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الرئيسض بوتفليقة Ãناسصبة الندوة الوطنية للحكومة والولة:

إعتم ـ ـ ـ ـاد نه ـ ـج جدي ـ ـد ‘ إلتسس ـ ـيÒ
قوإمه إŸبادرة وإŸقاربة بالنتائ ـج
@ عهـ ـ ـ ـ ـ ـد إإمسس ـ ـ ـ ـ ـاك إلعصسـ ـ ـ ـ ـا م ـ ـ ـ ـ ـن إلوسسـ ـ ـ ـ ـط قـ ـ ـ ـ ـ ـد وّلى
@ من يسسوقون لثقافة إلنسسيان وإلنكرإن لن يكونوإ أإبدإ سسوإعد إألمـة
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تصصويرﬁ :مد آايت قاسصي
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لح -ي -ان ت -ت -خ -ذ
اÓŸح- -ظ ‘ ب Ó-دن -ا أان -ه و‘ أاغ -لب ا أ
قرارات ومبادرات ‘ قمة الهرم السصلطوي ثم يتم
إافشص -ال -ه -ا Ãج -رد ن -زول -ه-ا إا ¤اŸسص-ت-وي-ات اŸت-وسص-ط-ة
والسصفلى.
ال -قضص -ي -ة ل ت -ت -ع -ل -ق ب -اŸورد ال -بشص -ري ف -حسصب  ،ب-ل
بالكفاءات اŸسصؤوولة وباŸمارسصات التي تنتشصر وتتسصع
عندما ل يوضصع لها حد.
Ÿاذا  ⁄تسصتطع أاول خلية للدولة اŸتمثلة ‘ البلدية
لقÓع ؟ ماهو اŸرضض الذي ينخر جسصدها؟
ا إ
أا ⁄تسص -ت -ط -ع أان ت -رق -ى إا ¤أاه -م ن -واة ت -ن -ب-عث م-ن-ه-ا
التنمية وتلعب دورها الفّعال كمحرك أاو‹ للحياة
الوطنية ؟.
م -ا لشصك ف -ي -ه أان اŸسص -أال -ة ع -ن -دن -ا ت-ت-ع-ل-ق م-ب-اشص-رة
لخ Ó-ق وب-الضص-ب-ط ب-ال-ط-م-ع وا÷شص-ع وب-اخ-تصص-ار
ب -ا أ
بالفسصاد.
لف- -ة ال- -ت- -ي إان عّ- -م- -ت –ولت ل ﬁال- -ة إا¤
ه- -ذه ا آ
اخ-ط-ب-وط ي-تسص-ل-ل إا ¤ك-اف-ة دوال-يب ال-دول-ة ي-ك-بح
سص Òه-ي-ئ-ات-ه-ا وم-ؤوسصسص-ات-ه-ا وي-حول صصفو مناخها إا¤
أاجواء معكرة وأاك Ìمن ذلك ينذر بزعزعة ركائز
الدولة.
إاحداث مراصصد وهيئات خاصصة خطوات جيدة لكنها
لرضصية مهيأاة
تبقى ﬁدودة الفعالية إان  ⁄تكن ا أ
ظلت ضصربا من السصباحة ضصد التيار.
الرشصوة كأادنى حد لظاهرة الفسصاد تكاد تتحول إا¤
‡ارسصة عادية ‘ يوميات ا÷زائري الذي ل Áكنه
ا◊صصول على أاي خدمة دون مقابل رغم أان البعضض
يتظاهر بالتقوى ويوّلي وجهه صصوب القبلة صصباحا
ومسصاء بينما أاخÓقه تثبت العكسض ! .
مازاد الط Úبلة تشصجيع أاحزاب سصياسصية على ذلك
وت- -ظ- -ه -ر ه -ذه ال -تصص -رف -ات ج -ل -ي -ا خ Ó-ل اŸواع -ي -د
الن-ت-خ-اب-ي-ة إاذ أاصص-ب-حت م-ن-اصصب اÛالسض اŸن-ت-خ-بة
ت- -ب- -اع دون تسص Îوه -ذا ‘ ح -د ذات -ه فسص -اد! .ب -ه -ذه
الطريقة تهمشض الكفاءات و –رم الطاقات ا÷ادة ،
لخÓق العالية من اŸسصاهمة ‘ تسصي Òالشصأان
ذات ا أ
العام وهكذا تطبق قوان Úا÷مهورية على مقاسض
ه- -ؤولء ف Ó- -حسص- -يب ول رق- -يب ول الÓ- -م- -رك -زي -ة
تسصتطيع إايقافهم.
يبقى ا◊ل الوحيد ﬁاربة الفسصاد بدون هوادة كي
لوكسص -ج Úإا ¤الشص-راي Úوت-ت-ن-فسض ا◊ي-اة
ن -ع -ي -د ا أ
ال- -وط- -ن- -ي- -ة الصص- -ع- -داء وت -ع -ود ال -ث -ق -ة ب Úا◊اك -م
واÙك -وم ،ع -ل -م -ا أان م -ن ي -ح -اف -ظ ع -ل -ى اŸال ال -ع -ام
يحافظ على وطنه.
إان أاقوى تشصجيع بهذا الصصدد ‚ده ‘ رسصالة رئيسض
ا÷مهورية  ،السصيد عبد العزيز بوتفليقة Ãناسصبة
الندوة الوطنية للحكومة والولة والتي أاكد فيها
قائﬁ « : Óاربة هذه اŸمارسصات بكل ما أاوتيتم من
قوة وقدرة على الردع ،ولكم مني كل الدعم».
للقيم مفعولها ‘ إاعادة بعث الزدهار والسصتقرار
ÓخÓق النبيلة عدواها أايضصا فلنتحلى بها خدمة
ول أ
للوطن وارتقاء به إا ¤مصصاف الدول اŸتقدمة.
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سصونلغـــــــاز
إل ـسسكـ ـ ـان يـطالبـ ـ ـون باÿـ ـ ـدم ـ ـ ـ ـات
إلشسرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة تكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرم  Üƒ` ` ` ` ` ` æ÷Gإلصسحية ،إلنقل وإŸياه بتمÔإسست
جريدة «إلشسعـب» عرفانا
وتـ ـجـ ـار إلوإدي ي ـن ـتـ ـظ ـ ـرون سسـ ـ ـوق
باÛهـ ـ ـ ـ ـود إإلعÓم٥ـ ـ 0ـ ـي
«تـ ـكـ ـسسـ ـبـ ـ ـت» بـ ـف ـ ـارغ إل ـصس ـ ـ ـ ـÈ
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أعتماد نهج جديد ‘ ألتسسي Òقوأمه أŸبادرة ،ألسستباقية وأŸقاربة بالنتائج
@ اŸصسا◊ة الوطنية والعيشس معا بسسÓم عنوان ÚرئيسسŸ Úقاربة اسسÎاتيجية دولية
لهداف وتصسويب السسياسسات وفق اŸسستجدات
@ بلوغ ا أ

لربعاء رسسالة ا¤
بعث رئيسس ا÷مهورية ،السسيد عبد العزيز بوتفليقة ،امسس ا أ
لربعاء
اŸشسارك ‘ Úالندوة الوطنية للحكومة والولة التي انطلقت اشسغالها أامسس ا أ
ل· بنادي الصسنوبر با÷زائر العاصسمة .هذا نصسها الكامل :
بقصسر ا أ

لكم وأ’عمالكم خدمة Ÿقاصسد خبيثة ،تسسخر ‘ ذلك ،وب Óتورع ،كل مهارإتها ‘ إلتعاطي
Ÿمارسسات غ Òمطابقة مذمومة ومرفوضسة قانونيا وأإخÓقيا ،مثل إلرشسوة وإÙسسوبية
وإŸعاناة وإلتصسرفات إلبÒوقرإطية إ÷ائرة إلتي يرإد بها إلباطل.

عناصسر ضّسالة ‘ يومياتكم تسستغل ألفرصس لقضساء مآاربها

““بسسم الله الرحمن الرحيم
و الصسÓة و السسÓم على أاشسرف اŸرسسل Úو على آاله و صسحبه إا ¤يوم الدين
السسيدات والسسادة أاعضساء ا◊كومة،
السسيدات والسسادة الولة،
السسيدات والسسادة أاعضساء اÛالسس اŸنتخبة الوطنية واÙلية،
السسيدات والسسادة إاطارات مصسالح الدولة،
لفاضسل،
السسيدات الفضسليات ،السسادة ا أ
إن إلتئام جمعكم ‘ ،لقائكم إلسسنوي هذإ جاء متزإمنا مع إحتفا’ت شسعبنا بذكرى
إنتفاضسته إلتاريخية ضسد إŸسستعمر وخوضسه غمار حرب –ريرية من أإجل إسسÎجاع حريته
وكرإمته ،تلك إ◊رب إلتي كان لنا شسرف إŸشساركة فيها إ ¤جانب إخوإن كرإم أإشساوسس ،منهم
من قضسوإ نحبهم ونالوإ إلشسهادة ومنهم من وإصسلوإ مسسÒة إلتحرير إ ¤أإن بلغوإ غايتهم ،ثم
شساركوإ ‘ إلبناء وإلتشسييد .إنكم ،أإنتم إلو’ة وإإ’طارإت إŸركزي ÚوإŸنتخب ،Úوإ ¤جانبكم
إآ’’ف من إلكفاءإت وإأ’عوإن إلعامل ‘ ÚإŸيدإن ،أإنتم إلذين تضسطلعون بخدمة بÓدكم و
شسعبكم ،و–ملون على عاتقكم أإمانة شسهدإء إلثورة وشسهدإء إلوإجب إلوطني.

إنكم تÓقون باسستمرإر ﬁاو’ت هذه إلعناصسر إلضسالة ‘ يومياتكم ،وإلتي ’ تÎك أإي
سسانحة ‘ برإمج عملكم إ’ و–اول إسستغÓلها لتحقيق مآاربها إآ’ثمةﬂ ‘ ،تلف قطاعات
إلنشساط ،إن هذه إŸمارسسات هي أإخطر ما ينخر ›تمعنا من أإمرإضس وأإعظم إلتحديات
إلتي توإجهها بÓدنا ‘ إلوقت إلرإهن ،وإلتي ’ Áكن إلتسسامح معها بل يقتضسي إلوإجب من
كل منكم ﬁاربتها بكل ما أإوتيتم من قوة وقدرة على إلردع ،ولكم مني كل إلدعم.

–قيق أألهدأف أŸتوخاة بالقضساء على أألمرأضس أŸتفشسية

إأنكم أسساسس بناء جزأئر ألعزة وألكرأمة
إنكم إليوم ›تمعون ‘ إŸوقع إأ’ك Ìرمزية ،وإأ’ك Ìد’لة على معا ÊإŸسسؤوولية وإلو’ء
للوطن وإ÷دإرة بخدمة شسعبكم من حيث أإنكم أإسساسس بناء جزإئر إلعزة وإلكرإمة.
إن إلعقدين إŸنصسرم Úمن حياة أإمتنا  ⁄يكونا هين ،Úولقد كان للعديد منكم شسرف
مرإفقتي ‘ هذه إŸسسÒة ‘ ﬂتلف مسستويات إŸسسؤوولية وأإبليتم إلبÓء إ◊سسن وقمتم
بتضسحيات وإ‚ازإت عظام  ،لقد سسعينا بصسدق وإخÓصس إ ¤إخرإج أإبناء هذه إأ’مة من فتنة
إلتناحر وكابوسس إلهمجية إلذي إسستحكم فيها ،مسستلهم Úعزمنا من قيم نوفم Èإÿالدة
وشسيم إلتسسامح وإأ’خوة وإلوئام .وعملنا على إلعودة بالبÓد من جديد إ ¤جادة إلتنمية،
بإاعادة بناء ما أإمعنت ‘ تهدÁه قوى إلشسر وإلدمار ،و–قيق إ‚ازإت عمومية كÈى ‘
مدة ’ مكان فيها للتوإ ،Êمدة شسققنا فيها إلطرق وربطنا إلقرى وإŸدإشسر وإŸدن Ãختلف
إلشسبكات ،وشسيدنا أإقطابا صسناعية ومدنا جديدة ومرإفق عمومية شساهدة على جهود هذإ
إلشسعب وقدرته على Œاوز أإعتى إأ’زمات وإÙن.

ألتضسحيات أ÷سسام باتت ﬁل إأعجاب ألشسعوب ألشسقيقة وألصسديقة
إن ما إ‚زناه معا ،على إلصسعيدين إأ’مني وإلتنموي بفضسل إلتضسحيات إ÷سسام إلتي
قدمها هؤو’ء وأإولئك ،بات  Óﬁإ’عجاب إلشسعوب إلشسقيقة وإلصسديقة ،يرون فيه مثا’
Óنسسان بوضسعه ‘ قلب إŸقاربة إلتنموية.
لتنمية إجتماعية شساملة ،أإعادت إ’عتبار ل إ
على إلصسعيد إأ’مني ،أإضسحت إŸصسا◊ة إلوطنية وإلعيشس معا بسسÓم عنوإن ÚرئيسسÚ
Ÿقاربة إسسÎإتيجية دولية Ùاربة إلرإديكالية وإلتطرف ‘ إلعا ،⁄إسسÎإتيجية ولدت من
رحم معاناة هذإ إلشسعب إأ’بي إلذي أإعطى باأ’مسس درسسا للعا ‘ ⁄إلتضسحية وإ’نعتاق وصسار
إليوم ،بفضسل تضسحياته وتبصسر أإبنائه ورشسدهم ،مرجعا ‘ إخماد إلفتنة ورأإب إلفرقة
وإلقضساء على منطق إلكرإهية.

شسعبنا مرجعا ‘ إأخماد ألفتنة ورأب ألفرقة وألقضساء على منطق ألكرأهية
من إلطبيعي إليوم أإن تسستهدف إلدوإئر إÎŸبصسة وإÓÿيا إلكامنة إسستقرإر إلبÓد
وتتكالب عليها قصسد تثبيط همتها وإلنيل من عزÁة أإبنائها .فما نÓحظه من مناورإت
سسياسسوية مع إقÎإب كل ﬁطة حاسسمة من مسسÒة إلشسعب إ÷زإئري إ’ دليل وإضسح يفضسح
هذه إلنوإيا إŸبيتة إلتي سسرعان ما تختفي بعد أإن يخيب إلشسعب إأ’بي سسعيها.
إنه من وإجبكم إليوم ،أإنتم أإيتها إلسسيدإت وإلسسادة إلو’ة وإŸنتخبون ،أإن تتحلوإ باليقظة
وأإن تدأإبوإ ‘ عملكم من أإجل “ك Úإلشسعب من ‡ارسسة سسيادته وموإصسلة مسسÒته.

رهانات أ◊اضسر تتجاوز تغ Òوتعاقب ألوجوه وأألشسخاصس

إن إلبعضس يختزل رهانات إ◊اضسر وإŸسستقبل ‘ تغ Òوتعاقب إلوجوه وإأ’شسخاصس ،وهم
يروجون لهذإ إلتوجه ◊اجة ‘ نفسس يعقوب ،لكن أإنتم من تعملون ‘ إŸيدإن وتغالبون
إلتحديات إأ’منية وإ’جتماعية وإ’قتصسادية يوميا ،أإك Ìإلناسس درإية بأان إلرهان يتجاوز ذلك
بكث.Ò

من يسسوقون لثقافة ألنسسيان وألنكرأن لن يكونوأ أبدأ سسوأعد أألمة
إن إŸسس -أال -ة ت -ت -ع -ل -ق بصس -ون وح -م -اي-ة إإ’‚ازإت إل-ت-ي ح-ق-ق-ه-ا إلشس-عب خÓ-ل إل-ع-ق-دي-ن
إŸنصسرم Úوحفظها وتثمينها خدمة له ،وإ’رتقاء إ ¤مسستوى أإعلى من إلعمل إلتنموي
وإلسسياسسي .إن إŸغامرين ،إلذين يسسوقون لثقافة إلنسسيان وإلنكرإن وإ÷حودÁ ’ ،كن أإن
يكونوإ أإبدإ سسوإعد بناء وتشسييد ،فهم يخفون ورإء ظهورهم معاول إلهدم إلتي يسسعون
’سستخدإمها من أإجل إلزج بالبÓد نحو إÛهول.
إن ما –قق ‘ بÓدنا هو نتاج جهد جيل كامل من أإبناء هذه إأ’مة من إıلصس ،Úإلذين
قاموإ ويقومون بوإجبهم على أإكمل وجه وأإنتم ‘ طليعتهم ،جيل ضسحى من أإجل أإن تخرج
إ÷زإئر من دوإمة إلÓأإمن وإلتخلف وتعود من جديد إ ¤سسكة إلتنمية وإلعصسرنة.

ما زأل أمامنا ألكث Òمن ألتحديات ول Áكن ألعودة إأ ¤ألورأء
إن ما قمنا به ◊د إآ’ن ليسس سسوى مرحلة تليها مرإحل من مسسار طويل ،فما زإل أإمامنا
إلكث Òمن إلتحديات ،و’ Áكن ،بعد ما ” من عمل أإن نعود إ ¤إلورإء ونأاخذ بطروحات
مثبطة إنهزإمية ’ غاية منها سسوى تعطيل مسسÒتنا.
إن إأ’مة تعلق عليكم وعلى ما تبذلونه إآ’مال إلكبار ،ذلك أإن إ÷ماعات إإ’قليمية مطالبة

للكÎو:Ê
الÈيد ا إ

بأان تضسطلع على أإحسسن وجه بدورها ‘ إŸسسار إلتنموي إلوطني ،ولقد أإصسدرت تعليمات
وإضس-ح-ة م-ن أإج-ل ت-ع-م-ي-ق إلÓ-م-رك-زي-ة وت-رق-ي-ة إŸرف-ق إل-ع-م-وم-ي و“ك-ي-ن-ك-م من إلنهوضس
Ãسسؤوولياتكم كاملة ‘ تسسي Òإلشسأان إلعام إÙلي .أإتوقع من كل وإحدة ومن كل وإحد منكم
أإن ترتقوإ بجديتكم ومثابرتكم فوق إلعمل إلروتيني إلرتيب إŸقتصسر على تنفيذ برإمج
عمومية وسسياسسات مبلورة ومقررة مركزيا ،وإعتماد نهج جديد ‘ إلتسسي Òقوإمه إŸبادرة
وإ’سستباقية وإلتسسي Òباأ’هدإف وإŸقاربة بالنتائج.
إان اÿط -وط ال-ع-ريضس-ة لÓ-سسÎات-ي-ج-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة م-رسس-وم-ة وم-ع-روف-ة ل-دى
لسساسس:
ا÷ميع و” تداولها وتدارسسها مرارا وتكرارا وهي با أ
@ إلتخلصس من إلتبعية للريع إلنفطي و–قيق إلتنويع إ’قتصسادي إŸنشسود ،إنطÓقا من
خصسوصسيات إأ’قاليم إÙلية إلتي “ثلونها أإو تشسرفون على إدإرتها.
@ عصسرنة إدإرتنا وتأاهيلها بإادماج وإع وهادف لتكنولوجيات إإ’عÓم وإ’تصسال ‘ ‰وذج
يكون فيه إŸرفق ‘ قلب إŸقاربة،
@ م -وإصس -ل -ة إ÷ه -د ل -ت-ع-زي-ز م-ك-تسس-ب-ات إل-ت-ن-م-ي-ة إل-بشس-ري-ة ومضس-اع-ف-ة إ÷ه-د م-ن أإج-ل
إ’سستجابة ◊اجات موإطنينا حتى ‘ أإقاصسي ربوع وطننا ومرإفقة إلدينامية إ’قتصسادية
بتوف Òإلهياكل وإŸرإفق إلقاعدية إ’سسÎإتيجية إلÓزمة،
@ تعميم منافع إلتنمية إ’قتصسادية وإ’جتماعية على كافة إلÎإب إلوطني وفقا لتوجهات
إıطط إلوطني لتهيئة إإ’قليم إلدإئمة ،وذلك من خÓل تنظيم إدإري وإقليمي متناسسق
وﬁكم.
@ –رير إلطاقات إلشسعبية على كل إŸسستويات وتعبئتها حول مشسروعنا إلوطني من
خÓل مقاربات تشساركية وحوإفز مقاو’تية تفتح إÛال لكل شساب جزإئري بحيث يكون
عنصسرإ فاع ‘ Óحاضسر ومسستقبل بÓده ،مسسموعا وÎﬁما على كل إŸسستويات ولدى كل
إلهيئات إلعمومية وإÿاصسة،
Óنسسان إ÷زإئري ،تكون
@ إ◊فاظ على مقومات هويتنا إلوطنية وبلورة هوية متميزة ل إ
Ãثابة عÓمته إلفارقة ‘ إلعا ،⁄عا ⁄متحول سسريع إلتغ ،Òيهدد بطمسس كل إÿصسوصسيات
‘ سسيل إلعوŸة ،وذلك من خÓل Œدد ثقا‘ و ديني و لغوي متناغم مع تاريخنا ومتسساوق مع
–ديات إلعصسر إ◊ضسارية،
@ تطوير عÓقات دولية متوإزنة ،أإخوية ،متفتحة ووفية لقيم إلدولة إ÷زإئرية إŸسساندة
للقضسايا إلعادلة ،إلغيورة على سسيادتها وإŸقدرة لسسيادة غÒها ،إŸكرسسة لقيم إلسسÓم
وإ’عتدإل وإ’حÎإم إŸسسؤوول للحريات إلفردية وإ÷ماعية
إنها كلها أإهدإف نبيلة ،حرصسنا على أإن –كم كل سسياسساتنا إلعمومية .فعلى كل منكم
إ’نخرإط ضسمنها وإلتشسبع بقيمها حتى تتمكنوإ من تطوير أإدإئكم إÙلي وفق توجهاتها.
Óد’ء بآارإئكم
إنكم إليوم ›تمعون ‘ هذإ إللقاء ليسس لتلقي إلتعليمات فحسسب ،بل ل إ
وتصسورإتكم ،ذلك أإنني أإعتÈكم قوة إقÎإح ،إقÎإح إلفاعل ‘ إŸيدإن إŸناط بهم Œاوز
ف-لسس-ف-ة إŸغ-ال-ب-ة ب-اŸط-ال-ب-ة وب-اع-ت-ن-اق ع-ق-ي-دة إل-تشس-م Òع-ن إلسس-وإع-د وت-ث-م ÚإŸكنونات
وإلقدرإت.

تثم Úألقدرأت ألبشسرية بالتكوين وإأعادة تأاهيل وأعية

ولكي تتمكنوإ من بلوغ هذه إلغاية ،يتع Úعلى كل منكم تثم Úإلقدرإت إلبشسرية إŸتوفرة
لديه من خÓل سسياسسات تكوين وإعادة تأاهيل وإعية ،هادفة ،ومتناسسقة مع إ’سسÎإتيجيات
إŸعتمدة ،وإلتكفل بانشسغا’ت إلعامل– Úت إمرتكم ووصسايتكم حتى يتفرغوإ لتجسسيد
إأ’هدإف إلسسامية لهذه إ’سسÎإتيجيات .إنهم قوتكم إلضساربة ‘ إŸيدإن ،ولديكم فيهم
إلكث Òمن إŸؤوهÓت إلتي ’ تنتظر سسوى نظرة متبصسرة من قبلكم ’كتشسافها .فاŸسسأالة ليسس
مسسأالة فتح مناصسب جديدة وكفى ،بل يجب قبل ذلك إ’سستغÓل إأ’مثل للموإرد إŸتاحة
ووضسع إلعون إŸناسسب ‘ إŸكان إŸناسسب ‘ ،إلوقت إŸناسسب ،وضسمان مردوديته كاملة
غ Òمنقوصسة.
السسيدات والسسادة الولة،
لفاضسل،
السسيدات والسسادة ا أ
بينما تعملون أإنتم جاهدين من أإجل –ويل إ’سسÎإتيجيات إŸرسسومة إ ¤وإقع معيشس،
نÓحظ تفاقما لبعضس إآ’فات إلتي تسستشسري ‘ جسسم إÛتمع ،وتتحول إ ¤طفيليات معوقة

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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فنيدسس بن بلة

إن هذإ جزء ‡ا Áنعنا من –قيق إأ’هدإف إŸتوخاة من إسسÎإتيجيتنا ويحولها عن
مسسارها ،وهو ما من شسأانه إŸسساسس Ãصسدإقية عمل إلسسلطة إلعمومية وإلتأاث Òعلى إŸرفق
من حيث إلتزإمه وتعبئته ،ومن حيث ثقته حيال كل ما “ثله إلسسلطة إلعمومية من معنى ومن
قيم.
إن –قيقنا أ’هدإفنا ’ Áكن أإن يتأاتى سسوى بالقضساء على هذإ إŸرضس إلعضسال إلذي
يسس-ع-ى لÓ-ن-تشس-ار وإل-تفشسي ،ل -ذلك ف -ب -ق -در م-ا إن-ت-م م-ط-ال-ب-ون ب-ت-جسس-ي-د إأ’ه-دإف إل-كÈى
لسسياسساتنا إلعمومية ،إنتم أإيضسا مطالبون بتحصسينها من مناورإت هذه إلفئة إŸنحرفة إلتي
’ تأابه Ãعاناة موإطنينا وإنتظارإتهم ،و’ بطموحات بÓدنا– ’ ،ركها سسوى أإنانيتها
ومصسا◊ها إلفئوية إلدنيئة.
إن حرصسكم يجب أإن يكون من منطلق دوركم إÙوري كممثل Úللسسلطة إلعمومية وسسند
إŸوإطن ‘ تطبيق إلقانون ،وعون إلدولة ‘ –صس Úمؤوسسسساتها وتعزيز إسستقرإرها.

أŸسساسس باسستقرأر مؤوسسسسات ألدولة هو مسساسس بالدسستور
إن إŸسساسس باسستقرإر مؤوسسسسات إلدولة هو مسساسس بالدسستور وبركن من أإركان هذإ إلبيت
إ◊صس Úإلذي يجمعنا ويؤومننا من كيد إلكائدين ،لذلك فمن وإجب إ÷ميع إ’لتفاف حول
مؤوسسسسات إ÷مهورية وإلذود عنها وموإجهة كل ﬁاولة ’سستغÓلها من أإجل قضساء مآارب
آإثمة أإو إلنيل من إسستقرإرها.
إن عملكم ’ يختلف عن ذلك إ÷هد إلذي يتفانى ‘ إلقيام به إبناؤونا من أإفرإد إ÷يشس
إلوطني إلشسعبي وبقية أإسسÓك إأ’من إلذين ’ يغفو لهم جفن ،و’ يهدأإ لهم بال ‘ سسبيل إلذود
عن هذه إلبÓد وحمايتها ‡ن تÎبصس بها ‘ إلدإخل وإÿارج فهم يحصسنون إلبÓد ‘
تخومها وأإنتم –صسنونها من خÓل مؤوسسسساتها وتطوير أإدإئها و–سس Úخدماتها.

أ‚زنا ألكث Òومقبلون ‘ مرحلة لحقة نحو مسسعى ألتنمية أŸسستدأمة
لقد أإ‚زنا إلكث ‘ ÒإŸاضسي ’سسيما خÓل إلعقدين إلسسابق Úو“كنا من –سس Úكل
إŸؤوشسرإت إلتنموية إأ’سساسسية ،إ’ أإننا مقبلون ‘ ،مرحلة ’حقة ،على إلتوجه نحو مسسار
ق -وإم -ه كسسب ره -ان إل -ن -وع -ي-ة وإل-ف-ع-ال-ي-ة إ’ق-تصس-ادي-ة وإ’ن-خ-رإط ضس-م-ن مسس-ع-ى إل-ت-ن-م-ي-ة
إŸسستدإمة.
إن إلدولة بجانبكم تشسد على أإيديكم ولن تدخر أإي جهد من أإجل موإصسلة دعمها للمسسار
إلتنموي إلوطني وتعميقه ،غ Òعابئة با◊وإجز وإلعقبات .إ÷زإئر قادرة بأابنائها وÃوإردها
وبعزÁتها على Œاوز روح إ’نهزإمية ومنطق إلتشسكيك وإلتيئيسس وتثبيط إلهمم ،وليسس
هناك ما يثنيها عن إŸضسي قدما.
السسيدات والسسادة الولة،
لفاضسل،
السسيدات والسسادة ا أ

نحن على أبوأب عصسر جديد بأاولويات جديدة وبتوجهات مغايرة

سسنوإصسل بذل إ÷هد قناعة منا بأاننا على أإبوإب عصسر جديد بأاولويات جديدة وبتوجهات
مغايرة ،يدعونا ويدعوكم جميعا للتحول باإ’دإرة إإ’قليمية من سسياق تدإرك إلعجز ‘
إŸرإفق إلعمومية إ ¤سسياق تدإرك إلعجز ‘ نوعية إÿدمات إلعمومية إŸقدمة وإ’رتقاء
سسريعا إ ¤مرإقي إإ’بدإع وإلتنافسسية.

فلسسفة أÙميات ألقطاعية وألبÒوقرأطية تعوقنا عن أŸضسي قدما ‘ أعمالنا
لذلك ،إهيب بكم أإن Œعلوإ من لقائكم إلسسنوي هذإ ،فضساء لتصسور أإجدى إلسسبل إŸؤودية
إ ¤بلوغ إأ’هدإف وتصسويب إلسسياسسات وفق هذه إŸسستجدإت ولتقييم تنفيذها تقييما دقيقا
دوريا ،ب -ع -ي-دإ ع-ن إŸع-ا÷ات إلسس-ط-ح-ي-ة إŸن-اسس-ب-ات-ي-ة أإو ف-لسس-ف-ة إÙم-ي-ات إل-ق-ط-اع-ي-ة
وإلبÒوقرإطية إلتي باتت تعوقنا عن إŸضسي قدما ‘ أإعمالنا.
تلكم هي إلوجهة إلتي نتوجه شسطرها وإلتي سسيؤوول لكم شسرف رسسم معاŸها و–صسينها
حتى يتيسسر لشسعبنا خوضس غمارها وإسستكمال صسرحها’ ،ن ما يثبط عزÁة موإطنينا ليسست
إلتحديات إلتي يوإجهونها و’ إلرهانات إلتي يخوضسونها ،بل هي تلك إŸناورإت إلدنيئة
وإلدسسائسس إلتي يتخذ منها إلبعضس موقف إŸتفرج إÎŸصسد أإو إŸتوإطئ ،على إلرغم من
أإنها تسستهدف شسعبنا وبÓدنا.
إن مثل هذإ إلسسلوك غ ÒإŸقبول يوجب على إ÷ميع –مل إŸسسؤوولية وإ’نخرإط كليا
ضسمن إÿيارإت إلسسياسسية وإ’قتصسادية إلوطنية أإو إÿروج منها كليا ،فعهد إمسساك إلعصسا
من إلوسسط قد ولّى““ ،رفعت إأ’قÓم وجفت إلصسحف““““ ،وقل أإعملوإ فسسÒى إلله عملكم
ورسسوله وإŸؤومنون““.
لبرار،
اÛد اÿلود لشسهدائنا ا أ
والسسÓم عليكم ورحمة الله تعا ¤بركاته““
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الرئيسس بوتفليقة يهنئ نظÒه اŸوريتاÊ
بعث رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة،
برقية تهنئة إا ¤نظÒه اŸوريتاﬁ ،Êمد ولد
ع-ب-د ال-ع-زي-زÃ ،ن-اسس-ب-ة اح-ت-ف-ال بÓ-ده ب-ع-ي-ده-ا
ال -وط-ن-ي ،ج-دد ل-ه ف-ي-ه-ا ح-رصس-ه ع-ل-ى م-واصس-ل-ة
’خوة
العمل سسويا من أاجل ا’رتقاء بعÓقات ا أ
والتعاون ب Úالبلدين إا ¤مراتب أاعلى.
وج -اء ‘ ب -رق -ي -ة رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ق -ول-ه:

’سسÓمية
““يسسعد Êغاية السسعادة وا÷مهورية ا إ
اŸوري -ت -ان -ي -ة الشس-ق-ي-ق-ة –ي-ي ع-ي-ده-ا ال-وط-ن-ي
اÛيد الثامن واÿمسس ،Úأان أاتقدم إاليكم ،باسسم
ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة عن نفسسي ،بأاحر
التها Êوأاصسدق التمنيات ،راجيا من اŸو ¤عز
وجل أان يد Ëعليكم نعمة الصسحة والعافية وÁن
ب- -اŸزي- -د م -ن ال -رق -ي وا’زده -ار ع -ل -ى الشس -عب

اŸوريتا Êالشسقيق –ت قيادتكم ا◊كيمة““.
وأاضس -اف ال -رئ -يسس ب -وت -ف -ل -ي-ق-ة ق-ائ““ :Ó-ه-ذا،
وأاع- -رب ل -ك -م ›ددا ع -ن ث -ابت ح -رصس -ي ع -ل -ى
مواصسلة العمل معكم من أاجل ا’رتقاء بعÓقات
’خوة والتعاون ب Úبلدينا الشسقيق Úإا ¤مراتب
اأ
أاع -ل -ى Ãا ي-ل-ب-ي ط-م-وح شس-ع-ب-ي-ن-ا الشس-ق-ي-ق Úإا¤
التقدم والرقي““.

قال أإن عهد إمسضاك إلعصضا من إلوسضط قد ولّى ،رئيسس إ÷مهورية:

على ا÷ميع –مل اŸسصؤوولية والنخراط كليا ضصمن اÿيارات الوطنية أاواÿروج منها
@ ا÷زائر قادرة على Œاوز روح النهزامية ومنطق التشصكيك والتيئيسس وتثبيط الهمم

حملت رسضالة رئيسس إ÷مهورية عبد إلعزيز
بوتفليقة إŸوجهة إ ¤إجتماع إ◊كومة ـ إلو’ة،
جملة من إلرسضائل إلسضياسضية ،أإبرزها إلتنبيه إ¤
إŸناورإت إلسضياسضوية إلتي تأاتي عشضية ﬁطات
ه-ام-ة ،وأإخ-رى وج-ه-ه-ا إ ¤أإول-ئك إل-ذي-ن ي-ق-فون
م - -وق - -ف ““إŸت - -ف - -رج ،إÎŸصض- -د أإوإŸت- -وإط- -ئ““ م- -ن
““إŸناورإت إلدنيئة وإلدسضائسس““ ،مفادها أإن ““عهد
إمسضاك إلعصضا من إلوسضط قد وّلى““ ،وحرصس على
إل-ت-أاك-ي-د ب-أان ““إ÷زإئ-ر ق-ادرة ب-أاب-ن-ائها وÃوإردها
وب-ع-زÁت-ه-ا ع-ل-ى Œاوز روح إ’ن-ه-زإمية ومنطق
إلتشضكيك وإلتيئيسس وتثبيط إلهمم““.

فريال بوششوية
تصشويرﬁ :مد آايت قاسشي

شسدد رئيسس ا÷مهورية ‘ رسسالة وجهها إا ¤اجتماع
ا◊ك -وم -ة وال -و’ة ،ق-رأاه-ا ن-ي-اب-ة ع-ن-ه ‡ث-ل-ه الشس-خصس-ي
اأ’م Úالعام لرئاسسة ا÷مهورية ،على ضسرورة ““ا’لتفاف
حول مؤوسسسسات ا÷مهورية ،والذود عنها ومواجهة كل
ﬁاولة ’سستغÓلها من أاجل قضساء مآارب آاثمة أاوالنيل من
اسستقرارها““ ،منبها إا ¤أان ““اŸسساسس باسستقرار مؤوسسسسات
ال-دول-ة ،ه-ومسس-اسس ب-ال-دسس-ت-ور““ ،وأاوضس-ح ب-أان ““م-ا ي-ث-بط
عزÁة مواطنينا...اŸناورات الدنيئة والدسسائسس التي
ي- -ت- -خ- -ذ م- -ن- -ه- -ا ال- -ب- -عضس م- -وق- -ف اŸت- -ف -رج اÎŸصس -د
أاواŸتواطئ““ ،معتÈا أانه ““سسلوك غ Òمقبول يوجب على
ا÷م- -ي -ع –م -ل اŸسس -ؤوول -ي -ة وا’ن -خ -راط ك -ل -ي -ا ضس -م -ن
اÿيارات السسياسسية وا’قتصسادية الوطنية أاواÿروج منها
كليا““.

اŸناورات السصياسصيوية مع اقÎاب
اÙطات ا◊اسصمة تفضصح النوايا اŸبيتة
واع- -ت Èأان““ اŸن- -اورات سس- -ي -اسس -وي -ة م -ع اقÎاب ك -ل
ﬁط -ة ح -اسس -م -ة م -ن مسسÒة الشس -عب ا÷زائ -ري ،دل -ي -ل
واضسح يفضسح هذه النوايا اŸبيتة التي سسرعان ما تختفي
بعد أان يخيب الشسعب اأ’بي سسعيها““ ،مفيدا بأانه ““من
الطبيعي اليوم أان تسستهدف الدوائر اÎŸبصسة واÓÿيا
ال-ك-ام-ن-ة اسس-ت-ق-رار ال-بÓ-د وت-ت-ك-الب ع-ل-ي-ه-ا قصسد تثبيط
همتها والنيل من عزÁة أابنائها““.
وبعدما دعا الو’ة ا ¤التحلي بـ«اليقظة““ من أاجل
“ك Úالشسعب من ‡ارسسة سسيادته ومواصسلة مسسÒته،
أاشسار إا ¤أان ““البعضس يختزل رهانات ا◊اضسر واŸسستقبل
‘ تغ Òوتعاقب الوجوه واأ’شسخاصس““ ،وهم يروجون لهذا
التوجه ـ أاضساف يقول ـ ◊اجة ‘ نفسس يعقوب ،موضسحا
بأان اŸسسأالة تتعلق بصسون وحماية اإ’‚ازات التي حققها
الشسعب خÓل العقدين اŸنصسرم Úوحفظها وتثمينها
خدمة له ،وا’رتقاء إا ¤مسستوى أاعلى من العمل التنموي

والسسياسسي.
م-ن-ت-ق-دا بشس-دة ال-ذي-ن وصس-ف-ه-م بـ«اŸغ-ام-ري-ن ال-ذي-ن
يسسوقون لثقافة النسسيان والنكران وا÷حود““ ،الذين ’
Áكن ““أان يكونوا أابدا سسواعد بناء وتشسييد““’ ،خفاءهم
““وراء ظهورهم معاول الهدم التي يسسعون ’سستخدامها
من أاجل الزج بالبÓد نحواÛهول““.
وأاك -د ال -رئ -يسس ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ‘ السس-ي-اق أان ““اŸسس-اسس
باسستقرار مؤوسسسسات الدولة هومسساسس بالدسستور ،وبركن
من أاركان هذا البيت ا◊صس ،Úالذي يجمعنا ويؤومننا من
ك -ي -د ال -ك -ائ -دي-ن““ ،مشس-ددا ع-ل-ى ضس-رورة ““ال-ت-ف-اف ح-ول
مؤوسسسسات ا÷مهورية والذود عنها ومواجهة كل ﬁاولة
’سس -ت -غ Ó-ل -ه -ا م -ن أاج-ل قضس-اء م-آارب آاث-م-ة أاوال-ن-ي-ل م-ن
اسستقرارها““ باعتباره واجب يقع على عاتق ا÷ميع.
وخاطب رئيسس ا÷مهورية و’ة ا÷مهورية ،قائ““ Óإان
حرصسكم يجب أان يكون من منطلق دوركم اÙوري
كممثل Úللسسلطة العمومية وسسند اŸواطن ‘ تطبيق
القانون ،وعون الدولة ‘ –صس Úمؤوسسسساتها وتعزيز
اسستقرارها““ ،جازما بأان ““اŸسساسس باسستقرار مؤوسسسسات
الدولة هومسساسس بالدسستور وبركن من أاركان هذا البيت
ا◊صس Úال -ذي ي -ج -م-ع-ن-ا وي-ؤوم-ن-ن-ا م-ن ك-ي-د ال-ك-ائ-دي-ن““،
وخلصس ا ¤القول بأانه ““ واجب ا÷ميع ا’لتفاف حول
مؤوسسسسات ا÷مهورية والذود عنها ومواجهة كل ﬁاولة
’سس -ت -غ Ó-ل -ه -ا م -ن أاج-ل قضس-اء م-آارب آاث-م-ة أاوال-ن-ي-ل م-ن
اسستقرارها““.

الرشصوة واÙسصوبية والتصصرفات
البÒوقراطية مرضس عضصال
كما سسجل ““تفاقما لبعضس اآ’فات التي تسستشسري ‘
جسسم اÛتمع““ ،والتي ““تتحول إا ¤طفيليات معوقة““
لعمل الو’ة ،وذلك ““خدمة Ÿقاصسد خبيثة““ التي ““تسسخر
‘ ذلك وب Óتورع كل مهاراتها ‘ التعاطي Ÿمارسسات

غ Òمطابقة مذمومة ومرفوضسة قانونيا وأاخÓقيا ،مثل
الرشسوة واÙسسوبية والتصسرفات البÒوقراطية ا÷ائرة
التي يراد بها الباطل““.
وأاق -ر ب -أان -ه -ا ““ج -زء ‡ا Áن -ع م -ن –ق-ي-ق اأ’ه-داف
اŸتوخاة من إاسسÎاتيجيتنا ويحولها عن مسسارها ،وهوما
من شسأانه اŸسساسس Ãصسداقية عمل السسلطة العمومية
والتأاث Òعلى اŸرفق من حيث التزامه وتعبئته ،ومن
حيث ثقته حيال كل ما “ثله السسلطة العمومية من معنى
ومن قيم““ ،داعيا اŸسسؤوول Úعلى ا÷هاز التنفيذي عل
اŸسستوى اÙلي إاﬁ““ ¤اربتها بكل قوة وقدرة على
الردع““.
وأاردف بأان ““–قيق اأ’هداف ’ Áكن أان يتأاتى سسوى
بالقضساء على هذا اŸرضس العضسال الذي يسسعى لÓنتشسار
والتفشسي““ ،مؤوكدا بأان الو’ة ““مطالبون بتجسسيد اأ’هداف
ال -كÈى لسس -ي -اسس -ات -ن -ا ال-ع-م-وم-ي-ة ،ان-ت-م أايضس-ا م-ط-ال-ب-ون
بتحصسينها من مناورات هاته الفئة اŸنحرفة““ ،التي ““’
–ركها سسوى أانانيتها ومصسا◊ها الفئوية الدنيئة““.
وب -ال-نسس-ب-ة ل-ل-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ف-ان ع-م-ل ال-و’ة ““’
يختلف عن ذلك ا÷هد الذي يتفانى ‘ القيام به ابناؤونا
من أافراد ا÷يشس الوطني الشسعبي ،وبقية أاسسÓك اأ’من““
““ ‘ ،سسبيل الذود عن هذه البÓد وحمايتها ‡ن تÎبصس
بها ‘ الداخل واÿارج ““ ،متوقفا عن ضسرورة ““التحول
باإ’دارة اإ’قليمية من سسياق تدارك العجز ‘ اŸرافق
العمومية ،إا ¤سسياق تدارك العجز ‘ نوعية اÿدمات
العمومية اŸقدمة““.
وإاذا ك- -انت اŸرح- -ل- -ة اŸق- -ب -ل -ة تسس -ت -وجب ال -ت -وج -ه
ن -ح -ومسس -ار ق -وام -ه كسسب ره -ان ال -ن -وع -ي -ة وال -ف -ع -ال -ي -ة
ا’ق- -تصس- -ادي- -ة وا’ن- -خ- -راط ضس- -م- -ن مسس- -ع -ى ال -ت -ن -م -ي -ة
اŸسستدامة““ ،فانه الرئيسس  ⁄يغفل التذك Òبا’‚ازات
الكثÒة التي –ققت ‘ اŸاضسي ’سسيما خÓل العقدين
السسابق Úومكنت من –سس Úكل اŸؤوشسرات التنموية
اأ’سساسسية.

حكامة غ‡ Òركزة لبناء جماعة إاقليمية خÓقة للÌوة

فريال بوششوية

“يز اجتماع ا◊كومة ـ الو’ة لطبعة  2018الذي يأاتي
سسنت Úبعد آاخر لقاء من نوعه ،جاء –ت شسعار ““حكامة
غ‡ Òركزة من أاجل جماعة إاقليمية حصسينة ،مبدعة،
م -ب -ادرة““ ،ب -رسس -ال-ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ال-ذي ك-رسس ه-ذا
التقليد ا◊ميد من نوعه ،وفق أاكده وزير الداخلية نور
الدين بدوي ،وكذا زمÓؤوه ‘ ا÷هاز التنفيذي ،الذين
ت -ع -اق -ب -وا ع -ل -ى اŸنصس -ة ل -ت -وج -ي-ه ت-وضس-ي-ح-ات وت-ق-دË
اقÎاحات كفيلة بتفعيل جهود كل قطاع ‘ اŸيدان.
ا◊ضسور الوزاري اŸكثف ‘ الندوة التي حضسرها
اŸم -ث -ل الشس -خصس -ي ل -رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة اأ’م Úال -ع -ام
لرئاسسة ا÷مهورية ،واŸرتقب أان يشسرف على اختتامها
مسس -اء ال -ي -وم ال -وزي -ر اأ’ول وف -ق م -ا ج -اء ‘ الÈن -ام -ج،
سس -ج -لت حضس -ورا م -ك -ث -ف -ا ل -ل-و’ة ،اŸن-ت-خ-ب ÚاÙل-يÚ
و‡ثلي الباترونا وكل القطاعات واأ’سسÓك اأ’منيةŸ ،ا
لها من أاهمية ‘ Œسسيد الÈامج اÿماسسية واŸشساريع

بدوي :أإنتم مدعوون ÷لب إ’سضتثمارإت

–رير اŸبادرة القتصصادية التنموية وبناء جماعة
إاقليمية خÓقة للÌوة

@وضصع أاسصسس Ÿرحلة مقبلة ترقى إا ¤مسصتوى الطموحات اŸرجوة
@دعوة إلشصراك اŸواطنﬂ ‘ Úتلف األعمال التي تقوم بها ا÷ماعات اÙلية

شض -ك -ل إل -ل -ق -اء إل -ذي ج -م -ع م -اب Úإل -و’ة
إ÷زإئ- -ري Úوإ◊ك- -وم- -ة ،ح- -ل -ق -ة ج -دي -دة
لوضضع أإسضسس Ÿرحلة مقبلة ترقى ومسضتوى
إل -ط -م -وح -ات إŸرج -وة  ...وإن -طÓ-ق-ا م-ن أإن
إ÷ماعات إÙلية خزإن للكفاءإت إÙتكة
ب - -اŸي - -دإن وإŸدرك - -ة ’نشض - -غ - -ا’ت إŸوإط- -ن
وع-ق-ب-ات إŸسض-ت-ث-م-ر ،ي-ق-ول وزي-ر إل-دإخ-لية
وإ÷م -اع-ات إÙل-ي-ة ن-ور إل-دي-ن ب-دوي وه-و
’·:
ي- -خ- -اطب و’ة إ÷م- -ه- -وري -ة ب -قصض -ر إ أ
ع- -ل- -ي- -ك- -م ب- -ت -ح -ري -ر إŸب -ادرة إ’ق -تصض -ادي -ة
إل-ت-ن-م-وي-ة وب-ن-اء ج-م-اع-ة إق-ل-ي-م-ي-ة خÓقة
ل-لÌوة ،ب-إاسض-ت-ق-ط-اب إ’سض-ت-ث-مارإت وتثمÚ
’مÓ- -ك Ãا ي- -ع- -ود ب- -ال- -ف- -ائ -دة ل -ل -م -وإط -ن
إ أ
وإلتنمية إلوطنية ككل.

قصشر األ· /آاسشيا مني

لقاء إ◊كومة ـ إلو’ة قوة إقÎإح من  2002إ2018 ¤

إÁانا منه بأاهمية وضضرورة إلعمل ‘ إنسضجام
ب Úإ÷ه -از إل -ت -ن-ف-ي-ذي ،وإŸشض-رف Úع-ل-ى ت-ن-ف-ي-ذ
إلÈإمج وإıططات ،أإقر رئيسس إ÷مهورية عبد
إلعزيز بوتفليقة ،قبل  16سضنة و–ديدإ ‘ إلعام
 2002إجتماع إ◊كومة ـ إلو’ة ،وذلك غدإة فتح
ورشض -ات ل -ت -ك -ريسس إصض Ó-ح -ات ج -ذري -ة ‘ شض -ت-ى
إلقطاعات ،وإذإ كان –سض ÚإŸؤوشضرإت إلتنموية،
’مسس،
وتعزيز إلبنية إلتحتية ،أإبرز –ديات إ أ
فإان –دي إليوم ““إلتوجه نحو مسضار قوإمه كسضب
ره - -ان إل- -ن- -وع- -ي- -ة وإل- -ف- -ع- -ال- -ي- -ة إ’ق- -تصض- -ادي- -ة
وإ’نخرإط ضضمن مسضعى إلتنمية إŸسضتدإمة““ ،من
خÓل جماعات إقليمية خÓقة للÌوة.

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

التنموية.
أاشس-غ-ال ال-ل-ق-اء ال-ذي اح-تضس-ن-ت-ه ق-اع-ة ا’ج-ت-م-اع-ات
لقصسر اأ’· بنادي الصسنوبر ،يأاتي اسستكما’ Ÿا تقوم به
وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية ‘ اŸيدان ،عمÓ
ب -ت -ع -ل-ي-م-ات رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،ل-رف-ع –دي ج-م-اع-ات
ﬁلية تقود ا◊ركة التنموية اÙلية ،التي تعت Èإاحدى
رك -ائ -ز ال -ت -ن -وي -ع ا’ق -تصس -ادي ،وك -ان م -ل -ت -ق-ى ال-و’ي-ات
ا◊دودي -ة ال -ت -ي رصس-ذ ل-ه-ا رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ب-رن-ا›ا
خاصسا آاخر ﬁطة.
ال -وزارة ال -وصس -ي-ة ال-ت-ي ت-و‹ ب-ال-غ اأ’ه-م-ي-ة ل-ل-ق-ان-ون
اŸسس Òا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة ،اŸوج -ود ع -ل -ى مسس -ت -وى
ا◊ك -وم -ة ف -ج -اء ل -ل-م-رة اأ’و ‘ ¤صس-ي-غ-ة م-وح-دة –ت
تسسمية قانون ا÷ماعات اإ’قليمية ،تعي كل الوعي أان
ال-ت-ح-دي-ات ل-يسست ب-ال-ه-ي-ن-ة ل-ك-ن-ه-ا ل-يسست ب-اŸسس-ت-ح-ي-لة،
وت-راه-ن ال-ي-وم ع-ل-ى إاصسÓ-ح ا÷ب-اي-ة اÙل-ي-ة ،ل-ت-ح-قيق
الهدف ‡ث ‘ Óبناء جماعة إاقليمية خÓقة للÌوة،
موازاة مع الÈامج اÿاصسة التي يقرها رئيسس ا÷مهورية
‘ كل مرة.

الÓمركزية اÿيار األوحد للعمل العمومي
ولعل اأ’مر اأ’كيد أان اجتماع الو’ة الذي بات Ãثابة
إاحدى آاليات العمل اŸعتمدة ‘ الدولة ا÷زائرية ،يعد
قوة اقÎاحات كونه يقدم مقÎحات فعالة ،ويعول على
الورشسات  5اÛتمعة باŸناسسبة ‘ اÿروج بتوصسيات
هامة ،وتتمحور الورشسة اأ’و ¤حول موضسوع ““الÓمركزية
اÿيار اأ’وحد للعمل العمومي““ ،تهدف أاسساسسا إا ¤إاعادة
تركيز دور الدولة ومكوناتها اإ’قليمية ،وتوضسيح اŸهام

وا’ختصساصسات واŸسسؤووليات اŸنوطة باإ’دارة اŸركزية
واÙلية ،ومرافقة التغيÒات على مسستوى اأ’قاليم ÿلق
ديناميكية قائمة على التنمية اÙلية ،ودعم اŸبادرات
اÙلية وتعزيز القدرات التشساركية للجماعات اÙلية،
إا ¤ج - -انب –سس Úا◊وك- -م- -ة اإ’ق- -ل- -ي- -م- -ي- -ة اÙل- -ي- -ة،
وتخليصسها من اأ’عباء البÒوقراطية.
وتناولت الورشسة الثانية موضسوع ““ا÷ودة والتحول:
–ديات اŸرافق العمومية ا÷وارية ،الهادفة إا ¤توفÒ
كل الشسروط الضسرورية لتحضس Òأاهم اŸواعيد من دخول
م- -درسس- -ي ،وم- -وسس- -م ا’صس- -ط -ي -اف ،ون -ظ -اف -ة اÙي -ط
وا’قتصساد التدويري وكذا الطاقات اŸتجددة من خÓل
–دي -د سس -ي -اسس -ة ط -اق -وي-ة واضس-ح-ة ومسس-ت-دام-ة وإانشس-اء
عرضس ﬁلي.

من أاجل إاقتصصاد ﬁلي ناشصيء
وتهدف الورشسة الثالثة التي تناولت موضسوع ““جاذبية
اإ’قليم :رهان مقاو’تية ا÷ماعات اإ’قليمية““ ،إا ¤بلورة
وت-ك-ريسس ث-ق-اف-ة اŸق-او’ت-ي-ة ل-دى ا÷م-اع-ة اإ’ق-ل-ي-مية،
ÿل- -ق ال- -ظ -روف اÓŸئ -م -ة إ’نشس -اء م -ؤوسسسس -ات صس -غÒة
ومتوسسطة ومؤوسسسسات ناشسئة ،وتخصس الرابعة Œسسيد
اŸشسروع الضسخم لرئيسس ا÷مهورية ‡ث ‘ Óالرقمنة
لكل الوثائق لولوج البلدية اإ’لكÎونية من خÓل دراسستها
ﬁور ““من أاجل بيئة إاقليمية رقمية معاصسرة وميسسرة““،
وركزت اÿامسسة على ﬁور آاخر ’ يقل أاهمية ويتعلق
اأ’م -ر بـ«اŸب -ادرة والشس -راك -ة م -ن أاج -ل اق -تصس -اد ﬁل -ي
ن -اشس -ئ““ ،ال -ت-ي ت-ه-دف إا ¤رسس-م خ-ارط-ة ظ-ه-ور اق-تصس-اد
ﬁل-ي ح-ق-ي-ق-ي ،ت-ؤودي إا ¤ت-خ-ف-ي-ف ال-ن-ف-ق-ات وت-نشس-يط
ا’سستثمار ا’قتصسادي اÙلي.
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ا’ج -ت-م-اع ك-ان فضس-اء واسس-ع-ا ل-تسس-ط Òخ-ارط-ة
طريق ب Úا◊كومة والو’ة باعتبارهم قوة اقÎاح،
حيث قام بدوي ‘ كلمته بإابراز وتوضسيح اŸهام
وا’خ -تصس -اصس -ات و–دي -د اŸسس -ؤوول-ي-ات اŸن-وط-ة
ب- -اإ’دارات اŸرك- -زي- -ة واÙل -ي -ة
ال-ت-ي ت-وجب ع-ل-ي-ه-م حسس-ب-ه ،رف-ع
القيود التي تثقل التنمية اÙلية
ومرافقة التحو’ت اŸرتقبة على
مسس -ت -وى اأ’ق -ال-ي-م م-ن أاج-ل ب-عث
دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة إاق-ل-ي-م-ي-ة ت-رتكز على
تنمية حقيقية مع دعم اŸبادرات
اÙلية التي من شسأانها –رير كل
القدرات التي تزخر بها اأ’قاليم.
بدوي ركز ‘ خطابه أايضسا إا¤
جانب عدة نقاط “سس ا◊ياة اليومية للمواطن،
على ضسرورة تعزيز القدرات التشساركية للجماعات
اÙلية والعمل على تخليصس ا◊كامة اإ’قليمية
واÙل -ي -ة م -ن ال-ع-راق-ي-ل ال-بÒوق-راط-ي-ة م-ن أاج-ل
‚اعة أامثل للعمل العمومي.
كما تطرق ‡ثل ا◊كومة إا ¤بعضس اإ’جراءات
والقرارات اإ’دارية التي ’ تزال مركزية وهوما أاثر
سس -ل -ب -ا ع -ل -ى ن -وع -ي -ة اÿدم -ة ال -ع -م -وم -ي -ة وك -ب -ح
الديناميكية ا’قتصسادية على اŸسستوى اÙلي ما
بات يتطلب إاعادة النظر فيها.
–ديات كبÒة ماتزال بحاجتها يؤوكد بدوي،
اŸراف -ق ال-ع-م-وم-ي-ة ا÷واري-ة ،م-ا ي-ت-ط-لب –دي-د
سسياسسة طاقوية واضسحة ومسستدامة على مسستوى
ال- -ب -ل -دي -ات ع Ó-وة ع -ل -ى خ -ل -ق
اسس -ت -ث -م -ارات ﬁل -ي-ة واضس-ح ‘
›ال الطاقة اŸتجددة اسستنادا
إاﬂ ¤ط- -ط ع- -م- -ل ﬁدد م- -ن
طرف ا◊كومة.
ب - -ل - -ورة وت - -ك- -ريسس ث- -ق- -اف- -ة
اŸق- -او’ت- -ي -ة ل -دى ا÷م -اع -ات
اÙل- -ي- -ة ك- -انت أايضس- -ا م -ن بÚ
النقاط التي تعرضس لها بدوي
‘ كلمته من أاجل الرفع من جاذبية اأ’قاليم بتأاكيد
ق -درت -ه -ا ع -ل -ى اإ’ن -ت -اج وال -ت -ب -ادل وف -ق-ا ل-ق-واع-د
ا’قتصساد ا◊ديثة.
بدوي شسدد على اسستقطاب القدرات والكفاءات
ال -ت -ق -ن-ي-ة وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا وخ-ل-ق ج-و مÓ-ئ-م ل-نشس-أاة
اŸؤوسسسس- -ات الصس -غÒة واŸت -وسس -ط -ة واŸؤوسسسس -ات
ال- -ن- -اشس- -ئ- -ة اÓÿق -ة Ÿن -اصسب الشس -غ -ل والÌوة ‘
ﬂتلف اÛا’ت ،برسسم خارطة طريق لظهور
إاقتصساد ﬁلي حقيقي يقوم على تعزيز إامكانات
اŸن -اط -ق اÙل -ي -ة وت -ع -زي -ز ق -درت-ه-ا ال-ت-ن-افسس-ي-ة
ا’قتصسادية.
وب -ن -اء ع -ل-ى ال-ت-وصس-ي-ات اŸن-ب-ث-ق-ة ع-ن ل-ق-اءات
ا◊كومة بالو’ة  2016أاشسار بدوي إا ¤الÈنامج
اÿاصس ب -إانشس -اء م -ن -اط -ق نشس-اط مصس-غ-رة ج-دي-دة
’سسيما على مسستوى البلديات ا◊دودية وقد ” ‘
ا’نطÓق من Œسسيد هذا الÈنامج الطموح والذي
يشسمل كمرحلة أاو ¤تهيئة  235منطقة نشساط من
›موع  535منطقةÃ ،بلغ  43.41مليار دج ‡ولة
من طرف صسندوق التضسامن وا÷ماعات اÙلية
تضسم  19أالف قطعة Ãسساحة إاجمالية تقدر بـ 3064
هكتار ” ا’نطÓق بتهيئة  25منطقة حاليا Ãبلغ
 7.76مليار دج ” تبليغه للو’يات اŸعنية.

وم- -ف- -ت- -اح ال- -ن- -ج- -اح ،ل- -ب- -ل- -وغ اأ’ه -داف اŸرج -وة
واŸباشسرة بإاصسÓح اŸنظومة القانونية والتسسÒية
ال-ت-ي –ك-م ج-م-اع-ات-ن-ا اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة وت-ع-زيز وسسائل
تداخلها ورسسكلة الكفاءات وتعظي الصسÓحيات من
أاج-ل ب-ل-وغ ’م-رك-زي-ة ح-ق-ة ،ت-ت-م-اشس-ى وم-ت-ط-ل-ب-ات
مرحلة خلق الÌوة ﬁليا بعيدا عن التفك Òالريعي
مرحلة –رير اŸبادرة مرحلة
–م- - - -ل اŸسس- - - -ؤوول- - - -ي- - - -ة Œاه
اŸواط- -ن ،م- -رح- -ل -ة ال -ن -وع -ي -ة
ومرحلة اإ’دارة اإ’لكÎونية ““.
وسسيتم تعزيز قطار التنمية
اÙل -ي -ة أايضس -ا بÈام-ج خ-اصس-ة
اسس- -ت- -دراك- -ي- -ة ق- -رره- -ا رئ- -يسس
ا÷م - -ه - -وري - -ة ع- -ب- -د ال- -ع- -زي- -ز
بوتفليقة لفائدة مناطق ا÷نوب
والهضساب العليا وكذا اŸناطق
ا÷بلية وقد ” ا’نتهاء من الدراسسات اÿاصسة
Ãشساركة كل القطاعات اŸعنية وكذا ا÷ماعات
اÙلية وهوما سسيتم تنفيذه ابتداء من  2019وفق
ب-رن-ام-ج ك-ل ال-ق-ط-اع-ات اŸع-ن-ي-ة وك-ذا ا÷ماعات
اÙلية ابتداء من .2019
كما نسسعى يضسيف بدوي :إاطÓق دراسسات حول
تنمية وتهيئة الو’يات اŸنتدبة ÷نوبنا الكب ،Òبعد
تعزيز صسÓحيات و’تها اŸنتدب Úأ’ن يضسطلعوا
Ãه -ام -ه -م ع -ل -ى ك-ام-ل وج-ه دون ال-رج-وع ال-رت-يب
والدائم للو’يات اأ’م““.
وأاشس -ار ب -دوي ا ¤ت -رسس -ان -ة ال -ق -وان Úال -ت -ي ”
–يينها حتى ترقى والقيم الدسستورية ا÷ديدة،
مشسÒا ‘ هذا الصسدد إا ¤مشسروع القانون العضسوي
ل- -ل -ج -م -ع -ي -ات ال -ذي ارت -ق -ى إا¤
مصس - -اف ال - -ق - -وان Úال - -عضس - -وي- -ة
ومشس - -روع ال - -ق - -ان - -ون ال- -عضس- -وي
اŸت -ع -ل -ق ب -اأ’ح -زاب السس-ي-اسس-ي-ة
ومشس - -روع ال - -ق - -ان- -ون اŸت- -ع- -ل- -ق
بالتظاهر السسلمي وا’جتماعات
ومشسروع قانون موحد للجماعات
اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة ،ك-م-ا ي-ج-ري اإ’ع-داد
لقانون ا÷باية اÙلية.
و‘ خضس -م الÈن-ام-ج ال-ثÓ-ث-ي
كشس- -ف ب- -دوي ع- -ن ت- -زوي -د  148مسس-ج-د ب-اأ’لواح
الشسمسسية والتي سستمثل مشساريع مرجعية يقتدي
بها ‘ هذا اÛال ‡ا يسسمح بتعميم اŸبادرة
تدريجيا على كل مسساجد الوطن.

رفع القيود اŸثقلة
ومرافقة التحولت
اŸرتقبة

–رير كل القدرات
التي تزخر بها األقاليم

إاعادة النظر ‘ مهام الوكالة اÙلية
للتسصي Òوالتنظيم العقاري
وت -ع -ك -ف وزارة ال -داخ-ل-ي-ة حسسب ب-دوي ع-ل-ى
““إاع-ادة ال-ن-ظ-ر ‘ م-ه-ام ال-وك-ال-ة اÙل-ي-ة ل-ل-تسسيÒ
وال -ت -ن -ظ-ي-م ال-ع-ق-اري ا◊ضس-ري ،ط-ب-ق-ا ل-ت-وصس-ي-ات
اج -ت -م -اع ا◊ك -وم -ة ب -ال -و’ة اأ’خ Òع Èم -راج-ع-ة
ق -ان-ون-ه-ا اأ’سس-اسس-ي ال-ذي ي-ع-د ح-ال-ي-ا ‘ م-رح-ل-ت-ه
اأ’خÒة من اإ’عداد لتمك Úالوكا’ت اÙلية من
لعب دورها ا÷ديد ‘ تثم Úاأ’مÓك اÙلية
وتسسيÒها بطريقة فعالة ،منوها ‘ هذا الصسدد
ب - -ال - -ت- -ق- -دم ال- -ذي ” إاح- -رازه ‘ ›ال ال- -تسس- -يÒ
العمومي اÙلي““.
واعت Èبدوي ا÷ماعات اÙلية ““صسمام اأ’مان

الثورة الرقمية ‘ إادارتنا العمومية ل تزال فتية
وع -ن عصس -رن -ة اŸرف -ق ال -ع -ام وال -قضس -اء ع -ل -ى
البÒوقراطية  ⁄ينكر بدوي أانه  ⁄يتم الوصسول إا¤
ما تطمح إاليه السسلطات بإاحداث ثورة رقمية ‘
إادارتنا العمومية وتقليصس تدخل العامل البشسري
إا ¤أاقصسى حد ‘ اŸعامÓت اإ’دارية وهو يقول
ب -دوي ““م -ا ن -ع -م -ل ع -ل -ي -ه ع Èت -ط -وي -ر ال-وظ-ائ-ف
اإ’ل-كÎون-ي-ة كسس-ج-ل ا◊ا’ت اŸدن-ي-ة اإ’ل-كÎون-ية
ضسمن بطاقة التعريف اإ’لكÎونية التي قاربت 12
مليون بطاقة ” إاصسدارها ◊د اليوم““.

 ٨٣مليار دج إلعادة تأاهيل اŸؤوسصسصات
اإلبتدائية
ولدى تطرقه إا ¤ظروف التمدرسس ‘ العديد
من و’يات الوطن دعا بدوي إا ¤السسهر شسخصسيا
على ظروف “درسس تÓميذ ا’بتدائيات وجعلها
أاول -وي -ة اأ’ول-وي-ات خ-اصس-ة ب-ع-د ضس-خ  83م-ل-يار دج
إ’ع -ادة ت -أاه -ي -ل ه -ذه اŸؤوسسسس -ات الÎب -وي-ة وب-ل-وغ
مدرسسة ابتدائية ‰وذجية من أاجل إاعداد جيل
م-ت-م-ك-ن م-ن ال-ت-ق-ن-ي-ات ا◊دي-ث-ة تسس-م-ح له بتحمل
مسسؤوولياته Œاه وطنه و›تمعه قائ““ :Óمن غÒ
اŸعقول أان يتجمد أابناؤونا ‘ أاقسسام مهÎئة تفتقر
للتدفئة““ ،مذكرا أانه ” تسسط Òبرنامج إاسستعجا‹
Áتد لثÓث سسنوات للتكفل باŸدارسس ا’بتدائية.
و‘ اأ’خ Òج - - -دد ب- - -دوي دع- - -وت- - -ه إ’شس- - -راك
اŸواط- -ن ‘ ﬂت -ل -ف اأ’ع -م -ال ال -ت -ي ت -ق -وم ب -ه -ا
السسلطات اÙلية وإاعطائه فرصسة تقييم اأ’عمال
وأاثرها على حياته كونه اŸعني اأ’ول بها مثلما ”
القيام به عند تنظيم موسسم ا’صسطياف.
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ثمنوا اجتماعهم بالولة:

لشسغال العمومية ،فرعون:
لضسرار التي تتسسبب فيها ا أ
انتقدت ا أ

 10وزراء يرافعون لـ ““الÓمركزية““

ل· بالصسنوبر البحري ،بينهم الطاقة والصسناعة واŸناجم
اسستعرضض  10وزراء تداولوا أامسض على منصسة قاعة اÙاضسرات لقصسر ا أ
لشسغال العمومية والÎبية ..أاهم ما قامت به هذه القطاعات ،وتقاطعوا ‘ تأاكيد أاهمية اجتماع ا◊كومة ـ
واŸالية والفÓحة وا أ
الولة ،كما رفعوا مقÎحات إا ¤الولة تخصض النشسغالت التي بلغت لهم ،كفيلة بحل اŸشساكل اŸطروحة والعراقيل البÒوقراطية،
Ãا يعطي دفعا للتنمية اÙلية.

فريال بوششوية
راوية:

إانفاق  4.9مليار دج من ›موع  48مليار دج اŸوجودة ‘ الصضناديق
رافع وزير اŸالية عبد الرحمان راوية ،أ’همية
ال Ó-م -رك -زي -ة ‘ رف -ع ال -ت-ح-دي اŸق-او’ت-ي ال-ذي
تواجهه ا÷ماعات اÙلية ،موضسحا أان مسساهمات
ال-ق-ط-اع ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ق-ط-اع الصس-ناعي ونظم ا÷باية
والتسسي ÒاŸيزا Êو“ويل التنمية اÙلية’ ،فتا
إا ¤اسستحداث نظام غ Òمركزي لتحصسيل ا÷باية
Ÿرافقة الديناميكية‡ ،ثلة ‘ اŸركز ا÷وارية
للضسرائب اŸوزعة على الÎاب الوطني.
و–دث راوية عن سسعي ا◊كومة من خÓل
وزارتي الداخلية واŸالية إا ¤إادخال إاصسÓحات

قيطو:Ê

على ا÷باية اÙلية ،جازما بأان تنمية ا÷ماعات
اÙلية تتطلب موارد مالية معتÈة ،ومن أاجل ذلك
” اسس -ت -ح -داث صس -ن -ادي -ق Ãوجب ق -ان -ون اŸال-ي-ة
التكميلي لسسنة  2009و” توزيع  48مليار دج أاي ما
يعادل  1مليار على كل صسندوق ،أانفق منها إا ¤غاية
سسبتم Èاأ’خ 4.9 Òمليار دج مولت  80مشسروعا
موزعة على  29و’ية ،ما يؤوكد ضسعف اسستعمالها،
وانتقل –صسيل ا÷باية من  334مليار دج ‘ 2013
إا 437 ¤مليار دج و“ثل  16باŸائة من إاجما‹
ا÷باية العادية.

التنمية اÙلية القتصضادية أاك Èالتحديات
ب-دوره ضس-م-ن وزي-ر ال-ط-اق-ة مصس-ط-ف-ى ق-يطوÊ
ا’جتماع ،معتÈا الÓمركزية من أاك Èالتحديات
التي تقع على كل القطاعات ،متوقفا مطو’ عند
ا’‚ازات اÙق- -ق- -ة وك- -ذا ت- -رشس -ي -د اسس -ت -ه Ó-ك
الطاقة ،مشسÒا إا ¤توقيع منشسور مشسÎك يشسكل
خ -ارط -ة ط -ري -ق ’‚ازات ل-ل-ح-د م-ن ا’سس-ت-هÓ-ك
وإادخال الطاقات اŸتجددة’ ،فتا إا ¤أان التحدي
ال -ي-وم إاشس-راف ا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة ع-ل-ى ال-ت-ن-م-ي-ة
اÙلية ا’قتصسادية.
واعت Èبأان اسستعمال الغاز والغز اŸسسال ا◊ل

إادراج الربط بشضبكة النÎنت ‘ دف Îالشضروط
لتجسضيد السضكنات ضضرورة

ان-ت-ق-دت وزي-رة الÈي-د والتصس-الت
السس-ل-ك-ي-ة والÓ-سس-ل-كية والتكنولوجيات
الرقمنة إاÁان هدى فرعون التصسرفات
الÓ- - -مسس- - -ؤوول- - -ة اŸتسس- - -ب - -ب - -ة ‘ ق - -ط - -ع
لشسغال
التصسالت بعدة مناطق جراء ا أ
العمومية التي تتم على اŸسستوى اÙلي
داع -ي -ة ‘ ه -ذا الصس -دد بضس -رورة ت -أامÚ
الشس - -ب - -ك- -ات وصس- -ون- -ه- -ا خÓ- -ل ال- -ق- -ي- -ام
لشسغال.
با أ

آسشيا.مني
وط -ال -بت ف -رع -ون م -ن و’ة ا÷م -ه -وري -ة
بضس -رورة تسس -ه -ي -ل حصس -ول اŸت -ع -ام-ل Úع-ل-ى
الÎاخيصض الكفيلة ببسسط شسبكات خاصسة على
مسس- -ت- -وى اŸن- -اط- -ق اŸع- -زول -ة وت -زوي -ده -م
باإ’مدادات الطاقوية ،داعية أايضسا ا ¤توفÒ
Óﬁت ومسساحات بناء من اجل Œسسيد بريد
ا÷زائر بالنظر ا ¤اأ’همية التي يكتسسيها فيإا
اإ’دم -اج اŸا‹ “اشس -ي -ا و ال -ت-وسس-ع ال-ع-م-راÊ
ال -ذي تشس -ه -د اŸدن ال -ي -وم م -قÎح -ة إادخ -ال

اŸناخ لضضمان ا÷ودة ‘ التعليم

يوسسفي:

الولية مدعوة لتخاذ مبادرات ÷لب السضتثمارات
دور حيوي ‘ ا◊ياة ا’قتصسادية Ãشساركتها
أاك Ìفأاك Ìع ÈاŸديريات الو’ئية ،باسستقبال
انشس -غ -ا’ت اŸت-ع-ام-ل Úورف-ع ال-ع-راق-ي-ل ال-ت-ي
تواجههم لتجسسيد مشساريعهم ،و‘ ا◊صسول
ع -ل -ى ال -ع -ق -ار ،ك -م -ا أان -ه-ا م-دع-وة ا ¤ات-خ-اذ
م -ب -ادرات م-ن شس-أان-ه-ا ج-ذب اسس-ت-ث-م-ارات ا¤
إاقليمها ،على أان نعمل كإادارة مركزية على
–قيق أاهداف التنمية اŸسستدÁة.

طمار:

ضضرورة توف Òالعقار للمشضاريع السضكنية
وعرضض وزير السسكن والعمران عبد الوحيد
طمار اÙاور ا÷ديدة’ ،سسيما منها السسكن
الÎقوي اŸدعم الذي جاء ‘ إاطار معا÷ة
النقائصض اŸلحوظة و” بر›ة  2018بعنوان
 ،و–دث عن إاحصساء  20أالف سسكن للسسكن
الÎقوي العمومي من قبل ا÷الية  ،مشسددا
على ضسرورة –رك الو’يات اŸعنية من أاجل

ا◊كومة وافقت على مراجعة القانون األسضاسضي
للوكالة الوطنية للموارد اŸائية
معتÈا لقاء الو’ة ا◊كومة ـ الو’ة سسانحة لتقييم
ما ” ا‚ازه ،مشسÒا لدعم ا◊كومة التي وافقت
ع-ل-ى م-راج-ع-ة ال-ق-ان-ون اأ’سس-اسض ل-ل-وك-ال-ة ال-وطنية
للموارد اŸائية.

لراضسي اŸسسÎجعة ،بوعزغي :
 300أالف هكتار مسساحة ا أ

تسضليم  90باŸائة من عقود الفÓح ‘ Úإاطار عملية –ويل األراضضي

مسساحة اأ’راضسي اŸسسقية إا 2 ¤مليون هكتار من
خÓل تعبئة اŸوارد اŸائية الضسرورية التقليدية
وغ Òالتقليدية وا‚از ﬁيطات السسقي و–سسيسض
الفÓح Úباعتماد تقنيات السسقي ا◊ديثة.
وطالب بوعزقي بتشسجيع ا’سستثمار اÙلي ‘
›ال الصسيد البحري وتربية اŸائيات وإاصسÓح

آ.م

زرواطي  :ا◊رصص على إايجاد ا◊لول Ÿعا÷ة عجز
البلديات ‘ تسضي Òالنفايات

آ.مني

نسسيب:

وزير الفÓحة والتنمية الريفية والصسيد البحري
عبد القادر بوعزغي كان حريصسا ‘ كلمته على
أاهمية رفع التحدي وتبني سسياسسة خلق اŸسساحة
الزراعية القابلة لÓسستغÓل باعتبارها من أاولويات
ال- -دول- -ة ،م- -ع زي- -ادة ا÷ه -ود Ÿراف -ق -ة مشس -اري -ع
ال -ت -خ -زي -ن وال -ت -ك -ي -ي -ف وال-تÈي-د وإانشس-اء شس-ب-ك-ات
ل -وج -يسس -ت -ي -ة قصس -د ا◊ف -اظ ع-ل-ى ا◊رك-ي-ة ال-ت-ي
يعرفها القطاع والتي مكنت من بلوغ مسستويات
هامة من اإ’نتاج ،وعلى الو’ة يقول بوعزغي العمل
بكل حزم ’سسÎجاع اأ’راضسي غ ÒاŸسستغلة كاشسفا
عن مسساحة اأ’راضسي اŸسسÎجعة و التي بلغت
حتى اآ’ن 300 .أالف هكتار.
وأاكد بوعزغي على ترقية ا’سستثمار اÿاصض
ودعم و–رير كل اŸبادرات والطاقات اÓÿقة
وتسس -ه-ي-ل اإ’ج-راءات ورف-ع ال-ع-راق-ي-ل ال-ت-ي ت-واج-ه
اŸنتج ÚواŸتعامل Úا’قتصسادي’ Úسسيما الشسباب
م -ن -ه -م واŸرأاة ال -ري -ف -ي -ة م -ن اج -ل ضس-م-ان زي-ادة

وزيرة الÎبية الوطنية نورية بن غÈيت،
ثمنت اإ’صسÓحات التي عرفها قطاع الÎبية
منذ  ،2014على كل اŸسستويات حيث “كن
م- -ن –ق- -ي- -ق م- -ك- -تسس- -ب -ات ه -ام -ة ،مÈزة ‘

م -داخ -ل -ت -ه -ا أام -ام و’ة ا÷م-ه-وري-ة ﬂت-ل-ف
ا’خ -ت ’Ó-ت وا◊ل -ول م-ن أاج-ل م-ن-ح ت-ل-م-ي-ذ
اليوم الكفاءات الضسرورية.
ودعت بن غÈيت بناء على دراسسة معمقة،
كافة اŸسسؤوول ÚاÙلي Úبتوف ÒاŸناخ الذي
يضسمن ا÷ودة ‘ تعليم أابنائنا و إاعداد جيل
اŸسس -ت -ق -ب -ل  ،ج -ي -ل م -ت -م -ك -ن م -ن ال -ت -ح -ك-م
بالتقنيات ا◊ديثة والعلوم دعت ا ¤ضسرورة
–سس Úظروف التÓميذ واأ’سساتذة وإاعادة
بناء أاسسسض جديدة عمادها العمل واŸعرفة
وه -ن -ا م -ا ع-ل-ى ا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة تضس-ي-ف
قائلة «:إا’ تنظيم الوقت اŸدرسسي ومراعاة
الظروف ا’جتماعية للمنطقة ،كاشسفة عن
ت- -وظ -ي -ف  45أال- - -ف ع- - -ام - -ل ‘ ﬂت - -ل - -ف
التخصسصسات.

وزيرة البيئة و الطاقات اŸتجددة فاطمة
الزهراء زرواطي أاكدت ضسرورة ا◊رصض على
إايجاد ا◊لول الكفيلة Ãعا÷ة كل ا’خت’Óت
التي تعا Êمنها البلديات ‘ تسسي Òالنفايات
وتكريسض مبدأا التشساركية مسسجلة ارتياحها
لتوجه الو’يات نحو –سس Úالتسسي ÒاŸدمج
للنفايات.

ت -وف Òال -ع -ق-ار اŸن-اسسب ل-لÈام-ج ،م-ق-را ب-أان
صس-ي-غ-ة ال-ب-ي-ع ب-اإ’ي-ج-ار ت-واج-ه مشس-ك-ل العقار
بدورها ‘ بعضض الو’يات ،والتزم بأان تكون
أاسسعار السسكن ا’يجاري معقولة.
وتوقف عند أابكر اŸشساريع التي تقوم بها
الدولة ،والتي سسمحت بإاسسكان عدد كب Òمن
ا÷زائري.Ú

ت - -وق- -ف وزي- -ر اŸوارد اŸائ- -ي- -ة حسس Úنسس- -يب
مطو’ عند ا÷هود التي قام بها رئيسض ا÷هورية
‘ ال -ق -ط -اع’ ،سس -ي-م-ا اإ’سسÎات-ي-ج-ي-ة ال-ت-ي م-ك-نت
القطاع من Œنب الوقوع ‘ عجز ‘ التغطية،

شس - -ب- -ك- -ة ا’نÎنت ‘ دف Îالشس- -روط اÿاصض
بتجسسيد السسكنات على غرار ما يتم حاليا
بالغاز والكهرباء.
وشسددت فرعون على ضسرورة معا÷ة
ﬂت- -ل- -ف ال- -ع- -ق- -ب- -ات Ãا يضس- -م- -ن ت- -ط- -وي- -ر
التكنولوجيات بتعميم اسستعمال نطاقها لدى
اŸواط -ن Úوت -ع -م -ي -م ا◊وك -م -ة ا’ل-كÎون-ي-ة
بتوف 3 Òشسروط السسرعة ‘ اأ’داء ،إا‚از
بنى –ية لÓتصسا’ت تكون مؤومنة وعصسرية،
ضسمان خدمة عمومية معاصسرة للجميع تكون
‘ اŸتناول ماديا.

بن غÈيت:

اأ’م-ث-ل ل-ل-ج-م-اع-ات اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة للحد من اسستعمال
ال -وق-ود ال-ت-ق-ل-ي-دي ،م-ت-ح-دث-ا ع-ن ال-دع-م واŸزاي-ا
’سستعمال غاز البÎول اŸسسال بينها اإ’عفاء من
دف -ع ضس -ري -ب -ة السس -ي -ارات ،ك -م-ا كشس-ف ع-ن ت-ق-دË
م- -قÎح- -ات م- -ن -ه -ا ل -ت -جسس -ي -د ت -ع -ل -ي -م -ات رئ -يسض
ا÷مهورية ،وتخصض العمل مع ا÷ماعات اإ’قليمية
Ÿسساعدة السسكان على الرجوع إا ¤اŸنازل اأ’صسلية
التي غادروها خÓل العشسرية السسوداء ،وعلى تزويد
الدارسض ‘ اŸناطق النائية بغاز الÈوبان.

من جهته اعت Èوزير الصسناعة واŸناجم
ي- -وسس- -ف ي- -وسس- -ف- -ي ،ال- -ل -ق -اء فضس -اء ل -ل -ح -وار
ا’ج - -ت- -م- -اع- -ي ل- -ق- -اء ب Úاإ’دارة اŸرك- -زي- -ة
وال -ف -اع -ل Úع -ل-ى اŸسس-ت-وى اÙل-ي ‘ إاط-ار
مقاربة تشساركية ،بغية الوصسل إا ¤تنمية ﬁلية
متوازنة ،خÓقة للÌوة وŸنصسب الشسغل’ ،فتا
ا ¤أان الÓمركزية ضسرورة لتحقيق أاهداف
التنمية اŸسستدامة
وبرأايه فان الو’ية اليوم طالبة أاك ،Ìبلعب
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سس -ف -ن الصس -ي -د وإاشس -راك ال -ت-ن-ظ-ي-م-ات اŸه-ن-ي-ة ‘
دي -ن -ام -ي-ك-ي-ة ال-ق-ط-اع،م-ث-م-ن-ا دور ال-و’ة ‘ ›ال
ا◊فاظ على اŸوروث الغابي من خÓل توجيه
اŸتعامل Úنحو ا’سستثمار ‘ هذا اÛال على
غ -رار مشس -اري -ع اسس -ت -غÓ-ل ال-ن-ب-ات-ات ال-ع-ط-ري-ة أاو
الÎفيه الغابي والبيئي ،مذكرا لفت إا ¤ا÷هود
التي بذلت ‘ ›ال حماية الغابات من ا◊رائق
حيث انخفضست اŸسساحة اŸتضسررة من  54أالف
هكتار ‘  2017إا 2000 ¤هكتار ‘ .2018
وبخصسوصض الوضسعية القانونية للعقار الفÓحي،
أاكد الوزير انه ” تسسليم  90باŸائة من عقود
الفÓح ‘ Úإاطار عملية –ويل ا’راضسي من حق
ا’نتفاع إا ¤حق ا’متياز مشسددا على ضسرورة
مضساعفة ا÷هود ’سستكمال العملية قبل نهاية العام
ا÷اري.

آ.م

ك - -اشس - -ف- -ة ع- -ن ﬂط- -ط خ- -اصض ب- -إاع- -داد
اıطط الوطني إ’دماج للمناخ والذي عرف
مشساركة  18قطاعا والذي سستسسمح بتقوية
مناعة اإ’قليم والتصسحر والكوارث الطبيعية ،
ك -اشس -ف -ة ع -ن إاع-داد اإ’سسÎاŒي-ة ل-ل-ط-اق-ات

اŸتجددة باŸناطق ا÷نوبية.
واثنت زرواطي باŸناسسبة بدور ا÷ماعات
ا’قليمية ‘ مواجهة التحديات التي تفرضسها
التغÒات اŸناخية.

زعÓن :الولة مدعوون لتشضجيع السضتثمار
‘ اŸشضاريع اÙلية

لشسغال العمومية و
 ⁄يفوت وزير ا أ
النقل عبد الغني زعÓن ا◊دث البارز
‘ ت- -وج- -ي- -ه دع- -وة ل- -ولة ا÷م -ه -وري -ة
م- -ف- -اده- -ا تشس- -ج -ي -ع اŸسس -ؤوول ÚاÙل -يÚ
واÿواصض من اجل تشسجيع السستثمار ‘
اŸشساريع اÙلية اŸتعلقة بالنقل وكذا
ت-ب-ن-ي م-ب-ادئ ا◊ك-ام-ة وال-دÁق-راطية
ال - -تشس - -ارك - -ي - -ة واسس - -تشس - -ارة اŸواط- -نÚ
و‡ثلي اÛتمع اŸد Êلتحديد أاولويات
ال -ت -ن -م -ي -ة اÙل-ي-ة و وضس-ع سس-ي-اسس-ات-ه-ا و
نفيذها وتقييمها.

آسشيا.م
وان -ط Ó-ق -ا م -ن أان ال-و’ة واŸن-ت-خ-ب Úه-م
اÎŸجم Úا◊قيقي Úلسسياسسات الدولة بات
اليوم لزاما أان تتحرر الطاقات واŸبادرات

على اŸسستوى اÙلي أاك Ìفأاك Ìمن خÓل
متابعتهم ،حيث أاضسحى واجبا على اإ’دارة
اŸرك- -زي- -ة أان ت -ف -ت -ح ك -ل إاج -راء م -ن شس -ان -ه
تخفيف العبء والعناء على اŸواطن ومعا÷ة
الشس -أان ا’ق -تصس -ادي واإ’ج -ت -م -اع -ي اÙل -ي
بالسسرعة الÓزمة وباŸرونة اŸطلوبة.

أ ل خ م ي س س  2 9ن و ف مب ر  2 0 1 8م
ألموأفق لـ  21ربيع أأ’ول  1440هـ

»æWh

مدير تنمية تربية اŸائيات أاوسشعيد مصشطفى ،يكششف:

القضضاء نهائيا على اسضتÒاد صضغار اأ’سضماك قريبا
بفضشل دعم تطوير إانتاج اŸوارد الصشيدية ‘ اŸياه العذبة
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لغلبية
‘ جلسشة علنية وبا أ

اŸصضادقة على مشضروع قانون اŸالية لسضنة 2019
لغلبية على مششروع قانون اŸالية  2019خÓل
صشادق أاعضشاء ›لسس المة  ،أامسس ،با أ
جلسشة علنية تراسشها عبد القادر بن صشالح ،رئيسس هذه الهيئة الŸÈانية بحضشور وزير
اŸالية عبد الرحمان راوية وبعضس اعضشاء ا◊كومة.
يعتمد مشضروع قانون ألمالية  2019على أطار حذر نفطية) لسضنة  2020و نفقات ب  7.893 ،01مليار دج و
لÓقتصضاد ألكلي و يقترح نفقات ميزأنية بانخفاضس أيرأدأت بـ  6.999 ،93مليار دج (منها  2.883 ،65مليار
ط -ف -ي -ف م -ق -ارن-ة م-ع ألسض-ن-ة ألسض-اب-ق-ة م-ع أ’ب-ق-اء ع-ل-ى دج جباية نفطية) لسضنة .2021
ألسضياسضة أ’جتماعية للدولة.
بفحيسضميبزأمنعيةد أيلتمجشضهيروزع أ’لقياعنكوسنسفإانترأأ’جنعاخفافضيس أألس’ضيسضاسمضية إاجراءات لصشالح القطاع الصشناعي
وﬁاربة التهرب الضشريبي
ألعمومية لÓسضتثمار و لكنه يرجع ’نخفاضس بـ  300مليار
دج في ألميزأنية ألمخصضصضة ألسضنة ألماضضية لتطهير
في جانبه ألتشضريعي ،يقترح مشضروع قانون ألمالية لـ
ألمسضتحقات على عاتق ألدولة.
تكرسس أهمية ميزأنية ألتجهيز لـ  2019أسضتمرأر جهود  2019أجرأءأت تهدف لتحسضين تسضيير ألمالية ألعمومية
ألدولة لصضالح ألتنمية أ’قتصضادية و أ’جتماعية ’سضيما و تعزيز محاربة ألتهرب ألضضريبي و تشضجيع ألقطاع
من خÓل تخصضيصس  625مليار دج لدعم ألتنمية ألبشضرية ألصضناعي.
و قرأبة  1.000مليار دج للدعم ألمتعدد أأ’شضكال للتنمية في أطار محاربة ألتهريب ألضضريبي للمؤوسضسضات ،أدرج
أ’ق-تصض-ادي-ة و 100م-ل-ي-ار دج ل-ل-مسض-اه-م-ة ف-ي أل-ت-ن-م-ي-ة مشضروع ألقانون جهاز ضضد أ’فرأط من شضانه أن يحد
من خصضم بعضس أ’عباء(مالية أو غيرها) ألتي تقدمها
ألمحلية.
يسضجل رصضيد ألخزينة ألمتوقع للسضنة ألقادمة عجزأ ألمؤوسضسضات ألخاضضعة لضضريبة ألدخل على ألمؤوسضسضات.
يقارب  2.200مليار دج .بحسضب ألمادة  50من قانون وي-ت-ع-ل-ق أ’م-ر ب-ال-ح-د م-ن ت-ك-ال-ي-ف أل-مسض-اع-دة أل-ت-ق-نية
أل-م-ال-ي-ة أل-ت-ك-م-يلي لـ  2015أل -ت-ي أح-دثت أط-ارأ سض-ن-وي-ا وألمالية و كذأ ألحد من خصضم ألفوأئد ألمالية ألمدفوعة
للميزأنية على ألمدى ألمتوسضطي فإان مشضروع قانون للمؤوسضسضات أو بين ألمؤوسضسضات ذأت ألصضلة.
ألمالية لـ  2019يتوقع نفقات بـ  7.804 ،04مليار دج و ومن بين ألتدأبير ألرئيسضية ألوأردة في ذأت ألمشضروع
نجد تشضجيع أ’نتاج ألمحلي للمدخÓت في صضناعة
أيرأدأت
بـ  6.746 ،27مليار دج (منها  2.816 ،7مليار دج جباية ألطاقة ألمتجددة بهدف تشضجيع أ’دماج ألوطني.

قالت إان ترششحها لرئاسشيات  2019غ Òوارد ‘ الوقت ا◊ا‹ ،حنون:

كشش- -ف م- -دي- -ر ت -ن -م -ي -ة ت -رب -ي -ة اŸائ -ي -ات
أاوسش -ع -ي -د مصش-ط-ف-ى ان-ه م-ن اŸرت-قب أان ي-ت-م
لسشماك
القضشاء نهائيا على اسشتÒاد صشغار ا أ
‘ اŸسش -ت -ق -ب -ل ال -ق-ريب ،م-وضش-ح-ا أان ا÷زائ-ر
لسشماك ﬁليا
سشتدخل مرحلة إانتاج صشغار ا أ
بقوة بفضشل الدورات التكوينية التي تنظم
ل- -ف- -ائ- -دة اŸسش -ت -ث -م -ري -ن واÈÿاء م -ن اج -ل
التحكم ‘ التفريغ الصشطناعي والتسشم. Ú

صصونيا طبة

خÓ-ل ت-ن-ظ-ي-م أل-م-دي-ري-ة أل-ع-ام-ة ل-لصض-ي-د وألموأرد
ألمائية ورشضة درأسضية بفندق أأ’بيار ،أكد مدير
تنمية تربية ألمائيات أن بلوغ  20ألف طن من
أأ’سضماك في مجال تربية ألمائيات في آأفاق ،2025
ي-ت-ط-لب ت-ق-ن-ي-ات دق-ي-ق-ة وم-ه-ارة ف-ي أل-ت-ح-ك-م ف-ي
ألتفريغ أ’صضطناعي وألتسضمين في مرحلة صضغار
أأ’سضماك مشضيرأ إألى أهمية دعم أ’تحاد أأ’وروبي
وألخبرأء في تكوين مسضتثمرين جزأئريين سضيكون

لهم ألفضضل في تحقيق نتائج جيدة في هذأ ألمجال
مسضتقب.Ó
أوضضح في ذأت ألسضياق ،أن ألدورأت ألتكوينية
نظمت في كل من و’ية غليزأن بمزرعة تربية
أل -م -ائ -ي -ات ب-ن ع-ودة ن-ور أل-دي-ن ح-يث ت-م خÓ-ل-ه-ا
ألتحكم في تقنيات ألتفريغ أ’صضطناعي للسضمك
وكذأ و’ية ورقلة ،وقد أسضتفاد مكونين من تربصس
م -غ-ل-ق ،ب-اإ’ضض-اف-ة إأل-ى ت-ك-وي-ن ت-ط-ب-ي-ق-ي ب-ال-م-رك-ز
ألوطني للبحث لتربية ألمائيات وألصضيد ألبحري
ببوأسضماعيل على أسضماك ألقط وهو ألنوع ألذي
يتطلب تقنيات دقيقة للتحكم في تفريغه وألمرحلة
أأ’ولية لتسضمين صضغار أأ’سضماك .
أعتبر دعم ألعمل لتطوير إأنتاج أسضماك ألمياه
أل -ع -ذب -ة ف -ي أل -ج -زأئ -ر م -رح -ل-ة ج-دي-دة ت-ح-ق-قت
ب-مسض-اع-دة أل-مسض-ت-ث-م-ري-ن وج-ه-ود أل-مشض-ارك-ي-ن ف-ي
ألدورأت ألتكوينية خاصضة وقد تم ألتحكم في جميع
ألمرأحل مع تحقيق نتائج جيدة فيما يخصس إأنتاج
صضغار أأ’سضماك وتم وضضع منوأل تطبيقي لجميع

مرأحل ألتفريغ أ’صضطناعي وتسضمين أأ’سضماك في
م-ج-ال ت-رب-ي-ة أل-م-ائ-ي-ات أل-ع-ذب-ة وم-ا بعد ألتسضمين
حتى يصضل ألسضمك إألى ألمرحلة ألتجارية.
أضض -اف م-دي-ر ت-ن-م-ي-ة ت-رب-ي-ة أل-م-ائ-ي-ات أوسض-ع-ي-د
مصضطفى أن خبرأء أسضتفادوأ من ألتكوين في مجال
تربية أسضماك ألمياه ألعذبة سضيعملون على تزويد
م -خ -تصض -ون ف -ي أل -م -ج -ال ب -ال -م -ع-ل-وم-ات ألÓ-زم-ة
وأل -ت -ق -ن -ي-ات أل-ت-ي تسض-اه-م ف-ي أل-ت-ح-ك-م ب-ال-ت-ف-ري-غ
أ’صض-ط-ن-اع-ي وأل-تسض-م-ي-ن وت-ك-وي-ن ت-ط-بيقي لفائدة
مسض-ت-ث-م-ري-ن آأخ-رون ل-ت-ح-ق-ي-ق أ’ه-دأف أل-م-رج-وة
وأل -ط-م-وح-ات ف-ي ت-ط-وي-ر أإ’ن-ت-اج وأل-قضض-اء ع-ل-ى
أ’سضتيرأد .
حسضب ذأت ألمتحدث ،فإان أكثر من  400مشضروع
تربية ألمائيات سضيدخل حيز ألخدمة  65مزرعة
تربية ألمائيات في أ’سضتغÓل حاليا من بينها 30
خاصضة بتربية ألمائيات ألمياه ألعذبة و 35تتعلق
بتربية مائيات مياه ألبحر .

صشناعة السشيارات بحاجة إا ¤الوقت الكا‘ لبلوغ النتائج اŸرجوة ،يوسشفي:

تطوير وتوسضيع مشضاريع ا’سضتغÓل للمناجم أاولوية قصضوى للقطاع
ج -دد وزي -ر الصش -ن -اع -ة و اŸن-اج-م ي-وسش-ف
ي -وسش -ف -ي ت -أاك-ي-ده أامسس الرب-ع-اء ب-أان ق-ط-اع
صش- -ن- -اع- -ة السش- -ي- -ارات ال -ذي ان -ط -ل -قت ف -ي -ه
ا÷زائر خÓل السشنوات الخÒة بحاجة
«إا ¤الوقت لبلوغ النتائج اŸرجوة «.
أوضضح يوسضفي ألذي قدم عرضس حال عن ألقطاع
أمام أعضضاء لجنة ألشضؤوون أ’قتصضادية وألتنمية
وألصضناعة وألتجارة وألتخطيط بالمجلسس ألشضعبي
ألوطني ،أن مجال صضناعة ألسضيارأت في ألجزأئر
ي -ح -ت -اج إأل -ى أل -وقت م -ن أج -ل ت -ح -ق -ي-ق أأ’ه-دأف
ألمسضطرة ،قائ Óأن «في هذه ألصضناعة توجد ثÓث
عوأمل أسضاسضية يجب أخذها بعين أ’عتبار تمثل
في «ألوقت وتعزيز ألمناولة ألصضناعية و ألعمل على
أضضفاء ألشضفافية».
حسضب ألوزير يتطلع ألقطاع ألى أنتاج  400ألف
سضيارة آأفاق  ، 2020بعد ألرفع من قدرأت أ’نتاج
ف -ي أل -مصض -ان -ع أل -ح -ال -ي -ة ودخ -ول مشض -اري-ع أخ-رى
أ’نتاج ،مشضيرأ إألى تسضجيل أنتاج  110ألف سضيارة
سضنة .2017
بالنسضبة للصضناعة ألميكانيكية ،أوضضح يوسضفي أن
أل -ج -زأئ -ر ت -ح -وز ع-ل-ى ت-ج-رب-ة «ج-ي-دة « ف-ي ه-ذأ
ألمجال ،عبر نشضاط ألمؤوسضسضة ألوطنية للسضيارأت
ألصضناعية ( ) SNVIألتي تنشضط في ألمجال منذ
 40سضنة بنسضبة أدماج تفوق  80في ألمائة.
وفي تقييمه لنشضاط ألشضركة قال ألوزير  « :صضحيح
أن ألشضركة لم تحقق بعد تحولها ألتكنولوجي ،لكني
مقتنع تماما بأانها سضتصضل إألى هذه ألمرحلة من
خÓل ألشضرأكات ألتي تقوم بها.
قال يوسضفي أن تطوير و توسضيع مشضاريع أسضتغÓل
ألثروأت ألمنجمية أصضبح «أولوية قصضوى» للقطاع،
بعد تسضجيل تأاخر في أسضتغÓل هذه ألموأرد ألغنية
وأل -م -ت -ن -وع -ة ،م -ؤوك-دأ وج-ود ت-أاخ-ر ف-ي أسض-ت-غÓ-ل
ألموأرد ألمنجمية ألغنية وألمتنوعة ..أليوم أصضبح
تطوير هذأ ألمجال أولوية قصضوى بالنسضبة للقطاع
«.
سضيتم في هذأ أ’طار ألتركيز على ألمشضاريع ألهامة
على غرأر مشضروع تطوير ألفوسضفات في شضرق
ألبÓد أو مشضروع غار جبيÓت في ألغرب ،حسضب
ألوزير ،ألذي أشضار ألى تخصضيصس ألدولة قيمة تبلغ
 1.500مليار دج لتحويل ألمنطقة ألشضمالية ألشضرقية
ب-أاك-م-ل-ه-ا ومضض-اع-ف-ة أن-ت-اج-ه-ا م-ن أل-ف-وسض-فات بـ 8
مرأت لتبلغ  10مليون طن سضنويا.
ي -ت -ع-ل-ق الم-ر ب-ب-ن-اء م-ج-م-ع-ات ك-ب-ي-رة ف-ي
لنتاج  4مÓيين طن /سشنويا من
المنطقة إ
لسش -م -دة ب -ج -م-ي-ع ان-واع-ه-ا ول-ب-ن-اء السش-دود
ا أ
ك-ذلك وت-ع-زي-ز ام-دادات ال-ك-ه-رب-اء وال-م-ياه

وال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ال-ى ال-م-ن-ط-ق-ة ال-ى ج-انب
تحديث خطوط السشكك الحديدية وتوسشيع
م -راك -ز ال -ت -ك -وي -ن ل -ت-حضش-ي-ر ال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة
المؤوهلة.
وم- -ن ال- -م- -رت- -قب حسشب ي- -وسش- -ف -ي عصش -رن -ة
اسشتغÓل مناجم الحديد بالونزة وبوخضشرة
( ت -بسش -ة) ب -ه-دف زي-ادة الن-ت-اج ال-ى ثÓ-ث-ة
اضشعاف لينتقل من  1.2مليون طن/السشنة
الى ما بين  3.5و 4مليون طن /السشنة لتلبية
الطلب المتزايد لوحدات الصشلب.
ألى جانب ذلك ،كشضف ألوزير أن مجال ألصضلب
وألحديد سضيصضل آأفاق  2030إ’نتاج حجم يناهز 16
مليون طن /ألسضنة ،وهو ما يتطلب حسضبه توفير 25
مليون طن من ألمعدن ،وهو ما يجعل من تطوير
نشضاط غار جبيÓت ضضرورة ملحة.
قال يوسضفي أنه في حال عدم تطوير نشضاط غار
جبيÓت فإان ألجزأئر آأنذأك سضتكون مضضطرة ألى
أسضتيرأد كمية تبلغ  20مليون طن من ألمعدن بقيمة
مالية تبلغ  2مليار دو’ر سضنويا ،ما يجعل من
مشض-روع ت-ط-وي-ر ه-ذأ أل-م-ن-ج-م وأسض-ت-غÓ-ل-ه ضضرورة
قصضوى.
من ألمنتظر أن يصضل أ’نتاج ألى  12مليون طن
/ألسض -ن -ة آأف-اق أل-ع-ام  ، 2020ب -ع -د أسض -ت -ك-م-ال 10
مشضاريع عمومية وخاصضة قيد أ’نجاز حاليا ،أين
سضتتجاوز كمية ألعرضس كمية ألطلب وتفتح ألباب
نحو ألتصضدير من جهة أخرى ،أشضار ألوزير إألى
دخول ألقطاع في مفاوضضات مع ألشضركاء أأ’جانب
’سض -ت-ئ-ن-اف ع-م-ل-ي-ات أسض-ت-غÓ-ل أل-ذهب وأل-م-ع-ادن
أأ’خرى في جنوب ألبÓد ورصضاصس ألزنك وألموأد
ألصضناعية وألرخام و أ’حجار ألموجهة لنشضاطات
ألزخرفة.

قطاع الصشناعة يسشعى ليكون ‡ّونا
اسشÎاتيجيا لتلبية حاجيات
ﬂتلف القطاعات القتصشادية
بخصضوصس ألصضناعة ،أكد ألوزير أن قطاعه يسضعى
أل-ى شض-غ-ل م-ك-ان أسض-ت-رأت-ي-ج-ي ف-ي سض-لسض-ل-ة ت-م-وين
وت -ج -ه -ي -ز أل -ع -دي -د م -ن أل -ق -ط-اع-ات أ’ق-تصض-ادي-ة
أ’خ -رى ،م -دف -وع -ا ب -ا’سض -ت -رأت -ي -ج -ي -ة أل -وط -ن -ي -ة
ألمعتمدة للحد من ألوأردأت .لدى تقديمه لعرضس
ح -ال ح -ول أل -ق -ط -اع ب -ل-ج-ن-ة ألشض-ؤوون أ’ق-تصض-ادي-ة
وأل -ت -ن-م-ي-ة وألصض-ن-اع-ة وأل-ت-ج-ارة وأل-ت-خ-ط-ي-ط ف-ي
ألمجلسس ألشضعبي ألوطني ،أبدى ألوزير «تصضميم

ألقطاع على أ’سضتمرأر في تبني وتيرة نمو ثابتة
كخيار أسضترأتيجي لتجسضيد أ’هدأف ألمسضطرة»،
وأل-ع-م-ل ع-ل-ى ت-م-وي-ن وت-ج-ه-ي-ز ألقطاعات أ’خرى
على غرأر ألفÓحة وألري وألبناء وألنقل وغيرها،
للمسضاهمة في تقليصس ألوأردأت.
ل-ت-ح-ق-ي-ق ه-ذأ أل-غ-رضس «ت-م إأرسض-اء إأط-ار ق-ان-ون-ي
جاذب لÓسضتثمارأت ألوطنية وأأ’جنبية وخلق مناخ
أع-م-ال مÓ-ئ-م ك-ف-ي-ل ب-اسض-ت-ق-ط-اب أسض-تثمارأت في
مختلف ألقطاعات» ،يتابع يوسضفي.
ب -ل -غ ح-ج-م أ’سض-ت-ث-م-ارأت أل-مسض-ج-ل-ة ل-دى أل-وك-ال-ة
ألوطنية لتطوير أ’سضتثمار خÓل ألتسضعة أشضهر
أ’ولى من  2018ما قيمته  1.250مليار دج منها
 765مليار دج في قطاع ألصضناعة ،مقابل حجم
أسضتثمارأت يقارب  2.000مليار دج منها 1.100
مليار دج في .2017
من جهة أخرى نجح فرع ألصضناعات ألغذأئية في
تلبية معظم أحتياجات ألبÓد وتسضجيل صضادرأت
فاقت  260مليون دو’ر في .2017
حسضب ألوزير فقد عرف فرع موأد ألبناء تقدما
محسضوسضا ،أين سضمح بتسضجيل قيمة صضادرأت بلغت
 36 ،5مليون دو’ر في  ،2017وسضمح بنقل ألبÓد
من صضفة ألمسضتورد( 6مÓيين طن أسضمنت مسضتورد
ف -ي  )2015أل -ى صض -ف -ة أل -مصض -در أب-ت-دأًء م-ن 2017
بمسضاهمة عدة متعاملين عموميين و خوأصس.
يشض -ه -د ق -ط-اع أل-نسض-ي-ج أع-ادة ب-عث أ’ك-ب-ر مصض-ن-ع
للنسضيج في أفريقيا «مصضنع تايال» بغليزأن وألذي
سضيقوم بتصضنيع  30مليون قطعة ألبسضة سضنويا60 ،
في ألمائة منها سضتوجه للتصضدير ،أين شضرع في
تصضدير أولى شضحناته بقيمة  3مÓيين دو’ر.
في مجال ألجلود يعمل ألقطاع على تثمين ألجلود،
حيث تم في أوت ألماضضي أطÓق حملة لجمع جلود
أ’ضضاحي كللت بجمع أزيد من  900ألف جلد و500
ط -ن م -ن ألصض -وف ،وه -ي أل -ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ي سض-تسض-م-ح
للجزأئر بعد تعميمها سضنة  2019بأان تصضبح دولة
مصضدرة للجلود.
بالمقابل أشضار ألوزير ألى تسضجيل «تأاخر» في
بعضس ألفروع على غرأر ألصضناعة ألكيميائية رغم
أ’م-ك-ان-ي-ات أل-ك-ب-ي-رة أل-م-رصض-ودة لتطويرها وتوفر
ألموأد أ’ولية.
ل -ت -دأرك ه -ذأ أل -ت -أاخ -ر ي -ع -ت -زم أل-ق-ط-اع-حسضب
يوسضفي -عقد شضرأكات مع ألمؤوسضسضات أ’جنبية
أل -ت -ي ي -م -ك -ن -ه -ا دع -م ع-م-ل-ي-ة ت-ط-وي-ر ألصض-ن-اع-ات
ألكيميائية ،بحيث سضيتم في مرحلة أولى ألتركيز
ع -ل -ى تصض -ن -ي -ع أل-م-ن-ت-ج-ات ألضض-روري-ة ل-لصض-ن-اع-ات
ألميكانيكية وألنسضيجية.

اأ’ولوية ’نقاذ ا÷زائر من إامكانية ا’نز’ق ‘ الفوضضى
لم -ي -ن -ة ال -ع -ام -ة ◊زب ال-ع-م-ال
ل -ن تÎشش -ح ا أ
لخ ÒاŸتعلق بهذه
لرئاسشيات  ، 2019لكن القرار ا أ
اŸسشأالة  ⁄يفصشل فيه نهائيا ،بحسشب ما أافادت به
لويزة حنون ‘ ردها ،أامسس على أاسشئلة الصشحافة
خ Ó-ل ال -ن -دوة الصش -ح -ف -ي -ة ال -ت-ي ع-ق-دت-ه-ا Ãق-ر
ا◊زب با◊راشس.

حياة  /ك.

أكدت حنون أن ترشضحها للرئاسضيات ألمزمع إأجرأؤوها في
أفريل « 2019لم يتم ألتطرق إأليها ألحزب لحد أ’ن» ،
مبرزة أن أأ’ولوية بالنسضبة لحزبها «’نقاد ألجزأئر من
إأمكانية أ’نز’ق في ألفوضضى  ،مجددة تخوفها من هذأ
ألموعد  ،و لذلك ترى أنه من غير ألمنطقي أن يقرر
دخول ألرئاسضيات من خÓل تقديم مرشضحه  ،وأعتبرت
أن ألوقت لم يحن بعد للتطرق لهذه ألمسضأالة .
في سضياق ذأ صضلة ،قالت حنون أن هناك تباين في
تصض-ري-ح-ات أأ’ح-زأب ألسض-ي-اسض-ي-ة (أل-م-وأ’ة) ف-ي-ما يتعلق
ب-م-رشض-ح-ه-م ل-ل-رئ-اسض-ي-ات أل-ت-ي ’ ت-فصض-ل-ن-ا ع-ن موعدها
سضوى أشضهر قليلة  ،و قدمت قرأءة مقتضضبة حول تصضريح
هذه أ’حزأب  ،و أعتبرت أن كل هذه ألتصضريحات «لم

تظهر بعد مرشضح أ’جماع « -على حد قولها. -
بالنسضبة لدعوة ملك ألمغرب محمد ألسضادسس بفتح حوأر
مع ألجزأئر بصضفة غير مشضروطة قالت حنون أن ألرد
ألجزأئري من خÓل تفعيل هياكل أ’تحاد ألمغاربي ،و
صضمت ألدبلوماسضية ألجزأئرية فيما يخصس دعوة ألتحاور
غير ألمشضروط وبدون طابوهات «غير مفهوم» -حسضب
قولها  -وقالت أنه محكوم على ألبلدين أن يعيشضا ألى
جانب بعضضهما ألبعضس  ،مسضتدلة بمقطع من تصضريح
لرئيسس ألجمهورية في أحدى حوأرأته مع وسضيلة أعÓم
أجنبية بالقول» ’ ألجزأئر تغير مكانها على ألخريطة و
’ ألمغرب تقوم بذلك « ،مؤوكدة أن ألوضضع ألعالمي «ألذي
تملكه ألجنون « يحتم على ألبلدين معالجة ألمشضاكل
ألمطروحة  ،و قالت في هذأ ألصضددأن حزبها يناضضل من
أجل أتحاد ديمقرأطي للشضعوب ألمغاربية .
في سضياق مغاير وحول ألبيان ألذي أوردته وزأرة ألشضوؤون
ألخارجية تندد من خÓله مقتل أإ’عÓمي ألسضعودي
جمال خشضاقجي  ،أعتبرت حنون أنه ( أي ألبيان) صضدر»
متأاخرأ و ذلك بعد شضهر ونصضف من حادثة أ’غتيال» ،
وهنا تسضاءلت عن سضبب هذأ ألتأاخر.

خÓل احتفالية اليوم الوطني للصشحافة مدير سشونلغاز العاصشمة ،يكششف:

نظام دفع الفوات Òما ب Úالو’يات يدخل اÿدمة جانفي اŸقبل
لعÓمي
الششركة تكّرم جريدة «الششعب» عرفانا باÛهود ا إ

أاع -ل -نت شش -رك -ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از ف-رع
ا÷زائ- -ر « أاسس ،دي،أا» ،أامسس ،ع- -ن إادخ- -ال ن -ظ -ام
دف- -ع ج- -دي- -د م- -ا ب Úال -ولي -ات ي -دخ -ل اÿدم -ة
ج -ان -ف -ي اŸق -ب-ل ،إا ¤ج-انب ت-ع-م-ي-م ن-ظ-ام ال-دف-ع
الل-كÎو Êل-ف-وات Òال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از ع Èكامل
الÎاب ال -وط -ن-ي ،ح-يث يسش-ج-ل نسش-ب-ة اسش-ت-ع-م-ال
تتجاوز  12باŸائة ‘ العاصشمة و  5باŸائة على
اŸسش -ت -وى ال -وط-ن-ي ‘ ،ح Úت-ع-م-ل الشش-رك-ة ع-ل-ى
–سش Úخدماتها من خÓل فتح فروع جديدة.

خالدة بن تركي
تصصوير :عباسس تيليوة

أوضضح ألمدير ألعام لشضركة «سضونالغاز « فرع خليفة
ب -وخ -ال -ف -ة ن -ورأل -دي -ن غ -ول ،أمسس  ،ع -ل -ى ه -امشس
أ’ح -ت-ف-ال-ي-ة ب-ال-ي-وم أل-وط-ن-ي ل-لصض-ح-اف-ة ع-ن ت-ب-ن-ي
ألشض -رك -ة ن -ظ -ام دف -ع ج -دي -د ب-ي-ن أل-و’ي-ات يسض-م-ح
للزبائن ألموجودين في أي نقطة من ألوطن دفع
فاتورة ألعدأد في أي و’ية  ،وهي ألعملية ألتي
ت-دخ-ل أل-خ-دم-ة ب-دأي-ة أل-ع-ام أل-م-ق-ب-ل ل-تضض-اف أإل-ى
أسضترأتيجية ألشضركة في تحسضين وعصضرنة خدماتها
بما فيها خدمة ألدفع أ’لكتروني ألتي سضتعمم عبر
كامل ألترأب ألوطني .
تعرف ألعملية  -حسضب نور دين غول  -تقدما
كبيرأ من خÓل أرتفاع عدد ألمسضتعملين لكن بنسضبة
أك-ب-ر ع-ل-ى مسض-ت-وى أل-ع-اصض-م-ة وأل-ت-ي ي-ق-در زبائنها
أليوم بـ  900ألف زبون من أصضل  10مÓيين على
أل -مسض -ت -وى أل -وط-ن-ي ،أإل-ى ج-انب ت-حسض-ي-ن وت-ط-وي-ر
ألخدمات من خÓل فتح فروع جديدة قريبا في كل
من زرألدة ،حسضين دأي وبني مسضوسس ،با’إضضافة
أإل -ى م -رك -ز أتصض -ا’ت يسض -م -ح ب-تسض-ج-ي-ل م-ع-ل-وم-ات
أل -زب-ون أل-م-تصض-ل م-ن أج-ل م-ع-رف-ة م-ك-ان أل-م-تصض-ل
وتدوين ألمعلومات ألشضخصضية ’أجل تقديم ألخدمة
في وقت أسضرع وهو أ’تصضال ألذي يدون على
مسضتوى ألمركز للتوجه ألمباشضر وتطوير ألخدمات
عبر جميع ألوكا’ت ألتابعة للشضركة .
ب -خصض -وصس خ -دم -ة أل -دف-ع أ’ل-ك-ت-رون-ي ق-ال ذأت
ألمسضوؤول أإنه باإمكان ألزبون أ’طÓع على ألفوأتير
و دفعها مباشضرة عبر أ’نترنت لتجنب أ’نتظار

أمام شضبابيك مرأكز ألبريد أو ألوكا’ت ألتجارية
ألتابعة لشضركة سضونلغاز  ،وهي ألعملية ألتي تضضاف
أإلى جملة ألتدأبير ألتي تعمل شضركة» سضونالغاز»
فرع ألعاصضمة على أإتباعها لتحسضين خدماتها .
أوضض -ح م -دي -ر شض -رك -ة سض -ون -ال -غ -از بشض-اأن أل-دي-ون
وأل -ت -ج -اوزأت أل -مسض -ج -ل -ة بسض -بب سض -رق -ة أل-ك-وأب-ل
ألنحاسضية وعدم تسضديد ألفاتورة « أن ألموؤسضسضة في
أإطار أسضترأتيجية تحسضين وتطوير ألخدمات تعمل
في ألمقابل على حل ألمشضاكل وألخروقات بشضكل
ي -رضض -ي أل -ط -رف -ي -ن ق -ب -ل أل-ل-ج-وء أإل-ى أ’إج-رأءأت
ألردعية أولها تغيير ألعدأدأت  ،مشضيرأ أن أللجوء
أإلى ألقضضاء سضيكون كاآخر حل  -يقول نور ألدين
غول  -غير أن هذأ ’ يمنع من محاربة ألظاهرة
بجميع ألوسضائل وموأصضلة ألعمل عبر كامل ألترأب
ألوطني  ،وهي ألعملية ألتي تتم بشضكل جيد على
مسضتوى ألعاصضمة  ،ويتوأصضل عليها ألعمل حاليا في
باقي ألو’يات أ’أخرى .
تجدر أ’إشضارة أن شضركة توزيع ألكهرباء وألغاز
نظمت بمناسضبة أليوم ألوطني للصضحافة أحتفالية
على مسضتوى مقرها ألكائن بشضارع خليفة بوخالفة
بالعاصضمة  ،أين كرمت ألعديد من ألعناوين بما فيها
جريدة «ألشضعب « ألتي تحصضلت على شضهادة عرفان
ب-ال-ع-م-ل ألصض-ح-ف-ي أل-م-ق-دم ف-ي خ-دم-ة أل-م-ع-ل-ومة
وأ’إعÓم ألنزيه.
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وإ‹ وهرإن:

لن يتم إالغاء قرار –ويل اÿطوط نحو اÙطة الÈية بحي الصضباح
أإّكد وإ‹ و’ية وهرإن ،إلسضيد مولود
شض -ري -ف -ي ،أإن -ه ’ ت -رإج -ع ع -ن ت -ط -ب -ي -ق
إج- - - - -رإء –وي- - - - -ل ب- - - - -عضس إÿط - - - -وط
إ◊ضضرية وشضبه إ◊ضضرية نحو إÙطة
إلÈية إ÷ديدة إلوإقعة بحي إلصضباح،
إلتي دخلت حيز إÿدمة مؤوخرإ.

ألنقائصس.
م--ن ج--ه--ت--ه ،أّك--د م-دي-ر أل-ن-ق-ل أل-و’ئ-ي،
محمد رزوق ،أن قرأر تحويل ألناقلين
أإلى ألمحطة ألبرية بحي ألصشباح هو قرأر
نهائي ،يدخل في أإطار مخطط ألسشير
ألجديد ألذي أنطلق من تصشور ’إعادة
هيكلة ششبكات ألنقل ،وفق مبادئ أسشاسشية
معينة ،أهمها ألفصشل بين ألنقل ألحضشري
وألششبه ألحضشري.
وعاد ليوؤكد أنه سشيتم تحويل كل ألخطوط
شش-ب-ه أل-حضش-ري-ة وأل-خ-ط-وط أل-ت-ي تنطلق
خدماتها حاليا من ألطريق ألعام نحو
ألمحطة ألبرية ألجديدة لنقل ألمسشافرين
بحي ألصشباح ،ألتي تحتوي على أكثر من
 46رصشيفا ،أإضشافة أإلى أرصشفة خاصشة
بخدمات ألنقل ألحضشري.
ك--م--ا ت--ج--در أ’إشش--ارة أإل--ى أّن أل--م--ح--ط-ة
أل-ج-دي-دة ب-الصش-ب-اح ل-خ-ط-وط أل-نقل ششبه
صشصشت
ألحضشرية للجهة ألششرقية ،فيما خ ّ
محطة ألمرششد للخطوط ألحضشرية لكل
من  41و  42و 51و  101و .4G

منذ يوم أ’ثنين ألماضشي ما ’ يقل عن  18بلدية
وأقعة بغرب وششمال ألو’ية تعيشس تحت أنقطاع
أل-م-ي-اه .أل-ب-ل-دي-ات أل-م-ع-ن-ي-ة ه-ي ك-ل م-ن أل-جباحية،
زب -رب -ار ،ق -روم -ة ،ع -ي -ن بسش -ام ،ع -ي -ن أح-ج-ر ،ع-ي-ن
أل -ع -ل -وي ،سش-وق أل-خ-م-يسس ،ب-ئ-ر أغ-ب-ال-و ،أل-خ-ب-وزي-ة،
أل -رورأوة ،سش -ور أل -غ -ز’ن ،أل -م -ق -رأن -ي ،أل-ه-اشش-م-ي-ة،
ألحاكمية ،ديرة ،ريدأن ،ألمعمورة وقلة ألزرقاء.
وحسشب ششركة توزيع ألمياه فإان ألسشبب ألرئيسشي

يعود إألى أنكسشار في ألششبكة ألرئيسشية لتحويل ألمياه
من محطة ألضشخ بالجباحية وذلك نتيجة أأ’ششغال
ألتي تقوم بها ششركة كوسشيدر إ’يصشال ألغاز .
أ’نكسشار حدث في ألمكان ألمسشمى وأد ألرخام
بلدية عين ترك وألتي تقع على بعد حوألي 10كلم
عن مدينة ألبويرة ،حيث أدى إألى أحدأث فيضشانات
ف -ي أل -ع -دي -د م-ن ألسش-ك-ن-ات أل-وأق-ع-ة أسش-ف-ل م-ك-ان
أ’نكسشار.

وهران:براهمية مسسعودة

وج--اء رده ع-ل-ى أل-م-وأط-ن-ي-ن وألسش-ائ-ق-ي-ن
أل-م-ح-ت-ج-ي-ن ع-ل-ى ق-رأر أل-ت-ح-وي-ل حازما
وق-اط-ع-ا ،م-وضش-ح-ا أّن أل-ه-دف أل-م-نششود،
يكمن أسشاسشا في تنظيم حركة ألمرور
وحفظ ألنظام وكذأ ألقضشاء على فوضشى
ألنقل بالو’ية.
كما سشجّل ألوألي عديد ألنقائصس على
مسشتوى ألمح ّ
طة ،تتعلّق أسشاسشا بالتهيئة
وسشوء ألتسشيير وفوضشى في جناح بعضس
أل--خ--ط--وط ،ومÓ--ح-ظ-ات أخ-رى ج-ع-ل-ت-ه
يسشارع أإلى أتخاذ قرأر تجميد ألمحطة،
موضشحا أن قرأر ألتجميد سشيكون موؤقتا،
وذلك أإل---ى غ---اي---ة تشش--خ--يصس وم--ع--ال--ج--ة

وفور ألحادثة أتخذت ششركة توزيع ألمياه بالبويرة
كل أ’حتياطات ألÓزمة و أسشندت أششغال ألصشيانة
إأل -ى شش -رك -ة م -خ-تصش-ة و ط-م-أانت سش-ك-ان أل-ب-ل-دي-ات
ألمتضشررة من هذأ ألحادث أن إأرجاع أأ’وضشاع إألى
ما كانت عليه سشيتم في أقرب أآ’جال.

البويرة ع نايت رمضسان

’بدإع بجامعة إلدكتور مو’ي إلطاهر بسضعيدة ،صضبيحة أإمسس ،يوما درإسضيا حول برإءة
نظم مركز إلدعم إلتكنولوجي وإ إ
إ’خÎإع وإلذكاء إ÷ماعي إŸقاو’تية إلنسضوية وإلتنوع إلبيولوجي وذلك بحضضور دكاترة وخÈإء جزإئري Úبغية إÿروج
بإاسضÎإتيجية تسضمح بخلق برإءإت إخÎإع.

سسعيدة ج  .علي

وأسشترأتيجية وطنية للملكية وألصشناعية ومكسشب
لنقل ألتكنولوجيا و وأصشل حديثه نحن أليوم على
مفترق طرق أسشترأتيجي وعلينا أن ننظر إألى آأفاق
مسشتقبيلة «.
أليوم ألدرأسشي عرف تقديم محاضشرأت عن طريق
ألخبير في أ’قتصشاد هششام بابا أحمد وألدكتورين
أل-خ-ب-ي-ري-ن ف-ي أل-م-ج-ال أل-ب-ي-ئ-ي سشيف ألدين عابد
وجمال ألششرك وعند ألختام تم رفع توصشيات إألى
رئاسشة ألجمهورية وألوزأرة ألوصشية.

إلدورة إلتكوينية لضضباط إ◊ماية إŸدنية باŸسضيلة

التأاكيد على ضضرورة ترسضيخ الثقافة الوقائية لتفادي ﬂتلف األخطار

إت- -ف- -ق إ◊اضض- -رون خÓ- -ل إل -ت -ج -م -ع
إ÷ه- -وي Ÿدي- -ري- -ات إ◊م- -اي- -ة إŸدن -ي -ة
لو’يات إلوسضط إŸنظم بو’ية إŸسضيلة
’عÓم ،حول
لفائدة إلضضباط إŸكلف Úبا إ
’عÓ-م-ي-ة ل-نشض-اط م-دريات
إل-ت-غ-ط-ي-ة إ إ
إ◊م-اي-ة إŸدن-ي-ة وعÓ-ق-ات-ه-ا م-ع وسضائل
’ع Ó-م ،ع -ل -ى ضض -رورة ،دع-م إŸك-ل-فÚ
إ إ
’عÓم باŸديريات ‘ تسضي ÒإŸعلومة
با إ
وترسضيخ إلثقافة إلوقائية ..

وق- -ال زي- -ن أل- -دي- -ن م- -ق- -ط -اوي إأّن -ه ب -ال -رغ -م م -ن
أإ’ج -رأءأت أل -ت -ح -ف-ي-زي-ة وت-م-دي-د ف-ت-رة أل-تسش-دي-د
ب -ال -نسش -ب-ة ل-ف-ئ-ة أل-فÓ-ح-ي-ن إأل-ى غ-اي-ة ن-ه-اي-ة شش-ه-ر
سش -ب -ت -م -ب -ر إأ’ أّن أع -دأدأ ك -ب -ي -رة م -م-ن ي-م-ارسش-ون
نشش- -اط -ات ح ّ-رة ب -ال -و’ي -ة ل -م ي -ل -ت -زم -وأ ب -تسش -وي -ة
وضشعياتهم تجاه ألصشندوق أ’سشباب تبقى مجهولة ،و
من هذأ ألمنطلق فقد أمهل ألصشندوق هؤو’ء فترة
إأضشافية ’ تتجاوز نهاية ألسشنة ألجارية للتقّرب من
مصش-ل-ح-ة أ’شش-ت-رأك-ات ل-تسش-دي-د ألمبالغ ألمسشتحقة
قبل ألششروع في ألمتابعة ألقضشائية ضشّد هؤو’ء مع
ب -دأي -ة ألسش -ن -ة أل -م -ق -ب -ل -ة وف -ق -ا ل-ل-ق-ان-ون ألسش-اري
أل -م -ف -ع-ول ،ب-ح-يث ي-ن-ح-در ه-ذأ أل-ع-دد م-ن ج-م-ل-ة
 37552منخرطا مع ألصشندوق في مختلف ألمهن
وألنششاطات من بينهم  11657فÓح.
وبالرغم من كون ألو’ية تبقى ذأت طابع فÓحي
م -ت -م ّ-ي-ز و ي-م-ارسس ه-ذأ أل-نشش-اط قسش-ط ك-ب-ي-ر م-ن
ألمهنيين إأ’ أّن هذه ألفئة ’ تزأل تؤوّثر سشلبا على
حسش -اب -ات ألصش-ن-دوق ب-ح-يث ل-م ب-ل-ت-زم سش-وى 3462

فÓح بتسشوية وضشعياتهم تجاه ألصشندوق من بينهم
 1834ف Ó-ح أسش -ت -ف -ادوأ م -ن إأج -رأءأت أل -تسش -دي-د
بالتقسشيط فيما يبقى أكثر من ثلثي ألمصشّرح بهم
في هذأ ألنششاط خارج مجال ألتغطية.
وأشش -ار أل -م -دي -ر أل -ف -رع -ي ل -ل-ت-حصش-ي-ل وأل-م-رأق-ب-ة
وألمنازعات بالوكالة إألى كون ألفÓحين يسشاهمون
بما نسشبته  20بالمائة من مدأخيل ألصشندوق في
حين أّنهم يتلقون ما قيمته  36بالمائة من قيمة
أل -م-ع-اشش-ات أل-م-ق-دم-ة ،ب-ح-يث ي-ت-ل-ق-ى أل-م-ع-اشش-ات
ششهريا  5957متقاعد من بينهم  2792فÓح بما
ي -ؤوّك -د ع -ل -ى ك -ون نسش-ب-ة أل-فÓ-ح-ي-ن م-م-ن ي-ت-ل-ق-ون
أل -م -ع -اشش -ات تصش -ل إأل-ى  47ب-ال-م-ائ-ة م-ن م-ج-موع
ألمسشتفيدين ويتلقون  36بالمائة من ألقيمة ألمالية
أإ’جمالية للمعاششات.
و يرجع أأ’مر حسشب محدثنا إألى كون ألعديد من
ألفÓحين بلغوأ سشن ألتقاعد وتمكنوأ من أ’سشتفادة
من معاششاتهم وفقا للقانون ألسشاري ألمفعول غير
أّن-ه-م ل-م ي-ت-ن-ازل-وأ ع-ن أرأضش-ي-ه-م أل-مسش-ت-غّ-ل-ة ل-ذوي
أل-ح-ق-وق وف-ق-ا ل-م-ا ت-نصس ع-ل-ي-ه أل-ق-وأن-ي-ن ألسشارية
ألمفعول ،فانعكسس ذلك سشلبا على أششترأكاتهم تجاه
ألصش -ن -دوق ب -اع -ت -ب-اره-م ل-م ي-ع-ودوأ ب-ح-اج-ة ل-دف-ع
أششترأكاتهم ،ومن هذأ ألمنطلق يرتقب أن تبادر
وك-ال-ة ك-اسش-ن-وسس ب-ال-و’ي-ة ب-ح-م-لة تحسشيسس وأسشعة
ألنطاق في ألوسشط ألفÓحي لحمل ألحاصشلين على
أل -م -ع -اشس ع -ل -ى أل -ت -خ -ل -ي ع-ن تسش-ي-ي-ر وأسش-ت-غÓ-ل
أل-مسش-ت-ث-م-رأت أل-فÓ-ح-ي-ة ل-ف-ائ-دة ذوي حقوقهم أو
Óرأضشي
أل-ت-خ-ل-ي ع-ن-ه-ا ل-ف-ائ-دة أل-دي-وأن أل-وط-ني ل أ
ألفÓحية.

على هامشس إليوم إلدرإسضي إÿاصس بدإء إلسضكري بسضكيكدة ،د .أإحÓم قميدي:

 54حالة لداء السضكري من ب 1827 Úحالة ” فحصضها

كشض- -فت إل- -دك- -ت -ورة أإح Ó-م ق -م -ي -دي م -دي -رة
إŸؤوسضسضة إلعمومية للصضحة إ÷وإرية بسضكيكدة،
ع - -ل - -ى ه - -امشس إل - -ي - -وم إل- -درإسض- -ي إÿاصس ب- -دإء
إلسض -ك -ري ،إل -ذي إح -تضض-ن-ت-ه دإر إل-ث-ق-اف-ة ﬁم-د
سض -رإج بسض -ك -ي -ك -دة »،أإن-ه م-ن ب 1827 Úح-ال-ة ”
فحصضها خÓل حملة إلتحسضيسس إلوإسضعة إلنطاق
إلتي شضملت  03دوإئر بالو’ية ،سضكيكدة ،رمضضان
جمال ،إ◊دإئق ،وإلتي دإمت  03أإيام كاملة” ،
إحصض -اء  54ح -ال -ة ل -دإء إلسض -ك -ري إŸؤوك-د ،و106
حالة Ÿا قبل إلسضكري» ،وإعتÈت إلدكتورة «أإن
إل -ع -دد إŸك -تشض -ف ي -ع -د ك -بÒإ ج-دإ’ ،سض-ي-م-ا وأإن
’دإري -ة
إŸف- -ح- -وصض Úم- -ن ع- -دي- -د إل -ق -ط -اع -ات إ إ
وب- -ال- -وسض- -ط إ÷ام- -ع- -ي ⁄ ،ي- -ك- -ون- -وإ ع- -ل -ى ع -ل -م
بإاصضابتهم».

سسكيكدة :خالد العيفة

أوضشحت ذأت ألمتحدثة لـ «ألششعب» أن مؤوسشسشة
ألصشحة ألجوأرية بسشكيكدة ششرعت بالتنسشيق مع
مديرية ألصشحة وبمششاركة جمعيات محلية لمرضشى
ألسش-ك-ري ل-ك-ل م-ن ج-م-ع-ي-ة زه-رة ،ج-م-ع-ي-ة أل-ح-ياة
ألطيبة ،ششباب دأء ألسشكري ،وجمعية بسشمة أمل
لمرضشى ألسشكري ،في حمÓت تحسشيسشية وتوعية
عن ألدأء ألسشكري ،في إأطار إأحياء أليوم ألعالمي
لدأء ألسشكري دأمت ثÓثة أيام ،ششملت ثÓثة دوأئر
بالو’ية وسشبعة عيادأت في كل من ألعيادة ألمتعددة
ألخدمات فلفلة ،وسشط مدينة سشكيكدة 8 ،ماي

د ،45عبادة رمضشان جمال ،ألحدأئق قاعة ألعÓج
ح-م-روشس ح-م-ودي وأل-ع-ي-ادة أل-م-ت-ع-ددة أل-خ-دم-ات
بحمادي كرومة.
تم توزيع  2000ششريط قياسس على مسشتوى ألعيادأت
لوضشعها في خدمة ألمريضس مع تسشخير طاقم طبي
ك -فء وم -ت -ك-ام-ل م-ن ط-ب-يب وم-م-رضس وأخصش-ائ-ي-ة
ن-فسش-ان-ي-ة وم-خ-تصش-ة ف-ي أل-ت-غ-ذي-ة ي-ق-وم-ون بعملية
ألتوعية وألتحسشيسس عن أسشباب أإ’صشابة و أ’نتششار
لهذأ ألمرضس «ألدأء ألسشكري» ،و ألمضشاعفات ألتي
تصشاحب هذأ أأ’خير ،إأضشافة إألى طرق ألوقاية
للحد من ألمضشاعفات ألتي تكون خطيرة».
أل -ي -وم أل -درأسش -ي أل -ذي أح -تضش -ن -ت -ه دأر أل -ث-ق-اف-ة،
بمششاركة أطباء مختصشين من ألمسشتششفى ألجامعي
بقسشنطينة وأسشاتذة جامعيين ألهدف منه رسشكلة
ألمعارف وتجديدها لفائدة ممتهني قطاع ألصشحة
بالو’ية ،وتقييم ألحملة ألتحسشيسشية للكششف ألمبكر
ع -ن دأء ألسش -ك-ري ب-ال-م-ؤوسشسش-ة أل-ع-م-وم-ي-ة ل-لصش-ح-ة
ألجوأرية لسشكيكدة ،إأضشافة إألى تقديم مدأخÓت
ق-ي-م-ة ع-ل-ى غ-رأر دور أل-ط-ب-يب أل-ع-ام ف-ي أل-ت-ك-ف-ل
ب -م -رضس ألسش -ك -ري أل -ن -وع أل -ث -ان -ي ،أل -ت -ي ق -دم -ه-ا
ألبروفيسشور نوري نسشيم رئيسس مصشلحة أمرأضس
ألغدد بالمركز أ’سشتششفائي ألجامعي أبن باديسس
ب -قسش -ن-ط-ي-ن-ة ،وم-دأخ-ل-ة أل-دك-ت-ورة ب-وق-ف-ة رشش-ي-دة
متخصشصشة في ألطب ألدأخلي بالمؤوسشسشة ألعمومية
أ’سش -تشش -ف -ائ -ي -ة بسش -ك -ي -ك -دة ،ح -ول أل -م-رأة وأل-دأء
ألسشكري.

أإمن جيجل يطلق

حملة –سضيسضية توعوية حول اŸواصضفات
القانونية للوحات ترقيم اŸركبات

اŸسسيلة  :عامر ناجح

أ ك د ع ا ش ش و ر ف ا ر و ق أ ل م د ي ر أ ل ف ر ع ي ل Óإ ع  Óم
و أ ’إ ح ص ش -ا ئ -ي -ا ت ب -ا ل -م -د ي -ر ي -ة أ ل -ع -ا م -ة ل -ل -ح -م -ا ي ة
ألمدنية ،أن ألتكوين ألذي حضشي به ضشباط
أ ل -ح -م -ا ي -ة أ ل -م -د ن -ي -ة ي -ن -د ر ج ف -ي د ع -م ق -د ر أ ت
أ ل -م -ك -ل -ف -ي -ن ب -ا ’إ ع  Ó-م ف -ي أإ د أ ر ة أ ل -م -ع -ل -و م -ة
أ ل -و ق -ا ئ -ي -ة أ ل -ع -م -ل -ي -ة  ،و ر ف -ع د ر ج -ة أ ل -ت اأ ه ي ل ف ي
م ج ا ل أ ’إ ع  Óم و أ ’ ت ص ش ا ل ف ي م خ ت ل ف أ ل ح ا ’ ت
أ ل -ع -ا د ي -ة ف -ي ح -ا ل -ة أ ز م -ة  ،و ت -ر س ش -ي -خ أ ل -ث -ق -ا ف -ة
أ ل -و ق -ا ئ -ي -ة ع -ن ط -ر ي -ق أ ل -ب -ر أ م -ج أ ل -ت -ح س ش -ي س ش -ي -ة
أ ل -ت -و ع -و ي -ة أ ل -ت -ي ي -ت -م أ ل -ت -ر و ي -ج ل -ه -ا ب -م س ش -ا ه -م ة
و س ش - -ا ئ - -ل أ ’إ ع  Ó- -م أ ل - -ت - -ي ت - -ع - -ت - -ب - -ر أ ل ش ش - -ر ي ك
أ ’أ س ش ا س ش ي ف ي أ ل ع م ل ي ة  ،و ك ذ أ م ن أ ج ل أإ ي ص ش ا ل
أ ل -م -ع -ل -و م -ة ل -ل -م -و أ ط -ن و أ ل م س ش ا ه م ة ف ي أ ل ت ق ل ي ل
م ن أ ل ح و أ ث و أ ’أ خ ط ا ر  ،و أ ل ت ع ر ف ع ل ى ط ر ق
أ س ش - -ت - -غ  Ó- -ل و أ س ش - -ت - -ع - -م - -ا ل م - -و أ ق -ع أ ل -ت -و أ ص ش -ل
أ’جتماعي.
و م -ا ت -ج -د ر أ ’إ ش ش -ا ر ة أإ ل -ي -ه أ ن -ه ب -خ -ت -ا م أ ل -د و ر ة
أ ل -ت -ك -و ي -ن -ي -ة ي -ت -م -ك -ن أ ل -م ش ش -ا ر ك و ن م ن أ ك ت س ش ا ب
أ ل م ع ر ف ة و أ ل ت اأ ه ي ل ف ي م ج ا ل ت ح ض ش ي ر م خ ط ط
عمل لتسشير أ’تصشال على ألمسشتوى ألتقني
أ ل -ع -م -ل -ي أ ’ ج -ت -م -ا ع -ي و ك -ذ أ أ خ -ت -ي -ا ر و أ ن -ت -ق -ا ء
أ ل ت د أ ب ي ر و أ ’إ ج ر أ ء أ ت أ ل م ن ا س ش ب ة ل  Óت ص ش ا ل م ع
و س ش - -ا ئ -ل أ ’إ ع  Ó-م أ ل -م -ق -ر و ء ة و أ ’إ ل -ك -ت -ر و ن -ي -ة
و أ ’إ ذ أ ع -ة و أ ل -ت -ل -ف -ز ي -و ن  ،ن -ا ه -ي ك ع -ن ت -ج س ش -ي -د
عÓقة ألثقة مع ألبيئة ألدأخلية وألخارجية
و ت ح س ش ي ن ص ش و ر ة أ ل م وؤ س ش س ش ة و أ ل م س ش ا ه م ة ف ي
ت ط و ي ر أ ’ ت ص ش ا ل د أ خ ل أ ل م وؤ س ش س ش ة و أ س ش ت ح د أ ث
ن ظ ا م أ و أآ ل ي ا ت أ ’إ ص ش غ ا ء .

وكالة «كاسضنوسس» بتيبازة تلّوح باŸتابعة
القضضائية مع بداية السضنة اŸقبلة

تيبازة :عÓء ملزي

اŸقاولتية النسضوية والذكاء ا÷ماعي ﬁور يوم دراسضي بجامعة سضعيدة

وألهدف ألذي تسشعى إأليه جامعة سشعيدة من هذأ
أليوم ألدرأسشي خÓل سشنة  2019يقول دأودي عبد
ألجبار منسشق مركز ألدعم ألتكنولوجي وأإ’بدأع
بالجامعة ألهدف هو تعريف برأءة أ’خترأع وكذلك
تحسشيسس جميع ألفاعلين حتى يكون تنوع ألتنسشيق
ل-م-خ-ت-ل-ف أل-ق-ط-اع-ات أل-ح-ق-ي-ق-ي-ة للتنمية ألمحلية
وكذلك ألتنمية ألوطنية.
أبرز د .أأ’مير علي ألجزأئري مسشتششار رئيسشي

فيما ” توجيه  23أإلف إعذإر للمتخلف Úعن إلدفع مؤوخرإ

أإّك -د إŸدي -ر إل -ف -رع -ي ل-ل-ت-حصض-ي-ل و إŸرإق-ب-ة و
إŸن -ازع -ات ب -وك -ال -ة ت -ي -ب-ازة ل-لصض-ن-دوق إل-وط-ن-ي
’ج -رإء ك -اسض -ن -وسس زي -ن إل -دي -ن
ل- -ل- -ع- -م -ال غ Òإ أ
ن مصضالح إلوكالة أإرسضلت  23أإلف
مقطاوي على أإ ّ
إع-ذإر ل-ل-م-ت-خ-ل-ف Úع-ن دف-ع إشضÎإك-ات-هم مفادها
ضض -رورة تسض -وي -ة وضض -ع -ي-ات-ه-م ق-ب-ل  31ديسضمÈ
إŸق- -ب- -ل إل- -ذي ي- -ع- -ت Èآإخ- -ر أإج -ل ق -ب -ل إŸت -اب -ع -ة
إلقضضائية.

 18بلـ ـ ـدية دون مـ ـ ـاء بالبويـ ـ ـرة

بالمنظمة ألعالمية للملكية ألفكرية خÓل مدأخلته
أل -م -ق -وم-ات أل-ت-ي تسش-م-ح ل-ل-ج-زأئ-ر ب-ال-وصش-ول إأل-ى
أب-ت-ك-ارأت ف-ع-ال-ة ون-اج-ح-ة تسش-اع-ده-ا ف-ي أزم-ت-ه-ا
ألحالية وقال عندما ننظر إألى ألوضشع في ألجزأئر
نجد لدينا جميع أللبنات أأ’سشاسشية ’بتكار فعال و
ناجح وهناك رأسس مال بششري  27ألف باحث و 63
طالب دكتورة وهناك بنية تحتية  1440محاضشر
بحوث و  104مؤوسشسشات للتعليم ألعالي وألبحث و 53
م- - -رأك - -ز  G4دع -م أل -ت -ك -ن -ول -وج -ي-ا وأإ’ب-ت-ك-ار

ألعدد
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يوم إاعÓمي لشضرح ﬂاطر اسضتعمال الغاز

‘ إط- - -ار ﬂط - -ط - -ه - -ا إ’تصض - -ا‹ إلسض - -ن - -وي
إŸتضض-م-ن ت-ن-ظ-ي-م ح-مÓ-ت –سض-يسض-ي-ة ل-ف-ائ-دة
زب-ائ-ن-ه-ا إŸسض-ت-عمل Úللطاقة إلكهربائية وللغاز
إل- -ط -ب -ي -ع -ي ،ت -ن -ظ -م إل -ي -وم م -دي -ري -ة ت -وزي -ع
إل- -ك -ه -رب -اء وإل -غ -از ل -و’ي -ة أإم إل -ب -وإق -ي ي -وم -ا
إع Ó-م-ي-ا –سض-يسض-ي-ا ح-ول ﬂاط-ر إ’سض-ت-ع-م-ال
إلسض -ي -ئ ل -ل -غ -از ب -ق -اع -ة إÙاضض -رإت ل-ل-م-ك-ت-ب-ة
إل-رئ-يسض-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-عة إلعمومية مالك بن نبي
Ãدينة أإم إلبوإقي– ،ت شضعار «معا من أإجل
شضتاء آإمن».
ت -ه -دف ألشش -رك -ة م -ن ورأء ت -ن -ظ -ي -م ه -ذأ أل -ي-وم
أل-ت-حسش-يسش-ي أل-م-ف-ت-وح ع-ل-ى أل-عامة ،حسشب بيان
إأع Ó-م -ي ف -ي ه -ذأ ألشش -أان ،إأل -ى ت-ن-ب-ي-ه وت-وع-ي-ة
ألموأطنين زبائن ألششركة من مخاطر أ’سشتعمال
غير ألصشحيح للغاز ’سشيما في ألفصشل ألجاري،
ح -يث ت -زدأد نسش -ب -ة أسش -ت-ع-م-ال ه-ذه أل-م-ادة ف-ي
أل -ت -دف -ئ-ة خ-اصش-ة وه-و م-ا ي-ؤودي ب-الضش-رورة إأل-ى
أزدياد نسشبة أأ’خطار.

يرتكز هذأ أليوم أإ’عÓمي على عدة محاور،
أهمها ما يخصس دعوة مسشتعملي هذه ألطاقة
إألى مرأقبة توصشيÓت ومنافذ ألتهوية ألخاصشة
ب -ال -م -دف -ئ-ات وسش-خ-ان-ات أل-ح-م-ام وغ-ي-ره-ا م-ن
أأ’جهزة ألتي تششغل بالغاز وألتأاكد من سشÓمتها
للتصشريف ألجيد للغازز ألمحروق ألذي تسشبب
وي -تسش -بب ف -ي وف -اة عشش -رأت ألضش -ح -اي-ا ن-ت-ي-ج-ة
’سشتنششاقه ’إأرأديا.
كذلك ،سشيتم من خÓل هذأ ألبرنامج ألدعوة إألى
ضش -رورة م -رأق-ب-ة وت-ن-ظ-ي-ف أل-م-دأخ-ن أل-خ-اصش-ة
بالعمارأت لما لها من خطورة على حياة ألسشكان
عند ألتهاون في عدم تنظيفها’ ،سشيما وأنها
تعج عادة بأاعششاشس ألطيور وتسشببت في عششرأت
أل -ح -وأدث خ Ó-ل ألسش -ن -وأت أل-م-اضش-ي-ة أدت إأل-ى
أختناق عديد سشكان ألعمارأت.

أام البواقي :اسسكندر ◊جازي

أطلقت مصشالح أمن جيجل ،صشباح أمسس ،حملة
ت-حسش-يسش-ي-ة ل-ف-ائ-دة مسش-ت-خ-دم-ي أل-ط-ري-ق ،ألحملة
أشش -رف ع -ل -ي -ه -ا إأط -ارأت و أع -وأن م-ن أل-مصش-ل-ح-ة
Óم -ن أل -ع -م -وم -ي و خ -ل -ي -ة أ’تصش -ال و
أل -و’ئ -ي -ة ل  -أ
ألعÓقات ألعامة ،تمحورت حول بعضس ألمخالفات
ألتي يرتكبها سشائقو ألمركبات بمختلف أنوأعها،
’ح-ك-ام
وسش -ائ -ق -و أل -درأج -ات أل-ن-اري-ة ب-خصش-وصس أ أ
ألمتعلقة بلوحة ألترقيم ألتي يقوم ألبعضس منهم
بإاحدأث تغيير لون أللوحة ألخلفية وألسشير بلوحات
’حكام ألمحددة
ترقيم خاطئة وهو ما يتنافى وأ أ
في قانون ألمرور.وأنصشب عمل إأطارأت وأعوأن
’ثار ألسشلبية
أمن ألو’ية على تحسشيسس ألسشائقين با آ

لهذأ ألفعل ألذي سشجل أمن ألو’ية بششأانه 268
مخالفة منذ بدأية ألسشنة ألجارية إألى غاية ششهر
أكتوبر ألمنصشرم ،بين أنعدأم لوحة ألترقيم وعدم
ألمطابقة للمعايير ألتقنية للوحة ألترقيم ألخلفية.
وتتوأصشل هذه ألحملة إألى غاية  02ديسشمبر ،2018
ح -يث ت -ن -ظ-م ح-مÓ-ت م-م-اث-ل-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى أم-ن
’م-ن
أل -دوأئ -ر يشش -رف ع -ل -ي -ه-ا إأط-ارأت م-ن ف-رق أ أ
’خيرة ،وذلك بهدف ألحد من هذه
ألعمومي لهاته أ أ
ألمخالفات ونششر ألثقافة ألمرورية ألسشليمة لدى
ألسشائقين.

جيجل :خالد العيفة

طلبة جامعة عبد الرحمان مÒة ببجاية ‘ إاضضراب

عرفت ،أمسس ،جلّ معاهد وكليات ألجامعة ألمركزية
وأل -ق -طب أل -ج -ام -ع-ي ل-ج-ام-ع-ة ع-ب-د أل-رح-م-ان م-ي-رة
ببجاية ،ششل Óتاما للدرأسشة بها بسشبب دخول بعضس
ألطلبة في إأضشرأب مفتوح ،معللين ذلك بغلق باب
ألحوأر بالنسشبة لمطالبهم ألبيدأغوجية وأ’جتماعية،
في ألوقت ألذي أعتبر فيه عميد ألجامعة أّن أبوأب
أل- -ح -وأر م -ف -ت -وح -ة ل -ح ّ-ل أنشش -غ -ا’ت أل -ط -ل -ب -ة وف -ق
ألقانون.قام طلبة جامعة عبد ألرحمان ميرة بششن
إأضشرأب عن ألدرأسشة ،وذلك أحتجاجا على ألمششاكل
أل -ت -ي ’ ت -زأل ع -ال -ق -ة ،ب -ال -رغ -م م -ن مسش -اع -ي إأدأرة
ألجامعة لحّلها وفتح أبوأب ألحوأر ،وهي ألوضشعية
أل -ت -ي ح -رمت أزي -د م-ن  45أل -ف ط -الب م-ن م-زأول-ة
أل -درأسش-ة .وب-حسشب م-م-ث-ل-ي أل-ط-ل-ب-ة ،ف-إان-ه ب-ع-د رف-ع
أنششغا’تهم لدى أإ’دأرة لم يجدوأ لها حلو’ بعد،
سشيما ما تعلق بفتح ألتسشجيÓت للماسشتر ،كما تضشامن

أل -ط -ل -ب -ة م -ع زم Ó-ئ -ه -م أل -م -ط -رودي-ن م-ن ب-اإ’ق-ام-ة
ألجامعية ‘برششيشس‘ ورفضشوأ إأخÓءها.ومن جهته ،دعا
بوعÓم سشعيدأني ،عميد ألجامعة ،إألى ضشرورة ألتحلي
بروح ألمسشؤوولية وألجلوسس إألى طاولة ألحوأر إ’يجاد
حل لهذه ألمششاكل ،وألتأاكيد على ألتعقل وألعمل سشويا
قصشد ألمصشلحة ألعامة للجامعة ،خاصشة وأن أبوأب
مكتبه مفتوحة للجميع من أجل إأيجاد حلول للمششاكل
ألعالقة بما يسشمح به ألقانون.مضشيفا ،أّنه يمد يده
للطلبة ويدعوهم للحوأر إ’يجاد ألحلول ألكفيلة بهم،
وفيما يخصس أإ’ششاعات ألتي تروج لطرد بعضس ألطلبة
من أإ’قامة ألجامعية ‘برششيشس‘ فهذأ ليسس له أسشاسس
من ألصشحة ،وأما ما تعلق بالماسشتر فالكل لديه ألحق
ÓعÓم أآ’لي و’
في ألتسشجيل على أأ’رضشية ألوطنية ل إ
ي أحد.
يحرم أ ّ

بجاية :بن النوي توهامي

ا ل خ م ي س ض  2 9ن و ف مب ر  2 0 1 ٨م
الموافق لـ  21ربيع اأ’ول  1440هـ

»æWh

اŸؤو“ر الدو‹ ا أ
لّول حول اŸيكانيك اŸتقدم والطاقات اŸتجّددة

لبح ـ ـاث ا÷امعي ـ ـة
إاجم ـ ـاع عل ـ ـى ضش ـ ـرورة مواكب ـ ـة ا أ
للتح ـ ـّولت القتصشادي ـ ـة الوطني ـ ـة
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وا‹ اŸدية يدعو إا ¤فتح قاعات العÓج اŸهجورة
اعت Èعباسص بداوي ،وا‹
اŸدي -ة ،ع -ل-ى ه-امشص زي-ارت-ه
لبلديات دائرة سشغوان جنوب
ال -ولي-ة ،ب-أان ق-اع-ات ال-عÓ-ج
اŸه- -ج- -ورة ه- -وغ Òم- -ق- -ب -ول،
داعيا إا ¤وجوب فتحها امام
السش -اك -ن -ة ط-ب-ق-ا ل-ل-ت-ع-ل-ي-م-ات
اŸم - -ن - -وح - -ة Ÿدي - -ر الصش - -ح- -ة
والسش-ك-ان ،م-ع ضش-رورة ت-وفÒ
اŸم-رضص وال-ت-ل-قيح ،والطبيب
لسش -ب -وع سش -ي-م-ا
 03م -رات ‘ ا أ
بتلك اŸبنية.
أاما بخصسوصض العيادات المتعددة
ف- -ي- -جب ب- -حسسب ب- -داوي ت -وف -ي -ر
ال -م-داوم-ة ع-ل-ى م-دار  24سساعة،
على أان يكون حضسور الطبيب بصسفة مسستمرة مع
توفر على سسيارة اسسعاف ،كاشسفا في هذا الصسدد
بأانه هناك حصسة من سسيارات اإ’سسعاف اأ’ولية
ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-و’ي-ة سس-ي-ت-م ت-خصس-يصس-ها للبلديات
البعيدة والنائية كأاو’د عنتر وعزيز .
سسيتم توزيعها خÓل هذه ا’أيام حاثا على حتمية

تخصسيصض سسيارات اإ’سسعاف إالى
ال-ع-ي-ادات ال-م-ت-ع-ددة ال-خدمات،
على أانه هناك من سسيتم توفيره
حاليا وهناك ما سسيتم توفيره
خÓ-ل اأ’شس-ه-ر ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-قادمة
ك-م-ب-دأا وه-دف تسس-ع-ى مصس-الحه
إالى تحقيقه مسستقب. Ó
ك -م -ا ج -دد وال -ي ال -و’ي -ة ب -ه -ذه
المناسسبة تذكير أاوليات مصسالحه
تجاه سساكنة بلديات هذه الدائرة
م- - -ن خÓ- - -ل وج - -وب ت - -م - -وي - -ن
ال -م -واط -ن-ي-ن ب-ال-م-ي-اه الصس-ال-ح-ة
ل -لشس -رب ي -وم -ي-ا وب-ان-ت-ظ-ام ،إال-ى
ج -انب ح -ث-ه ل-رؤوسس-اء ال-م-ج-السض
المنتخبة ورئيسض الدائرة بإادراج
المشساريع ذات اأ’ولوية في المخططات البلدية
لسس-ن-ة  ، 2019م-ع إاشس-راك ال-م-ج-ت-م-ع ال-م-دن-ي ف-ي
تحديدها وترتيبها.

للنهوضص بالتنمية اÙلية

اŸدية :علي ملياÊ

تعي Úفوزية ع ‹Óرئيسشا للجنة التوعية
والتحسشيسس ببلدية الوادي
ششّ-ك-ل م-وضش-وع اŸي-ك-ان-يك اŸت-ق-دم وال-ط-اق-ات اŸت-جددة «سشيمار ﬁ »2018ور م -ؤو“ر دول -ي -ا اح-تضش-ن-ت-ه ،أامسص ،وع-ل-ى م-دى ي-وم ÚاŸك-ت-ب-ة
لسشاتذة الباحث ÚواÈÿاء اŸتخصشصش ‘ ÚاÛال الذين عكفوا ،خÓل
ا÷امعية ÷امعة ،اﬁمد بوقرة ،ببومرداسص Ãششاركة نخبة من ا أ
لب-ح-اث اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ه-ذه ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا اŸت-ق-دم-ة التي أاحدثت طفرة نوعية ‘ اŸيدان
لول ،ع-ل-ى ت-ق-د Ëم-داخÓ-ت وع-رضص ب-عضص ا أ
ال-ي-وم ا أ
لسشواق العاŸية واÙلية..
الصشناعي وترقية اŸؤوسشسشات القتصشادية من حيث النوعية وجودة اŸنتوج التنافسشي ‘ ا أ

بومرداسس :ز .كمال

ال -م -ل -ت -ق -ى ال-ع-ل-م-ي ال-ذي ب-ادرت إال-ي-ه ك-ل-ي-ة ع-ل-وم
المهندسض وقسسم الهندسسة الميكانيكية بالتعاون مع
مخبر الطاقة ومراكز البحث والتطوير جاء حسسب
مداخلة رئيسض جامعة بومرداسض عبادلية محمد
ال -ط -اه -ر «ك -إاسس -ق -اط ل -ل -ح -رك -ي -ة وال -دي -ن-ام-ي-ك-ي-ة
ا’قتصسادية والصسناعية التي تعرفها الجزائر ومنها
ب-وم-رداسض ال-ت-ي اسس-ت-ق-ب-لت ال-ك-ث-ي-ر م-ن المتعاملين
ا’ق-تصس-ادي-ي-ن وال-مسس-ت-ث-م-ري-ن ال-باحثين عن فرصض
لتوسسيع نشساطهم ،وبالتالي فإان مسسؤوولية الجامعة
ومخابر البحث المتخصسصسة هي مواكبة ومرافقة
ه -ذه ال -دي -ن-ام-ي-ك-ي-ة م-ن ح-يث ا’سس-تشس-ارة وإاج-راء
البحوث المخبرية لترقية المنتوج الوطني.
أاضساف البروفيسسور عبادلية «أان الجامعة ملزمة
ب- -ال- -مسس- -اه- -م- -ة وا’ن- -خ -راط ف -ي ه -ذا ال -م -ن -ح -ى
ا’ق -تصس -ادي ال -ج -دي -د ل -ل-ج-زائ-ر خ-اصس-ة م-ا ت-ع-ل-ق
ب -تشس -ج -ي -ع اأ’ب-ح-اث ف-ي م-ج-ال ت-ط-وي-ر ال-ط-اق-ات
المتجددة تماشسيا والتحو’ت الراهنة التي تميزها
ت- -راج -ع أاسس -ع -ار وم -خ -زون ال -ب -ت -رول وال -ط -اق -ات
التقليدية وتثمين الثروات الوطنية».

من جانبه ،انتقد رئيسض الملتقى إادير لعبيدي ،في
لقاء على عجل خصض به «الشسعب» على هامشض
ال- -ج- -لسس- -ات»غ- -ي- -اب ال- -م- -ؤوسسسس- -ات ا’ق- -تصس- -ادي -ة
والصسناعية وعزوف المتعاملين ا’قتصساديين عن
المشساركة في هذا اللقاء العلمي والتكنولوجي الهام
ال -ذي ي -ه -م ا’ق -تصس -اد ال-وط-ن-ي وم-ن-ظ-وم-ة ت-رق-ي-ة
المؤوسسسسات الجزائرية الناشسئة».
أاكد هذا اأ’خير أايضسا»أانه من أاصسل أازيد من 50
دع -وة ب -ال -مشس -ارك -ة إ’ث -راء ال -ل-ق-اء وج-هت ل-رؤوسس-اء
ال-م-ؤوسسسس-ات ا’ق-تصس-ادي-ة ال-ع-م-وم-ي-ة وال-خ-اصس-ة لم
نسسجل حضسور سسوى  5مؤوسسسسات منها بنك البدر
والسسÓم ومؤوسسسسة سسونالغاز وهوما يوحي بغياب
ال-ن-ظ-رة ا’سس-تشس-راف-ي-ة ل-ت-ط-وي-ر وت-رق-ية المؤوسسسسة
الجزائرية في ظل كل هذه التحديات ا’قتصسادية
المفروضسة عالميا.
عن أاهداف الملتقى ودوافعه ،اعتبر بلعيدي»أان
ال -ف -ك -رة ج-اءت أاو’ ل-ت-ف-ع-ي-ل وإاع-ادة ب-عث م-خ-اب-ر
البحث بقسسم الهندسسة لجامعة بومرداسض وتشسجيع
ال-ط-ل-ب-ة ال-ب-اح-ث-ي-ن ،وت-م-اشس-ي-ا أايضس-ا م-ع ال-ت-حو’ت
ا’ق -تصس -ادي -ة ال -ت-ي ت-ع-رف-ه-ا ال-ج-زائ-ر وم-ت-ط-ل-ب-ات
مسس -اه -م -ة ال -ج -ام -ع -ة ال -ج -زائ -ري -ة ف -ي م -راف -ق -ة

ال -م -ؤوسسسس -ات ال-وط-ن-ي-ة ال-ن-اشس-ئ-ة ل-مسس-اع-دت-ه-ا ف-ي
اق-ت-ح-ام ب-عضض ال-م-ج-ا’ت الصس-ن-اعية والتكنولوجية
المتقدمة والصسناعة الذكية ومحاولة تجسسيد بعضض
اأ’فكار الجديدة في الميدان منها مشسروع «الحي
الذكي» بكل ما يحيط به من مرافق وخدمات في
مجال اإ’نارة العمومية ،النقل ،معالجة النفايات
وغيرها من الخدمات اأ’خرى العصسرية عن طريق
ت -وسس -ي-ع اسس-ت-خ-دام ال-ط-اق-ات ال-م-ت-ج-ددة صس-دي-ق-ة
البيئة».
شسهد اليوم اأ’ول من الملتقى تقديم جملة من
ال-م-داخÓ-ت ال-ه-ام-ة ت-م-ح-ورت ف-ي م-ج-م-لها حول
ت -ق -ن -ي -ات ت -ط -وي-ر الصس-ن-اع-ة ال-ذك-ي-ة وال-م-ي-ك-ان-يك
المتقدمة ،التصسنيع اإ’ضسافي والطاقات المتجددة،
موزعة عبر ثÓثة محاور أاسساسسية شسملت موضسوع
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ال-م-ي-ك-ان-ي-ك-ي-ة ال-م-تقدمة والطاقة
ال -خضس -راء ف -ي ت -ط -وي -ر الصس -ن-اع-ات ال-ذك-ي-ة ،ك-م-ا
خصسصض فضس -اء ج -ان -ب -ي ل -ف -ائ -دة ط-ل-ب-ة ال-دك-ت-وراه
ال -ب -اح -ث-ي-ن ل-ع-رضض أاب-ح-اث-ه-م ال-ع-ل-م-ي-ة الصس-ن-اع-ي-ة
ومشس-اري-ع-ه-م ا’ق-تصس-ادي-ة وا’سس-ت-فادة من جلسسات
ن-ق-اشض واح-ت-ك-اك م-ع اأ’سس-ات-ذة ال-ب-اح-ث-ي-ن وب-عضض
اأ’جانب المشساركين في أاشسغال المؤوتمر.

عن طريق اŸقاربة بالكفاءة

انطـ ـ ـÓق الـ ـ ـدورة التكوينيـ ـ ـة بجامعـ ـ ـة اŸسشيـ ـ ـلة للتدريـ ـ ـسس

ان -ط -ل -قت صش -ب -اح أامسص ،ب -ج -ام -ع-ة ﬁم-د
ب -وضش -ي -اف ب -اŸسش -ي -ل -ة ال -دورة ال -ت -ك -وي -ن -ي-ة
اıصشصش -ة ل -ف -ائ -دة أاسش -ات -ذة ا÷ام-ع-ة ح-ول
ت- -دريسص اŸق- -ارب- -ة ب- -ال- -ك -ف -اءة“ ،سص ع -دة
ﬁاور ودورات ﬂت -ل -ف -ة ي -نشش-ط-ه-ا أاسش-ات-ذة
ﬂتصشŸ Úدة ششهر كامل –ت إاششراف مركز
ال -ي -ق-ظ-ة ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة Ãك-ون Úأاك-ف-اء ‘
›ال اŸق -ارب -ة ب -ال -ك -ف -اءات وال-دي-داك-ت-يك
والتعليمية وطرق التدريسص العصشرية.
ب-حسسب ال-دك-ت-ور ب-ل-واضس-ح ال-ه-اشس-م-ي ،ن-ائب رئيسض
ال -ج -ام -ع -ة ال -م -ك -ل -ف ب-ال-عÓ-ق-ات ال-خ-ارج-ي-ة ف-إان
المقاربة بالكفاءات يعتبر نموذج تدريسض ،حديث ’
ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى ت-ل-ق-ي-ن ال-ط-الب ال-دروسض فقط وإانما

يعتمد على اعتبار الطالب مسسؤوو’ أايضسا وإاعطائه
ال-م-ج-ال ل-ي-ك-ون ه-وم-ن ي-ق-وم ب-ع-رضض ال-م-حاضسرة،
قصس -د تشس -ج -ي -ع ال -ب -حث ال -ع -ل-م-ي ال-ن-اف-ع ل-ل-ط-الب
ب-اسس-ت-ع-م-ال ال-ت-ق-ي-ي-م م-ن خÓ-ل م-ا ي-قدمه الطالب
كطريقة التقديم ونوعية المعلومات وتغيير طبيعة
ال-ت-دريسض ال-كÓ-سس-ي-ك-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-ت-م-د على اإ’مÓء
والتلقين فقط ،في حين تعمد طريقة المقاربة
ب-ال-ك-ف-اءة إال-ى ج-ع-ل ال-ط-الب ي-ت-ف-اع-ل م-ع ا’سس-ت-اذ
بطرق معينة ،بحسسب طبيعة كل ميدان أاوتخصسصض.
أاشسار المتحدث إالى أان عملية التكوين تم ّسض قرابة
 300أاسستاذ على عدة دورات ،مؤوكدا أان موضسوعات
دورات ال-ت-ك-وي-ن ه-وت-دريب اأ’سس-ات-ذة ع-ل-ى ك-ي-ف-ي-ة
ت- -جسس -ي -د ال -م -ق -ارب -ة ب -ال -ك -ف -اءات ف -ي ال -ت -دريسض

ال -ج -ام -ع -ي ،وخصس -ائصض ال -وضس -ع -ي -ات ال -ت -ع-ل-ي-م-ي-ة
وت-ط-ب-ي-ق-ات-ه-ا ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة م-ن م-ن-ظور المقاربة
بالكفاءة ،وكذا اسستراتيجيات المحاضسرة والتطبيق
والتقييم المسستمر والتكويني ،خاصسة وان جامعة
المسسيلة تسسعى في إاطار مشسروع مؤوسسسستها / 2017
 2022إالى تجويد التعليم والتكوين وبلوغ مراتب
م -ت -ق-دم-ة ع-ل-ى ال-مسس-ت-وى ال-وط-ن-ي وال-دول-ي،اف-رز
ال -مشس -روع ق -ف -زة ن -وع -ي -ة ف -ي م -ج -ال ال -ح -وك -م-ة،
ال -ب -ي-داغ-وج-ي-ا ،وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ورب-ط نشس-اط-ات
الجامعة مع محيطها ا’قتصسادي وا’جتماعي.

اŸسسيلة :عامر ناجح

خÓل إاششرافه على افتتاح يوم دراسشي للمهندسش ÚاŸعماري Úبتيارت

ا÷زائر رائدة ‘ تكوين اŸهندسش ÚواقÎاحاتهم مقبولة ‘ ›ال البناء
ع-ب-ر ال-م-ه-ن-دسس-ون ال-م-ع-م-اري-ون ع-ن ارت-ي-اح-ه-م
لتعاملهم مع السسلطات المحلية بو’ية تيارت من
خ Ó-ل ال -م -م -ارسس -ة ال -ي -وم -ي -ة ل-ل-ع-م-ل وال-تشس-اور
وا’قتراحات التي يقدمونها للرفع من النمط
ال -م-ع-م-اري ال-م-ح-ل-ي وال-ذي ي-ع-ت-ب-ر رائ-دا ل-ك-ون
ال- -ج- -زائ- -ر رائ- -دة ف- -ي ت- -ك- -وي -ن ال -م -ه -ن -دسس -ي -ن
المعماريين الذين اأصسبحوا يتميزون عن غيرهم
’نه بالجزائر ،كما قال المتدخلون توجد ثÓث
م-دارسض ’ غ-ي-ر ك-ال-ج-زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة وووه-ران
وقسسنطينة حيث يتكون معهم طلبة من عدة دول
كتونسض ومالي والنيجر ودول اخرى وهوما يوؤكد
قوة ومصسداقية المدارسض المذكورة .
وال -ي ت -ي -ارت ب -ن ت-وات-ي ع-ب-د السسÓ-م اشس-اد ف-ي
تدخله بالدور الذي يلعبه المهندسض المعماري
في البناء فلو’ه لما قامت البناءات ’أنه اول من
ي -خ -ط -ط ’أي مشس -روع سس -واء ع -م -وم-ي اأوخ-اصض
وهومن يحدد خصسوصسية ا’رضسية ومواد البناء
التي تسستعمل في تلك ا’رضسية والمناخ المÓئم

ل-ل-مشس-روع ،وال-م-ه-ن-دسض ه-وم-ن ي-ح-دد ح-اج-يات
صس- -احب ال- -مشس- -روع ،وي- -ح- -دد ك- -ذلك ن- -م- -ط -ي -ة
ال -مشس-روع وخصس-وصس-ي-ات-ه ،ف-ال-ع-ي-ادة وال-م-درسس-ة
والمسستشسفى كل مشسروع له نمطية معينة ومواد
مخصسصسة .
ب-ذلك ف-اإن ال-م-ه-ن-دسض ال-م-ع-م-اري يسس-اه-م ف-ي
ا’قتصساد من خÓل تحديده للمواد المسستعملة
يضس -ي -ف وال-ي ال-و’ي-ة  ،واق-ت-راح-ات ال-م-ه-ن-دسض
ال- -م -ع -م -اري ف -ي ت -غ -ي -ي -ر شس -ك -ل ال -مشس -روع م -ن
اخ -تصس -اصس -ات -ه ف -م -ث Ó-ت-غ-ي-ي-ر م-دخ-ل اأوت-واج-د
السسÓلم اوغيرها .
عن انصساف المهندسض المعماري قال الوالي ،ان
ال-م-ه-ن-دسض ضس-ح-ي-ة ب-عضض ا’ط-راف ،ف-ل-ن ي-ب-قى
تحت رحمة المقاول ،كما قال ،ويجب معالجة
مشساكله بكل موضسوعية اأما من يتخاذل ويتسسبب
في خسسارة في مشساريع الدولة فسسوف تطبق
ع -ل -ي-ه ال-ق-وان-ي-ن ال-ردع-ي-ة وال-ت-ي تصس-ل ال-ى ح-د
الفصسل ،على غرار مشسروع محطة النقل بتيارت

التي شسهدت بعضض المشساكل رغم ان المشسروع
يشس-ت-غ-ل ل-ك-ن ع-ن-د ال-تشس-اور وال-ب-حث ع-ن م-ك-تب
ال- -دراسس- -ات ،ي- -ق- -ال ان -ه غ -ائب وع -م -ا ي -ق -دم -ه
المهندسسون من اقتراحات غير منطقية طرح
ثانوية بـ  23مليار سسنتيم .
المتدخلون من المهندسسين المعماريين طرحوا
انشس-غ-ا’ت-ه-م ام-ام السس-ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة ب-حضسور
وال-ي ال-و’ي-ة ال-ذي-ن اج-اب ع-ن-ه-ا ك-ع-دم ع-ل-م-هم
ببعضض ا’جراءات ومشسكل اسستقدام المقاولين
ال -ذي -ن ي -ف -وزون ب -الصس -ف-ق-ات م-ن خ-ارج ال-وط-ن
لمهندسسين من بلدانهم اأوجلب الدراسسات من
بلدانهم ا’صسلية عبر و’يات الوطن ،كما قال
المهندسض عبد اللطيف ،احد المتدخلين طرح
مشس -ك -ل ت -ح -ك -م ب -عضض ا’ط -راف ف -ي ال-مشس-روع
ك -ال -م-ق-اول وف-رق ال-م-ت-اب-ع-ة وغ-ي-اب ال-م-ه-ن-دسض
المعماري وذلك قبل منح المشسروع.

تيارت :ع .عمارة

تم تعيين اأ’سستاذة «فوزية عÓلي» على رأاسض لجنة
ال -ت -وع-ي-ة وال-ت-حسس-يسض ب-ب-ل-دي-ة ال-وادي ،ب-ق-رار م-ن
الوالي «عبد القادر بن سسعيد» ،ضسمن تعيين عدة
ل -ج -ان م -ت-ع-ددة ال-م-ه-ام ب-ب-ل-دي-ة ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة،
غ-رضس-ه-ا ال-ن-ه-وضض ب-ال-ن-ظ-اف-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-م-ح-ل-ي-ة
ب -م -دي -ن -ة ال -وادي ،ذات ال -ب-ع-د السس-ي-اح-ي ال-وط-ن-ي
والدولي.
رحب المتفاعلون والمدونون بهذا القرار الذي
وصس -ف -وه ب -الصس -ائب ن -ظ -را ل -ق -وة ه -ذه ال -م-رأاة ف-ي

اأ’وسساط المحلية ،حيث رفعت فوزية شسعارها في
أاول تصس -ري -ح ل -ه-ا ت-حت ع-ن-وان« :ك-ل-ن-ا شس-رك-اء ف-ي
النظافة» ،وأابدت اسستعدادها للعمل بانفتاح على
كل جمعيات اأ’حياء والفعاليات المدنية المحلية
والسسلطات المعنية ،إ’عادة جمالية مدينة اأ’لف
قبة وقبة ورونقها السسياحي البهيج.

الوادي :قديري مصسباح

بعدما أاصشبحت قبلة لكل ا÷زائريÚ

الوا‹ غ Òراضس عن نتائج بلدية سشطيف
شسّ- -دد وال- -ي سس- -ط- -ي- -ف ،ن- -اصس- -ر
معسسكري ،على روؤسساء البلديات،
وخاصسة بلدية عاصسمة الو’ية،
ع -ل -ى اأه -م -ي -ة وضس -رورة ال -ع -م-ل
وال -ت-نسس-ي-ق وال-ت-ع-اون م-ع روؤسس-اء
الدوائر الجدد .قال الوالي في
معرضض تنصسيبه لرئيسض الدائرة
ال -ج -دي -د بسس -ط -ي -ف ،ان ب -ل -دي-ة
عاصسمة الو’ية قد اأصسبحت قبلة
لكل الجزائريين من كل و’يات
الوطن ،وحتى من خارج البÓد،
ول- -ه- -ذا ي -ت -ع -ي -ن ان ت -ك -ون ه -ذه
ال-ب-ل-دي-ة ف-ي مسس-ت-وى التطلعات،
م-ع-ت-ب-را ان ال-ع-م-ل-ي-ات ال-مسسجلة
على مسستوى هذه البلدية في مدونتها هامة ،واإذا
تم انجازها فاإننا نكون قد خطونا خطوة عمÓقة
في تنميتها.
لدى تقييمه لنشساط البلدية ،بعد سسنة من تنصسيب

المجلسض الشسعبي البلدي المنبثق
ع-ن ان-ت-خ-اب-ات ال-ع-ام ال-م-اضس-ي،
قال الوالي ان البلدية المذكورة
لم تحقق النتائج المرجوة ،وان
ه- -ن- -اك ت- -اأخ- -را ك- -ب- -ي -را م -ازال
مسسج Óفي عملياتها التنموية،
وارجع ذلك الى عدة اعتبارات،
م-ن-ه-ا سس-وء ال-ت-ف-اه-م ب-ي-ن ب-عضض
اأعضس - -اء ال - -م- -ج- -لسض الشس- -ع- -ب- -ي
البلدي ،وكذا سسوء التفاهم بين
البلدية والدائرة ،مشسيرا اإلى انه
’ اح - -د ضس- -روري م- -ه- -م- -ا ك- -ان
م -وق-ع-ه ،وع-ل-ى ال-ج-م-ي-ع ال-ع-م-ل
ب - -اإخ Ó- -صض وبصس - -ف - -اء ال - -ن - -ي - -ة
بالمجلسض من اجل المصسلحة العامة للبلدية.

سسطيف :نورالدين بوطغان

بعد إا‚از اÙاور الرئيسشية

برنامـ ـ ـج إاضشا‘ لتعبيـ ـ ـد الطـ ـ ـرقات
الثانويـ ـ ـة بأاحـ ـ ـياء خنششلـ ـ ـة
وعد ،وا‹ خنششلة كمال نويصشر ،سشكان
أاح - -ي - -اء اŸدي - -ن - -ة ،ب›Èة مشش- -روع إاضش- -ا‘
ل -ت -ع -ب-ي-د ال-ط-رق-ات ال-ث-ان-وي-ة اŸهÎئ-ة عÈ
ع -دة أاح -ي -اء اسش -ت -ك -م -ال ل -ل -ع-م-ل-ي-ة ال-كÈى
لشش -غ -ال ب -ه -ا ب -ع -اصش -م -ة ال -ولي -ة
ا÷اري -ة ا أ
ل-ت-ع-بيد ﬁ 16ورا رئ -يسش -ي-ا م-ن ان-طÓ-ق-ه-ا،
منتصشف ششهر أاكتوبر اŸاضشي.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي

طمأان ذات المسسؤوول خÓل الخرجات الميدانية
التي يقوم بها تفقدا لورشسات المشساريع التنموية
بعاصسمة الو’ية ،المواطنين بان اأ’غلفة المالية

موجودة ’سستكمال برنامج التعبيد الرئيسسي عبر
الطرقات الرئيسسية بأاخر يشسمل الطرقات الثانوية
Óولويات.
Óحياء وفقا ل أ
ل أ
تشسهد ورشسات مشسروع تعبيد  16محورا رئيسسيا
الذي رصسدت له الدولة أاكثر من  300مليون دينار،
وتيرة أاشسغال جيدة ومسستمرة حتى في أايام عطلة
نهاية اأ’سسبوع ،وهوما ارتاح له مواطنو المدينة
واسستحسسنوه ’سسيما وان طبيعة اأ’شسغال والطبقة
اإ’سس -ف -ل -ت -ي -ة ال -م -وضس -وع -ة ج -د م -حسس-ن-ة م-ق-ارن-ة
بالطرقات المنجزة في السسنوات الماضسية والتي لم
تصسمد طوي Óلما شسهده من غشض مفضسوح حينها.

لمن أامام موقف ا◊اف Óت
طالبوا بتوف Òا أ

طلب ـ ـة زي ـ ـان عاشش ـ ـور يسشتنج ـ ـدون بال ـ ـوا‹
اششتكى العديد من طلبة زيان عاششور،
لمن،
با÷لفة عودة اللصشوصص وعدم توفر ا أ
‡ا ج -ع -ل -ه -م ع -رضش -ة ل Ó-ع -ت -داء م -ن ق -ب -ل
لجرام التي تنششط داخل موقف
عصشابات ا إ
ا◊افÓت لنقل الطلبة والتي ل تزال تثÒ
ال - -رعب وسش - -ط ال - -ط - -ل - -ب- -ة ال- -ذي- -ن أاودع- -وا
ششكاويهم ‘ كل مرة دون جدوى.
تعرضض عدد كبير من الطالبات لسسرقة الهواتف
وا’عتداءات من طرف إاحدى هذه العصسابات التي
ت -نشس-ط أام-ام م-وق-ف ال-ح-افÓ-ت وال-ت-ي ك-ث-رت ب-ه-ا
ا’ع-ت-داءات وال-ت-ح-رشس-ات ال-ت-ي ت-ل-ح-ق ب-ال-طالبات
وعمليات السسرقة حيث باتت فضساء واسسعا لركوب
اللصسوصض من أاجل السسطو على الهواتف النقالة
وح-ت-ى ال-ح-اف-ظ-ات ال-ج-ل-دي-ة ل-ل-ط-ل-ب-ة ،خ-اصسة في

أاوقات الذروة.
ي-غ-ت-ن-م ه-ؤو’ء ال-لصس-وصض ا’ك-ت-ظ-اظ أاث-ن-اء صس-عود
الطالبات إالى الحافلة بسسبب نقصض حافÓت نقل
الطلبة وتحولها إالى مصسدر تجمع اللصسوصض بها،
ل-ل-ق-ي-ام ب-أاف-ع-ال-ه-م ال-مشس-ي-ن-ة خ-اصس-ة خÓ-ل ال-ف-ت-رة
ال- -مسس- -ائ- -ي- -ة ،ف- -ي ظ- -ل ت- -فشس -ي ظ -اه -رة اإ’ج -رام
بالمنطقة ،كما طالب العديد من طلبة جامعة زيان
عاشسور من والي الو’ية « توفيق ضسيف « بتوفير
اأ’من أامام موقف الحافÓت بسسبب ظاهرة السسرقة
ال -ت -ي ت -حصس -ل ي -وم -ي -ا ،وتشس -دي -د ال -رق -اب -ة داخ -ل
المحطات لتخليصسها من المحترفين.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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قرية إنزوإن بتمÔإسست

ال ـسشـ ـكان يـ ـطال ـبـ ـون باÿـ ـدم ـ ـ ـات الـ ـصشـ ـحـ ـيـ ـة ،الـ ـن ـ ـقـ ـل واŸـ ـ ـي ـاه
تتوإصسل معاناة سسكان قرية «إنزوإن» إلوإقعة على بعد  10كلم من مقر ولية “Ôإسست ،جرإء غياب متطّلبات
لوضساع إŸزرية إلتي يعيشسونها
لمر إلذي سسّبب حالة من إلقلق ،حيث عّبر إلعديد عن قلقهم من إ أ
إ◊ياة إليومية ،إ أ
لمكانيات إŸادية‡ ،ا أإثقل كاهل إŸوإطن ،دون أإن تقوم إلسسلطات إÙلية بالتفاتة وإلوقوف على
نتيجة قلة إ إ
إلنقائصص.

“Ôأسستﬁ :مد ألصسالح بن حود
فالقرية القريبة من عاصشمة اأ’هقار،
تفتقر للعديد من اŸرافق التي يحتاجها
اŸواطن ‘ حياته اليومية ،على غرار
ق-اع-ة ال-عÓ-ج ال-وح-ي-دة ،وال-ت-ي أاصش-ب-حت
عبارة عن هيكل ب Óروح ،بحيث تنعدم
فيها الوسشائل اŸادية والبششرية ،الششيء
الذي جعل اŸرضشى يتكبّدون عناء التنقل
إا ¤اŸؤوسشسش -ة ال -ع-م-وم-ي-ة اإ’سش-تشش-ف-ائ-ي-ة
اŸتواجدة باŸدينة ،هذه الوضشعية أاثرت
ع - -ل - -ى اŸرضش - -ى خ - -اصش- -ة ك- -ب- -ار السش- -ن
وأاصشحاب اأ’مراضص اŸزمنة ،إاضشافة إا¤
النسشاء ا◊وامل ،حسشب ما صشّرح به بعضص
اŸواطن Úالذين إالتقتهم «الششعب».
يحدث هذا يضشيف أاحد اŸواطن‘ ،Ú
ظلّ غياب النقل بالقرية ف Óيوجد ’
سشيارة أاجرة تنششط ب Úالقرية واŸدينة،

أاو ح -اف -ل-ة ل-ل-ن-ق-ل ا◊ضش-ري‡ ،ا ي-ج-ع-ل
اŸواطنون يقطعون مسشافة تزيد عن 5
كلم للوصشول إا ¤أاقرب حي ›اور للقرية
بحثا على من يقلهم إا ¤وسشط اŸدينة،
‘ ح Úيضشطر البعضص إا ¤قطع اŸسشافة
مششيا على اأ’قدام من أاجل العثور على
وسشيلة نقل تقلهم إا ¤نقصشدهم.
‘ نفسص السشياق ،يضشيف مواطن آاخر،
أان القرية تعا Êمن مششكل انعدام مياه
الصش- -ا◊ة ل- -لشش- -رب الشش- -يء ال -ذي أاره -ق
سشكان القرية وجعلهم ‘ رحلة البحث
عن اŸاء ،ما يحتم على السشكان ششراء
الصش -ه -اري -ج وب -أاث -م -ان ب -اه-ظ-ة تصش-ل إا¤
٢٠٠٠دج .ي- -ح- -دث ه- -ذا ‘ وقت ت -ع -رف
العائÓت التي تقطن ‘ القرية تد‘ Ê
ال- -ق- -درة الشش -رائ -ي -ة ،م -ا ج -ع -ل السش -ك -ان
يصشرحون أان مششروع القرن واŸتمثل ‘
جلب اŸاء الششروب من ع Úصشالح إا¤
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عاصشمة اأ’هقار  ⁄يششفع لهم ،بحيث ⁄
يتمّ ربط سشكناتهم بالششبكة إا ¤غاية اآ’ن
رغ -م اŸط -الب اŸت-كّ-ررة م-ن السش-ل-ط-ات
اÙلية أاين بقيت الوعود ح Èعلى ورق
فقط.
من جهة أاخرى ،ع Èسشكان القرية عن
أام- -ل- -ه- -م ‘ Œسش- -ي- -د ب- -عضص اŸشش- -اري -ع
ال -ت -ن -م -وي -ة اأ’خ -رى ،ع -ل -ى غ-رار ت-ه-ي-ئ-ة
اÙيط ،وتزفيت الطريق اŸؤودية من
القرية وإا ¤اŸدينة وغÒها ،من أاجل
ال-ن-ه-وضص ب-ال-ق-ري-ة ال-ت-ي أاضش-حت ب-ع-ي-دة،
خاصشة ‘ الوجه ا÷ما‹ عن ﬂتلف
ال -ق -رى واأ’ح -ي -اء ال-ق-ري-ب-ة م-ن ع-اصش-م-ة
ال- - -و’ي- - -ة ،خ - -اصش - -ة ‘ وقت ع - -رفت ‘
اŸدي -ن -ة ت -وسش -ع ع-م-را Êك-ب Òج-ع-ل م-ن
القرية متصشلة باأ’حياء ا÷ديدة خاصشة
السشكنات التي من اŸنتظر أان توزع خÓل
اأ’يام القليلة اŸقبلة.

رأي

انششغال متكفل به

جمال أوكيلي

ا’نششغال القائم والدائم بخصشوصص فرصص التششغيل ‘ ا÷نوب متكفل
به من قبل السشلطات العمومية إاسشتنادا إا ¤إاسشÎاتيجية معتمدة ‘
هذا الششأان مبنية أاو’ على الششروع ‘ وضشع تطبيق ذكي يضشمن توزيع
ع-ادل وشش-ف-اف Ÿن-اصشب ال-ع-م-ل ،ي-ت-ب-ع م-ب-اشش-رة ب-رصش-د ال-ق-ط-اعات
اŸوفرة للششغل توازيا مع فتح  ١٤أالف فرصشة عمل ’حقا.
هذا التوجه ا÷ديد نابع من ا◊رصص الذي توليه ا÷هات اŸسشؤوولة
لهذا اŸلف اŸعقد الذي لطاŸا اسشتغل إاسشتغ ’Óمعينا ‘ فÎة
سشابقة أاقلق حقا ا÷ميع خاصشة ‘ ورقلة ،الو’ية التي كانت مسشرحا
أ’حداث ششتى ،يقول أاصشحابها بأانها تعود إا ¤مششكل العمل ،أاثÒت
فيها مسشائل تتعلّق أاسشاسشا باŸناصشب اŸمنوحة من قبل ششركات
البÎول.
كل تلك اأ’قوال الصشادرة عن هؤو’ء الششباب الذين ششعروا بأان هناك
إاجحافا ‘ حقهم من خÓل الششعارات التي رفعوها آانذاك ،لقيت
رجع الصشدى من قبل السشلطات العمومية ،التي فكرت ‘ صشيغة
عملية وفّعالة أا’ وهي «تطبيق ذكي» سشيعمل به من اآ’ن فصشاعدا من
تفادي ا’خت’Óت ‘ ا’سشتفادة من مناصشب العمل.
وسشتكون هذه ا’سشتفادة «عادلة» و»ششفافة» Ãعنى إاعادة النظر ‘
طريقة توزيع مناصشب العمل ،ومراجعتها مراجعة جذرية وفق ما ”ّ
إاقراره من قبل اŸششرف Úعلى هذه العملية ومتابعتها ميدانيا بكل
صشرامة ،تتخّلصص من كل تلك القراءات السشلبية التي ما فتئت تلصشق
بالعمل ‘ ا÷نوب وتبعد كل تلك اÿلفيات اŸضشرة بأابناء الوطن
الواحد.
اليوم أاو من اآ’ن فصشاعدا ،فإان «التطبيق الذكي» هو اŸرجعية
Óدارة اŸكلفة Ãلف التششغيل ،يكون اŸنصشب اŸمنوح وفق
بالنسشبة ل إ
شش -روط م -ع ّ-ي -ن -ة ي-ن-اسشب الشش-خصص اıت-ار وي-ت-م-اشش-ى م-ع اŸع-ايÒ
اŸهنية ’ أاك Ìو’ أاقل ،التي تسشمح للششخصص اŸقبول أان يÎجم تلك
ال-ك-ف-اءة اŸب-ح-وث ع-ن-ه-ا اŸل-ب-ي-ة ل-ط-لب الشش-رك-ات صش-احبة عروضص
العمل.
جه نحو توفÒ
وهكذا ،فإان تفك Òالسشلطات العمومية كان دائما يتو ّ
م -راك -ز ال-ت-ك-وي-ن ذات ال-ت-خصشصش-ات اŸتسش-اوق-ة م-ع سش-وق ال-ع-م-ل ‘
ا÷ن -وب م -ن -ه -ا ب-اأ’خصص اÙروق-ات أاي ك-ل م-ا ي-ت-عّ-ل-ق ب-الصش-ن-اع-ة
البÎولية وقد ”ّ اقÎاح ورششة للتلحيم مفتوحة للششباب وغÒها من
اŸهن التي يحتاجها ذلك القطاع.
وه -ذا ال -ع -م -ل اŸع -ت-م-د م-ن-ذ فÎة يسش Òب-خ-ط-ى ث-اب-ت-ة و‘ ا’Œاه
الصش -ح -ي-ح ح-ت-ى ي-ت-م ا’ن-ت-ق-ال إا ¤ال-ق-ط-اع-ات ا◊ي-وي-ة م-ث-ل ال-ب-ن-اء
واأ’ششغال العمومية واÿدمات التي بإامكانها أان تكون كذلك ‘
طليعة مصشادر توف Òمناصشب العمل ‘ هذه اŸناطق ،حتى ’ يعتمد
كليا على النفط فقط.
وهكذا سشيتم القضشاء على كل أاششكال التجاوزات التي كانت سشائدة
فيما سشبق ،عند اعتماد هذه اآ’لية ا÷ديدة ،وسشتزداد دعما وتعزيزا
م- -ن ق- -ب- -ل اŸسش -ؤوول ÚاŸرك -زي ÚواÙل -ي ‘ Úغضش -ون اŸواع -ي -د
القادمة ،خاصشة مع فتح  ١٤أالف منصشب بهذه اŸناطق ..سشتغربل من
قبل ذلك التطبيق الذكي وفق ششعار «لكل ذي حق حقه».

ضسغط يومي على أإسسوإق إ÷ملة بالوإدي

الـ ـتـ ـجـ ـار ي ـن ـتـ ـظ ـ ـرون سشـ ـ ـوق «تـ ـكـ ـسشـ ـبـ ـ ـت» بـ ـف ـ ـارغ ال ـصش ـ ـ ـ ـÈ
ألوأدي  :ق.م
‘ إنتظار إ‚از سسوق للجملة بـ
«تكسسبت» إلذي منح له غÓف
ما‹ من إلوصساية وإŸتمثلة ‘
قطاع إلتجارة ،يناهز  100مليار
سس- -ن- -ت- -ي- -م ،وق- -د ّ“ت ع- -م- -ل -ي -ة
لرضس - -ي - -ة وك- -ل- -فت
إخ - -ت - -ي - -ار إ أ
ل‚از ه-ذإ
م -ؤوسسسس -ة «م -اغ -رو» إ
إŸشسروع إلهام.
ي- -ط- -الب Œار ا÷م- -ل- -ة ل- -ل- -خضش -ر
والفواكه على مسشتوى سشوق «ليبيا»
من السشلطات اÙلية اإ’سشراع ‘
إاي-ج-اد ح-ل ل-ل-مشش-اك-ل ال-ت-ي ي-ت-خ-ب-ط
ف -ي -ه -ا ال -ت -ج -ار ،ب -اإ’سش-راع ‘ ا‚از
سشوق جديد ،حتى يتمكنوا من “وين
ال-و’ي-ة Ãخ-ت-ل-ف اÿضش-ر وال-ف-واكه،
وتسشهيل عليهم نششاطهم التجاري‘ ،
ظ -روف اك Ìم Ó-ئ -م -ة’ ،سش-ي-م-ا وأان
السش- -وق ا◊ا‹ ضش- -ي- -ق و’ يسش- -ت- -و‘
الششروط اŸطلوبة خاصشة مع وتزايد
ا’ق -ب -ال ع -ل -ي -ه‡ ،ا ف-رضص ضش-غ-ط-ا

رهيبا على التجار واŸتسشوق Úعلى
ح ّ-د السش -واء ،ل -يضش -ط -ر ال -ت -ج -ار ا¤
عرضص سشلعهم خارج اسشوار السشوق،
‘ ظروف غ ÒمÓئمة.
م- -ن ج- -انب آاخ -ر اشش -ت -ك -ى سش -ك -ان

اأ’حياء اŸقابلة للسشوق من انتششار
ال-ره-يب ل-ل-ق-اذورات وب-ق-اي-ا ال-ت-ج-ار
عند كل أامسشية ،والتدهور الكب‘ Ò
اÙي -ط ج -راء الÓ-م-ب-ا’ة م-ن ق-ب-ل
مصشالح البلدية ،التي  ⁄تكلف نفسشها

ع-ن-اء ال-ت-ن-ظ-ي-ف ،ورف-ع ال-ق-م-ام-ة ‘
وقتها ،لتتحّول إا ¤مرتع للحيوانات
الضش - -ال - -ة ،وال - -زواح- -ف وا◊شش- -رات
الضشارة ،ناهيك عن الروائح الكريهة،
كما تأاسشف سشكان تلك اأ’حياء من
ال-ت-ده-ور ال-ف-ظ-ي-ع ل-ط-رق-ات اأ’حياء
الداخلية ،وغياب التهيئة.
ك - -م- -ا ت- -ع- -رف ﬂت- -ل- -ف اأ’سش- -واق
ب-ال-وادي اك-ت-ظ-اظ-ا كبÒا ،وباأ’خّصص
سش - -وق اÓŸح ال - -ك- -بÒة ب- -ع- -اصش- -م- -ة
ال -و’ي -ة ،ال-ت-ي م-ن الصش-عب ال-وصش-ول
إاليها عن طريق وسشائل النقل وتعÌ
Óقبال الكب Òالذي
حركة السش ،Òل إ
تشش- -ه- -ده ،ح- -يث ي- -حّ- -د م -ن سش -رع -ة
ا◊ركة داخلها وخارجها و‘ الطرق
اŸؤودية لها ،فا◊ركة داخل السشوق
وخ-ارج-ه أاصش-ب-حت ب-ط-ي-ئ-ة ج-دا ،مع
ات- -خ- -اد السش- -ل- -ط- -ات اŸع- -ن- -ي- -ة ك- -ل
اإ’ج -راءات ال-ك-ف-ي-ل-ة لضش-م-ان نشش-اط
متوازن وجيد ◊ركة اŸرور وذلك
ع -ن ط -ري -ق ت -ك -ث-ي-ف ان-تشش-ار أاع-وان
الشش - -رط - -ة ‘ م - -فÎق - -ات ال - -ط - -رق

وال -ط -رق ال -رئ-يسش-ة ،ب-غ-رضص ت-ن-ظ-ي-م
وتسشهيل عملية التنقل ا ¤السشوق.
ول- -وضش- -ع- -ي- -ة اك- -ت- -ظ- -اظ اأ’سش- -واق
الشش-ع-ب-ي-ة ،ج-ع-ل م-ن نشش-اط ال-ت-جارة
ال -ف -وضش -وي -ة و‡ارسش -ات اŸضش -ارب-ة
اıتلفة تنتششر ‘ ،ظل اŸواطنÚ
ع - -ل - -ى م - -ع - -روضش- -ات- -ه- -ا م- -ن السش- -ع
اŸع - -روضش - -ة ‘ ظ - -روف ك - -ارث- -ي- -ة،
واسشتفحال نتاج ذلك ظاهرة انتششار
ال-ق-م-ام-ة ب-اأ’سش-واق وت-راك-م-ه-ا بفعل
زيادة ا’سشتهÓك بششكل كب Òوالرمي
العششوائي من طرف التجار لكل ما
يسش -ت -خ -دم -ون -ه ،اأ’م -ر ال -ذي ج -ع -ل
القائم Úعلى ششؤوون بلدية الوادي
ي- -ق- -وم -ون ‘ وقت سش -اب -ق تسش -ج -ي -ل
مشش- -روع Úإ’‚از سش- -وق Úم -غ -ط -اة
ب -ق -ي -م-ة م-ال-ي-ة تصش-ال ا ٨ ¤مÓيÒ
سش- -ن- -ت- -ي -م ،ح -يث ان اŸشش -روع اأ’ول
اخت Òله موقع ب Úا÷امعة وسشوق
«ليبيا» ،اما اŸششروع الثا Êبحي ٠٨
م- -اي ال -ذي ان -ط -ل -قت ا’شش -غ -ال ب -ه
مؤوخرا.
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الموافق لـ  21ربيع األؤل 1440هـ

تأامل ‘ ‚اح ا÷هود ا’أ‡ية

ا÷مهوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الصشحراويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة تنهـ ـ ـ ـ ـ ـي
اسشتع ـ ـ ـداداته ـ ـ ـ ـ ـ ـا Ÿفاوضشـ ـ ـ ـ ـات جني ـ ـ ـ ـف
’‡ي للصصحراء الغربية هورسصت
أايام قليلة وتسصتأانف اŸفاوضصات اŸباشصرة ب Úجبهة البوليسصاريوواŸغرب ،برعاية اŸبعوث ا أ
كوهلر بجنيف ،وسصتتمحور حول سصبل “ك Úالشصعب الصصحراوي من تقرير مصصÒه ع Èاسصتفتاء حر ونزيه ،وفقا لقرارات
’من الدو‹.
’· اŸتحدة و›لسض ا أ
ا أ

‘ ؤقت يسس -ع -ى اŸغ-رب ل-ل-م-ن-اؤرة
ؤرب- -ح أاك Èق -در م -ن ال -وقت ،ج -دد
Óم-ان-ة ال-وط-ن-ي-ة
اŸك -تب ال -دائ -م ل -أ
÷ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-وال-ت-زام الطرف
الصس-ح-راؤي ؤاسس-ت-ع-داده لÓنخراط
‘ مسس- -ار ت- -ف- -اؤضس -ي ب -حسس -ن ن -ي -ة
ؤب -دؤن شس -رؤط مسس -ب -ق -ة ،ؤذلك ‘
ب-ي-ان ل-ل-م-ك-تب تّ-وج أاشس-غ-اله برئاسسة
الرئيسس الصسحراؤي ابراهيم غا‹.
أاكد بيان البوليسساريوعلى أاهمية
هذه اÙطة ‘ اŸسسار التفاؤضسي
ب Úطر‘ نزاع الصسحراء الغربية،
ج- -ب- -ه- -ة ال- -ب- -ول -يسس -اري -وؤاŸم -ل -ك -ة
اŸغ- - -رب - -ي - -ة ،ؤال - -ت - -ي Œري –ت
ÓمÚ
إاشسراف اŸبعوث الشسخصسي ل أ
 ·ÓاŸت -ح -دة ،ه -ورسست
ال- -ع- -ام ل - -أ
كوهلر.
ع Èالبيان ،عن أامل البوليسساريو‘
أان «ت -ك -ل-ل ج-ه-ود اÛت-م-ع ال-دؤ‹
بهذا اÿصسوصس بالنجاح ،من خÓل
“ك Úالشس- - -عب الصس - -ح - -راؤي م - -ن
‡ارسس- - -ة ح- - -ق- - -ه ،غ Òال- - -ق- - -اب - -ل
ل - -ل - -تصس - -رف ‘ ،ت - -ق - -ري- -ر اŸصسÒ
ؤالسستقÓل».
أاع-ل-نت ال-ب-ول-يسس-اري-و‘ بيانها عن
تشسكيلة الوفد اŸفاؤضس ا ¤اجتماع
ج- -ن- -ي- -ف ب- -رئ- -اسس- -ة خ -ط -ري آادؤه،
عضس- -واألم- -ان- -ة ال- -وط- -ن -ي -ة ÷ب -ه -ة
ال - -ب - -ول - -يسس- -اري- -و ،رئ- -يسس اÛلسس
الوطني الصسحراؤي.
ي -ت -ع -ل -ق الم -ر ب -أاﬁم -د خ-داد،
عضس- -واألم- -ان- -ة ال- -وط- -ن -ي -ة ÷ب -ه -ة
البوليسساريو ،رئيسس ÷نة العÓقات
اÿارجية للجبهة ؤفاطمة اŸهدي،
عضس -واألم -ان -ة ال -وط -ن -ي -ة ل-ل-ج-ب-ه-ة،
األم -ي -ن -ة ال -ع-ام-ة ل–Ó-اد ال-وط-ن-ي
للمرأاة الصسحراؤية.
كما يتضسمن الوفد سسيدي ﬁمد

عمار‡ ،ثل جبهة البوليسساريولدى
األ· اŸت- - -ح- - -دة ؤﬁم- - -د ع- - -ا‹
ال- -زرؤا‹ ،مسس -تشس -ار ل -دى األم -ان -ة
العامة للجبهة.

’فريقي
تثم ÚاŸوقف ا إ

أاعرب ›لسس الوزراء الصسحراؤي
ع - -ن ت - -ث - -م - -ي- -ن- -ه ل- -تشس- -بث ال–اد
اإلفريقي Ãيثاقه التأاسسيسسي اŸبني
على أاسساسس احÎام حق الشسعوب ‘
تقرير اŸصس ÒؤالسستقÓل ؤقدسسية
ا◊دؤد اŸورؤثة لدى السستقÓل،
ؤؤق -وف أاعضس -ائ -ه صس -ف -ا ؤاح-دا ‘
ؤجه اŸناؤرات الرامية إا ¤تشستيت
القارة اإلفريقية ؤتفرقتها ؤإاضسعاف
موقفها.
عقد اÛلسس الصسحراؤي اجتماعا
اسس- -ت- -م- -ع خ Ó-ل -ه إا ¤ع -رؤضس ع -ن
ال -ت -ط-ورات ال-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا ال-قضس-ي-ة
الصس-ح-راؤي-ة ع-ل-ى الصس-ع-يد الدؤ‹،

أازمــــــــــــة بحــــــــــــــــــر آازوف
ب Úأاوكرانيـــــا وروسصيــــــــــــــا

ؤال -ت -ي سس -ل -طت الضس -وء ع -ل -ى أاب -رز
اŸك -اسسب ؤالن -تصس-ارات اÙق-ق-ة
خصس- -وصس- -ا ع- -ل -ى مسس -ت -وى ال–اد
اإلفريقي ؤالسساحة األؤرؤبية ؤعلى
مسستوى األ· اŸتحدة.
ذك-رت ؤك-ال-ة الن-ب-اء الصس-ح-راؤي-ة
(ؤاصس) ان الج- -ت- -م- -اع ،ن- -وه ب -ه -ذا
اÿصس- - - - -وصس ،ب - - - -تشس - - - -بث ال–اد
اإلفريقي Ãيثاقه التأاسسيسسي اŸبني
على أاسساسس احÎام حق الشسعوب ‘
تقرير اŸصس ÒؤالسستقÓل ؤقدسسية
ا◊دؤد اŸورؤث -ة ل -دى السس-ت-قÓ-ل
منّوها بوقوف أاعضسائه صسفا ؤاحدا
‘ ؤج- -ه اŸن- -اؤرات ال- -رام- -ي- -ة إا¤
تشستيت القارة اإلفريقية ؤتفرقتها
ؤإاضسعاف موقفها.

شصجب صصحراوي

Óم -ان -ة
شس- -جب اŸك- -تب ال- -دائ -م ل  -أ
ال-وط-ن-ي-ة ÷ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-وب-ق-وة

اÙاؤلت التي تـتم على مسستوى
ال–اد األؤرؤب- -ي ح- -ال- -ي- -ا ،ؤال -ت -ي
ت- -رم- -ي إا ¤إاب- -رام ات- -ف -اق -ي -ات م -ع
اŸم-ل-ك-ة اŸغ-رب-ي-ة ،تشس-مل األجزاء
اÙتلة من الصسحراء الغربية‘ ،
تعدي ؤاضسح على ما نصست عليه
ؤطالبت به قرارات ﬁكمة العدل
األؤربية القاضسية بالوضسع اŸنفصسل
ل -لصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ‘ ال-ت-ع-امÓ-ت
التجارية مع اŸغرب.
ق- -رار ﬁك- -م- -ة ال- -ع- -دل األؤرب- -ي- -ة
الصسادر بتاريخ  21ديسسم،2016 È
ي -ؤوك -د ع -ل -ى ع -دم ق -اب-ل-ي-ة ت-ط-ب-ي-ق
الت -ف-اق-ي-ات ال-ت-ج-اري-ة ب Úال–اد
األؤرب - -ي ؤاŸغ- -رب ع- -ل- -ى أاراضس- -ي
الصس -ح -راء ال -غ -رب-ي-ة ؤع-ل-ى ضس-رؤرة
ا◊صس - -ول ع- -ل- -ى م- -واف- -ق- -ة شس- -عب
الصس -ح -راء ال -غ-رب-ي-ة ‘ ك-ل مشس-رؤع
ات- -ف- -اق يÈم ب Úال–اد األؤرؤب- -ي
ؤاŸغرب.

وسشاطـ ـة أاŸانيـ ـة فرنسشي ـ ـة ÿفـ ـضض التوت ـ ـر

تصصاعد التوتر ب Úاوكرانيا وروسصيا عقب حادثة بحر آازوف كأازمة جديدة انفجرت ب Úالبلدين بعدما ” اعÎاضض سصفن
أاوكرانية من قبل روسصيا التي قالت أانه ” اخÎاق مياهها ا’قليمية ‘ ،الوقت الذي تعتزم أاŸانيا وفرنسصا القيام بوسصاطة
لوضصع حد للتصصعيد ب Úالبلدين.

اعÎضست منذ ثÓثة أايام البحرية الرؤسسية السسفن
األؤك-ران-ي-ة مسس-ت-ع-م-ل-ة اطÓ-ق ال-ن-ار ع-ليها ،ؤقامت
ب-اح-ت-ج-از ثÓ-ث-ة م-ن-ه-ا ق-ب-ال-ة سس-واح-ل شس-ب-ه جزيرة
القرم التي ضسمتها رؤسسيا عام  ،2014ؤهوما اعتÈته
ك -ي -ي -ف تصس -ع -ي -دا ي-ه-دف إا« ¤السس-ي-ط-رة ال-رؤسس-ي-ة
الكاملة على مياه البحر اإلقليمية اŸشسÎكة بÚ
ال -ب -ل -دي -نŸ .»..ن -ع اÓŸح -ة ام -ام سس-ف-ن اؤك-ران-ي-ا
ؤضسعت رؤسسيا ناقلة نفط –ت جسسر Áتد فوق
مضسيق كÒتشس الذي يعد اŸع Èالوحيد إا ¤بحر
آازؤف الذي تتقاسسمه الدؤلتان.
خÓل اجتماع Ûلسس األمن ؤالدفاع الوطني ‘
كييف ،ؤصسف الرئيسس األؤكرا ،ÊبيÎؤبورؤشسينكو،

اليــــــــوم العــــاŸي للتضصامـــــن
مع الشصعــــــــــــب الفلسصطينـــــي

 ·ÓاŸت - - - -ح- - - -دة
ق - - - -ال الم Úال - - - -ع - - - -ام ل  - - - -أ
أان -ط -ون -ي -وغ-وتÒيسس ،إان «ال-ك-ف-اح ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي
اŸسستمر منذ عقود ‘ سسبيل تقرير اŸصسÒ
ؤالسس -ت -ق Ó-ل ؤال -ع-يشس ال-ك-ر Ëي-واج-ه ع-راق-ي-ل
عديدة من بينها اسستمرار الحتÓل العسسكري
Óرضس الفلسسطينية».
اإلسسرائيلي ل أ
 ·ÓاŸتحدة ‘ ،رسسالة
أاضساف األم Úالعام ل أ
Ãن -اسس -ب-ة ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-تضس-ام-ن م-ع الشس-عب
ال -ف -لسس-ط-ي-ن-ي ،أان اŸن-اسس-ب-ة –ل ه-ذا ال-ع-ام ‘
ؤقت «تسس- -وده ال- -قÓ- -ق- -ل ؤاŸت- -اعب ؤاŸع -ان -اة
الشسديدة».
أاشس -ار اŸسس -ؤوؤل األ‡ي إا« ¤ت -واصس -ل أاع -م -ال
العنف ؤالتحريضس ،ؤاسستمرار بناء اŸسستوطنات
ؤال-ت-وسس-ع ف-ي-ه-ا ،ؤال-غ-م-وضس الشس-دي-د ال-ذي ي-لف
مصس Òع - -م - -ل - -ي- -ة السسÓ- -م ،ؤت- -ده- -ور األؤضس- -اع
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صصفقة القرن اكتملت
@ القدسض اÙتلة :أاعلن اŸندؤب اإلسسرائيلي
الدائم لدى األ· اŸتحدة السسف Òدا Êدانون أان
خ -ط -ة السس Ó-م األم -ري -ك -ي -ة ‘ الشس-رق األؤسس-ط
اŸعرؤفة إاعÓميا بـ»صسفقة القرن» باتت مكتملة
اآلن ،مشسÒا إا ¤أان ؤاشس -ن -ط -ن سس -ت -كشس-ف ع-ن-ه-ا

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

التصسرفات الرؤسسية بأانها «غ ÒمÈرة» فيما اعلنت
رؤسسيا ان السسفن األؤكرانية الثÓث «بÒديانسسك»
ؤ»نيكوبول « ؤ»يا Êكابو» اخÎقت ا◊دؤد الرؤسسية،
األحد اŸاضسيﬁ ،اؤلة القيام بأاعمال غ Òقانونية
Óم-ن
م -ت -ح-دي-ة أاؤام-ر السس-ف-ن اŸراف-ق-ة ال-ت-اب-ع-ة ل -أ
ال–اد الرؤسسي ؤأاسسطول البحر األسسود الرؤسسي.
سسبق ؤان حذرت رؤسسيا أاؤكرانيا من أاية ﬁاؤلت
إلع -ادة ال -ن -ظ-ر ‘ ؤضس-ع ب-ح-ر آازؤف داع-ي-ة ك-ي-ي-ف
لÓمتناع عن أاية مغامرات تهدف إا ¤إانشساء حدؤد
دؤلة ‘ حوضس بحر آازؤف من جانب ؤاحد ؤردت
هيئة األركان العامة للقوات اŸسسلحة األؤكرانية
على هذا المر بأان القوات العسسكرية ؤضسعت ‘

حالة «تأاهب قتا‹ كاملة» ،بسسبب الوضسع ‘ بحر
«آازؤف» ،مشسÒة ا ¤ان «فرضس األحكام العرفية ل
يعني ان أاؤكرانيا سستقوم بأاي أاعمال هجومية».

مناشصدة بتحكيم العقل

‘ مسس -ع -ى ◊ل الزم -ة ال-ق-ائ-م-ة ،ت-ع-ت-زم أاŸان-ي-ا
ؤفرنسسا القيام بوسساطة ب Úرؤسسيا ؤأاؤكرانيا لوضسع
حد للتصسعيد األخ Òب Úا÷انب ‘ Úبحر آازؤف،
ؤقال هايكوماسس ؤزير اÿارجية األŸا ،ÊخÓل
م -ن -ت -دى السس -ي -اسس -ة اÿارج -ي -ة Ÿؤوسسسس -ة «ك -ورب-ر»
األŸانية انه يعتزم القيام بدؤر الوسساطة ب Úرؤسسيا
ؤأاؤكرانيا بالتعاؤن مع نظÒه الفرنسسي جان إايف
لودريان.

غ ـ ـوتÒيسض :يششـ ـّدد علـ ـى حـ ـ ـل الـ ـ ـ ـدولتÚ
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يبحث مبادرة افريقية حول إارسصاء اŸصصا◊ة
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اجتماع وزاري لدول جوار ليبيا بالعاصشمة السشودانية

تسصتضصيف العاصصمة السصودانية اÿرطوم ،اليوم ،ا’جتماع الوزاري لدول جوار
ليبيا ،لبحث سصبل دعم التسصوية السصياسصية ‘ البÓد.

تشسارك ‘ الجتماع كافة دؤل
ج-وار ل-ي-ب-ي-ا ،ؤح-ك-وم-ة ال-وفاق
الوطني ؤاŸبعوث األ‡ي إا¤
ÓمÚ
ليبيا ،ؤاŸمثل اÿاصس ل أ
ال-ع-ام ل-ل-ج-ام-ع-ة العربية لليبيا،
ؤال–اد اإلف- -ري- -ق -ي ؤال–اد
األؤرؤبي ؤفرنسسا ؤإايطاليا.
ق-ال ال-ن-اط-ق ال-رسس-م-ي باسسم
ؤزارة اÿارج- -ي- -ة السس- -ودان -ي -ة
السسف Òبابكر الصسديق األمÚ
‘ بيان صسادر عن اÿارجية،
إان الج -ت -م -اع ي-ه-دف إا ¤دف-ع
ج-ه-ود ال-تسس-وي-ة السس-ي-اسس-ي-ة ‘
ل -ي -ب -ي-ا ،ؤم-ن-اقشس-ة ان-ع-ك-اسس-ات
األؤضساع ‘ ليبيا على األمن
اإلق -ل -ي -م -ي ؤقضس -اي-ا اإلره-اب
ؤت- - -ه - -ريب ال - -بشس - -ر ؤا÷رÁة
العابرة للحدؤد .أاؤضسح األمÚ
أان كل دؤل جوار ليبيا ؤحكومة
ال- - -وف- - -اق ال - -وط - -ن - -ي ،أاك - -دت

مشس- -ارك- -ت- -ه- -ا ‘ الج- -ت- -م- -اع،
ؤكذلك ‡ثلي األ· اŸتحدة
ؤا÷ام -ع -ة ال -ع -رب -ي -ة ؤال–اد
اإلفريقي.
ق-ال ال-ن-اط-ق ال-رسس-م-ي باسسم
ؤزارة اÿارج - -ي - -ة اŸصس - -ري- -ة
اŸسس -تشس -ار أاح-م-د ح-اف-ظ ،إان
اج -ت -م -اع اÿرط -وم سس -ي-ت-ن-اؤل
بحث آاخر مسستجدات األؤضساع
ع-ل-ى السس-اح-ة ال-ل-ي-ب-ية ،ؤتبادل
ؤجهات النظر ب Úدؤل ا÷وار
الليبي Œاه تلك اŸسستجدات،
فضس  Óً-ع -ن اسس -ت -ع -راضس سس-ب-ل
دفع ا÷هود ا÷ارية لسستعادة
األمن ؤالسستقرار ‘ ليبيا.
ي- -أات- -ي اج -ت -م -اع اÿرط -وم
اسس- -ت- -ك- -م- -ال لÓ- -ج -ت -م -اع -ات
ال-وزاري-ة اŸت-ع-اق-ب-ة آلل-ية دؤل
جوار ليبيا ،ؤالتي تعقد بشسكل
دؤري ؤب-ال-ت-ن-اؤب ب Úع-واصس-م

الكامÒون

ت -لك ال -دؤل .ؤؤاف -قت ب -اريسس
ؤب -رل Úع -ل -ى حضس-ور اج-ت-م-اع
لدؤل ا÷وار الليبي اŸوسسع ‘
ال- -ع -اصس -م -ة اÿرط -وم بصس -ف -ة
مÓحظ.
م - -ن اŸق- -رر ؤف- -ق مصس- -ادر
دبلوماسسية أافريقية أان يشسهد
ل - -ق - -اء ؤزراء خ - -ارج - -ي - -ة دؤل
ا÷وار ط - - -رح م- - -ب- - -ادرة م- - -ن
ال–اد األف - - -ري - - -ق - - -ي ح- - -ول
اŸصس-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة ؤم-واجهة
ظاهرة الهجرة غ Òالشسرعية
ال - -ق - -ادم - -ة م - -ن دؤل ال - -ق- -ارة
السسمراء ،بعدما دافعت الهيئة
مراًرا على أاؤلوية عقد مؤو“ر
ل- -ل- -مصس- -ا◊ة ع- -ل- -ى ت- -ن- -ظ -ي -م
ان -ت -خ -اب-ات ،ب-ال-ت-زام-ن م-ع م-ا
أاؤصسى به مؤو“ر بالÒمو ،من
عقد اŸؤو“ر الوطني ا÷امع
مطلع العام القادم.

هج ـ ـ ـ ـوم إارهـ ـ ـ ـابي يخلّ ـ ـ ـ ـ ـ ـف  29ج ـ ـ ـ ـريًحا

جرح  29شصخصصا على
’قل ‘ اعتداء إارهابي
ا أ
نفذته ،أامسض ،امرأاة ‘
بلدة أامشصيدي ‘ أاقصصى
شصمال الكامÒون التي
تشصهد بشصكل منتظم
هجمات ينفذها
إارهابيوبوكوحرام من
نيجÒيا اÛاورة،
بحسصب ما أافادت مصصادر
أامنية.

أاك- -د ،أامسس ،مسس- -ؤوؤل أام- -ن -ي
ﬁلي طلب عدم الكشسف عن
اسس- -م- -ه أان «اره -اب -ي -ة ف -ج -رت
ن- - -فسس- - -ه - -ا ه - -ذا الصس - -ب - -اح ‘
أامشس-ي-دي» ؤ»سسّ-ج-ل-ن-ا (سسقوط)
 29جريحاً ،بعضسهم أاُجلي إا¤
م- - - - - - - - - - - - -ورا» ،كÈى اŸدن ‘
اŸنطقة.
أاك -د اŸصس -در م -ق-ت-ل إاره-اب-ي-ة
ثانية قبل أان تتمكن من تنفيذ
ال -ت -ف-ج ،Òع-ل-ى أاي-دي عسس-اك-ر
ُن- -شس- -رؤا ‘ اŸدي -ن -ة Ùارب -ة
بوكوحرام الدموية.

حصسل العتداء ‘ سسوق بلدة
أامشسيدي الواقعة على ا◊دؤد
م -ع ن -ي -جÒي -ا ،ؤف -ق م-ا أاؤضس-ح
مسسؤوؤل من ÷نة ﬁلية للدفاع
اŸد.Ê
ق- - -ال «ه- - -ن - -اك ال - -ك - -ث Òم - -ن
ا÷رح- - - - - - -ى .رأايُت ح - - - - - -وا¤
عشس - -ري - -ن» لف- -ت- -ا إا ¤أان ي- -وم
األرب -ع -اء ع -ادة ه -وي-وم السس-وق
الكب ‘ Òأامشسيدي ،ؤتابع «بعد
العتداء ،فُرغ السسوق» .شسهدت
أامشس -ي-دي ؤه-ي ن-ق-ط-ة Œاري-ة
م-ه-م-ة ،م-واج-ه-ات ب Úعسس-اكر

ك - - -امÒؤن - - -ي Úؤإاره - - -اب - - -ي- - -ي
بوكوحرام.
ب -ع -د م-ع-ارك ك-ث-ي-ف-ة“ ،ك-ن
ا÷يشس م - -ن ت - -أام ÚاŸدي - -ن- -ة
ؤط- -رد ا÷م- -اع -ة اإلره -اب -ي -ة،
األمر الذي سسمح بعودة السسكان
تدريجياً بعد أان فرؤا منها.
م- -ن- -ذ أاشس- -ه- -ر ع -دة ،ع -ادت
ا◊ركة التجارية التي شسجتها
الهجومات إا ¤أامشسيدي حيث
 ⁄ي- -ت- -م تسس- -ج -ي -ل م -ؤوخ -راً أاي
ه - -ج - -م - -ات ك - -بÒة ÷م - -اع - -ة
بوكوحرام اإلرهابية.

’ول
بعد عشصر سصنوات على اجتماعها ا أ

قمة ›موعة العششرين تلتئم باألرجنت ‘ Úأاجواء من التوتر
تعقد قمة العشصرين ‘ نهاية
ا’أسصبوع ا÷اري با’أرجنت‘ Ú
اأجواء من التشصنج حول التجارة
واŸناخ ،كما كان متوقعا اأسصاسصا ،لكن
مزيدا من التوتر بات يسصود ا’أجواء
مع التصصعيد ب Úروسصيا واأوكرانيا.

يلتقي رؤؤسساء دؤل ؤحكومات القوى العشسرين
الأؤ ‘ ¤ال - - -ع- - -ا ⁄ه- - -ي  19دؤل - -ة ؤال–اد
الأؤرؤبي ،تشسكل  85باŸئة من اإجما‹ الناœ
العاŸي ،ا÷معة ؤالسسبت ‘ بوينوسس اآيرسس.
سسينشسر اأك Ìمن  22األف شسرطي اأرجنتيني
لضسمان اأمن القمة التي تعقد ‘ بلد يشسهد
اأزمة اقتصسادية جديدة ،ؤبعد عام على قمة
Ûم- -وع- -ة ال- -عشس- -ري- -ن ج- -رت ‘ ه- -ام -ب -ورغ
ؤشسهدت اأعمال عنف على هامشسها.
قال فرنسسوا هيسسبورغ اŸسستشسار ‘ موؤسسسسة
الأب - -ح - -اث السسÎات - -ي - -ج - -ي - -ة ‘ ب - -اريسس اإن
«اŸوضس-وع ال-ذي ف-رضس ن-فسس-ه ل-ل-ت-وه-وقضس-ية
بحر اآزؤف» حيث اعÎضس حرسس حدؤد رؤسس
ثÓث سسفن عسسكرية اأؤكرانية .ؤردا على هذا
ا◊ادث ،فرضست اأؤكرانيا ؤهي ليسست عضسوا
‘ ›موعة العشسرين ،حالة الطوارئ .هدد
ال-رئ-يسس الأم-ري-ك-ي دؤن-ال-د ت-رامب ،ال-ثÓثاء،
ب -اإل-غ-اء ل-ق-اء ث-ن-ائ-ي م-ن-ت-ظ-ر ج-دا ،م-ع ن-ظÒه
الرؤسسي فÓد ÒÁبوت.Ú
ي- -فÎضس اأن ي- -ج- -ري ال- -رئ -يسس الأم -ري -ك -ي
ﬁادثات مع نظÒه الصسيني شسي جينبينغ ‘

اإلنسس -ان -ي -ة ؤالق-تصس-ادي-ة ،ؤل سس-ي-م-ا ‘ غ-زة« ،
مشسÒا إا ¤أان ؤكالة األؤنرؤا تقدم خدمات ل
غنى عنها «ؤ–تاج إا ¤دعمنا الكامل».
حث «إاسس -رائ -ي-ل ؤف-لسس-ط Úؤج-م-ي-ع األط-راف
األخرى التي لها تأاث Òعلى الوفاء بوعد حل
ال -دؤل -ت Úؤاسس -ت -ع -ادة ج-دؤاه ع-ل-ى أاسس-اسس ق-ي-ام
دؤلت Úتعيشسان جنبا إا ¤جنب ‘ سسÓم ؤؤئام
داخل حدؤد آامنة ؤمعÎف بها ؤعاصسمة كلتيهما
القدسس».
ج -دد األم Úال -ع -ام ال -ت -أاك -ي-د ع-ل-ى «ال-ت-زام-ن-ا
بالتمسسك بحقوق الشسعب الفلسسطيني ؤبالعمل
على بناء مسستقبل يتحقق فيه السسÓم ؤالعدالة
ؤاألم-ن ؤال-ك-رام-ة ل-ل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ÚؤاإلسسرائيليÚ
على حد سسواء».
يحتفل بيوم التضسامن مع الشسعب الفلسسطيني ‘

 29ن- -وف- -م Èم- -ن ك- -ل ع- -ام ‘ ذك- -رى تصس -ويت
 ·ÓاŸتحدة عام  1947على
ا÷معية العامة ل أ
ت-قسس-ي-م ف-لسس-ط Úا ¤دؤل-ت Úاح-داه-م-ا ي-ه-ودية
ؤالخرى عربية.
 ·ÓاŸتحدة ،يوم 2
صسادقت ا÷معية العامة ل أ
ديسسم Èسسنة ،1977على جعل  29نوفم Èيوما
للتضسامن مع الشسعب الفلسسطيني لتعبئة الرأاي
ال -ع -اŸي م -ن أاج -ل تسس -وي -ة سس -ل -م -ي -ة ل -ل -قضس -ي -ة
الفلسسطينية .كما يهدف اليوم العاŸي للتضسامن
مع الشسعب الفلسسطيني ا ¤لفت انتباه اÛموعة
الدؤلية لسستمرار الوضسعية الصسعبة التي Áر بها
الشس -عب ال -ف -لسس -ط -ي -ن-ي ؤال-ت-ع-ب Òع-ن ال-تضس-ام-ن
الكامل معه ؤدعم حقوقه الثابتة ؤاŸشسرؤعة ‘
اق-ام-ة دؤل-ت-ه اŸسس-ت-ق-ل-ة ع-ل-ى أارضس-ه ب-ع-اصسمتها
القدسس.

أاؤائل العام اŸقبل دؤن –ديد اŸوعد بدقة.
أاضس -اف ‘ تصس -ري -ح -ات ل -لصس -ح -ف -ي Úب -األ·
اŸتحدة ‘ نيويورك أان إادارة الرئيسس دؤنالد
ت -رامب ن -اقشست ت -ف -اصس -ي -ل إاط Ó-ق ت-لك اÿط-ة
بالفعل مع إاسسرائيل .ؤرفضس توضسيح ما إاذا كانت
الصس-ف-ق-ة سس-تضس-م-ن ح-ل ال-دؤل-ت Úال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة
ؤاإلسسرائيلية.

األفغانية ؤحركة طالبان إا ¤إاجراء «ﬁادثات
سسÓ-م م-ب-اشس-رة» ،ف-ي-م-ا اع-ل-ن ال-رئ-يسس األف-غ-اÊ
اشسرف غني انه شسكل «فريق تفاؤضس» من 12
شسخصسا .كثفت حركة طالبان ‘  2018هجماتها
ع -ل -ى ال -ق -وات األم -ن -ي-ة األف-غ-ان-ي-ة ،ف-ي-م-ا زادت
ال -ولي-ات اŸت-ح-دة ج-ه-وده-ا ◊م-ل-ه-ا ع-ل-ى ب-دء
ﬁادثات السسÓم.

على خطاب الرئيسس الفرنسسي إاÁانويل ماكرؤن
الذي جاء ﬂيبا آلمال اÙتج .Úفيما أاعلن
رئيسس الوزراء إادؤار فيليب عن عزم ا◊كومة
تطبيق ضسريبة الكربون ،بداية العام اŸقبل ،كما
كان مقررا رغم التحديات اÛتمعية ،إال أانه
شسدد على أاهمية ا◊وار ؤأابدى رغبته ‘ إايجاد
حلول ترضسي جميع األطراف.

ﬁادثات سصÓم مباشصرة
 ·ÓاŸتحدة
@ جنيف :دعا األم Úالعام ل أ
أان -ط -ون -ي -وغ -وتÒيسس ،أامسس األرب -ع-اء ،ا◊ك-وم-ة

دعوة ’سصتئناف اŸظاهرات
@ باريسض :دعت حركة «السسÎات الصسفراء» إا¤
تنظيم مظاهرات جديدة ،السسبت اŸقبل ،ردا

مسصاوئ «بريكسصت»
@ ل-ندن :صسّ-رح السس-ي-د ف-ي-ل-يب ه-ام-ون-د ؤزي-ر
اŸالية الÈيطا ،Êأامسس ،باأن اŸملكة اŸتحدة

بوينوسس اآيرسس ،اللقاء الثا ÊاŸهم ‘ قمة
العشسرين.
‘ بوينوسس اآيرسس ،صسرح ؤزير اÿارجية
الرج -ن -ت -ي -ن -ي خ -ورخ-ي ف-وري اأن اŸشس-اركÚ
سسيحرصسون ‘ البيان اÿتامي على الدعوة
اإ ¤رؤؤية «منطقية ؤاإيجابية» للتجارة.
ل-ك-ن ال-وضس-ع ي-ب-دؤب-ع-ي-دا ع-ن ال-وحدة اŸعلنة
ال -ت-ي اخ-ت-ت-مت ب-ه-ا ق-م-ة ›م-وع-ة ال-عشس-ري-ن
الأؤ ‘ ¤ؤاشسنطن ‘  15نوفم .2008 Èؤقد
اأشس -اد ال-ب-ي-ان اÿت-ام-ي بـ «ال-ت-ع-ددي-ة» ل-ت-اأمÚ
«الرخاء» لعا ⁄كانت تهزه اأزمة مالية .بعد
عشس -ر سس -ن -وات ،ت -واج -ه ال -ت-ع-ددي-ة صس-ع-وب-ات
بسسبب شسعار «اأمريكا اأؤل» الذي رفعه دؤنالد
ت-رامب ؤان-ت-خ-اب ق-ادة شس-ع-ب-وي ‘ Úاإي-ط-ال-يا
ؤالÈازيل ؤغÒهما ،ؤكذلك بريكسست.
لن ينجح الرئيسس اإÁانويل ماكرؤن بالتاأكيد
‘ كسسب تاأييد دؤنالد ترامب الذي دان اتفاق
باريسس للمناخ ؤيشسكك باسستمرار ‘ مفهوم
ارتفاع حرارة ا÷و .ؤيبدؤاأن اللقاء بينهما
سس-ي-ك-ون ف-ات-را ب-ع-د ت-غ-ري-د سس-اخ-رة ل-ل-رئ-يسس
الأم- -ري- -ك- -ي ح- -ول ت- -راج- -ع شس- -ع- -ب- -ي -ة ن -ظÒه
الفرنسسي.
‘ ؤسسط هذه الأؤضساع اŸتوترة ،سستشسهد
القمة مصسا◊ة رمزية .فبعد  36عاما على
حرب اŸالوين (فوكÓند) سستكون تÒيزا ماي
اأؤل رئ- -يسس- -ة ؤزراء ب- -ري- -ط- -ان -ي -ة ت -ت -وج -ه اإ¤
بوينوسس اآيرسس.

سستكون أاك Ìفقرا إاذا ما سساند أاعضساء الŸÈان
الÈي -ط -ا Êصس -ف -ق-ة رئ-يسس-ة ال-وزراء تÒي-زا م-اي
بشس - -أان خ - -رؤج ال - -ب Ó- -د م - -ن ال–اد األؤرؤب - -ي
«بريكسست».
ذكر هاموندي ‘ تصسريحات نقلتها صسحيفة
«ذي إاندبندنت» الÈيطانية أان البقاء ‘ السسوق
اŸوح -دة ك -ان أافضس -ل ؤسس -ي-ل-ة ل-ت-أام Úمسس-ت-ق-ب-ل
البÓد القتصسادي مضسيفا أانه من ؤجهة نظر
اق -تصس -ادي -ة ب -ح-ت-ة سس-ت-ك-ون ه-ن-اك ت-ك-ل-ف-ة لÎك
ال–اد األؤرؤبي ألنه سسيكون هناك عوائق أامام
التجارة الÈيطانية.
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OÉ›GCh ô°VÉM
بقلم  /عبد الوهاب جعيل
 - 1اÛال ا÷غرا‘ للمدينة:
تقع مدينة طبنة على بعد  4كم جنوب ششرق مدينة بريكة ،وهي تنتمي إ ¤منطقة
إ◊ضشنة ،حيث تقع على إرتفاع  460م يحّدها من إلششمال وإدي بريكة وجنوبا وإدي بيطام،
لكن هذإ إإلمتدإد إ÷غرإ‘  ⁄يتسشم بالثبات إلدإئم وهذإ رإجع إ ¤توإ‹ وتعاقب
إ◊ضشارإت على مدى تاريخ إŸدينة.
كانت إ÷هات إلششرقية من بÓد إ÷زإئر تسشمى ‘ إلفÎة إلقدÁة Ãقاطعة نوميديا وبها
تقع مدينة توبو( Êطبنة) إلرومانية ب Úجبال إألورإسس وششط إ◊ضشنة ،وقد إختلف
إ÷غرإفيون إلعرب ‘ ضشبط حدود إإلقليم وإŸدن إلتابعة له (إقليم إلزإب) فأاششار
إليعقوبي إ ¤مدنه وهي :بغاي ،تيجسس ،ميلة ،بلزمة ،نقاوسس ،سشطيف ،مقرة ،أإوربي ،طبنة
وإلتي وصشفها Ãدينة إلزإب إلعظمى ،وحسشب هذه إلششهادة فإان مصشطلح إقليم إلزإب كان
يطلق على على ›ال وإسشع يششمل تقريبا كامل مقاطعة قسشنطينةÃ ،ا فيها منطقة سشهول
إ◊ضشنة ومدنها إلوإقعة ‘ سشفوح إألطلسس إ÷نوبية ومنها طبنة إŸتوإجدة على إلسشفح
إ÷نوبي ÷بال إألورإسس (‘ إلعصشرإلوسشيط إŸتأاخر أإصشبح إقليم إلزإب مقتصشرإ على
منطقة بسشكرة).

 - 2مناخ اŸنطقة:
مناخ إŸنطقة قار وهذإ رإجع إ ¤موقع
إŸن -ط -ق -ة ،ح -يث ي -ك-ون إ÷و ب-اردإ ق-ل-ي-ل
إألمطار وحار جاف صشيفا ،معدل تسشاقط
إألمطار به يÎإوح ب 200 Úو 350ملمÎ
سشنويا.
تتعرضس إŸنطقة إ ¤أإنوإع من إلرإيح
ع -م -وم -ا ،ف -ال -ري -ح إلشش -م-ا‹ إل-غ-رب-ي ري-ح
ﬁم- -ل ب -األم -ط -ار ،أإم -ا إل -ري -ح إلشش -م -ا‹
إلشش-رق-ي وإل-ذي ي-ع-رف ب-ال-ب-حري فهوريح
بارد منعشس صشيفا ،وإلريح إلششرقي فهوريح
ج -اف رغ -م أإن -ه ي -ح -دث ب -عضس إألع-اصشÒ
وإل- -زوإب- -ع صش- -ي- -ف -ا ،أإم -ا إل -ري -ح إ÷ن -وب -ي
وإŸسش -م -ى ب -ال-ق-ب-ل-ي ف-ه-و ري-ح ج-اف ح-ار
يسشبب بعضس إألعاصش Òصشيفا.
هذإ إŸناخ هوإلغالب على مدينة بريكة
ومنطقة إ◊ضشنة عموما.

 -3أاصصل تسصمية مدينة طبنة:

عرفت مدينة طبنة ‘ إلعصشور إلوسشطى باسشم « توبو »Thbunae Êوقد مثلت إŸدينة
حينئذ منششأاة عسشكرية رومانية يعود بنائها إ ¤مطلع إلقرن إلثا ÊميÓدي.
وورد إسشم إŸدينة ألول مرة ‘ إلنصشوصس إلقدÁة عند بلينوسس إألكÈ
 ‘ PLINE LANCIEMمؤولفه
(إلتاريخ إلطبيعي – )Histoire naturelleت إسشم  ( Tuben oppidum :لفظ
 oppidumبالÓتينية هي صشفة غالبا ما كانت تطلق على إŸوإقع إلعمرإنية إÙصشنة
وتعني إŸدينة) .
ووردت تسشمية توبو ‘ ÊإŸصشادر إŸكتوبة –ت أإششكال ﬂتلفة نذكر من بينها « :
 ،thubunas،Tubunis ،Tubunensos ،tubiniensis ،Tubonisغ Òأإن
إلتسشمية إلرإئجة ‘ مصشادر ومرإجع إلفÎة إلقدÁة هي «  ThubunaeأإوeanubuT
حافظت مدينة توبو Êعلى هذه إلتسشمية طيلة إلفÎة إŸمتدة من إإلحتÓل إلروماÊ
لنوميديا إ ¤ترإيخ خروج إلبيزنطي Úمن بÓد إŸغرب إل أإنه حصشل –ّول جزئي لÓسشم
إلقد Ëمع إ◊فاظ على إلتقارب إللفظي وإلصشوتي باŸقارنة مع إلتسشمية إلÓتينية إثر
إلفتح إلعربي إإلسشÓمي ،فطبنة هي إلسشم إŸعرب لÓسشم إلسشابق كما أإنها “وضشعت ‘
نفسس إÛال أإو على أإنقاضشها حيث ” بناء إŸدينة إلعربية إإلسشÓمية.

 - 4اŸدينة على لسصان اŸؤورخ:Ú
إليعقوبي :من إلقÒوإن إ ¤بÓد إلزإب عششر مرإحل ومدينة إلزإب إلعظمى طبنة وهي
إلتي ينزلها إلولة وبها أإخÓط من قريشس وإلعرب وإ÷ند وإلعجم وإألفارقة وإلروم

وإلÈبر ،وإلزإب بلد وإسشع فمنه مدينة قدÁة يقال لها بغاية بها قبائل من إ÷ند ومن أإهل
خرسشان من عجم إلبلد من بقايا إلروم حولها قوم من إلÈبر من هوإرة.
إبن حوقل ...... :ولبغاي طريق يأاخذ إآلخذ على بلزمة إ ¤نقاوسس إ ¤طبنة  ....ومن
طبنة إ ¤مقرة منزل فيه أإيضشا مرصشد مرحلة  ....ومن إŸسشيلة إ ¤إفريقية طريق ثالث
يأاخذ من إŸسشيلة إ ¤مقرة ومنها إ ¤طبنة ومن طبنة إ ¤بسشكرة مرحلتان.
إ◊مÒي :طبنة أإعظم بÓد إلزإب بينها وب ÚإŸسشيلة مرحلتان وهي حسشنة كثÒة إŸياه
وإلبسشات Úوإلزرع وإلقطن وإ◊نطة وإلششع Òوعليها سشور ترإب ولها أإخÓط من إلناسس وبها
صشنائع وŒارإت وألهلها تصشرف ‘ ضشروب من إلتجارإت وإلتمر وسشائر إلفوإكه بها كثÒة،
وهي مدينة كبÒة لها حصشن قد Ëعليه سشور من حجر ضشخم متقن إلبناء ،ولها أإرباضس
وإسشعة وهي ما إفتتح موسشى بن نصش Òح Úدخل إفريقية فبلغ سشبيها عششرين أإلف رأإسس،
وتششق طبنة جدإول إŸاء إلعذب ولها بسشات Úفيها إلنخل وإلثمار ولها نهر ششيق غابتها،
وقد بنى صشهريج كب Òيقع فيه وتسشقى منه جميع بسشاتينها وأإرإضشيها و ⁄يكن من إلقÒوإن
إل سشجلماسشة أإك Èمنها ،ومنها أإبو مروإن عبد إŸلك بن زيادة إلله إلطبني ،كانت له
مرحلتان إ ¤إŸششرق وأإخذ إلعلم عن جماعة من أإهل مكة ومصشر وإلقÒوإن ،وأإخذ
باألندلسس عن جماعة منهم إلقنازعي.
إب- -ن ح- -وق- -ل .... :وم- -ن- -ه- -ا إ¤
مدينة طبنة مدينة قدÁة وكانت
ع-ظ-ي-م-ة ك-بÒة إل-بسش-ات Úوإلزروع
وإل-ق-ط-ن وإ◊ن-ط-ة وإلشش-ع Òول-ها
سش-ور م-ن ط-اب-ي-ة م-رح-ل-ة وأإه-ل-ه-ا
ق -ب -ي -ل -ت -ان ع -رب ورق-ج-ان-ة وأإكÌ
غÓتهم إلسشقي ويزرعون إلكتان
وجميع إ◊بوب فيها غزيرة كثÒة
وكانت وإفية إŸاششية من إلبقر
وإل -غ -ن -م وسش -ائ -ر إل -ك -رإع وإل -ن-ع-م
فحدث بينهم إلبغي وإ◊سشد إ¤
أإن أإهلك إلله بعضشهم بعضس وأإتى
على نعمهم فصشاروإ بعد سشعة ‘
إلضشيق وإلذلة وإلصشغار وإلششتات،
وإل - -ق - -ل - -ة مشش - -ردي- -ن ‘ إل- -بÓ- -د
م- - -ط- - -رح ‘ Úك - -ل ج - -ب - -ل روإد
وبقيتهم صشا◊ة ،ومن طبنة إ¤
م -ق -رة م -ن -زل ف -ي-ه أإيضش-ا م-رصش-د
مرحلة ....ومن طبنة إ ¤بسشكرة
مرحلتان.
إلبكري .... :وتسش Òمن نقاوسس إ ¤مدينة طبنة وهي مدينة كبÒة سشورها إليوم من بناء
إŸنصشور أإبوإلدوإنيق وهي ‡ا إفتتح موسشى بن نصش Òفبلغ سشبيها عششرون أإلفا وهرب
ملكهم كسشيلة وسشورها مبني بالطوب وبها قصشر وأإرباضس دإخل إلقصشر جامع وصشهريج كبÒ
يقع فيه نهرها ومنها تسشقى بسشاتينها ويقال إلذي بناها أإبو جعفر عمر بن حفصس إŸهلبي
إŸعروف بهزإر مرد يسشكنها إلعرب وإلعجم بينهم إختÓف وحرب وسشك Úحولهما بنوقزإح
.
ﬁمد بن يوسشف :قصشر طبنة مبني بالصشخر عليه باب حديد وŸدينة طبنة من إألبوإب
باب خاقن مبني با◊جر عليه باب حديد وهوسشري وباب إلفتح غربي باب حديد أإيضشا
وبينهما سشماط يششق إŸدينة ومن إلباب وباب تهوذإ قبلي عليه باب حديد وهوسشري أإيضشا
وإلباب إ÷ديد حديد أإيضشا ،وباب كتامة جو‘ وخارج إŸدينة بإازإء باب إلفتح ،سشور
مضشروب على فحصس فسشيح يكون مقدإر ثلثي مدينة طبنة بناه عمر بن حفصس ويششق سشكك
إŸدينة جدإول إŸاء ومقÈتها شش Èفيها وبغرب إŸقÈة غدير يعرف بغدير فرغان
وهويجري ‘ مصشلى إلعيد وليسس من إلقÒوإن إأل سشلجماسشة مدينة أإك Èمنها وإسشم نهرها
بيطام وإذإ حمل سشقى جميع بسشاتينها وفحوصشها ويقول أإهلها «بيطام بيت إلطعام « ÷ودة
زرع -ه -ا وإذإ ك -انت إ◊رب ب Úإل -ع -رب وإŸول -ودي -ن إسش-ت-م-د إل-ع-رب ب-ع-رب م-دي-ن-ة ت-ه-ودإ
وسشطيف ،وإسشتمد إŸولدون بأاهل بسشكرة وما وإلها .
إŸقدسشي .... :وإلزإب مدينتها إŸسشيلة ولها مقرة ،طبنة ،بسشكرة ،باديسس ،تهوذإ،
طولقا ،جمي ،Óبنطيوسس ،أإدنة ،أإشش. Ò
أإبوإلفدإء :قال إبن سشعيد  ...إÙمدية ومنها إ ¤طبنة أإربعة وعششرون فرسشخا وطبنة
مدينة عظيمة كثÒة إŸياه وإلبسشات Úوإألهل وإلزروع وأإك Ìزرعهم مسشقى وأإك ÌغÓتهم
إلقطن.
إإلدريسشي .... :وب Úبجاية وطبنة سشبع مرإحل  ....ومن إŸسشيلة إ ¤طبنة مرحلتان
وطبنة مدينة إلزإب وهي مدينة حسشنة كثÒة إŸياه وإلبسشات Úوإلزرع وإلقطن وإ◊نطة

وإلششع Òوعليها سشور من ترإب وأإهلها أإخÓط بها صشنائع وŒارإت وأإموإل وألهلها
منصشرفة ‘ ضشروب من إلتجارإت وإلثمر بها وكذلك سشائر إلفوإكه ....ومن مقرة إ ¤طبنة
مرحلة وب Úطبنة ومدينة بجاية سشتة مرإحل ،وكذلك من طبنة إ ¤بغاي «باغاي» أإربع
مرإحل ومن طبنة ششرقا إ ¤دإر ملول مرحلة كبÒة  ...ومن طبنة إ ¤مدينة نقاوسس
مرحلتان......
إبن خلدون :وبÓد إ◊ضشنة حيث كانت طبنة ماب Úإلزإب وإلتل ....

لسصÓم:
 - 5طبنة قبل دخول ا إ
أا  -طبنة ‘ فÎة ماقبل التاريخ:

إن إŸصشادر ‘ درإسشة تاريخ طبنة خÓل فÎة ماقبل إلتاريخ هي نتيجة إكتششافت إهتدى
إليها بعضس إلباحث Úأإمثال  Grangeوأإهم هذه إإلكتششافات “ثلت ‘ قطعة من
إ◊جارة إŸنحوتة ع Ìعليها دإخل أإحد إلكهوف بجبل عمار إلوإقع على مسشافة  20كم
جنوب ششرق مدينة طبنة.
وهذإ ماÁكننا من إإلسشتدلل إ ¤عرإقة إŸنطقة ،حيث عرف إإلنسشان إلقد‘ Ë
إلعصشر إ◊جري إلنقشس وصشقل إ◊جارة.

ب  -طبنة ‘ العصصر النوميدي:

إمتدت مقاطعة نوميديا إÛحاورة لقطاجة من نهر إŸلوية غربا إ ¤طرإبلسس ششرقا،
و–دها بذلك إŸقاطعة إلقرطاجية من جهة إلششرق إلتي سشتصشبح منذ  146ق.م ،ولية
رومانية ،وكانت نوميديا ‘ إلعهد إلقرطاجي مقسشمة إ ¤ششطرين ،ششرقي (ماسشيليا بقيادة
ماسشينيسشا) وغربي (ميسشيليا بقيادة إŸلك سشيفاكسس) ،لكن ماسشينيسشا وحد كل بÓد نوميديا
‘ ما بعد لتصشبح –ت سشيطرته.
بعد ذلك تدخل إلرومان ووفاة ماسشينيسشا سشنة  148ق.م وأإخذ يوغرطة إ◊كم ،لكن
إلرومان قتلوه وأإصشبحت ولية رومانية ،وقسشمت روما إلبÓد إ 3 ¤مقاطعات  :ششرقية
ووسشطى وغربية ،وعلى إألرجع أإن طبنة كانت تقع ‘ نوميديا إلغربية.

ج ـ طبنة خÓل العهد الروما:Ê

على إثر وقعة طيبوسس سشنة  46م ،إسشتو ¤إلرومان على نوميديا إلششرقية وأإطلقوإ عليها
تسشمية إفريقيا إ÷ديد ،وبعد إدماجها إلفريقيا إلقدÁة (إŸقاطعة إلقرطاجية سشابقا)
توحدت إلوليت Úوأإصشبحتا –ت إسشم :إفريقيا إلÈوقنصشلية.
وقد مثلت بÓد نوميديا جزء من ›انسس إفريقيا إلÈوقنصشلية إ ¤غاية قيام إلمÈإطور
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سش- -ن -ة  122م Ãدي - -ن- -ة Ÿب- -از
(ت - -ازولت ح - -ال - -ي - -ا) ‘ ع - -ه- -د
إلمÈإطور هدريانوسس (-117
 138م) ،وهنا Œدر إإلششارة أإنه
‘ عهد إإلمÈإطور كومودوسس
(192-180م) ” ف- -ت- -ح ط- -ري- -ق
إسشÎإت- -ي- -ج- -ي- -ة ت -خÎق ج -ب -ال
إألورإسس ل-تصش-ل م-دي-ن-ة ت-وب-وÊ
(طبنة) بلمباز عcaceus È
(وإدي إلقنطرة) ،هذإ إلطريق
ه- -و إح- -دى ط- -رق م- -ن- -ظ- -وم -ة
إلليماسس إلروما Êإلذي Áتد
على مسشافة  70كم ب Úمنطقة
إلÎي -ب -ول-ي-ت-ان شش-رق-ا وم-ن-ط-ق-ة
إ◊ضشنة غربا.
خ Ó-ل إل -ع -ه -د إإلمÈإط -وري
إألسشفل تو ¤إلقائد بونيفاسس
إإلشش -رإف ع -ل -ى ه -ذإ إل -ق -ط-اع
إلعسشكري سشنة  417م ،وإتخذ
م -دي -ن-ة ط-ب-ن-ة م-ق-ر إق-ام-ت-ه إذ
ج -ع -ل م -ن -ه -ا ق -اع -دة Ÿرإق-ب-ة
–رك-ات ق-ب-ائ-ل إألورإسس إل-ت-ي
كانت دإئما ‘ حالة ثورة وقد
‚ح إ ¤حد بعيد إ ¤إيقاف
ه -ذإ إل-ت-م-رد ،وي-ذك-ر إل-ق-ديسس
أإوغسش- -ط Úأإث- -ن- -اء زي- -ارت -ه إ¤
ط -ب -ن -ة إل-ن-ج-اح-ات إل-ت-ي أإح-رز
عليها إلقائد بونيفاسس قبل أإن يصشبح إلوإ‹ على كامل مقاطعة إفريقية بدإية من سشنة 422
م وأإهله ‘ ما بعد ليصشبح كونت إفريقيا أإي ‡ثل إلمÈإطور إلروما Êبهذه إŸقاطعة.
خÓصشة إلقول :أإن طبنة قد مثلت منذ تاريخ بنائها منششأاة عسشكرية باألسشاسس يرجع
تأاسشيسشها إ ¤عهد إإلمÈإطور إلروما Êترإيانوسس ( 117-98م ،حيث تلقت إŸدينة عددإ
من إŸسشتوطن Úإلرومان ينتمون إ ¤قبيلة  papiriaوهي نفسس إلقبيلة إلتي ينتمي إليها
إإلمÈإطور ترإيانوسس ،ومن إÙتمل أإنهم إسشتعملوإ ‘ بنائها إ◊جارة إÛلوبة من
مقطع إ◊جر بجبل متليلي إلوإقع على مسشافة 5كم ششرق إŸدينة.
وإرت -قت ط -ب-ن-ة ‘ ع-ه-د إإلمÈإط-ور «سش-ب-ت-ي-م-وسس سش-ي-وي-روسس ( 211-193م) إ ¤رت -ب -ة:
مونيكبيوم ،وششهدت إŸدينة ‘ هذه إلفÎة نهضشة عمرإنية كبÒة (‘ عهد سشيوريوسس)،
وتركزت إŸسشيحية باŸدينة منذ سشنة  250م
Óسشقفية ،كما كانت
حيث كان هناك مركز ل أ
إŸدينة ‡ثلة ‘ إÛتمع إلديني بقرطاجة
سشنة  258م وسشنة  411م من طرف إألسشقف
إلكاثوليكي كريسشكونيوسس وإألسشقف إلدوناتي
بروتسشيوسس.
وإحتفظت طبنة ببعضس آإثار إلرومان بعد
إإلجتياح إلوندإ‹ بسشور إŸدينة إلذي بلغت
أإبعاده 760 :على  640م.Î

إألعيان وإلقادة إلعرب ‘ إŸعركة.
كان لهذه إلهزÁة أإثر كب ‘ Òإنتفاضشة إلÈبر ‘ بÓد إŸغرب وإألندلسس فقام وإ‹
إفريقية باÿروج Ùاربة إلقائد إلÈبري عكاششة إلنفزإوي فالتقوإ ‘ صشفر سشنة 124هـ -
742م ووقعت عدة معارك إنهزم فيها إلÈبري عكاششة فهرب إ ¤مدينة طبنة.
وطفن من بعد ولة إفريقية على مدينة طبنة فعمدوإ إ– ¤صشينها وإقامة أإسشوإر عليها
لتصشبح Ãثابة إلنقطة إلدفاعية وإلدرع إلوإقي إلقليم إلزإب ،و‘ هذإ إإلطار –ّول إ◊صشن
إلبيزنطي إ ¤حامية عسشكرية للجند إلعربي وأإصشبحت إŸدينة نقطة “ركز هام للسشلطة
‘ غرب إفريقية ،وتصشاعدت ثورإت إÿوإرج فكانت فتنة قبلية ‘ عهد إÿليفة إلعباسشي
أإبي جعفر إŸنصشور وذلك سشنة 140هـ  757 -م وهيئت هذه إلثورة لسشقوط إلقÒوإن ‘
أإيدي إÿوإرج إلصشفرية ثم إإلباضشية ،فيما بعد وبالتا‹ أإصشبحت إفريقية –ت سشيطرة
إÿوإرج ،إزإء هذإ إلوضشع أإرسشل إÿليفة إŸنصشور جيششا قدر بـ 40أإلف جندي جعل ‘
قيادته ﬁمد بن إألششعث بصشحبنه إألغلب بن سشا ⁄إلتميمي وكان هذإ إألخ Òأإحد إلقادة
Óباضشية و“كن إألششعث من دخول إلقÒوإن و“ت
إلبارزين للجيشس ،فكانت إلهزÁة ل إ
إعادة بسشط إلنفوذ إلعباسشي على إŸنطقة سشنة 144هـ 761-م.
بعد ذلك أإقر إلوإ‹ إألششعث بتعي Úإلعمال على أإقاليم إفريقية وقد إختصس بÓد إلزإب
على حدود بÓد إÿوإرج بأاكفأا قادته وهوإألغلب بن سشا ⁄إلتميمي ،وإتخد إألغلب من
طبنة مقرإ له إ ¤تاريخ خروج إبن إألششعث من إلقÒوإن ‘ 148هـ .

لغلبي:
ب  -طبنة خÓل العهد ا أ

بقي ذكر هذه إŸرحلة من تاريخ مدينة طبنة قلي ،Óكان إÿطر إألسشاسشي إلذي هّدد
إألغالبة منذ بدإية تو‹ إبرإهيم بن إألغلب هوثورإت إ÷ند وغÒهم وأإول هذه إلثورإت
هي ثورة خريشس سشنة 186هـ  802-م ،وهوأإول “رد للجيشس على إ◊كم وجمع خريشس
” إللقاء ‘
جنده وسشار إليه قائد جيشس إألغالبة «عمرإن بن ›الد» ‘ جيشس كب Òو ّ
سشبخة تونسس إنتهى بهزÁة إلثوإر وإقرإر إألمور ‘ إŸدينة ،كما وجدت ‘ عهده
إضشطرإبات حادة ‘ جهة طرإبلسس سشنة 189هـ 850-م ،لكن إرسشال قائد إ÷ند إألغلبي إ¤
هنالك هدأإ إألهوإل ‘ هذه إŸنطقة إلوإقعة إأقصشى ششرق إإلمارة.
إلششيء إŸؤوكد أإن طبنة إكتسشبت إŸكانة إلعظيمة ‘ حياة إبرإهيم إبن إألغلب مؤوسشسس
إلدولة إألغلبية فهي إŸكان إلذي إآوإه وقوإه إ ¤مرإتب إلولية فأاعاد لها إ÷ميل وعÚ
على وليتها أإعز أإصشحابه وهوحمزة بن إلسشبال (إŸعروف با◊رون) أإحد رؤوسشاء إلقادة
وششجعان إألخبار ،كما أإن طبنة مثلت إلقاعدة إÿلفية وإألهم بالنسشبة للوإ‹ إ÷ديد
إلقد Ëإبرإهيم إبن إألغلب إذ كان ‘ فÎة حكمه إلصشرإع وإلدسشائسس مع إبن إلعكي،
فيجعل من طبنة مÓذه وينظم إأموره ثم يعيد إلكرة إ ¤إلقÒوإن إلتي بقي فيها وإليا مدة
ششهرين ثم جاءه كتاب إلرششيد إلذي زوره إبن إلعكي.
وتفوي إبرإهيم إبن إألغلب سشنة  196هـ.

@ حصصار اŸدينة وسصقوطها:

بعد سشقوط مدينة سشطيف تبعتها هزÁة جيشس قسشنطينة وطبنة على يد جيشس إلدإعي
إلششيعي إأبوعبد إلله ،فÎإجع بعضس إ÷يشس إ¤
بغاي وإلنصشف إآلخر بقيادة ششيب بن ششدإد إ¤
مدينة طبنة ،وإتخد حاجبة Ÿدينة طبنة بقيادة
حسشن بن أإحمد بن نافذ إŸعروف بأابي إŸقارع
عام Óعليها ،لكن حاصشرها إلدإعي وأإسشقطها
ودخل سشكان طبنة ‘ طوعه.

لعمال التنقيبية
-7ا أ
لثرية:
للمدينة ا أ

د  -طبنة ‘ العهد الوندا‹:

إجتاحت إإلمÈإطورية إلرومانية بعد موت
إلقسشطنط Úإألك Èموجة من إلضشطرإبات
إلسشياسشية وإÓÿفت إلدينية وكان يحكم بÓد
إŸغ-رب إل-ق-ائ-د ب-ون-ي-ف-اسس ل-ك-ن إإلمÈإط-ورة
ع -زل -ت -ه ب -ع-د وشش-اي-ة ،وأإم-ام شش-ع-وره ب-اÿط-ر
إسش -ت-ن-ج-د ب-ال-ون-دإل ،م-ق-اب-ل إل-ت-ن-ازل ع-ن ك-ل
‡تلكاته لهم بغرب إŸملكة إلرومانية ،فعÈ
إل-ون-دإل إل-ب-ح-ر ل-ن-ج-دت-ه سش-نة  429م ب-ق-يادة
جنسشريق وكان عددهم  80أإلف جندي وإكتسشح
إلوندإل إلسشوإحل وأإقاموإ حاميات عسشكرية
و ⁄يسشتطعوإ مد نفوذهم دإخل إŸملكة كلها،
‡ا جعل إلÈبر يششعرون باسشتقÓلية وهاجموإ إŸناطق إلرومانية ،وتضشررت طبنة بعد
إغارة إلÈبر عليها.
و ⁄تسشتعد إŸدينة كامل حيويتها حتى دخول إلبيزنطي ÚبÓد إŸغرب سشنة  533م،
وأإعادإلبيزنطيون إلتحصشينات إلرومانية إلقدÁة وأإسشسشوإ إ◊امية إلبيزنطية بطبنة سشنة
 540م.

و ـ طبنة خÓل العهد البيزنطي:

‘ سش - -ن- -ة  533م دخ- -ل إل -ب -ي -زن -ط -ي -ون ب Ó-د إŸغ -رب وك -ان أإول إمÈإط -ور ب -ي -زن -ط -ي
هوجوسشتينيانوسس إألول ،وسشعى إلبيزنطيون إ ¤إسشÎجاع إ◊دود إلرومانية وإعادة وحدة
إإلمÈإطوية إلقدÁة.
وتدل بقايا هذه إلتحصشينات إلبيزنطية على أإن إÿط إألول كان يبدإ عند مدينة بجاية
وينتهي عند قفصشة مرورإ بسشطيف وطبنة ثم يدور حول جبال إألورإسس ليصشل إ¤
تاموقادي ‘ طريقه إ ¤تبسشة ،أإما إÿط إلثا Êفكان يبدأإ عند قرطاجة وينتهي عند
مدينة قسشنطينة.
ومثلت طبنة أإحد إلنقاط إلهامة وإألسشاسشية للسشيطرة إلعسشكرية ‘ إŸنطقة إ÷نوبية
إلغربية إلفريقيا ،لذلك Áكن إعتبار فÎة حكم إلبيزنطي ÚفÎة حكم عسشكري.

لسصÓمي:
 - 6طبنة خÓل ا◊كم ا إ
إلروما« Êسشيبتيموسس سشيويروسس» ‘ نهاية إلقرن إلثا ÊللميÓد بإاحدإث ولية منفصشلة
وهي ولية نوميديا ،إذ جعل من غرب ولية إفريقيا إلÈوقنصشلية ولية جديدة إمتدت إ¤
إلوإدي إلكب ،Òمثلت طبنة أإحد مدن هذه إلولية وعاصشمتها مدينة سشÒتا (قسشنطينة
حاليا) كما أإسشندت مهام تسشي Òإلولية إ ¤مفوضس عسشكري يجمع ب Úإلسشلطة إŸدنية
وإلعسشكرية –ت وصشاية إإلمÈإطور.
لكن إلرومان باسشتولئهم على مدن وسشهول نوميديا  ⁄يسشتطيعوإ دخول إŸناطق إ÷بلية
إلذي Áر ششمال إألورإسس ،وهذإ ما أإك Ìمن ثورإت إلÈبر على إلرومان‡ ،ا جعلهم
يقيمون حاميات عسشكرية جنوب إ÷بال Ÿرإقبة إŸنطقة ،فاسشتقر إ÷نود إلرومان
Ãدينة طبنة ،وهذإ قبل قدوم إلفيلق إلثالث إألغسشطسشي Ãنطقة إألورإسس إلذي إسشتقر
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أا  -طبنة خÓل فÎة حكم الولة:

لعبت طبنة دورإ بارزإ خÓل هذه إلفÎة وذلك إنطÓقا من موقعها إلسشÎإتيجي
وإلقيادي إلذي إحتلته إŸدينة ‘ إقليم إلزإب لسشيما على إثر نششاط حركات إÿوإرج
ببÓد إŸغرب ،فعند ‚اح إÿوإرج منذ مطلع إلقرن إلثا Êإلهجري ‘ إلتسشلل ب Úصشفوف
إلÈبر وأإخذوإ ‘ نششر تعاليمهم إŸنادية أإسشاسشا باŸسشاوإة ب Úإلعرب وإلÈبر ،وأإثاروإ
ثورإت على حكم بني أإمية ‘ بÓد إŸغرب وكانت أإول حرب هي «وقعة إألششرإف  122هـ -
740م» أإول هزÁة للعرب ضشد إلÈبر ،ثم بعد إنتفاضس إفريقيا لهذه إلهزÁة وقعت معركة
ثانية ب Úإلعرب بقيادة وإ‹ إفريقية كلثوم بن عياضس وإلÈبر بقيادة خالدين حميد إلزناتي
ووقعت إŸعركة بوإد سشبو (نهر على مدينة فاسس) وهزم إلوإ‹ كلثوم وقتل عدد كب Òمن

@ –ريات تكسصي من  15أافريل إا¤
 15ديسصم:1848 È
ت -ع -رضس ت -كسش -ي ‘ م -ق -ال -ه إ ¤م -وق -ع ط-ب-ن-ة
إلسشÎإتيجي وإÙجرة إلتي سشاهمت ‘ تزويد
إŸدينة Ãوإد إلبناء ويرجع تأاسشيسس إŸدينة إ¤
ع -ه -د ج -وسش -ت -ن-ي-ان ،وع Ìف-ي-ه-ا ع-ل-ى م-ط-اح-ن
روم-ان-ي-ة ك-ام-ل-ة إألج-زإء ي-ق-در ع-دده-ا بحوإ‹
 100مطحنة.

@ أاعمال «بايان»:

إأول - -ه- -ا ‘ ف- -ي- -ف- -ري  1857وعÌت إل -ف -رق-ة
إإلي-ط-ال-ي-ة ع-ل-ى ن-قشس ك-ت-اب-ي ب-ال-ل-غ-ة إلÓ-ت-ي-نية
بالقرب من سشد قد Ëنقشس عليه « »tubonisويرجع عدد سشكان إŸدينة ما ب30 - 25 Ú
أإلف نسشمة ،وهذإ إلتقدير حسشب إمتدإدإ آإثارها.
أإما ‘ سشنة  1864فأا‚ز إأعمال خاصشة بقنوإت إŸياه إلتي Œلب إŸاء من وإدي بريكة
وإآلخر من وإدي بيطام.

@ أاعمال «فيل» :1868

أإجرى –ريات على مدينة طبنة إألثرية وذكر إأنها تششهد على وجود مدينة كبÒة قسشم
منها يرتفع عن باقي إŸدينة بحوإ‹  6م.

@ أاعمال مسصكري :1877

وأإكد فيها أإن طبنة –وي ثÓث مدن متتابعة :إŸدينة إلرومانية وإلبيزنطية وإإلسشÓمية.

@ أاعمال دهيل :1893 - 1892

وأإكد فيها على أإن إلطريق إلرإبط ب Úبلزمة مرورإ بنقاوسس حتى طبنة يقع بامتدإد وإد
بريكة وأإنه بنيت قلعة بيزنطية على إلضشفة إليسشرى من وإدي بريكة على مسشافة  4كم من
مدينة بريكة.

* أاعمال بÓنشصي :1899

يؤوكد ‘ درإسشته على أإن طبنة مدينة بربرية.

@ أاعمال قر„ :1901

وهي آإخر وأإهم إلدرإسشات إلتي أإ‚زت حول مدينة طبنة وإهتم قر„ ‘ حفره على
إألعمال إلهيدروليكية ،وحفريات حول طبنة إلرومانية وإلبيزنطية ووجد حمام روماÊ
باŸدينة ،إضشافة إ ¤إŸدينة إإلسشÓمية وإأكد على وجود طرق أإخرى تربط طبنة باŸدن
إÛاورة منها Ÿبيز وبسشكرة.

 - 8علماء مدينة طبنة:
نذكر منهم باختصشارﬁ :مد بن إ◊سش Úإلطبني ،زيادة إلله بن إلطبني ،عبد إŸلك
إلطبني.
مدينة طبنة تنتظر إفرإج وزإرة إلثقافة عن مششاريع إ◊ماية لتنال حظها ‘ إلتاريخ.

ثقافة

أ ل خ م ي س س  2 9ن و ف مب ر  2 0 1 8م
ألموأفق لـ  21ربيع أألول  1440هـ

‘ أاو ¤طبعإت ا÷إئزة القإرية

لـّمحوا لوجود شسبهة ‘
مراجعات..
صسفقة Œهيز البنإية
فّن ـ ـان ـ ـون يسستنج ـ ـدون Ãيهوب ـ ـي ◊ماي ـ ـة اŸسسلم القوي خ Òمن
اŸسسلم ال ّضسعيف! نعم!
اŸسس ـ ـرح ا÷ه ـ ـوي Ÿعسسك ـ ـر
ولكن ،كيف؟

اإلبداع اإلفريقي على إايقاع «مÒيام ماكيبا»

معة بقصسر الثقإفة مفدي زكريإ ،على حفل
ّ إفة ،السسيد عز الدين ميهوبي ،يوم غد ا÷
يشسرف وزير الثق
التي –ظى برعإية رئيسس ا÷مهورية عبد
Óبداع الثقإ‘»،
Óن عن الفإئزين بجإئزة «مÒيإم مإكيبإ ل إ
–ي-ي-ه-إ ال-فنإنة سسول„ سسيزيروفنإ رودريغإز
لع
ا إ
ق-ة ،وسس-ي-ك-ون ا◊ف-ل م-ت-ب-وع-إ بسس-ه-رة ف-ن-ي-ة
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-
لخضسر.
 Solange Ceserovمن جمهورية الرأاسس ا أ
na RODRIGUEZ

أاسسامة ــ إا

يهوبي قد أعلن عن تأاسسيسس ألجائزة ألتي أطلق
وكان م
في ألبدأية (منتصسف سسبتمبر  )2017تسسمية
عليها
ماكيبا لÓإبدأع ألفني ألأفريقي» ألتي تمنح
«جائزة
«وتشسرف عليها لجنة تحكيم من أسسماء كبيرة
سسنويا،
ارة ألسسمرأء تنتقي شسخصسية أفريقية قدمت
في ألق
للفن وألثقافة وألإبدأع وألموسسيقى وألسسينما
ألكثير
ف أشسكال أإلبدأع في أفريقيا ،وتقدم في حفل
ومختل
في ألجزأئر عرفانا لرموز ألثقافة أألفريقية»،
ينظم
كما صسّرح ميهوبي حينذأك.
ف ميهوبي يومها باأن في أإلعÓن عن ألجائزة
وأضسا
وتخليد لهذأ أللقاء أألول من نوعه» ،خاصسة
«تثمين
ج -ائ -زة «ت -ح -م -ل أسس -م وأح -دة م-ن رم-وز أل-ف-ن
وأن أل -
ي ألتحرري وهي مريم ماكيبا..هي لفتة أردناها
ألعالم
ن من ألجزأئر من خÓل ديوأن حقوق ألموؤلف
أن تكو
سس-ي-ت-ك-ف-ل ب-ال-ج-وأنب أل-ف-نية وألمالية للجائزة».
أل-ذي
ّ لوزير عن وفاء ألجزأئر تجاه ألقارة أألفريقية
وتكلم أ
أبعادها ،ومن بين أألدلة على ذلك ،سستكون
في كل
أفريقيا ضسيف شسرف معرضس ألكتاب ألدولي.
جنوب
من ذلك ،كان ميهوبي قد تحّدث عن ألعمل على
وأكثر
ع تصسور لمهرجان سسينمائي أفريقي في إأحدى
«وضس
جنوب ألجزأئري ،وأسستعادة حضسورنا ألثقافي
مدن أل
في أفريقيا يتم بطريقة أإيجابية وتدريجية».

ألعدد
17 80 7
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دعإ عدد من الفنإن ÚاŸسسرحيÃ Úعسسكر ،وزير الثقإفة عز الدين ميهوبي إا¤
إاي-ف-إد ÷ن-ة –ق-ي-ق قصس-د م-ت-إب-ع-ة ع-م-ل-ي-ة Œه-ي-ز ب-ن-إية اŸسسرح ا÷هوي Ÿعسسكر،
لب-و ال-ف-ن-ون وأاب-ن-إئ-ه اŸم-إرسس Úل-ل-مسسرح ،لسسيمإ وأان الصسرح
ب-إع-ت-ب-إره-إ م-كسسب أ
اŸع-م-إري ل-ل-مسس-رح ا÷ه-وي Ãعسس-ك-ر خضس-ع ل-ع-م-ل-ي-ة ت-أإه-ي-ل ورد الع-ت-ب-إر كلفت
الدولة ميزانية طإئلة،
وأنتظرت أألسسرة ألفنية بشسغف أسستÓمها لعقد من ألزمن ،وأسستغل هؤولء ألمسسرحيين حلول
ميهوبي بمعسسكر يوم أمسس ،لرفع أنشسغالهم عن ألتجاوزأت ألتي مسست عملية تجهيز بناية
ألمسسرح بعد أن كلف ترميمها ميزأنية طائلة ،دأعين في ألوقت نفسسه إألى إأنقاذ ما يمكن
إأنقاذه قبل فوأت أآلوأن.
وفي رسسالة مفصسلة لهم أسستلمها ميهوبي ،أوضسحت فئة وأسسعة من ألممارسسين للمسسرح
بمعسسكر« ،أن بناية ألمسسرح تعتبر تحفة فنية يعتبرونها مكسسبا ألسسر أب ألفنون ،غير أن
عملية تجهيزها ألمشسبوهة تمت بطريقة غير مناسسبة لهذأ ألمكسسب و ألتحفة ألمعمارية
أل -ف -ن -ي-ة ،مشس-ي-ري-ن أن أرضس-ي-ة أل-رك-ح تشس-ب-ه أرضس-ي-ة مÓ-عب أل-ت-زل-ج زي-ادة ع-ل-ى ردأءة ب-اق-ي
ألتجهيزأت على غرأر ألكرأسسي وألتجهيزأت ألصسوتية ألتي تم رفضسها بسسبب ردأءة نوعيتها،
وعبر ألممارسسون للمسسرح عن أمتعاضسهم من أعترأضس مديرية ألثقافة وإأدأرة ألمسسرح
ألجهوي لتعليمة سسابقة للسسلطات ألولئية تضسمنت تشسكيل لجنة فنية لمتابعة عملية تجهيز
بناية ألمسسرح ،وقال ألفنانون ألذين أحتجوأ باعترأضس ألموكب ألوزأري أمام بناية ألمسسرح
ألجهوي ،أن مشسروع ترميم ألمسسرح جاء أعترأفا بالمجهودأت ألتي قدمها هؤولء خدمة
للمسسرح ،دأعين ميهوبي إألى أألخذ بعين ألعتبار أنشسغالهم ألرأمي أسساسسا للمحافظة على
ألمكسسب ألمحصسل عليه بعد سسنوأت من ألنتظار.

بقلم د  -أاحبيب مونسسي

معسسكر :أام ا Òÿــ سس
سسجل بإإجمإع من ÷نة اليونيسسكو

«كيـ ـ ـالـ ـ ـ ÚاŸـ ـ ـاء» إارث جزائـ ـ ـري يضسـ ـ ـاف إا ¤الّتـ ـ ـراث اإلنسسـ ـ ـاÊ
القسضم الثقافي /
ح -ر ف -ة م -ن ح -ر ف أ ل -ج -ز أ ئ -ر أ ل -ق -د ي م ة
ف -ي م -ج -ا ل أ ل -ر ي أ ل -ت -ق -ل -ي -د ي  ،و أ ل -ت -ي
ب -ر ه -ن ت ع -ل -ى ن -ج -ا ع -ت -ه -ا و ف -ا ئ -د ت -ه -ا
أ ل - -م - -ث - -ل -ى ف -ي أ ل -ز ر أ ع -ة م -ن -د أ ق -د م
أ ل -ع ص س -و ر ل ق ت ه -ي أ ل خ -ر ى أ ه -ت -م -ا م
أ ل -ي -و ن س س -ك -و  ،ب -ع -د م -و أ ف -ق -ة أ ل -ل -ج -ن -ة
أ ل -ع -ا ل -م -ي -ة ل -ل -ح -ف -ا ظ ع -ل -ى أ ل -ت -ر أ ث
أ ل - -ث -ق -ا ف -ي ل -ه -ذ ه أ ل -ه -ي -ئ -ة أ لأ م -م -ي -ة
أ ل - -م - -ج - -ت - -م - -ع - -ة أ و ل أ م س س ف - -ي ج - -ز ر
م - -و ر ي س س  ،ع - -ل - -ى ت س س - -ج -ي -ل أ ل -ع -ن ص س -ر
أ ل -ث -ق -ا ف -ي « ك ّ-ي -ا ل -ي -ن أ ل -م -ا ء» ض س م ن
أ ل -ق -ا ئ -م -ة أ ل -ت -م -ث -ي -ل -ي -ة ل -ل -ت -ر أ ث غ -ي -ر
أ ل م ا د ي ل Óإ ن س س ا ن ي ة .
جلت وزأرة ألثقافة
وبالمناسسبة سس ّ
ح س س ب ب -ي -ا ن ل -ه -ا ت -حّص س -ل ت « أ ل ش س -ع ب »
ع ل ى ن س س خ ة ع ن ه « ب ف خ ر و أ ع ت ز أ ز ن ب اأ
م و أ ف ق ة أ ل ل ج ن ة أ ل ت ي ج ا ء ت ب اإ ج م ا ع

سساهمة
م

عرضض رواية «ضضحكتها
تنقصضني» بتلمسضان للجزائري بن
طالبي والّتونسضية ياسضم Úقرقوبي
نورالدين مبخوتي
بمبادرة من تعاونية أيرأد للفنون ألثرأتية ببني سسنوسس وبالتنسسيق مع دأر
ألثقافة عبد ألقادر علولة بعاصسمة ألزيانيين تلمسسان ،دأرت وقائع جلسسة
أدبية ممتعة عشسية أول أمسس بفضساء ألقاعة ألصسغرى ألمعدة خصسيصساً لمثل
هذه ألتظاهرأت .يتعلق ألأمر بعرضس ألخطوط ألعريضسة لمحتويات ألروأية
ألموسسومة بضسحكتها تنقصسني ومقاربة جمالياتها ألأسسلوبية ،وهي عمل
مشسترك أبدعته أنامل صسوتين من ألجزأئر وتونسس ،كما جاء على ظهر
ألغÓف.
ألكاتبين هما عبد ألرحيم بن طالبي ألمولود في سسيدي بلعباسس ،1988
وهو مختصس في ألدياديكتيك ويشسغل منصسب أسستاذ للفرنسسية بجهة
سسبدو ،أما ألتونسسية ياسسمين قرقوبي فهي طالبة في ألدرأسسات ألعليا
من موأليد ألثمانينات أيضسا بولية قفصسة .يقع ألعمل في حدود 196
صس ،وقد صسدر في فرنسسا عن دأر «لرمتان» في حلة أنيقة جذأبة.
يتناوب على سسرد ألوقائع و أحدأث ألنصس شسخصسيتان رئيسسيتان هما
شسخصسية عبد ألهادي وشسخصسية ليلى ألمحور ألرئيسس في هذأ ألخطاب
ألروأئي .تدور أحدأث ألروأية بشسكل عام حول حب ألحياة وألرغبة
ألملحة في فتح كوة في هذأ ألنفق ألمظلم .تتميز ألروأية بموأصسفات
خاصسة منها أنها تنفتح على ألفنون ألأخرى ،فهي مبنية على ألنوبة كما
أن أللغة في هذه ألروأية شسديدة ألخصسوصسية ،فهي وثيقة ألصسلة بتلك
ألنزعة ألمغاربية ألتي أسسسس لها كل من كاتب ياسسين ومحمد ديب
ومحمد خير ألدين و أصسوأت أخرى كان لها ألفضسل في نحت لغة
م -غ -ارب -ي -ة ت-خ-ت-رق أل-ل-غ-ة أل-ف-رنسس-ي-ة م-ن أل-دأخ-ل ل-ت-ح-ق-ي-ق ألن-ج-ازأت
ألمطلوبة لتكيفيها مع هويتها وخصسوصسيتها .بقي أن نشسير أن علي
عبدون ألمخرج ألمسسرحي هو ألذي قد أدأر أشسغال هذه ألندوة ألعلمية
باقتدأر بحضسور مصسحح ألكتاب محمد فرجي ،وهو من بسسكرة يشستغل
في ألصسحافة ألناطقة بالفرنسسية.
ولعل ألسستثناء في هذه ألجلسسة هو حضسور جمهور نخبوي وأزن أثرى
ألنقاشس ،خاصسة تلك ألمتعلقة بجوأنب من شسخصسيات ألروأية وكذلك
ظاهرة ألشسترأك في ألكتابة ألتي تميز بها ألمتن ألروأئي فهي لها
دلل-ت-ه-ا أل-رم-زي-ة وب-ع-ده-ا أل-ن-فسس-ي ف-ي ت-ج-اوز أل-ذأت أل-م-ع-ط-وب-ة أإل-ى
مشساركة ألآخر في فكره ولغته من أجل ألتاأسسيسس لما هو أجمل و أبهى.

أ ع ض س -ا ئ -ه -ا أ ل ـ  ، 2 4و أ ل - -ت - -ي د ع ت م -ن
خ  Ó-ل -ه -ا أإ ل -ى ض س -ر و ر ة أ ل -ح -ف -ا ظ ع -ل -ى
ه -ذ أ أ لإ ر ث أ لإ ن س س -ا ن -ي »  .ك -م -ا أ ث -ن ت
أللجنة ،حسسب ذأت ألمصسدر» على
أ ل -ق -ي -م -ة أ ل -ث -ق -ا ف -ي -ة ل -ه -ذ أ أ ل -ع -ن ص س -ر
ألثقافي ألمرتبط بالتسسيير ألدقيق
للماء من قبل سسكان توأت موجهة
شسكرها للجزأئر ألتي أدركت ألقيمة
أ ل -ح -ي -و ي -ة ل -ل -م -ع -ر ف ة أ ل ت ق ل ي د ي ة ل ك ي ف ي ة
توزيع ألماء».
ل Óإ ش س ا ر ة  ،أإ ن ت س س ج ي ل « ك ي ا ل ي ن أ ل م ا ء »
ض س -م -ن ق -ا ئ -م -ة أ ل -ت -ر أ ث غ -ي -ر أ ل -م -ا د ي
ل Óإ ن س س ا ن ي ة  ،ج ا ء أ ض س ا ف ة أإ ل ى أ ل ع ن ا ص س ر
أ ل ث ق ا ف ي ة أ لأ خ ر ى أ ل م س س ج ل ة ع ل ى ه ذ ه
أ ل -ق -ا ئ -م -ة و ه -ي  :أ ل ش س -د ة أ ل -ت -ل -م س س -ا ن ي ة ،
س س ب و ع ت ي م ي م و ن  ،ر ك ب أ لأ ب ي ض س س س ي د
أ ل ش س -ي -خ  ،أ لإ م -ز أ د  ،أ ه -ل -ي -ل ب -ق -و ر أ ر ة ،
ألسسبيبة بجانت.

جمعت ب Úمصسطفى خإلد بن عمإرة وفتيحة سسبع

«جلسسـ ـ ـة مـ ـ ـع كاتـ ـ ـب» باŸكتبـ ـ ـة الّرئيسسيـ ـ ـة للمطالـ ـ ـعة بتـ ـ ـيارت

‘ إاطإر الّنشسإطإت التي تن ّ
لخÒة عشسية
ظمهإ اŸكتبة الرئيسسية للمطإلعة العمومية بتيإرت احتضسنت هذه ا أ
أامسس جلسسة فكرية جمعت الكإتب مصسطفى خإلد بن عمإرة صسإحب آاخر إاصسدار «همسس الروح» مع الكإتبة فتيحة
صسمت وأاخرى للكÓم».
سسبع مؤولفة «نإفذة لل ّ

تيارت :ع ــ عمارة

أل-م-ن-اسس-ب-ة ك-انت ل-ت-ب-ادل ألآرأء وأل-ن-ق-د
ب-ال-نسس-ب-ة لÓ-إصس-دأري-ن ل-ك Ó-أل-ك-ات-ب-ي-ن،
فكتاب «همسس ألروح» هو مجموعة من
ألهمسسات ألدأفئة ألرقيقة ألتي تتناولها
خوأطر شسعرية ونثرية جمعها مصسطفى
خالد بن عمارة في  111صسفحة ،حاول
من خÓلها كما صسرح دغدغة ألأفئدة
م- -ن خÓ- -ل ح- -وأرأت أدب -ي -ة ف -لسس -ف -ي -ة
باأسسلوب مشسوق يجعل ألمتلقي يتلهف
لإتمام قرأءتها.
وما يميز هذه ألخوأطر هو ألتوظيف
ألجيد للغة ألضساد ،وما أضسفى جمالية
أكثر على ألنصسوصس هو تزوأج ألشسعر
وألنثر في قصسيدة وأحدة وفي تناسسق
أدبي جميل ،وهو ما جعل ألكاتب ينفرد
ب -ن-م-ط-ي-ة ج-دي-دة ،ت-ق-ت-رب م-ن وج-دأن
أل-ق-ارئ وتشس-ده أإل-ى ح-ت-م-ي-ة أسس-ت-ك-م-ال
قرأءة ألكتاب.
ورغم أن كاتبنا لم ينتج سسوى هذأ
ألعمل ألذي كلفه ألكثير من ألوقت،
لكن مصسطفى ألقنوع يقول أنه يمشسي
عن قناعة وفق ألمثل ألشسعبي ألقائل
«كمشسة نحل خير من شسوأري ذبان».
أما ألكاتبة سسبع فتيحة فقد قدمت
مجموعتها ألقصسصسية «نافذة للصسمت
و أخرى للكÓم» ،وألتي قدمتها كـ
«نصس -وصس ت-ق-ول ع-ن-ه-ا أن-ه-ا م-ت-وأضس-ع-ة
وتحمل نبضس جميل في عالم ألكلمة
ألتي أحترقت تحت صسهد ألذأت ليفتح
ألنافذة ألتي تبوح صسمتا ،وهي صسورة
بيانية رأئعة تعبر عن عنوأن ألكتاب،
ألمجوعة ألقصسصسية هي نصسوصس تحمل

في أعماقها رسسائل أإلى ألضسمائر ألتي
عبثت بها رياح ألتغيير ،فسساهمت في
صسنع ماآسسي ألإنسسان تقول ألكاتبة سسبع
ف-ت-ي-ح-ة ،أل-م-ج-موعة ألقصسصسية لفتيحة
سسبع جاءت بشسيفرأت عديدة منها رجل
مهم  -من هنا  -سسيمشسي ألوزير -
ب -رق -ي-ة مسس-ت-ع-ج-ل-ة  -أل-ت-ه-م-ة  -رح-ي-ل

ألحب  -سستار قلم  -على أعتاب ألوطن
أنثى  -عربية بلون رماد  -حكمة أمر
ناهي...وشسفرأت أدبية أخرى.
أإنّ «تناول أإصسدأر ألكتابين كان بمثابة
ه -زة ن-ق-دي-ة م-ن ق-ب-ل أل-حضس-ور ،أل-ذي-ن
ثّمنوأ مبادرة مديرة ألمكتبة ألرئيسسية
أل -ع-م-وم-ي-ة ب-ت-ي-ارت أل-ت-ي د أبت ف-ي ك-ل
م -ن -اسس -ب -ة ع-ل-ى ألإب-دأع ف-ي أسس-تضس-اف-ة
ألكتاب وألمثقفين و أصسحاب ألموأهب،
ح -يث سس -ب -ق ل-ل-م-ك-ت-ب-ة أن نشس-طت ع-دة
م -ح -اضس -رأت .وأسس -تضس-افت ع-دة وج-وه
ث -ق -اف -ي -ة ك -ب -ادرة تسس -ت -ح -ق أل -تشس -ج-ي-ع
وأل- -ث -ن -اء» ،ك -م -ا ع ّ-ب -ر ع -ن -ه أل -ك -ات -ب -ان
مصسطفى خالد وسسبع فتيحة.

قإل الشسيخ محمد الغزالي رحمه الله في
إاشسراقة من إاشسراقإته الفكرية« :إان كل
ت -دtي-ن ي-ج-إف-ي ال-ع-ل-م ،وي-خ-إصس-م ال-ف-ك-ر،
وي-رفضس ع-ق-د صس-ل-ح شس-ري-ف م-ع ال-حيإة،
ه- - - -و ت- - - -دtي - - -ن ف - - -ق - - -د صس Ó- - -ح - - -ي - - -ت - - -ه
ل-ل-ب-ق-إء..ال-ت-دّي-ن ال-ح-قيقي ليسس جسسدًا
مهزو ً
ل من طول الجوع والسسهر ،ولكنه
جسس-د م-ف-ع-م ب-إل-ق-وة ال-ت-ي تسس-ع-ف-ه ع-ل-ى
لشسواق
أاداء ال-واج-ب-إت ال-ث-ق-إل ،م-ف-عم بإ أ
إالى الحÓل الطيب من متإع».
ق -ل -ي -ل م-ن ال-ك-ل-م-إت ت-ك-ت-ن-ز ف-ي دلل-ت-ه-إ
فلسسفة الحيإة التي نإدى بهإ رسسول الله
صس-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م م-ن ق-ب-ل ،ح-ينمإ
ق -إل« :ال-م-ؤوم-ن ال-ق-وي خ-ي-ر م-ن ال-م-ؤوم-ن
لرضس وإاق-إم-ة
لن ع-م-إرة ا أ
الضس -ع -ي-ف» ،أ
لول وراء إايجإد آادم
الدين ،هي القصسد ا أ
ل
عليه السسÓم .فقد قإل تعإلىَ{ :وِإاْذ َقإ َ
لْرضِس
َرtب َ-ك لِ ْ-لَ-مَِÓ-ئَ-كِ-ة ِإا uن-ي َج-إِعٌ-ل ِف-ي ا َْ أ
َخِ-ل-يَ-فً-ة} ،ول ت-ك-ون ال-خÓ-ف-ة الحقة في
لرضس إال م - -ن خ Ó- -ل ه - -ذا ال - -ن- -م- -وذج
ا أ
لنسس-إن-ي ال-ذي ُي-ق-ب-ل ع-ل-ي-ه-إ ل-ع-مإرتهإ،
ا إ
لن -ه «م-ج-ع-ول» م-ن أاج-ل-ه-إ ،وأان ح-رك-ت-ه
أ
فيهإ يجب أان تكون على هذا النحو من
لحوال وال uسسير.
ا أ
لق-بإل على الحيإة،
ف-إل-ع-ل-م ،وال-ف-ك-ر ،وا إ
شس - -رٌط أاول لصس Ó- -ح ال- -ت- -دي- -ن ،ول- -ف- -ه- -م
لنسسإن.
الوظيفة التي من أاجلهإ خلق ا إ
وأان قوته في كل واحد من هذه الركإئز،
قوة دافعة ،تكسسبه سسعإدة الشسعور بلذة
ال-وج-ود ،والسس-ت-م-ت-إع ب-م-ت-إع ال-حيإة من
أاجل اسستكمإل مهمته التي تنتهي بحسسن
الصسلة بخإلقه ..سسإعتهإ سسيكون التدّين
أاك - -ب - -ر مصس- -إدر النسس- -ج- -إم ،وال- -ج- -م- -إل،
والسس-ع-إدة .وسس-ي-ك-ون ال-ب-ق-إء ف-ي ال-ح-يإة
اسس -ت -ب -ق -إًء ل -ه -ذه الصس -ل-ة ،وت-م-ك-ي-ن-إ ل-ه-إ،
وتمديدا في عمرهإ.
أام -إ م -إ شس -إع ب -ي -ن ال -ن -إسس ال -ي-وم م-ن ف-ك-ر
يزuهد في الدنيإ ،ويصسرف النظر عنهإ،
ويجعلهإ في مقإم أادنى ،فهو فكر لم يفهم
معنى الخÓفة والقوة ،ولم يفهم معنى
ال-ع-م-إرة وال-ح-ي-إة .وإا ّن-م-إ ن-ظر إالى نفسسه
ال -م -ريضس -ة ،ف -أإراد ل -ه -إ أان ت -ه -زل ب -ه-زال
جسس - -م - -ه - -إ ،وأان ت- -ف- -ق- -د ال- -ق- -درة ع- -ل- -ى
المواجهة والمجإهدة ،وأان تسستكين في
زاوية مظلمة من زوايإ الحيإة بعيدا عن
ضس-ج-ي-ج-ه-إ..ف-ك-إن سس-وء ال-ف-ه-م م-ن أاك-ث-ر
لنسس-إن
أاسس -ب-إب ال-ت-خ-ل-ف ال-ذي م-ن-ي ب-ه ا إ
م -إضس-ي-إ وح-إضس-را .وف-إت-ه أان ال-ق-وة ال-ت-ي
ن -إدى ب -ه -إ رسس -ول ال -ل -ه صس-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه
وسس-ل-م ،ق-وة داف-ع-ة ت-ج-ع-ل ال-جسس-د ق-إدرا
على تحمل أاعبإء العبإدة التي تشسق على
الغإلبية من النإسس ،ولكنه في مجإهدتهإ
لج -ر ال -ذي ل ي -كسس -ب -ه غ-ي-ره.
ي -كسسب ا أ
فحظه من الدين يعإدل حظه من الدنيإ،
ف -يسس -ت -ق -ي -م ل-ه ذلك ال-ت-وازن ال-م-ط-ل-وب
ال -ذي ت -نشس -ده ال -ف -لسس -ف-إت ،وال-ري-إضس-إت
الروحية..ول تعرف كيف تصسل إاليه.
إاّن -ن -إ ال -ي-وم م-ط-إل-ب-ون ب-ت-دريسس ف-لسس-ف-ة
ال- -ق- -وة :ال- -ق -وة ف -ي ال -ع -ل -م..ال -ق -وة ف -ي
ال -ف -ك -ر..ال -ق -وة ف-ي ال-ح-ي-إة..ال-ق-وة ف-ي
الجسسد..لتسستقيم لنإ القوة في التّعبد،
فنحuقق الخÓفة.

á°VÉjQ
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الموافق لـ  21ربيع األول 1440هـ

لو ¤موبيليسس
تسسوية رزنأمة ا÷ولة الـ  12للّرابطة ا أ

«أابن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأء سسوسسطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأرة» يطمح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون
لتعميق الفـ ـ ـ ـ ـ ـأرق مـ ـ ـن بّواب ـ ـ ـ ـة الوفـ ـ ـ ـ ـأق

يواجه ا–أد العأصسمة فريق وفأق سسطيف اليوم Ãلعب عمر حمأدي ببولوغ ‘ Úمبأراة مؤوجلة عن ا÷ولة الـ  12للرابطة
الو ¤موبيليسس ،حيث يسسعى أاشسبأل الفرنسسي تÒي فروجي لسستغÓل الفرصسة من أاجل تعميق الفأرق عن اقرب اÓŸحقÚ
ا ¤عشسر نقأط كأملة.

عمار حميسسي

تكتسسي مواجهة اليوم اهمية كبÒة
لفريق ا–اد العاصسمة ،خاصسة انه
يدرك انه امام فرصسة ذهبية من
اجل تعميق الفارق ا 10 ¤نقاط،
وهو فارق سسيسسمح لرفقاء حامية
ا ¤ان -ه -اء م -رح -ل -ة ال -ذه-اب ب-ق-وة
وبداية مرحلة العودة بارتياح كبÒ
بالنظر ا ¤هذا الفارق اŸريح.
وحضس -ر اŸدرب ف -روج -ي لع -ب-ي-ه
ج- -ي- -دا ل -ه -ذا اŸوع -د رغ -م ب -عضس
ال- -غ- -ي- -اب- -ات ال- -ب- -ارزة ع- -ل -ى غ -رار
ا◊ارسس زماموشس ،الذي  ⁄تتأاكد
مشساركته بعد اضسافة ا ¤اŸدافع
ب- -ن ي -ح -ي -ى ال -ذي ” اع -ف -اؤوه م -ن
اŸباراة بسسبب اصسابته بنوبة برد
حادة.
وسسيقوم فروجي باشسراك اŸدافع
اليسس -ر شس -ري -ف-ي ‘ ﬁور ال-دف-اع
رفقة شسافعي مع منح الفرصسة لÍ
م- -وسس- -ى م- -ن أاج- -ل شس- -غ- -ل ال -رواق
اليسسر ‘ ،ح Úسسيكون مفتاح على
ا÷هة اليمنى من الدفاع.
م -ن ال -ن -اح-ي-ة ال-ه-ج-وم-ي-ة سس-ت-ك-ون
هناك بعضس التغيÒات بحكم غياب
الÓ- -عب م -زي -ان م -ع ع -ودة اي -ب -ارا
للفريق ،حيث سسيكون فروجي امام
معظلة حقيقية وهي الختيار بÚ

اي- -ب- -ارا وح -ام -ي -ة ال -ذي ي -ت -ال -ق ‘
اŸباريات اŸاضسية.
وسس - -ي - -ك - -ون وسس - -ط اŸي- -دان اكÌ
اÿط-وط اسس-ت-ق-رارا ب-ح-ك-م تواجد
ك -ل ال -ع -ن -اصس-ر اŸه-م-ة ع-ل-ى غ-رار
ك - -ودري ،ب- -ن غ- -يث ،شس- -ي- -ت- -ة وب- -ن
خ- -م -اسس -ة ،وم -ا ع -ل -ى ف -روج -ي إال
اخ -ت -ي-ار ثÓ-ث ع-ن-اصس-ر م-ن الرب-ع
اŸذكورة.
من جهته يسسعى اŸدرب ا÷ديد
ل -وف -اق سس -ط-ي-ف ن-ور ال-دي-ن زك-ري
لتحقيق انطÓقة حقيقية من ملعب
عمر حمادي ،وكسسر النحسس الذي

وفأق سسطيف

طارد الفريق منذ  2010تاريخ اخر
ان -تصس -ار ح -ق-ق-ه ال-ف-ري-ق ‘ م-ل-عب
عمر حمادي.
ورّكز زكري على ا÷انب النفسسي
خ Ó-ل ع-م-ل-ي-ة ال-ت-حضسŸ Òواج-ه-ة
ا–اد ال- - -ع- - -اصس - -م - -ة ،خ - -اصس - -ة ان
الÓ- -ع -ب Úت -أاث -روا ك -ثÒا م -ن ه -ذه
الناحية بفعل النتائج السسلبية التي
ح- -ق- -ق- -ه- -ا ال- -ف -ري -ق خ Ó-ل ال -فÎة
اŸاضسية.
وع -رفت ت -دري -ب -ات ال -ف-ري-ق ع-ودة
ال-ث-ن-ائ-ي ج-اب-و وزغ-ب-ة ،الّ-لذان كانا
يعانيان من اصسابة وهو المر الذي

أاراح كثÒا ا÷هاز الفني للفريق،
خاصسة انه يعول عليهما كثÒا امام
ا–اد العاصسمة للعودة بنقطة على
القل.
من جهة أاخرى سستعرف صسفوف
ال-ف-ري-ق غ-ي-اب الÓ-عب ب-وق-ل-م-ون-ة
ل Ó-صس -اب -ة ،ح -يث سس -ي -ك-ون ا÷ه-از
ال-ف-ن-ي ام-ام ح-ت-م-ي-ة م-ن-ح ال-فرصسة
ل Ó-ع -ب Úاخ -ري -ن م -ن أاج-ل إاث-ب-ات
وجودهم ،علما أان اŸدرب طالب
ج-م-ي-ع الÓ-ع-ب Úب-ا÷اه-زي-ة ل-ه-ذه
اŸباراة –سسبا لبعضس اŸفاجآات
‘ التشسكيلة السساسسية.

مولودية وهران

األنصسأر ينتظرون ظهور Ÿسسة اŸدّرب زكري إاجـ ـ ـراء الÎبـ ـ ـ ـصص
الشّستوي بتلمسسـ ـ ـأن

تلتقي ،مسسأء اليومÃ ،لعب بولوغÚ
بألعأصسمة ،تشسكيلة وفأق سسطيف مع
فريق ا–أد ا÷زائر ‘ ،آاخر مقأبلة من
لو ‘ ¤مرحلة
الرابطة اÎÙفة ا أ
الذهأب.

وسس -ت -ك -ون اŸب -اراة صس -ع -ب -ة ل -تشس -ك-ي-ل-ة ال-وف-اق،
ب -اع -ت-ب-اره-ا Œري خ-ارج ال-دي-ار ،وم-ع م-تصس-در
ت -رت -يب ال-ب-ط-ول-ة بـ  33ن-ق-ط-ة ،م-ق-ابل اŸرتبة
اÿامسسة للوفاق بـ  21نقطة.
وسس- -ي- -ك- -ون أاشس- -ب- -ال اŸدرب ا÷دي- -د ل- -ل -وف -اق
نورالدين زكري الذي عيّـن يوم السسبت اŸاضسي،
خ-ل-ف-ا ل-ل-م-درب رشس-ي-د ال-ط-اوسس-ي ،أام-ام ح-ت-مية
إاع -ادة ال-ف-ري-ق ا ¤السس-ك-ة الصس-ح-ي-ح-ة ،وب-ن-فسس
جديد ،بعد سسلسسلة من النتائج اıيبة ،الدولية
والوطنية ،بثÓث انهزامات ‘ البطولة.
ول -ه -ذا ي -ن -ت -ظ -ر األنصس-ار ظ-ه-ور Ÿسس-ة اŸدرب
ا÷ديد اŸعروف لديهم ،ويتمنون العودة بكامل
زاد اŸق -اب -ل -ة ل -ت -ق -ل -يصس ال -ف-ارق ا 9 ¤نقاط،
ب-اع-ت-ب-ار أان زك-ري أاك-د ،ع-ن-د ت-نصس-ي-ب-ه،ع-لى انه
يعمل على –قيق هدف إاحدى اŸراتب األو¤
‘ ال- -ب- -ط- -ول- -ة ،وال- -ت -ي تسس -م -ح ب -اŸشس -ارك -ة ‘
منافسسات دولية.
نشس Òإا ¤أان اŸقابلة سستشسهد غياب كل من

يشسرع فريق مولودية وهران ‘
تربصسه الشستوي ا÷معة القأدم
Ãدينة تلمسسأن بتعداد نأقصس بعد
قرار رئيسس هذا النأدي النأشسط ‘
لو ¤لكرة القدم ،أاحمد
الرابطة ا أ
بلحأج ،السستغنأء عن مأ ل يقل عن
سستة عنأصسر أاغلبهأ أاسسأسسية.

ج -اب -و ل -ل -ع -ق -وب-ة ،وف-رح-ا Êوب-وق-ل-م-ون-ة بسس-بب
الصس -اب -ة ،وأان زك -ري ي -ن -وي اسس -ت -ق -دام لع -بÚ
أاجنبي ،Úإاضسافة ا ¤اŸدافع بوشسار من مولودية
وهران ،قبل السسفرية ا ¤اسسبانيا للÎبصس ،بعد
لقاء أاهلي جدة مباشسرة ‘ ،إاطار كأاسس األندية
العربية البطلة ،بجدة السسعودية ‘ لقاء العودة،
بعد انهزام الوفاق داخل الديار بهدف دون رد.

سسطيف :نور الدين بوطغان

الّرابطة اÎÙفة لكرة القدم

مدوار يشسأرك ‘ اجتمأع بوزارة الداخلية حول التّظأهرات الّريأضسية

شسارك رئيسس رابطة كرة القدم اÎÙفة ،عبد
الكر Ëمدور ،مسساء الثÓثاء ‘ الجتماع الذي
ع -ق -د ب -وزارة ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة
والتهيئة العمرانية ،وخصسصست اشسغاله Ÿناقشسة
التظاهرات الرياضسية اıتلفة ،حسسب ما نقلته
ال -راب -ط -ة ع Èم -وق -ع -ه-ا ال-رسس-م-ي ع-ل-ى شس-ب-ك-ة
النÎنت.
واسستعرضس عبد الكر Ëمدوار ،خÓل هذا
الجتماع  -الذي حضسره رفقة عضسو اŸكتب
ال- -ت- -ن- -ف -ي -ذي ج -م -ال مسس -ع -ودان والم Úال -ع -ام
ل–Óادية ا÷زائرية لكرة القدم،
و‡ثل Úعن مصسالح المن -ا◊صسيلة اÿاصسة

ب -اŸرح -ل-ة الو ¤م-ن ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ك-رة
القدم .وقام اŸشساركون ‘ هذا الجتماع
«بتقييم مرحلة الذهاب من البطولت الوطنية
لكرة القدم ،باإلضسافة ا ¤التطرق ا ¤السسبل
وال-وسس-ائ-ل ال-ك-ف-ي-ل-ة بضس-م-ان ال-ت-ك-ف-ل وال-ت-ن-ظيم
ا÷ي -د ل -ل -م -ن -افسس-ة ،وك-ذا اŸواع-ي-د ال-ري-اضس-ي-ة
اŸقبلة التي تعتزم ا÷زائر تنظيمها» ،على حد
توضسيح بيان الرابطة .
وأاوضسح ذات اŸصسدر أان رئيسس الرابطة ،قد
أاكد للمشسارك Úأان الرابطة قد أاعدت الرزنامة
اÿاصس -ة ب -ال -ب -ط -ولت ال -وط -ن -ي-ة Ãراع-اة ه-ذه
اŸواعيد.

الّرابطتأن الأو ¤والثّأنية ـ موبيليسس

تأجيل اسستئنأف اŸنأفسسة ليومي  4و 5جأنفي 2019

ليأب
” تأجيل اسستئنأف مرحلة ا إ
ّ
لو ¤والثأنية لكرة
للبطولة اÎÙفة ا أ
القدم ،إا ¤يومي  4و 5جأنفي  ،2019بعد
أان كأنت مقررة آانفأ ليوم  28ديسسمÈ
 2018حسسب مأ أاعلنت عنه أامسس الربعأء
الرابطة اÎÙفة لكرة القدم.

وحسسب نفسس اŸصسدر ،جاء هذا التأاجيل بسسبب
التغي Òالطارئ ‘ رزنامة كأاسس ا÷زائر حيث

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

ُب- -ر›ت م- -ب- -اري- -ات ال- -دور ال- -ث- -ا Êوال- -ثÓ- -ثÚ
للمنافسسة يومي  17و 18ديسسم ،Èكما أان األندية
اŸتأاهلة للدور السسادسس عشسر سستخوضس هذا
الدور أايام  27،28و 29ديسسم.2018 È
وانطلقت فÎة الراحة ألندية الرابطة األو‘ ¤
 23نوفم ،Èبينما تبدأا يوم  1ديسسم Èبالنسسبة
ألندية الرابطة الثانية عقب إاجراء ا÷ولة الـ 15
واألخÒة Ÿرحلة الذهاب.

ويواصسل هذا القرار إاثارة ا÷دل ‘ أاوسساط
النادي الوهرا ،Êحيث أان الكث Òيحذر من
اآلن من تداعياته السسلبية على مشسوار الفريق
‘ بقية اŸوسسم ،سسيما وأان رئيسس
ال- - -ن - -ادي  ⁄يشس - -رع ب - -ع - -د ‘ ع - -م - -ل - -ي - -ة
السس -ت-ق-دام-ات ،ك-م-ا أان-ه ل Áك-ن-ه ان-ت-داب
أاك Ìم- - - -ن ث Ó- - -ث - - -ة لع - - -ب Úخ Ó- - -ل فÎة
ال -ت-ح-ويÓ-ت الشس-ت-وي-ة وف-ق ق-وان Úال–اد
ا÷زائري للعبة.
ورغم هذه اıاوف ،إال أان الرجل األول
‘ اŸولودية ماضس ‘ ﬂططه بعدما رسسم
الطÓق مع الثÓثي يطو  -كوجو  -حمار،
‘ انتظار أان يفعل األمر نفسسه مع الثÓثي
اآلخر اŸوضسوع ‘ قائمة اŸسسرح ،Úأاي
آايت واعمر  -بوشسار وشسيبان.
ويتزامن ذلك مع اسستفحال األزمة بÚ
بلحاج اŸلقب بـ ‘‘بابا‘‘ وأاعضساء ا÷معية
ال-ع-ام-ة ل-ل-مسس-اه-م ‘ Úالشس-رك-ة ال-ري-اضسية
للنادي ،ما تطلب تدخل السسلطات اÙلية
ﬁاول -ة م -ن -ه -ا إلع -ادة ال -ه-دوء إا ¤ال-ب-يت
الوهرا.Ê
ويدخل ضسمن هذا السسياق الجتماع الذي
بر›ه وا‹ وهران مع ﬂتلف األطراف
خ Ó-ل األي -ام ال -ق -ل -ي-ل-ة اŸق-ب-ل-ة ،حسسب م-ا
اسس- -ت- -ف -ي -د م -ن اŸدي -ر ال -ولئ -ي ل -لشس -ب -اب
وال -ري -اضس -ة ب-در ال-دي-ن غ-رب-ي ،مضس-ي-ف-ا أان
اŸسسؤوول التنفيذي األول بعاصسمة الغرب
ا÷زائ-ري سس-ي-ط-الب ب-اŸن-اسس-ب-ة م-ن جميع
اŸسساهم« Úوضسع اليد ‘ اليد من أاجل
مصس -ل-ح-ة ال-ن-ادي» ،ال-ذي ي-ع-ود ت-اري-خ آاخ-ر
ل- -قب ت- -وج ب -ه إا ¤سس -ن -ة  1996ع-ن-دما فاز
بكأاسس ا÷زائر.
وأانهت مولودية وهران مرحلة الذهاب من
بطولة الرابطة األو ‘ ¤اŸرتبة التاسسعة بـ
 18نقطة وبفارق ثÓث نقاط فقط عن
صساحب اŸرتبة الـ  ،14أاي ثالث
ال- -ن- -ازل Úإا ¤ال- -راب- -ط- -ة ال- -ث -ان -ي -ة ،ا–اد
بلعباسس.

ال ع د د
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لفريقية
– ّسسبأ Ÿشسأركة اŸنتخب الوطني لكرة اليد إانأث ‘ البطولة ا إ

نسسيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة دوب« :التّحضس ـ ـ ـ ـÒات
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرت ‘ ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروف ‡ت ـ ـ ـ ـ ـ ـأزة»

يشسد اŸنتخب الوطني لكرة اليد سسيدات رحأله نحو مدينة «برازافيل»
الكونغولية مرورا ببأريسس بداية من السسأعة الرابعة صسبأحأ من يوم ا÷معة،
من أاجل اŸشسأركة ‘ الطبعة الـ  23لنهأئيأت بطولة أا· أافريقيأ التي سستجري
وقأئعهأ ‘ الفÎة اŸمتدة من  2إا 12 ¤ديسسم.È

نبيلة بوقرين

كشسفت مسساعدة اŸدرب الوطني نسسيمة دوب
‘ تصس - -ري - -ح خ - -اصس ب - -ج - -ري- -دة «الشس- -عب» ،أان
التحضسÒات جرت ‘ ظروف ‡تازة با÷زائر
‘ ق -ول-ه-ا« :أاج-ري-ن-ا خ-مسس ت-ربصس-ات ب-ا÷زائ-ر
منذ بداية مهامنا على رأاسس العارضسة الفنية
ل -ل -ف -ري -ق رف -ق -ة اŸدرب ب-ن ج-م-ي-ل ال-غ-ن-ي ع-ن
التعريف ومدربة ا◊راسس هدى بناشسي ‘ 23
أاكتوبر اŸاضسي ،آاخرها اختتم يوم  28نوفمÈ
حتى ‰نح الÓعبات وقت من أاجل أاخذ قسسط
من الراحة والذهاب لبيوتهن ،وسسنشسد الرحال
نحو العاصسمة الكونغولية برازافيل يوم ا÷معة
‘ حدود السساعة  4:00صسباحا».
أاضسافت قائدة اŸنتخب الوطني سسابقا قائلة:
«ق -م -ن -ا ب -ان -ت -ق-اء ال-تشس-ك-ي-ل-ة ال-ت-ي سس-تشس-ارك ‘
ال -ب -ط -ول -ة األف-ري-ق-ي-ة ب-ن-اًء ع-ل-ى ب-عضس ال-ن-ق-اط
أاب-رزه-ا ا÷اه-زي-ة ال-ب-دن-ي-ة وال-ن-فسسية لÓعبات،
كما أان أاغلبهن سسبق لهن اŸشساركة ‘ الطبعة
اŸاضسية بأانغول ،ما يعني أانهن يعرفن بعضسهن
جيدا ،والشسكر موصسول للمدرب Úالذين أاشسرفوا
على الفريق ‘ األصسناف الصسغرى ألننا بكل
صسراحة وجدنا عم Óرائعا ،نحن واصسلنا ‘
نفسس الطريق حيث وضسعنا الروتوشسات األخÒة
سسواء ‘ ا÷انب الدفاعي أاو الهجومي فقط».

«الّتحضس Òالبسسيكولوجي مهم جّدا»
كما تطّرقت نسسيمة دوب إا ¤أاهمية التحضسÒ
البسسيكولوجي قائلة« :اعتمدنا على أاسسماء “لك
اÈÿة والتجربة ‘ اŸسستوى العا‹ ينشسطون ‘
القسسم الوطني األول ،إاضسافة إا ¤كل من الÓعبة
أام- -ال آايت أاح- -م- -د وا◊ارسس- -ة ن- -ادي -ة ب -ن ع -ب -د
ا◊ف -ي -ظ اÎÙف -ت ‘ Úاÿارج ،ح -يث رك -زن-ا
على العمل البسسيكولوجي ألنه جد مهم لصسنع
ال- -ف- -ارق ف- -وق ال -بسس -اط ،إا ¤ج -انب ا÷اه -زي -ة
ال -ب -دن-ي-ة وال-ع-م-ل ال-ت-ك-ت-ي-ك-ي ال-ذي ق-م-ن-ا ب-ه ‘
األسسابيع اŸاضسية ،وا◊مد لله ‰لك ›موعة
رائعة ونعيشس أاجواء حماسسية وعائلية جعلتنا
نركز أاك Ìالعمل بعيدا عن الضسغط».

«سسنلعب من دون ضسغط»
أاّك -دت ﬁدث -ت -ن -ا أان اإل–ادي-ة ق-دمت ل-ه-م ك-ل
اإلم -ك -ان -ي -ات ال Ó-زم-ة م-ن أاج-ل ال-ع-م-ل ق-ائ-ل-ة:
«اإل–ادي -ة ق -دمت ل -ن-ا ك-ل األم-ور واŸع-ط-ي-ات
الÓزمة مثلما طلبنا منها ،هذا ما سساعدنا على
العمل ‘ ظروف مريحة ،كما أان اŸسسؤووليÚ
طلبوا منا أان نلعب ونشسرف كرة اليد ا÷زائرية
فقط ألن األهداف اŸسسطرة تتمثل ‘ تهيئة
الفريق لسسنة  2020ما يعني أاننا سسنلعب من دون
ضسغط وهذه نقطة جد مهمة –سسب لنا».
أاما عن منافسسي الفريق الوطني ،كشسفت دوب
أان -ه -م ل Áل -ك-ون م-ع-ل-وم-ات ك-ثÒة ع-ن-ه-م« :أاول
مواجهة لنا ضسمن هذه اŸنافسسة سستكون ضسد
كوت ديفوار يوم  2ديسسم Èبداية من السساعة
 ،11:00ونحن ل ‰لك معلومات عن منافسسنا
وسس -نسس Òال -ل -ق -اء وسس -ن -ع -ت -م -د ع -ل-ى ال-ه-ج-م-ات
اŸعاكسسة ألننا ‰لك لعبات تتقن هذه الطريقة
مع الÎكيز على اللعب الدفاعي ،سسنواجه ‘
ت -ونسس ‘ دارب -ي م -غ -ارب -ي ب -داي -ة م -ن السس-اع-ة
 ،13:00وبعدها نلتقي مع الكامÒون والسسينغال
على التوا‹».

الّرابطة اÎÙفة الّثأنية

قّمة واعدة ب Úو -تلمسسأن ـ ج  -الشسلف

سستكون مبأراة وداد تلمسسأن  -جمعية الشسلف ،حيث يسستقبل الوصسيف رائد
لخÒة اŸقررة يوم
الرابطة الثأنية لكرة القدم ،قمة ا÷ولة اÿأمسسة عشسرة وا أ
ا÷معة ،والتي تتميز أايضسأ بحوارات سسأخنة ب Úأاندية وسسط الÎتيب السسأعية
لÓقÎاب من كوكبة الطليعة أاو تفأدي السسقوط ‘ منطقة اÿطر.

‡ا ل شسك فيه ،أان مباراة العمÓق ÚبÚ
و ّ
الوداد وا÷معية هي التي تسستقطب أانظار كل
اŸت-ت-ب-ع Úك-ون-ه-ا تضس-ع وج-ده-ا ل-وج-ه صس-اح-بي
مقدمة الÎتيب ،الّلذين
ت-أاّل-ق-ا بشس-ك-ل م-ل-ح-وظ خÓ-ل م-رح-ل-ة ال-ذهاب.
وسس -ي -ك -ون ل -ق -اء م -ل -عب ال-ع-ق-ي-د ل-ط-ف-ي شس-دي-د
التشسويق حيث يسسعى ابناء اŸدرب فؤواد بوعلي
الذين Œرعوا مرارة الهزÁة ‘
ا÷ول-ة اŸاضس-ي-ة ‘ بسس-ك-رة ،اسس-ت-غÓ-ل ع-ام-ل-ي
اŸيدان وا÷مهور للعودة لصسدارة الÎتيب التي
تخلوا عنها بعد هزÁة بسسكرة.
أاما جمعية الشسلف فسستخوضس مباراة تلمسسان
–ت شس- -ع- -ار «‡ن- -وع ال -ه -زÁة» ال -ت -ي ‘ ح -ال
حدوثها ،تكلفهم ضسياع كرسسي الريادة لصسالح
منافسسهم لهذه ا÷ولة.
وت- -تضس- -م- -ن ا÷ول- -ة األخÒة Ÿرح -ل -ة ال -ذه -اب
ل-ق-اءات ج-دي-رة ب-اله-ت-م-ام Œم-ع أان-دي-ة وسس-ط
الÎتيب على غرار ا–اد عنابة  -أامل بوسسعادة،
ترجي مسستغا - Âمولودية سسعيدة
ومولودية العلمة  -شسبيبة بجاية.
كل هذه األندية لها أاهداف متباينة حيث –اول
مولودية العلمة ،ترجي مسستغا Âوا–اد بسسكرة
الظفر بنقاط إاضسافية ا‹ رصسيدهم “كنهم من

تقليصس الفارق عن أاندية الطليعة.
‘ اŸقابل ،تطمح األندية اŸهددة بالسسقوط
على غرار ا–اد ا◊راشس (اŸركز  )14ورائد
ال-ق-بة ( )15وا–اد ال -ب -ل -ي -دة ( )16ا ¤تسس -ج -ي-ل
ن -ت -ي -ج-ة م-رضس-ي-ة ل-ل-خ-روج م-ن ع-ن-ق ال-زج-اج-ة
والتنفسس قلي.Ó
ويوجد ا◊راشسيون ‘ وضسعية أافضسل كونهم
يسس-ت-ق-ب-ل-ون شس-ب-ي-بة سسكيكدة ( )12خÓ-ف-ا ل-ل-ق-بة
وال-ب-ل-ي-دة ،ال-ل-ذي-ن سس-ي-ق-وم-ان ب-تنقلﬁ ÚفوفÚ
باıاطر على التوا‹ إا ¤مقرة
وغليزان ،وكلهما أامل ‘ العودة بنتيجة ايجابية
تبقي على حظوظهم ‘ لعب ورقة البقاء ضسمن
أاندية الرابطة الثانية.

@ الÈنأمج

ا–اد ا◊راشس  -شسبيبة سسكيكدة
 مولودية سسعيدةترجي مسستغاÂ
سسريع غليزان  -ا–اد البليدة
جمعية وهران  -ا–اد بسسكرة
‚م مقرة  -رائد القبة
مولودية العلمة  -شسبيبة بجاية
وداد تلمسسان  -جمعية الشسلف
ا–اد عنابة  -أامل بوسسعادة

الخميسس  ٢٩نوفم ٢٠١٨ Èم
الموافق لـ  ٢١ربيع األول  ١٤٤٠هـ

نسصيب ‘ سصيدي بلعباسض

ميهوبي يكّرم الباحثÚ
‘ علم اآلثار

23

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

17807

أاسصئلة شصفوية Ãجلسض األمة

ي- -ق- -وم وزي- -ر اŸوارد اŸائ- -ي -ة ،حسصÚ
نسصيب ،يوم الثلثاء  4ديسصم،2018 È
ب -زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د Ÿشص-اري-ع ال-ق-ط-اع
بولية سصيدي بلعباسض.

يعقد ›لسض ا أ
لمة ،اليوم ،جلسصة
ع- -ل- -ن- -ي- -ة ت -خصصصض ل -ط -رح ا أ
لسص -ئ -ل -ة
الشص -ف -وي-ة م-ن ق-ب-ل أاعضص-اء ا◊ك-وم-ة
لقطاعات الÎبية الوطنية ،الفلحة
وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ريفية والصصيد البحري،
اŸوارد اŸائ - -ي - -ة ،الصص - -ح - -ة والسص- -ك- -ان
وإاصص- -لح اŸسص -تشص -ف -ي -ات ،وذلك ع -ل -ى
السصاعة العاشصرة صصباحا.

جلسصة إاسصتماع لوزيرة البيئة

دورة تدريبية للضصبطية القضصائية

ينظم اÛلسض الوطني ◊قوق ا إ
لنسص
ان ،بالتعاون مع اŸنظمة الدولية
ل
ل -إ
صص-لح ا÷ن-ائ-ي ،م-ك-تب الشص-رق ا أ
لوس
ص-ط وشص-م-ال إاف-ري-ق-ي-ا دورة تدريب
م-د
ر
ب
Ú
ل
ف
ا
ئ
د
ة الضص-ب-ط-ي-ة ال-قض
ص-ائ-ي-ة– ،ت ع-ن-وان““ :اŸف-اه-ي-م ا أ
لسص-اسص-ية
وال
ن
ه
ج
ا
ل
ق
ا
ئ
م
ع
ل
ى
ح
ق
و
ق
ا
إ
ل
ن
س
صان لفائد
ة الضصبطية القضصائية ‘ ا÷زائر““،
وذلك من 01
إ
ا
¤
5
0
د
ي
س
ص
م
È
ا
ل
د
ا
خ
ل
،
ب
ف
ن
د
ق نيوداي ،بحسص Úداي على
السصاعة 9.00صصباحا.

ت- -ع- -ق- -د ÷ن- -ة ال- -ف- -لح- -ة والصص -ي -د
البحري وحماية البيئة ،اليوم ،جلسصة
إاسص -ت -م-اع إا ¤وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات
اŸت -ج ّ-ددة ،ف-اط-م-ة ال-زه-راء زرواط-ي،
وذلك على السصاعة  8.30صصباحا.

سصاحلي ُينشصط ندوة صصحفية

بن سصا ⁄يلتقي بأاعضصاء حزبه

ينظم ›لسض قضصاء البليدة ،بالتعاون مع اŸديرية العامة لصصندوق ضصمان السصيارات ،يوما دراسصيا حول مهام وصصلحيات صصندوق
لو ¤بالبليدة ،وعلى السصاعة  8.00صصباحا،
ضصمان السصيارات ،وذلك يوم  13ديسصم Èالداخل ،بالفندق العسصكري الناحية العسصكرية ا أ
Ãشصاركة قضصاة من ›السض قضصاء البليدة ،تيبازة ،اŸدية ،ع Úالدفلى ،وتيسصمسصيلت وإاطارات من اŸديرية العامة للصصندوق.

بن يونسض ‘ مسصتغاÂ

عرضض عّداد الغاز
اŸنز‹ الذكي ا÷ديد

 ..ويعلن عن الفائزين
بجائزة ““مÒيام ماكيبا““
لإلبداع الفني
يشص-رف وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ،ع-ز ال-دين
لعلن عن
ميهوبي ،غًدا ،على حفل ا إ
ال -ف -ائ -زي -ن ب-ج-ائ-زة ““مÒي-ام م-اك-ي-ب-ا““
لبداع الفني ،وذلك بقصصر الثقافة
ل إ
م -ف -دي زك -ري -ا ،اب -ت -داء م -ن السص -اع-ة
ء.
 17:30مسصا ً

حسصبلوي ُيشصرف على
فّعاليات إاحياء اليوم
العاŸي Ÿكافحة السصيدا

ي -ق -و
م رئ -يسض ا◊رك -ة الشص -ع -ب -ي -
ة ا÷زائ -ري -ة ،ع -م -ارة ب -ن
يونسض،
غ
د
ا
،
ب
ز
ي
ا
ر
ة
إ
ا
¤
ب
ل
دية ““سصي
دي علي““ بولية مسصتغا،Â
لوضصع إا
ك
ل
ي
ل
م
ن الزهور ترحما عل
ى أارواح الكشصاف ،Úضصحايا
إانفجار
ق
ن
ب
ل
ة
1
ن
و
ف
م
È
4
9
9
 ، 1كم ا س
صيقوم بزيارة إا ¤بلدية بن
ع  -ب -د ا
Ÿ
ا
ل
ك
ر
م
ضص -ان ل -لÎح -م ع-ل-
ى أاول شص-ه-ي-د ل-ل-ث-ورة ،ع-ب-د
الرحمان رمضصان.

 ..وينشصط Œمعا بدار الثقافة بالولية

ي -ن
شص -ط ب -ن ي-ونسض ،ي-وم السص-ب
ت  1ديسص-مŒ ،2018 Èم-عا
شصعبيا بدار ا
ل
ث
ق
ا
ف
ة
و
ل
د
ع
ب
د
ا
ل
ر
ح
م
ا
ن كاكي ،وسصط مدينة
مسص-ت-غ-
ا .Âك-م-ا يشص-رف ع-ل-ى ت-دش
ص ÚاŸق-ر ا÷دي-د ل-ل-ح-ركة
الشصعبية ا÷زائر
ي
ة
ب
ا
ل
و
لية.

يوم دراسصي حول دور اŸؤوسصسصات الصصغÒة واŸتوسصطة ‘ التنمية
تنظم اŸنظمة الوطنية أ
لرباب العمل واŸقاول ،Úيوم  1ديسصم ،Èيوم دراسصي حول دور اŸؤوسصسصات الصصغÒة و اŸتوسصطة ‘
التنمية اŸسصتدامة الشصاملة خارج النفط و اÙروقات ،وذلك Ãقر اÛلسض الشصعبي الولئي لولية
تلمسصان ،ابتداء من السصاعة  09:00صصباحا.

انطلق
األيام الثقافية اليابانية

لثقافية اليابانية ،ابتداءً من
ليام ا
تنطلق ا أ
غاية  1ديسصم ،Èبقصصر الثقافة
 29نوفم Èإا¤
ياء ،ابتداء من السصاعة 17:00
مفدي زكر
ً
مسصاءً .

لم Úالعام ◊زب التجديد ،
يعقد ا أ
كمال بن سصا ،⁄يوم السصبت  1ديسصمÈ
 ، 2018ل -ق -اء م -ع م -ن -ت -خ -ب -ي وإاط-ارات
ا◊زبÃ ،ن -اسص -ب -ة ال -ت-ج-دي-د ال-نصص-ف-ي
لحزاب
لمة بحضصور رؤوسصاء ا أ
Ûلسض ا أ
السص- -ي- -اسص- -ي- -ة و‡ث- -ل- -ي اÛت- -م -ع اŸدÊ
لقتصصادي
للتطرق للراهن السصياسصي وا إ
لج - -ت - -م- -اع- -ي ا÷زائ- -ري وال- -دو‹،
وا إ
م -ت -ب -وع ب -ن -دوة صص -ح -ف-ي-ة ،وذلك ع-ل-ى
السص - - -اع - - -ة  10.30صص-ب-اح-ا ،ب-ال-ق-رية
لفريقية ،سصيدي فرج.
ا إ

ت -خ -ت -ت -م،
ال -ي -وم ،اأشص -غ-ال اج-
ت-م-اع ال-ولة ال-ذي
ن -ظ -م -ت -ه وز
ا
ر
ة
ا
ل
داخ -ل -ي -ة وا
وال -ت -ه -ي -ئ -ة ال -ع -م -ران -ي -ة ÷م -اع -ات اÙل-ي-ة
 ،ب -قصص -ر ا أ
ل· ن -ادي
الصصنوبر.

يوم دراسصي بالفندق العسصكري بالناحية العسصكرية األو ¤بالبليدة

ي- - -ن- - -ظ- - -م م- - -رك- - -ز ال- - -ب- - -حث
وال
ت -ط -وي -ر ل -ل -ك-ه-رب-اء وال-غ-از،ال - -
ي
و
م
،
ح
ف
ل
ا
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ل
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ل
ن
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نا إ
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ن
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م
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ي
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ي
،
و
ذ
ل
ك
ع
لى
ا
ل
س
ص
ا
ع
ة
0
3
.
8
صص -ب-اح-اÃ ،ق-ر
ا
Ÿركز بأاولد فايت ،العاشصور.

لم Úال- -ع- -ام ل- -ل- -ت- -ح- -ال -ف
ي- -نشص- -ط ا أ
ال-وط-ن-ي ا÷م-ه-وري ،ب-ل-ق-اسص-م سص-اح-لي،
ي- - - -وم  01ديسص- -م ،Èن- -دوة صص -ح -ف -ي -ة
يسص -ت -ع -رضض ف -ي -ه -ا م -واق -ف ا◊زب م -ن
اŸسص- -ت- -ج- -دات ال- -وط- -ن- -ي- -ة وال- -دول- -ي- -ة
ومشصاركة ا◊زب ‘ انتخابات التجديد
لمة ،وذلك
لعضصاء ›لسض ا أ
النصصفي أ
Ãق -ره اŸرك -زي ب -ب -وشص-اوي ،اب-ت-داء م-ن
السصاعة  10:30سصا.

اجتماع
ا◊كومة بالولة

يشص-رف وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ،ع-ز ال-دين
م-ي-ه-وب-ي ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى ح-فل تكرÁي
لثار اŸنخرط‘ Ú
للباحث ‘ Úعلم ا آ
ال -ب -ح-وث ال-ع-ل-م-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-رك-ز
ال -وط -ن -ي ل -ل-ب-ح-وث ‘ عصص-ور م-ا ق-ب-ل
لنسص -ان وال -ت-اري-خ،
ال -ت -اري -خ ،ع -ل -م ا إ
وذلك بقصصر الثقافة ،مفدي زكريا،
ء.
ابتداء من السصاعة  18:30مسصا ً

عصصاد ‘ زيارة إا ¤تندوف

يقوم ا أ
لم
 Úالعام للمحافظة السصامية
ل أ
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ن
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ن
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ا
ل
ت
خ
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ل
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ث
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ي
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ا
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ث
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ا
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“
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ب
اŸرك-ز
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ي
،
و
ك
ذ
ا
م
ع
 - -اي- - -ن- - -ة ت - -دريسضا أ
لم -ازي -
غ
ي
ة
Ã
د
ر
س
ص
ة
“
“
ا
ل
ع
ر
ب
ي
ا
ل
ت
بسص-ي““
بالولية.

ند
وة حول اليوم العاŸي
للمعّوقÚ

حصصة ألمنكم

ت- -ن- -ظ  -م إا–اد
لولية ا÷زائ ي- -ة اŸك- -ف- -وفÚ
ر،
 2018ن -دوة يوم  3ديسصمÈ
صص -
السصاعة  .30ح -ف -ي -ة ،ع -ل -ى
9
الوطني ا÷ز صصباحا باŸسصرح
ائري.

ت -ت -ط -رق حصص-ة أ
لم-ن-ك-م ب-ال-فضص-اء ا إ
لذاع-ي ل -أ
لم-ن ال-وط-ن-ي ،ال-ي-وم ،إا ¤م-وضص-وع اŸواصص-ف-ات
القانونية للوحات ترقيم اŸركبات ،كما سصتسصتعرضض حصصيلة حوادث اŸرور اŸسصجلة ،خلل هذا
ا أ
لسصبوع ،بقطاع ا أ
ء.
لمن الوطني ،وذلك على السصاعة  16.00مسصا ً

يشص- -رف وزي- -ر الصص- -ح- -ة والسص -ك -ان
وإاصص- - -لح اŸسص- - -تشص- - -ف- - -ي- - -اتﬂ ،ت- - -ار
لح-د  02ديسصمÈ
حسص -ب -لوي ،ي -وم ا أ
 2018ع -ل -ى ف -ع -ال -ي-ات إاح-ي-اء ال-ي-وم
ال -ع -اŸي Ÿك -اف-ح-ة داء ف-ق-دان اŸن-اع-ة
““السصيدا““– ،ت شصعار““ ‘ حالة الشصك،
ال -كشص -ف ي -ط-م-ئ-ن-ن-ي““ ،وذلك ب-ف-ن-دق
السص - -وف - -ي- -ت- -ال ع- -ل- -ى السص- -اع- -ة 8.30
صصباحا.

غول ُينشصط ندوة حول
دور اŸرأاة

اللّقاء ا÷ماعي
اّŸوسصع رقم 315
لتسصجيل الشصهادات
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10.00
ص
ص
ب
ا
ح
ا
،
ب
ق
س
ص
مة اÛاهدين
با÷زائر الوسصطى.

ي -نشص -ط رئ-يسض Œم-ع أام-ل ا÷زائ-ر
““ت - -اج““ ،ع - -م - -ر غ- -ول ،ي- -وم السص- -بت 1
ديسصم ،2018 Èندوة بعنوان““ :أادوار
اŸرأاة ‘ ال- - -ت- - -ن- - -م- - -ي- - -ة اŸسص - -ت - -دام - -ة
وال-ره-ان-ات اŸسص-ت-ق-ب-لية““ ،وذلك على
السص - -اع - -ة  10.00صص -ب -اح-ا ،ب-ف-ن-دق
لوŸبيك ،بدا‹ إابراهيم.
ا أ

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصصÓة

^  2٩ن -وف-م :١٩٥٤ Èاسص-تشص-ه-د ال-ق-ائ-د «ق-رين
ب-ل-ق-اسص-م» ب-وادي ط-اق-ة ق-رب م-دي-نة «تيمڤاد»
بعد معركة دامية مع العدو اŸدعم بالطÒان
ا◊ربي بعد أان أابلى خÓلها بÓء حسصنا.
^  2٩نوفم :١٩٥٥ Èسصقطت حكومة «إادغار فور»
الفرنسصية أامام ضصربات جيشض التحرير الوطني.

2٤

الطقــسض اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

لول  ١٤٤0هـ الموافق لـ  2٩نوفمبر  20١٨م
الخميسض  2١ربيع ا أ

Oó©dG

مفارز إ÷يشس توقف  3عناصشر دعم إ÷ماعات إلرهابية

‘ إاطار مكافحة اإ’رهاب وبفضصل اسصتغÓل
اŸعلومات ،أاوقفت مفرزة مشصÎكة للجيشس
ال -وط -ن -ي الشص -ع -ب -ي ،ي -وم  27ن -وف -م2018 È
Ãيلة/ن.ع ،5.ث Ó- - -ث- - -ة ( )03ع- -ن- -اصص- -ر دع -م
للجماعات اإ’رهابية.

ÓرهابيÚ
..تدمﬂ ١0 Òابئ ل إ
لعداد اŸتفجرات
وورشصة إ
بباتنة

و‘ نفسس السصياق ،كشصفت ودمرت مفرزة
أاخ-رى ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي إاث-ر ع-م-ل-ية
بحث و“شصيط Ãنطقة تاغدة ،بلدية ’رباع،
و’ي -ة ب-ات-ن-ة/ن.ع ،5.عشص - - - - -رة (ﬂ )10اب- - -ئ
لÓرهابي Úوورشصة إ’عداد اŸتفجرات –توى
على ( )36قنبلة تقليدية الصصنع وقنبلت)02( Ú
يدويت Úو( )465كبسصولة و( )20كيلوغرام من
اŸواد الكيميائية اŸتفجرة و( )800غرام من
مادة  TNTو( )04كيلوغرامات من البارود،
ب- -اإ’ضص- -اف- -ة إا ¤م- -ع- -دات ﬂت- -ل- -ف -ة إ’ع -داد
اŸتفجرات ،وأادوية وأاغراضس أاخرى.
و‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقف
ع -ن -اصص -ر ال -درك ال-وط-ن-يÃ ،عسص-ك-ر/ن.ع،2.
ت -اج -ر ﬂدرات ع -ل -ى م Ïم -رك -ب-ة سص-ي-اح-ي-ة
ﬁم- - -ل - -ة بـ ( )99,1ك -ي -ل -وغ -رام م -ن ال -ك-ي-ف

اŸع- -ال- -ج ،ف- -ي- -م -ا ” ضص -ب -ط ( )2764ق - -رصس
م- -ه- -ل- -وسس ،ك- -انت ب -ح -وزة ت -اج -ري ﬂدرات
ببشصار/ن.ع.3.

...توقيف  ٤اشصخاصض وحجز ٣
بنادق صصيد بدون وثائق

م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاوق -ف ع -ن -اصص -ر ال -درك

الوطني ،بكل من اŸسصيلة/ن.ع 1.وسصطيف
وسص -وق أاه -راسس/ن.ع ،5.أارب- -ع -ة أاشص -خ -اصس
ب -ح-وزت-ه-م ثÓ-ث ( )03ب -ن -ادق صص -ي -د ب-دون
وث- -ائ- -ق ‘ ،ح ” Úت- -وق- -ي- -ف أارب -ع -ة ()04
مهاجرين غ Òشصرعي Úمن جنسصية إافريقية
بع Úأاميناسس/ن.ع4.

Óمن
امسس ا’ربعاء بيان للمديرية العامة ل أ
الوطني ،وقد تو‘ حافظ الشصرطة غضصاب
’ربعة أاطفال بعد
ﬁمد ناصصر وهو أاب أ
تعرضصه ’عتداء أاثناء تأادية مهامه اŸيدانية
‘ ›ال م--ك--اف--ح-ة ا÷رÁة خÓ-ل ع-م-ل-ي-ة

ت---وق---ي---ف شص--خصس ﬁل ال--ب--حث ب--اŸدي--ن--ة
ال--ق--دÁة «بÓ--صس دارم» ب--ع--ن-اب-ة ن-ق-ل ع-ل-ى
إاثرها إا ¤مسصتشصفى ابن راشصد حيث لفظ
آاخر أانفاسصه متأاثرا بجروحه

‘ حصصيلة ◊وادث اŸرور خÓل شصهر أاكتوبر

وفاة  67ششخصشا وإصشابة أإزيد من  1500آإخرين باŸناطق إ◊ضشرية
’مان».
’رهاق وعدم احÎام مسصافة ا أ
والتهور وا إ
’من اŸروري
من جهة اخرى ,سصجلت مصصالح ا أ
خÓل نفسس الفÎة  6591جنحة مرور مع وضصع
’ضصافة ا94359 ¤
 1899مركبة ‘ ا◊ظÒة ,با إ
غرامة جزافية مع سصحب فوري لـ 25431رخصصة
Óمن الوطني
سصياقة .وذكرت اŸديرية العامة ل أ
ان مصصا◊ها «تواصصل حمÓتها التحسصيسصية ‘

لدب الناشصئة باللغت Úالعربية و الفرنسصية
موجهة أ

دعوة إ ¤إسشتحدإث جائزة رششيد ميمو Êإلوطنية ببومردإسس

دع- -ا اأ’خصص- -ائ- -ي و ال- -ب- -احث ا÷ام -ع -ي ‘ اأ’دب
السصردي و الشصعبي ا÷زائري اأ’سصتاذ بورايو عبد
ا◊ميد امسس اأ’ربعاء ‘ لقاء دو‹ ببومرداسس إا¤
ضص -رورة اسص -ت -ح -داث ج -ائ -زة وط -ن -ي-ة م-وج-ه-ة أ’دب
ال -ن-اشص-ئ-ة ب-ال-ل-غ-ت Úال-ع-رب-ي-ة و ال-ف-رنسص-ي-ة –م-ل اسص-م
ال-روائ-ي ال-راح-ل رشص-ي-د م-ي-م-و Êب-ب-ومرداسس .وصصرح
ب -وراي -و ,أاسص -ت-اذ اÙاضص-ر ب-ج-ام-ع-ة ا÷زائ-ر‘, 2
مداخلة ‘ افتتاح اŸلتقى الدو‹ «رشصيد ميمو: Ê
قطائع و Œديدات « بدار الثقافة رشصيد ميمو Êالذي
أاشصرف على افتتاحه اŸفتشس العام لوزارة الثقافة,
حكيم ميلود ,أان «فكرة هذه ا÷ائزة التي تشصمل حتى
اŸراهق ( Úمن  13إا 16 ¤سصنة) التي راودتني منذ
 2016تسصلم من طرف ÷نة علمية للتحكيم تنصصب
لهذا الغرضس و تضصم عدة كفاءات و أاخصصائي ‘ Úأادب
الطفل» .و يسصتحسصن أان تسصلم هذه ا÷ائزة التي تبقى

إا ¤ح -د اآ’ن ›رد مشص -روع -إاسص -ت -ن-ادا ل-ل-م-ت-ح-دث-
عقب انتهاء أاشصغال اŸلتقى الدو ¤للراحل ميمو Êي
الذي أاعيد بعثه هذه السصنة بطابع دو‹ و ذلك ‘
ذكرى ميÓد اأ’ديب ميمو 20( Êنوفم 1945 Èو تو‘
‘  12فÈاير  . )1995و تأاتي الدعوة لبعث هذه
ا÷ائ-زة ال-وط-ن-ي-ة  ,وف-ق-ا ل-ذات ال-ب-احث ,إاسص-ت-ج-ابة
للحاجة اŸاسصة Ÿثل هذه ا÷وائز التي تخلو منها
“اما السصاحة اأ’دبية ‘ ا÷زائر بغرضس تنشصيط
اإ’نتاج اأ’دبي اŸتخصصصس اŸوجه لهذه الفئة الهامة و
ا◊سصاسصة باÛتمع  .كما أالح ‘ هذا الصصدد على
ت -بسص -ي -ط و ت -ل -خ -يصس أاع -م -ال ال -روائ-ي Úا÷زائ-ريÚ
اŸعروف Úرشصيد ميو Êو مولود معمري ووضصعها ‘
متناول اأ’طفال و تÓميذ الطور اŸتوسصط و الثانوي
لقراءتها بكل سصهولة كما هو معمول به ‘ كل دول
العا.⁄

قضصية مباراة أاهلي برج بوعريريج-مولودية ا÷زائر

إإلفرإج عن  9مناصشرين بعد إسشتئناف إألحكام

افرج امسس ا’ربعاء عن  9مناصصرين أ’هلي برج
ب-وع-ري-ري-ج ال-ذي-ن ك-انت اÙك-م-ة ا’ب-ت-دائ-ي-ة قد
أادان-ت-ه-م م-ن-ذ شص-ه-ر ب-أاح-ك-ام ب-السص-ج-ن على خلفية
أاح -داث م-ب-اراة أاه-ل-ي ب-رج ب-وع-ري-ري-ج و م-ول-ودي-ة
ا÷زائ-ر ◊سص-اب ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي شص-هدت
اقتحاما أ’رضصية اŸيدان و أاعمال شصعب.و كانت
ﬁكمة برج بوعريريج قد أاصصدرت أاحكامها ‘
حق  9من اŸوقوف ÚثÓثة منهم من اأ’نصصار و
ثÓثة من أاعوان اŸلعب و ثÓثة من ÷نة اأ’نصصار.
و ب-ع-د إاسص-ت-ئ-ن-اف اأ’ح-ك-ام صص-در ح-ك-م ب-ت-خ-ف-يضس
اأ’حكام إا ¤ا◊بسس غ Òالنافذ ‘ حق اŸتهمÚ
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الثمن  ١0دج
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تو‘ أاثناء تأادية مهمة عملياتية

لهبÒي يعزي عائلة إلفقيد غضشاب بعنابة
Óمن الوطني العقيد مصصطفى
قدم اŸدير العام ل أ
ل -ه-بÒي ،ت-ع-ازي-ه إا ¤ع-ائ-ل-ة ال-ف-ق-ي-د ح-اف-ظ الشص-رط-ة
اŸرحوم غضصاب ﬁمد ناصصر ،الذي تو‘ أاثناء تأادية
مهمة عملياتية ،يوم  27نوفم 2018 Èبو’ية عنابة.
Óمن الوطني أ’فراد عائلته،
حيث ع ÈاŸدير العام ل أ
بإاسصمه اÿاصس وبإاسصم منتسصبي اأ’من الوطني على
أاصصدق التعازي وخالصس اŸواسصاة ،داعيا الله العلي
القدير أان يتغمده بوافر رحمته ويسصكنه فسصيح جنانه
ويلهم أافراد العائلة الصص Èوالسصلوان ،مؤوكدا أان اŸغفور
له ضصرب أاروع اأ’مثلة ‘ التفا ‘ Êأادائه مهامه ‘
سصبيل أامن الوطن واŸواطن .وعلى إاثر هذا اŸصصاب
ا÷لل ،أاوفد لهبÒي وفدا رفيع اŸسصتوى من إاطارات
اأ’من الوطني إا ¤و’ية عنابة ،لتقد Ëواجب العزاء إا¤
أافراد عائلة اŸرحوم .للعلم اŸرحوم يبلغ من العمر
 39سصنة ،متزوج وأاب ل 04أاطفال.

 20سشنة سشجنا نافذإ Ÿتورط ‘ جرÁة قتل

توقيف إŸششتبه به ‘ قتل حافظ إلششرطة غضشاب بعنابة

تو‘  67شصخصصا وأاصصيب  1553آاخرون بجروح
متفاوتة ‘  1325حادث مرور ” تسصجيله على
مسصتوى اŸناطق ا◊ضصرية خÓل شصهر أاكتوبر
اŸنصصرم ,حسصب حصصيلة أاوردتها اليوم ا’ربعاء
’من الوطني .وأاوضصح ذات اŸصصدر أان
مصصالح ا أ
«العنصصر البشصري يبقى السصبب الرئيسصي ‘ وقوع
’ف -راط ‘ السص -رع -ة
ه- -ذه ا◊وادث ن- -ت- -ي- -ج- -ة ا إ
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بتهمة القتل العمدي مع سصبق الصصرار

صصدر ‘ حقه امر بالقبضض

“كنت قوات الشصرطة بأامن و’ية عنابة
م--ن ت--وق--ي-ف الشص-خصس اŸشص-ت-ب-ه ب-ه ‘ ق-ت-ل
حافظ الشصرطة غضصاب ﬁمد ناصصر وذلك
على إاثر قيامها بتنفيذ أامر قضصائي لتوقيف
الشصخصس اŸبحوث عنه ,حسصب ما أافاد به

 ١٩°ا÷زائر

17807

بفضصل اسصتغÓلها للمعلومات Ãيلة

...توقيف تاجر ﬂدرات
وحجز ٩٩كلغ من الكيف اŸعالج
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لسصنة حبسس موقوف النفاذ و غرامات مالية ب200
أالف د.ج ‘ حق  7منهم و  100أالف د.ج ‘ حق
اث -ن.Úل -ل -ت -ذك Òف -ق -د ” ا◊ك -م ع -ل-ى  9متهمÚ
بأاعمال عنف عقب اŸباراة اثن Úبعام حبسس نافذ
و غرامة ب 100أالف د.ج و ‘ حق  7متهمÚ
موقوف Úب 18شصهرا حبسس نافذ و غرامة ب200
أال- -ف د.ج.و صص- -در ح- -ك -م ‘ ح -ق  4م-ت-هم ÚغÒ
موقوف ‘ Úحالة فرار ب 3سصنوات حبسصا نافذا و
غرامة ب 500أالف د.ج اثن Úمنهم سصلموا أانفسصهم
فيما يظل اثنان آاخران ‘ حالة فرار.

›ال ال -وق -اي-ة والسصÓ-م-ة اŸروري-ة ,ح-يث ب-ل-غ
’نشص--ط--ة ال--ت--وع--وي--ة Œاه مسص--ت--ع-م-ل-ي
ع--دد ا أ
الطريق  75245نشصاط –سصيسصي خÓل شصهر
أاكتوبر “ثلت ‘ تنظيم حمÓت توعوية ,أايام
دراسصية وأابواب مفتوحة وكذا تقد Ëدروسس
ن---ظ---ري---ة ب---اŸؤوسصسص---ات الÎب---وي--ة Ãخ--ت--ل--ف
أاطوارها» .و‘ هذا الصصددŒ ,دد اŸديرية
Óمن الوطني دعوتها ا ¤مسصتعملي
العامة ل أ
ال--ط--ري--ق ال--ع--ام بضص--رورة «ال--ت--ح--ل-ي ب-ا◊ذر
وال--ي--ق--ظ--ة واحÎام ق--ان--ون اŸرور» ,م--ذك-ره
’خضصر  1548وخط النجدة  17لتلقي
بالرقم ا أ
البÓغات على مدار  24سصاعة

سص- -ل- -طت ﬁك- -م -ة ا÷ن -اي -ات Ûلسس قضص -اء
ورقلة ‘ إاطار جلسصتها اŸنعقدة امسس اأ’ربعاء,
عقوبة السصجن النافذ Ÿدة عشصرين سصنة ضصد
اŸسصمى ( ف .ع  24سصنة) و غرامة مالية قدرها
 2مليون دج لتورطه ‘ جناية القتل العمد مع
سصبق اإ’صصرار إاضصرارا بالضصحية ( د -ت) .و تعود
وق -ائ -ع ه -ذه ال -قضص -ي -ة حسصب ﬁضص -ر اإ’ح-ال-ة
القضصائية إا ¤شصهر ديسصم 2017 Èعقب حدوث
شصجار عنيف ب Úا÷ا Êو اÛني عليه إاثر سصوء
تفاهم بينهما وحصصل ذلك خÓل عرسس ببلدية
تبسصبسصت بالو’ية اŸنتدبة تقرت .و قد تدخل
ح -ي -ن -ه -ا ع -دد م -ن ا◊ضص -ور ل -فك الشص -ج -ار بÚ

الطرف Úإا’ أانه سصرعان ما Œدد بينهما ,حيث
÷أا اŸدعو ( ف-ع) إا ¤اسصتعمال آالة اŸنجل (
أاداة زراعية)  ,موجها بها عدة ضصربات للمجني
عليه والتي كانت أاخطرها على مسصتوى القلب .و
” ن- - -ق- - -ل الضص- - -ح - -ي - -ة ( د -ت) إا ¤اŸؤوسصسص - -ة
اإ’سصتشصفائية العمومية Ãدينة تقرت إا’ أانه ما
لبث أان لفظ أانفاسصه اأ’خÒة متأاثرا باإ’صصابات
ال -ب -ل -ي -غ -ة .وك -ان ‡ث -ل ا◊ق ال -ع-ام ق-د أاك-د ‘
م -راف -ع -ت -ه خ Ó-ل ه -ذه ا÷لسص-ة أان ك-اف-ة اأ’دل-ة
والقرائن تفيد بأان ا÷ا Êكان مصصرا على إازهاق
روح الضصحية ملتمسصا من هيئة اÙكمة إانزال
‘ حقه عقوبة اإ’عدام

Ãوجب هبة من «بيوبارك» الفرنسصي

حديقة إ◊يوإنات بن عكنون تتدّعم بزرإفتÚ

ت- -دّع- -مت ح- -ظÒة ح- -دي -ق -ة ا◊ي -وان -ات ب -ن
ع- -ك- -ن- -ون (ا÷زائ- -ر ال- -ع -اصص -م -ة) ب -زراف -ت)02( Ú
ج-دي-دت Úتسص-ل-م-ت-ه-م-ا ق-ب-ل أايام من حديقة «بيو
بارك» فيما يرتقب تسصليم زرافة ثالثة ◊ديقة
م-وسص-ت-الن-د وذلك ب-داي-ة م-ن شص-ه-ر ج-انفي اŸقبل
من فرنسصا Ãوجب هبة ،تندرج ‘ إاطار التبادل.

OÉ«Y øH ó«©°S
وقام فريق مؤوهل من اŸؤوسصسصة بالتكفل بالوافدتÚ
(واح -دة ع -م -ره -ا ع-ام-ان واأ’خ-رى ع-ام-ان ونصص-ف) م-ن
خÓل اتخاذ التداب ÒالÓزمة إ’دماج ا◊يوان ‘ Úالبيئة
ا÷ديدة ،حيث يتم إاحاطتهما بالّرعاية واŸتابعة.
للتوضصيح يعود الفضصل ‘ ا‚از هذا اŸكسصب Ÿعبد
احمد الوا‹ ا◊ا‹ لبجاية ،حينما كان على رأاسس و’ية
مسصتغا ،Âفأابدى قبل سصنوات للقائم Úعلى حظÒة «بيو
بارك» الفرنسصية الرغبة ‘ ا◊صصول على هذا الصصنف من
ا◊ي -وان -ات ا÷ذاب -ة واŸت -م -ي -زة إ’ث -راء ا◊ظÒة قصص -د
اسصتقطاب اك Èعدد من الزوار والشصغوف.Ú

كاريكات /ÒعنÎ

وأاكد لنا معبد ‘ اتصصال هاتفي أان مسصاعيه ذات الصصلة
باŸوضصوع « تندرج ‘ إاطار مرافقة مثل هذه الفضصاءات
اŸف -ي -دة ل -ل -م -ج-ت-م-ع وال-ت-ي تسص-اه-م ‘ ت-ن-م-ي-ة ا◊رك-ي-ة
السصياحية اÙلية خاصصة أانها ذات صصلة بالبيئة» ،وهو
اهتمام نوعي يرتقب أان يتواصصل ‘ و’ية بجاية التي
يشصرف عليها وتتميز بطبيعة خÓقة Áكنها أان تسصتوعب
مشصاريع ‡اثلة تسصمح بإاقحام البعد البيئي ‘ اŸسصار
التنموي.

