والذي سسيطور إاطار التوافق ا◊ا‹ إا¤
إاط -ار رسس -م -ي ل -ل -ت -ع -اون وال -ل -ق -اءات ال -دوري -ة وا’ل -ت -زام -ات
اŸشسÎكة ،وهذا اسستمرارا ‘ روح الرؤوية التي ” التوافق
عليها ‘ لقاء ا÷زائر اأ’خ.Ò
’سضعار برميل إلنفط بعد إلÎإجع
ما هي توقعاتكم أ
إÙسضوسض إŸسضجل؟
@@ بالنسسبة Ÿتوسسط أاسسعار برميل النفط ،مازالت أابقي على
نفسش التوقعات اŸتمثلة ‘ اسستقراره ‘ متوسسط  73دو’را
للÈميل ‘ عام .2019

@ ضضــرورة إقـــرإر خفــــضض
لنتـــاج بـ 1مليون
إضضـــا‘ ل إ
برميــــــــــل مطلــــــع 2019
@ Œاوز إلÈميل  80دو’رإ
«فقاعة سضعرية» سضـــاهم
فيها إŸضضـــاربــــــون
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إ’سضتثمار ’ يرتبط بالعقار وإلتمويل فقط

القانون له دور ‘ تأاط Òوحماية اŸششاريع

(إلشض -عب) ’ -ي -رت -ب-ط م-ن-اخ ا’سس-ت-ث-م-ار ب-ج-وانب ت-ت-ع-ل-ق
ب-ال-ع-ق-ار وال-ت-م-وي-ل وال-بÒوق-راط-ي-ة ،وإا‰ا أاسساسسا با÷انب
التشسريعي أ’ي بلد ،من حيث الوضسوح والدقة حرصسا من
اŸسستثمر ورجل ا’عمال وصساحب اŸال على تأام Úمركزه
وحماية حقوقه ‘ .هذا اإ’طار بادرت كلية ا◊قوق سسعيد
حمدين (جامعة ا÷زائر  1بن يوسسف بن خدة) بفتح ورشسة
ن -ق -اشش وب -حث ضس-م-ن اŸل-ت-ق-ى ال-وط-ن-ي ال-ذي اح-تضس-ن-ت-ه،
اأ’ربعاء اŸاضسي ،نشسطه أاسساتذة بارزين وطلبة ‘ صسف
الدكتوراه ،تناولوا مواضسيع لها ارتباط بالسساحة ا’قتصسادية
من اجل رصسد الفجوات و–ديد ا’خت’Óت واقÎاح حلول
قانونية تعزز وتÒة –سسن مناخ ا’سستثمار ضسمن التوجهات
التي يكرسسها الدسستور والقوان Úذات الصسلة .اŸلتقى الذي
ت-رأاسس-ت-ه ال-دك-ت-ورة ب-وق-م-ي-ج-ة ‚ي-ة واف-ت-ت-حه عميد الكلية
ال -دك -ت -ور وادي ع -م -اد ال -دي -ن ب -حضس-ور ،اأ’سس-ت-اذ ال-دك-ت-ور
اسس-ك-ن-دري اح-م-د رئ-يسش اÛلسش ال-ع-ل-م-ي ل-ل-ك-ل-ي-ة يشس-ك-ل
جسسرا آاخرا للربط ب Úا÷امعة والبحث العلمي من جهة
وعا ⁄ا’قتصساد واŸؤوسسسسات من جهة أاخرى ،على اعتبار
أان ا◊ماية القانونية مسسأالة جوهرية ‘ مسسار ا’سستثمار
م -ن ح -يث ت -أام Úح -ق -وق ومصس -ال -ح اŸت -ع -ام -ل مسس -ت-ث-م-را
أاوم -ؤوسسسس -ة إان -ت-اج-ي-ة ول-ك-ن أايضس-ا اŸسس-ت-ه-لك واÛم-وع-ة

الوطنية .عروضش ” تقدÁها للحاضسرين وأاثارت نقاشسا
شسملت ﬂتلف جوانب اآ’ليات القانونية لتفعيل التنويع
ا’قتصسادي ‘ ا÷زائر وهوالهدف اŸركزي الذي سسطرته
ال-دول-ة ‘ إاط-ار ال-ت-وج-ه-ات ال-كÈى لÓ-ن-ت-ق-ال ا’ق-تصسادي
والتخلصش من التبعية للمحروقات عن طريق تنشسيط النمو
‘ قطاعات كثÒة تتوفر على فرصش للنمو .من ب Úأابرز
اŸواضسيع التي ناقشسها اŸتقى ‘ أاربع جلسسات ،ترأاسش
اأ’و ¤اأ’سس -ت -اذ ال -دك -ت -ور ب -ع -ج-ي ن-ور ال-دي-ن ح-ول اإ’ط-ار
التشسريعي لبدائل النفط ،الثانية الدكتورة عميمر نعيمة
ح-ول الشس-راك-ة وا’سس-ت-ث-م-ار وال-ت-ن-م-ي-ة اŸسس-ت-دام-ة ،ال-ثالثة
عا÷ت موضسوع تفعيل سسبل ا’سستثمار وترأاسستها نادية
فوضسيل وا÷لسسة الرابعة قادها د .عجة جي ‹Óتناولت
مسسأالة الضسوابط القانونية اŸتعلقة بالتنويع ا’قتصسادي ‘
ا÷زائر .بإامكانيات بسسيطة وإارادة قوية من اŸشسرفة على
اŸلتقى الذي “يز بتنظيم ﬁكم وحضسرته «الشسعب» ما
مكن الكفاءات جامعية ا’رتباط بعا ⁄ا’قتصساد من البوابة
القانونية للتنبيه إا ¤أان كل مشسروع أاومسسار للنمو يرتكز ‘
اأ’صسل على الدعامة القانونية حتى يسستقيم ويبلغ اأ’هداف
اŸسس-ط-رة ب-ح-يث Áك-ن ح-ي-ن-ه-ا ب-فضس-ل م-ن-ظ-ومة تشسريعية
منسسجمة ومرنة وشسفافة –قيق النمو وبإانتاج الÌوة.

إلدكتور بعجي نور إلدين:

إلدكتورة بوقميجة ‚يبة:

يشسرح الدكتور بعجي نور الدين ‘ هذا التصسريح
رؤوي - - -ت - - -ه ل- - -عÓ- - -ق- - -ة
ال -تشس -ري-ع-ات ب-ال-ب-ي-ئ-ة
ا’ق -تصس-ادي-ة وخ-اصس-ة
ف-ي-م-ا ي-خصش م-راف-قة
ا’سس -ت -ث -م -ار ف -ي-ق-ول:
«’ن الرأاسسمال جبان
ك- - - - -م- - - - -ا يصس- - - - -ف - - - -ه
ا’ق - -تصس- -ادي- -ون ف- -ان
صس- -اح- -ب -ه اŸت -ع -ام -ل
واŸسس -ت -ث-م-ر ي-ح-رصش
دوم- - -ا ع- - -ل - -ى رصس - -د
ا÷انب القانو Êأ’ي سسوق تأامينا لتحقيق الربح
وه -وأام -ر مشس-روع .وأاول م-ا ي-رك-ز ع-ل-ي-ه ال-دسس-ت-ور
وال -تشس -ري-ع-ات ذات الصس-ل-ة ب-ا’سس-ت-ث-م-ار م-ن ح-يث
اÓŸءمة ‘ .هذا اإ’طار اعت Èانه من اŸفيد
ل -ت-ح-ف-ي-ز اإ’ق-ب-ال ع-ل-ى ا’سس-ت-ث-م-ار اŸن-ت-ج إاع-ادة
صسياغة القاعدة  49/51التي “تاز حاليا بصسرامة
وإادخال بعضش اŸرونة عليها وذلك بالتمييز بÚ
قطاعات إاسسÎاتيجية بامتياز يبقى خاضسعة لها
وقطاعات أاخرى ذات تنافسسية Áكن أان تكون
›ا’ لشسراكات أاجنبية وفقا لرؤوية سسليمة –قق
أاهداف التحويل التكنولوجي واŸعر‘ فقد يكون
ال -ط -رف ا÷زائ-ري ‘ مشس-اري-ع م-ن ه-ذا ال-ق-ب-ي-ل
صس -احب حصس -ة اق -ل ل -ك -ن -ه يسس-ت-ف-ي-د ‘ اŸن-ظ-ور
ال- - -زم- - -ن- - -ي م - -ن اك - -تسس - -اب اÈÿات واŸع - -ارف
اŸناجÒيالية .لذلك من اŸفيد إاعادة ترتيب هذه
ال -ق -اع -دة ضس -م -ن اŸشس -ه -د ا’سس-ت-ث-م-اري ب-حسسب
ج -دوى اŸشس -اري-ع وم-دى ال-ق-ي-م-ة اŸضس-اف-ة ال-ت-ي
تنتجها».
ويضسيف موضسحا« .،إا ¤جانب هذا من الضسروري
ان يعيد القانو Êالتموقع ‘ السساحة ا’قتصسادية
مثلما ترمي إاليه مبادرة تنظيم اŸلتقى ذلك ان
رسسم تصسور لصسياغة قواعد قانونية تقنية يحتاج
إا ¤م -ت -خصسصس Úوأاصس -ح -اب خÈات ل -دي-ه-م رؤوي-ة
واقعية ‘ تصسميم التشسريعات بأاهداف اقتصسادية
تنسسجم مع التوجهات الوطنية للنمو .وليسش عيبا
العمل على إاعادة تقو Ëنصسوصش قانونية وتعديلها
ب -حسسب ت -غÒات اŸؤوشس -رات ا’ق -تصس -ادي -ة سس -ع -ي-ا
لتأام ÚاŸنظومة ا’قتصسادية وترقيتها ‘ مواجهة
ال -ت -ح -و’ت ا’ق -تصس -ادي -ة اإ’ق -ل -ي -م-ي-ة وال-ع-اŸي-ة.
للتوضسيح أان أاي خلل قانو Êيظهر اليوم ،سسببه
خطا ‘ اŸنطلقات وهي مسسأالة طبيعية ‘ مسسار
تطور اقتصسادات البلدان الناشسئة» .سض.ب

«إلشضعب» :ما هو إلهدف من تنظيم هذإ إŸلتقى؟
د .ب-وق-م-يجة ‚يبة :ينظم
هذا اŸلتقى يرجع لكون تنويع
ا’ق-تصس-اد ضس-رورة م-ل-ح-ة ال-ي-وم
ول- -ك- -ن ’ Áك- -ن ان- -ت- -ه- -اج ه -ذا
الÈن- -ام -ج ب -ط -ري -ق -ة ع -رضس -ي -ة
وبدون وضسع آاليات لذلك .ومن
ب Úت -لك اآ’ل -ي -ات وضس-ع تشس-ري-ع
م -ن -اسسب ح -ت -ى Áك-ن م-واج-ه-ة
مسسار التنويع ‘ كل اÛا’ت
م -ن زراع-ة وصس-ن-اع-ة وخ-دم-ات
وسس-ي-اح-ة وت-ك-نولوجيات جديدة
وما يعرف اليوم باقتصساد اŸعرفة ،وبالتا‹ اأ’همية ‘ وضسع
السسبل ومنها السسبيل القانو Êأاوالنصش التشسريعي.
إلسضوق ’ توإجه فقط مشضاكل إلعقار وإلتمويلت
إلبنكية وجودة إŸنتوجات ،إ‰ا هناك مشضكل يتمثل
بضض -ع -ف أإوإخ -ت -ل’ت إ÷انب إل -تشض -ري -ع -ي إŸت -ع -ل-ق
ب -ا’ق -تصض -اد وت -دإخ -ل إل -نصض-وصض ،ه-ل ه-ن-اك ت-أاخ-ر
قانو ‘ Êموإكبة سضرعة إلتحو’ت؟
ح-ق-ي-ق-ة اإ’شس-ك-ال ‘ ال-نصس-وصش ال-ق-ان-ون-ي-ة ،إاذ ت-وج-د ال-ع-دي-د م-ن
التناقضسات خاصسة فيما يخصش مث Óا’سستغÓل ،كون قوان ÚتعتÈ
نشساط ا’سستغÓل مفتوح لكافة العامل ‘ Úالسساحة ا’قتصسادية
ونصسوصش أاخرى تعتÈه ‘ التسسويق التجاري وهو آاخر حلقة ‘
السسلسسلة ا’قتصسادية .إاضسافة إا ¤تناقضسات أاخرى جراء غياب
انسسجام وتنسسيق بﬂ Úلف النصسوصش القانونية ،وأ’نه يعني التنويع
ا’ق -تصس -ادي ح -رصس -ن -ا ع-ل-ى اب-راز ت-ن-وي-ع ‘ اŸشس-ارك-ة م-ن ح-يث
اŸواضسيع واŸداخÓت ضسمن نقاشش مفتوح من أاجل رصسد معا⁄
رؤوية منسسجمة ‘ شسكل توصسيات عملية وذات جودة.
هذإ جسضر إضضا‘ يندرج ‘ إطار إلربط ب Úإ÷امعة
وعا ⁄إ’قتصضاد؟
الضس -رورة ت -ل -زم ت -ن -م -ي -ة ال -رواب -ط ب Úا÷ام -ع -ة واÙي-ط
ا’قتصسادي’ ،ن ا÷امعة تسساهم ‘ بناء التنويع اŸنشسود عن
طريق وضسع كفاءات –ت تصسرف اŸؤوسسسسات واŸسستثمرين،
ومن ثمة يجب أان تلجأا ا÷امعة إا ¤رصسد مؤوشسرات الوسسط
ا’قتصسادي حتى تقÎب منه أاك.Ì
بالنسضبة للقتصضاد إŸوإزي ،كيف Áكن للتشضريع أإن
يعا÷ه ويدرجه ‘ إلنشضاط إلشضفاف؟
هناك آاراء ﬂتلفة لدى القانوني Úوا’قتصسادي Úحول
مشسكلة ا’قتصساد اŸوازي ،لكن ‘ اأ’صسل ’ يوجد مشسكل
ب-اع-ت-ب-ار ال-نصس-وصش م-وج-ودة وي-ك-ف-ي ف-ق-ط ت-ف-عيل تطبيقها
ب -ان-ت-ظ-ام و‘ ال-واق-ع م-ث-ل-ه-ا م-ث-ل ال-ك-ث Òم-ن اŸسس-ائ-ل ذات
الطابع ا’قتصسادي التي Áكن معا÷تها ‘ وقت وجيز أ’ن
اأ’دوات القانونية جاهزة.
حاورها :سضعيد بن عياد

إادخال مرونة
على قاعدة % 49/51

’ Áكن انتهاج التنويع ا’قتصشادي
بدون بنية تششريعية فعالة
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موأقيت
ألصصلة

^  ١٨ن-وف-م :١٨39 Èن-قضص أل-ع-دو أل-فرنسصي
م-ع-اه-دة أل-ت-اف-ن-ة ،و«ألأم Òع-ب-د أل-قادر»
لحتلل ألفرنسصي.
أسصتأانف أ÷هاد ضصد أ إ
^  ١٨ن-وف-م :١9٥٤ Èأسص-تشص-هد «ﬂتار
ب- -اج- -ي» عضص- -و ÷ن -ة  22ووأح -د م -ن م-ف-ج-ري
ألثورة بسصوق أهرأسص.
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ألطقــسص أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
عنابة
عنابة

لول  ١٤٤0هـ ألموأفق لـ  ١٨نوفمبر  20١٨م
لحد  ١0ربيع أ أ
أ أ

افريقيا
سص
تصسفيات كأا 2019
لأل·
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 22°أ÷زأئر

17798

ألطوغو  -أ÷زأئر أليوم على ألسصاعة ١6:00

ل· و عينه
يوأجه أŸنتخب ألوطني أليوم نظÒه ألطوغو‹ ‘ إأطار مباريات تصصفيات كأاسص أفريقيا ل أ
على –قيق ألفوز وألتأاهل مباشصرة إأ ¤أŸنافسصة رغم صصعوبة أŸأامورية ألتي تنتظر أشصبال بلماضصي ‘
ألعاصصمة لومي .

عمار حميسسي

 ١٨°وهرأن

23°

١٨°

france prix 1

‘ عمليات متفرقة قامت بها مفارز أ÷يشص

حجز 28٥كلغ من اıدرات ،أادوية وأالعاب نارية
‘ إاط - -ار ﬁارب- -ة ال- -ت- -ه- -ريب
وا÷رÁة اŸن - -ظ - -م- -ة ،ح- -ج- -زت
م-ف-ارز مشضÎك-ة ل-ل-ج-يشص ال-وط-ني
الشض -ع-ب-ي ،ي-وم  16ن-وف-م،2018 È
( )36700وح- - -دة م- - -ن اأ’ل- - -ع- - -اب
النارية بسضطيف/ن.ع ،5و()31421
ببسضكرة/ن.ع 4.و( )36260بورقلة
/ن.ع ،4.ك- -م- -ا ” ح- -ج -ز ()7345
علبة أادوية بورقلة و( )03سضيارات
سض -ي -اح -ي -ة ب-بسض-ك-رة ،ف-ي-م-ا ح-ج-ز
أاف - -راد ال - -درك ال - -وط- -ن- -ي ()285
ك -ي -ل -وغ -رام م -ن ال -ك -ي-ف اŸع-ال-ج
بتلمسضان/ن.ع 2و( )2703قرصضا مهلوسضا بكل من ميلة والطارف/ن.ع 5و( )800ل Îمن الوقود بشضار/ن.ع.3

...إاحباط ﬁاولة هجرة غ Òشسرعية لـ 18شسخصسا
من جهة أاخرى ،و‘ إاطار ﬁاربة الهجرة غ Òالشضرعية ،أاحبط حرسص السضواحل بوهران/ن.ع،2
ﬁاولة هجرة غ Òشضرعية ل ـ ( )18شضخصضا.

لعلمي يودع أحد أقلمه
أŸشصهد أ إ

ق.و

جثمان ﬁمد شسراق يوارى الÌى ÃقÈة الدار البيضساء بالعاصسمة

ومن اŸرتقب أان يكون ““أاسضامة شضيتة““ أاسضاسضيا
‘ تشضكيلة اŸنتخب الوطني أامام الطوغو ’سضيما
وأان اŸسضؤوول اأ’ول عن العارضضة الفنية أاشضاد به ‘
تصض- -ري- -ح -ات -ه اأ’خÒة ،وق -ال أان -ه ’عب اسضÎج -اع
متخصضصص ،وهو ما يرفع من حظوظ ’عب ا–اد
ا÷زائر ليكون إا ¤جانب ““تايدير““ ‘ خط الوسضط
منذ البداية.
وعلى صضعيد آاخر فإان بلماضضي لديه العديد من
اÿيارات ‘ وسضط اŸيدان الهجومي ،واŸنافسضة
سضتكون شضديدة ب Úا÷ميع وقد يعتمد تقريبا على
نفسص اأ’سضماء أامام الطوغو حيث يعيد الهداف

““ب -و‚اح““ أاسض -اسض-ي-ا وق-د ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى ““ب-ن ن-اصض-ر““
ÿلف-ة ““ب-راه-ي-م-ي““ ال-ذي ت-أاك-دت ع-دم مشض-ارك-ته
بداعي اإ’صضابة ،إاضضافة إا““ ¤آادم وناسص““ الذي قد
يلعب على ا÷هة اليسضرى.
وأاع -اد م -درب اÿضض -ر ب -عضص ال -لع -ب Úال-ذي-ن
يتميزون بالقتالية ‘ اللعب ،على غرار اŸدافع
اÙوري ““ج- -م- -ال ب- -ن ال -ع -م -ري““ و’عب الÎج -ي
التونسضي ““يوسضف بليلي““ العائد بقوة بعد اسضتنفاده
للعقوبة ،وÁكنه تقد Ëاإ’ضضافة للخضضر خاصضة
ب- -خÈت- -ه ال- -ك- -بÒة ال- -ت- -ي اك- -تسض- -ب -ه -ا ‘ اŸلعب
اإ’فريقية مع الÎجي.

لجتماعي
بعد تدأول إأشصاعة ع Èبعضص موأقع ألتوأصصل أ إ

الشسرطة تنفي خ Èوفاة العنصسر اŸصساب Ãلعب  ٥جويلية

لمن الوطني ا ÈÿاŸتداول ع Èبعضص صضفحات التواصضل اإ’جتماعي
تفند اŸديرية العامة ل أ
بخصضوصص وفاة أاحد أافراد الشضرطة على إاثر تعرضضه إ’صضابة اأ’سضبوع اŸنصضرم Ãلعب  5جويلية عقب
مباراة مولودية ا÷زائر وإا–اد بلعباسص.
لمن الوطني
الشضرطي خضضع لعملية جراحية حسضاسضة على مسضتوى الرأاسص باŸسضتشضفى اŸركزي ل أ
وحالته الصضحية ‘ –سضن.

ق.و

‘ حادثي مرور متفرقÚ

مصسرع شسخصص وإاصسابة آاخرين أاحدهما ‘ خطر بسسطيف
شصهد ،مسصاء أول أمسص،ألطريق ألوطني رقم  77ب Úبلديتي ع Úألسصبت وبني عزيز ‘،أ÷هة
ألشصمالية ألشصرقية لولية سصطيف ،وبالضصبط باŸكان أŸسصمى وألبان،حادث مرور مروعا تسصبب ‘
لخر أصصيب بجروح خفيفة.
مقتل شصخصص وإأصصابة شصخصص،Úأحدهما ‘ حالة خطرة وأ أ
ا◊ادث وقع اثر اصضطدام عنيف ب Úدراجت Úم -ن ال -دم ،وأاصض -يب م -راف -ق -ه ب -كسض -ور م-ت-ع-ددة ‘
ناريت Úكان على م Ïواحدة شضابان ‘ العشضرينات ،م -ن -اط -ق جسض -م -ه ،ح -يث ” ن -ق -ل ا ¤اŸسض-تشض-ف-ى
وعلى م Ïاأ’خرى شضاب لوحده ،وبسضبب السضرعة ا÷امعي ﬁمد عبدالنور سضعادنة ،بسضبب خطورة
والتهور وقع ا◊ادث اŸؤو،⁄والذي تسضبب ‘ ع Úاإ’صض- -اب- -ات ،وادخ- -ل إا ¤ا’ن- -ت- -ع -اشص ،أام -ا سض -ائ -ق
اŸكان ‘ ب Îسضاق سضائق الدراجة اأ’و ،¤نقل من الدراجة الثانية فقد أاصضيب بجروح خفيفة ،من
ط- -رف أاصض- -ح- -اب اŸرك- -ب- -ات اŸت -واج -دة ‘ ع Úجهتها ،فتحت فرقة الدرك الوطني لبلدية عÚ
اŸكان،وعلى جناح السضرعة ،ا ¤مسضتشضفى ع Úالسض- -بت –ق -ي -ق -ا ‘ م -لبسض -ات وظ -روف ا◊ادث
الكبÒة ،حيث لفظ أانفاسضه اأ’خÒة،قبل وصضوله اأ’ليم.
للمؤوسضسضة ا’سضتشضفائية،بسضبب فقده لكميات كبÒة

سسطيف :نورالدين بوطغان

حجز  7كلغ من اıدرات بعزابة بسسكيكدة
ف- - -ك- - -كت مصص- - -ال - -ح أم - -ن دأئ - -رة ع - -زأب - -ة
بسص- -ك- -ي- -ك- -دة ،شص- -ب- -ك- -ة ﬂتصص- -ة ‘ ت- -روي -ج
أıدرأت وأŸهلوسصات ألعقلية وأŸتكونة من
 7أشص -خ-اصص تÎأوح أع-م-اره-م ب 30 Úو 70
سص- -ن- -ة ” ،ح- -ج- -ز ع- -ل- -ى إأث -ره -ا  7ك -ل-غ م-ن
لق-رأصص أŸه-ل-وسص-ة،
أıدرأت ،وك -م-ي-ة م-ن أ أ
لسصلحة ألبيضصاء.
وقرأبة  26نوعا من أ أ
افضضت العملية إا ¤توقيف  7أاشضخاصص يقودهم
شض-ي-خ ،ي-نشض-ط-ون ‘ ال-و’ي-ات الشض-رق-ي-ة سض-ك-ي-ك-دة،
عنابة ،والطارف ،وجاء ذلك إاثر عمليات –ري،
مكنت من ا◊صضول على معلومات مفادها وجود
شضخصض Úبصضدد عقد صضفقة بيع كمية كبÒة من
اıدرات على مسضتوى مدينة عزابة ،أاين ” رصضد
اŸع -ن -ي ،Úو” ت-وق-ي-ف-ه-م-ا ع-ن-دم-ا ك-ان-ا ع-ل-ى مÏ
سضيارة سضياحية من نوع ““رونوكليو““ وبحوزتهما 2،5

 ١9°أ÷زأئر

 ١9°وهرأن

ألثمن  ١0دج

””اÿضسر”” مطالبون بتحقيق ا’نتصسار لضسمان التأاهل

’ بديل للمنتخب غ Òالفوز من أاجل تفادي
ا◊سضابات التي قد تعصضف بحظوظه ‘ التأاهل إا¤
النسضخة اŸقبلة خاصضة بعد اÿسضارة القاسضية التي
ت -ل -ق -اه -ا اŸن -ت -خب خ -لل ا÷ول -ة اŸاضض-ي-ة أام-ام
منتخب البين.Ú
و عاد منتخب الطوغو إا ¤السضباق بعد فوزه
اŸتأاخر ‘ ا÷ولة اŸاضضية على اŸنتخب الغامبي
على أارضضه و أامام جمهوره ،و هو الفوز الذي أاعاد
زملء اديبايور ا ¤الواجهة من جديد.
ي- -ع- -ت- -زم م- -درب اŸن- -ت- -خب ال -وط -ن -ي ““ج -م -ال
ب -ل-م-اضض-ي““ إاج-راء ب-عضص ال-ت-غ-يÒات ع-ل-ى تشض-ك-ي-ل-ة
““اÿضضر““ ‘ اŸباراة أامام منتخب الطوغو اŸقررة
اليوم اأ’حد بالعاصضمة لومي برسضم ا÷ولة السضادسضة
من تصضفيات كأاسص أا· إافريقيا .2019
وأاظهر بلماضضي ‘ اŸباريات الثلث اأ’و ¤له
مع اÿضضر شضجاعة كبÒة مقرونة بنوع من التهور،
باتخاذ بعضص القرارات التي كانت بعضضها صضائبة
وأاخرى غ Òموفقة تسضببت ‘ خسضارة ثلث نقاط
أامام منتخب البين ‘ Úا÷ولة السضابقة وأاجلت
تأاهل اÿضضر إا““ ¤الكان““ اŸقبل.
وب Úم -واج -ه -ت -ي ال -ب-ي-ن Úذه-اب-ا وإاي-اب-ا الشض-ه-ر
اŸاضضي ،غّير بلماضضي نصضف التشضكيلة أ’غراضص
تكتيكية ما عدا ““عطّال““ الذي كان مصضابا وعّوضضه
““ع -يسض -ى م -ان -دي““ ال -ذي ي -غ -يب ب-دوره ع-ن ال-ل-ق-اء
اŸقبل بسضبب العقوبة ،كما أاجلسص النجم رياضص
ﬁرز على دكة البد’ء ‘ مباراة كوتونو.
وأاقصضى بلماضضي ›موعة أاخرى من اللعب،Ú
– ّسضبا للموعد اŸقبل على رأاسضها ““نبيل بن طالب““،
الذي كان أاسضاسضيا ‘ أاغلب اŸباريات مع اÿضضر،
بحجة عدم تقدÁهم Ÿردود طيب أامام البينÚ
وهو ما أاكده ‘ الندوة الصضحفية التي عقدها ‘
مركز سضيدي موسضى.
وÁك -ن اع -ت -ب -ار ق -رارات وت -غ -يÒات ب -ل-م-اضض-ي
الكثÒة ،رسضائل مباشضرة للعب Úو‚وم اŸنتخب
ع- -ل- -ى وج- -ه اÿصض- -وصص م- -ف- -اده- -ا أان -ه ’ ي -عÎف
ب -اأ’سض-م-اء ب-ل ي-ري-د ’ع-ب Úم-ق-ات-ل Úع-ل-ى أارضض-ي-ة
اŸيدان وعلى ا÷ميع التأاقلم مع الظروف الصضعبة
‘ إافريقيا وعدم التحجج باأ’مور غ Òالرياضضية
ال -ت -ي –ي -ط ب-ك-ل ت-ن-ق-لت-ه-م ‘ ال-ق-ارة السض-م-راء،
فالهدف ‘ اŸباراة اŸقبلة سضيكون العودة بكامل
الزاد وضضمان التأاهل وفك عقدة ثلث سضنوات دون
انتصضار خارج ا÷زائر.
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كلغ من اıدرات.
كما آان التحقيق مع اŸشضتبه فيهم ،مكن من
–دي -د مصض -در اıدرات ب -و’ي -ة ع -ن -اب -ة ،وب -ع-د
“دي -د ا’خ -تصض-اصص إا ¤ه-ن-اك ” ،ت-وق-ي-ف ب-ق-ي-ة
أاف -راد ال -عصض -اب -ة م -ع ح -ج -ز ح -وا‹  4،5ك-ل-غ م-ن
اıدرات وكمية اأ’قراصص اŸهلوسضة ،وحوا‹ 26
نوع من اأ’سضلحة البيضضاء.
وإاث -ر اسض -ت -ك -م -ال اإ’ج-راءات اŸع-م-ول ب-ه-ا” ،
تقد ËاŸتهم Úأامام وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة
ع- -زاب- -ة ال- -ذي أام- -ر ب- -إاي -داع -ه -م ا◊بسص اŸؤوقت،
ب- -ح- -يث ت- -وب- -ع اŸت- -ه- -م- -ون ،ب- -ح- -ي -ازة اıدرات
واŸؤوث-رات ال-ع-ق-ل-ي-ة ب-غ-رضص ال-ب-ي-ع ،ال-تسض-ل-يم للغÒ
بطريقة غ Òمشضروعة.

سسكيكدة :خالد العيفة

شص -ي-ع عصص-ر أمسص ج-ث-م-ان أل-ف-ق-ي-د ﬁم-د
شصرأق ألصصحفي بجريدة أÃ ÈÿقÈة عبان
رمضص -ان ب -ال -دأر أل -ب -يضص -اء شص-رق أل-ع-اصص-م-ة،
وسص-ط حضص-ور غ-ف Òل-ل-مشص-ي-ع Úم-ن ع-ائ-ل-ته
لسصرة ألعلمية ألتي بدت متأاثرة جدأ
وأ أ
لهذأ ألفقد ألذي آأ ⁄بها.

نورالدين لعراجي

‘ السضاعات اأ’و ¤من صضباح أامسص نزل اÈÿ
ع-ل-ى ق-اع-ات ال-ت-ح-ري-ر وت-ن-اول-ت-ه وسض-ائ-ل التواصضل
ا’جتماعي ،بإاعلن وفاة الصضحفي شضراق عن عمر
ناهز  43سضنة ،اثر مضضاعفات مع مرضص القلب،
وخضضوعه إا ¤علج مكثف ب Úفرنسضا وا÷زائر،
إا’ ان القدر عجل برحيله Ãسضتشضفى ع Úالنعجة
العسضكري.
ان- -تسضب ال- -ف- -ق -ي -د شض -راق إا ¤م -ه -ن -ة اŸت -اعب
بالصضحافة اŸكتوبة وعمل ‘ عدة جرائد من بينها
يومية الفجر لينتقل إا ¤يومية اأ’حداث كرئيسص
قسضم ،قبل ان يسضتقر به اŸقام منذ عشضرة سضنوات
ت -ق -ري -ب -ا ب -ي-وم-ي-ة ا ،Èÿك-رئ-يسص ال-قسض-م ال-وط-ن-ي
السضياسضي ،ويعت Èالفقيد من ب Úأاعمدة الصضحيفة
التي تعول عليهم ،حيث رافق العديد من اÙطات
الوطنية والدولية ،تاركا بصضمته ا’علمية وŸسضته
اŸهنية ‘ معا÷ة الكث Òمن اŸواضضيع ،اأ’مر
ال -ذي ج -ع -ل -ه ق -ريب ج-دا م-ن اŸشض-ه-د السض-ي-اسض-ي
ومتمرسص ‘ معا÷ة اأ’خبار واأ’حداث الوطنية،

كاريكات /ÒعنÎ

بالتحليل والنقاشص ،يعمل ‘ صضمت ،صضاحب أاخلق
عالية هكذا كانت أامانيه تسض Òإا ¤موعدها دون أان
يدري ان اŸوت ينتظره خارج قاعات التحرير التي
عشضقها عن حب.
‘ وقفة نظمت بدار الصضحافة الطاهر جاووت
حضضرتها الشضعب كنا قد عشضية تشضييع الصضحفي
عبد الرحمان بطاشص ،منذ أاك Ìمن شضهر تقريبا،
ك -ن -ا ق-د دع-ون-ا ل-ه ب-الشض-ف-اء أ’ن-ه ادخ-ل مسض-تشض-ف-ى
اأ’مراضص القلبية بأاعا‹ الشضوفا‹ ،ولكننا  ⁄نكن
ندري انها نقطة اللعودة إا ¤قاعات التحرير
ال -ف -ق -ي -د م-ت-زوج ول-ه ث-لث-ة أاب-ن-اء وخ-ري-ج ج-ام-ع-ة
ا÷زائر Ãعهد ا’علم وا’تصضال.

