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رئيسس ا÷مهورية يؤوكد دعم ومرافقة الفÓح Úرغم الصسعوبات اŸالية
@ ا÷زائر حباها الله بخÒات ومؤوهÓت فÓحية كبÒة
@ ا◊فاظ على القدرة الشسرائية Ÿواطنينا وتأام Úالـمداخيل لفÓحينا

وج- -ه رئ- -يسس ا÷م- -ه -وري -ة ع -ب -د
العزيز بوتفليقة ،أامسس ،رسسالة إا¤
ال-فÓ-حÃ Úن-اسس-ب-ة إاح-ي-اء ال-ذكرى
 44ل- -ت- -أاسس- -يسس ال–اد ال- -وط- -ن- -ي
ل -ل -ف Ó-ح Úا÷زائ -ري Úه -ذا نصس -ه -ا
الكامل :
«بسس-م ال-ل-ه ال-رح-م-ن ال-رح-ي-م ،والصسÓة
والسسÓم على أاشسرف الـمرسسل Úوعلى آاله
وصسحبه إا ¤يوم الدين.
السس -ي -د األم Úال -ع-ام ل–Ó-اد ال-وط-ن-ي
للفـÓح Úا÷زائري Úالسسيدات والسسادة
أاعضس - -اء ال–اد ال - -وط - -ن - -ي ل- -ل- -فÓ- -حÚ
ا÷زائري Úوجميع الفÓح Úوالعامل‘ Ú
قطاع الفÓحة إانها مناسسبة سسعيدة يطيب
‹ فيها أان أاتوجه إاليكم وأانتم ملتئمون ‘
هذا ا◊فل البهيج إلحياء الذكرى الرابعة
واألرب- -ع Úل- -ت- -أاسس- -يسس ال–اد ال- -وط- -ن- -ي
ل- -ل- -ف Ó-ح Úا÷زائ -ري Úول أاب -دأا دون أان
أاعرب لكم عن عمق مشساعر الود واإلخاء
والتقدير ومن خÓلكم إا ¤كافة الفÓحÚ
ع Èربوع الوطن.
وŸا ك- -ن- -ا م- -ا زل -ن -ا ‘ شس -ه -ر ن -وف -مÈ
األ›اد أاترحم بكل خشسوع وإاكبار على
أارواح شسهدائنا األبرار مسستذكرا بطولت
الفÓح Úا÷زائري Úالبواسسل ‘ أاريافنا
وم-داشس-رن-ا وج-ب-ال-ن-ا أاول-ئك ال-ذي-ن أاذاقوا
اŸسستعمر الغاشسم األمرين مÈهن Úعلى
ارتباطهم باألرضس ودفاعهم عنها إا ¤حد
ال-تضس-ح-ي-ة ب-ال-ن-فسس م-ن أاج-ل-ه-ا وم-ن أاجل
اسسÎج -اع السس -ي-ادة ال-وط-ن-ي-ة ث-م م-ن أاج-ل
اإلسسهام ‘ بناء صسرح ا÷زائر ا◊ديثة
ا◊رة الـمزدهرة.
السسيّدات الفضسليات
لفاضسل
السسادة ا أ

تعزيز األمن الغذائي
بتثم ÚاŸوارد اŸتاحة
وترسسيخ مبادئ حماية
البيئة

إانشساء الـمؤوسسسسات الـمصسغرة ‘ إاطار دعـم
الـمسستثمرات الفÓحية
إان هذا التحسسـن الذي يشسهده قطـاع
ال -ف Ó-ح -ة م -ع م -ا Áثـل -ه م -ن اأه -م -ي -ة ‘
القتصساد الوطني يبقى غ Òكاف ‘ ظل
بروز –ديات أاخرى ل بد لبÓدنا من
ال-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-ا ب-إاي-ج-اب-ي-ة ل سس-ي-م-ا م-ن-ها
ال -ت-غÒات الـم-ن-اخ-ي-ة واألزم-ات ال-غ-ذائ-ي-ة
والـمالية العاŸية وعدم اسستقرار األسسـواق
الفÓحية الدولية التي تتميز بالرتفـاع ‘
األسس -ع -ار وت-ذب-ذب-ه-ا فضس Ó-ع-ن م-واج-ه-ة
ف Ó-ح-ت-ن-ا ل-ت-ن-افسس-ي-ة م-تصس-اع-دة ل ب-د اأن
ترقى لـمجابهتها.
السسّيدات الفضسليات
لفاضسل
السسادة ا أ

العقار الفÓحي خط أاحمر وعلى ا◊كومة
تأام Úحيازته

اللجوء إا ¤وسسائل مبدعة تتضسمن إاعادة
ترتيب سسلم األولويات
كان لقائي بالفÓح Úوﬂتلف العاملÚ
ببسسكرة ‘ فÈاير ﬁ 2009طة أاخرى

ب -ت -ن -ف -ي-ذ ه-ذه السس-ي-اسس-ة سس-ج-ل ق-طـاع
ال -ف Ó-ح -ة ت -طـورات م -ل -ح -وظ-ة ‘ ›ال
ح - -م - -اي- -ة ال- -ع- -ق- -ار ال- -فÓ- -ح- -ي و–ري- -ر
الـم-ب-ادرات اÿاصس-ة وتشس-ج-ي-ع السس-ت-ثمار
ث ع- -ل- -ى إاي- -ج- -اد أاسسـواق خ- -ارج- -ي- -ة
وا◊ ّ
ج-دي-دة ل-لـم-ن-ت-ج-ات ال-فÓ-ح-ي-ة م-ع تثمÚ
الـدور السس- - -ي- - -ادي لـمصس - -ال - -ح ال - -دولـة ‘
الضس- -بـط وا◊رصس ع -ل -ى احÎام م -ع -ايÒ
الصسحة والسسÓمة وا÷ـودة.

تطبيق إاجراءات مسسح الديون األسساسسية
ومنها اإلعفاء

–رير الـمبادرات اÿاصسة وتشسجيع
السستثمار

دعوة ا◊كومة إا ¤الÎكيز على ثÓثة
ﬁاور اسساسسية للتنمية الفÓحية

وق -د انصسـب اه -ت-م-ام-ي خÓ-ل سس-نـوات
م- -ت- -ت- -ال -ي -ة ع -ل -ى ا◊فـاظ ع -ل -ى ال -ق -درة
الشس -رائ-ي-ة Ÿواط-ن-ي-ن-ا وت-أام Úالـم-داخ-ي-ل
ل -ف Ó-ح -ي -ن -ا وت -وف Òالـم -ح -ي -ط الـم Ó-ئ -م

وقد سسمحت هذه التداب Òمن الرتقاء
بالـمؤوشسرات الكلية لقطاع الفÓحة حيث
أاصس- -ب- -ح Áث- -ل ال -ي -وم  %12.3م- -ن ال- -ن- -اœ
الداخلي الوطني اÿام بنسسبة ‰وتربوعن

وأادع-وا◊ك-وم-ة لÎك-ي-ز ج-ه-وده-ا ع-لى
الـم-ح-اور السس-اسس-ي-ة ل-ل-ت-ن-مية الفÓحية ل
سس-ي-م-ا م-ن-ه-ا ت-ط-وي-ر ال-ري ال-فÓ-ح-ي عÈ
تعميم اسستعمال الوسسائل الـمسساعدة على

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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إان الدولة سستظل دوما إا ¤جنب الفÓح
وق -د وج -هت ب -ه -ذا اÿصس -وصس ا◊ك -وم-ة
Ãن- -اسس -ب -ة ان -ع -ق -اد ا÷لسس -ات ال -وط -ن -ي -ة
للفÓحة ‘ أافريل  2018إا ¤السستمرار ‘
تنفيذ آاليات دعـم ومرافقة الفÓح Úرغم
الصسعوبات اŸالية التي تعرفها البÓد.
و‘ ذات السس- - - -ي- - - -اق
إانني حرصست وأاحرصس
دوم - -ا ع- -ل- -ى أان Œع- -ل
ا◊ك -وم -ة م -ن ال -ع -ق -ار
ال - - -ف Ó- - -ح - - -ي إاح - - -دى
أاولوياتها تفعي Óللـمادة
 19م- -ن ال -دسس -ت -وري
واع -ت -ب-ارا ل-ك-ون-ه خ-ط-ا
أاحمر ل يجوز تخطيه
ل سس - -ي - -م- -ا م- -ن خÓ- -ل
ت - - - -أام Úح - - - -ي - - - -ازت- - - -ه
واسس -تـرج -اع م -ا لـم ي-ت-م
اسستغÓله بشسكل عقÊÓ
واقتصسادي.
أاناشسد ﬂتلف هيئات الدولة على إايÓء
أاقصسى الهتمام لتشسبيب قطاع الفÓحة
ودع- -م الـم- -ب- -ادرات الشس- -ب- -ان -ي -ة وت -ق -وي -ة
ال -ت-ن-ظ-ي-م-ات الـم-ه-ن-ي-ة ومسس-اع-دة الـم-رأاة
الريفية والنهوضس أاك Ìبقطاع الف ـÓحة
وعصسرنته وتنميته.

ل -تصس -ويب اŸسس -ار ب -ال -ل -ج -وء إا ¤وسس -ائ -ل
مبدعة تتضسمن خاصسة إاعادة ترتيب سسلم
األول -وي -ات وت -ب -ن -ي م -ق-ارب-ة أاك Ìف-ع-ال-ي-ة
ورصس - - -د وسس - - -ائ - - -ل
ت-ن-ف-ي-ذها ومتابعتها
وتقييمها.
هذا األمر تبلور
‘ ج -وه -ر سس -ي-اسس-ة
ال -ت -ج -دد ال-فÓ-ح-ي
وال- -ري -ف -ي ال -ت -ي ”
اعتمادها بناء على
ق- -ان- -ون ال- -ت- -وج- -ي -ه
ال - -فÓ- -ح- -ي لسس- -ن- -ة
 2008وال-ت-ي أامدت
ال -ق -ط -اع بسس -ي -اسس -ة
واضس - -ح - -ة اŸع - -ا⁄
وأاه - -داف دق- -ي- -ق- -ة
وخارطة طـريق ترمي إا– ¤ويل الفـÓحة
إاﬁ ¤ـرك ه - - - - -ام وح - - - - -ق - - - - -ي - - - - -ق - - - - -ي
للنموالقتصسادي للبÓد.

تبني مقاربة أاكÌ
فعالية ورصسد وسسائل
تنفيذها ومتابعتها
وتقييمها

إاÁانا مّنا بأان ا÷زائر
ح- -ب- -اه- -ا ال- -ل- -ه ب- -خÒات
وم- - -ؤوه Ó- -ت ف Ó- -ح - -ي - -ة
كبÒة ,تبنينا سسنة 2000
اıطط الوطني للتنمية
ال- -فÓ- -ح- -ي- -ة ال- -ذي ك- -ان
الـم- -رام م- -ن- -ه أان ي- -ؤوط -ر
ال - -ن - -ه - -وضس ب- -ال- -ق- -ط- -اع
ال- -ف Ó-ح -ي ويشس -ج -ع ال -ف Ó-ح ÚواŸربÚ
وي -ق -ح -م اŸب -ادرات اÿاصس -ة ع-ن ط-ري-ق
السستصسÓح والسستثمار .وقد ” توسسيعه
‘  2002ليشسمل إاعادة تنشسيط الفضساءات
واألقاليم الريفية وسساكنتها قصسد تعزيز
األم -ن ال-غ-ذائ-ي ب-ت-ث-م ÚاŸوارد اŸت-اح-ة
وترسسيخ مبادئ حماية البيئة.
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الÈيد ا إ

 %3.25وقيمة إانتاج تفوق  3 216مليار دج.
كما أاصسبحت الفÓحة ‘ ا÷زائر تشسغل
قرابة ربع تعداد اليد العاملة أاضسف اإ¤
ذلك إادم- -اج الشس -ب -اب خ -ري -ج -ي م -ع -اه -د
التكوين وإانشساء الـمؤوسسسسات الـمصسغرة ‘
إاطار دعـم الـمسستثمرات الفÓحية.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠٢١)٦٠.٧٠.٣٥:

(021) 60.70.40

ل-ل-نشس-اط ال-فÓ-ح Úوإاضس-ف-اء ف-ع-ال-ي-ة أاكÈ
ع- -ل- -ى ال- -تسس- -ي Òاع- -ت -م -ادا ع -ل -ى اإلط -ار
التشسريعي والتنظيمي الذي ” تكييفه مع
التغÒات الـمسستجدة .كما رصسدت الدولة
الـموارد الـمالية ووسسائل الدعم الضسرورية
والـم -راق -ب -ة ال-فّ-ع-ال-ة إاضس-اف-ة إا ¤ت-ط-ب-ي-ق
إاجراءات مسسح الديون األسساسسية واإلعفاء
من أاداء عدد من ا◊قوق والرسسـوم.

ا◊ثّ على إايجاد أاسسـواق خارجية جديدة
للـمنتجات الفÓحية

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

اقتصساد اŸياه والتحسسيسس بأاهمية التأامÚ
الفÓحي وا◊ماية الجتماعية واإلقناع
ب- -اع- -ت- -م- -اده- -م- -ا ‘ أاوسسـاط ال- -فÓ- -حÚ
واŸرب -ي Úوت -رق -ي -ة الصس -ن -اع-ة ال-زراع-ي-ة
ال -غ -ذائ -ي -ة وم -ك -ن -ن -ة ال -نشس -اط ال-فÓ-ح-ي
وتشسجيع تصسدير الـمنتجات الفÓحية.
ك - -م - -ا اأه- -يب Ãخ- -ت- -ل- -ف اŸؤوسسسس- -ات
والهيئات اأن تضساعف الهتمام بالتكوين
‘ الـم -ج -الت ال -ف Ó-ح -ي -ة ل سس-ي-م-ا ل-دى
شسريحـة الشسباب و‘ األرياف وتتبع آاخر
ال-ت-ط-ورات ال-ت-ك-ن-ول-وجية على الـمسستويÚ
ا÷ه -وي وال -ع -اŸي ب-اإلضس-اف-ة إا ¤ت-ث-مÚ
نتائج البحوث العلـمية وتقريب الـمخابر
واŸراكز البحثية من ﬁيطها القتصسادي
والسستثماري.
السسيّدات الفضسليات
لفاضسل
السسادة ا أ

السسيـادة الوطنية التي تنعم بها بÓدنا
اليوم من ثمار التضسحيات ا÷سسـام
أارى من الواجب أان أانوه مرة أاخرى
ب -ال -دور ال -ف -ع -ال ال -ذي ي -ق -وم ب-ه ال–اد
ال-وط-ن-ي ل-ل-فÓ-ح Úا÷زائ-ري Úمسس-اهمة
منه ‘ ترقية قطـاع الفÓحة و‘ ازدهار
الق -تصس -اد ال -وط -ن-ي وم-راف-ق-ة ال-فÓ-حÚ
واّŸوال Úوم- -رب- -ي الـم- -اشس- -ي -ة واإلصس -غـاء
إاليهـم و“كينهـم من أاداء نشساطـاتهم ‘
جـوم-ن السس-ت-ق-رار وال-ط-م-أان-ي-ن-ة .وث-ق-ت-ي
ك -ب -يـرة ‘ اأن-ك-م ج-م-ي-ع-ا سس-ت-ك-ون-ون دوم-ا
ح- -اضس- -ري- -ن ‘ اŸي- -دان وسس- -ت -ظ -ل -ون ‘
مسستوى تطلعات العا ⁄الفÓحي والريفي.

–قيق األمن
الغذائي

ﬁطة بسسكرة لتصسويب
اŸسسار باللجوء إا¤
إان السس- - - - - - - - - - - -يـادة
الوطنية التي تنعم بها
وسسائل مبدعة منها بÓدنا اليوم هي ثمرة
م-ن ث-م-ار ال-تضسحيات
إاعادة ترتيب سسلم
ا÷سسـام ال -ت -ي ب-ذل-ه-ا
جيل نوفم Èالـمجيد
األولويات
وح -ف -اظ-ا ع-ل-ى ع-ه-د

الشس -ه-داء األب-رار م-ن
الواجب علينا جميعا
أان نعمل جاهدين ‘ سسبيل تكريسس هذه
السس-ي-ادة ‘ م-ع-اشس-ن-ا و‘ ا◊ي-اة ال-ي-وم-ي-ة
لـم-واط-ن-ي-ن-ا م-ن خÓ-ل ال-رف-ع م-ن اإلن-تاج
ال- -فÓ- -ح- -ي و–سس Úن- -وع- -ي -ت -ه وج -ودت -ه
والسس -ع-ي ا◊ث-يث م-ن أاج-ل –ق-ي-ق أام-ن-ن-ا
الغذائي .لذا اأدعوكم إا ¤النخـراط ‘
ه -ذا الـمسس -ع -ى وال -ت -ج -ن -د لـم -غ-ال-ب-ة ه-ذا
التحدي Ãا فيه خ ÒالبـÓد.
ول أاختم رسسالتي هذه دون أان أاجدد
لكم كل مشساعر التقدير واإلكبار راجيا من
ُÓكْم بحفظه وينعم
الـمو ¤عز وجل أان َيْك َأ
عليكم بواسسع عطفه ودوام عونه ‘ كنف
جزائر الرغد وا Òÿوالنماء.
والسسـÓم ع- -ل -ي -ك -م ورح -م -ة ال -ل -ه
وبركاته””

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستور ـ ا÷زائر
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‘ الذكرى  44لتأاسشيسس ا’–اد الوطني للفÓح Úا÷زائريÚ

الرئيسش بوتفليقة يؤوكد ضشرورة دعم الفÓح وا◊فاظ على اأ’راضشي الفÓحية
@ عليوي :اأ’من الغذائي يتحقق بالوقوف مع الفÓح

أاكد القادر بوعزغي وزير الفÓحة والتنمية الريفية والصشيد البحري ،صشباح أامسس ،باŸسشيلة ،خÓل إاششرافه على الذكرى  44لتأاسشيسس
’م Úالعام ل–Óاد ووزراء سشابق ،Úعلى ضشرورة دعم الفÓح وا◊فاظ
ا’–اد الوطني للفÓح Úا÷زائري Úبحضشور السشلطات الو’ئية وا أ
’سشاسشية لبناء ا’قتصشاد الوطني.
’من الغذائي الذي يعت Èالركيزة ا أ
’جل توف Òا أ
’سشمنت أ
’راضشي الفÓحية من غزو ا أ
على ا أ
معتÈا أان هذا غ Òكاف ‘ ظل بروز –ديات
جديدة ’سسيما اأ’زمات الغذائية وعدم اسستقرار
اأ’سسواق الدولية فضس Óعن وجود منافسسة قوية
متصساعدة تدعو للوقوف إا ¤جانب الفÓح.
واختتم رئيسس ا÷مهورية كلمته بدعوة ﬂتلف
هيئات الدولة إا ¤ا’هتمام بتشسبيب قطاع الفÓحة
ودعم اŸبادرات الشسبانية ومسساعدة اŸرأاة الريفية
وعصسرنة قطاع الفÓحة ،كما دعا ا◊كومة إا¤
دع -م ال -ت -ن -م -ي-ة ال-ري-ف-ي-ة وت-ط-وي-ر ال-ري ال-فÓ-ح-ي
وا’هتمام بالتكوين لدى شسريحة الشسباب ومواكبة
أاخر تطورات التكوينية .

تعزيز ششروط ا’سشتثمار

اŸسسيلة  :عامر ناجح
ذكر رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ‘
رسس -ال-ت-ه اŸوج-ه-ة ب-اŸن-اسس-ب-ة وال-ت-ي أال-ق-اه-ا ع-ب-د
ال -ق -ادر ب -وع -زغ -ي ن-ي-اب-ة ع-ن-ه ،أان ال-دول-ة رصس-دت
وسسائل تنفيذية ومادية من خÓل سسياسسة التجديد
الريفي بناء على القانون التوجيهي لسسنة 2008
قصس -د ا◊ف -اظ ع -ل -ى ال -ق -درة الشس -رائ -ي-ة وإاضس-ف-اء

ال -واج -ه -ة اأ’ك Èل -ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى اع-ت-م-اد ال-فضس-اء
التشسريعي من خÓل صسب ا’هتمام على القدرة
الشسرائية ،مؤوكدا أان الدولة اعتمدت على اŸرافقة
ال -ف -ع -ال-ة وت-ط-ب-ي-ق إاج-راء مسس-ح ال-دي-ون ،م-ا ج-ع-ل
القطاع يشسهد تطورا ملحوظا ‘ العقار الفÓحي
وتسس -ي Òا’سس-ت-ث-م-ار وال-ب-حث ع-ل-ى أاسس-واق ج-دي-دة
للمنتجات الفÓحية.
وأاوضسح الرئيسس أان هذه التداب Òمكنت من
ا’رتقاء باŸؤوسسسسات و–قيق  12باŸائة من الناœ
الداخلي أاي ما قيمته  3216مليون دينار جزائري،

م -ن ج -ه -ت -ه ،أاك -د ﬁم -د ع -ل-ي-وي اأ’م Úال-ع-ام
ل–Óاد الوطني للفÓح Úا÷زائري Úعلى ضسرورة
–قيق اأ’من الغذائي من خÓل الوقوف إا ¤جانب
الفÓح باعتباره قضسية وطن ،مطالبا با◊فاظ على
اأ’راضس -ي ال -فÓ-ح-ي-ة م-ن غ-زو ا’سس-م-نت اŸسس-ل-ح،
والتي اعتÈها خطا أاحمر ’ Áكن Œاوزه وخاصسة
أانها تدر اÒÿات و تع Èعن خطوات جبارة ومهمة
ع-زت-ه-ا –سس Úشس-روط ا’سس-ت-ث-م-ار ب-غ-ي-ة أا’ ي-ك-ون
ال- - -فÓ- - -ح ع- - -رضس- - -ة لÓ- - -ب- - -ت- - -زاز أاو السس - -مسس - -رة.
وأاشسار عليوي إا ¤وجود صسعوبات يÓقيها الفÓح،
إا’ أان اŸرحلة اŸقبلة تدعو إا ¤التفاؤول ‘ ظل
توسسيع الرقعة الصسا◊ة للزراعة ،مطالبا ‘ ختام
حديثه بإانشساء صسندوق لتأام Úالكوارث الطبيعية
◊ماية الفÓح.

’جل تكييفها مع الدسشتور ا÷ديد
أ

÷نة الششؤوون القانونية تواصشل دراسشة أاحكام مششروع النظام الداخلي
اسس -ت-أان-فت ÷ن-ة الشس-ؤوون ال-ق-ان-ون-ي-ة ،اإ’داري-ة
وا◊ريات للمجلسس الشسعبي الوطني ،أامسس ،برئاسسة
ع -م-ار ج-ي ،ÊÓ-رئ-يسس ال-ل-ج-ن-ة ،أاشس-غ-ال-ه-ا ‘ إاط-ار
دراسسة احكام مشسروع النظام الداخلي للمجلسس،

حسسب ما أافاد به بيان للغرفة السسفلى للŸÈان.
وأاوضسح اŸصسدر ذاته أان اللجنة ““تعكف على
دراسسة أاحكام النظام الداخلي سساري اŸفعول من
أاجل تكييفها مع الدسستور ا÷ديد وكذا القانون

ال -عضس -وي ال -ذي ي -ح -دد ت-ن-ظ-ي-م اÛلسس الشس-ع-ب-ي
الوطني و›لسس اأ’مة وعملهما وكذا العÓقات
الوظيفية بينهما وب Úا◊كومة““ ،مؤوكدا أان اللجنة
سستواصسل عملها اليوم الثÓثاء ‘ نفسس اإ’طار.

قصشد تعزيز إامكانات التصشدير

معرضش اŸنتجات ا÷زائرية بالغابون من  27نوفم Èإا 2 ¤ديسشمÈ
سسيتم تنظيم معرضس خاصس باŸنتجات ا÷زائرية،
من  27نوفم Èا÷اري إا 2 ¤ديسسم ،Èبالعاصسمة
الغابونية ليÈوفيلÃ ،شساركة  70مؤوسسسسة جزائرية.
و‘ ا◊دي-ق-ة ال-ن-ب-ات-ي-ة ب-ال-ع-اصس-م-ة ال-غ-اب-ون-ية” ،
تخصسيصس مسساحة  1.500م 2للمؤوسسسسات ا÷زائرية
التي تنشسط بشسكل رئيسسي ‘ قطاع الزراعة واأ’غذية
وك -ذلك ‘ الصس -ن -اع -ات اŸي -ك -ان -ي -ك-ي-ة واإ’ل-كÎون-ي-ة
واأ’ج- -ه- -زة اŸن- -زل- -ي- -ة والصس- -ن- -اع- -ات ال- -ك- -ي- -م- -اوي -ة
والبÎوكيماوية و‘ فرع اأ’شسغال العمومية.
وي- -رأاسس ال- -وف- -د ا÷زائ- -ري اأ’م Úال- -ع -ام ل -وزارة
التجارة ،شسريف عوماري ،والذي يرافقه متعاملون
اقتصساديون جزائريون Áثلون الشسركات العارضسة.
ويعد هذا ا◊دث ا’قتصسادي فرصسة للشسركات
ا÷زائ -ري -ة ،خ -ارج ق -ط-اع اÙروق-ات’ ،سس-ت-كشس-اف
السسوق الغابو Êالذي Áكنه تطوير العÓقات التجارية
ب Úشسركات البلدين ،واسستكشساف الفرصس التجارية
والبحث عن فرصس لوضسع شسبكات Œارية مسستدامة،
حسسب توضسيحات ‡ثل وزارة التجارة لوأاج.
وي-ع-ت Èال-ه-دف ال-رئ-يسس-ي ل-ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ت-عزيز
إام -ك -ان -ات ال -تصس -دي -ر ا÷زائ-ري-ة ‘ ال-غ-اب-ون وال-دول
اÛاورة والتي وهي أاسسواق ‘ متناول اŸنتجات
ا÷زائرية.
ويحد الغابون الذي يبلغ عدد سسكانه  1,7مليون

نسس-م-ة اÙي-ط اأ’ط-لسس-ي غ-رب-ا وغ-ي-ن-ي-ا ا’سس-ت-وائ-ي-ة
والكامÒون والكونغو.
أام -ا ال-ق-ط-اع-ات ا’ق-تصس-ادي-ة ال-رئ-يسس-ي-ة ف-ي-ه ه-ي
اÙروقات واÿشسب واŸعادن خصسوصسا اŸنغنيز.
ويأاتي هذا اŸعرضس ا÷زائري ‘ إاطار توصسيات
رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة ،الذي دعا
إا ¤التوجه نحو اأ’سسواق اأ’فريقية وإاقامة جسسور
لوجسستية تسساهم ‘ إاعادة تنشسيط التعاون التجاري
وا’قتصسادي ب Úا÷زائر وأافريقيا التي تظل أادنى من
اإ’مكانات اŸوجودة.
و’ تزال اŸباد’ت التجارية ا÷زائرية مع إافريقيا
منخفضسة ‘ الوقت ا◊ا‹ Ãا ’ يزيد عن  3مليارات
دو’ر سسنويا ويتم Œسسيدها مع خمسسة ( )5بلدان
فقط ‘ القارة.
وت -ن -قسس -م ه -ذا اŸب-اد’ت ال-ت-ج-اري-ة ال-ت-ي ت-ب-ل-غ 3
مليارات دو’ر ب Úالصسادرات ا÷زائرية البالغة 1.6
مليار دو’ر ووارداتها من الدول اأ’فريقية والبالغة
 1.4مليار دو’ر.
وتبلغ الصسادرات ا÷زائرية خارج اÙروقات 206
م Ó- -ي Úدو’ر ف - -ق - -ط ،أاي  13ب -اŸائ-ة م-ن إاج-م-ا‹
الصسادرات إا ¤القارة التي ’ “لك بها ا÷زائر سسوى
ثÓ- -ث- -ة م- -راك- -ز Œاري- -ة (ك- -وت دي- -ف- -وار ،السس- -ن -غ -ال
والكامÒون).

’زرق اŸسشتدام
تتعلق Ãجال ا’قتصشاد ا أ

بن مسشعود يسشتعرضش بنÒوبي التجربة ا÷زائرية
اسش-ت-ع-رضس وزي-ر السش-ياحة
والصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ب-د
ال - -ق - -ادر ب - -ن مسش- -ع- -ود ،أامسس،
ب-ال-ع-اصش-م-ة ال-ك-ينية نÒوبي،
التجربة ا÷زائرية ‘ ›ال
ا’ق- -تصش- -اد ا’زرق اŸسش- -ت -دام
واŸشش-اري-ع ال-ه-ي-ك-ل-ي-ة ال-كÈى
ال - - -ت - - -ي أا‚زت - - -ه- - -ا ا÷زائ- - -ر
ل- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق ““اق -تصش -اد ن -اج -ح
وعصشري““.
وأاوضسح بيان لذات الوزارة أان
ب -ن مسس -ع -ود أاك -د ‘ م -داخ -ل -ة ل-ه
خÓ-ل اف-ت-ت-اح اŸؤو“ر رف-ي-ع اŸسس-ت-وى لÓ-ق-تصس-اد
اأ’زرق اŸسستدام على أاهمية ““ا’سستغÓل اأ’مثل
لكل اŸوارد اŸتاحة من خÓل اللجوء إا ¤تطوير
ا’قتصساد اأ’زرق الذي يعني اإ’دارة ا÷يدة للموارد
اŸائية وحماية البحار واÙيطات بشسكل مسستدام
للحفاظ عليها““.
وأاضساف أان ا’قتصساد اأ’زرق هو Ãثابة ““عامل
اق -تصس -ادي أاسس -اسس -ي ووسس -ي-ل-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-رف-اه-ي-ة
للمجتمع واأ’جيال القادمة““ ،مشسÒا إا ¤أان ا÷زائر

““تقوم بتعبئة إامكانات مالية ومادية
معتÈة وتكييف ترسسانتها القانونية
ب- - -ه- - -دف رف- - -ع –دي ال - -ت - -ح - -ول
ا’قتصسادي البيئي والطاقوي““.
كما أالح الوزير ‘ سسياق متصسل
على ““اأ’همية التي توليها ا÷زائر
ل -ت -ح -ق -ي -ق اأ’م-ن ال-ك-ام-ل وت-ع-زي-ز
ال -ت -ع -اون ب Úال -ب -ل -دان اإ’ف-ري-ق-ي-ة
وال - -دول اŸط- -ل- -ة ع- -ل- -ى ال- -ب- -ح- -ر
اأ’بيضس اŸتوسسط عن طريق عقد
ال-ع-دي-د م-ن الشس-راك-ات ال-ت-ن-ف-ي-ذية
والتعاون القوي واŸسستدام خاصسة
فيما تعلق با’قتصساد اأ’زرق““.
وكشسف باŸناسسبة أان ا÷زائر سستسستضسيف يومي
 3و 4ديسسم ÈاŸقبل اŸؤو“ر الوزاري اإ’قليمي
حول التنمية اŸسستدامة لÓقتصساد اأ’زرق ‘ غرب
ال- -ب- -ح- -ر اأ’ب- -يضس اŸت- -وسس -ط ،مشسÒا إا ¤أان ه -ذا
اŸؤو“ر سس -ي -ك -ون ““ف -رصس -ة ه -ام -ة ل -ت -ع -زي-ز دائ-رة
النقاشس حول ا’قتصساد اأ’زرق ‘ البحر اأ’بيضس
اŸتوسسط وتنفيذ مشساريع وخلق ديناميكية جديدة
حول هذا اŸوضسوع الهام““.

و‘ إاط -ار نشس -ر دي -ن -ام -ي -ك -ي -ة ج -دي -دة م-ن خÓ-ل
ﬂتلف الفعاليات ا’قتصسادية ا÷زائرية ‘ اÿارج،
سس -ب -ق م -ع -رضس ل -يÈوف -ي -ل ه -ذه السس -ن -ة م -ع-ارضس ”
تنظيمها ‘ واشسنطن وبروكسسل ونواكشسوط والدوحة.
وي -ذك -ر أان -ه ” ت-نصس-يب ال-ل-ج-ن-ة ال-وزاري-ة ل›Èة
ال -ت -ظ -اه -رات ا’ق -تصس -ادي -ة ع -ل -ى اŸسس -ت -وى ال -دو‹
واإ’فريقي أاكتوبر اŸاضسي Ÿتابعة هذه التظاهرات
ودعم اŸتعامل Úا’قتصسادي ‘ Úاÿارج.

تناو’ اŸسشائل ذات
ا’هتمام اŸششÎك

زما‹ يسشتقبل سشف Òاليابان با÷زائر
اسستقبل
وزي- -ر ال- -ع- -م -ل
والتشسغيل
والضسمان
ا’جتماعي،
م - -راد زم- -ا‹،
سس -ف Òال-ي-اب-ان
با÷زائر،
ك-ازوي-ا أاوقاوا،
وذلك مسس- - - - -اء
أامسس ا’ث - -ن،Ú
وشس ّ -ك -ل الّ-ل-ق-اء
الذي جرى Ãقر الوزارة ،مناسسبة Ÿناقشسة برامج
ال -ت -ع -اون ال -ق -ائ -م-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن ‘ ›ال ال-ع-م-ل
وال -تشس -غ -ي -ل والضس -م -ان ا’ج -ت -م -اع-ي ،إاضس-اف-ة إا¤
اŸسس -ائ -ل ذات ا’ه -ت -م -ام اŸشسÎك ،ونّ-وه ال-وزي-ر
ب -اŸن -اسس -ب -ة ،ب-ال-عÓ-ق-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ط-ي-ب-ة بÚ
ا÷زائر واليابان ،خاصسة بالنظر إا ¤ما “ثلّه هذه
اأ’خÒة من خÈة وتطور ‘ اÛال ا’قتصسادي،
وأاهمية ا’سستفادة من هذه التجربة ،حيث أاشساد ‘
هذا السسياق بÈنامج دعم روح اŸقاو’تية لدى
الشسباب وولوجهم إا ¤عا ⁄الشسغل ،الذي “ّوله
ا◊ك -وم -ة ال-ي-اب-ان-ي-ة ب-الشس-راك-ة م-ع ب-رن-ام-ج اأ’·
اŸت-ح-دة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة وت-ع-م-ل ال-وك-ال-ة ال-وطنية لدعم
تشسغيل الشسباب ،على تنفيذه ‘ بعضس الو’يات
النموذجية.
من جهته ،أاّكد السسف Òاليابا Êحرصسه على
تعزيز عÓقات التعاون مع ا÷زائر ‘ ›ال العمل
وال -تشس -غ-ي-ل والضس-م-ان ا’ج-ت-م-اع-ي ،ووضس-ع اأ’ط-ر
الضسرورية لذلك .واتفق الطرفان ‘ اأ’خ ،Òعلى
ضسرورة مواصسلة ا÷هود لتفعيل برامج ومشساريع
التعاون ب Úالبلدين ‘ اÛال.

ق.و
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بوششارب :اÙافظة على ا’سشتقرار الوطني
يتطلب ““مزيدا من التÓحم ب Úالششعب وا÷يشش““

اع - - -ت Èرئ - - -يسس اÛلسس الشش - - -ع- - -ب- - -ي
ال- -وط- -ن- -ي ،م- -ع- -اذ ب- -وشش -ارب ،ب -ا÷زائ -ر
العاصشمة ،أان اÙافظة على ا’سشتقرار
ال-وط-ن-ي ‘ ظ-ل ال-ت-ط-ورات ا’ق-ل-ي-م-ي-ة
وال -دول -ي -ة وم -ا ت -ف -رزه م -ن ت -ه -دي-دات
متعددة ،تتطلب ““مزيدا من التÓحم
ب Úالشش -عب وا÷يشس““ ل-ت-ح-ق-ي-ق ج-ب-ه-ة
داخلية متينة وموحدة.
وقال رئيسس اÛلسس ‘ ،مداخلة له ‘
ال- - -ي- - -وم الŸÈا ÊاŸن- - -ظ - -م ح - -ول اÿدم - -ة
الوطنية ’““ :يخفى على اأحد أان اÙافظة
ع -ل-ى ا’سس-ت-ق-رار ال-وط-ن-ي ‘ ظ-ل ال-ت-ط-ورات
والتحو’ت اإ’قليمية والدولية وما تفرزه من
تهديدات وﬂاطر متعددة اأ’شسكال وعابرة
للحدود كاإ’رهاب وا÷رÁة اŸنظمة تتطلب
ت -ط -وي-ر ث-ق-اف-ة ال-دف-اع ال-وط-ن-ي وم-زي-دا م-ن
التÓحم ب Úالشسعب وجيشسه““.
وأاضساف أان اŸرحلة الراهنة تقتضسي أايضسا
““مواجهة إافرازات هذه التطورات من خÓل
جبهة داخلية متينة ،موحدة ومنسسجمة وعلى

اسستعداد ◊ماية الوطن داخليا وخارجيا من
أاي تهديد““.
وبعد أان نوه بالعÓقة ““الوثيقة““ ب Úا÷يشس
والشسعب ،ع Èرئيسس الغرفة السسفلى للŸÈان
ع -ن ““ام -ت -ن -ان -ه ل -رئ -يسس ا÷م-ه-وري-ة ،ال-ق-ائ-د
ا’ع- -ل -ى ل -ل -ق -وات اŸسس -ل -ح -ة ،وزي -ر ال -دف -اع
الوطني ،للعناية الفائقة التي يوليها للجيشس
الوطني الشسعبي الذي يخطو خطوات مشسرفة
على درب القوة وا’حÎاف والوفاء Ÿهامه
الدسستورية““.
وذك- - - - -ر ‘ ذات السس- - - - -ي - - - -اق أان ““رئ - - - -يسس
ا÷مهورية ،الذي قدم قسسما من شسبابه لثورة
التحرير ›اهدا وقائدا ،يواصسل اليوم مهمته
لبناء جزائر قوية بوحدة شسعبها وقوة جيشسها
وصس-دق-ي-ة مصس-ا◊ت-ه-ا ال-وط-ن-ي-ة““ ،مضس-ي-فا اأنه
““بفضسل توجيهاته ،يجتهد ا÷يشس اليوم حتى
ي -ك -ون خ Òخ -ل-ف  Òÿسس-ل-ف ح-ارسس-ا أام-ي-ن-ا
ل-ل-وط-ن ال-ذي صس-م-د خÓ-ل اŸأاسس-اة ال-وط-ن-ية
بفضسل –ليه باإ’خÓصس وروح اŸسسؤوولية““.

باسشم رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة

مسشاهل يوقع على سشجل التعازي إاثر وفاة سشفÒ
فنزوي Óبكوبا

وق -ع وزي-ر الشس-ؤوون اÿارج-ي-ة،
ع - -ب - -د ال - -ق - -ادر مسس - -اه- -ل ،أامسس
ا’ث -نÃ ،Úق -ر سس -ف -ارة ف -ن -زوي Ó-
با÷زائر ،باسسم رئيسس ا÷مهورية
عبد العزيز بوتفليقة ،على سسجل
التعازي إاثر وفاة سسف ÒفنزويÓ
ب-ال-ع-اصس-م-ة ال-ك-وب-ي-ة هافانا ،علي
رودريغيز أاراكي ،يوم  19نوفمÈ
اŸاضسي .وكتب مسساهل ‘ سسجل
ال -ت -ع -ازي ““ :ل -ق -د ت -ل -ق-يت ب-ف-ائ-ق
’سسى نبأا وفاة الدكتور
ا◊زن وا أ
ع- -ل- -ي رودري- -غ- -ي -ز أاراك -ي ،سس -فÒ
ا÷م-ه-وري-ة ال-بوليفارية لفينزويÓ
بالعاصسمة الكوبية هافانا ،يوم  19نوفم.2018 È
’ليمة وباسسم فخامة رئيسس
و‘ هذه الظروف ا أ
ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ون-ي-اب-ة عن
الشسعب وا◊كومة ا÷زائرية وباسسمي اÿاصس،
أاع Èلكم عن عميق مواسساتي ،وأاتقدم إا ¤عائلة
الفقيد والشسعب الفينزويلي الصسديق وحكومته
ب- -أاصس- -دق ت -ع -ازي -ن -ا اÿالصس -ة وأاع -م -ق مشس -اع -ر
تعاطفنا““.
وأاضساف قائ““ :Óواننا لنسستحضسر بكل تقدير
ا’لتزام اŸبكر للفقيد ‘ ا◊ياة السسياسسية و‘
كل الكفاحات التي خاضسها مع الرئيسس الراحل

هيغو شسافيز ومع الرئيسس ا◊ا‹
ن- -ي- -ك- -و’سس م- -ادورو ‘ سس- -ب -ي -ل
ﬁاربة الفقر وترقية اŸسساواة
ا’جتماعية وبناء اقتصساد وطني
قوي لفنزوي.““Ó
وتابع مسساهل قائ““ :Óكما ’
ننسسى ما كان يتحلى به الفقيد
من خصسال إانسسانية فضسلى وما
أابان عنه من كفاءة عالية وŒربة
ط-وي-ل-ة ‘ ﬂت-ل-ف اŸسس-ؤوول-يات
واŸه-ام ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة السس-ام-ية
ال -ت -ي ت -ق -ل -ده -ا ح -يث سس -ت -ب -ق-ى
’‚ازات ال -ت -ي ح-ق-ق-ه-ا ك-أامÚ
ا إ
’وبيك ()OPEP
عام على مسستوى منظمتي ا أ
وا’ناسسور ( )ENASURواÛهودات الكبÒة
ال -ت -ي ب -ذل -ه-ا خ-دم-ة لÓ-أم-ن والسس-ل-م ‘ أام-ري-ك-ا
ال Ó-ت -ي -ن -ي-ة ول-ن-ظ-ام اق-تصس-ادي ع-اŸي م-ت-وازن،
راسسخة دون شسك ‘ التاريخ اŸعاصسر وسستظل
Óج -ي -ال الصس -اع -دة ‘
مصس- -در ف- -خ -ر وإال -ه -ام ل  -أ
ف- -ي- -ن- -زوي ،““Ó- -مشسÒا إا ¤أان- -ه ““ب- -ف- -ق -دان ع -ل -ي
رودريغيز أاراكي ،خسسرت فينزوي Óوا÷زائر
وك -ل ال-ب-ل-دان ال-ت-ق-دم-ي-ة رم-زا وصس-دي-ق-ا ع-زي-زا
وم -داف -ع -ا شس -رسس-ا ع-ن ك-ل ال-قضس-اي-ا ال-ع-ادل-ة ‘
العا.⁄

سشلمه نسشخا من أاوراق اعتماده بصشفته سشفÒا مفوضشا فوق العادة

مسشاهل يسشتقبل السشف Òا÷ديد للمملكة العربية السشعودية

اسستقبل وزير الشسؤوون اÿارجية ،عبد القادر
مسساهل ،أامسس ا’ثن ،Úبا÷زائر العاصسمة ،عبد
العزيز بن ابراهيم حمد العمÒيني ،الذي سسلمه
نسسخا من أاوراق اعتماده بصسفته سسفÒا مفوضسا
ف -وق ال -ع -ادة ل -ل -م -م -ل -ك -ة ال-ع-رب-ي-ة السس-ع-ودي-ة ل-دى
ا÷م -ه -وري -ة ا÷زائ -ري -ة ال-دÁق-راط-ي-ة الشس-ع-ب-ي-ة،
حسسب ما أافادت به وزارة الشسؤوون اÿارجية ‘
بيان لها.

...و يسشتقبل السشف Òا÷ديد ÷مهورية
كرواتيا با÷زائر

اسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر الشس-ؤوون اÿارج-ي-ة ،ع-ب-د ال-ق-ادر
مسساهل ،أامسس ا’ثنÃ ،Úقر وزارته ،السسيد ايلييا
زي Ó-ل -يشس ،ال -ذي سس -ل -م -ه نسس -خ-ا م-ن أاوراق اع-ت-م-اده
بصسفته سسفÒا مفوضسا فوق العادة ÷مهورية كرواتيا
ل-دى ا÷م-ه-وري-ة ا÷زائ-ري-ة ال-دÁق-راط-ي-ة الشس-عبية،
حسسب ما أافاد به بيان لوزارة الشسؤوون اÿارجية.

بن غÈيت تسشتقبل سشفÒ
فرنسشا با÷زائر

الششعب /اسستقبلت وزيرة الÎبية الوطنية ،نورية بن
غÈيت ،صسباح أامسس ،بدائرتها الوزارية باŸرادية ،قزا‘
دريونكور ،سسف Òا÷مهورية الفرنسسية با÷زائر.
خÓل هذا اللقاء ،ع Èالطرفان عن اهتمامهما فيما
يتعلق بحصسيلة العمليات اŸسسجلة ‘ إاطار برنامج العمل
ب Úوزارت- -ي الÎب- -ي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة وال -ف -رنسس -ي -ة ،اŸوق -ع
با÷زائر ‘  19جوان .2013
كما اسستعرضس الطرفان أايضسا ،سسبل ووسسائل ترقية
وتعزيز عمليات التعاون الثنائي ‘ اŸيدان الÎبوي.

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

»æWh

ألثÓثاء  27نوفم 2018 Èم
ألموأفق لـ  19ربيع أأ’ول  1440هـ

لنشساء شسركة ﬂتلطة جزائريةـ صسينية
أاشسرف على توقيع مذكرة تفاهم إ

لمة ،راوية:
‘ رده على انشسغالت أاعضساء ›لسس ا أ

معاينة  52أالف ملف ‘ إاطار الرقابة وقمع
الغشص...بأاك Ìمن  89.5مليار دج

أاويحيى :اŸششروع سشيحرك القتصشاد بششرق البÓد

إانتاج  10مÓي Úطن من الفوسشفات سشنويا ..وا÷زائر ثالث أاك Èخزان عاŸي ‘ اŸناجم
لول أاحمد أاويحيى رفقة الطاقم ا◊كومي والرئيسس اŸدير العام لسسوناطراك ،وكذا الرئيسس اŸدير العام لسسونلغاز،
أاشسرف الوزير ا أ
لسستغÓل و–ويل الفوسسفات اŸندمج Ãديرية أانابيب الغاز
لنشساء شسركة ﬂتلطة جزائرية صسينية إ
أامسس ،على توقيع مذكرة تفاهم إ
أانريكو ماتيى Ãنطقة عقلة أاحمد بولية تبسسة.
منوها بالشسرأكة أإ’قتصسادية أ◊قيقية مع ألصس.Ú
وأشسار إأ ¤أنه بفضسل حكمة رئيسس أ÷مهورية
“كنت أ÷زأئر من قطع أŸنعرج ألصسعب جرأء
أنخفاضس أسسعار ألنفط ألتي عشسناها ‘ سسنوأت
ألثمانينات وخلفت مصساعب إأقتصسادية وإأجتماعية
وأمنية.

ادخار عمومي Ãبلغ  6آالف مليار درج
سشنة  201٤والتخلصص من اŸديونية

مبعوثة ““الشسعب““ إا ¤تبسسة:
سسهام بوعموشسة
أعت Èألوزير أأ’ول أحمد أويحيى ‡ث Óلرئيسس
أ÷مهورية ‘ كلمته مشسروع ألفوسسفات أŸندمج
ب-اŸشس-روع أإ’ق-تصس-ادي أل-ع-ظ-ي-م وأل-ن-ق-ل-ة أل-ن-وع-ي-ة
ألهامة ألذي سسيحرك أإ’قتصسادي بشسرق ألبÓد،
ك- -ون -ه Áسس أرب -ع و’ي -ات ب -دأي -ة م -ن مشس -روع وأد
أ◊دبة بتبسسة ألذي سسينتج ما يقارب 10مÓي Úطن

سسنويا من ألفوسسفات وهو منجم له قدرة حياة
تدوم قرنا ،يليه مشسروع عنابة مع توسسيع أŸيناء
ل -تصس -دي -ر ك -ل أŸن -ت -وج -ات أل -ت -ي ت -ن-ج-ر ع-ن ه-ذأ
أŸشسروع ،وكذأ و’يتي سسكيكدة وسسوق أهرأسس من
خÓل أŸركبات ألصسناعية Ùطات وأدي ألكÈيت
وحجر ألسسود ،بـ  6مÓي Òدج أسستثمار مباشسر و700
مليار دج أسستثمار ‘ ألهياكل.
وأضس -اف أوي -ح-ي-ي أن ه-ذأ أŸشس-روع ألصس-ن-اع-ي
ألهام له مردودية على مسستوى أإ’قتصساد ألوطني،
كون ألصسادرأت أŸنتظرة خارج أÙروقات بدأية
من سسنة  2022سستصسل إأ ¤ملياري دو’ر سسنويا.

وذكر ‘ هذأ ألسسياق ،أن حكمة ألرئيسس سسمحت
بتخزين إأحتياطي صسرف معت Èوإأدخار عمومي بلغ
 6أ’ف م- -ل- -ي- -ار دج سس- -ن -ة  ،2014وأل -ت -خ -لصس م-ن
أŸديونية أÿارجية ،مشسÒأ إأ ¤أنه بفضسل أإ’رأدة
جعلنا نسس Òنحو أإ’سستدأنة ألدأخلية من طرف
أÿزينة ألعمومية لدى ألبنك أŸركزي ،ما مكننا
من أإ’سستمرأرية.
‘ هذأ ألصسدد طمأان ألوزير أأ’ول أŸقاولÚ
وأل -رأي أل -ع -ام أن ك -ل إأت -ف-اق-ي-ات Œن-ي-د أل-ق-روضس
أل -وط -ن-ي-ة ج-ن-دت م-ن-ذ شس-ه-ري-ن م-ا ب Úألصس-ن-دوق
Óسس -ت -ث-م-ار وك-ل أل-ه-ي-ئ-ات أإ’ق-تصس-ادي-ة
أل -وط -ن -ي ل  -إ
ألوطنية أŸعنية من ميناء عنابة إأ ¤شسركة ألنقل
بالسسكة أ◊ديدية إأ ¤ألهياكل أŸكلفة باŸياه وكلها
جاهزة إ’نطÓق أŸشساريع سسوأء عصسرنة ألسسكة
أ◊ديدية Ãسسافة  400كلم أو –ويل أŸياه من
ألطارف إأ ¤تبسسة.
باŸقابل كشسف ألوزير أأ’ول عن درأسسات جارية
مع شسركاء أجانب للوصسول إأ ¤ثÓث ﬁطات أقوى
‘ إأنتاج أ◊ديد بالنسسبة Ÿناجم أÿضسرة وألونزة
ون-فسس أل-ع-م-ل-ي-ة سس-ت-ك-ون ع-ل-ى مسس-ت-وى م-نجم غار
جبيÓت بتندوف ،مطالبا Ãزيد من ألعمل وطول
ألبال ،على حد قوله.

ولد قدور :اŸششروع يحقق فائدة بـ  1.5مليار دولر سشنويا
من جهته ،أاكد الرئيسس اŸدير العام Ûمع سسوناطراك عبد اŸومن ولد قدور،أان اŸشسروع يكتسسي أاهمية بالغة كونه يدمج الولة والوزارات
اŸعنية وكذا اŸؤوسسسسات الوطنية أاسسميدال منال والصسينية والتمويل ،ويحقق فائدة للجزائر بـ  1.5مليار دولر سسنويا واقتصساد ماقيمته 500
مليون دولر من السسمدة اŸسستوردة ،مشسÒا إا ¤أان سسوناطراك هي اŸنسسق واŸسس Òالفعلي لهذا اŸشسروع اŸعقد.

سسهام.ب
وأضس- -اف ول- -د ق- -دور أن- -ه ن- -ظ- -رأ
أ’همية أŸشسروع قرر ألوزير أأ’ول
م-ن-ح سس-ون-اط-رأك مسس-ؤوول-ي-ة تسسيÒه،
قائ «:Óمشسروع بـ  6مليار دو’ر ’
ي- -وج- -د م- -ن- -ه ك- -ث ‘ Òدول أل- -ع -ا،⁄
أ÷زأئر بلد غني ‘ ›ال أŸناجم

لكنه غ Òمتطور ومسستغل جيدأ““.
وق -ال أيضس -ا إأن «:أ÷زأئ -ر ل-دي-ه-ا
قطب يتطلب أموأ’ و’بد من تطوير
ه- - -ذأ أŸي - -دأن““ ،وحسس - -ب - -ه إأذأ ‚ح
أŸشسروع ‘ أحÎأم أآ’جال وألتكلفة
وأل- -ن -وع -ي -ة Áك -ن -ن -ي أل -ق -ول إأن -ه ”
أ’نطÓق ‘ ألصسناعة أŸنجمية.
وŒدر أإ’شس- - -ارة إأ ¤أن مشس- - -روع
أل -ف -وسس -ف -ات أŸن -دم -ج ب Úألشس -رك-ة
أ÷زأئرية أسسميدأل و منال وألصسينية

سستيك للبناء ،له بعد وطني يسساهم ‘
ت -ث -م ÚألÌوأت أŸن -ج -م -ي -ة ،ب -ح-يث
يشس -م -ل م -ن -ج -م بÓ-د أ◊دب-ة ب-ت-بسس-ة
وقاعدة وأدي ألكÈيت بسسوق أهرأسس
وق -اع -دة ح -ج -ار ألسس -ود بسس -ك -ي -ك -دة
وميناء عنابة ،كما يسستحدث ما ’
ي -ق -ل ع -ن ث Ó-ث-ة آأ’ف م-نصسب ع-م-ل
مباشسر Ãجرد دخول أŸشسروع حيز
أإ’سس - -ت- -غÓ- -ل ‘  ،2022و  14ألف
م -نصسب ع-م-ل ع-ل-ى مسس-ت-وى ورشس-ات

أإ’‚از ع Èألو’يات أأ’ربعة.
موأزأة مع ذلك فإانه سسيتم –ويل
أل-ف-وسس-ف-ات م-ن م-ن-ج-م بÓ-د أ◊دب-ة
بقدرة  500مليون طن ،تضسمن إأنتاج
مشس -ت -ق -ات أل -ف -وسس -ف -ات م-ن أسس-م-دة
فوسسفورية وحامضس أأ’مونيك وموأد
أخرى ،بحيث سسÒفع هذأ أإ’سستثمار
من قدرأت إأنتاج ألفوسسفات ألوطني
أŸقدر حاليا بـ  2مليون طن سسنويا،
ليصسل إأ 10 ¤مÓي Úطن سسنويا.

‡ثل الصش :Úتثم Úمناجم الفوسشفات قرار مهم للحكومة ا÷زائرية
أعت‡ Èثل ألشسركة ألصسينية سستيك للبناء جان
إأكسسيجيا ،تثم Úمناجم ألفوسسفات قرأرأ مهما جاء
لتوسسيع ألقدرأت ألصسناعية للجزأئر ،ويؤودي لنمو
إأقتصسادها ،قائ «:Óهذأ أŸشسروع يظهر أ◊كمة
ألكبÒة للحكومة أ÷زأئرية ‘ أÛال أإ’قتصسادي
وإأرأدتها ÿدمة شسعبها““.
‘ هذأ أ’طار ذكر أن أول دخول لهذه ألشسركة

كان سسنة  2006بإا‚از ألطريق ألسسيار شسرق غرب
ألذي حسسبه يسستجيب لكل معاي ÒألسسÓمة ،مضسيفا
أن ألشسركة ‘ إأطار إأسستكمال ألشسطر أŸتبقي من
ألطريق ما ب Úألدرعان بالطارف وتونسس على
مسسافة  40كلم ،لفتح ألطريق بالكامل ،وأكد ألثقة
أŸت- -ب- -ادل- -ة وألصس -دأق -ة م -ع ألشس -رك -اء أ÷زأئ -ريÚ
وألسسكان أÙلي.Ú

لسسÓم اŸوروث من أاسسÓفنا هودين معتدل
أاوضسح الوزير أان ا إ

عيسشى :قانون توجيهي خاصص بقطاع الششؤوون
الدينية ““‘ طور اإلعداد““

ق -ال وزي -ر ألشس -ؤوون أل-دي-ن-ي-ة وأأ’وق-افﬁ ،م-د
عيسسى ،أمسس أ’ثن Úبتيزي وزوأن ““قانون ألتوجيه““
أÿاصس بقطاعه هو““قيد أإ’عدأد““ وسسيتم تقدÁه
““قريبا““ أمام ›لسس ألوزرأء وكذأ وغرفتي ألŸÈان
للمصسادقة عليه .و‘ حديثه لدى أفتتاح أشسغال
أŸل- -ت- -ق -ى أأ’ول ح -ول م -وضس -وع ““أل -زأوي -ة وألÎأث
ألثقا‘ وألديني““ ألذي نظمته ألزأوية ألرحمانية،
أوضسح ألوزير أن ““أإ’سسÓم أŸوروث من أسسÓفنا
ه -ودي-ن م-ع-ت-دل ودي-ن مصس-ا◊ة ودي-ن أل-ع-يشس م-ع-ا
وأيضسا دين تسسامح وتعاون و’ طاŸا عمل على
ت- -وح- -ي -د أ÷زأئ -ي Úع Èأل -ت -اري -خ““ ،مشسÒأ إأ ¤أن
ألهدف من هذأ ألقانون ألتوجيهي يكمن ‘ تأامÚ
ه -ذأ ألÎأث وم -وأج -ه -ة أل -غ -زوأت أŸت -ع -ددة أل-ت-ي
–م- -ل- -ه- -ا أل- -ع- -وŸة أŸت- -فشس- -ي -ة ““ .وب -ع -دم -ا دع -ا
أ÷زأئري Úإأ ¤أ’لتفاف حول ألزوأيا ألتي تعد
““ح -ام -ل -ة ه -ذأ أإ’رث““ ،أك -د ألسس -ي -د ع -يسس-ى ع-ل-ى““
ضسرورة تعميم““ مبادئها أأ’خÓقية باعتبار أن ذلك
Óي-دي-ول-وج-ي-ات أŸتطرفة
يشس-ك-ل““أل-درع أل-وح-ي-د ل -أ
وأل-ن-وأي-ا أ’سس-ت-ع-م-اري-ة أ÷دي-دة أŸبيتة وأŸدمرة
 .““·Óوأضساف ألوزير ““إأنه Ÿن ألضسروري
للدول ول أ
تعزيز ترأثنا ألديني ألنابع من روح ألتسسامح وألسسلم
وجعله حصسنا ضسد كل أإ’يديولوجيات أÿارجية

وأأ’جنبية عن ثقافتنا ألتي تشسكل مصسدرأ للتسسامح
وأأ’خوة أŸتجذرة ‘ ›تمعنا““ .و‘ رده عن سسؤوأل
بخصسوصس أÿطابات أŸتطرفة ألتي تبثها قنوأت
تلفزيونية وتلتقط ‘ أ÷زأئر ،كشسف ألوزير أن
دأئ -رت -ه ““بصس -دد صس-ي-اغ-ة م-ي-ث-اق أÿط-اب أل-دي-ن-ي
أŸق -دم ‘ وسس-ائ-ل أإ’عÓ-م““ ب-ال-ت-ع-اون م-ع سس-ل-ط-ة
ألضسبط ألسسمعي ألبصسري .وقال عيسسى ‘ هذأ
ألسسياق ““لقد بدأنا بالفعل عم Óمعمقا مع سسلطة
ألضسبط ألسسمعي ألبصسري إ’عدأد ميثاق للخطاب
أل -دي -ن -ي ح -ول وسس -ائ -ل أإ’ع Ó-م وأل -ذي ل -ن ي -ك-ون
مفروضسا بل سسيتم تقاسسمه ويكون بذلك ثمرة جهد
توأفقي لوضسع حد لهذه ألظاهرة ودرء كل إأغرأء““.
من جهة أخرى وفيما تعلق باŸطالب ألتي قدمتها
نقابة أأ’ئمة ،أشسار ﬁمد عيسسى أنه ““ليسس من
صسÓحياته كوزير للشسؤوون ألدينية مرأجعة ألقوأنÚ
ألتي سستكون لها أثر على ألوضسعية أŸالية للبÓد““
قائ Óأنه ““يبقي أبوأب أ◊وأر مفتوحة ““ ونفى
وجود أي جدل حول هذأ أŸوضسوع .وكان وزير
ألشس -ؤوون أل -دي-ن-ي-ة وأأ’وق-اف ق-د ق-ام خÓ-ل ت-ن-ق-ل-ه
لو’ية تيزي وزوبزيارة أŸسسجد ألعتيق أŸتوأجد
‘ أŸنطقة ألعليا للمدينة ،حيث تلقى شسروحات
عن مشسروع توسسعة هذأ ألصسرح ألديني.

ألعدد
17805

04

قالت أŸكلفة باأ’عمال وأإ’عÓم ‘ ألسسفارة
ألصس-ي-ن-ي-ة ه-ي ه-ون-غ-ي-ان ،أن أل-ن-ت-ائ-ج أأ’ول-ي-ة ل-ه-ذأ
أŸشس-روع ألضس-خ-م وأإ’سسÎأت-ي-ج-ي مشس-ج-ع-ة ،وعلى
تعبÒها فهي مغامرة سستكون طويلة لكنها مثمرة
لها د’’ت عميقة .مشسÒة إأ ¤أن Œسسيد ألشسرأكة
ب Úألبلدين تأاتي على هامشس ألقمة ألثالثة بÚ
إأفريقيا وألصس Úوهي أأ’و ¤من نوعها ‘ إأطار
تشس -غ -ي-ل أل-ت-ع-اون أل-ذي أسس-ت-ه-ل-ه أل-رئ-يسس ألصس-ي-ن-ي
Ÿرأفقة تنمية ألدول أإ’فريقية.
وأضسافت أن هذأ أŸشسروع يتناسسب مع ما تصسبو
إأليه ألعÓقة ب Úأ÷زأئر وألصس Úهو قابل للتنفيذ
‘ ألتجهيز ،وحسسبها فإان هذأ أŸشسروع أŸبارك
م -ن ط -رف أل -دول -ت Úم -ه-م ج-دأ وي-ث-بت أل-ث-ق-ة بÚ
أ÷زأئر وألصس ،Úآأملة ‘ تقدم هذه ألشسرأكة.

سس.ب

@ تسشجيل اسشتثمار بقيمة  2237مليار دج ‘ إاطار رفع التجميد عن مششاريع ذات أاولوية
كشسف وزير اŸالية عبد الرحمان راوية
عن إاحصساء  52أالف ملف ‘  ‘ 2017إاطار
ال -رق -اب -ة وق -م -ع ال -غشس ،ح -يث ب -ل-غت ق-ي-م-ة
اŸل-ف-ات ال-ت-ي “ت م-ع-اي-ن-ت-ه-ا أاك Ìم-ن 89.5
مليار دج ‘  ‘ ،2017ح Úبلغت  71.3مليار
دج سسنة .2013

›لسس األمة  :حياة كبياشس
أكد رأوية ‘ رده ،أمسس ،على أنشسغا’ت أعضساء
›لسس أأ’مة على أسستمرأر ألدولة ‘ مكافحة
ألغشس و ألتهرب ألضسريبي ،وفيما يخصس أإ’جرأءأت
أŸتعلقة Ãكافحة ألغشس ،ذكر ألوزير أن مشسروع
قانون أŸالية لسسنة  2019تضسمن إأجرأءأت أخرى
تضساف إأ ¤تلك ألتي وردت ‘ نصسوصس قانونية
سسابقة ،إأذ ” ‘ إأطار ألرقابة و قمع ألغشس إأحصساء
 52ألف ملف ‘  ،2017حيث بلغت قيمة أŸلفات
ألتي “ت معاينتها  71.3مليار دج ‘  ، 2013لÎتفع
إأ ¤أك Ìمن  89.5مليار دج ‘ .2017
وفيما يتعلق Œميد أŸشساريع ألذي شسكل ﬁل
أنشسغال أعضساء ألغرفة ألعليا للŸÈان ،قال رأوية
هي أŸشساريع ألتي  ⁄يشسرع ‘ إأ‚ازها بعد ،وهي
تلك ألتي ليسست ذأت أولوية ،وقد شسهدت أسستثمارأ
ب-ق-ي-مة  2237م -ل -ي -ار دج ب -نسس-ب-ة  15ب-اŸائ-ة م-ن
ألÈنامج أ÷اري إأ‚ازه ،موضسحا أن أللجوء إأ¤
هذأ أإ’جرأء من أجل ألتحكم ‘ ألنفقات ألعامة
بعد ترأجع أŸوأرد أŸالية منذ . 2014
وأضس- -اف أل- -وزي- -ر ‘ ه- -ذأ ألسس -ي -اق أن -ه ن -ظ -رأ
ل -ل -ت -حسس -ن أل-نسس-ب-ي ل-ل-م-وأرد أŸال-ي-ة ،ف-ق-د ق-ررت
ألسس-ل-ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة رف-ع أل-ت-ج-م-يد على مشساريع
قطاعية أو إأقليمية ،مؤوكدأ أن عملية رفع ألتجميد
خÓل “ 2018-2015ت ‘ إأطار برنامج أسستثمار
إأجما‹ بقيمية  633مليار دج ،وأن مسسعى ألتجميد
يبقى مسستمرأ وذلك بحسسب ‚اعة أŸشساريع.

انخفاضص احتياطي الصشرف““ ليسص له عÓقة بالتمويل
غ Òالتقليدي ““
وبالنسسبة لÓنشسغال ألذي طرح حول أنخفاضس
أحتياطي ألصسرف أكد وزير أŸالية أنه جاء نتيجة
عمليات ﬁاسسبية “ت خÓل  4سسنوأت أأ’خÒة،
و« ليسس له عÓقة بالتمويل غ Òألتقليدي ““’ ،ن
أأ’خ Òهو “ويل دأخلي.
فيما يخصس ألتحويÓت أ’جتماعية و–ديد
ألفئات أŸسستهدفة أو تلك ألتي يحق لها أ’سستفادة

منها ،جدد ألوزير عزم ألسسلطات ألعمومية على
أ’سس-ت-م-رأر ‘ أن-ت-ه-اج سس-ي-اسس-ة أج-ت-م-اعية ،تضسمن
بقاء ألدعم للفئات ألهشسة ،غ Òأنها قررت توجيه
هذأ ألدعم للفئات ألفقÒة وأŸتوسسطة ألتي ‘ هي
‘ حاجة إأليها.

اŸؤوششرات اŸالية تتجه نحو انخفاضص ‘
الرصشيد اإلجما‹ للخزينة بنسشبة ٪ 29

بالنسسبة لÓنشسغا’ت أŸتعلقة با÷انب أ÷بائي
ذكر أŸسسؤوول أأ’ول على قطاع أŸالية باإ’جرأءأت
ألتي ” وضسعها لتحسس Úألتحصسيل ألضسريبي ،منها
تسسهيل دفع ألضسرأئب ‘ شسكل أقسساط ‘ مدة ’
تتجاوز  36شسهرأ ،باإ’ضسافة إأ ¤جدولة ألديون
أ÷بائية للمؤوسسسسات ألتي توأجه صسعوبات مالية،
م -ؤوك -دأ أن مصس -ال -ح دأئ -رت-ه أل-وزأري-ة مسس-ت-م-رة ‘
عملية ألتحصسيل ألضسريبي.
‘ إأطار تطوير أÿدمات ألبنكية ” ،إأصسدأر
تعليمات للبنوك ألعمومية لتحسس ÚأŸوزعات ،ذكر
رأوية أنه خÓل ألسسدأسسي أأ’ول من سسنة 2018
رصسد مبلغ قدره  900مليار دج لسسد أÿزينة ‘
إأطار ألتمويل غ Òألتقليدي ،مÈزأ ‘ هذأ ألصسدد
أن أŸؤوشس -رأت أŸال -ي -ة ت -ت -ج -ه ن-ح-و أن-خ-ف-اضس ‘
ألرصسيد أإ’جما‹ للخزينة بنسسبة  ‘ 29أŸائة
مقارنة Ãا كان عليه سسنة . 2017
وفيما يخصس أ’نشسغال أŸتعلق Ãحاربة ألسسوق
أŸوأزية ،ذكر أن أŸصسالح أıتصسة تقوم Ãعاينة
ألنشساطات ألتي “ارسس خارج ألقانون و تسسجيل
أıالفات.

رؤوسشاء اÛموعات الŸÈانية يثمنون إاجراءات مششروع قانون اŸالية

ثمن رؤوسساء اÛموعات الŸÈانية Ûلسس
لجراءات اŸتضسمنة ‘ مشسروع قانون
لمة ا إ
ا أ
اŸالية  ،2019ووصسفوه بصسمام أامان بالنسسبة
لب-ق-اء ع-ل-ى سس-ي-اسس-ة
ل -ل -م -واط -ن م-ن خÓ-ل ا إ
الدعم ،بالرغم من النقائصس التي تعÎيه
حسسب ما ورد ‘ مداخÓتهم.

حياة  /ك
أعت Èعبد أÛيد بوزريبة رئيسس أÛموعة
ألŸÈان -ي -ة ل -ل -ت -ج -م -ع أل -وط -ن-ي أل-دÁق-رأط-ي ،أن
مشس -روع ق -ان -ون أŸال-ي-ة لسس-ن-ة  ،2019ي -ع-د ف-رصس-ة
للتنسسيق ب Úأ◊كومة وألŸÈان بغرفتيه .
وقال إأن ألنصس جاء ليكرسس ألطابع أ’جتماعي
للدولة ألتي أتخذت منه منهجا ثابتا للحفاظ على
تÓ- -ح- -م أأ’م- -ة ،مشسÒأ إأ ¤أن أل- -ق- -ان- -ون تضس- -م- -ن
إأجرأءأت جريئة ،كما أعت Èأنه تضسمن مؤوشسرأت
مشسجعة ومقاربات جديدة ،كما أنه يشسجع مبدأ
ألتضسامن ب Úألبلديات.

ومن جهته ،ثمن رئيسس أÛموعة ألŸÈانية
للثلث ألرئاسسي ألهاشسمي جيار قانون أŸالية 2009
معتÈأ أنه يÌي ألÎسسانة ألقانونية ،و يدل على
أسستمرأر ألدولة أ÷زأئرية ،مشسÒأ إأ ¤أن ﬁتوى
أل- -نصس  ⁄ي- -خضس- -ع أ’ي أرت- -ب -اك ن -ت -ي -ج -ة لÎأج -ع
أŸدأخيل ،كما أعت Èأن ألقانون ““منطقي و’ يخل
م -ن أل -ن -ق -ائصس و’ ي -ح-وي ‘ ط-ي-ات-ه أ◊ل-ول ل-ك-ل
أإ’ك -رأه -ات أ’ق -تصس-ادي-ة وأإ’دأري-ة وأ’ج-ت-م-اع-ي-ة
.““....
ك- -م- -ا أع- -تﬁ Èم- -د زوبÒي رئ- -يسس أل- -ك- -ت- -ل- -ة
ألŸÈانية ◊زب جبهة ألتحرير ألوطني أن ألقانون
يتطابق مع ألرؤوية أ’قتصسادية أŸسستقبلية ألقائمة
ع -ل -ى أل -ت -ن-وع أ’ق-تصس-ادي وأ◊رصس ع-ل-ى ت-رشس-ي-د
ألنفقات وتلبية أ◊اجيات أ’قتصسادية وأ’جتماعية
للموأطن .
وبعد تثمينه Ùتوى أŸشسروع يرى زوبÒي أنه
من ألضسروري ألتخلصس من سسياسسة أ’حتكار ألتي
خلفت ضسررأ كبÒأ ،حيث تسساهم ‘ أنتشسار ألسسوق
ألسسودأء وأرتفاع أأ’سسعار ألتي تؤوثر على ألقدرة
ألشسرأئية للموأطن.

اسستمددنا منها القواعد اŸتينة Ÿواصسلة بناء الصسرح الوطني

زيتو :Êاألم Òعبد القادر أارسشى دعائم الدولة ا÷زائرية

أك- -د وزي- -ر أÛاه- -دي- -ن أل- -ط- -يب زي -ت -و ،Êأمسس
أ’ثن ،Úبغليزأن ،أن ““أأ’م Òعبد ألقادر أرسسى دعائم
أل -دول -ة أ÷زأئ -ري -ة ع-ل-ى أسسسس ’زل-ن-ا نسس-ت-م-د م-ن-ه-ا
ألقوأعد أŸتينة Ÿوأصسلة بناء ألصسرح ألوطني““  .وقال
ألوزير خÓل إأشسرأفه على إأفتتاح ندوة تاريخية حول
أأ’م Òعبد ألقادر Ãقر ألو’ية ““إأن لقاءنا أليوم بو’ية
ÓمÒ
Óعتزأز باÓŸحم ألبطولية ل أ
غليزأن فرصسة ل إ
عبد ألقادر أبن ﬁي ألدين مؤوسسسس ألدولة أ÷زأئرية
أ◊ديثة للنهل من ألد’’ت ألرمزية وألقيم ألنبيلة
أل -ت -ي –لت ب -ه -ا ت -لك ألشس -خصس -ي -ة أل -ف -ذة أŸت -م-ي-زة
ب-ج-ه-اده-ا وÃق-اوم-ت-ه-ا أŸن-ف-ردة بفكرها وفلسسفتها،
بسسياسستها ودبلوماسسيتها ‘ أ÷زأئر وألعا ⁄أجمع““ .
وصسرح زيتو Êقائ ““ Óلقد أسسهمت قبائل وعروشس
منطقة غليزأن أÛاهدة أك Èإأسسهام ‘ أÓŸحم
ألبطولية ‘ أŸقاومة ألشسعبية وأ◊ركة ألوطنية وثورة
ألتحرير ألوطني ““.
لقد هب أبناء وأعيان غليزأن ‘ ألسسابع وألعشسرين

من نوفم 1832Èأ’دأء تلك أŸبايعة أŸباركة وإأعÓء
ك -ل -م -ة أل -ل -ه وأل -وط -ن –ت رأي-ة أأ’م Òع-ب-د أل-ق-ادر““
يضسيف ألوزير  .كما ذكر ببطو’ت وتضسحيات ألشسيخ
لزرق بلحاج أŸدعو ““سسيدي لزرق““ وألدكتور أحمد
فرأنسسيسس وألرأئد بن عدة بن عودة أŸدعو ““سسي
زغ -ل -ول““ وغÒه -م م-ن أب-ط-ال ث-ورة ن-وف-م ÈأÛي-دة
وأŸقاومة ألشسعبية باŸنطقة.
وبخصسوصس موضسوع ألذأكرة أكد ألطيب زيتو Êأن
““وزأرة أÛاهدين –رصس على أŸسساهمة ‘ توفÒ
كل ألدعائم ألبيدأغوجية لتنويع قنوأت تبليغ ألذأكرة
و–فيز وتشسجيع أأ’عمال ألتاريخية Ãختلف أأ’شسكال
’ سسيما منها ألوسسائط ألسسمعية ألبصسرية وأإ’لكÎونية
موأكبة Ÿيو’ت ألشسباب وأهتماماتهم““ .وقد قام وزير
أÛاه -دي -ن خ Ó-ل أل -ي -وم أل -ث -ا Êم-ن زي-ارت-ه ل-و’ي-ة
غليزأن بزيارة معرضس لصسور ألشسهدأء وأأ’م Òعبد
ألقادر وكذأ معرضس للكتب ألتاريخية ألتي أصسدرها
أŸركز ألوطني للدرأسسات وألبحث ‘ أ◊ركة ألوطنية

إأ ¤جانب تكر Ëعدد من ›اهدي أŸنطقة.

زيتو : Êع“ Úوششنت سشتحتضشن
الذكرى Ÿ 58ظاهرات 11
ديسشم1960 È

سستحتضسن و’ية ع“ Úوشسنت أ’حتفا’ت ألوطنية
أıلدة للذكرى Ÿ 58ظاهرأت  11ديسسم،1960 È
حسسبما كشسف عنه وزير أÛاهدين ،ألطيب زيتو،Ê
أمسس أ’ثن ،Úبغليزأن .وأبرز ألوزير خÓل إأشسرأفه
على أفتتاح ندوة تاريخية حول أأ’م Òعبد ألقادر ،أن
أللجنة ألوطنية لتحضس Òأ◊فÓت وأأ’عياد ألوطنية
أختارت و’ية ع“ Úوشسنت ’حتضسان أإ’حتفا’ت
ألرسسمية للذكرى ألثامنة وأÿمسسŸ Úظاهرأت 11
ديسسم 1960 Èلهذه ألسسنة –ت شسعار ““ 11ديسسم...È
إأنتصسار أإ’رأدة أ◊رة““.

الثÓثاء  27نوفمبر  2018م
الموافق لـ  19ربيع اأ’ول  1440هـ
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ا÷زائر –صسي  2452وحدة معتمدة لسستقبال الطفؤلة الصسغÒة وأاخرى غ Òشسرعية

ألدألية ترجع أأسسباب زيادة أإ’قبال عليها ◊اجة ألعائÓت
أ÷زأئرية للتكفل بأاطفالها
لطفال إا ¤اÿطر
^ مهنة ا◊اضسنة سسؤق مربحة وغ Òالشسرعية تعرضض ا أ
^ ضسرورة إاعداد برنامج بيداغؤجي مؤحد داخل مراكز اسستقبال للطفؤلة

لسس- -رة
دعت وزي- -رة ال- -تضس- -ام- -ن ال- -ؤط- -ن- -ي وا أ
وقضس-اي-ا اŸراة غ-ن-ي-ة ال-دال-ي-ة ا ¤ضس-رورة اع-داد
برنامج بيداغؤجي مؤحد لكل مؤؤسسسسات ومراكز
اسس- -ت -ق -ب -ال ال -ط -ف -ؤل -ة الصس -غÒة اŸت -ؤاج -دة عÈ
الÎاب ال-ؤط-ن-ي ال-ت-ي ع-رفت ت-زاي-دام-ل-ح-ؤظ-ا ‘
السسنؤات الخÒة نظرا ◊اجة السسر ا÷زائرية
ال-ت-ك-ف-ل ب-اط-ف-ال-ه-ا ح-يث وصس-ل ع-دده-ا ا2500¤
م -رك -ز م -ن ب-ي-ن-ه-م  2452م-رك-ز اسس-ت-ق-ب-ال ي-عمل
بطريقة قانؤنية.

صصونيا طبة

اكدت وزيرة التضضامن خÓل ملتقى اعÓمي موجه
لكل الفاعلين في مجال الطفولة نظم تحت شضعار»
طفولةصضغيرة امنة» ان توحيد برامج المؤوسضسضات
التي تتكفل بالطفولة الصضغيرة من شضانه ان يسضاهم
في تنمية العقل والمسضاهمة في تطوير التكوين
القاعدي والمتواصضل في مجال رعاية الطفولة مع
ت-ق-دي-م ب-رام-ج ال-ي-ق-ظ-ة وال-ت-ع-ل-م ال-م-ب-ك-ر ضض-م-ن
الجوانب المتعلقة بتطوير القدرات وبعث الكفاءات
.
و كشضفت الوزيرة عن احصضاء  2452وحدة اسضتقبال
ال-ط-ف-ول-ة ع-ب-ر ال-ق-ط-ر ال-وط-ن-ي ت-تكفل ب 147596
طفل و’ تزال تتسضع رقعتها بما يتناسضب مبدئيا مع
ت-غ-ط-ي-ة ا’ل-ت-زام-ات ا’سض-ري-ة وال-م-ه-نية فضض Óعن
تلقين الطفل اأ’سضسس اأ’ولية التي تهيئ دخوله الى
المدرسضة وتسضمح له بالتأاقلم مع محيط جديد عليه
 ،م-رج-ع-ة اسض-ب-اب ت-زاي-د ع-دد ال-م-ؤوسضسض-ات وط-ن-يا
ببلوغها  2452مركز إالى حاجة ا’سضرة الجزائرية
في التكفل باطفالها بفعل التغيرات الحاصضلة على
نمط الحياة داخل المجتمع و ولوج المرأاة عالم

الشضغل في مختلف الميادين .
وفي ذات السضياق قامت الوزارة بالتفكير في طبيعة
ت -اط -ي -ر ه-ذه ال-م-ؤوسضسض-ات وت-حسض-ي-ن أادائ-ه-ا ل-ب-ل-وغ
ا’ه-داف ا’سض-ري-ة وال-م-ج-ت-م-ع-ي-ة المرجوة ’نجاح
ا’ه-داف واسض-ت-رات-ي-ج-ي-ات السض-ياسضات ا’جتماعية
وا’قتصضادية كما نصضتعليه اتفاقية حقوق الطفل
في مادتيها 18و . 19
واعتبرت الدالية جوهر دور هذه المؤوسضسضات في
ضضمان التكفل الجيد باأ’طفال الصضغار يكمن في
العمل البيداغوجي الموحد بكيفية ناجعة وحسضب
سضن كل فئة متكفل بها من خÓل تسضهيل عملية

ا’ل-ت-ح-اق ب-ال-م-درسض-ة ف-ي ال-وقت ال-م-ح-دد وحسضب
المقاييسس المتفق عليها عالميا .
وت-ق-تضض-ي ال-ع-ن-اي-ة ب-ال-ط-ف-ول-ة الصض-غ-ي-رة وح-م-ايتها
النهوضس بالقواعد ا’سضاسضية التي يجب ان يبنى
ع-ل-ي-ه-ا ال-ت-ك-ف-ل ب-ه-ذه ال-ف-ئ-ة ب-ا’ضض-اف-ة ال-ى ت-ه-ي-ئة
الظروف المواتية لتحقيق المبتغى في سضن مبكر
من خÓل ضضمان التربية الصضالحة وحسضن الفضضيلة
ومكارم ا’خÓق في جو متزن يسضهر على تحقيقه
ا’ب-اء وا’ول-ي-اء وال-م-ع-ل-م-ي-ن وال-م-ربيين والمكونين
ومل من له صضفة الوصضي على النشسء.
وفيما يخصس نشضاط الحاضضنات بالبيوت الجزائرية
بطريقة غير قانونية قالت ان ا’مر يتطلب طابعا
قانونيا للممارسضين نشضاط الحاضضنات كونها سضوق
م-رب-ح-ة غ-ي-ر شض-رع-ي-ة ت-ع-رضس اأ’ط-ف-ال ال-ى خطر
واأ’ولياء يشضتكون من هذا الوضضع ولكن في بعضس
ا’حيان يجدون انفسضهم مجبرون على ذلك نظرا
لعدم توفر بعضس ا’حياء على مراكز ا’سضتقبال .
من جهته اكد والي الجزائر ان برنامج مسضطر
لÓحياء الجديدة ’نشضاء مراكز اسضتقبال الطفولة
الصض-غ-ي-رة حسضب ا’م-ك-ان-ي-ات ال-م-ت-اح-ة حتى تكون
ا’حياء الجديدة متكاملة و’ تخصس السضكن فقط
مشض -ي -را ال -ى اسض -ت -ع -داد ال -و’ي -ة ل -ت -ق -دي -م ال -دع-م
ل-ل-مسض-ت-ث-م-ري-ن ال-ذي-ن ي-ن-وون انشض-اء م-رك-ز حضض-انة
للتكفل با’طفال في ا’حياء السضكنية الجديدة.
واضض -اف زوخ ان -ه سض -ي -ت -م ال -ع-م-ل ع-ل-ى ضض-خ ام-وال
اضضافية لزيادة عدد مؤوسضسضات اسضتقبال الطفولة
الصضغيرة تكون في المسضتوى العالي وتتوفر على
جميع ا’مكانيات خاصضة وان العدد حاليا غير كاف
لتلبية الحاجيات.

خÓل افتتاح الطبعة الثالثة لصسالؤن «لؤجيسستيكال» ،جÓب :

أÿدمات أللوجسستية عرفت تطورأ كبÒأ ..و 2019سسنة تصسدير خارج أÙروقات
^ دعؤة  75متعام Óاقتصسادي لتشسجيع التصسدير ‘ ›ال النقل واللؤجسستيك

أاعلن وزير التجارة سسعيد جÓب ،أامسض،
خ Ó- -ل اف- -ت- -ت- -اح ال- -ط- -ب- -ع- -ة ال- -ث- -ال- -ث- -ة م- -ن
ل- -ؤج- -يسس -ت -ك -ال ب -قصس -ر اŸع -ارضض الصس -ن -ؤب -ر
البحري أان سسنة  2019سستكؤن سسنة تصسدير
خ -ارج اÙروق -ات وه -ذا م -ن خÓ-ل تشس-ج-ي-ع
ال -تصس -دي -ر و–ديث ال -ق -ؤاع -د ال -ت -ن-افسس-ي-ة
لدوات ل -ل -ت -ح -ك -م ‘ ت-ك-ال-ي-ف
واسس -ت -خ -دام ا أ
ال-ل-ؤجسس-ت-ي-ة ع-ل-ى سس-لسس-لة النقل التي يعاÊ
منها اŸتعاملؤن القتصساديؤن ،مÈزا التطؤر
ال-ك-ب ‘ Òاÿدم-ات ال-ل-ؤجسس-ت-يكية للخروج
ب -ا÷زائ -ر ل -ل -ت-ؤج-ه ن-ح-ؤال-تصس-دي-ر وخ-فضض
تكلفة اÿدمات ÿلق التنافسسية.
ثمن جÓب خÓل الندوة الصضحفية التي نشضطها
،أامسس  ،بقصضر المعارضس الصضنوبر البحري على
هامشس افتتاح الطبعة الثالثة لمعرضس لوجيسضتيكال
الذي يسضتمر على مدار  3أايام  ،التطور الحاصضل
في الخدمات اللوجتسضيكية وا’نجازات المحققة
في البنى التحتية التي كانت حاضضرة وباختÓف
أانواعها ،إالى جانب التنمية ا’قتصضادية سضواء في
القطاع الخاصس أاوالعام  ،اأ’مر الذي سضيعمل عليه
حاليا للخروج بالمنتجات الجزائرية إالى الخارج.
واب-رز جÓ-ب أاه-م-ي-ة ال-خ-دم-ات ال-ل-وجسض-تيكية في
إاع-ط-اء ال-ت-ن-افسض-ي-ة وال-ت-وج-ه ن-ح-وال-تصضدير وجودة
ال -م -ن -ت -وج ال -ج -زائ -ري وه -وم -ا ل -وح -ظ ال -ي -وم م -ع
ال-م-ت-ع-ام-ل-ي-ن ا’ق-تصض-ادي-ي-ن وتأاكد من خÓل وجود
ج -م -ي-ع ال-خ-دم-ات ال-ل-وجسض-ت-ي-ك-ي-ة سض-واء ع-م-وم-ي-ة
أاوخاصضة اأ’مر الذي سضتعمل عليه وزارة التجارة
ب -ال -ت -نسض-ي-ق م-ع وزارة ال-ن-ق-ل واأ’شض-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة
لتثمين ا’نجازات في خدمة الصضادرات للوصضول
سضنة  2019إالى التصضدير خارج المحروقات  ،مشضيرا
بشضأان التكلفة اللوجسضتيكية المتراوحة حاليا بين 20
و 30بالمائة انه مع تواجد القطاع الخاصس والعام
وكذا التنافسضية  ،وتحسضين القطاعات سضيتم التوجه
ن -ح -وخ -فضس ال-ت-ك-ل-ف-ة ل-ي-ك-ون ال-م-ن-ت-وج ال-ج-زائ-ري
منافسس.
وأاكد وزير التجارة أان العملية تتم بالتنسضيق بين
ال -وزارت -ي -ن وت -دخ -ل ف-ي م-ج-ال ت-وف-ي-ر ال-خ-دم-ات
ال -ل -وجسض-ت-ك-ي-ة وب-ت-ك-ل-ف-ة اق-ل ،وه-وم-ا ن-قشس خÓ-ل

ال -م -ع -رضس ال -ذي ي -ع -ت-ب-ر ف-رصض-ة سض-ام-ح-ة ل-ع-رضس
ال -خ -دم -ات ال-ل-وجسض-ت-ي-ك-ي-ة وب-عث ت-ن-م-ي-ة ال-ت-ج-ارة
الخارجية من خÓل ترقية الصضادرات التي ’ تكون
إا’ ب -ت -حسض -ي -ن وت-ط-وي-ر ال-خ-دم-ات ال-ل-وجسض-ت-ي-ك-ي-ة
المتعلقة بالسضعر والنوعية في البنى التحتية وكذا
من خÓل الوقوف على انجازات  20سضنة من العمل
وفقا لتوجيهات الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة.
وبخصضوصس المنتوج الجزائري أابرز جÓب خÓل
تنقÓتهم إالى الخارج الدور الذي يلعبه في السضوق
الخارجية وجاهزية الجزائر للتوجه إالى الخارج
ب -م -ا ف -ي -ه -ا اف -ري -ق -ي-ا وام-ري-ك-ا ل-ت-رق-ي-ة ال-تصض-دي-ر
والوصضول إالى تحقيق التصضدير خارج المحروقات،
مشضيرا أان الجزائر في مرحلة تثمين ا’نجازات
للوصضول إالى التصضدير خاصضة وان سضوق اللوجسضتيك
م-ث-ل-ه م-ث-ل سض-وق الصض-ن-اع-ة وال-فÓ-ح-ة ب-ح-اج-ة إالى
الدعم الذي سضيحظى به بعد الوقوف على وضضع
القطاع.

سسعر للكلغ اŸؤز سسيعرف
انخفاضسا ولن يتجاوز  250دج
في سضياق أاخر ،أاكد الوزير أان سضعر فاك ة الموز
سضيعرف انخفاضضا خÓل اأ’يام المقبلة وبسضعر ’
يتجاوز  250دينار للك لوغرام الواحد  ،وهذا بعد
قرار إالغاء ا’حتكار الذي يسضتف د منه عدد قليل
من المتعامل ن في اسضت راد هذه الفاكهة وبسضبب
ا’رتفاع الكبير الذي سضجلته خÓل اأ’يام الماضضية
وبسض -ع-ر ف-اق  600دي -ن -ار ل -ل-ك-ل-غ  ،م-ا دف-ع ال-وزارة
لسض- -ح- -ب- -ه م- -ن ق- -ائ- -م- -ة السض -ل -ع ال -م -ع -ن ة ب -رخصس
ا’سضت راد.
وت - -ج - -در اإ’شض - -ارة أان ال - -ط - -ب - -ع - -ة ال- -ث- -ال- -ث- -ة م- -ن
«ل -وج -يسض -ت -ي -ك -ال» سض -ل -طت الضض -وء ع-ل-ى ال-ق-واع-د
ال-ت-ن-افسض-ي-ة واسض-ت-خ-دام اأ’دوات ل-ل-ت-حكم في تاثير
تكاليف اللوجسضتية مع ا’خذ بعين ا’عتبار جميع
العناصضر وهوما سضيناقشس خÓل المعرضس الممتد
إال- -ى غ- -اي -ة  29م -ن الشض -ه -ر ال -ج -اري وب-مشض-ارك-ة
م -ت -ع -ام -ل -ي -ن ف -ي ن -ق -ل ال -بضض -ائ -ع  :وك Ó-ء ال -ن -ق-ل
وال-خ-دم-ات ال-ل-وجسض-ت-ي-ك-ي-ة  ،ال-خ-دم-ات ذات صضلة

العدد
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واجهت عراقيل ‘ التطبيق ،مباركي:

مدونة ألشّسعب أŸهنية لسسنة 2018
تتضسمن نقائصس سسيتم تدأركها
كشس-ف وزي-ر ال-ت-ك-ؤي-ن وال-ت-ع-ل-يم اŸهنيÚ
ﬁم- -د م- -ب- -ارك- -ي ،ع- -ن تسس- -ج- -ي- -ل ن- -ق -ائصض
وم Ó-ح-ظ-ات ت-خصض م-دون-ة الشس-عب اŸه-ن-ي-ة
وخصسصست ال- -ت- -ك -ؤي -ن اŸه -ن -ي ال -ت -ي شس -رع ‘
تطبيقها ‘ شسهر سسبتم ÈاŸنصسرم ،ذكر منها
شس -روط الل -ت -ح -اق وغ-ي-اب ب-رام-ج ال-ك-ؤي-ن-ز
والتجهيزات ،داعيا اŸتعامل Úوالفاعل Úإا¤
إاعداد تصسؤر مشسÎك يتضسمن ا◊لؤل.

فريال بوشصوية

أاق-ر ال-مسض-ؤوول ا’ول ف-ي ق-ط-اع ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ليم
ال-م-ه-ن-ي-ي-ن ،ب-وج-ود ن-ق-ائصس ف-ي ال-م-دون-ة ال-ت-ي تم
الشضروع في تطبيقها مع انطÓق الدورة التكوينية
الجارية ،ذكر منها في كلمة أالقاها لدى إاشضرافه
على لقاء تقييمي يخصس تنفيذها ،شضروط ا’لتحاق
ببعضس التخصضصضات المتوجة بشضهادات المحددة
بنهاية الطور ا’بتدائي فيما يرغب مرشضحون لم
يصضلوا إالى المسضتوى المطلوب في محاولتها.
وإالى ذلك من بين النقائصس المسضجلة في المدونة
التي ارتفع فيها عدد الشضعب المهنية إالى  23وعدد
التخصضصضات إالى  478تخصضصس مع  5مسضتويات
تاهيل ،غياب برامج التكوين والتجهيزات التقنية
وال -ب-ي-داغ-وج-ي-ة ل-ف-ت-ح ت-خصضصض-ات ج-دي-دة ،وع-دم
التمكن من تطبيق الحجم السضاعي للتخصضصضات
ال -م -ل -ق -ن -ة ،بسض -بب ع -دم م -واءم -ت-ه م-ع م-ح-ت-وي-ات
ال -ت -ك -وي -ن ،وك -ذا إاع -داد د’ئ-ل خ-اصض-ة ب-ك-ل ن-م-ط
تكويني الذي أادى إالى عدم اسضتعمال التجهيزات
التقنية والبيداغوجية ،وذلك عندما يكون التكوين
منظما عن طريق التمهين.
وبعدما أاشضار إالى أان انتهاج مسضلك تشضاركي يدمج
م-ج-م-ل ال-م-ت-ع-ام-ل-ي-ن وال-ف-اع-ل-ين ،مكن من تحقيق
إاجماع حول محتوى وشضروط تنفيذ هذه المدونة،
حرصس على التوضضيح بأان الصضعوبات الناجمة عن
تطبيقها ،قد تترتب عن اعتبارات تنفيذية ،مدراء
التكوين والتعليم المهنيين بكل الو’يات إالى إاحصضاء
وإاعادة تكوين المكونين غير المؤوطرين ،وبرمجة
ت-وظ-ي-ف م-ك-ون-ي-ن ج-دد ف-ي ال-م-رات ال-م-ق-بلة عند

ت- -رأاسض وزي- -ر الصس- -ح- -ة والسس- -ك- -ان وإاصسÓ- -ح
لسس -ت -اذ ﬂت -ار حسس -ب Ó-وي ,أاول
اŸسس- -تشس -ف -ي -ات ا أ
أامسضÃ ،قر الؤزارة با÷زائر العاصسمة ,اجتماع
ضس -م م -دي -ري الصس -ح -ة والسس -ك -ان ل -ؤلي -ات شس-رق
ال- - -ؤط- - -ن وك- - -ذا اŸدراء ال- - -ع - -ام - -ؤن ل - -ل - -م - -راك - -ز
السس- -تشس- -ف- -ائ- -ي- -ة ا÷ام -ع -ي -ة وم -دراء اŸؤؤسسسس -ات
السس- -تشس- -ف- -ائ- -ي- -ة اŸت- -خصسصس- -ة ورؤوسس- -اء اÛالسض
ال -ع -ل -م-ي-ة واÛالسض ال-ط-ب-ي-ة Ÿؤؤسسسس-ات ال-ؤلي-ات
اŸعنية ,حسسب ما أافاد به أامسض ،بيان للؤزارة.
وأاوضض - - -ح ن - - -فسس ال - - -مصض - - -در أان - - -ه خ Ó- - -ل ه - - -ذا
اللقاء»التقييمي وبعد السضماع ’نشضغا’ت مديري

الضضرورة.
كما اقترح عليهم إاعادة رسضكلة المكونين ذوالملمح
القريب من التخصضصضات الجديدة ،وإاعادة توزيع
ال-ت-ج-ه-ي-زات ال-ت-ق-ن-ي-ة وال-ب-ي-داغ-وجية للتخصضصضات
ال -م -ن -ق -ول -ة ،وإاع -ادة ت -وزي -ع ال-ت-ج-ه-ي-زات ال-ت-ق-ن-ي-ة
وال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة ل-ل-ت-خصضصض-ات ال-منقولة حول نمط
التكوين عن طريق التمهين ،لفائدة تخصضصضات كن
نفسس عائلة المهن والفروع المهنية ،أاوللمؤوسضسضات
ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ال-ت-ي ل-م تسض-ت-ط-ع ت-نصض-يب ال-م-ت-م-ه-ن-ي-ن
ال-ت-اب-ع-ي-ن ل-ه-ا ف-ي ال-وسض-ط ال-م-ه-ن-ي ،وك-ذا ت-ح-وي-ل
التجهيزات إالى و’يات أاخرى عند الضضرورة.
ولم يفوت المناسضبة للتذكير ،أابرمت  135اتفاقية
م -ع م -خ -ت -ل -ف ال -دوائ -ر ال -وزاري -ة وال -م -ت -ع -ام -ل-ي-ن
ا’قتصضاديين ،باإ’ضضافة إالى  14162اتفاقية خاصضة
ع-ل-ى ال-مسض-ت-وى ال-م-ح-ل-ي ،وذلك م-ن أاج-ل السض-م-اح
ل -م -ؤوسضسض -ات ال-ت-ك-وي-ن ال-م-ه-ن-ي م-ن ا’ن-ف-ت-اح ع-ل-ى
المحيطين ا’جتماعي وا’قتصضادي ،مذكرا بتبني
م-ن-ظ-وم-ة ال-ت-ك-وي-ن ال-م-ه-ن-ي م-ق-ارن-ات بيداغوجية
جديدة وآاليات وفضضاءات للتشضاور ،لتكون متجانسضة
مع اإ’صضÓحات ا’قتصضادية وا’جتماعية المنتهية
في البÓد.

نسسيب يزور مشساريع القطاع ‘ قسسنطينة ويؤؤكد:

’سسبوع ألقادم
إأيفاد ÷نة وزأرية للو’ية أ أ
لتشسخيصس ألنقائصس؟

^ ضسرورة ترقية قسسنطينة ا ¤مسستؤى اŸدن الكÈى
‘ ›ال التزود باŸياه

أاكد وزير اŸؤارد اŸائية «حسس Úنسسيب»،
خÓل زيارة عمل أامسض ا ¤قسسنطينة ،على
لسس- -ب- -ؤع ال- -ق- -ادم ا¤
أان إادارت - -ه سس- -ت- -ؤف- -د ا أ
ال-ؤلي-ة÷ ،ن-ة ت-ق-ن-ي-ة م-ه-م-ت-ه-ا ال-تشسخيصض
ال-دق-ي-ق ل-ك-ل ال-ع-ق-ب-ات ال-تي تقف ‘ طريق
لم-ث-ل ل-ل-م-ؤارد اŸائ-ي-ة ‘ الؤلية
ال-تسس-ي Òا أ
وهذا من أاجل إايجاد ا◊لؤل العملية حتى
ترقى قسسنطينة ا ¤مسستؤى اŸدن الكÈى
على غرار ا÷زائر العاصسمة مث.Ó

قسصنطينة /أحمد دبيلي

بمجالي النقل واللوجسضتيك وكذا المنشضآات الخاصضة
ب -م -ج -ال ال -ل -وج -يسض -ت -يك  ،ح-يث ي-ه-دف ب-السض-م-اح
لمختلف الجهات الفاعلة المشضاركة في السضلسضلة
ال-ل-وجسض-ت-ي-ة وال-ن-ق-ل ل-ت-ح-قيق التوافق مع المهنيين
اآ’خرين والتقاء عمÓء جدد مع تمكين الشضركات
العامة والخاصضة من توحيد شضبكاتها القائمة من
خ Ó-ل ت -وسض -ي-ع ن-ط-اق سض-ي-ط-رت-ه-ا ع-ل-ى ال-ت-ك-ال-ي-ف
ال-ل-وجسض-ت-ي-ة ف-ي م-ج-ال ت-ن-افسض-ي وت-ق-ديم خدمات
ج -دي -دة وف -ق م -ت -غ-ي-رات أاسض-ال-يب ال-ن-ق-ل ال-ق-ائ-م-ة
وال -ت -ق -ن -ي -ات ال -ت -ي ي-نشض-ره-ا ال-ق-ادة ال-دول-ي-ون ف-ي
المجال.
ورك -زت ال -ط-ب-ع-ة ك-ذلك ع-ل-ى ت-ه-ي-ئ-ة ب-ي-ئ-ة وف-رصس
لÓ-ج-ت-م-اع-ات وا’سض-ت-ث-م-ار ل-ل-ق-ي-ام بشض-كل مختلف
ب-ت-ح-دي-ات الشض-رك-ات ا’ق-تصض-ادي-ة ال-ج-زائ-ري-ة ف-ي
م -واج -ه -ة ال -ع-ول-م-ة وإادارة ال-ت-ك-ال-ي-ف ال-ل-وجسض-ت-ي-ة
ل-دراسض-ة سض-ب-ل ووسض-ائ-ل ت-حسض-ي-ن وت-ط-وير السضلسضلة
ال-ل-وجسض-ت-ي-ة ل-لشض-رك-ات ال-ج-زائ-ري-ة ف-ي ع-م-ل-ي-ات-ه-ا
ال-دول-ي-ة وال-م-ح-ل-ي-ة وال-مسض-اع-دة ف-ي ت-ق-ل-ي-ل تكلفة
شضحن البضضائع.

أاوضضح «نسضيب» ،أان قسضنطينة يجب أان تنال حظها
هي اأ’خرى من الدعم الذي تقدمه الدولة في
مجال تزويد المواطنين بالمياه الصضالحة للشضرب
وال-تسض-ي-ي-ر اأ’م-ث-ل ل-م-ي-اه الصض-رف الصض-حي وحماية
المدينة من الفيضضانات وان دور اللجنة الوزارية
ه -ي ال -وق -وف ع -ل -ى إاخ-ت’Ó-ت ال-ق-ط-اع وم-ن ث-م-ة
تحسضين اأ’داء حتى تصضل نسضبة توزيع المياه الى
 %90وعلى مدار اليوم قبل نهاية.2019
ودعا الوزير خÓل المحطات التي توقف عندها
في هذه الزيارة ،الى اأ’خذ في الحسضبان وبصضفة
مسضتعجلة لكل التوسضعات السضكانية الجديدة على
غرار المدينة الجديدة « علي منجلي» والقطب
الحضضري « مسضينيسضا» لتزويد سضكان هذه اأ’حياء
الجديدة بالمياه الصضالحة للشضرب،مؤوكدا أان كثرة
ال -ط -لب ع -ل -ى ال-م-ي-اه ه-ي دع-وة إ’ن-ج-از خ-زان-ات
جديدة تمون هذه التجمعات للقضضاء على النقصس
الملحوظ في هذا المجال.
وفي دعوته لحماية المدينة من الفيضضانات وفي
إاطار اإ’سضتراتيجية التي تبنتها الدولة للوقوف في
وج- -ه ه- -ذه ال -ك -وارث ،أاك -د ال -وزي -ر ع -ل -ى ضض -رورة
ا’عتناء بمجاري اأ’ودية وتهيئتها من جديد حتى
ت-ع-ود ال-ى ط-اق-ة سض-يÓ-ن-ه-ا ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ،م-ذك-را بان

ب»رفع وتيرة وعدد عمليات التوأامة والتطبيب عن
بعد وتطوير وحدات العÓج وا’سضتشضفاء المنزلي «
 ,م -ؤوك -دا ع -ل -ى « ضض -رورة ت -ل -ق -ي -ح اأ’ط -ف -ال ضض-د
ال-حصض-ب-ة (ال-ب-وح-م-رون) ط-ب-ق-ا ل-ل-رزن-ام-ة ال-وط-ن-ية
للتلقيح واتخاذ كل التدابير الضضرورية في حالة
ظ -ه-ور ال-م-رضس وف-ق ال-ب-رن-ام-ج ال-وط-ن-ي ل-م-راق-ب-ة
البوحمرون».
وب -ه -ذه ال -م-ن-اسض-ب-ة «أال-ح «ال-وزي-ر أايضض-ا حسضب ذات
ال-ب-ي-ان ع-ل-ى «ضض-رورة تسض-وي-ة ال-وضض-ع-ي-ات ال-م-هنية
لمسضتخدمي الصضحة وترقية الحوار ا’جتماعي مع
كل الشضركاء وتوفير شضروط اأ’من لفرق المناوبة
وضض -م -ان ا’سض -ت-ق-ب-ال وال-ت-وج-ي-ه ال-ج-ي-د ل-ل-م-رضض-ى

ومرافقيهم».
من جهة أاخرى «أامر» نفسس المسضؤوول مدراء الصضحة
بالتنسضيق مع السضادة الو’ة ب»التعجيل لتوفير كل
Óطباء
الشض-روط ال-م-ادي-ة الضض-روري-ة ال-ت-ي تسض-م-ح ل -أ
ال-خ-اضض-ع-ي-ن ل-ل-خ-دم-ة ال-م-دن-ي-ة بأاداء مهامهم على
أاحسضن وجه».
وفي الختام «أامر» يضضيف نفسس المصضدر مدراء
الصضحة ب»السضهر الدائم على ضضمان وفرة اأ’دوية
وال -مسض -ت -ل -زم -ات ال -ط-ب-ي-ة وصض-ي-ان-ة ال-ع-ت-اد ال-ط-ب-ي
وال -تسض -ي -ي -ر ال -ع -ق Ó-ن -ي وال -م -ح -ك-م ل-ك-ل ال-وسض-ائ-ل
واإ’مكانيات التي تسضخرها الدولة لخدمة صضحة
المواطنين».

خالدة بن تركي

حسسبـ ـ ـ ـÓوي ي ـ ـ ـÎأأسس أجتم ـ ـ ـاعا ضسم م ـ ـ ـديري ألصسح ـ ـ ـة لو’ي ـ ـ ـات شس ـ ـ ـرق ألب ـ ـ ـÓد
الصض -ح -ة وب -عضس رؤوسض -اء ال -م-ج-السس ال-ع-ل-م-ي-ة وج-ه
الوزير جملة من التعليمات التي تهدف إالى تحسضين
الرعاية الصضحية والتكفل بالمرضضى خاصضة على
مسض-ت-وى ا’سض-ت-ع-ج-ا’ت ون-ق-اط ال-م-ن-اوب-ة وضضرورة
تهيئة كل الظروف المواتية للفرق الطبية والشضبه
الطبية أ’داء مهامهم على أاحسضن وجه»  ,كما «
شض-دد» ال-وزي-ر ع-ل-ى «ح-ت-م-ي-ة ت-ع-زي-ز ال-ت-نسض-ي-ق ب-ين
م-خ-ت-ل-ف ال-مصض-ال-ح وال-م-ؤوسضسض-ات الصض-حية لتسضهيل
ال-ت-ك-ف-ل ب-ج-م-ي-ع ال-م-رضض-ى ع-موما والمرأاة الحامل
والطفل خصضوصضا وذلك وفق تنظيم هرمي محدد
المعالم والمسضار».
وفي نفسس السضياق « أالزم « الوزير مسضؤوولي الصضحة
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الدراسضات الميدانية أاثبتت بان  %60من المخاطر
التي تسضببها اأ’ودية تنقصس إاذا تم احترام مجراها
الطبيعي من تراكم النفايات والردوم.
الجدير بالذكر أان وزير المواد المائية وقف خÓل
زيارته على العديد من مشضاريع قطاعه منها ،
وضض -ع ح -ج -ر اأ’سض -اسس ل -م-ح-ط-ة الضض-خ ال-م-رك-زي-ة
للقطب العمراني « ماسضينيسضا» بالخروب ومشضروع
الوقاية من الفيضضانات بالمدينة الجديدة « علي
منجلي» وزيارة محطة الضضخ بالتوسضعة الجنوبية
لنفسس المدينة ووأايضضا محطة تطهير المياه التي
تقع بين مدينة علي منجلي وبلدية عين سضمارة ،
كما تفقد الوزير في بداية زيارته مشضروع تهيئة «
وادي ال-رم-ال» ب-ب-ل-دي-ة قسض-ن-ط-ي-ن-ة ،ح-يث دع-ا ال-ى
ا’عتناء بهذا المشضروع الهام والذي يعد ـ كما قال ـ
نموذجا يحتذى به بالنسضبة للو’يات اأ’خرى من
الوطن.

الثÓثأء  27نوفمبر  2018م
الموافق لـ  19ربيع األول  1440هـ

»æWh

’رقأم ’ تعكسض الواقع اŸعيشض
فيمأ أاكدت أان ا أ

أام ـ ـن عناب ـ ـة يسسج ـ ـل  320قضسي ـ ـة عن ـ ـف
ضس ـ ـد ا Ÿـ ـرأاة خ ـ ـÓل السسن ـ ـة ا÷اري ـ ـة

’شس-خأصض
كشس-فت رئ-يسض م-ك-تب ح-م-أي-ة ا أ
ال- -هشس- -ة ل- -ل- -مصس- -ل- -ح -ة ال -و’ئ -ي -ة ل -لشس -رط -ة
’من سسجلت من
القضسأئية بعنأبة أان مصسألح ا أ
جأنفي إا ¤غأية أاكتوبر من السسنة ا÷أرية
 320قضسية عنف ضسد اŸرأاة البألغة أاك Ìمن
 18سسنة ،مشسÒة إا ¤أان هذا العدد ’ يعÈ
ع -ن ال -واق -ع ال -ذي ن-ع-يشس-ه ،ع-ل-ى اع-ت-ب-أر أان
ال-ع-دي-د م-ن ال-نسس-أء ل-يسض ل-دي-ه-ن الشسجأعة
ل-ت-ق-د Ëشس-ك-وى ضس-د اŸع-ت-دي ع-ل-يهن ،سسواء
’خ أاو أاي شس- -خصض
ك- -أن م- -ن ق- -ب- -ل ال- -زوج أاوا أ
آاخر..

الثأنية ،ثم الخطيب ،ثم البن ،مشضيرة إالى أانه تم
تسضجيل  12قضضية في هذا الخصضوصس ،واألخ 14
قضضية ،فيمأ تم تسضجيل  45قضضية اعتداء من طرف
الزوج على الزوجة ،وقألت في سضيأق حديثهأ إان
هنأك  13شضخصضأ فقط تم إايداعهم السضجن ،حيث
ي -ب -ق -ى الصض -ل -ح ال -ع -أم -ل ال -رئ -يسض -ي ب-ي-ن الضض-ح-ي-ة
وال -م -ع -ت -دي وال -ذي ي-ؤودي ف-ي غ-ألب األح-ي-أن إال-ى
إاسضقأط المتأبعأت القضضأئية.
أامأ عن ضضحأيأ العنف ألقل من  18سضنة أاشضأرت
م- -ح- -أف -ظ الشض -رط -ة إال -ى أان -ه ت -م تسض -ج -ي -ل خ Ó-ل
السضداسضي األول من السضنة الجأرية  95طفل ضضحية
من الجنسضين ،وخÓل  05أاشضهر األخيرة تم تسضجيل
 62ضضحية ،مذكرة أان هذه األرقأم ل تعكسس الواقع،
ب -ل ت -ق -تصض -ر ف -ق-ط ع-ل-ى الشض-ك-أوى ال-م-ودع-ة ل-دى
مصضألح أامن ولية عنأبة.

من جهته ،كشضف رئيسس محكمة عنأبة بوجدري
م- -ول- -ود أان ال- -ع- -ن- -ف ضض -د ال -م -رأاة ي -ع -ود ألسض -ب -أب
اجتمأعية واقتصضأدية وثقأفية ،مؤوكدا أان العدالة
الجزائرية تعمل على محأربة ظأهرة العنف ضضد
ال -م -رأاة ،ب-ح-يث ع-أل-جت ع-دي-د ال-قضض-أي-أ م-ن ه-ذا
النوع ،منهأ  65قضضية سضنة  ،2015و 87قضضية في
 13 ،2016قضض -ي -ة ف-ي  ،2017ف -ي ح -ي -ن ع-أل-جت
العدالة  75قضضية خÓل السضنة الجأرية.
وأاضض -أف ال -م-ت-ح-دث أان ال-ع-ن-ف األسض-ري ال-مسض-ج-ل
يكون في غألب األحيأن من قبل الزوج أاوالشضريك
في شضكل اعتداء جسضدي أاوجنسضي ،وطألب في
األخ -ي -ر بضض -رورة ت -ك -ث -ي -ف ال -ح -م Ó-ت ال -ت-وع-وي-ة
والتحسضيسضية بمختلف المؤوسضسضأت للحد من ظأهرة
العنف ضضد النسضأء.

الطبعة الثأمنة لعيد العسسل بتيبأزة

 45عارضس ـ ـا م ـ ـن  3و’ي ـ ـات بالسساح ـ ـة العمومي ـ ـة لعاصسم ـ ـة الو’ي ـ ـة
ت-ت-واصس-ل ب-ألسس-أح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة Ÿدينة
’سس-ب-وع ا÷أري
ت -ي-ب-أزة وإا ¤غ-أي-ة ن-ه-أي-ة ا أ
ف -ع -أل -ي -أت ال -ط -ب -ع -ة ال-ث-أم-ن-ة ل-ع-ي-د ال-عسس-ل
ب- -أل -و’ي -ة م -ن ت -ن -ظ -ي -م م -دي -ري -ة اŸصس -أل -ح
ال-فÓ-ح-ي-ة وغ-رف-ة ال-فÓ-ح-ة ب-أل-ت-نسس-يق مع
اÛلسض متعدد اŸهن لشسعبة النحل وجمعية
مربي النحل Ãشسأركة  45عأرضسأ من تيبأزة
وبومرداسض وتيزي وزو.

تيبازة :عÓء ملزي

وكأن والي الولية محمد بوشضمة قد أاعلن على
ه -أمشس اف-ت-ت-أح-ه ل-ل-ت-ظ-أه-رة أاول أامسس أان ال-ولي-ة
تحتل المرتبة الثألثة وطنيأ في إانتأج العسضل بكمية
تفوق  4آالف قنطأر سضنويأ ،فيمأ أاشضأر األمين العأم
ل-ل-غ-رف-ة ال-فÓ-ح-ي-ة ح-م-ي-د ب-رن-أوي إال-ى ك-ون إان-ت-أج
العسضل ارتقى من  1600إالى  1900قنطأر خÓل
سضنتي  2006و 2007إالى أاكثر من  4آالف قنطأر
سضنويأ خÓل السضنة المنصضرمة  2017وهوالسضقف
الذي تّم تسضجيله عشضية نهأية السضنة الجأرية مأ
يترجم القفزة النوعية التي حققتهأ شضعبة النحل
ف -ي ظ ّ-ل سض -ي -أسض -ة ال -دع -م ال -م -ع -ت -م-دة م-ن ط-رف

المصضألح العمومية نأهيك عن جنوح أاعداد كبيرة
من فئة الشضبأب على وجه الخصضوصس لمتهأن هذا
النشضأط خÓل السضنوات األخيرة.
كمأ أاشضأر المنسضق الولئي لوكألة القرضس المصضغر
إالى اسضتفأدة  202نحأل من قرضس مصضغر يعنى
بشضراء المأدة األولية أاوإانشضأء مشضروع لتربية النحل
م -ن-ذ إانشض-أء ال-وك-أل-ة سض-ن-ة  2005وإال-ى غ-أي-ة ن-هأية
الشض -ه -ر ال -م -نصض-رم م-ع اإلشض-أرة إال-ى وج-ود م-ل-ف-أت
أاخ -رى ت -مت ال -مصض -أدق -ة ع-ل-ي-ه-أ م-ن ط-رف ل-ج-ن-ة
ال -ت -أه-ي-ل وت-ن-ت-ظ-ر اسض-ت-ك-م-أل اإلج-راءات ال-ت-ق-ن-ي-ة
لمبأشضرة عملية التمويل مأ يترجم تطورا ملحوظأ
ومميزا في هذه الشضعبة.
وف-ي-م-أ ي-ت-ع-ل-ق ب-أألسض-ع-أر ال-م-ت-داول-ة وال-ت-ي ل تزال
م -رت -ف -ع -ة نسض-ب-ي-أ ول ت-ت-م-أشض-ى وال-ق-درة الشض-رائ-ي-ة
ل -م -ع -ظ -م ف-ئ-أت ال-م-ج-ت-م-ع أاشض-أر رئ-يسس ال-م-ج-لسس
الولئي متعدد المهن لشضعبة النحل يأسضين سضليمي
إالى أاّن األسضعأر تخضضع لمنطق العرضس والطلب
وأاّنه جّد متفأئل ببلوغ مرحلة تغّلب العرضس على
ال -ط -لب ف-ي آاج-أل ق-ري-ب-ة ل-ت-ن-خ-فضس األسض-ع-أر إال-ى
ح-دود ي-ط-ي-ق-ه-أ ال-ج-م-ي-ع ع-ل-ى غ-رار مأهو حأصضل
ب -أورب -أ ،إال أاّن ال-ع-أرضض-ي-ن اشض-ت-ك-وا ك-ث-ي-را م-ن قّ-ل-ة

فضض-أءات ال-ع-رضس وت-ف-أق-م مشض-ك-ل-ة ال-تسض-وي-ق ال-ت-ي
أاضض-حت ت-ؤورق-ه-م وت-حّ-د م-ن ع-زي-م-ت-هم وإاصضرارهم
على التألق والتحدي ليقترح عليهم والي الولية
إانشض-أء ت-ع-أون-ي-ة م-ت-خصضصض-ة ت-ت-ك-ف-ل ب-ك-ل ع-م-ل-ي-أت
ال-تسض-وي-ق واق-ت-ن-أء ال-م-أدة األول-ي-ة ل-ي-تفّرغ النحألون
لعمليأت التربية والمتأبعة.
ع -ل -ى صض -ع -ي -د آاخ -ر أاع-رب ال-ع-دي-د م-ن ال-ن-ح-أل-ي-ن
العأرضضين عن امتعأضضهم من تفأقم مشضكلة سضرقة
خÓيأ النحل من طرف غربأء في ظروف مختلفة
مشض-ي-ري-ن إال-ى ك-ون-ه-م ي-ج-دون صض-ع-وب-أت جّ-م-ة ف-ي
عملية إايجأد أامأكن لئقة لوضضع المنأحل ،بحيث
اسضتغلّ الفÓحون ومÓك األراضضي هذه الظأهرة
ل-ف-رضس م-ب-أل-غ ضض-خ-م-ة ي-دف-ع-ه-أ ال-ن-ح-أل-ون م-قأبل
ضض -م -أن ال-ح-راسض-ة األم-ر ال-ذي ي-رف-ع م-ن ت-ك-أل-ي-ف
اإلنتأج ويحّد من عزيمة صضغأر النحألين ،كمأ أاشضأر
آاخرون إالى أاّن معظم أاراضضي الولية تشضّبعت حأليأ
ول يمكنهأ اسضتيعأب أاعداد إاضضأفية من المنأحل
بألنظر إالى محدودية النبأتأت العسضلية ممأ يرغم
معظم النحألين على النتقأل إالى وليأت بعيدة
بألهضضأب العليأ والصضحراء إلنتأج العسضل ممأ يزيد
من تكأليف اإلنتأج بشضكل لفت.

ضسغوط العمل تفرضض إاجراءات وقأئية

يوم –سسيـ ـ ـسسي حول مرضض السسك ـ ـري لفائـ ـدة مسستخ ـ ـدمي
ا÷ماع ـ ـات اÙليـ ـة بسسـ ـ ـوق أاه ـ ـراسض
ن- -ظ- -مت ،ي- -وم أامسض ،م- -دي -ري -ة ال -نشس -أط
ا’جتمأعي ومديرية الصسحة بو’ية سسوق
أاهراسض يومأ –سسيسسيأ حول مرضض السسكري
لدى مسستخدمي ا÷مأعأت اÙلية ،حيث ”
ال-ت-ط-رق إا ¤السس-ب-ل ال-ك-ف-ي-ل-ة ل-ل-ت-ع-أيشض م-ع
اŸرضض ،لدى ﬂتلف الفئأت العأملة ،والتي
ك -م -أ ذك -ر أاح -م -د ح -م -ي -ت -ي رئ-يسض مصس-ل-ح-ة
ال- -ت -ن -ظ -ي -م والشس -ؤوون ال -ع -أم -ة ‘ ك -ل -م -ة ل -ه
بأŸنأسسبة ،أان ضسغوط العمل اليومية تتطلب
م -ن -أ أاخ -ذ ك -أف -ة ا’ح-ت-ي-أط-أت خ-أصس-ة ل-دى
الفئة اŸصسأبة Ãرضض السسكري.

تعزيز التعأون مع اŸسستثمرين

سسف Òهولندا ‘ زيارة إا ¤و’ية الوادي
ق - -أم السس- -ف Òال- -ه- -ول- -ن- -دي ب- -أ÷زائ- -ر «روبÒ
اوم- -دان» ،ي- -وم أامسض ،ب- -زي- -أرة ل- -و’ي- -ة ال -وادي،
ت -دخ -ل ‘ إاط -أر ت -ف -ع -ي -ل الشس-راك-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن
وت -ع -زي -ز ال -ت -ع-أون م-ع اŸسس-ت-ث-م-ري-ن واŸت-ع-أم-لÚ
الزراعي Úوا’قتصسأدي Úوالتجأري Úبألو’ية.

ألوأدي :قديري مصسباح

عنابة :هدى.ب

ثمنت محأفظ الشضرطة زوزو الطيب المجهودات
المبذولة من طرف مصضألح األمن الوطني لحمأية
المرأاة من كل أاشضكأل العنف ،بحيث عملت على
اسض-ت-ح-داث م-ي-ك-أن-ي-زم-أت ل-ح-م-أي-ة الفئأت الهشضة،
والذي يعتبر تقول مفخرة للجهأز األمني الوطني».
وفي إاحصضأئيأت قدمتهأ محأفظ الشضرطة حول
ال -قضض-أي-أ ال-مسض-ج-ل-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى األم-ن ال-وط-ن-ي
لولية عنأبة أاشضأرت إالى تسضجيل  350قضضية جرح
عمدي ،قضضيتي قتل 04 ،قضضأيأ خأصضة بألعتداء
ال -ج -نسض -ي ،قضض -ي -ة واح -دة ت -خصس الغ-تصض-أب05 ،
قضض- -أي- -أ ع- -ن ال- -ت- -ح -رشس ال -ج -نسض -ي ،إاضض -أف -ة إال -ى
المضضأيقة على الطريق العمومي  07قضضأيأ ،سضوء
ال-م-ع-أم-ل-ة  41قضض- -ي- -ة ،وقضض- -ي- -ة واح- -دة ت -خصس
الختطأف.
وبخصضوصس صضلة القرابة بين الضضحية والمعتدي
ق- -ألت زوزو ال -ط -يب إان الشض -خصس األج -ن -ب -ي ع -ل -ى
المعتدى عليهأ يحتل المرتبة األولى في عملية
العتداء بـ  186قضضية ،يليه العشضيق في المرتبة

العدد
17806

أاشضأر أاحمد حميتي عن مديرية الصضحة إالى أان
مرضضى السضكري هنأك نوعين من الحألت التي
تصضأدفنأ كثيرا ،هنأك مرضضى يقفون على حألتهم
الصضحية من خÓل توفير كأفة اإلجراءات العÓجية
والتعأيشس مع المرضس في ظروف تقريبأ طبيعية
جدا ،وهنأك فئة أاخرى تهمل الحألة العÓجية،
وبألتألي تتفأقم حألتهأ الصضحية مأ يشضكل العديد
م -ن ال -مضض -أع -ف -أت ال-ت-ي رب-م-أ ت-فضض-ي إال-ى ال-وف-أة
أاواإلعأقة المسضتدامة.
ك -م -أ ن -وه ال-ع-دي-د م-ن األط-ب-أء أان م-رضس السض-ك-ري
ي -ن -تشض -ر بصض -ورة ك-ب-ي-رة ف-ي السض-ن-وات األخ-ي-رة ف-ي

07

السضفير الهولندي رفقة خبراء من السضفأرة بعد
ل -ق -أئ -ه ب -وال-ي ال-ولي-ة ع-ب-د ال-ق-أدر ب-ن سض-ع-ي-د،
اأشض -رف ع -ل -ى ج -لسض -ة ع -م -ل م -ع ال -م -ت -ع -أم-ل-ي-ن
الق- -تصض- -أدي -ي -ن ب -غ -رف -ة ال -ت -ج -أرة والصض -ن -أع -ة
«سضوف».
واأوضضح عبد القأدر قعري رئيسس غرفة التجأرة
والصضنأعة « سضوف « اأن زيأرة وزير الخأرجية
ال -ه -ول -ن -دي السض -أب -ق -ة ل -ل -ج -زائ-ر اأرسضت ف-رصس
ال -ت -ع -أون والسض -ت-ث-م-أر ال-م-ت-ب-أدل ب-ي-ن ال-ب-ل-دي-ن
خأصضة في مجأل الطأقأت المتجددة.
ك -م -أ اأك -د السض -ف -ي -ر اأن ال -زي -أرة ت -ن -درج ضض -م -ن
العÓقأت بين البلدين وتكثيفهأ ،بحكم العÓقة
ال-ت-أري-خ-ي-ة ب-ي-ن ال-ج-زائ-ر وه-ول-ن-دا ،م-ن-وه-أ اأن
ال -ج -زائ -ر اأول ب -ل -د مسض -ت -ورد ل -ب -ذور ال-ب-ط-أط-أ
ع -أل -م -ي -أ ،م-ع-ت-ب-را ال-عÓ-ق-ة ب-ي-ن ال-ب-ل-دي-ن غ-ي-ر
مقتصضرة على السضتيراد والتصضدير ،بل تتعداهأ
اإلى اتفأقيأت علمية بين الجأمعأت والمعأهد،
وتصض -دي -ر ت -ك-ن-ول-وج-ي-أ مشض-روع ال-ري ال-فÓ-ح-ي
والصضنأعأت التحويلية وتطوير مجأل الطأقأت
المتجددة.
من جهته ،عضضو مكتب غرفة التجأرة والصضنأعة
سضوف عبد المألك بأهي اأكد اأن اإمكأنيأت ولية
ال -وادي ف -ي م -ج -أل ال -ف Ó-ح -ة ك -ب -ي-رة وت-ب-وئ-ه-أ
الصضدارة في اإنتأج عدة محأصضيل زراعية على
غرار البطأطأ التي تتصضدر فيهأ المرتبة الأولى
وط-ن-ي-أ ،وك-ذلك ب-أل-نسض-ب-ة ل-م-حصض-ول ال-ت-مور 37

األف هكتأر بأإنتأج  2 . 6مليون قنطأر ،وتربية
المواشضي الأغنأم  716األف راأسس ،والإبل 45
األف راأسس ،الأبقأر  24األف راأسس .واأرقأم اأخرى
م -ه -م -ة ف -ي ق -ط-أع-أت شض-ت-ى ،اإضض-أف-ة ل-ل-نشض-أط
التجأري والسضيأحي المربح بألولية وامتÓكهأ
موؤهÓت نوعية ،عّززه موقعهأ الحدودي الهأم
مع دولة تونسس.
واأشضأر بأهي اإلى اأن ولية الوادي تحتوي على
م -وؤشض -رات اإي -ج -أب-ي-ة ل-ن-ج-أح ف-رصس السض-ت-ث-م-أر
والسض-ت-ع-داد ل-ل-ع-م-ل ال-تشض-أرك-ي وال-ت-ع-أون ونقل
الخبرات .ثم فتح النقأشس بين السضفير الهولندي
والمعأملين القتصضأديين بألولية ،والتي اأكدت
في مجملهأ على ضضرورة تسضهيل اآليأت الشضراكة
ال-ح-ق-ي-ق-ي-ة وال-ع-م-ل وال-ت-ع-أون ب-ي-ن ال-م-ت-عأملين
ودول-ة ه-ول-ن-دا ف-ي ك-ل ال-م-ج-ألت السض-ت-ثمأرية
ب -أع-ت-ب-أر ال-م-وؤهÓ-ت الضض-خ-م-ة ال-ت-ي ت-ح-ت-وي-ه-أ
الولية.
وب-ع-د ج-لسض-ة ال-ع-م-ل ب-غ-رف-ة ال-تجأرة والصضنأعة
سض- -وف ت- -وج- -ه السض -ف -ي -ر ل -م -دي -ري -ة ال -مصض -أل -ح
ال- -فÓ- -ح- -ي -ة ،وغ -رف -ة ال -ف Ó-ح -ة ح -يث ال -ت -ق -ى
بألمسضوؤولين المشضرفين على القطأع الفÓحي
ذي اله -م -ي -ة ال -قصض-وى م-ح-ل-ي-أ ووط-ن-ي-أ ،ح-يث
ن -أقشض -وا م -ع-ه سض-ب-ل ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-أون والشض-راك-ة
الفÓحية ،خأصضة في مجأل اإنتأج بذور البطأطأ
م -ح -ل -ي -أ ،وت -ط -وي -ر ت-ك-ن-ول-وج-ي-أ مشض-أري-ع ال-ري
والسضقي الفÓحي ،ونقل الخبرات الهولندية في
المجأل للولية.
وسضتكون للسضفير ،اليوم ،محطأت اأخرى اأهمهأ
زيأرة جأمعة الشضهيد حمه لخضضر للوقوف على
تجربة مشضروع السضقي بألتقطير ضضمن تجربة
ل -ت -رشض -ي -د اسض -ت -ه Ó-ك م -ي-أه السض-ق-ي ،ف-ي اإط-أر
اتفأقية تعأون مبرمة بين السضفأرة والجأمعة
منذ سضنة.

خÓل إاشسرافه على انطÓق اŸرحلة الثأنية من حملة التشسج Òبوهران

شسر‘ ’ :أاتسسامح مع أاي مسسوؤول أاثبت
إاهماله للجانب البيئي
أاّك- -د وا‹ وه- -ران ،م- -ول- -ود شس- -ر‘ ،ع- -ل- -ى
ضس-رورة اŸسس-أه-م-ة ال-فّ-ع-أل-ة ‘ غ-رسض ثقأفة
الÎب-ي-ة ال-ب-ي-ئ-ي-ة وت-نميتهأ ،لزيأدة الُرقعة
’جيأل
اÿضسراء وتعزيز حب الطبيعة ‘ ا أ
’ول-وي-أت
ال -ن -أشس -ئ -ة ،م -ع -تÈا أا ّن -ه -أ أاول-وي-ة ا أ
ب -أل -نسس -ب -ة ل-ل-و’ي-ة ،ك-ون-ه-أ تصسب ‘ –سسÚ
’طأر اŸعيشسي للمواطن والوجه ا◊ضسري.
ا إ

وهرأن :برأهمية مسسعودة

اأكد الوالي خÓل اإشضرافه ،مسضأء اأمسس ،على
انطÓق المرحلة الثأنية من البرنأمج الولئي
للتشضجير ،على مسضتوى الطريق الوطني رقم 11
ب -ب -ل-دي-ة ق-دي-ل ضض-رورة الل-ت-زام ب-ت-ن-ف-ي-ذ ب-أق-ي
ال-ب-رن-أم-ج ب-ن-فسس ال-مسض-ت-وى ،ح-يث ب-غ-لت نسضبة
التنفيذ  ٪80اإلى غأية شضهر نوفمبر الجأري،
وذلك بألتنسضيق مع البلديأت ومختلف السضلطأت
المحلية وفعأليأت المجتمع المدني ،مشضيدا في
سض -ي -أق م-تصض-ل ب-أل-ن-ج-أح ال-ب-أه-ر ال-ذي ح-ق-ق-ت-ه

العملية خÓل العأم المأضضي ،والذي فأق كل
التوقعأت.
ك- -م -أ شض ّ-د د شض -ري -ف -ي ق -أئ « Ó-ل -ن اأتسض -أم -ح م -ع
اأي مسض -وؤول ي -ث -بت اإه -م -أل -ه ل -ل -ج -أنب ال -ب -ي -ئ-ي
والمحيط ،ولسضيمأ العنأية بألأشضجأر» ،موؤّكدا
اأّن -ه سض-ي-ع-م-ل ج-أه-دا ع-ل-ى ت-وف-ي-ر ب-ي-ئ-ة ال-ع-م-ل
الأفضض - - - - - - -ل وتسض - - - - - - -خ - - - - - - -ي- - - - - - -ر ك- - - - - - -أف- - - - - - -ة
الإم-ك-أن-أت ال-م-ت-أح-ة لإن-ج-أح ب-رنأمج التشضجير
الذي اعتبره «اأولوية الأولويأت» بولية مقبلة
ع -ل -ى اح -تضض -أن ت -ظ -أه-رات ه-أم-ة ،ع-ل-ى غ-رار
األعأب البحر الأبيضس المتوسضط .2021
م -ن ج -ه -ت -ه ،صض -رح م-ح-أف-ظ ال-غ-أب-أت ،اأن ه-ذا
المشضروع ،يسضأهم في حمأية الغطأء النبأتي،
مشضيرا اإلى اأّن الولية تسضير بخطى ثأبتة لتكملة
مأ تبقى من البرنأمج ،بعدمأ تم النتهأء من
حصضة غرسس كبيرة ،قدرهأ بـ  80بألمأئة من
مجموع  100األف شضجرة ،على اأن يتم النطÓق
في تشضجير نفسس العدد خÓل السضنة المقبلة.

بألتنسسيق مع قطأع العدالة

الصسندوق الوطني للتأامينات ا’جتماعية
للعمال اأ’جراء سسعيدة ينظم يوما دراسسيا

األوسض -أط ال -ع -م-أل-ي-ة بسض-بب ال-ع-دي-د م-ن الضض-غ-وط
المهنية التي يتعرضس لهأ العأملون ،وبألتألي ننوه
ب -أل -م -ن-أسض-ب-ة إال-ى ضض-رورة ال-وق-أي-ة األول-ي-ة ب-ت-ج-نب
مختلف أاسضبأب القلق والضضغوط المهنية ،كمأ أان
الفحوصضأت الدورية لهأ أاهمية قصضوى لدى الفرد
بمأ يعرف بتنمية الثقأفة الصضحية للمواطن ،وفي
حألت اإلصضأبة يعتبر مرضس السضكري حألة يمكننأ
التعأيشس معهأ في توفر شضروط عÓجية مÓئمة،
ول -ه -ذا ي -جب أاخ -ذ ال -ح -ي -ط -ة وال -ح-ذر سض-واء ق-ب-ل
اإلصضأبة أاومأ بعد اإلصضأبة.

سسوق أهرأسس :سسم Òألعيفة

‘ تأأبينية الÈوفيسسور عبد القأدر مو’ي

رفق ـ ـاء ال ـ ـدرب واŸهنـ ـة يسستذك ـ ـرون خصس ـ ـال الراح ـ ـل
ن - - -ظ- - -م ،صس- - -ب- - -أح أامسض Èﬂ ،ال- - -وح- - -دة
اŸغأربية بألتنسسيق مع قسسم التأريخ ÷أمعة
ب-وزري-ع-ة ت-أب-ي-ن-ي-ة للراحل الÈوفيسسور عبد
القأدر مو’ي الذي وافته اŸنية يوم ا÷معة
اŸأضس-ي ‘ ،أاج-واء م-ه-ي-ب-ة وح-زي-ن-ة ل-ف-ق-ده-م
أاحد أاعÓم الفكر اŸعأصسر.

نبيلة بوقرين

ع-رفت ال-ت -أب-ي-ن-ي-ة حضض-ور ك-ل م-ن رئ-يسض-ة
ال -ج -أم -ع -ة ف-ت-ي-ح-ة زرداوي ،رئ-يسس قسض-م
ال -ت -أري -خ الأسض -ت -أذ اأولد سض -ي -دي الشض-ي-خ،
ال- -مسض -وؤول ع -ن قسض -م ال -م -أسض -ت -ر ب -وع -زة

ب -وضض -رسض -أي-ة وج-م-ع ك-ب-ي-ر م-ن الأسض-أت-ذة
ال- -ذي- -ن ع- -أيشض- -وا ال- -راح- -ل ع- -ل- -ى غ -رار
سضعيدوني اإلى جأنب عأئلته وكل طلبة
ال -ت -أري -خ م -أ ي -ع -كسس ال -م-ك-أن-ة ال-ت-ي ك-أن
ي-ح-ظ-ى ب-ه-أ ن-ت-ي-ج-ة ت-ف-أن-ي-ه وج-دي-ته في
العمل.
واأجمع كل المتدخلين على غرار فتيحة
زرداوي ،اأولد سضيدي الشضيخ ،بوعزة على
طيب اأخÓق الراحل ،معرفين ب أنه قأمة
ك-ب-ي-رة واأن ال-ج-أم-ع-ة وال-ط-ل-ب-ة سضيفقدون
خدمأته الجليلة في العلم وكذا في تلقين
التأريخ لÓأجيأل الصضأعدة من الطلبة.

ن-ظ-مت ،صس-ب-ي-ح-ة أامسض ،وك-أل-ة سسعيدة
ل-لصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-لتأأمينأت ا’جتمأعية
’جراء بألتنسسيق مع قطأع العدالة
للعمأل ا أ
ي-وم-أ دراسس-ي-أ Ãج-لسض قضس-أء سس-ع-يدة “حور
حول –سس ÚاشسÎاكأت أاربأب العمل ضسمن
م -ن -ظ -وم -ة الضس -م -أن ا’ج-ت-م-أع-ي ق-دم ف-ي-ه
’طأرات الصسندوق شسروحأت تخصض
القضسأة إ
م -ن -أزع -أت وط -ري -ق -ة –صس -ي -ل اŸسس-ت-ح-ق-أت
اÎŸتبة على اŸشسÎك.Ú
و ت -ط -ر ق ا ل -ق ض ض -أ ة و م -خ -ت -ل -ف ا ل -م -ت -د خ -ل -ي -ن
لمواضضيع عدة تحدث بشض أنهأ النأئب العأم
لمجلسس قضضأء سضعيدة والتي تتعلق بنظأم
ا ل -م -ر ا ق -ب -ة لأ ر ب -أ ب ا ل -ع -م -ل ض ض -م -ن م -ف -ه -و م

ا ل ض ض -م -أ ن ا ل ج -ت -م -أ ع -ي  ،ا ل -م -ن -أ ز ع -أ ت ا ل ن أ ج م ة
عن المحأضضر المخلفأت في مجأل الضضمأن
ا ل ج -ت -م -أ ع -ي و ا ل -ت ش ض -غ -ي -ل  ،ا ل -ت -ح ص ض ي ل ا ل ج ب ر ي
والذي يعد بمثأبة امتيأز منظمأت الضضمأن
ا ل ج -ت -م -أ ع -ي و ت س ض -و ي -ة ا ل -م -ن -أ ز ع -أ ت ت -ح ص ض -ي -ل
اأ م أ م ل ج أ ن ا ل ط ع ن ا ل م س ض ب ق .
و ي -ت -ط -ل -ع ا ل ص ض -ن -د و ق ا ل -و ط -ن -ي ل -ل -ت  -أ م -ي -ن -أ ت
ا ل ج -ت -م -أ ع -ي -ة ل -ل -ع -م -أ ل ا لأ ج -ر ا ء ب س ض -ع -ي -د ة م -ن
خ  Ó-ل ه -ذ ه ا لأ ي -أ م ا ل -د ر ا س ض -ي -ة اإ ل -ى م -ع -ر ف -ة
ا ل س ض -ب -ل ا ل -ق -أ ن -و ن -ي -ة ل -ت -ح ص ض -ي -ل ا ل ش ض -ت -ر ا ك -أ ت
المتعثرة حفأظأ على توازنأته المألية.

سسعيدة :ج.علي

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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دعوات لضسبط النفسس ب Úموسسكو ؤكييف

روسسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا –تج ـ ـ ـ ـ ـز سسفنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا حربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
أأوكرأني ـ ـة و–ـ ـذر مـ ـن عـ ـ ـوأقب وخيمـ ـ ـ ـ ـة
’سسود من قبل سسفن
’قليمية ‘ البحر ا أ
عÈت موسسكو عن احتجاجها القوي على ا’نتهاك الصسارخ لقواعد العبور السسلمي للسسفن ‘ مياه رؤسسيا ا إ
’من الدؤ‹
’ؤكرانية ‘  25من نوفم .2018 Èأاضسافت موسسكو ‘ بيان صسدر عن ؤزارة اÿارجية ،أامسس ،أانها «طالبت ›لسس ا أ
تابعة للبحرية ا أ
بعقد جلسسة طارئة لبحث الوضسع القائم».
إأك- -دت إÿارج- -ي- -ة إل- -روسس -ي -ة إأن
م -وسس -ك -و «ك -انت ق -د ح -ذرت م -رإرإ
إلنظام ‘ كييف ورعاته ‘ إلغرب
من خطورة نشسر إلهسستÒيا إŸفتعلة
حول بحر إآزوف ومضسيق كÒتشس».
إع- -تÈت إÿارج- -ي- -ة إأن إن -ت -ه -اك
إلسس -ف -ن إ’أوك -رإن -ي -ة إل-ثÓ-ث ل-ل-م-ي-اه
إلروسسية ‘ بحر إآزوف «Áثل عمÓ
إسستفزإزيا مدبرإ وﬂططا بدقة ‘
شسكله وزمنه بغية إشسعال بوؤرة توتر
ج- -دي -دة ‘ ه -ذه إŸن -ط -ق -ة وخ -ل -ق
ذري- -ع- -ة ل- -تشس -دي -د إل -ع -ق -وب -ات ضس -د
روسسيا» ،فضس Óعن «صسرف إ’نتباه
عن إŸشساكل إلدإخلية ‘ إأوكرإنيا» .إأن «إلسس -ي -اسس -ة إل -ت-ي ت-ت-ب-ع-ه-ا ك-ي-ي-ف إلروسسية».
م- -ع- -ل- -وم- -ات ت- -ف- -ي- -د ب -اأن ب -ح -اري -ن
عÈت موسسكو عن إسستيائها إزإء ما ب- -ت- -نسس- -ي- -ق م -ع إل -و’ي -ات إŸت -ح -دة
دع - -ا ك - -ل م - -ن إ’–اد إ’أوروب - -ي إأوكرإني Úإأصسيبا بجروح».
قالت« :إلهجوم إ÷ديد إلذي شسنه وإ’–اد إ’أوروب - -ي ،وإل- -رإم- -ي- -ة إ ¤وإل -ن-ات-و م-وسس-ك-و وك-ي-ي-ف إ ¤ضس-ب-ط
إأع- -رب إل -رئ -يسس إ’أوك -رإ Êب -يÎو
إل- -رإدك- -ال- -ي- -ون إ’أوك- -رإن -ي -ون ع -ل -ى تصسعيد إلتوتر مع روسسيا ‘ حوضسي إلنفسس ونزع فتيل إلتوتر ،فيما دعيا بوروشسنكو عن «تنديده بهذإ إلعمل
إل -ب -ع -ث -ات إل -دب -ل -وم-اسس-ي-ة إل-روسس-ي-ة بحر إآزوف وإلبحر إ’أسسود ﬁفوفة ›لسس إ’أم- -ن إل -دو‹ إ ¤إج -ت -م -اع إلذي قامت به روسسيا بهدف إلدفع
وإ◊اق إلضس - -رر ب - -ه - -ا» ،م - -ط- -ال- -ب- -ة بعوإقب خطÒة ،حيث سسÎدع روسسيا ط -ارئ ،إأمسس ،ل -ب-حث إل-تصس-ع-ي-د ب Úعمدإ نحو تفاقم إلوضسع» ‘ هذه
إلسس- -ل- -ط- -ات ‘ ك- -ي- -ي- -ف Ãع- -اق- -ب- -ة بشسكل صسارم إأي ﬁاو’ت إŸسساسس إ÷انب.Ú
إŸنطقة.
إŸسسوؤول Úقضسائيا وضسمان حصسانة بسسيادتها وإأمنها».
م -ن ج -ان -ب -ه -ا ،ق-الت ق-ي-ادة إل-ق-وإت
إأعلن إلرئيسس بوروشسنكو ،إأمسس ،عن
إلسسفارة وإلقنصسليات إلروسسية على
إأك- -دت م- -وسس- -ك- -و ‘ ب- -ي- -ان ل -ه -ا ،إلبحرية إ’أوكرإنية إأن سسفنا روسسية ح- - -ال- - -ة إل- - -ط- - -وإرئ إل - -قصس - -وى‘ ،
إأرإضس- -ي إأوك- -رإن- -ي- -ا Ãوجب إأح -ك -ام إح -ت -ج -ازه -ا ل -ث Ó-ث سس -ف -ن ح -رب-ي-ة «إأط -ل -قت إل -ن -ار ع -ل-ى ›م-وع-ة م-ن إأوكرونيا ،بدإية من يوم إأمسس ،إ¤
إتفاقية فيينا للعÓقات إلدبلوماسسية إأوك -رإن -ي -ة ‘ مضس -ي-ق كÒتشس ب-ب-ح-ر سس-ف-ن إل-ب-ح-ري-ة إ’أوك-رإن-ي-ة» ،مشسÒإ غاية  25جانفي إŸقبل على خلفية
للعام .1961
إآزوف ،متهمة إياها بالقيام «باأنشسطة إ ¤إأن «إل -ق -وإت إÿاصس -ة إل -روسس -ي-ة إأزمة مضسيق كÒتشس بالبحر إ’أسسود
حذرت روسسيا إ÷انب إ’أوكرإ Êمن غ Òمشس -روع -ة ‘ إŸي-اه إ’إق-ل-ي-م-ي-ة إحتجزت إلسسفن» ،مضسيفا إأن «هناك مع روسسيا.

›لسس النواب الليبي يعتمد هيك Óتنفيذيا جديدا

›ل ـسس رئاسس ـي بنـ ـائب Úوحكوم ـة وحـ ـدة وطني ـ ـة مسستقل ـ ـة

إع- -ت -م -د ›لسس إل -ن -وإب إل -ل -ي -ب -ي‘ ،
ج -لسس -ت -ه ،أإمسس› ،لسس -ا رئ -اسس -ي -ا م -ن
رئ -يسس ون -ائ -ب ،Úب -ع-د ع-م-ل-ي-ة تصس-ويت
أإج- -ريت ع -ل -ى إل -ت -ع -دي -ل إل -دسس -ت -وري
إلعاشسر Ãا يحصسن إŸادة إلسسادسسة من
قانون إ’سستفتاء ،وفق ما أإعلن إلناطق
باسسم ›لسس إلنوإب.
وإف- - -ق ›لسس إل- - -ن- - -وإب ‘  8أإكتوبر
إŸاضس -ي ع-ل-ى إع-ادة ه-ي-ك-ل-ة إÛلسس
إل-رئ-اسس-ي ل-ي-ت-ك-ون م-ن رئ-يسس ون-ائ-ب،Ú
وأإن يكون رئيسس حكومة إلوفاق إلوطني
منفصس Óعن إÛلسس إلرئاسسي .كما
وإفق إÛلسس إأ’على للدولة ‘  15من
إلشسهر نفسسه على تعديل إŸادة إلثانية
م-ن م-وإد إلسس-ل-ط-ة إل-ت-ن-ف-ي-ذية إÿاصسة
ب- -إاع- -ادة ه -ي -ك -ل -ة إÛلسس إل -رئ -اسس -ي
ليتكون من رئيسس ونائب.Ú

سسمح إلتصسويت على إلتعديل إلدسستور
إلعاشسر ،بتحصس ÚإŸادة إلسسادسسة من
ق -ان -ون إ’سس -ت-ف-ت-اء ،وإل-ت-ي ت-نصس ع-ل-ى
تنظيم إ’سستفتاء وفق ثÓث دوإئر ،مع
شسرط حصسول كل دإئرة على خمسسÚ
‘ إŸائة زإئد وإحد.
إانقاذ مهاجرين

قالت إلقوإت إلبحرية إلليبية ،أإمسس ،إن
ج -رإف -ة إسس -ب -ان -ي -ة ت -دخ -لت ‘ إح-دى
عمليات إنقاذ إŸهاجرين كاد يتسسبب
‘ غرقهم .وأإوضسحت إلبحرية إلليبية
‘ بيان بأانه عند إقÎإب زورق حرسس
إلسسوإحل من قارب ينقل مهاجرين
وج -دت ج -رإف -ة أإج -ن-ب-ي-ة ‘ إŸن-ط-ق-ة
ط -لب م-ن-ه-ا ع-ل-ى إل-ف-ور إŸغ-ادرة ب-ع-د
إلتعريف بهوية إلدورية وإŸهمة ،لكن

قنابـ ـ ـل غ ـ ـاز تسستقبـ ـل قافلـ ـة
أŸهاجرين على حدود أأمريكا
حاول مئات إŸهاجرين إلقادم Úمن دول أإمريكا إلوسسطى ،عبور إ◊دود ‘
مدينة تيخوإنا إŸكسسيكية باŒاه إأ’رإضسي إأ’مريكية .وتوجه نحو  500من
إŸهاجرين إلذين شساركوإ ‘ تظاهرة سسلمية إ ¤جانب إ◊دود ،وبينهم نسساء
وأإطفال ،إ ¤إ◊اجز إ◊ديدي على إŸع Èإ◊دودي ،وحاولوإ إجتيازه ‘
ﬁاولة لدخول إأ’رإضسي إأ’مريكية.
‚ح مئات إŸهاجرين بتجاوز إ◊اجز إأ’ول قبل أإن تلقى باŒاههم قنابل
مسسيلة للدموع ،حسسب ما أإفادت وكا’ت إأ’نباء ‘ .ح Úكانت مروحيات
أإمريكية –لق ‘ أإجوإء إŸنطقة إ◊دودية على علو منخفضس .فضسل عدد
من إŸهاجرين إلعودة إ ¤دإخل إأ’رإضسي إŸكسسيكية ‘ ،ح Úوإصسل آإخرون
تقدمهم باŒاه إأ’رإضسي إأ’مريكية.
نتيجة لذلك ،أإعلن مكتب سسان دييغو للوكالة إلفدرإلية للجمارك وحماية
إ◊دود ،ع Èتوي ،ÎإغÓق إ◊دود أإمام إلسسيارإت وإŸشساة لبعضس إلوقت ثم
أإعاد حرسس إ◊دود فتح نقاط إلعبور ب Úمدينتي تيخوإنا وسسان دييغو.
كان إلرئيسس إأ’مريكي دونالد ترإمب أإمر بنشسر سستة آإ’ف جندي أإمريكي
على إ◊دود مع إŸكسسيك Ÿنع إŸهاجرين من دخول إأ’رإضسي إأ’مريكية.
كما وصسل نحو  5آإ’ف مهاجر ،خÓل إأ’يام إلقليلة إŸاضسية ،إ ¤تيخوإنا بعد
أإن قطعوإ نحو أإربعة آإ’ف كيلوم ÎخÓل نحو شسهر ،هارب Úمن إلعنف وإلفقر
‘ هندورإسس بشسكل خاصس ،على أإمل إلدخول إ ¤إأ’رإضسي إأ’مريكية.
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«’ أاؤؤمن بحل الدؤلت»Ú
أإعلن إلرئيسس إلتشسيكي ميلوسس زÁان خÓل لقائه نظÒه
إإ’سسرإئيلي رؤووف ريفل ،Úإنه ’ يؤومن بـ «حل إلدولت»Ú
إسس-رإئ-ي-ل-ي-ة وف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ،م-ؤوك-دإ رغ-بته بسسماع أإفكار من
ريفل Úحول حل إلدولة إلوإحدة .وقال« :أإعلم أإنها فكرة
إسستفزإزية ،لكنني أإحب أإن أإسسمع حججك (يقول لنظÒه
ريفل ،»)Úمتوقعا أإن يكون هناك من سسيحتجون على فكرة
إلدولة إلوإحدة ،و»خاصسة من إلصسحفي.»Ú
نحو تأاجيل ا’نتخابات
@ كابول  :قال مسسؤوولون إن إلسسلطات ‘ أإفغانسستان
تدرسس تأاجيل إ’نتخابات إلرئاسسية إŸقررة يوم  20أإفريل
بعد إنتقادإت عنيفة لضسعف تنظيم إ’نتخابات إلŸÈانية

 ⁄تسستلم إلدورية أإي رد ،و ⁄تلق إي
إسستجابة من إ÷رإفة إ’جنبية (تبّين
’حقاً أإنها إسسبانية إ÷نسسية).
ت -اب -ع إل-ب-ي-ان «ن-ت-ي-ج-ة ه-ذإ إل-ت-وإج-د
وإلتصسرف غ ÒإŸسسؤوول ،قام إلعديد
م -ن إŸه -اج-ري-ن ي-ت-ج-اوز ع-دده-م 10
أإشسخاصس بالقفز من إلقارب إ ¤إŸاء،
ومنه إ ¤إ÷رإفة إإ’سسبانية إلتي قامت
بإانقاذهم ،و ⁄تسستجب لندإئنا بضسرورة
تسسليمهم» .كاد تهور طاقم إ÷رإفة
إإ’سس -ب -ان -ي -ة أإن ي -ربك ع -م -ل-ي-ة إإ’ن-ق-اذ
وي - - -ؤودي إ ¤غ - - -رق إل - - -ع- - -دي- - -د م- - -ن
إŸهاجرين لو’ حسسن تصسرف أإفرإد
إلدورية،وفقا للبيان“ .كن إلزورق

(قمينسس) من إنقاذ  27مهاجرإ بينهم
ثÓثة نسساء كانوإ على م Ïإلقارب
إŸطاطي على بعد ( )68ميل شسمال
شسرق إÿمسس.
قامت إلبحرية إإ’يطالية ‘ مارسس
إŸاضسي باحتجاز سسفينة منظمة إنقاذ
إسس- -ب -ان -ي -ة (ب -روإك -ت -ي -ف -ا أإوب -ن أإرم -ز)
ıالفتها عمليات إإ’نقاذ على خلفية
حادثة عرقلتها إ’حدى عمليات إنقاذ
م- -ه- -اج- -ري- -ن غ Òشس -رع -ي ‘ ÚإŸي -اه
إل -ل -ي -ب -ي -ة ك -ان ي -فÎضس ع -ل-ى دوري-ات
حرسس إلسسوإحل إلتعامل معها.

إلعدد
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 1500مسسلّح سسلموأ أسسلحتهم ‘ ما‹ خÓل أسسبوعÚ
’دماج
أاعلنت اللجنة الوطنية اŸسسؤوؤلة عن برنامج نزع السسÓح ؤالتسسريح ؤإاعادة ا إ
ؤا÷ماعات اŸسسلحة ‘ شسمال ما‹ أان نحو  1500مسسلح سسلموا أاسسلحتهم بعد أاك Ìمن
أاسسبوع Úمن إاطÓق عملية «نزع السسÓح ؤالتسسريح ؤإاعادة الدمج» ‘  6نوفم.È

قال إلذهبي ولد سسيدي ﬁمد،
و ز ي ر إ  Ÿص س ا ◊ ة ‘ ح كو م ة م ا ‹
و ر ئ ي س س إ ل ل جن ة  ،ح س س ب م ا ذ ك ر ت
م ص س ا د ر إع  Óم ي ة  ﬁل ي ة إ ن ن ح و
 1500مسس -ل -ح ق -ام -وإ ب-تسس-ل-ي-م
إأسس -ل -ح -ت -ه -م ط -وإع-ي-ة ‘ م-دن
تومبكتو و غاو وكيدإل (شسمال).
م -ن ج-ان-ب-ه ،إأك-د ﬁم-د إŸول-د
ر م ض س ا ن  ،م ن س س ق إ ◊ ر ك ة إ لو ط ن ي ة
لتحرير «إأزوإد» هذه إŸعلومة،
مضسيفا إأن «إأمل إلسسÓم موجود
ع ل ى إ ل ر غ م م ن إ ل ص س ع و با ت » .
إأوضسح رمضسان إأنه ‘ مدينة
ت-وم-ب-ك-ت-و وتسس-ود ه-ن-اك «إأجوإء
ودي- - - - -ة» ،مشسÒإ إ ¤إأن- - - - -ه «‘

إŸاضس- -ي ك- -ان- -وإ يسس- -ع -ون لشس -ن
إ◊رب إأما إ’ن فهم يناضسلون
من إأجل إحÓل إلسسÓم».
ه-ن-اأ رمضس-ان إل-ل-ج-ن-ة إل-وطنية
لنزع إلسسÓح وإلتسسريح و إعادة
إ’إدماج وبعثة إ’أ· إŸتحدة
إŸت -ك -ام -ل -ة إŸت -ع -ددة إ’أب -ع -اد
ل -ت -ح -ق -ي -ق إ’سس -ت-ق-رإر ‘ م-ا‹
وإلشسركاء من إأجل إ‚اح هذإ
إ◊دث.
ك ا ن إت ف ا ق إ ل س س  Óم و إ  Ÿص س ا ◊ ة
‘ م- -ا‹ ،ل- -ع -ام  ،2015إŸن-ب-ثق
عن مسسار إ÷زإئر ،قد نصس
ع ل ى إ د ر إ ج إ  Ÿس س ل ح  Úإ ل سس اب ق Ú
م -ن خ Ó-ل ع-م-ل-ي-ة ن-زع إلسسÓ-ح

وإلتسسريح وإعادة إ’إدماج ‘
إ÷يشس إلوطني إŸعاد هيكلته.
تÎإأسس إ÷زإئ - -ر ÷ن - -ة دع- -م
وم- - -ت- - -اب- - -ع - -ة إت - -ف - -اق إلسس - -ل - -م
وإŸصس - - -ا◊ة ‘ م- - -ا‹ ،إل- - -ذي
يحظى بدعم دو‹ ،توؤكد إ’أ·
إŸت- -ح- -دة ودول م- -ث- -ل ف- -رنسس -ا
وإل-و’ي-ات إŸت-ح-دة إ’أم-ريكية،
إأنه ’ بديل للمالي Úعن إتفاق
إ ÷ ز إ ئ ر ل ت ح ق ي ق إ ل س س ل م و إع ا دة
إ’سس - -ت- -ق- -رإر ‘ إل- -بÓ- -د .وإ¤
ج- - - -انب مسس- - - -اع- - - -ي إلسس - - -ل - - -م
و إ  Ÿص س ا ◊ ة  ،ت خ و ض س م ا ‹ ح ر با
معقدة على إ’إرهاب ،تدعمها
ف ي ه ا إ ل ق و إ ت إ ل دو ل ي ة .

مباحثات أاسستانا حول سسوريا

كـل أألط ـرأف أأك ـدت حضسورهـا ‘ أ÷ولـة أŸقبـلة
أإع -ل -نت إÿارج -ي-ة إل-ك-ازإخ-ي-ة أإن
ج - -م - -ي - -ع إأ’ط- -رإف إل- -ذي- -ن “ت
دع -وت -ه -م ل -ل -ج -ول -ة إ÷دي -دة م -ن
م - -ؤو“ر أإسس - -ت - -ان - -ا ح- -ول سس- -وري- -ا
سس - -ي - -حضس - -رون أإع - -م - -ال - -ه - -ا ،وأإن
إŸع-ارضس-ة إلسس-وري-ة سس-ت-م-ث-ل-ه-ا 13
شس-خصس-ي-ة ب-رئ-اسس-ة أإح-م-د ط-ع-م-ة.
وق -ال وزي -ر إÿارج -ي-ة إل-ك-ازإخ-ي
خÒت عبد إلرحمنوف ‘ ،بيان
صسدر عنه أإمسس« ،كل إŸشساركÚ
إل -ذي -ن ” إإ’ع Ó-ن ع -ن -ه -م أإك -دوإ
مشس- -ارك- -ت- -ه- -م ،وب- -ي- -ن- -ه- -م ‡ث -ل -و
إŸع- -ارضس- -ة إلسس- -وري- -ة» .وأإضس- -اف
إلوزير «سسيكون هناك أإيضسا “ثيل
 ·ÓإŸت -ح -دة ،ل -ك -ن -ن-ا م-ا زل-ن-ا
ل -أ
ن-ن-ت-ظ-ر إŸع-ل-وم-ات إل-ن-ه-ائ-ي-ة ع-ن

مسستوإه».
ب- - -دوره ،أإشس- - -ار م - -دي - -ر إŸك - -تب
إإ’عÓ-م-ي ل-ل-خ-ارج-ي-ة إل-ك-ازإخ-ي-ة
أإيبيك سسمادياروف إ ¤أإن «إلدول
إلضسامنة لعملية أإسستانا وهي إيرإن
وروسسيا وتركيا ،ووفدي إ◊كومة
إلسس -وري -ة وإŸع -ارضس -ة إŸسس-ل-ح-ة،
وك - -ذلك إأ’ردن بصس - -ف- -ة م- -رإقب،
أإك -دوإ ح -ت-ى إل-ي-وم مشس-ارك-ت-ه-م ‘
إŸؤو“ر».
ول- -فت سس -م -ادي -اروف إ ¤أإن -ه م -ن
إŸت -وق -ع ‘ إل -وقت إ◊ا‹ ت-أاك-ي-د
مشساركة ،غ Òبيدرسسن ،إŸبعوث
إأ’‡ي إÿاصس إŸعني بسسورية.
ك -م -ا ذك -ر إŸسس-ؤوول إل-ك-ازإخ-ي أإن
إ÷لسس -ة إلسس -ادسس -ة ل-ف-ري-ق إل-ع-م-ل

إÿاصس ب -قضس-اي-ا –ري-ر إل-ره-ائ-ن
وإأ’سس -رى وتسس -ل -ي -م ج -ثث إل-ق-ت-ل-ى
ل -ذوي-ه-م وإل-ب-حث ع-ن إŸف-ق-ودي-ن
سس- -ت- -ع -ق -د Ãشس -ارك -ة ‡ث -ل Úع -ن
م -ف -وضس-ي-ة إأ’· إŸت-ح-دة لشس-ؤوون
إلÓجئ Úوإللجنة إلدولية للصسليب
إأ’حمر».
بدوره ،أإكد مدير قسسم شسؤوون آإسسيا
وإفريقيا ‘ إÿارجية إلكازإخية
أإيدإربيك توماتوف ،أإن إŸعارضسة
إلسسورية إŸسسلحة سستشسارك «بكل
ت- -أاك- -ي -د» ‘ م -ؤو“ر أإسس -ت -ان -ا ،وأإن
وفدها سسيضسم  13شسخصسا .ومن
إŸقرر أإن تنعقد إ÷ولة إ÷ديدة
من مؤو“ر أإسستانا للتسسوية إلسسورية
يومي  28و 29نوفم Èإ÷اري.

مـــــازالت أامامهـــا عقبـــــة الŸÈــــــــان

مـ ـ ـاي تب ـ ـ ـدأأ حمل ـ ـ ـ ـة مكثف ـ ـ ـة إلقنـ ـ ـ ـاع ألنـ ـ ـوأب باتفـ ـ ـ ـاق «بري ـ ـ ـ ـ ـكسست»

بعد إبرإم إتفاق بريكسست مع إ’–اد
إأ’وروب - -ي ،إج - -ت- -م- -عت رئ- -يسس- -ة إل- -وزرإء
إلÈيطانية تÒيزإ ماي ،إمسس إإ’ثن ،Úمع
ح -ك -وم-ت-ه-ا وسس-ت-ع-م-ل ب-ع-ده-ا ع-ل-ى إق-ن-اع
بÓدها وإلŸÈان قبل عيد إŸيÓد بأانها
توصسلت إ« ¤أإفضسل إتفاق ‡كن» .سستقدم
ماي إ ¤إلنوإب إلÈيطاني Úتقريًرإ عن
إلقمة إأ’وروبية إلتي صسادقت إأ’حد على
م-ع-اه-دة إ’نسس-ح-اب وإإ’عÓ-ن إلسس-ي-اسس-ي
حول إلعÓقة إŸسستقبلية .وسستؤوكد ماي
›دًدإ يقينها إŸطلق بأانه ليسس هناك
إتفاق أإفضسل وسستدعوهم إ ¤دعمها باسسم
إŸصسلحة إلوطنية .ووفق مقتطفات من
خ-ط-اب-ه-ا ُن-شس-رت مسس-بً-ق-ا ،سس-تحّذر رئيسسة
إلوزرإء من أإن رفضس إ’تفاق سسيكون عودة
إ ¤مربع إ’نطÓق ‡ا سسيفتح إلباب إ¤
مزيد من إ’نقسسامات وعدم إ’سستقرإر.
من إŸفÎضس أإن ُيعرضس إ’تفاق إلذي ”
إل -ت -وصس -ل إل -ي -ه ب -ع -د م -ف -اوضس -ات ط-وي-ل-ة
وم- - - -ؤوŸة ،أإم- - - -ام إلŸÈان إلÈي- - - -ط- - - -اÊ
جح
للمصسادقة عليه قبل نهاية إلدورة وُير ّ
أإنه سسيجتمع قرإبة إلعاشسر من ديسسم.È
إ’ أإن إŸعارضسة إلعمالية برئاسسة جÁÒي

إل -ت -ي أإج -ريت إلشس -ه -ر إŸاضس -ي .وت -ع-رضست إ’ن-ت-خ-اب-ات
إلŸÈانية ،إلتي أإجريت إلشسهر إŸاضسي وشسهدت تأاخÒإت
‘ مرإكز إ’قÎإع ‘ ﬂتلف أإرجاء إلبÓد’ ،نتقادإت
شسديدة بسسبب مشسكÓت تÎإوح ب Úعدم إكتمال قوإئم
إلناخب Úوأإعطال ‘ أإجهزة إلتحقق من إلناخب.Ú
ميتسسوبيشسي» تطيح بغصسن
@ باريسس :حذت شسركة «ميتسسوبيشسي موتورز» إليابانية
لصسناعة إلسسيارإت حذو شسقيقتها «نيسسان» وأإعلنت إقالة
رئيسس ›لسس إدإرتها كارلوسس غصسن من منصسبه ،أإمسس
إ’ثن ،Úعلى خلفية إتهامه بالتهرب إلضسريبي .و‘ حÚ
نفى غصسن ،إأ’حد ،إ’تهامات إŸوجهة إليه ،ذكرت وسسائل
إعÓم يابانية أإن رجل إأ’عمال إلفرنسسي من أإصسل لبناÊ
قلل بيانات دخله بنحو  71مليون دو’رإ.
زلزال عنيف ‘ إايران
@ دبي  :قال إلتلفزيون إإ’يرإ ،Êأإمسس إ’ثن ،Úإن إلرئيسس
حسسن روحا Êأإمر بذل كل جهد ‡كن Ÿسساعدة ضسحايا
زلزإل بقوة  6.3درجة وقع على إ◊دود إلغربية إ’يرإن مع

ك- - -ورب- - -ن وك- - -ذلك م- - -ؤوي- - -دي ب - -ري - -كسست
إŸتشس -ددي -ن م-ن م-عسس-ك-ر م-اي إÙاف-ظ
ب- -اإ’ضس- -اف -ة إ ¤ح -ل -ي -ف -ه إلصس -غ Òإ◊زب
إل - -وح- -دوي إل- -دÁق- -رإط- -ي إإ’ي- -رل- -ن- -دي
إلشس -م -ا‹ ي -ق -ول -ون إن-ه-م سس-يصسّ-وت-ون ضس-د
إ’ت -ف -اق م -ت -ج -اوزي-ن ب-ذلك غ-ال-ب-ي-ة م-اي
إŸؤولفة من حوإ‹ عشسرة مقاعد .أإقّرت
رئيسسة إلوزرإء إÙافظة أإمام ﬁاوريها
إأ’وروب -ي ‘ Úع -ط -ل -ة إأ’سس -ب -وع إŸاضس -ي
بأانها ’ “لك أإكÌية ‘ إلŸÈان ‘ هذه
إŸرحلة ،لكنها أإشسارت إ ¤أإنها تنوي إقناع
نوإب حزبها ع– Èذيرهم من أإن نصسفهم
سس -ي -خسس -رون م -ق-اع-ده-م ‘ إ’ن-ت-خ-اب-ات
إل-تشس-ري-ع-ي-ة إل-ت-ي ق-د ُت-ج-رى ب-عد تصسويت
سسلبي على إ’تفاق ،وفق ما قال مصسدر
أإوروبي .
حتى لو صسّوت إلŸÈان لصسالح إ’تفاق،
ف -إان م -ت -اعب تÒي -زإ م -اي  ⁄ت-ن-تِ-ه :ف-ق-د
ه- - - -ددت رئ - - -يسس - - -ة إ◊زب إل - - -وح - - -دوي
إلدÁقرإطي أإرل Úفوسس Îإلتي تعارضس
إ’ت- -ف- -اق بشس- -ك- -ل ق- -اط- -ع بسس -بب إل -وضس -ع
إ’سستثنائي إلذي Áنحه إ’يرلندإ إلشسمالية
لتجنّب حدود فعلية مع جمهورية إيرلندإ،

إلعرإق‡ ،ا أإدى إ’صسابة أإك Ìمن  700شسخصس معظمهم
إصسابتهم بسسيطة .وشسعر سسكان ‘ سسبعة أإقاليم على إأ’قل
بالزلزإل إلذي وقع ،إأ’حد ،لكن إلشسعور به كان أإقوى ‘
إقليم كرمانشساه ،حيث ُقتل أإك Ìمن  600إلعام إŸاضسي
وأإصسيب إآ’’ف ‘ أإقوى زلزإل تشسهده إيرإن ‘ أإك Ìمن
عشسر سسنوإت.
طالبان تواصسل عملياتها
@ هرات  :قال مسسؤوولون أإفغان ،إن ما ’ يقل عن 22
شسرطيا قتلوإ ‘ كم Úنصسبته حركة طالبان ‘ إقليم فرإه
بغرب أإفغانسستان ‘ وقت متأاخر من ،مسساء إأ’حد‡ ،ا
يزيد عدد إلقتلى ‘ صسفوف قوإت إأ’من إلتي تقاتل “ردإ
يزدإد جرأإة ⁄ .تعد إلسسلطات إأ’فغانية تفصسح عن إأ’رقام
بالتفصسيل لكن وزير إلدفاع إأ’مريكي جيمسس ماتيسس ،أإكد
مؤوخرإ أإن عدد إلقتلى يبلغ  500شسهريا وهو رقم يقول كثÒ
من إŸسسؤوول ‘ Úكابول إنه أإقل من إÿسسائر إ◊قيقية.
احتجاز جثة شسهيد
@ الضسفة  :قتل إ÷يشس إإ’سسرإئيلي شساvبا فلسسطينيvا ،أإمسس

بأانها سستسسحب دعمها للحكومة إذإ مّر
إ’تفاق.
Áكن أإن تعتمد ماي على دعم إأ’وسساط
إ’قتصسادية إلتي ’ –تاج إ ¤إلكث Òمن
إإ’قناع Ãا أإن إحتمال عرقلة إ’تفاق هو
كابوسسها إأ’سسوأإ وإلذي يفتح إÛال أإمام
إÿروج م- -ن دون إت- -ف- -اق‡ ،ا سس- -ي- -خ -ل -ق
ف -وضس-ى إق-تصس-ادي-ة ،ب-حسسب وزي-ر إŸال-ي-ة

إ’ثن ،Úبزعم تنفيذه عملية دهسس بالقرب من مدخل
«بيت أإمر» شسمال إÿليل ،بالضسفة إلغربية .وقال إلهÓل
إأ’حمر إلفلسسطيني ،إن «إلشساب إسستشسهد بعد إطÓق إلنار
عليه ،وإن جنود إ’حتÓل إإ’سسرإئيلي إحتجزوإ سسيارة
إإ’سسعاف وبدإخلها جثمان إلشسهيد قرب بلدة بيت أإمر».
’مارات تعفو عن ماثيو هيدجز
ا إ
@ أابو ظبي :أإصسدر رئيسس دولة إإ’مارإت خليفة بن
زإي -د آإل ن -ه -ي -ان ،ع-ف-وإ رئ-اسس-ي-ا ع-ن م-ئ-ات إلسس-ج-ن-اء
Ãناسسبة إلعيد إلوطني  47وشسمل إلعفو إ÷اسسوسس
إلÈيطا Êماثيو هيدجز ،إلذي إعتقل Ãطار دبي قبل
 5أإشس -ه -ر .وأإع -ل -نت وزإرة شس-ؤوون إل-رئ-اسس-ة أإن إلشس-ي-خ
خليفة بن زإيد آإل نهيان ،رئيسس إلدولة ،قد أإصسدر
عفوإ رئاسسيا بأاثر فوري.
’ تغي Òبعد الÈيكسست
@ بك :Úأإكدت إلصس ،Úأإمسس إ’ثن ،Úأإن سسياسستها
Œاه إ’–اد إأ’وروب -ي وب -ري -ط -ان -ي -ا ل -ن ت -ت -غ Òب -ع -د
م -وإف -ق -ة إÛلسس إأ’وروب -ي ع-ل-ى إت-ف-اق (ب-ري-كسست)

إلÈيطا Êفيليب هاموند.
وين ّصس إ’تفاق على فÎة إنتقالية من 21
شسهًرإ بعد موعد بريكسست إŸقرر ‘ 29
م- -ارسس  ،2019ل - -ن ي - -ت - -غ Òأإي شس - -يء بÚ
إلطرف ÚخÓلها تقريًبا وقد يتّم “ديدها
حتى .2022
وت -ب -ق -ى مسس-أال-ة إل-ت-ف-اوضس ع-ل-ى إل-عÓ-ق-ة
إŸسستقبلية عالقة.

إÿاصس بخروج إŸملكة إŸتحدة وأإيرلندإ إلشسمالية
م -ن إ’–اد إأ’وروب -ي وإ÷م -اع -ة إأ’وروب-ي-ة ل-ل-ط-اق-ة
إلذرية.
جاء ذلك ‘ تصسريح للمتحدث باسسم وزإرة إÿارجية
إلصسينية «جينغ شسوإنغ» ،خÓل مؤو“ر صسحفي ،تعليقا
على موإفقة إÛلسس إ’أوروبي على إتفاق (بريكسست)
وإإ’عÓ- -ن إلسس -ي -اسس -ي ،إل -ذي ي -ح -دد إط -ار إل -ع Ó-ق -ة
إŸسستقبلية ب Úإ’–اد إأ’وروبي وإŸملكة إŸتحدة.
سسوق عربية مشسÎكة للطاقة
@ القاهرة :دعا إأ’م Úإلعام ÷امعة إلدول إلعربية
أإحمد أإبو إلغيط ،إلدول إلعربية ،إ ¤إنشساء سسوق عربية
مشسÎكة ‘ ›ال إلطاقة ،خصسوصًسا ‘ ›ال إلكهرباء.
ق -ال أإب -و إل -غ -ي -ط ‘ ،ك-ل-م-ت-ه خÓ-ل إŸؤو“ر إل-ع-رب-ي
إÿامسس عشسر للÌوة إŸعدنية ،إŸنعقد ،أإمسس ‘
إلقاهرة ،إن «معدل إلطلب على إلكهرباء ‘ إŸنطقة
إلعربية يشسكل حوإ‹  3أإضسعاف إلطلب إلعاŸي؛ لذلك
هناك ضسرورة ملحة للسسعي لتحقيق هذإ إلهدف».
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إلثÓثاء  ٢٧نوفمبر  ٢٠١٨م إلموإفق لـ  ١٩ربيع إ’ول  ١٤٤٠هـ إلعدد ١٧٨٠٥

غدإ إجتماع إ◊كومة بالو’ّة

ملّفات تنموية مطروحة
وورشصات نقاشص مفتوحة
تكييف إلتّسشيÒ
مــع إلتحــــّو’ت
إ’قتصشـــــاديـــة

Ÿتابعة إ‚از
إŸششاريع ببومردإسس

دعوة إ ¤تفعيل إلّرقابة
إŸركزية وإلعمل
Ãبدأإ إألولويات
رصشد مبالغ هامة للّتنمية
إÙلية بسشيدي بلعباسس

رفع إ◊صصصص إل ّسصكنية
و–سص Úإÿدمات
إلصصحية
باتنة

مطالب برفع إلتّجميد
عن إŸشصاريع إلهامّة
تندوف

إŸرإفق إ÷وإرية
‘ صصلب إلهتمام
كلمة إلعدد

دللت تسصي Òجديد

جمال أإوكيلي

غدا سسيكون وّ’ة ا÷مهورية على موعد
مع ا◊كومة لدراسسة عدد من اŸلّفات
ا◊ ّسساسسة اŸدرجة كنقاط مفتوحة على
جدول اأ’عمال تخصص قطاعات تنموية
اسسÎات-ي-ج-ي-ة ت-ن-اقشص ب-ع-م-ق على مسستوى
الورشسات اŸعّدة لهذا الغرضص.
وي -أات -ي ه -ذا ا’ج -ت -م -اع ‘ سس -ي-اق م-وات
بالنسسبة للسسلطات العمومية ،التي حّددت
له اإ’طار اŸعنون «حكامة غ‡ Òركزة»
من أاجل جماعة إاقليمية حصسينة ،مبدعة،
مبادرة ،وهذه د’لة واضسحة على التوجه
ا÷ديد ‘ مسسار إادارة الشّسأان اÙلي،

وفق منظور متكيّف مع اÿيارات ا’قتصسادية الراهنة اÎŸجمة Ÿواجهة
اأ’زمة اŸتوّلدة عن اŸنحنيات اŸالية..وهذا عندما –ّول الو’ية أاو البلدية
إا ¤كيان اقتصسادي قائم بذاته انطÓقا ‡ا يتوّفر عليه من قدرات وكفاءات
مادية وبشسرية نادرة.
وب -ال -ت -ع -م-ق أاك ‘ Ìالّشس-ع-ار اŸرف-وع ،ف-إاّن-ه يسس-ج-ل م-ف-اه-ي-م تسس-ي Òج-دي-دة
ك-ا◊ك-ام-ة ،الÓّ-م-رك-زي-ة ،ج-م-اع-ة إاق-ل-ي-م-ي-ة اŸرت-كزة على الفعالية ،اإ’بداع،
والتحرك التلقائي اŸبني على روح اŸسسؤوولية واحÎام القوان ÚاŸعمول بها
والسسارية اŸفعول.
كل هذا العمل طويل اŸدى يسستند إا ¤نظرة واقعية قبلية ،يكون فيها للفرز
ا◊ظ اأ’وفر Œاه اŸورد البشسري ،الذي يعد مرجعية أاي تغي Òمرتقب ،وهذا
ما اهتدت إاليه ا÷هات اŸعنية عندما أاحدثت حركة ملحوظة ‘ سسلك الو’ة
واإ’دارة اÙل- -ي- -ة ،أام ‘ Ó- -ول -وج م -رح -ل -ة مسس ّ-ط -رة ‘ الÈن -ام -ج واÿاصص
بخيارات التّسسي Òا÷ديدة.
لذلك ،فإانّ هناك إارادة لدى اŸسسؤوول ‘ Úعدم تضسييع اŸزيد من الوقت
خاصسة بعد ‚اح مشسروع رقمنة وثائق ا◊الة اŸدنية ،وإاصسدار جواز ال ّسسفر
وبطاقة التعريف ،ورخصسة السسياقة بال ّصسيغة البيومÎية ‘ ،انتظار البطاقة
الرمادية ،هذا ما حّتم الذهاب إا ¤فضساءات أاك Ìصسعوبة وتعقيدا ،وا’نتقال
إا ¤أافق أاخرى لÎقية خدمات اŸرفق العمومي.

ه-ذا الّ-ت-سس-لسس-ل اŸن-ه-ج-ي وال-ت-درج اŸن-ط-ق-ي ‘ اسس-تشس-راف ال-ق-ادم ي-تطّلب
اسستعدادا نفسسيا ،وحضسورا ميدانيا من قبل اŸسسؤوول ÚاÙليّ Úناهيك عن
مرافقة التحو’ت ا÷ارية على أاك Ìمن صسعيد مؤوشّسراتها اأ’ولية تظهر ‘
ال-نصص اŸت-ع-ل-ق ب-ا÷ب-اي-ة اÙل-ي-ة ،ون-ظÒه اÿاصص ب-ا÷م-اع-ات اإ’ق-ل-ي-م-ية،
وتفويضص ال ّصسÓحيات جهويا والقرارات الوزارية اŸسسندة إا ¤اŸسسؤوولÚ
اÙلّي.Ú
وب -خصس-وصص اŸل-ف-ات الّ-ث-ق-ي-ل-ة ف-إاّن اأ’م-ر ي-ت-عّ-ل-ق ب-اسس-ت-ح-داث ‰وذج ج-دي-د
’سستهÓك الطاقة ،بتزويد  ١٥٤١مدرسسة بال ّ
” اسستÓم ٨٠
طاقة الشّسمسسية ،و ّ
هذا اŸوسسم ،كما سسيتم وضسع حّيز اÿدمة إادارة افÎاضسية تقّدم خدمات ٢٤
 ٢٤ /سساعة ،كما هناك ﬁاور أاخرى سستكون ﬁل بحث مسستفيضص من قبل
الورشسات اŸشسّكلة ‘ هذا اإ’طار كتثم Úاأ’مÓك والبيئة (إاعادة هيكلة
اŸصسالح البلدية) ،تقييم عمليات الÎحيل وتسسليم السسكنات ،رصسد نشساط
اÿدمة العمومية ،مندوبية ال ّسسÓمة اŸرورية ،وإاعداد اسسÎاتيجية مواجهة
الكوارث الطبيعية خÓل  ٦أاشسهر.
الفرصسة متاحة اليوم أامام الو’ة قصسد ا’سستفسسار عن كل هذه الّنقلة ‘ عمل
ا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة ،ح -ت -ى ي -ت -م ضس -ب -ط اأ’م -ور بصس -ورة ج -دي -ة وﬁك -م-ة،
وا’نطÓقة نحو مرحلة كانت دائما ﬁل انشسغال ال ّسسلطات العمومية تكون
على مسسافة واحدة فيما يتعلق بكل هذه اŸشساريع ال ّ
طموحة.
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Ÿتابعة إا‚از اŸشصاريع ا›ÈŸة ببومرداسس

دعوة إا ¤تفعيل الّرقابة اŸركزية والعمل Ãبدأا األولويات

صصغÒة
الشصلف وع Úالدفلى تراهنان على الفÓحة واŸؤوسّصسصات ال ّ

ترشضيد اŸياه اŸوّجهة لل ّسضقي وتوف Òفرصص السضتثمار

وجدت وليتا ع Úالدفلى والشصلف نفسصيهما أامام رفع
التحديات التي تواجههما ‘ قطاعات شصتى بالنظر إا¤
اÿط- -وات ا÷ب- -ارة ال- -ت -ي ق -ط -ع -ت -ه -م -ا ‘ ع -دة م -ي -دان
إاجتماعية وإاقتصصادية ضصمن مسصارهما التنموي ،غ Òأان
–دي -ات أاخ-رى ف-رضص-ه-ا ال-واق-ع واÙي-ط ضص-م-ن أاج-ن-دة
لنشصغالت التنموية ÿلق الÌوة و–سصÚ
اŸطالب وا إ
له-ت-م-ام-ات ال-كÈى
ال-واق-ع اŸع-يشص-ي ل-لسص-ك-ان صص-ار م-ن ا إ
التي يطرحها اÛال التنموي ‘ الوليت.Ú
الشصلف  /ع Úالدفلى :و  -ي  -أاعرايبي
اŸؤوشّص-رات ال-ت-ي كشص-فت ع-ن-ه-ا اŸصص-ال-ح اŸع-ن-ي-ة ب-اŸن-ط-ق-تÚ
خÓل نهاية سصنة  ،2018تتطلّب جهودا وبرامج تنموية إاضصافية
و‚اع -ة ‘ ال -تسص -ي ،Òوضص -ب -ط األول -وي -ات ل -ت-ح-ق-ي-ق اإلنسص-ج-ام
التنموي وتلبية اŸتطلبات من جهة وكسصب رهان التحديات
اإلقتصصادية من دفع القطاعات اإلسصÎاتيجية نحوتفعيل نشصاطها
ك- -ال- -ق- -ط- -اع ال -ف Ó-ح -ي واŸؤوسصسص -ات الصص -غÒة وت -وج -ي -ه ›ال
اإلسصتثمار نحو اŸناخ السصياحي ،واسصتغÓل ترشصيد اŸياه خاصصة
اŸوجه للسصقي ،والذي من شصأانه توسصيع ›ال إاسصتغÓل األراضصي
خ-اصص-ة اŸوج-ه-ة ل-لسص-ق-ي وت-ك-ث-ي-ف األنشص-ط-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،وهي
عوامل تضصمن انتعاشس –ريك ›ال التشصغيل لليد العاملة التي
يراهم عليها كل من وا‹ الشصلف مصصطفى الصصادق وبن يوسصف
عزيز من خÓل تدخÓتهما اŸتعددة ‘ مناسصبات ضصمن الهيئة
النفيذيت ÚواÛلسص Úالشصعبي Úللوليت Úوخرجاتهما اŸيدانية
واحتكاكهما باŸنتخب Úوالسصكان بالبلديات.
–قيق بعضس اإل‚ازات اإلسصتثمارية بكل من الشصلف وعÚ
ال- -دف- -ل- -ى ع- -ل- -ى غ- -رار اŸن- -اط- -ق اإلصص -ن -اع -ي -ة ب -ك -ل م -ن واد
السصلي وتÈكان Úوبومدفع من اŸؤوشصرات الرامية إا ¤تنشصيط
ه -ذا ال -ق-ط-اع رغ-م ب-طء ال-ع-م-ل-ي-ات ي-ب-ق-ى م-ؤوشص-را ÿل-ق الÌوة
وم -ن -اصصب الشص -غ -ل ،ل -ك -ن ب -اŸق -اب -ل ي -ت -ط -لب ج -ه-ودا م-راف-ق-ة
للمحافظة على نشصاط القطاع الفÓحي لتوف ÒاŸادة األولوية
خ -اصص -ة ‘ م -ي -دان الصص -ن -اع -ة ال -ت -ح -وي -ل-ي-ة ال-ت-ي “ي-ز أانشص-ط-ة
اسصتثمارية باŸنطقت ،Úوهو التحدي التي تعمل عليه مديرية
الفÓحية بع Úالدفلى على وجه اÿصصوصس من خÓل تفعيل
مردود القطاع ،خاصصة ‘ بعضس الشصعب ،يقول اŸدير الولئي
ﬂتار بوعبد‹ ‘ لقائه خاصصة من خÓل اعتماد عدة مشصاريع
انتاجية كÎبية األبقار ا◊لوب من خÓل مشصروع اŸسصتثمر
مصصطفى بن عيني ببلدية بئر ولد خليفة ،الذي منحته وزارة
الفÓحة رخصصة اسصتÒاد  500بقرة حلوب مرشصحة أان تدخل
اإلن -ت -اج م-ع سص-ن-ة  ،2019ب -اإلضص -اف -ة إا ¤مشص -اري -ع ‘ الصص-ن-اع-ة
التحويلية واÿدماتية التي توفر للسصكان الطلب اŸتزايد كما هو
ا◊ال ‘ تعبئة قارورات غاز البوتان اÿاصصة باŸناطق الريفية
للتخفيف من النقصس اŸسصجل ،والذي –اول السصلطات الولئية
اسصتدراكه من خÓل تدعيم اŸشصاريع من ميزانيتها كما هو
ا◊ال بالشصلف وع Úالدفلى التي خ ّصصصصت مبالغ هامة لتوصصيل
الغاز للمداشصر كما هو ا◊ال بع Úالدفلى التي اسصتطاعت من
خÓل ميزانيتها من –قيق قفزة نوعية ،حيث “ّكنت من –قيق
ما يقارب  60باŸائة بعدما كانت منذ سصنوات قليلة ل تتعدى 45
باŸائة من التغطية.
هذا التحدي يجعل ولية ع Úالدفلى مطالبة بتوسصيع نشصاط

الربط بالغاز الطبيعي ،خاصصة وأان  6بلديات لزالت ﬁرومة
◊د السصاعة من هذه اŸادة الضصرورية ،وهي اŸاين وبربوشس
وا◊سص -ان -ي -ة وب -ل-ع-اصس وواد الشص-رف-ة وا÷م-ع-ة أاولد الشص-ي-خ‘ ،
ان- -ت- -ظ- -ار الشص -روع ‘ ال -ع -م -ل -ي -ة ال -ه -ام -ة اıصصصص -ة ل -ب -ل -دي -ة
تاشصتة وطارق بن زياد اŸنطقت Úالباردت Úجدا ،وهي الرغبة
التي ترفع بإا◊اح ببلديات ولية الشصلف ،حيث لزالت مناطق
عديدة بدون عمليات الربط Ãادة الغاز كما هو ا◊ال Ãداشصر
كوان والسصقاسصيق بواد الفضصة وبريرة وبني بوعتاب وغÒها من
اŸناطق النائية ،خاصصة التي تتطلب عمليات بسصيطة باعتبار أان
شصبكة التوصصيل متوفرة كما الشصأان Ãنطقة الزمول بواد الفضصة،
باإلضصافة إا ¤ملف السصكن الريفي الذين تتقاسصمه الوليت Úرغم
اإلسصتفادات السصابقة لكن تبقى غ Òكافية.
ولعل هذا النوع من الصصيغة الذي –تاج الوليت Úسصيسصاهم ‘
اسصتقرار السصكان بعدما –ّقق انفراج ‘ التشصغيل من اŸشصاريع
اŸعتمدة ،حسصب اŸدير ا÷هوي للوكلة الوطنية للتشصغيل أاحسصن
حفري ورئيسس الوكالة اÙلية بالشصلف زه Òخالدي ،اللذان
أاكدا لنا انتعاشصة ‘ التشصغيل بالنظر إا ¤ما كشصفت عنه السصلطات
الولئية من مشصاريع هامة بالشصلف وع Úالدفلى.
هذه ا◊زمة من اإلنشصغالت وغÒها يحملها الواليان مصصطفى
صص-ادق وب-ن ي-وسص-ف ع-زي-زك-ره-ان-ات إلح-ت-ي-اج-ات ت-نموية طاŸا
رف-ع-ه-ا السص-ك-ان وف-رضص-ت-ه-ا ال-ع-م-ل-ي-ات واŸشص-اري-ع التي شصرع ‘
Œسصيدها ميدانيا ،وبدأات تعطي ثمارها من خÓل بعث آافاق
مسصتقبلية واعدة.

للّتخفيف من ال ّ
ضصغوط اŸالية والتكفل باŸشصاريع

تثم Úا÷باية واألمÓك اÙلية

ل· ‘ اجتماع يدوم يومŸ Úناقشصة عدد من اŸلفات واÙاور تخصس ‘ اسصاسصها التنمية بالوليات،
يلتقي غدا ولة ا÷مهورية با◊كومة بقصصر ا أ
وعÓقة الدارة باŸواطن واŸشصاريع القتصصادية اÙلية ومسصارها –ت شصعار حكامة غ‡ Òركزة من أاجل جماعات اقليمية مبادرة ومبدعة.
العاصصمة :سصارة بوسصنة
سص-ي-ت-ن-اول الج-ت-م-اع ال-ع-دي-د م-ن ال-قضص-اي-ا اŸتعلقة
بالتنمية كون اللقاء يأاتي ‘ وضصع اقتصصادي اسصتثنائي
يتصصل مباشصرة بعمل ولة ا÷مهورية ،كما سصيناقشس
ال -ولة آال -ي -ات ت -تصص -ل ب -ت -خ -ف -ي -ف اŸشص -اك -ل ال -ي -وم-ي-ة
ل -ل -م -واط-ن ‘ Úشص-ق عÓ-ق-ة الدارة ب-اŸواط-ن ،وسص-ب-ل
التخلصس من البÒوقراطية،كما سصيدرسصون سصبل تذليل
العقبات أامام طالبي الشصغل ‘ سصياق مكافحة البطالة،
وطرح تقّدم ﬂتلف صصيغ الشصغل ،عÓوة على ذلك
›ال الشص- -راك- -ة ‘ تسص- -ي Òالشص -أان اÙل -ي «ال -تسص -يÒ
التشصاركي» من خÓل دعوة الولة إا ¤تعميم اللقاءات
مع فعاليات اÛتمع.
وتعتزم ا◊كومة خÓل هذا اللقاء توجيه العديد من
التوجيهات للولة التي من شصأانها دفع التنمية اÙلية
الوطني بشصكل عام ‘ ظل اŸصصاعب اŸالية ،ومن بÚ
أاه -م اŸسص-ائ-ل ال-ت-ي سص-ي-ت-ط-رق ل-ه-ا الج-ت-م-اع ا÷ب-اي-ة
اÙل- -ي- -ة ال- -ت- -ي سص- -ب -ق ل -رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة أان دع -ا
لصصÓحها خاصصة ‘ ظل التذبذب ا◊اصصل ‘ اسصعار
ال -ن -ف -ط ،ل -ه -ذا السص -بب ف -إاّن رؤوسص-اء ال-ب-ل-دي-ات وال-ولة
مدعوون أاك Ìمن أاي وقت سصابق إا ¤لعب دور ﬁدد
قصصد رفع موارد الدولة ،واŸسصاهمة بشصكل أاك‘ È
التنمية اÙلية والوطنية ،خاصصة أانه ” إادراج قوانÚ
تتعلق بتعزيز اŸوارد اŸالية وصصÓحيات ا÷ماعات
اÙلية.

جه ا◊كومة تعليمات صصارمة لولة
ومن اŸنتظر أان تو ّ
ا÷مهورية تتعلق Ãرافقة التنمية القتصصادية ÷ذب
السصتثمار وتوجيهه نحو النشصاطات اÓÿقة للÌوة،
ك -م -ا سص-ي-حّ-ث-ه-م ع-ل-ى ال-تسص-ري-ع ‘ تسص-ه-ي-ل الج-راءات
ال-رام-ي-ة ا– ¤ري-ر السص-ت-ث-م-ار وت-وفÒه ل-ل-مسص-ت-ثمرين
ا÷دي ،Úوج -ع-ل ا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة دع-ام-ة ت-ن-م-وي-ة
اسصاسصية للدولة.
و‘ سصياق آاخر ،سصيناقشس اÛتمعون موضصوع عصصرنة
اŸرفق العمومي من خÓل عصصرنة الوثائق الدارية،
كون وزارة الداخلية عازمة على القضصاء بشصكل نهائي
ع-ل-ى ال-وث-ائ-ق ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ورق-ي-ة وت-عويضصها بالوثائق
والسصندات البيوميÎية ،مشصÒا إا ¤أان العملية تندرج ‘
إاطار اسصÎاتيجية عصصرنة ﬂتلف هياكل وزارة القطاع
ب -ه -دف تسص-ه-ي-ل اسص-ت-خ-راج ﬂت-ل-ف ال-وث-ائ-ق اإلدراي-ة،
و–سص Úاÿدمة العمومية اŸقدمة للمواطن.
كما سصيتطرق اللقاء ا ¤التعديÓت اÿاصصة بقانون

ال -ب -ل -دي -ة ا÷دي -د ،وأاه -م ‡ي -زات -ه أان ال -ت -ع-ديÓ-ت
ا÷دي -دة سص -ت -م -ن-ح ل-ل-م-ن-ت-خ-ب Úوال-ب-ل-دي-ة م-ك-ان-ت-ه-ا
اŸناسصبة التي سصتمكنها من لعب ادوار مهمة ‘
تنمية البÓد ،وسصتمكنها من تطوير ادائها كفاعل
وشص- - -ريك اسص - -اسص - -ي ‘ ت - -ق - -د Ëو–سص Úاÿدم - -ة
العمومية للمواطن ،فبالضصافة إا ¤دورها التقليدي
سصيكون للبلدية بحسصب اŸتحدث دور جديد Áكنها
من اŸسصاهمة ‘ تنمية القتصصاد الوطني من خÓل
–صصيل التاوات وغÒها من اŸهام ا÷ديدة ،كما
سصيمنح القانون ا÷ديد صصÓحيات اوسصع للمنخبÚ
“ّكنهم من أاداء مهتمهم بكل أاريحية.
ع Ó-وة ع-ل-ى ه-ذه اŸواضص-ي-ع سص-ي-ن-اقشس ال-ولة مسص-ائ-ل
أاخ-رى ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-حسص Úاÿدم-ة ال-ع-م-وم-ي-ة واله-تمام
بالطاقة اŸتجددة والبيئة ،وتثم‡ Úتلكات ا÷ماعات
اÙلية وغÒها من اŸواضصيع التي لها عÓقة بتحسصÚ
اÿدمات اŸقدمة للمواطن.Ú

رصصد مبالغ هاّمة للّتنمية اÙلية بسصيدي بلعباسس

آاليات عمل
اŸرحلة القادمة

وتطبيق قرار رفع التجميد عن مشصاريع الكهرباء الريفية
والفÓحية،كما يطالب السصكان برفع التجميد على هذا
الطريق الذي يشصكل إاضصافة حقيقية لولية باتنة ،على
اع -ت -ب -ار أان -ه سص -يسص -اه-م ‘ رب-ط ولي-ة ب-ات-ن-ة وال-ولي-ات
اÛاورة ،واد سصوف ،بسصكرة ،خنشصلة ،أام البواقي ،ميلة،

انشضغال اإل‚از ما زال يراوح مكانه

ثّمن باب العياشس أاحمد رئيسس اÛلسس الشصعبي لولية تندوف ما
” –قيقه ‘ ›ال التصصالت السصلكية والÓسصلكية بالولية،
ّ
ومدى نوعية اŸشصاريع اŸنجزة ‘ القطاع على غرار مشصروع
ربط الولية بشصبكة األلياف البصصرية مع ولية أادرار على مسصافة
 1300كلم بهدف تأام ÚاŸنطقة ،وتفادي أاي اختÓلت قد تصصيب
الشصبكة القدÁة ،ونّوه باÛهودات الكبÒة والهتمام البالغ الذي
ي -ول -ي -ه رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ل -ولي -ات ا÷ن -وب ال -ك-ب ÒواŸن-اط-ق
ا◊دودية من خÓل Œسصيد برامج تنموية تعكسس مدى الرغبة ‘
فك العزلة عن هذه اŸناطق ،هذا الهتمام تعكسصه األرقام
اŸسصجلة ‘ حصصة الولية من السصكنات اŸوزعة ،حيث اسصتفادت
الولية منذ شصهر مارسس الفارط من قرابة  3000وحدة سصكنية
‡ن
Ãختلف الصصيغ ،وهو ما اعتÈه «الرد اŸناسصب للمشصّككّ Ú
يصصطادون ‘ اŸياه العكرة لتمرير ﬂططاتهم الرامية ا ¤نسصف
ما ” –قيقه من مكتسصبات خÓل العقدين األخÒين».
ال -ع -دي-د م-ن اŸشص-اري-ع ال-ن-وع-ي-ة اسص-ت-ف-ادت م-ن-ه-ا ولي-ة ت-ن-دوف
سصاهمت بشصكل كب– ‘ Òسص Úا◊ياة اŸعيشصية للسصكان ،غ Òأان
مواطني اŸنطقة يعلقون اليوم آاماًل كبÒة على لقاء ا◊كومة
بالولة من أاجل رفع التجميد عن مشصاريع قطاعات الصصحة،
الشص-ب-اب وال-ري-اضص-ة ،ال-فÓ-ح-ة وال-ن-ق-ل ،وتÈز ق-ط-اع-ات الصصحة،
البيئة والنقل ‘ صصلب اهتمامات اŸواطن Úبتندوف باعتبارها
قطاعات حيوية لها صصلة مباشصرة باŸواطن ،Úوتلعب دوراً هاما

‘ تغي ÒمÓمح الولية ا◊دودية ا ¤األحسصن ،فاŸوقع ا÷غرا‘
لولية تندوف الواقعة ‘ أاقصصى ا÷نوب الغربي وما Áثله من
بعد اسصÎاتيجي شصّكل عائقًا ‘ Œسصيد عديد الÈامج بحكم بُعد
اŸنطقة عن مراكز التموين ،قسصاوة اŸناخ ،عدم معرفة اŸوارد
اŸائية اŸتوفرة بالولية بصصفة دقيقة وكافية ،وهو األمر الذي
يقف عائقاً حقيقيًا ‘ وجه أاي توسصع عمرا Êأاو إانشصاء نسصيج
صصناعي أاوفÓحي خارج اŸناطق اŸتعارف عليها تقليديا ،ناهيك
عن نقصس اليد العاملة اŸؤوهلة وارتفاع تكاليفها ،يضصاف ا ¤ذلك
نقصس وسصائل الدراسصة ومؤوسصسصات ال‚از وضصعف اŸوجود منها،
وهوما جعل من قرابة  160مشصروع ضصخم ينتظر التجسصيد على
أارضس الواقع ،كمشصروع إا‚از مركز صصحي حدودي وما Áثله من
إاضصافة من أاجل تأام ÚاŸواطن ÚوالÌوة ا◊يوانية من األمراضس
العابرة للحدود ،كما يطالب سصكان اŸنطقة بضصرورة التعجيل ‘
إا‚از مسصتشصفى كب Òيلبي احتياجات اŸنطقة التي تشصهد ‰واً
دÁوغ -راف -ي ً-ا م -تسص -ارع ً-ا م -ع ت -وف Òال -ع -دد ال -ك-ا‘ م-ن األط-ب-اء
األخصصائي Úوالعامن ،وكذا رفع التجميد عن مشصروع مركز الردم
التقني للنفايات وإاعادة تأاهيل ﬁطة تصصفية اŸياه اŸسصتعملة،
‘ ح Úيبقى شصبح التجميد يخيم على مشصاريع الفÓحة والري،
وال -ذي ي -ح -ول دون ت -وسص -ع اÙي -ط -ات ال-فÓ-ح-ي-ة وال-رع-وي-ة ‘
اŸنطقة.
تندوف :عويشس علي

يناقشس ولة ا÷مهورية غدا رفقة ا◊كومة مسصائل
هامة لها صصلة مباشصرة بالواقع اليومي للمواطن
تصصب ‘ ال -ت -ن -م -ي -ة اŸسص -ت-دام-ة وعصص-رن-ة اŸرف-ق
ال -ع-م-وم-ي ،م-ع ت-ق-د Ëم-قÎح-ات ف-ع-ال-ة ح-ول دور
ا÷ماعات اÙلية ‘ ترقية اإلسصتثمار والتجسصيد
الفعلي للÈامج التنموية على أارضس الواقع.
ل -ق -اء ي -وم -ي األرب-ع-اء واÿم-يسس اŸزم-ع ت-ن-ظ-ي-م-ه
بقصصر األ· بنادي الصصنوبر البحري ،يرتقب أان
ي- -ب- -حث سص- -ب- -ل تسص- -ي ÒاŸدن وا◊واضص- -ر ال -كÈى،
وال- -وق- -وف ع- -ن- -د ال -ولي -ات ا÷ن -وب -ي -ة واŸن -اط -ق
ا◊دودي-ة م-ع ت-ق-ي-ي-م وت-ع-زي-ز ال-ت-نسص-ي-ق ال-ق-ط-اع-ي
خ- -اصص- -ة ذات ال- -ط- -اب -ع الق -تصص -ادي ،م -ع Œسص -ي -د
اŸشصاريع اŸسصطرة.
م- -ل- -ف- -ات ع -دة سص -ت -ك -ون ﬁل دراسص -ة م -ا ب Úولة
ا÷م -ه -وري -ة وال -وزارة ال -وصص-ي-ة ح-ول آال-ي-ات تسص-يÒ
اŸرحلة اŸقبلة ضصمن خطط إاسصÎاŒية تضصمن
إايجاد سصبل ÿلق الÌوة وتنويع اŸداخيل بعيدا عن
التكالية ،والبحث عن مصصادر التمويل من خÓل
اŸبادرة الفعلية ‘ خلق نشصاطات اقتصصادية التي
تدر مداخيل على هذا الوليات ،وتعّزز من تنميتها
اÙلية –قيقيا للمطلب العام.
ويرمي اللقاء حسصب اŸتتبع Úا ¤بعث حيوية
لتأاهيل و–سص Úاÿدمة العمومية– ،ضصÒا للسصنة
اŸق-ب-ل-ة ع Èع-رضس م-ل-ف-ات ج-وه-ري-ة ،ع-ل-ى غ-رار
م -ل -ف السص -ك-ن ،اŸشص-اري-ع الق-تصص-ادي-ة ذات الصص-ل-ة
بالبنى التحتية واŸنشصآات القاعدية ،ومن اŸرجح
أان يطالب الولة بتكييف قوان Úخاصصة باÛالسس
اÙل -ي -ة م -ن أاج -ل تسص -ه -ي-ل م-ه-ام-ه-م وت-ع-زي-ز دور
ا÷ماعات اÙلية ‘ مرافقة اŸشصاريع التنموية
مع الوقوف عند التوصصيات األخÒة.
وتعلق آامال كب Òعلى مثل هذا اللقاء الذي سصيتّوج
بتوصصيات تصصب دائما ‘ –سص ÚالعÓقة ما بÚ
ا÷ماعات اÙلية واŸواطن ،وتخدم مصصا◊ه من
خÓل الÎكيز على تعزيز وترقية اŸرفق العمومي،
وتذليل ﬂتلف العراقيل التي تواجهه ‘ تعامÓته
م- -ع اإلدارة ،ب -ع -ي -دا ع -ن سص -ي -اسص -ة ال -بÒوق -راط -ي -ة
واÙاباة.
وم -ن اŸرت -قب أان –م -ل ت-لك ال-ت-وصص-ي-ات ال-ط-اب-ع
التطبيقي التي يقبل التجسصيد على أارضس الواقع
تÎج -م ال -ت -ط -ل -ع -ات Ãا يضص -م -ن –سص -ن وضص -ع -ه -م
الج -ت -م -اع -ي ،وت-ك-ون Ãث-اب-ة خ-ارط-ة ط-ري-ق ل-ع-ام
 ،2019حيث من اŸنتظر أان توجه ا◊كومة عدة
تعليمات وتوجيهات من أاجل الدفع بعجلة التنمية
القتصصادية و–قيق الرفاهية للمجتمع ا÷زائري
خدمة Ÿصصلحة اŸواطن.

ضضرورة متابعة مشضاريع األشضغال العمومية وفرصص اإلسضتثمار

لوراسس باتنة كثÒا على لقاء ا◊كومة مع الولة ،من أاجل نقل انشصغالتهم
يعّول سصكان عاصصمة ا أ
التنموية العميقة من طرف الوا‹ عبد اÿالق صصيودة لكل الطاقم ا◊كومي وللرئيسس بوتفليقة،
لخÒة على تنظيم لقاء سصنوي لكل ولة ا÷مهورية مع ا◊كومة بغرضس
الذي دأاب ‘ السصنوات ا أ
اŸتابعة اŸيدانية Ÿا –قق من ا‚ازات ‘ الوليات والوقوف على حقيقة اŸشصاكل والعراقيل التي
تعÎضس دفع عجلة التنمية اÙلية.
ل-تسص-ه-ي-ل ح-رك-ة ال-ت-ن-ق-ل وال-دف-ع ب-ع-ج-ل-ة التنمية ،مطالب
سصكان الولية خاصصة وان اŸشصروع قد قطع أاشصواطا كبÒة
من حيث دراسصته و ⁄يبق سصوى تخصصيصس الغÓف اŸا‹
وان-طÓ-ق األشص-غ-ال ،ك-م-ا ي-رج-والسص-ك-ان م-ن ا◊ك-وم-ة أان
ت -ف -رج ع -ل-ى مشص-روع إا‚از مسص-تشص-ف-ى ج-ام-ع-ي ث-ان ل-فك
الخ-ت-ن-اق ع-ن اŸسص-تشص-ف-ى ال-وح-ي-د ب-ب-ات-ن-ة ،والذي يعتÈ
جهويا لتأامينه خدمات صصحية لعدة وليات على غرار
خنشصلة ،بسصكرة ،وغÒها.
كما يطالب السصكان بإاعداد ﬂطط فعال إلعادة العتبار
للمطار الدو‹ مصصطفى بن بوالعيد ،حيث يرجوالسصكان
أان تأاخذ ا◊كومة انشصغالهم Ãحمل ا÷د ،وتسصارع إا¤
تأاهيل اŸطار وإاعادة ا◊يوية له ،عن طريق فتح خطوط
دولية.
و–تاج باتنة أايضصا إا ¤مشصاريع تنموية بالبلديات النائية
التي أاح Èسصكانها على هجرتها خÓل العشصرية السصوداء،
وضص -رورة خ-ل-ق م-ن-اط-ق نشص-اط-ات إلع-م-ار ه-ذه اŸن-اط-ق

اŸرافق ا÷وارية ‘ صصلب اهتمام سصكان تندوف

العاصصمة :آاسصيا مني

لول بتمÔاسصت
ترقية اÿدمات الصصحية اŸطلب ا أ

مطالب برفع التّجميد عن اŸشضاريع الهامّة

ي-تصص-در م-ط-الب سص-ك-ان ب-ات-ن-ة ل-ل-ح-ك-وم-ة رف-ع ال-ت-ج-م-ي-د
ال-ت-قسص-ي-م اإلداري ب-ولي-ات ال-هضص-اب ال-ع-ل-ي-ا ،وال-ت-ي م-نها
ب -ات -ن -ة ،ح -يث وع -د ن -ور ال -دي -ن ب -دوي وزي -ر ال -داخ -ل -ي-ة
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية سصكان الولية ‘
زيارته األخÒة بأان باتنة معنية بهذا التقسصيم الذي أاقره
رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،مؤوكدا أان اŸلف
ق-ي-د ال-دراسص-ة ،ح-يث ي-ت-م ح-ال-ي-ا ت-ق-ي-ي-م ال-ولي-ات ال-عشصر
اŸسصتحدثة قبل سصنت ‘ Úا÷نوب لÎقيتها إا ¤وليات
قائمة بذاتها ،وتأاتي وعود بدوي الوزير لتنفي الشصائعات
اŸتداولة عن تراجع ا◊كومة عن اŸرحلة الثانية من
التقسصيم اإلداري بسصبب شصح اŸوارد اŸالية وانهيار أاسصعار
النفط.
كما يتصصّدر «حلم» مشصروع ربط باتنة بخطوط الÎاموي،
كغÒها من وليات الشصرق ،خاصصة سصطيف ،وقسصنطينة

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

” Œسصيدها على أارضس
يعد ملف السصكن من أاولويات ا÷بهة ا إ
لجتماعية بولية سصيدي بلعباسس ،فعلى الرغم من اŸشصاريع السصكنية الكÈى التي ّ
لنشصغالت.
الواقع ،إال أانها ل ترقى إا ¤متطلبات السصاكنة التي هي ‘ تزايد مسصتمر ،ويعد اŸلف الصصحي أايضصا ثا Êأاهم ا إ
سصيدي بلعباسس:غ ــ شصعدو
تهدف أاسصاسصا لتعزيز هذه القطاعات وتلبية متطلبات مدعم باŸوقع قصصد التحكم ‘ اجال ال‚از وبالتا‹
اŸواطن و–سص Úمسصتواه اŸعيشصي باعتبار أان التنمية دفع وتÒة األشصغال Ãا يتناسصب مع النوعية اŸطلوبة،
ح -يث ل ت -زال تشص -وب-ه ال-ع-دي-د م-ن ال-ن-ق-ائصس خ-اصص-ة ليسصت بشصيء آا Êوﬁدود بل هي تواصصل واسصتدامة.
وأايضص- -ا تشص- -ج- -ي- -ع م- -ؤوسصسص- -ات اإل‚از ال- -ت- -ي خ ّ-ل -فت
با÷هة ا÷نوبية للولية ،أاما ملف اإلسصتثمار فيعد من تعد ولية سصيدي بلعباسس ورشصة مفتوحة بالنظر إا ¤اŸؤوسصسصات اŸتعÌة بعد توقف دام لسصنوات.
ال-ت-ح-دي-ات ا◊ق-ي-ق-ي-ة ÿل-ق الÌوة اÙل-ي-ة و–ق-ي-ق اŸشصاريع السصكنية التي هي قيد اإل‚از ،ومنذ ذلك أاما على الصصعيد الصصحي ،فقد حّققت الولية قفزة
ت -ن -م -ي-ة مسص-ت-دام-ة Ãا ‘ ذلك ال-قضص-اء ع-ل-ى مشص-اك-ل مشصروع  2000وحدة عمومية إايجارية بتلمو ،Êوالتي نوعية بعد دخول مركز مكافحة أامراضس السصرطان
ال-ع-ق-ارات الصص-ن-اع-ي-ة واألراضص-ي ال-فÓ-ح-ي-ة والرعوية انتهت األشصغال بـ  800وحدة بها فيما لتزال األشصغال اÿدمة السصنة ا÷ارية واسصتقباله Ÿرضصى من داخل
ال-واق-ع-ة Ãن-ط-ق-ة ال-هضص-اب ال-ع-ل-ي-ا ،ن-اه-يك ع-ن ملف متواصصلة ‘ حصصة  1200سصكن حيث تتوقع اŸصصالح ال -ولي -ة وخ -ارج -ه -ا ،فضص  Ó-ع -ن مسص -تشص-ف-ى ال-ط-اب-ي-ة
اإلسص- -ت -ث -م -ار السص -ي -اح -ي ال -ذي ت -ع -ول ع -ل -ي -ه ال -ولي -ة اŸعنية إاسصتيÓمها ‘ غضصون سصنة  ،2019باإلضصافة ا÷ديد الذي خفف الضصغط عن اŸسصتشصفى ا÷امعي،
كثÒا باعتبارها من الوليات التي “تلك مقومات إا ¤حصصة أالف سصكن بنفسس الصصيغة ببلدية سصيدي ويسصعى لتقد Ëخدمات طبية لسصاكنة ا÷هة الغربية،
◊سص -نÃ ،ج -م-وع ي-ق-در ب 3000وح-دة سص-ك-ن-ية ،لكن ليبقى مشصكل تفعيل هذه اŸرافق وإاسصتغÓلها أاحسصن
سصياحية كبÒة تبقى غ Òمسصتغلة بالشصكل اŸطلوب.
انصصبت معظم إانشصغالت سصاكنة ولية سصيدي بلعباسس ا◊صصة تعد غ Òكافية بالنظر إا ¤عدد الطلبات التي اسصتغÓل شصغل اŸواطن Úمن خÓل توف Òالتجهيزات
ح -ول ﬁور السص -ك -ن والصص -ح -ة ،وه -ي اŸط -الب ال-ت-ي فاقت  25أالف طلب على هذا النوع من الصصيغ ،وهو وتدعيم هذه اŸرافق باألطقم الطبية اŸتخصصصصة.
ت -ك ّ-ررت خ Ó-ل ل -ق -اء وا‹ ال -ولي-ة Ãم-ث-ل-ي اÛت-م-ع اŸشصكل الذي تعا Êمنه جل بلديات الولية خاصصة و‘ اŸق - -اب - -ل لت - -زال اŸؤوسصسص - -ة اإلسص - -تشص- -ف- -ائ- -ي- -ة
اŸد Êأاثناء الزيارات التفقدية التي قادته إا ¤معظم ا÷نوبية منها ففي بلدية تÓغ مث ،Óسصجلت اŸنطقة اŸتخصصصصة ‘ أامراضس النسصاء والتوليد تشصّكل زاوية
دوائر الولية مؤوخرا ،و‘ هذا الصصدد أاكد أاحمد عبد عدة مشصاريع جارية األشصغال بها حاليا على غرار إاخ-تÓ-ل ل-ل-ق-ط-اع بسص-بب اإلك-ت-ظ-اظ وت-ذب-ذب مسصتوى
ا◊ف -ي -ظ السص -اسص -ي وا‹ سص -ي -دي ب-ل-ع-ب-اسس أان م-ط-لب مشصروع إا‚از  700وحدة سصكنية عمومية إايجارية ،اÿدمات اŸقدمة على مسصتواها،بعد توقف مشصروع
السصكن الذي أاخذ حصصة األسصد ‘ قائمة اŸطالب ،وهي ا◊صصة التي ل تلبي كل طلبات السصكان التي إاقÎاح التوسصعة.
فضص Óعن مطالب تنموية أاخرى ذات طابع إاجتماعي - - - Œاوزت  6آالف ط- - -لب ،وب- - -ب- - -ل- - -دي - -ة رأاسس اŸاء و‘ ذات السص -ي -اق ،ي -ط -الب م -ع-ظ-م سص-ك-ان ال-ب-ل-دي-ات
ك- -الصص- -ح -ة ،والشص -غ -ل ت -ع -د ضص -م -ن أاول -وي -ات ا÷ه -ات ا÷نوبية اعطيت تعليمات لديوان الÎقية والتسصي Òب -ت -حسص Úاÿدم -ات ال -ط-ب-ي-ة اŸق-دم-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى
اŸسصؤوولة ،حيث وعد بتخصصيصس مبالغ مالية هامة العقاري بصصياغة رزنامة لÓشصغال ا÷ارية Ãشصروع العيادات ا÷وارية من خÓل تدعيمها بالعتاد الطبي
سصÎصصد خÓل السصنة  2019لتجسصيد برامج تنموية ال -ق -طب ال -ع -م -را Êا÷دي-د اŸت-م-ث-ل ‘  1221سصكن الÓزم وتوف ÒاŸناوبات.
ع -م -وم-ي إاي-ج-اري يضص-اف ال-ي-ه-ا  100مسص-ك-ن ترقوي

باتنة

باتنةŸ :وشصي حمزة
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الّرفع من ا◊صضصص ال ّسضكنية و–سض Úاÿدمات الصضحية

يشصّكل لقاء ا◊كومة بولة ا÷مهورية يومي  28و 29نوفم Èا÷اري ﬁطة هامة لرفع انشصغالت الشصأان اÙلي
لمام،
واهتمامات اŸواطن ‘ ›ال التنمية من قبل ‡ثلي ا÷هاز التنفيذي ودفع حيوية اŸشصاريع اŸسصجلة نحو ا أ
مقابل عرضس أاهم التحديات الراهنة وخريطة الطريق اŸسصتقبلية للجزائر اقتصصاديا وسصياسصيا ،وأايضصا التحضصÒ
لهم اŸواعيد واÙطات اŸفصصلية.
أ
بومرداسس :ز ــ كمال
السصابق ‘ كل من عاصصمة الولية ،بودواو ،خميسس اÿشصنة ،دلسس
ويسصر التي خ ّصصصس لكل منها  10مÓي Òسصنتيم لتجديد اإلنارة
ح -ظ -ي ال ّ-ل -ق -اء اŸرت -قب ب Úال-ولة وا◊ك-وم-ة ب-ال-ك-ث Òم-ن العمومية بأانظمة «لد» ،القيام بعمليات تهيئة حضصرية وتهيئة
الهتمام من قبل اŸواطن ÚواŸتابع Úللشصأان اÙلي بولية ال-فضص-اءات ال-ع-م-وم-ي-ة واŸسص-اح-ات اÿضص-راء ب-ال-ب-ل-دي-ات لكنها
جهت لها انتقادات لذعة لكن ليسس ‘ حينها،
ب -وم -رداسسÃ ،ا ف -ي -ه-م اŸن-ت-خ-ب-ون و‡ث-ل-و ا إ
لدارة اÙل-ي-ة توقفت أاو أالغيت وو ّ
بالنظر إا ¤أاهمية اŸوعد زمنيا ،وأايضصا على اعتباره مناسصبة ونفسس األمر لÈنامج إاعادة تهيئة مناطق النشصاطات بالبلديات،
لرفع تقارير شصاملة من قبل وا‹ الولية عن واقع التنمية الذي شصكل رهانا حقيقيا للجماعات اÙلية من أاجل تفعيل
اÙلية وأاهم العراقيل والصصعوبات التي تعÎضس Œسصيد م -ل -ف السص -ت -ث -م -ار ،وخ -ل-ق مصص-ادر دخ-ل ب-دي-ل-ة ع-ن اŸي-زان-ي-ة
اŸشصاريع ا›ÈŸة ‘ إاطار اıطط اÿماسصي  / 2014العمومية ،وغÒها من اŸقÎحات التي شصكلت أاولوية ‘ برامج
 2019الذي يشصارف على نهايته ،خاصصة وأان الكث Òمنها  ⁄تر ال-ع-م-ل السص-اب-ق-ة ب-ال-ولي-ة م-ن-ه-ا مشص-اري-ع السص-ت-ث-مار ‘ القطاع
لسصباب مالية أاحيانا نتيجة عملية التجميد التي السصياحي ومرافق خصصصصت لتأاط Òالفئات الشصبانية ‘ اÛال
النور بعد أ
طالت عدد منها بسصبب الضصائقة اŸالية وأاخرى بسصبب سصوء ال -ري -اضص -ي وال-ث-ق-ا‘ ب-ا‚از مÓ-عب ج-واري-ة وم-ك-ت-ب-ات ب-ل-دي-ة
ال -ت -ق -دي -ر وال -تسص -ي ‘ Òك -ي -ف-ي-ة إادارة الصص-ف-ق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة للمطالعة.
واŸناقصصات التي رجحت مقاولت ومؤوسصسصات غ Òمؤوهلة ‘ األخ Òيبقى أامل اŸواطن البومرداسصي معلقا ‘ مطلب
ل‚از مشص -اري -ع ق-ط-اع-ي-ة حسص-اسص-ة م-ن-ه-ا السص-ك-ن واŸراف-ق توسصيع مفهوم اŸرافقة واŸراقبة من قبل اإلدارة اŸركزية
العمومية وغياب اŸتابعة من قبل اŸديريات اŸعنية ،ويأاتي ل -ط -ب -ي -ع -ة اŸشص -اري -ع اŸسص -ج -ل -ة ﬁل -ي-ا واŸقÎح-ة ب-ن-اء ع-ل-ى
‘ مقدمتها مسصتشصفى  240سصرير بعاصصمة الولية اŸتوقف اسصÎاتيجية مدروسصة تراعي مبدأا األولويات والنشصغالت التي
ي- -ت -ط -ل -ع إال -ي -ه -ا اŸواط -ن ‘ ›ال خ -ل -ق أانشص -ط -ة اق -تصص -ادي -ة
لسصاسس.
بعد تسصع سصنوات من وضصع حجر ا أ
كما –ّدث بعضس اŸنتخب Úأايضصا عن إاشصكالية غياب التنسصيق لمتصصاصس البطالة ومعا÷ة مشصاكل سصكان القرى واŸناطق
ب Úال -ه -ي -ئ -ات واإلدارات اÙل-ي-ة ‘ Œسص-ي-د ج-م-ل-ة اŸشص-اري-ع النائية الذين يشصتكون من أازمة مياه الشصرب ،غاز اŸدينة ،تهيئة
ا›ÈŸة لفائدة الولية وعدم احÎام مبدأا األولويات وغياب ال -ط -رق -ات ال -ب -ل -دي -ة وال-ولئ-ي-ة اŸهÎئ-ة ب-درج-ة ك-بÒة ،ت-وفÒ
Óطفال والشصباب وإا“ام اŸشصاريع العمومية
السصتمرارية ‘ ﬂططات عمل ا÷هازين التنفيذي والتشصريعي مسصاحات اللعب ل أ
على اŸدى البعيد ،ألن كل تغيÁ Òسس ا÷هاز التنفيذي حسصب اŸتوقفة أادناها توف Òحاجيات اŸدارسس البتدائية والنقل
رأايهم يؤودي حتما إا ¤تغﬂ ‘ Òطط العمل الولئي وبالتا‹ اŸدرسص -ي ،وه -ي ب -ن -ظ -ره -م ضص -روري-ة وأاو ¤م-ن ت-ب-ذي-ر أام-وال
يؤوثر على بعضس اŸشصاريع ا›ÈŸة .وهنا ذكرت مصصادرنا عمومية ‘ مشصاريع  ⁄يطلبها اŸواطن يوما “اشصيا مع مزاج
مشص-اري-ع «ال-ل-ج-ان ال-ت-ق-ن-ي-ة ل-ل-دوائ-ر» ال-ت-ي ق-ام بتنصصيبها الوا‹ بعضس اŸسصؤوول ÚاÙلي.Ú
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بالطريق السصيار شصرق  -غرب.
بدوره وا‹ باتنة تعّهد ‘ كث Òمن اŸناسصبات بأاّنه لن
يّدخر أاي جهد ‘ نقل انشصغالت سصكان الولية للسصلطات
العليا ‘ الدولة خدمة للولية والصصالح العام.

ال -ت -ن -م-ي-ة اÙل-ي-ة و–سص ÚاŸسص-ت-وى اŸع-يشص-ي ل-ل-م-واط-ن،
مطالب تتجّدد ب Úا◊ Úواآلخر من طرف سصكان عاصصمة
األهقار ،انطÓقا من طبيعة اإلنسصان الذي يسصعى دائما إا¤
توفر األفضصل ،و–قيق الرفاهية ‘ معيشصته اليومية.
يتجّدد مطلب سصكان ولية “Ôاسصت ‘ ،كل فرصصة سصانحة
بضصرورة توفر أادنى شصروط التنمية ،والتي حسصب اŸواطنÚ
الذين التقتهم «الشصعب» تنطلق من ترقية اÿدمات الصصحة
بأاك Èولية من حيث اŸسصاحة بالوطن ،بتجسصيد اŸشصاريع
ا›ÈŸة ‘ ﬂتلف دوائر الولية من أاجل توف Òأادنى شصروط
الصص -ح -ة ل -ل -م -واط-ن ال-بسص-ي-ط ،ع-ل-ى غ-رار اإلسص-راع ‘ تسص-ل-ي-م
Óمراضس
اŸشصاريع الصصحية ا›ÈŸة ،كمسصتشصفى  120سصرير ل أ
العقلية ،ومسصتشصفى  240سصرير بعاصصمة الولية ،و 120سصرير
باŸقاطعة اإلدارية ع Úصصالح  700كلم عن عاصصمة الولية،
ودراسصة وإا‚از مسصتشصفى  60سصرير بكل من ع Úقزام وتÚ
زوات Úا◊دوديت ،Úباإلضصافة إا ¤إا‚از مصصلحة تصصفية الدم،
وإا ¤ح Úذلك يؤوكد اŸواطن ‘ Úحديثهم «الشصعب» على
ضصرورة –سص Úاÿدمات الصصحية اŸقدمة Ãختلف الهياكل
الصصحية اŸنتشصرة بعاصصمة األهقار.
‘ سصياق آاخر ،يعد أاحد ركائز –قيق التنمية ا◊قيقية ،يؤوكد
اŸواطن Úعلى ضصرورة Œسصيد اŸشصاريع اŸتعلقة باألشصغال
العمومية خاصصة منها تعبيد الطرق ،بدءاً من الطريق العابر
للصصحراء وإا‚ازها وفقا Ÿا يتطلبه طريق حيوي وذوأاهمية
إاسصÎاتيجية مسصتقب ،Óباإلضصافة إا ¤الطرقات الولئية التي
تربط عاصصمة الولية Ãختلف اŸناطق والقرى خاصصة منها
التي تفتقر للمرافق ا◊يوية على غرار قرى (ت Úتاراب،Ú
تاقمارت ،ترهنانت ،إازرنن ،تغموت )...وغÒها ،حيث أاكدت
تقارير اÛلسس الشصعبي الولئي والتي تطرقت لها «الشصعب»
‘ أاحد اعدادها اŸاضصية أان  ‘ 75اŸائة من طرق الولية
غ Òمعبدة ،الشصيء الذي يعتÈه اŸواطنون ل بد من تداركه
من أاجل –قيق تنمية حقيقية ،بحكم شصسصاعة الولية.

ك -م -ا ط -الب اŸواط -ن -ون ‘ ح -دي -ث -ه -م بضص -رورة خ -ل-ق ف-رصس
اإلسصتثمار والتحفيز على اسصتقطاب اŸسصتثمرين ‘ ﬂتلف
اŸوارد التي –توي عليها الولية ،من أاجل بعث اŸنطقة ‘
العديد من ا÷وانب ،خاصصة مع –ديد مناطق النشصاط ،أاين ”
تسصجيل سصنة  2017حسصب بيان نشصاط الولية لذات السصنة على
 03مناطق واحدة منها بعاصصمة التديكلت ،إال أان هذه اŸناطق
ل تزال تفتقر إا ¤نشصاط إاسصتثماري جاد ما عدا مصصنعÚ
إلنتاج ا◊ليب.

يحدث هذا ‘ وقت ” فيه معا÷ة  87ملف حظي باŸوافقة
اŸب -دئ -ي -ة قصص -د اإلسص -ت -ف -ادة م -ن م -زاي-ا اإلسص-ت-ث-م-ار ،ك-م-ا ”
Óسصتثمار خÓل
اŸصصادقة على  25ملف Ÿنحه عقار موجه ل إ
السصنة اŸنصصرمة.
هذا وعبّر اŸواطنون الذين التقتهم «الشصعب» عن أاملهم ‘
Œسصيد اŸزيد من اŸشصاريع التنموية التي من شصأانها أان تلبي
رغبات السصكان وتتماشصى مع تطلّعاتهم.
“Ôاسصتﬁ :مد الصصالح بن حود
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الغاز مطلب أاغلب البلديات النّائية بسسكيكدة

ﬁليـ ـ ـ ــ ـ ـات

طفرة ‘ توزيع ال ّسسكن والقضساء على األحياء القصسديرية

تعمل السسلطات الو’ئية بسسكيكدة على توزيع السسكن الذي “ت ا’شسغال به ‘ جميع الصسيغ ،والذي يعد طفرة ‘ هذا القطاع بعد أان كانت الو’ية متأاخرة ‘ عدد
’‚از ،والعدد الضسخم من طلبات السسكن’ ،سسيما وسسكيكدة تعد من الو’يات «اŸليونية» ذات كثافة سسكانية كبÒة ،وقد –ّقق
اŸشساريع السسكنية من حيث وتÒة ا إ
مسسعى كان حلما ‘ وقت مضسى من إازالة حي «اŸاتشش» القصسديري ،بعد أان ” إازالة جزء من ا◊ي Úالقصسديري« Úبوعباز» و»حسس Úلوزاط «.
سسكيكدة :خالد العيفة
كل فصسل شستاء ،والبحث عن قارورات الغاز،
او ا’ح -ت -ط -اب Ÿن ’ ي -ق -در ع -ل -ى مشس -ق -ة
ا◊صسول على هذه القارورة التي تتحول ا¤
ح-ال-ي-ا ال-ع-م-ل-ي-ة مسس-ت-م-رة إ’زالة حي بحÒة
ع-م-ل-ة صس-ع-ب-ة ،ل-وج-ود ال-ع-دي-د من البلديات
الطيور الهشس ‘ ،انتظار اسستكمال عمليات
على ارتفاع كب Òمن سسطح البحر ،ويسستوي
اإ’سسكان لباقي ا’حياء القصسديرية ،والسسكن
‘ ذلك بلديات اŸصسيف القلي وباÿصسوصس
ا’جتماعي لسسكان مدينة سسكيكدة ،إاضسافة
ب -ل -دي -ات دائ-رت-ي ال-زي-ت-ون-ة واو’د اع-ط-ي-ة،
ا ¤السسكنات اŸعرضسة لÓنهيار .واعتÈت
وبلديتي أاو’د احبابة وزردازة ،إاضسافة ا¤
هذه السسنة أ’همية اŸلف بسسنة اإ’سسكان،
ال -ع-دي-د م-ن ب-ل-دي-ات ا÷ه-ة الشس-رق-ي-ة ع-ل-ى
حيث سسيتم توزيع حوا‹  6آا’ف سسكن ضسمن
غ -رار ب -ل -دي-ة السس-بت وق-راه-ا ال-ك-ثÒة ال-ت-ي
ﬂتلف الصسيغ قبل نهاية السسنة ا÷ارية،
تعيشس اصسعب الظروف ،ناهيك عن بلديات
كما صسّرحت السسلطات الو’ئية فيما سسبق،
ق -ري -ب -ة م -ن ع -اصس -م -ة ال-و’ي-ة ك-ب-ل-دي-ة عÚ
وي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-اسس-ت-ك-م-ال ت-وزي-ع السس-ك-نات
الزويت التي  ⁄تدرج ‘ أاي مشسروع للربط
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ل -ف -ائ -دة ق -اط -ن -ي ال-ب-ن-اي-ات
ب -ه -ذه اŸادة ا◊ي -وي -ة رغ -م ان -ه-ا ت-وج-د ‘
ال -قصس -دي -ري -ة ب-ح-ي ب-حÒة ال-ط-ي-ور ب-وسس-ط
منطقة باردة وصسعبة التضساريسس ،و’ تبعد
مدينة سسكيكدة ،التي شسهدت عملية ترحيل
عن عاصسمة الو’ية ا’ بـ  18كلوم Îفقط،
قبل عيد الفطر اŸنصسرم فاقت  700سسكن،
زيادة على بلدية بوشسطاطة التي هي قريبة
باإ’ضسافة إا ¤توزيع عدد هام من السسكنات
ج -دا م -ن ع -اصس -م -ة ال -و’ي -ة ،وق -رى ب -ل-دي-ة
بصس-ي-غ-ة ال-ع-م-وم-ي اإ’ي-ج-اري ببلدية عزابة،
“الوسس على غرار ع Úالشسرايع التي تعاÊ
فضس  Ó-ع -ن ت -وزي -ع ح-وا‹  200سس-ك-ن تابعا
م -ن -ذ سس -ن -وات دون ال -ت-ف-ات-ة ج-ادة م-ن ق-ب-ل
ل-ل-وك-ال-ة ال-ع-ق-اري-ة ب-ب-ل-ديات ›از الدشسيشس
السسلطات اŸعنية.
وسسيدي مزغيشس وا◊دائق تضساف لها 500
اسسÎات -ي -ج -ي-ا ‘ ال-بÎوك-ي-م-ي-اء ،وو’ي-ة ل-ه-ا ي-ن-ظ-م م-ه-ن-ة الصس-ي-د ب-ه-ذه اŸن-طقة ،ويعود ك -م-ا ت-ع-رف ال-ع-دي-د م-ن اŸشس-اري-ع ال-ه-ام-ة
إاعانة للسسكن الريفي.
من جهة أاخرى ،سسيتم ‘ ديسسم ÈاŸقبل إامكانيات هائلة ‘ اÛال السسياحي ،تتوفر ع -ل-ى الصس-ي-ادي-ن ال-ت-ق-ل-ي-دي Úب-ال-ف-ائ-دة ع-ن بالو’ية بطئا رهيبا ‘ اإ’‚از على غرار
مشسروع ازدواجية السسكة ا◊ديدية ب Úو’ية
توزيع ما ’ يقل عن  4آا’ف سسكن باŸدينة على أاك Èسساحل على اŸسستوى الوطني بـ طريق إانعاشس ا’قتصساد اÙلي.
ا÷دي-دة ب-وزع-رورة ب-ب-ل-دي-ة ف-ل-ف-ل-ة ،واأ’مر  141كلم ،ا’ انها تعد قطبا فÓحيا بامتياز وب -ق -ط -اع الصس -ح -ة م -ن اŸن -ت -ظ -ر اسس -ت Ó-م ع -ن -اب -ة ورمضس -ان ج -م -ال بسس -ك-ي-ك-دة ،ع-ل-ى
ّ
يتعلق ‘ هذا السسياق بـ  2800وحدة سسكنية كذلك نظرا ıتلف اŸنتوجات الفÓحية مشس- -روع ه -ام ،ي -ت -م -ث -ل ‘ أاك Èمسس -تشس -ف -ى مسسافة  90كلم الذي تشسرف على ا‚ازه
بصسيغة البيع باإ’يجار و 1500وحدة عمومية وب-ك-م-ي-ات ك-بÒة ون-وع-ي-ات ب-أاراضسي بدرجة ل-ل-ح-روق ع-ل-ى اŸسس-ت-وى ال-وط-ن-ي ب-ال-ق-طب شس - -رك - -ة «أاو.أاشس .أال» ا’سس - -ب- -ان- -ي- -ة ،ح- -يث
إايجارية مقسسمة ب Úقاطني السسكنات الهشسة خصسوبة نادرة قدرت مسساحتها بـ  131879ال-ع-م-را Êا÷دي-د ب-ب-وزع-رورة شس-رق م-دينة ان -ط -ل -قت ب -ه اأ’شس -غ-ال ‘  2007وك-ان م-ن
بالزفزاف وسسكان مدينة سسكيكدة القدÁة ،هكتار من إاجما‹ مسساحة الو’ية  68،4137سسكيكدة ،وذلك خÓل السسنة اŸقبلة ،والذي اŸفروضس تسسليمه ‘  ،2014لكن اŸقاولة
الذين يعانون من أازمة ضسيق باإ’ضسافة إا ¤كيلوم Îمربع ،حيث –تل سسكيكدة مركز سسيتوفر على  120سسرير ومسساحة كلية تقدر اŸك- -ل- -ف- -ة ب- -إا‚ازه ت- -أاخ- -رت ع- -ن اŸوع -د
سس -ك -ن -ات أاخ -رى ت -اب-ع-ة ل-لصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي الريادة ‘ العديد من الشسعب الفÓحية على بـ  5,4هكتار سستخلق  500منصسب شسغل منها اÙدد ،ع - -ل - -م- -ا أان اŸشس- -روع خصسصس ل- -ه
غرار إانتاج الطماطم الصسناعية الذي وصسل  60ط - -ب - -يب ﬂتصس وع - -ام و 100مسسعف غÓف ما‹ بـ  37مليار دج Áتد على مسسافة
Ÿعادلة اÿدمات ا’جتماعية.
وب- -ق -ط -اع ال -ري واŸوارد اŸائ -ي -ة ،ع -رفت خÓل اŸوسسم الفÓحي اŸاضسي ،إا ¤أاك Ìومسس -اع -د ط -ب -ي وم -دع -م ب -أاج -ه -زة ط -ب -ي -ة  35كلم بإاقليم و’ية عنابة وبـ  55كلم بإاقليم
الو’ية تسسجيل العديد من اŸشساريع الهامة ،من  4مÓي Úقنطار‡ ،ا أاهل الو’ية أ’ن م-ت-ط-ورة ج-دا وم-ط-اب-ق-ة ل-ل-م-عاي ÒالعاŸية و’ية سسكيكدة به نفق Úبرأاسس اŸاء طوله
آاخر هذه الÈامج تتمثل ‘ مشسروع ﬁطة تÎب-ع لسس-ن-ة أاخ-رى ،ع-ل-ى ع-رشس ال-ط-م-اط-م اÿاصس - - -ة Ãع - - -ا÷ة ا◊روق ا÷سس - - -دي- - -ة 546.92 ،م Îوب -قصس -اب-ة ب-ط-ول  1544م.Î
–لية مياه البحر ببلدية اŸرسسى السساحلية الصسناعية ذات ا÷ودة العالية على اŸسستوى وسسÎسس - - -ل ك - - -ل ح - - -ا’ت ا◊روق اÿطÒة ورغ -م أان -ه ع -رف ت -واف-د ال-ع-دي-د م-ن وزراء
بطاقة  5000م Îمكعب ،وبغÓف ما‹ يقدر الوطني ،بنسسبة إانتاج “ثل حوا‹  51باŸائة لسسكيكدة من ﬂتلف و’يات ا÷زائر ،حيث القطاع ا’ ان ذلك  ⁄يشسفع له بالتقدم ‘
سس -يصس -ب -ح ه -ذا اŸسس -تشس -ف -ى ق -ط -ب -ا ط -ب-ي-ا ا’شس- -غ- -ال ،إاضس- -اف- -ة اﬁ ¤ط- -ة اŸت -ع -ددة
ب- - -ـ  1.336م- -ل- -ي- -ار دج ،واصس -ف -ا اŸشس -روع من اإ’نتاج الوطني.
باŸكسسب الكبŸ Òا له من أابعاد اقتصسادية وع -رف ق -ط -اع ال -ف Ó-ح -ة ب-و’ي-ة سس-ك-ي-ك-دة وم- -رج- -ع -ا ‘ اخ -تصس -اصس ج -راح -ة ا◊روق اأ’‰اط بسسكيكدة التي تقدر نسسبة تقدم
اأ’شسغال بها بحوا‹  50باŸائة ،رصسد لها
وسس-ي-اح-ي-ة مسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة ،إاضس-اف-ة إا ¤مشساريع ارتفاعا ‘ نسسبة النمو بلغت  ‘ 20اŸائة ،وا÷راحة التجميلية وإاعادة التأاهيل.
أاخ -رى ل -ت -حسس Úال -ت -زود ب -اŸي -اه الصس -ا◊ة وحّققت رقما مهما ‘ إانتاج بذور القمح وقد تعّززت سسكيكدة مؤوخرا بـ  03مشساريع غÓف ما‹ إاجما‹ يقدر بـ 840مليون دج،
ل -لشس -رب ،م -ن -ه-ا إاع-ادة Œدي-د  12ك-ل-م من اŸم -ت -از ،إاذ أاصس-ب-حت و’ي-ة سس-ك-ي-ك-دة م-ن-ذ اسس -ت -ث -م -اري -ة ه -ام -ة ،ح -يث سس-ي-ت-م Œسس-ي-د ‘ إاطار اıطط اÿماسسي ،2015 / 2010
ال- -ق- -ن- -اة اŸوصس- -ول- -ة بسس- -د زردازة ،وإاع -ادة بداية اأ’لفية ا◊الية اŸمون الرئيسسي لـ  13مشس-روع ‘ الصس-ن-اع-ة ال-ت-ح-وي-ل-ي-ة ي-ت-م-ثل ‘ لكن بالرغم من أانّ أاشسغال اإ’‚از انطلقت
Œديد الشسبكة على مسستوى  32بلدية من و’ية بشسرق البÓد ببذور القمح اŸمتاز– ،وي -ل ا◊دي -د والصس-لب Ãن-ط-ق-ة ال-نشس-اط رسس -م -ي-ا سس-ن-ة  ،2008ع -ل -ى أان ي -ت -م تسس -ل -ي -م
كما احتلت اŸرتبة اأ’و ‘ ¤إانتاج بذور بومعيزة ببلدية بن عزوز ،الذي سسيمكن من اŸشسروع كما كان مقررا سسنة  ،2011وتعاقب
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وأاّكدت السسلطات الو’ئية على أان عام  2019ال- -ب- -ط- -اط -ا ال -ت -ي تسس -وق إا ¤و’ي -ات شس -رق ف -ت -ح وت-وف Òم-ن-اصسب شس-غ-ل ه-ام-ة م-ع-ط-ي-ا  3و’ة و 4وزراء على اŸشسروع ،إا’ أان ذلك
سسيكون للتخفيف من أازمة التزود باŸاء ،وج -ن-وب ال-بÓ-د وب-عض ّس ال-و’ي-ات ب-ال-وسس-ط ،أاوامر تتضسمن توظيف خريجي ا÷امعات  ⁄يعجل باسستÓم اÙطة ،حتى تسساهم ‘
وضسمان تزويد أازيد من  20بلدية على مدار وتسساهم بـ  ‘ 25اŸائة من نسسبة اإ’نتاج ومعاهد التكوين اŸهني بالو’ية .ولتجسسيد ال- -قضس- -اء ع- -ل -ى ا’ك -ت -ظ -اظ ال -ذي تشس -ه -ده
 24سساعة ،لتوفر الو’ية على موارد مائية الوطني من البذور على مسساحة تقدر  1300هذا اŸشسروع ،يتطلب ا‚از مشسروع آاخر اÙط -ة ا◊ال -ي -ة «ﬁم-د ب-وضس-ي-اف» ال-ت-ي
يتمثل ‘ ﬁطة –لية مياه البحر Ãنطقة توجد ‘ وضسع مزر للغاية ،خصسوصسا وأانها
هائلة ،منها  4سسدود وﬁطة لتحلية مياه هكتار.
البحر ‘ ،انتظار ا‚از سسد رمضسان جمال وقد تدعم قطاع الصسيد البحري بالو’ية قرباز ببلدية جندل سسعدي ﬁمد والذي تÎبع على مسساحة تقّدر بـ  05هكتارات،
ّ
لتدعيم سسد زردازة الذي يعرف كما هائÃ Óشس -روع واع -د ي -ت -م -ث -ل ‘ م -ي -ن -اء الصس -ي-د من شسأانه أايضسا توف Òمناصسب شسغل واŸياه وتّتسسع أ’زيد من  800مركبة من ﬂتلف
م- -ن اأ’وح -ال ،وŒسس -ي -د الÈن -ام -ج اÿاصس ال -ب -ح -ري ب -وادي ال -زه-ور ال-ذي ي-تسس-ع لـ  24الشس -روب لسس -ك -ان دائ -رة ب -ل -دي -ة ب -ن ع-زوز ،اأ’نواع ،حسسب ﬂططها ،تضسم إا ¤جانب
بسسدي وادي زهور وبوشسطاطة ،والعمل على سسفينة لصسيد سسردين و 60حرفة صسغÒة و 62إاضسافة ا ¤مشسروع اسستثماري نوعي يتمثل ﬁط- -ة ك -بÒة ل -ت -وق -ف ا◊اف Ó-تﬁ ،ط -ة
ا‚از الÈن - -ام - -ج اÿاصس ب- -رب- -ط السس- -دود سس -ف -ي -ن -ة ن -زه -ة وسس -ف -ي -ن-ت Úك-بÒت Úت-ف-وق ‘ ا‚از مصس -ن -ع إ’ن -ت -اج م -ادة ال -ف -وسس-ف-ات لتوقف قطار السسكك ا◊ديدية الرابط بÚ
ببعضسها البعضس ،إاعادة تأاهيل ﬁطة –لية ال-واح-دة م-ن-هما  20مÎا ،وك -ل-ف اŸشس-روع وﬂت -ل -ف اأ’سس -م-دة Ãح-اذاة مصس-ن-ع ح-ج-ر و’ية سسكيكدة وو’ية قسسنطينة ،إاضسافة إا¤
موقف سسيارات اأ’جرة ،ناهيك عن توفرها
م -ي -اه ال -ب -ح -ر ب-ال-ع-رب-ي ب-ن م-ه-ي-دي ،إاع-ادة غÓفا ماليا بحوا‹  4مليار دج ويÎبع على السسود ببلدية بكوشس ÿضسر.
اسستغÓل اÿزانات اŸنجزة وغ ÒاŸسستغلة  2,9هكتارات كأارضسية ،أاما ا◊وضس فتصسل ي- -ب- -ق- -ى أاك Èانشس- -غ- -ا’ت اŸواط- -ن Úع -ل -ى على ﬂتلف اŸرافق الضسرورية والعصسرية
وضسرورة وضسع خطة بديلة ‘ حالة عطب مسساحته إا 3,3 ¤هكتارات ،وأاشسغال إا‚ازه مسستوى العديد من بلديات الو’ية النائية ،ال -ت -ي تضس -م -ن راح -ة اŸسس -اف -ر م-ن Óﬁت
قام بها ›مع كرواتي – جزائري ،حيث ان وا÷ب- -ل- -ي- -ة ب- -اÿصس- -وصس ،ال- -رب- -ط ب -ال -غ -از Œاري -ة وخ -دم -ات-ي-ة وغÒه-ا ،وÃواصس-ف-ات
ﬁطة –لية مياه البحر.
ورغ- -م أاّن و’ي- -ة سس- -ك- -ي- -ك- -دة ت- -عّ- -د ق -ط -ب -ا اŸيناء Áثل أاهمية كبÒة إاذ من شسأانه أان الطبيعي ،حتى ينهي معاناتهم اŸتكررة عند عاŸية.

اسستدراك تأاّخر
اŸشساريع باŸدية

–سسيسس اŸتعاملÚ
اÙليّ ÚباحÎام آاجال
ال‚از
تراهن ال ّسسلطات اÙلية بو’ية اŸدية وعلى رأاسسها وا‹
الو’ية ا÷ديد عباسس بداوي منذ اسستÓمه Ÿهامه بتاريخ
 01أاكتوبر  ،2018حسسب اŸؤوشسرات اŸبنية على ما ”
–قيقه أاو اÛهودات التي ما تزال تبذل ‘ اŸيدان وفقا
Ÿا هو متاح من معلومات رسسمية ،على وجوب إاشسراك كل
من اŸواطن Úوا÷معيات واŸنتخب Úخدمة للمصسلحة
ال -ع -ام -ة ب-ال-درج-ة اأ’و ،¤واŸسس-اه-م-ة ‘ سس-رد ا◊ق-ائ-ق
وت-ق-د Ëال-ب-دائ-ل ،م-ن خÓ-ل ا’ن-ت-ق-اد ال-واق-ع-ي ل-لنقائصس
اŸطروحة مع ذكر ما هو إايجابي ‘ نفسس الوقت.
أابرزت ﬂتلف اÿرجات اŸيدانية التي قادها وا‹

الو’ية ومسساعدوه با÷هازين التنفيذي واŸنتخب Úبدءاً
م -ن ج -لسس -ة ع -م-ل-ه م-ع رئ-يسس اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي،
وإاشسادته وقتها بأان هذا اÛلسس يعت Èجهازا أاسساسسيا ‘
الو’ية لكونه يشسكل اأ’سسلوب ا’مثل للقيادة ا÷ماعية،
وشسريكا فعا’ ‘ تنمية الو’ية ،مع حرصس مصسا◊ه على
وجوب ترجمة اŸشساريع ا’سستثمارية إا ¤مناصسب عمل
حقيقية للتقليل من شسبح البطالة ،مواصسلة عملية ربط
باقي بلديات الو’ية Ãياه سسد كدية أاسسردون ،وضسع حيز
ال -ع -م -ل ل -ك -ل اŸق -اط -ع اŸت -أاخ -رة م -ن مشس -روع ال-ط-ري-ق
اإ’زدواجي الرابط ما ب Úبلدية الشسفة والÈواقية ،تسسلم
مشسروع  2000سسرير بإاقامة وزرة ،وتسسريع وتÒة اسستÓم
مشسروع كلية العلوم اإ’نسسانية بـ  3000مقعد ،الشسروع ‘
ا‚از مركز اأ’مومة والطفولة بجوار مسستشسفى ﬁمد
بوضسياف بعاصسمة الو’ية ،وكذا مركز عÓج السسرطان،
الوصسول إا ¤بناء ثانوية بكل البلديات التي تفتقر إا ¤مثل
ه-ذا ال-ن-وع م-ن اŸؤوسسسس-ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ،وا‚از م-ل-ح-قات
اكماليات مع بناء وبعث اŸطاعم اŸدرسسية ،الوقوف على
ﬂرجات الرقمنة با÷ماعات اÙلية والتقريب الفعلي
للمواطن من اإ’دارة ،تدارك التأاخر ‘ ربط  12بلدية
Ãادة غاز اŸدينة ،تسسريع وتÒة ا‚از سسكنات عدل،
توف ÒاŸاء الشسروب وتسسوية وتطه Òكل من العقارات

الفÓحية والصسناعية،تنويع اÙاصسيل الزراعية وتكثيفها
ل -ل -مسس -اه -م -ة ‘ ت -أام Úال -غ -ذاء ،ال -قضس -اء ع -ل -ى مشس -اك-ل
التسسرباتﬁ ،اربة التسسممات الغذائية ،ا◊د من مظاهر
البناء الهشس ،وتدهور اÙيط من خÓل ضسرورة مراجعة
الدراسسة ا÷يوتقنية لكل من مفرغة طريق ذارع السسمار
وتلك اŸتواجدة بتابÓط ،ودراسستها دراسسة دقيقة ،مع
أاخذ بع Úا’عتبار كل العوامل اÙيطة بهما ،خاصسة فيما
يتعلق بصسحة اŸواطن.
وكشسفت خطة عمل الوا‹ ا÷ديد رغبته اŸلحة ‘ طي
صسفحات تأاخر اŸشساريع سسيما بعد إاعÓن ا◊كومة عن
اإ’فراج عن بعضس اŸشساريع اÛمدة ،حيث أاكد ‘ أاول
جلسسة عمل بحضسور رئيسس اÛلسس الشسعبي الو’ئي،
اأ’م Úالعام للو’ية رئيسس الديوان ،طرحت خÓلها أاهم
ا’نشسغا’ت اŸطروحة وا◊لول الكفيلة Ÿعا÷تها ،على
ضسرورة تكاثف ا÷هود كل على مسستواه ،من أاجل –قيق
التنمية اŸسستدامة بهذه الو’ية الراغبة ‘ –سس Úاإ’طار
اŸع-يشس-ي ل-ل-م-واط-ن وال-ل-ح-ق ب-ركب ال-و’ي-ات اŸت-ط-ورة،
وسسمحت هذه الرغبة اŸبنية على ا’سستمرار ‘ Œسسيد
خ -ط -ة سس -اب -ق -ي -ه ب -ت -م -ك Úعشس -رات اأ’سس-ر م-ن م-ادة غ-از
اŸدينة ،وتوزيع إاجما‹ لـ  10666وحدة سسكنية Ãختلف
الصسيغ.

ورقلة...
التطلع إا ¤األفضسل

ورقلة :إاÁان كا‘
جل وتÒة التنمية اÙلية بو’ية ورقلة مسسÒة
تسس ّ
’بأاسس بها على عدة أاصسعدة مع –قيق مكاسسب
ج- -وه -ري -ة ‘ ق -ط -اع -ات ه -ام -ة ،وم -ع ذلك م -ازال
اÛتمع اŸد ÊاÙلي يرفع انشسغا’ت متعددة
واŸتعلقة أاسساسسا بتحسس Úا’إطار اŸعيشسي وتطوير
عجلة التنمية اÙلية.
من ب Úعديد اŸكاسسب التي –ّققت ‘ فائدة
مواطني الو’ية ورقلة قرار رئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة القاضسي برفع التجميد عن مشسروع
ا‚از اŸسس -تشس -ف -ى ا÷ام -ع -ي ،ال -ذي ي -ع-د م-ن بÚ
اŸشس -اري -ع ال -ه -ام-ة ال-ت-ي ل-ط-اŸا ك-انت ‘ م-ق-دم-ة
مطالب اŸواطن ÚاÙلي ،Úالذين رافعوا ‘ عدة
م -ن-اسس-ب-ات م-ن أاج-ل إاع-ادة ب-ع-ث-ه م-ن ج-دي-د ن-ظ-را
’خصس
’ه-م-ي-ت-ه ب-ال-نسس-ب-ة لسس-ك-ان ال-و’ي-ة ورق-ل-ة با أ
أ
وو’يات ا÷نوب اÛاورة أايضسا.
و‘ قطاع النقل شسكل اسستحداث أاول خط ترامواي
’ضسافة إا¤
‘ الصسحراء ،والذي أا‚ز بورقلة با إ
خط قطار كوراديا الرابط ب Úالو’ية اŸنتدبة
ت -ق -رت ( 160ك -ل -م ع -ن ع -اصس -م -ة ال -و’ي-ة ورق-ل-ة)
وقسس-ن-ط-ي-ن-ة خ-ط-وة اي-ج-اب-ي-ة ن-ح-وŒسس-يد مسساعي
ال -ع-م-ل ع-ل-ى –ديث وعصس-رن-ة شس-ب-ك-ة ال-ن-ق-ل ،ك-م-ا
’‚ازي-ن بصس-ف-ة م-ب-اشس-رة
ان-ع-كسس Œسس-ي-د ه-ذي-ن ا إ
على تسسهيل حركة تنقل اŸواطن اليومية داخل
اŸدينة ونحو و’يات الشسمال أايضسا ‘ توفر ظروف
أاك Ìأاريحية.
أام -ا ع -ن اŸط -الب ال-ت-ي ي-رف-ع-ه-ا اÛت-م-ع اŸدÊ
اÙل -ي ب -ورق -ل -ة واŸت-ع-ل-ق-ة م-ن-ه-ا خ-اصس-ة ب-الشس-ق
ال -ت -ن -م -وي ،ف -إان -ه -ا تشس-ك-ل ال-ي-وم إاح-دى ال-ره-ان-ات
وال -ت -ح-دي-ات ال-كÈى ال-واجب ا’ه-ت-م-ام ب-ه-ا ن-ظ-را
’رت -ب -اط -ه -ا اŸب -اشس -ر ب -ا◊ي-اة ال-ي-وم-ي-ة ل-ل-م-واط-ن
اÙلي على غرار اŸطالبة بتدعيم شسبكتي اŸياه
الصس -ا◊ة والصس -رف الصس -ح -ي Ãا يضس-م-ن ال-ت-م-وي-ن
ب -اŸاء الشس -روب بصس -ف -ة م -ن -ت -ظ-م-ة وال-قضس-اء ع-ل-ى
النقاط السسوداء وإاعادة النظر ‘ مشسروع الصسرف
الصسحي وŒسسيد مشسروع ا‚از شسبكة صسرف صسحي
وفقا للمقاييسس اŸطلوبة والÎكيز على وضسع حد
لظاهرة تصساعد اŸياه.
وحسسبما جاء ذكره من قبل ‡ثلي اÛتمع ‘
مناسسبات عدة ،فتتحدد انشسغا’ت اŸواطن أايضسا
‘ توف Òعدد معت Èمن مناصسب الشسغل ‘ فائدة
اليد العاملة اÙلية ،ا‚از سسكنات وفق متطلبات
’عتمادات اŸالية اŸوجهة
وطبيعة اŸنطقة ورفع ا إ
ل -ه -ذه السس -ك -ن -ات وب -عث ع-م-ل-ي-ة ت-وزي-ع ال-ت-ج-زئ-ات
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ب-حصسصس م-ع-تÈة ،ن-ظ-را Ÿا –وي-ه
’ضسافة إا ¤رفع
الو’ية من مسساحات شساسسعة ،با إ
’عانات اŸالية اÿاصسة بها.
التجميد على ا إ
و‘ سسياق ما يخصس ترقية واقع اÿدمات الصسحية
ب-ورق-ل-ة ،ي-ط-الب اŸواط-ن-ون أايضس-ا بضس-رورة ت-ع-زي-ز
خدمات القطاع الصسحي بالو’ية من خÓل إانشساء
’ضس-اف-ة اŸط-ال-ب-ة ب-ت-ف-ع-يل
مسس-تشس-ف-ى ل-ل-ح-روق ،ب-ا إ
اÿدم -ة اŸت -واصس -ل-ة  24سس -اع -ة ع -ل-ى  24سساعة
ب -ال -نسس -ب-ة ل-ل-ع-ي-ادات ا÷واري-ة خ-اصس-ة ‘ اŸن-اط-ق
ال-ن-ائ-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-و’ي-ة .واŸط-ال-بة بتدعيم النقل
ا÷وي ع Èفتح خطوط جديدة تربط الو’ية
بكافة ربوع الوطن وربطها كذلك بالسسكة ا◊ديدية
وت -ك -م -ل -ة ا‚از الشس -ط -ر ا’أول م -ن خ -ط ت-رام-واي
ورقلة .ومن ب ÚاŸطالب التي تبقى متكررة أايضسا
ضسرورة ا’هتمام بإانشساء مراكز ترفيهية ومسسابح
ومسساحات خضسراء وحدائق ‘ هذه الو’ية التي
تفتقر بشسكل واضسح Ÿثل هذه اŸرافق ‘ ،انتظار
Œسسيد عدة مشساريع اسستثمارية للخواصس ودخولها
حيز اÿدمة.

و“ث -لت أاه -م اŸشس -اك-ل ال-ت-ي ب-ق-يت ع-ال-ق-ة ب-ه-ذه ال-و’ي-ة
حسسب ردود مواطنيها ‘ اعادة النظر ‘ مشسكلة العقار،
الذي رهن التنمية ببلدية وزرة ،وجوب العناية Ãشسكل
اŸاء بعدد كب Òمن البلديات ،ووضسع خريطة طريق جادة
ل -ل -قضس -اء ع -ل -ى انسس-داد ال-ط-رق-ات داخ-ل م-دي-ن-ة اŸدي-ة،
وخاصسة بالطريق اŸؤودي من حي تاكبو إا ¤غاية عÚ
الذهب دون نسسيان مشسكلة رفضس ا◊افÓت العابرة دخول
اÙطة الرئيسسية،التعجيل بفتح مصسحة للتوليد اÛهزة
منذ عقدين تقريبا بدائرة العزيزية ،إا ¤جانب مضساعفة
حصسصس السسكن الريفي اŸوجهة للبلديات الفقÒة ،مع
اإ’فراج عن حصسة  820سسكن اجتماعي ايجاري بعاصسمة
الو’ية ،والتي بقيت عالقة منذ سسنوات خلت ،فضس Óعلى
ب -عث مشس -روع ف -ت -ح ﬁط -ة ال -ق -ط -ار واسس -ت -غÓ-ل السس-ك-ة
ا◊ديدية ،ناهيك عن تنفيذ مراسسلة الوا‹ اŸوجهة إا¤
رؤوسس -اء اÛالسس الشس -ع -ب -ي -ة ب -ت -وظ-ي-ف ح-راسس اŸدارسس
واأ’عوان اŸهني.Ú
وشسملت أايضسا بعضس التعليقات وجوب توزيع السسكن ‘
اطار الشسفافية التي تفرضسها القوان ،Úمع تسسريع وتÒة
إايصسال غاز اŸدينة والكهرباء الريفية للقرى والدشسور.
اŸدية :علي ملياÊ

ثقافة
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دﬁ .مد بكادي لـ «الششعب»:

حيــــة لتأامــــÚ
الكتابــــة الششبابيــــة ظاهــــرة صش ّ
لبداعيــــة للثقافــــة
ا◊ركيــــة والصشــــÒورة ا إ
لهقار ،أان ظاهرة الكتابة الششبابية تعت Èصشحية ‘ ›ال الثقافة
لدب العاŸي ،باŸركز ا÷امعي ا◊اج موسشى أاق أاخاموخ بعاصشمة ا أ
إاعت Èالدكتور ﬁمد بكادي ،أاسشتاذ ‘ ا أ
لبداعية ،وخلق بيئة ثقافية نحن ‘ أامّسص ا◊اجة إاليها ،نظرا Ÿا Áكن أان تقدمه من
عموما ،و‘ ›ال الكتابة بششكل خاصص ،فهي من ششأانها تأام Úا◊ركية والصشÒورة ا إ
لبداعي ب Úا÷يل السشابق و ا÷يل الÓحق.
التواصشل ا إ

“Ôاسشتﬁ :مد الصشالح بن حود

ا’أمر الذي يمنع ،يقول د .بكادي في
تصس -ري -ح لـ» الشس -عب» ،م -ح -م -د ب -ك-ادي،
ال-ق-ط-ي-ع-ة ا’إب-داع-ي-ة ب-ي-ن ج-ي-ل ال-كّت اب
ال -ح -ال -ي -ي -ن ال -م-ع-روف-ي-ن ع-ل-ى السس-اح-ة
ا’إب-داع-ي-ة ،وب-ي-ن خ-ل-ف-ائ-ه-م ال-ذي-ن م-ن
ال -م-ف-ت-رضض اأن ي-ك-ون-وا ه-وؤ’ء -ال-ك-ت-اب
الشس- -ب- -اب ،-و ك- -ذا ان -تشس -اره -ا ،ب -ال -ك -م
والكيف ال- -ذي م- -ن شس -اأن -ه اأن ي -ح -رك
السس-اح-ة ال-ن-ق-دي-ة ال-ت-ي ت-ك-اد ت-ك-ون في
ح-ك-م ال-م-ع-دوم-ة ،ب-اع-ت-بار اأن العمليات
ا’إبداعية ا’أدبية وبالخصسوصض الناشسئة
م-ن-ه-ا ه-ي ال-ت-ي ت-وؤم-ن ال-م-ج-ال للحركة
ال -ن -ق-دي-ة ،وال-ت-ي ف-ي ح-ال ازده-اره-ا و
ان-ت-ع-اشس-ه-ا فسس-ي-ك-ون ان-ع-كاسسها ايجابيا
جدا على جودة العملية ا’إبداعية في

حد ذاتها’’.
اأوضس- -ح م- -ح- -م- -د ب -ك -ادي ،ف -ي ن -فسض
السسياق ،اأن عامل الكم و الكيف في حد
ذاته من الممكن اأن يوؤثرا سسلبا على
ه -ذه ال-ظ-اه-رة ،وه-ذا ل-ك-ون اأن م-ع-ظ-م
ه -ذه ا’أع -م-ال ا’إب-داع-ي-ة اأو ال-ك-ت-اب-ات
الشسبابية الناشسئة تفتقر لعنصسر الجودة،
وهذا ناتج اإما عن عدم تمكن المبدع
في تقنيات الجنسض ا’أدبي الذي يبدع
ف- -ي -ه اأو ضس -ح -ال -ة ال -م -خ -زون ال -ف -ك -ري
وال -ث-ق-اف-ي ل-دي-ه .وه-ذان ا’أم-ران ه-م-ا
عائقان حقيقيان للكتابة ا’إبداعية’ ،أن
الكتابة ليسست با’أمر الهين فهي تحتاج
اإلى خلفية ثقافية موسسوعية.
اأكد المتحدث في هذا الصسدد« ،اأن
هذه العوامل ’ تقلل من صسحيتها ’أننا
ن-ج-د م-ن ب-ي-ن ه-ذه ال-ك-ت-اب-ات اأصس-ح-اب

اأقÓ- -م واع- -دة م- -ن شس- -اأن- -ه -ا اأن تشس -ك -ل
اإضس- -اف- -ة ه- -ام- -ة ل- -لسس- -اح -ة ا’إب -داع -ي -ة
ا’أدبية».

مÈوك بالنوي لـ «الششعب»:

تكوين الششباب واحتكاكهم
لكادÁي Úضشرورة لصشقل مواهبهم
با أ

دع- -ا ال -ك -اتب والشش -اع -ر مÈوك ب -ال -ن -وي
خÓل ا◊ديث الذي جمعه بـ «الششعب» ‘‘ ،
إا ¤ضش- -رورة ت- -ن- -ظ- -ي- -م ورشش -ات ت -ك -وي -ن -ي -ة
ودورات ت -أاه -ي -ل -ي -ة وم -ن -ه خ -ل -ق مسش -اب -ق-ات
Îﬁم -ة م -ال -ي -ا وأاخ Ó-ق -ي-ا وف-ن-ي-ا ي-ؤوط-ره-ا
ﬂتصش - - -ون ،وأاك - - -ادÁي - - -ون ‘ ›ال ع- - -ا⁄
الكتابة ،من أاجل احتكاك الكتاب الششباب،
ب- -اıضش- -رم .Úوال- -ذي- -ن غ- -ال- -ب -ا م -ا ن -راه -م
لك -ادÁي -ات،
لك -ادÁي Úوا أ
ي- -ه- -رب -ون م -ن ا أ
ب -داع -ي أان -ه -م ي -رون أان -فسش -ه-م ف-وق ه-ذا Ãا
يّ-دع-ون-ه وي-دع-ون-ه ب-ال-ت-ج-ريب وال-ت-جريب
براء منهم.

شس ّ-دد م-ب-روك ب-ال-ن-وي ع-ل-ى أاه-م-ي-ة دع-م
اأ’ق Ó-م الشس -اب -ة ب -مشس -ارك -ت-ه-ا ف-ي ق-راءة
ال-ت-ج-ارب ال-ن-اج-ح-ة ف-ي دورات ت-أاه-ي-ل-ي-ة
وتعليمها أان الموهبة وحدها ’ تكفي ،و’
بد لها من العلم وأان الشسهرة تأاتي مع

ال -وقت و’ تسس -ت -دع -ى ،م -ؤوك -دا ف -ي ه -ذا
الشسأان أان العمل الحقيقي هو ما ينضسج
على نار هادئة و هو ما يوصسل إالى تحلي
الكاتب بمبادئ الكتابة اأ’ولى.
ت -ط -رق صس -احب ال -دي -وان الشس -ع -ري «م-ن
أاغ-ان-ي ال-ط-اسس-ي-ل-ي» إال-ى إاح-دى سس-ل-ب-ي-ات
ال -ك -ت-اب-ة الشس-ب-اب-ي-ة ،ك-ال-رواي-ة م-ث Ó-ال-ت-ي
بحسسبه ،تعرف عدم وضسوح في المنظومة
اأ’خÓقية التي تدعو لها ،و’ تختلف عن
اأ’ف Ó-م ال -ه -ن -دي -ة ف -ي ال -ب-ن-ي-ة ال-درام-ي-ة
ومعظمها منفصسل عن واقع الكاتب ،مما
يؤوكد على ضسرورة المرافقة اأ’كاديمية
للموهبة.
في سسياق متصسل ،أاضساف مبروك بالنوي،
أان» ال -دور ال -م -ه -م ال -ذي ي -ل -ع -ب -ه ال -نشس -ر
والطباعة في ظهور الكتابات الشسبابية،
من منطلق سسهولة التعامل معها ،والتي
معظمها ’ تمتلك لجنة قراءة جادة ،مما
ج -ع -ل ال -ط -ب -ع ت-ج-اري-ا ب-ال-درج-ة اأ’ول-ى،
سساهم في بروز فيضض غزير من اأ’قÓم
الشسبابية ،في ظل غياب المعايير النقدية
ال -ذي ك -ان م -ؤوشس -را ك -ب -ي -را ل -ظ-ه-ور ه-ذه
الظاهرة ،والتي تعد سسلبية حيث وجب
الوقوف عندها خاصسة في وقت لمسسنا
فيه وفرة اأ’قÓم الجزائرية الشسبابية التي
ي -جب صس -ق -ل -ه -ا ب -ا’ح-ت-ك-اك م-ع اأ’قÓ-م
اأ’خرى».
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ماذا يعني أان أاكون روائيا..
وأان أاكتب رواية؟؟

في سسياق متصسل ،شسدد بكادي« ،على
ضسرورة صسقل هذه المواهب ،اإما بصسقل
الكاتب لنفسسه بتقبله للنقد ،اأو بتجنيد
ال -ن -ق -اد ومسس -ان -دة ه -وؤ’ء ال -م -ب -دع -ي -ن
الشس -ب -اب م -ن خ Ó-ل ت -ق -وي -م اأع -م -ال-ه-م
ا’إبداعية وتوجيههم الوجهة الصسحيحة
للنجاح في مشسوارهم ا’إبداعي .وكذلك
العمل على خلق بيئة تنافسسية من طرف
الموؤسسسسات الراعية للثقافة بشسكل عام،
م - -ن خ Ó- -ل ال - -ق - -ي - -ام ب - -ال- -ع- -دي- -د م- -ن
ال-م-ن-افسس-ات وال-مسس-اب-ق-ات ف-ي ال-ك-ت-ابة
ا’إب -داع -ي -ة ف -ي شس -ت -ى اأج -ن-اسض ال-ع-م-ل
ا’أدب -ي ت -ك -ون دوري -ة ،وب -ج -وائ-ز ق-ي-م-ة
للرفع من جودة ا’أعمال المقدمة .وهو
ا’أم- -ر ال- -ذي سس- -يسس -اع -د ـ ح -ت -م -ا ـ ف -ي
تحسسين العمل ا’إبداعي وصسقل موهبة
المبدعين الشسباب».

افتتاح الطبعة  12لصشالون الفنون التششكيلية Ãششاركة  35فنانا

ورششة للرسشم الرقمي وجداريات حول السشÓم بخنششلة

–تضشن ولية خنششلة ،اليوم ،الصشالون الوطني للفنون التششكيلية «أالوان الطيف» ‘ طبعته
الثانية عششر –ت ششعار «الريششة تدمع من اجل السشÓم» Ãششاركة  35فنانا وفنانة من ﬂتلف
وليات الوطن –ت الرعاية السشامية لوزير الثقافة وإاششراف وا‹ ولية خنششلة ‘ حلة ‡يزة
لهذه السشنة –مل نششاطات جديدة ومفاجأاة للمششارك Úوالزوار من  27إا 29 ¤نوفم Èا÷اري.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي

سس -ت -م -ت -از ه -ذه ال -ط -ب -ع-ة
ب-حسسب ال-ب-رن-ام-ج ال-م-ع-د
م- -ن ق- -ب- -ل دار ال- -ث- -ق -اف -ة
الشس-ه-ي-د» ع-ل-ى سسوايحي»
م-ن-ظ-م-ة الصس-ال-ون ،ب-ف-ت-ح
م -ك -تب ل-ل-دي-وان ال-وط-ن-ي
لحقوق المؤولف والحقوق
ال- -م- -ج- -اورة ط- -ي- -ل -ة أاي -ام
ال-ت-ظ-اه-رة ،ب-غ-ي-ة ت-ق-ريب
هذه المؤوسسسسة الهامة من
الفنانين من اجل تعريفهم
ب- - -خ- - -دم- - -ات - -ه - -ا وط - -رق
ا’نخراط بها بما يضسمن
ح- -م- -اي- -ة م- -ن- -ت -وج -ات -ه -م
الثقافية ويؤومن حقوقهم
المادية.
ف-ي ه-ذا اإ’ط-ار ،سس-ي-ت-م
ع-رضض ل-وح-ات ال-ف-ن-ان-ي-ن
ال- -مشس- -ارك- -ي- -ن م- -ن ع- -دة
و’ي - -ات ب- -رواق ال- -ف- -ن- -ان
الراحل لزهر حكار بدار
الثقافة أامام الزوار طيلة
أاي -ام ال -م-ع-رضض ت-ت-خ-ل-ل-ه-ا
ورشس-ات ف-ن-ي-ة مسس-ت-ح-دثة
ب -ال -م-ن-اسس-ب-ة ل-ل-مشس-ارك-ي-ن
وال - -زوار ،م - -ن - -ه- -ا ورشس- -ة
الرسسم الرقمي من تأاطير
ال -ف -ن -ان ال-تشس-ك-ي-ل-ي ع-ل-ى
الصس -ي -د ،وه -ي ال -ت -ق -ن -ي -ة
ال- -ج- -دي- -دة ف- -ي ال- -رسس- -م
ال - -رق - -م - -ي وال- -ت- -ي ت- -ت- -م
ب -واسس -ط -ة ل -وح -ة رق -م-ي-ة
خ -اصس -ة ت-دم-ج ف-ي ج-ه-از
ال - -ح - -اسس - -وب وي- -ت- -م م- -ن

خÓلها الرسسم ثم الطبع
وفقا لفنيات رقمية سسيتم
شسرحها للزوار ورواد هذا
الفن.
كما تم في هذا السسياق،
ب- -رم- -ج- -ة إاق- -ام- -ة ورشس- -ة
ل -ت-ل-ق-ي-ن ال-م-ب-ادئ اأ’ول-ي-ة
لÓنفوغرافيا
«ال - -ف- -وط- -وشس- -وب» ت- -حت
إاشس -راف وت -أاط-ي-ر سس-ام-ي-ة
م- -رزوق- -ي وب- -ن خ- -ل -ي -ف -ة
صس Ó-ح ال -دي-ن إال-ى ج-انب
ت- -ن- -ظ- -ي- -م خ -رج -ة ف -ن -ي -ة
ج- -م- -اه -ري -ة ل -ل -ف -ن -ان -ي -ن
ال- - -مشس- - -ارك - -ي - -ن ل - -رسس - -م
ج- -داري -ات ع -ل -ى ح -ائ -ط
ملعب حمام عمار بسساحة
الشس -ه-ي-د «ع-ب-اسض ل-غ-رور»
تغنيا بشسعار الطبعة حول
السسÓ- -م ومسس- -اه -م -ة ف -ي
تزيين المحيط.

من أاهم المحطات كذلك
ل -ه -ذا ال -ح -دث ف-ي ح-ل-ت-ه
ال -ج-دي-دة ،إاق-ام-ة ت-ك-ري-م
خ-اصض ل-ل-ف-ن-ان ال-تشس-ك-يلي
وال - -ك- -اتب راب- -ح ع- -ي- -اشض
ال -م -دع -و ع -م -ار صس -احب
ال -مسس -ار ال -ط -وي -ل ال-غ-ن-ي
باأ’عمال الفنية واأ’دبية،
اعترافا له بمسساره المميز
خ- -دم- -ة ل- -ل- -ف -ن واإ’ب -داع
داخ- - - -ل وخ- - - -ارج و’ي- - - -ة
خ-نشس-ل-ة .م-ن ب-ي-ن ال-وجوه
ال- -ف -ن -ي -ة ال -مشس -ارك -ة ف -ي
الصس-ال-ون ،ال-ف-ن-انين فريد
ب- -ون- -اب م- -ن سس- -ك -ي -ك -دة،
ج -م -ع-ي خ-ن-ف-ايسض م-ن أام
ال -ب -واق -ي ،م -ح -م-د ل-م-ي-ن
ميزاب من تبسسة ،وسسمير
خ-ل-ف ال-ل-ه وال-ف-نانة حياة
ب - -ن ع - -ي- -اد م- -ن ق- -ال- -م- -ة
وغيرهم.

لدبية وتناول الدراسشات ا÷امعية لها
^ نقاشص مسشتفيضص حول مسشÒة الكاتب ا أ

نور الدين مبخوتي  -مغنية

د.أا .حبيب مونسشي

سشيدرك
ال -ق-ارئ سش-ري-ع-ا
أان - - - - - - -ه أام- - - - - - -ام
إاشش- -ك- -ال- -ي -ة ف -ي
فهم الفرق بين
ال-م-طلبين ،وأان
عليه أان يتبين
ه - - -ذا ال - - -ف- - -رق
ج - -ي - -دا ح - -ت - -ى
ي- - -ق- - -در ع - -ل - -ى
مواصشلة
ال - -ح - -ديث ف - -ي
ه-ذا ال-موضشوع،
ف-ي-كون حديثه
ح -دي -ث -ا واضش-ح
ال-ب-داي-ات ،بu-ي-ن
النهايات،
واضشح المقاصشد .أان أاكون روائيا ،معناه أان أاكون
صشاحب مششروع فكري ،أاvيا كان نوعه ،وأانني أادرك
لف -ل -ح ل-ت-ح-ق-ي-ق ذلك
أان ال -رواي -ة ه -ي السش -ب -ي -ل ا أ
لن-ن-ي ن-ظ-رت ف-ي
ال-مشش-روع ،ون-ق-ل-ه إال-ى ال-ق-راء .أ
لدب وال -ف -ن ،ووج -دت أان ه -ذا ال -ج -نسص
أاشش -ك -ال ا أ
أاوسشع لي من حيث إامكاناته ،وإاقبال الناسص عليه
لفضش -ل ل-ي أان أاسش-ي-ر ف-ي مضش-م-اره ،ل-ت-ح-ق-ي-ق
أاsن -ه ا أ
ذلك ال - -مشش - -روع ..أان أاك - -تب رواي - -ة ..ف - -أام- -ره- -ا
لنني أاريد تحقيق ششيء يفرضص علي أان
مختلف ،أ
لدبي ،وأان أانظر فيما
أاعرف حقيقة هذا الجنسص ا أ
كتبه غيري فيه نقدا وإابداعا ،حتى أاُششuكل لنفسشي
ق -درا م -ن ال -م -ع -رف -ة ،ال -ت-ي سش-ت-ؤوم-ن ل-ي ق-درا م-ن
ال -ث -ب-ات ع-ل-ى خ-ط-وط-ه ال-ع-ام-ة .ف Ó-أاخ-رج ع-ن-ه-ا
لدب-ي-ة وال-فنية .ثم
ف-أافسش-د ال-ف-ن ف-ي ح-ق-ي-ق-ت-ه ا أ
أات-م-رسص م-ت-درب-ا ق-ل-ي Ó-ف-ي أاسش-ال-يب ال-رواية حتى
لتمام المششروع.
أامتلك الملكة التي تسشعفني إ
لمور على هذا النحو من الترتيب
لكن هل تتم ا أ
في أاذهان عامة من يكتب الرواية؟ أام أان التجربة
ت- -ب- -دأا ب- -نصص ُي- -ك- -تب ف- -ي غ- -ف- -ل -ة م -ن ال -مشش -روع،
وال-خ-ب-رة ،وال-م-ع-رف-ة ،وُي-ق-دم ل-ل-ط-بع بما فيه من
خ -ل -ل وه -ل -ه -ل -ة ،ث -م ُي -حَ-م-ل ك-ل ذلك ع-ل-ى ع-ات-ق
ال -ت -ج -ريب؟ ال-واضش-ح ج-دا م-ن اع-ت-راف-ات ال-ك-ت-اب
أانفسشهم ،أان sكثير منهم جاء للرواية عن طريق
المصشادفة ،وأان قراءة ما ،أاو حدثا ما ،أاو تجربة
لولى لنصشه ،ثم
ما ،أاوحت إاليه أان يخط الكلمات ا أ
رآاه يتسشع بين يديه ليبلغ عددا من الصشفحات..
فاضشطر إالى أان يعيد هندسشته من جديد ،ليكون
له حق السشتمرار في هذا التجاه أاو ذاك .وقد
ي -ح -ال -ف ال -ن -ج-اح ه-ذا ال-نصص ،وي-ج-د ق-ب-ول ل-دى
ال -ق -راء ،ف -ي -غ -ري صش -اح -ب -ه ب -ث-ان وث-الث ،دون أان
تتبsين مÓمح المششروع الروائي في ذهنه وضشوحا
تاما ..هنا يأاتي دور النقد لُينuبهه أانه يضشع يده
على ششيء مهم ،وأانه فتح في أاسشوار الفن فتحة،
يمكنها أان تتسشع لتصشبح بوابة على عالم عجائبي
يسشتهوي الرحلة والمخاطرة..
إان ال -ذي ك-تب ال-نصص وال-نصش-ي-ن ،ول-م ي-ت-بs-ي-ن ه-ذا
لفق في كتابته ،ضشريٌر يتلمسص طريقه في عالم
ا أ
لعمى طريقه بعصشاه .فإان
لفكار ،كما يتلمسص ا أ
ا أ
لول -ى وال-ث-ان-ي-ة ..ت-وَقْ-ف
ك -نت ك -ت -بت رواي -تك ا أ
قلي Óلتسشأال نفسشك :ما مششروعي في هذا الفن؟
هل أانا مجرد حكواتي يحكي قصشصشا؟ هل أانا مجرد
لح-داث؟ إاذا ك-نت
ك-اتب ي-حسش-ن سش-رد ال-ك-ل-م-ات وا أ
كذلك فأامري هuين ل يسشاوي ششيئا في ميزان الفن
لف -ك -ار وال -ح -ي-اة ..أام-ا إاذا صش-ارت ال-رواي-ة ب-ي-ن
وا أ
يدي مششروع فكرة أاو أافكار ،فمعناه أانني أاصشبحت
صشانع حياة.

اŸلتقـ ـ ـى الوطن ـ ـ ـ ـي ح ـ ـ ـ ـ ـ ـول أاعم ـ ـ ـ ـال الراح ـ ـ ـ ـل عم ـ ـ ـ ـار بلحسش ـ ـ ـ ـن Ãغنية

لديب القاصص ،عمار بلحسشن ،بعضشا من أابرز وأاهم اÙطات من حياته و مسشÒته
اسشتحضشر اŸششاركون ‘ اŸلتقى الوطني حول الراحل ا أ
لدبية ،خÓل ا÷لسشات التي احتضشنها على مدار يوم ÚاŸركز ا÷امعي Ãغنية ،والتي ترأاسص اششغالها الششاعر د .عبد ا◊فيظ بورد،Ë
ا أ
لداب واللغات.
عميد معهد ا آ
قدم اأصسحاب هذه الشسهادات ومن بينهم اأصسدقاء الكاتب الذين
عايشسوه عن قرب ويعرفون تفاصسيل حياته وزوجته السسيدة فاطنة
بلحسسن محطات مضسيئة من حياة الرجل منها طفولته وتدرجه في
مسس-اره ال-م-ه-ن-ي وعÓ-ق-ت-ه م-ع ال-ك-ت-اب وال-ق-راءة وب-داي-ات ال-كتابة
والتحو’ت ومرجعياته الثقافية ومسساهماته المجتمعية  .فقد كان
هذا المبدع العبقري ناشسطا ثقافيا بامتياز اأشسرف على الملحق
الثقافي اأوراق معاصسرة ،كما اأنه نشسط حصسة اإذاعية ثقافية كان
يناقشض فيها قضسايا الفكر وا’إبداع  .ولعل ما يحسسب للرجل
و’ينكره اإ’ جاحد هو تاأسسيسسه لمخبر سسوسسيولوجيا ا’أدب والفن
بجامعة وهران ’أول مرة في الجزائر .عّرج المتدخلون على
مكانة الرجل ا’أدبية وطنيا وعربيا بدليل هذه الترجمات التي
طالت اأعماله .وفي السسياق ذاته ،توقف بعضض المحاضسرين عند
صسداقات الراحل عمار بلحسسن مع ثلة من المبدعين من داخل
الجزائر وخارجها وتبقى عÓقته مع الطاهر وطار عÓقة مميزة.
في مقابل ذلك ،فقد قدم باحثون اأكادميون مقاربات بحثية حول
نتاجه من قبيل الورقة التي قدمها الروائي عبد القادر ضسيف الله

عن شسعرية القصض في مملكة السسرد من خÓل قصسة مغامرة
الحوات الذي لم يصسبح قرصسانا .وهذا التوجه هو ذاته الذي
يسسلكه د عبد الرزاق ع Óمن جامعة تموشسنت من خÓل اتخاذ
قصسة رشسا نموذجا للدراسسة .في حين تناول د .عبد العزيز شسويط
من جامعة جيجل دور ثنائية الذاكرة والعاطفة في خلق هوية
سسردية جديدةً عند عمار بلحسسن .ومن المداخÓت المميزة التي
األقيت ،خÓل اليوم ا’أول ،ماطرحه د عبد القادر لصسهب من
جامعة تلمسسان في محاضسرته تحو’ت الكتابة عند عمار بلحسسن.
اأما د ،ريمة برقاق من سسطيف فقد خاضست في موضسوع شسائك
يتمثل في نقد النقد قراءة في المرجعيات والمصسطلح .وشسهد
اليوم الثاني  26نوفمبر من الملتقى طرح جملة من ا’إشسكا’ت
ذات الصسلة بعÓقة كتابة عمار بلحسسن با’إديولوحيا وشسعرية اللغة
والمعمار الفني في تجربته وقراءة في سسيرته الموسسومة بيوميات
الوجع ،بعد اإصسابته بمرضض اأّلم بجسسده .وللتذكير ،فاإن الراحل
عمار بلحسسن ظل وفيا للقصسة واأبدع عدة مجاميع قصسصسية ،توؤكد
ريادته في هذا المجال ،منها حرائق البحر واأصسوات وفوانيسض،
با’إضسافة الى كتبه النقدية الشسديدة الصسلة بسسوسسولوجيا ا’أدب
التيمة التي اأشستغل عليها في تنظيراته البحثية.
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لبطال
يواجهان غامتال الغامبي وغاغنوا اليفواري ‘ الدور التمهيدي لرابطة ا أ

«السشنافر» وششبيبة السشاورة مطالبان بتحقيق فوز كب Òقبل مواجهتي اإلياب
يدخل ،اليوم ،فريقا ششباب قسشنطينة وششبيبة السشاورة غمار منافسشة رابطة ابطال افريقيا من الدور التمهيدي حيث
سشيواجه «السشنافر» فريق غامتال الغامبي ،بينما يلتقي اششبال اŸدرب نغيز بفريق سشبورتنغ غاغنوا اليفواري.

عمار حميسسي

يسشعى فريق ششباب قسشنطينة لسشتغÓل
عامل األرضس وا÷مهور من أاجل –قيق
فوز عريضس على فريق غامتال الغامبي ‘
الدور التمهيدي من منافسشة رابطة ابطال
اف -ري -ق -ي -ا ال -ذي ي-ت-ط-ل-ع ل-ل-ع-ودة ب-ن-ت-ي-ج-ة
ايجابية .عرفت تدريبات ششباب قسشنطينة
ع -ودة اŸدرب اŸسش -ت -ق -ي -ل ع -ب -د ال-ق-ادر
عمرا Êبعد ان عزف عن الرحيل بعد
تدخل بعضس اŸسشؤوول ‘ Úششركة «البار»
اŸال -ك-ة ل-غ-ال-ب-ي-ة اسش-ه-م ال-ف-ري-ق و ه-و م-ا
سشيجعله حاضشرا لقيادة الفريق نهار اليوم .
جرت –ضشÒات الفريق ‘ ظروف جيدة
خ -اصش -ة ان م -ع -ن-وي-ات الÓ-ع-ب Úارت-ف-عت
كثÒا عقب الفوز اŸهم الذي عادوا به من
ت -ي -زي وزو ام -ام شش -ب -ي -ب -ة ال -ق -ب-ائ-ل و ه-و
النتصشار الذي قلل الضشغط كثÒا على
الفريق  .سشيكون هجوم الفريق مطالبا
بالسشتفاقة خÓل هذه اŸباراة من اجل
تسشجيل اك Èعدد من الهداف خاصشة ان
مواجهة العودة سشتكون ‘ غاية الصشعوبة
Ãا ان اŸنافسس هو الخر يسشعى لÎجيح
كفته.
من جهته ،يواجه ششبيبة السشاورة فريق

سش -ب -ورت -ن -غ غ -اغ -ن-وا الي-ف-واري ‘ ال-دور
ال-ت-م-ه-ي-دي ل-راب-ط-ة اب-ط-ال افريقيا حيث
يسش -ع -ى اشش -ب -ال اŸدرب ن -غ -ي -ز م -ن اج -ل
–قيق فوز عريضس يؤومن له طريق التاهل

 .وÁتلك الفريق خÈة جيدة بحكم انه
سشبق له اŸششاركة ‘ اŸنافسشة الفريقية
و هو المر الذي سشيعمل اŸدرب على
اسش -ت -غÓ-ل-ه م-ن اج-ل –ق-ي-ق ال-ف-وز ال-ذي

يسش -م -ح ل-ه ب-ل-عب م-ب-اراة ال-ع-ودة ب-ارت-ي-اح.
ينتظر حضشور عدد كب Òمن النصشار لهذه
اŸب -اراة خ -اصش -ة ان ال -ف -ري -ق يشش -ارك ‘
اŸنافسشة القارية وهو ما سشيحفز النصشار
على ا◊ضشور بقوة ا ¤اŸلعب من اجل
مسشاندة الÓعب Úو تقد Ëالدعم اŸعنوي
ل -ه-م وت-ع-ت Èشش-ب-ي-ب-ة السش-اورة ن-ائب ب-ط-ل
ا÷زائر Ÿوسشم  2018-2017رفقة ششباب
قسشنطينة النادي Úاللذين ÁثÓن ا÷زائر
‘ منافسشات رابطة أابطال إافريقيا حيث
سش -ت -واج -ه ‘ ح -ال -ة ال -ت -اه -ل ال -ف-ائ-ز م-ن
مواجهة ا–اد طنجة اŸغربي و فريق
وسشيليكت سشبور التششادي .
أانششئ نادي غاغنوا ‘  1٩65و–صشل
على بطولة كوت ديفوار ‘  1٩76و1٩78
ووصشل إا ¤نهائي كأاسس كوت ديفوار سشبع
مرات (  1٩71و 1٩75و 1٩7٩و 1٩84و1٩85
و )1٩٩0كما فاز بكأاسس هوفويت بوانييه
( )1٩78 . )1٩76كان ملعب  20أاوت
 1٩55ببششار الذي يتسشع لـ  20الف مقعد
قد عرف هذه السشنة إاعادة Œديد أارضشيته
حيث ” تزويده بعششب اصشطناعي من
ا÷يل اÿامسس وهو يتوفر على عديد
اŸنششآات التي تتناسشب مع اŸعاي Òالدولية
إلحتضشان اŸنافسشات الكÈى .

كاأسس الكونفيدرالية الفريقية لكرة القدم

النصشرية وا–اد بلعباسس  ..من أاجل ضشمان نتيجة إايجابية

يلتقي ،اليوم ،نادي ا–اد بلعباسس مع فريق ششيب ريجيسشÎي الليبÒي من
اجل رسشم وقائع اŸواجهة التي تدخل ‘ اطار الدور التمهيدي الول من
منافسشة كأاسس الكونفيدرالية الفريقية لكرة القدم.
قبل الخ.Ò
من جهته ،نادي نصشر حسش Úداي
ي - -ه - -دف ‡ث - -ل ا÷زائ- -ر ‘ ه- -ذا سش-يسش-ت-ق-ب-ل ن-ادي الشش-ياط Úالسشود
اŸوعد ا– ¤قيق الفوز Ãا انه ال- -ك -ون -غ -و‹ ،ب -داي -ة م -ن السش -اع -ة
سشيلعب على ارضشه وامام جمهوره  18:00مسش - -اًءÃ ،ل- -عب  5جويلية
وبفارق مريح لضشمان كسشب الرهان الوŸب - -ي ،ضش - -م - -ن ذه - -اب ال- -دور
و–قيق التاأهل للدور اŸقبل قبل التمهيدي الول من منافسشة كاأسس
ل- -ق- -اء ال- -ع- -ودة ال- -ذي سش- -ي -ك -ون ‘ ال-ك-ون-ف-ي-درال-ي-ة الف-ريقية .يطمح
ل -ي -بÒي-ا .ل-ه-ذا ف-اإن اŸب-اراة ت-ع-ت‡ Èثل ا÷زائر ‘ ثا Êمنافسشة على
جد مهمة من الناحية اŸعنوية ‘ الصشعيد القاري لتحقيق الفوز Ãا
ح -ال -ة ال -ف -وز ب -ال -ن -ظ -ر ل -ل -وضش-ع-ي-ة ان-ه صش-احب الضش-ي-اف-ة ق-ب-ل ال-ت-ن-قل
الصش-ع-ب-ة ال-ت-ي ي-ت-واج-د ف-ي-ها ضشمن لأدغ- -ال اإف -ري -ق -ي -ا لأن اŸاأم -وري -ة
البطولة الوطنية لأنه ‘ اŸركز ما سشتكون اأصشعب ‘ مواجهة العودة.

يوم –سشيسشي حول ﬁاربة العنف ‘ الرياضشة بتيبازة

السشتفزاز و «التصشريحات النارية» واألخطاء
التحكيمية أاهم أاسشباب انتششار الظاهرة

أاجمع اŸتدخلون من العائلة الرياضشية ،خÓل اليوم التحسشيسشي حول ﬁاربة العنف ‘ الرياضشة
بقاعة اÙاضشرات التابعة لولية تيبازة ،أامسس ،على كون بعضس تصشرفات الÓعب ÚاŸرتبطة
بالسشتفزاز و أاخطاء التحكيم و التصشريحات النارية غ ÒاŸسشؤوولة ŸسشÒي النوادي الرياضشية من اهم
لسشباب اŸؤودية ا ¤اسشتفحال الظاهرة.
ا أ
ال- - -ق- - -دم ﬁم- - -د غ- - -وت- - -ي ب - -عضس العنف الرياضشي أاثبتت بأانّ العنف ⁄
العÓمي Úبتأاجيج الظاهرة Ãعية ي -غ -ادر م Ó-ع -ب-ن-ا م-ن-ذ فÎة م-ذك-را
‘ ذات السشياق ،أاّكد العÓمي رؤوسش- - -اء األن - -دي - -ة مششÒا ا ¤ك - -ون ب-وف-اة  3م-ن-اصش-ري-ن خÓل اŸوسشم
م -راد ب -وط-اج Úع-ل-ى أان تصش-رف-ات األخ -ط -اء ال -ت -ح -ك -ي-م-ي-ة ﬁدودة و  .. 88/87ال أاّنه ل Áكن توقيف
ب- - - -عضس اŸدرب Úو الÓ- - - -ع- - - -ب Úو ل- -يسشت ظ -اه -رة ‘ ح -د ذات -ه -ا و” مسشار كرة القدم أاو البطولة الوطنية
اإلع Ó- -م- -ي Úع- -ل- -ى أارضس ال- -واق- -ع معا÷تها بتقو Ëتصشرفات ا◊كام و بالنظر ا ¤كون ششريحة معتÈة من
تسش -اه -م بشش -ك -ل م -ب-اشش-ر ‘ ت-غ-ذي-ة معاقبة غ ÒاŸنضشبط Úمنهم .كما اÛتمع تتابع بششغف هذه الرياضشة
ظاهرة العنف  ..كما ترتبط هذه أاّك -د اŸت -دخ-ل ع-ل-ى ك-ون اÓŸعب و أاث -ب -تت األرق-ام م-ت-اب-ع-ة  6مÓيÒ
الظاهرة أايضشا بأاخطاء التحكيم و ا÷زائ -ري -ة ت -ف -ت -ق -د ل -ل -ع -دي -د م -ن ششخصس للمونديال السشابق ،مششÒا
تصشرفات بعضس أاششباه األنصشار الذين اŸراف - -ق ال - -ت - -ي ت - -وف - -ر ال - -راح- -ة ا ¤ضشرورة تكوين أاحسشن لÓعبÚ
ل صشلة لهم بعا ⁄الفرجة و الرياضشة للمناصشرين الذين ينتظرون لسشاعات الذين يصشدرون تصشرفات اسشتفزازية
لسش -ي-م-ا واّن جّ-ل ال-ف-رق ال-ري-اضش-ي-ة طوال ‘ ظروف غ Òمربحة قبل مثÒة للعنف.
تفتقد للجان األنصشار التي بوسشعها بداية اŸقابلة‡ ،ا يولّد أاجواء من Œدر الششارة ا ¤أاّن مبادرة اليوم
ت -أاط Òا÷م -اه Òو ت -وج -ي-ه-ه-ا ..و الضش -غ -ي -ن -ة وال-ق-ل-ق ل-دي-ه-م م-ط-ال-ب-ا ال- -ت- -حسش- -يسش- -ي أاط- -ل -ق -ه -ا اÛلسس
ط-الب اŸت-دخ-ل بضش-رورة ال-ت-ح-رك ا÷ه -ات اŸع -ن -ي -ة ب-ت-دارك ال-وضش-ع الششعبي الولئي برعاية وا‹ الولية
Óنصشار.
ل- -ل -ت -ع -ام -ل م -ع ال -تصش -ري -ح -ات غ Òوتهيئة اÓŸعب Ãا يليق ل أ
” خÓلها تقد Ëششهادات حية
و ّ
أاششار اŸكلف Ãلف اÓŸعب على حول لقاء مولودية ا÷زائر  -ششبيبة
اŸسش-ؤوول-ة ال-ت-ي ت-ت-ه-م م-ت-ع-امل‘ Ú
الرياضشة بالتحّيز و تلقي الرششاوي و مسشتوى الفيديرالية ا÷زائرية لكرة ال- -ق- -ب- -ائ- -ل ب- -قسش -ن -ط -ي -ن -ة اŸوسش -م
ال- -ق- -دم ج- -م- -ال مسش- -ع- -ودان ا ¤أاّن اŸاضشي ..كما ”ّ خÓل هذا اليوم
غÒها.
ب -دوره إات-ه-م رئ-يسس ÷ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م الدراسشات التي أاجراها اıتصشون ال - -ت- -حسش- -يسش- -ي ت- -ك- -ر Ëع- -دد م- -ن
ب-ال-راب-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة اÎÙفة لكرة ‘ ع- -ل -م الج -ت -م -اع ح -ول ظ -اه -رة اŸتدخل.Ú

تيبازة :عÓء ملزي

دعا إا ¤تفادي السشطحية ‘ التحليل الفني للمباريات

ح ـ ـ ـدوشس« :اسشتغ ـ ـ ـ ـÓل اŸعطيـ ـ ـ ـات الرقمي ـ ـة
‘ التحليل ضشروري للتعمق ‘ األمور التكتيكية»
عمار حميسسي

جوردي مويكسس لتاسس ( نائب رئيسس نادي برششلونة ):

سشنّوسشع «الكامب نو» ليصشبح أافضشل ملعب ‘ العا⁄

لسشبا Êندوة صشحفية باŸكتبة الوطنية با◊امة بالعاصشمة ،رفقة «فيÓنوفا
نشّشط ،صشبيحة أامسس« ،جوردي مويكسس لتاسس» ،نائب رئيسس فريق برششلونة ا إ
فيا أابادال» إاداري بالنادي ومدير مركز سشيفونتيسس با÷زائر «أاونطونيو جيل دي كاراسشو» –دثا فيها عن مششروع «إايسشبايي بارصشا»Ã ،عنى مسشاحة برششلونة
التي سشيعمل فيها مÓك النادي على –ويل مدينة برششلونة إا ¤مدينة رياضشية بامتياز ،عن طريق القيام Ãا أاسشموه بـ «جراحة Œميلية» للمدينة دون
اŸسشاسس بجانب العمران والهندسشة اŸعمارية.
األخرى ،وكل هذه األمور دفعته إا ¤توسشيع مششروع
اŸركب ال -ري -اضش -ي ل -ل -ف-ري-ق ،ك-ي يصش-ب-ح ال-ب-ارصش-ا
أافضشل فريق ‘ العا.⁄
نائب رئيسس نادي برششلونة اإلسشبا Êقام بعرضس
م -فّصش -ل ح-ول مشش-روع «مسش-اح-ة ب-رشش-ل-ون-ة» ،ال-ذي
«دّونت الكث Òمن النقاط »..
يفكر فيه النادي منذ أازيد من  6سشنوات ،حيث
سشيتم توسشعة مركب «الكامب نو» والقيام ببعضس
‘ إاجابته على سشؤوال «الششعب» اŸتعلق ببناء مركز
التعديÓت حتى يصشبح أافضشل مركب رياضشي ‘
تكوين للبارصشا هنا با÷زائر– ،دث «لدينا 45
ال -ع -ا ،⁄وق -ال ب -ه -ذا اÿصش -وصس ال-رج-ل ال-ث-ا‘ Ê
مركز تكوين ع Èالعا ⁄خاصس بالنادي ،وتأاكدت
ال- -ن- -ادي «إاذا ع -دن -ا ◊وا‹  25سش-ن-ة ل-ل-وراء ن-ادي
منذ قدومي أان الششعب ا÷زائري يعششق كرة القدم
برششلونة  ⁄يكن من ب Úأاك Èاألندية ‘ العا،⁄
إا ¤النخاع وأان هناك الكث Òمن أانصشار النادي هنا
لكننا منذ ذلك الوقت ونحن نعمل بجدية كبÒة إا¤
‘ ا÷زائر ،كما أان ا÷زائر بلد كرة القدم وÁلك
أان بلغنا هذا اŸسشتوى ،واآلن علينا أان نصشبح أافضشل
ال -ك -ث Òم -ن اŸواهب ،وق -د ي -ك -ون ه -ن-اك مشش-روع
ن- -ادي ‘ ال- -ع- -ا ،⁄وذلك Áر ع Èال -ق -ي -ام ب -ب -عضس
خاصس بالفريق هنا  ⁄ل ،دّونت الكث Òمن األمور
التعديÓت والتحويÓت على مركب «الكامب نو»
‘ أاجندتي وسشنتحدث عنها خÓل اجتماع مكتبنا
الذي هو ملكيتنا اÿاصشة ،وسشنعمل على –ديثه
التنفيذي».
وتوسشعته ألننا بكل بسشاطة البارصشا».
بخصشوصس إاقامة مباراة ودية ،أاكد الرجل الثا‘ Ê
«جوردي مويكسس لتاسس» –دث عن ما سشيجلبه
ال-ب-ارصش-ا ب-أان ال-ف-ري-ق ي-ل-عب ال-ك-ث Òم-ن اŸب-اريات
هذا اŸششروع الذي خصشصس له مبلغ  640مليون
خÓ- -ل اŸوسش- -م ال- -ك- -روي ،وأان أاج- -ن- -دت -ه م -ل -ي -ئ -ة
اورو للمدينة ككل« ،خصشصشنا لهذا اŸششروع قيمة
 640مليون أاورو ،هو مششروع ضشخم سشيأاتي بالفائدة األهمية مع –قيق الفوز ‘ مباريات كرة القدم» ،باŸباريات ‘ الليغا وكأاسس إاسشبانيا وكذا مباريات
بعدها أاكد بأان الفريق فكر ‘ التكوين و‘ جعل رابطة األبطال األوروبية ،ولديه فÎة راحة ضشيقة
على اŸدينة وسشكانها.
نائب رئيسس البارصشا ،أاكد بأان العمل الذي قام به مدرسشته التكوينة األفضشل ‘ العا ⁄وهو ما Œسشد خÓل الصشائفة يسشتغلها من أاجل الراحة والتحضشÒ
ال-ن-ادي ك-ان ع-م-ي-ق-ا ،ح-يث وضش-ع-وا ال-ب-ن-ى ال-تحتية عن طريق مركز التكوين «لماسشيا» ،هو الذي يكّون للموسشم ا÷ديد ،وهو ما يجعل تنظيم مباريات
للفريق أاول ،بعدها بصشموا على أاسشلوب لعب فريد لعبي البارصشا وأافضشل الÓعب Úالذين ينششطون ‘ ودية ششبه مسشتحيل ،لكنه أاوضشح بأانه سشÒى ‘
من نوعه وهو أاسشلوب «التيكيتاكا» ،حيث كان هدف الليغا والبطولت األوروبية ،وهو ما جعل الكث Òمن األم - -ر ‘ ح- -ال- -ة م- -ا إاذا أاراد ق- -دام- -ى الÓ- -ع- -بÚ
مسشؤوو‹ البارصشا التأاسشيسس لطريقة لعب خاصشة األطفال يتلقون تكوينا عاليا ‘ كرة القدم ،ليمر ا÷زائري Úخوضس مباراة مع فريق أاسشاط Òنادي
ب -ال -ف -ري-ق وق-ال« ،ع-ن-دن-ا ال-ل-عب ج-ي-دا ه-و ب-ن-فسس ال -ن -ادي إا ¤اله-ت-م-ام ب-الخ-تصش-اصش-ات ال-ري-اضش-ي-ة برششلونة.

ﬁمد فوزي بقاصص

بطولة الÈازيل

تتوي ـ ـ ـ ـج باŸـ ـ ـÒاسس بلقب ـ ـ ـه العـ ـ ـ ـ ـ ـاششر
ف Ó-م-ن-غ-و ال-ف-ائ-ز ع-ل-ى مضش-ي-ف-ه ك-روزي-رو .0-2
سش -ج -ل ه -دف ال -ف-وز ل-ب-اÒŸاسس دي-فÒسش-ون ‘
الدقيقة  72ليضشمن اللقب للفريق الذي يتخذ
من سشاو باولو مقرا له.
ي- -ع- -د ه- -ذا ال -ل -قب ال -ث -ا ‘ Êث Ó-ث سش -ن -وات
ل- -ب- -اÒŸاسس وه -و ي -ح -م -ل م -ع -ان ع -دة Ÿدرب -ه
سشكولري الذي تو ¤اإلششراف عليه ‘ جويلية
اŸاضشي بعد عودته من الصش Úحيث كان يششرف

17805

نششط اÿب Òالدو‹ ‘ كرة القدم سشعيد حدوشس ،أامسس ،يوما اعÓميا حول اŸعطيات الرقمية و التحليل
الصشحفي للمناهج التكتيكية بفندق «الضشاحية» بالعناصشر من تنظيم ششركة «كوما» بحضشور بعضس الÓعبÚ
السشابق Úو الششخصشيات الرياضشية اŸعروفة.

نبيلة بوقرين

نال نادي باÒŸاسس الذي يششرف على تدريبه
لويز فيليبي سشكولري اŸدرب السشابق Ÿنتخب
الÈازيل ولنادي تششلسشي اإل‚ليزي لقب البطولة
الÈازيلية لكرة القدم للمرة العاششرة ‘ تاريخه.
فاز باÒŸاسس على مضشيفه فاسشكو دي غاما -1
 ، 0مسشاء األحد ‘ ،الدورة  37قبل األخÒة
لÒفع رصشيده ‘ الÎتيب العام ا 77 ¤نقطة
م -ت -ق -دم -ا ب -ف -ارق خ -مسس ن -ق -اط ع -ن وصش -ي-ف-ه

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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على تدريب فريق غوانغزو إايفرغراندي.
كما يعد اللقب األول لسشكولي ( 70سشنة) ‘
بÓده منذ عانى مع اŸنتخب هزÁة مذلة أامام
أاŸانيا  ‘ 7-1نصشف نهائي مونديال  2014الذي
حل فيه منتخب الÈازيل رابعا بعدما قاده ا¤
لقبه اÿامسس ‘  ‘ 2002ملعب يوكوهاما ‘
العاصشمة اليابانية طوكيو على حسشاب أاŸانيا
(.)0-2

“يزت اÙاضشرة التي أالقاها اÿب Òالدو‹ ‘ كرة القدم
سشعيد حدوشس بالÌاء اŸعلوماتي و هو ما يدل على خÈة
الرجل ‘ اŸيدان و اطÓعه على كل ماهو جديد ‘ ميدان
كرة القدم.
أاكد حدوشس على أاهمية اŸعطيات و اإلحصشائيات حيث قال:
«‘ السشابق كان يقال ان كرة القدم ليسشت علوما دقيقة لكن
اآلن اسشتطيع ان أاؤوكد العكسس فعندما Œد منتخب لدولة بها
 30الف نسشمة يقف الند للند امام منتخب لدولة لها تاريخ
كب ‘ Òكرة القدم بفضشل العلم الدقيق هنا تتأاكد ان العلم
اصشبح له دور كب ‘ Òتطوير كرة القدم و قصشدت ‘ اŸثال
ايسشلندا و األرجنت.»Ú
تفادي التحليل السشطحي
دع -ا ح -دوشس ‡ث -ل -ي وسش -ائ -ل الع Ó-م ا ¤ضش-رورة ت-ف-ادي
التحليل السشطحي قائ « :Óعندما أاششاهد –ليل مباراة ‘
بعضس القنوات اÿاصشة اتسشاءل ،هل فع Óششاهدوا نفسس
اŸباراة بالنظر ا ¤غياب العمق ‘ التحليل الفني و البحث
عن السشطحيات فاŸششاهد ل يحب هذا النوع من التحاليل
وبحكم ان اإلنسشان فضشو‹ فاŸواطن الذي يتابع التلفزيون
ي -حب ال -ع -م -ق و اŸع -ل -وم -ات ال -غ-زي-رة و ي-جب ت-ف-ادي م-لء
اŸسشاحة اŸوجودة بالكÓم الذي ل يفيد « .
قدم حدوشس طريقة عملية لتطوير التحليل الفني للمباريات
سشواء ‘ التلفزيون أاو الصشحافة اŸكتوبة حيث قال « :من
اج -ل ال -ت -ع -م -ق ‘ اŸع -ط -ي-ات ال-رق-م-ي-ة ي-جب أاول ت-ف-ك-يك
اŸصشطلحات الكروية فمث Óعندما نتحدث عن التمرير هذه
ال -ك-ل-م-ة ع-ن-د ت-ف-ك-ي-ك-ه-ا ‚د “ري-رة قصشÒة ،ط-وي-ل-ة ،ع-دد
التمريرات ،هوائية ،ارضشية ،عرضشية ،طولية وهذه الطريقة
تسشمح لك بقراءة طريقة لعب اŸنافسس فإان كانت التمريرات
جلها طولية فهو يعتمد على اللعب اŸباششر و نفسس المر
ينطبق على الطرق الخرى للتمرير ،كل طريقة تعكسس نهج
تكتيكي مع. « Ú

كما قدم حدوشس مثال آاخر حيث قال « :قطع الكرة و
مصشطلح قطع الكرة بدوره ينقسشم ا ¤عدة مصشطلحات
كقطع الكرة ‘ منطقة اŸنافسس ‘ ،منطقتك ،وهو ما
يسش -اع -د اŸن -افسس ع -ل-ى ق-راءة ط-ري-ق-ة ل-ع-بك ون-فسس الم-ر
ينطبق عليك».
يجب اÿروج من اÙلية
طالب حدوشس القنوات اÿاصشة بضشرورة اÿروج من الطابع
اÙل- -ي ح -يث ق -ال « :م -ن اج -ل ال -ت -ط -ور ي -جب م Ó-مسش -ة
اŸسشتوى العا‹ من خÓل متابعة كل ما يحدث ‘ اوروبا
بالتحليل و النقد و هنا اطالب القنوات بضشرورة اÿروج من
اÙل -ي -ة و ال -ب -حث ع -ن ا◊صش -ول ع -ل -ى ح -ق -وق بث ب-عضس
البطولت الوروبية فليسشت كلها رهن الحتكار هناك بعضس
البطولت التي Áكن ا◊صشول على حقوق بثها بسشهولة « .
رحيل غوركوف خسشارة كبÒة
أاثنى حدوشس على العمل الذي قام به غوركوف على رأاسس
اŸنتخب ،خÓل –ليله Ÿسشتوى اŸنتخب حيث قال« :
غ -ورك -وف ط -ور م -ن ال -ط -ري -ق -ة ال -ت -ي ك -ان ي -ع-ت-م-د ع-ل-ي-ه-ا
هاليلوزيتشس الذي كان يعتمد على اللعب اŸباششر و الهجمات
اŸرتدة ا ¤السشيطرة و خنق اŸنافسس ‘ منطقته و خÓل
اŸباريات التي كان يفوز فيها اŸنتخب بنتائج ثقيلة كان كل
الÓعب Úيسشجلون من الدفاع و الوسشط و الهجوم «.

لوŸبية الفريقية
جمعية الّلجان ا أ

 ٤مـ ـ ـÎششح ـ ـ ـ ـ ـ Úلكـ ـ ـ ـ ـرسشي رئاسشـ ـ ـ ـ ـة الهيئ ـ ـ ـة

قّدم أاربعة مÎششح ،Úمن بينهم رئيسس اللجنة
لوŸبية ا÷زائرية (الكوا) مصشطفى براف ،ملفات
ا أ
لوŸبية
ترششحهم لرئاسشة جمعية اللجان ا أ
لفريقية (اكنوا) ،وذلك خÓل ا÷معية العامة
ا إ
النتخابية للهيئة الفريقية ،اŸقررة إاجراؤوها على
لوŸبية
هامشس اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة ا أ
لربعاء إا¤
الدولية ‘ ،الفÎة اŸمتدة من يوم ا أ
ا÷معة بطوكيو (اليابان).
باإلضشافة إا ¤براف رئيسس الكوا  -والذي يششغل أايضشا منصشب
النائب األول لرئيسس أاكنوا ورئيسشها بالنيابة ،منذ عدة أاششهر-
فÎششحت ثÓثة أاسشماء أاخرى لقيادة الهيئة
الفريقية .ويتعلق األمر بـ كالكابا مالبوم (الكامÒون) ،ليديا
نسش -ي -كÒا (ب -ورن -دي) ون -ي -غ -روسس م-ال-ي-ي-ل-ي-ا ك-غ-وسش-ي-ي-تسش-ي-ل
(بوتسشوانا) .كان براف ( 64عاما) من ب Úاألوائل الذين
أاعلنوا ترششحهم لرئاسشة الهيئة القارية .ومعلوم أان مصشطفى
براف قد ” انتخابه ‘ ،منصشب النائب األول لرئيسس جمعية
اللجان األوŸبية اإلفريقية (اكنوا)  ،للعهدة اÿامسشة على
التوا‹ ،خÓل ا÷معية العامة للهيئة اإلفريقية التي جرت
ششهر ماي  2017بجيبوتي.
يبدو أان براف الذي يعرف جيدا خبايا اكنوا ،يحظى بدعم
كب Òمن قبل العديد من اللجان الفريقية نظرا إل‚ازاته
على أارضس اŸيدان .صشرح مصشطفى براف الذي يعتقد أان
Áلك كل ا◊ظوظ للفوز بالنتخابات‘ :أاعتقد أانني اكتسشبت
نظرة واضشحة خÓل العهدات اÿمسس التي أامضشيتها ‘
ال -ه -ي -ئ -ة الف -ري -ق -ي -ة .ل -ق-د –دثت م-ع زمÓ-ئ-ي ح-ول ه-ذا

اŸوضشوع واتفقنا على أان أاترششح لتسشي Òجماعي ‘.
م -ن ج -ه -ت -ه ،أاك -د ك -ال -ك -اب -ا م -ال -ب -وم (ال -ك-امÒون) رئ-يسس
ال -ك -ون -ف -درال-ي-ة الف-ري-ق-ي-ة ألل-ع-اب ال-ق-وى ورئ-يسس ال-ل-ج-ن-ة
األوŸبية الكامÒونية ،ترششحه ،خÓل منششور على موقع
توي ،Îأاين أاخ Èالعائلة الرياضشية الفريقية عن رغبته ‘
قيادة الكنوا.
اÎŸششحة الثالثة ليديا نسشيكÒا ( 51عاما) من البو رندي،
فهي تعت Èأاول امرأاة تÎأاسس ا–ادية كرة القدم على السشاحة
الف-ري-قية ( )2004ك -م -ا أان-ه-ا عضش-وة ‘ ال-ل-ج-ن-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة
ل–Óادية الدولية لكرة القدم (الفيفا) وعضشوة ‘ اللجنة
الدولية األوŸبية.
أاما اÎŸششح الرابع واألخ ،Òنيغروسس مالييليا كغوسشييتسشيل
( 68عاما) من بوتسشوانا فهو عضشو ‘ ›لسس أاكنوا و÷نته
اŸالية .فهو لعب للكرة الطائرة سشابقا ورئيسس سشابق للجنة
األوŸبية لبوتسشوانا Ÿدة  16عاما ،كما ترأاسس كونفدرالية
اللجان األوŸبية ÷نوب قارة إافريقيا.

رأوية يÎأأسش ملتقى حول أختتام
توأأمة ألتفتيشش ألعام للمالية مع إأسسبانيا

الثÓثاء  ٢٧نوفمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٩ربيع األول ١٤٤٠هـ
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد

ي ت ر اأ س ض و ز ي ر ا ل م ا ل ي ة ع ب د ا ل ر ح م ا ن
راوية ،اليوم ،ملتقى حول اختتام
ت و اأ م ة ا ل ت ف ت ي ش ض ا ل ع ا م ل ل م ا ل ي ة م ع
ا س ش ب ا ن ي ا و ذ ل ك ب م ر ك ز ا ل م وؤ ت م ر ا ت
ابتداء من السشاعة الـ 08 : 30صشباحا.

17805

مسساهل يفتتح
ألجتماع ألثاÊ
لفريق ألعمل
للمنتدى ألعاŸي
Ÿكافحة
أإلرهاب

جامعـ ـة أ÷زأئـ ـر  1تنظـ ـم ملتقـ ـى دول ـ ـ ـيا
تنظم جامعة الجزائر  ،1اليوم وغدا الملتقى الدولي المعنون بـ«الذكاء
الإصشطناعي ،تحد جديد للقانون » والذي ينششطه اأسشاتذة من الجزائر ومن
دول ششقيقة ،وذلك على السشاعة  9 : 00صشباحا بالجامعة المركزية.

تششرف وزيرة البيئة والطاقات المتجددة
فاطمة الزهراء زرواطي ،اليوم وغدا ،على
الجتماع الخامسض للهيئة الوطنية المختصشة
بت نفي ذ خ طة ا لط وارئ الإ قل يمية في اإطار
تنفيذ اتفاقية الحكومات الثلث :للجزائر
ت و نس ض ال مغ ر ب  ،و ذل ك ب فن دق الأو ر اسشي بق اعة
المواقف ابتداء من السشاعة 09 : 00صشباحا.

دورة تكوينية لفائدة ضسباط أإلعÓم با◊ماية أŸدنية
ف -ي اإ ط -ا ر ت -ط -و ي -ر و ع ص ش -ر ن -ة ق -ط -ا ع ا ل -ح -م -ا ي -ة ا ل -م -د ن -ي -ة  ،ت -ن -ظ -م ا ل -م -د ي -ر ي -ة ا ل -ع -ا م -ة
ل ل ح م ا ي ة ا ل م د ن ي ة ا ل ي و م و غ د ا ا لأ ر ب ع ا ء د و ر ة ت ك و ي ن ي ة ف ي م ج ا ل ا ل ت ص ش ا ل ل ف ا ئ د ة
ا ل ض ش ب ا ط ا ل م ك ل ف ي ن ب ا لإ ع ل م ل م د ي ر ي ا ت ا ل ح م ا ي ة ا ل م د ن ي ة ل و ل ي ا ت ا ل و س ش ط و ا ل و س ش ط
الششرقي وذلك بمديرية الحماية المدنية لولية المسشيلة.

حبيـ ـ ـب بوخليـ ـ ـفة ضسيـ ـ ـف جمعيـ ـ ـة
ألكلمـ ـ ـة للثقافـ ـ ـة وأإلعـ ـ ـÓم
ي ش ش - -ر ف و ز ي - -ر ا ل ش ش - -وؤ و ن
ا ل -خ -ا ر ج -ي -ة ع -ب -د ا ل -ق -ا ر
م س ش - -ا ه - -ل  ،ا ل - -ي - -و م  ،ع -ل -ى
الجتماع الثاني لفريق
العمل للمنتدى العالمي
ل - -م - -ك - -ا ف - -ح - -ة ا لإ ر ه - -ا ب ،
و ت - -ع - -ز ي - -ز ا لإ م - -ك - -ا ن -ي -ا ت
غ - -ر ب ا ف - -ر ي - -ق - -ي -ا  ،و ذ ل ك
ب -م -ر ك -ز ا ل -م -وؤ ت م ر ا ت ع ب د
ا ل -ل -ط -ي -ف ر ح -ا ل ا ب -ت -د ا ء
م - - - -ن ا ل س ش - - - -ا ع - - - -ة 0 8 : 0 0
صشباحا.

ألجتماع أÿامسش للهيئة أıتصسة بتنفيذ
لقليميـ ـة
خطـ ـة ألطـ ـوأرئ أ إ

ت ش ش ر ف ج م ع ي ة ا ل ك ل م ة ل ل ث ق ا ف ة و ا لإ ع ل م  ،ا ل ي و م  ،ع ل ى
العدد الثاني من المقهى الثقافي الذي يسشتضشيف
الناقد والباحث د .حبيب بوخليفة ،وذلك ابتداء من
السشاعة  13 : 30زوال بمقر الجمعية بحي النور عمارة
رقم  2قرب جامعة اللغات بني مسشوسض.

« ألعنـ ـ ـف فـ ـ ـي أÓŸعـ ـ ـب» موضسـ ـ ـوع ف ـ ـ ـ ـ ـوروم
أ Ùـ ـ ـ ـ ـور أليوم ـ ـ ـ ـ ـي
تنظم جريدة المحور اليومي،اليوم،فوروم حول موضشوع العنف في الملعب
وذلك على السشاعة  10والنصشف بمقر الجريدة بدار الصشحافة طاهر جاووت.

يوم إأعÓمي –سسيسسي حول
ألعنف ضسد أŸرأأة

أ◊ ـ ـ ـوأر ألروسسـي ـ أإلسسÓمـ ـ ـي
عن ـ ـ ـوأن نـ ـ ـدوة تفاعلية

ألدألي ـة تفتت ـح يومـا درأسسيا حـول زوأج أألقـارب
لسشرة وقضشايا
تششرف وزيرة التضشامن الوطني وا أ
المرأاة غنية الدالية،اليوم،على افتتاح يوم
لمراضض الوراثية
لقارب وا أ
دراسشي حول زواج ا أ
لعاقة في الجزائر تحت ششعار «أاسشرة
المسشببة ل إ
مطلعة وواعية  -أاسشرة سشليمة» وذلك بالمدرسشة
العليا للضشمان الجتماعي ببن عكنون بداية من
السشاعة الثامنة والنصشف.

ملتقى حول ألتعايشش أللغوي ‘ أ÷زأئر
ينظم المجلسض
لعلى للغة
ا أ
العربية،اليوم،
وغدا ،ملتقى
وطنيا «حول
التعايشض اللغوي
في الجزائر» بين
العربية
والمازيغية في
ظل التعديل
الدسشتوري الجديد
بقصشر الثقافة
مفدي زكرياء على
الـ 9:00صشباحا .

«دور ألغاب ـ ـ ـات ف ـ ـي دعـ ـ ـم
ألعم ـ ـ ـل ألث ـ ـ ـوري» موضسـ ـوع
حصس ـ ـة موع ـ ـد م ـ ـع ألتاريخ

بمناسشبة اليوم العالمي لمناهضشة العنف ضشد المرأاة
المصشادف  25نوفمبر من كل سشنة ،ينظم المركز
لسشلمي لبومرداسض ،غدا ،يوما إاعلمي
الثقافي ا إ
تحسشيسشي بالمناسشبة على السشاعة  9:00صشباحا.

إأجتماع أ◊كومة
بالولة يومي  28و29
نوفم Èأ÷اري
ارة الداخلية
ت ن ظ م و زا ت ا ل م ح ل ي ة و ا ل ت ه ي ئ ة
جماع
وال رانية ،يومي  28و29
م
ا ل عف م ب ر ا ل ج ا ر ي اإ ج ت م ا ع
ن و ل ة ب ق ص ش ر ا لأ م م ن ا د ي
الو
الصشنوبر.

ينظم المجلسض ا إ
لسشلمي ا أ
لعلى يوم  2ديسشمبر ندوة
تفاعلية بعنوان «ا
ل
ح
و
ا
ر
ا
ل
روسشي ـ ا إ
لسشلمي» على
السشاعة  9:00صشب
ا
ح
ا
ب
م
ق
ر
ا
ل
م
ج
ل
سض.

شسرأكة لتدعيم
ألعÓقات ب Úأ÷امعة
وأŸؤوسسسسة
في اإطار تدعيم العلقات بين
الجامعة والموؤسشسشة تنظم
جامعة العلوم والتكنولوجيا
بباب الزوار ششراكة بين الجزائر
والتحاد الأوروبي في هذا
الإطار ،وذلك اليوم وغدا بقاعة
المحاضشرات  113بجامعة العلوم
والتكنولوجيا بباب الزوار.

حفل «فسسيفسساء
أندلسسية» بأاوبرأ
أ÷زأئر

ت ح ت ض ش ن اأ و ب ر ا ا ل ج ز ا ئ ر » ب و ع ل م
بسشايح» ،اليوم ،حفل بعنوان
« ف س ش ي ف س ش ا ء اأ ن د ل س ش ي ة » م ن
تقديم الجوق الوطني
ل ل م و س ش ي ق ى ا لأ ن د ل س ش ي ة لأ و ب ر ا
الجزائر بمششاركة الفنانين
ل م ي ة اآ ي ت ع م ا ر ة و ع ب ا س ض

ينظم المتحف الوطني للمجاهد،غدا ،العدد
 188من حصشة موعد مع التاريخ بعنوان دور
الغابات في دعم العمل الثوري وذلك على
السشاعة  10 : 00صشباحا بمقر محافظة
ال غ ا ب ا ت وا لح زا م ا لأ خ ضش ر لو لية
الجزائر.

أنطÓق
أأليام
ألثقافية
أليابانية

اأعلنت سشفارة
اليابان عن
انطلق الأيام
الثقافية
اليابانية
ابتداء من 29
نوفمبر اإلى
غاية 1
ديسشمبر
بقصشر
الثقافة
مفدي
زكرياء
ابتداء من
السشاعة
17 : 00
مسشاء.

نـ ـ ـدوة حـ ـ ـول أإليـ ـ ـدز
لول ديسشمبر من كل سشنة،
بمناسشبة اليوم العالمي لمكافحة اليدز المصشادف أ
لذاعية الثالثة ،اليوم ،بالمركز الثقافي عيسشى مسشعودي بمقر
تنظم القناة ا إ
المؤوسشسشة ندوة صشحفية ،ابتداء من السشاعة  10:00صشباحا.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موإقيت
إلصضÓة

^  2٧نوفم“ :182٧ Èت مبايعة «إلأم Òعبد إلقادر»
بسض-ه-ل أإغ-ريسش ق-رب م-عسض-ك-ر ق-ائدإ للمقاومة
ضضد إلحتÓل من طرف أإعيان وسضكان إلغرب
إ÷زإئري.
^  2٧م -ارسش  :1٩5٧ط-رحت إل-قضض-ي-ة إ÷زإئرية
 ·ÓإŸتحدة للمرة إلثانية.
أإمام إ÷معية إلعامة ل أ
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إلطقــسش إŸنتظـــر إليـــوم و إلغــــد
عنابة
عنابة

لول  1440هـ إلموإفق لـ  2٧نوفمبر  2018م
إلثÓثاء  1٩ربيع إ أ

Oó©dG

توقيف شسخصس Úبحوزته أاوراق نقدية
مزورة و 7مهربÚ

إثر معلومات وردت لفرقة إلدرك إلوطني

اإلطاحة بشسبكة تزوير العمÓت األجنبية بقسسنطينة

“ك- -نت إل- -ف- -رق- -ة إŸت- -ن- -ق- -ل- -ة ل- -لشض -رط -ة
إل-قضض-ائ-ي-ة إÿروب ب-أام-ن ولي-ة قسضنطينة،
من توقيف  05أإشضخاصش تÎإوح أإعمارهم ما
ب 21 Úو 33سضنة لتورطهم ‘ قضضية تكوين
ج-م-ع-ي-ة أإشض-رإر ،إدخ-ال ،ب-ي-ع وت-وزي-ع أإورإق
ن -ق -دي -ة م -زورة ذإت سض -ع -ر ق -ان -و““ Êع -م -ل-ة
أإج - -ن - -ب - -ي- -ة  :ي- -ورو ،دولر أإم- -ري- -ك- -ي ،لÒة
لق-ليم
ت-رك-ي-ة““ ،وط-رح-ه-ا ل-ل-ت-دإول دإخ-ل إ إ
إل- -وط- -ن- -ي ،ه -ذإ ‘ إط -ار ›ه -ودإت مصض -ال -ح
لمن ‘ حماية إلقتصضاد إلوطني وﬁاربة
إ أ
جميع أإشضكال إلغشش وإلتزوير.
وحسصب بيان –صصلت ““الشصعب““ على نسصخة منه
يؤوكد أان حيثيات القضصية تعود إا ¤معلومات وردت
ل-ل-ف-رق-ة م-ف-اده-ا ق-ي-ام شص-خصس ب-اسص-ت-غÓ-ل م-ن-زل-ه
لتداول أاوراق نقدية مزورة من العملة الصصعبة ،ليتم
ع -ل -ى ال -ف -ور م -ب -اشص -رة األب -ح -اث وال-ت-ح-ري-ات م-ع
اسصتغÓل كافة اŸعلومات اŸسصتقاة والتي كللت
بتحديد هوية مشصتبه فيه وتوقيفه على مسصتوى

وسصط مدينة اÿروب وبتفتيشس منزل هذا األخÒ
” حجز مبلغ ما‹ من العملة الصصعبة ،تب Úبعد
معاينته أانه مزور ،اŸشصتبه فيه حول فيما بعد
رف -ق -ة اÙج -وزات إا ¤م -ق-ر ال-ف-رق-ة لسص-ت-ك-م-ال
إاجراءات التحقيق.
ووفق إاجراءات التحقيق اŸتواصصل واŸعمق ‘
القضصية كلل بتحديد هوية  04مشصتبه فيهم ليتم
ت -وق-ي-ف-ه-م ب-دوره-م ‘ أام-اك-ن م-ت-ف-رق-ة م-ن إاق-ل-ي-م
الولية واقتيادهم إا ¤مقر الفرقة مع حجز مبلغ
آاخ- -ر م -ع -ت Èم -ن ال -ع -م -ل -ة الصص -ع -ب -ة اŸزورة ك -ان
ب -ح -وزت -ه ،ال -ع -م -ل-ي-ة ال-ن-وع-ي-ة ال-ت-ي ق-ادت-ه-ا ق-وات
الشص -رط -ة ب-ال-ف-رق-ة اŸت-ن-ق-ل-ة ل-لشص-رط-ة ال-قضص-ائ-ي-ة
اÿروب مكنت من حجز مبلغ ما‹ معت Èمن
العملة الصصعبة اŸزورة “ثل ‘  204.600 :يورو،
 18500دولر أامريكي و 950لÒة تركية ،بعد النتهاء
م- -ن إا‚از م- -ل- -ف إاج- -راءات ج- -زائ- -ي -ة ” ت -ق -دË
اŸعني Úأامام النيابة اÙلية.

قسسنطينة :مفيدة طريفي

...وتوقيف شسخصص يروج اıدرات ببجاية

“كنت فرقة مكافحة اıدرات ،باŸصصلحة
الولئية للشصرطة القضصائية بأامن ولية بجاية ،من
ت- -وق- -ي- -ف شص- -خصس ك- -ان ي- -روج اıدرات ،ب -أاح -د
Óﬁت األك - -ل السص - -ري - -ع ““ف- -اسصت ف- -ود““ ب- -وسص- -ط
اŸدينة ،حيث ” حجز كمية من اıدرات ““كيف
معالج““ على شصكل أاعمدة مهيأاة للبيع.
ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة حسصب مصص- -در مسص- -ؤوول“ ،ت إاث- -ر
–ريات معمقة قامت بها اŸصصلحة حول اسصتغÓل
اŸشص -ت -ب -ه ف -ي -ه Ùل -ه ال -ت -ج -اري اÿاصس ب -األك-ل
السص-ري-ع ،واŸت-واج-د بضص-واح-ي م-دي-ن-ة ب-ج-اي-ة م-ن
أاجل ترويج اıدرات وبيعها لبعضس األشصخاصس
الذين يرتادون ﬁله.
وبعد وضصع خطة ﬁكمة ” ،من خÓلها ترصصد
–ركات اŸتهم الذي ” توقيفه على مسصتوى ﬁله

التجاري ،وهو‘ حالة تلبسس بÎويجه للمخدرات
(كيف معالج) لبعضس الزبائن اŸتواجدين باÙل،
والذين كانوا يرتادونه خصصيصصا من أاجل ا◊صصول
على اıدرات.
م -ل -ف ج -زائ -ي أا‚ز ضص -د اŸشص -ت-ب-ه ف-ي-ه ألج-ل
قضصية ،حيازة اıدرات (كيف معالج) وعرضصها
ل -ل -ب -ي -ع ب-ط-ري-ق-ة غ Òمشص-روع-ة ،شص-راء اıدرات
قصص -د إاع -ادة ب -ي-ع-ه-ا ب-ط-ري-ق-ة غ Òمشص-روع-ة ،و”
تقدÁه أامام وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة بجاية
اıتصس إاقليميا الذي أاحاله على جلسصة اŸثول
الفوري ،وصصدر ‘ حقه حكم بسصتة ( )06أاشصهر
حبسس.

بجاية :بن آلنوي توهامي

إلضضحية حول إ ¤قسضم إلسضتعجالت

إانهيار منزل وإاصسابة خمسسيني با÷لفة

أإصض-يب شض-خصش ب-ح-روق م-ن إل-درجة
إلثانية إثر إنفجار قارورة لغاز إلبوتان
Ãنطقة إŸعلبة إلتابعة لولية إ÷لفة.

آ÷لفة :موسسى بوغرآب

ت -دخ -لت مصص -ال -ح ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة Ãن-ط-ق-ة
اŸعلبة ،حوا‹ السصاعة التاسصعة صصباحا ‘ ،أاعقاب
ح -دوث ه -ذا اإلن -ف -ج-ار Ãسص-ك-ن م-ك-ون م-ن ثÓ-ث
غرف ،أادى إا ¤إاصصابة شصخصس خمسصيني بحروق من
ال -درج -ة ال-ث-ان-ي-ة وح-روق م-ت-ف-اوت-ة اÿط-ورة‡ ،ا
أادخل سصكان منطقة اŸعلبة ‘ حالة من اÿوف
والهلع وتسصبب اإلنفجار ‘ –طم ا÷دار الداخلي
والواجهة األمامية للمنزل وإانهيار الباب والنافدة
ل -ل-ب-يت ال-ع-ائ-ل-ي م-ع إاتÓ-ف ﬁت-وي-ات-ه م-ن أاف-رشص-ة
وأاغطية بالكامل ،وخسصائر مادية حيث ” تقدË

اإلسصعافات األولية ‘ ع ÚاŸكان و–ويل الضصحية
إا ¤اŸسصتشصفى اŸركزي با÷لفة.

 ..وسسيارة تدهسص شسابا ›هول الهوية بع Úوسسارة

شص -ه -د ال -ط -ري-ق ال-وط-ن-ي ب-دائ-رة ““ع Úوسص-ارة““
ل -ل -وزن ال-ث-ق-ي-ل ع-ن-د م-فÎق ال-ط-رق ب-إاŒاه ب-ل-دي-ة
اÿميسس بولية ا÷لفة ،حادثا يتمثل ‘ دهسس
شصاب عشصريني ›هول الهوية من طرف سصيارة
سصياحية ،الضصحية ل يحمل أاي وثيقة تدل على
هويته ،تعرضس إلصصابات متفاوتة اÿطورة ،و”
–وي -ل -ه م -ن ط -رف رج-ال ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ع-ل-ى
جناح السصرعة ليلفظ أانفاسصه األخÒة Ãسصتشصفى
““ع Úوسص -ارة““ و‘ إان -ت -ظ -ار –دي -د ه -وي -ت-ه ت-ب-ق-ى
التحقيقات جارية ألجل التعرف عليه.

 20°وهرإن

إلثمن  10دج

21°

france prix 1

صسدور العدد صسفر من ““مياه ا÷زائر““

لرهاب وبفضضل إسضتغÓل إŸعلومات ،أإوقفت مفارز مشضÎكة للجيشش إلوطني إلشضعبي ،يوم
‘ إطار مكافحة إ إ
لرهابية.
 25نوفم ،2018 Èبكل من إلبويرة/ن.ع 1.وميلة/ن.ع ،5.أإربعة ( )04عناصضر دعم للجماعات إ إ

م -ن ج -ه -ة أاخ -رى وت -ب -ع -ا ل-ن-داء اسص-ت-غ-اث-ة،
“كنت وحدة ◊راسس الشصواطئ ،من إانقاذ
أاربعة ( )04صصيادين من جنسصية مغربية كانوا

 18°إ÷زإئر

 18°وهرإن

1٩°

تعت Èنافذة على قطاع إŸوإرد إŸائية

توقيف  4عناصسر دعم للجماعات اإلرهابية

إانقاذ  4صسيادين من جنسسية مغربية على م Ïقارب

 16°إ÷زإئر

17805

لرهاب وبفضضل إسضتغÓل إŸعلومات
‘ إطار مكافحة إ إ

و‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة،
أاوقفت مفرزة مشصÎكة للجيشس الوطني الشصعبي،
بالبليدة/ن.ع ،1.شص - -خصص )02( Úب-ح-وزت-ه-ما أاوراق
ن -ق -دي -ة م -زورة ب -ق -ي -م -ة ( )4.372.000,00دي- -ن -ار
جزائري ،باإلضصافة إا ¤معدات إاعÓم آا‹ تسصتعمل
‘ ع -م -ل -ي -ة ت -زوي-رال-ن-ق-ود ‘ ،ح Úأاوق-فت م-ف-ارز
أاخ -رى ،ب -ك -ل م -ن ع Úصص -ال -ح وع Úق-زام/ن.ع،6.
سصبعة ( )07مهرب Úوحجزت ثÓث ( )03مركبات
رباعية الدفع وجهاز اتصصال ع Èاألقمار الصصناعية
ومعدات تنقيب عن الذهب.
‘ سصياق متصصل ،ضصبط عناصصر الدرك الوطني،
إاث-ر ع-م-ل-ي-ات م-تفرقة )39( ،ط -ن -ا م-ن ال-ت-م-ر ب-عÚ
صصالح/ن.ع 6.و( )4434ق -رصس م -ه -ل -وسس ب-ك-ل م-ن
تلمسصان/ن.ع 2.وسصكيكدة/ن.ع ،5.و( )7450وحدة
من ﬂتلف اŸشصروبات بسصطيف وسصوق أاهراسس
وقاŸة/ن.ع ،5.باإلضصافة إا )3,5( ¤كيلوغرامات
من مادة الزئبق األبيضس بالطارف/ن.ع ،5.فيما ”ّ
ح - -ج - -ز ( )10,6ق - - -ن - - -اط Òم - - -ن أاوراق ال- - -ت- - -ب- - -غ
بالوادي/ن.ع.4.

إلفجر05.5٩................:
إلشضروق0٧.38..............:
إلظهر12.35.................:
إلعصضر15.14................:
إلمغرب1٧.33...............:
إلعشضـاء1٩.01.................:

على م Ïقارب صصيد ‘ حالة عطب ،وذلك
إاثر عملية بحث وإانقاذ بحري على بعد أاربعة
( )04أام - - -ي- - -ال ب- - -ح- - -ري- - -ة شص- - -م- - -ال -شص- - -رق
الغزوات/ن.ع ،2.حيث ” إاجÓؤوهم سصاÚŸ
إا ¤ميناء الغزوات.

أآم Úبلعمري

اخ -ت -ارت وزارة اŸوارد اŸائ -ي -ة شص -ه-ر ن-وف-مÈ
إلطÓق العدد صصفر من ›لة ““مياه ا÷زائر““ و هي
دوري- -ة تصص- -در ع- -ن وزارة اŸوارد اŸائ- -ي -ة ت -ه -ت -م
ب-نشص-اط-ات ال-ق-ط-اع واÛه-ودات ال-ت-ي ي-ب-ذلها من
أاجل تزويد اŸواطن Ãياه ذات وفرة و نوعية،
الÓفت ‘ هذا العدد صصفر من ““مياه ا÷زائر““ هو
إاصصدارها باللغت ، Úالعربية والفرنسصية ‘ عدد
واحد حيث Áكنك الطÓع على اÙتوى نفسصه
باللغت Úإاذ Áكنك القراءة باللغة العربية من اليمÚ
أاو قراءة اÙتوى نفسصه إاذا اسصتهللت اÛلة من
اليسصار‡ ،ا يعكسس حرصس القائم Úعليها على
وصص- -ول رسص- -ال- -ة ق- -ط- -اع اŸي- -اه إا ¤ك- -ل ال- -ف- -ئ- -ات
والشصرائح.
افتتاحية العدد صصفر من ““مياه ا÷زائر““ التي
جاءت بعنوان ،النفاذ إا ¤اŸاء ،حقيقة ملموسصة
وب- -ت- -وق- -ي -ع وزي -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة ،حسص Úنسص -يب،
تطرقت إا ¤اسصÎاتيجية الدولة ا÷زائرية اŸمتدة
إا ¤آاف- - - -اق  2035ل -ل-ن-ه-وضس ب-ق-ط-اع اŸي-اه ،وه-ي
اإلسصÎاتيجية التي اسصتهلت قبل  18سصنة  -حسصب
نسص -يب  -ب-اسص-ت-ح-داث وزارة خ-اصص-ة ب-ال-ق-ط-اع م-ن
طرف رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة سصنة
.2000
اإلحصصائيات واألرقام كانت حاضصرة بقوة ‘
اف -ت -ت -اح-ي-ة ال-ع-دد ‡ا سص-ل-ط الضص-وء ع-ل-ى اŸب-ال-غ
اŸالية الضصخمة التي اسصتفاد منها القطاع والتي

أاثمرت  -حسصب الفتتاحية دائما  -إا‚از عشصرات
السصدود وﬁطات التحلية وغÒها ..إالخ.
‘ األخ Òتوقف كاتب الفتتاحية عند معطى
رئيسصي وهو أان الوصصول إا ¤اŸاء أاصصبح حقيقة
ملموسصة ‘ ا÷زائر وهذا مكسصب يجب تعزيزه
وا◊ف -اظ ع -ل -ي-ه م-ن خÓ-ل ال-تصص-دي ل-ك-ل أاشص-ك-ال
التبذير واإلسصراف وهو النداء الذي اختتم به وزير
اŸوارد اŸائية افتتاحية هذا العدد الذي أاحصصى -
ع Èصص -ف -ح -ات -ه السص -ت Úب -ال -ل -غ -ت› Úت -م -ع -ت- Ú
اŸشصاريع التي ” إا‚ازها ع Èكل ربوع الوطن
لضصمان تزود اŸواطن ÚباŸياه.

لصضحاب إŸركبات حول لوحات إلÎقيم
حملة –سضيسضية أ

تسسجيل ﬂ 6296الفة متعلقة بخلفيات غ Òعاكسسة خÓل 2018
Óم -ن
أإط- -ل- -قت أإمسش إŸدي -ري -ة إل -ع -ام -ة ل  -أ
إل-وط-ن-ي ح-م-ل-ة –سض-يسضية لتوعية أإصضحاب
إŸركبات بأاهم إŸعاي Òإلوإجب مرإعاتها ‘
لوحات إلÎقيم وتعريف أإصضحاب إŸركبات
لب -ع -اد إل -ق -ان -ون -ي -ة إل -وإجب
ب- -اŸق -اي -يسش وإ أ
م -رإع-ات-ه-ا وك-ذإ إل-ع-ق-وب-ات إل-ت-ي ت-ن-ج-ر ع-ن
ﬂالفة هذه إŸوإصضفات إلقانونية ،ونظمت
لط -ار خ -رج -ة م -ي -دإن -ي -ة ل -ف -ائ -دة
‘ ه -ذإ إ إ
لعÓم حيث ” إلوقوف على هذه إلعملية
إ إ
ع Èعدد من إلنقاط إŸرورية.

آسسيا مني

ال -وج -ه -ة األو ¤ك -انت ع Èال -ن -ق -ط -ة اŸروري-ة
اÿاصص -ة ب -اŸدخ -ل ال -رئ -يسص -ي ل -ل -م -رك -زال-ت-ج-اري
““ارديسس““ ح- -يث ” ت- -وع- -ي- -ة السص- -ائ- -ق Úع Èه- -ذه
النقطة باعتبارها تعرف توافدا كبÒا للمركبات
حيث يقصصدون اŸعرضس الدو‹ للصصنوبر البحري
أاواŸرك -ز ال -ت -ج -اري ” ،ع -ل -ى مسص -ت -واه -ا ت -وع-ي-ة
اŸواط-نÃ Úخ-ت-ل-ف ا÷وانب ال-ق-ان-ون-ي-ة اŸت-علقة
باحÎام لوحات الÎقيم اÿاصصة باŸركبة واأللوان

التي “يزها الواجب احÎامها.
ل-ي-ت-م ال-ت-وج-ه ب-ع-ده-ا إا ¤م-ن-ط-ق-ة خروبة حيث
ق-امت مصص-ال-ح األم-ن ب-ع-م-ل-ي-ة ت-وع-وي-ة –سص-يسص-ي-ة
مسصت عددا كبÒا من السصائق ” ÚإاطÓعهم على
أاهمية احÎام هذه اللوحات الرقمية والتي تسصاعد
مصص- -ا◊ه- -م ‘ اسصÎج- -اع- -ه -ا ‘ ح -ال ت -ع -رضص -ه -ا
للسصرقة.
وعلى هامشس اÿرجة اŸيدانية اŸنظمة من
Óمن الوطني ،كشصف عميد
طرف اŸديرية العامة ل أ
الشصرطة رابح زواوي من مديرية األمن العمومي،
أان مصصا◊ه قد سصجلت خÓل العشصرة أاشصهر األو¤
من السصنة اŸاضصية ﬂ 4728الفة متعلقة بلوحات
الÎقيم ذات خلفية غ Òعاكسصة ومقابل تسصجيل
ﬂ ،6296الفة من نفسس الصصنف و‘ نفسس الفÎة
من سصنة .2018
ك -م -ا ” إاحصص -اء خ Ó-ل ن -فسس ال -فÎة م -ن سص-ن-ة
ﬂ 8339 ،2017الفة خاصصة باسصتعمال لون غÒ
مطابق للوحة الÎقيم وكذا ﬂ 11281الفة خÓل
 10أاشصهر لسصنة .2018
أام -ا ب -خصص-وصس اıال-ف-ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ان-ع-دام

كاريكات /ÒعنÎ

لوحات الÎقيم األمامية أاواÿلفية أاوكÓهما ،فقد
” تسصجيل ﬂ 505الفة خÓل نفسس الفÎة من
 2017وكذا ﬂ 585الفة لنفسس الفÎة اÿاصصة بسصنة
 ،2018فيما ” تسصجيل ﬂ 109الفة خÓل نفسس
ال -فÎة لسص-ن-ة  2018ت-ت-ع-ل-ق ب-ان-ع-دام لوحة الÎقيم
اÿلفية بالنسصبة للدراجات النارية.
Óم-ن ال-وط-ن-ي ع-لى
وت-ع-م-ل اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
مرافقة هذه النشصاطات التوعوية ع Èكافة الدعائم
التصصالية ،على غرار اŸوقع اإللكÎو Êصصفحات
Óم-ن ال-وط-ن-ي ال-فضص-اء
ال -ت -واصص -ل الج -ت -م -اع -ي ل  -أ
Óم - -ن ال - -وط - -ن - -ي  ،وك - -ذا ا◊م Ó- -ت
اإلذاع - -ي ل  - -أ
ال-ت-حسص-يسص-ي-ة اŸي-دان-ي-ة اŸوج-ه-ة م-باشصرة للسصواق
ومسصتعملي الطريق.
وخÓل اÿرجات اŸيدانية ıتلف اŸناطق
ا◊ضصرية ع Èكامل الÎاب الوطني ” ،الÎكيز
على ا÷انب الوقائي للتوعية من هذه الظاهرة
اŸنافية لقواعد السص ،Òحيث يقوم بعضس السصواق
ب -ت -زي Úل -وح -ات الÎق-ي-م وإاضص-اف-ة أاشص-رط-ة م-ل-ون-ة
أاورموز وأاشصكال ل عÓقة لها Ãضصمون الكتابة ول
تتعلق باŸقاييسس اŸطلوب توفرها.

