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رئيسس أ÷مهورية معّزيا عائلة ألرأحل عبد أŸالك بن حبيلسس:

فقدنا مناضس Óذا ثقافة عالية وŒربة نضسالية طويلة
بعث رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز
بوتفليقة ،برقية تعزية ،أمسس ،لعائلة
أل-ف-ق-ي-د ع-ب-د أŸالك ب-ن ح-ب-ي-لسس ،أل-ذي
وأف-ت-ه أŸن-ي-ة ل-ي-ل-ة أ÷م-ع-ة ،أشش-اد ف-ي-ه-ا
بخصشال ألفقيد وŒربته ألطويلة ألتي
أسشتمدها من نضشاله ‘ أ◊ركة ألوطنية
ومن ثورة ألتحرير.
كتب رئيسس ا÷مهورية «تلقيت بتأاثر شسديد
نبأا انتقال اŸغفور له الصسديق واŸناضسل عبد
اŸالك بن حبيلسس إا ¤رحمة الله وعفوه ويعز
علي أان تفقد ا÷زائر مناضس Óذا ثقافة عالية
واطÓع واسسع ،وآاراء سسديدة اكتسسبها بجده
واجتهاده وŒربة طويلة اسستمدها من نضساله
‘ ا◊ركة الوطنية ومن ثورة التحرير وقد
سسمحت له هذه القدرات أان يوظفها كلها بعد
السستقÓل ‘ ﬂتلف اŸناصسب العليا التي
ت -وله -ا واŸه -ام ال-ت-ي أاداه-ا م-ع رف-اق-ه ع-ل-ى
أاحسس -ن م -ا ي -ك -ون األداء وه -م يشس -ي -دون دول-ة
ا÷زائر ا◊ديثة».
وأاضساف رئيسس الدولة «ولقد اتصسف الفقيد
بجملة من الصسفات ا◊ميدة التي حببته ا¤
الناسس وحببت الناسس إاليه فحيثما ما وجد
–لق من حوله أاصسحابه يسستمعون إا ¤أاحاديثه
الهامة ومÓحظاته التي يصسوغها ‘ كلمات
قصسÒة ولكن لها أاثر بليغ ‘ النفسس وكان على
خلق وفضسل ،صسا‘ السسريرة ﬂلصسا لوطنه
عطوفا على أاصسحابه لطيفا ‘ تعامله مع
الناسس عفيف اللسسان كر Ëالنفسس».
«وك - -ك - -ل ح - -ي أادرك -يضس - -ي- -ف ال- -رئ- -يسس

ب -وت -ف -ل -ي-ق-ة  -ال-ي-وم األج-ل اÙت-وم ال-ف-ق-ي-د
ف -أان-ط-ف-أا ‘ ع-ي-ن-ي-ه ن-ور ا◊ي-اة وأاسس-ل-م ال-روح
لبارئها ورحل عن دنيانا تاركا سسحبا كثيفة من
األحزان ‘ سسماء األسسرة واألهل واألقرباء
الذين ل يسسليهم عن فراقه بكاء ول عزاء،
ف - -ل - -يسس Ÿؤوم - -ن اب - -تÓ- -ه ال- -ق- -در غ ÒالصسÈ
واÿضس -وع Ÿشس -ي -ئ -ة ال -ل -ه ول-يسس ل-رف-اق درب-ه
وأاصس -دق -ائ -ه سس-وى ك-ل-م-ات صس-ادرة م-ن ق-ل-وب
ﬁزون -ة يشس -اط -رون-ك-م ب-ه-ا آالم-ك-م عسس-ى أان
تخفف عنكم بعضس ما تعانون».

وختم الرئيسس برقية التعزية قائ« Óأاسسأال
الله أان يتغمد الفقيد بواسسع رحمته وأان يجلله
بثوب قشسيب من اŸغفرة والرضسوان وأان ينزله
م -ن -زل م -ب -ارك-ا ‘ ج-ن-ات ال-ن-ع-ي-م م-ع األب-رار
والصسديق Úوحسسن أاولئك رفيقا .كما أاسسأاله
تعا ¤أان ينزل ‘ قلوب جميع أافراد أاسسرتكم
الكرÁة الصس Èويعظم لكم األجر ويعوضسكم
فيه خÒا كثÒا إانه سسميع ›يب الدعاء».
«و بششر ألصشابرين ألذين إأذأ أصشابتهم
مصشيبة قالوأ إأنا لله و إأنا أليه رأجعون».

بن حبيلسس يوارى الÌى ÃقÈة سسيد نعمان ببوزريعة

حطاب« :ا÷زائر ‘ أاحضسان صسحرائها» تظاهرة للم الشسمل

“Ôاسصت ﬁ :مد الصصالح بن حود
أاشسرف ﬁمد حطاب على افتتاح تظاهرة
«ا÷زائر ‘ أاحضسان صسحرائها » التي تتواصسل
إا ¤غاية  2جانفي من السسنة القادمة ‘ ،
أامسسية احتضسنتها سساحة أاول نوفم ‘ Èجو
امتزجت فيه ﬂتلف الطبوع الثقافية للوطن،
وهذا من خÓل الوفود اŸشساركة التي فاقت
 800شساب Áثلون  48ولية رفقة  10وليات
منتدبة.
أاكد حطاب خÓل إاعطائه إاشسارة إانطÓق
ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة ال-راب-ع-ة ،ع-ل-ى أاهمية هذه
التظاهرة التي تÈز الصسورة ا÷ميلة ألبناء
ال -وط -ن وه -م م -ت -ح -دون ع -ل-ى حب ا÷زائ-ر،
خاصسة وأانها فرصسة لهم لكتشساف ما يزخر به

ال -وط -ن م -ن ت -راث ،وم -ن -ه الÎوي-ج ل-لسس-ي-اح-ة
ال-داخ-ل-ي-ة ،وك-ذا ف-رصس-ة لّ-ل-م الشس-م-ل ،مشسددا
ع - -ل- -ى ضس- -رورة ارت- -ق- -اء الشس- -ب- -اب Ãسس- -ت- -وى
التحديات والرهانات التي تواجهها بÓدنا،
وهذا بتحقيق أامال الشسهداء ‘ إاقامة دولة
جزائرية أامنة مسستقرة ومزدهرة.
‘ نفسس السسياق ،أاوضسح بن مسسعود ،أان
الفعالية مناسسبة إلبراز ما تتمتع به ا÷زائر
وفرصسة لÎقية السسياحة الداخلية ،مؤوكدا على
أان هذه التظاهرة دليل على عمل ا◊كومة
اŸت -واصس -ل م -ن أاج -ل دع-م الشس-ب-اب وال-وح-دة
الوطنية.
وشس -ه -د اŸه-رج-ان إاف-ت-ت-اح ق-ري-ة ل-ل-تسس-ل-ي-ة
وعروضس فلكلورية باŸناسسبة ،كما سسيعرف
وعلى مدى أايام التظاهرة إاقامة سسهرات فنية
÷م -ي -ع ال -ولي-ات اŸشس-ارك-ة ،وك-ذا نشس-اط-ات
ري-اضس-ي-ة ıت-ل-ف ال-ري-اضس-ات ،ب-اإلضسافة اإ¤
خرجات سسياحية للوفود اŸشساركة ،للتعريف
باŸناطق واŸؤوهÓت السسياحية التى تزخر
بها عاصسمة األهقار.
وت -ت-واصس-ل زي-ارة وزي-ر الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة
لليوم الثا ،Êحيث يشسرف على وضسع حجر
األسس- -اسس رف- -ق- -ة رئ- -يسس ال -ل -ج -ن -ة األوŸب -ي -ة
مصسطفى بÒاف إل‚از مركب تدريب وتأاهيل
رياضسي ببلدية تاظروك  270كلم عن عاصسمة
األهقار.

’قصشاء
دعا خÓله ميهوبي إأ ¤إأسشقاط ثقافة أ إ

منتدى رابطة الفكر من أاجل تفعيل دور النخبة الوطنية
أجمع أŸششاركون ‘ ألطبعة
ألسشادسشة للرأبطة أ÷زأئرية
ل-ل-ف-ك-ر وأل-ث-ق-اف-ة ،أمسس ،على
ضش -رورة أه -م -ي -ة ت -ف-ع-ي-ل دور
أل- -ن- -خ- -ب- -ة ‘ أ◊ي- -اة أل- -ع -ام -ة
ل-ل-م-ج-ت-م-ع وأ’سش-ت-ف-ادة م-ن-ه-ا،
ودع - -و إأ ¤إأسش - -ق - -اط ث - -ق- -اف- -ة
’خر.
’قصشاء لقبول أ آ
أ إ
اÛتمع اŸد Êا÷زائري ومؤوسسسس جمعية
الصسداقة ا÷زائرية اليابانية.
أاما آاخر منصسب توله الراحل بن حبيلسس
فكان رئيسسا للمجلسس الدسستوري خÓل الفÎة
اŸمتدة ب 1989 Úو .1995

بن صسالح :نودع أاحد رجا’ت
ا÷زائر الذين نشسأاوا على
النضسال الوطني
‘ برقية تعزية لعائلة الفقيد قال بن صسالح
رئيسس ›لسس األمة كلمات مؤوثرة جاء فيها :
«غيب األجل اÙتوم األخ اÛاهد اŸرحوم
عبد اŸالك بن حبيلسس ،وإانها للحظة أاليمة
تغمرنا فيها مشساعر األسسى ونحن نودع أاحد
رجالت ا÷زائر الذين نشسأاوا على النضسال
الوطني».
وأاضساف بن صسالح « فهو الذي تشسرب من
ا◊ركة الوطنية القيم واŸبادئ،وانتمى إا¤
ذلك ا÷ي- -ل م- -ن اŸن- -اضس- -ل Úال- -ذي- -ن ب- -ذل -وا
تضسحيات تبقى خالدة ‘ مسسار حياتهم،وأاثرى
بعد ذلك رصسيده Ãا عرف عنه من رجاحة
ال- - -ع- - -ق- - -ل ون - -ف - -اذ ال - -بصسÒة خ Ó- -ل اŸه - -ام
واŸسسؤووليات السسامية التي تقلدها ،سسفÒاً،

ووزيًرا ،ورئي ًسسا للمجلسس الدسستوري».
وواصسل بن صسالح ‘ «:هذا اŸوقف األليم،
أاتقدم إاليكم بأاحر التعازي مبته ً
 Óإا ¤الله
سسبحانه وتعا ¤أان Áدكم بعونه لتجاوز هذا
اŸصساب األليم وأان يجعل من الصس Èا÷ميل
خ Òأانيسس لكم و يتغمد اŸرحوم ‘ جنة
الرضسوان ...وأالهمكم الصس Èوالثبات ...وعظم
الله أاجركم.»...

زيتو :Êأادى واجب التحرير
وواجب بناء ا÷زائر
من جهته ،ع Èوزير اÛاهدين الطيب
زيتو Êعن تأاثره البالغ من فقدان اÛاهد
بن حبيلسس بعد عمر حافل بالعطاء اسستوفى
للوطن حقه ح Úأادى واجب التحرير وواجب
بناء ا÷زائر اŸسستقلة وتشسييد صسرحها.
وقال زيتو ‘ Êبرقية تعزية إان بن حبيلسس
واصسل جهاد البناء والتشسييد ﬂلصسا لوطنه
Óجيال أاروع الصسور ‘ حب الوطن
مقدما ل أ
وال- - -ت- - -ف- - -ا ‘ Êخ- - -دم- - -ت- - -ه ‘ ك- - -ل اŸه - -ام
واŸسسؤووليات التي تولها.
ووجه الوزير تعازيه ألسسرة الراحل ورفقائه
‘ ا÷هاد سسائ ÓاŸو ¤عز وجل أان يتغمده
برحمته الواسسعة ويسسكنه فسسيح جنانه.

أودى بحياة  4أششخاصس منهم  3سشياح فيتناميÚ

ا÷زائر تدين بقوة ا’عتداء اإ’رهابي على حافلة سسياح Ãصسر
أادانت وزارة الشس- - -ؤوون اÿارج- - -ي - -ة ،أامسس،
«بقوة» العتداء اإلرهابي الذي اسستهدف ،أاول
أامسس ،ح-اف-ل-ة سس-ي-اح ع-ل-ى ط-ري-ق اŸري-وط-ي-ة
Ãحافظة ا÷يزة Ãصسر وأادى إا ¤مقتل أاربعة
أاشسخاصس وإاصسابة  11آاخرين بجروح.

رئيسس أ÷مهورية ُيsكرم لدوره ‘ أ’هتمام بالششباب

ك -رم رئ -يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ع-ل-ى ه-امشس إأف-تتاح تظاهرة
«أ÷زأئر ‘ أحضشان صشحرأئها» للطبعة 04
’هقار،
 ،من خÓل منحه ›سشم Ÿفتاح أ أ
بحضشور وزير ألششباب وألرياضشة ﬁمد
ح- -ط- -اب ،ووزي- -ر ألسش- -ي -اح -ة وألصش -ن -اع -ة
ألتقليدية عبد ألقادر بن مسشعود ،عرفانا
وتقديرأ Ÿا يقدمه لدعم و ترقية ألششباب
‘ أل- -وط- -ن ،م- -ن- -ذ ت- -ول- -ي -ه تسش -ي Òشش -ؤوون
ألبÓد.

’قارب
بحضشور طاقم حكومي وششخصشيات سشياسشية وأ أ

ووري ألÌى ،أمسسÃ ،قÈة سش- - - -ي- - - -د
ن-ع-م-ان ،ب-ب-وزري-ع-ة (أ÷زأئ-ر) ،ألرئيسس
’سش -ب -ق ل -ل -م -ج -لسس أل -دسش -ت -وري ،ع-ب-د
أ أ
أŸالك ب -ن ح -ب-ي-لسس ،أل-ذي وأف-ت-ه أŸن-ي-ة
ل -ي-ل-ة أ÷م-ع-ة ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصش-م-ة ع-ن
عمر ناهز  98سشنة.
ج -رت م -راسس -م ال -تشس -ي -ي -ع ب -حضس-ور رئ-يسس
›لسس األمة عبد القادر بن صسالح ورئيسس
اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي م -ع -اذ ب-وشس-ارب
وال -وزي -ر األول أاح-م-د أاوي-ح-ي-ى ووزي-ر ال-دول-ة
اŸسستشسار اÿاصس لرئيسس ا÷مهورية الطيب
ب-ل-ع-ي-ز ووزي-ر الشس-ؤوون اÿارج-ي-ة ع-ب-د ال-قادر
مسساهل و وزير العدل حافظ األختام الطيب
ل -وح واألم Úال -ع-ام ل-رئ-اسس-ة ا÷م-ه-وري-ة ح-ب-ة
العقبي فضس Óعن شسخصسيات سسياسسية و وطنية
وأاقاربه.
ولد الراحل عبد اŸالك بن حبيلسس ‘ 27
أابريل 1921بسسطيف وكان مناضس ‘ Óصسفوف
ا◊ركة الوطنية ‘ ،حزب الشسعب ا÷زائري و
ح -رك -ة ان -تصس -ار ا◊ري -ات ال-دÁق-راط-ي-ة و‘
جبهة التحرير الوطني (التاريخية) و إاطار ‘
ا–اد ال -ط -ل -ب-ة اŸسس-ل-م Úا÷زائ-ري Úون-ائب
رئيسس جمعية طلبة شسمال افريقيا وكذا عضسو
‘ ا◊ك- - -وم- - -ة اŸؤوق - -ت - -ة ل - -ل - -ج - -م - -ه - -وري - -ة
ا÷زائ -ري -ة.ك-م-ا ت-ق-ل-د ع-دة مسس-ؤوول-ي-ات ب-ع-د
السستقÓل سسيما سسفÒا بتونسس و اليابان قبل
أان يع Úأامينا عاما لوزارة الشسؤوون اÿارجية
ب ÚالفÎة اŸمتدة من سسنة  1963إا ¤غاية
سسنة .1964
ك-م-ا شس-غ-ل ال-ف-ق-ي-د م-نصسب سس-ف Òا÷زائ-ر
باليابان ثم بتونسس من  1964إا 1971 ¤ليعود
إا ¤ت -ق -ل -د م -نصسب أام Úع -ام ل -وزارة الشس-ؤوون
اÿارجية من  1971إا .1977 ¤بعدها عÚ
وزيرا للعدل ثم أامينا عاما لرئاسسة ا÷مهورية
‘ سس - -ن- -ة  ‘ 1989ع -ه -د ال -رئ -يسس ال -راح-ل
الشساذ‹ بن جديد.
ك -م -ا ت -و ¤ك-ذلك م-نصسب سس-ف Òبسس-ويسس-را
وال -ف -ات -ي -ك -ان ث -م أاصس -ب -ح عضس -وا ‘ ال-راب-ط-ة
ا÷زائ -ري -ة ل -ل-دف-اع ع-ن ح-ق-وق اإلنسس-ان ك-م-ا
ت -رأاسس اŸن -ظ -م -ة غ Òا◊ك -وم -ي -ة أاك -ادÁي -ة
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و‘ تصسريح له أادان الناطق الرسسمي لوزارة
الشسؤوون اÿارجية «بقوة العتداء الإرهابي
ال -ذي اسس -ت -ه -دف ح -اف -ل-ة سس-ي-اح ع-ل-ى ط-ري-ق
اŸريوطية Ãحافظة ا÷يزة Ãصسر».
«وإاذ ن -ح -ن -ي إاج Ó-ل ألرواح ضس -ح -اي -ا ه-ذا

العمل ا÷با Êنتقدم بأاخلصس عبارات التعازي
واŸواسس- -اة ألسس- -ره- -م وذوي- -ه- -م ون -ع -رب ع -ن
تضسامننا مع حكومة مصسر الشسقيقة وحكومة
جمهورية فيتنام الشسÎاكية» ،يضسيف الناطق
الرسسمي.

قصصر الثقافة :جÓل بوطي
راف -ع وزي -ر ال-ث-ق-اف-ة ع-ز ال-دي-ن
م-ي-ه-وب-ي أله-م-ي-ة العتناء بالتعليم
والبحث العلمي الذي يعت Èاÿزان
األسس - -اسس - -ي وال - -ف- -ع- -ال ‘ ا◊ي- -اة
العامة ،من خÓله يتم الوصسول إا¤
نخبة حقيقية تقلل اآلخر بتنظيم
ع- -ن ث -ق -اف -ة اإلقصس -اء ،داع -ي -ا إا¤
تفادي الوقوع ‘ مصسطلح النخبة اŸعطلة.
وأاوضسح ميهوبي ‘ كلمة له خÓل افتتاح
ال -ط-ب-ع-ة ال 06ل -ل-راب-ط-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ف-ك-ر
والثقافة ،أامسس ،بقصسر الثقافة مفدي زكريا
بالعاصسمة أان التعليم ‘ ا÷زائر بحاجة إا¤
دعم أاك‡ Èا يحظى به حاليا ،اضسافة ا¤
التعليم العا‹ والبحث العلمي الذي اعتÈه
مسستقبل ا÷زائر ا◊قيقي.
وأاكد ميهوبي أان التعليم هو الذي يخرج
العسسكري والسسياسسي والباحث واŸثقف لذلك
وجب م -ن -ح -ه األول-وي-ة ال-ك-ام-ل-ة ‘ اإله-ت-م-ام
وال-دع-م ،مضس-ي-ف-ا ان-ه م-ه-م-ا ك-انت اŸي-زان-ي-ة
ضسعيفة ‘ اإلقتصساد لكن ل ينبغي تقليصس
ميزانية التعليم ،مÈزا ‘ نفسس الوقت الدعم
الكب Òالذي تقدمه الدولة لقطاعي التعليم
والثقافة.
‘ هذا الصسدد أاشسار وزير الثقافة إا ¤أان
رئيسس ا÷مهورية ما فتئ يقدم كل الدعم
للثقافة التي عرفت ازدهارا وتطورا كبÒا ‘
ع -ه -ده ،م -ن خ Ó-ل ت -ف -ع -ي -ل ك -ل ال -ق-ط-اع-ات
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ف-ن،والسس-ينما ،واŸسسارح ،مÈزا
دور اŸدرسسة ا÷زائرية ‘ حماية اÛتمع،
قائ »Óإانه ل بديل عنها ‘ هذا اإلطار»،
داعيا اŸشسارك Úإا ¤إاعطاء الÎجمة بعدا
Óسستفادة من الثقافات األخرى والنهل
واسسعا ل إ
منها لصسالح ›تمعنا.
من جهته ،قال رئيسس الرابطة ا÷زائرية
ل-ل-ف-ك-ر وال-ث-ق-اف-ة مصس-ط-ف-ى ب-يطام إان النخبة

التي تتخلى باإلخÓصس للوطن ،والتفا‘ Ê
الدفاع عنه هي النخبة التي Áكنها –قيق
األهداف ،داعيا إا ¤مزيد من التعاون بÚ
النخبة للتوافق حول ﬂرجات تضسع اÛتمع
‘ األولوية خاصسة ‘ الوقت الراهن الذي
يعرف –ديات كبÒة.
بدوره انتقد الوزير األسسبق والكاتب ﬁي
الدين عميمور الوضسع الذي آالت إاليه الثقافة
ال-وط-ن-ي-ة ب-ع-د ف-ق-ده-ا ال-روح ا÷زائ-رية ،كما
أانها  ⁄تسستفد من الثقافة العاŸية ما جعلها
‘ موضسع التشستت والتفتت على حد تعبÒه،
مضسيفا أان التعليم هو الروح التي ينبغي أان
ت-ب-ن-ى ع-ل-ي-ه-ا اÛت-م-ع-ات ،ك-م-ا ت-أاسس-ف ع-ل-ى
اسس -ت -م -رار وضس -ع ا◊ي -وان -ات ‘ ال-ن-ق-ود ب-دل
الرموز الوطنية.
وح- -م- -لت ال- -ط- -ب -ع -ة السس -ادسس -ة ل -ل -راب -ط -ة
ا÷زائ -ري -ة ل -ل -ف -ك-ر وال-ث-ق-اف-ة شس-ع-ار ال-ن-خ-ب-ة
الوطنية ا◊الية ودورها ‘ اÛتمع ،و‘ هذا
اإلط -ار ذك -ر ال -ب-احث ﬁم-د ب-ورواي-ح أاسس-ت-اذ
ب -ج-ام-ع-ة األم Òع-ب-د ال-ق-ادر ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة أان
ال- -ت- -واصس- -ل ب Úاألج- -ي -ال ي -ح -ق -ق ال -ت -واصس -ل
ا◊ضساري الذي ينبغي أان يجسسد ‘ النخبة
ا◊ال- -ي -ة ‘ ،ح Úدع -ا ال -ب -احث ‘ ال -ت -اري -خ
مناصسر كر Ëأاسستاذ التاريخ اŸعاصسر بجامعة
ال-ب-ليدة  02إا ¤ح -م-اي-ة ال-ن-خ-ب-ة م-ن األف-ك-ار
ال-دخ-ي-ل-ة ،ك-م-ا وجب ال-تصس-دي ل-ل-ث-ق-اف-ة ال-تي
تعادي الوطن من خÓل جهات تسستفيد من
اإلعوجاج ا◊اصسل.
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لول مرة يراقبها قضصاة
أ
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 7٣٦قاضض يحرصس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون على نزاه ـ ـ ـ ـ ـة ا’نتخ ـ ـ ـ ـ ـابات
^ تنافسض حاد ‘ انتخابات التجديد النصسفي Ûلسض اأ’مة
^ إاي ـ ـداع الطعون خÓل  ٢4سساعة من إاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓن النتـ ـ ـ ـائج
شص -رع اŸن-ت-خ-ب-ون ع-ل-ى مسص-ت-وى اÛالسس
اÙل -ي -ة ( ال -ب -ل -دي -ة وال -ولئ -ي -ة) ،أامسس‘ ،
ع -م -ل -ي -ة ان -ت -خ -اب -ات ال -ت -ج -دي -د ال -نصص -ف-ي
لمة لختيار ‡ثليهم ‘
لعضصاء ›لسس ا أ
أ
هذه الغرفة العليا للŸÈان.
سشيتم انتخاب  48عضشوا جديدا ‘ الغرفة
ال--ث--ان--ي--ة ل--لŸÈان ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-ولي-ات 48
للبÓد وذلك بعد التجديد النصشفي الذي جرى
سشنة .2015
وي-ت-م ه-ذا الن-ت-خ-اب ت-ب-ع-ا لسش-ت-دع-اء ال-ه-ي-ئ-ة
النتخابية اŸعنية بهذه العملية من طرف رئيسس
ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة ،والتي سشتجري
لول مرة –ت إاششراف قضشاة .حيث تتكون الهيئة
أ
النتخابية من «›موع أاعضشاء اÛلسس الششعبي
الولئي وأاعضشاء اÛالسس الششعبية البلدية لكل
ولية».
وي -أات -ي اسش -ت -دع -اء رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ل-ل-ه-ي-ئ-ة
النتخابية بناء على الدسشتور ل سشيما اŸادتÚ
 6-91و ( 119الفقرة  )3منه وÃقتضشى القانون
العضشوي رقم 1-16اŸتعلق بنظام النتخابات ،ل
سشيما اŸواد  107و  108و  109منه.
لطار ،تشش ÒاŸادة  107من القانون
و‘ هذا ا إ
لمة
اŸذكور إا ¤أانه «ينتخب أاعضشاء ›لسس ا أ
اŸن-ت-خ-ب-ون ل-ع-ه-دة م-دت-ه-ا سشت سش-ن-وات ،وي-جدد
لمة اŸنتخب Úكل ثÓث
نصشف أاعضشاء ›لسس ا أ
سشنوات».
كما تفيد اŸادة  108منه أان أاعضشاء ›لسس
لغلبية «حسشب
لمة اŸنتخب Úيتم انتخابهم با أ
اأ
لسشماء ‘ دور واحد على
‰وذج القÎاع متعدد ا أ
مسشتوى الولية ،من طرف هيئة انتخابية مكونة
من ›موع  :أاعضشاء اÛلسس الششعبي الولئي
وأاعضش -اء اÛالسس الشش -ع -ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة ل-ل-ولي-ة»،
بحيث «يكون التصشويت إاجباريا ما عدا ‘ حالة
مانع قاهر» ‘ ،ح Úتنصس اŸادة  109على أان
اسشتدعاء الهيئة النتخابية «يتم Ãرسشوم رئاسشي
 45يوما قبل تاريخ القÎاع».

لختام ،الطيب لوح،
وكان وزير العدل حافظ ا أ
قد كششف مؤوخرا أان  23حزبا قد تقدم للمششاركة
‘ هذا اŸوعد من بينها حزب واحد “كن من
لمر بحزب جبهة
تغطية كافة الوليات ،ويتعلق ا أ
ال -ت -ح -ري -ر ال-وط-ن-ي ،م-ت-ب-وع-ا ب-ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي
ال -دÁق -راط-ي ب-ت-غ-ط-ي-ت-ه لـ  46ولي- - - -ة ‘ ،حÚ
لخرى ما ب 17 Úولية
لحزاب ا أ
تراوحت تغطية ا أ
لحرار
إا ¤ولية واحدة ،وبلغ عدد اÎŸششح Úا أ
الذين قبلت ملفاتهم  41مÎششحا.
وحسشب السش -ي -د ل -وح ،ف -إان ه -ذه الن -ت -خ -اب -ات
لول مرة –ت إاششراف القضشاء ،حيث
«سشتجري أ
سشيتم تسشخ 736 Òقاضس سشيششرفون على مكاتب
التصشويت البالغ عددها  72على اŸسشتوى الوطني
وذلك Ãعدل ثمانية قضشاة لكل مكتب ،أاربعة منهم
أاصشليون وأاربعة مسشتخلفون».
و‘ هذا الŒاه ،أاكد لوح أان «نزاهة وششفافية
النتخابات تعد ضشرورة» وأانه من هذا اŸنطلق،
«يأاتي إادراج انتخابات التجديد النصشفي للغرفة
العليا للŸÈان –ت إاششراف القضشاء ،علما أان
ال-ل-ج-ن-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ال-ولئ-ي-ة اŸك-ل-ف-ة ب-اسشتقبال
ملفات الÎششح تتششكل من ثÓثة قضشاة».
وشش -دد وزي -ر ال -ع -دل ح -اف -ظ الخ -ت -ام أان -ه ”
ب-اŸن-اسش-ب-ة ” ت-وج-ي-ه «ت-ع-ل-ي-م-ات ل-ك-ل ال-ن-ي-اب-ات
لدارات ل-لسش-ه-ر ع-ل-ى
والضش -ب-ط-ي-ات ال-قضش-ائ-ي-ة وا إ
النزاهة الكاملة لهذه النتخابات».
وبخصشوصس ششروط وكيفيات تقد Ëالطعون
لعÓن عن نتائج القÎاع ،ذكر اÛلسس
عقب ا إ
لحكام اŸادة 130
الدسشتوري مؤوخرا أانه طبقا أ
من القانون العضشوي اŸتعلق بنظام النتخابات
«يحق للمÎششحات واÎŸششح Úالحتجاج على
نتائج القÎاع بتقد Ëعريضشة طعن لدى كتابة
ضش - -ب - -ط اÛلسس ال- -دسش- -ت- -وري حسشب الشش- -روط
الششكلية واŸوضشوعية اŸنصشوصس عليها ‘ ذات
اŸادة ،و‘ اŸادت 49 Úو 50من النظام اÙدد
لقواعد عمل اÛلسس الدسشتوري ،واŸادة  28من
اŸرسشوم التنفيذي رقم  293-18اŸؤورخ ‘ 21

ال-ب-ي-ان-ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اسش-م ال-طاعن ولقبه ومهنته
وع -ن -وان -ه وت -وق -ي -ع -ه ،م-ع ذك-ر اÛلسس الشش-ع-ب-ي
البلدي أاو الولئي الذي ينتمي إاليه الطاعن ويجب
تقد Ëعريضشة الطعن باللغة العربية».
أام- -ا ف- -ي- -م- -ا ي- -خصس الشش- -روط اŸوضش- -وع -ي -ة،
فيششÎط على الطاعن أان «يعرضس موضشوع الطعن
وي -ؤوسشسش -ه ‘ شش -ك-ل أاوج-ه وح-ج-ج ي-رت-ك-ز ع-ل-ي-ه-ا
ويبينها ‘ العريضشة ،ويجب عليه أان يدعم طعنه
بالوسشائل والوثائق اŸؤويدة له».
Óشش -ارة ،ف -إان اÛلسس ال -دسش -ت -وري ي-بت ‘
ل -إ
الطعون ‘ أاجل ثÓثة ( )3أايام كاملة طبقا للمادة
لو )¤من القانون العضشوي اŸتعلق
( 131الفقرة ا أ
بنظام النتخابات.
ي -ذك-ر أان آاخ-ر ان-ت-خ-اب-ات ل-ل-ت-ج-دي-د ال-نصش-ف-ي
لعضشاء الغرفة العليا للŸÈان قد جرت بتاريخ
أ

 29ديسشم ،2015 Èحيث أافرزت فوز حزب جبهة
لو ¤بحصشوله على 23
التحرير الوطني باŸرتبة ا أ
مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الدÁقراطي (18
لح -رار ع -ل -ى أارب -ع -ة
م- -ق- -ع -دا) ‘ ح– Úصش -ل ا أ
م -ق -اع -د م -ت -ب -وع Úب -ج -ب -ه -ة ال-ق-وى الششÎاك-ي-ة
(مقعدين) فحزب الفجر ا÷ديد (Ãقعد واحد).
لمة وهو الغرفة الثانية للŸÈان
وكان ›لسس ا أ
أاول قد أانششأا Ãوجب دسشتور  28نوفم،1996 È
ويضشم  44عضشوا ،ينتخب ثلثا أاعضشائه ( 96عضشوا)
ع - -ن ط - -ري - -ق القÎاع غ ÒاŸب - -اشش - -ر والسش- -ري
Ãقعدين عن كل ولية من ب Úأاعضشاء اÛالسس
اÙلية ،حيث يششÎط ‘ اÎŸششح أان يكون
منتخبا سشواء ‘ ›لسس ششعبي بلدي أاو ›لسس
لقل.
ششعبي ولئي وأان يبلغ  35سشنة على ا أ

يتنافسس سشبعة ( )07مÎششحÁ Úثلون سشتة
أاحزاب سشياسشية ومÎششحة حرة على مقعد ولية
ا÷زائر ‘ انتخابات التجديد النصشفي Ûلسس
لم- -ة ال- -ت- -ي ان- -ط- -ل- -قت ،أامسسÃ ،ق -ر اÛلسس
اأ
الششعبي الولئي بالعاصشمة.
وÁث- -ل ه -ؤولء اÎŸشش -ح -ون ك -ل م -ن أاح -زاب
ج -ب -ه -ة ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي ،ال -ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي

لضشافة
ال-دÁق-راط-ي ،ح-رك-ة ›ت-م-ع السش-ل-م ،با إ
إا ¤ج-ب-ه-ة ال-ق-وى الششÎاك-ي-ة ،ج-ب-ه-ة اŸسش-تقبل
وحزب الفجر ا÷ديد وكذا مرششحة حرة.
وŒرى هذه النتخابات ‘ «ظروف عادية»
على مسشتوى أاربعة ( )04مكاتب ،يششرف على كل
مكتب أاربعة قضشاة وكاتب ضشبط ،معينون من قبل
وزارة العدل.

وت -ع -ن -ي ه-ذه السش-ت-ح-ق-اق-ات  1254منتخبا
ﬁل -ي -ا Áث -ل -ون اÛلسس الشش -ع-ب-ي ال-ولئ-ي و57
›لسس ب- -ل- -دي ع- -ل- -ى مسش- -ت -وى ولي -ة ا÷زائ -ر،
لدارة اÙل- -ي- -ة
حسش - -ب - -م - -ا صش- -رح ب- -ه م- -دي- -ر ا إ
الن-ت-خ-اب-ات واŸن-ت-خ-ب Úب-ال-ولي-ة السش-يد أاحمد
أابوأاحمد ،مÈزا أان هذه النتخابات «سشخرت لها
لمكانيات».
جميع ا إ

ت- -ق- -دم ،اأمسس ،زه -اء  783م-ن-تخب لإختيار
‡ث -ل ولي -ة سش -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس ‘ اإن -ت -خ-اب-ات
التجديد النصشفي لأعضشاء ›لسس الأمة ،حيث
ترششح للمنصشب خمسشة مÎششح 3 ،Úمنهم –ت
غطاء الأحزاب ومÎششحان اإثنان حران.
وحسشب م-دي-ري-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م والشش-وؤون ال-ع-امة

ف -ق -د ” اسش -ت -ك-م-ال ج-م-ي-ع الÎت-ي-ب-ات اŸادي-ة
والتقنية لإسشتقبال الهيئة الناخبة البالغة 783
عضش -و ،ع Èم -ك -ت -ب-ي ال-تصش-ويت لإخ-ت-ي-ار ‡ث-ل
الولية Ãجلسس الأمة حيث تقدم لÓإنتخابات
اŸذكورة  5مÎششح Úوهم رقيق غزالة عن
حزب جبهة التحرير الوطني ،مصشطفى بوتخيل

عن حزب التجمع الوطني الدÁقراطي ،عبد
ال - -ق - -ادر ب - -ن ع - -ي - -اد ع - -ن ح - -زب Œم- -ع اأم- -ل
ا÷زائر وعبد القادر بورزيق وزواوي بوسشهلة
مÎششح Úحرين.

ج- -رت ،أامسسÃ ،ق -ر ولي -ة سش -ط -ي -ف ،و‘ اŸك -اتب
الثÓثة اıصشصشة من طرف مديرية التنظيم والششؤوون
ال-ع-ام-ة ،ان-ت-خ-اب-ات ال-ت-ج-دي-د ال-نصش-في ألعضشاء ›لسس
األمة ‘ ظروف حسشنة ،وإاقبال كب Òمن الناخب ،Úوهو
ما وقف عليه وا‹ سشطيف ،ناصشر معسشكري.
وأاكد الوا‹ حسشن سش Òالعملية ،ودعا إا ¤التنافسس
األخوي و‘ أاجواء اÙبة ب ÚاÎŸششح Úالسشتة ،كما
أاك-د م-دي-ر ال-ت-ن-ظ-ي-م والشش-ؤوون ال-ع-ام-ة ب-ال-ولي-ة ،ف-تحي
بوصشبع ،أان العملية تسش Òبششكل جيد ،وهناك طواب Òمن
الناخب Úينتظرون دورهم وهناك من حضشر قبل افتتاح
الصشناديق ،وأان نسشبة اŸششاركة على السشاعة ا◊ادية

عششرة بلغت  28.69باŸائة ،بأاداء  301ناخب لواجبهم.
ودخلت  4تششكيÓت سشياسشية ،وعلى رأاسشها حزب
ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،ك-م-ا شش-ارك ال-ت-ج-مع الوطني
الدÁقراطي ،وحزب جبهة القوى الششÎاكية ،وحزب
ا◊ري -ة وال-ع-دال-ة ،ومÎشش-ح-ان ح-ران غ-م-ار ان-ت-خ-اب-ات
التجديد النصشفي ألعضشاء ›لسس األمة ،بفتح  3مكاتب
انتخابية Ãقر الولية ابتداء من السشاعة الثامنة صشباحا،
خصشصش -ت -ه-ا م-دي-ري-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م والشش-ؤوون ال-ع-ام-ة ل-ولي-ة
سشطيف لهذه العمليةÃ ،عدل  350مسشجل ‘ كل مكتب.
وحسشب اŸدي -ري -ة اŸذك -ورة ،ف -ق -د ب -ل -غت ال -ه -ي -ئ-ة
النتخابية للولية ‘ هذا اŸوعد  1049ناخب يششكلون

بلغت اŸنافسشة ‘ انتخابات التجديد النصشفي
Ûلسس األم- - -ة Ãعسش- - -ك - -ر اأوّج - -ه - -ا ،ب Úث Ó- -ث - -ة
مرششح ،Úاثنان منهم قد يتعرضشان لصشدمة مؤوŸة
بعد أان يعلن عن نتائج التصشويت السشري نهاية هذا
اليوم الذي Œري فيه انتخابات التجديد النصشفي
بقصشر اŸؤو“رات األم Òخالد ،وجرت ،أامسس ،هذه
النتخابات ‘ معسشكر على غرار باقي وليات
الوطن ،غ Òأانها عرفت على اŸسشتوى اÙلي
حراكا واسشعا للتششكيÓت ا◊زبية و  5مرششحÚ
أاح- -ده -م انسش -حب Ãوجب ات -ف -اق ب Úتشش -ك -ي -ل -ت -ه
ا◊زبية التي Áثلها وب Úحزب اآلفÓن والثاÊ
مرششح حر منششق عن حزب األرندي ،حيث يعتÈ
ترششحهما ششكليا مع اسشتبعاد حدوث مفاجأاة.
كما تقدم  774منتخب من › 47لسشا بلديا
زي -ادة ع -ل -ى م -ن -ت-خ-ب-ي اÛلسس الشش-ع-ب-ي ال-ولئ-ي
لÓقÎاع السشري تكون نتيجته لصشالح واحد من
اÎŸشش -ح Úاÿمسش -ة ،ح -يث ت -ك -ون ال-ن-ت-ائ-ج ال-ت-ي
سشيعلن عنها ‘ نهاية اليوم هي الفيصشل ‘ كل
التجاذبات التي سشبقت تنظيم هذه النتخابات .
وأاشش- -ار ع- -دد م- -ن اŸن -ت -خ -ب ‘ Úتصش -ري -ح -ات
سش -ج -ل -ت -ه -ا ووث -ق -ت -ه -ا «الشش -عب» م -ع واجب ح-ف-ظ
األسشماء ،أانهم تلقوا ضشغوطات خارجية ،وقع على
إاث -ره -ا ات -ف -اق ب Úتشش -ك-ي-ل-ة ح-زب-ي-ة وأاخ-رى ل-رف-ع
حظوظ مرششح الثانية ‘ انتخابات ›لسس األمة،
‘ ح Úبني التفاق على أاسشاسس امتيازات –صشل
ع-ل-ي-ه-ا ال-تشش-ك-ي-ل-ة ال-ت-ي ح-ج-بت م-رشش-ح-ها ‘ آاخر
◊ظة.
نفسس ا÷هة ،أاكدت أان من ب ÚاŸمارسشات التي
شش-ابت ت-ن-ظ-ي-م ال-ع-م-ل-ي-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ما وصشل ◊د
اŸسش- -اوم- -ة اŸال- -ي- -ة ل -كسشب أاصش -وات اŸن -ت -خ -بÚ

راوحت قيمتها  70أالف إا 110 ¤أالف دج للصشوت
الواحد ،غ Òأان الضشغط اŸمارسس على اŸنتخبÚ
لن -ت -خ -اب أاح -د اŸرشش-ح -Úت-وضش-ح ذات ا÷ه-ة-
زيادة على طريقة ششراء األصشوات لن يكون له تأاثÒ
على نتيجة النتخابات ما دامت عملية القÎاع
سشرية.
‘ ذات السشياق  ،ششجب رئيسس تششكيلة حزبية
بارزة ،الضشغط اŸمارسس لدعم أاحد اÎŸششحÚ
من أاجل تقليصس حظوظ مرششح تششكيلته ا◊زبية،
قائ »:Óإانه كان يأامل ‘ منافسشة ششريفة ترقى
لشش -رف ون -زاه -ة م -ؤوسشسش -ات ال-دول-ة « ،مضش-ي-ف-ا أان
حزبه سشيطعن ‘ نتائج التصشويت ‘ حال  ⁄تصشب
لصشالح مرششحه بناءً على اŸعطيات األولية هذه
الن-ت-خ-اب-ات ال-ت-ي “لك ف-ي-ه-ا تشش-ك-ي-ل-ت-ه ح-ظ-وظ-ا
وافرة.
وتقدم حزب األفÓن Ãرششحة تكون أاول امرأاة
تخوضس غمار منافسشات التجديد النصشفي Ûلسس
األم -ة Ãعسش -ك -ر ع -ل -ى األق -ل م -ن-ذ ان-ف-ت-اح ال-ع-م-ل
السشياسشي ‘ ا÷زائر على التعددية ا◊زبية‘ ،
اŸقابل يراهن حزب األرندي على ترجيح كفة
القÎاع لصش -ال -ح م -رشش -ح -ه اع -ت -م-ادا ع-ل-ى وع-ائ-ه
النتخابي ودخوله ‘ اتفاق مع ا◊ركة الششعبية
التي –وز على عدد كب Òمن اŸنتخب ،Úفيما
يغامر منتخب آاخر ‘ الثÓثينيات من العمر -من
حزب ا÷بهة الوطنية ا÷زائرية لفتكاك مقعد
›لسس األمة ‘ ،انتظار ما سشيسشفر عنه القÎاع
السشري.

اأحصصت ا÷ه -ات اŸع-ن-ي-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م ان-ت-خ-اب-ات
السص -ي-ن-ا ،ب-ت-ي-ب-ازة ،اإي-داع  4مÎشص-حŸ Úل-ف-اتهم
ع ل ى م س ص ت وا ه ا ل غ ر ض س ا  Ÿش ص ا ر ك ة ‘ س ص ب ا ق ال س ص ي ن ا
ال -ذي سص -ي -ف -رز ‡ث-ل ال-ولي-ة ا÷دي-د Ãج-لسس
الأمة.

الذين لبوا دعوة اÙافظة لÓنتخابات الأولية .
اإل اأّن الإششكال القائم بهذا ا◊زب كونه منششطرا
اإ ¤قسش -م Úي -ق -ود ث -ان -ي -ه -م-ا رئ-يسس اÛلسس الشش-ع-ب-ي
الولئي رششيد كوراد الذي قاد عّدة ﬁاولت لفرضس
مرششح عن ا◊زب اإل اأّن توصشيات الوصشاية حالت دون
“ك -ي -ن -ه م -ن –ق -ي-ق مشش-روع-ه خ-ارج اإط-ار الشش-رع-ي-ة
ا◊زبية التي “ثلها اÙافظة واأفضشت التحضشÒات
اإ ¤تزكية اسشماعيل اŸكÒطار كمرششح رسشمي للحزب.
اأما فيما يتعلق بحزب الأرندي فقد زكى ›لسشه

الولئي رجل الأعمال وعضشو اÛلسس الششعبي الولئي
ج-ل-ول سش-ع-ي-دا ‘ Êظ-روف ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ﬁك-م-ة ،الأم-ر
الذي اأزاح من اأمامه ›مل العوائق التي يحتمل اأن
تصش -در م -ن م -ن -ت -خ-ب-ي ا◊زب وخ-اضس اŸرشش-ح ح-م-ل-ة
انتخابية ششرسشة على عكسس مرششح الأفÓن الذي اكتفى
ب ح م ل ة  ﬁت ش ش م ة ق ا ده ا  ﬁا ف ظ ا ◊ ز ب شش خص ش ي ا  ،و م ن
ث ّ-م ف -اإّن م -ع -ظ -م اŸت -ت -ب-ع Úل-ه-ذا اŸوع-د الن-ت-خ-اب-ي
يرششحون ‡ثل الأرندي Óÿفة زميله ‘ ا◊زب الذي
اأنتهت عهدته النيابية هذا الششهر.

ان-ط-ل-قت ،صش-ب-ي-ح-ة أامسس ،ان-ت-خ-اب-ات ال-ت-جديد
النصشفي ألعضشاء ›لسس األمة ‘ ولية اŸدية ‘
أاحسش -ن ال -ظ -روف ،ح -يث أاك -د ع -ام-ر ع-ت-ي-ق م-دي-ر
التنظيم و الششؤوون العامة على هامشس هذا ا◊دث
أان اŸصشالح الولية وفرت كامل اإلمكانات اŸادية
والبششرية من أاجل ا‚اح العملية التي يششرف عليها
خمسشة عششر قاضس.
وترششح لها أاربعة مÎششح ،Úويتعلق األمر بكل
من العضشو أاحمد بدة عن حزب جبهة التحرير

 7مÎشسح Úيتنافسسون بالعاصسمة

ن -وف -م Èسش-ن-ة  2018واŸت-ع-ل-ق ب-ان-ت-خاب أاعضشاء
لمة اŸنتخب.»Ú
›لسس ا أ
وبشش -أان الشش -روط الشش -ك -ل-ي-ة ،يششÎط أان ي-ك-ون
ال-ط-اع-ن «مÎشش-ح-ا لن-ت-خ-اب ال-ت-ج-دي-د النصشفي
لمة بالولية اŸعنية وأان يودع الطعن
Ûلسس ا أ
م -ن ق -ب -ل اÎŸشش -ح ال -ط -اع-ن ل-دى ك-ت-اب-ة ضش-ب-ط
لربع والعششرين ()24
اÛلسس الدسشتوري خÓل ا أ
لع Ó-ن اÛلسس ال -دسش -ت -وري
سش- -اع- -ة اŸوال- -ي- -ة إ
النتائج اŸؤوقتة».
لي-داع
و‘ ح -ال-ة ت-ك-ل-ي-ف ال-ط-اع-ن م-ن Áث-ل-ه إ
ع -ريضش -ة ال -ط -ع -ن ن -ي-اب-ة ع-ن-ه ل-دى ك-ت-اب-ة ضش-ب-ط
اÛلسس ال - -دسش - -ت - -وري «يششÎط –ت ط - -ائ - -ل - -ة
ال -تصش -ري-ح ب-رفضس ال-ط-ع-ن شش-ك Ó-أان ي-ك-ون م-ودع
الطعن حام Óلتفويضس يؤوهله لهذا الغرضس».
ك -م -ا يششÎط أان «ت -تضش -م -ن ع -ريضش -ة ال -ط -ع -ن

 05مÎشسح ‘ Úالسسباق بسسيدي بلعباسض

سضيدي بلعباسس:غ .شضعدو

 1049ناخب يختارون ‡ثل و’ية سسطيف
أاعضشاء اÛالسس الششعبية البلدية لـ  60بلدية ،ع Èإاقليم
ال- -ولي- -ة ،ب- -اإلضش- -اف- -ة إا ¤أاعضش- -اء اÛلسس الشش- -ع- -ب- -ي
الولئي،وهذا من أاجل اختيار مÎششح واحد للولية ‘
هذا اÛلسس اŸششكل من  96عضشوا ،يتم Œديد نصشفهم
‘ هذه النتخابات.
وحسشب أاصش- -داء الشش -ارع السش -ي -اسش -ي ب -ال -ولي -ة ،ف -إان
مرششح جبهة التحرير الوطني ،ناصشر بطشسﬁ ،افظ
ا◊زب بع ÚوŸان له حظوظ كبÒة للظفر باŸقعد.

 4فرسسان ÿوضض غمار انتخابات «السسينا» بتيبازة

ت ي ب ا ز ة  :ع ل ي ملز ي
وم -ا ي-ل-فت الن-ت-ب-اه ‘ ان-ت-خ-اب-ات ه-ذه السش-ن-ة ك-ون
الصشراع يقتصشر اأسشاسشا ب Úالغر ÚÁالأفÓن والأرندي
ا ل ذ ي ن  ⁄ي ت خ ل ف ا ع ن ت ق د  Ëم ر ش ش ح ل ك ل م ن ه ما  ،ف ي م ا
ان-قسش-مت تشش-ك-ي-ل-ة الأم-ب-ي-ا اإ ¤شش-ط-ري-ن ب-ت-م-ث-ي-لها من
طرف مرششح رسشمي لها واآخر ترشّشح حرا ‘ رغبة منه
للÈوز كششخصشية سشياسشية يجب اأن توؤخذ ‘ ا◊سشبان
‘  ﬂت ل ف ا  Ÿو ا ع يد ا ل نت خ اب ي ة .
وفيما يتعلق بطبيعة اÎŸششح Úفقد زّكت ﬁافظة
ج ب ه ة ا ل تح ر ي ر ا ل و ط ن ي ر ئ ي س س بل د ي ة ب و ه ا ر و ن ا س ش م ا ع ي ل
اŸكÒطار الذي ترّبع على كرسشي اŸسشوؤول الأول عن
ال-ب-ل-دي-ة ل-ع-ه-دة خ-امسش-ة ع-ل-ى ال-ت-وا‹ وبالنظر Èÿته
وحنكته السشياسشية فقد حظي بتزكية اأغلب اŸنتخبÚ

لم Úالعام
صصرح ،أامسس ،في ‹Óغويني ا أ
لصصÓح ،أان حزبه ل يرى أاي مانع
◊ركة ا إ
ل-ت-أاج-ي-ل الن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسص-ي-ة إاذا كان ذلك
ج-اء م-ن السص-ل-ط-ة السص-ي-اسص-ي-ة ال-عليا للبÓد أاي
م -ن رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة وذلك ب-ع-د ال-ت-واف-ق
ال -وط-ن-ي ل-ل-ط-ب-ق-ة السص-ي-اسص-ي-ة ال-ذي Áك-ن أان
ينبثق من ندوة وطنية توافقية يتم ا◊ديث
لرضصية دون أاي
فيه عن الشصروط الÓزمة وا أ
ضصغوط على أاي تيار سصياسصي.

سضطيف :نورالدين بوطغان

حراك واسسع للتشسكيÓت ا◊زبية Ãعسسكر

 04مÎشسح ÚباŸدية

في ‹Óغويني من البويرة:

’ مانع من تأاجيل ا’نتخابات الرئاسسية
دعا غويني رئيسس ا÷مهورية إا ¤الÎششح لعهدة
خامسشة وذلك Ÿواصشلة اإل‚ازات التي بدأات تظهر
ث -م -اره-ا ‘ اŸي-دان ،ع-ل-ى غ-رار ال-ت-وق-ي-ف ال-ي-وم-ي
ل -ع -ن -اصش -ر إاره -اب -ي-ة واسشÎج-اع أاسش-ل-ح-ة وذخÒة م-ن
ششأانها أان تؤودي إا ¤اضشطرابات خطÒة ‘ ا÷زائر
و“سس األمن والسشتقرار.

كما تطرق األم Úالعام ◊ركة اإلصشÓح إا¤
ت -فشش -ى ظ -اه-رة ا◊رق-ة وسش-ط الشش-ب-اب ال-ذي-ن ل
يعلمون اıاطر التي تنتظرهم وغالبا ل يصشلون
إا ¤الضش - -ف - -ة األخ - -رى ،م - -ع- -رج- -ا ع- -ل- -ى األزم- -ة
القتصشادية التي م ّسشت كل بلدان العا ⁄على غرار
م- -ا ح- -دث م- -ؤوخ- -را م- -ن اح- -ت -ج -اج -ات السشÎات

معسضكر:أام ا.Òÿسس

ال -وط -ن -ي ورئ -يسس اÛلسس الشش-ع-ب-ي ال-ب-ل-دي ع-ل-ي
ف-يسش-ة ع-ن ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁقراطي وجمال
حوتي جمال عن حزب أامل ا÷زائر وسشعيد حمة
عن جبهة النضشال الوطني.
قدر مدير التنظيم تعداد الهيئة الناخبة بـ 973
منتخبا ومنتخبة Áثلون اÛلسس الششعبي الولئي
واÛالسس الششعبية البلدية.

اŸدية:علي ملياÊ

الصشفراء بفرنسشا حيث طالب اŸواطنون بلقمة
العيشس.
واقÎح غ -وي -ن -ي ‘ ه -ذا اإلط -ار أان تسش -ت -ث -م-ر
ا÷زائر ‘ القتصشاد اŸنتج ÿلق فرصس العمل
والتكال على الكفاءات الوطنية دون اللجوء إا¤
اسش -ت -نسش -اخ ال -ت -ج -ارب األج -ن-ب-ي-ة ،ال-ت-ي ك-ثÒا م-ن
الحيان ل تتماششى والواقع ا÷زائري ول –اكي
ظروفه وإامكانياته.

البويرة :ع .نايت رمضضان

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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كيف مرت سشنة ا÷زائر  2018؟ أاي تقييم يعطى لها ‘
ظل اسشتمرار الرششادة اŸالية واŸصشرفية اŸنتهجة منذ سشنوات
لزمة اŸنجرة عن تراجع أاسشعار اÙروقات .وإا ¤أاي
بسشبب ا أ
مدى Áكن اعتبار السشياسشة القتصشادية الوطنية ناجعة ‘
ظل هذا الطارئ واŸتغÒ؟.

فنيدسس بن بلة
إنه إلسسؤؤإل إلكب Òإلذي يسستدعي أإجؤبة آإنية لرصسد مسسار إلتقؤË
وإلتجدد ‘ إ÷زإئر  2018إلؤفية لهذإ إلتقليد إ◊ريصسة على إعتماده
حفاظا على إسستقÓلية قرإر وسسيادة وطنية ’ تريد أإن تخضسع أ’ي

ت -ه -دي-د إو مسس-اوم-ة ث-ان-ي-ة ب-ع-د إل-ت-ج-رب-ة إŸرة م-ع «إ’ف-ام-ي» ع-قب
إلعشسرية إلسسؤدإء.
من خÓل قرإءة إأ’رقام وإلنتائج إÙصسلة Á ،كن إ÷زم بان
إ÷زإئر ‘ إلطريق إلسسليم مثلما يؤضسحه إŸلف إŸعد ‘ إلقسسم
إلؤطني ◊صسيلة  2018إسستنادإ إ ¤إ‚ازإت قطاعية متعددة من
سسياحة ،إقتصسادŒ ،ارة ،تربية  ،صسحة ﬁ ،روقات حجر إلزإوية
وﬁطة إلفصسل ‘ كل مشسروع.
من خÓل إأ’رقام يظهر باŸلمؤسس كيف كانت إأ’زمة إŸالية
ع-ام-ل –ف-ي-ز وم-ن-ط-ل-ق-ا ن-ح-ؤ ضس-ب-ط إأ’ول-ؤي-ات و–ديد إإ’مكانيات
إŸت -ؤف -رة ’‚از مشس -اري -ع خ -ط -طت ب -دق-ة وك-انت م-ط-لب إŸرح-ل-ة
وإ◊اجة إŸسستعجلة تÎجمها إلؤحدإت إلسسكنية إŸتعددة إلصسيغ

إلعدد
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وعمليات إŸرإفقة «Ÿنتؤج بÓدي» ’قتحام إلفضساءإت إÿارجية
بروح إŸنافسسة وشسروط إلنجاعة وتدإب ÒإŸقاييسس إلرأإسس إŸال
إلثابت و»إلتاشسÒة «إ◊تمية للتسسؤيق إ ¤إبعد نقطة ‘ إŸعمؤرة.
كانت هذه إلعملية نتاج مسسار ونضسال كسسب إلرهان باسسؤإق دولية
إعتÈت إŸنفذ إآ’من لؤلؤج إŸنتؤج حامل إلعÓمة «صسنع ‘ إ÷زإئر»
إ ¤أإسسؤإق لها وزنها وقيمتها إلتجارية وإ’قتصسادية .من نؤإقشسؤط ،
إلدوحة  ،إبؤظبي إ ¤إلقاهرة وغÒها من إÙطات ،برز إŸنتؤج
إ÷زإئري وظهر قؤيا ’ يخشسى إŸنافسسة سسÓحه إأ’بدي إلتحلي
ب- -اŸع- -اي Òإل- -ت- -ي ت- -ق- -رب مسس- -اف -ات إ÷غ -رإف -ي -ا وت -كسس -ر إ◊ؤإج -ز
وإŸمنؤعات و’ تعÎف با◊دود عدإ حدود إلنؤعية معركة إثبات
إلذإت وإلؤجؤد.

لصشÓحات الششاملة
أارضشية Ÿواصشلة ا إ

الÎبية الوطنية ...بلوغ النوعية –xد قائم
البدائل البيداغوجية… آافاق  2030ورهانات ا÷ودة

شش-ه-د ق-ط-اع الÎب-ي-ة ال-وط-نية سشنة  2018فصش Ó-ج-دي-دا ‘
لصشÓ-ح-ات ال-ت-ي ت-ق-وده-ا ال-وزي-رة ن-وري-ة ب-ن غÈيت،
مسش-ار ا إ
انطÓقا من بلوغ منظومة تربوية كفؤوة ،سشيما بعد توافق يكاد
يكون ششام Óمع الششركاء الجتماعي ،Úحيث اندرج الدخول
اŸدرسشي لهذه السشنة ‘ إاطار التحوير البيداغوجي و–سشÚ
الصشÒورة اŸسش-ت-م-رة وال-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ل-ت-ن-ف-ي-ذ إاصشÓ-ح ال-ن-ظ-ام
الÎبوي بششكل عام ،لكن ذلك  ⁄يوقف بعضش العراقيل التي
طالت الÈامج ا÷ديدة.

عدم إلتكفل بالفئة إŸتمدرسسة إلتي تعا Êصسعؤبات ‘ إلتعلم ،حيث ”
مطالبة مدرإء إŸؤؤسسسسات إلÎبؤية «منح إلسسنت Úإأ’و ¤وإلثانية من
Óسساتذة إلذين Áلكؤن خÈة ‘ إلتعليم» كؤسسيلة للرفع من
إلطؤر إأ’ول ل أ
إمكانية إلتلميذ على إلتحصسيل.
وي -ن -ت -ه-ج-ه إل-ق-ط-اع خ-ارط-ة Ÿك-اف-ح-ة إل-ردإءة إل-ت-ي ت-ع-ت Èإل-ع-دو
إŸشسÎك سسؤإء على مسستؤى إلتسسي Òأإو إلتعليمات ،حيث أإن إلقانؤن Áنع
طرد أإي تلميذ قبل سسن  16سسنة وعدإ ذلك فإان ›لسس إأ’سساتذة Áلك
كافة إلصسÓحيات لتحديد إلفئة إلتي Áكن لها إعادة إلسسنة مع إعطاء
إ◊ق أ’ي تلميذ معني من «إيدإع شسكؤى لدى مديرية إلÎبية» إذإ إعتÈ
أإن منعه من إإ’عادة «هؤ تعسسف».

جÓل بوطي

 67باŸائة من النشسغالت التي طرحها الشسريك الجتماعي حُلsت

‘ إطار –سس Úتنفيذ إصسÓح إŸنظؤمة إلÎبؤية إلذي نصسب سسنة
 ،2003سسجلت سسنة  2018دخؤل إجرإءإت تنصس ضسرورة تؤف Òفرق
إل- -ت -أاط ÒإŸؤؤه -ل -ة دإخ -ل إŸؤؤسسسس -ة إلÎب -ؤي -ة م -ن أإج -ل Œنب إل -فشس -ل
إŸدرسسي ،و–قيقا لهذإ إŸسسعى ،عملت وزإرة إلÎبية إلؤطنية على
إعادة تصسؤيب إإ’صسÓح إلÎبؤي إلذي أإّقره رئيسس إ÷مهؤرية ،عبد
إل-ع-زي-ز ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة ،م-ن خÓ-ل ت-رك-ي-ز إ’ه-ت-م-ام ع-ل-ى إل-ط-ؤر إ’ب-تدإئي
ح َسسم فيه ‚اح أإو إخفاق إŸتعلم وعلى شسريحة
باعتباره إلطؤر إلذي ُي ْ
إŸفتشس Úباعتبارها إلشسريحة إÙؤرية ‘ تفعيل برنامج عمل إلؤزإرة
وإ’حÎإفية عن طريق إلتكؤين

بلوغ نسسبة التمدرسص إا٪9٨،5 ¤
بعد بلؤغ نسسبة إلتمدرسس  %98.5مع إلسسنة إ÷ارية ،يؤؤكد قطاع
إلÎبية على إ÷هؤد إلتي قامت بها إلدولة ‘ ›ال إلتعليم ،بحيث أإن
نتائج إلتقييمات إلتي ” إجرإؤوها ،أإثبتت أإن إلتÓميذ ’ يتحكمؤن بالقدر
إلكا‘ ‘ إلكفاءإت إلضسرورية إلتي تسسمح لهم Ãؤإجهة –ديات إأ’لفية
إلثالثة وهي :إلفكر إلنقدي ،إإ’بدإع ،إلتشساركية ،إلتؤإصسل ،إلتعامل مع
وسسائل إإ’عÓم وإلتكنؤلؤجيا ،إŸرونة ،إŸبادرة ،إلتفاعل إ’جتماعي،
إإ’نتاج ،إلروح إلقيادية.
و‘ هذإ إإ’طار إتخذت وزإرة إلÎبية إلؤطنية إلعديد من إإ’جرإءإت
إلتي تعالج بعمق مشساكل إلتعّلم عند إلتÓميذ ،من خÓل وضسع نظام
للتقييسس وإŸعيارية يخصس عمليات إلتعّلم وإلتقييم وإلتكؤين وإ◊ؤكمة،
أإط-ل-ق ع-ل-ى ه-ذإ إل-ن-ظ-ام إŸرج-ع-ي-ة إل-ؤط-ن-ي-ة ل-ل-ت-عّلم وإلتقييم وإلتكؤين
وإلتسسي .Òوهذإ إلتصسؤيب ،سسيعطي مقاربة جديدة فيما يخصس تدرج
إل -ت -ع ّ-ل -م -ات إأ’سس -اسس -ي -ة ‘ ›ال ف -ه -م إŸك -ت -ؤب ،إل -ث -ق -اف -ة إل-ع-ل-م-ي-ة
وإل-ري-اضس-ي-اتÃ ،رإع-اة إل-ك-ف-اءإت إلضس-روري-ة ل-ؤل-ؤج إل-ق-رن  21ك-م-ا ”
إلتأاكيد على ضسرورة إ’سستقرإر ‘ قطاع إلÎبية من أإجل إلؤصسؤل إ¤
–قيق هدف جؤدة إلتعليم ،وأإهمية إلنقاشس حؤل إŸدرسسة بالنظر إ¤

إلدور إ’سسÎإتيجي إلذي يلعبه ‘ بناء إأ’·.
وركز قطاع إلÎبية خÓل إلسسنة إ÷ارية على إŸرجعية إلؤطنية،
للتعليمات وإلتقييمات إنطÓقا من أإنظمة إلتدريسس ،إŸفاهيم إلنؤعية
وإŸع -اي Òإل -ؤط -ن -ي -ة ‘ ،ظ-ل آإف-اق  ،2030ل-ت-ح-ق-ي-ق إŸرج-ع-ية إلؤطنية
للتكؤين» ،إضسافة إ ¤إ◊ؤكمة ورقمنة إلقطاعÃ :ا فيها إإ’دإرة ،إلتعليم
إ’لكÎو.Ê

التوجيه واإلرشساد اŸدرسسي واŸهني
حظي ›ال إلتؤجيه وإإ’رشساد إŸدرسسي وإŸهني باأ’همية إلكÈى
Óرشس-اد إŸدرسس-ي ،وذلك ل-ك-ؤن-ه
إل -ت -ي ول -ت -ه -ا وزإرة إلÎب -ي-ة إل-ؤط-ن-ي-ة ل -إ
«يسساعد إلتلميذ على معرفة ذإته ومعرفة ميؤله وقدرإته» .كما يسساعده
على «معرفة كل إإ’مكانيات إŸتاحة ‘ ›ال إلتكؤين» ،حيث يكمن
دوره ‘ مؤؤسسسسات إلتعليم إŸتؤسسط وإلثانؤي ،باعتبارها فضساًء يكتشسف
فيه إلتلميذ إŸعارف وذإَته ،قبل إلتؤجيه ‘ فÎإت مهمة هي :نهاية
مرحلة إلتعليم إإ’لزإمي حيث Áكن للتلميذ إ’ختيار ب ÚثÓثة مسسارإت:

إلتكؤين إŸهني ،إلتعليم إŸهني وإلتعليم إلثانؤي ،نهاية إلسسنة إأ’و¤
جُه إلتلميذ نحؤ إحدى إلشُسَعب إلثÓث (إلتخ ّصسصسات)،
ثانؤي ،حيث ُيَؤ s
ن-ه-اي-ة إل-ت-ع-ل-ي-م إل-ث-ان-ؤي ،إذ ي-ج-د إل-ت-ل-م-ي-ذ ن-فسس-ه أإم-ام إŸسس-ار إŸه-ن-ي
أإوإŸسسار إأ’كادÁي إلدرإسسات إ÷امعية.
وعرف إلقطاع سسياسسة جديدة تؤؤكد على ضسرورة تكثيف إللقاءإت بÚ
إأ’ولياء وإأ’سساتذة وب Úإأ’ولياء وإıت ّصس› ‘ Úال إلتؤجيهÃ« ،ا
Áكن من إعادة إلنظر ‘ إلتصسّؤرإت إŸتعلّقة بالنجاح إŸدرسسي “ّر
حْتًما من خÓل إأ’ولياء».
َ

ﬂطط وطني Ÿكافحة التسسرب اŸدرسسي

ع -رف ق -ط -اع إلÎب-ي-ة إل-ؤط-ن-ي-ة خÓ-ل سس-ن-ة  2018ج-لسس-ات إ’عدإد
ﬂطط وطني Ÿكافحة إلتسسرب إŸدرسسي ،ومرإفقة إلتÓميذ إلذين
يعانؤن من صسعؤبات ‘ إلتعليم ،وذلك بإاشسرإك إŸركز إلؤطني للتعليم
عن بعد ،إŸرصسد إلؤطني للÎبية وإلتكؤين وكذإ جمعية ﬁؤ إأ’مية
للتخفيف من هذه إلظاهرة .وتفشست ظاهرة إلتسسرب إŸدرسسي بسسبب

برزت وزيرة إلÎبية إلؤطنية ‘ سسنة  2018من خÓل سسياسسة قالت
أإنها جديدة ‘ إلتعامل مع إلشسريك إ’جتماعي ،سسيما بعد إلتؤقيع
على ميثاق أإخÓقيات إŸهنة سسنة  ،2016وهؤ ما يعكسس Œاوبا بÚ
إأ’طرإف إلفاعلة ‘ إلقطاع ‘ .هذإ إلصسدد تشس ÒإŸعطيات إ ¤أإن
 67باŸائة من إ’نشسغا’ت إلتي طرحها إلشسريك إ’جتماعي ” حلها
و 11باŸائة منها هي ‘ إطار إلتسسؤية ،وهؤ ما صسرحت به إلؤزيرة
سسابقا بعد دعؤتها لتبني منهج إلتشساور.
ومن ضسمن « 259إنشسغال طرحتها نقابات إلقطاع خÓل إلسسنة
إ÷ارية ” ،حل  67باŸائة منها ‘ ح Úأإن  11باŸائة هي قيد إلتسسؤية،
وحقق إلقطاع عÓقات مع إلشسركاء إ’جتماعي»Úمبينة على إلشسفافية
وإ◊ؤإر» و” إشسرإكهم ‘ كل إللجان ‘ ،إطار سسنة درإسسية جديدة
«مسستقرة».

قانون أاسساسسي للمدرسسة ألول مرة منذ السستقÓل
سسجلت سسنة ﬁ 2018طة بارزة ” Ãؤجبها خضسؤع إŸدرسسة
إ’بتدإئية أ’ول مرة منذ إ’سستقÓل لقانؤن أإسساسسي خاصس بها
ع -ل -ى غ -رإر إŸت -ؤسس -ط -ات وإل -ث -ان -ؤي -ات ،فضس  Ó-ع-ن ت-دع-ي-م-ه-ا
Ãرسسؤم Úيتعلق إأ’ول باإ’طعام إŸدرسسي وإلثا Êيخصس إلنقل
إŸدرسس -ي ،وذلك ‘ إط -ار إإ’صس Ó-ح -ات إل-ت-ي ب-اشس-ره-ا إل-ق-ط-اع
مؤجهة باأ’سساسس إ ¤إلطؤر إ’بتدإئي إلذي يضسم أإك Ìمن 50
باŸائة من إلتÓميذ ،ما يعادل أإك Ìمن  4.5مÓي Úتلميذ.
وإن -ت -ق -لت إŸدرسس -ة إ’ب -ت -دإئ -ي -ة إ ¤مسس -ت-ؤى ع-ال ‘ ›ال
إلتسسي Òعكسس إلسسنؤإت إلسسابقة ،وهؤ ما يعد خطؤة هامة نحؤ
كسسب –دي -ات م -درسس -ة إ÷ؤدة إل -ت -ي ت -رت -ك -ز ع -ل -ى إل -ت -ح -ؤي -ر
إلبيدإغؤجي وإ◊ؤكمة وإحÎإفية إŸؤظف Úعن طريق إلتكؤين.

التكوين والتعليم اŸهنيان حلقة أاسشاسشية ‘ اŸعادلة القتصشادية

 700أالف مÎبصص ومتمهن للتكيف مع مسستجدات سسوق الشسغل
لنعاشش السشوق القتصشادية باليد
لخÒة ﬁل اهتمام السشلطات ا÷زائرية إ
لنه ششريك اقتصشادي مهم ،أاصشبح ‘ السشنوات ا أ
أ
العاملة اŸؤوهلة من خÓل تقد Ëتخصشصشات متعددة تواكب عا ⁄الششغل والتحولت القتصشادية ا◊الية ،فقطاع التكوين
لتكالية على
والتعليم اŸهني Úما يزال يششكل حلقة أاسشاسشية ‘ اŸعادلة القتصشادية لدفع عجلة التنمية الوطنية ،بعيدا عن ا إ
لن -ت -اج اŸث-م-ر ذي ال-ق-ي-م-ة اŸضش-اف-ة ع Èخ-ل-ق م-ؤوسشسش-ات صش-غÒة وم-ت-وسش-ط-ة والÎك-ي-ز ع-ل-ى
ق -ط -اع اÙروق -ات وال -دخ -ول ‘ ا إ
اŸق-اولت-ي-ة ك-ون-ه ب-دي Ó-ل-ل-ت-ن-وي-ع الق-تصش-ادي ،ل-ه-ذا ي-ق-وم ال-ق-ط-اع ب-تشش-ج-ي-ع وت-رق-ي-ة الشش-راك-ة ب Úال-ت-كوين اŸهني والقطاع
القتصشادي ،من خÓل هيئات ” اسشتحداثها.

سسهام بوعموشسة
شسهد دخؤل إلتكؤين إŸهني لدورة سسبتم ،2018 Èفتح
أإرب -ع Úم -ؤؤسسسس -ة ت -ك -ؤي -ن -ي -ة ج -دي -دة م -ن ›م-ؤع 1295
مؤؤسسسسة ،وعرضس  400أإلف منصسب تكؤين منها  120أإلف
منصسب “ه Úمقارنة بالعام إŸاضسي ،بحيث ” زيادة 30
أإلف منصسب تكؤين ،مع بر›ة  440تخصسصس ‘ إلتكؤين
إŸه- -ن- -ي أإي ب- -زي- -ادة  60ت -خصسصس م -ق -ارن -ة م -ع ع -دد
إلتخصسصسات إ›ÈŸة ‘ دخؤل سسبتم.2017 È
مؤإزإة مع ذلك ،عرفت دورة سسبتم Èلهذه إلسسنة
إقبال كب Òللشسباب إلرإغب ‘ إلقيام بÎبصسات على
مسس -ت -ؤى م -رإك -ز إل -ت -ك -ؤي -ن إŸه -ن -ي ،ب -ح -يث ب -ل -غ ع-دد
إŸسسجل 323.188 Úمسسجل مقارنة مع نفسس إلدخؤل من
إلسسنة إŸاضسية إلذي  ⁄يتجاوز  250أإلف مسسجل ،ونشسÒ
ه -ن-ا إ ¤أإن ت-خصسصس-ات إل-فÓ-ح-ة وإلصس-ن-اع-ة وإلسس-ي-اح-ة
وإلفندقة وتكنؤلؤجيات إإ’عÓم وإ’تصسال ،إلبيئة ومهن
إŸياه شسهدت إقبا’ للشسباب بأازيد من  25.260مÎشسح
إل -ت -ح -ق ب -ال -ت -ك-ؤي-ن ‘ ت-خصسصس-ات إل-فÓ-ح-ة ،وأإك Ìم-ن
 53.200شساب ‘ تخصسصسات إلصسناعة ،و 44.640شساب ‘
تخصسصسات إلسسياحة وإلفندقة وكذإ أإزيد من  39أإلف
مÎشسح ‘ تخصسصسات إلبناء وإأ’شسغال إلعمؤمية.
ويسس -اه -م إل-ت-ك-ؤي-ن ‘ ه-ذه إل-ت-خصسصس-ات ‘ ›ه-ؤد
إلدولة لتطؤير إقتصساد بديل للمحروقات يعتمد على
إلقطاعات ،إلتي حددتها إ◊كؤمة كأاولؤية وإŸتمثلة ‘

إل-فÓ-ح-ة ،إلصس-ن-اع-ة ،إلسس-ي-اح-ة ،وت-ك-ن-ؤل-ؤج-يات إإ’عÓم
وإ’تصس -ال وإل-رق-م-ن-ة ،ك-م-ا ي-ؤف-ر إل-ق-ط-اع إل-ي-د إل-ع-ام-ل-ة
إŸؤؤهلة إلتي تضسمن مسستقب Óتؤسسع هذه إلنشساطات.
Œدر إإ’شسارة ،إ ¤أإن إلقطاع يسستقبل سسنؤيا أإزيد من
 700.000مÎبصس وم- -ت- -م- -ه- -ن ،إضس- -اف- -ة إ ¤إل- -ع- -م -ال
إŸسستفيدين من إلتكؤين إŸتؤإصسل ،ويتكفل إلقطاع إ¤
جانب ذلك ،بفئات إجتماعية عديدة منها إŸرأإة إŸاكثة
‘ إلبيت ،ومن هم دون إŸسستؤى ،إ ¤جانب إلفئات ذوي
إ’حتياجات إÿاصسة... ،إلخ.
وكل سسنة ،يسسجل إلقطاع حؤإ‹  270.000متخرج
بشسهادة “كنهم من ولؤج عا ⁄إلشسغل ،عÓوة على ذلك
فإان إŸتخرج Úمن قطاع إلتكؤين وإلتعليم إŸهنيÚ
يجدون عم Óبطريقة أإسسرع ،وهؤ ما تؤؤكده إحصسائيات
إلؤكالة إلؤطنية للتشسغيل ،حيث يتم إدماج أإك Ìمن 60
باŸائة من خريجي إلتكؤين إŸهني ،إلذين يؤدعؤن طلبا
لدى مصسالح وكالة إلتشسغيل ‘ أإقل من  06أإشسهر.

مدونة وطنية تضسم  23شسعبة مهنية
و 47٨تخصسصص
“يزت سسنة  ،2018باسستحدإث مدونة وطنية جديدة
للشسعب إŸهنية وإلتخصسصسات حيث تتضسمن  23شسعبة
مهنية ،أإي أإنه ” إضسافة شسعبة وإحدة وقد ” إثرإؤوها
ليصسل عدد إلتخصسصسات فيها إ 478 ¤تخصسصسا ،وقد بدأإ
إل -ع -م -ل ب -اŸدون -ة إل -ؤط -ن-ي-ة إ÷دي-دة ب-دإي-ة م-ن دخ-ؤل

إلتكؤين إŸهني ‘ دورة سسبتم ،2018 Èوهؤ ما سسمح
ب›Èة  440تخصسصسا‡ ،ا وفر ›ال إختيار وإسسع
للشسباب إلذي سسجلؤإ للتكؤين هذه إلسسنة.
وشسملت إŸدونة أإيضسا ،إعادة إلنظر ‘ بعضس إلÈإمج
إلبيدإغؤجية ،بهدف –يينها وجعلها أإك ÌمÓءمة مع
إل-ت-غÒإت وإل-ت-ط-ؤرإت إل-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا إŸه-ن خ-اصس-ة تلك
إŸسستعملة للتكنؤلؤجيا وإلتقنيات إ÷ديدة ،بحيث تسسمح
إŸدونة إ÷ديدة بإاعادة تكييف إلÈنامج إلزمني للتكؤين
كي يصسبح أإك Ìتناسسقا مع متطلبات إÎŸبصس من حيث
إعطائه إلفرصسة للقيام باأ’بحاث ،وإلتدرب على بعضس
إلتقنيات.
باŸقابل ” إعادة إلنظر ‘ تنظيم مسسار إلتعليم
إŸه -ن -ي ،بسس -بب ع -زوف إلشس -ب -اب ع -ن إ’ل -ت -ح-اق ب-ه ‘
إل -ب -دإي -ة ،ل -غ-ي-اب إŸع-اب-ر ب Úم-ع-اه-د إل-ت-ع-ل-ي-م إŸه-ن-ي
وإ÷امعي ،فقد كان من إŸفÎضس أإن تسستقبل هياكل
إلتعليم إŸهني ،ما ب 30 Úإ 40 ¤باŸائة من إلناجحÚ
‘ شسهادة إلتعليم إأ’سساسسي ،إلذين ” قبؤلهم ‘ إلطؤر
إلتعليمي إإ’جباري ،لكن إلؤإقع كان غ Òذلك ،لهذإ ”
إلتفك ‘ Òهندسسة جديدة للشسهادإت ،وبعد إŸصسادقة
على إلتنظيم إ÷ديد Ÿسسار إلتعليم إŸهني من طرف
›لسس إ◊كؤمة إŸشسÎك إŸنعقد ‘ جؤيلية ” ،2017
إع-ادة ه-ي-ك-ل-ت-ه بصس-ف-ة تشس-م-ل م-دة إل-درإسس-ة ،إلشس-هادإت
Óدم- -اج إŸه- -ن -ي
إŸت- -ؤج ب- -ه- -ا ،وإ◊ق- -ؤق إŸرإف- -ق- -ة ل - -إ
للمتخرج.Ú

وعرفت سسنة  2018قانؤنا جديدإ خاصسا بالتكؤين عن
طريق إلتمه ،Úبهدف ترقية إلتكؤين عن طريق إلتمهÚ
تشسكل أإولؤية بالنسسبة Ÿنظؤمة إلتكؤين إŸهني ،حيث
يسسمح إلقانؤن إ÷ديد للمؤؤسسسسات إ’قتصسادية بتؤظيف
إŸمتهن ÚإŸتخرج Úمباشسرة ،دون إŸرور باإ’جرإءإت
إŸعمؤل بها ‘ ›ال إلتشسغيل ،وإلسسماح للمؤؤسسسسات
إلعمؤمية ذإت إلطابع إلصسناعي وإلتجاري إلتابعة للجيشس
إلؤطني إلشسعبي وإŸؤؤسسسسات إأ’جنبية إلعاملة با÷زإئر،
من إسستقبال إŸمتهن ،Úوهذإ ما يؤسسع من وعاء إسستقبال
إŸمتهن Úعلى مسستؤى إلقطاع إ’قتصسادي،
وي- -ه- -دف ت- -ك- -ؤي- -ن م- -ع- -ل- -م- -ي إل- -ت- -م -ه ‘ Úإ÷انب
إل -ب -ي -دإغ-ؤج-ي ،إ ¤ب-ل-ؤغ نسس-ب-ة  % 60ع- -ل -ى إأ’ق -ل م -ن
إŸسس -ج -ل Úل -ن-ي-ل شس-ه-ادة‰ ‘ ،ط إل-ت-ك-ؤي-ن ع-ن ط-ري-ق
إلتمه ‘ Úإلسسنة إلتكؤينية .2019-2018

جهاز جديد للتصسديق على الكفاءات اŸكتسسبة
عن طريق اÈÿة
ح -ددت إل -ؤزإرة ،شس -روط وك -ي -ف -ي -ات ج -دي-دة ت-خصس
إأ’شسخاصس إ◊ائزين على كفاءإت مهنية مكتسسبة خارج
هياكل إلتكؤين و’ Áلكؤن أإية شسهادة أإوأإية وثيقة رسسمية
أإخرى تدل على ذلك ،حيث ” وضسع حيز إلتنفيذ أإحكام

جديدة تتعلق بالتصسديق على كفاءإت هؤؤ’ء إأ’شسخاصس،
إلذين إكتسسبؤها عن طريق إÈÿة ،فهذإ إ÷هاز يرمي
إ ¤إ’عÎإف ب -ك -ف -اءإت إأ’ف -رإد ب -غ -ي-ة إل-تصس-دي-ق ع-ل-ى
تأاهيلهم إŸهني ،حيث يسستفيد من هذإ إ÷هاز إلعمال
إأ’جرإء ،إلعمال إأ’حرإر ،طالبي إلعمل إ ¤جانب كل
شسخصس يريد إلتصسديق على خÈإت إكتسسبها مع مرور
إلزمن.
وب -اŸق -اب -ل ت-ط-ؤرت إلشس-رإك-ة ب Úإل-ق-ط-اع ،Úح-يث
تشسمل حاليا  14إتفاقية إطار ب Úوزإرة إلتكؤين وإلتعليم
إŸهني Úو 14دإئرة وزإرية ،مع تؤسسيع دإئرة إلتؤإفق إ¤
إŸسستؤى إÙلي حيث ” إلتؤقيع على  13.200إتفاقية
م -ن-ذ سس-ن-ة  ،2008وم -ك -نت ه -ذه إ’ت -ف-اق-ي-ات م-ن ب-ل-ؤرة
إلشسرإكة ب Úإلتكؤين إŸهني وإŸؤؤسسسسات إ’قتصسادية،
حيث يقررإن معا كيفية إختيار إلتخصسصسات وإلÈإمج
إلبيدإغؤجية وإأ’ولؤيات إلتي يسستؤجب إلتكؤين فيها.
وت -ط -ؤر م -ب-دأإ إلشس-رإك-ة ب Úق-ط-اع إل-ت-ك-ؤي-ن إŸه-ن-ي
وإ’ق- -تصس- -اد إل -ؤط -ن -ي ،ح -يث ” Œسس -ي -د إل -ع -دي -د م -ن
إŸشساريع إلتكؤينية ،بدإية بإانشساء مرإكز إمتياز تكؤن ‘
مهن مطلؤبة بكÌة من طرف إلنسسيج إلصسناعي ،حيث
تؤضسع إŸؤؤسسسسة إ’قتصسادية ‘ جؤهر تسسي ÒإŸؤؤسسسسة
إلتكؤينية .إ ¤جانب ذلك ،تسسعى إلؤزإرة إ ¤إسستحدإث
مؤؤسسسسات إمتياز أإخرى ،وبعضسها قيد إإ’نشساء.
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’سصسص الصصحيحة لرقمنة اŸعامÓت
وضصع ا أ

ضسرائب على اŸلوث ..ÚوإاسسÎاŒية الوطنية قطاع التجارة يخطو خطوات
عمÓقة نحو العصسرنة والتصسدير
للطاقات البديلة

اŸنتوج ا÷زائري يكسصب رهان ا÷ودة واŸنافسصة

ت- -رك ق -ط -اع ال -ت -ج -ارة بصص -م -ة
واضصحة ‘ ›ال التعامل التجاري
ال- -رق- -م- -ي ال -ذي اع -ت -م -د رسص -م -ي -ا
Ãوجب ت -ع -ل -ي -م-ة أاصص-دره-ا وزي-ر
ال- -ت- -ج- -ارة سص- -ع- -ي- -د جÓ- -ب ج -وان
اŸاضصي وأاكد خÓلها على عصصرنة
ال-ق-ط-اع ب-اخ-تÓ-ف ›ا’ته سصواء
’سص -ع-ار ع-ن
م -ا ت -ع -ل -ق ب -رق -م -ن -ة ا أ
طريق لوحة الكÎونية أاو بوضصع
السص - -ج - -ل ال- -ت- -ج- -اري ا’ل- -كÎوÊ
’ضص-ف-اء الشص-ف-اف-ي-ة ‘ ال-ت-ع-امÓت
إ
’وراق ،ه- - -ي
وك- - -ذا ت- - -ق- - -ل- - -يصص ا أ
خ -ط-وات خ-ط-اه-ا ال-ق-ط-اع ب-ن-ج-اح
واسص- - -ت- - -ط - -اع أان ي - -ق - -دم خ - -دم - -ة
ع -م -وم -ي -ة عصص -ري-ة وف-ق م-ع-ايÒ
دولية.

ف-رضص ضص-رائب ع-ل-ى اŸل-وث Úل-ل-ط-بيعة
وإاج- -راءات ق- -ان -ون -ي -ة ردع -ي -ة وصص -ارم -ة
ل -ل -ت -ق -ي -د ب -ال -ق-ان-ون ال-ب-ي-ئ-ي ،وك-ذا وضص-ع
’سصÎاŒي - -ة ال - -وط - -ن - -ي - -ة ل - -ل - -ط - -اق - -ات
ا إ
’ضصافة إا ¤اسصتحداث الرقم
اŸتجددة ،با إ
’خضصر  07-30الذي يسصاعد على رصصد
ا أ
أاه- - -م اŸواق - -ع اŸل - -وث - -ة وط - -رح ﬂت - -ل - -ف
انشص- -غ- -ا’ت اŸواط- -ن ال -بسص -ي -ط اŸت -ع -ل -ق -ة
ب -ال -ت-ل-وث ،م-ن أاه-م م-ا م-ي-ز ق-ط-اع ال-ب-ي-ئ-ة
والطاقات اŸتجددة سصنة .2018

حياة كبياشص
ميزت السسنة  2018الوشسيكة ا’نقضساء بالنسسبة
لقطاع البيئة والطاقات اŸتجددة ،الذي عرف
ح -رك -ي -ة م -ل-ف-ت-ة لÓ-ن-ت-ب-اه ،خ-رج-ات –سس-يسس-ي-ة
للمسسؤوولة اأ’و ¤على القطاع ،للتوعية بضسرورة
ا◊فاظ على البيئة وإ’رسساء ثقافة بيئية أاو ما
يسسمى ب»اŸواطنة البيئية ،من خÓل حمÓت
غرسص اأ’شسجار وتنظيف لبعضص اأ’حياء الشسعبية
ب-ال-ع-اصس-م-ة (واج-ه-ة ال-ب-ل-د) ،واسس-ت-خ-راج النفايات
اŸوج -ودة ‘ ق -اع ال -ب -ح -ر ع -ل -ى مسس-ت-وى شس-اط-ئ
تامنفوسست شسرق و’ية ا÷زائر ،كما عرفت ذات
السس-ن-ة ت-ن-ظ-ي-م الصس-ال-ون ال-دو‹ ل-ل-ب-يئة والطاقات
اŸتجددة «سسيÒا  ” »2018خÓله إابراز أاهمية
ال -ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ال-ت-ي تشس-ك-ل ب-دي Ó-ق-وي-ا ‘
اإ’قتصساد الوطني .

خالدة بن تركي
ق-دره-ا  444م -ل-ي-ار دج ك-اسس-ت-ث-م-ارات خÓ-ل ال5
سس -ن -وات اŸق -ب -ل -ة أاي م -ا ي -ق -ارب  90م-ل-ي-ار دج،
اسس -ت -ث-م-ارات سس-ن-وي-ة ‘ ›ال ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات
اŸتجددة .

 11مليار دج “ويÓت خارجية

و‘ إاطار التمويÓت اÿارجية لسسنة  2018قدر
اŸبلغ اإ’جما‹ للمشساريع اŸسسجلة ب 75مليون
أاور ،أاي م - -ا ي - -ع - -ادل ح - -وا‹  11م -ل -ي-ار دج ،أام-ا
“وي Ó-ت ع -ن ط -ري -ق الصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ب-ي-ئ-ة
والسساحل لنفسص السسنة فقد ” تسسجيل و“ويل 49
عملية Ãبلغ  15مليار دج.
كما شسهدت سسنة  2018عملية كبÒة ‘ ›ال
ا’سس -ت -ث -م-ار ‘ ال-رسس-ك-ل-ة ،ح-يث ع-رفت ان-ت-ع-اشس-ا
خÓل اأ’شسهر اŸاضسية حسسب التقارير الرسسمية
التي أاشسارت إا ¤أان الطلبات ‘ تزايد ،والكث Òمن
الشسباب ،أانشسئوا شسركات ‘ اÛال ،حيث بلغ
عدد الشسركات التي أانشسئت ‘ هذا اÛال 2900
شسركة خاصسة بالعملية.
 38مليار دج القيمة اŸالية لتدوير النفايات
Áث -ل ت -ث -م Úال -ن -ف -اي-ات وإاع-ادة ت-دوي-ره-ا أاه-م
التحديات التي يتع Úرفعها حتى تصسبح النفاية
م -ادة أاول -ي -ة Áك -ن اسس -ت -ع -م -ال -ه-ا ÿل-ق نشس-اط-ات
اقتصسادية متنوعة ،حيث تشس Òأارقام رسسمية إا¤
أان تدوير النفايات مكن من –قيق قيمة مالية
بلغت  38مليار دج ،وإانشساء ما ’ يقل عن 7600
منصسب عمل .
وا÷دير باإ’شسارة إا ¤أان مراكز الردم التقني
للنفايات سسمحت بالتكفل بأاك Ìمن  50باŸائة من
النفايات ع Èالقطر الوطني ،وتبلغ كمية النفايات

الصصالون الدو‹ للبيئة والطاقات
اŸتجددة «سصيÒا »2018

إادخال ا÷انب الردعي ‘ ›ال ا◊فاظ على
البيئة ،مكن من غلق  150مؤوسسسسة ومتابعة 162
مؤوسسسسة أاخرى قضسائيا ،من خÓل أازيد من 3000
ع -م -ل -ي -ة ت -ف-ت-يشص ،اع-ت-م-دت ‘ ج-انب ك-ب Òع-ل-ى
شسكاوى اŸواطن Úحسسب ما أاكدته وزيرة القطاع،
ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤ت -ف -ع -ي -ل دور اÛت -م-ع اŸد‘ Ê
التسسي ÒاŸسستدام للبيئة وإادماجه ‘ السسياسسيات
ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ،وذلك ‘ إاط- -ار مشس -روع ج -زائ -ري
بلجيكي ،لتعزيز القدرات ‘ ›ال البيئة ،كما ”
إاط Ó-ق مسس -اب -ق -ة أان -ظ -ف م -دي -ن -ة ‘  22أاكتوبر
اŸنصسرم ،لتشسجيع كافة اŸدن على جعل نظافة
ا◊ي واÙي -ط ج-ان-ب-ا م-ن ا◊ف-اظ ع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة
Ãفهومها الواسسع.
باإ’ضسافة إا ¤ما سسبق حدد اıطط الوطني
Óعمال للبيئة والتنمية اŸسستدامة ،2035 / 2019
ل أ
الذي عرضص هذه السسنة  741عمل موزع ع22 È
ق- -ط -اع ،وق -د ح -دد ذات اıط -ط  100ع-م-ل ذا
أاولوية خÓل الفÎة  2023 / 2019بقيمة إاجمالية

 13مليون طن سسنويا ،يتم التكفل بأازيد من 6.1
مليون طن ،والباقي يبقى خارج التكفل.

 300أالف طن ‘ السصنة من النفايات
اÿاصصة قابلة للرسصكلة

وب -ي -نت اإ’حصس -ائ -ي-ات اأ’خÒة أان ه-ن-اك سس-وق-ا
تقدر بنحو
 300 000طن ‘ السسنة من النفايات اÿاصسة
(اإ’ط -ارات ،ال -زي -وت اŸسس -ت -ع -م -ل -ة ،ال -ب -ط-اري-ات
ون-ف-اي-ات اŸع-دات ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة واإ’لكÎونية) من
بينها فقط  150.000طن مثمنة ومسستغلة ،وحوا‹
 16شسركة تنشسط ‘ ›ال جمع وتصسدير الزيوت
اŸسستعملة 10 ،شسركات القطاع اÿاصص العاملة ‘
ج- -م- -ع وإاع- -ادة ت- -دوي -ر اإ’ط -ارات اŸسس -ت -ع -م -ل -ة،
وتدويرها وإاعادة اسستخدامها ‘ صسناعة سسجاد
للطرقات وحبيبات اŸطاط و’ تزال سسوق هذه
اأ’خÒة واعدة جدا.

ا÷زائر طرف ‘ اتفاقية التنوع
 ·ÓاŸتحدة
البيولوجي ل أ

وعلى الصسعيد الدو‹ يعد مؤو“ر اأ’طراف ال14
 ·ÓاŸتحدة ،الذي
’تفاقية التنوع البيولوجي ل أ
ع -ق -د ب -ق -اع -ة اŸؤو“رات ال -دول -ي-ة Ãدي-ن-ة شس-رم
الشسيخ أايام  13إا 15 ¤نوفم ،2018 ÈوÃشساركة
 196دولة من بينها ا÷زائر ،من أاك Èمؤو“رات
اأ’· اŸتحدة ‘ ›ال التنوع البيولوجي ،الذي
كان –ت شسعار «ا’سستثمار ‘ التنوع البيولوجي
م- -ن أاج- -ل صس- -ح- -ة ورف- -اه- -ي -ة اإ’نسس -ان وح -م -اي -ة
الكوكب».

اختتم قطاع التجارة السسنة بجملة من
القرارات لعصسرنة اŸعامÓت التجارية
Ãا فيها السسجل التجاري ا’لكÎوÊ
الذي أاعلن عنه رسسميا بداية ديسسمÈ
ك - -خ - -ط - -وة ن- -ح- -و ت- -ع- -زي- -ز ا◊وك- -م- -ة
ا’ق- -تصس- -ادي- -ة و–سس Úاÿدم -ة ال -ت -ي
وصسل من خÓلها عدد التجار ا◊ائزين
ع-ل-ى مسس-ت-خ-رج-ات السس-ج-ل ال-ت-ج-اري-ة
ا’لكÎونية إا 828.328 ¤من ›موع
اŸقيدين الذي يفوق عددهم  2مليون
تاجر ،أاي بنسسبة  ٪42إا ¤جانب العديد
من القرارات التي تخدم القطاع خاصسة
‘ ›ال البنى التحتية.

’سصعار والسصجل
رقمنة ا أ
التجاري ا’لكÎوÊ
ي -ع -ت Èالسس -ج -ل ال-ت-ج-اري ا’ل-كÎوÊ
اللبنة اأ’و ¤لتحديث القطاع من خÓل
اسس-ت-ع-م-ال ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ا◊دي-ث-ة التي
تسسمح بتفعيل عمليات وآاليات الرقابة
على مسستوى السسوق الوطنية وضسمان
شس-ف-اف-ي-ة ون-زاه-ة اŸع-امÓ-ت التجارية
ودع -م ق -واع -د اŸسس -ت -ه-لك ،م-ؤوك-دا أان
اسس-ت-ع-م-ال ال-ت-ك-نولوجيا ا◊ديثة جاءت
ل -كسس -ر ح -اج -زي ال -زم-ن واŸسس-اف-ة ‘
تعامÓت السسلطات العمومية Ãختلف
مصسا◊ها ومع جميع أاطراف اÛتمع

باأ’خصص مع اŸواطن.Ú
وي-ع-م-ل ال-ق-ط-اع ال-ت-ج-اري إا ¤ج-انب
اÿط -وات ال -ت -ي ح -ق -ق -ت -ه -ا اإ’دارة ‘
›ال عصس- -رن -ة ال -ع -م -ل اإ’داري ع -ل -ى
م-واك-ب-ة ال-عصس-رن-ة ،وه-ي ال-ع-م-ل-ية التي
ع -رف -ه -ا السس -ج -ل ال-ت-ج-اري ا’ل-كÎوÊ
ال- -ذي ي- -خ- -ط -و ال -ي -وم خ -ط -وات ن -ح -و
ال- -رق -م -ن -ة وإال -غ -اء ال -ن -م -اذج ال -ق -دÁة
Ÿسس-ت-خ-رج-ات السس-ج-ل ب-نماذج جديدة
–مل الشسارة ا’لكÎونية وكذا حماية
السس - -ج - -ل ال - -ت - -ج - -اري م - -ن ال- -ت- -زوي- -ر
والتÓعبات.
وشس-دد ع-ل-ى ضس-رورة ت-ع-م-ي-م ال-ع-م-لية
قبل نهاية الثÓثي اأ’ول من سسنة 2019
من أاجل التسسريع ‘ السسجل ا’لكÎوÊ
أ’ج- -ل ب- -ل- -وغ م- -ا نسس -ب -ت -ه  ،٪80وه - -ذا
با’سستعانة بالتحسسيسص واإ’عÓم.

ﬁطة تثم Úا’‚ازات
للوصصول إا ¤التصصدير
خارج اÙروقات
أاراد القطاع التجاري ‘ ظل سسلسسلة
ا’‚ازات ال- -ت- -ي ح- -ق- -ق -ه -ا ‘ ع -دي -د
اÛا’ت أان يكون للنقل اللوجسستيكي
حصسة من ا’هتمام من خÓل تشسجيع
اŸت-ع-ام-ل Úا’ق-تصس-ادي Úع-ل-ى ت-ط-وير
ع -م -ل -ه -م ل -لصس -ول إا ¤ال-تصس-دي-ر خ-ارج
اÙروق -ات السس -ن -ة اŸق -ب-ل-ة ،وه-و م-ا
عمل عليه خÓل سسنة  2018التي كانت
أارضس- -ي -ة ل -ت -ح -ق -ي -ق ال -ن -ج -اح ‘ ›ال
التصسدير .
وع- -رف ال -ق -ط -اع خ Ó-ل سس -ن -ة 2018
ت -ط -ورا ‘ اÿدم -ات ال -ل -وجسس -ت -ي -ك-ي-ة
وا’‚ازات اÙققة ‘ البنى التحتية
التي كانت حاضسرة وباختÓف أانواعها،
إا ¤جانب التنمية ا’قتصسادية سسواء ‘
ال- - -ق- - -ط- - -اع اÿاصص أاو ال- - -ع - -ام وه - -ذا
ب -اŸن -ت -ج -ات ا÷زائ -ري -ة ال-ت-ي “ي-زت
خÓ- -ل السس -ن -ة ا÷اري -ة ب -ا÷ودة ال -ت -ي
مكنتها بلوغ اŸنافسسة وهذا بالتنسسيق
م-ع اأ’شس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة أ’ج-ل الوصسول
إا ¤التصسدير خارج اÙروقات.
إا ¤ج -انب م -ا ع -م -ل ع -ل -ي -ه ال-ق-ط-اع
ال -ت -ج-اري خÓ-ل سس-ن-ة ،2018أاك-د ع-لى
–سس Úالنوعية أ’جل تشسجيع اŸنتوج
ا÷زائري خاصسة ‘ السسوق اÿارجية
والÎقية بالتصسدير.

’نشصاء مراكز خاصصة بتعليم الفئة ذوي ا’حتياجات اÿاصصة
فتح اÛال أامام اÿواصص إ

إاتفاقيات إاطار ب Úالوزارات لضسمان سسكنات مكيفة وفق طبيعة اŸعاق
’طفال لرفع نسصبة ‚اح ذوي ا’حتياجات اÿاصصة
دعم ومرافقة ا أ

اŸراهنة على القطاع اÿاصص للتكفل
بتعليم شصريحة اŸعاقÚ

’نه حق دسصتوري قرر قطاع التضصامن أان يحفظ
أ
ك -رام -ة اŸع -اق م-ن خÓ-ل ت-وف Òسص-ك-ن يضص-م-ن ل-ه-م
الراحة والسصكينة عن طريق عقد اتفاقيات عدة
’جل “كينهم من الوصصول إا¤
مع وزارة السصكن أ
اÙي -ط اŸب -ن -ي وال -ت -ج -ه -ي -زات اŸف-ت-وح-ة و–دي-د
ا’حتياجات Ãجال تكييف السصكنات التي أاعطيت
ل -ه -ا ط-ب-ي-ع-ة خ-اصص-ة ت-ت-ن-اسصب واح-ت-ي-اج-ات-ه-م ،إا¤
جانب عامل آاخر أاكدت عليه وزارة التضصامن وهو
ضصمان التمدرسص من خÓل تشصجيع اÿواصص على
فتح مراكز خاصصة بÎبية اŸعاق.Ú

خالدة بن تركي
ه -ي إا‚ازات ع -م -ل ع -ل -ي -ه -ا ال -ق -ط -اع ط -وي Ó-ووضس-عت
أارضسيتها خÓل سسنة  2018لتشسهد التجسسيد الفعلي خÓل
سس-ن-ة  2019ال-ت-ي سس-ت-ف-ت-ح ال-ب-اب أام-ام الشس-ري-حة واأ’ولياء
الذين أارهقهم البحث عن مكان لتدريسص أابنائهم الذين
أاثبتوا رغم إاعاقاتهم مهاراتهم العالية من خÓل النتائج
التي حققت وŒاوزت  94باŸائة ‘ اŸرحلة اأ’و‘ ،¤
ح Úع -رفت ت -ق -دم -ا ع -ل -ى مسس -ت -وى ال-ط-وري-ن اŸت-وسس-ط
والثانوي ما يثبت ا÷هود والرغبة القائمة ‘ مسساعدة
التÓميذ على Œاوز إاعاقاتهم وتشسجيعهم على خوضص
ا’متحانات.

تكريسص ا◊ق ‘ السصكن لفئة ذوي
ا’حتياجات اÿاصصة

إانطلق قطاع التضسامن من اŸشسكل الرئيسسي الذي يعاÊ
منه اŸعاق ،سسواء دون مسسكن أاو عند حصسوله عليه حيث
حرصص على توقيع اتفاقية إاطار مع وزارة السسكن أ’جل

“ك Úذوي ا’ح -ت -ي -اج -ات اÿاصس -ة م -ن ال -وصس -ول إا ¤ك-ل
اŸراف -ق واÿدم -ات واŸشس -ارك -ة ‘ نشس -اط -ات اÛت -م-ع
اıت -ل -ف -ة ،وه -و م -ا –رصص ع -ل -ي-ه ÷ن-ة تسس-ه-ي-ل وصس-ول
اأ’شسخاصص اŸعوق Úإا ¤اÙيط اŸادي التي أانشسئت سسنة
 2006وأاكدت الوزارة من خÓلها حق حصسولهم على العناية
من خÓل التأاكيد على أاصسحاب اŸشساريع تهيئة الظروف
اÓŸئمة للوصسول إا ¤سسكنات مزودة بجميع اŸرافق.

العملية أاكد عليها قطاع التضسامن أ’جل تشسجيع اندماج
اأ’شس -خ -اصص اŸع -اق ‘ Úا◊ي -اة ا’ج -ت-م-اع-ي-ة م-ن خÓ-ل
ت -ك -ي-ي-ف اŸب-ا Êووسس-ائ-ل وه-ي-اك-ل ال-ن-ق-ل وف-ق م-ا ي-تÓ-ءم
واأ’شسخاصص اŸعوق ،Úباإ’ضسافة إا ¤ضسرورة الوصسول إا¤
اŸرافق اأ’خرى إ’خراجه من عزلته والÎويح عن النفسص
‘ اÓŸعب وا◊دائق

م -ن أاه -م م -ا رك -ز ع -ل -ي-ه ق-ط-اع ال-تضس-ام-ن خÓ-ل السس-ن-ة
Óسس -ت -ث -م -ار ‘ ›ال اŸراك -ز
ا÷اري- -ة دع- -وة اÿواصص ل  -إ
اŸت -خصسصس -ة ل -ل -ت-ك-ف-ل ب-اأ’ط-ف-ال اŸع-اق Úوف-ت-ح اÛال
Ÿشساركتهم ‘ التكفل بهم ،وهذا وفقا Ÿرسسوم تنفيذي
ي -ح -دد شس -روط ا’سس -ت -ث -م -ار ‘ اÛال ،واسس -ت -ن -ادا ل-نصص
تكميلي جاء اسستجابة لطلبات العديد من اŸسستثمرين.
وما شسجع قطاع التضسامن على خوضص التجربة رغبة
Óشسراف على مدارسص خاصسة تضسع
اŸسستثمرين التدخل ل إ
حدا Ÿشسكل البحث عن اŸراكز وهو ما راهنت عليه
الوزارة خÓل هذه السسنة ،إا ¤جانب العمومي للتكفل بأازيد
من  69أالف طفل معاق اسستطاع أان يحقق نتائج عالية ‘
ظ -ل ال -ت -ك -ف-ل والسس-ه-ر ال-دائ-م ع-ل-ي-ه إ’‚اح-ه ‘ ﬂت-ل-ف
اأ’طوار الثÓث ،وهذا وفقا لÓتفاقية اÈŸمة مع وزارة
الÎبية التي –رصص على توف Òجميع اإ’مكانيات والدعم
الÓزم لرفع نسسبة النجاح.
وركز القطاع على موضسوع التمدرسص الذي يشسكل الشسغل
Óولياء كل سسنة بتكريسص ا◊ق ‘ الÎبية ÷ميع
الشساغل ل أ
اأ’طفال ا÷زائري ÚواŸسساهمة ‘ إادماجهم ا’جتماعي
من خÓل اإ’دماج اŸدرسسي لتحقيق النجاح ‘ مشسوارهم
الدراسسي ،خاصسة شسهادة التعليم اأ’سساسسي والبكالوريا التي
ت-ع-ت Èام-ت-ح-ان-ات مصسÒي-ة تسس-م-ح ل-ل-ت-ل-م-ي-ذ ب-ا’نتقال اإ¤
مرحلة أاخرى من التعليم.
وأاكدت اŸسسؤوولة اأ’و ¤على قطاع التضسامن أان التعليم
يعت Èحق دسستوري لكافة اأ’طفال اŸعاق Úالذين يفوق
عددهم  26أالف طفل بحاجة إا ¤الدعم واŸرافقة لرفع
نسسبة النجاح و–قيق نتائج مرضسية تضسمن لهم ا’ندماج
ا’جتماعي.
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 2018سصنة ناجحة وغنية باŸشصاريع لسصوناطراك:

اسستثمارات ١٠مÓي Òدو’ر و  ٢٠اتفاقية مع الشسركاء

كانت سصنة  2018ناجحة وثرية بالنسصبة Ûمع سصوناطراك ،من
لتفاقيات البالغ عددها عشصرون إاتفاقية مع
حيث توقيع العديد من ا إ
Óسص-ت-ف-ادة م-ن خÈت-ه-م ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة لÎق-ية
لج-انب ل -إ
الشص-رك-اء ا أ
لسصتكشصاف والتنقيب ‘
نشصاط اÛمع بكل فروعه ‘ ›ال زيادة ا إ
لسص-ت-ث-م-ار ‘ مشص-اري-ع ج-ادة –ق-ق ق-ي-م-ة
ح-ق-ول ال-غ-از وال-بÎول ،وا إ
مضص -اف -ة Ãب-ل-غ  10م -ل -ي -ار دولر ،ك -ان أاخ-ره-ا مشص-روع إا‚از مصص-ن-ع
الفوسصفات بتبسصة بالشصراكة مع الصصيني.Ú

سصهام بوعموشصة
أنتهجت شسركة سسوناطرأك ‘ إأطار إأسسÎأتيجيتها لتعزيز أŸضسمون أÙلي
ıططاتها لتطوير أÛمع وألرفع من نسسبة أإلندماج ألصسناعي ألوطني إأ¤
 55باŸائة أأفاق  ، 2030سسياسسة إأقتصسادية جديدة تتكيف مع ألتحديات ألكبÒة
أأجل أÙافظة على إأنتاجها للمحروقات وكذأ جذب ألسستثمارأت أألجنبية،
باإلنتقال من تسسويق ألنفط أÿام إأ ¤صسناعة –ويلية ÷لب ألعملة ألصسعبة
ل-ل-خ-زي-ن-ة أل-ع-م-وم-ي-ة ‘ ،ه-ذأ أإلط-ار ق-امت ب-إاق-ت-ن-اء مصس-ن-ع أل-ت-ك-ري-ر أأوغسس-ت-ا
بإايطاليا ،كما إأهتمت بتطوير ميدأن ألهندسسة.
و ⁄يغفل أÛمع أإلرتكاز ‘ سسياسسته على أإلسستثمار ‘ أŸورد ألبشسري
بإاعتباره عجلة –ريك نشساطات فروع أÛمع ،وذلك ع Èألتكوين أŸتوأصسل
للعمال ،موأزأة مع ذلك ،سسيشسرع أÛمع ‘ إأسستحدأث قاعدة بيانات تضسم
›مل أŸؤوسسسسات ألوطنية ألعمومية وأÿاصسة ألرأغبة ‘ أŸناولة لصسالح
سسوناطرأك ،وسستسسمح قاعدة ألبيانات لسسوناطرأك بتقد Ëألنصسائح وتوجيه،
وشس -رح أح -ت-ي-اج-ات-ه-ا Ÿت-ع-ام-ل-ي-ه-ا ل-دف-ع-ه-م إأ– ¤سس Úع-روضس-ه-م م-ن سس-ل-ع أأو
خ-دم-ات ،وب-ع-د تشس-ك-ي-ل ق-اع-دة أل-ب-ي-ان-ات ه-ذه سس-ي-ت-م أل-ق-ي-ام ب-ال-ت-أاهيل أألو‹
ل-ل-م-ؤوسسسس-ات أل-وط-ن-ي-ة أل-ق-ادرة ع-ل-ى ت-ق-د Ëأل-ت-ج-هيزأت وأÿدمات ألضسرورية
لنشساطات ألشسركة.
وباŸقابل ،فإان أأو ¤نشساطات ألتنقيب عن أÙروقات ‘ عرضض ألبحر سسيتم
إأطÓقها مع مطلع  ،2019حسسب ما صسرح به ألرئيسض أŸدير ألعام للمجمع عبد
أŸومن ولد قدور ،بحيث أأبدى شسركاء سسوناطرأك أهتماما Ÿرأفقتها ‘ تطوير

فيما تتواصصل عمليات تصصنيف مناطق تربية
لوربي
الصصدفيات مع ال–اد ا أ

الباخرة العلمية «ڤرين بلقاسسم» قريبا
بوهران لتقييم اıزون السسمكي
وهران :براهمية مسصعودة
سستحط ألباخرة ألعلمية أ÷زأئرية «
قرين بلقاسسم» ،ألتابعة للمركز ألوطني
للبحث وألتنمية ‘ ألصسيد ألبحري
قريبا بالسساحل ألوهرأ ‘ Êمهمة
ع -ل -م -ي -ة ل -ت -ق -ي -ي -م أıزون ألسس -م-ك-ي
وأŸوأرد ألصس - -ي - -دي - -ة ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى
ألسساحل أ÷زأئري أŸمتد على مسسافة
 1200كلم و 1600كلم باحتسساب مدأخل
أÿل -ي -ج ،حسس -ب -م-ا ع-ل-م ل-دى أŸسس-ؤوول
أألول على ألقطاع بالولية ،بن قرينة
ﬁمد.
وأأوضس- -ح ب- -ن ق- -ري -ن -ة ‘ تصس -ري -ح ل»
ألشسعب» أأن ألنتائج أألوليّة ألتي توصّسل
إأليها ألباحثون ‘ أŸركز ألوطني -cn
 rdpaببوسسماعيل ‘ ،إأطار أ◊ملة
أل -وط -ن -ي-ة ل-ت-ق-ي-ي-م ألÌوة ألسس-م-ك-ي-ة ‘
أ÷زأئر ،تكشسف عن تضساعف أأعدأد
أأمهات أألسسماك،
( ، ) les géniteursوخ- -اصس -ة
بالسساحل ألوهرأ.Ê
أع -ت Èب -ن ق -ري -ن -ة أأّن -ه -ا «أأح -د أأه-م
أŸؤوشسرأت ألدألة على حيوية وسسÓمة
أل -ب-ي-ئ-ة أل-ب-ح-ري-ة أ÷زأئ-ري-ة» ،م-رج-ع-ا
ذألك إأ ¤عّدة عوأمل ،أأهمها :تنامي
أل-وع-ي أل-ع-ام ب-أاه-م-ي-ة أسس-ت-دأمة ألÌوة
ألسسمكية ،وتدعيمها باÿطط وألÈأمج
أإلسسÎأتيجية لتنمية وتطوير تنافسسية
أل -ق -ط -اع ،ن-ظ-رأ أله-م-ي-ت-ه أل-ب-ال-غ-ة ‘
أل -ت -ن -م -ي -ة ألق -تصس -ادي-ة وألج-ت-م-اع-ي-ة
للمنطقة.
وم - -ن ن - -اح - -ي- -ة أأخ- -رى ،أأ ّك- -د ن- -فسض
أŸسس -ؤوول ع-ل-ى أ◊اج-ة إلنشس-اء شس-ب-ك-ة
م- -ن أÙم- -ي -ات أل -ب -ح -ري -ة أل -وأسس -ع -ة
أل -ن -ط -اق ،ن-ظ-رأ ل-ف-وأئ-ده-ا أل-ه-ام-ة ‘
سسياق أÙافظة على ألتنوع ألبيولوجي
وحماية أألنظمة ألبيئية بأاكملها ،بناًء
على توأفر مزأيا فريدة فيها ،أأبرزها
زي-ادة أأع-دأد أألن-وأع أل-ق-اب-ل-ة ل-ل-ت-ك-اثر،
وخ-اصس-ة أألن-وأع أŸسس-ت-غ-ل-ة م-ن-ه-ا‡ ،ا
يسساهم ‘ زيادة أألسسماك وألكائنات
أل-ب-ح-ري-ة ب-أان-وأع-ه-ا أıت-ل-ف-ة ‘ بقاع
ألصسيد أÛاورة.
ك -م -ا ن ّ-وه ب -أاه -م ّ-ي -ة ه -ذه أÙم-ي-ات

ألعدد
17833

07

خصسوصسا وألتنوع أ◊يوي (ألبيولوجي)
ع-م-وم-ا ‘ ت-أام ÚأŸع-ل-وم-ات أل-ع-ل-م-ية
أŸوث -وق -ة ل-ت-ق-دي-ر أıزون ألسس-م-ك-ي
وإأجرأء ألدرأسسات ألدقيقة أŸندرجة
‘ سس- -ي- -اسس -ات أ◊ف -اظ ع -ل -ى مصس -ادر
ألÌوة أل -ب -ح -ري-ة وت-رشس-ي-د أسس-ت-غÓ-ل-ه-ا
وحمايتها ‘ ،وقت تتوّفر فيه وهرأن
على  80باŸائة من أÙميات ألبحرية
أŸوجودة ‘ أ÷زأئرعامة؛ وهي جزر
حبيباسض وألتي ” تصسنيفها ‘ سسنة
 2015على مسساحة  40هكتار ،إأضسافة
إأ ¤رأأسض لندلسض ‘ أأفريل ، 2018
وكذأ جزيرة «بالومة « « Paloma
أل -ت -ي أأع -ل -نت ‘ سس -ب-ت-م 2018 Èعلى
مسساحة  4هكتارأت ،فيما يبلغ طول
ألسس -اح -ل أل -وه-رأ 125 Êك-ل-م ،وف-قما
أأشس Òإأليه.
و‘ إأط- -ار ألت- -ف- -اق- -ي -ة أÈŸم -ة م -ع
أل–اد ألوروبي ،DIVECO2وألتي
ت- -قضس- -ي ب- -تصس- -ن -ي -ف م -ن -اط -ق ت -رب -ي -ة
ألصسدفيات ZONING؛ أأّكد أŸدير
ألتنفيذي ،أأن «ألعمل يجري على قدم
وسساق على مسستوى كريشستل وأأرزيو ،من
خÓل إأجرأء ألتحاليل ألدورية للمياه
وأŸورد أل-ب-ي-ول-وج-ي(أل-ب-ي-وصسحي) »...
م -ت -و ّق-ع-ا أأن ي-ت-م أإلعÓ-ن ع-ن أل-ن-ت-ائ-ج
ألنهائية ‘ مدة أأقصساها ثÓثة سسنوأت،
كخطوة أأو ¤أأسساسسية وهامة لتسسهيل
عملية تصسدير «بلح ألبحر» و»أÙار»
نحو أل–اد أألوروبي ،بعد ألتصسنيف.

لسصماك
إانتاج  8114طن من ا أ
وتصصدير  1133طن خÓل
2018

قّدر أإلنتاج ألولئي للصسيد ألبحري
هذأ ألعام بحوأ‹  8114طنﬁ ،ققا
بذلك قفزة نوعية ،بعدما كان يÎأوح
ما ب 5 Úآألف إأ 7 ¤أألف طن ‘
ألسسنوأت ألسست أŸاضسية ،يرتكز بصسفة
خاصسة على أألسسماك ألسسطحية بنسسبة
ت -ف-وق  90ب-اŸائ-ة ،أأه-م-ه-ا ألسس-ردي-ن،
ألÓتشسا وأألشسوجة أأو أألونشسوأ وسسمك
ألبونيط أأو ألتونة وغÒها ،فيما تشسّكل
أأسس- -م- -اك أل- -ق -اع ،أŸع -روف ب -السس -مك
أألب- - -يضض ح- - -وأ‹  ‘ 5أŸائ- - -ة م- - -ن
منتوجات ألصسيد ألبحري بالولية

نشساطات ألتنقيب وأسستغÓل أÙروقات ‘ عرضض ألبحر با÷زأئر ،علما أأن
مشساريع إأسستكشساف وأسستغÓل أÙروقات ‘ عرضض ألبحر ببجاية ووهرأن
بلغت مرحلة تقييم أŸعطيات أ÷يوفيزيائية.
وم -ن ب ÚأŸشس -اري -ع ت -نصس -يب وسس -ائ -ل وم-ع-دأت ألشس-رك-ة أل-وط-ن-ي-ة أل-بÎول-ي-ة
سسوناطرأك ‘ «يوليو أŸقبل» بحقل وأد قطريني بديرة (جنوب ألبويرة) قصسد
ألقيام بعمليات ألبحث و ألتنقيب ،وهو أأول حقل بÎول تاريخي للجزأئر حيث
” أكتشسافه سسنة  .1948حيث أأن حقل وأد قطريني ينتج حاليا  5طن من ألبÎول
يوميا ،وسسيتم شسحن ألبÎول أÿام عن طريق ألÈأميل لÒسسل إأ ¤مركز ألتخزين

باŸسسيلة ثم نحو مركز أŸنصسورة ليتم
نقله بعدها إأ ¤بجاية.
وحسسب وزير ألطاقة فإان ألسستثمارأت
أŸرت- -ق- -ب -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى ه -ذأ أ◊ق -ل
ألبÎو‹ خÓل ألفÎة  2022 - 2018تقدر
ب  646مليون دينار منها  233مليون
دينار لسسنة ‡ .2018ا شسأانه تقد ËألكثÒ
للجزأئر ‘ مشساريع ألبحث وألتنقيب عن
ألبÎول ‘ أ÷زأئر .بحيث أأن عمليات
ألبحث و ألتنقيب عن ألبÎول هذه “سض
أأيضسا وليات ع Úألدفلى و تيارت .
وقصس -د ت-دع-ي-م و ت-ن-وي-ع نشس-اط-ات-ه-ا ‘
أÿارج وت- -أام Úأأسس- -وأق- -ه -ا أل -ت -ق -ل -ي -دي -ة
إأسس-ت-ث-م-رت شس-رك-ة سس-ون-اط-رأك ‘ ›ال
أل- -بÎوك- -ي- -م- -ي- -اوي -ات  ،ع Èإأب -رأم ع -ق -د
مسساهمات مع ›موعة ألÎكية ألقابضسة
«رونيسسنسض» طويل أŸدى إلنشساء ›مع
للبÎوكيماويات Ãنطقة كايهان ‘ تركيا
لتحويل ألÈوبان إأ ¤مادة ألبوليÈوبلÚ
وهي مادة بÓسستيكية تسستخدم ‘ عدة
ق- -ط- -اع -ات صس -ن -اع -ي -ة ،م -ن -ه -ا صس -ن -اع -ة
ألسسيارأت وألنسسيج وأألدوية ،بقيمة 1.2
مليار دولر وطاقة إأنتاجية ب 450أألف طن سسنويا ‡ا يسسمح بتلبية إأحتياجات
ألسسوق ألÎكية من هذه أŸوأد ألبÓسستيكية.
وفيما يتعلق برقم أأعمال تصسدير ›مع سسوناطرأك ‘ أألشسهر أÿمسسة
أألو ¤من  ،2018فقد بلغ  15.97مليار دولر أأي بإارتفاع قدر ب 14باŸائة،
و 14.8مليار دولر من مدأخيل ألتصسدير إأ ¤غاية نهاية ماي  2018مقابل 12.7
مليار دولر خÓل نفسض ألفÎة من ألسسنة أŸاضسية ،أأما أ÷باية ألبÎولية فقد
بلغت  1.232مليار دج خÓل أألشسهر أÿمسسة أألو ¤من 2018أأي بإارتفاع 19
باŸائة مقارنة بسسنة .2017

لمراضض اŸعدية
قطاع الصصحة  ..معارك ضصد ا أ

وباء الكولÒا و البوحمرون« ..بسسيكوز» أارق اŸواطنÚ
دخ - -ل ق- -ط- -اع الصص- -ح- -ة
سصنة  ‘ 2018عدة معارك
لم- - -راضض اŸع- - -دي- - -ة
م- - -ع ا أ
واÿطÒة خ - -اصص - -ة ب- -ع- -د
انتشصار وباء الكولÒا عÈ
العديد من وليات الوطن
وداء ب- - -وح- - -م - -رون ال - -ذي
تسص - -بب ‘ وف- -اة ع- -دد م- -ن
لط -ف -ال ،م-ا خ-ل-ف ح-ال-ة
ا أ
من الرعب لدى اŸواطنÚ
وح -ت -ى اŸسص -ؤوول Úال -ذي -ن
سص -ارع-وا إا ¤ات-خ-اذ ج-م-ي-ع
التداب ÒالÓزمة Ÿكافحة
لوب -ئ -ة ال-ت-ي
لم -راضض وا أ
ا أ
اجتاحت ا÷زائر.

صصونيا طبة
أأحدث عودة وباء ألكولÒأ ‘ أ÷زأئر بعد 20
سسنة ضسجة كبÒة وسسط أÛتمع أ÷زأئري ﬁدثا
ه-ل-ع-ا وخ-وف-ا ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-وأط-ن Úح-ول إأم-ك-ان-ية
إأصسابتهم بعدوى أŸرضض أÿط ÒأŸعروف بوباء
أل -ف -ق -رأء ،ب -اع -ت -ب -اره ي -ن-تشس-ر ع ÈأŸي-اه وي-ن-ت-ق-ل
بسسرعة ،إأذ تعيشض بكتÒيا ألكولÒأ ‘ بيئة أألنهار
أŸا◊ة وأŸياه ألسساحلية ،ومن ثم Áكن أأن ينتشسر
أŸرضض ‘ أŸن -اط -ق أل -ت -ي ل ت -ع -ال -ج ف -ي-ه-ا م-ي-اه
أÛاري وإأمدأدأت مياه ألشسرب معا÷ة صسحية
مناسسبة.
وأأمام ألوضسع أÿط Òألذي عاشسته ألعديد من
ولي -ات أل -وط -ن ،ب -ع -د تسس -ج-ي-ل  59ح-ال-ة إأصس-ابة
بالكولÒأ ووفاة شسخصس ،Úويتعلق أألمر با÷زأئر
ألعاصسمة ،ألبليدة ،تيبازة وألبويرة ،أأعلنت وزأرة
ألصس -ح -ة وألسس -ك -ان وإأصس Ó-ح أŸسس-تشس-ف-ي-ات ح-ال-ة
أل -ط -وأرئ ،ح -يث ب -اشس-رت ‘ إأج-رأء أل-ت-ح-ق-ي-ق-ات
Ÿع- -رف- -ة مصس- -در أل- -وب -اء ،إأ ¤أأن “ك -نت ب -فضس -ل
أ÷هود أŸبذولة من –ديد أألسسباب أ◊قيقية
ورأء أن -تشس -اره ،وب -ال -ت-ا‹ أ◊د م-ن أن-ت-ق-ال ع-دوى
ألوباء من مكان إأ ¤آأخر ‘ مدة قصسÒة.

تداب Òوقائية للسصيطرة على 3699
حالة
وأسستمرت أألمرأضض أŸعدية ‘ أجتياح مدن
أ÷زأئ -ر ،ف -ب -ع -د أن -تشس-ار دأء ب-وح-م-رون ‘ أأوأئ-ل
ﬂ 2018ل -ف -ا ع -ددأ م -ن أل-وف-ي-ات ل-دى أألط-ف-ال
خ - -اصس- -ة ‘ أ÷ن- -وب أ÷زأئ- -ري ،ع- -اد ›ددأ ‘
أألسس -اب -ي -ع أŸاضس -ي -ة ل -ي -مسض ع-ددأ م-ن أألط-ف-ال،
ب- -ال- -رغ- -م م- -ن إأطÓ- -ق ح -م Ó-ت ل -ل -ت -ل -ق -ي -ح ضس -د
ألبوحمرون ‘ ألوليات أŸتضسررة لسسيما ولية

ب- -اŸصس- -اب Úب- -لسس- -ع- -ات أل- -ع -ق -ارب
وأل-دورة أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة مسس-ت-م-رة ح-ت-ى
“ -سض  14ولي -ة ،م -ع أإلع Ó-ن ع-ن
ن -ظ -ام ج -دي -د ل-ل-تصس-ري-ح ب-ا◊الت
أŸسسجلة ومكان أنتشسار ألعقارب،
كما ” خلق شسبكة تسسي Òأألمصسال
‘ ولية ورقلة كمرحلة أأولية ،وكذأ
ت -وف Òأإلم -ك -ان -ي -ات ألÓ-زم-ة ع-ل-ى
مسستوى قاعات ألعÓج.

بعوضض النمر يرعب
اŸواطن Úويقلق اŸسصؤوولÚ

ألوأدي ألتي سسجل فيها أأك Èعدد من أإلصسابات،
باإلضسافة إأ ¤ألتبليغ ألفوري عن كل أ◊الت ‘
أŸدأرسض وألتكفل ألطبي.
وعملت أ◊كومة على أتخاذ ألتدأب Òألضسرورية
للسسيطرة على حالت أإلصسابة بالبوحمرون ألذي
طرق أأبوأب أ÷زأئر ›ددأ بعد أنتشساره ‘ مارسض
أŸاضس -ي ،أأي -ن خ-ل-ف  3699إأصس-اب-ة ،ح-يث أأع-لنت
ألسسلطات أŸعنية حالة أسستنفار قصسوى Ÿصسا◊ها
ع Èألوطن قصسد ألتجند لتفادي تفشسي ألدأء.

وفاة أاسصتاذة بلسصعة عقرب تث Òضصجة
إاعÓمية
م -ن ج -ه -ة أأخ -رى أأث -ارت قضس -ي-ة وف-اة أل-دك-ت-ورة
أ÷امعية عائشسة عويسسات بلسسعة عقرب ‘ ولية
ورقلة ،جدل كبÒأ بسسبب تصسريحات وزير ألصسحة
ألتي  ⁄تفهم وألذي أأرأد من خÓلها ألقول أأنه لكي
ن -ك -ون ف -اع -ل› ‘ Úال أل -وق -اي -ة ل ب -د ل-ل-خÈأء
وأıتصس Úأأن يدرسسوأ سسلوك ألعقرب ◊ماية
أŸوأطن Úمن هذأ أŸشسكل.
و–صسي أ÷زأئر ما ب 40 Úإأ 50 ¤أألف لسسعة
عقرب منتشسرة ‘ بعضض ألوليات أŸهددة كورقلة
وبسسكرة وأأدرأر ،وبعضض أŸناطق أ÷نوبية ،كما
تتسسبب ‘ وفاة ما يقارب  50شسخصض ‘ ألسسنة
وه -و م -ا ج -ع -ل وزي -ر ألصس -ح -ة وألسس -ك-ان وإأصسÓ-ح
أŸسستشسفيات يعلن عن إأسسÎأتيجية وطنية لتقوية
أŸت -اب -ع -ة أل -وب -ائ -ي -ة وت -ع -زي -ز ح -م Ó-ت أل -ت-وع-ي-ة
وأل-ت-حسس-يسض Ãخ-اط-ر أإلصس-اب-ة ب-لسس-عات ألعقارب
خاصسة وأأن ألكث Òمن سسكان هذه أŸناطق يجهلون
طرق ألوقاية.
وأسستفاد ‘  2018أأك Ìمن  510مسستخدم ‘
ألسس-لك أل-ط-ب-ي م-ن ت-ك-وي-ن خ-اصض ب-ك-ي-ف-ية ألتكفل

ع-اشض سس-ك-ان أŸن-اط-ق ألسس-اح-لية
وألرطبة با÷زأئر خوفا كبÒأ بعد
أنتشسار بعوضض ألنمر ‘ ألعديد من
ب-ل-دي-ات أل-ع-اصس-م-ة ك-ال-ق-ب-ة وحسسÚ
دأي وخ -رأيسس -ي-ة وشس-ارع ألشس-ه-دأء وسس-ي-دي ي-ح-ي،
وكذأ وليات أأخرى كتيزي وزو وجيجل ووهرأن،
ح- -يث أأصس -يب أل -ع -دي -د م -ن أŸوأط -ن Úب -لسس -ع -ات
ألبعوضض ،ولكن ◊سسن أ◊ظ أأنه  ⁄يتم تسسجيل أأية
ح -الت م -ن أل -فÒوسس -ات أÿطÒة أل -ت-ي ي-ح-م-ل-ه-ا
ألبعوضض ألنمر وألتي Áكن أأن تسسبب ‘ ألوفاة.
وسس -ارعت وزأرة ألصس -ح -ة م -ن خ Ó-ل مصس -ا◊ه-ا
أŸك -ل-ف-ة ب-ال-وق-اي-ة إأ ¤ت-ك-ث-ي-ف ح-مÓ-ت أل-ت-وع-ي-ة
وألتحسسيسض Ãخاطر هذه ألبعوضسة وإأمكانية نقلها
ل  22فÒوسض أأكÌها خطورة فÒوسض زيكا وحمى
أل -ن -ي -ل أل -غ -رب -ي ،ح -م-ى ألضس-نك ،ح-يث ” ت-ق-دË
نصس -ائ -ح ه -ام -ة ل -ل -م -وأط-ن Úعﬂ Èت-ل-ف وسس-ائ-ل
أإلع Ó-م بضس -رورة أل -ت -ب -ل -ي -غ ‘ ح -ال ” أك -تشس-اف
ألبعوضسة ‘ مكان ما خاصسة وأأن هذه أ◊شسرة
تنتشسر بشسكل سسريع ‘ أألماكن ألتي يتم تخزين
أŸياه بها بشسكل غﬁ Òكم.
وشس -ددت مصس -ال -ح أل -وق -اي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى وزأرة
ألصسحة على أأهمية ألتخلصض من ألنفايات أŸنزلية
وأŸي-اه أل-رأك-دة Ãخ-ت-ل-ف أأن-وأع-ه-ا ل-ل-قضس-اء ع-ل-ى
أأعشساشسها وعدم ترك أŸياه دأخل عبوأت وبرأميل
دون تغطيتها ،باعتبارها تتكاثر ‘ حال وجود مياه
عذبة مكشسوفة وتنمو وتزدأد دأخل هذه أŸياه،
وت -رت -ب -ط ب -وج -ود م-ي-اه وأأشس-ج-ار ب-ج-انب أŸن-ازل
وخارجها.
و‘ ظ- -ل م -ا شس -ه -دت -ه سس -ن -ة  2018م-ن أن-تشس-ار
ألمرأضض خطÒة تسسببت ‘ وفاة ألبعضض وخلفت
ح -ال -ة ك -بÒة م -ن أل -رعب ل -دى أŸوأط -ن Úوح -ت-ى
أŸسس -ؤوول ،Úب -ات م -ن أل Ó-زم أأن ت -ق-وم ألسس-ل-ط-ات
أŸع -ن-ي-ة ب-ب-ذل ›ه-ودأت أأك Èب-غ-ي-ة ت-ع-زي-ز سس-ب-ل
ألوقاية من ﬂتلف أألوبئة وأألمرأضض ألتي Áكن
أأن تفتك با÷زأئر بصسفة مفاجئة ،وهو ما سسيسسمح
بتفادي تكرأر نفسض ألسسيناريو سسنة 2019

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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بالرغم من إ’تصسا’ت إŸتكررة بأاصسحابها:

 2000ج ـواز بيومÎي مكـدسضة منـذ  2012بسضيدي بلعب ـاسس
أاصشحأبهأ من خÓل ا’تصشأل بهم عن
طريق الهأتف وإارسشأل رسشأئل قصشيرة
وكذا إارسشأل اإ’سشتدعأءات المبأششرة
عن طريق البريد .

كششف عبد القأدر سشعدي رئيسس دائرة
سش-ي-دي ب-ل-ع-ب-أسس أان مصش-ل-ح-ة الوثأئق
البيومترية تحصشي  2000جواز سشفر
بيومتري مكدسشة برفوف المصشلحة
ب - -ع - -د ت - -ق - -أعسس أاصش - -ح - -أب - -ه- -أ ف- -ي
إاسش -ت -خ -راج -ه-أ ل-م-دة ف-أقت ال-خ-مسس
سشنوات  ،رغم اإ’تصشأ’ت المتكررة
ب-أصش-ح-أب-ه-أ ع-ن طريق ا’سشتدعأءات
المبأششرة ،أاو عن طريق الهأتف سشواء
بأ’تصشأل أاو إارسشأل رسشأئل قصشيرة مأ

يضشطر بألمصشلحة إالى إاتخأذ التدابير
القأنونية الخأصشة بهذه الحألة حيث
ت -نصس ال -م -أدة ال -ع-أشش-رة م-ن ال-ق-أن-ون
 14/03ع - -ل- -ى إاتÓ- -ف ال- -ج- -وازات
ال -ب -ي-وم-ت-ري-ة غ-ي-ر ال-مسش-ت-خ-رج-ة ف-ي
آاج -أل -ه -أ وال -ت -ي ت -ت-ع-دى  6أاشش -ه -ر ،
واَضشأف أان جل المعنيين من أاصشحأب
ال -ج-وازات م-م-ن ت-ق-دم-وا ل-ل-مصش-ل-ح-ة
إ’سشتخراج جوازاتهم سشنة  ، 2012بعد
صشدور إاششأعأت برفع القيمة الجبأئية

للطأبع البريدي الخأصس بألجوازات
،ليتقأعسشوا بعدهأ في إاسشتخراجهأ .
ه- -ذا وأاضش- -أف أان أاع- -داد ب- -ط- -أق- -أت
ال-ت-ع-ري-ف ال-ب-ي-وم-ت-ري-ة ال-مكدسشة هي
اأ’خرى في رفوف مصشألح اسشتصشدار
الوثأئق البيومترية في إارتفأع مسشتمر
ح- - - - -يث ت - - - -م إاحصش - - - -أء اأ’شش - - - -ه - - - -ر
المأضشية  6000بطأقة بيومترية لم
يسش-ت-ل-م-ه-أ أاصش-ح-أب-ه-أ رغ-م أان مصشألح
الدائرة إاسشتنفذت كل الطرق لتبليغ

وفي سشيأق متصشل أاكد رئيسس الدائرة
أان الششبأك اإ’لكتروني الموحد الذي
ت -م ف-ت-ح-ه م-ع ب-داي-ة الشش-ه-ر ال-ج-أري
على مسشتوى الملحقة الواقعة بششأرع
خ -م -يسش -ت -ي م -ك -ن م-ن رف-ع ال-ب-ي-أن-أت
البيومترية ل 1300مواطن مذكرا أانه
ومنذ تحويل المصشلحة البيومترية إالى
بلدية سشيدي بلعبأسس بمقر الملحقة
ال -م -ذك -ورة ت -م رف-ع ب-ي-أن-أت  25أالف
شش -خصس م-ن-ه-أ  10آا’ف سش- -ن -ة 2018
ل-يصش-ل إاج-م-أل-ي ال-وث-أئ-ق ال-ب-ي-وم-ت-رية
المسشلمة إالى حوالي  95أالف وثيقة .
ويهدف الششبأك الموحد إالى تسشهيل
حصشول المواطنين على وثأئق الحألة
ال- -م -دن -ي -ة واخ -تصش -أر ال -وقت و ع -دد
الوثأئق المطلوبة  .كمأ تم في ذات
اإ’طأر اسشتحداث  3ملحقأت جديدة
تأبعة لبلدية سشيدي بلعبأسس خأصشة
ب-أسش-ت-خ-راج ب-ط-أق-ة الترقيم الرمأدية
ورخصشة السشيأقة بكل من أاحيأء بن
ح -م -ودة،ال -روشش -ي،وب-ن-ي ع-أم-ر ح-يث
سش-تسش-م-ح ه-ذه ال-م-ل-حقأت بأسشتخراج
ال -وث -أئ -ق ال -م -ذك -ورة ع -وضس ال-دائ-رة
ل- -غ- -رضس ت- -خ -ف -ي -ف الضش -غ -ط ع -ن -ه -أ
وال -ت -ق -ل -يصس م -ن م -دة إاصش -دار ج -واز
السش- -ف- -ر ال- -ت- -ي سش -ت -ك -ون ف -ي صش -أل -ح
المواطنين قبل ا’نتقأل إالى رخصشة
السش-ي-أق-ة وب-ط-أق-ة ال-ت-رق-ي-م ال-رمأدية
ا’لكترونيتين كمرحلة ثأنية .

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

مدير إلنقل لو’ية تيارت :لـ « إلشسعب» :

ننتظر اسضتÓم مشضروع « القرن» للسضكك ا◊ديدية سضعيدة ـ تيسضمسضيلت وغليزان

عرفت و’ية تيارت من إلو’يات ‘ ›ال
إل -ن -ق -ل ق -ف -زة ن-وع-ي-ة و’ سس-ي-م-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى
ع -اصس -م-ة إل-و’ي-ة  ،وأإشس-اد م-دي-ر إل-ن-ق-ل إلسس-ي-د
مزيا Êعبد إلهادي ‘ حديثه لـ» إلشسعب» Ãا
” –قيقه Ãسساعدة إلوزإرة إلوصسية.

تيارت :ع.عمارة

ف أول مششروع ضشخم تششهده و’ية تيأرت في قطأع
النقل هو مششروع المحطة البرية بطريق عين
قأسشمة من صشنف «ا» و التي بلغت نسشبة ا’نجأز بهأ
ال 85بألمأئة و سشتسشلم خÓل ششهر مأرسس من سشنة
 ، 2019حيث ’ تتوفر الو’ية على اي محطة كبيرة
تليق بألنششأط ا’قتصشأدي و العمراني و التجأري
في ظل انجأز عدة اقطأب جأمعية بعأصشمة الو’ية
و دائرتي السشوقر و قصشر الششÓلة  ،محطة عين
قأسشمة متواجدة في مكأن اسشتراتيجي  ،بألقرب
من الطرق الوطنية  90و 14و 23و بمحأذاة السشوق
ا’سشبوعية للسشيأرات من ششأنهأ تقديم خدمأت
ل -ق -أصش -دي ت -ي -أرت ،ال -مشش-روع ال-م-ت-أب-ع م-ن ط-رف
مديرية التجهيزات العمومية تحفة معمأرية تتوفر
على جميع المتطلبأت يضشيف مدير النقل.
مطأر عبد الحفيظ بوصشوف الذي يششهد ركودا في
الرحÓت ششهد هو ا’خر في سشنة  2018توسشعة في

محيط المطأر وكذا مششروع انششأء طريق تقني
على مسشتوى المطأر  ،وسشيتم اسشتغÓل هذا المرفق
ال-ق-أع-دي ال-ه-أم ن و سش-يشش-ه-د ال-م-ط-أر ت-حسش-ي-ن-أت
خÓل سشنة .2019
مدينة تيأرت سشتششهد توسشعأ في مجأل الطرقأت
داخل النسشيج العمراني و مخأرج جديدة لفك خنأق
السشبر على المركبأت الصشغيرة و المتوسشطة لكون
مركبأت الوزن الثقيل تم منعهأ من الدخول الى
الوسشط الحضشري بسشبب ا’ختنأق المروري ،ففي
بلدية تيأرت تم ا’نتهأء من دراسشة تقنية لمخطط
السشير قأم بهأ مكتب الدراسشأت التأبع لموؤسشسشة
ميترو الجزائر –بيتور– و ششأركت في العملية جميع
السشلطأت المخولة للعملية كبلدية تيأرت و مديرية
ا’شش -غ-أل ال-ع-م-وم-ي-ة و مصش-أل-ح ال-ح-م-أي-ة ال-م-دن-ي-ة
مديرية النقل طبعأ يضشيف مدير النقل  ،الدراسشة
تمت على  5مراحل وتم تسشليمهأ لمصشألح بلدية
تيأرت للنظر فيهأ و المصشأدقة عليهأ و تنفيذهأ .
وفي نفسس السشيأق تم اعداد دراسشة تقنية لمخطط
تمديد الخطوط الداخلية للمدينة و’ سشيمأ بعد ان
تم تسشليم ا’’ف من السشكنأت في ا’حيأء الجديدة
ال -ق -ري-ب-ة م-ن ال-وسش-ط ال-حضش-ري و ع-ل-ى ال-م-خ-أرج
ال-م-خ-ت-ل-ف-ة ل-م-دي-ن-ة ت-ي-أرت  ،ح-يث ت-م رب-ط ج-ميع

ا’ح -ي-أء و ت-غ-ط-ي-ت-ه-أ ب-أل-نسش-ب-ة ل-ل-ن-ق-ل ال-ع-م-وم-ي و
الخأصس.
وت-ه-ت-م م-دي-ري-ة ال-ن-ق-ل ك-ث-ي-را ب-ت-ك-وي-ن السش-أئقين ،
فحسشب السشيد عبد الهأدي مزيأني فقد تم تكوين
 700مترششح لنيل ششهأدة الكفأءة لسشأئقي سشيأرات
ا’جرة  ،وهذه العملية سشأهمت في توفير منأصشب
ششغل جديدة ’ن  700اسشرة تسشتفيد من الششغل
،ممأ يثبت ان قطأع النقل يسشأهم هو ا’خر وبنسشبة
م -ع -ت-ب-رة ف-ي ت-وف-ي-ر الشش-غ-ل ،ح-يث ك-أنت ال-ع-م-ل-ي-ة
عألقة بسشبب التجميد.
واسشتطأعت مديرية النقل لواية تيأرت ان تكون
 132ممرنأ لتعليم السشيأقة وهو عدد معتبر لفتح
مدارسس و منأصشب ششغل  ،كمأ تم فتح فتح 13
مركزا لتكوين سشأئقي مركبأت نقل ا’ششخأصس و
نقل البضشأئع على مسشتوى و’ية تيأرت  ،من بينهأ
مركز تأبع للموؤسشسشة العمومية للنقل الحضشري و
الششبه حضشري بتيأرت ،و  13مركز سشتوزع على
مسشتوى جميع منأطق الو’ية لتكوين سشأئقي نقل
ا’ششخأصس و الوزن الثقيل
واأضشأف مدير النقل انه بداية من تأريخ  20اوت
المقبل يتحتم على كل سشأئق يملك رخصشة سشيأقة
من اصشنأف (دال+سشين+او) ان يتحصشل على ششهأدة
الكفأءة المهنية ليتمكن من السشيأقة ’ن الششهأدة
سش-تصش-ب-ح اج-ب-أري-ة و سش-ي-ت-م ط-ل-ب-ه-أ ع-ن-د ك-ل نقطة
مراقبة  ،و طألب مدير النقل عبر «الششعب» من
جميع من يملك ششهأدة سشيأقة ان يتقرب الى اقرب
م -رك -ز ل -ل -ت -ك -وي-ن و ال-ت-دريب ل-ل-حصش-ول ع-ل-ى ه-ذه
الششهأدة ’نهأ سشتصشبح اجبأرية .
اآخر مششروع الذي اسشتفسشرنأ عند السشيد مزيأني
عبد الهأدي هو مششروع القرن الذي ينتظره سشكأن
و’ية تيأرت هو مششروع خطوط السشكك الحديدة
ال -ذي ي -م-ت-د م-ن و’ي-ة سش-ع-ي-دة م-رورا ال-ى و’ي-ت-ي
تيسشمسشيلت وغيليزان  ،ويعد مششروعأ كبيرا وو’ية
تيأرت من الو’يأت القليلة التي يعبر منهأ خطأن
للسشكك الحديدية  ،حيث يبلغ طول خط سشعيدة
تيأرت  153كلم مرورا بألجهة الجنوبية للو’ية تم
وضشع السشكة ’طثر من  76كلم من بين  99كلم خÓل
العأم  2018بعد ان كأن ’ يوجد تششييد اي متر في
سشنة  2017و بلغت نسشبة ا’نجأز حسشب المدير 78
بألمأئة حيث عرف وتيرة متسشأرعة بعد رفع جميع
العراقيل و التحفظأت ،امأ خط تيأرت غيليزان
فقد بلغت نسشبة انجأزه  50بألمأئة على مسشأفة
 185كلم وسشتششهد سشنة  2019قفزة نوعية في
مجأل النقل يضشيف السشيد مزيأني عبد الهأدي.
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قطاع إŸوإرد إŸائية Ãعسسكر:

ضضم ـ ـ ـ ـان التـ ـ ـ ـزود Ãيـ ـ ـاه الشض ـ ـ ـرب
وتفعي ـ ـل مشض ـ ـ ـ ـروع « م ـ ـ ـاو»
’رإضسي إŸسسقية إ ٥٢ ¤أإلف هكتار
^ توسسيع إ أ

إتسسمت سسنة  ،٢٠١٨بارتياح ملموسس ‘ ›ال إلتموين Ãياه إلشسرب بو’ية
معسسكر  ،حيث وضسع مشسروع «ماو» حيز إÿدمة إضسافة إ ¤مشساريع أإخرى ‘
’‰ائ-ي-ة ومشس-اري-ع ت-ه-ي-ئ-ة إÙي-ط-ات
ق -ط -اع إŸوإرد إŸائ -ي -ة ضس -م-ن إıط-ط-ات إ إ
إŸسسقية زيادة على سسد وإد إلتحت.
’ث -ر إ’ي -ج-اب-ي Ÿا أإ‚ز وإسس-ت-ف-ادت م-ن-ه إل-و’ي-ة
«إلشس -عب» إط -ل -عت ع -ل -ى إ أ
’سسيما ‘ ›ال تعزيز نظام إلتموين Ãياه إلشسرب و دعم إلتطلعات ‘ قطاع
’رإضسي وتنقل ذلك بتفصسيل.
إلفÓحة من خÓل توسسيع مسساحة إ أ

معسسكر /ام ا.Òÿسس

وهكذا اأعطت وزارة الموارد المأئية
الضشوء ا’أخضشر ’إطÓق برنأمج وطني
ت-ن-م-وي اسش-ت-ع-ج-أل-ي ي-ه-دف اإل-ى ت-ع-زيز
اأنظمة التموين بميأه الششرب من خÓل
ت -ج -دي -د و اإن -ج-أز شش-ب-ك-أت الصش-رف-ي و
القضشأء على نظيرتهأ التقليدية  ،لت أتي
ال -ق -ي -م -ة ال -م -أل -ي -ة ال -م -خصشصش -ة ل -ه -ذا
البرنأمج ضشمن الميزانية ا’أولية لسشنة
 2018لدعم مخططأت تنمية البلديأت
،
وف -ي ه -ذا ا’ط -أر اسش -ت-ف-أدت ب-ل-دي-أت
م -عسش-ك-ر م-ن ه-ذا ال-ب-رن-أم-ج ال-ه-أم م-ن
خÓ-ل ت-راخ-يصس م-أل-ي-ة م-ع-ت-ب-رة ل-رب-ط
ال -ب -ل -دي -أت ال -ت -ي ’ يشش -م -ل -ه -أ ال -ن-ظ-أم
الجديد للتموين بميأه الششرب عبر رواق
المحمدية سشيق  ،و هي بلديأت زهأنة
،القعدة و الششرفة  ،بربطهأ بمششروع
«المأو» عن طريق رواق وادي تليÓت
بو’ية وهران  ،و هو مششروع يرتقب اأن
ي -دخ-ل ح-ي-ز ال-خ-دم-ة ال-ف-ع-ل-ي-ة غضش-ون
اأسشأبيع قليلة ،
اإلى جأنب مششروع اآخر ضشمن البرنأمج
ا’سشتعجألي الذي رخصشت به الوزارة
من اجل اإدمأج و برمجة اأربعة بلديأت
للربط بمششروع مأو منهأ بلديأت البرج
 ،المنأور و الخلوية و عين فأرسس ،
ل-ل-ح-د م-ن ال-ع-ج-ز ال-مسش-ج-ل ف-ي م-جأل
ال -ت -م -وي -ن ب -م -ي -أه الشش -رب و ت -خ -ف -ي -ف
الضشغط عن بلدية تيغنيف  ،كل ذلك
يضشأف اإلى الجهود التي اأثمرت بتعزيز
ن -ظ -أم ال -ت -م -وي -ن ب -م -ي -أه الشش -رب ع-ل-ى
مسشتوى  34بلدية بتراب و’ية معسشكر ،
منهأ عأصشمة الو’ية التي ودعت كليأ
مششأكل ا’نقطأعأت المتكررة .
يضشأف لذلك  ،الدخول الفعلي لمششروع
سش -د وادي ال -ت -حت ب -ب -ل-دي-ة ع-ي-ن ف-راح
حيز الخدمة  ،و ششرع قطأع الموارد
المأئية بمعسشكر في تعبئة و حششد ميأه
ا’أمطأر و السشيول بخزان السشد الذي
تبلغ طأقته نحو  7مÓيين م ، 3تخصشصس
عمومأ للسشقي الفÓحي لمحيط كششوط
و ت-ع-زي-ز ن-ظ-أم ال-ت-زوي-د ب-م-ي-أه الشش-رب
لفأئدة  35األف سشأكن بثÓث بلديأت

ت -أب -ع -ة ل -دائ -رة وادي ا’أب -ط -أل  ،ح -يث
يجرى العمل حأليأ على اإنجأز الهيأكل
و الششبكأت المرافقة للمششروع .
اأم - -أ ف - -ي م - -ج - -أل ق - -ط - -أع ال- -فÓ- -ح- -ة
وب-أ’سش-ت-ن-أد اإل-ى ال-م-وؤهÓ-ت ال-ط-ب-ي-عية
للو’ية و قدراتهأ ا’نتأجية في مجأل
الفÓحة  ،سشمحت المششأريع الطموحة
والتي دخل اأغلبهأ حيز الخدمة خÓل
السش- -ن- -ة ال- -مشش- -رف- -ة ع -ل -ى ا’ن -قضش -أء ،
ب -أ’ن -ت -ق -أل م -ن م -أ مسش-أح-ت-ه  47الف
هكتأر من ا’أراضشي المسشقية اإلى 52
األف هكتأر من ا’أراضشي المسشقية على
اأسش -أسس اأن ي-ت-ح-ق-ق ال-مسش-ع-ى ل-ب-ل-وغ 60
ال -ف ه -ك -ت -أر م -ن ا’أراضش -ي ال-فÓ-ح-ي-ة
المنتجة بعد دخول  4محيطأت مسشقية
بتراب الو’ية مرحلة ا’إنتأج الفعلي ،
كل ذلك يضشأف اإليه الجهود المبذولة
’سشتصشÓح ا’أراضشي الجبلية الصشألحة
للزراعة على مسشأحة  6ا’ف هكتأر و
البحث عن محيطأت فÓحية جديدة
قأبلة للت أهيل و رد ا’عتبأر  ،كمأ كأن
لمششأريع قطأع الموارد المأئية اأثرهأ
ال -ب -أل -غ ع -ل-ى ق-ط-أع ال-فÓ-ح-ة ال-ح-ي-وي
،حيث مكنت مششأريع ت أهيل المحيطأت
المسشقية و التحويÓت المأئية الكبرى
من اإعأدة النبضس و الحيأة لسشهل غريسس
و محيط كششوط و مثلهمأ محيط سشيق
و الهبرة الذي سشيتعزز بعملية لنزع
ا’أوحأل من سشد فرقوق على حد وعود
وزارة الموارد المأئية و مششأريع اأخرى
قيد ا’نجأز تتمثل في وضشع قنأة تربط
سشد بوحنيفية بسشد فرقوق لتعزيز نظأم
السشقي الفÓحي و الحد من نسشب تبخر
ال -م -ي -أه و ضش -ي -أع -ه -أ ،ك -ب-دي-ل ل-ل-ت-ق-ن-ي-ة
القديمة ،حيث سشيمكن مششروع القنأة
من اقتصشأد  50بألمئة من الميأه كأنت
تضش -ي -ع دون اسش -ت -غ Ó-ل اأم -ث -ل  ،ل -ت-ب-ق-ى
ت -ط -ل -ع -أت ق -ط -أع ال -ف Ó-ح-ة ال-م-رت-ب-ط
ارتبأطأ وثيقأ بقطأع الموارد المأئية –
قأئمة – على مسشأعي الوزارة الوصشية
ل-دع-م السش-ق-ي ال-فÓ-ح-ي ب-م-عسش-ك-ر ب-مأ
كميته  150مليون م 3سشنويأ من ميأه
ح- -وضس سش -ي -دي الشش -ري -ف ف -ي و’ي -ت -ي
مسشتغأنم

‹hO

األحد  30ديسصمبر  2018م
الموافق لـ  22ربيع الثاني 1440هـ

خلل عمليات مداهمة أاعقبت العتداء على حافلة السصياح

الداخلية اŸصسرية تعلن القضساء على  40إارهابيا

أاعلنت وزارة الداخلية اŸصصرية عن القضصاء على « 40إارهابيا» خلل عمليات متزامنة اسصتهدفت أاوكار عناصصر إارهابية ‘ ﬁافظتي
ا÷يزة وشصمال سصيناء ،وذلك بعد العتداء الذي اسصتهدف حافلة سصياح ‘ ا÷يزة وأاوقع  4قتلى ،ثلثة منهم سصياح من فيتنام.
وبحسصب بيان وزارة الداخلية فقد شصهدت ا÷يزة عملتي
مداهمة فجر أامسس ،قتل ‘ األو« 14 ¤إارهابيا»و‘ الثانية
« 16إارهابيا».
وقال بيان الداخلية اŸصصرية «” توجيه عدة ضصربات
أامنية ومداهمة أاوكار تلك العناصصر ‘ توقيت متزامن
بنطاق ﬁافظتي ا÷يزة وشصمال سصيناء عقب اسصتئذان
نيابة أامن الدولة العليا ‡ا أاسصفر عن تصصفية « 40إارهابيا»
 30منهم ‘ ﬁافظة ا÷يزة.
وأاضصاف البيان أان –رك قوات األمن أاتى بعد أان «توفرت
معلومات لقطاع األمن الوطني حول قيام ›موعة من
العناصصر اإلرهابية باإلعداد والتخطيط لتنفيذ سصلسصلة من
ال-ع-م-ل-ي-ات اإلره-اب-ي-ة تسص-ت-ه-دف م-ؤوسصسصات الدولة خاصصة
الق-تصص-ادي-ة وم-ق-وم-ات ق-ط-اع السص-ي-اح-ة ورج-ال ال-ق-وات
اŸسصلحة والشصرطة ودور العبادة اŸسصيحية».
ومن جهة أاخرى ” القضصاء على عشصرة «إارهابي‘ »Ú
مدينة العريشس Ãحافظة شصمال سصيناء حيث يÎكز الفرع
اŸصصري لتنظيم داعشس اإلرهابي ‘ ولية سصيناء.
و‘ حصصيلة جديدة قتل ثÓثة سصياح فيتنامي Úومرشصدهم
السصياحي ‘ انفجار عبوة ناسصفة اسصتهدفت حافلة كانت
تقلهم مسصاء ا÷معة ‘ منطقة ا÷يزة قرب األهرام.
وق -ال م -ك -تب ال -ن -ائب ال -ع -ام اŸصص -ري ‘ ب -ي -ان إان ه -ذا
العتداء على سصياح ‘ مصصر وهو األّول من نوعه منذ
جويلية  2017قد «أاسصفر عن وفاة ثÓثة سصائح ÚفيتناميÚ
واŸرشصد السصياحي اŸصصري ا÷نسصية».
وأاشصار اŸكتب إا ¤أاّن  12شصخصصا أاصصيبوا بجروح هم 11
سصائحا إاضصافة إا ¤سصائق ا◊افلة ،جراء العتداء الذي ⁄

تعلن أاي جهة مسصؤووليتها عنه.
ومنذ  ،2013تخوضس القوات اŸسصلحة اŸصصرية حربا
شصاملة على ا÷ماعات اإلرهابية خصصوصصا ‘ شصمال
ووسصط سصيناء.
و‘ التاسصع من فيفري بدأا ا÷يشس اŸصصري بالتعاون مع
الشصرطة عملية عسصكرية شصاملة ‘ شصبه ا÷زيرة اŸصصرية
–ت اسصم «سصيناء Ÿ »2018كافحة اإلرهاب ،أاسصفرت حتى
اآلن عن مقتل أاك Ìمن  500إارهابي وما يزيد عن 30
عسصكريا ،وفقا للجيشس.

الفيتنام تعلق

و‘ أاول تعليق لدولة فيتنام عن مقتل رعاياها ‘ الهجوم
اإلرهابي ،أاعرب وزير اÿارجية ونائب رئيسس الوزراء
الفيتنامي ،فام بينه مينه ،عن حزنه ،وغرد ع Èموقع
«توي ،»Îقائ« Óشصعرت با◊زن العميق Ÿعرفة أان  3سصياح
فيتنامي Úومرشصد سصياحي مصصري فقدوا حياتهم وأاصصيب
كثÒون بجروح عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق
‘ حافلتهم».
ولفت إا ¤أان وزارة اÿارجية الفيتنامية تتابع مع عائÓت
الضصحايا تطورات ا◊ادث وذلك بالتنسصيق مع ا◊كومة
اŸصصرية.

لزمة الدموية
بعد ثما Êسصنوات من ا أ

سسوريا تك ّسسر طـ ـوق ا◊صسـ ـار و تعـ ـود تدريجيـ ـا إا ¤السساحـ ـة الدبلوماسسي ـ ـة

أاعلن وزير اÿارجية الروسصي سصÒغي لفروف أان موسصكو وأانقرة اتفقتا أامسس على تنسصيق العمليات الّÈية ‘ سصوريا بعد إاعلن
لسصبوع اŸاضصي قرارها سصحب قواتها.
واشصنطن ا أ

وقال لفروف ،بعد ﬁادثات أاجراها مع نظÒه الÎكي،
إانه «” التوصصل إا ¤تفاهم بشصأان الكيفية التي سصيواصصل من
خ Ó-ل-ه-ا اŸم-ث-ل-ون ال-عسص-ك-ري-ون ل-روسص-ي-ا وت-رك-ي-ا ت-نسص-ي-ق
خطواتهم على األرضس ‘ ظل ظروف جديدة و‘ إاطار
رؤوية تتمثل باجتثاث التهديدات اإلرهابية ‘ سصوريا».
على صصعيد آاخر ،نقلت مصصادر إاعÓمية أان فتح سصفارة
الكويت ‘ دمشصق قد يكون قريًبا ،وذلك بعد أايام من
موقف مشصابه اتخذته كل من اإلمارات والبحرين.
تشصكل إاعادة افتتاح دولة اإلمارات لسصفارتها ‘ دمشصق
اŸؤوشصر األوضصح حتى اآلن على ا÷هود اŸبذولة إلعادة
سصوريا تدريجياً إا ¤السصاحة الدبلوماسصية.
ومن اŸتوقع أان تتكثف خÓل األسصابيع اŸقبلة وتÒة هذه
ا÷هود ،التي تضصطلع روسصيا بدور ﬁوري فيها منذ أاشصهر
عدة ،حسصب ﬁلل.Ú
و حتى اآلن ” –قيق عدة خطوات تعكسس بداية انتهاء
اŸق -اط -ع -ة ال -ع -رب -ي-ة لسص-وري-ا ،ب-داي-ة ب-اŸصص-اف-ح-ة ال-ت-ي
التقطتها عدسصات وسصائل اإلعÓم ‘  29سصبتم ÈاŸاضصي
ب Úوزير اÿارجية السصوري وليد اŸعلم ونظÒه البحريني
الشصيخ خالد بن أاحمد آال خليفة على هامشس اجتماع
 ·ÓاŸتحدة ‘ نيويورك .وكان هذا
ا÷معية العامة ل أ
اللقاء العابر ب Úالرجل Úاألول ب Úمسصؤوول سصوري وآاخر
خليجي قطعت دولته عÓقاتها بالكامل مع دمشصق.
و ‘  16ديسصم ،Èأاجرى الرئيسس السصودا Êعمر البشصÒ

لعلم الصصحراوي يحتفي
ا إ
بيومه الوطني

احتفت الصصحافة الصصحراوية بيومها
الوطني للإعلم اŸوافق لـ  28ديسصمÈ
 1975تاريخ تاأسصيسس الإذاعة الوطنية
بالتاأكيد على الدور الفعال الذي لعبه
العلم الصصحراوي ولزال ‘ مقارعة
الحتلل اŸغربي ومواجهة ترسصانته
الإعلمية ودعايته اŸغرضصة.

وذك -رت وك -ال-ة الأن-ب-اء الصص-ح-راوي-ة اأن ه-ذا ال-ي-وم
اأصصبح يوما احتفاليا لكافة وسصائل الإعÓم التي
ت -لت الذاع-ة ال-وط-ن-ي-ة الصص-ح-راوي-ة ‘ ال-ت-اأسص-يسس
والتي لعبت ومازالت تلعب دورا فعال ‘ مقارعة
ال -ع -دو وم-واج-ه-ة ت-رسص-ان-ت-ه الإعÓ-م-ي-ة ودع-اي-ت-ه
اŸغرضصة.
وذك -ر ال -ت-ق-ري-ر الصص-ح-راوي اأن «الإعÓ-م ال-وط-ن-ي
ب- - -وسص- - -ائ - -ل - -ه اıت - -ل - -ف - -ة واكب مسصÒة الشص - -عب
الصصحراوي ونضصاله اإذ لعب دورا كبÒا ‘ نشصر
ال-قضص-ي-ة الصص-ح-راوي-ة وت-ع-ب-ئ-ة ا÷م-اهŸ Òواصصلة
النضصال من اأجل التحرير».
وتعت Èالذكرى مناسصبة لÓإعÓمي Úلتقييم العمل
الإع Ó-م -ي ال-وط-ن-ي م-ن ج-وان-ب-ه اıت-ل-ف-ة .وق-د
داأبت وزارة الإعÓم الصصحراوية باŸناسصبة على
ت -ك -ر Ëع-دد م-ن ال-ع-ام-ل ‘ Úا◊ق-ل الإعÓ-م-ي-ي
تقديرا لعطائهم.

زيارة مفاجئة إا ¤دمشصق ،حيث التقى نظÒه السصوري بشصار
األسصد ،ليكون بذلك أاول رئيسس عربي يزور سصوريا منذ
جر األزمة الدموية ‘ العام .2011
تف ّ
و ‘  22ديسصم ،Èزار رئيسس مكتب األمن الوطني ‘
سصوريا علي اŸملوك القاهرة ،حيث أاجرى مباحثات مع
م- -دي- -ر اıاب -رات ال -ع -ام -ة اŸصص -ري -ة ‘ ،زي -ارة ن -ادرة
Ÿسصؤوول سصوري أامني بارز Ÿصصر منذ سصنوات.
و ‘  27ديسصم ،Èأاعادت دولة اإلمارات فتح سصفارتها ‘
دمشصق ‘ ،خطوة هي األو ¤من قبل دولة خليجية ،خÓل
ح -ف -ل رسص -م -ي حضص -ره دب -ل -وم -اسص -ي -ون سص -وري -ون وع -رب
م -وج -ودون أاسص-اسصً-ا ‘ دمشص-ق أاب-رزه-م السص-ف Òال-ع-راق-ي.
وكانت دول ›لسس التعاون اÿليجي ،وبينها اإلمارات،
طلبت من سصفرائها مغادرة سصوريا ‘ فيفري .2012
– ‘ اليوم ذاته ،أاعلنت البحرين «اسصتمرار العمل» ‘
سص -ف -ارت -ه -ا ‘ دمشص -ق .وأاك -دت وزارة اÿارج-ي-ة «ح-رصس
‡لكة البحرين على اسصتمرار العÓقات مع ا÷مهورية
العربية السصورية».
” تسصي Òأاول رحلة سصياحية من سصوريا إا ¤تونسس عÈ
كما ّ
طائرة تابعة لشصركة «أاجنحة الشصام» اÿاصصة ،أاقّلت نحو
 160شصخصس ،بعد انقطاع لنحو ثما Êسصنوات.

السصعودية ،وُيتوقع أان تبادر بدورها إا ¤إاعادة فتح سصفارتها
‘ الفÎة اŸقبلة.
ي -أات -ي ه -ذا ب -ي -ن -م -ا ت -ل -عب مصص -ر ال -ت-ي –ت-ف-ظ ب-عÓ-ق-ة
دبلوماسصية وأامنية وثيقة مع ا÷انب السصوري ،وهي ‡ثلة
‘ سصوريا من خÓل قائم باألعمال ،دوراً ‘ التصصالت
ا÷ارية إلعادة سصوريا إا ¤السصاحة الدبلوماسصية.
هذا وبعد إاعادة افتتاح مع Èنصصيب السصÎاتيجي بÚ
األردن وسصوريا ‘ أاكتوبر اŸاضصي ،زار وفد برŸا ÊأاردÊ
دمشصق .وكشصفت مصصادر إاعÓمية عن اتصصالت جارية
لرفع التمثيل الدبلوماسصي األرد ‘ Êدمشصق ‘ الفÎة
اŸقبلة .و–دثت عن «أاجواء إايجابية» بشصأان تعي ÚسصفÒ
فيها.
ويسصتضصيف لبنان ‘  19و 20من الشصهر اŸقبل القمة
العربية التنموية القتصصادية والجتماعية .ومن اŸتوقع
أان تشصكل اسصتعادة سصوريا Ÿقعدها ‘ ا÷امعة العربية
ﬁور بحث ونقاشس خÓل هذه القمة.
كما تسصتضصيف تونسس نهاية مارسس اŸقبل دورة جديدة
للقمة العربية التي علقت عضصوية سصوريا فيها منذ نوفمÈ
 ،2011كما فرضصت عليها عقوبات سصياسصية واقتصصادية.
وأاوضص -ح األم Úال -ع -ام اŸسص-اع-د ÷ام-ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة
حسصام زكي ‘ ،مؤو“ر صصحا‘ ‘ القاهرة الثن ،Úأانه «ل
يوجد توافق عربي حول مسصأالة إاعادة النظر بشصأان قرار
تعليق عضصوية سصوريا ‘ ا÷امعة العربية».

الإعÓمي الصصحراوي الذي يقوم بدوره ‘ دعم
قضص -ي -ت -ه ال -وط -ن -ي -ة وك -ف -اح شص -ع -ب-ه وال-كشص-ف ع-ن
‡ارسصات الحتÓل اŸغربي ⁄ ،يسصلم كغÒه من
اأبناء بلده سصواء ‘ الأراضصي الصصحراوية اÙتلة
اأو ‘ مدن جنوب اŸغرب اأو ‘ اŸواقع ا÷امعية
من الضصطهاد والعتقال والتهديد ضصد حياته.
ف -ف-ي ك-ل م-رة ي-ح-اول العÓ-م-ي-ون الصص-ح-راوي-ون
ت-وث-ي-ق الن-ت-ه-اك-ات اŸغ-رب-ي-ة ب-ح-ق اŸت-ظ-اه-ري-ن
والنشصطاء الصصحراوي Úوالقمع الذي تتعرضس له
مسصÒاتهم السصلمية ،يكون هوؤلء عرضصة لÓعتداء
والع -ت -ق -ال ومصص -ادرة اأج -ه -زت -ه -م وم -ن -ع -ه -م م-ن
الوصصول لأماكن الأحداث.
م-ا ح-دث م-وؤخ-را ب-ال-ع-ي-ون وب-وج-دور اÙت-لتÚ
موؤخرا لزال شصاهدا عن هكذا تصصرف ،عندما
ق -امت تشص -ك -ي Ó-ت م -ن ق-وات الح-تÓ-ل اŸغ-رب-ي
ب -اع -ت -ق -ال اإعÓ-م-ي Úصص-ح-راوي Úاأث-ن-اء ق-ي-ام-ه-م
بتغطية ورصصد وتوثيق النتهاكات التي تعرضس لها
اŸت-ظ-اه-رون الصص-ح-راوي-ون واأغ-ل-ب-ه-م م-ن ال-نسصاء
خرجوا للشصارع والتظاهر سصلميا تزامنا والنداء
ال -ذي اأط -ل -ق -ت-ه ت-نسص-ي-ق-ي-ة ال-ف-ع-ال-ي-ات ا◊ق-وق-ي-ة
بالصصحراء الغربية.
دعوات دولية ◊مايتهم
وم- -ن اأج- -ل وضص- -ع ح- -د ل- -ه -ذه الن -ت -ه -اك -ات دعت

ا◊ك -وم -ة الصص-ح-راوي-ة وال-ل-ج-ان ا◊ق-وق-ي-ة ب-ه-ذا
البلد ‘ العديد من اŸرات اÛتمع الدو‹ و‘
مقدمته منظمة مراسصلون بÓحدود واŸنظمات
ا◊ق -وق -ي -ة واŸداف -ع Úع -ن ح -ق -وق النسص-ان اإ¤
التدخل ◊ماية الإعÓمي ÚباŸناطق اÙتلة من
الصصحراء الغربية ومدن جنوب اŸغرب واŸواقع
ا÷امعية.
ك- -م- -ا “ت م- -ط- -ال- -ب- -ة الأ· اŸت- -ح -دة ب -ت -وسص -ي -ع
صصÓحيات بعثة الأ· اŸتحدة من اأجل السصتفتاء
Ÿراقبة وحماية حقوق الإنسصان باŸناطق اÙتلة
من ا÷مهورية الصصحراوية.
و‘ اآخر تقرير سصنوي لها والذي يرصصد وضصعية
ح-ق-وق الإنسص-ان ب-الصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ،اأك-دت ÷نة
ال -دف -اع ع -ن ح -ق ت -ق -ري -ر مصص Òشص-عب الصص-ح-راء
ال -غ -رب-ي-ة اأن «الن-ت-ه-اك-ات اÿطÒة اŸرت-ك-ب-ة م-ن
ط- - -رف ال - -دول - -ة اŸغ - -رب - -ي - -ة ‘ ح - -ق اŸدن - -يÚ
الصصحراوي ⁄ Úتهداأ البتة بل زادت وتÒتها».
واأشصارت اإ ¤اأنها واجهت صصعوبات كبÒة لإصصدار
ال -ت -ق -ري -ر ك -م -ا اأن -ه -ا  ⁄تسص -ت -ط-ع رصص-د ﬂت-ل-ف
اÿروق - -ات ال - -ت - -ي ي - -ت- -ع- -رضس ل- -ه- -ا اŸواط- -ن- -ون
الصصحراويون نظرا «للتضصييق الذي Áارسس على
الفاعل Úا◊قوقي ÚوالإعÓمي Úمن خÓل منعهم
من التنقل واإخضصاعهم للرقابة والتفتيشس والبحث
بشصكل دائم».

اÿطوات اŸتوقعة

ت -ت -وج -ه األن -ظ -ار ح -ال -ي ً-ا إا ¤م -وق -ف اŸم-ل-ك-ة ال-ع-رب-ي-ة

جبه ـ ـ ـة فاعلـ ـ ـة ‘ مقاومـ ـ ـة ا’حت ـ ـ ـ ـÓل اŸغـ ـ ـ ـربي
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لمريكي Úمع عزل ترامب
 %59من ا أ
@ واشصنطن :كشصف اسصتطÓع للرأاي أان معظم األمريكي Úيريدون عزل
الرئيسس دونالد ترامب ،أاو إاخضصاعه رسصمًيا Ÿراقبة الكونغرسس.
وأافاد السصتطÓع أان  %59أابدوا رغبتهم بذلك ،بحسصب ما أافادت صصحيفة
«ذا هيل» األمريكية ،مقابل  %41قالوا إانه ينبغي على الكونغرسس عدم
اتخاذ أاي إاجراء ضصد الرئيسس.
زلزال قوي يضصرب الفيلبÚ

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

@ مانيل  :ضصرب زلزال بقّوة  6,9درجات جزيرة مينداناو ‘ جنوب الفيليبÚ
” إاطÓق –ذير من احتمال حدوث موجة تسصونامي.
أامسس السصبت ‘ ،وقت ّ
وتعرضصت إاندونيسصيا لكارثتي تسصونامي هذا العام .فقد قتل أاك Ìمن 400
شصخصس ‘ نهاية األسصبوع اŸاضصي بعد أان تسصبب ثوران بركان ‘ موجة
قاتلة اجتاحت شصواطئ جزيرتي جاوا وسصومطرة.
انتخابات و ﬂاوف
@ دكا  :نشصرت السصلطات ‘ بنغÓديشس حوا‹  600أالف عنصصر من
الشصرطة وا÷يشس وقوات أامن أاخرى قبيل النتخابات الŸÈانية التي
سصتجري اليوم األحد ‘ أاعقاب حملة انتخابية شصهدت اشصتباكات دامية
ب Úا◊زب ا◊اكم واŸعارضصة.
وشصهدت بنغÓدشس مواجهات خÓل فÎة ا◊ملة النتخابية ،حيث يقول
ا◊زب اŸعارضس الذي قاطع انتخابات  2014إان أانصصاره اسصتهدفوا عمدا
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رسسالة غـ ـوتÒاسس Ãناسسب ـ ـة السسنـة ا÷ديدة ٢0١٩
عزيزاتي ،أاعزائي مواطني العا،⁄
أا“ن-ى ل-ك-م سص-ن-ة سص-ع-ي-دة يسص-وده-ا السصÓ-م
ويعم فيها الرخاء.
ت –ذيرا
ر
ذ
ح
ة
ي
ص
ض
ا
Ÿ
ا
ة
لقد كنت ‘ السصن
َ ُ
شصديدا من بعضس األخطار ولكن األخطار
ال -ت -ي ذك -رت-ه-ا م-ا زالت مسص-ت-م-رة .ف-ال-زم-ن
ا◊ا‹ هو زمن َكْرب بالنسصبة للعديد من
الناسس والعاÁ ⁄ر بفÎة اختبار.
ذلك أان السص -رع -ة ال -ت -ي ي -حصص -ل ب -ه-ا ت-غÒ
اŸناخ أاك Èمن سصرعة تغÒنا نحن.
والنقسصامات السصياسصية ا÷غرافية ل تنفك
تتفاقم‡ ،ا يجعل النزاعات أاك Ìاسصتعصصاء
على ا◊ل.
وثمة أاعداد غ Òمسصبوقة من الناسس الذين
يشصدون الرحال بحثا عن األمان وا◊ماية.
وانعدام اŸسصاواة آاخذ ‘ الزدياد .والناسس
يسص- -ائ -ل -ون ع -اًŸا Áلك ف -ي -ه ج -م -اع -ة م -ن
األشص- -خ- -اصس م- -ن الÌاء م- -ا Áل- -ك -ه نصص -ف
البشصرية.
والتعصصب يزداد.
والثقة تتÓشصى.
Óمل.
إال أان هناك أايضصا بواعثَ ل أ
ف -اÙادث-ات بشص-أان ال-ي-م-ن خ-ل-قت ف-رصص-ة
للسصÓم.
والت- - - -ف- - - -اق اŸوق- - - -ع ب- - - -ال- - - -ري - - -اضس ‘
أايلول/سصبتم Èب Úإاثيوبيا وإاريÎيا قد خفف
حدة توترات طال عهدها وفتح آافاقا أافضصل
للمنطقة بأاكملها.
ك- -ذلك ،ف -ق -د أاح -ي -ا الت -ف -اق ب Úأاط -راف
النزاع ‘ جنوب السصودان فرصس السصÓم،
حيثُ مقداُر التقدم الذي أاحرز ‘ األشصهر
‡ Èا أاحرز ‘ السصنوات
األربعة اŸاضصية أاك ُ
األربع السصابقة.
و“كنت األ· اŸتحدة من عقد اجتماع
للبلدان ‘ كاتوفيتشصي إلقرار برنامج عمل
تنفيذ اتفاق باريسس بشصأان تغ ÒاŸناخ.
ونحن اآلن بحاجة إا ¤إاذكاء طموحنا من
أاجل التغلب على هذا اÿطر الوجودي.
فلقد آان األوان لغتنام أافضصل فرصصة بقيت
لنا.
ولقد حان الوقت لوقف الوتÒة ا÷اﬁة

اŸتسصارعة لتغ ÒاŸناخ.
ك -ذلك ،ف -ق -د أاشص -رفت األ· اŸت -ح -دة ‘
األسص -اب -ي -ع األخÒة ع -ل -ى ت -وق -ي -ع ات-ف-اق-ات
عاŸية تاريخية بشصأان الهجرة والÓجئ،Ú
م- -ن شص- -أان -ه -ا أان تسص -اع -د ‘ إان -ق -اذ األرواح
والتغلب على اÿرافات الضصارة.
والناسس ‘ كل مكان يحشصدون جهودهم
وراء أاه-داِف ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسص-ت-دام-ة ،خ-طِ-تنا
العاŸية من أاجل –قيق السصÓم والعدالة
والرخاء ‘ كوكب سصليم.
إان العا ⁄ليْغنمُ الكث Òعندما تشصتغل آالية
التعاون الدو‹.
وإان األ· اŸتحدة سصتواصصل ‘ سصنة 2019
“هيد السصبيل للتئام الناسس من أاجل مد
ا÷سص- -ور وت- -ه- -ي- -ئ- -ة ا◊ي -ز ال Ó-زم إلي -ج -اد
ا◊لول.
وسصوف نواصصل الضصغط.
ولن نسصتسصلم أابدا.
ف -ل -ن-ع-ق-د ال-ع-زم ون-ح-ن ع-ل-ى ع-ت-ب-ة السص-ن-ة
Óخطار والدفاع
ا÷ديدة على التصصدي ل أ
عن الكرامة اإلنسصانية وبناء مسصتقبل أافضصل
– يداً ‘ يد.
“ن -ي -ات -ي ل -ك -م وألسص -رك -م بسص -ن -ة ج -دي -دة
يسص -وده-ا السصÓ-م وت-ن-ع-م-ون ف-ي-ه-ا ب-الصص-ح-ة
والعافية.

لرهابية
لتحسص Úآادائها ‘ مواجهة اÛموعات ا إ

بريطانيا مسستعدة لتدريب اأ’جهزة اأ’منية الليبية

لمن بليبيا بشصكل
أاعربت بريطانيا عن اسصتعدادها الكامل للمسصاعدة ‘ رفع كفاءة العامل› ‘ Úالت ا أ
لمنية ‘ العاصصمة
لرهاب بشصكل خاصس ،بغرضس –سص Úالسصتجابة للتهديدات ا أ
عام ومكافحة ا إ
لخر اشصتباكات عنيفة ب ÚاŸليشصيات اŸسصلحة وتتعرضس
طرابلسس وباقي اŸدن التي تشصهد من ح Úآ
لعتداءات إارهابية.
اŸب- -ادرة الÈي- -ط- -ان- -ي- -ة ،ج -اءت خ Ó-ل اتصص -ال ل-ل-م-م-ل-ك-ة اŸت-ح-دة «ب-اع-ت-ب-اره-ا دول-ة القلم ‘
هاتفي ،تلقاه وزير اÿارجية ‘ حكومة الوفاق اŸلف الليبي ‘ ›لسس الأمن Ÿا لوحظ من
الوطني ﬁمد طاهر سصيالة اأمسس الأول ،من تعاون ‘ اإصصدار بيان اÛلسس باÿصصوصس»،
األ -يسص ÎبÒت وزي -ر ال -دول -ة الÈي -ط -ا Êلشص-وؤون مشصيدا بالعÓقات الثنائية اŸتميزة ب Úليبيا
الشص -رق الأوسص -ط ،ق -دم ف -ي -ه ت -ع -ازي اŸم -ل -ك -ة واŸملكة اŸتحدة.
اŸتحدة ‘ ضصحايا الهجوم الإرهابي على مقر ول -ق -ي ا◊ادث ال -ذي خ -ل -ف ث Ó-ث -ة ق -ت -ل-ى و21
وزارة اÿارج-ي-ة و“ن-ي-ات-ه-م ل-ل-ج-رح-ى بالشصفاء جريحا ،بحسصب وزارة الصصحة بحكومة الوفاق
ال- -ع- -اج- -ل ،ب -حسصب اŸك -تب الإع Ó-م -ي ل -وزارة الوطني ،اإدانات واسصعة على اŸسصتوى اÙلي
اÿارجية.
والدو‹.
وق -ال ال -ن -اط -ق ال-رسص-م-ي واŸسص-وؤول الإعÓ-م-ي واأدان ›لسس الأمن الدو‹ الهجوم الإرهابي،
لوزارة اÿارجية اأحمد عمر الأربد ،اإن بÒت وط- -الب بضص- -رورة «–م- -ي- -ل م -رت -ك -ب -ي ا◊ادث
اأكد دعم اŸملكة ◊كومة الوفاق الوطني ‘ وم -ن -ظ-م-ي-ه-ا و‡ول-ي-ه-ا وم-ن-ف-ذي-ه-ا اŸسص-وؤول-ي-ة
ح- -رب -ه -ا ضص -د الإره -اب والسص -ت -ع -داد ال -ك -ام -ل وتقدÁهم للعدالة» ،داعيًا «جميع الدول – وفًقا
للمسصاعدة ‘ رفع كفاءة العامل› ‘ Úالت لل-ت-زام-ات-ه-ا Ãوجب ال-ق-ان-ون ال-دو‹ وقرارات
الأم -ن بشص -ك -ل ع-ام وم-ك-اف-ح-ة الإره-اب بشص-ك-ل ›لسس الأمن ذات الصصلة – التعاون بنشصاط مع
خاصس.
ح -ك -وم -ة ال -وف -اق ال -وط -ن -ي وج-م-ي-ع السص-ل-ط-ات
من جانبه ،قدم وزير اÿارجية الليبي الشصكر الأخرى ذات الصصلة ‘ هذا الصصدد».

تنفيذا لتفاق سصتوكهو⁄

ب ـ ـدء انسسح ـ ـاب ا◊ ـ ـوثي Úمن ا◊ديـ ـ ـدة
ل· اŸتحدة ومتحدث باسصم جماعة ا◊وثي أامسس السصبت ،إان قوات ا◊وثيÚ
قال مصصدر من ا أ
اليمنية بدأات ‘ إاعادة النتشصار(النسصحاب) داخل مدينة ا◊ديدة السصاحلية ‘ إاطار اتفاق للسصلم
” التوقيع عليه ‘ السصويد ‘ وقت سصابق من الشصهر ا÷اري –ت رعاية اŸنظمة الدولية.
وخÓل الجتماعات التي ” عقدها ‘ السصويد اتفق عن طر‘ الصصراع ويرأاسصها كمارت ،على تنفيذه.
ا÷انبان ،جماعة ا◊وثي وا◊كومة اليمنية ،على وقف وقال مصصدر األ· اŸتحدة إان قوات ا◊وثي ،Úبدأات
إلطÓق النار ‘ ا◊ديدة وسصحب قواتهما اŸسصلحة.
إاعادة النتشصار الليلة ما قبل اŸاضصية.
ووصص -ل ا÷Ôال ال -ه -ول -ن-دي اŸت-ق-اع-د ب-ات-ريك ك-م-ارت ،والتفاق ،الذي يعد أاول إا‚از مهم ÷هود السصÓم خÓل
رئيسس فريق األ· اŸتحدة اŸكلف Ãراقبة وقف إاطÓق خمسس سصنوات ،جزء من إاجراءات لبناء الثقة تهدف إا¤
النار ،األسصبوع اŸاضصي إا ¤ا◊ديدة.
“ه -ي -د ال-ط-ري-ق ل-ه-دن-ة أاشص-م-ل ووضص-ع إاط-ار Ÿف-اوضص-ات
وÃوجب التفاق سصيتم نشصر مراقب Úدولي ‘ Úا◊ديدة سصياسصية.
وسصتشصرف ÷نة تنسصيق إاعادة النتشصار ،التي تشصمل ‡ثل Úودخل وقف إاطÓق النار حيز التنفيذ يوم  18ديسصم. È

‘ مسصعى لثنيهم عن التصصويت وترجيح النتيجة لصصالح حسصينة.
ﬂاوف دي ميسصتورا
@ نيويورك :حذر اŸبعوث األ‡ي إا ¤سصوريا سصتيفان دي ميسصتورا من
إامكانية تعزيز تنظيم «داعشس» اإلرهابي Ÿواقعه بعد سصحب الوليات
اŸتحدة لقواتها من سصوريا.
ونقلت مصصادر إاعÓمية أامسس عن اŸبعوث األ‡ي ،الذي سصيغادر منصصبه
بداية العام اŸقبل قوله أان سصحب القوات األمريكية من سصوريا بإامكانه
تعزيز تنظيم «داعشس» اإلرهابي Ÿواقعه.
لطفال
العا ⁄أاخفق ‘ حماية ا أ
@ نيويورك  :حذرت منظمة اليونيسصف من تعرضس مسصتقبل مÓيÚ
األطفال الذين يعيشصون ‘ بلدان تعا Êمن النزاعات اŸسصلحة للخطر،
وذلك ‘ ظل «اسصتمرار األطراف اŸتحاربة ‘ ارتكاب انتهاكات جسصيمة

ضصد األطفال وفشصل زعماء العاﬁ ‘ ⁄اسصبة ا÷ناة».
وذكرت اŸنظمة التي تعنى بشصؤوون األطفال ع Èالعا ‘ ⁄بيان لها أان
األطفال الذين يعيشصون ‘ بلدان ‘ حالة حرب يتعرضصون لهجوم مباشصر
ويسصتخدمون كدروع بشصرية أاو يتعرضصون للقتل أاو التشصويه أاو التجنيد.
لقرار اŸوازنة
إايطاليا تسصابق الزمن إ
@ روما  :دخلت ا◊كومة اإليطالية الشصعبوية ‘ سصباق مع الزمن لتمرير
قانون موازنة  2019اŸعّدل ‘ الŸÈان قبل حلول نهاية العام رغم
النتقادات بأان اŸيزانية أاعّدت من بروكسصل وأان التصصويت سصيتم من دون
مناقشصة.
و” تخفيف اجراءات أاسصاسصية كانت واردة ‘ اŸيزانية التي تتضصمن إانفاقا
كبÒا ‘ وقت –اول ا◊كومة Œنب تعرضصها إا ¤اŸعاقبة من قبل
اŸفوضصية األوروبية واألسصواق.
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اشصراف :سصعيد بن عياد
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تهيئة البنية التحتية لوجهة ا÷زائر

ألسسياحة  ...ورحلة ألبحث عن مفاتيح ألنمو
كلمة العدد

ألتحّدي...
صسعوبات وطموحات
انقضضت سضنة أاخرى،
‘ ظ- -ل ت- -داع- -ي- -ات
الصض - -دم - -ة اŸال- -ي- -ة
اÿارج - -ي - -ة ،ال - -ت- -ي
ت-ل-ق-ي ب-ظÓ-لها على
اŸشضهد ا’قتصضادي
للسضنة الثالثة تواليا،
ح -ام -ل -ة ت -ه -دي -دات
ﬁدق -ة ل -ل -ت-وازن-ات
ال -ك -ل -ي -ة ،إان-ه-ا سض-ن-ة
سصعيد بن عياد
الصض-ع-وب-ات تÓ-زمها
بنفسس القوة وأاك ،Ìطموحات مشضروعة.
اŸؤوشضرات ا÷وهرية ،على ما فيها من صضعوبات ’
Áكن القفز عليها ،إا’ أانها بقيت على مسضتوى من
التماسضك ،بفضضل جملة عوامل أاسضاسضية وّفرت للجهاز
ا’ق- -تصض- -ادي ،و‘ م- -ق- -دم- -ت- -ه اŸؤوسضسض- -ة ا÷زائ- -ري -ة
اإ’نتاجية اŸناخ اÓŸئم ’‚از أاهداف اŸرحلة.
التوجهات الرئيسضة ÿيار بناء اقتصضاد إانتاجي ومتنوع
غ Òمرتبط عضضويا باÙروقات رسضمت معا ⁄اآ’فاق
‘ اŸدي Úال -ق -ريب واŸت -وسض -ط ،ضض -م -ن رؤوي -ة ب-ع-ي-دة
اŸدى ت-رت-ك-ز ع-ل-ى ق-ن-اع-ة راسض-خ-ة ’‚از أاسض-اسض-ي-ات
البنية التحتية لÓنتقال ا’قتصضادي الشضامل.
من توسضيع ترشضيد النفقات ومÓءمة ا’سضتثمارات مع
الظرف ا÷ديد ،إا ¤ضضبط الواردات وجعل اŸنتوج
اÙل-ي ب-دي Ó-وف-ق-ا ل-ل-م-ع-اي ،Òم-رورا ب-ات-خ-اذ ك-ل م-ا
ي -ت -ط -ل -ب -ه مسض -ار اŸراف -ق -ة ب -ت-وف Òال-ع-ق-ار وال-ت-م-وي-ل
والتحفيزات اıتلفة ،سضجلت سضنة  2018نقاطا لها
د’’ت قوية.
غ Òأان التحديات ’ تزال كبÒة تسضتدعي مضضاعفة
ا÷هود اŸتكاملة ب Úالشضركاء ،حول مظلة اŸصضلحة
ا’قتصضادية الوطنية ‘ ظل ا’سضتقرار وا◊وار على
كافة اŸسضتويات خاصضة داخل حلقات ا÷هاز اإ’نتاجي
لÎكيز كل الطاقات ووضضع كافة اإ’مكانيات خاصضة
البشضرية ‘ صضلب معركة الّنمو.
ب- -وادر اي- -ج- -اب- -ي- -ة ج- -دي- -رة ب- -ال -ت -م -ع -ن ‘ ج -وان -ب -ه -ا
اŸناجÒيالية واŸبادرة والرغبة ‘ اÿروج من مرحلة
الصضدمة إا ¤مرحلة اŸواجهة الذكية ‘ التعامل مع
Óداء
اأ’زمة ،أاسّضسضت أ’رضضية متواضضعة حاليا“ ،نح ل أ
ا’قتصضادي حدا أادنى لفرصس ملموسضة Ÿواصضلة رحلة
البحث عن اŸوارد الثمينة من خÓل التصضدير.
أامام انكماشس احتياطي الصضرف بالعملة الصضعبة ،التي
تزداد صضعوبة ‘ السضنة القادمة ،كما تلّوح به اŸؤوشضرات
بفعل اسضتمرار أازمة تد Êأاسضعار اÙروقات.
لقد انهيت سضنة  2018بتوقيع قانون اŸالية لسضنة 2019
بنفسس إارادة التحدي ،تعكسضها أاحكام تندرج ‘ إاطار
تعزيز ا’سضتثمارات اŸنتجة للÌوة ،ولعل اعتماد سضعر
مرجعيا  50دو’را لÈميل النفط اك Èدليل على وضضع
جميع الطاقات ‘ معادلة النمو Ãا يحمي التوازنات
الكلية مع إارسضاء إاصضÓحات هيكلية هادئة ومتدرجة،
لكن دائما ضضمن الطابع ا’جتماعي للدولة.
’ تزال حقيقة الفرصس اÓŸئمة قائمة للسض Òعلى
مسض -ار اÿروج م -ن ن -ف-ق اأ’زم-ة وت-ف-ادي ان-ع-ك-اسض-ات-ه-ا
ا÷وه -ري -ة ،شض -ري -ط -ة ال -رف -ع م -ن وتÒة ا’ن -ت -ق-ال إا¤
مسضتوى أاعلى ‘ Œسضيد خارطة الطريق اŸسضطرة،
با◊رصس على وضضع «التكتيكات الظرفية» ،لكن دائما
ضضمن الرؤوية اإ’سضÎاتيجية ،التي ’ تقبل ا◊ياد عن
أاه- -داف- -ه- -ا اŸصضÒي- -ة ،اŸدرج -ة –ت ع -ن -وان –ّدي
حماية اأ’من ا’قتصضادي واŸا‹ للبÓد.

من ـ ـ ـ ـ ـ ـاخ
جذأب ومÓئم
يسستوعب فرصص
أسستثمار أكÈ
ع Úعلى أاداء و‰و قطاع التجارة

هادف عبد الرحمان :

«منتوج بÓدي» لرفع –دي ألتموقع ‘ أألسسوأق أÿارجية –سسن ‘ أألدأء
دعم مرافقة الصصادرات وعصصرنة الرقابة ا’قتصصادية وإأصسÓحات مطلوبة
‘ ألنظام أŸصسر‘
الفÓحة –قق قيمة
إانتاجية تفوق 3200
مليار دينار

200أألف فÓح
أسستفادوأ من2.5
مليون هكتار
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تهيئة البنية التحتية لوجهة ا÷زائر

ألسسياحة  ..ورحلة ألبحث عن مفاتيح ألنمو
مناخ جذاب ومÓئم يسستوعب فرصص اسستثمار أاكÈ

م -دراء السس-ي-اح-ة لرب-ع-ة عشس-ر ولي-ة سس-اح-ل-ي-ة،
مسسج ÓباŸناسسبة تسسجيل اهمال من جانب
حوا‹  80وكالة لÓسسفار تنشسط ‘ العاصسمة ⁄
–قق ما هو مطلوب ‘ اسستقدام سسياح اجانب،
وهنا يÈز مشسكل مدى ‚اعة وكالت السسياحة
والسسفار ‘ اŸسساهمة ‘ النمو خاصسة ‘ ظل
الزمة اŸالية.
ال ان رئيسس فيديرالية الفنادق احمد اولبشسÒ
اثار باŸناسسبة ما اعتÈه عوائق بÒوقراطية ل
ت -زال ت -ك -ب -ح ال -نشس -اط -ات السس -ي -اح -ي-ة ب-ا◊ج-م
الق -تصس -ادي اŸرت -قب وب -الخصس مسس-ال-ة م-ن-ح
التاشسÒة للسسياح ،لكن ل يزال هناك غموضس
بشسـن م -دى ال -ط -لب ع -ل -ى ال -وج -ه -ة ا÷زائ-ري-ة
للحسسم ‘ هذا الجراء.

رغم ما Áكن وصسفه بصسحوة لفتة على
صس-ع-ي-د ال-رؤوي-ة ب-اج-م-اع ك-اف-ة اŸتدخلÚ
ع-ل-ى ان-ه يشس-ك-ل اح-د اŸف-ات-ي-ح ال-قليلة ‘
الظرف الراهن لتعزيز قدرات مواجهة
التداعيات الناجمة عن الصسدمة اŸالية
اÿارج- -ي- -ة ،ال ان ق- -ط -اع السس -ي -اح -ة ⁄
يسس -ج -ل ب-اŸل-م-وسص م-ك-اسسب ع-ل-ى مسس-ت-وى
الرفع من حصسته ‘ تنشسيط وتÒة النمو
القتصسادي.
سسعيد بن عياد

تخفيضسات وأ÷نوب ليسش ألنفط فقط

ومع مÓءمة ﬂتلف الظروف ،ليحقق القÓع
اŸطلوب بالنظر ◊جم السستثمارات اŸسسجلة
وال -ت -حسس -ن ال-ن-وع-ي Ÿؤوشس-رات م-ن-اخ الع-م-ال،
الق-تصس-ادي-ة م-ن-ه-ا والج-ت-م-اع-ي-ة وبالخصس ما
يتعلق بالمن والسسكينةÁ ،كن اعتبار سسنة 2018
م-ن-ع-رج-ا زم-ن-ي-ا وف-ر ل-لسس-اح-ة فرصسة التأاسسيسس
Ÿسستقبل يرتقب ان ينجز باŸلموسس ‘ العام
القادم من حيث الرفع من القبال على وجهة
ا÷زائر.

نقاط أيجابية لكنها غ Òكافية

سس- -ج -لت السس -ي -اح -ة خ Ó-ل ه -ذه السس -ن -ة ب -عضس
النقاط التي تضسيف وزنا للمسسار الذي يسستمر
تاسسيسسه على درب بناء التحول القتصسادي وفقا
للنموذج ا÷ديد للنمو ،وان كان Áكن ا‚از
حصس -ي -ل -ة اك Ìخ -اصس -ة ‘ خ-ان-ة اŸسس-اه-م-ة ‘
النا œالداخلي اÿام باك Ìمن  1.5او  2باŸائة
اسسوة باسسواق سسياحية ›اورة بلغت معدلت
ق -وي -ة ،رغ -م ف -ق-دان-ه-ا ل-ن-ق-اط ‘ ›ال الم-ن
والهدوء.
تفعيل البوابة الكÎونية ‘ اطار توسسيع ›ال
الرقمنة ،من ابرز ما –قق ‘ هذا القطاع
اŸث Òل -ل -ج -دل ،ب Úق -وة ال -ق -درات ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة
اŸتنوعة التي تؤوهله ألن يتبوأا مكانة رائدة من
جهة ،وضسعف الداء ‘ انتاج القيمة اŸضسافة
و–قيق الÌوة من جهة اخرىÁ ،كن رصسد
ب- -عضس اŸع- -ط- -ي- -ات ال- -ت- -ي ،اذا ” ت -وظ -ي -ف -ه -ا
ب -ع -ق Ó-ن -ي-ة ،ال-ت-ق-دم بشس-ك-ل اك Ìج-دي-ة ووضس-ع
السساحة ‘ صسلب معادلة النمو القتصسادي.
بدات السسنة  2018بتنظيم ا÷لسسات الوطنية
للسسياحة يومي  22/21جانفي ،غ Òان الرؤوية
ال -ت -ي ح -م -ل -ت -ه -ا ،ب -دل ان ت-واج-ه ال-وضس-ع-ي-ة ‘
اŸدي Úالقصس ÒواŸتوسسط ،ركزت على رؤوية
بعيدة “تد ا ¤افاق  ،2030وهي ان كانت ذات
طابع اسسÎاتيجي ،ال انها تبدو ان
اصس-ح-اب-ها يفضسلون

ترحيل اŸشساكل والصسعوبات وتاجيل ا◊لول.

موأعيد  ..سسوق وصسفقات

ا ¤جانب ذلك ،وباŸوازاة مع مواصسلة ا‚از
مشساريع لسسلسسة برامج تتعلق بالرفع من قدرات
السستقبال عن طريق مشساريع لفنادق ومركبات
ﬂت -ل -ف -ة ،شس-ك-لت ب-عضس اŸواع-ي-د ال-ت-ي Œم-ع
م-ت-ع-ام-ل-ي السس-ي-اح-ة والنشس-ط-ة اŸرت-ب-ط-ة ب-ه-ا
ﬁط- -ات تشس- -ج -ع ال -ره -ان ع -ل -ى ه -ذا اÛال
ا◊يوي الذي  ⁄يوظف كافة اوراقه الرابحة.
وÁك -ن الشس -ارة ه -ن-ا ا ¤صس-ال-ون ال-ت-ج-ه-ي-زات
واÿدم -ات ال -ف -ن -دق -ي -ة والط -ع-ام ال-ذي ح-ق-ق
ب- -ط- -اب- -ع- -ه ال- -دو‹ م- -ك- -اسسب ‘ السس- -وق رغ- -م
ت-داع-ي-ات ا◊د م-ن اسس-تÒاد ال-ت-ج-ه-ي-زات ال-تي
تتوفر ‘ السسوق اÙلية.
و‘ ه - -ذا الط - -ار م - -ن - -حت ال- -ف- -رصس- -ة
للمنتوجات اÙلية لتاخذ حصستها ‘
سسوق الفندقة والطعام ،بحيث امكن
Ÿؤوسسسس - -ات ج- -زائ- -ري- -ة
ت - - - -نشس - - - -ط ‘ سس - - - -وق
اŸنتجات

السس-ي-اح-ي-ة ذات ال-ط-اب-ع ال-ل-وج-يسس-تي للخدمات
الفندقية ان تفوز بصسفقات تؤومن لها الدÁومة
خاصسة وان اغلبها اثبت –كما ‘ اتقان مسسالة
اŸطابقة مع اŸعاي ،Òعلما ان الطريق ل يزال
شساقا ويتطلب اŸثابرة.
م -ن ج-ان-ب-ه اظ-ه-ر صس-ال-ون السس-ي-اح-ة والسس-ف-ار
(سسيتاف) الذي القى بظÓله خÓل الفÎة من
 17ا 20 ¤اكتوبر من ذات السسنة ،وجود طاقات
هائلة لكنها تتطلب وجود ارادة لتفجÒها باقل
كلفة لكن ضسمن رؤوية واضسحة تؤوهل السساحة
للخروج من نفق ضساق بها.
وحسسب ا◊صس -ي -ل -ة اŸع -ل -ن-ة م-ن اŸن-ظ-م‘ Ú
ان -ت -ظ -ار رصس -د اث-اره-ا ‘ اŸي-دان ،ي-ك-ون ذلك
اŸوع -د الشس-ب-ه ب-ب-ورصس-ة السس-ي-اح-ة Œم-ع
الفرصس مرة كل سسنة ،قد حقق
ا‚ - - -از  170اتصس - - -ال بÚ
اŸت - -ع - -ام- -ل Úواث- -م- -رت
ح- - -وا‹  130اتفاق
م - -ب - -دئ - -يÃ ،ا ‘
ذل - - - - -ك بÚ- - - - -
متعاملÚ

جزائري Úونظرائهم من افريقيا ،على غرار
اتفاق ب› Úمع السسياحة العمومي ومتعامل
من النيجر ل‚از مشسروع مركب مشسÎك.

ألصسناعة ألتقليدية ومشسكل ألغÓء

مؤوشسر اخر يعت Èمن تقاليد القطاع السسياحي
وح -ق -ق م -كسس -ب -ا ي -ع -ط -ي دف -ع-ا م-ع-تÈا Ÿسس-ار
النهوضس بادراج كافة حلقات السسلسسلة ‘ مسسار
واح -د ،وي -ت-ع-ل-ق الم-ر ب-ت-ن-ظ-ي-م ال-ي-وم ال-وط-ن-ي
ل-لصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة اŸوافق ليوم  12نوفمÈ
واختصسن ا◊فل فندق سسوفيتال حيث ” تسسليم
ج-وائ-ر تشس-ج-ي-ع الصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وا◊رف
باعتبارها مرافقا للسسياحة وعربون ثقة لدى
الزبائن.
غ Òان الصسناعة التقليدية ل تزال تتسسم بطابع
الن-ك-م-اشس وال-ت-وج-ه لشس-ري-ح-ة م-ع-ي-ن-ة والسسياح
بالنظر Ÿعاناتها من تبعات غÓء السسعار ‡ا
ي -ق -لصس م -ن ح -ج -م سس -وق -ه -ا ول يشس -ج -ع ع -ل -ى
انتشسارها ‘ فضساء اŸشسهد السسياحي الناشسئ
والطموح ،وهو التحدي الذي يسستدعي معا÷ة
ب -ال -رف-ع م-ن وتÒة الداء وت-ن-م-ي-ة الق-ب-ال ع-ل-ى
اŸهن وا◊رف قصسد تدارك الفرصس اŸتاحة
ﬁليا وعاŸيا من خÓل تقليصس الكلفة وبالتا‹
السسعر لكسسب التنافسسية.

موسسم أ’صسطياف غ Òكاف

لكن يبقى هذا العام ﬁطة اكدت مرة
اخ - -رى –سس - -ن وتÒة اداء السس- -ي- -اح- -ة
ال -داخ -ل -ي -ة م -ن خÓ-ل ‚اح م-وسس-م
الصسطياف  ،2018الذي اكد بن
مسس-ع-ود وزي-ر ال-ق-ط-اع رصس-د
م -ؤوشس -رات اي -ج-اب-ي-ة
خ Ó-ل ل -ق -اء
جمع

ك -م -ا ع -رفت حصس -ي -ل -ة السس -ن -ة م-ن ح-يث الداء
ال- -ت- -ح -ف -ي -زي اÙرك ل -وتÒة ال -ط -لب ،اقÎاح
عروضس بتقليصس ‘ اسسعار اÿدمات بادرت بها
‘ م- -وسس -م الصس -ط -ي -اف ح -وا‹  100مؤوسسسسة
فندقية فضسلت اللعب على معادلة تخفيضسات
من  20ا 50 ¤باŸائة و‘ ذروة الطلب ،وجاءت
‘ هذا السسياق اتفاقية وقعها ›مع السسياحة
العمومي مع ال–اد العام للعمال ا÷زائريÚ
ع -رب -ون ث -ق -ة ‘ مسس-ت-ق-ب-ل السس-ي-اح-ة وسس-م-حت
التفاقية التي ” Œديدها اواخر  2018للسسنة
اŸقبلة ل  3641عائلة متوسسطة الدخل بقضساء
عطلة مريحة ‘ فنادق ادركت اهمية الرهان
ح -ال -ي -ا ع -ل -ى السس -ي -اح -ة ال -داخ-ل-ي-ة ‘ ان-ت-ظ-ار
الجانب مسستقب.Ó
وتعززت جهود ترقية وجهة ا÷زائر السسياحية
ال -ت -ي –ت -اج ا ¤ت -رق -ي -ة اداء الÎوي-ج ب-اب-ت-ك-ار
اسس -ال -يب اك Ìف -ع -ال -ي -ة وت -وسس -ي -ع اÛال ام -ام
متدخل Úاك Ìحيوية وابداع ،ذلك ان اللقاء
باŸهمة الÎويجية ‘ سسلة جهات ﬁددة اظهر
ﬁدودي -ت -ه ،وك -ان ل -ل -ج -ن-وب حضس-وة م-ل-م-وسس-ة
بتخفيضس اسسعار النقل ا÷وي ،كما اسستقبل وفد
اعÓ- -م- -ي م- -ن الصس Úالشس -ع -ب -ي -ة زار اŸن -اط -ق
ا÷ن-وب-ي-ة والشس-م-ال-ي-ة واÿضس-اب ال-ع-ل-ي-ا فانبهر
Ãن -اظ-ر ت-اغ-يت ،ق-ورارة ،ت-ي-م-ي-م-ون ،اله-ق-ار،
الطاسسيلي ،واذ ميزاب ومنطقة الزيبان ،حيث
سس -وق السس -ي -اح-ة ب-ك-ل-ف-ة ت-ن-افسس-ي-ة ل-و يسس-ت-ط-ي-ع
القائمون عليها كسسب ثقة الزبائن ،وهنا يقع
على ﬁور الثقافة دور ل يقل اهمية ‘ تسسويق
رسسائل تعزز وتÒة الطلب.

وزير ألقطاع ..ورحلة أإ’قناع

لقد صسال وزير السسياحة وجال ﬁليا وخارجيا
حام Óطموحات وفرصس ذات طابع اسستثماري
وت -روي -ج -ي ،وب -ال -رغ-م م-ن ال-ط-اب-ع الحصس-ائ-ي
للقطاع مثلما حرصس مسسؤوولوه على تسسويقه ‘
ﬂتلف الŒاهات ،ال ان اŸعضسلة تكمن ‘
مدى قوة الداء ‘ سسوق ثرية وهي عامل للنمو.
وكانت اÿطاب ‘ كل ذلك ان النهوضس ليسس
خ-ي-ارا ظ-رف-ي-ا وا‰ا ه-و ح-ت-م-ي-ة ل-ب-ن-اء اقتصساد
متنوع كما  ⁄يتوقف بن مسسعود عن ترديده
مرتكزا على التوجهات التي سسطرها برنامج
رئيسس ا÷مهورية لتوضسيح معا ⁄السسياحة ‘
ب Ó-دن -ا ،ل -تسس-اه-م ‘ ت-ن-م-ي-ة ال-ق-ي-م-ة اŸضس-اف-ة
وت -اسس -يسس ارضس-ي-ة الق-تصس-اد الزرق وال-ت-ن-م-ي-ة
اŸسستدامة
مع ذلك برزت ‘ ذات السسنة بعضس العوائق التي
يرتقب ان تعالج ‘ العام القادم من خÓل الرفع
م -ن وتÒة الداء ،خ -اصس -ة وان ال -ت -ك -ن -وو÷ي -ات
ا÷دي -دة ل Ó-تصس -ال ت -وف -ر الدوات وال -وسس -ائ -ل
والتقنيات لتدارك مؤوشسرات اŸنافسسة و–سسÚ
معادلة الطلب وترقية العروضس.
ول -ع -ل م -ا ي -ن -ب -غ -ي ال -تصس-دي ل-ه وف-ق-ا ل-ق-واع-د
ال -ف -ع -ال -ي -ة والشس-ف-اف-ي-ة ك-ل م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ع-ق-ار
ومناطق التوسسع ضسمن ضسوابط حماية البيئة
واÙيط ،النقل ،اŸنتجات الزراعية لتعويضس
ما يÎتب عن وقف السستÒاد– ،سس Úنوعية
اÿدمات باقل كلفة ‡كنة وترقية اÿطاب
اŸوجه للزبائن ‘ اسسواق خارجية تبحث عن
وجهات تنافسسية.
‘ ضسوء كل هذا الزخم ب Úجوانب ايجابية
واخرى سسلبية Áكن انهاؤوها ضسمن رؤوية تقوم
على تصسور جريء وشسامل ينتظر ان تتوصسل
ا÷لسسات الوطنية القادمة ‘  22/21جانفي
 2019ا ¤صس -ي -اغ -ة م -ع-اŸه-ا ال-رئ-يسس-ة ،ت-ك-ون
السس-ي-اح-ة ب-ك-اف-ة ح-ل-ق-ات سس-لسس-ل-ت-ها ‘ صسدارة
اŸشسهد وحينها لن يكون اي مÈر للخطأا او
تضسييع فرصسة القÓع ا◊قيقي.
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ع Úعلى أاداء و‰و قطاع التجارة

«منتوج بÓدي» لرفع –دي ألتموقع ‘ أأ’سسوأق أÿارجية
دعم مرافقة الصسادرات وعصسرنة الرقابة القتصسادية

لفريقية منها على
لسسواق اÿارجية لسسيما ا إ
شسهد قطاع التجارة طيلة عام  ،2018تقدما ملموسسا بفضسل ا÷هود اŸعتÈة اŸسسجلة ‘ إاطار تعبيد مسسار التموقع ‘ قلب ا أ
وجه اÿصسوصص ،والوصسول دون شسك إا ¤ذلك جاء من خÓل التواجد ‘ معارضص العديد من البلدان ،بهدف الÎويج ÷ودة ونوعية وتنافسسية اŸنتجات الوطنية والتي
أافضست مبدئيا إا ¤التوقيع على عشسرات التفاقيات من أاجل التصسدير ،الذي انطلق بشسكل فعلي خÓل السسنة ا÷ارية التي توشسك على النتهاء.
فضسيلة بودريشص
اإلل-كÎو ،Êال-ذي ي-ن-ت-ظ-ر م-ن-ه ال-ك-ث Òخ-اصسة
ع -ل -ى صس -ع -ي -د عصس-رن-ة ال-رق-اب-ة الق-تصس-ادي-ة
وم -ت -اب -ع -ة السس -وق وضس -ب -ط -ه ،ب -ه-دف إاضس-ف-اء
وباŸوازاة مع ذلك Áكن القول أان العمل
الشسفافية على عمليات اŸراقبة و ‚اعتها.
ب -السس -ج -ل ال-ت-ج-اري اإلل-كÎو Êدخ-ل م-رح-ل-ة
وع -ل -ى خ -ل -ف -ي-ة أان آاخ-ر أاج-ل ل-ل-حصس-ول ع-ل-ى
مهمة من تعميم العمل به ،ألنه من شسانه أان
السس -ج -ل ال -ت -ج -اري اإلل -كÎو Êم-ق-رر ي-وم 11
يسسهل عملية الرقابة القتصسادية ويرفع من
أافريل اŸقبل ،وسسيكون نهاية للتعامل بالسسجل
سس -ق-ف ح-ي-ز ال-ت-ن-ظ-ي-م ‘ ال-ق-ط-اع ال-ت-ج-اري،
ال -ت -ج -اري ال -ت-ق-ل-ي-دي ،ول-ل-ت-وضس-ي-ح ف-إان ع-دد
وينتظر منه أان يسساهم ‘ تكريسس ا◊وكمة
ال -ت -ج -ار ال -ذي -ن ب-ح-وزت-ه-م السس-ج-ل ال-ت-ج-اري
القتصسادية اŸنشسودة.
اللكÎو Êبلغ نحو  828.328منذ نهاية شسهر
ق- -ط -عت ا÷زائ -ر خ Ó-ل ع -ام  2018أاشسواطا
نوفم ،2018 Èأاي من إاجما‹ عدد التجار
معتÈة ضسمن ولوج األسسواق اÿارجية ،فبعد
اŸسسجل Úبقائمة السسجل التجاري و الذين
ع-م-ل-ي-ات –سس-يسس واسس-ع-ة وسس-ط اŸت-ع-املÚ
يفوق عددهم  2مليون تاجر ،أاي بنسسبة ل تقل
الق - -تصس - -ادي ،Úوي - -ن - -درج ك- -ل ذلك ‘ إاط- -ار
عن  43باŸائة.
تكريسسها إلسسÎاŒية تصسدير قوية ومسستمرة
من خÓل الÎويج لسسلسسلة من منتجاتها التي
ع -رفت ‰وا وت -ط -ورا أاكسس -ب -ه-ا ج-ودة وبسس-ع-ر
مقبول Áكنها أان تنافسس Ãنتجات أاخرى،
ا
ونذكر من ب Úهذه اŸنتجات التي تعول عليه
وحول أاهم اŸؤوشسرات لقطاع التجارة Áكن
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اŸاضسي ارتفاعا بحوا‹  40باŸائة مقارنة
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نحو 32.6م -ل -ي -ار دولر ،ب -ي -ن -م -ا ب-خصس-وصس
و ل -يÈوف -ي -ل ،ح -يث ج-اءت ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رات
ال -واردات ف -إان -ه -ا ان -خ -فضست ب -دوره -ا خ Ó-ل
ن
القتصسادية Ãثابة فرصسة ÷سس نبضس الزبو
األشس -ه-ر السس-ب-ع-ة األو ¤اŸاضس-ي-ة ب-نسس-ب-ة 5.1
ي
جاءت إاشسارة النطÓق نحو “وقع اŸنتجات األجنبي ،وبالفعل تأاكد اŸتعامل القتصساد
باŸائة ،علما أانها قدرت بحوا‹  22.9مليار
ة
ي
الوطنية السسوق اإلفريقية بشسكل رسسمي وبرا ا÷زائ -ري أان اŸن -ت -وج ا÷زائ -ري ذا ن -وع -
من جهة أاخرى Áكن القول أان عام  2018كان دولر ‘ .ح Úسسجل اŸيزان التجاري ‘
ع ÈاŸع Èا◊دودي «مصسطفى بن بولعيد» جيدة وÁكنه أان يخوضس اŸنافسسة الشسرسسة سس- -ن- -ة ت -وسس -ي -ع ال -ع -م -ل ب -السس -ج -ل ال -ت -ج -اري نفسس الفÎة فائضسا ناهزت قيمته  9.6مليار
نحو دولة موريتانيا ‘ ،أاول شسحنة صسادرات التي تعرفها األسسواق اÿارجية .علما أان آاخر
دولر.

أنكماشش ألوأردأت و‰و ألصسادرأت

أنطÓق ألÎويج وألتموقع

أ◊وكمة أ’قتصسادية

هادف عبد الرحمان لـ«الشسعب»:

–سسن ‘ أأ’دأء وإأصسÓحات
مطلوبة ‘ ألنظام أŸصسر‘

سسجل هادف عبد الرحمان ﬂتصس ‘ الشسأان القتصسادي
وجود ديناميكية اقتصسادية خÓل سسنة  ،2018مشسÒا ا ¤دور
السسلطات العمومية ‘ الرفع من وتÒة اداء اŸتعامل Úسسعيا
ا ¤ت-ن-وي-ع الق-تصساد
ال - -ذي ي- -ت- -جسس- -د ‘
اŸيدان ،انفتاح على
اسس - -واق خ - -ارج - -ي - -ة
وارسس - - -اء ح- - -وار بÚ
الشس-رك-اء ‘ ال-ق-ط-اع
العام واÿاصس.
وت- -وق- -ع ‘ تصس -ري -ح
لـ»الشس - - - - - - - - - - -عب» ان
حصس-ي-ل-ة ه-ذه السس-ن-ة
يتوقع ان تثمر نتائج
م -ل -م -وسس-ة ‘ السس-ن-ة
ال -ق -ادم -ة م-ن خÓ-ل
ان-ت-ه-اج احÎاف-ية ‘
تسس- - -ي Òال- - -ورشس- - -ات
وال-ت-ج-ارة اÿارج-ي-ة
ب -ان -ت -ه -اج ال -تصس-دي-ر
والفÓحة وبادراجها ‘ الصسناعة التحويلية.
غ Òان القطاع الذي  ⁄ينجز الهداف اŸسسطرة ‘ سسجل
النمو وبقي حسسب رايه راكدا هو قطاع السسياحة ،الذي يتوفر
على قدرات معتÈة تنتظر ان Œسسد ‘ اŸيدان.
وسسجل ضسعف الشسراكة الجنبية التي بقيت دون اŸسستوى
اŸطلوب ‘ هذا القطاع الذي يحتاج ا ¤مرافقة اجنبية ‘
التكوين ،واŸناجمنت كما –تاج الفÓحة ا ¤تطوير تقنيات
الري والتقان.
واوضسح ان الفÓحة يراهن عليها لن تضساعف من وتÒة النمو
ل -ت -ك -ون السس -ن -ة ال -ق -ادم -ة ‘ ال-ري-ادة م-ن خÓ-ل السس-تصسÓ-ح
الزراعي والسستثمار ‘ ا÷نوب مؤوكدا على ضسرورة اتباع
صسرامة ‘ اŸرافقة وحماية الراضس الزراعية التي يعبÎها
رئيسس ا÷مهورية خطا احمر ل يسسمح لي كان بان بتجاوزه.
وب- -ه- -ذا اÿصس -وصس ل Áك -ن م -ن -ح اراضس -ي زراع -ي -ة ا ¤غÒ
ال -ف Ó-ح ،Úمضس -ي -ف -ا ان ادخ -ال ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا÷دي-دة ‘
–سس Úالنتاج وجودته مسسالة حيوية ،كما دعا ا ¤اصسÓح
النظام اŸا‹ بادخال مرونة ‘ الجراءات لصسالح السستثمار
اŸنتج ،وفتح السستثمار للقطاع اÿاصس ‘ اÛال اŸصسر‘
باحداث بنوك خاصسة جزائرية راسس اŸال تتحمل اıاطرة
والدفع بالبنوك العمومية ا ¤اŸنافسسة.
سسعيد بن عياد

الفÓحة –قق قيمة إانتاجية تفوق  3200مليار دينار

200أألف فÓح أسستفادوأ من 2.5مليون هكتار

بات قطاع الفÓحة أاك Ìمن أاي وقت مضسى Áول طلبات
السسوق الوطنية ويخصسصص كميات معتÈة نحو التصسدير
لسسواق خارجية ،بالنظر إا ¤جودة ﬂتلف اŸنتجات
أ
الفÓحية التي ل تضساهيها منتجات خارجية ‘ ا÷ودة
ال -ع-ال-ي-ة ،وم-ع اŸن-ح-ى ال-تصس-اع-دي ل-ل-مسس-اح-ات اŸسس-ق-ي-ة
واŸزروعة ،و“كن هذا القطاع ا◊يوي الذي شسهد دعما
ك -بÒا وت -ط -ورا ل Áك -ن السس-ت-ه-ان-ة م-ن –ق-ي-ق ق-ي-م-ة
إانتاجية سسنوية فاقت  3200مليار دينار ،و “كن بذلك
م -ن اŸسس -اه -م-ة Ãا ي-ع-ادل  12ب-اŸائ-ة ‘ ال-ن-ا œال-داخ-لي
ال -وط-ن-ي ،وشس-ه-دت سس-ن-ة  2018ج-ه-ودا م-ع-تÈة ◊م-اية
ال -ع -ق -ار ال-فÓ-ح-ي وتشس-ج-ي-ع السس-ت-ث-م-ار ال-فÓ-ح-ي ل-دى
القطاع اÿاصص ،من خÓل بروز العديد من اŸسستثمرات
الفÓحية ا÷ديدة ،و‚د شسعبة التمور وحدها حسسب
آاخر حصسيلة ،قد وفرت للسسوق إاجما‹ من إاإانتاج خÓل
اŸوسسم الفÓحي  ،2018ناهز 11مليون قنطار من التمور.
فضسيلة بودريشص
صسار قطاع الفÓحة يوفر كميات معتÈة من ﬂتلف اŸنتجات
ففي عام  ،2018واصسل ‰وه اÙسسوسس من خÓل توسسيع العرضس
ع Èاألسسواق اÙلية وكسسر ظاهرة اŸضساربة ،بل أان حجم
اŸنتجات الفÓحية اŸصسدرة نحو دول عربية وأاوروبية وأامريكية
مثل روسسيا وكندا وقطر وما إا ¤غ Òذلك ،قد سسجل ‰وا
واتسساعا ،ولعل ا÷هود اŸبذولة قد سساهمت ‘ هذه النتائج

اإليجابية على خلفية أانه خÓل عام  2018تواصسلت جهود تشسجيع
اسس -ت -ح -داث اŸسس -ت -ث -م -رات ال -ف Ó-ح-ي-ة و اسس-ت-غÓ-ل اŸسس-اح-ات
الصسا◊ة للزراعة.

أسستعادة  350أألف هكتار
من أأ’رأضش غ ÒأŸسستغلة
حسسم ‘ تسسوية ملف حسساسس ويتعلق األمر بوضسعية ما ليقل عن
 180أالف فÓح بنسسبة تقدم Œاوزت حدود  96باŸائة وتوقع أان
تنتهي بشسكل تام مع نهاية شسهر ديسسم Èا÷اري ،ويضساف إا ¤كل
ذلك برنامج طموح وجاد جسسد على أارضس الواقع بفعالية كبÒة
و“ثل ‘ توسسيع اŸسساحات الفÓحية الصسا◊ة للزراعة عن
ط -ري -ق ح -ي -ازة اŸل-ك-ي-ة ال-ع-ق-اري-ة ال-فÓ-ح-ي-ة ،م-ن خÓ-ل ج-ه-ود
السستصسÓح وتشسجيع إانشساء مسستثمرات فÓحية جديدة خاصسة
‘ الوليات الداخلية عن طريق المتياز ،علما أانه اسستفاد من
ذلك نحو  200أالف فÓح من مسساحة Œاوز نطاقها  2.5مليون
هكتار خÓل هذه العملية التي تكتسسي أاهمية ويعول عليها ‘
توسسيع وتكثيف من حجم اŸنتجات الفÓحية .ول يخفى أانه
خÓل عام  2018بذلت جهود كبÒة ‘ رصسد وإاحصساء اŸسساحات
الفÓحية الصسا◊ة لÓسستغÓل لكنها غ Òمسستغلة بسسبب هجرها،
من خÓل إاعادة تفعيل اللجان التقنية على مسستوى الوليات،
بهدف إاعادة اسسÎجاعها ومن ثم توزيعها على كل اŸهتمÚ
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بخدمتها ،و” التمكن من اسستعادة نحو  350أالف هكتار من
األراضسي غ Òمسستغلة.
وينبغي الوقوف وتسسليط الضسوء على حيوية تصسدير اŸنتوج
الفÓحي ‘ عام  2018واقتحامه أاسسواقا عاŸية ،بعد تغطية
الطلب الوطني بشسكل منتظم.
وبالنظر إا ¤أاهمية انتاج التمور التي تخصسصس كميات معتÈة
نحو التصسدير حيث توفره  16ولية منتجة لهذه الثمار ،من بينها
بسسكرة وورقلة والوادي ،وعلى خلفية ان النتاج ا÷زائري من
ال -ت -م -ور ج -د م -ط -ل -وب ‘ األسس-واق األم-ري-ك-ي-ة وال-ك-ن-دي-ة وك-ذا
األوروبية ،فإان إاجما‹ اإلنتاج خÓل اŸوسسم الفÓحي  ،2018قد
قفز هذه اŸرة إا 11 ¤مليون قنطار خاصسة دقلة نور اŸطلوبة
كثÒا ‘ اÿارج بنحو 6مليون قنطار ‘ ح Úالدقلة البيضساء
سس-ج-لت م-ا ي-ق-ارب 2م -ل -ي-ون ق-ن-ط-ار .ول-ع-ل ال-ف-ائضس ‘ ق-ط-اع
الفÓحة وجه نحو التصسدير ألن الصسادرات الفÓحية ،حققت
خÓل التسسعة األشسهر األو ¤من عام  2018ارتفاعا بنسسبة 37
باŸائة مقارنة بعام  ،2017أاي ما تعادل قيمته  57مليون دولر.

اسسÎجعت القليل
من خسسائرها السسابقة

أسسعار ألنفط ترتفع
إأ 53.11 ¤دو’رأ

«كوسسيدأر» تسستصسلح 263أألف هكتار
باŸوازاة مع ذلك خاضس ›مع «كوسسيدار» ‘ إاطار إاسسÎاŒيته
الرائدة ‘ توسسيع اسستثماراته ‘ ﬂتلف القطاعات اŸنتجة
لسسيما منها الفÓحيةŒ ،ربة اسستصسÓح أازيد من 263أالف هكتار
من أاراضسي صسحراوية تقع ما ب Úوليتي خنشسلة وبسسكرة ،لزراعة
ا◊بوب والبقوليات واألشسجار اŸثمرة ،وعكف على حفر ما ل
يقل عن  40بئرا إارتوازيا ‘ مرحلة أاو ،¤وتعد خطوة أاو ¤من
أاجل توسسيع اسستثمارها الفÓحي نحو وليات أاخرى مثل أادرار
وا÷لفة من خÓل اسستصسÓح أاراضسي فÓحية شساسسعة ‘ ،إاطار
ب-رن-ام-ج اسس-ت-ث-م-اري واع-د Áك-ن Ÿؤوسسسس-ات وشس-رك-ات ع-م-وم-ية
أاخرى القتداء به ،بهدف خلق الÌوة واسستحداث مناصسب الشسغل
‘ ﬂتلف الوليات ،وبالتا‹ السس Òنحو التصسدير نحو أاسسواق
خارجية.
ويأاتـي اقتحام كوسسيدار للقطاع الفÓحي الذي يوجد ‘ طريق
ا÷ني ،بعد قطاع البناء واŸوارد اŸائية وما إا ¤غ Òذلك ،من
منطلق قناعتها أان الÌوة ا◊قيقية توجد ‘ القطاع الفÓحي،
سسواء لتسسويقها ‘ األسسواق الوطنية وحتى من خÓل كسسب رهان
التصسدير القائم والذي ” تفعيله خÓل عام .2018

ارتفعت أامسس أاسسعار النفط بشسكل طفيف ،مسسÎجعة
ال -ق -ل-ي-ل م-ن خسس-ائ-ره-ا السس-اب-ق-ة ،ل-ك-ن ‰و ﬂزون-ات
اÿام األمريكية واıاوف اŸسستمرة بشسأان القتصساد
العاŸي ،أابقت األسسواق –ت ضسغط ﬁسسوسس.
ع -ل -م -ا أان خ -ام ال -ق -ي -اسس ال -ع-اŸي م-زي-ج ب-رنت شس-ه-د
ارتفاعا بنحو  33سسنتا ،ووصسل بذلك إا 53.11 ¤دولرا
للÈميل ،فيما بلغت العقود اآلجلة ÿام غرب تكسساسس
ال -وسس-ي-ط  45.33دولرا ل -لÈم -ي -ل ،مسس -ج -ل-ة ب-دوره-ا
ارتفاعا بنسسبة  ‘ 1.59اŸائة أاو ما يعادل  72سسنتا.
وينتعشس حاليا النفط بشسكل طفيف ‘ وقت تعرف فيه
ﬂزونات النفط اÿام ‘ الوليات اŸتحدة انخفاضسا
ضس- -ئ- -ي Ó- -م- -ن- -ذ األسس- -ب -وع اŸاضس -ي ‘ ،ح Úارت -ف -عت
ﬂزونات البنزين أاك Ìمن اŸتوقع .ويضساف إا ¤ذلك
تسسجيل انكماشس ‘ ﬂزونات النفط Ãقدار  46أالف
برميل ‘ األسسبوع اŸاضسي أاي منذ 21ديسسم Èا÷اري،
بينما كانت التوقعات تنتظر هبوطا قدره  2.9مليون
برميل.
ق .إا

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أألحد  ٣٠ديسسمبر  ٢٠١٨م
ألموأفق لـ  ٢٢ربيع ألثاني ١٤٤٠هـ
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تفتح «الشسعب» «فوأنيسس» صسرحا ضسمن صسفحتها ألثقافية كل يوم أحد لنشسر
إأبدأعاتكم ومسساهماتكم ‘ ﬂتلف أألجناسس ألثقافية شسعر ،قصسة وروأية ،
راسسلونا على الÈيد ا’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أن تكون أإلسسهامات غ Òمطولة حتى نتيح ألفرصسة للجميع.
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هل ضضعت قبل
اآلن داخل نفسضك ؟
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رميسساء شسر‘

ألتقيت Ãحمود أŸمرضس باŸركز ألصسحي
وتأاŸت كثÒأ Ÿا أخÈك بالفحصس ألطبي
ألذي يجروه موسسميا لتÓميذ أŸدأرسس...
 ⁄يكن يعلم أن سسعيد هو أبنك وبأانه يدرسس
‘ مدرسسة أبن باديسس ألبتدأئية  ‘ ،ألطور
أÿامسس..
قال لك  :ـ ـ أعذر Êأبنك ليسس مثلك فأانت
أنيق ومتأانق ! بينما هو ...ول تسسئ فهمي
Ÿ ...ا طلبت منه أن يكشسف عن صسدره
وجدته أسسوًد من ألوسسخ ...
لو  ⁄أعرف أنه أبنك  ...لو  ⁄أقرأ أسسم
ت أخÈت
لب وأسسم أ أ
ألعائلة ،أسسم أ أ
لم لكن ُ
معلمه أن يعاقبه أشسد ألعقاب!
وŸا عدت حدثت أمك عن ذلك  ،وأن
سسعيد بهدله أمام أŸمرضس ، Úفصسرخت
فيك بأاعلى صسوتها  ،بأانها تغسسل أÓŸبسس ،
وتهتم بأان يكون مئزره دأئما نظيفًا  ،وتطبخ
 ،و–ضسر له قهوة ألصسباح وأŸسساء  ،وترأجع

∞«°S QOÉH
صسوت أŸدينة هدوء ألغياب
قشسرة قمر –ط على ◊اف ألنهار
،،،و‘ أللحظات ألهشسة
يجمع قطع ألقيثارة
منهك كان
يشسبه أللهو بحركات ضسعيفة
‘ صسمت أÿوأطر يجثو ‘ صسينية
أ◊ديث
يبكي ألسسر أŸثنوي
ليسستفيق على دمعة أآلذأن
،،،صسوت أŸدينة ،حديث ألنهار
قباب أأللوأن أŸتكسسرة على صسخر ألدهشسة
قال لها سستلد حبا يغدو عبثية أألقدأر
شسيء من شسحوب ألغروب
يحيط برقبة ألنهايات
يرسسم ◊ظة هاربة من مربع ألفجر
وجـ ـ ـه
شسفاه مزهرة
يبيع أÿروج إأ ¤سسطح ألزبد أŸتلوي
‘ قارعة أÿطوأت
يرسسم لونا للريح و عبارأت ألتأاسسي
يرسسم نهاية ألشسوأرع
صسارية ألعرفان
يتكشسف بقية ألوجود ألقلقة
دأئم ألبحث دأئم ألبحث
عبثا يقطف زهرة يسسميها قافية أŸاء
يدفنها كم أألرضس

م- -ع- -ه قصس- -ار ألسس- -ور وأ◊سس- -اب أل- -بسس -ي -ط
كا÷مع وألضسرب ...
وتقول أنت  :ـ ـ لكن يا أمي ألنظافة من
ألÁان وألوسسخ من ألشسيطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ....أن...
تصست ق- -ل- -ي  Ó-ث -م ت -ق -ول لك وه -ي ت -ب -تسس -م
بسسخرية  :ـ ـ ـ أليسس ألشسجار مع ألزوجة
وضسربها بعنف وطردها من ألبيت من عمل
ألشسيطان  ...أليسس حرمان ألبن من أمه
Ÿدة ف - -اقت أÿمسس - -ة أشس - -ه- -ر م- -ن ع- -م- -ل
ألشسيطان...
 ⁄ت -ن -بسس أنت ب -ب -نت شس -ف-ة...خ-رجُت ث-م
دخلت ...ثم خرجت و“شسيتُ ‘ أ◊وشس
قلي ً
...Ó
لمك  :ـ ـ ـ
وقفت عند ألعتبة ثم قلت أ
أذهبي غدأ أنت وجارتنا رحمة ورقية إأ¤
سسي مصسطفى وأطلبي من أبنته أن ترجع
أ ¤بيتها وأبنها إأذ أرأدت...

يقرر الزمن التوقف فجأاة
و يضس- - -ط- - -ر ع- - -اŸي ل - -ل - -ك - -ف ع - -ن
الدوران..
ت -ع ّ-م ال -ف-وضس-ى  ،و ي-ت-غ Òت-رت-يب
’شسياء و مضسمونها.
ا أ
تقرر الصسباحات أان تكون مظلمة
رغم أانف الشسمسس
و تغدو الليا‹ صساخبة رغم كل
العتمة والتعب.
ي - -ف - -رضس ال - -ب - -ؤوسس وج- -وده رغ- -م
اŸقاومات  ،ويÌثر...
و يضسعف تأاث Òا÷وع و النعاسس
حتى يكاد ينعدم.
أاخِبر ، Êهل تعرف ما يعنيه كل
ذلك ؟
أان ت- -ت- -غ Òف -ج -أاة م Ó-م -ح ال -ع -ا⁄
الذي تعرفه ..
’طار ،
و Œد نفسسك خارج ا إ
’ “لك غ Òمشساهدة سس Òا◊ياة
دون أان تسس- - -ت- - -ط- - -ي - -ع أان ت - -ك - -ون
ضسمنها.
هل جربت أان تصسبح شسفافا ؟
’لوان
و أان تراقب كيف تنسسحب ا أ
منك
دون أان تقدر على إايقافها.
ءا جزءا
صسك ا◊زن جز ً
كيف Áت ّ
حتى تنتهي ‘ جوفه.
و ي- -حّ- -ولك ا ¤ج- -ث- -ة م- -ت -ح -رك -ة
خاوية
تسستمر باŸسس.. Ò
’ن م -وع -د اخ -ت -ف -ائ -ه-ا م-ن
ف -ق -ط أ
عا ⁄اŸاديات
 ⁄يحن بعد !
تسستمر بكونها موجودة
بينما ذاتها ضسائعة ‘ الداخل !
’ن داخل نفسسك
هل ضسعت قبل ا آ
؟
حسسنا  ،أانا فعلت

و ينام مرتاح ألبال
ل بل ينهضس يدور حول ظله ،يحمل صسوت أŸدينة
على خشسبة ألصسعود إأ ¤سسرأديب
أÿشسبة
ب Óزأد يحدث حاضسره ألثابت وتدأ ‘ مربط
ألبعد ،يسستسسلم للون ألدروب
ليسس له هدف
سسوى Ÿلمة شستاء عابر ب Úألكلمات
ينصست إأ ¤خطى ألبعد
ماذأ يفعل هذأ أŸد ‘ جزر حياتي؟
أنهكني ألنتظار
و صسوت أŸدينة
هناك أÿطى ل تخشسى نهاية ألظÓم
بدأية ألربيع و ألÈأعم
ح Úيحط ألكحل ليضسيء أزمنة ألكÓم
كل شسيء يغيب مع أإطÓلة ألفكرة
تهاجر ألنسسمات إأ ¤روأبي ألظن ،تلسسع بتÓت ألنسسغ
ترسسم عليها أكاليل غسسق
رÃا أحبك ‘ موعدنا أآلتي ،كالدمع شسرأء و بيع
رÃا أ÷وأرح تتمرسس شسقوق ألصسخر
صسخب ‘ ألرؤوى ،يتخذ معنى
ألشستاء
‘ أŸدن أŸنسسية ،ل ألتاريخية
بابل  ،بغدأد ،سسرمن رأى ،أقصسد خربشسات أألغاÊ
زمن ألوصسل
عيون ألعذأب
هذأ أ÷نون ألذي يلطخ ألسسحاب
بأاما Êتضسحك جدرأن أألسسى
يرسسم برعما على هيئة ألوردة  ،يلسسعه
يأامره– :رك ،دب ،كن
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دنيا معيفي بئر العاتر و’ية
تبسسة
لم وردة ع -ط -رة ،م -ن -ب -ع ح-ي-اء
أأ
وع -ط -اء وŒدي -د ل -ل -روح ،م -درسس-ة
لنسس-ان ك-ل أبجديات
ي-ت-ع-ل-م ف-ي-ه-ا أ إ
أ◊ياة وأسساسسياتها.
أم-ا ع-ن أم-ي..ح-ب-ي-ب-ة روح-ي..ق-رة
ع-ي-ن-ي..غ-ال-يتي ..نبضسي..أنا آأسسفة
إأن آأŸتك يوما بدموعي ،فإانه ليسس
للمشستاق حول ول قوة...صسعبة هي
يا أمي أ Êل أعرفك..وأ Êكلما
أردت ذلك أت- - -وج- - -ه إأ ¤إأخ- - -وت- - -ي
وأ÷Òأن...ك-م ك-نت ع-ظ-يمة...من
أل -ت -ي ت -ن -جب أح-دى عشس-ر ط-فÓ-؟
فارق ألسسن ب Úكل منهم ل يتعدى
ألعام ،Úوتقوم بوأجباتها نحوهم
وم -ع -رف -ة شس-ع-ور وم-ا ي-ح-ت-اج-ه ك-ل
منهم!! لكنك قمت بذلك على أكمل
وجه...كان دورك مذه ‘ Óتربية
لط -ف -ال...أط -ف-ال ن-ع-م ‘
ه -ؤولء أ أ
غ -ي -ابك ل زل -ن -ا أط -ف-ال...ك-ل م-ن-ا
“نى لو أنه قام من فرأشسه على
صسوتك...تناول فطورأ ›هزأ من
–ت ي- -ديك“...ن -ى ل -و أن -ه غ -ادر

أŸن-زل ب-ق-ب-ل-ة م-نك ،ت-ت-ب-ع-ه-ا دعوة
خ- -الصس- -ة ت- -هّ- -ون ع- -ل- -ي- -ه م- -ت- -اعب
أ◊ياة...لو أنه هرول إأ ¤حضسنك
ف - - -رح - - -ا مسس - - -رورأ ب - - -اسس - - -ت Ó- - -م
شسهادته“...نى لو حضسرت عرسسه
ووضسعت أ◊نّاء على يده مع إأطÓق
زغ - -رودة ح - -ل - -وة م- -ن ح- -ن- -ج- -رتك
ألغناء“...نى و“نى و“نى...كلها
أم -ن -ي -ات...ك-م ك-انت أ◊ي-اة رأئ-ع-ة
وخيالية معك ،بالرغم من بسساطتها
ون-قصس ‘ م-وأج-ه-ة صس-ع-وب-ات-ه-ا...
كنت عظيمة ،طباخة‡ ،رضسة ،أم
وأخت وصسديقة ،معلمة بالرغم من
أن ق- - -دم- - -اك  ⁄ت - -ط - -أا أŸدرسس - -ة
يوما...لكن أليوم حال حياتنا...لن
أتكلم عنها فمجرد قول حياة ب Óأم
ت- -ك- -ف -ي ل -ل -ت -ع -ب...Òأم -ي...ل زلت
ح - -ام - -ي - -ت- -ي وسس- -ن- -دي..وط- -ن- -ي..
وجمهوري...لزلت تشسّكل Úسسدودأ
أم -ام سس -ي -ول وع -وأصس -ف م -ت -ج -ه -ة
ن- - - -ح- - - -وي...أم - - -ي أل - - -غ - - -ائ - - -ب - - -ة
سس -اﬁي -ن -ي...رح-مك أل-ل-ه ورف-عك
درجة ‘ أ÷نة...يا فرحة قصسÒة
عشسناها.
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بن دادة وداد

لكل دأء دوأء ،أما دأء ألسسرطان فدوأوؤه ألدأء
ذأته .من قال أن أŸوت وأحدة ؟ يجهل حقيقة
م -وت صس -امت .م -ن ق -ال أن أل -وف -اة ه -ي خ-روج
ألروح وحمل على أألعناق ؟ إأن أŸوت يا أحباب
أيضسا له أشسكال .ميت وهو على قيد أ◊ياة،
م - -لك أŸوت ي- -خ- -ط- -ف أل- -روح ،ل- -ك- -ن م- -ريضس
ألسسرطان Áوت كل يوم  ،وكل دقيقة  ‘،كل
ج -زء م -ن أل -ث -ان -ي-ة .م-ع-ان-ات-ه ‘ صس-مت ،ع-ي-ن-اه
ت -بصس -رأن ك -ي -ف أن أألورأم ألسس -رط -ان -ي-ة تسس-رق
أبتسسامته ،سسعادته ،ضسحكه ومرحه ‘ ...أŸرآأة
يسسÎق أل- -ن- -ظ -ر إأ ¤ن -فسس -ه ي -بصس -ر ل -ون وج -ه -ه
ألشس- -احب أل -ذي بث ألسس -رط -ان ف -ي -ه سس -م -وم -ه،
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بقلم :مراد لعمري
تبكي أم يوسسف وهي غ Òقادرة أن تنظر لوجوه
ألناسس من شسدة أ◊سسرة وأألسسى  ،كانت غÒ
ق -ادرة أن ت -ع -يشس أوق -ات ألسس -ع -ادة ك -أاي إأنسس-ان
سسعيد ينعم برفاهية هذه أ◊ياة .
كانت وحيدة رفقة إأبنها أليتيم يوسسف ألذي تو‘

ف-اسس-ت-ب-دل خ-دودأ وردي-ة ب-اصس-ف-رأر ي-ك-اد ي-كون
بياضسا ،نار تشسعل ألروح ،وتنخر ألعظام ،فÓ
يصسبح للحياة عنده طعما.
ألسسرطان بالنسسبة Ÿرضساه عدو شسرسس ل سسبيل
للتخطيط ‘ كيفية ﬁاربته و›ابهته ،فكيف
لعبد ضسعيف طفل صسغ Òأن يعرف معنى ألعدو
وألتخطيط؟ لكن ...وقد أقول باıتصسر إأن
أألورأم أÿبيثة ل “يز ب Úجسسم طفل صسغÒ
ول كب Òتنتشسر ،وتتكاثر دون توقف لتسسيطر
ع- -ل -ى أألعضس -اء أŸصس -اب -ة وق -د تصس -ل ألعضس -اء
أخرى ،ليأاتي دور ألعÓج ألذي لن يكون أقل أŸا
ووجعا ول أرحم من دأئه وأورأمه ألتي توخز ،
وتنخر أ÷سسم نخرأ.
وألده ليعيشس وحيد ‘ هذه أ◊ياة  ،كانت أم
ي -وسس -ف ت -ب-ك-ي ب-ح-رق-ة وأŸط-ر ي-ت-ه-اط-ل ع-ل-ى
أرضسية ألغرفة ألن منزلها بدون سسقف وكانت
غرف أŸنزل مبنية بالطوب ألذي جمعته من
أماكن متفرقة  ،كانت أم يوسسف تعيشس على
حسسنات ألناسس ألنها ل “لك أي شسيء ‘ هذه
أ◊ياة سسوى إأبنها ألصسغ Òيوسسف ألذي يلعب
وسسط أŸنزل وكان بالنسسبة لها كل شسيء ‘ هذأ
ألعا ⁄ألقاسسي.
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إإعدإد :سسهام بوعموشسة
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عبد ألقادر ألÈيكي مثال للقائد ألثوري ألششجاع
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ألششاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر وأŸلح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
عب ـ ـ ـ ـد أ◊ميد عبابسشـ ـة يرثي
ألششهيد عب ـد ألقادر ألÈيكـ ـي

ولد الشسهيد (عزيل عبد القادر الÈيكي) ‘  14جوان  1927بدوار متكعوك بلدية بريكة ،ابن عزيل أاﬁمد بن عيسسى وأامه عزيل زينب بنت
صسالح ،تربي اÛاهد والشسهيد ‘ أاحضسان أاسسرة فلحيه بسسيطة وما ان بلغ سسن الدراسسة حتى أارسسله أابوه إا‹ كتاتيب القرية ليتعلم ويحفظ
القرآان ،وما ان ينتهي من الدراسسة يسساعد أاباه ‘ كافة شسؤوونه الفلحية واŸنزلية ،وح Úاشستد عوده اتخذ لنفسسه هواية القنصش بالبندقية.
مسساهمة بقلم الدكتور جعيل
أاسسامة
أأث-ن-اء سس-ن-وأت أ◊رب أل-ع-اŸي-ة أل-ث-انية،
أل -ت -ي ذأق خ Ó-ل -ه -ا شس -ع-ب-ن-ا م-رأرة أ÷وع
وأ◊رمان أنتقلت عائلته إأ‹ قرية ماونة
(و’ية قاŸة حاليا) أ’سسباب عديدة ،و⁄
تكد تسستقر هذه ألعائلة هناك حتى أتضسح
ل-لسس-ل-ط-ات أل-عسس-ك-ري-ة أأن ألشس-ه-ي-د  ⁄يؤود
أÿدمة ألعسسكرية ،أ’نه كان ب ÚأŸعتقلÚ
أأث -ن -اء أأح -دأث  08م- -ارسش  1945فنقلته
ألسس- -ل- -ط -ات أ’سس -ت -ع -م -اري -ة إأ ¤أل -ث -ك -ن -ة
أل -عسس -ك -ري -ة ب -قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،ح-يث ج-ن-د ‘
أ÷يشش أ’سستعماري إأ‹ غاية  1949وŸا
سس -رح م -ن أل -ت -ج -ن -ي-د رج-عت ع-ائ-ل-ت-ه إأ¤
قريتها أأ’صسلية متكعوك.
نشساطه ‘ اŸهجر
ه -اج -ر ألشس -ه -ي -د إأ ¤ف-رنسس-ا ب-ح-ث-ا ع-ن
ألعمل ألذي  ⁄يجده ‘ وطنه ،وبإاعانة
’صسدقاء ‘ عام MEIZ 1952
من بعضش أ أ
 ،MOSELLEوج- -د ع- -م ‘ Ó- -مصس- -ن -ع
أ◊دي -د وألصس -لب وت-زوج أب-ن-ة ع-م-ه أل-ت-ي
أأ‚بت له بنتا وأحدة فقط ،كما تزوج بعد
ذلك بزوجة ثانية من ألقبائل وألتي أأ‚بت
ل- -ه ب- -ن- -ت- -ا ك- -ذلك ك -انت ل -لشس -ه -ي -د ب -عضش
أ’تصس -ا’ت م -ع ب -عضش أأعضس -اء أŸن -ظ-م-ة
ألسسرية ألذين كانوأ متوأجدين ‘ منطقة
(أأ’ورأسش) ،لكنه  ⁄يبح أ’حد Ãا كان
يفعل أأوإأ ¤أأين كان يذهب.
وبعد مدة عاد إأ ¤أŸهجر حيث وأصسل
عمله هناك ‘ مطلع  ،1955رأسسل وألده
طالبا منه أأن يبعث برسسالة يخÈه فيها بأان
وأل -دت -ه م -ريضس -ة وي -ن -ب -غ-ي أأن ي-حضس-ر ‘
أ◊ Úلرؤويتها ففعل وألده ما طلبه منه
ألشس -ه -ي -د .وم -ا أأن وصس-لت أل-رسس-ال-ة ح-ت-ى
قدمها عبد ألقادر إأ ¤إأدأرة أŸعمل حتى
تسسمح له بالذهاب لزيارة عائلته ،وكان
آأن - -ذأك أأغ - -لب أ÷زأئ - -ري Úي- -خضس- -ع- -ون
Ÿرأقبة شسرطة ألعدو وخاصسة بعد أند’ع
ألثورة ألتحريرية.
وعاد عبد ألقادر عزيل إأ ¤أ÷زأئر،
ح -ام  Ó-م -ع -ه ب -ن -دق -ي -ة صس -ي -د ل -ي -م-ارسش
بوأسسطتها أŸفضسلة (ألقنصش) ،ومكث مع
أأسسرته مدة قليلة (شسهرين) كان فيها كثÒ
أ◊ركة دأئم ألنشساط وكان يتغيب كثÒأ
عن ألبيت ،لقد كان يتصسل أأثناءها بإاخوأنه
أÛاهدين على مشسارف جبال ألشسلعلع
وأأو’د سس -ل -ط -ان ح -يث ت -وأج -د أل -ط Ó-ئ-ع

أأ’و ¤للمجاهدين.
ألتحاقه بالثورة
‘ أأوأئل ماي  1955و‘ عيد ألفطر
ألتحق نهائيا بإاخوأنه أÛاهدين رفقة (
ف- -رح- -ات ع -ب -اسش) ،م -ن ع Úأل -ت -وت -ة إأ¤
أŸنطقة أŸذكورة ،حيث كان له أ’تصسال
ثم ما لبث أأن أنتقل مع إأخوأنه إأ ¤أ÷بل
(ب -وط -الب) ح -يث ع Úق -ائ-دأ ل-وح-دة م-ن
جيشش ألتحرير وبقي هناك أأي ‘ ألناحية
ألرأبعة من أŸنطقة أأ’و ‘ ¤أأوأخر سسنة
 ،1956حيث ألتحق بالو’ية ألثالثة ألتي
بقي بها ‘ أأوأئل سسنة  1959وأسستدعي
إأ ¤أج -ت -م -اع ›لسش ق -ي -ادة أل-ث-ورة أل-ذي
أنعقد بطرأبلسش ‘ صسيف  1959وسسافر
رف- -ق- -ة أل -ع -ق -ي -د ( ع -مÒوشش) وغÒه م -ن
ألضس- -ب- -اط ألسس- -ام- -ي÷ Úيشش أل- -ت- -ح- -ري -ر
أل -وط -ن-ي وأسس-ت-ط-اع أل-وصس-ول إأ ¤أ◊دود
ألشسرقية وأŸشساركة ‘ أأشسغال أÛلسش
ألوطني للثورة.
صسفات الشسهيد البطل
نصسرأ لتلك ألبطولة ألفريدة من نوعها
ألتي كان يبديها أأثناء أŸعارك ،وبذلك
كان خ Òخلف  Òÿسسلف ،عبد ألقادر
عزيل أرتبط أسسمه بكث Òمن أأ’حدأث
أل -ت -اري -خ -ي-ة ‘ أل-و’ي-ة أل-ث-ال-ث-ة ب-ل أل-ذي
يعرفه شسعب ألصسومام على أمتدأد وأديه

وي -ع-رف-ه أ÷يشش أل-ف-رنسس-ي ح-ق أŸع-رف-ة
ولعل ألشسيء ألذي Áتاز به ألشسهيد أأكÌ
ه -و ›م -ل ألصس -ف -ات أل -ت -ال-ي-ة ألشس-ج-اع-ة
وأ÷رأأة.

’و :¤الشسجاعة
الصسفة ا أ

إأليكم هذه أ◊ادثة ألتي تكشسف لكم عن
م -دى شس -ج -اع -ت -ه وب -ط -ول -ت -ه ،ن-ع-م ب-اغت
أل- -ع -دوأل -ف -رنسس -ي ‘ أأوأخ -ر – ..ن -اح -ي -ة
أوز’قن بعملية “شسيط شساملة بوأسسطة
أŸظ -ل -ي ،Úأل -ذي -ن أأن -زل -ت -ه -م أل -ط-ائ-رأت
أŸروحية فوق ألتÓل أÙيطة بالعرشش
مصس -ادف -ة ك-ان أأ’خ ع-ب-د أل-ق-ادر ألÈي-ك-ي
(ب -وشس-ي-ب-ان وه-و ‘ ط-ري-ق-ه إأ ¤أأك-ف-ادوإأذ
أنسسحب أŸسسبلون من أŸيدأن بطريقتهم
أŸع - -روف - -ة ﬁاصس - -رأ ‘ ذلك أل - -ظ- -رف
ألعصسيب وحاول أأن ينسسحب بدوره ،ولكن
أأن- -ى ل- -ه ذلك ،أŸك- -ان م -ط -وق وﬁاصس -ر
بآا’ف أŸظلي.Ú
وهكذأ أأخذ رشساشسه فشسهره ب Úيديه
وأأخذ يتحرك من غابة إأ ¤أأخرى ومن
جذع إأ ¤آأخر كأانه أأسسد هصسور ،ثم ما هي
إأ’ ◊ظ -ات ح -ت -ى أل -ت -ق -ى ب-ج-ن-ود أل-ع-دو
فاصسطدم بأاولئك أŸظلي Úفانطلقت تلك
أŸع- -رك- -ة أل- -ت- -ي دأرت ب Úع -ب -د أل -ق -ادر
ألÈيكي من جهة وأ÷يشش ألفرنسسي من
جهة أأخرى ،نعم وطالت أŸعركة وحمى

وط- -يسس- -ه- -ا أشس -ت -دت ضس -روأت -ه -ا وت -دخ -ل
أل- -طÒأن وأل- -ب- -ط- -اري- -ات أأ’رضس- -ي -ة ،و‘
أأ’خ Òظهرت أŸعجزة ولكنها ليسست من
ن -وع أŸع -ج -زأت ألسس -م -اوي -ة أل-ت-ي –دث
عادة على أأيدي أأ’نبياء وأŸرسسل ،Úإأنها
معجزة أأرضسية حدثت على يد عبد ألقادر
حيث أنسسحب من أŸيدأن سساŸا غا‰ا
م -ن أŸع -رك -ة أنسس-حب م-ن أل-ق-ت-ال وم-ع-ه
حزمة من أأ’سسلحة أفتكها من أأيدي جنود
أل -ع -دوأ÷ب -ن-اء ( رشس-اشش  24أأرب-ع ب-نادق
رشس -اشس -ة ،ق-ن-اب-ل ي-دوي-ة  ،ن-ظ-ارة م-ي-دأن،
كيسش عسسكري ).
و’ ننسسى ذلك أŸدفع ألذي غنمه ‘
شسرق ألبÓد وهو مدفع ألهاون من عيار
 · 60ألذي قصسف به سسنة  1958مدينة
(أقبو) وبعضش مرأكز ألعدو با÷هة ،كما
ن -ذك -ر أأن ه -ن -اك ع -دة ن -ق-اط م-ن أ÷ه-ة
ألثالثة للمنطقة ألثالثة وألتي كان ألعدو’
Áر بها إأ’ بعد أإ’سستنجاد بالطÒأن خوفا
م- -ن ك- -م -ائ -ن ألÈي -ك -ي ‘ ه -ذه أل -ن -ق -اط
(ألÓ- - -غ- - -ن ،ه- - -ل- - -وأن ،ب- - -اإ’ضس- - -اف - -ة إأ‹
بوتقوأيت) ،أرتقى عبد ألقادر إأ‹ رتبة
مÓ- -زم ث- -ا ،Êون- -ال أل- -رت -ب -ة ع -ن ج -دأرة
وأسس -ت -ح -ق-اق ب-ل ويسس-ت-ح-ق أأك Ìل-وق-درت
ألرتب وألÎقيات حق قدرها.

بعضض أأعمال ألششهيد عزيل عبد ألقادر ألباريكي
– كم Úبجبل أأو’د علي قرب مدينة ع Úأأزأل
بو’ية سسطيف .حيث “كن جيشش ألتحرير من
أحÎأز أل - - -نصس - - -ر وت- - -دم Òآأل- - -ي- - -ات أل- - -ع- - -دو.
– هجوم على مدينة بريكة عام  1955أسستهدف
أ◊امية ألعسسكرية بها وقد ” ‘ هذأ ألهجوم
حرق مزأرع أŸعمرين أŸتوأجدين .كما قتل
عدد من أ÷نود ألفرنسسي Úألذين جاءوأ لنجدة
ه - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ذه أŸزأرع .
– كم Úسسب ‘ Óصسيف  1956حيث أأقام كمÚ
علي ألقافلة ألعسسكرية ألتي كانت متجهة من
سسطيف إأ ¤بريكة على أثر هذأ ألكم Úألناجح
أأغ - -ل - -قت أل- -ط- -ري- -ق إأ‹ غ- -اي- -ة أ’سس- -ت- -قÓ- -ل.
– كم Úدشسرة أأو’د أ◊اج ( دأئرة بوقاعة )،
حيث ” ألقضساء علي عسساكر ألعدوألفرنسسي
وحرق آألياته وغنم سسÓحهم.

Óعمال ألبطولية
هذه عينة من قائمة طويلة ل أ
ألتي قام بها ألشسهيد من أأجل –رير أ÷زأئر
من أ’سستعمار ألفرنسسي ومازأل رفاق ألشسهيد
عزيل عبد ألقادر يذكرون أŸعارك ألتي قادها
بنجاح ‘ ألو’ية أ’أو ،¤سسهول أ◊ضسنة ،جبال
ب -وط -الب ،وأأو’د ت -ب -ان ب-ال-و’ي-ة أل-ث-ال-ث-ة ج-ب-ال
ألبابور ،ألبنيان ،وأدي ألصسومام ،أأو‘ ألصسحرأء
أأوأ◊دود ألشس- - - - - - - - - - - - - - -رق - - - - - - - - - - - - - -ي - - - - - - - - - - - - - -ة.
يقول عن ألشسهيد أÛاهد أأعمر مرموري
ألكاتب ألشسخصسي للشسهيد »:ألشسهيد ترعرع معنا
‘ أل-و’ي-ة أل-ث-ال-ث-ة وك-ان ي-ت-م-ي-ز ب-أاخÓ-ق ع-الية
ودأئما ‘ أŸقدمة يعطي أŸثال لباقي رفاقه
ويتحمل مسسؤووليته ،معتد’ ‘ قرأرأته ’ يظلم
أأحدأ».
تقرير من أÓŸزم ألثا Êعبد ألقادر ألÈيكي

ع -ن ع -م -ل -ي -ة إأسس -ق-اط ط-ائ-رة ب-أاوز’ق-ن
صس - -ادر ‘ ج - -ري - -دة أÛاه - -د أل - -ع - -دد
: 1957/14
«  ....و‘ نفسش ألوقت دعانا ضسجيج
مرعب إأ ¤رفع رؤووسسنا فشساهدنا على
أرت-ف-اع ق-ل-ي-ل ط-ائ-رأت ع-م-ودي-ة ضس-خمة
–ل - -ق ‘ أŒاه - -ن - -ا ،ف - -ف - -ه- -م- -ن- -ا ب- -أان
ألعدوعرف مركزنا ،كانت ألطائرة كبÒة
جدأ ،من نوع « بانان» وكانت تصسور هدفا
رأئ- -ع- -ا ل- -ل- -رم- -ي ،ف -ل -م أأت -ردد ◊ظ -ة ‘
تصسويب بندقيتي ألرشساشسة نحوها ،وإأذأ
أأصس -ي -بت ‘ ألصس -م -ي -م ه -وت إأ ¤أأ’رضش
وألنار تلتهمها ألتهاما ،كانت حتما علينا
مغادرة أŸكان ‘ أ◊Ú

أابكات عيو Êعلى البطل الشسهيد
عبد القادر عزيل أاعز الرجال
‘ جيشش التحرير البطل الصسنديد
لجيال
تاريخه ‘ الثورة ذكرى ل أ
ولد ا◊ضسنة خلف أاعماله “جيد
’بطال
‘ بريكة مهد الثوار ا أ
عبد القادر الÈيكي ‘ سسÒته حميد
’خصسال
الثورة اعÎفت له بكل ا أ
وليد اŸتكعوك الشسجيع الفاقيد
سسنة سسبع وعشسرين تاريخه سسجال
من صسغره مناضسل يحب الوطن سسعيد
’عمال
ﬂلصش للبلد مصسلح ‘ ا أ
من أاسسرة الدين العلم والتوحيد
من عائلة شسريفة هلها عقال
ÿدمة الوطن للبلد مفيد
مؤومن بالتحرير ا◊رية وا’سستقلل
أاسسد الثورة على العدوالعنيد
قهقر العدو‘ ميدان القتال
‘ ا’شستباكات انتصسارات تعيد
’شسبال
مع إاخوانه ا÷نود الشسجعان ا أ
بصسرخة ا÷هاد الله أاك Èوحيد
باسسم الله وعلى اÿالق التكال
خصسلت ‘ البطولة خلها تخليد
تاريخه مشسهور ‘ حرب النضسال
سسنات سستة وخمسس ‘ Úبريكة تأاكيد
’موال
قتل جنود العدووغنم ا أ
‘ كم Úسسنة النصسر معاه وعيد
’رذال
‘ سستة وخمسس Úهزم جيشش ا أ
كم Úدشسرة وا◊اج كنزات بالتوحيد
دائرة بوقاعة خلى فيها أاخصسال
أاعماله ‚اح بالنصسر أاكيد
أاو’د تبان وجبل بوطالب مثال
‘ الو’ية الثالثة أاخصساله تزيد
الصسومام وجبل بابور الهتيال
الصسحراء وحدود الشسرقية وبعيد
’...
معارك فيها النصسر با أ
القيادة الثورية اعÎفت له بالتأاييد
’بطال
حاز فيها أاول مداية ا أ
‘ رحمة الله الواحد اÛيد
’رسسال
جاور الشسفيع خا” ا أ
عبد القادر عزيل اıلصش الشسهيد
لجيال
تاريخه ‘ ا÷هاد يبقى ل أ
أاسستاذ التاريخ بجامعة باتنة
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–ت شصعار «السصÓمة اŸرورية ...كلنا مسصؤوولون »

بطولة إ÷زإئر لسسباق سسيارإت إلكارتينغ لإÓعÓميÚ
–سسسس من ﬂاطـ ـر حوإدث إ Ÿـرور

ن - -ظ - -مت أامسس م - -ؤوسصسص - -ة «م- -ي- -غ- -اك- -ارت»
الشصراقة الطبعة الثانية من بطولة ا÷زائر
لسص -ب -اق سص -ي -ارات ال -ك -ارت -ي -ن -غ ل Ó-ع Ó-م-يÚ
Áثلون عدة مؤوسصسصات إاعÓمية من صصحافة
مكتوبة مرئية و مسصموعة Ãضصمار السصباق
«م -ي-غ-اك-ارت» ب-الشص-راق-ة ب-ال-ع-اصص-م-ة ت-زام-ن-ا
وان-طÓ-ق ا◊م-ل-ة ال-ت-حسصيسصية ضصد ﬂاطر
حوادث اŸرور –ت شصعار «أاوعد.»Ê
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و كان الهدف ا’ول من تنظيم هذه التظاهرة هو
ال- -ت- -حسص -يسس ب -خ -ط -ورة اسص -ت -ع -م -ال السص -رع -ة ف -ي
الطرقات من خÓل اختيار شصعار يعكسس هذا ا’مر
و هو «السصÓمة المرورية ...كلنا مسصؤوولون «.
و ع -رفت ال -ط -ب -ع -ة ال -ث-ان-ي-ة مشص-ارك-ة اك-ث-ر م-ن 40
اعÓ-م-ي-ا م-ن-ه-ا م-م-ث-ل ع-ن ج-ري-دة «الشص-عب» حيث

ت-ح-م-ل ه-ذه ال-ط-ب-ع-ة ال-ك-ث-ي-ر ال-مضصامين التوعوية
حول مخاطر حوادث المرور التي تحصصد سصنويا
مئات اأ’رواح والعمل على إابراز دور اإ’عÓم في
مكافحت ،حيث تم ا’تفاق ان تكون منافسصات هذه
ÓعÓميين من اجل الفوز
الطبعة موجهة فقط ل إ
بلقب المسصابقة وإاعطاء رسصالة للمجتمع الجزائري
للتحسصيسس بان السصرعة في قيادة المركبات هي
ري -اضص-ة ف-ق-ط أام-ا ح-ي-اة ا’نسص-ان ف-أاغ-ل-ى ب-ك-ث-ي-ر .
وتم تقسصيم مجموع الصصحافيين خÓل هذه البطولة
التي كانت جريدة «الشصعب» حاضصرة بها إالى
ث -م-ان-ي-ة أاف-واج يضص-م ك-ل م-ن-ه-ا خ-مسس م-تسص-اب-قـ ـي-ن
وتأاهل خÓلها صصاحب المرتبة اأ’ولى والثانية- ،
باحتسصاب أاحسصن توقيت -عن كل فـ ـ ـوج إالى الدور
نصصف النهائي الذي أاهـ ـل بعدها أاصصحاب المراتب
اأ’ولى إالى النهائي وعددهم سصتة متنافسصين توج
الفائز بها بلقب البطولة لسصنة .2018

و تميزت هذه الطبعة بمشصاركة عدد من ’عبي كرة
القدم الجزائرية الحاليين و القدامى خاصصة ان
هذه الرياضصة هي ا’ولى على المسصتوى العالمي من
حيث الشصعبية و الحشصد الجماهيري و ا’ولى ايضصا
في الجزائر و كانت الفرصصة مناسصبة لهم من اجل
ايصصال الرسصالة النبيلة للحد من حوادث المرور .
و ت-م ب-ال-م-ن-اسص-ب-ة ت-ن-ظ-ي-م م-ع-ارضس ج-ان-ب-ية خاصصة
ب -ا’سص Ó-ك ا’م -ن -ي -ة ال -ت -ي تسص-اه-م ف-ي ال-ح-د م-ن
حوادث المرور على غرار المديرية العامة لÓمن
ال- -وط -ن -ي و ق -ي -ادة ال -درك ال -وط -ن -ي اضص -اف -ة ال -ى
المديرية العامة للحماية المدنية .
وتهدف هذه البطولة با’ضصافة الى التحسصيسس
بمخاطر حوادث الطرقات إالى دعم روح التنافسس
الشصريف بين الصصحفيين اشصراك العديد من فئات
المجتمع في نفسس الرسصالة و العمل على ابراز و
زيادة دور ا’عÓم في السصÓمة المرورية .

مدد عقده مع الفريق

بو‚ـ ـ ـاح بـ ـ ـاق مـ ـ ـع إلسسـ ـ ـد إلقطـ ـ ـري لغايـ ـ ـة 2024

أاع- -ل -نت إادارة ن -ادي السص -د ال -ق -ط -ري ع -ن
Œدي -ده -ا ع -ق-د الÓ-عب ال-دو‹ ا÷زائ-ري
بغداد بو‚اح حتى صصيف .2024

ك-ان ال-م-ه-اج-م ب-غ-داد ب-ون-ج-اح ( 27سص-ن-ة) قد
ا ن ض ص مّ ا إ ل ى ن ا د ي ا ل س ص د ا ل ق ط ر ي ص ص ي ف ، 2 0 1 5
قادما من فريق النجم السصاحلي التونسصي.
وب -ع -د ن-ج-اح ال-دول-ي ال-ج-زائ-ري ،ق-امت اإدارة
نادي السصد القطري في ماي ِ 2017بتجديد
ع-ق-د «القنّاصس» ب-ون-ج-اح ح-ت-ى صص-ي-ف ،2021
قبل اأن ُتضصيف له ،اول امسس الجمعة ،ثÓثة
اأعوام اأخرى.
واأبهر بغداد بونجاح متابعي الكرة العربية اأو
اأنصص-ار ال-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي ال-ج-زائ-ريِ ،ب فضصل
غ -زارت -ه ال -ت -ه -دي -ف -ي -ة ،وب-راع-ت-ه ف-ي اخ-ت-راق
الحصصون الدفاعية للمنافسصين ،وهّز الشصباك.
ونقلت اإدارة نادي السصد على لسصان بونجاح
ق -ول -ه ب -ع-د ت-ج-دي-د ال-ع-ق-د « :اأشص-ع-ر ِب-الفخر
والسص -ع -ادة ب -ع -د ت -وق -ي -ع ال -ع-ق-د ال-ج-دي-د .اأن-ا
ُمتحّمسس جدا وِبشصكل كبير ِلمزيد من العطاء
مع الزعيم (السصد)».
واأضص -اف ال -دول -ي ال-ج-زائ-ري « :اأُري-د ت-وج-يه
الشصكر لِكxل َمن في الناديِ ،من اإدارة و’عبين
ومدرب ،وكذلك الجمهور الذي اأشصعر معه ِبكل

ب».
ح ّ
واخ-ت-ت-م «قّ -ن-اصس م-ح-ارب-ي ال ّصص-حراء» قائ:Ó
« اأن-ا سص-ع-ي-د ِب -مشص-روع ال-ن-ادي ،واأع-د ال-ج-ميع
ِب -ت -ق -دي -م ا’أفضص -ل ف-ي ق-ادم ا’إسص-ت-ح-ق-اق-ات،
وسصيكون هدفنا تحقيق المزيد من البطو’ت
وا’ألقاب».

و ه ك ذ ا س ص يُ ك م ل ب غ د ا د ب و ن ج ا ح م ش ص و ا ر ه ا ل ك ر و ي
في قطر ،بعدما ُرّوجت منذ الصصيف الماضصي
اأخبار انتقاله اإلى فرق اأوروبية واآسصيوية ،مثل:
ن ي س س و ل ي ل ا ل ف ر ن س ص يَ ي ن و ل ي د ز ي و ن ا ي ت د ا ’ إ ن ج ل ي ز ي
واتحاد جدة السصعودي

مباراة حاسصمة ‘ دور  16لكأاسس ا÷مهورية

خـÈة نـادي بارإدو فـي موإجهـة طمـوح إإ–اد بني دوإلة
يحل نادي بارادو ضصيفا على فريق ا–اد
ب -ن -ي دوال -ة ال -ي -وم ‘ دور Ÿ 16ن-افسصة كاسس
ا÷م -ه -وري-ة و ع-ي-ن-ه ع-ل-ى اق-ت-ط-اع ت-اشصÒة
ال -ت -اه -ل ا ¤ال -دور اŸق -ب -ل رغ-م ان اŸن-افسس
فريق ل يسصتهان به .

»°ù«ªM QÉªY

يطمح نادي بارادو لمواصصلة المغامرة الناجحة
في منافسصة الكاسس من خÓل الفوز اليوم على
ف -ري -ق ات -ح -اد ب -ن -ي دوال -ة ف -ي م-ب-اراة ’ ت-ق-ب-ل
القسصمة على اثنين حيث يسصعى كل فريق للفوز
من اجل التاهل الى الدور المقبل .
و رغم ان نادي بارادو ’ يمتلك تقاليد كبيرة
في منافسصة كاسس الجمهورية ا’ ان الÓعبين
ابدوا عزيمة كبيرة من اجل الفوز و التاهل الى
الدور المقبل من هذه المنافسصة التي اصصبح لها

اهمية كبيرة لدى الفريق .
و ي- -ط- -م- -ح مسص- -وؤول- -و ن -ادي ب -ارادو ’سص -ت -غ Ó-ل
م-ن-افسص-ة ك-اسس ال-ج-م-ه-وري-ة م-ن اج-ل ال-تسص-وي-ق
ل -مشص -روع -ه -م ال -ك -روي ال -ذي ن -ال ال -رضص -ى م-ن
الجميع بعد نجاحه الكبير في تكوين الÓعبين
الشصبان .
و اضصحى ’عبو الفريق منتشصرين في مختلف
اندية الرابطتين ا’ولى و الثانية بعد المسصتوى
الكبير الذي قدموه خÓل الفترة الماضصية و
اصص-ب-ح ال-ف-ري-ق مشص-ت-ل-ة ل-م-خ-ت-ل-ف ا’ن-دي-ة ال-تي
تسصعى ’قتناصس بعضس العناصصر المهمة .
م- -ن ج- -ه -ت -ه يسص -ع -ى ف -ري -ق ات -ح -اد ب -ن -ي دوال -ة
’سصتغÓل عاملي ا’رضس و الجمهور من اجل
الفوز على نادي بارادو و تحقيق التاهل الى
الدور المقبل من هذه المنافسصة التي يطمح
للذهاب فيها بعيدا .

و ك -ان ال -ف -ري -ق ق-د ح-ق-ق ن-ت-ائ-ج م-م-ي-زة خÓ-ل
الموسصم الماضصي في منافسصة الكاسس بعد ان
وصص -ل ال -ى ادوار م -ت -ق -دم -ة ب -فضص -ل ال -ع -ن -اصص-ر
المميزة التي يتوفر عليها الفريق و هو ا’مر
الذي جعل النادي يتالق في هذه المنافسصة .
و ’ يختلف فريق اتحاد بني دوالة كثيرا عن
نادي بارادو لكونه من الفرق المعروفة بالتكوين
و مختلف ا’ندية تاخذ الÓعبين منه ابرزها
ف-ري-ق شص-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ال-ذي ي-ت-وف-ر ع-ل-ى ع-دة
عناصصر كانت تنشصط في اتحاد بني دوالة من
قبل .
و سصتكون منافسصة الكاسس فرصصة لفريق اتحاد
بني دوالة من اجل الذهاب بعيدا فيها من اجل
رسصم صصورة مميزة عن الفريق و تاكيد قوته في
م -ن -افسص-ة ك-اسس ال-ج-م-ه-وري-ة و اع-ادة سص-ي-ن-اري-و
الموسصم الماضصي .

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

العدد

17833

مشصكل الديون عطل عملية التعاقدات

19

لب ـ ـرإم
حّم ـ ـار يسساب ـ ـق إلزمـ ـ ـن إ
أإول ـ ـ ـى صسفق ـ ـات إلوفـ ـ ـاق إلشستوي ـ ـة
ع Èأانصصار وفاق سصطيف عن اسصتيائهم
ال-ب-ال-غ م-ن إادارة ال-ف-ري-ق بسص-بب فشص-ل-ه-ا ◊د
السص- - -اع- - -ة ‘ اسص- - -ت- - -ق- - -دام أاي لعب خÓ- - -ل
اÒŸك- -ات- -و الشص- -ت- -وي ا◊ا‹ ،رغ- -م ح- -اج- -ة
الوفاق اŸاسصة إا ¤لعب‡ Úيزين ‘ مرحلة
العودة من البطولة وعلى وجه التحديد ‘
لضصعف
خط الهجوم ،الذي يشصكل ا◊لقة ا أ
‘ الفريق حاليا.

حيث لم يتمكن الرئيسس حسصان حّمار من ضصم
’فريقية التي
أاي ’عب حتى من الوجهة ا إ
’خ -ي -ر ل -ج-لب ’ع-ب-ي-ن
ك -انت تشص -ك -ل ال -ح -ل ا أ
’ضصافة في ظل شصغور
قادرين على تقديم ا إ
السصوق المحلية من الÓعبين المميزين.
’نصص -ار ي -ن -ت -ظ -رون ت -دع -ي -م ال -ف -ري -ق
وك -ان ا أ
بÓعبين أافارقة مع افتتاح السصوق الشصتوية،
’يفوراي إايسص Óداودي،
خاصصة بعد تسصريح ا إ
’سص -م -اء ال -ت -ي ط -رحت ل -ت-ع-ويضس ه-ذا
ل -ك -ن ا أ
ال Ó-عب ،م -ن م -ه -اج -م -ي الشص -ي -اط-ي-ن السص-ود
الكونغولي واسصم مالي وآاخر سصنغالي ،بقيت
’دارة
مجرد حبر على ورق ،حيث لم تتحرك ا إ
السص-ط-اي-ف-ي-ة ب-ج-دي-ة ف-ي م-ل-ف ا’سصتقدامات
واكتفت بالحسصم فقط في ملف المسصرحين،
ومحاولة بيع عقد الÓعب المغضصوب عليه
أانسس سصاعد ،من منطلق أان ذلك يوفر سصيولة
Óدارة من اجل تسصوية ديون الÓعبين
مالية ل إ
العالقة لحدة السصاعة ،ولو أان تطورات بيع
سص -اع-د ب-ق-يت ت-راوح م-ك-ان-ه-ا بسص-بب ال-ق-بضص-ة
’دارة ’ ،سصيما بعد أان
الحديدية بينه وبين ا إ
كان طالب المدرب زكري ببقائه وعودته ،لكن
ابن بلعباسس جّدد لجوءه إالى خيار المقاطعة
’ه-ل-ي
م -رة أاخ-رى وي-فضص-ل ح-ال-ي-ا ا’نضص-م-ام أ
البرج بالنظر للعرضس المغري الذي تحصصل
عليه.
واسصتغرب أانصصار الوفاق عدم حركية الرئيسس
حّمار في الميركاتو الشصتوي الحالي ،ولو أان
مصصادرنا المقربة من الفريق أارجعت ذلك إالى
ال- -مصص -اعب ال -م -ال -ي -ة ل -ل -ن -ادي ،ح -يث ي -دي -ن
ال Ó-ع-ب-ون ب-ع-دة رواتب م-ت-أاخ-رة تصص-ل ح-دود
’ربعة أاشصهر ،فضص Óعن بعضس المنح وعلى
ا أ

رأاسصها منحة الفوز على اتحاد العاصصمة في
’ول ،بدليل أان
الجولة الـ 15من المحترف ا أ
حّمار لم يتمكن لحد السصاعة من تسصوية قضصية
أام -ادا ال -ذي ت -حصص -ل ع -ل -ى ق -رار م-ن ال-ف-ي-ف-ا
للحصصول على مسصتحقاته ،وإا’ فإان الوفاق
سص-ي-ت-ع-رضس ل-خصص-م ن-ق-اط ع-ل-ى شص-اك-لة قضصية
اتحاد بلعباسس ،وهي القضصية التي تعد أاولوية
’دارة ح- -ال -ي -ا ق -ب -ل ال -فصص -ل ف -ي ال -م -ل -ف -ات
ا إ
’خرى.
ا أ
’صصابات تشصكل
وفي سصياق آاخر ’ ،زالت ا إ
’ول ل -ل -م -درب ن-ور ال-دي-ن زك-ري،
ال -ه -اجسس ا أ
حيث يتوقع أان يغيب عدة ’عبون عن لقاء أامل
بوسصعادة في الكأاسس إان تم إابقاوؤه في تاريخ
’صص -ل -ي ي -وم ا’ث -ن -ي -ن ،ف -ي صص -ورة رضص-وان-ي
ا أ
وبوقلمونة وربيعي وعيبود وعيشصون ،ما دفع
مدرب الوفاق إالى اللجوء إالى خيارات من
الفريق الرديف ،في صصورة رحبة وبوصصوف
اللذين تركا انطباعا جيدا في لقاء نجم مقرة
الودي.

أانصصار «الكناري» غ Òراضص Úعن عملية السصتقدامات

دومـ ـ ـا يطال ـ ـب مـ ـ ـÓل بالتعاق ـ ـد مـ ـع
إسسم ـ ـ ـاء كب ـ ـÒة ف ـ ـ ـي «إÒŸكات ـ ـ ـ ـو»

قّرر مدرب شصبيبة القبائل ،الفرنسصي فرانك
دوم-ا ،بشص-ك-ل رسص-م-ي ع-دم الع-ت-م-اد على ثÓثي
ال -ردي -ف ،ن -زل -ة وم-ق-ي-داشس وإاي-رات-ن-ي ،وم-ن ث-م
ع-ودت-ه إا ¤ال-ف-ري-ق ال-ث-ا Êل-لشص-ب-ي-ب-ة ،ح-يث أاكد
ال -ت -ق -ن -ي ال-ف-رنسص-ي لÓ-ع-ب ÚاŸع-ن-ي Úأان ذلك ل
ي-ع-ن-ي أان-ه-م ل ي-دخ-ل-ون ‘ ﬂط-ط-ات-ه ،ل-ك-ن أال-ح
عليهم بذل اŸزيد من ا÷هود من أاجل التأالق ومن
لول ،علما أان
ثم العودة مسصتقب Óإا ¤الفريق ا أ
الÓ-ع-ب ÚاŸع-ن-ي Úك-ان-وا ق-د شص-ارك-وا م-ع تشصكيلة
لخ Òالذي أاقامته شصبيبة
لكابر ‘ الÎبصس ا أ
ا أ
ال-ق-ب-ائ-ل م-ط-ل-ع الشص-ه-ر ا÷اري ‘ م-دي-ن-ة الرباط
باŸغرب.

وم-ع-ل-وم اأن شص-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ل-م ت-تعاقد مع
اأسص-م-اء ك-ب-ي-رة ل-ت-دع-ي-م ال-ف-ري-ق في مرحلة
ا’إي -اب م -ن ال -راب -ط -ة ال -م -ح -ت -رف -ة ا’أول-ى
«موبيليسس» ،ب- -اأم- -ر م- -ن ال- -رئ- -يسس شص -ري -ف
مÓ- -ل ،ال- -ذي ب- -ات ي- -رفضس ضص- -م ’ع- -ب -ي -ن
يتقاضصون  150و 200مليون سصنتيم شصهريا،
حيث ضصمت التشصكيلة القبائلية بلغربي من
شصبيبة بجاية ،كباري من اإتحاد بسصكرة وبن
شصعيرة من جمعية عين مليلة ،وهو ا’أمر
الذي اأغضصب كثيرا ا’أنصصار والمدرب دوما
الذي كان قد األح مرارا على مÓل جلب
’عبين يصصنعون الفارق ومن شصاأنهم تقديم
ا’إضص -اف -ة اإل -ى الشص -ب -ي -ب -ة ف -ي -م-ا ت-ب-ق-ى م-ن
المسصابقة المحلية ،خصصوصصا عقب الخروج
من كاأسس الجمهورية على يد اأمل غريسس
في الدور الـ 32من المنافسصة.
وتاأتي خرجة دوما في هذه الفترة بالذات

ب-اسص-ت-ب-ع-اد ال-ثÓ-ث-ي ،ك-رسص-ال-ة م-ب-اشص-رة اإلى
الرئيسس مÓل ،ما يعني ضصرورة ضصم ’عب
اأو اث -ن -ي -ن ،ل -ي -ك-ون ذلك ب-م-ث-اب-ة «مسصاومة»
للرجل ا’أول في بيت «الكناري» حتى يبحث
ع -ن ع -ن -اصص -ر ’م -ع -ة ،وب -ال -خصص-وصس ع-ل-ى
مسص -ت -وى ال -خ -ط ا’أم -ام -ي ف -ي ضص -ل فشص -ل
النيجيري اأوتشصي والبورندي فيسصتون التاألق
بالشصكل المنتظر ،علما اأن دوما كان قد
اأكد في عديد المناسصبات اسصتحالة تحقيق
الهدف المسصطر بنفسس التعداد الذي باشصر
به الفريق الموسصم الكروي الحالي.

تعـ ـ ـازي

ب-ل-غ-ن-ا ن-ب-اأ وفاة والدة الأخ والصص-دي-ق السص-ي-د ب-وخ-ال-ف-ة ي-وسصف،
المغفور لها ،باإذن الله ،السصيدة طاوسس طالب اأرملة بوخالفة.
في هذا المصصاب الجلل ي -ت -ق -دم نسص-ي-م وك-ل الأصص-دق-اء ب-اأصص-دق
التعازي والمواسصاة اإلى الأخ يوسصف الرئيسس المدير العام للشصركة
الوطنية للجيوفيزياء فرع سصوناطراك ،معبرين له عن وقوفهم معه
ومع كل اأفراد عائلته .

«إنا للّ ـ ـه وإإنا إليـ ـ ـه رإجعـ ـ ـ ـون»

أأ’حد  30ديسسمبر 2018م
ألموأفق لـ  22ربيع ألثاني  1440هـ

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة
هام جدإ

إعدإد :عب ـد إلق ـادر سصنات ـي
إمام أإسصتاذ رئيسض Ãسصجد إلبشص Òإإلبرإهيمي
شصـارع إلشصهـدإء

21
ألعدد
17833

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

هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسص .وشسكرا

ظاهرة اجتماعيــة خطيـرة ،تهدد اÛتمع

لسص ـ ـÓم
إلتسص ـ ـ ـول أإسصبـ ـابه وكي ـف عا÷ه إ إ
ألsتسسtول ظاهرة أجتماعي ـة خطيـرة ،تهدد
أÛتمع؛ حيث تظهر فيه ألبطالة ،وألsتسسtول
فيه إأهدأر لكرأمة أإ’نسسان أأمام ألناسس ،وإأن
أتخاذ ألsتسسtول مهنة ÷مع أŸال دليل على
ضسعف ألثقة بالله تعا ،¤ألذي ضسمن أأ’رزأق
÷ميع ﬂلوقاته ،وقد يدفع ألsتسسtول ألشسخصس
إأ ¤أرت -ك -اب أ÷رأئ -م؛ ف -ه -و ب -دأي -ة أل -ط-ري-ق
للسسرقات وأ ’نحرأف
ألsتسسtول :ط - -لب أل - -ع- -طs- -ي- -ة وأإ’حسس- -ان م- -ن
أأ’غنياء؛
 :أإ’نسس -ان أل -ذي ي -ت-خ-ذ م-ن ألs-ت-سسt-ول ح-رفً-ة
يتكسسب بها ويعيشس عليها.
]ولقد حذر الله من التسسول فقال
ء اsل ِ
حصِسُروا ِفي
الله تعاِ ﴿ :¤لْلُفَقَرا ِ
ذينَ أاُ ْ
سَس ِ-ب -ي ِ-ل ال s-ل ِ-ه َ
’ َيْ-سسَ-تِ-ط-يُ-ع-وَن َضسْ-رًب-ا ِف-ي
ِ
ْ
َْ
م
اْ أ
ن
ل
ه
ا
ج
ل
ا
غِنَياءَ مِ َ
’َْرض ِ
ح َسسُبُه ُ َ ُ
ص َي ْ
الs-تَ-عt-فِ-ف َتْ-عِ-رُفُ-هْ-م ِبسِسيَماُهْم َ’ َي ْسسَأاُلوَن
ح-اًف-ا َوَم-ا ُتْ -نِ-فُ-ق-وا ِمْ-ن َخْيٍر َفِإاsن
الs-ن-اسَص ِإاْلَ -
الsلَه بِِه َعِليٌم ﴾ [البقرة.273 :
وكذلك نبينا صسلsى ألله عليه وسسلsم يحذرنا من
ألsتسسtول حيت روى ألشسيخان عن عبدألله بن
عمر رضسي ألله عنه ،قال :قال ألsنبي صسsلى ألله
عليه وسسsلم(( :ما يزأل ألرجل يسسأال ألناسس،
حتى يأاتي يوم ألقيامة ليسس في وجهه مُْزعة
(قطعة) لحم))؛ ألبخاري
قال أإ’مام ألنووي (رحمه ألله) :معناه :يأاتي
يوم ألقيامة ذليً Óسساق ً
طا ’ ،وجه له عند ألله،
وقيل :هو على ظاهره ،فيُحشَسر ووجهه عظم
’ لحم عليه؛ عقوبًة له ،وعÓمًة له بذنبه حين
طلب وسسأال بوجهه ،وهذأ فيمن سسأال لغير
ضسرورة سسؤوأً’ منهvيا عنه وأأكثََر منه؛
روى ألبخاري عن أأبي هريرة :أأن ألنsبي صسsلى
حْبَله،
ألله عليه وسسsلم قال(( :أ’ن يأاخَذ أأحدكم َ
ي بحُزمة ألحطب على ظهره ،فيبيَعها،
فيأات َ
ف أللُه بها وجهه :خيٌر له من أأن يسسأالَ
فيُك s
ألناسس ،أأع َ
طْوه أأو منعوه))؛ (ألبخاري حديث).
أاسس-ب-اب ظ-اه-رة الs-تسسtول:ي -م -ك-ن أأن ن-وج-ز
أأسس -ب -اب أن -تشس -ار ظ-اه-رة ألs-ت-سسt-ول ف-ي أأ’م-ور

ألتالية:
( )1ضسعف ألثقة برزق ألله تعالى ،ألذي ضسمن
ألرزق لجميع مخلوقاته.
ص
قال ألله تعالىَ { :وَما مِنْ َداsبةٍ ِفي ا ْ أ
’َْرض ِ
ِإاَ ’sع َ-ل -ى الs-لِ-ه رِْزُقَ-ه-ا َوَيْ-عَ-لُ-م ُمْ-سسَ-تَ-قs-رَه-ا
ن [هود:
ل ِفي كِتَاٍب ُمِبي ٍ
َوُم ْسستَْوَدَعَها ُك w
.6
م َوَما
وقال سسبحانهَ { :وِفي ال sسسَماءِ رِْزُقُك ْ
ص ِإاsن ُ
ه
ء َوا ْ أ
ن * َفَوَرuب ال sسسَما ِ
ُتوَعُدو َ
’َْرض ِ
ن } ألذأريات:
ح w
م َتنِْطُقو َ
ق مِثْ َ
ل َما أاَsنُك ْ
لَ َ
.23 ،22

( )2أنتشسار آأفة ألفقر ألشسديد في ألمجتمـع.
( )3أن- -تشسـار أل- -ب- -ط- -الـة أل- -تـي ي- -ع- -ان- -ي م -ن -هـا
ألمجتمع.
( )4غ -ي -اب أل -ت -ك-افـل أ’ج-ت-م-اع-ي ب-يـن أأفـرأد
ألمجتمـع ،وكذلك غيـاب ألعدألـة أ’جتماعية.
( )5بعضس ألناسس يف uضسلون ألرأحة على ألعمل،
ويعتبرون ألتsسسtول حرفًة مربحة ،تجلب عليهم
ماً’ كثيًرأ بسسهولة.
ِ
ب عليهم ألعاطفة،
ل
غ
ت
س
( )6كثيٌر من ألناس
ُ
ف-يُ-ج-ودون ب-ال-م-ال ع-ل-ى أل-م-تسسu-ول-ين؛ أعتقاًدأ
منهم أأن هذأ أمتثالٌ لقول ألله تعالىَ { :وأاَsما

إا◊ث على إا لعمل ‘ إالإسصسÓم ونبذ إالتكال على إالغÒ

أأن ألله خلق ألخلق لعبادته ولم يخلقهم
ع- -بً- -ث- -ا و’ تسس- -ل- -ي- -ة ،وإأن -م -ا خ -ل -ق -ه -م
’خ-ت-ب-اره-م وأب-تÓ-ئ-هم؛ ليتبين ألمطيع
م -ن أل -ع -اصس -ي ،ول -ي -ت-ب-ي-ن أل-م-ؤوم-ن م-ن
ألكافر ،وألخبيث من ألطيب ،وألله غني
عنكم و’ ينظر إألى صسوركم وأأجسسامكم
وإأنما ينظر إألى أأعمالكم ،قال تبارك
وتعالىَ { :وَما َخَلْق ُ
ت اْلِج s
’نسَص
ن َوا ِإ
ِإا s
م ِم ْ
ن
’ ِلَيْعُبُدو ِ
ن * َما أاُِريُد مِْنُه ْ
ن ُيْ- -طِ- -عُ- -م- -وِن }
ق َوَم - -ا أاُِريُ- -د أاَ ْ
ِرْز ٍ
ألذأريات.57-56 :
وألمعروف أأن ألله سسبحانه أأمرنا أأن
نسسير في أأ’رضس ،وأأن نضسرب في
ن -وأح -ي -ه -ا ب -اح -ث -ي -ن ع -ن م -خ-ب-آات-ه-ا
وكنوزها ،وأأن نتعلم ألعلوم ألنافعة{ ،
ُقْ-ل َهْ-ل َيْ-سسَ-تِ-وي اsلِ -
ن َيْعَلُموَن
ذيَ -
َواsل ِ-ذي َ-ن َ’ َيْ-عَ-لُ-م-وَن } [أل -زم -ر:
 ،]9وأأمرنا أأن نكد ونكدح في طلب
أل- -رزق ،ق- -ال ت- -ع -ال -ىُ { :هَ-و اsلِ-ذي
’َْرضَص َذُلوً’ َفاْمشُسوا
ما أ
جَع َ
ل لَُك ُ
َ
ِف -ي مَ َ-ن -اِك -بِ َ-ه -ا َوُك ُ-ل -وا مِ ْ-ن ِرْزِقِ -
ه
َوِإاَلْي ِ
ه الtنشُسوُر } [ألملك.]15 :
ف -ال -ل -ه ذsل -ل ل-ن-ا أأ’رضس ب-م-ا ف-ي-ه-ا،
وأأم -رن -ا أأن نسس -ي -ر ف -ي أأرج-ائ-ه-ا وأأن
نبحث عما أأودع فيها من ألخيرأت
ألتي جعلها ألخالق متنوعة بحسسب
تنوع ألعصسور وأأ’زمان ،وبمقدأر تنوع
ح -اج -ات أإ’نسس -ان وم -ط -ال -ب -ه ،ف-م-ن
يرغب في زيادة ربحه وكثرة فائدته
فعليه بالسسعي وأ’جتهاد في أجتناء
أل- -خ- -ي- -رأت ،وأأن يسس- -تشس- -ع- -ر أل- -ج- -د
وألنشساط ،وأأن يطرح ألعجز وألكسسل
وألتوأني ،وهي سسنة ألله في خلقه،
ولن تجد لسسنة ألله تبديً.Ó
إأن ألعاقل ’ يرضسى لنفسسه أأن يكون

حكمة العدد

ن َفْ-ضسِ-ل ال-لِ -
ص َواْب َ-ت ُ-غ-وا ِمْ -
ه
ك  Óv-ع -ل -ى غ -ي -ره ،أأو أأن ي -ك-ون إأم-ع-ة ا أ
’َْرض ِ
ُ
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ق
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ى
ل
ا
ع
ت
ه
ل
و
ق
و
،
]
1
0
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ة
ع
م
ج
يسستجدي ألرزق من فÓن أأو عÓن ،أل
َ ِ
وه-و ي-ع-ل-م ويسس-م-ع ق-ول أل-ل-ه ت-ع-ال-ى :اْع َ-م ُ-ل -وا َف َ-سس َ-ي َ-رى ال -لُ -ه َعَ-م-لَُ-كْ-م
ن ِإا s
ن َلْيسَص ِل ِإ
{َوأاَ ْ
Óن َسسا ِ
’ َما سَسَعى َوَرسُسولُ ُ
ن [ ألتوبة:
ه َوالُمْؤوِمُنو َ
* َوأاَ s
ن سَسْ- -ع َ-ي ُ -ه سَس ْ-وَف ُي َ-رى * ُث s-م . 101
’َْوَفى } ألنجم:
ءا أ
ُي ْ
جَزاُه اْل َ
وُيروى أأن ألله أأنزل في ألتورأة« :يا
جَزا َ
 ،]41-39وق - -ول - -ه ت- -ع- -ال- -ىَ { :فِإاَذا ع - -ب- -دي ح- -رك ي- -دك أأن- -زل ع- -ل- -يك
ُق -ضِس َ-ي ِ -
ت الsصسُÓَ-ة َف-اْنَ-ت-شِسُ-روا ِف-ي ألرزق» ،وروى ألطبرأني أأن ألرسسول
صسلوأت ألله وسسÓمه
ع -ل -ي -ه ق -ال« :أط-ل-ب-وأ
أل - -رزق ف - -ي خ - -ب- -اي- -ا
قال سسعيد بن العاصص« :القلوب
أأ’رضس» ،وق -ال ع-ل-ي-ه
تتغير ،ف Óينبغي للعبد أان يكون
ألصسÓة وألسسÓم« :ما
مادحًا اليوم ذامًا غدا.

ل َفََ Óتْنَهْر } ألضسحى. 10 :
ال sسساِئ َ
( )7كثير من ألناسس ’ يسسَعْون إ’يجاد فرصس
ع-م-ل ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-ل-م-تسس-ولين؛ (ألعمل  -أ’حمد
ألبقري  -صسـ .)72
سسؤوال هام :هل ألمتسسuول ألذي يقف أأمام
ألمسساجد أأو في أأ’ماكن ألعامة مِن أل sسسائل
وألمحروم؟
الجواب :ألمتسسuول ألذي يتخذ من ألتsسسtول
مهنًة لكسسب ألمال ،وُيذِtل نفسسه للناسس ،وهو
غير محتاج ،ليسس من ألسسائل و’ ألمحروم؛
أ’ن ألسسائل وألمحروم ’ يسسأالك ،بل تظنtه غنvيا
من ألتعtفف.
ي -ق -ول أإ’م -ام أل -غ -زأل-ي (رح-م-ه أل-ل-ه ت-ع-ال-ى):
ألسس -ؤوأل ف -ي -ه إأذ’ُل ألسس -ائِ -ل ن-ف َسس-ه ل-غ-ي-ر أل-ل-ه
سسبحانه وتعالى ،وليسس للمؤومن أأن ُيذِsل نف َسسه
لغير ألله؛ فسسائر ألخلق عباد أأمثاله ،ثم إأنه
أأيضًس -ا إأي -ذأء ٌ ل -ل -مسس -ؤوول؛ أ’ن -ه رب-م-ا ’ يسسَ-م-ح
بالبذل عن طيب نفسس؛ وذلك أ’نه إأن بذل،
بَذل من َقبيل ألحياء ،وإأن أأعطى ،أأعطى مِن
ب- -اب ألu- -ري- -اء ،وإأن مَ - -ن -ع ف -ق -د أأل -ح -ق ن -ف َسس -ه
بالبخÓء ،ففي بذله شِسرك ،وفي منعه بُخل،
وألسس- -ائ- -ل ه -و ألسس -بب ف -ي ك -ل ه -ذأ أإ’ي -ذأء،
وأإ’يذأُء محsرم باتفاق أآ’رأء.
وسسمع عمر بن ألخطاب رضسي ألله عنه سسائًÓ
يسسأال بعد ألمغرب ،فقال لوأحد من قومه:
َعش uس ألsرجل ،فعشsساه ،ثم سسمعه ثانيًا يسسأال،
فقال :أألم أأُقْل لكَ :عش uس ألsرجل؟ قال :قد
عشsسْيُته ،فنظر عمر فإاذأ تحت يده مخÓة
م -م -ل -وءة خ -بً -زأ ،ف-ق-ال :لسسَت سس-ائ ،Óً-ول-ك-نك
ي إأبِل
تاجٌر ،ثم أأخذ ألمخÓة ونثرها بين يَد ْ
ألصسدقة ،وضسربه بالدرة ،وقالَ ’ :تُعْد .ولهذأ
ف -إان -ه م -ن أل -م -ف -روضس أل -تصس -دي ل-ه-ذه أآ’ف-ة
أ’جتماعية وألتي شسوهت صسورة ألبÓد وألعباد
وألتي أأصسبحت مهنة محترفة عند كثير من
أل -ن -اسس أل -ذي -ن ذهب م-ن-ه-م أل-ح-ي-اء وت-ح-ول-وأ
ك- -أاشس- -ب- -اه ق- -ط- -ع أل- -ط- -رق أل- -ذي- -ن يصس -ادرون
ويغتصسبون أأموأل ألناسس بالباطل .

أأكل أأحد طعامًا قط خيًرأ من أأن
يأاكل من عمل يده.
إأّن أأ’م- -م ل- -م ت- -ت- -ق- -دم ف- -ي م- -ي- -دأن
ألصسناعة وألحضسارة إأ’ أ’نها طرحت
ت فكرها ويدها
ألكسسل جانبًاَ ،وَأأْعَمَل ْ
في أسستخرأج كنوز أأ’رضس وفي تعلم
أل -ع-ل-وم وأل-ف-ن-ون وأل-وسس-ائ-ل ألÓ-زم-ة
للحضسارة ولعصسر ألذرة.
فيجب علينا أأن نأاخذ نصسيبنا من
ألفنون وألعلوم ،وأأن نتسسابق على ما
فيه صسÓح ألبشسرية ،وأأن ’ نهمل أأمر
ألله؛ بل نجعله في ألمقدمة ونعمل
ل -ل -دن -ي -ا ،ك-م-ا ق-ال ت-ع-ال-ىَ { :وابَْتِغ
ك الل ُ
’ِخَرَة َوَ’
ه الsداَر ا َآ
ِفيَما َآاَتا َ
حسِس ْ
ن
ك ِم َ
َتْنسَص َنصِسيَب َ
ن الtدْنَيا َوأاَ ْ
َك َ-م -ا أاَْح َ-سسَ-ن ال-لُ -ه ِإاَلْ-يَ-ك َوَ’ َتْ-بِ-غ
’َْرضِص ِإاsن ال -ل َ-ه َ’
الَ- -ف َ-سس -اَد ِف -ي ا أ
ب الُمْفسِس ِ
دينَ } ألقصسصس88 :
ُيِح t
 ،وق- - -ال ت- - -ع - -ال - -ىَ { :فِ-إاَذا َفَ-ر ْ
غَ-ت
ك َفاْر َ
ب}
ب * َوِإاَلى َرuب َ
غ ْ
صس ْ
َفان َ
ألشسرح. 8-7 :
وخÓصسة ألقول علينا أأن نعرف أأن
ألعمل في أ’سسÓم يعد عبادة شسريفة
تكف ألمرء عن ألمسسالة وتحقق له
أ’حترأم بين ألناسس فيعيشس مرفوع
ألرأأسس ’ يمد يده للناسس و’ يعتمد
ع -ل -ى أأح -د وإأّن -م-ا ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى أل-ل-ه
سسبحانه.
خير الهدى:
َوَعْن أأبي هريرة َأأsن َرسُسول ألsلهِ ﷺ
حِدُكم َما لَم يْعجلْ:
َقاَلُ :ي ْسستجَاُب َأ’ َ
ب
يُقوُل َقد َدعو ُ
ت َرuبيَ ،فلم ي ْسسَتج ْ
ِلي .متفٌق َعَلْيِه.
جاُب
وفي ِرَوأَيةٍ لُم ْسسِلم ٍ ’ :يَزا ُ
ل ُي ْسسَت َ
ِل-لَ-عْ-بِ-د َم-ا َل-م ي-دُع بِ-إاثٍ-م ،أاَْو َقِ-ط-يعِة
ل
ل ِقيلََ :يا رسُسو َ
َرِحمٍَ ،ما َلْم َي ْسستْعِج ْ
لَ :قْد
جالُ؟ َقالََ :يُقو ُ
الsلِه َما ا’سْسِتْع َ
تَ ،وَقْد َدَعْو ُ
دَعْو ُ
ت َفَلم أاََر َي ْسسَتِجيبُ
ع
ك ،وَيَ-د ُ
ل -يَ ،ف-يَْ -سسَ-تْ-ح-سِسُ-ر ِعْ -ن-د َذِلَ -
الtدَعاَء.

جوابك

ج:

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

سض :ماذإ يحرم على إ÷نب؟

ي-ح-رم ع-ل-ى ا÷نب م-ا ي-ح-رم ع-ل-ى اÙدث ح-دثً-اأاصس-غر،
وقراءة القرءان ◊ديث « ’ يقرأا ا÷نب و’ ا◊ائضص شسيئًا من
القرءان « رواه الÎمذي ،ويحرم عليه أايضسًا اŸكث ‘ اŸسسجد،
قال النبي صسلى الله عليه وسسلم « :إا ’ Êأاحل اŸسسجد ◊ائضص
و’ جنب « رواه أابو داود ‘ سسننه.

سض :ماذإ يحرم على إ◊ائضض وإلنفسصاء؟
ج:

يحرم على ا◊ائضص والنفسساء ما يحرم على ا÷نب،
’سستمتاع Ãا بÚ
والصسيام قبل انقطاع الدم،و“ك Úالزوج من ا إ
سسرتها وركبتها من غ Òحائل قبل الغسسل.

أإقـ ـ ـ ـوإل مأاث ـ ـ ـورة

قال مسسروق« :كفى بالمرء علماً أان يخشسى الله تعالى ،وكفى بالمرء جه ًÓأان
ُيعجب بعمله».

خ Òالهدى
ن َرسُسول اللsهِ ﷺ
َوَعنْ أابي هريرة أاَ s
ح ِ
ل:
جاُب أ
َقا َ
دُكم مَا َلم يْعج ْ
لُ :ي ْسست َ
’َ َ
ب لِي.
ل َقد َدعوتُ َرuبيَ ،فلم ي ْسستَج ْ
يُقو ُ
ق َعَلْي ِ
ه.
متف ٌ
جاُب لِلَعْبدِ َما لَم
و‘ ِرَواَيةٍ ْ ُŸسسِلمٍ ’ :يَزا ُ
ل ُي ْسستَ َ
ل:
يد ُ
ل ِقي َ
م َي ْسستْعِج ْ
ع بِإاثمٍ ،أاَْو َقِطيعةِ َرِحمٍ ،مَا َل ْ
لَ :قْد
ل؟ َقا َ
َيا رسُسو َ
لَ :يُقو ُ
جا ُ
ل اللsهِ َما ا’سْستِْع َ
تَ ،وَقْد َدَعْو ُ
دَعْو ُ
ب ‹،
ت َفَلم أاََر َي ْسسَتِجي ُ
ع الtدَعاءَ.
ك ،وَيَد ُ
حسِسُر ِعنْد َذلِ َ
َفَي ْسستَ ْ

سصل ـ ـ ـوك ف ـ ـ ـي إŸيـ ـ ـ ـزإن:
إحـ ـ ـذر ..إلتع ـ ـّود عل ـ ـى إلنعمـ ـة مـ ـرضض صصام ـ ـت

م -رضص ’ ت -رى ل -ه م Ó-م -ح و’ تشس -ع -ر ل-ه
بأاعراضص ،إانه مرضص «التعود على الّنعمة»أان
ت-أاَل-ف ِن-عَ-م ال-لِ-ه ع-ل-يك وك-أان-ه-ا ل-يسست ِبِ-نَ-عم
’حسس -اسص ب-ه-اأان ت-ت-ع-ود ال-دخ-ول
وف -ق -دان ا إ
ع -ل -ى أاه-ل ب-ي-تك وŒده-م ب-خ Òو‘ أاحسس-ن
’ن تذهب للتسسوق وتضسع ما تريد ‘
حان ا آ
ال-ع-رب-ة وت-دف-ع ال-ت-ك-ل-ف-ة وت-ع-ود Ÿن-زلك بÓ
’نك تعتÈ
أادنى إاحسساسص باŸنعم وشسكره ،أ
هذا عاديًا وحقك ‘ ا◊ياة ..
أأن تدخل بيتك دون أأن تسستشسعر نعمة ألله عليك
بالسستر وبوجود أأم أأو أأب أأو زوجة وأأطفال بصسحة
وفي أأفضسل حال
ف Óتجعل ألحياة ُترغمك على أأن تأالَف ألنعم ،بل
أأرغم أأنت حياتك أأن تأالف ألَْحْمد .

وإأذأ سس- -أالت ع- -ن ح -الك ف  Ó-ت -ق -ل «’ ب -أاسس» وق -ل
«ألحمد لله»  ،فأانت في ِنعم كثيرة ’ تحصسيها ،قد
ج ّ-دده -ا أل -ل -ه لك ف -ي ي -ومك ه -ذأ ،ف-وجب ع-ل-يك
حمده وشسكره فغيرك قد حرمها في يومه ذأك.
فكم من آأمن أأصسبح خائفًا ..وكم من صسحيح أأصسبح
سسقيمًا ..وكم من عامل أأصسبح عاط ً
 ..Óوكم من
غ -ن -ي أأصس -ب -ح م -ح -ت -اج ً-ا ..وك-م م-ن م-بصس-ر أأصس-ب-ح
أأعمى ..وكم من متحرك أأصسبح عاجزأ ً ..وأأنت
جددت لك كل تلك ألنعم فقل ألحمد لله على ما
أأع-ط-ى وأأب-ق-ى ..أل-ل-ه-م ك-م-ا رزق-ت-ن-ا أل-نعم فارزقنا
ألشسكر ،وأجعلنا حامدين شساكرين
قال تعالى  :لَِئن شَسَكْرُتْم َ’أَِزيَدsنُك ْم {إأبرأهيم }7 :
ي الشsسُكو ُر {سسبأا }13 :
ل مuنْ ِعَباِد َ
َوَقِلي ٌ

á````æ«eGC.ê : OGó```YGE

فالك
ا◊مل

إŸوإفق لـ  ٢٢ربيع إلثا ١٤٤٠ Êهـ إلعدد ١٧٨٣٣
’حد  ٣٠ديسسم ٢٠١٨ Èم
إ أ
mimigaga783@gmail.com

عندما ينقل أأحدهم إأليك خبرأ
م -ا ،ل ت -خ -ج -ل م -ن سض -ؤوأل -ه ع -ن مصض-در
أل -خ -ب -ر ،ف -اإلشض -اع -ة ي -ؤول -ف -ه -ا أل -ح -اق-د
وينشضرها ألجاهل ،ويصضدقها ألسضاذج.
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الثور
ب -عضس أل-عÓ-ق-ات أإلنسض-ان-ي-ة م-ث-ل
أل -زج -اج أأح -ي -ان ً-ا ي -ف ّضض -ل أأن ن -ت -رك -ه -ا
م- -كسض- -ورة ب- -دًل م- -ن إأي- -ذأء أأن- -فسض- -ن- -ا
بمحاولت إأصضÓحها.

ا÷وزاء

خ ÈمثÒ

ل تحاول أأن تنتقم من ألذين
يسضيء لك بالمثل ،أعتبره مثل ألحمار
إأذأ رفسضك ،ت - -حك م- -ك- -ان أل- -رفسض- -ة
وتتوجع قلي Óثم تكبر وتنسضى.

العثور على رسسالة مشسّفرة
لـ «حر Ëالسسلطان» ‘
«الباب العا‹»
ت-مّ -ك-ن أل-ق-ائ-م-ون ب-أاع-م-ال أل-ت-رميم
وألصض -ي-ان-ة ف-ي قصض-ر أل-ب-اب أل-ع-ال-ي
(ط -وب ك -اب -ي) ف-ي أسض-ط-ن-ب-ول ،م-ن
ألعثور على رسضالة «مشضفرة» تعود
إألى ألقرن ألتاسضع عشضر.
إÿوف
وبحسضب ما نقلت صضحيفة «حرييت
دي-ل-ي» أل-ت-رك-ي-ة ،ف-إان أل-رسض-ال-ة أل-تي من أإشسياء ’ وجود لها
قالت ألجدة لحفيدتها« :في ألبيت ل
تعود أليام ألدولة ألعثمانية ،كتبت
يوجد ماء ،سضوف أأذهب إلحضضار ألماء.
في عام  ،1871كما أأنها تحمل توقيع
أأخذت ألجدة دلو وذهبت لحضضار ألماء ،لم
وختم رئيسس ألمخصضيين في ألقصضر،
تبتعد ألجدة حتى قررت حفيدتها ألذهاب
جوأهر آأغا.
معها لحضضار ألماء ،وأأخذت دلوأ أأصضغر وتبعتها
ة
ز
ر
ا
ب
ا
م
ا
ه
م
ى
ل
و
ت
ي
ا
غ
آ
أ
ر
وكان جوأه
حينما رآأهما ألديك قرر أأن يذهب معهم لحضضار
في قسضم ألحريم بالقصضر في عهد
ألماء هو أآلخر ،وأأخذ دلوأ صضغيرأ وتبعهم.
ألسضلطان ألعثماني عبد ألعزيز؛ وهذأ
هذأ ألمر لم يعجب ألفأار ،فتناول دلوأ صضغيرأ جدأ
ألمكان يضضم ما يقارب  400غرفة.
وت-ب-ع-ه-م.ه-ك-ذأ أج-ت-م-ع-وأ ج-م-ي-ع-ا عند ألنهر ،وقاموأ
بتعبئة ألماء ،وقرروأ ألعودة إألى ألمنزل....بالمقدمة
وذك -ر أل-مصض-در ،أأن أل-رسض-ال-ة م-ك-ت-وب-ة
ألجدة وتتبعها حفيدتها ومن خلفها ألديك يتبعه ألفاأر.
ب -ال -ل -غ -ة أل-ع-ث-م-ان-ي-ة ،ل-ك-ن-ه-ا ل-م ت-ح-دد
على جانب ألطريق وتحت شضجرة تفاح نام أأرنب بني
ألسضلطان ألذي توجهت إأليه ،وما زأل
أل -ل -ون ،وب -الصض -دف-ة سض-ق-طت ت-ف-اح-ة ع-ل-ى رأأسس ألرنب
م -ت -ح-ف أل-قصض-ر ،ي-ن-ت-ظ-ر أل-كشض-ف ع-ن
ب مرعوبا يجري وجاء أأسضفل أأقدأم ألجدة،
ألنائم ،فه ّ
معناها.
فخافت ألجدة ودلقت كل ألماء ،هذأ أخاف أألرنب أأكثر
ن
م
ب
ر
ق
م
س
ص
خ
ض
ش
ر
ث
ك
أ
أ
ا
غ
آ
أ
ر
ه
أ
و
وكان ج
فاسضرع أكثر ليصضطدم بالحفيدة ويسضكب ألماء ،وتكرر
ألسض -ل -ط-ان ع-ب-د أل-ع-زي-ز ووأل-دت-ه وب-ق-ي-ة
ن- - - - - -فسس ألشض- - - - - -يء م - - - - -ع أل - - - - -ديك وأل - - - - -ف - - - - -ار.
ألعائلة ،ويتولى صضاحب هذه ألمهمة في
فيما بعد كان ألرنب قد أختفى عن أألنظار،
أل -ع -ادة أأم -ور ج -ن -اح أل -ح -ري -م وع Ó-ق-ات
هدأأت ألجدة وقالت بعد تفكير ،ألحمد ألله
ألسضÓطين ألحميمية.
أأنني نجوت من ألدب ،أأما ألحفيدة فحمدت
ألله أأن أأنجاها من ألذئب ،ألديك شضكر ألله
وشضارك فريق أأكاديمي من جامعتين في
أن خلصضه من ألثعلب ،أأما ألفأار فرأأى أأنها
ق- -رأءة أل- -رسض- -ال -ة إأل -ى ج -انب م -ت -رج -م -ي -ن
أأع -ج -وب -ة ه -ي أل -ت -ي أأن-ج-ت-ه م-ن ذلك أل-ق-ط
يتحدثون ألعربية لكن بعضس ألكلمات تبدو
ألشضرسس.
مشضفرة في ألرسضالة ،وهو ما يعني أأن من
في هذأ ألوقت ما زأل أألرنب يجري ويجري حتي
كتب ألنصس أأرأد إأخفاء بعضس أألمور.

لل
ع
È

ة

السسرطان

شس
غل عق

^ أإن إل -ف -ت -ي -ات
إلÓتي يتمتعن بعÓقة
قوية وثقة بوإلدهن ،أإكثر مي ً
Ó
’نشس - -اء ع Ó- -ق - -ة وث- -ق- -ة ق- -وي- -ة
إ
بشسركائهن في إلمسستقبل؟
فشس-ك-رإ ل-ك-ل أإب ي-قرأإ
’ّن - -ه ق ّ- -دم إب - -ن - -ت - -ه
أ
’ج-ي-ال ف-ي
ك-ه-دي-ة ت-ت-م-ث-ل ف-ي صس-ان-ع-ة إ أ
إلمسستقبل.

زوج ناسض زإيدين في
فاسض ،إلبنت تحوسض تبني
إل -دإر وإل -ول -د ي -ح-وسض ع-ل-ى
’فÓسض؟
إ إ

حل العدد السسابق

األسسد
ألحديث مع ألناسس كالخياطة فأانت
أل -خ -ي -ط وك Ó-مك أإلب -رة إأن أأحسض -نت
أل -خ -ي -اط -ة صض -ن -عت ث -وب -ا ج -ذأب -ا وإأن
أأخطأات لن تجرح إأل نفسضك.

إلنهر.

العذراء
أأح -ي-انً-ا ي-خ-ذل-ن-ا أل-ب-عضس ،ل-يسس
ألّننا قصضرنا بحّقهم بل ألنهم لم
يعتادوأ على صضدق ألمشضاعر.

‘ حّب ـك ي ـا ب ـÓدي

وصض -ل أل -غ -اب -ة ،ه-ن-اك ت-وق-ف ل-يسض-ت-رد أأن-ف-اسض-ه،
ولسضان حاله يقول يا ألله كم أأنا محظوظ ،لقد
كان ألصضيادون كثر ولكني نجوت بأاعجوبة.
كثيرون يخافون من أأشضياء ل يعرفونها.

?????? أ
نبضسنا فلسسطين ـي ل
Óب ـد? ???

^ و ِإذإ إل - - - -نسس - - - -اُء نشس- - - -أاَن ف- - - -ي
أإم- - -ي ٍ- -ة...رضس َ- -ع إل - -رج - -اُل ج - -ه - -ال ً- -ة
وُخمو’.
^ ب -ال -ن -ار ي -خ -ت-ب-ر إل-ذهب وب-ال-ذهب
تختبر إلمرأإة وبالمرأإة يختبر إلرجل.

ابتسسم

لـك

ك -ل أأق -دأر أل -ل -ه ط -ي -ب -ة سض-وأء
طابت بها روحك أأم لم تطب وألله
يعلُم وأأنتم ل تعلمون.

أأي - -ا ع- -ب- -د ق- -ادر ك- -ن ـت
أل- -ق -دي ـ ـ ـرأ وك -ان أل -نضض -ال
طوي Óعسضيـ ـرأ
شضرعت ألجهاد فلبّـ ـاك شضعب
وناجـاك رّب فك ـان ألنصضي ـ ـرأ
ون ّ-ظ -مت ج-يشض-ا و سُضْ -سضَ-ت بÓ-دأ
فكنت أألمير ألخبير ألخطي ـ ـرأ
وأأل-ه-بت ف-ي أل-ق-اب-ع-ي-ن أل-حناي ـا
وأأيقظت في ألخانعين ألضضمير

AÉjôcR …óØe

اŸيزان
وأصض-ب-ر ع-ل-ى م-ا ي-ق-ول-ون وأه-جرهم
ه -ج ً-رأ ج -م -ي ..Ó-ه -ك -ذأ صض-ي-غت أل-رأح-ة
ألنفسضية في تجّنب بعضس ألبشضر.

العقرب
قوأعد ألسضعادة أألربعة :ل تكره أأحدأ مهما
أأخطأا في حقك ،عشس في بسضاطة مهما ع Óشضأانك،
توقع خيًرأ مهما كثر ألبÓء ،أأعطي ألكثير حتى لو
أمتلكت ألقليل.

القوسس
ل تحزن إأذأ جاءك سضهم قاتل من أأقرب ألناسس إألى
قلبك ،فسضوف تجد من ينزع ألسضهم ويعيد لك ألحياة
وألبتسضامة.

^ هل تعلم أإن ذإكرة إلذبابة تبلغ حوإلي  ٣ثوإن فقط..لهذإ إلسسبب
كلما حاولت أإن تبعدها عنك عادت إليك..كم ظلمناك يا سسيدة
’صسل مريضسة.
ذبابة عندما كنا نقول عنك سسامطة..وأإنت في إ أ

ا÷دي

إأذأ لم تسضتفد من ألتقنيات ألمتوفرة في تحسضين عادأتك وتنظيم
أأعمالك ،فأانت تعيشس خارج هذأ ألعصضر.

ع -ل-ى ع-ه-دي ع-ل-ى
ديني على أإرضسي تÓقيني
أإن- -ا ’ه- -ل- -ي إن- -ا إف- -دي- -ه- -م إن -ا دم -ي
فلسسطينى فلسسطيني فلسسطيني
أإنا دمي فلسسطيني
وق - -ف- -ن- -الك ي- -ا دي- -رت- -ن- -ا ب- -ع- -زت- -ن- -ا
وعروبتنا أإرضض إلقدسض نادتنا

صس -وت أإم -ي ي -ن -ادي -ن -ي ف -لسس -ط -ي-ن-ي
فلسسطيني أإنا دمي فلسسطيني
يا يما إبشسري بالعز دإرك قلعة ما
تنهز
ع- -ل- -ي -ه -ا إل -روح م -ا ت -ن -ع -ز و’ دم -ي
وشس-رإي-ن-ي ف-لسس-ط-ي-نى فلسسطيني إنا
دمي فلسسطيني

الدلو
’سستاذ :ما هو إلشسيء إلذي تحتاجه و’ يمكن رؤويته
^ إ أ
وإلشسعور به؟
’وكسسجين يا أإسستاذ
تÓميذ  :٢٠٠٢إ أ
تÓميذ  :٢٠١٣إلويفي يا أإسستاذ.

تريُد أأن تعرفَ من يسضتحtق أأن يسضتوطن أأعماقك ،أأنظُر إألى من يجعُلك تشضعر
أأّن ألحياَة جميلة مهما ق َسضت.

ا◊وت

في بعضس أألحيان نتمنى أأن نذهب بعيدأ ،ل يهم ألى أين فقط بعيدأ! حيث ل هم ،ول نحن ول
أأي شضيء فق ـ ـط...لعلنا نرتاح.
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مواقيت
الصصÓة

^٣0ديسصم : 1٨٤٥ Èبعث الكولونيل «كافينياك»
( )Cavaignacرسص- - - - - - - - - - -ال- - - - - - - - - - -ة ا ¤ا÷Ôال
«لم- -ورسص- -ي »ÒاعÎف ف- -ي- -ه -ا بسص -ل -ط -ة وق -وة
لم Òعبد القادر».
«ا أ
^  ٣0ديسص -م : 19٥٧ Èأان-ه-ى م-وؤ“ر شص-ع-وب آاسص-يا
واف -ري -ق -ي -ا أاشص -غ -ال -ه ‘ ال -ق -اه-رة ب-ت-وصص-ي-ة خ-اصص-ة ع-ن
ا÷زائر.
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إغتنمنأ هذه إلسسأنحة وإقÎبنأ من بوجدرة وسسأألنأه عن
لقرب Ÿسسرحتهأ وŒسسيدهأ ركحيأ،
إلروإيأت إلتي يرإهأ إ أ
لقرب إإ ¤ذلك،على
فأأجأب بأأن إلروإيأت إلقصسÒة هي إ أ
غرإر»تيميمون» أإو «إ◊لزون إلعنيد» أإو «ليليأت إمرأإة آإرق»،
وهي مكتوبة تقريبأ للمسسرح وللسسينمأ ،يقول إإنه  ⁄يكتب
هذه إلروإيأت عمدإ ليتم إقتبأسسهأ ،ولكن «بعد أإن تصسدر

إلروإية أإسستمع إإ ¤إلنأسش حو‹ وإلقرإء يحكون ‹ عن
إل -روإي -ة ،وأإف -ه -م م -ن ذلك أإن -ه -أ م -ؤوه-ل-ة “أم-أ لÓ-ق-ت-ب-أسش
إلسسينمأئي أإو إŸسسرحي».
على سسبيل إŸثأل فإأن روإية «إ◊لزون إلعنيد» قد إقتبسست
ع - - -أŸي- - -أ ‘  71دول- -ة ،ي- -ق- -ول ب- -وج- -درة ،وم- -ؤوخ- -رإ روإي -ة
«ط -وب -وغ -رإف -ي -أ» ق -د إق -ت -بسست ‘ أإوب-رإ م-يÓ-ن-و ‘  15مأي
إŸأضسي ،بأŸقأبل  ⁄يتم إقتبأسش روإيأت بوجدرة مسسرحيأ أإو
سس -ي -ن -م -أئ -ي -أ ‘ إ÷زإئ -رŸ .أذإ ل ت -ت-م مسس-رح-ة إل-روإي-أت ‘
إ÷زإئ -ر؟ سس -أأل -ن -أ إل -روإئ -ي ،ف -أأج -أب :ه-و سس-ؤوإل ُي-ط-رح ع-ل-ى
إıرج ÚإŸسسرحي.Ú
وأإضسأفبوجدرةلـ»إلشسعب» أإنه  ⁄يكتب للمسسرح و ⁄يفكر ‘
ذلك« ،كل وإحد وعمله ،أإنأ بصسرإحة لسست قأدرإ على إŸسسرح،
مكأ Êإإلبدإعي هو أإول إلروإية ،وإلشسعر موجود دإئمأ ‘
نصسوصسي إلروإئية» ،وعن إإمكأنية أإن يكون ‘ صسدد إلعمل على
مشسروع أإدبي جديد ،قأل إإنه دإئمأ حأمل للمشسأريع إألدبية،
وإŸشسروع إألول إلذي يتخّمر هو مأ يصسدر أإول ،أإمأ عن
أإمنيأته Ãنأسسبة إلسسنة إ÷ديدة ،قأل بوجدرة« :أإ“نى جيÓ
عبقريأ كبÒإ يهبط علينأ من إلسسمأء».

«الراديوز» تزور وتتضصامن مع عائلة عياشش ﬁجوبي باŸسصيلة
حصصريا لـ«الشصعب»

وق -ف -ة إÛأه -د ع -يسس-ى ﬁج-وب-ي وج-دت
إإلشسأدة وإلتنويه من قبل وفد «إلرإديوز» إلذي
كرم من طرف زمÓء بلومي.
زيأرة «إلرإديوز» كأن لهأ إألثر إليجأبي على

سسكأن إم إلشسمل وإŸسسيلة إلذين عÈوإ عن
شسكرهم وتأأثرهم من تنقل ‚وم كرة إلقدم
إ÷زإئرية لتقد Ëوإجب إلعزإء وهي إŸبأدرة
إألو ¤م- -ن إÛت- -م- -ع إŸد Êع- -ل- -ى إŸسس -ت -وى

مفاجآات با÷ملة ‘ الدور  16من كأاسس ا÷مهورية

فرق اÎÙف األول تواصصل خروجها من اŸنافسصة
ت- -واصص- -لت م- -ب- -اري -ات ال -دور الـ  16من
منافسصة كأاسس ا÷مهورية عشصية أامسس ‘
ي -وم -ه -ا ال -ث -ا ،Êب -إاج -راء ثÓ-ث م-واج-ه-ات
أاسصفرت عن حجز كل من إا–اد ا◊راشس
وشص -ب-اب ب-ل-وزداد و‚م م-ق-رة Ÿق-ع-ده-م ‘
ال-دور ال-ث-م-ن ال-ن-ه-ائ-ي ،ب-ع-دم-ا “ك-نوا من
لط -اح -ة Ãن -افسص -ي -ه -م م -واصص -ل Úب-ذلك
ا إ
لذن Úيوم
اŸغامرة بحثا عن معانقة ذات ا أ
ال -ف -ا— م -اي  ،2019م-وع-د إاج-راء ن-ه-ائ-ي
كأاسس ا÷مهورية.
ﬁمد فوزي بقاصس
تأأهل فريق إإ–أد إ◊رإشش إإ ¤إلدور إŸقبل
على حسسأب ضسيفه مولودية بجأية ‘ إŸوإجهة
إلتي إحتضسنهأ ملعب أإول نوفم ÈبأÙمدية،
بعدمأ “كن أإشسبأل إŸدرب «شسريف حجأر» من
إلفوز ‘ إلشسوط إإلضسأ‘ إلثأ Êبهدف وحيد من
توقيع صسخرة إلدفأع «فأرسش بن عبد إلرحمن»
‘ (د  )109برأإسسية ﬁكمة ،حرر بهأ إألنصسأر
إل -ذي -ن حضس -روإ ب-ق-وة Ÿسس-أن-دة إلصس-ف-رإء ،وه-و
إل - -ف- -وز إل- -ذي أإق- -ي- -م ب- -ه إلصس- -ل- -ح ب Úإألنصس- -أر
وإلÓعب ،Úبعد بدإية موسسم كأرثية ألصسحأب
إللون Úإألصسفر وإألسسود ‘ إلرإبطة إÎÙفة
إل-ث-أن-ي-ة ل-ك-رة إل-ق-دم ،ج-ع-ل-ت-ه-م ي-ن-ه-ون إŸرحلة
إألو ¤من إلبطولة ‘ إŸركز إلـ  14برصسيد 12
نقطة.
إŸدرب «شسريف حجأر» أإعرب عن رضسأه عن
إŸبأرإة إلتي قدمهأ فريقه وعن إلفوز وإلتأأهل
إإ ¤إلدور إŸقبل ،ح Úأإكد بأأن إلسسيطرة كأنت
خÓل إلتسسع Úدقيقة إل–أد إ◊رإشش ،وأإوضسح
ب -أأن لع -ب -ي-ه ك-أن ب-إأم-ك-أن-ه-م ق-ت-ل إŸوإج-ه-ة ‘
إل -وقت إألصس -ل -ي ل -ك -ن -ه -م م -ددوإ إلسس -وسس -ب-أنسش
وفعلوهأ ‘ إلوقت إإلضسأ‘ من ضسربة ثأبتة ،كمأ
أإثنى على قتألية لعبيه فوق إŸيدإن وعلى روح

إÛموعة ،كأشسفأ بأأن عم ÓكبÒإ ينتظره رفقة
إل -ط-أق-م إل-ف-ن-ي م-ن أإج-ل –ق-ي-ق إل-ه-دف إألول
للفريق وهو إلبقأء ‘ حظÒة إÎÙف إلثأ.Ê
من جأنبه مدرب مولودية بجأية «خ Òإلدين
مأضسوي» هنأأ إإل–أد على تأأهله وقأل« ،إإ–أد
إ◊رإشش يسس -ت -ح-ق ت-أأه-ل-ه إل-ي-وم إإ ¤إل-دور ث-م-ن
إلنهأئي ،أإدوإ مبأرإة كبÒة منذ إنطÓقهأ عكسسنأ
“أمأ نحن إلذين  ⁄نقم بأأي شسيء حتى نفوز
ب- -أŸب- -أرإة ن- -ق- -ول- -ه- -أ صس- -رإح -ة» ،وأإضس -أف‘« ،
إألشس - -وإط إإلضس- -أف- -ي- -ة ك- -ن- -أ أإفضس- -ل م- -ن إإ–أد
إ◊رإشش من إلنأحية إلبدنية وكأنت لدينأ بعضش
إلسسيطرة على إللعب ،عأنينأ من إلغيأبأت ولعبت
إليوم دون مهأجم ،آإخرهم كأن «توري» إلذي
إشستكى من إŸرضش صسبيحة إليوم ،حأولنأ إلعودة
بألتأأهل لكن إلرغبة ‘ إلفوز كأنت حرإشسية،
مÈوك عليهم إلتأأهل ونحن علينأ أإن نركز على
إلبطولة» ‘ .إŸوإجهة إلثأنية ،عأد فريق شسبأب
بلوزدإد بورقة إلتأأهل إإ ¤إلدور ثمن إلنهأئي من
بأتنة أإمأم إلشسبأب إÙلي ،بعدمأ “كن من
إل- -ف- -وز ب- -ه- -دف لصس- -ف- -ر ،م -ن ت -وق -ي -ع إŸدإف -ع
إÙوري إل- -ع- -أئ- -د ‘ إÒŸك- -أت- -و إلشس -ت -وي إإ¤
إلفريق «سسفيأن بوشسأر» من رأإسسية ﬁكمة ‘
إل-دق-يقة  74ب -ع-دم-أ ت-ل-ق-ى ك-رة ع-ل-ى ط-ب-ق م-ن
ﬂأل -ف -ة ن -ف -ذه -أ «شس -مسش إل -دي -ن نسس -أخ» ،وه-و
إلهدف إلذي قأد إلشسبأب إإ ¤إلدور إŸقبل ،ومن
دون شسك سسيعيد روح إÛموعة قبل إنطÓق
مرحلة إلعودة من إÎÙف إألول.
إللقأء إلثألث عرف تأأهل فريق ‚م مقرة
على حسسأب مضسيفه إإ–أد إلرمشسي ،وهو إللقأء
إلذي فأز به إلزوإر بثÓثية نظيفة ،ليوإصسل أإبنأء
إŸسسيلة مغأمرتهم ‘ إلسسيدة إلكأأسش ،مؤوكدين
ب -ذلك ع -ل -و ك -ع -ب -ه -م ه -ذإ إŸوسس-م ،ون-ت-أئ-ج-ه-م
إليجأبية إÙققة منذ إنطÓق إŸوسسم إلتي
جعلتهم ينهون مرحلة إلذهأب ‘ إŸركز إلثألث
من إÎÙف إلثأ.Ê

france prix 1

أام Úبلعمري

بحضصور بلومي ،شصا‘ ،كويسصي ،قاسصي سصعيد وحنصصال

وف -ي -ة ل -نشص -اط -ه -ا ال -تضص -ام -ن -ي ت-ن-ق-لت
ج- -م- -ع- -ي- -ة «ال- -رادي -وز» أامسص -ي -ة ا÷م -ع -ة
ل-ت-ق-د Ëواجب ال-ع-زاء إا ¤ع-ائ-ل-ة الفقيد
ع -ي -اشس ﬁج -وب -ي ب -أام الشص -م -ل ب -اŸسص -ي-ل-ة
مÈزة تعاطفها معها ‘ مواجهة اÙنة.
وف- -د «إل- -رإدي -وز» إل -ذي ي -ق -وده ق -أدة شس -أ‘
بصسحبة ‚وم كرة إلقدم إ÷زإئرية على غرإر
بلومي  ،قأسسي سسعيد ،كويسسي ،وإ◊كم إلدو‹
ح -نصس -أل ح -ظ -ي ب -أسس -ت -ق-ب-أل ك-ب Òم-ن أإع-ي-أن
وأإقأرب إلرإحل.
ومن بأب إلتضسأمن ورفع معنويأت عأئلة
عيأشش ثم منح عمرة وكذإ تزويد مسسجد بÓل
بن ربأح بجهأز تلفأز ومصسأحف وهدإيأ أإخرى
كأن لهأ صسدى إيجأبي للحضسور.
رئ -يسش إ÷م -ع -ي -ة ق-أدة شس-أ‘ ن-وه ‘ ك-ل-م-ة
مقتضسبة بألتضسأمن إلكب Òإلذي تلقته إلعأئلة
مشسيدإ بألسسمعة إلتأريخية إلتي يتمتع بهأ إ◊أج
عيسسى ﬁجوبي إإبأن إلثورة إلتحريرية وموقفه
إثنأء فقدإن إبنه وإضسعأ حدإ لنتهأزي Úحأولوإ
إت- -خ- -أذ ح- -أدث ع- -ي- -أشش ورق- -ة إب -ت -زإز خ -دم -ة
Ÿصسأ◊هم .

1٧°

«آاف .بي .آاي» قضصائي
Ÿكافحة الفسصاد ..

بوجدرة« :رواياتي تنتظر اقتباسصها للركح ا÷زائري»

اŸسصرح الوطني :أاسصامة إافراح

 1٥°وهران

الثمن  10دج

نزل ضصيفا على مهرجان اŸسصرح اÎÙف

ت- -ت- -وا ¤ال -ع -روضس اŸسص -رح -ي -ة ع -ل -ى رك -ح اŸسص -رح
ال-وط-ن-ي ا÷زائ-ري ،وي-ت-واصص-ل ال-ت-ن-افسس ب Úم-بدعي
الفن الرابعُ ،قبيل اختتام اŸهرجان الوطني للمسصرح
لث- -ن .Úول- -ك- -ن اŸوع- -د ل- -يسس
اÎÙف سص - -ه - -رة غ- -د ا إ
للمسصرح فقط ،بل للكتاب أايضصا ،إاذ بعد عبد القادر بن
دع- - -م- - -اشس أاول أامسس وق- - -ب- - -ل ذلك ع- - -ب- - -د ال- - -ع- - -زي- - -ز
لديب رشص-ي-د ب-وج-درة
ب-وب-اكÒوأاح-م-د زت-ي-ل-ي ،ن-زل ا أ
ضص-ي-ف-ا ع-ل-ى اŸه-رج-ان ال-وط-ن-ي ل-لمسصرح اÎÙف ،أاين
ق-ام ب-ب-ي-ع ع-دد م-ن رواي-ات-ه ب-ب-ه-و م-ب-ن-ى ﬁي-ي ال-دين
باشصتارزي.
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إلوطني.
‘ هذإ إلصسدد صسرح بختي ﬁجوبي شسقيق
إŸرحوم عيأشش قأئ– Óت إلتأثر إلبألغ »:أإشسكر
جميع سسكأن إ÷زإئر إلذين تضسأمنوإ وتقأسسموإ
معنأ حزننأ إثر فقدإن عيأشش كمأ أإنوه بألتدخل
إلي -ج -أب -ي لع -ي -أن ع -رشش إŸن -ط-ق-ة .وإلشس-ك-ر
إŸوصسول كذلك إوجهه إ ¤إلرإديوز وإلÓعبÚ
إلكبأر إلذين كنأ نرإهم ‘ إلثلفزة وكذإ إلعمرة
إل -ت -ي أإه -ديت ل -وإل -دي .وه -ي ف -رصس-ة ل-ل-دع-أء
بألرحمة وإŸغفرة لعيأشش إلذي سسيبقى دإئمأ ‘
قلوبنأ».
كلمة بختي كأن لهأ إلوقع إ◊سسن على وفد
«إلرإديوز» مأ دفع قأدة شسأ‘ إ ¤إلتدخل ثأنية
م-ع-ط-ي-أ ل-ل-م-ب-أدرة ب-ع-ده-أ ومضس-م-ون-ه-أ وغ-أيتهأ
ب-أل-ت-أك-ي-د ع-ل-ى ب-ق-أء إ÷م-ع-ي-ة وف-ي-ة لتقأليدهأ
إل -تضس -أم -ن-ي-ة وم-وإق-ف-ه-أ إإلنسس-أن-ي-ة Œأه إلسس-ر
إ÷زإئرية وهذإ من بأب إلتأزر  ،متمنيأ أإن
ي- -ك- -ون إإلخ -أء وإلصس -دإق -ة وف -ع -ل إ Òÿصس -ف -ة
إŸوإط-ن إ÷زإئ-ري دإع-ي-أ ب-أل-رح-م-ة وإŸغ-ف-رة
ل -ل -م -رح -وم ع -ي-أشش وك-ذإ ضس-ح-أي-أ إل-ه-ج-رة غÒ
إلشس -رع -ي -ة وإل -ت -ي ف -رقت أإسس -ر وخ-ل-قت إألسس-ى
ألوليأئهم وجروحأ لن تضسمدهأ.

كاريكات /ÒعنÎ

إل -فسس -أد ،ذلك إلسس -رط -أن إل -ذي ي -ن-خ-ر جسس-د ك-ل
إل -دول وإÛت -م -ع -أت دون إسس -ت -ث -ن -أء ،م -ع إخ-تÓ-ف
إلدرجأت وإ◊دة من دولة إإ ¤أإخرى وإ÷زإئر ل
تشسكل إلسستثنأء ‘ هذإ إلصسدد فهي إألخرى معنية
بألظأهرة وتعمل على مكأفحتهأ للتقليل من آإثأرهأ
إلوخيمة على أإركأن إلدولة وعلى إلنسسيج إلجتمأعي
ل- -ه- -ذإ ع- -م- -لت ع -ل -ى وضس -ع ح -زم -ة م -ن إإلج -رإءإت
وإلتدإب ‘ Òحربهأ إŸعلنة على إلفسسأد ‘ دسستور
.2016
إإن مشس -روع إل-ق-أن-ون إŸت-ع-ل-ق ب-أسس-ت-ح-دإث ق-طب
ج-ن-أئ-ي م-أ‹ ب-أخ-تصس-أصش وط-ن-ي م-ك-ل-ف ب-أل-قضس-أي-أ
إŸألية إŸعقدة ،إلذي صسودق عليه خÓل إجتمأع
›لسش إل -وزرإء إŸن -ع -ق -د إÿم -يسش ب-رئ-أسس-ة رئ-يسش
إ÷مهورية ،عبد إلعزيز بوتفليقة ،يعتÃ Èثأبة قوة
ضسأربة ÓŸحقة إلفسسأد وإلفأسسدين أإينمأ كأنوإ فهذإ
إلقطب إŸزمع إإنشسأؤوه قريبأ وÃأ أإنه يتمتع بخأصسية
إلمتدإد إلوطني Ÿمأرسسة مهأمه وليسش ﬁصسورإ
إإقليميأ فإأنه سسيكون أإشسبه بـ «آإف .بي .آإي» قضسأئي
جزإئري للحرب على إلفسسأد حيث Áكنه إلتدخل ‘
أإي مكأن ع Èكل إلÎإب إلوطني كلمأ إقتضسى إألمر
وذلك وفق إلصسÓحيأت إŸمنوحة إلتي تغنيه عن
إ◊أجة إإ ¤رخصسة خأصسة Ÿمأرسسة مهأمه خأرج
إلختصسأصش إإلقليمي  -كمأ كأن إألمر ‘ إلسسأبق -
‡أ يعت Èدفعة قوية نحو Œسسيد و تعزيز إسستقÓلية
إلقضسأء وإإضسفأء صسرإمة أإكﬁ ‘ Èأربة إلفسسأد من
خÓل غلق إلبأب أإمأم كل إلحتمألت إŸمكنة ألي
م -ن إل -ت -ع -أط -ف ،إل -ت -وإط-ؤو أإو إÙأب-أة م-ع إل-فسس-أد
وإلفأسسدين وقد تكون ◊أدثة حجز  700كلغ من
إل -ك -وك -أي ‘ ÚإŸي -أه إإلق -ل-ي-م-ي-ة ل-ل-ج-زإئ-ر ب-وه-رإن
بصسمتهأ إلوإضسحة حيث بينت مدى إلضسرورة إŸلحة
إلنشسأء مثل هذإ إلقطب إ÷نأئي إŸأ‹ للتعأمل مع
مثل هذه إ◊ألت إلطأرئة وإŸعقدة إلتي تتطلب
هيئة بهذه إلصسÓحيأت وبهذإ إلمتدإد إلوطني تكون
لهأ إليد إلطو‡ ‘ ¤أرسسة مهأمهأ بكل إسستقÓلية
بعيدإ عن أإي ضسغوط أإو مسسأومأت.

