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ألدألية تشسرف على أليوم ألعاŸي للقضساء
على ألعنف ضسد أŸرأة

ي -ق -وم وزي -ر ال -فÓ-ح-ة ال-ت-ن-م-ي-ة
ال -ري -ف -ي -ة والصش -ي -د ال -ب -ح-ري ع-ب-د
ال -ق -ادر ب -وع -زغ -ي ،ال -ي-وم ،ب-زي-ارة
عمل إا ¤و’ية اŸسشيلة.

تشش- - -رف وزي- - -رة ال - -تضش - -ام - -ن
’سش-رة وقضش-اي-ا اŸرأاة
ال-وط-ن-ي وا أ
غ- -ن -ي -ة ال -دال -ي -ة ،ال -ي -وم ،ع -ل -ى
ف -ع -ال -ي -ات إاح -ي -اء ال-ي-وم ال-ع-اŸي

زيتو Êيشسرف على
ندوة حول مبايعة
أأ’م Òعبد ألقادر

للقضشاء على العنف ضشد اŸرأاة،
وذلك ب-اŸدرسش-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-لضشمان
ا’جتماعي ب Íعكنون بدءا من
السشاعة  8:30صشباحا.

أجتماع لفدرألية مرأكز تكوين سسائقي نقل
أŸسسافرين وألبضسائع

ندوة حول أإ’يدز
Ãن-اسش-ب-ة ال-ي-وم ال-ع-اŸي Ÿك-اف-حة
’ول ديسشم Èمن
ا’يدز اŸصشادف أ
’ذاع-ي-ة
ك -ل سش -ن-ة ،ت-ن-ظ-م ال-ق-ن-اة ا إ
ال -ث-ال-ث-ة ي-وم ال-ثÓ-ث-اء  27نوفمÈ
ب -اŸرك -ز ال -ث -ق -ا‘ ع -يسش-ى مسش-ع-ودي
Ãق- -ر اŸؤوسشسش- -ة ن- -دوة صش- -ح- -ف- -ي -ة،
اب - - -ت - - -داء م - - -ن السش- - -اع- - -ة الـ10:00
صشباحا.

أ÷لسسات أ÷هوية
للمؤوسسسسات أŸصسغرة
ت -واصش -ل ال -ف -درال -ي -ة ال -وط -ن -ي-ة
ل - -ل - -م - -ق - -اول Úالشش - -ب- -اب ا÷لسش- -ات
ا÷ه- -وي- -ة ل- -ل- -م- -ؤوسشسش- -ات اŸصش -غ -رة
ل-ن-اح-ي-ة ال-غ-رب اŸن-ع-ق-دة ‘ و’ي-ة
سش -ع-ي-دة إا ¤غ-اي-ة ي-وم غ-د ب-ق-اع-ة
اÙاضش- -رات ‘ ج- -ام- -ع- -ة ال- -دك -ت -ور
مو’ي الطاهر ،ابتداء من السشاعة
الـ 8:00صشباحا.
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’م Úال-ع-ام وال-ن-اط-ق ال-رسش-م-ي ل–Ó-اد ال-ع-ام ل-ل-ت-ج-ار وا◊رف-ي Úا÷زائريÚ
ي-ن-ظ-م ا أ
صشالح صشويلح ،اليوم ،اجتماع الفدرالية الوطنية Ÿراكز تكوين سشائقي نقل اŸسشافرين
وال -بضش -ائ -ع وه -ذا ل -ع -رضس الÈن -ام -ج ا÷دي -د ل–Ó-ادي-ة ل-ط-رح وم-ن-اقشش-ة أاه-م ال-قضش-اي-ا
’م-انة
وا’نشش -غ-ا’ت اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ق-ط-اع وذلك ع-ل-ى السش-اع-ة الـ 10 : 00صش-ب-اح-ا Ãق-ر ا أ
الوطنية بششارع العربي بن مهيدي ا÷زائر.
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خÓل

Óمن الوطني
Ÿديرية العامة ل أ
لق ا
م Èإا 2 ¤ديسشمÈ
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ت- -ن- -ظ- -م ي -وم -ي -ة ““شش -ي -ف -ر داف،““Ò
ال -ي -وم ،اŸن -ت -دى ا’ق -تصش -ادي ال -ذي
سشينششطه اŸسشتششار ا’قتصشادي عبد
’ثراء النقاشس حول قضشايا هامة.
اŸالك سشراي إ
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التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

ندوة صسحفية حول ألطبعة Ÿ 9هرجان
أ÷زأئر للسسينما

عبد أŸالك سسرأي
ضسيف منتدى
““شسيفر دأف““Ò

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

التحرير

نسسيب يعاين ألقطاع بقسسنطينة

أللقاء أ÷ماعي أŸوسسع رقم 314
‘ إاطار عملية تسشجيل الششهادات ا◊ية من أافواه اÛاهدات واÛاهدين ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد بالتنسشيق مع
م -دي -ري -ات اÛاه-دي-ن ،غ-دا ،ال-ل-ق-اء ا÷م-اع-ي اŸوسش-ع رق-م  ،314وذلك ب-اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د وÃق-ر قسش-م-ة
اÛاهدين باŸرادية على السشاعة  10:00صشباحا ،حيث خصشصس اللقاء Ÿوضشوع ““كيف جابه الششعب
’غراءات ‘ الثورة التحريرية““.
ا÷زائري سشياسشة ا إ

ي -ق -وم وزي -ر اÛاه -دي -ن ال-ط-يب
زي -ت -و Êال -ي-وم وغ-دا ب-زي-ارة ع-م-ل
Óششراف
وتفقد إا ¤و’ية غليزان ل إ
ع -ل -ى ن-دوة ت-اري-خ-ي-ة –ت ع-ن-وان
’م Òع- - -ب- - -د ال - -ق - -ادر ‘ :ذك - -رى
““ا أ
اŸب - -اي- -ع- -ة  27ن- - -وف- - -م،““1832 È
Ãناسشبة الذكرى Ÿ 186بايعته.

ي-خ-ت-ت-م وزي-ر السش-ك-ن وال-ع-م-ران
واŸدينة عبد الوحيد طمار زيارة
العمل والتفقد إا ¤و’ية إاليزي.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

أبوأب مفتوحة حول ﬂاطر
آأفة أıدرأت
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مسشتقبل ال س الشش-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي
ب
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ششباب
لو’ية ا÷زائر ،أاب
ﬂاط - - - -ر آاف- - - -ة اıدرات ،وذ وابا مفتوحة حول
ل
ديسشم ،Èحيث تششمل ا ك إا ¤غ- - - -اي- - - -ة 13
لتظاهرة مقاطعة
بئر توتة.

يشش - - -رف وزي - - -ر اŸوارد اŸائ - - -ي- - -ة
حسش Úنسشيب ،اليوم ،على معاينة
وم-ت-اب-ع-ة مشش-اري-ع ال-ق-ط-اع ب-و’ي-ة
قسشنطينة.

أأسسبوع ألصسناعات
ألتقليدية أ÷زأئرية
ت- - - -ن- - - -ظ - - -م وزارة السش - - -ي - - -اح - - -ة
والصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة اب-ت-داء من
ال- -ي- -وم و إا ¤غ- -اي -ة  29م-ن الشش-هر
ا÷اري ع - -ل - -ى مسش - -ت - -وى م- -ت- -ح- -ف
ال- -ف- -ن- -ون ا◊دي- -ث- -ة ب- -ال- -ع- -اصش -م -ة
ال- -ك- -وي- -ت- -ي- -ة أاسش- -ب- -وع الصش- -ن -اع -ات
ال- -ت- -ق- -ل- -ي- -دي- -ة ا÷زائ -ري -ة ،ح -يث
سش -تشش -ارك ‘ اŸع -رضس ع-ل-ى م-دى 5
أايام.

يوم برŸا Êبعنوأن أÿدمة
ألوطنية وأجب وشسرف
ت -ن -ظ -م ÷ن -ة ال -دف -اع ال -وط -ن -ي
ب -اÛلسس الشش -ع -ب -ي ال -وط-ن-ي ،غ-دا،
ي- -وم- -ا ب- -رŸان -ي -ا ع -ن -وان -ه ““اÿدم -ة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة واجب وشش- -رف““Ã ،ق -ر
اÛلسس ابتداء من السشاعة الـ9:00
صشباحا.

إأجتماع أ◊كومة
بالو’ة يومي 28
و 29نوفمÈ
ت - - -ن- - -ظ- - -م وزارة ال- - -داخ- - -ل- - -ي- - -ة
وا÷م- -اع- -ات اÙل- -ي- -ة وال -ت -ه -ي -ئ -ة
ال-ع-م-ران-ية ،يومي  28و 29نوفمÈ
’·
ا÷اري إاجتماع الو’ة بقصشر ا أ
نادي الصشنوبر.

إ’ع ـÓناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’ششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
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’زمات وإارسصاء السصلم ‘ القارة السصمراء
عرفانا بجهوده ‘ حل ا أ

إلشسباب إإلفريقي يكّرم رئيسس إ÷مهورية عبد إلعزيز بوتفليقة
@ حطاب :تأاكدوإ أإنكم قوة إلقارة وأإن مسستقبلكم هومسستقبل قارتكم

’ف - -ري - -ق - -ي رئ- -يسس
ك - -رم الشص - -ب - -اب ا إ
ا÷م-ه-وري-ة ““ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة““
عرفانا بجهوده الكبÒة ‘ إارسصاء السصلم
’مان ‘ قارة إافريقيا ،أاين تسصلم وزير
وا أ
الشص- -ب- -اب وال- -ري -اضص -ة ““ﬁم -د ح -ط -اب““
نيابة عنه –فة صصنعتها أايادي فنانÚ
شصباب من القارة السصمراء ،على هامشس
’مسص-ي-ة ال-ت-ي ن-ظ-م-ت-ه-ا وزارة الشص-ب-اب
ا أ
وال-ري-اضص-ة اح-ت-ف-اء ب-ال-طبعة  12لليوم
’فريقي للشصباب الذي جاء –ت شصعار
ا إ
’فريقي ‘ إارسصاء ثقافة
““دور الشصباب ا إ
ال -ع-يشس م-ع-ا ‘ سصÓ-م““ ،وه-وال-ي-وم ال-ذي
’ط-ع-ام
أاق -ي -م أامسس Ãرك -ز ال-ف-ن-دق-ة وا إ
بع Úالبنيان بالعاصصمة ،بحضصور سصفراء
أاف -ارق -ة وإاط-ارات ال-ق-ط-اع وك-ذا طÓ-ب
أافارقة وجزائري.Ú

ﬁمد فوزي بقاصص
وزير الشسباب والرياضسة ““ﬁمد حطاب““
أاكد ‘ تصسريح لـ«الشسعب““ أان تكر Ëرئيسص
ا÷م -ه -وري -ة ““ع -ب -د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة““ ل-يسص
ب -ال -غ -ريب ،ك -ون اŸسس -ؤوول اأ’ول ع-ل-ى ال-بÓ-د
أاعطى الكث Òإ’فريقيا ،وقال بهذا اÿصسوصص
““م - -ن - -ذ أان ك - -ان رئ- -يسص ا÷م- -ه- -وري- -ة وزي- -را
للخارجية وهويخدم القارة السسمراء ،وبعدها
قام بإاعادة السسلم ‘ ا÷زائر عن طريق مزايا
اŸصسا◊ة الوطنية ،واآ’ن كل العا ⁄يحتفي
بذكرى العيشص معا ‘ سسÓم ‘  16ماي من كل
سسنة ،واليوم شسباب إافريقيا أارادوا أان يقوموا
ب-وق-ف-ة ت-ق-دي-ر ،احÎام واع-ت-ب-ار ل-رج-ل أاف-ن-ى
حياته ‘ خدمة إافريقيا و’يزال وكذلك لكل
اŸسساعي التي قدمها ◊ل اأ’زمات واŸشساكل
‘ إافريقيا ،هوالذي قال سسابقا بأانه ’ Áكن
أان نتصسور إافريقيا دون ا÷زائر و’ Áكن أان
نتصسور ا÷زائر بدون إافريقيا““.
خ Ó-ل ك -ل-م-ت-ه أاك-د ““ح-ط-اب““ أان ا’ح-ت-ف-اء
ب-ال-ي-وم اإ’ف-ري-ق-ي ل-لشس-ب-اب ج-اء ت-أاك-ي-دا ل-دور
الشس -ب -اب اإ’ف-ري-ق-ي ‘ ت-ع-زي-ز ق-ي-م ال-تسس-ام-ح
والصسداقة ،وواصسل حديثه ““هي فرصسة كذلك
لتبادل الثقافات ،وإاتاحة الفرصسة لشسعوبنا من
أاجل –قيق اŸزيد من التقارب فيما بينها
وال - -ع - -يشص م - -ع- -ا ‘ سسÓ- -م““ ،وزي- -ر الشس- -ب- -اب
والرياضسة أاشساد بدور ا÷زائر ‘ اŸسساهمة
ب -ف -ع -ال -ي -ة ‘ السس Ó-م ال-ع-اŸي ،وذلك ب-فضس-ل
خÈت -ه -ا ‘ اÛال ع -ن ط -ري -ق إارسس -اء ق -ي -م
اأ’من وا’سستقرار ،عن طريق ﬁاولة تعميم
‰وذجها الناجح ‘ اŸصسا◊ة الوطنية ◊ل
النزاعات والوقاية منها ،و–دث قائ““ Óيروق
‹ أان أاذك- -ر ب- -ك- -ل ف- -خ -ر واع -ت -زاز أان ب -ل -دي
ا÷زائر قد تقدمت Ãبادرة أا‡ية أاشسادت بها

’زرق وأاجندة التنمية اŸسصتدامة
حول ا’قتصصاد ا أ

بن مسسعود يشسارك ‘ مؤو“ر رفيع إŸسستوى بكينيا
يشص -ارك وزي -ر السص-ي-اح-ة والصص-ن-اع-ة
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ع -ب-د ال-ق-ادر ب-ن مسص-ع-ود،
بكينيا ‘ ،فعاليات مؤو“ر رفيع اŸسصتوى
’زرق
ح - - -ول م- - -وضص- - -وع ““ا’ق- - -تصص- - -اد ا أ
وأاجندة التنمية اŸسصتدامة آافاق ““2030
‘ الفÎة اŸمتدة من  26إا 28 ¤نوفمÈ
ا÷اري ،حسصب ما أافاد به  ،أامسس ،بيان
للوزارة.
وأاوضس - -ح ذات اŸصس - -در أان - -ه خ Ó- -ل ه - -ذا
اŸؤو“ر الدو‹ الذي سسيعرف مشساركة 6000
شس -خصص م -ن ب -ي -ن -ه -م رؤوسس-اء دول وح-ك-وم-ات
ووزراء ‡ث -ل -ون ل -ع -دة ق -ط -اع-ات ،سس-ي-ع-رضص
ال- -وزي- -ر ““Œرب- -ة ا÷زائ- -ر ‘ إاط -ار Œسس -ي -د
ب- -رن -ام -ج رئ -يسص ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة الرامية لتثم Úالنشساطات اŸتعلقة
باŸيدان البحري وا’قتصساد اأ’زرق اŸسستدام
وفرصص ا’سستثمار ‘ هذا اÛال““.
وت- -ه- -دف أاشس- -غ- -ال اŸؤو“ر إا““ ¤تشس- -ج- -ي -ع
اŸناقشسات العاŸية حول التنمية اŸسستدامة
ل Ó-ق -تصس -اد اأ’زرق وسسÎك -ز ع -ل -ى ال-ت-ق-ن-ي-ات
وا’ب-ت-ك-ارات ا÷دي-دة ل-ل-م-ح-ي-ط-ات وال-ب-ح-ار
واأ’ن -ه -ار وال -ت -ح -دي -ات ال -ت-ي ت-ط-رح-ه-ا ه-ذه
اŸوارد وال -ف -رصص ال -ه -ائ -ل -ة ال -ت -ي ت -ق -دم -ه -ا
للبشسرية““.

وسس- -ي- -ع- -رف ه- -ذا اŸؤو“ر ““دراسس- -ة سس- -ب -ل
اسس -ت -ف -ادة اإ’نسس -ان م-ن اÙي-ط-ات واأ’ن-ه-ار
والبحÒات من جميع الدول اأ’عضساء ‘ اأ’·
اŸت- - - -ح- - - -دة ،ووك- - - -ا’ت اأ’· اŸت - - -ح - - -دة،
والتجمعات ا’قتصسادية ا’قليمية واŸنظمات
الدولية ،ومنظمات اÛتمع اŸد Êوالقطاع
اÿاصص اŸن- -خ- -رط- -ة ‘ أانشس -ط -ة ا’ق -تصس -اد
اأ’زرق.

قالت إانها ليسصت قضصية قطاع فقط ،زرواطي من غليزان:

إلبيئة تسستدعي إشسرإك جميع فئات إÛتمع

 ·ÓاŸت-ح-دة وصس-ادقت
ا÷م -ع -ي -ة ال -ع-ام-ة ل -أ
عليها  172دولة بتاريخ  8ديسسم ،2017 Èالتي
” من خÓلها اعتماد يوم  16ماي يوما عاŸيا
للعيشص معا بسسÓم““.
«ح- -ط- -اب““ خÓ- -ل ك -ل -م -ت -ه أاك -د أان رئ -يسص
ا÷م -ه -وري -ة أاع-رب م-رارا وت-ك-رارا ع-ن إارادة
ا÷زائر ‘ العمل على فرضص السسلم واأ’مان
وا’سس -ت -ق -رار ‘ ال -ع -ا ،⁄م -وضس -ح-ا أان-ه ع-م-ل
ب-ح-ك-ام-ت-ه ال-رشس-ي-دة وح-ن-ك-ت-ه السس-ياسسية ◊ل
ال -ن -زاع -ات واÓÿف -ات ال -ت -ي ت-ع-رف-ه-ا ب-عضص
ال- -دول ب- -ال- -ط- -رق السس- -ل- -م- -ي- -ة وا◊وار ا÷اد
واŸصسا◊ة والوطنية ،وقال أايضسا ““إانه Ÿن
دواع -ي السس -رور أان ي -ت-زام-ن ال-ي-وم اإ’ف-ري-ق-ي
ل-لشس-ب-اب م-ع اح-تضس-ان بÓ-دن-ا ال-ن-دوة ال-ث-ان-ي-ة
ل -ل -م -ن -ظ -م -ات اإ’ف-ري-ق-ي-ة ال-عضس-و‘ اÛلسص
 ·ÓاŸت-ح-دة،
ا’ق -تصس -ادي وا’ج -ت -م -اع-ي ل -أ
–ت شسعار ““إاشسراك إافريقيا ‘ مواجهة أازمة
الهجرة““ ،حيث أاكدت بÓدنا التزامها Œاه
الشسعوب اإ’فريقية بتوف Òفرصص مواجهة كل
اŸشساكل التي تعيشسها القارة واقÎاح ا◊لول
اŸناسسبة لها““.

إ÷زإئر تعمل على جعل إلفا— نوفمÈ
يوما للشسباب إإلفريقي

ح -ط -اب ع -رج أايضس -ا ل -ل -ح-ديث ع-ن أاج-واء
ا’حتفال باليوم العاŸي ◊قوق الطفل ،حيث

أاكد أان ا÷زائر ‘ حاجة للتواجد الدائم ‘ السصاحة
ا’قتصصادية الدولية

حدإد :بناء إقتصساد منتج ومتنوع ‘ صسميم إهتمامات
منتدى رؤوسساء إŸؤوسسسسات
صس -رح رئ -يسص م -ن-ت-دى رؤوسس-اء اŸؤوسسسس-ات،
علي حداد ،أامسص ،باأ’غواط ،أان ““العمل على
ب-ن-اء اق-تصس-اد م-ن-ت-ج وم-ت-ن-وع وم-ت-ط-ور ه-و ‘
صس-م-ي-م اه-ت-م-ام-ات اŸن-ت-دى““ .وأاوضس-ح حداد
خÓل لقاء جمعه باŸتعامل Úا’قتصسادي‘ Ú
إاطار حملة انتخابية لتجديد هياكل اŸنتدى
ال-ذي اح-تضس-ن-ت-ه اŸك-ت-ب-ة ال-رئيسسية للمطالعة
ال-ع-م-وم-ي-ة ال-بشس Òاإ’ب-راه-ي-م-ي ب-اأ’غواط أان
ا÷زائر “تلك ““كل اŸقومات لبناء اقتصساد
قوي““ وأان هذا اŸسسعى هو““أابرز تعهداته مع
ت -ق-د Ëم-قÎح-ات ل-ت-حسس Úم-ن-اخ اأ’ع-م-ال““.
ويتضسمن الÈنامج اŸسسطر أايضسا -حسسب ذات
اŸسس- -ؤوول““ -اŸسس -اه -م -ة ‘ ت -ط -وي -ر ق -ط -اع
ال -ف Ó-ح -ة ح -يث سس -ت-ن-ظ-م ن-دوة وط-ن-ي-ة ح-ول
الصس -ن -اع -ة ال -غ -ذائ -ي -ة وال -فÓ-ح-ي-ة إا ¤ج-انب
صس- -ي- -اغ- -ة ﬂط- -ط ل- -ل- -ن- -ه -وضص ب -الصس -ن -اع -ة
السس- -ي- -اح- -ي -ة““ ،مشسÒا إا ¤م -واصس -ل -ة ت -دع -ي -م
اŸق -او’ت الشس -ب-ان-ي-ة وال-نسس-وي-ة وك-ذا ت-ع-زي-ز
صسÓ- -ح- -ي- -ات اŸن -دوب -ي -ات ال -و’ئ -ي -ة وإا‚از
مقرات جديدة .وتعهد حداد أامام منخرطي
اŸنتدى ببعث و–ريك اللجان القطاعية لكي
““ تكون قوة اقÎاح““ و«إانشساء الصسندوق اÿاصص
باŸؤوسسسسات الناشسئة وحاضسنات لها““ ،إاضسافة
Óطفال اŸصسابÚ
إا ¤إا‚از مدرسسة وطنية ل أ
ب -ال -ت -وح -د ومشس -اري -ع أاخ -رى .ول -دى ع -رضس -ه
Ùاور برنا›ه ،شسدد رئيسص منتدى رؤوسساء
اŸؤوسسسس -ات ع -ل -ى ““ح-اج-ة ا÷زائ-ر ل-ل-ت-واج-د
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الدائم ‘ السساحة ا’قتصسادية الدولية““ ،مÈزا
ت -رك -ي -ز ت -ن -ظ -ي -م -ه ع -ل -ى ال -ق -ارة اإ’ف -ري-ق-ي-ة
ب -اŸشس -ارك -ة ‘ ع -دي -د م -ن -ت -دي -ات اأ’ع -م-ال
واŸع -ارضص داخ -ل -ي-ا وخ-ارج-ي-ا .وراف-ع ح-داد
م -ط -و’ لصس -ال -ح م -ا ” –ق -ي -ق -ه ‘ ع -ه-دت-ه
ا◊الية ،على غرار تنصسيب ›السص أاعمال
للحوار مع اأ’جانب وتنصسيب مندوبيات ‘
اÿارج ““حتى “نح رؤوية اقتصسادية واضسحة
وتؤودي دورها مسستقب ‘ ÓالÎويج ÷اذبية
Óشسارة
ا÷زائر كوجهة اسستثمارية رائدة““ .ل إ
ف- -إان اأ’غ -واط ت -ع -د اÙط -ة ال -ث -ان -ي -ة ب -ع -د
تلمسسان ‘ برنامج ا◊ملة ا’نتخابية لرئيسص
م-ن-ت-دى اŸؤوسسسس-ات –سس-ب-ا ل-ت-ج-ديد الهياكل
الوطنية لهذا التنظيم.

أاك- -د أان ا÷زائ -ر ه -ي ال -دول -ة ال -رائ -دة ع -ل -ى
اŸسستوى اإ’فريقي ومنطقة الشسرق اأ’وسسط
وشسمال إافريقيا ‘ ›ال حماية حقوق الطفل
وكذا –قيق أاهداف التنمية اŸسستدامة ،كما
أاوضسح أان ا÷زائر تعد ضسمن البلدان التي
حققت أاهداف اأ’لفية ‘ ›ال الÎبية.
هذا وأاشساد بالدور اÿالد لشسهداء ا÷زائر
إاب- -ان ث -ورة ال -ت -ح -ري -ر ‘ اسسÎج -اع السس -ي -ادة
ال -وط -ن -ي -ة ،وأاث -ره-ا ال-ب-ارز ع-ل-ى ك-ل الشس-ع-وب
اإ’ف -ري -ق -ي-ة ال-ت-ي اق-ت-دت ب-ال-ث-ورة ا÷زائ-ري-ة
للتحرر من ا’سستعمار ،وقال ““ا÷زائر تعمل
ع -ل -ى –سس -يسص ال -دول اإ’ف -ري-ق-ي-ة ÷ع-ل ي-وم
ال -ف -ا— م -ن شس-ه-ر ن-وف-م Èم-ن ك-ل سس-ن-ة ي-وم-ا
للشسباب اإ’فريقي بعد اŸصسادقة على ميثاق
الشسباب اإ’فريقي““.
الوزير أاوضسح أان ارتباط ا÷زائر بإافريقيا
هوارتباط الروح با÷سسد ،كونها تسساهم ‘
ن -هضس -ة ال -ق -ارة اإ’ف -ري -ق -ي -ة ب -فضس -ل خÈت -ه -ا
وحنكتها ،مؤوكدا بأان الدور اÙوري الذي
ت -ل-ع-ب-ه ع-ل-ى الصس-ع-ي-د ال-دو‹ واإ’ف-ري-ق-ي ق-د
مكنها من تبوئها مكانة مرموقة ‘ اÛتمع
الدو‹.
«حطاب““ خاطب الشسباب ا◊اضسر بقاعة
اÙاضسرات Ÿدرسسة الفندقة واإ’طعام بعÚ
البنيان ،ح Úقال ““تأاكدوا يا شسباب إافريقيا
أانكم قوة القارة وأاملها الواعد وأان مسستقبلكم
ه-ومسس-ت-ق-ب-ل ق-ارت-ك-م ،ومسس-ت-ق-ب-ل-ك-م أان-ت-م من
تصس -ن -ع -ون -ه Ãج -ه -ودات -ك -م وتضس -ع-ون أاسسسس-ه،
فكونوا من الذين يحملون إافريقيا ويحلمون
بها ،و’ تكونوا من الذين –ملهم إافريقيا و’
يحلمون بها““.

أاك-دت وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات اŸتجددة
ف- -اط- -م- -ة ال- -زه- -راء زرواط -ي ،أامسص ،ب -و’ي -ة
غليزان ،أان قضسية البيئة ““ليسست قضسية قطاع
أاووزارة لوحدها بل تتعدى ذلك وتسستدعي
إاشس -راك ج -م -ي -ع ف -ئ -ات اÛت -م -ع““ .وأاب -رزت
ال-وزي-رة ‘ تصس-ري-ح صس-ح-ف-ي خÓ-ل ف-ع-ال-يات
قافلة اŸدينة اÿضسراء التي حطت رحالها
بغليزان أان ““اÙافظة على البيئة تسستدعي
إاشسراك جميع فئات اÛتمع قصسد –قيق
إاكتسساب حسص وثقافة بيئية““ مؤوكدة ““ان الكل
مسس -ؤوول اŒاه ال -ب -ي -ئ -ة ب -داي -ة م -ن اŸدرسس -ة
وصسو’ إا ¤ا◊ي كي نعيشص ‘ فضساء بيئي
جميل وصسحي““ .وذكرت الوزيرة من ناحية
ثانية أانه سسيتم قريبا الشسروع ‘ إا‚از 33
مركزا لتسسي Òعصسارة النفايات على اŸسستوى
الوطني وأان قطاعها قد رصسد غÓفا ماليا
ي-ف-وق  7م Ó- -ي Òدج إ’‚از ه - -ذه اŸنشس- -آات
مشسÒة إا ¤أان ه - -ذه اŸراك - -ز ال- -ت- -ي سس- -ي- -ت- -م
اسس -ت-ح-داث-ه-ا ““سس-ت-ع-م-ل ع-ل-ى ال-ت-ك-ف-ل اأ’م-ث-ل
ب -ال -ن -ف-اي-ات وف-رزه-ا ب-ط-ري-ق-ة أاحسس-ن““ .وق-د
حطت اليوم قافلة اŸدينة اÿضسراء رحالها
بو’ية غليزان ‘ ثالث ﬁطة لهذه التظاهرة
البيئية التحسسيسسية بعد و’يتي برج بوعريريج
والشسلف .وتضسمن برنامج ﬁطة هذه القافلة
التي تضسم ›موعة من الفنان Úواإ’عÓميÚ
والرياضسي Úعملية غرسص  100شسجÒة بحي
““ 618مسس -ك-ن““ ب-ال-زراع-ي-ة ب-ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة
وسسباق للعدواŸدرسسي بوسسط مدينة غليزان
عÓوة على تخصسيصص فضساء للمطالعة البيئية
اŸتنقلة بسساحة البلدية .كما شسمل الÈنامج
أايضسا تنظيم مقابلة ‘ كرة القدم ب Úقدماء

’ع- -ب -ي سس -ري -ع غ -ل -ي -زان وق -دم -اء ال Ó-ع -بÚ
اŸرافق Úللقافلة إا ¤جانب تدشس Úجدارية
خ- -اصس- -ة ب- -اŸن- -اسس- -ب- -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى شس -ارع
““مصس -ط -ف -ى ب -ن ن -ع -م -ة““ ب -غ -ل-ي-زان .وأاشس-رفت
ال -وزي -رة Ãن-اسس-ب-ة ه-ذه ال-زي-ارة ع-ل-ى ت-دشسÚ
ن -ادي أاخضس -ر Ãدرسس -ة ““أاح -م -د ب -وسس -ح -اب -ة““
ب- -غ -ل -ي -زان وت -ك -ر Ëاأ’ط -ف -ال اŸت -ف -وق‘ Ú
مسسابقة أاحسسن رسسم بيئي إا ¤جانب إاعطاء
إاشس- -ارة ان -ط Ó-ق غ -رسص  2000شس -جÒة بسس-د
““السس-ع-ادة““ ب-ب-ل-دي-ة سس-ي-دي اﬁم-د ب-ن ع-ودة.
Óشس -ارة ت -ت -واصس -ل ﬁط -ات ه -ذه ال -ق -اف -ل-ة
ل -إ
ال-ت-حسس-يسس-ي-ة ذات اأ’ب-ع-اد ال-ب-ي-ئ-ي-ة وال-ث-قافية
والرياضسية واإ’عÓمية إا ¤غاية  21مارسص من
السس -ن -ة اŸق -ب -ل -ة ح -يث سس -ت-ج-وب ك-ل و’ي-ات
الوطن وهذا ‘ إاطار جائزة رئيسص ا÷مهورية
السسيد عبد العزيز بوتفليقة للمدينة اÿضسراء
‘ طبعتها اأ’و ¤وفق مسسؤوو‹ القافلة.

حول ﬂتلف الصصيغ السصكنية التي توفرها الدولة من إاليزي:

طمار يدعوإ ¤تكثيف إ◊مÓت إلتحسسيسسية للموإطنÚ
دعا وزير السسكن والعمران واŸدينة عبد
الوحيد طمار ،اليوم ،بإاليزي ،إاطارات قطاعه
والسس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة إا ¤ت -ك-ث-ي-ف ا◊مÓ-ت
التحسسيسسية بهدف التعريف Ãختلف الصسيغ
السس-ك-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-وف-ره-ا ال-دول-ة .وق-ال الوزير
ﬂاط -ب-ا إاط-ارات ق-ط-اع-ه خÓ-ل زي-ارة ع-م-ل
وتفقد قادته إا ¤هذه الو’ية ““’حظنا وجود
ع- -دم ف- -ه- -م ل -دى م -واط -ن -ي ه -ذه اŸن -ط -ق -ة
Ãختلف الصسيغ السسكنية التي وفرتها الدولة
للمواطن Úلذلك عليكم القيام بعمل –سسيسسي
م-ك-ث-ف ب-إاشس-راك اŸن-ت-خ-ب ،Úوك-افة الفاعلÚ
لشسرح ﬂتلف اأ’‰اط السسكنية اŸطروحة
ب -ه -دف “ك ÚاŸواط -ن م -ن ال -ت -ع -رف ع -ل -ى
الصسيغة التي تناسسبه““.
م -ن ج -ه-ة ث-ان-ي-ة ،كشس-ف ال-وزي-ر أان-ه سس-ي-ت-م
رصس -د لسس-ن-ة  2019غ Ó-ف م -ا‹ ““ي-ف-وق 1,3
ملياردج لتكملة كل مشساريع التجزئة الريفية ““
بو’ية اليزي ،مشسددا على ضسرورة ““احÎام““
معمار اŸنطقة فيما يخصص مشساريع السسكن
ال -ري -ف-ي ،ول-دى ح-دي-ث-ه ع-ن ق-ان-ون اŸال-ي-ة لـ
 2019أاوضسح أان ““هناك برنامج عام Ÿناطق
ا÷ن - -وب Áول م - -ن ط - -رف صس - -ن - -دوق دع - -م
ا÷ن -وب““ ،مÈزا أان و’ي -ة ال -ي -زي ““سس -ت-ت-دع-م
بـ 2000وح-دة سس-ك-ن-ي-ة ج-دي-دة سس-تعطي دفعا

ج-دي-دا ل-ل-ق-ط-اع ب-ال-و’ي-ة““ ،ك-م-ا ت-ق-رر حسسب
الوزير ““منح الو’ية حصسة  400مسسكن ‘ إاطار
الÈنامج التسساهمي اŸدعم و 150سسكن ‘
إاط -ار ال -ب -ي-ع ب-اإ’ي-ج-ار (ع-دل) وك-ذا ›م-عÚ
مدرسسي Úومركز صسحي““ .وأاعلن الوزير أان
ا◊ك -وم -ة ق -ررت ال -قضس -اء ع -ل -ى الشس-ال-ي-ه-ات
با÷نوب و–ويلها إا ¤سسكنات بغÓف ما‹
يقدر بحوا‹  100مليار سسنتيم موزعة على 20
سسكنا بإاليزي و ‘ 611ع Úامناسص و 106برج
ع- -م -ر ادريسص و 103ب-ج-انت .وخÓ-ل زي-ارت-ه
لهذه الو’ية أاشسرف الوزير على تدشس Úمقر

جديد لوكالة الصسندوق الوطني للسسكن ،كما
ت-ف-ق-د ع-دة مشس-اري-ع سس-ك-ن-ي-ة Ãخ-تلف الصسيغ
وﬂط -ط -ات شس -غ -ل اأ’راضس -ي ،مشس -ددا ب-ه-ذه
اŸن- -اسس- -ب- -ة ع- -ل- -ى ضس- -رورة ““حسس- -ن اخ- -ت -ي -ار
اŸق -او’ت اŸك -ل -ف-ة““ ب-إا‚از ه-ذه اŸشس-اري-ع
إ’عطاء ““دفع للقطاع واحÎام آاجال اإ’‚از““.
وباŸناسسبة دعا الوزير اŸواطن Úإا ¤ضسرورة
““دف -ع مسس -ت -ح-ق-ات دواوي-ن الÎق-ي-ة وال-تسس-يÒ
ال-ع-ق-اري ب-ه-دف ال-ت-ك-ف-ل Ãخ-ت-ل-ف ع-م-ل-ي-ات
الÎميم““ ،أ’نه كما قال الدواوين مؤوسسسسات
وطنية عمومية““ ذات طابع Œاري.
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خÓل حفل تدشض Úوحدة التكوير بوهران ،يوسضفي:

إلششركاء مدعوون إ ¤إ‚از درإسشة إحÎإفية ’سشتغÓل منجم غار جبيÓت
مركب ““توسشيا‹ إ÷زإئر““ ...دليل وإضشح على تطّور إلصشناعة إ÷زإئرية
اع- -ت Èوزي- -ر الصض- -ن- -اع- -ة واŸن- -اج- -م،
ي -وسض -ف ي -وسض -ف -ي ،خ Ó-ل ك-ل-م-ة أال-ق-اه-ا
Ãن -اسض-ب-ة ح-ف-ل ت-دشض Úت-وسض-ع-ة م-ركب
ن
توسضيا‹ ا÷زائر للحديد والصضلب ،أا ّ
ه- -ذا اŸشض- -روع الضض -خ -م ““ب -ره -ان واضض -ح
ع - -ل- -ى ت- -طّ- -ور الصض- -ن- -اع- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
والشضراكة الناجحة لكل شضخصس يشضّكك
‘ إا‚ازات بÓ- - -دن- - -ا أاو غ Òواث- - -ق م- - -ن
سضياسضتها السضتثمارية ““.

وهرإن:برإهمية مسسعودة
أشضرف ،أمسس ،وزير ألصضناعة وأŸناجم،
يوسضف يوسضفي ،نيابة عن ألوزير أألول ،على
ت- -دشض Úوح- -دة أل- -ت -ك -وي -ر ،أل -ت -اب -ع -ة Ûم -ع
““ت-وسض-ي-ا‹““ ل-ل-ح-دي-د وألصض-لب ب-ولي-ة وه-رأن،
ب-ع-د دخ-ول أل-درف-ل-ة أألو ¤وأل-ث-ان-ي-ة أÿدم-ة
شض- -ه- -ري أف -ري -ل و ج -وأن  ،2017إأضض- -اف- -ة إأ¤
تدشض Úوحدة صضناعة شضهر ماي  2018من
قبل ألوزير.
مع ألعلم أّن هذه ألوحدة ،تقوم Ãعا÷ة
أŸع -دن أل -ذي ي -دخ -ل م -ب -اشض -رة ‘ صض -ن -اع-ة

أ◊دي- -د وألصض- -لب ب- -ط- -اق -ة  4م Ó-ي Úط -ن
سض - - - -ن - - - -وي - - - -ا ،ووح - - - -دة أل - - - -ت - - - -خ- - - -ف- - - -يضس
أŸب -اشض-ر (  )DRIب- -ط -اق -ة  2.5م-ل-ي-ون طن
سضنويا ،وسضط توقعات ببلوغ  6مليون طن بعد
سضن Ïونصضف.
وأبرز ألوزير بأانّ ›مع ““توسضيا‹““ للحديد
وألصضلب بالولية ألذي دخلت أو ¤مدرفÓته
م-رح-ل-ة أل-ت-ك-وي-ر ،سض-يسض-اه-م ‘ ت-غطية جميع
أح -ت -ي -اج -ات أل -وط -ن وت -وف Òف -ائضس يسض -م -ح
ب -ال-تصض-دي-ر ،وذلك ‘ أن-ت-ظ-ار دخ-ول أل-وح-دة
ألرأبعة حّيز أÿدمة لتغطية أحتياجات أخرى

من ألسضوق ألوطنية ،وخاصضة ‘ ›ال صضناعة
ألسضيارأت.
وتوّقع يوسضفي أن يرتفع أنتاج أ÷زأئر من
أ◊دي- -د وألصض -لب م -ن  5مÓ-ي Úط-ن سض-ن-ويا
حاليا إأ 12 ¤ميلون طن سضنويا ‘ غضضون أربع
إأ ¤خمسس سضنوأت ،وإأ 16 ¤مليون طن سضنويا
آأف - -اق  ،2030م - -وّضض - -ح - -ا ب- -ذلك أّن أ÷زأئ- -ر
–تاج ما ب 20 Úإأ 25 ¤مليون طن من
أŸعدن.
وعلى ضضوء هذه ألتقديرأت ،أكد نفسس
أŸسضؤوول على ضضرورة ألعمل جاهدأ لتغطية
أح - - - -ت - - - -ي - - - -اج - - - -ات أل- - - -بÓ- - - -د ‘ م- - - -دة 10
سض - - -ن - - -وأت ،أن - - -ط Ó- - -ق- - -ا م- - -ن أل- - -ت- - -ف- - -كÒ
أ÷اد لسضتغÓل غار جبيÓت ،ألوأقع على
بعد  130كلم جنوب شضرق مدينة تندوف.
وبعد أن وصضف هذأ أŸشضروع ب«ألضضخم““
ألذي يضضاهي وزنه مشضروع ألفوسضفات بشضرق
أ÷زأئ - - -ر ،أك - - -د م - - -ع - - -ال- - -ي- - -ه ،أن أ÷زأئ- - -ر
بصض -دد أل -ب -حث ع -ن ح-ل-ول ن-اج-ع-ة ل-ل-مشض-اك-ل
أل -ت -ق -ن -ي -ة أل -ت -ي ت -وأج -ه أŸشض -روع ،دأع-ي-ا ‘
أÿتام جميع ألشضركاء ،وخاصضة ألصضناعي،Ú
من أجل أŸسضاهمة ‘ إأ‚از درأسضة أحÎأفية
لسض -ت -غ Ó-ل أŸن -ج -م ،أل -ذي ي -ع -ت Èأح-د أكÈ
أحتياطات أ◊ديد ‘ ألعا.⁄

ليام الدولية حول تاريخ العلوم ،بن غÈيت:
لدى افتتاحها ا أ

إهتمام إلتÓميذ بالرياضشيات ““ضشئيل و’ يتعدى  ‘ ““٪ 3,46جميع إلتخصشصشات
كشض -فت وزي -رة الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة،
ن - -وري - -ة ب - -ن غÈيت ،أامسس ،ب - -ا÷زائ- -ر
ال-ع-اصض-م-ة ،ع-ن نسض-ب-ة اه-تمام التÓميذ
ب-ال-ري-اضض-ي-ات ،مشضÒة إا ¤أان-ه-ا ““ضض-ئ-يلة
ول ت- -ت- -ع- -دى  3,46ب -اŸائ -ة““ ‘ ج -م -ي-ع
التخصضصضات التي يختارها التÓميذ.
أوضضحت ألوزيرة ‘ كلمة ألقتها Ãناسضبة
أفتتاح أأليام ألدولية حول تاريخ ألعلوم أن
““أله -ت -م -ام أل -ذي ي -ول -ي -ه أل -ت Ó-م -ي -ذ لشض -ع-ب-ة
ألرياضضيات ضضئيل حيث بلغت نسضبته 3,46
باŸائة فقط ‘ جميع ألتخصضصضات““.
وأضضافت أن أختيار ألتÓميذ ‘ شضعبة تقني
ري -اضض -ي ب-ل-غ  11,13ب-اŸائ-ة وأل-ت-ك-ن-ولوجيا
 15,80ب -اŸائ -ة م -ع -تÈة أن ه-ذه أل-نسض-ب-ة ““ل
توأكب أŸقاييسس ألعاŸية ألتي تتطلب بلوغ
نسضبة  30باŸائة““.
وŸعا÷ة هذأ ألختÓل دعت بن غÈيت
إأ ¤ضضرورة وضضع إأسضÎأتيجية مشضÎكة بÚ
قطاعها ووزأرة ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي

من أجل تثم Úتعليم ألرياضضيات ‘ ألطوأر
ألثÓثة وكذأ تشضجيع ألطلبة على ألتوجه أ¤
ألرياضضيات وألعلوم كتخصضصس ‘ أ÷امعة.
وذك -رت ب -ه -ذأ أÿصض -وصس أن أل-ري-اضض-ي-ات
وأل-ع-ل-وم ت-ع-د م-ن ب Úأل-ت-خصضصض-ات أل-ت-ي ي-ت-م
تقييمها ‘ أŸنافسضات ألدولية ‡ا يسضتدعي

تناول ﬁور ألرياضضيات ‘ ›ال ألبحث
وألتكنولوجيا .
وأب- -رزت ب- -ن غÈيت أن وزأرت- -ه- -ا ت -ن -ت -ه -ج
““سضياسضة وطنية تثمن من خÓلها ألرياضضيات
ع -ن ط -ري -ق أقÎأح أل -ب -دأئ -ل أل -ب -ي -دأغ-وج-ي-ة
Ÿن -اقشض -ة صض-ع-وب-ات ت-ع-ل-م أل-ري-اضض-ي-ات ل-دى
أل-تÓ-م-ي-ذ ب-الع-ت-م-اد ع-لى أŸرجعية ألوطنية
للتعلم وألتقييم وألتكوين““ مشضÒة أ ¤وجود
ثانوية للرياضضيات با÷زأئر منذ سضنة . 2012
كما دعت أيضضا ألسضاتذة ألباحث Úوأعضضاء
أ÷ماعة ألÎبوية وأÛتمع أŸد Êمن أجل
ألعمل على ““خلق حركية علمية وبيدأغوجية
ح -ول ت-ع-ل-ي-م أل-ري-اضض-ي-ات ب-غ-ي-ة أل-ت-وصض-ل أ¤
معا÷ة صضعوبات ألتعلم لدى ألتÓميذ““.
وأك - -دت ‘ ذأت ألسض - -ي - -اق ع- -ل- -ى ضض- -رورة
““–قيق ألتكامل ب Úألطوأر ألتعليمية بهدف
تثم Úألرياضضيات لدى ألتÓميذ وألنظر ‘
ألصضعوبات أŸرتبطة بضضعف أ÷هاز ألتعليمي
‘ أŸنظومة ألتعليمية ككل.

لتعزيز التكفل بهذه الشضريحة  ،وزارة التضضامن:

إلششروع ‘ إلعمل بقاعدة بيانات للنسشاء ضشحايا إلعنف
لسضرة وقضضايا اŸرأاة مؤوخرا قاعدة بيانات للنسضاء
أاطلقت وزارة التضضامن الوطني وا أ
ضضحايا العنف و النسضاء ‘ وضضع صضعب بهدف عصضرنة آالية جمع اŸعطيات وتوف Òتقارير
إاحصضائية ووضضع برامج أاك Ìاسضتهدافا لتعزيز التكفل بهذه الشضريحة ،حسضب ما علم ،أامسس،
من الوزارة.
وأوضضح ذأت أŸصضدر أن هذه أآللية تهدف إأ¤
عصضرنة جمع أŸعطيات وتوف Òتقارير إأحصضائية
حول حالت ألنسضاء ضضحايا ألعنف وألنسضاء ‘ وضضع
صضعب و أدأة لتوحيد أ÷هود وتطوير ﬂططات
ألعمل قصضد وضضع برأمج مÓئمة وأك Ìأسضتهدأفا
لتعزيز ألتكفل و–سض Úأÿدمات أŸوجهة لهذه
ألشضريحة من أÛتمع.
وكشضف نفسس أŸصضدر أنه ” إأدرأج مادة ‘
ألÈأمج ألبيدأغوجية لفائدة ألطلبة ‘ تخصضصضات
أل -نشض-اط ألج-ت-م-اع-ي ب-اŸرأك-ز أل-وط-ن-ي-ة ل-ت-ك-وي-ن
أŸوظ-ف Úأل-ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ط-اع ،ت-ت-م-حور حول ““آأليات
ألتوجيه ومرأفقة ألنسضاء ضضحايا ألعنف وأطفالهن““
حيث ” تكوين  22مؤوطرأ حول هذه أآلليات ليتم
تدريسضها لطلبة هذه أŸرأكز.
وفيما يتعلق بÎأتيب أŸرأفقة أŸوجهة لهذه
ألشض -ري -ح -ة م -ن أل -نسض -اء ” ،إأنشض -اء فضض -اءأت ع-ل-ى
مسضتوى مديريات ألنشضاط ألجتماعي وألتضضامن
ع Èألوليات تؤوطرها فرق متعددة ألختصضاصضات
ت -تشض -ك -ل م -ن أخصض -ائ -ي Úن-فسض-ان-ي Úوأج-ت-م-اع-يÚ
وقانوني Úوأطباء ومسضاعدين أجتماعي ،Úحيث ”
ألتكفل بـ  1.128حالة ضضحية عنف خÓل ألسضدأسضي
أألول من سضنة  2018على مسضتوى هذه ألفضضاءأت.
ولتسضهيل ألدماج ألجتماعي وأŸهني للنسضاء
ضضحايا ألعنف ومن هن ‘ وضضع صضعب ،أتخذت
ألوزأرة جملة من أإلجرأءأت تسضمح لهن بالسضتفادة
من برأمج تأاهيل لكتسضاب مهارأت ‘ بعضس أŸهن
وك- -ذأ ألسض- -ت- -ف -ادة م -ن ق -روضس ‘ إأط -ار أل -وك -ال -ة
أل-وط-ن-ي-ة ل-تسض-ي Òأل-ق-رضس أŸصض-غ-ر ÿل-ق مشض-اريع

مصضغرة ،عÓوة على مسضاعدأت أخرى بتقد Ëلهن
لوأزم أ◊اجيات أليومية.
وقصضد إأعطاء فعالية أك› ‘ Ìال ألتكفل” ،
أسضتحدأث مرأكز وطنية لسضتقبال ألنسضاء وألفتيات
ضضحايا ألعنف ومن هن ‘ وضضع صضعبÃ ،وجب
أŸرسضوم ألتنفيذي رقم  182-04أŸؤورخ ‘ 24
يونيو  ،2004أŸتضضمن إأنشضاء وتنظيم وتسضي Òهذه
أŸرأك -ز ،ح -يث ي -وج -د م-رك-زأن وط-ن-ي-ان ب-ولي-ت-ي
تيبازة (بوسضماعيل) ومسضتغا Âومركز آأخر ‘ طور
أإل‚از بولية عنابة.
وأضضاف نفسس أŸصضدر أن هذه أŸرأكز تهدف
إأ ¤ضض -م -ان أإلي -وأء ،وأل -ت -ك-ف-ل أل-ط-ب-ي وأŸرأف-ق-ة
أل-ن-فسض-ي-ة ل-ل-ح-الت أŸسض-ج-ل-ة وألسض-ه-ر ع-ل-ى إأعادة
إأدماجهن ‘ وسضطهن ألعائلي من خÓل ألوسضاطة
أل- -ع -ائ -ل -ي -ة أو أإلدم -اج أŸه -ن -ي م -ن خ Ó-ل دورأت
تكوينية أو دروسس ﬁو أألمية ومن برأمج ألتشضغيل
أل -ت -ي وضض -ع -ت -ه -ا أل -دول -ة وذلك حسضب وضض-ع-ي-ة ك-ل
مقيمة ،حيث ” ألتكفل بـ  217حالة نسضاء ضضحايا
ألعنف أو ‘ وضضع صضعب على مسضتوى أŸركزين
(تيبازة ومسضتغا )ÂخÓل ألسضدأسضي أألول من سضنة
. 2018
وي -ت -وف -ر ق -ط-اع أل-تضض-ام-ن أل-وط-ن-ي أيضض-ا ع-ل-ى
مرأكز أخرى لÓسضتقبال أŸؤوقت لهذه ألشضريحة من
أل- -نسض- -اء ع -ل -ى غ -رأر م -ؤوسضسض -ات ““دي -ار أل -رح -م -ة““
وملحقاتها ،أŸتوأجدة بوليات أ÷زأئر ألعاصضمة
(بئر خادم) ،قسضنطينة ،وهرأن ووسضكيكدة.
ويذكر أنه ‘ إأطار ألسضياسضات أŸتخذة ◊ماية
ألنسضاء أŸعنفات ” إأعدأد أسضÎأتيجية ألوطنية

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

افتتح أاول طبعة ،ميهوبي من ورقلة:

إلطبعة إŸقبلة لصشالون إلكتاب سشتأاخذ صشبغة دولية

صض-رح وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة عز
ال- -دي- -ن ال- -دي- -ن م- -ي- -ه -وب -ي،
خ Ó-ل ف -ع -ال -ي -ات اف-ت-ت-اح-ه
لول
ل- -لصض- -ال- -ون ال- -وط -ن -ي ا أ
للكتاب الذي نظم من طرف
ال- -دي -وان ال -وط -ن -ي ◊ق -وق
اŸؤول- - -ف وا◊ق - -وق اÛاورة
ب - -ال - -ت- -ع- -اون م- -ع ال- -ن- -ق- -اب- -ة
ال -وط -ن -ي -ة ل -ن-اشض-ري ال-ك-تب
ب- - -اŸك- - -ت - -ب - -ة ال - -رئ - -يسض - -ي - -ة
ل- -ل- -م- -ط- -ال- -ع- -ة ال -ع -م -وم -ي -ة
““ال - - -ت - - -ي- - -ج- - -اﬁ Êم- - -د““ أان
ال-ط-ب-ع-ة ال-ق-ادم-ة ل-لصض-الون
سض-ت-ك-ون ل-ه-ا صض-ب-غ-ة دول-ية،
مشضÒا إا ¤ضضرورة التفكÒ
لن ‘ فضض- - - -اء أاوسض - - -ع
م- - - -ن ا آ
لسضتقطاب ناشضرين أاجانب.

ورقلة :إÁان كا‘
وذك- -ر أل- -وزي- -ر م -ي -ه -وب -ي أن
أحتضضان ورقلة للصضالون ألوطني
أألول ل- -ل- -ك -ت -اب م -ب -اشض -رة ب -ع -د
أŸع-رضس أل-دو‹ ل-ل-ك-ت-اب أل-ذي
ح -ق -ق ‚اح-ا ك-بÒأ ه-ذه ألسض-ن-ة
وعرفت فعالياته حضضور أسضماء
ك- -بÒة م- -ن أل -ث -ق -اف -ة أل -ع -رب -ي -ة
وألعاŸية يأاتي أسضتجابة Ÿطلب
دأئ - -م سض - -وأء م- -ن أŸث- -ق- -ف Úأو
وسض- -ائ- -ل أإلعÓ- -م أو أل- -ه -ي -ئ -ات
أألك - - -ادÁي - - -ة ،وأك - - -د أن ه- - -ذه
أÿط -وة م -ه -م -ة ك -م-ا أن ه-ن-اك
ط - -م - -وح ل- -ت- -وسض- -ي- -ع أف- -ق ه- -ذه
أل -ت -ظ-اه-رة أل-ث-ق-اف-ي-ة Ãشض-ارك-ة
دولية وبحضضور دور نشضر عربية
وأج -ن-ب-ي-ة ح-ت-ى تسض-م-ح ÷م-ه-ور
هذه أŸنطقة بأان يتعرف أكÌ
على ألنشضر أ÷ديد ،مضضيفا أن
أŸعرضس ألدو‹ للكتاب قد ل
ي -ن -ظ -م ف-ق-ط ب-ورق-ل-ة وإأ‰ا ق-د
يتنقل إأ ¤مناطق أخرى موضضحا
““ألن مسض -ؤوول -ي -ت -ن-ا ه-ي أل-وصض-ول
ب-ال-ك-ت-اب إأ ¤أ÷زأئ-ر أل-ع-م-ي-ق-ة

ألن أŸوأطن ‘ ألدأخل هو ‘
حاجة أيضضا للتكفل به من هذأ
أ÷انب““.

أإك Ìمن  66معرضص كتاب
وطني وﬁلي نظم هذه
إلسشنة
وأضض- -اف ذأت أŸت- -ح -دث أن
هذه ألسضنة عرفت تنظيم أكÌ
م- -ن  66م -ع-رضس ك-ت-اب وط-ن-ي
وﬁل -ي ب -ال -ت-ع-اون م-ع ألشض-رك-اء
ألناشضرين على غرأر هذه ألطبعة
أŸق - -ام- -ة ‘ ورق- -ل- -ة ،وأك- -د ‘
سضياق متصضل أن ألبيئة مسضاعدة
وأŸن-اخ مسض-اع-د ل-ت-ق-د Ëق-ي-م-ة
مضضافة ‘ أÛال ألثقا‘ بهذه
أل -ولي -ة ،ف -فضض  Ó-ع -ن أŸرأف-ق
أل- -ت- -ي ت -ع -ززت ب -ه -ا ك -اŸك -ت -ب -ة
أل-رئ-يسض-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة أل-عمومية
وأŸكتبات ألتي أنشضئت ‘ عدد
من ألدوأئر وألبلديات ألتي تعد
إأضض -اف -ة ك -بÒة ل -ل -ع -م-ل أل-ث-ق-ا‘
ب -ورق -ل-ة ت-ع-ززت أيضض-ا Ãل-ح-ق-ة
للديوأن ألوطني ◊قوق أŸؤولف
وأ◊ق- -وق أÛاورة ” أف- -ت -ت -اح
م -ق -ره -ا أŸت -وأج -د ب -اŸك -ت -ب -ة
أل- -رئ- -يسض- -ي- -ة ك- -م- -ا سض- -ت- -ت- -دع- -م
ب- -اŸه- -رج- -ان أل- -ث -ق -ا‘ أل -دو‹
Óدب وألكتاب ألذي سضيÎأسس
لأ

ﬁاف -ظ -ت -ه ألÈوف -يسض -ور أل-ع-ي-د
جلو‹.
وŒدر أإلشضارة إأ ¤أن وزير
ألثقافة عزألدين ميهوبي طاف
ﬂتلف أجنحة ألصضالون ألوطني
ألكتاب ألذي –تضضنه بدأية من
يوم ألسضبت  24نوفم Èإأ ¤غاية
 2ديسض -م ÈأŸك-ت-ب-ة أل-رئ-يسض-ي-ة
للمطالعة ألعمومية وألذي سضجل
مشضاركة  17دأر نشضر ومؤوسضسضة
طباعة Ãا فيها ألنقابة ألوطنية
لناشضري ألكتب ،ألديوأن ألوطني
◊ق - - - -وق أŸؤول - - - -ف وأ◊ق- - - -وق
أÛاورة ،أل - -دي - -وأن أل- -وط- -ن- -ي
ل - -ل - -م - -ط - -ب - -وع- -ات أ÷ام- -ع- -ي- -ة
وأŸوؤسضسض -ة أل -وط -ن -ي -ة ل -ل -ف -ن-ون
أŸطبوعة وعدد من دور ألنشضر
ل -ع -رضس م -ا ي-ف-وق  3000عنوأن
حسضب أŸن- -ظ -م ،Úك -م -ا ع -اي -ن
فضضاء معرضس أŸكتبة أŸتنقلة
أل -ذي ن -ظ-م ب-ن-فسس أŸق-ر ،ه-ذأ
وشض- - - -ارك أيضض- - - -ا ‘ أل - - -ن - - -دوة
أŸنظمة من وحي ألذكرى 64
لن- -دلع أل- -ث- -ورة أل- -ت- -ح- -ري- -ري -ة
أÛيدة بعنوأن ““حضضور ألثورة
أ÷زأئرية ‘ ألشضعر أ÷زأئري
أ◊ديث وأŸعاصضر““ من تنظيم
أل-دك-ت-ور أل-ع-ي-د ج-لو‹ وألدكتور
عبد أ◊ميد هيمة باإلضضافة إأ¤
ت - -ك - -ر Ëب - -عضس ألشض - -خصض- -ي- -ات
أألدبية.

من أاجل ا◊فاظ على الÎاث الثقا‘ الوطني

إلششروع ‘ عملية جمع وفهرسشة ورقمنة إıطوطات

اسض -ت -ه -ل ،أامسس ،وزي -ر ال -ث -ق-اف-ة م-ي-ه-وب-ي
زيارة العمل والتفقد التي قادته إا ¤ولية
ورقلة من اŸتحف البلدي الصضحراوي ،أاين
أاك - -د خ Ó- -ل وق- -وف- -ه ع- -ل- -ى اŸع- -رضس اŸق- -ام
Ãشضاركة جمعيات ثقافية ﬁلية أان هناك
اه -ت -م-ام ك-ب Òب-ج-م-ع وف-ه-رسض-ة اıط-وط-ات
ورق -م -ن-ت-ه-ا و–دي-ث-ه-ا ،ح-يث ” الشض-روع ‘
ال- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى وضض -ع ف -ه -رسس Ÿع -رف -ة ع -دد
اıط-وط-ات وأان-واع-ه-ا وأاخ-ذ نسض-خ م-رق-م-نة
لوضضعها ب Úأايدي الباحث Úوذلك بالشضراكة
ب Úوزارة ال - -ث- -ق- -اف- -ة م- -ن خÓ- -ل اŸك- -ت- -ب- -ة
ال-وط-ن-ي-ة أاو م-راك-ز اıط-وط-ات ال-تابعة لها
ومؤوسضسضات خاصضة.

إÁان كا‘
وأك- -د ذأت أŸسض- -ؤوول ‘ م- -ع- -رضس ح- -دي -ث -ه أن
ألهدف أألول من هذه ألعملية هو جمع وفهرسضة
ورقمنة هذه أıطوطات
ل -وضض -ع-ه-ا ل-ف-ائ-دة أل-ب-اح-ث Úك-م-ا سض-ي-ت-م حسض-ب-ه
Ÿناهضضة ألعنف ضضد أŸرأة سضنة  2007بالتنسضيق
م -ع ﬂت -ل -ف أŸت-دخ-ل ÚأŸع-ن-ي Úب-قضض-اي-ا أŸرأة
بهدف مكافحة كل أشضكال ألتمييز وألعنف ضضد
هذه ألشضريحة ،وألتي تتضضمن سضيما تدأب Òألتدخل
أألو‹ بضضمان أ◊ماية وألتكفل أŸناسضب وتقدË
أŸسض-اع-دة أل-ق-ان-ون-ي-ة وت-ن-ظ-ي-م حمÓت –سضيسضية
للحث على ﬁاربة هذأ ألعنف.
و‘ ه -ذأ أإلط -ار ” ت -نصض-يب أل-ل-ج-ن-ة أل-وط-ن-ي-ة
أŸكلفة Ãتابعة تنفيذ هذه ألسضÎأتيجية تتشضكل
م -ن ‡ث -ل Úع -ن أل -ق-ط-اع-ات أل-وزأري-ة و أل-ه-ي-ئ-ات
وأ÷معيات ألوطنية أŸعنية و‡ثل Úعن ألدرك
ألوطني و عن أألمن ألوطني وأسضاتذة جامعيÚ
ﬂتصض ‘ Úألقانون لتنسضيق كل أألنشضطة أŸرتبطة
بهذأ أÛال.
وتدعمت هذه ألسضÎأتيجية Ãخطط تنفيذي
ي -ه -دف إأ ¤إأع -دأد ﬂط -ط -ات ق -ط -اع -ي -ة ي -ح -دد
تدخÓت ذأت أألولوية ويرتكز على دعم ألقدرأت
أل-ت-ق-ن-ي-ة وأŸؤوسضسض-ات-ي-ة ıت-ل-ف ألشض-رك-اء لضضمان
ألوقاية من كل أشضكال ألعنف وألتمييز Œاه ألنسضاء
وأل- -ت- -ك- -ف- -ل أŸن -اسضب ب -الضض -ح -اي -ا ,ح -يث ي -ق -وم
أıطط على ثÓث ﬁاور أسضاسضية.

ألعدد
17803
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 04/ألذي يخضضع للمرأجعة ‘ ألوقت أ◊ا‹ من
أجل أ◊فاظ على أıطوطات وحمايتها كÎأث
وطني ،خاصضة بعد تسضجيل إأقدأم بعضس ألعائÓت
أل- -ت- -ي “لك ب- -عضس ه -ذه أıط -وط -ات ب -ب -ي -ع -ه -ا
ألطرأف أجنبية ،مشضدد على أن ملكية ألعائÓت
لهذأ ألÎأث ل يعني أن تتصضرف فيه كيفما تشضاء
ألن ه -ذأ ألÎأث ه -و ت -رأث شض -عب ووط -ن ي -ح -ف -ظ
تاريخا Áتد على مئات ألسضن.Ú
من جهة أخرى أسضتمع ألوزير إأ ¤أنشضغالت
أ÷معيات ألثقافية أŸهتمة بالقصضور ألصضحرأوية
أŸوج -ودة ب -ال-ولي-ة ووع-د ب-ال-ت-ك-ف-ل ب-درأسض-ة رف-ع
ألتجميد عن أıطط ألدأئم للقطاع أÙفوظ
بورقلة.
وذك -ر ‘ خ -ت -ام زي -ارت-ه ل-ل-م-ت-ح-ف ألصض-ح-رأوي
لبلدية ورقلة أن وجود متحف ‘ ورقلة يعد مكسضبا
كبÒأ للذأكرة وألتاريخ وألتوثيق أيضضا ،فهذأ ألفضضاء
أŸتحفي -كما ذكر -يتيح ألفرصضة أمام أ÷مهور
وخاصضة من فئة ألشضباب للتعرف على معا ⁄وتاريخ
منطقتهم وما تتميز به.

‘  29نوفم Èا÷اري

إعÓن نتائج بحث عاŸي يخصص إلوجود إلبششري ‘ ششمال إفريقيا
صض -رح ،أامسس ،وزي -ر ال -ث-ق-اف-ة ع-ز ال-دي-ن
لعÓن عن
ميهوبي ،من ورقلة أانه سضيتم ا إ
نتائج بحث عاŸي يخصس الوجود البشضري ‘
شض- -م- -ال إاف- -ري -ق -ي -ا وذلك ي -وم  29م -ن شض-ه-ر
نوفم Èا÷اري.

إÁان كا‘
أوضضح وزير ألثقافة أن هذأ ألبحث سضيدفع إأ¤
إأعادة ألنظر ‘ كل ألنظريات ألتي قدمت بشضأان
أل -وج -ود أل -بشض -ري ‘ م -ن -ط -ق -ة شض -م -ال أف-ري-ق-ي-ا،
م -وضض -ح -ا أن ه -ذأ أل -ب -حث أل -ذي أ‚زه ب -اح -ث -ون
جزأئريون وأجانب يعد بحثا غ Òمسضبوق ‘ هذأ
أÛال وسضيعلن عنه إأ ¤جانب أألبحاث ألعلمية
ألتي تصضدرها ›لة ““سضيونسس““ أألمريكية أÙكمة
ألول مرة ‘ موضضوع يخصس هذأ أ÷انب.

وأكد ‘ سضياق حديثه أن هناك مؤوشضرأت تقدم
وأضض- -ح -ة ‘ ›الت أل -ب -حث أŸت -ع -ل -ق Ãا ق -ب -ل
ألتاريخ وأثناء ألتاريخ ،كما أضضاف أن منطقة ورقلة
وب  Ó-شضك سض -ت -ع -رف أك -تشض -اف -ات ج-دي-دة ‘ ه-ذأ
أÛال أيضضا.
وذك -ر أل -وزي-ر م-ي-ه-وب-ي أن-ه سض-ي-ت-م إأرسض-ال ف-رق
بحث لبعضس أŸناطق ألتي يفÎضس أنها تتوفر على
بعضس ألعناصضر ألتي تطرح أسضئلة وتقدم أجوبة
جديدة لطبيعة أ◊ضضارة وألوجود أإلنسضا ‘ Êهذه
أŸن -اط -ق ،ح -يث سض -ت -ك -ون ه-ن-اك أب-ح-اث خ-اصض-ة
بورقلة وبعضس أŸناطق أŸعروفة ‘ هذأ أ÷انب،
مشضÒأ إأ ¤أنه يجري ‘ ألوقت أ◊ا‹ ألسضعي من
أج -ل أسض -ت -ق-ط-اب ب-عضس أل-ب-اح-ث Úأıتصض Úم-ن
بعضس أ÷امعات أألجنبية حتى يقدموأ قيمة أكÈ
ل-ه-ذه أألب-ح-اث أل-ع-ل-م-ي-ة أل-ت-ي Œرى وه-ي مسض-أال-ة
حيوية –ظى بأاهمية كبÒة ،كما تعد خطوة مهمة
لدعم سضياقات و›الت ألبحث ‘ هذأ ألشضأان.

اأ’حد  25نوفمبر  201٨م
الموافق لـ  17ربيع اأ’ول  1440هـ

»æWh

ينعقد أيام  14 ،13و  15بقرية ألفنان ،Úغول:

الرئاسشيات ورقة قوية ‘ أاول مؤو“ر
لـ«تاج»..وسشÔافع لتنظيم التعاطي السشياسشي
’ششاعات مغالطات..ومؤوسشسشات ألدولة ثابتة
^أ إ

أختارت قيادة حزب Œمع أمل أ÷زأئر ـ
ت - -اج ،أي- -ام  15 /14/ 13ديسش-م Èأل-دأخ-ل
وقرية ألفنان Úزمان ومكان عقد مؤو“رها
’ول ،م- -ؤو“ر سش- -ت- -ك- -ون خ Ó-ل -ه
أل- -وط- -ن- -ي أ أ
أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسش-ي-ة ورق-ة ق-وي-ة ت-ناقشس
وتÌى ،وف -ق م -ا أوضش -ح ع -م -ار غ-ول رئ-يسس
أ◊زب ،أل- - -ذي ي - -رج - -ح أن ي - -ك - -ون أŸرشش - -ح
أل - -وح- -ي- -د Óÿف- -ة ن- -فسش- -ه ‘ ح- -زب أنشش- -أاه
ششخصشيا ‘ ألعام .2012

فريال بوششوية

المؤوتمر الوطني اأ’ول حزب تجمع أامل الجزائر ـ
تاج سسيجري منتصسف شسهر ديسسمبر ،أاهم ما أاعلن
عنه رئيسس الحزب عمار غول في ندوة صسحفية
نشس -ط -ه-ا أامسس ب-ال-م-ق-ر ال-م-رك-زي ال-ك-ائ-ن ب-أاع-ال-ي
العاصسمة ،معلنا بالمناسسبة عن ا’نتهاء من تحضسير
كل الوثائق المتعلقة بهذا الحدث ،الذي ’ يراد له
أان يكون مناسسباتيا و’ ظرفيا ،بل يسساهم بقوة في
ح -ل -ح -ل -ة ال-م-ل-ف-ات ،ذك-ر م-ن-ه-ا ال-ق-ان-ون ال-داخ-ل-ي
واللوائح وسسياسسة الحزب وخطته الخماسسية ،التي
توقف عندها مطو’.
وبعدما توقف عند أابرز التحديات في مقدمتها
السسياسسية واأ’منية وا’قتصسادية واإ’قليمية ،ثمن
ج -ه -ود ال -م -ؤوسسسس -ة ال-عسس-ك-ري-ة ت-حت ق-ي-ادة رئ-يسس
الجمهورية وزير الدفاع الوطني وكذا قائد أاركانا
الجيشس الوطني الشسعبي ،ورافع لمصسالح اقتصسادية
على مسستوى السسفارات ،شسدد غول لدى توقفه عند
اإ’صسÓحات في المجال السسياسسي ،على ضسرورة
تنظيم اأ’حزاب السسياسسية والهيئات التابعة لها،
وذلك بهدف تنظيم التعاطي السسياسسي ،ولم يفوت
المناسسبة ليذكر بتعرضس الحزب لمواقف محرجة
والى رده بلباقة عليها.
ول -م ي -خ -ف غ -ول ب -أان ا’ن -ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة م-ن
اأ’وراق ال- -ق- -وي- -ة ف -ي ال -م -ؤوت -م -ر خ Ó-ل رده ع -ل -ى
انشسغا’ت الصسحافيين ،منبها إالى أان التحالف الذي
رأاى ال -ن -ور م -ؤوخ -را ،وال -م -ت -ك -ون م-ن  3تشسكيÓت
باإ’ضسافة إالى تاج ،ممثلة في حزب جبهة التحرير
الوطني ،والتجمع الوطني الديمقراطي ،والحركة
الشس-ع-ب-ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة« ،ل-يسس ت-نسس-ي-ق-ا أاوائتÓفا بل

ت-ح-ال-ف مسس-ت-دام ق-ب-ل وب-ع-د ا’ن-ت-خ-اب-ات» ،ويكون
العمل على جميع المسستويات لÓلتفاف حول رئيسس
ال-ج-م-ه-وري-ة ،وال-ت-نسس-ي-ق ف-ي ال-ح-ك-وم-ة وال-ب-رل-مان
بغرفتيه ،وعلى مسستوى المجالسس الشسعبية والبلدية.
كما أان التحالف» ليسس ظرفي أاومناسسباتي و’
مبني على مصسلحة ضسيقة ،يراعي مصسلحة الوطن
وال -ت -ح -دي -ات وال -ت -م-اسسك» ،ت-م ا’ت-ف-اق ف-ي-ه ع-ل-ى
«رزنمة العمل وعلى مضسمون التحالف وكذا الرؤوية
واأ’ه- -داف» ،ت- -ل- -ت- -ق -ي أاط -راف -ه م -رة ف -ي الشس -ه -ر
وتمخضس عنه لجنة تنسسيق مكونة من عضسوين عن
المكتب السسياسسي لكل حزب».
وحول اسستفسسار يخصس اإ’شساعات ،رد غول «تغذية
اإ’شس -اع -ات أام-ر ع-ادي ،ل-ك-ن أاق-ول ب-ك-ل مسس-ؤوول-ي-ة
مؤوسسسسات الدولة ثابتة ،وتقوم مسسؤوولياتها ،سسواء
الرئاسسة أاومؤوسسسسة الجيشس أاوالحكومة أاوغيرها،
ومواصسلة لعملها» ،مضسيفا في السسياق» وما قيل
خارج اإ’طار فهو من اإ’شساعات والمغالطات ،ومن
بعضس اأ’فكار من الذين كانوا في الداخل وممكن
ف-ي مسس-ؤوول-ي-ات راق-ي-ة م-دن-ي-ة وعسس-ك-ري-ة ي-ري-دون
التموقع من خÓل»تخÓط» الوضسع ،أاومن خÓل

تعكير الجو ،أاومن خÓل الدفع إالى جهات أاخرى
خارج الوجهات التي ’ تخدمه اآ’ن».
وفي معرضس رده على سسؤوال يخصس رجل اأ’عمال
يسسعد ربراب ،قال غول أانه ’ إاشسكال و’ مشسكلة له
مع الشسخصس في الشسق اأ’ول من الجواب ،أاما الشسق
ال-ث-ان-ي ف-ج-اء ف-ي-ه «ن-ح-ن م-ق-ب-ل-ون ع-ل-ى ان-تخابات
رئاسسية وحملة انتخابية ،ولكل واحد خيار وفارسس
وبرنامج» ،وكل واحد ـ أاضساف يقول ـ «حر في بلد
ال -ح -ري -ات وال -دي -م-ق-راط-ي-ة ’ ،ن-ع-ارضس أاي ف-ك-رة
أاوشسخصس أاوحزب كلهم أابناء الوطن..مقابل شسرط
وحيد ارتكاز اأ’فكار على مصسلحة الوطن».
وبخصسوصس الزيارة المرتقبة لولي العهد السسعودي
إالى الجزائر ،أاكد غول ضسرورة أان تكون عÓقة
ال-ج-زائ-ر ب-ال-م-ح-ي-ط اإ’ف-ريقي واإ’قليمي والعربي
جيدة ،أ’ن حسسن الجوار يصسنع اأ’من وا’سستقرار،
’فتا إالى أان «الدبلوماسسية والعÓقات مصسالح ومن
ال-ط-ب-ي-ع-ي ال-ح-ف-اظ ع-ل-ي-ه-ا» ،أام-ا «الزائر المرتقب
يكون لنا موقف عندما يحدث اأ’مر».
فيما يخصس ا’تحاد المغاربي ،أاكد غول أانه قياسسا
إالى «الميزان التجاري وميزان الفوائد ا’جتماعية
ف -ان ال -م -غ -رب ه -وال -راب -ح»’ ،ف-ت-ا إال-ى أان «ال-م-واد
المدعمة من زيت وسسكر ووقود التي تنفق عليها
ال -ج -زائ -ر م Ó-ي -ي -ر ال -دو’رات سس -ن -وي -ا ت-ذه-ل ل-ه،
وبالمقابل يصسل إالينا حشسيشس ومخدرات» ،و»حتى
ال -ج -ي -ران اآ’خ -ري -ن ي -أاخ -ذون أاب -ق -ارن -ا م -واشس-ي-ن-ا
وخضسرنا وفواكهنا وغيرها ،وبالمقابل يرسسلون لنا
تهريب اأ’سسلحة».
وأاك -د غ -ول ف -ي السس -ي-اق «ن-ح-ن ن-ط-م-ح ل-ت-ك-ون ل-ن-ا
عÓ- -ق- -ات ج- -ي -دة م -ع ال -م -غ -رب وم -ع ت -ونسس وم -ع
موريتانيا ومع كل جيراننا ونعمل لذلك»« ،لكن هذا
الحلم وهذا الهم يجب أان يكون مشستركا ،والصسدق
في التعاطي في هذا الملف» ،كما أاننا «في الحزب
رحبنا بخطاب الملك إاذا أاراد فع Óالتقارب ،أاما
إاذا كانت مجرد مناورة كباقي المناورات السسياسسية،
أ’ن هناك موعد  6ديسسمبر الخاصس بالصسحراء
الغربية ’ نخلط شسعبان في رمضسان» ،متسسائ Óعن
سس -بب إاق -ح -ام ال-ج-زائ-ر ف-ي م-ل-ف الصس-ح-راء ال-ذي
هودولي أاممي».

’نز’قات ألتي تهددها ،سشاحلي من قسشنطينة:
◊ماية ألبÓد من أ إ

ا◊فاظ على ا’سشتقرار وا’سشتمرارية ‘ اإ’صشÓحات ضشرورة
نشش-طت أمسس ،أ÷ب-ه-ة ألشش-ع-ب-ي-ة ألصش-ل-ب-ة أŸنضش-وية
–ت لوأء ›موعة أ’سشتمرأرية من أجل أ’سشتقرأر
’صش Ó-ح ،ب-قصش-ر أل-ث-ق-اف-ة م-الك ح-دأد ب-قسش-ن-ط-ي-ن-ة،
وأ إ
ندوة جاءت حسشب منسشق أÛموعة «بلقاسشم سشاحلي»
’م Úأل -ع -ام ◊زب أل -ت -ح -ال-ف أل-وط-ن-ي أ÷م-ه-وري ‘
أ أ
إأطار حملة –سشيسشية ألتي بادرت بها أحزأب ›موعة
’صشÓ-ح ،ب-الÎك-ي-ز ع-ل-ى ثÓ-ث نقاط
أ’سش-ت-م-رأري-ة وأ إ
أسشاسشية تأاتي ‘ مقدمتهم أسشتمرأرية أŸؤوسشسشات وألنهج
ألسش -ي -اسش -ي ب -ه-دف أ’سش-ت-ق-رأر Ãف-ه-وم-ه أل-وأسش-ع ،أل-ذي
’صشÓح.
’من ،وأ إ
Áسس مؤوسشسشات ،أÛتمع ،ألتششريع ،أ أ

قسشنطينة :مفيدة طريفي

أاكد سساحلي أانهم ليسسوا من بين اأ’حزاب التي
تصسرح بأان كل اأ’وضساع بالجزائر بيضساء أاو سسوداء،
وعلى هذا المبدأا تأاسسسست هذه المجموعة التي
تضسم  15حزبا  4 +أاحزاب جديدة أاخرى ،وإالى حين
نهاية شسهر جانفي سسيتم اسستدعاء الهيئة الناخبة
بشسكل رسسمي متوقعا أان المجموعة سسيتجاوز عدد
أاحزابها  30حزبا.
ورد منسسق مجموعة ا’سستمرارية على منتقديهم
ب-اع-ت-ب-اره-ا أاح-زاب م-ج-ه-ري-ة صس-غ-ي-رة ،مشسيرا إالى
أانهم أاحزاب لها مكانة سسياسسية معتبرة ،بدليل أان
ف -ي -ه -م أاح -زاب ت -ح -ت-ل ال-م-رت-ب-ة ال-خ-امسس-ة وط-ن-ي-ا
ب-ال-ن-ت-ائ-ج ا’ن-ت-خ-اب-ية التشسريعية والمحلية اأ’خيرة
هذا رغم التزوير ،وذلك من بين  71حزب ناشسط
بالميدان ،علما أان المجموعة تمثل ما يعادل 25
ن-ائب ب-ال-ب-رل-م-ان م-ا م-ع-ن-اه أان-ه-م ال-ق-وة السس-ي-اسسية
الثالثة في الموا’ة بعد اآ’فÓن واأ’رندي.
أاما فيما يخصس المجالسس المحلية أاوضسح سساحلي
أان المجموعة تمثل  2700منتخب محلي ،أاما على
الصسعيد ا’نتخابي ففي آاخر محليات  2017لدى
المجموعة مليون ونصسف المليون صسوت انتخابي،

وهذا يدل على مكانة وثقل هذه المجموعة في
المشسهد السسياسسي بالجزائر.
كما تحدث المنسسق العام عن جدوى تأاسسيسس هذه
المجموعة التي تأاتي أاسساسسا من أاجل ا’سستمرارية،
ا’سس -ت -ق -رار واإ’صس Ó-ح وال -ت -ي ت -ت -م -ي -ز ع -ن ب-اق-ي
ال- -م -ج -م -وع -ات أان -ه -م ’ ي -ع -م -ل -ون وف -ق سس -ي -اسس -ة
الصس-ال-ون-ات ب-ال-ع-اصس-م-ة وال-ن-دوات الصس-حفية ولكن
الفكرة تجسسد في الميدان ،للمواطن ،للشسعب أ’نهم
يؤومنون كمجموعة أان السسلطة ملك للشسعب.
وأاشسار سساحلي إالى أاهداف الجبهة الشسعبية الصسلبة
وشسرح محتوى ا’سستمرارية التي تنبثق أاسساسسا من
خطاب الرئيسس والتي ترتكز على أاهداف تأاتي في

مقدمتها هدف ذات طابع سسيادي والعمل على
حماية الوطن من كافة التهديدات التي تتربصس
بالجزائر سسواء كانت السسياسسية وا’قتصسادية فضسÓ
عن خطر المديونية الخارجية ،النعرات الطائفية
والتماسسك ا’جتماعي مهدد ،إالى جانب الطابع
ال -دي -م -ق -راط -ي ال -ذي ي -أات -ي ب -ت-ع-م-ي-ق ال-م-م-ارسس-ة
السسياسسية المرتبطة بترقية الحسس المدني وإاعطاء
ال-ح-ق-وق وال-ح-ري-ات أاك-ث-ر ل-ل-م-واط-ن-ي-ن ،فضس Óعن
الهدف الثالث الطابع هو التنويع ا’قتصسادي من
خÓل ترشسيد النفقات العمومية ،مفيدا أان التنويع
ا’قتصسادي ’بد أان يمر على مبدأا المراجعة وليسس
اللجوء إالى إالغاء سسياسسة الدعم ومع اأ’سسف الشسديد
الحكومة لم تمشسي في هذا المنطلق بقانون المالية
 .2019كما أاكد على أان التنويع يأاتي عبر تحسسين
م -ن -اخ اأ’ع-م-ال سس-ي-م-ا م-ع ت-وف-ر ك-اف-ة ال-م-ق-وم-ات
ا’قتصسادية لكنها غير مسستغلة خاصسة وأان الجزائر
تعتبر أاحسسن دولة في مجال جاذبية ا’سستثمار وفي
ك -ل ال -ق -ط -اع -ات ،إا’ أان ال -ب -ي -روق-راط-ي-ة وان-ع-دام
الشس -ف -اف -ي -ة حسسب «سس -اح -ل -ي» ت-دف-ع ب-ال-مسس-ت-ث-م-ر
ال-م-ح-ل-ي واأ’ج-ن-ب-ي ي-ب-ت-ع-د ع-ن ال-ع-مل وا’سستثمار
الجدي والفعال.
وأاضس- -اف سس- -اح- -ل- -ي ف- -ي ذات السس- -ي -اق أان أاح -زاب
المعارضسة هي البعيدة عن الشسعب وأانهم مدعوون
لتقديم برامجهم ا’نتخابية وأاطروحاتهم وبدائلهم
ل -لشس -عب ل-ت-ح-ريك ال-ن-ق-اشس ال-رئ-اسس-ي ،ك-م-ا ’ح-ظ
سساحلي كمنسسق للمجموعة أان نقاشس الرئاسسيات لم
يتحرك وحتى أاحزاب المعارضسة تختبئ حسسبه وراء
ترشسح أاوعدم ترشسح الرئيسس ،وباعتبار أانهم يمثلون
أاح -زاب ال -م -وا’ة ف -ي ت -ح-ريك ال-ن-ق-اشس ال-رئ-اسس-ي
بادروا في تحديد مواقفهم من خÓل المناشسدة
والدعم ’سستمرارية رئيسس الجمهورية.

العدد
17٨03

Óرسشيدي:
’ول ألتأاسشيسشي للنسشاء ألتقدميات ل أ
لدى أفتتاحه أŸؤو“ر أ أ

بلعباسس :نسشبة “ثيل اŸرأاة ‘ ا◊ياة السشياسشية
ضشئيلة و’بد من ترقيتها

أب- -رز رئ- -يسس ح- -زب أل- -ت- -ج- -م- -ع م- -ن أج -ل
أل-ث-ق-اف-ة وأل-دÁق-رأط-ي-ة ﬁسش-ن ب-ل-ع-ب-اسس،
’ول
لدى إأششرأفه أمسس على إأفتتاح أŸؤو“ر أ أ
أل-ت-أاسش-يسش-ي ل-ل-نسش-اء أل-ت-ق-دم-يات بتعاضشدية
ع - -م - -ال أل - -ب - -ن - -اء ب- -زرأل- -دة ،م- -ك- -ان- -ة أŸرأة
’صشعدة
أ÷زأئرية ‘ أ◊ياة ألعامة على أ أ
أÙل-ي-ة وأ÷ه-وي-ة وأل-وط-ن-ي-ة ،م-ؤوك-دأ ع-لى
’زمة ،على
أهميتها ‘ إأخرأج أ÷زأئر من أ أ
حد قوله.

سشهام بوعموششة

ق ا ل م ح س س ن ب ل ع ب ا س س اأ ن ا ل ه د ف م ن ت ن ظ ي م
ه -ذ ا ا ل -م -وؤ ت -م -ر ا ل -ذ ي ي -ت -ز ا م -ن م -ع ا ’إ ح -ت -ف -ا ل
ب ا ل ي و م ا ل ع ا ل م ي ل م ن ا ه ض س ة ا ل ع ن ف ض س د ا ل م ر اأ ة ،
ه -و اإ ن ش س -ا ء ه -ي -ئ -ة ا ل -ن س س -ا ء ا ل -ت -ق -د م -ي -ا ت ا ل -ت -ي
اأ ق -ر ه -ا ا ل -م -وؤ ت -م -ر ا ’أ خ -ي -ر ل -ل -ح -ز ب  ،و م -ه -م ت ه ا
ا ل -ع -م -ل ع -ل -ى ه -ي -ك -ل -ة ا ’أ ن ش س -ط -ة ا ل -ن ض س -ا ل -ي -ة
و ا ل س س - -ع - -ي ل - -ف - -ر ض س ا ل -م س س -ا و ا ة ف -ي ا ل -ق -ا ن -و ن
والقضساء على التمييز الجنسسي على المدى
ا ل -ق ص س -ي -ر  ،و ح س س -ب -ه ف -اإ ن ت -ح -ق -ي -ق ذ ل ك ي -ك -و ن
ب -ف ض س -ل م ش س -ا ر ك -ة اأ و س س -ع ع -ل -ى م س س -ت -و ى ج -م -ي -ع
ه ي ئ ا ت ص س ن ع ا ل ق ر ا ر د ا خ ل ا ل ح ز ب م ن اأ ج ل
اإ ن -ت -ز ا ع ت -م -ث -ي -ل س س -ي -ا س س -ي ل -ل -م -ر اأ ة ف -ي م خ ت ل ف
ا ’إ س س ت ح ق ا ق ا ت ا ’ ن ت خ ا ب ي ة ف ي ا ل ج ز ا ئ ر .
ف ي ه ذ ا ا ل س س ي ا ق اأ ش س ا ر ر ئ ي س س ا ’أ ر س س ي د ي اإ ل ى
اأ ن  ،ا ل م ر اأ ة ت ح ظ ى ب ت م ث ي ل ض س ع ي ف ج د ا ع ل ى
م س س -ت -و ى م -ن -ا ص س ب ا ل -م س س -وؤ و ل -ي -ة ف -ي ا ل س س -ي -ا س س -ة
و د ا خ -ل ا ’أ ح -ز ا ب ا ل س س -ي -ا س س -ي -ة  ،ك -م -ا اأ ن ن س س -ب -ة
ت -م -ث -ي -ل -ه -ا ف -ي ا ل -م -ج -ا ل س س ا ل ش س -ع -ب -ي -ة ا ل -و ’ ئ -ي -ة
و م -ج -ل س س ا ’أ م -ة ض س -ئ -ي -ل ج -د ا  ،ق -ا ئ  » : Ó-ه -ن -ا ك
اإ ط -ا ر ا ت ك -ف -وؤ ة م -ن ا ل س س -ه -ل ت -ع -ي -ي -ن -ه -ا ع -ل -ى
م س س -ت -و ى م -ج -ل س س ا ’أ م -ة و ا ل -و ’ ي -ة  ،ي -ن -ب -غ -ي اأ ن
ت - -ك - -و ن ا ل -م -ر اأ ة ا ل -ق -ا ط -ر ة ا ل -ت -ي ت -ق -و د ه -ذ ه
ا ل م س س ي ر ة م ن اأ ج ل ت ر ق ي ة د و ر ه ا و و ض س ع ح د
ل -ل -ت -م -ث -ي -ل ا ل -ر م -ز ي »  ،د ا ع -ي -ا ل -ت -غ -ي -ي -ر و ت -ط -و ي ر
ا ل -ذ ه -ن -ي -ا ت ا ل -ت -ي ت -ع -م -ل ع -ل -ى ت ه م ي ش س ا ل م ر اأ ة
و ت ن ظ ر اإ ل ي ه ا ع ل ى اأ ن ه ا ك ا ئ ن غ ي ر ق ا د ر ع ل ى
ت و ل ي ا ل م س س وؤ و ل ي ة ا ل س س ي ا س س ي ة .
و ق -ا ل اأ ي ض س -ا اأ ن -ه ل -ن ي -ك -و ن ل -ل -م -ن -ظ -م -ة ف -ر ص س
ك ب ي ر ة ل ل ت اأ ث ي ر ع ل ى م س س ا ر ا ’أ ح د ا ث  ،اإ ذ ا ل م
ت ك ر س س ج ل ط ا ق ت ه ا ل ل ع م ل ف ي اأ ر ض س ا ل م ي د ا ن ،

ششهاب :الÈامج ا◊كومية ‚حت ‘ إاقامة
سشد أامام كل أاسشباب التخلف
ا ع -ت -ب -ر ا ل -ن -ا ط -ق ا ل -ر س س -م -ي ب -اس س -م ال -ت -ج -م -ع
ا ل -و ط -ن -ي ا ل -دي -م -ق -ر ا ط -ي  ،ص س -د ي -ق ش س -ه -ا ب ،
اأ م س س ا ل س س - -ب ت ب - -و ه - -ر ا ن ب - -اأن ال - -ب - -رام - -ج
ا ل ح كو م ية ا ل م خ ت ل فة ن ج ح ت ف ي اإق ام ة س س د
و ب ش سك ل نه ا ئ ي اأ م ا م ك ل اأس س ب ا ب التخ لف.
و اأ ش س -ا ر ص س -دي -ق ش س -ه -ا ب ل -د ى ت -د خ -ل -ه اأم -ام
ا ل - -م - -ج - -ل س س ا ل - -و ’ ئ -ي ل -ل -ت -ج -م -ع ال -وط -ن -ي
ا ل ديمقر ا ط ي ا ل مو س س ع ’إطارا ت الحزب ال ى
اأ ن « ا ل ب ر ا مج ا ل ح كو م ية المختل ف ة ن ج ح ت
ف ي اإ ق ا مة س سد ،و ب ش سك ل ن هائي  ،اأمام ك ل
اأ س س ب ا ب ا ل ت خ ل ف ،و ذ ل ك م ن خ  Óل تج ن ي د
ك -ل ا ل -و س س -ا ئ -ل ل ضس -م -ا ن ن-ج -ا ح ك -ل مش س -ار ي -ع
ا ل تنم ية ف ي ج م ي ع ا ل م ي ا د ي ن » .واأ ب ر ز ف ي
ه ذ ا ا ل س سي ا ق اأن ه «من ا لضسرور ي المضس ي
قدما في مسسار التنمية الشساملة ومواصسلة
اإن ج ا ز ا ل م ش س ا ري ع ا ل ك ب ر ى التي تضس من اأم ن
ا ل ب  Óد بع يد ا ع ن م خ ا ط ر ا’أز ما ت العالمي ة
و ا ن -ع -ك -ا س س -ا ت -ه -ا » .و ت -ط -ر ق ال -ن اطق الرس س مي
ل Óأ ر ندي ب ا ل من ا س س ب ة اإ ل ى ا’إ ن جا ز ا ت التي
ت -ح -ق -قت ف -ي ا ل -ج -ز ا ئ -ر خ  Ó-ل ال -عش س -ري -ت -ي -ن
ا ’أ خ -ي -ر ت -ي -ن ف -ي م -خ -ت -ل -ف ال -م -ي -ا د ي -ن والتي
م -ك -نت ا ل -ب  Ó-د «م -ن ت -ح -ق-ي -ق ن س س -ب -ة ت -ن -م -ي -ة
م -ع -ت -ب -ر ة و ق -ف -ز ة ن -و ع -ي -ة ت -ح ت ال -ق -ي -ا د ة
الرشسيدة لرئيسس الجمهورية عبد العزيز
ب -و ت -ف -ل -ي -ق -ة» .ك -م -ا ذ ك -ر ص س -د ي -ق ش س -ه -ا ب
ب ا ل مو ا ق ف « ا ل ث ا بتة» ل ل حزب م ن ذ تاأس س يس س ه

مطالب بتحديد نسشب السشكر ‘ اŸنتجات الغذائية ◊ماية الصشحة العمومية
ط- -ال- -بت أŸن- -ظ- -م- -ة أل- -وط- -ن- -ي -ة ◊م -اي -ة
أŸسش- -ت- -ه- -لك أل -ت -ع -ج -ي -ل ب -ت -ط -ب -ي -ق أŸرسش -وم
أل- -ت- -ن- -ف- -ي- -ذي أل- -ذي ي -ح -دد نسشب ألسش -ك -ر ‘
أŸن- -ت- -ج- -ات أل- -غ- -ذأئ- -ي -ة وع -دم ت -رك أÛال
مفتوحا خاصشة ‘ أŸششروبات ألغذأئية ألتي
’مر
عرفت Œاوزأت  140غ لل Îألوأحد ،أ أ
أل -ذي دقت بشش -أان -ه ن-اق-وسس أÿط-ر وط-ال-بت
’سشرأع
أللجنة أŸششÎكة أŸكلفة بدرأسشته أ إ
‘ تطبيقه ◊ماية ألصشحة ألعمومية.
قال رئيسس المنظمة الوطنية لحماية المسستهلك
مصسطفى زبدي ،اأمسس ،في تصسريح لـ»الشسعب» اأن

المنظمة سسجلت تجاوزات في مختلف المنتجات
الغذائية على غرار المشسروبات باختÓف اأنواعها
وم -ادة ال -ي -اغ-ورت ،ا’أم-ر ال-ذي ي-وؤث-ر سس-ل-ب-ا ع-ل-ى
الصسحة العمومية خاصسة على مرضسى السسكري ،ما
دفعهم اإلى المطالبة بتحديد النسسب وعدم تركها
مفتوحة اأمام المتعاملين ا’قتصساديين للتÓعب
ب -ه -ا.وق -ال زب-دي اأن ال-م-ن-ظ-م-ة ط-ال-بت ب-ت-ط-ب-ي-ق
المرسسوم خÓل اجتماع اللجنة المشستركة المكونة
من عدة قطاعات :الصسحة ،الصسناعة والفÓحة
ل-ت-ح-دي-د ال-نسس-ب-ة وع-دم ت-رك ال-ح-ري-ة ل-ل-م-ت-عامل
ا’قتصسادي الذي يعمل بحرية في اإضسافة نسسب

وحسسبه يتعين على الهيئة الجديدة الشسروع
ف - -ي و ض س - -ع خ - -ط - -ط ت - -ح ص س - -ر ا ل ص س - -ع - -و ب - -ا ت
و ا ل -ر ه -ا ن -ا ت ا ’إ ج -ت -م -ا ع -ي -ة و ا ’إ ق -ت ص س ا د ي ة ا ل ت ي
ت ه م ح ي ا ة ا ل م ر اأ ة  .و ك ذ ا ا ل ع م ل ع ل ى ت ح ق ي ق
المسساواة في الحياة السسياسسية وداخل عالم
الشسغل بقطاعيه العمومي والخاصس ،وهذا
م -ا ا ع -ت -ب -ر ه ش س -ر ط -ا ’إ ق -ا م -ة ا ل -م س س -ا و ا ة ف -ي
ا ل م ج ت م ع  .م وؤ ك د ا اأ ن ح ز ب ا ل ت ج م ع م ن اأ ج ل
ا ل -ث -ق -ا ف -ة و ا ل -د ي -م -ق -ر ا ط -ي -ة ي -ع -م ل ج ا ه د ا ع ل ى
ا ل -م س س -ا و ا ة ب -ي -ن ا ل -ر ج -ل و ا ل -م -ر اأ ة و ت -و ف -ي -ر ل -ه -ا
الشسروط الÓزمة لتقلد المناصسب.
و ف ي م ا ي ت ع ل ق ب م س س اأ ل ة ا ’إ ن ت خ ا ب ا ت ا ل ر ئ ا س س ي ة ،
ت اأ س س ف م ح س س ن ب ل ع ب ا س س ع ن اأ ن ه ق ب ل اأ ق ل م ن
خ - -م س س - -ة اأ ش س - -ه - -ر ’ ي - -و ج -د اأ ي ن -ق -ا ش س ح -و ل
ش س - -ر و ط ت - -ن - -ظ - -ي - -م ا ’إ ن - -ت - -خ - -ا ب - -ا ت و ا ل - -ر وؤ ى
ا ل -م س س -ت -ق -ب -ل -ي -ة ل -ت -ج -ا و ز اأ س س -ب -ا ب ا ل -ف ش س ل و ح و ل
ا ل م ش س ا ر ي ع و ا ل م ق ت ر ح ا ت ل ل خ ر و ج م ن ا ’أ ز م ة ،
خ ا ص س ة م ل ف ا ل ح ر ق ة  ،و ف ي ر د ه ع ن س س وؤ ا ل
ح و ل اإ م ك ا ن ي ة م ش س ا ر ك ة ح ز ب ا ’أ ر س س ي د ي ف ي
ا ’إ ن -ت -خ -ا ب -ا ت ا ل -ر ئ -ا س س -ي -ة ل -م ي -ح س س -م ر ئ -ي س س
ا ل ح ز ب ف ي ا ’أ م ر .

خÓل تدخله أمسس أمام أÛلسس ألو’ئي للتجمع بوهرأن

تسشجيل Œاوزأت بـ 140غ ‘ ألل Îألوأحد من أŸششروبات ،زبدي:
السسكر التي يرغب فيها ،مشسيرا اأن فترة ا’إنقاصس
التي حددتها اللجنة بـ 5سسنوات بحجة عدم اإشسعار
ال -مسس -ت -ه -لك ب -ال -ذوق م -رف-وضس-ة ك-ون-ه-ا ’ ت-خ-دم
الصسحة العمومية ،واإنما الهدف منها تجاري.
وق-دمت ال-م-ن-ظ-م-ة م-ق-ت-رح ت-ق-ل-يصس ال-م-دة اإلى 3
سس-ن-وات ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى الصس-ح-ة ال-ع-م-وم-ية وعدم
ترك المجال ’أي تجاوز من شسانه ا’إضسرار بصسحة
المسستهلك ،خاصسة في المواد كثيرة ا’سستهÓك
ع -ل -ى غ -رار ال -مشس -روب -ات ال -ت -ي تشس -ك -ل ف -ي ظ-ل
ال -ت -ج -اوزات ال -مسس -ج -ل -ة خ -ط -را ك -ب -ي-را ب-ال-ن-ظ-ر
لتركيبتها الحالية واحتوائها على كميات عالية من
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السسكر المركز الذي يعمل على تدمير واإضسعاف
ال -وظ -ائ -ف ،م -ا ي -وؤدي ب -دوره اإل -ى تصس -اع -د ع -دد
المصسابين بداء السسكري.واأكد ذات المتحدث على
ضسرورة احترام اأسسسس التغذية السسليمة المفيدة
لصسحة المسستهلك ومنع اإدخال اأي لبسس في ذهن
ال -م -واط-ن ال-ذي ي-ب-حث دائ-م-ا ع-ن م-واد غ-ذائ-ي-ة
ت -ت Ó-ءم وح -ال -ت -ه الصس -ح-ي-ة ،ا’أم-ر ال-ذي يسس-ت-ل-زم
تحديد قيمة عناصسر التغذية وفق مرسسوم تنفيذي
يحمي الصسحة العمومية.

خالدة بن تركي

وت -ج -ن -ي -د م -ن -اض س -ل -ي-ه ل-ل-دف-اع ع-ن ا ل-وط-ن
وض س -م -ان اس س -ت -م -راري -ة م -وؤ سسسس-ات ا ل-دول-ة
وال -مضس -ي ق -د م -ا ف -ي ط-ر ي-ق ا ل-ت-ن-م-ية .وق د
تابع الحضسور خÓل هذا اللقاء شسريطا
حول اأهم المش س ار ي ع ا ل ت ي ا سستفادت منه ا
و’ية وهران في مختلف القطاعات خÓل
العش سريتي ن ا’أخيرتين .

»æWh

أألحد  25نوفمبر  2018م
ألموأفق لـ  1٧ربيع أألول  1٤٤0هـ

‘ لقاء جهوي Ÿتابعة حملة ا◊رث والبذر بقسسنطينة

ضسرورة تدأرك ألنقائصش وأ’سستفادة من Œارب ألو’يات ألرأئدة
التجمعات ا÷هوية خÓيا للدراسسة وتقييم النشساط الفÓحي

’م Úالعام لوزارة الفÓحة والتنمية الريفية والصسيد البحري ،خÓل ترؤوسسه رفقة وا‹ قسسنطينة عبد السسميع
أاكد « كمال شسادي» ،ا أ
سسعيدون» ،اللقاء ا÷هوي مع قطاع الفÓحة ان هذا ا’خ Òيندرج ‘ إاطار سسياسسة الوزارة لتنظيم Œمعات جهوية مع الفاعل Úعلى اŸسستوى
’نتاج
اÙلي لتأاط Òعمليات ا◊رث والبذر للموسسم الفÓحي ا÷اري ،قصسد تدارك النقائصش والسسلبيات للمواسسم السسابقة ،والرفع من ا إ
الفÓحي ‘ السسنوات القادمة.

ألعدد
1٧803
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للتعريف باŸنتوج اّÙلي والوطني مع إابراز بعده ا◊ضساري

إأفتت ـ ـاح فعالي ـ ـات أŸع ـ ـرضش أ÷ه ـ ـوي
للصسن ـ ـاع ـ ـات ألتقليدي ـ ـة بسسوق أأهرأسش

’سسبوع ،افتتاح فعاليات اŸعرضش
” ،نهاية ا أ
ا÷ه -وي ل -لصس ّ-ن -اع -ة ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة ،ب-فضس-اء اŸرك-ز
التّجاري» طريق قسسنطينة»  ،وسسط حضسور ’فت
ل - -ل - -م - -واط - -ن ÚوÃشس - -ارك- -ة م- -ؤوسسسس- -ات Œاري- -ة
وحرفي Úمن و’يات» تب ّسسة  ،سسوق أاهراسش ،أام
البواقي ،باتنة ،قسسنطينة ،قاŸة ،سسكيكدة،برج
ب- -وع- -ري -ري -ج ،ال -ع -اصس -م -ة ،ت -ي -زي وّزو ،وه -ران،
معسسكر ،ا÷لفة ،غرداية والوادي».

م -ن -اط-ق أل-وط-ن .م-ن-ه-ا ألّ-ن-ج-ارة أل-ف-ن-ي-ة وأل-خ-زف
خار وألّنحت على ألخشسب وألحدأدة
وألنحاسس وألف ّ
ألفنّية وألنباتات ألعطرّية ومسستخلصساتها ،فضسÓ
على أألثاث وألخياطة وألحياكة وأل ّ
طرز وألّديكور
ألمنزلي وأّلزرأبي وألمنتوجات ألجلدية وغيرها.
يعتبرألمعرضس ألجهوي فرصسة سسانحة للحرفيين
قصس -د ع -رضس إأب -دأع -ات -ه -م ف -ي م -ج -ال ألصس -ن-اع-ة
ألتقليدية ولتبادل ألتجارب وألخبرأت وخلق جسسور
أل -ت -وأصس -ل ب -ي -ن م-خ-ت-ل-ف أل-ح-رف-ي-ي-ن أل-مشس-ارك-ي-ن
وتسس -اه-م ه-ذه أل-ف-ع-ال-ي-ة ألّصس-ن-اع-ي-ة أل-ح-رفّ-ي-ة ف-ي
ألّ-رق-ي ب-مسس-ت-وى أل-ح-رف-ي-ي-ن وألّصس-ناعة ألّتقليدية.
وتأاتي للتعريف بالمنتوج ألمحلّي وألوطني إلبرأز
أل-م-وروث أل-حضس-اري وألّ-ت-اري-خ-ي وألّ-زخ-م ألّشس-عبي
ألذي تزخر به مناطق ألجزأئر وتوريثه كابر عن
كابر وتؤوكد ألحفاظ على ألهوّية ألوطنية بمختلف
مقوماتها.

أاقدم سسكان قرية «ع Úالزينة» التابعة
إاداريا لدائرة ا÷لفة ،على ا’حتجاج أامام
’وضس- -اع اŸزري -ة ال -ت -ي
م- -ن- -ازل- -ه- -م بسس- -بب ا أ
’سستقÓل ،مناشسدين
يعيشسونها منذ سسنوات ا إ
ال -وا‹ «ت -وف -ي -ق ضس-ي-ف» ب-ال-ت-دخ-ل وزي-ارة
اŸنطقة ‘ أاقرب وقت ‡كن بصسفته اŸسسؤوول
’ول ع - -ن ال - -و’ي - -ة م- -ن أاج- -ل رف- -ع ال- -غÍ
ا أ
واŸع-ان-اة ع-ن-ه-م خ-اصس-ة ف-ي-م-ا ت-ع-ل-ق ب-تعبيد
ال -ط -ري -ق ال -راب-ط ب Úق-ري-ة «ع Úال-زي-ن-ة»
والطريق ا÷بلي اŸعروف بحواسش.

أوضسح أحد ألمحتجين لجريدة «ألشسعب» أن قرية
«عين ألزينة» تفتقد لعدة مشساريع تنموية وحلمهم
ه -و رب -ط أل -ق -ري-ة ب-غ-از أل-م-دي-ن-ة ك-أاه-م أل-م-ط-الب
لسسكانها نظرأ للمشساكل ألكثيرة ألتي تتخبط فيها
أل-ق-ري-ة وت-أات-ي ف-ي م-ق-دم-ة ه-ذه أل-مشس-اك-ل مشس-كل
غياب ألغاز ،حيث يجد ألسسكان صسعوبات كبيرة في
أقتناء قارورأت غاز ألبوتان ألتي أثقلت كاهلهم
بسس-بب مصس-اري-ف-ه-ا أل-م-ت-ك-ررة ،ون-درت-ه-ا ف-ي فصس-ل
ألشستاء وبعد ألقرية وكذأ أسستنزأف هذأ ألوضسع
لجيوبهم ،خاصسة وأن جل ألعائÓت فقيرة.
فيما تلجأا بعضس ألعائÓت إألى أإلسستنجاد بالحطب
م-ن أج-ل أسس-ت-ع-م-ال-ه ف-ي ع-م-ل-ي-ة أل-ط-ب-خ وأل-ت-دفئة
بسسبب قسساوة ألشستاء ،وطالب ألمحتجون من رئيسس
بلدية ألجلفة «عميرة زروق» ورئيسس ألدأئرة أن
ي-خصسصس ل-ه-م مشس-روع-ا ل-م-د شس-ب-ك-ة غ-از أل-م-دي-ن-ة
وذلك لتشسجيع ألسسكان للبقاء في منازلهم.

سضوق أاهراسس :سضم Òالعيفة

ألمعرضس ألجهوي للصسنّاعة ألتقليدية وألمنظم من
طرف غرفة ألصسناعة ألتقليدية وألحرف بالتنسسيق
مع مديرية ألسسياحة .وألذي توأصسلت فعالياته إألى
غ -اي -ة أل ّ-رأب-ع وأل-عشس-ري-ن م-ن ه-ذأ ألشس-ه-ر ،ضسّ-م-ت
أروق-ت-ه أل-ع-دي-د م-ن أل-م-ن-ت-وج-ات ألّ-ت-ق-ل-ي-دي-ة أل-ت-ي
أبدعتها أنامل أل ّصسانع ألتقليدي يمثلون مختلف

ﬁتجون يطالبون بغاز أŸدينة بقري ـ ـ ـة
عـ ـ ـ Úألزينـ ـة با÷لف ـ ـة

قسضنطينة /أاحمد دبيلي

أضساف أألمين ألعام ،في أللقاء ألذي أحتضسنه
ألنادي ألجهوي للجيشس بقسسنطينة ،حول متابعة
حملة ألحرث وألبذر للموسسم ألفÓحي ألجاري،
بمشساركة ممثلين عن  20ولية من ألشسرق وألجنوب
ألشس-رق-ي ل-ل-وط-ن أن أل-مشس-ارك-ي-ن ف-ي ه-ذأ أل-ت-جمع
ألجهوي ،سسيسستفيدون من ألتجربة ألريادية لولية
قسسنطينة ـ حاضسنة هذأ أللقاءـ وأيضسا كل من وليتي
ميلة وقالمة ،خاصسة فيما يتعلق بالتحكم ألتقني في
كل عمليات أإلنتاج ،حيث سسيتم ألتطرق ألى كل
ألتفاصسيل ألتي سستمكن ألوليات أألخرى من تجنب
ألسسلبيات ألتي تصساحب هذه ألحملة وألعمل على
تحقيق إأنتاج وفير في ألموسسم ألفÓحي ألجاري.

أشسار « شسادي» أن من أألهدأف ألمسسطرة لزيادة
وتيرة أإلنتاج ،أسستخدأم وسسائل ألتسسميد ـ وألتي ل
تتعدى حاليا  ٪33ـ ورفعها بصسفة تدريجية لتصسل
ألى نسسبة  ،٪100حيث ينطبق أألمر ـ كما أضساف
ـ على أألعشساب ألضسارة وألطفيلية وألتي لها تأاثير
سسلبي على مردودية أإلنتاج وضسرورة ألقضساء عليها
بصس -ف -ة ن -ه -ائ-ي-ة ،م-ؤوك-دأ أن أل-وزأرة ت-ري-د أل-خ-روج
بخطة طريق وأضسحة تقوم بمتابعتها لجنة مختصسة
أنشس -ئت ل -ه -ذأ أل -غ -رضس ،ك-م-ا أك-د أل-مسس-ؤوول ،ع-ل-ى
ضسرورة وضسع كل أآلليات من أجل موسسم فÓحي
ناجح خاصسة ما تعلق منها بأادوأت ألسسقي ألتكميلي
وه -ذأ ل-ت-ف-ادي ك-ل أل-مشس-اك-ل أل-ت-ي ق-د ت-ح-دث ف-ي
ألمسستقبل ،موضسحا ألى أن ألمشساركين في هذأ
أل-ل-ق-اء أل-ج-ه-وي أل-ه-ام ي-ن-ت-ظ-ر م-ن-هم وضسع خارطة

طريق عملية وميدأنية قابلة للتطبيق على أرضس
ألوأقع من شسأانها في أألخير ألوصسول ألى إأنتاج كاف
يحقق أمننا ألغذأئي .وعن ألكتفاء ألذأتي من مادة
ألحليب ،قال أألمين ألعام إأن ألوزأرة تسسعى ومن
خÓل برأمج جديدة ألى توسسيع مسساحات إأنتاج
أألعÓ- -ف وزي- -ادة ع -دد أألب -ق -ار أل -ح -ل -وب وخ -ل -ق
مسستثمرأت كبيرة مندمجة لتغطية أحتياجاتنا من
هذه ألمادة ألضسرورية وألتي تصسل ألى  6مÓيير لتر
ل ننتج منها حاليا سسوى نصسف هذأ ألرقم فقط.
أل-ج-دي-ر ب-ال-ذك-ر ،أن أألرأضس-ي أل-فÓ-ح-ي-ة ل-ولي-ات
شس -رق أل -ب Ó-د أل -م -ع-ن-ي-ة ب-ع-م-ل-ي-ات أل-ح-رث وأل-ب-ذر
للموسسم ألفÓحي ألجاري ،تتجاوز مليون و 600ألف
ه -ك -ت -ار ،م -ن أصس-ل ثÓ-ث-ة مÓ-ي-ي-ن ونصس-ف ه-ك-ت-ار
مسسطرة هذه ألسسنة عبر كامل ألترأب ألوطني.

Óم Òعبد القادر ا÷زائري
’و ¤ل أ
الذكرى  186للبيعة ا أ

مؤو“ر دو‹ يناقشش ﬂتلف ألكتابات ألتي أأّرخت لتاريخ وشسخصسية ألرجل

’م Òعبد القادر بÚ
’م Òعبد القادر ،بشسعار « ا أ
–تضسن جامعة معسسكر يومي  27و 28نوفم Èا÷اري ،فعاليات اŸؤو“ر الدو‹ حول ا أ
’و– ¤ت شسجرة الدردارة ،ويتوقع أان يشسارك ‘ فعاليات اŸؤو“ر الفكري نحو  50باحث من جامعات
الضسفت « Úإاحياءً للذكرى  186لبيعته ا أ
’مريكية ،اليابان ،فرنسسا ،الدا‰ارك ،تركيا وتونسش
’م Òعبد القادر من الو’يات اŸتحدة ا أ
الوطن وباحث Úأاجانب مهتم Úبتاريخ ا أ
’نسسانية ،ضسمن ﬁ 5اور للنقاشش
وموريتانيا وليبيا ،على أان تسستعرضش مداخÓتهم حياة القائد اÙارب وفكره الفلسسفي والصسو‘ ومواقفه ا إ
’دبية والعسسكرية اŸتعلقة
سسطرتها إادارة جامعة معسسكر -ا÷هة اŸنظمة للمؤو“ر تتعلق بالدراسسات التاريخية والصسوفية والفلسسفية وا أ
’م Òعبد القادر .
بشسخصسية ا أ

معسضكر /أام ا. Òÿسس.

أفاد عميد جامعة معسسكر سسمير بن طاطا في معرضس ندوة صسحفية نشسطها،
أمسس ،أن ألمؤوتمر يطرح إأشسكالية تقييم مختلف مشساريع ألكتابة وألتفكير حول
أألمير عبد ألقادر ،ألتي كانت أغلبها كتابات تجزيئية ركزت بشسكل وأضسح على
أألمير بأاهدأف وأغرأضس متباينة ،باعتبار أن هذه ألكتابات كانت تخضسع
لحسسابات وإأسسترأتيجية جد محددة ،بعضسها في شسكل تقارير عسسكرية خاضسعة
Óمير ألقائد وألمحارب ،ثم
للمنطق ألكولونيالي ،كانت في ألبدأية معادية ل أ
تحولت إألى كتابات تبجيلية لشسخصسية أألمير عبد ألقادر بعد أنتهاء ألمقاومة
وزوأل ألخطر ألذي كان يشسكله أألمير عبد ألقادر على ألوجود ألفرنسسي ،غير
أنها ظلت كتابات خاضسعة للمنطق ألسستعماري ،على أسساسس أن ألعترأف
بعظمة أألمير لم يكن لذأته ،بل أعترأف بقوة وعظمة فرنسسا ألتي تفّوقت على
هذه «ألقوة ألعظيمة» -يضسيف عميد جامعة معسسكر  -مؤوكدأ أن ألكتابات
ألعالمية ألتي برزت من خÓل أقÓم ألمختصسين في ألتاريخ من ألدول ألعظمى
على غرأر ألوليات ألمتحدة أألمريكية وأليابان وألصسين وغيرها في شسخصس
أألمير عبد ألقادر ،هي أغلبها درأسسات موضسوعية متحّررة من ألرهانات
ألسس-ت-ع-م-اري-ة ول ت-خضس-ع ل-ل-ره-ان-ات أل-وط-ن-ي-ة أألم-ر أل-ذي يصس-ن-ف-ها في خانة
أألبحاث ألعلمية ألموضسوعية وألمنهجية ،ويهدف ألمؤوتمر ألدولي «ألمير عبد
ألقادر بين ألضسفتين» ،بحسسب سسمير بن طاطا إألى جرد ألدرأسسات ألتي أنجزت
حول أألمير في مختلف ألتخصسصسات وألمجالت ونقدها وتقييمها وجمعها،
تحضسيرأ وأسستعدأدأ لتأاسسيسس شسبكة وطنية ودولية للباحثين ألمهتمين باألمير
عبد ألقادر ووضسع مسسارأت جديدة للبحث في شسخصسيته وكتابة ألتاريخ ،حيث
سستكون ألبدأية ،بجمع ما سسيتقدم به ألمحاضسرين من مدأخÓت ودرأسسات
علمية في كتاب جامع  -كأاحد ثمار هذأ ألمؤوتمر ألدولي .
في ألسسياق ذأته ،قال ألمتحدث أألسستاذ سسمير بن طاطا ،أن هناك تشسبع في

تعتبر قرية «عين ألزينة» من ألمناطق ألنائية إأذ ل
تزأل معزولة ويضسطر سسكانها للمشسي سسيرأ على
أألقدأم لمسسافات تصسل إألى  03كلم للتقرب من
منطقة عبور حافÓت ألنقل.

أأسسبوع بدون ماء بسسور ألغز’ن
ي-ع-يشش سس-ك-ان م-دي-ن-ة سس-ور ال-غز’ن على
وقع انقطاع اŸاء الصسالح للشسرب ،الذي امتد
أاسس -ب -وع ،وه -ي ال -وضس -ع -ي -ة ال -ت -ي اسس -ت-اء ل-ه-ا
السسكان ،مطالب Úالسسلطات اŸعنية التدخل
’نهاء تلك اŸعاناة وإان أالفوها ‘ اŸاضسي ،إا’
إ
أان -ه م -ن -ذ رب -ط م -دي -ن -ة سس-ور ال-غ-ز’ن بسس-د
ك-دي-ة أاسس-رذون ‘ إاط-ار ب-رن-ام-ج ال-تحويÓت
الكÈى –سسنت الوضسعية وأاصسبح اŸاء يصسل
إا ¤ا◊ن -ف-ي-ات ع-ل-ي م-دار 24سسا24/سس-ا‡ ،ا
أادى بالسسكان ا’سستغناء عن الصسهاريج التي
كانوا يقومون بتخزين اŸياه فيها.
وأبدى ألعديد من ألسسكان غضسبهم وتذمرهم
لصسÓح ألعطب،
لعدم تدخل ألجزأئرية للمياه إ
في حين تسسارع في قطع ألماء بمجرد ألتأاخر
ع-ن دف-ع أل-مسس-ت-ح-ق-ات ،ل-ك-ن-ه-ا ل ت-ت-دخل في
ألوقت ألÓزم لتصسليح ألعطب.

من جهة أخرى ندد ألسسكان بعدم تزويدهم
بالصسهاريج في هذه ألفترة ،خاصسة وأن ألكثير
منهم ليسس لديهم إأمكانيات لشسرأء ألماء عن
ط-ري-ق ألصس-ه-اري-ج أو ع-ن ط-ري-ق أق-ت-ن-ائ-ه م-ن
لبيار ألتي تقع خارج ألمدينة.
أأ
وت-ع-رف ق-ن-وأت ت-وزي-ع أل-م-ي-اه ب-م-دي-ن-ة سس-ور
أل--غ--زلن أه--ت--رأءأ ك--ب--ي--رأ ،م--م--ا ي--تسس--بب ف-ي
أن--كسس--اره--ا ،م--ا ج--ع--ل--ه-م ي-ط-ال-ب-ون أل-ج-ه-ات
أل-مسس-ؤوول-ة ب-وضس-ع شس-ب-ك-ة ج-دي-دة تضس-م-ن ل-ه-م
ت--زوي--د ألسس--ك--ان ب--م--اء ألشس-روب دون أن-ق-ط-اع
خ--اصس--ة وأن أل--م--دي--ن-ة ت-م رب-ط-ه-ا بسس-د ك-دي-ة
أسس-رذون أل-وأق-ع ب-ب-ل-دي-ة م-ع-ال-ة ولي-ة أل-ب-ويرة
وألذي يزود  5وليات منها ولية ألبويرة ،تيزى
وزو ،مدية ،مسسيلة وألجزأئر ألعاصسمة

البويرة :ع .نايت رمضضان

‘ ملتقى إاعÓمي بجيجل

تفويضش أŸرأفق ألعامة ألتابعة للجماعات أإ’قليمية
أه-ت-م-ام أل-كّ-ت-اب وأل-م-ؤورخ-ي-ن بشس-خصس-ي-ة أألم-ي-ر ع-ب-د أل-ق-ادر ،ب-حسسب تشسّ-ع-ب
أه-ت-م-ام-ات-ه وج-وأنب شس-خصس-ي-ت-ه أل-ع-ال-م-ي-ة ،وأل-م-ط-ل-وب ب-حسسب ع-ميد جامعة
معسسكر هوتقييم مختلف ألكتابات وألدرأسسات لسستكشساف أفاق جديدة في
حياة ألرجل وشسخصسيته ألملمة ،من خÓل ألبحث في مصسادر جديدة ،وإأعادة
قرأءة ألمصسادر ألقديمة برؤوى وأهدأف مختلفة وألقيام بجرد وحوصسلة وتقييم
لمختلف ألدرأسسات ألتي تمت حول شسخصسية أألمير عبد ألقادر ألجزأئري
ومنها ألسسعي لتنبيه ألمجموعة ألعلمية إألى ضسرورة ألتفكير في مسسارأت بحثية
جديدة ،تمكننا من قرأءة كاملة ومتكاملة في شسخصسية أألمير عبد ألقادر
ألعالمية ومشسروعه ألعالمي أإلنسساني ألعظيم.

’ذاعة:
وا‹ خنشسلة خÓل منتدى ا إ

أخÎنا أّŸرق Úإ’‚از  1000سسكن بصسيغة ألÎقوي أّŸدعم أ÷ديدة

كشسف وا‹ و’ية خنشسلة ،كمال نويصسر،
أاول أامسش ‘ ،رده ع- - -ل- - -ى سس- - -ؤوال «الشس- - -عب»،
خÓل منتدى إاذاعة خنشسلة ا÷هوية ،عن
’دارية اÿاصسة با‚از
’جراءات ا إ
تقدم ا إ
مشسروع  1000سسكن بصسيغة الÎقوي اŸدعم
ا÷دي-دة اŸسس-ت-ح-دث-ة ،السس-ن-ة اŸاضس-ي-ة ،من
ط- -رف وزارة السس- -ك- -ن والسس- -ك- -ان واŸدي- -ن- -ة
كبديل عن السسكن ا’جتماعي التسساهمي.
أوضسح ذأت ألمصسدر في هذأ ألإطار ،أن مديرية
ألسسكن رفقة أإلدأرأت ألمعنية ألمحلية أسستطاعت
في ظرف وجيز إأيجاد أألوعية ألعقارية لنجاز
هذأ ألمشسروع ومنها تم إأعÓن أختيار ألمرقيين
ألعقارين ألذين سسيكلفون بتجسسيد ألعمارأت عبر

ا÷لفة :موسضى بوغراب

عدة موأقع مختلفة .وأضساف في هذأ ألصسدد ،أن
ديوأن ألترقية وألتسسيير ألعقاري فرع ولية خنشسلة،
فاز بحصسة أألسسد في هذأ ألبرنامج تتجاوز ٪50
م-ن ألشس-ق-ق وأل-ب-اق-ي ت-م ت-قسس-ي-م-ه ع-ل-ى أل-م-رق-يين
Óج-رأءأت أل-ق-ان-ون-ي-ة أل-م-ط-لوبة
أل-ع-ق-اري-ن وف-ق-ا ل -إ
ضسمن هذه ألصسيغة بغية ألتحكم في سسير ألمشسروع
وت -ف -ادي أل -وق -وع ف -ي أإلشس -ك -الت ألسس -اب -ق-ة أل-ت-ي
شسهدتها ألصسيغة ألقديمة للسسكن ألتسساهمي .وأشسار
أن ألتسسيير ألمالي لمسساهمات ألمسستفيدين ،وفقا
للشسروط ألجديدة لهذه ألصسيغة سستتم عن طريق
ألصسندوق ألوطني للسسكن فرع خنشسلة ،أين سسيدفع
أل -مسس -ت -ف-ي-دي-ن أقسس-اط ألشس-ق-ة ع-ل-ى دف-ع-ات ل-ه-ذأ
أألخير على أن يتم تخليصس ألمرقي في أقسساط

ألمشسروع على مرأحل كذلك وفقا لحالة ألنجاز
لتفادي أي تعطل محتمل في أألشسغال وما ينجر
عن ذلك من مشساكل بين ألمسستفيدين وألمرقي.
كما تم خÓل هذأ ألمنتدى ألتطرق ألهم ألمشساريع
أل-م-ن-ج-زة وع-م-ل-ي-ات رف-ع أل-ت-ج-ميد ألتي أسستفادت
منها ألولية في عدة مشساريع بمختلف ألقطاعات
وإأبرأز جهود ألمجلسس ألتنفيذي للولية في مجال
تحريك ورشسات أنجاز ألمشساريع بعد جلب أألغلفة
أل -م -ال -ي -ة وتصس -ف -ي-ة دي-ون ك-ل أل-م-ق-اولت أل-ع-ام-ل-ة
بالولية.

خنشضلة :اسضكندر ◊جازي

اع - - - -ت Èبشس Òف- - - -ار وا‹
ال- -و’ي- -ة ،خÓ- -ل م- -ل- -ت- -ق- -ى
إاع Ó- -م - -ي ح- -ول «ت- -ف- -ويضش
اŸراف- -ق ال- -ع- -ام- -ة ال- -ت -اب -ع -ة
’ق -ل -ي -م-ي-ة»،
ل -ل -ج -م -اع -ات ا إ
اŸن -ظ -م ب -ق -اع -ة اÙاضس-رات
’داري ،ان» ه - - -ذا
ب- - - -ا◊ي ا إ
اŸرسسوم يعطي حرية كبÒة
‘ إانشس- - - - - - - -اء م- - - - - - - -راف- - - - - - - -ق
وه -وم -ن -ع -ط -ف ت -اري -خ-ي ‘
–ريك ع- -ج- -ل- -ة ال -ت -ن -م -ي -ة
اÙل- -ي- -ة وخ- -ل- -ق ج- -دي -ة ‘
التسسي ،»Òوالتي من شسأانها،
ك- - - -م- - - -ا أاضس- - - -اف ‘» ت - - -وفÒ
مناصسب شسغل جديدة.

جيجل :خالد العيفة

تهدف هذه ألطريقة إألى تقديم
خدمة ذأت نوعية للموأطن حتى
ي- -ت- -م أل- -ت- -ك- -ف -ل ب -ه ف -ي أحسس -ن
أل -ظ-روف» ،وم-ن ج-ه-ت-ه ،أوضس-ح
م -ح -م-ود غ-ريسس-ي ،م-م-ث-ل وزأرة
أل-دأخ-ل-ي-ة وأل-ج-م-اعات ألمحلية
وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأنية «أن أللجوء
لهذأ ألنمط من ألتسسيير سسيسسمح
ل -ل-ج-م-اع-ات أإلق-ل-ي-م-ي-ة أل-ت-ف-رغ
أل-ت-ام آلدأء م-ه-ام-ه-ا ألسس-ي-ادي-ة»،
وأضساف في نفسس ألسسياق» أن
ه -ذأ أل -نصس ف -ت -ح أل-م-ج-ال ل-ك-ل
أل- -م- -ت -ع -ام -ل -ي -ن ألق -تصس -ادي -ي -ن
ع- -م- -وم- -ي -ي -ن أوخ -وأصس ،وف -ت -ح
أألب -وأب ل -ل-م-ؤوسسسس-ات ألصس-غ-ي-رة

وألمتوسسطة» ،معتبرأ « أن هذأ
أل -م -رسس-وم م-ج-ه-ود سس-ن-ت-ي-ن م-ن
أل-ب-حث م-ن أل-ج-ان-ب-ي-ن أل-ن-ظ-ري
وألتطبيقي».
دأر م -وضس-وع أل-م-ل-ت-ق-ى إأعÓ-م-ي
ح-ول «ت-ف-ويضس أل-م-رأف-ق ألعامة
أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-ج-م-اع-ات أإلق-ليمية»
أل - -ذي نصس ع- -ل- -ي- -ه أل- -م- -رسس- -وم
أل-ت-نفيذي  199/18أل-م-ؤورخ في
 02أوت  ،2018حضسره بشسير فار
وأل-ي أل-ولي-ة ،م-ح-م-ود غ-ريسس-ي
م- - -م- - -ث- - -ل وزي- - -ر أل - -دأخ - -ل - -ي - -ة
وأل-ج-م-اع-ات أل-م-ح-ل-ي-ة وألتهيئة
ألعمرأنية ،إأضسافة إألى ألسسلطات
ألمدنية وألعسسكرية ،ألمنتخبين
أل-م-ح-ل-ي-ي-ن وموظفي ألجماعات
أإلق- -ل- -ي- -م- -ي- -ة ،وت -ط -رق خ Ó-ل -ه

أألسساتذة وألدكاترة ألمشساركين،
م-ب-رزي-ن ك-ي-ف-ي-ة تسس-يير ألمرأفق
ألعامة بين ألمفوضس وألمفوضس
له باعتبار ألمرسسوم وسسيلة تتيح
أل- -م- -ج- -ال ل -ك -ل أل -م -ت -ع -ام -ل -ي -ن
ألق-تصس-ادي-ي-ن ف-ي أل-قطاع ألعام
وأل-ق-ط-اع أل-خ-اصس ل-خ-ل-ق ألثروة
وأل -مشس -اري -ع وألسس -ع-ي ل-ت-حسس-ي-ن
نوعية ألخدمات وألبنى ألتحتية.
ك -ان أل -ل -ق-اء ف-رصس-ة ل-تسس-ل-ي-ط
ألضسوء على أألسساليب ،وأألنماط
ألجديدة ،وكيفية ألتسسيير لخلق
أل -ث -روة ألق -تصس -ادي -ة وم -ن-اصسب
ألعمل ،مع فتح نقاشس وأسسع مع
كل ألمشساركين بطرح ألعديد من
أألسسئلة وألنشسغالت بخصسوصس
موضسوع ألملتقى.

األحد  25نوفمبر  201٨م
الموافق لـ  17ربيع األول  1440هـ
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«لونيد» يوفر  277مليون م Îمكعب لفائدة  6و’يات

–ديـ ـ ـات تواجـ ـ ـه  5200فÓح بخميـ ـ ـسس مليان ـ ـة
لرف ـ ـ ـع اإلنتـ ـ ـاج والتفكـ ـ ـ Òفـ ـ ـ ـ ـي التصس ـ ـدير

تسش-ع-ى مصش-ال-ح ال-دي-وان ال-وطني للسشقي
وصشرف اŸياه ÿميسس مليانة بع Úالدفلى
إا ¤خ-ل-ق مسش-اح-ات شش-اسش-ع-ة خ-اصشة بÈنامج
السشقي لهذه السشنة تفوق  24أالف هكتار من
خÓ-ل ت-خصش-يصس  95م-ل-ي-ون م Îم-ك-عب من
سشدود الو’ية.
الوصسول اإلى هذه التطلعات ضسمن مخطط
السسقي الذي باشسرته مصسالح الديوان ،يبقى من
طموح الفÓحين والمهنيين والمسستثمرين الذين
اأبرموا عقودا مع وزارتي الفÓحة والري على
تحقيق الأهداف المعلنة ،خاصسة واأن مصسالح
الديوان التي تعد اأحد الشسركاء الفاعلين في
تحقيقها مع المنتجين والفÓحين من خÓل
عمليات السسقي التي تلقى ارتياح الجميع.
في هذا الإطار ثمن المسستثمر «مصسطفى بن
عيني» جهود وزارتي الري والفÓحة المجسسدة
ميدانيا والتي اعتبرها من المحفزات الكبرى
بالنظر اإلى عمليات الترشسيد في اسستهÓك مياه
السسقي واسستغÓل المسساحات الفÓحية ونوعية
الأراضس - -ي وت - -وسس - -ي- -ع- -ه- -ا ك- -اأسس- -ل- -وب عصس- -ري
ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى ال-ث-روة ال-م-ائ-ي-ة والإسس-ت-ثمار
العقÓني للمسساحات الكبرى التي من شساأنها
تحقيق مردود جيد يسسمح لنا بالتفكير بجد في
تصسدير المنتوج نحو الأسسواق العالمية خاصسة
الإفريقية منها.
وف -ي سس -ي -اق ال -وصس -ول اإل -ى الأه -داف ال -ك -ب-رى
خصسصست وزارة ال- -ري وال- -م- -وارد ال -م -ائ -ي -ة م -ا

حجمه  95مليون متر مكعب من مياه السسقي
عبر سسدود كل من حرازة ودردر وسسيد امحمد
بن طيبة واأولد ملوك وغريب والتي تتدفق عبر
كل من واد الشسلف وواد دردر وواد روينة وواد
بدا ومختلف الشسبكات لتغطية احتياجات 1500
ف Ó-ح ب -ك -ام -ل ت -راب ال -ب -ل-دي-ات الـ  36والذين
يحوزون على  24األف هكتار من المسساحات
المسسقية.

واعتبر المدير الجهوي محمد كحلول النسسبة
المحققة في قطاع السسقي بالهامة جدا في
مخطط الوزارة الذي يجري تنفيذه ميدانيا،
مشسيرا اإلى اأنه يشسرف على تسسيير  6وليات
تتمثل في كل من عين الدفلى والشسلف وغليزان
وتيارت وتسسمسسيلت ومسستغانم.
اأما فيما يتعلق بعدد الفÓحين على مسستوى
الوليات المعنية فقد بلغ  5200فÓح خصسصست
لهم كميات قدرت بـ  277مليون متر مكعب من
مياه السسدود ،وهي موؤشسرات من شساأنها طماأنة
ال-م-ن-ت-ج-ي-ن ب-م-وسس-م م-ري-ح وت-م اللتزام بتوفير
هذه الكميات في الفترات المبرمجة من موسسم
السس -ق -ي ال-ذي ي-ن-ت-ظ-ر م-ن-ه ال-فÓ-ح-ون وال-ذي-ن
دخ- -ل- -وا م- -ن- -اخ الإسس- -ت- -ث -م -ار ب -ق -وة م -ن خ Ó-ل
الإن-خ-راط ف-ي م-ج-ال ال-تصس-دي-ر ل-م-ن-ت-وج-ات-ه-م
الفÓحية اإذا حققوا المردودية الÓزمة يشسير
ذات المدير الجهوي.
وبخصسوصض الآفاق المسستقبلية القريبة اأوضسح
محدثنا اأن الوزارة وضسعت اآليات عملية لتوسسيع
رق -ع -ة الأراضس -ي ال -مسس -ق -ي -ة ف-ي سس-ه-ل الشس-ل-ف
الأوسسط لسستغÓل  2900هكتار لسسقي الأشسجار
ال-م-ث-م-رة وال-ح-مضس-ي-ات وم-خ-ت-ل-ف ال-مزروعات
المعروفة بالناحية.

ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي

تبعا Ÿششروع الوزارة الهادف إا ¤عصشرنة أاسشواق ا÷ملة

مديريـ ـة التجـ ـارة لبومـ ـرداسس تدعو اŸتعامل Úإا ¤السستثمار ‘ اŸيدان
تتجه مديرية التجارة لو’ية بومرداسس نحو
ت -ف -ع -ي -ل مشش -روع ت-ه-ي-ئ-ة وإانشش-اء أاسش-واق ا÷م-ل-ة
ب- -ال- -و’ي- -ة“ ،اشش- -ي- -ا م- -ع ح- -اج -ة ه -ذه اŸن -ط -ق -ة
الفÓحية بامتياز إا ¤فضشاءات منظمة لتسشويق
اŸنتجات اÙلية وﬁاربة النقاط السشوداء ،وهي
م -ن أاه -م ا’نشش -غ -ا’ت ال -ت -ي ك -ثÒا م-ا ع Èع-ن-ه-ا
ال -ف Ó-ح -ون خ -اصش-ة ‘ شش-ع-ب-ة اÿضش-روات وع-نب
اŸائ -دة ب -ال -ن-ظ-ر إا ¤صش-ع-وب-ات تسش-وي-ق اŸن-ت-وج ‘
’سشواق اÛاورة وحتى الداخلية اŸكلفة وغÒ
ا أ
العملية.
تبعا لمشسروع وزارة التجارة األخير الذي أاعلن وزير
التجارة القاضسي بتهيئة وعصسرنة أاسسواق الجملة
ع-ل-ى ال-مسس-ت-وى ال-وط-ن-ي وت-حضس-ي-ره-ا ل-ول-وج ع-الم
ال -تصس -دي -ر ب -إادخ -ال ال -ط -رق ال -ح-دي-ث-ة ف-ي م-ج-ال
التسسيير والتسسويق لترقية النشساط ودعم القتصساد
الوطني ،تحاول مديرية التجارة لبومرداسض السسير
في هذا التجاه رغم صسعوبة المهمة بسسبب أازمة
ال-ع-ق-ار وك-ي-ف-ي-ة إاق-ن-اع ال-م-ت-ع-ام-ل-ي-ن الق-تصس-ادي-ين
ال-خ-واصض لÓ-سس-ت-ث-م-ار ف-ي ه-ذا ال-مشس-روع ال-مربح،
وف- -ي ه- -ذا ال- -ج- -انب ق- -دمت م- -دي- -ري- -ة ال -ت -ج -ارة
لبومرداسض مقترحات إلنشساء أاسسواق جديدة أاو على
األق- -ل مشس- -روع -ا واح -دا يسس -ت -ج -يب ل -ل -م -ق -اي -يسض
ال-ق-ان-ون-ي-ة ال-م-ع-م-ول ب-ه-ا ب-إام-ك-ان-ه ت-نظيم النشساط
وامتصساصض التجارة الفوضسوية التي تعرفها شسعبة
ال-خضس-ر وال-ف-واك-ه ب-ال-خصس-وصض وت-خ-ف-ي-ف الضسغط
على سسوق الجملة لبلدية خميسض الخشسنة الذي
ي-ع-ان-ي ال-ك-ث-ي-ر م-ن ال-ن-ق-ائصض ال-ت-نظيمية والعملية،
ناهيك عن مشساكل البيئة المطروحة يوميا نتيجة
مخلفات التجار وانعدام فضساء للتفريغ.
وب -حسسب مصس -ادر م -ن م -دي -ري -ة ال -ت-ج-ارة ف-إان أاول

‘ مسشابقة «التحدي» بجامعة منتوري بقسشنطينة

خÈاء يقيمون اŸسستقبل ا◊ضسري
وتهيئة اÙيط بوسسط اŸدينة

’خ -وة م -ن-ت-وري»
–تضش -ن ج -ام -ع -ة «ا إ
بقسشنطينة ،منذ أامسس وحتى  29من الششهر
ا÷اري ،تظاهرة علمية تتمثل ‘ مسشابقة
فكرية ‘ ›ال العمران Ãششاركة سشبع دول
إاف-ري-ق-ي-ة وع-رب-ي-ة «ل-ب-ن-ان ،تونسس ،اŸغرب،
التوغو ،السشنغال ،البن.»Ú

قسسنطينة  /أاحمد دبيلي

يشسرف على تظاهرة «التحدي» والتي تتمحور
ح -ول م -وضس -وع «ال -مسس-ت-ق-ب-ل ال-حضس-ري ل-م-دي-ن-ة
قسس -ن-ط-ي-ن-ة» ،ك-ل م-ن ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ال-م-ي-ة ل-ت-رق-ي-ة
ال-دراسس-ات وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ل-ل-ت-ه-ي-ئة والعمران
«قسس- -م اف- -ري -ق -ي -ا والشس -رق األوسس -ط» ،ج -ام -ع -ة
قسسنطينة ولجنة التعمير وتهيئة اإلقليم التابعة
للمجلسض الشسعبي الولئي والبلدية.
وف -ي م -داخ -ل -ت -ه -ا أاك -دت «سس -ام -ي -ة ب -ن ع -ب-اسض
كغوشض» ،المشسرفة العلمية على هذه التظاهرة
وعضسو األكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا
والهيئة سسالفة الذكر ،على أان هذه المسسابقة
ت -ع -ت -ب -ر األول -ى م-ن ن-وع-ه-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى ولي-ة
قسس -ن -ط -ي -ن -ة ح -يث ت -م اخ -ت -ي -ار وسس -ط م -دي -ن -ة
قسس-ن-ط-ي-ن-ة ال-ذي ع-رف ال-ع-دي-د م-ن ال-ت-غ-ييرات
خ -اصس -ة بسس -بب ال -ت -وسس -ع ال-حضس-ري وال-ع-م-ران-ي
موضسوعا لها ،ومن المنتظر أان يسسفر هذا اللقاء
العلمي الميداني على نتائج عملية لتحسسين وجه
المدينة.
ومن جهتها صسرحت رئيسسة لجنة التعمير وتهيئة
اإلقليم التابعة للمجلسض الشسعبي الولئي« ،لمية

تشسكيل ÷نت Úلتقييم أانظف مدينة وأاحسسن
عمل صسحفي حول التنمية بتيبازة
المطروحة بالنظر إالى أازمة العقار الصسناعي الذي
ت -ع -ان -ي م -ن -ه ال -ولي-ة م-ق-اب-ل ال-ت-ع-ه-د ب-ت-ق-دي-م ك-ل
ال-تسس-ه-يÓ-ت ال-ق-ان-ون-ي-ة الÓ-زمة والمرافقة لنجاز
ال -مشس -روع ال -رام -ي إال -ى ت-رق-ي-ة ال-نشس-اط ال-ت-ج-اري
وتنظيم الممارسسة في الميدان.

لسسرة ا÷امعية بالعاصسمة تفقد الدكتور عبد القادر مولي
ا أ

وحسسب مصس- -درن- -ا م -ن ال -م -ج -لسض ال -ولئ -ي ف -اإّن
اللجنة المعنية بتقييم اأحسسن عمل صسحفي حول
ال -ت -ن -م -ي -ة ال -م -ح -ل -ي -ة ،سس -ي -راأسس-ه-ا رئ-يسض ل-ج-ن-ة
تكنولوجيا الإعÓم والتصسال بالمجلسض الولئي
«سس-م-ي-ر ب-ط-اشض» وتضسّ-م ف-ي ت-رك-ي-ب-ت-ه-ا ال-بشس-رية
اأعضس -اء م -خ -تصس -ي -ن ي -ن -ح -درون م -ن ال -م -ه-ن-ي-ي-ن
المحليين الذين لم يشساركوا في المسسابقة لغرضض
اإضسفاء قدر كاف من الشسفافية والمصسداقية على
المسسابقة.

ولد عبد القادر مولي في  12فبراير ،1952
عمل سسنوات طويلة أاسستاذا في قطاع التعليم

مقترح وضسع تحت تصسرف المتعاملين القتصساديين
المهتمين بالمشسروع هو سسوق الجملة ببلدية يسسر
المعروفة بانتشسار كبير للتجارة الفوضسوية بالتجزئة
وحتى بالجملة لتسسويق منتوج عنب المائدة بالنظر
إال-ى غ-ي-اب ال-فضس-اءات ال-ق-ان-ون-ي-ة ال-م-عتمدة ،حيث
دعت ال-م-ه-ت-م-ي-ن إال-ى ال-ت-ق-دم ل-ت-ق-دي-م مقترحاتهم
وباألخصض من جانب األرضسية التي تشسترط مسساحة
إاجمالية ل تقل عن  3هكتار وهي من أابرز العراقيل

ال-م-ت-وسس-ط ،ث-م ان-ت-دب ل-ل-دراسس-ة ف-ي ج-ام-ع-ة
الجزائر فتخرج منها بشسهادة الليسسانسض في
التاريخ ،واشستغل لسسنوات في التعليم الثانوي.
وعاوده الحنين إالى مدرجات الجامعة ،فتابع
دراسسته وأانجز رسسالة حول «الشسيخ الفضسيل
ال - -ورتÓ- -ن- -ي :نشس- -اط- -ه ال- -ت- -رب- -وي وج- -ه- -وده
لصسÓحية» ،ونال بها شسهادة الماجسستير في
اإ
عام .1999
لسستاذ مولي بشسهادة الدكتوراه عام
فاز ا أ
 ، 2007بعد مناقشسة أاطروحته حول « أاقطاب
لصسÓح في منطقة القبائل ،»1956-1912
اإ
بينما نال التأاهيل الجامعي في عام  ،2009له
عدة مقالت نشسرها في مجلة حوليات جامعة

بومرداسس..ز /كمال

لنسسانية ،لقد
ال-ج-زائ-ر وم-ج-ل-ة ك-ل-ي-ة ال-ع-لوم ا إ
تخرجت أاجيال على يديه خÓل  40سسنة أاو
أاكثر.
التحق الدكتور مولي بقسسم التاريخ بجامعة
الجزائر ،بعد حصسوله على الماجسستير ،وظل
يدّرسض تاريخ الجزائر الحديث ثم المعاصسر
حتى آاخر يوم من حياته ،ودون أاي توقف أاو
انقطاع ،لقد انهارت صسحته في أاواخر حياته،
بسسبب إاصسابته بالسسكري ،لكنه ظل معطاء ،لم
يتوقف عن العمل .رحم الله الدكتور مولي
وأاسسكنه فسسيح جناته.

سس .ب

اŸششاركون ‘ ا÷لسشات ا÷هوية للفدرالية الوطنية للمقاول Úالششباب:

اŸؤوسسـ ـ ـسسـ ـ ـة اŸصسغـ ـ ـرة أاداة التنميـ ـ ـة اÙليـ ـ ـة

Ãششاركة مقاول Úششباب من  12و’ية انطلقت أامسس ،فعاليات ا÷لسشات ا÷هوية للفدرالية الوطنية للمقاول Úالششباب بو’ية سشعيدة
’م Úالوطني للفدرالية –دث عن
–ت ششعار «اŸؤوسشسشة اŸصشغرة أاداة التنمية اÙلية» بإاششراف السشلطات الو’ئية« ،هامل خ Òالدين» ا أ
’ربع و’يات من الوطن حسشب التقسشيم ا÷غرا‘».
’هداف اŸتوخاة قائ« :Óإان الفدرالية تنظم ا÷لسشات ا÷هوية أ
ا أ
ركز الأمي ن الو طني خÓل هذ ه الج لسسات التي
اح -تضس -ن -ت -ه-ا ال-ق-اع-ة ال-ري-ا ضس-ي-ة ل-م-ل-ع ب مÓ-ح
الج يÓلي على اإبراز الأهمي ة و الح لقة الف ع الة
التي تلعبه ا الموؤسسسسة المصسغرة في تنمي ة اأ ي
اق-ت صس-اد م-ح-ل-ي ،ح-يث ت-ت-خ-ل-ل ه-ذ ه ال-ج-لسسات
م -ع -رضض لأ صس -ح -اب ال -م-ن-ت-وج-ات ل-ل-م-وؤسسسس-ات

جرادي» ل» الشسعب» ،على أان هذه التظاهرة
تدخل في اهتمامات لجنة التعمير التي ترأاسسها،
وأان ال -ت -ح -دي ال -ق-ائ-م ف-ي ال-وقت ال-ح-اضس-ر ه-و
ال -ت -ف -ك -ي -ر ف -ي ج -ع-ل وسس-ط م-دي-ن-ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة
يسستجيب وبشسكل عملي للتغيرات الحاصسلة وأان
هذه المسسابقة هي بداية للخروج بأافكار تحسسن
وجه المحيط.
وسسيشسهد اليوم األول من هذا اللقاء تقديم عدة
مداخÓت ومحاضسرات يوؤطرها مختصسون في
الميدان نذكر منها« :تظاهرة التحدي تطورها،
Óسستاذ «بيار ميرلن» من
أاهدافها ،إاضسافاتها» ل أ
ف-رنسس-ا و»ال-ت-ط-ور ال-حضس-ري ل-م-دينة قسسنطينة»
األسستاذة «بن عباسض كغوشض سسامية» ،و»إاشسكالية
Óسس-ت-اذة «م-غ-ن-وسض
وسس-ط م-دي-ن-ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة» ل -أ
دريسض زهية» .و»ما ينتظره المنتخب والمسسير
Óسستاذة « لمية
المحلي من هذه التظاهرة ل أ
جرادي».
تجدر اإلشسارة ،أان هذه المسسابقة والتي يتنقل
ف -ي -ه -ا ال -ف -ري -ق ال -مشس -ارك إال -ى وسس -ط م -دي -ن -ة
قسس-ن-ط-ي-نة خÓل  4أاي-ام م-ت-ت-ال-ي-ة للوقوف على
ال-وضس-ع ال-ع-م-ران-ي ال-ح-ال-ي وت-ق-ديم المقترحات
العلمية والعملية من أاجل تهيئة عمرانية ترقى
إالى مسستوى قسسنطينة كقطب حضساري بامتياز،
يشس -رف ع -ل -ي-ه-ا ف-ري-ق ع-ل-م-ي ي-ت-ك-ون م-ن ثÓ-ث
خ -ب -راء م -ن ك -ن -دا ،ف -رنسس -ا وال -ج-زائ-ر ي-م-ث-ل-ون
ال -م -ن -اط -ق ال -ثÓ-ث م-ن ال-ع-ال-م ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ه-ي-ئ-ة
ال -ع-ال-م-ي-ة ل-ت-رق-ي-ة ال-دراسس-ات وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي
للتهيئة والعمران.

’ولية للسشنة اŸقبلة
” رصشد ا÷وائز اŸرتقبة ضشمن اŸيزانية ا أ
ّ

صش -ادق اÛلسس الشش -ع -ب -ي ال -و’ئ-ي ب-ت-ي-ب-ازة
م-ؤوخ-را ،خÓ-ل دورت-ه ال-ث-ال-ث-ة اŸن-ع-ق-دة ع-لى
م -قÎح تشش-ك-ي-ل ÷ن-تﬂ Úتصش-ت Úل-ل-ت-ق-ي-ي-م
Ÿسشابقتي أانظف مدينة وأاحسشن عمل صشحفي
ح-ول ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة يتم تقد Ëجائزتيهما
خÓل احتفا’ت عيد ا’سشتقÓل من كلّ سشنة.

’سشرة
مرة أاخرى ‘ ششهر الثورة تفقد ا أ
ا÷ام -ع -ي -ة وب -ال -ت -ح -دي -د قسش -م ال -ت -اري -خ
ب- -ج- -ام -ع -ة ا÷زائ -ر  ،02أاح- -د أاسش- -ات -ذت -ه -ا
’جÓء وهو الدكتور عبد القادر مو’ي،
ا أ
أاسش-ت-اذ ال-ت-اري-خ اŸع-اصش-ر ،ال-ذي ان-ت-ق-ل إا¤
جوار ربه ،فجر يوم ا÷معةÃ ،سشتششفى
بني مسشوسس ،بعد صشراع مرير مع اŸرضس.
’سش-ت-اذ بششÒ
ب -ع -دم -ا ف -ق -دن-ا ،ق-ب-ل أاي-ام ،ا أ
م -دي-ن-ي ،ي-وم  13ن-وف-م Èا÷اري ،وق-ب-ل-ه
ﬁم -د ب -ن شش-ري-ف-ة ب-ت-اري-خ  22م-ن ن-فسس
الششهر.
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المصسغرة لمختلف العارضسين المسستفيدين في
اإ ط ار اأجهزة دعم الد ولة .
وع-رف ت ال-ج-لسس-ات ت-ن-ظ-ي-م م-ع-رضض لم نتوجات
ال -م -وؤسسسس -ات ال -مصس-غ-رة ال-مشس-ارك-ة ،ك-م-ا ث-م-ن
الع ار ضسون هذ ه المشساركة و اأجمعوا اأ ن بمثل
هذ ه اللقاءات حتما سسي صسلون اإلى مبت غ ا ه م .

ل Óإشسار ة تتواصسل فعال يات ه ذه ا ل جلسسات اإ ل ى
غ -اي -ة  2 6ن-وف-م-ب-ر ب-ت-ن-ظ-ي-م ورشس-ات ت-ك-وي ن ي ة
واإمضساء اتفاقيات بجامعة سسعي دة .

سسعيدة :جلطي علي

تيبازة :عÓء ملزي

واأشسار مصسدرنا اإلى كون ذات المسسابقة التي
سس- -تشس- -ه- -د م- -يÓ- -د ع- -دده- -ا الأول خÓ- -ل ع- -ي -د
السستقÓل من السسنة المقبلة ،سستسساهم في بعث
السسباق بين الإعÓميين النشسيطين محليا حول
موضسوع اإبراز اأهم اأوجه التنمية بالولية.
وفي سسياق ذي صسلة سسيتم تشسكيل لجنة مختصسة
اأخ -رى ي-راأسس-ه-ا رئ-يسض ال-م-ج-لسض ال-ولئ-ي وتضسّ-م
مختصسين في عّدة قطاعات تعنى بتقييم النظافة
وح -ال -ة ال -م -ح -ي -ط ال -ب -ي-ئ-ي داخ-ل ال-م-دن ضس-م-ن
مسس-اب-ق-ة ولئ-ي-ة سس-ت-ت-وج ب-ان-ت-ق-اء اأن-ظ-ف م-دي-نة
ومنحها جائزة خاصسة بمناسسبة عيد السستقÓل
والشسباب ،غير اّنه ولظروف خاصسة تّم النظر
فيها سسلفا ،ومن المرتقب اأّن تقّدم ثÓث جوائز
خÓل العدد الأول من المسسابقة في بادرة تهدف
اإلى بعث السسباق بين البلديات فيما يتعلق بملف
تنظيف المحيط ،على اأن تقتصسر المسسابقة على
جائزة واحدة نظريا خÓل الطبعات المقبلة.

طب العمل بسشطيف

إابرام  964اتفاقية مع اŸؤوسسسسات منذ بداية السسنة
تسش -ع -ى مصش -ل-ح-ة طب ال-ع-م-ل ال-ت-اب-ع-ة
ل -ق -ط -اع الصش -ح -ة ب -و’ي -ة سش -ط -ي -ف ،وال -ت-ي
ي -ت -واج -د م -رك -زه-ا ال-رئ-يسش-ي ب-ح-ي ع-ب-اشش-ة
عمار ،بوسشط مدينة سشطيف ،إا ¤ا’نتششار
عﬂ Èت - -ل - -ف اŸؤوسشسش- -ات ال- -ع- -ام- -ل- -ة بÎاب
الو’ية ‘ إاطار سشياسشة مدروسشة تسشتهدف
ك - - -ل اŸؤوسشسش - - -ات ال - - -ك- - -بÒة واŸت- - -وسش- - -ط- - -ة
والصشغÒة.

سسطيف :نورالدين بوطغان

وحسسب مصسدر موثوق من هذه المصسلحة ،فاإنها
تمكنت ،منذ بداية السسنة الجارية واإلى غاية نهاية
شسهر اأكتوبر المنصسرم ،من اإبرام  946اتفاقية مع
مختلف الموؤسسسسات ،من اأجل تقديم الخدمات
المعهودة من طرف المصسلحة ،على غرار اإجراء
الفحوصسات الطبية والتحاليل بصسفة دورية ،والتي
من شساأنها اطÓع العامل على وضسعيته الصسحية

وت- -وج- -ي -ه -ه ف -ي ح -ال -ة ال -م -رضض اإل -ى ال -مصس -ال -ح
المختصسة ،وحتى تغيير منصسب عمله اإذا كان ل
يÓئم وضسعيته الصسحية.
وحسسب ذات ال -مصس -در دائ -م -ا ،ف -اإن الت -ف-اق-ي-ات
اأب-رمت م-ع م-خ-ت-ل-ف ال-م-وؤسسسس-ات ال-ت-ي ب-ه-ا ع-دد
عمال يتراوح بين  50اإلى اأكثر من األف عامل،
وحتى موؤسسسسات مصسغرة باأعداد قليلة باأقل من
 10مسستخدمين ،وتشسمل التفاقيات المبرمة كافة
ق -ط -اع -ات ال -نشس -اط الج -ت -م -اع -ي والق -تصس-ادي
وال -خ -دم -ات -ي ،ح -يث ت -م تصس -ن -ي -ف ال -ق -ط -اع -ات
المتعاملة مع المصسلحة اإلى  3تصسنيفات وهي:
ع-م-ال ك-ل ال-ق-ط-اع-ات ال-ت-ي ل-ه-ا عÓ-ق-ة بالصسحة
البشسرية والحيوانية من ممرضسين واأطباء وبياطرة
وغيرهم ،وقطاعات النشساط المنتج القتصسادي
وال -خ -دم -ات -ي ع -ل -ى غ -رار الشس -رك -ات الن-ت-اج-ي-ة
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÷نة ﬂتصصة Ùاربة ا◊رث العشصوائي والرعي الفوضصوي جنوب سصيدي بلعباسش

إا◊اق أاضسرار خطÒة Ãسساحات السسهوب واŸناطق اÙمية

اسص-ت-ف-ح-لت ب-ج-ن-وب سص-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسش ظ-اه-رة ا◊رث ال-عشص-وائ-ي وال-رع-ي ا÷ائ-ر ،ب-ع-د ان أاضص-رت Ãسص-احات واسصعة من السصهوب
واŸناطق الرعوية واÙميات ما دفع با÷هات اŸعنية إا ¤تنصصيب ÷نة على مسصتوى دائرة اŸرحوم واسصندت لها مهمة ﬁاربة ا◊رث
العشصوائي بهذه اŸناطق.
ال - -رغ - -م م- -ن ا‚ازه ع- -ل- -ى ط- -ول
لهذه التجاوزات على غرار منطقة
ا◊دود الشض- -رق- -ي -ة إا ¤ال -غ -رب -ي -ة،
ال - - -وسض- - -رة ،وا÷ح- - -ف- - -ة واÿويÌ
مرورا باŸناطق السضهبية ،إا’ أان
وغÒها.
اأ’شضجار التي “ت غراسضتها ‘
يذكر أان ا÷هات اŸعنية ،قامت
تلك الفÎة  ⁄تتأاقلم مع الظروف
ب-ت-ح-ري-ر حوا‹ ﬁ 30ضض-را ضض-د
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة واŸن-اخ-ية ومع اإ’قليم
اıالف ،Úمنها ﬁ 20ضضرا من
شض - -ب - -ه الصض - -ح - -رواي م - -ا أادى إا¤
قبل أاعوان الغابات وﬁ 10اضضر
موتها.
م- -ن ق- -ب- -ل ال -درك ال -وط -ن -ي ضض -د
هذا وتسضعى ا÷هات الوصضية إا¤
اıالف‡ Úن ’ يحوزون على
إاطÓ- -ق ب- -رام -ج واسض -ع -ة Ùارب -ة
ت -راخ-يصص ‘ ه-ذا الشض-أان ،ل-ت-ب-ق-ى
ال-تصض-ح-ر م-ن-ه-ا م-ا ت-ع-ل-ق ب-ت-م-ديد
العقوبات التي يقرها القانون ‘
السض - -د اأ’خضض - -ر ع - -ل- -ى مسض- -اح- -ة
ه -ذا اÛال ’ ت -ت -م -اشض-ى وح-ج-م
 100.000ه -ك -ت-ار وإاع-ادة ت-أاه-ي-ل
ا÷رÁة ال - -ب - -ي- -ئ- -ي- -ة اŸرت- -ك- -ب- -ة،
اŸسض -اح -ات ا◊ل -ف -اوي -ة وح -م-اي-ة
ح -يث ت -ت -م -ث -ل ‘ غ -رام -ة م-ال-ي-ة
اŸناطق الرعوية وتطوير الفÓحة
بسضيطة ’ تشضكل أاي رادع ◊ماية
الظاهرة ،حيث تقوم هذه اللجنة
سسيدي بلعباسس  :غ .شسعدو
الصضحراوية حول الواحات ،فضضÓ
البيئة .و‘ هذا اÿصضوصص طالب
اŸشضÎكة والتي تضضم ‡ثل Úعن
ع - -ن ب - -عث اŸشض - -اري - -ع ا÷واري- -ة
ﬂتصضون ‘ ›ال البيئة بتحيÚ
اÙاف- -ظ- -ة السض- -ام- -ي -ة ل -ت -ط -وي -ر
Ÿك -اف -ح -ة ال-تصض-ح-ر ،ح-يث ” ‘
ج-م-ل-ة ال-ق-وان ÚاŸت-ع-ل-قة بحماية
ان- - - -تشض- - - -رت ظ- - - -اه - - -رة ا◊رث
السض- -ه- -وبﬁ ،اف- -ظ- -ة ال- -غ- -اب -ات،
هذا الصضدد إاطÓق  300مشضروع
اŸن-اط-ق السض-ه-ب-ي-ة وإاع-ادة ال-ن-ظر
ق
العشضوائي بشضكل ملفت باŸناط
مديرية الفÓحة واŸصضالح اأ’منية
ج -واري Ÿك-اف-ح-ة ال-تصض-ح-ر ع-ل-ى
ف -ي -ه -ا وج -ع -ل -ه -ا رادع -ا ح -ق-ي-ق-ي-ا
ا÷ن-وب-ي-ة لسض-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسص وال-تي
ب -خ -رج -ات م -ي -دان -ي -ة م -ن -ت -ظ -م -ة
مسضاحة إاجمالية تقدر بـ 11.409
ل-ل-م-خ-ال-ف◊ Úم-اية هذه اŸناطق
ت-ق-ع م-ع-ظ-م-ه-ا ‘ ﬁور ال-هضض-اب
وفجائية للمناطق السضهبية الواقعة
هكتار يتمثل ‘ غراسضة نباتات
م- -ن خ- -ط- -ر ال- -تصض- -ح- -ر ال -ذي م -ا
ال - -ع - -ل- -ي- -ا ح- -يث مسضت اŸن- -اط- -ق
بإاقليم بلدية مرحوم وبئر ا◊مام
غابية منها  2000شضجرة زيتون
ف- -ت- -ئ ي- -زح- -ف ع- -ل- -ى اŸن- -اط- -ق
ال -رع -وي -ة وك-ذا اŸن-اط-ق ال-غ-اب-ي-ة
جنوبا ،ومن ” –رر ﬁاضضر ‘
و 2.508ه -ك -ت -ار م -ن ال -ن -ب -ات-ات
الشض -م -ال -ي -ة ك -ل سض -ن -ة ب -ح -وا‹ 10
واÙم -ي -ات ،اأ’م -ر ال -ذي يشض-ك-ل
ح - -ق اıال - -ف‡ Úن ي - -ق- -وم- -ون
ال -رع -وي -ة و 48.050ه -ك -ت-ار م-ن
أام- -ت- -ار ،وأاصض -ب -ح ي -ه -دد اأ’راضض -ي
خ -ط -را إاي -ك-ول-وج-ي-ا ع-ل-ى ال-غ-ط-اء
با◊رث العشضوائي ،الرعي ا÷ائر
ال-ن-ب-ات-ات السض-ه-ب-ي-ة ،باإ’ضضافة إا¤
ال - -زراع - -ي - -ة اÿصض- -ب- -ة ،وب- -حسضب
النباتي ويسضاهم ‘ انتشضار ظاهرة
وال -ب -ن -اء ال -ف -وضض -وي ‘ اŸن -اط-ق
إا‚از  ٧5منبع ماء و 445وحدة
اıتصض ،Úف- - -إان مشض - -روع السض - -د
ال-تصض-ح-ر ،ول-ل-ح-د م-ن ال-وضض-ع” ،
السضهبية ،وتركز اللجنة عملها على
شض -مسض -ي -ة وه -وائ -ي -ة م-وزع-ة ع-ل-ى
اأ’خضضر  ⁄يحقق نتائجه اŸرجوة
مؤوخرا تنصضيب ÷نة على مسضتوى
سضكان اŸناطق السضهبية.
لغياب دراسضات بيئية دقيقة فعلى
اŸناطق التي تعرف إانتشضارا كبÒا
دائ - -رة اŸرح - -وم Ùارب - -ة ه - -ذه

دوار الزيادي بشصحيمة يحتاج إا ¤التفاتة

تيارت :ع  .عمارة
‘ اط- -ار سص- -لسص- -ل- -ة ت- -ن -ق Ó-ت
«ج- -ري- -دة الشص -عب «ال -دوري -ة
ل -ل -م -ن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة ب-ب-ل-دي-ات
و’ي-ة ت-ي-ارت ،وج-ه-ت-ن-ا كانت
بلدية شصحيمة التي تعت Èمن
اك Èال - -ب - -ل - -دي - -ات م - -ن ح- -يث
اŸسصاحة غ Òان بعضش اŸناطق
ال- -ن- -ائ -ي -ة ’ ت -زال –ت -اج ا¤
ال-ت-ف-ات-ة رغ-م ت-وجيهات وا‹
الو’ية عبد السصÓم بن تواتي
اŸت -ك -ررة ل -ل -م -ج -لسش ال -ب-ل-دي
ال - - -رام - - -ي- - -ة ا ¤ال- - -ت- - -ك- - -ف- - -ل
ب- - -انشص- - -غ - -ا’ت اŸواط - -ن Úو’
سصيما سصكان اŸناطق النائية.
انتقلنا ا ¤دوار الزيادي الذي
يبعد عن مقر البلدية بحوا‹ 10
كلم على طريق ’ يصضلح للسضÒ
ول- -وع -ل -ى ا’ق -دام ل -كÌة اهÎائ -ه
ح-يث وصض-ل-ن-ا بصض-ع-وب-ة ك-بÒة على
م Ïسض- -ي- -ارة ن- -ف- -ع- -ي- -ة وك -ان ا÷و
صضحوا ،يقول سضائق السضيارة انه لو
كانت ا’مطار تتسضاقط لوصضلنا ا¤
الدوار الذي تتبع Ìسضكناته على
ط -ول ال-ط-ري-ق وح-واف-ه ،شض-ب-ان ‘
مقتبل العمر يرعون الغنم ،وحتى
ه -ؤو’ء اسض -ت -وق -ف-ون-ا واشض-ت-ك-وا م-ن
ان- - -ع- - -دام ال- - -ط - -ري - -ق اŸؤودي ا¤
دوارهم ،بعضص ا’طفال انقطعوا
عن الدراسضة Ãدارسص مقر البلدية
ويقول الشضيخ الكفيف احمد بخالد
 85سض-ن-ة ان-ه م-ن-ذ ن-ع-وم-ة اظ-افره
ي-ت-م-ن-ى وصض-ول ال-ك-ه-رب-اء ا ¤دوار
الزيادي ويطالب بشضق طريق معبّد
حتى يتسضنى للجيل ا÷ديد التنقل
والدراسضة والتسضوق.
دوار ال -زي -ادي رغ -م ق -دم-ه ’
توجد كهرباء به ف Óيزال سضكانه
يسض -ت-ع-م-ل-ون ال-ط-ري-ق-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
اŸتمثلة ‘ اشضعال لهب منبعث من
قارورة غاز فرغم خطورة العملية
إا’ انهم اقروا انهم ’ يسضتطيعون
ال -ب -ق -اء ‘ ال -ظ Ó-م وم-ن-ه-م م-ن ’

السسكان ينتظرون الكهرباء وفتح قاعة العÓج

ي - -زال يشض - -ع - -ل الشض - -م- -وع ب- -حسضب
الشضيوخ الذين التقينا بهم.
شضبان ‘ مقتبل العمر يشضتغلون
‘ ال -ف Ó-ح -ة وال -رع -ي ومسض -اع-دة
ا’ول - -ي - -اء ‘ ظ- -ل ان- -ق- -ط- -اع ع- -ن
ال- -دراسض -ة أاوع -دم ا’ل -ت -ح -اق ب -ه -ا
أاصض ،Ó- - - -أام- - - -ا الصض- - - -ح - - -ة ،ف - - -إان
اŸسضتوصضف الوحيد يبعد عن مقر
البلدية شضحيمة بـ  10كلم ،يقول
السضيد بخالد نصضر الدين صضاحب
 42سضنة من سضكان الدوار ان أامنية
أاي م- -واط- -ن ي- -ري- -د ال- -ك -م -ال -ي -ات
والسضوق لكن سضكان الدوار مبتغاهم
وام- - -ن- - -ي- - -ت - -ه - -م ان ي - -روا ا’ن - -وار
واŸصضابيح تن Òوتضضيء منازلهم
ومشض- -اه- -دة اب- -ن -اءه -م يشض -اه -دون
ال-ت-ل-ف-از ول-ي-ق-تنوا الثÓجة وغÒها
من ا’دوات ا’لكÎونية.
ع-ل-ى م-ق-رب-ة م-ن ال-دوار شضّ-ي-دت
قاعة للعÓج ‘ التسضعينيات وكان
الكل يتطلع بان تكون مصضحة يلجأا
إاليها اŸرضضى الذين يعانون التنقل
وك - -راء السض- -ي- -ارات ل- -ل- -ت- -وج- -ه ا¤
مدريسضة أاوالسضوقر على بعد أاكÌ
من 40ك -ل-م ،ل-ك-ن ه-ذه ال-ق-اع-ة ⁄
تفتح و ⁄تر النور وبقيت هيكÓ
غ Òان السضكان يطالبون بفتحها
للتدواي ،لكون النسضاء عند الو’دة
ي-ع-ان Úمشض-ق-ة ك-بÒة ل-ل-وصض-ول ا¤
مدريسضة أاوالسضوقر أاوع Úالذهب،

يقول ﬁدثنا.

إ’عطاء الطرف اآ’خر حقه ‘
ال- -رد ،اتصض- -ل -ن -ا Ãدي -ر اŸؤوسضسض -ة
العمومية ا’سضتشضفائية لدائرة عÚ
الذهب التي تتبع لها اقليميا بلدية
شضحيمة فقال ان الهيكل موجود
منذ تسضعينيات القرن اŸاضضي غÒ
انه بحسضب قوله  ⁄تفتح أابوابه
بسضبب قلة السضكان بحكم التجربة
ان ه -ن -اك ب-عضص ال-دواوي-ر ف-ت-حت
ب -ه -ا مصض -ح -ات أاي ق-اع-ات عÓ-ج،
واج-ريت احصض-ائ-ي-ات ت-وصض-لت ا¤
ان قاعات العÓج مفتوحة ويسضجل
ع - -دم حضض- -ور اŸرضض- -ى وسض- -ج- -ل
حضضور عدد قليل من اŸواطنÚ
اث -ن Úأاوث Ó-ث -ة ل -ل -تضض -م -ي -د وأاخ-ذ
ا◊قن.

’شصهر اŸنصصرمة
بعدما عرفت انسصدادا وجمودا ‘ ا أ

سسكان بلدية الظهرة يتطلعون
إلنطÓقة تنموية واعدة

أارج -ع سص -ك -ان ب -ل -دي -ة ال -ظ -ه -رة ‘ و’ي -ة الشص-ل-ف
عمليات تعطيل وتÒة اŸشصاريع التنموية والتكفل
ب-إانشص-غ-ا’ت-ه-م ب-ذات اŸن-ط-ق-ة ال-ري-ف-ية إا ¤ا÷مود
’شص-ه-ر
’نسص-داد ال-ذي ع-رف-ت-ه ال-ب-ل-دي-ة ،خÓ-ل ا أ
وا إ
’مر
’خÒة ،من بداية عهدة اÛلسش ا◊ا‹ ،ا أ
ا أ
’ول ع -ن ا÷ه -از
ال- -ذي ج- -ع- -ل ت- -دخ- -ل اŸسص- -ؤوول ا أ
ال-ت-ن-ف-ي-ذي ب-ال-و’ي-ة ب-ادرة إان-ف-راج ،ل-ق-يت إارت-ياح
ا÷ميع بذات الناحية الريفية.

ألشسلف :و.ي .أعرأيبي
الوضضعية التي شضهدت انفراجا بتدخل الوا‹ مصضطفى
صض- -ادق ،م -ن خ Ó-ل وضض -ع ق -اط -رة اÛلسص ع -ل -ى السض -ك -ة
الصض -ح -ي-ح-ة وإان-ه-اء ظ-اه-رة اإ’نسض-داد ال-ت-ي عصض-فت ب-ع-دة
مشضاريع تنموية تأاخر تسضليمها ‘ وقتها اÙدد ،لتلبية
انشضغا’ت ومطالب اأبناء اŸنطقة الريفية التي شضهدت
جمودا ،انعكسص سضلبا على يوميات اŸواطن Úالذين فضضلوا
اإ’سضتقرار Ãناطقهم رغم السضعي لتهجÒهم خÓل
سضنوات ا÷حيم اإ’رهابي.
وب -ن -ظ -ر السض -ك -ان ف -إان دع -وة ال-وا‹ ه-ي رسض-ال-ة ق-وي-ة
للمنتخب Úللتوجه ككتلة واحدة نحو تكثيف ا÷هود وإازالة
ا◊سضاسضيات ا◊زبية والتي “ثل الرؤوية الضضيقة و’تخدم
التوجهات العامة Ÿسضار التنمية اÙلية التي هي مطلب
تسضعى السضلطات الو’ئية لتحقيقه ميدانيا ،كما هو ا◊ال
‘ تفعيل مشضروع  100وحدة سضكنية إايجارية ،وانطÓقها
‘ اأ’شضغال بعد التأاخر الذي ” تسضجيله ميدانيا ،اأ’مر
الذي سضيسضمح بدراسضة اŸلفات اŸودعة لدى اŸصضالح
اŸعنية ،بحسضب ما علمناه من الدائرة التي سضهرت على
Œسضيد مشضروع الغاز اŸنز‹ لفائدة سضكان الظهرة مركز
ومنطقة اأو’د بلقاسضم التي ” انقاذ أابنائها من معاناة
برودة الطقسص الذي Áيز الناحية ،يشض Òالسضكان .أاما فيما
يخصص توزيع السضكنات Ãنطقة سضيدي موسضى فقد أارجع
اŸسض-ؤوول-ون ال-ع-م-ل-ي-ة اإ ¤ن-ه-اي-ة اشض-غ-ال ال-ت-ه-يئة اÿارجية
للحي السضكني تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية اŸتعلقة
ب -ت -وزي -ع السض -ك -ن ع-ل-ى اŸواط-ن Úب-دون ن-ق-ائصص ت-ذك-ر ‘
انتظار تسضليم مشضروع تزفيت طريق برج بغل الذين ينتظره
أابناء الناحية بأامل كب ،Òيشض Òالسضكان الذين إالتمسضوا من
السض-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة اإ’ل-ت-ف-ات-ة ل-ه-ذه اŸن-ط-ق-ة النائية التي
عانت الكث Òجراء اإ’همال وعدم التكفل باإ’نشضغا’ت التي
ط -اŸا رف -ع -ه -ا ه-ؤو’ء خÓ-ل السض-ن-وات اŸنصض-رم-ة ك-إا‚از
فضضاءات للشضباب وتوف Òمناصضب شضغل ،مع فتح ورشضة
النشضاط الفÓحي وتشضجيع ا◊رف التقليدية لدى أابناء
الناحية خاصضة اŸرأاة الريفية التي عانت التهميشص .من
ناحية أاخرى– ،دث السضكان عن الزيادة ‘ حصضصص السضكن
الريفية لضضمان اسضتقرار السضكان Ãناطقهم التي مازالوا
يقطنون بها منذ سضنوات .ومن جانب آاخر– ،دث السضكان
ع -ن ت -وج-ي-ه مشض-اري-ع السض-ي-اح-ة ن-ح-و ال-ب-ل-دي-ة ال-ت-ي ت-زخ-ر
Ãن -اظ -ر وفضض -اءات سض -ي -اح -ي -ة ’زالت ع-ذراء ،يشض Òأاب-ن-اء
الناحية الذين يحلمون بغد اأفضضل إاذا سضلطت اأ’ضضواء على
بلديتهم.

وا‹ معسصكر وجها لوجه مع اŸواطنÚ

حلول اسستعجالية Ÿلفات التنمية اŸطروحة

معسسكر :أم أ .Òÿسس

يواصصل وا‹ معسصكر ،حميد بعيشش،
اÿرج -ات اŸي-دان-ي-ة ا’سص-ت-طÓ-ع-ي-ة
لتشصخيصش اخت’Óت التنمية بتفقد
دائ - -رة الÈج م - -ن خÓ- -ل ال- -ت- -واصص- -ل
اŸب -اشص -ر م -ع اŸواط -ن ووضص -ع ب -رن -ام -ج
تنموي يسصتند إا ¤تطلعات اŸواطنÚ
وانشص -غ -ا’ت -ه -م وت -ذل -ي-ل الصص-ع-وب-ات
ال -ي -وم-ي-ة خ-اصص-ة ‘ اŸن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة
والريفية.
‘ لقائه بفعاليات اÛتمع اŸد Êأامر
بوضضع حلول اسضتعجالية ıتلف اŸشضاكل
اŸطروحة والتي عرضضت على مسضامعه،
تأاتي ‘ مقدمتها العزلة اŸفروضضة على
سضكان البلديات بسضبب نقصص وسضائل النقل
واŸواصضÓت وتشضمل أايضضا مشضاكل  ⁄تلق
ح › ‘ Ó-ال السض -ك -ن ا’ج-ت-م-اع-ي ن-ظ-را
ل -ب -عضص اŸشض -اري -ع اŸت -وق -ف -ة واŸت -أاخ -رة
إاضضافة إا ¤ا◊فر الصضحية وغياب شضبكات
الصضرف الصضحي التي أاضضحت تهدد صضحة
سضكان التجمعات الريفية وتعرضضها ÿطر

اأ’م -راضص اŸت -ن -ق -ل -ة ع ÈاŸي-اه وأام-راضص
ا÷هاز البو‹ والتناسضلي ،وكحلول وفرتها
السضلطات اÙلية ÷ملة اŸشضاكل التنموية
اŸطروحة فقد ” تخصضيصص مبالغ مالية
م -ع -تÈة ’ح -ت -واء مشض -اك-ل ال-ت-ن-م-ي-ة ب-الÈج
ضض- -م- -ن الÈن -ام -ج اÿم -اسض -ي 2019-2015
للبلديات ،وبلديات الدائرة اسضتفادت من
 50عملية تنموية منها  19عملية ‘ قطاع
ال -ري وال -ت -ط -ه Òو 9ع -م -ل-ي-ات ‘ ق-ط-اع
اأ’شض-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة زي-ادة ع-لى  22عملية
ت -ن -م -وي -ة ‘ ق-ط-اع ال-ت-ع-م Òوال-ت-ج-ه-ي-زات
ال -ع -م -وم -ي -ة Ãب-ل-غ اج-م-ا‹ ي-زي-د ع-ن 539
مليون دينار ،زيادة على تخصضيصص مبلغ 120
م- -ل- -ي- -ون دي- -ن -ار ’‚از شض -ب -ك -ات الصض -رف
الصضحي بـ 5دواوير ضضمن ﬂطط وزارة
اŸوارد اŸائية وجهود السضلطات الو’ئية
ل -ل -قضض -اء ع -ل -ى ال -ن -ق -اط السض -وداء ‘ ه-ذا
اÛال ،وسض- -ت- -وف- -ر السض- -ل- -ط- -ات اÙل -ي -ة
ال -ط-اق-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة وك-ذا اŸط-لب اŸل-ح
للربط بالغاز الطبيعي ‘ بعضص التجمعات
السضكنية بعد دخول مشضاريع الغاز الطبيعي
واإ’نارة الريفية ‘ عدة مناطق بالÈج حيز

اÿدمة ،وأان حجم اŸعاناة التي تتكبدها
السض -اك -ن -ة ‘ ›ال السض -ك -ن ن -ت -ي-ج-ة ت-أاخ-ر
اŸشضاريع السضكنية ا›ÈŸة ‘ اŸنطقة
والتي مازالت  100وحدة منها طور ا’‚از
منها  60وحدة متوقفة ،أامام العدد الهائل
من الطلبات اŸودعة على السضكن العمومي
اإ’ي- -ج- -اري اŸق- -در بـ 1850ط -لب ،ح -يث
التمسضت اŸسضؤوولة –ويل حصضة معتÈة من
ب-رن-ام-ج السض-ك-ن ال-ع-م-وم-ي اŸوجه للقضضاء
على السضكن الهشص اإ ¤ا’جتماعي والرفع
م -ن حصضصص اإ’ع -ان-ات ال-ري-ف-ي-ة ل-ت-خ-ف-ي-ف
الضض -غ-ط وح-دة اأزم-ة السض-ك-ن ،ب-ال-ن-ظ-ر إا¤
طبيعة اŸنطقة الريفية و‚اح السضلطات
اÙلية ‘ القضضاء على السضكنات الهشضة،
أاما ‘ ›ال النقل ووسضائل اŸواصضÓت
ف- -إان ه- -ن- -اك دع- -وة أ’ب -ن -اء اŸن -ط -ق -ة إا¤
ا’سضتثمار ‘ هذا اÛال نظرا للرخصضة
ا’سض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي وف-رت-ها الوزارة الوصضية
للقطاع Ãعسضكر والتي تسضمح بتدعيم 10
خطوط بالو’ية من بينها خطوط النقل
بدائرة الÈج التي  ⁄تلق أاي اهتمام من
طرف الناقل. Ú
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اأ’حد  25نوفمبر  2018م
الموافق لـ  1٧ربيع اأ’ول 1440هـ

موجة أحتجاجات جديدة ‘ فرنسسا بسسبب أرتفاع أسسعار ألوقود

إلشسرطـ ـة تسستخ ـدم إلغ ـاز إŸسسي ـل للدموع
وإلشسانزليزيـ ـ ـ ـه يتحـ ـول لسساحـ ـة موإجهـ ـات
–ولت أحتجاجات «ألسسÎأت ألصسفرأء» ‘ ألعاصسمة ألفرنسسية باريسش إأ ¤موأجهات ب ÚأŸتظاهرين وألشسرطة ،بعد أن
’خÒة ألغاز أŸسسيل للدموع وخرأطيم أŸياه لتفريق أÙتج Úألغاضسب Úمن أرتفاع تكاليف ألوقود وألسسياسسات
أسستخدمت أ أ
أ’قتصسادية للرئيسش إأÁانويل ماكرون.

أاظ -ه -رت م -ق -اط -ع ف -ي -دي-و ،صس-وره-ا
ﬁتجون ونشسروها على حسساباتهم
الشس- -خصس- -ي- -ة ‘ ت- -وي Îوف- -يسس -ب -وك،
ال- - - -نÒان مشس - - -ت - - -ع - - -ل - - -ة ‘ شس - - -ارع
الشس- -ان- -زل- -ي- -زي- -ه ،وب- -عضش ﬂل- -ف -ات
الغازات اŸسسيلة للدموع.
‘ م -واج-ه-ة ح-ك-وم-ة ف-رنسس-ي-ة تصس-ر
على موقفها ،أاطلق اÙتجون على
زيادة الرسسوم على اÙروقات ‘
ح- -رك- -ة «السسÎات الصس- -ف -راء» ،أامسش
السس-بت ،ال-فصس-ل ال-ث-ا Êم-ن ت-ع-ب-ئ-ت-هم
ال- -ت -ي ت -ت -م -ث -ل ب -ت -ظ -اه -رة ك -بÒة ‘
ب- -اريسش ،أاث- -ارت ق- -ل- -ق السس- -ل- -ط- -ات،
و–ركات ‘ مناطق أاخرى.
واسستخدمت قوات اأ’من ‘ باريسش
ال -غ -از اŸسس -ي -ل ل -ل -دم -وع وخ -راط-ي-م
اŸي-اه؛ ل-ت-ف-ري-ق م-ت-ظ-اه-ري-ن ح-اولوا
اخÎاق ط - -وق ل - -لشس - -رط - -ة ‘ ج- -ادة
الشسانزيليزيه.
وت-دف-ق م-ئ-ات اÙت-ج ÚبسسÎات-ه-م
الصس -ف -راء ال-ت-ي ب-اتت رم-ز –رك-ه-م،
أامسش  ،على سساحة ا’يتوال ومدخل
ج -ادة الشس -ان-زي-ل-ي-زي-ه ،وه-م ي-ه-ت-ف-ون
«اسستقالة ماكرون» و«الشسرطة معنا».
وقرر اÙتجون القيام بتحركات ‘
مناطق أاخرى أايضًسا ،وخصسوصًسا ‘
ﬁي -ط ال -ط -رق اŸدف -وع -ة وﬁاور
الطرق السسريعة.

أ◊ركة تلقى دعما وأسسعا
من ألفرنسسيÚ

وقال أاحد اŸتظاهرين كليمان جون
( 4٧عاًما) ،إان «ا◊كومة فعلت ما
ب -وسس -ع -ه -ا لشس -ي -ط-ن-ة ال-ت-ح-رك ال-ذي
ي- -ج- -ري ‘ ب- -اريسش» .وأاضس- -اف ه -ذا
اŸهندسش اŸعلوماتي الذي يعيشش ‘
إاحدى ضسواحي باريسش« :نسسمع نواب
ا÷م- - -ه- - -وري- - -ة إا ¤اأ’م- - -ام (ا◊زب
ا◊اكم ‘ فرنسسا) يقولون سسنصسمد
لكن ا◊ركة مسستمرة وليسست مسستعدة
للتوقف».
وبعد ‚اح التحرك اأ’ول ‘ باريسش،
السسبت اŸاضسي  ،عندما أاغلق 282
أال- -ف شس -خصش ﬁاور ط -رق وم -واق -ع
اسسÎات - -ي - -ج - -ي- -ة ،تÓ- -ه أاسس- -ب- -وع م- -ن
ال-ت-ج-م-ع-ات ال-ت-ي ضس-ع-فت ت-دري-جً-يا،
يريد اÙتجون تقد Ëعرضش جديد
لقوتهم.
وحالًيا Áكن لهذا التحرك أان يعتمد
على دعم واسسع من الفرنسسي .Úفقد
كشسف اسستطÓع للرأاي أاجراه معهد
«بي ‘ آا« ،تأاييد  ٪٧2من الفرنسسيÚ

م- - - -ط- - - -الب «السسÎات الصس- - - -ف - - -راء»
الغاضسب Úمن زيادة رسسم للبيئة أادى
إا ¤ارتفاع أاسسعار اÙروقات.
ومع أان طريقة التحرك تث Òانقسسامًا
ب Úالفرنسسي ٪52( Úيؤويدون و٪46
ي - -ع - -ارضس- -ون) ،تشس- -ك- -ل ا◊رك- -ة غÒ
السس -ي -اسس -ي -ة وغ Òال -ن -ق -اب-ي-ة– ،دًي-ا
ح-ق-ي-قً-ي-ا ل-ل-رئ-يسش إاÁانويل ماكرون،
الذي  ⁄يبد حتى اآ’ن أاي رغبة ‘
ت -خ-ف-ي-ف وتÒة إاصسÓ-ح-ات-ه م-ن أاج-ل
«تغي »Òفرنسسا.
ل -ك-ن ال-رئ-اسس-ة ال-ف-رنسس-ي-ة أاع-ل-نت أان
رئ -يسش ال -دول -ة سس -ي -ط -ل -ق ،ال -ثÓ-ث-اء،
«توجيهات لÓنتقال البيئي» ،مؤوكًدا
أانه «تلقى رسسالة اŸواطن.»Ú
وق -ال ع-دد م-ن ك-ت-اب ا’ف-ت-ت-اح-ي-ات ،إان
ال- -ه- -دف ه- -وŒنب إاح- -داث «شس- -رخ» بÚ
ال -ف -رنسس -ي .Úوك -تب ن -ي -ك-و’ شس-ارب-ون-و‘
صس- -ح- -ي- -ف- -ة «ل- -وب -اري -زي -ان» ،أان «الشس -رخ
هوعندما ’ نعود نصسغي إا ¤بعضسنا و’
نحÎم بعضسنا وهذا هوأاك Èخطر اليوم».

حشسد  3آأ’ف شسرطي لتجنب
ألفلتان

أاطلقت الدعوة إا« ¤الفصسل الثا»Ê
‘ باريسش امسش السسبت ،ع Èشسبكات
التواصسل ا’جتماعي القناة الرئيسسية
لهذه ا◊ركة ا’حتجاجية ،لكن كما
حدث ‘ نهاية اأ’سسبوع اŸاضسي⁄ ،
يعلن عن أاي Œمع.
و‘ أاج -واء ال -غ -م -وضش ه -ذه ،نشس -رت
ا◊كومة ،التي تريد Œنب أاي فلتان

بعد ما حدث ‘ اأ’سسبوع اأ’ول من
التعبئة (قتيÓن و 620مدنًيا و 136من
أاف -راد ق -وات اأ’م -ن ج-رح-ى) ،ق-وات
حفظ النظام «Ãسستوى اسستثنائي».
وهي تخشسى خصسوصًسا تسسلل «شسبكات
عنيفة من اليم ÚاŸتطرف أاواليسسار
اŸتطرف».
وأاعلنت شسرطة باريسش أانها حشسدت
ث Ó- -ث - -ة آا’ف م - -ن أاف - -راد ال - -ق - -وات
اŸت -ن -ق -ل -ة ،و–دثت ع -ن «Œم -ع-ات
متفرقة» ‘ العاصسمة.
وأاع-ل-ن ن-حو 35أال -ف شس -خصش ع -ل-ى
ف-يسس-ب-وك اسس-ت-ع-داده-م ل-لمشساركة ‘
Œمع كب ‘ Òسساحة الكونكورد ‘
ب -اريسش ،ل-ك-ن السس-ل-ط-ات م-ن-عت ه-ذا
ال -ت -ج -م -ع؛ بسس -بب ق -رب اŸوق -ع م-ن
القصسر الرئاسسي.
ومنذ الفجر ،اأغلقت الطرق اŸؤودية
إا ¤اإ’ل -ي -زي -ه ،وال -قسس-م السس-ف-ل-ي م-ن
جادة الشسانزليزيه وسساحة الكونكورد،
وا÷م -ع -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة وم -ق -ر رئ-يسش
ا◊كومة.
وق- - -ال ق- - -ائ - -د الشس - -رط - -ة م - -يشس - -ال
دي - -ل- -ب- -ويششÁ ’« :ك- -ن أان Œري أاي
تظاهرة أاوŒمع أاوموكب مرتبط بـ
(السسÎات الصس- - - - -ف- - - - -راء) ‘ ه- - - - -ذه
اŸنطقة».

أليم ÚأŸتطرف يدخل على
أÿط

وم- - -ن غ Òال- - -وارد إاطًÓ- - -ق- - -ا ل- - -دى
السس - -ل - -ط - -ات السس - -م - -اح Ÿئ- -ات م- -ن

’رهابي على تازربو
 8قتلى جرأء ألهجوم أ إ

«السسÎات الصس -ف -راء» ب -ا’قÎاب م-ن
اإ’ليزيه كما حدث اأ’سسبوع اŸاضسي.
ل -ك -ن -ه-ا سس-م-حت ل-ه-م ب-ال-ت-ظ-اه-ر ‘
ح -دي -ث -ة شس -ان دي م -ارسش –ت ب -رج
إايفل ،وهي فرضسية رفضسها عدد من
ناشسطي التحرك.
وتؤوكد ا◊ركة أانها غ Òسسياسسية ،لكن
عدًدا من نواب اŸعارضسة مهتمون بها.
واقÎحت رئيسسة حزب التجمع الوطني
( ÚÁم-ت-ط-رف) م-اري-ن ل-وب-ن ،ت-ن-ظ-يم
Œمع ‘ الشسانزيليزيه ،بينما توقع جان
لوك ميÓنشسون زعيم كتلة حزب فرنسسا
اŸت- -م- -ردة ،ال- -يسس- -اري اŸت- -ط- -رف ‘
الŸÈان« ،تعبئة هائلة».

مسسÒأت نسسائية

ان- - -ط - -ل - -قت امسش السس - -بت مسسÒات
نسس- -ائ- -ي- -ة ‘ ن- -ح -وخ -مسس Úم -دي -ن -ة
ف-رنسس-ي-ة ل-ل-ت-ن-دي-د ب-ال-ع-ن-ف ا÷نسس-ي
وال - -ت - -م - -ي- -ي- -ز ضس- -د اŸرأاة .وج- -اءت
ال -ت -ظ -اه-رات ال-نسس-ائ-ي-ة Ãب-ادرة م-ن
عدة جمعيات مدنية للمطالبة بإانهاء
ظ -اه-رة «اإ’فÓ-ت م-ن ال-ع-ق-اب ال-ت-ي
ينعم بها اŸعتدون» .وأاطلقت ا◊ركة
على نفسسها اسسم «نحن كلنا» وكان
أاول ظهور رسسمي لهذه ا◊ركة ‘
سسبتم.È
وت -ع-ت-زم ه-ذه ا◊رك-ة ،ال-ت-ي ح-ظ-يت
بدعم عدة جمعيات ،بعد أان أابصسرت
النور ‘ سسبتم Èا’نتقال من اأ’قوال
إا ¤اأ’فعال للمطالبة بإانهاء ظاهرة
اإ’فÓت من العقاب التي ينعم بها
اŸعتدون.

إإعادة  15أإلف مهاجر من ليبيا إإ ¤بلدإنهم منذ بدإية إلسسنة
بلغت أ◊صسيلة ألنهائية للهجوم
أ إ
’رهابي ألذي أسستهدف بلدية
تازربوجنوب شسرق ليبيا،أمسش أ أ
’ول ،
 8قتلى وأك Ìمن  15جريحاً ،وفق ما
أوردته مصسادر أمنية.
ونقلت وسسائل ا’عÓم عن مصسدر عسسكري بأان ا◊صسيلة
النهائية للهجوم اإ’رهابي الذي اسستهدف تازربوبلغت 8
قتلى وهم سستة من عناصسر الشسرطة ومدنيان ،فيما Œاوز
عدد اŸصساب 15 Úشسخصسا جلهم مدنيون .
وأاضساف اŸصسدر ،بأان ا’شستباكات توقفت “اماً وأان
دوريات عسسكرية تÓحق اإ’رهابي Úجنوب البلدية،
مؤوكدا أان «دمار كب Òتسسبب فيه الهجوم على اŸقار
واŸم- -ت- -ل -ك -ات ا◊ك -وم -ي -ة واŸدن -ي -ة» ،مشسÒا إا¤
احتجاز العشسرات من الرهائن من قبل اإ’رهابيÚ
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منطقة للموت
@ جنيف :أاكد منسسق اأ’· اŸتحدة للمسساعدة
اإ’نسسانية ‘ أافغانسستان،توبي ’نزر أان الشسعب اأ’فغاÊ
عانى من الفقر واإ’رهاب ،واآ’ن بات يعا Êمن ا÷فاف
أايضسا ،مشسÒا إا ¤أانه على عكسش ما يعرف ‘ العا،⁄
فإان أاك Ìمنطقة Áوت فيها اŸدنيون هي أافغانسستان
وليسش اليمن.
وقال ’نزر ،إان اأ’من الغذائي ‘ أافغانسستان متدهور
أاك Ìمن دولة جنوب السسودان ،حيث أان  3.6مليون
شسخصش ‘ أافغانسستان أاوضساعهم سسيئة للغاية ،مضسيفا أانه
زار ال -ك -ث Òم -ن اŸن -اط -ق اŸن-ك-وب-ة ح-ول ال-ع-ا ،⁄و⁄

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

اثناء انسسحابهم من اŸنطقة .
وتقع بلدية تازربووهي عبارة عن واحة صسغÒة ‘
الصسحراء جنوب شسرق ليبيا ،وتعد واحدة من أاهم
مصسادر اŸياه ا÷وفية التي تزود بها مدن غرب
ووسسط ليبيا ع Èمنظومة النهر الصسناعي.
من ناحية ثانية  ،أاعلنت اŸنظمة الدولية للهجرة أان
أاك Ìمن  15أالف مهاجر غ Òشسرعي أاُعيدوا إا¤
بلدانهم اأ’صسلية قادم Úمن ليبيا منذ بداية العام
ا◊ا‹ ،ضسمن برنامج العودة الطوعية الذي تنفذه
بالتعاون مع ا’–اد اأ’وروبي.
وأاوضسحت اŸنظمة ،أانه منذ بداية عام “ ،2018كن
أاك Ìمن  15أالف مهاجر من العودة إا ¤ديارهم
قادم Úمن ليبيا ،مؤوكًدا أان اŸهاجرين ،الذين ”
إاعادتهم إا ¤بلدانهم ،ينتمون إا 32 ¤دولة من قارتي

آاسس-ي-ا وأافريقيا .و“ت ع-م-ل-ي-ة إاع-ادة اŸه-اج-رين
بدعم من الصسندوق ا’ئتما Êل–Óاد اأ’وروبي،
فيما ” تنظيم رحلة جوية لدعم العودة من طرابلسش
إا’ ¤غ -وسش ب -دع -م الصس -ن -دوق ا’ئ -ت -م-ا Êل–Ó-اد
اأ’وروبي .وتعد ليبيا من أاك Èالدول على مسستوى
العا ⁄لعبور اŸهاجرين غ Òالشسرعي Úإا ¤أاوروبا
ع Èسس -واح -ل -ه-ا ،وت-ك-ت-ظ م-راك-ز إاي-واء اŸه-اج-ري-ن
بآا’ف اŸهاجرين ،الذين قامت اأ’جهزة اأ’منية
الليبية بإانقاذهم ‘ عرضش البحر أاوأاوقفتهم داخل
البÓد ،وتقدم لهم اŸنظمة الدولية للهجرة فرصسة
العودة إا ¤بÓدهم ع Èبرنامج العودة الطوعية.
وتقول اŸنظمة الدولية للهجرة بأانها سساعدت قرابة
 20أالف مهاجر غ Òشسرعي من ليبيا بالعودة إا¤
بلدانهم اأ’صسلية العام اŸاضسي.

يشساهد وضسعا أاسسوا من الوضسع اŸوجود ‘ أافغانسستان.

بÓغات كاذبة بوجود متفجرات وعبوات ناسسفة ‘
فضساءات عمومية حسساسسة‡ ،ا اضسطر اأ’جهزة اŸعنية
’خضساع كل اأ’ماكن اŸعنية للتفتيشش الدقيق.

أ◊ل هوتفعيل ألقوأنÚ
@ ألقاهرة :نددت جامعة الدول العربية «بشسدة»،
امسش السسبت بقرار ا’حتÓل اإ’سسرائيلي القاضسي Ãنع
مسس- -ؤوول Úف -لسس -ط -ي -ن -ي Úم -ن ا◊رك -ة والسس -ف -ر،وق -رر
اإ’ح -ت Ó-ل اإ’سس -رائ-ي-ل-ي م-ن-ع عضس-وال-ل-ج-ن-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة
Ÿن- -ظ- -م -ة ال -ت -ح -ري -ر ووزي -ر شس -ؤوون ال -ق -دسش ع -دن -ان
ا◊سسيني ،وﬁافظ اŸدينة ‘ السسلطة الفلسسطينية
عدنان غيث ،من ا◊ركة والسسفر ،وحظر التواصسل مع
عدد من الشسخصسيات الفلسسطينية.
إأنذأرأت بوجود متفجرأت
@ موسسكو :كشسفت السسلطات اأ’منية الروسسية ،امسش
السسبت ،عن تلقيها إانذارات بوجود متفجرات ‘ مواقع
حسساسسة بالعاصسمة موسسكو.
وأاوضس -ح اأ’م -ن ال -روسس-ي أان الشس-رط-ة ت-وصس-لت ب-ثÓ-ث-ة

بحث تطورأت أŸصسا◊ة
@ ألقاهرة :أاكد الناطق باسسم حركة فتح عاطف
أابوسسيف ،أان وفًدا من ا◊ركة سسيصسل القاهرة ،مطلع
اأ’سسبوع اŸقبل؛ من أاجل عقد لقاءات مع اŸسسؤوولÚ
اŸصسري Úحول اŸصسا◊ة مع حركة حماسش.
وقال أابوسسيف ،إان «وفد ا◊ركة سسيلتقي Ãسسؤوو‹
م -ل -ف اŸصس -ا◊ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ‘ ج-ه-از اıاب-رات
العامة اŸصسرية؛ Ÿناقشسة تطورات ملف اŸصسا◊ة ،
وآاخ -ر م -ا وصس -لت إال -ي -ه ا÷ه -ود م-ع ح-رك-ة ح-م-اسش ‘
التجاوب مع هذا اŸلف».
غريفيت ‘ ألرياضش
@ ألرياضش :عقب زيارة ا◊ديدة ،توجه مبعوث

العدد
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بينما يلّوح أ’–اد ألعام ألتونسسي للشسغل بإاضسرأب عام منتصسف جانفي

إلشساهد يدعوإلقرإر إتفاق وإقعي يرإعي إŸالية إلعمومية

’–اد ألعام ألتونسسي للشسغل ( أك Èمنظمة نقابية ‘ ألبÓد) أمسش ألسسبت ،على
أعلن أ إ
تنظيم إأضسرأب عام ‘ كامل أنحاء ألبÓد،يوم  17جانفي أŸقبل ،يشسمل موظفي وشسركات
’جور.
ألدولة سسعيا للضسغط على أ◊كومة لرفع أ أ
جاء ذلك ‘ بيان تÓه اأ’مÚ
ال -ع -ام اŸسس -اع -د اŸت -ح-دث
ب - - -اسس - - -م ا’–اد ،سس - - -ام - - -ي
ال- -ط- -اه -ري،ع -قب اج -ت -م -اع
ال -ه -ي -ئ -ة اإ’داري-ة ل-ل-م-ن-ظ-م-ة
النقابية ‘ العاصسمة تونسش.
وا’–اد العام للشسغل هوأاكÈ
نقابة عمالية ‘ البÓد،طالب
ا◊ك -وم -ة ‘ اآ’ون -ة اأ’خÒة
ب -زي -ادة ال -رواتب ‘ ال-ق-ط-اع
ال - -ع - -ام ،إا’ أان ال- -ط- -رف⁄ Ú
ي- -ت- -وصس Ó- -إا ¤ات- -ف -اق ب -ه -ذا
اÿصسوصش بعد.
السسبت واıصسصسة Ÿناقشسة ’ف -ت -اك اŸقّ-ر وا’سس-ت-ح-واذ
ف
ل
أ
ا
6
5
0
‹
ون- - -ف- - -ذ ح - -وا
مشسروع ميزانية الدولة لسسنة عليه» ،وفق ما
م -وظ -ف ح -ك -وم -ي ت -ونسس -ي 2019 ،واŸي-زان ا’ق-تصس-ادي ن-ق-لت ت-ق-اري-ر صس-ح-ف-ي-ة ع-ن
اÿم -يسش اŸاضس -ي ،إاضس -راب-ا ومشس -روع ق -ان-ون اŸال-ي-ة ،أان عدد من قيادات ا◊زب.
عن العمل وŒمع اآ’’ف ‘ «ا◊ك -وم -ات اŸن -ب -ث -ق -ة ع-ن ي -ذك -ر أان ك -ت -ل -ة ن-داء ت-ونسش
اح-ت-ج-اج-ات واسس-ع-ة ال-نطاق شسرعية برŸانية واضسحة ’ ب - - - -الŸÈان  ⁄تشس - - - -ارك ‘
‘ أارج- - -اء ت - -ونسش ب - -ع - -د أان تسس - -ع - -ى ا ¤ا’ن - -ق Ó- -ب- -ات» ا÷لسسة العامة للŸÈان التي
رفضست ا◊ك- - - -وم - - -ة زي - - -ادة متسسائ « Óهل هناك حكومة خصسصست ي- - - - -وم  12نوفمÈ
اأ’جور .وسسط تهديدات من ل -دي -ه -ا صس Ó-ح -ي -ات واسس -ع-ة ا◊ا‹ Ÿن -ح ال -ث-ق-ة أ’عضس-اء
اŸق - -رضس Úب - -وق - -ف “وي- -ل ب -ال -دسس-ت-ور ت-ف-ك-ر ‘ ال-ق-ي-ام ا◊كومة ا÷دد الذين أاعلنت
ا’قتصساد التونسسي.
بانقÓب؟».
أاسس -م -اؤوه -م م -ن ق -ب -ل رئ-يسش
وج -اء ال -تصس -ع -ي -د ب -ع-د وقت ونقلت وكالة تونسش إافريقيا ا◊كومة يوسسف الشساهد يوم
قصس Òم - - -ن إاعÓ- - -ن رئ- - -يسش ل - - -أ
Óن - -ب - -اء (وات) أان ت - -ونسش  5نوفم Èا÷اري.
الوزراء يوسسف الشساهد أامسش «Œاوزت م- - - - - - - -ن خ Ó- - - - - - -ل
أŸرأة ألتونسسية تنتصسر
إان-ه ي-ري-د ات-ف-اق-ا واق-ع-ي-ا م-ع اŸصس -ادق -ة ع -ل -ى ال -ت -ع -دي -ل
بقرأر تاريخي
ا–اد الشسغل يراعي اŸالية الوزاري ا’خ Òأازمة سسياسسية
خطوة واحدة تفصسل تونسش
ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ع-د أازم-ة اأ’جور ك- -ان م- -ن اŸم -ك -ن أان ت -ق -ود
عن إاقرار قانون اŸسساواة ‘
‘ البÓد.
ال -ب Ó-د إا ¤اÛه-ول» ق-ائÓ-
اإ’رث ب Úال- - -رج - -ل واŸرأاة،
وŒد ا◊ك- -وم -ة ال -ت -ونسس -ي -ة «اأ’زمة السسياسسية انتهت من
وهي موافقة الŸÈان ،اأ’مر
ال -ي -وم ن -فسس -ه -ا –ت ضس -غ-ط خÓ- - -ل احÎام ال- - -دسس- - -ت - -ور
ال -ذي سس -ي -ع -ج -ل -ه-ا أاول دول-ة
قوي من اŸقرضس Úالدولي Úواآ’ليات الدÁقراطية».
ع- -رب- -ي- -ة تسس- -ن م -ث -ل ه -ك -ذا
وخصس -وصس -ا صس -ن -دوق ال -ن-ق-د يذكر أان اأ’م Úالعام ◊ركة
قانون.
ال -دو‹ ال -ذي ي -ح -ث -ه -ا ع -ل-ى ن -داء ت-ونسش سس-ل-ي-م ال-ري-اح-ي
وك -انت ا◊ك -وم -ة ال-ت-ونسس-ي-ة
Œم- - -ي- - -د اأ’ج - -ور ‘ إاط - -ار أافاد بأانه تقدم لدى اÙكمة
أاقرت ،ا÷معة ،تعديل قانون
إاصس Ó-ح -ات ل -ل -ق -ط -اع ال -ع-ام ا’بتدائية العسسكرية بتونسش
اأ’ح -وال الشس -خصس -ي -ة ،ال -ذي
ت- -ه- -دف ل- -ل- -ح- -د م- -ن ع -ج -ز بشسكوى ضسد رئيسش ا◊كومة
ي -تضس-م-ن أاح-ك-ام-ا تسس-اوي ‘
اŸيزانية.
ي -وسس -ف الشس -اه -د،وع-دد م-ن
اإ’رث ب Úال- - -رج - -ل واŸرأاة،
وتهدف ا◊كومة إا ¤خفضش م- -ع- -اون- -ي- -ه و›م- -وع- -ة م -ن
و ⁄يبق أامام القانون ،حتى
ف -ات-ورة أاج-ور ال-ق-ط-اع ال-ع-ام السس- -ي- -اسس -ي Úوط -رف أام -ن -ي
يصسبح سساريا ،سسوى موافقة
إا ٪12.5 ¤من النا œاÙلي ب-ت-ه-م-ة «ال-ت-خطيط والشسروع
الŸÈان التونسسي.
اإ’جما‹ ‘ عام  2020من ‘ تنفيذ انقÓب».
وق- - -الت ا◊ك- - -وم- - -ة إان- - -ه- - -ا
حوا‹  ٪15.5اآ’ن ،وهوأاحد وكانت حركة نداء تونسش قد
سس- -ت- -ع- -رضش ال- -ق- -ان -ون ع -ل -ى
أاع- -ل -ى اŸع -د’ت ‘ ال -ع -ا ⁄اتهمت يوم  6نوفم Èا÷اري
الŸÈان خÓ- - - -ل اأ’شس - - -ه - - -ر
حسسب صسندوق النقد.
رئ - -يسش ا◊ك - -وم - -ة ي- -وسس- -ف
اŸق- - -ب- - -ل- - -ة ،أاي م- - -ا ق- - -ب- - -ل
ه -ذا وك -ان رئ -يسش ا◊ك -وم-ة الشس- -اه- -د وح -رك -ة ال -ن -هضس -ة
ا’نتخابات العامة ‘ أاكتوبر
ال -ت -ونسس -ي -ة ي -وسس-ف الشس-اه-د بالوقوف وراء ما قالت إانها
 ،2019وسس- -ط ت -وق -ع -ات ب -أان
أاع -ل -ن خ Ó-ل ت-ق-دÁه ل-ب-ي-ان «ﬁاول - -ة ’ق - -ت - -ح- -ام م- -قّ- -ر
Áرر ال -ن -واب ال -ق -ان -ون ق-ب-ل
ا◊ك -وم -ة Ãن-اسس-ب-ة ان-طÓ-ق ا◊زب يوم  3نوفم،2018 È
هذا التاريخ.
ا÷لسس- - -ات ال- - -ع- - -ام- - -ة امسش م -ن ق -ب -ل ›م-وع-ة م-أاج-ورة

بينهم قيادي دموي

إ÷يشش إلفرنسسي يقتل  30إإرهابيا ‘ ما‹

أكد جيشش ما‹ أمسش
ألسسبت مقتل
أمادوكوفا ،أحد أبرز
قادة أ’رهاب ‘
ألبÓد ‘ ،مدأهمة
نفذتها ألقوأت
ألفرنسسية مسساء
أÿميسش.
وق--ال ال--ك--ول--ون--ي-ل دي-اران
ك----ون اŸت----ح----دث ب----اسس----م
ا÷يشش «اأوؤك------د م-----ق-----ت-----ل
ا’رهابي اأمادوكوفا خÓل
العملية» .و ⁄يذكر اŸزيد
من التفاصسيل.

وق---ال ا÷يشش ال---ف---رنسس--ي
اأمسش ا’ول  ،اإن الدموي
ك--وف--ا رÃا ي--ك--ون ُق-ت-ل ‘
ال---ع---م---ل---ي---ة ال--ت--ي “ت ‘
م--ن-ط-ق-ة م-وب-ت-ي ‘ وسس-ط
البÓد والتي اأدت ا ¤مقتل
نحو 30اإرهابيا .
و” خÓ-----ل ال-----ع----م----ل----ي----ة
«اسس--ت-خ-دام وسس-ائ-ل ج-وي-ة
ع--دة ضس--مت ط--ائ-رات م-ن
ن---------------------------------وع مÒاج 2000
وم-روح-ي-ات م-ن ن-وع ت-ي-غر
وغ---ازي---ل ،م---دع---وم--ة م--ن
ط---ائ--رات مسسÒة م--ن ن--وع

اأ’· اŸت -ح -دة ،م-ارت-ن غ-ري-ف-يث ،إا ¤ال-ري-اضش ل-ل-ق-اء
مسسؤوول ‘ Úا◊كومة اليمنية ،وذلك بعد اجتماعه مع
ا◊وثي ‘ Úصسنعاء .وأابدى اŸتحدث باسسم ا◊كومة
اليمنية راجح بادي ﬂاوفه بشسأان رغبة ا◊وثي‘ Ú
التخلي عن السسÓح ‘ الوقت ا◊ا‹.
ويقيم الرئيسش اليمني عبد ربه منصسور هادي وعدد من
الوزراء اليمني ‘ Úالرياضش.
’فريقية
قمة أŸدن أ إ
@ ألرباط :شسدد أام Úعام منظمة تضسم حكومات
ﬁلية من ﬂتلف الدول اإ’فريقية على ا◊اجة ا¤
«التنمية اŸسستدامة» Ÿواجهة –ديات التوسسع السسريع
للمدن ‘ القارة السسمراء.
ويلتقي آا’ف الوفود ‘ قمة «أافريسسيتيز» التي تعقد كل
ثÓثة أاعوام وŒمع زعماء ﬁلي Úومنظمات ›تمع
مد Êوحكومات ومانح Úدولي.Ú

ري.»È
وكوفا رجل دين متطرف
وكان اأحد كبار مسساعدي
اإياد اأغ غا‹ زعيم جماعة
نصسرة ا’إسسÓم واŸسسلمÚ
 ،اأب----------رز ا÷م----------اع---------ات
ا’ره--اب--ي--ة ‘ م-ا‹ ،ال-ت-ي
نفذت عدة هجمات على
عسساكر ومدني ‘ Úما‹
وبوركينا فاسسواÛاورة.
ه--ذا وي--ن--تشس--ر ن--ح--و 4500
عسس------ك-----ري ف-----رنسس-----ي ‘
منطقة السساحل ا’أفريقية
‘ اإطار عملية برخان.

’بد من إأعادة بناء ألدولة ألسسورية
@ روما :صسرح اŸبعوث اأ’‡ي إا ¤سسورية سستيفان
دي م -يسس -ت-ورا ب-أان ج-ه-ود تشس-ك-ي-ل ال-ل-ج-ن-ة ال-دسس-ت-وري-ة
السسورية ’ تزال تواجه عقبات ،مشسددا على ضسرورة
اإ’سسراع ‘ إاطÓق عملية التسسوية السسياسسية ‘ البÓد.
وحذر دي ميسستورا ‘ كلمته خÓل جلسسة للمنتدى
اŸتوسسطي ‘ روما أامسش ،من أان الوضسع ‘ سسورية’ ،
Áكن أان يسستمر ،و’ بد من إاعادة بناء الدولة السسورية.
فتح باب ألÎشسح لرئاسسيات ألسسنغال
@ دك -ار :أاك -دت اإ’دارة ال -ع -ام -ة ل Ó-ن -ت-خ-اب-ات ‘
السسنغال ،أان فتح باب الÎشسح لÓنتخابات الرئاسسية
اŸقررة يوم  25فيفري ، 2019سسيكون يوم  11ديسسمÈ
اŸقبل ويسستمر حتى الـ 26من الشسهر نفسسه.
يذكر الرئيسش ا◊ا‹ ،ماكي سسال ،سسيÎشسح لو’ية
ثانية ‘ هذا ا’قÎاع باسسم التحالف الرئاسسي (بينوبوك
ياكار).
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اشصراف :سصعيد بن عياد

لحد  ٢٥نوفمبر  ٢٠١٨م الموافق لـ  ١٧ربيع الول  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٨٠٣
ا أ

لسصÓمية تعّزز الّنمو
الصصÒفة ا إ

كلمة العدد

كسسر أ◊ؤأجز
وركؤب «أıاطر»

ه- - - -ل ت- - - -ن- - - -ج - - -ح
اŸن-ظ-وم-ة البنكية
ا÷زائ - - - -ري - - - -ة ‘
ا’ن -ت -ق -ال م-ن دور
ال -وسس -اط-ة اŸال-ي-ة
إا ¤اأ’داء
ا’ق - - -تصس - - -ادي ‘
وقت تشس- -ت- -د ف- -ي -ه
أازم- - -ة السس - -ي - -ول - -ة
باŸوازاة مع طول
سصعيد بن عياد
فÎة ت- - -داع - -ي - -ات
ان-ك-م-اشش إاي-رادات
النفط؟ .وسسط هذا اŸشسهد اÙفوف باıاطر،
جاء تنظيم اŸنتدى ا÷زائري للتأامينات واŸالية
اإ’سسÓمية بحثا عن تصسّور عملي قابل للتطبيق ‘
السسوق ،ليكون مكّم Óللنظام البنكي التقليدي الذي
أاظهر ﬁدوديته ،خاصسة بفعل النزعة البÒوقراطية
اŸهيمنة ‘ اتخاذ القرار.
حقيقة ،أامام اأ’زمات وما بالك Ãثل تلك التي Áر
بها ا’قتصساد ا÷زائري ‘ وقت يحرصش فيه على
تأام ÚدÁومة النمو والرفع من وتÒة ا’سستثمارات،
تسسقط اŸفاهيم اإ’يديولوجية وتÎاجع النقاشسات
ا÷ان -ب -ي -ة لصس-ال-ح خ-ي-ار Œن-ي-د ك-ل اŸوارد اŸال-ي-ة
اŸتاحة لفائدة النمو.
’ ي -ه -م اŸصس -ط -ل -ح ،إاسس Ó-م -ي ،ان -دم -اج ،شس-م-ول-ي-ة
تشس -ارك -ي -ة ،إا‰ا اأ’ه-م ب-ن-اء مسس-ار ج-دي-د يسس-ت-وعب
الطلب ويطرح البدائل إ’ثارة اهتمام شسريحة واسسعة
م -ن ال -زب-ائ-ن ال-ذي-ن ي-ت-طّ-ل-ع-ون Ÿن-ت-ج-ات م-ط-اب-ق-ة
لقناعاتهم ،وهي مسسأالة أاك Èبكث Òمن حصسرها ‘
نقاشش فقهي ‘ وقت سسارعت فيه بلدان غربية إا¤
اعتمادها دون حرج.
يبقى فقط أان يعطي بنك ا÷زائر الضسوء اأ’خضسر
لتتحّرك البنية اŸصسرفية اŸنتشسرة من خÓل بنوك
ع -م -وم -ي -ة إ’صس -دار ال -ت -ن -ظ -ي -م اŸت-عّ-ل-ق ب-ال-ت-م-وي-ل
ال- -تشس- -ارك -ي ب -ع -د أان ع -رضس -ه ع -ل -ى ›لسش ال -ن -ق -د
وال -ق -رضش ،ل -ي -ك -ون اŸرج -ع ‘ اع -ت -م -اد م-ن-ت-ج-ات
مصسرفية Ãعاي ÒإاسسÓمية‡ ،ا يوسّسع من نطاق
ا’ندماج اŸا‹ الذي –تاج إاليه دواليب اŸنظومة
ا’قتصسادية.
سسبق Ùافظ بنك ا÷زائر ﬁمد لوكال ،أان أاوضسح
Ãناسسبة اليوم العاŸي لÓدخار أان اŸشسكلة التي
تواجهها ا÷زائر ليسست ‘ نقصش السسيولة اŸالية
وإا‰ا ‘ أان كتلة مالية كبÒة توجد خارج البنوك
وتقدر Ãا يعادل  20مليار دو’ر ،كافية لو تدمج ‘
البنوك من خÓل ﬂتلف آاليات ا’سستقطاب لتغطية
العجز ‘ ميزانية  ،2019وتعزيز حماية احتياطي
الصسرف وكبح اإ’صسدار النقدي.
إان ‚اح أاي نظام بنكي ’ يتوقف فقط على مدى
احÎافيته ‘ معا÷ة التقنيات اŸصسرفية وانتشساره
ع Èاتسساع شسبكة الوكا’ت بقدر ما يرتبط ذلك
Ãدى القدرة على اإ’صسغاء Ùيطه وإادراك نوعية
الطلب اŸوجود وفهم الرغبات لدى الزبائن بدون
أاي تصسنيفات ’ عÓقة با’قتصساد ،ومن ثّمة امتÓك
ا÷رأاة ‘ كسس -ر ك -اف -ة ا◊واج -ز ال -وه -م -ي -ة ورك-وب
اıاطر برؤوية إاسسÎاتيجية.

ترقب إأصسدأر تنظيم
يسسمح بفتـ ـ ـ ـح نؤأف ـذ
للمنتجـ ـ ـات أ÷ديدة

آأفاق وأسسعة لتنشسيط
خلق ألÌوة وتؤفÒ
مناصسب ألشسغل
بن موهوب مدير بورصصة ا÷زائر لـ«الشصعب»:

أأول مؤؤسسسسة صسغÒة ومتؤسسطة
تدخل ألبؤرصسة شسهر ديسسمÈ
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اŸنتدى ا÷زائري للتأامينات واŸالية اإلسسÓمية يرسسم اŸعا⁄
–ضصÒات متقدمة سصجلت على الصصعيد ين التقني والتشصريعي ،من أاجل إاطÓق نوافذ
وشص-ب-اب-يك ع-ل-ى مسص-ت-وى ﬂت-ل-ف ال-ب-ن-وك واŸؤوسصسص-ات اŸصص-رف-ي-ة ال-عمومية للتعامÓت
لسصÓمية ،التي يطلق عليها البعضش تسصمية التعامÓت التشصاركية ،حيث يعّول
اŸالية ا إ
عليها كثÒا ‘ تنويع السصتثمار وتوسصيعه وتعميق جهود خلق الÌوة ،وكذا تشصجيع
ل وجود ﬂزون معتÈ
عملية الدخار وسصط الشصركات والعائÓت على حّد سصواء ‘ ،ظ ّ
‘ ا÷زائر العميقة ،وعلى خلفية أان ما يناهز  31باŸائة تعد نسصبة اŸوارد من اŸدخرات
لطر اŸصصرفية ،ومازالت مكتنزة ل تسصتغل ‘ العملية القتصصادية
التي توجد خارج ا أ
والسص -ت -ث -م -ار ..ك -ل ذلك ّ” ت -أاك -ي -ده خ Ó-ل اŸن -ت -دى ا÷زائ -ري ل -ل-ت-أام-ي-ن-ات واŸال-ي-ة
لعلى ،والÓفت أان هذا اŸنتدى
لسصÓمي ا أ
لسصÓمية الذي نظم –ت رعاية اÛلسش ا إ
ا إ
الذي يختتم اليوم جمع ب Úا÷انب التقني والعلمي ،و“يز بكونه فتح منÈا للنقاشش
العلمي والتقني والتشصريعي ،حيث سصجل حضصور  25مشصاركا من  9بلدان ،وجاء من
تنظيم «ماد فوياج» ومؤوسصسصة «صصا‘».
فضصيلة بودريشش
قال أŸأامون ألقاسضمي أ◊سضني ‡ثل أÛلسس
أإلسضÓ- -م- -ي أألع- -ل- -ى ،أن أŸال- -ي- -ة أإلسض Ó-م -ي -ة
م -ن -ظ -وم -ة م -ت -ك -ام -ل-ة ول تشض-م-ل ف-ق-ط أل-ع-م-ل
أŸصضر‘ ،ألنها تشضمل كذلك ألتأام Úألتكافلي
وألشض-رك-ات ألسض-ت-ث-م-اري-ة وصض-ن-ادي-ق ألسض-ت-ث-مار
وصضكوك ألسضتثمار ،وذكر ‘ سضياق متصضل أنها
ك- -انت ‘ عصض -ر أزده -ار أ◊ضض -ارة أإلسض Ó-م -ي -ة
تشض- -م- -ل م -ؤوسضسض -ة أألوق -اف وأل -زك -اة ،وك -ل ذلك
تطبيقا لÓقتصضاد أإلسضÓمي ألذي يعت Èمنهجا
متكام Óلديه هويته ومناهجه وخصضائصضه ألتي
–ك -م ت -ط -ب -ي -ق -ات -ه ،ب-ل أن ألق-تصض-اد ج-زء م-ن
ألنظام أإلسضÓمي ألشضامل ،وألن أإلسضÓم يجعل
من أإلنتاج وألعمل مطلبا دينيا قبل أن يكون
مطلبا أجتماعيا ،وأشضار ألقاسضمي أ◊سضني إأ¤
أن أسضاسس ألقتصضاد ‘ أإلسضÓم عدم ألفصضل بÚ
أمور ألدين وألدنيا ،بل نظام منطلقاته وغايته
رب -ان -ي -ة أي أل -كسضب وأإلن -ف -اق م -ن أ◊Óل ،ألن
أل -ن -ظ -ام أŸت -ك -ام -ل ي-فضض-ي إأ ¤أإلن-ت-اج أل-ك-ا‘
وألتوزيع ألعادل ،وكل ذلك من شضأانه أن يؤودي إأ¤
أل-ت-ك-اف-ل أل-ذي ج-اء تشض-ري-ع-ه م-ن أل-ل-ه سض-ب-ح-انه
وت -ع -ا .¤ع -ل -م-ا أن ألشض-ري-ع-ة أإلسضÓ-م-ي-ة ت-تّسض-م
باŸرونة وتتضضّمن حلول للمسضائل ألتي تطرحها
أ◊ي -اة ،وم -ن أب -رز مسض -ائ -ل أل-ن-ظ-ام أإلسضÓ-م-ي
–ر Ëألربا ،و ⁄يخف ألقاسضمي أ◊سضني ‡ثل
أÛلسس أإلسضÓمي أألعلى أن أŸسضلم ÚفعÓ
عاشضوأ عقودأ طويلة مع أألعمال ألربوية ،لكن
ظ -ه -ور أول ت -ع -ام Ó-ت إأسض Ó-م -ي -ة م -ال-ي-ة ب-دأت
مﬁÓها منذ أوأخر عقد ألسضتينات أي منذ
ن- -ح -و  45ع- -ام- -ا ،ع -ن -دم -ا ت -أاسّض -سس ب -نك دب -ي
أإلسضÓمي ثم تأاسضسس بنك ألÈكة ،وبالتا‹ –ّقق
أŸشض -روع أل -ذي ك -ان ›رد ح -ل -م ب -ف-ع-ل ج-ه-ود
أل -ب -اح -ث Úودرأسض-ت-ه-م أل-ع-م-ي-ق-ة ل-ه-ذأ أŸشض-روع
أ◊ضض -اري أل -وأع -د وك -ذلك ب -فضض -ل أل -روأد م -ن
أŸؤوسضسض Úألول بنك إأسضÓمي.
ويرى أن قوأعد أŸالية أإلسضÓمية أألخذ يتمثل
‘ مبدأ أŸشضاركة بالربح وأÿسضارة ،حيث يعتÈ
ألتعامل بالنقود أدأة للوفاء وليسضت سضلعة .وفوق
ذلك ليسس لها قيمة ثمنية إأل من خÓل أرتباطها
ب- -السض- -ل- -ع وألشض- -روط .وي- -ع- -ت- -ق -د أن ألصض -ن -اع -ة
أإلسضÓمية أŸالية فرضضت نفسضها ‘ أÿارطة
أŸال -ي -ة أل -ع -اŸي-ة وأعÎف ب-ه-ا ع-اŸي-ا ك-ن-ظ-ام
متميز وجذبت أهتمام ألعلماء ‘ أŸالية ‘
ألعا ،⁄وتأاكدوأ أن ألنظام أŸا‹ أك Ìصضمودأ ‘
موأجهة ألهزأت ألقتصضادية ،بل وأعÎفوأ أن
ألنظام أإلسضÓمي نظام عادل يعتمد أŸشضاركة
ل أŸدأينة ،ويعت Èألعمل سضببا ‘ أسضتحقاق
ألربح ،ويقّرون أن ألنظام أ÷ائر يتمثل ‘ نظام
ألفائدة.
ويعتقد أن أŸشضكل يكمن ‘ أŸنظومة ألقانونية
أل- -ت- -ي وضض- -عت ل -ت -ت Ó-ءم م -ع ط -ب -ي -ع -ة أل -ب -ن -وك
وألتعامÓت ألتقليدية ل أإلسضÓمية ،ومع توّفر
عمليات ‚احها تك Èألتحديات ويرجع بعضضها
ل -ع -وأم -ل دأخ -ل -ي -ة وأخ -رى ع -وأم -ل م -ن أل -ب-ي-ئ-ة
أÿارجية ،وقد تكون ذأت تأاث Òسضلبي ‘ أعمال
أŸصضارف عموما وأŸصضارف أإلسضÓمية على
وجه أÿصضوصس .و ⁄يخف أنهم يتطلّعون حتى
يدرك ألناسس تعايشس ألنظام أŸا‹ ألتقليدي مع
أإلسض Ó- -م - -ي ،ألن - -ه- -ا تشضÎك ‘ أل- -ع- -دي- -د م- -ن
أŸم -ي -زأت ،ح -يث ت-خضض-ع ل-ل-رق-اب-ة أل-تشض-ري-ع-ي-ة
وأŸصض -رف -ي -ة ،وأل -ب-ن-وك أإلسضÓ-م-ي-ة ت-ؤوث-ر ع-ل-ى
ألقتصضاد أÙلي وألعاŸي ،وشضّدد على ضضرورة
أل-ت-ع-اون ب Úأل-ن-ظ-ام ÚأإلسضÓ-م-ي وأل-ت-ق-ل-ي-دي،
وركز على ما –مله أŸالية أإلسضÓمية من بينها
رسضالة حضضارية ينتظر أن تكون ‰وذجا صضا◊ا
“ثل أإلسضÓم ،وتلعب دورأ ‘ معا÷ة ألفقر
Óمة تنميتها أقتصضادها.
وألبطالة وتكفل ل أ
وأقÎح أل- -ق- -اسض- -م- -ي أ◊سض- -ن- -ي ‡ث -ل أÛلسس

ألسض Ó-م -ي أألع -ل -ى أسض -ت -خ Ó-صس أل-دروسس م-ن
ألتجارب ألناجحة ،ويرى أنه ل حل للمشضكÓت
وأنفرأج أألزمات إأل ‘ أإلسضÓم ،دأعيا ‘ سضياق
متصضل إأ ¤تفعيل ألقتصضاد أإلسضÓمي و–صضÚ
أألمة ‘ وجه أضضرأر ألعوŸة من حÓل Œسضيد
هذه أŸشضاريع وتبني ألصضيغة ألعادلة ألتي أقر
بها أإلسضÓم وأŸتمثلة ‘ أŸشضاركة حتى تصضبح
أŸؤوسضسضات أŸالية ألوأجهة كنظام صضالح لكل
عصضر ومن ثم تقود هذه أŸؤوسضسضات ألقÓع
أŸنشضود للحضضارة.

قوبي ‡ثل بنك ا÷زائر:

إاجبارية حصسول البنوك
على ترخيصس مسسبق

م- -ن ج- -ه -ت -ه ﬁم -د ح -ب -يب ق -وب -ي ‡ث -ل ب -نك
أ÷زأئر ،قّدر حجم أŸوأرد أŸالية من ألدخار
خ- -ارج أألط- -ر أل- -ب- -ن- -ك- -ي- -ة ،أي ل -دى أل -ع -ائ Ó-ت
وألشض -رك -ات وأل -ت -ي وصض -ف-ه-ا ب-ال-ك-بÒة ب-ن-ح-و 31
باŸائة ،وقال إأن أسضتقطاب ألبنوك ÷زء من
م -دخ -رأت أل -ع-ائÓ-ت وألشض-رك-ات ،م-ن شض-أان-ه أن
يسض- - -اه- - -م ‘ “وي- - -ل أل- - -نشض - -اط ألق - -تصض - -ادي
وألسضتثماري ‘ ظلّ ضضعف أŸوأرد أŸتوفرة،
وأغتنم ألفرصضة ليدعو ألبنوك وألقتصضاد إأ¤
ألسض Òنحو تعبئة أفضضل للموأرد ألبنكية ،ومن ثم
–قيق ألشضمول أŸا‹ سضوأء كانوأ مؤوسضسضات أو
عائÓت ،وكشضف ‡ثل بنك أ÷زأئر عن عرضس
ب-ت-اري-خ  8ن -وف-م ،2018 Èع -ل -ى ›لسس أل -ن -ق-د
وأل -ق -رضس ع-ل-ى مسض-ت-وى ب-نك أ÷زأئ-ر Ÿشض-روع
نظام حول “ويل عمليات ألتمويل ألتسضاهمي أو
أل -تشض -ارك -ي ،ح-يث ي-ل-زم أل-ب-ن-وك أخ-ذ ت-رخ-يصس
مسض-ب-ق ل-لعمليات
أل-تشض-ارك-ي-ة ،على
خلفية أن ألسضند
أل - -ق- -ان- -و Êرق- -م
 11/03ألصضادر
ب-ت-اري-خ  11أوت
 ،2003ي- -ح- -ت- -وي
ع- - -ل - -ى م - -رون - -ة
كافية لحتضضان أألنشضطة ألبنكية وكذأ ألتمويل
أل -تشض -ارك -ي ،وي -ت -ع ّ-ل -ق أألم-ر ب-ع-م-ل-ي-ات أسض-تÓ-م
أألم -وأل م -ن أ÷م -ه -ور وع -م -ل -ي -ة إأدأرة وسض -ائ-ل
أل- -دف- -ع ،أم- -ا ب -خصض -وصس أسض -ت Ó-م أألم -وأل م -ن
أ÷مهور أي أألموأل ألتي ل –صضل على فوأئد،
فإان ودأئع ألسضتثمار ل تخضضع للفائدة ،حيث
تسضتثمر أألموأل ‘ أŸشضاريع ،وأما بخصضوصس
ألقروضس ،فإان أŸادة  68من أألمر 11 / 03
تنظم ذلك ،وأعت Èقوبي أن عمليات ألتمويل
ألتشضاركي ل تعني بالضضرورة تقاضضي فائدة بل
ت- -أاخ- -ذ شض- -ك -ل آأخ -ر م -ث -ل –صض -ي -ل أل -ع -م -ولت
وأŸصضاريف مثل أŸشضاركة ‘ أألرباح .وفيما
يتعّلق بتسضويق ألتمويل ألتشضاركي أكد قوبي أن
قانون ألقرضس وألنقد يعهد مهمة أسضتقرأر
لسضعار وألنقد وألقرضس ،وبهدف تسضويق أي
أأ
م -ن -ت-وج ج-دي-د سض-وأء أل-ق-رضس وألدخ-ار ،ف-إان
ألبنوك ملزمة با◊صضول على ترخيصس مسضبق
من بنك أ÷زأئر ،وأسضتعرضس قوبي باŸوأزأة
مع ذلك شضروط ‡ارسضة ألبنوك لعملية ألنظام
ألتشضاركي ،و–ّدث عن فتح نوأفذ للتمويل
ألتشضاركي أو شضباك يسضمح لها بتوسضيع نطاق
لدخارأت
خدمات لزبائنها ،وبالتا‹ جذب أ إ
أÎŸأكمة خارج ألقطاع ألبنكي ،وإأ ¤جانب
لع- -وأن ألسض- -ت- -ث -م -اري Úو“وي -ل
م- -رأف- -ق- -ة أ أ
ألق -تصض -اد وت-وسض-ي-ع رق-ع-ة ألشض-م-ول أŸا‹ ‘
أ÷زأئر ،وأقر بإالزأمية إأعÓم ألبنوك لزبائنها
ب-الشض-روط أل-ب-ن-ك-ي-ة أŸط-ب-ق-ة ع-ل-ى أل-ع-مليات
أŸصضرفية ،و–ّدث عن أهمية إأحدأث فصضل
ت- -ام ب Úأل- -نشض- -اط Úب- -ه -دف ح -م -اي -ة أفضض -ل
Ÿسضتهلكي هذه أŸنتجات ،وخلصس إأ ¤ألقول
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ﬁمد بوجÓل أاسصتاذ العلوم القتصصادية
لعلى لـ«الشصعب»:
لسصÓمي ا أ
وعضصو اÛلسش ا إ

آافاق واسسعة لتنشسيط ا◊ياة القتصسادية
وخلق الÌوة وتوف Òمناصسب الشسغل

لسصتاذ ﬁمد بوجÓل اŸتخصصصش ‘ العلوم القتصصادية وعضصو اÛلسش
يقّدر ا أ
لسصÓمية ‘ ا÷زائر بأاقل من  3باŸائة ،متوقعا
لعلى حصصة الصصÒفة ا إ
لسصÓمي ا أ
ا إ
لها آافاقا واسصعة ‘ تنشصيط ا◊ياة القتصصادية .ويعتقد أان لبنك ا÷زائر مÈراته
‘ التأاخر ‘ اسصتكمال إاصصدار تنظيم تشصريعي يؤوطّر هذا اŸسصار ،مشصÒا إا ¤أان
التخوفات التي تثار حول اŸسصأالة غ ÒمÈرة وتوجد إامكانيات لتدارك اŸتطلبات
‘ السص-وق اŸال-ي-ة .ك-م-ا ي-دع-و ال-ب-ن-وك ال-ق-ائ-م-ة إا ¤ف-ت-ح وك-الت ب-ذات-ه-ا ل-تنمية
لسصÓمية ،مذكرا بأان التاريخ يحفظ لعلماء ا÷زائر إاطÓق
اŸبادلت اŸصصرفية ا إ
أاول مبادرة لتأاسصيسش بنك إاسصÓمي إابان ا◊قبة السصتعمارية رفعها ابو اليقظان
لخÒة .وف-ي-م-ا ي-ل-ي
وه -و ا◊ل -م ال -ذي ّ” الشص -روع ‘ Œسص -دي -ه م -ن -ذ السص-ن-وات ا أ
مضصمون ا◊وار كام:Ó

الفكرة جزائرية بامتياز لكن بلدنا ليسس ضسمن األوائل ‘ العمل اŸصسر‘ اإلسسÓمي
اŸنافسسة مفيدة و–ّفر على الفعالية و–سس Úالأداء وتخفيضس األسسعار للمسستهلك
حاور :سصعيد بن عياد

‘ ه- -ذأ أŸق- -ام أن ‚اح مشض- -روع أل- -ت -م -وي -ل
أل -تشض -ارك -ي ي -ت -وق -ف ع -ل -ى ج -ه -ود وط -اق -ات
لط -ارأت وأل-ق-ائ-م Úع-ل-ى أل-ت-ن-ظ-ي-م ‘ ه-ذأ
أإ
أÛال.

بوعÓم جبار مدير «بدر»:

نحو اعتماد حسساب
اسستثماري للمدخرين

أما بوعÓم جبار مدير بنك ألتنمية ألريفية،
–ّدث عن –ضضÒأتهم ألتقنية وتأاهبهم من أجل
إأطÓق ألتعامÓت أŸالية أإلسضÓمية ،و ⁄يخف
أنهم ينتظرون صضدور ألتنظيم للوقوف على مدى
تكيف ألتحضضÒأت مع ألتنظيم ،وقال أنه يعد
خطوة هامة إلطÓق ألتمويل ألتشضاركي ،وأوضضح
أن بنك ألتنمية ألريفية «بدر» مارسس ألتمويل
ألتشضاركي منذ نحو  25عاما مع بنك ألÈكة،
ولكن يتأاهبون إلطÓقه دأخل ألبنك كحدمات
للزبائن ،و“ت مرأعاة من ألناحية ألتنظيمية
أÙاسضبية ب ÚأŸالية أإلسضÓمية وألكÓسضكية ،
و‘ إأطار «أŸاركوتينغ» ألتزم جبار بفتح شضباك
خاصس بالتمويل ألسضÓمي على مسضتوى بعضس
أل- -وك -الت أıت -ارة
م- - -ن ب 203 Úوكالة
ل- -ب- -نك «ب- -در» ع -ل -ى
أŸسض -ت -وى أل -وط-ن-ي،
وسض - -يشض - -رع ب - -ف - -ت- -ح
شضباك ع Èوكالة ‘
ك- -ل ولي- -ة ع- -ل- -ى أن
تعّمم بعد ذلك على ﬂتلف ألوكالت ،وعقب
ذلك يتم أختيار ‘ ألبدأية أعوأن ﬂتصض‘ Ú
ألشضباك أÿاصس ،بهدف ألسضريان أ÷يد للعملية
إأ ¤غ - -اي- -ة ‚اح- -ه- -ا وأل- -ت- -ح- -ك- -م ‘ ذلك ،م- -ع
أسضتحدأث مديرية مركزية تشضرف على عملية
أل-ت-م-وي-ل أإلسضÓ-م-ي ع-ل-ى مسض-ت-وى ب-نك أل-تنمية
ألفÓحية ،وكذأ هيئة تقوم Ãرأقبة ألعمليات
ومدى تناسضقها مع ألشضريعة أإلسضÓمية ،بهدف
أل- -ت -وّج -ه إأ ¤شض -ري -ح -ة وأسض -ع -ة م -ن أŸوأط -نÚ
وألصضناعي ،Úعلى أعتبار أنهم قاموأ Ãرأعاة
ألتمويل ألقصض Òوألطويل أŸدى أي أŸرأبحة
ألقصضÒة وألطويلة أألجل ‘ ،أنتظار ألوصضول
إأ ¤أŸزأرعة وأŸغارسضة ألتي تتطّلب ألتأا‘ Ê
ت -ط -ب -ي-ق-ه-ا ،ألن-ه سض-ي-ت-م إأطÓ-ق ك-ذلك أل-ت-م-وي-ل
أإليجاري وألعقاري أي سضلة من ألتمويÓت ،وإأ¤
جانب وضضع حسضاب أسضتثماري للمدخرين .أي
يكون لعامة وصضغار أŸدخرين ،ومع وضضع دفÎ
ألفÓح ألسضتثماري ،باإلضضافة إأ ¤كل ما يوجد
من دفاتر من دون فائدة ،ووسضع إأ ¤دف ÎألفÓح
من دون فائدة ،وخلصس جبار إأ ¤ألقول ‘ هذأ
أŸق- -ام أن ك- -ل ه- -ذه أŸي- -ك- -ان -زم -ات سض -ت -دف -ع
لÓنطÓق بشضكل جيد ‘ ألتعامÓت أإلسضÓمية،
وأبدى تطلعا كي تنطلق أŸعامÓت أإلسضÓمية
مع مطلع عام .2019

 % 31من اŸدخرات
اŸالية خارج البنوك

ناصصر حيدر مدير «سصÓم بنك»:

حصسة البنوك العمومية من السسوق
اŸا‹ ل يقل عن  87باŸائة

بينما ناصضر حيدر مدير بنك «سضÓم» ،أكد بأان
أ÷زأئ- - -ر ت - -ع - -د أول ب - -ل - -د رأئ - -د ‘ ألصضÒف - -ة

أإلسضÓمية ألنه ‘ عقد ألثÓثينات من ألقرن
أŸاضض -ي ت -ق -دمت ج -م -ع-ي-ة أل-ع-ل-م-اء أŸسض-ل-مÚ
للسضلطات ألسضتعمارية بطلب إأنشضاء مصضرف ذأ
تعامÓت إأسضÓمية ،و ⁄يخف أن جهودهم ترمي
إأ ¤إأضض -اف -ة ل -ب-ن-ة وق-ي-م-ة مضض-اف-ة ل-ل-وصض-ول إأ¤
صضناعة موسضعة ومتنوعة ،كون ألسضوق ‘ حاجة
إأ ¤ت -وسض-ي-ع ع-رضس أŸن-ت-ج-ات أŸال-ي-ة ،وأوضض-ح
أنهم ‘ بنك ألسضÓم يحرصضون على منح أكÈ
ترسضيخ وتعميق للمفاهيم ألشضرعية ،ع Èتطوير
بعضس ألصضيغ وأعادوأ ألعتبار للتمويل ألتشضاركي
وطوروأ صضيغة للمضضاربة ‘ طريقة ألتسضبيقات
للشضيكات ألقصضÒة أألجل ،حيث عرفت إأقبال
من طرف ألزبائن ،وإأ ¤جانب صضيغ ألتمويل
وألسض -ن -د وف -وق ذلك ي -ه -ت -م -ون ك -ثÒأ ب -اإلدم -اج
وألتمويل أŸا‹ ،ومن ثم “ك Úألفئات ألتي ل
تسض - -ت - -ف - -ي - -د ‘ أل - -وقت أ◊ا‹ م- -ن أÿدم- -ات
أŸصض - -رف- -ي- -ة بسض- -بب وضض- -ع- -ه- -ا ألج- -ت- -م- -اع- -ي
وأ÷غ-رأ‘ ،وذك-ر Œرب-ت-ه-م م-ع ج-م-ع-ي-ة «ك-اف-ل
أل -ي -ت -ي -م» ،م -ن أج -ل ت -ق -د Ëأل-ق-روضس أ◊سض-ن-ة
Óرأم -ل .ووق -ف ب -اإلضض -اف-ة إأ ¤ك-ل ذلك ع-ل-ى
ل -أ
أ÷هود أŸبذولة لسضتقطاب مدخرأت ألعائÓت
‘ ظّل إأشضارته لوجود ﬂزون معتŸ Èدخرأت
ألعائÓت ‘ أ÷زأئر ألعميقة .وكشضف حيدر أن
حصضة ألبنوك ألعمومية من ألسضوق أŸا‹ ل يقل
عن  87باŸائة.

عثما:Ê

 1300مليار دينار حجم مدخرات
الصسندوق الوطني للتوف Òوالحتياط
كشضف عثما‡ Êثل ألصضندوق ألوطني للتوفÒ
وألحتياط أن أŸوأرد أŸدخرة ‘ أ◊سضابات
على مسضتوى ألصضندوق تقدر بـ1300مليار دينار،
مع تسضجيل  7مÓي Úحسضاب لدى ألصضندوق ‘
ألفÎة أŸمتدة ما ب 2015 Úو 2018إأ ¤جانب
أسض -ت -ع -م -ال شض -ب -ك-ة ألÈي-د ÷ذب وج-م-ع أم-وأل
أŸدخرين ،وأعÎف عثما Êأن حركية ألدخار
متوأصضلة وبالدرجة أألو ¤يتجه أ÷زأئريون من
خ Ó-ل ألدخ -ار لق -ت -ن -اء ألسض -ك -ن -ات ،ع -ل -م -ا أن
ألصضندوق ألوطني للتوف Òوألحتياط يسضاهم ‘
وفرة ألسضكن ،ألنه يتوفر على فرع ‘ ألتهيئة
أل-ع-ق-اري-ة ل-وضض-ع ألسض-ك-ن-ات ‘ م-ت-ن-اول أل-زب-ون،
ع- -ل- -م- -ا أن ألصض- -ن- -دوق ب- -ادر ‘ تسض- -وي -ق ب -عضس
أŸنتجات أŸنتظرة من طرف فئة معينة ،من
خÓل فتح حسضابات بدون فوأئد ،حيث سضجل
ع- -دده -ا بـ 120أل- -ف حسض -اب ،وّ” أدخ -ار ع -ل -ى
مسضتوأها  40مليار دينار ،ولديهم منتوج جذأب
يتمثل ‘ أإليجار أŸنتهي بالتمليك ،ويتأاهبون
إلطÓق منتجات وخدمات أخرى تكون مطابقة
للشضريعة أإلسضÓمية.
‘ ح Úسضعيد كر‡ Ëثل بنك ألÈكة ،قال أن
لبنك ألÈكة  2باŸائة من حصضة ألسضوق ،وتكمن
إأسضÎأŒية ألبنك ألذي كان من ألبنوك ألسضباقة
‘ إأطÓق خدمات إأسضÓمية ،موأصضلة تطوير
أل -ت -ك -ن -ول -وج -ي-ات وأل-رق-م-ن-ة وأل-ت-وزي-ع أألفضض-ل
Ùفظة ألزبائن وتخصضيصس فضضاء للتعامل عن
بعد وإأطÓق أÿدمة ألبنكية عن طريق ألهاتف
ألنقال.
ومن جهته ﬁمد بن عربية مدير عام سضÓمة

ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات ،ت-طّ-رق بشض-ك-ل مسض-ت-ف-يضس ل-وضض-عية
أل-ت-أام-ي-ن-ات أل-ت-ك-اف-ل-ي-ة ‘ أ÷زأئر ،و–دث عن
وجود تأاط Òقانو Êتقليدي وأكد أن تأامينات
تكافل لديها تاريخ مشضÎك مع سضÓمة للتأامينات
و‘ ألسضتثمار يكون تنويع وتقاسضم ‘ أألخطار،
علما أن سضÓمة للتأامينات –تل أŸرتبة ألسضابعة
‘ سضوق ألتأامينات ألوطنية ،ووقف على ألعوأئق
ألقانونية ،دأعيا إأ ¤ضضرورة إأطÓق إأطار قانوÊ
يضضمن أ◊قوق ويحدد ألوأجبات.

«الشص - - -عب» :م- - -ا ه- - -ي حصص- - -ة الصصÒف- - -ة
السصÓمية ‘ السصوق حاليا ،وماذا Áكن
أان ت -ق -دم -ه (اŸن-ت-ج-ات ال-ب-ن-ك-ي-ة اŸسص-م-اة
إاسص Ó-م -ي -ة) ل -ل -ن-ه-وضش ب-الق-تصص-اد ‘ ظّ-ل
الظروف الصصعبة؟
@@ ﬁم -د ب -وجÓ-ل  :حصض -ة ألصضÒف-ة
أإلسضÓمية ‘ ألسضوق أ÷زأئرية ل تتجاوز ألـ
 %3رغم أن ألتجربة لها أك Ìمن ربع قرن.
إأن صض -ع -وب -ة أل -ظ -روف ت -رج-ع ل-ن-م-ط أل-تسض-يÒ
ول- -ل- -خ -ي -ار ألق -تصض -ادي أل -ذي أخÎن -اه ول -يسس
Ÿقومات أإلقÓع ألقتصضادي ألتي تزخر بها
أ÷زأئر .نعم ينتظر للمنتجات ألبنكية وأŸالية
أإلسض Ó-م -ي-ة أن “ّك-ن م-ن ت-ع-ب-ئ-ة م-وأرد م-ال-ي-ة

بن موهوب مدير بورصصة ا÷زائر لـ«الشصعب»:

دراسسة مع  Èﬂجامعي إلصسدار صسكوك شسرعية
 ⁄ي- -خ- -ف ي- -زي- -د ب- -ن م- -وه -وب ت -ط -ل -ع
ب- -ورصص- -ة ا÷زائ- -ر م -ن أاج -ل إاصص -دار م -ا
يسصمى بالصصكوك التي تعادل السصندات
اŸتماشصية مع الضصوابط الشصرعية ،لكنه
اشصÎط إادخ-ال سص-لسص-ل-ة م-ن ال-ت-عديÓت
التشصريعية خاصصة ‘ القانون التجاري،
مشص- - -ددا ع- - -ل- - -ى ضص- - -رورة وضص- - -ع إاط- - -ار
تنظيمي بهدف إاصصدار هذه الصصكوك،
و–دث ع- -ن –ضصÒه- -م ل- -دراسص- -ة م- -ع
 Èﬂج - -ام - -ع - -ي ح- -يث سص- -ي- -ق- -دم ه- -ذا
اŸشص -روع إا ¤ه -ي -ئ -ة م -راق -ب -ة ع-م-ل-ي-ات
ال-ب-ورصص-ة .وم-ن ج-ه-ة أاخ-رى أاع-لن عن
دخول أاول مؤوسصسصة صصغÒة ومتوسصطة
ل -ل -ب -ورصص -ة شص-ه-ر ديسص-م ÈاŸق-ب-ل ح-يث
تنشصط هذه الشصركة ‘ اÛال السصياحي
ا◊موي.
فضصيلة بودريشش
أوضضح يزيد بن موهوب أŸدير ألعام لبورصضة
أ÷زأئر ،أنه ‘ إأطار ألشضمول أŸا‹ حان
أل- -وقت ل- -ف- -ت -ح أÛال لÈوز أÿدم -ات ذأت
ألطابع أإلسضÓمي ،على خلفية أن أ÷زأئر
كانت قد مرت بذأئقة مالية ،مقÎحا Œنيد
ج -م -ي -ع أŸوأرد أŸال -ي -ة ،ع-ل-م-ا أن أل-ب-ورصض-ة
بإامكانها أن تلعب دورأ كبÒأ ‘ هذأ أإلطار
خ - -اصض - -ة أن ألق - -تصض- -اد أل- -وط- -ن- -ي ‡ول ‘
أألسضاسس من طرف ألقطاع ألبنكي ،ول يخفى
أن ألسضيولة ألبنكية مرتبطة أرتباطا وثيقا مع
سضعر ألنفط ،ويرى أنه عندما تهاوت أألسضعار،
ت-ق-لصضت ألسض-ي-ول-ة وك-انت أŸن-ظ-وم-ة أل-ب-ن-كية
“ول ألقتصضاد ألوطني بنسضبة  95باŸائة،
وأشضار بن موهوب أنه إأذأ سضجل ما يسضمى
ب -اÿط -ر أŸن -ت -ظ -م ل -ت -ق -ل -ي -ل ألضض-غ-ط ع-ل-ى
أŸن-ظ-وم-ة أل-ب-ن-ك-ي-ة ،ي-ن-ب-غ-ي ت-نشض-ي-ط وسض-ائل
أل-ت-م-وي-ل أألخ-رى ،وذك-ر م-ن ب-ي-ن-ه-ا أل-ب-ورصضة
وصضناديق ألسضتثمار ،ويعتقد بن موهوب أنه
بإامكان كل هذه ألوسضائل أن تقوي ألشضركات
أي “نحها رأسضمال أك ،Èإأ ¤جانب منحها
إأمكانية مالية أك ،Èوبهذه ألطريقة حسضب
تقديره “ول مشضاريعها وتتوسضع أك ،Ìومن ثم
ت -ق -وم ب-اسض-ت-ح-دأث م-ن-اصضب ألشض-غ-ل وت-ق-دË
ألقيمة أŸضضافة لÓقتصضاد ألوطني.
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وحول سضؤوأل يتعلق بإان كانت ألبورصضة تنوي
ب -دوره -ا إأطÓ-ق “ويÓ-ت إأسضÓ-م-ي-ة ،أعÎف
أنه فيما يتعلق باألسضوأق أŸالية قرروأ فتح
أÛال إلصضدأر ما يسضمى بالصضكوك ألتي تعد
ت-ق-ري-ب-ا م-ق-اب-ل ألسض-ن-دأت ،أل-ت-ي ت-ت-ماشضى مع
ألضضوأبط ألشضرعية ‘ ألبورصضة ،لكنه أشضÎط
ألقيام بتعديÓت تشضريعية خاصضة ‘ ألقانون
أل -ت -ج -اري ،وشض -دد ع -ل -ى ضض-رورة وضض-ع إأط-ار
تنظيمي من أجل إأصضدأر هذه ألصضكوك ،و⁄
يخف أنهم عكفوأ على –ضض Òدرأسضة مع
 Èﬂجامعي وسضيتم ألكشضف عن ذلك ‘
ألوقت أŸناسضب ،حيث سضيقدم أŸشضروع ‘
ألبدأية إأ ¤هيئة مرأقبة عمليات ألبورصضة.
أما فيما يتعلق بانشضغال يخصس إأن كان قد
سض -ج-ل دخ-ول م-ؤوسضسض-ات أق-تصض-ادي-ة ج-دي-دة،
كشضف بن موهوب أŸسضؤوول أألول عن بورصضة
أ÷زأئ- -ر ع- -ن دخ- -ول أول م- -ؤوسضسض- -ة صض- -غÒة
ومتوسضطة شضهر ديسضم ÈأŸقبل إأ ¤ألبورصضة،
علما أنها شضركة تنشضط ‘ ›ال ألسضياحة
أ◊موية ،حيث –صضلت على تأاشضÒة من ÷نة
عملية مرأقبة ألبورصضة ،ويرى أن ألعمليات
ألÎويجية ألتي قاموأ بها منذ عام  2013إأ¤
غاية يومنا هذأ بدأت تعطي ثمارها ،على
أعتبار أنه خÓل ألسضدأسضي ألثا Êمن ألعام
أ÷اري ت -ل -قت ب -ورصض-ة أ÷زأئ-ر أل-ع-دي-د م-ن
ألتسضاؤوولت وألطلبات ألشضفوية ،وباŸوأزأة
مع ذلك تقربت منها ألعديد من ألشضركات
أŸه-ت-م-ة ب-النضض-م-ام ،م-ن أج-ل أل-ت-ع-رف ع-ن
ق -رب ع -ن أل -دع -م أل -ذي ت -ق -دم -ه أل -ب -ورصض -ة
للشضركات.

تتجّنب ألتعامل مع نظام مصضر‘ تقليدي قائم
على سضعر ألفائدة أخذأ وعطاءً .ومن ناحية
ت- -وظ- -ي- -ف أŸوأرد أŸال- -ي- -ة ،ف -إان أل -ك -ث Òم -ن
أŸشضاريع  ⁄تتوسّضع وأخرى  ⁄تنطلق أصضÓ
بسض -بب سض -ع -ر أل -ف -ائ -دة أÙرم ‘ شض -ري-ع-ت-ن-ا.
ولذلك ُينتظر من أŸنتجات أإلسضÓمية أن تفتح
آأفاقا وأسضعة لتنشضيط أ◊ياة ألقتصضادية وخلق
ألÌوة وتوف Òمناصضب شضغل جديدة.
ت -أاخ-ر ب-نك ا÷زائ-ر ‘ إاصص-دار ال-ت-ن-ظ-ي-م
القانو Êبتعديل قانون النقد والقرضش
رغم إاعÓن السصلطات العمومية اعتماد
هذا اÿيار؟
@@ فع Óهذه أÓŸحظة كثÒأ ما تتكّرر ،قد
يكون لبنك أ÷زأئر مÈرأته ،ولذلك ل نسضمح
ألن -فسض -ن -ا أل-ت-دخ-ل ‘ ن-ي-ات أل-ن-اسس .أŸه-م أن
يصضدر هذأ ألتنظيم ونطلع عليه آأمل Úأن Áكن
ذلك م- -ن أسض- -ت- -درأك أل -ت -أاخ -ر أل -ذي تسض -ج -ل -ه
ألتجربة أ÷زأئرية مقارنة بدول جاءت متأاخرة
ول -ك -ن -ه -ا ح ّ-ق -قت خ -ط -وأت ك -بÒة .ي -ك -ف-ي أن
أ÷زأئر ل تظهر ‘ أوأئل قائمة ألدول ألرأئدة
‘ ألعمل أŸصضر‘ أإلسضÓمي ،و ⁄نلحظ إأرأدة
نحو –قيق هذه ألغاية .ولكن نأامل أن تتغّير
أل -ن -ظ -رة ل -ل -م -ال -ي -ة أإلسض Ó-م -ي -ة ألن-ه-ا م-ف-ي-دة
لÓقتصضاد ألوطني ،ولÓقتصضاد ألعاŸي ،ويكفي
أن صضندوق ألنقد ألدو‹ أقدم على أعتماد
أŸبادئ أألسضاسضية للتمويل أإلسضÓمي .أشضعر
بالعتزأز أن فكرة إأنشضاء بنك إأسضÓمي هي
جزأئرية بامتياز.
ه -ن -اك م -ن ي-ع-ت-ق-د أان ال-ن-م-ط ا÷دي-د
ينافسش النظام البنكي التقليدي علما أانه
قد Ëحتى ‘ بلدان غ ÒإاسصÓمية؟
@@ ه - -ذه ت- -خ- -وف- -ات ‘ غﬁ Òل- -ه- -ا ،ث- -م أن
أŸنافسضة مفيدة لÓقتصضاد ألنها –فر أألعوأن
ألقتصضادي Úعلى مزيد من ألفعالية و–سضÚ
أألدأء وحتى تخفيضس أألسضعار للمسضتهلك.
أُطمئن ألسضادة ألقرأء أألوفياء أن أك Èأقتصضاد
‘ دول أÿليج ألعربي تأاخر ‘ ألنفتاح على
ألصضÒف -ة أإلسض Ó-م -ي-ة ،وم-ا إأن سض-م-ح ب-ه-ا م-ن-ذ
م -ن -تصض -ف أل-ع-ق-د أŸاضض-ي ح-ت-ى –ّولت أل-ي-وم
›م- -ل أل- -ودأئ- -ع إأ ¤حسض- -اب- -ات أسض -ت -ث -م -اري -ة
متوأفقة مع أحكام ألشضريعة أإلسضÓمية ،كما أن
ألتمويÓت أإلسضÓمية بلغت أك Ìمن  %63من
حجم ألسضتخدأمات ‘ ألبنوك ألسضعودية ،دون
أن ُيحدث ذلك هزة ‘ ألنظام أŸصضر‘.
ما هي التوقعات بالنسصبة للكتلة اŸالية
التي Áكن أان يسصتقطبها النظام ا÷ديد
كمكمل للمنظومة اŸصصرفية الوطنية؟
@@ أ◊ديث عن ألكتلة ألنقدية خارج ألنظام
أŸصضر‘ فيه ألكث Òمن أللغط بسضبب تضضارب
أألرقام .بعيدأ عن هذأ أ◊ديث ألعقيم أحيانا،
أŸهم أننا ننتظر من أŸنتجات ألبنكية وأŸالية
أإلسضÓمية أن تسضاهم ‘ تعبئة أك Èقدر ‡كن
م - -ن أألم - -وأل «ألشض - -اردة» .إأل أن أل - -ت - -ن - -م- -ي- -ة
ألق-تصض-ادي-ة قضض-ي-ة م-ع-ق-دة وم-تعّددة أ÷وأنب
ولذلك يجب أن تتحّقق شضروط أخرى ومنها
–سض ÚأŸن -اخ ألق -تصض-ادي .ك-م م-ن مسض-ت-ث-م-ر
ﬁل-ي وأج-ن-ب-ي غs-ي-ر ِوج-ه-ت-ه بسض-بب أل-ع-رأق-يل
أل - -بÒوق - -رأط - -ي - -ة أو أل- -فسض- -اد أŸنu- -ف- -ر ل- -روح
أŸق -اولت -ي-ة .ن-ح-ت-اج أل-ي-وم Ÿسض-ح-ة أخÓ-ق-ي-ة
ترجع أألمل للمتعامل ألقتصضادي ،وكم كانت
ف -رح -ة أ÷زأئ -ري Úك -بÒة ع -ن -دم-ا أع-ل-ن ب-نك
أ÷زأئر نيته إأصضدأر تنظيم خاصس باŸنتجات
أإلسضÓمية .ل أسضتطيع حصضر عدد أŸكاŸات
ألهاتفية ألتي تلقيتها وهي تع Èعن أرتياحها
لهكذأ أنفتاح على معامÓت متوأفقة مع ثقافة
هذأ ألشضعب أألصضيل.

ه -ل Áك -ن اع -ت -ب -ار سص-ن-ة  ،2019م -وع-دا
لسص-ق-وط ال-ط-اب-وه-ات الق-تصصادية وبناء
نظام ما‹ وطني مندمج وشصامل؟
@@ ل أعرف ما ذأ تقصضد Ãصضطلح طابوهات،
ق - -د ت - -قصض- -د ق- -ب- -ول ح- -ق- -ي- -ق- -ة أن أإلق- -رأضس
وألقÎأضس بفائدة هو من ألربا أÙرم .هذه
ليسضت طابوهة ولكنها ظاهرة أصضبحت وأضضحة
بعدما أكتشضف ألعا ⁄مزأيا ألتمويل أإلسضÓمي
(أل Ó-رب -وي) وأل -ذي ي -بشض -ر ب -ن -ظ -ام أق-تصض-ادي
تتحّقق فيه عدألة توزيع ألÌوة ب Úعناصضر
أإلنتاج بعيدأ عن ألنظام أŸا‹ أ◊ا‹ ألذي ⁄
يسض -اه -م أب -دأ ‘ ت-ق-ريب أل-ف-ج-وة ب Úأل-ف-ق-رأء
وأألغ- -ن- -ي- -اء وأل- -ذي ي- -ه ّ-دد ك -ي -ان أل -دول ب -ع -د
أسضتفحال ظاهرة ألقروضس ألسضيادية ألتي بلغت
ح- -ج- -م -ا  ⁄ت -ب -ل -غ -ه ‘ أح -لك ظ -روف أ◊رب
ألعاŸية أألو ¤وألثانية.
لك‚ Ìاعة ،فتح نوافذ على
ما هو ا أ
مسص -ت -وى ال -ب -ن -ي -ة اŸصص-رف-ي-ة ال-ق-ائ-م-ة أاو
ال - -ت- -وج- -ه م- -ب- -اشص- -رة إا ¤إاق- -ام- -ة ب- -ن- -وك
إاسصÓمية؟
@@ أÿي -ار أل -ث -ا Êه -و أألفضض -ل ،وه -ن-ا أنصض-ح
أل -ب -ن -وك ب -ف -ت -ح وك -الت خ -اصض-ة ب-اŸع-امÓ-ت
أإلسضÓ-م-ي-ة ب-ع-ي-دأ ع-ن خ-ل-ط أألم-وأل و“ك-ينا
ل -ل -ع -ون ألق -تصض -ادي أÿي -ار ب Úأل -ت -وظ -ي-ف /
أل -ت -م -وي -ل أل -ت -ق -ل -ي-دي وأل-ت-وظ-ي-ف  /أل-ت-م-وي-ل
أإلسضÓمي .ولكن ل بأاسس بالتدرج ألذي يبدو أن
بنك أ÷زأئر يفضضله.
ك -خ -ب Òم -ت -خّصص -صش ه -ل Áك -ن ضص-م-ان
شص -ف -اف -ي -ة اŸع -ام Ó-ت ‘ ال -واف -د ا÷دي -د
وتأام Úمسصار العمليات البنكية ،خاصصة
ل ﬁيط يعا ÊكثÒا من اŸمارسصات
‘ظ ّ
القتصصادية اŸوازية.
@@ حتى ‘ ألقتصضاد ألتقليدي ،فإان كلمة
 créditت -ع -ن-ي ألئ-ت-م-ان ،أي أن أل-عÓ-ق-ة بÚ
ألبنك وأŸقÎضس هي عÓقة ثقة .لكن نظام
أل -ف-ائ-دة أث-بت فشض-ل-ه ‘ –ق-ي-ق ع-دأل-ة ت-وزي-ع
ألعوأئد ،بل أن ألشضعار غ ÒأŸعلن ‘ ألنظام
أŸصضر‘ ألتقليدي هو ما أشضار إأليه جوزيف
سض-ت-يغلتز ( )J. Stiglitzأن أل-ب-ن-وك أل-ت-ق-ل-يدية
خْ- -صضِ- -خ -صس أألرب -اح ول -ك -ن –م -ل أÿزي -ن -ة
ُتَ - -
ألعمومية أÿسضائر كما حدث إأبان أزمة قروضس
ألرهن ألعقاري رديئة ألتصضنيف ،حيث تدخل
مث Óجون ميجور ‘ إأنقاذ بنك Northern
 RockألÈيطا Êبأاموأل عمومية ،وكذلك
حدث ‘ أمريكا عندما تدخل ألرئيسس أوباما
إلن -ق-اذ شض-رك-ة أل-ت-أام AIG. Úم-ي-زة ألتمويل
أإلسضÓمي أن أŸعامÓت تكون دأئما مسضندة
إأ ¤أصضول أو خدمات حقيقية ‡ا يقلّل من
ألفقاعة أŸالية أŸتسضّببة ‘ أألزمات ألبنكية
وأŸالية .لكن يبقى أن ألعامل ألبشضري ودرجة
ألمتثال لقيم أإلسضÓم ألسضامية هي ِمْعَول ‚اح

أل-ت-ج-رب-ة أŸصض-رف-ي-ة أإلسضÓ-مية با÷زأئر و‘
ألعا .⁄بعد إأنهاء دورة تكوينية إلطارأت 16
ب-ن-ك-ا شض-ه-ر ج-وي-ل-ي-ة أŸاضض-ي Ãع-ه-د أل-ت-ك-وي-ن
ألبنكي بدأ‹ برأهيم ،قلت للمÎبصض :Úدخلتم
أل -ق -اع -ة وأن -ت -م م -وظ-ف-ون ،وم-ع ن-ه-اي-ة أل-دورة
ألتدريبية وقد تسضلحتم Ãبادئ وميكانيزمات
ألتمويل أإلسضÓمي ،فأاصضبحتم ،إأضضافة لصضفة
أŸوظ- -ف ،Úأصض- -ح- -اب رسض -ال -ة ،رسض -ال -ة حسض -ن
تسض -وي-ق أŸن-ت-ج-ات أŸصض-رف-ي-ة أŸت-وأف-ق-ة م-ع
أحكام ألشضريعة أإلسضÓمية.
لعلى قاطرة
يقود اÛلسش السصÓمي ا أ
لدوات
التحّول اŸصصر‘ ،هل لديه كافة ا أ
الفقهية والتقنية لبلوغ اÙطة اŸنشصودة
فيسصجل له التاريخ دوره ‘ تعزيز النمو
ب-ت-ج-ن-ي-د م-وارد م-ال-ي-ة ه-ي ح-ال-ي-ا خ-ارج
البنوك.
جل للمجلسس أإلسضÓمي أألعلى
@@ ألتاريخ سض ّ
بÎكيبته أ÷ديدة (دون ألتقليل من ›هودأته
ألسض-اب-ق-ة م-ن-ذ نشض-أات-ه ن-ه-اي-ة أل-ث-م-ان-ي-نات) ،أنه
سضاهم بشضكل جدي ‘ موأكبة ألتطورأت ألتي
–دث على ألسضاحة أŸصضرفية .ل يت ّسضع أŸقام
◊صضر مسضاهمات أÛلسس ‘ توط ÚألصضÒفة
أإلسضÓمية ،ولكن أذكر حدث Úهام Úهما:
إأصض- - - -دأر إأع Ó- - -ن أÛلسس ح - - -ول ألصضÒف - - -ة
أإلسض Ó-م -ي -ة ب-دأي-ة سض-ن-ة  ،2018ح - -يث أوضض- -ح
م -وق -ف ألشض -ري -ع -ة م -ن أŸع -ام Ó-ت أل -ب -ن -ك -ي-ة
أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة وأل-ب-دأئ-ل أل-ت-ي ت-ط-رح-ه-ا ألصضناعة
أل- -ب- -ن -ك -ي -ة أŸت -وأف -ق -ة م -ع أح -ك -ام ألشض -ري -ع -ة
أإلسضÓمية.
ت -ق -د Ëم-ل-ف م-ت-ك-ام-ل ل-ل-ت-ع-ديÓ-ت ‘ أŸوأد
ألقانونية ألتي يجب ألقيام بها من أجل ضضمان
تطوير ألنظام أŸا‹ أإلسضÓمي بشضكل سضلسس
وتدريجي.
Óشضارة ،فإان هذأ أŸلف يتضضمن سضبعة ﬁاور
لإ
ل يت ّسضع أŸقام للتفصضيل فيها.
ثم أن قاطرة ألتحّول أŸصضر‘ كما ذكرت ‘
سضؤوألك ليسضت من مسضؤوولية أÛلسس بقدر ما
هي مسضؤوولية أÛتمع ككل وعلى رأسضه بنك
أ÷زأئ-ر ،ألن أÛت-م-ع ي-ن-ظ-ر ل-ل-ب-ن-وك وك-أان-ها
أŸؤوسضسض -ات أل -وح -ي -دة أŸع -ن -ي -ة ب -اŸع-امÓ-ت
أŸالية أإلسضÓمية.
أاخÒا ،ل - -ل - -ج - -زائ - -ر صص - -ل - -ة ب - -الصصÒف- -ة
لسصÓمية من خÓل بروز أاحد أابنائها ‘
ا إ
إاطÓ- -ق ه- -ذا ال- -ن- -م- -ط ح- -م- -اي -ة ◊ق -وق
ا÷زائري ،Úإابان ا◊قبة السصتعمارية،
هل من توضصيح؟
@@ ذكرت فيما سضبق ألرجل ألفذ إأبرأهيم أبو
أل -ي -قضض -ان أل -ذي ق ّ-دم مشض -روع -ا لإنشض -اء ب -نك
إأسضÓمي جزأئري سضنة  ،1929وألذي رفضضته
سض -ل -ط -ات ألح -ت Ó-ل أل -ف -رنسض -ي آأن -ذأك .ه-ذه
أŸعلومة ذأت قيمة تاريخية كبÒة ألن عددأ
من ألدول أإلسضÓمية تسضعى ◊ق ألسضبق لهذه
ألفكرة .يرجع ألفضضل لكتشضاف هذه ألوأقعة
أل -ت -اري-خ-ي-ة ل-ل-ب-احث أ÷زأئ-ري أل-دك-ت-ور ع-ب-د
أل-رزأق ب-ل-ع-ب-اسس أل-ذي ي-درسس ب-ج-ام-ع-ة أŸلك
ع- -ب- -د أل- -ع- -زي- -ز ب- -ج- -دة ،وق -د ي -ق -وم أÛلسس
أإلسض Ó-م -ي أألع -ل -ى ب -ط-ب-اع-ة ب-ح-ث-ه ‘ ك-ت-اب
مسض -ت -ق -ل ب -ع -د م -ا ّ” أ◊صض -ول ع-ل-ى م-وأف-ق-ة
أŸؤولف .ول بأاسس ،أن أذكر أن أول باحث أ‚ز
رسضالة ماجسضت ‘ Òألبنوك أإلسضÓمية ‘ تاريخ
أ÷امعة ببÓد أŸال وأألعمال (بريطانيا) هو
ﬁاورك ،وقد نلت على أسضاسضها جائزة أحسضن
طالب آأنذأك سضنة  .1982ول أنسضى أن أذكر أن
أ÷زأئ -ري ي -ب -دع إأذأ م -ا ت -وف -رت ل-ه أل-ظ-روف
أŸناسضبة .أنا متفائل Ÿسضتقبل أ÷زأئر ألتي
تزخر بطاقات بشضرية هائلة.

بعيدا عن الهلع
سصعيد بن عياد
أن -ه -ي -ار ع -ن -ي-ف ت-ع-رف-ه أسض-ع-ار أل-ن-ف-ط ‘ أألي-ام أألخÒة
جل ألÈميل أدنى سضعر له منذ سضنة بعد أن ترأجعت إأ¤
ليسض ّ
أقل من  60دولرأ .بالتأاكيد ،أ Èÿليسس سضارأ للمشضهد
ألق -تصض -ادي أل -وط-ن-ي ،ل-ك-ن-ه ي-دق ن-اق-وسس أÿط-ر ل-ي-ب-ادر
ألفاعلون ‘ ألسضاحة باتخاذ ما يتطلّبه أŸوقف Ÿوأجهة
ألتدأعيات ألصضعبة أŸتوقعة.
‘ أنتظار ما سضوف يتمخّضس عن مسضار أ◊وأر دأخل
منظمة «أوبيك» وشضركائها من كبار أŸنتج ،Úينبغي أن
يشضعر رؤوسضاء أŸؤوسضسضات وأŸسضتثمرون وأŸتدخلون ‘
ألشضأان ألقتصضادي Ãدى أŸسضؤوولية ‘ إأدرأك خطورة
أŸوقف.
قبل حوأ‹ سضنة Ÿا بلغ ألسضعر أقل من  50دولرأ برز إأ¤
ألسضاحة خطاب يحمل نÈأت ألشضعور بثقل ألتحدي رسضمت
مÓمح مسضار ترشضيد ألنفقات وتقليصس ألزأئد عن أللزوم
دون أŸسضاسس بوتÒة ألنمو أو مكاسضب عا ⁄ألشضغل ،لكن ما
إأن أنتعشضت أألسضعار تبّددت تلك أÓŸمح وعادت سضلوكات
و‡ارسضات ‘ أŸشضهد ألقتصضادي أعتقد بأانها ولّت.
وه -ا ه -ي سض -ح -اب -ة أألزم-ة ت-ل-ق-ي ب-ظÓ-ل-ه-ا ›ددأ ل-تضض-ع
ألفاعل ‘ Úمعادلة ألنمو خاصضة رجال أألعمال ورؤوسضاء
أŸؤوسضسضات أمام أمتحان عسض Òسضوف يقود حتما إأ ¤فرز
ب Úمن لديهم روح أŸبادرة فيج ّسضدون فع Óإأنتاج ألقيمة
أŸضضافة ‘ ﬂتلف ألقطاعات من جهة ومن تكلسضت
عقولهم فلم يسضتطيعوأ ألتحّرر من ألتبعية للنفط ألذي
ي -ع -ت Èسض-ت-ارأ ي-خ-ف-ون ورأءه أل-ع-ج-ز وأل-قصض-ور ‘ ت-خ-ط-ي
أألزمة.
أŸفروضس أن يطالع أŸعنيون بالشضأان ألقتصضادي أŸا‹
وأل-ت-ج-اري وألسض-ت-ث-م-اري لئ-ح-ة ت-ق-ل-ب-ات سض-عر ألنفط كل
صضباح إلدرأك مؤوشضرأت ألسضوق وتبعاتها ،حتى Áكن رسضم
معا ⁄أÿيارأت سضوأء ألكلية على أŸسضتوى أŸركزي أو
أ÷زأئية على أŸسضتوى أÙلي.
‘ هذأ أإلطار ،أين نحن من مصضطلحات برزت قبل أن
تختفي –ت تباشض– Òسضن أسضعار أÙروقات ‘ أشضهر
مضضت ،م- -ث- -ل أل -وأ‹ أŸت -ع -ام -ل وأل -ب -ل -دي -ة أŸسض -ت -ث -م -رة
وأŸؤوسضسضة أŸنتجة للÌوة خارج أÙروقات؟.
Óسض -ف ت -لك أل-وتÒة أل-ت-ي ب-دت ‘ أف-ق
ل -ق -د ت -رأج -عت ل  -أ
ألسضاحة أÙلية قبل حوأ‹ سضنة Ÿا تب Úأن سضعر ألنفط
فقد ثقله ‘ ألسضوق ،وأدى أنتعاشضه إأ ¤ترأجع مركزها ‘
أدب- -ي- -ات أÿط- -اب ،أل- -ذي سض- -وف ي- -ع -ود إأ ¤إأح -ي -اء ت -لك
أŸصض -ط -ل-ح-ات وألÎك-ي-ب-ات أل-ل-غ-وي-ة ذأت ألصض-ل-ة بÎشض-ي-د
ألنفقات وأقتصضاد أŸوأرد وبعث أŸبادرة.
بالتأاكيد أن وقع ألصضدمة يكون قويا على من لديهم إأدرأك
مصضÒي Ÿدى أÿطر ألذي –مله تقلبات أسضوأق ألنفط،
خاصضة بالنسضبة لتوأزن أحتياطي ألصضرف بالعملة ألصضعبة
ألذي ل Áكنه لوحده –مل ثقل ألتدأعيات ،وإأ‰ا يجب
على عا ⁄أŸؤوسضسضات بكافة أطرأفه ألتحرك ›ددأ حول
خيار عق ÊÓوناجع Ÿوأجهة أألزمة بعيدأ عن ألهلع أو
ألرتباك.
كل ما يتطّلبه ألوضضع على ما فيه من صضعوبات وﬂاطر أن
ت-ع-ي-د أŸن-ظ-وم-ة ألق-تصض-ادي-ة ب-ك-اف-ة م-ك-ون-ات-ه-ا ع-مومية
وخ -اصض -ة رسض -م تصضّ-ور ع-م-ل-ي ل-ل-ت-ح-رك ،م-ن خÓ-ل إأع-ادة
ترميم جسضور ألتكامل وتعزيز ألقدرأت أŸادية أÙلية
أŸبعÌة وŒنيد أŸوأرد أŸالية أŸعطلة وألنائمة ضضمن
رؤوية إأسضÎأتيجية تتمّ صضياغتها بهدوء وبعد نظر وفقا
ل -ل -م -ؤوشض -رأت أل -ت -ي ي -ت ّ-م رصض -ده -ا وأل-ت-وج-ه-ات أل-ت-ي ي-تّ-م
أسضتشضرأفها بدمج –اليل وقرأءأت ﬂتلف أÈÿأء على
أختÓف مدأرسضهم ومرأجعهم.
ل ت -زأل أل -ف -رصض -ة ق -ائ -م -ة ل -ت -ج -اوز أŸن -ع -رج أÙف-وف
ب-ان-زلق-ات ي-ن-ب-غ-ي ألن-ت-ب-اه إأل-ي-ه-ا م-ث-ل أل-تضضخم وهاجسس
أŸديونية وتعطل عجلة ألنمو ،ولعّل من أبرز أألورأق ألتي
إأذأ ما ”ّ توظيفها جيدأ وفقا Ÿقاربة دقيقة وشضاملة تلك
أŸت -ع -ل -ق -ة ب -الن -دم-اج أŸا‹ ألشض-ام-ل وم-ك-اف-ح-ة ألسض-وق
أŸوأزية وإأزألة بقايا ألبÒوقرأطية وألدفع بالكفاءأت إأ¤
صضدأرة أŸشضهد ألقتصضادي ،خاصضة وأن للجزأئر ما يعّبر
أ◊د أألدنى Ÿتطلبات بناء ألنتقال ألقتصضادي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «الششعب» «فوانيسض» صصرحا ضصمن صصفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنشصر
إابداعاتكم ومسصاهماتكم ‘ ﬂتلف األجناسض الثقافية شصعر ،قصصة ورواية ،
راسشلونا على الÈيد ا’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإلسصهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصصة للجميع.

قصصيدة
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عبد ا◊كيم ربيعي :تؤنسص
تتثاقل أايامي
َتْعُرُج ح Úاسصتعجلها
تعاقر كأاسض الّذهول
على رصصيف اŸتشصابهات
سصئمت نفسصي
 ÊÎŒخيبة
حُلني كما األوغاد
َت ْسص َ
ح Úاْنَتِف ُضض
على قارعة الشصتات.
أاكّدسض أاماÊ
على أاد Ëاألمل
عّلها تزهر
ح Úتنطفئ أانواري
وتذبُل جذوة األحÓم
واألمنيات.

قصصيدة

علي ﬂلؤف
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نصص

فما جدواهما
ح Úأانكرت شصمسصي النور
وأاعرضصت عن ال ّضصياء.
كيف أاهرب من نفسصي؟
وَأا ْ
ب األسَصن
ج s
طُمَر ُ
ركامه
أاثقل غيما
ينبئ بالطوفان .
ما حيلتي
وأانا الهائم على وجهي
ب* Úصصفاء * األمل
Ÿحال
ومروى ا ُ
حtج لنفسصي
كيف َأا ُ
وأاعتمر؟
وهذا إابليسض
أالبسصني رداء الفتنة
وكّللني بتاج ال ّضصÓل

هذا أانا
اسصتجدي دروب ال ّسصماء
علها تلهمني الهدي
ألرى بع Úقلبي
ي
وأاسصمل مقلت ّ

ø«æ«©dG ájôî°U
صصخريَة العين Úتبدو للورى
أارضصي وتختزن
ال ّصصخور زللها
يصصفو صصباح مدينتي ‘
عزلة
الهضصبات أاسصنمة
تخوضض رمالها
تسصتوقف السصّياح ‘ واحاتـ ـها
آاي كأاّن الله
قد أاوحى لـ ـ ـها
ر Ëكفكرة شصاعر متم ـّنُع
صصانت
هنالك بالّتقى أاطفال ـ ـها
من ومضصة ال ّصصوان بل نور
اللّمى

من لينة
عزمت علي وصصـالـها
من أاع‚ Úل “يز غيدنا
من كحلها
الواشصي فيا له يا ل ـها
سَصمت بقدر الّنور واألرج
ا لذي
معراجه حلق
تضصمّ رجالـ ـها
سصمت بقدر األولياء بأارضص ـها
Ÿعربون
ا ُ
حرامها وحÓلها
لبسصت أامانا ضصافيا يا ضصيفها
وا÷ود من
حقب الّزمان جثا لها

ìƒª£dG ¢SGCôdG

د.فؤؤاد مطلب ﬂلف
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الوقت من ذهب يلوح  ...وأانت
ترفضض أان تبوْح
واألصصدقاء جميُعهم ..
عرباُتهم
ت من اŸطر ا◊ميم
ملْ s
ت
وأاوشصك ْ
أان تÎك التمثيل سصsرا ً  ،أان
تروْح
ت أاصصابها اإلعياُء ،
والÓفتا ُ
ت اŸرايا وا÷ماهَÒ
أابلغ ْ
الغفَÒة
ت على كتف
باألمر واسصتلق ْ
الظهْÒه
ٍ
وا÷اثمون وراء أاجهزة ُتضصيءُ
عليك يوم العرضض
والعاملون على اغتيالك ◊ظَة
التصصوير
ح Úتبوسضُ وجه األرضض
ومÓب ٌسض جاءت من ( البالت )
كي تفت sضض ُعْريك
وُدمًى أاضصاعت دورها اŸرسصوم
ت الوجوَه اŸسصرحيهْ
واشصته ْ
الوجوهُ اŸسصرحيْة ...
ك
ت احتضصار َ
هي وحدها البك ْ
ت
فاسصتعار ْ
ضصحكًة كي ل Œوع
على الشصفاهِ القرمزيْه
كانت ب Óصصوٍت تنوْح
الوقت من ذهبٍ يلوْح  ..وأانت

á£ëªdG »a
نادية بؤمعراف

تعطلت بعضض حقائبي
وبعضض رسصائلي
والبعضض من البعضض مني
يحاكي ‘ زاوية
وقوع الورطة
‘ اÙطة
قطار وسصاعة ومناديل
للوداع والدموع تقتفي
وأاناسض مسصرعون وبائع
يقطع تذكرة أاصصيبت بجلطة
‘ اÙطة
هناك تركته يهذي
ع Úتضصحك من حزنها
وأاخرى تصصب ‘ عيني
قصصائد الشصوق اŸبتور
وصصورة تنعي قصصتها لفتات ورقة
‘ اÙطة
يسصابق القطار نبضصي الهارب مني
يتحدى قوة الريح ‘ تصصوري
وÁضصي الزمن كشصيخ كسصيح
ترتشصف عيناه ‘ متعة عزÁة
تسصاقطت سصهوا من الشصنطة
‘ اÙطة
روائح عطور وبخور
وأاشصياء تذيع سصري اŸسصجى
‘ أامتعة رحيلي
وأانا على كرسصي اجتنب البشصر
أالوك كلمات بطعم القرفة
‘ اÙطة
اعتصصر واعصصر من وريدي دما
يروي ثرى خطوك اŸبتعد
وأانت ل تسصتدير ‹ لÎى
غابات الصصبار خلفك
 Óب Úعمري اŸنهار
“ أ
وب Úعهد ووعد وغلطة.
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ترفضض أان تبوْح
واسصتبsد بك الزمان
لكsنه الدور األخ Òوكtل شصخصضٍ هل ما تزال تعاند اإلخراْج
يسصتفيق يجيئه الدور األخÒ
ترف ُضض أان تبوْح  ........؟؟
Ÿخرِج العا‹ أاراْد
الوقت من ذهبٍ يلوْح  ..وأانت
وا ُ
وكيف يفلت واحٌد مِsنا
ترفضض أان تبوْح
Ÿخِرج العا‹ أاراْد ؟
ت تعزفها
واألغنيات الُكْن َ
إاذا ما ا ُ
يا  ...أايها الرأاسض الطموح
قدًÁا
ت عليك ..
كم مرٍة غsيْرتَ مشصهد نوم َ
ك هي نفسصها اعÎف ْ
ك
وأانت ترفضض أان تبوْح
ت دم َ
الليلي حتى اسصتفرغ ْ
الوسصادْه
ت “لك فرصصًة أاخرى
لوكان َ
ت تدرك أان ما ُكsنا يومًا
ك
ألجsلتَ اعÎاف َ
هل كن َ
كان نوعًا من َبَÓدْه
لكsن ُعمر َ
ك ثانيهْ
والوقت من ذهبٍ يلوْح
والآن  ..بعد أان اسصتحلتَ
بياضض شَصْعٍر
ها أانت ُمضصطرا ً تبوْح ...

حؤرية أايت ايزم

قصصيدة
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ﬂتارية بؤعرفة

كثمرة اŸوج الغضصوب
تقتلع ملح ا÷بل
تأاتي مصصرحة
أان بها جرح ل يندمل
وتصصيح بآاهاتها ‘ راسصي اŸنشصغل
–ملني عيبها وعيبي فوق غفلتي
ل يحتمل ..ما بك ؟
يا سصيدة اŸفاتن وأامة ا÷مل ؟
كأانك بنت أافكاري
تأات Úكل ليلة دون كلل
عما تبحثÚ؟ ...
ليسض ‹ بحجمك جمل؟
أانا مرجان البحر
أاباع بكل العمل
وأانت قصصيدة البحر
يرددها السصحل
وجهك جنة اأنارت
كل ال uضصَلل
والشصامة على ورد خدك كز‚ي
زّل

قصصيدة
نÌية
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نسصرين جؤاهرة
ت عينا
وهنتِ ا◊ياُة واغرورق ْ
الّزمان
ك صصباٌح بليٍل منسصي
“ ّسص َ
ث ا◊زُن
ترّي َ
قليًÓ

قصصيدة

للسصبسصب كانت وجهته
فانحرف للورد ثمل
حرري معصصمي دعيه
يسصكن شصعرك اŸنسصدل
كيف ل اأŸسصك يا غصصن
الزنبق ضصمخ الّلب والشصكل
تطيع Úح ÈالÒاع عند النداء
وتسصقط Úعلى الورق Ãهل
وكأانك –ب Úان أارسصمك بحرو‘
ابداعا يث Òا÷دل

فنبتت نبتٌة ‘ أارضِض الشّصقاء
واخضصّرت وتطاولت
– ّ
طَم اŸنزل الّزجاجي
واختف ِ
ت الوعوُد الكاذبة
اأصصبح ِ
ت ا◊قيقة تلمع كال ّصصفاء
وازدانت ا◊ياة ›ّدًدا وانتشصت
إاّنها تفاصصيُل أاخرى
لصصبحٍ جديد
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الصصقور
نؤر الدين مغÓتي
إاليك فان ‘ ÊÌأاوراق عشصقك
ف- -ك- -ان َنْ - -صص- -بَ عِ Úن صص- -يِب ن ْصص -ب
مشصاعرك
ِ
نصض اٍب ن ّصص -ب -ن -ي م ْ-ن -صص ً-ب -ا م-ن أاهِ -ل
ر
و
ص
س
ك
Ÿ
ا
ا
ن
أ
ا
ف
م
ك
ف
ط
ع
و
ج
ر
أ
ا
ة
Ò
ص
س
أازال أاسصكنك أا
الشصرور
ر
و
ر
Û
ا
و
ب
و
ص
ص
ن
Ÿ
ا
و
أاوراق
ا◊ب
َ
ُ
ف -ظ -ل-مت ن-فسص-ي ب-ظ-لِ-م ظ-اٍ ⁄أاظ-ل-م
أاهوى
أاعماق
إاذ عطفت بي عاطفتي إا ¤منعطف حياتي ومن يومها  ⁄من يومها  ⁄أار
ﬁظور
أاحرفك
النور
ب
ي
ر
Œ
¤
إ
ا
ب
ر
ا
ج
ت
ل
ا
ب
ح
Ê
ر
ج
د
ق
ف
ك
إاحسصاسص
ِ
ف- -م- -زق- -ن- -ي سص- -يُ- -ف األسص- -ف ع- -ل- -ى
ر
و
ر
ص
س
ل
ا
ب
ي
ن
ت
ر
ع
ص
ش
أ
ا
ة
ب
ر
Œ
ي
م
Ó
ح
أا
ِ
ِ
سص- -ف- -اه- -ات سصَ - -ف- -اسص ُ -ف -ه -ا ﬂدراٌت
ِ
قيد◊ Êاء والباء
وت سص- -ر ب سص -ر ُ ِب سض راٍب ıي -ل -ت -ي وخمور
إاْنسضرب الشصر مني إا ¤أان اأصصبحت
ا علي
ك عند الله
َ È
فصص Èول تبا‹ فصص ُ
ر
و
خ
ف
ه
ب
ضصلوعك
ِ
غا‹ ول تكن هشًض با‹ فبا÷نة باٌب
ِ
ي
ن
ي
ب
ت
ل
ا
ح
ف
ل
ا
ح
ل
Ó
ح
ا
ه
ت
ن
ن
ظ
ف
ي
م
Ó
ح
أ
ا
ي
ن
ق
ر
غ
أ
ا
و
أاهيم أاكÌ
ْ
َ
يدخلهُ كل صصبور
وا◊Óل فتحولتُ حالَ اŸسصعور
او أاسصر Êأاعيشض
وم -ن شص -ب -اب َك اإغ -ن -م ق -ب -ل أان ت -ه-رم
وأاتنفسض وأاهيم أاحÓمي
وقصص- -وٌر غ- -دة م- -قصص- -ورُة ب- -ت- -قصص ِ Òوتندم وأاعد ليوٍم تكوُن فيهِ من أاهِل
ع
م
ق
ح
ل
ي
ض
س
م
أ
ل
ا
ب
ن
ا
ك
ٍر
ص
ص
ا
ق
يه أاعشصقك يا أانت.
ُ
القبور.
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ألصشـ ـ ـادق جغـ ـروري ...ف ـ ـارسس ألصشحـ ـ ـ ـرأء
إأعدأد :سسهام بوعموشسة

األحد  25نؤفمبر  2018م المؤافق لـ  1٧ربيع الأول  1440هـ

أŸوقع أإ’لكÎوÊ

melisasihem@live.fr

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

^ بقلم :مصسطفى جغروري ـ أاسستاذ متقاعد ـ باتنة
لبية .أابؤه ÿضسر بن ﬁمد وأامه بركة برحايل .هؤ بكر إاخؤانه :علي مازال حيا يرزق ومصسطفى
ولد عمي الصسادق جغروري عام  ‘ 1922قرية عكريشش ا أ
اسستشسهد وطفلة تؤفيت وهي صسبية ،نشسأا يتنفسش هؤاء الهارة اŸنعشش وتغذى بطيبات عكريشش ا◊بيبة وشسرب من ماء شسناورة العذب ،وأاكل من “ر ◊بال
الشسهية ،فمنح له ذلك كله قؤة ونشساطا وحيؤية وشسجاعة.
م -ن ط -رائ -ف -ه ‘ ع -ه -د ال-ط-ف-ؤل-ة أان-ه
وقال له :ل داعي لذلك فالرجل معروف
لحظ أاحد أاعمامه (أاﬁمد أاونفرغ) ،
ﬁب -ؤب ف -ال -ن-اسض ل ي-ب-خ-ل-ؤن ع-ن-ه ب-أاي
كان حريصصا على حراسصة خؤخه فأاراد
لب -ي
شص- -يء فسص- -كت ،وم- -رة رخصض ل- -ه و أ
عمي الصصادق أان يجرب ذكاءه وخفته
لزيارتنا ‘ شصناورة ويبدو أان هناك من
فحاول أان يسصرقه لكن عمه كان أاذكى
وشصى بهما فتلقاهما ال ومية ‘ مكان
ف -ت -ف -ط -ن ل -ذلك ف-اخ-ت-ب-أا ‘ (أاعشص-ؤشض)
يسص -م -ى ال -غÒان ب Úع -ك-ريشض وشص-ن-اورة
ال -ع -ريشض ال -ذي ك -ان ي -ج -لسض ف-ي-ه ع-م-ه
ف- -تشص- -اب- -ك -ا م -ع -ه -م واخÎق ال -رصص -اصض
ل-ل-ح-راسص-ة وح-اصص-ره ه-ن-اك وأاخ-ذ قبسصا
قشصابية عمي الصصادق و ⁄يصصب بأاذى
من النار وهؤ ينفخ عليه لÒاه ويتعرف
و‚ؤا بأاعجؤبة ،وعندما يلتقي ›اهدو
ع -ل-ي-ه ،ف-ل-م-ا ت-ب-ي-ن-ه أاخ-ذ ي-ق-ؤل( :أالشصك
آال جغروري ،الصصادق والصصالح واﬁمد
ذالصصادق Áا أاذبركه بابا أاذÿضصر باب
ومبارك وعمر وعمار ،بدت لك الرجؤلة
أانسصنت نتسصرذان) بالعربية :أانت الصصادق
والبطؤلة والقؤة والتلحم وصصلة الرحم
أامك ب- -رك- -ة وأاب -ؤك ÿضص -ر ال -ذي Áلك
‘ أاسصمى معانيها .وجدت قنبلة سصقطت
بغلت .)Úثم عفا عنه.
‘ م -ك -ان رم -ل -ي و ⁄ت -ن -ف-ج-ر ح-م-ل-ت-ه-ا
ك -ان أاب -ؤه ح-ك-ي-م ب-ن-ي ج-غ-روري ال-ذي
وأاخ- -ف- -ي -ت -ه -ا ‘ ق -لب شص -ج -رة ال -دف -ل -ى
يسصتشصار ‘ كل كبÒة وصصغÒة وﬁل ثقة
وأاخÈت جدتي بذلك على أان تسصلمها
رج -ع ا◊سص Úب -رح -اي -ل وأاك -م -ل ال-ب-ق-ي-ة
فل يفتشصؤن .التقى اإلخؤة الثلثة ‘
ل
ا÷ميع ،وكانت أامه حاذقة ماهرة ‘ ك
ألبي ،ولكنها سصلمتها لعمي الصصادق دون
طريقهم.
جبل بؤكحيل :الصصادق وعلي ومصصطفى
أاشص -غ -ال ال -ب -يت م-ن ط-ب-خ ونسص-ي-ج ،ف-ه-ي
ع -ل -م -ي ف-ل-م-ا  ⁄أاج-د م-ك-ان-ه-ا اغ-ت-ظت
م
ه
ل
ا
ؤ
ح
ر
ص
ش
و
ض
س
ا
ن
ل
ا
ن
م
Ò
ث
ك
ل
ا
ب
ا
ؤ
ق
ت
ل
ا
Ÿدة أاربعة أايام ،وأاراد علي أان يلحق
اŸدب - - -رة واŸرشص- - -دة وال- - -ن- - -اصص- - -ح- - -ة
كثÒا.
م- -ب -ادئ أاول ن -ؤف -م ،Èوأاه -داف ال -ث -ؤرة
ب-ه-م-ا ف-م-ن-ع-اه وع-اد إا ¤ال-ع-اصص-م-ة ك-م-ا
واŸسص - -اع - -دة اÎÙم- -ة ،شصب ّع- -م- -ي
ج -اء السص -ت -ق -لل وك -تب ال -ل -ه ل -ع -م -ي
ك
ل
ذ
ل
Ò
ث
ك
ل
ا
ب
ا
ج
ت
ص
س
ا
ف
ا
ه
ت
ا
ي
ا
غ
و
جاء.
الصص - -ادق ك- -أاق- -ران- -ه ع- -ل- -ى حب األرضض
الصص - -ادق أان ي - -ع - -يشض أاف - -راح- -ه ،وي- -عÚ
وأايدوهم .ومن ب Úما لحظؤا أان بعضض
م
ث
ء
ا
ج
ر
أ
ل
ا
ت
م
ع
و
ة
ر
ؤ
ث
ل
ا
ت
ر
ص
ش
ت
ان -
ن
وزراع- -ت- -ه ورع- -ي اŸؤاشص -ي ل -ك -ن -ه ك -ا
ك -ح -ارسض ل -ل-غ-اب-ات ب-ن-ارة ب-أاولد ع-ب-دي
األثرياء Áلكؤن خيما تبدو من اÿارج
دعت الضصرورة عمي الصصادق أان يعؤد
شصغؤفا بحب السصلح ،كلما رأاى بندقية
مكان اسصتشصهاد البطل بن بؤلعيد عاشض
ل
ك
ص
ش
ى
ل
ع
ة
م
ص
س
ق
م
ل
خ
ا
د
ل
ا
‘
و
ة
ي
د
ا
ع
إا ¤الؤلية األو ¤باألوراسض ،وقد ◊ق
إال “نى أان تكؤن له واحدة وخاصصة أان
هناك ما شصاء الله من السصنؤات وهناك
غ -رف ب -ا÷ل -د ال -ط -ب-ي-ع-ي ويسص-ت-ع-م-ل-ؤن
به ابن عمه خا‹ عمر جغروري لكن Ÿا
حسص Úبرحايل من أاخؤاله فكان يزورهم
زوج ابنه الؤحيد .ومن ثم تقاعد واسصتقر
ب
ه
ذ
ل
ا
ن
م
ة
ع
ؤ
ن
ص
ص
Ÿ
ا
ة
ؤ
ه
ق
ل
ا
ق
ع
ل
م
أاراد أان يعؤد مثله إا ¤األوراسض و ⁄يتبعا
ب
من الفينة واألخرى ‘ عكريشض فيعج
‘ شصناورة .كل من مر أامام دار ه إال رآاه
اÿالصض فنصصحؤهم بإاخفائها حتى ل
نفسض الطريق و ⁄ينطلقا بنفسض التؤقيت
به .ثم بالذين ÷أاوا إالينا وآاويناهم :بن
إام- -ا ج- -السص- -ا ق- -رب اŸسص- -ج -د أاو ج -نب
ن
ص
س
ح
ت
ص
س
ي
و
،
ء
ا
د
ع
أ
ل
ا
ي
د
ي
أ
ا
‘
ع
ق
ت
اسصتشصهد خا‹ عمر ول ندري أاين ول
طؤبال وبؤصصؤف ومن معهم ،فقرر أان
منزله.
اسص -ت -ع -م -ال -ه -ا ف -ي-م-ا ه-ؤ أافضص-ل .ودل-ه-م
نعلم له قÈا إا ¤حد اآلن .اسصتشصهد أاخؤه
يتسصلح فسصافر إا ¤زريبة الؤادي واقتنى
كر Ëإا ¤حد كب Òوخاصصة إاذا زاره
أاح- -ده- -م ع -ل -ى م -ك -ان ت -ؤاج -د ال -عسص -ل
مصصطفى بعدما دخل تؤنسض ثلث مرات
ؤ
ل -ن -فسص -ه ب-ن-دق-ي-ة م-ن ن-ؤع أاسص-ت-ات-ي وه-
أابي وعمي الصصالح ،يضصمن لهما اŸأاكل
ا
و
ذ
خ
أ
ا
ي
ن
أ
ا
ا
ؤ
ج
ا
ت
ح
ا
ن
إ
ا
ف
ح
م
ق
ل
ا
و
ن
م
ص
س
ل
ا
و
÷لب السص- - -لح و‘ ك- - -ل م- - -رة ي - -ج - -لب
نؤعان :الصصغ Òوبؤ بردعة.
واŸأاوى ،وك -ان ح -رف -ي -ا ي -ت-ق-ن صص-ن-اع-ة
منها ما يشصاؤوون وبالفعل تزودوا منها.
بندقيت Úوبنجاح ،اسصتشصهد ‘ جبل من
ي
ب
أ
ا
ع
م
ى
ر
ا
ب
ف -ح -ق -ق ح-ل-م-ه وك-ان ي-ت-
األشصياء يدويا كالغليؤن والسصكاك Úوعلب
ل
و
أ
ا
م
ؤ
ي
ه
ن
أ
ا
ب
م
ك
ر
ّك
ذ
أ
ا
ن
أ
ا
ى
ص
س
ن
أ
ا
ل
جبال أام البؤاقي ولكن ل نعلم اŸكان
ى
ل
ع
،
ل
ي
ا
ح
ر
وع -م -ي الصص-ال-ح وحسص Úب-
على شصكل بندقية الصصيد من اÿشصب.
ن -ؤف -م ،Èك -ان -ؤا م -ن ال -ذي-ن شص-ارك-ؤا ‘
بالضصبط  ،مرضض أابؤه عمي ÿضصر ونقل
ع
ا
ب
ت
ة
Ò
ث
ك
م
ه
الرماية واÿراطيشض عند
اسصتدعاه السصعيد عبادو إا ¤العاصصمة
ة
ن
ك
ث
ى
ل
ع
ك
ل
ذ
د
ع
ب
و
ة
ر
ك
ص
س
ب
ى
ل
ع
م
ؤ
ج
ه
ل
ا
إا ¤مسص -تشص -ف -ى ب-ات-ن-ة وه-ن-اك ت-ؤ‘ و⁄
بالربع وكانؤا يطلقؤن الكث Òمنها ‘
ألنه هؤ من جنده ليكرمه Ÿا كان وزيرا
‘ طؤل ة قتلؤا وأاسصروا وغنمؤا ...وصصل
يحضصر أاحد جنازته ول نعرف قÈه.
األعراسض والصصيد بل حسصاب ،تزوج لل
ل -ل -م -ج -اه -دي -ن و ⁄ي -لب ال-دع-ؤة ،ج-اءه
ع- -م -ي الصص -ادق ‘ ف -ت -ح الصص -ح -راء إا¤
زارته أامه ‘ الهارة وداهمهم العدو
د
عائشصة سصليما Êأاخت اÛاهد ﬁم
الصصحافيؤن فتهرب منهم ،منحؤه سصكنا
ا
ي
ا
ؤ
ن
ن
م
ا
ه
ل
ه
أ
ا
د
ك
أ
ا
ت
ي
ى
ت
ح
و
.
ط
ا
ؤ
غ
ل
ففر وهؤ يجري والرصصاصض ،يدوي فلما
ا
د
الشصريف سصليما Êوأا‚با طفل واح
‘ طؤل ة تكرÁا له ،و‘ آاخر حياته
ع- -م- -ي الصص- -ادق وم- -ن م- -ع -ه وه -م Œار
وصصل منحدرا سصقط وتدحرج فظنت أانه
أاسصماه أاحمد.
م- -رضض ف- -أادخ- -ل اŸسص -تشص -ف -ى ا◊ك -ي -م
Ú
ي
ص
س
ن
ر
ف
ل
ل
ع
ل
ص
س
ل
ا
ب
ة
ق
ط
ن
Ÿ
ا
ن
ؤ
ن
ؤ
Á
مات فبقيت مبهؤتة مرعؤبة متسصمرة ‘
ع- -ايشض ال- -ف- -اري- -ن إال- -ي- -ن- -ا وأاصص -ح -اب
سص -ع -دان ب-بسص-ك-رة ،زرت-ه م-رارا وت-ك-رارا
والسصكان من العاصصمة ،فسصأالؤا إان كان
م -ك -ان -ه-ا ح-ت-ى وصص-ل األع-داء ف-أاردوه-ا
اÿارج Úع -ن ال -ق -ان -ؤن أام -ث -ال خ -ال -ه،
حتى منحؤه عطلة فظننت أانه شصفي،
ه-ن-اك م-ن ي-ع-رف-ه ف-دل-ؤه-م ع-ل-ى أاخ-ي-ه
ق-ت-ي-ل-ة .وزارت-ه زوج-ت-ه واب-ن-ه وداه-م-ه-م
وتكؤن لديه وعي ثؤري وطني ففي01
ولكن جاءنا ا Èÿأانه تؤ‘ رحمه الله
جغروري علي وكان تلميذا وعامل ‘
ال-ف-رنسص-ي-ؤن وا◊ل-ف األط-لسص-ي وه-ربؤا
ة
نؤفم 1954 Èكان من السصباق Úلتلبي
وأاسصكنه فسصيح جناته.
مكتبة العلماء اŸسصلمÃ .Úجرد ما رآاه
وتفرقؤا وتاهؤا ،ولكن ‚ؤا.
ذ
نداء الله والؤطن ،وبأامر من القائد الف
Ÿا زار السصعيد عبادو شصناورة سصأال عن
ه
ؤ
م
ل
ك
،
ا
م
ه
ن
ي
ب
Ò
ب
ك
ل
ا
ه
ب
ا
ص
ش
ت
ل
ا
ا
ؤ
ظ
ح
ل
زاره القائد ا◊اج ÿضصر ‘ ﬂبئه،
مصصطفى بن بؤلعيد ونائبه عاجل عجؤل
أاهله فرحب به ابنه وزوجته وكرمهما
أاع -ج -ب -ؤا ب-ه ،وط-لب م-ن-ه-م أان ي-أاخ-ذوه
ف-ؤج-ده م-ل-ي-ئ-ا ب-ك-ل األط-ع-م-ة اŸت-ؤف-رة
تؤجه عمي الصصادق وا◊سص Úبرحايل
Ãسص -ك -ن -ه ‘ ب -ات -ن -ة .ه -ذا ه -ؤ ال -ب -ط -ل
معهم لرؤوية أاخيه ،فأاخذوه معهم وقد
آانذاك ،وأانؤاع العطؤر والصصابؤن ،وما
وا◊سص Úعبد السصلم ومعهم أاحمد بن
اŸغؤار الصصادق جغروري الذي ل يعرف
مؤهؤه ‘ لباسض صصحراوي وكأانه منهم
إا ¤غ Òذلك ،حتى أاوشصك أان يقؤل له:
عبد الرزاق سصي ا◊ؤاسض إا ¤الصصحراء،
اÿؤف أابدا ،وخاصصة إاذا كان الصصالح
وبدون وثائق .وهم مرخصصؤن بالتمؤين
م -ن أاي -ن لك ه -ذا؟ ل-ك-ن سص-ب-ق-ه أاح-ده-م
لتكؤين النؤاة األو ¤للثؤرة ‘ ،الطريق
بجانبه ...فتحية لفارسض الصصحراء.

لسستاذ بلقاسسم حجايل ‘ إاصسدار جديد يؤؤرخ للثؤرة التحريرية اÛيدة
ا أ

 24فئة و  12طريقة و أك Ìمن  62مثا’ إ’بادة أ÷زأئري Úبوحششية

أابرز الباحث ‘ تاريخ اŸقاومة
لسس- -ت- -اذ ب- -ل- -ق -اسس -م
ا÷زائ- -ري- -ة ا أ
لسستعمارية
ح-ج-اي-ل،السس-ي-اسس-ة ا إ
ل- -ف -رنسس -ا ال -ت -ي ك -انت ل -ه -ا أاب -ع -اد
أاخرى  ⁄تقتصسر فقط على سسلب
لراضس -ي والÌوات ال -ط -ب -ي-ع-ي-ة
ا أ
ل- -ل- -ج- -زائ- -ر ،ب- -ل خ- -ط- -طت م- -ن- -ذ
ل◊اق -ه -ا ك -م -ق -اط -ع-ة
ال -ب -داي -ة إ
ف -رنسس -ي -ة رغ -م غ -ي -اب أاي ق-اسس-م
مشسÎك ب Úالبلدين.

معسسكر :أم أ Òÿسس

‘ هذا الصصدد ،قال األسصتاذ حجايل
‘ مؤؤلف من جزءين حؤل جرائم فرنسصا
‘ ا÷زائر منذ  1962-1830أان فرنسصا
السصøتøعøمøاريøة عøمøلت عøلøى تøطøبøيøق
ﬂطøطøهøا ،بøاسصøتøعøمøال أاك Ìالøطøرق
øøري و
øøعب ا÷زائ
وحشصøøيøøة إلبøøادة الشص
إاخضصاعه لسصلطتها ،مشصÒا إا ¤القائمة
الطؤيلة لكل الطرق الؤحشصية ‘ التقتيل
øاء العزل،
øري
øري Úاألب
øا÷زائ
øل ب
øي
øك
øن
øت
وال
حصصرها ‘  62مثال و  24فئة مدرجة
øادة
لب
 øإ
øة ل
øق
øøى  12طøري
øøل
øøة ع
øøؤزع
وم
øادات
øه
øاء ‘ شص
øا ج
الشصøنøيøعøة ،مøنøهøا م
øøرنسصøي Úأانøفسصøهøم عøن كøل جøرÁة
øøف
ل
اقÎفت ‘ سصبيل سصلب األرضض.
øøرد الøكøاتب ‘ هøذا الøكøتøاب
يسص
øøيøة ◊رب اإلبøادة
øøخ
øøاري
øøت
øøق ال
øøائ
ا◊ق
øøة ضصøد شصøعب أاعøزل ،زادت
øøج
øøه
øøن
اŸم
شصناعتها بعد اندلع الثؤرة التحريرية،

قائل أانه بعد ثلث سصنؤات من إاحتلل
فرنسصا للجزائر ع Èسصيدي فرج كلفت
÷نøة ﬂتصصøة لøدراسصøة الøؤضصøع قصصøد
تنفيذ ﬂطط اإلبادة  ،غ Òأان فرنسصا
øة ذلك
øال
øح
øت
øاسص
øة اعÎفت ب
øاري
øم
øع
øت
السص
øا
øه
øري ل
øعب ا÷زائ
øة الشص
øه
نøظøرا Ÿؤاج
øøة
øøي
øøب
øøع
بøøدايøøة مøøن اŸقøøاومøøات الشص
اŸسصتميتة ،أاضصاف.
‘ هذا الشصأان أاكد أانه ،ل Áكن ألحد
øم
øج ا÷رائ
øائ
øت
øن
øق ل
øي
øدق
øم ال
øرق
øد ال
–دي
الفرنسصية ‘ ا÷زائر خلل  132سصنة
øا
øرنسص
øؤرط ف
øل ي
øك
مøن اإلسصøتøدمøار ،بشص
السصتعمارية و قادة حربها ضصد ا÷زائر
‘ جرائم ضصد اإلنسصانية ،فلت أاغلبهم
من العقاب  ،لكنهم مّنؤا بفشصل ذريع ‘
–ؤيل ا÷زائر إا ¤مسصتعمرة فرنسصية أاو
لراضصي الفرنسصية  ،هذا الفشصل
امتداد ل أ
الذي قال عنه اŸؤؤرخ بلقاسصم حجايل
«بدأا عند اŸلك تشصارلز العاشصر  ،راعي
العدوان على ا÷زائر ‘ عام  ، 1830و
انتهى عند خليفته شصارل ديغؤل الذي
øøøيøøا بøøفشصøøل فøøرنسصøøا
øøøن
øøøم
اعÎف ضص
øøمøاريøة ‘ ،تøرويضض الشصøعب و
øøع
øøت
السص
إاذلله و إاخضصاعه لسصلطتها رغم ا÷رائم
التي ارتكبت ضصده طيلة  132سصنة.
ذكر بلقاسصم حجايل أانؤاع ا÷رائم
اŸرتكبة ضصد الشصعب ا÷زائري األعزل
øاسصب مع
øن
øت
øة ت
øدروسص
øاردة وم
øة ب
øق
øري
øط
ب
غياب أاي شصعؤر بشصري ‘ مرتكبيها ،و
هي تÎاوح ب Úأانؤاع اإلعدام بإاجراءات

مؤجزة أاو عن طريق التعذيب و التنكيل
يهد لها ذاك العدد الهائل من السصجؤن و
مراكز التعذيب و اÙتشصدات التي ما
تزال قائمة تروي قصصصصا و أاحداثا ذكر
øع
الøتøاريøخ بøعضصøهøا ،وعøلøى سصøبøيøل رف
ا◊جاب عن الؤجه ا◊قيقي للسصتعمار
øم
øرائ
øلل ج
øن خ
øر م
øزائ
øج
øل
الøفøرنسصøي ل
ا◊رب التي اسصتمرت حتى بعد قرار
وقف إاطلق النار  ،منها إاعدام األطفال
بهدف القضصاء على النسصل ا÷زائري ،
øøعب
فøøا◊رب الøøفøøرنسصøøيøøة ضصøøد الشص
ا÷زائري  ⁄تكن حربا ب Úجيشص Úبل
كانت حرب إابادة بكل اŸقاييسض بقسصؤة
و بربرية ،تراوحت أاشصكالها و أانؤاعها
ب 10 Úطرق ،أاهمها اإلبادة بالغارات
øات
øع
øم
øج
øت
øل و ال
øائ
اŸنøفøذة عøلøى الøقøب
السصكنية  ،القصصف  ،ا◊رق  ،التعذيب و
øق و
øن
øالشص
øزة ك
øؤج
اإلعøدام بøإاجøراءات م
لفراد ،
اŸقصصلة و األلغام اŸضصادة ل أ
øøيøل مøن طøرف
øøك
øøن
øøت
øøاف و ال
øøط
øøت
الخ
اŸيليشصيات اŸدنية  ،اإلبادة ا÷ماعية
باسصتعمال الغاز و الدخان  ،القذف جؤا
و القصصف ا÷ؤي للجبال و كل مكان
يشصتبه ‘ ان يرابط فيه السصكان اŸؤالÚ
÷يشض التحرير  ،باإلضصافة إا ¤ا÷ Íو
øøن او
øøري
øøم
øøف اŸع
øøري
øøة ‘ تشص
øøري
الÈب
العسصاكر الذين قامؤا بأاعمال إارهابية و
إاجرامية ضصد العزل  ،و لفت بلقاسصم
حجايل ‘ حديث لـ»الشصعب» عن مؤؤلفه
øøذي يøخøتصصøر جøزءا مøنøه األسصøالøيب
ال

الؤحشصية والقمعية ‘ إابادة ا÷زائري،Ú
أان العنف الذي مؤرسض على ا÷زائريÚ
øبÚ
وصصøمøة عøار ل “حøى مøن عøلøى ج
فرنسصا السصتعمارية  ،مازال الفرنسصيؤن
øم و
øه
øات
øاب
أانøفسصøهøم يشصøهøدون لøه ‘ كøت
مؤاثيقهم  ،منها تلك التي أاشصارت إا¤
øبة
øار» نسص
øج
øي
øمÈي ب
øل « ج
øت
øق
øة ال
øق
øري
ط
Îıعها العقيد الفرنسصي  Bigeardو
كانت تقنية األك Ìإاثارة واألك Ìوحشصية
من عمليات اإلعدام التي كانت تتم بعد
 øا و م Úو
øن اŸق
øا م
øاه
øاي
øح
øاء ضص
اسصøتøدع
تنصصب أاقدامهم ‘ قؤالب إاسصمنتية  ،ثم
تلقى جؤا من الطائرة ‘ البحر األبيضض
اŸتؤسصط  ،على أاسصاسض ذلك  ،يقؤل
بلقاسصم حجايل أان ا◊رصض على التذكÒ
øøؤلت اÛاهøديøن و الشصøهøداء و
øøط
øøب
ب
أا›اد الثؤرة اŸباركة ل Áكن بأاي شصكل
øøم فøرنسصøا ضصøد
øøرائ
øøا ‘ ج
øøن
øøي
øøنسص
أان ي
اإلنسصانية  ،مشصÒا ‘ حديثه أانه ل بد
من التذك Òبهذه ا÷رائم و التعريف بها
دون إاهمال لذكر نتائجها و أاثارها أاو
تغاضصي عن ما خلفته من معاناة بÚ
ا÷زائري Úداخل و خارج الؤطن ،مردفا
أان رسصالة نؤفم Èاÿالدة ل تتؤقف عند
نيل السصتقلل او مؤاصصلة مسصÒة البناء
و التشصييد الشصاقة  ،بل هي رسصالة عميقة
øا و
øه
øي
øل
øاظ ع
øا◊ف
øل ب
ل بøد أان تسصøتøكøم
لجيال القادمة .
–ميل عبئها ل أ
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أÙطات ألتاريخية لششهر نوفم:È
 19نؤفم :1959Èطلبت ا◊كؤمة الفرنسصية
من نظÒتها األمريكية عدم منح تأاشصÒة الدخؤل
للؤفد ا÷زائري اŸتكؤن من أاحمد فرنسصيسض،
أاحمد بؤمنجل ،عبد ا◊ميد مهريŸ ،نعهم من
حضصؤر مداولت القضصية ا÷زائرية أامام هيئة
األ· اŸتحدة.
 19ن-ؤف-م :1960 Èإاج-ت-م-عت ال-ل-جنة الليبية
لنصصرة ا÷زائر ووجهت اإ ¤الشصعب والهيئات نداء
Ÿقاطعة شصاملة للبضصائع الفرنسصية.
 20ن -ؤف -م :1959 Èط- -ال -بت ه -ي -ئ -ة األ·
اŸتحدة من ا◊كؤمة الفرنسصية وقف Œاربها
النؤوية بالصصحراء ا÷زائرية.
 20نؤفم :1959 Èإاختارت ا◊كؤمة اŸؤؤقتة
ل-ل-ج-م-ه-ؤري-ة ا÷زائ-ري-ة ق-ادة ال-ث-ؤرة اŸسص-جؤنÚ
ب -ف -رنسص-ا اأح-م-د ب-ن ب-ل-ة ورف-اق-ه ل-ت-م-ث-ي-ل ا÷انب
ا÷زائري ‘ ،اŸباحثات اŸزمع إاجراؤوها مع
ا◊كؤمة الفرنسصية.
 21نؤفم :1957 Èوجه ملك اŸغرب ﬁمد
اÿامسض والرئيسض التؤنسصي ا◊بيب بؤرقيبة ‘
اإجتماع لهما نداء إلجراء مفاوضصات ،تؤؤدي إا¤
حل عادل يجسصد سصيادة الشصعب ا÷زائري وفق
مبادئ ميثاق األ· اŸتحدة.
 21ن-ؤفم :1959 Èواف-قت ا÷م-ع-ي-ة ال-عامة
ل· اŸتحدة بأاغلبية الثلث Úضصد صصؤت واحد
ل أ
هؤ صصؤت فرنسصا ،على لئحة تدعؤ جميع الدول
اإ ¤العدول عن إاجراء Œارب نؤوية ومن بينها
التجربة النؤوية ‘ الصصحراء اإلفريقية.
 22ن-ؤف-م :1957 Èع -رضض اŸلك اŸغ -رب-ي
ﬁم- -د اÿامسض وال- -رئ- -يسض ال- -ت- -ؤنسص- -ي ا◊ب -يب
بؤرقيبة ،وسصاطتهما ب Úجبهة التحرير الؤطني
وا◊كؤمة الفرنسصية على اأسصاسض مبدأا اإلسصتقلل.
 22نؤفم :1959 Èاأصصدر فرع «رابطة حقؤق
اإلنسص- -ان» ب- -ا÷زائ- -ر ب- -لغ- -ا أاك- -د ف- -ي- -ه وج- -ؤب
التفاوضض ب Úفرنسصا والثؤار لتطبيق مبدأا تقرير
اŸصص.Ò
 23ن-ؤف-م :1956 ÈأاجÈت ضص -رب -ات ال-ث-ؤرة
ا÷زائرية اŸتؤاصصلة ع Èكامل الÎاب الؤطني
السصاسصة الفرنسصي ،Úعلى إاصصدار البيانات لرفع
معنؤيات ا÷يؤشض الفرنسصية والتخفيف من حالة
اإلنهيار النفسصي.
 23ن-ؤف-م :1957 Èأاع-ل-نت ج-ب-ه-ة ال-ت-حرير
الؤطني عن قبؤلها عرضض الؤسصاطة اŸغربية-
التؤنسصية على اأسصاسض اإحÎام مبدأا اإلسصتقلل.
 24ن-ؤف-م :1954 Èصص -رح وزي -ر اÿارج -ي-ة
ال -ف -رنسص -ي ب -أان إاط -ارات ف-رنسص-ا ‘ ح-رب ال-ه-ن-د
الصص -ي -ن -ي -ة سص -ي -ك -ل -ف -ؤن ب -اإلشص -راف ع -ل -ى شص-ؤؤون
ا÷زائري.Ú
 25ن-ؤف-م :1954 Èخ -طب وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة
الفرنسصي فرانسصؤا ميÎان اأمام ا÷معية الؤطنية
الفرنسصية قائل :وإاذا قلنا نقبل ا◊ؤار مع البلدين
اÙمي Úتؤنسض واŸغرب ،فإان ذلك غ‡ Òكن
مع ا÷زائر التي هي مقاطعة فرنسصية وجزء ل
يتجزأا من فرنسصا...إان اŸفاوضصات مع العصصابات
اŸتمردة ‘ هذا اÛال سصتكؤن ا◊رب».
 26ن-ؤف-م :1830 Èن-ظ-مت ق-ؤات اإلح-ت-لل
الفرنسصية ‘ مدينة البليدة مذبحة رهيبة ضصد
السص- -ك -ان ال -ع -زل ق -اده -ا «ت -رولر» –ؤلت ف -ي -ه -ا
اŸدينة اإ ¤مقÈة.
 26نؤفم :1958 Èنظم اŸؤاطنؤن بأاŸانيا
اإل–ادية مظاهرات مسصاندة للجزائر Ãناسصبة
زيارة ا÷Ôال شصارل ديغؤل اإ ¤العاصصمة األŸانية
«ب -ؤن» ،ت -ع -بÒا ع-ن سص-خ-ط-ه-م م-ن سص-ي-اسص-ت-ه إازاء
الثؤرة ا÷زائرية.
 27نؤفم :1957 Èطرحت القضصية ا÷زائرية
ل· اŸتحدة للمرة الثانية.
أامام ا÷معية العامة ل أ
 28ن-ؤف-م :1959 Èأاع-ل-نت ج-ب-ه-ة ال-ت-حرير
ال -ؤط -ن -ي اأن ال -زع -م-اء اÿمسص-ة اıت-ط-ف Úه-م
طرف أاسصاسصي ‘ اŸفاوضصات رغم رفضض فرنسصا.
 28نؤفم :1960 Èشصارك وفد من اإل–اد
ال -ع -ام ل -ل -ع-م-ال ا÷زائ-ري ‘ Úإاج-ت-م-اع ب-روكسص-ل
ببلجيكا للجنة التنفيذية الدولية للنقابات ا◊رة،
” خلله التنديد بالسصياسصة الفرنسصية اŸنتهجة
‘ ا÷زائر.
 29ن-ؤفم :1955 Èسص-ق-طت ح-ك-ؤمة «إادغار
ف -ؤر» ال -ف -رنسص -ي-ة أام-ام ضص-رب-ات ج-يشض ال-ت-ح-ري-ر
الؤطني.
 30نؤفم :1830 Èإاحتلت القؤات الفرنسصية
مدينة البليدة بعد مقاومة باسصلة من قبل سصكانها.
وقد ” تدم Òخمسصة عشصر مسصجدا من أاصصل
سص -ب-ع-ة عشص-ر وت-دم 108 Òم-درسص-ة وك-ذلك سص-ؤر
اŸدينة وتعرضض حؤا‹ سصتة ٱالف جزائري للقتل
والتشصريد والطرد.
 30نؤفم :1959 Èدعا كر Ëبلقاسصم نائب
رئيسض ›لسض الؤزراء ووزير القؤات اŸسصلحة ‘
ا◊ك-ؤم-ة اŸؤؤق-ت-ة ل-ل-ج-م-ه-ؤري-ة ا÷زائ-رية جيشض
التحرير الؤطني ،اإ ¤تصصعيد الكفاح اŸسصلح حتى
–قيق اإلسصتقلل.

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

á°VÉjQ

األحد  25نوفمبر  2018م
الموافق لـ  17ربيع األول 1440هـ

عمروشس سسيوأصسل مهامه وبورد Ëمفاجأاة «أÒŸكاتو» ألشستوي

إادارة شسبـ ـ ـأب بلـ ـ ـوزداد تصسـ ـ ـ ـرف النظ ـ ـ ـر
عـ ـ ـ ـ ـ ـن فكـ ـ ـ ـ ـرة التعأق ـ ـ ـ ـ ـد مـ ـ ـ ـ ـع شس ـ ـ ـ ـ ـأرف

العدد

17803

ألبطولة ألوطنية للسسباحة حسسب ألفرق

19

اختتأم اŸنأفسسة ‘ أاجواء تنظيمية ﬁكمة

أختتمت ظهÒة أمسس فعاليات ألبطولة ألوطنية للسسباحة حسسب ألفرق إأناث وذكور
بعد يوم Úمن ألتنافسس Ãسسبح ﬁمد باحة بباب ألزوأر Ãشساركة قياسسية وأجوأء
تنظيمية ﬁكمة ميزت فعاليات أول موعد للموسسم ألرياضسي أ◊ا‹ .201٩ / 2018

صسرفت إأدأرة شسباب بلوزدأد ألنظر عن ألتعاقد مع أŸدرب بوعÓم شسارف من أجل ألشسرأف على ألعارضسة ألفنية للفريق،
حيث جّددت إأدأرة ألرئيسس عليق ألثقة ‘ أŸدرب لطفي عمروشس ألذي سسيوأصسل مهامه كمدرب رئيسسي.

عمار حميسسي

قّررت إادارة شسباب بلوزداد Œديد
الثقة ‘ اŸدرب لطفي عمروشض
ل- -ي- -ق -ود ال -ف -ري -ق خ -لل اŸرح -ل -ة
اŸقبلة ومنحه جميع الصسلحيات
التي يتمتع بها اŸدرب الرئيسسي،
خ- -اصس -ة ف -ي -م -ا ي -خّصض النضس -ب -اط
داخل الفريق.
وكانت إادارة الفريق تنوي التعاقد
مع مدرب جديد بعد رحيل شسريف
الوزا ،Êلكن العمل ا÷يد الذي قام
به عمروشض شسجعها على اŸراهنة
ع -ل -ي -ه خ -اصس -ة أان -ه ي -ح -ظ -ى ب-ث-ق-ة
لنصسار.
اللعب Úوا أ
وادرك اŸدي- -ر ال- -ع- -ام ع- -ل- -ي- -ق ان
اله- -داف ال- -ت- -ي ي- -ن- -وي ال- -ف- -ري -ق
–قيقها هذا اŸوسسم ل تسستدعي
التعاقد مع مدرب كب ،Òخاصسة ان
ضسمان البقاء هو الهدف الرئيسسي
للفريق وبفضسل العمل الذي يقوم به
ع-م-روشض وÃزي-د م-ن ال-ت-دع-ي-مات
سس -ي -م -ك -ن ل -ل-ف-ري-ق أان ي-ح-ق-ق ه-ذا
اŸبتغى.
م -ن ج -ه -ة اخ -رى ،ي -ت -واج -د لعب
مولودية ا÷زائر عمار بورد‘ Ë
اتصسالت متقدمة مع ادارة شسباب
بلوزداد من اجل النضسمام للفريق
خ-لل م-رح-ل-ة الن-ت-ق-الت الشستوية
على سسبيل العارة ا ¤غاية نهاية
اŸوسسم.
و ⁄ي- -ع- -ارضض اŸدي- -ر ال- -ري- -اضس -ي
ل -ل -م -ول-ودي-ة ك-م-ال ق-اسس-ي السس-ع-ي-د
ف -ك-رة ال-ت-خ-ل-ي ع-ن ب-ورد Ëم-ؤوق-ت-ا
لصسالح شسباب بلوزداد Ãا ان هذا

من مسستحقاتهم اŸالية او البقاء
بدون منافسسة ا ¤غاية نهاية مدة
العقد الذي يربطهم بالفريق.
و ⁄تلق القائمة اي معارضسة لدى
النصس - -ار ،خ - -اصس - -ة ان ال - -لع - -بÚ
اŸعني ⁄ Úيقدموا شسيئا للفريق
ك -اŸداف -ع ك -ن -يشض ال -ذي غ-اب ع-ن
م -ع -ظ -م ا◊صسصض ال-ت-دري-ب-ي-ة ال-ت-ي
خ- -اضس -ه -ا ال -ف -ري -ق م -ن -ذ ان -ط -لق
اŸوسسم والتي قدرت بأاك Ìمن 20
حصسة تدريبية بدون مÈر.

›مع مدأر يقÎح بر›ة
ألÎبصس ألشستوي بع Úألبنيان

لخ Òل ي- - - -ت- - - -واج - - -د ‘ دائ - - -رة
اأ
لو ¤و من
اŸنافسسة على اŸراكز ا أ
الناحية الرياضسية اللعب بوردË
سس -يسس-ت-ف-ي-د م-ن وقت اضس-ا‘ ل-ل-عب
قبل العودة ا ¤اŸولودية بعد نهاية
اŸوسسم.
واتفق عليق ايضسا مع رئيسض الوفاق
حسسان حمار من اجل التعاقد مع
ال -ث -ن -ائ -ي سس-اع-د وب-ان-وح ،ح-يث ⁄
يعارضض رئيسض الوفاق فكرة التخلي
عن هذين اللعبان Ãا انهما ل
يدخلن ضسمن فكر اŸدرب.

تسسريح كنيشس ،بن وأضسح،
سسيديبي ،بن رقية وبرأمكي

ح- - -ددت ادارة شس- - -ب - -اب ب - -ل - -وزداد
ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع اŸدرب ع-م-روشض
ق- -ائ- -م- -ة اŸسس- -رح Úال -ت -ي ضس -مت
لعب ⁄ Úيلعبوا كثÒا منذ انطلق
لم -ر ب -ك -ل م-ن
اŸوسس -م وي -ت -ع -ل -ق ا أ
ك -ن -يشض ،ب -ن واضس -ح ،ب -رام -ك -ي ،ب-ن
رقية ،سسيديبي.
وسس-ي-ك-ون ال-لع-ب-ون اŸع-نيون على
م -وع -د م-ع ال-ت-ف-اوضض ح-ول وث-ي-ق-ة
ال-تسس-ري-ح م-ق-اب-ل ال-ت-خ-لي عن جزء

اقÎح ›م- - - - - -ع «م - - - - -دار» اŸالك
لغلبية اسسهم الفريق على اŸدير
أ
ال -ع -ام سس -ع -ي -د ع -ل-ي-ق ف-ك-رة اج-راء
ت- -ربصض شس- -ت- -وي ب -اŸع -ه -د ال -ع -ا‹
ل-لط-ع-ام وال-ف-ن-دق-ة ب-ع Úال-ب-ن-يان،
خ- -اصس- -ة أان اÛم -ع ل -ن ي -دف -ع اي
م -ق -اب -ل م -ا‹ م -ق -اب -ل اج-راء ه-ذا
الÎبصض الذي سسيكون باÛان.
وÁت -لك ›م -ع «م -دار» نسس-ب-ة م-ن
اسس -ه -م اŸع -ه -د ال -ع -ا‹ ل -ل -ف -ن-دق-ة
لمر
والطعام بع Úالبنيان وهو ا أ
ال- -ذي يسس- -م- -ح ل -ه ب -إاج -راء ت -ربصض
للفريق ›انا Ãا انه من مالكي
لم - -ر ال- -ذي ن- -ال
اŸع - -ه - -د وه - -و ا أ
اعجاب عليق.
ك -م -ا اقÎح ب-عضض ال-وسس-ط-اء ف-ك-رة
اجراء تربصض باŸغرب او تركيا مع
التكّفل ب›Èة عدة مباريات ودية
م- -ع ان- -دي- -ة ﬁل- -ي- -ة ه -ن -اك ،وم -ن
اŸنتظر ان يفصسل عليق ‘ مكان
الÎبصض غ -دا الث -ن Úع -ل-ى اقصس-ى
تقدير.

بعد ألطÓق بالÎأضسي ب Úألإدأرة وأŸدرب رشسيد ألطاوسسي

عـ ـدة أاسسمـ ـأء مطـ ـروحة لإلشسـ ـراف عـ ـلى العأرضسـ ـة الفنيـ ـة للوفـ ـأق

أعلنت إأدأرة ألوفاق ألسسطايفي عن توصسلها إأ ¤أتفاق مع أŸدرب أŸغربي رشسيد ألطاوسسي بالطÓق بالÎأضسي ،مسساء أ÷معة ،بعد
لقائها به ‘ مقر ألنادي بحي بومرشسي بسسطيف ،وهذأ بحضسور أعضساء أŸكتب أŸسس ،Òيتقدمهم رئيسس ألنادي حسسان حمار ،وسسيعود
لربعاء ،أŸقبل Ÿدينة سسطيف من أجل إأ“ام إأجرأءأت عملية ألفسسخ ‘ ،ح Úأن بقية أعضساء ألطاقم ألفني سسيقومون
أŸدرب ،يوم أ أ
لنسسب للوفاق ‘
بفسسخ عقودهم غدأ ألثن ،Úوتعكف إأدأرة ألنادي على درأسسة سس Òذأتية لعدة مدرب Úمن أجل إأختيار أ أ
ألسساعات أŸقبلة ،حسسب بيان للنادي.

يرجع تخلي إادارة الوفاق عن اŸدرب الطاوسسي
ا ¤النتائج الهزيلة اŸتوالية التي سسجلتها تشسكيلة
ال -نسس -ر األسس -ود ‘ ال -ل -ق-اءات األخÒة ،ع-ل-ى غ-رار
الفشسل ‘ اŸرور ا ¤الدور النهائي من منافسسة
راب -ط -ة أاب -ط -ال إاف -ري-ق-ي-ا ،أام-ام األه-ل-ي اŸصس-ري،
والهزÁة Ãلعب  8ماي  1945بسسطيف أامام اهلي
جدة ‘ ،إاطار كأاسض األندية العربية ،والنهزامات
األخÒة اŸتتالية ‘ البطولة اÎÙفة موبيليسض،
وه- -ذا أام- -ام نصس- -ر حسس Úداي وشس- -ب -ي -ب -ة السس -اورة
ومولودية بجاية.
نشس Òإا ¤ان إادارة حسسان حمار كانت قد اتفقت،
م -ؤوخ -را ،م-ع اŸدرب اŸغ-رب-ي ع-ل-ى –ق-ي-ق ع-ل-ى

ريغبي:

 ،1960فضسل عن الÎويج لألعاب
ال -ب -ح -ر الأب -يضض اŸت -وسس -ط ال -ت-ي
سس- -تسس- -تضس- -ي- -ف -ه -ا م -دي -ن -ة وه -ران
Ãناسسبة طبعتها الـ.19
واأضساف قائل« :نسسعى كذلك من
خ -لل ه -ذه ال -ت-ظ-اه-رة الأو ¤م-ن
نوعها بوهران للتعريف اأك Ìبهذه
الرياضسة ب Úالشسباب ،سسيما ‘ ظّل
ال -ن -ت -ائ-ج ال-ط-ي-ب-ة ال-ت-ي م-ا ان-ف-كت
–رز عليها».
وتابع موؤسسسض نادي ’’ثÒان’’ وهران
‘  2016باأنه يسسعى لأن يجعل من
ه -ذه ال -ت -ظ -اه-رة ت-ق-ل-ي-دا ج-دي-دا
ب -ال -نسس -ب -ة ل -ري -اضس -ة ال -ري -غ -ب -ي ‘
’’الباهية’’ ،واإضسفاء الطابع الوطني

باŸوسسم الفارط ‘ ،ح Úيراهن
اŸشسرفون على هذه الرابطة بلوغ
 2000رياضسي منخرط ‘ الصسنفÚ
ذكور واإناث قبل نهاية اŸوسسم،
حسسب نفسض اŸسسوؤول ،الذي نّوه ‘
الأخÃ Òسس - -اه - -م - -ة السس - -ل - -ط- -ات
اÙل - -ي - -ة وم - -دي - -ري - -ة الشس- -ب- -اب
والرياضسة ‘ تنظيم موعد العاشسر
ديسسم ÈاŸقبل ،اآمل ‘ حضسور
ق -وي ل -ل-ج-م-ه-ور ال-ري-اضس-ي ع-ام-ة
وال-ع-اشس-ق ل-ل-ري-غ-ب-ي بصس-ف-ة خ-اصسة
ل-ل-م-ن-افسس-ة «ال-ت-ي ت-رم-ي ل-ل-ت-عريف
اأك Ìب- -ه -ذه ال -ري -اضس -ة ال -ف -ت -ي -ة ‘
ا÷زائ- - -ر ب Úاأوسس- - -اط الشس- - -ب- - -اب
الوهرا.»Ê

تأألق فرق سسطيف والشسلف ‘ الدورة الوطنية الثألثة

تاألقت فرق سسطيف عند
ألأكابر ذكور وأإناث وألشسلف
‘ ألفئات ألشسابة لأقل من
 21سسنة ‘ ألدورة ألوطنية
ألثالثة للرأفل ألتي
أختتمت سسهرة أ÷معة
بالقاعة أŸتعددة ألرياضسات
«ألهاشسمي حنتاز» بعÚ
ألÎك (وهرأن).
واعت ÈاŸدرب الوطني للرافل
رف -ي -ق ب -ن ح -م -زة ،اأن اŸسس -ت -وى

ال -ف -ن -ي ل-ل-دورة ك-ان ع-ال-ي-ا ل-دى
الأك-اب-ر وي-بشس-ر Ãسس-ت-ق-ب-ل واع-د
لدى الفئات الشسابة التي اأبانت
عن مسستوى ومهارات عالية ‘
فن اللعبة وكذا التنظيم اÙكم.
ك-م-ا شسّ-ك -لت ال-ت-ظ-اه-رة ف-رصسة
لك - -تشس - -اف ب - -عضض ال - -ع - -ن - -اصس- -ر
ا÷دي - -دة ل- -ت- -دع- -ي- -م اŸن- -ت- -خب
الوطني اŸقبل على اŸشساركة ‘
البطولة العاŸية للأكابر اŸقّررة
شسهر مارسض اŸقبل بالأرجنت،Ú

وك -ذا –ضس Òشس -ب -اب مسس -ت -ق -ب -ل
هذه الرياضسة الذين سسيكون لهم
شسرف “ثيل ا÷زائر ‘ الألعاب
ال-ب-ح-ر الأب-يضض اŸت-وسس-ط 2021
بوهران.
وعرفت هذه التظاهرة الرياضسة
اŸن -ظ -م-ة ع-ل-ى م-دار ي-وم Úم-ن
طرف الرابطة الولئية بالتنسسيق
مع ال–ادية ا÷زائرية للرافل
وال-ب-ي-اردو مشس-ارك-ة  100رياضسي
وري -اضس -ي -ة م -ن ف -ئ -ة الأك-اب-ر ‘

كأاسس إأفريقيا لكرة ألقدم ألنسسوية 2018

إاقصس ـ ـأء اŸنتخ ـ ـب الوطنـ ـي مـ ـن اŸنأفسس ـة
أقصسي أŸنتخب ألوطني
ألنسسوي لكرة ألقدم ،من
منافسسة كأاسس أفريقيا
 2018- ·Óللسسيدأت،
ل أ
بعد أنهزأمه أمام نظÒه
أŸا‹ بنتيجة (،)3-2
لول ()0-1
ألشسوط أ أ
◊سساب أ÷ولة ألثالثة
للمنافسسة Ãدينة كاب
كوسست (غانا).

وسس -ج -لت ه -د‘ ال -تشس -ك -ي-ل-ة
ا÷زائرية كل من بلقاسسمي (د
 )37ومروشض (د  63من ضسربة
ج- -زاء) ،ف- -ي- -م -ا ج -اءت أاه -داف
اŸاليات عن طريق فاطوما (د
 58و  4+90م- -ن ضض .ج- -زاء)
وعيسساتو دياديو (د .)84

وكان اŸنتخب الوطني النسسوي
الذي تشسرف على تدريبه راضسية
ف -ت -ول ،م -ت -ق -دم -ا ‘ ال -ن-ت-ي-ج-ة
( )1-2إا ¤غ -اي -ة ال-دق-ي-ق-ة ()84
ق - -ب - -ل أان ي - -ت- -ل- -ق- -ى ه- -دف‘ Ú
اللحظات األخÒة من اŸباراة.
هذه الهزÁة هي الثالثة بعد
اŸسسجلت ‘ Úمباراتيه األوليÚ

أام- -ام غ- -ان -ا ( )1-0وال -ك -امÒون
(.)3-0
بعد هذه ا÷ولة ،يتأاهل منتخبا
الكامÒون ( 7نقاط) وما‹ (6
ن) للمربع الذهبي ،بينما يقصسى
منتخبا غانا (البلد اŸنظم (4
ن) وا÷زائ - - - -ر ( 0ن-ق-ط-ة) م-ن
اŸنافسسة.

شس .السسأورة تسستعد Ÿواجهة سسبورتينغ غأنوا

سسطيف :نورالدين بوطغان

ثم الدو‹ عليها مع مرور الوقت.
واأك -د ط -الب ك -ذلك ب -اأن ط -م-وح-ه
ي-غ-ذي-ه ال-ت-ط-ور «ال-لفت» ل-ري-اضسة
ال -ري -غ -ب -ي ‘ ا÷زائ -ر م-ن-ذ بضس-ع
سسنوات ،وهو التطور الذي تÎجمه
ال-ن-ت-ائ-ج ا÷ي-دة ال-ت-ي –رز ع-ل-يها
ال -تشس -ك -ي -ل-ة ال-وط-ن-ي-ة رغ-م ح-داث-ة
عهدها باŸنافسسات الدولية ،على
حّد تعبÒه.
ومعلوم باأن الريغبي ‘ وهران بداأ
ياأخذ موقعا جيدا ب Úالرياضسات
الأخرى باŸدينة بدليل اأن عدد
الفرق اŸنخرطة بالرابطة الولئية
ارتفع هذا اŸوسسم اإ 15 ¤فريقا
اأي ب -زي -ادة خ -مسس -ة ف -رق م -ق-ارن-ة

ع -رفت ال -ب -ط-ول-ة مشس-ارك-ة 518
رياضسي من بينهم  198سسباحة،
م-ث-ل-وا  35ف -ري-ق-ا م-ن ﬂت-ل-ف
ال-راب-ط-ات ال-ولئ-ي-ة ع Èال-قطر
ال -وط -ن -ي ع -اد خ -لل -ه -ا ال -ل -قب
للمجمع الرياضسي البÎو‹ بعد
م- -ن- -افسس- -ة ق- -وي- -ة ب Úال- -ن -وادي
األخرى.
ثْمن رئيسض ال–ادية ا÷زائرية
ل- -لسس -ب -اح -ة ح -ك -ي -م ب -وغ -ادو ‘

لفريقية
لبطال أ إ
رأبطة أ أ

تنظيـ ـ ـم اŸهرج ـ ـأن األول لولي ـ ـة وهـ ـران ‘ ديسسم ـ ـÈالداخل

ينتظر مشساركة  15ناديا
ناشسطا بوهرأن ‘ أŸهرجان
ألأول للريغبي لعاصسمة
ألغرب أ÷زأئري أŸقرر يوم
 10ديسسم ÈأŸقبل ،حسسب ما
أسستفيد من أŸنظم Úأمسس.
وي- -خصسصض اŸه- -رج- -ان ل- -ل- -ف -ئ -ات
الشسابة لأقل من  14و 17سسنة ،وفق
م -ا اأوضس -ح -ه رئ -يسض ن -ادي «ثÒان’’
وه- -ران ،سس- -ف -ي -ان ط -الب ،اŸب -ادر
لتنظيم هذه اŸنافسسة.
واأوضس - -ح ن - -فسض اŸت - -ح- -دث ،ب- -اأن
اŸهرجان الذي سسيقام باŸلعب
ا÷واري- -ة ◊ي ’’الÈك -ي’’ ،ي -دخ -ل
ضس -م -ن اإح -ي -اء ذك -رى  11ديسسمÈ

ألرأفل:

األقل  7نقاط ‘  3لقاءات من البطولةÃ ،عني
فوزين وتعادل ،إال أان رفاق جابو فشسلوا ‘ اكتسساب
ول نقطة ‘ مقابلت.Ú
وع Èالشسارع الرياضسي السسطايفي وأانصسار الوفاق،
منذ عدة أايام ،عن تذمرهم من النتائج األخÒة،
وطالبوا اإلدارة بجلب مدرب كب Òإلعادة الفريق
ا ¤السسكة ،وفك شسفرة عقم الهجوم وغياب اللمسسة
األخÒة ‘ هجومات التشسكيلة ،من أاجل اللعب على
اŸراتب األو ‘ ¤البطولة ،وكذا التحضس Òلكأاسض
ا÷مهورية بروح جديدة.

نبيلة بوقرين

تصسريح لـ»الشسعب» قائل «هذه
اŸن - -افسس - -ة ه - -ي األو ¤خ - -لل
اŸوسس - -م ال - -ري- -اضس- -ي ا÷دي- -د،
وت- - -ن - -درج ‘ إاط - -ار الÈن - -ام - -ج
السس- -ن- -وي ل- -ل–ادي -ة م -ن أاج -ل
م - - -ع- - -رف- - -ة اŸسس- - -ت- - -وى ا◊ا‹
لندية».
ل أ
واصسل الرجل األول على رأاسض
ال–ادي- -ة ق- -ائ- -ل «ا◊م- -دل- -ل -ه
اŸن- - -افسس - -ة ج - -رت ‘ ظ - -روف
ت- -ن- -ظ- -ي -م -ي -ة ﬁك -م -ة بشس -ه -ادة
ا÷م - -ي - -ع ،ه - -ذا م - -ا رف - -ع م - -ن
اŸسس- -ت -وى أاك Ìخ -اصس -ة ‘ ظ ّ-ل

مشساركة بعضض سسباحي اŸنتخب
الوطني إاضسافة لتواجد ناد من
تونسض».
وتطّرق ﬁدثنا ألهمية اŸوعد
قائل« :كما يعت Èهذا اŸوعد
ف-رصس-ة ل-ل-ط-واق-م ال-ف-ن-ي-ة ل-لفرق
ال- -وط- -ن- -ي- -ة م -ن أاج -ل اك -تشس -اف
م -واهب شس-اب-ة ج-دي-دة ل-ت-دع-ي-م
ال-تشس-ك-ي-ل-ة ،ح-يث ت-ن-ت-ظرنا عدة
م -واع -ي -د ه -ام -ة ‘ م -ق -دم-ت-ه-ا
األل- -ع- -اب األوŸب- -ي- -ة ب- -ط -وك -ي -و
وأالعاب البحر اŸتوسسط بوهران
.»2021

اخ-تصس-اصض ال-ل-عب ال-ث-لث-ي واأقل
من  21سسنة ‘ الزوجي من 13
رابطة ولئية من الوطن.
وتتشسّكل هذه البطولة الوطنية
م -ن اأرب -ع دورات ،ح -يث سس -ت -ق-ام
ال -دورة ال -راب -ع -ة والأخÒة شس -ه-ر
ديسس -م Èبسس-ط-ي-ف ت-ت-ب-ع ب-ن-ه-ائ-ي
كاأسض ا÷زائر شسهر يناير الذي
 ⁄يحّدد مكان اإجرائه ونهائي
ال -ك -اأسض اŸم -ت -ازة شس -ه -ر فÈاي-ر
بتقرت (ورقلة).

شسرع نادي شسبيبة ألسساورة لكرة ألقدم
أمسس ‘ تنفيذ برنامج تدريبي خاصس ‘
إأطار –ضسÒأته للموأجهة ألقادمة
أŸقررة يوم ألثÓثاء أŸقبل ضسد نادي
ليفوأري برسسم ألدور
سسبورتينغ غانوأ أ إ
ألتمهيدي لرأبطة أبطال إأفريقيا لكرة
ألقدم.

يتواصسل هذا الÈنامج اÿاصض الذي ينفذ بقيادة
مدرب النادي نبيل نغيز Ãلعب « 20أاوت ،»1955
Ÿدينة بشسار إا ¤غاية اإلثن ،Úكما خ ّصسصست أايضسا
ت -دري -ب -ات ب -ال -ق -اع-ة ل-ف-ائ-دة ال-لع-ب ÚاŸصس-ابÚ
ويتعّلق األمر بكل من ◊مري وبوسسماحة وعواج
وال -ذي -ن سس -ي -ك -ون-ون ج-اه-زي-ن ل-ل-م-ق-اب-ل-ة ال-ك-روي-ة
القادمة ،حسسب ما أاوضسح الطاقم الطبي.
كما أاكدت إادارة النادي أان اŸقابلة اŸقررة ليوم
الثلثاء اŸقبل والتي أاعلن سسابقا عن توقيتها على
السساعة اÿامسسة و 45دقيقة ،سستلعب على السساعة
السس - -اب - -ع - -ة مسس - -اًء ،وذلك ت - -ط- -ب- -ي- -ق- -ا ل- -ق- -رارات

الكونفيدرالية اإلفريقية لكرة القدم (كاف).
ودعت ذات ال -ه -ي -ئ -ة ا÷م -ه -ور ل -ل -حضس -ور ب-ق-وة
Ÿسساندة نادي شسبيبة السساورة ‘ هذه اŸرحلة من
الدور التصسفوي األول لرابطة أابطال إافريقيا لكرة
القدم.

لفريقية لكرة ألسسلة :201٩
ألرأبطة أ إ

إاجراء الدورة التأأهيلية للمنطقة األو ¤بتونسس
سس-ت-ج-ري ال-دورة ال-ت-أاه-ي-ل-ي-ة اÿاصس-ة ب-اŸن-طقة
لفريقية ()2019
لو ،¤للمرحلة النهائية للرابطة ا إ
اأ
بداية شسهر ديسسم ÈاŸقبل برادسض (تونسض) ،حسسب
ما أاعلنه النادي اŸنظم ،النجم الرادسسي التونسسي
على موقعه الرسسمي.
«ويضسيف بيان النجم الرادسسي الذي نشسط اŸباراة
لندية
لفريقية ل أ
لخÒة للبطولة ا إ
النهائية للطبعة ا أ
لندية اŸشساركة
البطلة التي نظمها بقاعته «بأان ا أ
وتواريخ اŸنافسسة سسيعلن عنها لحقا».
وأاضساف نفسض اŸصسدر« ،بأان كل مباريات الدورة
سستدور بقاعة توفيق بوهيمة برادسض».
لندية
ومن أاجل إاعطاء نفسض جديد Ÿنافسسة ا أ
لفريقية ،أادخلت «فيبا  -إافريقيا» تغيÒات هامة
اإ
سس -ي -ك -ون ل -ه -ا وق -ع إاي -ج -اب-ي ع-ل-ى ه-ذه ال-ل-ع-ب-ة ‘
إافريقيا.
ويشسارك  16فريقا ‘ اŸنافسسة ا÷ديدة بدل من
 ‘ 12اŸنافسسة السسابقة.
لن-دي-ة الـ 16ل-ل-م-رح-ل-ة ال-ن-ه-ائية عÈ
ت -ت -أاه -ل ا أ

ال-تصس-ف-ي-ات ال-ت-ي سس-ت-ج-ري ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸناطق
السسبعة للقارة السسمراء.
وانطلقت هذه التصسفيات ‘ شسهر سسبتم Èعلى أان
ت -ت -واصس -ل إا ¤غ -اي -ة شس -ه -ر ديسس -م Èب -ي-ن-م-ا Œري
اŸرحلة النهائية من  11جانفي  2019إا 21 ¤أافريل
بعدة مدن إافريقية.
وسس -ي-ت-م ت-قسس-ي-م الن-دي-ة الـ 16اŸت-أاه-ل-ة للمرحلة
النهائية على › 4موعات تضسم كل ›موعة منها
 4أان-دي-ة ،ت-ت-ن-افسض ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى كل
›موعة على أان Áر للدور اŸوا‹ فريقان عن كل
لندية الثمانية فيما بينها
›موعة .حيث تتقابل ا أ
ذهابا وإايابا بنظام القصساء اŸباشسر لتتأاهل بذلك
لخ.Ò
للمربع ا أ
له -ل -ي اŸصس -ري
لن ،أان -دي -ة ا أ
وق -د ت -أاه -لت ◊ّد ا آ
الفائز على مواطنه سسموحة على مسستوى اŸنطقة
اÿامسس -ة ،وب -رÒÁو دي اغ -وسس -ط -و وبÎو ل -وان-دا
لن- -غ- -ول- -ي ÚوفÒوف- -ي- -ارو دا بÒا اŸوزم- -ب- -ي- -ق- -ي
اأ
اŸتأاهل Úعلى مسستوى اŸنطقة السسادسسة.
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مواقيت
الصسÓة

^  2٥نوفم :19٥4 Èوجه « يوسسف بن خدة»
الأم Úال- - -ع- - -ام ◊زب ح- - -رك - -ة ان - -تصس - -ار
ا◊ري-ات ال-دÁق-راط-ي-ة اÙظ-ور ،رسسالة
م- -ف -ت -وح -ة إا ¤وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة «ف -رانسس -وا
م -تÒان» ب -واسس -ط -ة «أاح -م -د ب -ودة» و«مصس -ط -ف -ى
فروخي».

2٤

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

م- -رأسص- -ل- -ة أأ’م Úأل- -ع- -ام ’–اد أŸغ -رب
أل -ع -رب -ي ل -ت -ن -ظ -ي -م أج -ت -م-اع Ûلسس وزرأء
ألشصؤوون أÿارجية ’–اد أŸغرب ألعربي ‘
أأقرب أآ’جال هي ضصربة معلم ،أأكدت بها
أ÷زأئر موقفها ألثابت من قضصايا أŸغرب
ألعربي وأŸسصتندة إأ ¤بيان أأول نوفم1954 È
وألذي تبنته خÓل أحتضصانها لقمة زيرألدأ ‘
.1988
وجسصدت أŸرأسصلة عمليا إأÁان أ÷زأئر
بأان أŸشصاكل ألتي تعا Êمنها أŸنطقة هي
مشص -اك -ل ت-ه-م ك-ل م-ن ي-ؤوم-ن ب-وح-دة أŸغ-رب
ألعربي وتتطلب تضصافر جهود كل دوله للبحث

Oó©dG

17803

ه -ذه ه -ي أل -ف -رصص -ة أأ’خÒة إ’ن -ق-اذ أ’–اد
ألذي يتصصور كثÒون أأنه ميت ،إأكرأمه هو
أإ’سصرأع بدفنه.

ألوطني ألشصعبي ‘ عمليات متفرقة بكل من بجاية/ن ع  ،5إأن أأمناسس وبسصكرة
/ن ع  4و“Ôأسصت /ن ع  ،6من توقيف )03( ،أأشصخاصس وحجز ( )01مولد
كهربائي )02( ،مطارق ضصاغطة )62( ،قنطارأ من مادة ورق ألتبغ ،حوأ‹ ()03
كيلوغرأم من ألكيف أŸعالج و( )587قرصس مهلوسس ،من جهة أأخرى ،أأحبط
حرأسس ألسصوأحل ﬁاولة هجرة غ Òشصرعية لـ ( )29شصخصصا بكل من وهرأن /ن
ع 2و عنابة /ن ع.5
ق.و

إكتششاف ﬂبأا أإسشلحة وذخÒة بÈج باجي ﬂتار

‘ إأطار مكافحة أإ’رهاب وحماية أ◊دود،
وبفضصل إأسصتغÓل أŸعلومات وإأثر عملية أسصتطÓع
وتفتيشس على مسصتوى ألشصريط أ◊دودي بالقطاع
ألعملياتي برج باجي ﬂتار بالناحية ألعسصكرية
ألسصادسصة ،كشصفت مفرزة للجيشس ألوطني ألشصعبي،
ب -ال-ت-نسص-ي-ق م-ع مصص-ال-ح أ÷م-ارك ي-وم  24نوفمÈ
Óسص -ل-ح-ة وأل-ذخÒة ي-ح-ت-وي ع-ل-ى:
ﬂ ،2018ب -أا ل  -أ
( )01بندقية رشصاشصة نوع ( 1 ،)FMمسصدسس
رشصاشس من نوع كÓشصنيكوف )03(،بنادق نصصف آألية
من نوع سصيمونوف 01،بنادق تكرأرية 866،طلقة
م - -ن ﬂت- -ل- -ف أل- -ع- -ي- -ارأت .ب- -اإ’ضص- -اف- -ة إأ)71( ¤
ك -ي -ل -وغ -رأم -ا م -ن أل -ك-ي-ف أŸع-ال-ج.ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة
أل -ن -وع -ي-ة ،تضص-اف إأ ¤سص-لسص-ل-ة أل-ن-ت-ائ-ج أÙق-ق-ة
ميدأنيا وتؤوكد أليقظة ألعالية وأ◊رصس ألشصديد
ل -ق-وأت أ÷يشس أل-وط-ن-ي ألشص-ع-ب-ي أŸرأب-ط-ة ع-ل-ى
أ◊دود ‘ أ◊فاظ على سصÓمة ترأبنا ألوطني
وإأح - -ب - -اط أأي - -ة ﬁاول- -ة أخÎأق ل- -ه- -ا أأو تسص- -ريب
Óسصلحة أأو أŸسصاسس بأامن وأسصتقرأر ألبÓد.
ل أ

ق.و

توقيف الفاعل ÚوتقدÁهم أامام ا÷هات القضسائية

إلدرك إلؤطني باŸدية يسشÎجع  03ششاحنات مسشروقة

نوع شصاكمان خÓطة أإ’سصمنت ” أسصÎجاعها من
و’ية مسصتغا Âأأما ألشصاحنة ألثالثة فهي شصاكمان
›هزة Ãضصخة أإ’سصمنت ” أسصÎدأدها من و’ية
ع Úألدفلى ،كما ” توقيف ألفاعل Úوقدموأ إأ¤
أ÷هات ألقضصائية.

اŸدية  :علي ملياÊ

كانت تروج اıدرات وسسط مدينة سسطيف

إيدإع ششبكة إجرإمية من  5أإفرإد إ◊بسس إŸؤؤقت

“ك -نت مصص -ال -ح أأم -ن و’ي -ة سص -ط -ي -ف ،ن -ه -اي -ة
أأ’سصبوع أŸنصصرم ،من تفكيك عصصابة ﬂتصصة ‘
أ’Œار باıدرأت تنشصط وسصط مدينة سصطيف،
تتشصكل من خمسصة ( )05أأفرأد تÎأوح أأعمارهم بÚ
 20و 27سصنة ،ألعملية سصمحت بحجز كمية من
أıدرأت قدرت بـ  145غرأم من مادة ألكيف
أŸع -ال -ج ،وأسصÎج -اع م -ب-ل-غ م-ا‹ ق-دره  11مليون
سصنتيم من عائدأت ترويج هذه ألسصموم ،وكذأ حجز
سصيارة سصياحية ودرأجة نارية كانتا تسصتغÓن من
قبل أŸشصتبه بهم لتسصهيل تنقÓتهم.
أل-ع-م-ل-ي-ة أأط-رت م-ن ق-ب-ل ع-ن-اصص-ر ألضص-ب-ط-ي-ة
Óم-ن أ◊ضص-ري أÿامسس بسص-ط-ي-ف،
أل -قضص -ائ -ي -ة ل  -أ
وجاءت إأثر أسصتغÓل معلومات تفيد بقيام أأحد
أأ’شصخاصس بÎويج أıدرأت بأاحد أأحياء وسصط
مدينة سصطيف ،فور ذلك ” فتح –قيق ‘ ألقضصية
من قبل عناصصر ذأت أŸصصلحة أأفضصى إأ– ¤ديد
هوية أŸشصتبه به وشصريك Úله ،ليتم توقيفهم ‘
حالة تلبسس على م Ïمركبة سصياحية ،وبحوزتهم

france prix 1

أام Úبلعمري

بفضسل اسستغÓل اŸعلومات على الشسريط ا◊دودي

“ك- -ن أأف- -رأد أل- -درك أل- -وط -ن -ي ل -دى أل -ف -رق -ة
أإ’ق -ل -ي -م -ي -ة بسص -ي -دي ن -ع -م -ان ب -و’ي -ة أŸدي-ة م-ن
أسصÎجاع  03شصاحنات ‘ ظرف  24سصاعة .وحسصب
بيان أÛموعة ألو’ئية للدرك ألوطني فإان هذه
أŸرك -ب-ات أŸم-ل-وك-ة ل-لشص-رك-ة أŸك-ل-ف-ة ب-ال-ب-ن-اءأت
وأأ’شصغال ألعمومية وألري أıتصصة ‘ –ضصÒ
أأ’سصمنت بسصيدي نعمان ،تتمثل ‘ شصاحنت Úمن

1٨°

إإلعÓم إŸؤؤسشسشاتي يتدعم بـ””إلعÓقات مع إلŸÈان””

إلقبضس على إإلرهابي بناصشر ﬁمد تغنيف Ãعسشكر

و‘ إأطار مكافحة ألتهريب وأ÷رÁة أŸنظمة“ ،كنت مفرزة للجيشس

 1٨°وهران

الثمن  1٠دج

لرهابية سسنة 1996
التحق با÷ماعات ا إ

...تؤقيف  3أإششخاصس ،حجز معدإت وإحباط هجرة  29ششخصشا

 1٨°وهران

21°

لول وإاحياء الذكرى  64لثورة نوفم ÈاÛيدة
تزامن عددها ا أ

عن أ◊لول أŸوضصوعية ،وبالتا‹ فالكرة أآ’ن
‘ م - -ل - -عب ك - -ل أل- -رف- -ق- -اء ‘ أ’–اد‡ ،ن
ي -ري -دون ل -ه أل -ق -ي -ام ب -دوره أل-ف-اع-ل ‘ ب-ن-اء
أŸغ -رب أل -ع -رب -ي ،وب -ع -ي -دأ ع-ن أل-بÓ-غ-ي-ات
أإ’عÓمية وأسصتجدأء ألدعم من هنا أأو من
هناك.
ومرة أأخرى تثبت ألديبلوماسصية أ÷زأئرية
ذك -اءه -ا ‘ م -وأج -ه-ة أأ’ح-دأث ،وم-ن وج-ه-ة
نظر شصخصصية ،لسصت أأرى ‘ هذه ألدعوة رّدأ
على أأحد بل هي تذك ÒباŸوأقف أ÷زأئرية
ألتي أأعلنتها أ÷زأئر ‘ أأك Ìمن مناسصبة،
وآأخ -ره -ا رسص -ال -ة رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ،وه -ي
أسص-ت-ج-اب-ة ل-ل-وأق-ع أل-ذي ي-ع-ان-ي-ه أ’–اد منذ
منتصصف ألتسصعينيات عندما عرقل ألطرف
أŸغربي أجتماع ألقمم أŸغاربية ،وأأتصصور أأن

‘ إأطار مكافحة أإ’رهاب وبفضصل أ’سصتغÓل أأ’مثل للمعلومات“ ،كنت
مفرزة مشصÎكة للجيشس ألوطني ألشصعبي وألدرك ألوطني ،يوم  23نوفم،2018 È
ببلدية تغنيف و’ية معسصكر بالناحية ألعسصكرية ألثانية من إألقاء ألقبضس على
أإ’رهابي ““بناصصر ﬁمد““ ،ألذي ألتحق با÷ماعات أإ’رهابية سصنة .1996

 21°ا÷زائر

عنابة

ضشربـ ـ ـ ـ ـ ـة معـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم

بقلم دﬁ.يي الدين عميمور

 1٨°ا÷زائر

عنابة

لول  144٠هـ الموافق لـ  2٥نوفمبر  2٠1٨م
لحد  1٧ربيع ا أ
ا أ

سشاهمة
م
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كمية من أıدرأت قدرت بـ  100غرأم من مادة
ألكيف أŸعالج ،وكذأ مبلغ ما‹ يقدر ب ـ  36000دج
أأعت Èمن عائدأت ترويج هذه ألسصموم.
بعد –ويل أŸشصتبه بهم إأ ¤مقر أŸصصلحة
ألتي فتحت –قيقا معمقا ‘ مÓبسصات ألقضصية،
“كن أÙققون من –ديد هوية شصخصص Úآأخرين
متورط ‘ Úذأت ألقضصية كانا يسصتغÓن درأجة
نارية أأثناء تنقÓتهما ،ليتم توقيفهما مع حجز كمية
إأضصافية من أıدرأت قدرت بحوأ‹  45غرأما،
وحجز مبلغ ما‹ إأضصا‘ قدر ب ـ  74000دج وهو
أأيضص -ا م -ن ع -ائ-دأت ع-م-ل-ي-ات ألÎوي-ج .ألضص-ب-ط-ي-ة
ألقضصائية بعد أسصتكمال كافة أإ’جرأءأت ألقانونية
أأ‚زت ملفا جزأئيا ضصد أŸتورط Úأÿمسصة عن
ت- -ه- -م- -ة أ◊ي -ازة وأŸت -اج -رة ب -اıدرأت ق -دم -وأ
Ãوجبه أأمام ألنيابة وأأمام قاضصي أŸثول ألفوري،
حيث صصدر ‘ حقهم أأمر يقضصي بإايدأعهم رهن
أ◊بسس أŸؤوقت.

سسطيف  :نورالدين بوطغان

تدعم أإ’عÓم أŸؤوسصسصاتي بـ«ألعÓقات مع
ألŸÈان““ وهو عنوأن أإ’صصدأر أ÷ديد لوزأرة
ألعÓقات مع ألŸÈان ‘ عدده أأ’ول وألذي
يبدو أأن ألقائم Úعليه أنتهزوأ شصهر نوفمÈ
إ’صصدأرهŸ ،ا يحمله هذأ ألشصهر من رمزية
ود’’ت وأ÷زأئر –يي ألذكرى ’ 64ند’ع
ثورة نوفم ÈأÛيدة.
ه - -ذأ و“ي - -زت ›ل - -ة ““أل - -ع Ó- -ق - -ات م - -ع
ألŸÈان““ ‘ عددها أأ’ول ألذي وقع ‘ 74
صصفحة بجودة طباعتها وتنوع ﬁتوأها ،ألذي
تطرق إأ ¤ألنشصاط ألŸÈا Êونشصاطات وزير
ألقطاع وإأ ¤أأهم ألقوأن Úألتي ” مناقشصتها
وأŸصصادقة عليها ‘ ألŸÈان ،حيث خصصصصت
أÛلة ملفا كام Óلقانون ألقضصاء ألعسصكري
وه- -و أŸل- -ف أل- -ذي أأخ- -ذ حصص- -ة أأ’سص- -د م -ن
صصفحاتها إأ ¤جانب قطاعات أأخرى كانت
حاضصرة بقوة هي أأ’خرى ‘ ““ألعÓقات مع
ألŸÈان““ ع -ل -ى غ -رأر ق -ط -اع أل -ع -دأل -ة أل-ذي
حظي Ãسصاحة معتÈة هوأآ’خر إأ ¤جانب
أŸال - -ي - -ة ،أل- -ت- -ع- -ل- -ي- -م أل- -ع- -ا‹ وك- -ذأ ألÈي- -د
وتكنولوجيات أإ’عÓم وأ’تصصال وغÒها من
ألقطاعات ألوزأرية ألتي كانت حاضصرة بÚ
جنبات هذأ أإ’صصدأر أ÷ديد.
أفتتاحية ألعدد أأ’ول ألتي حملت توقيع
وزير ألعÓقات مع ألŸÈانﬁ ،جوب بدة،
بّين خÓلها هذأ أأ’خ Òأأن أ◊رصس على هذأ
أإ’صص- -دأر ي- -ن- -ب- -ع م- -ن إأÁان- -ه ب- -دور أإ’ع Ó-م
أŸؤوسصسصاتي ‘ مد جسصور أ’تصصال وألتوأصصل
وت -ع -زي -ز ح -ق أŸوأط -ن ‘ أإ’ع Ó-م ،م -ع -تÈأ
أÛل- -ة ن- -اف -ذة Áك -ن ل -ل -م -وأط -ن أأن ي -ط -ل -ع
وي -ت-ع-رف م-ن خÓ-ل-ه-ا ع-ل-ى م-ه-ام ونشص-اط-ات
‡ث- - -ل أ◊ك - -وم - -ة ‘ ألŸÈان خ - -اصص - -ة وأأن
ألكثÒين يجهلون مهام هذه ألوزأرة وألغرضس

من أسصتحدأثها و‘ هذأ ألصصدد ،أعت Èبدة أأن
رهان إأصصدأر ألعدد أأ’ول ” كسصبه بخروج
ألعنوأن إأ ¤ألنور ولكنه ‘ ألوقت نفسصه أأن
أل -ن -ج -اح سص -ي -ب -ق -ى م -ره -ون -ا ب -ا’سص-ت-م-رأري-ة
وأŸوأصصلة Ãضصمون جيّد ومتنوع خÓل كل
أأ’عدأد ألقادمة.
ألعدد أأ’ول من ““ألعÓقات مع ألŸÈان““
أفتتحت عددها أأ’ول ألذي تزأمن مع ذكرى
ث-ورة ن-وف-م ÈأÛي-دة ب-ت-خصص-يصس صص-ف-ح-تها
أل -ث -ان -ي -ة ك -ام -ل -ة ل -ل -نشص -ي -د أل-وط-ن-ي ““قسص-م-ا““
Ãق -اط -ع-ه أÿمسص-ة وك-ذأ نشص-ر نصس أل-رسص-ال-ة
أل -ك -ام -ل -ة ل -رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ،ع-ب-د أل-ع-زي-ز
بوتفليقة ألتي وجهها إأ ¤ألشصعب أ÷زأئري
Ãناسصبة ألذكرى  64لثورة  1نوفم ÈأÛيدة،
وكما كانت ألبدأية جاءت ألنهاية حيث حملت
ألصص- -ف- -ح- -ة أأ’خÒة م- -ن أل- -غÓ- -ف أÿارج -ي
ل-ل-م-ج-ل-ة ت-ه-ا Êوزي-ر أل-عÓ-ق-ات مع ألŸÈان،
ﬁجوب بدة للشصعب أ÷زأئري Ãناسصبة عيد
ألثورة.
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وفاة ششاب وإإصشابة كهل ‘ إصشطدإم سشيارة بجرإر فÓحي
تسصبب حادث مرور أليم وقع ،أأول أأمسس ،بإاقليم
بلدية قصصر ألصصبيحي بو’ية أأم ألبوأقي ،بالطريق
ألوطني رقم  ‘ ،32وفاة شصاب  26سصنة ““ح.م““
وإأصص -اب -ة ك -ه-ل ي-ب-ل-غ م-ن أل-ع-م-ر ““ 63غ.ر““ ب-ج-روح
متفاوتة أÿطورة.
أ◊ادث وقع بالطريق أŸذكور وبالضصبط بدوأر
أŸرأزقية ،حيث أصصطدمت سصيارة نفعية عÓمة

كاريكات /ÒعنÎ

رونو بجرأر فÓحي كان يسص ‘ Òأ’Œاه أŸعاكسس
ما تسصبب ‘ وفاة سصائقها ألشصاب وإأصصابة سصائق
أ÷رأر ” ،ن -ق -ل ألضص -ح -ي -ت Úم -ن ط -رف ع -ن-اصص-ر
أ◊ماية أŸدنية إأ ¤ألعيادة أŸتعددة أÿدمات
لقصصر ألصصبيحي ‘ ،ألوقت ألذي باشصرت فرقة
ألدرك أıتصصة إأقليميا –رياتها حول أ◊ادث.

خنشسلة  :اسسكندر ◊جازي

