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زيتو Êيشسرف على ندوة حول مبايعة األم Òعبد القادر

تشس- -رف وزي- -رة ال- -تضس -ام -ن
’سس- -رة وقضس -اي -ا
ال- -وط- -ن- -ي وا أ
’ح-د
اŸرأاة غ -ن -ي -ة ال -دال-ي-ة ا أ
القادم  ،على فعاليات إاحياء
ال -ي -وم ال -ع -اŸي ل-ل-قضس-اء ع-ل-ى
ال- - -ع- - -ن - -ف ضس - -د اŸرأاة ،وذلك
ب- -اŸدرسس- -ة ال -ع -ل -ي -ا ل -لضس -م -ان
ا’جتماعي بدءا من السساعة
 8:30صسباحا.

سس -ي -ق -وم وزي -ر اÛاه-دي-ن
الطيب زيتو Êيومي  25و26
ن- - -وف- - -م Èا÷اري ،ب - -زي - -ارة
عمل وتفقد لو’ية غليزان،
سس-يشس-رف خÓ-ل-ه-ا ع-لى ندوة

زرواطي تÎأاسض يوما إاعÓميا
حول مراكز الردم التقني

يوم دراسسي حول الضسمانات
ا÷زائية ‘ قانون اإلنتخابات

تشس - -رف وزي - -رة ال - -ب - -ي- -ئ- -ة
وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ف-اط-م-ة
ال -زه -راء زرواط -ي ع-ل-ى ي-وم
إاعÓمي حول تصسميم ،إا‚از
ت -ق -ن -ي -ات تشس -غ -ي -ل وم-ت-اب-ع-ة
مراكز الردم التقني للنفايات
 ،اليوم على السساعة ال8.30
صس- - -ب - -اح - -ا ب - -اŸرك - -ز ال - -دو‹
ل -ل -م -ؤو“رات ع -ب -د ال -ل -ط-ي-ف
رحال.

أابواب مفتوحة حول ﬂاطر
آافة اıدرات
ي -ن-ظ-م اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي
ب -ال -ت -نسس -ي-ق م-ع ج-م-ع-ي-ة مسس-ت-ق-ب-ل
الشس- -ب- -اب ل- -و’ي- -ة ا÷زائ -ر ،أاب -واب -ا
م- - -ف- - -ت- - -وح- - -ة ح - -ول ﬂاط - -ر آاف - -ة
اıدرات وذلك إا ¤غ - - - - - -اي- - - - - -ة 13
ديسس- -م Èال- -داخ- -ل  ،ح- -يث تشس- -م -ل
التظاهرة مقاطعة بئر توتة.

حفل األوركسسÎا السسيمفونية
بأاوبرا ا÷زائر
–ت رع- -اي- -ة وزي- -ر ال- -ث- -ق- -اف -ة،
’وبرا““ ا÷معة ابتداء
تنظم دار ““ا أ
م- -ن السس- -اع -ة  19:00مسس -اء ،ح-ف-ل
’وب-را
’وركسسÎا السس -ي -م -ف -ون -ي-ة أ
ا أ
’وركسسÎا
ا÷زائ- - -ر ،ب- - -ع- - -ن - -وان ““ا أ
تؤودي السسينما““ بقيادة أام Úقويدر.

’لكÎو:Ê
الÈيد ا إ

’دارة والمالية
ا إ

ميهوبي يفتتح الصسالون
الوطني للكتاب بورقلة
›موعة السستمرارية
تنظم ندوة –سسيسسية
بقسسنطينة
›م-وعة ا’سستمرارية
ت-ن-ظ-م
’صسÓ-ح
أاج -ل ا’سس -ت -ق-رار وا إ
م -ن
فم Èا÷اري ،الندوة
يوم  24نو
س -ي -ة ل -و’ي -ات الشس-رق
س -يس
ال -ت -حس ر ال-ث-ق-اف-ة م-الك حداد
ب-ق-اع-ة دا
بقسسنطينة.

أاسسئلة شسفوية باÛلسض الشسعبي الوطني
يسستأانف اÛلسس الشسعبي الوطني ،اليوم ،أاشسغاله بجلسسة علنية تخصسصس لطرح أاسسئلة شسفوية،
’ول ،قطاع الثقافة ،الÈيد واŸواصسÓت السسلكية
حيث برمج  15سسؤوا’ يوجه لكل من الوزير ا أ
والÓ-سس-ل-ك-ي-ة وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات وال-رق-م-ن-ة ،ال-تضس-ام-ن ال-وط-ن-ي ،الصس-ناعة واŸناجم السسكن
العمران واŸدينة ،الصسحة ،العمل والتشسغيل والضسمان ا’جتماعي وذلك
ابتداءا من السساعة الـ  10:00صسباحا.

فال باŸولد النبوي الشسريف

اللقاء ا÷ماعي

الحت

رقم  313لتسسجيل الشسهادات

ي ل-ل-م-ج-اه-د ال-ي-وم،
ن ال-وط-ن-ي للثقافة
ط-ن-
ي-وا
ي -ن -ظ -م اŸت -ح-ف ال-و ع رق -م  313بعنوان
ي-خ-ت-ت-م ال-ي-وم ب-رن-ام-ج ال-د ء ب- -اŸول- -د ال- -ن- -ب- -وي
ء ا÷م- -اع- -ي اŸوسس- -
ب- -ا’ح- -ت- -ف- -ا
ق- -ا
ي-ت-ه السس-اح-ق-ة ك-ان
وا إ
’ع Ó- -م اÿاصس تابعة لهÃ ،شساركة جمعيات ال- -ل - -ب ا÷زائ-ري ب-أاغ-ل-ب-
ريف بكل اŸرافق ال
““الشس -ع
وضسح ذلك““ ،وذلك
الشس
ة،
ة ومنشسدين شسباب.
وقود للثورة التحريري ل 10.00بقسسمة
ثقافية وديني
 - -ل - - -ى السس - - -اع - - -ة اع-
اهدين باÙمدية.
لول للمالية اÛ
اŸلتقى ا أ

جولة وطنية للعرضض اŸلحمي
““نوفم...Èسسجل اÿلود““

اإلسسÓمية

–ت رعاية رئيسس ا÷مهورية
وإاشس - -راف وا‹ وه - -ران ،ي - -ن- -ظ- -م
ال- -دي- -وان ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -ث- -ق- -اف -ة
’عÓ-م ،ال-ي-وم ،ج-ول-ة وط-ن-ية
وا إ
ل- - - - - -ل - - - - -ع - - - - -رضس اŸل - - - - -ح - - - - -م - - - - -ي
““ن- -وف- -م...Èسس- -ج -ل اÿل -ود““ م -ن
إاخ-راج وسس-ي-ن-وغرافيا موسسى نون
وإان- -ت- -اج ال -دي -وان  ،2018وذل- - -ك
ع- -ل- -ى السس -اع -ة ال 19.30مسساء
بفندق اÒŸديان بوهران.
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Ÿ 186بايعته.

يشس -ر
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تقلة Ÿراقبة ا إ
’نتخابات
عبد ا
إاف- -ت - -لوهاب دربال اليوم ،على
ت- -ا
ح
ال -ي -وم ال -دراسس -ي ح -ول
الضس- -م- -ان-
’ن-ت -ات ا÷زائ -ي -ة ‘ ق -ان -ون
ا إ -خ-اب-
ال 00ات ،وذلك ع-ل-ى السساعة
بن 9.سس -ا صس -ب -اح -ا ب -قصس-ر ا أ
’·
ادي الصسنوبر.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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يشسرف وزير اŸوارد اŸائية
حسس Úنسسيب يوم  25نوفمÈ
ا÷اري ،ع- - -ل- - -ى م- - -ع- - -اي- - -ن - -ة
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بو’ية قسسنطينة.
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ي -ق -وم وزي -ر ال -ث -ق -اف -ة ع-ز
ال-دي-ن م-ي-ه-وب-ي ب-زيارة عمل
وت - -ف- -ق- -د ت- -ق- -وده إا ¤و’ي- -ة
ورق - - -ل - - -ة ي- - -وم  24نوفمÈ
ا÷اري ،سس- -يشس- -رف خÓ- -ل- -ه -ا
على افتتاح الصسالون الوطني
’ول ل - -ل- -ك- -ت- -اب ،واف- -ت- -ت- -اح
ا أ
م- -ل -ح -ق -ة ال -دي -وان ال -وط -ن -ي
◊ق - - -وق اŸؤول - - -ف وا◊ق- - -وق
اÛاورة.
ك- -م- -ا سس- -ي- -ق- -وم ب- -اŸن -اسس -ب -ة
ب -زي -ارة اŸت -ح -ف الصس-ح-راوي
لبلدية ورقلة وحضسور ندوة
Ãن- - -اسس- - -ب - -ة ال - -ذك - -رى الـ 64
’ع Ó-ن ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة
إ
اÛيدة.

إاجتماع ا◊كومة بالولة يومي
 28و 29نوفم Èا÷اري
ت- -ن- -ظ- -م وزارة ال -داخ -ل -ي -ة
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة
ال -ع -م -ران-ي-ة ،ي-وم-ي  28و29
ن - -وف - -م Èا÷اري إاج - -ت - -م - -اع
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ال - -و’ة ب - -قصس - -ر ا أ
الصسنوبر.
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ب
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حول سسبل تكثيف التعاون ب Úالبلدين

بن صسالح يسستعرضض مع سسف Òقطر با÷زائر فرصض الشسراكة ب Úالبلدين
اسصتعرضس رئيسس ›لسس المة ،عبد القادر بن
صصالح ،امسس الربعاء ،مع سصف Òقطر با÷زائر،
حسصن بن ابراهيم اŸالكي ،سصبل تكثيف التعاون
الثنائي والفرصس التي من شصأانها أان تكون ﬁل
شص -راك -ة اق -تصص -ادي -ة ب Úال -ب -ل -دي -ن .واوضص-ح ب-ي-ان
Ûلسس األمة أانه ” خÓل هذا اللقاء ““التنويه
بالعÓقات الثنائية وتأاكيد ارادة البلدين للرفع من
مسصتواها من خÓل تكثيف التعاون الثنائي““ .و‘
ه -ذا السص -ي-اق ،ت- -ط- -رق ا÷ان- -ب- -ان ا““ ¤ال -ف -رصس
والمكانيات اŸتوفرة والواعدة التي من شصأانها أان
ت -ك -ون ﬁل شص -راك -ة اق -تصص-ادي-ة““ .و” أايضص-ا ب-ه-ذه
اŸن -اسص -ب -ة حسصب ذات اŸصص -در ““ت -ب -ادل وج -ه -ات
النظر حول بعضس القضصايا الراهنة ‘ اŸنطقة

›...لسض ا’مة يشسارك اليوم ‘ منتدى
جنيف بسسويسسرا
يشصارك ›لسس المة يومي  22و 23نوفمÈ
ا÷اري ب -ج -ن -ي -ف (سص -ويسص -را) ‘ ا÷لسص -ة ال-ث-ان-ي-ة
Ÿن -ت -دى ح -ق -وق النسص -ان وال -دÁق -راط -ي -ة ودول -ة

القانون ،حسصب م -ا أاف -اد ب -ه امسس الرب -ع -اء ب -ي -ان
للمجلسس .واوضصح ذات اŸصصدر أان جدول اعمال
هذا اŸنتدى ،اŸنظم من طرف مفوضصية ال·
اŸتحدة ◊قوق النسصان ،يتضصمن دراسصة مواضصيع
متعلقة بدور الŸÈانات ‘ تعزيز حقوق النسصان
وال -دÁق -راط -ي -ة وسص -ي -ادة ال-ق-ان-ون وك-ذا م-واج-ه-ة

التحديات الدولية ا◊الية ‘ ›ال حقوق النسصان
Óشصارة ،ف-إان ا÷زائ-ر سص-ت-ك-ون
وال-دÁق-راط-ي-ة  ،ل -إ
‡ثلة ‘ أاشصغال هذا اللقاء ضصمن وفد الŸÈان
العربي ،ب - -عضص - -و ›لسس الم - -ة وعضص- -و الŸÈان
العربي ،عبد الكر Ëقريشصي.

مدير اŸركز العملياتي اŸكلف Ãلف الهجرة ،قاسسيمي :

ا÷زائر تؤويد ح Óشسام Óوترفضض اقÎاح ا’–اد اأ’وروبي
@ إاشسراك إافريقيا من أاجل التصسدي أ’زمة الهجرة
@ نواجه تدفقات كبÒة من اŸهاجرين على ا◊دود ا÷نوبية للوطن
جدد مدير اŸركز العملياتي اŸكلف Ãلف
ال -ه -ج -رة ع -ل -ى مسس -ت-وى وزارة ال-داخ-ل-ي-ة و
ا÷ماعات اÙلية ،حسسان قاسسيمي ، ،أامسض،
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس-م-ة ،م - -وق- -ف ا÷زائ- -ر
لوروبي
””الرافضض قطعا”” لقÎاح ال–اد ا أ
ال-ق-اضس-ي ب-وضس-ع أارضس-ي-ات خ-اصس-ة ب-ال-ه-ج-رة،
مؤوكدا أان ظاهرة الهجرة السسرية تتطلب ””
ح Óشسام.””Ó
و‘ م -داخ -ل -ة ل -ه ع -ل -ى ه-امشس ال-ي-وم ال-ث-الث و
الخ Òألشص- -غ- -ال ال- -ن- -دوة –ت ع- -ن- -وان““ اشص -راك
افريقيا من أاجل التصصدي ألزمة الهجرة““ ،أاوضصح
قاسصيمي أان القÎاح الوروبي القاضصي بإانشصاء
أارضصيات خاصصة بالهجرة على مسصتوى بلدان شصمال
افريقيا ليسس ““ تصصورا مقبول““ ،مضصيفا أان ا÷زائر
قدمت اقÎاحات تهدف ا ¤التكفل بهذه الظاهرة
‘ اطار ““حل شصامل““ بإادراج مشصاريع ““ التنمية و
اسصتحداث مناصصب عمل و تثبيت شصعوب البلدان
الفريقية““.
ولدى تذكÒه بأان وزارة الشصؤوون اÿارجية سصبق
و ان عÈت ع- -ن اŸوق- -ف ال- -رسص- -م- -ي ل- -ل- -ج -زائ -ر
بخصصوصس هذه اŸسصأالة ،فقد أاوضصح اŸسصؤوول أان ““
تسصوية أازمة الهجرة ل Áكن أان ترتكز على تبني
اجراءات أامنية فقط ““ .كما اضصاف قائ ““ Óتبذل
ا÷زائر جهودا كبÒة ‘ اطار التعاون مع بلدان
افريقيا و اŸنطقة من أاجل اŸسصاعدة على تسصوية

هذه الزمة مع األخذ ‘ ا◊سصبان اÿصصوصصيات و
احÎام حقوق النسصان و التفاقيات الدولية““‘ .
نفسس الŒاه ،قال قاسصيمي أان ا÷زائر ““ تواجه
تدفقات كبÒة من اŸهاجرين لسصيما على مسصتوى
ا◊دود ا÷نوبية للوطن““.

تنقل اأ’شسخاصض يعت““ Èمطلبا““ يسستوجب
ضسمان أامن الدول و اأ’شسخاصض و ‡تلكاتهم

‘ م -داخ -ل-ة ل-ه خÓ-ل ا÷لسص-ة ال-ع-ل-ن-ي-ة ،صصرح
اŸتدخل أان اسصتحداث فضصاء افريقي للتنقل ا◊ر
Óشصخاصس يعد ““ طموحا شصرعيا““ ،موضصحا أانه
ل أ
يجب على الدول األفريقية أاول و قبل كل شصيئ
تهيئة الظروف و التصصدي ““ للتحديات الكÈى““ من
أاجل Œسصيد هذا الهدف.
و‘ هذا السصياق ،أاكد قاسصيمي ان اسصتحداث
فضصاء افريقي يضصمن حرية تنقل األشصخاصس يعتÈ
““مطلبا““ يسصتوجب ضصمان أامن الدول و األشصخاصس و
‡تلكاتهم ،م -وضص -ح -ا ان ““ال -دول الوروب -ي-ة ق-د
اسصتغرقت حوا‹  70سصنة من اجل وضصع منطقة
شصنغن من دون ان تختفي ا◊دود بشصكل كلي““.
و ل -دى ت -ط -رق-ه ا““ ¤ال-ت-ح-دي-ات ال-كÈى““ ال-ت-ي
سصتواجه الدول الفريقية من اجل ““ازالة الطابع
اŸادي للحدود““ ،ذكر اŸسصؤوول ‘ وزارة الداخلية
مسصأالة ““ندرة اŸياه““ ‘ بلدان السصاحل التي تعيشس
فيها قرابة  30مليون نسصمة و تواجه باسصتمرار

مشصكلة ا÷فاف  ،و حذر قاسصيمي قائ““ Óتعيشس
ارب -ع -ة ب -ل -دان اف -ري -ق-ي-ة (ن-ي-جÒي-ا و ال-ك-امÒون و
التشصاد و النيجر) حول بحÒة التشصاد .فإان جفت
هذه البحÒة مسصتقب Óسصوف نشصهد هجرة جماعية
للسصكان نحو شصمال افريقيا تقدر ب  20مليون
نسصمة““  ،و من ب Úالتحديات الخرى التي سصتواجه
ال-دول الف-ريقية ،شص -دد اŸسص -ؤوول ع -ل -ى مسص -أال-ة
ال -ت -ك -ف-ل ““ب-ن-قصس اŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة““ و ““ب-األم-راضس
السصتوائية““ على غرار اÓŸريا و اليبول ،معتÈا
ان اف -ري -ق -ي-ا “ت-لك ““ال-رغ-ب-ة و ال-وسص-ائ-ل م-ن اج-ل
مواجهتها““.

شسركات اجرامية Œني عائدات اكÈ
من عائدات دول القارة

أاما النشصغال الخر الذي يسصتوجب تعاونا و
–ضصÒا ب Úالدول الفريقية ،يضصيف اŸسصؤوول،
فيتمثل ‘ مكافحة ““ا÷رÁة العابرة للحدود““ التي
تضصعف و تخل بسصيادة هذه الدول  ،و قال قاسصيمي
““نحن نتواجد امام شصركات اجرامية متخصصصصة
تسصتعمل وسصائل تكنولوجية و Œني عائدات من
نشصاطاتها الجرامية تكون ‘ بعضس الحيان اكÈ
من عائدات بعضس دول القارة““ ،مضصيفا ان ا÷زائر
–وز على اسصÎاتيجية من شصأانها اŸسصاهمة ‘
تنمية البلدان ا◊دودية.

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

ÓرهابيÚ
لرهاب و Œر Ëدفع الفدية ل إ
حول مكافحة ا إ

لوح يشسارك بالسسودان ‘ أاشسغال الدورة ال34
Ûلسض وزراء العدل العرب

يشصارك وزير العدل حافظ األختام ،الطيب
ل -وح ،ب-السص-ودان ‘ ،أاشص- - -غ - -ال ال - -دورة ال34
Ûلسس وزراء العدل العرب ،حسصب ما أافاد
به امسس ،بيان للوزارة .وأاوضصح ذات اŸصصدر
أانه من اŸنتظر أان يناقشس ›لسس الوزراء
ال -ع -رب خ Ó-ل ه-ذه ال-دورة ““م-واضص-ي-ع م-ه-م-ة
تتعلق Ãكافحة اإلرهابŒ ،ر Ëدفع الفدية
Óره- -اب- -ي Úوم- -ك- -اف- -ح -ة غسص -ي -ل األم -وال،
ل - -إ
باإلضصافة إا ¤جرائم الفسصاد““.
كما سصتتم مناقشصة ““ﬁاور تتعلق بتعزيز
التعاون العربي وتوحيد التشصريعات العربية
ب- -ت- -ح- -ديث ال- -ق- -ان- -ون ال -ع -رب -ي ال -ن -م -وذج -ي
ل -ل-م-خ-درات واŸؤوث-رات ال-ع-ق-ل-ي-ة ،والقانون
العربي السصÎشصادي Ÿكافحة سصرقة اآلثار
وحماية الÎاث الوطني““ .وسصيدرسس اÛلسس
أايضص- -ا ““ن- -ت- -ائ- -ج م- -ؤو“ر ال- -دول األط- -راف ‘

يوسسفي يتحادث مع السسف Òالقطري

اسصتقبل وزير الصصناعة و اŸناجم يوسصف
لرب---ع---اء ب--ا÷زائ--ر السص--فÒ
ي---وسص---ف---ي امسس ا أ
القطري الذي تطرق معه إا ¤آافاق التعاون
الصص-ن-اع-ي واŸن-ج-م-ي ب Úال-ب-ل-دي-ن حسصب م-ا
افاد به بيان للوزارة و شصدد الطرفان خÓل
اللقاء ““على ضصرورة تعزيز وتطوير الشصراكة
الصص--ن--اع--ي-ة ب Úا÷زائ-ر وق-ط-ر لسص-ي-م-ا وأان
›الت ال---ت---ع--اون ال--ث--ن--ائ--ي ‘ ه--ذا اÛال
واسصعة ومتنوعة““ حسصب ذات البيان .وبهذا
الصص--دد ث--م--ن ال--وزي--ر ال--عÓ-ق-ات ا÷زائ-ري-ة-
القطرية ‘ ›ال التعاون الصصناعي مشصيدا
باŸشصاريع الثنائية الناجحة على غرار مشصروع
““بÓ--رة““ ل--ل--ح--دي--د والصص--لب ب--ج--ي--ج-ل.وأاب-رز
يوسصفي باŸناسصبة اسصتعداد ا÷زائر للتعاون
م---ع ق---ط--ر ‘ ج--م--ي--ع اÛالت الصص--ن--اع--ي--ة
خصص--وصص--ا ‘ ›ال الصص--ن--اع--ات ال--ك--ي--م-اوي-ة
واŸعدنية .ومن جانبه رحب السصف Òالقطري
ب---ك--ل أاشص--ك--ال ال--ت--ع--اون م--ع ا÷زائ--ر م--ب--دي--ا

لف-ري-ق-ي ل-ل-م-ج-ت-م-ع اŸدÊ
أاشس-اد الŸÈان ا إ
أامسض ،ب -ال -دور ال -ذي تضس-ط-ل-ع ب-ه ا÷زائ-ر ‘
لمن ‘
دعم حوار ””جنوب-جنوب”” وإارسساء ا أ
لنسساÊ
منطقة السساحل ،فضس Óعن دعمها ا إ
لفريقية.
للدول ا إ
وأاوضصح بيان Ûلسس األمة أان رئيسس الŸÈان
اإلفريقي للمجتمع اŸد Êجان كلود درو كيسس و
الوفد اŸرافق له ،أاشصادوا خÓل زيارة قادتهم إا¤
الغرفة العليا للŸÈان بـ«الدور الكب Òالتي تلعبه
ا÷زائ-ر ب-فضص-ل السص-ي-اسص-ة ا◊ك-ي-م-ة ل-ل-رئ-يسس عبد
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ دع-م ح-وار (ج-ن-وب-جنوب)
وإارسصاء األمن ‘ السصاحل والدعم اإلنسصا Êللدول
اإلفريقية““ ،مثمن Úمسصاهمة ا÷زائر ‘ ﬁاربة
اإلرهاب و التطرف العنيف و ا÷رÁة العابرة
للحدود والهجرة غ Òالشصرعية.
كما أاكد الوفد الŸÈا Êاإلفريقي بأان اختيار
ا÷زائر لحتضصان الندوة الدولية حول الهجرة غÒ
الشصرعية ،يعود للدور الذي ““لعبته دائما ‘ دعم
الدول اإلفريقية““ و«اÈÿة الكبÒة التي تتمتع بها
‘ حل النزاعات بطريقة سصلمية ب Úالشصعوب““،
يضص - - -اف إا ¤ك- - -ل ذلك ،ال-ت-ط-ورات ال-ت-ي ت-ع-رفها
ا÷زائر ‘ ›ال السصتثمار و إانشصاء اŸؤوسصسصات و
خلق مناصصب الشصغل ““‘ ظل اسصتتباب األمن و
السصتقرار ،بفضصل سصياسصة اŸصصا◊ة الوطنية التي
بادر بها رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة““.
و‘ سصياق ذي صصلة ،نوه الوفد باŸشصروعÚ
الضص-خ-م Úال-ل-ذي-ن أاق-ره-م-ا ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة و
اŸت -م-ث-ل ‘ Úال-ط-ري-ق السص-ي-ار (شص-م-ال-ج-ن-وب) و
ربط شصمال إافريقيا بجنوبها باأللياف البصصرية
للمسصاهمة ‘ فك العزلة عن الدول اإلفريقية و
ربط التصصال فيما بينها.
كما أاعرب عن أامله ‘ أان تقوم ا÷زائر بفضصل
خÈتهاÃ ،راف- -ق -ة ال -دول اإلف -ري -ق -ي -ة ‘ شص -ت -ى
اŸيادينÃ““ ،ا يسص -م -ح ‘ ال -ت -ق -ل-يصس م-ن ظ-اه-رة
ال-ه-ج-رة غ Òالشص-رع-ي-ة““ ،يضص -ي -ف اŸصص-در ذات-ه.
Óشصارة ،قام رئيسس الŸÈان اإلفريقي للمجتمع
ل إ

ندوة ا÷زائر :اجراءات افريقية
Ÿكافحة الهجرة غ Òالشسرعية

دع -ا اŸشص -ارك -ون ‘ ال -ن -دوة ال -دول -ي -ة ال -ث-ان-ي-ة
للمنظمات غ Òا◊كومية الفريقية ،اعضصاء ‘
اÛلسس القتصصادي و الجتماعي Ÿنظمة ال·
اŸت-ح-دة ““اي-كوسصوك““ ،امسس الرب -ع -اء ب -ا÷زائ-ر
ال- -ع- -اصص- -م- -ة ا ¤ت- -وف Òالشص- -روط السص- -ي- -اسص- -ي -ة و
الجتماعية التي تسصمح خاصصة Ãكافحة الهجرة
غ Òالشص -رع -ي -ة و ه -ج -رة ال -ك -ف -اءات و ك-ذا رؤووسس
الم- - -وال.و اك - -د اعضص - -اء الŸÈان الف - -ري - -ق - -ي و
اÛتمع اŸد Êعقب اشصغال هذه ا÷لسصات التي
جمعت خÓل ثÓثة ايام حوا‹  300مشصارك من
ثÓث Úبلدا افريقيا ‘ وثيقة تضصمنت نتائج الندوة
على توف Òالظروف السصياسصية و الجتماعية التي
تسصمح Ãكافحة الهجرة غ Òالشصرعية و هجرة
الكفاءات و رؤووسس الموال .و من اجل ذلك اوصصى
اŸشص- -ارك -ون ““ب -تشص -ج -ي -ع السص -ت -ث -م -ارات اÙددة
الهداف اŸوجهة للتنمية و توف Òمناصصب الشصغل
و الب-ت-ك-ار و ال-تصص-ن-ي-ع الشص-ام-ل اŸسص-ت-د Ëل-ف-ائدة
الشص -ب -اب و ال -نسص -اء““ .ك -م -ا ج -ددوا ال -ت -أاك -ي -د ع-ل-ى
“سصكهم بال–اد الفريقي الذي اعتŒ““ Èسصيدا
Ÿبدأا اÛتمع اŸد Êو ﬁركا للتضصامن““ .

ك -م -ا ات -ف -ق اŸشص-ارك-ون ‘ ن-دوة ا÷زائ-ر ع-ل-ى
العمل معا كقوة اقÎاح و شصريك ل مناصس منه ‘
بناء افريقيا.و التزموا ‘ ذات السصياق ““باŸشصاركة
النشصطة ‘ Œسصيد اجندة  2063ل–Óاد الفريقي
و النخراط كليا و دون هوادة ‘ تعزيز اواصصر
الصص -داق -ة و ال -تضص -ام-ن ب Úال-ف-اع-ل ‘ ÚاÛت-م-ع
اŸد Êالفريقي““.و اشصار اŸشصاركون ‘ وثيقتهم
ا ¤ضص-رورة الشص-راك ““ال-ف-ع-ل-ي““ ل-ل-م-ج-ت-مع اŸدÊ
الفريقي ‘ مسصار اتخاذ جميع القرارات التي
ت -خصس مسص -ت -ق -ب -ل اف -ري -ق-ي-ا م-ؤوك-دي-ن ع-ل-ى انشص-اء
صصناديق مسصاعدة وترقية العمال التنموية التي
تقوم بها اŸنظمات غ Òا◊كومية الفريقية.

ترقية اŸقاو’تية ،ا’بتكار و التصسنيع
إ’رسساء اسسسض تنمية مسستدامة إ’فريقيا

ك- -م- -ا ت- -ط -رق ال -ف -اع -ل -ون ‘ اÛت -م -ع اŸدÊ
الفريقي ا ¤ضصرورة ترقية اŸقاولتية و البتكار
و التصصنيع و ذلك من اجل ““ارسصاء اسصسس تنمية
مسصتدامة إلفريقيا.و اعرب اŸشصاركون ‘ ندوة
ا÷زائر من جانب اخر عن شصكرهم للجزائر و
لرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة للظروف
ال- -ت- -ي ” ت- -وفÒه- -ا م- -ن اج -ل ا‚اح ه -ذا ا◊دث
ال -ق -اري .ك-م-ا ق-دم الŸÈان الف-ري-ق-ي ل-ل-م-ج-ت-م-ع
اŸد Êتهانيه للمجتمع اŸد Êا÷زائري سصيما
ا÷معية الوطنية للمبادلت ب Úالشصباب نظ Òكل
ا÷هود التي بذلت والتجنيد الذي ” من اجل
انعقاد جلسصات ا÷زائر.و ‘ الخ Òاشصاد اعضصاء
الŸÈان الفريقي للمجتمع اŸد Êبالرئيسس عبد
العزيز بوتفليقة الذي اسصتطاع ان يÎجم ““تطلعات
الشصعوب الفريقية ا ¤افعال““مؤوكدين ان ““ا÷زائر
سصتظل رمزا للشصجاعة و الكرامة““ مشصÒين ‘ ذات
السصياق ا ¤ان ا÷زائر تشصكل ““ارضصا مضصيافة و
Óنسصانية وا◊رية
ارضس اسصتلهام للمبادئ النبيلة ل إ
والسصتقÓل

اسصتعداد بÓده ‘ اسصتحداث شصراكات جديدة
‘ اÛال Úالصصناعي واŸنجمي يضصيف نفسس
اŸصصدر.

قال إان أاثقال الÓئحة بـ””شسروط”” قد تعيق جهود التسسي Òالناجح

اسسماعيل شسرقي يدعو إا ¤شسراكة معززة ‘ ›ال
حفظ السسÓم ‘ افريقيا

الŸÈان اإ’فريقي للمجتمع اŸد Êيشسيد بجهود الرئيسض بوتفليقة
اŸدÃ Êعية الوفد اŸرافق له بإاجراء ﬁادثات
مع وفد عن الغرفة العليا للŸÈان ،برئاسصة الطاهر
كليلي نائب رئيسس ›لسس األمة و بحضصور عضصوي
اÛلسس ،رفيقة قصصري و ناصصر بن نÈي ‘ ،لقاء
شصكل ““فرصصة لتحديد سصبل وإامكانية تعزيز التعاون
وتوحيد وجهات النظر ‘ العديد من القضصايا ذات
اله-ت-م-ام اŸشصÎك ق-اري-ا وإاق-ل-ي-م-ي-ا وع-ل-ى رأاسصها
مشص -اك -ل األم -ن ا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة ال -ه-ج-رة غÒ
الشصرعية والتنمية ‘ إافريقيا““ ،و ‘ األخ““ Òدعا
الطرفان إا ¤ضصرورة حل كل النزاعات اإلقليمية ‘
إاف -ري -ق -ي -ا ط -ب -ق -ا ل -ل -م -ق -ررات األ‡ي-ة واحÎام-ا
للشصرعية الدولية““ ،حسصب ما أافاد به البيان.

الت -ف -اق -ي -ة ال -ع -رب -ي -ة Ÿك -اف-ح-ة ال-فسص-اد ‘
اجتماعه الثالث““.

حول التعاون الصسناعي و اŸنجمي ب Úالبلدين

لرهاب ،ا÷رÁة والهجرة غ Òالشسرعية
ثمن مسساهمتها ‘ ﬁاربة ا إ

العمل معا كقوة اقÎاح و شسريك ’ مناصض
منه ‘ بناء افريقيا

العدد
17٨01
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لم -ن ل –Ó-اد
دع- -ا م- -ف- -وضض السس- -ل -م و ا أ
الفريقي اسسماعيل شسرقي اول امسض إا¤
ت -ع -زي -ز الشس -راك -ة ب Úال–اد الف -ري-ق-ي و
ل· اŸتحدة ‘ ›ال حفظ السسÓم بإاطار
ا أ
 ·ÓاŸت-ح-دة ب-اŸسس-اه-م-ة ‘
ف -ع-ل-ي يسس-م-ح ل -أ
“ويل عمليات السسÓم التي يقودها ال–اد
الف -ري -ق -ي .ول-دى ت-دخ-ل-ه خÓ-ل اج-ت-م-اع
لم - -ن خصسصض ل - -لسس - -ل - -م و الم - -ن ‘
Ûلسض ا أ
افريقيا أاوضسح شسرقي من أاديسض ابابا خÓل
لمن مطالب
ﬁاضسرة بالفيديو أان ›لسض ا أ
بتعزيز التزامه أاك Ìوإاطاره السسÎاتيجي
م - - - -ع ›لسض السس - - - -ل - - - -م و الم - - - -ن ل–Ó- - - -اد
الفريقي.
و‘ هذا الصصدد دعا شصرقي أاعضصاء ›لسس
األمن إا ¤اغتنام فرصصة اŸوافقة على الÓئحة
التي سصيتم تقدÁها خÓل السصابيع اŸقبلة للتأاكيد
ع -ل -ى ضص -رورة اسص -ت-ف-ادة ال–اد الف-ري-ق-ي ح-ال-ة
بحالة من اسصهامات األ· اŸتحدة فيما يتعلق
بالعمليات التي ترخصصها اŸنظمة ال‡ية .وصصرح
خ Ó-ل ه -ذا الج -ت-م-اع ال-ذي ن-ظ-م-ت-ه الصص Úال-ت-ي
تضصمن الرئاسصة الدورية Ûلسس األمن خÓل شصهر
نوفم““ Èنعتقد بأان ذلك سصيسصمح للمجتمع الدو‹
ب -اج-ت-ي-از خ-ط-وة إاضص-اف-ي-ة ل-وضص-ع إاط-ار ن-اج-ع أاكÌ
ومتوقع ومسصتد Ëسصيسصمح لنا بتكريسس السصلم و
الم -ن ‘ ال -ق -ارة““ .ي -جب أان –دد ال Ó-ئ -ح -ة ب -أان
اÛلسس يوافق مبدئيا على اسصتعمال مسصاهمات
األ· اŸت -ح -دة ل -ت -م -وي -ل ع -م -ل -ي-ات دع-م السصÓ-م
بتفويضس من ال–اد الفريقي كل حالة على حدة.
وأاوضصح أان النصس لن Áنع ›لسس األمن من
دعم غﬁ Òدود ألنه لن يتم اتخاذ أاي قرار إال
بعد مشصاورات حول كل وضصعية نزاع تسصتدعي مثل
هذا الدعم اŸا‹ .و‘ هذا الشصأان طلب شصرقي
عدم اثقال الÓئحة ب«شصروط““ قد تعيق جهود

تسصي Òناجع للسصلم و األمن ‘ افريقيا .وبعد أان
أاكد على ضصرورة “ويل متوقع و مسصتد ‘ Ëإاطار
اسصهامات األ· اŸتحدة ‘ عمليات السصÓم التي
يقودها ال–اد الفريقي ذكر السصيد شصرقي بقرار
الدول األعضصاء ‘ ال–اد الفريقي اŸتمثل ‘
إاعادة إاطÓق صصندوق السصلم ل–Óاد الفريقي
الذي اتخذ يوم السصبت الفارط على هامشس القمة
السصتثنائية للمنظمة الفريقية .والتزمت الدول
العضصاء ‘ ال–اد الفريقي بضصخ 5ر 60مليون
دولر للصصندوق و هي أاعلى مسصاهمة منذ انشصائه
‘  . 1993واعتمادا على اللتزامات الضصافية
اŸتخذة خÓل ا÷معية األسصبوع اŸاضصي ,أاشصار
شصرقي ا ¤أان هذه السصهامات من اŸفروضس أان
تقدر ب  100مليون دولر بحلول سصنة  . 2019كما
أاوضصح قائ Óأان ““ هذا ا◊ماسس اŸتسصارع يعد
عامﬁ Óوريا ÷هودنا ا÷ماعية من أاجل ضصمان
اسصتفادة ال–اد الفريقي من مسصاهمات منظمة
ال· اŸتحدة و التي نود بخصصوصصها التوصصل ا¤
اتفاق حول الÓئحة التي سصيصصادق عليها اÛلسس
خÓل السصابيع القادمة““.
و من جهته أاشصار الم Úالعام Ÿنظمة األ·
اŸتحدة أانطونيو غوتÒيشس ا◊اضصر ‘ الجتماع
أان ب- -ع -ث -ات السص Ó-م ل –Ó-اد الف -ري -ق -ي ي -جب أان
تسصتفيد من “ويÓت قابلة للدوام .كما اعÎف
 ·ÓاŸتحدة أان بعثات السصÓم ‘
األم Úالعام ل أ
اف- -ري- -ق -ي -ا ل سص -ي -م -ا ت -لك ال -ت -ي أاوف -ده -ا ال–اد
الفريقي لعبت دورا ﬁوريا ‘ حفظ السصÓم و
األمن بالقارة و لهذا السصبب ,فإانها تسصتحق أان
–ظى بأانظمة دعم.و ترى الوليات اŸتحدة التي
ق -لصصت ه-ذه السص-ن-ة م-ن م-ي-زان-ي-ة ع-م-ل-ي-ات ح-ف-ظ
السصÓم ال‡ية أانه من السصابق ألوانه اتخاذ مثل
ه -ذا الل -ت -زام السص -ي -اسص -ي .و م -ن ج -ه -ت -ه ,أاوضص-ح
مسصاعد السصف ÒالمÒكي باأل· اŸتحدة جونتان
كوه Úأان الكونغرسس ا÷ديد ل Áكنه اللتزام
ب -ه -ذه اŸسص -أال -ة ال -ه -ام -ة و اŸع -ق -دة ق -ب -ل السص -ن-ة
ا÷ديدة .و بالرغم من هذا ا◊ذر فانه ““ قد يكون
من اÿطأا تأاويل –ذيرنا كانعدام للدعم““ حسصب
قوله مذكرا بأان الوليات اŸتحدة هي أاهم مسصاهم
أا‡ي و سص -ت -ب -ق -ى ك -ذلك ل -ب -ع -ث -ات ح -ف-ظ السصÓ-م
ال‡ي- -ة .ك- -م- -ا اع- -ت Èأان- -ه ي- -ت- -ع Úع- -ل -ى ال–اد
الفريقي السصتجابة لبعضس الشصروط من خÓل
ضصمان  25باŸئة على القل من تكلفة العمليات و
السصهر على أان تسصتجيب هذه البعثات إا ¤معايÒ
النجاعة اŸرتفعة ‘ ›ال سص Òو احÎام حقوق
النسصان

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اÿب Òعبد الرحمان مبتول:

ضصيف ا◊وكمة مفتاح اأ’زمة اŸالية وا◊ذر
«الشصعب» من السصقوط ›ّددا ‘ قبضصة الـ””أافامي””
@ جبهة اجتماعية واسصعة Ÿواجهة الظرف
@ اعتماد الشصفافية لتوضصيح الرؤوية للمسصتثمرين اÙلي Úواأ’جانب

أاكد اÿب Òا’قتصصادي عبد الرحمان مبتول ‘ رده على تقرير نشصرته ›موعة ““كريزيسس غروب““ حول الوضصع ا’قتصصادي
’عÓم اÙلية ،أان ما ورد فيه غ Òدقيق ويسصوق لرؤوية غ Òموضصوعية ،خاصصة ما يتعلق
للجزائر وتداولته بعضس وسصائل ا إ
بتوقعات أازمة سصياسصية واقتصصادية السصنة اŸقبلة موضصحا أان ا÷زائر ’ تعرف ‘ الواقع أازمة مالية وإا‰ا تواجه أازمة حوكمة.

ألعدد
17801

تدعياته سصتظهر ‘ غضصون سصنت Úأاو ثÓث
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التمويل غ Òالتقليدي غ Òناجع إاذا  ⁄يتجه
ا’قتصصاد نحو اإ’نتاج
قال اÿب Òا’قتصصادي عبد الرحمان مبتول ،إان أاثار اللجوء إا ¤التمويل
غ Òالتقليدي ،سصتظهر ‘ غضصون السصنت Úأاو  3سصنوات اŸقبلة،وشصدد على
ضص -رورة أان ي -ك -ون ﬁددا ‘ ال -زم-نŸ ،ا ل-ه م-ن ت-أاث Òسص-ل-ب-ي ع-ل-ى ا’ق-تصص-اد
’نتاجية ،وخاصصة على القدرة
’نتاج وا إ
الوطني ‘ ،حال  ⁄يتجه إا ¤ا إ
الشصرائية نظرا ’رتفاع نسصبة التضصخم ،التي يتوقع أان تصصل إا ¤حدود 6
باŸائة ‘  2019ورÃا أاك 10 ÌباŸائة ‘ السصنة اŸوالية.

فريال بوششوية

خيار ألتمويل غ Òألتقليدي ألذي ÷أات
إأليه أ◊كومة ألسضنة أŸنصضرمة ،و ⁄يسضتبعد
وزير أŸالية عبد ألرحمان رأوية أللجوء إأليه
›ددأ إأذأ تطلب أألمر  ⁄ ،يكن أبدأ ﬁل
إأجماع لسضيما من قبل أÈÿأء ألذين حذروأ
من عوأقبه ‘ ،مقدمتها أرتفاع كب ‘ Òنسضبة
ألتضضخم أألمر ألذي يتسضبب ‘ تدهور ألقدرة
ألشضرأئية ‘ ،حال ركود ألقتصضاد.
عبد ألرحمان مبتول ألذي نزل ضضيفا على
““ألشضعب““ ،أكد ‘ عدة مناسضبات بأان أللجوء
إأ ¤أÿيار ألذي طرح كحتمية وفق أ◊كومة
ألعام أŸاضضي ،لبد أن تسضند درأسضته Ÿهمة
خÈأء Œنب أآلثار ألسضلبية ألتي قد تنجر
ع -ن -ه ،وأن -ع -ك -اسض -ه -ا ع -ل -ى أل-ق-درة ألشض-رأئ-ي-ة
ل -ل -م -وأط -ن ،م-ذك-رأ ب-أان ه-ذه ألصض-ي-غ-ة ل-يسضت
أأل‚ع إأذأ كان  ⁄يتجه ألقتصضاد ألوطني إأ¤
أإلنتاج وأإلنتاجية ،مشضددأ على ضضرورة أن
يكون ﬁددأ ‘ ألزمن.
وأوع -ز أÿب Òألق -تصض-ادي ‚اح أل-ت-م-وي-ل
غ Òألتقليدي ‘ ألبلدأن ألكÈى ،إأ ¤جملة
من ألعوأمل بينها أن أŸؤوسضسضات منتجة وبعد
ضض -خ أألم -وأل ‘ ألسض -وق ت -زي -د إأن -ت -اج -ي-ت-ه-ا،
وأŸوأطن لديه أŸال لقتنائها ،غ Òأن أألمر
بالنسضبة للجزأئر ﬂتلف ـ حسضبه ـ وأسضتدل
بلغة أألرقام لتأاكيد طرحه ،وألتي تفيد بأان 83

باŸائة من ألنشضاط ألقتصضادي مبني على
أÿدمات ،وعلى ألتجارة ألصضغÒة.
م-ن ج-ه-ت-ه ““أل-ق-ط-اع ألصض-ن-اع-ي ل ت-ت-ج-اوز
نسضبته من ألنا œألدأخلي أÿام  6باŸائة““
وفق ضضيف ““ألشضعب““ ،مضضيفا ‘ ألسضياق بأان
 95ب- - -اŸائ- - -ة م- - -ن أŸؤوسضسض - -ات ألصض - -غÒة
وأŸت- -وسض- -ط- -ة ل ت- -ت -ح -ك -م ‘ ““أŸن -اج -م -نت
ألسضÎأتيجي““ ،ما يؤوكد أن ““أللجوء إأ ¤طبع
أل -ن -ق -ود دون أن ي -ق -اب -ل -ه نشض -اط ‘ أإلن -ت -اج،
سضيؤودي حتما إأ ¤أرتفاع ‘ ألتضضخم““.
وتوقف مبتول عند تصضريحات  ⁄يخف
أمتعاضضه منها ،نفيد بانخفاضس ‘ أألسضعار
ن -ه -اي -ة ن -وف -م Èأ÷اري ،م -ت -وق -ع -ا إأم -ك-ان-ي-ة
أرت -ف -اع -ه-ا ن-ت-ي-ج-ة أل-ل-ج-وء إأ ¤أل-ت-م-وي-ل غÒ
أل-ت-ق-ل-ي-دي ،أل-ذي سض-ت-ظ-ه-ر أن-ع-كاسضاته بصضفة
جلية ‘ غضضون ألعام Úإأ 3 ¤سضنوأت أŸقبلة،
و ⁄يفوت أŸناسضبة لتقد Ëأمثلة عن ألدول
ألتي ÷أات إأليه ،على غرأر ألفنزوي.Ó
وأسضتند ذأت أŸتحدث إأ ¤أألرقام ألتي
تفيد بأان نسضبة ألتضضخم سضتناهز  6باŸائة ‘
ألعام ألدأخل ،ورÃا أك 10 ÌباŸائة ‘ حدود
ألعام  ،2021/2020أمر سضيؤودي وفق ما أكد
مبتول ـ إأ ¤إأفÓسس ألبنوك ،على أعتبار أن
معدل ربح ألبنوك ينبغي أن يكون أك Ìمن
م - -ع - -دل أل- -تضض- -خ- -م ،أي ح- -وأ‹  17باŸائة
م -تسض -ائ  Ó-أي مشض -روع Áك -ن أن ي-ح-ق-ق ه-ذه
أل -نسض -ب -ة ،وب -ال -ت-ا‹ ت-ط-ه Òأل-ب-ن-وك سض-ي-ط-رح
كحتمية.

إانعدام الثقة ب ÚاŸنظومة البنكية واŸواطن أافشصل الدفع ا’لكÎوÊ

سشعيد بن عياد
تصشوير  :عباسس تيليوة
وأسض -ت -ن -د أÿب ‘ Òق -رأءت-ه ل-ل-م-ؤوشض-رأت
ألرأهنة معتÈأ أن هناك إأمكانيات كبÒة
لتجاوز ألوضضعية ألصضعبة ألناجمة عن أنهيار
أسض- - - -ع - - -ار أÙروق - - -ات ،وم - - -ن ب Úت - - -لك
أŸع -ط -ي -ات سض -ق -ف ضض -ع -ي -ف ل -ل -م -دي-ون-ي-ة
أÿارجية ل تتعدى  6,3مÓي Òدولر إأ¤
ن -ه -اي -ة سض -ن -ة  ،2017وأح -ت -ي -اط -ي ل-لصض-رف
بالعملة ألصضعبة يتوقع أن يبلغ نهاية 2018
ب 77 Úإأ 78 ¤مليار دولر بحسضب أألرقام
أل -ت -ي كشض -ف ع -ن -اه ﬁاف -ظ ب-نك أ÷زأئ-ر،
بينما يتوقع وزير أŸالية تسضجيل أحتياطي
بالعملة ألصضعبة ب 62 Úإأ 63 ¤مليار دولر
آأف- -اق سض- -ن -ة  2020و 32م- -ل- -ي -ار ‘ 2021
(أألفامي ذكر ‘ أحد تقاريره أألخÒة توقع
تسضجيل أحتياطي بحوأ‹  12مليار دولر).
وذكر مبتول أنه لفت ألنتباه قبل حوأ‹
سضنت Úمن من““ Èألشضعب““ لضضرورة أللجوء
إأ ¤أل -ق -ي-ام ب-إاصضÓ-ح-ات ه-ي-ك-ل-ي-ة م-ن أج-ل
ت -ف -ادي ت -وت -رأت أج -ت -م -اع -ي -ة وأق-تصض-ادي-ة
ﬁتملة ناجمة عن موأجهة صضعوبات مالية،
ﬁذرأ من أıاطر ألتي تنجر عن ألعودة
›ددأ إأ““ ¤قبضضة““ صضندوق ألنقد ألدو‹،
أألمر ألذي تكون له عوأقب وخيمة على
مسضتقبل ألقتصضاد ألوطني ألذي يقف على
ع -ت-ب-ة أل-ن-م-و ب-ك-ل م-ا ت-ت-ط-ل-ب-ه م-ن مضض-اف-ة
ل-ل-م-ب-ادرة ألسض-ت-ث-م-اري-ة أإلن-ت-اج-ي-ة وأل-ت-زأم
بقوأعد ألتسضي Òألرأشضد.

–سصن أاسصعار النفط يقلل من عجز اŸيزانية
Óنباء
وخÓفا Ÿا أوردته وكالة ““رويÎز““ ل أ
Ãناسضبة أجتماع ﬁافظي ألبنوك بتونسس
من أن ﬁمد لوكال ““صضرح أن سضعر أك Ìمن
 50دولر لÈميل ألنفط يؤوثر بشضكل أيجابي
على أحتياطي ألصضرف ،أشضار مبتول أ ¤أنه
–دث إأ ¤ذأت أŸسضؤوول ألذي أعت Èما
أوردت -ه ت -لك أل -وك -ال -ة غ Òدق -ي -ق وغ-امضس
موضضحا أن سضعر أعلى من  50دولرأ يؤوثر
بشضكل أيجابي على أŸيزأنية بحيث يقلل
من ألعجز فيها ،وألذي يقدر بحوأ‹ 18
مليار دولر.

ودعا أÿب Òإأ ¤أعتماد لغة ألصضرأحة ‘
ت -ق -د Ëأألرق -ام ح -ت -ى Áك -ن رسض -م م -ع -ا⁄
وأضضحة للمشضهد ألقتصضادي متسضائ Óكيف
يصض- - -رح أل - -ب - -عضس ب - -ان ألصض - -ادرأت خ - -ارج
أÙروقات تبلغ نهاية ألسضنة أ÷ارية أكÌ
م -ن  3م Ó-ي Òدولر وه -و رق -م م-ب-ال-غ ف-ي-ه
مسضتنكرأ قيام إأحدى أ÷رأئد بنقل –اليله
باألرقام دون ذكر أŸصضدر وألتي تفيد أن
ألصضادرأت أÿالصضة من خارج أÙروقات
ل تتعدى  500إأ 600 ¤مليون دولر أما
أل-ب-اق-ي ف-ي-م-ث-ل صض-ادرأت مشض-ت-ق-ات أل-ن-فط
وألفوسضفاط ،ومن ثمة فان قول أ◊قيقة
يسضاعد على توضضيح موأقع أÿلل وصضياغة
أ◊لول ألناجعة.

اسصتÒاد اÿدمات يسصتنزف العملة الصصعبة
ونبه ‘ هذأ أإلطار إأ ¤خطر ألتناقضضات
‘ ألتصضريحات من جانب أŸسضؤوول Úعن
ﬂتلف ألقطاعات وأن أفضضل آألية للتعامل
مع ألظرف تتمثل ‘ إأرسضاء أنسضجام ضضمن
ق -وأع -د ح-رك-ي-ة ألسض-وق ح-ت-ى Áك-ن ضض-ب-ط
أل- -ت- -وق- -ع- -ات وت -ق -ل -يصس ه -امشس أÿط -أا ‘
أل - -ت - -ق - -دي - -رأت ‡ا Áن - -ح ل - -ل- -م- -ؤوسضسض- -ات
وأŸت- -ع- -ام- -ل ÚوأŸسض- -ت- -ث -م -ري -ن رؤوي -ة أكÌ
وضض - -وح- -ا ل- -ل- -مشض- -ه- -د ‘ أŸدي Úأل- -قصضÒ
وأŸتوسضط خاصضة وأن أألرقام وألنسضب ألتي
تقدم من ﬂتلف أ÷هات ألرسضمية وألدولية
حول ألقتصضاد أ÷زأئري تعكسس أختÓفات
‘ أل -رؤوى ‡ا ي -ل-ق-ي ب-ح-ال-ة م-ن ألضض-ب-اب-ي-ة
ينبغي تبديدها عن طريق ألنقاشس أŸفتوح
ب Úأıتصض.Ú
وب - - -ه - - -ذأ ألصض - - -دد أع - - -ت Èأن م- - -ي- - -زأن
أŸدفوعات هو أŸعيار ‘ –ديد حجم
خروج ألعملة ألصضعبة بعنوأن أÿدمات ألتي
تقدر Ãعدل  9و  11مليار دولر سضنويا إأ¤
ج -انب أل -ت -ح -وي Ó-ت أل -ق -ان -ون -ي -ة ل-لشض-رك-اء
أألجانب ،وقد بلغت ‘ سضنة  2013حوأ‹
 70مليار دولر لتتقلصس Ãعدل  10مÓيÒ
دولر لتصضل  58إأ 60 ¤مليار دولر حاليا.
ويتوقع أن تبلغ ألصضادرأت ‘  2019حوأ‹
 33.2مليار دولر مقابل وأردأت بحجم 44
مليار دولر وهو ما يأاخذه مشضروع قانون
أŸالية ألذي يعرضس أمام ألŸÈان حاليا
بع Úألعتبار .إأل أن أ÷انب ألشضائك فيه
ي -ب -ق -ى ع -ل -ى مسض -ت -وى ح -ج -م أل -ت-ح-ويÓ-ت

ألجتماعية ألتي يرصضد لها حصضة أك‘ È
أŸيزأنية ألعامة ‘ وقت صضرح فيه وزير
أŸال -ي -ة ب -أان -ه سض-وف ي-ت-م خÓ-ل ألسض-دأسض-ي
ألثا Êمن ألسضنة ألقادمة أعتماد نظام دعم
مسضتهدف يوجه للفئات ألضضعيفة بحيث ل
Áكن موأصضلة ألعمل بالنهج أ◊ا‹ كونه
ي- -ح -م -ل ﬂاط -ر كÈى ع -ل -ى أألم -ن أŸا‹
ل- -ل- -ب Ó-د .وت -أاسض -ف ل -ع -دم إأصض -غ -اء أ÷ه -ات
أŸسض -ؤوول -ة ل-ت-وصض-ي-ات-ه أŸتضض-م-ن-ة ‘ م-ل-ف
يتعلق بالوقود قدمه سضنة .2009

 60دو’را للÈميل كافية ÿروج ا÷زائر من اأ’زمة

–دي الذكاء ا’صصطناعي والّرقمنة
وأسضتطرد موضضحا ‘ قرأءته للمؤوشضرأت
على ما فيها من معطيات سضلبية بالنظر
لتقلبات أسضوأق أÙروقات ،أنه ل ينبغي
ألوقوع ‘ شضرأك تصضور سضلبي للمشضهد لكن
شضريطة أن يتم ألتوجه لبناء جبهة أجتماعية
وأسضعة تضضم كل ألقوى أ◊ية ‘ أÛتمع
لتجنيده ‘ موأجهة ألظرف ،وكذأ تكريسس
منهج أخلقة أ◊ياة ألعامة ،ألتي كما صضرح
به خالد بن تونسس(شضيخ ألطريقة ألعÓوية)
أم -ام أل -ن -دوة أل -دول-ي-ة أل-ث-ان-ي-ة ل-ل-ج-م-ع-ي-ات
·Ó
أإلف- -ري- -ق- -ي- -ة أعضض- -اء ““أي -ك -وسض -ك -و““ ل  -أ
أŸتحدة أŸنعقدة من  19إأ 21 ¤نوفمÈ
 2018ب -ا÷زأئ-ر ل Áك-ن ب-دون-ه-ا أل-ذه-اب
ÓخÓق من ثقل ‘ بناء أ◊ضضارة
بعيدأ Ÿا ل أ
كما أورده ألعا ⁄أبن خلدون مؤوسضسس علم
ألجتماع ‘ مقدمته.
ورسض- -م م -ب -ت -ول ‘ تشض -خ -يصض -ه ل -ل -رأه -ن
Óفاق معا ⁄أقتصضاد أŸعرفة
وأسضتشضرأفه ل آ
Óخ-ط-ار أل-ت-ي –م-ل-ه-ا سض-ن-وأت
ب -ال -ن -ظ -ر ل -أ
 2040/2030/2025م - -ن ج - -انب ت - -ط- -ور
أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات م-ؤوك-دأ أهمية ألتعاطي من
أآلن مع ألذكاء ألصضطناعي وألرقمنة ألتي
لها تأاث Òمباشضر على أŸؤوسضسضات ،حتى يتم
تدأرك ألتأاخر لتوأصضل أ÷زأئر أدأء دورها
كطرف أسضاسس ‘ أ◊فاظ على ألسضتقرأر
أإلق- -ل -ي -م -ي وأل -ع -اŸي خ -اصض -ة وأن ل -دي -ه -ا
أإلم -ك-ان-ي-ات وأل-وسض-ائ-ل أل-ت-ي تسض-اع-د ع-ل-ى
أÿروج من أألزمة وذلك بانتهاج أ◊وكمة
وأل - -دف- -ع ب- -ال- -ك- -ف- -اءأت إأ ¤م- -رك- -ز أل- -ق- -ار
ألق- -تصض- -ادي م- -ع أ◊رصس ع- -ل- -ى م- -وأك -ب -ة
ألتحولت ألقتصضادية ألعاŸية ضضمن مسضار
ي- -ج- -م- -ع ك- -اف- -ة أل- -ق -وى ح -ول ه -ذأ أÿي -ار
ألسضÎأتيجي.

دعا اÿب Òا’قتصصادي عبد الرحمن
مبتول ا◊كومة إا ¤القيام بإاصصÓحات
مدروسصة و منطقية  ،تتوخى النجاعة
ا’قتصصادية مع ا◊فاظ على اŸكتسصبات
ال -وط -ن -ي -ة ،إا ¤ج -انب ﬁارب -ة ال-فسص-اد
وكذا التهرب الضصريبي Ãختلف أانواعه
وال -ل -ذان ’ي -زا’ن يشص -ك Ó-ن –حسص -ب-ه–
نزيفا خطÒا للموارد اŸالية واحتياطي
الصص -رف ل -ل -ب Ó-د ك -م -ا دع -ا ا ¤تشص -ج-ي-ع
’صصعدة .
التسصي Òالراشصد على جميع ا أ

عزيز.ب
وأوضض -ح م -ب-ت-ول خÓ-ل ن-زول-ه ضض-ي-ف-ا ع-ل-ى
““ألشضعب““ أن مسضتقبل أ÷زأئر يبقى مرتبطا
دأئما بسضعر ألبÎول ‘ ألسضوق ألدولية ورغم
ألعوأمل أ÷يو إأسضÎأتيجية ألتي تتحكم ‘
ألسضوق ،فإان ألبÓد قادرة على أÿروج من
أألزمة بـ  60دولر للÈميل فقط  ،كما حذر
ذأت أŸتحدث من ألتوجه إأ ¤صضندوق ألنقد
أل- -دو‹ ،ألن ه- -ذأ سض- -ي- -ن- -ع -كسس سض -ل -ب -ا ع -ل -ى
أ÷زأئر.
وأكد أÿب Òألقتصضادي على ضضرورة وضضع
إأسضÎأتيجية وطنية إأسضتشضرأفية ،تعتمد على

ألذكاء ألصضطناعي وأإلقتصضاد ألرقمي ،ألذي
يبقى –ديا أسضاسضيا على أ÷زأئر أن ترفعه
‘ أŸسض -ت -ق -ب -ل ،وأع -ت -م -اد أل -ت -ك -وي -ن ‘ ك -ل
أÛالت ،لسض-ي-م-ا ‘ ›ال أل-ت-ك-ن-ول-وج-يات
أ◊ديث ،ومسضايرة كل ما هو مسضتجد أليوم ‘
ألعا ،⁄أما بخصضوصس سضياسضة ألدعم ،قال
مبتول أنه يدعم ألتصضريحات أألخÒة لوزير
أŸالية عبد ألرحمان رأوية عقب مصضادقة
ألŸÈان على قانون مشضروع قانون أŸالية
 2019حينما طالبا Ãرأجعة سضياسضة ألدعم
ألج-ت-م-اع-ي ،م-ع –صض Úأل-ف-ئ-ات ألضض-ع-ي-ف-ة،
وأإلبقاء على ألدعم أŸوجه لصضا◊ها ،أإ¤
ج -انب ت -ب -ن -ي ت -وج -ه أق -تصض -ادي وأج-ت-م-اع-ي
جديد..
و‘ رده عن سضؤوأل حول أسضباب فشضل تقنية
أل - - - -دف- - - -ع ألل- - - -كÎو ‘ Êأ÷زأئ- - - -ر رغ- - - -م
ألسضتثمارأت ألضضخمة ألتي سضخرتها ألدولة
من أجل إأ‚اح هذأ أŸشضروع ،قال مبتول أن
عدة أسضباب حالت دون ‚اح هذأ أŸشضروع
ول- -ع- -ل أب- -رزه- -ا تضض -ارب تصض -ري -ح -ات ب -عضس
أŸسضؤوول Úفيما يخصس ألوضضعية أŸالية للبÓد
 ،وهو ما أفقد ألدولة ثقة أŸوأطن خاصضة إأذأ
علمنا أن أŸال يعت Èوسضيلة ثقة ب ÚأŸوأطن
و ألدولة فضض Óعلى تأاث Òألتجارة أŸوأزية .

»æWh

أÿميسش  22نوفم 2018 Èم
ألموأفق لـ  14ربيع أألول  1440هـ

ضشيف
«
ا
ل
ش
ش
ع
ب»

ألتعجيل بتطوير ألطاقات أŸتجددة Ÿوأجهة –ديات آأفاق 2030

 70دولرا لÈميل النفط سشعر
متوازن للمنتج ÚواŸسشتهلكÚ

’مريكية على إأيرأن على ألسصوق ألنفطية
قدم أÿب Òعبد ألرحمان مبتول قرأءة دقيقة وتشصريحا مسصتفيضصا لتدأعيات فرضس ألعقوبات أ أ
وتأاثر أسصعار برميل ألبÎول ،وأغتنم ألفرصصة ليدعو إأ ¤ضصرورة إأطÓق وإأرسصاء نظرة أسصÎأŒية خارج قطاع أÙروقات ‘ ،ظل ما تدره أسصوأق
ألسصياحة أÛاورة من ثروة تضصاهي ثروة ألنفط ،وكذأ قدرأت أ÷زأئر ألكامنة ‘ ألصصناعة ألتكنولوجية وألفÓحة .وربط أنتعاشس أسصعار ألنفط
’سصعار سصتتهاوى إأ¤
بانتعاشس ألنمو أ’قتصصادي ألعاŸي وكذأ زوأل أÓÿفات أ’قتصصادية ب Úأمريكا وألصص Úوأوروبا ،بينما إأذأ حدث ألعكسس فإان أ أ
أقل من  60دو’رأ للÈميل.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’من ألوطني للبÓد
ألفسصاد خطرأ على أ أ

رد العتبار Ûلسس اÙاسشبة Ÿكافحة
تضشخيم الفوات Òوالتهريب الضشريبي

سص- -ج- -ل أÿب Òم -ب -ت -ول أن
عدة آأليات تتدأخل ‘ مهامها
Ÿكافحة ألفسصاد مثل ›لسس
أÙاسص-ب-ة وأŸف-تشص-ي-ة أل-ع-ام-ة
ل -ل -م -ال -ي -ة وه -ي -ئ-ة م-ك-اف-ح-ة
أل -فسص -اد ،دأع -ي -ا إأ ¤أل -ره -ان
ع -ل -ى أخ-ل-ق-ة أ◊ي-اة أل-ع-ام-ة
ع-ل-ى ك-اف-ة أŸسص-ت-وي-ات لبلوغ
درج - -ة م - -ت - -ق - -دم - -ة ‘ ه - -ذأ
أÛال.

سسعيد بن عياد
وأشضار إأ ¤أن ألفسضاد ألذي يتم
ب -أاشض -ك-ال ﬂت-ل-ف-ة أصض-ب-ح خ-ط-رأ
على أألمن ألوطني للبÓد ،خاصضة
ما يتم عن طريق تضضخيم ألفوأتÒ
لتحويل ألعملة ألصضعبة بالتوأطؤو
م -ع شض -ب -ك -ات أج -ن-ب-ي-ة إأ ¤ج-انب
تضض-خ-ي-م ف-وأت Òب-ال-ع-ملة ألوطنية
خاصضة ‘ قطاع ألبناء.
وأع -ت Èأن مسض -ار م -ك -اف -ح -ت-ه
ي-رت-ك-ز ع-ل-ى أسض-ت-قÓ-ل-ي-ة أل-قضضاء
ورد ألعتبار Ûلسش أÙاسضبة
وت-ف-ع-ي-ل أل-رق-اب-ة ألŸÈان-ي-ة ،م-ع
–قيق أنسضجام بﬂ Úتلف هذه
ألآليات.
وأوضض -ح أه -م -ي -ة أل -ت-م-ي-ي-ز بÚ
أل- -فسض -اد وسض -وء أل -تسض -ي Òم -ب -دي -ا
ق- -ن- -اع- -ت- -ه ب- -ع -دم Œر Ëأف -ع -ال
أل- -تسض- -ي ‘ Òظ- -ل ت -وق -ع حصض -ول
أخ- -ط- -اء ،مضض- -ي- -ف -ا أن -ه ي -ن -ب -غ -ي
ألإسضرأع ‘ معا÷ة ألفجوأت ‘
هذأ أŸوضضوع لوضضع حد لنزيف

ألعملة ألصضعبة.
و ⁄ي - -فت أإلشض - -ارة أيضض - -ا إأ¤
ألكلفة ألتي تÎتب عن ألتهريب
‘ ظ-ل أل-دع-م أل-ع-م-وم-ي ل-ل-م-وأد
وأسض- -ع- -ة ألسض -ت -ه Ó-ك وك -ذأ ع -ن
أل -ت -ه -رب ألضض -ري -ب-ي أل-ذي ي-ب-ق-ى
إأحدى أŸشضكÓت أŸسضتعصضية ‘
ظل عدم تطور أŸصضالح أŸكلفة
ب -ال -ت -حصض -ي -ل م -ن ح-يث عصض-رن-ة
مناهج ووسضائل ألعمل ‡ا يعطل
من مسضار إأضضفاء ألشضفافية على
أŸشض-ه-د ألق-تصض-ادي وأل-ت-جاري.
ول يزأل أمام وزأرة أŸالية عمل
كب Òعلى هذأ ألصضعيد خاصضة ‘
›ال إأدأرة أألمÓ- - -ك أل - -ع - -ام - -ة
باعتماد رقمنة أألمÓك ألعقارية
وت - -رسض - -ي- -م سض- -ن- -دأت أŸل- -ك- -ي- -ة،
متسضائ Óكيف أن أ◊صضول على
دف Îعقاري يتطلب وقتا كبÒأ
وإأجرأءأت معقدة.
لذلك فان ألتأاخر ‘ إأصضÓح
ألنظام أŸا‹ رغم بعضش ألتحسضن
ع-ل-ى مسض-ت-وى أل-ب-نوك وأ÷مارك
ي -ع -ي -ق أل -ت-ن-م-ي-ة ،وي-دع-و ‘ ه-ذأ
ألسضياق إأ ¤ضضبط ألبنية ألهيكلية
ل -ل -ق-ط-اع-ات أل-وزأري-ة م-ن خÓ-ل
تبني ألعمل بنظام وزأرأت كÈى
تضضم قطاعات متكاملة مثل دمج
أل -ت -ج -ارة م-ع أŸال-ي-ة ل-ل-حسض-م ‘
أل-ق-رأرأت بشض-ك-ل ن-اج-ع وت-ق-ليصش
ه -امشش ألخ -ت Ó-ل أم-ام ت-ق-ل-ب-ات
سضريعة لÓأسضوأق وتغÒأت مفاجئة
للمؤوشضرأت.

أعتماد إأسصÎأŒية وطنية أسصتشصرأفية وأضصحة

فضسيلة بودريشش
أكد ألÈفسضور عبد ألرحمان مبتول – لدى نزوله
ضض -ي -ف -ا ع -ل -ى رك -ن ““ضض -ي-ف ألشض-عب““ – أن أل-ع-ق-وب-ات
أألمريكية على إأيرأن وألتي دخلت حيز ألسضريان شضهر
نوفم Èأ÷اري ل تسضري على  8بلدأن ألنها مسضتمرة
‘ ألسضتفادة من أإلمدأدأت ألنفطية أإليرأنية ،علما
أن ثÓث دول ويتعلق أألمر بكل من ألصض Úوألهند
وتركيا سضتبقى تسضتفيد من ألنفط أإليرأ Êطيلة مدة 8
أشضهر أŸقبلة ،معتÈأ ‘ سضياق متصضل أن ألدخول
ألقوي للغاز وألبÎول ألصضخري أألمريكي من خÓل ما
أسضماه با◊قول ألنفطية ألصضغÒة أألمريكية بدوره أثر
ع -ل -ى أسض -ع-ار ألسض-وق أل-ن-ف-ط-ي-ة م-ن خÓ-ل أل-زي-ادة ‘
أŸعروضش من أÿام ،وتوقع على ضضوء أŸعطيات أنه
‘ ع- - - - -ام  2019سض -وف تصض -ب -ح أل -ولي -ات أŸت -ح -دة
أألمريكية أك Èمنتج للنفط بعد ألسضعودية وروسضيا،
حيث بلغت ألزيادة ‘ ألعرضش  1مليون برميل يوميا
بسض -بب ع -دم أحÎأم ب -عضش أل -دول ق -رأر أل -ت -خ -ف -يضش
أŸتخذ ‘ فيينا ،ومن ب Úهذه ألدول ذكر أل من
ألعرأق وليبيا .ومن آأثار فرضش ألعقوبات أألمريكية
على إأيرأن –دث أÿب Òمبتول كذلك عن تسضجيل
كلفة جيوأسضÎأŒية ،على خلفية أن جميع ألتقارير
ألصضادرة عن ألبنك ألعاŸي وصضندوق ألنقد ألدو‹
تؤوكد أنه إأذأ تطورت تدأعيات أÓÿفات ألقتصضادية
ما ب Úأمريكا وألصض Úوأوروبا ونتج عن ذلك أزمة فإان
أسضعار برميل ألبÎول قد تÎأجع إأ ¤أقل من 60
دولرأ للÈميل ،لكن إأذأ حدث ألعكسش وسضجل ‰و
أق - -تصض - -ادي وإأذأ ‚حت ألسض - -ع - -ودي- -ة ‘ ت- -خ- -ف- -يضش
إأمدأدأتها ألنفطية نحو أألسضوأق ،فإان كل ذلك سضيكون
له آأثار إأيجابية على “اسضك أألسضعار ألنفطية ،علما
أن حصضة إأيرأن ألنفطية ‘ ألعرضش تناهز  2.7مليون
برميل يوميا.
وحول مسضتقبل أألسضعار ‘ ظل ألتذبذب أŸسضجل
وأجتماع بعضش ألعوأمل ألسضلبية ألتي قد تتسضبب ‘
أŸزي -د م -ن ت -ه -اوي أسض -ع -ار أل -ذهب أألسض -ود ،أوضض -ح
ألدكتور عبد ألرحمان مبتول أن أسضعار ألنفط مرتبطة
Ãعدل ألنمو ألعاŸي خاصضة ما تعلق بالصض Úوألهند
وأل - - -دول أألوروب - - -ي - - -ة ،إأ ¤ج- - -انب ت- - -أاثÒأت أ◊رب
ألقتصضادية ألقائمة ب Úأمريكا وألصض Úوكذأ ألرسضوم
أŸفروضضة ،ألن ذلك أدى إأ ¤بروز تخوف صضندوق
ألنقد ألدو‹ من نشضوب أزمة أقتصضادية مشضابهة ألزمة
 ،2008وإأذأ حدث فع Óفرق ما ب Úألعرضش وألطلب
‘ سض -وق أل -ن -ف -ط ،ف -إان م -ع -دلت أل -ن-م-و ألق-تصض-ادي
تنخفضش وبالتا‹ يفضضي ذلك إأ ¤ترأجع أسضعار ألنفط
إأ ¤أقل من  60دولرأ للÈميل ،بينما قد يصضل سضعر
ب -رم -ي -ل أل -ن -ف-ط إأ ¤سض-ق-ف  80دولرأ إأذأ أخ -ت -ل -فت
أل-ظ-روف وأخ-ت-فت أل-ع-وأم-ل ألسض-ل-ب-ي-ة أل-ت-ي تؤوثر على
أسضتقرأر ألسضوق.
وخلصش مبتول إأ ¤ألقول ‘ هذأ أŸقام أن ألسضعر
أل - -ع - -ادل أل - -ذي م - -ن شض - -أان - -ه أن ي - -خ- -دم أŸن- -ت- -جÚ

وأŸسض -ت -ه -ل-ك Úع-ل-ى ح-د سض-وأء ي-ت-م-ث-ل ‘  70دولر
ل- -لÈم- -ي- -ل ،و ⁄ي -خ -ف ب -أان وزي -ر أل -ط -اق -ة أل -روسض -ي
““ألكسضندر نوفاك““ يرى بأان ألسضعر ألعادل للنفط يتمثل
‘  65دولرأ للÈميل.

 18مليار م Îمكعب احتياطي الغاز الصشخري
وعلى ضضوء تقديرأته ألدقيقة قال أÿب Òمبتول أنه
إأذأ عرفت أسضعار ألنفط زيادة ب1دولر يوميا ،فإان
إأجما‹ ألزيادة ألسضنوية سضوف يصضل من  300إأ400 ¤
م -ل -ي -ون دولر ،وكشض -ف ‘ سض-ي-اق م-تصض-ل أن-ه ب-إام-ك-ان
أ÷زأئر إأنتاج نحو  1.4مليون برميل يوميا ،وÁكن
–صضيل من خÓل ذلك ما ب 8 Úو10مÓي Òدولر،
مشضÒأ إأ ¤أن أسضعار ألبÎول لديها تأاثÒأت إأيجابية
على أŸيزأنية وتقلصش من حجم ألتمويل غ Òتقليدي،
وأغتنم ألفرصضة ليدعو إأ ¤ضضرورة إأطÓق وإأرسضاء
نظرة خارج قطاع أÙروقات ‘ ،ظل ما تدره أسضوأق
ألسضياحة أÛاورة من ثروة تضضاهي ثروة ألنفط وعلى
سضبيل أŸثال مدأخيل سضوق ألسضياحة ألفرنسضية ألتي
ت-ن-اه-ز سض-ن-ويا  45م -ل-ي-ار دولر أي ضض-ع-ف-ي م-دأخ-ي-ل
أ÷زأئر من أÙروقات ،بينما ألسضياحة ‘ أŸغرب
تدر سضنويا نحو 17مليار دولر.
وم -ن أل -ب -دأئ -ل أل -ت -ي رأف-ع ع-ن-ه-ا م-ب-ت-ول م-ن أج-ل
موأجهة تقلبات ألسضوق ألنفطية وإأرسضاء قاعدة صضلبة
لق- -تصض- -اد ب -دي -ل ع -ن ألÌوة أل -ن -ف -ط -ي -ة ،ت -ط -رق إأ¤
ألتكنولوجيات أ◊ديثة على خلفية أن أ÷زأئر “لك
ثروة معتÈة من أŸوأرد ألبشضرية وألطاقات ،علما بأان
ألهند تصضدر ما ل يقل عن  10مÓي Òدولر سضنويا ‘
أل›Èيات وحدها ،إأ ¤جانب أنه شضدد على ضضرورة
أسض -ت -غ Ó-ل أل -ق -درأت أل -ك -ام -ن-ة وأŸع-تÈة ‘ أÛال
أل-فÓ-ح-ي ،أم-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق Ãسض-ت-ق-ب-ل أل-نفط وألغاز
ألصض- -خ -ري– Úدث أل -دك -ت -ور ع -ن أم -ت Ó-ك أ÷زأئ -ر
لحتياطي ل يقل عن  18مليار م Îمكعب ،غ Òأنه ⁄
ي-خ-ف ب-أان ت-ك-ل-ف-ة أسض-ت-غÓ-ل أل-زي-وت ألصض-خ-ري-ة وكذأ
آأثارها على أÙيطÁ ،كن ألتغلب عليها ‘ ظل تطور
تقنيات أسضتغÓل ألغاز ألصضخري وألتي من شضأانها أن
تقلصش بنسضبة  95باŸائة من أسضتهÓك أŸياه وحقن
أم -اك-ن ت-وأج-د أل-غ-از ألصض-خ-ري ،وأصض-ف-ا ب-أان أل-ط-اق-ة
توجد ‘ قلب أألمن ألقتصضادي ،لذأ أقÎح ضضرورة
توسضيع وتعميق أ◊وأر مع أÛتمع أÙلي من أجل
ألسضتغÓل أألمثل للغاز ألصضخري ألن  100بئر يحتوي
على  1مليار م Îمكعب ،وعمر ألبئر يصضل إأ5 ¤
سضنوأت من ألسضتغÓل ومن ثم يتم ألتوجه إأ ¤منطقة
أخرى ،وأكد على ضضرورة توفر  10آألف بئر.

رهان الطاقة الهدروجينية
وطمأان ألÈفسضور مبتول جميع أŸتخوف Úمن آأثار
أسضتغÓل ألغاز ألصضخري ،أن ألعلم تطور كثÒأ حيث
ت-وصض-ل إأ ¤ت-ق-ن-ي-ات ت-ق-ل-ل م-ن أل-ع-وأم-ل ألسض-ل-بية على

أÙيط بنسضبة ل تقل عن  80باŸائة ،وأوضضح بأان
أ÷زأئر –تل أŸرتبة ألثالثة عاŸيا من حيث أكÈ
أحتياطي ‘ ألغاز ألصضخري أي بعد ألصض Úألتي –تل
أŸرت-ب-ة أل-ث-ان-ي-ة وأل-ولي-ات أŸت-ح-دة أألم-ري-ك-ية ألتي
–ت- -ل ألصض- -دأرة ،وذك -ر م -ب -ت -ول أن أسض -ت -غ Ó-ل أل -غ -از
ألصضخري يحتاج إأ ¤أŸاء ألعذب ‘ عمليات حقن
آأبار ألغاز ألصضخري.
وشض -دد م -ب-ت-ول ع-ل-ى أل-ت-ع-ج-ي-ل ب-ت-ط-وي-ر أل-ط-اق-ات
أŸتجددة Ÿوأجهة –ديات آأفاق عام  ،2030وأقر بأان
منطقة ع Úصضالح تعد أŸنطقة أألك Ìحرأرة ‘
ألعا ،⁄وعلى أعتبار أنه من خÓل ألطاقات أŸتجددة
Áكن تغطية نحو  40باŸائة من ألسضتهÓك أÙلي،
أي أل -ك -م -ي -ة أŸسض -ت -ع-م-ل-ة أل-ي-وم Áك-ن ت-وج-ي-ه-ه-ا إأ¤
أل -تصض -دي -ر إأذأ ” أل -ت -وج -ه ن -ح -و أسض -ت -هÓ-ك أل-ط-اق-ة
أŸتجددة ،ومن ثم ألوصضول إأ ¤مرحلة مزج ألطاقات
م -ع ب -عضض -ه-ا أل-ب-عضش ،صض-ن-اع-ة ألسض-ي-ارأت ‘ أ÷زأئ-ر
ت -ك-ل-ف أ÷زأئ-ر  3م Ó-ي Òدولر سض -ن -وي -ا ،و“ن -ى ل-و
ألشض- -رك- -اء ‘ صض- -ن -اع -ة ألسض -ي -ارأت ي -ج -ل -ب -ون م -ع -ه -م
أل -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ا ألن أل-ع-ا ⁄ع-ل-ى م-وع-د م-ع ألسض-ي-ارأت
ألكهربائية حيث أوروبا سضوف تصضبح نصضف حظÒة
سضيارتها كهربائية ،أي ‘ آأفاق عام  2030و ،2040ألن
أل -ع -ا ⁄سض -ي -ت -ح -ول ن -ح -و أل-ط-اق-ة أل-ه-دروج-ي-ن-ي-ة ،أي
أŸسضتقبل للشضمسش وأŸاء وبالتا‹ ألعودة إأ ¤ألفطرة.
ووجه سضلسضلة من ألنتقادأت Ÿرأكز ألبحث ألتي يرى
بأان ألعديد منها مازأل جامدأ ‘ وقت يعد ألبحث
إأحدى ركائز أقتصضاديات ألدول ألناشضئة.

إارسشاء ميكانيزم لسشلم القيم
وم -ن ب Úأ◊ل -ول أل -ت -ي أقÎح -ه -ا ألÈفسض -ور ع -ب-د
أل -رح -م -ان م-ب-ت-ول م-ن أج-ل ق-ط-ع دأب-ر أل-فسض-اد ،ذك-ر
أخلقة بالدرجة أألو ¤أÛتمع ،ألنه ل يكفي أن يقوم
باŸهمة مفتشضية أŸالية وألديوأن ألوطني Ÿكافحة
ألفسضاد ،ومن مظاهر ألفسضاد –دث مبتول عن ظاهرة
–ويل ألعملة ألصضعبة وتضضخيم ألفوأت ،Òبل قال أن
ألفسضاد صضار يهدد ألقتصضاد ألوطني ويتطلب أألمر
Œن - -د أ÷زأئ - -ري Úج - -م- -ي- -ع- -ا إأ ¤ج- -انب أألج- -ه- -زة
أŸؤوسضسضاتية وكذأ أألجهزة ألتقنية من أجل شضفافية
ألعدألة وتفعيل ألرقابة ألŸÈانية ،وإأ ¤جانب إأرسضاء
م -ي -ك -ان -زم سض-ل-م ل-ل-ق-ي-م .وح-ذر م-ب-ت-ول م-ن أسض-ت-م-رأر
م-ظ-اه-ر أل-فسض-اد ألن ظ-اه-رة ن-زي-ف أل-ع-م-ل-ة ألصض-ع-ب-ة
وألتهرب أ÷بائي وتهريب أŸوأد ألوأسضعة ألسضتهÓك،
وأقÎح ب- -اŸوأزأة م- -ع ذلك ت- -ن- -ظ- -ي- -م ج- -ي -د وﬁك -م
ل Ó-ق -تصض -اد أل -وط -ن -ي ،وأعÎف ب -وج -ود أل -ع -دي-د م-ن
أÿوأصش يتهربون من دفع ألضضرأئب بل ول يكشضفون
ع -ن رق -م أع -م -ال -ه -م أ◊ق -ي -ق -ي .وح-ذر م-ن أل-ت-ه-رب
أ÷بائي وخطره على ألقتصضاد ألوطني ،مÈزأ كيفية
ألتعامل مع ألفسضاد ‘ أمريكا حيث Áثل ألتهرب
ألضضريبي وألختÓسش جرÁة ‘ حق أألمة أألمريكية
بل وتعت Èأخطر بكث Òمن جرÁة ألقتل.

القدرة الششرائية مرتبطة باألجور ،
معدل التضشخم وقيمة الدينار

أك - -د أÿب Òأ’ق - -تصص- -ادي
ع- -ب -د أل -رح -م -ان م -ب -ت -ول أن
غ- - - - - -ي- - - - - -اب أ’سصÎأŒي- - - - - -ة
’سص-ع-ار
وأسص -ت -م -رأر أرت-ف-اع أ أ
ورأء ضص- - - - -ع - - - -ف أل - - - -ق - - - -درة
ألشصرأئية للموأطن أ÷زأئري
وهي ألوضصعية أŸرتبطة بÚ
’ج- -ور وم- -ع- -دل أل- -تضص -خ -م
أ أ
وق -ي-م-ة أل-دي-ن-ار أ÷زأئ-ري ،
هي عوأمل أحدثت أخت’Ó
ك - - - - -ب Òب Úم - - - - -دأخ- - - - -ي- - - - -ل
ومصص -اري -ف أŸوأط -ن  -ي-ق-ول
ألÈوف -يسص-ور  -خÓ-ل ن-زول-ه
ضصيفا على ““ألشصعب ““ .

خالدة بن تركي
أوضضح ألÈوفيسضور مبتول أنه
إأ ¤ج- - - -انب أألج - - -ور وم - - -ع - - -دل
ألتضضخم فأان ترأجع قيمة ألدينار
أ÷زأئ -ري بسض-بب ضض-ع-ف أإلن-ت-اج
وأإلن -ت-اج-ي-ة وأع-ت-م-اد ألصض-ادرأت
أ÷زأئ- -ري- -ة ع- -ل -ى م -ادة أل -بÎول
أÿام ‘ ،ح Úأن نسضبة كبÒة من
أح - - - -ت- - - -ي- - - -اج- - - -ات أŸوأط- - - -نÚ
وأŸؤوسضسضات ألعمومية وأÿاصضة
مسضتوردة من أÿارج  ،له تأاثÒ
ك- -ب Òع- -ل- -ى أل- -ق- -درة ألشض- -رأئ -ي -ة
ل- -ل- -م- -وأط- -ن  ،مشضÒأ ب -ان أألسض -ر
أ÷زأئ -ري -ة أŸك -ون-ة م-ن  5أفرد
بحاجة إأ 5 ¤مÓي Úسضنتيم على
ألأق- -ل م -ن أج -ل –ق -ي -ق م -ع -دل
عيشش بسضيط .
وق -ال ألÈوف -يسض -ور م -ب-ت-ول أن
أألجور مرتبطة باإلنتاج ‘ حال

زأدت على أإلنتاج فسضيكون هناك
أخ - -ت Ó- -ل و إأفÓ- -سش وأن غ- -ي- -اب
أإلن- -ت- -اج و أإلن- -ت- -اج- -ي -ة ل Áك -ن
م -ع -ه -م -ا رف-ع أألج-ور ،ف-م-ث‘ Ó-
أ÷زأئ - -ر أل - -دول - -ة ت- -رك- -ز ع- -ل- -ى
سضياسضية ألدعم ألجتماعي  ،و‘
ح- -ال ع- -دم ت- -ط- -وي -ر أل -وضض -ع -ي -ة
ألق - - -تصض - - -ادي - - -ة –دث أألزم- - -ة
ألجتماعية .
وأضض - - - -اف ذأت أŸت- - - -ح- - - -دث
بخصضوصش ألقتصضاد أŸوأزي أنه
Áث -ل  50ب- -اŸائ- -ة ‘ أ÷زأئ -ر
حسضب أŸنظمة ألدولية للتجارة
ألتي دعاها إأ ¤مرأجعة ألتضضخم
‘ أ÷زأئ - -ر لن أŸع - -ط - -ي - -ات و
أŸتطلبات ليسضت نفسضها كوننا
أآلن ‘  2018وأألمور تتغ Òمع
م -رور أل -وقت  ،غ Òأن -ه -ا تسض -ع-ى
دأئ - - - -م - - - -ا إأ ¤كسضب أ÷ب - - - -ه - - - -ة
ألج -ت-م-اع-ي-ة م-ن خÓ-ل سض-ي-اسض-ة
ألدعم دون أ◊صضول على مقابل
وه - -ذأ ك - -ل - -ه ب - -فضض - -ل ع- -ائ- -دأت
أÙروقات .
وق- -ال م- -ب- -ت- -ول أن ألسض- -ي -اسض -ة
أŸت -ب -ع -ة ‘ أÛال ألق-تصض-ادي
سض- - -ت- - -ؤودي إأ ¤خ - -فضش أل - -ق - -درة
ألشض - -رأئ - -ي - -ة أك ‘Ìح - -ال ع- -دم
ت- -دأرك- -ه- -ا وه -و أل -ه -اجسش أل -ذي
ي- - -ع - -يشض - -ه أŸوأط - -ن أ÷زأئ - -ري
وم-ت-خ-وف م-ن-ه مسض-ت-ق-ب Ó-خاصضة
أم - -ام ألرت - -ف - -اع أŸسض - -ت - -م- -ر ‘
ألسضعار ألتي  ⁄تعرف أي تغيÒ
 ،مشضÒأ إأ ¤ع - - -ام - - -ل أل- - -رأتب و
أل -ق -درة ألشض -رأئ -ي -ة أل -ذي ي-ع-تÈ
مشضكل حقيقي ليسش ‘ أ÷زأئر
وحدها.
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لدى تدشسينه نادي البحث عن الشسغل بجامعة بسسكرة

سشفـ Òبريطانيا يششيد بالششراكة ا÷زائرية  -الÈيطانية

أاشس -اد السس -ف ÒالÈي-ط-ا Êب-اري ل-وي-ن ب-ري-ادة
جامعة بسسكرة ‘ إا‚از الشسراكة ب Úا÷زائر
وب -ري -ط -ان -ي -ا ل -دى إاشس -راف -ه ع-ل-ى ت-دشس Úن-ادي
ال -ب -حث ع -ن الشس -غ -ل ب -ج -ام -ع -ة ﬁم -د خ -يضس -ر
ب -بسس -ك -رة ،م -ؤوك -دا ع -ل -ى أاه -م -ي-ة الشس-راك-ة بÚ
اŸؤوسسسس- -ات الÎب- -وي- -ة واÿاصس- -ة وا◊ك- -وم -ي -ة
با÷زائر واŸنطقة .

بسسكرة ﬁ:مد حريز

أعتبر ألسسفير ألبريطاني ألمشسروع فرصسة لدمج ألشسباب في قوى ألعمل متمنيا
كل ألنجاح لهذأ ألمشسروع ،مشسيدأ بالجامعة ألتي أعتبرها رأئدة في تطوير هذأ

ألمشسروع مسستد’ في سسياق حديثه بأاهمية ألشسرأكة بقوله
«يد وحدة ما تصسفق».
من جهته أعتبر ألوألي أحمد كروم في كلمة وجهها للحضسور
ألمشسروع ،أدأة ربط قوية بين ألمتخرجين وعامل ألشسغل
وم-كسس-ب-ا ه-ام-ا ’خ-ت-ي-اره-م و’ي-ة بسس-ك-رة ،وسس-ان-حة إأضسافية
ل-ل-م-ت-خ-رج-ي-ن ل-خ-دم-ة أل-ت-ن-م-ي-ة ألوطنية بهذأ ألصسرح ألعلمي
ألهام ،مؤوكدأ أهتمامه ألخاصس بهذأ ألنادي لما له من دور
ريادي في ألمجتمع ألذي يتوخى منه ألمسساهمة ألفعالة في
حركة ألتنمية بالو’ية في عديد ألميادين.
وأشسار ألوألي إألى أن هذأ ألمرفق ألجامعي ألذي تم تمويله من طرف ألمملكة
أل-م-ت-ح-دة وأل-م-ن-ظ-م-ة أل-ع-ال-م-ي-ة ل-ل-ع-م-ل وسس-ي-ل-ة ف-عالة ’كتشساف فرصس ألعمل
لمختلف ألتخصسصسات ألجامعية وألتكوينية وألمهنية وألوظائف.

تسشجيل  3244تدخل من قبل مديرية التجارة ببومرداسس

مع اقÎاح غلق Œ Óﬁ 19اريا ببومرداسستسسجيل  3244تدخل من قبل
م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارةسس-ج-لت مصس-ال-ح ال-رق-اب-ة وق-م-ع الغشش Ÿديرية التجارة بو’ية
ب-وم-رداسش  3244ت -دخ  ‘ Ó-م-ي-دان ح-م-اي-ة اŸسس-ت-ه-لك وق-م-ع ال-غشش واŸم-ارسس-ات
التجارية خÓل شسهر أاكتوبر اŸاضسي ،مع –رير ﬁ 275ضسر ﬂالفة واقÎاح غلق
’جراءات
Œ Óﬁ 19اريا وحجز أازيد من  5طن من ﬂتلف اŸواد ‘ إاطار ا إ
ال-ت-ح-ف-ظ-ي-ة اŸت-ع-ل-ق-ة Ãراق-ب-ة اŸن-ت-ج-ات سس-ري-عة التلف التي تشسكل خطرا على
صسحة اŸسستهلك..

بومردأسس..ز /كمال

تحاول أعين مصسالح ألرقابة لمديرية ألتجارة موأكبة جملة أأ’نشسطة ألتجارية في
ألميدأن وأحتوأء ألكم ألهائل من ألممارسسات ألمتعلقة بالبيع وألشسرأء ألتي تمارسس
في نقاط ظل غير مرأقبة يقوم بها ألباعة ألفوضسويون ألذين حكموأ قبضستهم على
ألعديد من ألنقاط ألحيوية عبر ألطرقات وأأ’حياء ومنها ألمتنقلة ،وأخرى تشسكل
تجاوزأت من قبل ألناشسطين ألقانونيين ألمسسجلين على مسستوى ألسسجل ألتجاري

وتتعلق كلها بالتحايل على ألقانون ومضساربة ألمسستهلك بالغشس وألتلعب باأ’سسعار.
ووسسط كل هذه ألتجاوزأت ألتي يشستكي منها ألموأطن ،لم يعد لنسسبة أأ’رقام
ألمسسجلة من قبل أعوأن ألرقابة فيما يخصس عدد ألتدخلت وألمخالفات ألمحررة
تأاثيرأ وأضسحا في ألميدأن أوتغييرأ نحو أأ’حسسن بل مجرد محاضسر مرفوعة دوريا
تفتقد للبدأئل وألمقترحات ،ففي مجال مهام تقليصس ألخطر ألغذأئي ألذي تشسكله
بعضس ألموأد ألغذأئية سسريعة ألتلف ألمعروضسة في أأ’سسوأق ألمحلية ونقاط ألبيع
ألتي أصسبحت مصسدر ألخطر ألرئيسسي للتسسممات.
ولم تسسجل مصسالح ألرقابة سسوى  76مخالفة خلل هذه ألفترة ،ناجمة عن عدم
إألزأمية سسلمة ألمنتوج ،أنعدأم ألنظافة وتقديم منتوج غير مطابق للموأصسفات
ألقانونية ،ونفسس ألشسيئ بالنسسبة لحصسيلة إأجبارية إأعلم ألمسستهلك ألتي سسجلت 11
محضسر و 6محاضسر تخصس ألتجاوزأت ألمتعلقة بأامن ألمنتجات ،و 85مخالفة
متعلقة بمحاربة ألتجارة غير ألشسرعية نتيجة ممارسسة نشساط قار بدون حيازة محل
وسسجل تجاري وعدم ألفوترة.

تششييد Œ 19معا ريفيا Ãعسشكر قريبا

أكد مدير ألسسكن لو’ية معسسكر عبد ألمجيد قليل
في تصسريح لـ»ألشسعب» ،أن مصسالحة بالتنسسيق مع
ألسسلطات ألمحلية تعمل على إأيجاد حل لمشسكل
أأ’رضس -ي -ة أل -ذي أع -اق ت -ن-ف-ي-ذ ع-دد م-ن أإ’ع-ان-ات
أل -ري -ف-ي-ة أل-ت-ي أسس-ت-ف-اد م-ن-ه-ا م-وأط-ن-ون ف-ي إأط-ار
ألسسكن ألريفي وألمقدرة تكلفتها بـ 700ألف دينار
للمسستفيد ألوأحد.
سسيتم ألعمل على إأنجاز  19مجمعا ريفيا عبر ترأب
ألو’ية كحل مباشسر وجذري ’حتوأء مشسكل عدم
حيازة ألمسستفيدين من أإ’عانات ألريفية من أرضسية
لبناء سسكناتهم ،وهو مشسكل طرح عموما بين نحو
 385مسستفيد من أإ’عانة ألريفية ،علما أن وزأرة

ألسس -ك -ن ق-د سس-م-حت م-ؤوخ-رأ ب-إان-ج-از أل-م-ج-م-ع-ات
ألريفية بعدد من و’يات ألوطن بعد تجميد مؤوقت
لهذه ألصسيغة ألسسكنية م ّسس و’ية معسسكر ،وذلك
لق-ب-ال أل-ك-ب-ي-ر أل-ذي ع-رف-ه هذأ ألنمط
ب-ال-ن-ظ-ر ل -إ
ألسسكني من طرف ألموأطنين ودوره في أسستقرأر
سسكان أأ’رياف وتحقيق تنمية ريفية متكاملة.
وبلغ عدد ألطلبات ألمودعة للحصسول على إأعانة
ريفية بمعسسكر نحو  50ألف طلب حسسب مدير
ألسسكن عبد ألمجيد قليل 70 ،بالمئة منها طلبات
لشسريحة ألشسباب ،ينتظر أن تدعمها وزأرة ألسسكن
بحصسصس جديدة إأضسافية من ألسسكن ألريفي بعد أن
أسستفادت ألو’ية من  5أ’ف إأعانة خلل سسنتي

 2017و.2018
وأوضس-ح أل-م-ت-ح-دث ع-ب-د أل-م-ج-ي-د ق-ل-يل ،أن إأنجاز
ألتجمعات ألسسكنية ألريفية ألـ  19عبر  12بلدية،
سس-ي-ت-م ب-ع-د ت-خصس-يصس أل-ب-ل-دي-ات أ’رضس-ي-ة م-ن-اسسبة
وتنسسجم مع ألبيئة ألريفية لهذه ألمناطق على أن
يتوفر ألمجمع ألسسكني ألريفي ألوأحد على عدد
 20إألى  50وحدة سسكنية ،مشسيرأ أن ألعملية سستكون
ب-م-ث-اب-ة بشس-رى سس-ارة ل-ل-مسس-ت-ف-ي-دي-ن ب-ك-ل من قرية
وي -زغت ب -وأدي أل-ت-اغ-ي-ة ،أل-ق-ع-دة وزه-ان-ة ،وع-وف
وبوحنيفية.

معسسكر :أم أ.Òÿسس
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–قق منها نسسبة  ٪85بسسيدي بلعباسش

حملة التلقيح ضشد األنفلونزا اŸوسشمية تسشتمر

كشس-فت م-دي-ري-ة الصس-ح-ة ل-و’ي-ة سس-ي-دي
’نفلونزا
ب-ل-ع-ب-اسش أان ح-م-ل-ة ال-ت-ل-ق-ي-ح ضسد ا أ
اŸوسسمية تسس ÒبوتÒة جيدة عﬂ Èتلف
ال- -وح -دات واŸؤوسسسس -ات الصس -ح -ي -ة اŸن -تشس -رة
’ج-م-ال-ي-ة
ب-ال-و’ي-ة ،ح-يث ب-ل-غت ال-نسس-ب-ة ا إ
اÙققة .٪85

بلعباسس :غنية شسعدو

أ ف -ا د أ ل -ع -م -ا ر ة ج -م -ا ل ط -ب -ي ب ب -م ص س -ل -ح -ة
ألوقاية بمديرية ألصسحة أن و’ية سسيدي
بلعباسس أسستلمت حوألي  30ألف جرعة
ل -ق -ا ح ت -م ت -و ز ي -ع -ه -ا ع -ل -ى أ ل -م -وؤ س س س س -ا ت
ألصسحية عبر كامل ترأب ألو’ية لتكون
في متناول ألموأطنين مجانا.
وأسستهدفت ألحملة ألتي أنطلقت يوم 15
أ ك ت و ب ر أ ل م ا ض س ي ذ و ي أ ’أ م ر أ ض س أ ل م ز م ن ة
ك - -ا ل س س - -ك - -ر ي و أ م - -ر أ ض س ض س - -غ - -ط أ ل - -د م ،
أ ’أ ش س خ ا ص س أ ل م س س ن ي ن أ ل ذ ي ن ت ج ا و ز و أ 6 5
سسنة ،ألنسساء ألحوأمل وعمال ألقطاع.
و أ س س -ت -ن -ا د أ أإ ل -ى أ ل -د ك -ت -و ر ع -م -ا ر ة ف -اإ ن

ألدعوة ’ تزأل موجهة لكافة ألموأطنين
ألمعنيين للتقرب من ألعيادأت ألصسحية
و أ ’إ س س -ت -ف -ا د ة م -ن ع -م -ل -ي -ة أ ل -ت -ل -ق -ي -ح ت ج ن ب ا
ل لإ ص س ا ب ة ب ف ي ر و س س أ ’إ ن ف ل و ن ز أ أ ل م و س س م ي ة ،
باعتبار أن ألتلقيح ألمبكر يقلل وبشسكل
ك ب ي ر م ن أ ’إ ص س ا ب ة و م ن م ض س ا ع ف ا ت ه ا ع ل ى
أ ’أ ش س - -خ - -ا ص س أ ل - -م - -ر ض س - -ى و ك - -ب - -ا ر أ ل س س -ن ،
خ - -ا ص س - -ة و أ ن ف - -ي -ر و س س أ ’إ ن -ف -ل -و ن -ز أ م -ن
ألفيروسسات ألتي تتغير كل سسنة من حيث
ألتركيبة وألفعالية وألقوة.
و أ ض س -ا ف ذ أ ت أ ل -م -ت -ح -د ث أ ن أ ل -م -و أ س س -م
ألماضسية سسجلت وفاة مصسابين بفيروسس
أ ’إ ن -ف -ل -و ن -ز أ أ ل -م -و س س -م -ي -ة م -م -ن ت -ف -ا ق -م ت
أ و ض س -ا ع -ه -م أ ل ص س -ح -ي -ة ن -ظ -ر أ ’إ ص س -ا ب -ت -ه -م
ب -اأ م -ر أ ض س م -ز م -ن -ة و ع -د م أ خ -ذ ه -م ل -ل -ق -ا ح
أ ’إ ن -ف -ل -و ن -ز أ  ،ف ض س -ل ع -ن ع -د ي -د أ ل -ح -ا ’ ت
ألمسستعصسية وألتي تماثلت للشسفاء بعد
فترأت علج متفاوتة ألزمتهم ألبقاء في
ألمسستشسفيات.

حملة للنظافة وإاعطاء وجه ’ئق بأام البواقي:

إاصشÓح ششبكتي اإلنارة والصشرف الصشحي

دعا صسباح أامسش ،رئيسش دائرة أام البواقي،
زوه ÒرزاÁي- - -ة ،م- - -واط - -ن - -ي م - -دي - -ن - -ة أام
ال-ب-واق-ي ،إا ¤ضس-رورة اŸشس-ارك-ة ال-واسس-ع-ة ‘
’وجه
ح-م-ل-ة ال-ن-ظ-اف-ة ال-واسس-ع-ة اŸت-عددة ا أ
اŸزمع إاطÓقها يوم السسبت  24نوفم Èعلى
مسس -ت -وى ﬂت -ل-ف شس-وارع وأاح-ي-اء ع-اصس-م-ة
الو’ية Ãشساركة عدة قطاعات إادارية و29
بلدية بإامكانياتها اŸادية والبشسرية.

أم ألبوأقي :أسسكندر ◊جازي

أوضسح في هذأ أ’إطار ذأت ألمسسوؤول ،أن
هذه ألحملة ألوأسسعة ألنطاق تعتبر أ’أولى
من نوعها ،كونها سستشسمل أإصسلح أعمدة
أ’إنارة ألعمومية وشسبكة ألصسرف ألصسحي
ث---م ط---لء أ’أرصس--ف--ة وصس--ي--ان--ة أل--ط--رق--ات
ألدأخلية عبر ألقضساء على ألحفر ألمنتشسرة
هنا وهناك بما يضسمن أإعطاء وجه ’ئق
لعاصسمة ألو’ية.

و أشسار ذأت ألمسسوؤول ،أن حملة ألنظافة
هذه ألتي سستتم تحت أ’إشسرأف ألمباشسر
لوألي و’ية أم ألبوأقي ،تتوجب أإشسرأك كل
أط-ي-اف أل-م-ج-ت-م-ع م-ن م-وأط-ن-ي-ن جمعيات
أ’أح-ي-اء م-ن-ت-خ-ب-ي-ن وم-خ-ت-لف ألفاعلين في
أل--ح--ي--اة أ’ج--ت--م--اع--ي--ة لضس--م--ان ت-وأصس-ل-ه-ا
ون--ج--اح--ه--ا ’سس-ي-م-ا و أن أل-دول-ة وف-رت ك-ل
أ’إمكانيات ألمادية من مركبات وشساحنات
جمع ونقل ألقمامة وموأرد بشسرية وغيرها
’إنجاح ألمبادرة.
وتشس--ارك ج-ل أل-م-دي-ري-ات أل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة أإل-ى
جانب ألمجلسس ألشسعبي ألبلدي ’أم ألبوأقي
لضس--م--ان ت--ن--ف-ي-ذ أل-ب-رن-ام-ج أل-مسس-ط-ر ع-ل-ى
أحسس--ن وج--ه ،ب--اإصس--لح أع--ط--اب شس--ب--ك-ت-ي
ألصس-رف ألصس-ح-ي وأ’إن-ارة أل-ع-م-وم-ي-ة وكذأ
ط--لء أ’أرصس--ف--ة وأل--قضس--اء ع--ل--ى أل--ن--ق--اط
ألسسودأء للقمامة ألهامدة وبقايا ألبناء.

»æWh

الخميسس  22نوفمبر  2018م
الموافق لـ  14ربيع األول  1440هـ

Óششغأل العمومية ‘ طبعته 16
افتتأح الصشألون الدو‹ ل أ

مششاركة  300مؤؤسشسشة وطنية و 80أاجنبية وإاسشبانيا ضشيف ششرف الطبعة
’ششغأل العمومية ،التجأرة والتكوين اŸهني
التوقيع على عدد من ا’تفأقيأت ب Úا أ
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دعت إا ¤تبأدل اÈÿات مع مسشتششفى «ليف »الÎكي

جمعية «أاسس.أاو.أاسس إايباتيت» تثمن Œربة
اÓÿيا ا÷ذعية لعÓج األمراضس اŸسشتع ّسشرة

ضشرورة تكوين اأ’طبأء ا÷زائري ‘ Úتخصشصس اأ’عصشأب ،العظأم واأ’مراضس السشرطأنية

ثمن رئيسس ا÷معية الوطنية Ÿكأفحة التهأب الكبد الفÒوسشي بوعÓق عبد ا◊ميد  ،أامسس  ،التجربة الÎكية
‘ العÓج عن طريق اÓÿيأ ا÷ذعية التي حققت ‚أحأ كبÒا إا ¤جأنب التكنولوجيأ ا◊ديثة اŸعتمدة ‘ عÓج
’عصشأب ،هششأششة العظأم ،الفششل الدمأغي ‘ ،حŒ Úرى التجأرب حأليأ لعÓج
’مراضس على غرار ا أ
ﬂتلف ا أ
سشرطأن القولون عن طريق التجربة الرائدة اŸوجودة ‘  3بلدان أاوروبية غ Òأان تركيأ اسشتطأعت أان تكون الرائدة
بتحقيق الششفأء لـ 3آا’ف حألة ،مششÒا إا ¤الرغبة ‘ ا’سشتفأدة من اÈÿات الÎكية عن طريق اتفأقيأت ششراكة
وبرامج تكوين ‘ التخصشصشأت اŸذكورة .

خالدة بن تركي

” ،أامسس ،ال -ت -وق -ي -ع ع-ل-ى 13
’شش -غ -أل
ات- -ف- -أق- -ي- -ة ب Úوزي- -ر ا أ
العمومية والنقل وكل من وزير
ال - -ت - -ج - -أرة ووزي - -ر ال - -ت- -ك- -وي- -ن
وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي ،Úوذلك ع-ل-ى
هأمشس افتتأح الصشألون الدو‹
Óشش-غ-أل ال-ع-م-وم-ي-ة ‘ ط-ب-ع-ته
ل -أ
 ،16ال -ذي ي -ح -تضش -ن ف -ع -أل -ي -أت-ه
قصشر اŸعأرضس «صشأفكسس» من 21
إا 25 ¤نوفم Èا÷أري ،حيث ”
اختيأر اسشبأنيأ ضشيف ششرف.

قصصر اŸعارضض :حياة  /ك
تصصوير :فواز بوطارن

باإلضضافة إالى التفاقيات المبرمة،
ت -م ال -ت -وق -ي -ع ك -ذلك ع -ل -ى م-ذك-رة
ت -ف -اه -م ،م -ن أاج-ل انشض-اء م-ؤوسضسض-ة
م- -خ -ت -ل -ط -ة ف -ي م -ج -ال األشض -غ -ال
ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ي-ن م-ؤوسضسض-ة «ان-ج-وا»،
و»اي -ف -ي اسس ام» ال -ت -ي ت -م-ث-ل ف-رع

مجمع المنشضآات القاعدية ألشضغال
الطرقات والنجازات الكبرى «ار -
جيترا» ،والمؤوسضسضة الصضينية «سضي
ارسضيسضي».

’نششأء
مذكرة تفأهم إ
ششركة ﬂتلطة
جزائرية  -صشينية
أاكد وزير النقل واألشضغال العمومية،
عبد الغني زعÓن ،عقب التوقيع على
أاهمية التفاقيات التي تمت في هذا
الصض -ال -ون ،واع -ت -ب -ر أان ه -ذا األخ-ي-ر
ي -ن -ظ -م ف -ي ه-ذا ال-وقت ح-يث ي-م-ث-ل
القطاع تركيبة أاسضاسضية في النشضاط
القتصضادي والجتماعي ،كما يمثل
أاولوية بالنسضبة للسضلطات العمومية،
Óسضتثمارات الكبرى ،مشضيرا
بالنسضبة ل إ
إالى أان القطاع يعرف حركية ،ولذلك

تمثل الطبعة فرصضة لتبادل الخبرات
وال- -ت- -ج- -ارب ،وإاق- -ام -ة شض -راك -ة ب -ي -ن
ال -ق -ط -اع ال -ع -م -وم -ي وال -خ-اصس ب-ي-ن
المتعاملين الوطنيين.
ت -ع -ت -ب -ر ال -ت-ظ-اه-رة ت-م-ث-ل ف-رصض-ة
للمتعاملين الوطنيين لÓسضتفادة من
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات ال -م -ت -ط -ورة ال-ت-ي
ت -ع -رضض -ه -ا الشض -رك -ات األج -ن-ب-ي-ة ف-ي
م -ج -ال تسض-ي-ي-ر ال-م-نشض-آات ال-ق-اع-دي-ة
واألشض-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ،ك-م-ا ت-مثل في
نفسس الوقت لهذه فرصضة لÓسضتثمار
وإاب- - -رام ات- - -ف- - -اق- - -ي- - -ات الشض - -راك - -ة،
والسض-ت-ف-ادة م-ن ال-ع-روضس ال-مفتوحة
في السضوق الوطنية ،وكذا المتيازات
الممنوحة في إاطار قانون السضتثمار.
ومن جهته ،أافاد وزير التجارة سضعيد
جÓب أان التفاقيات التي وقعها مع
وزير األشضغال العمومية والنقل ،تعد
األولى من نوعها ،وأانها تدخل في
إاط- - -ار ت- - -رق - -ي - -ة الصض - -ادرات خ - -ارج
ال- -م- -ح- -روق- -ات ،خ -اصض -ة م -ع ال -دول

اإلف -ري -ق -ي -ة واألسض -ي -وي-ة ،واع-ت-ب-ر أان
المبادرة تدخل في إاطار التوجهات
ال -ك -ب -رى لسض -ي -اسض -ة ال -دول -ة ل -ت -ن -وي-ع
الصض - -ادرات خ - -ارج ال - -م- -ح- -روق- -ات،
ب-اإلضض-اف-ة إال-ى ت-دع-ي-م ال-نقل بجميع
أانواعه ،مشضيرا إالى انه تم التوقيع مع
شض-رك-ة ال-ن-ق-ل ال-ج-وي «-AIR AL
 »GERIEومؤوسضسضة كارغو.
ب -ال-نسض-ب-ة ل-ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ،ف-إان-ه-ا
عرفت مشضاركة  300مؤوسضسضة وطنية
ت -نشض-ط ف-ي م-ج-ال ال-ن-ق-ل واألشض-غ-ال
العمومية و 80مؤوسضسضة أاجنبية ممثلة
ل - -ـ  9دول ،م -ن -ه -ا ف-رنسض-ا واسض-ب-ان-ي-ا
والصضين ،..تشضغل كلها مسضاحة 14500
متر مربع من الجناح المركزي .يذكر
انه يتم على هامشس الصضالون تنظيم
أايام دراسضية حيث برمج لنهار اليوم
«اليوم  2من الطبعة» يوم دراسضي
ي -ت -ن -اول إاشض -ك -ال-ي-ة تسض-ي-ي-ر األخ-ط-ار
الكبرى الطبيعية ،..ويكون الختتام،
يوم األحد القادم.

أاغلب اŸتّورط Úمن ا’أسشرة

تسشجيل 7061حالة عنف ضشد اŸرأاة ‘ 2018
’خÒة من اجل حمأية الطفولة
جهود كبÒة تبذل ‘ السشنوات ا أ
واŸرأاة م -ن أاي ع -ن -ف ‡أرسس ضش -د ه -أت Úال -ف -ئ-ت Úال-هشش-ت Úال-ل-تÚ
ششكلتأ جوهر اهتمأم إاصشÓحأت تششريعية وقأنونية ‘ إاطأر خلق جو
م-ن-أسشب يسش-م-ح ب-ب-ل-وغ صش-ف-ر ح-أل-ة ع-ن-ف ضش-دهمأ ،مأ سشمح بتسشجيل
انخفأضس ‘ عدد حأ’ت الضشحأيأ سشنة بعد أاخرى.

فتيحة كلواز

أاكدت محافظ الشضرطة ياسضمين خواصس رئيسضة مكتب حماية الفئات
Óمن الوطني في آاخر اإلحصضائيات التي
الهشضة بالمديرية العامة ل أ
سضجلتها دراسضة ميدانية قام بها المكتب الخاصس بالدراسضات المتعلقة
بمختلف أاشضكال العنف ضضد الفئات الهشضة ،سضجلت  7061حالة عنف
ضضد المرأاة في  2018فيما كانت  7586حالة في  2017أاي بنسضبة
انخفاضس فاقت  03.56بالمائة ،و احتل العنف الجسضدي المرتبة األولى
في نوع العنف الممارسس ضضد المرأاة حيث سضجلت  5150حالة في 2018
في مقابل  5272في 2017يليها العنف الجنسضي و المعنوي .و قالت في
نفسس السضياق ان المادة  17-15لعبت دورا مهما في خفضس عدد النسضاء
المعنفات.
من خÓل هذه الدراسضة ،كشضفت خواصس أان  3170هو عدد المتورطين
في ممارسضة العنف على المرأاة من األسضرة أاب  ،أاخ أاو قريب ،بينما
وصضلت نسضبة المتورطين أاو المعتدين خارج األسضرة هي  44بالمائة ،و
قد تسضاوت الشضريحة العمرية للنسضاء ضضحايا العنف و المعتدين أاو
المتورطين بـ  26إالى  35سضنة ،أاما الحالة العائلية لطرفي هذا العنف
فكان الغالب عليهم مسضتوى المتوسضط ،في حين أان المرأاة غير العاملة
مثلت نسضبة  65.10بالمائة من مجموع النسضاء ضضحايا العنف ،فيما كانت
نسضبة العمال األكبر وسضط المعتدين بنسضبة  30.23بالمائة ،بينما سضجلت
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٪ 11.06من الضشحأيأ م ّسشنأت
صضرحت محافظ الشضرطة أان المنزل هو أاهم مكان يمارسس داخله
العنف ضضد المرأاة بنسضبة  54.76بالمائة ،يليه الشضارع بـ21.80بالمائة ثم
الحي الذي تقطن فيه المرأاة الضضحية بـ 14.66بالمائة ،فيما شضكلت
األح -ي -اء الشض -ع -ب -ي -ة اك -ب -ر م -ح -ي -ط ي -م -ارسس ف -ي-ه ال-ع-ن-ف ضض-د ال-م-رأاة
بـ87.57بالمائة ،فيما كان المال ،الجنسس و الصضراعات العائلية أاهم
األسضباب لممارسضة هذا العنف .أاما عن الحالة الصضحية للضضحية سضجلت
اإلحصضائيات أان  170ضضحية من ذوي الحتياجات الخاصضة 12 ،ضضحية
إاعاقة عقلية و 130تعاني أامراضضا مزمنة .كما و لم تسضلم المسضنات من

 56سضنة فما فوق حيث سضجلت مصضالح األمن الوطني  781ضضحية أاي
بنسضبة  11.06بالمائة من عدد حالت العنف ضضد المرأاة.
قالت خواصس أان عدد النسضاء المعنفات اللواتي تأابى رفع شضكوى في
 2018هو  411في حين تم تسضجيل  736في  ، 2017و أارجعت سضبب
تخلي المرأاة عن حقها في رفع شضكوى ضضد المعتدي إالى اعتبارات
اجتماعية و نفسضية غالبا ما تحاول المرأاة المعنفة من ذلك الحفاظ
على األسضرة و على بيت ألطفالها يجمعهم مع والدهم وان ضضربها،
خاصضة وأان التقاليد و األعراف تكرسس صضورة المرأاة التي تنكر ذاتها و
حقوقها من اجل اآلخر.
Óمن الوطني و اسضتجابة
ذكرت محافظ شضرطة أان المديرية العامة ل أ
لتوصضيات اجتماع كيغالي تم إاطÓق برنامج مكثف في  2017يسضتمر إالى
 2019يهدف إالى تعزيز و تطوير و تدعيم مهارات الكفاءات في األمن
الوطني ليسس فقط الفرق الخاصضة و إانما كل عناصضر األمن ،كما
سضتسضخر مختلف مراكز الشضرطة دليل يتكلم عن مختلف الخدمات التي
توفرها الجزائر في مختلف القطاعات للمرأاة المعنفة.
من جهته ،ثمن البروفيسضور خياطي مصضطفى رئيسس الهيئة الوطنية
لترقية الصضحة و تطوير البحث في الندوة الصضحفية التي احتضضنها
م-ن-ت-دى األم-ن ال-وط-ن-ي ،أامسس ،إاح-ي-اء ل-ل-ي-وم ال-ع-ال-م-ي لت-ف-اقية حقوق
الطفل و اليوم العالمي للقضضاء على العنف ضضد المرأاة الجهود التي
بذلتها الدولة السضنوات األخيرة مقارنة ب ـ 50سضنة الماضضية ،لكن تم
إاعادة النظر في قانون العقوبات بتشضديد العقوبات في  2014خاصضة
فيما يتعلق بظاهرة الختطاف و التسضول و المصضادقة في  2015على
بداية اسضتعمال القانون الوطني لحماية الطفولة.
كشضف خياطي أان  100أالف تلميذ في سضن  16مطرود سضنويا من
ال -م -درسض -ة م -ا يسض -ت -وجب إاي -ج-اد ح-ل-ول ح-ت-ى ل ي-ب-ق-ى ف-ريسض-ة سض-ه-ل-ة
لÓنحراف ،وقال أان حالت البوحمرون التي تظهر في بعضس الوليات
إالى رفضس بعضس األولياء تلقيح أابنائهم في السضنتين األخيرتين ألن
محاصضرة البوحمرون تسضتوجب تلقيح  90بالمائة من أاطفال المنطقة
المعنية.
صضّرح رئيسس الهيئة الوطنية لترقية الصضحة و تطوير البحث أان  10آالف
طفل تعرضضوا إالى العنف الجسضدي و 2000الى  3000طفل منهم تعرضضوا
إالى اعتداء جنسضي  80بالمائة ومنها داخل األسضرة ما حول إالى طابو ل
يتكلم عنه حفاظا على النسضيج األسضري ،فيما ارجع خياطي ما تعرفه
األحياء السضكنية الجديدة من عنف إالى أان السضكان الجدد انتزعوا من
أاحيائهم وجدوا في العنف الوسضيلة األنجع للتعبير عن أانفسضهم لذلك ل
بد من بناء مرافق اجتماعية تتكفل بهذه الحالت ،إالى جانب مشضاكل
عصضرية متعلقة بالنترنت على مصضالح األمن التكيف معها.

ق- -ال رئ- -يسس ال- -ج -م -ع -ي -ة خ Ó-ل
ال-ن-دوة الصض-ح-ف-ي-ة التي نشضطها،
أامسس ،ب - -ف - -ن - -دق السض- -وف- -ي- -ت- -ال
بالجزائر بحضضور أاطباء أاتراك
ف-ي م-خ-ت-ل-ف ال-تخصضصضات وكذا
ج- -زائ- -ري- -ي- -ن  ،أان ال -ه -دف م -ن
المبادرة «السضتفادة من التجربة
ال-ت-رك-ي-ة ال-ح-دي-ث-ة وال-رائ-دة من
خ Ó-ل إاحضض -ار أاك -ب-ر مسض-تشض-ف-ى
ف - -ي ت - -رك - -ي- -ا ال- -ذي ي- -م- -لك 30
مسض -تشض-ف-ى ت-اب-ع-ة ل-ه إال-ى ج-انب
ج - - -ام - - -ع - - -ة ال - - -طب إلظ- - -ه- - -ار
الكتشضافات الحديثة التي توصضل
إاليها الباحثون خاصضة في مجال
الخÓيا الجذعية الموجودة في
 3دول ف -ي ال -ع -ال -م ع -ل-ى غ-رار
أال-م-ان-ي-ا أام-ري-ك-ا اي-ط-اليا وتركيا
ح- -ال -ي -ا ال -م -ت -م -ي -زة ف -ي ع Ó-ج
م -خ-ت-ل-ف األم-راضس ال-ت-ي ع-ج-ز
عنها الطب على غرار األمراضس
ال -عصض -ب -ي -ة  ،الشض -ل -ل ال -دم -اغ -ي
العضضوي ،الحرائق التي ل تعالج
حاليا  ،طب العيون حيث تغرسس
ال -خ Ó-ي -ا ال-ج-ذع-ي-ة لسض-ت-رج-اع
قوى المريضس.
ف -ي م -ج -ال ت -ل -ي -ف ال -ك -ب-د ق-ال
بوعÓق عبد الحميد انه يعالج
ح -ال -ي -ا ف -ي ت -رك -ي -ا ع -ن ط -ري-ق
ال-خÓ-ي-ا ال-ج-ذع-ي-ة وحقق نجاح
ك -ب -ي-ر ف-ي ال-ك-ث-ي-ر م-ن ال-ح-الت
وك- -ذا ف- -ي ت- -خصضصس األعصض -اب
ب -ال -نسض -ب -ة ل -م-رضس ال-ب-اك-ي-نسض-ون
ال - -ج - -راح- -ات ال- -م- -ع- -ق- -دة ف- -ي
األعصض - -اب ،وب- -ال- -نسض- -ب- -ة ل- -طب
األورام وسضرطان القولون الذي
يوجه من خÓله المريضس بعد
ال-ع-م-ل-ي-ة إال-ى ال-طب ال-ك-ي-م-ي-ائي
ال- -ذي يشض- -ف- -ى ب- -ه  30إال - -ى 40
ب -ال -م-ائ-ة ،غ-ي-ر أان-ه ب-فضض-ل ه-ذه
ال-ط-ري-ق-ة ال-ح-دي-ث-ة ال-تي تجرى
م-ب-اشض-رة ب-ع-د ال-ع-م-لية تسضتأاصضل
ج-م-ي-ع خÓ-ي-ا السض-رط-ان-ي-ة وي-تم
شضفاء المريضس كلية على عكسس
الطريقة األخرى .
ب-خصض-وصس ال-ت-ع-ري-ف ب-طريقة
ال- -عÓ- -ج ع- -ن ط- -ري- -ق ال -خ Ó-ي -ا
ال -ج -ذع -ي -ة ق -ال ال -دك-ت-ور« :ان-ه
يؤوخذ من الحبل السضري للمولود
ال - -ج - -دي - -د وت- -ط- -ور ال- -خÓ- -ي- -ا
الموجودة فيه وهي نقية تغرسس
في النخاع الشضوكي للمريضس عن
طريق حقنة من  4إالى  5مرات
ك -ل شض -ه -ر ،م-ث Ó-اإلنسض-ان ال-ذي
لديه شضلل دماغي يعمل الحقنة
وب- -ع -د م -رور  6أاشض-ه-ر ب-إامكانه
ال -مشض -ي وم -م -ارسض -ة ال -ري -اضض-ة،
كذلك بالنسضبة للحروق التي ل
تعالج يتم زرع الخÓيا الجذعية
إلحياء الجلد وينبت ليرتاح من
ج -دي -د وي -ت -م شض -ف -اء ال -م-ريضس،
وهي العملية الممارسضة من قبل
ب -احث ت -رك -ي وح -ي-د ي-ع-م-ل ف-ي
عدة اختصضاصضات ومع عديد
المسضتشضفيات ،مؤوكدا أان الهدف
ال- -وح- -ي- -د م- -ن السض -ت -ف -ادة م -ن
الخبرة التركية هو الخروج من
ال-ه-ي-م-ن-ة ال-ف-رنسض-ية على السضوق
الجزائرية في مجال الطب .

مسشتششفى «ليف» الÎكي
يحقق الكفأءة الصشحية
‘ ﬂتلف التخ ّصشصشأت
أاب -دى م -ج -م -وع -ة م -ن األط -ب -اء
ال- - -ت- - -رك- - -ي- - -ي - -ن ف - -ي ت - -خصضصس
األعصض -اب ،ال -ع-ظ-ام واألم-راضس
السض-رط-ان-ي-ة رغ-ب-ت-هم لتقديم كل
ال- -مسض- -اع- -دات ودخ- -ول السض- -وق
ال- -ج- -زائ- -ري -ة والسض -ت -ف -ادة م -ن
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا ال -م-ت-ط-ورة ف-ي
ال-م-ج-ال ال-ط-ب-ي وال-خ-ب-رات م-ن
خÓ- -ل م- -ج- -يء أاط- -ب -اء إلج -راء
ال - -ع - -م- -ل- -ي- -ات ال- -م- -ع- -ق- -دة ف- -ي
ال- -مسض- -تشض- -ف- -ي- -ات ال- -ع- -م- -وم -ي -ة
بالجزائر ،وهي العملية التي تم
م -ن خ Ó-ل -ه -ا ت -وج -ي -ه ال -ط -اق-م
الطبي الى المسضتشضفى الجامعي
في دويرة الرائدة في جراحة
العظام لعرضس التجارب الحديثة
ف- -ي ال -ع Ó-ج والسض -ت -فسض -ار ع -ن
مختلف التقنيات المعتمدة في
ج-راح-ة ال-ع-ظ-ام ،وه-ي ال-ع-م-لية
التي تتم في اطار ربط التعاون
م-ع األت-راك وت-وط-ي-د ال-عÓ-قات
في المجال .

فأطمة جلو:
اÓÿيأ ا÷ذعية
حققت ثورة
طبية وصشلت حد
عÓج السشكري
ب- -دوره- -ا مسض -وؤول -ة ال -ع Ó-ق -ات
ال -دول -ي -ة ف -ي مسض-تشض-ف-ى «ل-ي-ف
«باسضطنبول بتركيا فاطمة جلو
ق - -الت ف - -ي تصض- -ري- -ح خ- -اصس لـ
«الشض -عب» اأن ال -م -ب -ادرة ت-ه-دف
ل -ت -ب -ادل ال -خ-ب-رات م-ع الأط-ب-اء
ال -ت -رك -ي -ي-ن ،ك-ون اأن ال-طب ف-ي
ت- -رك- -ي- -ا ت- -ق- -دم ف- -ي السض -ن -وات
الأخ -ي -رة ب -ال -م -ق-ارن-ة م-ع دول
اأخ- -رى وصض- -ار اأفضض -ل اخ -ت -ي -ار
لمرضضى العالم خاصضة مرضضى
الدول العربية .
ق- -الت ف- -اط -م -ة ج -ل -و بشض -اأن
ال - -ت - -ج - -رب- -ة اأن حضض- -ور ثÓ- -ث
ب- -روف- -يسض- -ورات ف- -ي ت- -خصضصس
ج- -راح- -ة الأعصض- -اب ال- -ع- -ظ- -ام

والأم- -راضس السض- -رط -ان -ي -ة ج -اء
ل -ل -ح -ديث ع -ن ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي-ا
ال -ح -دي -ث -ة ف -ي ال -طب ج -راح-ة
ال-ع-ظ-ام ف-ي ال-مسض-تشض-فى والتي
ت -ع -ت -ب -ر م -ن اأه-م ال-ت-خصضصض-ات
الموجودة في تركيا اإلى جانب
التكنولوجيا الجديدة المعتمدة
ف-ي ال-ع-ال-م ع-ل-ى غ-رار ام-ري-ك-ا
التي تسضتخدم الميكوبÓسس الى
ج- -انب ت- -رك -ي -ا وك -ذا ال -خ Ó-ي -ا
الجذعية التي تعتبر ثورة في
الطب والمسضتقبل سضوف يكون
للعÓج فقط بالخÓيا الجذعية
الأدوية بداأت تختفي وخÓيانا
من تعالج اأمراضضنا مهما كانت
.
من جهته ،فتيح مدير العÓقات
ال-دول-ي-ة ف-ي مسض-تشض-ف-ى» ل-ي-ف»
ب-اسض-ط-ن-ب-ول  ،اأب-دى رغ-ب-ت-ه في
توطيد العÓقات الجزائرية اإلى
ج-انب السض-ي-اسض-ي-ة ف-ي ال-م-ج-ال
ال- -ط- -ب- -ي ل -ت -ط -وي -ر ال -طب ف -ي
ال - -ج - -زائ- -ر وت- -وف- -ي- -ر ال- -عÓ- -ج
الصض -ح-ي-ح ل-ل-م-رضض-ى م-ن خÓ-ل
تبادل الخبرات وتقديم برامج
ت -ع -ل -ي -م -ي-ة وت-دري-ب-ي-ة لÓ-أط-ب-اء
واإع - -ط- -اء ف- -رصض- -ة ل- -ل- -م- -ريضس
الجزائري للعÓج الصضحيح .
اأما البروفيسضور محمد عصضمان
اك- -اك- -اي- -ا ال- -م -خ -تصس ف -ي طب
الأعصض- - - - -اب « ف- - - - -اأوضض - - - -ح اأن
ال-ت-ك-ن-ول-وج-يا الحديثة لوحدها
غير كافية للعÓج بل هي في
ح- -اج- -ة م- -اسض- -ة اإل -ى اأصض -ح -اب
الخبرة من اجل تحقيق النتائج
ال -ت -ي ت -ع -م -ل ت -رك -ي-ا ال-ي-وم م-ن
خ Ó-ل ال -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ال-ح-دي-ث-ة
ع-ل-ى اإب-ق-اء ال-م-ريضس ال-خ-اضض-ع
ل -ل -ع -م -ل-ي-ة مسض-ت-ي-ق-ظ وم-راق-ب-ة
النتائج اأثناء القيام بها .
وه- -و م- -ا اأك- -ده ال- -ب- -روف- -يسض -ور
ال -م -خ -تصس ف -ي ال -ع -ظ -ام ال-ذي
اأعرب عن اسضتعداده لÓسضتفادة
م- -ن ال- -خ- -ب- -رات ال- -ت -رك -ي -ة م -ع
ال- -ج -زائ -ر ف -ي ال -م -ج -ال ال -ذي
ت- -م- -ك- -ن م- -ن عÓ- -ج م- -خ -ت -ل -ف
الأم- -راضس اع- -وج- -اج ال- -ع- -م- -ود
ال-ف-ق-ري ال-تشض-وه-ات ال-خ-ل-ق-ية،
اإلى جانب تخصضصس الأمراضس
السضرطانية الذي يعرف اإقبال
ك-ب-ي-را م-ن م-خ-ت-ل-ف دول ال-عالم
خ -اصض -ة ال -ع -رب -ي -ة ك -ال-ب-ح-ري-ن،
ب- -ال- -ن -ظ -ر اإل -ى ارت -ف -اع ح -الت
الإصضابة المسضجلة سضنويا.

يوارى الÌى اليوم ÃقÈة أاولف بأأدرار

الششيخ العÓمة سشيدي ا◊اج عبد الرحمن حفصشي ‘ ذمة الله
انتقل إا ¤رحمة الله امسس األربعاء بأادرار
فضضيلة الشضيخ العÓمة سضيدي ا◊اج عبد الرحمن
حفصضي عن عمر ناهز  86سضنة ,حسضبما اسضتفيد
من عائلة الفقيد .وترعرع الشضيخ الراحل الذي يعد
أاح -د األع Ó-م ال -ب -ارزي -ن Ãن -ط -ق -ة أاول -ف ب -إاق-ل-ي-م
تيديكلت ,ب Úأاحضضان عائلة ﬁافظة ,حيث تلقى
م -ب -ادئ ت -ع -ل -ي -م -ه األو ¤ع-ل-ى ي-د وال-ده Ãسض-ق-ط
رأاسض -ه ,ق -ب -ل أان ي -ن -ت -ق -ل ‘  1949إا ¤اŸدرسض -ة
ال -ط -اه -ري -ة لشض -ي -خ -ه -ا م -ولي أاح -م -د ال -ط-اه-ري
اإلدريسض -ي ب -ب -ل -دي -ة سض -ا‹ ب -إاق -ل -ي-م ت-وات (ج-ن-وب
أادرار) ,حيث نهل من علوم القرآان الكر Ëو الفقه
و أاصضوله و علوم اللغة و البÓغة.واشضتغل ‘ تدريسس
القرآان العظيم بزاوية مولي عبد ا◊ي بقصضر

سضيدي اŸهدي ببلدية تيمقطن .كما درسس أايضضا
بقصضر عمانات بأاولف منذ  1962بعد تلقيه إاجازة
سض -ن -ة  1959م- -ن ط- -رف شض- -ي -خ -ه م -ولي أاح -م -د
الطاهري .وقد سضاهم الشضيخ سضيدي ا◊اج عبد
الرحمن حفصضي طيلة مسضÒته العلمية ‘ تلقÚ
ع -ل -وم ال-دي-ن و ت-دريسس ال-ق-رآان ال-ك-ر Ëل-ل-ط-ل-ب-ة و
إاصضÓح ذات الب .Úوعرف أايضضا Ãرافقته الطويلة
للشضيخ العÓمة الراحل أاحمد باي بلعا .⁄وخلف
الفقيد عديد اŸؤولفات ‘ الدين والفقه .وسضيورى
الÌى الشضيخ العÓمة سضيدي ا◊اج عبد الرحمن
حفصضي اليوم اÿميسس بعد صضÓة العصضر ÃقÈة
مدينة أاولف ,مسضقط رأاسضه.

الخميسس  22نوفمبر  2018م
الموافق لـ  14ربيع الول  1440هـ
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احتجاجات ضضخمة منتظرة بباريسس السضبت اŸقبل

«السصÎات الصصفراء» تواصصل شصل الطرقات بفرنسصا

ال- -ت- -ظ- -اه -رة ال -ت -ي “ت ال -دع -وة إال -ي -ه -ا عÈ
فيسسبوك ،بينما قال  200أالف آاخرين أانهم
«مهتمون» به.
وق -ال سس -ك -رت Òال -دول-ة ل-دى وزارة ال-داخ-ل-ي-ة
لوران نونييز إان تظاهرة السسبت لن ُتمنع لكن
ل Áكن تنظيمها ‘ سساحة الكونكورد ألسسباب
أامنية.
وأاشس- -ارت ع -دة اسس -ت -ط Ó-ع -ات ل -ل -رأاي إا ¤أان
ا◊ركة التي انطلقت على شسبكات التواصسل
الجتماعي ‘  17نوفم Èمن غ Òأان يكون لها
قائد معروف– ،ظى بتأاييد  75باŸائة من
الفرنسسي.Ú

 info@ech-chaab..comالعدد
www.ech-chaab.com
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خÓل زيارة تفتيشس Ÿنطقة ميجك اÙررة

وزير الدفاع الصصحراوي يوؤكد
على تطوير القدرات القتالية للجيشش

ماكرون يدعو للحوار
ق-رر أاصض-ح-اب «السضÎات الصض-ف-راء» ب-ف-رنسض-ا ،ن-ق-ل اح-ت-ج-اج-ات-ه-م ع-ل-ى زيادة أاسضعار
الوقود ،إا ¤العاصضمة باريسس السضبت اŸقبل ‘ ،تصضعيد جديد قابلته حكومة اإدوارد
فيليب بالتهديد Ãنع أاي Œمع بسضاحة «الكونكورد» ،فيما دعا الرئيسس ماكرون إا¤
تعليق اŸظاهرات وا÷لوسس إا ¤طاولة ا◊وار.
تدخل احتجاجات «السسÎات الصسفراء» وهم الثن Úو 290أالفا السسبت.
متظاهرون غاضسبون من زيادة الرسسوم على وأاك- -د أاح- -د اŸشس- -ارك ‘ Úال- -ت -ظ -اه -رات ‘
اÙروقات ‘ فرنسسا ،يومها السسادسس اليوم ،منطقة تولوز (جنوب غرب) إان «ا◊ركة ل
‘ مواجهة سسلطة تنفيذية تطلق دعوات إا ¤تضس-ع-ف» .وأاضس-اف «ب-ال-ت-أاك-ي-د ال-ع-دد أاق-ل ألن
ا◊وار حينا واتهامات بالتطرف حينا آاخر.
ال-ن-اسس ي-ع-م-ل-ون» ،م-ؤوك-دا «ل-ك-ن-ن-ا م-تضس-امنون
وكان اŸتظاهرون واصسلوا –ركاتهم أامسس ،ون-ن-ظ-م صس-ف-وف-ن-ا» ،وت-اب-ع «ال-ذي-ن ي-ع-ملون ‘
ع Èاقامة حواجز إلبطاء حركة السس Òقرب الصسباح يعودون بعد الظهر والعكسس بالعكسس».
ن-ق-اط دف-ع رسس-وم ال-ط-رق-ات السس-ري-ع-ة وع-ن-د
السساحات ‘ مناطق عدة.
وشس -ه -دت ح -رك-ة السس Òاضس-ط-راب-ا ع-ل-ى ع-دة
ط- -رق ع- -ام- -ة وع- -ن- -د ن -ق -ط -ة دف -ع رسس -وم ‘ ويتوقع أان تسستمر ا◊ركة ‘ األيام اŸقبلة
فÒسس -اك ع -ل -ى ال -ط -ري-ق ب Úب-وردو وب-اريسس بينما تتزايد الدعوات على شسبكات التواصسل
بجنوب غرب فرنسسا.
الجتماعي إا ¤شسل ا◊ركة ‘ باريسس السسبت،
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وأاعلن  29أالف شسخصس نيتهم باŸشساركة ‘

مرحلة ثانية

قال أانها تواجه –ديات معقدة

غوتÒيسش يدعو إا ¤دعم أاكÈ
لبعثات السصÓم ‘ إافريقيا
 ·ÓاŸتحدة
رحب األم Úالعام ل أ
أان- -ط- -ون- -ي- -و غ- -وتÒيسس ب- -ال- -ت -ق -دم
اŸشسجع الذي حققته بعثات حفظ
السس Ó-م ‘ ال -ق -ارة األف -ري -ق -ي -ة ‘
السس - - - -ن- - - -وات األخÒةÃ ،ا ‘ ذلك
إاكمال وليتي بعثت◊ Úفظ السسÓم
ب -ن -ج -اح ‘ ك -وت دي -ف-وار ول-ي-بÒي-ا
وإاغÓقهما.
جاء هذا ‘ اجتماع Ûلسس األمن
الدو‹ أامسس األول ،حول عمليات
ح -ف-ظ السسÓ-م ‘ أاف-ري-ق-ي-ا ،سس-ل-ط
ف- -ي- -ه األم Úال- -ع- -ام الضس- -وء ع- -ل -ى
«ال - -ت - -ع - -اون ال - -وث - -ي- -ق ب Úال–اد
األف -ري -ق-ي واأل· اŸت-ح-دة ل-دع-م
ال -ع -م -ل -ي-ات السس-ي-اسس-ي-ة وا◊وارات
ال - -وط - -ن - -ي- -ة وج- -ه- -ود ال- -وسس- -اط- -ة
اإلق -ل -ي -م -ي-ة ،وت-خ-ف-ي-ف ال-ت-وت-رات و“ه-ي-د
الطريق لتفاقات السسÓم والنتخابات».
ومن هذا اŸنطلق ،أاكد غوتÒيسس أان حفظ
السسÓم ‘ أافريقيا ل يزال Áثل بعضس أاكÈ
التحديات.

أافريقيا ..إاسصهامات كبÒة
وقال غوتÒيسس ،أان بعثات األ· اŸتحدة
تضس -ط -ل -ع ب -ع -م -ل -ي -ات م-ع-ق-دة ذات ولي-ات
متعددة األبعاد ‘ بيئات بالغة اÿطورة
م -ؤوك -د أان الشس -راك -ة م-ع ال–اد األف-ري-ق-ي
وال -دول األعضس -اء األف -ري -ق -ي -ة أام -ر ح-ي-وي
«÷ه- -ودن- -ا ا÷م- -اع -ي -ة م -ن أاج -ل السس Ó-م،
ويجب أان نواصسل العمل على تعزيزها».
وتسستضسيف القارة اإلفريقية نصسف بعثات
األ· اŸتحدة األربعة عشسر ◊فظ السسÓم
وأاك Ìم - - -ن  80ب -اŸائ -ة م -ن ق-وات ح-ف-ظ
السسÓم األ‡ية.

مبادرات وإاصصÓحات
ورحب األم Úال -ع -ام ب -ال -ت -أاي -ي -د األف-ري-ق-ي
Ÿب -ادرة «ال -ع -م -ل م -ن أاج-ل السسÓ-م» ،ال-ت-ي
ت -ه -دف إا ¤إاع -ادة ت-رك-ي-ز ع-م-ل-ي-ات ح-ف-ظ

السسÓم على الوليات األك Ìواقعية ،وجعل
بعثات األ· اŸتحدة أاقوى وأاك Ìأامانا،
وحشسد دعم جماعي أاك Èللحلول السسياسسية
وللقوات اÛهزة جيدا واŸدربة تدريبا
جيدا.
وك - -انت أاك Ìم - -ن  150ح-ك-وم-ة ق-د وق-عت
إاع Ó- -ن الل - -ت - -زام - -ات اŸشسÎك - -ة ل - -دع- -م
اŸبادرة ،من بينها  42دولة أافريقية.
وقال غوتÒيشس إان «الشسراكات ب Úالبلدان
اŸسساهمة بقوات مع اŸنظمات اإلقليمية،
ل سسيما ال–اد اإلفريقي حاسسمة لنجاح
اŸبادرة ،التي تظهر بالفعل نتائج».
و‘ الوقت نفسسه ،سستؤودي اإلصسÓحات ‘
ه -ي -ك -ل األ· اŸت -ح-دة ل-لسس-ل-م واألم-ن إا¤
–سس Úاألداء ،كما أاعلن األم Úالعام.
وأاشس- -ار اŸت- -ح- -دث إا ¤أان ح- -ف -ظ السس -ل -م
واألمن ‘ القارة األفريقية أامر مكلف ،ل
سس -ي-م-ا ‘ ضس-وء ت-ن-ام-ي ال-ت-ح-دي-ات ،داع-ي-ا
اÛت -م -ع ال -دو‹ إا ¤ت -ق -د« Ëدع-م Áك-ن
التنبؤو به».
وأاضساف األم Úالعام أان التحديات األمنية
‘ أاي من القارات تشسكل خطرا على العا⁄
ب- -أاسس- -ره ،وأاك- -د أان ال- -ع- -وام -ل ال -ت -ي ت -دف -ع
الصسراعات ‘ أافريقيا ،مثل الفقر وبطالة
الشس- -ب- -اب وت- -غ ÒاŸن -اخ وال -ت -ن -افسس ع -ل -ى
اŸوارد وا÷رÁة ال -ع-اب-رة ل-ل-ح-دود ،ت-ه-دد
األمن العاŸي.

ودع -ا ال -رئ -يسس ال -ف -رنسس-ي إاÁان-وي-ل م-اك-رون
الذي واجه انتقادات مباشسرة ‘ التظاهرات،
ال -ث Ó-ث -اء إا« ¤ا◊وار» إلق -ن -اع اŸت -ظ-اه-ري-ن
ب-وضس-ع ح-د لح-ت-ج-اج-ات-ه-م ال-ت-ي تشس-ل ح-ركة
السس Òعلى الطرقات العامة و“نع الوصسول
إا ¤مسس -ت -ودع -ات ال -ن -ف -ط ال-ت-ي –اول ق-وات
الشسرطة فتح الطرق اŸؤودية إاليها.
وقال الرئيسس الفرنسسي «ع Èا◊وار Áكننا
اÿروج (من الوضسع) ،ع Èالشسرح ،ع Èالقدرة
على ا◊لول اŸيدانية».
م -ن ج -ه -ت-ه ،أاك-د رئ-يسس ال-وزراء إادوار ف-ي-ل-يب
لنواب «ا÷مهورية إا ¤األمام» ،ا◊زب ا◊اكم
«سس-ن-ن-تصس-ر ب-ت-م-اسس-ك-ن-ا وث-ب-ات-ن-ا وتصس-م-ي-م-نا»،
بحسسب ما أافاد مشساركون ‘ اللقاء.
وانطلقت التحركات باألسساسس احتجاجا على
زي- - -ادة أاسس- - -ع- - -ار ال - -وق - -ود ،غ Òأان «السسÎات
الصس -ف -راء» وسس-عت ن-ط-اق م-ط-ال-ب-ه-ا ل-ل-ت-ن-دي-د
ب -ال -ن -ظ -ام الضس -ري -ب -ي بصس-ورة ع-ام-ة وبÎاج-ع
القدرة الشسرائية.
وحصس- -لت ا◊رك- -ة ع- -ل- -ى دع -م ا–اد «ال -ق -وة
ال -ع -م -ال -ي -ة» (ف -ورسس أاوف -ري )Òل -ل-ن-ق-ل ،ث-الث
م -ن -ظ -م -ة ‘ ه -ذا ال -ق -ط -اع ،دعت أاعضس-اءه-ا
ومؤويديها إا ¤النضسمام إا ¤ا◊ركة للمطالبة
بتحسس Úالقدرة الشسرائية.

اتهمت واشضنطن بحرمانها
لدوية
من ا أ

طهران تصصف العقوبات
األمريكية بغ ÒاÛدية

اعتÈت وزارة اÿارجية اإليرانية أان العقوبات
األخÒة التي فرضستها وزارة اÿزانة األمÒكية
عليها «غ› Òدية».
وقالت إان «هذا ا◊ظر غ› Òد وغ Òفاعل ولن
ي -ؤودي ب -ال -ت-أاك-ي-د إا‹ ال-ن-ت-ائ-ج اŸرج-وة م-ن ق-ب-ل
مصسمميه ومنفذيه ،وسسوف يعلمون عدم جدواه
عاج Óأام آاج.»Ó
وفرضست واشسنطن عقوبات جديدة الثÓثاء على
أافراد وكيانات من إايران وسسوريا وروسسيا بتهمة
اŸشساركة ‘ شسبكة «معقدة» سسمحت لطهران
ببيع النفط لدمشسق التي شساركت ‘ اŸقابل ‘
“ويل حركة حماسس وحزب الله اللبنا.Ê
وق - -الت وزارة اÿزان- -ة األمÒك- -ي- -ة ‘ ب- -ي- -ان إان
«ط -ه -ران وب -ال -ت -ع-اون م-ع شس-رك-ات روسس-ي-ة ت-زود
ا◊كومة السسورية باÓŸي Úمن براميل النفط».
وق -الت وزارة اÿارج -ي -ة اإلي -ران -ي -ة ،إان ط-ه-ران
ب -ق -يت ‘ الت -ف -اق ال -ن -ووي ب -إاصس-رار م-ن ال-دول
األوروبية ،مشسÒا إا ¤أان اإلدارة األمريكية خلقت
أاجواء “نع وصسول األدو ة واŸعدات الطب ة إال
إايران.
وصسرح اŸتحدث باسسم اÿارج ة اإليرانية ،بهرام
قاسسمي ،بأان ما قوله مسسؤوولون أامريكيون حول
Óدو ة واŸعدات الطب ة
عدم شسمول ا◊ظر ل أ
والزراع ة واألغذ ة أاو قطع غ ار الطائرات ،وما
رتبط بصس انة األسسطول ا÷وي ،هو مغالطة،
م -وضس -ح -ا أان ال -ولي-ات اŸت-ح-دة خ-ل-قت ع-م-ل-ي-ا
أاجواء “نع وصسول األدو ة واŸعدات الطب ة إال
إايران.
وأافاد اŸتحدث باسسم اÿارجية ،أان ا◊كومة
Óت اŸسستودعات Ãا أامكن من السسلع
اإليرانية م أ
الضسرورية Ÿواجهة العقوبات.
ونقلت وكالة «إاسسنا» عن قاسسمي قوله إان «إانشساء
آالية مالية جد دة عمل صسعب ومعقد ‘ أانحاء
العا ،⁄ورغم التقدم الذي حققناه ،إال أاننا ⁄
ننجح حتى اآلن ‘ حسسم هذا اŸوضسوع» ،مضسيفا
أانه يتع Úعلى أاوروبا المتثال للتزاماتها ‘
التفاق النووي.
وق -ال اŸت -ح -دث ب -اسس -م اÿارج ة اإلي -ران -ي-ة ،إان
«الول ات اŸتحدة دخلت ‘ مسسار غ Òصسح ح،
ل سس فقط ف ما تعلق بإايران ،بل Œاه سسائر
الدول».

أاكد وزير الدفاع بحكومة ا÷مهورية العربية الدÁقراطية الصضحراوية ،عضضو
لمانة الوطنية ÷بهة البوليسضاريو ،عبد الله ◊بيب البÓل ،أامسس ،على ضضرورة
ا أ
لصض-ع-دة وا◊ف-اظ على
م-واصض-ل-ة ت-ط-وي-ر ق-درات ا÷يشس الصض-ح-راوي ع-ل-ى ك-اف-ة ا أ
جاهزيته ‘ أاعلى درجاتها Ÿواجهة الرهانات والحتمالت اŸطروحة.
ودعا الوزير خÓل اليوم الثا Êمن زيارة العمل
والتفتيشس التي تقوده إا ¤وحدات الناحية
ال-عسس-ك-ري-ة ال-ث-ال-ث-ة Ãن-طقة ميجك اÙررة،
إا ¤ال- -ت- -ع- -ام- -ل ب- -ن- -ج -اح واحÎاف -ي -ة م -ع ك -ل
التحديات التي تشسهدها اŸنطقة من أاجل
إافشس- -ال ﬂط- -ط -ات ال -ع -دو وال -تصس -دي ل -ك -ل
دسسائسسه.
وق- -د “ي- -ز ال -ي -وم ال -ث -ا Êم -ن زي -ارة ال -ع -م -ل
وال-ت-ف-ت-يشس ب-اسس-ت-ع-راضس وزي-ر الدفاع الوطني
الذي كان مرفوقا بقائد الناحية العسسكرية
الثالثة اÙفوظ الزين لكتائب وفيالق الناحية
وكذلك Ãعانية األسسلحة واآلليات العسسكرية
وال- -وق- -وف ع- -ل- -ى م- -دى ت- -ط- -ب- -ي- -ق اÿط- -ط
اŸط -روح -ة والÈام-ج اŸن-ب-ث-ق-ة ع-ن اŸؤو“ر
األخ Òل -ل -ج -ب-ه-ة الشس-ع-ب-ي-ة ل-ت-ح-ري-ر السس-اق-ي-ة
ا◊مراء ووادي الذهب ،كما شسرعت بعثة
ال -ت -ف -ت-يشس اŸرك-زي-ة ل-وزارة ال-دف-اع ال-وط-ن-ي
بتفقد امتدادات اŸديريات بهذه اŸنطقة.
وت -رأاسس ال -وزي -ر م -رف -وق -ا ب -ق -ائ -د ال -ن -اح -ي -ة
العسسكرية الثالثة اجتماعا موسسعا مع قيادات
وأاركان وأاطر الناحية ،حيث سسمح باإلطÓع
على حالة كافة اإلمكانيات ووحدات الدعم
واإلسسناد التي تتوفر عليها الناحية وتقدË
ت -ق -اري -ر م -فصس -ل -ة ع -ن -ه -ا ،وذلك ل -ت-ق-ي-ي-م ك-ل

التفاصسيل ورفع درجة اإلسستعداد لتكون ‘
مسس -ت -وى ال -ت-ح-دي-ات وال-ره-ان-ات اŸط-روح-ة
–سس -ب -ا ألي ط -ارئ ك -م -ا ت -ل-ق-ى وزي-ر ال-دف-اع
الوطني عبد الله ◊بيب البÓل عرضسا شسامÓ
◊صسيلة النشساطات التي نفذتها الناحية ‘
إاطار الÈنامج السسنوي لوزارة الدفاع لسسنة
.2018
وزي- -ر ال- -دف- -اع الصس -ح -راوي ،ح -ي -ا شس -ج -اع -ة
وانضس-ب-اط م-ق-ات-ل-ي ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر الشس-ع-ب-ي
الصسحراوي بالقطاع العملياتي ميجك اÙرر
مؤوكدا على روح اŸسسؤوولية والنضسباط التي
“يز مقاتلي جيشس التحرير والرغبة الدائمة
والصس -ارم -ة ال -ت -ي ي -جب ال -ت -ح -ل -ي ب -ه -ا ب-غ-ي-ة
اسستكمال السسيادة وحماية األراضسي اÙررة،
ح -اث -ا ا÷م -ي -ع ع -ل-ى ب-ذل اŸزي-د م-ن ا÷ه-د
وال-ي-ق-ظ-ة والسس-ت-ع-داد ال-دائ-م ل-ل-تصس-دي ل-ك-ل
ﬁاولت ال -ع -دو اŸسس -اسس ب -أام -ن واسس-ت-ق-رار
اŸنطقة.
‘ اŸق- -اب- -ل ،تسس- -ت- -ع -د ﬂي -م -ات ال Ó-ج -ئÚ
الصس -ح -راوي ،Úلسس -ت -ق-ب-ال السس-ب-ان-ي-ة ق-اف-ل-ة
تضس -ام -ن -ي -ة انسس-ان-ي-ة ﬁم-ل-ة ب  22ط -ن م-ن
اŸسس -اع -دات ال-غ-ذائ-ي-ة واŸواد الصس-ي-دلن-ي-ة
واألدوية ،باإلضسافة إا 7 ¤سسيارات ﬂتلفة،
انطلقت من مدينة برقسس.

عÈت عن رفضضها لتدخل عسضكري جديد

ا÷امعة العربية تدعو إلنهاء
الصصراع على السصلطة ‘ ليبيا

ق -ال األم Úال -ع -ام اŸسس-اع-د ب-ج-ام-ع-ة ال-دول
العربية السسف Òحسسام زكي ،إان الوضسع ‘ ليبيا
يعتمد على الليبي Úأانفسسهم ‘ ،ح Úيقتصسر
دور اÛتمع الدو‹ على تقد ËاŸسساعدة
فقط.
وأاوضسح األم Úالعام اŸسساعد بجامعة الدول
العربية ‘ ،تصسريحات صسحفية أامسس« ،الوضسع
يتطلب مزيدا من الصس Èوالتشسجيع وبعضس
ا◊زم ،ألن م -ا ي -زي -د ال -ف -رق -ة ب Úاألط -راف
الليبية هو الصسراع على الÌوة والسسلطة ،وكلما
اسستمر هذا الصسراع اسستمر مع الوضسع الليبي
ب -الشس -ك -ل ا◊ا‹ وق -د يسس -وء ،ل-ذلك لب-د م-ن
حسس -م ه -ذا الصس -راع ل -ت-أاخ-ذ األزم-ة ط-ري-ق-ه-ا
للحل».
وح -ول م -ؤو“ر ب -الÒم -و ال -ذي ع-ق-د األسس-ب-وع
اŸاضسي ‘ إايطاليا بشسأان ليبيا ،قال السسفÒ
حسسام زكي إان «ا÷امعة العربية وجدت ‘
هذا اŸؤو“ر جهدا طيبا من جانب إايطاليا،
Ÿا ل- -ه -ا م -ن دور م -ه -م ‘ األزم -ة ال -ل -ي -ب -ي -ة،
وتسستطيع أايضسا أان تؤوثر إايجابا إاذا أارادت على
الوضسع فى ليبيا».
وت -اب -ع «أاع -ت-ق-د أان اإلي-ط-ال-ي Úب-ذل-وا ج-ه-ودا
ﬂلصسة ‘ اŸؤو“ر بهدف دعم ا÷هد الدو‹
لتسسوية الوضسع الليبي ،لكن هناك أاطرافا عدة
تتدخل ‘ الوضسع الليبي ومصسا◊ها متضساربة

مع بعضسها» ،مشسÒا إا ¤أان «ا÷لسسات التي
شسهدها اŸؤو“ر وّفرت فرصسة طيبة لليبيÚ
ليتحاوروا ويتوصسلوا ıرج ألزمتهم».
وردا على سسؤوال حول رؤويته Ÿا يÎدد بشسأان
وجود صسراع ب Úإايطاليا وفرنسسا فيما يتعلق
ب -األزم -ة ال -ل-ي-ب-ي-ة ،وت-أاث Òذلك ع-ل-ى ح-ل ت-لك
األزم- -ة ،ق- -ال زك -ي «واضس -ح أان ه -ن -اك ب -عضس
التنافسس ب Úالدولت Úمع أانهما تنفيان ذلك،
و‘ تقديري هذا التنافسس  ⁄يصسل للدرجة
ال-ت-ي ت-ؤوذي ب-ه-ا ال-وضس-ع ال-ل-ي-ب-ي ال-ذي ي-ح-ت-اج
ب- -ط- -ب- -ي -ع -ة ا◊ال إا ¤ت -نسس -ي -ق دو‹ وع -رب -ي
وإاقليمي ،فتدهور الوضسع ‘ ليبيا ل يعود على
اÿارج بقدر ما يعود على الداخل».
وأاشس- -ار السس- -ف Òحسس- -ام زك- -ي إا ¤م -ا وصس -ف -ه
بـ»اÿطر الذي Áثله طرح فكرة دخول قوات
أاجنبية ليبيا» ،قائ ً
 Óإان «هذه الفكرة ليسست
واردة وليسست فكرة جيدة على أاية حال ،إال اإذا
صس -ار إاج -م-اع ل-ي-ب-ي ع-ل-ى دع-وة ق-وات م-ع-ي-ن-ة
Ÿسساعدتها ‘ القيام بأاحد أادوارها ،وأانا ل
أارى أان هناك إاجماًعا من هذا النوع».
وأاضساف أان «اŸسسأالة ‘ ليبيا –تاج إا ¤نزع
سسÓح اŸيليشسيات وليسس دخول قوى جديدة
ع-ل-ى األرضس ،أام-ا السس-ي-ن-اري-وه-ات ال-عسس-كرية
ال- -ت -ي ت -ت -ح -دث ع -ن حسس -م األزم -ة ال -ل -ي -ب -ي -ة
فا÷امعة العربية تراها غ› Òدية».

ﬁليـ ـ ـ ـ ـات
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غدا ..سسنة على انتخاب اÛالسس الشسعبية البلدية

ب Úالتزامات رؤوسساء البلديات وانشسغالت اŸواطنÚ
اسستكمال ما تبقى من مشساريع العهدة السسابقة

@ تسسي‰ Òوذجي بتمÔاسست

اسسÎجاع اŸسستحقات وإاعادة
تنظيم اŸصسالح
@ اÿنشسليون لـ«الشسعب»:

التسسي ÒاÙلي  ⁄يرق إا¤
اŸسستوى اŸطلوب
@ بغلية ..تراهن على مبدأا
أاولويات اŸشساريع
@اإلنسسداد ما زال قائما
ببلدية سسيدي بلعباسس
كلمة العدد

التكيف ا◊ذر

جمال أاوكيلي

من الصصعوبة Ãكان تقييم عمل اÛالسس
الشص-ع-ب-ي-ة اŸن-ت-خ-ب-ة ،ب-ع-د سص-نة من إاجراء
ا’نتخابات اÙلية ‘  ٢٣نوفم،٢٠١٧ È
نظرا لقصصر الفÎة التي ’ –تسصب ‘
عمر العهدة اŸقدرة بـ  ٥سصنوات كاملة،
غ Òأان اŸتتبع لهذا الشصأان Áكنه إاثارة
مؤوشصرات ’بد منها خÓل  ١٢شصهرا ،علما
أان هذا التذك Òمرتبط با◊دث اŸعنون
بالتاريخ اŸذكور سصالفا وليسس باليوم الذي
” فيه تنصصيب هؤو’ء اŸنتخب ‘ Úبداية
ّ
ديسصم.È
اŸسصؤوولون اÙليون الذين يشصرفون اليوم

على إادارة هذا اŸرفق العام عرضصوا على اŸواطن Úبرنا›هم سصواء باسصم
ا◊زب الذي يرعاهم أاو كأاحرار ،فأاين هم من كل تلك الوعود الÈاقة التي
حملوها من حي إا ¤آاخر ومن Œمع إا ¤نشصاط جواري ،يÎجون الناسس
Ÿنحهم ثقتهم قصصد الشصروع ‘ التكفل بانشصغا’تهم ‘ شصتى القطاعات
ا◊يوية التي لطاŸا نادى بها اŸواطن.
نعتقد بأان اإ’شصكال يكمن هنا ،عندما نطرح السصؤوال التا‹ ،هل بقي هؤو’ء
أاوفياء لكل ما التزموا به من أافكار منها القصصÒة اŸتوسصطة أاو الطويلة
اŸدى؟ ما يهمنا تلك اŸذكورة ‘ التصصنيف اأ’ول “اشصيا مع العام اأ’ول.
قد نسصتشصف ذلك جليا من ما نقله له لنا مراسصلونا ‘ عينات من ا÷زائر
العميقة ،سصواء بالغوصس ‘ أاعماق اŸوضصوع اŸكلف Úبه أاو بالتواصصل اŸباشصر
مع رؤوسصاء البلديات ،أاو معرفة أاراء اŸواطن Úأاو اŸتعامل Úا’قتصصادي..Ú
سصنكتشصف ماذا قدم هؤو’ء على ضصوء ما أا‚زوه؟ أ’ن اŸطويات والوثائق التي
كانت توزع هنا وهناك ’ ،تعد و’ –صصى وعندما تقرأا ﬁتواها Œدها غنية
وث -ري -ة ب -اŸقÎح-ات (ت-أاسص-يسس ›السس اسص-تشص-اري-ة ،ج-م-ع-ي-ات÷ ،ان أاح-ي-اء،
الدÁقراطية التشصاركية ،فضصاءات اŸدينة ،وهو ما يعرف بـ «كوف ـ فيل»
وغÒها من هذه الهياكل) ،ناهيك عن اŸشصاريع الكثÒة اŸذكورة بإاسصهاب

وقائمتها طويلة ومرقمة من  ١إا ¤أاك Ìمن  ٢٠نقطة.
’بد من إاقامة تلك الفواصصل ب Úبلدية حضصرية ،وريفية وب Úرئيسس بلدية
يتو ¤اŸسصؤوولية أ’ول مرة وآاخر يعود ثانية وثالثة و...له دراية كاملة بدواليب
هذا اŸرفق ،وكل اÙيط Úبه ’ ،يسص Òكما يأامله ا÷ميع وإا‰ا يدخل ‘
لعبة مغالبة طرف على طرف آاخر ،وإاضصعاف البعضس على البعضس اآ’خر
Óسصف هذه الذهنية موجودة ومدرجة كإاسصÎاتيجية ‘ –ركات الكث،Ò
ل أ
يشصعر بها كل من هو على اطÓع «بأادغال» البلديات خاصصة ‘ اŸدن الكÈى،
أاما ‘ اŸناطق شصبه ا◊ضصرية أاو النائية ،فإان هذه العقلية غائبة.
كون اŸطالب لها أابعاد جوارية ..ما تزال البلدية لدى ا÷زائري ا÷هة التي
تتكّفل به ‘ الظروف الصصعبة وتسصاعده وتتضصامن معه ،و‘ مقابل ذلك ’
تقول أا ٍ
ف ..وهذا وفق امكانياتها اŸتاحة.
م -ا ق -ل -ن -اه ل -يسس ت-ث-ب-ي-ط-ا ل-ل-ع-زائ-م ،وال-ت-أاث ‘ Òم-ع-ن-وي-ات اآ’خ-ر وإا‰ا دع-وة
اŸنتخب ÚاÙلي Úإا ¤ترجمة كل تلك التعهدات اŸعلنة والتي ما تزال حÈا
على ورق نظرا لضصيق ›ال Œسصيدها ،وغياب اآ’ليات اإ’ضصافية التي تسصاعد
على اŸضصي قدما ‘ هذا ا’Œاه ..أ’ن أانظار اŸواطن ما تزال مشصدودة إا¤
البلديات يتابع كل صصغÒة وكبÒة.
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تسسي‰ Òوذجي بتمÔاسست

رئيسس بلدية حسس Úداي
بداية ايجابية

اسسÎجاع مسستحقات البلدية واعادة تنظيم اŸصسالح

صسÓحياتنا ﬁدودة
تعÎضض تعهداتنا

يسسعى رئيسس اÛلسس الشسعبي البلدي لتمÔاسست الشسيخ بادي ،جاهدا من أاجل إارسساء مبدأا التسسي Òالتشساركي،
لهقار ،لتشسكيل ›لسس إاسستشساري مكون من  07أاعضساء للمسساهمة
بدعوته ıتلف فعاليات اÛتمع اŸد Êبعاصسمة ا أ
لهقار  ،مشسÒا إا ¤أان الكرة ‘ مرمى ا÷معيات الفاعلة من أاجل
لضسافة لعاصسمة ا أ
‘ كل ما من شسأانه أان يقّدم ا إ
ليام القليلة القادمة.
إاختيار من Áثلهم خÓل ا أ
“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
كشصف الشصيخ بادي ،بأان اÛلسص اŸنتخب
وم-ن-ذ تسص-ل-م-ه ل-ل-م-ه-ام ،ع-ك-ف ع-ل-ى ت-رتيب
البيت من جميع النواحي إانطÓقا من تهيئة
البلدية و إاعطائها حلة جديدة  ،مرورا إا¤
ال-ت-ن-ظ-ي-م اإ’داري وﬂت-ل-ف اŸصص-ال-ح ال-تي
اتسص -مت ب -أاح -ادي -ة ال -تسص -ي ÒخÓ-ل ال-ع-ه-دة
السصابقة ،وتغييب ﬂتلف اŸصصالح اأ’خرى
عن مهامها.
‘ ه - -ذا الصص - -دد ” ،ت - -ع- -ي 13 Úرئيسص
مصصلحة ،و 23رئيسص مكتب ،وإاعادة اإ’عتبار
” تسصوية ﬂلفات الÎقية
لـ  16فرعا ،كما ّ
التي كانت ›مدة منذ  2004وإا ¤غاية مطلع السصنة ا÷ارية،
أاي -ن إاسص-ت-ف-اد  380م -وظ -ف وع -ام -ل م -ن الÎق -ي -ة ‘ ﬂت -ل-ف
اŸناصصب ،مؤوكدا أان العمل متواصصل من أاجل تسصوية كل اأ’مور
اإ’دارية ÷ميع اŸوظف.Ú
‘ سصياق آاخر ،ومن أاجل Œسصيد ما يصصبو له اŸواطن من تنمية،
أاوضصح اŸتحدث عن ﬂططه الذي يسصعى من خÓله إا ¤تبني
فكر إاقتصصادي ÿلق موارد مالية تسصاهم ‘ بعث التنمية ،وهذا
دون إاغفال ا÷انب اإ’جتماعي اŸرتبط باŸواطن البسصيط‘ ،
هذا الشصأان أاكد رئيسص اÛلسص الشصعبي البلدي أان مصصا◊ه

أاحصصت ‡ت -ل -ك -ات ال -ب -ل-دي-ة ،وال-وق-وف ع-ل-ى
” إاتخاذ
وضصعيتها وكل ما يتعّلق بها ،حيث ّ
إاجراءات من أاجل –صصيل ديون البلدية من
اŸؤوج -ري -ن ال -ذي -ن ت-ق-اعسص-وا ع-ن تسص-دي-ده-ا
وه -ذا ب -ات-خ-اذ إاج-راءات قضص-ائ-ي-ة ب-ل-غت حّ-د
تسصجيل إاخÓء  17هيك ،Óوكذا –ي Úأاسصعار
الكراء Ãا يتماشصى مع سصوق العقار ،خاصصة
وأانه  ⁄يتم –يينها منذ  ،1989وكذا فرضص
رسص -وم ع -ل -ى أاصص -ح-اب ال-نشص-اط-ات ال-ت-ج-اري-ة
خاصصة بالÓفتات ،اسصتغÓل اأ’ماكن للعرضص
وغÒها) ،باإ’ضصافة للرسصوم على العقار التي
تدر ما يقارب  4.3مليار سصنتيم على خزينة
البلدية.
مؤوكدا ‘ سصياق حديثه على عدم إاغفال ا÷انب اإ’جتماعي
ل-ل-م-واط-ن  ،ح-يث ق-امت مصص-ا◊ه ب-إاع-ادة إاحصص-اء ل-ل-م-ح-ت-اجÚ
وال -ب -دو ال -رح-ل وال-فÓ-ح Úوم-رب-ي اŸواشص-ي م-ن أاج-ل ال-ت-ك-ف-ل
اأ’مثل بهم وتقد ËاŸسصاعدات بالعدد الكا‘ والشصكل اأ’نسصب.
هذا وأاكدت  45جمعية ﬁلية ناشصطة بعاصصمة ا’هقار مؤوخرا
من خÓل إاصصدارها لبيان دعم ومسصاندة ،تثمينها للعمل الذي
يقدمه اÛلسص منذ تنصصيبه ،مشصددين على ضصرورة اإ’لتفات
اŸواطن Úحوله ومسصاعدته على اŸزيد من العمل فيما تبقى
من العهدة.

اÿنشسليون لـ«الشسعب»:

التسسي ⁄ Òيرق إا ¤اŸسستوى اŸطلوب

–ّف- -ظ م- -ع- -ظ- -م سس- -ك- -ان ع- -اصس- -م- -ة
الولية خنشسلة ،على أاداء اÛلسس
الشس -ع -ب -ي ال -ب -ل -دي ا÷دي-د ال-ق-دË
الذي  ⁄يعد قادرا على القيام حتى
ب- -تسس- -ي Òابسس- -ط اŸراف- -ق ،لسس- -ي- -م -ا
لن-ارة
خ -دم -ات ال-ن-ظ-اف-ة وتسس-ي Òا إ
ال-ع-م-وم-ي-ة وك-ذا ال-ع-ج-ز ‘ ال-ت-ك-ف-ل
Ãم-ت-ل-ك-ات-ه ال-عقارية واسستغÓلها ‘
ج- -لب اŸداخ -ي -ل ،ع -ل -ى ال -رغ -م م -ن
لج - -راءات وت - -رسس - -ان - -ة
بسس- - -اط - -ة ا إ
ال -ق -وان Úال -ت-ي تضس-م-ن وت-خّ-ول ك-ل
لطار.
الصسÓحيات له ‘ هذا ا إ
خنشسلة :اسسكندر ◊جازي
«الشصعب» رصصدت شصهادات Ÿواطن Úمن
مدينة خنشصلة من فئات ﬂتلفة اتفقت
كلها على النقصص ‘ التسصي Òوحملت ‘
طياتها امتعاضص كبŸ Òا آال إاليه حال
مدينة خنشصلة من فوضصى وما تعيشصه من
مشص -اك -ل ،ي -ت -حّ-م-ل مسص-ؤوول-ي-ت-ه-ا اÛلسص
الشصعبي البلدي بالدرجة اأ’و.¤
«ﬁمد.ب» ،بطال متحصصل على شصهادة

ليسصانسص ‘ ا’قتصصاد ،أابدى غضصبه على
نواب اÛلسص الشصعبي البلدي ورئيسصه،
ّﬁم ÓاŸسصؤوولية الكاملة لهؤو’ء الذين
 ⁄يفلحوا ـ على حد تعبÒه ـ ‘ تنظيف
شصوارع اŸدينة بصصفة منتظمة وضصمان
اإ’نارة العمومية باأ’حياء .فهذه ابسصط
اÿدمات التي أاضصحى اŸواطن ’ يطلب
أاك Ìمنها من هذا اÛلسص الذي يسصيّره
نفسص اŸنتم Úللعهدة النيابية السصابقة.
«ك.عبد الله» إاطار متقاعد يرى بأان هذا
اÛلسص ’ Áكن أان يقّدم شصيئا للسصكان
ك- -ون ج- -ل اأ’عضص- -اء م- -ن ن -فسص اÛلسص
السصابق ،فمن  ⁄يفلح ‘ التسصي Òوقت
البحبوحة ’ Áكن له أان يسصيّر ‘ ظل
الظرف الراهن والواقع بعاصصمة الو’ية،
الذي أامسصت شصوارعها الرئيسصية مظلمة
ل -ع -دم ق -درة ه-ذا اÛلسص ع-ل-ى تسص-دي-د
فوات Òالكهرباء والغاز.
«ن.ب» ناشصطة جمعوية ،أابدت قلقها من
حالة اŸدينة جراء تراكم النفايات خاصصة
‘ جل أارجاء اأ’حياء ا÷ديدة وانعدام
اإ’نارة منذ شصهور على مسصتوى الشصارع
الرئيسصي طريق بابار الذي يعت Èواجهة

اŸدينة إا ¤جانب كÌة اأ’عطاب بشصبكة
توزيع اŸياه الشصروب ،حيث نشصهد سصيو’
جارفة هنا وهناك عند ضصخ اŸياه.
«كﬁ .مد» منتخب سصابق تنّهد بنÈة
–م- -ل حسص- -رة ك- -بÒة ع -ل -ى ح -ال تسص -يÒ
اŸدينة قائ« :Óهل تعلم أان هذه البلدية
 ⁄تسص -ت -ط -ع ح -ت -ى –صص -ي-ل مسص-ت-ح-ق-ات
إايجار اÓÙت التجارية الواقعة بشصارع
دب -ي ال -ت-ج-اري وال-ت-ي ت-در اÓŸي Òع-ل-ى
اŸسصتفيدين بها الذين  ⁄يسصّددوا ◊د
اآ’ن ث- -م- -ن إاي- -ج -ار ه -ذه اÙا’ت م -ن -ذ
سصنوات من تشصييدها ،علما أانها Œارية
ب -ام -ت -ي -از وب -إام -ك -ان ع -ائ -دات -ه-ا أان تسصّ-د
تكاليف تسصي Òاإ’نارة العمومية وتسصديد
ديون سصونلغاز».
«مراد.ب» مواطن يقطن بحي بابار «لقد
ت-عّ-رضص ب-ي-ت-ي ل-لسص-رق-ة م-رت Úوك-ذا ع-دة
جÒان ب - -ح - -ي - -ن- -ا ج- -راء غ- -ي- -اب اإ’ن- -ارة
ال-ع-م-وم-ي-ة م-نذ  06سص -ن -وات ،إا ¤ج -انب
ال -ت-ع-ط-ل ال-ذي حصص-ل ‘ ج-م-ع ال-ق-م-ام-ة
الذي شصهده ا◊ي منذ الصصائفة اŸاضصية،
إا’ أان ع -م-ل-ي-ة ال-رف-ع اŸن-ت-ظ-م ل-ل-ق-م-ام-ة
تشصهد –سصنا مسصتمرا بهذا ا◊ي.

عدة بوجÓل يرفضس عزله عن تسسي Òبلدية سسيدي بلعباسس:

إاطÓق مشسروع  ٣٠٠٠نقطة إاضساءة باألحياء

ي- -ع- -يشس اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -ب -ل -دي
لسسيدي بلعباسس حالة إانسسداد كامل
م - -ن - -ذ أازي- -د م- -ن  11شس-ه-را ،ت-اري-خ
تنصسيب اÛلسس عقب إانتخابات 23
ن-وف-م ÈاŸاضس-ي-ة ،وه-و ال-وضسع الذي
ان-ع-كسس سس-ل-ب-ا ع-ل-ى تسس-ي Òال-ب-لدية
وج-ع-ل اŸشس-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة ره-ي-ن-ة
الصس - - -راع- - -ات وال- - -ت- - -ج- - -اذب- - -ات بÚ
لطراف اŸتنازعة.
ا أ
سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو
’يزال اÛلسص البلدي لعاصصمة الو’ية
ي -ع -يشص ح -ال-ة ج-م-ود ك-ل-ي وانسص-داد ع-ل-ى
الرغم من مرور نحو سصنة على انتخابه،
بسصبب صصراع بعضص اŸنتخب Úمع رئيسص
البلدية منذ توليه اŸنصصب ،وهو اأ’مر
الذي أادخل اÛلسص ‘ حالة من الركود
‚م عنها تع ّ
طل تام للمصصالح وتوقف كلي
ل -ع -ج -ل -ة ال-ت-ن-م-ي-ة ب-اŸن-ط-ق-ة ب-ع-د رفضص
النواب ا÷لوسص إا ¤طاولة رئيسص البلدية
للمصصادقة على اŸشصاريع .وما زاد من
إاح -ت -ق -ان اأ’وضص -اع ق -ي -ام ال -وا‹ اأ’سص-ب-ق
ب-ت-ج-ري-د ا ÒŸت-وف-ي-ق ع-دة ب-وجÓ-ل م-ن
صصÓحياته ومنح مسصؤوولية تسصي Òشصؤوون
ال-ب-ل-دي-ة إا ¤رئ-يسص ال-دائ-رة شص-ه-ر أاف-ري-ل

اŸاضصي .الوضصع الذي اسصتمر حوا‹ سصتة
أاشصهر قبل أان يقّرر الوافد ا÷ديد للو’ية
إارج-اع ا ÒŸل-ك-ام-ل صصÓ-ح-ي-ات-ه ب-اع-تبار
أان- -ه ’ ي- -وج -د أاي سص -ن -د ق -ان -و Êيسص -م -ح
بسصحب الثقة من رئيسص بلدية منتخب من
ط- -رف الشص- -عب ،ق- -ب- -ل أان ي- -ل- -ت- -ق- -ي ذات
اŸسص -ؤوول ب -أاعضص-اء ال-ه-ي-ئ-ة اŸن-ت-خ-ب-ة ‘
م- -ب- -ادرة م- -ن- -ه إ’ع- -ادة ب- -عث اإ’نسص- -ج -ام
والتوافق داخل اÛلسص الشصعبي البلدي،
أاي -ن اسص -ت -م -ع إ’نشص -غ-ا’ت اأ’عضص-اء ،ك-م-ا
حثهم على Œنب اإ’نسصياق وراء التصصلب
‘ اŸواقف وإاغتنم الفرصصة لدعوتهم إا¤
اإ’نصص -ه -ار وال -ت -واف-ق وال-ت-ك-اف-ل ل-ت-غ-ل-يب
اŸصصلحة العامة .كما شصّدد الوا‹ على
ضص -رورة ت -ب -دي -د ن -ق -اط اÓÿف ب Úك -ل
اأ’عضصاء تكريسصا Ÿسصؤوولياتهم التنفيذية
وا’ن- -ت- -خ- -اب- -ي- -ة وال- -ت -ق ّ-ي -د Ãب -دأا Œاوز
النزاعات والÎفع عن كل ما من شصأانه أان
ي -خّ-ي-ب آام-ال سص-اك-ن-ة ال-ب-ل-دي-ة ‘ –ق-ي-ق
الوثبة التنموية اŸنشصودة.
ه- -ذا ورفضص أاعضص -اء اÛلسص الشص -ع -ب -ي
لبلدية سصيدي بلعباسص مبادرة وا‹ الو’ية
ع-ب-د ا◊ف-ي-ظ سص-اسص-ي م-ؤوك-دي-ن م-وقفهم
وم -ط -ل -ب -ه -م ال-ق-اضص-ي ب-إاسص-ت-ق-ال-ة رئ-يسص
البلدية ا◊ا‹ ،هذا اأ’خ Òالذي صصرح
و‘ أاك Ìمن مناسصبة أانه باق على رأاسص

اÛلسص باعتبار أان الشصعب هو من زكاه
ووضصع ثقته ‘ شصخصصه ،كما أاكد مواصصلته
للعمل خدمة Ÿواطني البلدية ومن من
ج -م -ل-ة اŸشص-اري-ع ا›ÈŸة وال-ت-ي ي-ق-ف
على تسصيÒها حاليا اطÓق مشصروع 3000
نقطة اضصاءة من نوع «’د» سصتشصمل كافة
اأ’حياء والشصوارع كما سصيتم إاطÓق حملة
تزفيت للطرقات اŸهÎئة التي ’ طاŸا
ان- -ه- -كت مسص- -ت- -خ- -دم- -ي- -ه -ا خ -اصص -ة ت -لك
اŸتواجدة بحي ميمون وحي القرابة ،كما
توجد مشصاريع مسصتقبلية طموحة ،تعتÈ
مكسصب للمدينة وسصكانها.
Œدر اإ’شص- -ارة أان وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة ن -ور
ال - -دي- -ن ب- -دوي وخÓ- -ل زي- -ارت- -ه اأ’خÒة
ل -ل -و’ي -ة ،خ -اطب اأ’ط -راف اŸتصص -ارع-ة
ب- -اÛلسص الشص- -ع- -ب- -ي ل- -ب- -ل- -دي- -ة سص -ي -دي
ب -ل -ع-ب-اسص ،ح-يث دع-ا ل-ت-غ-ل-يب اŸصص-ل-ح-ة
العامة للمواطن والتحلي بروح اŸسصؤوولية
‘ ال -ع -م -ل وب -ل -ه-ج-ة شص-دي-دة تسص-اءل ع-ن
السصبب الذي يبقي حالة اإ’نسصداد لفÎة
تقارب السصنة كاملة ،مؤوكدا خÓل لقائه
Ãم- -ث -ل -ي اÛت -م -ع اŸد Êأان ال -ق -وانÚ
واضصحة ‘ هذا الشصأان .متوعدا باتخاذ
اإ’جراءات الÓزمة ‘ حال بقاء الوضصع
ع -ل -ى ح -ال -ه ،وت -ك -ف -ل اإ’دارة ب -ي -وم -ي-ات
اŸواطن.

وصسف رئيسس بلدية حسس Úداي السسيد عبد
لي-ج-اب-ي-ة
ال -ق -ادر ع -ي -دة ال -ع -ه -دة ا◊ال -ي-ة ب-ا إ
ب -ال -رغ -م م -ن ال -ع -راق -ي -ل ال -ت -ي «واج -ه -ن-اه-ا ‘
البداية».
العاصسمة :سسارة بوسسنة
ه-ك-ذا ” ت-خصص-يصص ’سص-ت-ك-م-ال اŸشص-اري-ع ل-ل-مجلسص
السصابق وأاضصاف« ،أان أاهم ما قمنا به هو إاعادة تهيئة
البالوعات والتي هي اŸشصكل اأ’ك Èالذي تعا Êمنه
البلدية» ،إاضصافة على ذلك ” الوقوف على السصكنات
الهشصة والشصرفات التي انهارت مؤوخرا خاصصة بعد
الفيضصانات التي شصهدتها العاصصمة والبلدية باأ’خصص،
”
من خÓل العمل بالتنسصيق مع اللجنة الو’ئية ،و ّ
◊د اآ’ن إاعادة تهيئة وترميم العديد من البنايات،
تعبيد الطرقات ،وإانارة جديدة ‘ ،انتظار انطÓق
مشصاريع أاخرى مثل مسصبح وقاعة للرياضصات ،وأاكد
على أان هذه اŸشصاريع طرحها ‘ حملته ا’نتخابية
 ⁄تشصهد الرفضص من قبل الو’ية ،على أاسصاسص عدم
توفر الغطاء اŸا‹.
ام-ا ب-خصص-وصص الصصÓ-ح-ي-ات ال-ت-ي ي-ت-مّ-ت-ع ب-ه-ا رؤوسصاء
اÛالسص الشصعبية قال بأانها ﬁدودة جدا و’ تسصاعد
اŸنتخب اÙلي على آاداء واجبه بأاريحية تامة نتيجة
الوقت الطويل الذي تسصتغرقه عملية اŸصصادقة على
اŸشصاريع اŸقÎحة من طرف اÛلسص.

زرالدة “حو آاثار اŸسسÒين السسابقÚ

تراكمات اإلنسسداد أارهقت اŸنتخب Úا÷دد
و ٪٨٠من اŸداخيل أاجور العمال
 ⁄ت -خ -ل السس -اح -ة اÙل -ي -ة خ Ó-ل ه-ذه السس-ن-ة ب-ع-دد م-ن
لنسس-دادات ال-ت-ي عّ-ط-لت مصس-ال-ح
اÛالسس ال -ب -ل -دي -ة م-ن ا إ
اŸواطن Úنتيجة العهدات السسابقة ،بسسبب التحالفات التي
لخÒة.
انعكسست سسلبا على تسسي Òهذه ا أ
العاصسمة  :آاسسيا مني
رئيسص بلدية زرالدة بن بزاز طارق ،أاكد ‘ تصصريح لـ»الشصعب» أان
إاحداث التغي ،Òبالنهوضص بالتنمية و–سص Úالظروف اŸعيشصية
أاه -م اÙاور ال -ت -ي تضص -م-ن-ت-ه-ا أاج-ن-دة ›لسص-ه خÓ-ل ه-ذه السص-ن-ة
ويسصعى ا ¤إايجاد سصبل لتذليل جملة العراقيل تخبّط فيها اÛلسص
نتيجة السصياسصة السصابقة التي حالت دون ا’سصتمرار ‘ Œسصيد
برامج التنمية اŸرجوة ،والتي عرفت خÓل السصنوات اأ’خÒة
حركة واسصعة وتوسصعا عمرانيا ملحوظا كان يتطلب على السصلطات
أان ترافقها بجملة من اŸرافق العمومية على غرار مسصتوصصف،
مركز للÈيد أاسصواق جوارية وغÒها التي يحتاجها اŸواطن ‘
حياته اليومية.
وطرح جملة الÎاكمات اÿاصصة بالعهدات السصابقة التي وجد
اÛلسص نفسصه مقيدا أامامها لتجسصيد مشصاريع طموحة خاصصة ‘
ظّل نقصص ميزانية من شصأانها أان تسصّد العجز ،معتÈا أان  80باŸائة

وادي السسمار  :سسنة Œريبية

من اŸداخيل التي –صصلها البلدية تعد أاجور اŸوظف ،Úمبديا
أاماله ‘ أان يتّم دعم البلدية لتجسصيد اŸشصاريع التنموية.

الرحمانية« ..ل نعا Êمن أاي عجز»

من جته أابدى رئيسص بلدية الرحمانية كرما Êعبد القادر ‘
تصصريح لـ»الشصعب» ،تفاؤوله الكب Òفيما يخصص هذه السصنة التي قال،
” اسصتÓمها ‘ ،حÚ
إانها كانت جيدة عرفت Œسصيد مشصاريع عدة ّ
ماتزال أاخرى قيد ا’‚از ،حيث يرتقب اسصتكمالها خÓل السصنوات
اŸقبلة من عمر هذه العهدة اÙلية.
كما ثّمن كرما Êجملة اŸشصاريع التي عرفتها اŸنطقة والتي
’قت اسصتحسصان اŸواطن ،حيث يطمح ›لسصه ا– ¤قيق مشصاريع
أاخرى من شصأانها أان تغطي حاجيات السصكان وتعطي الوجه الÓئق
بهذه اŸنطقة ،خاصصة وأانها ’ تعا Êمن أاي عجز ما‹ باعتبار أانها
بلدية صصغÒة تعتمد على مداخليها اÙصصلة التي قال أانها تبقى
كافية.
كما أابدى أامله ‘ Œسصيد مشصاريع سصكنية خاصصة بالبلدية من
شص -أان -ه -ا أان ت -ل -ب -ي ح -اج -ي -ات سص -ك -ان اŸن-ط-ق-ة ،ب-عضص ا’‚ازات
اÛسصدة خÓل هذه السصنة على غرار ترميم اŸدارسص تعبيد
الطرقات تنصصيب بعضص شصبكات اŸياه ،ا‚از مطعم ÚمدرسصيÚ
” Œسصيدهما من طرف البلدية ،وقطب صصيد‹ .

اعت Èرئيسص بلدية وادي السصمار السصيد بوغرارة ،أان
السصنة اأ’و ¤من العهدة ا’نتخابية سصنة Œريبية
لتصصحيح اأ’خطاء ومعرفة احتياجات اŸواطن ،Úمن
خÓل الوقوف على حياتهم اليومية .
واضص -اف ب -وغ -رارة ان ه -ذه السص -ن-ة م-وج-ه-ة م-ن أاج-ل
اسص-ت-ك-م-ال اŸشص-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة ال-ت-ي طرحت ‘ آاخر
العهدة ا’نتخابية السصابقة ،و‘ رّده حول اŸشصاكل
ال- -ت- -ي واج -ه -ه -ا ون -واب اÛلسص ،ق -ال ه -ي مشص -اك -ل
ا◊صصصص السصكنية اŸوجهة لسصكان البلدية بالدرجة
اأ’و .¤اما اŸشصاريع اŸفروضص Œسصيدها وتخصص
تأاهيل  07مدارسص ،وإاعادة تهيئة مكتبة البلدية ،النهج
ال -رئ -يسص -ي ،ف-ق-د أاك-د أان ال-ع-م-ل ي-ج-ري ع-ل-ى ب-ر›ة
مشصاريع أاخرى على عدة مسصتويات ،خاصصة تلك التي
تخصص اŸلف البيئي بعد التعليمات التي وجهت من
طرف وا‹ و’ية ا÷زائر ،وأاضصاف ،من اŸشصاريع
الكÈى التي سصتعرفها البلدية ،بداية انطÓق أاشصغال
إا‚از مركز Œاري الذي هو ‘ طور الدراسصة ومن
اŸم -ك -ن أان ت -ن -ط -ل -ق ب -ه اأ’شص -غ -ال م-ع ن-ه-اي-ة السص-ن-ة
ا÷اري -ة ،وك -ذا ت -ه -ي -ئ -ة مسص -ب -ح شص -ب -ه أاوŸب-ي ،ق-اع-ة
ل -ل -ري -اضص -ة ،أاشص-غ-ال م-درج ال-ب-ل-دي-ة ،وŒدي-د ال-عشصب
ا’صصطناعي واإ’نارة للملعب البلدي.

رئيسس بلدية فوكة

أا‚زنا  ٨مÓعب جوارية

أاّكد رئيسس بلدية فوكة بولية تيبازة بوعÓم غربي
لسس-د من
ن ق-ط-اع الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة ح-ظ-ي ب-حصس-ة ا أ
أا ّ
الÈام -ج ال -ت-ن-م-وي-ة اّÛسس-دة ع-ل-ى أارضس ال-واق-ع خÓ-ل
العام اŸنقضسي على أان تشسهد اŸرحلة الÓحقة مزيدا
م -ن ال -ع-م-ل-ي-ات اŸوج-ه-ة ل-ف-ئ-ة الشس-ب-اب ،ك-م-ا اسس-ت-ف-ادت
اŸدارسس البتدائية من عمليات تهيئة شساملة.
تيبازة :عÓء ملزي

وأاشصار رئيسص البلدية بوعÓم غربي إا ¤ا‚از  8مÓعب جوارية
لفائدة الشصباب عﬂ Èتلف أاحياء البلدية وهي الفضصاءات التي
كانت ﬁل مطالبة ملحة من طرف هذه الشصريحة على مدار
عقود خلت من الزمن ،بحي انتهت اأ’شصغال على مسصتوى 5
م Ó-عب م-ن-ذ فÎات م-ت-ع-اق-ب-ة وي-ت-عّ-ل-ق اأ’م-ر ب-ك-ل م-ن ح-وضص
ال -رم -ان وب -ن ه -ن -ي وب -ن دوم-ي و 200مسصكن و 500مسصكن
وعيسصات جلول ،فيما ’ تزال اأ’شصغال جارية على قدم وسصاق
بكل من سصي أاﬁمد بوقرة وعلي عماري ،إا’ أاّنها توشصك على
النهاية ،حسصب ما أاّكده ّﬁدثنا.
و‘ سصياق ذي صصلة اسصتفاد اŸلعب البلدي من غÓف ما‹
” إانهاء الشصطر اأ’ول
قدره  6مليار سصنتيم من ميزانية البلدية و ّ
من العملية اŸرتبطة بتكسصية اŸلعب بالعشصب ا’صصطناعي من
ا÷يل السصادسص على أان يشصرع ‘ إا“ام الشصطر الثاÃ Êا قيمته
 2.3مليار سصنتيم قريبا ،بحيث يرتقب ترميم و–ديث جدار
اإ’حاطة ومقاعد اŸتفرج Úوبعضص اŸرفقات اأ’خرى.
وفيما يتعّلق باŸطاعم اŸدرسصية ،فقد أاشصار رئيسص البلدية ا¤
إانهاء أاشصغال التهيئة على مسصتوى العديد منها مؤوخرا على أان
تسصتفيد عّدة مدارسص أاخرى من عمليات تهيئة ‡اثلة قريبا
وفقا للرزنامة التي ’ تؤوثر على مزاولة التÓميذ لدروسصهم،
“ت أاشصغال التهيئة التي ترتبط بإاعادة تشصغيل وتهيئة
بحيث ّ

دورات اŸي - - - - - - - - - - - - -اه
واŸداخ - - -ل Ãع- - -ي- - -ة
ال - -ط Ó- -ء وت - -ه - -ي - -ئ- -ة
السصاحة على مسصتوى
م - - - -دارسص م- - - -ول- - - -ود
ف- - -رع- - -ون وب- - -رب - -ارة
وع -يسص-ات ج-ل-ول وب-ن
زادة و  20أاوت وب- -ن
ه -ن-ي وع-ل-ي ع-م-اري،
فيما يرتقب الشصروع ‘ اأ’شصغال قريبا بكل من مدارسص العربي
ب -ن م -ه-ي-دي وا◊م-دان-ي-ة وب-وقÓ-شص-ي م-ع ا“ام الشص-ط-ر ال-ث-اÊ
Ÿدرسصة  5جويلية ،مع ا’شصارة ا ¤كون هذه العمليات حظيت
بتغطية مالية من صصندوق التضصامن للجماعات اÙلية وبرعاية
مباشصرة من وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية الذي حرصص
حرصصا ’فتا على هذا اŸلف ،وأاّكد رئيسص البلدية بوعÓم
غربي ،على أاّن إاشصكالية عدم توفر شصهادة اثبات أامÓك البلدية
” “ديدها ا ¤غاية  31ديسصم Èخصصيصصا إ’“ام مشصاريع
التي ّ
التهيئة للمؤوسصسصات اŸدرسصية ا’بتدائية ،لن تطرح مسصتقبÓ
بالنظر إا ¤إادراجها من طرف وا‹ الو’ية ا÷ديد ﬁمد
بوشصمة ضصمن أاجندته.
على صصعيد آاخر ،اسصتفادت البلدية من غÓف قدره  6,4مليار
سصنتيم موجه لتجسصيد الÈامج البلدية للتنمية وهي الÈامج التي
شصملت عمليات تنموية متفاوتة “اشصيا وا◊اجة اÙلية اŸعبّر
عنها ،على غرار تعبيد الطريق اŸؤودي ا ¤حي سصعيد بختي
فيما يوجد مشصروع تطه Òحي مزرعة رسصام علي ‘ طور
ا’‚از حاليا Ãعية إا‚از  3أاقسصام جديدة Ãدرسصة هواري
بومدين ،والنقطة السصوداء التي تتأاسّصف لها السصلطات اÙلية
›تمعة ‘ هذا ا’طار تكمن ‘ تأاخر مشصروع تهيئة وتعبيد
الطريق الراط ب Úالطريق الو’ئي  126والقطب ا◊ضصري

ا÷ديد Ãنطقة بن هني على امتداد  1200مÎ
ت -ق-ري-ب-ا أ’سص-ب-اب ت-ق-ن-ي-ة ب-ح-ت-ة ب-ح-يث ت-ب-ذل ا÷ه-ة
اŸعنية جهودا كبÒة من أاجل اسصتدراك اأ’مر ‘
آاجال قريبة.
أام-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸشص-اري-ع اŸسص-ت-ق-بلية اŸرتقب
Œسص -ي -ده -ا ع Èإاق -ل -ي -م ال-ب-ل-دي-ة ف-ق-د أاشص-ار رئ-يسص
البلدية بوعÓم غربي ا ¤أاّن اأ’مر  ⁄يسصتقر بعد
على حزمة اŸشصاريع اŸرتقبة للعام القادم ،باعتبار
ذلك ي-ب-ق-ى م-رت-ب-ط-ا Ãا سص-ي-قّ-رره اÛلسص ال-ب-ل-دي
نهاية السصنة ا÷ارية إا’ أانّ مشصروع تهيئة السصاحة العمومية 5
” Œميده خÓل السصنتÚ
جويلية سصيعاد بعثه من جديد بعدما ّ
اŸنصصرمت Úأ’سصباب إادارية بحيث يعت Èذات اŸشصروع Ãثابة
العملية الهيكلية التي بوسصعها تغي Òالوجه الرئيسصي للمدينة
وإاعطائها بعدا سصياحيا يليق بها ويتماشصى وبعدها التاريخي،
كما يرتقب اÛلسص البلدية تغي Òواجهة أاحياء علي عماري
وحي الÈتقال وحي الÈيد اŸتجاورة بالضصاحية ا÷نوبية من
خÓل إادراج ملحقة بلدية ومكتب بريد ومقر Ÿؤوسصسصة سصونلغاز
غ Òبعيد عن خزان اŸياه بحب علي عماري ‡ا سصيعطي لتلك
اŸنطقة وجها حضصاريا وŒاريا مغايرا Ÿا هو عليه اآ’ن،
بحيث يتواجد هذا اŸشصروع لدى مصصالح اŸراقبة التقنية للبناء
حاليا لغرضص اŸصصادقة عليه.
كما قّدم اÛلسص البلدي عّدة انشصغا’ت معّبر عنها ﬁليا
ل -لسص -ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة ت-ع-ن-ى ب-إا‚از ﬁط-ة ل-ل-ح-افÓ-ت وت-ه-ي-ئ-ة
ال -واج -ه -ة ال -ب -ح -ري -ة وإاي -ج-اد م-ن-ف-ذ وﬂرج ل-ل-ط-ري-ق السص-ري-ع
اÛاور ،اأ’مر الذي سصيمكن من تغي Òالوجه السصياحي للبلدية
رأاسصا على عقب ‘ حال Œسصيد هذه اŸشصاريع ›تمعة ،إا’ أاّن
ذلك يبقى مرهونا Ãوافقة السصلطات الو’ئية اŸعنية بتوفÒ
اأ’غلفة اŸالية الضصرورية’ ،سصيما وأانّ مداخيل البلدية اŸالية
تبقى جّد ﬁدودة إا ¤حّد السصاعة.
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لولويات
بغلية تراهن على مبدأا ا أ

رغم ضسعف اŸيزانية هناك  ٨مشساريع جديدة
لك Èوالعائق الذي حال دون النطÓقة الفعلية للمجلسس البلدي ا◊ا‹ ،هو ضسعف اŸيزانية
اعت Èرئيسس بلدية بغلية سسعيد دراجي «أان الهاجسس ا أ
السسنوية التي ل تتعدى  11مليار سسنتيم موجهة Ÿتطلبات التجهيز والتسسي Òو“ويل بعضس اŸشساريع التنموية ذات الصسفة السستعجالية بالنسسبة
للمواطن»،و»أان العديد منها تبقى من ﬂلفات العهدات السسابقة التي تراكمت ‘ وقت يحاول اÛلسس اŸنتخب التجاوب مع حاجيات اŸواطن ÚعمÓ
لمكانيات اŸتاحة..
لولويات وحسسب ا إ
Ãبدأا ا أ
بومرداسس..ز /كمال
“ر غدا السصنة اأ’و ¤من العهدة ا’نتخابية للمجالسص
البلدية ،حيث تشصّكل بالنسصبة للكثÒين ﬁطة أاولية
لتقييم ما –ّقق من ا‚ازات وما سصجّل من إاخفاقات
و–ديات مسصتقبلية تنتظر رؤوسصاء البلديات اŸطالبÚ
ب -ال -وف -اء ب -وع -وده -م ا’ن -ت -خ -اب-ي-ة اŸرف-وع-ة ل-ف-ائ-دة
اŸواطن Úمن أاجل –سص Úإاطارهم اŸعيشصي و–سصÚ
مسصتوى اÿدمات وتوف Òاأ’سصاسصيات اليومية كمياه
الشصرب ،غاز اŸدينة ،النقل ،تهيئة الطرقات وغÒها
من ا’نشصغا’ت الكثÒة ،وتأاتي بلدية بغلية الواقعة
شصرق بومرداسص ضصمن البلديات التي م ّسصها التغيÒ
ا’نتخابي ‘ ظروف اتسصمت بالكث Òمن التحديات
اŸيدانية اŸطروحة ‘ ›ال التنمية شصبه الغائبة
وتزايد ضصغط اŸواطن ÚاŸطالب Úبتحسص Úوضصعهم
ا’جتماعي ،خاصصة وأان أاغلب سصكان البلدية منتشصرين
‘ القرى النائية وهو ما يعني ›هودات مضصاعفة
لÓ-سص-ت-ج-اب-ة إا ¤م-ط-ال-ب-ه-م اأ’سص-اسص-ي-ة اŸتعلقة Ãياه
الشصرب ،توسصيع شصبكة غاز اŸدينة وشصبكة التطه،Ò
تهيئة الطرقات البلدية واŸداخل ،باإ’ضصافة إا ¤ملف
السص -ك -ن ال -ري -ف -ي ال-ذي ج-ع-ل اÛلسص ال-ب-ل-دي ي-ق-ف
عاجزا أامامه.
‘ ظل هذه الظروف حاول اÛلسص ا÷ديد ـ حسصب

قول رئيسص البلدية سصعيد دراجي ـ
خÓل الفÎة القصصÒة من تسصيÒ
الشص- -أان اÙل- -ي «ال- -ع- -م- -ل Ãب -دأا
اأ’ول -وي -ات ‘ Œسص -ي-د اŸشص-اري-ع
اŸسص- -ج -ل -ة وحسصب اإ’م -ك -ان -ي -ات
اŸال -ي -ة اŸت -اح -ة ‘ ،ح Úت-ب-ق-ى
بعضص اŸشصاريع القطاعية تتجاوز
أاح-ي-ان-ا ق-درات ال-ب-ل-دي-ة م-ث-ل غاز
اŸدينة ،حيث كلفنا مث Óمشصروع
ربط قرية الدار البيضصاء  4مليار
سصنتيم وفق الدراسصة التي أاعدتها
مؤوسصسصة سصونلغاز وهو مبلغ ليسص
للبلدية طاقة به ما جعلنا نرفع
اŸلف إا ¤مدير الطاقة واŸناجم وبعدها وا‹ الو’ية
م -ن أاج -ل ال -ت -ك -ف -ل ب -اŸشص -روع م -ن ط -رف اŸي-زان-ي-ة
الو’ئية ،خاصصة وأان نسصبة الربط تعّدت  80باŸائة
ع Èكافة القرى واأ’حياء» ،وعن ظروف العمل وطبيعة
العراقيل التي واجهت اŸنتخب Úمنذ بداية العهدة
ا’نتخابية ،أاكد ﬁدثنا «أان البلدية ورثت تركة كبÒة
من اأ’عباء وتعطل اŸشصاريع اŸسصجلة منذ فÎة وهو
ما يعني ›هودات مضصاعفة للخروج من هذه الوضصعية
التي بدأات تتحسصن بتسصجيل  8مشصاريع خÓل سصنة
Á ،2018كن تسصليمها ‘ أاغلبها نهاية السصنة ،وعليه
فيمكن القول «أان السصنة اأ’و ¤من العهدة خصصصصت

ت -ق -ري -ب-ا ل-ت-ق-ي-ي-م وضص-ع-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة
وﬁاول-ة ت-ق-د Ëتصص-ور مسص-ت-ق-ب-لي
ل -ت -جسص -ي -د ب -رن -ام -ج ال -ع -م -ل رغ -م
الصص- -ع- -وب- -ات اŸط -روح -ة وم -ن -ه -ا
ضص -ع -ف اŸي -زان -ي -ة السص -ن -وي -ة ك-م-ا
أاشصرنا سصابقا ،حيث يخصصصص منها
نسص -ب-ة  46ب-اŸائ-ة ل-ت-غ-ط-ي-ة أاجور
العمال وŸدة  7أاشصهر فقط والبقية
ي- -تّ- -م ت- -غ- -ط- -ي- -ت- -ه م- -ن اŸي -زان -ي -ة
اإ’ضص -اف -ي -ة ،م-ع ذلك ت-ب-ق-ى م-ه-م-ة
إاق- -ن- -اع اŸواط -ن ب -ه -ذه ال -ظ -روف
صص -ع-ب-ا ن-وع-ا م-ا ،وه-و م-ا ي-ج-ع-ل-ن-ا
ن-وّج-ه دع-وة إا ¤م-واط-ن-ي ال-ب-ل-دي-ة
للتعاون وإاعطاء فرصصة أاك Èللمجلسص ا◊ا‹ حتى
يقوم Ãهامه ‘ أاحسصن حال.
ولدى رده على سصؤوال متعلق بنقصص الصصÓحيات التي
ك -ث Òم -ا اشص -ت -ك -ى م -ن -ه-ا اŸن-ت-خ-ب-ون واع-تÈوه-ا م-ن
معوقات عمل رئيسص البلدية «اعت Èرئيسص اÛلسص
الشصعبي البلدي لبغلية» ،أان الصصÓحيات من أاهم آاليات
عمل اŸنتخب وتبقى من مطالبه اأ’سصاسصية ،ورغم
توسّصع اŸهام والصصÓحيات من حيث اŸبادرة وحرية
التحرك إا’ أانها تبقى غ Òكافية وليسصت بالدرجة التي
كان يتمتع بها اأ’ميار ‘ اŸاضصي ،مع ذلك نسصعى
لتجاوز هذا ا◊اجز والعمل Ÿا فيه خ Òللمواطن.

الشسحيمة بتيارت ..اŸواطن ‘ اŸقدمة

 ١٣مشسروعا من التمويل الذاتي

بعد انقضساء سسنة على تنصسيب اÛالسس اÙلية
البلدية والذي يصسادف  23نوفم ،2018 Èيسسارع
رؤوسساء اÛالسس اŸنتخبة البلدية لتنفيذ الÈامج
التنموية اŸسسجلة خÓل سسنة  ،2018بينما هناك
ب -عضس ال -ع -وائ -ق ال -ت-ي ت-عÎضس تسس-ج-ي-ل أاو ان-ه-اء
اŸشساريع كالعوامل الطبيعية و“اطل اŸقاول.Ú
تيارت :ع.عمارة
كعينة وإ’ظهار مدى تنفيذ اŸشصاريع وتقد Ëخدمات
للمواطن ÚاخÎنا بلدية شصحيمة با÷نوب الشصرقي بو’ية
تيارت والتي تعّد من اك Èالبلديات مسصاحة من ب42 Ú
بلدية ،برئاسصة السصيد العيدي بلحول والذي اكد أان اأ’مور
تسص ‘ Òظروف طبيعية.
فبالنسصبة للمشصاريع اŸسصجلة ‘ اطار اıطط البلدي
للتنمية يتم ا‚ازها ‘ اأ’وقات اÙددة ومنها ما ”
ا“ام-ه ك-إا‚از ال-ط-ري-ق ال-راب-ط ب Úم-ن-ط-ق-ة ال-ق-ط-ي-ف-ة
والطريق الو’ئي رقم  02على مسصافة  65كلم وقد يفك
هذا الطريق العزلة عن العديد من الدواوير ‘ اŸناطق
الريفية ،حيث وصصلت نسصبة ا’‚از  75باŸئة ،بتكلفة 3
“ت دراسصة ا‚ازه واŸتمثل
مÓي Òسصنتيم ،طريق آاخر ّ
‘ الطريق الرابط ب Úمنطقتي اŸرت والقطيفة التي
اشصتهرت بإانتاج اÿضصر وقد كلف اŸشصروع  340مليون
سص -ن -ت -ي -م.ب-ي-ن-م-ا شص-ه-دت اŸشص-اري-ع ال-ت-ي “ّسص اŸواط-ن
مباشصرة قفزة معتÈة كمشصروع إا‚از الصصرف الصصحي
◊ي سص -ع -دات ج -ل -ول ،ح -يث ان -ت -هت ا’شص-غ-ال وخصصصص
ل-ل-ع-م-ل-ي-ة اك Ìم-ن م-ل-يار و 200م-ل-ي-ون سص-نتيم ،ومشصروع
تدعيم شصبكة اŸياه الصصا◊ة للشصرب ببئر عميقة ”ّ
ا’نتهاء من حفرها وŒهيزها بقيمة  322مليون ،كما ”ّ
رب-ط ال-ب-ئ-ر ب-ال-ط-اق-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة لتزويد السصكان باŸاء
بـ 260مليون سصنتيم.
تهيئة اك Èحي ببلدية شصحيمة وهو حي بن هوار عطالله
حضصريا كالطريق اŸعبد واأ’رصصفة وا’نارة العمومية و’
تزال ا’عمال جارية وبقيمة مالية فاقت  2مليار و200
مليون .ام -ا اŸشص -اري-ع اŸم-ول-ة ذات-ي-ا أاي م-ن م-ي-زان-ي-ة
ال-ب-ل-دي-ة ف-ق-د ّ” تسص-ج-ي-ل  13مشص-روع-ا م-ن-ه-ا أارب-ع-ة ّ”
ا’نتهاء من ا‚ازها كمشصاريع ا‚از صصهريج ماء ثابت
بسصعة  25م Îمكعب واعادة تاهيل سصاحة وبعضص اŸرافق
Ãدرسص -ة ع -رب -اوي راب -ح ا’ب -ت -دائ -ي -ة وه -و م-ط-لب م-ل-ح
ل-ل-م-درسص-ة وك-ذا ح-ف-ر ودراسص-ة ه-ي-دروج-ي-ن-ية لبئر عميق
أاخرى .بلدية شصحيمة حسصب رئيسصها السصيد بلحول العيد
ق -امت ب -اق -ت -ن -اء م-ول-د ك-ه-رب-ائ-ي زائ-د Œه-ي-زات اخ-رى
◊ضصÒة ال -ب -ل -دي -ة وك -ذلك مشص -روع ت-ه-ي-ئ-ة ح-ي-ي ك-ام-ل-ي
الطاهر وكÓخي عبد اŸالك ،بلدية شصحيمة ايضصا قامت
باقتناء شصاحنة لنقل النفايات لكون الشصاحنة اأ’و ¤كانت
’ تلبي حاجيات السصكان.
اŸسصؤوول اأ’ول عن بلدية شصحيمة السصيد العايدي بلحول
رفقة اÛلسص البلدي قاموا تهيئة اŸقر القد Ëللحرسص
البلدي و” ضصمه كتوسصعة Ÿقر البلدية ،ونظرا إ’عاقة
ا‚از بعضص اŸشصاريع البلدية ” –ويل خطوط كهربائية
ا ¤جهة اخرى من ميزانية البلدية ،أاما اŸشصاريع التي ⁄
تنطلق و’ تزال قيد ا’جراءات ا’دارية فقد قال عنها
رئيسص البلدية انها سصتنطلق ‘ وقتها ريثما يتم ا“ام
ا’جراءات اإ’دارية كمشصاريع ا‚از التدفئة اŸركزية
Ÿقر توسصعة البلدية واشصغال الكتامة والتوسصعة اÿارجية

Ÿق -ر ال-ب-ل-دي-ة ا÷دي-د وŒه-ي-زه-ا
وتركيب كامÒات للتوسصعة ا÷ديدة
للبلدية وتركيب اŸوزع الهاتفي.
رئيسص بلدية شصحيمة أاضصاف أان
اŸشص - -اري - -ع اŸسص - -ج- -ل- -ة ‘ اط- -ار
برنامج صصندوق الضصمان والتضصامن
للجماعات اÙلية تعد  7مشصاريع
منها تغطية ملعب لكرة القدم من
بالعشصب
صص - - - - -ن- - - - -ف 25*45
ا’صص-ط-ن-اع-ي ب-ق-ي-مة  800مليون،
واق-ت-ن-اء Œه-ي-زات ري-اضص-ية لفائدة
الشص -ب -اب وت -ه-ي-ئ-ة حضصÒة ال-ب-ل-دي-ة
واق -ت-ن-اء شص-اح-ن-ة ضص-اغ-ط-ة ب-ق-ي-م-ة
مالية تقدر بـ 800مليون سصنتيم واقتناء شصاحنة رافعة
بـ 780مليون وشصاحنة بـ 400مليون ،و‘ نفسص الÈنامج ”
ا‚از مشصروع اشصغال الكتامة لقسصم Úبداخلية عرباوي
رابح ا’بتدائية .وعن اŸشصاريع اÙلية التي يطالب بها
اŸواطنون ببلدية شصحيمة ،قال السصيد العايدي بلحول ان
اŸطلب اŸلح هو شصق الطرق للدواوير الكÈى كاŸرت
واÿنانسصة والصصيادة والقطيفة ،حيث قّدر نسصبة التغطية
ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ط-رق-ات بـ 40ب -اŸائ-ة وه-ي ضص-ئ-ي-ل-ة ب-ب-ق-ي-ة
اŸشص-اري-ع ب-ي-ن-م-ا ت-ب-ل-غ نسص-ب-ة ال-ت-غ-ط-ي-ة ل-لكهرباء الريفية
بنسصبة  50باŸئة وتوجد طلبات كبÒة من قبل اŸواطن،Ú
و’ سصيما الدواوير الكÈى مثل دوار الزيادي والفياضص،
واŸك -لب اŸل -ح ب -ال -نسص -ب -ة ل -ل-م-واط-ن Úال-ذي-ن ي-ق-ط-ن-ون

ب - -ال - -وسص - -ط ا◊ضص- -ري ه- -و السص- -ك- -ن
ا’ج -ت -م -اع -ي ،ح-يث كÌت ال-ط-ل-ب-ات
وا◊صصصص ق -ل -ي -ل -ة ي -ن -ت -ظ -ر ت -دع -ي -م
الطلبات ‘ اŸشصاريع اŸسصتقبلية.
وطرحنا انشصغال قاعة العÓج بدوار
والذي تطّرقنا إاليه ‘ تغطية سصابقة
ح -يث رد أان اŸصص -ح -ة شص ّ-ي -دت م -ن -ذ
تسصعينات القرن اŸاضصي وÃواصصفات
تلبي حاجيات اŸنطقة لكنها  ⁄تفتح
أ’سصباب ‚هلها وا÷واب لدى مصصالح
الصصحة والسصكان.
مداخيل بلدية شصحيمة كلها تقريبا
م -ن اي -رادات اÙم-ي-ات ال-ت-ي ت-أاج-ر
للموال ،Úحيث تتوفر بلدية شصحيمة على مسصاحة تقدر
 68الف هكتار من اÙميات لكنها ليسصت مسصتغلة كلها
لكون البلدية ’ “لك كامل الصصÓحيات ،حيث يتم كراء
 30هكتارا من ﬁمية حفصصة  1وكون بعضص اÙميات
تتقاطع مع بدية سصيدي علي التابعة لو’ية ا’غواط يتم
التعدي عيلها واŸشصكل ’ يزال قائما وتسصتحيل حراسصتها
بسصبب طول شصسصاعتها.
أاما ا÷انب اإ’داري فقد اكد رئيسص البلدية اأن أامور
الرقمنة انشصغا’ت اŸواطن Úهو مبتغى تنفيذه من قبل
ك -ل رؤوسص -اء ال -ب -ل -دي -ات ح-يث أاصص-ب-ح اŸواط-ن يسص-ت-خ-رج
مطالبه من الوثائق ا’دارية ‘ وقت قياسصي على غÒ
عادة ما قبل الرقمنة.

اŸسستثمر مناد بوعياد من اŸدية

األبواب ما تزال مغلقة ‘ وجه اŸسستثمر
أاك -د م -ن -اد ب -وع -ي -اد  -مسص -ت-ث-م-ر م-ن و’ي-ة اŸدي-ة ‘ -
تقييمه أ’داء اÛالسص الشصعبية البلدية ،بعد مرور سصنة
من تنصصيبها بهذه الو’ية الواعدة ،والتي تعت Èـ حسصبه ـ
Ãث -اب -ة ق-لب ا÷زائ-ر م-ن ح-يث م-وق-ع-ه-ا ا’سصÎات-ي-ج-ي
اŸهم الرابط شصرق ا÷زائر بغربها وشصمالها بجنوبها،
ب -أان أاداءه -ا ‘ ا÷انب ال -ت -ن -م -وي  ⁄ي -ك -ن ‘ مسص -ت -وى
تطلعات السصاكنة ،ويرجع ذلك لضصعف اŸسصÒين كونهم ⁄
يسصتثمروا ‘ اŸقومات اŸادية والبشصرية .فمث Óبلدية
اŸدية التي تضصم  500ورشصة لصصناعة اأ’حذية  ⁄تتمكن
من مواكبة طرح السصلطات اÙلية وقتها تخصصيصص
وعاء عقاري صصناعي لهؤو’ء لتنظيم هذه السصوق الوطنية
‘ صصناعة ا÷لود اŸربحة مثل ما حصصل ‘ بلدية برج
ب -وع-ري-ري-ج ال-ت-ي أاصص-ب-حت ق-ط-ب-ا صص-ن-اع-ي-ا ب-ام-ت-ي-از ‘
ا’لكÎونيك .وق -ال ،إان رئ -يسص ال -ب -ل-دي-ة ال-ذي ي-ن-ت-ظ-ر
اŸيزانية فقط و’ ينجح ‘ إانشصاء ›لسص اسصتشصاري مع
اÛت -م -ع اŸد Êمسص -تشص-ه-دا Ãا ع-رف-ت-ه ب-ل-دي-ة شصÓ-ل-ة
العذاورة التي  ⁄يتشصكل ›لسصها التنفيذي ،حيث كانت
الكواليسص واأ’نانية سصيدة اŸوقف ،اأ’مر الذي تسصّبب ‘
تأاخر البلدية Ãا ‘ ذلك بلدية ع Úالقصص ÒاÛاورة
والتي بالرغم من ﬁيطاتها الفÓحية والرعوية الكبÒة
 ⁄توظف هذه اŸسصاحات الفÓحية ‘ جلب الÌوة.
ع -اد ب-وع-ي-اد ‘ ت-ق-ي-ي-م-ه ه-ذا ل-وضص-ع-ي-ة ب-ل-دي-ة شصÓ-ل-ة
ال -ع -ذاورة ع -ل -ى أان -ه -ا  ⁄ت -ك-ن ‘ اŸسص-ت-وى Ãج-السص-ه-ا
السصابقة اأ’ربع من حيث التنمية اÙلية ،حيث حل بها

العديد من اŸسصتثمرين إاذ بعد صصعوبة –قيق مشصروعه
ذهب إا ¤مدينة سصيدي عيسصى فوجد الÎحيب الكامل
Ãا ‘ ذلك ولد ﬁمد ﬁي الدين الذي تع ‘ Ìا‚از
مشصروع مطحنة كبÒة فتوجّه أايضصا إا ¤سصيدي عيسصى
ف -ح -ظ -ي ب -اŸواف -ق -ة واŸراف -ق -ة ،إا ¤ج-انب ن-ورال-دي-ن
Óسصتثمار ‘ ›ال
بوعيشصة الذي اختار مدينة البليدة ل إ
البÓسصتيك بكل أاريحية ،معتÈا بأان هوؤ’ء رجال اأ’عمال
ك‡ Ìن أارادوا النهوضص باŸنطقة فاعÎضصتهم الكثÒ
من الصصعوبات بهذه البلدية ،كونها عجزت ‘ ترسصيم
منطقة صصناعية بإاقليمهاÃ ،ا ‘ ذلك ‘ ›ال السصكن،
حيث عجزت أايضصا وفّرطت ‘  640حصصة من السصكن
ا’جتماعي الذي فاق الطلب عليه بنحو  6000طلب سصكن
بهذه البلدية ا◊دودية مع و’يتي ا÷لفة واŸسصيلة جراء
صص- -راع أاشص- -خ -اصص وأاصص -ح -اب ال -ن -ف -وذ وت -غ -ل -بت ‘ ذلك
اŸصص -ل-ح-ة الشص-خصص-ي-ة ع-ل-ى اŸصص-ل-ح-ة ال-ع-ام-ة ،رغ-م أان
اŸنطقة من اŸفروضص أان تذهب بعيدا مثلها مثل العلمة
أ’نها منطقة Œارية بامتياز.
اختتم ﬁدثنا تقييمه بالقول يجب أان نشصكر ‘ هذا
الصصدد مسصاعي الوا‹ ا÷ديد عباسص بداوي على هذه
ال-روح ال-ط-ي-ب-ة وال-رغ-ب-ة اŸل-ح-ة ‘ ا’سص-ت-ث-م-ار وط-ريقة
عمله ‘ مشصاركة وﬁاورة اÛتمع اŸد ‘ Êكل بلدية
من خÓل ترتيب اأ’ولويات ووضصع ا◊سصابات السصياسصية
الضصيقة على جانب.
اŸدية :علي ملياÊ
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بعلوج ومباركي يتوجان وماتي Áثل ا÷زائر بفنزويÓ

اŸبدعـ ـ ـون ا÷زائريـ ـ ـون يتأالقـ ـ ـون عربيـ ـ ـا وعاŸيـ ـ ـا
لخÒة فأال خ Òعلى
ليام ا أ
كانت هذه ا أ
ال-ث-ق-اف-ة ا÷زائ-ري-ة ،ال-ت-ي ت-أالق ‡ثلوها ‘
ﬂت- -ل- -ف ال- -ت- -ظ- -اه- -رات والسص- -ت- -ح- -ق -اق -ات
ال-دول-ي-ة .وف-ي-م-ا ف-از كّ-ل م-ن ي-وسص-ف ب-علوج
لو ¤والثالثة
وكنزة مباركي با÷ائزت Úا أ
ع -ل -ى ال -ت -وا‹Ã ،سص -اب -ق-ة ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-رب-ي-ة
لحسص- -ن نصص مسص- -رح- -ي م- -وج- -ه
ل- -ل- -مسص- -رح أ
للطفل ،مثّل الروائي جمال ماتي ا÷زائر ‘
الدورة الرابعة عشصرة من معرضص فنزويÓ
لدب
الدو‹ للكتاب ،أاين نشصط ندوة حول ا أ
ا÷زائري وحظي باسصتقبال وزير الثقافة
الفنزويلي.

أاسصامة إافراح

احتفاء فنزويلي ‡يز
على الجزائر في هذا التسشجيل.
وق -ب -ل ذلك ،ك -ان سش -ف -ي-ر ج-م-ه-وري-ة ف-ن-زوي-ل
البوليفارية في الجزائر ،خوسشيه دي خيسشوسص
سشوخو رييسص ،قد اسشتقبل بدوره ماتي في
م -ق -ر ال-ب-ع-ث-ة ال-دب-ل-وم-اسش-ي-ة ،ق-ب-ل سش-ف-ره إال-ى
فنزويل ،وحسشب ما نششر على موقع السشفارة،
ف -ق -د صش-رح ال-ك-اتب ال-ج-زائ-ري ب-أان-ه «سش-ع-ي-د
ل- -ل- -غ -اي -ة ب -أان ي -ت -م -ك -ن م -ن ن -ق -ل ث -راء األدب
الجزائري إالى ششعب فنزويل» ،مضشيفا بأان
«ال -ث -ق-اف-ة ه-ي أافضش-ل أاداة ل-ل-م-ع-رف-ة ،خ-اصش-ة
األدب ،وه-و ن-وع م-ن ال-ت-ع-ب-ي-ر ال-ث-ق-اف-ي ال-ذي
يسشمح للبششر التعبير في الكلمات أاعمق الروح
البششرية» .أاما السشفير الفنزويلي فقد «أاعرب
ع -ن أام -ل-ه ف-ي ت-ع-زي-ز الصش-داق-ة واألخ-وة ب-ي-ن
الشش -ع-ب-ي-ن ال-ج-زائ-ري وال-ف-ن-زوي-ل-ي م-ن خ-لل
الثقافة».
يذكر أان جمال ماتي ،المهندسص في مجال
الجيوفيزياء ،قد سشبق له الفوز بجائزة آاسشيا
جبار الكبرى للرواية في دورتها الثانية سشنة
 ،2016ب -رواي -ت -ه «ي-وك-و وشش-عب ال-ب-رزخ» .وق-د
نششط ماتي أامسص األربعاء ندوة نقاشص حول
رواياته بجامعة مولود معمري بتيزي وزو.

اŸسصرح يتأالق مرة أاخرى
ح-از ال-مسش-رح-ي ي-وسش-ف ب-ع-ل-وج ع-ل-ى الجائزة
األولى ألفضشل تأاليف مسشرحي عن نصص بعنوان
«قمقم مارد الكتب» ،وقد توج يوسشف بعلوج
ع- -ن نصص «ق- -م- -ق -م م -ارد ال -ك -تب» ،وه -و نصص
لطفال موجه للفئة العمرية من 6
مسشرحي ل أ
إالى  10سشنوات ،مزج بين فكرتين :قصشة بدأا
بعلوج في كتابتها عام  ،2012ونصص مسشرحي
ب -دأا ك -ت-اب-ت-ه ع-ام  .2015وي- -دور ال- -نصص ح -ول
م -غ -ام -رات ال -ت -وأام «ب -در» و»ب -دور» ف-ي ع-ال-م
ال -ح -ك -اي -ا ال-ذي ي-أاخ-ذه-م-ا إال-ي-ه م-ارد ال-ك-تب
«قمقم» ،كمكافأاة لهما على إانقاذه من السشجن
الذي عاشص فيه داخل الكتاب الذي لم يلمسشه
أاح -د م -ن -ذ زم-ن وغ-ط-ت-ه ط-ب-ق-ات ك-ث-ي-ف-ة م-ن
ال- -غ- -ب- -ار .وخ- -لل ال- -رح -ل -ة ،يسش -اع -د ال -ت -وأام
ششخصشيات ششهيرة من القصشصص التراثية على
حل عقد قصشصشهم ،ويكتششفان قيمة الكتب
والمطالعة كوسشيلة ترفيهية.
وعن هذه الجائزة قال يوسشف بعلوج« :التتويج
هذا يتجاوز ششخصشي ،ألنه يضشع بلدي في
الواجهة وهذا أامر يششرفني طبعا ،وتسشتحقه
ال -ج -زائ -ر ك -ب -ل -د غ-ن-ي ب-ال-م-واهب ف-ي م-ج-ال
الكتابة .وسشبق لبعلوج أان حصشل على جائزة

لصشدار األول في مسشرح الطفل،
الششارقة ل إ
ك -م -ا أان -ت -ج ل -ه ال-مسش-رح ال-ج-زائ-ري ع-ددا م-ن
األعمال.
ف-ي-م-ا ف-ازت ال-ب-اح-ث-ة وال-ك-ات-ب-ة ك-ن-زة م-باركي
بجائزة عن نصشها المسشرحي «مدينة النانو»،
الذي حاز على المرتبة الثالثة مناصشفة مع
ال -ك -اتب ال -مصش -ري م -ح-م-د كسش-ب-ر ع-ن ع-م-ل-ه
«م -ن -دور وال -ق -ل -م ال -مسش -ح-ور» .وسش-ب-ق ل-ك-ن-زة
م -ب -ارك -ي أان ت -وجت ب -ع-دة ج-وائ-ز ف-ي م-ج-ال
ال -ت -أال-ي-ف ال-مسش-رح-ي ،ك-م-ا ق-دم ل-ه-ا ال-مسش-رح
بالجزائر أاعمال لفتة آاخرها «جحا ديجيتال»
الذي يعرضص حاليا من إانتاج مسشرح سشكيكدة.
م -ن ج -ه -ت-ه ،اع-ت-ب-ر وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ع-ز ال-دي-ن
م-ي-ه-وب-ي ت-ت-وي-ج ي-وسش-ف ب-ع-ل-وج وكنزة مباركي
بجائزة الهيئة العربية للمسشرح «تأالقا للكتابة
ال-مسش-رح-ي-ة واألدب ال-ج-زائ-ري» ،مضش-ي-ف-ا أان-ه
«تلقى بكثير من الفخر والعتزاز هذا التتويج
ال-مسش-ت-ح-ق ال-ذي ي-ب-رز ال-ق-درات ال-ه-ائلة التي
تزخر بها السشاحة الفنية «وأايضشا «الطاقات
اإلب -داع -ي -ة الشش -اب -ة» ،حسش-ب-م-ا ج-اء ف-ي ب-ي-ان
ل -وزارة ال-ث-ق-اف-ة .وسش-ي-تسش-ل-م م-م-ث-ل ال-ج-زائ-ر
ج -ائ -زت -ي -ه -م -ا خ -لل ال-ط-ب-ع-ة  11لمهرجان
المسشرح العربي الذي تحتضشنها بمصشر مطلع
السشنة المقبلة.

الشصاعر ﬁمد مبسصوط لـ « الشصعب»:

للششع ـ ـ ـر مكان ـ ـ ـ ـ ـة راقيـ ـ ـة ‘ ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـر لكن ـ ـ ـ ـ ـه ‘ حاج ـ ـ ـ ـ ـة إا ¤دع ـ ـ ـ ـ ـم وتششجي ـ ـ ـ ـ ـع اإلصشـ ـ ـدار

صصاحب ديوان «قد مسصني
الضصر» شصاعر شصاب من مدينة
غ -رداي -ة  ،ه -و ح -ال -ي -ا بصص -دد
لصصدار جديد له
التحضص Òإ
نظرة ايجابية لواقع الشصعر ‘
ا÷زائ- -ر ق- -اسص- -م- -ه- -ا م- -ع ق -راء
«الشص - - -عب» م- - -ن خÓ- - -ل ه- - -ذا
ا◊وار.

حاورته  :حبيبة غريب
تصصوير  :فواز بوطارن

^^ «الشص -عب» :ك -ي -ف ك -انت ب -داي-ة
م - -ح - -م - -د م - -بسص - -وط م - -ع الب - -داع و
الكتابة؟
^ الشش--اع--ر م--ح--م-د م-بسش-وط  :اأول
ظهور للإبداع كان سشنة  1995على
يد الششاعر عقيل عزوز وكنت حينها
ف--ي م--رح--ل--ة ال--ت--ع--ل--ي--م ال--م-ت-وسش-ط
قدمت له نصص نال اإعجابه وششجعني
على المواصشلة في الكتابة  ،لكن
كتاباتي الحقيقية كانت في مرحلة
الجامعة ،بداأت في الششعر العمودي
وال--ت--ف--ع--ي--ل--ة وب--داأت مشش--ارك-ي-ن ف-ي
ال-م-ل-ت-ق-ي-ات ة الأمسش-ي-ات الشش-عرية و
ال-----ن----دوات ال----ف----ك----ري----ة و الأدب----ي----ة
والحصشصص الإذاعية
^^ حدثنا عن اأول اإصصداراتك
؟
^ ديوان ششعر «قد مسشني الضشر» من
اإصشدار دار عصشام الجندي بالقاهرة
سش-ن-ة  2017و ق--د ق--دم سش--ي-ل ،2017
وال---ذي ت---ح--ك--ي قصش--ائ--ده ع--ن الأب
والأم----ة و ال----وج---دان---ي---ات ف---اأغ---لب
نصش--وصص ال--دي--وان ح-زي-ن-ة و ت-ت-ع-ل-ق
بالحالت الجتماعية .و قد حضشي
دي---وان---ي «ق---د مسش--ن--ي الضش--ر» ب--اأول
دراسش--ة ن--ق--دي--ة ف--ي مصش--ر م--ن ق-ب-ل
ال-ن-اق-د ال-مصش-ري اإب-راه-يم النحاسص،
ث---م ت---والت دراسش---ات اأخ---رى .ك---م---ا

لنسسان ..نصص يحتاج إا¤
اإ
قراءة وإا ¤تأاويل ..ولكن
كيف؟
بقلم أا.د .حبيب مونسصي

مّثل الروائي جمال ماتي الجزائر في الدورة
ال -راب -ع -ة عشش-رة م-ن م-ع-رضص ال-ك-ت-اب ال-دول-ي
 ،FILVEN2018ال-ذي اح-تضش-ن-ته العاصشمة
الفنزويلية كاراكاسص من  8إالى  18نوفمبر
الجاري ،تحت ششعار «القراءة هي الحياة».

خلل مششاركته في معرضص فنزويل الدولي
للكتاب ،نششط جمال ماتي جلسشة نقاشص حول
األدب ال -ج -زائ -ري ،ب -حضش -ور وزي -ر ال -ث -ق -اف -ة
الفنزويلي إارنسشتو فيليغاسص بولياك ،ومحمد
سش -ال -م داج -ا سش -ف -ي -ر ال -ج -م -ه -وري -ة ال -ع -رب -ي-ة
الصشحراوية الديمقراطية بكاراكاسص ،ويوري
ب-ي-م-ن-ت-ي ن-ائب وزي-ر ال-ع-لق-ات ال-خارجية من
أاج -ل أاف -ري -ق-ي-ا .وت-ط-رقت ال-ج-لسش-ة إال-ى واق-ع
األدب الجزائري ،وكيف يولد هذا األخير من
رماده ،وروايته األخيرة «مششاعر مششعة» أاو
كيف تؤوثر األحداث السشعيدة أاو المحزنة على
الخيال.
وكان وزير الثقافة الفنزويلي إارنسشتو فيليغاسص
ب -ول-ي-اك ق-د اسش-ت-ق-ب-ل م-م-ث-ل ال-ج-زائ-ر ج-م-ال
ماتي ،الذي تمت دعوته رفقة عدد من الكتاب
ال -ع -ال -م -ي -ي-ن ،ك-ج-زء م-ن السش-ي-اسش-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة
ال-ف-ن-زوي-ل-ي-ة ال-ت-ي «ت-ه-دف إال-ى نشش-ر ال-م-عرفة
المتبادلة والصشداقة بين الششعوب».
وتطرق إارنسشتو فيليغاسص ،في مقطع فيديو
جمعه بجمال ماتي ،ونششره الوزير الفنزويلي
على حسشابه بتويتر ،إالى المششاركة المتبادلة
للبلدين في صشالوني الكتاب المنظمين في كل
منهما ،إالى جانب ترجمة كتب فنزويلية إالى
العربية والفرنسشية من أاجل القتراب أاكثر من
الجمهور الجزائري .كما أاثنى وزير الثقافة

مراجعـ ـ ـات..
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اأن---ت---جت ل---ه اأيضش---ا دراسش---ات ف---ي
رسش----ائ----ل ال----م----اسش----ت----ر وال----لسش---انسص
بجامعتي غرداية و المسشيلة.
^^ وماذا عن جديدك الأدبي ؟
^ هناك ديوان جديد يحمل عنوان
« خلف قلب امراأة « يششمل قصشائد
غزل ووجدانيات ،سشوف يصشدر على
ه---امشص ال--م--ع--رضص ال--دول--ي ال--ق--ادم
ل-ل-كتاب سشيل  ،2019و ق----د ق----دم ل---ه
الششاعر اأ .عبد العالي بوفاتي من
جامعة الأغواط وهو الذي تعلمت

على يده اأصشول و قوانين الششعر
الحديث.
^^ ما راأيك في واقع الشصعر في
الجزائر اليوم؟
^ اإن المسشتوى الششعري في الجزائر
راقي جدا لكنه ل يلقى التششجيع و
ال---ت--وج--ي--ه ف--ي ال--ط--ب--اع--ة و ال--نشش--ر
والدليل على هذا اأن اأغلب الجوائز
ال-ع-رب-ي-ة ف-ي الشش-ع-ر ي-ت-حصش-ل ع-ليها
جزائريون ،في وقت اأن بعضص دور
ال---نشش---ر ت---ط--ب--ع نصش--وصص اأو دواوي--ن

ششعرية ل ترقى اإلى المسشتوى ،في
حين هناك دور نششر اأخرى تحاول
اب-ت-زاز الشش-ع-راء ع-ن-د ال-ط-ب-اعة دون
رقابة اأو عقود طبع و اتفاقيات  ،كما
اأن ثقافة البيع بالتوقيع و التي من
شش--اأن--ه--ا اأن ت-ع-رف ب-الشش-اع-ر ودوان-ه
بصشفة خاصشة و بالكتابات الأخرى
بصشفة عامة غالبا ما تقتصشر على
ال-م-ع-رضص ال-دول-ي ل-ل-ك-ت-اب اأو ب-عضص
ال--م-ع-ارضص ال-وط-ن-ي-ة اأو ال-ج-ه-وي-ة و
ال--ت--ي ح--ي-ن ت-ن-ت-ه-ي اأي ال-ت-ظ-اه-رات
ال--ث--ق--اف--ي--ة ي--ن--ت--ه--ي ل--لأسش--ف م-ع-ه-ا
اله--ت--م--ام ب--ال-م-وؤل-ف ن وب-ال-ت-ال-ي ل
يشش---ج---ع ال---ك---اتب او الشش---اع--ر ع--ل--ى
الإبداع و الطبع.
الفضشاء الأزرق صشنع اأسشماء و اخفي
اأخ---رى ب---ح---ك---م اإت--ق--ان اسش--ت--ع--م--ال
التكنولوجيات الحديثة من عدمه و
ف----ي ن----فسص ال---وقت  ،ضش---خ---م ب---عضص
الأسش--م--اء ف--اأصش--ب--ح م-ف-ه-وم «شش-اع-ر
كبيرا» و» اأديب كبير « ،بحكم اأن له
الكثير من «الجامات» اأو التعليقات و
ب--ال--ت--ال--ي ل--م يصش--ب--ح الأم-ر ي-ت-ع-ل-ق
بالأدب والإبداع لكن بنسشبة المتابعة
و عدد الأصشدقاء.
^^ وه- - - -ل ف - - -ي راأيك ت - - -خ - - -دم
ال - - -م- - -جÓ- - -ت وال- - -مسص- - -اب- - -ق- - -ات
اللكترونية حقا البداع ؟
^ قد تخدم المجلت اللكترونية
الإبداع والمبدع من خانة النششر و
ال-دع-م ال-م-ع-ن-وي ال-ذي يسش-تفيد منه
ال--ك--اتب ع--كسص اأرضص ال--واق--ع ،ل--ك--ن
ال--مسش--اب--ق--ات الل--ك-ت-رون-ي-ة ال-ت-ي ل
تعتمد غالبا على قواعد المحاكمة
بل على اأكبر عدد من التعليقات و
المجاملت ة هذا ل يخدم الأدب،
حيث اأنه يفوز بها غالبا من يحصشل
اك---ب---ر ع---دد م---م---ك---ن م---ن ال---ن--ق--ر و
«الجامات» بغضص النظر على رداءة
اأو جمال النصص.

ح -ي -ن -م -ا ف -ت -ح
ع -ل -م ا ل -ن -ف س ص
الكÓسصيكي
م - -ع ف - -ر و ي - -د
مفهوم
ا ل  Ó-و ع ي ف ي
العلوم
ا لإ ن س ص ا ن ي ة ،
ل - - -م ي - - -ق - - -د م
مادة تسصعف
ا لإ ن س ص -ا ن ف -ي
معرفة
نفسصه،
والوصصول
اإ ل ى
حقيقتها،
و اإ ن -م -ا ف -ت -ح ع -ل -ى ن -ف س ص -ه ب -ا ب -ا م -ن اأ ب -و ا ب
ا ل ج ه ل ا لأ ك ث ر غ م و ض ص ا و ض ص ب ا ب ي ة  .و ص ص ا ر
ه -ذ ا ا ل -ب -ع -د ا ل -ذ ي اأ ح س ص ب -ه اأ خ -ي -ر ا ف -ي
ذاته مثل البئر السصحيقة التي تبتلع كل
ي -ق -ي -ن ق -د ي -ت س ص -ر ب اإ ل -ي -ه ن -و ر ا ل -م -ع -ر ف -ة .
صصار ذلك مخيفا مرعبا ،يبعث القلق في
ق - -ل ب ا لإ ن س ص - -ا ن ك - -ل - -م - -ا اأ ط - -ل ع - -ل - -ى ه -ذ ه
ا ل - -ف - -و ه -ة ا ل س ص -و د ا ء ا ل -ت -ي ت -ت -ج -ا و ب ف -ي
ظلماته زلل الحيرة والخوف والفقد.
و ر ا ح ت ا ل -ع -ل -و م ا لإ ن س ص -ا ن -ي -ة ب -ك ل اأ د و ا ت ه ا
ت ح ا و ل اأ ن ت د خ ل ه ذ ه ا ل م غ ا ر ة ا ل م ظ ل م ة
ح ا م ل ة ف ي اأ ي د ي ه ا ق ن ا د ي ل ه ا ا ل ت ي ل ت ص ص ن ع
اإ ل د و ا ئ - -ر ض ص - -و ء س ص - -ر ي - -ع - -ا م - -ا ت - -ت - -ر ا ج - -ع
م س ص ا ح ت ه ا ف  Óت ض ص ي ئ ا اإ ل و ج و ه اأ ص ص ح ا ب ه ا
ل ت ن ق ل اإ ل ي ب ع ض ص ه م ب ع ض ص ا س ص ي م ا ت ا ل خ و ف
والقلق والضصياع ..سصارع الفÓسصفة من
ن - - -ا ح - -ي - -ت - -ه - -م  ،و ه - -ر و ل ا ل ش ص - -ع - -ر ا ء م - -ن
ن -ا ح -ي -ت -ه -م  ،و اأ س ص -ر ع ا ل -ك -ت -ا ب  ،و ت -ا ب -ع -ه -م
لفيف من المغامرين في كل فن ليقولوا
اإ ن -ه -م اإ ز ا ء « ن ص ص » ت -ح -ت ش ص -د ف -ي -ه ا ل -ر م -و ز ،
و ت ت ك د س ص ف ي اأ ط ر ا ف ه ا ل م ع ا ر ف ا ل ب ا ل ي ة ،
و ت ت ك sو م ا ل خ ر ا ف ا ت ا ل م ه ت ر ئ ة  ،و ل ك ن ه ا ل
ت ص ص -ن -ع اأ ب -د ا ي -ق -ي -ن -ا ي -م -ك -ن اأ ن ي -ت -ب s-ل -غ ب -ه
ا ل - -ب - -ا ح - -ث - -و ن ع - -ن ش ص - -ي ء ي - -و ض ص - -ع ت - -ح ت
ا لأ ض ص ر ا س ص .
ا ل ك ل ي ق و ل اإ ن ه م اأ م ا م ش ص ف ر ة  . .و اأ ن ه ذ ه
ا ل ش ص -ف -ر ة ت -ت -ع -ا ل -ى ع -ل -ى ا ل -ل -غ -ة  ،و اأ ن -ه -ا ل -ن
تجد حلها في الفلسصفة وحدها ،ول في
ع - -ل - -م ا ل - -ن - -ف س ص و ح - -د ه  ،و ل ف - -ي ا ل - -د ي - -ن
وحده ،ول في الجتماعيات وحدها..
ي - -ج ب اأ ن ُي -ب -ح ث ع -ن -ه ف -ي ك -ل -ه -ا د ف -ع -ة
و ا ح -د ة  . .ا ل -ك -ل ي -ع -ل -م اأ ن ه -ذ ا ا لأ م -ر ل -ن
ي ت م اأ ب د ا  ،و اأ ن ه م ل ن ي ت ف ق و ا ع ل ى س ص ا ع ة
و ا ح - -د ة ل - -ي - -ب - -د اأ و ا ا ل - -ب - -ح ث ف - -ي ح - -ر ك - -ة
و ا ح -د ة  . .ف -ك -ي -ف ل -ه -ذ ه ا ل -م -ع -ا ر ف ا ل -ت -ي
ت ز ع م اأ ن ه ا ع ل و م ت ز ي د ا ل ط ي ن ب ل sة  ،و اأ ن ه ا
ت ض ص ف ي ع ل ى ا ل ع ت م ة ع ت م ا ت اأ خ ر ى اأ ك ل ح
و ج ه ا و اأ ش ص د س ص و ا د ا  ،و اأ ن ه ا ل ت و ق د ن و ر ا
اإ ل ل ت ع ق ب ه ظ ل م ا ت ب ع ض ص ه ا ف و ق ب ع ض ص  .؟
ح - -ت -ى ق -ا ل م -ت -ف -ل س ص -ف -ت -ه -م اأ خ -ي -ر ا  :اأ ن -ه
« ر س ص ا ل ة ل ي م ل ك اأ ح د س ص ر ه ا » ف اأ و ص ص د و ا
ا ل ب ا ب ن ه ا ئ ي ا اأ م ا م ا لإ ن س ص ا ن ا ل ب ا ح ث ع ن
ن -ف س ص -ه  ،ا ل -م -ط -ل ع -ل -ى ب -ئ -ر اأ غ -و ا ر ه -ا ف -ي
ذ ا ت -ه  .ف -ح -ق -ق -و ا ف -ي -ه ب -ذ ل ك  ،ق -و ل ا ل -ل -ه
ت ع ا ل ى  ( :ي ا اأ ي ه ا ا لإ ن س ص ا ن اإ ن ك ك ا د ح اإ ل ى
ر ب ك ك د ح ا ف م  Óق ي ه ) (  . ) 6اإ ن ه ا لإ ن س ص ا ن
«الكادح» ل بمعنى «العامل» كما عرفوه
من قبل في علم الجتماع الشصتراكي،
و اإ ن -م -ا « ا ل -ك -ا د ح » و ر ا ء س ص -ر ه و ح -ق -ي -ق -ت -ه .
و ا ل ذ ي ل ن ي ع ر ف ه ا ح ق ا ل م ع ر ف ة اإ ل م ن
خ  Ó-ل م  Ó-ق -ا ة ر ب -ه ف -ي ا لآ خ -ر ة  . .لأ ن -ه
ر ف ض ص اأ ن ي س ص ت م ع اإ ل ي ه ف ي ا ل د ن ي ا  ،و اأ ص ص م
اأ ذ ن -ي -ه و اأ و ص ص -د ق -ل -ب -ه و ع -ق -ل -ه  .ف -ك ا ن ك م ا
و ص ص -ف ت -ع -ا ل -ى  ( :ج -ع -ل -و ا اأ ص ص -ا ب -ع -ه -م ف -ي
اآ ذ ا ن - -ه - -م و ا س ص - -ت - -غ ش ص - -و ا ث -ي -ا ب -ه -م و اأ ص ص -ر و ا
واسصتكبروا اسصتكبارا ) .

á°VÉjQ

اأ’حد  22نوفمبر  2018م
الموافق  14ربيع اأ’ول 1440هـ

لو ¤موبيليسش
ا÷ولة  15للرابطة ا أ

«األكنـ ـ ـاري» يطمـ ـ ـح لتقليـ ــصص األف ـ ـارق عن األراأئد
م ـ ـن بواأب ـ ـة أاأهل ـ ـي ب ـ ـرج بوع ـ ـريريج
تسس -ت -ك -م-ل ،ال-ي-وم و غ-دا ،م-ب-اري-ات
ا÷ول -ة  15ل-ل-راب-ط-ة الو ¤م-وبيليسش
ح -يث ي -ط -م-ح شس-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ل-ل-ع-ودة
بكامل الزاد خلل مواجهة اهلي الÈج
بينما تبدو مهمة الوفاق صسعبة عندما
يحل ضسيفا على مولودية بجاية .

كانت اŸدرسسة العليا لعلوم الرياضسة ،صسبيحة أامسش،
على موعد مع زيارة وزير الرياضسة اŸا‹ جون كلود
لم Úالعام لوزارة الشسباب والرياضسة
سسيديبي ،رفقة ا أ
نسس-ي-م صس-ب-ي-ع ،ن-ي-اب-ة ع-ن ال-وزي-ر ﬁم-د ح-ط-اب .ه-ذه
ال - -زي - -ارة سس - -م - -حت لضس- -ي- -ف ا÷زائ- -ر ع- -ل- -ى الط- -لع
ل‚ازات اÙق - - -ق- - -ة ‘ ه- - -ذه اŸدرسس- - -ة
ومشس - - -اه - - -دة ا إ
ال -ت-اري-خ-ي-ة ،ك-م-ا ك-انت ف-رصس-ة ل-ل-وف-د اŸراف-ق ل-ل-وزي-ر
اŸا‹ الطلع على كل الوسسائل البيداغوجية اÿاصسة
بالتكوين.

مهمة تدريب فئة أاقل من  20سصنة ،مما أاعطى
جرعة أاوكسصجين للرياضصة المالية لتبادر وتكثف من
مجهوداتها قصصد التعاون وا’سصتثمار في التكوين
الرياضصي والشصبابي ،بحسصب الوزير الذي قال في
كلمته أامام الحضصور بأان للجزائر فضصل كبير على
مالي في مجال التكوين الرياضصي و كذا في عدة
مجا’ت أاخرى.
ف- -ي ح- -ي- -ن ،أاك- -د اأ’م- -ي- -ن ال -ع -ام ل -وزارة الشص -ب -اب
والرياضصة نسصيم صصبيع مرحبا بضصيف الجزائر بأان
أاب -واب -ه -ا م -ف -ت -وح -ة ل -ل -م -ال -ي-ي-ن م-ن أاج-ل ال-ت-ع-اون
الرياضصي ،الذي يخدم مصصلحة البلدين ،وقال إان
المدارسس الثÓث تضصم  30ماليا  ..وقد وجد هؤو’ء
ال-ط-ل-ب-ة ك-ل ال-ع-ن-اي-ة وال-ت-ك-وي-ن م-ن ط-رف إاطارات
جزائرية ذات كفاءة عالية في المجال الرياضصي
والشصباب ،مشصيرا الى أان كل اهتمامات الوزارة هو
ال -م -ت -اب -ع -ة ال -دائ -م -ة ل -ه -ؤو’ء ال -ط -ل -ب -ة وف -ق روؤي-ة
وتوجيهات حكيمة في هذا المجال ،أ’ن عÓقات
الجزائر ومالي لها أابعاد تاريخية وأاخوية.

فيما سستحتضسن ا÷زائر دورة دولية للفوفينام« ،جواج» يؤوكد :

مسصتـ ـ ـوى رياضصيينـ ـ ـا أرتفـ ـ ـع كثـ ـ ـÒأ

الخروج من الوضصعية الصصعبة التي يتواجد فيها .
رغ -م ان ادارة «ال -م -وب» ت -ع -اق-دت م-ع ال-م-درب
ماضصوي ،ا’ ان هذا ا’خير لم يجد ضصالته لحد
اآ’ن في ظل سصلسصلة النتائج السصلبية التي حققها مع
الفريق لحد اآ’ن و هو ما جعل «الموب» تتقهقر الى
المركز  12بـ  15نقطة .
تتجه ا’نظار الى بلعباسس التي سصتحتضصن قمة ذيل
الترتيب بيت اتحاد بلعباسس و شصباب بلوزداد حيث
يسصعى كل فريق لتحقيق الفوز و الخروج من منطقة
ال-خ-ط-ر رغ-م ان ات-ح-اد ب-ل-ع-ب-اسس ي-م-لك ا’فضص-ل-ي-ة
بحكم ان المباراة على ارضصه و امام جمهوره  .و
عاد شصباب بلوزداد بقوة في الجو’ت الماضصية و
رغم ذلك ا’ انه مازال في مؤوخرة الترتيب لكن
ال -ف -وز ف -ي ب-ل-ع-ب-اسس سص-ي-ج-ع-ل-ه ي-رت-ق-ي ف-ي ج-دول
الترتيب أ’ول مرة منذ انطÓق الموسصم  .يدرك

المدرب بوزيدي انه امام فرصصة ذهبية للتنفسس
قلي Óمن خÓل الفوز على شصباب بلوزداد و عاد
ال-ف-ري-ق ال-ى ال-واج-ه-ة ب-ق-وة م-ع-ه و ي-ري-د م-واصص-ل-ة
ال -مسص-ي-رة ال-ن-اج-ح-ة م-ن خÓ-ل ال-ف-وز ع-ل-ى أاشص-ب-ال
المدرب عمروشس .

برنامج مباريات اليوم
اتحاد بلعباسش  -شسباب بلوزداد 16:00
مولودية بجاية  -وفاق سسطيف 18:00
دفاع تاجنانت  -نادي بارادو 18:00
غدا
اه -ل -ي ب -رج ب -وع-ري-ري-ج  -شس-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل
16:00

أنعقـ ـ ـاد أ÷معي ـ ـة ألعامـ ـ ـة أ’سصتثنائيـ ـ ـة ألسصب ـت ألقـ ـ ـ ـ ـادم

ل–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-دراج-ات
ت -ع-ق-د ا إ
ج-م-ع-ي-ة ع-ام-ة إاسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة من أاجل –ديد
لن-تخابية
ت-اري-خ إاج-راء ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ا إ
لخ -ت -ي -ار ال -رئ-يسش ا÷دي-د ال-ذي سس-يشس-رف
ع -ل -ى ال -ه -ي -ئ -ة خ -لل ال -فÎة اŸت -ب -ق-ي-ة م-ن
لوŸب -ي -ة ا◊ال-ي-ة ،2020 /2017
ال -ع -ه -دة ا أ
ب -ع -دم -ا ق-دم مÈوك ق-رب-وع-ة إاسس-ت-ق-ال-ت-ه ‘
ليام القليلة اŸاضسية.
ا أ

نبيلة بوقرين

للدراجات مبروك قربوعة برر اسصتقالته في حوار
خاصس لجريدة «الشصعب» بأاسصباب شصخصصية وصصحية،
إاضصافة إالى المشصاكل التي طغت على المحيط في
الفترة الماضصية ،رغم أانه جد فخور بما قدمه
للرياضصة الجزائرية بصصفة عامة مسصتد’ بالنتائج
اإ’يجابية التي حققها على الصصعيد القاري ،العربي
والدولي ،مؤوكدا في ذات السصياق أانه جاهز من أاجل
تقديم المسصاعدة إاذا طلب منه ذلك.

ريال مدريد

لهذا فإان جميع اأ’نظار سصتكون مشصدودة نحو
الجمعية العامة اإ’سصتثنائية من أاجل معرفة النتائج
التي سصتخرج بها ،ومناقشصة النقاط المباشصرة التي
دفعت بالرئيسس قربوعة إالى تقديم إاسصتقالته بعدما
تم إانتخابه في تاريخ  16فيفري  2017بعدما تمكن
Óتحادية الجزائرية للدراجات
من تقديم الكثير ل إ
وبشصهادة الجميع وعدة أامور تتعلق أاسصاسصا بمسصتقبل
هذه الرياضصة.

أأسصينـسصيـ ـ ـو غاضصـ ـ ـب م ـ ـ ـ ـ ـن سص ـ ـ ـ ـ ـوء تفسصـ ـ ـ Òتصصريحاتـ ـ ـه

رد ماركو اأسصينسصيو ،نجم ريال مدريد ا’إسصباني،
ع -ل -ى ا’ن -ت -ق -ادات ال -ت -ي ط -ال -ت -ه خÓ-ل ال-ف-ت-رة
الماضصية ،بعدما اتهمه الجمهور ،بالتهرب من
تحمل المسصوؤولية ..وصصرح النجم الشصاب اأثناء
تواجده في معسصكر منتخب اإسصبانيا ،باأنه ليسس
من الÓعبين الذي باإمكانهم دفع عربة الفريق،
وهناك من يمتلك خبرة اأكبر في الملكي ،للقيام
ب-ت-لك ال-م-ه-م-ة .واأج-رت صص-ح-ي-ف-ة م-ارك-ا مقابلة
م -ع اأسص -ي-نسص-ي-و ،اأوضص-ح خÓ-ل-ه-ا م-ا ك-ان ي-قصص-ده
بتلك التصصريحات ،حيث اأبدى غضصبه من سصوء
تفسصيرها .قال اأسصينسصيو «بالطبع اأريد اأن اأدفع
ع -رب -ة ال -ف -ري -ق م -ع زم Ó-ئ-ي ،ول-ك-ن ت-م ت-فسص-ي-ر
تصص-ري-ح-ات-ي بشص-ك-ل خ-اط-ئ ،ل-ق-د اأح-دثت جدا’

وزير ألرياضصة أŸا‹ ينوه باإ’مكانيات أŸتاحة لطلبة بÓده

الوزير المالي للرياضصة ثمن ونوه بما شصاهده أاثناء
تجوله في المدرسصة التي احتضصنت الطلبة الماليين
منذ سصنوات خاصصة دفعة  2016التي كانت بمثابة
ثمرة إانجاز لهؤو’ء الطلبة الذين تخرجوا بشصهادات
عليا سصمحت لهم باإ’شصراف على الفئات الشصبانية
في مالي ،يتقدمهم الشصاب كاني الذي أاسصندت له

ال–ادية ا÷زائرية للدراجات

علمنا من مصصادر مقربة من ا’تحادية ان الجمعية
اإ’سصتثنائية سصتكون ،هذا السصبت ،بمركز تحضصير
ال -ف -رق ال -وط-ن-ي-ة ب-غ-رم-ول ب-ال-ع-اصص-م-ة ،ب-داي-ة م-ن
السص -اع -ة  14:00زوا’ وم-ن ال-م-ن-ت-ظ-ر ت-واج-د ك-ل
أاعضصاء الجعمية العامة من أاجل إاعادة النظر في
اأ’مور التي تتعلق باإ’تحادية لمواصصلة العمل وعدم
الدخول في دوامة قد تنعكسس بشصكل سصلبي على
ال-ن-ت-ائ-ج ف-ي ال-مسص-ت-ق-ب-ل ب-ع-دم-ا سص-ج-ل-نا نتائج جد
إايجابية في الفترة اأ’خيرة.
من بين النقاط التي سصيتطرق لها اإ’جتماع هي
المصصادقة على اسصتقالة الرئيسس مبروك قربوعة،
إاضص-اف-ة إال-ى ت-ع-ي-ي-ن ل-ج-ن-ت-ي الترشصيحات والطعون،
أ’ن -ه ف -ي ال -وقت ال -ح -ال -ي ي-ت-ول-ى إادارة اإ’ت-ح-ادي-ة
بالنيابة النائب اأ’ول عباسس فرتوسس طبقا للقوانين
ال-م-ع-م-ول ب-ه-ا ع-ن-دم-ا ت-ح-دث م-ث-ل ه-ذه المواقف
لتفادي المشصاكل ،والحفاظ على إاسصتمرار العمل
وعدم إانعكاسصه بشصكل سصلبي على الرياضصيين خاصصة
أان -ن -ا ف-ي ف-ت-رة ج-د حسص-اسص-ة أ’ن-ه-م م-ق-ب-ل-ون ع-ل-ى
التحضصير لعدة مواعيد دولية في مقدمتها اأ’لعاب
اأ’ولمبية  2020بطوكيو ،أالعاب البحر المتوسصط
 2021بوهران.
Óشص -ارة ف -إان رئ -يسس ا’ت -ح -ادي -ة ال -ج -زائ -ري -ة
ل - -إ
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‘ زيارته للمعهد العا‹ للرياضسة با÷زائر

فؤواد بن طالب

عمار حميسسي
يواجه شصبيبة القبائل فريق اهلي البرج و عينه على
ال-ن-ق-اط ال-ثÓ-ث خ-اصص-ة ان ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة سصلبية
سصيكون له اثر سصلبي على مسصتقبل الفريق فيما
يخصس المنافسصة على اللقب في ظل اتسصاع الفارق
عن الرائد اتحاد العاصصمة  .وتعثر «الكناري» امام
ج-م-ه-وره خÓ-ل م-واج-ه-ة شص-ب-اب قسص-ن-ط-ي-ن-ة و هي
المباراة التي ما كان على الفريق خسصارتها بالنظر
الى توفر جميع العوامل التي تسصمح للفريق بتحقيق
الفوز لكن ارادة المنافسس صصنعت الفارق .
من جهته ،يعاني فريق اهلي البرج من ازمة نتائج و
رغم تغيير المدرب و المجيء ببÓل دزيري على
راسس العارضصة الفنية ا’ ان ا’مور لم تتغير حيث
فشص- -ل ال- -ف- -ري- -ق ف- -ي ت- -ح- -ق- -ي- -ق ا’ن -تصص -ار خ Ó-ل
ال-م-واج-ه-ت-ي-ن ب-ع-د ان ان-ق-اد ل-ل-ه-زي-مة امام اولمبي
المدية و نادي بارادو و هو ما يجعل مباراة الشصبيبة
في غاية ا’همية للمدرب دزيري و ’عبوه .
يحل وفاق سصطيف ضصيفا على مولودية بجاية في
مباراة قد تكون ا’خيرة للتقني المغربي رشصيد
الطاوسصي في حال الخسصارة خاصصة انه اصصبح ’
يحقق ا’جماع وسصط الÓعبين و حتى في محيط
الفريق  .و فشصل الفريق في تحقيق الفوز خÓل
المباريات الماضصية و هو ما جعل الوفاق يبتعد عن
المنافسصة على المراكز ا’ولى بالنظر الى سصيطرة
ات -ح -اد ال -ع -اصص -م -ة و ه -و م-ا ج-ع-ل ا’دارة ت-ط-الب
المدرب بايجاد الحلول او الرحيل .
يبدو ان ايام الطاوسصي اصصبحت معدودة في
سص -ط -ي-ف خ-اصص-ة ان ال-م-واج-ه-ة سص-ت-ك-ون ف-ي غ-اي-ة
ا’همية و صصعوبتها تظهر في رغبة المنافسس في
ت -ح -ق -ي-ق ا’ن-تصص-ار ع-ل-ى ارضص-ه و ام-ام ج-م-ه-وره و

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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واأنا ’ اأعلم لماذا .».تابع «كنت اأريد التاأكيد
على ضصرورة احترام ا’أدوار في الفريق ،اأعلم
مكانتي فيه ،سصاأحاول بقدر ا’إمكان ،المسصاهمة
م -ع ال -ف -ري -ق ،ه -ذا ال -ع -ام ال -ث -الث ل -ي م -ع ري-ال
مدريد ،لدي طموحاتي التي اأتطلع لتحقيقها».
نوه «لم اأقل ما تم تفسصيره للجمهور ،اأردت اأن
اأظهر باأنني قادر على دفع عربة الريال رفقة
زمÓئي’ ،أننا فريق واحد والمسصوؤولية تقع على
الجميع.».
اأوضصح «اأرفضس بشصدة التشصكيك في طموحي مع
ريال مدريد ،مندهشس للغاية مما حدث ،على
الرغم من اأن المقربين مني يعلمون ما كنت
اأعنيه ،اأنا ’عب طموح ودائاما ما اأظهر ذلك

م -ن -ذ ت -ج -رب -ت -ي م -ع م -اي -ورك -ا» .واأردف «ل -ع-بت
م- -رت- -ي- -ن م- -ن- -ذ وصص- -ول ال- -م- -درب سص- -ان -ت -ي -اغ -و
سصو’ري ،لقد تحسصنت النتائج وهذا هو المهم،
ال -ف -ري -ق ال -م -ل -ك -ي ك -ان ب-ح-اج-ة ل-ع-ودة ال-ن-ت-ائ-ج
ال -ج-ي-دة .».ن-وه «ف-ي م-دري-د ل-دي-ن-ا ال-ع-دي-د م-ن
الÓعبين الجيدين ،ودائاما ما تكون المنافسصة
سصاخنة من اأجل المشصاركة ،يجب اأن نكون على
اأعلى مسصتوى واأ’ نهدر الفرصس ،وهذا اأمر مهم
ل -ل -ف -ري -ق».وبسص -وؤال -ه ع-ن ت-اأث-ر ال-م-ل-ك-ي ب-رح-ي-ل
كريسصتيانو رونالدو ،علق «في اأكثر من مباراة،
خلقنا الكثير من الفرصس ،لكن لم نهز الشصباك،
هي اأمور تتعلق بالديناميكية ،ولكن في الوقت
الحالي اأصصبح يحدث العكسس.».

«سسننظم دورة دولية للفوفينام فيات فوداو ،وعلى هامشش هذه الدورة سستحتضسن ا÷زائر
ل–اد العربي للعبة التي سسيكون مقرها هنا با÷زائر» ،هذا التصسريح
اŸؤو“ر التأاسسيسسي ل إ
ل–ادية ا÷زائرية للفوفينام «ﬁمد جواج» ،خلل الندوة
كان من ب Úأابرز ما قاله رئيسش ا إ
الصسحفية التي نشسطها ،صسبيحة أامسش ،بقاعة اÙاضسرات التابعة Ÿركب «ﬁمد بوضسياف»
بالعاصسمة ،ضسمن الندوات الصسحفية التي تسسهر على تنظيمها اŸنظمة الوطنية للصسحفيÚ
الرياضسي Úا÷زائري.Ú

ﬁمد فوزي بقاصص
نائب رئيسس اإ’تحادية الدولية
ل-ل-ف-وف-ي-ن-ام ف-ي-ات ف-وداو ،كشص-ف
ب -أان ال -ج -زائ -ر سص-ت-ح-تضص-ن دورة
دول -ي -ة ل -ل-ع-ب-ة م-ن السص-ادسس اإل-ى
التاسصع ديسصمبر المقبل ،بالقاعة
ال- -ب -يضص -اوي -ة ب -م -ركب «م -ح -م -د
ب- - -وضص - -ي - -اف» ب - -ال - -ع - -اصص - -م - -ة،
وسص - -يشص - -ارك ف- -ي- -ه- -ا  12بلدا
ب- -اح- -تسص- -اب ال- -ج- -زائ- -ر ال- -ب -ل -د
المنظم ،وقال بهذا الخصصوصس
Óت -ح -ادي -ة
«ع- -ن -د ت -أاسص -يسص -ن -ا ل  -إ
الجزائرية للفوفينام سصنة 2013
ق -ل -ن -ا ب -أان -ن-ا سص-ن-ج-ع-ل ال-ج-زائ-ر
ع -اصص -م -ة ل -ل -ف -وف -ي -ن -ام وه-و م-ا
نطبقه على أارضس الواقع ،خÓل
سص- -ن- -ة  2015ن-ظ-م-ن-ا ال-ب-طولة
ال-ع-ال-م-ي-ة ل-ل-رياضصة ،واليوم قمنا
ب-ت-أاسص-يسس دورة دول-ي-ة ب-ال-ج-زائر
ف- -ي ط- -ب- -ع- -ت- -ه- -ا اأ’ول- -ى ،وه- -ي
ال -م -ن-افسص-ة ال-ت-ي سص-تصص-ب-ح سصّ -ن-ة
حميدة حيث سصيتم تنظيمها كل
سصنة هنا بالجزائر خÓل شصهر
ديسص -م -ب -ر» .أاك -د ج -واج ب-أان 12
بلدا رسصم مشصاركته في عرسس
الجزائر.
عن اأ’هداف التي تطمح إاليها
اإ’تحادية الجزائرية من خÓل
ت -ن -ظ -ي -م ه -ذه ال -دورة ال-دول-ي-ة،
تحدث «لدينا المنتخب الوطني
اأ’ول إاف-ري-ق-ي-ا وال-ث-ان-ي ع-ال-م-ي-ا
خ Ó-ل ب -ط -ول -ت -ي -ن ع -ال -م -ي -ت -ي-ن
م-ت-ت-ال-ي-ت-ي-ن ،مسص-ت-وى ري-اضص-ي-ي-نا
ارت -ف -ع ك -ث -ي-را واآ’ن ن-ب-حث ع-ن
مسص -ت -وى أاع -ل -ى ف-ي ال-م-ن-افسص-ة،
وقمنا بتنظيم هذه الدورة حتى
يحتك الجزائريون بالمنتخبات
ال-ع-ال-م-ي-ة ون-رف-ع مسصتواهم أاكثر
تحضصيرا لÓسصتحقاقات المقبلة،
كما هي فرصصة من أاجل السصماح
ل -ك -ل م -ن ’ ي-ح-م-ل-ون ال-ق-م-يصس
ال -وط -ن -ي م -ن أاج -ل اإ’ح -ت -ك -اك
ب - -مسص - -ت- -وى أاك- -ب- -ر م- -ن ال- -ذي- -ن
يتنافسصون فيه».
«محمد جواج» أاكد بأان الدورة
الدولية سصيشصارك فيها الجنسصين
في اختصصاصس المنازلة والتقني
أاك - -اب - -ر ،م - -وضص - -ح- -ا ب- -أان ع- -دد
ال-مصص-ارع-ي-ن ب-ل-غ  150مصصارع،

ب-ي-نهم  70أاج-ن-ب-ي-ا وال-بقية كلهم
جزائريون من العناصصر الوطنية
وال -مصص -ارع -ي -ن ال -م-ت-أال-ق-ي-ن ف-ي
البطولة المحلية التي تعتبر من
بين اأ’قوى في العالم.
في إاجابته عن سصؤوال «الشصعب»
المتعلق بـ :هل سصيؤوثر «جواج»
Óتحاد
على المكتب التنفيذي ل إ
الدولي الذي يعمل فيه كنائب
رئ -يسس ،ك -ي ت -ك -ون ال-م-ن-افسص-ات
ال-ع-رب-ي-ة م-ع-ت-رف-ا ب-ها من الهيئة
اأ’ول- -ى ل- -ل- -ع- -ب- -ة ،ق -ال« :رئ -يسس
اإ’ت-ح-اد ال-دول-ي ل-ل-ع-ب-ة سص-ي-ك-ون
حاضصرا معنا في الجزائر خÓل
المؤوتمر التأاسصيسصي ،وهذا خير
دل- -ي- -ل ع -ل -ى اع -ت -راف -ه ب -وج -ود
اإ’تحاد العربي ،الدول العربية
عددها  22وسصنعطي قوة كبيرة
لهيئتنا ومنافسصاتنا ،التي سصتكون
Óندية
ف-ي ال-ب-داي-ة م-ن-افسص-ات ل -أ
بعدها سصنفكر في منافسصات بين
الفرق الوطنية للرفع من مسصتوى
الفرق والمنتخبات العربية في
هذه الرياضصة».
عن مصصادفة الدورة الدولية التي
ت -ح -تضص -ن -ه -ا ال -ج-زائ-ر ب-ان-ع-ق-اد
Óت-ح-اد
ال -م -ج-لسس ال-ت-أاسص-يسص-ي ل -إ
ال-ع-رب-ي ل-ل-ف-وفينام فيات فوداو،
أاك- - -د ال- - -مسص- - -ؤوول اأ’ول ع- - -ل - -ى
اإ’تحادية الجزائرية للعبة بأان
ت -ن -ظ -ي -م ال -م -ؤوت -م-ر ال-ت-أاسص-يسص-ي
Óتحاد العربي للفوفينام على
ل إ
ه- -امشس ال- -دورة ال- -دول- -ي- -ة ك -ان
م -دروسص -ا ،وذلك ب -غ -ي -ة ت -ق -ل -ي-ل
نفقات اإ’تحاديات العربية.

نحتل مركز
الوصسافة عاŸيا
«ج- -واج» أاك- -د ب- -أان اإ’ت- -ح- -ادي- -ة
ال -ج -زائ -ري-ة ل-ل-ف-وف-ي-ن-ام ت-ط-م-ح
ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى ال-لقب اإ’فريقي
ال -ت -ي ن-ال-ت-ه ف-ي  2012و 2016
خÓل دورة المغرب ،سصتشصارك بـ
 30ري -اضص -ي -ا وري -اضص-ي-ة خÓ-ل
البطولة اإ’فريقية المقبلة ،ولن
ت -رضص -ى إا’ ب -ال -م -رك -ز ال -ري-ادي
خصص -وصص -ا أان -ه-ا ت-ع-م-ل م-ن أاج-ل
الفوز بالبطولة العالمية المقبلة
أاو الحفاظ على مركز الوصصافة.
«جواج» عاد للحديث عن العمل
ال- -ذي ي- -ق- -وم ب- -ه م- -ع اإ’ت- -ح- -اد
ال- - -دول- - -ي ،ح- - -يث أاوضص - -ح ب - -أان
ال-ج-زائ-ر ت-ق-وم ب-ع-م-ل ك-ب-ي-ر م-ن
أاج-ل ت-وسص-ي-ع رق-ع-ة ال-م-م-ارسص-ين
ل -ل -ف -وف -ي-ن-ام ع-ب-ر ال-ع-ال-م ،ح-يث
تملك الجزائر حاليا  14رابطة و
 15ل-و’ي-ة ت-ي-ارت سص-ت-رى ال-ن-ور
اأ’سص- -ب- -وع ال- -م- -ق- -ب- -ل ،وأان ه -ذه
الرابطات تمثل  38و’ية ،كاشصفا
بأان الفوفينام وجد مكانا له مع
الرياضصات اأ’خرى في الجزائر
وفي إافريقيا ،من خÓل تأاسصيسس
 15اإت-ح-ادي-ة ك-ام-ل-ة ف-ي ال-ق-ارة
السص- -م -راء ،م -وضص -ح -ا ب -أان ع -دد
الدول الممارسصة عبر العالم فاق
 90ب- -ل- -دا م- -ن ك- -ل ال- -ق- -ارات،
والفيتنام لوحدها تعد  3مÓيين
م -م -ارسس ل -ت -أات -ي ال -ج -زائ -ر ف-ي
ال- -م- -رك- -ز ال- -ث -ان -ي بـ  180أالف
ممارسس عبر التراب الوطني.

نيمار:

’ أأعتقد أأن إأصصابتي خطÒة

خرج البرازيلي نيمار مصصابا خÓل الفوز ( ،)0-1على
الكاميرون وديا ،يوم الثÓثاء ،لكنه قلل المخاوف وقال
إانه ’ يعتقد أان اإ’صصابة خطيرة .وخرج مهاجم باريسس
سصان جيرمان بعد إاصصابة في الفخذ بعد تسصديدة كرة،
عقب مرور  7دقائق من المباراة الودية التي أاقيمت
في إانجلترا.
أابلغ رودريغو ’سصمار طبيب البرازيل ،الصصحفيين أان
ال-ف-حصس سص-ي-وضص-ح ت-ف-اصص-ي-ل ا’إصص-اب-ة ل-ك-نه يعتقد أان
اإ’صصابة لن ُتبعد نيمار طوي Óوأاكد الÓعب البرازيلي
بنفسصه هذا اأ’مر.
وكتب نيمار على إانسصتجرام «شصكرا لجميع من أارسصل
لي الرسصائل يتمنى لي التعافي بسصرعة ’ .أاعتقد أان
اإ’صصابة خطيرة» .وخرجت البرازيل با’نتصصار بهدف
لبديل نيمار حيث سصجل ريتشصارليسصون الهدف بضصربة

رأاسس رائعة قبل دقيقة واحدة من نهاية الشصوط اأ’ول.
وح -ق -قت ال -ب -رازي-ل ب-ذلك ان-تصص-اره-ا السص-ادسس ف-ي 6
مباريات منذ كأاسس العالم اأ’خيرة كما حافظت على
شصباكها نظيفة للمرة السصادسصة .وقال نيمار« :أانهينا
العام بشصكل سصعيد بفضصل المجهود الذي بذلناه حتى
اآ’ن .هذه المباريات اأ’خيرة كانت مهمة لنا للتعافي
بعد إاحباط كأاسس العالم».
وأاضصاف «’ نزال أاقوياء ونتحلى بالتركيز ونبحث عن
اأ’فضصل» .ولم يكن نيمار الوحيد المصصاب من باريسس
سص -ان ج-ي-رم-ان ،ي-وم ال-ثÓ-ث-اء ،ح-يث خ-رج زم-ي-ل-ه ف-ي
النادي كيليان مبابي ،مهاجم فرنسصا ،مصصابا خÓل
ان -تصص -ار ب Ó-ده ع -ل -ى أاوروغ -واي ف -ي ل-ق-اء ودي آاخ-ر.
وسصقط مبابي على كتفه بعد تدخل قوي من الحارسس
مارتن كامبانيا..

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

^  22ن-وفم :١٨36 Èاسش-ت-م-ر ال-قتال حول مدينة
قسش- -ن- -ط- -ي- -ن- -ة ب Úق- -وات ا◊اج «أاح- -م- -د ب- -اي»
وا÷Ôال «كلوزيل».
^  22نوفم :١٩60 Èأامام فششل كل اŸششاريع
السش-ي-اسش-ي-ة ل-وق-ف زح-ف ال-ث-ورة عّ-ينت السشلطات
ال -ف -رنسش -ي -ة «ل -ويسس ج -وكسس» وزي -ر دول -ة ل -لشش -ؤوون
ا÷زائرية.
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الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

لول  ١٤٤0هـ الموافق لـ  22نوفمبر  20١٨م
الخميسس  ١٤ربيع ا أ

Oó©dG

معسشكر :أام ا Òÿسس

خلف قتي Óباسشطيل

حادث مرور مّروع ب Úشصاحنة مقطؤرة و«طؤيؤطا هيلكسص““

ألطريق ألوطني رقم  ،03ألذي يتمثل ‘ أصصطدأم
مباشصر ب Úشصاحنة ذأت مقطورة وسصيارة نفعية من
نوع طويوطا هيلكسس ،حيث نتج عن هذأ أ◊ادث
وف- -اة صص- -احب ألسص- -ي- -ارة ،ب -حسصب خ -ل -ي -ة أإلع Ó-م
للحماية أŸدنية.

الوادي :قديري مصشباح

‘ حادث Úمتفرق Úبسشطيف

مصصرع راعي غنم ورضصيع

سشطيف :نورالدين بوطغان

أأودى بحياة رأعي غنم شصاب ،بالغ من ألعمر 18
سصنة ‘ ،حادث سصقوط صصخرة من أ◊جم ألكبÒ
بجبل تندر (حوأ‹  4م Îمكعب) ،وتولت فرق

ألنجدة لوحدة أ◊ماية أŸدنية ع ÚوŸان عملية
أنتشصال جثة ألضصحية من –ت ألصصخرة بعد أتخاذ
أإلحتياطات ألÓزمة ،وبذل ›هودأت كبÒة” ،
نقله إأ ¤أŸصصلحة أŸعنية Ãسصتشصفى ع ÚوŸان.
أأما أ◊ادث ألثا ،Êفقد رأح ضصحيته رضصيع بالغ
م-ن أل-ع-م-ر  20شص -ه-رأ –ت ع-جÓ-ت شص-اح-ن-ة م-ن
أ◊جم ألصصغ Òألتي كان يقودها عمهÃ ،حاذأة
منزل ألعائلة ،بدوأر سصيدي عبد ألرحمان ببلدية
ت- -ال- -ة إأي- -ف -اسص -ن ،ت -ولت ف -رق -ة أ◊م -اي -ة أŸدن -ي -ة
ب -وع -ن-دأسس ن-ق-ل ج-ث-ة ألضص-ح-ي-ة ،ب-حضص-ور مصص-ال-ح
ألدرك ألوطني إأ ¤أŸركز ألصصحي بوعندأسس.

وقع بالطريق الرابط ب Úاقلي وبني عباسس

خمسصة قتلى من عائلة واحدة ‘ حادث مرور

ل-ق-ي  5أاشش -خ -اصس ح -ت -ف-ه-م ،أاول أامسس‘ ،
حادث مرور مروع بالطريق الوطني رقم 06
ال -راب -ط ب Úاق -ل -ي وال -ولي -ة اŸن -ت-دب-ة ب-ن-ي
عباسس ،بحسشب ما علم من مصشادر طبية.

وينحدرون من بلدية أقلي ويقطنون ببلدية بشصار،
وق- -د سص -ارعت مصص -ال -ح أل -درك أل -وط -ن -ي إأ ¤عÚ
أŸك- -ان ح -يث ف -ت -حت –ق -ي -ق -ا Ÿع -رف -ة ظ -روف
أ◊ادث.

ووقع أ◊ادث على أثر أنحرأف سصيارة من ألوزن
أÿف -ي -ف ق-ادم-ة م-ن ب-ن-ي ع-ب-اسس ،ب-ع-د ألح-ت-ف-ال
باŸولد ألنبوي ألشصريف باŒاه ألعاصصمة ،ألولية
بشص- -ار ،وأأوضص- -حت ذأت أŸصص- -ادر أأن أألشص- -خ- -اصس
أÿمسصة ألذين كانوأ على م Ïألسصيارة قد لقوأ
حتفهم ‘ ح Úنقلت جثتهم إأ ¤مسصتشصفى أŸدينة
وحسصب ألتفاصصيل ألتي قدمتها أŸصصادر ألطبية
فإان ألضصحايا تÎأوح أأعمارهم ما ب 15 Úو 26سصنة

أسص -ت -ق -ب-لت مصص-ل-ح-ة ح-ف-ظ أ÷ثث Ãسص-تشص-ف-ى
ألعبادلة ،أأول أأمسس ،جثة ألشصاب بن طالب سصعيد
بعد ألعثور عليها من طرف أفرأد ألدرك ألوطني،
Ãنطقة سصيد أ◊اج بالعبادلة ،وقد أختفى ألشصاب
منذ يوم Úعن ألنظار ،وجندت أŸصصالح ألمنية
ع -ن-اصص-ره-ا ‘ أل-ب-حث ع-ن-ه ف-ي-م-ا ل ت-زأل أسص-ب-اب
أل -وف -اة ›ه -ول -ة ،ت -ت -وأصص-ل أل-ت-ح-ق-ي-ق-ات Ÿع-رف-ة
مÓبسصات أ◊ادثة.

بششار :جمال دحمان

 ..والعثؤر على جثة الشصاب اŸفقؤد

لو – ¤موبيليسس –
الرابطة اÎÙفة ا أ

النصصرية تؤؤكد عؤدتها القؤية

أأكد فريق نصصر حسص Úدأي عودته ألقوية حيث
“كن أأمسس من إأضصافة فوز أأخر لرصصيده عندما
تغلب على ضصيفه مولودية وهرأن  ‘ 0- 1إأطار
أ÷ولة أل 15للرأبطة أÎÙفة أألو ، ¤و سصجل
ألهدف ألوحيد ‘ أŸبارأة عن طريق قاسصمي ‘
ألدقيقة  68بعد تنفيذه لضصربة جزأء و أرتفع رصصيد
أل- -نصص -ري -ة أ 23 ¤ن -ق -ط -ة  ،ب-ي-ن-م-ا ي-ب-ق-ى رصص-ي-د
أ◊مرأوة  18نقطة .
و عاد فريق مولودية أ÷زأئر بتعادل  1 - 1من

تنقله إأ ¤باتنة أأمام مضصيفه جمعية ع Úمليلة
حيث أفتتحت أŸولودية باب ألتسصجيل ‘ ألدقيقة
 44ع -ن ط -ري -ق سص -وي-ب-ع ق-ب-ل أأن ي-ع-دل ب-ن شص-عÒة
ألنتيجة ‘ ألدقيقة  .. 48و يعت Èهذأ ألتعادل
ألثامن لفريق ع Úمليلة منذ أنطÓق أŸوسصم .
و “كن فريق أأوŸبي أŸدية من –قيق ألتعادل
أألبيضس  ‘ 0 - 0بشصار على حسصاب شصبيبة ألسصاورة
ÓوŸب-ي خ-ارج
ح -يث ت -ع-د ه-ذه أل-ن-ت-ي-ج-ة ث-م-ي-ن-ة ل -أ
ألديار.

2١°

france prix 1

“ك -نت مصش -ال -ح أام -ن سش -ك -ي -ك-دة ،م-ن
توقيف ششخصش Úيبلغان من العمر –20
 33سش-ن-ة ع-ن قضش-ي-ة ““السش-رق-ة ب-ال-كسش-ر
ب -ظ -ر‘ ال -ل -ي -ل وال -ت-ع-دي““ ،ح-يث ت-ع-ود
القضشية إا ¤تقدم صشاحب ﬁل Œاري
لي -داع
لم -ن ا◊ضش -ري اÿامـــسس إ
م -ن ا أ
ششكوى قانونية ضشد ›هول Úعن فعل
السشرقة بالكسشر الذي تعرضس له ﬁله
التجاري لبيع اŸواد الغذائية بحي مرج
الديب بوسشط اŸدينة ،أاين تفاجأا عند
فتحه للمحل بوجود الغراضس مبعÌة
ليدرك تعرضشه لسشرقة.

تؤقيف شصاب بحؤزته مؤؤثرات عقلية
““بالطاه ““Òجيجل

عند جرد أŸسصروقات ألتي تعرضس لها
صصاحب أÙل ،سصجل عدم وجود  06كامÒأت
تسصجيل ،مبلغ ما‹ معت ،Èشصاشصة تلفاز جهاز
حاسصوب 02 ،شصاشصة جهاز حاسصوب ،هاتف
ن -ق -ال ،ب-اإلضص-اف-ة أ ¤ب-عضس أŸوأد أل-غ-ذأئ-ي-ة
وأأدوأت سصباحة.
قوأت ألشصرطة تنقلت إأ ¤ع ÚأŸكان ،أأين
أأجرت معاينة ميدأنية للمحل وألتي بينت أأن
ألفاعل Úقاموأ بإاحدأث فتحة على مسصتوى
سصقف أÙل أŸصصنوع من مادة ألزنك ومن
ث-م-ة أل-ت-وغ-ل دأخ-ل-ه وت-ن-ف-ي-ذ ع-م-لية ألسصرقة،
وب-ت-ك-ث-ي-ف ع-م-ل-ي-ة أل-ب-حث وأل-ت-حري ‘ إأطار
ألتحقيق أŸفتوح قصصد تشصخيصس أŸتورط،Ú
م -ك -نت م -ن ت -وق -ي -ف -ه -م -ا وأسصÎج -اع ج -م -ي-ع
أŸسص -روق -ات (م -اع -دأ أŸب -ل -غ أŸا‹) وأل-ت-ي
كانت ﬂبأاة دأخل خزأئن خاصصة بعدأدأت
ألكهرباء بأاحد ألعمارأت ألتي يقيم بها أأحد
أŸشص-ت-ب-ه ف-ي-ه-م ل-ي-ت-م أق-ت-ي-اده-م-ا ل-ل-مصص-ل-ح-ة
لسصتكمال ألتحقيق.

“ك -ن ع -ن -اصص-ر ألشص-رط-ة أل-قضص-ائ-ي-ة ألم-ن
دأئرة ألطاه ،Òضصمن مسصاعيها ألرأمية أإ¤
مكافحة أ÷رأئم بشصتى أأنوأعها سصيما تلك
أŸت -ع -ل -ق -ة ب -ت -ع-اط-ي وأسص-ت-هÓ-ك أıدرأت
وأŸؤوثرأت ألعقلية وألŒار بهما ،إأثر دوريات
بشصوأرع أŸدينة من توقيف أأحد أألشصخاصس
يبلغ من ألعمر  32سصنة ،وهذأ بعد ألشصتباه به،
وبتفتيشصه ” ضصبط بحوزته  09أأقرأصس من
أŸؤوثرأت ألعقلية ،ليتم –ويله للمقر وفتح
–قيق ‘ ألقضصية ،بتفتيشس منزله Ãوجب
إأذن صصادر عن أ÷هات ألقضصائية ع Ìأأيضصا
على كمية أأخرى من أŸؤوثرأت ألعقلية “ثلت
‘  05قارورأت لسصوأئل ﬂدرة ،إأضصافة إأ¤
 53ق -رصص -ا م -ن أŸؤوث-رأت أل-ع-ق-ل-ي-ة ﬂت-ل-ف-ة
أألن-وأع ،ب-اسص-ت-ك-م-ال أإلج-رأءأت أل-ق-انونية ‘
حق أŸشصتبه فيه ” ،تقدÁه أأمام أ÷هات
أل -قضص -ائ -ي -ة أıتصص -ة ألج -ل قضص -ي -ة ح -ي -ازة
وتعاطي أŸؤوثرأت ألعقلية ،أأين صصدر ‘ حقه
حكما يقضصي بإادأنته بسصنة وأحدة حبسس نافذ
وغرأمة مالية قدرها  50000دج مع إأيدأعه
أ◊بسس Ãؤوسصسصة إأعادة ألÎبية.

سشكيكدة /جيجل :خالد العيفة

وسصائل طبية سصريعة أللتهاب على غرأر ألقطن
وألضص -م -ادأت أ÷رأح -ي -ة ،ك -م -ا ” إأجÓ-ء –ف-ظ-ي
للمرضصى على مسصتوى ألطابق أألول للمسصتشصفى
وأتخاذ إأجرأءأت وقائية Ÿنع وصصول أ◊ريق إأ¤
باقي أأجنحة أŸسصتشصفى.
ع -اشس ن -زلء أŸؤوسصسص -ة ألسص-تشص-ف-ائ-ي-ة مسص-ل-م

 23°وهران

22°

أامن سصكيكدة يؤقف متؤرط ‘ Úسصرقة ﬁل

أاح- -دث ح- -ري- -ق ششب ‘ ح- -دود ال- -راب- -ع- -ة
صشباحا بالصشيدلية اŸركزية Ÿسشتششفى مسشلم
ال -ط -يب Ÿعسش -ك -ر ،ح -ال -ة م-ن اÿوف وال-ه-ل-ع
وسش - -ط اŸرضش - -ى وم - -راف - -ق- -ي- -ه- -م Ãصش- -ل- -ح- -ة
السش-ت-ع-ج-الت ال-ط-ب-ي-ة ا÷راحية ،وتسشبب
ا◊ريق الذي تظل أاسشبابه ›هولة ‘ عدة
اغ-م-اءات واخ-ت-ن-اق-ات ب ÚاŸرضش-ى وال-طاقم
اŸسش ،Òك -م -ا أاسش -ف -ر ا◊ري -ق ال-ذي ششّب ع-ل-ى
مسشتوى الصشيدلية ‘ تلف كمية معتÈة من
لدوي-ة واŸسش-ت-ل-زم-ات ال-ط-ب-ي-ة ،إاضش-افة ا¤
ا أ
ت- -ل- -ف ك- -ب ‘ Òج- -دران اŸسش- -تشش- -ف -ى اŸب -ن -ي
با÷اهز.

سش-ج-لت مصش-ال-ح ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ل-ولية
سش -ط -ي -ف م -ق-ت-ل شش-خصش ‘ )02( Úح- - - -ادثÚ
ﬂتلف ،Úآاخرهما ا◊ادث الذي سشجل ،أاول
أامسس ،قبل اŸغرب ببلدية اولد تبان ،جنوب
عاصشمة الولية.

 2٤°ا÷زائر

17801

هلع وهسصتÒيا Ãسصتشصفى مسصلم الطيب Ãعسصكر

وقع صصبيحة ،أأمسس ،حادث مرور مروع بإاقليم
بلدية أسصطيل ‘ ألوأدي ،على ألطريق ألوطني ،03
خلف قتي Óوجريح ” ،Úنقلهما إأ ¤أŸسصتشصفى
لتلقي ألعÓج ألضصروري.
تدخلت وحدة أ◊ماية ألثانوية باسصطيل على
إأث- -ر وق- -وع ه- -ذأ أ◊ادث أÿط Òع- -ل- -ى مسص- -ت- -وى

 23°ا÷زائر

 22°وهران

الثمن  ١0دج

تدخل ا◊ماية اŸدنية منع وقوع الكارثة

Óضصرأر ألناجمة عن حريق
‘ تقييمه أألو‹ ل أ
مسص -تشص -ف -ى مسص -ل -م أل -ط -يب ،ق -ال م -دي -ر أ◊م-اي-ة
أŸدنية أŸقدم ﬁمد شصهب لع ،Úأأن عناصصره
“كنت ‘ ظرف قياسصي وجيز من ألسصيطرة على
أ◊ريق أŸهول ومنع أألسصنة أللهب من ألنتشصار
خارج ﬂزن أألدوية ،موضصحا ‘ تفاصصيل تدخل
عناصصر أ◊ماية أŸدنية ،أأنه ” تسصخ 4 Òشصاحنات
إأط -ف -اء ل -لسص -ي -ط -رة ع -ل -ى أ◊ري-ق وتشص-ك-ي-ل ف-ري-ق
Ÿرأق -ب -ة وسص -ائ -ل أل -وق -اي-ة وأل-دف-اع ضص-د أ◊ري-ق،
مشصÒأ إأ ¤تدخل عناصصر أ◊ماية أŸدنية على
مسصتوى حريق ›هول ألسصبب شصبّ بإاحدى حجرأت
ﬂزن أألدوية أŸكون من  18حجرة– ،توي على

الفجر05.55................:
الششروق0٧.36..............:
الظهر١2.35.................:
العصشر١5.١٤................:
المغرب١٧.33...............:
العششـاء١٩.02.................:

ألطيب Ãعسصكر ،أأحلك ألليا‹ دأخل أŸسصتشصفى،
ب -ع -د نشص -وب ح-ري-ق م-ف-اج-ىء Ãخ-ازن ألصص-ي-دل-ي-ة
أŸركزية للمسصتشصفى ،ل سصيما بعد أأن غم ألدخان
أأجنحة أŸسصتشصفى أŸبني بالبناء أ÷اهز وأنتشصر
‘ أأرج- -ائ -ه م -تسص -ب -ب -ا ‘ أخ -ت -ن -اق أل -وأف -دي -ن إأ¤
أŸسص- -تشص -ف -ى وع -م -ال -ه ،وأأث -ار أ◊ري -ق ح -ال -ة م -ن
أل -هسص -تÒي -ا وأÿوف ح -ت -ى ب -ع-د أل-ت-دخ-ل ألسص-ري-ع
لعناصصر أ◊ماية أŸدنية وأأعاد إأ ¤أألذهان مطلب
ألسص- -اك- -ن- -ة أّŸل- -ح بضص- -رورة أسص- -ت- -ب- -دأل أŸؤوسصسص -ة
ألسص -تشص -ف -ائ -ي -ة أŸب-ن-ي-ة ب-ا÷اه-ز ب-أاخ-رى ،ك-ون-ه-ا
أأصصبحت ل تسصتجيب للمقاييسس بعد أأزيد من 30
سصنة من إأ‚ازها.

›ريات ألتحقيق بينت أأن أŸشصتبه فيهما
كانا على أتفاق مسصبق لتنفيذ عملية ألسصرقة
وألتي جرت ‘ وقت متأاخر من ألليل ،حيث
بعد أسصتكمال ألتحقيقات ” تقد ËأŸشصتبه
ف -ي -ه -م أأم -ام وك -ي-ل أ÷م-ه-وري-ة ل-دى ﬁك-م-ة
أ◊روشس عن ““ألسصرقة بالكسصر بظر‘ ألليل
وأل- -ت- -ع- -دد م- -ن دأخ- -ل ﬁل Œاري““ ،أأي -ن ”
إأيدأعهما أ◊بسس.

‘ عمليت Úمتفرقت Úقامت بهما مصشالح الششرطة

تفكيك جماعة تروج اıدرات وحجز  352غ من الكيف اŸعالج
“ك- - -نت ع- - -ن- - -اصش- - -ر ف- - -رق - -ة
لمن دائرة
الشش-رط-ة ال-قضش-ائ-ية أ
أاولد جÓل ،بحسشب ما ورد إالينا
‘ ب- -ي- -ان أام- -ن -ي صش -ادر ع -ن أام -ن
ولية بسشكرة ،انه ” وضشع حد
ل - -نشش - -اط ج- -م- -اع- -ة اج- -رام- -ي- -ة
ت - - -خ - - -تصس ‘ ب - - -ي - - -ع وت- - -روي- - -ج
اıدرات ،وه- - - -ذا ب- - - -ع - - -د ورود
معلومات مفادها قيام ›موعة
من الششباب ببيع اıدرات.
ب -اشص -رت أŸصص -ل -ح -ة –ق -ي -ق-ا ‘
ألقضصية ،أسصفر إأ ¤توقيف أŸشصتبه

به أألول ألبالغ من ألعمر  25سصنة
حيث ضصبطت بحوزته كمية معتÈة
من أıدرأت  350غ من مادة كيف
أŸع -ال -ج وم-ب-ل-غ م-ا‹  7000دج م -ن
ع-ائ-دأت أل-ب-ي-ع وألÎوي-ج ،وبالتحقيق
معه تب Úتورط  04عناصصر أأخرى من
ألشصبكة وتÎأوح أعمارهم ب 18 Úو25
سص -ن -ة 03 ،م-ن-ه-م ي-ق-ط-ن-ون Ãدي-ن-ة
وي- -ن- -ح- -درون م- -ن ولي- -ة ج- -ن- -وب -ي -ة،
وب- -ال- -ت -نسص -ي -ق م -ع أل -ن -ي -اب -ة و“دي -د
ألخ- -تصص- -اصس ” ،ت- -وق- -ي- -ف أل- -ث- -اÊ
أŸشص-ت-ب-ه ب-ه وضص-ب-ط ب-ح-وزت-ه ق-طعة

ﬂدرأت م- - -ع- - -دة لÓ- - -سص- - -ت - -ه Ó- -ك
ألشصخصصي ،فيما يبقى  02أخرين ‘
حالة فرأر أ ¤غاية توقيفهما لحقا.

تؤقيف مبحؤث عنه لتّؤرطه ‘ حجز
شصخصص وتكؤين جماعة أاشصرار
“ك -نت ع-ن-اصص-ر ألم-ن أ◊ضص-ري
ألثالث بأامن ولية بسصكرة من توقيف
شصاب بوسصط مدينة بسصكرة يبلغ من
ألعمر  26سصنة مسصبوق قضصائيا على

كاريكات /ÒعنÎ

خلفية تورطه ‘ ألعديد من ألقضصايا
جماعة أشصرأر
كتكوين
لغرضس ألعدأد لرتكاب جناية حجز
شص -خصس ،وألضص -رب وأ÷رح أل-ع-م-دي
ب -أادأة ح -ادة وعصص-ا خشص-ب-ي-ة وقضص-يب
حديدي وألتي رأحت ضصحيتها سصيدة
ت-ب-لغ  29سص-ن-ة ،وأل-ت-ي صص-درت ف-ي-ه-ا
أح -ك -ام قضص -ائ -ي-ة ت-دي-ن-ه ،وب-ت-ق-دÁه
للعدألة صصدر ‘ حقه أأمر أيدأع.

بسشكرةﬁ :مد حريز

