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نسسيب يÎأاسس مراسسم
اختتام عقد التوأامة

بن غÈيت ‘ زيارة
عمل إا ¤برج بوعريريج
ت - - -ق - - -ؤم وزي- - -رة الÎب- - -ي- - -ة
ال -ؤط -ن -ي -ة ن -ؤري-ة ب-ن غÈيت
ال - -ي- -ؤم وغ- -دا ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل
وت - - -ف - - -ق - - -د إا ¤ولي - - -ة ب - - -رج
ب-ؤع-ري-ري-ج Ÿع-اي-نة اŸؤؤسسسسات
الÎب- -ؤي- -ة ا÷دي -دة وت -ف -ق -د
لضس-اف-ة إا¤
لخ -ر ب-ا إ
ب -عضس -ه -ا ا آ
لط- - -ارات
الج - - -ت- - -م- - -اع م- - -ع ا إ
والشسركاء الجتماعي Úللقطاع بالؤلية.

يقؤم وزير الطاقة مصسطفى
ق-ي-ت-ؤ ،Êال-ي-ؤم ،ب-زي-ارة ع-مل
إا ¤ولي- - -ة ت - -ل - -مسس - -ان ح - -يث
ي - -ع - -اي - -ن ﬂت - -ل - -ف مشس- -اري- -ع
ال- -ت- -زود ب- -ال- -غ- -از وال- -ت -م -ؤي -ن
بالكهرباء اضسافة إا ¤ا‚ازات
اخرى حيؤية.

ميهوبي ‘ زيارة عمل
إا ¤ا÷لفة
يÎأاسض وزي - -ر اŸؤارد اŸائ - -ي - -ة
حسس Úنسس- -يب ي- -ؤم ال -ث -لث -اء 5
فÈاي- -ر م- -راسس -م اخ -ت -ت -ام ع -ق -د
لدارة
ال - -ت- -ؤأام- -ة «ا◊ؤك- -م- -ة وا إ
اŸت- -ك- -ام- -ل- -ة ل -ل -م -ؤارد اŸائ -ي -ة ‘
ا÷زائ- -ر» اŸن- -ف- -ذ ب Úال- -ؤك- -ال -ة
ال - -ؤط - -ن- -ي- -ة ل- -ل- -تسس- -ي ÒاŸدم- -ج
ل -ل -م -ؤارد اŸائ-ي-ة و›م-ؤع-ة م-ن
الشس -رك -ات ال -ب -ل -ج -ي -ك -ي -ة ل-ل-م-اء
لدارة اŸي-اه،
والشس -رك -ة ال-ع-ام-ة إ
وذلك على السساعة  8:30صسباحا
Ãقر الؤزارة.
ي- -ق- -ؤم وزي -ر ال -ث -ق -اف -ة ع -ز
ال -دي -ن م -ي -ه -ؤب-ي ال-ي-ؤم وغ-دا
ب- -زي- -ارة إا ¤ولي- -ة ا÷ل- -ف- -ة،
ل- -ت- -ف- -ق- -د وضس- -ع- -ي- -ة ال -ق -ط -اع
لط - -لع ع - -ل - -ى ال - -ه- -ي- -اك- -ل
وا إ
ال- -ث- -ق- -اف- -ي- -ة ب -ال -ؤلي -ة ،ك -م -ا
يشس -رف ع -ل -ى ت-دشس ÚاŸك-ت-ب-ة
ال - -ري - -ف- -ي- -ة ب- -ب- -ؤي- -رة ◊داب
وم - - -ع- - -اي- - -ن- - -ة مشس- - -روع إا‚از
داخ- -ل- -ي- -ة Ÿل -ح -ق -ت -ي ال -ف -ن -ؤن
التشسكيلية واŸؤسسيقى.

زرواطي تشسرف على
قافلة اŸدينة اÿضسراء
تشس - - -رف وزي - - -رة ال - - -ب- - -ي- - -ئ- - -ة
وال- -ط- -اق- -ات اŸت -ج -ددة ف -اط -م -ة
ال -زه -راء زرواط -ي ال -ي -ؤم وغ-دا
ع- -ل- -ى ب -رن -ام -ج ق -اف -ل -ة اŸدي -ن -ة
اÿضس- -راء ،ال -ت -ي –ط ال -رح -ال
بغرداية Ãشساركة شسخصسيات من
عا ⁄الفن والرياضسة ،وباŸؤازاة
تشس -رف ال -ؤزي -رة ع -ل -ى ت -ن -ظ-ي-م
اللقاء الثالث للجلسسات الؤطنية
لق - -تصس - -اد
ح- - -ؤل ال- - -ب- - -ي- - -ئ - -ة وا إ
التدويري.

ت -ن -ظ -م م -ؤؤسسسس-ة «شس-ه-رة ب-رود» غ-دا وإا ¤غ-اي-ة  7فيفري
ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ان-ي-ة ل-ل-م-ه-رج-ان الدو‹ للكسسكسسي الذي يضسم
معارضض ذات صسلة بالكسسكسسي واıصسصسة ل أ
لشسغال اليدوية
والصس- -ن- -اع- -ات ال- -ف- -خ -اري -ة إا ¤ج -انب ال -نشس -اط -ات ال -ف -ن -ي -ة
وال-ث-ق-اف-ي-ة ،أاي-ن سس-ت-ك-ؤن ف-لسس-ط Úضس-ي-ف شس-رف ال-تظاهرة
التي تقام على السساعة  10:00صسباحا بقصسر مفدي زكرياء.
يؤمية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤؤسسسسة العمؤمية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسض مالها الجتماعي ٢00 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
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منتدى إاعÓمي
وورشسة ترجمة
اŸوقع اإللكÎوÊ
لوزارة العدل

اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع رقم 333

تنظيم الطبعة الثانية للمهرجان الدو‹
للكسسكسسي

التحرير

يشس- -رف وزي- -ر ال- -ت- -ك- -ؤي- -ن
لسس-ت-اذ
وال -ت -ع -ل-ي-م اŸه-ن-ي Úا أ
ﬁم-د م-ب-ارك-ي،ال-ي-ؤم ،ع-لى
لطارات واŸديرين
اجتماع ا إ
الؤلئي Úللقطاع ،ابتداء من
السس- - -اع- - -ة  08:00صسباحا،
ب -اŸع -ه -د ال -ؤط -ن -ي ل-ل-ت-ك-ؤي-ن
وال -ت -ع -ل -ي -م اŸه -ن -ي Úال-ك-ائ-ن
م- - -ق- - -ره بـ  09شس- -ارع ﬁن -د
او◊اج اوصس- - -دي- - -ق  -شس- - -ارع
حيدرة سسابقا  -البيار.

أامانة المديرية العامة
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الفاكسض(0٢1)60.70.35:
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الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤؤولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ت-ن-ظ-م اÙاف-ظ-ة السس-ام-ي-ة
لم- - - -ازي- - - -غ - - -ي - - -ة ي - - -ؤم 6
ل - - - -أ
فÈايراŸقبل منتدى إاعلمي
وورشس- - -ة ت- - -رج- - -م- - -ة اŸؤق - -ع
الل -كÎو Êل -ؤزارة ال -ع -دل،
وذلك Ãشس -ارك -ة ن -خ -ب -ة م-ن
اıتصس ‘ Úال-ل-غ-ة وال-ثقافة
لم- - -ازي- - -غ- - -ي- - -ة وب - -حضس - -ؤر
ا أ
السس -ل -ط -ات اÙل-ي-ة وإاط-ارات
وزارة ال- - -ع - -دل واÙاف - -ظ - -ة
لمازيغية ،وذلك
السس-ام-ي-ة ل أ
ع-ل-ى السس-اع-ة  10:00صسباحا
Ãك-ت-ب-ة اŸط-ال-ع-ة ال-عمؤمية
ببجاية.
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للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها
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ا’حد  03فيفري  2019م
الموافق لـ  28جمادى اأ’ولى  1440هـ

دعا إا ¤إا‚اح اŸوعد الدÁقراطي

بدوي :ضسرورة مرافقة كل اŸؤوسسسسات اŸكلفة بتحضس ÒالقÎاع
أاك- -د وزي- -ر ال- -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات
اÙلية والتهيئة العمرانية نور الدين
ب -دوي ،أامسس ،خ Ó-ل اج -ت -م -اع ال -ل-ج-ن-ة
ال-ق-ط-اع-ي-ة ل-ت-حضش Òالن-ت-خابات ،على
أاه-م-ي-ة «ال-ت-ع-بئة الششاملة» لضشمان سشÒ
«ف-ع-ال وشش-ف-اف» ل-ل-ع-م-ل-ي-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة
لرئاسشيات  18أابريل .2019
وأاوضسح بيان للوزارة أان بدوي شسدد على
ضس -رورة «م -راف -ق -ة ك -ل اŸؤوسسسس -ات اŸك -ل-ف-ة
ب- -ت- -حضس Òا’ن- -ت- -خ -اب -ات’ ،سس -ي -م -ا اÛلسس
ال-دسس-ت-وري وال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ليا اŸسستقلة Ÿراقبة
ا’نتخابات ،خاصسة فيما يتعلق بإاتاحة الولوج
إا ¤القوائم ا’نتخابية».
ك -م -ا أاسس -دى ‘ ن -فسس السس -ي -اق «ت-ع-ل-ي-م-ات
ب -خصس -وصس ت -ع -زي -ز ال -ت-ك-وي-ن ع-ل-ى اŸسس-ت-وى
اÙلي لفائدة اŸكلف Úبالتأاط Òمن خÓل
ا’عتماد على تقنيات حديثة وسسهلة تسسمح
لهم بالتحكم التام واأ’داء الصسارم Ÿهامهم
خÓل سس Òالعملية ا’نتخابية».
وأاضس- -اف ال -ب -ي -ان ،ان ج -دول اع -م -ال ه -ذا
ا’جتماع التنسسيقي للجنة القطاعية اŸكلفة
بالتحضس ÒلÓنتخابات الرئاسسية تضسمن «مدى

تقدم التحضسÒات اŸتعلقة بهذا ا’سستحقاق
ال -ه -ام ،ح -يث ” ع -رضس ﬂت -ل-ف اإ’ج-راءات
التي ” مباشسرتها وتلك ا›ÈŸة مسستقبÓ
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ج-وانب ال-ق-ان-ون-ي-ة وال-ل-وج-يسس-ت-ي-ة

والعصسرنة وا’تصسال».
وذكر نفسس اŸصسدر ،أان وزير الداخلية أاكد
على «ضسرورة تقريب مراكز ا’نتخاب بالنسسبة
للمواطن ،Úخاصسة ‘ اأ’حياء ا÷ديدة بعد
عمليات إاعادة اإ’سسكان الواسسعة التي عرفتها
ﬂتلف الو’يات».
وباإ’ضسافة إا ¤ذلك ،دعا إا« ¤تعبئة كل
الوسسائل من أاجل تسسهيل التنقل نحو مكاتب
ال - -تصس - -ويت وال- -ت- -نسس- -ي- -ق م- -ع وزارة الشس- -ؤوون
اÿارجية من أاجل ضسمان أاحسسن الظروف
لتصسويت ا÷الية ا÷زائرية باÿارج».
ك -م -ا ذك -ر ال -وزي -ر «ب-ت-ع-ل-ي-م-ات-ه ب-خصس-وصس
توحيد وتطوير اأ’نظمة اŸعلوماتية ا◊الية
إا ¤ج- -انب –سس Úال- -ت- -ق- -اط- -ع بﬂ Úت- -ل- -ف
اأ’ن -ظ -م -ة م -ن أاج -ل ا’سس -ت -ف -ادة اŸث -ل -ى م-ن
الوسسائل التكنولوجية لتجسسيد الشسفافية التامة
‘ تسس -ي Òال -ع -م -ل -ي -ة ا’ن -ت-خ-اب-ي-ة واŸراف-ق-ة
ا÷وارية للسسلطات اÙلية ‘ هذا اÛال».
و‘ اأ’خ ،Òحث بدوي جميع اإ’طارات
على «ضسرورة التعبئة الشساملة من أاجل إا‚اح
ه -ذا اŸوع-د ا’ن-ت-خ-اب-ي ال-ه-ام ال-ذي ي-ك-رسس
اŸمارسسة الدÁقراطية ‘ بÓدنا».

ششهر قبل انقضشاء أاجل إايداع ملف الÎششح

أازيد من  170شسخصس ينوون خوضس اŸعÎك الرئاسسي
أاقل من ششهر عن انقضشاء أاجل إايداع ملفات
الÎششحات لÓنتخابات الرئاسشية اŸقررة ‘ 18
أاب -ري-ل  ،2019ق- - -ام أازي- - -د م- - -ن  170راغ- -ب ‘
الÎشش- -ح بسش- -حب اسش- -ت- -م- -ارات ال- -ت -وق -ي -ع م -ن -ذ
اسش-ت-دع-اء ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخ-ب-ة ،وه-و رق-م قياسشي
م -ق -ارن-ة ب-رئ-اسش-ي-ات سش-ن-ة  2014ال-ت-ي سش-جلت
حوا‹ مائة راغب ‘ الÎششح.
ب-ال-ف-ع-ل ،قام  172راغب ‘ الÎشس -ح ،ب -ي -ن -ه-م 14
رئ -يسس ح -زب سس -ي -اسس-ي و 158مÎشس -ح ح -ر ،بسس -حب
اسس -ت -م -ارات اك -ت -ت-اب ال-ت-وق-ي-ع-ات ،ب-حسسب ا◊صس-ي-ل-ة
اأ’خÒة لوزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة
العمرانية.
باŸقابل ‘ ،سسنة  ،2014سسحب حوا‹ مائة راغب
‘ الÎشسح اسستمارات ا’كتتاب على مسستوى نفسس
الوزارة.
وي -فسس -ر ه -ذا ال -ع -دد ل -ل-راغ-ب ‘ ÚالÎشس-ح ب-ك-ون
الدسستور يسسمح لكل مواطن جزائري الÎشسح لرئاسسة
ال -دول -ة ط -ب-ق-ا أ’ح-ك-ام اŸادة  87-32م-ن ال-دسستور.
وبالفعل تنصس هذه اŸادة على أان اÎŸشسح لرئاسسة
ا÷مهورية يجب أان يتمتع فقط بجنسسية جزائرية
أاصسلية وديانة إاسسÓمية وأان يبلغ  40سسنة كاملة يوم
ا’نتخاب.
وب -اإ’ضس -اف -ة ا ¤ال -دسس -ت -ور ،ف -ال -ق -ان-ون ال-عضس-وي
اŸتعلق بالنظام ا’نتخابي يحصسي عددا من الشسروط
للÎشسح إا ¤رئاسسة ا÷مهورية ‘ .هذا السسياق ،يجب
على اÎŸشسح أان يقدم ،سسواء قائمة تضسم على اأ’قل
Óعضس-اء اŸن-ت-خ-ب Úل-ل-م-ج-السس
 600ت -وق-ي-ع ف-ردي ل -أ
الشسعبية البلدية والو’ئية أاو الŸÈانية ،موزع ÚعÈ
 25و’ية على اأ’قل أاو قائمة تضسم على اأ’قل 60.000
توقيع فردي Ÿسسجل ‘ Úالقائمة ا’نتخابية .وأادنى
عدد للتوقيعات اŸطلوبة لكل و’ية ’ يجب أان يقل
عن .1.500
وع -ل -ى ال -رغ -م م -ن ك -ل ه -ذه الشس-روط ،ف-إان ع-دد
ال- -راغ -ب ‘ ÚالÎشس -ح اŸصس -رح ب -ه -م «ج -د م -رت -ف -ع»

مقارنة بسسنة .2014
و“ت اإ’شسارة إا ¤أانه خÓل سسنة ‚ ،2014ح 6
مÎشسح Úفقط ‘ تلبية الشسروط اŸقررة ‘ القانون
’سسيما جمع التوقيعات إ’يداع ملفاتهم على مسستوى
اÛلسس الدسستوري ‘ اآ’جال القانونية.
يتعلق اأ’مر ،برئيسس ا÷بهة الوطنية ا÷زائرية
موسسى تواتي ،ورئيسس جبهة اŸسستقبل عبد العزيز
بلعيد ،ورئيسس حزب عهد  ، 54فوزي رباع Úواأ’مينة
العامة ◊زب العمال لويزة حنون ،والرئيسس اŸنتهية
و’يته عبد العزيز بوتفليقة ،ورئيسس ا◊كومة السسابق
علي بن فليسس.

فرضس شسروط لتحديد توافد الÎشسحات
ونظرا للعدد اŸرتفع للمÎشسح ،Úاعت Èرسسميون
وسس -ي-اسس-ي-ون ورج-ال ق-ان-ون أان-ه ي-ت-ع Úف-رضس شس-روط
قصسد «–ديد هذا التوافد» و»تدفق اÎŸشسح.»Ú
و‘ اتصسال مع واج ،اعت Èعامر رخيلة اأنه يتعÚ
فرضس هذه الشسروط على الراغب ‘ ÚالÎشسح ،مشسÒا

جÓوي من البويرة:

‘ هذا الصسدد ا ¤مثال تركيا التي يشسÎط دسستورها
لسسنة  1980شسهادة جامعية ،أاو تونسس حيث يجب أان
يقدم اÎŸشسح ضسمانا ماليا ليÎشسح.
‘ هذا الصسدد ،أاكد رخيلة على ضسرورة مراجعة
شسروط الÎشسح .مضسيفا ،أان هذه اŸهمة يجب تكليف
اŸشسرع بها ،حيث يقوم بتحديد شسروط لكل منتخب
سسواء لرئاسسة ا÷مهورية أاو الŸÈان أاو اÛالسس
اÙلية (الو’ئية والبلدية).
وبخصسوصس «العدد الكب »Òللراغب ‘ ÚالÎشسح،
اعت Èاأ’سستاذ رخيلة أان بعضسهم عبّروا عن «طموحات
م -ف -رط -ة « ت -ن -اول -ت -ه -م وسس -ائ-ل ا’عÓ-م ك-ثÒا بسس-بب
تصسريحاتهم التي غالبا ما تكون غريبة» ،مضسيفا أان «
وسس -ائ -ل اإ’ع Ó-م م -دع -م -ة ب -الشس -ب-ك-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
ضساعفت من اÿرجات اإ’عÓمية لهؤو’ء».
وق -د دع -ا رخ -ي -ل-ة ،ال-ذي أاك-د أان «ه-ذه ال-وضس-ع-ي-ة
ليسست خاصسة با÷زائر فقط Ãا أان مصسر سسبق وأان
سس- -ج- -لت أال- -ف مÎشس- -ح» ا« ¤ا◊ف- -اظ ع- -ل -ى صس -ورة
ا÷زائر ومؤوسسسسة رئاسسة ا÷مهورية».
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ،ت -رى ا◊ق-وق-ي-ة ن-ادي-ة آايت زاي أان
الÎشس-ح ل-رئ-اسس-ة ا÷م-ه-وري-ة م-ب-دأا ي-ك-رسس-ه ال-دسستور
وم -تضس -م -ن ‘ ال-ب-ي-ان ال-ع-اŸي ◊ق-وق ا’نسس-ان .ك-م-ا
أاوضسحت أانه اعتمادا على عدد الراغب ‘ ÚالÎشسح
اŸسسجل ا ¤حد اآ’ن ،فانه من اأ’فضسل التفك‘ Ò
ه -ذه الشس -روط ،م -ذك-رة ع-ل-ى سس-ب-ي-ل اŸث-ال بضس-رورة
«“تع اÎŸشسح بخÈة كمناضسل ‘ ا◊ركة ا÷معوية
أاو ا◊زبية حتى وان  ⁄يكن يتمتع Ãسستوى جامعي».
من جهته ،أاوضسح رئيسس الهيئة العليا اŸسستقلة
Ÿراقبة ا’نتخابات ،عبد الوهاب دربال أان «القانون
يضس -م -ن ا◊ق ‘ الÎشس -ح ÷م -ي -ع ا÷زائ-ري Úال-ذي-ن
يسستوفون الشسروط اÙددة» ،معتÈا أان هذا العدد
الهام يشسكل «خطوة ايجابية تعني بأان اŸواطن حر»
‘ الÎشسح لÓنتخابات ‘ .هذا الصسدد ،دعا دربال
اŸث - -ق - -ف Úا« ¤اŸسس - -اه - -م- -ة ‘ إاعÓ- -م و–سس- -يسس
اÛتمع».

باب األكادÁية ا÷زائرية للغة األمازيغية مفتوح للمهارات
لمازيغية
لكادÁية ا÷زائرية للغة ا أ
أاكد رئيسس ا أ
ﬁم- -د جÓ- -وي ،أامسس ،ب- -ال- -ب- -وي- -رة أان «ه -ذه اŸؤوسشسش -ة
لن اŸهمة كبÒة».
الوطنية بحاجة إا ¤ا÷ميع أ
قال جÓوي على هامشس اجتماع نظمته ا÷معية
الوطنية لÎقية اŸواطنة وحقوق اإ’نسسان إان «باب
اأ’كادÁية سسيبقى مفتوحا دائما أامام جميع القادرين
على إاضسافة اŸزيد إا ¤مشساريع ترقية اأ’مازيغية.
سسيكون مفتوحا للباحث Úوالعلماء».
إان اأ’كادÁية –تاج إا ¤ا÷ميع ،أ’ن «اŸهمة
كبÒة» ،يقول نفسس اŸسسؤوول ،مؤوكدا أان مؤوسسسسته
Óولويات».
«سستجسسد مشساريعها العلمية وفقًا ل أ
ولدى تكرÁه من طرف اÛاهد قايد صسÓح
رئيسس ا÷معية الوطنية لÎقية اŸواطنة وحقوق

اإ’نسسان اŸنظمة لهذه ا’حتفالية ،قال جÓوي إانه
«ج -د ف -خ -ور وسس-ع-ي-د» وه-و ع-ل-ى رأاسس اأ’ك-ادÁي-ة
ا÷زائ -ري -ة ل -ل -غ -ة اأ’م-ازي-غ-ي-ة ،م-ؤوك-دا أان-ه «سس-وف
Óولويات».
يجسسد مشساريعه العلمية والبحثية وفقاً ل أ
وأاضساف ذات اŸسسؤوول ،أان «اأ’كادÁية تعتزم
تنفيذ مشساريعها دون تسسرع ،أ’ن ذلك يتطلب الكثÒ
من الوقت وا÷هد والقوة».
وقال ‘ هذا الصسدد ،إان «اأ’كادÁية ا÷زائرية
للغة اأ’مازيغية سستجسسد مشساريعها وفق أاولويات
ودون تسسرع» ،مؤوكدا أانه ‘ اŸقام اأ’ول يجب
ع -ل -ي -ه -ا (اأ’ك-ادÁي-ة) «تسس-ط Òب-رن-ام-ج أانشس-ط-ت-ه-ا
ال-ع-ل-م-ي-ة وال-ب-ح-ث-ي-ة .ل-ق-د ان-ت-ظرنا هذه اأ’كادÁية
لسس -ن -وات ع-دي-دة ون-أام-ل أان ت-ع-م-ل م-ن أاج-ل ت-ق-دم

لول مرة بوهران
أ

وتطوير اللغة اأ’مازيغية».
و‘ كلمته أاوضسح جÓوي ،أان الهدف الذي يجب
–قيقه يتطلب «جهدا كبÒا وعم Óكام Óونظيفا
وبعيدا عن أاي جدل».
وأاكد أان «مسسار ترقية هذه اللغة من لغة قومية
إا ¤ل -غ -ة رسس -م -ي -ة ث -م إاضس -ف -اء ال -ط -اب -ع ال -رسس -م -ي
لÓحتفا’ت بيناير كعيد وطني ،وصسو’ إا ¤إانشساء
اأ’ك -ادÁي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-غ-ة اأ’م-ازي-غ-ي-ة م-ت-واصس-ل
دائ -م -ا Ãزي -د م -ن ا÷ه-د واŸع-رف-ة وذلك ب-فضس-ل
ال -ك -ف -اح ال -ط -وي -ل ل -ل -ه -وي -ة وخ -اصس -ة إارادة رئ -يسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أاحييه على
Óمازيغية مكانتها على
هذا اÛهود الذي أاعطى ل أ
السساحة اللغوية الوطنية والرسسمية».

نواد لعلم الفلك باŸؤوسسسسات الÎبوية

ششرعت جمعية علم الفلك « البتا »Êلوهران
لول م -رة ب-وه-ران ن-وادي
م -ؤوخ -را ‘ اسش -ت -ح -داث أ
ل -ع -ل-م ال-ف-لك ع-ل-ى مسش-ت-وى اŸؤوسشسش-ات الÎب-وي-ة،
حسشبما علم من هذه ا÷معية.
وق -د ان -ط -ل -قت ه -ذه اŸب -ادرة م -ن -ذ أاسس-ب-وع Úع-ل-ى
مسستوى الثانويت Úالواقعت Úبحيي فÓوسسن ( الÈكي
سسابقا ) والياسسم Úشسرق وهران ثم سستليها انشساء نوادي
بثانويات أاخرى ،كما أاوضسحت رئيسسة ا÷معية ،عائشسة
معمري.
وقد ” بر›ة تأاسسيسس نوادي علم الفلك ع Èسست
ثانويات التي أابدت موافقتها حسسبما أاشسارت اليه السسيدة

معمري مÈزة ان «الدعوة مفتوحة لكافة اŸؤوسسسسات
ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف أاط-واره-ا اŸه-ت-م-ة ب-ه-ذا النوع من
النوادي العلمية».
ويكمن الهدف من انشساء هذه النوادي ‘ نشسر ثقافة
علم الفلك ‘ وسسط التÓميذ من خÓل تقد Ëدروسس
‡ا يسسمح لهم باكتسساب معلومات باعتبار أان علم الفلك
من العلوم القدÁة واكتشساف عا ⁄الكواكب واÛرات
والنجوم وغÒها وفق السسيد معمري التى تعد أاسستاذة ‘
الفيزياء .وسسيتم تقد ËللتÓميذ تدريبات حول طرق
اسستعمال التلسسكوبات واجراء الرصسد الفلكي لنقلهم من
اŸرح-ل-ة ال-ن-ظ-ري-ة ا ¤ال-ع-م-ل ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي ‡ا سس-يسس-مح

بابراز مواهب التÓميذ ‘ هذا اÛال كما اشس Òاليه.
كما تشسرف جمعية علم الفلك « البتا »ÊخÓل هذه
السسنة على تكوين  12طف ÓتÎاوح أاعمارهم ب 7 Úو12
سسنة –دوهم رغبة متابعة دروسس ‘ علم الفلك –ت
اشس -راف ا’سس -ت -اذ سس -ي -د ع -ل-ي ل-ق-م-ا Êم-ع اشس-راك-ه-م ‘
عمليات الرصسد الفلكي ‡ا يتيح لهم إا‚از أاشسغال يدوية
تخصس عا ⁄الكواكب والنجوم.
من جهة أاخرى ،وÃناسسبة ا’حتفا’ت Ãائة سسنة
ع -ل -ى ت -أاسس -يسس ا’–اد ال -ع -اŸي ل -ع-ل-م ال-ف-لك ‘ ،1919
سس -تسس -اه -م ا÷م -ع-ي-ة اŸذك-ورة ب-دءا م-ن ه-ذه السس-ن-ة ‘
تنظيم عدة أانشسطة على مسستوى وهران.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لوروبي ـــ العربي  5بÈوكسشل
يششارك ‘ الجتماع الوزاري ا أ

مسساهل يتحادث مع موغريني واألم Úالعام للحلف األطلسسي
يجري وزير الششؤوون اÿارجية عبد
ال- -ق- -ادر مسش- -اه- -لﬁ ،ادث- -ات م- -ع ن- -ائب
رئ -يسس اŸف -وضش -ي -ة الوروب-ي-ة واŸم-ث-ل-ة
السشامية للششؤوون اÿارجية والسشياسشة
لمÚ
لم-ن-ي-ة ف-ي-دي-ريكا موغريني ،وا أ
ا أ
ال -ع -ام ◊ل -ف شش -م-ال الط-لسش-ي ج-ونسس
سشتولتنÈغ بÈوكسشل ،حيث يششارك ‘
لوروب-ي  -ال-عربي
الج-ت-م-اع ال-وزاري ا أ
اÿامسس اŸقرر ،غدا ،بحسشب ما ورد ‘
بيان لوزارة الششؤوون اÿارجية.
تكون اÙادثات فرصسة «لدراسسة وضسعية
وآافاق العÓقات الثنائية التي يسسÒها اتفاق
الشسراكة قصسد تعزيزها أاك ‘ Ìإاطار اŸنفعة
اŸت- -ب- -ادل- -ة ب Úال -ط -رف Úأام -ام ال -ت -ح -دي -ات
Óم -ن وال -ت -ن -م -ي-ة ‘ اŸن-ط-ق-ة»،
اŸشسÎك -ة ل  -أ
بحسسب ما أاكد البيان.
كما يشسارك مسساهل ‘ لقاء ينظم Ãبادرة
م -ن ا’–اد ا’وروب -ي ح -ول م -وضس -وع «ت -ع-دد
اأ’طراف وا◊وار اإ’قليمي».
وي -ت -ح -ادث مسس -اه -ل م-ن ج-ه-ة أاخ-رى ،م-ع
اأ’م Úالعام ◊لف شسمال اّأ’طلسسي جونسس
سس- -ت -ول -ت -نÈغ ح -ول «ال -ع Ó-ق -ات ب Úا÷زائ -ر
وح -ل -ف شس -م -ال اأ’ط-لسس-ي وك-ذا ح-ول أاوضس-اع
اأ’زمات والنزاعات والتحديات اأ’منية ،على
غرار اإ’رهاب وا÷رÁة اŸنظمة والهجرة
غ Òالقانونية التي سستُناقشس بهذه اŸناسسبة»،
بحسسب ما ذكر ذات اŸصسدر.
وخÓ- -ل إاق- -ام- -ت- -ه بÈوكسس -ل ،ي -ق -دم وزي -ر
الشسؤوون اÿارجية مداخلة أامام ›لسس حلف
شسمال ا’طلسسي حول التجربة ا÷زائرية ‘
›ال مكافحة اإ’رهاب ومسساهمة ا÷زائر
‘ –قيق ا’سستقرار اإ’قليمي» ،بحسسب ما
أاضساف البيان.

م -ع ال -ع-ل-م ،يشس-ارك مسس-اه-ل ‘ ا’ج-ت-م-اع
الوزاري العربي  -ا’أوروبي اÿامسس ،اŸقرر
عقده بÈوكسسل ،بحسسب ما أافاد به ،أامسس،
بيان للوزارة.
وأاوضسح ذات اŸصسدر ،أان وزراء اÿارجية
العرب ونظراءهم ا’أوروبي Úيعكفون خÓل
هذا ا’جتماع على «تقييم التعاون ب Úجامعة
ال -دول ال -ع -رب -ي -ة وا’–اد اأ’وروب-ي ‘ شس-ت-ى
اÛا’ت السس - - -ي - - -اسس- - -ي- - -ة وا’ق- - -تصس- - -ادي- - -ة
وا’سستثمارية والتكنولوجية والعلمية».
وع- -ل- -ى ه- -امشس ه -ذا ا’ج -ت -م -اع ،ي -ج -ري
مسس -اه -ل «ﬁادث -ات ث -ن -ائ -ي -ة م -ع ب -عضس م -ن
نظرائه العرب واأ’وروبي Úلبحث سسبل تعزيز
التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول
ﬂتلف القضسايا ذات ا’هتمام اŸشسÎك Ãا
فيها القضسايا اŸسسجلة على جدول اأ’عمال».

 6مششاريع قوان Úوأاسشئلة ششفوية

اÛلسس الشسعبي الوطني يضسبط جدول أاعماله لشسهر فÈاير
ق-ام م-ك-تب اÛلسس الشش-ع-ب-ي ال-وط-ني
بضش -ب -ط ج -دول أاع -م -ال -ه لشش -ه-ر فÈاي-ر
اŸتضشمن سشتة ( )6مششاريع قوان Úوكذا
لسشئلة الششفوية ،بحسشب ما أافاد
طرح ا أ
به بيان للمجلسس.
وسسيقوم نواب الغرفة الثانية Ãناقشسة تلك
اŸشس -اري -ع ‘ ال -ي -وم اŸق -رر ل -ه -ا وذلك ب -ع-د
ا’سستماع إا ¤ملخصسات ا◊كومة الذي سسÒد
ع -ل -ى انشس-غ-ا’ت-ه-م ‘ ال-فÎة اŸسس-ائ-ي-ة وك-ذا
تقارير اللجان اıتصسة ،يشس Òذات اŸصسدر.
وتتمثل هذه النصسوصس القانونية ‘ مشسروع
القانون اŸعدل واŸتمم للقانون رقم 01-06
اŸؤورخ ‘  20فيفري  2006واŸتعلق بالوقاية
من الفسساد ومكافحته اÈŸمج ليوم الثÓثاء 5
فÈاير ،ومشسروع القانون اŸتعلق بالنشساطات

الفضسائية (اأ’حد  10فÈاير) وكذا مشسروع
القانون اŸعدل واŸتمم للقانون رقم 08-88
اŸؤورخ ‘  26يناير  1988واŸتعلق بنشساطات
ال-طب ال-ب-ي-ط-ري وح-م-اي-ة الصس-ح-ة ا◊ي-وان-ية
(اأ’ثن 11 ÚفÈاير).
كما سسيتم دراسسة ومناقشسة مشسروع القانون
اŸتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أاخطار
ا◊ري- -ق وال- -ف- -زع اÈŸم- -ج ي- -وم  12فÈاير،
ومشسروع القانون اŸعدل واŸتمم للقانون رقم
 06-98اŸؤورخ ‘  27جوان  1988الذي يحدد
القواعد العامة اŸتعلقة بالطÒان اŸد17( Ê
فÈاير) ليليه مناقشسة يوم  18فÈاير مشسروع
القانون اŸتعلق باأ’نشسطة النووية.
وقد خصسصس مكتب اÛلسس يومي  7و21
فÈاير إا ¤طرح اأ’سسئلة الشسفوية.

سشفÒة كندا من سشكيكدة:

أاك Ìمن مليار دولر كندي حجم اŸبادلت التجارية ب Úالبلدين
“ويل  06مشساريع ÷معيات ﬁلية با÷زائر

أاك-دت ب-ات-ريسش-ي-ا م-ي-ك-ولغ-ن سش-فÒة
كندا با÷زائر ،خÓل معاينتها Ÿششروع
لي-ك-ول-وج-ية ÷معية «بريق
اŸدرسش-ة ا إ
Ã »21دي -ن -ة بسش -ك-ي-ك-دة« ،ع-ل-ى م-ت-ان-ة
العÓقة ب Úا÷زائر وكندا ،لسشيما ‘
›ال اŸب- -ادلت ال- -ت -ج -اري -ة و‘ ق -ط -اع
الÎبية» .وأاوضشحت «اأن قيمة النششاط
ال -ت -ج -اري ل-ك-ن-دا ب-ا÷زائ-ر ي-قّ-در بـ1.5
م -ل -ي -ار دولر ك -ن-دي ،ن-ت-ي-ج-ة ال-عÓ-ق-ة
ا÷يدة ب Úالبلدين».

áØ«©dG ódÉN :Ióµ«µ°S
Óه-م-ي-ة ال-كبÒة
أاوضس-حت سس-فÒة ك-ن-دا« ،ل -أ
التي توليها كندا لتبني اŸبادرات اÙلية من
مشساريع ÷معيات اÛتمع اŸد ÊإاطÓقها
كل سسنة Ÿناقصسة ‘ هذا اإ’طار ،من أاجل
“وي -ل وإا‚اح مشس -اري -ع ا÷م-ع-ي-ات اÙل-ي-ة
على اÿصسوصس».
وأاشسارت السسفÒة ‘ ذات السسياق« ،أان
ك- -ن -دا ت -خّصس -صس م -ي -زان -ي -ة صس -غÒة ‘ إاط -ار
الصسندوق الكندي لدعم اŸبادرات اÙلية،
ل- -دع- -م مشس- -اري -ع ه -ذه ا÷م -ع -ي -ات ‘ ›ال
التكوين› ‘ ،ال اأ’نشسطة التي لها عÓقة
ب- - - -اŸسس - - -اواة ب Úا÷نسس ،Úوك - - -ذا ‘ ›ال
البيئة» ،وأاضسافت ذات اŸتحدثة «أانه خÓل
السس -ن -ة اŸاضس -ي -ة ت -ل-قت السس-ف-ارة  100طلب
“ويل Ÿشساريع متنوعة وﬂتلفة ” ،قبول 06
مشساريع اسستوفت الشسروط ،ليتم “ويل هذه

اأ’خÒة ب -ق -ي -م-ة  20م-ل-ي-ون دي-ن-ار ج-زائ-ري
للمشسروع الواحد».
Óشس-ارة ،السس-فÒة ب-ات-ريسس-ي-ا م-ي-ك-و’غ-ن،
ل -إ
عاينت مشسروع اŸدرسسة اإ’يكولوجية بريق 21
لÎق- -ي- -ة ال- -ط- -اق- -ات اŸت- -ج- -ددة وال -ت -ن -م -ي -ة
اŸسس -ت -دام-ة بسس-ك-ي-ك-دة ،ال-ت-ي اسس-ت-ف-ادت م-ن
“ويل Ÿشسروعها ‘ ،إاطار صسندوق الدعم
للجمعيات اÙلية لدولة كندا ،وتعد جمعية
بريق ،21من ا÷معيات النشسطة ‘ اÛال
ال -ب -ي -ئ -ي واك-تسس-بت Œرب-ة م-ك-ن-ت-ه-ا م-ن نسس-ج
عÓ- -ق- -ات ه- -ام -ة ع -ل -ى اŸسس -ت -وي ÚاÙل -ي
والدو‹.
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بوتفليقة مرشسح أاحزاب التحالف الرئاسسي لنتخابات  ١٨أافريل
اسستكمال الÈنامج اإلصسÓحي والتنموي الطموح من أاجل جزائر سسيدة قوية
لصشÓح وألتنمية ،وتقديرأ
رششحت أحزأب ألتحالف ألرئاسشي،أمسس ،رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة لعهدة رئاسشية جديدة بهدف مرأفقة برنا›هŸ ،وأصشلة مسشÒة أ إ
لمنية وألقتصشادية منها ‘ ظل حكمه ألرششيد ÿدمة ألششعب منذ توليه ألسشلطة.
÷هوده ‘ حماية ألبÓد من ألتحديات ألرأهنة سشيما أ أ

جÓل بوطي
ت- -رشس- -ي- -ح رئ- -يسص ا÷م -ه -ؤري -ة ج -اء ع -قب
اج -ت -م -اع ق-ادة ال-ت-ح-ال-ف ال-رئ-اسس-ي ‡ث-ل-ة ‘
م-نسس-ق ه-ي-ئ-ة تسس-ي Òج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر الؤطني
معاذ بؤشسارب ،واألم Úالعام للتجمع الؤطني
ال -دÁق -راط -ي اح -م-د أاوي-ح-ي-ى ،وع-م-ار غ-ؤل
رئيسص Œمع أامل ا÷زائر ،وكذا رئيسص ا◊ركة
الشس -ع -ب-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ع-م-ارة ب-ن ي-ؤنسص ،ل-ي-ت-م
اإلعÓ- -ن رسس- -م- -ي- -ا ع -ن اخ -ت -ي -اره -م Ÿرشس -ح
األحزاب ‘ انتخابات  18افريل القادم.
وأاوضس - -ح م - -نسس- -ق ح- -زب اآلفÓ- -ن ،م- -ع- -اذ
ب -ؤشس -ارب خÓ-ل ق-راءت-ه ال-ب-ي-ان اÿت-ام-ي ،أان
اإلج - -م - -اع ع - -ل - -ى ه - -ذا ال - -ق - -رار راج- -ع إا¤
اŸكتسسبات التي –ققت خÓل العشسرين سسنة
اŸاضس- -ي- -ةﬂ ‘ ،ت- -ل- -ف اŸي- -ادي- -ن األم -ن -ي -ة
والقتصسادية والجتماعية ،مؤؤكدا أان أاحزاب
التحالف شسددت على ضسرورة العمل معا من
أاجل إا‚اح مسسعى اسستمرار الرئيسص بؤتفليقة
‘ قيادة البÓد.
ونؤه معاذ بؤشسارب عقب الجتماع الذي
جمع قادة أاحزاب التحالف الرئاسسي ‘ مقر
«اآلف Ó-ن» ب -ال-ع-اصس-م-ة ،أامسص ،ب-أان ال‚ازات
ال -ت-ي ق-ام ب-ه-ا رئ-يسص ا÷م-ه-ؤري-ة م-ن-ذ ت-ؤل-ي-ه
ا◊كم ،هي ما جعل أاحزاب التحالف تقدمه
كمرشسح لها لنتخابات  18أافريل ،وهؤ كذلك
مسس -ع -ى ك -ل الشس -عب ا÷زائ -ري ال-داع-م ل-ه-ذا
التؤجه النبيل ‘ السستمرارية ،مضسيفا « أان
الشسعب يسستبشسر خÒا من هذه النتخابات،

سسيما وأان بؤتفليقة لبى رغبته سسنة Ÿ 1999ا
حكم البلد ‘ تلك الفÎة الصسعبة.
وذكر اŸتحدث بإاسسم أاحزاب التحالف أان
هذا األخ Òيسستند إا ¤حاجة ا÷زائر لتجميع
الطاقات الؤطنية وتعبئة القدرات السسياسسية

ÿدم- -ة ا÷زائ- -ر أاول وأاخÒا ،ق- -ائ  »Ó-ب -أان -ه
أاضس- -ح- -ى م- -ن الضس- -روري م- -ؤاصس- -ل- -ة ت- -ع -زي -ز
اŸك -اسسب اÙق -ق -ة م -ن -ذ ب-داي-ة إاصسÓ-ح-ات
رئيسص ا÷مهؤرية» ،سسيما وأان ا÷يشص الؤطني
الشس -ع -ب -ي ‘ ع -ه -ده أاصس -ب -ح م -ل-ت-زم-ا Ãه-ام-ه

الدسستؤرية ،وبات يقؤم بدوره اŸنؤط به خÒ
قيام ،وذلك ما Œلى ‘ ما تنعم به ا÷زائر
اليؤم من امن واسستقرار.
ودعا منسسق «اآلفÓن» إا ¤ضسرورة تكاتف
ج -ه -ؤد ا÷م -ي -ع ◊م -اي-ة ال-ب-ل-د م-ن ﬁاولت

Óرندي»
أويحيى بعد ألدورة ألسشادسشة للمجلسس ألوطني «ل أ

ضس- -رب اسس- -ت -ق -راره ،وه -ذا ب -ت -ق -ؤي -ة ا÷ب -ه -ة
الداخلية من أاجل الؤقؤف ،وقفة رجل واحد
ضسد كل جهة ترغب ‘ تشسؤيه صسؤرة ا÷زائر،
وال- -ع- -م- -ل ك- -ذلك ع- -ل- -ى Œن- -ي- -د ا÷زائ -ريÚ
Ÿؤاصس - -ل - -ة الÈن - -ام- -ج ال- -ن- -هضس- -ؤي ل- -رئ- -يسص
ا÷مهؤرية عبد العزيز بؤتفليقة ،الذي مكن
من وضسع إاسسÎاتيجية للتنمية اŸسستدامة ،كما
أان -ه -ا ح-ق-قت اعÎاف-ا ع-ل-ى مسس-ت-ؤى اŸشس-ه-د
السسياسسي العام.
وت -ؤؤك -د أاح -زاب ال -ت -ح -ال-ف ال-رئ-اسس-ي ب-ع-د
ال -ت -ؤق -ي -ع ع -ل -ى إاع Ó-ن الÎشس -ي -ح ب -ك -ل ع -زم
وتصسميم حسسب معاذ بؤشسارب على التزامها
بالؤقؤف صسفا واحدا مع رئيسص ا÷مهؤرية
Ÿؤاصسلة مسسÒة اŸكاسسب ،إاخÓصسا للجزائر،
ذات ال- -ت- -اري- -خ اÛي- -د وال‚ازات ال- -كÈى،
واسس-ت-ك-م-ال لÈن-ا›ه اإلصسÓ-ح-ي وال-ت-نمؤي،
مشس-ي-دي-ن ب-إاسس-ه-ام-ه إلحÓ-ل األم-ن ‘ ال-بÓ-د
ع Èم -ي-ث-اق اŸصس-ا◊ة ال-ؤط-ن-ي-ة ال-ذي أارسس-ى
دعائم الدولة القؤية اŸسستقرة.
ودع- - -ا م- - -ع - -اذ ب - -ؤشسـ ـ ـارب ب - -اسس ـ ـ ـم ق - -ادة
األحزاب اÛتمع Úإا ¤حمايـ ـ ـ ـة مكتسسب ـ ـات
السس -ل-م والسس-ت-ق-رار وال-ت-م-اسسك الج-ت-م-اع-ي،
وال -ؤح -دة ال -ؤط -ن-ي-ة ،وا◊ف-اظ ع-ل-ى ا÷زائ-ر
السس - -ي - -دة ،ألج - -ل ت - -ع - -زي - -ز ق- -درات الشس- -عب
ا÷زائـ ـ ـري Ãخ- -ت- -ل- -ف شس -رائ -ح -ه وف -ئ -اتـ ـ ـه،
لتعزيز وحدته ودعم اسستقـ ـ ـراره ‘ مؤاجهة
التحدي ـ ـات اŸعلؤمة ،والتهديدات اÙتملة،
ال- -ت- -ي ق- -د ت- -ؤاج- -ه- -ه- -ا ا÷زائ ـ ـ ـر م- -ن ح -يث
القتصساد واألمن.

إاخÎنا بوتفليقة ونناشسده الÎشسح لÓسستحقاق الرئاسسي
لم Úأل -ع -ام ◊زب أل -ت -ج -م-ع أل-وط-ن-ي
رسش -م أمسس أ أ
لول أح-م-د أوي-ح-ي-ي ،ت-رشش-ح
أل -دÁق -رأط -ي أل-وزي-ر أ أ
رئ- -يسس أ÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د أل -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ‘
ألنتخابات ألرئاسشية أŸقررة ‘  18أفريل أŸقبل Ãا ل
لعÓن عن ترششحه من
يدع ›ال للششك ،متوقعا أ إ
خÓل رسشالة يوجهها إأ ¤ألششعب أ÷زأئري ،وتوقع أن
ل يتجاوز عدد أÎŸششح ،10 Úعلى أن Áنح ما ل
Óجدر ،خÓل
يقل عن  21مليون ناخب أصشوأتهم ل أ
أنتخابات سشتميزها ألششفافية.

فريال بوششوية

قطع اŸسسؤؤول األول على ا÷هاز التنفيذي ،واŸشسرف على
تسسي Òثا Êتشسكيلة سسياسسية ‘ البÓد ،الشسك باليق Úبخصسؤصص
مشساركة رئيسص ا÷مهؤرية ‘ اسستحقاقات أافريل اŸقبل ،بتأاكيد
ترشسحه لعهدة رئاسسية جديدة،
وقال ‘ رده على سسؤؤال «الشسعب» خÓل الندوة الصسحفية التي
نشسطها ‘ أاعقاب الدورة السسادسسة للمجلسص الؤطني باŸقر
اŸركزي للحزب بأاعا‹ العاصسمة ،بخصسؤصص اŸؤؤشسرات التي
اسستند إاليها لتأاكيد ترشسحه الؤحيد اıؤل لفعل ذلك ،واسستغل
اŸن -اسس -ب -ة لÒف -ع ال -ل -بسص ع -ن ب -عضص األم -ؤر ع -ل -ى غ-رار ت-اري-خ
اسستدعاء الهيئة الناخبة الثÓثاء  16جانفي ،رغم أانه كان Áكن
ب -ع -م -ل -ي -ة حسس-اب-ي-ة بسس-ي-ط-ة سس-ي-ع-رف-ؤن أان ال-ت-اري-خ ي-ؤم  18ألن
النتخابات تÈمج اÿميسص ،مضسيفا «اليؤم تفصسلنا  30يؤما عن
تاريخ انتهاء ايداع اŸلفات ،وألنه ل يؤجد خطة ثانية ‘ حال
عدم ترشسح بؤتفليقة ،فانه سسيÎشسح بنسسبة  99باŸائة» ،وقال ردا
على السسؤؤال الثا Êأان الرئيسص بؤتفليقة سسيبعث برسسالة يعلن من
خÓلها ترشسحه ، ،وبخصسؤصص إامكانية إادارته ا◊ملة النتخابية
لسسيما وأانه جزم بأان ا◊زب «آالة انتخابية»،نظرا للتزاماته قال
«حاليا أاويحيي مشسغؤل بتسسي Òا◊كؤمة ،ولسست مسسج ‘ Óقائمة
اÎŸشسح Úلتسسي Òهذه ا◊ملة».
وذكر أاويحيي ‘ معرضص رده على أاسسئلة تخصص صسحة رئيسص
ا÷مهؤرية وترشسحه للرئاسسيات ،أانه «شسعار سسائد ودائم لدى
اŸعارضسة» ،مذكرا بأان مشسكل «اŸعارضسة مع الرئيسص بؤتفليقة
ليسص وليد اليؤم ،وكان شسعارها ‘  2004الكل إال بؤتفليقة،
وا◊مد لله الشسعب نصسر بؤتفليقة» ،ووصسل بها األمر ‘ 2014ـ
اسستطرد ـ إا ¤اŸطالبة بتطبيق بند من بنؤد الدسستؤر إلعÓن
عدم قدرته على تسسي ÒالبÓد ،والرئيسص تقدم للشسعب والشسعب
جدد فيه الثقة» ،ونتائج اÿماسسي ا◊ا‹ اŸتزامن والعهدة
الرابعة سستأاتي مفصسلة ـ حسسب ما أاكد ـ ‘ عرضص ا◊كؤمة
الؤشسيك لبيان السسياسسة العامة على الŸÈان» ،على أان يحدد
التاريخ مع مكتب اÛلسص الشسعبي الؤطني.

الشسعب يعرف الوضسع الصسحي
للرئيسس..والتخلصس من «قنطة» ترشسحه ضسرورة
وأافاد ‘ السسياق ،بأان الرئيسص بؤتفليقة «أادى العهدة الرابعة
وهؤ ‘ وضسعه الصسحي ا◊ا‹» ،وÁ ⁄نعه ذلك من القيام بعمله
على أاكمل وجه وهؤ ما وثقته ا◊كؤمة ‘ حصسيلة تتضسمن النتائج
اÙققة ‘ الفÎة اŸمتدة ب 2014 Úو  ، 2019وخلصص إا ¤القؤل
«كخطاب معارضسة فانه مقبؤل ،أاما كؤاقع ‘ اŸيدان ،إان شساء
الله يعلن ترشسحه ويسس ÒالبÓد ،وتتابع نتائجه ،سسؤاء ‘ الشسق
الجتماعي أاو القتصسادي»› ،ددا التعب Òعن مؤقف التجمع
الذي اختار أان Áشسي مع الرئيسص وهؤ معروف ،إاذ ناشسده القيام
بعهدة خامسسة.
وب-خصس-ؤصص مسس-ان-دة وت-رشس-ي-ح ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة ،ذك-ر أاوي-ح-ي-ى ب-أان
ا÷زائر دولة “يزها التعددية والدÁقراطية ،وأان كل شسخصص
حر ‘ الÎشسح ،وأانه ينتمي إا ¤معسسكر يرى ‘ ترشسيحه أاحسسن
خيار وا÷ميع حر ‘ خياراته ،وأان الشسعب الكب Òالذي ولد
الشسهيد لعربي بن مهيدي ،يضسم اليؤم ما ل يقل عن  21مليؤن
ناخب ،سسيقؤل كلمته يؤم  18أافريل وهي الدÁقراطية ،داعيا إا¤
التخلصص من «قنطة» ترشسحه لعدم وجؤد أاي مانع ،النابع من
يقينهم بأان الشسعب سسيصسؤت عليه ،و ⁄يخف بأانه لن ينشسط
ا◊ملة النتخابية كما ‘  2014أامر Á ⁄نعه من الفؤز وافتكاك
تزكية الشسعب ،لفتا إا ¤أانه ليسص ‘ عهدته األو ¤ويعرفه جيدا،
ويدرك أان وضسعه الصسحي اليؤم يختلف عن األمسص.

مراجعة القانون اŸتعلق بسسحب وثائق الÎشسح
و ⁄يخف اسستياءه من اإلقبال الكب Òعلى الÎشسح من قبل
أاشسخاصص يبحثؤن عن األضسؤاء فقطﬁ ،م ÓاإلعÓم جزءا
م-ن اŸسس-ؤؤول-ي-ة ،م-ؤؤك-دا أان األم-ر ي-ت-ط-لب تصس-ح-ي-ح-ا ق-ان-ؤنيا
Ÿراجعة سسحب وثائق الÎشسح ،واصسفا ما حدث الظاهرة
ا÷دي - -دة بـ «الصس - -ؤرة اŸؤؤŸة واŸؤؤسس- -ف- -ة» ،وذهب إا ¤ح- -د
تصس -ن -ي -ف -ه -ا ‘ خ -ان -ة «ال -ؤب -اء» ،م-ت-ؤق-ع-ا أان ل ي-ت-ج-اوز ع-دد
اÎŸشسح، 10 Ú
وأاعطى ذات اŸسسؤؤول النطباع بأان «رئيسص ا÷مهؤرية قد
يعلن عن أاشسياء عند إاعÓنه عن ترشسحه» ،وذلك ‘ رده على
سسؤؤال يخصص تصسريحا لزميله ‘ هيئة التحالف الرئاسسي،
رئيسص Œمع أامل ا÷زائر ـ تاج عمار غؤل ،الذي –دث عن
انعقاد ندوة تؤافق وطني بعد النتخابات الرئاسسية ،منبها إا¤

أان ثقة «األرندي» ‘ الرئيسص « نابعة من الطريقة التي يقؤد
بها البÓد ،بندوة تؤافق أاو بدونها» ،مضسيفا «أاذكركم فقط بأان
عبد العزيز بؤتفليقة منذ اعتÓئه سسدة ا◊كم ‘  ، 1999شسكل
حكؤمة أاك Ìمن تؤافقية 9 ،أاحزاب كاملة ‡ثلة فيها».
وفيما يخصص ضسرورة التؤافق الؤطني ،نبه إا ¤أان ا÷زائر
ل يؤجد فيها أازمة سسياسسية ،مسستندا ‘ طرحه إا ¤اŸؤاعيد
النتخابية والذهاب إا ¤صسناديق القÎاع التي Œري بانتظام
كل  5سسنؤات ،غ Òأان التؤافق ل يقتصسر على هذا الشسق
وÁكن اعتماده ‘ الشسق Úالقتصسادي والجتماعي ،مسستدل
Ãثال عن تطبيق سسياسسة مراجعة الدعم العمؤمي.
وب-ال-نسس-ب-ة ألوي-ح-ي-ى ال-ذي ت-ع-اط-ى م-ع ال-ن-دوة الصس-ح-اف-ية
بارتياح كب ،Òدو‰ا الشسعؤر بأاي إاحراج حتى عندما كانت ذات
ط- -اب- -ع لذع ‘ ح- -ق شس -خصس -ه سس -ؤاء ت -ع -ل -ق األم -ر بÎشس -ح -ه
للرئاسسيات ،أاو أان األمؤر تتجاوزه ‘ بعضص اŸسسائل ،أاو حتى
عÓقته ببعضص الؤزراء على غرار وزير العدل ،فان ترشسح
عسسكري سسابق لÓنتخابات الرئاسسية ل يطرح أاي مشسكل،
›ددا التأاكيد بأان «التجمع ‘ مؤقع يسساند مÎشسح ،ول
يحاسسب أاي مÎشسح» ،وبأان «الكلمة األخÒة تعؤد للمجلسص
الدسستؤري الذي يفصسل ‘ اŸلفات» ،أاما بخصسؤصص تلميحات
األمينة العامة ◊زب العمال لؤيزة حنؤن ،اكتفى بالقؤل بأانها
معروفة بتغي Òمؤاقفها ،أاما مسسأالة تعديل الدسستؤر اعت Èأان
طرحها اآلن سسابق ألوانه مصسنفا إاياها ‘ خانة «الفرضسيات
اŸسسبقة».

النتخابات ‘ مسستوى دÁقراطي
شسفاف وجد مقبول
ورفضص العؤدة إا ¤مسسأالة انتخابات ›لسص األمة ،رغم أانه
تؤقف مطؤل عند التجاوزات التي وقعت فيها ،وكانت حسسبه
سسببا ‘ خسسارة كبÒة مني بها التجمع أامام منافسسه التقليدي
«األفÓن» ،معتÈا أانها باتت من اŸاضسي ،رافضسا اŸقارنة
بينها وب Úالرئاسسيات مؤؤكدا أان األخÒة ذات طابع وطني ،وأان
األو“ ¤ت داخ -ل ال -قسس -م ،وأاق -ر ب -أان الشس -ف -اف -ي -ة ع -ن-ك-ب-ؤت
النتخابات ‘ ا÷زائر منذ بروز التعددية ،وأان ذلك Á ⁄نع
من أان تكؤن كل النتخابات السسابقة ‘ مسستؤى دÁقراطي
شسفاف جد مقبؤل ،ملتزما بضسمانها من خÓل آالية الرقابة ‘
إاشسارة إا ¤اللجنة التي اسستحدثها دسستؤر  2016وباŸراقبÚ
الدولي.Ú
وأاكد أاويحيى احÎام كل اآلراء Ãن فيها اŸقاطعؤن ،لكنه

جزم برفضص أاي ﬁاولة للخروج إا ¤الشسارع ،ومن حقهم
ب-ر›ة نشس-اط-ات داخ-ل ال-ق-اع-ات ،وأاك-د ب-خصس-ؤصص ت-رشس-ح-ه
ومعارضستها بأانه «ينتمي إا ¤معسسكر سسياسسي وذلك دون عقدة
سسؤاء أاطلق عليه تسسمية معسسكر السسلطة أاو األغلبية» ،واآلن
«نريد ترشسح بؤتفليقة بكل بسساطة وشسفافية» ،مثمنا ا‚ازاته
‘ مقدمتها ‚احه ‘ جمع شسمل كل ا÷زائري ÚاŸتضسررين
بطريقة أاو أاخرى من اإلرهاب ،صسانعا بذلك أاحسسن صسؤر
التؤافق من خÓل اŸصسا◊ة الؤطنية.
وذكر بأانه ليسص «حرفيا سسياسسيا»وأانه «كان مرتاحا والتحق
ÿدمة البÓد بعدما كان يشسغل منصسب سسف ،ÒمعتÈا خدمتها
سس -ج -ل -ه اŸه -ن -ي وشس -رف -ا ،وف-ن-د أاي ت-ن-اقضص ‘ تصس-ري-ح-ات-ه
ب -خصس -ؤصص األوضس -اع› ،ددا ال -ت -أاك -ي -د ب -أان -ه ل-ؤل القÎاضص
الداخلي Ÿا ” دفع األجؤر ‘ نهاية  ، 2017واليؤم ا÷زائر
تقÎضص بكل سسيادة داخليا ،وأان التضسخم  ⁄يصسل إا 4 ¤أارقام،
والرت- -ي- -اح م- -رت- -ب- -ط ب- -ال- -تسس -ي Òا÷ي -د ألزم -ة تشس -ب -ه أازم -ة
الثمانينيات ،كؤن النمؤ  ⁄يتؤقف ،وقال ›ددا بأان ا÷زائر
عمÓق نائم يسستيقظ تدريجيا.
وقال ‘ شسأان آاخر أان رئيسص حركة ›تمع السسلم يتحمل
مسسؤؤولية تصسريحاته ،ورفع اللبسص عن تدريسص األمازيغية،
لفتا إا ¤أانها سستجمع كل اللهجات واألكادÁية سستعكف على
تعبيد الطريق أامام لغة أامازيغية مؤحدة ،معتÈا ما –قق
قفزة و–ؤل حضساريا.

احتياطي الصسرف  79مليار دولر..
وا◊رقة مؤوامرة دنيئة
وأابدى تأاسسفه لنخفاضص احتياطي الصسرف الذي اسستقر ‘
حدود  79مليارا و  800مليؤن دولر ،ما يتطلب ـ وفق رؤويته ـ
«من كل من يطمح إا ¤قيادة البÓد عدم حصسر تفكÒه ‘
الشسعارات من رحيل عبد العزيز بؤتفليقة والقطيعة» ،أافكار
“كن اÎŸشسح من اسستقطاب اهتمام الناخب ‘ ،Úسسياق
مغاير أاكد أان ا◊كؤمة لن ترضسخ Ÿطالب اجتماعية ،رافضسا
أاي خطاب شسعبؤي عشسية النتخابات الرئاسسية.
واعت Èمؤضسؤع «ا◊رقة» أاليما جدا ،معتÈا ا◊ديث عن
الؤضسع الجتماعي ذريعة ،لسسيما وأانه ‘ أاحسسن األحؤال
سسيكؤن عامل مؤسسمي ،متهما مؤاقع الكÎونية تعمل على
إاحراج النظام بالÎويج لها ،منتقدا متعام Óاقتصساديا أاطلق
على شسريحة الهاتف «الهربة» ،وبالنسسبة له فإان األمر يتعلق
Ãؤؤامرة سسياسسية دنيئة تسستهدف أارواح شسباب ا÷زائر.
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ÓصسÓحات وحفاظا على ا’سستقرار الوطني
مواصسلة ل إ

›موعة ا’سصتمرارية Œدد دعمها لÎشصح الرئيسس بوتفليقة
دعوة اأ’حزاب اŸوالية الدخول إا ¤ا’إجماع الرئاسصي
جددت ›موعة ا’سستمرارية من أاجل
’صسÓح ،أامسض ،موقفها الداعم
ا’سستقرار وا إ
واŸؤوي- - -د ’سس- - -ت- - -م- - -راري - -ة ت - -رشس - -ح رئ - -يسض
ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ليقة لعهدة
رئ- -اسس -ي -ة ج -دي -دة م -ن أاج -ل ا◊ف -اظ ع -ل -ى
’صس Ó-ح -ات
اŸك- -اسسب اÙق- -ق- -ة وت- -ع -م -ي -ق ا إ
وتصسويب مسسار التنمية وتعزيز دولة ا◊ق
وال -ق -ان -ون ،م -ؤوك -دة Œن -ي -ده -ا ل -ق -واع -ده-ا
’عÓ- -ن ع- -ن ت- -رشس- -ح -ه
ال- -نضس- -ال- -ي- -ة ب- -ع- -د ا إ
لÓنخراط ‘ حملة جمع التوقيعات ،معلنة
’ج-م-اع ال-رئ-اسس-ي““ التي
ع-ن إاطÓ-ق ف-ك-رة ““ا إ
توضسح أان مرشسحها هو مرشسح كل ا÷زائريÚ
وليسض حكرا على حزب أاو منظمة أاو نقابة.

خالدة بن تركي
قال األم Úالعام Ûموعة السضتمرارية من
أاجل السضتقرار واإلصضÓح الدكتور بلقاسضم سضاحلي
خÓل اللقاء التشضاوري الذي عقد ،أامسس ،باŸقر
اŸرك -زي ◊زب ال -ك -رام -ة ب -ال -ع -اصض -م-ة أان ال-ل-ق-اء
التشضاوري يدخل ‘ إاطار النشضاطات السضياسضة التي
ضض- -مت رؤوسض- -اء و‡ث- -ل -ي األح -زاب ورئ -يسس ح -زب
الكرامة ﬁمد بن حمو لدراسضة مسضتجدات ملف
الن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسض-ي-ة اŸق-ب-ل-ة وت-ق-ي-ي-م اŸرح-ل-ة
األو ¤من نشضاط اÛموعة التي اسضتمرت  4أاشضهر
وع -رفت ت -ن -ظ -ي-م أاك Ìم-ن  20ل-ق-اء ج-م-اه-ري ‘
الوليات ،وكذا مع أابناء ا÷الية ‘ فرنسضا وتنظيم
أايام دراسضية حول قانون اŸالية  2019والطاقات
اŸت- -ج -ددة وال -ت -غÒات اŸن -اخ -ي -ة وال -ه -ج -رة غÒ
شضرعية.
وبحسضب ذات اŸتحدث تشضرع اÛموعة بدءا
م- -ن األسض- -ب- -وع اŸق- -ب- -ل ‘ ال- -ت- -حسض -يسس وت -وع -ي -ة
اŸواط- -ن Úب -أاه -م -ي -ة اŸشض -ارك -ة ‘ الن -ت -خ -اب -ات
اŸق- -ب- -ل- -ة ،وك- -ذا ت -ن -ظ -ي -م أاي -ام دراسض -ي -ة ون -دوات
م-وضض-وع-ات-ي-ة ل-ل-خ-روج ÃقÎح-ات إلثراء الÈنامج
النتخابي للمÎشضح اÛاهد عبد العزيز بوتفليقة
وم-واصض-ل-ة ع-م-ل-ه-ا ل-ل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ال-ت-ع-اون ‘ إاطار
الحÎام اŸتبادل ورفضس الحتكار واإلقصضاء مع

جميع اآلليات الداعمة لÈنامج الرئيسس من بينها
التكتل الرئاسضي ،التحالف الرباعي وكذا –الف
““ال -ب -ات-رون-ا““ وال-ت-ك-تÓ-ت واŸن-ظ-م-ات ا÷م-اه-ري-ة
والطÓبية.
وبخصضوصس التسضاؤولت اŸطروحة حول تقدم
أاحزاب اÛموعة لسضحب اسضتمارات التوقيعات رد
سض -اح -ل -ي أان اÛم -وع -ة بصض -دد ان -ت -ظ-ار اإلعÓ-ن
الرسضمي عن ترشضح اÛاهد عبد العزيز بوتفليقة
لتشضرع ‘ جمع التوقيعات ،مؤوكدا عدم وجود أاي
حزب من ›موعة ““جي  15زائد األربعة““ قامت
بسضحب عملية السضتمارات وأان التحضض Òللعملية
سضياسضيا وعمليا جاري ‘ انتظار اإلعÓن الرسضمي
وتقدم اÎŸشضح للعرسس النتخابي.
ب -دوره ﬁم -د ب -ن ح -م-و رئ-يسس ح-زب ال-ك-رام-ة
أاعلن أان اÛموعة كانت السضباقة للتنبؤو بحاجة
ا÷زائ -ر ل -ل-رج-ل ال-ع-ظ-ي-م ،وك-انت دائ-م-ا ت-ق-ول أان
السضتمرارية مطلوبة ‘ الوضضع ا◊ا‹ اسضتمرارية
اŸؤوسضسض- -ات خ- -اصض- -ة وأان ال- -رئ- -يسس ه -و م -ؤوسضسض -ة
دسض -ت -وري -ة ،م -ع -ل -ن Úع-ن اسض-ت-ق-راره-م ‘ األف-ك-ار
والتعامل غ Òأان ا÷ديد هذه اŸرة هو ““اإلجماع
الرئاسضي““ الذي يوضضح أان رئيسس ا÷مهورية مرشضح
كل ا÷زائري ،Úداعيا األحزاب اŸوالية أان تدخل
‘ خانة اإلجماع الرئاسضي.
وأاشضار بن حمو إا ¤اإل‚ازات العظيمة Ÿرشضح

اÛم -وع -ة سض -واء م -ا ت-ع-ل-ق ب-اŸصض-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة
إاخراج الشضعب من الغ Íمن خÓل توف Òالسضكن
الغاز اŸاء الطرقات واŸشضاريع الكÈى على غرار
اŸسض -ج -د األع -ظ-م ال-ذي سض-ي-دشض-ن ب-ع-د أاسض-ب-وعÚ
ومشضروع اŸطار الذي يعت Èمفخرة ا÷زائري،Ú
م-ؤوك-دا دع-م-ه-م ال-ك-ام-ل Ÿرشض-ح-ه-م ال-رئ-يسس ع-ب-د
العزيز بوتفلقية.
ب - -دوره - -ا رئ - -يسض - -ة ح- -زب ح- -رك- -ة الشض- -ب- -ي- -ب- -ة
وال-دÁق-راط-ي-ة شضÓ-ب-ي-ة ﬁج-وب-ي ق-الت أان ع-م-ل
اÛموعة جاء وفق برنامج مسضطر يعنى بزيارة
 20ولي-ة ل-ت-حسض-يسس اŸواط-ن Úب-ع-م-ل اÛم-وعة
والتعريف بورقة الطريق بعد اإلعÓن عن ترشضح
ال-رئ-يسس ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ل-عهدة أاخرى‘ ،
انتظار عقد لقاء ثا Êللحديث عن برنامج دخول
ا◊م - -ل - -ة الن - -ت - -خ - -اب - -ي - -ة و–سض- -يسس اŸواط- -نÚ
ومسضاهماتهم ‘ إا‚اح عرسس  18أافريل.
وأابدت اÛموعة ‘ اÿتام ارتياحها الكبÒ
إازاء الوضضع األمني الذي تعرفه البÓد والراجع إا¤
ا÷ه- -ود وال- -تضض -ح -ي -ات ال -ت -ي ت -ق -دم -ه -ا ﬂت -ل -ف
اŸؤوسضسضات األمنية وعلى رأاسضها ا÷يشس الوطني
الشض -ع -ب -ي م -ع ال -دع -وة ›ددا إا ¤ت -ع-زي-ز ال-ت-ف-اف
ا÷زائري Úحول مؤوسضسضاتهم األمنية بغية “كينها
من مواجهة التحديات األمنية اŸتزايدة وا◊فاظ
على الوحدة والسضيادة الوطنيت.Ú

””الوفاء بالعهد”” تدعو بوتفليقة الÎشصح لعهدة رئاسصية جديدة
أاك -د ل -ي-م-ا ‘ Êل-ق-اء ه-ي-ك-ل-ي اح-تضض-ن-ه اŸرك-ز
الثقا‘ حسضن ا◊سضني بالÈواقية بحضضور مناضضلي
ا÷م -ع -ي -ة ب-ب-ل-دي-ات ال-ولي-ة ع-ل-ى ه-امشس ت-نصض-يب
اŸكتب الولئي للجمعية عقب انتخاب الشضريف
قرشضي رئيسضا باألغلبية ،بأان الهدف الذي تسضعى
إاليه جمعيته هو  ⁄شضمل كل ‡ثلي األسضرة الثورية
م- -ن أاب- -ن -اء وأارام -ل الشض -ه -داء و›اه -دي -ن وأاب -ن -اء
اÛاهدين اŸشضتت Úع Èالعديد من التنظيمات

الوطنية.
واسضتعرضس ليما ‘ Êالكلمة التي أالقاها وضضعية
فئة أابناء الشضهداء التي ل زالت تنتظر تدخ Óمن
وزارة اÛاهدين إلنصضافها واŸسضاواة ‘ ا◊قوق
ف -ي-م-ا ب-ي-ن-ه-ا وب Úأاب-ن-اء اÛاه-دي-ن ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
باإلجازات والمتيازات وإالغاء شضرط التنازل عن
مرتباتهم الشضهرية لÓسضتفادة من منحة ذويهم.

اŸدية :علي ملياÊ

بعد اجتماع اÛلسض الوطني

اأ’رسصيدي يعلن عدم اŸشصاركة ‘ رئاسصيات أافريل
أاعلن حزب التجمع من أاجل الثقافة
وال- -دÁق- -راط- -ي- -ة ع- -دم مشس- -ارك- -ت -ه ‘
ا’ن- -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسس -ي -ة وأاك -د أان -ه ““’
يوجد أاي شسخصسية أاو حزب قادر لوحده
على تصسحيح الوضسع““.
وتضضمنت لوائح اجتماع اÛلسس الوطني
ل - -ل - -ح - -زب اŸن- -ع- -ق- -د ‘ دورة ع- -ادي- -ة أامسس
ب - -ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصض- -م- -ة دواع- -ي ق- -رار ع- -دم
اŸشض -ارك -ة ‘ السض -ت -ح-ق-اق-ات اŸق-ب-ل-ة ال-ت-ي
أاسضماها ““عملية جديدة لتعي Úرئيسس دولة““،
ح -يث ان -ت -ق-د ا◊زب م-ا وصض-ف-ه بـ«اسض-ت-ب-ع-اد““
الشضعب من موعد  18أافريل.

وك -ل -ف اÛلسس ال-وط-ن-ي ل-ل-ح-زب األم-ان-ة
الوطنية بـ«وضضع اللمسضات األخÒة على نداء
ألوسضع Œمع ‡كن من أاجل تعبئة اŸواطنÚ
والقوى ا◊ية للبلد حول ضضرورة التخطيط
لنطÓقة جديدة تعيد الكلمة للشضعب““.
وحسضب ذات اŸصضدر ،فقد أاعرب أاعضضاء
اÛلسس ال - -وط - -ن - -ي ع- -ن ““ا◊اج- -ة اŸل- -ح- -ة
لنطÓقة جديدة كخيار إلنقاذ البÓد ،وذلك
انطÓقا من الوضضع الجتماعي القتصضادي
وغ- -ي- -اب الشض -روط ال Ó-زم -ة ل -وج -ود ت -ن -افسس
انتخابي نزيه وشضفاف وانتشضار اإلحباط عند
الشضباب““.

وبذات اŸناسضبة ،ناقشس اÛلسس الوطني
األنشض- -ط -ة ال -عضض -وي -ة اŸت -ع -ل -ق -ة ب -األه -داف
اÙددة ‘ اŸؤو“ر اÿامسس للحزب ،حيث
اعت Èأان ““تنظيم جلسضات الشضباب التقدمي
وال-نسض-اء ال-ت-ق-دم-ي-ات واŸن-ت-خب Úالتقدمي،Ú
يشض -ك -ل ح-ل-ق-ة ه-ام-ة ‘ ب-ن-اء إاط-ار ت-ن-ظ-ي-م-ي
وتعبوي لقطاعات واسضعة من اÛتمع““ ،داعيا
ه -ذه ال -ه -ي -اك -ل إا ¤أان ت -ك-ون ““م-ف-ت-وح-ة أام-ام
الشض -ب -اب وال-نسض-اء ال-ذي-ن ي-ك-اف-ح-ون م-ن أاج-ل
إاق -ام -ة ›ت -م -ع أاسض -اسض -ه ال -ت-ق-دم وال-تضض-ام-ن
والنفتاح““.

عدد اŸسسجل Úيفوق  579أالف ناخب

اŸراجعة السصنوية للقوائم ا’نتخابية متواصصلة ببجاية

ت -واصس -ل ال -ب -ل-دي-ات ب-ب-ج-اي-ة ع-م-ل-ي-ة
اŸراجعة السسنوية للقوائم ا’نتخابية،
– ّسسبا للرئاسسيات اŸقررة ‘  18أافريل
 ،2019وذلك من أاجل تسسجيل اŸواطنÚ
من أاجل ا◊صسول على بطاقة الناخب
’داء واج - - -ب - - -ه- - -م ،فضس Ó- - -ع- - -ن “كÚ
أ
اŸسس -ج-ل Úال-ذي-ن غّ-ي-روا م-ق-ر سس-ك-ن-اه-م
للقيام بشسطب أاسسمائهم والتسسجيل Ãقر
إاقامتهم ا÷ديدة.

بجاية :بن النوي توهامي
كعينة بلدية درقينة التي تضضم  9250مسضجل،

دعا النخبة إا ¤أاخذ مسسؤووليتها –سسبا Ÿوعد أافريل

غول”” :تاج”” يدعم ترشصح بوتفليقة لعهدة 5

أاع- -ل- -ن ع- -م- -ار غ -ول رئ -يسض
حزب Œمع أامل ا÷زائر ““تاج““
دع - -م ح - -زب- -ه لÎشس- -ح رئ- -يسض
ا÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د ال- -ع- -زي- -ز
ب-وت-ف-ليقة لعهدة  ، 5ودع- -ا أان
ت -ك-ون اŸن-افسس-ة ح-ول الÈام-ج
واŸقÎح -ات وال -ب -دائ-ل ب-ع-ي-دا
ع- -ن الÎاشس- -ق ال- -ع- -ق -ي -م وع -ن
التجريح والتشسه.Ò

حياة كبياشش

‘ لقاء عقدته بالÈواڤية باŸدية

دع-ا ب-وعÓ-م ل-ي-م-ا Êاألم Úال-وط-ن-ي ل-ل-ج-م-ع-ية
الوطنية للوفاء بالعهد ،أامسس ،الرئيسس عبد العزيز
بوتفليقة إا ¤الÎشضح لÓنتخابات الرئاسضية اŸقبلة،
مؤوكدا أان ا÷معية تؤومن باإل‚ازات التي حققها
الرئيسس خاصضة منها مشضروع اŸصضا◊ة الوطنية
واسضتعادة ا÷زائر لسضتقرارها وأامنها والتي كانت
Ãثابة صضمام أامام اıاطر التي كانت تعصضف
بكيان الدولة ا÷زائرية وقتها.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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آاخرين ،وهو ما أاكده بومزواد فرحات نائب رئيسس
البلدية ،مضضيفا تخصضيصس 12مركزا للتصضويت ،و41
مكتبا وŒري العملية التي انطلقت منذ  23جانفي
وتدوم إا ¤غاية  6من فيفري الداخل ‘ ظروف
حسضنة ،وتطبيقا لتعليمات الوزارة الوصضية ‘ هذا
” دعوة اŸواطن Úغ ÒاŸسضجل‘ Ú
اإلطار ،فقد ّ
القوائم النتخابية والبالغ18 Úسضنة كاملة ،لطلب
تسضجيل أانفسضهم ضضمن القائمة النتخابية لبلدية
إاقامتهم ،باإلضضافة إا“ ¤ك ÚاŸواطن Úالذين
غÒوا م -ق -ر إاق-ام-ت-ه-م ،ال-ت-ق-رب م-ن م-ق-ر ال-ب-ل-دي-ة
ا÷ديد للتكفل بكل إاجراءات الشضطب والتسضجيل.
وا÷دي -ر ب -ال -ذك -ر ف -ق-د ع-رفت ال-ع-م-ل-ي-ة ع-ل-ى

مسضتوى بلديات الولية وتÒة جيدة ،بحسضب مصضدر
مسضؤوول ،و“يزت بتسضخ Òكب Òاإلمكانات اŸادية
وال-بشض-ري-ة ،ل-تسض-ه-ي-ل ع-م-ل-ي-ة اŸراجعة السضتثنائية
ل -ل -ق -وائ -م الن -ت -خ-اب-ي-ة ،ح-يث “سس ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة
اŸواط -ن Úال -ذي-ن غÒوا م-ق-ر سض-ك-ن-اه-م ،اŸوت-ى،
واŸسضجلون ا÷دد.
علما أان عدد اŸسضجل Úبالولية يفوق  579أالف
ناخبا ،و”ّ Œهيز جميع مكاتب التصضويت التي بلغ
عددها  335مركزا وتضضم  1227مكتب ‘ ،ح Úزاد
ع- -دد اŸؤوط- -ري -ن  1600م -ؤوط -ر وق -امت ﬂت-ل-ف
اŸصض -ال -ح ب -ال-ولي-ة ،ب-ت-وف Òكّ-ل ال-ظ-روف اŸادي-ة
وال-بشض-ري-ة ،وت-رك-ي-ز مصض-ال-ح اإلدارة اÙل-ي-ة ع-ل-ى
تقريب ﬂتلف اŸراكز من اŸواطن.Ú

العدد
17862

05

أاكد غول أامسس ‘ ختام دورة اÛلسس الوطني
Ãقر حزبه على أاهمية الدور الذي Áكن أان تلعبه
إاطارات وكفاءات ‘ الداخل وخارج البلد ،داعيا
ال -ن -خ-ب-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-عب دور ال-ق-اط-رة ،وأان ت-أاخ-ذ
مسضؤووليتها كاملة ،واŸشضاركة مع اŸرشضح الذي
تختاره““ ،وأان ل تبقى كاŸتفرج من بعيد وتكتفي
ب -الن-ت-ق-اد وال-ت-ع-ب Òع-ن سض-خ-ط-ه-ا ،وت-زرع رسض-ائ-ل
البؤوسس واليأاسس ،والتي تنخرط ‘ بعضس األحيان ‘
““التهريج““.
قال غول ‘ الكلمة التي أالقاها باŸناسضبة أانه
ع-ل-ى ال-ك-ف-اءات واإلط-ارات ال-ن-خ-ب-وي-ة أان ت-ت-ح-م-ل
مسضؤووليتها وأان تنخرط ‘ الفعل السضياسضي وتصضنع
ا◊دث ،ألنه ل يبنى بلد ول يصضنع النجاح إاذا
تأاخرت القاطرة ““النخبة““.
دعا اÎŸشضح ÚلÓنتخابات الرئاسضية اŸزمعة
 18أافريل اŸقبل أان يرفعوا من مسضتوى اÿطاب
ومسض- -ت- -وى ال -ت -ع -اط -ي م -ع ا◊دث والب -ت -ع -اد ع -ن
““التخÓط““ سضÒفع من خÓله منسضوب اŸشضاركة
السضياسضية ومنسضوب التعبئة ومنسضوب اإلقبال على
النتخابات.

على الشصباب ا’نخراط ‘ العمل السصياسصي

كما دعا الشضباب أان ينخرط ‘ العمل السضياسضي
وأان ل يبقى سضلبيا ،متطرفا ،وأان يقدم األفكار

ويشض -ارك ب -اقÎاح -ات -ه ،وأان ي-ق-دم
انشضغالته لتصضاغ فيما بعد ‘ إاطار
برنامج الرئيسس الفائز.
وبعد أان شضرح موقف ا◊زب
الثابت من الرئاسضيات– ،دث عن
ن -دوة اإلج -م -اع ال-وط-ن-ي ال-ت-ي م-ن
اŸن-ت-ظ-ر أان ت-ع-ق-د ب-ع-د رئ-اسضيات
أاف -ري -ل اŸق -ب-ل ،وال-ت-ي ت-ل-م شض-م-ل
ا÷زائ - -ري Úم - -ه - -م - -ا اخ - -ت - -ل- -فت
مشض- -ارب- -ه- -م مÈزا أاه- -م- -ي- -ت -ه -ا ‘
اŸرح -ل-ة ال-ق-ادم-ة م-ن خÓ-ل رف-ع
ال - -ت - -ح - -دي- -ات ،ن- -ظ- -را لÓ- -نشض- -غ- -الت اÙل- -ي- -ة،
والضض -غ-وط-ات اإلق-ل-ي-م-ي-ة ،واألج-ن-دات اÿارج-ي-ة،
وألجل كل ذلك تعد ““أاي الندوة““ حتمية.
وف -ي -م -ا ي -خصس ه -ذه األخÒة أاوضض-ح غ-ول أان-ه-ا
ت- -ه- -دف إا ¤صض- -ن- -ع ال- -ت -ق -ارب ب Úأاب -ن -اء ال -وط -ن،
والتعايشس فيما ب Úا÷زائري““ ،Úنطوي من خÓلها
صضفحات اÿصضومات ،واإلقصضاء والتنكر والتخويف
وكذا صضفحات ““البتزاز السضياسضاوي““.

ندوة ””ا◊وار”” ما بعد الرئاسصيات
من أاجل اإجماع وطني

وأاضضاف ‘ هذا السضياق أانه  ⁄يتم تسضمية الندوة
بندوة ““التوافق““ ،موضضحا أان فكرة التوافق تعني -
حسضبه  -التفاوضس لتقاسضم السضلطة ،وأاكد رفضضه
لهذا األخ ،Òفيما يفضضل ا◊وار الذي ينتظر أان
ي- -ك -ون خ Ó-ل ه -ذه ال -ن -دوة ،ع -ل -ى أان ي -ك -ون ح -را
ومسض- -ؤوول يشض- -ارك ف- -ي- -ه ك- -ل أاب- -ن -اء ال -وط -ن ب -ك -ل
اŸسضتويات وحول كل اŸلفات الهامة ،لنصضنع به
““إاجماع وطني““ ،مشضÒا إا ¤األهداف التي –ققها،
أاه-م-ه-ا ح-م-اي-ة اŸك-تسض-ب-ات ““اŸصض-ا◊ة الوطنية““،
واألم- -ن والسض- -ت- -ق- -رار ،وك -ذا ح -ل -ح -ل -ة اŸشض -اك -ل
اŸط -روح -ة ،ب -اإلضض -اف -ة إا ¤م-ع-ا÷ة النشض-غ-الت
اŸسضتعجلة للمواطن ،Úوالعمل على اسضتشضراف بناء
جزائر الغد.

غويني أامام اŸكتب الوطني

””اإ’صصÓح الوطني”” سصتسصهم بشصكل فعال ‘ إا‚اح الرئاسصيات
أاك- - - -د رئ- - - -يسض ح - - -رك - - -ة
’صس Ó-ح ال -وط -ن -ي ف-ي‹Ó-
ا إ
غ- -وي- -ن- -ي ،أامسض ،ب- -ا÷زائ- -ر
ال -ع -اصس -م -ة ،ب -أان تشس-ك-ي-ل-ت-ه
سس- -تسس- -ه- -م بشس- -ك- -ل ف- -ع -ال ‘
إا‚اح ا’نتخابات الرئاسسية
اŸق- - -رر إاج- - -راؤوه- - -ا ي - -وم 18
أاف-ري-ل › ،2019ددا دع- - -م
ا◊ركة لرئيسض ا÷مهورية
عبد العزيز بوتفليقة.
وأاوضضح غويني خÓل أاشضغال
الدورة العادية اŸكتب الوطني
ل-ل-ح-رك-ة ب-أان تشض-ك-ي-لته ““سضتسضهم
بشضكل فعال ‘ ‚اح السضتحقاق
ال -رئ -اسض -ي ال -ه-ام““ ،مضض-ي-ف-ا ب-أان
ح-رك-ت-ه سض-ت-ل-عب ““دورا أاسض-اسضيا““
لصض - - - -ال - - - -ح اŸرشض - - - -ح رئ- - - -يسس
ا÷م - -ه - -وري - -ة ع - -ب - -د ال- -ع- -زي- -ز
بوتفليقة.
‘ ن - -فسس اŸوضض- -وع أاضض- -اف
ب -أان -ه ف -ور إاع Ó-ن ع -ب -د ال-ع-زي-ز
ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة ع-ن ت-رشض-ح-ه بصض-ف-ة
رسض -م -ي -ة ل Ó-سض -ت -ح-ق-اق اŸق-ب-ل
““سضنشضرع ‘ الضضطÓع بكل ما

ي- - -جب ع- - -ل- - -ي- - -ن- - -ا ‘ اŸي - -دان
مسض- -اه- -م Úإا ¤ج- -انب ج- -م -ي -ع
الشض - - - -رك - - - -اء السض - - - -ي - - - -اسض- - - -يÚ
واÛتمعي ‘ Úكل مقتضضيات
ال -ع -م-ل-ي-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة م-ن ج-م-ع
اسضتمارات اكتتاب التوقيعات إا¤
اŸسض - -اه - -م - -ة ‘ ال - -نشض - -اط- -ات
وال-ت-ظ-اه-رات اŸشضÎكة وتأاطÒ
ال-ع-م-ل-ي-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ‘ م-راك-ز
ومكاتب التصضويت““.
وأاكد أان ا◊ركة تو‹ ““أاهمية
قصض - -وى““ ل- -ه- -ذا السض- -ت- -ح- -ق- -اق
الرئاسضي الذي يعد ““دلي Óقاطعا
ع -ل -ى اسض -ت -ق-رار اŸؤوسضسض-ات ‘

البÓد وحرصس ا÷زائري Úعلى
›ابهة ﬂتلف التحديات““.
كما أاكد بأان حركة الصضÓح
ال -وط -ن -ي سض-ت-واصض-ل الضض-طÓ-ع
ب -ال -واجب ال -وط -ن -ي وÃم -ارسض-ة
م-ه-ام-ه-ا السض-ي-اسض-ية والدسضتورية
بكل جدية ومسضؤوولية من خÓل
تأاط Òقواعد ا◊ركة باسضتمرار
وح -ث -ه -م ع -ل -ى ال-ع-م-ل اŸي-داÊ
–ضضÒا لÓ-سض-ت-ح-ق-اق ال-رئاسضي
اŸقبل.
و‘ نفسس الŒاه دعا جميع
الشض-رك-اء السض-ي-اسض-ي Úواألطراف
ال-ف-اع-ل-ة ‘ ال-ع-م-ل-ي-ة النتخابية
إا‡ ¤ارسض- - -ات دÁق- - -راط- - -ي - -ة
سضليمة وفق مسضار صضحيح وهو
م- - -ا ي- - -ع- - -زز ‘ ن - -ظ - -ره األم - -ن
والسضتقرار ‘ ا÷زائر ويرصس
الصضفوف أاك ‘ Ìرفع ﬂتلف
ال -ت -ح -دي -ات و›اب -ه-ة ﬂت-ل-ف
الÎبصض - -ات وال- -دسض- -ائسس ال- -ت- -ي
تسض - -ت - -ه - -دف األم - -ن وال- -وح- -دة
الوطنية.

تنصصيب اللجنة الو’ئية لتنظيم ا’سصتحقاق
السصياسصي بتيبازة

شسرعت السسلطات الو’ئية بتيبازة ‘
’جراءات العملية
Œسسيد العديد من ا إ
اŸرت-ب-ط-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م ال-رئ-اسس-ي-ات اŸق-ب-لة
ع -ل -ى أارضض ال -واق -ع ب -ح -يث ّ” ت -نصس -يب
ال-ل-ج-ن-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م ا’نتخابات
Ãع-ي-ة خ-ل-ي-ة م-ت-اب-ع-ة وت-نسس-يق يرأاسسها
وا‹ الو’ية.

تيبازة :علي ملزي
وب- -حسضب مصض- -درن- -ا م- -ن خ- -ل- -ي -ة اإلع Ó-م
ب-ال-ولي-ة ف-إاّن م-ه-ام ال-ل-ج-ن-ة ال-ولئ-ية للتنظيم
تتضضمن سضبعة ﬁاور رئيسضية تعنى بالعمليات
الن -ت-خ-اب-ي-ة وت-ن-ظ-ي-م ال-ت-ج-م-ع-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
والتصض- -ال وك- -ذا اŸال- -ي- -ة واإلسض -ن -اد وت -أاطÒ
مكاتب ومراكز التصضويت مع ضضمان الوقاية
واألمن كما تتضضمن مهام اللجنة التصضّرف ‘
›الت الصض -ح -ة وال -ط-اق-ة وال-ت-م-وي-ن ب-اŸاء

الشض -روب إاضض-اف-ة إا ¤ضض-م-ان ال-ن-ق-ل ıت-ل-ف
العناصضر اŸرتبطة بالعملية النتخابية.
وب-ال-ن-ظ-ر إا ¤حسض-اسض-ي-ة ال-ع-ملية وعÓقتها
الوطيدة بالنهج الدÁقراطي فقد أالّح وا‹
ال -ولي -ة ل-دى ت-نصض-ي-ب-ه ألعضض-اء ال-ل-ج-ن-ة ع-ل-ى
ضضرورة اللتزام بالشضفافية وا◊ياد Œاه كل
األطراف اŸشضاركة ‘ السضتحقاق الرئاسضي
بالتوازي مع توف› Òمل اإلمكانيات اŸادية
والبشضرية والتقنية التي تقتضضيها العملية.
ك -م -ا ح ّ-م -ل وا‹ ت -ي -ب -ازة رؤوسض -اء ال -دوائ -ر
مسضؤوولية اŸتابعة عن قرب لعمليات –ضضÒ
مراكز النتخابات على مسضتوى اŸؤوسضسضات
الÎبوية Ãعية –ضض Òقوائم اŸؤوطرين وفقا
ل -ل -ق-ان-ون السض-اري اŸف-ع-ول م-ن خÓ-ل ّŒن-ب
إادراج اŸق- - -رب Úم- - -ن اÎŸشض- - -ح Úضض - -م - -ن
القوائم ،مع اإلشضارة إا ¤كون ﬂتلف البلديات
ك -انت ق -د شض -ك -لت ب -دوره -ا ÷ان -ه-ا اÙل-ي-ة
ل -ت -ن -ظ -ي -م السض -ت -ح -ق-اق ال-رئ-اسض-ي ‘ أاحسض-ن
الظروف.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أإعطى إششارة إنطÓقها من بلعباسش ،بوعزغي:

كششف عن ﬂزون وطني Œاوز  ٤مÓي Òم٣

نسسيب :امتÓء السسدود Œاوز ٪72

حملـــــة وطنيـــــة للتلقيـــــح ضســـــد
طاعـــــون اÛـــــÎات الصسغـــــÒة
^

 2١مليون جرعة وإلششروع ‘ إحصشاء إŸتضشررين لتعويضشهم

أإعطى وزير إلفÓحة وإلتنمية إلريفية
وإلصشيد إلبحري عبد إلقادر بوعزغي أإمسش،
م -ن سش -ي -دي ب -ل-ع-ب-اسش إشش-ارة إن-طÓ-ق ح-م-ل-ة
إلتلقيح ضشد دإء طاعون إÎÛإت إلصشغÒة
وإ◊مى إلقÓعية ،حيث كششف عن وصشول
 5مÓي Úجرعة لقاح من جملة  2١مليون
جرعة بعد إبرإم إلصشفقة إÿاصشة بها فضشÓ
ع- - -ن  2م- -ل- -ي- -ون ج- -رع- -ة ضش- -د دإء إ◊م -ى
إل-قÓ-ع-ي-ة Ãل-ب-غ إج-م-ا‹ قارب  6٠٠مليون
دج.

سسيدي بلعباسس :غنية شسعدو
أاك- -د ال- -وزي- -ر أان ال -حصس -ة اأ’ول -ى م -ن ال -ل -ق -اح -ات
والمقدرة ب 5مÓيين جرعة تم توزيعها عبر كامل
و’يات الوطن مع اأ’خذ بعين ا’عتبار عدد رؤووسس
الماشسية ونسسبة الضسرر بكل منطقة ،في انتظار
اسس-تÓ-م ال-حصس-ت-ي-ن ال-م-ت-ب-ق-يتين بداية شسهر مارسس
والمقدرتين ب 8مÓيين جرعة ،مضسيفا أان مليون
ج -رع -ة أاخ-رى خ-اصس-ة ب-داء ال-ح-م-ى ال-قÓ-ع-ي-ة ت-م
اسستÓمها وتوزيعها على مفتشسيات البيطرة فيما
سستسستلم الحصسة الثانية والمقدرة بمليون جرعة
لقاح شسهر أافريل الداخل ،مؤوكدا في الوقت ذاته أان
حصسة مليون و 400أالف لقاح والتي كانت متوفرة
مكنت من الحد من إانتشسار المرضس.
وعن تعويضس المربين المتضسررين ،أاكد بوعزغي أان
مصسالحه شسرعت في تكوين الملفات إانطÓقا من
ع -م -ل ال-مصس-ال-ح ال-ب-ي-ط-ري-ة ف-ي ال-ق-ي-ام ب-م-ح-اضس-ر
المعاينة ،منوها باإ’جراءات المتخذة واإ’مكانات
المادية المجندة للتحكم في المرضس ،مشسيرا إالى
أان جملة اإ’جراءات اإ’سستباقية والوقائية المتخذة
كغلق اأ’سسواق ومنع حركة رؤووسس المواشسي وكذا
عمل المصسالح البيطرية سساهم وبشسكل كبير في منع
إانتشسار الداء .

مع العلم اسستفادت بلعباسس من حصسة  100أالف
جرعة لقاح ضسد داء المجترات الصسغيرة ،بعد أان
سسجلت نفوق  3472رأاسس من الخرفان الصسغيرة
و 171رأاسس م -اع -ز ع -ل -ى مسس -ت -وى  216مسستثمرة
فÓحية منتشسرة عبر كامل إاقليم الو’ية.
من جهة أاخرى أاكد بوعزغي أان الرهان الحالي هو
ضسمان اأ’من الغذائي وضسمان تنمية حقيقية تكون
الفÓحة أاحد أاقوى محركاتها ،وهو ما تجسسد من
خÓل إاعداد المخطط الوطني للتنمية الفÓحية
وبرامج التنمية المنبثقة عنه،الهادفة إالى الرفع من
اإ’ن-ت-اج ال-وط-ن-ي ،ت-حسس-ي-ن ظ-روف م-ع-يشس-ة سس-اك-نة
المناطق الريفية ،الحفاظ على الموروث الغابي

وإاسس-ت-غÓ-ل-ه ب-ط-ري-ق-ة ع-قÓ-ن-ي-ة مع عصسرنة الصسيد
ال -ب -ح -ري وت -ن -م -ي-ة ق-ط-اع ت-رب-ي-ة ال-م-ائ-ي-ات .وه-ي
اأ’هداف التي رصسدت لها الدولة موارد مالية هامة
فاقت  3000مليار دج ،فضس Óعن بناء  1,5مليون
بناء ريفي ومحاربة البطالة من خÓل إانشساء اآ’’ف
من المشساريع الجوارية للتنمية الريفية واسستفادة
أازيد من نصسف مليون فÓح من الدعم .وأاضساف
الوزير أان السسياسسة المنتهجة جعلت قطاع الفÓحة
اليوم يشسارك بحدود  ٪12,3من الناتج الداخلي
الوطني الخام ويحقق نموا بنسسبة  ٪3,25وقيمة
إانتاجية فاقت  3216مليار دج ،كما أاصسبح القطاع
يشس-غ-ل  2,6م-ل-ي-ون م-ن ال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة ،ك-م-ا أاصسبح
اإ’نتاج الوطني يغطي حاليا غالبية ا’حتياجات
الغذائية ويمون اأ’سسواق بشسكل منتظم.
وعن هيكلة القطاع أاكد بوعزغي ضسرورة التشساور
بين الفاعلين في القطاع قصسد تحديد المتطلبات
وا’حتياجات والسسهر على تهيئة الظروف المواتية
من أاجل تحسسين اإ’طار التحفيزي ومرافقة جميع
النشساطات إالى المزيد من النجاعة ا’قتصسادية،
وكذا إاعادة ا’عتبار للتنظيمات المهنية والمهنية
المشستركة حسسب كل شسعبة وإادماجها في مسسار
إاتخاذ القرار ،من ذلك تأاسسيسس  20مجلسسا مهنيا
على المسستوى الوطني و 525مجلسسا على مسستوى
الو’يات.
ول -دى اف -ت -ت -اح -ه ل-ل-ي-وم ال-وط-ن-ي ح-ول ال-ب-ق-ول-ي-ات
الغذائية أاكد أان الشسعبة حققت ارتفاعا كبيرا في
كمية اإ’نتاج خÓل السسنوات اأ’خيرة حيث بلغت
المسساحة المزروعة خÓل السسنة الفارطة  112أالف
ه -ك -ت -ار ،ف -ي ح -ي-ن وصس-ل اإ’ن-ت-اج إال-ى  1,3مليون
ق -ن -ط -ار ،وي -ع-ود ا’رت-ف-اع  -يضس-ي-ف ال-وزي-ر  -إال-ى
الدعم الذي وفرته الدولة والمتابعة الجدية وجهود
الفÓحين في المجال ،على أان يتم العمل حاليا
لبلوغ الهدف المرجو والمتمثل في زراعة  120أالف
هكتار في المدى القصسير.

Œاوزت نسشبة إمتÓء إلسشدود  ٪72يصشل
إıزن -ة م -ن إŸي -اه م-نسش-وب-ه-ا إ ٤،٩٤ ¤مليار
م ،٣حسشب ما علمت (وإج) لدى وزير إŸوإرد
إŸائية حسش Úنسشيب.
وأاوضسح الوزير أان تحليل مخزونات السسدود ،إابتداء
من سسبتمبر  2018إالى غاية يناير  ،2019كشسفت عن
مخزون وطني من المياه يصسل إالى  4،94مليار م3
منها  4،1مليار م 3قابلة لÓسستغÓل.
وأاضساف أان حجم  4،1مليار م 3القابلة لÓسستغÓل
تسس-م-ح ب-ت-ح-ق-ي-ق اسس-ت-قÓ-ل-ية أ’غلب السسدود لفترة
سس-ن-ة وذلك ب-ال-نسس-ب-ة ل-ج-م-ي-ع ا’سس-ت-ع-م-ا’ت (الماء
الشسروب ،الفÓحة ،الصسناعة.)...
وبمقارنة حجم امتÓء السسدود بتاريخ  31يناير
 2019مقارنة ب 31يناير  ،2018تم تسسجيل حجم
إاضسافي ب 1،3مليار م ،3حسسب نسسيب.
وقد انعكسست هذه الوضسعية المائية «الجد مرضسية»
إايجابيا على اسستقÓلية السسدود في مجال وفرة
الموارد المائية.
وعلى سسبيل المثال ،بلغ معدل امتÓء السسدود ٪100
عبر  13سسدا ومعدل يسساوي أاو يفوق  ٪80في 30
سسدا آاخر .وفي المجموع ،سسجل  61سسدا من
ب -ي-ن  65سس -دا ق-اب Ó-لÓ-سس-ت-غÓ-ل مسس-ت-وى ام-تÓ-ء

اŸديـ ـر العـ ـام للسسياحـ ـة 800 :مشسـ ـروع
ب ـ ـ  110أالـ ـف سسريـ ـر قيـ ـد الإ‚ـ ـاز
لطعام يسشتجيبان لتطلعات إلزبائن
^ إلفندقة وإ إ

لسسÓمية ا÷زائرية
 115أالف منتسسب للكشسافة ا إ

للشسباب الجزائري ذكورا وإاناثا.
وسس -ي-ك-ون ه-ذا ال-م-ؤوت-م-ر ك-م-ا ق-ال ف-رصس-ة ل-ت-ق-ي-ي-م
نشس -اط -ات ال -ع -ه-دة السس-اب-ق-ة وك-ل م-ا ت-م ت-ح-ق-ي-ق-ه

خÓلها كما سسيشسكل المؤوتمر سسانحة للوقوف على
دور الكشسافة اإ’سسÓمية في تحقيق أاهداف التنمية
المسستدامة  17التي وضسعتها هيئة اأ’مم المتحدة
والتي تبنتها الجزائر في محافل دولية سسابقة.
وعن المسسار الكشسفي لسسنة  2018قال القائد العام
ل-ل-ح-رك-ة أان ال-حصس-ي-ل-ة ك-انت «ح-اف-ل-ة» بالنشساطات
سسواء داخلية أاو تلك المنظمة مع مختلف الشسركاء
ال-م-ي-دان-ي-ي-ن ل-ل-كشس-اف-ة اإ’سسÓ-م-ي-ة (الدرك واأ’من
ال-وط-ن-ي-ي-ن وال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة وك-اف-ة ال-ق-طاعات
الوزارية) من خÓل حمÓت التحسسيسس والتوعية
التي شسملت عديد المجÓت التي تهم المواطن
والمجتمع بالدرجة اأ’ولى إاضسافة إالى المبادرات
التطوعية الخيرية خÓل شسهر رمضسان أاو من خÓل
الزيارات الدورية للمرضسى بالمسستشسفيات أاو دور
العجزة وغيرها من النشساطات المماثلة.
من جهته أاوضسح رشسيد بودينة المحافظ الو’ئي
للكشسافة اإ’سسÓمية على مسستوى و’ية الجزائر أان
الدورة العادية ال 30للمحافظة حملت هذه السسنة
إاسسم القائد الكشسفي السسابق أاحمد بوشسريح والذي
وافته المنية مؤوخرا ،وضسمت  90فوجا كشسفيا من
العاصسمة.

إŸدير إلعام للرياضشة من تيارت:

Œهيز ا Èıالوطني Ÿكافحة تعاطي اŸنشسطات قريبا

سستشسرع وزارة الشسباب والرياضسة قريبا في
ت-ج-ه-ي-ز ال-م-خ-ب-ر ال-وط-ن-ي ل-م-ك-اف-ح-ة تعاطي
المنشسطات في وسسط الرياضسيين المتواجد
بالجزائر العاصسمة ،حسسبما اأفاد به ،اأمسس،
بتيارت المدير العام للرياضسة بذات الوزارة.
اأوضس--ح م--ح--م--د ل--م--ي--ن ب--خ--ت--ي ف--ي تصس-ري-ح
ل--لصس-ح-اف-ة اأث-ن-اء زي-ارة ع-م-ل ل-وزي-ر الشس-ب-اب
والرياضسة محمد حطاب اإلى الو’ية اأنه «تم
اإسس-ت-ك-م-ال اإن-ج-از ال-م-خ-ب-ر ال-وطني لمكافحة

ت--ع--اط-ي ال-م-خ-درات ف-ي وسس-ط ال-ري-اضس-ي-ي-ن
وال--ذي سس--يشس--رع ف-ي ت-ج-ه-ي-زه ق-ري-ب-ا ل-ي-ك-ون
جاهزا خÓل حوالي اأربعة اأشسهر».
واأبرز اأن «المخبر سسيدخل حيز الخدمة بعد
اإعتماده من طرف الهيئة الدولية المختصسة
ف---ي ظ---رف ع---ام---ي--ن اإذا ك--ان ي--ت--وف--ر ع--ل--ى
المقاييسس الدولية للمخابر الدولية لمكافحة
المنشسطات وهذا يتوقف على عمل القائمين
على تسسييره».
واأضس---اف ذات ال---مسس---وؤول اأن «اإع--ت--م--اد ه--ذا
المخبر المتواجد بديوان المركب ا’أولمبي
ب-ال-ج-زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة وال-تابع للوكالة الوطنية
لمكافحة المنشسطات ،سسيخفف من تكاليف
نقل العينات نحو المخبر المختصس بلوزان
بسسويسسرا».
واأشس--ار ب--خ--ت-ي اإل-ى اأن «ال-وزارة ت-دع-م م-ال-ي-ا
اللجنة الوطنية لمكافحة المنشسطات وسسط
الرياضسيين من اأجل القيام بمهامها ويبقى
دور الوزارة تحسسيسسي في هذا المجال».
وي---تضس---م---ن ب---رن---ام---ج زي---ارة وزي---ر الشس--ب--اب
وال---ري--اضس--ة اإل--ى ال--و’ي--ة م--ع--اي--ن--ة ال--م--ركب
الرياضسي «ڤايد اأحمد» والمسسبح ا’أولمبي «8
م---اي  »45وم--رك--ز ال--ف--روسس-ي-ة «ا’أم-ي-ر ع-ب-د
القادر» بعاصسمة الو’ية وكذا تفقد ملعبين
ب--ل--دي--ي-ن ب-ك-ل م-ن وادي ل-ي-ل-ي وسس-ي-دي ع-ل-ي
مÓل.

وسسيشسرف حطاب اأيضسا على تكريم عائلة
الÓعب الدولي السسابق الراحل الطاهر بن
ف--رح--ات وم--ن-ح ج-ائ-زة «ال-ق-م-يصس ال-ذه-ب-ي»
لÓ---ع---ب--ي ك--رة ال--ق--دم م--ن صس--ن--ف ا’أشس--ب--ال
والمنظمة من قبل الجمعية الرياضسية «نجوم
تيارت».

سسيهام .ب

إششهار

«م-رضس-ي بشس-ك-ل ع-ام» ب-ال-ن-ظ-ر إال-ى م-خ-زون-ه-ا م-ن
المياه الذي فاق المعدل ما بين السسنوي أاي أانها
تملك حجما يتجاوز معدل عدة سسنوات.
وأاضس -اف ال -وزي -ر أان «ت -ط -ور ح -ج-م السس-دود خÓ-ل
الخمسس سسنوات اأ’خيرة يكشسف أان زيادة الحجم
تسسجل بشسكل كبير ابتداء من يناير إالى أافريل».

لطعام
أإك Ìكم  ٩7مؤوسشسشة وطنية وأإجنبية ‘ إŸهرضش إلدو‹ للفندقة و إ

على هامشش إنعقاد إلدورة Ù ٣٠افظة إلعاصشمة ،بوعÓق :

ب--ل--غ ع-دد إŸن-تسش-ب Úإ ¤إل-كشش-اف-ة
إلسشÓ---م--ي--ة إ÷زإئ--ري--ة م--ع ن--ه--اي--ة
إلسشنة إŸنصشرمة  ١١5أإلف عضشو‘ ،
إنتظار أإن يصشل هذإ إلعدد إ ¤نصشف
مليون منخرط مع آإفاق سشنة ،2٠٣٠
حسش--ب--م--ا أإع--ل--ن--ه ،أإمسش ،ب--ال--ع-اصش-م-ة
إلقائد إلعام للحركة ﬁمد بوعÓق.
أاوضسح بوعÓق ل«واج» على هامشس انعقاد الدورة
ال -و’ئ -ي-ة ال-ع-ادي-ة  30ل-م-ح-اف-ظ-ة و’ي-ة ال-ج-زائر
للكشسافة ا’سسÓمية ،أان تعداد المنتسسبين للحركة
الكشسفية على المسستوى الوطني بلغ مع نهاية السسنة
ال-م-ن-قضس-ية  115أال - -ف عضس- -و ،ع- -ل- -ى أان تسس- -م- -ح
ا’سستراتيجية التي تسسعى القيادة العامة لتسسطيرها
مسستقب Óبالوصسول في آافاق سسنة  2030إالى عتبة
 500.000منتسسب.
وق-ال أان ال-م-ؤوت-م-ر ال-وط-ن-ي ال-ث-ان-ي عشس-ر ل-لكشسافة
اإ’سسÓمية المزمع تنظيمه خÓل السسنة الجارية
سس -ي -ك -ون ف -رصس-ة ل-تسس-ط-ي-ر اسس-ت-رات-ي-ج-ي-ة ال-ح-رك-ة
ال-كشس-ف-ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة ع-ل-ى ام-ت-داد ال-عشسر سسنوات
المقبلة ( ،)2020 / 2030والتي سستتركز أاسساسسا على
ع -نصس -ر ا’ن-تشس-ار ورف-ع ت-ع-داد ال-عضس-وي-ة ب-ال-نسس-ب-ة
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أإب -رز إŸدي -ر إل -ع-ام ل-لسش-ي-اح-ة وإلصش-ن-اع-ة
إلتقليدية بالوزإرة زبﬁ Òمد سشفيان على
هامشش إفتتاح إلصشالون إلدو‹ للتجهيزإت
لطعام ‘
وإÿدم-ات إÿاصش-ة ب-ال-ف-ن-دق-ة وإ إ
ط-ب-ع-ته – ١٣ت شش -ع -ار «ت -روي-ج إل-ت-ك-وي-ن
إŸه- -ن- -ي» ،أإمسش ب- -قصش- -ر إŸع- -ارضش إلصش- -ن -وب -ر
إل -ب -ح -ري إل -ع -ن -اي -ة إل -ت -ي ي -ول -ي -ه -ا إل -ق-ط-اع
للصشناعات إلتقليدية وإلسشياحة من خÓل
تششجيع إŸنتوج إلوطني ‘ هذإ إÛال ،كاششفا
ع- -ن إنشش- -اء شش- -ب- -ك- -ة ب Úغ- -رف إلصش- -ن- -اع- -ة
إلتقليدية وإ◊رف ع Èإلوليات وكذإ مع
ح -ام -ل -ي إŸشش -اري -ع إل -ذي -ن ه -م بصش -دد إ‚از
مؤوسشسشاتهم.

سسهام بوعموشسة
اأكد المدير العام اأن مجال الفندقة وا’إطعام
في الجزائر يسستجيب لتطلعات الجمهور من
خ Ó-ل ال -م -ن -ت -وج -ات ال -م -ح -ل -ي-ة ال-ت-ي ت-واف-ق
المعايير المطلوبة ،وحسسبه فاإن هذا ما دفع
الوزارة لتشسجيع المنتوج الوطني الذي اأبدعت
فيه اأنامل الحرفيين المهنيين ،مضسيفا اأنه تم
تسس-ج-يل  2200مشس-روع م-ع-ت-م-د ع-ل-ى مسستوى
الوزارة الوصسية ،واأكثر من  800مشسروع قيد
ا’إنجاز بنسسبة اأشسغال تتجاوز  80بالمائة من
ال-نسس-ب-ة ال-وط-ن-ي-ة ،ب-ح-يث ي-توزع  800مشسروع
على مسستوى  48و’ية.
ف- - -ي ه- - -ذا السس- - -ي- - -اق اأشس- - -ار م- - -م - -ث - -ل وزارة
السسياحة اإلى اأن هذه المشساريع سستوفر اأكثر
من  110األف سسرير جديد على مدى الخمسس
سسنوات القادمة ،مضسيفا اأن الحظيرة الوطنية

تع ـ ـ ـزيـ ـ ـة
ب--ب--ال--غ إل--ح--زن وإلأسش--ى ،ت--ل--قت إأسش--رة ج-ري-دة «إلشش-عب» ،ف-ي
مقدمتها إلرئيسشة إلمديرة إلعامة إلسشيدة إأمينة دباشش ،نباأ
وف--اة إل--م--غ--ف--ور ل--ه--ا ب--اإذن--ه ت--ع--ال--ى ع--ن ع-م-ر ن-اه-ز  ٨٠سشنة
شسش ا د ل يـة زوج-ة إل-ح-اج مقرإني
 Êاإلل ش
س -سيي-ــددةةم -مقــررإان ي
ب-الرغاية إاللس ش
م--ح--م--د ووإل--دة إل--زم--ي--ل ط--ارق ،وت--ت--ق-دم ل-ه ول-ك-اف-ة إأف-رإد
إلعائلة باأخلصش عبارإت إلموإسشاة وإلتعازي متضشرعة للمولى
ل إأن يتغّمد إلفقيدة برحمته إلوإسشعة ويسشكنها فسشيح
عّز وج ّ
جنانه ويلهم إأهلها وذويها جميل إلصّشبر وإلسّشلوإن.

«إاّنـ ـ ـ ـ ـا لل ـ ـه وإان ـ ـّا اليـ ـ ـه راجعـ ـ ـون»

المسستغلة اليوم تضسم  1360موؤسسسسة فندقية
التي تتجاوز  120األف سسرير ،بحيث تعرف
هذه الحظيرة عملية تحديث واإعادة تهيئة
حسسب المعايير.
بالمقابل ،اأوضسح زبير محمد اأن هذا الصسالون
ال- -دول- -ي ه- -و ف- -رصس- -ة ل- -ح -ام -ل -ي ال -مشس -اري -ع
والموؤسسسسات الفندقية للتعرف عن قرب عن
ج -ودة ا’أج -ه -زة ال -ف -ن-دق-ي-ة سس-واء ف-ي م-ج-ال
ا’إي-واء اأوا’إط-ع-ام اأوخ-دم-ات ال-م-ل-ح-قات في
مجال التسسلية ،قائ Óاأن القطاع يشسجع عددا
’ باأسس به من الفنادق التي تسستخدم ا’أجهزة
ال- -ت- -ي ت- -ع- -كسس صس -ورة ال -وج -ه -ة ال -ج -زائ -ري -ة
والصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-وط-ن-ي-ة ،ك-م-ا يشس-جع
ال - -ح - -رف - -ي - -ي- -ن واإن- -ج- -از م- -ع- -دات ا’إط- -ع- -ام
وا’إيواء لفائدة المسستثمرين.
للتذكير فقد تم تسسليم  104مشسروع سسياحي
خÓ- - -ل ال - -ث Ó- -ث - -ي ا’أول م - -ن  ،2018وت -ت -ج-ه
السسلطات لتنويع ا’إقتصساد الوطني ،باإعتبار
السس- -ي- -اح- -ة ك- -ب- -دي- -ل ج- -دي- -د ع -ن م -داخ -ي -ل
المحروقات.

«قوسسم» :تكثيف
ا÷هود لتعزيز اإلنتاح
الوطني

م -ن ج -ه -ت -ه -ا ،اأوضس -حت م -ن-ظ-م-ة ال-م-ع-رضس
«سسيال» قوسسم فايزة اأن هذا الصسالون الذي
يسستضسيف اأكثر من  97موؤسسسسة وطنية واأجنبية
ناشسطة في مجال الفندقة من تونسس ،الصسين،
األمانيا ،فرنسسا ،اسسبانيا ،تركيا واإيطاليا ،تحول
اإلى ركيزة اأسساسسية في تطوير مجالي الفندقة
وا’إط-ع-ام ع-ل-ى ال-مسس-ت-وى ال-وط-ن-ي ،وه-و نقطة
اإلتقاء بين متعاملي القطاع.
واأضس -افت اأن -ه م -ن خ Ó-ل ال -ن -ت -ائ -ج ا’إي -ج -اب-ي-ة
للطبعات السسابقة يتضسح جليا الدور الذي يلعبه
ال-م-ع-رضس ف-ي ت-ل-ب-ي-ة ال-ح-اج-ي-ات ال-تي يفرضسها
السسوق من خدمات ومنتجات بشستى اأصسنافها،
مشسيرة اإلى اأن المعرضس يصسبو اإلى اأن يكون
محركا فعا’ لجلب المزيد من ا’سستثمارات
والشس -راك -ات ب-ي-ن ال-م-ه-ن-ي-ي-ن وال-مسس-ي-ري-ن ،ك-م-ا
ي -ه -دف اإل -ى ال -م -زي-د م-ن ا’إدم-اج ال-م-ه-ن-ي م-ن
خÓل تسسليط الضسوء على الجهود التي تبذلها
ال -م-وؤسسسس-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ال-مسس-وؤول-ة ع-ن ت-ك-وي-ن
الشسباب في مختلف مجا’ت الفندقة وا’إطعام،
موؤكدة اأن تدريب الموارد البشسرية هو الضسامن
الوحيد لديمومة ا’سستثمارات.
ودعت قوسسم لبذل المزيد من الجهد ’إبراز
ق- -ط- -اع- -ات ت- -ع- -ان- -ي ال -ت -ه -م -يشس ف -ي ح -ي -ن اأن
ا’إمكانيات متوفرة ،في ظل ما يعانيه سسوق
النفط من تقلبات قائلة »:علينا تكثيف الجهود
لصس-ال-ح ا’إن-ت-اح ال-وط-ن-ي ،صس-م-ام اأم-ان ال-ت-ن-مية
المسستدامة».
وتجدر ا’إشسارة اإلى اأن هذا المعرضس على مدار
اأربعة اأيام ،يجمع عارضسين محليين واأجانب
لعرضس منتجاتهم وخبراتهم لزوار مهنيين اأكثر
اهتماما بجودة وتطور التجهيزات ،كما تهدف
ال- -ت- -ظ- -اه- -رة ال- -ت- -ي اأضس- -حت م- -وع- -دا م -ه -ن -ي -ا
باإمتياز’ ،إبراز مدى اأهمية التكوين في تطوير
مجال الفندقة في الجزائر ،بحيث يجلب سسنويا
اآ’ف الزوار المتخصسصسين في مجالي ا’إطعام
وا’إيواء ،باحثين عن فرصس شسراكة ومسستثمرين
جدد.

»æWh

اإلثنين  03فيفري  2019م
الموافق لـ  28جمادى األولى  1440هـ

أاصشدرت  42رخصشة بيع بالتخفيضس

مديرية التجارة لوهران –ذر من «الصصولد» اŸزّيف

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بعد قرار غلق البناية نتيجة ا‚راف الÎبة

للبسصة
عمال وحدة Œهيز وصصناعة ا أ
اŸهنية ببجاية ‘ بطالة
^ مناششدة السشلطات اÙلية التكفل بهم
ن-اشش-د ع-م-ال وح-دة خ-اصش-ة ل-تجهيز وصشناعة
لل-بسش-ة اŸه-ن-ي-ة ،اŸسش-م-اة «ف-ي-نيكسس» ،والواقعة
ا أ
بحي ‘أاعجرود‘ ببلدية أاميزور ،السشلطات اÙلية
من أاجل مسشاعدتهم عقب إاحالتهم على البطالة،
لضشرار التي ◊قت بالبناية التي يعملون
بسشبب ا أ
ف -ي -ه -ا ع -قب ا‚راف الÎب -ة‡ ،ا أادى Ãسش -ؤوو‹
الوحدة إا ¤إاحالتهم على البطالة.

دعت م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة ل-وه-ران ال-ت-ج-ار ولفت محّدثنا إالى أان ترخيصص التخفيضصات ،وفق
وا أ
لع -وان الق -تصش -ادي ÚاŸسش -ت -ف -ي -دي -ن م-ن الشص- -روط ال- -م- -نصص -وصص ع -ل -ي -ه -ا ،ل يسص -م -ح ب -ه إال
رخصس ال - - -ت- - -خ- - -ف- - -يضش- - -ات الشش- - -ت- - -وي- - -ة إا ¤م-رت-ي-ن ف-ي السص-ن-ة ول-م-دة سص-ت-ة أاسص-اب-ي-ع م-ت-واصص-لة
احÎام ال -ق -وان ÚاŸن -ظ -م -ة ل -ه-ذا ال-ن-وع م-ن خÓل فصصلي الشصتاء (جانفي  -فيفري) والصصيف
ال-ت-ج-ارة ال-ت-ي ” ت-ق-ن-ي-ن-ها Ãوجب اŸرسشوم (ج -وي -ل -ي -ة  -أاوت) ،وت -ح -دد ه -ذه ال-ت-واري-خ ب-ق-رار
التنفيذي رقم  06 / 215اŸؤورخ ‘  18جوان ولئي ،بناءا على اقتراح من مدير التجارة وبعد
 ،2006رافضشة أاي بيع بالتخفيضس «اŸزيف» اسصتشصارة جمعيات حماية المسصتهلك ،منّوها في
ال- -ذي ي- -ت -ن -اف -ى م -ع الشش -روط وال -ك -ي -ف -ي -ات ال -وقت ن -فسص -ه إال -ى أاّن م -وسص -م ت-خ-ف-يضص-ات ال-ف-ت-رة
اŸتعارف عليها.
الشصتوية بوهران انطلق رسصميا بتاريخ  18جانفي
إال -ى غ -اي -ة  28ف -ي -ف -ري وب-ل-غ ع-دد ال-رخصص ال-ت-ي
قدمتها الوصصاية للتجار واألعوان القتصصاديين إالى
حد السصاعة  42رخصصة على مسصتوى مدينة هران.
أاوضص-ح ف-ران-ي ن-ب-ي-ل م-ح-اف-ظ رئ-يسص-ي ل-ل-م-نافسصة واسصتنادا إالى نفسص المصصدر ،فإاّن البيع بالتخفيضص
وال -ت -ح -ق -ي -ق -ات الق -تصص -ادي -ة ب -م -دي -ري-ة ال-ت-ج-ارة حددته المادة  21تطبيقا ألحكام المادة  21من
لوهران أان تحديد تاريخ البيع بالتخفيضص يأاتي القانون رقم  04-02المؤورخ في  5جمادى األولى
ب- -م- -وجب ق -رار م -ن ال -وال -ي ،وذلك ب -ع -د ال -تشص -اور  1425الموافق لـ 23يونيو  ،2004المتعلق بكيفية
م -ع م -دي -ري -ة ال -ت -ج -ارة وال -ج -م -ع -ي -ات ال -م-ه-ن-ي-ة ،ممارسصة األنشصطة المتعلقة بالقواعد المطبقة على
وذلك تطبيقا ألحكام المرسصوم التنفيذي رقم  -06الممارسصات التجارية ،والتي تنصص على أاّن البيع
ال - - - - - -م - - - - - -ؤورخ ف - - - - - -ي 22
215
جمادى بالتخفيضص هوالبيع بالتجزئة المسصبوق اأوالمرفق
األول - -ى ع - -ام  1427ال -م-واف-ق لـ 18ج - -وان  2006باإلشصهار والذي يهدف إالى بيع السصلع المودعة في
وال- -م- -ح -دد لشص -روط وك -ي -ف -ي -ات م -م -ارسص -ة ال -ب -ي -ع المخازن بصصفة سصريعة ،ول يجوز أان يشصمل البيع
بالتخفيضص وكذا البيع الترويجي والبيع في حالة ب -ال -ت -خ -ف -يضص إال السص -ل -ع ال -ت -ي يشص -ت -ري -ه -ا ال -ع -ون
تصص-ف-ي-ة ال-م-خ-زون-ات وال-ب-ي-ع ع-ند مخازن المعامل القتصصادي منذ  3أاشصهر على األقل ابتداء من
وال -ب -ي-ع خ-ارج ال-م-حÓ-ت ال-ت-ج-اري-ة ب-واسص-ط-ة ف-ت-ح تاريخ بداية فترة البيع بالتخفيضص .أاي اأن تكون
الطرود.
البضصاعة مخزنة على األقل  3أاشصهر لتفادي البيع

وهران :براهمية مسسعودة

بالتخفيضص المزور.
وقال فراني «إان التخفيضصات هدفها األول واألهم
ه -و إات -اح -ة ال -ف -رصص -ة ل -ل -ت -ج -ار ل -ت-نشص-ي-ط وت-رق-ي-ة
أانشصطتهم ،وكذا منح الفرصصة للمسصتهلك لقتناء
م-خ-ت-ل-ف السص-ل-ع وال-حصص-ول ع-ل-ى خ-دم-ات م-تنوعة
وبأاسصعار متنوعة ومعقولة ،محّذرا في الوقت نفسصه
م- -ن إاج- -راءات ع- -ق -اب -ي -ة سص -ت -ت -خ -ذ ضص -د ال -ت -ج -ار
ال-م-خ-ال-ف-ي-ن ال-ذي-ن ي-ع-ل-ن-ون ع-ن ال-ت-خفيضصات دون
الحصصول على الرخصصة ،وذلك وفقا للقانون الصصادر
في  23جويلية  2004المشصار إاليه سصابقا.
ج -دي-ر ب-ال-ذك-ر أاّن ال-م-ن-ظ-م-ة ال-ج-زائ-ري-ة ل-ح-م-اي-ة
وإارشصاد المسصتهلك اسصتقبلت أاكثر من  200تبليغ
خÓل الموسصم الفارط  ،2018أاغلبها من المدن
الكبرى ،ويأاتي على رأاسصها عمليات الغشص والتحايل
Óلبسصة واألحذية،
في بعضص المحÓت القديمة ل أ
التي تعمد إالى رفع األسصعار عن حدها قبل موسصم
«الصصولد» ،وذلك حتى تسصتقر على قيمة محددة،
ت - -خ - -دم ال - -ت - -اج- -ر بصص- -ف- -ة خ- -اصص- -ة ،فضص Ó- -ع- -ن
اعتماد الÓفتات والملصصقات الجذابة دون القيام
بأاي تخفيضص حقيقي في األسصعار.
كما أانّ أاغلب السصلع المعروضصة وخاصصة (الُمنتجة
محليا) موديÓت قديمة ونوعيتها رديئة ،وغيرها
من المخالفات األخرى ،حسصب تصصريحات مصصادر
الشصعب من المنظمة.

فيما أاحيل عششرات التجار على البطالة غ ÒاŸقننة

الفÓح ـ ـ ـون ومرب ـ ـ ـو اŸاشصي ـ ـ ـة ببوم ـ ـ ـرداسس ينتظ ـ ـ ـرون اللقاح ـ ـ ـات

ينتظر اŸوالون ومربو اŸاششية بولية بومرداسس السشتفادة سشريعا من اللقاح اÿاصس
بطاعون اÎÛات الصشغÒة وا◊مى القÓعية كغÒها من وليات الوطن ‘ إاطار ا◊صشة
لولية التي كششفت عنها وزارة الفÓحة اŸقدرة بـ 5مÓي Úجرعة ،خاصشة ‘ ظل تسشجيل
اأ
ثÓث حالت إاصشابة مؤوكدة ‘ كل من دائرة خميسس اÿششنة ،الثنية ودلسس حسشب اŸصشالح
البيطرية على مسشتوى مديرية الفÓحة..هذا ما رصشدته «الششعب» بع ÚاŸكان.

بومرداسس..ز /كمال
يعيشص الموالون بولية بومرداسص خاصصة منهم مربو أابقار الحليب حالة من
القلق جراء تداعيات طاعون المجترات الصصغيرة والحمى القÓعية الذي
ضص-رب ع-ددا م-ن ولي-ات ال-وط-ن ال-داخ-ل-ي-ة ك-السص-ه-ب-ي-ة م-ن-ه-ا ال-م-عروفة بتربية
المواشصي واألغنام على وجه األخصص ،حيث يعيشص هؤولء على أامل انفراج
الوضصع بعد إاعÓن وزارة الفÓحة عن اسصتقبالها للحصصة األولى من اللقاح
المقدرة بـ 5مليون جرعة من أاصصل  21مليون مبرمجة تم توزيعها في مرحلة
أاولى على  12ولية متضصررة في انتظار الحصصة الثانية التي سصتمسص كل وليات
الوطن لتلقيح كافة المواشصي دون اسصتثناء.
ولية بومرداسص المعنية بحملة التلقيح لم تكن محصصنة من العدوى التي أاصصابت
عددا من الوليات وهذا بعد تسصجيل ثÓثة بؤور في كل من دائرة خميسص
الخشصنة ،الثنية ودلسص بعد عملية المعاينة التي قامت بها المصصالح البيطرية في
الميدان وأاثبتتها النتائج المخبرية على مسصتوى مخبر ذراع بن خدة ،األمر الذي
أادى بالسصلطات الولئية ومصصالح مديرية الفÓحة إالى اتخاذ إاجراءات احترازية
لح -ت -واء ال -داء إال -ى غ -اي -ة وصص-ول ال-ل-ق-اح م-ن-ه-ا ال-ق-ي-ام ب-ت-حسص-يسص ال-فÓ-ح-ي-ن
وتزويدهم ببعضص النصصائح المتعلقة بالوقاية كعزل الماشصية ،توسصيع إاجراءات
النظافة داخل الصصطبÓت.
لكن يبقى أاهم إاجراء اتخذته المصصالح المشصتركة هوغلق األسصواق األسصبوعية
الثÓثة للماشصية المتواجدة في إاقليم الولية في كل من بغلية ،بودواو ويسصر بناء
على تعليمات وزارة الفÓحة وقرار الوالي الموقع بتاريخ  3جانفي الماضصي
لتجنب حالة العدوى المحتملة من الوليات المجاورة األكثر احتكاكا بتجار

وفÓحي بومرداسص منها ولية البويرة المعروفة بسصوقها األسصبوعي كل يوم
سصبت والقريبة إاقليميا من الوليات التي ضصربها الداء كالمسصيلة والجلفة.
هذا اإلجراء الردعي الضصروري لتقليصص احتمالت انتقال العدوى من الماشصية
المصصابة عن طريق عملية البيع والشصراء المتخذ من قبل السصلطات الولئية ،لم
يحدد فيه مصصير عشصرات تجار الماشصية الذين يشصتغلون باألسصواق الثÓثة ،حيث
وجدوا أانفسصهم بين عشصية وضصحاها في حالة بطالة غير مقننة بعدما توقف
مصصدر رزقهم الوحيد حسصب شصهادات بعضص التجار الذين تحدثوا لـ»الشصعب»
عن هذه القضصية المسصكوت عنها ،خاصصة وأان أاغلبهم أارباب عائÓت يفتقدون
لموارد أاخرى وغير مؤومنين اجتماعيا ،كما أاكدوا أايضصا»أان فئة تجار الماشصية
هم الضصحية األولى في كل مرة عند ظهور مثل هذه البؤور ،كان آاخرها قبل
سصنتين عندما تم غلق األسصواق لفترة طويلة لكن ل أاحد تحدث عنا وعن
معاناتنا وتوقف مصصدر دخلنا ،وهي نفسص الوضصعية التي نعيشصها اليوم بعد
اسصتمرار غلق األسصواق للشصهر الثاني دون تحديد فترة معينة في القرار السصاري
المفعول..

سشد الناصشرية يحتضشن الحتفالية باليوم
العاŸي للمناطق الرطبة

أاحيت مصصالح الغابات لولية بومرداسص أامسص ،مناسصبة اليوم العالمي للمناطق
الرطبة المصصادفة لـ 2فيفري من كل سصنة وذلك على مسصتوى سصد الناصصرية
بمشصاركة عدة هيئات محلية إالى جانب األطفال والتÓميذ في بادرة تسصعى إالى
التحسصيسص بأاهمية الحفاظ على هذه المناطق التي تشصكل مصصدرا أاسصاسصيا في
ال-ت-وازن الي-ك-ول-وج-ي ت-م-اشص-ي-ا م-ع اسص-ت-رات-ي-ج-ي-ة ال-م-دي-رية العامة حتى مطلع
..2030
ككل سصنة تحيي الجزائر مناسصبة اليوم العالمي للمناطق الرطبة الذي أاخذ هذه
السصنة شصعار»المناطق الرطبة والتغير المناخي» تنفيذا لمعاهدة «رامسصار»
الدولية المتعلقة بالحفاظ والسصتخدام المسصتدام للمناطق الرطبة التي وقعت
عليها الجزائر سصنة  ،1982حيث تملك أازيد من  2300منطقة رطبة منها 50
مصصنفة دوليا معروفة باحتضصانها لمختلف األصصناف النباتية والحيوانية إاضصافة
إالى الثروة السصمكية وتحولها ألماكن مفضصلة لسصتقبال الطيور المهاجرة التي
تسصتخدمها كمحطات في رحÓتها السصنوية.
بدورها تحوي ولية بومرداسص عدة مناطق رطبة بحاجة إالى حماية وتثمين
إايكولوجي ،خاصصة تلك المتواجدة على مسصتوى السصدود والحواجز المائية
الطبيعية ببلديات قدارة ،الخروبة وأاخرى تشصكلت على مسصتوى مصصبات الوديان
أاهمها وادي سصيباوفي مصصبه بمنطقة تاقدامت التي تحوي عدة أاصصناف نباتية
وسصمكية نتيجة ارتباطها بمياه البحر ،لكنها تعاني من درجة تلوث كبيرة بسصبب
المخلفات الصصناعية والمياه المسصتعملة التي تسصببت عدة مرات في تسصجيل
Óسصماك ،إاضصافة إالى التهديدات األخرى التي تتعرضص لها
حالت نفوق ل أ
المنطقة جراء النهب العشصوائي للرمال وهو ما يسصتوجب مزيدا من اإلجراءات
الرقابية لحمايتها من هذه التجاوزات.

كان القرار الذي اتخذته اللجنة التقنية،
ل -م -خ -ت -ل -ف ا ل -ق -ط -ا ع -ا ت ب -ب -ل -د ي -ة اأ م -ي -ز و ر
ص ص ا ر م ا  ،ح ي ث ح س ص م ت اأ م ر ا ل غ ل ق ا ل ن ه ا ئ ي
ل و ح د ة خ ا ص ص ة ل ت ج ه ي ز و ص ص ن ا ع ة ا لأ ل ب س ص ة
ا ل -م -ه -ن -ي -ة  ،ب س ص -ب ب ا ل -خ -ط -ر ا ل -ذ ي ي -ت -ر ب ص ص
بالبناية عقب انجراف كبير للتربة.
و ب -ح س ص ب ب -و ي ش ص ص ص -ا ح ب « ه -ذ ه ا ل -و ح -د ة ،
ف اإ ن ا ل و ض ص ع ا ل ر ا ه ن ج د ص ص ع ب  ،ح ي ث ك ا ن
ل ن - -ز ل ق ا ل - -ت -ر ب -ة اأ ض ص -ر ا ر ج س ص -ي -م -ة ع -ل -ى
ا ل ب ن ا ي ة  ،و ه و م ا اأ د ى ب ا ل ل ج ن ة ا ل ت ق ن ي ة اإ ل ى
ا ت خ ا ذ ق ر ا ر غ ل ق ا ل و ح د ة  ،و ا ض ص ط ر ر ن ا اإ ل ى
ت و ق ي ف اأ ز ي د م ن  6 0ع ا م  ، Óو ع د م ق د ر ت ن ا
على اللتزام مع مختلف الشصركاء لتلبية
ط -ل -ب -ا ت -ه -م  ،و ن -اأ م -ل م -ن ا ل س ص -ل -ط ا ت ا ل م ح ل ي ة
م س ص ا ع د ت ن ا  ،و م ن ح ن ا و ع ا ء ا ع ق ا ر ي ا م وؤ ق ت ا
لمواصصلة العمل في ظروف حسصنة».
و اأ ك - -د م - -م -ث -ل ع -ن ا ل -ع -م -ا ل  ،اأ ن ا لإ د ا ر ة
ا ض ص ط ر ت لإ ح ا ل ت ه م ع ل ى ا ل ب ط ا ل ة  ،و ه م ف ي
ح -ا ل -ة ق -ل -ق ك -ب -ي -ر ة و ل م ص ص -د ر ل -ه -م س ص -و ى
عملهم في هذه الوحدة ،وهم يناشصدون
ا ل س ص ل ط ا ت ا ل م ح ل ي ة م ن اأ ج ل ا لأ خ ذ ب ي د ه م
ف ي اأ ق ر ب ا لآ ج ا ل ل م و ا ص ص ل ة ع م ل ه م د و ن
ت ع ر ض ص ه م لأ ي اأ خ ط ا ر .

لسصعار
ارتفـ ـاع جنو Êأ
التـ ـ Úا÷ـ ـاف

شص--ه--دت اأسص--ع--ار ال--ت--ي--ن ال-ج-اف
ا ر ت ف ا ع ا خ ي ا ل ي ا  ،د ف ع غ ا ل ب ي ة ا لأ س ص ر اإ ل ى
المتناع عن شصرائه ،حيث يتم عرضصه
ع---ل--ى مسص--ت--وى م--حÓ--ت ب--ي--ع ال--م--واد
ال--غ-ذائ-ي-ة ال-ع-ام-ة وال-م-ت-اج-ر ال-ك-ب-ي-رة
و ا لأ س ص و ا ق ا لأ س ص ب و ع ي ة  ،ب اأ س ص ع ا ر ت ت ر ا و ح
ب-ي-ن  1 3 0 0دج اإل-----ى  1 6 5 0دج ،الأم--ر
ال-ذي اأث-ار ت-عّ-ج -ب ال-زب-ائ-ن ال-م-ول-ع-ين
ب ه ذ ه ا ل ف ا ك ه ة ا ل ج ا ف ة ن ظ ر ا اإ ل ى ج و د ة
طعمها وخصصائصصها الشصافية.
ف---ي ه---ذا الصص---دد اأك---د ال---ع---دي---د م--ن
ال--زب--ائ--ن ،وم--ن--ه-م صص-ف-ي-ة م-ن م-دي-ن-ة
القصصر ،لـ’الشصعب» ’ تم عند تسصويق
ال---م---حصص---ول الأول ب---داي---ة ال---خ--ري--ف
ال-م-اضص-ي ،ع-رضص ال-ت-ي-ن ال-ج-اف ل-لبيع
ب ق ي م ة  8 0 0د ج ل ل ك ي ل و غ ر ا م ا ل و ا ح د  ،اإ ل

اأن اأسص---ع---اره ق---د اّت ---خ---ذت م---ن---ح---ن---ى
تصصاعديا لتبلغ 1600دينار دون سصبب
يذكر».
و ف ي ه ذ ا ا ل ش ص اأ ن  ،ق ا ل اأ ح م د ا ل ذ ي
اسص---ت---ج---وب--ن--اه اأم--ام اأح--د ال--م--ح Óّ--ت
ا ل ت ج ا ر ي ة ب اآ ق ب و  « :ل ن ف ه م ش ص ي ئ ا ب ا ل ر غ م
من كون التين الجاف منتوجا وطنيا
غ ي ر م س ص ت و ر د  ،اإ ل اأ ن اأ س ص ع ا ر ه ظ ل ت ج ّد
م--رت--ف--ع--ة ،ول اأع--رف اإن ك--ان السص-بب
ال--ك--ام--ن وراء ه--ذا ال--غÓ--ء ال--ف-احشص،
م---ت---م---ث Ó---ف---ي تسص---ج---ي---ل ن---قصص ف---ي
ا ل م ح ص ص و ل اأ و اأ ن ه ر ا ج ع اإ ل ى ط م ع ب ع ض ص
ال----وكÓ----ء الن----ت----ه----ازي----ي----ن ،ح---يث اأن
المنتجين هنا ،غالبا ما يبيعون التين
ا ل ج ا ف ب اأ س ص ع ا ر ج ّد م ع ق و ل ة  ،و ب ا ل ف ع ل ،
يعتبر الوكÓء وباقي الوسصطاء الذين
ي--ت--دخ--ل--ون ف--ي ع--م-ل-ي-ة ال-تسص-وي-ق م-ن
ي ل ه ب و ن اأ س ص ع ا ر ه ذ ا ا ل م ن ت ج ا ل ذ ي ي ز د ا د
عليه الطلب من قبل المسصتهلكين».
وت--ج--در الإشص--ارة اإل-ى اأن اإن-ت-اج ال-ت-ي-ن
ال--ج--اف ب--ال--ك--اد ك--ان م--ق--ب--ول السص-ن-ة
ا ل م ا ض ص ي ة  ،و ق د ق ّد م ت ا ل ت ق د ي ر ا ت ر ق م ا
ضصئي Óعلى سصبيل المثال ،بمنطقة بني
م--ع--وشص ال--ت--ي ت--ع--ت--ب--ر م--ن ال--م--ن-اط-ق
ال-م-ن-ت-ج-ة للتين 1 8 ،األ-ف ق-ن-ط-ار م-ن
ال--ت--ي--ن ال--ج--اف ،وم--ا م--ن شصك ف-ي اأن
ت ر ا ج ع اإ ن ت ا ج ه ذ ه ا ل ف ا ك ه ة ا ل ج ا ف ة ي ع ّد
اأ ح د ا ل م ع ا ي ي ر ا ل ت ي ل ي س ص ت ه ا ن ب ه ا ف ي
ت ح د ي د اأ س ص ع ا ر ه ا .
بحسصب نور الدين فÓح ببني معوشص،
ا ل ذ ي اأ ض ص ا ف  « :و م ن ث م ة ي و ج د ت ج ا و ز
ال---ع---رضص ل--ل--ط--لب وال--ذي اأع--رب ع--ن
ق--ل--ق-ه ،اإزاء ال-مشص-اك-ل ال-ت-ي ي-واج-ه-ه-ا
ال--فÓ--ح--ون ،وع--ل--ى سص--ب--ي--ل ال--ح-رائ-ق
ون--قصص الإم--ك--ان--ي-ات وع-دم اسص-ت-ق-رار
ا ل م ن ا خ  ،و ك ذ ا ك و ن ح ق و ل اأ ش ص ج ا ر ا ل ت ي ن
تشص--ي--خ م--ن دون اأن ي--ك--ون ه-ن-الك اأي-ة
م ب ا د ر ا ت ج ا د ة ل س ص ت ب د ا ل ه ا  ،اإ ل ى ج ا ن ب
ه--ذا ،ن-ج-د اإه-م-ال ،وب-ال-ت-ال-ي ف-ق-دان
ال-م-ع-ارف وال-م-ه-ارات ال-ت-ي ت-وارثناها
ع--ن اأج--دادن-ا ف-ي ه-ذا ال-م-ج-ال ال-ذي
ك--ان--وا ي--ع--رف--ون اأسص-راره وت-ع-ق-ي-دات-ه،
و ع ل ي ه  ،ف ل ي س ص م ن ا ل م س ص ت ب ع د اأ ن ت ش ص ه د
اأسص-ع-ار ال-ت-ي-ن ال-ج-اف خÓ-ل الأسص-ابيع
ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-ق-ادم-ة ،ارت-ف-اعا من جديد
خاصصة مع انخفاضص العرضص.

بجاية :بن النوي توهامي

لم Úالعام لولية سشطيف:
ا أ

انتقــــاء  15مرقيــــــا عقاريــــا
ل‚ـــــــاز سصكنــــات ترقويــــة
إ
لم Úال- -ع- -ام ل- -ولي- -ة سش- -ط- -ي- -ف،
شش - -دد ا أ
ال -ون -اسس ب -وزق -زة ،ع -ل -ى أان ان -ت -ق -اء اŸرقÚ
ال-ع-ق-اري ÚاŸك-ل-ف Úب-إا‚از مشش-اري-ع السش-كن
الÎق- -وي اŸدع- -م ال- -ت- -ي اسش- -ت- -ف- -ادت م- -ن- -ه- -ا
الوليةÃ ” ،سشابقة ،ووفق معاي Òمهنية
صش -ارم-ة ،ح-يث ” ان-ت-ق-اء م-رق Úم-ع-روفÚ
وسشبق لهم أان أاثبتوا قدراتهم ‘ اŸيدان.

سسطيف :نورالدين بوطغان
ذكر ذات المسصوؤول ،خÓل لقاء جمعه
ب---ال---م---رق---ي--ن ال--ع--ق--اري--ي--ن ،ب--حضص--ور ك--ل
ال-مسص-وؤول-ي-ن ع-ن ال-نشص-اط ال-ع-قاري ،نهاية
الأسصبوع ،اأن المسصابقة شصارك فيها حوالي
 450مرق عقاري ،وتم اختيار  15منهم
لإن--ج--از ال--مشص--اري--ع ال--مسص--ط--رة ف--ي ه-ذه
الصصيغة السصكنية ،معتبرا اأن معيار المرقي
الذي التزم بالمواعيد ،وقدم المفاتيح في
الآج--ال خÓ--ل ال--مشص--اري--ع السص--اب-ق-ة ،ول-م
ت---ح---دث ل--ه مشص--اك--ل م--ع ال--مسص--ت--ف--ي--دي--ن
والإدارة ،ك----ان ح----اسص----م----ا ف----ي اخ----ت---ي---ار
المقاولين في هذه المسصابقة.
كما صصرح بوزقزة ،اأن الإدارة عازمة على
تفادي اأخطاء المسصتقبل ،واأنها اتخذت
اإجراءات اإدارية في حق بعضص المرقين
العقاريين ،وسصتتخذ اإجراءات قريبا في
حق  3منهم ،كما اأن الإدارة اأعطت اآخر
اأجل شصهر جوان المقبل لإطÓق الأشصغال
في المشصاريع ،ومن لم يلتزم سصتنزع منه
ال---حصصصص ال---م---ق---دم---ة ل---ه ب---ك--ل ال--ط--رق
القانونية ،مشصيرا اإلى اأن المسصتفيدين هم

ط--رف ح--اسص-م ف-ي ال-عÓ-ق-ة م-ع ال-م-رق-ي-ن
لأن--ه--م ي--دف--ع-ون الأم-وال ،وك-ذلك الإدارة
باعتبار اأن الدولة تقدم العارضص والدعم
الÓزم في هذه الصصيغ السصكنية.
لÓإشصارة ،فاإنه ضصمن حصصة  70األف مسصكن
ترقوي مدعم وضصعتها الدولة ،اسصتفادت
ولي---ة سص--ط--ي--ف م--ن حصص--ة  1500مسصكن
موزعة على العديد من بلديات الولية،
ف--ي--م--ا شص--رع ال--م--ك--ت--ت--ب-ون ف-ي ال-تسص-ج-ي-ل
وت-حضص-ي-ر ال-م-ل-ف-ات ت-ب-عا لÓإعÓنات التي
وجهتها البلديات للمواطنين.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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لنتخابية تسس ‘ Òظروف جّيدة بسسيدي بلعباسض
تطه Òو–ي Úألقوأئم أ إ

تـ ـ ـسس ـ ـهـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـÓت إاداري ـ ـ ـ ـ ـ ـة لـ ـتـ ـ ـسسـ ـ ـجـ ـ ـيـ ـ ـل ا Ÿـ ـ ـواط ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـÚ

لنتخابي
لنتخابية –سسبا للموعد أ إ
لسستثنائية للقوأئم أ إ
تتوأصسل بولية سسيدي بلعباسض عملية أŸرأجعة أ إ
أŸرتقب ،حيث تكثف أ÷هات أıتصسة من عملها خÓل ألفÎة أ◊الية بعد تسسخ Òموأرد بشسرية هامة ووسسائل
للكÎونية ألتي ” إأسستحدأثها Ÿعاينة بطاقة ألناخب وألتعّرف
مادية للتطه Òوألتحي ،Úفضس Óعن ألبوأبة أ إ
على مكاتب ألتصسويت.

سشيدي بلعباسس :غ .ششعدو
أاحصشت بلدية ابن باديسص ،الواقعة
غ -رب سش -ي-دي ب-ل-ع-ب-اسص  ٧5مسشجÓ
جديدا منذ إانطÓق فÎة اŸراجعة
اإلسش -ت -ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-ق-وائ-م اإلن-ت-خ-اب-ي-ة،
وبحسشب رئيسص اŸصشلحة فإان عملية
–ي Úوت-ط-ه Òال-ق-وائ-م اإلن-ت-خ-اب-ية
م- -ت -واصش -ل -ة ‘ ظ -روف ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة
ﬁك - -م - -ة و–ت إاشش - -راف األع - -وان
اŸؤوه - -ل Úإلسش- -ت- -ق- -ب- -ال اŸواط- -نÚ
باŸكتب اŸكلف باإلنتخابات ،حيث
ق- -امت اŸصش- -ل- -ح -ة ب -تسش -خ Òك -اف -ة
اإلم- - -ك- - -ان - -ات اŸادي - -ة ،وم - -ن ذلك
اإلعÓنات اÿاصشة باŸراجعة على
مسش -ت -وى م -دخ-ل ال-ب-ل-دي-ة وال-ط-ري-ق
ال -وط -ن-ي رق-م  ، ٧ك- -م- -ا ” أايضش- -ا
ت-نصش-يب ال-ل-ج-ن-ة اإلداري-ة اإلنتخابية
للبلدية بتاريخ  23جانفي اŸنصشرم
والتي عقدت أاول جلسشة لها ،وقفت
م- -ن خ Ó-ل -ه -ا ع -ل -ى سش Òال -ع -م -ل -ي -ة
والتحضشÒات اÿاصشة بها ،كما ”
عرضص اإلحصشائيات التي تشش Òإا¤
تسشجيل  ٧5مسشج Óجديدا وششطب

 ٧5آاخرين ◊الت تعلقت بالتسشجيل
اŸزدوج وح- - -الت ال- - -وف- - -اة ،وك- - -ذا
Óشش-ارة ف-ق-د ب-ل-غ
–وي -ل اإلق -ام-ة ،ل -إ
ع- - -دد اŸسش- - -ج- - -ل ‘ Úال- - -ق- - -وائ- - -م
اإلن -ت -خ -اب -ي -ة ل-ذات ال-ب-ل-دي-ة ،خÓ-ل
اŸراج - -ع - -ة ال - -ع - -ادي - -ة ل - -ل - -ق- -وائ- -م
اإلن-ت-خ-اب-ي-ة ،ن-ه-اي-ة أاك-ت-وبر اŸاضشي
 1٤2٦٨مسشجل.
‘ ذات الصش - -دد ،ع - -ق - -د ›لسص
ال-ولي-ة إاج-ت-م-اع-ا اسش-ت-ه-له باإلطÓع
على اإلجراءات اŸتعلقة بالتحضشÒ
لÓ- -ن- -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسش -ي -ة اŸزم -ع
ت -ن -ظ -ي-م-ه-ا ،ي-وم  1٨أاف- -ري -ل 201٩
خصشوصشا ما تعلق با÷انب التنظيمي
ل -ل -ع -م -ل -ي -ة الن -ت -خ -اب-ي-ة ،اŸراج-ع-ة
السشتثنائية لقوائم الناخب ،Úاألماكن
وال- -ق- -اع -ات اıصشصش -ة ل -ت -نشش -ي -ط
ا◊م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ،ال-عتاد واللوازم
اّ ıصشصشة لسش ÒالقÎاع ،التأاطÒ
ال-بشش-ري ل-ل-ع-م-ل-ي-ة ،ج-اه-زي-ة مكاتب
وم-راك-ز القÎاع وع-م-ل-ي-ة ال-تصش-ديق
ع-ل-ى ال-ت-وق-ي-ع-ات الشش-خصش-ي-ة لصشالح
اÎŸشش-ح ÚلÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسش-ية
ا÷اري- -ة ح- -ال -ي -ا .ح -يث أاك -د األمÚ
ال -ع -ام ل -ب -ل-دي-ة سش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسص أان-ه

قد ” تسشخ Òموارد بششرية هامة
ووسشائل مادية للقيام بعملية التطهÒ
حتى تكون القوائم النتخابية نظيفة
وﬁي-ن-ة ،ي-وم اإلسش-ت-ح-ق-اق ،ك-م-ا يتم
على صشعيد آاخر اعÓم اŸواطنÚ
عن طريق اعÓن فتح فÎة اŸراجعة
السش -ت -ث -ن -ائ-ي-ة ل-ل-ق-وائ-م الن-ت-خ-اب-ي-ة
وتعليقها على مسشتوى كل اŸلحقات،
وك -ذا األم -اك -ن ال -ع -ام -ة ،فضش Ó-ع-ن
القيام بتدخÓت على مسشتوى وسشائل
الع Ó- - -م ووسش - - -ائ - - -ل ال- - -ت- - -واصش- - -ل
الج- - -ت - -م - -اع - -ي م - -ن أاج - -ل اع Ó- -م
اŸواطن Úبالعملية.
من جهته ،أاكد وا‹ الولية عبد
ا◊ف -ي-ظ السش-اسش-ي اسش-ت-ع-داد ج-م-ي-ع
اŸصش - -ال - -ح اŸك- -ل- -ف- -ة ب- -ال- -ت- -حضشÒ
ل Ó-ن -ت -خ-اب-ات ال-رئ-اسش-ي-ة لسش-ت-ق-ب-ال
اŸواط - - -ن ‘ Úاط- - -ار اŸراج- - -ع- - -ة
السش -ت -ث -ن -ائ-ي-ة ل-ل-ق-وائ-م الن-ت-خ-اب-ي-ة
وأاوضش-ح أان ع-م-ل-ي-ة تسش-ج-ي-ل وشش-طب
اŸواط -ن Úت-ت-م ب-ط-ري-ق-ة ال-كÎون-ي-ة
بهدف تطه Òالقوائم النتخابية من
التسشجيÓت اŸزدوجة ،وهي التقنية
ا◊ديثة التي أاثبت ‚اعتها ومكنت
خ Ó-ل م -واع -ي-د سش-اب-ق-ة م-ن ت-ط-هÒ
القوائم اإلنتخابية و–ي Úآا Êودقيق
ل -ل -ق -وائ -م اإلن-ت-خ-اب-ي-ة بشش-ك-ل م-ري-ح
وسش -ري -ع ،خ -اصش-ة ‘ ظّ-ل اŸت-غÒات
السشكنية بالولية ،نظرا للعدد الكبÒ
لعمليات إاعادة اإلسشكان التي “ت
مؤوخرا وحالت الوفيات اŸسشجلة.
ب -اع -ت -ب -ار أان السش -ج -ل اآل‹ ل -ل-ح-ال-ة
اŸدنية سشّهل العملية من منطلق أان
لكل مواطن رقم تعريفي وطني ل
يسشتطيع Ãوجبه تسشجيل نفسشه ‘
بلديت Úوهوا◊ال بالنسشبة ◊الت
ال-وف-اة ال-ت-ي تسش-ج-ل آال-ي-ا .ك-م-ا ي-قوم
ه-ذا ال-ت-ط-ب-ي-ق ب-ع-م-ل-ي-ة الششطب عن
ب -ع -د ،وذلك ب-ع-د ت-ق-د Ëط-لب ع-ل-ى
مسشتوى البلدية األصشلية.
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بعد نشسر قائمة أŸسستفيدين من حصسة 120
وحدة سسكنية بوأدي ألفضسة

الـ ـ ـوا‹ يأم ـر ب ـتـحـ ـّريـأت ‘ اŸـ ـلّف ـ ـأت ا Ÿـ ـودع ـ ـ ـة

أثار ألغليان ألسسكا Êألذي أندلع
ب -ب -ل -دي -ة وأدي أل -فضس-ة إأح-ت-ج-اج-ا
لجتماعية
على قائمة ألسسكنات أ إ
أل- -ت- -ي ضسّ- -م- -ت 120مسس-ت-ف-ي-د أل-ت-ي
سس - -ج - -لت ب - -ه - -ا Œاوزأت خ - -طÒة،
–رك أل -وأ‹ أل -ذي أم -ر ب -إاخضس-اع
لم -ن -ي
أل -ق -ائ -م -ة إأ ¤أل -ت -ح -ق -ي -ق أ أ
أل- -دق- -ي -ق م -ع إأم -ك -ان -ي -ة م -ع -اق -ب -ة
أŸتسس- -ب- -ب ‘ Úه- -ذه أل- -ت- -ج- -اوزأت،
تشس Òمصسادرنا.

ألششلف :و.ي .أعرأيبي
تهدئة األوضشاع التي كادت أان تنفلت
بعد الغضشب الكب Òالذي نششب أامام مقر
ال -دائ -رة ل -ول ه -دوء اŸصش -ال-ح الم-ن-ي-ة
وت-ع-ام-ل-ه-ا ب-ح-ك-م-ة وت-دخ-ل العقÓء من
أابناء اŸنطقة ،احتجاجا على ما أاسشموه
بالتجاوزات اÿطÒة التي م ّسشت ترتيب
القائمة اإلسشمية للمسشتفيدين من هذه
ا◊صشة التي بلغت  120وحدة سشكنية.
هذه التجاوزات التي رفعها الغاضشبون
ل -لسش -ل-ط-ات ال-ولئ-ي-ة ال-ت-ي اأم-رت ب-ف-ت-ح
–قيق أامني والذي كان مطلب السشكان
‘ ه-وي-ة اŸسش-ت-ف-دي-ن وم-دى أاح-ق-ي-تهم
ب-اإلسش-ت-ف-ادة ال-ت-ي شش-ك-ك-وا ‘ ط-ب-ي-ع-تها
بحسشب تصشريحات اŸعني Úبالوضشعية
ال -ت -ي ط -الت اŸل -ف ب -ع -د سش -ن -وات م-ن
اإلنتظار الذي –دث عنه اÙرومون
م -ن السش -ك-ن وال-ذي-ن ي-واج-ه-ون م-ت-اعب
كبÒة وقاسشية ،يقول الذين عÈوا عن
إارتياحهم لتدخل الوا‹ ‘ اإيقاف ما
أاسش -م -وه ب -اŸه -زل -ة ال-ت-ي ط-الت ع-م-ل-ي-ة
ال -ت -وزي -ع ال -ت -ي وصش-ف-وه-ا ب-غ Òال-ع-ادل-ة
بحسشب األسشماء التي تضشمنتها.
ه -ذا وأاك-د ل-ن-ا رئ-يسص ال-ب-ل-دي-ة ع-ل-ي

›دوب أان القائمة اÿاصشة بالسشكن
تخضشع لتحقيق أامني للنظر ‘ هوية
اŸسشتفيدين وإانصشاف من تتوفر فيهم
Óسش-ت-ف-ادة م-ن
الشش -روط الضش -روري -ة ل -إ
لج -ت -م -اع -ي ضش -م -ن أاول-وي-ة
السش -ك -ن ا إ
Óسشتفادة وبحسشب
الششروط اÙددة ل إ
لحقية القانونية مع إامكانية الكششف
اأ
ع- -ن اŸتّ- -ورط ÚواŸت -ه -م ‘ Úه -ذه
التجاوزات التي قد تذهب إا ¤معاقبة
اŸتسشبب Úفيها ،يقول ذات اŸنتخب
ال -ذي كشش -ف ل -ن-ا أان ال-ت-وزي-ع سش-ي-ك-ون
عادل وهي التوجيهات التي أالّح عليها
الوا‹ أاثناء تعيينه لهذه اللجنة التي
أاثارت إارتياح السشكان والغاضشب Úعن
القائمة ،موضشحا أان بلديته مازالت
ب-ح-اج-ة إا ¤حصشصص سش-ك-ن-ي-ة ل-ت-غ-طية
ال -ع -ج -ز اŸسش -ج -ل ،وه-ي ال-ث-ق-ة ال-ت-ي
مازال أابناء اŸنطقة ورئيسص ›لسشها
يضشعونها ‘ الوا‹ مصشطفى صشادق
ال- -ذي أاب- -دى إاسش- -ت -ع -داده Ÿسش -اع -دة
اŸن-ط-ق-ة ت-ن-م-وي-ا ع-ل-ى غ-رار بلديات
ال -ولي -ة ال -ت -ي ع-اي-ن-ه-ا م-رارا ب-حسشب
مصشادرنا.

...وبرامـج السسكن الريفـي النقـطة السسـوداء

قــــريــــة «تــــاوغـــــزوت» بـــفــــــرنــــــــدة

الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـأز اŸـ ـ ـ ـ ـط ـ ـلـ ـ ـ ـب األسسـ ـ ـ ـ ـأسس ـ ـ ـ ـي ل ـ ـ ـل ـ ـ ـسس ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأن

يشس- - -ت- - -ك- - -ي م- - -وأط - -ن - -و ق - -ري - -ة
«ت- -اوغ- -زوت» ب- -ب- -ل -دي -ة ف -رن -دة،
بولية تيارت من عدة أنشسغالت
‘ م -ق -دم -ت -ه -ا غ -از أŸدي -ن-ة ح-يث
يكابد أŸوأطنون مشسقة كÈى ‘
ج- - -لب ق- - -ارورأت أل- - -غ- - -از بسس - -بب
ألن -ع -دأم أل -ك-ل-ي ل-وسس-ائ-ل أل-ن-ق-ل
لمر كرأء سسيارة أجرة
ويتطلب أ أ
÷لب ق -ارورة غ -از ح -يث ي -ك-ل-ف
أيصسالها أ ¤ألسسكن أك Ìمن500
دج ب- - - -حسسب ب- - - -عضض أŸوأط- - - -ن،Ú

أوألتنقل مرت Úأولها أ ¤ألطريق
ألولئي رقم  2أŸؤودي أ ¤فرندة
‘ أŒاه ع Úألذهب ثم ألنتظار
أ ¤غاية مرور وسسيلة نقل.

تيارت :ع .عمارة

وغالبا ما تكون سشيارة اجرة لكون
الطريق ل تعÈه ا◊افÓت ثم التنقل
ا ¤ف -رن -دة لح -دى ﬁط-ات ن-ف-ط-ال
وحمل قارورة الغاز والتوجه بها ا¤

ﬁط- -ة سش -ي -ارة الج -رة وال -ع -ودة م -ن
حيث أاتى اŸواطن أاول وهي مششقة
يتكبدها اŸواطن الذي ل Áلك سشيارة
خ -اصش -ة ،وق -د اتصش -ل -ن -ا م -ن-ذ اي-ام م-ع
م- -دي -ر ال -ط -اق -ة ال -ذي اك -د ان ق -ري -ة
«تاوغزوت» م›Èه كأاولوية ‘ برامج
توصشيل الغاز وتنتظر دورها.
م- -واط- -ن -و ق -ري -ة «ب -ن -ي سش Ó-م -ة» أاو
«تاوغزوت» تفتقر ا ¤مرافق اخرى
ك -ون -ه -ا م -ن -ط -ق -ة سش -ي -اح -ي-ة ب-ام-ت-ي-از
يقصشدها السشواح ،إال ان القرية تفتقر
ا ¤م -ق -ه -ى وم -ط -ع -م وم-رشص أاوح-ت-ى
حÓق أاومتوسشطة وحتى وسشائل النقل،
ك-م-ا أاسش-ل-ف-ن-ا ،م-ن-ع-دم-ة “اما بالقرية
ال -ت -ي ا‚بت ال -ع -دي -د م -ن الط -ارات
والئمة والسشاتذة وميزة سشكانها إاذ
جلهم يعرف اŸنطقة جيدا وتاريخها
والكل يعمل كمرششد أاودليل ألي سشائح
يحل باŸنطقة ،غ Òان قلة اŸرافق
ووسشائل من ششأانها جلب سشياح حال
–قيق مطالب السشكان ،وبرغم من ان
وا‹ ال- -ولي- -ة أام- -ر ب- -إاع- -ادة ت- -أاه -ي -ل
الطريق اŸؤودي من الطريق الولئي
رق - -م  02ا ¤ال- -ق- -ري- -ة ح -يث –ق -ق
اŸطلب ويبقى اŸواطنون ينتتظرون
–قيق حلم مششروع الغاز الطبيعي.

يشش -ت -ك -ي سش-ك-ان م-داشش-ر ب-ل-دي-ة وادي
ال- -فضش- -ة م- -ن ضش -ع -ف حصش -ة اإلع -ان -ات
الريفية اŸمنوحة Ÿنطقتهم التي يفوق
عدد قراها أاك Ìمن  13دششرة ما زال
الكث Òمنهم يقطنون ‘ ظروف اأك Ìما
يقال عنها أانها قاسشية جدا.
بحسشب برامج ا◊صشصص القليلة التي
خصشصشتها اŸصشالح الولئية اŸتعاقبة
للمنطقة والتي تÎاوح ب15 Úو 25إا¤
غاية  50إاعانة ‘ أاحسشن األحوال ،فإانها
 ⁄تعد تكف لسشد الطلبات اŸودعة لدى
اŸصش -ال -ح اŸع -ن -ي -ة وال -ت -ي ارت-ف-عت ‘
اآلونة األخÒة بششكل ﬁسشوسص بحسشب
ما علمناه من طالبي هذه اإلعانات ،كما
هو ا◊ال Ãنطقة كوان والزمول وأاولد
ع -ل -ي والسش-ق-اسش-ي-ق وغÒه-ا م-ن ال-ق-رى
ال-ت-ي ي-ن-ت-ظ-ر سش-ك-ان-ه-ا ال-فرج من طرف
السشلطات الولئية التي وقفت على هذه
ال -ن -ق -ائصص واإلح-ت-ي-اج-ات ال-ت-ي صش-ارت
مطلب السشكان لضشمان اسشتقرارهم ‘

أاماكنهم األصشلية بعد اإلنفجار السشكاÊ
ال -ذي شش -ه -دت -ه ه -ذه ال -ع -ائÓ-ت ،ي-ق-ول
ﬁدثونا من أابناء اŸداششر.
هذا واأكد لنا رئيسص البلدية علي
›دوب اأن مصش- - - - -ا◊ه أاحصشت ع - - - -دة
حالت ميدانيا والتي أاصشبحت بحاجة
ماسشة Ÿثل هذه اإلعانات الريفية التي
ت -خصص ه -ؤولء ال -بسش -ط -اء ال -ذي-ن إارت-ف-ع
عددهم خÓل هذه السشنوات خاصشة ‘
ا◊صشصص ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-ت-ي اسش-تفادت منها
اŸن -ط -ق -ة ،م -ط-م-ئ-ن-ا ه-ؤولء Ãسش-اع-دة
الوا‹ الذي يعرف وضشعية السشكان من
خ Ó-ل م -ع -اي -ن -ت-ه اŸي-دان-ي-ة اŸت-ع-ددة،
وه -وم -ا ي -زرع ال-ث-ق-ة ‘ السش-ك-ان ال-ذي-ن
ي -ع ّ-ل -ق -ون أام -ال ك -بÒة ع-ل-ى ›ه-ودات-ه
ل -ت -حسش Úه -ذا ا÷انب ال -ت-ن-م-وي ال-ه-ام
ب - -ط - -ري - -ق وادي ال- -فضش- -ة ،ي- -ق- -ول ذات
اŸنتخب.

و.ي.أ

‹hO

اأ’حد  03فيفري  2019م
المؤافق لـ  28جمادى اأ’ولى  1440هـ

–ضسÒا للقاء ““جنيف ““ ٢حول الصسحراء الغربية

كؤهلر يباششر جؤلة مكؤكية إإ ¤دول إŸنطقة قريبا

’·
يعتزم هورسست كوهلر ،مبعوث ا أ
اŸت-ح-دة إا ¤الصس-ح-راء ال-غ-رب-ية ،القيام
ب- -زي- -ارات م- -ك- -وك- -ي- -ة ج -دي -دة ،خ Ó-ل
ف- -ي- -ف- -ري ا◊ا‹ ،إا ¤ك- -ل م- -ن ا÷زائ -ر
واŸغ -رب وم -وري -ت -ان -ي -ا ،ك-م-ا ي-رت-قب أان
يزور ﬂيمات الÓجئ Úالصسحراوي،Ú
وذلك –ضسÒا ÷لسس- - -ة ““م- - -ب- - -اح - -ث - -ات
جنيف““ ‘ جولتها الثانية ،خÓل شسهر
مارسس اŸقبل.
وكانت ا÷ؤلة اأ’و ¤من مباحثات جنيف،
قد جرت ‘ ديسشم ÈاŸاضشي ،وانتهت ببيان
 ·ÓاŸتحدة ،ورد فيه أان ““اللقاء مر ‘ جؤ
ل أ
من ا’نفتاح وا’لتزام وا’حÎام اŸتبادل ،وأان
ط -ر‘ ال -ن -زاع ،ا’ح -ت Ó-ل اŸغ -رب -ي وج -ب -ه-ة
ال -ب-ؤل-يسش-اري-ؤ ،ب-حضش-ؤر ا÷زائ-ر ون-ؤاقشش-ؤط،
اتفقؤا على أان التعاون والتفاوضس ،هؤ أافضشل
سشبيل ◊ل القضشية الصشحراوية.
وت- -ب ّ-ن -ى ›لسس اأ’م -ن ال -دو‹ ،اÿم -يسس،
بيانا أاعرب فيه عن دعمه للمبعؤث الششخصشي
 ·ÓاŸتحدة ،للقيام Ãهمته
Óم Úالعام ل أ
ل أ
‘ تيسش Òالتؤصشل إا ¤حل سشياسشي للنزاع حؤل
الصشحراء الغربية ،وذلك ‘ أاعقاب إاحاطة
قدمها كؤهلر Ûلسس اأ’من 29 ‘ ،جانفي
اŸاضش- -ي ،ح- -ؤل آاخ- -ر ت- -ط- -ؤرات ال- -ع- -م- -ل -ي -ة
السشياسشية ◊ل القضشية الصشحراوية.
وح -ؤل م -دى “ّك -ن اŸب -ع -ؤث اأ’‡ي م -ن
ح -ل -ح -ل -ة ال-ؤضش-ع ا÷ام-د ‘ م-ل-ف الصش-ح-راء
ال -غ-رب-ي-ة ،وإاق-ن-اع اأ’ط-راف اŸع-ن-ي-ة بضش-رورة
ال -ت-ف-اوضس خÓ-ل ج-ؤل-ت-ه ا÷دي-دة اŸرت-ق-ب-ة،

أافاد خÈاء ‘ اŸلف الصشحراوي ،بأان كؤهلر
““بات اليؤم يتؤفر على دعم وتأاييد كب Òمن
›لسس اأ’م-ن ال-دو‹Ÿ ،ت-اب-ع-ة ت-ن-ف-ي-ذ رؤوي-ت-ه
بششأان عقد مائدة مسشتديرة جديدة ‘ جنيف،
تسشبقها جؤلة دبلؤماسشية لÎتيب جدول أاعمال
أاك Ìتقدما من سشابقه““.
وي- -رى ه- -ؤؤ’ء اÈÿاء أان ““ك- -ؤه- -ل -ر م -ازال
يحافظ على تفاؤول كب Òبششأان الؤصشؤل إا¤
إاي -ج -اد تسش -ؤي -ة سش -ي -اسش -ي-ة وسش-ل-م-ي-ة ل-ل-قضش-ي-ة
الصشحراوية ،وهؤ تفاؤول يجعله مقتنعا أاÁا
اق-ت-ن-اع ب-أان اŸائ-دة اŸسش-ت-دي-رة ي-رج-ى م-ن-ها
خ -ل -ق م -زي -د م -ن أاج-ؤاء ال-ث-ق-ة لÓ-ن-طÓ-ق ‘
جؤ’ت حاسشمة مقبلة““.
ولفت اÈÿاء إا ¤أان أاو ¤الصشعؤبات وردت
م -ن ت -أاك -ي -د ا’ح -ت Ó-ل اŸغ-رب-ي أان-ه ’ ي-ق-ب-ل
إاضشاعة الؤقت ‘ مؤائد كؤهلر اŸسشتديرة ،ما
 ⁄تتأاسشسس على مناقششة ““ا◊كم الذاتي ““.

حقبة جديدة من سسباق التسسلح

أإمريكا وروسشيا تعلقان إلعمل Ãعاهدة إلصشؤإريخ إلنؤوية

يهدد انسسحاب كل من الو’يات اŸتحدة
وروسس -ي -ا م -ن م -ع -اه -دة الصس -واري-خ ال-ن-ووي-ة
اŸت -وسس -ط -ة اŸدى ال -ث -ن -ائ -ي-ة ب-إاع-ادة إاطÓ-ق
سسباق التسسلح ب Úالقوت ،Úلكنه ‘ الوقت
ن -فسس -ه يشس -ك -ل ف -رصس -ة ل -ل -و’ي -ات اŸت -ح -دة
ل -ت -ح -ديث ت -رسس -ان -ت-ه-ا ال-ن-ووي-ة ،وه-وه-دف
أاعلنته واشسنطن قبل عام.
وأاعلن الرئيسس اأ’مÒكي دونالد ترامب ا÷معة،
أان بÓده أاطلقت إاجراءات ا’نسشحاب من اŸعاهدة
الذي سشيصشبح فاع ً
 Óبعد سشتة أاششهر““ ،إاّ’ ‘ حال
احÎام روسشيا التزاماتها ع Èتدم Òكّل صشؤاريخها
وقاذفاتها ومعداتها اıالفة للنصس““.
وردت روسش- -ي- -ا ب- -اŸث -ل ،ح -يث أاع -ل -ن ال -رئ -يسس
ال -روسش -ي فÓ-د ÒÁب-ؤت ،Úأامسس ،ت-ع-ل-ي-ق مشش-ارك-ة
مؤسشكؤ‘ اŸعاهدة بقؤله إان ““ششركاءنا اأ’مÒكيÚ
أاعلنؤا تعليق مششاركتهم ‘ ا’تفاق وسشنعلق نحن
كذلك مششاركتنا““.
وتسش- -ت -ن -ك -ر واشش -ن -ط -ن م -ن -ذ سش -ن -ؤات ت -ط -ؤي -ر
مؤسشكؤأانظمة تقؤل إانها تخالف معاهدة الصشؤاريخ
النؤوية متؤسشطة اŸدى ،غ Òأان اأ’مÒكي Úأاكدوا
علنًا نيتهم التجهز بأاسشلحة نؤوية جديدة.

مششدداً على أان اŸعاهدة مع مؤسشكؤعام ⁄ 1987
“نع إاطÓق برامج البحث والتطؤير.
وأاعلن اŸتحدث باسشم البنتاغؤن جؤ Êمايكل
أان -ه اع -ت -ب -اراً م -ن السش -بت (أامسس)““ ⁄ن-ع-د م-ل-زمÚ
بالقيؤد““ اŸفروضشة ‘ اŸعاهدة.
وتؤّفر ميزانية عام  2019أامؤاً’ لتطؤير هذا
ا÷يل ا÷ديد من صشؤاريخ أارضس-أارضس متؤسشطة
اŸدى ،و«نحن ’ نزال ‘ مرحلة البحث““ ،وفق
اŸتحّدث.
و‘ الؤاقع ،فإان البنتاغؤن يسشتعد لتطؤير نظام
يضشاهي صشاروخ ““ 9أام  ““729الروسشي ،الذي تقؤل
مؤسشكؤ إان مداه اأ’ٌقصشى هؤ  480كلم ،فيما تؤؤكد
واششنطن وحلفاؤوها ‘ حلف ششمال اأ’طلسشي أان
الصشاروخ الروسشي قد اخت Èعلى مسشافات أاعلى
بكث Òمن تلك اŸعلن عنها.
وبحسشب أارقام نششرها ““ا–اد العلماء اŸهتم““Ú
اأ’مÒك -ي اŸن -اهضس ل -لسشÓ-ح ال-ن-ؤوي ،ف-اإن ح-ج-م
الÎسشانة النؤوية اأ’مÒكية ارتفع إا 4600 ¤سشÓح
نؤوي ،منها  1740منششؤرة وجاهزة لÓسشتخدام ‘
أاية ◊ظة ،وﬂ 2922زنة ،و“لك روسشيا عدداً
مسشاويا من الرؤووسس النؤوية.

و‘ م -راج -ع -ت -ه -ا ا÷دي -دة ل -ل-ؤضش-ع ال-ن-ؤوي ‘
فيفري  ،2018أاخطرت الؤ’يات اŸتحدة بأان لديها
النية ‘ حيازة سشÓح Úجديدين :جيل جديد من
الصشؤاريخ النؤوية ضشعيفة القدرة Áكن إاطÓقها
من غؤاصشة (فئة  ⁄تلحظها معاهدة الصشؤاريخ
ال -ن -ؤوي -ة) ،ون-ؤع ج-دي-د م-ن صش-ؤاري-خ ك-روز يشش-ك-ل
انتهاكًا للمعاهدة.
ويؤؤكد البنتاغؤن أان النؤع ا÷ديد من صشؤاريخ
كروز ’ يعّد خرقاً للمعاهدة إا’ إاذا جرى نششره،

أاع - -ل - -ن وزي- -ر اÿارج- -ي- -ة ال- -روسش- -ي ،سشÒغ- -ي
’ف- -روف ،أان روسش- -ي -ا ق -ل -ق -ة م -ن ع -ق -ي -دة ا÷يشس
اأ’مريكي التي تتضشمن صشنع قذائف نؤوية صشغÒة
واسشتخدامها ‘ صشؤاريخ متؤسشطة اŸدى.
وعÈت الصش Úم -ع-ارضش-ت-ه-ا انسش-ح-اب ال-ؤ’ي-ات
اŸت-ح-دة م-ن م-ع-اه-دة ن-زع الصش-ؤاري-خ اŸت-ؤسش-طة
وقصشÒة اŸدى ودعت مؤسشكؤ وواششنطن لتسشؤية
اÓÿفات ‘ هذا اÛال ع Èا◊ؤار.

أإهدإف عسشكرية

مؤسشكؤ قلقة وبك Úتعارضض

وكان عمر هÓل ،اŸمثل الدائم للمغرب
لدى اأ’· اŸتحدة ،قد صشرح ،قبل أايام قليلة
للصشحافة الدولية بأان اŸقÎح أاحادي ا÷انب
الذي تقÎحه اŸملكة ،هؤ أاقصشى ما Áكن
تقدÁه ◊ل نزاع الصشحراء الغربية ““ ،وأانه
““خارجه ،فإان اŸغرب غ Òمسشتعد للتفاوضس
حؤل أاي ششيء““ ،وفق تعبÒه.
وأامام هذا الششرط الذي يضشعه ا’حتÓل
اŸغ-رب-ي ت-ك-م-ن صش-ع-ؤب-ة م-ه-م-ة ك-ؤه-لر الذي
يصشر على أان اŸفاوضشات يجب أان تتؤاصشل
دون ششروط مسشبقة.

 ٢٠سسنة على تو‹ الراحل
شسافيز السسلطة

مؤؤيدو مادورو
وإŸعارضشؤن وجها لؤجه

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

العدد
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‘ أاول اجتماع للحكومة اللبنانية

10

عؤن يؤؤكد أإهمية مؤإجهة إلتحديات إإلقليمية إلكÈى
أاك-د ال-رئ-يسس ال-ل-ب-ن-ا Êال-عماد ميشسال
عون ،أامسس ،أاهمية مواجهة التحديات
الكبÒة اÙيطة بلبنان ““بشسكل متحد““.
ق -ال ال -رئ-يسس ع-ؤن خÓ-ل ان-ع-ق-اد ا÷لسش-ة
اأ’وÛ ¤لسس الؤزراء اللبنا Êا÷ديد ،رئيسس
›لسس النؤاب نبيه بري ““إان الظروف التي
ي -ع -يشش -ه -ا ل -ب-ن-ان ’ تسش-م-ح ب-إاضش-اع-ة ال-ؤقت““،
مششÒا إا ¤أان من ب Úالتحديات اŸطروحة
تلك اŸرتبطة ،باأ’سشاسس ،بالكهرباء وإاقرار
اŸؤازنة اŸالية العامة خÓل ششهر.
وأاكد أان العملة الؤطنية (اللÒة) ““سشتحافظ
على قيمتها ،أ’ننا كنا واثق Úبأاننا سشنصشل إا¤
ا◊ل قبل الدخؤل ‘ اأ’زمة والدليل صشعؤد
اأ’سشؤاق اŸالية““.
م -ن ج -ه -ت -ه ،ق -ال رئ -يسس ا◊ك -ؤم -ة سش -ع-د
ا◊ري -ري ““ن -ح -ن ‘ ح -ك -ؤم-ة وح-دة وط-ن-ي-ة،
واأ’ه- -م ه- -ؤال- -تضش- -ام -ن ا◊ك -ؤم -ي ال -ك -ف -ي -ل
Ãؤاج-ه-ة ال-ت-ح-دي-ات““ ،مشش-ددا ع-ل-ى ““أاه-م-ية
ت -ط -ؤي -ر ق -ؤان Úم -ت -ع-ل-ق-ة Ãك-اف-ح-ة ال-فسش-اد
والهدر وكل ما يؤؤثر على ا’قتصشاد““.
وأاششار ا◊ريري إا ¤أان ““هناك –ديات
إاق -ل -ي-م-ي-ة ،وإاذا أاراد ك-ل ط-رف ال-ع-م-ل بشش-ك-ل
متناقضس فسشيؤؤثر ذلك على العمل““ ،مؤؤكدا أان
““هناك قرارات صشعبة ‘ كل اÛا’ت يتعÚ
اتخاذها““.
و‘ أاول قراراتها ،عينت ا◊كؤمة÷ ،نة
برئاسشة ا◊ريري مؤؤلفة من  10وزراء لصشياغة
البيان الؤزاري ،ومن اŸقرر أان تعقد أاو¤
جلسشاتها اإ’ثن ÚاŸقبل Ãقر رئاسشة ا◊كؤمة
ببÒوت.
ويعت Èالبيان الؤزاري Ãثابة خطة عمل أاي

ح -ك -ؤم -ة ج-دي-دة ي-ت-م ت-ق-دÁه-ا إا ¤اÛلسس
النيابي لتنال الثقة على أاسشاسشه ،فيما تؤقع
رئيسس اÛلسس أان يتم ا’نتهاء من صشياغة
البيان خÓل أاسشبؤع.
وي-ن-ت-ظ-ر أان ي-تضش-م-ن ال-ب-ي-ان ف-قرات تتعلق
بالتزام لبنان القيام باإ’صشÓحات ا’قتصشادية
اŸرت-ب-ط-ة ب-ت-ن-ف-ي-ذ م-ق-ررات م-ؤؤ“ر ““سش-ي-در““
وتنفيذ اÿطة التي وضشعتها ششركة ““ماكينزي““
اأ’مريكية لتعزيز النمؤا’قتصشادي.
وطلب الرئيسس اللبنا Êا’نتهاء من صشياغة
البيان الؤزاري خÓل ششهر ،إاذ Áنح الدسشتؤر
اللبنا÷ Êنة الصشياغة مهلة  30يؤما.
وك -انت ال -ق -ؤى السش -ي -اسش -ي -ة ‘ ل -ب -ن -ان ق-د
ت- -ؤصش -لت ،أاول أامسس اÿم -يسس ،إا ¤تشش -ك -ي -ل -ة
حكؤمية بعد تع Ìدام أاك Ìمن  8أاششهر ،تششمل
جميع الفصشائل السشياسشية ،تقدم بها ا◊ريري
إا ¤رئيسس البÓد ميششال عؤن.

’‡ية للتسسوية السسياسسية
ا÷امعة العربية تدعم اÿطة ا أ

أإبؤإلغيط يؤؤكد مع سشÓمة أإهمية إجرإء إلنتخابات ‘ ليبيا

ك -ان الشش -ارع ال -ف -ن -زوي -ل -ي أامسس سش -اح -ة
’سشتعراضس العضشÓت ب Úمؤؤيدي الرئيسس
الششرعي نيكؤ’سس مادورو وغرÁه غؤايدو،
كّل يحاول أان يظهر مدى ششعبيته ‘ هذه
اŸرحلة اŸصشÒية التي تعيششها البÓد.
وب -ي -ن -م -ا ن -ظ -م أانصش -ار ال -رئ-يسس م-ادورو
مسشÒة لÓ- -ح- -ت- -ف- -ال ب -ال -ذك -رى ال -عشش -ري -ن
ل-ت-نصش-يب ال-زع-ي-م الشش-ي-ؤع-ي الراحل هؤجؤ
تششافيز رئي ًسشا أ’ول مرة ‘ عام .1999
خ - -رج أانصش - -ار اŸع - -ارضش - -ة ‘ مسشÒات
إ’بداء الدعم ÿؤان غؤايدو ،الذي أاعلن
ن -فسش -ه رئ-يًسش-ا خ-ارج اإ’رادة الشش-ع-ب-ي-ة ال-ت-ي
’زالت متمسشكة بحكم الرئيسس مادورو.
وت - -ه - -دف اŸظ- -اه- -رات إا ¤م- -ؤاصش- -ل- -ة
الضشغط بعدما اعÎفت واششنطن بغؤايدو
رئ- -يًسش -ا شش -رع ً-ي -ا ،وف -رضشت ع -ق -ؤب -ات م -ن
اŸرج -ح أان ت -زي -د ضش -ع -ف ق -ط -اع ال -ن -ف -ط
اŸت-ع ‘ Ìال-ب-ل-د ال-عضش-ؤ Ãن-ظ-م-ة ال-ب-لدان
اŸصشدرة للبÎول (أاوبك).
ويأامل منتقدو مادورو أان يششجعؤا الدول
اأ’وروبية على أان –ذو ا◊ذو نفسشه.
إإششهار

’م Úال- -ع -ام ÷ام -ع -ة ال -دول
ب- -حث ا أ
ال- -ع- -رب- -ي- -ة أاح- -م- -د أاب- -و ال -غ -ي -ط ،أامسس،
’‡ي إا ¤ليبيا
بالقاهرة مع اŸبعوث ا أ
غسس -ان سس Ó-م -ة ،سس -ب -ل ال -دف -ع ب -ا÷ه-ود
’زم -ة ال -ل -ي -ب -ي -ة،
اŸب -ذول -ة ل -تسس -وي -ة ا أ
وم -واك -ب -ة ال -ف -رق -اء ال-ل-ي-ب-ي Úم-ن أاج-ل
ال -ت -وصس -ل إا‹ تسس-وي-ة سس-ي-اسس-ي-ة شس-ام-ل-ة
ل -ل -وضس -ع ‘ ال -بÓ-دÃ ،ا ي-فضس-ي إا ¤إا“ام
ا’سستحقاقات الدسستورية وا’نتخابية
التي يتطلع إاليها الشسعب الليبي.
وحسشب ب- -ي -ان ل -ل -ج -ام -ع -ة ال -ع -رب -ي -ة ،ف -إان
ا÷ان -ب““ Úات-ف-ق-ا ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ا’سش-ت-م-رار ‘
جهؤد بناء تداب Òالثقة ب Úاأ’طراف الليبية،
وتشش-ج-ي-ع-ه-ا ع-ل-ى Œاوز خÓ-ف-ات-ه-ا وال-تؤافق
على اÿطؤات واإ’جراءات والقؤاعد الÓزمة
لتنظيم ا’سشتحقاقات اŸتبقية ،وفق اإ’طار
ال-ع-ام لÓ-ت-ف-اق السش-ي-اسش-ي ال-ل-ي-بي اŸؤقع عام
 ،2015وÃا ي- -ح -اف -ظ ع -ل -ى وح -دة وسش Ó-م -ة
الدولة الليبية“ ،ويفضشي إا ¤تؤحيد مؤؤسشسشاتها
وإانهاء اŸرحلة اإ’نتقالية التي “ر بها““.
وأاضشاف البيان ،أان أابؤالغيط ““جدد بهذه
اŸن -اسش -ب -ة دع-م ومسش-ان-دة ا÷ام-ع-ة ال-ع-رب-ي-ة
ÿطة العمل اأ’‡ية واŸسشار السشياسشي الذي
يرعاه اŸبعؤث اأ’‡ي للخروج بتسشؤية ليبية-
ليبية خالصشة تنهي حالة ا’نسشداد السشياسشي
وا’ن -قسش-ام ال-ق-ائ-م ‘ ال-بÓ-د ،وت-ت-ؤج ب-إاج-راء
ان -ت -خ -اب -ات رئ -اسش -ي-ة وتشش-ري-ع-ي-ة ع-ل-ى أاسشسس
دسش-ت-ؤري-ة سش-ل-ي-م-ة ،وي-رضش-ى ا÷ميع بنتائجها
ويحÎم اŸؤؤسشسشات التي سشتفضشي إاليها““.

تسشؤية تاريخية
كما جدد التأاكيد ،على ““ضشرورة التؤصشل
إا ¤ح - -ل ج- -ذري وشش- -ام- -ل ودائ- -م Ÿشش- -ك- -ل- -ة
اÛمؤعات اŸسشلحة التي تعمل خارج سشلطة
الدولة ،و“ثل تهديدا لسشÓمة وسشيادة الدولة
الليبية ،والذي بدونه لن يتسشنى –قيق التقدم
اŸأام- -ؤل ع -ل -ى صش -ع -ي -د اŸسش -ار السش -ي -اسش -ي،
وتثبيت أاركان اأ’من وا’سشتقرار ‘ ﬂتلف
أارج - -اء ال - -بÓ- -د ،وضش- -م- -ان ا’“ام ال- -ن- -اج- -ح
ل Ó-سش -ت -ح -ق -اق -ات ال -دسش -ت-ؤري-ة وا’ن-ت-خ-اب-ي-ة
اŸنتظرة““.
وقال اŸبعؤث اأ’‡ي غسشان سشÓمة ‘
ندوة صشحفية مع أابؤ الغيط بالقاهرة ،إانه
ليسس مع إاجراء انتخابات بليبيا تفاقم اأ’زمة،
مششÒا أان اأ’زمة بحاجة إا ¤تسشؤية تاريخية
ششاملة.

إإلقاء إلقبضض على إرهابي
“كنت قؤة ليبية خاصشة من إالقاء القبضس
على أاحد قادة تنظيم داعشس اإ’رهابي ‘
مدينة سشرت ( )450كلم ششرق العاصشمة الليبية.
و‚حت عملية ““البنيان اŸرصشؤصس““ التي
أاط-ل-ق-ت-ه-ا ق-ؤات ح-ك-ؤم-ة ال-ؤف-اق ن-ه-اي-ة العام
 ‘ ،2016طرد ““داعشس““ اإ’رهابي من معقله
ال -رئ -يسش -ي ‘ سش -رت ،ب-ع-د م-ع-ارك اسش-ت-م-رت
أ’ك Ìمن ثمانية أاششهر ،سشقط فيها أاك Ìمن
 700قتيل ‘ صشفؤف قؤات الؤفاق ،فيما قتل
أاك Ìمن أالف Úمن إارهابيي داعشس.
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اششراف :سشعيد بن عياد

’ولى  144٠هـ العدد 17٨62
’حد  ٠3فيفري  2٠19م الموافق لـ  2٨جمادى ا أ
ا أ

أسسعار ألنفط –افظ على أنتعاشسها
فوق 62دو’رأ للÈميل
انتعششت أاسشعار النفط ›ددا مسشجلة زيادة ب 3باŸائة ،مدعومة ببيانات قوية للوظائف ‘
’مريكية ،مع انخفاضض ‘ حجم اŸعروضض بفعل مؤوششرات على العقوبات
الو’يات اŸتحدة ا أ
’مريكية على صشادرات فنزوي .Óبالفعل ارتفعت عقود خام القياسض العاŸي مزيج برنت ‘
ا أ
آاخر جلسشة تداول بنحو  1.91دو’ر ،أاو ما يعادل  3.14باŸائة ،لتصشل إا ¤حدود  62.75دو’ر
للÈميلﬁ ،ققة مكاسشب طفيفة قدرت Ãا ’ يقل عن  2باŸائة .من جهتها عقود خام القياسض
’م-ري-ك-ي غ-رب ت-كسش-اسض ال-وسش-ي-ط ،ان-ت-عششت ب-دورها بنحو  1.47دو’ر ،أاو م- -ا ي -ع -ادل 2.73
ا أ
باŸائة ،لتصشل عند التسشوية حدود  55.26دو’ر للÈميل مفتكة مكاسشبا ’ تقل عن . % 3

التششغيل والتكوين يسشتقطبان خريجي ا÷امعات

فرصض للظفر Ãناصسب عمل وندرة ‘ أليد ألعاملة أıتصسة
إاهتمام باسشتحداث مؤوسشسشات ناششئة ‘ التكنولوجيات ا◊ديثة
كلمة العدد

هل يسستعيد ألدينار توأزنه؟
ي -ع-رضض ب-نك ا÷زائ-ر
ال -ي -وم أاوراق -ا ب -ن -ك -ي -ة
وقطعة نقدية جديدة
ل-ل-دي-ن-ار ا÷زائ-ري ‘
توجه يشش Òإا ¤منعرج
ي- -ن- -ط -ل -ق م -ن -ه مسش -ار
إاعادة ا’عتبار للقيمة
الشش- -رائ -ي -ة ل -ه ضش -م -ن
معا ⁄النموذج ا÷ديد
ل-ل-ن-م-و .وبالنظر للثقل
الذي “ثله العملة ‘
صش-لب م-ف-ه-وم السشيادة
سشعيد بن عياد
ال -وط -ن-ي-ة ل-ل-دول ،ك-ان
لزاما تخصشيصض أاهمية ذات د’’ت اقتصشادية للدينار،
وا’نتباه إا ¤مدى جدوى إاعادة ا’عتبار له ‘ سشوق
العمÓت ،خاصشة بعد أان بلغ تراجع قيمته حدا يحمل
تهديدات ﬁدقة Ãسشتقبل اآ’من اŸا‹ للبÓد.
تسش-ت-م-د ال-ع-م-ل-ة ال-وط-ن-ي-ة ق-وت-ه-ا م-ن اأ’داء ا’ق-تصشادي
خاصشة معادلة اإ’نتاج واإ’نتاجية ،وتتأاثر بتقلبات أاسشواق
اÙروقات كما هو ‘ الظرف حاليا ،إا’ّ انه أاصشبح
ضشروريا اليوم ،إاعادة تصشحيح اŸعادلة وفقا Ÿعطيات
السشوق ،حتى تنتعشض القوة الششرائية .وتعكسض اŸضشامÚ
التي –ملها العملة مرجعية وطموحات اÛتمع ،لذلك
غالبا ما يتم اللجوء إا ¤إاعطائها صشورة تعكسض درجة
متقدمة من الفخر والقوة واإ’رادة والتطلعات اŸسشتمدة
Óمة ،لتنمية الصشلة بينها وب Úعا⁄
من التاريخ العريق ل أ
ا’قتصشاد ،اŸطالب بÎجمتها عن طريق تلبية الطلب
من حيث اŸنتجات واÿدمات وفرة وجودة.
ل -ك -ن ي-ت-ط-لب ه-ذا ال-رصش-ي-د ال-ث-ابت م-واك-ب-ت-ه ب-ت-جسش-ي-د
مضشمونه اŸعنوي من خÓل ا’رتقاء باأ’داء ا’قتصشادي
إا ¤مسشتويات متقدمة من النمو ‘ كافة اÛا’ت ،حتى
تتعّزز أاك Ìفأاك Ìالقدرة الششرائية للدينار ،وهو –د
Áكن رفعه بالرغم من صشعوبات اŸرحلة ،ولسشلوكات
اŸسشتهلك أايضشا تأاث Òعلى قيمة العملة إاذا  ⁄يلتزم
بضشوابط معاي Òالسشوق مثل ترششيد ا’نفاق .و‘ هذا
اإ’طار ليسض من سشبيل لذلك سشوى أان تسشتجيب اŸنظومة
ا’ق-تصش-ادي-ة ب-ج-م-ي-ع م-ك-ون-ات-ه-ا ‘ م-ق-دمتها ـاŸؤوسشسشة
اإ’نتاجية Ÿتطلبات النمو ،وذلك با◊رصض على –سشÚ
م -ع -د’ت اإ’ن -ت-اج و–سش Úاإ’ن-ت-اج-ي-ة ‘ م-واق-ع ال-ع-م-ل
انسشجاما مع تطورات السشوق.
’ معنى أ’وراق بنكية حتى ولو كانت –مل صشورا ترمز
للقوة والفخر ،إاذا  ⁄تكن لديها قيمة مطابقة لها ‘
السش -وق وع -ا ⁄اŸال واأ’ع -م -ال ،ح -يث اŸع -رك-ة –سش-م
ب -ق -ي -م-ة وج-ودة ووف-رة اŸن-ت-وج-ات ‘ مشش-ه-د ت-ن-افسش-ي
يتجاوز اإ’طار اÙلي .إان “ك Úالدينار من اسشÎجاع
قوته ‘ السشوق وكبح تراجعه خاصشة –ت وطأاة اتسشاع
نطاق السشوق اŸوازية للصشرف ،مسشأالة اقتصشادية بحتة،
وÁكن Œاوزها ‘ سشياق التحول النقدي ،وفقا ◊ركية
اسش-ت-ث-م-اري-ة ان-ت-اج-ي-ة مÓ-ئ-م-ة Ÿع-اÿ ⁄ي-ارات اق-تصشاد
إانتاجي وتنوع ،يقوم على العمل وا’بتكار ،و“ثل فيه
ال -ق-ي-م-ة اŸضش-اف-ة ،ال-ت-ي ت-ت-جسش-د ب-السش-واع-د وال-ع-ق-ول،
ا◊لقة اŸتينة.
قد تسشاعد بعضض العوامل على –صش Úالعملة ،لكن
العمل اÓÿق للÌوة وحده ،يعطيها اŸناعة ويدفعها إا¤
الصشدارة ضشمن سشلّم العمÓت ‘ العا .⁄ولعلّ هذه السشنة
بكل ما –مله من عزÁة لدى ششركاء عا ⁄ا’قتصشاد هي
اŸوع -د ا◊اسش -م إ’ع -ادة تصش -ح -ي -ح ب -وصش-ل-ة ا’سش-ت-ث-م-ار
اŸن-ت-ج ،ل-ي-ع-ط-ي ال-ن-فسض اŸط-ل-وب ل-ل-دي-ن-ار فيتجه نحو
ال -ن -م -و .وق -د ي -ك -ون ال -كشش -ف ع-ن اأ’وراق ا÷دي-دة م-ن
ط -رف« أام» ال -ب -ن -وك إاشش -ارة ت -ع -كسض ه-ذا ال-ت-ح-ول ن-ح-و
اسشتعادة التوازن.

اŸؤوسشسشات الصشغÒة واŸتوسشطة

@ ألدÁومة وألبقاء ‘ سسوق
شسديدة أŸنافسسة

@ «متى تأاسسيسض ›السض
أقتصسادية وأجتماعية ﬁلية؟»
@ألبناء وأأ’شسغال ألعمومية
حلقة مفصسلية ‘ ألتنّوع أ’قتصسادي

مبتول يؤوكد ضشرورة
‰ــــوذج جديـــد
’سشتهÓك الطاقة

–سس Úألفعالية
ألطـ ـ ـ ـ ـاقويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
وتقليصض ألتبذير
ملف اŸهن الششاقة ‘ مرحلته النهائية

إأنهاء –ديد ألوظائف أŸعنية
وألتفاوضض حول ألتوزيع ألسسنوأت قريًبا
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التشسغيل والتكؤين يسستقطبان خريجي ا÷امعات

فرصس للظفر Ãناصشب عمل وندرة ‘ اليد العاملة اıتصشة

اهتمام باسستحداث مؤؤسسسسات ناشسئة ‘ التكنؤلؤجيات ا◊ديثة
شسهد الصسالؤن الؤطني للتشسغيل والتكؤين ‘ طبعته الثالثة عشسر تدفقا كبÒا لفئة الشسباب خريجي ا÷امعات الذين حضسروا بقؤة وكثافة من ﬂتلف و’يات الؤطن ،بحثا عن
صسصسات متنؤعة ،ورغم أان هذا
منصسب شسغل أاوعن دعم ومرافقة ’سستحداث مؤؤسسسسة مصسغرة ،ناهيك عن بعضض الشسباب الذين ا‚ذبؤا نحؤ ما تعرضسه مؤؤسسسسات التكؤين من تخ ّ
الصسالؤن سسجل مشساركة  40مؤؤسسسسة اقتصسادية عمؤمية وخاصسة ،لكنها ‘ ›ملها تؤفر أازيد من  2400منصسب شسغل ‘ عدة قطاعات مهمة من بينها الصسناعات الغذائية
’ضسافة إا ¤اÿدمات الرقمية والقطاع البنكي ،وجاء باŸؤازاة مع ذلك ا◊ضسؤر ’فتا Ÿؤؤسسسسات التكؤين التي عرضست
’شسغال العمؤمية ،وبا إ
والصسيد’نية واÿدمات والبناء وا أ
تخصسصسات مهمة جذبت بدورها اهتمام الشسباب الذين يسستعدون لتأاهيل مهارتهم للعثؤر على منصسب عمل.
فضسيلة بؤدريشض
أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ه-ي-اك-ل أŸع-دن-ية وألنحاسضية ،كونها خÓل ألسضنوأت أŸاضضية كان ألÎكيز كبÒأ على وموظف Úوعمال ‘ عدة تخ ّصضصضات ،متمنÚ
متعطشضة لتوظيف أŸئات من ألعمال ‘ هذه ق- -ط- -اع أل -ب -ن -اء ووك -الت ألتصض -الت وم -ك -اتب بأان تخضضع هذه أŸسضابقة للمعاي ÒأŸعمول بها
رغم أن هذأ ألصضالون ألوطني دأم ثÓثة أيام أل- -ت- -خّصض- -صض- -ات ،ب- -ه- -دف إأ‚از أل- -ع- -دي -د م -ن ألدرأسضات ،أما دورهم كفدرألية فيتمحور حول وينتقى أألكفأا من قائمة أŸتسضابق.Ú
لكنه كان بالفعل قبلة ألشضباب لقتحام عا ⁄أŸشضاريع أŸسضجلة ،و ⁄تخف «مولي دليلة» أل -ت -وج -ي -ه وأل -ت -حسض -يسس ب -السض -ت -ث-م-ارأت أل-ت-ي
ألشضغل سضوأء من خÓل ألظفر Ãنصضب عمل ‡ثلة عن أŸؤوسضسضة ،بأان لديهم أŸئات من يحتاجها ألقتصضاد ألوطني ،وأشضار هامل خÒ
‘ جناح ألوكالة ألوطنية لتطوير ألسضتثمار،
أ
أو–ديد ألوجهة لسضتحدأث مؤوسضسضة مصضغرة ،مناصضب ألشضغل ألشضاغرة ،وأعÎفت بأانه ‘ هذأ أل -دي -ن إأ ¤غ -ي -اب «أنسض -اج» و»ك-ن-اك» ع-ن ه-ذ أطلع أŸهتم Úبسضوق ألتشضغيل على خطوأت
ول -ع -ل أب -رز م -ا ع -رضض -ه ألصض-ال-ون ت-وف Òب-عضس ألصضالون  ⁄يزرهم طالبي شضغل ‘ ألتخصضصضات ألصضالون ،أآلليت Úأللت Úيعّول عليهما كثÒأ ‘ أŸرأف -ق -ة وأل-دع-م أل-ت-ي ت-وف-ره-ا أل-وك-ال-ة ،م-ن
أŸؤوسضسضات أŸشضاركة نذكر من بينها أŸؤوسضسضة أل-ت-ي ي-حتجون
أسض-ت-ح-دأث أŸؤوسضسض-ات ألصض-غÒة وأŸت-وسض-ط-ة ،خ Ó-ل شض -ب -اك -ه -ا أل -وح -ي -د أل -ذي يضض -م ج -م -ي-ع
أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ه-ي-اك-ل أŸع-دن-ي-ة وأل-ن-ح-اسض-ية وكذأ ف- -ي -ه -ا إأ ¤ي -د
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مؤوسضسضة «كيت للبناء» و»صضانو‘» وما إأ ¤غ Òع- -ام -ل -ة م -ث -
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وتسض -ت -ق -ب -ل أصض -ح -اب أŸشض -اري -ع وأألف-ك-ار م-ن
ذلك ،أŸئات من مناصضب ألعمل ‘ ﬂتلف ألتلحيم
ألشض -ب -اب ع -ل -ى وج -ه أÿصض -وصس ،وت -ق -دم ل -ه-م
،
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ألتخصضصضات أي كيميائي Úوصضيادلة وملحم ÚوألÎصض
ت -ب -حث م -ؤوسضسض -ة ب-ن دريسس أÿاصض-ة بصض-ن-اع-ة ﬂت -ل -ف أل -نصض -ائ -ح وأل -ت -وج -ي -ه -ات و“ن -ح-ه-م
‘
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وم- -ه- -ن -دسض Úوسض -ائ -ق -ي شض -اح -ن -ات ون -ح -اسض Úوأوضض - -
أŸوأد ألصض-ي-دلن-ي-ة وأل-ت-ج-م-ي-ل-ي-ة ع-ن عمال ‘ ألع- -ف- -اءأت أ÷ب- -ائ -ي -ة ،وم -ا إأ ¤غ Òذلك م -ن
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وكهربائي Úومسضتعملي أŸرفاع وقائدي أشضغال سض -ي-اق
ت-خصضصض-ات أل-ك-ي-م-ي-اء و‘ أÛال أل-ب-ي-ول-وج-ي مسضاعدأت مهمة.
أ
و
ل
ج
ض
س
وما إأ ¤غ Òذلك ،وكان علي بلخÒي ﬁافظ أن -ه -م
وكذأ عن موزعŸ Úنتجاتها ،ألنها تتطلع من أما مؤوسضسضة ألتكوين ‘ ›ال ألكهرباء وألغاز،
ل
ا
ب
ق
إ
أ
و
ق
ألصض - -ال - -ون ق- -د أعÎف ‘ تصض- -ري- -ح خصس ب- -ه ت -دف-
أجل توسضيع حجم أŸؤوسضسضة ألتي توظف أليوم فإانها توفر ألتكوين من  5أيام إأ ¤غاية سضنة
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«ألشضعب
ح- -وأ‹ 10ع -م-ال ف-ق-ط وت-ن-ت-ج ن-ح-و 30منتوج وأح -دة ل -ل -ي -د أل -ع -ام-ل-ة ،وك-ذلك ل-ك-ل رأغب ‘
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ألقتصضادي»
صض -ي -دل ÊوŒم -ي -ل -ي ،ح -يث كشض -فت صض -اح -ب -ة أسضتحدأث مؤوسضسضة مصضغرة ‘ ،عدة تخصضصضات
وأŸعاهد
ب -أان أŸع-رضس
أŸؤوسضسض- -ة ب- -ن دريسس Ÿي- -اء ون- -ائ- -ب -ه -ا ﬁم -د م- -ث- -ل أل- -ط- -اق -ة أŸت -ج -ددة أي ط -اق -ة أل -ري -اح
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حشضا Êبأانهم يتطلعون ‘ أŸؤوسضسضة إلطÓق وألÎصضيصس ألصضحي وكذأ ألتلحيم من خÓل 3
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أŸتوأجدة
وحاملي شضهادة ألليسضانسس ‘ ألتسضي ÒوأŸالية ،ج- - -دي- - -دة ‘
ﬂتلف
بكل من ولية
علما أن هذه أŸؤوسضسضة ألعمومية ألتي تضضم  9ألسضوق قريبا،
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مليلة
ن -ح -و ت-وسض-ي-ع
تكوين ورسضكلة أليد ألعاملة لعمالها.
ب- -اŸوأزأة م -ع
وأıتصضة ‘
أŸؤوسضسضة
ذلك ب- - - - - - - - -أان
أل- -ت- -ك -وي -ن ‘
ح-ت-ى ت-توأجد
ه- - -دف ه- - -ذأ
‘ جناح ألفدرألية ألوطنية للمقاول Úألشضباب ‘ ع- - - - - - - - - -دة
›ال ألتنقيب
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ألصضالون يتم
ألتي تتوأجد ع Èكامل ألÎأب ألوطني حيث ولي- - -ات م - -ن
‘ أل -ك -ه -رب-اء
ألشض -ب -اب وأŸت-ع-ام-ل Úألق-تصض-ادي Úوأصض-ح-اب ينضضوي –ت لوأئها  24ألف مؤوسضسضة مصضغرة أل-وط-ن ،ألن-ها
وألغاز،
أŸؤوسضسض -ات ع -ل -ى ح -د سض -وأء م -ن أج-ل ع-رضس  80باŸائة منها مسضتفيدة من قروضس ‘ إأطار ت- -ت- -م -رك -ز ‘
ويضض-اف إأل-يها
م -ن -اصضب ألشض -غ -ل ألشض -اغ -رة أوأل-ظ-ف-ر ب-ف-رصض-ة أجهزة دعم ألتشضغيل وأسضتحدأث أŸؤوسضسضات ،ألعاصضمة،
مركز ألتكوين
ت-ك-وي-ن تسض-ه-ل ع-ل-ى أصض-ح-اب-ه-ا ل-ل-حصض-ول ع-ل-ى كان ألشضباب يبحث عن ألعديد من أŸعلومات وبالتحديد ‘
‘ أل- - -تسض- - -يÒ
منصضب شضغل ،وكذلك ألوقوف على مقÎحات حول طريقة أسضتحدأث مؤوسضسضة مصضغرة ،لذأ «ب-اب-ا حسضن»،
أل - -ك - -ائ- -ن بÍ
أŸؤوسضسضات ألتي يسضتفيد منها ألشضباب للحصضول أقÎبت «ألشض- -عب» م -ن رئ -يسس أل -ف -درأل -ي -ة خ Òل -ذأ ه -م ‘ ح -اج -ة إأ ¤ي -د ع -ام -ل -ة ب -ل ي -ن-وون ع -ك -ن -ون ،وت -ت -وف-ر ه-ذه أŸؤوسضسض-ة ع-ل-ى م-رك-ز
على وظيفة ،ومن ب ÚأŸؤوسضسضات أ◊اضضرة ‘ أل-دي-ن ه-امل،
توظيف ألعشضرأت من ألكيميائي Úوأıتصض Úل Ó-ن -ت -ق -اء وأل-ت-ق-و ،Ëأل-ت-ي Œري ألخ-ت-ب-ارأت
ه- -ذأ أŸع- -رضس ن- -ذك- -ر م- -ن ب- -ي- -ن -ه -ا م -ؤوسضسض -ة ف -ت -ح-دث ع-ن
‘ ألبيولوجيا وكذأ موزع.Ú
للرأغب ‘ Úأللتحاق Ãجمع سضونلغاز.
 ENCCوإأ ¤ج -انب أŸؤوسضسض -ة أل -وط-ن-ي-ة إأق-ب-ال أل-ط-لبة
أ÷دير باإلشضارة ،فإان أإلقبال كان كبÒأ على باŸوأزأة مع أŸؤوسضسضات ألقتصضادية ألعمومية
للهياكل أŸعدنية وألنحاسضية ألتي –تاج إأ ¤ما وخريجي
ج -ن-اح «أل-ت-وظ-ي-ف ألل-كÎو Êم-ن خÓ-ل م-وق-ع وأÿاصضة كانت أŸؤوسضسضات ألتكوينية حاضضرة
ل يقل عن  600منصضب شضغل ،وتوجد مؤوسضسضات أ÷امعات
« ،»EMPLoipartnerف- -اقÎب- -ن- -ا م- -ن شض- -اب Úبدورها بقوة ،إأ ¤جانب أآلليات ألتي تسضاعد
بناء خاصضة تقÎح  500منصضب شضغل و›مع بن ومرأكز
Ÿعرفة إأن كان هناك فع Óفعالية ‘ ألتوظيف ،ع-ل-ى إأنشض-اء أŸؤوسضسض-ات أŸصض-غ-رة ن-ذك-ر م-ن-ه-ا
عمر يوفر بدورها حوأ‹  100منصضب شضغل ،ألتكوين
فأاوضضحت «سضولف .ر» مهندسضة مدنية بأانها «أو‚ام» بهدف توجيه أŸهتم Úبخلق مناصضب
ب -اإلضض -اف -ة إأ ¤م-ؤوسضسض-ة «صض-ان-و‘» أل-ف-رنسض-ي-ة أŸهني بشضكل
سضجلت ‘ هذأ أŸوقع منذ  3سضنوأت ومازألت شضغل خسضارج ألوظائف وألتخصضصضات أŸقÎحة
أıتصض- -ة ‘ صض- -ن- -اع- -ة أل- -دوأء وأل -ت -ي –ت -اج ﬁسضوسس،
تنتظر ردأ إأيجابيا ينهي معاناتها مع ألبطالة ‘ ،سضوق ألعمل أÙلية.
ب -دوره -ا إأ ¤أل -عشض -رأت م -ن أل -ي -د أل -ع -ام-ل-ة ‘ م- - - - -ن أج - - - -ل
بينما حسض Úشضافعي شضاب خريج معهد خاصس أ÷دير باإلشضارة ⁄ ،يقتصضر أهتمام مؤوسضسضات
ﬂتلف ألتخصضصضات ،وأشضار ﬁافظ ألصضالون أل-ت-ع-رف ع-لى
‘ أختصضاصس أإلعÓم أآل‹ وألتسضي ،Òفأاكد بأانه ألتكوين على ألشضباب غ Òمكون بل أسضتقبلوأ
أن لكل منصضب توجد مسضابقة علما أنه يؤوخذ خطوأت
تلقى وعودأ من طرف هذأ أŸوقع حتى يحصضل خ -ري -ج -ي أ÷ام-ع-ات وأقÎح-وأ ع-ل-ي-ه-م دورأت
ب -ع Úألع -ت-ب-ار ك-ف-اءة أÎŸشض-ح ل-ل-وظ-ي-ف-ة ،ألن أسضتحدأث مؤوسضسضة مصضغرة ،كاشضفا ‘ سضياق على وظيفة ‘ تخصضصضه.
تكوينية لتأاهيل قدرأتهم ومنحهم أدوأت ألنجاح
أŸؤوسضسضة سضوف توظف من دون شضك أألفضضل .م -تصض -ل أن أله -ت -م -ام ك -ب ‘ Òألسض -ت -ث -م -ار ‘
أقÎبت «ألشض -عب» م -ن ب -عضس ألشض -ب-اب أل-ذي-ن لقتحام عا ⁄ألشضغل بقوة.
توجد ندرة فادحة ‘ سضوق ألعمل ،ونقصس كب ÒأÛال ألرقمي ،حيث أن ﬂتلف ألشضباب صضار أسضتحسضنوأ فكرة تنظيم صضالون يعرضس فرصس
‘ أل- -ي- -د أل -ع -ام -ل -ة ‘ ت -خصضصض -ات أل -ت -ل -ح -ي -م يطمح بخÓف ألسضابق ‘ خلق مؤوسضسضة ناشضئة ألتشضغيل ويقدم مسضاعدأت وتوجيهات ،من أجل
وألÎصض- -يصس وت- -ل- -ح- -ي- -م أألن- -اب -يب وم -ا شض -اب -ه تنشضط ‘ ›ال ألتكنولوجيات أ◊ديثة ،ألنه أسض -ت -ح -دأث م -ؤوسضسض -ات مصض-غ-رة ت-ن-ه-ي ب-ط-ال-ة
ذلك..ب -ت -لك أل -ع -ب -ارأت أسض -ت -ن-ج-دت أŸؤوسضسض-ة
خريجي أ÷امعات وأŸعاهد ومرأكز ألتكوين

دعم اŸسشتثمرين الصشغار

التوظيف اللكÎوÊ

طلب على السشتثمار ‘ الرقمنة

اŸؤؤسسسسات الصسغÒة واŸتؤسسطة

ضشمان الدÁومة والبقاء ‘ سشوق ششديدة اŸنافسشة
’نتاجية
’’ف من الؤحدات ا إ
’ يزال نسسيج اŸؤؤسسسسات الصسغÒة واŸتّؤسسطة يحتاج إا ¤التدعيم بإاحداث ا آ
‘ كافة القطاعات ا’قتصسادية.اسستنادا Ÿا يشس Òإاليه اÈÿاء فإان اŸنظؤمة ا’قتصسادية بالنظر للطمؤحات
‘ بلؤغ أاهداف النمؤ –تاج إا ¤ما ’ يقل عن  2مليؤن مؤؤسسسسة صسغÒة ومتؤسسطة ،بينما ’ يزال العدد اليؤم
أاقل من  1مليؤن.
سسعيد بن عياد
‘ أŸدى أŸتوسضط فتك Èمن صضغÒة إأ ¤متوسضطة ،هي
ل -ق -د أظ -ه-رت خ-ي-ارأت أع-ت-م-اد ‰ط أŸرك-ب-ات ألضض-خ-م-ة تلك ألتي تقوم على أسضسس أقتصضادية ،تشضمل قرأءة ‘ ألعمق
Óسض -وأق أÙل -ي -ة وأإلق -ل -ي -م -ي -ة ،أه -ت -م -ام أك Èب -ا÷ه -از
وألشضركات ألكÈى ﬁدوديتها خاصضة ‘ أŸدى ألطويل ،ل  -أ
وتأاكد هذأ ألتشضخيصس ‘ ضضوء ألتدأعيات ألناجمة عن أزمة أإلنتاجي ،وضضع ألكفاءأت ‘ مرأكز ألقرأر أŸناجÒيا‹،
أسضوأق ألنفط ،ألتي ل تزأل تشضكل فجوة تتطلب أن تعجل ألنفتاح على أ÷امعات ومرأكز ألبحث ،إأدخال ألّرقمنة
بآاليات أقتصضادية.بهذأ أÿصضوصس ينبغي ألتذك Òبالكلفة وموأكبة ألطلب باإلصضغاء للزبائن.
ل -عّ-ل م-ن أسض-ب-اب أŸن-اع-ة ألق-تصض-ادي-ة وت-أام Úأل-دÁوم-ة
أŸال-ي-ة أل-ت-ي ت-ط-ل-ب-ت-ه-ا ع-م-ل-ي-ات أل-ت-ط-ه ÒأŸا‹ ل-ل-ق-ط-اع
ألعمومي ول تزأل أهدأف ألتطه Òأقل بكث‡ ،Òا ينبغي أن ألتوجه إأ ¤بناء شضرأكات ﬁلية مند›ة خاصضة ‘ ألهضضاب
تكون ،كون نسضبة كبÒة من تلك أŸوأرد أŸالية كانت تذهب ألعليا وأ÷نوب حيث ألعوأمل أألسضاسضية لÓسضتثمار أŸنتج
للÌوة خارج أÙروقات قائمة وحقيقية ،فتتعدى ألعقار
إأ ¤تغطية كتلة أألجور ،لتبقى أŸؤوسضسضة ‘ حلقة مفرغة.
ل - -ذلك ،ك - -ان أل - -ره - -ان أخÒأ ع - -ل - -ى أŸؤوسضسض- -ة ألصض- -غÒة إأ ¤أŸوأرد ألباطنية مرورأ باليد ألعاملة غ ÒأŸكلفة.
من أŸفيد أإلشضارة ›ددأ إأ ¤فروع جذأبة Áكن ألتوجه
وأŸتوسضطة لتكون ألبنية ألقاعدية للنمو ،بالنظر Ÿرونتها
وقلة ألكلفة وإأمكانية ألتÓؤوم مع متغÒأت ألسضوق ،وهي إأليها من خÓل مؤوسضسضات صضغÒة ومتوسضطة على غرأر
Œرب -ة ن -اج -ح -ة ‘ أل -ب-ل-دأن أŸت-ق-دم-ة ،خ-اصض-ة م-ن ح-يث ألصضناعة ألغذأئية ،ألصضناعة ألتقليدية ،أÿدمات أŸرتبطة
قدرتها على ألدÁومة .أنطÓقا من هذه أألهمية ،أسضتفاد بالسضياحة ،أŸناجم وغÒها من ألفروع ألناشضئة ألتي تعّد
ق- -ط- -اع أŸؤوسضسض- -ات ألصض- -غÒة وأŸت- -وسض -ط -ة ‘ ألسض -ن -وأت بيئة مناسضبة لتأاسضيسس مؤوسضسضات صضغÒة ومتوسضطة قابلة
أŸاضضية من مرأفقة وّفرتها ألدولة لتمك Úهذأ ألنسضيج من للحياة .هنا يكمن دور أ÷ماعات أÙلية لتلعب دورها
توسضيع نطاقه أفقيا ،من أجل تغطية ألفضضاء أ÷غرأ‘ ،مع ألقتصضادي أنسضجاما مع ألتوجهات ألكÈى ألتي أرسضتها
ت -خصض -يصس ع -ن -اي -ة م -رك -زة ل -ل -م -ؤوسضسض -ات أل -ت -ي تسض-ت-ج-يب ألدولة من خÓل توسضيع ألتقسضيم أإلدأري ومÓءمته مع
للتوجهات أإلسضÎأتيجية للتنمية ،ويخ ّصس أألمر ألنتشضار ‘ أÿصضوصضيات ألقتصضادية أÙلية .فليسس هناك من سضبيل
ألهضضاب ألعليا وأ÷نوب.غ Òأن ألطريق ل يزأل طوي ÓلÓنطÓق ‘ بلوغ أألهدأف أّÙددة –ت عنوأن ألنمو
لسضتكمال ألبنية ألهيكلية للمؤوسضسضات ألصضغÒة وأŸتوسضطة ألقتصضادي وألرفاهية ألجتماعية سضوى إأعطاء دفع قوي
بصضيغة توأكب ألتحّولت ،بحيث Áكن حينها أسضتغÓل كل للمبادرة ألسضتثمارية ،بحيث Áكن إأدماج ألطاقات على
ألفروع ألتي تتوفر على فرصس إأنتاج ألÌوة وŒسضيد ألقيمة ﬁدودي -ت -ه -ا ‘ دي -ن -ام -ي -ك-ي-ة تÎج-م ‘ أŸي-دأن ‘ شض-ك-ل
أŸضض -اف -ةÃ ،ا ي -ع -زز أل -ق -درأت ألق -تصض -ادي -ة أل-وط-ن-ي-ة ‘ مؤوسضسضات.
لكن حتى Áكن ضضمان ألدÁومة وألبقاء ‘ سضوق شضديدة
موأجهة أŸنافسضة ألتي سضوف تشضتد ‘ أŸسضتقبل.
إأن ميزة أŸؤوسضسضة ألصضغÒة وأŸتوسضطة غ Òمكلفة مقارنة أŸنافسضة ،يصضبح حتميا على أصضحاب أŸؤوسضسضات ألتوجه
ب -اŸؤوسضسض -ة ألضض -خ -م -ة ،ك -م -ا أن-ه-ا ب-فضض-ل أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات إأ ¤بناء تكتÓت لتعزيز ألقدرأت وألتنسضيق للفوز باألسضوأق
أ÷دي-دة ،أŸت-م-ث-ل-ة ‘ ألّ-رق-م-ن-ة ،تسض-ت-ط-ي-ع أن ت-ت-ك-ي-ف مع وألتكامل ،خاصضة ‘ ألتصضدير وأسضتÒأد أŸدخÓت ،وهي
ت -ق -ل -ب -ات ألسض -وق وألسض-ت-ج-اب-ة ل-ل-ط-لب ،شض-ري-ط-ة أن –اط مهمة تقع على عاتق ألهيئات ألقتصضادية أÙلية ،أولها
غ -رف ألصض -ن -اع -ة وأل -ت-ج-ارة أل-ت-ي Áك-ن أن ت-أاخ-ذ أŸب-ادرة
Ãرأفقة ذأت طابع أقتصضادي من “ويل وإأصضغاء وتكوين.
‘ هذأ أإلطار ،فإان أŸؤوسضسضة ألتي Áكنها أن –قق ‚احا للتوجه إأ ¤أŸيدأن حيث أŸعركة ألقتصضادية أ◊قيقية.

هادف عبد الرحمان:

ملف اŸهن الشساقة ‘ مرحلته النهائية

إانهاء –ديد الوظائف اŸعنية والتفاوضس
حول توزيع السشنوات قريبًا
خÓفا Ÿا ترّدد سضابقا مازأل  ⁄يفرج بعد عن مشضروع قائمة أŸهن ألشضاقة ألتي تث Òنقاشضا
وأسضعا وتشضهد أهتماما وترقبا كبÒأ ‘ عا ⁄ألشضغل ،وبحسضب مصضادر مقربة من أللجنة أŸكلفة
بإاعدأد ألقائمة فإان هذأ أŸلف يوجد ‘ مرحلته ألنهائية ول ينقصس سضوى بعضس أللّمسضات
Óمانة ألعامة للمركزية ألنقابية ،وبعد ذلك يطرح على طاولة ألتفاوضس مع
أألخÒة لÒفع ل أ
أ◊كومة ،حيث سضيتم أ◊سضم ‘ أŸسضأالة من خÓل توزيع ألسضنوأت على ﬂتلف أŸهن ألشضاقة.
ويرتقب أن يفصضل ‘ هذأ أŸلف ،خÓل عام .2019
كشضفت مصضادر مطلعة على ملف أŸهن ألشضاقة ألذي وصضلت أللجنة أŸكلفة بإاعدأده إأ ¤مرحلته
أألخÒة بأان جميع ألقطاعات تضضم بعضس مناصضب ألشضغل ألشضاقة ألتي سضوف تدرج ضضمن ألقائمة
ألتي لن يحسضم فيها إأل على طاولة ألتفاوضس ب Úألشضريك ألجتماعي وأ◊كومة .ووصضفت ذأت
أŸصضادر أŸقÎحات ألتي أعدتها ÷نة أوفريق عمل مكون من نحو 30طبيبا وخبÒأ ،بالدرأسضة
ألوأسضعة وألدقيقة وأŸهمة حيث عكف على –ضضÒها وصضياغتها أطباء وﬂتصض ÚوخÈأء،
وجميع ألقطاعات وألوظائف ” أخذها بع Úألعتبار ،وكلما تتوأفق وظيفة ومنصضب مع ألشضروط
ألعالية أÿطورة تصضنف ضضمن أŸهن ألشضاقة وتدرج ‘ ألقائمة ألتي رفضضت ذأت أŸصضادر –ديد
عددها بحجة أنها عديدة ل Áكن –ديدها ‘ رقم مع ،Úوكون أألمانة ألعامة على مسضتوى
أل–اد ألعام للعمال أ÷زأئري Úسضوف تتفاوضس مع أ◊كومة على هذأ أŸلف لتوزيع عدد
ألسضنوأت.
فضسيلة بؤدريشض

أŸه -ن -ي ،ل -ك-ن-ه-م أت-ف-ق-وأ ع-ل-ى م-قÎح مشضÎك
وأŸتمثل ‘ تنظيم هذأ ألصضالون نظرأ ألهميته
وك -ذأ أ÷سض -ور أل -ت -ي ي -ب -ن -ي -ه -ا م -ا ب Úأل-ب-ط-ال
وصضاحب أŸؤوسضسضة ،مرت ÚأوثÓث مرأت ‘
ألسضنة ،على خلفية أن ألشضباب حضضر بشضغف من
أبعد وليات ألوطن أي من أ÷نوب وألشضرق
وأل -غ -رب ،ورغ -م أن-ه-م  ⁄ي-خ-ف-وأ ب-أان ألصض-ال-ون
ي -ع -رضس ف -رصس ع -م -ل م -ت -ن -وع -ة تشض -م-ل ›ال
أإلع Ó-م أآل‹ وألصض -ن -اع -ة أل -غ -ذأئ -ي -ة وأل -ب -ن -اء
وأألشض - -غ - -ال أل - -ع- -م- -وم- -ي- -ة وأل- -ري وأÿدم- -ات
وألصض -ي -دل -ة ،ل -ك -ن-ه-م “ن-وأ ل-وع-دد أŸؤوسضسض-ات
أŸشض -ارك -ة ي -رت -ف -ع لÎت-ف-ع م-ع-ه ف-رصس أل-ع-م-ل
ألشضاغرة .بل أنهم وصضفوأ مدة ألصضالون ألذي
Áتد فقط لثÓثة أيام قليل جدأ ،وأقÎحوأ لو
يسضتمر هذأ ألصضالون Ÿدة أسضبوع كامل وينظم
مرت ÚأوثÓث ‘ ألعاصضمة أي بشضكل فصضلي،
إأ ¤جانب تنظيم صضالونات ‘ مناطق ألشضرق
وألغرب وأ÷نوب ،حتى “نح ألفرصس ÷ميع
ألشضباب ألبطال وتشضارك جميع أŸؤوسضسضات عÈ
ك- -ام- -ل ألÎأب أل -وط -ن -ي ‘ –دي أل -ت -وظ -ي -ف
وأم -تصض -اصس أل -ب -ط -ال-ة ،وأسض-ت-حسض-ن شض-اب Úم-ن
مدينة بجاية ويتعلق أألمر بكل من «أحمد»
و»صضهيب» مشضاركة بعضس أŸؤوسضسضات أÿاصضة
وأن-ف-ت-اح-ه-ا ع-ل-ى ف-ئ-ة ألشض-ب-اب وأسض-تقبالها لهم
وعزمها على فتح مسضابقة لتوظيف مهندسضÚ
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«متى تأاسشيسس ›السس اقتصشادية واجتماعية ﬁلية؟»

اع -ت Èه -ادف ع -ب -د ال -رح -م -ان ،م -ت -ع -ام -ل اق -تصس -ادي ،أان ح-ال-ة اŸؤؤسسسس-ات الصس-غÒة
واŸتؤسسطة تعكسض حالة أاداء ا’قتصساد الؤطني حاليا ،وهي ليسست ‘ اŸسستؤى اŸأامؤل
فيه بالنظر Ÿقؤمات وقدرات ا’قتصساد ا÷زائري ،فالعدد ’ يزال أاقل ‡ا يجب أان
يكؤن كما أان نؤعية وقؤة اŸؤؤسسسسات ’ ترتقي إا ¤حجم التحديات ‡ا يسستدعي
’سس-راع ‘ إاي-ج-اد ح-ل-ؤل ل-ت-نشس-ي-ط ه-ذا ال-نسس-ي-ج وت-ن-م-ي-ت-ه ح-ت-ى ترتفع وتÒة عمل
ا إ
دواليب النمؤ.
بلسضان أŸتخصضصس ‘ ألشضأان ألقتصضادي ،تطورها .و‘ هذأ أإلطار ،أشضار إأ ¤ألعمل
خاصضة أÙلي ،دعا ‘ تصضريح لـ»ألشضعب» إأ ¤ضضمن مقاربة أقتصضادية حتى من خÓل ألقيام
ألعمل بسضرعة على إأنشضاء ›السس أقتصضادية بعدد من أŸتطلبات أبرزها أختيار و–ديد
وأج -ت -م -اع-ي-ة ﬁل-ي-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى أل-ولي-ات أل- -ق- -ط- -اع- -ات أ÷ذأب- -ة ‘ ف- -روع ألصض -ن -اع -ة
–تضضن ألهوية أ◊ديثة للمؤوسضسضات ألصضغÒة وأÿدمات ،أنتهاج أŸرأفقة ألضضرورية خاصضة
وأŸتوسضطة وتد›ها ‘ ألديناميكية ألتنموية ‘ أل -ت -ك-وي-ن وأل-ت-م-وي-ل وث-ال-ث-ا ت-وسض-ي-ع ن-ط-اق
أ◊ق -ي -ق -ي -ة .وأشض-ار إأ ¤أن أل-ه-ي-ئ-ات أإلدأري-ة أŸب -ادرة ل -تشض-م-ل ألصض-ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ل-ى
أ◊الية ألتي تتكفل بهذه أŸؤوسضسضات أثبتت مسض -ت -وى ك-ل أل-ولي-ات ،ح-يث ت-ن-تشض-ر ورشض-ات
ﬁدودي -ت -ه -ا ب-دل-ي-ل أن-ه-ا أق-ل م-ن أŸع-دلت ووحدأت Áكن أن تتحول إأ ¤مؤوسضسضات.
أضض -اف ‘ تشض -خ -يصض -ه ل -ل -وأق -ع وت-ط-ل-ع-ات
ألعاŸية ‘ هذأ أÛال ،فلدينا  23مؤوسضسضة
صضغÒة ومتوسضطة لكل ألف نسضمة بينما ‘ أŸسضتقبل أن ألوقت حاليا للعمل ‘ أŸيدأن
ألعا ⁄هناك  45مؤوسضسضة صضغÒة ومتوسضطة أك Ìم -ن أل -ب -ق-اء ضض-م-ن أسض-ل-وب أل-ل-ق-اءأت ‘
لكل ألف نسضمة.من ب Úأهم عوأمل –سض Úأل- -ف- -ن- -ادق ح- -يث ل ي- -ت -ع -دى أل -ن -ق -اشس إأط -ار
هذأ ألقطاع ،أشضار إأ ¤ضضرورة –رير أŸبادرة ألتصضورأت ألنظرية ،بينما تنتظر أŸؤوسضسضات
وت-غ-ل-يب ث-ق-اف-ة أŸال وأألع-م-ال ع-ل-ى ث-ق-اف-ة ‘ ألسض -اح -ة م-رأف-ق-ة وت-أاطÒأ ج-وأري-ا .وه-ن-ا
أل -ف -ع -ل أإلدأري أل-ذي ي-ك-ب-ح أŸب-ادرة وي-ع-ي-ق تÈز أه- -م- -ي- -ة إأزأل- -ة ك- -ل م- -ا ي -ع -ت Èوسض -اط -ة

وألقÎأب أك Ìمن
أŸؤوسضسض - - -ة أل- - -ت- - -ي
ت - -وأج- -ه ع- -رأق- -ي- -ل
ومعّوقات Áكن أن
ي-ؤودي إأزأل-ة نصض-ف-ه-ا
إأ ¤أل- - - -رف- - - -ع م - - -ن
معدلت أألدأء.
برأيه أليوم ما هو
مطلوب ألعمل على إأعادة تصضحيح أŸقاربة
م - - -ن أل - - -رق- - -اب- - -ة أإلدأري- - -ة إأ ¤أŸرأف- - -ق- - -ة
ألقتصضادية ،وألهتمام بتكوين أليد ألعاملة
أŸؤوه -ل -ة خ -اصض -ة ‘ ق-ط-اع-ات م-ث-ل أل-نسض-ي-ج
وأ÷ل -ود ،م -تسض -ائ  Ó-ه -ل ي -ع -ق -ل أن تسض -ت -ورد
مؤوسضسضات موديÓت و‰اذج لتفصضيل أÓŸبسس
من بلدأن أخرى وبكلفة تعيق أŸنافسضة.
عن ألقطاعات ألتي Áكن أن تكون أرضضية
ل- -ب- -عث م -ؤوسضسض -ات صض -غÒة وم -ت -وسض -ط -ة ذأت
ج- -دوى ،أشض- -ار ه- -ادف ع- -ب- -د أل- -رح -م -ان إأ¤
ق-ط-اع-ات م-ث-ل أل-فÓ-ح-ة ب-ت-وج-ه-ها ألصضناعي
وأل-ت-ح-وي-ل-ي-ة إأ ¤ج-انب أÿدم-ات Áك-ن-ه-ا أن
تسض- -اه- -م ‘ ت- -ن -م -ي -ة ألÌوة وإأن -ت -اج أل -ق -ي -م -ة
أŸضض- -اف- -ة ،م- -ؤوك -دأ أه -م -ي -ة Œاوز أل -ن -ظ -رة
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مبتؤل يؤؤكد ضسرورة ‰ؤذج جديد ’سستهÓك الطاقة

–سش Úالفعالية الطاقوية وتقليصس التبذير

دع -ا اÿب Òع -ب -د ال -رح -م -ان م -ب -ت -ؤل إا ¤ضس -رورة ان -ت -ب -اه ا÷زائ -ر ل -ك -اف -ة
ا’سسÎات -ي -ج-ي-ات ال-غ-ازي-ة ب-ع-د أان ان-ت-ق-لت حصس-ت-ه-ا ن-ح-ؤأاوروب-ا م-ن ‘ ٪ 13
 2008/2007إا ‘ ،2017 ‘ ٪ 8 ¤ظل منافسسة أايضسا من روسسيا ،الÔويج وقطر،
التي انتقلت حصستها باŒاه نفسض السسؤق من  ‘ ٪ 2سسنؤات  2000إا ¤أاك Ìمن
 ‘ ٪ 7سسنة  ،2017بالنظر Ÿنافسستها للغاز الطبيعي اŸميع ا÷زائري وقّربها
أايضسا من آاسسيا واسستثمارها الهائل ‘ هذا القطاع (الغاز الطبيعي) ،كؤنها أاول
منتج ومصسدر عاŸي من الغاز الطبيعي اŸمّيع.
سسعيد بن عياد
مبتول ،تقتضضي وجوبا أن تتجه نحو –ويل
ألبÎول وألغاز ألطبيعي لكن ‘ إأطار شضرأكة
و–سضبا لهذأ ألوضضع ينبغي أعتماد خيارأت رأبحة كون ألصضناعة ألبÎوكياموية على غرأر
م -نسض -ق -ة ضض -م-ن روؤي-ة إأسضÎأت-ي-ج-ي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة أل-ف-روع أألخ-رى ت-خضض-ع ق-ن-وأت-ه-ا أل-تسض-وي-قية
ترأعي ألتوجهات ألعاŸية أ÷ديدة ،علما أن لسضيطرة بعضس ألشضركات متعددة أ÷نسضيات.
يخصس أÙور ألثالث ضضمن هذه ألنظرة
أسضتهÓك ألطاقة خÓفا ◊جم ألسضتهÓك
‘ أل -ب -ل -دأن أŸت -ط-ورة سض-ج-ل ‘ سض-ن-ة  2017ت- -ط -وي -ر أل -ط -اق -ات أŸت -ج -ددة ب -ا÷م -ع بÚ
Óسضر ٪ 33 ،أ◊رأرية ألكهروضضوئية مع تسضط Òهدف إأ¤
نسضبا مرتفعة كما يلي ٪ 44 ،ل أ
للنقل وألصضناعة و ٪ 22لقطاع ألبناء وأألشضغال آأف- -اق  2030إلن -ت-اج  30إأ ٪ 40 ¤م- -ن
ألعمومية .وتسضاءل حول هذه أŸؤوشضرأت عن ألح -ت -ي -اج -ات م -ن أل -ك -ه-رب-اء ،أن-طÓ-ق-ا م-ن
سض -ع -ر أل -غ -از أل -ذي ي-ن-ب-غ-ي أن ي-ح-دد ل-ف-ائ-دة أل-ط-اق-ات أŸت-ج-ددة ،ح-يث ت-ف-ي-د ألدرأسضات
ألوحدأت ألتي ” تركيبها حديثا ،خاصضة تلك ع-ل-ى مسض-ت-وى ج-ام-ع-ة أل-ع-لوم وألتكنولوجيات
أل-ت-ي ت-ت-ع-ل-ق ب-األسض-م-دة ألفوسضفاتية ،ألفولذ ،ه-وأري ب-وم-دي-ن ،أن أل-ط-اق-ة أل-ك-ه-روضض-وئ-ية
ذأت ألقوة ألسضتهÓكية للطاقة‡ ،ا يفرضس للجزأئر تقدر بحوأ‹  2,6مليون تÒأوأط
م- -ب -ك -رأ ت -وق -ع ‰وذج ج -دي -د ل Ó-سض -ت -ه Ó-ك سضاعة ‘ ألسضنة ،أي  107مرأت أك Ìمن حجم
أل- -ط- -اق -وي ي -رت -ك -ز ع -ل -ى أŸزج وألن -ت -ق -ال ألسضتهÓك ألعاŸي من ألكهرباء ،و‘ طاقة
ألرياح تسضتفيد أ÷زأئر أيضضا من إأمكانيات
ألطاقوي.
حّدد أÿب Òعددأ من أÙاور ل‚از هذأ طاقوية كبÒة تقدر بحوأ‹  12ألف تÒأوأط
أل -ه -دف أ◊ي -وي ب -ال -نسض -ب-ة Ÿسض-ت-ق-ب-ل أألدأء سضاعة ‘ ألسضنة.
ألق- -تصض- -ادي ،ب -ح -يث ي -ت -ع -ل -ق أÙور أألول نفسس ألدرأسضة تعت Èأنه Ãعدل أسضتهÓك
بتحسض Úألفعالية ألطاقوية من خÓل سضياسضة  260م Îم- -ك- -عب م- -ي- -غ -اوأط سض -اع -ة ،ف -إان
Óسضعار لتقليصس حجم ألتبذير ،كون ألقدرأت أ÷زأئرية من ألطاقات أŸتجددة
جديدة ل أ
ألسضعر أŸعتمد ‘ ألسضوق ألدأخلية ل يتعدى ت-ع-ادل أح-ت-ي-اط-ي سض-ن-وي م-ت-ج-دد م-ن أل-غ-از
عشض- -ر ألسض- -ع- -ر أل- -دو‹‡ ،ا ي- -ع -رضس م -وأرد ألطبيعي بحجم  700ألف مليار م Îمكعب.
للتبذيرÁ .ثل ألغاز أك Èأحتياطي للجزأئر ،وب-فضض-ل  3آألف سض -اع -ة م-ن ألشض-مسس ت-ت-وف-ر
‡ا يسض -ت -دع -ي م -رأج -ع-ة سض-ي-اسض-ات ألسض-ك-ن ،أ÷زأئر على كل متطلبات أسضتعمال ألطاقة
ألنقل وألرفع من ألتحسضيسس باŒاه ألسضكان ألشضمسضية أوتقريبا ،كون ألشضمسس لوحدها ل
ح- -ول ق- -ي- -م- -ة ه- -ذه ألÌوة .ويشض Òأÿب ‘ Òت- -ك- -ف- -ي وإأ‰ا ي- -جب ت- -وف -ر أل -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا
قرأءته للمعطيات إأ ¤أنه يجب إأطÓق تفك Òوألتجهيزأت لتحويل هذه ألهبة من ألله إأ¤
إلنشضاء غرفة وطنية للمقاصضة بحيث كل دعم طاقة كهربائية .وهنا يكمن –دي ألتمويل
يجب أن يحصضل على موأفقة من ألŸÈان وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ألضض-روري-ة للتمويل ‘ مرحلة
ت-ك-ريسض-ا لشض-ف-اف-ي-ة أك .Ìوت-ق-وم ه-ذه أل-غ-رفة أو ¤إأن- -ت- -اج أألل -وأح ألشض -مسض -ي -ة وب -ع -ده -ا ‘
ب -ا‚از ن -ظ -ام م -ع -ادل -ة ب Úأ÷ه -ات وأŸه-ن مرحلة ثانية تدعيم ولوجزئيا برأمج تركيبها
وŒزئ أل - -نشض - -اط - -ات م - -ن أج - -ل تشض - -ج - -ي- -ع على نطاق وأسضع ،كون أأللوأح غ Òمتوفرة ‘
أل -ق -ط -اع -ات أŸه -ي-ك-ل-ة وأألخ-ذ ‘ ألع-ت-ب-ار ألسضوق ول Áكن Ÿوأطن –مل كلفتها أليوم.
أبرز أهمية تسضريع وتÒة أسضتغÓل ألطاقة
ألدخل بحسضب ألفئات ألجتماعية وبالتا‹
ألشض -مسض-ي-ة أŸت-ب-ن-اة ‘ ف-ي-ف-ري  ،2011ح -يث
Óجور.
ألتوجه إأ ¤سضياسضة جديدة ل أ
أما أÙور ألثا Êوبعيدأ عن نظرة طوباوية ،يتضضمن ألÈنامج ألوطني للطاقات أŸتجددة
يتعلق Ãوأصضلة ألسضتثمار على مسضتوى أŸنبع إأدم -اج ت -دري -ج -ي ل -ل -م -وأرد أل-ب-دي-ل-ة ،خ-اصض-ة
ل -ت -ف -ادي أن -خ -ف -اضس أإلن -ت -اج وت -رأج -ع-ه ،م-ع ألشض - -مسض- -ي- -ة م- -ن- -ه- -ا ب- -ف- -رع- -ي- -ه- -ا أ◊رأري- -ة
أفÎأضس جذب أŸسضتثمرين أألجانب ‘ ظل وألكهروضضوئية ‘ إأنتاج ألكهرباء على أمتدأد
ظرف عاŸي تنافسضي ،غ Òأنه أصضبح حتميا عشضرين سضنة أŸقبلة .ووفقا لهذأ أŸنظور
مرأجعة قانون أÙروقات لسضنة  ،2013ألذي ف -إان إأن -ت -اج أل -ك -ه -رب -اء م -ن مصض-ادر ﬂت-ل-ف-ة
 ⁄يعد يتÓءم مع ألظرف أ◊ا‹ خاصضة ‘ ل -ل -ط -اق -ات أŸت -ج -ددة أل-ت-ي ت-ع-ت-زم أ÷زأئ-ر
ألشضق أŸتعلق بالضضرأئب ،وذلك قصضد Œسضيد ت -ط -وي-ره-ا ي-ك-ون بـ  22أل-ف م-ي-غ-اوأط آأف-اق
أك- -تشض- -اف- -ات ج- -دي- -دة .ل -ك -ن قصض -د –ق -ي -ق  ،2030أي ما يعادل  ٪ 40من أإلنتاج أإلجما‹
مردودية لتلك أآلبار ،فإان أألمر يرتبط بعامل ل -ل -ك-ه-رب-اء .وم-ن ›م-وع  22أل-ف م-ي-غاوأط
ألسض -ع-ر ع-ل-ى أŸسض-ت-وى أل-دو‹ وأل-ك-ل-ف-ة ك-ون أ›ÈŸة ل- -ل- -عشض -ري -ت Úأل -ق -ادم -ت Úت -ط -م -ح
ي -ح-ت-م-ل أك-تشض-اف آأب-ار ل-يسضت ل-ه-ا م-ردودي-ة .أ÷زأئر إأ ¤تصضدير  10آألف ميغاوأط ،بينما
مصض -ل -ح -ة أ÷زأئ -ر ،ك -م-ا “ت أإلشض-ارة إأل-ي-ه ،ت -وج -ه  12أل -ف أŸت -ب-ق-ي-ة ل-ت-غ-ط-ي-ة أل-ط-لب
للحصضول على قيمة مضضافة ،يضضيف أÿب Òألوطني .وÃجرد أ‚از هذأ ألÈنامج Áكن

ألتقليدية لÓسضتثمار مثل ألتحجج
ب - -ال - -ع- -ق- -ار ‘ ،وقت –ق- -ق ف- -ي- -ه
مؤوسضسضات ‡اثلة باÿارج ‚احا
ك -ام  Ó-خ -اصض -ة ‘ أÿدم-ات أل-ت-ي
ت -ت -ح -ك -م ف -ي -ه-ا م-ؤوسضسض-ات صض-غÒة
وم-ت-وسض-ط-ة ب-أام-ري-ك-ا وتسض-اه-م م-ن
خÓلها بحوأ‹  75باŸائة ‘ ألناœ
ألدأخلي أÿام.
ع-ن أول-وي-ات أل-دع-م وأŸرأف-ق-ة،
أوضض- - - -ح أن أŸؤوسضسض - - -ة ألصض - - -غÒة
وأŸتوسضطة –تاج أليوم إأ ¤بنوك
خ- -اصض- -ة ب- -ه- -ا ،ل- -ه- -ا أدوأت “وي -ل
م Ó- -ئ- -م- -ة وم- -رن- -ة وه- -وأقÎأح ”
تقدÁه سضابقا و ⁄يجد متابعة من أ÷هات
أŸه- -ن- -ي- -ة ب- -ت- -ط- -وي- -ر أŸؤوسضسض- -ات ألصض- -غÒة
وأŸتوسضطة ،ألتي تعا Êمن مشضكلة ألتأاطÒ
وقلة ألكفاءة أŸناجÒيالية.
Áكن أÿروج بهذه أŸؤوسضسضات وألرفع من
عددها ‘ أŸدي Úألقريب وأŸتوسضط إأذأ ما
سضطرت ورقة طريق وأضضحة أŸعا ⁄ودقيقة
أأله -دأف ت -ن -ط -ل -ق م -ن أل -ق -درأت أŸوج -ودة
وترأعي ألتطلعات أŸع Èعنها ،ضضمن إأطار
ي -ج-م-ع ك-ل أل-ف-اع-ل Úع-ل-ى ك-اف-ة أŸسض-ت-وي-ات
ويضضع ألعنصضر ألقتصضادي ‘ مقدمة ألعملية،
بينما يكون ألعنصضر أإلدأري مرأفقا له.
سسعيد بن عياد

أقتصضاد حوأ‹  600مليار م Îمكعب من ألغاز
‘ أجل  25سضنة ،علما أن أ÷زأئر أسضتلمت ‘
منتصضف جويلية  2011أول ﬁطة كهربائية
ه -ج -ي-ن-ة ،ب-ط-اق-ة  150م -ي -غ -اوأط م-ن-ه-ا 30
ميغاوأط من ألشضمسس ،وبذلك مهدت ألطريق
أمام مشضاريع جارية أو‘ مرحلة أسضتكمال
آأخ -ر ح -ل -ق -ات -ه -ا ،ل-ت-ن-ت-ق-ل أ÷زأئ-ر إأ ¤ع-ه-د
أل -ط-اق-ات أل-ب-دي-ل-ة .وت-وج-د ضض-م-ن ألÈن-ام-ج
أŸسضطر للسضنوأت ألتسضع ألقادمة ﬁ 6طات
‡اثلة ،لكن مع أهمية أك Èللطاقة ألشضمسضية،
‡ا يرفع من مسضاهمة ألطاقات أŸتجددة ‘
تلبية ألطلب ألدأخلي من ألكهرباء.
ع Ó-وة ع -ل -ى سض -ي-اسض-ة أسض-ع-ار ج-دي-دة ك-ون
سضوناطرأك ل Áكنها
ل -وح-ده-ا –م-ل ه-ذأ
ألسض -ت -ث -م -ار ألضض -خ-م
(ح- - -وأ‹  100مليار
دولر بÚ- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 )2030/2018م - - - - - - -ن
ألضض - - -روري إأق- - -ام- - -ة
صض- -ن -اع -ة وط -ن -ي -ة ‘
إأط - -ار ألشض - -رأك - -ة بÚ
أل - -ق - -ط - -اع Úأل- -ع- -ام
وأÿاصس وطنيا ودوليا ما يفÎضس كفاءأت
هائلة ،وتشضمل هذه ألصضناعة جميع عناصضر
سض -لسض -ل -ة أل -ق -ي -م أŸت -ج -ددة م-ث-ل أل-ه-ن-دسض-ة،
ألتجهيز وألبناء Ÿضضاعفة وتÒة ألتنفيذ وكذأ
درأسض- -ات رب- -ط ه- -ذه أÙط- -ات ب- -الشض -ب -ك -ة
ألكهربائية .ضضمن ذأت ألرؤوية أŸسضتقبلية
تعتزم أ÷زأئر بناء أول ﬁطة نووية ‘ 2025
Ÿوأج -ه -ة أل -ط-لب أŸت-زأي-د ع-ل-ى أل-ك-ه-رب-اء،
ويتو ¤معهد ألطاقة ألنووية ،أŸنشضأا حديثا،
تكوين أŸهندسض Úوألتقني Úبالشضرأكة يكلفون
ب- -تشض- -غ -ي -ل ه -ذه أÙط -ة .وت -ق -ارب ب -حسضب
أل -درأسض -ات أح -ت-ي-اط-ي ألÒوأن-ي-وم ح-وأ‹ 29
ألف طن‡ ،ا يسضمح بتشضغيل ﬁطت Úبطاقة
 1000ميغاوأط للوأحدة Ÿدة  60سضنة وفقا
Ÿع -ط -ي -ات وزأرة أل -ط -اق -ة ،وتشض -ك-ل أŸوأرد
أل -بشض -ري -ة أŸف -ت -اح ،ك -م -ا ‘ إأن-ت-اج ك-ل أن-وأع
أل-ط-اق-ة وه-ي ف-رصض-ة ل-ك-ب-ح ه-ج-رة ألكفاءأت
ألتي تعا Êمنها أ÷زأئر.
وأÙور أÿامسس ل -ه -ذأ أل -ت -وج -ه ي-ت-م-ث-ل ‘
أل- - - -بÎول وأل- - - -غ - - -از ألصض - - -خ - - -ري ‘ آأف - - -اق
 ،2025/2022فحسضب درأسضة جديدة للوكالة
ألوطنية لتثم Úموأرد أÙروقات (ألنفط)
تصض -ن -ف أ÷زأئ -ر ‘ أŸرت -ب -ة أل -ث -ال -ث -ة ب -ع -د

ا÷زائر ترأاسس ÷نة
النتقـ ـ ـال الط ـ ـ ـاقوي
‘ اجتم ـ ـ ـ ـاع 5+5
Ãرسشيليا جوان القادم

 80مؤؤسسسسة تعرضض Œاربها ‘ عنابة

البناء واألششغال العمومية حلقة مفصشلية ‘ التنّوع القتصشادي

تصسدير اŸنتؤجات اŸنجمية قريبا بديل آاخر لرفع اŸداخيل
فنيدسض بن بلة
 80ع -ارضض -ا م -ن شض -رك -ات وط -ن -ي -ة
وأج- -ن- -ب- -ي- -ة م- -ت -خّصض -صض -ة ‘ أل -ب -ن -اء
وأألشضغال ألعمومية أبدت إأرأدتها ‘
أŸشض-ارك-ة ب-الصض-ال-ون أل-ذي –تضض-ن-ه
عنابة Ÿدة أربعة أيام ،من  27فيفري
أ 02 ¤مارسس  2019غايتها إأعطاء
نفسس جديد لÓسضتثمار ‘ أŸيادين
أ◊يوية ذأت عÓقة مباشضرة بالدور
أŸن-وط ب-ب-ون-ة ،ك-ق-اع-دة ل-وج-يسض-تية
ل-ت-ط-ب-ي-ق ألÈن-ام-ج أل-وط-ن-ي أŸرأهن
ع -ل -ى تصض -دي -ر ﬂت -ل -ف أŸن -ت-ج-ات
أل -وط-ن-ي-ة ب-اŒاه ألسض-وأق أÿارج-ي-ة
ألبديل أ◊تمي للتبعية للمحروقات.
«ألشض -عب ألق -تصض -ادي» ت-ت-وق-ف ع-ن-د
ه -ذه أل -ت -ظ -اه -رة وت -رصض -د أب -ع-اده-ا
وغاياتها.
–ت رعاية وزير ألشضغال ألعمومية
وألنقل عبد ألغني زعÓن ،وبالشضرأكة

م-ع أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة لÎق-ي-ة ألتجارة
أÿارج-ي-ة «أ÷كسس» ت-ن-ظ-م م-ؤوسضسض-ة
«سض - -ان - -ف Ó- -ور ل Ó- -تصض- -ال» صض- -ال- -ون
ألسض- -ت- -ث- -م- -ار ‘ أل- -ب- -ن -اء وأألشض -غ -ال
أل -ع-م-وم-ي-ة وأل-ب-ن-ى أل-ت-ح-ت-ي-ة بسض-اح-ة
أŸركب أل- -ري- -اضض -ي  19م - -اي 1956
Ãدينة عنابة.
أختيار مدينة عنابة لحتضضان هذأ
ألصضالون ألدو‹ أملته ما “ثله بونة
م - -ن م - -زأي- -ا بصض- -ف- -ت- -ه- -ا أل- -ق- -اع- -دة
أŸسض -ت -ق -ب -ل -ي-ة وأل-ق-طب ألق-تصض-ادي
لÎقية ألقتصضاد ألوطني ‘ أ÷هة
ألشض -رق -ي -ة م -ن خ Ó-ل ألسض-ت-ث-م-ار ‘
أل -ب -ن -ى أل -ت -ح -ت-ي-ة ل-تسض-ه-ي-ل ع-م-ل-ي-ات
تصضدير خاصضة أŸنتوجات أŸنجمية،
بعد دخول مشضاريع أنتاج ألفوسضفاط
‘ وليات تبسضة سضوق أهرأسس وعنابة
ألتي سضخر لها غÓف إأجما‹ يفوق
 06مÓي Òدولر.
ب- -اإلضض- -اف -ة أ ¤شض -رك -ات ج -زأئ -ري -ة
عمومية وخاصضة ،تشضارك ‘ ألصضالون

أل- -ولي- -ات أŸت- -ح- -دة أألم- -ري- -ك- -ي- -ة وألصض،Ú
وهوملف (أي ألغاز ألصضخري) قاده أÿبÒ
م -ب -ت -ول ◊سض -اب أ◊ك -وم-ة و” أل-ت-وصض-ل إأ¤
ضض -رورة م -رأج -ع -ة ق -ان-ون أÙروق-ات 2013
وسض -ل -مت ن -ت -ائ -ج أل-درأسض-ة ‘ ج-ان-ف-ي ،2015
وبرأيه أنه يجب تفادي ألتخندق ورأء موأقف
م- -ؤوي -دة أوم -ع -ارضض -ة وأن -ه م -ن ألضض -روري أن
تنخرط ألسضاكنة أÙلية ‘ حوأر بناء كونه ل
Áك- -ن أل -ت -ق -ل -ي -ل م -ن ﬂاط -ر ت -ل -وث أŸي -اه
أ÷وفية ‘ جنوب ألبÓد.
لكون أ÷زأئر ذأت مناخ شضبه جاف ،ويعتÈ
أŸاء رهانا أسضÎأتيجيا على مسضتوى منطقة
ألبحر أŸتوسضط وإأفريقيا يكون من أŸفيد
ألتحكيم ب ÚأسضتهÓك أŸاء ألعذب للسضكان
وأŸاء أŸسضتعمل ‘ إأنتاج ألغاز ألصضخري.
بحسضب ألدرأسضة ألتي أشضرف عليها تب Úأن
هناك تقنيات جديدة قليلة ألسضتهÓك للماء
و–د من ضضخ موأد كيماوية ‘ أآلبار سضوف
تÈز آأفاق  2025/2022بحيث أليوم مع تقنية
ألكسضر أŸائي ألتقليدية ينبغي ضضخ  1مليون
م Îمكعب مياه عذبة مع أألخذ ‘ أ◊سضبان
قصض -ر ع -م -ر أآلب-ار ( 5سض-ن-وأت إأن-ت-اج) وحفر
أŸئات منها إلنتاج  1مليار م Îمكعب من
ألغاز.
‘ ضضوء هذأ ألتوجه يتب Úأن ألطاقة ألعامل
أل- - -ق- - -وي ل- - -ل - -ت - -ع - -اون
وألن-دم-اج ب Úضض-ف-ت-ي
أل -ب -ح-ر أŸت-وسض-ط ،ب-ل
أن أل -ط -اق-ة م-ث-ل أŸاء
تصض- -ن- -ف ‘ ق -لب أم -ن
أأل· ،ف-ال-ع-ام ،ي-وضض-ح
مبتول ،يتجه حتما ‘
إأ¤
2030/2020
‰وذج أسض- - - -ت - - -ه Ó- - -ك
ط -اق -وي ج -دي -د ي-ق-وم
ع - - -ل - - -ى ألن - - -ت - - -ق- - -ال
ألطاقوي ،وهذأ ألتحول ألطاقوي بالتدريج
ي -ع -ت Èل -ل -ج -زأئ-ر خ-ي-ارأ أسضÎأت-ي-ج-ي-ا ب-ك-اف-ة
أ÷وأنب ألسضياسضية وألعسضكرية وألقتصضادية
لضضمان أألمن ألطاقوي للبÓد ،ومن ثمة ليسس
م -ق -ب -ول ‘ وقت ت -ت -ج -ه ف-ي-ه آأب-ار ل-ل-نضض-وب،
يعرف ألسضتهÓك أرتفاعا وسضيسضتمر.
‘ هذأ أإلطار ،تتجه أ÷زأئر ألتي لها دور
أسضÎأتيجي تلعبه للمشضاركة ‘ أجتماع 5+5
ل -ق -م -ة أÛت -م -ع أŸد Êلضض-ف-ت-ي أŸت-وسض-ط
أŸزمع تنظيمه Ãرسضيليا بتاريخ  24جوأن
 2019ويقود مبتول ألوفد أ÷زأئري لعشضر
منظمات غ Òحكومية ،كما يرأسس أهم ÷نة
أسض-ن-دت ل-ل-ج-زأئ-ر ت-خصس ألن-ت-ق-ال أل-طاقوي
ضضمن ألفضضاء  ،5+5وأكد أÿب ‘ Òقرأءة
ل -ل -م -ؤوشض -رأت أن أ÷زأئ-ر Œسض-د أل-ت-زأم-ات-ه-ا
ألدولية إأ ¤أفاق  2030شضريطة إأقامة –ول
ط-اق-وي ح-ق-ي-ق-ي ،وب-ه-ذه أل-رؤوي-ة ف-ل-ل-ج-زأئر،
يضض -ي -ف ،أإلم -ك-ان-ي-ات أل-ط-اق-وي-ة ‘ أل-فضض-اء
أŸتوسضطي وأإلفريقي لتكون فاع Óأيجابيا،
وفقا لعقد مربح للشضركاء كافة ،وبالتا‹ جعل
هذأ ألفضضاء منطقة سضÓم ورفاهية متقاسضمة
أألعباء وأŸنافع.

ع- -دة شض- -رك -ات كÈى م -ن أسض -ب -ان -ي -ا،
تركيا ،ألصض Úوتونسس من أجل إأقامة
ع Ó-ق -ات شض -رأك -ة م -ن -ت -ج-ة ل-ت-ط-وي-ر
أل- -ق- -ط- -اع- -ات أŸت- -ع- -ل -ق -ة Ãوضض -وع
أل- -ت- -ظ- -اه- -رة ،وف- -ق- -ا ل- -ل- -ت- -ق- -ن- -ي- -ات
وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات أ◊دي-ث-ة م-ا ي-عطي
ف- - -ع- - -ال - -ي - -ة أك Èل‚از أŸشض - -اري - -ع
أ›ÈŸة ‘ أط- -ار ألسضÎأت- -ي- -ج -ي -ة
ألوطنية.
من جهة أخرى ،تثمينا ÷هود تدعيم
أŸؤوسضسضات ألناشضئة وتقييما Ÿا أ‚ز
‘ ه - -ذأ أÛال م - -ن Œارب رأئ - -دة
وتطلعات ” ،وضضع –فيزأت كÈى
Ÿؤوسضسض -ات ت -أاسضسضت ضض -م -ن ب-رن-ام-ج
ألصض- -ن -دوق أل -وط -ن -ي ل -ل -ت -أام Úع -ل -ى
ألبطالة «كناك» لÓحتكاك بشضركات
كÈى وط-ن-ي-ة وأج-ن-ب-ي-ة‡ ،ا Áن-ح-ها
ف -رصض -ة ع -ق -د شض-رأك-ات “ك-ن-ه-ا م-ن
أل-ت-ط-ور إلع-ط-اء إأضض-اف-ة ل-ل-م-ن-ظ-ومة
ألقتصضادية.
يشضكل صضالون ألسضتثمار قي ألبناء

وأألشض-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة وأل-بنى ألتحتية
فضض-اء ل-ل-ح-وأر وأل-ت-ب-ادل أل-فكري بÚ
أŸشض - -ارك Úم- -ن خÓ- -ل ﬁاضض- -رأت
متبوعة بنقاشس ينشضطها ‡ثلون عن
وزأرة أألشض -غ -ال أل -ع -م -وم-ي-ة وأل-ن-ق-ل
وت -ع -ط -ي صض -ورة دق -ي -ق -ة ل -ل-خ-ي-ارأت
أŸط - -روح - -ة ‘ م - -ع - -رك- -ة أل- -ت- -ن- -وع
ألقتصضادي ألتي بدأت تعطي ثمارها
ب-تسض-ج-ي-ل أŸن-ت-وج أل-وط-ن-ي عÓ-مات
‡يزة سضمحت له باقتحام سضوق 72
دولة ،منتزعة مكانتها أÎÙمة ‘
خ -ارط -ة أق -تصض -ادي -ة ع -اŸي -ة تضض-ي-ق
ب-اŸن-افسض-ة وت-ف-رضس أل-ن-وع-ي-ة ‘ كل
شضيء.
وسضبق للمنتوج ألوطني أŸصضّدر –ت
ألعÓمة ألبارزة «صضنع ‘ أ÷زأئر «
أن أظ -ه -ر ق -وة ت -ن -افسض -ي -ة ‘ ألسض -وق
ألدولية رأفعا مدأخيل ألبÓد إأ ¤أزيد
م -ن  2م -ل -ي -ار دولر ‘ فÎة وج -ي-زة
وألرقم مرشضح لÓرتفاع بدخول سضلع
أخ - -رى أ ¤ألسض - -وأق أألم - -ري - -ك - -ي - -ة
وأإلفريقية وألعربية وأألوروبية بعد
ع- - -ق- - -ود أمضض - -يت ‘ ه - -ذأ أÛال،
وك-انت ت-ت-وي-ج-ا ÷ه-ود تسض-وي-ق-ية من
خÓل معارضس لها وزنها وعÓمتها
أŸسضجلة ‘ بورصضة ألقيم يحسضب لها
ألف حسضاب.

األحد  ٠٣فيفري  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢٨جمادى األولى  ١44٠هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «ألششعب» «فوانيسض» صسرحا ضسمن صسفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنشسر
إابداعاتكم ومسساهماتكم ‘ ﬂتلف األجناسض الثقافية شسعر ،قصسة ورواية ،
رأسشلونا على ألÈيد أللكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإلسسهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصسة للجميع.

ششعر

نÌي

إأ ¤روح وألدتي

عمر دو‘
لي
^ أيمكن أن نضشيف كلمة (ودأعا) أ
للم؟
أسشم حتى يثير فينا كلّ هذأ أ أ
عمُر ألجرح في خاصشرتي عششرة
أعــوأمْ..
وأنـا أليوم ،كما أمسس..
للمْ..
تلبسشني أ آ
ل بي ضشيفا..
وأل ّسشهم ألذي ح ّ
بين ألحنايا ،طاب له ألمقامْ.
-----خمسشون من ألعمر مّرت ..
وأنا مازلت طف..Ó
يحنّ إألى لمسشة كّفيْك ،كي ينامْ.
كان ألوقت ششتاء..
وكان ألرحيل مسشاء..
وكنتُألوحيد ..أششّد ألّرحال لغربتي..
بالّليلة ألرعنـــاء..
-----وجـــه ألمديـنة باهـتُ..
صشوت ألقصشيــدة خافــتُ..
ل ألجــرح يعـلـو ألمدينة
وصشهي ُ
وألقصشيــدة.
وهـــذأ يرأعــي صشــامتُ.

ششعر

سشبعـ ـ ـون سشن ـ ـة
مصسطفى غراب

مــع زرادششــت ‘ خلوتــه

نصص
بادر سسيف

إال -ى األع -ل -ى ،إال -ى ي -اسض ال-ج-ب-ل ،أاري-د أان أال-ه-و
وأال -عب ب-فضس-ي-ل-ة أاسس-م-اءك ال-م-خ-ت-ارة ،ل ب-ت-لك
العوالم التي أارعبت أاناي .أاما الفضسيلة األرضسية
فهي مصسونة وللجميع ،نتقاسسم اسسمها ،تعاليمها
مع أاحبتنا ،ل تخجلي أايتها الريح .إاني احتمي
بصسقيع وحدتي ،وإاني عائد ل محالة إالى تلك
البلدة ،البلدة الخراب ،جوع األحشساء الشسهوات،
بقرة األحزان .دعني اآلن اعد خطاب الغد،
الذي سسأالقيه على العامة ،سسواء كانوا غضسوبين
أاو م -ت -ف -ه -م -ي -ن ،سس -أات -ق -اسس -م م -ع -ه -م م Ó-ئ -ك-ة
الوحشسة ..،أايها الناسض يا إاخوتي النيام ،لقد حلّ
الشس -ت-اء ب-دم-ن-ت-ن-ا ،أاه-داف-ك-م ت-ل-ج-ل-ج واضس-ح-ة.
ل -دي -ك -م ك Ó-ب م-ت-وحشس-ة ،ق-ط-ع-ان م-اع-ز ،ه-ل
أاعلمكم شسرب حليب الماعز .ل ،علمني عبادة
الفضسيلة ،واألخÓق النيرة.
أات -ري-د خ-م-را ،ب-ل أاري-د ح-ل-ي-ب-ا وعسس ،Ó-إان-ه-م-ا
ب -لسس-م-ي ال-ل-ذي-ذ ،ف-أان-ا ل أان-ت-ق-م ل-ل-م-ت-ع-طشس-ي-ن
للدماء وخمرة األعناب ،كانت أاهدافي شسريرة
تجاهك ،لكني أاتجاهلها أابدلها بدعوة للفضسيلة
واألخÓق النيرة ،ما هاته الجموع المحتشسدة
قرب قبوك ..ماذا تريد ،وما هذه الضسفادع
الصساعدة إالى نجوم السسماء.
انه موسسم الحج ،الضسفادع والعصسافير كلها تحّج
إالى وجهتها المفضسلة ،حتى الكÓب المتشسردة
والشسرسسة جدا تحرسض شسناعة الشسكيمة .اسسكب
سسكرة الروح مع القنا .أالهب نار الوجد أاحشساء
الضسبع ،ثم أانام مرتاح األعصساب .يا أاخي أاما
رأايت شسناعة المكان واألسسماء .أاما رأايت تلهفنا
إالى الخبز اليابسض إالى الماء العكر.
يا أاخي سسأامضسي خفيفا على الجسسر الخشسبي.
إال -ى ح-دائ-ق ال-ت-رف وال-دهشس-ة .ادخ-ل مصس-ائ-ر
التجاوز تجاوز األنا واللذة ..سسأاهديك غزالة
في العام اآلتي .وأاحرق صسوف الحتف السسام.
سسقطت في بئر الغواية ،تكسسر كأاسض القذارة.
ت-قّ-ل-صست ال-مسس-اف-ة ب-ي-ن-ي وب-ي-ن ال-دود المقاتل.
إان -ه -م ي -ري-دون ع-ي-ن-اي ك-ي ي-بصس-روا ب-ه-م-او ان-أا
ابحث عن غاية منشسودة في الغابة اآلمنة ،أايها

ر نÌي

ششع

فطيمة بوعيشساوي

ال -رج -ل ب -ع-ب-اءت-ه ال-ح-م-راء ي-ا م-ن ي-ث-لب ،ط-ي-ن
المشساهد ت -ع -ال -ى ،ت-ق-دم ن-ح-وي ت-ق-دم ،ضس-ع
أاوزارك واسس -ت -رح ،ل -ن ت -ن -ت -ه -ي ال -رح-ل-ة إال إاذا
تخلصست من عادة الحتقار.
احتقار الرياح ،ازدراء القرابين ،إان الشسمسض
قرصض الجميع ،تحرق جلود الكذابين ،أاما أانت
ف -ت -ح ّ-رر أاك -ث -ر ت -حّ-رر م-ن صس-راصس-ي-ر الضس-م-ي-ر
الهشض.
لن أابرر وجودك في الحياة ،لكني سسأاسسك الماء
ع -ل -ى ع -ب -اءتك ال -ح -م -راء م -ا ت -ب -ق-ى م-ن سس-ؤور
ال-فضس-ي-ل-ة ،ن-ت-ق-اسس-م غ-ذاء ال-ع-ذاب وننزوي في
عجالة الغد ،اسسترح قلي Óفأامامك يوم كامل
للعناء والحديث عن ثغاء خرافك ونباح كÓب
ال -ج-ي-ران ال-م-زع-ج ،ت-ع-ال-ى م-ع-ي إال-ى ظ-ل ت-لك
الشسجرة نشسرب ماء النهايات ـ حليب وعسسل -
ان -زع ع -ب-اءة األحÓ-م ،ودع ال-خ-ط-ي-ئ-ة السس-اك-ن-ة
مفاصسل اللحظات الجانية ودع الشسفقة على
ال-ن-رجسض وال-نسس-ري-ن ت-ف-ع-ل ف-ع-ل-تها ،فأانا مثلك
متيم شساحب يلهث وراء الخÓصض.

ه -ك -ذا أاب -رر وج -ودي ف -ي ال -ح -ي -اة ،ح-ي-اة ت-لك
الفتيات الخجولت ،إانهن ذهب الذنب يطعمن
الطير من أاناملهن.
وكلما ذهبن إالى جب القرية زرافات تهيأا لهن
ذلك الضسبع الخبيث في صسورة فارسض مغوار.
كان يصسغي إالى الريح العازفة في يأاسض العقول،
يسستأانسض بحشسرجات الثلج النازف ..بائسض هو
الجنون ،يأاتي هكذا ويذهب هكذا ل صسديق ل
رف -ي -ق ،إال أانت أاي -ه -ا ال -ع-م-ق ال-غ-ائ-ر ف-ي زوادة
األن -ي -ن ت -ت -ب-ع ظّ-ل ال-ع-اشس-ق-ي-ن ،ت-أاخ-ذ ضس-ري-ب-ة
الوفاء .بائسض ألنه يسسرق من دماء الصسبي ،لذة
التشسهي .يبحث عن غنائم في شسبابيك الوقت
عن مدن التهافت إالى مدن الدماء يقترف مع
ظÓ- -م الشس- -ت- -اء خ -ل -خ -ل -ة اإلرادة ،إارادة ال -ذات
ال -ك -ام-ن-ة ف-ي ف-ل-ذة ال-فصس-ول .يشسك ف-ي الشس-ر،
يقطع المسسافات المريبة ،إالى صسحراء تلبدها
أافاعي الماضسي ،إانه الوفاء ،الوفاء للحقيقة
الضس- -ارب- -ة ،ف -ي أان -ف -اسض ال -غ -ل -ق ،ث -م ال -ج -ن -ون
الشس- -احب ،ي- -رّدد أان- -ات األل- -م ،سس- -ب -ق األشس -ي -اء
المتهافتة على النتحار ،ولكم ما تريدون من
م- -ع -ان -اة ال -م -اء ،راح -ة األج -داد ق -رب م -غسس -ل
القتراف ،ضسعضسعة اإلمراضض واآلفات ..لكم
الكثير من الخبز ،لكم السسحر يغطي غابات
ال- -م- -ع- -ن- -ى ،ي- -زود ل- -ي -ل -ك -م ب -تشس -ابك األجسس -اد
ال-م-ح-م-وم-ة ق-رب م-راف-ئ ال-ل-ط-ف... ،أاع-لمكم
ف -روسس -ي -ة ال -ب-وادي ،سس-م-اع األن-اشس-ي-د ،ت-ه-ال-ي-ل
األشس-ه-ر ال-م-ت-ج-م-دة ،ان-أا م-ث-ل-ك-م ب-احث ج-وال،
أاميل إالى اإلنصساف العدل والغرور ،لكنني أالهو
في صسرم األماكن.
Óرضض
اب-ن-ي ع-ل-ي-ه-ا م-م-ال-ك-ا ل-ل-عشس-ق ،م-ق-ابرا ل أ
الذاوية ،مثلكم أاتنفسض صسبوات التصسوف ،ترانيم
الفجر السسابح في ضسوضساء الصسمت ..مثلكم،
اعبد بكاء الفضسيلة في ليالي الشستاء الطويلة..
هكذا إان شسئتم سسأاكتب لكم لوصسايا ،المناشسير
مذهبي في الحياة ،إانكم من دم واحد ،لسستم
غرباء ،إال على ذلك الضسبع ،السساكن أاحشساء
الظÓم وكهوف النشسوة ،إاخوة تتلذذون مقامات
العشسق ،نايات السسباحة في حسسن األشسياء ،لبد
لكم من شسجاعة الليوث ،خفة المارد ،عمالقة

خاطرة

آأسشفة سشيدي

اآسسفة سسيدي
كاأنني توسسلت المسستحيل في وطني
كاأنني تسسولت الهوية في وطني
كاأنني دعوت القمر اإلى حجري
كاأنني لمسست الشسمسض بيدي
اآسسفة سسيدي
كاأنني غريبة في وطني
لطالما توسسدت الفقر والعوز
لطالما ترجيت الأنثى والذكر
لطالما حاورت الليث والفاأر
وهذا الخريف مقبل نحوي
يحمل الفاأسض ويرفع الخنجر
اآسسفة سسيدي
قضسيت العمر في الترجي
في التوسسل في صسمتي
قضسيت العمر في التمني في التخلي
عن حلمي
قضسيت العمر جوالة

وجمر صسبري يحرقني
تمنيت الأمل في وطني
ووطني يسسلبني اأملي
اآسسفة سسيدي
راأيت فيك اأحÓمي
ووجعي يراقصض فيك اأوهامي
وه -ذا ال -ظ -ل ل-ل-وط-ن ..ل-ل-حب ولÓ-أم-ل
يتبعني
وجرحي النازف يدعوني
للرقصض في سساحة العدم
وشسعري يقتات دوما من جرحي
ووطني يدعوني للصسبر
للحرق بنار الصسبر
للرقصض على الجمر يدعوني
وذاك الحلم ياأتيني
ليتبعني ...ليشسقيني
في لحضسات الصسحو ...يدفعني
للغضسب للجنون يسسحبني ويرميني
اآسسفة سسيدي
اأنت اأيضسا تدعوني

تعبت من شسعب لغته
العربية محدودة في
ك -ي -ف -ي -ة ك -ت -ا ب -ة ا س س م ه ،
ث ------م ي س س ب ش س -----خ ص س -----ا
ب --ح -ج -ة ا ن -ه ل ي -ت -ك -ل -م
اإ ل ا ل -ف -ر ن س س -ي -ة  .ت -ع ب ت
م ----------ن ش س ---------ع ب ر ف ض ض
ت ل ق ي ح اأ و ل د ه  ،ث م ي ل و م
ا ل ط ب ي ب لأ ن ه ل م ي ج د
د و ا ء ل ---ل ---ب ---و ح ---م ---ر و ن .
تعبت من شسعب يسسرق
ف ---ي ع --د ا د ا ت ا ل --م --ي --ا ه
والكهرباء ،ثم يطالب
حكومته بالقضساء على

للحرق بنار الصسبر وترجوني
للرقصض على الجمر تاأمرني
وتجبرني على الموت في سساحة العدم.

بن دادة وداد

ح-ي-ن-م-ا ت-ن-ام ال-ع-ي-ون اإلب-داع-ي-ة للكاتب يغيب
سس -ح -ر ال -ح -رف وال -ك Ó-م ،وتصس -ب-ح ال-ك-ل-م-ات
بكماء ،فتشسعر بضسيق الصسدر ،ضسيق لطالما
خفف بحكاياه لقلمه وقرطاسسه .تأاتي أاسسئلة
حائرة تراود العقل ،كيف سستتحّرر حروفي
أانا؟ ومتى سستحل عقدة لسساني؟ أاحاول أان
أاك -تب ت -خ -ون -ن -ي ال -ت-ع-اب-ي-ر ف-أاشس-ع-ر ب-ال-فشس-ل،

أأنـ ـ ـا ..بطريقـ ـة ﬂتلقـ ـة
سسلمى قرين  /العاصسمة

ان-ه ي-ت-رب-ع ع-ل-ى ع-رشس-ه وسس-ط سس-ح-اي-ا م-خي،
ويراقب كل شسيء في هدوء تام ..يراقب كل
تفاصسيل حياتي المتهورة لكنه لن يبقى على
هذا الهدوء ،سسيطلق العنان لضسجيجه عندما
أاخ-ل-و ب-ن-فسس-ي ف-ي ل-ح-ظ-ات ت-أام-ل ..سس-يسسأالني
لماذا كلمت ذلك الشسخصض ..لماذا قلت ذلك

تعبـ ـ ـ ـت

يوسسف ابراهيم انصسار

حروف مبعÌة متناثرة

سسبعون سسنة منذ النكبة حتى اآلن
سسبعون سسنة من الحجارة والسستيطان
سسبعون سسنة من التفاوضض والخذلن
سسبعون سسنة دون جيشض ول فرسسان
سسبعون سسنة ل حرب ول سسلم ولامان
سسبعون سسنة من الفتراء والهذيان
سسبعون سسنة ولم يعثر على هيكل سسليمان
سسبعون سسنة من افتراء أاحبار الكيان
سسبعون سسنة من التنديد إالى فيتو األمريكان
سسبعون سسنة ونحن في المخابر كالفئران
سسبعون سسنة ونحن في المخادع كالنسسوان
سسبعون سسنة من المشسرق إالى المغرب ل تتفقان
سسبعون سسنة في الجدل بين حزب الله وحزب
الشسيطان
سسبعون سسنة ولم نفرق بين المقاومة والعدوان
سسبعون سسنة لم نعد نفقه شسيئا في األذهان
سسبعون سسنة لم يبق للحكام سسوى اللسسان
سسبعون سسنة لم يبق للشسعوب إال السسب والعصسيان
سس- -ب -ع -ون سس -ن -ة ان -ت -هت وف -ي ال -ق -دسض سس -ف -ارة
األم -ري -ك-انسس-ب-ع-ون سس-ن-ة م-رت وف-لسس-ط-ي-ن ف-ي
النسسيان.

Óنفسض الشسقية،
أانتم تسسبقون القمر في تهجيه ل أ
ت-ج-م-ع-ون ح-طب ال-ك-ت-اب-ة ع-ل-ى أاق-ال-ي-م الدهر
ودهاليز الوشسك ،تضسيعون في صسÓة الهياكل،
تمضسون إالى نهاية األنفاق ..تشسربون كؤووسض
ال-راح ت-ق-ط-ف-ون ال-ح-ك-م-ة ال-ي-ان-ع-ة في شسسساعة
العقول ،ثم تعودون إالى بيوتكم غانمين.
الخطر قريب ،والماء يسسير ،وهذه الجحافل
المترافقة المتقدمة صسوب الهÓك ،ليسض لها
حل سسوى إاتباعي إالى قمة ،الظل المسسترسسل
ف -ي ع -ن -ف -وان ال-ف-ك-رة ،ل-ذا ارج-م-وا الصس-واع-ق
المتراكمة أامامكم ،ليعود الكÓم الغضض .اسسكنوا
أاقبية الفضسيلة ،ففيها مÓئكة تحرسض األطفال،
ال -نسس -اء وال -ع -ج -ائ -ز ،أام -ا ال -ق -ام -ات السس -ام-ق-ة
المتطاولة دعوها في براثن الشسواهق ،سستنزل
يوما ...ولي فراشسات الحقيقة تراقصض أانغام
الذكرى
ل- -ي ح- -ط- -ام ال- -حب ال- -م- -رت- -عشض أام- -ام م- -راي -ا
األميرات ،لي شسجاعة الضسحك في حضسرة نبي،
هناك في رأاسض الجبل ينام قطر الندى ،هناك
ق -رب ج -رن ال-ع-ق-ل ،ي-ل-ت-ف ال-واق-ع ب-ود ال-ح-ي-اة
ب -ب -راع -م ال -ردح -ة ..ه -ن -اك ح -يث ي -ن-ام شس-ج-ر
الزعرور على حنق الطير ..تلهو أارواح صسغيرة
في ضسمائر السسجن المتشسظي ..لن تموتوا من
ضسحك خفيف في صسينية األنفسض البهية ،بل
سستعرفون لطافة األبنوسض ،متعة الرقصض مع
بدائية األشسكال
هناك األرواح الهادئة ،ثقل األخشساب المصسلوبة
على صسبار النفسض ،هناك ينتظركم يوم جميل
مليء بالعصسف والهبوب ،يا إاخوتي العابرون
لجسسر الكناية ،ل تسسرعوا في مشسيتكم ول في
أاحÓمكم .إان شسجرة الحكمة ذات الظل الوارف
ت-تسس-ع ل-ك-م ج-م-ي-ع-ا ،إان-ه-ا ت-ن-تصسب وسس-ط غ-اب-ة
الزان األحمر ،امضسوا إالى شسسساعة النار ..لهفة
الدفء واللقاء ..امضسوا إالى سسماحة العشسب،
عتمة األعماق واآلن سسأاعود إالى كهفي ،إالى
م-ث-وى ال-ظ-ن-ون أاع-ي-د ت-رت-يب ال-ت-واشس-يح ،اكنسض
غ-اب-ت-ي م-ن ال-رذي-ل-ة ..أاصس-ل-ي ألغ-وار ال-ح-قائق
الخالدة واألنفسض الزكية.

الشسيء ،لماذا لم تنه مهام اليوم كما خططت
ل -ه -ا؟ سس -يسس -أال ويسس -أال ويسس -أال ..ك -ل أاسس -ئ -ل-ت-ه
تعجيزية تجعلني أاعجز وبشسدة أان أامد أاناملي
ف -ي ح -ق -ي -ب-ة ك-ل-م-ات-ي ألشس-ك-ل ج-م-ل-ة أادع-وه-ا
بجواب ...هذا الشسخصض الذي يطرق أاخطائي
ال-ل-ع-ي-ن-ة ع-ن-دم-ا ت-مضسي ...ويجعلني أاتحسسر..
أات -حسس-ر بشس-دة ..ف-ي ال-ح-ق-ي-ق-ة أان-ه أان-ا ..ه-ذا
الشسخصض أانا ..لكن بطريقة مختلفة..

والوهن .أاضسع أامام مرأاى العين بياضسا لعله
ي-غ-ري-ه-ا ،وي-دغ-دغ ال-مشس-اع-ر الصس-ام-ت-ة ،رب-م-ا
ت-ن-ت-فضض م-ع-ه األصس-اب-ع ل-ت-ح-رك ال-ق-لم ،ويبدأا
Óت ب-ه-ا ال-ح-ن-ج-رة
ب -رسس-م وخ-ط ك-ل-م-ات ام-ت -أ
وغصست .أاي -ت -ه -ا ال -ح -روف ال -م -ت-ن-اث-رة ع-ودي
وشس-ك-ل-ي ك-ل-م-ات ج-م-ي-ل-ة ي-ل-حنها فيضض الكلم،
وت-ع-زف-ه-ا األن-ام-ل ،ف-ت-رقصض ع-ل-ى وت-ر ن-غمها
المسسامع .فأابدعي لتحييا عين وروح اإلبداع،
والمبدع.

ا ل --ف س س --ا د  .ت --ع --ب ت م --ن ش س --ع ب
م ة ل ك ن ع ن د م ر ض ض ز و ج ت ه اأ و ا ب ن ت ه
ض س د ا ل م ر اأ ة ا ل م ت ع ل
ك يبحث عن طبيبة للتكفل بحالتها.
ل ينف
على صسواب  -بحسسب ما يظنون .-
الناسض هنا دائما
ج م ي ع ه م اأ و ك م ا ص س حّ ا ل ق و ل  ،اأ غ ل ب ه م
اأ ن ا ل اأ وؤ م ن ب ذ ل ك ،
ع ق ه و ة م ع ي ن  ،ي ح ا و ل و ن اأ ن ي ص س ب ح و ا
يفضسلون تناول نو
ّ
م ر س س و م ب اأ د م غ ة ج م ي ع ا ل ن ا س ض  .ف ي
كاريكاتير واحد،
س س -ك -ا ن -ي -ة  ،ا ل -ن -ا س ض ت -ح ب ا ل س س ف ر  .ه ذ ه
ه -ذ ه ا ل -م -ن -ط -ق -ة ا ل
ل ك ن ا لأ غ ل ب ل ي ح ت م ل ا ل ع ي ش ض ه ن ا .
المعلومة ل تفيد،
و ب  ،و ل اأ ح د ي م ل ك اأ ج ن ح ة  .ل و اأ ن ه م
ا لأ غ ل ب ي ر ي د ا ل ه ر
ا ل ح م د ل ل ه لأ ن ه م ل ي م ل ك و ن  ،و اإ ّل
ف ق ط ي م ل ك و ن  ،اأ و
ك ن ي ة ب ع ي د ة م ن ه ن ا  .ه وؤ ل ء ا ل ن ا س ض
س س ت د مّ ر اأ ح ي ا ء س س
ز ّ .و م ن ا ل م م ك ن اأ ن اأ ك و ن و ا ح د ة م ن
مثيرين لÓشسمئزا
ه وؤ ل ء ا ل م ث ي ر ي ن ل  Óش س م ئ ز ا ز . . . .
ن ف ع ل ه ل ج ن س س ن ا  ،ه و اأ ن ن ت و ق ف ع ن
اإ ن اأ ن ب ل ش س ي ء
ج ن ب ا اإ ل ى ج ن ب ن ح و ا ل ن ق ر ا ض ض ف Ó
التكاثر ،ونمشسي
و م ش س ي ئ ا ح ت ى ي غ ي ر و ا م ا ب اأ ن ف س س ه م . . .
يغير الله بق
ك ل اأ ح د ا ث ه م ع ق د ة  ،م ش س ت ب ك ة  ،ح ت ى
حين تعيشض ببلد
أ ن ت ت ف ه م ك ي ف ا لأ ح د ا ث ت ب د اأ و م ن
الجو معقد ،ل ا
ف ك ي ف ت ن ت ه ي و م ن ي ن ه ي ه ا  .و ا لأ د ه ى
ي ب د اأ ه ا و ل ت ع ر
ف ه م م ن م ع م ن و ل م ن ض س د م ن ! اأ ي ن
م ن ذ ل ك اأ ن ك ل ت
ن -ذ م -ت -ى ا ل -م ص س -ل -ح -ة ؟  . .ك -ي -ف  . .م -ت -ى
ا ل --م ص س --ل --ح --ة ؟ م -
..لماذا  ..ل تعلم!
هذا ل تحلم بنفسسية مسستقرة .انتظر
حين تعيشض كل
ل ت س س ت ق ر ا ل ب  Óد اأ و ل !

á«îjQÉJ äÉ£fi

إإعدإد :سسهام بوعموشسة
إألحد  ٠٣فيفري  ٢٠١٩م إلموإفق لـ  ٢٨جمادى إألولى  ١٤٤٠هـ

اŸوقع اإ’لكÎوÊ

melisasihem@live.fr

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‘ الذكرى  6١لسشاقية سشيدي يوسشف ،الدكتور زغيدي لـ«الششعب»:

السساقية بداية ا’نهزام الدبلوماسسي الفرنسسي أامام الثورة ا÷زائرية
 8فيفري  8 - ١٩58فيفري  ..٢٠١٩فصشل من فصشول ذاكرتنا الوطنية ل Áكن ﬁوه من
لسشتعمار الفرنسشي و‘ خانة جرائمها
صشفحات التاريخ .وتبقى وصشمة عار ‘ جب Úا إ
ال -وحشش -ي -ة ضش -د الشش -عب ا÷زائ-ري .أاي-ام م-ع-دودات ت-فصش-ل-ن-ا ع-ن ال-ذك-رى  6١لÓعتداء
الفرنسشي على سشاقية سشيدي يوسشف با◊دود ا÷زائرية التونسشية بحجة مطاردة عناصشر
جيشس التحرير الوطني ،والتي راح ضشحيتها أاطفال ونسشاء عزلÎﬂ ،قة بذلك القانون
الدو‹« .الششعب» تتوقف عند هذه اÙطة اسشتنادا ا ¤تصشريحات الدكتور زغيدي.

سسهام بوعموشسة
أإكد إلدكتور ﬁمد ◊سشن زغيدي أإسشتاذ بقسشم
إلتاريخ بجامعة إ÷زإئر  ‘ ،٠٢حديث لـ»إلششعب» أإن
مسشأالة إإلعتدإء على إلسشيادإت إلدولية هي عقيدة
إسشتعمارية باتخاذ إلذرإئع وإقتحام إ◊دود لفرضض
إلوجود وقانون إلغالب على إŸغلوب ،مضشيفا أإنه منذ
بدأإ إإلحتÓل كجرÁة ضشد إإلنسشان كان دإئما ،يعمل
على تكييف إألمور وفق مصشلحته وأإنانيته ،فاإلعتدإء
على إآلخر بالنسشبة إليه يرإه ششيئا عاديا إذإ ما ششعر
أإن هناك خطرإ قد يأاتيه من إآلخر.
‘ هذإ إلسشياق ،أإبرز زغيدي أإن أإحدإث سشاقية
سشيدي يوسشف ،هي ‰وذج للتاريخ إإلسشتعماري ‘
إإلعتدإء على إلسشيادإت Ÿا قبلها وما بعدها حتى
يومنا ،هذإ ‘ إششارة إ ¤إإلعتدإء إألمريكي على
إلعرإق وسشوريا وإعتدإء قوإت إلتحالف على إليمن
Óعتدإء على فنزوي ،Óقائ Óأإنه
وكذإ ما ُيح ّضشر ل إ
حينما نأاخذ إلسشاقية كنموذج ‚د أإن فرنسشا حينما
رأإت أإن مشش -روع -ه-ا إلشش-م-ال إإلف-ري-ق-ي إŸب-ن-ي ع-ل-ى
إ÷زإئ-ر إل-ف-رنسش-ي-ة إل-ت-ي ت-ع-ت Èإل-ق-اع-دة إألسش-اسش-ي-ة
إلمتدإدها وتوسّشعها ،وجدت أإن هذإ إŸششروع بدأإ
ينهار يوميا مع إندلع حرب إلتحرير إلوطني إ ¤أإن
وصشل قبل نهاية عامها إلثا Êبأان جعلها تفرط ‘
إ÷ن -اح Úوه -م -ا ت -ونسض وإŸغ -رب ل -ت -ت -ف -رغ ل -ل-ق-لب
وهوإ÷زإئر.
وأإوضشح أإنه بعد إلسشيطرة على إ÷زإئر تتمّكن من
إل- -ع- -ودة لضشّ- -م إ÷ن- -اح ،Úول- -ذلك إشش- -ت- -دإد إل- -ث -ورة
وإنتصشارإتها إŸتكّررة ،لسشيما ‘ أإن إلثورة “ّكنت ‘
ظرف وجيز من هيكلة كل إلششعب إ÷زإئري دإخليا
وإيجاد قوة صشديقة مدعمة ومناصشرة خارجيا ،بل
–ت ضش -غ -ط شش -ع -وب إŸن -ط -ق -ة أإصش -ب -حت إŸغ -رب
وتونسض قاعدت Úخلفيت Úللثورة‡ ،ا جعل فرنسشا
تقوم بعملية جديدة بالنسشبة للعصشر وقدÁة بالنسشبة
للتجارب إلتاريخية إلسشابقة وهي غلق إ◊دود ،وهذإ
إل -غ -ل -ق ج-اء ‘ شش-ك-ل خ-ط م-ل-غ-م وم-ك-ه-رب ومسشّ-ي-ج
ومششّوك ،قائ« :Óهذإ  ⁄يقف ‘ وجه إلتعاطف
إألخوي ب Úإألقطار وإŸد إإلسشتمرإري ‘ تغذية
إلثورة ،لحتياجاتها وإإلندفاع إلبطو‹ للمجاهدين
‘ –طيم كل إألسشوإر إŸعاقة ،ما جعل فرنسشا تفّكر
‘ عمل إجرإمي إلعطاء ضشربة قاضشية لتونسض ،وبعث
رسشالة قوية بأان فكرة إعادة إلضشم مازإلت قائمة،
وهذإ ما صشّرح به جÔإلت فرنسشا أإنفسشهم وحتى
قيادتها».
ولهذإ قال  -إŸؤورخ أإن عمليات  ٨فÈإير ١٩5٨
بدأإت على إلسشاعة إلثامنة صشباحا بالقصشف إ÷وي
إلذي أإول ما إسشتهدف إŸدني Úونقاط Œمعاتهم
وإŸتمدرسش Úومرإكز درإسشاتهم وإŸرضشى وأإماكن
إŸسشتششفيات ‘ يوم صشادف إلسشوق إألسشبوعي ،وهي
نقاط تن ّصض على حمايتها كل إلقوإن Úإلدولية بدءإ
من ميثاق إأل· إŸتحدة وإإلعÓن إلعاŸي ◊قوق
إإلنسشان وإلعÓقات وإألعرإف إلدولية.

‘ هذإ إلششأان ،أإكد زغيدي أإن هذإ إإلجرإم كان
ّﬂ
ط -ط -ا ل -ه ومÈم -ج ب -ك -ل أإرك -ان إ÷رÁة إŸدإن-ة
عرفا وقانونا ودوليا ،وبالنسشبة للمنطقة فقد كانت
تونسض حديثة إلسشتقÓل وهذإ إلقصشف هو إعتدإء
على دولة هي عضشو ‘ إأل· إŸتحدة وعلى حرمة
أإرإضشيها .وبالنسشبة للثورة إ÷زإئرية إلتي تعّد ﬁور
إل-قضش-ي-ة ب-ي-نت تÓ-ح-م إلشش-ع-ب ،Úألن إلشش-ه-دإء ك-ان-وإ
جزإئري Úوتونسشي Úومن ﬂتلف إلفئات إلعمرية،
قائ:Ó
«ع-م-ل-ي-ة إلسش-اق-ي-ة جّ-ددت رإب-ط-ة إل-دم وإŸششاركة
إل -ت -ح -ري -ري -ة لضش -ري-ب-ة إل-دم إŸششÎك-ة ضش-د إÙت-ل
إلوإحد ،وأإن إ÷زإئري Úدإئما تعت Èقضشايا إŸغرب
إلعربي قضشيتهم إألو.»¤
وذكر أإن مناصشرة ثورة إلريف سشنة  ،١٩٢5كانت
كاملة من إ÷زإئري Úوقد برهن عليها إلششاب مفدي
زك -ري -اء ‘ قصش -ي-دت-ه إ ¤إل-ري-ف-ي ،Úوإل-ت-ي أإصش-ب-حت
نششيد يرّدد وبسشببه أإدخل إلسشجن وعمره  ١٧سشنة،
وم -ن ق -ب -ل -ه إح -ت Ó-ل ت-ونسض سش-ن-ة  ١٨٨٢ح-ي-ن-ما قام
ب-وع-م-ام-ة بششّ-ن م-ع-ارك ك-بÒة ‘ م-ن-ط-ق-ة بسش-ع-ي-دة،
وأإن -زل ه -زإئ -م كÈى ب -ال -ف -رنسش -ي Úم-ن أإج-ل ع-رق-ل-ة
إح- -تÓ- -ل ت- -ونسض وه- -و إلشش- -يء إل- -ذي دف- -ع ب -ا÷يشض
إلفرنسشي إŸتوجه إ ¤تونسض ،أإن يعود من عنابة إ¤
وه-رإن ،وك-ذلك ‘ ه-ج-وم-ات إلشش-م-ال إل-قسش-ن-ط-ي-ني
إلتي سشقط ألجلها  ١٤أإلف ششهيد جزإئري مناصشرة
لثورة إلريف باŸغرب وإلذكرى إلثانية ÿلع إلسشلطان
إŸغربي ﬁمد إÿامسض،
قائ« :Óإذن إلدم إ÷زإئري سشال Ÿناصشرة قضشايا
إŸغربي إلعربي ،لتتجّدد بتونسض ويÈهن على هذه
إألخوة».
وأإكد إŸؤورخ أإن ›زرة سشاقية سشيدي يوسشف،
Óن -ه -زإم إل-دب-ل-وم-اسش-ي إل-ف-رنسش-ي ‘
ك -انت ب -دإي -ة ل  -إ
م -وإج-ه-ة إل-ث-ورة ل-ت-زدإد ه-ذه إألخÒة كسش-ب-ا ل-ل-ت-أاي-ي-د
دوليا ،خاصشة ‘ روإق إأل· إŸتحدة إلتي أإدإنت
إل- -قصش -ف وك -ذلك ›لسض إألم -ن ،وه -ن -ا تÈز إل -ع -زل
إلدو‹ لفرنسشا وإلذي يقابله إلتأاييد إلوإسشع للقضشية
إ÷زإئرية ،موضشحا أإن هذه إلعتدإءإت دفعت بقيادة
إŸغرب إلعربي إلسشياسشية ،إ◊زبية ،إلوطنية إŸمثلة
‘ إ◊زب إل -دسش -ت-وري إل-ت-ونسش-ي وح-زب إلسش-ت-قÓ-ل
إŸغربي وجبهة إلتحرير إلوطني قائد إلثورة ‘ عقد
أإول قمة سشياسشية مغاربية ‘ ،ظلّ إسشتقÓل تونسض
وإŸغرب من أإجل دعم إلقضشية إ÷زإئرية وإإلعÎإف
إل-رسش-م-ي وإل-ع-ل-ن-ي ب-أان ج-ب-ه-ة إل-ت-ح-ري-ر إل-وطني هي
إŸمثل إلششرعي وإلوحيد للثورة إ÷زإئرية.
وأإيضشا بعث رسشائل لفرنسشا وإلعا ⁄أإجمع ،بأان
إلقضشية إ÷زإئرية هي إÙور إألسشاسض ‘ معادلة
إألمن وإلسشلم ‘ كل ششمال إفريقيا ،وإلذي له تأاثÒ
مباششر على إألمن وإلسشلم إلدولي ،Úوكذلك ششجّعت
على دفع إلقيادة إ÷زإئرية ‡ثلة ‘ هيئة إلتنسشيق
وإل -ت -ن -ف -ي -ذ إلع Ó-ن إ◊ك -وم-ة إŸؤوق-ت-ة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة
إ÷زإئرية ‘  ١٩سشبتم ،١٩5٨ Èأإضشاف يقول.
وقال أإيضشا أإن تقييمنا لسشنة  ١٩5٨بدأإت
ب--ج--رÁة ف-رنسش-ي-ة أإدت إ ¤ع-زل

إششهار
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فرنسشا دوليا وإدإنتها وحّدت إŸغرب إلعربي
حول إلقضشية إŸركزية وهي إ÷زإئر ،كما أإّدت
إ ¤وقوع إنقÓب عسشكري من إ÷زإئر إ¤
ف--رنسش--ا ،ق--ائ« :Ó--ه--ي أإول ظ--اه--رة ‘ ت-اري-خ
إلسشتعمار وإلتاريخ إلعاŸي أإن يقع إلنقÓب
من إŸسشتعمرة على إŸسشتعمرة» ،كما إنتهت
بانتصشار دبلوماسشي دو‹ وهو إعÓن إ◊كومة
إŸؤوق--ت--ة ل--ل--ج--م-ه-وري-ة إ÷زإئ-ري-ة ومسش-ارع-ة
لج-م-اع إل-دو‹
إلعÎإف ب--ه--ا دول-ي-ا Ãع-ن-ى إ إ
ع--ل--ى ع--دم شش--رع-ي-ة وق-ب-ول م-ا ك-انت ت-دع-ي-ه
لق-ل-ي-م-ي أإوم-ا
ف--رنسش-ا ب-ا÷زئ-ي-ة أإوإلم-ت-دإد إ إ
يعرف با÷زإئر إلفرنسشية.

الدراسسات التي تناولت اÛزرة
متوّفرة با÷امعات
وب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-درإسش-ات وإألط-روح-ات إ÷ام-ع-ي-ة إلتي
تتناول هذإ إŸوضشوع ،أإكد زغيدي أإنها متوّفرة خاصشة
ب- -ج- -ام- -ع- -ات إ÷زإئ- -ر وت -ونسض م -ن خ Ó-ل إل -درإسش -ات
إألك -ادÁي -ة إ÷ادة ،م -ذك -رإت ،أإط -روح-ات م-ت-ع-ددة ‘
ششهادإت إŸاجسشت Òوإلدكتورإة بأاقسشام إلتاريخ بكل من
ج -ام -ع -ات ع -ن -اب -ة ،ت -بسش -ة ،إل -وإدي ،ق-اŸة ،سش-ك-ي-ك-دة،
وقسش-ن-ط-ي-ن-ة ،ب-ح-يث –ت-وي ه-ذه إل-درإسش-ات إلتاريخية
ع -ل -ى شش -ه -ادإت ح ّ-ي-ة ب-إاع-ت-ب-ار أإن إŸن-ط-ق-ة إ◊دودي-ة

إلششرقية للجزإئر ،كانت على “ازج أإخوي مع جÒإننا
‘ تونسض ،من حيث إŸصشاهرة أإو إ÷انب Úإإلقتصشادي
وإإلجتماعي ،وإلتي ل تعÎف با◊دود ،مضشيفا أإن أإخوة
إلدم وإإلمتدإدإت إألسشرية ل يوقعها حدود ،كما أإن
سش -ك -ان سش -وق أإه -رإسض وضش -وإح -ي ت -بسش -ة وق-اŸة ك-ان-وإ
لج -ئ ،Úويشش -ت -غ -ل -ون ‘ إŸن -اج -م Ãن -ط -ق -ة إلسش-اق-ي-ة
وأإبناؤوهم يدرسشون ‘ مدإرسض إلسشاقية ،لذلك ما يزإلوإ
إلششهود إ ¤يومنا هذإ إلذين كانوإ أإطفال سشنهم إآلن ٦٠
سشنة وإآلخرون ما ب ٦٧ Úو ٨٧سشنة.
‘ هذه إلنقطة أإششار إŸؤورخ إ ¤أإنه تطّرق ‘ كتابه
إألخ Òإل -ذي صش -در ق -ب -ل شش -ه -ري -ن ب -ع -ن -وإن «إل -نضش -ال
إل -وح -دإوي ألق -ط -ار إŸغ -رب إل -ع -رب -ي م -ن إل-ن-ج-م إ¤
طنجة» ،إ ¤سشاقية سشيدي يوسشف كموضشوع ﬁوري ‘
عملية إلبناء إلوحدوي إلتحرري ‘ منطقة إŸغرب
إلعربي.
وق- -ال أإيضش- -ا أإن إلشش -اه -د إل -ي -وم -ي ه -ي إلصش -ح -اف -ة
إŸك -ت -وب -ة م -ث-ل ج-ري-دت-ي إلصش-ب-اح ،وإل-ع-م-ل إل-ت-ونسش-ي
وصش -دى إ÷زإئ -ر ،إÛاه -د ،وج -ري-دة إل-ع-ل-م إŸغ-رب-ي
وإلسشعادة إŸغربية ،إ÷رإئد إلليبية ،إألهرإم إŸصشرية
وإ÷رإئد إلفرنسشية دون إسشتثناء منها جريدة إلفيغارو
وإلصش-ح-اف-ة إإلي-ط-ال-ي-ة وإألم-ري-ك-ي-ة وإلÈي-ط-ان-ي-ة إل-ت-ي
تناولت إ◊دث ووقائعه وجلسشاتها ومناقششته ‘ إأل·
إŸتحدة ،ألنه إعتدإء دولة غازية على دولة ذإت سشيادة
عضشو ‘ إأل· إŸتحدة ،بحيث إسشتثمر حدث إلسشاقية
‘ إلصشحافة إلدولية كمادة إعÓمية ◊وإ‹ ششهر.

ﬁطات تاريخية ’ تنسسى
لجباري الذي أالزم
 ٠٣ف-ي-ف-ري  :١٩١٢أاصش-درت ا◊ك-وم-ة ال-ف-رنسش-ي-ة ق-ان-ون ال-ت-جنيد ا إ
لج-ب-اري-ة Ÿدة ثÓ-ث
لل-ت-ح-اق ب-اÿدم-ة ال-عسش-ك-ري-ة ا إ
الشش -ب -اب ا÷زائ -ري ( ١8سش -ن -ة) ،ب-ا إ
سشنوات.
 ٠٣ف -ي -ف-ري  :١٩58ق ّ-ررت سشت ج-م-ع-ي-ات طÓ-ب-ي-ة م-ن بÓ-د اŸغ-رب ال-ع-رب-ي وال-ف-ي-ت-ن-ام
ل–اد العام للطلبة اŸسشلمÚ
لا إ
الدخول ‘ إاضشراب يومي  ٣و 4فيفري ،احتجاجا على ح ّ
ا÷زائري.Ú
 4فيفري – :١٩6٠صشل ا÷Ôال ششارل ديغول على سشلطات اسشتثنائية حّررته من قيود
الŸÈان الفرنسشي اسشتخدمها ضشد ا÷زائري Úلتعزيز الوسشائل ا◊ربية.
 4فيفري  :١٩6٢إاختتمت ندوة روما الدولية حول ا÷زائر ،بإابداء تضشامن واسشع مع
الششعب ا÷زائري وقيادته الذي يناضشل من أاجل إاسشÎجاع حقوقه اŸغتصشبة.
 ٠5فيفري :١٩55سشقطت حكومة منديسس فرانسس بفعل الزخم الثوري اŸتصشاعد.
 ٠5فيفري  :١٩58أاكدت صشحيفة لوموند الفرنسشية تدهور السشÓح ا÷وي الفرنسشي أامام
ضشربات اŸدفعية اŸضشادة للطÒان التي يسشتخدمها الثوار ا÷زائريون.
 ٠6ف- -ي- -ف -ري  :١٩56وجّ -ه غ -ي م -و‹ رئ -يسس ا◊ك -وم -ة ال -ف -رنسش -ي -ة ب -ا÷زائ -ر خ -ط-اب-ا
للمسشتوطن ÚواŸؤوسشسشة العسشكرية صشرح فيه «إان ا◊كومة سشتحارب وأان فرنسشا سشتناضشل
من أاجل بقائها ‘ ا÷زائر وأانها سشتبقى هناك ،إان ا÷زائر ل مسشتقبل لها بدون فرنسشا».
 ٠6فيفري  :١٩5٩افتتحت جريدة اÛاهد لسشان حال جبهة التحرير الوطني ،عددها
السش-ادسس وال-ثÓ-ث-ون ب-ح-دث تسش-ل-ي-م ن-ائب رئ-يسس ا◊ك-وم-ة ووزي-ر ال-ق-وات اŸسش-لحة كرË
بلقاسشم ششهادة ‘ الطÒان لضشباط جزائري.Ú
لسشتكششافية التوسشعية التي
 ٠٩فيفري  :١88١قاوم طوارق ا÷نوب ا÷زائري البعثة ا إ
قادها العقيد فÓترسس ومنعوها من مواصشلة مهمتها ‘ ا÷نوب.
ل–اد العام للعمال ا÷زائري Úمع ‡ثلي النقابات ا◊ّرة
 ٠٩فيفري  :١٩6١ناقشس ا إ
لطلسشي القضشية ا÷زائرية بÈوكسشل.
◊لف ششمال ا أ
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’فريقية لكرة إلقدم
كأاسس إلكونفيدرإلية إ أ
’نغو‹
إليوم ( سشا : ) ٢٠.٠٠نصشر حسش Úدإي ــــ بيÎؤ أإتليتيكو إ أ

النصشري ـ ـة بطموح النتصشار ‘ أاول اŸششوار

يدخل ،إليوم ،فريق نصشر حسش Úدإي ‘ جو
إŸن -افسش -ة إل-ق-اري-ة ،م-ن خÓ-ل ل-ق-اء إ÷ول-ة
’ؤ ¤م- - - - -ن دؤر إÛم - - - -وع - - - -ات ل - - - -ك - - - -أاسس
إ أ
’فريقية لكرة إلقدم إلتي
إلكونفيدرإلية إ أ
سش- -ت- -ج- -م- -ع- -ه ضش- -د ن -ادي ب -يÎؤ أإت -ل -ي -ت -ي -ك -و
’ؤŸبية ،بدإية
’نغو‹Ã ،لعب  5جويلية إ أ
إ أ
من إلسشاعة إلـ .٢٠:٠٠

الفرق اأ’فريقية التي تركز على اللعب البدني.
م- -ن ج- -ه -ة أاخ -رى ،ف -إان ال -رج -ل اأ’ول ع -ل -ى رأاسش
العارضشة الفنية للنصشرية رفقة كل أاعضشاء الطاقم
ال -ف-ن-ي م-ط-ال-ب-ي-ن ب-وضش-ع خ-ط-ة م-ن-اسش-ب-ة م-ن أاج-ل
إامتصشاصش الضشغط والسشماح لÓعبين بالدخول في
أاج -واء ال -ل -ق-اء ،م-ن-ذ ال-ب-داي-ة ل-ل-وصش-ول إال-ى شش-ب-اك
المنافسش لتحقيق اأ’هم ،المتمثل في الفوز أامام
نادي بيترو أاتليتيكو اأ’نغولي الذي يحتل المركز
السش -ادسش ف -ي ال -ب -ط -ول -ة ال -م -ح-ل-ي-ة ول-ن ي-أات-ي إال-ى
الجزائر للدفاع فقط بل سشيعمل على اإ’طاحة
بممثلنا في هذا الموعد الكبير ،خاصشة أانّ النتيجة
غير مهمة بالنظر لطابع المنافسشة التي تتمثل في
خوضش عدة جو’ت ذهابا وإايابا ما يعني أان النادي
مطالب بكسشب كل النقاط من اللقاءات التي تكون
ف -ي ال -ج -زائ -ر وال-ع-م-ل ع-ل-ى تسش-ي-ي-ر اأ’م-ور خ-ارج
الديار.

Óششارة ،فإان ’عبي نصشر حسشين داي يعانون كثافة
ل إ
الرزنامة بالنظر إالى برنامج المقابÓت في الفترة
اأ’خيرة من خÓل لعب مواجهة كل  3أايام سشواء في
منافسشة كأاسش الجمهورية أاو البطولة وكذا لقاءات
تسشوية الرزنامة آاخرها كان ضشد دفاع تاجنانت
لحسشاب الجولة  ،19ما يعني أان المأامورية لن تكون
سش -ه -ل -ة أام -ام ال -م -ج -م -وع-ة وح-ت-ى ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي
ال -م -ط -الب ب-إاي-ج-اد ال-ح-ل-ول الÓ-زم-ة ل-ت-ج-اوز ه-ذا
المششكل من أاجل الخروج بنتيجة إايجابية من أاول
م-واج-ه-ة ضش-م-ن دور ال-م-ج-م-وع-ات م-ن ال-م-ن-افسش-ة
القارية ،خاصشة أان اللقاء الموالي سشيكون بمصشر
ضشد نادي الزمالك ،وهذا اأ’خير يملك خبرة كبيرة
على الصشعيد اأ’فريقي بحكم المششاركة في عدة
م- -رات سش- -واء ف- -ي راب- -ط -ة اأ’ب -ط -ال أاو ف -ي ك -أاسش
«الكاف».

إيغيل ( مدرب إلنصشرية ):

نسشعى إا– ¤قيق انطÓقة إايجابية ‘ دور اÛموعات

أإبدى مدرب نصشر حسش Úدإي إلكث Òمن إلتفاؤؤل بخصشوصس إŸششاركة إلقارية «للنصشرية» ‘ دؤر
›موعات «إلكاف» ؤأإكد ﬁدثنا ‘ هذإ إ◊ديث بأانه ؤضشع برنامج عمل ،إنطÓقا من إلظرؤف إلرإهنة
’سشاسس إلقيمة إلكبÒة للفريق ؤإدإرته ،مع إلبحث على إسشÎإتيجية .
ؤهو إلÈنامج إلذي يرإعي با أ
منظمة ؤفعالة Œعل من إلنصشرية قوة دإئمة ‘ إÿريطة إلكرؤية إلوطنية ؤإلقارية ؤذلك بضشمان
’نغو‹ ‘ دؤر إÛموعات (كاف)،
إلقدرة على إلتنافسس بدءإ من ﬁطة ،إليوم ،أإمام بيÎؤ أإتلتيكو إ أ
ؤهذإ بتسشجيل نتيجة إيجابية دإخل إلديار تصشل بقطار نصشر حسش Úدإي إ ¤ما هو أإفضشل من إÙطات
إل-ق-ادم-ة ؤإ◊اسش-م-ة .إي -غ -ي -ل إل -ذي ف -ت -ح ق -ل -ب -ه لـ»إلشش -عب» ،أإشش -ار ‘ ه -ذإ إ◊ديث أإن ع -م-ل إŸسشÒي-ن
ؤإلتقني Úللنصشرية يرتكز أإسشاسشا على إ’سشتقرإر من جميع إ÷وإنب قصشد بقاء إلتعدإد مركزإ على
إÙطات إŸنتظرة.
وبعقلية الفوز بدءا من حوار اليوم الذي ’ تقبل
نقاطه القسشمة على إاثنين ،أ’ن عند الفوز به تكون
إانها مجموعة قوية ،وكل الفرق لها باع كبير في قد حققت إانجازا كبيرا يجعلك تأامل بأان تحصشد
المنافسشة القارية ،لذلك فنحن جاهزون لمقارعة نقاط أاخرى خارج الديار.
هؤو’ء الكبار ودخولنا في دور المجموعات أ’ول م- -ا ه -ي ح -ظ -وظ إل -نصش -ري -ة أإم -ام ع -م -ال -ق -ة
منافسشة كأاسس إلكاف ؟
مرة هو إانجاز كبير للفريق وللكرة الجزائرية.
إل- -نصش- -ري- -ة سش- -ت- -دخ- -ل ف- -ي أإؤل ح- -وإر أإم- -ام المجموعة على الورق تبدو متكافئة لكن الميدان
«ع-ال-م آاخ-ر» غ-ي-ر أان ف-ري-ق-ن-ا ال-م-دج-ج ب-اأصش-ح-اب
’نغولي ،ماذإ تقول ؟
بيترؤأإتلتيكو إ أ
المقابلة دائما هي مفتاح ا’نطÓقة أ’ي فريق الخبرة ،والطموح له ما يقول أامام هؤو’ء الخصشوم
Óم-ك-ان-ي-ات ال-مسش-خ-رة وال-ت-ك-ام-ل م-ا ب-ي-ن
وحصشد ( )3نقاط فوق ميدانك معناه أان ’عبيك ن -ظ -را ل -إ
بعثت فيهم روح الثقة للقاء القادم ،ونحن حاليا الخطوط وأامور أاخرى إايجابية ،أاعتقد كلها عوامل
حضش-رن-ا ال-ف-ري-ق ل-موقعة  5ج-وي-ل-ي-ة قصشد تحقيق ي -جب ت -جسش -ي -ده -ا ف -وق م -ي-دان-ن-ا ب-ن-ت-ائ-ج م-ؤوم-ن-ة
اأ’هم ،قبل التنقل إالى القاهرة لمواجهة الزمالك للمباريات القادمة.
ال -مصش -ري ،ث -م ب -ع -ده غ-ور م-اه-ي-ا ال-ك-ي-ن-ي ،وع-ل-ي-ه ه -ل أإن -ت -م م -ت-خّ-وف-ون م-ن ك-ث-رة إل-م-ب-اري-ات
سشنلعب مباراة بمباراة وخاصشة،كما قلت ،فحوار ؤطنيا ؤقاريا ؟
اليوم هو مفتاح انطÓقة النصشرية الحقيقي لهذا كثافة المباريات سشتكون متعبة للفريق لكن يجب
علينا أان نتأاقلم مع المعطيات وعلينا نحن كتقنيين
الموعد القاري.
أان نسشاير الوضشع بكل احترافية وبعث الثقة في
’نغولي ؟
ؤماذإ عن إلمنافسس إ أ
منافسشو النصشرية في كأاسش الكاف كلهم لهم باع أاوسشاط ’عبينا.
كبير في هذه المنافسشة ،وكلها فرق كبيرة ولها م -ا ه -و ت -ح -ل-ي-لك ل-ح-وإر إل-ي-وم م-ن إل-ن-اح-ي-ة
’نغوليين ؟
إامكانيات ،ويجب أان تلعب ضشدها بحذر ششديد إلتقنية أإمام إ أ
ح- -وار ال -ي -وم سش -ي -ك -ون شش -دي -د ال -ت -ن -افسش أ’ن ك Ó-
إششهار

حـاوره :فؤؤاد بن طالب

إلششعب٢٠١٩/٠٢/٠٣

نبيل لعمارة (مولودية إ÷زإئر) لـ «إلششعب»:

نسشعى إا ¤إاعادة الفريق لسشكة النتصشارات

بعد نهاية لقاء مولودية إ÷زإئر ؤضشيفه
إŸري- -خ إلسش -ودإ ‘ Êإط -ار ذه -اب إل -دؤر رب -ع
’ندية إلعربية،
إلنهائي من منافسشة كأاسس إ أ
إقÎبنا من إلوإفد إ÷ديد لـ «إلعميد» نبيل
ل -ع -م -ارة إل -ذي –دث ل -ن-ا ع-ن إŸب-ارإة ؤع-ن
لقاء إلعودة باÿرطوم ،ؤكذإ عن موإجهة،
إلثÓثاء ،ضشد أإؤŸبي إŸدية ◊سشاب إ÷ولة
’ؤل ‘ ،هذإ إ◊وإر:
إلعششرين من إÎÙف إ أ

حاورهﬁ :مد فؤزي بقاصص

نبيلة بؤقرين
ي-ط-م-ح م-م-ث-ل ال-ج-زائ-ر ف-ي ال-م-ن-افسش-ة ال-ثانية من
ناحية المسشتوى على الصشعيد القاري إالى تدششين
المششوار بالفوز بهدف تحقيق إانطÓقة إايجابية
تسش -اع -د الÓ-ع-ب-ي-ن م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-م-ع-ن-وي-ة ،أ’ن-ه-ا
سشتسشمح لهم بكسشب الثقة بالنّفسش للمواصشلة في
سشلسشلة النتائج اإ’يجابية بعدما بلغ الهدف المباششر
من خÓل التأاهل لدور المجموعات للمرة اأ’ولى
في تاريخ النصشرية ،وذلك راجع للعمل الكبير الذي
قام به المششرفين على هذا النادي ،إاضشافة إالى
ع -ام -ل اإ’سش -ت -ق -رار ،وك -ذا ال -ل -عب ال-ج-م-اع-ي ب-ي-ن
الÓعبين كل هذه العوامل سشاهمت في هذه النتائج
اإ’يجابية ،ما يعني أان الفريق أامام فرصشة التأالق
قاريا وتششريف الكرة الجزائرية من خÓل بلوغ
اأ’دوار اأ’ول -ى ب -م -ا أان -ه ’ ي -وج -د مسش -ت -ح -ي -ل ف-ي
السشاحرة المسشتديرة.
لهذا فإان أاششبال المدرب مزيان إايغيل على دراية
ت -ام -ة ب -أاه -م -ي -ة م -واج -ه -ة ،ال -ي -وم ،وم -ن دون ششك
سشيدخلون بنية الفوز بما أانهم سشيسشتفيدون من
ع-ام-ل-ي اأ’رضش وال-ج-م-ه-ور م-ن أاج-ل اإ’ب-ق-اء ع-ل-ى
الزاد كام Óفي الديار ،وتسشيير اأ’مور في اللقاءات
المقبلة من أاجل ضشمان التأاهل للدور المقبل من
م -ن -افسش -ة ك -أاسش «ال -ك -اف» وسش -يسش-اع-ده-م ال-خ-ب-رة
المكتسشبة من المباريات التي لعبوها في السشابق،
أ’ن-ه-ا سش-م-حت ل-ه-م ب-م-ع-رف-ة أاج-واء ال-ت-ن-افسش ضشد
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الفريقين لهما نفسش الرغبة في الفوز في أاول حوار
من هذه المجموعة ،و’ يسشتبعد إايغيل أان يطغى
الجانب التكتيكي والحذر على مجرياتها خاصشة
من طرف فريقه الذي ’ يملك إا’ خيارا واحدا
ب -ال -م -راه -ن -ة ع-ل-ى ورق-ة ال-ه-ج-وم ،وت-أام-ي-ن ال-خ-ط
الخلفي باحترافية وذكاء وقدرة التحمل.
من خÓل حديثك لمسشنا أإنك متفائل بششأان
تحقيق نتيجة إيجابية ؟
اآ’ن دخ -ل -ن -ا «م -ع -ت -رك» ال -م -ج-م-وع-ات م-ن ب-اب-ه-ا
العريضش ،ويجب أان نوظف كل إامكانياتنا للوصشول
إال -ى أاب -ع -د ح -د ’ ي -جب أان نضش -ي -ع ال -ن-ق-اط داخ-ل
قواعدنا ،والبحث على نقاط أاخرى خارج القواعد
وهذا ما نعمل به حاليا وهو تحضشير الفريق من
ج-م-ي-ع ال-ج-وانب م-ن-ه-ا ال-ن-فسش-ي-ة وال-ب-دن-ي-ة وششحن
بطاريات الÓعبين بالثقة وأامور أاخرى مششجعة لهم
حتى يكونوا في الموعد.
نترك كأاسس إلكاف جانبا ؤنسشأال إيغيل عن
إلبطولة ؤإلنتائج إلمحققة ؟
حاليا فريقنا متواجد في المرتبة السشابعة وفارق
ال -ن -ق -اط ب -ي-ن ك-وك-ب-ة ال-م-ق-دم-ة وال-نصش-ري-ة ي-م-ك-ن
تداركه ،وهدفنا بالدرجة اأ’ولى هو ضشمن البقاء
بفارق مريح مع تكوين
توليفة قوية تكون خير
خ- -ل- -ف ل- -خ- -ي -ر سش -ل -ف،
إاضشافة إالى كأاسش الكاف
ال -ت -ي أاصش -ب-حت م-ط-لب
اأ’نصشار ،دون أان ننسشى
ك - -أاسش ال - -ج - -م - -ه- -وري- -ة
م-ح-ط-ات ك-ل-ه-ا صش-ع-ب-ة،
وتتطلب جهود إاضشافية
وت-حضش-ر ف-ري-ق م-تشش-ب-ع
بالثقة واإ’عداد النفسشي
والبدني.
ب- -م- -اذإ يّ- -ود إي- -غ- -ي- -ل
إن- -ه- -اء ه- -ذإ إل -ح -وإر
إلمتمّيز ؟
ن - -ح- -ن ك- -ج- -ه- -از ف- -ن- -ي
سش -ن -واصش -ل ال -ع -م -ل م-ن
أاج- -ل إاع- -داد ف- -ري- -ق -ن -ا
جيدا لما هو قادم ،كما
أاششكر جريدة «الششعب»
ع- -ل- -ى ه -ذه ا’ل -ت -ف -ات -ة
ال- -ج- -ي- -دة ،وأات -م -ن -ى أان
تكون سشنة  2019فاتحة
خ - -ي - -ر ع - -ل - -ى ال - -ف - -رق
ال-م-ح-ل-ي-ة المششاركة في
المنافسشة القارية .

ANEP 1916100275

^ «إلششعب» :فريق إلمريخ إلسشودإني فرضس
عليكم إلتعادل في ذهاب إلدؤر ربع إلنهائي
من منافسشة إلكأاسس إلعربية ؟
نبيل لعمارة :كانت مباراة صشعبة للغاية ،دخلنا
المباراة بقوة وكنا نبحث عن التسشجيل مبكرا حتى
نفرضش منطقنا وطريقة لعبنا فوق أارضشية الميدان،
ف -ي ال -م-رح-ل-ة اأ’ول-ى ك-ن-ا ق-ادري-ن ع-ل-ى ف-ت-ح ب-اب
ال-تسش-ج-ي-ل رغ-م أان-ن-ا ل-م ن-ت-حصش-ل ع-ل-ى ال-ك-ث-ي-ر من
الفرصش السشانحة للتهديف وخلقنا فرصشة وحيدة،
الششوط الثاني كان مغايرا وأاتيحت لنا ثÓث فرصش
سشانحة للتهديف وضشعناها خارج اإ’طار ،باإ’ضشافة
Óسشف الحظ
إالى ضشربة الجزاء والهدف الملغى ،ل أ
لم يكن معنا في لقاء اليوم والفعالية خانتنا أامام
المرمى ،قدمنا كل ما علينا فوق الميدان وحاولنا
بشش -ت-ى ال-ط-رق ال-تسش-ج-ي-ل إ’ه-داء ال-ف-وز أ’نصش-ارن-ا
الغاضشبين منا بعد إاقصشاء كأاسش الجمهورية ضشد
نصشر حسشين داي ،لكن لم نتمكن من ذلك خصشوصشا
أان -ن -ا ن -ع -ان -ي م -ن ن-قصش ال-ت-ع-داد ون-قصش ال-ح-ل-ول،
وخÓ-ل ال-م-واج-ه-ة إاصش-اب-ة «ع-زي» أاخ-ل-طت ع-ل-ي-نا
الحسشابات ،وبعدها الطاقم الفني غامر بإاقحام
«أامادا» في وسشط الميدان هو البعيد عن المنافسشة
م-ن-ذ شش-ه-ري-ن ول-يسش ج-اه-زا م-ن ال-ن-اح-ي-ة البدنية،
ال -م -ه -م أان -ن -ا ل -م ن -ن -ه -زم أام -ام ال -م-ري-خ السش-ودان-ي
والمباراة انتهت بالتعادل السشلبي ولم يسشجل علينا
أاي هدف في ملعبنا ،وهي نتيجة قد تخدمنا في
مواجهة العودة التي سشتتغير فيها الكثير من اأ’مور
وال-م-ع-ط-ي-ات ب-ع-ودة ال-مصش-اب-ي-ن ،ال-ج-م-ي-ع يعي بأان
م -ول -ودي-ة ال-ج-زائ-ر ت-ت-ف-اوضش ه-ذا ال-م-وسش-م خ-ارج
الديار أافضشل من داخله ،والدليل على ما أاقول
مباراة الذهاب أامام النصشر السشعودي عاد فيها
الفريق بفوز من هناك ،وسشنعمل على العودة من
الخرطوم بورقة التأاهل إان ششاء الله ،كما ’ تفوتني
الفرصشة أ’ششكر زمÓئي على اأ’داء المقدم ،طيلة
ال-تسش-ع-ي-ن دق-ي-ق-ة ،رغ-م أان-ن-ا واج-ه-ت-ن-ا ال-ع-دي-د من
الصشعوبات خÓلها.
^  :بعد إقصشاء إلكأاسس ،أإلم تدخلوإ إلمبارإة
بنوع من إلضشغط؟
^^  :بطبيعة الحال ،بعدما ضشيعنا هدف الفريق
بالتتويج بالكأاسش التاسشعة في خزائنه ،يكون لديك
ن -وع م -ن الضش -غ -ط السش -ل -ب-ي ف-ي ال-ل-ق-اء ال-ذي ي-ع-د
حاسشما هو اآ’خر ويعتبر من بين أاهداف الفريق
في الموسشم الكروي الجاري ،كنا نهدف للفوز ،لكن
في كرة القدم خÓل مباراة رسشمية يمكن أان تحدث
ال-ك-ث-ي-ر م-ن اأ’م-ور ،وح-ال-ي-ا ن-ت-ف-ه-م ال-وضشعية التي
يوجد عليها مناصشرو مولودية الجزائر ،والغضشب
الششديد الذي كانوا فيه طوال اللقاء ،الجميع يعرف
بأان أانصشار المولودية يكونون دائما خلف الفريق
في السشراء والضشراء ،وضشعية الفريق الحالية من
ناحية النتائج الفنية غير مقنعة ،لكننا سشنعمل كل
م -ا ب -وسش -ع -ن -ا م -ن أاج -ل إاع -ادة ال -ف -ري -ق إال-ى سش-ك-ة
ا’نتصشارات وإاعادة الفرحة لمعاقلنا.
^  :ه -ل ي -م -ك -ن إل -ق -ول ب -أان ضش -رب -ة إل-ج-زإء

إلضشائعة كانت منعرج إلّلقاء؟
^^ :في كرة القدم يمكنك التسشجيل من ضشربة
حظ ،كما يمكنك تضشييع ضشربة جزاء وهذا ما
حدث مع نجوم كرة القدم العالمية ،صشحيح أاننا لو
سشجلنا هدف السشبق كان ربما ذلك سشيحررنا وكنا
سشنظهر بوجه أاقوى فيما تبقى من أاطوار اللقاء،
ل -ك -ن ذلك ل-م ي-ح-دث و’ ي-م-ك-ن-ن-ا أان ن-ل-وم زم-ي-ل-ن-ا
«بورديم» على تضشييعه هذه الضشربة ،أ’نه اتخذ
مسش-ؤوول-ي-ة ك-ب-ي-رة ح-ي-ن-م-ا ق-رر ت-ن-ف-ي-ذ ت-لك ال-رك-لة،
النتيجة النهائية التي انتهى عليها اللقاء ’ يجب أان
نختبئ فيها وراء ركلة الجزاء الضشائعة ،وربما هذا
ال-ت-ع-ادل سش-ي-ج-ع-ل-ن-ا نسش-ت-ف-ي-ق ف-ي ال-خرطوم ونعود
بالتأاهل إالى الدور نصشف النهائي ،وبعدها سشنكون
قريبين من تحقيق اللقب وقد تتغير الكثير من
المعطيات ،أ’ن المولودية معروفة بالحضشور يوم
المباريات الكبيرة والحاسشمة.
^  :أإنت م -ن ب-ي-ن إلÓ-ع-ب-ي-ن إل-قÓ-ئ-ل إل-ذي-ن
خ-رج-وإ ت-حت تشش-ج-ي-ع-ات أإنصش-ار إلمولودية
بعد نهاية إللقاء ؟
 : ..الحمد لله ،هذا أامر مششجع ومحفز لبقية
المششوار خصشوصشا أاني ’عب جديد في الفريق
ي الثقة مبكرا والحمد لله
والطاقم الفني وضشع ف ّ
أالعب بإانتظام منذ أاول مششاركة لي كأاسشاسشي مع
مولودية الجزائر ،وهذه الثقة من الطاقم الفني
ي كثيرا ومن اأ’نصشار أايضشا سشتجعلني
الذي يعّول عل ّ
Óسشف مششاركتي في
أاعمل أاكثر أ’برز بششكل أاكبر ،ل أ
المباريات إايجابية ،لكننا لم نتمكن فيها من البروز
وك -نت أاه -دف م -ع ال-م-ول-ودي-ة ل-ل-ذه-اب ب-ع-ي-دا ف-ي
م -ن-افسش-ة ك-أاسش ال-ج-م-ه-وري-ة ،ل-ك-ن ذلك ل-م ي-ح-دث
وأاتمنى أان نواصشل مغامرة الكأاسش العربية ونتّوج
بها ،أ’فوز بأاول أالقابي في مسشيرتي الكروية ويكون
ذلك بأالوان المولودية.
^  :ت- -وإج- -ه- -ون أإؤل -م -ب -ي إل -م -دي -ة ل -حسش -اب
إلجولة إلعششرين ،كيف ترى هذإ إلّلقاء ؟
^^  :المباريات والمنافسشات تختلف و’ تتششابه،
نحن اآ’ن أامام حتمية العودة إالى سشكة ا’نتصشارات،
خصشوصشا أاننا في الرابطة المحترفة اأ’ولى لكرة
ال-ق-دم ن-ح-ت-ل ال-م-رك-ز ال-ث-الث م-ن-اصش-ف-ة م-ع ششباب
قسشنطينة ونطمح للبقاء في المراكز اأ’ولى إالى
غاية نهاية الموسشم الكروي ،وعليه يجب أان نفوز
خصشوصشا أان هذا اللقاء سشيكون أامام أانصشارنا مرة
أاخ-رى ،وه-ذه ال-م-ب-اراة سش-تسش-م-ح ل-ن-ا م-ن إاسش-ت-ع-ادة
الثقة لباقي المششوار ،لكن مأاموريتنا لن تكون سشهلة
أامام منافسش يصشارع من أاجل البقاء في المحترف
اأ’ول ،وسش -ي -ت -ن-ق-ل إال-ى ال-ع-اصش-م-ة م-ن أاج-ل ال-ع-ودة
ل-ل-دي-ار ب-ن-ت-ي-ج-ة إاي-ج-اب-ي-ة ،ل-ذلك ع-لينا الحذر وأان
ندخل هذا اللقاء بتركيز كبير لنفوز على منافسشنا.

نادي نيسس

عطال يتعّرضض إلصشابة على مسشتوى الفخذ

ت-ع-رضش ال-م-داف-ع ال-دول-ي ال-ج-زائ-ري لنادي
نيسش ،يوسشف عطال ’إصشابة في الفخذ ،ليلة
الجمعة ،خÓل تنقل فريقه اإلى ليل(خسشارة
 )0-4ضشمن فعاليات الجولة  23من البطولة
ال---ف---رنسش---ي---ة .ج--اءت اإصش--اب--ة ع--ط--ال ب--ع--د
احتكاكه مع ’عب ليل يوسشف كوني قبل
سش-ق-وط-ه خÓ-ل ه-ج-م-ة ل-ن-ادي ن-يسش .وب-ع-د
دقائق فقط قرر الجزائري ( 22سشنة) ترك
زمÓئه في الدقيقة  29من عمر الششوط
ا’أول .م---ن ال---م---ت---وق--ع اأن ي--ج--ت--از ع--ط--ال
ال-ف-ح-وصش-ات ال-ط-ب-ي-ة ال-م-ع-مقة للكششف عن
م--دى خ--ط--ورة ا’صش--اب--ة وم--دة غ--ي--اب-ه ع-ن
المسشتطيل ا’أخضشر .يقدم ’عب بارادو
سشابقا (الرابطة ا’أولى الجزائرية) عروضشا
م--م--ي--زة م--ن--ذ ان--طÓ--ق ال--م--وسش--م ال--ج--اري
مسش--ج Ó--ه--دف--ان ك--ان اآخ--ره--م--ا ا’أسش--ب--وع
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م--ع--ل--وم اأن ع--ط-ال ت-م اخ-ت-ي-اره ف-ي ثÓ-ث
مناسشبات متتالية كاأحسشن ’عب لفريقه.

وال--ت-ح-ق ب-ن-ادي ال-ج-ن-وب ال-ف-رنسش-ي ،خÓ-ل
الصش--ائ--ف--ة ال--م--اضش--ي--ة ق--ادم--ا م--ن ك-ورت-ري
(ب--ل--ج--ي--ك--ا) ،ب--م--وجب ع--ق-د ي-م-ت-د ل-خ-مسش
سشنوات.

بطولة إلعا ⁄للدرإجات على إŸضشمار

ششعÓل يضشمن اŸششاركة ‘ اŸنافسشة
ضش -م -ن إل -درإج إ÷زإئ -ري ي-اسش Úشش-عÓ-ل
ت-ذك-رة إŸشش-ارك-ة ‘ إل-ب-ط-ول-ة إل-ع-اŸي-ة على
إŸضشمار ،إŸقرر إجرإؤؤها من  ٢7فيفري إ٣ ¤
م -ارسس بـ «ب-ريسش-زك-اؤ» ب-ب-ول-ون-ي-ا ،ب-حسشب م-ا
علم من إ’–ادية إ÷زإئرية للدرإجات.
قال ششعÓل عبر صشفحته على الفايسشبوك‘‘ :إانه

ششرف وفخر كبير لي في هذه المغامرة الجديدة
للموسشم الثاني على التوالي وهذا ما يؤوكد بداية
ن- -ج- -اح- -ي ف- -ي ال- -مسش- -ار ال- -ع- -ال- -م -ي‘‘ .سش -يشش -ارك
ال-ج-زائ-ري-ال-ذي سش-ي-ن-ط-ل-ق ف-ي التحضشيرات ،يوم
ا’ثنين القادم ولمدة ثÓثة أاسشابيع -في منافسشات
السشكارتشش والسشباق بالنقاط.

إاعداد :عب ـد الق ـادر
سصنات ـي
إامام أاسصتاذ رئيسس
Ãسصجد البشصÒ
اإلبراهيمي
شصـارع الشصهـداء
من توجيهات
لمته
لنبياء أ
خا” ا أ
الرسشول ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ
ج- -السس ب Úأاصش- -ح -اب -ه رضش -وان ال -ل -ه
عليهم وهم حوله يرقبون كلمة نور
وهدي تتحّرك بها ششفتا النبي ـ صشلى
الله عليه وسشلم ـ لبيان حكم أاو تبليغ
ن َمن
آاية ،إاذا به يسشأالهم(« :أاََتْدُرو َ
اْلُمْفِلسُض؟) َقاُلوا :اْلُمْفِل ُسس ِفيَنا َمْن
ن
َل ِدْرَه َ- -م َلُ- -ه َوَل َمَ- -ت- -اَع َفَ - -ق- -اَلِ( :إا s
اْلُمْفِلسَض ِم ْ
ن أاُsمتِي من َيأاِْتي َيْوَم
الِْ-قَ-ي-اَمِ-ة ِبَ-صسٍÓَ-ة َوصِسَ-ي-اٍم َوَزَكاٍة،
م َه َ-ذا َوَق َ-ذَف
َوَيْ- -أاِت -ي وَق ْ-د شَس َ-ت َ -
ك َدَم
ل َهَذاَ ،وسَسَف َ
َهَذاَ ،وأاََك َ
ل َما َ
َهَذاَ ،وضَسَرَب َهَذاَ ،فُيْع َ
طى َهَذا
ح َسسَناِت ِ
ح َسسَناِت ِ
ه َوَهَذا مِ ْ
ِم ْ
ه،
ن َ
ن َ
ِ
َ
ْ
ح َ -سس َ-ن -اُت ُ -ه َق ْ-ب َ-ل أاَْن
ت
ي
ن
ف
ن
َف ِ-إا
ْ
َ
َ
ُي ْ- -قَ- -ضس- -ى َم- -ا َعَ- -لْ- -يِ - -
ه ،أاُِخَ- -ذ ِمْ- -ن
َخَ-ط-اَي-ا ُهْ-م َفُ-طِ-رَحْ -
ت َعَ-لْ-يِ-هُ ،ثsم
ُ
طِ-رَح ِف-ي الs-ن-ا ِر» .رواه مسش- - -ل - -م ‘
صشحيحه عن َأاِبي هريرة رضشي الله
عنه.
فالنبي ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ أاراد
م - - -ن ه- - -ذا السش- - -ؤوال :أات- - -درون م- - -ن
اŸف - -لسس؟ أاراد أان ي - -ل ِ- -ف - -ت أان - -ظ- -ار
الصشحابة رضشوان الله عليهم ،بل كل
أام -ت-ه ،إا ¤ت-وضش-ي-ح م-ف-ه-وم اإلفÓ-سس
على حقيقته.
فأاجاب الصشحابة رضشي الله عنهم
Ãا يتبادر للذهن ‘ الدنيا ،وÃا هو
جار ‘ عرفهم وبلغة علمهم ،فقالوا:
اŸفلسس فينا من ل درهم له ول متاع،
ح َصشروا اإلفÓسس ‘ اŸادة فحسشب،
وج - -ع - -ل - -وه م - -ق - -تصش- -را ع- -ل- -ى اŸال
واŸتاع .لكن الرسشول عليه الصشÓة
والسشÓم يكششف الغطاءَ عن مفهوم
ÓفÓسس ⁄ ،يكن معهوًدا من
جديد ل إ
قبُل ‘ حياتهم.
فيقول النبي ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ
(:إان اŸفلسس من أامتي)( ،من أامتي)،
فهو من أامة النبي ـ صشلى الله عليه
وسشلم ـ ،اŸعني بهذه الصشفة هو من
هذه األمة ينتسشب إاليها وليسس بعيدا

يوميـ ـات إاسشـÓميـ ـة
هام جدا
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هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسض .وشسكرا

اإلفـÓسس ا◊ـ ـق ـي ـقـ ـي ‘ مـنـ ـظ ـ ـور السصـ ـÓم

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
قال سسلمة بن دينار« :اشستدت مؤونة الدين والدنيا،
قيل :وكيف؟ قال :أاما الدين ،فŒ Óد عليه أاعوانا ،وأاما
الدنيا ،فّ“ Óد يدك إا ¤شسئ منها إال وجدت
فاجرا قد سسبقك إاليه».

Éen ¿nhrõn˘ér˘Jo É˘ªn˘fsGEp Ωnƒr˘«n˘drG GhQoòp˘nà˘©r˘Jn
¿}( ،التحر Ëاآلية
n ƒ∏oªn©rJn ºràoærco
.)7
ن اْلُمْفِلسَض مِ ْ
ن أاُsمتِي من َيأاِْتي
«ِإا s
َيْ- -وَم اْل ِ-ق َ-ي -اَم ِ-ة ِب َ-صس َ -
ٍÓة َوصِس َ-ي -اٍم
َوَزَك -اٍةَ ،وَي ْ-أاِت -ي وق -د َشس -تَ َ-م َه َ-ذا
َوَق َ- -ذَف َه َ- -ذا َوأاََك َ- -ل َم - -اَل َهَ- -ذا،
َوسَسَ- -فَ- -ك َدَم َهَ- -ذا َوضَسَ- -رَب َهَ- -ذا،
ح َسسَناِت ِ
َفُيْع َ
طى َهَذا ِم ْ
هَ ،وَهَذا
ن َ
ح َسسَناِت ِ
ِم ْ
ه».
ن َ
تؤوخذ منه حسشناته التي أاتعب
ف -ي-ه-ا ع-مَ-ره ،وأاف-ن-ى ف-ي-ه-ا ح-ي-اَت-ه،
ت -ؤوخ -ذ م -ن -ه وت -ن -ق-ل إا ¤خصش-ائ-م-ه
ع -وضشً-ا ع-ن ح-ق-وق-ه-م ،وك-ل-م-ا ف-رغ
واحد من أاخذ ا◊سشنات ،جاء آاخر
ل-ي-أاخ-ذ نصش-ي-ب-ه م-ن-ه ،وذلك ب-ال-عدل
والِقصشاصس ا◊ق.
ف -إان ف -ن -يت حسش-ن-ات-ه ،حسش-ن-ات
الصش Ó-ة ان -قضشت ،حسش -ن -ات الصش-وم
ان-قضشت ،حسش-ن-ات ال-زك-اة ان-قضشت،
ك -ل م-ا ع-ن-ده م-ن حسش-ن-ات ان-ت-ه-ي.
فماذا بقي عنده؟  ⁄تبق عنده ولو
حسشنة واحدة !!.إانه مصش Òذليل ،أان
ُي- -ف- -ن- -ي ا إ
لنسش- -ان ع- -م -ره ‘ ج -م -ع ج :إاذا ك -ان م -أاك -ول اŸصس -ل -ي أاو م -ل -ب -وسس -ه أاو م -ك -ان
د
ق
و
ة
م
ا
ي
ق
ل
ا
م
و
ي
ي
ت
أ
ا
ي
م
ث
ا◊سشنات،
ً
صسÓته حراما ف Óأاجر له ‘ صسÓته ،كأان صسلى ‘
ا
ه
ن
م
ه
ل
ق
ب
ي
⁄
و
ه
ئ
ا
م
ش
ص
خ
ذهبت إا¤
دار اغتصسبها فإانه ليسض له ثواب ‘ صسÓته.
أاي ششيء.
ا◊سشنات نفذت ،وما زال هنالك
م -ن اÿصش -م -اء ال -ذي-ن أاسش-اء إال-ي-ه-م
واعتدى عليهم قيد حياته من ⁄
عن أابي هريرة  -رضسي الله عنه  -قال :قال رسسول
يأاخذ حقه منه ،يقول النبي ـ صشلى
ال -ل -ه  -صس -ل -ى ال -ل -ه ع -ل -ي -ه وسس -ل-م « :-ل –اسس-دوا ،ول
ال -ل-ه ع-ل-ي-ه وسش-ل-م ـَ « :فِ-إاْن َف-نَِيْت
تناجشسوا ،ول تباغضسوا ،ول تدابروا ،ول يبع بعضسكم
ا
ن ُي ْ-ق َ-ضس -ى َم -
ح َ -سس َ-ن -اُت -هَُ ،ق ْ-ب َ-ل أاَ ْ
َ
على بيع بعضض ،وكونوا عباد الله إاخواناً ،اŸسسلم أاخو
َ
م
ُه
ا
ي
ا
ط
َخ
َعَ- -لْ- -ي- -هِ ،أاُِخَ- -ذ ِمْ- -ن
َ
ْ
اŸسس -ل -م ،ل ي -ظ-ل-م-ه ول ي-خ-ذل-ه ول ي-ح-ق-ره ،ال-ت-ق-وى
ت َعَلْي ِ
َف ُ
ح ْ
ه».
طِر َ
هاهنا ،ويشس Òإا ¤صسدره ثÓث مرات ،بحسسب امرئ
ُ
ء
ا
م
ش
ص
ÿ
ا
ا
ي
ا
ط
خ
ن
م
ذ
خ
أ
ا
ي-
مسسلم من الشسّر أان يحقر أاخاه اŸسسلم ،كل اŸسسلم على
وسشيئاتهم ،فتطرح عليه كلها فÓ
اŸسسلم حرام :دمه ،وماله ،وعرضسه».
يسشتطيع لها دفعا ،ول منها فكاكا
ول هربا ،ثم يطرح ‘ النار.
لفÓسس ا◊قيقي ،هو
وهذا هو ا إ
لخرين
لعمال بظلم ا آ
ضشياع أاجر ا أ
ق -ال ال -فضس -ي -ل« :اŸؤوم -ن ي-غ-ب-ط ول ي-حسس-د،
والعتداء
لÁان ،وا◊سسد من النفاق».
والغبطة من ا إ
عليهم.

جوابك

ول - -يسس غ - -ري - -ب - -ا ع- -ن- -ك- -م م- -ع- -اشش- -ر
اıاطب.Ú
(إان اŸفلسس من أامتي من يأاتي يوم
القيامة بصشÓة وصشيام وزكاة) ،يأاتي
يوم القيامة بحسشنات عظيمة ،ثروة
هائلة من ا◊سشنات ،يأاتي يوم القيامة
ب -أاع -م -ال صش -ا◊ة م-ن صشÓ-ة وصش-ي-ام
وزكاة ..لكنه( ،يأاتي وقد ششتم هذا،
وضشرب هذا ،وأاخذ مال هذا ،وسشفك
دم هذا) ..كان حاله ‘ هذه ا◊ياة
الدنيا ،العتداء على الناسس وظلمهم
بششتى أانواع العتداء والظلم.
فيوقف يوم ا◊ششر ،ويقف حوله
خصشماؤوه الذين كان يظلمهم ويعتدي
ع -ل -ي-ه-م إام-ا ب-لسش-ان-ه أاو ب-ي-دهُ ،ي-وق-ف
ويقف معه غرماؤوه ‘ ذلك اŸوقف
الرهيب ،كلهم يريدون أاخذ حقوقهم
التي  ⁄يسشتطيعوا أاخذها ‘ ا◊ياة
ال -دن -ي -ا ،ي -ق -ف -وا ل ُ-ي -ق-تصس ل-ه-م م-ن-ه،
ويأاخذوا حقوقهم كاملة ‘ اآلخرة.
ولكم أان تتصشّوروا هذا اŸوقف،

اÿصشماء يحيطون به من كل مكان،
فهذا يأاخذ بيده وهذا يقبضس على
ناصشيته ،وهذا يتعلق بكتفيه ،وهذا
ي-ق-ول ظ-ل-م-ن-ي ،وآاخ-ر ي-ق-ول ششتمني،
وذاك ي -ق -ول اغ -ت -اب-ن-ي ،وغÒه ي-ق-ول
جاور Êفأاسشاء جواري ،وهذا يقول
غششني ،وقائل يقول كذب علي ...كل
اÿصش -م -اء ،ك -ل ال -ذي-ن ن-اَل-ه-م ظ-لَ-م-ه
واع -ت -دى ع -ل -ي -ه -م ‘ ا◊ي -اة ال -دن-ي-ا
يحيطون به ،وهو متح Òمن كÌتهم
وتششبتهم به ،وقد ضشعف عن التخلصس
منهم ومقاومتهم ،ل حول له ول قوة،
ف -ي -م -د ع -ن -ق ال -رج -اء إا ¤رب -ه ل -ع-ل-ه
يخلصشه منهم ،لكن يقرع سشمعه نداء
ا÷ب -ار¢mùØrfn πtco iõn˘ér˘Jo Ωnƒr˘«n˘drG { :
¬n∏sdG ¿sGEp Ωnƒr«ndrG ºnr∏˘Xo ’n âr˘Ñn˘°ùn ˘cn É˘ªn˘Hp
™ ( ،}ÜpÉ°ùn ëpdrGغافر اآلية .)17
o jôp°nS
فما أاششsد حسشرَته ‘ ذلك اليوم إاذا
ُوق -ف ب -ه ع -ل -ى بسش -اط ال -ع -دل ،وه-و
مفلسس فق Òعاجز مه Úل يقدر على
أان ي- -رد ح- -قً- -ا أاو ُي -ظ -ه -ر ع -ذرا ً’n{ ،

ي ـ ـ ـ ـا ل ـ ـي ـ ـَتـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـي ُكـ ـنـ ـ ـ ـ ـُت ت ـ ـ ـ ـ ـ ُـراب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـًا

ك-ل-م-ة سش-ي-ق-ول-ه-ا ي-وم ال-ق-ي-ام-ة اÿاسشرون،
اŸشش - - -رك- - -ون ،اŸف- - -رط- - -ون ،اÿائ- - -ب- - -ون،
اŸف -لسش -ون ،ال -ط -غ -اة ،ف -ب -ع-د أان ق-ب-ل-وا ب-أان
ُي -خ-دع-وا ‘ ال-دن-ي-ا ب-رضش-اه-م وه-م ب-ك-ام-ل
قواهم العقلية ،سشَÒون ا◊قيقة َ ع ÚاليقÚ
ي-وم ال-ق-ي-ام-ة ،ف-ي-ق-ول-ون ق-ول-ت-ه-م( :ي-ا ل-يتني
كنت) تراباً ،وأاصشل هذه الكلمة وردت ‘
∫ »æpàn«rdn Éjn ôoapÉµnrdG
القرآان الكرo ƒ≤ojnhn{ ،Ë
( ،}ÉHkGônJo âالنبأا اآلية  ،)٤٠فلماذا يقول
o ærco
الكافر يوم القيامة هذا الكÓم؟
عن عبد الله بن عمرو بن العاصس رضشي
الله عنهما ،قال« :إاذا كان يوم القيامة مُsدت
األرضس م s-د األد ،Ëوَح -شش َ-ر ال -ل ُ-ه اÓÿئ -ق،
اإلن َسس وا÷sن والدواب والوحوشس ،فإاذا كان
ذلك اليوم جعل الله القصشاصس ب Úالدواب،
ح -ت -ى ت -ق -تصس الشش -اة ا÷م -اء م -ن ال -ق -رن -اء
بنطحتها ،فإاذا فرغ الله من القصشاصس بÚ
الدواب ،قال لها :كو Êتراباً ،فتكون تراباً
فÒاها الكافر ،فيقول :يا ليتني كنت تراباً».
إاذن فالذي يتمنى يوم القيامة أان يكون
ترابًا ،كأانه يتمنى أان لو كان حيوانًاُ ،يعلف
وُي- -ركب ورÃا ُي -ؤوك -ل ،ألن ا◊ي -وان -ات ب -ع -د
القتصشاصس من بعضشها البعضس يوم القيامة،
يجعلها الله تعا ¤ترابًا ،فعندما يرى الكافر
ه-ذه ال-ن-ه-اي-ة ال-ت-ي ي-راه-ا سش-ع-ي-دة ب-ال-نسش-ب-ة
ألمثاله ،لهول العذاب الذي ينتظره ويراه بأام
عينه يتمنى لو أانه كان تراباً .وهذا الغافل
ا÷اهل ومن غ Òأان يدري كان قد وضشع
نفسشه مقام ا◊يوان ‘ حياته الدنيا ،ألنه ⁄
يسشتخدم عقله ‘ التمييز ب Úا◊ق والباطل،
و ⁄يفuرق ب Úلذة عبادة الله تعا ¤وبÚ
مرارة معصشيته ⁄ ،ينصشاع لنداء الفطرة التي

جعلها الله تعا ‘ ¤قلبه بأانه يحب الفضشيلة
ويكره الرذيلة.
وما زال السشؤوال يطرح نفسشه :وأاي ششيء
يهرب منه اإلنسشان؟ ومتى يتمنى أان يكون
ترابًا؟
سشيتمنى أان يكون تراباً ذلك الذي ينافق
أامام الناسس ،فيظهر الÈاءة والفضشيلة ويتكلم
بها ويدعو الناسس لها ،وح Úيختلي بنفسشه
يجÎح كل اŸعاصشي التي كان ينهى الناسس
عنها ،ويتخلى عن كل الفضشائل التي كان
يأامرهم بها.
مثُل هذا سشُتششق بطنه وتقع أاحششاؤوه ‘
جهنم ،فيدوسس عليها برجليه ،ويدور عليها
كا◊مار ،فيجتمع عليه هذا األ ⁄الرهيب
مع أا ⁄نار جهنم العظيم ،مع اأ ⁄الفضشيحة،
فلئن يكون هذا ُترابًا لهو أاهون عليه من هذا
العذاب األليم ،فعن أاسشامة بن زيد  -رضشى
الله عنه  ،-قال رسشول الله  -صشلى الله عليه
وسشلم « -يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى ‘
النار ،فتندلق أاقتاُبه ‘ النار ،فيدور كما
يدور ا◊مار برحاه ،فيجتمع أاهل النار عليه
فيقولون :أاي فÓن ما ششأانك؟ أاليسس كنت
تأامرنا باŸعروف وتنهانا عن اŸنكر؟ قال:
كنت آامركم باŸعروف ول آاتيه ،وأانهاكم عن
اŸنكر وآاتيه».
سشيتمنى أان يكون ترابًا ذلك الذي كان
يلبسس ثياب الدين والتقوى (ظاهرا ً) ،يخدع
الناسس ليأاخذ أاموالهم زورا ً وخديعة ،وذلك
الذي يكنز أامواله ول ينفق بعضس منها ‘
سشبيل الله تعا ،¤أاو يجمعها لينفقها ضشد
منهج الله تعا ¤وأاوليائه ،فسشيؤوتى باألموال
وتسشخن ثم تسشخن حتى –مر ثم تبيضس ثم

تسش - - -ود م - - -ن شش - - -دة
ا◊رارة ،فُيكوى بها
‘ أاك ÌاŸن- - - -اط - - -ق
–سشسشًا ‘ ا÷سشم،
سش ُ-ي -ك -وى ‘ م -ن-ط-ق-ة
ا÷بهة والوجه وا÷نب من أاجل اŸزيد من
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(التوبة اآلية .)٣5-٣٤
ل ششك أان اŸتكÈين ‘ الدنيا سشيكون لهم
ح -ظ واف -ر م -ن ت-لك األم-ن-ي-ة ي-وم ال-ق-ي-ام-ة،
فيتمنون أان لو كانوا تراباً أاك Ìمن غÒهم،
بعد أان يروا أانفسشهم وقد صشغروا وصشغروا
ح -ت -ى ك-أان-ه-م ذرات صش-غÒة ،ت-دوسس ع-ل-ي-ه-م
اÓÿئق ،وهم ذليلون ،وفوق كل هذا العذاب
هناك (نار األنيار) أاعدت خصشيصشاً لهم ،ثم
إاذا عطششوا يسشقون (طينة اÿبال) وهي ‡ا
يخرج من أاهل النار من عصشارة ،فعن عبد
الله بن عمرو بن العاصس رضشي الله عنهما،
عن النبي  -صشلى الله عليه وسشلم  ،-قال:
«يحششر اŸتكÈون يوم القيامة أامثال الذر
‘ صشور الرجال يغششاهم الذtل من كل مكان،
فيسشاقون إا ¤سشجن ‘ جهنم يسشمى بولسس،
تعلوهم نار األنيار ،يسشقون من عصشارة أاهل
النار ،طينة اÿبال» .

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

سس :من كان
مأاكوله حرامًا أاو
ملبوسصه أاو مكان
صصÓته فما
ا◊كم؟

خ Òالهدى

حكمة العدد

سسلوك ‘ اŸيزان

البصصاق ‘ الطريق خلق خبيث

كث Òأاولئك الناسس الذين تششمئز
م-ن-ه-م ال-ن-ف-وسس بسش-بب تصش-رف-اتهم
ال -ق -ذرة ،وال -ت-ي تّ-دل ع-ل-ى ان-ع-دام
الÎب-ي-ة ف-ي-ه-م ،وال-ب-ع-د ع-ن أاخÓق
السشÓم الذي ما ترك صشغÒة ول
كبÒة إال و علّمها اإ ¤أاتباعه ولكن
الناسس ل يعلمون ول يتذكرون وإاذا
ّ ُذّكروا ل يلتزمون.
ف -ك -م م -ن م -رة ن ّ-ب-ه-ن-ا إاŒ ¤نب
البصشاق ‘ الطريق وقلنا أان هذا
سش- -ل -وك ح -ي -وا ،Êب -ل رÃا ن -ظ -ل -م
ا◊ي- -وان األل- -ي- -ف اŸرّوضس ع- -ل -ى
إاخفاء أاوسشاخه ويجتهد ‘ ذلك مع
أانه حيوان ،لكن نحن البششر كم من
بصش- -ق- -ة بصش- -ق- -ن- -اه -ا ‘ ال -ط -ري -ق
ب النسشان يخرج
واألرصشفة يكاد ل t
حينما يراها هكذا من غ Òدفن.
إان السش Ó-م ي -ع -ت Èال -بصش -ق -ة ‘

اŸسش - -ج - -د  -وه - -ذا ي- -ت- -ع- -دى إا¤
الششارع والطريق ألن العÈة بعموم
األلفاظ ل بخصشوصشها -نعم يعتÈ
ال -بصش -ق -ة م -عصش -ي -ة وك-ف-ارت-ه-ا ه-ي
ال-دف-ن وع-ل-م-ن-ا أان-ن-ا إاذا اضش-طررنا
إا ¤البصشاق ‘ مكان صشلد أاو يابسس
و‚ ⁄د Ãا ن -ك -ف -ر ب -ه ف -ع -ل -ن-ا أان
ح ّ -ك -ه-ا ب-ق-دم-ن-ا ال-يسش-رى وب-ذلك
ًن ُ -
جنبنا أانفسشنا لعن الناسس ونظرتهم
إالينا على اأننا ‡سشخ.Ú
إاّنه ل بد أان نتحضشر قلي Óونبتعد
عن مثل هذه التصشرفات اŸششينة
وال -ت -ي ت -دل ع -ل -ى خ -بث ف -اع -ل -ه-ا
وم -ع -دن -ه غ Òال -ن -ق -ي ف -ال -ن-ظ-اف-ة
والنظام أاسشاسس السشÓم.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسÓة

^  ٠٣ف-ي-فري  :١٩١٢الدارة ال-ف-رنسس-ي-ة ،تصسدر
لجباري للشسباب
م-رسس-وم-ا ي-قضس-ي ب-ال-ت-ج-ن-ي-د ا إ
ا÷زائري.
^  ٠٣فيفري  :١٩٥٦جبهة التحرير الوطني،
ت-قÎح ع-ل-ى سس-ل-ط-ات الح-تÓ-ل م-ن خÓ-ل جريدة
«ل-وم-وند»  le mondeت-وق-ي-ف ال-ق-ت-ال ،وت-ؤوكد مطلق
سسلطتها على وحدات جيشس التحرير الوطني.

٢٤

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

لولى  ١٤٤٠هـ الموافق لـ  ٠٣فيفري  ٢٠١٩م Oó©dG
لحد  ٢٨جمادى ا أ
ا أ

...وتوقيف أاربعة عناصشر دعم للجماعات
اإلرهابية بغرداية
“ك -نت م-ف-رزة مششÎك-ة ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي
الششعبي ،اول امسس ،من توقيف أاربعة عناصشر
دعم للجماعات الرهابية بغرداية ،حسشب ما
أافاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأاوضش- - -ح اŸصش- - -در ذات- - -ه أان - -ه ““ ‘ إاط - -ار
م -ك -اف -ح-ة اإلره-اب“ ،ك-نت م-ف-رزة مششÎك-ة

 ١٠°ا÷زائر

17862

 ١٣°وهران

١٣°

١٦°

france prix 1

مرحلة النتقالت الشستوية

سشوق هادئة للدولي Úا÷زائريÚ

كششف ﬂبإا لألسشلحة والذخÒة بتندوف

للجيشس الوطني الششعبي ،يوم  1فيفري 2019
بغرداية/ن.ع ،4.من توقيف أاربعة ( )4عناصشر
دعم للجماعات اإلرهابية““.
و‘ نفسس السشياق““ ،كششفت ودمرت مفرزة
أاخرى للجيشس الوطني الششعبي ،أاثناء عملية
ب -حث و“شش -ي -ط Ãن -ط -ق -ة ت -ي -زي -رت ب-ت-ي-زي
Óسش -ل -ح-ة
وزو/ن.ع ،1.ثÓ- - -ث - -ة (ﬂ )3اب -ئ ل  -أ
–توي على ثمانية ( )8قنابل تقليدية الصشنع
ومعدات تفجﬂ Òتلفة““.
و‘ إاط- -ار ﬁارب- -ة ال- -ت -ه -ريب وا÷رÁة
اŸن -ظ-م-ة“““ ،ك-نت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي
الشش -ع -ب-ي وع-ن-اصش-ر ال-درك ال-وط-ن-ي ب-ك-ل م-ن
غرداية/ن.ع ،4.ت - - - - - - - - - - - -ي- - - - - - - - - - - -ارت/ن.ع2.
وسشطيف/ن.ع ،5.م - -ن ت - -وق - -ي- -ف تسش- -ع- -ة ()9
أاششخاصس وحجز طائرة ( )1بدون طيار)2( ،
م -رك-ب-ت ،Úأارب-ع ( )4ب -ن -ادق صش -ي -د ،أارب-ع-ة ()4
هواتف نقالة وكمية من الذخÒة““.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاوق -ف ع -ن-اصش-ر ال-درك
الوطني بتمÔاسشت/ن ع  ،6سشبعة ( )7منقبÚ

 ١٠°ا÷زائر

 ١٠°وهران

الثمن  ١٠دج

لرهاب وحماية ا◊دود
‘ إاطار مكافحة ا إ

“ك- -نت م- -ف- -رزة مشسÎك- -ة ل -ل -ج -يشس
الوطني الشسعبي ،امسس ،بفضسل اسستغÓل
اŸع-ل-وم-ات وإاث-ر ع-م-ل-ي-ة ب-حث وت-فتيشس
Óسس-ل-ح-ة
ب -ت -ن -دوف ،م -ن كشس -ف ﬂب -أا ل  -أ
والذخÒة يحوي مسسدسسا رشساشسا من نوع
كÓ- -شس- -ن- -ي- -ك- -وف ،سس- -ت -ة ﬂازن ذخÒة
م-ع-ب-أاة ،ن-ظ-ارة م-ي-دان وج-ه-ازي اتصس-ال
لقمار الصسناعية ،حسسب ما افاد
ع Èا أ
به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأاوضشح اŸصشدر ذاته أانه ““‘ إاطار مكافحة
اإلرهاب وحماية ا◊دود ،وبفضشل إاسشتغÓل
اŸعلومات ،كششفت مفرزة مششÎكة للجيشس،
يوم  02فيفري  ،2019إاثر عملية بحث وتفتيشس
Óسش-ل-ح-ة وال-ذخÒة
ب-ت-ندوف /ن.عﬂ ،3.ب-أا ل -أ
يحوي مسشدسشا رششاششا من نوع كÓششنيكوف،
سشتة (ﬂ )06ازن ذخÒة معبأاة ،نظارة ميدان
وجهازي ( )02اتصشال ع Èاألقمار الصشناعية““.
وأاكد الييان أان هذه العملية ““تأاتي لتعزز
النتائج اإليجابية التي –ققها قوات ا÷يشس
الوطني الششعبي وتؤوكد ،مرة أاخرى ،اليقظة
والسش-ت-ع-داد ال-دائ-م Úل-وح-دات-ن-ا ل-دحضس كل
ﬁاولت اŸسشاسس بأامن واسشتقرار البÓد““.

الفجر٠٦.٢٠................:
الشسروق٠7.٤٩..............:
الظهر١٣.٠١.................:
العصسر١٥.٥٢................:
المغرب١٨.١٦...............:
العشسـاء١٩.٣7................:

عن الذهب وحجزوا ( )1مركبة )1( ،مولد
كهربائي و( )1مطرقة ضشاغطة““.

لفريقية
لبطال ا إ
رابطة ا أ

ششبيبة السشاورة تعود بتعادل
ثم Úمن كينششاسشا

عاد فريق ششبيبة السشاورة ،مسشاء أامسس ،بتعادل
ثم Úمن كينششاسشا أامام نادي فيتا كلوب الكونغو‹
ب-ن-ت-يجة  2 – 2ضش -م -ن ا÷ول -ة ال -ث-ال-ث-ة م-ن دور
اÛموعات لرابطة األبطال الفريقية.
وكان فريق ششبيبة السشاورة منهزما ‘ بداية
الششوط األول من اŸباراة بهدف ÚلÓششيء عندما
تلقى الهدف األول ‘ الدقيقة  14والهدف الثاÊ
‘ الدقيقة  ...37قبل أان يقلصس حامية النتيجة ‘
الدقيقة  ،45ويعدل زميله يحي ششريف النتيجة ‘
الدقيقة  ،88األمر الذي يؤوكد اإلمكانات الكبÒة
Ÿمثلنا ‘ هذه اŸنافسشة.

ì.óeÉM

 ⁄تسس - -ج - -ل –رك - -ات ك - -ثÒة لÓ- -ع- -بÚ
ال- - -دول - -ي Úا÷زائ - -ري Úخ Ó- -ل م - -رح - -ل - -ة
الن- -ت- -ق- -الت الشس- -ت- -وي- -ة ال- -ت- -ي اخ- -ت- -ت -مت
اÿم - -يسس ال - -ف - -ارط ‘ ،أاغ - -لب ال- -ب- -ط- -ولت
لوروبية لكرة القدم.
ا أ
وفضش- -لت األغ- -ل- -ب -ي -ة السش -اح -ق -ة م -ن ال -دول -يÚ
ا÷زائري Úالسشتقرار مع انديتهم قبل أاقل من
خمسشة أاششهر عن انطÓق نهائيات كأاسس إافريقيا
 2019–·Óبالقاهرة ( 21ينونيو–1يوليو).
ل أ
وال -ت -ح -ق اŸداف -ع األÁن ل -ل -ن -ادي اإلف -ري -ق -ي
التونسشيﬂ ،تار بلخي 27( Ìسشنة) بنادي القادسشية
السشعودي بعقد Áتد لسشتة أاششهر قابلة للتجديد.
ويغادر الÓعب السشابق Ÿولودية العلمة (الرابطة
ا÷زائ -ري-ة ال-ث-ان-ي-ة) ت-ونسس ي-ع-د م-وسش-م Úونصش-ف
قضشاها مع نادي العاصشمة التونسشية.
م -ن ج -ه -ت -ه ،ال -ت -ح -ق اŸداف -ع األوسش-ط ل-ن-ادي
تششرنو مور فارنا (الدرجة البلغارية األو )¤الياسس
حسش- -ا 23( Êسش -ن-ة) ،ع-ل-ى غ-رار ب-ل-خ-ي Ìب-اÿل-ي-ج
ال- -ع- -رب- -ي ،ح -يث وق -ع ع -ق -دا م -ع ن -ادي ال -غ -راف -ة
القطري.
أاما لعب وسشط ميدان نادي بتيسس إاششبيلية
اإلسش -ب -ا ،Êري -اضس ب -ودب -وز ف -ق -د فضش -ل ال-ب-ق-اء ‘
البطولة اإلسشبانية حيث التحق بنادي سشلتا فيغو
على سشبيل اإلعارة حتى نهاية اŸوسشم ا÷اري مع
أاحقية الششراء .ويأامل الÓعب السشابق لنادي سشوششو
الفرنسشي الذي  ⁄يلعب كثÒا مع نادي بتيسس خÓل
مرحلة الذهاب ‘ يبعث مششواره من جديد عسشى
أان يحظى بثقة الناخب الوطني جمال بلماضشي
ويسشتدعيه ضشمن قائمة ال  23لعبا –سشبا لكان–
.2019و يوجد مهاجم سشبارتاك موسشكو الروسشي
سشفيان هني ضشمن اهتمامات البطولة األمريكية،
وحسشب وسش - -ائ- -ل اإلعÓ- -م اıتصش- -ة ،ف- -إان ن- -ادي
تورونتو الكندي مهتم باسشتقدامه من أاجل تعويضس

اإليطا‹ جيوفنكو الذي التحق بالهÓل السشعودي.

سشليما Êباق ‘ فيÔباششي الÎكي
رغم أان مدرب نادي فيÔباششي الÎكي (الدرجة
األو )¤إارسشون ينال ،قد أاعلن مرارا ،احتمال رحيل
ال -دو‹ ا÷زائ -ري إاسش Ó-م سش -ل -ي -م -ا ،Êإال أان ه -ذا
األخ Òقرر مواصشلة مغامرته مع ناديه ا◊ا‹،
نائب بطل تركيا الذي التحق به على سشبيل اإلعارة
Ÿدة م -وسش -م واح -د ق -ادم -ا إال -ي -ه م -ن ن-ادي ل-يسشÎ
سشيتي .وكان نادي فيÔباششي قد رفضس عرضشÚ
رسشمي Úمن نادي بتيسس بخصشوصس سشليما.Ê
وعاد أاحسشن هداف للمنتحب ا÷زائري حاليا
( 26ه -دف -ا) ضش-م-ن اÛم-وع-ة ي-وم ا÷م-ع-ة ع-ن-د
اسش -ت -ق-ب-ال فÔب-اشش-ي م-ن-افسش-ه ق-وزت-اب (‘ )0–2
افتتاح ا÷ولة  20ببطولة الÎكية اŸمتازة ،حيث
ي -ب -ق -ى م-ط-ال-ب-ا ب-اسشÎج-اع ف-ع-ال-ي-ت-ه ق-ب-ل اŸوع-د
القاري اŸرتقب.
أاما لعب وسشط نادي بورتو الÈتغا‹ ،ياسشÚ
براهيمي الذي ينتهي عقده مع ناديه ا◊ا‹ ‘
ششهر يونيو ،فسشيواصشل مغامرته مع ““الدراغون““
رغم حصشوله على عدة عروضس ا‚ليزية .وسشتسشعى
إادارة نادي بورتو على Œديد عقده قبل نهاية
اŸوسشم ا÷اري بهدف السشتفادة ماليا ‘ حال
انتقاله ‘ الصشيف اŸقبل.
اخÒا“ ،كن سشفيان فغو‹ لعب الوسشط لنادي
غ -الت -اسش-اري الÎك-ي ،ال-ذي ي-ح-ت-ل ح-ال-ي-ا اŸرك-ز
ال -ث -ا ‘ Êال -ب -ط-ول-ة الÎك-ي-ة ،م-ن إاق-ن-اع مسش-ؤوول-ي-ه
بضشرورة الحتفاظ به بعد بداية موسشم عسشÒة،
ح-يث أاضش-ح-ى سش-ف-ي-ان ح-ال-ي-ا ،ق-ط-ع-ة أاسش-اسش-ي-ة ‘
تششكيلة اŸدرب فتيح تر Ëالذي سشاهم ‘ تتويج
فريقه بلقب البطولة الÎكية اŸوسشم اŸاضشي.

