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@ الرهان على اجراء ا’سستحقاق ‘ ظروف حسسنة
@ اسستخلصس الع Èمن Œارب انتخابية سسابقة
‘ تعزيز اŸسسار الدÁقراطي
@ –سسيسس اŸواطن Úبجدوى اŸشساركة ‘ ا’قÎاع
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عرضسة للنهب  ،التّوسسع الفلحي والتلوث

““صسنهاجة قرباز““
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يسستضسيف منتدى «الشسعب» معالي وزير الصسناعة والمناجم ،يوسسف يوسسفي في ندوة نقاشس بعنوان« :مسساهمة
النسسيج الصسناعي الوطني في تحرير ا’قتصساد من التبعية للمحروقات» ،اليوم الثلثاء  12فيفري  201٩على
السساعة  11:00صسباحا بمقر جريدة الشسعب 3٩ ،شسارع الشسهداء  ،الجزائر العاصسمة.
الدعوة عامة

قيتو ÊيÎأاسس اجتماع
اللجنة اإلفريقية
للطاقة النووية

الثÓثاء  ١٢فيفري  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٠٧جمادى الثانية  ١٤٤٠هـ

الدالية ‘ زيارة عمل
إاÔ“ ¤اسشت

02

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

17870

دع ـوة
يشس- - -رف وزي- - -ر ال- - -ط - -اق - -ة،
مصسطفى قيتو ،Êاليوم ،على
اف- -ت- -ت- -اح أاع- -م- -ال الج -ت -م -اع
لفريقية
السس-ت-ث-نائي للجنة ا أ
ل- -ل- -ط- -اق- -ة ال- -ن- -ووي- -ة ‘ م- -ق -ر
م -ف -وضس -ي -ة ال -ط -اق-ة ال-ذري-ة.
ب ،02شس- - - -ارع
COMENA
ف- - -رانسس ف- - -ان - -ون  -ا÷زائ - -ر،
وذلك ع - -ل - -ى السس- -اع- -ة 08:30
صسباحا.

يسستضسيف منتدى «الشسعب» معا‹ وزير الصسناعة واŸناجم،
ي -وسس-ف ي-وسس-ف-ي ‘ ،ن-دوة ن-ق-اشس ب-ع-ن-وان« :مسس-اه-م-ة ال-نسس-ي-ج
الصسناعي الوطني ‘ –رير القتصساد ا÷زائري من التبعية
ل -ل -م -ح -روق -ات» ،ال -ي -وم  ،ع-ل-ى السس-اع-ة  11:00صس-ب-اح-اÃ ،قر
جريدة الشسعب 39 ،شسارع الشسهداء ا÷زائر العاصسمة.
الدعـوة عامـة

زعÓن ‘ زيارة عمل
إا ¤برج بوعريريج

مباركي ضشيف
بوعزغي ‘ زيارة عمل منتدى اÛاهد
يسس-تضس-ي-ف م-ن-ت-دى
إا ¤سشطيف

اÛاه-د ،ال-ي-وم ،وزير
ال -ت -ك -وي -ن وال -ت -ع-ل-ي-م
اŸه- - - - -ن- - - - -يﬁ Úم- - - - -د
مباركي ،للحديث عن
ال-ت-حضسÒات للدخول
اŸه-ن-ي لشس-ه-ر ف-ي-ف-ري  2019واÿط-وط ال-كÈى
لÈنامج العمل لهذا العام ،وذلك على السساعة
 10:00صسباحا.

ي- - -ق- - -وم وزي- - -ر ال- - -ف - -لح - -ة
وال -ت -ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصس-ي-د
البحري عبد القادر بوعزغي،
ال- - -ي - -وم ،ب - -زي - -ارة إا ¤ولي - -ة
سس- -ط- -ي- -ف ،أاي- -ن يشس -رف ع -ل -ى
تنصسيب رئيسس اÛلسس اŸهني
اŸشسÎك لشس - -ع - -ب - -ة ا◊ل - -يب،
وي -ق -وم ب -زي -ارة مسس -ت -ث -م-رات
للفلحة وتربية اŸواشسي ،كما
سس -ي -ع -ق -د ل-ق-اءات م-ع ف-لحÚ
وم-رب Úوم-ت-ع-ام-لي الصسناعات
الغذائية بالولية.

حفل اختيار أاحسشن
اŸوظف Úلسشنة
2019
ي- -ن- -ظ- -م م- -وق -ع ال -ت -وظ -ي -ف
«أاوم -ب -ل -وات -يك» ح -ف -ل ت-وزي-ع
ا÷وائز على أاحسسن اŸوظفÚ
لسس -ن-ة  ،2019وذلك ي- - - - -وم 17
ف- -ي- -ف- -ري ،اب- -ت -داء م -ن 18:30
مسساء ،بفندق السسوفيتال.

جلسشة علنية باÛلسس الششعبي
الوطني
ي
سس-ت-أان-ف اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-وط-ني ،اليوم،
أاشس -
غ
ا
ل
ه ب -ج -لسس -ة ع -ل -ن -ي-ة ت-خصسصس ل-ت-ق-دË
وم-ن
اقشس-ة مشس-روع ال-ق-ان-ون اŸت-علق بالقواعدال
عامة للوقاية من أاخطار ا◊ريق والفزع.

الطبعة  19لأÓسشبوع الثقا‘
والتاريخي

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

يشس -رف وزي -ر اÛاه-دي-ن
ال-ط-يب زي-ت-و ،Êغ-دا ،على
لجتماع التقييمي
إافتتاح ا إ
لط- - - -ارات اŸرك- - - -زي- - - -ة
ل ----إ
وال- -لم- -رك- -زي -ة ل -ل -ق -ط -اع،
وذلك على السساعة  13:30زوالÃ ،قر الوزارة.

...ويششرف على ندوة تاريخية بجامعة باب الزوار
ك -م -ا يشس -رف ي -وم اÿم-يسس  14ف-ي-فري ا÷اري،
على ندوة تاريخية بعنوان» التفجÒات النووية
ال -ف -رنسس -ي -ة اŸسس -م -وم -ة ‘ الصس -ح -راء ا÷زائ -ري -ة:
ضسحايا وكوارث بيئية» ،وذلك على السساعة 08:30
صس- -ب- -اح- -ا ،ب- -ج- -ام- -ع- -ة ه- -واري ب- -وم- -دي -ن ل -ل -ع -ل -وم
والتكنولوجيا بباب الزوار.

اŸلتقى الوطني األول للطريقة القادرية باألغواط

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

جÓب ‘ زيارة عمل
إا ¤سشوق أاهراسس

زيتو ÊيÎأاسس
إاجتماعا تقييميا
إلطارات القطاع

إاح-ي-اء ل-ل-ي-وم ال-و
جمعية مشسعل ال ط-ن-ي ل-لشس-ه-ي-د ،ت-نظم
شسه
ال- -ث- -ق- -اف- -ة م- -ف - -يد بالتنسسيق مع قصسر
ز
دي ك -ري -اء،
ال - -ي - -وم ،ا أ
لسس - -ب - -وع ال - -ث- -ق- -ا‘
والتاري
شس- - -ع - -خي ‘ طبعته – 19ت
ارا÷زا «ال- - -ع- - -ل - -م ال - -وط - -ن - -ي
ئ-ر
ف-ري ا÷اريÃ ،ق-ر ال-زاوي-ة ال-ق-ادري-ة
وذلك ي ...راي-ة الشس-ه-داء»،
ي-ن-ع-ق-د ،ي-ومي  15و 16ف -ي-
ع- - -
لغواط –ت
لول للطريقة القادرية با أ
زوال ،ل- - -ى السس - -اع - -ة 13:30
لغواط ،اŸلتقى الوطني ا أ
أ
ا
ب
ب -ق
ص
س
ر
ا
‘ أام-ن واسس-ت-ق-رار ال-دول-ة ا÷زائ-ري-ة
ل
ث -ق -اف-ة م-ف-دي ع -ن -وان «اŸرج -ع -ي -ة ال -وط-ن-ي-ةزكريا.
الدو‹ اÿامسس للطريقة القادرية».
امتدادا للملتقى

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

التحرير

ي-ق-وم ع-ب-د ال-غني زعلن
لشس -غ -ال ال-ع-م-وم-ي-ة
وزي -ر ا أ
والنقل ،اليوم ،بزيارة عمل
لولية برج بوعريريج.

ت- - -ق- - -وم وزي- - -رة ال- - -تضس - -ام - -ن
لسسرة وقضسايا اŸرأاة
الوطني وا أ
غ-ن-ي-ة ال-دال-ي-ة ،ال-ي-وم ،ب-زي-ارة
عمل وتفقد لولية “Ôاسست،
ح- - -يث ت- - -ت- - -ف- - -ق- - -د ع- - -ددا م- - -ن
اŸؤوسسسس -ات اŸت -خصسصس-ة ال-ت-اب-ع-ة
ل -ل -ق -ط -اع ع -ل -ى غ -رار م -ؤوسسسس -ة
ال- -ط- -ف- -ول- -ة اŸسس- -ع- -ف- -ة واŸرك -ز
اŸت - -خصسصس ‘ إاع - -ادة الÎب - -ي- -ة
ب - -ح- -ي ت- -افسس- -يت ،وك- -ذا زي- -ارة
لطفال اŸعاق Úسسمعيا
مدرسسة ا أ
بحي الوئام .وباŸناسسبة سستعطي
الوزيرة إاشسارة انطلق القافلة
لسس -ر
ال- -تضس- -ام- -ن- -ي- -ة ل- -ف- -ائ -دة ا أ
اŸع -وزة م -ن أام -ام دار الصس -ن -اع-ة
التقليدية بالولية.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ي -ق -وم وزي -ر ال -ت-ج-ارة سس-ع-ي-د
ج -لب ب -زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق-د،
اليوم  ،إا ¤ولية سسوق أاهراسس،
أاين يشسرف على إافتتاح معرضس
اŸن -ت -ج -ات ا÷زائ -ري-ة «أاه-راسس
ل -ل -تصس -دي -ر» ،وأاشس -غ -ال اŸن -ت-دى
لق- -تصس -ادي  ‘ 2019ط -ب-ع-ت-ه
ا إ
ال -ث -ان -ي -ة ،إاضس -اف -ة إا ¤م -ع-اي-ن-ة
وت-دشس Úب-عضس اŸراف-ق ال-ت-ابعة
للقطاع.

حلقة نقاشس حول القرآان الكرË
لسس - -لم- -ي
ي - -ن - -ظ - -م اÛلسس ا إ
لرب- - -ع- - -اء 13
لع- - -ل- - -ى ،ي- - -وم ا أ
ا أ
ف -ي -ف -ري ا÷اري ،ح-ل-ق-ة ن-ق-اشس
ب- - -ع- - -ن- - -وان «ال - -ق - -رآان ال - -ك - -رË
والدراسسات اŸعاصسرة» ،ينشسطها
ع -ل -م -اء وب -اح-ث-ون ،وذلك ع-ل-ى
السس -اع-ة  10:00صس-ب-اح-اÃ ،قر
اÛلسس.

إلع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

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

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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ألثÓثاء  12فيفري  2019م
ألمؤأفق لـ  07جمادى ألثانية  1440هـ

لسسÓمية
لربعون لنتصسار الثورة ا إ
الذكرى ا أ

رئيسس ا÷مهورية يهنئ نظÒه اإليرا Êحسسن روحاÊ
بعث رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة،
لي -را Êحسس -ن روح-ا،Ê
ب -رق -ي -ة ت -ه -ن -ئ -ة ل -ن -ظÒه ا إ
لرب-ع Úلن-تصس-ار
Ãن -اسس -ب-ة إاح-ي-اء بÓ-ده ال-ذك-رى ا أ
لسسÓ-م-ي-ة ،ج-دد ل-ه ف-ي-ه-ا ح-رصسه «الثابت»
ال-ث-ورة ا إ
ع-ل-ى م-واصس-ل-ة ال-ع-م-ل م-ع-ه م-ن أاج-ل ت-وسس-يع و“تÚ
عÓقات الصسداقة والتعاون.
وك -تب أل -رئ-يسس ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ ب-رق-ي-ت-ه ق-ائ« :Ó-يسش-ع-د،Ê
لربعÚ
ليرأنية –تفل بالذكرى أ أ
لسشÓمية أ إ
وأ÷مهؤرية أ إ
لسشÓمية ،أن أتؤجه إأليكم ،باسشم أ÷زأئر
لنتصشار ألثؤرة أ إ
ششعبا وحكؤمة وأصشالة عن نفسشي ،بأاصشدق ألتها Êوأخلصس
أل-تÈي-ك-ات ،سش-ائ Ó-أل-ل-ه أل-ع-ل-ي أل-ق-دي-ر أن Áت-ع-ك-م Ãؤف-ؤر
ألصشحة وألهناء وأن يؤفقكم ‘ أدأء مهامكم ألسشامية وأن
ليرأ Êألششقيق ما يصشبؤإأليه من تقدم ورفعة
يحقق للششعب أ إ
و‰اء».
وأضشاف ألرئيسس بؤتفليقة قائ« :Óوأغتنم هذه ألسشانحة
لع Èلكم عن أرتياحي ألعميق ÷ؤدة عÓقات ألصشدأقة
أ
وألتعاون ألتي تربط بلدينا ‘ ﬂتلف أÛالت ،وأجدد
حرصشي ألثابت على مؤأصشلة ألعمل معكم من أجل تؤسشيعها
و“تينها وألرتقاء بها إأ ¤أŸسشتؤى ألذي ننششده جميعا،
–قيقا لتطلعات وآأمال ششعبينا ألششقيق.»Ú
وخلصس رئيسس ألدولة ألقؤل« :ول يفؤتني أن أجدد ،من
لخ-ي ألعزيز
لخ-ؤي-ة ومشش-اع-ر م-ؤدت-ي أ
خÓ-ل-ك-م“ ،ن-ي-ات-ي أ أ
سشماحة ألقائد آأية ألله علي خامنئي».

عقب ﬁادثاته مع بوشسارب

السسف Òاإلسسبا Êيؤوكد تطابق مواقف البلدين من القضسيت Úالفلسسطينية والصسحراوية
لسس - -ب- -ا Êب- -ا÷زائ- -ر،
أاك - -د السس - -ف Òا إ
ف -رن -ان-دوم-وران ،أامسس ،وج-ود «ت-ط-اب-ق
ت - -ام» ‘ م- -واق- -ف بÓ- -ده م- -ع ا÷زائ- -ر ‘
ال-قضس-ي-ت Úالصس-ح-راوي-ة والفلسسطينية،
مشسÒا إا ¤الدور الذي تقوم به ا÷زائر
‘ منطقتي اŸغرب العربي والسساحل.
وأششار ألسشف ÒخÓل أللقاء ألذي جمعه مع
رئ- -يسس أÛلسس ألشش- -ع- -ب- -ي أل- -ؤط -ن -ي ،م -ع -اذ
ب -ؤشش -ارب ،إأ ¤وج -ؤد «ت-ط-اب-ق م-ؤأق-ف بÓ-ده

أل -ت -ام م -ع أ÷زأئ -ر ف -ي -م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-الصش-ح-رأء
أل-غ-رب-ي-ة وأل-قضش-ي-ة أل-ف-لسش-ط-ينية وألدور ألذي
تقؤم به ‘ منطقتي أŸغرب ألعربي وألسشاحل
وألتضشامن ‘ مكافحة ألرهاب» ،حسشب ما
أفاد به بيان للمجلسس.
وباŸناسشبة ،أششاد مؤرأن ب»حكمة» رئيسس
أ÷مهؤرية ،عبد ألعزيز بؤتفليقة– ‘ ،قيق
ألسش -ت -ق -رأر وألسشÓ-م وأل-تسش-ام-ح ،م-ؤؤك-دأ ع-ن
حرصشه على دعم ألعÓقات ألŸÈانية وبحث

ألم-ك-ان-ي-ات وأل-ؤسش-ائ-ل أŸت-اح-ة ‘ ت-قديرها
وتعزيزها بصشفة مششÎكة.
وأسشتعرضس ‘ هذأ ألسشياق ،جهؤد أ÷زأئر
‘ ألتؤصشل إأ ¤حل سشياسشي ‘ ليبيا وما‹،
دأعيا ‘ آأن وأحد ،إأ ¤حل ألنزأع ب ÚأŸغرب
وج -ب -ه -ة أل -ب -ؤل -ي-زأري-ؤ‘ إأط-ار ق-رأرأت أأل·
أŸتحدة ،وإأعطاء ألششعب ألفلسشطيني حقه ‘
إأقامة دولة فلسشطينية عاصشمتها ألقدسس على
حدود .1967

ت -ب -احث وزي -ر السس -ي-اح-ة والصس-ن-اع-ة
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ع -ب -د ال -ق -ادر ب-ن مسس-ع-ود
وسس- -ف Òاث- -ي -وب -ي -ا ب -ا÷زائ -ر أام Úع -ب -د
ال- -ق- -دي- -ر ،أامسس ،ح- -ول سس- -ب- -ل ت- -ط -وي -ر
عÓقات التعاون اŸشسÎكة ب Úالبلدين
‘ ق- - -ط- - -اع السس- - -ي- - -اح- - -ة والصس- - -ن- - -اع - -ة
التقليدية ،حسسب بيان للوزارة.
وأوضشح ألبيان أن عبد ألقادر بن مسشعؤد
أعرب للسشف Òألثيؤبي عن أعتزأزه بالعÓقات

أ÷زأئ-ري-ة ألث-ي-ؤب-ي-ة «أŸت-م-ي-زة» ‘ ›الت
عدة ،دأعيا إأ ¤ترسشيخ ألدور أÙؤري» ألذي
ت -ل -ع -ب -ه ك -ل م -ن أ÷زأئ -ر وأث-ي-ؤب-ي-ا ‘ أل-ق-ارة
ألفريقية.
وأشش- -اد ألسش- -ف Òم -ن ج -ه -ت -ه  -حسشب ذأت
أŸصشدر  -باإل‚ازأت ألتي حققتها أ÷زأئر
–ت أل -ق -ي -ادة أل -رشش-ي-دة ل-رئ-يسس أ÷م-ه-ؤري-ة
ألسشيد عبد ألعزيز بؤتفليقة ‘ كنف ألسشلم
وألسشÓ-م ،ك-م-ا أث-ن-ى ع-ل-ى مسش-ت-ؤى أل-عÓ-ق-ات

ألقائمة ب Úألبلدين ،مؤؤكدأ ‘ ذأت ألؤقت
ع-ل-ى «ضش-رورة ت-ن-ظ-ي-م م-ل-ت-ق-ي-ات ل-ل-ج-م-ع بÚ
أŸتعامل Úألقتصشادي Úوبحث فرصس عمل
وشش- -رأك- -ة ‘ ق- -ط- -اع ألسش- -ي- -اح -ة وألصش -ن -اع -ة
أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة وت-ب-ادل أل-زي-ارأت ألسش-ي-احية وكذأ
ترقية ألعÓقة ألبينية ألقتصشادية لÎتقي إأ¤
مسش - -ت- -ؤى أل- -عÓ- -ق- -ات ألسش- -ي- -اسش- -ي- -ة أ÷ي- -دة
وأŸتميزة».

ب- -حث وزي -ر ال -ت -ك -وي -ن وال -ت -ع -ل -ي -م
اŸه -ن -يﬁ ،Úم -د م -ب -ارك -ي ،أامسس ،م-ع
لرج- -ن -ت Úب -ا÷زائ -ر ،ب -وي -را
سس- -ف Òا أ
روب -ن ،السس -ب -ل وال -وسس -ائ -ل ال -ك -ف -ي -ل -ة
ب -ت -ط -وي -ر ال -ع Ó-ق -ات ب Úال -ب-ل-دي-ن ‘
›ال ال- -ت- -ك- -وي- -ن اŸه -ن -ي وال -ت -ع -ل -ي -م
التقني ،حسسب بيان للوزارة.
وجاء ‘ ألبيان أن أÙادثات ب Úألؤزير

لرجنتيني ألذي أششرفت عهدته
وألسشف Òأ أ
ب -ا÷زأئ -ر ع -ل -ى ألن -ت -ه -اء“ ،ح-ؤرت ح-ؤل
«وأق-ع أل-عÓ-ق-ات ب Úأل-ب-ل-دي-ن وك-ذأ ألسش-ب-ل
وأل -ؤسش -ائ -ل أل -ك -ف-ي-ل-ة ب-ت-ط-ؤي-ره-ا ‘ ›ال
ألتكؤين وألتعليم ألتقني».
وعرضس ألؤزير أثناء هذأ أللقاء أÿطؤط
ألعريضشة لÈنامج عصشرنة وإأصشÓح أŸرفق
أل-ع-ام ل-ل-ت-ك-ؤي-ن وأل-ت-ع-ل-ي-م أŸهني ،Úمششددأ

ل‰اط ألتكؤين
على ضشرورة «إأيÓء أولؤية أ
أل - - -ت - - -ي تشش- - -رك أŸؤؤسشسش- - -ة ‘ أل- - -ف- - -ع- - -ل
ألبيدأغؤجي كؤنها تضشفي طابعا مهنيا أكÌ
على أŸتدرب.»Ú
لرجنت Úبا÷زأئر
من جهته ،ذكر سشف Òأ أ
ألعÓقات ألتاريخية وألسشياسشية ألتي تربط
لرج - -ن - -ت ،Úوأصش - -ف - -ا إأي - -اه - -ا
أ÷زأئ- - -ر وأ أ
بـ»ألهامة».

يشسارك وزير اŸالية عبدالرحمن راوية
حاليا بدبي ‘ أاشسغال اŸنتدى العربي الرابع
ح-ول اŸال-ي-ة ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ق-م-ة ا◊ك-ومية
ال -ع -اŸي -ة السس -اب -ع -ة ،حسس -ب -م -ا أاف -اد ب -ه ب-ي-ان
للوزارة.
وخÓل حفل أفتتاح أŸنتدى ،ذكر وزير للششؤؤون
أŸالية ‘ دولة ألمارأت ألعربية أŸتحدة عبد
أ◊م-ي-د أل-ط-اي-ر ب-أاه-م-ي-ة م-ن-اقشش-ة ه-ذه ألششكالية
خ Ó-ل ه -ذأ ألج -ت -م -اع أل -ذي ي-رك-ز ع-ل-ى «إأصشÓ-ح
أŸال -ي-ة أل-ع-م-ؤم-ي-ة ‘ أل-ع-ا ⁄أل-ع-رب-ي :أل-ت-ح-دي-ات
وألفرصس».
وق- -د ت- -رأسس رأوي -ة خ Ó-ل ه -ذأ أŸن -ت -دى دورة
“حؤرت حؤل تسشي Òألدين ألعمؤمي ‘ ألبلدأن
ألعربية.

وأوضشح رأوية ‘ ،هذأ ألسشياق ،أن مسشتؤى ألدين
أل-ع-م-ؤم-ي ي-أاخ-ذ م-ن-ح-ى تصش-اع-دي ‘ أل-ع-ديد من
ألدول ألعربية ،مضشيفا أن أرتفاع معدل ألنمؤ ‘
ألفÎة أألخÒة منح فرصشا من أجل إأعادة تششكيل
هؤأمشس ألتحرك ‘ ›الت أŸالية.
وبالتا‹ ،فإان ألتسشي Òألسشليم للدين يعت Èمهما
جدأ ‘ أŸنطقة .خÓل ألسشنؤأت أألخÒة ،أحرزت
ألعديد من ألدول ألعربية تقدما ‘ ›ال تعزيز
أمكانيات تسشي Òألدين ألعمؤمي.
وبهذه أŸناسشبة ،قدم رأوية عرضشا قصشÒأ حؤل
ألج -رأءأت وأل -ت -دأب Òأل-ت-ي أت-خ-ذت-ه-ا أ÷زأئ-ر ‘
إأطار تسشي Òدينها ألعمؤمي وهذأ عقب قرأر رئيسس
أ÷م-ه-ؤري-ة ألسش-ي-د ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-ؤتفليقة أŸتعلق
بالسشدأد أŸسشبق لدينها أÿارجي.

وقد ششارك رأوية ‘ ألفتتاح ألرسشمي للقمة
أ◊ك -ؤم -ي -ة أل -ع -اŸي -ة ألسش-اب-ع-ة أل-ت-ي أشش-رف ع-ل-ى
أف -ت -ت -اح -ه -ا ن -ائب رئ -يسس دول -ة ألم-ارأت أل-ع-رب-ي-ة
أŸتحدة ،رئيسس ›لسس ألؤزرأء وحاكم ألمارأت
‘ دبي ألسشيد ششيخ ﬁمد بن رأششد آأل مكتؤم
وشش -ه -دت حضش -ؤر  4.000مشش- -ارك م- -ن  140بلد
ومسش -ؤؤول Úسش -ام Úم -ن أل -ه -ي-ئ-ات أŸال-ي-ة أل-دول-ي-ة
وششخصشيات مرمؤقة.
وعلى هامشس أللقاء ششارك رأوية ‘ أجتماع
مغلق لؤزرأء أŸالية ألعرب ،برئاسشة ألسشيد عبد
أ◊ميد ألطاير وزير ألششؤؤون أŸالية ألمارأتي.
كما ششارك ألؤزير أيضشا ‘ أŸائدة أŸسشتديرة
أŸنظمة بعنؤأن «ألسشتثمار ‘ ألقتصشاد ألرقمي»:
مقاربة جديدة لصشناديق ألسشتثمار».

أسشتعرضس نائب رئيسس برŸان عمؤم إأفريقيا
جمال بؤرأسس ‡ث ÓللŸÈان أإلفريقي ‘ أجتماع
ألŸÈان أل -ع -رب -ي ل -رف-ع إأسش-م ألسش-ؤدأن م-ن ق-ائ-م-ة
Óرهاب أŸدرج عليها منذ عام
ألدول ألرأعية ل إ
 ،1993أŸب - -ادرأت «أŸشش- -ه- -ؤدة» أل- -ت- -ي ب- -ذل- -ت- -ه- -ا
جمهؤرية ألسشؤدأن ‘ ›ال مكافحة ألرهاب.

وأفاد بيان للمجلسس ألششعبي ألؤطني ،أمسس ،أن
أŸسش - -ؤؤول ألŸÈا Êأ÷زأئ- -ري «وإأن- -طÓ- -ق- -ا م- -ن
أ÷ه-ؤد أل-ع-رب-ي-ة وأإلق-ل-ي-م-ي-ة وأل-دول-ي-ة ،أسشتعرضس
خÓل ألجتماع أŸبادرأت أŸششهؤدة ألتي بذلتها
ج -م -ه -ؤري -ة ألسش-ؤدأن ‘ ›ال م-ك-اف-ح-ة أإلره-اب
ورعاية ألسشÓم وأ÷هؤد ألؤأضشحة بششأان ﬁاربة

أل -ه -ج -رة غ Òألشش -رع -ي -ة وألŒار ب -ال -بشش-ر وك-ل-ه-ا
م-ب-ادرأت وج-ه-ؤد إأي-ج-اب-ي-ة ي-ت-م ألسش-ت-ن-اد إأل-يها ‘
طلب ألدعم ومسشاندة أŸطلب ألعادل للسشؤدأن»،
مؤؤكدأ ‘ هذأ ألسشياق «دعم ألŸÈان أإلفريقي Ÿا
سش -ي -ت -م-خضس ع-ن ج-لسش-ة ألŸÈان أل-ع-رب-ي ‘ ه-ذأ
أŸسشعى و–قيقه».

بن مسسعود والسسف Òاألثيوبي يتباحثان سسبل تطوير التعاون الثنائي

مباركي يبحث مع السسف Òاألرجنتيني العÓقات ب Úالبلدين

اŸنتدى العربي  ٤بدبي :راوية يعرضس Œربة ا÷زائر ‘ تسسي Òدينها العمومي

بوراسس يسستعرضس مبادرات السسودان ‘ مكافحة اإلرهاب
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ال–اد اإلفريقي يهنئ الرئيسس بوتفليقة على تقريره حول مكافحة اإلرهاب
صسادقت ندوة رؤوسساء دول
لفريقي،
وحكومات ال–اد ا إ
لح-د ،ب-ال-ع-اصس-م-ة
أاول أامسس ا أ
الث-ي-وب-ي-ة أاديسس أاب-اب-ا ،ع-ل-ى
ق- - -رار ه- - -ن - -أات ف - -ي - -ه رئ - -يسس
ا÷م- -ه- -وري- -ة ،السس- -ي -د ع -ب -د
ال- -ع- -زي- -ز ب- -وت- -ف -ل -ي -ق -ة ع -ل -ى
«ج - - -ودة» ت - - -ق- - -ري- - -ره ح- - -ول
لره-اب والتطرف
م-ك-اف-ح-ة ا إ
ال -ع -ن -ي -ف ‘ اف -ري -ق-ي-ا وال-ذي
لول ،أاح-م-د
ق -دم -ه ال -وزي -ر ا أ
اويحيى خÓل القمة.
وع Èرؤوسش- - - - - - - - - - - - - - -اء دول
وح-ك-ؤم-ات أل–اد أإلف-ري-قي
ألذين أجتمعؤأ خÓل قمتهم
« 32عن دعمهم» للميثاق حؤل دعائم ألعمل أŸؤحد
ل–Óاد ألفريقي ضشد آأفة أإلرهاب وألتطرف ألعنيف
ألذي قدمه ألرئيسس بؤتفليقة «ليسشتؤحي ويؤجه –يÚ
ﬂطط عمل أل–اد أإلفريقي حؤل مكافحة أإلرهاب
وألؤقاية منه».
و‘ «أعÎأف ج -دي -د ب -دور أل -رئ -يسس ع -ب -د أل -ع -زي -ز
بؤتفليقة» ،أششادت ألقمة أيضشا «بالعمل ألذي أ‚زته
أŸؤؤسشسش- -ات أıتصش- -ة ‘ أ÷زأئ- -ر ل سش- -ي- -م- -ا أŸرك -ز
أإلفريقي للدرأسشات وألبحث حؤل أإلرهاب وآألية ألتعاون
ألششرطي ل–Óاد ألفريقي (أفريبؤل) وأآلليات أألخرى
ع- -ل- -ى غ -رأر ÷ن -ة مصش -ال -ح ألسش -ت -ع Ó-م -ات وأألم -ن ‘
إأفريقيا.
وعلى ضشؤء تقرير ألرئيسس بؤتفليقة أŸفصشل ،ذكرت
ندوة رؤوسشاء دول وحكؤمات أل–اد أإلفريقي باهتمام
«ت -ن -ام -ي آأف -ة أإلره -اب وأل -ت -ط -رف أل -ع-ن-ي-ف وأل-روأب-ط
أŸت -ن -ام -ي -ة ب Úأإلره -اب وأ÷رÁة أŸن -ظ -م -ة أل-ع-اب-رة
Óوطان خاصشة ألŒار ‘ أıدرأت وألبششر وتبييضس
لأ
أألمؤأل وأŸتاجرة غ Òألششرعية باألسشلحة وما يحمله
هذأ ألؤضشع من تهديدأت على أألمن وألسشلم ‘ ألقارة
وكذأ على بلؤغ ألتطلعات ألتي تهدف إأ ¤إأسشكات صشؤت
ألسش Ó-ح م -ع ح -ل -ؤل سش -ن-ة  .»2020وج -ددت أل -ق -م -ة عÈ
ق -رأره -ا «إأدأن -ت -ه -ا ألشش -دي -دة ل -ك -ل أألع -م-ال أإلره-اب-ي-ة
أŸرتكبة ‘ ألقارة بغضس ألنظر عمن أرتكبؤها وأماكن
أرتكابها وأألهدأف أŸرجؤة منها معÈة عن تضشامنها
مع ألبلدأن ألتي مسشتها هذه أآلفة وضشحايا أإلرهاب».
و‘ سشياق ألتؤصشيات ألتي تضشمنها تقرير ألرئيسس
بؤتفليقة« ،جددت ألقمة ألفريقية عزمها على تخليصس
أفريقيا من آأفة ألرهاب وألتطرف ألعنيف ألذي ل Áكن
تÈيره مهما كانت ألظروف ،مذكرأ بان ألرهاب ل Áكن
إأشش -رأك -ه م-ع أي دي-ان-ة أوج-نسش-ي-ة أوحضش-ارة أو›م-ؤع-ة
عرقية».

الوزير األول يقدم تفاصسيل تقرير
الرئيسس بوتفليقة
ع -رضس أل -ؤزي -ر أألول أح -م -د أوي-ح-ي-ى‡ ،ث-ل رئ-يسس
أ÷مهؤرية عبد ألعزيز بؤتفليقة ‘ أششغال ألقمة 32
ل –Ó-اد ألف -ري -ق -ي ب-اديسس أب-اب-ا ،أمسس ،ت-ق-ري-ر رئ-يسس
ألدولة بصشفته قائدأ رياديا ‘ قضشايا مكافحة ألرهاب
وألتطرف ألعنيف بإافريقيا.
وأشش- -ار أوي- -ح- -ي- -ى ‘ ع- -رضش- -ه أم- -ام رؤوسش- -اء أل- -دول
وأ◊كؤمات أألفارقة إأ« ¤أن ألرهاب مسس خÓل سشنة
 201٨م -زي -دأ م -ن أŸن -اط -ق ‘ أف -ري -ق -ي -ا ل سش-ي-م-ا ‘
ألسشاحل» مششددأ ‘ ذأت ألسشياق على –كم أ÷ماعات
ألرهابية «‘ ألششبكات ألجتماعية وألتؤأصشل أللكÎوÊ
خدمة ◊مÓتها ألهادفة إأ ¤نششر ألتطرف ‘ أوسشاط
ألششباب».
وب - -ع - -د أن أب - -رز «ألÎأب - -ط ب Úأإلره - -اب وأ÷رÁة
Óوطان وألتي تتؤأصشل ‘ ألنتششار
أŸنظمة ألعابرة ل أ
خاصشة مع Œار أıدرأت» أوضشح أويحيى أن «تلك
ألشش- -ب- -ك- -ات ألج- -رأم- -ي -ة أصش -ب -حت ت -ؤظ -ف لنسش -ح -اب
ألرهابي ÚأŸدحؤرين ‘ ألششرق أألوسشط نحؤ أفريقيا
حيث Áثلؤن تهديدأ أضشافيا».
و‘ معرضس حديثه عن جهؤد إأفريقيا ‘ مؤأجهة آأفة
ألره -اب سش -ؤأء ع -ل -ى مسش -ت -ؤى ت -لك أل -دول أوأŸن-ظ-م-ة
ألقارية ،ألح ألؤزير أألول على «ألتقدم أÙقق سشؤأء من
أل -ن -اح-ي-ة أل-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة Ÿك-اف-ح-ة ألره-اب أو أل-ق-ان-ؤن-ي-ة
وأŸؤؤسشسشاتية من أجل قطع ألطريق أمام هذه أآلفة».
وذكر ‘ هذأ أÿصشؤصس بأان «ألرئيسس بؤتفليقة قدم
‘ ألسشنة أŸاضشية أمام قمة أل–اد ألفريقي مذكرة
ت -رت -ك -ز ح -ؤل سش -ب-ع-ة ﬁاور م-ن أج-ل ت-ع-زي-ز م-ك-اف-ح-ة
ألرهاب وألتطرف ألعنيف».
وأضش -اف أن «ب -إام -ك -ان ه -ذه أŸذك -رة أل -ت-ي صش-ادقت
ع -ل -ي -ه -ا ق-م-ت-ك-م أن ت-ك-ؤن ق-اع-دة إلث-رأء ﬂط-ط ع-م-ل
مكافحة ألرهاب ألذي ” أقرأره ‘ سشنة .»2004
وأكد ‘ ذأت ألسشياق على «تعزيز قدرأت أŸؤؤسشسشات
أل -قضش -ائ -ي -ة أŸك -ل -ف-ة Ãك-اف-ح-ة وت-نسش-ي-ق أك Èب Úت-لك

أŸؤؤسشسش- -ات م -ن أج -ل –سش Úأل -ف -ع -ال -ي -ة Ãا ‘ ذل -ك -م
Óره - -اب وك - -ذأ –سشÚ
Œف- - -ي- - -ف أŸؤأرد أŸال- - -ي - -ة ل  - -إ
ألسش -ي -اسش -ات ‘ أÛالت ألج -ت -م -اع -ي -ة وألق -تصش-ادي-ة
وأ◊كامة ودولة ألقانؤن من أجل ألقضشاء على ألقصشاء
وألتهميشس أللذين يششكÓن ألÎبة أÿصشبة للتطرف».
كما أضشاف ألؤزير أألول أن «هذأ ألعمل ألتحييني
Áك -ن أن ت -ت -ك -ف -ل ب -ه ع -ل -ى أŸدى أل -قصش ÒأŸف-ؤضش-ي-ة
ألفريقية ليعرضس على ألؤزرأء ثم رؤوسشاء أألول من أجل
ألدرأسشة وأŸصشادقة».
وتابع قؤله أن «بإامكان ﬂطط ألعمل هذأ أن يؤحد
ويثمن ألمكانيات ألكبÒة إلفريقيا سشؤأء تعلق أألمر
ب-ت-ب-ادل أŸع-ل-ؤم-ات ح-ؤل ألره-اب أو ت-ق-اسش-م أل-ت-ج-ارب
وأÈÿأت ألؤطنية ‘ مكافحة هذه أآلفة وضشد ألتطرف
أل -ع -ن -ي -ف أو سش -ؤأء ت-ع-ل-ق أألم-ر ‘ أل-ن-ه-اي-ة ب-إادرأج ه-ذه
أŸسشأالة أ◊يؤية أŸتعلقة باألمن ‘ ألسشياسشات ألقارية
للتنمية Ãا فيها أجندة .»2063
و‘ أألخ Òج - -دد أوي - -ح - -ي - -ى أسش - -ت - -ع- -دأد أ÷زأئ- -ر
«Ÿشش-اط-رة خÈت-ه-ا وŒرب-ت-ه-ا وأم-ك-ان-ي-اتها ‘ مكافحة
ألرهاب وألتطرف ألعنيف مع ألبلدأن ألفريقية وكذأ
مع أل–اد ألفريقي».

..يتحادث مع الرئيسس الناميبي
بأاديسس أابابا
–ادث ألؤزير أألول أحمد أويحيى أمسس بأاديسس أبابا
(إأثيؤبيا) مع ألرئيسس ألناميبي حاج جينغؤب ألذي سشلمه
رسشالة من رئيسس أ÷مهؤرية عبد ألعزيز بؤتفليقة.
وجرى أللقاء على هامشس أششغال ألدورة  32لندوة
رؤوسشاء دول وحكؤمات أل–اد ألفريقي.
وأعرب ألرئيسس ألناميبي عن أرتياحه حيال «جؤدة
عÓقات أألخؤة وألتعاون ألتاريخية ألتي تربط أ÷زأئر
وناميبيا»› ،ددأ ألتأاكيد على ألتزأمه «من أجل تعزيز
أك Ìللتعاون ألثنائي ،ل سشيما ‘ أÛال ألقتصشادي من
أجل ترقيته إأ ¤مسشتؤى ألمتياز ألذي تعرفه ألعÓقات
ألسشياسشية أ÷زأئرية ألناميبية».
كما كلف ألرئيسس ألناميبي أويحيى بتبليغ ألرئيسس
ب -ؤت -ف-ل-ي-ق-ة «مشش-اع-ر أل-ت-ق-دي-ر وألحÎأم وك-ذأ أم-ن-ي-ات-ه
بالتقدم وألرقي للششعب أ÷زأئري ألششقيق».
وم -ن ج -ان -ب -ه ،ج-دد أوي-ح-ي-ى أل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى «“سشك
أ÷زأئر بالعÓقات أألخؤية ب Úألبلدين مسشج Óألتزأمه
بتنؤيع ألتعاون ألثنائي ،على ضشؤء نتائج أللجنة أŸششÎكة
أ÷زأئرية ألناميبية ألتي أنعقدت ‘ أكتؤبر  2017وألتي
سشمحت ببعث ألتعاون ألقتصشادي ب Úألبلدين.

..ويتفق مع نظÒه الثيوبي
على ترقية العÓقات التجارية
أكد ألؤزير أألول ،أحمد أويحيى ،أمسس ،بأاديسس أبابا،
أن أ÷زأئر وأثيؤبيا أتفقتا على ترقية ألعÓقات ألثنائية
بينهما خاصشة ‘ أÛال ألتجاري.
وق -ال أوي -ح -ي -ى ع -قب ل -ق -اء ج-م-ع-ه ب-رئ-يسس أل-ؤزرأء
أألث -ي -ؤب -ي ،أح -م -د أب -ي ،ع -ل-ى ه-امشس أل-دورة  32لقمة
أل–اد أألف -ري -ق -ي« :ن -ح -ن رأضش -ؤن ج -دأ ع -ن مسش -ت-ؤى
أ◊ؤأر ألسشياسشي أŸنتظم وألتعاون ألتجاري وهؤ أÛال
ألذي أتفق ألبلدأن على ترقيته أك.»Ì
ك- -م- -ا أع -رب أل -ؤزي -ر أألول ع -ن أسش -ت -ع -دأد أ÷زأئ -ر
«للمضشي قدما ‘ تعميق ألششرأكة ألقتصشادية لفائدة
ألبلدين» ،مؤؤكدأ على “سشك أ÷زأئر بالعÓقات ألثنائية
مع أثيؤبيا وبالقيم أألفريقية أŸششÎكة ألتي يتقاسشمها
ألبلدأن منذ تأاسشيسس أŸنظمة أألفريقية».
من جهته ،أششاد رئيسس ألؤزرأء أألثيؤبي بالعÓقات
ألثنائية وأفق تطؤيرها خاصشة ‘ أÛال ألقتصشادي،
مؤؤكدأ على حرصس بÓده على تعزيز أ◊ؤأر ألسشياسشي
أŸن -ت -ظ -م م -ع أ÷زأئ -ر ح -ؤل أŸسش -ائ -ل ذأت أله -ت-م-ام
أŸششÎك.

مسساهل :تقرير الرئيسس بوتفليقة يعزز جهود إافريقيا ‘ مكافحة اإلرهاب
أكد وزير ألششؤؤون أÿارجية عبد ألقادر مسشاهل،
أمسس أألول أألح- -د ،ب- -أاديسس أب- -اب- -ا ،أن ت- -ق- -ري- -ر رئ -يسس
أ÷مهؤرية ألسشيد عبد ألعزيز بؤتفليقة ،حؤل مكافحة
أإلرهاب وألتطرف ألعنيف ،كرأئد ‘ أل–اد أإلفريقي
‘ ه -ذه أŸسش -أال -ة وأل -ذي “ت أŸصش -ادق -ة ع-ل-ي-ه خÓ-ل
أشش -غ -ال أل -ق-م-ة  32ل –Ó-اد ألإف -ري -ق -ي ،ي-ح-ت-ؤي ع-دة
أقÎأحات ترمي لسشيما إأ« ¤تعزيز» جهؤد ألقارة من
أجل مكافحة ألتهديدأت أإلرهابية.
وأوضشح مسشاهل ،خÓل ندوة صشحفية عقدها على
هامشس قمة أل–اد ،أن «هذأ ألتقرير ألهام ألذي قدمه
ألؤزير أألول أحمد أويحيى ،يششمل جملة من ألقÎأحات

ألتي تبناها رؤوسشاء ألدول أألعضشاء ‘ أل–اد أإلفريقي
ألذين هنأاوأ بدورهم رئيسس أ÷مهؤرية على ﬁتؤى هذأ
ألتقرير ،نظ Òأإلجرأءأت ألتي جاء بها وألرأمية أإ¤
ت -ع -زي -ز ج -ه -ؤد أل -ق -ارة م-ن أج-ل م-ك-اف-ح-ة أل-ت-ه-دي-دأت
أإلرهابية ألتي تثقل كاهل بلدأننا ،لسشيما بخصشؤصس
ظاهرة عؤدة أŸقاتل Úأإلرهاب Úأألجانب».
وأف -اد رئ -يسس أل -دب -ل -ؤم -اسش-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ،أن رؤوسش-اء
ألدول وأ◊كؤمات «أعطؤأ تعليمات Ÿفؤضشية أل–اد
أإلفريقي من أجل مؤأصشلة أ÷هؤد Ãا يضشمن تنفيذ
أإلجرأءأت أŸتضشمنة ‘ تقرير رئيسس أ÷مهؤرية عبد
ألعزيز بؤتفليقة ‘ ،أنتظار تقاريره ألÓحقة».
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حذر من البويرة اŸسصتثمرين الوهميÚ

يوسضفي :كل اإلجراءات سضتتخذ لسضÎجاع العقارات غ ÒاŸسضتغلة
^ ا÷زائر تأاخرت ‘ السضتغÓل اŸنجمي وتداب Òاتخذت إلصضÓح الوضضع
كشصف يوسصف يوسصفي وزير الصصناعة
واŸناجم ،من البويرة ،عزم الدولة على
ﬁارب - -ة ك - -ل ت Ó- -عب ‘ السص - -ت- -ث- -م- -ار
م -ن -ت -ق -دا اŸت -ع -ام -ل Úال-وه-م-ي Úال-ذي-ن
–صص -ل -وا ع -ل-ي ع-ق-ارات م-ن أاج-ل إانشص-اء
مشصاريع لكن بقيت غ Òمسصتغلة لعدة
سصنوات.

البويرة :ع .نايت رمضصان
قال يوسسفي خلل زيارة عمل إا ¤البويرة
إان اسسÎجاع تلك العقارات التي ” ا’سستفادة
منها ‘ إاطار حق ا’متياز’ ،بد أان يتم تطبيقا
ل-ل-ق-ان-ون ح-م-اي-ة ل-ل-وع-اء ال-ع-قاري .أاما الذين
–صس -ل-وا ع-ل-ي اأ’راضس-ي ‘ إاط-ار ا’سس-ت-ث-م-ار
بتنازل الدولة وأاصسبحوا ملكا لها و ⁄تدخل
طور ا’سستغلل Ÿدة ثلث سسنوات فهناك
إاج -راءات أاخ -رى ت -ط-ب-ق ع-ل-ي-ه-م .وت-ت-م-ث-ل ‘
فرضص غرامة  ٪5من قيمة العقار سسنويا .كما
أان هناك إاجراء جديد ‘ قانون اŸالية لسسنة
Á 2019ك -ن ال -دول -ة م -ن اسسÎج -اع اأ’وع -ي-ة
ال -ع -ق -اري -ة غ ÒاŸسس -ت -غ -ل -ة دون ال -ل -ج-وء إا¤
القضساء.
و–دث الوزير عن اإ’سسÎاتيجية ا÷ديدة
ل- -ق- -ط- -اع الصس -ن -اع -ة وال -رام -ي -ة إا ¤تشس -ج -ي -ع
ا’سستثمار الوطني ‘ كل اŸيادين مÈزا دور

اŸؤوسسسسة الوطنية للدهون باأ’خضسرية والتي
لها إانتاج ذو جودة عاŸية وتÎبع على أاك Ìمن
نصسف احتياجات السسوق الوطنية ا ¤جانب
التصسدير إا ¤بلدان ا÷وار.
و‘ ن - -فسص السس - -ي - -اق –دث ال - -وزي- -ر ع- -ن
اŸع -ادن اŸن-ج-م-ي-ة ال-ت-ي ت-زخ-ر ب-ه-ا ال-ب-وي-رة
“كن من تطوير ا’سستثمار ‘ شستى اÛا’ت
وخ -ل -ق الÌوة وف -رصص ال -ع -م -ل وال -وصس -ول إا¤
منتوج جزائري ذي جودة عالية وعلى غرار

بعضص الصسناعات البلسستيكية التي سستسساهم
‘ صسناعة السسيارات وكذا ‘ ميدان كهرباء
ال -ع -رب -ات ل -نصس -ل إا ¤حصس-ة  ‘ ٪40السس- - -وق
الوطنية.
ك -م -ا اعÎف ي -وسس-ف-ي أان ا÷زائ-ر ت-أاخ-رت
كثÒا ‘ ا’سستغلل اŸنجمي واآ’ن اتخذت
تداب Òلتدارك اأ’وضساع مثل اسستغلل الرخام
الذي كان ‘ العصسور القدÁة مفخرة ا÷زائر
يصسدر إاﬂ ¤تلف بلدان العا ⁄خاصسة إا¤
الو’يات اŸتحدة ليتقهقر وأاصسبحنا نسستورده.
كما أان هناك مشسروع الفوسسفاط الذي Áكن
من ا÷زائر من إانتاج  12مليون طن سسنويا
ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤تصس -ن -ي -ع اأ’سس -م-دة ح-يث ي-ت-م
تصس -دي -ر  ٪70م- -ن اإ’ن- -ت- -اج Áك- -ن اÿزي- -ن- -ة
ال -ع -م -وم -ي -ة م -ن م -داخ -ي -ل ال -ع -م-ل-ة الصس-ع-ب-ة
واŸق -درة ب Úم -ل-ي-ار وم-ل-ي-ار ونصس-ف سس-ن-ت-ي-م
سس -ن -وي -ا .ك -م -ا أان دراسس -ات اسس -ت -غ-لل م-ن-ج-م
ا◊ديد تقدمت كثÒا إا ¤جانب عدة دراسسات
ıت -ل -ف اŸن-اج-م اŸت-واج-دة ع-ل-ي مسس-ت-وى
عدة مناطق الوطن والتي سستدخل حيز اإ’نتاج
‘ أاقرب الوقت.
الوزير أاثار من جهة أاخرى اŸشساكل التي
ت-ت-خ-ب-ط ف-ي-ه-ا م-ؤوسسسس-ة م-واد ال-ت-ن-ظ-يف التي
ت- -ع- -يشص أازم -ة كÈى ،م -ؤوك -دا أان ه -ن -اك رؤوي -ة
إ’يجاد حل إ’عادة بعث اإ’نتاج وإارجاعها إا¤
السسكة الصسحيحة.

Óنذار والتنبؤو بالفيضصانات ،نسصيب:
ﬁ 100طة أاوتوماتكية ل إ

اŸؤوسضسضات ا÷زائرية أاثبتت ‚اعتها ‘ Œسضيد اŸشضاريع الهيكلية الكÈى
^  ٪١١فقط حجم األوحال ‘ ا◊ظÒة الوطنية للسضدود

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

‘ رده على انشصغالت النواب خÓل جلسصة مناقشصة ،بدة:

مشضروع القانون اŸتعلق باألنشضطة الفضضائية
يكرسس الحتكار ا◊صضري للدولة

أاك- -د ال- -وزي- -ر اŸك- -ل -ف ب -ال -ع Ó-ق -ات م -ع
الŸÈان ﬁج - - -وب ب - - -دة ،أامسس الث - - -ن،Ú
ب -ا÷زائ -ر ،أان مشص -روع ال -ق -ان -ون اŸت -ع -ل -ق
لنشص-ط-ة ال-فضص-ائ-ي-ة «ي-ك-رسس الح-تكار
ب-ا أ
ا◊صص - -ري» ل - -ل- -دول- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ع- -ل- -ى
النشصاط الفضصائي ‡ا يضصمن سصيادتها على
لقليمي.
مواردها ‘ ›الها ا إ
وأاوضسح الوزير ‘ ،رده على انشسغا’ت النواب
خلل جلسسة مناقشسة مشسروع هذا القانون ،أان
ا’ح -ك -ام ال -ت -ي وردت ف -ي -ه «ي -ك -رسص ا’ح -ت-ك-ار
ا◊صسري للدولة على النشساط الفضسائي» بأاخذه
ب- -ع Úا’ع -ت -ب -ار ال -ط -اب -ع ا’سسÎات -ي -ج -ي ل -ه -ذا
النشساط.
لنشس-ط-ة
وأاضس -اف أان ا’ح -ت -ك -ار ا◊صس -ري ل -أ
الفضسائية من طرف الدولة ا÷زائرية سسيضسمن
سس -ي-ادت-ه-ا ع-ل-ى م-وارده-ا ‘ ›ال-ه-ا اإ’ق-ل-ي-م-ي
وسس -ي-ح-دد مسس-ؤوول-ي-ت-ه-ا وال-ت-داب Òال-وق-ائ-ي-ة م-ن
اأ’خ -ط -ار واأ’زم -ات ال -ت -ي Áك -ن أان ت-ن-ج-ر م-ن
هكذا أانشسطة.
وأاشسار ‘ نفسص السسياق إا ¤أان هذا اŸشسروع
يهدف إا ¤تعزيز اإ’طار القانو ÊاŸنظم لهذا
النشساط ا’سسÎاتيجي ذو التأاث Òالدو‹ القوي
بإادراج ا’لتزامات الدولية الناجمة عن مصسادقة
ا÷زائ -ر ع -ل -ى ا’ت -ف -اق-ي-ات ال-دول-ي-ة اŸت-ع-ل-ق-ة
بالفضساء اÿارجي ونسسخها ‘ التشسريع الوطني
كما يضسع ›موعة من القواعد واليات ‡ارسسة
اأ’نشسطة الفضسائية.

شص-ك-لت ال-ط-بعة  15ل-لصص-الون الدو‹
Ÿعدات وتكنولوجيا خدمات اŸياه الذي
ان- -ط- -ل -قت ف -ع -ال -ي -ات -ه ب -قصص -ر اŸع -ارضس
الصص-ن-وب-ر ال-ب-ح-ري ،أامسس ،ف-رصص-ة هامة
لشص-واط ال-ت-ي
ل -تسص -ل -ي -ط الضص -وء ع -ل-ى ا أ
قطعتها اŸؤوسصسصات ا÷زائرية ‘ التأاقلم
مع اŸسصتجدات التقنية والتنموية وكذا
اŸت- -ط- -ل- -ب- -ات الق- -تصص- -ادي- -ة ل- -ت- -ل- -ب- -ي -ة
ا◊اج-ي-ات ال-وط-ن-ي-ة ب-اع-ت-م-اد البتكار
ك -وسص -ي -ل -ة ل -ت -أام Úن -فسص -ه-ا وال-ت-ح-ك-م ‘
مسص - -اره - -ا اŸؤوسصسص- -ات- -ي وك- -ذا م- -واك- -ب- -ة
الحتياجات الوطنية من خÓل اÈÿة
ا÷زائ -ري -ة ال -ت -ي Œسص -ده -ا ال -ك-ف-اءات
الوطنية.

قصصر اŸعارضض :سصعاد بوعبوشض
الصسالون الذي افتتحه وزير اŸوارد اŸائية
حسس Úنسسيب ،مرفوقا بوفد حكومي هام وكذا
وزراء سسابق ،Úقدم ﬂتلف ا◊لول الذكية
وا’سستثمارات الضسخمة التي تبذل ‘ سسبيل
اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى اأ’م-ن اŸائ-ي ل-ل-ج-زائ-ر ‘
ميدان التطه Òومعا÷ة اŸياه اŸسستعملة،
ال- -ت- -داب ÒاŸت- -خ- -ذة ل -ت -أام Úإام -دادات م -ي -اه
الشسرب ‘ خدمات اŸياه العامة ‘ ا÷زائر

بخÈة جزائرية ،وكذا ﬂتلف اÿدمات التي
تضسمن اآ’نية ‘ التحكم والتدخل والتنظيم
وا÷واري -ة ل -ل -م -رف -ق ال-ع-ام ،وه-وم-ا ع-رضس-ت-ه
ﬂت-ل-ف أاج-ن-ح-ة اŸؤوسسسس-ات اŸشس-ارك-ة ال-ت-ي
وصسل عددها  150مشساركاÃ ،ا فيها الهيئات
ال -ت -اب-ع-ة ل-وزارة اŸوارد اŸائ-ي-ة ،ن-اه-يك ع-ن
اأ’ج -انب Áث -ل -ون ك -ل م -ن الÈت-غ-ال ،ف-رنسس-ا،
الصس ،Úب -ول -ون -ي -ا ،ت -رك -ي -ا ،أاŸان-ي-ا ،اي-ط-ال-ي-ا،
اسسبانيا ،الÈازيل والسسنغال.
‘ هذا السسياق أاكد الوزير خلل ندوة
صسحفية أان القطاع خلل السسنة الفارطة
‚ح ‘ إا‚از مشساريع هامة ع Èمناقصسات
وط -ن -ي-ة أاسس-ن-دت Ÿك-اتب دراسس-ات وﬂاب-ر
جزائرية Ãا يعادل  400مليار دج بهدف
تثم Úالطاقات الوطنية وترقيتها ،وتشسجيع
اŸن-ت-وج ال-وط-ن-ي ب-اسس-ت-ث-ن-اء م-ناقصسة دولية
واح -دة ت -ت -ع -ل -ق بضس -ب-ط ن-ظ-ام ب-ن-ي ه-ارون
ب-ن-ظ-ام ال-هضس-اب ال-ع-ل-ي-ا السس-ط-اي-فية والذي
تطلب تكنولوجيا متقدمة ما تزال اŸوارد
البشسرية للقطاع ’ تتحكم فيها.
وفيما تعلق بنزع اأ’وحال من السسدود ،أاكد
الوزير أانها تشسكل  ٪11من ا◊ظÒة الوطنية
للسسدود وهي غ Òموزعة على كل السسدود،
مشسÒا ‘ هذا اإ’طار إا ¤إاطلق مناقصسات

وبعد أان ذكر بالدور الذي Áكن أان تلعبه
اأ’نشسطة الفضسائية ‘ التنمية الوطنية و‘ جميع
اÛا’ت ،أاك - -د ب - -دة أان الÈن - -ام - -ج ال- -وط- -ن- -ي
اŸصس- -ادق ع -ل -ي -ه م -ن ق -ب -ل ا◊ك -وم -ة ‘ 2006
واŸمتد إا ¤غاية  2020يشسكل أاداة لدعم التنمية
اŸسستدامة.
وأاشس -ار ال -وزي -ر ب -اŸن -اسس -ب -ة إا ¤أان ال -وك -ال -ة
الفضسائية ا÷زائرية “لك خÈة واسسعة Œسسدت
م -ن خ -لل ت-ط-وي-ر ك-ف-اءات بشس-ري-ة م-ت-خصسصس-ة
وإاطلق  6أاقمار اصسطناعية وإا‚از أاك Ìمن
 100مشسروع تطبيقي من أاجل –قيق الÈنامج
الفضسائي الوطني.
ولتدعيم الشسراكة والتعاون ‘ هذا اÛال
”  -أاضساف الوزير  -إابرام اتفاقات مع وكا’ت
فضساء دول أاجنبية رائدة كما انضسمت ا÷زائر
م- - -ن- - -ذ ‘  2002إا÷ ¤ن- - -ة اأ’· اŸت- - -ح- - -دة
لغراضص السسلمية
’سستخدام الفضساء اÿارجي ل أ
الذي ترأاسسته ا÷زائر من  2014إا.2016 ¤

لنتاج بـ  11مليون معيار م 3يوميا:
يسصمح بزيادة ا إ

إاتفاقية ب Úسضوناطراك والشضريك الهندي بقيمة  ١22مليار دج
ق -ررت سص -ون -اط -راك ت -ط -وي-ر ح-ق-ول
ال -غ -از ا÷ن -وب -ي -ة ال -غ -رب -ي -ة (ح -اسص-ي ب-ا
ح -م -ووري -ج م -ع -اذ ،ح -اسص -ي ت -ي-دجÒان
وح -اسص -ي ت -ي -دجÒان ال-غ-رب ،تÔك-وك
وت -يÔك -وك غ -ربً-ا) ،م-ن خÓ-ل مشص-روع
تطوير حقل جنوب غرب للغاز وذلك
ب -إا‚از ث Ó-ث م -راف-ق م-ع-ا÷ة ج-دي-دة
وضصغط الغاز من أاجل ضصمان إانتاج الغاز
ي-وم-ي-ا م-ن ب-ي-ع بحوا‹  11م-ليون معيار
لط-ار ”
م Îم -ك -عب ي -وم -ي -ا ،و‘ ه-ذا ا إ
ت-وق-ي-ع ع-ق-د مشص-روع ت-ط-وي-ر ال-ه-ندسصة
وال -ت -خ -ط -ي -ط ال -ع -م -را◊ Êق-ول ال-غ-از
ا÷نوبية الغربية ،مع الشصريك الهندي
«لرسصن توربوأال.تي.اأشس.أاواÙدودة»
Ãب- -ل -غ  122م- -ل- -ي- -ار دج ،وم -ن اŸت -وق -ع
تسصليمه ‘ جوان .2024

سصهام بوعموشصة

«وط - -ن - -ي- -ة» ل- -ن- -زع اأ’وح- -ال م- -ن  10سسدود
باسستهداف نزع أاك Ìمن  45مليون م 3طن من
اأ’وحال ،بالتعاون مع مؤوسسسسة «أالييكو».
و‘ رده عن سسؤوال لـ»الشسعب» حول كيفية
Œسس -ي -د اإ’سسÎات -ي -ج -ي-ة ال-وط-ن-ي-ة Ÿك-اف-ح-ة
الفيضسانات ‘ الواقع كشسف نسسيب أانه على
اŸسستوى غ Òالهيكلي ” اقتناء ﬁ 100طة
أاوت-وم-ات-ك-ي-ة ح-دي-ث-ة م-ن أاج-ل اإ’ن-ذار والتنبؤو
اŸسسبق وضسعت على مسستوى الشسبكة الوطنية
لودي- -ة واأ’ح- -واضص اŸن- -ح- -درة واÛاري
ل - -أ
اŸائ-ي-ة اأ’ك Ìع-رضس-ة ل-ل-ف-يضس-ان-ات ،وسس-تقوم
ال -وزارة ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ال-داخ-ل-ي-ة ب-ت-زوي-د ك-ل
اŸدن ب- -ه- -ذه اÙط- -ات ل- -ل- -ت- -ن -ب -ؤو ب -ح -دوث
الفيضسانات ،خاصسة وأان ا÷زائر –صسي 685
ن -ق-ط-ة سس-وداء م-ت-ف-اوت-ة اÿط-ورة ،م-ؤوك-دا أان
أاغلبها ” التحكم فيها ماعدا تلك النقاط
ذات اÿطورة اŸرتفعة.
وأاوضس -ح أان -ه م -ن أاج -ل ال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن خ-ط-ر
الفيضسانات كان ’بد من ا’هتمام باأ’ودية
(ت-ه-ي-ئ-ت-ه-ا وت-ف-ادي رم-ي ال-ن-ف-اي-ات ف-ي-ه-ا) مع
ت-وسس-ي-ع ط-اق-ة اسس-ت-ي-ع-اب ق-ن-وات صس-رف م-ياه
اŸطار وكذا إاعداد ﬂطط عمرا Êخاصص
بكل منطقة من البلد للوقاية من ﬂاطر
الفيضسانات.
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أاب - -رز ال - -رئ - -يسص اŸدي - -ر ال - -ع- -ام لشس- -رك- -ة
سسوناطراك عبد اŸومن ولد قدور ،أامسص،
ع -ل -ى ه -امشص ت-وق-ي-ع اإ’ت-ف-اق-ي-ة أاه-م-ي-ة ه-ذه
الشس -راك -ة ‘ ›ال ال -ه -ن-دسس-ة ل-ت-ق-ل-يصص م-دة
اإ’‚از ،وحسسبه فإان هذه اإ’تفاقية تندرج ‘
إاطار تطوير قدرات سسوناطراك ‘ إانتاج الغاز
و–ويله ،قائل »:نحن سسعداء للحصسول على
شسركاء جدد ،هذا النوع من اإ’تفاقيات دليل
على أاننا ‰لك إاحتياطات الغاز» ،مشسÒا إا¤
أان اÛمع بصسدد اإ’نتهاء من العقد اÈŸم
مع الشسركاء اأ’تراك.
وقال أايضسا إانه منذ بداية السسنة أامضست
سس- -ون- -اط -راك ع -دة إات -ف -اق -ي -ات ك -ون ه -ن -اك
دينامكية وسسط اŸؤوسسسسة من أاجل Œسسيد
أاهداف إاسسÎاتيجية التطوير»أاسص.أاشص.»2030
مؤوكدا أان هناك العديد من الشسركات اأ’جنبية

م-ن-ه-ا ال-ك-وري-ة ت-رغب ‘ ال-ق-ي-ام بشس-راك-ة م-ع
سسوناطراك ،قائل »:إاذا كانت هناك فرصص
لربح اأ’موال نغتنمها» ،أامل ‘ اإ’فراج عن
قانون اÙروقات ا÷ديد الذي سستكون له
إاضسافة كبÒة للمجمع.
م-ن ج-ه-ت-ه ،أاع-رب م-دي-ر الشس-رك-ة ال-ه-ندية
«’رسسان وتوربوأال.تي.أاو.ليميتد» سسوبرامانيا
سسارما عن سسعادته لتوقيع هذه اإ’تفاقية ،التي
وصس-ف-ه-ا ب-ا÷ي-دة واŸث-م-رة ل-ل-طرف ،Úشساكرا
سسوناطراك على منحهم هذه الفرصسة للعمل
م- -ع- -ا ق- -ائ- -ل« :ن- -ح- -ن ع- -ل- -ى ث- -ق -ة ب -ق -درات
سسوناطراك وسسنعمل على تزويدها باÈÿات
وا◊لول ا÷يدة».
أاوضس - -ح رئ- -يسص اŸشس- -روع مسس- -ع- -ود ع- -ب- -د
ا◊كيم ،أان هذه ا◊قول تتواجد بجنوب غرب
ا÷زائ- -ر ضس- -م- -ن ث- -لث و’ي -ات وه -ي أادرار،
غ -رداي-ة وال-ب-يضص ،ب-ح-يث أان م-راف-ق م-ع-ا÷ة
وضس-غ-ط ال-غ-از اŸسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة سس-ي-ت-م زرع-ها ‘
و’ية أادرار بعد الÎكيز الودائع فيها إانتاج
الغاز ،كما أان اإ’نتاج الناجم عن هذه اŸرافق
اŸسستقبلية سسيتم حقنه ‘ خط أانابيب GR7
لشسبكة TRC .
وأاضس- -اف أان اإ’ن- -ت- -اج السس -ن -وي ل -ل -مشس -روع
سسيكون حوا‹  04مليار معيار م Îمكعب من
غاز البيع خلل الثما Êسسنوات اأ’و ،¤مشسÒا
إا ¤أان إاسسÎاتيجية تنفيذ اŸشسروع هي تعظيم
مفهوم الوحدات باسستخدام وحدات موحدة
( 2مليون معيار م Îمكعب يوميا) للسسماح
ب -ال-ت-ح-رك ل-ن-ق-ل وح-دات ‘ اŸسس-ت-ق-ب-ل ،اإ¤
مواقع أاخرى ؛ تخفيضص أاك Èقدر ‡كن من
م- -دة أاع- -م- -ال ال -ب -ن -اء ‘ اŸوق -ع ،ال -ت -وح -ي -د
القياسسي ب ÚاŸواقع الثلثة من أاجل تقليل
الوقت وتكلفة الهندسسة  ،تسسهيل الصسيانة ،
زي -ادة ق -اب -ل -ي -ة ق -ط -ع ال -غ -ي -ار خ-لل م-رح-ل-ة
ا’سستغلل.

‘ بيان لوزارة الصصحة:

التلقيح أا‚ع طريقة للوقاية ضضد األنفلونزا

ذّكرت وزارة الصصحة والسصكان واإصصÓح
اŸسص- -تشص -ف -ي -ات ،اأمسس ‘ ،ب -ي -ان ل -ه -ا اأن اأ‚ع
ط-ري-ق-ة ل-ل-وق-اي-ة ضص-د الأن-فلونزا اŸوسصمية
ه - -ي ال- -ت- -ل- -ق- -ي- -ح م- -ع ال- -ت- -ط- -ب- -ي- -ق الصص- -ارم
لÓإجراءات الوقائية التي تسصمح با◊د من
انتقال فÒوسس الأنفلونزا.
وج -اء ‘ ال -ب -ي -ان اأن -ه ع -ل -ى ال -رغ -م م -ن اأن -ه -ا
ت -ب -دوغ Òخ -طÒة اإ’ اأن ا’أن -ف -ل -ون -زا اŸوسس -م-ي-ة
تصس -يب ا’آ’ف م -ن ا’أشس -خ-اصص ب-ا÷زائ-ر وت-ق-ت-ل
سسنويا العشسرات من اŸواطن ،ÚمشسÒة اإ ¤اأنه ”
ت- -اأك- -ي- -د «سست ( )06ح -ا’ت م -ع -ق -دة ل-لأن-ف-ل-ون-زا
اŸوسسمية مع تسسجيل ثلث ( )03وفيات اإ ¤غاية
 10فÈاير .»2019
واأوضسح ذات اŸصسدر اأنه Áكن للأنفلونزا اأن
تكون ‡يتة خاصسة بالنسسبة للأشسخاصص اŸعرضسÚ
اأك Ìل -ل -خ-ط-ر ك-ا’أشس-خ-اصص اŸسس-ن 65+( Úسسنة)

وكذا البالغ Úوا’طفال اŸصساب Úباأمراضص مزمنة
والنسساء ا◊وامل (كل فÎة ا◊مل).
و‘ هذا ا’إطار ،توصسي وزارة الصسحة بتجنب
م -لمسس-ة ا’أشس-خ-اصص اŸصس-اب Úخ-اصس-ة ب-ال-نسس-ب-ة
ل -ل -ح -وام -ل م -ع غسس -ل ال -ي -دي -ن ب -ان -ت -ظ -ام ب -اŸاء
والصسابون اأوÃحلول كحو‹ وكذا تغطية ا’أنف ‘
حال السسعال والعطسص مع اسستعمال مناديل ورقية
ذات ا’سس -ت -ع-م-ال ال-واح-د ورم-ي-ه-ا وك-ذا ا’تصس-ال
ب- -ال- -ط- -ب- -يب اŸع- -ال- -ج ‘ ح- -ال ظ- -ه- -ور اأع -راضص
ا’أنفلونزا حمى ،سسعال ،تشسنجات ،تعب
اأم- -ا ب -خصس -وصص ال -ت -ل -ق -ي -ح ضس -د ه -ذا اŸرضص
اŸوسسمي اأكدت الوزارة اأنه «متوفر حاليا» كما اأن
فÎة التلقيح ’ تزال جارية « ،مضسيفة اأنه «نظرا
للوضسعية الوبائية على مسستوى البلدان اÛاورة
فاإن جهاز التكفل با◊ا’ت اŸعقدة للأنفلونزا
اŸوسسمية يبقى سساريا».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاكد أان رسشالة الرئيسس بوتفليقة –مل برنا›ا إانتخابيا

إحÎإم إÙطات إإ’نتخابية أإمر أإسشاسشي ‘ ّŒذير إلدÁقرإطية
’خ-ت-ام
ج -زم وزي -ر ال -ع -دل ح -اف -ظ ا أ
ال -ط-يب ل-وح ،ب-أان رسش-ال-ة إاعÓ-ن ت-رشش-ح
رئ - -يسس ا÷م - -ه - -وري - -ة ع- -ب- -د ال- -ع- -زي- -ز
بوتفليقة لÓنتخابات الرئاسشية ،حاملة
لÈنامج العهدة اŸقبلة ‘ حال فاز بثقة
الششعب ا÷زائري ›ددا’ ،فتا إا ¤أان
مقÎح الندوة ا÷امعة يأاتي اسشتجابة
Ÿط -لب ال -ط -ب -ق -ة السش -ي -اسش -ي-ة م-ع-ارضش-ة
وموا’ة التي تناقشس كل ششيء باسشتثناء
الثوابت التي وردت ‘ الدسشتور.

فريال بوشضوية
ت -وق -ف ل -وح ،ل -دى أسس -تضس-اف-ت-ه ‘ م-ن-ت-دى
أإ’ذأع - -ة أ÷زأئ - -ري- -ة ،أأمسس ،م- -ط- -و’ ع- -ن- -د
ألرسسالة ألتي وجهها رئيسس أ÷مهورية عبد
أل -ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،وأل-ت-ي أأع-ل-ن م-ن خÓ-ل-ه-ا
رسس -م -ي -ا ألÎشس -ح ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات أل -رئ -اسس -ي-ة،
أنتخابات سسيظهر ألقضساة ألذين يشسرفون على
ألعملية ضسمان مصسدأقيتها ونزأهتها.
قبل ذلك حرصس ألوزير لوح على “رير
رسسالة هامة ،جاءت على أأ’رجح ردأ على
أأ’صسوأت ألتي أرتفعت أأسسابيع قبل أسستدعاء
أل-ه-ي-ئ-ة أل-ن-اخ-ب-ة ،وأل-ت-ي –دثت ع-ن إأم-ك-انية
تأاجيل أ’سستحقاقات وألتمديد ،مفادها أأن
رئيسس أ÷مهورية ما كان ليقوم بذلك حرصسا
منه على Œذير ألدÁقرأطية.
وقال ‘ هذأ ألشسأان «أأركز على شسيء مهم
جدأ ‘ ألسسياسسة ألوطنية وأإ’صسÓحات ألتي
ينشسرها رئيسس أ÷مهورية منذ توليه قيادة
ألبÓد ،وأأركز على مبدأأ أأسساسسي وهوŒذير
أل -دÁق -رأط -ي -ة» ،وم -ن آأل -ي-ات-ه-ا أأ’سس-اسس-ي-ة -
أسس- -ت- -ط- -رد ل- -وح « -إأج- -رأء أ’ن- -ت- -خ -اب -ات ‘
موأعيدها أÙددة دسستوريا وقانونيا»مذكرأ
ب -أان -ه ط -ي -ل -ة فÎة ت-رؤوسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة أ÷زأئ-ر
أحÎم كل أŸوأعيد أ’نتخابية.
وأسس- -ت- -ن- -ادأ إأ ¤وزي -ر أل -ع -دل ،ف -إان رئ -يسس
أ÷م -ه -وري -ة حسس -م أأ’م-ر م-ن-ذ م-دة و ⁄ي-ك-ن
هناك أأي ›ال لتأاجيل أ’سستحقاق ألرئاسسي
جدل عاد بقوة على أأورأق ألصسحف ألوطنية،
فكان أسستدعاء ألهيئة ألناخبة ليوم  18أفريل
أŸقبل ،أأما فيما يخصس أإ’عÓن عن ترشسحه
لÓنتخابات لعودة جديدة ،ذكر لوح بأانه قام
بتلبية طلب ألشسعب أ÷زأئري ،ألذي طالب ‘
ع-دي-د أŸن-اسس-ب-ات ب-ي-ن-ه-ا أل-زيارأت أŸيدأنية
بÎشسح ألرئيسس بوتفليقة.
وأعت Èوزير ألعدل حافظ أأ’ختام ألرسسالة
أل -ت -ي وج -ه-ه-ا أأمسس أأ’ول رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة
عبد ألعزيز بوتفليقة إأ ¤أأ’مة ،بأانها «وأضسحة
وحاملة لÈنامج ألعهدة ألقادمة ‘ حال فوزه
‘ أ’نتخابات بوضسع ألشسعب أ÷زأئري ألثقة
‘ شسخصسه.
أأم -ا ب -خصس -وصس أل -ن -دوة أل -ت -ي ت -ن-اول-ه-ا ‘
رسسالته ،طرح ألطيب لوح تسساؤو’ ،أإ’عÓن عن
ندوة وطنية جامعةŸ ،اذأ؟ ،ورد عليه أ’نه كان
م-ط-ل-ب-ا ل-ل-ط-ب-ق-ة ألسس-ي-اسس-ي-ة معارضسة وموأ’ة
على حد سسوأء ،بعد تقاطع أأ’خÒت Úحول
ه -ذه أل -ن -ق -ط-ة’ ،ف-ت-ا إأ ¤أأن أŸوأضس-ي-ع أل-ت-ي
سس- -ت- -ك- -ون ﬁل ن- -ق- -اشس وأضس- -ح -ة ،إأذ ورد ‘
أل -رسس -ال -ة أÙاور ألسس -ي -اسس -ي-ة وأ’ق-تصس-ادي-ة
وأ’ج -ت -م -اع-ي-ة وأ◊ك-وم-ة ودع-م أسس-ت-قÓ-ل-ي-ة
ألسسلطة ألقضسائية ،كأاسساسس ‘ موأصسلة بناء
دولة ألقانون.

باŸقابل أأكد أأن ألشسيء ألوحيد ألذي لن
تناقشسه ألندوة أ÷امعة ،ألثوأبت ألتي وردت
‘ ألدسستور ،ما عدأ ذلك يناقشس كل شسيء
وفق ما أأوضسح لوح ،على أأن ترفع أŸقÎحات
وأل-ت-وصس-ي-ات إأ ¤رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ،إ’صس-دأر
ألقرأرأت أŸناسسبة لتطبيقها ،وألذهاب إأ¤
تعديل ألدسستور ‘ حال ما إأذأ كانت عميقة،
’سسيما وأأن إأمكانية أثرأئه وردت ‘ ألرسسالة.
وأأفرد حيزأ هاما للمصسا◊ة ألوطنية ألتي
جاهد من أأجلها رئيسس أ÷مهورية ،مذكرأ
ب -فÎة أإ’ره -اب أأ’ل-ي-م-ة أل-ت-ي ع-ان-ى خÓ-ل-ه-ا
ألشسعب أ÷زأئري أأ’مرين وفقدت أ÷زأئر
خ Òأأبنائها ،مشسددأ على ضسرورة عدم نسسيان
أأوت -ن -اسس-ي م-رح-ل-ة تسس-ب-بت ‘ “زي-ق ألشس-عب
أ÷زأئري ،ألذي Ÿلم ألرئيسس شستاته.
وعÓ- -وة ع -ل -ى ألشس -ق أ’م -ن -ي ،ت -ط -رق إأ¤
أŸكاسسب أ’جتماعية بينها بطاقة شسفاء ألتي
مكنت أ÷زأئري Úمن أقتناء ألدوأء تقريبا
›ان -ا ،وع -ن -د تسس -دي -د أŸدي -ون -ي-ة ‘ ألشس-ق
أ’قتصسادي.
وف- -ي- -م -ا ي -خصس دور أل -قضس -اء ‘ أÙط -ة
أ’نتخابية أŸرتقبة ‘ أأفريل ألقادم ،أعتÈ
لوح أأنه مهم جدأ ’فتا إأ ¤أأن  1541قاضس
يشسرفون على أللجان أ’نتخابية أإ’دأرية ،ألتي
أأسسندت لها مهمة مرأجعة ألقوأئم أ’نتخابية،
علما أأن ألناخب بإامكانه رفع طعن وألتوجه
إأ ¤أل- -ع -دأل -ة ،ك -م -ا ي -وق -ع أل -قضس -اة أل -ق -وأئ -م
أ’نتخابية يوم أ’قÎأع وترسسل أÙاضسر إأ¤
أل-ل-ج-ان أل-وق-ائ-ي-ة أل-ت-ي ت-رف-ع-ه-ا إأ ¤أÛلسس
أل-دسس-ت-وري ،أل-ذي ي-رأقب أل-ت-وق-ي-ع-ات عندما
يتعلق أأ’مر بالرئاسسيات.

’ تدإخل ب Úإلقضشاء
وإلهيئة إلعليا إŸسشتقلة
Ÿرإقبة إ’نتخابات
وفند وجود أأي تدأخل ب Úألقضساء وألهيئة
أل -ع-ل-ي-ا أŸسس-ت-ق-ل-ة Ÿرأق-ب-ة أ’ن-ت-خ-اب-ات ،أ’ن
أŸه- -ام أŸن- -وط- -ة ب- -ك- -ل م- -ن -ه -م -ا ﬁددة ‘
Óو ¤م-ه-م-ة إأشس-رأف وأل-ث-ان-ي-ة
أل -ق -ان -ون ،إأذ ل -أ
م-ه-م-ة م-رأق-ب-ة ت-ك-م-ل-ه-ا أأ’ح-زأب ألسس-ي-اسس-ي-ة
بحضسور ‡ثليها ‘ مكاتب أ’قÎأع’ ،فتا إأ¤
توف Òكل ألضسمانات لوزأرة أ’قÎأع.
‘ سسياق آأخر ،أأقر أأن «هناك بعضس أآ’فات
ألتي –دث ‘ أ’نتخابات»‡ ،ثلة حسسبه ‘

«أسستعمال أأسساليب غ Òقانونية وغ ÒأأخÓقية
‘ أ’ن -ت -خ -اب -اتﬁ ،ارب -ت -ه-ا ت-ق-تضس-ي وف-اق-ا
وطنيا ،وهوموجود ،وخلصس إأ ¤ألقول «ألندوة
تناقشس أآ’ليات للوصسول إأ ¤فاعلية لتحقيق
ألهدف».

إإعادة إلنظر ‘ إŸنظومة
إ÷بائية وإلبنكية لتكريسص
إإ’نصشاف
ونبه لوح إأ ¤نقاط مهمة أأوردها ألرئيسس
بوتفليقة ‘ رسسالته ،تأاتي ‘ مقدمتها توطيد
ألثقة ب Úمؤوسسسسات ألدولة وب ÚأŸوأطنÚ
لزرع ألطمأانينة ‘ ألنفوسس ،وأ ¤ذلك تناول
مسس-أال-ة أإ’نصس-اف وأŸسس-اوأة وأسس-ت-غ-ل ك-م-ث-ال
أق-ت-ط-اع ألضس-رأئب ع-ل-ى دخ-ل ع-ام-ل بسس-ي-ط،
فيما يدفع صساحب أŸؤوسسسسة نفسس ألضسريبة،
أأم -ر ي -ق -تضس -ي إأع -ادة أل -ن -ظ -ر ‘ أŸن -ظ -وم-ة
أ÷بائية من خÓل رفع ألرسسوم على ألعامل،
وإأع -ادة أل -ن -ظ-ر أأيضس-ا ‘ أŸن-ظ-وم-ة أل-ب-ن-ك-ي-ة
حتمية تكريسسا إ’صسÓحات أقتصسادية معمقة،
م - -ن - -ت - -ق- -دأ أ’ق- -تصس- -اد أإ’دأري ،م- -ع- -تÈأ أأن
أŸؤوسسسسات ألعمومية ’ بد أأن تسس Òأقتصساديا
ل- -ت- -ك- -ون خÓ- -ق- -ة ل -لÌوة وم -ن -اصسب ألشس -غ -ل،
وتكريسس للتنويع أ’قتصسادي.
وفيما يخصس ﬁاربة ألفسساد ،حرصس ذأت
أŸسس -ؤوول ع -ل-ى أل-ت-وضس-ي-ح أأن أل-دول-ة م-اضس-ي-ة
ب -خ -ط-وأت ث-اب-ت-ة ع-ل-ى ه-ذأ أل-ن-ه-ج ،وأأف-اد ‘
ألسسياق «إأننا نتقدم شسيئا فشسيئا بآاليات قانونية
Ùاربة ألفسساد ،كان ’بد من إأنشساء ألقطب
أŸا‹ أ÷زأئي ،وحماية أŸبلغ بعدما كرسس
قانون  2015حماية ألشسهود وأÈÿأء ،وكذأ
دعم أأكŸ Èؤوسسسسات ﬁاربة ألفسساد ،وفيما
يخصس ألبÒوقرأطية ’ حل لها غ Òأ’سستثمار
‘ ألعصسرنة ألتي قطع فيها قطاع ألعدألة
أأشسوأطا معتÈة.
وبالنسسبة للحرقة قال لوح «ما يهمنا ؟؟؟؟
ألشس -ب -ك -ات أل-ت-ي ي-ج-ري-ه-ا أل-ق-ان-ون ،وأل-ع-دأل-ة
سس- -ت- -أاخ- -ذ ›رأه- -ا» ،مشس- -ددأ ع- -ل- -ى ت- -غ- -يÒ
ألذهنيات ،جازما أأن أ÷زأئر قطعت أأشسوأطا
كبÒة ‘ ألتشسريع أÿاصس Ãكافحة أ÷رÁة،
مشسÒأ إأ ¤أ’نتهاء من مشسروع قانون يخصس
أ÷رÁة أإ’ل- -كÎون -ي -ة ي -وج -د أآ’ن ب -اأ’م -ان -ة
ألعامة للحكومة.

رئيسس اÛلسس الششعبي الو’ئي لباتنة لـ«الششعب»:

حكمة إلرئيسص بوتفليقة جنبت إ÷زإئر عديد إلهزإت
ث-م-ن ،أامسس ،ال-دك-ت-ور ع-ب-د ا◊ف-ي-ظ
حواسس رئيسس اÛلسس الششعبي الو’ئي
ل- -ب- -ات- -ن- -ة ،إاعÓ- -ن رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة
ت- -رشش- -ح -ه ل -ع -ه -دة ج -دي -دة ،م -ع -تÈا ‘
تصش - -ري - -ح ÷ري - -دة «الشش- -عب» ،أان ه- -ذا
ال- -ق- -رار ج- -اء اسش- -ت -ج -اب -ة ق -وي -ة Ÿط -لب
’م -ن
غ- -ال- -ب- -ي- -ة اŸواط- -ن Úل -ت -ك -ريسس ا أ
وا’سش-ت-ق-رار واسش-ت-ك-م-ال مسشÒة ال-ب-ن-اء
والتششييد.
أأك- - -د أل- - -دك- - -ت- - -ور ح - -وأسس ،أأن أل - -ع - -ه - -دة

أل -رئ -اسس -ي -ة أ÷دي -دة ل -ل -م -ج -اه -د ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
هومطلب كل مناضسلي جبهة ألتحرير وهوقرأر
صسائب وحكيم ينم عن قناعة وعزم ألرجل
ع -ل -ى أ’سس -ت -م -رأري -ة أل -ت -ي “ل -ي-ه-ا مصس-ل-ح-ة
أ÷زأئ- -ر ،ب- -ه- -دف أ◊ف- -اظ ع -ل -ى أŸك -اسسب
أÙققة وتصسويب مسسار ألتنمية أ’قتصسادية
وأ’ج -ت -م -اع -ي -ة ،وت-ع-م-ي-ق أإ’صسÓ-ح-ات وك-ذأ
ترسسيخ أŸمارسسة ألدÁقرأطية مع تعزيز دولة
أ◊ق وألقانون.
وأأف- -اد أŸت -ح -دث أأن ح -ك -م -ة أل -رئ -يسس ‘

أأك -د ،أأمسس ،ه Ó-ل أل -ط-يب ن-ائب رئ-يسس أل-ه-ي-ئ-ة
ألعليا أŸسستقلة Ÿرأقبة أ’نتخابات على أ÷هود
أŸبذولة من أأجل أإجرأء رئاسسيات  ‘ 2019أأحسسن
ألظروف .وقال هÓل خÓل أللقاء ألصسحفي Ãقر
أŸدأومة ألو’ئية بالبويرة أإن ألهيئة –رصس على
ضسبط ألقوأئم أ’نتخابية وألتاأكد من أŸصسادقة
على أإمضساءأت أÎŸشسح.Ú
ب-ال-نسس-ب-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسس-ي-ة أŸق-بلة أأبدى
هÓ- -ل ت -ف -اوؤل -ه أل -ك -ب Òب -اأن ت -ك -ون ن -زي -ه -ة ن -ظ -رأ

’مة ترحب بقرار
اÛموعات الŸÈانية Ãجلسس ا أ

إششادة بÎششح بوتفليقة لÓسشتحقاق إلرئاسشي إلقادم
اأصش- - -درت اÛم- - -وع- - -ات الŸÈان- - -ي - -ة
ال -ث Ó-ث اŸم -ث -ل -ة Ãج -لسس ا’أم -ة ب -ي-ان-ا
ت-رحب ف-ي-ه ب-ق-رار السش-ي-د ع-ب-د العزيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة الÎشش -ح ل -ع -ه-دة رئ-اسش-ي-ة
جديدة ،هذا نصشه الكامل :
« أإّن أÛموعات ألŸÈانية ألثÓث أŸمثلة
Ãج -لسس أ’أم -ة أل -ث-لث أل-رئ-اسس-ي ،ح-زب ج-ب-ه-ة
أل -ت -ح -ري -ر أل -وط -ن -ي وح -زب أل-ت-ج-م-ع أل-وط-ن-ي
أل -دÁق -رأط -ي) ت -ع -رب ع-ن أرت-ي-اح-ه-ا أل-ع-م-ي-ق
وترحيبها ألكب Òبقرأر أÛاهد عبد ألعزيز
بوتفليقة يوم أ’أحد  10فيفري  2019ألÎشّسح
ل -ع -ه -دة رئ -اسس-ي-ة ج-دي-دة Ãوجب أ’إسس-ت-ح-ق-اق
ألرئاسسي أŸقرر يوم  18أأفريل أŸقبل.
وأإذ تبارك أÛموعات ألŸÈانية Ãجلسس
أ’أمة للجزأئريات وأ÷زأئري Úبهذأ أ’إعÓن
أل-ذي ي-اأت-ي ت-ل-ب-ي-ة وأسس-ت-ج-اب-ة Ÿط-لب شسعبي
ج -م -اه -ري ،وك -ذأ –ق -ي -ق -ا ل-رغ-ب-ة شس-ري-ح-ة
وأسس-ع-ة م-ن أل-ط-ب-ق-ة ألسس-ي-اسس-ي-ة وت-ن-ظ-ي-م-ات
أÛتمع أŸد ‘ ÊبÓدنا  ،فاإنها تثّمن هذأ
ألقرأر وتسسدي جزيل ألشسكر وعظيم أ’إمتنان
أإ ¤أÛاهد عبد ألعزيز بوتفليقة ألذي أآثر
ع -ل -ى ن -فسس -ه م -وأصس -ل -ة أŸسسÒة وأسس-ت-ك-م-ال
ألدرب ألذي بدأأه مع ألشسعب أ÷زأئري سسنة
 1999ضسمن مسسار عميق ’إعادة بناء ألوطن
ب -ع -د أ’إن -ه -ي -ار أل -ذي ع-رف-ه أأث-ن-اء أل-عشس-ري-ة
أ’أخÒة من ألقرن أŸاضسي ،وذلك من خÓل
أإخ -م -اد ن -ار أل -ف -ت -ن -ة وأإع -ادة ألسس -ل -م وأ’أم-ن

باتنة :حمزة Ÿوشضي

إأ’رندي يرحب بÎششح رئيسص إ÷مهورية للرئاسشيات
«الشش- - - - -عب» ع Èأل - -ت - -ج - -م - -ع أل - -وط- -ن- -ي
ألدÁقرأطي عن أرتياحه وأعتزأزه بإاعÓن
رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة أÛاه -د ع -ب -د أل -ع -زي-ز
ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ت-رشس-ح-ه لÓ-ن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسس-ي-ة
أŸقبلة.وقال أ’رندي ‘ بيان أأصسدره أأمسس
إأن إأعÓن رئيسس أ÷مهورية ضسّمنه أÙاور
أل - -كÈى لÈن - -ا›ه أل - -رئ - -اسس - -ي و’سس - -ي - -م- -ا
أإ’صسÓحات أ÷وهرية Ãا يتناغم مع مسسÒته
أ◊افلة بالتضسحيات وأÛهودأت أ÷بارة ‘
خ-دم-ة أ÷زأئ-ر ب-ت-ف-ا ÊوإأخÓ-صس ،وم-وأصس-لة
–ق- -ي- -ق أ÷زأئ- -ر أŸزي- -د م -ن أŸك -تسس -ب -ات
وأإ’‚ازأت.
وذكر أ’رندي ‘ ذأت ألبيان أأنه إأذ يجدد
موقفه ألثابت أŸعّبر عنه ‘ عدة مناسسبات،
ب-ج-نب دع-م أل-رئ-يسس ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-فليقة،
ف-إان-ه ي-ؤوك-د أسس-ت-ع-دأده أل-ت-ام ل-ل-مسس-اهمة بقوة
رف -ق -ة أأح -زأب أل-ت-ح-ال-ف أل-رئ-اسس-ي ‘ إأ‚اح
أ◊م -ل -ة أ’ن -ت -خ-اب-ي-ة ل-ل-مÎشس-ح ع-ب-د أل-ع-زي-ز

بوتفليقة وألÎويج لÈنا›ه أ’نتخابي على
أأوسسع نطاق قصسد –قيق فوزه بعهدة رئاسسية
ج-دي-دة ب-ت-زك-ي-ة شس-ع-ب-ي-ة ق-وي-ة يوم  18أأفريل
أŸقبل.

مدير التنظيم والششؤوون العامة:

تسشجيل  15526ناخب جديد وششطب  11339آإخر بوهرإن
اأّكد مدير التنظيم والششوؤون العامة
ل- -و’ي -ة وه -رانﬁ ،م -ودي اح -م -د ،اأّن
ال- -ت- -حضشÒات Œري ع -ل -ى ق -دم وسش -اق
اسش - - - -ت - - - -ع - - - -دادا ل Ó- - - -ن - - - -ت - - - -خ - - - -اب- - - -ات
الرئاسشية اŸقبلة ،وذلك منذ ا’إعÓن
ع -ن اسش -ت-دع-اء ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخ-ب-ة ‘ 18
ج- -ان -ف -ي اŸنصش -رم ،ع -م  Ó-ب -ال -نصش -وصس
القانونية العمومية ،و’سشيما اŸادة 14
م-ن ال-ق-ان-ون ال-عضشوي  10 / 16اŸتعلق
بالنظام ا’نتخابي.
ع - -ل- -ى ضس- -وء ذلك كشس- -ف ﬁم- -ودي ‘
تصسريح لـ»ألشسعب» تسسجيل  15526ناخب
ج-دي-د ب-ال-ق-وأئ-م أ’ن-ت-خ-اب-ية للو’ية منهم
 8807رجال و 6719نسساء ،فيما بلغ عدد
أŸشس -ط -وب 11339 Úن- -اخب ،م- -ن خ Ó-ل
م-ع-ا÷ة أل-ب-ط-اق-ي-ة أ’ن-ت-خ-اب-ية باسستعمال
أل -ت -ط-ب-ي-ق-ي-ات أ’إل-كÎون-ي-ة ،مشسÒأ أإ ¤أأّن
أل-ع-دد م-ر ّشس-ح لÓ-رت-ف-اع ب-ع-د أن-ت-ه-اء فÎة
ألفصسل ‘ ألطعون وأ’عÎأضسات أ’إدأرية.
كما عﬁ Èمودي عن أرتياحه لسسÓسسة
سس Òأل -ت -حضسÒأت وأ’إق -ب -ال أل-ك-ث-ي-ف م-ن

نائب رئيسس هيئة اŸراقبة من البويرة:

نحرصص على إجرإء إ’نتخابات ‘ ششفافية
لÓإمكانيات ألتى وضسعت –ت تصسرف ألهيئة ألتي
أكتسسبت Œربة من أ’سستحقاقات ألسسابقة..أأضسف
أإ ¤ذلك أأن ألهيئة لها صسÓحيات وأسسعة ’تخاذ أأي
أإج -رأء ضس -د ك -ل م -ن ’ ي -حÎم أل -ق -ان-ون وسس-ت-ل-عب

وأإنعاشس أ’إقتصساد وأسستعادة مكانة أ÷زأئر
‘ أÙافل ألدولية وألشسروع ‘ أإصسÓحات
هامة ‘ ﬂتلف أÛا’ت.
كما ُتعرُب أÛموعات ألŸÈانية Ãجلسس
أ’أم -ة ع -ن ك -ام-ل دع-م-ه-ا لÓ-إقÎأح-ات أل-ت-ي
أأع-ل-ن ع-ن-ه-ا أْل-مّ Îشسّ -ح ع-ب-د أل-ع-زيز بوتفليقة
ضس- - -م- - -ن أÿط- - -وط أل - -ع - -ريضس - -ة لÈن - -ا›ه
أ’ن-ت-خ-اب-ي أŸف-ع-م ب-ا’أم-ل ’ ،سس-ي-م-ا ت-نظيم
ن- -دوة وط -ن -ي -ة ُت -ت ّ-وج ب -اإج -م -اع وط -ن -ي ح -ول
أ’إصس Ó-ح -ات وأل-ت-غ-يÒأت أل-ت-ي ي-ت-عّ-ي-ن ع-ل-ى
ب -ل -دن-ا أل-ق-ي-ام ب-ه-ا ‘ أإط-ار دسس-ت-ور ت-وأف-ق-ي
ج -دي -د وك -ذأ م -وأصس -ل -ة أ’إ‚ازأت ıت-ل-ف
أŸشس -اري -ع وأل -ع -م -ل ع -ل -ى ت-ع-زي-ز أل-ث-ق-ة بÚ
أŸوأطن Úوموؤسسسسات ألدولة وما أإ ¤ذلك
من أ’إجرأءأت ألرأمية أإ“ ¤ك Úأ÷زأئر
م -ن –ق -ي -ق ق -ف -زة ن -وع-ي-ة ه-ائ-ل-ة ‘ سس-ب-ي-ل
أل -ت -ن -م -ي -ة أل -تضس -ام -ن -ي-ة وت-وط-ي-د دول-ة أ◊ق
وألقانون.
ه -ذأ وأإذ ُت -ج u-دد أÛم -وع -ات ألŸÈان-ي-ة
Ãجلسس أ’أمة دعوتها ألشسعب أ÷زأئري أإ¤
أ’ل -ت -ف -اف ح -ول ه -ذأ ألÈن -ام -ج أ’ن-ت-خ-اب-ي
ألطموح ،فاإنها تع Èعن أسستعدأدها ألكامل
ل-ل-مسس-اه-م-ة ‘ أ◊م-ل-ة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ب-اع-ت-بار
ألتحديات وألرهانات أŸوضسوعة على عاتق
أ’أم - -ة ‘ ه - -ذه أŸرح - -ل - -ة و‘ ع- -ا ⁄عسسÒ
تقتضسي جهدأ جماعي بعيدأ عن كل أأشسكال
ألتباينات ألعقيمة.

’‚ازات
منوها بتحقيق مزيدا من اŸكاسشب وا إ

وهران :براهمية مسضعودة

تسس- -ي Òشس- -ؤوون أل- -دول- -ة وصس- -رأم -ة أŸؤوسسسس -ة
ألعسسكرية جنبت أ÷زأئر ألعديد من ألهزأت
رغم توأجدها ‘ منطقة جد مضسطربة أأمنيا
وج -ي -وإأسسÎأت-ي-ج-ي-ة ،أأ’م-ر أل-ذي ي-ح-ت-م ع-ل-ى
أ÷زأئ -ري Úضس -رورة ت -ع -زي -ز أ’ل -ت-ف-اف ح-ول
مؤوسسسساتهم أأ’منية بغية “كينها من موأجهة
أل-ت-ح-دي-ات أأ’م-ن-ي-ة أŸت-زأيدة وأ◊فاظ على
ألوحدة وألسسيادة ألوطنيت.Ú

ألعدد
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دورها كام Óولن ترضسخ ’أي ضسغط خارجي عكسس
ما هو متدأول من بعضس أ’أطرأف..
وأأث -ار ه Ó-ل ن -قصس أ’إم -ك -ان-ي-ات أل-بشس-ري-ة ل-ك-ن
سستعوضس باŸيكانيزمات ألتى “كنها من مرأقبة

ألشسباب ألبالغ Úسسن  18لتسسجيل نفسسهم
‘ أل- -ق -وأئ -م أ’ن -ت -خ -اب -ي -ة ،م -رج -ع -ا ذلك
با’أسساسس أإ ¤أ◊ملة ألتوعوية ألتي شسملت
أل-ث-ان-وي-ات وم-ع-اه-د أل-ت-ك-وي-ن ل-ل-حث على
أل- - - - -تسس- - - - -ج- - - - -ي- - - - -ل ل- - - - -ل- - - - -مشس- - - - -ارك- - - - -ة
‘ أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-ق-ادم-ة ،وذلك ب-ال-تنسسيق
م- -ع أŸدي- -ري- -ة أل -و’ئ -ي -ة ل -لÎب -ي -ة ،أل -ت -ي
أأصسدرت تعليمة أإ ¤كافة مدرأء ألثانويات
ل-ت-حسس-يسس أل-ط-ل-ب-ة أŸت-اأخ-رين ‘ تسسجيل
أأنفسسهم.
وأأوضس- - - - -ح ن - - - -فسس أŸصس - - - -در أأّن ك - - - -ل
أ’إم -ك -ان -ي -ات أل -بشس -ري -ة وأŸادي-ة ج-اه-زة
ل -ذلك ،م -ن خ Ó-ل أل -وسس-ائ-ط أ’إل-كÎون-ي-ة
وألرقمية أ÷ديدة ألتي خصسصستها وزأرة
أل -دأخ -ل -ي-ة وأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة ‘ أإط-ار
عصسرنة عملية تطه Òألقوأئم أ’نتخابية
وم-ت-اب-ع-ة سسÒه-ا ب-ط-ري-ق-ة أآل-ي-ة ،و’سس-ي-ما
فيما يخصس شسطب أŸسسجل ÚأŸكررين
وأل- -وف- -ي- -ات وك- -ذأ أل- -ت -اأك -د م -ن تسس -ج -ي -ل
أŸوأطن Úعن بعد وغÒها من ألعمليات
أ’أخ -رى أل -ت -ي ت -دخ -ل ‘ أإط -ار ألÈن -ام-ج
ألوطني للتطه ÒأŸتعلق Ãعا÷ة ألبيانات
أ’نتخابية عن طريق ألتطبيقيات.

أ’نتخابات ،مشسÒأ أإ ¤أأن أ’إعÓم شسريك وهو
متوأجد ‘ أŸيدأن لنقل أ◊قائق.
بالنسسبة Ÿا هو متدأول عن وجود مضسايقات
ل- - -ب- - -عضس أÎŸشس- - -ح Úأأك- - -د هÓ- - -ل أأن ذلك م- - -ن
أختصساصس أ’أمن وألنيابة ،موضسحا أأن ألهيئة ⁄
ت -ت -ل -ق أأي -ة شس -ك -وى رسس -م -ي -ة ل -ك -ي ت -ت -ح -رك وف-ق-ا
لصسÓحياتها.

البويرة :ع .نايت رمضضان
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اتفاقية وقعها بن مسسعود وحطاب

تخفيضش أاسصعار اŸركبات السصياحية للشصباب والرياضصيÚ
أازيد من  7آالف منشصأاة رياضصية أا‚زت خÓل عشصريتÚ

info@ech-chaab..com
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رهانات “وقع اŸؤوسسسسات ا÷زائرية ‘ القارة السسمراء

فعالية التصصدير وجودة النتاج تأاشصÒة اقتحام األسصواق اإلفريقية
سس - -ج - -لت ا÷زائ - -ر خ Ó- -ل السس- -ن- -وات
اŸاضس - -ي- -ة ‰وا ﬁسس- -وسس- -ا ‘ نسس- -ي- -ج- -ه- -ا
ا’ق - -تصس - -ادي ،و“ك- -نت ال- -ع- -دي- -د م- -ن
اŸؤوسسسس -ات ا’ن -ت -اج -ي -ة م-ن السس Òن-ح-و
ت- -ف- -ع -ي -ل ج -ودت -ه -ا وال -رف -ع م -ن سس -ق -ف
ان-ت-اج-ه-ا ،ب-ل وط-ورت ك-ثÒا م-ن أادائ-ها،
ح -يث أاصس -ب -حت “ول السس-وق ال-وط-ن-ي-ة
وتسس -اه -م ‘ ال -ت -ق -ل-يصش م-ن ا’سس-تÒاد،
وت-ت-ط-ل-ع ك-ثÒا ل-ل-تصس-دي-ر ،وبفعل ذلك
ارتفع مؤوخرا عدد الشسركات اŸصسدرة ‘
اÛال الفÓحي والصسناعي ،هذا ما أاكد
ع- -ل- -ي- -ه أاح- -م- -د ط -ي -ب -اوي ن -ائب رئ -يسش
م - -ن - -ت - -دى رؤوسس - -اء اŸؤوسسسس - -ات ‘ ن - -دوة
تناولت فرصش وحظوظ ولوج اŸؤوسسسسة
’ف- - -ري- - -ق- - -ي- - -ة
ا÷زائ - - -ري - - -ة السس- - -وق ا إ
وانتشسارها ‘ القارة السسمراء.

فضضيلة بودريشش

وقع ،أامسش وزير السسياحة والصسناعة
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ع -ب-د ال-ق-ادر ب-ن مسس-ع-ود،
ووزير الشسباب والرياضسة ﬁمد حطاب
إات -ف -اق -ي-ة إاط-ار ت-قضس-ي ب-اع-ت-م-اد أاسس-ع-ار
خ -اصس -ة ل -لشس -ب -اب ال -ري -اضس -ي ،Úب -ه-دف
اسس -ت -ق-ط-اب ال-ف-رق م-ن ج-ه-ة ،وتشس-ج-ي-ع
السسياحة الداخلية من جهة أاخرى.

ت-خصص-يصس م-نشص-آات سص-ي-اح-ي-ة ل-لشص-باب ،ومنهم
ألرياضصي Úعلى وجه أÿصصوصس.
وأبرز وزير ألسصياحة إأن إأسصتغلل أŸنشصآات
من طرف أبناء ألوطن ضصرورة لبد منها‘ ،
إأط-ار ت-ع-زي-ز ألسص-ي-اح-ة أل-دأخ-ل-ي-ة أل-تي تعرف
ت -اخ -رأÁ ،ك -ن Œاوزه م-ن خ-لل ألسص-ت-غ-لل
أÙل -ي ،وف-ق أإلسصÎأت-ي-ج-ي-ة أل-ت-ي وضص-ع-ت-ه-ا
أ◊كومة تنفيذأ لتعليمات رئيسس أ÷مهورية
عبد ألعزيز بوتفليقة ألقاضصية بدعم عنصصر
ألشصباب.
يعتمد ﬂطط ألتهيئة ألسصياحية أŸعتمد
ح-ال-ي-ا حسصب ب-ن مسص-ع-ود ع-ل-ى ت-ف-ع-ي-ل آأل-ي-ات
ألتعريف بالوجهة ألسصياحية أÙلية ،أنطلقا
م -ن ت -وف Òخ -دم -ات ت -ت -لءم م -ع أŸسص -ت-ه-لك
أÙل -ي ،مشصÒأ إأ ¤أن أإلت -ف -اق -ي -ة أŸوق -ع -ة
تشص -م -ل ألسص -م -اح ب-اسص-تضص-اف-ة أألط-ف-ال خ-لل
أل-ع-ط-ل ،وتشص-ج-ي-ع-ه-م ل-ل-ت-ع-رف ع-ل-ى ﬂت-ل-ف
نوأحي ألبلد لغرسس ثقافة ألسصياحة ألدأخلية.
كما أبرز بن مسصعود أهمية ألتكوين ‘ هذأ
أÛال وإأع -دأد آأل-ي-ات م-وج-ه-ة ل-لشص-ب-اب ،ق-د
تسصمح للقطاع بفتح مناصصب شصغل دأئمة ،على
غ- -رأر م- -ا ه- -و م- -وج- -ود ب- -ق- -ط -اع ألصص -ن -اع -ة
ألتقليدية ،ألذي يسصتجيب ◊اجيات أإلقتصصاد
أل -وط-ن-ي ،م-ؤوك-دأ ع-ل-ى ضص-رورة إأسص-ه-ام ق-ط-اع
ألسصياحة ‘ تنمية أإلقتصصاد ألوطني.

سسيتم خÓل السسنة ا÷ارية ()2019
إانشس-اء ح-اضس-ن-ة Ÿشس-اري-ع ال-ت-عليم العا‹
وال -ب-حث ال-ع-ل-م-ي ب-ج-ام-ع-ة ق-اŸة ب-ه-دف
ال- -ت- -ك- -ف -ل ب -ت -جسس -ي -د ن -ت -ائ -ج ال -ب -ح -وث
’ف-ك-ار ال-ت-ي ي-ق-دم-ه-ا طلبة و أاسساتذة
وا أ
ب -اح -ث-ون ,حسس-ب-م-ا أاف-اد ب-ه امسش رئ-يسش
ا÷امعة ,صسالح العقون.
وأوضصح ذأت أŸسصؤوول لوأج بأان أ÷امعة
طلبت رسصميا مرأفقة مكتب ألعمل ألدو‹ ‘
إأثرأء هذأ ألهيكل أ÷ديد بالتجارب وأÈÿأت
م- -ن خ- -لل أÈÿأء أل- -ت- -اب- -ع Úل -ه مÈزأ ب -أان
ج -ام -ع -ة ق -اŸة ل -دي-ه-ا ع-دة أنشص-ط-ة م-ع ذأت
أŸكتب على غرأر مشصروع ““توظيف““ و نادي

أل -ب -حث ع -ن ألشص -غ -ل م-ن أج-ل دم-ج خ-ري-ج-ي
أ÷امعة ‘ سصوق ألعمل.
وأضصاف ذأت أŸصصدر أن مشصروع أ◊اضصنة
ألتي سصيتم توطينها دأخل أ÷امعة سصيسصمح ‘
م -رح -ل -ة أو ¤ب -ال -ت -ك -ف -ل أ÷دي ب -إان -ت -اج-ات
أل -ب -اح -ث Úأل -ن -اشص-ط Úع Èﬂ 24 Èب- -حث
معتمد حاليا بجامعة  8ماي ﬂ ‘ 1945تلف
ألتخصصصصات إأضصافة إأ ¤بلورة وŒسصيد كل
أإلن -ت -اج -ات أل -ع-ل-م-ي-ة أألخ-رى أل-ت-ي ي-ق-دم-ه-ا
ألطلبة ‘ بحوث ألتخرج بعد أŸاسص.Î
وأشص- -ار رئ- -يسس أ÷ام- -ع- -ة إأ ¤أن ح -اضص -ن -ة
أŸشص- -اري- -ع سص- -ت- -ع- -م -م ل -تشص -م -ل ك -ل أألف -ك -ار
وأŸشصاريع ألتي يتم إأنتاجها على ألصصعيدين

جÓل بوطي
تصضويرﬁ :مد ايت قاسضي

أوضصح بن مسصعود أن ÷نة مشصÎكة تدرسس
ح -ال -ي -ا أألسص -ع-ار أل-ت-ي ي-ت-خصصصس أل-ري-اضص-يÚ
فضص -ل ع -ن إأع-ت-م-اد أسص-ع-ار خ-اصص-ة ل-لشص-ب-اب،
تكون ‘ متناولهم ،وتسصمح ‘ نفسس ألوقت
ب-اسص-ت-غ-لل أŸنشص-آات ألسص-ي-اح-ي-ة أل-ت-ي ت-ت-وف-ر
ع-ل-ي-ه-ا أ÷زأئ-ر ،سص-ي-م-ا أŸرك-ب-ات ألسص-ي-اح-ية
أÿاصصة بفئة ألشصباب.
وذكر بن مسصعود ‘ تصصريح للصصحافة على
هامشس ألتوقيع على ألتفاقية بفندق أ÷زأئر
ب -ال -ع -اصص -م -ة ،أمسس ،إأن ألسص -ي -اح -ة أل-دأخ-ل-ي-ة
بحاجة إأ ¤إأهتمام أك ، Èوجهود مشصÎكة بÚ
ألقطاعات ألوزأرية بهدف تطويرها  ،وهو ما
سص-ت-ع-م-ل أإلت-ف-اق-ي-ة ع-ل-ى Œسص-ي-ده م-ن خ-لل

م -ن ج -ه -ت-ه أب-رز وزي-ر ألشص-ب-اب وأل-ري-اضص-ة
ﬁمد حطاب أهمية أإلتفاقية ‘ أسصتقطاب
أل-ف-رق أل-ري-اضص-ي-ة أل-ت-ي ب-اتت ت-فضص-ل أل-وج-هة
أÿارجية لتحضص Òموسصمها ألرياضصية ،رغم
أن أŸنشص -آات أل -وط -ن -ي -ة أ◊دي -ث -ة تسص -ت -ج -يب
◊اجاتهم ،كاشصفا عن إأ‚از  7396مشصروع
رياضصي ومنشصآات فنية منذ سصنة  ، 1999أألمر
ألذي يعت– Èديا كبÒأ قامت به ألدولة ‘
إأطار تنفيذ برنامج رئيسس أ÷مهورية.
وأشصار حطاب إأ ¤أن  99باŸائة من ألفرق
ألرياضصية خاصصة ‘ ›ال كرة ألقدم تقوم
ب -ت -حضصÒأت -ه -ا خ -ارج أ÷زأئ -ر ،وه -ذأ أم-ر ل
يعقل ولبد من تشصجيع ألسصياحة ألدأخلية،
خاصصة باعتماد أسصعار تنافسصية تناسصب ألفرق،
وهو ما سصتعمل عليه أإلتفاقية أŸوقعة بÚ
أل - -وزأرت ‘ ،Úغضص - -ون درأسص - -ة ك- -ل أ÷وأنب
ألفنية لتجسصيدها على أرضس ألوأقع.
حطاب دعا ألفرق ألرياضصية إأ ¤إأسصتغلل
أŸركبات ألسصياحية ألوطنية ،وألسصتفادة من
ألم -ت-ي-ازأت ،م-وضص-ح-ا أن ه-ن-اك ن-قصس ل-ك-ن-ه
يسص -ت -درك ب -ت-ط-وي-ر ك-ل أŸرأف-ق ،ت-زأم-ن-ا م-ع
أح -تضص -ان أ÷زأئ -ر ألل -ع -اب أل -ب -ح -ر أألب -يضس
أŸت -وسص -ط سص -ن -ة  ،2021م -ث -م -ن -ا ‘ ألسص -ي -اق
إأهتمام رئيسس أ÷مهورية بفئة ألشصباب.

جامعة قاŸة حاضصنة Ÿشصاريع التعليم العا‹ 2019

أÙلي وألوطني من خلل بلورتها و“كÚ
أصص -ح -اب -ه -ا م -ن Œسص -ي -ده -ا مÈزأ ب -أان ه -ذأ
ألفضصاء سصيكون ““حلقة وصصل ب Úأ÷امعة و
ﬁي-ط-ه-ا ألق-تصص-ادي وألج-ت-م-اع-ي““ وحسصب
رئاسصة أ÷امعة فإان أŸسصاعي جارية حاليا
من أجل وضصع خطط جديدة و آأليات فعالة
لÎقية فضصاء أŸقروئية وألرقمنة ‘ ألوسصط
أ÷امعي لتقد ËأŸعلومة ألصصحيحة ‘ سصياق
ألن -ف -ت -اح ع -ل -ى أÙي -ط أÿارج-ي أل-وط-ن-ي
وألعاŸي وهو ما ” مناقشصته أليوم ‘ لقاء
ت- -ن- -ظ- -ي- -م- -ي ب Úرئ- -يسس أ÷ام -ع -ة وﬂت -ل -ف
أŸصصالح أإلدأرية ألتابعة لذأت أ÷امعة.

ا◊ماية نقلت جثة الضسحية إا ¤مسستشسفى باشسا

األمن –قق ‘ مقتل الطالب أاصصيل ب Íعكنون

ت -دخ -لت مصص -ال -ح أ◊م -اي -ة أŸدن -ي-ة ب-ا÷زأئ-ر
ألعاصصمة ليلة ألحد أ ¤ألثن Úلنقل جثة ألطالب
ج -ام -ع-ي أصص-ي-ل م-ن ب-رج ب-وع-ري-ري-ج ÷رÁة ق-ت-ل
دأخ-ل غ-رف-ته .ب-اإلق-ام-ة أ÷ام-ع-ي-ة ط-الب ع-ب-د
ألرحمن  2ب Íعكنون  ,حسصبما علم عن مصصدر من
أŸديرية ألولئية للحماية أŸدنية.

وأوضصح أŸلزم ألول ألصصادق كمال من خلية
ألعلم لذأت أ÷هاز ‘ تصصريح لوأج ,أن أعوأن
أ◊ماية أŸدنية تدخلوأ ليلة ألحد أ ¤ألثن‘ Ú
ح -دود ألسص -اع -ة أل -ع -اشص-رة وأل-نصص-ف ع-ل-ى مسص-ت-وى
ألق -ام -ة أ÷ام -ع -ي -ة ط -الب ع -ب-د أل-رح-م-ن  2بÍ
عكنون ,من أجل نقل جثة طالب جامعي  ,نحو

مصصلحة حفظ أ÷ثث Ãسصتشصفى مصصطفى باشصا
أ÷امعي ,بعد أن ع Ìعليه ““مقتول““ بغرفته .
ويتعلق ألمر بطالب ‘ ألسصنة ألثالثة جامعي
تخصصصس طب ,ويبلغ من ألعمر  21سصنة ,فيما
فتحت مصصالح ألمن –قيقا ‘ هذه ألوأقعة ,
يضصيف أŸصصدر.

أصص -درت ﬁك -م -ة أ÷ن -اي -ات أإلب -ت -دأئ -ي -ة
لوهرأن أمسس حكما باŸؤوبد ‘ حق رجل يبلغ
من ألعمر  56سصنة أدين بقتل طليقته.
وتعود وقائع هذه ألقضصية إأ ¤شصهر يوليو
من سصنة  2017عندما تقدم أŸدأن ألقاطن
بسصيدي ألبشص( Òبلدية بئر أ÷ )Òأ ¤مصصالح
لعÎأف أن-ه ق-ام ب-ق-ت-ل ط-ل-ي-ق-ت-ه.
ألشص -رط-ة ل -إ
وع- -قب ذلك ج- -اء ط -ف -ل ( 10سص-ن-وأت) وبيده
خ -ن -ج -ر ل -ي -ب -ل -غ ع -ن م -ق-ت-ل أم-ه وأن م-رت-كب
أ÷رÁة هو أبوه.
وذكر ألرجل أنه حاول أ◊ديث مع طليقته
بشص-أان وضص-ع-ي-ة إأب-ن-ي-هما ( 10و 15سص-ن-ة) ألتي

ت -ق -ل -ق -ه ب -ف-ع-ل سص-ل-وك-ه-ا أŸن-ح-رف غ Òأن-ه-ا
أعتدت عليه بخنجر متسصببة له إأصصابة على
مسصتوى ألذرأع.
وقد أكتشصف أÙققون أنه على ألرغم من
ألطلق إأل أن هذأ ألرجل  ⁄يغادر ألبيت
ألزوجية و أنه سصبق وأن أرتكب أعمال عنف
ضصد زوجته ألتي تقدمت مرت Úبشصكاوي عن
ألضصرب أ÷رح ألعمدي مقدمة شصهادأت طبية
عن ذلك.
وخ -لل ج -لسص -ة أÙاك -م -ة “سصك أŸت-ه-م
بأاقوأله حول ألسصلوك أŸنحرف لطليقته ألذي
أثر سصلبا على أبنيهما.

وذكر ﬁامي ألطرف أŸد Êبالعنف ألذي
ك -انت ت -ت -ع-رضس ل-ه أل-رأح-ل-ة م-ن ق-ب-ل أŸت-ه-م
وألذي تسصبب لها ‘ ““مشصكل نفسصي““ ألذي
تأاكده أÈÿة ألطبية.
وم -ن ج -ه-ت-ه ,أل-ت-مسس ‡ث-ل أل-ن-ي-اب-ة أل-ع-ام-ة
تسص -ل -ي -ط ع -ق -وب -ة ألسص -ج-ن أŸؤوب-د ضص-د أŸت-ه-م
مشصÒأ أ ¤إأعÎأف- -ات- -ه وأ ¤شص- -اه -د  ⁄ي -حضص -ر
ج -لسص -ة أÙاك -م-ة أك-د أن-ه رأى أŸت-ه-م ي-لح-ق
ألضصحية و بيده خنجر.
وب -ال -نسص -ب -ة Ùام -ي أŸت -ه -م ف -ان ألسص -ل -وك
أŸنحرف للضصحية هو ألذي دفعه أ ¤إأرتكاب
أ÷رÁة طالبا أسصتفادته من ألظروف أıففة.

ﬁكمة ا÷نايات بوهران  :اŸؤوبدلقاتل طليقته
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عكفت ألندوة ألقتصصادية ألتي نظمتها ““
ورلد ترأيد سصن Îأ÷زأئر إأكسصبور كلوب““ على
تشصريح مسصأالة ‘ غاية ألأهمية ،وتعد رهانا
ل -ت -ن -م -ي -ة ألق -تصص-اد أل-وط-ن-ي ،وي-ت-ع-ل-ق ألم-ر
ب-ان-تشص-ار أŸؤوسصسص-ات أ÷زأئ-ري-ة ‘ إأف-ري-قيا،
حيث قام أÈÿأء وأŸتعامل ÚألقتصصاديÚ
ب-تشص-ري-ح أ÷اذب-ي-ة وأل-ره-ان-ات وك-ذأ أل-فرصس
أŸتاحة لتوأجد أŸؤوسصسصة أ÷زأئرية ‘ قلب
ألسصوق ألفريقية ،و” ألتأاكيد أن للجزأئر ألتي
سصطرت عام 2018لتكون سصنة للتصصدير ،أن
فرصس ألسصتثمار قائمة ‘ إأفريقيا ‘ عدة
ق -ط -اع -ات م -ن ب -ي -ن -ه-ا ألصص-ن-اع-ة وأل-ط-اق-ات

أŸتجددة وألبناء.
ق -ال أح -م-د ط-ي-ب-اوي ن-ائب رئ-يسس م-ن-ت-دى
أŸؤوسصسصات أنه يسصجل ‘ أ÷زأئر دينامكية
وأن -ف -ت -اح ك -بÒي -ن ب -ه -دف ت -رق-ي-ة أل-تصص-دي-ر،
وبالتا‹ تطوير ألقتصصاد ألوطني من خلل
م- -ع- -ادل- -ة ““رأب- -ح...رأب- -ح““ وŒنب أألخ -ط -اء،
وأغتنم ألفرصصة ليتحدث عن إأمكانية تصصدير
ألتكوين إلفريقيا ،وأسصتفاضس ‘ أ◊ديث عن
ت -ن -وي -ع ألق -تصص -اد ومضص -اع -ف -ة ط-رح أ◊ل-ول
ألناجعة.
إأذأ جاء ألهتمام كبÒأ بضصرورة ألطلع
أ÷يد على ألنظام أ÷بائي ‘ إأفريقيا كمفتاح
للتموقع ‘ ألسصوق أإلفريقية ‘ ظل ألتطور
ألكب Òألذي تعرفه ألقارة ألسصمرأء سصوأء من
ألناحية ألدÁغرأفية على وجه أÿصصوصس أو
من حيث توفر قدرأت ألتطور ،ألتي من شصأانها
أن تفتح فرصصا للسصتثمار ،حيث ركز أÿبÒ
وأÙامي برونو ميسصر شصميت على أسصرأر
ألنتشصار ‘ إأفريقيا مسصتعرضصا ألفرصس وكذأ
أل -ق -وأع -د أ÷ب -ائ-ي-ة ‘ أل-ق-ارة ألسص-م-رأء ،و⁄
يخف أن إأفريقيا ألتي تطورت كثÒأ وصصارت
سصوقا ناشصئة وجذأبة توجد بها 400مؤوسصسصة
رقم أعمالها ل يقل عن 1مليار دولر ،ولفت
ألنتباه Ÿسصأالة أين نسصتثمر وماذأ نسصتثمر،
م - -ق- -دم- -ا ““ ع Úع- -ل- -ى ج- -اذب- -ي- -ة ألÈن- -ام- -ج
أإلفريقي““ ،معتÈأ ‘ سصياق متصصل أن نيجÒيا
ت - -ع - -د م - -ن أك Èوأه - -م أل - -دول أل- -ت- -ي Áك- -ن
ألسصتثمار فيها ،وإأ ¤جانب ألفرصس أŸتاحة
‘ ““كوديفوأر““ و«غانا““ وما إأ ¤غ Òذلك،.
وأوضصح بأان ألصص Úتتوأجد ‘ إأفريقيا بنسصبة
40باŸائة مقارنة بباقي ألدول أألوروبية وكذأ
ألوليات أŸتحدة أألمريكية.

بسصبب الغشش :شصركة توزيع الكهرباء و الغاز تخسصر  11مليار دج

سسجلت الشسركة ا÷زائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز ،فرع ›مع سسونلغاز خسسارة
فاقت  11مليار دج سسنة  2018بسسبب الغشش ’سسيما من خÓل الربط غ ÒالقانوÊ
بشسبكتها الكهربائية ,حسسبما ورد ‘ حصسيلة للشسركة عرضست امسش با÷زائر العاصسمة.
وأشصارت أ◊صصيلة ألتي عرضصت خلل لقاء أل- -ك- -رب- -ون ع -ل -ى مسص -ت -وى ك -ام -ل ألسص -ك -ن -ات
ن -ظ -م -ت -ه ÷ن -ة ضص -ب-ط أل-ك-ه-رب-اء و أل-غ-از م-ع وتخصصيصس زيارة مرأقبة مطابقة أŸنشصآات
ج -م -ع-ي-ات ح-م-اي-ة أŸسص-ت-ه-لك ب-حضص-ور وزي-ر ألغازية Ãعاي Òأألمن على مسصتوى أŸنازل.
وم- -ن ج- -ه- -ت- -ه ,ط- -لب رئ- -يسس أŸن- -ظ- -م- -ة
ألطاقة مصصطفى قيطو Êأإ ¤أن كمية ألطاقة
أل -ك -ه -رب -ائ -ي -ة أŸغشص-وشص-ة ق-درت ب5ر 2.430أ÷زأئرية للدفاع عن أŸسصتهلك (حمايتك),
ميغاوأط/ألسصاعة مسصببة خسصارة مالية قدرت ﬁمد عيسصاوي ,أللجوء تلقائيا إأ ¤ألعدألة
ع -ن -د وق -وع أي ح -ادث بسص -بب ب -ال -غ -از قصص -د
ب 182ر 11مليار دج.
ت - -ع- -ود ه- -ذه أÿسص- -ارة أسص- -اسص- -ا إأ ¤أ‚از –ديد مسصؤوولية كل متدخل.
ول -دى إأج -اب -ت -ه ع -ن أنشص -غ -الت ج-م-ع-ي-ات
خطوط ربط غ Òقانونية بشصبكة ألكهرباء و
أل- -ت -لعب ب -ع -دأدأت أل -ط -اق -ة وك -ذأ أل -ط -رق ح -م -اي -ة أŸسص -ت-ه-لك ,دع-ا وزي-ر أل-ط-اق-ة إأ¤
ألهادفة إأ ¤ألتقليصس أ÷زئي أو ألكلي للطافة تنظيم حملت –سصيسصية أك Ìفاعلية ,معربا
عن مسصاندته لفكرة ألزيارأت أŸنتظمة من
أŸسصتهلكة فعل.
وأشص -ار ‡ث -ل -و ألشص-رك-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-ت-وزي-ع أجل مرأقبة مدى مطابقة أŸنشصآات ألغازية.
ألكهرباء و ألغاز إأ ¤أنه ” إأيدأع 20.555
كما دعا إأ ¤ترشصيد ألسصتهلك ,معتÈأ أن
شصكوى خلل ألثلث سصنوأت أألخÒة بسصبب ““ب -عضس ألسص -ل -وك -ات أل -بسص -ي -ط -ة ب-إام-ك-ان-ه-ا أن
ألغشس.
تسصاهم ‘ ألسصتهلك أ◊سصن وأ◊فاظ على
وفيما يتعلق بالعتدأء على أŸنشصآات (عدم ه -ذأ أŸكسصب ب -ط -ري -ق -ة أفضص -ل وب-ال-ت-ا‹ ‘
أحÎأم مسصافة ألمن ب Úألبنايات وأŸنشصآات تسص -ي Òأ‚ع ل-ل-م-وأرد وت-وج-ي-ه ألسص-ت-ث-م-ارأت
أل- -ك- -ه- -رب -ائ -ي -ة وأل -غ -ازي -ة) ،أحصصت ألشص -رك -ة ن -ح -و أŸرأف -ق أل -ط -اق -وي -ة أألك Ìأسص-ت-ه-لك-ا
أ÷زأئرية لتوزيع ألكهرباء وألغاز ما ل يقل ل- -ت- -حسص Úن- -وع -ي -ة أÿدم -ات وألق -تصص -اد ‘
ع - - -ن  14.082م -نشص -أاة ك -ه-رب-ائ-ي-ة ت-ع-رضصت ألتكاليف““.
ل-ل-ت-خ-ريب و 9.232م -نشص -اة غ -ازي-ة ت-ع-رضصت
وق -ال ق -ي -ط -و Êأن ق -ط-اع-ه بصص-دد إأع-دأد
للتخريب.
ب- -رن- -ام- -ج –سص- -يسص -ي وت -وع -وي ‘ أŸدأرسس
ومن جهة أخرى ” ،تسصجيل  2.688أعتدأء بالتعاون مع وزأرة ألÎبية ألوطنية من أجل
من طرف ألغ Òعلى ألشصبكة ألكهربائية بسصبب معا÷ة ظاهرة تبذير ألطاقة.
أشص - -غ- -ال أ‚از ب- -ال- -ق- -رب أو –ت أÿط- -وط
وب -خصص -وصس أل -ع -لق -ة أل-ت-ي ت-رب-ط شص-رك-ة
أل- - -ك - -ه - -رب - -ائ - -ي - -ة و ذلك ع - -ل - -ى أŸسص - -ت - -وى توزيع ألغاز بزبائنها ،قال ألوزير أنه ““Áنع كل
أل -وط -ن -ي.وتسص -ب -بت ه -ذه ألع -ت -دأءأت ‘  19ق -ط -ع آأ‹ ل -ل -ك-ه-رب-اء وأل-غ-از ج-رأء ع-دم دف-ع
حادث سصجلوأ خلل سصنة  ،2018حسصب نفسس ألفاتورأت قبل قيام مصصالح ألشصركة بتفقد
سصجل ألزبائن ،مشصÒأ إأ ¤إأمكانية أسصتفادة
أŸعطيات.
أما عن ألعتدأءأت من طرف ألغ Òعلى أألشصخاصس ألذين يدفعون عادة فاتورأتهم من
قنوأت ألغاز ,فقد قدرت سصنة  2018ب“““ 5.768ديد ألدفع““.
كما أنه ل يحق ألعوأن ألشصركة أن يطلبوأ
أعتدأء تسصبب ‘  76باŸائة من أ◊وأدث
دف-ع أل-ف-ات-ورأت ق-ب-ل تسص-دي-د أل-زب-ون ل-طعنه،
أŸسصجلة خلل نفسس ألسصنة.
يضصيف ألوزير.
وأوضصح أنه ““‘ حالة ما إأذأ أشصتكى أحد
ومن جهة أخرى ،أشصارت حصصيلة ألشصركة ألزبائن من أرتفاع فاتورته ،ل يحق ألي كان
أ÷زأئرية لتوزيع ألكهرباء وألغاز إأ ¤وقوع  94أن ي-ط-لب م-ن-ه تسص-دي-ده-ا ق-ب-ل ق-ي-ام ألشص-رك-ة
حادثا سصنة  2018بسصبب ألسصتعمال ألسصيء ب -ال -ت-ح-ري-ات ألضص-روري-ة .وذلك ل-لسص-م-اح ب-ك-ل
ل - -ل - -غ - -از (أسص - -ت - -نشص- -اق أل- -غ- -ازأت أÙروق- -ة زبون بتسصديد أŸبلغ أÙدد ‘ فاتورته بكل
وأنفجارأت بسصبب تسصربات للغاز).
قناعة““.كما أعلن ألوزير عن مرأجعة فاتورة
ن
و
ر
خ
آ
أ
1
9
2
ت -و‘  66شص- -خصص -ا و أصص -يب
ألكهرباء وألغاز.
ن
ع
ا
ص
س
ا
ص
س
أ
ة
م
بجروح ‘ هذه أ◊وأدث ألناج
وحسصب ت- -وضص- -ي- -ح- -ات مسص- -ؤوو‹ شص- -رك -ات
نقصس ألتهوية وألعزل ألسصيء للشصبكة ألدأخلية أل -ت -وزي -ع ،ف-إان مشص-روع أل-ف-ات-ورة أ÷دي-دة ‘
وعدم مطابقة أألجهزة أŸسصتعملة.
صص-ي-غ-ت-ه أل-ن-ه-ائ-ي-ة ” إأع-دأده ع-قب ألج-تماع
ت
ا
ي
ع
م
ج
ي
و‘ هذأ ألشصأان ،طلب عدة ‡ثل
أل -ذي ع -ق-دت-ه ÷ن-ة ضص-ب-ط أل-ك-ه-رب-اء وأل-غ-از
ل
خ
د
ت
ل
أ
ة
م
ح -م -اي -ة أŸسص -ت -ه -لك م -ن أ◊ك -و
وذأت ألشصركة يوم  6فÈأير أŸنصصرم.
Ÿوأج -ه -ة تضص -اع -ف ““أŸآاسص-ي““ أل-ن-اج-م-ة ع-ن
وي -ت -ع -ل-ق أألم-ر ب-ت-ع-دي-ل ﬁت-وى أŸشص-روع
أسصتنشصاق أحادي أكسصيد ألكربون.
بشص-ك-ل يسص-م-ح ب-ق-رأءة أل-ب-ي-ان-ات أل-وأردة ع-ل-ى
م
ا
ع
ل
أ
Ú
م
أ
ل
و‘ ه - -ذأ ألسص - -ي - -اق ،ط - -لب أ
ألفاتورة بشصكل أفضصل مع إأدرأج رمز ““,““QR
،
ه
ت
ئ
ي
ب
و
ك
ل
ه
ت
÷م-ع-ي-ة ح-م-اي-ة وت-وج-ي-ه أŸسص-
›مل ألسصتهلكات وكذأ فضصاء توأصصل مع
حمزة بلعباسس وضصع كوأشصف ألحادي أكسصيد ألزبون.
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مركب ““صسنهاجة قرباز““ بسسكيكدة  ⁄ينل حّقه ‘ إلتصسنيف
إنشسغا’ت ﬂتصس÷ Úعل إŸناطق إلرطبة حظÒة طبيعية ﬁمية تنقلها ““إلشسعب““

لخÒة من أاجل إاعادة العتبار إا ¤اŸناطق الرطبة قرباز ‘ سسكيكدة ،إالّ أانّ غياب التكفل ا◊قيقي بتصسنيفها ،والسستثمار فيها جعلها
رغم ا÷هود التي بذلت خÓل السسنوات ا أ
لراضسي من غطائها الطبيعي واسستنزاف مياهها ‘ السسقي.
غ Òمسستغلة ‘ الÎويج السسياحي اÙلي ،وعرضسة ا ¤كل اشسكال التعدي ،من تلويث للبحÒات وتعرية ا أ
““الشسعب““ ترصسد هذه الوضسعية ضسمن هذا السستطÓع.

áØ«©dG ódÉN :Ióµ«µ°S

ألهميتها البيئوية والسسياحية ،جّندت ﬁافظة الغابات
بسسكيكدة ‘ بداية األمر بالتنسسيق مع ا÷معيات اÙلية
النشسطة ‘ حماية البيئة ،فرق متنقلة باŸنطقة ،للحد من
نهب ثرواتها خصسوصسا وأاّنها عرفت عمليات نهب الرمال
والتعرية من الغطاء النباتي ،وهذه الفرق مزّودة بسسيارات
ت-ق-وم ب-دوري-ات مسس-ت-م-رة ب-ك-ام-ل اŸن-ط-ق-ة ل-ل-حفاظ على
الغطاء النباتي من النتهاكات اŸسستمرة .
كما عملت على ا◊د من السستغÓل غ Òالشسرعي
للخشسب والتّوسسع الفÓحي الذي أا◊ق أاضسرارا جسسيمة،
وتسسبّب ‘ تعرية الغطاء النباتي بهذه اŸنطقة الرطبة،
وهجرة عدد كب Òمن الطيور بسسبب نفاد اıزون اŸائي
السس- -ط- -ح- -ي وا÷و‘ ،وك- -ذا ن- -قصص مسس- -اح- -ات األراضس -ي
الزراعية الفÓحية اŸوجودة بها ،والتي أاضسحت مهّددة
بزحف الرمال عليها جراء النقصص اŸتزايد للغطاء النباتي
ال -ن -اج-م أاسس-اسس-ا ع-ن السس-ت-غÓ-ل ال-ف-احشص وغ Òالشس-رع-ي
للرمال.
سس -ب -ق ان ط -ل -بت ا÷م -ع -ي -ة ال -وط -ن -ي-ة ◊م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة
ومكافحة التلوث  ANPEPبحسسب رئيسسها حليمي علي،
ب -ب -عث اŸشس -روع اÿاصص Ãراق -ب -ة و ح -م-اي-ة اŸن-ط-ق-ة
الرطبة قرباز والذي اسستفاد من قيمة  420مليون دج
م - -ن ط - -رف ب - -رن - -ام - -ج األ· اŸت - -ح - -دة ل - -ل - -ب - -ي- -ئ- -ة
والتنمية  PNEUDوŒسسيده ،موضسحا ‘ ذات السسياق
أان هذا اŸشسروع شسهد جمودا منذ سسنة  2006إا¤
اليوم مع الكتفاء ببعضص الدراسسات التي  ⁄تعط
نتائج ملموسسة ميدانيا ،و” خÓلها تشسكيل ÷نة
مكونة من العديد من األطراف Ãا فيها مديرية
الري ،السسياحة ،البيئةﬁ ،افظة الغابات ،و جمعيتÚ
ناشسطت› ‘ Úال البيئة للمتابعة لكن اجتماعات هذه
اللجنة توقفت ‘ السسداسسي األول لسسنة  2013دون جديد
يذكر لفائدة متابعة اŸشسروع.
اك -دت ا÷م -ع -ي-ة ال-وط-ن-ي-ة أان اŸشس-روع ك-ان يضس-م ب-ن-اء
ق -طب ب -اŸن -ط -ق -ة يضس -م Èﬂا وا‚از أاب -ح -اث وت-ن-ظ-ي-م
ملتقيات وإا‚از بنك للمعلومات خاصص باÙافظة على
اŸن-ط-ق-ة ال-رط-ب-ة وح-م-اي-ت-ه-ا ،ا ¤ج-انب م-واصس-لة تدعيم
السس-ك-ان اÛاوري-ن ب-ك-اف-ة اإلم-ك-ان-ي-ات ل-ت-ث-ب-يت إاق-ام-تهم
باŸنطقة وتشسجيعهم على مزاولة نشساطات فÓحية رعوية
تتماشسى مع اŸنطقة وهو ما كان ﬂططا له أاصس Óداخل
ﬁاور اŸشسروع.
م -ن ج -ان -ب-ه ،اوضس-ح ع-ث-م-ان م-ع-م-ري‡ ،ث-ل ال-دي-وان
اÙلي للسسياحة ب Íعزوز ‘ كث Òمن اŸناسسبات ““ ان
هذا اÛمع للمناطق الرطبة مند  13سسنة ما يزال ‘
نقطة البداية ،واألمور  ⁄تتغ . ÒواŸطالب التي رفعت
÷علها منطقة ﬁمية ومصسنفة  ⁄تأات با÷ديد ،رغم
اعتبار ““رامسسار““ انها منطقة جد هامة““.
كشسف مصسدر من ﬁافظ الغابات لـ ““الشسعب““ ،أان ملف
إانشساء منطقة ﬁمية على طاولة الوزارة اŸعنية ،حتى
تتمتع بالسستقÓلية ‘ التسسي Òوالتمويل ،خاصسة أانه ‘
الوقت الراهن ،ل يوجد “ويل مباشسر لهذه األخÒة التي
سسبق لها أان أا‚زت بشسأانها دراسسة معمقة ب Úا◊كومة،
وبرنامج األ· اŸتحدة للتنمية والصسندوق العاŸي من
أاجل الطبيعة ،للحفاظ على هذه اŸنطقة اŸعنية باتفاقية
““رمسسار““ العاŸية ،ومن ثمة وضسع ﬂطط للتسسي Òمن
شسأانه أان يسسمح بإانشساء ا◊ظÒة الطبيعية اÙمية.
‘ هذا الطار ،قال الدكتور عمار فوفوﬂ ،تصص ‘
الفÓحة والتنمية الريفية بجامعة سسكيكدة ،لـ ““الشسعب““ ،ان
منطقة قرباز صسنهاجة مهمة للغاية كونها –افظ على
التوازن اإليكولوجي البيئي ،ولها مقومات نادرة““.
عن مسستقبل هذه اÙمية،
أاوضس - -ح ال- -دك- -ت- -ور أان- -ه
ي-ن-تظر تصسنيفها
كحظÒة

البيئية و اŸولدة للÌوة.

أإك Ìمن  12أإلف من إلطيور زإرت إŸنطقة

طبيعية
ﬁم -ي-ة ،وب-ت-غ Òوضس-ع-ه-ا
ال -ق -ان-و Êو–صس-ل-ه-ا ع-ل-ى السس-ت-قÓ-ل-ي-ة ‘
التسسي ،Òيصسبح لها غÓف ما‹ Áكنها من تثم ÚاŸكان
Ãا يسسمح بخلق الÌوة ،عن طريق القيام بأاشسغال التهيئة،
وإا‚از بعضص مرافق ترفيه ،وتثم Úمنتجاتها الغابية ،وفتح
اÛال لسسكان اŸنطقة من أاجل ‡ارسسة الفÓحة من
خÓل زراعة أاشسجار الزيتون أاو األشسجار اŸثمرة التي
–Îم البيئة وغÒها““.
اÛمع للمناطق الرطبة صسنهاجة – قرباز ،الواقعة
ببلديات جندل ،بن عزوز ،اŸرسسى ،تصسنف من ب Úأاهم
الكنوز الطبيعية ا÷ميلة التي تزخر بها سسكيكدة ،وتعّد ‘
نفسص الوقت من ب Úأاجمل اŸناطق الرطبة على اŸسستوى
العاŸي تّÎبع هده الخÒة على مسساحة إاجمالية تقدر بـ
42100هكتار ،وهي ضسمن اŸناطق اÙمية دوليا طبقا
للمادة  21من اتفاقية ““رمسسار““ –ت رقم 1056اŸؤورخ
‘ ،2001/02/02و–ت - -وي ع- -ل- -ى  09ب -حÒات ‘ غ -اي -ة
ا÷مالÃ ،سساحة تقدر بـ  2580هكتار ،و“تاز بطابعها
البيئي اÿاصص سسواء تعلق األمر بطبيعة غاباتها اÙيطة
بها أاو بنوعية النباتات اŸمتدة على طول هذه البحÒات
م -ن ا÷ان -ب‡ ،Úا ج -ع -ل -ه -ا م -ل -ج-أا وع-ل-ى م-دار ال-فصس-ول
األربعةı ،تلف أاصسناف الطيور اŸهاجرة والنادرة ‘
العاÃ ⁄ا فيها ﬂتلف الطيور اŸائية.

إتفاق شسرإكة من أإجل تسسي Òعصسري
Ÿركب إŸناطق إلرطبة
وافقت اŸديرية العامة للغابات مؤوخرا ،لتنفيذ خطة
ال -ع -م-ل ا÷دي-دة ل-تسس-يÒ

مركب اŸناطق الرطبة ““قرباز صسنهاجة““ ،وذلك بإاقرار
اعتمادها للمرحلة الثانية من برنامج العمل النموذجي
ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة وال-زراع-ي-ة اŸعد بالتنسسيق مع برنامج
األ· اŸتحدة للتنمية ،بهدف حماية مياه هذه اŸنطقة
م -ن ال -ت -ل-وث ،واقÎاح ح-ل-ول ع-م-ل-ي-ة ل-تشس-غ-ي-ل السس-ك-ان ‘
نشساطات ذات طابع اقتصسادي ﬁافظ على البيئة.
” ‘ نفسص اإلطار تنفيذ برنامج العمل النموذجي
للتنمية الريفية والزراعية ،إا‚از مركز للتكوين والتدريب
‘ اÛالت ال -ت -ي ل -ه -ا ع Ó-ق-ة ب-ال-ب-ذي-ئ-ة ‘ ح Úتشس-م-ل
اŸرحلة الثانية تنفيذ توصسيات الÈنامج اŸتعلقة بخطة
العمل اŸقÎحة من طرف اÈÿاء لعصسرنة تسسي Òمركب
اŸناطق الرطبة ““قرباز صسنهاجة““ ،للحفاظ على التنوع
البيولوجي اÿاصص بالنباتات وا◊يوانات مع اŸسساهمة ‘
ت -ط -وي -ر نشس -اط زراع -ة ال -ت Úالشس -وك -ي م -ن ط -رف اŸرأاة
الريفية باŸنطقة.
يأاتي اتفاق الشسراكة الول الذي ” التوقيع عليه مؤوخرا
ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،ل-ت-جسس-ي-د مشس-روع ال-تسس-ي ÒاŸن-دمج
Ÿركب اŸناطق الرطبة قرباز صسنهاجة بسسكيكدة ،بÚ
وزارة الشسؤوون اÿارجية و برنامج ال· اŸتحدة ال‰ائي
و اŸديرية العامة للغايات ‘ ،مسسعى اŸصسالح اıتصسة
للمحافظة على هذه اŸناطق وخطوة أاو ¤نحو تصسنيفها.
وب -حسسب خ -ب Òب -ال -ه -ي -ئ -ة ال‡ي -ة ‘ ا÷زائ -ر ،ف -إان
اŸشسروع يندرج ‘ اطار السسياسسة الوطنية للحفاظ على
اŸناطق الربطة و التنوع البيئي و التنمية اŸسستدامة .وقد
” اعداده بالشسراكة مع برنامج ال· اŸتحدة الإ‰ائي
كما ان اŸشسروع قد شسرع ‘ تنفيذه منذ سسنة ،2003
يتضسمن اقÎاح حلول علمية ◊ماية الÌوة اŸائية من
خÓل تثبيت الكثبان الرملية على مسساحة  75هكتارا ،مع
اخ -ت -ي -ار شس -رك -ة ““ك -وك -ا ك -ول““ ع Èم-ب-ادرة ““ري-ن““ ل-ت-م-وي-ل
اŸشس-روع ب-ق-ي-مة 300أال -ف دولر ،تضس-اف إال-ي-ه-ا مسس-اه-م-ة
ا◊كومة ا÷زائرية بقيمة  100أالف دولر ،و سستمتد لـ12
شسهرا‡ ،ا سسيمكن من تعزيز ا◊ماية من الفيضسانات و
م -راق -ب -ة ال‚راف و –سس Úن -وع -ي -ة اŸي -اه و اح -ت -ب -اسص
الكربون ،ووفق نفسص اŸصسدر ،فاŸشسروع يهدف ا ¤اعادة
العتبار و تثم ÚاŸنطقة من خÓل السستعمال العقÊÓ
Ÿواردها اŸائية““ ،و باإلضسافة ا ¤الشسق البيئي ،سسيمكن
اŸشسروع أايضسا ،من منح امكانيات تسسلية و تأام Úالسسكان
اŸقيم Úبالقرب من هذه اŸناطق الرطبة ،و يسساهم ‘
التنمية القتصسادية و الجتماعية للمنطقة ككل ،وذلك
ب -خ -ل -ق سس -ي -اح-ة مسس-ت-دام-ة م-ن خÓ-ل –سس Úال-فضس-اءات
الطبيعية وا◊فاظ على ثروتها البيئية و تشسجيع نشساطات
الصسناعات التقليدية اŸنتجة ،انطÓقا من مواد ﬁلية و
تثم Úالنشساطات القتصسادية و

سسعت مصسالح الغابات Ÿقاطعة عزابة ،رفقة ا÷معيات
النشسطة ‘ اŸيدان ع Èبلديتي عزابة وبن عزوز إا¤
تكثيف ا÷هود قصسد حماية الطيور اŸهاجرة اŸتواجدة
باŸنطقة الرطبة بن عزوز ،نتيجة تعرضص هذه اŸنطقة
خÓل السسنوات األخÒة إا ¤اعتداءات عرضست غطاءها
النباتي إا ¤التعرية ‡ا تسسبب ‘ هجرة عدد كب Òمن
الطيور بسسبب نفاذ اıزون اŸائي السسطحي وا÷و‘
وك- -ذا ن -قصص مسس -اح -ات األراضس -ي ال -زراع -ي -ة ال -ف Ó-ح -ي -ة
اŸوجودة بها والتي أاضسحت مهددة بزحف الرمال عليها
جراء النقصص اŸتزايد للغطاء النباتي الناجم أاسساسسا عن
السس-ت-غÓ-ل ال-ف-احشص وغ Òالشس-رع-ي ل-ل-م-رام-ل اŸتواجدة
بها.
اŸبادرة جاءت على اعتبار أان هذه اŸنطقة تعد ملجأا
وع -ل -ى م-دار ال-فصس-ول األرب-ع-ة ıت-ل-ف أاصس-ن-اف ال-ط-ي-ور
اŸه -اج -رة وال-ن-ادرة ‘ ال-ع-اÃ ⁄ا ف-ي-ه-ا ﬂت-ل-ف ال-ط-ي-ور
اŸائية ،حيث يعيشص فيها ما يقارب  230صسنف من الطيور،
منها أاك Ìمن  140صسنف تعيشص ‘ اŸناطق الرطبة فقط
من بينها  42صسنفا هي ‘ األصسل طيور جد نادرة للغاية
كالنعام الوردي وأابو السساق األبيضص والبلشسون األرجواÊ
والهدهد والنورسص.
أاج Èذلك الوضسع اÿط ÒاŸسسؤوول Úحينها ،إا ¤اتخاذ
جملة من اإلجراءات السستعجالية ،منها Œميد نشساط
اŸرامل ال ّسست التابعة Ÿؤوسسسسات عمومية ،والتي تنشسط
جلها على مسستوى دائرة ابن عزوز ،وبالضسبط ‘ اŸنطقة
ال -رط -ب -ة صس -ن -ه -اج -ة ق -رب -از وم -ن-ع ال-رع-ي اŸك-ث-ف وغÒ
اŸراقب ،مع القيام بعملية تشسجŸ Òسساحات شساسسعة منها
بأاشسجار الصسنوبر والبلوط الفليني وببعضص النباتات بغرضص
تثبيت الكثبان الرملية ،مع إا‚از حاجز أاخضسر داخل ا◊يز
العمرا ،Êناهيك عن تكثيف اŸراقبة ا÷وارية على كامل
اŸنطقة Ãسساهمة ا÷هات اıتصسة.
وقد بلغ عدد الطيور التي هاجرت ‘ اخر إاحصسائيات
باŸنطقة الرطبة صسنهاجة قرباز ،إا 12 ¤أالف و 728طائر
وتتشسكل من اثني وثÓث Úنوعا ،قدمت من ﬂتلف أانحاء
أاوروبا ومن جنوب روسسيا ،وتلقى الرعاية والعناية من
طرف مصسالح الغابات إا ¤جانب الهيئات اÙلية اŸعنية
بالبيئة واÙيط.

مركز للتحسسيسس وإلÎبية إلبيئية باŸنطقة
” انشساء أاول مركز للتحسسيسص والÎبية البيئية عÈ
الوطن Ãشستلة قرباز ،ببلدية جندل ،شسرق مدينة سسكيكدة،
ويضس -م ه -ذا الخ ،Òغ -رف -ة خ-اصس-ة ثÓ-ث-ي-ة األب-ع-اد “ك-ن
األط -ف -ال م -ن الن -ت -ق -ال م -ن ال-ع-ا ⁄ا◊ق-ي-ق-ي إا ¤ال-ع-ا⁄
الفÎاضسي عن طريق نظارات خاصسة يقومون خÓلها
بزيارة اŸنطقة الرطبة قرباز صسنهاجة والتعرف عليها
ومشس -اه -دة ك-ل أان-واع ال-ط-ي-ور وا◊ي-وان-ات وك-ذا ال-ن-ب-ات-ات
اŸتواجدة بها بتكنولوجية عالية.
اŸركز كان ‘ األصسل عبارة عن منزل تابع لقطاع
الغابات ،هيئ من جديد ،ويضسم غرفة خاصسة بالسسلسسلة
الغذائية للحيوانات وأاخرى يتعرف من خÓلها األطفال
عن طريق وسسائل متقدمة مسسار الطيور اŸهاجرة عÈ
العا ⁄وطريقة ترقبها ،ويندرج انشساء اŸركز ‘ إاطار
توعية األطفال باÙافظة على البيئة واŸوارد الطبيعية
وت-ق-ري-ب-ه-م م-ن ال-وسس-ط ال-ط-ب-ي-ع-ي وك-ذا اإلج-ابة عن
تسساؤولتهم حول طريقة عيشص ﬂتلف
ا◊يوانات الÈية.
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’Ÿانية ‘ تسسي Òالنفايات
الشسراكة ا÷زائرية ـ ا أ

÷نة تقنية Ÿتابعة وضشمان أ’نتقال ألتدريجي للعملية بجيجل

أاشسرف بشس Òفار وا‹ جيجل ،بقاعة
ا’ج -ت -م -اع -ات ل -ل -و’ي -ة ع-ل-ى اج-ت-م-اع
“ح- - - -ور ح- - - -ول مشس- - - -روع الشس- - - -راك - - -ة
’Ÿان - -ي - -ة ف - -ي- -م- -ا ي- -خصس
ا÷زائ - -ري - -ة ا أ
““–سس Úاÿدم- -ة ال- -ع -م -وم -ي -ة ‘ ›ال
تسس -ي Òال-ن-ف-اي-ات““ ،ب-ت-ق-د Ëع-رضس م-ن
’Ÿانية GIZ.
طرف الوكالة ا أ

جيجل :خالد العيفة

ي-خصض تسس-ي ÒاŸرح-ل-ة ا’ن-ت-ق-ال-ي-ة لنشساط
ج -م -ع ون -ق -ل ال -ن-ف-اي-ات ع-ل-ى مسس-ت-وى ب-ل-دي-ة
جيجل ‘ ،انتظار –ويل هذه اŸهمة نهائيا
إا ¤اŸؤوسسسسة العمومية لتسسي Òمراكز الردم
التقني للنفايات ‘ نوفم Èمن السسنة ا÷ارية،
ورسس -م السس -ي -ن -اري-وه-ات اÙت-م-ل-ة اŸت-ع-ل-ق-ة
ب -ع -م -ل -ي -ة –وي -ل ه -ذه ال -نشس -اط-ات  ،ل-ف-ائ-دة
اŸؤوسسسس -ة ال -ع -م -وم -ي -ة ل -تسس-ي Òم-راك-ز ال-ردم
ال- -ت -ق -ن -ي ل -ل -ن -ف -اي -ات “اشس -ي -ا م -ع اŸرسس -وم
ال -ت -ن-ف-ي-ذي رق-م  199-18اŸت-ع-ل-ق ب-تفويضض
اŸرفق العام.
وخلصض ا’جتماع إا ¤اتخاذ إاجراءات من
اه -م -ه-ا ت-ك-ل-ي-ف ÷ن-ة ت-ق-ن-ي-ة م-ن ط-رف وا‹
الو’يةŸ ،تابعة وضسمان ا’نتقال التدريجي
أ’نشس -ط -ة ج -م-ع ون-ق-ل ال-ن-ف-اي-ات م-ن مصس-ال-ح
البلدية إا ¤اŸؤوسسسسة العمومية لتسسي Òمراكز
الردم التقني للنفايات ‘ أاجل أاقصساه نوفمÈ

القادم ،وتكفل  GIZبتجهيز وتهيئة منطقة
‰وذجية على مسستوى مركز بلدية جيجل بكل
الوسسائل اŸتعلقة بالتسسي Òالعصسري للنفايات.
ك -م -ا سس-ي-خصسصض م-ك-تب Ãع-اي Òع-اŸي-ة
Óشسراف على هذه العملية ،باإ’ضسافة ا¤
ل إ
انشساء خلية للمتابعة واŸراقبة تشسرف عليها
ال -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة ل-ل-ن-ف-اي-ات ووك-ال-ة ،GIZ
›ه- -زة بـدراج- -ات ن- -اري- -ة ،أاج -ه -زة ،GPS
هواتف ﬁمولة وسسيارة ،مع اعداد دراسسة
إ’‚از ح -ظÒة ل -ل -ع -ت -اد وورشس -ات ل -لصس -ي-ان-ة،
›هزة Ãحطة لغسسل الشساحنات وا◊اويات.

ومشس- - -روع الشس - -راك - -ة ل - -ت - -حسس Úاÿدم - -ة
العمومية ‘ ›ال تسسي Òالنفايات ،يرتكز
على ﬁاور وضسع ﬂطط ‰وذجي للتسسيÒ
اأ’‚ع ل -ل -ن -ف -اي -ات اŸن -زل -ي -ة ،وضس-ع ب-رن-ام-ج
ل-ت-ك-وي-ن وت-ط-وي-ر ال-ق-درات ıتلف اŸعنيÚ
ب -ع-م-ل-ي-ة ج-م-ع ون-ق-ل وم-ع-ا÷ة ال-ن-ف-اي-ات م-ن
إاطارات ،أاعوان النظافة وسسائقي الشساحنات،
م -راف -ق -ة الشس -ب -اب ÿل -ق م -ؤوسسسس -ات صس -غÒة
وم - -ت- -وسس- -ط- -ة ‘ م- -ي- -دان تسس- -ي Òوم- -ع- -ا÷ة
النفايات.

’شسخاصس والصسحة العمومية
الشسرطة تكثف نشساطها ◊ماية ا أ

جاهزية تامة لفرقة مكافحة أ÷رÁة أإ’لكÎونية أ’من معسشكر
’من الو’ئي Ÿعسسكر
أاوضسح رئيسس ا أ
ل -دى ع -رضس -ه حصس -ي -ل -ة نشس -اط ال -ع -م -ل
الشسرطي Ÿصسا◊ه خÓل سسنة  ،2018أان
ف-رق-ة م-ك-اف-ح-ة ا÷رÁة ا’ل-كÎون-ية
“ك- - -نت م- - -ن م- - -ع - -ا÷ة ع - -دة قضس - -اي - -ا
إاجرامية باسستغÓل نظام أافيسس  ،منها
’شسخاصس
 19قضسية متعلقة باŸسساسس با أ
أاغلبها على موقع التواصسل ا’جتماعي
فايسس بوك ،و 7قضسايا تتعلق باŸسساسس
’ل-ي-ة ل-لمعطيات ،
Ãن-ظ-وم-ة اŸع-ا÷ة ا آ
مؤوكدا ‘ ذلك جاهزية الفرقة Ÿواجهة
ح- -ا’ت ال -ت -ح -ريضس وال -تشس -ويشس ع -ل -ى
ال-ن-ظ-ام ال-ع-ام ب-اسس-ت-ع-م-ال ال-فايسس بوك
’سس - -ي - -م - -ا م - -ع إاق - -ب - -ال ا÷زائ - -ر ع - -ل - -ى
ا’نتخابات الرئاسسية .

معسشكر :أام ا.Òÿسس
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى  ،أاب- -رز ال- -ع -م -ي -د اأ’ول
للشسرطة بطيوي عبد الغني  ،الدور اŸنوط
Ãخ - -ت - -ل - -ف ا÷ه- -ات اإ’داري- -ة اıول ل- -ه- -ا
م -ك -اف -ح -ة ال -ت -ج -ارة اŸوازي-ة وال-ت-نسس-ي-ق م-ع
مصسالح الشسرطة لذات الهدف  ،دون أان يخفي
اÿلل التنسسيقي اŸوجود ب Úالشسرطة وقطاع
التجارة على وجه اÿصسوصض  ،بفعل التأاخÒ
ال- -ذي يسس -ج -ل ‘ م -ع -ا÷ة م -ل -ف -ات ال -ت -ج -ار
اıالف Úللتنظيم العام  ،سسواء من حيث الرد
ع - -ل - -ى إاب Ó- -غ- -ات الشس- -رط- -ة أاوا’ع- -ت- -ذارات

واقÎاح -ات ال -غ-ل-ق ال-ت-ي ي-ت-ع-دى ال-رد ع-ل-ي-ه-ا
نحوأاسسبوع من الوقت ‘ بعضض ا◊ا’ت.
وذكر اŸسسؤوول أان مصسا◊ه “كنت قبل
أايام من حجز  3قناط Òمن اللحوم الفاسسدة
بأاحد اأ’سسواق التي تغيب عنها كليا اŸراقبة
اŸفروضض أان تطبق على ا◊ركة التجارية ،
مشسÒا ب -ل -غ -ة اأ’رق -ام  ،أان مصس -ال -ح الشس -رط-ة
العامة للتنظيم وفرقة العمران وحماية البيئة،
قد “كنت من إاحصساء ومراقبة  11617مع
تسسجيل ﬂ 1344الفة ،واقÎاح غلق ﬁ 430ل
Œاري ‘ ،ح Úسس - -ج- -لت ف- -رق- -ة ال- -ع- -م- -ران
ل -وح -ده -ا ﬂ 126ال -ف-ة م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-ج-ارة
اŸوازية واحتÓل اأ’رصسفة و“كنت من حجز
 82قنطار من اŸواد الغذائية الفاسسدة.
‘ سس- -ي -اق ذي صس -ل -ة ق -ال ،ال -ع -م -ي -د اأ’ول
ل -لشس -رط -ة ب -ط -ي-وي ع-ب-د ال-غ-ن-ي ،أان ل-يسض ك-ل
سسلوك غ Òسسوي يرقى لدرجة الظاهرة وأان
السس -ل -وك -ات ا’ج -رام -ي -ة أاوج -دت ل -ه -ا آال-ي-ات
قانونية Ÿعا÷تها  ،مشسÒا ‘ ذات الصسدد إا¤
ضس -رورة –ل-ي اŸواط-ن ب-ث-ق-اف-ة ال-ت-ب-ل-ي-غ ع-ن
ا÷رÁة ح -ت -ى يسس -ه -م ‘ اك -ت -م -ال اŸع -ادل -ة
اأ’منية.

 1116وحدة سشكنية ترقوية Ãعسشكر
أاك -د ال -ع-م-ي-د اأ’ول ل-لشس-رط-ة رئ-يسض ا’م-ن
ال -و’ئ -ي Ÿعسس -ك -ر ب -ط -ي -وي ع -ب-د ال-غ-ن-ي ،أان

’و¤
‘ احتفالية اسستشسهاد قائد الو’ية ا أ

ربط أك Ìمن  400عائلة بالغاز بقريتي أÿروب وأŸنزل بخنششلة

اح -ت -ف -اء ،ب -ال-ذك-رى ال58
’سس -تشس -ه -اد الشس-ه-ي-د ال-ب-ط-ل
““ع - -ل - -ي سس - -واي- -ح- -ي““ ق- -ائ- -د
الو’ية اأ’و‹ ،” ،اليوم ،ع
ربط قريتي اŸنزل وÿروب
التابعت Úلبلدية ا◊امة غرب
ع- -اصس- -م- -ة ال- -و’ي- -ة ب- -ال -غ -از
ال-ط-ب-ي-ع-ي لفائدة  457عائلة
Ãا سس- -يضس- -ع ح- -دا Ÿع -ان -ات
ج -لب ق-ارورات غ-از ال-ب-وت-ان
وال -ن -ق -ل اŸسس -ت -م-ر م-ن وا¤
ﬁطات اÿدمات من جهة
ويشسجع السسكان على البقاء
بهذه Ÿناطق الريفية وزيادة
خدمة الفÓحة بها ،مع العلم
ان ال - -ق - -ري - -ت ÚاŸذك - -ورتÚ
تقعان على ضسفاف الطريق
الوطني رقم  88الرابط بÚ
و’يتي خنشسلة وباتنة.
برنامج ا’حتفال ‘ شسقه
ال- -ت- -ن- -م -وي ي -تضس -م -ن ك -ذلك
الوقف على مشسروع التزويد

بالغاز للمجمع لريفي بذات
اŸن - -ط - -ق - -ة اÿروب ،وك- -ذا
إاطÓ-ق ع-م-ل-ي-ة ت-زوي-د سسكان
ح - - -ي  408مسس-ك-ن ب-ب-ل-دي-ة
ب-وح-م-ام-ة ب-اŸنطقة ا÷بلية
بالكهرباء.
وإاضس - -اف - -ة إا ¤م- -راسس- -ي- -م
ا’ح- -ت- -ف- -ال اŸع -ت -ادة ب -ه -ذه
ال - -ذك - -رى ،ب - -رم - -ج ت - -ق- -دË

شس -ه -ادات م -ن ط -رف رف -ق-اء
الشس - -ه - -ي - -د ال - -ق - -ائ- -د ع- -ل- -ى
سس -واي -ح-ي ،م-ن أام-ام ال-نصسب
التذكاري اıلد له ببلدية
Ÿصس - - - -ارة ،ح - - - -ول فصس- - - -ول
اŸعركة التي اسستشسهدا بها
وكذا تكر Ëبعضض من رفقائه
وعائلته باŸناسسبة.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي

مصس- -ا◊ه ح- -ريصس- -ة ع -ل -ى ح -م -اي -ة اŸواط -ن
واŸمتلكات ‘ ظل توفر اآ’ليات القانونية
واأ’منية واŸادية الÓزمة،مشسÒا إا ¤وصسول
ال -ت-غ-ط-ي-ة ا’م-ن-ي-ة Ãعسس-ك-ر إا ¤نسس-ب-ة ،٪100
سستتدعم قريبا بـ 4مقرات للشسرطة بكل من
بلديات فروحة ،اŸامونية ،حي أاو’د مالك
ب -اÙم -دي -ة وم -ق-ر حضس-ري ث-ا Êبسس-ي-ق ،إا¤
جانب  3مقرات أامنية موجودة طور ا’‚از
و 4مقرات أاخرى مقÎحة ل‚Óاز ،فضس Óعن
ع -م -ل -ي -ة ل -ت-ج-دي-د حضسÒة الشس-رط-ة وŒدي-د
وسس-ائ-ل ا’تصس-ال الÓ-سس-ل-ك-ي-ة ب-أاخ-رى ح-دي-ث-ة
ومتطورة.
كما أاوضسح العميد اأ’ول للشسرطة بطيوي
ع- -ب- -د ال -غ -ا ،Êأان -ه ‘ إاط -ار رف -ع م -ع -ن -وي -ات
م -ن -تسس -ب -ي ا÷ه -از Ãعسس -ك -ر وت -وف Òظ-روف
اجتماعية مثلى تسساعدهم على أاداء مهامهم
على أاكمل وجه ” ،بر›ة إا‚از  1116وحدة
سسكنية ترقوية بÎاب الو’ية لفائدة عناصسر
الشسرطة ،مشسÒا ‘ ذات السسياق إا ¤حرصض
مصس- -ا◊ه لÎق- -ي- -ة ظ -روف ال -ك -ف -ل الصس -ح -ي
Ãن -تسس -ب -ي -ه وذوي -ه -م ‘ إاط -ار ات -ف-اق-ي-ات م-ع
اأ’ط -ب -اء اÿواصض اسس -ت -ج -اب -ة ’نشس -غ -ا’ت -ه -م
وتطلعاتهم.

أمـن بجاية ‘ حملة –سشيسس
من حوأدث أŸرور
Óم -ن
ن- -ظ- -مت اŸصس- -ل- -ح- -ة ال- -و’ئ -ي -ة ل  -أ
العمومي ،بالتنسسيق مع مصسالح أامن الدوائر
ب -و’ي -ة ب-ج-اي-ة ،أامسض اأ’ول ،ح-م-ل-ة واسس-ع-ة
النطاق ضسد مسستعملي الدراجات النارية،
وهذا نظرا لكون عدد معت Èمن حوادث
اŸرور ،ي-ك-ون أاصس-ح-اب ال-دراج-ات ال-ن-اري-ة
ط- -رف- -ا ف- -ي- -ه- -ا سس- -واء كضس- -ح- -اي- -ا ح- -وادث
أاومتسسبب Úفيها.
وب -حسسب مصس -در مسس -ؤوول ،ف -إان-ه ب-ه-دف
ا◊د م- -ن ه -ذه ال -ظ -اه -رة ق -امت ﬂت -ل -ف
ال-ف-رق وال-وح-دات اŸي-دان-ي-ة ،ال-ت-ابعة أ’من
و’ي -ة ب -ج -اي -ة Ãب -اشس -رة ع -م -ل -ي -ة م -راق -ب-ة
مدروسسة واسسعة النطاق Ÿراقبة أاصسحاب
هذه الدراجات النارية ،حيث أاسسفرت هذه
العملية عن مراقبة  293دراجة نارية‚ ،م
عنها –رير ﬂ78الفة منها 58تعلق بعدم
وضسع خوذة اأ’مان أاثناء السسياقة.
كما ” تسسجيل  33جنحة مرورية متعلقة
بإانعدام شسهادة التأام ،Úو‘ نفسض اإ’طار ”
–وي -ل  21دراج -ة ن-اري-ة ،بسس-بب ا’ن-ع-دام
ال -ت -ام ل -ل -وث -ائ -ق قصس -د ال -ت-ح-ق-ي-ق ،وسس-حب
58رخصس -ة سس -ي-اق-ة ت-ت-ع-ل-ق Ãخ-ال-ف-ة ق-ان-ون
اŸرور ،وتهدف هذه ا◊ملة ‘ إاطار ضسمان
راح-ة وسسÓ-م-ة اŸواط-ن Úأاث-ن-اء ت-ن-قÓتهم،
والتقليل من حوادث اŸرور التي غالبا ما
يكون سسواق الدراجات النارية طرف فيها.

بجاية :بن النوي توهامي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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 130مليون دينار إ’عادة تأاهيل ألّطرق ألو’ئية ببجاية

صس- -صس اÛلسس الشس- -ع- -ب- -ي ال- -و’ئ -ي
خّ
’ولّية
ل-و’ي-ة ب-ج-اي-ة ،م-ن م-ي-زان-ي-ت-ه ا أ
لسس -ن-ة  ،2019ظ -رف -ا م -ال-ي-ا ق-ي-م-ت-ه 130
’ع-ادة ت-أاه-ي-ل ع-دد من
م-ل-ي-ون دي-ن-ار ،إ
ال ّ-ط -رق ال -و’ئ -ي -ة ال -ت -ي تشس -ه -د ح -ال-ة
ت -ده -ور ج ّ-د م -ت -ق -دم-ة ،ح-يث ح-ظ-يت
’ك Ìتضسّررا والتي تسستدعي
الطّرق ا أ
ح -ال -ت -ه -ا الشس -روع ‘ إاصس Ó-ح -ه -ا بشس -ك -ل
’ول -وي -ة ‘ ،إاط -ار ه -ذه
اسس- -ت -ع -ج -ا‹ ب -ا أ
ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا أايضس-ا تسس-ه-يل
ال-ق-ي-ام Ãع-ا÷ة اŸط-ب-ات وا◊ف-ر ال-ت-ي
◊قت ب- -ع- -دد م- -ن ال- -ط- -رق ،وال- -ت- -ي ّ”
إاحصساؤوها على مسستوى عدد من أاشسطر
الشسبكة بالو’ية .
جاءت هذه العملية اسستجابة ’حتجاجات
مواطني بعضض البلديات التي تعÈها ال ّ
طرق
ال- -و’ئ- -ي -ة ،ح -يث أان أاك Ìال -ط -رق -ات تضس ّ-ررا
هوالطريق الو’ئي رقم  ،43الذي يع Èبلدية
توجة على مسسافة طولها  45كلم ،كما أانه
ي-رب-ط-ه-ا ب-ال-ط-ري-ق Úال-وط-نيان رقم  12و24
ال ّ-ل -ذان ط -ال أام -د أاشس-غ-ال إاع-ادة ت-أاه-ي-ل-ه-م-ا،
فباإ’ضسافة إا ¤ضسيقه وغياب جوانب الطريق
به ،يعا Êهذا الطريق من أارضسيته اŸتواجدة
‘ حالة يرثى لها ،ما يف ّسسر كون الناقلÚ
ال-ذي-ن يضس-م-ن-ون ن-ق-ل اŸسس-اف-ري-ن ع-لى طول
اÿط الّرابط ب Úتوجة وبجاية ،قد دخلوا ‘
ال -ع -دي-د م-ن اّŸرات ‘ إاضس-راب-ات ،م-ط-ال-بÚ
بتصسليح هذا الطريق الذي يسسلكونه يوميا،
حيث نّددوا بالوضسع الذي آالت إاليه حافÓتهم

بسسبب حالة هذا الطريق الكارثيّة.
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-ج-لسض الشس-ع-بي البلدي لبلدية
ت-وج-ة ،ت-ع-ت Èإاع-ادة ت-أاه-ي-ل ال-ط-ري-ق ال-و’ئ-ي
43أاول -ي -ة قصس -وى ،إاذا أان ه -ذا ال -ط -ري -ق ي -عّ-د
Ãث-اب-ة ال-ع-م-ود ال-ف-ق-ري ل-ب-ل-دي-ة توجة ،لكونه
يع Èتقريبا كافة ُقراها ،أامّا الطريق الو’ئي
ف
رقم  42أا ،الذي يع Èبلدية بوجليل ،فلم يُك s
هواآ’خر عن التدهور على مّر السسن ،Úما
سسّبب انزعاج اŸواطن Úالذين يسسلكونه بشسكل
يومي.
وي-ت-واج-د ه-ذا الشس-ط-ر م-ن ال-ط-ري-ق ال-ذي
يبلغ طوله  15كلم ،والذي يربط ب Úالطريق
ال- -و’ئ -ي رق -م  12اŸت-واج-د ب-و’ي-ة ال-ب-وي-رة
وال -ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م  ،106وال -ذي ي -وصس-ل
و’ية بجاية بو’ية برج بوعريريج ‘ ،حالة
مأاسساوية ،حيث  ⁄يعرف بالّرغم من كونه
طريقا تك Ìفيه حركة ال ّسس ،Òأاية عملية إاعادة
تأاهيل منذ  ،2011سسنة القيام برصسفه ،ولكن
ما تسسّبب ‘ تفاقم تدهور الطريق هوغياب
كامل أاشسغال الصسيانة والتعزيز.
ويعا Êالشسطر اŸعني من ا’فتقار ا◊اد
إا ¤ق- -ن- -وات الّصس- -رف وال- -ب- -ال- -وع -ات وب -اق -ي
التجهيزات ،التي من شسأانها السسماح بصسرف
مياه اأ’مطار التي أا◊قت أاضسرارا جسسيمة ‘
العديد من اأ’مكنة ،وعليهÁ ’ ،كن لسسالك
ه-ذا ال-ط-ري-ق سس-وى م-ع-اي-ن-ة ام-تÓ-ئ-ه با◊فر
والشسقوق واŸطبّات ،التي تعمل على اسستثارة
حالة من التوّتر الشسديد لدى السسائق Úوذلك
كلما مّروا من هناك.

وقف على اŸعاناة اليومية للواطن Úبقرى البويرة

رئيسس أÛلسس ألششعبي ألو’ئي يتفقد بلدية أو’د رأششد
ق- -ام أاح- -م- -د ب- -وت -ات -ة رئ -يسس اÛلسس
الشس- -ع- -ب -ي ال -و’ئ -ي ب -ال -ب -وي -رة ب -زي -ارة
ميدانية إا‹ العديد من القرى واŸداشسر
ببلدية أاو’د راشسد الواقعة على بعد 35
كلم جنوب شسرق عاصسمة الو’ية ،حيث
وق- -ف ع- -ل- -ى اŸع- -ان -ات ال -ي -وم -ي -ة ال -ت -ي
يتخبط فيها سسكان تلك القرى.

البويرة :ع .نايت رمضشان
خÓل هذه الزيارة التقى رئيسض اÛلسض
الشسعبي الو’ئي بالعديد السسكان حيث عÈوا
ل- -ه ع- -ن ت- -ذم- -ره- -م م- -ن ال- -ت- -ه- -م -يشض وع -دم
اسس -ت -ف -ادت -ه -م م -ن اŸشس-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة ال-ت-ي
تعيشسها بعضض القرى وأاحيانا أاحياء ‘ نفسض
القرية.
اÙطة اأ’و ¤كانت قرية حÓسسة والتي
ت -ق -ع ع -ل-ى ب-ع-د ح-وا‹  15ك-ل-م م-ن ع-اصس-مة
البلدية ،انتقد السسكان السسياسسة اŸنتهجة من
ط - -رف رئ- -يسض ال- -ب- -ل- -دي- -ة ،ح- -يث أان- -ه حسسب
تصس -ري -ح -ات -ه -م ف -إان م -ع -اي Òا’سس -ت -ف-ادة م-ن
اŸشساريع ترتكز على عدد اأ’صسوات اŸعÈ
لصس -ا◊ه خ Ó-ل ا’ن -ت -خ -اب -ات اأ’خÒة ووك-ذا
ا’سستفادة بإاعانات الدولة مثل السسكن الريفي
أاوا’جتماعي.
ك-م-ا رف-ع-وا انشس-غ-ا’ت-ه-م واŸت-ع-ل-ق-ة بربط
القرية بالغاز الطبيعي وتوسسيع شسبكة الكهرباء
الريفية ليسستفيد منها كل السسكان دون “يز
’ن -ت -م -ائ-ه السس-ي-اسس-ي ،ك-م-ا ط-ال-ب-وا ب-تسس-ج-ي-ل
مشس -روع ت-ه-ي-ئ-ة اŸدرسس-ة ا’ب-ت-دائ-ي-ة ل-ل-ق-ري-ة
وال -ت -ي ي -ت-م-درسض ف-ي-ه-ا ال-تÓ-م-ي-ذ ‘ ظ-روف
صسعبة يفتقرون أ’دنى شسروط مثل التدفئة
وسساحة مهيأاة إا ¤جانب تهيئة طرق تؤودي إا¤

أاحياء القرية وتوسسيع شسبكة الصسرف الصسحي.
وبواد اÿميسض ع Èالسسكان عن تذمرهم
إازاء رئيسض البلدية والذين اعتÈوه أانه  ⁄يف
بوعوده خÓل ا◊ملة ا’نتخابية مثل إايصسال
القرية تعزيز القرية بشسبكة اŸياه الشسرب من
خزان اŸياه ،كما طالبوا بفتح ‡رات اإ¤
عدة أاحياء يصسعب الوصسول إاليها خاصسة ‘
فصسل الشستاء إا ¤جانب إاعادة تهيئة اŸدرسسة
ا’بتدائية.
Óعانات الفردية مثل السسكنات
وبالنسسبة ل إ
الريفية أاوا’جتماعية فإان اŸعيار حسسبهم ’
غبار عليه أا’ وهوالصسوت اŸع Èعليه لصسالح
من بقرية ذراع أاو’د أاﬁمد والتي تقع علي
بعدم أاك Ìمن  20كلم من مقر البلدية ويبلغ
علوها حوا‹  1000م Îفوق سسطح البحر،
والتي ما تزال تعيشض بعضض اأ’حياء ‘ العصسر
ا◊ج -ري أاي-ن ال-ب-ن-اي-ات ب-ال-ط Úوال-ن-وم ع-ل-ى
ا◊صسÒة والتدفئة علي ا◊طب.
و–دث السس -ك -ان م -ط -و’ ع -ن م -ع -ان -ات-ه-م
اليومية والنقصض الفادح ‘ اإ’مكانيات ’سسيما
الصسرف الصسحي البطالة ،طول اŸسسافة التي
يقطعها أابناؤوهم إا‹ اŸتوسسطة والتي تفوق
 10كلم الغاز الطبيعي ،وما زاد الط Úبلة
حسسب السسكان التهميشض لبعضض العائÓت من
مشسروع التوسسع للكهرباء الريفية ل 13منز’
ب -ي -ن -م -ا ان-ط-ل-قت أاشس-غ-ال رب-ط م-ن-ازل أاخ-رى
›اورة م- -ع- -تÈي- -ن ذلك ع- -ق -اب -ا ل -ه -م ل -ع -دم
التصسويت لصسالح رئيسض البلدية ا◊ا‹.
ونفسض السسيناريوتكرر بقرية ا◊مام والتي
عاشست ويÓت العشسرية السسوداء  ،حيث ذهب
خÒة أابنائها ضسحية اإ’رهاب وغادروا قريتهم
ال -ت -ي –ولت إا ¤أاشس -ب -اح ل-ي-ع-ودوا إال-ي-ه-ا ب-ع-د
Óسسف ما يزالون
اسستتباب اأ’من لكن لكن ل أ
يعيشسون ‘ التهميشض والعزلة.

وفق برنامج مسسطر

ألششروع ‘ جلسشات ألتحكيم ıططات ألبلديات بسشطيف
شس -رعت ،أامسض÷ ،ن -ة ال -ت -ح -ك-ي-م ال-و’ئ-ي-ة
بسس- - -ط- - -ي- - -ف ،ب- - -ج- - -لسس- - -ات ال- - -ت- - -ح- - -ك- - -ي - -م
للمخططات البلدية للتنمية لسسنة  2019وهذا
–ت إاشسراف الوا‹ ناصسر معسسكري ،وفق
ب -رن -ام -ج مسس -ط -ر يشس -م -ل ج -م-ي-ع ال-ب-ل-دي-ات،
وب -حضس -ور ع -دد م -ن اŸدي -ري -ن ال-ت-ن-ف-ي-ذي،Ú
لÓطÓع أاك Ìوبعمق على ا’قÎاحات التي
“ت مسس -ب -ق -ا م -ن ط -رف رؤوسس -اء ال -ب -ل -دي -ات
وÃشس -ارك -ة اŸواط -ن ÚواÛت -م -ع اŸد‘ Ê
إاط-ار م-ف-ه-وم ال-دÁق-راط-ي-ة ال-تشس-اركية وهذا
لتحديد الÈامج مع إاعطاء اأ’ولوية لتسسجيل
اŸشس -اري -ع ال -ت -ي ل -ه-ا صس-ل-ة م-ب-اشس-رة ب-ا◊ي-اة
اليومية للمواطن كالتزويد باŸياه الصسا◊ة
ل-لشس-رب ،ال-ت-ط-ه ،Òال-ت-ه-ي-ئ-ة ا◊ضسرية ،تعبيد
الطرق وفتح اŸسسالك إاضسافة إا ¤اŸرافق
الضسرورية وا◊يوية..
ج-اءت ال-ع-م-ل-ي-ة ت-ط-ب-ي-ق-ا ل-ت-ع-ل-يمات وزير

ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة وال -ت-ه-ي-ئ-ة
العمرانية اŸتعلقة بكيفية إاعداد ﬂططات
البلدية للتنمية ،و التي تهدف بالدرجة اأ’و¤
إا– ¤سس Úاإ’ط- -ار اŸع- -يشس- -ي ل- -ل- -م- -واط -ن ،
وبضس -رورة تسس -ج -ي -ل ه -ذه اıط -ط -ات وف -ق
اأ’ولويات وبالتشساور مع اŸواطن ،Úوﬂتلف
ه -ي -ئ -ات اÛت -م -ع اŸد Êع -ل-ى مسس-ت-وى ك-ل
بلدية ،وبعد أان “ت عملية إاعداد ﬂططات
كل بلدية و–ديد احتياجاتها. ،
يذكر أان جلسسات سسابقة عرفتها كل بلديات
الو’ية  ”،ا◊رصض فيها على إانهاء اأ’شسغال
‘ اŸشساريع اŸسسجلة ،قبل ا’سستفادة من
تسسجيل مشساريع تنموية جديدة ،وهوما حفز
الكث Òمن البلديات للتسسابق فيما بينها ’‚از
ﬂططاتها.

سشطيف :نورالدين بوطغان

الثÓثاء  ١٢فيفري  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٠٨جمادى الثانية  ١44٠هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’مني
رغم إلتحديات إلتي توإجهها على إلصشعيد إ أ

سشف Òفنزوي Óبا÷زإئر:

نقاوم حصســـارإ إإقتصساديا منذ  ٥سسنوإت
و ⁄نسستسسلم للضسغوط إÿارجية

ما‹ تسسجّل تقدما ‘ تطبيق إتفاق إلسسÓم إŸوقع با÷زإئر

^ مادورو إلرئيسس إلششرعي يحظى بدعم إ÷يشس إلششعبي
’نقÓب على إلششرعية من أإجل ثروإتنا
^ أإمريكا –اول إ إ

أإك -د سش -ف Òف -ن -زوي  Ó-ب-ا÷زإئ-ر ،خ-وسش-ي دي
خووسشيسس سشوخورإيسس ،أإمسس ،أإن إلو’يات
إŸت - -ح - -دة وإل - -ي - -م ÚإŸت - -ط - -رف ب - -أام- -ري- -ك- -ا
إلÓ-ت-ي-ن-ي-ة ،ي-ت-ح-م-ل-ون إŸسش-ؤوول-ية إŸباششرة،
’زم-ة إلسش-ي-اسش-ي-ة غ ÒإŸسش-ب-وق-ة إل-ت-ي
ع-ن إ أ
ت- -ع- -رف- -ه- -ا بÓ- -ده ،م- -ؤوك -دإ إل -ت -ف -اف إ÷يشس
وإلششعب إلفنزويلي حول إلرئيسس نيكو’سس
مادوروإŸنتخب.

حمزة ﬁصصول
تصصوير :فواز بوطارن

كشس -ف سس -ف -ي -ر ج -م-ه-وري-ة ف-ن-زوي Ó-ب-ال-ج-زائ-ر ،أان
الثروات الطبيعية الهائلة التي تزخر بها بÓده ،هي
السس -بب ال -ذي ي -دف -ع واشس -ن -ط -ن إال -ى ق-ي-ادة «إاك-راه
دب-ل-وم-اسس-ي» وت-ه-دي-د «ب-ال-ت-دخ-ل ال-عسسكري» لقلب
نظام الحكم الشسرعي.

وقال خوسسي دي خووسسيسس ،أان النتخابات نظمت
شسهر ماي من عام  ،٢٠١٧وحضسرها  ٢٠٠مراقب
جاؤووا من مختلف الدول ولحظوا أانها نزيهة كونها
ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى «ن-ظ-ام إال-ك-ت-رون-ي ح-ديث ي-ج-ع-ل من
المسستحيل التصسويت مرتين بالنسسبة ألي ناخب».
وأاضساف متسسائ« Óما الذي دفع برئيسس البرلمان
خوان غوايدو ،إلعÓن نفسسه رئيسسا انتقاليا للبÓد،
ف -ي  ٢٣ج-ان-ف-ي ب-عد  ٧أاشس-ه-ر م-ن الن-تخابات؟»،
ليجيب «ألنه تلقى تكوينه بواشسنطن واختير من
قبلها ليقود انقÓبا على الشسرعية».
وت-اب-ع ال-دب-ل-وم-اسس-ي ال-ف-ن-زوي-ل-ي «أان نائب الرئيسس
الم -ري -ك-ي ضس-غ-ط بشس-ك-ل ره-يب ع-ل-ى غ-واي-دوك-ي
يسسارع في إاعÓن نفسسه رئيسسا ،واعترف بنفسسه
لرئيسس المجلسس التأاسسيسسي قبل أان ينفي في حوار
مع محطة السسي آان آان».
وأاك- -د أان السس- -ت- -ق -رار ال -ذي أاع -قب الن -ت -خ -اب -ات
مباشسرة ،سسمح للرئيسس مادورووحكومته بالشسروع

في تنفيذ مخطط إانعاشس اقتصسادي ،يعتمد على
تمويÓت للصسين وروسسيا ،وتعزز المل في تجاوز
األزمة القتصسادية بتولي فنزوي Óرئاسسة منظمة
األوبك ،األم- -ر ال- -ذي دف -ع ب -ال -ولي -ات ال -م -ت -ح -دة
األم- -ري- -ك- -ي- -ة إال- -ى تسس -ري -ع وتشس -دي -د ع -ق -وب -ات -ه -ا
القتصسادية على بÓدنا ،ألنها ل ترغب في رؤوية «
اسستثمارات صسينية وروسسية عندنا».
وأاضس -اف «أام-ري-ك-ا ت-ع-ت-ق-د أان ف-ن-زوي ،Ó-ح-دي-ق-ت-ه-ا
الخلفية ،لذلك تصسرفت بهذا الشسكل» ،مؤوكدا أان
«خوان غوايدول يملك مسسارا سسياسسيا ول عÓقات
قوية مع الخارج ول ثقل في الداخل ،لذلك فهو
مسستغل من قبل الوليات المتحدة األمريكية تملي
عليه ما يقوم به».
وانتقد السسفير الفنزويلي تعامل اإلعÓم الدولي مع
األزمة في بÓده ،مفيدا بأان «الجميع يتحدث عن
ح -اج -ة م -اسس-ة إال-ى دع-م إانسس-ان-ي ،ول-ك-ن ق-ل-ي-ل م-ن
يتطرق إالى العقوبات القتصسادية علينا ،نحن نقبع
تحت حصسار اقتصسادي منذ سسنة .»٢٠١4
وتابع «الوليات المتحدة ،ضسربت مؤوسسسسة النفط
الفنزويلية في الصسميم ،وهي تحتجز اآلن  ٢٥مليار
دولر من أاموالنا ،ثم تبادر بمسساعدات إانسسانية
بقيمة  ٢٠مليون دولر».
وأاكد في السسياق أان األطماع األمريكية في البÓد
التي تحوز على أاضسخم احتياطي للنفط والذهب
ف -ي ال -ع -ال -م ،ازداد ف-ور وف-اة تشس-اف-ي-ز ،وسس-اع-ده-ا
ت-ن-ام-ي ال-ي-م-ي-ن ال-م-ت-ط-رف ف-ي ب-عضس دول أام-ريكا
الÓتينية.
ون -دد بسس -ل -وك ب -عضس ال -دول ال -داع -م-ة لÓ-ن-قÓ-ب
لكونها «تخرق اتفاقية وقعت في عهد تشسافيز تمنع
التدخل في الشسؤوون الداخلية للدول ،وتنصس على
احترام سسيادة اآلخرين».
وأابدى السسفير ثقة عالية بقدرة بÓده على الصسمود
في وجه النقÓبيين في الداخل والخروج ،بفضسل
التفاف الجيشس والشسعب حول الرئيسس المنتخب
ن -ي -ك-ولسس م-ادورووق-ال «ك-ل ي-وم ه-ن-اك مسس-ي-رات
ع -ف -وي -ة مسس -ان -دة ل -ل -رئ-يسس ل-ك-ن العÓ-م ال-غ-رب-ي
يتجاهلها».

’من إ’فريقي يقّر بصشعوبة إلوضشع ‘ ليبيا
›لسس إلسشلم وإ أ

غوتÒيسس :حان إلوقت لدفع إلعملية إلسسياسسية ع Èمؤو“ر وطني
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حسشب ت----ق---ري---ر ح---ول وضش---ع إلسشÓ---م
’من ‘ إفريقيا عرضس خÓل إلقمة
وإ أ
إل 3٢ل–Ó-اد إ’ف-ري-ق-ي إل-تي إختتمت
أإشش-غ-ال-ه-ا إمسس إ’ث-ن Úب-أاديسس أإب-اب-ا ،أإنه
” تسش---ج---ي---ل «ت---ق---دم» ‘ م---ا‹ ‘ إط---ار
تطبيق إتفاق إلسشÓم وإŸصشا◊ة ‘ هذإ
إلبلد ،إŸنبثق عن مسشار إ÷زإئر .
وأاضس-اف ال-ت-ق-ري-ر ال-ذي ق-دم-ه م-ج-لسس السس-لم
لم---ن لÓ---ت---ح---اد الف---ري---ق---ي أان «ال---وضس---ع
وا أ
السس--ي--اسس--ي السس--ائ--د ف-ي م-ال-ي ل زال ي-ط-ب-ع-ه
ت-ط-ب-ي-ق ات-ف-اق السسÓ-م وال-مصس-ال-ح-ة ف-ي مالي
المنبثق عن مسسار الجزائر العاصسمة».
في ذات السسياق «تم تسسجيل تقدم في إاطار
ت-ط-ب-ي-ق الت-ف-اق ال-م-ذك-ور سس-ي-م-ا مع مصسادقة
الجمعية الوطنية المالية في  ٢٢نوفمبر ٢٠١٨
على مشسروع القانون الذي يمدد بسستة أاشسهر
عهدة البرلمانيين ويفسسح المجال للمصسادقة
على اصسÓحات مؤوسسسساتية ودسستورية
يوصسي بها التفاق بما فيها مواصسلة المسسار

النتخابي» ،حسسبما جاء في التقرير الذي ذكر
بأان النتخابات الرئاسسية «نظمت على التوالي
ف--ي  ٢٩ج-وي-لية و ١٢أاوت ال-م-اضس-ي-ي-ن وأاعيد
انتخاب الرئيسس ابراهيم بوبكر كايتا بنسسبة
لصسوات».
 %٦٧من ا أ
ب-ال-م-ق-اب-ل ،يضس-ي-ف ال-ت-ق-ري-ر« ،ل ت-زال ه-ن-اك
العديد من التحديات الواجب رفعها في إاطار
ه-ذا ال-مسس-ار ال-ه-ام ع-ل-ى غ-رار ت-ط-ب-ي-ق ال-بنية
المؤوسسسساتية والدسستورية الجديدة للبلد التي
ت--أاخ--رت أاسس--اسس--ا بسس--بب ت--أاج--ي--ل ال--م--راج-ع-ة
الدسستورية وارتفاع موجة الهجمات الرهابية
لقليات».
والغتيالت وأاعمال العنف بين ا أ
لمن أانه «رغم العدد
وتأاسسف مجلسس السسلم وا أ
الهام للضسحايا لم تسسجل إالى اليوم أاية مبادرة
سسديدة سسواء في وسسط أاوشسرق البلد من أاجل
لقليات» موضسحا
وضسع حد للمواجهات بين ا أ
أان أاطراف التفاق «بصسدد مواصسلة مشساوراتها
م--ن أاج-ل تسس-وي-ة ال-مسس-ائ-ل ال-ع-ال-ق-ة ف-ي إاط-ار
تطبيقه».

’عادة إلتفاوضس مع بروكسشل
تريد وقتًا إضشافيًا إ

تÒيزإ ماي ‘ سسباق ضسد إلسساعة
لنقاذ إتفاق « بريكسسيت »
إ
ي-ب-ق-ى إل-غ-م-وضس ه-و سش-ي-د إŸوقف بششأان
ط -ري -ق -ة إ“ام إت-ف-اق خ-روج ب-ري-ط-ان-ي-ا م-ن
’وروب -ي «ب -ري -كسشت» ،إوم-ا ي-ع-رف
إ’–اد إ أ
ب»إلطÓق إلتاريخي» قبل خمسش Úيوما من
إŸهلة إÙددة ،بالرغم من مسشاعي رئيسشة
إل- -وزرإء إلÈي- -ط- -ان- -ي- -ة تÒي- -زإ م- -اي إل -ت -ي
توإصشل على قدم وسشاق جهودها وإتصشا’تها
’تفاق.
من أإجل إنقاذ إ إ
ومنذ أان رفضس البرلمان البريطاني التفاق بأاغلبية
سس -اح-ق-ة ف-ي  ١٥ج-ان-ف-ي ال-م-اضس-ي ،ت-ع-مل رئيسسة
الوزراء البريطانية على عدة جبهات للوفاء ببدء
ع -م-ل-ي-ة ال-خ-روج م-ن الت-ح-اد ،ف-ي  ٢٩م-ن م-ارسس
ال -م -ق -ب-ل وف-ي ه-ذا اإلط-ار تسس-ع-ى م-اي لسس-ت-ع-ادة
الوحدة في صسفوف حزبها (حزب المحافظين)
ب -ع -د أان ع -ارضس ج-زء ك-ب-ي-ر م-ن-ه-م ات-ف-اق ال-خ-روج
بصسيغته الحالية.
وتسس-ع-ى ال-مسس-ؤوول-ة ال-ب-ري-ط-ان-ي-ة ع-ل-ى صس-ع-ي-د آاخر
للتوصسل إالى توافق وتعديÓت مع التحاد الوروبي
بشسأان موضسوع «شسبكة األمان» الخاصسة بالحدود
األي-رل-ن-دي-ة ،ب-اع-ت-ب-اره-ا أاه-م ال-ن-ق-اط ال-واردة ف-ي
التفاق والتي دفعت البرلمان البريطاني لرفضسه
ب -األغ -ل-ب-ي-ة ،وم-ن أاج-ل ه-ذا ال-غ-رضس زارت رئ-يسس-ة
ال -وزراء ال -ب-ري-ط-ان-ي-ة ك Ó-م-ن ب-روكسس-ل وب-ل-ف-اسست
ودبلن خÓل األسسبوع الماضسي ،لكنها عادت من
هناك دون أاي نتيجة تذكر بعد أان رفضس التحاد
األوروبي إاعادة التفاوضس من جديد على اتفاق
الخروج.
وأاكد رئيسس المجلسس األوروبي دونالد توسسك أانه ل
يمكن القبول بإاعادة طرح اتفاق النسسحاب للنقاشس
’ مبرزا أانه «بما أان شسبكة األمان جزء من التفاق
فلن نعيد فتح النقاشس حولها».
ويعتبر التحاد األوروبي أان األمر ل يتعلق بتجنب
إاضسعاف اتفاقات السسÓم الموقعة في  ١٩٩٨إلنهاء
الضس -ط -راب -ات ف -ي إاي -رل-ن-دا الشس-م-ال-ي-ة ف-ق-ط ،ب-ل
ب -ح -م -اي -ة م -ب -دأا أاسس -اسس -ي ف -ي ال -ت -ك-ت-ل ه-والسس-وق
الواحدة.

مزيد من المفاوضسات مع بروكسسل بشسأان إادخال
تعديÓت على اتفاق «بريكسست» الذي تم التفاوضس
عليه بين الطرفين ألشسهر طويلة.
ومن المقرر أان تقدم هذا الطلب خÓل لقائها مع
النواب األربعاء المقبل ،على أان يتدارسس مجلسس
العموم الخميسس ،السستراتيجية التي سستتبع بشسأان
«بريكسست» خÓل المرحلة المقبلة ،فيما ينتظر أان
تقترح ماي على مجلسس النواب أان يناقشس من
جديد
خيارات مختلفة لـ»بريكسست» حتى نهاية فيفري
ال -ج -اري ،ف -ي ح -ال ال -فشس -ل ف -ي ال -ت-وصس-ل لت-ف-اق
جديد.
ل-ك-ن ح-زب ال-ع-م-ال ال-ب-ري-ط-ان-ي ال-معارضس يرفضس
هذه الخطط سسلفا ،وقد اسستنكر ما اعتبره تÓعباً
من الحكومة لكسسب الوقت بهدف إاجبار النواب
ع-ل-ى ال-ق-ب-ول ب-أاح-د ال-خ-ي-اري-ن :إام-ا خ-روج ب-اتفاق
ت- -ي- -ري -زا م -اي ،أاوخ -روج ب -دون ات -ف -اق .وق -ال إان -ه
سسيسسعى لسستغÓل جلسسة البرلمان في منع ماي من
العودة إاليه باتفاق في اللحظة األخيرة وإالزامها
بتقديم اتفاق جديد لينظر فيه األعضساء قبل يوم
 ٢٦فيفري.
في الوقت نفسسه تم إاغÓق طريق محتمل آاخر
للتوصسل إالى اتفاق ،بعد أان رفضست تيريزا ماي
مضسمون رسسالة أارسسلها إاليها زعيم حزب العمال
جيريمي كوربين ،وأاّكد لها فيها أانّ حزبه سسيؤويد
ات -ف -اق ال -ط Ó-ق م -ع ب -روكسس -ل إاذا م -ا حصس-ل ع-ل-ى
خمسسة تعهدات،
ومنها بقاء المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع
التحاد األوروبي .ورّدت ماي على رسسالة كوربين
بمثلها ،قائلة إان «ذلك من شسأانه أان يمنع المملكة
المتحدة من عقد صسفقاتها التجارية الخاصسة»،
لكنها اقترحت في الوقت نفسسه إاجراء مزيد من
المحادثات مع حزب العّمال بهذا الشسأان ،ول سسيّما
ل-م-ن-اقشس-ة «ت-رت-ي-ب-ات ب-دي-ل-ة» ل-ح-ل مشس-ك-ل-ة شس-ب-ك-ة
األمان المتعقلة بأايرلندا.
وتبدومهمة ماي صسعبة باعترافها شسخصسيا ،إاذ ان
األوروبيين أاكدوا باسستمرار أان اتفاق النسسحاب
ل -يسس م -ف -ت -وح -ا إلع -ادة ال -ت -ف -اوضس .ل -ك -ن ج -م-ي-ع
األط- - -راف ي- - -ؤوك- - -دون أان- - -ه - -م ي - -ري - -دون ت - -ج - -نب
سسيناريو»بريكسست» ب Óاتفاق في  ٢٩مارسس ،أاما
لندن فتعول على تصسويت لبرلمانها الذي رفضس
بغالبية عظمى التسسوية مطلع العام الجاري.

’ يزإل إلوضشع إ’مني ‘ ليبيا «متوترإ» ‘  ٢٠١٩ت-حت اشس-راف الت-ح-اد الف-ري-ق-ي وم-ن-ظمة وشسددت في بيانها بشسأان التطورات األخيرة في
م-ع-ظ-م أإرج-اء إل-ب-ل-د وخصش-وصش-ا ‘ إل-عاصشمة الم -م ال -م -ت -ح -دة م -ن اج -ل ال -ت -ط -رق ال -ى مسس-أال-ة الجنوب الليبي على ضسرورة «حصسر جميع العمليات
ط-رإب-لسس ح-يث «أإسش-ف-رت إل-ن-زإعات إŸسشلحة المصسالحة في ليبيا».
ال -عسس -ك -ري -ة ع -ل -ى م -ك -اف-ح-ة اٍلره-اب وال-ج-ري-م-ة
ف-ي السس-ي-اق ،دع-ا األم-ي-ن ال-ع-ام ل -أ
ب ÚإŸي -ل -يشش -ي -ات إŸت -خ -اصش -م -ة ع -ن سش -ق -وط
Óم-م ال-م-ت-ح-دة المنظمة».
إل- -ع- -دي- -د م- -ن إلضش- -ح- -اي -ا وت -دم ÒإŸن -ازل»،
أانطونيوغوتيريسس الى ضسرورة العمل على توحيد وأاب -دت ال -ب-ع-ث-ة اسس-ت-ع-داده-ا ال-ت-ام ل-ل-مسس-اع-دة ف-ي
حسش -ب -م -ا أإف -اد ب -ه ت-ق-ري-ر ح-ول وضش-ع إلسش-ل-م الشسعب الليبي للدفع بالعملية السسياسسية عبرعقد تقريب وجهات النظر وعرضس مسساعيها الحميدة
وإ أ
’من ‘ إفريقيا إلذي ” تقدÁه خÓل مؤوتمر وطني يمهد الطريق للمصسالحة والنتخابات ل -ه -ذا ال -غ -رضس ،م -ذك -رة ج-م-ي-ع األط-راف ال-ل-ي-ب-ي-ة
في المسستقبل.
إلقمة  3٢ل–Óاد إ’فريقي بأاديسس أإبابا.
بضسرورة اللتزام بضسبط النفسس وتغليب لغة الحوار.
وجاء في التقرير الذي قدمه مجلسس السسلم والمن ونشسر مركز أانباء األمم المتحدة أامسس اإلثنين كلمة وشسهدت األيام األخيرة تصساعد األعمال العسسكرية
لÓتحاد الفريقي «كذلك كان المر خÓل شسهري غوتيريسس في أاشسغال القمة الفريقية قال فيها أان جنوبي ليبيا على خلفية تنفيذ أاربع ضسربات جوية
أاوت وسس -ب-ت-م-ب-ر  ٢٠١٨ح -يث شس -ه-دت ت-لك ال-ف-ت-رة «اتفاق وقف إاطÓق النار في طرابلسس وما حولها يوم السسبت قرب حقل «الفيل» النفطي الذي يبعد
ه -ج -وم -ات م -م -ي -ت-ة اسس-ت-ه-دفت الشس-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة والذي توسسطت فيه األمم المتحدة ،ما زال قائما  ٧٥٠كيلومترا إالى الجنوب الغربي من العاصسمة
ل -ل-م-ح-روق-ات ف-ي سس-ب-ت-م-ب-ر ال-م-اضس-ي وم-ق-ر وزارة على الرغم من الصسعوبات».
طرابلسس.
الشسؤوون الخارجية في ديسسمبر .»٢٠١٨
وكان غوتيريسس قد بحث مع مبعوثه الخاصس الى ه -ذا وأاع-رب رئ-يسس ال-م-ج-لسس ال-رئ-اسس-ي ل-ح-ك-وم-ة
وأاشسار التقرير إالى ان «جماعات ارهابية واخرى ل -ي -ب-ي-ا السس-ي-د غسس-ان سسÓ-م-ة ع-ل-ى ه-امشس اشس-غ-ال ال -وف -اق ال-وط-ن-ي ،ف-ائ-ز السس-راج ،أامسس ،ع-ن ت-ط-ل-ع
اجرامية تنشسط بحرية تامة في جنوب ليبيا حيث القمة باديسس ابابا ،السسيادة الليبية على اراضسيها ال-ج-انب ال-ل-ي-ب-ي لÓ-سس-ت-ف-ادة م-ن إام-ك-ان-يات وخبرة
نجد ضسمن هذه الجماعات الرهابية افرادا من وانهاء التدخل الجنبي في شسؤوونها ،مشسددا على الصس-ل-يب األح-م-ر ف-ي م-ع-ال-ج-ة األوضس-اع اإلنسس-انية
ال -ت -ن -ظ -ي -م -ي -ن ال -دم -وي -ي -ن «داعشس» و»ال -ق -اع -دة» ال -دور ال -رئ -يسس -ي ال -ذي ي -م -ك -ن ان ت -ل -ع -ب -ه ال -دول الناجمة عن الحروب والصسراعات.
م -ت -ورط-ي-ن ف-ي ال-ع-دي-د م-ن ع-م-ل-ي-ات الخ-ت-ط-اف الفريقية في السستقرار في ليبيا.
وجاء ذلك خÓل اسستقبال السسيد السسراج ،بمقر
أامام الواقع الصسعب الذي تواجهه رئيسسة الوزراء
وال -ج -رائ -م وأاع-م-ال ال-ت-ه-ريب .وت-ت-ع-دى أاع-م-ال-ه-م
ال-م-ج-لسس ب-ال-ع-اصس-م-ة ط-راب-لسس ،وف-دا م-ن ال-ل-جنة
البريطانية ،لم تجد ماي أامامها سسوى أان تطلب من
الجرامية الحدود الليبية كما تمسس كذلك البلدان
ال -دول -ي -ة ل -لصس -ل -يب األح -م -ر ضس -م ك-ل م-ن السس-ادة:
مجلسس النواب منحها وقتا اإضسافيا من أاجل عقد
المجاورة وكل المنطقة».
دومنيك سستيلهارت ،مدير العمليات للجنة الدولية
وأاح-اط ال-ت-ق-ري-ر ع-ل-م-ا «ب-ال-ج-ه-ود ال-م-ب-ذول-ة ع-لى
ل -لصس-ل-يب األح-م-ر ،ب-ات-ريك ي-وسس-ف ،ن-ائب ال-م-دي-ر
إششهار
الصس -ع -ي -د الق -ل -ي -م -ي وال -ق-اري وال-دول-ي م-ن اج-ل دعت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع اإلق- -ل -ي -م -ي ل -ل -ع -م -ل -ي -ات
الخروج بحل دائم للوضسع بغية تحقيق المصسالحة األطراف إالى تحمل مسسؤووليتهم في ضسمان سسÓمة ب-اف-ري-ق-ي-ا وك-ارل انطوان إ÷مهورية إ÷زإئرية إلدÁقرإطية إلششعبية
ال-وط-ن-ي-ة واسس-ت-ك-م-ال ال-م-رح-ل-ة النتقالية في ليبيا االس-سمت-هواداط-ن-في-النمورت-اأافم-قي-انلث-قتروصاساتدياةل.-بÓ-د والب-ت-ع-اد ع-ن ماتلي ،رئيسس بعثة اللجنة و’ية إ÷زإئر
حكمت اÙكمة حال فصسلها ‘ قضسايا شسؤوون األسسرة
’دإرية لباب إلوإدي
بوتص-سع-فدة لن-اج-جن-حةةا».لت-ح-اد الف-ري-ق-ي م-دع-وة «ل-تسس-ري-ع وأاكدت البعثة في بيان لها ضسرورة عدم المسساسس ابلل-يدبيوال.-ي-ة ل-لصس-ليب األحمر إلدإئرة إ إ
علنيا ابتدائيا حضسوريا:
بلدية إلقصشبة
الجهود بغية تنظيم ندوة دولية بأاديسس أابابا سسنة بالمدنيين تحت أاي ذريعة و»التقيد التام بالقانون
 ‘ الشسكل :قبول إاعادة السس ‘ Òالّدعوى بعد اÈÿة.اإلنسساني الدولي».
٢
٠
١
٩
/
ق
إ
م
/
٩
٥
:
م
ق
ر
ل
إ
 ‘ اŸوضس- -وع :إاف- -راغ ا◊ك -م الصس -ادر ق -ب -ل ال -فصس -ل ‘اŸوضسوع عن ﬁكمة ا◊ال قسسم شسؤوون األسسرة بتاريخ / ١٧
’مريكي من سشوريا خÓل أإسشابيع
ترجيح إ’نسشحاب إ أ
 ٢٠١٨ / ١٠واŸفهرسس –ت رقم  ،١٨ / ٠٠٣٧٢وبالنتيجة
اŸصس -ادق -ة ع -ل -ى ت -ق-ري-ر اÈÿة اŸن-ج-ز م-ن ط-رف اÿبÒ
ي -ع -ل-ن السس-ي-د رئ-يسس اÛلسس الشس-ع-ب-ي ل-ب-ل-دي-ة
األسستاذ عمÒاشس رابح اŸودع بأامانة ضسبط اÙكمة بتاريخ
– ٢٠١٨ / ١١ / ١١ت رقم  ،١٨ / ٧٦وعليه ا◊كم با◊جر
القصسبة.
كشش- -ف ق- -ائ- -د إل- -ق- -ي- -ادة إل- -عسش -ك -ري -ة ق- -ائ« Ó- -ح -ان وقت ال -ع -ودة ..إان شس -ب -اب -ن -ا التفكير ،أاقول إانني أاتابع بدقة متناهية
على اّŸدعى عليه ‘ الّرجوع بن مشسدال عادل اŸولود
عن إاجراء –قيق حول مÓءمة أاو عدم مÓءمة
بتاريخ  ١٩٩٩ / ٠٧ / ١٠بع Úوسسارة ألبيه بن مشسدال ﬁمود
’م-ري-ك-ي-ة إ÷Ôإل ج-وزي-ف وشس -اب -ات -ن -ا ورج -ال -ن -ا سس -ي -ع-ودون ج-م-ي-ع-ا ،هذا الموضسوع ،ولكنني لم أارصسد بعُد أان
إف-Ÿورت-ك -ي-زيل  ،-أإةمإس أس إ’ث-ن ،Úع-ن إح-ت-م-ال ب-دأإ وسسيعودون جميعا اآلن» لكنه عاد بعد ذلك هناك خÓصسات تقود إالى التوافق الذي ‡ارسسة نشساط كاتب عمومي باÙل الكائن بـ:
وأاّمه أاوطالب جميلة ،وتعي Úوالده اّŸدعي ‘ الّرجوع بن
إلو’يات إŸتحدة سشحب قوإتها إلÈية من وقال إان انسسحاب القوات األمريكية سسيتم نتحدث عنه ،والذي يمكن أان يؤودي إالى  ٠٥شسارع ذبيح الشسريف  -القصسبة ،اŸسستغل من
مشسدال ﬁمود مقّدما عليه لتسسي Òشسؤوونه اŸالية واإلدارية
والقضسائية ،مع األمر بنشسر ا◊كم ا◊ا‹ بلوحة إاعÓنات
اج -ت-م-اع ل-وزراء ال-خ-ارج-ي-ة ،ي-ع-ل-ن-ون ف-ي-ه طرف السسيد رحيشس مليكة ،فعلى كل شسخصس
سش- -وري- -ا ق- -ري- -ب -ا ،وذلك ط -ب -ق -ا Ÿا أإم -ر ب -ه «ببطء».
اÙكمة وبالبلدية مقر سسكناه ،وكذا ‘ إاحدى ا÷رائد
من ناحية ثانية ،قال األمين العام لجامعة انتهاء الخÓف ،ودعوة سسوريا إالى العودة يريد اإلدلء برأايه التقرب إا ¤بلدية القصسبة -
’مريكي دونالد ترإمب.
إلرئيسس إ أ
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اÙجور عليه.
ط -ائ -رة عسس-ك-ري-ة ق-ب-ي-ل ج-ول-ة ف-ي الشس-رق ل -م ي -رصس -د ت -واف ً -ق -ا ي -م -ك -ن أان ي -ؤودي إال-ى وأاشسار إالى أانه «ل مؤوشسرات حول نضسوج ما عدا ا÷معة والسسبت من السساعة التاسسعة (. ٠٠
 و–ميل اّŸدعي ‘ الّرجوع اŸصساريف القضسائيةÃ ،ااألوسس -ط« ،ن -ق -ل األف -راد أاسس -ه -ل م-ن ن-ق-ل اجتماع وزراء الخارجية للدعوة إالى عودة ال-وضس-ع ب-ال-نسس-ب-ة لسس-وري-ا ،وال-حديث حول  ٠٩سسا) صسباحا إا ¤الرابعة ( ١٦ . ٠٠سسا) مسساء
فيها مصساريف قيد الّدعوى األصسلية ودعوى الّرجوع اŸقّدرة
العتاد ،ولذا ما نحاول فعله اآلن هومن سسوريا إالى الجامعة العربية.
بتسسعمائة دينار جزائري ( ٩٠٠دج)
ع-ودت-ه-ا ه-وب-ال-ك-وال-يسس ،وي-جب أان ي-ك-ون وذلك Ÿدة  ١٥يوما تبدأا بعد انقضساء  ٠٨أايام من
ب -ذا صس -در ا◊ك -م وأافصس -ح ب -ه ج -ه -ارا ب -ا÷لسس -ة ال-ع-ل-ن-ي-ة
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جديد إاخÓء هذه المواد وهذه المعدات جاء ذلك في تصسريح للصس
نشسر هذا اإلعÓن ‘ جريدة يومية وطنية.
اŸنعقدة باŸكان والتاريخ اŸذكورين أاعÓه ولصسحّته وقع
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لقائه الرئيسس اللبناني مي
التي ل نحتاجها».
رئيسس اÛلسس الشسعبي لبلدية القصسبة
أاصسله من الرئيسسة وأام Úالضسبط.
السسياسسي».
وسس -ب -ق ل -ل -رئ -يسس األم -ري-ك-ي أان أاع-ل-ن ف-ي قصسر الرئاسسة شسرق بيروت.
الشسعب PUB
أإم Úإلضشبط
إلرئيسس (ة)
ال-ت-اسس-ع عشس-ر م-ن ديسس-م-ب-ر ال-م-اضس-ي ،أان-ه ولدى سسؤواله عن عودة سسوريا إالى الجامعة
إلششعب٢٠١٩/٠٢/١٢
إلششعب٢٠١٩/٠٢/١٢
إلششعب PUB
سسيسسحب قوات بÓده من سسوريا بسسرعة ال- -ع- -رب- -ي- -ة ،أاوضس -ح أاب -وال -غ -ي -ط ،أان -ه «بعد

إŸعارضسة تضسع إلعقدة ‘ إŸنشسار

دعوة لضسبط إلنفسس ‘ إ÷نوب

ولـ ـ ـه ـ ـذه إألسس ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـاب

أإبوإلغيط :ل توإفقات حول عودة دمشسق إإ ¤إ÷امعة إلعربية

إإع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓن

ﬁليـ ـ ـ ـ ـات
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الثÓثاء  ١٢فيفري  ٢٠١٩م الموافق لـ  ٠٧جمادى الثانية  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٨٧٠

الّتحضضÒات اŸادية والبشضرية لرئاسضيات  ١٨أافريل

اإ’دارة اÙلية تضسبط
ترتيبات للم ـ ـوع ـ ـد الق ـادم
Œربة رائدة ‘ تنظيم
ا’سستحقاقات ا’نتخابية

توف Òمواقع اŸلصسقات
والّتجّمعات للمÎشّسحÚ

كلمة العدد

‘ مسستوى ا◊دث
«مسشتعّدون كل السشتعداد لتنظيم
اإلنتخابات الّرئاسشية غدا» ،هذا
ما يتداول على لسشان اŸسشؤؤولÚ
اÙلّ-ي Ú-ب-ال-ؤلي-ات اق-ت-ن-اع-ا من
ه- -ؤؤلء ب- -السش- -ت- -ع -دادات اŸادي -ة
والبششرية اŸنجزة ‘ هذا الشّشأان
إا ¤غ -اي -ة ي -ؤم -ن -ا ه -ذا ،وب-ل-ؤغ-ه-ا
م-رح-ل-ة م-ت-قّ-دم-ة ‘ الّ-تحضشÒات
على ضشؤء اإلمكانيات اّ ıصشصشة.
وب -ال ّ-رغ -م م-ن حّ-م-ى الّ-رئ-اسش-ي-ات
اŸسشّ-ج-ل-ة م-ن-ذ اسش-ت-دع-اء ال-ه-ي-ئ-ة
جمال أاوكيلي
الّ-ن-اخ-ب-ة ‘ ،األوسش-اط السش-ي-اسش-ية
واŸششاهد ا◊زبية ،فإانّ هناك عم Óماديا وبششريا ينجز على
مسشتؤى البلديات ،من أاجل أان يكؤن ا÷ميع جاهزا لهذا اليؤم
التّاريخي ‘ مسشار بناء مؤؤسّشسشات الدولة الؤطنية.
هذه اŸعاينة أاي السشتعداد الكامل لهذا اŸؤعد حاضشرة بقّؤة
على صشعيد ا÷ماعات اÙلية ،التي تسشعى بكل ما أاوتيت من
الم -ك -ان -ي-ات اŸت-ؤّف-رة ل-دي-ه-ا ع-ل-ى اإلسش-راع لضش-ب-ط الّ-ت-رت-ي-ب-ات
اŸطلؤبة ‘ هذا الشّشأان ،خاصشة ذات الطّابع الّتقني.
و‘ هذا اإلطار ّ” ،تششكيل ÷ان مكلّفة Ãتابعة جميع ا÷ؤانب
التي لها عÓقة مباششرة باإلعداد للفÎة الفاصشلة إا ¤غاية ١٨
أاف -ري -ل ال -ق -ادم ،وه -ذا “اشش -ي -ا م -ع اŸرح -ل -ة اŸت -ب-ع-ة وال-ت-درج

اŸنصش- -ؤصص ع- -ل- -ي- -ه- -ا ،وال -ذي اع -ت -اد
اŸسشؤؤولؤن اÙلّيؤن ال ّسش Òعليها ‘ مثل
هذه األحداث.
ه- -ك- -ذا وم- -ب -اشش -رة ع -قب ان -ت -ه -اء اŸراج -ع -ة
اإلسشتثنائية للقؤائم النتخابية ،سشيفتح اÛال
إا– ¤دي -د م -ؤاق -ع م -لصش -ق -ات اّÎŸشش -ح ،Úوال-ق-اع-ات
اّ ıصشصشة للقاء مناضشليهم فيما يعرف با◊ملة النتخابية
للّتعريف بÈا›هم اŸعّدة لهذا الغرضص.
‘ هذا اŸلف الذي أامامنا سشنحاول من خÓل ششبكة مراسشلينا
ع Èعيّنات من الؤليات تناول الّتحضشÒات اŸادية والبششرية
ا÷ارية على أاك Ìمن صشعيد على الّنطاق اÙلي ،اسشتنادا إا¤
تلك السشتعدادات األولية اŸمّهدة لدخؤل هذه اŸرحلة العملية
‘ الفعل النتخابي بششكل عام.
وأاو ¤اŸؤؤشّشرات التي نقلها لنا مراسشلؤنا ،فإاّن البلديات تتفاعل
آاليا مع كل العملية النتخابية بششّقيها اŸادي والبششري ،وهذا
بالّتنسشيق مع اŸصشالح الؤلئية اŸششرفة كذلك على ا÷انبÚ
ال ّسشالفي الذكر ،وÁكن تصشنيف هذا اÛهؤد ‘ خانة الّرهان
Óدارة اÙلية.
الّناجح بالّنسشبة ل إ
وهذا ليسص وليد اليؤم بل يندرج ضشمن الّتجربة الّرائدة التي بحؤزة
ا÷ماعات اÙلية ‘ إادارة مثل هذه العناوين الؤطنية الكÈى
من الّناحيت ÚاŸادية والبششرية ،بتؤف Òكل ما يتطلّبه األمر ‘
ه -ذه ا÷ؤانب اŸذك -ؤرة ،ت -ب -ق -ى اÙاور الن -ت -خ -اب -ي -ة األخ -رى
واŸتعّلقة مباششرة باÎŸشّشح ‘ Úالبحث عن ال ّصشيغ اŸبدعة
خÓ-ل ح-مÓ-ت-ه-م لسش-ت-م-ال-ة ا÷م-ه-ؤر Œاه مضش-ام Úخ-ط-اب-اتهم
وبرا›هم اŸعّدة لهذا الغرضص ،ومثل هذه اŸهّمة تتطّلب الكثÒ
من القدرة العالية ‘ إاقناع اآلخر.

@ –ك ّم نوعي ‘ عملية
التّنظيم بـ  ٤بلديات بع Úالدفلى
@  ٦١بلدية بباتنة ›ندة لÓسستحقاق
الرئاسسي
@  ٤٦فضساًء لتنشسيط ا◊ملة
ا’نتخابية بتيبازة
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ع ÚالÎكي ،تاشستة ،بن عÓل وع Úالبنيان بع Úالدفلى

–كّم نؤعي ‘ عملية الّتنظيم

’مكانيات والهياكل اŸادية واللوجسستيكية بكل من ع ÚالÎكي،
’جواء وا إ
كشسفت مصسالح البلديات الريفية اŸعنية بع Úالدفلى بتوف Òا أ
’نتخابات الرئاسسية ‘ موعدها اّÙدد بعدما ضسبطت كل الّترتيبات وشسروط
’جراء ا إ
تاشستة ،بن عÓل وع Úالبنيان عن اسستعدادها التام إ
‚احها الذي اعتادت البلديات والسسكان ‘ مثل هذه اŸواعيد الوطنية ،اسستنادا إا ¤أاقوال رؤوسساء اÛالسس اÙلية واŸؤوطرين.
ع Úالدفلى :و ــ ي ــ أاعرايبي
ا÷بلية عن وضشع مصشا◊ه كل الÎتيبات والششروط مششÒا إا ¤أان ال -ل -ج -ان اŸع -ن -ي -ة ب -اإ’ن -ت -خ -اب-ات ق-د
الكفيلة بنجاح العملية اإ’نتخابية القادمة بعد سشلسشلة ضش -ب -طت ب -دق -ة ك -ل ال-ع-م-ل-ي-ات اÿاصش-ة ب-اŸن-اسش-ب-ة
ب -ن -ظ -ر اŸع -اي -ن -ة اŸي -دان -ي -ة ل -ل -مصش -ال -ح اŸك -ل -ف-ة من التحضشÒات ا◊ثيثة بدأات باŸراجعة القوائم الوطنية الكÈى ،يؤوكد ﬁدثنا Ãكتبه.
باإ’نتخابات بالبلديات الريفية التي صشارت مضشرب اإ’نتخابية وتعي ÚاŸركز واŸكاتب اإ’نتخابية بكل ومن جهة أاخرى ⁄ ،يتوان رئيسس بلدية بن عÓل التي
اأ’مثال ‘ اإ’عداد والتسشي Òالناجع ،والتحكم ‘ م -ن ت -زي وشش Òوع ÚالÎك -ي م -رك -ز ل -ف -ئ -ة ال-رج-ال ي -ع -تÈه -ا ال-ب-عضس ‰وذج-ا ‘ ال-ت-حضشÒات اÿاصش-ة
آاليات اإ’ششراف التي أاصشبحت معتادة حسشب أاقوال والنسشاء ومنطقة قصشر الرومان الذي يضشم ا÷نسش Úباإ’نتخابات مهما كانت طبيعتها ،وهو ما تب Úمن
رؤوسش -اء ب -ل -دي -ات ت -اشش-ت-ة ،ع Úال-ب-ن-ي-ان ،ع ÚالÎك-ي معا ،يشش Òرئيسس البلدية علي اﬁمدي الذي كششف خ Ó-ل وق -وف -ن -ا ع -ل -ى ال-ت-حضشÒات ال-ه-ام-ة ال-ت-ي ّ”
وب- -ن ع Ó-ل ،ح -يث أاك -د ل -ن -ا ÿضش -ر م -ك -اوي« ،م »Òعن هيئته اإ’نتخابية اŸقدرة بـ  7800منتخب ،مع Œنيدها إ’‚اح هذا الواجب الوطني ،حسشب قول
تاششتة ،رفقة رئيسس مكتب اإ’نتخابات بن عودة أان ت -ع -ي ÚاŸؤوّط-ري-ن وضش-ب-ط ال-وسش-ائ-ل ال-ل-وجسش-ت-ي-ك-ي-ة رئيسس ›لسشها البلدي ÿضشر تازقيت ،الذي اعتÈ
تعي ÚاŸراكز اإ’نتخابية  12رفقة  40مكتب انتخاب واإ’مكانيات التي تتطّلبها العملية وفقا للتعليمات تعي Úمؤوطرين لهم دراية بالعملية اإ’نتخابية وضشبط
” ضشبط قوائمهم اإ’سشمية اأ’خÒة ل- -وزارة ال- -داخ- -ل- -ي- -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة البطاقات اÿاصشة باŸششرف Úعلى العملية ،وجرد
–ت إاششراف  285مؤوطّر ّ
باŸؤوسشسشات الÎبوية اŸعنية بالعملية يوم  18أافريل والتهيئة العمرانية.
الوسشائل اŸادية واŸركبات اÿاصشة بالنقل وتأامÚ
القادم اÿاصس باإ’سشتحقاق الرئاسشي ،والتي انتهت أام-ا ب-خصش-وصس ب-ل-دي-ة ع Úال-ب-ن-ي-ان ال-ت-اب-ع-ة إاق-ل-يميا اŸكاتب اإ’نتخابية من طرف مصشالح الدرك التي
بها مراجعة القوائم اإ’نتخابية التي أاسشفرت ◊د لدائرة حمام ريغة السشاحلية ذات الطابع ا◊موي“ ،ت- -لك خÈة ‘ ه- -ذا اŸي- -دان ل- -ت- -وف Òسش- -ب- -ل أاداء
‡ن سشيؤودون واجبهم فقد علمنا من رئيسس بلديتها نور الدين بن تسشدة أاّن ال- -واجب م -ن ط -رف  5452م-ن-ت-خب ّ‡ن ضش-ب-طتهم
السشاعة عن  13358منتخب ّ
اإ’نتخابي ،وهذا بعدما ضشبطت قوائم اŸششطوب Úالهيئة اإ’دارية اŸكلفة Ãكتب اإ’نتخابات قد عّينت القائمة اإ’سشمية للمكاتب اإ’نتخابية ،التي وضشعت
” وضشع Œه -ي -زات -ه -ا Ãرك -ز ا◊ظÒة اسش -ت-ع-دادا Ÿوع-د 18
‡ن غÒوا اإ’قامة أاو وافتهم اŸنية والبالغ عددهم مركزين إ’جراء اإ’نتخابات بـ  9مكاتب ّ
ّ
معّداتها وصشناديقها جانبا اسشتعدادا للعملية التي من أافريل  ،2019الذي ينتظره سشكان بلدية بن عÓل أان
.244
ومن جانب آاخر ،أاّكد لنا ذات اŸنتخب أان مصشا◊ه اŸقرر أان يفوق عدد ناخبيها  4100ناخب حسشب ي-ك-ون ي-وم-ا ل-ل-دÁق-راط-ي-ة وال-ت-ع-ب Òا◊ر Ÿواط-ن-ي
وّف -رت اإ’م -ك -ان -ي-ات اŸادي-ة وال-بشش-ري-ة إ’‚اح ه-ذا ال -ق -وائ -م وال -تسش -ج -ي Ó-ت ،وه -و م-ا ي-ع-كسس زي-ادة ‘ بلديتنا ،يقول رئيسس اÛلسس ل ÍعÓل الريفية التي
ال-ع-رسس اإ’ن-ت-خ-اب-ي ب-ه-ذه ال-ب-ل-دي-ة ال-ري-ف-ي-ة ا÷ب-ل-ية اأ’رق -ام ب -اŸق -ارن -ة م -ع اإ’ن -ت -خ -اب -ات ال -تشش -ري -ع -ي-ة أاخذت من ششموخ جبال زكار وسشيدي ›اهد عنوانا
اŸعتادة على صشنع اأ’فراح ‘ مثل هذه اŸواعيد اŸنصشرمة ،يقول ذات اŸنتخب الذي أابدى ارتياحه ل-ت-ل-ق Úال-دروسس ‘ ال-وط-ن-ي-ة ،ي-ق-ول السش-ك-ان ال-ذي-ن
Ÿسشتوى التحضش Òالذي أاششرف على نهايته بعدما ال -ت -ق -ي -ن-ا ب-ه-م بشش-وارع اŸدي-ن-ة اŸع-ل-ق-ة ب Úسش-ف-وح
الوطنية الكÈى.
ك- -م- -ا أاوضش- -ح اŸسش -ؤوول اأ’ول ب -ب -ل -دي -ة ع ÚالÎك -ي أاب -دى السش-ك-ان Œاوب-ه-م م-ع اŸراج-ع-ة اإ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،ا÷بال.

جل
الهيئة ا’نتخابية ‘ حدود  520أالف مسس ّ

ال ّسسهر على ضسمان الّتحضس Òا÷ّيد للمؤعد

تتواصسل ع Èكافة اŸكاتب ا’نتخابية بو’ية
ب-وم-رداسس ال-ت-حضسÒات اŸادي-ة واللوجيسستية
اسس -ت -ع -دادا ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ال-رئ-اسس-ي-ة ل-ي-وم 18
أاف- - -ري- - -ل ال - -ق - -ادم ،ف - -ب - -ع - -د فÎة اŸراج - -ع - -ة
ا’سستثنائية للقوائم التي دامت  15يوما تلتها
م- -رح- -ل- -ة ال- -ط- -ع- -ون ل- -لّسس- -م- -اح ل- -ل- -م -واط -نÚ
بالتصسحيح أاو التسسجيل ‘ حالة وجود خطأا
بهدف ضسبط الهيئة ا’نتخابية ،والدخول ‘
مرحلة ثانية من ا’سستعدادات.
بومرداسس :ز ــ كمال

سش -م -حت فÎة اŸراج -ع -ة ا’سش -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ل -ل -ق -وائ -م
ا’نتخابية بو’ية بومرداسس بتسشجيل قرابة  10آا’ف
‡ن غÒوا
ناخب جديد وششطب  5آا’ف مسشجل ّ
أاماكن ا’قامة أاو بسشبب الوفاة ،اأ’مر الذي أادى إا¤
ارتفاع ملحوظ ‘ عدد الهيئة الناخبة التي قاربت
 520الف مسشجل ‘ انتظار دراسشة الطعون اŸرفوعة
م -ن ق-ب-ل اŸواط-ن Úب-ع-د ان-قضش-اء ال-فÎة ال-ق-ان-ون-ي-ة
اÙددة بـ  5أايام ،حسشب مديرة التنظيم والششؤوون
العامة فاطمة بن تريدي .واسشتعدادا لهذا اŸوعد
الهام ،دخلت اŸصشالح البلدية والدوائر ‘ مرحلة

ثانية من التحضشÒات تتعلق بضشبط القوائم النهائية،
وتسشخ Òا’مكانيات اŸادية واللوجيسشتية اÿاصشة
ب -ال -ع-م-ل-ي-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،حسشب ب-عضس ا’صش-داء ال-ت-ي
جمعتها «الششعب» لدى رؤوسشاء اŸكاتب الذين يعكفون
ح -ال -ي -ا ع -ل -ى ت -وف Òمسش -ت -ل -زم -ات م -ك -اتب وم-راك-ز
ال- -تصش- -ويت م -ن صش -ن -ادي -ق ،ع -وازل وع -ت -اد ضش -روري
لتسشهيل مهمة ا’عوان واŸراقب ÚاŸششرف Úعلى
ال-ع-م-ل-ي-ة يوم ا’قÎاع .ب -اŸوازاة م-ع ال-ت-حضشÒات
اŸادي- -ة ،ت- -ت- -واصش- -ل ايضش- -ا ع- -ل- -ى مسش -ت -وى م -ك -اتب
ا’ن -ت -خ -اب -ات ب -ال -ب -ل -دي -ات ع -م -ل-ي-ة ال-تصش-دي-ق ع-ل-ى
اسشتمارات اÎŸششح ÚاŸنهمك ‘ Úرحلة البحث
عن امضشاءات اŸواطن ÚواŸتعاطفŸ Úسشاعدتهم
‘ إاي- -داع م- -ل- -ف الÎشش- -ح ع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى اÛلسس
الدسشتوري ،وهذا قبل انتهاء الفÎة القانونية التي
نصس عليها القانون العضشوي لÓنتخابات اŸقدرة بـ
 45يوما أاي إا ¤غاية  6مارسس اŸقبل .كما تسشهر
اŸصشالح ا’دارية والتقنية ع Èالبلديات والدوائر إا¤
دراسش - -ة و–دي - -د ن - -ق - -اط ا’شش - -ه - -ار ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ي
ل -ل -مÎشش -ح ،Úع -ن ط-ري-ق اع-داد فضش-اءات وأاع-م-دة
اŸلصشقات وايضشا مراكز تنظيم التجمعات ا’نتخابية
ل - -ل - -مÎشش - -ح ÚاŸق- -ب- -ول ،Úوه- -ذا خÓ- -ل ا◊م- -ل- -ة
ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة اŸرت -ق -ب -ة ‘ ا’ي -ام ال -ق-ادم-ة ،وكّ-ل-ه-ا

إاج -راءات روت -ي -ن -ي -ة دأابت ع-ل-ي-ه-ا اŸصش-ال-ح ا’داري-ة
‡ا أاكسشبها
اıتصشة خÓل كل اسشتحقاق انتخابيّ ،
Œربة كبÒة ‘ ادارة وتنظيم مثل هذه اŸواعيد
الهامة واŸصشÒية ‘ مسشÒة التجربة الدÁقراطية
وال- - -ت- - -ع- - -ددي - -ة ا◊زب - -ي - -ة ‘ ا÷زائ - -ر سش - -واء م - -ن
حيث التحضشÒات اŸادية والبششرية التي سشخرت لها
كل ا’مكانيات ،أاو من حيث عملية اŸراقبة والسشهر
ا÷ي -د ع -ل -ى ضش -م-ان شش-ف-اف-ي-ة ا’قÎاع ،خ-اصش-ة وأان
بومرداسس وكغÒها من و’يات الوطن عاششت قبل
سشنتŒ Úربة ا’نتخابات اÙلية لسشنة .2017
هذا وÁكن ا’ششارة ‘ ا’خ Òأان عملية التحضشÒ
للموعد القادم Œري ‘ ظروف جيدة على مسشتوى
و’ية بومرداسس بفضشل ا’مكانيات اŸسشخرة من قبل
ا’دارة اÙلية ومديرية التنظيم والششؤوون العامة
لتسش -ه -ي -ل م -ه -م -ة ال -تسش -ج -ي-ل والشش-طب ،وح-ت-ى اع-ادة
ال -تسش -ج -ي -ل اث -ن -اء فÎة ال -ط -ع-ون ،وك-ذا ا◊صش-ول ع-ل-ى
اŸعلومات الوافية وكل ا’سشتفسشارات من قبل أاعوان
مكاتب ا’نتخابات اÛندين لهذا الغرضس ،كما فتحت
وزارة الداخلية موقعا الكÎونيا يتيح للمواطن التواصشل
وا’ط Ó-ع ع -ل -ى ك -اف -ة اŸع -ط -ي -ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ا◊دث
جل Úومكاتب التصشويت
ا’نتخابيÃ ،ا فيها قوائم اŸسش ّ
عن كل بلدية لتسشهيل عملية التصشويت.

اŸن ّسسق الو’ئي لهيئة مراقبة ا’نتخابات باŸدية:

سسخرنا كل اإلمكانات إل‚اح الرئاسسيات

كششف يوسشف ماعي اŸن ّسشق الو’ئي للهيئة
العليا اŸسشتقلة Ÿراقبة ا’نتخابات بو’ية
اŸدي- -ة ،أان -ه Ãق -ارن -ة اŸراج -ع -ة السش -ن -وي -ة
ا’سشتثنائية للقوائم ا’نتخابية للفÎة اŸمتدة
من  01ا ¤غاية  31أاكتوبر من سشنة 2018
وتلك اŸمتدة من  01/ 23إا ¤غاية 02 / 06
 2019 /تظهر مدى ‚اح مديرية التنظيم
والشش -ؤوون ال -ع -ام -ة وم -ن خ Ó-ل -ه -ا السش-ل-ط-ات
اÙل -ي -ة ‘ اسش -ت-م-ال-ه ال-ن-اخ-ب Úإا ¤م-ك-اتب
ا’ن-ت-خ-اب-ات ب-دل-ي-ل ارت-ف-اع الهيئة اإ’نتخابية
م -ن  563239ن -اخب ون -اخ -ب -ة إا656 566 ¤
ن -اخب ون -اخ -ب -ة ،وق -د Œسش -دت اي -ج -اب -ي -ة ه-ذا اŸؤوشش-ر ‘
انخفاضس عدد اŸششطوب Úمن  16143ا 6100 ¤مششطوب.
وأ’جل تعزيز حضشور اŸداومة ‘ العمل الرقابي خÓل هذه
الرئاسشيات ،أاوضشح ا◊قوقي ماعي بأان مداومته وإ’‚اح
هذا اŸوعد بادرت بتنظيم يوم تكويني –ت اششرف اŸنسشق
ا÷هوي للهيئة العليا اŸسشتقلة Ÿراقبه ا’نتخابات ،ششارك
ف-ي-ه  04قضش -اة و 06ك-ف-اءات ،وت-خّ-ل-ل ه-ذا ال-ي-وم ال-ت-كويني
والتقني تقد 03 ËمداخÓت للمنسشق ا÷هوي الطيب هÓل
بعنوان «وسشائل وطرق ا’ششراف على مراجعة اإ’دارة للقوائم
ا’نتخابية» ،إا ¤جانب مداخلة ثانية تقّدمت بها بصشفتي
منسشقا و’ئيا لهذه اŸداومة بعنوان «الدور الرقابي للهيئة
العليا على ا’نتخابات الرئاسشية اŸقررة لـ  18أافريل ،»2019
عÓوة على مداخلة ثالثة تفضشلت بها القاضشية سشهام زنون
بعنوان «اإ’جراءات القانونية لÓنتخابات الرئاسشية» ،حيث
كانت هذه اŸداخÓت ‘ ششكل خارطة طريق لتحسشÚ

اأ’داء وال -ع-م-ل ال-رق-اب-ي ال-ف-ع-ال ت-ف-ادي-ا أ’ي
Œاوزات ،وحسشبه فإان هذا اليوم التكويني
ت ّ-وج ب-ا’ت-ف-اق بصش-ف-ة ج-م-اع-ي-ة ع-ل-ى إاي-ج-اد
آال -ي -ات ع -م -ل -ي -ة ل -ل -قضش -اء ع -ل -ى اŸلصش-ق-ات
وا’شش-ه-ارات ال-عشش-وائ-ي-ة وات-خ-اذ اإ’جراءات
ضشد بعضس اÎŸششح ‘ Úعرضس برا›هم
قبل بدء ا◊ملة ا’نتخابية ،ناعتا اŸراجعة
ا’سش -ت -ث-ن-ائ-ي-ة ا’خÒة ب-أان-ه-ا ح-ق-قت ‚اح-ا
كبÒا ‘ ›ال اعداد قاعدة البيانات لوزارة
ال -داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة ‘ ال-قضش-اء
على اŸسشجل Úأ’ك Ìمن مرة ،وكذا ششطب
الوفيات .واختتم اŸنسشق الو’ئي للهيئة العليا اŸسشتقلة
Ÿراقبة ا’نتخابات بهذه الو’ية إاضشافته بالقول إان هيئته
Ãا ‘ ذلك السشلطات اÙلية جاهزون من حيث التعداد
البششري ،اللوجيسشتي وا÷انب القانوÿ Êوضس غمار هذه
الرئاسشيات على مسشتوى  429مركزا انتخابيا و 1543مكتب
اقÎاع م -ن ب -ي -ن-ه-م  835م -ك -تب رج-ال و 708م-ك-تب نسشاء،
معتمدين على تششكيلة اŸداومة وكذا مسشاعدي القضشاء من
ﬁضش -ري -ن وم -وث -ق Úب-إاج-م-ا‹  70إاط-ارا مسش-خ-را ل-ع-م-ل-ية
اإ’شش -راف واŸت -اب -ع -ة وال -ت -دخ -ل ع-ن ق-رب ،واصش-ف-ا عÓ-ق-ة
م -داوم -ت -ه م -ع مصش -ال-ح ال-و’ي-ة ع-ل-ى أان-ه-ا ت-ت-م-ي-ز ب-ال-ت-ع-اون
اŸسشتمر ،وبخاصشة مديرية التنظيم والششؤوون العامة التي ’
تقتصشر ‘ تقد Ëالعون وكل التسشهيÓت إ’‚اح مهمة هؤو’ء
اإ’طارات من بينهم  10يعملون Ãقر مداومته و 60منتششرين
بدوائر وبلديات الو’ية.
اŸدية :علي ملياÊ
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باتنة جاهزة ليوم  18أافريل

 6١بلدية ›ندة لÓسستحقاق الرئاسسي
’نتخابي اŸزمع تنظيمه يوم  18أافريل واŸتعلق با’نتخابات
’وراسس باتنة أاشسواطا كبÒة ‘ التحضس ÒلÓسستحقاق ا إ
قطعت عاصسمة ا أ
’‚اح هذا ا◊دث ،الذي
’مكانيات اŸادية والبشسرية إ
’دارة ‡ثلة ‘ مصسالح الو’ية ع Èكل البلديات  61كل ا إ
الرئاسسية ،حيث جّندت ا إ
يعول عليه كثÒا ‘ مواصسلة إاطÓق العديد من الÈامج التنموية بالو’ية.
باتنة :حمزة Ÿوشسي

’‚اح ا’سستحقاق
تيبازة..خطوة عمÓقة إ

 46فضساًء لتنشسيط ا◊ملة النتخابية

أان- -هت اŸصس- -ال -ح اŸع -ن -ي -ة ب -ت -حضس Òا’ن -ت -خ -اب -ات
ال -رئ -اسس -ي -ة لـ  18أاف -ري -ل اŸق -ب-ل ب-ت-ي-ب-ازة ›م-ل
ال- - -ع- - -م- - -ل- - -ي - -ات اŸرت - -ب - -ط - -ة ب - -ال - -ت - -حضس ÒاŸادي
وال-ل-وج-يسس-ت-ي-ك-ي ل-لعملية عﬂ Èتلف البلديات
ال-ت-ي ت-ن-ت-ظ-ر ضس-ب-ط ق-وائمها ا’نتخابية النهائية
قريبا عقب الفصسل ‘ حا’ت الطعون اŸقدمة لها
ا ¤غاية يوم أامسس.
تيبازة :علي ملزي

ففيما يتعلق بالتحضش ÒاŸادي والتنظيمي للعملية ،أانهت
جميع بلديات الو’ية عمليات جرد العتاد ا’نتخابي مع
التحقق من صشÓحيته بالتوازي مع –ديد أاماكن ا’ششهار
وفضش-اءات إاق-ام-ة ال-ت-ج-م-ع-ات الشش-ع-ب-ي-ة ‘ اط-ار ا◊م-لة
ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،ب-ح-يث أاحصشت م-دي-ري-ة ال-ت-ن-ظ-يم والششؤوون
ال-ع-ام-ة ب-الو’ية  46فضش-اء “ت ت-ه-ي-ئ-ت-ه خصش-يصش-ا ل-هذا
ال-غ-رضس ،وتشش-م-ل  28ق-اع-ة م-غ-طاة و 15ق-اع-ة متعددة
الرياضشات اضشافة ا ¤ملعب Úلكرة القدم وسشاحة عمومية
واحدة تقع بقلب مدينة حجوط ،كما أاحصشت ذات ا÷هة
اسشتقرار عدد مراكز التصشويت عند  204مركز على غرار
” تسشجيله خÓل ا’سشتحقاقات اŸنصشرمة ،إا’ أاّن
ما ّ
عدد اŸكاتب ارتفع ا 1092 ¤مكتب.
وق -ي السش -ي -اق ذات -ه ،ف -ق -د أاشش -ار مصش -درن-ا م-ن م-دي-ري-ة
التنظيم والششؤوون العامة بالو’ية ا ¤كون تعداد الهيئة
الناخبة بالو’ية ارتفع بأاك Ìمن أالف Úناخب مقارنة مع
نتائج اŸراجعة ا’نتخابية السشنوية لششهر اكتوبر الفارط،
ب- -ح -يث ّ” إاحصش -اء  438339ن-اخب ح-ي-ن-ه-ا ،ف-ي-ما ارتفع
التعداد حاليا ا 440390 ¤بحيث ”ّ تسشجيل  7769ناخب
جديد خÓل اŸراجعة ا’سشتثنائية التي أاغلقت نهاية

اأ’سشبوع الفارط بالتوازي مع ششطب  5718ناخب أ’سشباب
ﬂتلفة ‡ا أافرز فارقا ايجابيا قدره  2051ناخب ،إا’ أاّن
اأ’رقام النهائية سشيتم ضشبطها رسشميا عقب النظر ‘
م -ل -ف -ات ال -ط -ع -ون ال-ت-ي ت-واصش-لت ا ¤غ-اي-ة مسش-اء أامسس
ا’ثن.Ú
Œدر ا’ششارة ا ¤كون السشلطات الو’ئية كانت قد أانهت
مؤوخرا كل الÎتيبات اŸتعلقة بتنصشيب اللجنة الو’ئية
لتنظيم ا’نتخابات Ãعية خلية متابعة وتنسشيق يرأاسشها
وا‹ الو’ية ،بحيث أاششار مصشدرنا من خلية ا’عÓم
بالو’ية إا ¤أاّن مهام اللجنة الو’ئية للتنظيم تتضشمن سشبع
ﬁاور رئ-يسش-ي-ة ت-ع-ن-ى ب-ال-ع-م-ل-ي-ات ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة وت-ن-ظ-ي-م
التجمعات العمومية وا’تصشال وكذا اŸالية ،وا’سشناد
وت -أاط Òم -ك -اتب وم -راك-ز ال-تصش-ويت م-ع ضش-م-ان ال-وق-اي-ة
واأ’من ،كما تتضشّمن مهام اللجنة التصشّرف ‘ ›ا’ت
الصشحة والطاقة والتموين باŸاء الششروب ،إاضشافة ا¤
ضش -م-ان ال-ن-ق-ل ıت-ل-ف ال-ع-ن-اصش-ر اŸرت-ب-ط-ة ب-ال-ع-م-ل-ي-ة
ا’نتخابية.
وبالنظر إا ¤حسشاسشية العملية وعÓقتها الوطيدة بالنهج
الدÁوقراطي ،فقد أالّح وا‹ الو’ية لدى تنصشيبه أ’عضشاء
اللجنة على ضشرورة ا’لتزام بالششفافية وا◊ياد Œاه كل
اأ’طراف اŸششاركة ‘ ا’سشتحقاق الرئاسشي بالتوازي مع
توف› Òمل ا’مكانيات اŸادية والبششرية والتقنية التي
تقتضشيها العملية.

رئيسس بلدية حجوط:

جاهزون إل‚اح العرسس النتخابي
‘ خضش -م اأ’ح -داث اŸتسش -ارع -ة ال-ت-ي أاف-رزه-ا ا’عÓ-ن

ال -رسش-م-ي ع-ن إاج-راء
ال-رئ-اسش-ي-ات اŸق-ب-ل-ة
يوم  18أافريل القادم،
أان-هت ب-ل-دي-ة ح-جوط
ب-و’ي-ة ت-ي-ب-ازة حسشب
رئ- - -يسش- - -ه - -ا اﬁم - -د
قصش - - - - -اف ›م - - - - -ل
الÎت- -ي- -ب- -ات اأ’ول -ي -ة
الضش-روري-ة ل-ل-تحضشÒ
ا÷دي لهذا اŸوعد
الهام ،بحيث ”ّ جرد
›مل العتاد ا’نتخابي بالتوازي مع –ضش Òالوسشائل
البششرية واŸادية الضشرورية ،بحيث يندرج ضشمنها تهيئة
 4ق -اع-ات م-غ-ط-اة والسش-اح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة اÙاذي-ة ل-دار
البلدية لتنششيط ا◊ملة ا’نتخابية ،إاضشافة ا– ¤ديد 36
موقعا ’ششهار صشور وبرامج اÎŸششح.Ú
أاما عن القائمة ا’نتخابية ،فقد أاششار رئيسس البلدية ا¤
أانّ ال -ت -ع -داد ارت-ف-ع م-ن  33935ن-اخب م-ع ن-ه-اي-ة أاك-توبر
” تسشجيل  612ناخبا جديدا
اŸاضشي ا ،34262 ¤بحيث ّ
‡ن بلغوا  18سشنة من العمر و430
من بينهم  9ناخبّ Ú
جلوا أانفسشهم متأاخرين
ناخبا من فئة اŸغفل Úالذين سش ّ
و 170ناخبا آاخر سشجّلوا أانفسشهم بسشبب تغي Òا’قامة،
” ششطب  285ناخبا من بينهم  61حالة وفاة 102
فيما ّ
حالة تسشجيل مكرر و 108حالة تتعلق بتغي Òا’قامة و10
حا’ت أاخرى تتعلق بفقدان حق ا’نتخاب و 4حا’ت
أاخرى تندرج ضشمن عملية التطه Òالدقيق للقائمة ،ومن
اŸرتقب بأان يصشّوت هؤو’ء على مسشتوى  88مكتبا موزعا
على  14مركزا للتصشويت من بينها  6مراكز حضشرية و8
مراكز ريفية.

’م Úالعام لبلدية ع Úالذهب بتيارت:
ا أ

وّفرنا كل التّسسهيÓت اŸادية ليؤؤّدي اŸؤاطن واجبه النتخابي

بلدية ع Úالذهب هي إاحدى بلديات و’ية
تيارت أانشسئت بعد تغي Òالبلدية اıتلطة
÷ب- -ل ال- -ن- -اظ- -ور ،وه- -ي ب -ذلك ت -ع -د اŸرك -ز
ال -ث -الث ل -ل -ب -ل -دي -ة وك -ان ي-ط-ل-ق ع-ل-ي-ه-ا اسس-م
«’ف -ون -ت -ان» ‘ ال -ع -ه -د ا’سس -ت -ع -م -اري ن-ظ-را
لوجود نبع ذو مياه وفÒة وعذبة ،حيث كان
الرحل يسسÎيحون عندها باعتبارها مصسادر
’داري
شسرب لهم وŸاشسيتهم ،وقبل التقسسيم ا إ
ا÷دي - - -د ك - - -انت ت - - -اب - - -ع - - -ة إاق - - -ل - - -ي - - -م - - -ي - - -ا
ل- - - - -دائ- - - - -رة السس- - - - -وق- - - - -ر ،وب- - - - -ع - - - -د ذلك أاي
سسنة  1991أاصسبحت مقرا لدائرة ع Úالذهب
تضسم ثÓث بلديات :بلدية ع Úالذهب مقر
الدائرة ،بلدية النعيمة تبعد عنها بحوا‹
 30كلم وبلدية الشسحيمة تبعد عنها بحوا‹
 20كلم.
ششهدت البلدية نهضشة تنموية ومعمارية كبÒة على
جميع ا’صشعدة ،و’ سشيما ‘ –ويلها ا ¤قطب
اقتصشادي ﬁلي لكون يعÈها الطريق الوطني رقم
 23اŸؤودي ا ¤ا÷نوب ا÷زائري.
ولكون ا◊دث هذه اأ’يام هو اسشتحقاق انتخابي
أ’ع- -ل- -ى م- -نصشب ‘ ه- -رم ال- -دول- -ة ،م -نصشب رئ -يسس
ا÷م-ه-وري-ة ف-ق-د هّ-ي-أات ب-ل-دي-ة ع Úال-ذهب ج-م-يع
ال -ظ -روف اŸادي -ة وال -ل -وج -يسش -ت -ي-ك-ي-ة ك-ع-ادت-ه-ا ‘
ا’ن-ت-خ-اب-ات .وأاف-ادن-ا اأ’م Úال-ع-ام ل-ل-ب-ل-دي-ة السش-يد
م-ع-راج-ي ◊سش-ن ال-ذي اسش-ت-ق-ب-ل-ن-ا Ãك-ت-ب-ه ب-ج-م-ي-ع
التحضشÒات الÓزمة و’ سشيما ا’دارية والتي تهم

اŸواط -ن ب-ال-درج-ة اأ’و ،¤ف-ب-ع-د م-ا ك-انت ال-ه-ي-ئ-ة
الناخبة تقّدر بـ  23051ناخب أاصشبح بعد اŸراجعة
ا’سشتثنائية  23412مسشجل على القوائم ا’نتخابية
‘ انتظار الطعون ،أاي ” تسشجيل  633مسشجل منهم
 440اناث و 193ذكور ،بالنسشبة للششبان الذين بلغو
السشن القانونية فقد ” تسشجيل  24ششابا ومن غÒوا
اقامتهم ا ¤بلدية ع Úالذهب قدر عدد اŸسشجلÚ
بـ  ،192أاما اŸغفلون الذين تفوق اعمارهم السشن
القانونية فقد ” تسشجيل  417مواطن .اŸواطنون
” ششطبهم حسشب القانون  135ششخصشا بسشبب
الذين ّ
–ويل اقامتهم ا ¤خارج بلدية ع Úالذهب ،و23
م -واط -ن -ا بسش-بب ال-وف-اة و 3م -واط -ن ” Úاك-تشش-اف
ازدواجية تسشجيلهم داخل تراب البلدية و 22داخل
بلديات الو’ية ،كما ” اكتششاف تسشجيل  89مواطنا
خ- -ارج و’ي -ة ت -ي -ارت Ãا ›م -وع -ه  114مششطوب
خÓل اŸراجعة ،وقد اعتمدت التطبيقية ا÷ديدة
اŸتكونة من خمسشة أا‰اط خÓل عملية اŸراجعة
ا’سش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-ت-ي حّ-ددت مدتها بÚ
جانفي وبداية فيفري ا÷اري.
بعد انتهاء العملية ‘ انتظار الطعون يرتقي عدد
اŸسش -ج -ل Úع -ل -ى ال-ق-ائ-م ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة عÚ
الذهب ا 23412 ¤ناخب ،وحسشب السشيد معراجي
◊سش -ن ف -إان -ه ” الÎخ -يصس ا’سش -ت-ث-ن-ائ-ي ل-تسش-ج-ي-ل
تÓميذ السشنة الثالثة ثانوي بالتنسشيق مع مديري
الثانويات للذين اغفلوا عن تسشجيل انفسشهم لكون
الكث‡ Òن يدرسشون باأ’قسشام النهائية يكونون قد

بلغوا السشن القانونية للتسشجيل
‘ قوائم ا’نتخابات ،ويضشيف
ا’م Úالعام لبلدية ع Úالذهب
ان التسشجيل يكون بعد تقدË
اŸع - -ن - -ي م- -رف- -وق- -ا ب- -اŸل- -ف
اŸطلوب.
وخصشصشت بلدية ع Úالذهب
 12م -رك -زا ان -ت -خ-اب-ي-ا م-ن-ه-م
م -رك -زان ﬂت -ل -ط -ان ب -ك-ل م-ن
عÓ-وي ال-ع-ام بسش-ي-دي م-نصش-ور
وقاسشم ◊داب وهما مركزان
نائيان ،عدد اŸكاتب  53مكتبا ،وقد هّيأات مصشالح
البلدية جميع الظروف كالعتاد وا◊واسشيب وتبقى
قائمة اŸؤوطرين ﬁل –قيق من طرف ا÷هات
اıتصش-ة ،وك-ك-ل م-وع-د ان-ت-خ-اب-ي تسشّ-خ-ر م-دي-رية
ال-ن-ق-ل سش-ي-ارات زي-ادة ع-ل-ى السش-ي-ارات والشش-اح-نات
وا◊افÓت التي توفرها البلدية لصشالح اŸواطنÚ
الذين يقطنون باŸناطق الريفية ،وتنقل ا’عوان
واŸك -ل -ف Úب -تسش -ي Òا’ن -ت -خ-اب-ات ،ومصش-ال-ح اŸي-اه
وا’ششغال العمومية و–ضش ÒاŸراكز والتي غالبا ما
تكون باŸؤوسشسشات الÎبوية.

فرندة :فرز دقيق للقؤائم النتخابية

“ت عملية التسشجيÓت على القوائم
ببلدية فرندة ّ
ا’نتخابية ،فقد بلغ عدد اŸسشجل Úعلى القوائم
 35013ن -اخب ب -ع-د ال-ع-م-ل-ي-ة م-ن-ه-م  17028رجال

و 17985نسشاء ،حيث كان العدد يقدر بـ
 ،34887وب- -ع- -د ان -ت -ه -اء اŸه -ل -ة اÙدد
ل -ل -تسش -ج -ي -ل ا’ن -ت -خ-اب-ي ” تسش-ج-ي-ل 70
ت-ل-م-ي-ذا م-ن اŸت-م-درسش ‘ Úال-ث-ان-وي-ات
وأاغ - -ل- -ب- -ه- -م ‡ن ي- -درسش- -ون ب- -ا’قسش- -ام
‡ن
النهائية ،حيث ” تسشجيل  75ششابا ّ
‡-ن غÒ-وا
ب -ل-غ-وا سش-ن  18سش-ن-ة وّ 146
اق -ام-ات-ه-م ،و 242م - -ن اŸغ- -ف- -ل Úو15
م -واط -ن -ا ّ‡ن شش -ط -ب -وا ب -اÿط-أا ﬁل-ي-ا
وأاع- -ي- -د تسش- -ج- -ي -ل -ه -م ،ح -يث ب -ل -غ ع -دد
اŸسشجل Úا÷دد  478ناخبا جديدا.
بالنسشبة للمششطوب Úفقد ”ّ ششطب  11ششخصشيا من
‡ن غÒوا اقاماتهم إا ¤خارج
اŸتوف Úو 11ناخبا ّ
بلدية فرندة و 161مواطنا ” تسشجيلهم مرت ÚعÈ
البوابة الوزارية و 20ششخصشا ‡ن ثبت تسشجيلهم
مرت Úع Èالبوابة الوزارية كذلك ‘ ،ح ” Úششطب
‡ن تكرر تسشجيلهم ب Úالبلديات و 27مواطنا
ّ 21
ت- -وف- -وا خ -ارج ف -رن -دة و” إاع Ó-ن -ه -م ع Èال -ب -واب -ة
ال-وزاري-ة و ” 96شش -ط -ب -ه-م خ-ارج و’ي-ة ت-ي-ارت و8
أاشش-خ-اصس ّ” شش-ط-ب-ه-م بسش-بب ف-ق-دان-ه-م ◊ق-وق-ه-م
اŸدنية و 8حا’ت ثبت تسشجيلها مرت Úأاو أاكÌ
داخل البلدية ،وتتهّيأا بلدية فرندة لوضشع الروتوششات
اأ’خÒة م - - -ن أاج - - -ل ال - - -ت- - -حضش ÒاŸادي وا’داري
واللوجيسشتي –سشبا لÓنتخابات الرئاسشية.
تيارت :ع ــ عمارة

وكان وا‹ باتنة السشيد عبد اÿالق صشيودة قد
عقد سشلسشلة من ا’جتماعات مع كل القطاعات
اŸعنية للوقوف على حقيقة التحضشÒات ميدانيا،
حيث أاعطى تعليمات صشارمة بالتعبئة الششاملة،
لضش-م-ان سش Òف-ع-ال وشش-ف-اف ل-ل-ع-م-ل-ي-ة ا’ن-ت-خ-ابية
اŸقررة ‘ أاجواء منظمة ومريحة وآامنة خاصشة
م- -ا ت -ع -ل -ق ب -ا÷وانب ال -ق -ان -ون -ي -ة وال -ل -وجسش -ت -ي -ة
وا’تصشال ،بعد إاصشداره لقرار و’ئي يحمل رقم
” تنصشيب ÷ان ﬁلية
Ÿ 332تابعة العملية ،كما ّ
بالبلديات والدوائر لهذا الغرضس.
وينتظر أان تششرع ذات اŸصشالح قريبا ‘ القيام
بدورات ولقاءات تكوينية لفائدة اإ’طارات وكل
اŸك -ل -ف Úب -ال -ت-أاط Òع-ل-ى اŸسش-ت-وى اÙل-ي م-ن
خÓل ا’عتماد على تقنيات حديثة وسشهلة تسشمح
لها بالتحكم التام واأ’داء الصشارم Ÿهامها خÓل
سش Òالعملية ا’نتخابية ،لضشمان حق اŸواطنÚ
ب -ال -و’ي -ة ‘ أاداء واج -ب -ه -م اإ’ن-ت-خ-اب-ي ‘ أاحسش-ن
الظروف.
بدورها مصشالح بلدية باتنة ،وعلى رأاسشها «ا»ÒŸ
نور الدين مÓخسشو حرصشت خÓل لقاءاتها مع
اŸواطن Úخاصشة خÓل أايام ا’سشتقبا’ت وكذا
أاث -ن -اء ع -م -ل -ي -ة اŸراج -ع -ة ا’سش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-ق-وائ-م
اإ’نتخابية على ضشرورة تقريب مراكز ا’نتخاب
من اŸواطن Úخاصشة ‘ اأ’حياء ا÷ديدة ،وكذلك
تسش -ه -ي -ل ح -رك -ة ال -ت-ن-ق-ل ن-ح-و م-ك-اتب ال-تصش-ويت،
والتنسشيق مع اŸصشالح اŸعنية من أاجل ضشمان
أافضشل الظروف للتصشويت.
وهو ما وقف عليه رئيسس اÛلسس الششعبي البلدي
لبلدية باتنة نور الدين مÓخسشو رفقة اأ’م Úالعام
للبلدية السشيد لزهر خزار ورئيسس ÷نة التفتيشس
اŸوف -ودة م -ن ق -ب -ل وزارة ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙلية والتهيئة العمرانية باÛمع اإ’داري حي
ال-زم-ال-ة قصش-د ال-وق-وف م-ي-دان-ي-ا ع-ل-ى اŸراج-ع-ة
ا’سش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-ق-وائم ا’نتخابية ضشمانا للتحضشÒ
ا÷ي -د لÓ-سش-ت-ح-ق-اق ا’ن-ت-خ-اب-ي اŸق-ب-ل ،وت-ث-مÚ

التطبيقات ا÷ديدة ‘ ›ال عصشرنة اŸراجعة
وتعزيز الششفافية خÓل اŸسشار ا’نتخابي ،حيث
ق -اد ال -ل-ج-ن-ة اŸف-تشس ال-ع-ام ل-و’ي-ة ورق-ل-ة السش-ي-د
مدوري أاحسشن ،الذي أاّكد بأان عمل هذه اللجان
ال -ت -ف -ت -يشش -ي -ة ه-و اإ’طÓ-ع ع-ن ك-ثب ل-ل-ت-حضشÒات
اÿاصش-ة ب-ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسش-ية اŸزمع إاجرائها
يوم  18أافريل  ’ 2019سشيما ‘ ما يخصس تسشهيل
اإ’ج -راءات اإ’داري -ة ع -ل -ى اŸواط -ن Úل -تسش -ج -ي -ل
أانفسشهم ‘ القوائم ا’نتخابية وبأاريحية تامة إا¤
ج- -انب –ضش ÒاŸراك -ز ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة ،صش -ن -ادي -ق
ا’قÎاع ،ال -ق -وائ -م اÿاصش -ة ب -اŸؤوط-ري-ن ،ت-ط-هÒ
القوائم ا’نتخابية ،توزيع بطاقات الناخب.Ú
ك -م-ا ق-امت ال-ل-ج-ن-ة ال-وزاري-ة ال-ت-ي حّ-ل-ت ب-ب-ات-ن-ة،
اŸكونة من إاطارات ﬁلية ووزارية بالوقوف على
ظ - - -روف ال - - -ت - - -حضش ÒاŸادي واإ’داري ،وم - - -دى
اسش- -ت- -ع- -داد مصش- -ال- -ح ال- -ب- -ل- -دي- -ات ÿوضس غ -م -ار
ا’نتخابات الرئاسشية ،حيث كششف السشيد مدوري
حسشن عن وقوف اللجنة على مدى جاهزية العتاد

مدير الّتنظيم والشّسؤوون العاّمة لسسيدي بلعباسس:

مسستعّدون ماديا وبشسريا

كششف مدير التنظيم والششؤوون العامة لو’ية
سش -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس ب -ن ع -ودة عÓ-ي-ل-ي ،ع-ن
ت -واصش -ل م -رح -ل -ة ال -تصش -دي-ق ع-ل-ى اك-ت-ت-اب
التوقيعات للمÎششح Úللرئاسشيات اŸقبلة
‘ ظروف حسشنة ،بعدما هّيأات كل الظروف
من قبل مصشالح الو’ية والبلديات إ’سشتقبال
كل اÎŸششح Úللمصشادقة على ا’سشتمارات
اÿاصشة بهم طبقا للقانون العضشوي اŸتعلق
باإ’نتخابات.
وأاف-اد م-دي-ر ال-ت-ن-ظ-ي-م والشش-ؤوون ال-ع-امة أان
عدد اسشتمارات اكتتاب التوقيعات الفردية
ع Èجميع البلديات بلغ  455اسشتمارة ،حيث
ت -ت -واصش -ل ع -م-ل-ي-ة م-ت-اب-ع-ة ال-تصش-دي-ق ع-ل-ى
ال-ت-وق-ي-ع-ات الشش-خصش-ي-ة لصش-الح اÎŸششحÚ
“ت مراسشلة كل رؤوسشاء البلديات
بعد أان ّ
واأ’مناء العام Úللبلديات وضشباط ا◊الة
اŸدنية واŸسشاعدين القضشائي ÚاıولÚ
باŸصشادقة على التوقيعات من أاجل تقدË
كل التسشهيÓت للمÎششح Úللمصشادقة على
اسش -ت-م-ارات ال-ت-وق-ي-ع-ات سش-واء ل-ل-مÎشش-حÚ
اأ’حرار أاو اŸنظوين –ت لواء اأ’حزاب
السشياسشية.
وأاضش- -اف ‘ ذات السش- -ي- -اق ،ت -ت -واصش -ل فÎة
اإ’عÎاضشات اŸقررة ‘ القانون العضشوي
اŸت-ع-ل-ق ب-ن-ظ-ام اإ’ن-ت-خ-اب-ات وال-ت-ي ت-عطي
ا◊ق لكل مواطن  ⁄يسشجل ‘ إاحدى قوائم
ال-دائ-رة اإ’ن-ت-خ-اب-ي-ة أاو ل-ك-ل م-واط-ن أاغ-ف-ل
تسش -ج-ي-ل-ه ‘ ال-ق-وائ-م أان ي-ق-دم ت-ظ-ل-م-ه إا¤
رئ -يسس ال-ل-ج-ن-ة اإ’داري-ة اإ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ضش-م-ن
اأ’شش- -ك- -ال واآ’ج- -ال اŸنصش- -وصس ع- -ل- -ي -ه -ا،
واŸق - -درة ب - -خ - -مسش - -ة أاي- -ام ،وه- -ي ال- -فÎة
اıفضش-ة بسش-بب اŸراج-ع-ة اإ’سش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة.
وم - -ب - -اشش - -رة –ال ه - -ذه اإ’عÎاضش- -ات إا¤
اللجنة اإ’دارية اإ’نتخابية اŸنصشوصس عليها
‘ اŸادت 15 Úو 16من القانون العضشوي
التي تبت ‘ اأ’مر بقرار ‘ أاجل أاقصشاه 3
أايام ،على أان يقوم رؤوسشاء اÛالسس بتبليغ
قرار اللجنة اإ’دارية ‘ ظرف  3أايام ،تليها
م- -رح- -ل- -ة أاخ- -رى وه- -ي م -رح -ل -ة ال -ط -ع -ون
ال- -قضش- -ائ- -ي- -ة وف- -ق اŸادة  21م -ن ق -ان-ون
Óط-راف اŸع-ن-ي-ة
ال -عضش -وي ،ح -يث Áك-ن ل -أ

بتسشجيل الطعن ‘ ظرف  5أايام و‘ حالة
عدم التبليغ Áكن تسشجيل الطعن ‘ أاجل 8
أاي -ام ك -ام -ل -ة اب -ت-داًء م-ن ت-اري-خ اإ’عÎاضس،
ح -يث ت -درسس ه -ذه ال -ط-ع-ون ع-ل-ى مسش-ت-وى
اللجان اإ’دارية كطعون اعÎاضشات أاولية،
و‘ حال النزاع يتم اللجوء إا ¤اÙكمة
التي يكون حكمها غ Òقابل بأاي ششكل من
اأ’ششكال الطعن.
” تسشخÒها
وأاّكد أايضشا أاّن كل اإ’مكانيات ّ
للتحضش Òا÷يد للموعد اإ’نتخابيÃ ،ا ‘
ذلك اسش -ت -ح -داث  102م-ك-تب ج-دي-د ع-ل-ى
مسشتوى الو’ية تطبيقا للمادة القانونية التي
تنصس على اسشتحداث مكتب جديد ‘ حال
Œاوز ع -دد ال -ن -اخ -ب ‘ ÚاŸك -تب ال-واح-د
 500مسش -ج -ل ل -يصش -ب -ح ع -دد اŸراك -ز 187
مركزا يضشم  1088مكتب تصشويت.
وعن تعداد الهيئة الناخبة بالو’ية ،أافاد
ذات اŸسشؤوول عن إاحصشاء  459700ناخب
وناخبة كعدد إاجما‹ مؤوقت للهيئة الناخبة
ب-ع-د تسش-ج-يل  7441مسش-ج-ل ج-دي-د و5009
مششطوب ،كما ” تسشجيل  52جلسشة للجان
اإ’دارية اإ’نتخابية اŸنعقدة على مسشتوى
البلديات طيلة فÎة اŸراجعة اإ’سشتثنائية
ل -ل -ق -وائ-م اإ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ال-ت-ي “ي-زت ب-السشÒ
ا◊سش -ن ،وه -و م -ا أاك -دت -ه م -نسش -ق -ة و’ي -ات
ال-غ-رب ل-ل-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-يا Ÿراقبة اإ’نتخابات،
ال- -ت- -ي ك- -انت ق- -د ع- -اي- -نت ب- -عضس مصش -ال -ح
اإ’نتخابات ع Èالبلديات وﬂتلف اإ’دارات
اŸكلفة بتنظيم اإ’نتخابات ،مؤوكدة تدارك
النقائصس التي سشجلت ‘ السشابق.
ه -ذا وك -انت وزارة ال -داخ -ل-ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙلية و‘ إاطار تطه Òالهيئة الناخبة قد
أاوف -دت  6م-ف-تشش Úل-و’ي-ة سش-ي-دي بلعباسس
Ÿع-اي-ن-ة م-دى Œسش-ي-د ال-ت-ط-ب-ي-ق-ات السش-ت-ة
اÿاصش-ة ب-اŸراج-ع-ة اإ’سش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-ق-وائم
اإ’نتخابية اŸتعلقة بالتحقق من التسشجيل
والشش -طب وت -ع -دد ال -تسش -ج -ي -ل وغÒه -ا م-ن
ال -ت -ط -ب -ي-ق-ات إ’ع-داد ه-ي-ئ-ة ن-اخ-ب-ة بشش-ك-ل
نهائي.
سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو

وا÷وانب ال-ل-وجسش-ت-ي-ة وال-ت-ن-ظ-ي-م اإ’داري للعملية
بعد أان جابت اللجنة كل إاقليم الو’ية ببلدياتها 61
خصشوصشا فيما يتعلق بالقوائم ا’نتخابية التي ”
تطهÒها ‘ التسشجيÓت اŸكررة والوفيات.
ك -م -ا دخ -ل ح -ي -ز اÿدم -ة ب -و’ي -ة ب-ات-ن-ة ‘ إاط-ار
Óن -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسش -ي -ة ت -ط-ب-ي-ق
ال -ت -حضشÒات ل  -إ
م -ع-ل-وم-ات-ي ج-دي-د Áك-ن اŸواط-ن Úم-ن اإ’طÓ-ع
ع-ل-ى أاسش-م-ائ-ه-م ‘ ال-ق-وائ-م ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة وم-ع-رف-ة
اŸركز الذي ينتخبون فيه ع Èاأ’نÎنت.
وب -ال -ع -ودة ل -ت -ف -اصش-ي-ل ال-ع-م-ل-ي-ة ف-أاحصشت ال-و’ي-ة
 660951ناخب 11067مسش- -ج- -ل ج -دي -د و6451
مششطوب سشيؤوّدون واجبهم اإ’نتخابي بـ  448مركز
تصشويت بها  1929مكتب انتخاب ثابت ،و’ توجد
‘ ه -ذه اإ’ن -ت -خ-اب-ات أ’ول م-رة م-ك-اتب م-ت-ن-ق-ل-ة،
وبخصشوصس اأ’ماكن اıصشصشة لتنششيط ا◊ملة
اإ’نتخابية فأاحصشت الو’ية ع Èمديرية التنظيم
والششؤوون العامة  20ملعبا و 43قاعة اجتماعات 50
سشاحة عمومية و 21قاعة متعددة النششاطات.

متابعة دقيقة
ا÷زائر :سسارة بوسسنة
وّفرت وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية
جميع الظروف اŸادية والبششرية الÓزمة لضشمان السش Òا◊سشن
وإا‚اح اŸوع -د ا’ن -ت-خ-اب-ي ،ك-م-ا ق-امت ب-تسش-خ Òك-ل ال-ط-اق-ات
الÓزمة والضشرورية Ÿثل هذه العناوين الكÈى.
وحسشب مصشادر مطلعة ،فإاّن هذه اأ’خÒة بصشدد إاعداد سشجل
آا Êعبارة عن بطاقية انتخابية مغايرة عن البطاقية السشابقة،
سش-يسش-م-ح بضش-ب-ط ال-ق-وائ-م ال-ن-ه-ائ-ي-ة ل-ل-م-ن-تخب ،Úوتفادي أاخطاء
التسشجيل على مرت .Úالسشجل سشيسشمح Ãنع أاي Œاوزات على
مسش -ت -وى ال -ق -وائ -م ،ب -ع-د أان ق-امت مصش-ال-ح ال-ب-ل-دي-ات اŸط-ال-ب-ة
Ãراجعة القوائم ا’نتخابية ،بإا“ام معلومات إاضشافية تششمل
ا’سشم واللقب وتاريخ ومكان ا’زدياد ورقم عقد اŸيÓد .كما
سش-ت-ع-ك-ف ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م سش-لسش-ل-ة ال-ل-ق-اءات ا÷ه-وية بغية الوقوف
و–ي Úالظروف اÓŸئمة إ’‚اح ا’نتخابات الرئاسشية القادمة،
ت -ك -ريسش -ا Ÿب -دأا ال -دÁق -راط -ي -ة“ ،اشش -ي-ا م-ع ت-وج-ي-ه-ات رئ-يسس
ا÷مهورية حتى Œرى ‘ ظروف مÓئمة بعيدا عن كل تدخل
Óدارة ،وذلك أام- -ام أاع Úأاعضش- -اء ال- -ه- -ي- -ئ- -ة ال- -ع -ل -ي -ا Ÿراق -ب -ة
ل - -إ
ا’نتخابات.
هذه اللقاءات سشيتم التطرق فيها إا ¤كيفية ا’سشتعداد الكامل
والتام بتجنيد كل اإ’طارات ،وتسشخ Òجميع اإ’مكانيات اŸادية
إ’‚اح ا’سشتحقاقات اŸقبلة ،التي تعد ‡يزة بالنسشبة للمواطن
ا÷زائري .كما أاعطت الوزارة أاوامر صشارمة من خÓل تكليف
إاط -ارات ال -دول -ة ب -ت -وف Òج -م -ي -ع ال -ظ -روف اŸادي -ة وال-بشش-ري-ة،
والتحضش Òا÷يد إ’‚اح هذه ا’سشتحقاقات ،مضشيفا أان إاطارات
ا÷ماعات اÙلية ملزمون بذلك حتى يسشمح للمنتخب Úاإجراء
واجبهم الوطني ،وذلك Ãباششرة عمليات إاحصشاء وتفتيشس اأ’ماكن
التي Œرى بها ا’نتخابات ريثما يتم ا’عÓن عن موعدها .كما
سش -ت -ق -وم ال -وزارة إا ¤ج -انب إاج -راء ل -ق -اءات ت -ك -وي -ن -ي -ة ل -ف -ائ-دة
اأ’ششخاصس اŸؤو ّ
طرين الذين يتم اختيارهم وفق ششروط ومقاييسس
‡يزة ،منها عامل الكفاءة مع إاعطائهم العناية اÿاصشة والكافية
حتى يؤوّدون مهامهم على أاحسشن وجه .توجيهات وتعليمات
الوزارة الداخلية كانت موجّهة بنسشبة كبÒة Ÿصشالح البلديات،
با’نطÓق ‘ عملية إاحصشاء العتاد ا’نتخابي ،وجرد ومراقبة
جميع اŸسشتلزمات ،حتى تكون جاهزة وحاضشرة يوم ا’قÎاع،
م -ل ّ-ح -ا ع-ل-ى ضش-رورة إان-ه-اء ك-ل الÎت-ي-ب-ات ق-ب-ل ان-طÓ-ق ا◊م-ل-ة
ا’نتخابية للرئاسشيات .وكان وزير الداخلية قد أاّكد ‘ تصشريح
سشابق له جاهزية ا’دارة لتنظيم ا’نتخابات القادمة ،والتجند
التام أ’عوان اإ’دارة الوطنية إ’‚اح هذا اŸوعد الهام اŸقّرر
يوم  18أافريل القادم ،مÈزا بأان أاعوان ا’دارة وكافة ا’مكانيات
خرة  24سشاعة على  24إ’‚اح هذا اŸوعد السشياسشي الهام ‘
مسش ّ
ا◊ياة الدÁقراطية للبÓد.

الثÓثاء  ١٢فيفري  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٠٧جمادى الثانية  ١٤٤٠هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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الكاتبة نادية بوخÓط لـ«الششعب»:

العدد

١٧٨٧٠

15

تواصشل اŸعرضس الوطني
للكتاب بالوادي

لدباء والكتاب العرب
لك Èترسسيخ وجودي بقائمة ا أ
طموحي ا أ
ورق الكتاب
^ النششر با÷زائر كان و’ يزال معضشلة ت ؤ

’قÓم الوطنية اŸثمرة ،عملت منذ سشنة  ‘ 2004العديد من الصشحف باللغت Úالعربية والفرنسشية ،وظلت “ارسس هوايتها ‘
نادية بوخÓط من مواليد الثامن أافريل  1969بوهران ،أاحد ا أ
’بداعية وإاخراجها إا ¤النور ع‡ Èرات
’ششعار ،بعد أان –الفت ضشدها الظروف ا’جتماعية واŸادية والصشحية ،رافعة بذلك سشقف التحدي بنششر أاعمالها ا إ
تأاليف القصشصس والروايات وا أ
ضشيقة مغمورة بالعراقيل وا’نكسشارات.
عن مسشÒتها والصشعاب التي واجهتها والتي تخطتها بإارادة من فو’ذ– ،دثنا نادية بوخÓط ،من خÓل هذا ا◊وار .
ب -م-ه-رج-ان ه-مسش-ة ل-ل-ف-ن-ون واآلداب ب-مصش-ر ،ح-يث دالي يوسشف مريم باأن اأراسشل دار المعتز للنششر
تّوجت روايتي «امرأاة من دخان» بالمركز األول ،وال -ت -وزي-ع ب-الأردن ،وه-ذا م-ا ف-ع-ل-ت-ه وك-ان رده-م
«الشش -عب» :حّ-دث-ي-ن-ا ع-ن ب-داي-اتك ف-ي ع-ال-م وهي ذات الرواية التي نششرتها باألردن في نفسس بالموافقة اأسشرع مما كان متوقعا ،حيث اأرسشلت
الكتابة ؟
مخطوط الرواية ومباششرة اأمضشيت العقد ،وبعد
السشنة عن دار المعتز للنششر والتوزيع.
الكاتبة نادية بوخÓط :يقولون دوما الغبن فلطالما حلمت كأاي كاتب أاو مبدع لنششر أاعمالي ،ثÓثة اأششهر تقريبا صشدرت روايتي وراأت النور،
جر الموهبة ،وغبني الوحيد ،أاّن أابي رحل ورحل ف -ق -د ك -انت ل -دي م-ج-م-وع-ة قصشصش-ي-ة وم-ج-م-وع-ة وكانت هذه اأول خطوة تلتها مجموعة قصشصشية
يف ّ
م -ع -ه زم -ن ج -م -ي -ل ل -ن ي-ع-ود ،وأان-ا ال-ت-ي ل أاخ-وات ششعرية وراسشلت العديد من دور النششر في الجزائر ،بعنوان« :عازفة الماندولين» وبعدها رواية ثانية
ششقيقات لي أاششكو إاليهم حزني وأاسشراري ،فجعلت ق -ب -ل ف -وز رواي-ت-ي بسش-ن-وات ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا ال-م-ؤوسشسش-ة بعنوان « :اليد اليمنى للكولونيل» وفتحت بذلك
الورق مكمن سشري ومتنفسس وحدتي الحائرة ...الوطنية للنششر واإلششهار ،لكن وجدت التكاليف شش-ه-ي-ت-ي ل-ل-ك-ت-اب-ة وال-نشش-ر ،رغ-م اأن-ه م-ق-ابل نششر
وأاول قصشة كتبتها ،كانت في سشن  ١٢عاما ،حين باهظة تفوق إامكانياتي ،فّودعت حلم النششر ،في اإبداعاتي كان عليا القبول بمسشاألة التنازل على
ط-ل-بت م-ن-ي أاسش-ت-اذة م-ادة ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ت-ل-خيصس ح -ي -ن أان األج -ر ال -ذي ك -نت أات -ق -اضش -اه م-ن ع-م-ل-ي مسشتحقاتي ،ولم يكن ذلك مهما في سشبيل نششر
قصشة ،وبما أانني لم أاكن قادرة على ششرائها أاو كصش -ح -ف -ي -ة ب -ج -ري-دة م-ح-ل-ي-ة ،ل-م ي-ك-ن ب-ال-م-ف-ه-وم اأعمالي وصشناعة اسشم اأدبي ،واعتبرت اأن ذلك
اأفضشل من ل ششيء لأن حلمي منذ البداية الترويج
اسش-ت-ع-ارت-ه-ا ،اسش-ت-ن-ط-قت م-ك-نون أافكاري ومخيلتي المتعارف عليه.
ال-واسش-ع-ة واه-ت-ديت إال-ى ح-ي-ل-ة ال-ك-ت-اب-ة ،حتى أانني ^^ ه -ل ت -ع -ت -ق-دي-ن أاّن ال-نشش-ر ف-ي ال-ج-زائ-ر لكتاباتي واإيصشال اإبداعاتي للناسس .
وكّررت موؤخرا المحاولة بنششر ثالث عمل روائي
ت -حصش -لت ح -ي -ن -ه -ا ع -ل -ى أاع -ل-ى درج-ة ،ف-ت-ف-اج-أات ليسس متاحا للجميع ؟
أاسشتاذتي كثيرا ،وقالت لي بالحرف الواحد» لديك أاكّرر أانّ النششر بالجزائر كان ول يزال تلك المعضشلة لي خارج الوطن ،ورسشت سشفينتي بقاهرة المعز
خيال واسشع ،واصشلي على هذا المنوال ،فسشيكون التي آارقت الكثير من الكتاب في بÓدنا ،خصشوصشا مصش- -ر ،ح -يث صش -درت ل -ي م -وؤخ -را رواي -ة «ط -وق
لك ششأان عظيم» ،وهاهي نبوءتها قد صشدقت ،ألنها م -ن ه -م ف-ي ب-داي-ة ال-ط-ري-ق ،ف-ك-ث-ي-ر م-ن-ه-م ب-ق-يت البنفسشج « عن دار كليوباترا للنششر والتوزيع ،ول
آامنت بموهبتي وعملت أانا بنصشيحتها.
أاعمالهم لسشنوات رهينة التكاليف المادية الباهظة يفوتني اأن اششكر في هذا الصشدد الأسشتاذة ضشحى
^^ من الكتابة الصشحفية إالى الروائية  ...التي تششترطها دور النششر ،ففي بÓدنا النششر ليسس جبر ممثلة الدار والأسشتاذ عادل عبيد وكل من
طريق طويل وششاق ،ما هي أاهم انجازاتك متاحا للجميع ،وإانما من يدفع أاكثر يخدم أاكثر ،علمني حرفا وسشاعدني للوصشول اإلى ما اأنا عليه
وهل واجهت صشعوبات في تحقيقها؟
وبذلك تحول النششر إالى عملية تجارية دون أادنى الآن ،كما اأنّوه اإلى مجهودات جريدة «الششعب»
ف -ي ب -داي -ات -ي ك -انت ال -ج -رائ-د ت-ح-ت-ل اره-اصش-ات-ي اع-ت-ب-ار ل-م-ع-اي-ي-ر ال-ك-ف-اءة وال-ج-ودة وال-ن-وع-ي-ة ،لذا على ما تبذله من جهود محسشوسشة لإعÓء قيمة
ال -ف -ك -ري-ة ،ث-م ان-ت-ق-لت ل-م-راسش-ل-ة ب-عضس ال-م-جÓ-ت اضشطر البعضس من الكتاب لطرق أابواب دور النششر الأدب والفن والإبداع الإنسشاني ،واأخ ّصس بالذكر
العربية ،على غرار مجلة «الجيل» ،والنطÓقة األجنبية التي تعطي وتمنح تسشهيÓت ،مقابل تنازل طاقمها النسشوي ونحن نسشتعد لÓحتفال باليوم
ال-ت-ي سش-اع-دت-ن-ي ف-ي ت-ط-وي-ر م-وه-ب-تي هي جريدة الكاتب على حقوقه ومسشتحقاته ،مضشحيا بذلك الدولي للمراأة.
كلمة اأخيرة؟
«الجمهورية األسشبوعية « والطاقم المششرف عليها فقط في سشبيل أان ترى أاعماله النور ،وهذا ما
ما مسشيرتي ،لكنها سشتزيدني قوة وثقة بالنفسس،
وتوجيهاتهم القيمة ،و تطورت خاصشة بعد احتكاكي أاضّشر بالفكر واألدب واإلبداع في الجزائر.
اأتمنى اأن يكون القادم اأفضشل ،فاأنا ما زلت تحت وهذا ما اأردت اأن اأعكسشه في روايتي «امراأة من
وت-أاث-ري ب-أاسش-ال-يب ك-ب-ار ال-م-ب-دع-ي-ن وال-ك-ت-اب في ^^ م -اذا ع -ن ت -ج-رب-تك الشش-خصش-ي-ة ف-ي ه-ذا اأثر الصشدمة بعد وفاة والدي والسشتيÓء على دخان» ،والتي تعيشس من خÓلها البطلة الصشراع
ال-م-ل-ت-ق-ي-ات واألمسش-ي-ات وغ-ي-ره-ا م-ن ال-ت-ظاهرات الصشدد ؟
م-ن-زل-ن-ا ال-ع-ائ-ل-ي ،ال-ذي ك-ان ي-ح-تضشنني ووالدتي الذي تواجه فيه ذاتها والمجتمع والماضشي.
واألنششطة األخرى ،ألصشل مرحلة المششاركة في
فبعد فوز رواتي «امراأة من دخان» في مسشابقة لأج -د ن -فسش -ي وح -ي-دة اأواج-ه مشش-اك-ل م-ت-ف-اق-م-ة
أاول مسش - -اب - -ق - -ة خ- -ارج ح- -دود ال- -وط- -ن ف- -ي  ٢٠١5همسشة بمصشر ،اقترحت علي صشديقتي الكاتبة وضشغوطات نفسشية واجتماعية قد تعرقل نوعا
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حاورتها من وهرأن :برأهمية مسسعودة

باتنة تسشتعد لتنظيم أاّول مهرجان سشينمائي

تعشسبـ ـ ـ ـت يكشس ـ ـ ـف ع ـ ـ ـن صسعوب ـ ـ ـات ‘ التموي ـ ـ ـل
كشش - -ف ﬁاف - -ظ اŸه - -رج- -ان السش- -ي- -ن- -م- -ائ- -ي
’وراسشي ،اıرج عصشام تعششبت ،عن تواصشل
ا أ
التحضشÒات منذ أاك Ìمن ششهرين رفقة فريق
من الفنان Úوالطلبة ا÷امعي Úواıتصش‘ Ú
’و¤
’‚اح ال -ط -ب -ع -ة ا أ
اÛال السش- -ي- -ن -م -ائ -ي إ
ل-ل-م-ه-رج-ان ال-ذي ي-عّ-ول ع-ل-ي-ه ك-ثÒا ل-ت-ف-عيل
’وراسس باتنة.
اŸششهد الثقا‘ ‘ عاصشمة ا أ

باتنة :حمزة Ÿوشسي

أاشش -ار ت -عشش -بت ف -ي تصش-ري-ح ل-ج-ري-دة «الشش-عب»،
رب-ط-ه-م ك-م-ح-اف-ظ-ة ل-ل-م-ه-رج-ان ع-دة اتصش-الت
ب -ب -عضس ال -خ -واصس ل -دع -م ال -م -ه -رج-ان ال-م-زم-ع
تنظيمه بين  ١3و ١6مارسس المقبل ،بما يلزم
لهذا العرسس الثقافي السشينمائي واألول من نوعه
في األوراسس ،لتجسشيد هذه الفكرة التي كانت
حلما منذ مدة حيث قرر رفقة بعضس المبدعين
ج-ع-ل-ه-ا واق-ع-ا م-ن خÓ-ل خ-وضس ال-ت-ج-رب-ة ال-ت-ي
سش-تضش-ف-ي ،ب-حسشب ت-عشش-بت ،ع-ل-ى م-دي-ن-ة ب-ات-ن-ة
جمال يصشل إالى كل الجزائر.
عن الهدف من التظاهرة فأاششار المتحدث إالى

خلق حركة وحيوية في باتنة التي تعاني من ركود
الفن والثقافة وبخاصشة هذا النوع من الفنون
بولية تزخر بالفنانين السشينمائيين ،إاضشافة إالى
ن -ق -ل ت -ج -رب -ت-ه م-ن خÓ-ل مشش-ارك-ت-ه ف-ي ع-دي-د
المهرجانات العربية والدولية ،والتي فاق عددها
 3٠مهرجانا وطنيا و دوليا.
كما يسشعى مهرجان إامدغاسشن السشينمائي إالى
خ-ل-ق إاب-داع ع-ن-د ال-ف-ن-ان-ي-ن ف-ي م-ج-ال التنافسس
الفني ،و إاعطاء فرصشة لبعضس الششباب المبدع
لعرضس أافÓمهم بالمهرجان لكتششاف مواهب
جديدة في األيام التكوينية المبرمجة على مدار
ال-م-ه-رج-ان وك-ذا ت-ن-ظ-ي-م م-ن-اقشش-ات ج-دي-ة بين
ال-م-خ-رج-ي-ن ل-ل-ت-ث-ق-ف السشينمائي ومعرفة كيفية
مناقششة فيلم سشينمائي و خلق سشوق تجارية بين
المؤوسشسشات والفنانين حيث يسشتطيع الفنان أان
يتلقى دعما من طرف الخواصس و المدعمين في
حين يقوم الفنان بتقديم خدمات الماركوتينغ
والتسشويق عبر اإلششهار ،يضشيف المتحدث.
ع -ن تسش -م -ي -ة ال -م -ه -رج -ان إام -دغ -اسش-ن ف-أاوضش-ح
المحافظ أان التسشمية تعكسس إارث حضشاري ألحد

رموز المنطقة األثرية و المنسشية و التي تمثل
ت- -اري- -خ األوراسس وال- -ج- -زائ- -ر وك- -ذا ت- -اري -خ ك -ل
األم -ازي -غ ،ح -يث ت -ع -ك -ف م -ن -ذ م -دة ن -خ-ب-ة م-ن
ال-ف-ن-ان-ي-ن الشش-ب-اب ع-ل-ى ال-ت-حضش-ي-رات وب-رن-امج
المهرجان فسشيتضشمن عروضس أافÓم قصشيرة في
كل من المسشرح الجهوي باتنة و دار الثقافة باتنة
أايضش-ا ،وع-رضش-ي-ن ل-ف-ي-ل-م-ي-ن ط-وي-ل-ي-ن سش-ي-كونان
ضشيوف المهرجان  ،ليسشتمتع الجمهور بكل هذه
األفÓم على مدار  ٤أايام من عمر التظاهرة
السشينمائية.
كما سشيتخلل المهرجان مجموعة من المناقششات
حول األفÓم المعروضشة ويتدخل الجمهور في
ال-م-ن-اقشش-ة إلع-ط-اء ف-رصش-ة ل-ه-م ب-الح-ت-كاك مع
ال -م -خ -رج -ي -ن ال-م-ح-ت-رف-ي-ن وك-ي-ف-ي-ة ال-م-ن-اقشش-ة
السش -ل -ي -م -ة ،إاضش -اف -ة إال -ى سش -لسش -ل -ة ن -دوات ح-ول
السشينما في الجامعة بحضشور الطلبة واألسشاتذة
ومختصشين في المجال ،وأايضشا موائد مسشتديرة
ح-ول واق-ع السش-ي-ن-م-ا ال-ج-زائ-ري-ة .ك-م-ا سش-ت-تخلل
المهرجان أايضشا ورششات تكوين خاصشة بالششباب
ال -ه -اوي ل -لسش -ي -ن-م-ا ف-ي ت-خّصش-صش-ات م-ه-ن-ي-ة ف-ي

السشينما.
بخصشوصس تمويل التظاهرة فأاششار المحافظ
إالى نية وزير الثقافة ،عز الدين ميهوبي ،دعم
المهرجان بمعية السشلطات الولئية والمحلية،
حيث حددت ميزانية المهرجان بـ  ٤مليون دينار
جزائري ،والتي اعتبرها تعششبت رمزية ل تكلف
ال -دول -ة ،م -ت -ع -ه -دا ب -اسش-ت-غÓ-ل-ه-ا ج-ي-دا ل-ي-ظ-ه-ر
المهرجان ضشخما و محترفا و كبيرا .يضشمن
الفرجة و الحترافية للجمهور .
تّم تحديد عدد العروضس المتنافسشة بـ  ١٤فيلما
قصشيرا ،إالى جانب عروضس خارج المنافسشة في
نوع الروائي الطويل ،حيث تم فتح باب التسشجيل
للمششاركة ١٩ ،فيلما ،على أان تنتهي اآلجال يوم
 ٢٠ف-ي-ف-ري ال-م-ق-ب-ل ،سش-ت-ت-ك-ف-ل ل-ج-ن-ة مختصشة
بغربلتها.
يشش-ت-رط م-ه-رج-ان إاي-م-دغ-اسش-ن السشينمائي ،أان
تكون األفÓم المششاركة من جنسشية جزائرية،
وم -خ-تصش-ة ف-ي األفÓ-م ال-روائ-ي-ة ال-قصش-ي-رة ،وأان
ي -ك -ون ال -ف -ي-ل-م م-ن إان-ت-اج م-ا ب-ي-ن سش-ن-وات ٢٠١6
و ،٢٠١٩وأان ل تتجاوز مدته  ٢5دقيقة.

تنظمها ا÷معية الفوتوغرافية «فوكوسس» من  25إا 28 ¤فيفري

اŸعــــرضش الدو‹ السسابــــع «صســــورة ..امــــرأاة» بقصســــر الثقافــــة

تنظم ا÷معية الثقافية والفوتوغرافية «فوكوسس» الطبعة السشابعة من
التظاهرة الدولية «صشورة ..امرأاة» ،وذلك من  25إا 28 ¤من ششهر فيفري
ا÷اري ،ب-قصش-ر ال-ث-ق-اف-ة م-ف-دي زك-ري-ا ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-مة .وللمششاركة ‘
ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ،ال-ت-ي –ظ-ى ب-رع-اي-ة وزي-ر ال-ث-ق-افة ووا‹ و’ية بجاية،
’ع-م-ال ال-ف-وت-وغ-راف-ي-ة اŸرشش-ح-ة
أاك -دت ا÷م -ع -ي -ة ع -ل -ى ضش-رورة إارسش-ال ا أ
للمششاركة قبل الثامن عششر من الششهر ا÷اري.

أسسامة إأفرأح

وقد ارتأات الجمعية تنظيم الطبعة السشابعة من معرضشها الفوتوغرافي
الدولي «صشورة ..امرأاة» ششهر فيفري ،أاسشبوعا قبل اليوم العالمي
للمرأاة (أاو اليوم العالمي للنسشاء بحسشب التسشمية الرسشمية لمنظمة
األمم المتحدة) ،على عكسس سشابقتها الطبعة السشادسشة التي انتظمت

ششهر أافريل من السشنة الماضشية ..وتأاتي التظاهرة احتفاًء مزدوجا
بالمرأاة من جهة وفن التصشوير الفوتوغرافي من جهة أاخرى.
من ششروط المششاركة في التظاهرة إارسشال صشورة واحدة دون تركيب
أاو تغيير أاو إامضشاء أاو إاضشافة إاطار ،على أان تكون الصشورة المششارك بها
م-ت-ع-ل-ق-ة ب-م-وضش-وع ال-ت-ظ-اه-رة وه-ي ال-م-رأاة (ب-ورت-ري-ه ،صش-ورة ل-لحياة
اليومية ،تعبير فني ،وغيرها) .وترفق الصشورة المرسشلة بالمعلومات
الخاصشة بصشاحبها ،كالسشم واللقب وعنوان الصشورة ،وعنوان المششارك
ورقم الهاتف ،وتتكفل الجمعية بطبع الصشورة التي تكون من حجم
5٠سشم٧٠/سشم ( ٢ميغا).
ويتم إارسشال الصشورة والمعلومات المرافقة لها إالى البريد اإللكتروني
 association-focus@live.frوذلك ق -ب -ل اإلث-ن-ي-ن  ١٨فيفري
المقبل.
Óشش-ارة ،ف-إان ال-ج-م-ع-ي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-فوتوغرافية «فوكوسس» جمعية
ل -إ

ف -ت -ي-ة ،ت-أاسشسشت ف-ي  ٢٠١٢ب-ب-ل-دي-ة أاوزلغ-ن ب-ب-ج-اي-ة ع-ل-ى ي-د ششباب
شش-غ-وف-ي-ن ب-ال-تصش-وي-ر ال-ف-وت-وغ-راف-ي ،وت-راه-ن ال-ج-معية على التكوين
وتنظيم الخرجات والمعارضس .وإالى جانب نششاطها السشنوي المتمثل
ف-ي م-ع-رضس ومسش-اب-ق-ة «الصش-وم-ام» ،ال-م-ت-زام-ن وإاح-ي-اء ذك-رى مؤوتمر
الصشومام التاريخي ،تعمل الجمعية على تنظيم دورات تكوينية في
التصشوير الفوتوغرافي بششكل دوري في فائدة محبي هذا الفن من
مختلف الفئات .كما سشبق لجمعية «فوكوسس» المششاركة في األسشبوع
الثقافي الجزائري بجنوب أافريقيا ،بمعرضس عنوانه «الجزائر عبر
الصشور» ،عمل على التعريف بالتراث الجزائري وما يمثله من تنوع
ثقافي .سشبق لرئيسس الجمعية حكيم جرود أان صشرح لـ»الششعب» بأان
من بين النقاط التي تتضشمنها إاسشتراتيجية الجمعية لسشنة  ٢٠١٩نجد
Óط-ف-ال ،تضش-اف إال-ى ال-دورات ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة
إانشش -اء م -درسش -ة تصش -وي -ر ل -أ
المخ ّصشصشة حاليا للكبار.

ششاركت فيه أاسشماء أادبية وإاعÓمية من ا÷زائر والصشحراء الغربية

ملتـ ـ ـقى اŸقـ ـ ـار الثقـ ـ ـا‘ ‘ طبعتـ ـ ـه األو ¤ينعـ ـ ـشش يوميـ ـ ـات تنـ ـ ـدوف
ششكل «ملتقى المقار الثقافي» في طبعته األولى وجهة ثقافية بتندوف
معيدا الى الذهان قيمته الكبرى التي كسشبها منذ سشنوات السشبعينيات.
الملتقى الذي احتضشنته المكتبة الرئيسشية للمطالعة العمومية «د.أابو
القاسشم سشعد الله» تششارك فيه قامات تأالقت في سشماء األدب واإلعÓم
من الجزائر والجمهورية الصشحراوية.
ال -م -ن -اسش -ب -ة األدب -ي -ة ال -ت -ي ُت-ج-رى ألول م-رة ب-ولي-ة ت-ن-دوف اخ-ت-ار ل-ه-ا
المنظمون ششعار « أاكتب لتكون» ،وهي بادرة تأاتي بالتوازن مع التظاهرة
الثقافية العالمية «عالم ب Óجدران».
«أامومن مرموري» والي تندوف اعتبر «ملتقى المقار الثقافي» بمثابة
لبنة أاخرى تضشاف إالى الكم الهائل من التراث الثقافي المحلي والوطني

^ امتزاج الششعر العربي الفصشيح ببحور الششعر ا◊سشا– Êت أانغام «التيدينيت»
الذي تزخر به بÓدنا ،موضشحاً بأان فكرة إاقامة «المقار» في ششقه
الثقافي باإلضشافة إالى القتصشادي الذي سشتحتضشنه الولية في األششهر
القادمة يجعل من الولية محطة لسشتقطاب الُنخب الثقافية الوطنية،
مؤوكداً على ضشرورة العمل على السشتثمار في مثل هذه التظاهرات
والملتقيات الثقافية من خÓل تفعيلها بالششكل الذي يخدم «السشياحة
ال -ث -ق -اف -ي -ة» بشش-ق-ي-ه-ا ال-م-ادي والÓ-م-ادي ب-م-ا يضش-م-ن سش-ي-اح-ة ث-ق-اف-ي-ة
مسشتدامة.
أاششار والي تندوف إالى أان الظروف اليوم باتت مÓئمة لتحقيق سشياحة
ثقافية مبنية على أاسشسس قوية ،فافتتاح المعبر الحدودي البري بين
الجزائر و موريتانيا و ما له من أابعاد اقتصشادية ،اجتماعية و ثقافية و

التوجه العام للدولة القاضشي بالرقي بالسشياحة سشيششكÓن دعامة حقيقية
نحو تحقيق نششاط وحركية مسشتدامة.
الدكتور «عاششور فني» ،أاوضشح أان البعد الثقافي اإلسشÓمي كان الجامع
Óبعاد الثقافية واإلثنية األخرى ،من عرب ،أامازيغ و أافارقة انصشهروا
لأ
في بوتقة واحدة هي بوتقة الوطن.
و أاششاد المتحدث بما تزخر به مكاتب المخطوط بتندوف و الكم الهائل
من الكتب و الرسشائل و العقود التي تحتوي على قيمة علمية و تاريخية ل
تقدر بثمن ،داعيًا الى التعريف بهذه الكنوز الثقافية و إاعطاء المزيد من
الهتمام لهذا الرصشيد الثقافي المكتوب ،و هو ما سشيفتح أافقاً تكرسس
للثقافة العالمية من خÓل التظاهرة الثقافية «عالم ب Óجدران» الذي

ي-ت-واصش-ل اŸع-رضس ال-وط-ن-ي ل-ل-ك-تاب
ب -ال-وادي ‘ ،ط-ب-ع-ت-ة ال-ث-ان-ي-ة وذلك ‘
ق -اع -ة اŸع -ارضس ب -دار ال-ث-ق-اف-ة ﬁم-د
’م Úالعمودي ،ويدوم إا ¤غاية 20
ا أ
م -ن شش -ه -ر ف -ي -ف -ري ا÷اريÃ ،شش -ارك-ة
ﬂت -ل -ف دور ال -نشش -ر ال -ن -اشش -ط -ة ع -ل-ى
اŸسشتوى الوطني– ،ت ششعار «الكتاب
منارة  ..بناء للحضشارة «.

ألوأدي :قديري مصسباح
تسش-ج-ل ه-ذه ال-ط-ب-ع-ة ال-ت-ي ت-ق-ام
بتنظيم من دار الثقافة بالتنسشيق
مع مؤوسشسشة نجم سشوف للمعارضس
والصشالونات ،مششاركة أازيد من ١5
ناششرا وعرضس ما يفوق  ٢5أالف
ع -ن -وان ف -ي م -خ -ت -ل -ف ال-م-ج-الت
لدبية وعلمية وتاريخية وغيرها،
اأ
بحسشب مدير الدار جمال الدين
عبادي.
من جانبها ،مديرة مؤوسشسشة نجم
سشوف عبد الÓوي سشهير أاوضشحت،
أان ال -ع -ن -اوي -ن ال -م -ع-روضش-ة تشش-م-ل
لصش-دارات ال-ح-دي-ث-ة ل-دور النششر
اإ
المششاركة والتي تتناول تخصشصشات
متنوعة أادبية ،علمية وتاريخية كما
ت -ل -ب -ي ال -ط -لب ع-ل-ى ال-ك-ت-اب ل-دى
جميع فئات جمهور القراء.
أاكدت ذات المتحدثة  ،أان الهدف
لسش - -اسش - -ي ال - -م- -رج- -و م- -ن ه- -ذه
اأ
ال -م -ب -ادرة ه -و ت -ق -ريب م -ث -ل ه-ذه
ال-ت-ظ-اه-رات ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ت-ي تعنى
بالكتاب تحديدا إالى جمهور القراء
ع -ب-ر ك-اف-ة أان-ح-اء ال-وط-ن ،ك-م-ا أان
ال -ب -رن -ام -ج ي -تضش-م-ن ع-دة أانشش-ط-ة
ثقافية وتعليمية موازاة مع عرضس
لمسشيات الششعرية
الكتب ،وتنظيم ا أ
لدب-ي-ة وال-ع-ل-م-ي-ة،
وال -م -ن -اقشش-ات ا أ
محاضشرات ،ومناقششات كتب .
لولى
يذكر أان ولية الوادي تعتبر ا أ
لدب-ي-ة وال-ت-أال-يف
لصش-دارات ا أ
ف-ي ا إ
لزي- - - -د  ١٢٠ك- - -ت- - -اب  ،وأايضش- - -ا
أ
اح - -تضش- -ان- -ه- -ا م- -ن رج- -ال ال- -م- -ال
لع -م-ال ودور ال-نشش-ر وال-م-ط-اب-ع
وا أ
ال -م -ح -ل -ي -ة ت -ح -ف-ي-زا ل-لشش-ب-اب ف-ي
تفجير مواهبه في الكتابة والفكر.

يحتفي بهاالعالم ،و الذي كانت الجزائر دومًا عنصشراً فاع ً
 Óفيه.
أادباء ،ششعراء و إاعÓميون من وليات الجزائر ،البليدة ،تيبازة ،تيزي وزو،
بششار ،أادرار و تندوف باإلضشافة إالى أاسشماء لمعة في الششعر الحسشاني
من الجمهورية الصشحراوية أابدعوا في قراءة نصشوصس أادبية وقصشائد
ششعرية بمختلف اللهجات و الطبوع أابهرت الجمهور و سشافرت به في
عوالم ثقافية مختلفة ،حيث امتزج الششعر العربي الفصشيح ببحور الششعر
الحسشاني على أانغام آالة «التيدينيت».

تندوف :عويشش علي
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دا Êآاكلي – بطل العا ‘ ⁄الفوفينام فيات فوداو لـ «الشصعب»:

رياضض ـ ـة الفوفين ـ ـام –ظ ـ ـى بشضعبية كب ـ ـÒة وسض ـ ـط الشضب ـ ـاب
^ غياب الدعم اŸا‹ أاثر كثÒا على طموحاتي وأاحÓمي

اختار أان يصصبح ‚ما من ‚وم الرياضصات القتالية وفضصل أان يكون Îﬁفا ‘ سصن مبكرة و–ول إا ¤ملك ◊لبات اŸصصارعة اÿاصصة برياضصة الفوفينام فيات فوداو دون منازع  ..أانه بطل العا⁄
اكلي دا Êالذي فتح قلبه ÷ريدة «الشصعب» من اجل ا◊ديث عن آاماله وطموحاته وأاحÓمه وأاهدافه.
لن ي -ك -ؤن ف -ردا صص-ال-ح-ا ف-ي ال-م-ج-ت-م-ع ق-ب-ل
الشص -روع ف-ي ت-حضص-ي-ره ل-ل-م-ن-افسص-ات ال-ؤط-ن-ي-ة
والدولية علما ان الجزائر اسصتضصافت العديد
من المنافسصات الفريقية و الدولية و حققت
نتائج مشصرفة للغاية «.

أاسصاليب قتالية ﬂتلفة

»°ù«ªM QÉªY

تحدى الصصعاب ولم يكترث لتجاهل القائمين
على شصؤؤون هذه الرياضصة ،بل أاكد بعزيمته
وإاصصراره على النجاح بأانه يسصتحق بكل اعتزاز
وافتخار أان يكؤن بطل العالم في الفؤفينام
فيات فؤداو وهؤ لم يتجاوز  23ربيعا حيث كان
له الشصرف العظيم في رفع راية الجزائر عاليا
ف -ي ب -ط-ؤل-ة ال-ع-ال-م ول-م ي-ك-ت-ف اب-ن ال-ح-راشش
ب -ت -ح -ق -ي -ق ه -ذا اإلن -ج -از ف -حسصب ب-ل م-ن-ح-ه
المتتبعؤن للعبة لقب ملك هذه الرياضصة دون
منازع  .يعد المصصارع العربي الؤحيد الذي
ارت -ق-ى إال-ى ه-ذا ال-مسص-ت-ؤى ال-رف-ي-ع ف-ي ع-ال-م
الح -ت -راف إان -ه ال -ب -ط-ل ال-ج-زائ-ري وم-ف-خ-رة
العرب داني اكلي الذي ينتمي ألسصرة رياضصية
تعشصق ممارسصة الرياضصة .بكل تؤاضصع وخفة
روحه فتح قلبه لـ «الشصعب» وتحدث بإاسصهاب
عن مسصيرته الحافلة باإلنجازات ولم يخف
في هذه الدردشصة أاسصفه الشصديد على عدم
ت -ل -ق -ي -ه ال -ت -ق -دي -ر ال -ك-اف-ي رغ-م ان-ه ك-ان م-ن
السص -ب -اق -ي -ن ال -ذي -ن رف-ع-ؤا راي-ة ال-ج-زائ-ر ف-ي
المحافل الدولية.

 .. 2001كانت البداية
ف ّضصل البطل العالمي داني اكلي مخاطبة قراء
«الشصعب» مباشصرة من خÓل التعريف بنفسصه
قائ « :Óداني اكلي بطل عالمي في الفؤفينام
ف -ي -ات ف-ؤداو أاب-ل-غ م-ن ال-ع-م-ر  26سص-ن-ة حيث
احترفت هذا النؤع من الرياضصة التي كانت
غير معروفة في الجزائر في سصنة  ،2001كما
انني متحصصل على «الماسصتر» في اختصصاصش
ت -رب -ي -ة ب -دن -ي -ة وري -اضص -ة أان-ا أان-ح-در م-ن ح-ي
ال -ح-راشش الشص-ع-ب-ي واق-ي-م ف-ي م-دي-ن-ة سص-ي-دي
مؤسصى و من هؤاياتي المفضصلة السصفر حيث
أافضصل ان أاقضصي غالبية وقتي في التنقل بين
م-خ-ت-ل-ف ال-ب-ل-دان ل-ك-ن ب-ال-نظر إالى التزاماتي
الرياضصية و نقصش المكانيات المالية تحقيق
هذه الغاية ،اآلن أامر في غاية الصصعؤبة « .
دخل أاكلي هذه الرياضصة وهؤ في سصن صصغيرة
حيث قال « :تؤد الحقيقة لم أاكن اعتقد بأانني
سصأاكؤن رياضصيا محترفا في رياضصة الفؤفينام
فيات فؤداو حيث كانت بدايتي مع الممارسصة
ب -ط -ري-ق-ة ع-ادي-ة ك-أاي ري-اضص-ة أاخ-رى ت-خ-ت-اره
العائلة لك في الصصغر غير أان اسصتعداداتي
ال -ق -ؤي -ة م -ن ال -ن -اح -ي-ة ال-ب-دن-ي-ة وان-تصص-ارات-ي
المتتالية في البطؤلت المحلية جعلتني أافكر
في ولؤج عالم الحتراف الذي اقتنعت به أاكثر

عقب تتؤيجي بالبطؤلة الجزائرية في اكثر
من سصنة لما كنت أابلغ من العمر  18سصنة فقط
ل -ق -د نصص -ح -ؤن-ي ب-السص-ت-م-رار وم-ؤاصص-ل-ة رف-ع
التحدي والحمد لله أانا اآلن بطل عالمي في
الفؤفينام فيات فؤداو علما انني دخلت أاول
ري -اضص-ة ف-ؤف-ي-ت-ن-ام ف-ي ال-ب-داي-ة ق-ب-ل ان اغ-ي-ر
التخصصصش الى الفؤفينام التي تمتلك الجزائر
فيها ثقافة كبيرة مقارنة ببلدان أاخرى على
غ-رار ال-ف-ي-ت-ن-ام م-نشص-أا ه-ذه ال-ري-اضص-ة وروسص-يا
وعدة بلدان أاوربية أاخرى تملك تقاليد في
هذه اللعبة «.

نقصص ا’مكانيات أارهقني
وأاعاق تطوري

تحدث اكلي بنبرة حزن عما يعانيه اآلن حيث
ق -ال « :ل -ق -د ت -ط -رقت إال -ى ال -م -ؤضص-ؤع األه-م
وال -م -ت-م-ث-ل ف-ي ك-ي-ف-ي-ة ال-ت-حضص-ي-ر ل-ل-ب-ط-ؤلت
العالمية التي أاشصارك فيها صصدقؤني أانا أابذل
مجهؤدات جبارة حتى أاكؤن مسصتعدا للحفاظ
ع -ل -ى األل -ق -اب ال-ت-ي ح-زت ع-ل-ي-ه-ا أان-ا أاواج-ه
مشصاكل بالجملة خÓل الفترة التحضصيرية في
ظ -ل ع -دم ح -ي -ازت-ي ع-ل-ى ع-ق-ؤد «سص-ب-ؤنسص-ؤر»
Óن -ف -اق م -ن ج -ي-ب-ي
وأاضص -ط -ر ف -ي ك -ل م -رة ل  -إ
الخاصش من أاجل تسصديد أاتعاب مدربي و ل
يؤجد من يدعمني ،هل تعلمؤن بأانني أانفق
أازيد من  100مليؤن قبل كل دورة وهي المبالغ
التي لن أاقؤى على دفعها مسصتقب Óإاذا ما
اسصتمرت األوضصاع على ما هي عليه اعتقد
ب-أان-ن-ي اسص-ت-ح-ق ع-ق-ؤدا ت-م-ؤي-ل-ي-ة ب-ال-ن-ظر إالى
ال-خ-دم-ات ال-ت-ي أاق-دم-ه-ا ل-ل-ج-زائ-ر كؤني أاعد
أاحد سصفرائها في الخارج «.

أاسصسصت جمعية رياضصية
لكننا ’ ‰لك قاعة
رياضصية
كشصف أاكلي انه قام بتأاسصيسش جمعية رياضصية
ف -ي سص -ي -دي م -ؤسص -ى ح -يث ق -ال « ل -ق-د ق-مت
ب-ت-أاسص-يسش ج-م-ع-ي-ة ري-اضص-ي-ة ف-ي مدينة سصيدي
مؤسصى فيها اكثر من  350منخرط و تمتاز
بأانها تتؤفر على عدة اختصصاصصات و ليسصت
مقتصصرة على رياضصة الفؤفينام فيات فؤداو
فقط على غرار السصباحة و التايكؤاندو لكن
القاعة الرياضصية التي كنا نمتلكها احترقت
بالكامل و ل نملك المكانيات المالية من اجل
اعادة تهيئتها و قد التقيت بالؤزير حطاب

مؤؤخرا و تحدثت معه حؤل هذه النقطة و رغم
انه وعدني بمسصاعدتي إال انني لحد الن لم أار
أاي م -ل -م -ؤسش ب -خصص -ؤصش ه -ذه ال -قضص -ي -ة دون
نسصيان غياب دعم السصلطات المحلية لمدينة
سصيدي مؤسصى « .
يفكر اكلي في الهجرة حيث قال «ل اخفي
عليكم انني افكر بجدية في الهجرة الى كندا
و السصتقرار هناك حيث قمت بكل الترتيبات
الÓزمة و سصاسصافر قريبا الى هذا البلد للعيشش
و السصتقرار هناك ألني لم اجد الدعم الÓزم
في بلدي الجزائر رغم كل ما قمت به في
رياضصة الفؤفينام حيث تحصصلت على العديد
من اللقاب الدولية حيث نلت بطؤلة العالم
سص -ن-ؤات  2015و  2017و ل -دي الم-ك-ان-ي-ات
ال -ري -اضص-ي-ة لداف-ع ب-ق-ؤة ع-ن ل-ق-ب-ي ل-ك-ن-ن-ي ل
اعتقد انني سصاواصصل في هذه الرياضصة بسصبب
غياب الدعم الÓزم .

شصعبية الفوفينام ‘ تزايد
مسصتمر
اعترف اكلي بتزايد شصعبية رياضصة الفؤفينام
ف -ي ال -ج -زائ -ر ح -يث ق -ال « ت -زاي-دت شص-ع-ب-ي-ة
ري-اضص-ة ال-ف-ؤف-ي-ن-ام ف-ي-ات ف-ؤداو ف-ي ال-جزائر
ك-ث-ي-را ح-يث ي-ع-كسش ت-زاي-د ع-دد ال-م-نخرطين
ف-ي-ه-ا شص-ع-ب-ي-ت-ه-ا ال-ك-ب-ي-رة خاصصة على مسصتؤى
بعضش الندية شصرق العاصصمة القبال الكبير
ل -لشص -ب-اب ع-ل-ى ه-ذه ال-ري-اضص-ة و ه-ؤ م-ا ي-ؤؤك-د
شصعبيتها الكبيرة و ل يعارضش اآلباء ممارسصة
اب-ن-ائ-ه-م ل-ه-ذه ال-ري-اضص-ة ب-ال-ن-ظ-ر الى التنظيم
المحكم الذي تعرفه معظم الندية المتؤاجدة
ف -ي م -خ-ت-ل-ف ارج-اء ال-ؤط-ن و ي-ق-ب-ل الشص-ب-اب
الجزائري على ممارسصة الرياضصة من خÓل
النضصمام الى مختلف الندية في رياضصات
متعددة رغم ان كرة القدم تبقى في الريادة
من خÓل عدد المنخرطين و عدد الندية ال
ان رياضصة الفؤفينام فيات فؤداو تلقى هي
الخ -رى رواج -ا ك -ب -ي-را وسص-ط الشص-ب-اب ال-ذي-ن
ي -ن-ظ-م-ؤن ال-ى م-خ-ت-ل-ف الن-دي-ة و وج-دوا ك-ل
اسصباب النجاح من خÓل التنظيم المحكم».
شصرح اكلي السصباب التي جعلت هذا الفن
ال-ق-ت-ال-ي ي-ن-تشص-ر ف-ي اوسص-اط الشص-ب-اب وي-ح-تل
مكانة مرمؤقة على الصصعيد المحلي والدولي
ح -يث ق -ال « :حسص -ن ت -ن -ظ-ي-م الن-دي-ة وك-ف-اءة
المدربين والتقنيين والتنسصيق المحكم بينها
وب-ي-ن مسص-ؤؤول-ي الت-ح-ادي-ة ال-ج-زائ-ري-ة للفنؤن
القتالية ف Óمجال للعشصؤائية أاو العتباطية
وال -م Ó-ح -ظ ان ه -ذه ال -ري -اضص -ة ال -ن-اب-ع-ة م-ن

ال-ت-راث ال-ت-ق-ل-ي-دي ال-ف-ي-ت-ن-ام-ي (نقيان لؤك -
 )1938أاضص- -حت تسص- -اه- -م ب- -قسص -ط ك -ب -ي -ر ف -ي
تحصصين عدد ل يسصتهان به من الشصباب من
اآلف-ات الج-ت-م-اع-ي-ة وت-ل-ق-ي-ن-ه م-ب-ادئ التربية
السص-ؤي-ة وت-ك-ؤي-ن-ه روح-ي-ا وت-ق-ن-ي-ا ق-ب-ل إاعداده
لخؤضش المنافسصات الؤطنية والدولية «.

’ب الروحي
جواج ا أ
لرياضصة الفوفينام ‘
ا÷زائر
سصاهم محمد جؤاج في انتشصار هذه الرياضصة و
دخؤلها للجزائر و يعد الب الروحي لها حيث
ق -ال اك -ل -ي « ج -ؤاج السص -ت -اذ والب ال -روح -ي
ل -ل -ف -ؤف-ي-ن-ام ف-ي-ات ف-ؤداو ف-ي ال-ج-زائ-ر ال-ذي
تأاسصسش في  2001و ما القؤال المعروفة عن
م-ح-م-د ج-ؤاج إان ه-ذه ال-ري-اضص-ة ال-ت-ي ت-ح-م-ل
شصعار «كن قؤيا لتكن نافعا» تهدف الى إاصصÓح
ال-نششء وت-ك-ؤي-ن ال-رج-ل ال-ح-ق-ي-ق-ي ال-قؤي من
الناحية الروحية والجسصدية لمجابهة تحديات
ومعؤقات الحياة ،مشصيرا الى ان قاعدتها هي
السصرعة القصصؤى القؤة المقاومة والدقة.
أاضصاف اكلي « رئيسش التحادية الجزائرية
للفؤفينام فيات فؤداو يقؤل في كل مناسصبة ان
هذا الختصصاصش منهجه تربؤي قبل أان يكؤن
مهارات فنية يكتسصب من خÓلها الرياضصي
مجمؤعة من القيم والمبادئ السصليمة تؤؤهله

شصرح أاكلي طريقة لعب هذه الرياضصة حيث
قال « :تعتمد هذه الرياضصة التي هي ثمرة
كفاح الشصعب الفيتنامي طيلة تاريخه النضصالي
من اجل تحديد وحماية هؤيته على تقنيات
وقؤاعد كغيرها من الفنؤن السصيؤية وتتركز
كلها على العمل الجماعي المتقن كما أانها
تتميز بقؤاعد وبنى فلسصفية عميقة ومهارات
ف-ن-ي-ة وخ-ي-ال-ي-ة م-ت-ن-ؤع-ة ويؤظف المصصارعؤن
خÓل المنازلت الرجل واليدي كالكاراتي
وت -ق -ن -ي -ات «ال -م -ؤي ت-اي» ك-ال-م-رف-ق وال-رك-ب-ة
اضص -اف -ة ال -ى ت -ق -ن -ي -ات ال -مصص-ارع-ة وال-ج-ي-دو
ك -ال -مسصك والرت -ك -از وال -رم -ي وال -دف -اع وم-ن
«ال- -ك- -ؤن- -غ ف- -ؤ ووشص -ؤ» ال -خ -ف -ة والشص -دة وم -ن
«»الي -ك -ي-دو م-ب-دأا ال-ت-ع-ام-ل م-ع ال-خصص-م وم-ن
«الجمباز» الرشصاقة «.
يبقى اكتسصاب الصصحة البدنية من العؤامل
المهمة من اجل النجاح في المسصيرة الرياضصية
لمصصارع الفؤفينام فيات فؤداو حيث قال اكلي
داني في هذا الخصصؤصش « أان أاول ما يبدأا
التعامل به قبل شصروع المصصارع في خؤضش
ال-م-ن-ازلت ه-ؤ ت-ع-ل-ي-م-ه وت-ؤج-ي-ه-ه ف-ي ك-ي-ف-ية
اك-تسص-اب الصص-ح-ة ال-ب-دن-ي-ة وال-ع-ق-ل-ي-ة ال-م-ثالية
وال-ت-رب-ي-ة الصص-ح-ي-ح-ة ت-ل-ي-ه-ا ب-ع-د ذلك مرحلة
ال -ت -ك -ؤي -ن وال -ت -حضص -ي -ر ل-م-خ-ت-ل-ف ال-م-ؤاع-ي-د
ال-ري-اضص-ي-ة وم-ن ب-ي-ن خصص-ؤصص-ي-ات ال-ف-ؤف-ي-نام
فيات فؤداو التي تسصمح بالتحكم الجيد في
الجسصم هي الضصربات المقصصية بالرجل في
ال -ه -ؤاء وق -د اسص -ت-ع-م-ل-ه-ا ق-دي-م-ا ال-م-ح-ارب-ؤن
الفيتناميؤن لسصقاط العدو من ظهؤر الخيل
عن طريق القفز في السصماء والهجؤم على
ال-خصص-م وه-ي ال-ري-اضص-ة ال-ؤح-ي-دة ال-ت-ي تؤجد
ف-ي-ها  21ضص-رب-ة م-قصص-ي-ة ك-م-ا تسص-ت-عمل اثناء
ال -ن -زال السص -ل -ح -ة ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة م-ث-ل السص-ي-ؤف
بانؤاعها على العصصا ،الخنجر ،المسصطرة» .
شص -ع -ب -ي -ة ال -ف -ؤف-ي-ن-ام ف-ي-ات ف-ؤداو ك-ب-ي-رة ف-ي
ال -ج -زائ -ر ب -حسصب دان -ي اك -ل-ي خ-اصص-ة وسص-ط
الشصباب حيث قال في هذا الخصصؤصش « يحؤز
الفؤفينام فيات فؤداو الذي تاسصسصت اتحاديته
منذ زمن قريب على سصمعة كبيرة في الجزائر
إاذ أان جميع التقنيين والعارفين بشصأان الفنؤن
القتالية يعترفؤن انه قدوة لباقي التحاديات
ب-ال-ن-ظ-ر ال-ى ال-ت-ف-اه-م السص-ائ-د ب-ي-ن ال-ت-ق-ن-يين
والمؤؤطرين والعمل المنجز الى حد الن سصؤاء
تعلق المر بالنتائج أاو اسصتقطاب المنخرطين
وأاكد ان هذا الختصصاصش يعد مفخرة للجزائر
ومسص -ت -ؤاه ال -ت -ق -ن -ي ج-ي-د وي-ت-حسص-ن م-ن سص-ن-ة
ألخ -رى ن -ظ -را ل -ل -م -ت -اب -ع-ة ال-ت-ي ي-ح-ظ-ى ب-ه-ا
ال- -ري- -اضص- -ي- -ؤن وك- -ذا الصص- -رام -ة والنضص -ب -اط
المتبعان من طرف المؤؤطرين منذ مدة حيث
لم يحيدوا عنهما قيد أانملة «.
يتم تكؤين المؤؤطرين الجزائريين على يد
خ -ب -راء م -ن ال -ف -ي -ت-ن-ام ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع سص-ف-ارة
ال-ف-ي-ت-ن-ام ف-ي ال-ج-زائ-ر وك-ان سص-فير جمهؤرية
الفيتنام الشصتراكية السصابق بالجزائر دو تروغ
كيؤنغ قد اكد ان بلده اسصتطاع تكؤين 9000
مصص-ارع ج-زائ-ري ي-م-ارسص-ؤن ال-ف-ؤف-ي-نام فيات
فؤداو وذلك بارسصال خبراء واسصاتذة لتكؤين
ال-م-درب-ي-ن وال-ري-اضص-ي-ي-ن ف-ي ال-جزائر وهؤ ما
ي -ث -بت ان ه -ذه ال-ري-اضص-ة ح-ق-قت ن-ج-اح-ا ف-ي
الجزائر.
الجدير بالذكر أانه غالبا ما تبسصط الندية
التي تقع شصرق ولية الجزائر سصيطرتها على
هذا الختصصاصش وأاضصحت تتصصدر البطؤلت
والدورات الؤطنية على غرار اندية بؤروبة
نجم الشصراربة الكاليتؤسش وخميسش الخشصنة.
اصصبح الفؤفينام فيات فؤداو متؤاجدا حاليا
على مسصتؤى اكثر من  15دولة افريقية وفي
عدد كبير من الدول الوروبية مثل بلجيكا
فرنسصا وايطاليا وكذا في الؤليات المتحدة
المريكية وتحصصي هذه الرياضصة في الجزائر
حؤالي  15000منخرط يمثلؤن  180نادي.
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رابطة أابطال إافريقيا
شسبيبة السساورة  -فيتا كلوب الكونغو‹ اليوم على السساعة ٢٠:٠٠

ا’نتصصار ضصروري للشصبيبة من أاجل إانعاشس حظوظ التأاهل

ي -واج-ه ال-ي-وم ،شس-ب-ي-ب-ة السس-اورة ن-ظÒه
ف -ي -ت -ا ك -ل -وب ال -ك -ون -غ -و‹ ‘ اط-ار م-ب-اري-ات
ا÷ول -ة ال-راب-ع-ة ل-دور اÛم-وع-ات ل-راب-ط-ة
اب-ط-ال اف-ري-ق-ي-ا ح-يث ي-ط-م-ح زمÓ-ء ال-ق-ائد
ي-ح-ي-ى شس-ري-ف إا ¤اسس-ت-غÓ-ل عاملي الرضس
وا÷م -ه -ور م -ن أاج -ل –ق -ي-ق أاول ان-تصس-ار ‘
دور اÛموعات.

عمار حميسسي
تكتسصي مواجهة اليوم اهمية كبيرة للفريق بما انها
سصتحسصم بنسصبة كبيرة مسصتقبل فريق شصبيبة السصاورة
في مسصابقة رابطة ابطال افريقيا خاصصة في حال
حقق الفريق النتصصار و رفع رصصيده من النقاط .
تدخل شصبيبة السصاورة ،مسصاء اليوم ،منعرج التأاهل
إالى الدور ربع النهائي من رابطة أابطال إافريقيا
عندما تسصتقبل نادي فيتا كلوب الكونغولي في اطار
مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بنية
الفوز عليه و تكرار نفسس المر عند اسصتقبال سصيمبا
التنزاني في الجولة المقبلة لتمهيد طريق التأاهل
ال-ت-اري-خ-ي ل-م-واصص-ل-ة ال-ن-ت-ائ-ج ال-ج-ي-دة بعد أان كان

أاشصبال زاوي عادوا بالتعادل في الجولة الفارطة
بتعادل مهم من كينشصاسصا .
سصتدخل التشصكيلة المباراة أامام فيتا كلوب وسصط
العديد من النقاط اإليجابية مقارنة بما حدث لها
في المباراتين األخيرتين بسصبب هاجسس الغيابات
حيث سصيكون بمقدور المدرب زاوي العتماد على
ج-ل ال-ت-ع-داد ب-ع-د اسص-ت-رج-اع الÓ-ع-ب-ي-ن ال-مصص-ابين
والمعاقبين في صصورة الحارسس نتاشس والÓعبين
كوناتي وطالح وبوبكر ومرباح .
سصيمنح توفر الÓعبين للمدرب خيارات كثيرة و
Óطاحة بنادي فيتا كلوب في مباراة لن
مهمة ل إ
تكون سصهلة للفريقين مادام أان الفريق الكونغولي
يدرك جيدا أان تأاهله إالى الدور المقبل يمر عبر
العودة بنتيجة إايجابية من بشصار بعد أان تعثر على
م-ل-ع-ب-ه ف-ي ال-دق-ي-ق-ة األخ-ي-رة ب-فضص-ل هدف يحيى
الشصريف القاتل ولو أان المعنويات العالية لزمÓء
ح -م -ري ب -ع -د ف -وزه -م األخ-ي-ر ع-ل-ى ال-نصص-ري-ة ف-ي
البطولة قد تجعلهم يدخلون اللقاء بإارادة كبيرة
جدا .
كان الطاقم الفني لشصبيبة السصاورة قد ركز خÓل
الحصصصس التدريبية األخيرة على العمل الهجومي

أامام المرمى إلدراكه على ضصرورة وصصول الفعالية
الÓزمة أامام فيتا كلوب ،اليوم ،ولسصتغÓل أانصصاف
الفرصس من أاجل تحقيق الفوز خاصصة أان كل أانصصار
الفريق يعرفون أان تأاهلهم يمّر عبر الفوز على فيتا
ك -ل -وب ث -م سص -ي -م -ب -ا وان -ت -ظ -ار خ -دم-ة م-ن األه-ل-ي
المصصري .
من جهتها ،قامت الدارة بتحفيز الÓعبين من
خÓل وعدهم بمكافأاة مغرية في حال حقق الفريق
النتصصار على فيتا كلوب و هو المر الذي رفع
كثيرا من معنويات الÓعبين قبل هذه المواجهة
الحاسصمة .عينت لجنة الحكام التابعة لÓتحاد
اإلف-ري-ق-ي ل-ك-رة ال-ق-دم ثÓ-ث-ي ت-ح-ك-ي-م م-ن روان-دا
إلدارة هذه المباراة يقوده الحكم الرئيسصي لويسس
هاكيزمانا بمسصاعدة مواطنيه أامبروز هاكيزمانا
وجوسصتين كارونغوا .
ينتظر ان يكون الملعب مملوءا عن أاخره خÓل
م-واج-ه-ة ال-ي-وم ح-يث ي-راه-ن الÓ-ع-ب-ون ع-ل-ى دع-م
النصصار في هذه المباراة المصصيرية في مشصوار
ال -ف -ري -ق م -ن اج-ل ال-ت-أاه-ل ال-ى ال-دور ال-م-ق-ب-ل م-ن
منافسصة رابطة ابطال افريقيا .

التجمع الدو‹ Ÿدينة نيسس للسسباحة

أاسصامـ ـ ـة سصحنـ ـ ـون يف ـ ـوز بذهبيـ ـ ـة  50م ـ ـ ـÎا سصباحـ ـ ـة ح ـ ـّرة

تّوج السصباح الجزائري أاسصامة سصحنون،
لح -د ،ب -ال-م-ي-دال-ي-ة ال-ذه-ب-ي-ة
سص -ه -رة ا أ
لسصباق  50مترا سصباحة حّرة خÓل
التجمع الدولي لمدينة نيسس الفرنسصية
«غولدن تور»،الذي تواصصلت فعالياته
على مدار ثÓثة ايام (من  8الى10
فيفري الجاري).
فرضس أاسصامة سصحنون ،سصباح نادي
مارسصيليا ،سصيطرته على السصباق الذي
قطعه في زمن قدره (22ث89/ج) ،
م -ت -ق -دم -ا ع -ل -ى ال -ف -رنسص -ي م -اكسص-ي-م

غروسصات بزمن قدره (22ث92/ج) .
ت-ع-د ه-ذه ال-م-ي-دال-ي-ة ،ال-ثانية للسصباح
ال- - -ج- - -زائ- - -ري خ Ó- -ل ه - -ذا ال - -وع - -د
التنافسصي ،بعد المدالية البرونزية التي
حققها في سصباق  100متر سصباحة
حّ- - -رة ب- - -ع - -د ان ح - -ق - -ق زم - -ن ق - -دره
(49ث89/ج) ،وراء ك -ل م -ن ال -ف -رنسص-ي
ماكسصيم غروسصات في المركز الول بـ
(49ث39/ج) و جيريمي سصترافيو في
ال- - -م- - -رك- - -ز ال - -ث - -ان - -ي ب - -زم - -ن ق - -دره
(49ث76/ج).

Ãشساركة  ٢٠مدرسسة من ﬂتلف النواحي

انطÓق البطولة العسصكرية الرمي بالبندقية بشصرشصال
يشسارك ‘ البطولة الوطنية العسسكرية للرمي
لل-ي-ة م-ا ب ÚاŸدارسس (ذك-ور
ب-ال-ب-ن-دق-ي-ة نصس-ف ا آ
وإان -اث) ال -ت -ي ان-ط-ل-قت ،أامسس الث-ن ،Úب-اŸدرسس-ة
ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-مشس-اة الشس-هيد جلول عبيدات ،بشسرشسال
(ت-ي-ب-ازة) ٢٠ .م -درسس -ة“ ،ث -ل ﬂت -ل-ف ن-واح-ي
العسسكرية.
يتنافسس خÓل هذه البطولة التي تدوم إالى غاية
ال-خ-م-يسس ال-م-قبل  106م -ن خ -ي -رة رم -اة ال-ج-يشس
الوطني الشصعبي ،منهم  24إاناثا في إاطار البرنامج
السصنوي للرياضصة العسصكرية برسصم موسصم -2018
 ،2019ب-حسصب م-ن-ظ-م-ي ال-ت-ظ-اه-رة ال-م-ندرجة في
صصميم مهام األفراد العسصكريين.
أاشصرف على افتتاح التظاهرة قائد المدرسصة العليا
للمشصاة ،العميد جيÓلي ريح ،باسصم قائد الناحية

العسصكرية األولى اللواء علي سصيداني.
تشص-ه-د ال-ت-ظ-اه-رة ظ-روف م-ن-اخ-ي-ة «غير مÓئمة
نسص -ب -ي -ا» ل -ل -م -ت -ن -افسص -ي-ن ب-ال-ن-ظ-ر لسص-رع-ة ال-ري-اح
المسصجلة ،نهار أامسس ،حيث ان الرياح تعد العدو
الول ل- -ري- -اضص- -ة ال -رم -ي ب -حسصب رأاي ال -ت -ق -ن -ي -ي -ن
والفنيين ،فيما تعد من الناحية «القتالية-المهنية»
أاحسصن اختبار للرماة لتجريب دقتهم في الرمي
ت -حت أاي ط -ائ -ل أاو ظ -رف ،ب -حسصب آاراء م -ه -ن -ي-ة-
احترافية اسصتقتها «واج» من بعضس رماة الجيشس
الوطني الشصعبي.
في السصياق ،أاكد العميد ريح في كلمة الفتتاح على
ضصرورة اغتنام الفرصصة لصصقل مواهبهم و إابراز
ق-درات-ه-م وت-م-ث-ي-ل م-دارسص-ه-م أاحسص-ن ت-م-ث-ي-ل ع-ل-ى
اع-ت-ب-ار ان ل-ه-ذه ال-ري-اضص-ة عÓ-ق-ة م-ب-اشص-رة ب-م-هام

األفراد العسصكريين.
ج ّ-دد ال -ع -م -ي-د ري-ح ال-ت-ذك-ي-ر ب-أاه-م-ي-ة ال-ري-اضص-ة
العسصكرية و ما توليه القيادة العليا للجيشس الوطني
الشصعبي لÓرتقاء بالممارسصة الرياضصية و تطويرها
مشصددا على أاهمية «التركيز والتحكم الجيد في
النفسس و الجدية و الحرصس».
تتواصصل فعاليات البطولة ،اليوم ،من خÓل إاجراء
منافسصات رمي السصرعة بحسصب الفرق ذكور و
منافسصة رمي الدقة بحسصب الفرق اناث (الوضصعيات
الثÓث) بحسصب برنامج البطولة ثم اليوم الثالث
بإاجراء رمي الدقة «فردي ذكور» وفقا للوضصعيات
Óناث .فيما يجرى نهار،
الثÓث ووضصعية منبطحا ل إ
الخميسس ،اليوم األخير من المنافسصة رمي السصرعة
«فردي ذكور» و اإلعÓن النهائي عن النتائج الفنية.

البطولة اŸتوسسطية لكرة اليد أاصساغر

الفريق الوطني يواصصل –ضصÒاته –سصبا Ÿوعد بور سصعيد Ãصصر
ي- -واصس- -ل اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ل -ك -رة ال -ي -د
أاصس -اغ -ر –ضسÒات -ه م -ن أاج -ل ضس-م-ان أافضس-ل
إاسستعداد للبطولة اŸتوسسطية التي سستجري
وق -ائ -ع -ه -اÃ ،دي -ن -ة ب -ورسس -ع -ي -د اŸصس -ري-ة ‘
ال- -فÎة اŸم- -ت- -دة م -ن  17إا ٢4 ¤فيفري
ا◊ا‹.

نبيلة بوقرين
يسصعى القائمون على المنتخب الوطني إالى ضصمان
أافضصل جاهزية لÓعبين من أاجل الدخول بقوة في
جو المنافسصة لتحقيق نتائج مشصرفة خÓل هذا
الموعد المتوسصطي الهام بالنسصبة لهذه الفئة ،رغم

صص-ع-وب-ة ال-م-أام-وري-ة ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-ف-رق ال-تي سصتنشصط
البطولة خاصصة تلك التي تملك تقليد في الكرة
الصص -غ-ي-رة واألم-ر ي-ت-ع-ل-ق ب-ك-ل م-ن ف-رنسص-ا ،ت-رك-ي-ا،
تونسس ،ليبيا ،إايطاليا ،رومانيا ،المغرب ،باإلضصافة
إالى المملكة العربية السصعودية ،واإلمارات العربية
ال -م -ت -ح -دة ب -دع-وة م-ن ات-ح-اد ال-ب-ح-ر ال-م-ت-وسص-ط،
واللجنة المنظمة للبطولة والبلد المنظم مصصر.
سصينتقل الوفد الجزائري يوم  15فيفري إالى مكان
الحدث بما أان الجزائر سصتدخل في جو المنافسصة
الرسصمية ،بداية من  18من ذات الشصهر ،ومن دون
شصك أان ع -ن -اصص-ر ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ي-ع-رف-ون ج-ي-دا
المهمة التي تنتظرهم وهم مطالبون بتقديم كل ما
عليهم من أاجل كسصب الخبرة ورفع مسصتواهم أاكثر

من خÓل إاسصتغÓل عدد المباريات التي سصيلعبونها
بداية من الدور األول ،والعمل على الذهاب بعيدا
ب -م -ا أان -ه-م سص-ي-ل-ع-ب-ون م-ن دون ضص-غ-ط وال-م-ه-م ه-و
تحقيق أافضصل نتيجة وتشصريف األلوان الوطنية.
من جهة أاخرى ،فإان القائمين على اإلتحادية
وضص-ع-وا إاسص-ت-رات-ي-ج-ي-ة ع-م-ل م-ن أاج-ل إاع-ادة ال-كرة
الصصغيرة للواجهة من جديد من خÓل التركيز على
األصص -ن -اف الصص -غ -رى وال -مشص -ارك -ة ف -ي ال -م -واع-ي-د
ال -خ -اصص -ة ب -ه -ذه ال-ف-ئ-ة ،ب-ه-دف السص-م-اح لÓ-ع-ب-ي-ن
والÓعبات بإاكتسصاب الخبرة والتجربة حتى يكونوا
خزانا للفرق األولى تحضصيرا للتحّديات القادمة
وفي مقدمتها األلعاب المتوسصطية  2021والبطولة
األفريقية التي سصتكون بالجزائر .2024
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ن .بارادو وشس.قسصنطينة ‘ تنافسس
كب Òعلى اŸركز الثالث

تنطلق ،اليوم ،فعاليات ا÷ولة  ٢٢من
لو ¤ل- -ك- -رة ال- -ق- -دم
ال- -راب- -ط- -ة اÎÙف- -ة ا أ
لو¤
لث-ارة ،ا أ
ب -إاج-راء م-واج-ه-ت Úق-م-ة ‘ ا إ
Œمع صساحب اŸركز الثالث ‘ الÎتيب العام
نادي بارادو بضسيفه شسباب قسسنطينة صساحب
اŸرك -ز ال -راب -ع ‘ صس -راع ك-روي ي-ع-د ب-اŸت-ع-ة
ال- -ك- -روي- -ة ،ف- -ي -م -ا يسس -ت -ق -ب -ل صس -احب ذي -ل
الÎت- -يب م -ول -ودي -ة ب -ج -اي -ة أاول اŸه -ددي -ن
ب -السس -ق -وط ضس -ي -ف -ه أاه -ل -ي ب-رج ب-وع-ري-ري-ج
لب- -ن -اء «Áا ق -وراي -ة» ع -ل -ى
لول أ
اŸن- -افسس ا أ
البقاء.

ﬁمد فوزي بقاصص
سصيحتضصن ملعب «عمر حمادي» ببولوغين ،بداية
من السصاعة  ، 17.45قمة الجولة الثانية والعشصرين
من الرابطة المحترفة األولى لكرة القدم بين نادي
بارادو والضصيف شصباب قسصنطينة في مباراة تعد
بالفرجة والمتعة الكروية.
أاصصحاب األرضس يبحثون في هذا اللقاء عن تحقيق
فوزهم الخامسس على التوالي بعد ذلك المحقق
ضصد كل من وفاق سصطيف وأاولمبي المدية وشصبيبة
ال-ق-ب-ائ-ل وم-ول-ودي-ة وه-ران ،وه-و م-ا سص-يسص-م-ح ل-هم
بتعزيز مركزهم الثالث في الترتيب العام وسصيجعل
رفقاء القناصس «زكرياء نعيجي» يقلصصون الفارق
ع-ن شص-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل صص-اح-ب-ة م-رك-ز ال-وصصافة إالى
نقطة وحيدة مؤوقتا قبل إاجراء مواجهة األربعاء
ال-ت-ي ي-ق-اب-ل ف-ي-ه-ا ال-ك-ن-اري ن-ادي شص-ب-اب ب-لوزداد،
بملعب  20أاوت ،بالعناصصر لحسصاب ذات الجولة.
أاشصبال المدرب البرتغالي «شصالو» يبحثون في هذا
اللقاء عن القتراب أاكثر من ضصمان مشصاركتهم
القارية األولى منذ تأاسصيسس النادي سصنة  1994الذي
سصيكون بمثابة اإلنجاز ألشصبال األكاديمية الذين
يبحثون عن البروز بأالوان ناديهم ولفت أانظار كبرى
ال-م-ن-اج-ي-رة ف-ي ال-ع-ال-م ،قصص-د خ-ط-ف ال-م-زيد من
ال-ع-ق-ود الح-ت-راف-ي-ة والسص-ي-ر ع-ل-ى خ-طى زمÓئهم
المتأالقين في أاوروبا ومع أاندية شصمال إافريقيا.
بالمقابل فريق شصباب قسصنطينة الذي حقق 13
ان -تصص -ارا م -ت -ت -ال -ي -ا ف -ي ال -م -ح -ت -رف األول وك-أاسس
ال-ج-م-ه-وري-ة وم-ن-افسص-ة راب-ط-ة األب-ط-ال اإلف-ريقية
ل-ك-رة ال-ق-دم ،وت-وق-فت سص-لسص-ل-ة ان-تصص-اراته الجمعة
الماضصي بعقر الديار أامام الجريح أامل عين مليلة

ل -ت -ت-ح-ول إال-ى سص-لسص-ل-ة  14م-واج-ه-ة دون ه-زي-م-ة،
سصيتنقل إالى العاصصمة من أاجل العودة إالى سصكة
الن -تصص -ارت وم -واصص-ل-ة مشص-واره اإلي-ج-اب-ي ،خÓ-ل
الشصطر الثاني من الموسصم الكروي الجاري ،ويبحث
زمÓء القوي «بن عيادة» عن العودة بالزاد كامÓ
م -ن ال -ع-اصص-م-ة ل-خ-ط-ف ال-م-رك-ز ال-ث-ان-ي م-ن ن-ادي
ب- -ارادو والق- -ت- -راب م -ن ضص -م -ان مشص -ارك -ة ق -اري -ة
الموسصم المقبل ،كما أاكده المناجير العام للفريق
«طارق لعرامة» في تصصريح سصابق لـ «الشصعب» حين
أاكد بأان هدف الفريق هو إانهاء مواسصمه كلها في
ال-ب-ودي-وم قصص-د ج-ع-ل ال-مشص-ارك-ات ال-ق-اري-ة تقليدا
سصنويا للشصباب.
المواجهة الثانية سصتكون معتركا كرويا كبيرا بملعب
ال -وح -دة ال -م-غ-ارب-ي-ة ب-ب-ج-اي-ة ،،ب-داي-ة م-ن السص-اع-ة
الخامسصة مسصاًء ،حين يسصتقبل مولودية بجاية أاهلي
البرج في مباراة نقاطها بالغة األهمية في مسصيرة
ال- -ب- -حث ع- -ن ال- -ب- -ق- -اء ،خصص -وصص -ا أان ال -م -وب أاول
المهددين بالسصقوط ،اأين يحتلون المركز الـ 14
برصصيد  20نقطة.
أاصصحاب األرضس سصيكونون أامام حتمية العودة إالى
أاجواء النتصصارات التي لم يعانقوها منذ الجولة 15
حين تمكنوا من الفوز على وفاق سصطيف في آاخر
جولة من مرحلة الذهاب ،وسصتكون كتيبة «ماضصوي»
أامام منعرج حاسصم في هذه المواجهة للخروج ولو
مؤوقتا من ذيل الترتيب أامام منافسس يبحث عن
تحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد ذلك المحقق
ضصد دفاع تاجنانت ،األسصبوع الفارط ،بعقر الديار،
في محاولة منه لÓقتراب من تحقيق البقاء في
موسصمه األول بعد العودة من المحترف الثاني التي
قبع فيها بضصع سصنين ،وهو ما سصيجعل مسصؤوولي
أاصصحاب اللونين األصصفر واألسصود يعبدون الطريق
لÓ-ن-طÓ-ق ف-ي مشص-روع-ه-م الح-ت-راف-ي ،ب-داية من
الموسصم المقبل ،لتكوين فريق قوي وتنافسصي يعيد
األهلي إالى الواجهة ،خصصوصصا أان مالكي الفريق
يهدفون إالى الشصروع في بناء مركز تكوين خاصس
بالنادي مباشصرة بعد ضصمان الفريق البقاء.

برنامج اŸباريات:

 17:٠٠ملعب الوحدة المغاربية :مولودية
بجاية  -أاهلي برج بوعريرج
 17:45ملعب «عمر حمادي» :نادي بارادو -
شسباب قسسنطينة

برشسلونة

جيلÒمو أامور يدافع عن كوتينيو
داف -ع ج -ي -ل-ي-رم-و آام-ور ،م-دي-ر ال-عÓ-ق-ات ف-ي
ب-رشس-ل-ون-ة ،ع-ن ال-ب-رازي-ل-ي ف-ي-ليب كوتينيو،
لخير
لعب وسسط البلوغرانا ،لسسيما وأان ا أ
ي- -م- -ر ب- -ف- -ت- -رة م- -ن أاسس- -وأا ف -ت -رات مسس -ي -رت -ه
الكروية..
قال آامور ،في تصصريحات أابرزتها صصحيفة سصبورت:
«م -ن ح-يث ال-م-ب-دأا ،ن-ح-ن سص-ع-داء وسص-ن-ك-ون ك-ذلك
دائًما مع كوتينيو ،عليه أان يقدم المزيد وسصيعطينا
ذلك.
أاضصاف «متى يشصارك كوتينيو ،يظهر الجودة التي
يمتلكها ،يخاطر ويحاول ،الجميع يراقب عمله».
تابع «هناك الكثير المتبقي حتى نهاية هذا الشصهر،

نحن نعلم أان لدينا أاسصبوع طويل وسصننظر إالى كل
شصيء بهدوء ،لدينا مباراة بلد الوليد ثم إاشصبيلية ثم
مدريد.».
أاردف «مازلنا نشصعر بالتفاؤول ،وسصنخرج بأامان من
هذه المرحلة» .ختم «عندما كان ريال مدريد
خلف أاتلتيكو ،كنا نعتبره مناف ًسصا مهًما ،ربما خÓل
أاسص -ب-وع-ي-ن أاو ثÓ-ث-ة ،سص-ت-زداد ال-م-زاي-ا وال-ف-ارق.».
ي-ح-ت-ل ري-ال م-دري-د ح-الً-ي-ا ال-م-رك-ز ال-ثاني بجدول
ترتيب مسصابقة الليغا ،برصصيد  45نقطة بفارق 6
نقاط عن المتصصدر برشصلونة صصاحب  51نقطة،
فيما تراجع أاتلتيكو مدريد بعد هزيمته بالداربي
للمركز الثالث برصصيد  44نقطة..

–ويÓت

ﬁمد صصÓح يدخل دائرة اهتمامات جوفنتوسس
اقتحم المصصري محمد صصÓح ،نجم ليفربول اإلنجليزي ،أاجندة اهتمامات نادي جوفنتوسس اإليطالي،
خÓل فترة النتقالت الصصيفية المقبلة ،حسصبما تداولته الصصحافة البريطانية ،أامسس.
ذكرت صصحيفة «الغارديان» أان جوفنتوسس قد يقدم عرضصا بقيمة  175مليون جنيه إاسصترليني لضصم
محمد صصÓح في «الميركاتو» الصصيفي المقبل ،سصيما في حال رحيل األرجنتيني باولو ديبال عن
صصفوف «السصيدة العجوز».
يعيشس باولو ديبال ،فترة سصيئة داخل صصفوف «اليوفي» ،منذ بداية الموسصم الجاري ،وباألخصس منذ
انضصمام النجم البرتغالي كريسصتيانو رونالدو.
لم ينجح ديبال في تسصجيل سصوى هدفين فقط في  20مباراة لعبها في البطولة اإليطالية هذا الموسصم،
بينما أاظهر عÓمات الغضصب بعد جلوسصه على مقاعد البدلء أامام بارما ،بعدما ترك الدكة قبل نهاية
اللقاء.
ونّوهت بأان النادي اإليطالي قد يلجأا لضصم ماركو أاسصينسصيو نجم ريال مدريد،في حال رحيل جوهرة
«التانغو» .

يوميـ ـات إاسشـÓميـ ـة

إاعداد :عب ـد الق ـادر
سسنات ـي
إامام أاسستاذ رئيسس
Ãسسجد البشسÒ
اإلبراهيمي
شسـارع الشسهـداء

الثÓثاء  ١٢فيفري  ٢٠١٩م
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هذه الصشفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية ششريفة ،الرجاء ا◊فاظ
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الشس -ب -اب ه-م رج-ال ال-غ-د ،وث-م-رات
اŸسس- -ت- -ق َ-ب -ل ،وأام -ل اÛت -م -ع ،وث -روة
الوطن.
أام - -ا الشس - -اب - -ات ،ف - -ه s- -ن األم - -ه- -ات،
فبأايديهsن يتخsرج العظماء من الرجال
والنسساء ،فمتى صسلحْن صسار مُسستقبًÓ
زاهًرا للعا ⁄كله.
ف -م -رح -ل -ة الشس-ب-اب م-رح-ل-ة ال-ق-وة
والفرصسة؛ لذا قال الرسسول صسلى الله
عليه وسسلم ‘ حديث ابن عباسس رضسي
الله عنهما لرجل وهو يعظه« :اغتنم
خم ًسسا قبل خمسس :شسبابك قبل هرمك،
وصس s-ح -تك ق -ب-ل سس-قِ-م-ك ،وغ-ن-اك ق-ب-ل
ك
َفقرك ،وفراغك قبل شُسغِلك ،وحياَت َ
قبل َموِتك».
ك -م -ا أان الشس -ب -اب ‘ ت-لك اŸرح-ل-ة
سسرعان ما ُيغريهم الشسيطان ،وُيْغويهم
إا ¤الفحشساء؛ لذا عرف الرسسول صسلى
ال -ل -ه ع -ل-ي-ه وسس-ل-م ال-داء ،ف-وصس-ف ل-ه-م
دواءي -ن؛ وه -م -ا :ال -زواج ل -ل -مسس-ت-ط-ي-ع،
والصسوم للعاجز؛ كي ينجوا من ابتزاز
الشس -ي -ط -ان ،ف -ف -ي ح-ديث اب-ن مسس-ع-ود
رضسي الله عنه قال :قال رسسول الله
صس s-ل -ى ال -ل -ه ع -ل -ي -ه وسس -ل -م« :ي-ا م-عشسَ-ر
الشsس -ب -اب ،م -ن اسس -ت -ط -اع م -ن-ك-م ال-ب-اءَة
ف -ل -ي -ت -زsوج ،وَم -ن  ⁄يسس -ت -ط -ع ف -ع -ل -ي -ه
ب - - -الصس- - -وم؛ ف- - -إان- - -ه ل- - -ه وج- - -اء» (رواه
الشسيخان).
فالشسباب انحرفوا عقدvيا ،وانحرفوا
ف-ك-رvي-ا ،وان-حَ-رف-وا خُ-ل-قv-ي-ا؛ ل-ذا نراهم
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الوقت Ÿا ضسيعوا جميع أاوقاتهم سُسدى
ب Úاللهو والفوضسى؛ قال الرسسول صسلى
الله عليه وسسلم« :نعمتان مغبون فيهما
ك -ث Òم -ن ال -ن -اسس :الصس s-ح -ة ،وال -ف-راغ»
(رواه البخاري).
 - 7الغنى :بعضس الشسباب أانعم الله
عليهم بالنعم التي َ ⁄يشسُعروا بها حتى
يشس -ك -روه ،فÎاه -م ي -ق -وم-ون ب-إاسس-راف
اŸال والتبذير فيما ل ينفع ،وقد أاهلك
الله قرية كاملة بسسبب كفِرهم ِنَعَم الله؛
قال تعاákjnôrbn Ókãnen ¬o∏sdG Ünôn°n Vhn{ :¤
É¡nboRrQp É¡n«JpÉCrjn ákæsÄpªnr£oe ákænepGB â
r fnÉcn
p º©ofrÉCnHp ä
m Éµnen π
¿ r ônØnµnan
r ep GókZnQn
u co ø
´pƒ˘éo˘drG ¢nSÉ˘Ñn˘dp ¬o˘∏s˘dG É˘¡n˘bnGPn ÉCn˘an ¬p˘∏s˘˘dG
}¿َ ƒ˘©o˘æn˘°ür ˘jn Gƒ˘foÉ˘cn É˘ªn˘Hp ±pƒr˘˘în˘˘drGhn
النحل.١١٢ :
 - 8ال-ف-ق-ر :ف-ف-ق-دان اإلÁان ب-الله
وال- -ث- -ق- -ة ب- -ه أادى إا ¤م- -وت ك- -ث Òم- -ن
❊ سس :م - - - -ا ه- - - -ي
الشس -ب -اب ال -ذي-ن ي-ه-اج-رون ع-ن ط-ري-ق
األرك-ان ال-ق-ولية ‘
ال -ب-ح-ر م-ت-ج-ه Úإا ¤ال-غ-رب ط-مً-ع-ا ‘
كسسب اŸال ،وأاsدى بالشسابات إا ¤بيع
ال ّصس Ó- - - - -ة؟ وه- - - - -ل
شسرفهن sمِن أاجل دريهمات تسسقط ‘
يشسÎط ف- - -ي - -ه - -ا أان
أايديهsن.
 - 9اıدرات :والشسباب مقسسمون
يسس- - -م- - -ع اŸصس - -ل - -ي
‘ اıدرات على قسسم:Ú
نفسسه؟
أا  -الطامع ‘ اŸال :فهذا ل يشسربها؛
وإا‰ا ي- -ط- -م- -ع ‘ اŸال ،فصس- -ار ب- -ائ -ع
اıدرات ،ونسسي مروءته وإانسسانيته،
ف وأاف َسسَد أامًة بكاِملها.
فتخلَ s
’ركان القولية ‘ الصشÓة خمسشة:
❊❊ ج :ا أ
ب  -الششارب :أانعم الله عليه بالعقل
السسليم فلم يسستخدمه ‘ حفظ القرآان،
’حرام.
 - 1تكبÒة ا إ
أاو سسsنة الرسسول صسلى الله عليه وسسلم،
 - 2قراءة الفا–ة.
أاو الدفاع عن الدين ،أاو إاصسÓح ذات
’خ.Ò
 - 3التششهد ا أ
الب ،Úوإا‰ا اسستخدم هذه الuنعمة التي
 - 4الصشÓة على النبي صشلى الله عليه وسشلم.
فقدها خلق كث ‘ ،Òشسرب اÿمر أاو  - 5ال ّسشÓم ،و’ بد أان ينطق بها بحيث ُيسشمع نفسشه.
‘ التفك Òالزائف.
ا◊ــــــــلــــــــــــول
 - 1تعليم الششباب الكتاب والسشsنة.
 - 2ت-وع-يُتهم؛ وذلك ع -ن ط -ري-ق
الدورات العلمية ،لسسuد جميع أاسسباب
طرق الفسساد اŸذكورة.
عن أابي هريرة  -رضشي الله عنه -أان رسشول الله
Òهم بشسباب وشسابات ما زال
صش -ل -ى ال -ل -ه ع -ل -ي -ه وسش -ل-م ق-ال« :م-ن ك-ذب ع-لّ-ي
 … 3تذك ُ
ب
ا
ب
س
ش
:
م
ه
ب
ا
ن
ر
ك
ذ
ي
و
م
ه
ر
التاريخ َيذك
u
ً
متعّمدا فليتبّوأا مقعده من النار» (رواه البخاري
ُ
وشسابات وضسعوا بصسماتهم ‘ ا◊ياة،
ومسشلم).
وما زال التاريخ َيذكرهم وُيذuكرنا بهم،
وُيثني عليهم.
ال-ل-هs-م اهِ-د شس-ب-اَب-ن-ا ،وخْ-ذ بنواصسيهم
إا ¤م- -ا ُت -حtب وَت -رضس -ى ،واه ِ-ده -م إا¤
Ÿسستقيم ،وَأاِرهم ا◊ق sحsتى
’ ت -ك -ن ول ّ-ي ً-ا ل -ل -ه ‘ ال -ع Ó-ن -ي-ة ،وع-دّوه ‘
الصسراط ا ُ
يؤومنوا به.
السشر.

قال الفضشيل ⁄ :يتزّين الناسض بششيء
صشدق وطلب ا◊Óل.
أافضشل من ال ّ

جوابك

آاَمنوا بأافكار الكفار ،وقsلدوا أاعمالهم،
وتشس s-ب -ه -وا ب -ه-م ،وصسَ-دق األمﬁ Úم-د
صسلى الله عليه وسسلم حيث يقول فيما
رواه أابو سسعيد اÿدري رضسي الله عنه:
«لتتبُعsن سس الذين ِمن َقبِلكم ،شسًÈا بشسٍÈ
وذراًعا بذِراع ،حتى لو دَخلوا ‘ جحر
ب لsتبعتموهم» ،قلنا :يا رسسول الله،
ضس x
آاليهود والنصسارى؟ قال« :فمن؟» (رواه
الشسيخان).
فما هي األسسباب التي أاsدت إا ¤هذه
النحرافات؟
أاسسباب انحراف الشسباب
’ع- - -راضض ع- - -ن ال- - -ك- - -ت- - -اب
-1ا إ
¢nVônYrGCn ø
والسشsنة :قال تعاn { :¤وr en
¿ Éµk ær˘°n V ák˘°nû«˘©p˘en ¬o˘dn
s ÉEp˘an …ôp ˘cr Pp ør˘Yn
 }≈ªnYrGCn ápenÉ«n≤pdrG Ωnƒrjn √oôo˘°oû˘ër˘fnhnط -ه:
.١٢٤
 - 2الششيطان :ا◊رب ب Úالشسيطان
والبشسر بدأات منذ خلق اإلنسسان؛ وذلك
حسسًدا من عنده ،ول تزال تلك ا◊رب
ب Úا◊ق والباطل إا ¤قيام السساعة.
Óنسسان هو الشسيطان،
فأاك Èعدو ل إ
أاق َسسَم أانه ليجلسسن sالصسراط اŸسستقيم
إلضسِÓلهم؛ قال الله تعا ¤متحuدًثا على
لسس - -ان إاب- -ل- -يسس ال- -ل- -عÉªnÑp˘an ∫nÉ˘bn{ :Ú
∂n ˘WnGôn˘°pU ºr˘¡o˘nd ¿són˘©o˘br’Cn n »˘æp˘àn˘˘jrƒn˘˘rZGCn
ø
p «rHn ø
r ep ºr¡oæs«nJp’Bn ºsKo * nº«≤pàn°ùr ªodrG
ºr¡pfpÉªnjrGCn ø
r Ynhn ºr¡pØp∏rNn ø
r ephn ºr¡pjpójrGCn
ºr˘goôn˘ãn˘crGCn óo˘ép ˘Jn ’nhn ºr˘¡p˘∏p˘FpÉ˘ªn˘°Tn ør˘Ynhn

عوامل الثّبات ‘ أاوقات الفÏ

قال رسسول الله … صسلى الله عليه وسسلم …
حصِس ِ
ُ Òعوًدا
«ُتْعَرضُس اْلِفَتُن َعَلى اْلُقُلوِب َكاْل َ
ُع -وًداَ ،ف َ-أاّي َق ْ-ل ٍ-ب أا ُْشس ِ-رَب َ-ه-ا ُنِ-ك-تَ ِف-يِ-ه ُنْ -كَ-تٌ-ة
سَس ْ-وَداُءَ ،وَأاtى َق ْ-ل ٍ -
ب َأاْن َ-كَ-رَه-ا ُنِ-كَ-ت ِف-يِ-ه ُنْ -كَ-تٌ-ة
َبْي َضساُء ،حَsتى َتصِسََ Òعَلى َقْلَبْيِنَ :عَلى َأاْبَي َضس
مِْ- -ثِ- -ل ال sصس َ -ف -ا َف َ Óَ-ت ُ -ضس t-رُه ِف ْ-ت َ-ن ٌ-ة َم -ا َداَم ِ-ت
ال sسسَ- -م َ-واُت َواَألْر ُضسَ ،واآل َخ ُ-ر َأاسْس َ-وُد ُم ْ-رَب -اvدا
ف َمْعُروًفا َوَل ُيْنِكُر
ج u
خًيا َل َيْعِر ُ
َكاْلُكوزِ مُ َ
ُمْنَكًرا ِإاsل َما أاُشْسِرَب مِْن َهَواُه» (رواه مسسلم).
ه -ذا ا◊ديث الشس-ري-ف ي-ت-ع-رضس ف-ي-ه ال-ن-ب-ي
صسلى الله عليه وسسلم إا ¤الف Ïالتي يتعرضس
له اŸؤومن والتي يتطلب منه أان يقي نفسسه
منها ح يكون من الثابت Úإاذا تعرضست إاليه
ولشسك أان الثبات له عوامل وأاسسباب ،إاذا َوsفَق
Óخ-ذ ب-ه-ا ك-ان م-ن ال ُسسَ-ع-داء:
ال -ل -ه ال -ع -ب َ-د ل  -أ
وم- - -ن ع- - -وام- - -ل ال- - -ث- - -ب- - -ات ع- - -ن - -د ال - -ف:Ï
ْŸدِركة ،وهي
 -1البصشÒة :هي قوة القلب ا ُ
ل -ل -ق -لب ك-الَ-بَ -صس-ر ب-ال-نسس-ب-ة إا ¤ال-عÚ؛ ُي-فu-رق
اŸؤوم- -ن ب- -ه- -ا ب Úا◊ق وال- -ب -اط -ل ،والسس -ن -ة
والبدعة ،واŸصسلحة واŸفسسدة ،والدعوة إا¤
الله بغÒها تضسر أاك Ìمن أان تنفع ،فَعَدُمها
َم َضسلة أاقوام وَمَزلة أاقدام؛ إاذ النحراف ‘
مقام الدعوة والتغيÁ Òتد خطُره أاجيالً،
وي -ت -ح -م -ل صس -اح ُ-ب -ه أاوزاًرا؛ ل -ذا ف -ت -حصس-ي-ل
البصسÒة فريضسة على كل مسسلم … وهي على
≈ndGEp ƒYoOrGCn »∏p«Ñp°nS p√pògn π
الدعاة أاوجب … {r bo
p enhn ÉfnGCn ImÒ
n¿ÉënÑr°oShn »æp©nÑnJsG ø
n °püHn ≈∏nYn ¬p∏sdG
p ôp°rûªodrG ø
 }Úيوسسف.١٠٨ :
َ c
n ep ÉfnGCn Éenhn ¬p∏sdG
 - 2ومن عوامل الثبات :الصسلة بالله …
جsل … فكما أان صسلة العبد بربه ُتَقuوي
َعsز و َ
َŸثuبتات ‘ أازمنة
بصسَÒته؛ فكذلك هي من ا ُ

}øاألعراف.١٧ ،١6 :
n jôppcÉ°nT
 - 3فسش - - -اد ال - - -والَ- - -دي- - -ن (ع- - -دم
اسشتقامة الوالدين على الفطرة):
فابن آادم يولد على فطرته مع الدين،
ففسساد الوالَدين أاو أاحدهما قد يؤوثر
على الولد؛ كما جاء ‘ ا◊ديث عن
أابي هريرة عن رسسول الله صسلى الله
عليه وسسلم أانه قال« :ما ِمن مَولود إال
يولد على الفطرة ،فأابواه ُيهuودانه أاو
ُي -ن uصس -ران -ه ،أاو ُي -م u-ج -سس-ان-ه ،ك-م-ا ت-ن-ت-ج
البهيمة بهيمًة جمعاء ،هل ُتح tسسون فيها
مِن جدعاء؟» (رواه البخاري).
 - 4فسشاد البيئة :يقال إان اإلنسسان
ابن بيئته ،فكلsما صسَلحت البيئة صسلحَ
الشس -ب -اب ،وك -ل-م-ا فسس-دت ال-ب-ي-ئ-ة فسس-د
Ö
الشسباب؛ قال تعاo «us£dG óo∏nÑndrGhn{ :¤
¿ n ÑoNn …pòdsGhn p¬HuQn
’n å
p PrÉEpHp ¬oJoÉÑnfn êoôoîrjn
 }Gókµpfn ’sGEp êoôoîrjnاألعراف.5٨ :
 - 5القرين السشوء :القرين السسوء
قد يقوُد اŸرء إا ¤النار ،وقد مsثل لنا
الرسسول صسلى الله عليه وسسلم القرين
جزة؛ فعن أابي موسسى
السسوء بصسفة مو َ
األشسعري رضسي الله عنه ،أان رسسول الله
صسلى الله عليه وسسلم قال« :إاsنما مثل
ا÷ل - -يسس الصس- -ال- -ح وا÷ل- -يسس السس- -وء؛
كحاِملِ اْ Ÿسسك ونافخ الكÒ؛ فحامل
اŸسسك :إاما أان ُيحذَيك ،وإاما أان تبتاع
م -ن -ه ،وإام -ا أان َŒد م -ن-ه ريً-ح-ا ط-ي-ب-ة،
ونافخ الك :Òإاما أان يحرق ثيابك ،وإاما
أان َŒد منه ريحًا خبيثة»
(أاخ- - -رج- - -ه ال - -ب - -خ - -اري
ومسسلم).
 - 6ال - - -ف - - -راغ :إان
الشسباب لو عرفوا قيمة

ال- - -فÏ؛ ق - -ال ال - -ل - -ه
سس- -ب -ح -ان -ه وت -ع -ا:¤
{Gƒ∏o©nan rº˘¡o˘fsGCn ƒr˘dnhn
o ˘˘Ynƒ˘˘jo É˘˘en
¿ ¬p˘Hp
¶˘n ƒ
ºr˘¡o˘dn Gôk˘˘«r˘˘Nn ¿nÉ˘˘µn ˘˘dn
 }Ékà«ÑpãrJn ós°nTGCnhnالنسساء ،66:وقال رسسول الله
… صسلى الله عليه وسسلم … «َباِدُروا بِاَألْعَماِل
ِفَتًنا َكِق َ
طِع الsلْيِل اْلُم ْ
جُل مُؤوِْمًنا
ظِلم ُِ ،ي ْصسِبُح الsر ُ
َوُي ْ-م -سِس -ي َك -اِفً-را ،أا َْو ُيْ-م-سِس-ي ُم-ؤوْمًِ -ن-ا َوُيْ -صسِ -بُ-ح
َكاِفًرا؛ َيِبيُع ِدينَُه ِبَعَرضٍس مِْن الtدْنَيا» (رواه
مسسلم)،
 - 3ومن عوامل الثبات :الرجوع إا ¤أاهل
÷sهال :قال الله تعا:¤
العلم ،وعدمُ سسؤوال ا ُ
¿ ’n ºr˘ào˘˘ær˘˘co
{r GEp ôp ˘˘cr òu˘˘dG πn˘˘grGCn Gƒ˘˘doÉCn˘˘°rSÉ˘˘an
¿} النحل ،٤3:وقالºrgoAnÉLn GPnGEphn{ :
َ ƒªo∏n©rJn
p ƒrîndrG hpGCn ø
√ohOtQn ƒrdnhn ¬ppH GƒYoGPnGCn ±
p er’CnG ø
n ep ôlerGCn
∫ ¬oªn∏p©ndn ºr¡oærep ôper’CnG »pdhGCo ≈dnGEphn
p ƒ°oSôsdG ≈dnGEp
 }º¡oærpe ¬ofnƒ£oÑp æràn˘°ùr ˘jn øn˘jòp˘sdGال -نسس -اء٨3:
وأاولو األمر :هم الُعَلَماء الربانtيون واألَُمراء
ال - -ذي - -ن ي- -ق- -ودون ال- -ن- -اسس ب- -ك- -ت- -اب ال- -ل- -ه.
 - 4ومن عوامل الثبات :الصس Èوالحتسساب:
ل Áكن أان يخلو طريق اŸؤومن مِن بÓء
¿
r GCn ¢
o SÉæsdG Ö
وﬁنة؛ قال الله تعاn °pùMnGCn{ :¤
¿ }n¿ƒæoànØrjo ’n ºrgohn ÉæsneGB Gƒdoƒ≤ojn
r GCn Gƒcoônàrjo
GƒæoenGB ø
العنكبوت ،٢ :وقالn jpòdsG É¡njtGCn Éjn{ :
™nen ¬n∏sdG ¿sGEp IpÓn°üs dGhn pô˘Ñr˘°üs dÉ˘pH Gƒ˘æo˘«˘©p˘àn˘°rSG
البقرة.١53:
}ø
َ jôppHÉ°üs dG
نسسأال الله أان يقينا الف Ïما ظهر منها وما
ب- -ط- -ن ،وآاخ- -ر دع- -وان- -ا أان ا◊م- -د ل- -ل- -ه رب
العا ،ÚŸوصسل uاللهم على ﬁمد وعلى آاله
وصسحبه أاجمع.Ú

من علماء ا÷زائر ا◊بيبة
عبد اÛيد بن ﬁمد بن علي
حبة السسلمي العقبي اŸغÒي ،عا،⁄
فقيه ،مفسسر ،مؤورخ ،نسسابة ،مدرسس،
أاديب ،شساعر ،إامام ،خطيب ،مؤولف
ومناضسل .ولد سسنة  ١3٢٩هـ١٩١١ /م
ب -ب-ل-دة سس-ي-دي ع-ق-ب-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ولي-ة
بسسكرة ،وبها نشسأا وتعلّم حيث أاخذ
عن كبار شسيوخها مثل العÓمة البشسÒ
ب -ن الصس -ادق ال -ع-ب-د رح-م-ا Êوالشس-ي-خ
ﬁمد بن منصسور واألسستاذ الصسادق
بن الهادي ،الذي له الفضسل الكب‘ Ò
ت-ك-وي-ن شس-خصس-ي-ت-ه ال-ع-ل-مية واألدبية.
تو ¤اإلمامة والتدريسس ‘ جامع
عقبة بن نافع ،كما كان يقوم بإالقاء
دروسس التفسس Òفيه حتى “كن من
ت -فسس Òال -ق -رآان ال -ك -ر Ëك-ام Ó-ع-ل-ى
العامة ،من سسنة  ١٩٤٠إا ¤سسنة ١٩5٢
ب -ا÷ام -ع اŸذك -ور ك -ان الشس -ي-خ ح-ب-ة
مرجعا ‘ الفقه والتاريخ و األنسساب
Ãن- - - -ط - - -ق - - -ة ال - - -زي - - -ب - - -ان واŸغ.Ò
قال عنه شساعر ا÷زائر ﬁمد العيد
خليفة :وإا Êأاشسهد أانه عا ⁄عامل
مصس -ل -ح…ف -ه -و ج -دي -ر ب-أان ي-ع-ت Èم-ن
األسس- -ات- -ذة األك- -ف- -اء ع- -ل- -م -ا وع -م Ó-
وإاصسÓحا».
أادرج عبد اÛيد حبة ‘ معجم

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

خ Òالهدى
حكمة العدد

عبد اÛيد بن ﬁمد بن علي حبة السسلمي
العقبي اŸغÒي

البابط Úلشسعراء العربية ‘ القرنÚ
التاسسع عشسر و العشسرين ،وجاء فيه
أان -ه ك -ان «رئ -يسس-ا ل-ل-ج-ن-ة ال-ف-ت-وى ‘
ولي - -ة بسس- -ك- -رة ،إاضس- -اف- -ة اإ ¤ك- -ون- -ه
ﬁاضسرا ومسستشسارا دينيا ‘ بعضس
ا÷ه- -ات ال- -رسس- -م- -ي- -ة وال- -ع- -ل- -م -ي -ة».
وأاغلب ما ذكر منذ قليل غ Òصسحيح،
ألّن أاقصس- -ى م- -ا ت -وله م -ن اŸن -اصسب
الدينية الرسسمية اإلمامة بجامع عقبة
ب- - - - - - - - - - - - - - -ن ن- - - - - - - - - - - - - - -اف - - - - - - - - - - - - - -ع.
 ⁄ي -ك -ن ع -ب -د اÛي -د ح -ب-ة م-ه-ت-م-ا
بالنشسر طيلة حياته العلمية الفسسيحة،
لذلك  ⁄يطبع و لو عم Óواحدا من
تآاليفه.
و‘ سسنة  ١٩٩٠قيضس الله األسستاذ
أاحمد بن السسايح ،فنشسر ‘ جريدة
«الشسعب» ا÷زائرية دراسسة وافية عن
(عبد اÛيد بن حبة هذا العÓمة
اŸغمور) ‘ أاربع حلقات ،أادرج فيها
ترجمة كتبها الشسيخ حبة نفسسه عن
ح -ي -ات -ه وع -ددا م-ع-تÈا م-ن قصس-ائ-ده
وم - - -ق - - -ط - - -وع - - -ات - - -ه الشس - - -ع- - -ري- - -ة.
ت- -رك ح- -ب -ة آاث -ارا ع -ل -م -ي -ة أاغ -ل -ب -ه -ا
ﬂطوط وبعضسها على شسكل رسسائل

ت - - - -ت- - - -م- - - -ث- - - -ل ف- - - -ي- - - -م- - - -ا ي- - - -ل- - - -ي:
 … ١عقبة بن نافع القائد اŸظفر:
رسس -ال -ة ﬂط -وط -ة أال -ف -ه -ا ‘ أاواخ-ر
العقد اÿامسس من القرن العشسرين،
وق -د ق -رظ-ه-ا شس-ع-را ك-ل م-ن الشس-اع-ر
ﬁم -د ال -ع -ي-د خ-ل-ي-ف-ة والشس-ي-خ ع-ب-د
ال- - - - - -رح- - - - - -م- - - - - -ن اŸسس - - - - -ع - - - - -دي.
 … ٢قيد األوابد من حياة خالد :كتاب
ﬂط -وط ق -ي اإث -ب-ات ن-ب-وة خ-ال-د ب-ن
سسنان العبسسي ،وتصسحيح وجود قÈه
ب-ال-ب-ل-دة اŸنسس-وب-ة إال-ي-ه ح-ال-يا بولية
بسسكرة.
ال-ك-ت-اب ي-ت-ك-ون م-ن  3٨صس-ف-حة وهو
م- - -ؤورخ ‘  ٢٨م -اي ١٩٧٠م ،وب-آاخ-ره
تقاريظ نÌية واأخرى شسعرية Ùمد
العيد خليفة وﬁمد بن عبد الرحمن
اŸسسعدي وﬁمد أابو زار وإابراهيم
مكاوي وكمال عجا‹ ،وقد اطلعت
ع -ل -ي -ه ‘ م -ك -ت -ب -ة اŸؤول -ف ب-اŸغ.Ò
تو‘ عبد اÛيد حبة يوم  ٢١ربيع
األول سس- -ن -ة ١٤١3هـ ،اŸواف- - - -ق لـ ١٩
سسبتم١٩٩٢ Èم ببلدة اŸغ ،Òودفن
فيها ،وقد حضسر جنازته اآللف من
طلبة العلم واألصسدقاء واّÙب.Ú

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصصÓة

^  ١٢فيفري  :١٩٣٤انضصمام
‚م شص - -م - -ال اف- -ري- -ق- -ي- -ا ا¤
ا’ضصراب العام الذي قررته
ال- -ك- -ون- -ف- -درال- -ي- -ة ال- -ع- -ام -ة
للشصغل.
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 ١٤°ا÷زائر

عنابة

 ١6°ا÷زائر

عنابة
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الفريق ڤايد صشالح يتفقد الوحدات ويلتقي إاطارات ا÷يشش
يقوم
الششعب-
ال -ف -ري -ق اأح -م-د ڤ-اي-د
صش - -ال - -ح ،ن- -ائب وزي- -ر
الدفاع الوطني ،رئيسس
أاركان ا÷يشس الوطني
الشش- -ع -ب -ي ،ي -وم -ي 12
و 13فÈاي - - -ر ،2019
ب-زي-ارة ع-م-ل وت-فتيشس
إا ¤الناحية العسشكرية
اÿامسش-ة ب-قسش-ن-طينة.
ال-ف-ري-ق سش-ي-قوم خلل
ه -ذه ال -زي -ارة ب -ت-ف-ق-د
بعضس الوحدات ويعقد
ل-ق-اءات ت-وج-ي-ه-ي-ة م-ع
إاط- - - - - -ارات وأاف- - - - - -راد
ال -ن -اح -ي -ة ال -عسش -ك-ري-ة
اÿامسشة.

 ١6°وهران

الثمن  ١٠دج

17870

‘ زيارة عمل وتفتيشس إا ¤الناحية العسصكرية اÿامسصة

 ١5°وهران

١٩°

٢١°

france prix 1

تقديرا ’حÎافية –قيقها ‘ جرÁة قتل

لهبÒي يهنىء ششرطة عنابة

لم-ن
ج -ه اŸدي-ر ال-ع-ام ل -أ
الشش -عب -و ّ
ال -وط -ن -ي ،ال-ع-ق-ي-د مصش-ط-ف-ى ال-ه-بÒي،
رسشالة تهنئة وتششجيع إا ¤قوات الششرطة
التابع Úألمن عنابة نظ ÒالحÎافية
واŸهنية التي أابانوها ،أاثناء التحقيق ‘
جرÁة القتل التي وقعت بحر األسشبوع
اŸاضش-ي ب-ع-ن-اب-ة ،و ال-ت-ي راح ضش-ح-ي-ت-ها
الطالب ا÷امعي من جنسشية زÁبابوية،
ح- -يث ُكّ- -ل- -لت ج- -ه- -ود ق- -وات الشش- -رط -ة
بتوقيف اŸششتبه فيهم وتقدÁهم أامام
ا÷هات القضشائية اıتصشة.

Ãناسصبة اليوم العاŸي للمرأاة

جمعية للنسشاء العلميات ا÷زائريات قريبا

’رهاب وبفضصل جهود قوات ا÷يشس
‘ إاطار مكافحة ا إ

اإلرهابي بوغزلة يسشلم نفسشه واكتششاف ﬂبأا به ذخÒة وأاسشلحة

‘ إاطار مكافحة اإلرهاب وبفضشل جهود
قوات ا÷يشس الوطني الششعبي ،سّشلم اإلرهابي
اŸسشمى ““بوغزلة أاحمد ﬁمد““ ،نفسشه ،أاول
أامسس  10فيفري  ،2019للسشلطات العسشكرية
بع Úأامناسس/ن.ع .4.اإلرهابي الذي التحق
با÷ماعات اإلرهابية سشنة  ،2017كان بحوزته
مسشدسس رششاشس من نوع كلششنيكوف وﬂزن
ذخÒة ‡لوء.
و‘ نفسس السشياق ،كششفت مفرزة للجيشس
الوطني الششعبي إاثر دورية بحث وتفتيشس قرب
ا◊دود ا÷زائ- -ري- -ة اŸال- -ي- -ة ب -أادرار/ن.ع،3.
ﬂب -أا ي -ح -وي ك -م-ي-ة م-ن األسش-ل-ح-ة وال-ذخÒة
تتمثل فيما يلي :
 )01( -بندقية قناصشة مع جهاز التسشديد

وﬂزن ذخÒة ؛.
 (  )01مسش- - - -دسس رشش- - - -اشس م- - - -ن ن- - - -وعكلششنيكوف مع ﬂزن ذخÒة ؛.
 ( )13قذيفة هاون عيار  82ملم؛ ( )05صشمامات للقذائف الصشاروخية ،BM21عيار  122ملم؛
 ( )03صشمامات هاون عيار  82ملم؛( )01علبة حششوات دافعة للهاون عيار  82ملم؛ ب -اإلضش -اف -ة ا ¤ك -م -ي -ة م-ن ال-ذخÒة م-نﬂتلف العيارات ( 206طلقة).
تأاتي هذه النتائج النوعية لتؤوكد مرة أاخرى
على اليقظة العالية وا◊رصس الششديد لقوات
ا÷يشس ال- -وط -ن -ي الشش -ع -ب -ي اŸراب -ط -ة ع -ل -ى
ا◊دود ‘ ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى سش- -لم- -ة ت- -راب -ن -ا

توقيف رعية هندية بحوزته  430غرام من الذهب Ãطار وهران

أاح -ب -طت شش -رط -ة ا◊دود ع -ل -ى مسش -ت -وى م -ط -ار اح -م-د ب-ن ب-ل-ة ال-دو‹ ب-وه-رانﬁ ،اول-ة
تهريب  430غرام من الذهب اÿالصس كانت بحوزة مسشافر يحمل ا÷نسشية الهندية.
أاوضشحت مصشادر ““الششعب““ من جمارك وهران ،أان هذه العملية “ت إاثر إاخضشاع متاع
الرعية األجنبي للتفتيشس الدقيق أاثناء ﬁاولته دخول الÎاب الوطني قادما من مدينة
إاسشطنبول ع Èاÿطوط ا÷وية الÎكية وبحوزته هذه الكمية من اÛوهرات دون التصشريح
بها ،حيث كانت ﬂبأاة بإاحكام داخل حقيبته ،و“ت مصشادرة اÙجوزات وتوقيفه لفتح
–قيق معه ،وفق ما أاشش Òإاليه.

وهران :براهمية مسسعودة

’خّوة ب Úالشّصعب Úا÷زائري والتونسصي
تدعيم أاوصصر ا أ

دورة ‘ كرة القدم من تنظيم ا÷معّية الّرياضشية لسشككي تب ّسشة

’خوة ب Úالبلدين نظمت ،ا÷معيّة الّرياضصية لسصككي
’واصصر التضصامن وا أ
تدعيما أ
تب ّسصة ،دورة ّرياضصية دولّية ‘ كرة القدمÃ ،شصاركة فريق Úرياضصي Úينتميان إا¤
قطاع الّنقل بالسصّكة ا◊ديدية بتونسس الشصقيقة ،والتظاهرة الرياضصية حملت شصعار””
الشّصركة الوطنيّة للّنقل بال ّسصكك ا◊ديدّية ..شصركة مواطنة””.
عطالله مولتي وا‹ الولية،
Ãق ّ- -ر الّ- -دي- -وان ب- -ال- -ولي- -ة،
اŸدير العام للّنقل بال ّسشكك
ا◊دي -دّي -ة وال -وف -د اŸراف-ق
ل- -ه ،ح- -يث ت- -ن- -اول الّ- -ل- -ق- -اء،
مسش- -ت -ج ّ-دات ق -ط -اع ال ّ-ن -ق -ل
بال ّسشكك ا◊ديدّية بالولية،
وحرصس الّدولة على –ديث
شش- -ب- -ك- -ة ال- -ن- -ق -ل واŸنشش -آات
الّ- - -ث- - -اب- - -ت - -ة م - -ن اÿط - -وط
الّدورة الرياضشية ،احتضشن م -رك -زي م -ن ت -ونسس ورئ -يسس ا◊دي- -دّي- -ةÃ ،ا ي- -ت- -م- -اشش- -ى
ف-ع-ال-ي-ات-ه-ا م-ل-عب  4مارسس ال -ودادّي -ة ال ّ-ت -ونسش-ي-ة ألع-وان وخصش- -ائصس السش- -ت- -ث -م -ار ‘
ي ال ّسشبت النّقل بال ّسشكك ا◊ديدّية.
قطاع سشكك ا◊ديد ،ويتمّثل
Ãدينة تب ّسشة ،يوم ّ
واألح -د ال -ف -ارط ،Úوأاشش-رف
وك - - -انت ال - - -ت - - -ظ - - -اه- - -رة أاه ّ- - -م - - -ه - - -ا ‘ ضش- - -خ- - -ام- - -ة
على افتتاحها ّﬁمد النّاصشر ال-ري-اضش-ي-ة ،ف-رصش-ة إلط-ارات السشتثمارات اŸطلوبة ،بعد
ّﬁمدي رئيسس ديوان الوا‹ ،ال-ق-ط-اع ب-ال-ب-ل-دي-ن ،ل-تدارسس النطلق ‘ Œسشيد مششروع
وحضش -ره -ا ي -اسش Úب -ن ج -اب ال ّ-راه -ن وإام -ك -ان ّ-ي -ة ت -دع-ي-م ““ بلد ا◊دبة بجنوب الولية
ال- -ل -ه اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل ّ-ن -ق -ل شش - -ب - -ك- -ة الّ- -ن- -ق- -ل ب- -السشّ - -ك- -ة ““ ،وأاه - -مّ- -ي- -ة اّÿط اŸزدوج
بال ّسشكك ا◊ديدّية ،مرفوقا ا◊ديدّية بخطّ يربط تب ّسشة واŸك- -ه- -رب ا÷اري إا‚ازه،
ب -ع -ب -د ال ّ-رزاق ب -ن ب -ل -ق -اسش-م بتونسس العاصشمة ،وهو مطلب وال- -ذي ي- -ع- -ت Èع- -امً- -ل م- -ن
اŸدير ا÷هوي ،وعلبان عبد ي - -ن - -اشش - -د سش ّ - -ك - -ان ال- -ولي- -ة ع -وام -ل ال -ت -وّط -ن ال ّصش-ن-اع-ي
ال ّسش -لم رئ -يسس ال -ف -ي -درال ّ-ي-ة ال ّسشلطات اÙلّية واŸركزّية الكب Òالذي سشتششهده ولية
ال- -وط- -نّ- -ي- -ة ل -ع ّ-م -ال ال ّسش -كك بال ّسشعي إاŒ ¤سشيده.
تب ّسشة مسشتقبل.
من جهة أاخرى ،اسشتقبل
ا◊ديدّية ،إا ¤جانب مدير

تبسسة :خالد .ع

الوطني وإاحباط أاية ﬁاولة للمسشاسس بأامن
واسشتقرار البلد.

 ..توقيف  25منقبا عن الذهب  ،ضشبط
ششاحنات واجهزة معادن

‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت
مفارز للجيشس الوطني الششعبي ،يوم  10فيفري
 ،2019إاثر عمليات متفرقة بكل من “Ôاسشت
وع Úقزام وبرج باجي ﬂتار/ن.ع ،6.خمسشة
وعششرين (  )25م -ن-ق-ب-ا ع-ن ال-ذهب وضش-ب-طت
أارب - -ع ( )04شش- -اح- -ن- -ات وأارب- -ع ( )04م -رك-ب-ات
رباعية الدفع و( )16جهاز كششف عن اŸعادن
و( )07مولدات كهربائية و( )07مطارق ضشغط
و( )1000ل Îم - -ن ال- -وق- -ود و( )43,2ط- -ن م -ن
خ- -ل- -ي- -ط ا◊ج- -ارة وخ- -ام ال- -ذهب وأاغ -راضس
أاخرى.

..و Œ 4ار ﬂدرات وحجز مواد ﬂتلفة
م -ن ج -ه -ة أاخ-رى ،أاوق-فت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس
الوطني الششعبي ببسشكرة/ن.ع ،4.مهربا كان
على م Ïمركبة نفعية مُحملة بـ( )5740علبة
من السشجائر ‘ ،ح Úأاوقف عناصشر الدرك
الوطني أاربعة (Œ )04ار ﬂدرات بحوزتهم
( )934قرصس مهلوسس بخنششلة/ن.ع.5.

ه -ن ك -ف -اءات نسص -وي-ة اسص-ت-ط-ع-ن عÈ
مسصÒت- -ه- -ن اث- -ب -ات وج -وده -ن ‘ اÛال
ال -ع -ل-م-ي وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي رغ-م ك-ل ت-لك
’ن -ه -ا ت -ب -حث ع-ن
ا’ح -ك -ام اŸسص -ب -ق -ة و أ
’عÓن أامسس بجامعة هواري
التميز ” ا إ
ب -وم-دي-ن ع-ن ت-أاسص-يسس ج-م-ع-ي-ة ال-نسص-اء
العلميات ا÷زائر Ãناسصبة اليوم العاŸي
للمرأاة والفتاة ‘ ميدان العلوم.

فتيحة كلواز
قالت األسشتاذة ياسشمينة كربوعة زياري إان
ا÷زائر احتلت اŸرتبة الثانية بعد سشلطنة
عمان 31،ب -اŸائ-ة م-ن ال-ن-اشش-ط ‘ Úال-ب-حث
العلمي والتكنولوجي نسشاء ما يعكسس الدور
اŸهم الذي تششغله اŸرأاة ‘ اÛتمع خاصشة
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اÛال ال-ع-ل-م-ي ،وصش-رحت أان
الح-ت-ف-ال ب-ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-م-رأاة وال-فتاة ‘
ميدان العلوم جاء هذه السشنة ‘ طبعته الثانية
من أاجل ترسشيخ هذه القناعة التي “خضس
عنها تأاسشيسس جمعية خاصشة بالنسشاء العلميات
ا÷زائريات ،مؤوكدة ‘ ذات السشياق أان األ·
اŸت- -ح -دة اخ -ت -ارت ‘  2015ي- -وم 11فيفري
للمرأاة اŸهتمة بالبحث العلمي للقضشاء على
القوالب النمطية ومظاهر التحيز ضشد اŸرأاة
ما جعل نسشبة تواجدها ‘ ›ال العلوم على
اختلف تخصشصشاته لتتعدى  28باŸائة من
›موع الباحث› ‘ Úالت العلوم اıتلفة
ب-ال-ع-ا ،⁄حسشب آاخ-ر إاحصش-ائ-ي-ات ال-ي-ونيسشكو،
وهو األمر الذي اسشتدعى إايجاد هذا التاريخ
للحد من األحكام اŸسشبقة Œاه اŸراة التي
غالبا ما يحكم عليها بانها ل تسشتطيع ›اراة
ال- -رج- -ل م- -ث- -ل ‘ ›ال ال- -ع -ل -وم ال -دق -ي -ق -ة
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والتكنولوجيا.
أام -ا األسش -ت -اذة شش-ه-رزاد سش-ل-م-ان فصش-رحت
لـ«الشش- -عب““ أان ج -م -ع -ي -ة ال -نسش -اء ال -ع -ل -م -ي -ات
ا÷زائريات جاءت من أاجل  ⁄ششمل كفاءات
النسشوة ‘ ›ال العلوم ليكن القدوة واŸثل
لجيال الصشاعدة وحتى ترافق تلك النسشوة
ل أ
اللواتي يتوقفن عن مواصشلة مسشÒتهن العلمية
ب -ع -د حصش -ول -ه -ن ع -ل -ى ال -دك -ت -وراه Ÿواصش-ل-ة
مسشÒتهن العلمية وحتى تسشتفيد ا÷زائر من
Œرب- - -ت - -ه - -ن ‘ ›ال ال - -ب - -حث ال - -ع - -ل - -م - -ي
وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا والسش-ت-ث-مار فيهن ،وذكرت أان
اح -ت-ف-ال-ي-ة ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-م-رأاة وال-ف-ت-اة ‘
ميدان العلوم فرصشة لتكر Ëششخصشيات نسشوية
ب -رزن ‘ ›ال -ه -ن األك -ادÁي وال -ع -ل -م-ي م-ن
بينهن الÈوفيسشور علل نسشيمة ،منوهة ‘
ذات الوقت بالدور الذي لعبه تكفل الدولة منذ
أاول يوم من السشتقلل ‘ فتح كل اÛالت
أام -ام اŸرأاة وع -دم ح -رم -ان -ه -ا م -ن ال -ت -ع -ل-ي-م
اÛا Êالذي مكنها من الÈوز والتفوق ‘
العلوم الدقيقة الرياضشيات والفيزياء.
يذكر أان اليونيسشكو أاجرت دراسشة مسشت 14
دولة Ÿعرفة مدى مسشاهمة اŸرأاة ‘ البحث
العلمي والتحقق من مدى وجود مسشاواة بÚ
ا÷نسش Úاللذين تعتÈهما عنصشرين أاسشاسشيÚ
ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسش-ت-دام-ة ع-ل-ى مسش-توى
العا ،⁄ووصشلت الدراسشة إا ¤أان إامكانية تخرج
فتاة بدرجة ليسشانسس تقل عن  ‘ 18اŸائة،
ماجسشت 8ÒباŸائة أاما دكتوارة ‘ ›ال من
›الت العلوم فهي احتمالية تقل عن ‘ 2
اŸائ- -ة ،أام- -ا نسش- -ب- -ة ت -خ -رج ال -ذك -ور ‘ ت -لك
اÛالت بتلك الدرجات العلمية فهي ‘ 37
اŸائة بدرجة ليسشانسس و  ‘ 18اŸائة بدرجة
ماجسشت ÒوأاخÒا الدكتوراه بـ  ‘ 6اŸائة.

