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زيتو Êيششرف على ندوة تاريخية
ي- -ق- -وم وزي- -ر ال- -ع- -دل ح- -اف -ظ
’خ- -ت- -ام ال- -ط- -يب ل -وح ،ال -ي -وم،
ا أ
ب -ال -ت -وق -ي -ع م -ع ن -ظÒت -ه وزي -رة
ال-ع-دل ال-ف-رنسس-ي-ة ن-ي-كول بيو‹
على اتفاقية تعاون حول تسسليم
اÛرم Úم- - -ا ب Úوزارة ال- - -ع - -دل
ا÷زائرية ونظÒتها الفرنسسية،
وذلك ابتداء من السساعة 15:00
مسساء Ãقر وزارة العدل.

ي-ق-وم وزي-ر اÛاه-دي-ن ال-ط-يب زي-ت-و Êي-وم  28ج-انفي ا÷اري،
Óشسراف على إاحياء الذكرى 62
بزيارة عمل إا ¤و’ية ا÷زائر ل إ
’ضسراب الثمانية أايام ،وذلك انطÓقا من مقر الو’ية ابتداء من
إ
السساعة  08:30صسباحا.

 ...ويقوم بزيارة عمل إا ¤بسشكرة
كما يقوم وزير اÛاهدين يوم  29جانفي ا÷اري بزيارة عمل
إا ¤و’ية بسسكرة.

دورة عادية للتحالف
ا÷مهوري

ت - -ن- -ظ- -م م- -دي- -ري- -ة ا◊م- -اي- -ة
اŸدن -ي -ة ل -و’ي-ة ا÷زائ-ر ح-م-ل-ة
وق- -ائ -ي -ة –سس -يسس -ي -ة م -ن خ -ط -ر
ال-تسس-م-م ( ا’خ-ت-ن-اق بغاز أاحادي
ال- -ك- -ارب- -ون  ،)coوذلك ع- - - - -ل- - - - -ى
مسس -ت-وى م-راك-ز ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي
والتمه Úالتابعة للو’ية من 29
ج -ان -ف-ي إا 19 ¤ف-ي-فري ،وسسيتم
ان -ط Ó-ق ال -نشس -اط -ات اب-ت-داء م-ن
السساعة  09:00صسباحا.

’دارة والمالية
ا إ

يحيي ا’–اد العام للعمال ا÷زائري Úيوم  28جانفي  ،2019الذكرى
’ 22غتيال شسهيد الواجب ا أ
’م Úالعام للمركزية النقابية ،من 1990
إا 1997 ¤عبد ا◊ق بن حمودة Ãقر ا إ
’–اد العام للعمال ا÷زائريÚ
با÷زائر العاصسمة.

ي- -ن- -ظ- -م اŸت- -ح- -ف ال -وط -ن -ي
ل-ل-م-ج-اه-د ب-ال-ت-ع-اون م-ع ك-لية
’سسÓ-م-ي-ة ب-اÿروبة
ال-ع-ل-وم ا إ
ج-ام-ع-ة ا÷زائ-ر  1ب-ن ي-وسسف
ب - -ن خ - -دة ن- -دوة ت- -اري- -خ- -ي- -ة
Ãن -اسس -ب -ة إاح -ي-اء ال-ذك-رى 62
’ضس - -راب ال - -ث - -م - -ان - -ي - -ة أاي- -ام
إ
التاريخي.
يشس-رف ع-ل-ى ت-أاط Òال-ن-دوة
ال-ت-اري-خ-ي-ة أاسساتذة ﬂتصسون
ب-حضس-ور شس-خصس-ي-ات ت-اري-خ-ي-ة
وب -اح -ث Úوط-ل-ب-ة وذلك ع-ل-ى
السس-اع-ة  09:00صس-ب-احا Ãقر
الكلية.

تنظم الوكالة الوطنية لتثم Úموارد اÙروقات «النفط» ،بالتنسسيق مع ا÷معية ا÷زائرية ا أ
’وروبية جيو
ع-ل-م-ي-ة ‘ ال-ط-اق-ة ح-ول «ت-ع-زي-ز اسس-ت-خ-راج ال-ن-ف-ط ‘ ا◊ق-ول ال-ن-اضس-ج-ة ذات اÿزان اÙدود و ت-ق-ي-ي-م ا آ
’بار
ال -ع -م -ي-ق-ة » ،ورشس-ة ع-م-ل ‘ ال-فÎة اŸم-ت-دة ب 28 Úو 30
ج -ان -ف -ي ا÷اري ،وذلك ب -ف -ن -دق الشسÒاط -ون اب -ت-داء م-ن
السساعة  08:00صسباحا.
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الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسش(021) 60.67.93 :

إاحياء الذكرى ’ 22غتيال ششهيد الواجب
عبد ا◊ق بن حمودة

...وندوة تاريخية
Ãتحف اÛاهد

ورششة عمل حول اسشتخراج النفط من ا◊قوق الناضشجة

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسش مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

التحرير

ي - -ن - -ظ - -م اŸرك - -ز ال - -وط- -ن- -ي
للدراسسات والبحث ‘ ا◊ركة
الوطنية وثورة أاول نوفم،È
غ-دا ،ن-دوة ت-اري-خ-ي-ة ت-خليدا
’ضسراب الثمانية
للذكرى  62إ
أاي - - -ام  28ج -ان -ف -ي 28-1957
ج -ان -ف-ي  ،2019وذلك ع - - -ل- - -ى
السساعة  9.30صسباحا.

ي-ت-م ،ال-ي-وم ،ت-نصس-يب ›م-وع-ت Úب-رŸان-يت Úللصسداقة،
ا÷زائ--ر  -ال--ي--ون--ان ،ا÷زائ--ر  -غ--ان-ا ،وذلك Ãق-ر اÛلسش
الشس-----ع-----ب-----ي ال-----وط-----ن-----ي ،ا أ
’و ¤ع-----ل-----ى السس----اع----ة 10:00
صسباحا،والثانية على السساعة  14:00بعد الزوال.

ي-ن-ظ-م ›لسش قضس-اء ا÷زائ-ر،
ال-ي-وم ،اŸل-ت-ق-ى ا÷ه-وي ل-ن-اح-ي-ة
ال- -وسس- -ط ح- -ول م- -وضس- -وع ال -دف -ع
بعدم الدسستورية Ãقر اŸدرسسة
ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-قضس-اء ا÷دي-دة ب-قاعة
اÙاضس- -رات ال- -ك- -ائ- -ن- -ة Ãدي- -ن -ة
القليعة و’ية تيبازة.

حملة –سشيسس من
خطر ا’ختناق بالغاز

ندوة تاريخية حول
إاضشراب الثمانية أايام

تنصشيب ›موعت ÚبرŸانيتÚ

›لسس قضشاء ا÷زائر
ينظم اŸلتقى ا÷هوي
للوسشط

يعقد حزب التحالف الوطني
ا÷مهوري اليوم ،دورته العادية
ب- -اŸق- -ر ال- -وط -ن -ي ا◊زب ال -واق -ع
ب -ال -ق-رب م-ن ف-ن-دق دار الضس-ي-اف
ب- -وشس- -اوي وذلك ع- -ل- -ى السس- -اع- -ة
 09:30صسباحا.

ي- - -ق- - -وم وزي - -ر اŸوارد اŸائ - -ي - -ة
حسس Úنسس- - -يب ب- - -زي- - -ارة ع - -م - -ل
وتفقد إا ¤البليدة ،حيث يعاين
مشس- -اري- -ع ب -ال -و’ي -ة ،وذلك ي -وم
الثÓثاء  29جانفي ا◊ا‹.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسش(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

اŸعرضس الدو‹
أ’نظمة اأ’من

ت- - - -ن- - - -ظ- - - -م وك- - - -ال- - - -ة ا’تصس - - -ا’ت
وال -ت -ظ -اه -رات «  »MSPUBاŸع - - - -رضش
’من ،حماية البيئة
’نظمة ا أ
الدو‹ أ
وا◊م- -اي- -ة م- -ن ا◊رائ -ق ي -ه -دف ه -ذا
اŸعرضش إا ¤رفع الوعي حول القضسايا
ا◊الية اŸتعلقة Ãعاي ÒالسسÓمة من
ا◊رائ- -ق ،وك- -ذلك ◊م- -اي- -ة ال- -ب- -ي -ئ -ة
’رب - - - -ع- - - -اء 30
( )SPRO2و ذلك ي - - - -وم ا أ
جانفي ا◊ا‹ على السساعة  10صسباحا
بقاعة اŸؤو“رات عبد الطيف رحال.

ا–اد التجار يحتفي باليوم
الوطني للتاجر

ع-ام ل-ل-ت-ج-ار وا◊رف-يÚ
ي -ن-ظ-م ا’–اد ال-
ا÷زائر ،اليوم ،احتفاء
ا÷زائري Úلو’ية
ل -ي -وم ال -وط -ن -ي ل-ل-ت-اج-ر
Ãن -اسس -ب -ة إاح -ي -اء ا
’ضسراب 28
ا ل-ل-ذك-رى ال-ت-اري-خية إ
وت-خ-ل-ي-د
ك باŸقر ا÷ديد ل–Óاد
جانفي  ،1957و ذل
ع  12رقم  10حي البدر
بحي  202مسسكن
تداء من السساعة .14:00
باشش جراح اب

إ’ع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسش(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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رئيسس ا÷مهورية يهنئ نظÒه الهندي
بعث رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إا¤
رئ -يسس ج -م -ه -وري-ة ال-ه-ن-د ،رام ن-اث ك-وف-ي-ن-دÃ ،ن-اسس-ب-ة ال-ذك-رى 70
لعÓن جمهورية بÓده ،أاكد له فيها حرصسه على مواصسلة العمل
إ
معه ‘ سسبيل توطيد عÓقات الصسداقة والتضسامن ب Úالبلدين.
وجاء ‘ برقية رئيسس ا÷مهورية قوله« :يسسعدÃ ،Êناسسبة احتفال بÓدكم
ب -ال -ذك-رى السس-ب-ع ÚإلعÓ-ن ا÷م-ه-وري-ة ،أان أاع-رب ل-ك-م ،ب-اسس-م ا÷زائ-ر شس-ع-ب-ا
وحكومة وأاصسالة عن نفسسي ،عن تهانينا ا◊ارة مشسفوعة بتمنياتي لكم Ãوفور
الصسحة والعافية وÃزيد من التقدم والزدهار للشسعب الهندي الصسديق».
وأاضساف الرئيسس بوتفليقة قائ« :Óوأاغتنم هذه السسانحة السسارة ألؤوكد لكم
عميق ارتياحي ÷ودة عÓقات الصسداقة والتضسامن العريقة التي تربط بÚ

ا÷زائ -ر وال-ه-ن-د ،وح-رصس-ي ع-ل-ى م-واصس-ل-ة ال-ع-م-ل م-ع-ك-م ‘ سس-ب-ي-ل ت-وط-ي-ده-ا
والرتقاء بها إا ¤اŸسستوى الذي نطمح إاليه سسويا Ãا يخدم مصسالح بلدينا
ويحقق تطلعات شسعبينا الصسديق.»Ú

...و يهنئ الوزير األول
بعث رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إا ¤الوزير األول
÷مهورية الهند ،نارندرا موديÃ ،ناسسبة الذكرى  70إلعÓن جمهورية بÓده،
جدد له فيها حرصسه على مواصسلة العمل معه لتعزيز وتوطيد عÓقات التعاون

ب Úالبلدين لتشسمل كافة اŸيادين.
وجاء ‘ برقية رئيسس ا÷مهورية« :إانه Ÿن دواعي الغبطة والسسرور أان أاتقدم
إال-ي-ك-مÃ ،ن-اسس-ب-ة اح-ت-ف-ال ال-ه-ن-د ب-ال-ذك-رى السس-ب-ع ÚلإعÓ-ن ا÷مهورية ،باسسم
ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة عن نفسسي ،بأاحر التها ÊاŸشسفوعة بتمنياتي
ل -ك -م Ãوف -ور الصس -ح -ة وال -ه-ن-اء وÃزي-د م-ن ال-ت-ق-دم وال-رخ-اء ل-لشس-عب ال-ه-ن-دي
الصسديق».
وأاضساف رئيسس ا÷مهورية قائ« :Óإانها لسسانحة مواتية أاغتنمها ألجدد لكم
فيها حرصسي على مواصسلة العمل معكم بغية تعزيز وتوطيد عÓقات التعاون بÚ
ا÷زائر والهند لتشسمل كافة اŸيادينÃ ،ا يعود بالنفع والفائدة على بلدينا
وشسعبينا الصسديق.»Ú

عبد العزيز بوتفليقة :رج ـ ـ ـ ـل وإا‚ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـازات
بقلم /أم Úمالك

عانى من ابتÓءات كبÒة وشسروخ عميقة ،والذي اسستطاع بفضسل
نسسائه ورجاله أان يتغلب عليها.
سسواء تعلق األمر باÛالت القتصسادية أاو الجتماعية أاو
األمنية– ،صسل ا÷زائر على نقاط جيدة من الهيئات الدولية
وال-دول األج-ن-ب-ي-ة واŸن-ظ-م-ات اŸسس-ت-ق-ل-ة .وم-ع ذلك ،ل Áك-ن-نا
Œنب األخطار “اما ‘ الوقت الذي تنوعت فيه التهديدات،
‡ا يقتضسي منا ا◊فاظ على درجة عالية من اليقظة لحتواء أاي
Óمن ،ومواصسلة مكافحة اإلرهاب بدعم دؤووب للسسلطات
تهديد ل أ
العمومية وا÷يشس الوطني الشسعبي الذي يعمل– ،ت إاشسراف
رئيسس ا÷مهورية ،على كسسب التحدي اŸتمثل ‘ اسستكمال بناء
مؤوسسسسة جمهورية ،حديثة ومهنية .أاما على الصسعيد اÿارجي،
ع-ززت ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ا÷زائ-ري-ة م-ن مصس-داق-ي-ت-ه-ا ،ب-اسس-ت-ن-ادها
Ÿب -ادئ ال -وق -وف ع -ل -ى مسس -اف -ة م -تسس -اوي-ة م-ن األط-راف وع-دم
التدخل ‘ الشسؤوون الداخلية للدول و“لك مسسارات التسسوية من
الشسعوب وا◊كومات وعدم فرضسها من اÿارج ،وبرزت كصسوت
Îﬁم ومسسموع ،بفضسل ا÷هود اŸعتÈة التي بذلها الرئيسس عبد
العزيز بوتفليقة الذي  ⁄يدخر جهدا لسستعادة الصسورة ا◊قيقية
للجزائر وهيبتها وسسمعتها لدى كل دول العا ⁄من خÓل اخراجها
من عزلتها بعد اŸأاسساة الوطنية التي عاشستها ‘ التسسعينيات،
و‚ح بكل اقتدار ‘ تسسوية العديد من النزاعات مثل النزاع
الذي قام ب Úدولت› Úاورت Úوهما إاثيوبيا وإاريÎيا بعد سسنوات
من ا◊رب اŸميتة.

أاود م-ن خÓ-ل ه-ذه اŸسس-اه-م-ة ال-ت-ي أاول-ي-ت-ه-ا ت-فكÒا
ل‚از اŸع -ت Èال -ذي ق -ام ب -ه السس -ي -د
ع- -م- -ي- -ق- -ا أان أاب -رز ا إ
ال-رئ-يسس ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة وال-ذي اضسطلع Ãهمة
إاع- -ادة ب- -ن- -اء ا÷زائ -ر ب -ع -د ال -عشس -ري -ة السس -وداء ب -ت -ف -ان
لمن والسستقرار والرفاهية.
وإاخÓصس ،فطبع مسسعاه ا أ
لصسوات
وهذا من باب حرصسي على البتعاد عن بعضس ا أ
التي تتناسسى على ما يبدو كلما اقÎبت السستحقاقات
السسياسسية الهامة قيمة الرجال والÈامج وتتعا ¤لتوقع
لربع اŸقبلة.
الفوضسى ‘ البÓد ‘ السسنوات الثÓث أاو ا أ
إان هذه اŸعاينة تثبت مدى وجاهة التصسريح الذي أادلت به
شسخصسية وطنية لفرانسس  ‘ ٢٤أافريل اŸاضسي حيث كانت سسباقة
للمناداة «بالدفاع» عن إا‚ازات فخامة الرئيسس والذي يتع Úأان
يواصسلها .ولقد كان لهذا التصسريح وقع ﬂتلف لدى الفاعلÚ
Óسسف هذا التصسريح Ûرد
السسياسسي Úالذين اختزل بعضسهم ل أ
مسس -ال -ة ان -ت-خ-اب-ات أاف-ري-ل  ،٢0١٩وه- -ذا ب- -دون صس- -رف ال -ن -ظ -ر
Óمة
على أاهمية هذا ا◊دث الذي ينظم ا◊ياة السسياسسية ل أ
ضسمانا للسس Òالعادي واŸنتظم Ÿؤوسسسسات الدولة.
وأاؤوكد ‘ هذا السسياق أان الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة كان
دائمًا حريصساً ،مهما كانت الصسعوبات باللتزام بشسجاعة وتبصسر
لصسالح اŸنفعة العامة .ويÈز هنا بوضسوح اÿط الفاصسل ب Úعمل
جبار يتوخى إاعادة البناء والذي يتع Úان يسستمر وب Úوعود
مسستقبل واهمة قد تكون ‘ نهاية اŸطاف ›رد وعود جوفاء.
من بوسسعه أان ينكر أان جزائر اليوم ل عÓقة لها بجزائر
مسستهل .٢000وما من منصسف ينظر إا ¤ما –قق ‘ ا÷زائر
خÓل عقدين من الزمن إال ويعÎف بالتحسسن اŸلموسس للمشسهد
السسياسسي العام باإلضسافة ا ¤الوضسع األمني والقتصسادي ،فضسÓ
عن اŸكاسسب اŸسسجلة على الصسعيد الجتماعي .فحتى لو كانت
حصسيلة السسيد الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة تتحدث عن نفسسها،
ليسس أادل على ذلك غ ÒاŸقارنة ب Úوضسعية ا÷زائر ‘ عام
 ١٩٩٩ووضسعها اليوم.
ولكي يتسسنى لنا اإلجابة على هذه اإلشسكالية ا÷وهرية ،أاعتزم
شسرح سسبب اسستمرار «اإل‚از» الرئاسسي الذي بدأا يتطور بطريقة
ﬁسسوسسة ‘ منتصسف الربيع اŸاضسي ،بارتكازه بشسكل خاصس
على اإل‚ازات الهامة التي ” تنفيذها –ت القيادة اŸسستنÒة
للرئيسس عبد العزيز بوتفليقة خÓل العهدة ا◊الية .ولقد تلقت
هذه اإلشسكالية اهتماما كبÒا ‘ الدول اÛاورة ودول البحر
األبيضس اŸتوسسط التي أادركت فورا مزايا السستمرارية بالنظر
إا ¤آاخر التطورات التي طرأات ‘ اŸنطقة.

تأالق الدبلوماسضية

رمز للتضضحيات

ترقية األمازيغية

وبالنظر إا ¤أان الرهان النتخابي ينطوي على ﬂاطر كبÒة
‘ منطقة معرضسة لتأاثÒات قوية ،فإانه يبدو جليا من وجهة
نظرنا ان يفضسل مفهوم السستمرارية على غÒه .ولقد تضسمنت
اÿطابات السسياسسية السستمرارية واصسبحت متداولة عند عامة
الشسعب الذي يعي الغموضس الذي يكتنف أاية قطيعة فجائية ‘
سس -ي -اق ال -ره -ان -ات ا◊ال-ي-ة .وق-د أادى ه-ذا ال-وع-ي ب-ال-ع-دي-د م-ن
الفاعل Úالبارزين باŸناداة بالسستمرارية.
واليوم حق لنا أان نعتز بالرجل الذي كان ومازال مضسرب اŸثل
‘ البطولة والفداء والذي Áثل مسساره رمزا للتضسحية وإانكار
الذات ‘ خدمة البÓد ،و‘ هذه اللحظات اÿاصسة من تاريخ
بلدنا ،تتجلى حتمية ابراز حقيقة هذا الرجل أاك Ìمن أاي وقت
مضسى لن ا◊قيقة أاسساسس كل عمل .ول Áكن هذا ال من خÓل
اسستقاء الدروسس من العهدة ا◊الية ،اما انا فيما يخصسني ⁄
ان -ت -ظ -ر اŸب -ادرات السس -ي -اسس -ي -ة األخÒة لقÎح ،بسس -بب ال -وضس-ع
اÿاصس الذي Áر به البلد ،اسستمرارية العمل الرئاسسي وتعزيز
الثقة التي بدونها ل Áكن –قيق التنمية.
أاعرف من خÓل مسسÒتي اŸهنية ،نزاهة الرئيسس عبد العزيز
بوتفليقة وإاخÓصسه وشسجاعته وما ينبع من عزÁة رجل وجد ‘
همته اŸوارد والذكاء لتنفيذ سسياسسات الوئام اŸد ÊواŸصسا◊ة
ال-وط-ن-ي-ة وال-ع-يشس م-عً-ا ‘ سسÓ-م ك-ت-ت-وي-ج لسسÎات-ي-ج-ي-ت-ه التي ل
تقتصسر فقط على ا÷انب األمني للقضساء على اإلرهاب .ال انه
ل Áكن أان يكون هناك تطور ول إانعاشس اقتصسادي أاو تقدم نحو
الدÁقراطية إاذا غاب األمن والسستقرار والسسÓم ‘ اÛتمع.
إانه الرئيسس بوتفليقة الذي يؤوكد ذلك بنفسسه من منطلق قناعته
الشسخصسية ولقد عكف بعيدا عن اŸزايدات األيديولوجية إا¤
رفع –دي إاعادة إارسساء السسلم ‘ ربوع ا÷زائر وهو شسرط
أاسساسسي ألي تطور سسياسسي أاو اقتصسادي أاو اجتماعي.

ي-ن-درج ت-رسس-ي-م ي-ن-اي-ر ع-ي-دا وط-ن-ي-ا م-دف-وع األج-ر ،سس-ن-ة بعد
دسسÎة األم -ازي -غ -ي -ة ك -ل -غ -ة وط -ن-ي-ة ورسس-م-ي-ة ضس-م-ن وف-اء رئ-يسس
ا÷مهورية Ÿبادئه وŸقاربته التي انتهجها منذ اعتÓئه كرسسي
الرئاسسة والتي تصسب ‘ مسسار تعزيز الهوية الوطنية للجزائريÚ
وا÷زائريات ومصسا◊تهم مع شسخصسيتهم التاريخيةÃ ،ا يكفل
توطيد الوحدة والسستقرار الوطني Úوبالتا‹ جعل ا÷زائريÚ
اق -وى ‘ ،ال -وقت ال -ذي ي -ت -ع Úع -ل -ي -ن-ا رف-ع –دي-ات ع-دة ع-ل-ى
الصسعيدين الداخلي واÿارجي ‘ سسياق مليء بالغموضس .ولقد
” تكريسس المازيغية ‘ برامج قطاعية على مسستوى عدة دوائر
وزارية و ⁄تقتصسر ترقية األمازيغية لغة وثقافة ‘ شسعارات أاو
خطابات جوفاء.
ومن جهة أاخرى مثل تطويب  ١٩راهبا كاثوليكًيا مؤوخرا ،ظلوا
مرتبط Úبا÷زائر وقتلوا غدرا خÓل العشسرية السسوداء ،خطوة
ملموسسة أاخرى تثبت أان بÓدنا ل Œعل من «العيشس سسويا ‘
سسÓم» ›رد شسعار ،ولكن يتم تكريسسه يوميا .وهنا يتضسح جليا
بالنسسبة ألي مراقب نزيه اأن اŸسسار الذي ” اتباعه ‘ هذا
الŒاه هو مثا‹ ،وما زلنا ‘ بداية عملية طويلة من إاعادة “لك
هويتنا وثقافتنا.
لقد مرت خمسس سسنوات .وتثبت اإلحصسائيات التي أاجريت
على عدة معاي Òاجتماعية واقتصسادية بطريقة واضسحة ل جدال
فيها أان ا÷زائر عرفت مسسارا تنمويا متكام Óشسمل جل الÎاب
الوطني .ول Áكن ألحد أان ينكر أاو يخفي هذا اŸسسار التنموي.
ول -ق-د ع-زز ال-ع-م-ل ال-ذي ب-اشس-ر ب-ه ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة أاسسسس
التنمية اŸسستدامة وفتح آافاقاً جديدة إلنعاشس القتصساد وإاعادة
تنظيمه .ومع هذا  ⁄تضسحي هذه العملية بالتزامات ومسسؤووليات
ال -دول-ة ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى اŸك-اسسب الج-ت-م-اع-ي-ة وت-ع-زي-ز ال-ع-دال-ة
الج -ت -م-اع-ي-ة كضس-ام-ن ل-ل-ت-م-اسسك الج-ت-م-اع-ي ب-ل أاك Ìم-ن ذلك
للجبهة الداخلية التي ل Áكن للجزائر من دونها رفع التحديات
األم-ن-ي-ة اŸت-ع-ددة ال-ت-ي ت-واج-ه-ه-ا ‘ ﬁي-ط-ه-ا اإلق-ل-ي-مي .ولقد

سساهمت السستثمارات الضسخمة ‘ البنية التحتية ‘ –سسÚ
ملموسس للظروف اŸعيشسية للسسكان .كما كانت إا‚ازات هذه
ال -ع -ه -دة واŸدرج-ة ‘ ب-رن-ام-ج ال-ت-ن-م-ي-ة  ٢030-٢0٢0م -ن أاه-م
اإل‚ازات ت -ع -زز ب -فضس -ل-ه-ا اسس-ت-ق-رار ال-بÓ-د وأام-ن-ه-ا ك-م-ا سس-ج-ل
القتصساد تقدما معتÈا.
وتسسمح أاهم اŸؤوشسرات القتصسادية بقياسس التقدم اÙرز ‘
طريق التنمية القتصسادية والجتماعية .وŒدر اإلشسارة إا ¤أان
الدخل الفردي اسستمر ‘ الرتفاع ليبلغ  ٤000دولر ‘ ،حÚ
انخفضس معدل البطالة إا .٪ ١١.7 ¤ولقد صسنف مؤوشسر التنمية
البشسرية الصسادر عن برنامج األ· اŸتحدة ال‰ائي ا÷زائر ‘
صسدارة الدول اŸغاربية واŸرتبة الثالثة افريقيا .وعلى صسعيد
اخر ” تسسليم أاك Ìمن  ٤0000وحدة سسكنية فقط خÓل شسهر
ديسسم ،٢0١٨ Èو” توزيع ما ل يقل عن  3.٦مليون منزل على
اŸسستوى الوطني .أاخÒاً ،ل Áثل مسستوى الدين اÿارجي سسوى
 ٪٢.7من النا œاÙلي اإلجما‹ Ãا يضسع ا÷زائر ضسمن الدول
العشسرة األقل مديونية ‘ العا .⁄ومن جهة أاخرى ” تعزيز مكانة
اŸرأاة Ÿمارسسة حقوقها الدسستورية والقانونية وتعزيز دورها
السسياسسي والقتصسادي والجتماعي.
ولقد كان بإامكاننا السستمرار ‘ تعداد إا‚ازات ا÷زائر ،إال
أان اهم شسيء يكمن ‘ الشسعور العام الذي يغمرنا وهو شسعور
باألمن ،وهذا ما أاكده معهد غالوب األمريكي الذي صسنف بÓدنا
‘ اŸركز السسادسس ‘ ترتيب عام  ٢0١7للبلدان الك Ìأاماًنا ‘
العا ⁄واألول ‘ إافريقيا وهو ثمرة عمل دؤووب ونتائج ملموسسة
ŸسسÒة مؤوكدة نحو «›تمع متزن وعادل يضسمن حياة كرÁة
للمواطن.»Ú

إازالة اıاطر
وتعد النجاحات اŸسسجلة ‘ العديد من اÛالت نتيجة
قناعة وبرنامج الرئيسس الذي كرسس حياته كلها ÿدمة ا÷زائر
وشسعبها .ولقد عزز هذا التحدي أاسسسس التنمية والنجاح Ûتمع

إان الزيارات العديدة التي قامت بها العديد من الشسخصسيات
األجنبية رفيعة اŸسستوى للجزائر عام  ٢0١٨يشسهد على الهتمام
الذي يضسعه هؤولء الشسركاء ‘ وجهات نظر و–ليÓت الرئيسس
واسس -ت -ع -داده-م ل-ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون الق-تصس-ادي وا◊وار السس-ي-اسس-ي
والسسÎات -ي -ج -ي م-ع ا÷زائ-ر ‘ ج-م-ي-ع ال-قضس-اي-ا ذات اله-ت-م-ام
اŸشسÎك .وي -ب -ق -ى ت -ع -زي -ز ال -ت-ع-اون السس-ي-اسس-ي واألم-ن-ي ،ن-ظ-را
للضسرورة اŸلحة للسسÓم واألمن اإلقليمي والدو‹ ‘ صسميم
ا◊وار السسÎاتيجي ب Úا÷زائر وأاهم شسركائها.
كما تتجلى الدبلوماسسية أايضسا ‘ دعمها ÷هود األ· اŸتحدة
من أاجل التوصسل إا ¤حل عادل ونهائي Ÿسسأالة الصسحراء الغربية
لضسمان حق تقرير اŸصس Òللشسعب الصسحراوي ،فضس Óعن دعمها
Ÿمثل األ· اŸتحدة ‘ ليبيا ،بهدف الحÓل السسريع للسسÓم
والمن واŸصسا◊ة الوطنية ‘ هذا البلد ا÷ار .وتبقى رهانات
أاخرى مطروحة امامنا لسسيما على حدودنا .هذا هو ا◊ال،
على سسبيل اŸثال ‘ ما‹ ،حيث تدعم ا÷زائر بقوة اتفاق
السسÓم واŸصسا◊ة الذي انبثق من مسسار ا÷زائر .كما تقتضسي
مكافحة اإلرهاب وا÷رÁة العابرة للحدود الوطنية ›هودات
جبارة ،والتي  ⁄تتوان ا÷زائر ‘ القيام بها كلما اقتضسى الواجب
ذلك.
‘ األخ Òوعلى حسسب كل هذه اŸعطيات التي ” سسردها ل
Áكن انتقاد حصسيلة الرجل .ولقد سسمحت كل هذه اإل‚ازات
برسسم معا ⁄العهدة ا◊الية للرئيسس عبد العزيز بوتفليقة التي
اتسسمت بحفاظها على اŸكتسسبات ،واسستقرار البÓد ،وترويج
رؤوية مسستقبلية للجزائر من خÓل برنامج التنمية .٢030-٢0٢0
وك- - -اŸع - -ت - -اد –اول ب - -عضس األح - -زاب ‘ ك - -ل فÎة تسس - -ب - -ق
السس -ت -ح -ق -اق -ات ال-ه-ام-ة ال-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا ا÷زائ-ر ،إاع-ط-اء صس-ورة
سس -وداوي -ة ع -ن ح -ال -ة ال -بÓ-د إال أان-ه ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن الدع-اءات
الكاذبة التي تظهر بشسكل دوري ‘ كل اسستحقاق فإان البÓد
مسستقرة ،بفضسل القيادة اŸسستنÒة للرئيسس عبد العزيز بوتفليقة
وقوة ومتانة مؤوسسسساتها ا÷مهورية التي تضسمن حمايتها وضسمان
سسÓمتها الÎابية.
وموجز القول إان اÿطابات اıادعة لن يتقبلها أاي مراقب
مطلع ،الذي يدرك أان ا÷زائر Œاوزت األزمة اŸتعددة األشسكال
ال -ت -ي م -رت ب -ه-ا ‘ ال-تسس-ع-ي-ن-ات واسس-ت-ع-ادت ع-اف-ي-ت-ه-ا وأاح-رزت
مكاسسب ل Áكن إانكارها على جميع األصسعدة وتسسعى ا ¤تنويع
اق-تصس-اده-ا وم-واك-ب-ة ال-ت-ح-ولت اŸع-اصس-رة .ف-ل-يسس ه-ن-اك مكان
للمراوغة ÿلق مناخ من القلق والتشساؤوم ‘ نفوسس اŸواطنÚ
حيث تسسود الشسفافية التامة .فهؤولء يذكرون اŸرضس « كعائق»،
بينما يؤوكد الواقع غ Òذلك واألرقام تتحدث عن نفسسها‡ ،ا يدل
على أان العهدة ا◊الية كانت األك Ìنفعا للبÓد.
ول ريب أان الرسسالة واضسحة للغاية ،ومن هذا الباب فإانه يجدر
أان تتسسم اŸواقف بالوضسوح .يجب أان يواصسل الرئيسس بوتفليقة
عمله العظيم ،ولهذا فإانه يتع Úعلى كل األصسوات الوطنية أان
تنضسم إا ¤هذا الزخم الذي يدعو الرئيسس بوتفليقة إا ¤الÎشسح
لعهدة جديدة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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فند ما يرّوج عن متابعات قضصائية للمسصتفيدين ،زما‹:
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راوية وزرواطي ‘ اليوم العاŸي للجمارك بالبليدة:

حدود ذكية لضصمان تباد’ت Œارية دون قيود

أاك Ìمن مليون منصصب شصغل بتمويل «أاونسصاج» و«كناك»
تزايد ‘ حصصة خريجي معاهد التكوين وا÷امعات
أاوضصح وزير العمل والتشصغيل والضصمان الجتماعي ،مراد زما‹ ،أامسس ،با÷زائر العاصصمة ،أانه ” إانشصاء ما ل يقل عن
 1.207.539منصصب شصغل مباشصر بفضصل “ويل  532.451مؤوسصسصة مصصغرة منذ اطÓق آاليات الوكالة الوطنية لدعم تشصغيل
الشصباب (أاونسصاج) والصصندوق الوطني للتأام Úعن البطالة (كناك).
وأإب -رز إل -وزي -ر خ Ó-ل إف -ت -ت -اح إل -ل -ق-اء إل-وط-ن-ي
ل -ل -م -دي -ري -ن إل -و’ئ -ي Úل -ك -ل م -ن آإل-ي-ات «أإونسش-اج»
و»كناك» أإن إلسشنة إŸاضشية لوحدها عرفت إنششاء
 22.450منصشب ششغل مباششر بفضشل “ويل مششاريع
 9.009مؤوسشسشة مصشغرة 5.535 ،منها كانت ‘ إطار
آإلية «أإونسشاج» سشمحت بخلق  13.852منصشب ششغل.
وأإضش - -اف زم - -ا‹ أإن “وي - -ل ›م - -ل مشش - -اري- -ع
«أإونسشاج» ‘ سشنة  )4.406( 2017قد ” من خÓل
سشدإد إلقروضس ‘ ،ح Úششكلت إŸششاريع إŸمولة
بهذه إآ’لية ‘ عام  ،2018نسشبة  %74من ›مل
إŸؤوسشسشات إŸصشغرة إلتي أإنششئت .وقال إن نسشبة
سشدإد إلقروضس إŸمنوحة ‘ إطار هذه إآ’لية قد
بلغت  ‘ %84عام .2018
أإم -ا ب-خصش-وصس ط-ب-ي-ع-ة إل-نشش-اط-ات ،أإشش-ار أإف-اد
إلوزير إ« ¤ترإجع» إÿدمات ،إلتي إنخفضشت من
› ‘ %86مل إŸششاريع إŸمولة عام  2011إ¤
 %20سشنة  ،2017ثم  %17بعد ذلك ‘  ،2018وهذإ
‘ إط -ار دع -م تشش -غ -ي -ل إلشش -ب-اب ‘ .م-ق-اب-ل ذلك،
سش -ج -لت إŸشش -اري -ع إŸت -ع-ل-ق-ة ب-ال-فÓ-ح-ة وإلصش-ي-د
إل-ب-ح-ري وإأ’شش-غ-ال إل-ع-م-وم-ي-ة وإلصش-ناعة ‰وإ من
 %31عام  2011إ %67 ¤سشنة  2017ثم ‘ %69
.2018
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ط-ب-ي-ع-ة إŸسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن هذه
إلقروضس ،أإعرب إلوزير عن إرتياحه ’رتفاع حصشة
إŸتخرج Úمن قطاع إلتكوين إŸهني من  %16سشنة
 2011إ ‘ ،2018 ‘ %61 ¤ح Úإرتفعت نسشبة
إ÷امعي Úمن  2011 ‘ %7إ %36 ¤عام .2018

ولدى تطرقه للششق
إŸتعلق بنسشبة إلتمويل،
أإك- -د إلسش- -ي -د زم -ا‹ أإن
›م- - - -ل إŸشش- - - -اري- - - -ع
إŸم - -ول - -ة ‘ ح- -دود 5
’لية
مليون دج بالنسشبة آ
«أإونسش - -اج» ق- -د م- -ث- -لت
نسش-ب-ة  %83م- -ن ›م -ل
إŸشش- -اري -ع م -ن -ه -ا %10
Ãبلغ يقل عن  1مليون
دج ،و Ã %26ب- - -ال- - -غ
تÎإوح م - - - - -ا ب 1 Úو2
مليون دج ،و %46مُّولت
ما ب 2 Úو 5مليون دج
و %17م- - - - -ا ب 5 Úو10
مليون دج.

اŸتابعات القضصائية ..إاشصاعات
بعد أإن جدد إلتأاكيد على أإن «أإغلبية إلششباب
إŸسشتفيدين من إلقروضس قد سشددوها أإوهم بصشدد
إلقيام بذلك بل وأإن إلبعضس سشدد بششكل مسشبق» فند
إل- -وزي- -ر «إ’شش- -اع- -ات» إŸت- -دإول- -ة ح- -ول إل- -ق- -ي -ام
بـ«م-ت-اب-ع-ات قضش-ائ-ي-ة» ضش-د إŸسش-ت-ف-يدين إلذين ⁄
يتسشن لهم تسشديد قروضشهم ‘ إآ’جال إلقانونية.
وأإضشاف ‘ ذإت إلصشدد أإن مصشالح دإئرته
إلوزإرية «تعمل بتششاور مع مسشؤوو‹ إلبنوك على

مسش -اع -دة إلشش -ب -اب ع -ل-ى
إي- -ج- -اد ح- -ل- -ول ع -م -ل -ي -ة
ل - - -لصش- - -ع- - -وب- - -ات إل- - -ت- - -ي
تعÎضشهم».
كما أإعرب إلوزير عن
«إسش- -ت- -ع -دإد» إلسش -ل -ط -ات
إل- -ع- -م -وم -ي -ة «Ÿرإف -ق -ة»
إلششباب ع Èترتيبات «’
ت- -ت- -ع- -ارضس م -ع إŸن -ط -ق
إ’ق -تصش-ادي» إل-ذي ت-ق-وم
’جهزة مششÒإ
عليه هذه إ أ
إ« ¤إع - -ادة إل- -ن- -ظ- -ر» ‘
أإج- - -ال إل- - -تسش- - -دي - -د م - -ع
«م - -رإج - -ع - -ة» غ - -رإم- -ات
إل - - - - -ت - - - - -أاخ Òوإل- - - - -نسشب
إŸصشرفية.
‘ ذإت إلسش- -ي -اق ،دع -ا إل -وزي -ر إŸع -ن -ي Úإ¤
إلتقرب من مصشالح إلوكالة إلوطنية لدعم تششغيل
إلششباب وإلصشندوق إلوطني للتأام Úعلى إلبطالة
بغرضس «إعادة بعث» نششاطاتهم ،معتÈإ أإن «أإهم
’جهزة هوترسشيخ
مكسشب» –قق بفضشل هذه إ أ
«روح إŸبادرة وإŸقاو’تية» لدى إلششباب.
ك- -م- -ا دع- -ا إŸسش- -ؤوول ÚإÙل- -ي ÚإŸك- -ل -فÚ
ب-ت-ط-ب-ي-ق ه-اذي-ن إ÷ه-ازي-ن إ ¤تشش-ج-ي-ع تشش-غ-يل
إلششباب وإنششاء إŸؤوسشسشات إŸصشغرة مع أإخذ
ب - -ع Úإ’ع - -ت - -ب - -ار «إل - -وسش - -ائ - -ل إ’ق - -تصش - -ادي- -ة
وإ’حتياجات» إÿاصشة بو’ياتهم.

لنتاج النظارات الطبية ووحدة –ويل الورق
دشصن مصصنع Úإ

يوسصفي 2200 :مشصروع ‘ قطاع الصصناعة سصنة 201٨
أاكد وزير الصصناعة واŸناجم يوسصف يوسصفي ‘
ن -دوة صص -ح -ف -ي -ة ،ع -ل-ى ه-امشس ت-دشص Úمصص-ن-عÚ
لنتاج النظارات الطبية ووحدة –ويل الورق
إ
بالعاصصمة رفقة وا‹ ا÷زائر عبد القادر زوخ،
أامسس ،أان أاك Ìم- - - - - - - -ن  2200مشص- -روع ‘ م -ي -دان
الصصناعة سصينطلق ‘  2019بقيمة تصصل إا ¤أاكÌ
لمر الذي سصيخلق  -بحسصبه
من أالف مليار دينار ،ا أ
 مئة أالف منصصب شصغل ،مواكبة للتطور اŸسصتمرالذي تشصهده الصصناعة ا÷زائرية.

سضارة بوسضنة
أإب -رز ي -وسش -ف -ي ‘ ت -دخ -ل -ه أإن إل -ت -خ -لصس م-ن ت-ب-ع-ي-ة
إÙروق- -ات ،ي- -وجب ع- -ل- -ي إ÷م- -ي -ع إ’ه -ت -م -ام ب -ع -دة
قطاعات Ãا فيها إلصشناعة وإلفÓحة وإلسشياحة لتنويع
إإ’ن -ت -اج إل -وط -ن-ي ،ح-يث ق-د خصشصشت  310م-ل-يار دينار
لÓسشتثمار ‘ قطاع إلسشياحة ،حسشب إحصشائيات 2018
على أإمل أإن يبدأإ بلعب دوره إ÷وهري للخروج من هذه
إلتبعية وإŸسشاهمة ‘ تنويع إ’قتصشاد إلوطني ،إلذي
ي -ع -ت Èم -ن أإول-وي-ات إل-دول-ة إ÷زإئ-ري-ة وسش-ي-اسش-ة رئ-يسس
إ÷مهورية.
وكششف إلوزير عن –صشيل  2200مششروع بقيمة 1000
مليار ،سشنة  2018وأإكد إلعمل ،للخروج بسشرعة من تبعية
إÙروق -ات ،مششÒإ أإن ت -ن -وي -ع إ’ق -تصش -اد إل-وط-ن-ي م-ن
أإولويات إلدولة وسشياسشة رئيسس إ÷مهورية ،مششÒإ بهذإ

إÿصشوصس ،إ– ¤صشيل وزإرة إلسشياحة ،لـ  310مليار،
سشنة  ،2018مؤوكدإ أإن هذإ إلرقم هائل مقارنة بالسشنوإت
إلفارطة.
وقال يوسشفي إن إلصشناعة وإ’سشتثمار ‘ إ÷زإئر
يعرفان تقدما كبÒإ ،وإن قيمة إ’سشتثمار بلغت ‘ 2018
أإك Ìمن  1600مليار دج بأازيد من  4آإ’ف مششروع%60 ،
منها موجهة للصشناعة ،مؤوكدإ أإن سشنة  2019سشتكون سشنة
رإئ -دة ‘ ه -ذي -ن إÛال-Úصش -ن -اع-ة وإسش-ت-ث-م-ار،ب-فضش-ل
إل -تسش -ه -ي Ó-ت إل -ت -ي ق -دم -ت -ه -ا إ◊ك -وم -ة ل -ل -م -ت -ع -ام-لÚ
إ’قتصشادي Úإÿوإصس ‘ ششتى إŸيادين ،وذلك لرفع
إإ’ن -ت -اج إÙل -ي وت-ط-وي-ره ،و–ق-ي-ق ت-ك-ام-ل ‘ إإ’ن-ت-اج

وتوجيهه للتصشدير.
وإعÎف إلوزير أإن قطاعه Áلك مششك Óيكمن ‘
إإ’حصشائيات Ÿصشانع إلبÓد ،مضشيفا أإنه طلب من جميع
إŸؤوسشسشات إلوطنية ،أإن تقدم إحصشائيات للوزإرة وتتمثل
هذه إإ’حصشائيات ‘ كمية إإ’نتاج ،كمية إ’سشتÒإد ،كمية
إلتصشدير ،وهذإ من أإجل حماية إŸنتوج إلوطني.
وأإعلن إŸسشؤوول إأ’ول عن إلقطاع أإنه سشيتم إ’نطÓق
‘ صشناعة زجاج إلنظارإت إلطبية قريبا ‘ إ÷زإئر،
مؤوكدإ أإن إ÷زإئر إسشتطاعت تطوير خÈإتها ‘ ،صشناعة
إلزجاج ،إ’ أإنها ’ تزإل تفتقد للمادة إأ’ولية ،وباأ’خصس
زج -اج إل -ن -ظ -ارإت إل -ط -ب-ي-ة وأإشش-ار ب-ه-ذإ إÿصش-وصس ،أإن
وزإرته تعمل على إنتاج إŸادة إأ’ولية ،إÿاصشة بزجاج
إلنظارإت إلطبية ،وإلتي سشتعرف إلنور قريبا.
ولدى زيارته لششركة «إلهÓل» لتحويل إلورق ببلدية
إلسشمار دعا إلوزير مصشنعي إلورق إ ¤إسشتغÓل مادة
«إ◊لفة» وإلتي كانت مسشتغلة ‘ إŸاضشي ‘ صشناعته،
وهذإ من خÓل إدخال وسشائل جديدة وحديثة ‘ هذه
إلصشناعة ،بهدف إيجاد حل بديل لتغطية إحتياجات هذه
إلصشناعة من إŸادة إأ’ولية.
‘ إŸقابل أإششاد يوسشفي Ãا تنتجه مصشانع و’ية
سشطيف إلتي زإرها ‘ ›ال إلصشناعة إلوطنية ،معÈإ ‘
هذإ إلششأان عن فخره وسشعادته Ãدى –كم إŸصشانع
إل -وط -ن-ي-ة ب-ه-ذه إŸن-ط-ق-ة ب-ال-ت-ق-ن-ي-ات وإل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
إ◊ديثة.

غويني من قسصنطينة:

ندعورئيسس ا÷مهورية الÎشصح لعهدة جديدة

لصص Ó- -ح
أاك- - -د ،أامسس ،رئ- - -يسس ح- - -رك - -ة ا إ
الوطني «في ‹Óغويني» ،على قرار حركته
Ÿسص -ان -دة رئ -يسس ا÷م-ه-وري-ة «ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة» ودعوته للÎشصح لعهدة جديدة،
‘ السصتحقاقات الرئاسصية اŸقبلة.

قسضنطينة :أاحمد دبيلي
وثمن « غويني» خÓل إلندوة إلتي جمعته
ب -إاط -ارإت ح -رك -ت-ه ب-اŸرك-ز إل-ث-ق-ا‘ « أإﬁم-د
إليزيد» باÿروب بقسشنطينة ،تنصشيب إÛلسس
إل -ت -نسش -ي -ق -ي إ÷ه-وي ل-ه-ي-اك-ل ح-رك-ة إإ’صشÓ-ح
“ه -ي -دإ ل Ó-سش -ت -ح-ق-اق-ات إل-رئ-اسش-ي-ة إŸق-ب-ل-ة،
م -ب -ادرة رئ -يسس إ÷م -ه -وري-ة إسش-ت-دع-اء إل-ه-ي-ئ-ة
إلناخبة باعتبارها دلي Óقويا حرصس فخامته
م -ن خ Ó-ل -ه -ا ع -ل -ى ت -ك-ريسس م-ب-دأإ إ’سش-ت-ق-رإر
إŸؤوسشسشاتي ‘ إلبÓد وإششارة قوية على حرصشه
إل- -ك -ب Òأإيضش -ا ع -ل -ى إ“ام ﬂت -ل -ف إŸوإع -ي -د
وإ’سشتحقاقات إ’نتخابية ‘ ظروف سشياسشية
عادية.
ودع-ا رئ-يسس إ◊رك-ة إط-ارإت-ه-ا وم-ن-اضش-ل-ي-ها
للتحرك ميدإنيا Ÿسشاندة رئيسس إ÷مهورية ‘
مسشÒته على إعتبار أإن إلرئاسشيات إلقادمة هي
فرصشة هامة لتأام ÚإلبÓد وإسشتكمال إلتنمية
إلششاملة وتكريسس دولة إ◊ق وإلقانون و“كÚ
إŸوإطن Úمن حقوقهم ،وأإضشاف «غويني» أإنه
ومن خÓل حكمة رئيسس إ÷مهورية ومناعة

إ÷زإئ -ري Úإل -ذي -ن ج -رب -وإ إŸأاسش -اة إل -وط-ن-ي-ة
وإسشتخلصشوإ منها إلدروسس وإلع Èسشوف تسشقط
كل إÿيارإت وإلسشيناريوهات إلتي كانت تتوقع
مسشارإ آإخر لÓنتخابات ‘ إ÷زإئر ولن تكون

خÓل هذإ إŸسشار سشوى سشيناريوهات إÒÿ
وإلعافية وإأ’من وإإ’سشتقرإر بالتفاف إلششعب
ح-ول م-ؤوسشسش-ات-ه ل-ت-ك-ون م-ت-ف-اع-ل-ة أإك Ìخ-دم-ة
للوطن وتقوية للجبهة إلدإخلية.
وطالب «غويني» ‘ إأ’خ Òبالعمل من أإجل
فرضس أإفضشل برنامج يليق با÷زإئر بعيدإ عن
كل إلنماذج إأ’جنبية إأ’خرى وهذإ لن يكون إ’
ب -ت -ك -ات -ف وت -ع -اون إ÷م -ي -ع ،دإع -ي -ا أإخÒإ إ¤
مقاومة إليأاسس وإلعزوف عن إلفعل إلسشياسشي
وضشرورة مششاركة كل إلفاعل Úإلسشياسشي‘ Ú
إلعملية إ’نتخابية باعتبارها إŸسشار إلصشحيح
لتأام Úإسشتقرإر إ÷زإئر.

أاشص -رف وزي -ر اŸال -ي -ة ع -ب -د ال -رح -م -ان راوي -ة
لقليم فاطمة الزهراء
ووزيرة البيئة وتهيئة ا إ
زرواط -ي ،ع -ل-ى أاح-ي-اء ال-ي-وم ال-دو‹ ل-ل-ج-م-ارك
ب -ال -ب-ل-ي-دة ب-حضص-ور إاط-ارات م-وضص-وع-ه « ا◊رك-ة
لشصخاصس ووسصائل
السص-لسص-ة والسص-ري-ع-ة ل-لبضصائع ا أ
النقل ع Èا◊دود.

البليدة :لينة ياسضمÚ
تنظيم إ’حتفالية إختار لها إŸنظمون ششعار « حدود
ذكية من أإجل ضشمان تباد’ت Œارية ،سشلسشلة وحركة من
Óشش -خ-اصس وإل-بضش-ائ-ع» ،وإل-ت-ي إسش-ت-ق-ط-بت
دون ق -ي -ود ل  -أ
وإسشتوقفت إهتمام إ◊ضشور.
وزي -ر إŸال -ي -ة ق -ال ‘ م -دإخ -ل -ت-ه إن خ-ي-ار م-وضش-وع
«إ◊رك - -ة إŸرن - -ة وإلسش - -لسش - -ة وإلسش- -ري- -ع- -ة ل- -ل- -بضش- -ائ- -ع
وإأ’ششخاصس ،ووسشائل إلنقل « ⁄يأات مصشادفة بل هي
تأاتي ولتكرسس إإ’رإدة «تأام Úإ◊دود» وتسشهيل إلتباد’ت
إلتجارية فيما بينها ،مع إبرإز وإعطاء قيمة مضشافة لدور
«إ÷مارك» ‘ كل تلك إ◊لقة إلهامة.
أإكد رإوية أإن إلدولة إ÷زإئرية أإعطت أإهمية كبÒة
لـ»إ÷م -ارك» ك -ف -اع -ل أإسش -اسش -ي ورئ -يسش-ي ع-ل-ى مسش-ت-وى
إ◊دود ‘ ،إطار تنفيد ﬂطط إ◊كومة ،وإلتي تسشعى
على إلدوإم ‘ تطويرها و» تسشهيل إŸباد’ت إلتجارية
وترقية إإ’سشتثمار» ،للدفع بدينامكية إ’قتصشاد إلوطني
وإل-رق-ي ب-ه ،ب-إادخ-ال وت-وظ-ي-ف وسش-ائ-ل م-ع-اصش-ر ،ت-وإكب
إ◊دإثة ،مثل إسشتغÓل وإسشتعمال تكنولوجيات إلرقمنة،
كأادإة تسشهل وتكسشب إ’عوإن ‘ سشلك إ÷مارك إلوقت

بن غÈيت تكشصف عن جديد السصنة اŸوسصيقية للطفل:

إاطÓق مسصابقة أاحسصن أانشصودة مدرسصية

ك-ورال رائ-ع شص-ك-ل-ه تÓ-م-ي-ذ أاربع وليات،
غ -ن -وا ،أامسس ،بشص -غ -ف وت -ن -اغ -م –ت ق-ي-ادة
اŸايسصÎوأام Úق- - -وي- - -در رئ- - -يسس ال- - -ف - -رق - -ة
الوطنية السصيمفونية ،فكانت رائعتا «عليك
مني سصÓم يا أارضس أاجدادي» و»من أاجلك يا
وطني» بصصوت بنات وأاولد مدارسس كل من
غ - -رداي - -ة ،ت - -يسص - -مسص- -لت ،ال- -ب- -وي- -رة وب- -رج
ب-وع-ري-ري-ج ،ل-وح-ة ف-ن-ي-ة رائ-ع-ة اخ-تتم بها
ح-ف-ل الن-طÓ-ق ال-رسص-م-ي ل-لسص-نة اŸوسصيقية
ل-ل-ط-ف-ل ،ال-ذي ن-ظ-م-ت-ه أامسس وزارة الÎبية
لوب-را
ب -ال-ت-نسص-ي-ق م-ع وزارة ال-ث-ق-اف-ة ب-دار ا أ
بوعÓم بسصايح با÷زائر العاصصمة.

دار ا’وبرا :حبيبية غريب
شش -ك -ل إ’ن -طÓ-ق إل-رسش-م-ي ل-لسش-ن-ة إŸوسش-ي-ق-ي-ة
للطفل ‘ طبعتها إلثانية ،مناسشبة ،أإمسس ،لوزيرة
إلÎبية نورية بن غÈيت لتششدد من خÓلها «على
ضش-رورة إع-ادة ت-ف-ع-ي-ل م-وإد إلÎب-ي-ة إل-ف-ن-ي-ة ع-ام-ة
وإŸوسشيقية خاصشة ‘ ،إŸنظومة إلÎبية وتعميمها
‘ ك- -ل إŸؤوسشسش -ات إلÎب -وي -ة م -ن أإج -ل مسش -اع -دة
إلطفل على تنمية إلذوق إ◊سشي وإلفني لديه وزرع
ف -ي-ه ق-ي-م إل-ت-وإصش-ل وإإ’ب-دإع و–ف-ي-زه ع-ل-ى إب-رإز
موإهبه وترقيتها.
وأإشش -ارت ب -ن غÈيت ،خ Ó-ل ك -ل-م-ت-ه-ا أإن ف-ك-رة
إلسشنة إŸوسشيقية للطفل « تدخل ‘ إطار تفعيل
إ’ت -ف -اق -ي -ة إل-ت-ي أإب-رمت سش-ن-ة  2015ب Úوزإرت- -ي
إلÎبية وإلثقافة ،مضشيفة أإنه « وبعد إلنجاح إلذي
ع-رف-ت-ه إل-ت-ظ-اه-رإت إلÎب-وي-ة إل-ف-نية ،إلتي أإقيمت
خÓل إلطبعة إأ’و ¤بالتعاون مع إ÷وق إŸوسشيقي
إلسشيمفو Êإلوطني وإلذي ” من خÓله إششرإك 5
آإ’ف تلميذ ‡ثل Úلـ  25و’ية ،هذإ ‘ إ◊فÓت 6
إلتي إحتضشنتها دإر إأ’وبرإ بوعÓم بسشايح ،تقرر
هذه إلسشنة تقول إلوزيرة ،إعادة إلكرة ،على أإن تقام
إ◊فÓ- -ت ‘ إل- -ع- -اصش -م -ة و‘ و’ي -ات أإخ -رى م -ن
إلوطن.
وكششفت إلوزيرة عن إطÓق هذه إلسشنة Ÿسشابقة

جند لها  400عنصصر بالبويرة

عملية البحث عن عون ا◊ماية اŸدنية اŸفقود متواصصلة
 ⁄يتم العثور على عون ا◊ماية اŸدنية عاشصور ﬁمد الذي
ج -رف -ت -ه اŸي -اه ،ي -وم اÿم -يسس ،ع -ل -ى السص-اع-ة ال-ع-اشص-رة وال-نصص-ف
صصباحا ،وهو يقوم Ãهمة فتح بلوعة لتسصريع اŸياه التي غمرت
حي  250مسصكن بوسصط مدينة البويرة وكذا الطريق الوطني رقم
 5اŸؤودي إا ¤العاصصمة.
–ت إششرإف إلعقيد بوعÓم بوغÓف إŸدير إلعام للحماية إŸدنية
تتوإصشل عملية إلبحث ’نتششال جثة عاششور ﬁمد إلبالغ من إلعمر  26سشنة.
إلضشحية جرفته إŸياه عندما إسشتطاع أإن يفتح بلوعة كبÒة غلقت جرإء
تكدسس إلنفايات وكان رفقة عون Úآإخرين إلذين ‚يا بأاعجوبة وÃسشاعدة
زمÓئهم .بعد إ◊ادثة ” Œنيد كل إإ’مكانيات إŸادية وإلبششرية للحماية

وإÛه- -ود ،وتسش- -اع- -د ‘ ت- -ل -ب -ي -ة وتسش -ه -ي -ل إŸب -اد’ت
إلتجارية ،سشوإء ما تعلق بششأان إلسشلع أإوإأ’ششخاصس من
إŸتعامل.Ú
من جهته قال إŸدير إلعام للجمارك فاروق بوحميد،
إنه وعلى مدإر إلعقدين إأ’خÒين ،توظيف «إلرقمنة» ‘
تفاصشيلها إلتكنولوجية ،سشمحت بإاعادة إلنظر ‘ طريقة
سش ÒإŸن -ظ -وم -ات ،ك -ون إأن م -ف -ه-وم إل-ت-ج-ارة إ◊دي-ث-ة،
وإل-ت-ب-اد’ت أإوإŸب-اد’ت إل-ت-ج-اري-ة ع-م-وم-ا ،بات يرتبط
ويخصس «إلرقمنة».
وأإضشاف بوحميد أإن تسشهيل إلتجارة إلعابرة للحدود،
وج -ع-ل ت-لك إŸع-امÓ-ت إل-ت-ج-اري-ة م-رن-ة وسش-ري-ع-ة ،ه-ي
أإولوية بالنسشبة لقطاع إ÷مارك ،ولغرضس جوهري يتمثل
‘ تسش -ه -ي -ل إŸه-ام وإخ-تصش-ار إل-وقت وإل-ت-ك-ل-ف-ة ،وأإيضش-ا
ﬁاربة وإلقضشاء على ظاهرة « إلبÒوقرإطية « ،وإأدإء
ه -ذه إŸه -م -ة م -رت -ب -ط ب -ال -ت-ع-اون ب Úأإع-وإن إ÷م-ارك
وإŸتعامل Úإ’قتصشادي.Ú
وأإكد بوحميد أإن إلرقمنة مثلت منذ سشنوإت أإدإة
أإسشاسشية للمرإقبة إ◊ديثة وإلفعالة وإلسشريعة ،مششÒإ إ¤
أإن مصشالح إ÷مارك ‘ هياكلها وأإقسشامها هي ‘ قلب
إلتحديات ،وعلى إسشتعدإد Ÿوإجهتها .
وإ÷دي-ر ب-ال-ذك-ر أإن ف-ع-ال-ي-ات إ’ح-ت-ف-ال-ي-ة إلعاŸية،
شش- -ه -دت أإيضش -ا ‘ خضش -م إŸدإخ Ó-ت ،إل -ت -وق -ي -ع ع -ل -ى
إت-ق-اف-ي-ات ب ÚإŸدي-ري-ة إل-ع-ام-ة ل-ل-جمارك ،ومؤوسشسشات
إقتصشادية إسشتثمارية ،فضش Óمع مؤوسشسشة دعم وتطوير
إلرقمنة ،بنية عصشرنة إ÷مارك وأإيضشا لضشمان تششغيل يد
عاملة ‘ هذإ إلششأان.

إŸدنية حيث جند  350عون ‘ هذه إŸهمة .كما هرع إŸوإطنون إ‹ عÚ
إŸكان وأإحضشرت إآ’’ت وإ÷ارفات للقيام بعملية إ◊فر لتغي› Òرى إŸياه
ل -ت -م -ك Úإل-غ-ط-اسش Úم-ن إل-دخ-ول ع Èإل-ب-ل-وع-ة وإل-ب-حث ع-ن ع-ون إ◊م-اي-ة
إŸفقود ‘ قنوإت صشرف إŸياه ذإت إلقطر إلذي يسشمح لششاحنة أإن تسشÒ
دإخله.
وبالفعل إسشتطاع ثÓثة غوإصش Úإلقيام بعملية إلبحث وإلتي دإمت أإكÌ
من ثÓث سشاعات لكن باءت بالفششل .لتتوإصشل عملية إلبحث على طول
إلقنوإت إŸؤودية خارج إŸدينة لكن دون جدوى .لذإ إتخذ قرإر تدعيم فرق
إ◊ماية إŸدنية للبويرة بالو’يات إÛاورة وهي كل من بومردإسس وبجاية
وت -ي -زى وزو وإŸدي -ة وإل -وح -دة إل -وط -ن-ي-ة ل-ل-ت-دريب أإي-ن وصش-ل ع-دد إأ’ف-رإد

أإحسشن أإنششودة مدرسشية ،وكذإ عملية إحصشاء كل
إأ’ن- -اشش- -ي- -د إŸت- -دإول- -ة ‘ إŸؤوسشسش- -ات إلÎب- -وي- -ة
وحفظها من إلزوإل.
وكشش - -فت أإيضش - -ا أإن سش- -ن- -ة  2019سش-ت-ك-ون سشنة
Óبدإع وإ’بتكار بكل أإششكالهما ،بدإية من مرإفقة
ل إ
إ÷وق إلسشيمفو Êإلوطني للمجموعات إلصشوتية
للمدإرسس ‘ كل أإنحاء إلوطن.
و‘ سشياق متصشل ،أإششادت بن غÈيت بالدور
إلذي يقوم به أإسشاتذة إلÎبية إلفنية وإŸؤوطري‘ Ú
إكتششاف إŸوإهب ،مششÒة أإن إلÎبية إلفنية وهذإ
إلنوع من إأ’نششطة إلÓصشفية هما أإدوإت لÓتصشال
وإلتوإصشل وإلÎفيه إلهدف منها تششجيع وتطوير
إ◊سس وإل -ذوق إل -ف -ن -ي ع -ن -د إل -ط-ف-ل وغ-رسس روح
إلعمل إ÷ماعي وإ’نسشجام مع إÙيط إÿارجي.
وقد عرف إ◊فل إلÎبوي إÿاصس با’نطÓق
إل -رسش -م -ي ل -لسش -ن -ة إŸوسش -ي -ق -ي -ة ل -ل -ط -ف-ل ،ت-ق-دË
إŸايسشÎو أإم Úقويدر لدرسس بيدإغوجي Ãعية
أإف -رإد إل -ف -رق -ة إلسش -ي -م -ف -ون-ي-ة ،شش-رح ف-ي-ه ن-ظ-ري-ا
وتطبيقيا ﬂتلف إآ’’ت Ÿوسشيقية وإأ’صشوإت إلتي
“يزها.
كما قدمت فرق كل من و’يات إلبويرة وغردإية
وتسش -ي -مسش -ي -لت وب -رج ب-وع-ري-ري-ج ك-ل ع-ل-ى إن-ف-رإد
نششاطها إلفني.

إŸسشخرين إ 450 ¤عون من ﬂتلف إلرتب من بينهم ﬂ 8تصش ‘ Úإإ’نقاذ
باأ’ماكن إلصشعبة إ ¤جانب  12كلبا مدربا.

اŸواطنون أابدوا تعاطفهم مع الضصحية وا◊ماية اŸدنية
منذ أإن إنتششر نبأا جرف إŸياه للعون عاششور ﬁمد سشارع سشكان و’ية
إلبويرة من كل إŸناطق إ ¤ع ÚإŸكان وتعاطفوإ مع أإفرإد عائلته إلذين
كانوإ ‘ ع ÚإŸكان إلذي جرفته إŸياه وقاموإ Ãوإسشاتهم كما أإبدوإ
إسشتعدإدهم Ÿد يد إلعون أ’فرإد إ◊ماية إŸدنية من أإجل إلعثور على
إلضشحية حيا أإو ميتا .كما حضشر قدماء عمال إلبلدية من بينهم إŸدعو كمÒ
ﬁمد إŸدعو «إلقششامي» وإلذي كان رئيسس إ◊ضشÒة بل هو إلذي يعرف
ﬂططات عاصشمة إلو’ية ششفهيا ويحسشب بعد إلبالوعات بعدد إÿطوإت
حتى ‘ إلليل.

البويرة :ع نايت رمضضان
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ألموأفق لـ  21جمادى أأ’ولى  1440هـ

م
ن
م
ن
ت
«ال دى
ش
س
ع
ب
»

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

» æW h

وزير ااÛاهدين الطيب زيتو:Ê

كل األرشسيف واإلحصسائيات
بوزارة اÛاهدين ” –يينها

’رشس -ي -ف اŸوج-ود ب-وزارة اÛاه-دي-ن وك-ل اŸع-ط-ي-ات
كشس -ف وزي -ر اÛاه -دي -ن ال -ط -يب زي -ت -و ،Êع -ن ضس -ب -ط و–ي Úك -ل ا أ
والبطاقيات اÿاصسة باŸنح والشسؤوون ا’جتماعية وا’عÎاف ،كما ” تصسفية و–ي Úكل اŸلفات ،و” إاعداد بطاقية وأارشسف
’صسلية لتخليصض الفئة من العراقيل البÒوقراطية ليحصسل كل ذي حق على حقه.
رقمي يحوي كل الوثائق ا أ

فريال بوششوية
تصشوير :عباسش تيليوة
قال زيتو Êإأن ألوزأرة ألتي أسضندت
إأل -ي -ه م -ه-م-ة تسض-ي Òشض-ؤوون-ه-ا”” ،أل-وزأرة
ألوحيدة ذأت ألسضيادة ألتاريخية”” وذلك
””’ه-ت-م-ام-ه-ا ب-ك-تابة ألتاريخ وتشضجيعه
وبصضناع ألتاريخ”” ،جازما بأان ””خارطة
أل-ط-ري-ق أل-ت-ي ت-ع-ت-م-ده-ا م-ن-ب-ث-ق-ة م-ن
ﬂطط عمل أ◊كومة أŸسضتمد من
ب -رن -ام -ج رئ -يسس أ÷م -ه-وري-ة ‘ شض-ق-ه
أÿاصس بذأكرة أأ’مة أ÷زأئرية.
وأفرد وزير أÛاهدين حيزأ هاما،
إأ ¤ما تقوم به وزأرة أÛاهدين ولعل
أبرز ما ذكره –ي Úألبطاقية ،موضضحا
أن وزأرة أÛاهدين ﬁورين –سضÚ
أل -وضض -ع -ي -ة أ’ج -ت -م -اع -ي -ة وألصض -ح -ي-ة
وألنفسضية للمجاهدين وذوي أ◊قوق،
أم - -ر م - -رت - -ب - -ط ـ حسض - -ب - -ه ـ ب- -ق- -وأنÚ
أ÷مهورية ’ أك Ìو’ أقل’ ،فتا إأ¤
إأعطاء نفسس جديد من خÓل ألقضضاء
ع - -ل - -ى أل- -بÒوق- -رأط- -ي- -ة ،ب- -ت- -بسض- -ي- -ط
أإ’ج - - -رأءأت أإ’دأري- - -ة ع- - -ن ط- - -ري- - -ق
ألقوأن ،Úوبإانشضاء خÓيا إ’عادة ألنظر
‘ ب - -عضس أل - -ق - -وأن Úأÿاصض- -ة ب- -ه- -ذه
ألفئات.
وأف- - -اد أل - -وزي - -ر زي - -ت - -و Êأن وزأرة
أÛاه - -دي - -ن م - -اضض - -ي - -ة ‘ ﬁارب- -ة
ألبÒوقرأطية ،وألعملية مسضتمرة إأ ¤أن
يحصضل كل ذي حق على حقه ،وذكر
ب- -ت- -وج- -ي -ه -ات رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ‘

أج- - -ت- - -م- - -اع ›لسس أل- - -وزرأء ‘ 2014
أل- -ق -اضض -ي -ة Ãح -ارب -ة أل -بÒوق -رأط -ي -ة
ورق -م-ن-ة وعصض-رن-ة أإ’دأرة أ÷زأئ-ري-ة،
ولعل أبرز ثمارها أ’نتهاء من –يÚ
وضض- -ب- -ط أŸع -ط -ي -ات وأإ’حصض -ائ -ي -ات
أŸتعلقة بالبطاقية وغÒها ،مع مسضح
شضامل لكل ما يخصس ألثورة ألتحريرية
أÛيدة.

الذاكرة قضسية شسعب وأامة
وتاريخ وواجب
كما ” أ’نطÓق ‘ أÙور ألثاÊ
أÿاصس بالذأكرة ألوطنية ،وفتح قوسس
‘ ألسضياق لينبه أ ¤أن ألقضضية ليسضت
قضضية وزأرة ،وإأ‰ا قضضية شضعب وأمة
وتاريخ ووأجب ،جازما بقطع خطوأت
ك - -بÒة ‘ ه - -ذأ أ÷انب ،و–دث ع - -ن
أل -ع -م-ل م-ع م-ع-اه-د أل-ت-اري-خ وﬂت-ل-ف
ألقطاعات ألوزأرية ،مشضÒأ إأ ¤إأبرأم
أت -ف -اق -ي -ة م -ؤوخ-رأ م-ع وزأرة ألسض-ي-اح-ة
ل-تشض-ج-ي-ع ألسض-ي-اح-ة أل-ت-اري-خية ،كاشضفا
عن إأحصضاء  1277مقÈة للشضهدأء126 ،
مربع للشضهدأء 3487 ،معلم تاريخي،
و 1461م- -رك- -ز ل- -ت- -ع- -ذيب وسض- -ج -ن
أÛاه -دي-ن إأب-ان أل-ث-ورة أل-ت-ح-ري-ري-ة،
إأضض- -اف- -ة إأ ¤ج- -م- -ع أك Ìم -ن  26ألف
سض- -اع- -ة م- -ن ألشض -ه -ادأت م -ن  30ألف
›اهد وضضابط وقادة ألثورة ‘ ،إأطار
أتفاقية “ت مع وزأرة أ’تصضال.
وم- - -ن ب Úم - -ا ” ‘ ه - -ذأ أإ’ط - -ار
عÓوة على تبسضيط أإ’جرأءأت ،ربط

أŸديريات با÷هاز أŸركزي للوزأرة
باإ’عÓم أآ’‹ ،وإأعفاء أÛاهدين من
ك -ل أل -وث-ائ-ق أŸط-ل-وب-ة ،م-ا سض-اه-م ‘
تقلصس عدد أÛاهدين وذويهم ألذين
كان يتم أسضتقبالهم من  300إأ10 ¤
أشض -خ -اصس ،وسض -اه-م ‘ ذلك ب-ت-ك-ريسس
ألÓمركزية ألتي Œنبهم عبء ألتنقل
’سضيما وأنهم طاعنون ‘ ألسضن ،و”
أختصضار كل أŸلف ‘ أسضتمارة ،و”
ألتخلي عن تسضليم ملف مكون من 12
وثيقة للخزينة ،ما وضضع حد لطوأب’ Ò
تنتهي تؤورق ألشضريحة.
وأسض- -ت -دل ‘ ألسض -ي -اق ب -اسض -ت -خ -رأج
شض -ه -ادة أ’عÎأف ل -ل-م-ج-اه-دي-ن ع-ل-ى
سضبيل أŸثال ،وكذأ وثيقة أإ’عفاء من
تسضديد ألرسضوم أ÷مركية لدى أقتناء
ألسض -ي -ارأت ،أل -ت-ي ك-انت تسض-ت-خ-رج م-ن
م -ك -ان أŸي Ó-د ب -ات ب -إام -ك-ان أŸع-ن-ي
باأ’مر أسضتخرأجها من مقر إأقامته ‘
كل ألو’يات ،و–سضبا لذلك ” ضضبط
و–ي Úكل أأ’رشضيف أŸوجود بوزأرة
أÛاه - - -دي - - -ن وك - - -ل أŸع - - -ط- - -ي- - -ات
وألبطاقيات أÿاصضة باŸنح وألشضؤوون
أ’جتماعية وأ’عÎأف ،كما ” تصضفية
و–ي Úك- - -ل أŸل- - -ف- - -ات  ،و” إأع - -دأد
بطاقية وأرشضف رقمي.
وت- -ط- -رق إأ ¤أل- -ت- -ع- -اون م -ع م -رك -ز
ألدرأسضات وألبحث ‘ أ◊ركة ألوطنية
وثورة أول نوفم ،54 Èوكذأ أŸتحف
ألوطني وأŸتاحف أ÷هوية ألسضتة ‘
أنتظار أ‚از  48متحفا بـ  48و’ية،
وذك - -ر ‘ ألسض - -ي - -اق Ãرأك - -ز أل- -رأح- -ة
وع-دده-ا  25وم-رك-ز أل-دوي-رة ل-تجهيز

أأ’عضض -اء أ’صض -ط -ن -اع-ي-ة أل-ذي حصض-ل
على ميزأنية لتوسضيعه وŒهيزه.

ألعدد
17856
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أم Úبلعمري
أسضقط إأضضرأب ألثمانية أيام ،ألذي دعت أليه جبهة ألتحرير ألوطني
يوم  28جانفي  - 1957بالتزأمن ومناقشضة ألقضضية أ÷زأئرية من
 ·ÓأŸتحدة  -ألروأية ألقائلة بأان ما كان
طرف أ÷معية ألعامة ل أ
يحصضل ‘ أ÷زأئر أثناء حرب ألتحرير  ،شضأان دأخلي فرنسضي .
لقد كان ذلك أإ’ضضرأب Ãثابة ضضربة قاضضية لكل ﬁاو’ت أإ’دأرة
أ’سضتعمارية إ’بقاء ألثورة أ÷زأئرية خارج مناقشضات أأ’· أŸتحدة ،
بل على ألعكسس أثبت أن من كانت تصضفهم بأانهم ›رد خارج Úعن
ألقانون ’ ّÁثلون أحدأ  ،أكتشضف ألعا ⁄أنهم حركة –رير وطني “ثل
تطلعات وطموحات شضعب وهي قادرة على تعبئته من أجل إأثبات أنه
ليسس فرنسضيا و’ تربطه أي صضلة بها  ،حقائق ثابتة دحضضت مغالطات
فرنسضية كانت تسضوقها للمجتمع ألدو‹ من على منابر ألهيئة أأ’‡ية ؟
إأ ¤أن حسضم ذلك ألسضجال لصضالح ألشضعب أ÷زأئري بعدما أج Èألوفد
ألفرنسضي على أ’نسضحاب أحتجاجا على إأدرأج ألقضضية أ÷زأئرية ‘
 ·ÓأŸتحدة  ،ليتحقق بذلك فتح
جدول أعمال أ÷معية ألعامة ل أ
دبلوماسضي مب ، Úعّزز أنتصضارأت جيشس ألتحرير ألوطني عسضكريا .
Óلة ألدبلوماسضية للثورة
إأضضرأب  08أيام باإ’ضضافة إأ ¤دعمه ل آ
أ÷زأئرية  ،أثبت حقائق تاريخية ،هي أن ألشضعب أ÷زأئري بكل
شضرأئحه بدأية من ذلك ألطفل ألذي كان Áسضح أأ’حذية ‘ زقاق
وشضوأرع ألعاصضمة  -مكرها  -إأ ¤ألتاجر ألذي أوصضد أبوأب ﬁله
أسضتجابة لندأء ألثورة باإ’ضضرأب يوم  28جانفي  ، 1957أ÷ميع كان
على قلب رجل وأحد من أجل هدف وأحد  ،هوألتخّلصس من أ’سضتعمار
وأ÷ميع كان مسضتعدأ لÓسضتشضهاد من أجل ذلك ألهدف.
هذه ألذكرى ’ يجب أن ‰ر عليها مرور ألكرأم أ’نها ﬁطة
تاريخية حاسضمة أّرخت Ÿوأقف بطولية للتجار أ÷زأئري Úورسضالة
يجب أن تكون خارطة طريق لتجار أليوم ‘ كيفية حب ألوطن أ’لتزأم
بهمومه وتطلعاته  ،أ’ن ألتجارة أك Èمن ›رد أسضتبدأل سضلعة Ãقابل
ما‹ ،لكنها مهنة نبيلة باركها ألنبي عليه ألصضÓة وألسضÓم تضضمن
للتاجر ألصضدوق مكانه ‘ أ÷نة  ،لكن أين Œارنا من هذه أÿصضال
وأ’أخÓق ‘ وقت أصضبح فيه بعضضهم Áارسس أ’حتكار وأ’حتيال
وبعضضهم أآ’خر فقد ألرحمة وأإ’نسضانية وأصضبح يتلف فائضس سضلعته
لرفع أأ’سضعار وثالثهم أغتنم أŸناسضبات وأأ’عياد إ’فرأغ جيب أخيه
وتنغيصس فرحته وفرحة أطفاله ؟ تصضرفات أصضبحت تسضيء إأ ¤قطاع
Óسضف  -فمتى يدرك ألتاجر أنه Áارسس مهنة أأ’نبياء
بأاكمله  -ل أ
وألرسضل وأن عليه أن يقدرها حق قدرها  ،بدأية من طيب أŸعاملة
وأ’بتعاد عن ألغشس وأÿدأع وصضو’ إأ ¤أ’لتزأم بهموم وتطلعات هذأ
ألوطن كما ألتزم أسضÓفهم ‘ مثل هذأ ألشضهر من سضنة  1957؟ !

إاضسراب  8أايام ﬁطة هامة ‘ تاريخ الثورة

““ل ‰ارسس أاي حظر على كتابة اŸذكرات ““
«ل- -يسض ل- -دي- -ن -ا أاي ط -اب -وف -ي -م -ا ي -خصض ال -ث -ورة
التحريرية و‰ ⁄نع أاي احد من كتابة مذكراته
أاي-ن-م-ا ك-ان  ،وأان وزارة اÛاه-دي-ن ت-ت-ك-ف-ل ب-ط-ب-ع
ه -ذه اŸذك -رات”” ه -ذا م -ا أاب -رزه وزي -ر اÛاه -دي-ن
ال -ط -يب زي -ت -و ،Êم -ت-ح-دث-ا ع-ن ال-ك-م ال-ه-ائ-ل م-ن
الكتب التي أالفها اÛاهدون عن الثورة.

وأضضاف ألوزير أن تبليغ ألتاريخ يكون من خÓل كتابة
ألشضهادأت ألتي لها عÓقة بالثورة ألتحريرية وأ◊ركة
أل -وط -ن -ي -ة م -ن خÓ-ل أإ’صض-دأرأت وأأ’فÓ-م أل-وث-ائ-ق-ي-ة ،
مشضÒأ إأ ¤أن ألوزأرة تصضدر ›لة دورية ،وأعت Èأن
أŸتاحف ألتابعة لوزأرته تختلف عن أŸتاحف أأ’خرى .

حياة كبياشش

وأفاد ‘ هذأ أإ’طار أنه ” فتح أوأخر سضنة 2018
قاعات للتدريسس على مسضتوى أŸتاحف يؤوطرها أسضاتذة
متطوعون  ،وقد وصضل عدد ألطلبة وألتÓميذ ، 1500
بعدما ” “ديد سضاعات عمل أŸتاحف إأ ¤ما بعد
ألسضاعة  4مسضاء ’سضتفادة أŸوأطن Úمن ما –تويه من
معلومات تاريخية .
وأعت Èأن إأضضرأب  8أيام ألتاريخي ألذي قام به ألتجار
من  28جانفي إأ 4 ¤فيفري ﬁ ، 1957طة هامة جدأ ‘
تاريخ ألثورة ألتحريرية ألتي أكدت مدى ألتفاف كافة
ف - -ئ - -ات ألشض- -عب  ،وه- -ذأ م- -ا أع- -ط- -اه- -ا ق- -وة ألصض- -م- -ود
وأ’سضتمرأرية إأ ¤غاية أسضÎجاع أ’سضتقÓل  ،مذكرأ
بالتضضحيات أ÷سضام وأأ’روأح ألتي سضقطت على مذبح
أ◊رية وألتي ’ تسضقط بالتقادم .
ب Úزيتو Êأن هذأ أإ’ضضرأب تأاكيد ألتفاف فئة من
ألشضعب أ÷زأئري أŸتمثلة ‘ ألتجار ،بالثورة  ،وقال ‘
هذأ ألصضدد ”” ’ بد أن نÈزها من ضضمن أأ’يام ألوطنية
نحتفل بها ’ ،ن ألهدف منها ليسس من أجل تسضجيلها
فحسضب  ،وإأ‰ا من أجل درأسضتها وغرسس من خÓلها قيم
ألثورة ألتحريرية لدى أأ’جيال أŸتعاقبة ””.

 1500تلميذ وطالب يدرسسون التاريخ ‘ اŸتاحف سسنة 2018

قال زيتو Êأمسس ‘ منتدى جريدة ””ألشضعب”” Ãناسضبة
ذكرى إأضضرأب  8أيام ألتاريخي أن وزأرته خطت خطوأت
كبÒة ‘ كتابة شضهادأت أÛاهدين  ،مشضÒأ أن على
مسضتوى وزأرته توجد مكتبة –توي على كتب قيمة ‘
أل -ت -اري -خ  ،م -ف -ي -دأ أن أŸت -ح -ف أل-وط-ن-ي ي-نشض-ر قصضصض-ا
ل -لشض -ه -دأء سض -م -يت ب ””أ›اد أ÷زأئ -ر””  ،ك -م -ا ” إأن-ت-اج
أقرأصس ضضاغطة (سضحب  10مÓي ” )Úتوزيعها على
مسضتوى كل أŸؤوسضسضات ألÎبية Ãختلف أأ’طوأر وكذأ
أ÷ام -ع -ات وك -ل أŸك -ت -ب -ات وأŸت -اح-ف ع-ل-ى أŸسض-ت-وى
ألوطني.

صسحوة من قبل اŸثقف Úللبحث وكتابة التاريخ
أفاد زيتو ‘ Êهذأ ألسضياق أن هناك صضحوة من قبل
أŸثقف Úألذين يبحثون ‘ ألتاريخ ،وأكد أنه يشضجع كتابة
ألتاريخ سضوأء من خÓل ألشضهادأت أوأŸذكرأت  ،بالرغم
من أن ألثورة ”” ⁄يقم بها مÓئكة منزلون من ألسضماء ،بل
بشضر يصضيب ويخطئ”” على حد قوله.

’رشسيف وتعويضض ضسحايا التجارب النووية
مواقف ثابتة ’سسÎجاع ا أ

العÓقات ا÷زائرية الفرنسسية لن تكون قوية دون تسسوية ملف الذاكرة

ق -ال وزي-ر اÛاه-دي-ن ال-ط-يب زي-ت-و،Êأامسض ،إان
عÓقات ا÷زائر مع فرنسسا لن تكون قوية إاذا ⁄
ي -ت -م تسس -وي -ة م -ل -ف ال-ذاك-رة ،م-ؤوك-دا ت-ع-ق-د اŸل-ف
وحسس- -اسس- -ي- -ت- -ه ،إا’ أان ج- -ه- -ود ال- -دول- -ة مسس- -ت -م -رة
’رشس -ي -ف واŸط -ال-ب-ة ب-ك-ل ت-ع-ويضس-ات
’سسÎج -اع ا أ
ا÷رائم اŸرتكبة من  1830إا.1962 ¤

جÓل بوطي
أوضضح زيتو Êأنه إأ ¤جنب ملف ألذأكرة تتصضدر قائمة
أŸط -الب ﬁل م -ف -اوضض -ات م -ع أ÷انب أل -ف-رنسض-ي ثÓ-ث-ة
ملفات أسضاسضية على غرأر أ÷ماجم ،ألتفجÒأت ألنووية،
وم-ل-ف أŸف-ق-ودي-ن ،وصض-ف-ه-ا ب-ا◊سض-اسض-ة وأŸع-ق-دة ن-ظ-رأ
ل- -غ- -ي- -اب Œاوب وأضض- -ح وشض -ف -اف م -ن ط -رف أŸسض -ؤوولÚ

أل -ف -رنسض -ي Úرغ -م ت -أاك -ي -ده -م ع-ل-ى تسض-وي-ة ه-ذه أŸسض-ائ-ل
ألضضرورية لتحسضن ألعÓقات ألبينية.
ويطغى ملف ألذأكرة على أجندة ألتعاون ب Úأ÷زأئر
وب- -اريسس حسضب زي- -ت -و Êأل -ذي أك -د أن -ط Ó-ق ع -م -ل ÷ان
مشضÎك -ة ع -ل -ى مسض-ت-وى وزأرة أÛاه-دي-ن ل-تسض-وي-ة ب-عضس
أŸلفات ،قائ ””Óأن جرأئم فرنسضا ’ Áكن نسضيانها ولن
تكون ‘ طي ألنسضيان مهما طال ألزمن’ ،ن أسضتمرأر
تنصضل ألسضلطات ألفرنسضية يزيد تعقيد ألعÓقات ألثنائية.
وشضدد وزير أÛاهدين على سضعي أ÷زأئر بكل قوة
ل -تسض -ري -ع أعÎأف ف -رنسض -ا ب -ج-رÁة أل-ت-ج-ارب أل-ن-ووي-ة ‘
أ÷نوب أ÷زأئري ،ألتي ’ تزأل آأثارها أŸدمرة إأ ¤أليوم
معتÈأ أن أ◊ديث عن ترأجع أ÷زأئر عن أŸطالبة بهذأ
أŸلف ’ أسضاسس له من ألصضحة ،قائ ””Óأنه ’ Áكن نهائيا
ألصضمت عن تلك ألفÎة أŸظلمة ‘ تاريخ فرنسضا”” ،مضضيفا

أن هذه أŸسضائل ””جعلت ألعÓقة ب Úألبلدين تتسضم باأ’خذ
وألرد منذ فÎة طويلة””.

متمسسكون Ãواقفنا الثابتة باسسÎجاع األرشسيف
وبخصضوصس أأ’رشضيف ألذي ألوطني شضدد زيتو Êعلى
ضضرورة أسضÎجاع كافة أأ’رشضيف بحوزة فرنسضا من ألفÎة
 1830إأ 1926 ¤حتى يتسضنى أ’طÓع على كل ألوقائع
ألتاريخية ،مشضÒأ إأ ¤أن أأ’رشضيف موزع على عدة وزأرأت
على غرأر ألدأخلية وألعدل ،وأÙارب ،Úويبغ طوله 475
كلم ،وأعت Èأن ما ” أسضÎجاعه من أ÷انب ألفرنسضي ’
Áثل سضوى موروث تاريخي وطني ،مشضددأ على ألتمسضك
بهذأ أŸطلب ألشضعبي.
وإأ ¤جانب 3ملفات أخرى تتعلق باŸفقودين أŸقدر
عددهم حسضب وزير أÛاهدين بأالف Úومئتي مفقود ”

إأحصضاؤوهم Ãختلف ألو’يات ،منهم من كان ‘ مرأكز
ألتعذيب ومرأكز ألشضرطة ومن أخذ عنوة من بيته أإ¤
جانب ملف تعويضضات ألتفجÒأت ألنووية ‘ أ÷نوب ،ألتي
ت -ب -ق -ى شض -اه-دة ع-ل-ى أ÷رأئ-م أل-بشض-ع-ة ،وأشض-ار إأ ¤قضض-ي-ة
أسضÎجاع جماجم شضهدأء أŸقاومة ألوطنية أŸتوأجدة ‘
فرنسضا منذ أك Ìمن قرن ونصضف من ألزمن.
وŒرى حاليا أتصضا’ت مع ألطرف ألفرنسضي إ’عادة
بعث مفاوضضات أللجان أŸشضÎكة ب Úأ÷انب Úعن طريق
وزأرة أÿارج- -ي- -ة ،وأل- -ت -ي ت -وق -فت Ãج -يء أ’ن -ت -خ -اب -ات
ألرئاسضية ألفرنسضية مشضÒأ إأ ¤مسضاعي مصضا◊ه ألوزأرية
إ’حرأز تقدم ‘ هذه أŸلفات وتسضط Òورقة طريق لتسضوية
كل أŸلفات ألصضعبة وألشضائكة ،وأŸعقدة ،معلنا عن أللجوء
إأﬂ ¤تصض ÚوخÈأء وباحث› ‘ Úا’ت متعددة للقيام
بالدرأسضات ألكفيلة بتحقيق تقدم نهائي ‘ أŸوضضوع.

أألحد  27جانفي  2019م
ألموأفق لـ  21جمادى أألولى  1440هـ
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وما يعÎضشه ا÷انب اŸا‹ فقط

فيلم بن أمهيدي قد يعرضش ‘ ذكرى أسضتشضهاده:

توقع وزير أÛاهدين ألطيب زيتو Êأن يعرضش فيلم ألعربي بن أمهيدي ‘ ذكرى إأسضتشضهاده أŸصضادفة
لبدأية شضهر مارسش بعد رفع كافة ألتحفظات ألتي كانت –ول دون مشضاهدته ،إأثر مطالبة وزأرتي
ألثقافة وأÛاهدين من أıرج بشض Òدرأيسش تصضحيح وتعديل بعضش أŸشضاهد إأسضتنادأ إأ ¤توصضيات
أللجنة أŸكلفة Ãتابعة أطوأر مضضمون ألسضيناريو ومدى إأحÎأم تفاصضيله من ناحية أŸسضار ألنضضا‹ لتلك
ألشضخصضية ألتاريخية ألفذة دأخليا وخارجيا.

Óسضرأع ‘ تدوين تاريخ أ÷زأئر ،زيتو:Ê
دعا ل إ

نثمن ›هودات يومية ““الششعب““
‘ التعريف بالذاكرة الوطنية

دع - -ا وزي - -ر أÛاه- -دي- -ن أل- -ط- -يب
Óسض-رأع ‘ ت-دوي-ن ت-اري-خ
زي -ت -و Êل  -إ
أ÷زأئ- -ر ،مشضÒأ إأ ¤وج -ود صض -ح -وة
ل - - - - -دى أŸث- - - - -ق- - - - -ف Úأ÷زأئ- - - - -ريÚ
وألباحث Úألذين أصضبحوأ يكتبون ‘
أل-ذأك-رة أل-وط-ن-ي-ة ،ق-ائ« :Ó-ن-ح-ن ‘
صضرأع مع ألوقت ،فأاغلب أÛاهدين
Áوت-ون ي-وم-ي-ا وب-ذلك ن-فقد ذأكرة
وشضهادة من ذأكرتنا ألوطنية””.

سصهام بوعموشصة
أكد زيتو Êأمسس ‘ ندوة نقاشس Ãنتدى
ج - -ري - -دة ““ألشش- -عب““ Ãن- -اسش- -ب- -ة أل- -ذك- -رى 62
إلضش -رأب أل -ث-م-ان-ي-ة أي-ام ،أن أل-وزأرة أل-وصش-ي-ة
مسش - -ت - -ع - -دة ل- -ت- -وف ÒأŸع- -ل- -وم- -ات وأل- -ك- -تب
وألشش-ه-ادأت أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-اري-خ حرب ألتحرير
ÓعÓمي ÚإلسشتغÓلها ‘ كتابة مقالت حول
ل إ
ب -ط -ولت أج -دأدن -ا ع Èصش -ف -ح-ات أ÷رأئ-د،
مضشيفا أن أŸؤورخ Úألناششط Úلدى ألوزأرة
–ت تصش- -رف وسش- -ائ- -ل ألإعÓ- -م ل- -ت- -نشش- -ي- -ط
ﬁاضش-رأت ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ذأك-رة أل-وطنية لسشيما
ج- -ري- -دة““ألشش- -عب““ ،ك- -م- -ا أن أل -ق -اع -ات –ت
تصشرفهم.
‘ هذأ ألصشدد ،أششاد ألوزير بدور يومية
““ألششعب““ ‘ ألتعريف بالذأكرة ألوطنية من
خÓل صشفحة ألتاريخ ألتي تصشدر أسشبوعيا،
ودع -ا ك -ل ألصش -ح -ف ل -ل -ح-ذوح-ذوألشش-عب وأن
ي- -خصشصش -وأ ول -ورب -ع صش -ف -ح -ة ل -ل -ح -ديث ع -ن
تضشحيات ألششهدأء ونضشال أÛاهدين ،ألنها
Óجيال
رسش-ال-ة ‘ أع-ن-اق-ن-ا وع-ل-ي-ن-ا ت-ب-ل-ي-غها ل أ
ألصشاعدة.

جمال أوكيلي
‘ خضش -م ح -دي -ث -ه أل -ت -زم أل -وزي -ر إأل-ت-زأم-ا
صشارما بأان ألفيلم Á ⁄نع من ألعرضس آأم‘ Ó
أن تكون أŸششاهدة أألولية ‘ ذكرى أغتيال
ه- -ذأ أل -ث -وري م -ن ط -رف م -ظ -ل -ي -ي ب -ي -ج -ار،
وأدعائهم ‘ روأياتهم ذلك وأكدت أنه أنتحر،
‘ ح Úكذبت كل ألششهادأت بأانه ” تصشفيته
جسشديا عقب ششعورهم باÿطر ألذي يششكله
‘ حالة ألذهاب إأ ¤خيارأت أخرى.
وخÓفا Ÿا أورده ألبعضس ‘ كتاباتهم حول
هذأ ألقيادي فإان جثته  ⁄تدفن ‘ مقÈة
ألقطار بالقرب من باب جديد بل نقل إأ¤
مقÈة ألعالية ‘ تلك ألفÎة ،وفق ما أششارت
إأليه مصشادر بحثت ‘ دفاتر أرششيف سشجÓت

أŸوتى ‘ تلك ألفÎة.
وكششف ألوزير بأان مششروع ألقناة ألتاريخية
أل- -ت -اب -ع ل -ل -وزأرة ج -اه -ز ،وأإلشش -ك -ال أألوح -د
وأل - -وح- -ي- -د ح- -ال- -ي- -ا ه- -و أ÷انب أŸادي ،أي
ألتمويل .و‘ هذأ ألسشياق أعت Èألسشيد زيتوÊ
أن مصش - - -ا◊ه ق - - -ادرة ع - - -ل- - -ى ت- - -وف ÒأŸادة
ألتاريخية لتغذية ألقناة بها ،وهذأ طيلة 365
يوم دون إأنقطاع تششمل كل أŸوأضشيع أŸتعلقة
ب- -السش Òأل- -ذأت- -ي- -ة ل- -لشش- -ه -دأء ،وأÛاه -دي -ن
أÙكوم عليهم باإلعدأم ،كبار أŸعطوب،Ú
أÿط- -وط أل- -ك- -ه- -رب- -ائ- -ي -ة ،مشش -ارك -ة أŸرأة،
ألصشحة ،ألتموين ..وغÒها.
من جهته دعا ألطيب ألهوأري أألم Úألعام
للمنظمة ألوطنية ألبناء ألششهدأء إأ ¤إأنششاء
نادي أصشدقاء ألذأكرة ألوطنية ،ليكون سشدأ
منيعا ،وجدأرأ حصشينا ضشد كل من يعمل على

موأقف أ÷زأئر ثابتة بشضأان ألذأكرة ألوطنية

 475كلم حجم األرششيف
ا÷زائري لدى فرنسشا

أكد وزير أÛاهدين ألطيب زيتوÊ
أن أ÷زأئ- - -ر م - -اضض - -ي - -ة ‘ مسض - -اع - -ي - -ه - -ا
’سضÎج- - -اع ك - -ل أŸل - -ف - -ات أŸت - -ع - -ل - -ق - -ة
بالذأكرة ألوطنية وألتي تعتÃ Èثابة
أل -ره -ي -ن -ة م -ن أج -ل ت -رق -ي-ة أل-عÓ-ق-ات
أ÷زأئرية ألفرنسضية ‘ كل أ÷وأنب .

عزيز.ب
أششار ألوزير خÓل نزوله ضشيفا على منتدى
““ألششعب““ ‘ ندوة تاريخية إأحياء للذكرى ألـ
 62إلضشرأب  8أيام أن أألرششيف ألوطني ‘
مقدمة هذه أŸلفات ،بدليل تأاسشيسس ألجله
÷ان مششÎكة ب Úأ÷زأئر وفرنسشا.
وأف - -اد أل - -وزي - -ر أن أسشÎج - -اع أألرشش- -ي- -ف
ألوطني لدى فرنسشا ‘ جميع أŸيادين منذ
 1830وإأ ¤غاية ألسشتقÓل بلغ  475كلم من
أŸل -ف -ات م-وزع-ة ع-ل-ى ع-دة ه-ي-ئ-ات رسش-م-ي-ة
فرنسشية على غرأر أألرششيف  ،وزأرة ألدأخلية
 ،وزأرة ألعدل ،وزأرة ألدفاع حسشب ما أكده
أل -وزي -ر أل -ف -رنسش -ي ألسش-اب-ق أŸك-ل-ف ب-ق-دم-اء
أÙارب Úوألذأكرة جان مارك دوتششيني.
وه -وم -ا ي-ت-ط-لب أŸث-اب-رة وأل-ع-م-ل أ÷اد
وأصشفا ألعملية با◊سشاسشة  ،ليبقى أألهم ‘

كل هذأ يضشيف زيتو Êأن أ÷زأئر تبقى ثابتة
ع-ل-ى م-وأق-ف-ه-ا وط-ل-ب-ات-ه-ا ألشش-رع-ي-ة لسش-ي-م-ا
أŸتعلقة بالذأكرة ألوطنية باعتبارها جزء ل
يتجزأ من ألتاريخ وذأكرة ألششعب أ÷زأئري.
وأضشاف ألوزير أن ألعÓقات ب Úأ÷زأئر
وفرنسشا لن تكون طبيعية إأل إأذأ ” معا÷ة
ملف ألذأكرة ألوطنية وألتاريخ معا÷ة نهائية،
مششÒأ إأ ¤أن عملية أسشتعادة أألرششيف من
فرنسشا ل تزأل متوأصشلة ‘ أنتظار معاجلة
ثا Êملف أل وهوأسشÎجاع جماجم أŸقاومة
أل -وط -ن -ي -ة أل-ذي-ن ه-م ل-دى أ÷انب أل-ف-رنسش-ي
ألك Ìمن قرن وخمسش Úسشنة .
وحسشب ألوزير ” تسشخ÷ Òنة تتكون من
خÈأء وﬂتصش Úت -ن -ق -ل-وأ ل-ف-رنسش-ا ل-ل-م-ع-اي-ن-ة
وألتدقيق ،أما أŸلف ألثالث فيتعلق بضشحايا
ألتفجÒأت ألنووية ألفرنسشية ‘ أ÷نوب، ،
وأŸل- -ف أل -رأب -ع ي -خصس أŸف -ق -ودي -ن أل -ب -ال -غ
عددهم  2200مفقود حسشب إأحصشائيات وزأرة
أÛاه -دي -ن ،م -ن -ه -م م -ن ك -ان-وأ ‘ ألسش-ج-ون
وأŸع -ت -ق Ó-ت أل-ف-رنسش-ي-ة ب-ال-رغ-م م-ن ن-ك-رأن
أ÷انب أل- -ف- -رنسش- -ي وﬁاولت ت- -ق -ز Ëع -دد
أŸفقودين أ÷زأئري Úإأبان حقبة ألسشتعمار
أل -ف -رنسش -ي وإأع-ط-اء م-غ-ال-ط-ات ح-ول رق-م-ه-م
أ◊قيقي.

تششويه صشورة ألثورة ،معتÈأ إأطÓق قناة مكلفا
جدأ ومعقدأ من ناحية ألتسشي ،Òقد ل تضشمن
دÁومة ألبث مع مرور ألوقت.

ألعدد
17856
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مششروع السشياحة التاريخية
‘ الرتوششات األخÒة
و‘ رده عن سشؤوأل جريدة ““ألششعب““ حول

إأم -ك -ان-ي-ة إأدرأج دل-ي-ل سش-ي-اح-ي م-ت-خصشصس ‘
ألتاريخ للتعريف بتاريخنا وألنه هويتنا ،لدى
ألسشياح أألجانب ‘ بنود أإلتفاقية ألتي أبرمت
مع وزأرة ألسشياحة ،أوضشح ألوزير أن أŸششروع
أÿاصس ب-السش-ي-اح-ة أل-ت-اري-خ-ي-ة ‘ أل-رتوششات
أألخÒة إلصشدأر دليل سشياحي بالتعاون مع
وزأرة ألسشياحة خاصس باŸعا ⁄وأŸرأكز يوزع
على ألسشياح دأخليا وباÿارج ،قائ «:Óنسشعى
ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-ت-اري-خ-نا بجميع ألطرق وأألبوأب،
ألننا تناسشينا هذأ أ÷انب““ .
و‘ سش- - -ؤوأل أخ- - -ر ح- - -ول مشش- - -اري - -ع وزأرة
أÛاه -دي -ن ‘ ›ال أإلن -ت -اج ألسش -ي -ن -م -ائ-ي
إل‚از أفÓم وثائقية حول ›ازر فرنسشا ‘
أ÷زأئ -ر ،ق -ال زي -ت -و Êأن أŸشش -اري-ع ت-وق-فت
بسش-بب أل-ت-م-وي-ل ،وع-ن-دم-ا ت-ت-حسش-ن أل-وضش-ع-ية
سشتششرع ألوزأرة ‘ إأ‚از أفÓم وهي كثÒة
م- -ت -وأج -دة ع -ل -ى مسش -ت -وى أŸرك -ز أل -وط -ن -ي
للدرأسشات وألبحث ‘ أ◊ركة ألوطنية وثورة
ألفا— نوفم ،1954 ÈمششÒأ إأ ¤أن ألوزأرة
ألوصشية فتحت قناة عن طريق أليوتوب تبث
أشش -رط -ة ،ك -م-ا م-ن-حت أل-ت-ل-ف-زي-ون أ÷زأئ-ري
أف Ó-م -ا ›ان-ا ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-ال-ذأك-رة أل-وط-ن-ي-ة
وإأعطاء ألتاريخ حقه ،وأششرطة وثائقية حول
أألوروب- -ي Úأل -ذي -ن سش -اه -م -وأ ‘ دع -م ح -رب
ألتحرير ألوطني.
من جهته ،أعاب أألم Úألعام Ÿنظمة أبناء
ألششهدأء ألطيب ألهوأري عن بعضس وسشائل
أإلع Ó-م أل -ت -ي ت -بث م -ع -ل-وم-ات وتصش-ري-ح-ات
خاطئة وتأاويÓت ،كما أنها ل تثمن تضشحيات
أج-دأدن-ا ع Èصش-ف-ح-ات-ه-ا ،م-ن-وها Ãجهودأت
ألوزأرة وجريدة““ألششعب““ ‘ ألتعريف بتاريخ
حرب ألتحرير.
ب-اŸق-اب-ل ،إأع-ت Èأل-ط-يب أل-ه-وأري م-ن-تدى
يومية ““ألششعب““ فضشاء لتقريب وإأنزأل ألذأكرة
أل -وط -ن-ي-ة ‘ م-ت-ن-اول أŸث-ق-ف ÚوأإلعÓ-م-يÚ
وأŸدرسش -ة وك -ذأ ع -ام -ة أل -ن-اسس ،ك-اشش-ف-ا ع-ن
ت -خصش -يصس ي-وم  18ف-ي-ف-ري أŸصش-ادف ل-ليوم
ألوطني للششهيد يوما وطنيا مفتوحا لكل أسشر
ألششهدأء لتقد Ëششهادأت .أم ‘ Óتنصشيب
وزأرة أÛاهدين نادي أصشدقاء ألذأكرة.

كل ألتي كانت عالقة بالوزأرة ” تسضويتها

إايداع ملفات Ûاهدين جدد طوي نهائيا
ما يزأل ملف أ’عÎأف باÛاهدين
ي -ث Òج -د’ ح -ادأ ،رغ -م م-رور  57سضنة
ع- -ل- -ى أسض- -ت- -قÓ- -ل أ÷زأئ -ر ع -ن ف -رنسض -ا
،خ -اصض -ة وأن ع -ددأ م -ن أل -ذي -ن خ-دم-وأ
ألثورة ألتحريرية  ⁄يحصضلوأ بعد على
حقوقهم ألشضرعية كمجاهدين ،ما جعل
هذأ أŸلف يعود دأئما إأ ¤سضاحة ألنقاشش
وسض - - -ط تسض- - -اؤو’ت أÛاه- - -دي- - -ن ح- - -ول
إأمكانية رفع Œميد أ’عÎأف بهم من
عدمه .

صصونيا طبة

ششكل منتدى جريدة ““ألششعب““ فرصشة هامة
لطرح أنششغالت أÛاهدين على أŸسشؤوول
أألول عن ألقطاع ألطيب زيتو Êحول Œميد
ألعÎأف بهذه ألفئة منذ سشنوأت على ألرغم
من تقدÁها جميع ألوثائق ألتي تثبت حقيقة
جهادها ضشد ألسشتعمار ألفرنسشي ،حيث أكد
وزير أÛاهدين أن درأسشة أŸلفات أ÷دد
وتسشويتها متوقفة.
وحسشب تصشريحات وزير أÛاهدين فان
قضش -ي -ة ق -ب-ول م-ل-ف-ات ›اه-دي-ن ج-دد ط-وي
ن -ه -ائ-ي-ا ول-ن ي-ت-م أل-رج-وع إأل-ي-ه ب-ع-د أن ق-امت
وزأرت -ه ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع أŸن -ظ -م -ة أل-وط-ن-ي-ة
للمجاهدين بتصشفية جميع أŸلفات بعد 1963
من خÓل تنصشيب ÷ان –قيق وأعÎأف على
مسش-ت-وى أل-ب-ل-دي-ات وأل-دوأئ-ر وج-ميع ألوليات
حيث أسشتفاد أألششخاصس ألذين توفرت فيهم
جميع ألششروط من حقوقهم ‘ ألعÎأف و”
تصشفية أŸلفات ألتي كانت ›مدة .
وحسشم وزير أÛاهدين ‘ قضشية تسشوية
Óسش-رة أل-ث-وري-ة
م -ل -ف -ات ط -ال -ب -ي ألن-تسش-اب ل -أ
وإأعادة فتح ملفات أÛاهدين غ ÒأŸعÎف
ب -ه -م و“ك -ي -ن -ه -م م -ن ألسش -ت -ف -ادة م-ن أŸن-ح
وألم -ت -ي -ازأت أل -ت -ي ي -ح -ظ -ى ب -ه-ا ن-ظ-رأؤوه-م
أŸششاركون ‘ حرب ألتحرير ،بعدما جمدت
ملفاتهم منذ  17سشنة مششÒأ إأ ¤أن جميع
ملفات أÛاهدين ألتي كانت عالقة بالوزأرة
قد سشويت نهائيا و ⁄يبق منها أي ملف .

‘ أŸقابل فان –ديد أ÷هة أŸسشؤوولة
عن قرأر Œميد تسشوية ملفات أÛاهدين
ألعالقة ما تزأل تث Òألكث Òمن أللغط بÚ
وزأرة أÛاه- -دي- -ن وأŸن- -ظ- -م -ة ،خ -اصش -ة أن
زيتو Êأكد أن دأئرته ألوزأرية لديها دور تقني
إأدأري Ãع- -ن -ى ت -وف -ر أألم -ور أإلدأري -ة ف -ق -ط
وألعبء يبقى على عاتق أŸنظمة ألتي تتو¤
إأمضشاء ألقرأر بناء على ما تتوصشل إأليه ÷نة
ألتحقيق ألتابعة لها.
وكان قرأر حل ÷نة ألعÎأف قد أتخذ
ع- - -ام  2002م -ن ق -ب -ل أŸن -ظ -م -ة أل -وط-ن-ي-ة
للمجاهدين ‘ مؤو“رها ألتاسشع ،حيث أكتفت
ب- -تسش- -وي- -ة أŸل- -ف- -ات أÛم- -دة أل- -ت- -ي ك- -انت

م- -ط- -روح- -ة ع- -ل- -ى ط -اول -ة ÷ان أل -ت -ح -ق -ي -ق
وألعÎأف ق -ب -ل أت-خ-اذ ق-رأر ت-وق-ي-ف درأسش-ة
أŸلفات بصشفة نهائية،حيث ” رفع ألتجميد
عنها بعد ألقيام بتحقيقات إأيجابية ششملت
حتى دول أ÷وأر كتونسس وأŸغرب.
وخ -ل -ف ه -ذأ أل -ق -رأر صش -دم -ة ك -بÒة ع-ل-ى
أÛاهدين ألذين  ⁄تسشمع أصشوأتهم ‘ فÎة
ف -ت -ح تسش -وي -ة م -ل -ف-ات ألعÎأف ب-ال-رغ-م م-ن
ت-ق-دÁه-م ÷م-ي-ع أل-وث-ائ-ق أل-ت-ي ت-ثبت حقيقة
جهادهم ضشد فرنسشا إأ ¤أŸصشالح أŸعنية إأل
أن ملفاتهم لتزأل عالقة ‘ ظل أŸعاناة ألتي
يعيششونها خاصشة ألقاطنون ‘ أŸناطق ألنائية
ألتي ل تتوفر على أدنى ششروط أ◊ياة.
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حرب الذاكرة ب Úا÷زائر وفرنسشا

لوبيات  ⁄تهضضم ا’سضتقÓل
تعرقل الفصضل ‘ ملفات عالقة

ÓعÓم لعب دوره ‘ اŸرافقة للتعريف بقيم الثورة التحريرية ،رموزها ومرجعيتها ‘ البناء الوطني وإايصشال
كيف Áكن ل إ
’عÓم منصشفا ‘
’جيال كما هي باعتبارها أاسشاسس ا◊فاظ على الذاكرة الوطنية؟ وإا ¤أاي مدى كان ا إ
رسشالتها التحررية إا ¤ا أ
’ششياء وك Èالوطن وظلت كلمة ““النصشر اوا’سشتششهاد““ تردد على ا’لسشنة
نقل الششهادات ا◊ية لصشناع الثورة صشغرت أامامهم ا أ
‘ كل مكان وزمان؟

فنيدسس بن بلة
إنها إسضئلة طرحت ‘ منتدى ““إلشضعب““ أإمسض من قبل
متدخل ،ÚإعÓمي Úومهتم Úبالتاريخ إلوطني أإجاب
عنها باسضهاب وزير إÛاهدين إلطيب زيتو Êمعيدإ إ¤
إألذهان أإن إلÈنامج إŸسضطر غايته ليسض فقط إلتعريف
بخصضال من فجروإ ثورة نوفم Èوإقسضموإ على خوضضها
من إجل إلسضتقÓل ،لكن إلÎويج ألبعاد إلثورة إلتي
تسضتهدف –رير إإلنسضان وإألرضض وإعادة بناء إلدولة
إ÷زإئرية قوية بخصضوصضيتها وفية Ÿبادئها غيورة على
إسضتقÓل قرإرها إلسضياسضي وسضيادتها إلتي إسضÎجعت
بأاقصضى درجة إŸقاومة وإلنضضال غ Òقابلة للمسضاومة
وإلتنازل ألي كان.
ت- -وق- -ف إل- -وزي- -ر م- -ط -ول ع -ن -د Œرب -ة ““إلشض -عب““ ‘
إلهتمام بالتاريخ إلوطني ﬂصضصضة له باإلضضافة إ¤
Óحدإث ،صضفحة أإسضبوعية تنشضر من
إŸتابعة إآلنية ل أ
خÓلها حقائق وحوإرإت مع صضناع إلتحرر إ÷زإئري
وكتب ومقالت عن نخب تسضاهم ‘ نفضض إلغبار عن
جوإنب  ⁄تنل حقها من إلعÓج وإلعناية .كما خصضصضت
إلشضعب وهي أإول جريدة بعد إلسضتقÓل ،مفكرة تاريخية
‘ إخر صضفحتها تنقل إحدإث حاسضمة فاصضلة بدقة
وقعت إبان إلحتÓل إلفرنسضي للجزإئر وأإثناء إ◊رب
إل -ت-ح-ري-ري-ة ج-اع-ل-ة م-ن-ه-ا ﬁط-ة م-نÒة ل-ت-اري-خ إل-بÓ-د

إلبطو‹.
ع Èهذإ إŸسضار إإلعÓمي إلذي كسضبت من خÓله
إلشضعب إلتمايز ‘ إعدإد ملفات عن إحدإث تاريخية لها
وزنها  ،قيمتها ومقامها  ،فرضضت إ÷ريدة نفسضها طرفا
م-ه-م-ا ‘ ك-ت-اب-ة إل-ت-اري-خ إل-وط-ن-ي إل-ذي ي-ح-م-ل إلولوية
وإلسضتعجال .وكانت وإجهة ‘ –ريك إŸلفات إلعالقة
ب Úإ÷زإئر وفرنسضا إلتي تتمادى ‘ رفضض إلعÎإف
بجرإئمها ضضد إإلنسضانية وإعادة فتح قضضايا كثÒة تخصض
إلذإكرة إلوطنية .وهي ملفات تتوقف عليها إسضسض بناء
ع Ó-ق-ات ط-ب-ي-ع-ي-ة ث-اب-ت-ة ب-ع-ي-دإ ع-ن ت-ه-دي-دإت ل-وب-ي-ات
ب -الضض -ف -ة إألخ -رى ل زإلت  ⁄ت -هضض -م إسض -ت -قÓ-ل إل-بÓ-د
وتتباكى على إلفردوسض إلضضائع.
من هذه إلزإوية إتخذت ““إلشضعب““ من ندوة نقاشض
Ãنتدإها إمسض ﬁطة حاسضمة أإخرى لتسضليط إلضضوء
ع -ل-ى إل-ذك-رى  ٦٢إلضض-رإب إل-ث-م-ان-ي-ة أإي-ام ك-اشض-ف-ة ع-ن
إلتÓحم إلشضعبي ‘ إلثورة إلتحريرية إلتي كانت قوة
م -ع -ادل -ة إل -نضض -ال إل -وط -ن -ي وت -وإزن -ه -ا ب -ح-يث إفسض-دت
حسضابات إŸسضتعمر وعطلت آإلياته إ◊ربية وأإجهضضت
مشض -اري -ع -ه وﬁاولت إح -دإث شض -رخ ب Úق -ادة إل -ت-ح-رر
وإلشضعب ،ب Úإلوليات وإلنوإحي .كانت ذكرى إضضرإب
إلثمانية مناسضبة فتح من خÓلها إلشضعب ملفات عديدة
منها إلعÎإف وإلعتذإر ،إسضÎجاع أإرشضيف إ÷زإئر ،
جماجم قادة إŸقاومة إلشضعبية وإŸفقودين وعددهم
 ٢٢٠٠شضخصض منهم موريسض أإودين إلذي إعÎفت فرنسضا

م -ؤوخ -رإ ب -ج-رÁت-ه-ا ‘ ح-ق-ه وكشض-فت ل-ل-م Ó-ع-ن ن-ظ-ام
تعذيب مورسض ضضد إ÷زإئري Úومن سضاندهم ‘ معركة
إ◊رية وتقرير إŸصض.Ò
من هذإ إŸنطلق تسض““ Òإلشضعب““ وإضضعة نفسضها ‘
إل -وإج -ه -ة إألخ -رى ل -ل -نضض -ال م-ن إج-ل –ريك إŸل-ف-ات
إل-ع-ال-ق-ة إل-ت-ي ل زإل إل-ط-رف إل-ف-رنسض-ي ي-ت-ج-اوب م-عها
بالكيفية إŸطلوبة إلسضاﬁة بتهيئة مناخ لÓنطÓق ‘
عÓقات طبيعية مع فرنسضا متحررة من كوإبيسض إŸاضضي
وأإلغامه وإسضتفزإزإت بعضض إلسضاسضة إلذين يطلون عليها
من ح Úلخر ع Èإلفضضائيات بكلمات جريحة يحاولون
تبييضض وجه إلسضتعمار .من هؤولء ما ذكر به إلرئيسض
إلسضبق سضاركوزي بان إلبناء ل يعÎفون Ãا إرتكبه
إب -اؤوه -م .وق -ول وزي -ر إÿارج -ي -ة إلسض -ب -ق ك-وشض-ن Òب-ان
إل -ع Ó-ق -ات ب Úف-رنسض-ا وإ÷زإئ-ر ل-ن ت-ع-رف إلسض-ت-ق-رإر
وإلنطÓقة إلطبيعية إل بعد رحيل جيل نوفم.È
هذه إألقاويل إلتي ترد إلينا ب Óتوقف تعطي إلجابة
إلشضافية عن سضبب بقاء ملفات إلذإكرة ترإوح إŸكان
إلوإحد وعدم تقدمها خطوة إ ¤إلمام .وتظهر ما “ثله
““إللوبيات إلفرنسضية ““ إلتي تعمل ما ‘ إŸقدرة من إجل
إلبقاء على هذه إŸلفات إلعالقة رغم تشضكيل ÷نة
ﬂت -ل -ط -ة ل -ل -ب -حث ‘ إ◊ل -ول وم -ع-ا÷ة قضض-اي-ا ذإك-رة
إ◊رب إلتحريرية وتسضويتها بهدوء وعقÓنية وإعÎإف
إسض- -وة ب- -ت- -ج -ارب دول أإخ -رى ع -رفت ن -فسض إل -وضض -ع -ي -ة
وإŸصض.Ò

إلعدد
١٧٨٥٦

صضرخة شضعب
إا ¤أاحرار العا⁄
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جمال أأوكيلي
إضضرإب إلـ  ٨أإيام حلقة إسضÎإتيجية من حلقات عمل
إل -ث -ورة إل -ت -ح -ري -ري -ة إÙددة ب -دق-ة ‘ ب-ي-ان أإول ن-وف-مÈ
وتعززت أإك ‘ Ìأإرضضية إلصضومام ،من أإجل إسضماع صضوت
إ÷زإئ -ر إ◊رة إŸك -اف -ح -ة دول -ي-ا ،وإل-قضض-اء ع-ل-ى إل-ن-ظ-ام
إلكولونيا‹ إŸقيت ،وإإلسضتيطا Êإلبغيضض.
وإلثورة ‘ سضنتها إلـ  ٣زإد عنفوإنها ‘ إإلنفتاح على
أإسض -ال -يب إŸوإج -ه -ة وإلصض -م -ود ضض -د إلضض -غ -ط إل -عسض -ك -ري
إŸمارسض على إلشضعب إ÷زإئري ‘ إألرياف وإŸدن ،إ¤
درجة أإدت بالقيادة آإنذإك إ ¤رد إلصضاع صضاع ،Úوإإلهتدإء
إ ¤مسضعى  ⁄يفكر فيه إ÷Óد كوسضت إلوزير إŸقيم ول
إلسض- -ف- -اح م- -اسض- -و ،إل- -ذي ““وع- -د““ ب- -كسض- -ر أإي م- -ب -ادرة ذإت
إإلمتدإدإت إلشضعبية عندما كلف بهذه إŸهمة إلقذرة إثر
منحه صضÓحيات خاصضة ‘ إŸدإهمات وإإلعتقالت.
وهكذإ إلتقى مسضؤوولو ÷نة إلتنسضيق وإلتنفيذ ‘ إجتماع
ÓعÓن عن إلقرإر إلتاريخي إلذي هز
بقلب إلعاصضمة ،ل إ
أإركان إلقيادإت إلعسضكرية إلفرنسضية أإل وهو إإلضضرإب إلعام
وŸدة  ٨أإيام من  ٢٨جانفي إ ٤ ¤فيفري ﬁدثا إرباكا غÒ
مسضبوق لدى إلدوإئر إإلسضتعمارية.
وقد حاول إلشضهيد بن مهيدي إقناع إ◊ضضور بأان يكون
إإلضضرإب شضهرإ ‘ ،ح ÚإقÎح دحلب  ٣أإيام ،غ Òأإن
إإلتفاق إسضتقر على  ٨أإيام ،وأإبلغ مسضؤوولو إŸنطقة إ◊رة
÷نة إلتنسضيق وإلتنفيذ أإن إŸدة إŸقررة سضتكلفهم ثمنا
باهظا جرإء طولها وعدم قدرة إلشضعب على –مل إآلثار
إÎŸتبة عنها.
وم -ب -اشض -رة وزعت م -نشض -ورإت ت -دع -و سض -ك -ان إل -ع-اصض-م-ة
وإلقصضبة إ ¤إتخاذ كل إإلحتياطات إلÓزمة من تخزين
للموإد إلغذإئية إلوإسضعة إإلسضتهÓك ،ومن جهتها سضلمت
÷نة إلتنسضيق وإلتنفيذ مبلغا ماليا يقدر بـ  ١٠مÓي Úفرنك،
وإلتكفل بكل إلعائÓت إŸعوزة بضضمان لها كل ما –تاجه
عن طريق إإلسضتفادة من وصضل خاصض بالتموين.
هذه إلÎتيبات إÙكمة أإخلطت أإورإق لكوسضت وماسضو
إ ¤درجة إلهذيان وإ÷نون ،و ⁄يجدإ أإمامهما سضوى إ◊ل
إألمني Ùاولة إلتأاث Òعلى إŸضضرب Úمن خÓل إجبارهم
على فتح Óﬁتهم بقوة إلسضÓح ،و‘ فÎة وجيزة جدإ
وصضل عدد إŸعتقل ٢٣ Úأإلف شضخصض و  ٤آإلف مفقود ،هذه
إألرقام إŸهولة بلغ صضدإها بسضرعة إلÈق إ ¤هيئة إأل·
إŸتحدة ‘ دورتها إلـ  ،١١و” إدرإج إلقضضية إ÷زإئرية ‘
ج -دول إألع -م -ال ي-وم  ٤ف-ي-فري  ،١٩٥٧ون - -وقشضت ي- -وم ١٥
فيفري من نفسض إلسضنة باسضتصضدإر لئحة تؤويد تقرير مصضÒ
إلشضعب إ÷زإئري ،و” تأاجيل إلدورة Ÿرت Úمتتاليت ٦ Úو
 ٢٠ديسضم ١٩٥٦ Èإ ¤غاية  ٢٨جانفي .١٩٥٧
رسضالة إلثورة للمجموعة إلدولية ،كان لها إألثر إلبالغ لدى
إلقوى إÙبة للسضلم وإلعدل ‘ ،رؤوية شضعب عازم على نيل
حقوقه إلسضليبة وبإارإدة كفاح ل تل Úمن أإجل إسضÎجاع
سضيادته إŸغيبة منذ  ١٨٣٠وتعلقه بقيادته إلثورية وإلتفافه
Óسضتعمار.
حول كل إلقرإرإت إŸناوئة ل إ
هذإ ما أإرإد إبرإزه قادة إلثورة آإنذإك لفرنسضا ،ولكل من
سضار على دربها ،وإكتشضفت متأاخرة باأن وجودها ‘ إ÷زإئر
ل ي -ع -دو أإن ي -ك -ون مسض -أال -ة وقت ،وه -ذإ ع -ن -دم -ا ب-دأإت ‘
إŸطالبة باإلتصضالت إألولية مع جبهة إلتحرير إلوطني
إŸمثل إلوحيد للشضعب إ÷زإئري.
لذلك ،فإان إضضرإب  ٨أإيام يندرج ‘ إطار إسضÎإتيجية
إلثورة إلقائمة أإسضاسضا على إإلسضتقÓل إلوطني ،مهما كلف
ذلك م- -ن تضض- -ح- -ي -ات جسض -ام ،ت Ó-ه ‘  ١١ديسض -م،١٩٦٠ È
إŸظ- -اه -رإت إل -ت -ي ع -ج -لت ب -اإلن -تصض -ار إل -ب -اه -ر ل -لشض -عب
إ÷زإئري.

إارتكبوا جرÁة ضشد الوطن

قضضية ا◊ركى مفصضول فيها
متى ‰لك الششجاعة للحديث عن عيوبنا حتى ’ يسشتغلها غÒنا ليجعل منها
ورقة ضشغط ومسشاومة ضشد ا÷زائر““ ،ا◊ركى““ ا÷انب اŸظلم للثورة ا÷زائرية
’نهم باعوا الوطن لصشالح السشلطة ا’سشتعمارية ،ملف ونقطة اسشتفهام مهمة لدى
أ
’عÓ-م ال-ف-رنسش-ي الضش-وء ع-ل-ي-ه-م ‘ ك-ل م-ناسشبة
ك-ل ج-زائ-ري خ-اصش-ة م-ع تسش-ل-ي-ط ا إ
وطنية بإاظهارهم ‘ صشورة اŸظلوم الذي سشلب وطنه قهرا.
...إل -ط -اب -و إألخ ““Òك -ان رإج -ع -ا إ ¤إلصض -مت
إŸطبق على هذإ إŸلف إ◊سضاسض.
ق-د ت-ك-ون حسض-اسض-ي-ت-ه م-ت-ع-ل-ق-ة ب-أاشض-خ-اصض
«لسضنا وزإرة إ◊ركى؟؟؟““ ،هي إجابة وزير ولدوإ جزإئري Úإل أإنهم إختاروإ إ÷هة إلتي
إÛاه -دي -ن إل-ط-يب زي-ت-و Êع-ن سض-ؤوإل ح-ول إسضتعمرت إ÷زإئر وسضلبتها سضيادتها خاصضة
ملف إ◊ركى وإن كان ورقة ضضغط تسضتعملها وأإن إلبعضض منهم شضاركوإ ‘ تعذيب وإغتصضاب
إلسض -ل -ط-ات إل-ف-رنسض-ي-ة ضض-د إ÷زإئ-ر  ⁄إف-ه-م إ÷زإئ -ري Úب -ك-ل م-ا –مÓ-ن-ه إل-ك-ل-م-ت-ان م-ن
سضبب إلعزوف عن إإلجابة خاصضة وإنه ملف معا ÊمؤوŸة ،ولكنها إ◊قيقة وإلتاريخ إلذي
مطروح بقوة ‘ إآلونة إألخÒة حتى وإن كان ل Áكن حذف أإي حدث منه وإن كان سضيئا
كما قال وزير إÛاهدين  -شضأانا دإخليا ألنه جزء من إلذإكرة إلتاريخية للشضعوب إلذيفرنسضيا لختيارهم فرنسضا كوطن جديد لهم يصضنعه ماضضيهم بكل تفاصضيله إلدقيقة ولن
لكن لو كانت كذلك Ÿا إسضتعملوهم كورقة يسضتطيع إلوإحد منا إŸضضي إ ¤إŸسضتقبل إن
إعÓمية تسضيل ‘ كل مرة إلكث Òمن إ◊ ⁄ ،Èي -عÎف وي -ت-ق-ب-ل م-اضض-ي-ه ألن-ه م-ن صض-ن-ع-ه،
ورÃا تسضمية إلكاتب بيار دوم كتابه ““إ◊ركى لذلك ل بد من إلوقوف مع إلذإت للتحدث

فتيحة كلوأز

بصض -رإح -ة أإن إ÷زإئ -ر ب -ل -د إŸل -ي -ون ونصض -ف
حاَر ‘ ثورته إلعا ⁄بأاسضره
مليون شضهيد بلد َ
ل -ك -ن ل ي -ع -ن -ي ذلك أإن -ه -ا  ⁄ت -ل -د إ◊رك-ى أإو
إÿونة فهم وع Èإلتاريخ إإلنسضا Êكله  -منذ
أإن قتل هابيل قابيل -متوإجدون بل ‘ بعضض
.·Ó
إألحيان يصضنعون إŸنعرج إلتاريخي ل أ
لكن  -وهنا أإ–دث مع كل شضخصض يرفضض
إ◊ديث ع - - -ن ه- - -ذإ إŸل- - -ف إ◊سض- - -اسض‘ -
إ÷زإئ -ر  ⁄يسض -ت -ط -ع إÿون -ة ق -لب إŸع -ادل -ة
إلتاريخية بل جرإئمهم إلبشضعة ضضد وطنهم
كانت من ب Úإألسضباب ‘ تشضُبث إ÷زإئريÚ
إألح -رإر ع -ل -ى بسض -اط -ت -ه -م بـ«إ÷زإئ -ر إ◊رة
إŸسضتقلة““ لن إ◊ركى أإعطوهم درسضا وإقعيا
‘ مآال كل شضخصض يبيع وطنه ألنه وبكل وضضوح
يتحول إ ¤مسضخ إنسضا Êيقتل أإمه أإو يغتصضبها
دون أإي تردد..،يا إلهي كيف Ÿثل هؤولء أإن
يتجرؤووإ على طلب إلعودة إ ¤إألرضض إلتي
خانوها وباعوها ول ‰لك نحن من كان آإباؤونا
وأإجدإدنا ›اهدين وشضهدإء -و حتى نحن
جيل إلسضتقÓل عقدنا إلعزم على موإصضلة ما

ب -دؤووه  -م-وإج-ه-ت-ه-م و إل-ت-ك-ل-م ب-ك-ل صض-رإح-ة
عنهم؟؟؟.
ل يجب أإن يكون إلهمسض صضوت كل من
يتكلم عن إ◊ركى ألننا نؤومن كمجتمع أإنهم
باعوإ ““ب Óندإمة ““ كما يقال ‘ إŸثل إلشضعبي
لذلك ذهبوإ -بالنسضبة لنا -ب Óرجعة ،فاألمر
وإضضح و إلقضضية مفصضول فيها ول لبسض فيه،
فعلينا إذإ أإsل نÎك ثغرإت يدخل منها إلبعضض
لتشضويه تاريخنا قد يطال أإسضماء مهمة ‡ن
صضنعوإ تاريخ إ÷زإئر إÛيد ،ولعل إلصضمت
وإلهروب إ ¤إلزإوية هو من يعطي إلبعضض
إلقوة ‘ إلتشضكيك ‘ وطنية إألم Òعبد إلقادر
مؤوسضسض إلدولة إ÷زإئرية.. ،هي ““خزعبÓت““
ت -اري -خ -ي -ة ل ب -د م-ن إل-وق-وف ‘ وج-ه-ه-ا ألن
إألج- -ي- -ال إل- -ق- -ادم -ة ل “لك ح -ظ سض -م -اع أإو
إلحتكاك Ãن عايشضوإ إلفÎة إلسضتعمارية.
إل -ع -ب -ث -ي -ة إل -ت -ي نشض -اه -ده -ا ه -ن -ا وه -ن-اك
تسضتوجب علينا موإجهة كل ما يحاك ضضد
إ÷زإئر وتاريخها ،فضضرب إلقدوة إلتاريخية
للجزإئري Úسضيكون له وقع مدمر على إألجيال

إلقادمة ،فما نسضمعه ونرإه ‘ ﬂتلف إلقنوإت
إلتلفزيونية يحتم علينا إÿروج من قوقعتنا
Ÿوإجهة –ديات عصضر إختلفت أإسضلحته وإن
أإردن-ا إ◊ف-اظ ع-ل-ى خصض-وصض-ي-ت-ن-ا إل-ت-اري-خ-ية
علينا أإن نعيها جيدإ بكل ما فيها من أإحدإث
وتفاصضيل.
ع -ل -ي -ن -ا ف -ق -ط أإن ن-ؤوم-ن أإن إÿون-ة إل-ذي-ن
قتلتهم إلثورة إلتحريرية ولنا ‘ تلك إللقطة
إل -ت -ي صض -وره -ا إل -ف -ي -ل -م إألسض -ط -ورة ““م -ع-رك-ة
إ÷زإئر““ عندما قال ““علي لبوإنت““ للخائن
““إ÷بهة حكمت عليك باŸوت““ هو دليل على
ف -ط -ن -ة ق -ادة إل -ث-ورة إل-ت-ح-ري-ري-ة إ ¤ضض-رورة
إلتعامل مع ““إ◊ركى““ بصضرإمة ،لن إلسضكوت
ع -ل -ي -ه -م سض -ي -ج-ع-ل م-ن-ه-م ‘ إ÷ه-ة إŸق-اب-ل-ة
أإبطال ،تلك إ◊نكة إلسضياسضية ‘ إزإلة إأي
شضوإئب تدور حول ثورة إألحرإر هي عظمة
من صضنعوها ألنهم تعاملوإ مع كل تفاصضيل
إلوإقع بسضلبياته وإيجابياته إلÁانهم إلرإسضخ
أإن إلطبيعة ل تقبل إلفرإغ.
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سصكان قرية «مو’ي التهامي» بسصعيدة يعيشصون ظروفا صصعبة

تتسصبب ‘ إاحداث الÓتوازن اŸا‹ للصصندوق

 ٪ 6٠من اإ’دارات ’ تصضّرح بالعمال واأ’جؤر بسضيدي بلعباسس

’دارات العمومية
’جراء بسصيدي بلعباسص أان  ٪ 60من ا إ
’جتماعية للعمال ا أ
أافادت وكالة الصصندوق الوطني للتأامينات ا إ
’ج-راء ،وه-وم-ا ي-تسص-بب ‘ ع-رق-ل-ة ع-م-ل الصص-ن-دوق ‘ ضص-بط
Óج-ور وا أ
وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة ’ تسص-ت-ج-يب ل-ل-تصص-ري-ح السص-ن-وي ل -أ
التوازنات اŸالية.
كشسفت الوكالة اÙلية أان عددا
كبÒا من هذه اŸرافق ’ تسستجيب
Óج- -ور
ل - -ل - -تصس - -ري - -ح السس - -ن - -وي ل - -أ
واأ’ج- - -راء ،ح - -يث ت - -ق - -وم ب - -دف - -ع
اإ’شسÎاك -ات الشس -ه -ري-ة ع-ن ط-ري-ق
ا◊وا’ت ل-ل-خ-زي-ن-ة ال-عمومية ،و‘
اŸقابل ’ تقوم بإايداع التصسريحات
الشس-ه-ري-ة والسس-ن-وي-ة اÿاصس-ة ب-عدد
ال -ع-م-ال وأاج-وره-م ،وه-وم-ا ي-ع-ط-ل
عملية ضسبط التوازنات اŸالية بÚ
الصسندوق واإ’دارات .كما ’ Áكن
من معرفة اأ’جراء الذين ” دفع
إاشسÎاكاتهم عن طريق ا◊وا’ت،
ويصس -عب ع -م -ل -ي -ة –ي ÚاŸل -ف -ات
سس- -واء م -ن ح -يث حصس -ول -ه -م ع -ل -ى
أاداءات-ه-م ال-ع-ي-ن-ي-ة أاوالنقدية ،اأ’مر
الذي ينجر عنه صسعوبات ‘ ضسبط
اŸسس -ار اŸه -ن -ي ل -ل -م -ؤوم-ن .Úه-ذا
وانتقدت الوكالة تقاعسص اإ’دارات
اŸذك -ورة ‘ ال -تصس -ري -ح ب -ع -م-ال-ه-ا
وع - -زوف - -ه- -ا ع- -ن ﬂت- -ل- -ف اأ’ي- -ام
التحسسيسسية التي ينظمها الصسندوق
ل -ف-ائ-دة أارب-اب ال-ع-م-ل ب-ال-رغ-م م-ن
ج-م-ل-ة ال-تسس-ه-يÓ-ت اŸق-دم-ة ع-ل-ى
غ-رار ال-تصس-ري-ح ب-إاسس-ت-ع-مال البوابة
اإ’لكÎونية ،التي تسسمح للمتعاملÚ

ا’ق -تصس -ادي Úوﬂت -ل-ف
أارب- -اب •م-وظ-ف-يهم عÈ
اŸوقع اإ’لكÎو Êالذي
” وضسعه بالتنسسيق مع
وزارة ال-ع-م-ل وال-تشس-غ-ي-ل
والضس -م-ان ا’ج-ت-م-اع-ي،
من خÓل ولوج الرابط
اإ’ل - -كÎو Êسس - -ي - -م- -ا وأاّن اÿدم- -ة
م-ت-وّف-رة ع-ل-ى م-دار أاي-ام اأ’سس-ب-وع،
حيث يقوم اŸسستخدم بالتقّرب من
مصس-ل-ح-ة –صس-ي-ل ا’شسÎاك-ات م-ن
أاجل حيازة كلمة اŸرور ومن ثم
القيام بالعملية إالكÎونيا.

أاكدت الوكالة
أان  ٪ 20م - -ن
أارب- -اب ال- -ع- -م- -ل
ال - -ن- -اشس- -ط‘ Ú
القطاع
اإ’قتصسادي
يتهّربون من دفع
إاشسÎاك -ات ال -ع -م -ال وه -وم -ا ي -خ -ل
ب-اŸوازن-ة اإ’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-لصسندوق،
حيث قام الصسندوق بتحصسيل 115
م- -ل -ي -ار دي -ن -ار ،خ Ó-ل سس -ن -ة 2018
ا÷ارية بنسسبة تقدر بـ  ،٪ 8٧حيث
ي- -خصسصص الشس -ط -ر اأ’ول م -ن ه -ذه

–رير ﬁ ٥٠ضضر
ﬂالفة وإاعذار ٨٥
مؤؤسضسضة

ال- -ت- -حصس -ي Ó-ت ل -ت -م -وي -ل اأ’داءات
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال-ت-أام Úع-ن اŸرضص،
واأ’مومة والعجز ،الوفاة وحوادث
ال -ع-م-ل واأ’م-راضص اŸه-ن-ي-ة ،ف-ي-م-ا
ي -خصسصص الشس -ط -ر ال -ث -ا Êل -ت-م-وي-ل
الصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-قاعد وجزء
آاخر يسستفيد منه الصسندوق الوطني
ل - -ل - -ت - -أام Úع- -ن ال- -ب- -ط- -ال- -ة .ه- -ذا
وكانت مفتشسية العمل لو’ية سسيدي
ب -ل -ع -ب -اسص ق -د ق -امت ب -ت-ح-ري-ر 50
ﬁضسر ﬂالفة ‘ حق اŸتعاملÚ
اإ’قتصسادي Úوأاصسحاب اŸؤوسسسسات
بعد تقاعسسهم ‘ دفع اإ’شسÎاكات
لفائدة الصسندوق الو’ئي للضسمان
اإ’جتماعي للعمال اإ’جراء ،حيث
” ت- -وج- -ي- -ه ه- -ذه اıال -ف -ات إا¤
ا÷هات القضسائية من أاجل النظر
فيها ،كما ” اتخاذ إاجراءات أاولية
متمثلة ‘ توجيه اعذارات لـ 85
م -ؤوسسسس-ة م-ن أاج-ل تسس-وي-ة وضس-ع-ي-ة
العمال ،وفق ما تنصص عليه القوانÚ
اŸع-م-ول ب-ه-ا ،ب-ع-د تسس-ج-ي-ل عديد
اıال - - - -ف - - - -ات ‘ ه - - - -ذا اÛال
واŸت - -ع - -ل - -ق - -ة ب- -ع- -دم ال- -تصس- -ري- -ح
ب- - -اŸسس- - -ت- - -خ- - -دم Úوع- - -دم دف - -ع
ا’شسÎاكات بصسفة نظامية.

تعاضصدية عمال الÎبية بتيارت نشصاط خدماتي نوعي

تكفل كامل بفئة اŸتقاعدين اŸرضضى وعمال القطاع
ي - -ب - -ل - -غ ع- -دد اŸن- -خ- -رط‘ Ú
ال-ت-ع-اضص-دي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-عمال
الÎب- -ي- -ة وال- -ث -ق -اف -ة ب -و’ي -ة
تيارت 10آا’ف عامل ،وزيادة
ع -ل -ى ال -ت -ع -ويضص -ات اıت -ل -ف-ة
هناك خدمات جديدة ‘ ،هذا
’ط -ار ،ق -ال السص -ي -د ﬁم -دي
ا إ
نور الدين اŸسصؤوول ا’ول عن
ال -ت-ع-اضص-دي-ة ان اŸق-ر ا÷دي-د
ل- -ل- -م- -ؤوسصسص- -ة واع -ادة ت -ه -ي -ئ -ة
اÛم- -ع ال -ط -ب -ي سص -اع -د ك -ثÒا
اŸن-خ-رط ‘ Úال-ت-ع-اضصدية و’
سص- -ي -م -ا ف -ئ -ة اŸرضص -ى اŸزم -نÚ
واŸتقاعدين.

تيارت :ع .عمارة
فزيادة على تعويضص الفحوصسات
ب-اأ’شس-ع-ة وال-ت-ي ت-وف-ر ج-ان-ب-ا م-ن-ها
ال-ت-ع-اضس-دي-ة ،ف-ق-د خصسصص اŸركز
ال-ط-ب-ي ق-ي-م-ة  5آا’ف دج أ’شس- -ع- -ة
الصس -دى اŸغ -ن-اط-يسس-ي و 2500دج
أ’شسعة التصسوير التطبيقي (سسكان)Ò
و1000دج أ’شسعة الثدي ،أاما منحة
الوفاة فقد خصسصص مبلغ أالف دج
للمنخرط و 30أالف لوفاة الزوجة
وم -ث -ل -ه ل -ف -ق -دان أاح-د ا’ب-ن-اء و10
آا’ف دج لفقدان احد اŸكفول،Ú
أام-ا ف-ق-دان أاح-د ال-وال-دي-ن ف-ي-ك-ون
التعويضص بـ 20أالف دج.
يّوفر زواج اŸنخرط مبلغ  20أالف
دج ،أاما اŸولود ا÷ديد فيسستفيد
من منحة  6آا’ف دج ،وكل ما حل
ب -اŸن -خ -رط ب-ال-ت-ع-اضس-دي-ة مصس-اب
ي- -ع -وضص ب -ع -د دراسس -ة ال -ط -لب م -ن
طرف ÷نة ﬂتصسة وتسسمى منحة
ال -تضس -ام -ن ،أام-ا ا’سس-ت-ج-م-ام ف-ي-ت-م
ت- -ع- -ويضص اŸن- -خ- -رط ب- -نسس- -ب- -ة 20
باŸائة من الكلفة ا’جمالية بعد
ت -ق -د Ëم -ل -ف ث -ب -وت -ي ل -ل -ع -م -ل -ي-ة،
النظارات الطبية تعوضص بقيمة 600
دج لكل زجاجة و 1200دج ’طار
ال-ن-ظ-ارات ،ام-ا ا’سس-ن-ان وط-اق-مها

وعÓجها تعوضص بقيمة 20
ب -اŸائ -ة م -ن ال-ت-ك-ل-ف-ة Ãا
ف- -ي -ه -ا ت -ع -ويضص ا’سس -ن -ان
عندما تكون العملية خارج
اŸرك- -ز ال- -ط- -ب- -ي ال- -ت -اب -ع
ل -ل -ت -ع -اضس -دي-ة تصس-ل ا5 ¤
آا’ف دج.
اŸت -ق -اع -د م -ن الÎب -ي -ة
يسس-ت-ف-ي-د م-ن  40أال -ف دج
ع - -ن - -د ت - -ق- -اع- -ده وحسسب
السسيد ﬁمدي نور الدين
فإان اŸتقاعدين الذين هم
‘ ع -ط -ل -ة ط -وي -ل -ة ا’م-د
يدفعون اشسÎاكات تقدر بـ
 1باŸائة فقط.
لÓ-شس-ارة اŸرك-ز ال-ط-بي
ب -ال-ت-ع-اضس-دي-ة ال-ذي اع-ي-د
ت -رم -ي -م-ه وت-زوي-ده ب-وسس-ائ-ل ط-ب-ي-ة
ح - -دي - -ث - -ة وج- -لب اط- -ق- -م ط- -ب- -ي- -ة
متخصسصسة يقدم اÿدمات لعمال
الÎبية يوميا ودون مواعيد مسسبقة،
فقد صسادفنا اطباء واطباء اسسنان
وÈﬂي’ Úج - -راء ال- -ف- -ح- -وصس- -ات
والتحاليل ÷ميع اأ’مراضص ،وهناك

طبيب ’طفال عمال الÎبية وطبيبة
نسساء وقابÓت ويتم التكفل باŸرأاة
ا◊امل ،كما هناك متخصسصص ‘
م -رضص ال -ع -ظ -ام .وزي -ارة اŸرضس-ى
العاجزين ‘ بيوتهم مبادرة ،قال
عنها السسيد ﬁمدي نور الدين ،أانه
م -ن أاول -وي-ات ا’ط-ب-اء واŸم-رضسÚ
وا’خصسائي Úالنفسساني ،Úوالهدف

سصكانها يدعون إا ¤التكفل بانشصغÓتهم
خصصصصت اŸصص-ال-ح ال-و’ئ-ي-ة سص-لسص-لة
من الÈامج التنموية لفائدة اŸناطق
’نشص-غ-ا’ت
ال -ري -ف -ي-ة ،غ Òأان كÌة ا إ
اŸطروحة Œعل هذه ا◊صصصص قليلة
ك- -م- -ا ه -و ا◊ال ب -ب -ل -دي -ة ع Úم -ران،
حيث يوجه أابناء هذه اŸناطق دعوة
ل -لسص -ل -ط -ات ال -و’ئ -ي -ة ل -ل -وق-وف ع-ل-ى
أاوضصاعهم والنقائصص اŸسصجلة.

الششلف :و.ي .أاعرايبي
بحسسب سسكان القوادرية وأاو’د العيد،
ف -إان ال -ن -ق -ائصص ال -ك -ثÒة اŸسس-ج-ل-ة صس-ارت
مصسدر قلقهم الدائم رغم الشسكاوي العديدة
ال - -ت - -ي وج- -ه- -وه- -ا ل- -ل- -مسس- -ؤوول ÚاÙل- -يÚ
ب -ب -ل-دي-ت-ه-م ،ح-يث حصس-روه-ا ‘ ق-ل-ة حصس-ة

الرفع من معنوياتهم.
أاما الرحÓت ا’سستجمامية فقد
ق -امت ال -ت -ع -اضس-دي-ة ب-ع-دة رحÓ-ت
ل-ل-م-رضس-ى واÙتاج ÚواŸتفوقÚ
م -ن اب -ن-اء ال-ق-ط-اع ك-ج-انب انسس-اÊ
وت - -ق - -د Ëخ - -دم - -ات Ÿن - -تسس - -ب - -ي
ال -ت -ع -اضس -دي -ة ح -يث ق-امت ،خÓ-ل
الشس- -ه- -ر اŸنصس- -رم ب- -دف- -ع ع- -م- -رة
لÓ-شس-خ-اصص اŸرضس-ى اŸت-قاعدين
وال- -ذي -ن ع -ج -زوا ع -ن ت -أادي -ة ه -ذه
الشس -عÒة ال-ت-ي ي-ت-م-ن-اه-ا ك-ل مسس-ل-م
حيث قامت التعاضسدية بدفع جميع
اŸصس -اري -ف وم -راف-ق-ت-ه-م ا ¤حÚ
ع -ودت -ه -م ح -يث اسس -ت -حسس-ن ع-م-ال
الÎبية اŸبادرة.
آاخر مبادرة قامت بها التعاضسدية
ه - -و زي - -ادة نسس - -ب- -ة اŸشس- -ارك- -ة ‘
تعويضص ا’دوية حيث تصسل نسسبة
التعويضص ا ٪ 100 ¤للفئات التي
ت -ت -وف -ر ف -ي -ه-ا الشس-روط اŸط-ل-وب-ة
عوضص  ٪ 80اŸعمول بها سسابقا.
ونشس Òإا ¤انه ” ،أامسص ،توزيع 150
ط -رد ع-ل-ى أاي-ت-ام ال-و’ي-ة ،ب-حضس-ور
مسسؤوول االتعاضسدية.

معاناة يؤمية مع اÿدمات ال ّصضحية
ووضضعية الطرق

طالب سسكان قرية مو’ي التهامي بدائرة سسيدي بوبكر،
شسمال و’ية سسعيدة بـ 46كلم ،من السسلطات وعلى رأاسسها وا‹
الو’ية بضسرورة التدخل العاجل والوقوف على حجم اŸشساكل
التي يكابدها السسكان ‘ غياب اŸشساريع والتي بإامكانها رفع
الضسغط و–سس Úالوضسعية اŸزرية للسسكان الذين يأاملون ‘
التفاتة جادة من طرف الهيئة التنفيدية ا÷ديدة التي باشسرت
’مور منذ سسنة كاملة وقد حّمل السسكان مسسؤوولية تأاخر
زمام ا أ
التنمية بهذه القرية التي تعد من ب Úقرى الشسهداء ،ومن
بينهم الشسهيد مو’ي التهامي ،ومن ب ÚاŸشساكل التي طرحها
سسكان القرية ضسعف وانعدام التغطية الصسحية حيث يضسطر
السسكان إا ¤قطع مسسافة  16كلم من أاجل حقنة ولكم ان
تتصسوروا حجم اŸعاناة عند حوادث اŸرور أاوحا’ت الو’دة
وق- -د ط- -الب السس -ك -ان بضس -رورة ت -خصس -يصص ع -ي -ادة م -ت -ع -ددة
اÿدم -ات ال -ط -ب -ي -ة وت-زوي-ده-ا ب-أاط-ب-اء و‡رضس Úوق-ابÓ-ت
وسس -ي -ارة إاسس -ع -اف ل -رف -ع الضس-غ-ط ،ك-م-ا ط-رح سس-ك-ان ال-ق-ري-ة
لـ»الشسعب» مشسكلة الطرقات التي –ولت ا ¤مسسالك صسعبة
أادخ -لت السس -ك -ان ‘ حÒة ك -ب ،Òم -ط -ال -ب Úبضس -رورة ت -ع-ب-ي-د
الطريق من قرية مو’ي التهامي إا ¤بلدية فيجل وإا ¤قرية
اŸعاطى ،وهوما جعل هذه اŸنطقة معزولة بسسبب أازمة
ال -ن -ق -ل ح -يث تسس -ت -م -ر أازم -ة اŸواصس Ó-ت وت-زداد م-ع ح-ل-ول
اŸسساء ،حيث تنعدم وسسائل النقل “اما خاصسة اÿط الرابط
ب Úمو’ي التهامي وسسعيدة وقد ناشسد سسكان القرية بضسرورة
ت -خصس -يصص مشس -اري-ع ه-ادف-ة ،م-ط-ال-ب ÚاŸسس-ؤوول ÚاÙل-يÚ
بتخصسيصص برامج جديدة للسسكنات و‘ انتظار –قيق هذه
اŸطالب يبقى السسكان ‘ انتظار التفاتة جادة من السسلطات
اÙلية.

ربط البلديات بالدائرة والؤ’ية

‘ إاطار –ديث اŸنظومة اإ’دارية اÿاصسة با’نتخابات
تدعمت مصسالح و’ية سسعيدة ،بشسبكة الكÎونية تسسمح بربط
ال -ب -ل -دي -ات ب -ال -دائ -رة وم -ن-ه-ا إا ¤ال-و’ي-ة م-ب-اشس-رة ،ث-م وزارة
ال-داخ-ل-ي-ة ،الشس-ب-ك-ة ب-حسسب تصس-ري-ح م-دي-ر ال-ت-نظيم والشسؤوون
ال -ع -ام -ة ع -ب -د ال -ق -ادر ب -راك -ن -ي م -ن شس -أان-ه-ا اخ-تصس-ار ال-وقت
واŸسسافة ،وكذا تسسهيل وصسول اŸعلومات ‘ حينها وبشسكل
آامن.
وهذا من خÓل ا’جتماع واإ’مكانيات التي سسخرت حيث
أان و’ية سسعيدة مسسخرة بإاطارات ومهندسس Úو‘ اتصسال
ي-وم-ي م-ع ج-ه-از ال-دوائ-ر وع-ن اسس-ت-دع-اء ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخ-بة ‘
–ضس Òالعملية من خÓل إانشساء ﬂتلف اللجان ،أاوضسح ذات
اŸسس -ؤوول أان ه -ذه اأ’خÒة سس -تسس -ه -ر ع -ل-ى ه-ذه ا’ن-ت-خ-اب-ات
بعملية اŸراجعة ا’سستثنائية للقوائم ا’نتخابية وبحسسب قول
اŸتحدث إان اللجان اإ’دارية على مسستوى البلديات ن ّصسبت
و“ت تعيينات القضساة واŸوظف ،Úكما سسخرت اإ’دارة كافة
اإ’مكانات لتسسهيل التسسجيل من خÓل التسسجيل ا’لكÎوÊ
خصسوصسا اŸواطن Úالذين غÒوا مقر إاقامتهم حيث تشسهد
ﬂتلف البلديات بو’ية سسعيدة إاقبا’ للمواطن Úمن أاجل
تسسجيل أانفسسهم ‘ مقر بلديات إاقامتهم.

سشعيدة :ج.علي

ضضبط مشضاريع التنمية الريفية للمداشضر اÙرومة ببلدية ع Úمران بالشضلف

اإ’ع -ان -ات ال -ري-ف-ي-ة اıصسصس-ة ل-ه-م وال-ت-ي
’تتجاوز إاسستفادة واحدة ‘ القرية ‘ وقت
أان عدد اÙروم Úمن النوع من السسكنات
يزداد يوما بعد يوم كما هوا◊ال بدشسرة
أاو’د ال -ع -ي -د ال-ت-ي ت-ب-ع-د ع-ن م-ق-ر ال-ب-ل-دي-ة
بحوا‹  3كيلومÎات بتعداد سسكا Êيفوق
1500نسسمة.
ومن جانب آاخر’ ،زالت معضسلة انعدام
شسبكة الصسرف الصسحي باŸنطقة تعد إاحدى
اŸتاعب الصسحية التي تواجههم‡ ،ا جعل
ه- -ؤو’ء ›Èي- -ن ع- -ل- -ى اسس- -ت- -ع -م -ال ا◊ف -ر
التقليدية ،كم ّصسبات لنفايات اŸياه القذرة
رغم ﬂاطرها على السسكان والبيئة خاصسة
‘ ظل انعدام قاعة عÓج لتقد Ëاÿدمات
الصس -ح -ي -ة ‘ ا◊ا’ت اإ’سس -ت-ع-ج-ال-ي-ة ح-يث
يشس Òالسس- -ك- -ان اŸغ -ب -ون Úال -ذي -ن ط -ال -ب -وا
ا÷هات اŸعنية بالتحرك لتدارك الوضسع

اŸزري ال -ذي -ن ي -خ -ب -ط -ون ف-ي-ه خ-اصس-ة م-ع
قسس -اوة ال -ظ -روف اŸن -اخ -ي-ة الصس-ع-ب-ة ال-ت-ي
Œت-اح اŸن-ط-ق-ة،ي-ق-ول ه-ؤو’ء إان-ه-م يجدون
صسعوبات ‘ التنقل الذي يكلفهم مصساريف
ك -بÒة أ’خ -ذ ح-ق-ن-ة سس-واء Ãن-ط-ق-ة م-ازون-ة
التابعة إاقليميا لغليزان أاوبلدية الصسبحة التي
ت- -ب- -ع- -د ع- -ن- -ه- -م ب- -أاك Ìم- -ن 20ك- -ل- -م ،يشسÒ
اŸتضسررون.
من جانب آاخر ،رفع هؤو’ء إانشسغال نقصص
اŸاء الشس- -روب ال- -ذي ’ يصس- -ل- -ه -م ب -ال -ق -در
الكا‘ ،اأ’مر الذي يحتّم عليهم البحث عنه
‘ مناطق بعيدة أاوشسرائه Ãبالغ مكلّفة .كما
–دث السسكان عن انعدام غاز اŸدينة رغم
أان القنوات اÿاصسة بهذه اŸادة ’ تبعد
عنهم إا’ Ãسسافة قصسÒة ،بحسسب قولهم‘ .
ظل هذه النقائصص بادرت اŸصسالح البلدية
ب›Èة مشس -روع ق -ن -وات الصس -رف الصس -ح-ي

إ’نهاء متاعب السسكان ،فيما أارجعت مصسالح
م -دي -ري -ة ال -ط -اق -ة تسس -ج -ي -ل مشس-روع ال-غ-از
اŸن- -ز‹Ã ،دى تسس- -ل- -ي- -م مشس -روع الصس -رف
الصسحي وŒديد قنوات اŸاء الشسروب عÈ
مضسخة –لية مياه البحر ،أاما بخصسوصص
اإ’عانات الريفية فقد اسستفادت البلدية ‘
اŸدة اأ’خÒة م- - -ن حصس - -ة  30إاع-ان-ة ،لكن
تبقى غ Òكافية لسسد العجز اŸسسجل ‘
السسكن الريفي ،بالنظر إا ¤عدد الطلبات
اŸودعة لدى اŸصسالح اŸعنية .كما علمنا
أان أاشس -غ -ال تسس -ل -ي-م مشس-روع مسس-تشس-ف-ى عÚ
مران من  60سسريرا سسينهي متاعب هؤو’ء
خاصسة بعد التعليمات الصسارمة التي وجهها
ال -وا‹ ،مصس -ط -ف -ى صس-ادق ،ل-ل-ق-ائ-م Úع-ل-ى
اŸشسروع Ãا فيها اŸصسالح الصسحية التي
تسسابق الزمن إ’نهاء هذا اŸشسروع الصسحي
الذي عرف تأاخرا كبÒا ‘ أاشسغاله.
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ششّدد على أاولوية إانهاء الصشراع السشياسشي با◊وار

بعد ترحيلها نششطاء صشحراوي Úإا ¤اŸغرب

النقابات العمالية الكنارية تسستنكر انتهاك
ا◊كومة ا’سسبانية للمواثيق الدولية

’فروف يحذر من –ديد مواعيد نهائية لÓنتخابات ‘ ليبيا

قال وزير الخارجية الروسشي سشيرجي ’فروف ،إان تحديد مواعيد
’طراف
’ن على ا أ
نهائية لÓنتخابات في ليبيا ليسض تحركا بناء ،أ
’نهاء الصشراع في البÓد.
السشياسشية أان تتفق أاو’ على حل سشياسشي إ
وقالت وكا’ت إعÓمية إن «تصشريحات إلؤزير إلروسشي تثير إلششكؤك فيما إذإ
كانت ليبيا بؤسشعها إجرإء إنتخابات برلمانية أإو رئاسشية بحلؤل جؤإن كما تريد
إأ’مم إلمتحدة وقؤى غربية»
وقال ’فروف «سشلطنا إلضشؤء مرإرإ على إلسشمة غير إلبناءة في تحديد مؤإعيد
نهائية في ليبيا» ،مضشيفا أإن «إلليبيين يحتاجؤن لÓتفاق أإوا’ على قؤإعد
إ’نتخابات».
وبمؤجب خطة فرنسشية ،كان من إلمفترضض أإن تجري ليبيا إنتخابات عامة يؤم
 10ديسشمبر إلماضشي ،لكن جرى إلتخلي عن هذه إلخطة بسشبب إششتباكات
طرإبلسض وعدم تحقق تقدم على أإرضض إلؤإقع إ’يجاد حل سشياسشي.
وكان إلمبعؤث إأ’ممي إلى ليبيا غسشان سشÓمة في نؤفمبر قال إنه يأامل في
إجرإء إ’نتخابات بحلؤل جؤإن إلمقبل ،لكن لم يتم سشّن قؤإنين أإو وضشع إطار
دسشتؤري إ’جرإء إ’نتخابات.
وفي مؤؤتمر باليرمؤ ،إلمنعقد يؤمي  12و 13نؤفمبر  ،2018قدم إلمبعؤث
إأ’ممي إلى ليبيا غسشان سشÓمة ،خطة محدثة للخروج من إأ’زمة ،تبدأإ بتنظيم
ملتقى وطني جامع ،يحضشره مختلف إلليبيين دون إسشتثناء وينتهي بتنظيم
إنتخابات عامة في إلسشدإسشي إأ’ول للسشنة إلجارية.
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وكان مقررإ تنظيم إلملتقى إلجامع في ششهر جانفي إلحالي ،لكن وكما جرت
إلعادة طفت آإرإء معارضشة لمحتؤإه من قبل إلفاعلين إلسشياسشيين ،إلذين صشرح
بعضشهم أإنه «مرتبط بأاجندة خارجية ،مع أإنه ليبي خالصض ونرفضض كل ما يأاتي
من إلخارج».

 500أالف مهاجر وصسلوا إا ¤ليبيا
أإكد إلسشفير إلليبي لدى روما ،عمر إلترهؤني ،أإنه وصشل إلى ليبيا خÓل إلعام
 2018حؤإلي  500أإلف مهاجر.
وأإكد إلترهؤني لؤكالة إيطالية أإن «ليبيا منعت إلعام إلماضشي  80بالمائة من
إلمهاجرين من إ’نطÓق نحؤ أإوروبا» ،وطالب في إلؤقت ذإته بتقديم مزيد من
إلمسشاعدإت إلتقنية وإلفنية لبÓده قائ« Óنحن ’ نزإل بحاجة إلى إلمسشاعدة
إ’بقاء هؤؤ’ء إ’أششخاصض في مرإكز إإ’قامة إلمؤؤقتة وإإ’عادة إلى أإوطانهم».
ولفت إلترهؤني إلى «أإهمية إلعمل إلذي أإنجزته قؤإت حرسض إلسشؤإحل إلليبية
في إأ’ششهر إأ’خيرة» مضشيفا «لكننا طلبنا من إيطاليا وأإوروبا وإأ’مم إلمتحدة
أإن تسشاعدنا إقتصشاديا في مجال إعادة إلمهاجرين إلى بÓدهم» ،أ’ن «ليبيا غير
قادرة على إبقاء كل هؤؤ’ء إلناسض» ،حيث «وصشل إلى بÓدنا عام  2018حؤإلي
 500أإلف ششخصض» مضشيفا إن «وصشؤل إلمهاجرين إلى أإوروبا قد أإوقف ،لكن
ليسض وصشؤلهم إلى بÓدنا».

أادانت النقابات العمالية الكنارية وبأاششد
’سش -ب -ان-ي-ة
ال -ع -ب -ارات ت -رح -ي -ل السش -ل -ط -ات ا إ
ل -ل -ط -الب وال -ن -اشش -ط السش-ي-اسش-ي الصش-ح-راوي،
ا◊سش Úال- -بشش Òاب- -راه- -ي- -م وتسش- -ل -ي -م -ه إا¤
الشش - -رط- -ة اŸغ- -رب- -ي- -ة وط- -ال- -بت ا◊ك- -وم- -ة
’سشبانية ب»الكف عن مثل هذه اŸمارسشات
ا إ
والسشماح باŸمارسشة الفعلية لطلبات اللجوء
السش-ي-اسش-ي» ك-م-ا ح-م-لت م-ن سش-م-ح ب-الÎح-يل
كامل اŸسشؤوولية فيما قد يتعرضض له الششاب
الصشحراوي من سشوء معاملة.
جاء ذلك إثر إجتماع عقده ممثلؤ كل من إ’تحاد
إلعام للششغل وإلرإبطة إلكنارية للنقابات وإللجان
إلعمالية لكناريا وإ’تحاد إلنقابي إلعمالي بحضشؤر
ممثل جبهة إلبؤليسشاريؤ بكناريا حمدي منصشؤر،
وذلك ل-ب-حث قضش-ي-ة ت-رح-ي-ل إلسش-ل-ط-ات إإ’سش-ب-ان-ية
ل -ل-ن-اشش-ط إلسش-ي-اسش-ي إلصش-ح-رإوي إلشش-اب إل-حسش-ي-ن
إلبششير إبرإهيم وتسشليمه إلى إلششرطة إلمغربية.
وجاء في إلبيان إلذي أإصشدرته إلنقابات إإ’سشبانية،
أإنه بعد إطÓعها على وضشعية إلطالب إلصشحرإوي
إلذي كان مطاردإ من قبل إلمخابرإت إلمغربية
ع- -ل- -ى م- -دى شش- -ه- -ؤر ق- -ب- -ل وصش- -ؤل- -ه إل -ى ج -زي -رة
«’نثروطي» على متن قارب ومÓبسشات إعتقاله
م -ن ط-رف إلشش-رط-ة إإ’سش-ب-ان-ي-ة ق-ب-ل ت-ق-دي-م ط-لب
إل-ل-ج-ؤء إلسش-ي-اسش-ي وتسش-ل-ي-م-ه ل-لسش-ل-ط-ات إل-م-غربية
لسشجنه بمرإكشض بتهمة قيامه» بأانششطة سشياسشية
غير مششروعة « ،فان إلنقابات إلعمالية إلكنارية
ت -ن -دد ب -أاشش-د ع-ب-ارإت إل-ت-ن-دي-د ب-ع-م-ل-ي-ة إل-ت-رح-ي-ل
وتطالب إلحكؤمة إإ’سشبانية ب»إلكف عن مثل هذه
إلممارسشات وإلسشماح بالممارسشة إلفعلية لطلبات
إللجؤء إلسشياسشي ،كما حملت من سشمح بالترحيل
ك -ام -ل إل -مسش -ؤؤول -ي -ة ف -ي-م-ا ق-د ي-ت-ع-رضض ل-ه إلشش-اب
إلصشحرإوي من سشؤء معاملة».

تواطؤو مفضشوح
وأإشش- -ار إل -ب -ي -ان إل -ى « ت -زإم -ن ت -ؤإط -ؤؤ إل -ح -ك -ؤم -ة
إإ’سشبانية مع إلنظام إلمغربي في مطاردة إلنششطاء
إلسش -ي -اسش -ي -ي -ن إلصش -ح -رإوي -ي -ن م -ع م-رإف-ع-ة رئ-يسض
إلحكؤمة إإ’سشبانية أإمام إلبرلمان إأ’وروبي لصشالح
تؤسشيع مجال إتفاقية إلتجارة وإلفÓحة وإلصشيد
بين إلمغرب وإ’تحاد إأ’وروبي ليششمل إلصشحرإء
إلغربية في تعارضض صشريح مع إلششرعية إلدولية
وحكم محكمة إلعدل إأ’وروبية بهذإ إلششأان».

«وإذإ كان تسشليم إلمؤإرد إلطبيعية للصشحرإء إلغربية
بدون وجه حق لمن يحتلها بقؤة إلسشÓح أإمر في
غ -اي -ة إل -خ -ط -ؤرة» ،يضش -ي -ف إل -ب -ي -ان ،ف -إان تسش-ل-ي-م
إلنششطاء إلسشياسشيين إلصشحرإويين ل»جÓدي نظام
إلرباط مع ما يششكله ذلك من تهديد على سشÓمتهم
إلجسشدية ينم عن دناءة وإنحطاط معنؤي وفكري
للذين سشمحؤإ بعملية إلترحيل» ،حسشب نصض إلبيان
إلنقابي.

إاششادة با◊زب الششيوعي الفرنسشي
أإششاد إتحاد ششبيبة إلسشاقية إلحمرإء ووإدي إلذهب
ب-ال-عÓ-ق-ة إل-ؤط-ي-دة إل-ت-ي ت-رب-ط جبهة إلبؤليسشاريؤ
وإلحزب إلششيؤعي إلفرنسشي ،وإلتزإم هذإ إأ’خير
بدعم كفاح إلششعب إلصشحرإوي من أإجل إلحرية
وإ’سشتقÓل.
جاء ذلك في تصشريحات أإدلى بها حمدي عمر،
مسش -ؤؤول إل -عÓ-ق-ات إل-خ-ارج-ي-ة ف-ي إت-ح-اد شش-ب-ي-ب-ة
إلسشاقية إلحمرإء ووإدي إلذهب ،وإلذي يقؤد وفد
بÓده إلى أإششغال إلمؤؤتمر إلعام إل 42لحركة ششباب
إل-ح-زب إلشش-ي-ؤع-ي إل-ف-رنسش-ي ،إل-م-ن-عقد بالعاصشمة
إلفرنسشية باريسض منذ أإمسض إلجمعة ويختتم إليؤم.
ونقلت مصشادر إعÓمية صشحرإوية عن حمدي عمر
قؤله أإن إلدعؤة إلرسشمية إلتي تلقاها إتحاد إلششبيبة
إلصشحرإوي للمششاركة في هذإ إلحدث« ،تعكسض
إل-عÓ-ق-ة إل-ؤط-ي-دة إل-ت-ي ت-رب-ط ج-ب-ه-ة إل-بؤليسشاريؤ
وإلحزب إلششيؤعي إلفرنسشي ،وإلتزإم هذإ إأ’خير
بدعم كفاح إلششعب إلصشحرإوي من أإجل إلحرية
وإ’سشتقÓل».

’وروبية
وسشط انقسشامات بصشفوفهم حول اŸششاركة ‘ ا’نتخابات ا أ

ﬁتجو «السسÎات الصسفراء» يتظاهرون للسسبت ا◊ادي عشسر
نزل محتجؤ «إلسشترإت إلصشفرإء» أإمسض للسشبت إلحادي عششر على
إلتؤإلي إلى ششؤإرع باريسض ومدن فرنسشية أإخرى ،وسشط إنقسشامات
جديدة في صشفؤفهم على خلفية مششاركة قائمة من إلمحتجين في
إ’نتخابات إأ’وروبية .وجاءت هذه إ’حتجاجات بعد عششرة أإيام
من إطÓق إإ’ليزيه «إلحؤإر إلؤطني إلكبير» ،بغرضض إحتؤإء هذه
إأ’زمة إ’جتماعية غير إلمسشبؤقة.
للسشبت إلحادي عششر على إلتؤإلي ،تظاهر محتجؤ «إلسشترإت
إلصشفرإء» إلمنقسشمؤن حؤل جدوى تقديم مرششحين لÓنتخابات
إأ’وروبية ،بعد أإكثر من أإسشبؤع على بدء «إلحؤإر إلؤطني إلكبير»
إلذي أإطلقه ماكرون بهدف تسشؤية هذه إأ’زمة إ’جتماعية غير
إلمسشبؤقة.
في باريسض كانت إلمظاهرإت مؤزعة في أإربعة تجمعات ،تؤجّهت
ث Ó-ث -ة م-ن-ه-ا م-ن إل-ى ج-ادة إلشش-ان-زي-ل-ي-زي-ه ،إن-طÓ-ق-ا م-ن سش-اح-ة
إلباسشتيل ومن بÓسض دو ’ ناسشيؤن ومن مقر بلدية إيفري سشؤر
سشين-فال دو مارن.
ودع -ي إل -م-ح-ت-ج-ؤن إل-ى إل-مشش-ارك-ة ب-ع-د ذلك ف-ي «ل-ي-ل-ة صش-ف-رإء»
بسشاحة إلجمهؤرية ،حيث جرت تجمعات في  .2016كما جرت
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مظاهرإت ليلية أإخرى في عدد من إلمناطق إلفرنسشية.
وكانت إلسشلطات قد أإحصشت  84أإلف متظاهر في آإخر سشبتين ،كما
سشجلت وقؤع أإعمال عنف وإسشعة في بعضض إلمناطق على غرإر
مدينتي بؤردو وتؤلؤز.
وإسشتعادت حركة إلسشترإت زخمها بعد عطل عيد إلميÓد ورأإسض
إلسشنة.

السشلطة تسشتعيد بعضض ششعبيتها بعد بدء النقاشض الوطني
وتششير إسشتطÓعات إلرأإي إأ’خيرة إلى إرتفاع ششعبية إلرئيسض
إي-م-ان-ؤي-ل م-اك-رون ،ب-ي-ن-م-ا ت-ث-ي-ر خÓ-ف-ات دإخ-ل-ي-ة ب-ي-ن م-ح-تجي
«إلسشترإت إلصشفرإء» إنقسشامات جديدة في صشفؤف إلحركة.
وجاءت هذه إ’نقسشامات مع إعÓن إنغريد لؤفافاسشؤر وهايك
شش-اه-ي-ن-ي-ان ،وه-م-ا م-ن أإعضش-اء «إلسش-ت-رإت إلصش-ف-رإء» ،ع-ن ق-ائ-مة
«تجمع مبادرة إلمؤإطنة» للمششاركة في إ’نتخابات إأ’وروبية إلتي
سشتجرى في ماي إلمقبل.

’زمة ‘ فنزويÓ
بينما يعرضض رئيسض اŸكسشيك الوسشاطة ◊ل ا أ

باريسس ومدريد وبرل“ Úهل مادورو أاسسبوعا لتنظيم انتخابات
ع- -رضض ال- -رئ- -يسض اŸكسش- -ي- -ك- -ي أان -دريسض
مانويل أاوبرادور ،اسشتعداد بÓده للوسشاطة
’زم -ة السش -ي -اسش -ي -ة ال-ت-ي
م -ن أاج -ل إان -ه -اء ا أ
تششهدها فنزوي.Ó

وأإوضشح أإن «ذلك ’ يتعلق بأاننا نؤؤيد أإو نعارضض طرفا ما ،بل يأاتي
من منطلق ما ينصض عليه دسشتؤرنا بعدم إلتدخل في ششؤؤون إلدول
إأ’خرى ،وإلسشعي لتسشؤية إلنزإعات بالطرق إلسشلمية».
وتششهد فنزوي Óتؤترإ متصشاعدإ ،إثر إعÓن رئيسض إلبرلمان خؤإن
غؤإيدو نفسشه إأ’ربعاء إلماضشي «رئيسشا مؤؤقتا» للبÓد ،وعقب ذلك
أإع -ل -ن إل -رئ -يسض إل -م -ن -ت -خب ن -ي -ك -ؤ’سض م-ادورو ق-ط-ع إل-عÓ-ق-ات
إلدبلؤماسشية مع وإششنطن ،متهما إياها بتدبير محاولة إنقÓب
ضشده.
من ناحية ثانية ،وفي رّد فعل يزيد من تصشعيد إأ’زمة ويعتبر
تدّخ Óغير مبّرر في إلششأان إلفنزويلي إلدإخلي ،أإعلنت فرنسشا
وإسشبانيا وأإلمانيا أإنها سشتعترف برئيسض إلبرلمان إلفنزويلي خؤإن
غؤإيدو رئيسشا مؤؤقتا للدولة إذإ لم يعلن إلرئيسض نيكؤ’سض مادورو
خÓل  8أإيام عن تنظيم إنتخابات رئاسشية جديدة.
وقال إلرئيسض إلفرنسشي ،إيمانؤيل ماكرون إلذي يطالبه جزء كبير
من ششعبه بالتنحي« :ينبغي أإن يملك إلششعب إلفنزويلي فرصشة
لتقرير مسشتقبله  ..إذإ لم ُيعلن عن تنظيم إنتخابات خÓل ثمانية
أإيام ،فنحن مسشتعدون لÓعترإف بغؤإيدو رئيسشا لفنزوي Óإ’طÓق
عملية سشياسشية ،ونعمل على ذلك مع ششركائنا إأ’وروبيين».
وبعد دقائق من إعÓن ماكرون ،قال رئيسض إلحكؤمة إإ’سشبانية،

ب -ي-درو سش-انشش-ي-ز ’« :نسش-ع-ى إل-ى إإ’ط-اح-ة ب-ح-ك-ؤم-ات ،ب-ل ن-ري-د
إلديمقرإطية وإ’نتخابات إلحرة في فنزوي .Óعلى أإي حال ،إذإ
لم يتم هناك إإ’عÓن خÓل ثمانية أإيام عن تنظيم إنتخابات حرة
ونزيهة وششفافة وديمقرإطية سشتعترف إسشبانيا بغؤإيدو رئيسشا
لفنزوي.»Ó
وسش -رع -ان م -ا إنضش -مت أإل-م-ان-ي-ا إل-ى ج-ؤق-ة إل-م-ط-ال-ب-ي-ن ب-ت-ن-ظ-ي-م
إنتخابات جديدة في فنزوي.Ó

خطة غوايدو لÓسشتيÓء على
السشلطة
قال خؤإن غؤإيدو ،إلذي أإعلن نفسشه رئيسشا مؤؤقتا لفنزويÓ
لصشحيفة إيطالية ،إن لديه خطة إنتقالية من «ثÓث نقاط» لينهي
نظام إلرئيسض إلحالي نيكؤ’سض مادورو.
وأإضشاف غؤإيدو ( )35عاما ،أإن إلخطة تتضشمن « :إنهاء إلحكؤمة،
وتششكيل حكؤمة مؤؤقتة ،وإلدعؤة إلى إجرإء إنتخابات جديدة».
ودعا غؤإيدو إلجيشض إلى تغيير مؤقفه ،وذكر أإن معسشكره سشؤف
ينظم «مظاهرة كبيرة» هذإ إأ’سشبؤع لدعؤة مادورو للرحيل.
وفي خطاب تلفزيؤني إلجمعة ،إسشتبعد مادورو إلتنحي ولكنه
عرضض لقاء خصشمه إلذي رفضض إلعرضض.
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اشصراف :سصعيد بن عياد

’ولى  ١٤٤٠هـ ١٧٨٥٦
’حد  ٢٧جانفي  ٢٠١٩م الموافق لـ  ٢١جمادى ا أ
ا أ

«أاوكسصفورد بيزنسس غروب» يشص ّ
خصس اŸؤوشصرات الكÈى لÓقتصصاد الوطني

تعزيز القطاع اÿاصص– ،سس ÚاŸناجمت،
مكـ ـافحة الÈوقراطية وتطوي ـر مناخ اأ’عمـ ـال
كلمة العدد

الواقعية

ت - -ل - -ق - -ي اŸؤؤشش - -رات
ا’قتصشادية
واÿي -ارات اŸم-ك-ن-ة،
التي يعتقد أانها تقؤد
إا ¤ان- -ف- -راج ال- -ؤضش- -ع
اŸا‹ الصش- - - - - - - - - -عب،
بظÓلها على اŸششهد
ال - - - -راه - - - -ن .وت- - - -ثÒ
ا’ن-ت-خ-ابات الرئاسشية
اŸقررة ‘  18أافريل
ال - -ق - -ادم ن - -ق - -اشش - -ات
مسش - -ت - -ف - -يضش- -ة ح- -ؤل
سصعيد بن عياد
التؤجهات التي يعتقد
كل طرف أانها سشليمة لتجاوز اأ’زمة ،غ Òانه بالنسشبة
ل -ل-ج-انب ا’ق-تصش-ادي ’ ي-ب-دوه-امشش ا’خ-تÓ-ف ك-بÒا.
ـواأ’رقام والنتائج التي حققها ا’قتصشاد الؤطني ،كما
تضشمنها أاخÒا تقرير «أاكسشفؤرد بيزنسش غروب» ،تؤؤكد
أان اŸعا ⁄الكÈى للمرحلة اŸقبلة ’ Áكن أان تخرج
عن إاطار مؤاصشلة بناء اقتصشاد إانتاجي وتؤسشيع نطاق
–رره أاك Ìمن التبعية للمحروقات.
’ Áكن بناء تصشؤر Ÿسشتقبل بلد واجه أازمة معقدة
ويطمح لبلؤغ أاهداف عالية على صشعيد النمؤوالرفع من
النتاج الداخلي اÿام وتعزيز جانب الرفاهية للسشاكنة،
بتسشؤيق خاطب مثبط ،يكرسش ‘ اأ’ذهان حالة إاحباط
بالتعاطي السشلبي مع الؤضشع ا’قتصشادي .إان الششركاء
اأ’جانب واŸتعامل Úمن ﬂتلف البلدان ،الذين يتابعؤن
الؤضشع ،ويبدون الرغبة ب Úقناعة لدى البعضش وتردد
ل -دى ال -ب -عضش اآ’خ -ر ،ل -ل -دخ-ؤل إا ¤السش-ؤق ا÷زائ-ري-ة،
يحتاجؤن إا ¤أان يخيم الهدوء على النقاشش ا’قتصشادي
حتى تتضشح الرؤوية.
‘ ه -ذا اإ’ط -ار ي -ن -ب -غ -ي أان ي-ل-ت-زم ك-ل م-ن ي-دخ-ل ه-ذا
اŸششهد بضشؤابط تتعلق باأ’من ا’قتصشادي واŸا‹ لبلد
ب-ح-ج-م ا÷زائ-ر ي-ح-ذوه ال-ط-م-ؤح ’ن ي-ح-ق-ق اأ’ه-داف
اإ’سشÎاتيجية للتنمية لفائدة أاجيال بكاملها .لذلك ،ليسش
من ا◊كمة واŸسشؤؤولية على هذا اŸسشتؤى ،أان يحاول
البعضش مبكرا Œهيز خطاب انتخابي يسشؤق برامج غÒ
دقيقة عن ﬂتلف جؤانب الؤضشعية ا’قتصشادية ،دون
مراعاة أاهمية اسشتقرار الصشؤرة التي تسشاعد البÓد على
ت-أاك-ي-د اسش-ت-ق-رار م-ؤؤشش-رات-ه-ا ال-ك-ل-ي-ة وسشÓ-مة اÿيارات
اŸسشطرة.
‘ مسشائل تتعلق Ãسشتقبل اأ’جيال ’ Áكن اŸتاجرة
بتقد Ëأاوهام من البعضش وتصشّؤرات اقرب للمغامرة من
البعضش اآ’خر ‘ ،ظل اŒاه العا ⁄إا ¤صشراعات ششرسشة
حؤل مصشادر التنمية خاصشة الطاقة وبروز اŒاه البلدان
القؤية من خÓل ششركاتها العابرة للجغرافيا للهيمنة
على اأ’سشؤاق.
م -ن الضش -روري أام -ام م -ث -ل ه -ذه ال -ت-ح-دي-ات أان ي-ن-ت-ه-ج
اŸعنيؤن ‘ ﬂاطبة الرأاي العام لغة الؤاقعية ‘ إاطار
من الهدوء واŸؤضشؤعية ،بالرجؤع إا ¤اÈÿاء وأاهل
ا’ختصشاصش ‘ تقييم اأ’مؤر ذات الششأان ا’قتصشادي
وال-تشش-خ-يصش وال-ت-ق-دي-ر ل-ك-ل م-ؤؤشش-رات القطاعات التي
ي-رت-ك-ز ع-ل-ي-ه-ا ال-ن-م-ؤ ،وت-رك ال-ن-زع-ات الضش-ي-ق-ة جانبا،
والتطلعات الششخصشية والفئؤية جانبا.
يكفي ما يصشدر عن مراكز قؤى تزعجها العؤدة القؤية
للجزائر ‘ اأ’سشؤاق تسشعى لعرقلة النهؤضش ›ددا،
خاصشة بعد أان تأاكدت قدراتها التنفسشية ‘ بعضش الفروع
‘ ضشؤء إاعادة انتششار اŸؤؤسشسشات ا÷زائرية إاقليميا
خاصشة ‘ إافريقيا ،ولعل من الؤطنية ‘ حدها اأ’دنى
على اأ’قل أان ’ ينزلق البعضش ‘ متاهات هذا التؤجه،
وإا‰ا يكؤن اŸؤعد اŸقبل لتأاكيد إاجماع ششامل على أان
ه- -ن- -اك إارادة وط -ن -ي -ة صش -ادق -ة Ÿؤاصش -ل -ة ا‚از مسش -ار
ا’نتقال ا’قتصشادي واقÎاح كل ما من ششأانه أان يكؤن
إاضشافة لتعزيز وتÒة النمؤ.

اسصتثمارات عمومية
ضصخمـــــــة أابرزها
›مع الفوسصفـــات

رصسد حركية
‘ الفÓحـ ـ ـ ـة،
الصسناعة والسسياحة
د .فا— شصيبا Êأاسصتاذ العلوم ا’قتصصادية:

الرفع من حجم الصصادرات خارج اÙروقات

الرقمنة رهان جوهري
لتسسريع وتÒة النمو

عجلة الصسناعة تتحّرك
‘ انتظار قطاعات اأخرى

بعجي مدير  Èﬂالبحث القانو ‘ Êالّرقمنة وا’قتصصاد ا’أخضصر

‚اح ا’سستثمار يرتبط Ãدى التحكم ‘ اŸسسائل القانونية للمشساريع
النتائج الباهرة التي تقّدمها ا’أسصواق
’بداع وا’بتكار اŸعر‘
ا’قتصصادية مصصدرها ا إ
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«أاوكسضفورد بيزنسس غروب» يشض ّ
خصس اŸؤوشضرات الكÈى لÓقتصضاد الوطني

’خŸ Òكتب ا’سضتشضارة
كشضف التقرير ا أ
«أاوكسضفورد بزنيسس غروب» الذي تضضمن
ح-وارا ل-رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة اŸؤوشض-رات ال-كÈى ل-ل-ت-وج-هات
ا’ق - - - -تصض - - - -ادي - - - -ة ‘ اŸدي Úال- - - -ق- - - -ريب
واŸت-وسض-ط– ،ت ع-ن-وان ع-ريضس ال-تنويع
ا’قتصضادي للجزائر هدف اسضÎاتيجي.
سضعيد بن عياد
أŸعا ⁄ألتي ترسسم أŸشسهد أ’قتصسادي ألشسامل
للسسنوأت ألقليلة ألقادمة تندرج ضسمن أÿيارأت
أÙورية أŸعتمدة منذ سسنت Úوألتي يجري
Œسسديها ’سستكمال حلقات أإ’قÓع على طريق
ألنمو ،من خÓل أ◊رصس على أ‚از أأ’هدأف،
وفقا لسسياسسات أقتصسادية مÓئمة.
تنويع أ’قتصساد ألوطني ألذي ” ألشسروع ‘
–قيقه بعد أن توفرت له ألشسروط أأ’سساسسية
بفضسل برأمج أسستثمارأت عمومية سساعدت على
ألنهوضس باŸنشسآات ألقاعدية و–ديثها ،وفقا
لسسياسسة مند›ة رأفقتها أخرى تتعلق بتحسسÚ
جوأنب أ◊ياة أŸعيشسية للسسكان ،يتطلب ،أليوم،
كما أوضسحه رئيسس أ÷مهورية ألعمل على توفÒ
بعضس ألشسروط.
تتعلق هذه ألشسروط ألكفيلة بإا‚اح ألتنويع
أ’ق -تصس -ادي ضس -م -ن ه -ذه أل -رؤوي -ة ،ت -ع -زي-ز دور
ألقطاع أÿاصس أŸنتج ‘ ﬂتلف أÛا’ت
أÓÿق- -ة ل- -لÌوة ،وم- -وأصس- -ل -ة –سس Úأ÷وأنب
أŸن -اجÒي -ال -ي-ة ‘ إأدأرة أŸؤوسسسس-ات وت-نشس-ي-ط

د .فا— شضيبا Êأاسضتاذ العلوم ا’قتصضادية

تعزيز القطاع اÿاصص– ،سس ÚاŸناجمت ،مكافحة الÈوقراطية وتطوير مناخ العمال

أŸشساريع ذأت ألصسلة بالقيمة أŸضسافة ،وثالثا
م -ك -اف -ح -ة صس-ارم-ة ل-ل-بÒوق-رأط-ي-ة أل-ت-ي ت-ك-ب-ح
أŸب - -ادرة وت - -ع - -ي - -ق أ’ب - -ت - -ك - -ار أ’ق- -تصس- -ادي،
وهوأŸسسعى ألذي يندرج بالضسرورة ‘ صسميم
–سس Úمناخ أ’عمال.
ك -ل ه -ذأ أل -زخ -م يّصس -ب ‘ ن -ط -اق إأرسس -اء أكÌ
ف -ع -ال -ي -ة Ÿسس -ار أل -ن-م-و ع-ل-ى أم-ت-دأد أل-عشس-ري-ة
ألقادمة بتجاوز آأثار ألصسدمة أŸالية ألناجمة
ع -ن ت -رأج -ع أسس -ع-ار أل-ن-ف-ط ،م-ن خÓ-ل ت-ن-م-ي-ة
سسليمة ومسستدأمة ترتكز على Œميع ألقدرأت
أل -وط -ن -ي -ة وأن -ف -ت -اح أك Ìج -رأة ووأق -ع-ي-ة ع-ل-ى
شس -رأك-ات أج-ن-ب-ي-ة تسس-ت-ج-يب Ÿق-تضس-ي-ات ورق-ة
ألطريق لتجاوز أزمة شسّح إأيرأدأت ألنفط.
من أجل ذلك وحسسب ألرؤوية أŸسستقبلية فإانه
يتم ألرهان أك Ìعلى توسسيع أ’سستثمارأت ‘
ق -ط -اع -ات تشس -ك -ل أب -رز أل -ت-ح-دي-ات ل-ل-م-رح-ل-ة

أŸق-ب-ل-ة ،وي-ت-ع-ل-ق أأ’م-ر أسس-اسس-ا ب-ا’سستثمار ‘
ف -روع Áك -ن رب -ح م -ع -رك -ت -ه -ا ،م -ث -ل أل-ط-اق-ات
أŸت- -ج ّ-ددة ،ألصس -ن -اع -ة أل -غ -ذأئ -ي -ة أل -زرأع -ي -ة،
أÿدم- -ات ،ألّ- -رق- -م- -ن- -ة ،ألسس- -ي -اح -ة ،أŸن -اط -ق
ألّلوجيسستية.
من شسأان هذه ألقطاعات ،ألتي تنصسهر فيها
أŸوأرد أŸالية وألذكاء ألصسناعي وتثمر ألقيمة
أŸضسافة ،إأذأ ما توفرت حولها مشساريع ذأت
ج -دوى ب -أاه -دأف أق-تصس-ادي-ة م-نسس-ج-م-ة ب-ع-ي-دة
أأ’مد ،أن تضسخ نفسسا جديدأ ‘ ديناميكية ألنمو
لÎتفع وتÒتها ،خاصسة ‘ ألصسناعة وألتصسدير،
من أجل بلوغ هدف ملموسس يتمثل ‘ ألرفع من
‰و ألنا œألدأخلي أÿام.
ي -رت -قب أن ت -دع -م ع -م -ل -ي -ة م-رأج-ع-ة ق-ان-ون
أÙروقات أŸتوأصسلة ‘ ظل هدوء وتبصسر
خيار بناء شسرأكة جزأئرية أجنبية قائمة على

ت -ق-اسس-م أأ’ع-ب-اء وأل-ك-ل-ف-ة وك-ذأ أŸن-اف-ع ضس-م-ن
أل- -رؤوي- -ة أ’ق- -تصس -ادي -ة أ÷دي -دة أل -ت -ي ت -رأع -ي
م-ت-ط-ل-ب-ات أ’ق-تصس-اد أل-وط-ن-ي ،أل-ذي ك-ما أكده
رئيسس ألدولة ،يتجه أك Ìفأاك Ìإأ ¤أأ’سسوأق
أإ’فريقية ،خاصسة مع ألتوصسل ‘ أŸسستقبل أ¤
إأقامة منطقة ألتبادل أ◊ر للقارة ألسسمرأء ألتي
Óدوأت
“ث - -ل ‘ ه - -ذه أŸرح - -ل- -ة م- -قصس- -دأ ل - -أ
أ’قتصسادية للبلدأن ألكÈى ،بحثا عن مصسادر
ألطاقة وأأ’سسوأق ألناشسئة.
أŸؤوشس-رأت أل-ك-ل-ي-ة لÓ-ق-تصس-اد أ÷زأئ-ري ت-بقى
على درجة من أ’يجابية ألتي تعزز ألثقة ‘
ألسسوق ومن أبرزها حالة أ’سستقرأر ألتي تخّيم
على أŸشسهد بروح متفتحة على ألتحّو’ت ألتي
تعرفها ﬂتلف أأ’سسوأق ،وقد أظهرت قطاعات
ع -دي -دة ،وف -ق -ا ل -ذأت أل -ت-ق-ري-ر ،أل-ذي يسس-ق-ط
ق - -رأءأت أخ - -رى تسس- -وق ل- -رؤوي- -ة سس- -ل- -ب- -ي- -ة غÒ
موضسوعية ،أنها على درجة من ألنجاعة ،بحيث
Áكن أن تسساهم ‘ –سسن معدل ألنمو ،على
غ -رأر أل -ف Ó-ح -ة وألصس -ن -اع -ة أل -غ-ذأئ-ي-ة وب-عضس
أÿدمات.
مثل هذأ ألرصسد ألشسامل ألذي ” ألقيام به
بعيدأ عن تأاثÒأت بعضس أأ’وسساط ألتي تسسعى
ل -بث أل -تشس -اؤوم ،وأ’سس -ت -ث-م-ار ألسس-ل-ب-ي ‘ ب-عضس
ألصس -ع -وب -ات أل -ظ -رف -ي-ة ،ي-ع-ي-د أل-ت-وأزن ل-ل-رؤوي-ة
ألشساملة ،بحيث يقدم ألتفاصسيل ألتي تسساعد
أŸه-ت-م ب-السس-وق أ÷زأئ-ري-ة ع-ل-ى ق-رأءة سس-ل-يمة
للمؤوشسرأت وإأدرأك عميق للتطلعات ،خاصسة ‘
مرحلة يتأاكد فيها مدى ألثقة ‘ أŸسستثمرين
أ÷ادين من كل جهات ألعا.⁄

الرفع من حجم الصضادرات خارج اÙروقات

عجلة الصسناعة تتحّرك ‘ انتظار قطاعات أاخرى

’نتاج.
تضضع الصضناعة ا÷زائرية نفسضها ‘ صضدارة اŸشضهد ا’قتصضادي بعد أان نضضجت مشضاريع وتتجه أاخرى لتسضتكمل آاخر العمليات قبل أان تدخل مرحلة ا إ
ويرتقب أن يدخل قطاع ألنسسيج معركة ألنمو
ب- -اإ’ج- -رأءأت Ãا ‘ ذلك أع- -ت -م -اد أŸق -ايضس -ة
ب- -فضس -ل ع -دد م -ن أل -وح -دأت ل -ت -ع -زز أل -نسس -ي -ج
بالسسلع وأŸنتجات لتمك ÚأŸتعامل Úورؤوسساء
أŸؤوسسسساتي لهذأ ألفرع يتقدمها مصسنع غيليزأن
أŸؤوسسسسات من إأبرأم صسفقات Œارية خاصسة
ألقائم بالشسرأكة مع متعامل من تركيا ،أدرك
ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -م -ت -وأج -دي -ن ‘ م-ن-اط-ق أ÷ن-وب
م -ب -ك -رأ ف -وأئ-د أل-ف-رصس ‘ ألسس-وق أ÷زأئ-ري-ة،
أ◊دودية.
خاصسة أهمية ألنسسيج ‘ موأجهة أسسوأق عاŸية
منذ فتح أŸع Èأ◊دودي مع موريتانيا ظهرت
تسسجل طلبا بأاحسسن جودة وأقل كلفة.
إأمكانيات معتÈة Áكن أن تدرج ‘ ديناميكية
هذأ أŸكسسب ألذي من شسأانه أن يعزز مسسار
ألتوجه إأ ¤أسسوأق خارجية خاصسة أإ’فريقية
ألتصسدير خارج أÙروقات ،بعد أن أنطلق ‘
م- -ن -ه -ا Ãخ -ت -ل -ف أشس -ك -ال أل -ت -ب -ادل Ãا ف -ي -ه -ا
ألسسنة أأ’خÒة Ãؤوشسرأت مشسجعة –مل بوأدر
أŸقايضسة ألتي –تاج إأ ¤ترتيبات قانونية مرنة
ل -ه -ا ث -ق -ل ‘ أŸع -ادل -ة ب-ت-وق-ع ب-ل-وغ مسس-ت-وى 3
ودقيقة بكل مسستلزماتها أŸالية  ،حيث ألتحكم
مÓي Òدو’ر من خÓل تشسكيلة منتجات أكدت
‘ ألقيمة وأ◊جم بالنسسبة للبضسائع أŸعنية
ج-دوأه-ا ،ب-فضس-ل م-وأك-ب-ة أŸؤوسسسس-ة أإ’ن-ت-اج-ي-ة
Ãثل هذه أŸعامÓت مسسأالة جوهرية
ل- -ت- -ط- -ورأت أأ’سس- -وأق وت- -رج -م -ت -ه -ا إ’ج -رأءأت
مثل هذه ألفرصس Áكن أن تغتنمها أŸؤوسسسسة
أŸرأفقة ألتي سسطرتها ألدولة.
أ÷زأئرية لÓحتكاك باÿارج بحثا عن موأرد
بعد تصسحيح مركز أ’سسمنت وقلب أŸعادلة من
مالية جديدة توفر لها ألقدرة على ألدÁومة،
أسستÒأد مرهق إأ ¤تصسدير وأعد ،ينتظر أن
وهو–دي ‘ أŸتناول ‘ ضسوء أŸؤوشسرأت ألتي
يرتفع أكÁ ،Ìكن أإ’شسارة بهذأ أÿصسوصس إأ¤
يقدمها أŸشسهد أ’قتصسادي ألوطني وألقناعة
م-وأد ك-ه-روم-ن-زل-ي-ة ،أل-كÎون-ي-ة ،م-وأد ب-ن-اء مثل
أل- -ت- -ي ت -ع Èع -ن -ه -ا أŸؤوسسسس -ات ب -ع -د أن ت -أاك -د
ألرخام ،موأد زرأعية وأخرى غذأئية مصسنعة،
أصسحابها من ألقطاع Úألعام وأÿاصس Ãا ‘
‘ ضس -وء ‚اح ح -ق -ي -ق -ي أظ -ه -رت-ه ‘ أك Ìم-ن
ذلك ألشسريك أ’جتماعي من أن أ’سستمرأر ‘
منذ فتح اŸع Èا◊دودي مع موريتانيا ظهرت إامكانيات معتÈة
مناسسبة مثل معارضس نوأكشسوط ،وغÒها من
أ’عتماد أŸفرط على أŸيزأنية ألعامة  ⁄يعد
Áكن أان تدرج ‘ ديناميكية التوجه إا ¤أاسضواق خارجية
أÙط -ات أل -ت-ي رّوج ف-ي-ه-ا أŸن-ت-وج أ÷زأئ-ري
›ديا.
لقدرأت تنافسسيته.
أظ-ه-رت سس-ي-اسس-ة ت-رشس-ي-د أل-ن-ف-قات باŸنهج
‘ ه- - -ذأ أإ’ط- - -ارÁ ،ك- - -ن أإ’شس - -ارة إأ ¤ف - -روع بجلب زبون يسستورد ألسسيارأت من أ÷زأئر إأ¤
باŸوأزأة مع ذلك ،يرأهن على توسسيع أرضسية أل -ب Ó-سس -ت -يك وأŸط -اط وأل -ك -ي -م -ي -اء ،و’ح -ق -ا ت -ونسس ⁄ .ي -ع -د أل -ت -وج -ه إأ ¤أل -تصس -دي -ر خ-ارج أŸرن فيما يخصس أ◊د من أ’سستÒأد وإأعادة
بناء أقتصساد إأنتاجي ومتنوع بانتقال فرع تركيب أل- -ت- -ع- -دي- -ن ل- -ت -ك -ون ‘ أŸوع -د ب -وضس -ع ق -ط -ع أÙروقات ›رد خيار وإأ‰ا هوحتمية ‘ ظل ترتيب أأ’ولويات أ’سستثمارية بالنظر للموأرد
ألسسيارأت إأ ¤مرحلة أك Ìحيوية عن طريق وŒه -ي -زأت م -ط -اب -ق-ة ل-ل-ط-لب أŸع Èع-ن-ه م-ن أل -ت -ح -دي -ات أŸال -ي -ة أل -رأه -ن -ة ،ول-ذلك تسس-ارع أŸت- -اح -ة ،أل -ق -درة ع -ل -ى أق -تصس -اد أل -ك -ث Òم -ن
تأاسسيسس أول مرأحل إأنتاج بعضس أأ’جزأء ذأت خ Ó-ل مشس -اري -ع ألصس -ن-اع-ة أŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة ،أل-ت-ي أŸؤوسسسس- -ات أل- -ت -ي أدركت ﬂاط -ر أل -ت -ح -و’ت ألنفقات وأ‚از أهدأف بكلفة أقل .وليسس من
ألصسلة بالصسناعة أŸيكانيكية ،وهوما يتعلق ‘ تسستفيد من إأجرأءأت –فيزية ،ينتظر أن تثمر وإأف -رأزأت ع -وŸة أ’ق -تصس -اد إأ ¤تسس -ط Òه -ذأ ط -ري -ق ن -اج -ع سس -وى ق -ب -ول م -وأج -ه -ة م -ع -رك-ة
أ÷وهر بتحسس Úمعد’ت أ’ندماج ألصسناعي نتائج بناءة على مسستوى تلبية ألطلب ‘ ألسسوق ألهدف ضسمن ﬂططاتها لتفادي أي صسدمة ألتصسدير مهما كان أ◊جم ،للتأاسسيسس Ÿناعة
إأ ¤مسستويات مرتفعة ،خاصسة وأن هناك أمثلة أÙل -ي -ة ،وأل -ت -وج -ه إأ ¤أل -تصس -دي -ر إأ ¤أسس-وأق تفرزها تقلبات أأ’سسوأق ‘ ،وقت تعمل فيه أقتصسادية شساملة.
سضعيد ب.
أيجابية تؤوكد جاهزية ألنسسيج ألصسناعي لذلك .إأقليمية ،كما حصسل من جانب أحد أŸتعامل Úوزأرة ألتجارة على ألرفع من وتÒة أŸرأفقة

النفط فوق  61دو’را للÈميل

اıزونات األمريكية تكبح ارتفاع األسسعار
سسجلت ،أمسس ،أسسعار ألنفط أرتفاعا طفيفا ناهز  1باŸائة ،حيث بلغ خام ألقياسس ألعاŸي مزيج برنت 61.80
دو’رأ للÈميل ‘ ألعقود أآ’جلةﬁ ،ققا زيادة قدرت بـ  71سسنتا أي ما يعادل  ٪ 1.2عن ألتسسوية ألسسابقة ،بينما
سسجلت ألعقود أآ’جلة ÿام غرب تكسساسس ألوسسيط أأ’مريكي  53.82دو’رأ للÈميل ،بارتفاع قدر بنحو  69سسنتا
يعادل  .٪ 1.3وغذت هذأ أ’نتعاشس عدة ﬂاوف من أحتمال تعطل صسادرأت فنزوي Óمن أÿام بفعل
أ’ضسطرأبات ألتي تشسهدها ‘ ألوقت أ◊ا‹ ،لكن أرتفاع أıزونات أأ’مريكية من ألنفط كبح أ’رتفاع
Óسسعار.
ألصساروخي ل أ
باŸوأزأة مع ذلك أرتفعت أسسعار ألنفط ‘ آأسسيا ،متأاثرة باأ’زمة ‘ فنزوي Óألدولة ألكبÒة أŸصسدرة للذهب
أأ’سسود ،لكن أ’رتفاع يبقى ﬁدودأ بسسبب زيادة ﬂزونات أŸنتجات ألنفطية ‘ ألو’يات أŸتحدة .و ⁄تخف
وأشسنطن أنها قد تفرضس عقوبات على صسادرأت أÿام ألفنزويلية مع أسستمرأر أ’ضسطرأبات ،وسساهم هذأ
ألتهديد ‘ خفضس أإ’مدأدأت ألتي من شسأانها تعزيز أسسعار ألعقود أآ’جلة .وتعد فنزوي Óعضسوأ مهما ‘ منظمة
ألدول أŸصسدرة للنفط «أوبك» رغم أنهيار إأنتاجها ،خÓل ألسسنوأت أأ’خÒة.
ق /إا
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الرقمنة رهان جوهري لتسسريع وتÒة النمو
اسضتفاضس الدكتور فا— شضيبا ،Êأاسضتاذ العلوم ا’قتصضادية ،بجامعة ا÷زائر ‘ تشضريح –ّديات الرقمنة ،واعتÈها رهانا جوهريا من أاجل تسضريع وتÒة النمو،
’سضواق اÿارجية ،و ⁄يخف أان القطاع ا’قتصضادي وا◊ياة ا’قتصضادية ‘ الوقت
بل قال إانها مفتاح حقيقي من مفاتيح النجاح ‘ تطوير ا’قتصضاد وغزوا أ
’هداف التنموية اŸنشضودة وبالتا‹ قطع مراحل متقدمة ‘ تطوير وتنويع ا’قتصضاد الوطني،
الراهن باتت ‘ حاجة ماسضة إا ¤ثورة رقمية من أاجل –قيق ا أ
و–دث عن ضضرورة إايÓء عناية بالغة باŸورد البشضري ،واسضتحداث تخصضصضات ومراكز بحث ‘ اÛال الرقمي تواكب كل التطورات الرقمية ‘ العا ⁄وتسضتقطب
اŸوهوب Úوتشضجع اŸبتكرين.
حاورته :فضضيلة بودريشس

اسضتثمارات عمومية ضضخمة أابرزها ›مع الفوسضفات

رصسد حركية ‘ الفÓحة ،الصسناعة والسسياحة

ع-كسس آاخ-ر ت-ق-ري-ر اق-تصض-ادي بشض-ف-اف-ي-ة ا÷ه-ود اŸب-ذول-ة ‘ اŸسض-ار ال-ت-ن-م-وي وان-ت-ع-اشس ح-رك-ية ا’قتصضاد
ال-وط-ن-ي خ-اصض-ة ‘ ق-ط-اع-ات ال-فÓ-ح-ة والصض-ن-اع-ة والسض-ي-اح-ة ،رغ-م ال-ه-زات ال-ف-ج-ائ-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-رضس ل-ه-ا
ا’قتصضاد ا÷زائري بفعل تقلبات أاسضعار النفط ،وسضلط هذا التقرير الذي اسضتند إا ¤مؤوشضرات دقيقة،
الضض-وء ع-ل-ى ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ة ال-ذي “ك-ن خÓ-ل ال-عشض-ري-ت ÚاŸاضض-ي-ت Úوب-فضض-ل ا’سض-ت-ث-م-ارات ال-ع-مومية
الضضخمة ،التي اسضتفاد منها من –قيق قفزة نوعية أادت إا ¤رفع النا œالداخلي اÿام ،كما أاثنى ذات
التقرير بشضكل كب Òعلى ›مع الفوسضفات العمÓق ،الكائن بشضرق البÓد ،الذي ناهزت قيمته  6مÓيÒ
دو’ر يعّول عليه ليكون من أاهم اŸشضاريع التي ” إاطÓقها.
أإ’صسÓحات أŸالية ألتي “ت مباشسرتها خاصسة ما تعلق
فضضيلة بودريشس
بالدفع أإ’لكÎو Êوأ’ندماج أŸا‹ ،وباإ’ضسافة إأ ¤ألتنويع
ل----فت أن----ت----ب----اه ›م---وع---ة أكسس---ف---ورد ب---زنسس غ---روب ‘ أنظمة ألتمويل أأ’خرى آأخرها ألتعويل على ألصسÒفة
«أو.ب---ي.ج---ي» ،أل---ت---ط---ور أŸسس---ج--ل ‘ أ÷زأئ--ر رغ--م أإ’سسÓمية ،ألتي أدرجت للعمل بها ‘ أŸنظومة أŸصسرفية
–دي-ات ت-ق-ل-ب-ات أسس-ع-ار أل-ن-ف-ط أل-ت-ي عصس-فت بالدول ألعمومية وكذأ أإ’يجار أŸا‹.
أŸنتجة ،منذ منتصسف عام  ،2014لكن خطوأت ألتنمية  ⁄تتجاهل آأخر وثيقة لـ «أو.بي.جي» ألتي شسرحت فيها
’ن أل -ق -ط -اع أ’ق -تصس -ادي أ÷زأئ -ري م-ا –ق-ق ‘ أŸن-ظ-وم-ة
’نتاجية مازأل متوأصس ،Óأ
’لة أ إ
وجهود –سس Úأدأء أ آ
’رق--ام ج--اءت مشس--ج-ع-ة وت-رشس-ح أ÷زأئ-ر ك-ي أŸالية أ÷زأئرية من تطور بفضسل حزمة من أإ’صسÓحات،
ج--م--ي--ع أ أ
ت--ت--خ--لصس م--ن عبء أل--وأردأت ‘ أŸوأد أل--غ--ذأئ--ي--ة ‘ ويسسجل كل ذلك ‘ ظل أ◊ماسس ألكب Òألقائم من طرف
’وﬁ ،¤ق--ق-ة أ’ك-ت-ف-اء أل-ذأت-ي ‘ غضس-ون أÈÿأء ،من أجل –رير أوسسع للمبادرأت أ’قتصسادية من
أŸرح--ل--ة أ أ
أل--ثÓ--ث سس--ن-وأت أŸق-ب-ل-ة ف-ق-ط ،ووصس-فت وث-ي-ق-ة ه-ذأ خÓل موأصسلة بناء ألنسسيج ألصسناعي وتشسجيع أسستحدأث
ألتقرير ألقفزة ‘ قطاع ألفÓحة باŸهمة كونها “كنت أŸؤوسسسسات أ’قتصسادية وأمتصساصس ألبطالة.
‘ وقت قياسسي من رفع حجم ألصسادرأت من أŸنتجات Áك- - -ن أل - -ق - -ول أن أعÎأف «أكسس - -ف - -ورد ب - -زنسس غ - -روب»
ألفÓحية إأ ¤ألنصسف خÓل عام  ،2018ويضساف إأليها ب -اŸك -اسسب وأ’‚ازأت أل -ت -ي ح -ق -ق -ت -ه -ا أ÷زأئ -ر ،خÓ-ل
’نتاج ألقياسسي غ ÒأŸسسبوق من ألقمح وألذي قفز ألسس- -ن- -وأت أل- -ق- -ل -ي -ل -ة أŸاضس -ي -ة ،وأل -ت -ي Œسس -دت ب -فضس -ل
أإ
إأ ¤أك Ìم---------ن  60م-ل-ي-ون ق-ن-ط-ار ب-ف-ع-ل أ’سستثمارأت أسستثمارأت عمومية ضسخمة وتسسهيÓت جبائية وإأصسÓحات
ألعمومية ألتي بلغت  2.500مليار دينار ،أي ما يعادل مالية وتشسجيع أسستحدأث أŸؤوسسسسات من خÓل عدة آأليات،
جاء لÒد على ألعديد من أأ’صسوأت أŸتشسائمة ألتي ترّوج
 18.2مليار آأورو ،خÓل عقدين من ألزمن.
من أهم ألقطاعات ألوأعدة ألتي يعّول عليها ‘ خلق لفكرة أن أ’قتصساد أ÷زأئري مازأل يسس Òبخطوأت بطيئة،
ألÌوة و–قيق أ’كتفاء ألذأتي وركز عليه هذأ ألتقرير ومازأل بعيدأ عن ألنجاعة ألتي تؤوهله ’قتحام أأ’سسوأق
أ’قتصسادي ،نذكر قطاع صسناعة أŸوأد ألصسيد’نية ألتي أÿارجية وفرضس تنافسسيته على جودة أŸنتجات أأ’جنبية،
أرت -ف -عت ق -درأت -ه -ا ألصس -ن-اع-ي-ة Ãا ’ ي-ق-ل ع-ن  ٪ 65م -ن بل أن أŸؤوشسرأت ألتي أسستعان بها تقرير «أكسسفورد بزنسس
أ’سستهÓك أÙلي ،إأ ¤جانب قطاع ألصسناعة ألغذأئية غ-روب» ح-ق-ي-ق-ي-ة ودق-ي-ق-ة ووأق-ع-ي-ة وتشس-ج-ع ع-لى موأصسلة
ألذي بدأ يقتحم أأ’سسوأق أÿارجية بعد أن “وقع بجودة معركة ألنمو ألصسعبة ‘ ظل تقلبات أسسعار ألنفط أŸورد
وأŸصسدر ألوحيد ‘ “ويل ألنفقات ألوطنية .يتطلع أن
منتجاته ‘ أأ’سسوأق أÙلية.
أ÷دير باإ’شسارة ،فإان أŸكاسسب أÙققة ‘ أŸنظومة يكون قطاع ألفÓحة ‘ ألريادة ويعّول إأ ¤جانب ذلك على
أ’قتصسادية باتت وأقعا ›سسدأ ’ Áكن ألتفريط فيه ،أنتعاشس ألسسياحة وموأكبة ألصسناعة للتطورأت ألتكنولوجية
ويحتاج إأ ¤جهود أك Èوتخطيط متوأصسل وتقييم وتصسحيح وكسسب ره- -ان أل- -تصس- -دي- -ر .وخÓ- -صس -ة أل -ق -ول أن أل -ت -ط -ور
ح -ت -ى ت -ب -ق -ى ع-ج-ل-ة أل-ن-م-و تسس-ري ن-ح-و أأ’م-ام ،و’ Áك-ن أ’ق- -تصس- -ادي ‘ أŸت- -ن -اول ،ل -ك -ن ي -ح -ت -اج إأ ¤أل -ك -ث Òم -ن
لÓقتصساد أن ينفتح أك Ìويتحرر بعيدأ عن أ’نتهاء من أ’نضسباط.

«الشضعب» ‘ :رأايك ..إا ¤أاين وصضل
مسض- - -ار ال- - -رق- - -م- - -ن- - -ة ‘ اŸن- - -ظ- - -وم - -ة
ا’قتصضادية؟
@@ ال- -دك- -ت- -ور ف- -ا— شض- -ي -ب -ا :Êحسسب
أعتقادي بالنظر إأ ¤مسسار ألرقمنةÁ ،كن
ألقول أنه قطع أشسوأطا مهمة ’ يسستهان
بها و–تاج إأ ¤تفعيل وجهود متوأصسلة،
على خلفية أن كل ما –قق ينبغي أن ’
ي -ت -وق -ف ،أي أ’ن-طÓ-ق-ة –ق-قت وي-ن-ب-غ-ي
أŸوأصسلة ،بل صسرنا مطالب ‘ ÚأŸرحلة
ألرأهنة وأŸقبلة ألرفع من وتÒة ألتجسسيد
‘ ج-م-ي-ع أل-ه-ي-اك-ل أŸت-ع-ل-ق-ة ب-اŸن-ظ-وم-ة
أ’قتصسادية بشسكل عام ،و’ يجب أ’قتصسار
ع- -ل- -ى ه -ي -ك -ل أوه -ي -ك -ل -يﬁ Úددي -ن ،أ’ن
أل -ق-ط-اع أ’ق-تصس-ادي وأ◊ي-اة أ’ق-تصس-ادي-ة
يحتاجان إأ ¤ثورة رقمية حتى نصسل إأ¤
أعلى نسسب ألنمو ونقطع مرأحل متقدمة
‘ تطوير وتنويع أ’قتصساد ألوطني.

تكثيف الدورات التكوينية
م -ا ه -ي ال -ع -وائ -ق ال -ت -ي “ن-ع تّ-وسض-ع
’لة
ال-نسض-ي-ج ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي ‘ ع-مق ا آ
’نتاجية؟
ا إ
@@ فيما يتعلق بالعوأئق أŸانعة لتوسسيع
أل- -نسس- -ي- -ج أل- -ت- -ك -ن -ول -وج -ي ‘ ع -م -ل أآ’ل -ة
أإ’ن -ت -اج -ي -ة ،أرى ب -حسسب ت-ق-دي-ري أن م-ن
أأ’سسباب ،نذكر قلة ألتأاط ‘ Òهذأ أÛال
أ◊ي- -وي وأل -دق -ي -ق ،ويضس -اف إأ ¤ك -ل ذلك
ألتعّود على طريقة ألتعامل ألتقليدي ألذي
ت -رسس -خ وسس -ط أŸوظ -ف Úوك -ذأ أإ’ط -ارأت
وحتى أŸوأطن ،Úإأ’ أن ألسسبب أ÷وهري
وألرئيسسي ‘ أعتقادي يكمن ‘ ألتأاطÒ
غ Òألكا‘ ،وباإ’ضسافة إأ ¤قلة ألدورأت
ألتكوينية ألتي صسارت عام Óمهما خاصسة
مع أ’خÎأعات أ÷ديدة ألسسريعة وباتت
ت - -ظ - -ه - -ر ‘ فÎأت قصسÒة ،ل - -ذأ ‚د بÚ
أخÎأع جديد وأخÎأع أحدث  ⁄تعد مدة
زم -ن -ي -ة ط-وي-ل-ة ،ك-م-ا ع-ه-دن-اه ‘ ألسس-اب-ق،
ولهذأ وجب تكثيف ألدورأت حتى تصسبح
ألعملية أإ’نتاجية فعالة.
’م - -ك - -ان - -ي - -ات ال - -ك - -ام - -ن - -ة
م - -اه - -ي ا إ
وا◊ق - -ي - -ق - -ي - -ة ل - -ت - -دارك ال- -ت- -أاخ- -ر
وا’ن - -طÓ- -ق ب- -وتÒة أاسض- -رع ‘ ›ال
الرقمنة؟
@@ وأذكر على صسعيد أإ’مكانيات ألكامنة
وأ◊ق -ي -ق -ي -ة ل -ت -دأرك أل-ت-أاخ-ر وأ’ن-طÓ-ق
بوتÒة أسسرع ’ ،أظن أنه هناك تأاخر ‘
نظام ألرقمنة وحده بل يوجد نقصس ينبغي
أسس- -ت- -درأك- -ه ‘ وقت زم- -ن- -ي قصس Òع- -ل -ى
مسستوى أŸنظومة أ’قتصسادية بشسكل عام،

’خضضر
بعجي  ،مدير  Èﬂالبحث القانو ‘ Êالّرقمنة وا’قتصضاد ا أ

‚اح السستثمار يرتبط Ãدى التحكم ‘ اŸسسائل القانونية للمشساريع
يرتبط ‚اح اسضتثمار بجملة من الشضروط تشضمل مكونات اŸشضروع اŸادية واŸالية ولكن أايضضا ضضرورة التحكم ‘ ا÷وانب القانونية.
’جراءات التي يسضطرها اŸشضرع والفهم ا÷يد للتشضريعات ‘ أاسضواق أاجنبية ،يصضعب على اŸتعامل واŸؤوسضسضة
فبدون السضيطرة على ا إ
أان –صضن مصضا◊ها ‘ حالة حدوث نزاع قد يكلف اŸتعامل ا÷زائري الكث.Ò
سسعيد بن عياد
يشسرح ألÈوفيسسور ،نور ألدين بعجي ‘ ،هذه
أŸق -اب -ل -ة أه -م-ي-ة أن ي-ح-ي-ط أŸسس-ت-ث-م-ر ن-فسس-ه
Ãسستشسارين قانوني Úذوي كفاءة ،وأن يو‹ لهذأ
أ÷انب نفسس أأ’همية أوأك Ìمن ألتي يوليها
للعقار ألصسناعي وألتمويل ألبنكي.
ي- -وضس- -ح أسس- -ت- -اذ أل -ق -ان -ون أل -ذي ي -رأسس Èﬂأ
ه- -وأأ’ول م- -ن ن -وع -ه يسس -اه -م ‘ –سس Úم -ن -اخ
أ’سس-ت-ث-م-ار م-ن أ÷انب أل-تشس-ري-ع-ي ،أن أل-ب-ل-دأن
أŸتطّورة أقتصساديا بلغت تلك ألدرجة من ألنمو
أ’قتصسادي وما رأفقه من أ÷انب أ’جتماعي
ب -فضس -ل أل -ع -م -ل أل -ق -ائ-م ب ÚأŸؤوسسسس-ة وم-رأك-ز
ألبحث ألعلمي ،فالتكوين ألبشسري أو ما يعرف
ب- -ال- -ع- -ق- -ول ه- -وم- -ن يسس -اه -م ‘ إأن -ت -اج أل -ف -ك -ر
أ’قتصسادي ،أي تقد Ëحلول ŸعضسÓت تثÒها

لسسواق
النتائج الباهرة التي تقّدمها ا أ
لبداع والبتكار اŸعر‘
مصسدرها ا إ

مؤوسسسسات.
بينما ‘ ألبلدأن ألناشسئة حتى ’ نقول أŸتخلّفة
توجد مشساكل عديدة على مسستوى ألعÓقة بÚ
أ÷ام- -ع- -ة وأÙي- -ط أ’ق -تصس -ادي ،وأن ك -ان ‘
بÓدنا أليوم ترصسد بعضس أŸبادرأت يندرج ‘
إأق -ام -ة جسس -ر أن -ف -ت -اح ،ل -ك -ن -ه -ا ت -ب-ق-ى ﬁدودة
وتسستوجب ألتوسسيع.
ألسس- - -بب ب - -حسسب رأي - -ه أن أغ - -لب أŸؤوسسسس - -ات
أ’قتصسادية ألتي توأجه تنافسسية شسرسسة ،وتعاÊ
من أنكماشس مرأكزها ‘ ألسسوق ’ ،تو‹ عناية
ب- - -ا◊ج- - -م وأل- - -ث- - -ق- - -ل أŸط - -ل - -وب ل - -ل - -ج - -انب
أŸعر‘(أقتصساد أŸعرفة) ‘ ،وقت يتأاكد فيه،

كل يوم ،أن ألنتائج ألباهرة ألتي تقدمها أأ’سسوأق
أ’ق- -تصس- -ادي- -ة ع Èأل- -ع- -ا ،⁄مصس -دره -ا أإ’ب -دأع
وأ’ب -ت -ك -ار أŸع -ر‘ ،ف -اق-تصس-اد أŸع-رف-ة Áت-از
بالوفرة وأŸوأكبة وألتجديد ،خÓفا لÓقتصساد
ألتقليدي ألذي يت ّسسم بالندرة ،فاأ’ول يقوم على
أإ’نتاج ألفكري ألبشسري ،خاصسة ‘ ظل أتسساع
نطاق ألتكنولوجيات أ÷ديدة.
‘ هذأ أإ’طار ،يرصسد ‘ قرأءة Ÿركز أ÷امعة
‘ ه -ذه أŸع -ادل -ة أن م -رأك -ز أل-ب-حث (أıاب-ر
أل -ع -ل -م -ي -ة) Œد صس-ع-وب-ة ك-بÒة ‘ أل-ت-ع-ام-ل م-ع
أŸؤوسسسسات أ’قتصسادية ،كون أıابر ألعلمية
تقوم على عامل أŸعرفة ،وهوما يتطلب من

بل من ألضسروري إأحدأث تشسريعات ‘ هذأ
أÛال م -ع ت -وف Òأل -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ا ألÓ-زم-ة
وم- -ن- -ح أل- -ف- -رصس أ◊ق- -ي- -ق- -ي- -ة ÿري- -ج- -ي
أ÷ام-ع-ات أل-ذي-ن ي-وأج-ه-ون شس-ب-ح أل-بطالة
Ÿمارسسة ألوظائف ألتي لها عÓقة مباشسرة
وغ Òم -ب -اشس-رة ب-ال-رق-م-ن-ة ،وم-ن-ح أل-ف-رصس
للكفاءأت وفتح أأ’بوأب أمام أŸوهوب،Ú
Ãعنى أ’سستثمار ‘ أŸال ألبشسري بشسكل
عميق ووأسسع ،وهذأ يعد من أهم أÿطوأت
ألتي –تاج إأ ¤ترسسيخ وتعميم ،وخÓصسة
ألقول ‘ هذأ أŸقام أن توف Òأليد ألعاملة
أŸؤوهلة مع إأرسساء ألتكنولوجيا ،من شسأانها
أن Œعلنا نقفز بخطوأت متقدمة ‘ عا⁄
ألرقمنة ألسسريع ألتطور و‘ تغ Òمسستمر
بل ومذهل.

فتح تخ ّصسصسات وﬂابر ‘ الرقمنة

كيف Áكن تفعيل مسضاهمة اÈÿات
ال - -بشض - -ري - -ة ‘ ا÷ام - -ع - -ات وم - -راك- -ز
البحث؟
@@ ’شسك أن كل ذلك من شسأانه أن يتم
ويتجسسد على مسستوى أ÷امعات وأŸعاهد
ع- -ن ط- -ري -ق ف -ت -ح ﬂاب -ر ع -ل -م -ي -ة دأخ -ل
أŸؤوسسسسات أ÷امعية ،حيث تتخصسصس ‘
›ال ألرقمنة ،إأ ¤جانب فتح تخصسصسات
على مسستوى «أŸاسس »Îتكون مهنية ولديها
صس- -ل- -ة Ãج- -ال أل- -رق -م -ن -ة ،وم -ن أأ’م -ث -ل -ة
ألسساطعة وألتجارب ألناجحة نذكر Œربة
ألدول أأ’وروبية ،أ’نها مباشسرة بعد تخرج
أل-ط-الب ي-ل-ت-ح-ق ب-ال-وظ-ي-ف-ة أŸسس-ندة إأليه،
وكذلك إأنشساء أıابر ألعلمية على مسستوى
أ÷امعات مهم جدأ ،على خلفية أنه يقلصس
أŸسسافة ويختصسر ألزمن ،ويضساف إأ ¤كل

أŸؤوسسسس - - - -ة أوأŸت - - - -ع - - - -ام - - - -ل
أ’ق -تصس -ادي أل -ت -زّود ب -إاط -ارأت
ذأت مسس -ت -وى ع -ل -م -ي ع -ال‘ ،
ح Úأغلب مؤوسسسساتنا تعا Êمن
ضسعف ‘ هذأ أ÷انب أŸرتبط
مباشسرة بإانتاج ألقيمة أŸضسافة.

ا÷ودة حلقة حاسسمة ‘
تنافسسية األسسواق

بخصسوصس دور أ÷ودة ‘ كسسب
م-ع-رك-ة أŸن-افسس-ة ،ل-يسس ﬁل-يا
فقط ،وإأ‰ا أأ’ك Ìأهمية على
ألصس -ع -ي -د أإ’ق -ل -ي -م-ي وأل-ع-اŸي ،أك-د ب-ع-ج-ي أن
أŸنافسسة ‘ ألسساحة أ’قتصسادية تقوم حقيقة
ع -ل -ى ع -نصس -ر أ÷ودة ،ك -ون-ه-ا ت-ت-م-ث-ل ‘ ج-م-ل-ة
م -ع -اي Òوشس -روط يسس -ت -وجب ت-وف-ره-ا ‘ ألسس-ل-ع
وأÿدمات ألتي تعرضس ‘ ألسسوق .فهذه ألسسلع
وأÿدمات يجب أن تكون على مسستوى عال من
أ÷ودة وتتطابق مع أŸعاي Òألدولية لتسستطيع
أŸنافسسة ‘ أسسوأق مفتوحة إأقليميا وعاŸيا.
أضساف ‘ تشسخيصسه للمسسأالة أن هناك سسلعا
وخدمات كثÒة ‘ أ÷زأئر تغطي ألطلب بفضسل
فورتها ،وباإ’مكان توجيهها للتصسدير ،وبالطبع
تصسطدم حينها حتما Ãشسكلة أ÷ودة ،خاصسة

ذلك وضسع رؤوية دقيقة وفرضس فعالية فائقة
وتسسي Òرأشسد.
ك - -ي - -ف Áك - -ن ان - -ت- -ق- -اء الشض- -راك- -ات
’ج- - -ن- - -ب - -ي - -ة ذات ا÷دوى وال - -ت - -ي
ا أ
ب-إام-ك-ان-ه-ا اŸسض-اه-م-ة ‘ تقد Ëالقيمة
اŸضض- -اف- -ة ﬁل- -ي- -ا..ع- -ل -م -ا أان ه -ن -اك
م - -ب - -ادرات “ت ل - -ك - -ن- -ه- -ا –ت- -اج إا¤
تفعيل؟
@@أؤوكد بخصسوصس كيفية أنتقاء ألشسركات
أأ’ج -ن -ب -ي-ة وأل-ت-ي ب-إام-ك-ان-ه-ا ت-ق-د Ëق-ي-م-ة
مضسافة ﬁليا ،أقول أن ألرقمنة ‘ حد
ذأتها هدفها أ÷وهري يكمن ‘ منح قيمة
مضسافة ،لذأ يجب أإ’شسارة ‘ ألبدأية إأ¤
أن كل شسركة تتبع طريقة ومسسار خاصس بها
ي-ت-ن-اسسب وي-ت-وأف-ق م-ع إأم-ك-ان-ياتها ،وكذلك
ع -ل -ى ضس -وء أل -ت -ح -دي -ات أل -ت -ي ت -وأج -ه -ه-ا
وأل-ره-ان-ات أل-ت-ي ت-خ-وضس-ه-ا ي-ك-ون إأخ-ت-ي-ار
ألشسريك ،ويفرضس ذلك ألتشسابه ‘ ألنموذج
ألرقمي أŸتبع ،و‘ أ◊قيقة أعÎف ‘
ه- - -ذأ أŸق- - -ام أن- - -ه م - -ن ألصس - -عب أن Œد
أل -تشس -اب -ه ،ول-ك-ن رغ-م ذلك ‚اح ألÈن-ام-ج
ي -ع -ت -م -د ع-ل-ى م-دى حسس-ن أخ-ت-ي-ار شس-ريك
مناسسب ومتوأفق وناجح Ãعنى يكون قد
قطع أشسوأطا كبÒة ‘ أÛال وŒربته
م-ث-ال-ي-ة و“ن-ح ل-ل-ط-رف أ÷زأئ-ري أسس-باب
ألتحكم ‘ ألتكنولوجيا وتكون أليد ألعاملة
أ÷زأئرية ‘ دورأت تكوينية.

–ّديات التحّول الرقمي
م -ا ه -ي ال -ف -روع ا’ق -تصض -ادي -ة ال -ت -ي
–ت- -اج إا ¤ال- -رق- -م- -ن- -ة ب -أاق -ل ك -ل -ف -ة
وب- -أاك Ìم- -ردودي- -ة م- -ث- -ل ال -ف Ó-ح -ة

بالنسسبة للموأد ألغذأئية
م - -ن ح - -يث ألÎك - -ي - -ب- -ة
وألتوضسيب وألشسحن إأ¤
غÒه- -ا م- -ن ع- -م -ل -ي -ات
ألتسسويق .فا’سستثمار ’
ي-ت-وق-ف ع-ن-د ألرأسسمال
وأل - -ع - -ق- -ارÃ ،ع- -ن- -ى أن
أŸت -ع -ام -ل أل -ذي ل -دي -ه
أموأل ضسخمة ’ Áكنه
أن ينجز أسستثماره دون
أ’عتماد على أصسحاب
ألفكر ،إأذ من ألضسروري
أق-ح-ام-ه ‘ ألسس-لسس-ة أ’سس-ت-ث-م-اري-ة وأل-تسس-وي-قية
م- -ت -خصسصس ‘ Úك -ل ›ا’ت أŸشس -روع ل -ت -أامÚ
ألربح و–صس ÚأŸركز ‘ ألسسوق.
هنا يكتسسي أ÷انب ألقانو Êأهمية بدليل مثÓ
Ÿا ” تبني خيار أإ’صسدأر ألنقدي كان من
ألÓزم أو’ ألقيام بتعديل لقانون ألنقد وألقرضس،
ونفسس أأ’مر بخصسوصس أ’ندماج أŸا‹ وألتوجه
إأ ¤نظام شسامل ’سستيعاب أŸالية أإ’سسÓمية
قصس -د أسس -ت -ق -ط -اب أŸوأرد أŸت-ف-ق-ة ‘ ألسس-وق
أŸوأزي-ة أوأŸك-ت-ن-زة خ-ارج أل-ب-ن-وك .ويسس-ت-طرد
ق -ائ  :Ó-إأن أل -ن-خ-ب-ة ه-ي أل-ت-ي ت-وف-ر ألضس-م-ان-ات
لÓ- -ق- -تصس- -اد م- -ن خÓ- -ل م- -رأف- -ق- -ة أŸت -ع -ام -ل

’بقار؟
وتربية ا أ
@@ ’ أخفي أن جميع ألقطاعات ‘ ألوقت
ألرأهن باتت ‘ حاجة إأ ¤رقمنة حتى
ت -وأكب أل -ت-ط-ور وت-ط-رح م-ن-ت-وج-ا م-ن-افسس-ا
Áك - -ن - -ه أن ي - -خ - -وضس م- -ع- -رك- -ة أأ’سس- -وأق
أÿارج -ي -ة ألشس -رسس -ة ،وألسس -ؤوأل أ÷وه -ري
ألذي ينبغي أن يثار ‘ هذأ أŸقام ..كيف
Áك -ن أل -ن -ج -اح ‘ –وي -ل ج -م -ي-ع أل-ف-روع
أ’ق -تصس -ادي -ة ن -ح -و أل-رق-م-ن-ة؟ ..ب-ل ي-ع-تÈ
–دي -ا ح -ق -ي -ق -ي -ا ،ويضس-اف إأل-ي-ه أل-ت-ح-دي
ألثا..ÊأŸتعلق بان كان هناك أولوية لفرع
دون أأ’خر ‘ مسسار ألتحول ألرقمي..؟
ل- -ك -ن خ Ó-صس -ة أل -ق -ول إأن -ه إأذأ ‚ح -ن -ا ‘
موأجهة –ديات ألتحول ألرقمي أعتقد أن
قطاع ألفÓحة سسيكون ذأ أولوية قصسوى أ’ن
أل-ف-روع أأ’خ-رى م-ره-ون-ة ب-ن-ج-اح-ه كÎبية
أŸوأشسي وأأ’بقار وطرق ألزرأعة أŸتطورة
وما إأ ¤غ Òذلك.
هناك أازمة ‘ إانتاج أادوات الرقمنة
 ..كيف Áكن إاطÓق إانتاج حقيقي
للتصضدير نحوإافريقيا؟
@@ نتطلع جميعا دون شسك من أجل أن
ي-ع-رف أ’إن-ت-اج أل-وط-ن-ي ت-ط-ورأ وي-ق-فز إأ¤
مصس -اف أŸن -ت -ج -ات ذأت أ÷ودة أل -ع -ال -ي-ة
وب-ال-ت-ا‹ يصس-ب-ح ذأ ت-ن-افسس-ي-ة ع-ال-ي-ة ،وبعد
ذلك وبشس- -ك- -ل ت- -ل- -ق- -ائ- -ي Áك- -ن أل- -ت- -وج -ه
ب- -اŸن- -ت- -ج- -ات أل- -وط- -ن- -ي- -ة إأ ¤أل- -تصس -دي -ر
نحوأسسوأق خارجية خاصسة أإ’فريقية ،ومن
ألضسروري درأسسة أأ’سسوأق مسسبقا ومعرفة
ما –تاجه أأ’سسوأق أإ’فريقية على وجه
أÿصسوصس ،وÁكن للمؤوسسسسات أ’قتصسادية
أن تأاخذ بع Úأ’عتبار هذأ ألشسق أŸهم ‘
ع -م -ل -ي -ة أل -تصس -دي -ر ح -ت -ى ي-ك-ون تصس-دي-رأ
مسستمرأ من دون أنقطاع.

وأŸؤوسسسس- - - -ة ع- - - -ل - - -ى ك - - -ل ﬁط - - -ات أل - - -دورة
أ’سستثمارية.
عن دور ألقانون ‘ عا ⁄أ’سستثمار وأأ’عمال،
أشسار إأ ¤أنه يكتسسي أهمية قصسوى خاصسة ‘
›ال ألشسرأكة أ÷زأئرية أأ’جنبية بحيث من
ألضس- -روري أن ي- -ك- -ون أŸسس- -ت -ث -م -ر ع -ل -ى درأي -ة
بالتشسريعات ،وباأ’خصس ‘ ›ال ألتحكيم ألذي
ينبغي أن يو ¤كل أ’هتمام.
‘ ه- -ذأ أÛال ،ي- -رأسس ألÈوف- -يسس- -ور ب -ع -ج -ي
Èﬂأ ي-ب-حث ‘ أŸسس-ائ-ل أل-ق-ان-ون-ي-ة أŸت-ع-ل-قة
ب -ا’ق -تصس -اد أل -رق -م -ي (أل -رق -م -ي -ة) وأ’ق -تصس -اد
أأ’خضس -ر وق -ان -ون أأ’ع -م-ال ،و” أع-ت-م-اده ه-ذه
ألسس -ن -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى ك -ل -ي -ة أ◊ق -وق ÷ام-ع-ة
أ÷زأئ -ر  1م -ن ط -رف وزأرة أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ا‹
وألبحث ألعلمي .ومن موقع إأدأرته للمخ ،Èفإان
ألهدف أŸسسطر يتمثل ‘ تأاط Òألبحث ألعلمي
لفائدة طلبة ألدكتورأه ،حيث يسسجل حاليا 17
طالبا ‘ هذأ أŸسستوى يعا÷ون مسسائل تثÒ
إأن -ت -اج -ا ع -ل -م -ي -ا غ -زي -رأ يÌي ح-ق-ل أ’ق-تصس-اد
أل- -رق- -م- -ي وأ’ق- -تصس- -اد أأ’خضس -ر ،م -ث -ل ت -دوي -ر
أل- -ن- -ف- -اي -ات وأسسÎج -اع -ه -ا م -ن ح -يث أآ’ل -ي -ات
أل- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة وأإ’ج- -رأءأت م- -ن أج- -ل ت- -ط- -وي -ر
ألتشسريعات ومÓءمتها مع ألتغÒأت أ’قتصسادية.

إأ’حد  ٢٧جانفي  ٢٠١٩م
إلموإفق لـ  ٢١جمادى إأ’ولى  ١٤٤٠هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «إلششعب» «فوإنيسض» صسرحا ضسمن صسفحتها إلثقافية كل يوم أإحد لنشسر
إإبدإعاتكم ومسساهماتكم ‘ ﬂتلف إأ’جناسض إلثقافية شسعر ،قصسة وروإية ،
رإسشلونا على إلÈيد إللكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أإن تكون إإ’سسهامات غ Òمطولة حتى نتيح إلفرصسة للجميع.
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بقلم صسورية حمدوشش
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مراد العمري

أإترإها نسسيته...؟ أإم ما تزإل
ت -ت -ذك -ره....؟ أإت-رإه-ا م-ا ت-زإل
تتذكر صسورته..؟ أإم أإن إلزمن
أإنسس -اه-ا ك-ل صس-وره....؟ وسس-ط
ح-ي-اة إ◊اضس-ر إŸم-ل-ة تسس-ت-م-ر
قصسة حب فتاة ،كانت و’ تزإل
إإ ¤غاية إلسساعة أ’نها  ⁄تنته
بعد كانت حياة إلفتاة جميلة ‘
إلسسابق إŸاضسي بالنسسبة لها كل
شسيء قصسصسه جميلة من أإروع
إل- -قصسصض أ’ن- -ه- -ا أإح- -بت ف- -ي- -ه
إإنسس -ان وك-ان ي-ع-ن-ي ل-ه-ا إل-ك-ثÒ
ك- -ان ي- -ع -ن -ي ل -ه -ا ه -ذه إ◊ي -اة
عشسقته حتى إلثمالة ولكن إآ’ن
هي وحيدة وسسط حزنها إلذي

يا جزإئر أإقسسم أإنك إ◊لم
لكل إŸلوك وإأ’مرإء إ÷هام
شسقيقتك إلقدسض دنسسها إلعجم
‹ فيها أإحباء أإضسناهم إأ’⁄
عبد القادر رالة
وإلشسوق Ÿسسرإتهم دإئم
وما هيكلهم ذإك سسوى وهم
إتخذوه قشسة قسسمت أإمة إإ’سسÓم
كان عمي يوسسف طويل
عيونهم على كل إلعا⁄
إل -ق -ام -ة ،رق -ي -ق إل-ب-ن-ي-ة ،سس-ري-ع
وأإياديهم كما إإ’خطبوط –اوط أإرضض إÿط- -وإت ،ح- -ت- -ى أإن مشس- -ي -ت -ه
إلعرب وتلتهم
دإئماً تث Òضسحك إلعمال ،شسعره
ة
ي
ه
إ
و
ت
شسباك إلعرب صسار
أإشس- -يب ب- -ال -ك -ام -ل ت -ق -ري -ب -ا ،إإذ
كما إلعنكبوت وإلعدو بخÒإتنا يتنعم يقارب إلسست Úمن عمره.
أإكبادنا تÎإمى أإشسÓؤوهم
’ يتحدث إإ’ مفاخرإ ً عن
م
ه
س
س
ا
ف
ن
‘ إلطرقات و–ت إأ’نقاضض أإ
ح- -ي- -ات- -ه ‘ ب- -اريسض ‘ ن -ه -اي -ة
تكتم
إل -ث -م -ان -ي -ن-ات وج-زء م-ن ب-دإي-ة
وأإكياسض إلقمامة صسارت لهم خيم
ونحن على طاو’ت تتزين بأالوإن إلطعام إلتسسعينات ،و’ يحكي إإ’ عن
وهم بطونهم خاوية ‘ أإحسسن إأ’حوإل إل-ويسس-ك-ي وإل-فتيات إ÷ميÓت،
وإإذ أإغضسبه أإحدنا صسّرخ فينا :ـ
أ’يام
أإي -ه -ا إل -ب-ؤوسس-اء! م-ا صس-رف-ت-ه أإن-ا
أإوجعو Êأإطفال من سسوريا يريدون
على إلويسسكي وإلزإنيات يسساوي
إ’سستحمام
أإج -رت -ك -م م -ئ -ات إŸرإت ل-ذلك
‘ شستاء زمهريره إحتدم
يصسرخون يا دعاة إإ’نسسانية وإلسسÓم كان زميلنا رشسيد ينعته بعمي
Ÿاذإ صسوتكم أإ÷م يا أإصسحاب إلذ· يوسسف إلشسيب وإلعيب.
‘ إ◊ق- -ي- -ق -ة ك -ن -ا ن -ت -أاسس -ف
تنادون بحقوق إ◊يوإن
◊اله ،إإذ كيف يّÈر حالته بتلك
‘ دول إلعا⁄
إل-ط-ري-ق-ة ،إ’ف-ت-خ-ار ب-ال-تبّذير،
فأاين حقوقنا يا هيئة إأ’·
يحفرون لنا خنادق كما إÿلد ليدفن كل وحالته كنت أإرإها عادية جدإ ،v
ف-ه-و ع-ام-ل م-ع-ن-ا ‘ إلشس-ون-ت-ي-ه
أإمل
من إÿليل مرورإ بأاربيل حتى حدود وإ’نتقال من حال إإ ¤حال هو
جيجل
ت- -ق- -دي- -ر م- -ن إل- -ل- -ه ..وإإن ك- -ان
قيل مدن دإعشسية بأاكملها –ت
إإ’نسس- - -ان ي- - -ت- - -ح- - -م- - -ل ب- - -عضض
إŸوصسل
ل
إ
د
÷
إ
ا
ه
م
Ó
وأإقليافتٌ Ïتهتناكدوسهنضاأإكع تريد وطن مسستقل Òة
قصش
تنخر إ÷سسد إلعربي غاب فيها إلعقل صشة
وأإقليات تتÓعب بهم إلف Ïكقطع إللي قل
رإن على قلوبهم إ÷هل فزعموإ أإنهم
إÿلق إأ’ول
وهل مع هكذإ خلق ◊ل نتوصسل
كفروإ بكل إلكتب وصسدقوإ بعضض إلدجل
تركوإ طريق إلهدى وتشستتوإ بكل إلسسبل
إنسسلخوإ عن إإ’سسÓم وإلرسسل
’ ينقصسهم إإ’ إأ’ز’م وأإصسنام هبل
من ديوإ Êب Úفتق إ÷رإح ورتقها

قصسة:

أأنا ،بطريقة ﬂتلفة..
سسلمى ڤرين

إنه يÎبع على عرشِشه وسشط سشحايا مُخي،
ويرإقب كل ششيئ ‘ هدوء تام ،يرإقب كل
ت-ف-اصش-ي-ل ح-ي-ات-ي إŸت-ه-ورة .ل-كنه لن يبقى
على هذإ إلهدوء ،سشيطلق إلعنان لضشجيجِه
ع -ن -دم -ا أإخ -ل -و ب -ن -فسش-ي ‘ ◊ظ-ات ت-أام-ل..
سش -يسش -أال -ن -ي Ÿاذإ ك-ل-مِت ذلك إلشش-خصصŸ ،اذإ
قل ِ
ت ذلك إلششئŸ ،اذإ  ⁄تنه مهام إليوم كما
خططتِ لها؟ سشيسشأال ويسشأال ويسشأال ..كل
أإسش-ئ-ل-ت-ه ت-ع-ج-ي-زي-ةŒ ..ع-ل-ن-ي أإع-ج-ز على
لشش-ك-ل ج-م-ل-ة
إل-ب-حث ‘ ح-ق-ي-ب-ة ك-ل-م-ات-ي أ
أإدع- -وه- -ا ب- -ج- -وإب ..ه- -ذإ إلشش- -خصص إل- -ذي
ي-ط-رق أإخ-ط-ائ-ي إل-ل-ع-ي-ن-ة ع-ندما “ضشي..
وي- -ج- -ع- -ل- -ن -ي أإ–سش -ر ..أإ–سش -ر بشش -دة‘ ..
إ◊ق - -ي - -ق- -ة إن- -ه أإن- -ا ،ه- -ذإ إلشش- -خصص أإن- -ا..
بطريقة ﬂتلفة .

سعر

ش
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’ ي -زإل دإخ -ل أإع -م -اق ق -ل-ب-ه-ا
كانت تنتظر منه موعد لقاء،
لكن  ⁄يلتق بها وظلت –لم
ب -اŸوع -د وه -ل سس -ت -ل-ت-ق-ي ب-ه؟
أإي- - - - -ن إŸك - - - -ان؟وإل - - - -ي - - - -وم ؟
Óسس-ف
وإلسس -اع -ة؟.ي -ا ت-رى؟ ول -أ
فقد سسبقهم إلقدر و ⁄يلتقيا.
وظ -ل إل -ق -در ي -ت -ح -ك -م ‘ ع -د
إلسساعات وظلت تنتظر إŸوعد
إأ’خ ،Òول -ك -ن ’ ي -وج -د ل -ق -اء
وظلت تنتظر إلفرصسة وإلوقت
ولكن دون جدوى فأاصسبح كل
شسيء ‡ل ‘ هذه إ◊ياة أ’ن
إلوقت ضساع وإلفرصض ضساعت
أإيضس -ا وظ-لت إل-ف-ت-اة م-ن-دهشس-ة
Ÿاذإ ’ ي- -ك- -ون م- -وع- -د ل- -ق- -اء
ب-ي-ن-ه-م-ا...؟ ح-ت-ى تسس-ت-طيع أإن
ت -ف -ه -م م -ا سس -ي -ك -ون ‘ ن -ه-اي-ة

^ مصسطفى غراب

قصستها إلغريبة وإلعجيبة أ’نها
أإح -ب -ت -ه وعشس-ق-ت-ه و’ ت-ري-د أإن
تخسسره .وظّلت تنتظر وتنتظر
ح- -ت- -ى أإصس- -ب- -ح ك- -ل شس- -يء م -ن
إŸاضسي أ’ن إلزمن سسيغ Òكل
شسيء حتى إلقصسة وإأ’شسخاصض
سسيتغÒون.
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إŸسسؤوولية ،فكان بإامكانه إدخار
بعضض إلفرنكات إلفرنسسية ويبدأإ
مشس -روع ً-ا وك -ان ب-إام-ك-ان-ه ت-ع-ل-م
ح - -رف - -ة ‘ ف - -رنسس - -ا وم- -ا أإكÌ
إŸع - - - - - - - - -اه - - - - - - - - -د وإŸدإرسض
إŸت - -خصسصس - -ة ه - -ن - -اك! وك - -ان
بإامكانه أإن يصسمت و’ يتفاخر
أإم-ام-ن-ا ب-ت-ب-ذي-ر ن-ق-وده وتضس-ييع
شسبابه ..إإ’نسسان إلسسوي يفتخر
با’‚ازإت.
وح- -ت -ى وإإن ك -ان ل -يسض م -ن
إلسس -ه -ل ع -ل -ي -ه أإن ي -ف-ت-ح ق-ل-ب-ه
Óخ -ري -ن،ف -إان -ن -ا ك -ن -ا ن -ح -ب -ه
ل - -آ
ن-ت-ع-اط-ف م-ع-ه ،ونشس-ف-ق ع-ل-ي-ه،
وكث Òهي إŸرإت إلتي –جرت
إلدموع ‘ أإع Úبعضسنا فقد
ك- -ان ي- -ثÒن- -ا كÓ- -م- -ه إلصس- -فّ- -ي
وإÙزن عن أإخيه إأ’ك Èبوبكر
إلّذي تو‘ فيما بعد بالسسرطان.
وأإم- - -ه أإيضس- - -ا ت- - -وفت ب- - -ن - -فسض
إŸرضض ،وحضس- -رن- -ا ج- -م -ي -ع -ن -ا
ج- -ن -ازت -ه -ا ،ح -ت -ى أإن -ن -ا ق -ررن -ا
إإضس- -رإبً- -ا ج- -م- -اع- -ي ً-ا Ÿا رفضض
إŸدير أإن يسسمح لنا باÿروج
أ’ن إأ’شس -غ -ال م -ت -ب-اط-ئ-ة ل-ك-ن-ن-ا
وضس- -ع- -ن- -ا أإصس -اب -ع -ن -ا ‘ أإذإن -ن -ا
وتوجهنا إإ ¤إ◊ي إلذي يسسكن
فيه عمي يوسسف...
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ق ـ ـ ـل للده ـ ـر إإذإ ’قيته يوم ـ ـ ـا
إيا دهر ماذإ فعلت بالهائم إŸتيما
سسلبت روحه وتركته جسسدإ ›ثما
إن إ◊ي ميت إذإ  ⁄يسسر فيه إلدما
وإلروح للدم مثل إأ’رضض للسسمـا
’ يصسلح كليهما إإذإ  ⁄يتÓزما
فقد طال إلغياب –سسرإ وإ Ÿـا
وإزدإد إلشسوق لوعة يقظة ونوما
وتاه إلعقل عن كل رإيا ﬁكمـ ـا
فيا دهر هل غّيرت سسننك إŸنتظما
أإم هي إأ’قدإر تفعل فعلها إŸسسلما
فهل نحن نختار ما نرى ‘ إ◊لما
إم هي أإضسغاث نحسسبها يقينا وعلما
فنسسعى ورإءها كدإ وهي وهما
و’ نسستفيق حتى ّÁر إلعمر ونهرما
فنتحسسّر على ما فات و’ ينفع إلندما
فيا دهر رفقا بالتائه Úوإرحمـ ـ ـ ـ ـ ـا
ف ـ ـإان رجاءهم فيك وصس ـ ـ ـ ـا’ دإئم ـ ـ ـ ـا
ورد إ◊بـيـ ـ ـب ◊بيـ ـبه حتى ينعمـ ـ ـا
وإكتب إللقـ ـاء كقضساء وقـ ـدر ﬁتم ـ ـا
كما كان بعد إÿروج ب Úحوإء وآإدما

قصشة قصشÒة
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مصسطفى مقدم اŸشسرية
وإب - -ن- -ه إأ’وسس- -ط ت- -و‘ ‘
حادث سسيارة وزوجته ’ تزإل
ح -ت -ى إل -ي -وم ط -ري-ح-ة إل-ف-رإشض
بسس- -بب إŸرضض إÿب- -يث إل- -ذي
أإعلن حربًا على عائلته ورغم
ذلك ف- -ان- -ه  ⁄يسس -تسس -ل -م .دإئ -م
إŸزإح م -ع إل -ع -م -ال وإإذإ ن -غصض
ع -ل -ي -ه أإح -دن -ا يصس -رخ ب -ك-ل-م-ت-ه
إŸشس - -ه - -ورة  :ـ إ◊م - -د ل- -ل- -ه ..
عشست ‘ ف -رنسس -ا ..وإح -تسس -يت
إل -ويسس -ك -ي وع -اشس -رت نسس-اء ل-ن
–ل - -م- -وإ ب- -ه- -ن أإب- -دإ ..ول- -و ‘
إأ’حÓم..
ثم ينظر إإﬁ ¤او’ أإن يكون
ك Ó-م -ه ج -دي ً-ا :ـ ل -ك -ن أإح-دإث
إ◊ي - -اة ن - -ادرإ م- -ا تسس Òع- -ل- -ى
إلشسكل إلذي يتمناه إŸرء..
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إل-ق-اع-ة ع-مÓ-ق-ة وذإت ه-ي-ب-ة
خ- -اصس- -ة  ÈŒإل- -ق -اع -د وسس -ط -ه -ا
ب-ال-ت-زإم إل-وق-ار وإلسس-ك-ون ،إل-ق-اعة
وإسسعة إأ’رجاء ،شساهقة إإ’رتفاع
تذكر Êبقاعة إ◊فÓت ‘ زمن
إلصس - -ب - -ا أإي- -ام ب- -وديسس- -ان و’م- -ارة
وأإغ-ي-ن-ه إل-ق-م-ر إأ’ح-م-ر  ..إل-قاعة
عامرة با◊اضسرين غرباء وإأو’د
إلبلد إلذين مضسى على إفÎإقهم
أإي- -ام- -ا ع- -دي- -دة وسس- -ن‡ Úت -دة..
يجلسسون على كرإسض وتÒة حمرإء
قبالة شساشسة ضسخمة ذإت إإطار هو
إآ’خر أإحمر ومشسرشسف ..إلصسور
تتابع إلوإحدة بعد إأ’خرى ع Èإآلة
إلعرضض وتغوصض بنا ‘ أإعماق فّن
إلرسسم ومدإرسسه إلعديدة .يجلسض
بسس- - -ح- - -ن - -ت - -ه إل - -قصسÒة ورإء ذلك
إŸكتب إلضسئيل ويلقي بكلماته عن

شس -ج -ع -ن-ي ع-ل-ى
ل-ذي ج-ع-ل-ن-ي أإصس Òأإسس -ت -اذة ي وه-ا أإن-ا إل-ي-وم
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ف
وإل إلسسنة ،ب
ذكريات تأاسسرÊ
إأ’خÒة ط
ظلت تلك إل
دمت له نفسسي
رك حينها ما
 ⁄أإكن أإد مهنة «عامل وأإنا أإكلمك ،ق أإول يوم لك ‘
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ه
 إليوم  Êح- -ازم- -ة م- -عإلسسوءف -ة» وأإن ه -ن -الك
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إŸدرس
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» ،ف-خ-ورة أإن-ا
ك.
«إل-ط-ب-يب ت ’ أإفهم ما سستكون عونا ل ع- - -ن أإخ- - -ذه- - -ا
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إع- - -ت- - -ذرت أإنها ’ تلزمني
بعمل وإلدي و ك –ك - -م ع - -ن - -ا
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ض
لتي وسس- -أاŒن
توصسيل إلرسسالة
إل-ت-ي درسست ب-ه-ا ذة ،إدخ-ل ل-ه-ا ’زإل أإ ⁄إل صسة ..وإلعبارة إ
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ت
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 ⁄أإك -ن سستكو
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ل -ذك -ري -ا
أ’ن
ح -ل -م-ا ي-ري-دو ن م-ن-ه سس-أاسس-ع-ى
إ -ل -دخ-ول Ÿك-تب إŸدي-ر وحŸ Úقعدك».
درسسة أإنذإك شس -ب -ح-ا ي-ن-ف-رون م -ن إل -ذي ق-ال
ل
هونفسض إÓŸمح،
رأإيته نعم إإنه
كم كرهت إ Ÿإبيسض ‘ تلك ج -اه -دة أ’ك -و ـ صسلى إلله عليه
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شس- -اخ ب -عضض إلش
–ّولت أإي
سس- -ن Úعليهم
Ÿع -ل-م أإن ي-ك-ون
ضس- -ت إل
ن- - -ي أإن
إل - - -ع - - -ي- - -نÁ ’ Úك- - -ن - - -لي هذه إ’ب- -ت- -دإئ- -ي- -ة .م ّ ند إلعديد من وسس -ل -م ـ «ك -اد إ ه أإسس -م -ى م -ه -ن-ة
أإخطأاهما ،سسافر بي عق سس-ودإء ،ودرسست بعدها ع نظرتي لكلمة رسس -و’» ،ف -ه -ذإ’نسسان فيسستغلها
إŸرة ل -ل-ذك-رى ،ل-ك-ن-ه-ا إل-ق-وي إأ’سساتذة غÒوإ -م إل-فضس-ل ‘ يحظى بها إ ورجاً’ ÿدمة
أإت -ذك-ر ج-ي-دإ حضس-وركن يتجرأإ «أإسس -ت -اذ» ك -ان ل -ه أإسستاذ إللغة ‘ بناء عقول ل- - -ت- - -ه- - -دÁه إإذإ
وصسوتك إÿشسن إلذي ل ف ب -ع -د تكويني و‚احي ،ي إلذي كان إÛت- - -م- - -ع أإوسس -ال -ت -ن -ا بضس -مÒ
عربية ‘ إلثانو
ف- -ل- -ن- -وصس -ل ر
ن ي -ن -ط -ق ب -ح -ر
إل
ح- -د أإ
مÒ
أإ س -م -اع -ه ،وأإت -ذك -ر ج -ي-دإ ت-لك ي -ق -دم رسس-ال-ت-ه بصس-دق وضس-إأ’خ وأإخÓق.
ق - -ام إل - -وإل- -د وس
ن
أ
إ
ا
ن
تم
إلقصساصسات إلتي طلبدنا ،عمل ك - -ان ‘ م  -ع-ل-ن-ي أإح-ل-م ب-أان
ب -اŸدرسس -ة ج -
ن فيها عمل وإل
ندو

طرة
خا

ع -اŸه إل -تشس -ك -ي -ل -ي بصس-وت ج-هÒ
ك -م -أال-وف ع-ادت-ه ..يسس-اع-ده ج-اره
ب - - - -اŸك- - - -ان ب Úإ◊ Úوإ◊‘ Ú
ت-رت-يب صس-وره ب-ج-ه-از إ◊اسسوب..
إلهدوء يخّيم على إلقاعة إإ’ من
ت -لك إل-ن-ق-رإت إل-ت-ي تصس-دره-ا بÚ
إل- -ل- -ح- -ظ- -ة وإل- -ل- -ح -ظ -ة ك -امÒإت
إل-ه-وإت-ف إل-ن-ق-ال-ة ،تسسجل ذكريات
إŸسس- -ت- -ق- -ب- -ل وخ- -ط- -وإت إل- -ل -ق -اء
ومشس- -اع -ر إل -ت -ع -ارف ف -تشس -اع عÈ
مسسالك إلتوإصسل إ’جتماعي.

±ƒÿG QGóL

قاسسي أاصسيلة  /ا÷زائر
العاصسمة
إكسس- - -ر ج- - -دإر إÿوف وسس - -ر
بثبات ،فبعد كل شسدة رعد وبرق
ي -وج -د ن -ب -اتّ– .رر م -ن ق -ي -ود
إلفشسل وأإغÓل إلسسيادة .كن من
يصسنع إ◊دث إليوم وغدإ ولتكن
ب -ي-دك إل-ق-ي-ادة .وق-عت؟ ..ق-ف
إن -فضض غ -ب -ار إÿي -ب -ة وإصس-ع-د
سس -ل -م إل -ه -ي -ب-ة .إلصس-ورة ل-يسست
وإضس- -ح- -ة م- -ن ه- -ن- -ا! ...أإدن- -و
وإقÎب إقÎب ح -د إل -ت-ن-اغ-م.

دع إأحÓمك تكافح للظهور
كأالوإن قوسض قزح كلما سسقط
إŸطر جاءت لتعلن أإن إلنهاية
دإئ- -م- -ا سس- -ع- -ي- -دة !..ت- -تسس- -اب- -ق
وإلزمن ..تعطل ثوإ Êإلوقت ‘
خضسم إلعمر ليسض كل إأ’حÓم
ت -ت -ح -ق -ق ...ف -ق -ط Ÿن ي-ح-ل-م
بقلبه ومن يعتنقها كأان ’ شسيئ
ب -ع -ده -ا !..تسس -اب -ق م -ع ف -وإت
إأ’وإن .كن أإنت من يصسل قبل
إلعيان .كن أإنت من يصسنع من
حلمك إلسسعادة فا◊لم مهما بلغ
أإقصس - -ى ع - -ن - -ان - -ه ل- -ن ي- -ت- -ع- -دى
ج - -م - -ج - -م- -تك إلصس- -غÒة دإخ- -ل
ح -ج -رتك إل-ك-بÒة .ف-ح-ل-مك ل-ن
يسستطيع إأن يسسعدك رÃا تسسعد
◊ظ- - -ات...سس- - -اع - -ات ..إورÃا
أ’ي - -ام .ل- -ك- -ن سس- -ي- -ح Úم- -وع- -د
إإ’فاقة من إ◊لم ...إإ’فاقة من
إلسسعادة إÿرإفية حتما فرغم
إلسسكون ‘ تلك إلليلة إلظلماء
ومع إللون إأ’سسود إıيم على
إلغرفة باŸقابل يوجد نور ثاقب
ي- -ن -ب -عث م -ن خ Ó-لك ،ت -رإه أإنت
فقط ،إنه نور أإحÓمك وآإمالك.

á«îjQÉJ äÉ£fi

إأعدأد :سشهام بوعموششة

اŸوقع اإللكÎوÊ

أألحد  2٧جانفي  2018م ألموأفق لـ  21جمادى ألأولى  1440هـ

17

melisasihem@live.fr

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

ألعدد

1٧85٦

’سستاذأن بورمضسان وفركوسس :
أ أ

التنظيـ ـ ـم العسسكـ ـ ـري والسسياسسـ ـ ـي بجيجـ ـ ـل أايـ ـ ـام الثـ ـ ـورة التحريريـ ـ ـة

’سستاذ
’سستاذ بورمضسان عبد ألقادر وأ أ
تطرق كل من أ أ
أل -دك -ت -ور ف -رك -وسس صس -ال -ح ‘ ،م -ق-ال-ه-م-ا ألصس-ادر Ãج-ل-ة
أŸصسادر أÙكمة وألصسادرة عن أŸركز ألوطني للدرأسسات
وألبحث ‘ أ◊ركة ألوطنية وثورة أول نوفم،1954 È
إأ ¤أل-ت-ن-ظ-ي-م أل-عسس-ك-ري وألسس-ي-اسس-ي ل-ل-ثورة ألتحريرية
ب-و’ي-ة ج-ي-ج-ل خÓ-ل أل-فÎة  ،1962 / 1954ب-ح-ك-م أن
أ◊ديث ع -ن ت -اري -خ أŸن -ط -ق -ة أل -ت -ي ق -دمت ق -وأف-ل م-ن
ألشس- -ه -دأء وب -ط -و’ت ›اه -دي -ن أشس -اوسس ط -ي -ل -ة ح -رب
ألتحرير ألوطني بقيت دأئما ‘ ألظل ومهمشسة ،ولهذأ
وجب إأعطاءها حقها من ألكتابات ألتاريخية.

سشهام بوعموششة

ف-ي أل-ب-دأي-ة ت-ط-رق أل-ب-اح-ث-ان إأل-ى أل-ت-ن-ظ-يمات ألعسصكرية أألولى
بالمنطقة قبل ألصصومام ما بين  ،195٦ / 1954بحيث أنه بعد
عملية بولحمام ليلة ألفاتح نوفمبر  1954بسصيدي معروف قرب
ألميلية عرفت ألثورة فتورأ وقطيعة بين ألمفجرين أألوأئل للثورة
وقائد ألناحية لخضصر بن طوبال ،وهذه ألقطيعة دأمت حتى نهاية
ديسصمبر  1954ومطلع جانفي  ،1955وبعد عودة بن مسصعود بوعلي
إألى عنابة برسصالة من عمار بن عودة أصصبح قائدأ لمنطقة ألميلية
بموأفقة لخضصر بن طوبال برفقة ألمفجرين أألوأئل للثورة أمثال
أوصصيف عيسصى وسصعد زعميشض ،عمار بلقعوير وزغدود علي ،كما
عاد ألمناضصÓن دخلي مختار وعبد ألله بن ألصصم من عنابة إألى
مسصقط رأسصيهما بناحية ألطاهير نهاية ديسصمبر .1954
وأوضصح أألسصتاذأن أن لخضصر بن طوبال هو من قام بتشصكيل ألفوج
أألول ،على مسصتوى ألناحية ألغربية للمنطقة ألثانية جيجل وميلة
وألجزء ألشصمالي ألشصرقي من سصطيف يضصم  14مجاهدأ بقيادة
ألعربي برجم توجهوأ نحو ميلة لنشصر ألثورة لمدة سصبعة شصهور
أق -ام -وأ خÓ-ل-ه-ا خÓ-ي-ا ب-ال-م-ن-ط-ق-ة ،وع-ادوأ إأل-ى أل-ط-اه-ي-ر ق-ب-ل
هجمات  20أوت  ،1955مشصيرين إألى أنه بفضصل عملية ألوعي
وألتنظيم وألتفاهم بين سصكان ألمنطقة وألثورة أسصتمرت عمليات
ألتعبئة وألتنظيم ،وكانت لعملية  1٧أكتوبر  1955ألتي قام بها
فوجان لجيشض ألتحرير بقيادة دخلي مختار وعÓوة بوغزيرة
أألثر ألكبير في سصكان ألمنطقة ألذين يرون ألول مرة ألمجاهدين

أسستشسهد ‘ منطقة عزأزقة
وسسÓحه ‘ يديه

ابنتا ﬁي الدين تومي ما
زالتا ‘ رحلة بحث عن منح
صصفة الشصهيد لوالدهما
’خ -ت -ان سس -ل -م -ى وه -دى ت -ع -اه -دت -ا ع-ل-ى إأع-ادة
أ أ
’عتبار لوألدهما ألشسهيد تومي ﬁي ألدين منذ
أ إ
سس -ق -وط -ه ‘ سس -اح -ة أل -وغ-ى ‘ شس-ه-ر م-ارسس ‘ 1959
م -غ -ارة رف -ق -ة ›اه -دي -ن آأخ -ري -ن خÓ-ل أل-ع-م-ل-ي-ة
ألعسسكرية أ÷هنمية لقوأت أ’سستعمار أطلق عليها
’حتÓل
أسسم « »K21وبإاشسرأف جÔأ’ت من جيشس أ إ
Ãنطقة عزأزقة.
وإألي غاية يومنا هذأ لم تيأاسض أبنتاه عن إأرجاع ألبيهما
أل-ذي ت-رك-ه-م-ا صص-غ-ي-رت-ي-ن ع-ن-د ألل-ت-ح-اق ب-ال-ث-ورة ،صص-ف-ة
ألشصهيد ،بالرغم نكرأن عليه ذلك وحرمان عائلته من هذأ
ألمكسصب ألمعنوي.
عندما وردت شصهادأت ضصده ورفضض لجنة أإلعترأف ملفه
بتاريخ  1999 / 01 / 2٦رقم  00٦1٦4٦٧ألموجود حاليا
على مسصتوى مديرية ألمجاهدين لولية ألجزأئر ،ألسصباب
دقيقة جدأ وحسصاسصة كثيرأ يصصعب إأصصدأر ذلك ألحكم
تجاه فترة من فترأت كفاح هذأ ألرجل.
وعليه ،فإان سصلمى وهدى رفضصتا ألسصتسصÓم أو ترك حق
أبيهما يذهب سصدأ حاملين معهما كل ألوثائق ألضصرورية
ألتي تثبت ألمسصار ألكفاحي لمحي ألدين تومي دون أي
حقد أو ضصغينة أو أنتقام تجاه كل أولئك ألذين عملوأ على
عدم إأدرأجه ضصمن قائمة ألشصهدأء كل ما تريدأنه هو أن
تكون شصهادأت هؤولء في خط وأحد مع ألتاريخ ألبطولي
لتومي عندما قام بعمل فدأئي ضصد ضصابطي ألشصرطة
ه -ون -وري وف -ي-ن-و ،ي-وم  20ج- -وأن  195٦بشص-ارع ف-رأنسص-وأ
غاسصتو ،سصابقا أول نوفمبر حاليا بالعاصصمة ،ناهيك عن
مشصاركته ألمباشصرة في توجيه ضصربات قاصصمة للمعمرين
ألذين حاولوأ ألعتدأء على ألجزأئريين أو إأهانتهم ،كان
مصصيرهم ألقتل مثلما حدث مع فالدأسض ألكسصندر ،وبيار
بÓسصتر ،وحارسض ألسصجن كانيشصيو ماتيو هؤولء أبانوأ على
وجههم ألقبيح تجاه ألمناضصلين وغيرهم يوميا يسصتفزون
أبناء ألشصعب ويهددونهم بالتصصفية ألجسصدية.
وأمل سصلمى وهدى غير محدود في رؤوية مسصاعيهم تكّلل
بالنجاح في وقت ما أعتقادأ منهما بأان ألجزأئر ما تزأل
م -ف-ع-م-ة ب-األخ-ي-ار وأألط-ه-ار أل-ذي-ن ي-ع-رف-ون ه-ذأ أل-رج-ل

أحدأث تاريخية ’ تنسسى:

^  28جانفي  :1957شصّن ألشصعب ألجزأئري إأضصرأب
ألثمانية أيام إأسصتجابة لندأء قيادة ألثورة ألجزأئرية،
وت-دع-ي-م-ا ل-ل-قضص-ي-ة أل-ج-زأئ-رية بمناسصبة إأنعقاد ألدورة
أإلسصتثنائية لهيئة أألمم ألمتحدة.
^  28ج-ان-ف-ي  :1960ط-ل-بت أل-ح-ك-وم-ة أل-م-ؤوق-تة
للجمهورية ألجزأئرية ،من ألحكومات ألعربية تقديم
جميع ألتسصهيÓت لتجنيد ألمتطوعين ألعرب وتوجيههم
إألى ألجزأئر للمسصاهمة في ألمعارك ألتحريرية.
^  29ج-ان-في  :1956عّ-ي-نت ألسص-ل-ط-ات أل-فرنسصية
أل-ج-ن-رأل «ج-ورج ك-ات-رو» أل-ح-اك-م أل-ع-ام ألسص-اب-ق ل-لهند
ألصصينية وزيرأ مقيما بالجزأئر خلفا لجاك سصوسصتيل

يوأجهون ألعدو في ميدأن ألمعركة ويلحقون به خسصائر فادحة.
ف-ازدأد أل-م-ل-ت-ح-ق-ون ب-ال-ث-ورة وأزدأدت ع-م-ل-ي-ات أل-ت-نظيم وإأنشصاء
ألخÓيا عبر مدن ألسصاحل جيجل وألطاهير ،وفي إأطار ألتحضصير
لهجمات  20أوت  ،1955عقدت قيادة ألناحية ألغربية بقيادة عبد
ألله بن طوبال أجتماعا بقرية «تيرأو» بضصوأحي ألميلية ،وفيه تم
هيكلة ألناحية حيث أصصبحت تتشصكل من ثÓث نوأحي ،وبفضصل
ألعمليات ألناجحة ألتي قام بها ألثوأر بأاولد عسصكر جنوب شصرق
جيجل يوم  23أوت  1955وما غنموه من أسصلحة وبنادق وغيرها
تم تشصكيل أول فرقة لجيشض ألتحرير ألوطني بالناحية ألثالثة
وبدأية خريف  1955هيكلت ألناحية ألثالثة (ألطاهير) بقرأر من
قيادة ألثورة على مسصتوى ألمنطقة ألثانية (ألشصمال ألقسصنطيني)،
وقسصمت إألى ثÓثة أقسصام.
وب -دأي-ة م-ن شص-ه-ر أك-ت-وب-ر  1955قسص-مت أل-ف-رق-ة أألول-ى ل-ج-يشض
ألتحرير ألوطني إألى خمسصة أفوأج لمد نشصاط ألثورة ،وبازدياد
ألملتحقين بالثورة أزدأدت ألثورة إأنتشصارأ وشصرع ألمناضصلون في
إأعدأد ألمخابئ وجمع ألسصÓح ،ومنذ ربيع  195٦وبعد أسصتشصارة
قائد ألمنطقة ألثانية زيغود يوسصف تم إأعادة ألنظر في تنظيم
جيشض ألتحرير فرفع تعدأد ألفرقة إألى كتيبة ،وصصار لكل قسصم
كتيبة لجيشض ألتحرير.

مرحلة “ 1962 - 1956يزت بقوة
التنظيم العسسكري والسسياسسي وانتشساره
وأضص -اف أألسص -ت -اذأن أن أل -ف-ت-رة  19٦2 / 1954ت-م-يزت بظهور
تشص-ك-يÓ-ت م-خ-ت-ل-ف-ة ل-ج-يشض أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي ف-ظ-ه-ر أل-فدأئي
وألمسصبل إألى جانب ألمجاهد ،أما ألتنظيم ألعسصكري بالمنطقة
خ Ó-ل أل-ف-ت-رة  19٦2 / 195٦ف-ق-د ح-ظ-يت ج-ي-ج-ل وأل-طاهير
خصصوصصا باسصتضصافة ألوفد ألمتجه لمؤوتمر ألصصومام عن ألمنطقة
ألثانية ،وألذي تشصكل من ألشصهيد زيغود يوسصف وعبد ألله بن
طوبال ،بن عودة عمار ،رويبح حسصين ومزهودي إأبرأهيم ،قال
ألباحثان ،بحيث حدد ألمؤوتمر حدود ألمناطق ألتي تحولت إألى
معرفة جيدة من حيث ألشصجاعة
وأإلقدأم وألتضصحية ونكرأن ألذأت
م -ن -ذ أن أدى خ -دم-ت-ه أل-عسص-ك-ري-ة
آأن -ذأك ف -ي أل -م -غ -رب ف -ي أف-ري-ل
 ،195٦وعودته إألى بÓد أجدأده
ب -اح -ث -ا ع -ن أتصص -ال ل-لصص-ع-ود إأل-ى
أل -ج -ب -ل وت -ل -ق -ى وع-دأ ب-ذلك م-ن
ط -رف دب -ي -ح شص -ري-ف سص-ي م-رأد.
وفي غضصون شصهر في ماي 195٦
أتصص - -ل ب - -ه مشص - -يك أل- -ه- -اشص- -م- -ي
أل-م-ع-روف ب-اسص-م ع-ل-ي سص-ال-وم-ب-ي
أل -ن -اشص -ط رف -ق -ة ح -اج -ي ع-ث-م-ان
ألمنضصوي تحت أسصم رمال وهكذأ
ب- -دأت مسص- -ي -رة أل -ك -ف -اح ل -ت -وم -ي
وت-ك-ل-ي-ف-ه ك-ذلك ب-ت-ج-ن-ي-د ألشصباب
لتكوين أفوأج ألفدأئيين  ..وخÓل
هذه ألفترة كان هناك فوج يقوده
بوخاري مكلف بجمع أألموأل دون
أل -ق -ي -ام ب -ال-ع-م-ل أل-مسص-ل-ح أف-رأده
ألتحقوأ بتومي وعددهم  ..4ثم
ت- -وسّص- -عت إأل -ى  12ف-دأئ-ي-ا دأئ-ما
برئاسصة تومي محي ألدين ،رفقة أحمد جيدأ قائد «شصوك
بولتيتك» وفي مقابل ذلك كان سصيحالي محمد ألمعروف
باسصم «سصي قدور» رئيسصا لفوج ألتدخل ونائبه بوشصيرب عبد
ألقادر.
وبدءأ من  12أكتوبر  ،195٦وقعت كل تلك أألفوأج في
ق-بضص-ة ألشص-رط-ة أإلسص-ت-ع-م-اري-ة ب-ع-د أع-ت-ق-ال عناصصر منها
فوجا بوخاري وجيدأ ،وتم أقتحام منازل  12عضصوأ من
فوج تومي (مشصيك ،آأيت ديب شصريف ،حمادي ،بلحوسصين،
زروق ،سصيحالي ،مجبر ،غزأي ،بررزأ ،قدور ،وسصعدو) ألكل
كانوأ محل بحث وهكذأ توزعوأ بالتسصلل إألى ألقصصبة ونقل
معهم كل أألسصلحة.ونظرأ للضصغط ألمتوأصصل على أفرأد
ألمجموعة ألمتبقية قرر تومي أن ينتقل إألى ألجبل وهكذأ
ت-وج-ه إأل-ى أل-ولي-ة أل-ث-ال-ث-ة ل-م-وأصص-ل-ة أل-ك-ف-اح غ-ي-ر تسص-ارع
أألحدأث بالعاصصمة خÓل تلك ألفترة وتكالب أإلسصتعمار
وتحرشصه ضصد ألشصعب ألجزأئري أسصتدعى أألمر من ياسصف
سص-ع-دي م-رأسص-ل-ة أل-مسص-ؤوول-ي-ن أل-عسص-ك-ري-ي-ن ل-ل-ولي-ة ألثالثة
بإارسصال ألفدأئيين ألذين غادروأ ألعاصصمة ويتعّلق أألمر
بكل من تومي محي ألدين ،خليفة بوخالفة ،وأحمد شصيشصة
هؤولء أكتشصف أمرهم فيما بعد ،وعلى إأثرها تّم أعتقال
تومي مع أسصتشصهاد بوخالة وشصيشصة ،عند محاولة هروبهما
من مخبأا بني مسصوسض.
ه -ذأ أل -وضص-ع أل-ذي وج-د ت-وم-ي ن-فسص-ه ف-ي-ه ،ل-م ي-ت-ح-م-ل-ه
مهتديا إألى إأيهام عسصاكر ألحتÓل بأانه يتعاون معهم ،وما
إأن أعتقدوأ بأانه محل ثقة زودوه بمسصدسض وفّر إألى ألولية

في محاولة لوقف زحف ألثورة ألجزأئرية.
^  29جانفي  :1960أكد ألجنرأل شصارل ديغول على
مبدأ تقرير ألمصصير وإأعترف ضصمنيا باأن وحدة ألشصعب
أل -ف -رنسص -ي أصص -ب -حت م -ه ّ-ددة ب -إاسص-ت-م-رأر أل-ح-رب ف-ي
ألجزأئر.
^  30جانفي  :1958إأضصطرت فرنسصا إألى طلب قرضض
مالي قدره سصتة مائة وخمسصة وخمسصين مليون دولر
من ألحكومة أألمريكية وألمؤوسصسصات ألمالية ألدولية
لموأجهة أعباء ألحرب في ألجزأئر.
^  30جانفي  :1962كلّف ألهÓل أألحمر ألجزأئري
ممثله ألدكتور «بن تامي جيÓلي» بسصويسصرأ بالتدخل
ألسصريع لدى أللجنة ألدولية للصصليب أألحمر لفائدة

وليات.
وأضصاف ذأت ألمصصدر ،أن منطقة جيجل شصهدت أحدأثا سصياسصية
عسص-ك-ري-ة ه-ام-ة ت-ج-اوزت ح-دود أل-م-ن-ط-ق-ة وح-ت-ى أل-وطن ،منها
إأجتماع قادة ألوليات ألذي دعي إأليه ألعقيد عميروشض بين  ٦و12
ديسص-م-بر  1958ب-أاولد عسص-ك-ر ن-وأح-ي أل-م-ي-ل-ي-ة ب-ج-يجل وحضصره
ألعقيد سصي بوقرة عن ألولية ألرأبعة وألعقيد أحمد بن عبد
ألرزأق عن ألولية ألسصادسصة وألرأئد عبيدي ألحاج لخضصر عن
ألولية أألولى بينما غاب علي كافي.
وخلصض ألباحثان في مقاليهما إألى أن ألثورة ألتحريرية بمنطقة
جيجل ألتابعة للشصمال ألقسصنطيني قبل مؤوتمر ألصصومام وألولية

ذ ك رى

ألثانية بعده ،قد تميزت من جانب ألتنظيم ألعسصكري وألسصياسصي
بمرحلتين مختلفتين من حيث قوة ألتنظيم وهما مرحلة 1954
 195٦/وف-ت-رة أل-ت-ن-ظ-ي-م-ات بسص-بب صص-ع-وب-ات م-خ-ت-ل-ف-ة مثل قلة
ألسصÓح وألتجنيد وقلة أإلطارأت ،إأضصافة لحمÓت ألعدو ودعايته
أإلعÓمية وسصط ألشصعب ،أما مرحلة  19٦2 - 195٦فتميزت بقوة
ألتنظيم ألعسصكري وألسصياسصي وأنتشصاره ويعود ألفضصل لمجهودأت
ألرعيل أألول من ألثوأر ،وما خرج به مؤوتمر ألصصومام ألتاريخي
من قرأرأت هامة نظمت ألثورة بمنطقة جيجل وغيرها ،وكان
لذلك أثر إأيجابي على مسصيرة ألثورة بالمنطقة ألتي كانت أحد
أقوى معاقل ألثورة ألتحريرية.
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أل-م-ؤوق-ت-ة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة أل-ج-زأئ-ري-ة ب-ن ي-وسص-ف بن خدة
قالة صصديقه ألحميم ر
جل أإلسصتعÓمات ألقوي
ب -ال-م-غ-رب وف-دأ ع-ن أل-ف-رنسص-ي-ي-ن أألح-رأر أل-م-ق-ي-م-ي-ن
بالمغرب ،وأسصتلم منهم لئحة تضصامن مع كفاح ألشصعب
ألجزأئري وقيادته.

جمال أوكيلي

سس  .بوعموششة

á°VÉjQ

اأ’حد  27جانفي  2019م
الموافق لـ  21جمادى اأ’ولى  1440هـ

’و« ¤موبيليسس»
ا÷ولة  19للرابطة ا أ

مباراة بأاهداف متباينة ب« Úالسسنافر» و «اŸوب»

ت -خ -ت -ت-م ،ال-ي-وم ،م-ب-اري-ات ا÷ول-ة 19
ل-ل-راب-ط-ة ا’و« ¤م-وب-يليسس» حيث يسضتقبل
شض-ب-اب قسض-ن-ط-ي-ن-ة ن-ظÒه م-ول-ودي-ة ب-جاية،
بينما يحل أاهلي برج بوعريريج ضضيفا على
نصض-ر حسض Úداي ‘ م-واج-ه-ة م-ف-ت-وح-ة ع-لى
كل ا’حتما’ت .

عمار حميسسي
يطمح شضباب قسضنطينة ’سضتغÓل عاملي ا’رضس و
ال -ج -م -ه -ور ’ضض -اف -ة م -ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة ال-ى ق-ائ-م-ة
ضضحاياه من خÓل الفوز عليه و تحقيق عاشضر
انتصضار على التوالي في كل المسضابقات و هو مؤوشضر
على الحالة الجيدة التي يمر بها الفريق .طالب
المدرب ’فان من ’عبيه تفادي دخول المواجهة
بغرور و لعب المباراة بكل قوة من أاجل تحقيق
الفوز على مولودية بجاية و تفادي التعثر الذي
سضيضضع حد لسضلسضلة النتائج ا’يجابية .
من جهته ،يعيشس مولودية بجاية على وقع المشضاكل
وقد تكون مواجهة شضباب قسضنطينة المقررة على
م-ل-عب الشض-ه-ي-د م-ح-م-د ح-مÓ-وي اأ’خ-يرة بالنسضبة
لمدرب «الموب» خير الدين ماضضوي ،خصضوصضا في
حال الخسضارة مجددا .
كشضف ماضضوي لمقربيه أانه سضيرحل عن الفريق
بسضبب الضضغوطات الكبيرة التي بات يعيشضها في
بجاية عقب سضوء النتائج التي بات يسضجلها النادي
في البطولة الوطنية ،فضض Óعن مطالبة اأ’نصضار
برحيله رغم تجديد الثقة فيه من قبل اإ’دارة قبل
يومين على هامشس ا’جتماع الطارئ الذي عقد
ب -م -ق -ر ال -ن-ادي ل-ل-ب-حث ف-ي أاسض-ب-اب ت-راج-ع ن-ت-ائ-ج
الفريق.
يبدو أان مضضوي يفضضل التنحي من منصضبه بسضبب
اأ’وضض -اع ال -م-زري-ة ال-ت-ي ي-م-ر ب-ه-ا «ال-م-وب» وال-ت-ي
دف-عت ب-ك-اف-ة ال-مسض-اه-م-ي-ن لÓ-سض-تقالة ،فضض Óعن
رغ -ب -ة رئ -يسس م -ج -لسس اإ’دارة أاع -م -ر ب -وذي-اب ف-ي
الرحيل هو اأ’خر غير أان رفضس أاعمر بناي خÓفته
في المنصضب دفع بالجميع إالى التريث وتأاجيل ذلك
إالى غاية تاريخ  31من جانفي الجاري.
يحدث هذا في الوقت الذي تعيشس فيه التشضكيلة
البجاوية تسضيبا كبيرا في ظل غياب المسضؤوولين
وكذا المدرب خير الدين ماضضوي وهو ما أاثر سضلبا

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

قاسضمي (مهاجم نصضر حسض Úداي) لـ «الشضعب»:

نقÎب من األهداف التي سسطّرتها اإلدارة
ق -ب -ل م -ب-اراة ال-ي-وم ضض-د ن-ادي أاه-ل-ي ب-رج
بوعريريج ‘ إاطار ا÷ولة  19من الرابطة
’و ¤ل -ك -رة ال -ق-دم ،اقÎب-ن-ا م-ن
اÎÙف -ة ا أ
قائد النصضرية «أاحمد قاسضمي» الذي أاكد لنا
بأانه ليسس من السضهل ضضمان تأاهل ‘ ÚثÓثة
أاي- - -ام ‘ م- - -ن- - -افسض- - -ة ك - -أاسس ال - -ك - -اف وك - -أاسس
ا÷مهورية ،موضضحا بأان مشضكل ا’سضÎجاع
ل- -ن ي- -ط- -رح ب- -ال- -ن- -ظ -ر إا ¤ال -تسض -ي Òا÷ي -د
ل -ل -ت -ع -داد ال -ذي ي -ق -وم ب -ه ال -ط -اق -م ال -ف -ن -ي
ول- -ل- -ط- -ري- -ق- -ة ال- -ع- -ل- -م- -ي -ة ال -ت -ي ي -ق -ام ب -ه -ا
’هداف اŸسضطرة
ا’سضÎجاع ،موضضحا بأان ا أ
’دارة ‘ بداية اŸوسضم يقÎب منها
من قبل ا إ
ال-ف-ري-ق ،وع-ل-ي-ه ع-ل-ى ا’أق-ل ضض-م-ان ل-قب ‘
نهاية اŸوسضم ‘ ،هذا ا◊وار :

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص

على معنويات الÓعبين الذين قاطع البعضس منهم
التدريبات .
مازاد الطين بلة شضجار الثنائي هريدة وسضلطان
في التدريبات التي اجراها الفريق على الملعب
ال -ب -ل -دي ب -ن ع-ل-واشس  ،ا’ث-ن-ي-ن ال-ف-ارط ،ع-ل-م-ا أان
اإ’دارة البجاوية قررت في الوقت الراهن تجميد
أاج -ور ك -اف -ة ال Ó-ع -ب -ي -ن بسض -بب ال -ن -ت-ائ-ج السض-ل-ب-ي-ة
المسضجلة في الجو’ت اأ’خيرة من البطولة.
من جهته ،يسضتقبل نصضر حسضين داي نظيره أاهلي
برج بوعريريج و عينه على النقاط الثÓث التي
سضتسضمح له با’رتقاء على مسضتوى سضلم الترتيب و
م-واصض-ل-ة ال-ن-ت-ائ-ج ا’ي-ج-اب-ي-ة ال-م-ح-ق-قة في الفترة
الماضضية.
تكتسضي مباراة اهلي البرج اهمية كبيرة لفريق نصضر

حسضين داي خاصضة ان الفوز سضيمنح الفريق جرعة
معنوية خÓل الفترة المقبلة و تسضمح له با’بتعاد
عن المهددين بالسضقوط الى الرابطة الثانية .
يطمح اهلي برج بوعريريج لتحقيق الفوز على
نصض -ر حسض -ي -ن داي م-ن اج-ل ا’ب-ت-ع-اد م-ن م-ن-ط-ق-ة
الخطر و لكن المأامورية لن تكون سضهلة في ظل قوة
المنافسس على أارضضه وأامام جمهوره .

الÈنامج:

نصضر حسضين داي  -أاهلي برج
بوعريريج 15:00
شضباب قسضنطينة  -مولودية بجاية
17:00

الرابطة اÎÙفة لكرة القدم

لول ـ ـى
–ديـ ـد تواريـ ـخ ا÷ـ ـ ـولت  3القادم ـ ـ ـة للرابط ـ ـة ا أ
ضضبطت الرابطة المحترفة لكرة القدم تواريخ مباريات الجو’ت  20و
 21و  22للبطولة المحترفة اأ’ولى «موبيليسس» المقررة في شضهر فيفري
المقبل .سضتجري الجولة  20من  4إالى  7فيفري ،بينما برمجت الجولة 21
ليومي  8و  9فيفري ما عدا مقابلتي نصضر حسضين داي  -مولودية بجاية
وأاهلي برج بوعريريج-شضبيبة ال ّسضاورة المبرمجتين في الفاتح أافريل .2019
أاما الجولة  22للرابطة اأ’ولى فسضتكون يومي  12و  13فيفري ما عدا اتحاد
بلعباسس-نصضر حسضين داي ( 20مارسس) و مولودية الجزائر-مولودية وهران
( 23فيفري) و شضبيبة السضاورة -دفاع تاجنانت ( 25فيفري).
من جهة أاخرى ،سضتجري الجولة  20للرابطة الثانية موبيليسس ،يومي  1و 2

فيفري ،على ان تكون الجولة  21يومي  8و  9فيفري و الجولة  22يومي 14
و  15ف-ي-ف-ري .ك-م-ا غ-ي-رت ال-راب-ط-ة ال-م-ح-ت-رف-ة ت-واريخ بعضس المباريات
الخاصضة باأ’ندية المشضاركة في منافسضة رابطة اأ’بطال اإ’فريقية.
ف-ب-ع-د اقصض-اء ن-ادي اإ’سض-م-اع-ي-ل-ي ال-مصض-ري م-ن م-ن-افسض-ة راب-ط-ة اأ’بطال
اإ’فريقية ،والغاء مبارياته مع شضباب قسضنطينة ،فإان اللقاء المقرر بين
النادي القسضنطيني وشضبيبة ال ّسضاورة المبرمج آانفا يوم  1مارسس ،سضيجري
يوم  16فيفري .أاما اللقاء المقرر لحسضاب الجولة  24بين اتحاد بلعباسس و
شضبيبة ال ّسضاورة فقد تم تقديمه إالى يوم  24فيفري.

ا–ادية الرياضضات اŸيكانيكية

ا÷معية العامة ترفضض التقريرين األدبي واŸا‹
’–ادية ا÷زائرية للرياضضات
’زمة التي “ّر بها ا إ
تتواصضل ا أ
’دب-ي لسض-ن-ة
اŸي -ك -ان-ي-ك-ي-ة ،ح-يث ” رفضس ال-ت-ق-ري-ري-ن اŸا‹ وا أ
 2018خ Ó-ل ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ال-ع-ادي-ة ال-ت-ي ج-رت ،أاول أامسس،
باŸدرسضة الوطنية للرياضضات اŸائية بÈج البحري والتي دامت
’عضض-اء ال-ذي-ن
لسض -اع-ات ط-وي-ل-ة ت-خ-ل-ل-ت-ه-ا ع-دة م-ن-اوشض-ات ب Úا أ
’جتماع.
شضاركوا ‘ هذا ا إ

نبيلة بوقرين
شضه دت الجمع ي ة الع امة الع ادية مشضاركة  47عضضوا من اأ صضل 52
رفضضوا التقريرين با’إجماع و اأرجعوا ذلك اإلى الخرو ق ات القانوني ة
في التسضي ير من طرف القائمي ن على ا’إت ح ادية ،و ا’أمر يت علق بكل

من الرئيسس بال ن يابة اأمي ر بن ع م ر ومسضاعديه اأمين زواوي و عبد
الكريم ضضا و ي ر غ م ا لتبريرات ا لتي قدمها ه ذا ا لثÓث ي  ،اإّ’ اأنها ل م
تكن كا ف ي ة و اأ دت اإ ل ى وقوع نقاشضات حاد ة بين ا ل حاضضرين ،خاصض ة اأ ن
ديون ا’إت ح ا د ي ة بلغت مل يار و  8 0 0مل ي و ن مازا د من حدة ا’أزمة .
بهذا تكون الهيئة قد دخلت في نفق حقيقي بسضبب جملة المشضاكل
التي تعاني منها حاليا والتي قد تنعكسس بشضكل سضلبي على مسضتوى
هذ ه الريا ض ض ة مسضتقب ، Óبعدما بداأت ترى ا ل ن ور في ا لسض ن وات ا’أ خ ي ر ة
من خÓل اإنجاح را ل ي تحدي صضحاري ا ل جزا ئ ر ا ل دو ل ي في اأربع
طبع ات ما يتط لب ضضرور ة ا’إسضراع في اإيجاد ا ل حلول ا ل Óزمة في
اأقرب و ق ت مم كن من اأجل ا لعو د ة اإ ل ى ا ل ط ريق ا ل ص ضح ي ح .
لÓإشضارة ف اإ ن ا ل لقاء خ ل صس بتعي ين ل ج نتي ا لترشض ي حات وا ل طعو ن
ب - -ه - -د ف اإسض - -ت - -ق - -ب- -ال
م -ل -ف-ات ا ل-م-ت-رشض-ح-ي-ن
ودراسضتهم قبل موعد
ا’إن - -ت - -خ - -اب- -ات ا ل- -ذي
سض - - -ي - - -ك- - -و ن ف- - -ي ا لـ 8
ف- -ي -ف -ري ا ل -ق -اد م  ،م -ن
اج -ل اإ خ -ت -ي -ار ا ل -ر ج -ل
ا ل-ج-دي-د ا ل-ذي سض-ي قو د
الهيئة فيما يبقى من
ا ل- -ع- -ه- -دة ا’أو ل- -م- -ب- -ي -ة
ا ل-ح-ال-ي-ة وا ل م متدة من
 2 0 1 9اإ ل ى غاي ة ، 2 0 2 0
وحسضب مصضدر مقرب
م -ن ا’إت -ح -اد ي-ة كشض-ف
لجريدة «الشضعب» عن
وجو د اإجتماع سض ي ج م ع
ب - - - -ي - - - -ن ك - - - -ل اأسض- - - -ر ة
الرياضضات الميكانيكية
في ا’أيام ا ل قادمة من
اجل اإ عاد ة ا ل ن ظ ر في
ع - -دة اأم - -ور ل- -ت- -ف- -اد ي
ا ل ص ض -راع-ات ا ل-دا خ-ل-ي-ة
وا ل- -مشض -اك -ل ا ل -ت -ي ق -د
ت - -ع - -رق - -ل م - -ن سض - -ي - -ر
المهمة.

العدد
17856

19

^«الشض- -عب» :ح -ق -ق -ت -م ت -أاه -ل -ي -ن ف -ي ظ -رف
’فريقية وكأاسس
ثÓثة أايام في المنافسضة ا إ
الجمهورية ؟
^^أاح-م-د قاسضمي :اأ’م -ر ل -م ي-ك-ن سض-ه Ó-ب-ت-ات-ا
خصضوصضا أاننا لعبنا الكثير من المباريات في ظرف
وجيز ،لكن الحمد لله بتضضافر جهود الجميع تمكنا
من التأاهل ضضد نادي أاهلي بنغازي الليبي وبعده
أام- -ام م- -ول- -ودي- -ة ال- -ج- -زائ- -ر ف- -ي م -ن -افسض -ة ك -أاسس
الجمهورية ،واأ’هم أاننا بقينا مركزين على عملنا
داخل الميدان ،ضضد المولودية سضيطرنا على اللقاء
في المرحلة اأ’ولى وبعدها في الشضوط الثاني تعبنا
ك -ث -ي -را م -ن ال -ن -اح -ي -ة ال -ب -دن -ي -ة ،وذلك ل -ق-ل-ة أاي-ام
ا’سضترجاع ،لكن رغم ذلك واصضلنا الضضغط على
دفاع المولودية إالى أان جاء الخطأا وسضجلنا الهدف
من ضضربة جزاء ،اللّعب الجماعي واإ’رادة تغلب
ع-ل-ى ك-ل شض-يء ،الÓ-ع-ب-ي-ن أاه-ن-ئ-ه-م ع-ل-ى ال-م-ردود
ال -م-ق-دم خÓ-ل ال-م-ب-اري-ات اأ’خ-ي-رة وخ-اصض-ة ضض-د
حينا كثيرا ’نتزاع التأاهل،
مولودية الجزائر ،أاين ضض ّ
ون-ت-م-ن-ى ل-م-ول-ودي-ة ال-ج-زائ-ر ال-ت-وف-يق في منافسضة
الكأاسس العربية ،ومن جانبنا نحن نؤودي في مسضيرة
جيدة ونتمنى أان نواصضل على هذا المنوال ،أانا في
قمة السضعادة وأاشضعر بالفخر ،أ’ننا تمكنا من رفع
رؤووسس أانصض -ارن -ا وج -ع -ل -ن -اه -م ف -ي ق-م-ة السض-ع-ادة،
وأاعتقد بأان اأ’هداف التي سضطرتها اإ’دارة نحن
نسضير في الطريق الصضحيح من أاجل بلوغها ،ولما ’
هذا الموسضم النصضرية تنال لقبا بعد سضنوات من
ا’نتظار.
^ تواجهون أاهلي برج بوعريرج اليوم في
’ول ،كيف ترى هذا الّلقاء؟
المحترف ا أ
^^ لقاء سضيكون صضعبا للغاية من دون شضك أامام
منافسس مطلوب عليه أان يعود بنتيجة إايجابية من
ملعب  20أاوت أامامنا ،خصضوصضا أان وضضعيته ليسضت
ج -ي -دة ف -ي سض -ل -م ال -ت -رت -يب وه-و م-وج-ود م-ن ب-ي-ن
المهددين بالسضقوط ،لهذا لن تكون مأاموريتنا سضهلة
ف -ي ه -ذا ال -ل -ق -اء ،اأ’م -ر ال -ث -ان -ي ه -و أان ال-م-درب
ال -م -ن -افسس اسض -م -ه «ب Ó-ل دزي -ري» ي -ع -رف-ن-ا ج-ي-دا
وحققنا معه الموسضم الماضضي مسضيرة جيدة ،لكن
بالنسضبة لنا نحن مطالبين بالفوز في هذا اللقاء
ل-ل-خ-روج م-ن ال-م-رت-ب-ة ال-ت-ي ن-ت-واج-د ف-ي-ه-ا ،وعلينا
اسضتغÓل هذا اللقاء والذي بعده ،يوم الخميسس
المقبل ،ضضد دفاع تاجنانت في ملعب  20أاوت كي
ن -حصض-د  6ن -ق -اط تسض -م -ح ل -ن -ا م -ن ا’ق-ت-راب م-ن
أاصض -ح -اب ال -م -ق-دم-ة ،ون-ت-م-ن-ى أان ي-تضض-اع-ف ع-دد
أانصضارنا في اللقاءين المقبلين.،
^ أالسضتم متخوفين من الجانب البدني في
ال- -م- -واج- -ه- -ات ال- -م- -ق -ب -ل -ة ،خصض -وصض -ا أان -ك -م
تراجعتم من الناحية البدنية في المرحلة
الثانية ضضد المولودية؟
^^  ’ :أابدا ،لم يكن لدينا الوقت الكافي من أاجل
ا’سضترجاع ضضد المولودية ،والحمد لله أان الطاقم
الفني يسضير في المجموعة بذكاء بدليل أان خمسس
’ع -ب -ي-ن ج-دد ك-ام-ل-ي-ن ك-ان-وا غ-ائ-ب-ي-ن ع-ن م-ب-اراة
بنغازي الليبي ،إاضضافة إالى ارتقابنا عودة «حراق»
ف-ي اأ’ي-ام ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-م-ق-ب-ل-ة م-ن اإ’صض-اب-ة ،ك-ما أان
المدرب قام بترقية شضباب الفريق الرديف وأادوا ما

عليهم وكل هذا سضيجعل من النصضرية أاقوى في
المباريات المقبلة وخاصضة في السضنوات القادمة،
الطاقم الطبي يقوم بدوره ومن ناحية ا’سضترجاع
المدرب «’سضات» يقوم بعمل علمي وهو ما يجعلنا
ن -ظ -ه -ر م -ؤوخ-را ب-ن-فسس ال-مسض-ت-وى ون-ت-ف-ادى ب-ذلك
اإ’صضابات ،واأ’مر المهم في المواجهتين المقبلتين
هو أاننا سضنتفادى التنقل إالى خارج العاصضمة من
أاجل مواجهة منافسضينا وهو ما سضيكون في صضالحنا
أ’ننا سضنلعب اأ’سضبوع المقبل مباراة كأاسس الكاف.
^ أاوقعتكم القرعة في مجموعة قوية في
’فريقية لكرة القدم،
كأاسس الكونفدرالية ا إ
كيف ترى حظوظكم فيها؟
^^ في المنافسضة القارية وفي دور المجموعات
ك -ل اأ’ن -دي -ة ق-وي-ة و’ ف-رق ف-ي ال-مسض-ت-وى ب-ي-ن-ه-م،
واأ’كثر تحضضيرا خصضوصضا من الناحية المعنوية هو
م-ن ي-ذهب ب-ع-ي-دا ،سض-ن-واج-ه ف-رق ع-ري-ق-ة ول-دي-ه-ا
تقاليد في المنافسضة اإ’فريقية ،لكن هذه الفرق
سضتواجه منافسضا عنيدا اسضمه نصضر حسضين داي،
ال -م -ع -روف ب-الصض-راع داخ-ل ال-م-ي-دان ح-ت-ى إاعÓ-ن
الحكم عن نهاية اللقاء ،وسضنقوم بكل شضيء من أاجل
الذهاب بعيدا في هذه المنافسضة وإاعطاء الوجه
ال -حسض -ن ل -ل -ن -ادي ول -ك -رة ال -ق-دم ال-ج-زائ-ري-ة ال-ت-ي
سضنشضرفها أاحسضن تشضريف.
^ سضتواجهون شضباب بلوزداد ذهابا وإايابا في
كأاسس الجمهورية ؟
^^ :هذا الموسضم نظام المنافسضة تغير وأانا مع
هذا القرار بخوضس مباريات الكأاسس ذهابا وإايابا
حتى إاذا تحجج فريق بالتحكيم وأامور أاخرى يمكنه
التدارك في مباراة العودة ،كما أان الفريق الذي
سض-ي-ت-وج ه-ذا ال-م-وسض-م ب-ال-ل-قب سض-ي-ن-ال-ه عن جدارة
واسضتحقاق ،نحن اآ’ن نطمح لبلوغ الدور النهائي
ف -ي ال-ك-أاسس وال-ت-ت-وي-ج ب-ه-ذا ال-ل-قب ال-ذي ي-ن-ت-ظ-ره
اأ’نصضار بفارغ الصضبر ،منذ أاربعين عاما ،كما أانه
حان الوقت كي يعود الفريق لمعانقة اأ’لقاب.
^ م -ا ه -و سض -ر ت -أال -قك وم-واصض-ل-تك تسض-ج-ي-ل
’هداف في سضن  34عاما ؟
ا أ
^^ «’ أانت مخطئ أابلغ من العمر  22عاما»،
(يقولها مازحا) ،سضر التأالق هو العمل في الفئات
الصضغرى بحجم كبير وعدم الغشس في التدريبات
عندما تتقدم في السضن ،والعمل الذي أاقوم به في
التدريبات هو الذي يجعلني دائما في قمة عطائي
وأاواصضل تسضجيل اأ’هداف ،باإ’ضضافة إالى هذا فإان
ثقة إادارة النصضرية والطاقم الفني وزمÓئي في
ال -ف -ري -ق وك -ل عشض -اق ال -ل -ون -ي-ن اأ’صض-ف-ر واأ’ح-م-ر
جعلتني أاقدم أافضضل ما لدي في كل المواجهات،
صضحيح أاحيانا أالعب بعضس المباريات بضضغط زائد
رغم خبرتي الكبيرة ،أ’ن الجميع يعلق عليّ آاما’
كبيرة لكن الحمد لله اأعرف كيف أاسضيرها وربما
هذا الضضغط هو الذي يجعلني أابرز ،وان شضاء الله
أاواصضل إاسضعاد اأ’نصضار أ’طول مدة ممكنة.
^ :ه -ل «ق -اسض -م -ي» ي -ف -ك -ر ف -ي اع -ت-زال ك-رة
القدم بقميصس النصضرية ؟
^^  :لم أافكر بعد في هذه النقطة أ’نني أاشضعر
ب-أان-ن-ي ق-ادر ع-ل-ى ال-ع-ط-اء ف-وق ال-م-ي-ادي-ن لسضنوات
أاخرى ،لكن إاذا بقيت في الجزائر احتمال كبير أان
أاعتزل بقميصس النصضرية.

منشضطات

إايقاف الÓعب هشسام شسريف الوزا Êمؤوقتًا
” إايقاف وسضط ميدان مولودية ا÷زائر
هشض -ام شض -ري -ف ال -وزا ،Êم -ؤوق -ت -ا ‘ ،ان -ت-ظ-ار
ا’سضتماع إاليه ،بعد سضقوطه ‘ فخ تعاطي
اŸنشضطات ‘ اللقاء الذي تعادل فيه فريقه
ضض-د شض-ب-اب ب-ل-وزداد (◊ ،)1-1سض -اب ا÷ول-ة
’و،¤
 18م -ن ب -ط -ول-ة ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة ا أ
ب -حسضب م -ا أاع -ل-ن-ت-ه ،أامسس السض-بت ،ال-راب-ط-ة
اÎÙفة لكرة القدم.
كتبت الرابطة في بيان عبر موقعها الرسضمي:
‘‘أاعلنت لجنة ا’نضضباط التابعة للرابطة عن توقيف
’عب مولودية الجزائر شضريف الوزاني ،ابتداء من
 26جانفي إالى غاية ا’سضتماع اليه يوم اأ’ربعاء 30
جانفي ( 2019سضا .‘‘)13 :00
يعد هذا ا’يقاف الثاني من نوعه منذ بداية
ال -م -وسض -م ال -ج -اري ،ب -ع -د ذلك ال -ذي مسس ح -ارسس
مرمى اتحاد بسضكرة وليد قحة في العاشضر من شضهر
ديسض -م -ب-ر ال-ف-ارط ل-م-دة سض-ت-ة أاشض-ه-ر ،ثÓ-ث-ة م-ن-ه-ا
نافذة.
أاضضافت الرابطة في البيان‘‘ :بعد دراسضة معطيات
الملف ،تقرير المخبر السضويسضري لوزان (سضويسضرا)
ل-م-ك-اف-ح-ة ت-ع-اط-ي ال-م-نشض-ط-ات ال-م-ع-تمد من قبل

الوكالة الدولية لمكافحة المنشضطات وتقرير اللجنة
الطبية الفدرالية لÓتحادية الجزائرية لكرة القدم،
تم الكشضف عن وجود مادة ممنوعة (بنزويليكغونين
وميتيليغرونين) في العينة (أا) لÓعب خÓل لقاء
م -ول -ودي -ة ال -ج-زائ-ر-شض-ب-اب ب-ل-وزداد ،وذلك ط-ب-ق-ا
ل -ق -وان -ي -ن م -ك-اف-ح-ة ال-م-نشض-ط-ات ل-دى ا’ت-ح-ادي-ة
الدولية لكرة القدم (المادة  6والمادة  )34وكذلك
قانون لجنة ا’نضضباط (المادة  109و )110للهيئة
الفدرالية‘‘.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

^ ٢٧جانفي  :1966في مثل هذا اليوم من سشنة  ،1966اأعلن وزير
لع Ó-م رشش -ي -د ب-وم-ع-زة إانشش-اء الشش-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-نشش-ر
ا إ
لسش -ب-ق ل-ل-وظ-ي-ف
وال -ت -وزي -ع مشش -ي -را إال -ى أان ال -وزي -ر ا أ
لداري السش-ي-د سش-ع-ي-د ع-م-ارن-ي
لصشÓ-ح ا إ
ال -ع-م-وم-ي وا إ
سشيتولى مهام إادارة هذه المؤوسشسشة.
وتسشهر المؤوسشسشة على نششر واسشتيراد كل أانواع المنششورات
وت-وزي-ع-ه-ا ع-ب-ر ك-ام-ل ال-ت-راب ال-وط-ن-ي إاضش-اف-ة إال-ى تصش-دي-ر ك-ل
المؤولفات الجزائرية.
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الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

لولى  1440هـ الموافق لـ  ٢٧جانفي  ٢019م Oó©dG
لحد  ٢1جمادى ا أ
ا أ

17856

وزيرة إلعدل إلفرنسصية
‘ زيارة للجزإئر
تقوم وزيرة إلعدل ،حافظة إألختام إلفرنسصية
ن-ي-ك-ول ب-ي-ل-وب-ي-ه ،إب-ت-دإء م-ن إل-ي-وم إألح-د ،ب-زي-ارة
للجزإئر بدعوة من نظÒها إلطيب لوح ،سصتشصهد
إإبرإم إتفاقية جديدة تتعلق بتسصليم إÛرم ÚبÚ
إلبلدين ،حسصب ما علم أإمسس لدى وزإرة إلعدل.
وي -أات -ي إل-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ه-ذه إلت-ف-اق-ي-ة Œدي-دإ
للتعاون ب Úإ÷زإئر وفرنسصا ،خاصصة عقب دخول
إلتفاقية إ÷ديدة للتعاون إلقضصائي ‘ إÛال
إ÷نائي حيز إلتطبيق شصهر مايو إلفارط.
وسصتسصمح هذه إلتفاقية ،حسصب نفسس إŸصصدر،
بإاحدإث ““إنسصيابية ‘ إŸبادلت وتسصهيل تنفيذ
بعضس طلبات تسصليم إÛرم ،Úمع ضصمان إحÎإم
إŸب-ادئ إألسص-اسص-ي-ة ل-ل-ب-ل-دي-ن““ ،م-ذك-رة بأان فرنسصا
تعت Èإ÷زإئر ““شصريكا إسصÎإتيجيا““ ،فيما يتعلق
باŸبادلت ‘ ›ال مكافحة إإلرهاب وكذإ إلشصق إŸد.Ê

سشحبوا اسشتمارات التوقيعات الفردية

 101شصخصص ينوون إلÎشصح لÓنتخابات إلرئاسصية

أإع- - -ل- - -نت وزإرة إل- - -دإخ - -ل - -ي - -ة
وإ÷م -اع -ات إÙل -ي -ة وإل -ت -ه -ي-ئ-ة
إل- -ع -م -رإن -ي -ة ‘ ،ب -ي -ان ل -ه -ا أإمسس
إلسصبت ،أإن  101رإغب ‘ إلÎشصح
لرئاسصيات  18أإبريل إلقادم منهم
 13رئيسس حزب سصحبوإ إسصتمارإت
إكتتاب إلتوقيعات إلفردية.
وأإوضصح ذإت إŸصصدر أإن عدد
إألشص- -خ- -اصس إل- -ذي -ن أإع -رب -وإ ع -ن
ن- -ي- -ت- -ه- -م ‘ إلÎشص- -ح إإ ¤إŸوع -د
إلنتخابي إŸقبل بلغ  101شصخصس
من بينهم  13رئيسس حزب وإلباقي
( )88ح -رإ ،مضص -ي -ف -ا أإن إŸع -ن -يÚ
““إسص - - - -ت - - - -ف - - - -ادوإ م- - - -ن إ◊صصصس
إıصصصص -ة لسص -ت -م -ارإت إك-ت-ت-اب
Óج-رإءإت
إل -ت -وق-ي-ع-ات ت-ط-ب-ي-ق-ا ل -إ

إل- -ق- -ان- -ون- -ي -ة إŸع -م -ول ب -ه -ا““ وأإن
إلعملية Œري ““‘ ظروف جيدة
وتتوإصصل بالتوإزي مع تلقي طلبات
إلÎشصح““.
ويÈز ‘ ق -ائ -م -ة إل -رإغ -ب‘ Ú
إلÎشص- -ح أإسص- -م- -اء رؤوسص- -اء أإح- -زإب
شص-ارك-وإ ‘ إسص-ت-ح-ق-اق-ات رئ-اسص-ية
سص-اب-ق-ة ،ع-ل-ى غ-رإر رئ-يسس ج-ب-ه-ة
إŸسص -ت -ق -ب -ل ع-ب-د إل-ع-زي-ز ب-ل-ع-ي-د،
بالإضصافة إإ ¤رئيسس حزب طÓئع
إ◊ريات علي بن فليسس ورئيسس
حزب عهد  54علي فوزي رباع.Ú
كما تتضصمن قائمة إلرإغب‘ Ú
إلÎشصح للموعد إلنتخابي إلقادم
رئيسس حركة ›تمع إلسصلم ،عبد
إلرزإق مقري.

 ٢0°ا÷زائر
 11°ا÷زائر

 13°وهران

19°

16°

france prix 1

لجرامية سشنة ٢011
التحق با÷ماعات ا إ

مسصاهل ‘ زيارة إإ ¤إلوليات إŸتحدة يومي  28و 29جانفي
خ Ó- -ل زي - -ارت - -ه إإ ¤وإشص - -ن - -ط - -ن م - -ع أإعضص- -اء ‘
إل- -ك- -ون- -غ- -رسس إألم -ري -ك -ي .ك -م -ا سص -ي -ق -دم Ãرك -ز
إل -درإسص -ات إلسصÎإت-ي-ج-ي-ة وإل-دول-ي-ة ع-رضص-ا ح-ول
مكافحة إلرهاب وإŸصصا◊ة إلوطنية.
ومن إŸقرر أإيضصا أإن يلتقي مسصاهل ÃمثلÚ
عن إ÷الية إلوطنية إŸقيمة بالوليات إŸتحدة
إألمريكية.
وحسصب إل - -ب - -ي- -ان ف- -إان إ◊وإر إلسصÎإت- -ي- -ج- -ي
إ÷زإئري–إألمريكي إلذي ” إإقرإره سصنة 2012
يعد Ãثابة إإطار للتعاون رفيع إŸسصتوى ““يعكسس
إŸسصتوى إŸمتاز للعÓقات إلقائمة ب Úإ÷زإئر
وإل -ولي -ات إŸت -ح-دة إألم-ري-ك-ي-ة وي-ن-م ع-ن إإلرإدة
إŸشصÎك -ة ل -ل -ب -ل -دي -ن ‘ إل -ع -م -ل ع -ل -ى ت -ع -زي-زه-ا
وتنويعها““.

 1٧°وهران

الثمن  10دج

يرأاسس مناصشفة مع بامبيو الدورة  4للحوار السشÎاتيجي

يقوم وزير الششؤوون اÿارجية ،عبد القادر
مسش-اه-ل ،ي-وم-ي  ٢٨و ٢9ي-ن-اير  ،٢019ب-زي-ارة
لم-ري-ك-ي-ة ع-ل-ى
ع -م-ل إا ¤ال-ولي-ات اŸت-ح-دة ا أ
رأاسس وفد هام متعدد القطاعات حيث سشÒأاسس
لمريكي،
مناصشفة بواششنطن مع كاتب الدولة ا أ
م-يشش-ال ب-ام-ب-ي-و أاشش-غ-ال الدورة الرابعة للحوار
لم -ري-ك-ي ،حسش-ب-ا
السشÎات -ي -ج -ي ا÷زائ -ري-ا أ
بيان لدائرته الوزارية.
وت -ت -م -ح -ور إÙادث -ات ح -ول ﬂت-ل-ف م-ل-ف-ات
إل -ت -ع-اون إل-ق-ائ-م ب Úإ÷زإئ-ر وإل-ولي-ات إŸت-ح-دة
إألم- -ري -ك -ي -ة ب -اإلضص -اف -ة إإ ¤آإف -اق ت -ط -وي -ره.ك -م -ا
سصيتطرق إلوزيرإن إإ ¤إŸسصائل إلقليمية وإلدولية
ذإت إلهتمام إŸشصÎك.
وأإضصاف ذإت إŸصصدر أإن إمسصاهل سصيتحادث

الفجر06.٢4................:
الششروق0٧.٥4..............:
الظهر13.00.................:
العصشر1٥.46................:
المغرب1٨.0٨...............:
العششـاء19.31................:

إإلرهابي ““ديشصيمي دإمي““ يسصلم نفسصه بتمÔإسصت

الششعب ‘ -إإطار مكافحة
إإلره -اب وب -فضص -ل ج-ه-ود ق-وإت
إ÷يشس إل-وط-ن-ي إلشص-ع-ب-ي ،سّص-ل-م
ي -وم  25ج-ان-في  ،2019إإره-اب-ي
( )01نفسصه ،للسصلطات إلعسصكرية
بتمÔإسصت/ن.ع ،6.وب - -ح - -وزت - -ه
( )01مسص- -دسس رشص -اشس م -ن ن -وع
ديكتاريوف وكمية من إلذخÒة.
وي- -ت- -ع- -ل- -ق إألم- -ر ب- -اإلره- -اب- -ي:
““ديشصيلي .دإمي““ إŸكنى إلناصصر
إل - -ذي إإل - -ت - -ح- -ق ب- -ا÷م- -اع- -ات
إلرهابية سصنة .2011
م- -ن ج- -ه- -ة أإخ -رى ،وب -فضص -ل
إإسص -ت-غÓ-ل ل-ل-م-ع-ل-وم-ات ،كشص-فت
م-ف-رزة أإخ-رى ل-ل-ج-يشس إل-وط-ن-ي

إلشص-ع-ب-ي ب-ن-فسس إل-ن-اح-ي-ةﬂ ،ب-اأ
Óسصلحة يحتوي على مسصدسس
ل أ
رشص -اشس م -ن ن -وع ك Ó-شص-ن-ي-ك-وف
وﬂزن ذخÒة.

..إلعثور على  3قناط Òمن
إلكوكاي Úبسصوإحل سصكيكدة

‘ إإط -ار م-ك-اف-ح-ة إل-ت-ه-ريب
وإ÷رÁة إŸن -ظ-م-ة ،وع-ل-ى إإث-ر
دورية قرب إŸنطقة إلصصناعية
بسصكيكدة /ن .ع“ ،5كنت مسصاء
أإول أإمسس إ÷م - -ع - -ة  25جانفي
 ،2019م-ف-رزة م-غ-اوي-ر إل-ب-ح-رية
بالوإجهة إلبحرية إلشصرقية /ن.
ع ،5من إلعثور على كمية ضصخمة

من إلكوكاي Úتقدر بـ ثÓث ()03
ق - -ن - -اط Òو  712غ-رإم ،م-ع-ب-أاة
دإخل ()11حقيبة ظهر.
ت-أات-ي ه-ذه إل-ع-م-ل-ي-ة إلنوعية،
بعد إلعملية إلسصابقة إلتي نفذها
ح- -رإسس إلسص- -وإح- -ل ب -ال -وإج -ه -ة
إلبحرية إلغربية بوهرإن /ن ع 2
ي - -وم  29م - -اي  2018وإلتي
سص -م -حت بضص -ب -ط أإك Ìم-ن ()07
ق -ن -اط Òم-ن إل-ك-وك-اي ،Úل-ت-ؤوك-د
مرة أإخرى إليقظة إلعالية ألفرإد
إ÷يشس إل- - -وط- - -ن - -ي إلشص - -ع - -ب - -ي
وح- -رصص- -ه- -م ع -ل -ى إإح -ب -اط ك -ل
ﬁاولت إإغ- -رإق إل- -ب Ó-د ب -ه -ذه
إلسصموم.

بعد الفوز على ششبيبة السشاورة

إإ–اد إلعاصصمة يعزز صصدإرته ‘ إÎÙف إألول

عزز إإ–اد إلعاصصمة صصدإرته بالرإبطة
إÎÙف-ة إألو ¤ل-ك-رة إل-ق-دم ““م-وب-ي-ل-يسس““
ب -ف -وزه عشص -ي -ة أإمسس ع -ل -ى ضص -ي-ف-ه شص-ب-ي-ب-ة
إلسص- - -اورة ب- - -ه- - -دف Úدون رد م - -ن إإمضص - -اء
إŸدإفع فاروق شصافعي وإŸهاجم زوإري
‘ إل -ل -ق -اء إل -ذي إح -تضص -ن -ه م -ل -عب ““ع-م-ر
ح -م -ادي““ ب -ب -ول -وغ Úول -عب دون ج -م -ه -ور
بسصبب معاقبة أإنصصار إإل–اد على خلفية
رمي إأللعاب إلنارية ‘ مبارإة إلدور ثمن
إلنهائي من منافسصة كأاسس إ÷مهورية ضصد
وفاق سصطيف Ãلعب إلثامن ماي.
إبتعد فريق إإ–اد إلعاصصمة بأاربع نقاط
عن مÓحقه إŸباشصر فريق شصبيبة إلقبائل
‘ إلÎتيب إلعام للمحÎف إألول ،بعدما
بات يتصصدر إلبطولة برصصيد  40نقطة ،وهو
إللقاء إلذي سصيعيد إلهدوء للبيت إلعاصصمي،

بعد إلغليان إلذي حدث إإثر تضصييع إلهدف
إل -ث -الث ل -ل -ف -ري -ق خ Ó-ل إŸوسص -م إل-ك-روي
( )2019 – 2018ح -ي -ن -م -ا أإقصص -ي أإب -ن -اء
سص -وسص -ط -ارة إألسص -ب-وع إŸاضص-ي ضص-د وف-اق
سص -ط -ي -ف ‘ م -ن -افسص -ة ك -أاسس إ÷م -ه -وري-ة
بنتيجة عريضصة بـ (.)1 – 3
فوز إإل–اد سصيسصمح للمدرب إلفرنسصي
““تÒي فروجي““ من إ◊فاظ على منصصبه
ع- -ل -ى إألق -ل Ÿدة  10أإي- -ام ،أإي إإ ¤غ -اي -ة
إإجرإء إ÷ولة إلعشصرين إلتي سصيتنقل فيها
إإل–اد إإ ¤م- -ل- -عب إل- -وح- -دة إŸغ- -ارب- -ي- -ة
Ÿوإجهة مولودية بجاية.
‘ إللقاء إلثا“ ،Êكن نادي بارإدو من
إلعودة بالزإد كام Óمن تنقله إإ ¤إŸدية
Ÿوإجهة إألوŸبي إÙلي إلذي فاز عليه
بهدف دون رد من توقيع متوسصط إŸيدإن

إŸتأالق ““هشصام بودإوي““ إإثر قذفة قوية من
خارج منطقة إلعمليات ،وهو إلفوز إلذي
إرت -ق -ى ب -ه شص -ب -اب إألك -ادÁي-ة إإ ¤إŸرك-ز
إلرإبع مؤوقتا برصصيد  27نقطة ،فيما قبع
أإوŸبي إŸدية ‘ إŸركز إلعاشصر برصصيد
 22نقطة ،ليتوإصصل مسصلسصل إإهدإر إلنقاط
من قبل أإبناء إلتيطري إلذين تفصصلهم 3
نقاط عن أإول إŸهددين بالسصقوط.
ه -ذإ و” ت -أاج -ي -ل ق -م-ة إ÷ول-ة  19بÚ
وفاق سصطيف ومولودية إ÷زإئر إإ ¤تاريخ
لح-ق بسص-بب ك-ث-اف-ة إل-ث-ل-وج إل-ت-ي ت-ه-اط-لت
على ملعب إلثامن ماي ،وإسصتحالة إإزإلتها
بالطرق إلتقليدية مثلما كان معمول به ‘
إلسص -اب -ق ح -ت -ى ل ت -ك -ون إألرضص -ي-ة ع-رضص-ة
لÓهÎإء وتشصكل خطرإ على إلÓعب.Ú
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