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العدد
ي -ل -ت -ق -ي ع-ب-د اŸالك سصÓ-ل اŸدي-ر
ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل -ح -م -ل -ة ا’ن -ت -خــاب -ي -ة
ل-ل-مÎشص-ح ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة،
ال-ي-وم‡ ،ث-لـي ا◊رك-ة ا÷م-ع-وي-ة،
ب- -ف- -نــدق ال- -ري -اضض ،ع -ل -ى السص -اع -ة
 14:00بعد الزوال.

منتدى أاعمال جزائري ـ روماÊ
تنظم الغرفة ا÷زائرية للتجارة
والصص -ن -اع-ة ،ال-ي-وم ،م-ن-ت-دى أاع-م-ال
’وراسصي،
جزائريا رومانيا ،بفندق ا أ
ابتداء من السصاعة  09:00صصباحا.

...وآاخر جزائري ـ دا‰اركي
ك -م -ا ت -ن -ظ -م ال -غ-رف-ة ا÷زائ-ري-ة
ل-ل-ت-ج-ارة والصص-ن-اع-ة ال-ي-وم م-ن-ت-دى
’ع -م -ال ا÷زائ -ري  -ال -دا‰ارك-ي،
ا أ
بحضصور وزير التجارة سصعيد جÓب،
’وراسصي ،ابتداء من
وذلك بفندق ا أ
السصاعة  15:00مسصاء.

ندوة حول الرؤوية اأ’مريكية
ا÷ديدة للعا⁄
‘ إاطار سصلسصلة اللقاءات «قواسصم
دولية» التي ينظمها اŸعهد الوطني
’سصÎات-ي-جية الشصاملة،
ل-ل-دراسص-ات ا إ
ي - -نشص- -ط ي- -وم اÿم- -يسض  28فيفري
ا÷اري ،مسصتشصار خاصض ‘ اŸنظمة
’سصÎات-ي-ج-ي-ة ‘ ب-اريسض
ل -ل-ب-ح-وث ا إ
ف - -رنسص - -وا إايسص - -ب - -ورغ ،ن - -دوة ح- -ول
’م - -ري- -ك- -ي- -ة
م - -وضص - -وع «ال - -رؤوي - -ة ا أ
ا÷دي - -دة ل - -ل - -ع - -ا ،»⁄وذلك ع - -ل - -ى
السص-اع-ة  14:00ب -ع-د ال-زوالÃ ،ق-ر
اŸعهد.

يواصصل اÛلسض الشصعبي الوطني،
ال- -ي- -وم ،اŸن- -اقشص- -ة ال- -ع- -ام- -ة ل -ب -ي -ان
السص-ي-اسص-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-حكومة من قبل
ال-ن-واب ،وذلك ع-ل-ى السص-اع-ة 09:30
صصباحاÃ ،قر اÛلسض.

«بحÒة البجع» عنوان حفل
سصيمفو’ Êأوبرا ا÷زائر

17882

زيتو ‘ Êزيارة عمل إا ¤ورقلة
يشصرف وزير اÛاهدين الطيب زيتو ،Êاليوم وغدا ،على إاحياء الذكرى 57
Ÿظاهرات  27فÈاير  1962بورقلة.

يحيي الذكرى ’ 61سصتشصهاد البطل بن بعطوشس
يحيي وزير اÛاهدون الطيب زيتو ،Êيوم  2مارسض ،الذكرى ’ 61سصتشصهاد
البطل الرائد عبد العا‹ بن بعطوشض بو’ية بباتنة.

...ويشصرف على مراسصم دفن رفات الشصهداء
كما يشصرف الطيب زيتو ،Êيوم ا’ثن 4 Úمارسض ،على مراسصم دفن رفات الشصهداء الطاهرة اŸسصكتشصفة نواحي
بلدية بوخضصرة تبسصة.
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0
ن السصاعة  10: 0صصباحا.

موبيليسس شصريك ‘ الندوة اŸغاربية التاسصعة حول ا’Œاهات ‘ الرياضصيات التطبيقية
ي -راف -ق م -وب -ل -يسض ال -ط -ب -ع -ة ال -ت -اسص -ع -ة م -ن ن-دوة
ا’Œاه -ات ‘ ال -ري -اضص -ي -ات ال -ت -ط -ب -ي -ق -ي-ة ‘ ت-ونسض
وا÷زائر واŸغرب «تام  -تام»  ،2019اŸنظمة من 23
إا 27 ¤فÈاير  ‘ 2019تلمسصان  -ا÷زائر.
«ت- -ام  -ت -ام»  2019ه-ي ن-دوة م-غ-ارب-ي-ة ت-نظم كل
سصنت ‘ ،Úتونسض وا÷زائر واŸغرب تهدف إا ¤تقييم
ال -ع -م -ل اŸت-ط-ور ‘ اŸواضص-ي-ع ا◊ال-ي-ة ‘ ال-ري-اضص-ي-ات
ال -ت -ط -ب -ي -ق -ي -ة ،ال -قصص -د م -ن -ه -ا ا÷م-ع ب Úال-ب-اح-ثÚ
اŸغاربي ‘ Úالرياضصيات التطبيقية حول العا.⁄
وت -ع-د ال-ن-دوة م-ف-ت-وح-ة أام-ام ج-م-ي-ع ال-ب-اح-ث‘ Ú
ال -ري -اضص -ي -ات ال -ت -ط -ب -ي -ق -ي -ة ،خ -اصص -ة وأان -ه-ا ت-ت-م-ي-ز
Ãشص -ارك -ة ال -ب -اح -ث Úالشص -ب -اب وط Ó-ب ال -دك -ت -وراه
’ول.
اŸغاربي Úوتوفر لهم الفرصصة لعرضض عملهم ا أ
و” اخ-ت-ي-ار اŸداخÓ-ت ب-ن-اء ع-ل-ى اŸع-ي-ار ال-ع-لمي
الذي يلبي اŸعاي Òالدولية للتميز ،خاصصة وأان هذا اŸؤو“ر يهدف إا ¤تسصهيل إادخال باحثينا اŸغاربي Úالشصباب إا¤
أافضصل مسصتوى ‘ اÛتمع العلمي الدو‹ الكب.Ò
موبيليسض هي شصركة مسصؤوولة مع التزام قوي با’بتكار والتكنولوجيا الرقمية ،وتفخر بدعم الÎقية والبحث
العلمي.
يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسض مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

«اÙطات الكÈى للثورة
ريرية» عنوان حصصة موعد مع التاريخ
التح

د م-ع ال-ت-اري-خ» ،ي-ن-ظ-م
‘ إاط -ار حصص -ة «م-وع -د ،غداÃ ،قر ثانوية
اŸتحف الوطني للمجاه نيان ،العدد – 199ت
«صصالح الونشصي» بع Úالبى للثورة التحريرية»،
طات الكÈ
عنوان «ا Ùسصاعة  10:00صصباحا .
وذلك على ال

لي مبتوشس ضصيف فوروم اÛاهد
ع

وروم ي-وم-ي-ة اÛاه-د،
م ،ف-
يسص-تضص-ي-ف ،ال-ي-و ة ج-م-عية إانقاذ مدينة
ئ-يسض م-ؤوسصسص-ة ال-قصص-ب-
ر
 ،وذلك ع -ل -ى السص-اع-ة
÷زائ -ر ع -ل -ي م -ب -ت -وشض
ا
 10:00صصباحا .

صصالون «جزاغرو» بصصافكسس
تواصصل ›موعة سصيبسصا فÓحة ،إا ¤غاية
 28فيفري ا÷اري ،فعاليات صصالون جزاغرو،
وذلك بقصصر اŸعارضض الصصنوبر البحري.

’وب - - -را
يÎأاسض اŸدي- - - -ر ال- - - -ع - - -ام أ
ا÷زائر ،نور الدين سصعودي ،و–ت
رع -اي -ة وزي -ر ال -ث -ق -اف -ة ع -ز ال-دي-ن
م-ي-ه-وب-ي ،ف-ع-ال-ي-ات ح-ف-ل أاوركسصÎا
’وبرا ا÷زائر ،بعنوان
السصيمفونية أ
«ب- -حÒة ال- -ب- -ج- -ع»Ã ،شص- -ارك- -ة ب -ا‹
اŸسص - - - -رح ال - - - -روسصـــــــــي لسصـــــــــانت
ب -ي Îسص-ب-ورغ ،اب-ت-داء م-ن ال-ي-وم إا¤
غ -اي-ة  28ف -ي-ف-ري ،ب-أاوب-را ا÷زائ-ر
«بوعÓم سصايح» بأاو’د فايت .

يوم دراسصي بدار
اإ’مام باÙمدية
ي -ن -ظ -م م -دي -ر الشص -ؤوون ال-دي-ن-ي-ة
لو’ية ا÷زائر ،اليوم ،يوما دراسصيا
’مام» بحضصور
–ت عنوان«:رسصالة ا إ
وا‹ ا÷زائ - - -ر وأائ - - -م - - -ة مسص - - -اج- - -د
العاصصمة ،وذلك بقاعة اÙاضصرات
’م- -ام ب- -ب- -ل- -دي- -ة اÙم- -دي- -ة
ل - -دار ا إ
’داري-ة للدار البيضصاء،
ب-اŸق-اط-ع-ة ا إ
وذلك على السصاعة  09:00صصباحا.

جازي 15,8 :مليون مشصÎك و ٪ 1,3عام 2018

واصصلت «جازي» الرائدة ‘ تقنيات ا’تصصا’ت الرقمية وتÒة النمو ‘ قاعدة زبائنها ‘
’خ Òمن عام  ،2018ما يؤوكد انتعاشض الشصركة ‘ سصوق تنافسصية للغاية.
الربع ا أ
سصجلت الشصركة للربع الرابع على التوا‹‰ ،وًا ‘ عدد زبائنها ،حيث بدأا التحسصن ‘ بداية
عام  2018واسصتمر‘ التصصاعد طوال السصنة ليسصتقر عند نسصبة  ‘ ٪1.3الربع الرابع من العام.
حيث بلغت الزيادة بنسصبة  ٪5.7مقارنة بشصهر ديسصم 2017 Èليصصل عدد الزبائن إا15.8 ¤
مليون مشصÎك ‘  31ديسصم.2018 È
’نÎنت والصصوت
وقد ” –قيق هذا التطور من خÓل اسصÎاتيجية نشصاط اسصتباقية تركز على خدمات ا أ
ل-ت-ل-ب-ي-ة ت-وق-ع-ات اŸشصÎك Úوك-ذلك سص-ي-اسص-ة ا’سص-ت-ث-م-ار ‘ ال-ب-ن-ي-ة التحتية التكنولوجية والشصبكة ‡ا سصمح
’داء ا÷يد.
للمتعامل بتحقيق اŸزيد من ا أ
وسصجلت «جازي» إايرادات بلغت  24،1مليار دينار ‘ الربع الرابع بانخفاضض  ٪1،7مقارنة بنفسض الفÎة من
عام  .2017وبلغ إاجما‹ الدخل السصنوي  94،8مليار دينارمع تسصجيل انخفاضض بنسصبة  ٪ 6،6مقارنة مع عام
 ،2017وهو الوضصع الذي تسصبب فيه ا’نكماشض الذي تعرفه سصوق النقال ‘ ا÷زائر.
و ‘ الربع الرابع من عام  ،2018بلغت اسصتثمارات الشصركة  5،8مليار دينار أاي بزيادة قدرها  ٪46،6عن
الفÎة نفسصها من عام  .2017و‘ عام  ،2018قامت جازي باسصتثمار إاجما‹ قدره  12،6مليار دينار‡ ،ا يؤوكد
’نÎنت عÈ
تصصميمها على بناء أاك Èشصبكة للجيل الرابع واŸسصاهمة كشصركة اقتصصادية عمومية ‘ تطوير ا أ
الهاتف النقال ‘ ا÷زائر.
كما غطت خدمات جازي لشصبكة ا÷يل الرابع ‘ نهاية الربع الرابع من العام الفارط  28و’ية وأاك Ìمن
 ٪ 26،6من السصكان ‘ ،ح Úأان شصبكة ا÷يل الثالث تغطي  48و’ية وأاك Ìمن  ٪ 76،9من السصكان.

إ’ع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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رئيسس ا÷مهورية يهنّئ أام Òدولة الكويت الشسيخ صسباح األحمد الصسباح
وال -تضس -ام -ن وال -ت -ع -اون ال -ت -ي ت -رب -ط ب -ل-دي-ن-ا
الشسقيق ،Úوأان أاجدد لكم حرصسنا التام على
ضسم جهودنا إا ¤جهودكم من أاجل تعزيزها
وا’رت- -ق- -اء ب- -ه -ا إا ¤أاف -ق أاسس -م -ى وم -واصس -ل -ة
التشساور القائم بيننا بخصسوصس قضسايا أامتينا
العربية وا’سسÓمية واŸسسائل الدولية ﬁل
اهتمامنا اŸشسÎكÃ ،ا يخدم اŸصسالح العليا
لبلدينا وشسعبينا الشسقيق Úويلبي تطلعاتهما
للرقي والرفاه».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لزمات
جدد أهمية أŸقاربة أ÷زأئرية ‘ حل أ أ

بن صسالح يدعو إا ¤تعاون عربي ـ أاوروبي
يحÎم الصسÓحيات السسيادية

...ويهنئ و‹ العهد

ب-عث رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ألسص-ي-د عبد
ألعزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إأ ¤أمÒ
لح-م-د
دول -ة أل -ك -ويت ،ألشص-ي-خ صص-ب-اح أ أ
أ÷اب- - -ر ألصص- - -ب- - -اح ،وه- - -ذأ Ãن- - -اسص - -ب - -ة
ألح-ت-ف-ال ب-الذكرى  58ل-ل-عيد ألوطني
لبÓده ،ع Èله فيها عن بالغ أرتياحه
لخوة وألتعاون ألتي
÷ودة عÓقات أ أ
تربط ألبلدين.
ج -اء ‘ ب -رق -ي-ة ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ق-ول-ه:
«يسسر Êغاية السسرور ودولة الكويت الشسقيقة
–ت- -ف- -ل ب- -ع -ي -ده -ا ال -وط -ن -ي اأ’غ -ر ال -ث -ام -ن
واÿمسس ،Úأان أابعث لسسموكم ،ومن خÓلكم،
إا ¤الشسعب الكويتي الشسقيق ،باسسم ا÷زائر

شس -ع -ب -ا وح -ك -وم-ة وأاصس-ال-ة ع-ن ن-فسس-ي ،ب-أاح-ر
التها ،Êآام Óمن الله عز وجل أان Áن عليكم
Ãوفور الصسحة والعافية وأان يحقق للشسعب
الكويتي العزيز كل ما يطمح إاليه من مزيد
التقدم والرخاء –ت قيادتكم ا◊كيمة».
وتابع الرئيسس قائ« :Óوأاغتنم هذه السسانحة
السسعيدة لكي أانوه باإ’‚ازات العديدة التي
شسهدتها دولة الكويت وكان لها اأ’ثر البالغ ‘
متانة اقتصساد بلدكم وازدهاره ،وتوف Òا◊ياة
الكرÁة أ’بناء شسعبكم الشسقيق».
وخلصس رئيسس ا÷مهورية إا ¤القول« :هذا،
و’ يفوتني ،بهذه اŸناسسبة ،أان أاع Èلكم عن
ب - -ال - -غ ارت- -ي- -اح- -ن- -ا ÷ودة عÓ- -ق- -ات اأ’خ- -وة

تعزيزأ لعÓقات ألصصدأقة وحسصن أ÷وأر

وزير اÿارجية النيجري ‘ زيارة رسسمية إا ¤ا÷زائر
سس- -يشس- -رع ال- -وزي- -ر ال- -ن -ي -ج -ري ل -لشس -ؤوون
’ف-ري-ق-ي
اÿارج -ي -ة وال-ت-ع-اون وا’ن-دم-اج ا إ
والنيجري ‘ Úاÿارج ،كا’ أانكوراو ،يومي
’رب -ع -اء ‘ ،زي -ارة رسس-م-ي-ة إا¤
ال -ث Ó-ث -اء وا أ
ا÷زائر بدعوة من عبد القادر مسساهل،
حسسب ما جاء أامسس ‘ بيان لوزارة الشسؤوون
اÿارجية.
وخÓل هذه الزيارة التي تندرج ‘ إاطار
تعزيز عÓقات التعاون والصسداقة وحسسن

ا÷وار ب Úا÷زائ- -ر وال -ن -ي -ج -ر ،سس -ي -ج -ري
الطرفان «تقييما لواقع العÓقات الثنائية
إا ¤جانب بحث فرصس جديدة للشسراكة بÚ
البلدين» ،يضسيف ذات اŸصسدر.
وبحسسب بيان وزارة الشسؤوون اÿارجية،
سس -تسس -م -ح ه-ذه ال-زي-ارة ل-ل-وزي-ري-ن «ب-ت-ب-ادل
’ق-ل-ي-م-ي-ة
وج -ه -ات ال-ن-ظ-ر ح-ول اŸسس-ائ-ل ا إ
والدولية ذات ا’هتمام اŸشسÎك ’سسيما
التحديات التي تواجهها اŸنطقة».

–ادث وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م ال-عا‹
والبحث العلمي ،طاهر حجار،
أاول أامسس اأ’ح- - -د ،ب- - -ا÷زائ- - -ر
ال -ع -اصس -م -ة ،م -ع سس -ف Òروسس -ي -ا
ال- -ف- -درال- -ي- -ة ب- -ا÷زائ -ر اي -غ -ور
ب -ل -ي -ال -ي -ف ،ح -ول سس -ب -ل ت-ع-زي-ز
ال -ع Ó-ق -ات ال -ث -ن -ائ -ي-ة ‘ ›ال
التعليم العا‹ والبحث العلمي،
حسس- -ب- -م- -ا ج- -اء أامسس ‘ ب- -ي- -ان
للوزارة.
ت-ط-رق وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
وسس -ف Òروسس -ي -ا ب -ا÷زائ -ر إا ¤إام-ك-ان-ي-ة دع-م
ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة م-ن خÓ-ل «ال-ت-وقيع على
اتفاقيات واتفاقات بﬂ Úتلف اŸؤوسسسسات
ا÷امعية بالبلدين ورفع عدد اŸنح الدراسسية
اŸقدمة للطلبة ا÷زائري Úومشساركة أاسساتذة
ﬁاضس -ري-ن ‘ اŸل-ت-ق-ي-ات واŸن-ت-دي-ات ال-ت-ي
تنظمها ﬂتلف ا÷امعات وإامكانية Œسسيد

مشس - -اري- -ع مشسÎك- -ة ‘ ›ال
البحث العلمي».
كما أاعرب ا÷انبان أايضسا
«ع -ن رغ -ب -ت -ه -م -ا ‘ ت -ع -م -ي-ق
ت -ع -اون -ه-م-ا م-ن خÓ-ل إارسس-ال
أاسساتذة ﬁاضسرين وﬂتصسÚ
‘ اللغات وا◊ضسارة الروسسية
إا ¤قسس -م -ي ال -ت -ك -وي-ن ال-ع-ا‹
على مسستوى جامعتي ا÷زائر
 2ووهران  ،»2يضسيف البيان.
م- -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ت -ط -رق
سسف Òروسسيا الفدرالية مع الوزير إا ¤عدة
مسسائل متعلقة ’سسيما بتنقل الطلبة بصسدد
إاعداد الدكتوراه وتبادل اÈÿات واŸعرفة
واŸكتسسبات ‘ ›ال العلوم والتكنولوجيات
بﬂ Úتلف مراكز البحث بالبلدين واŸشساركة
‘ أاوŸبياد الرياضسيات والكيمياء والفيزياء
التي تنظمها دوريا جامعة رودن بروسسيا.

ك -م-ا ه-ن-أا رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،السس-ي-د ع-ب-د
ال -ع -زي -ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،و‹ ع-ه-د دول-ة ال-ك-ويت،
الشسيخ نواف اأ’حمد ا÷ابر الصسباح ‘ ،برقية
بعث له بها Ãناسسبة احتفال بÓده بعيدها
ال -وط -ن -ي ال -ث -ام -ن واÿمسس ،Úأاك -د ل -ه ف -ي -ه-ا
ح -رصس -ه ال -دائ -م ع-ل-ى «ت-ع-زي-ز ال-عÓ-ق-ات بÚ
البلدين ‘ كافة اÛا’ت وا’رتقاء بها إا¤
أاع -ل -ى اŸسس-ت-وي-ات خ-دم-ة Ÿصس-ال-ح الشس-ع-بÚ
الشسقيق.»Ú
وقال الرئيسس بوتفليقة ‘ برقيته« :إانه Ÿن
دواع- -ي السس- -ع- -ادة والسس- -رور ،ودول -ة ال -ك -ويت
الشس -ق -ي -ق-ة –ت-ف-ل ب-ع-ي-ده-ا ال-وط-ن-ي اÛي-د
ال -ث -ام -ن واÿمسس ،Úأان أات -وج -ه إا ¤سس -م-وك-م،
ب -اسس -م ا÷زائ -ر شس-ع-ب-ا وح-ك-وم-ة وأاصس-ال-ة ع-ن
ن -فسس -ي ،ب -أاح -ر ال -ت -ه-ا Êوأاصس-دق ال-تÈي-ك-ات،
راجيا من الله العلي القدير أان Áتعكم Ãوفور
الصسحة والسسعادة والهناء وأان يحقق للشسعب
الكويتي الشسقيق اŸزيد من التقدم وا’زدهار
والرفعة ‘ ظل قيادتكم الرشسيدة».
وأاضساف رئيسس ا÷مهورية قائ« :Óهذا ،و’
ي-ف-وت-ن-ي ،ب-ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة ،أان أان-وه ب-اŸسستوى
اŸت-م-ي-ز ال-ذي ب-ل-غ-ت-ه ال-عÓ-ق-ات ب Úب-ل-دي-ن-ا،
مؤوكدا لسسموكم حرصسنا الدائم على تعزيزها
‘ كافة اÛا’ت وا’رتقاء بها إا ¤أاعلى
اŸسستويات Ãا يخدم اŸصسالح العليا لبلدينا
وشسعبينا الشسقيق Úويسستجيب لتطلعاتهما إا¤
–قيق اŸزيد من الرقي والنماء والتضسامن».

يوسسفي يسستقبل رئيسس
الغرفة الرومانية للتجارة
والصسناعة

حجار يبحث مع سسف Òروسسيا سسبل تعزيز العÓقات الثنائية

وفد عن ›لسس األمة ‘ اجتماع اللجنة التنفيذية ل–Óاد الŸÈا Êالعربي
يشسارك وفد عن ›لسس ا’أمة ،يومي
 26و 27فÈاير ا÷اري ،بعمان ‘ ،اجتماع
÷نة الفريق القانو ÊاŸنبثقة عن اللجنة
ال -ت -ن -ف -ي -ذي -ة ل –Ó-اد الŸÈا Êال -ع -رب -ي،

اŸن - - -ظ- - -م م- - -ن ط- - -رف ا’–اد الŸÈاÊ
ال- -ع- -رب- -ي ب- -ال -ت -ع -اون م -ع ›لسس ال -ن -واب
ا’أرد ،Êحسسب م - -ا اأف - -اد ب- -ه اأمسس ب- -ي- -ان
للمجلسس.

يشسارك اÛلسس الشسعبي الوطني ‘ أاشسغال
ال -ن -دوة اإ’ق -ل -ي -م -ي -ة ح -ول اإ’ره -اب وال-ت-ط-رف
العنيف ،اŸقرر عقدها باأ’قصسر Ãصسر ،يومي
 26و 27فيفري ا÷اري ،حسسب ما أاورده أامسس

بيان للمجلسس.
Óشسارة فإان النائب صسديق شسهاب يشسارك
ول إ
‘ اأ’شسغال بصسفته عضسوا بالفريق ا’سستشساري
رفيع اŸسستوى التابع ل–Óاد الŸÈا Êالدو‹.

اÛلسس الشسعبي الوطني يشسارك ‘ ندوة حول اإلرهاب Ãصسر

اسس -ت-ق-ب-ل وزي-ر الصس-ن-اع-ة واŸن-اج-م،
ي - -وسس - -ف ي - -وسس- -ف- -ي ،أامسس ،ب- -ا÷زائ- -ر
ال -ع -اصس -م -ة ،وف -دا ع -ن غ -رف-ة ال-ت-ج-ارة
والصس -ن -اع -ة ال -روم -ان-ي-ة ،ب-ق-ي-ادة رئ-يسس
الهيئة ،ميهاي دربان ،حسسب ما أافاد به
بيان للوزارة.
وب -حث ال -ط-رف-ان خÓ-ل ه-ذا ال-ل-ق-اء
إامكانيات التعاون ب Úا÷زائر ورومانيا
خاصسة فيما يتعلق بالتعاون ‘ قطاعي
الصسناعة واŸناجم.
وع Èيوسسفي عن رغبة ا÷زائر ‘
ا’سس-ت-ف-ادة م-ن ال-ت-ج-رب-ة ال-روم-ان-ي-ة ‘
ﬂت- -ل- -ف اÛا’ت م- -ن -ه -ا ال -ك -ي -م -ي -اء
واŸناجم وصسناعة مناولة السسيارات.
من جهة أاخرى ،أافاد بيان آاخر أان
’م Úالعام لوزارة الصسناعة واŸناجم،
اأ
خÒالدين ›وبي ،اسستقبل أامسس وفدا
ع -ن ال-وك-ال-ة ال-ي-اب-ان-ي-ة ل-ل-ت-ع-اون ال-دو‹
(.)JICA
’م Úال -ع -ام ل-وزارة
ك -م -ا اسس -ت -ق -ب -ل ا أ
الصسناعة واŸناجم خ Òالدين ›وبي،
أامسس ،م-دي-ر م-ك-تب اŸن-ظ-م-ة ال-ع-اŸية
للملكية الفكرية با÷زائرﬁ ،مد سسالك
ولد ﬁمد  ÚŸأاحمد عثمان ،الذي
سس -ي -ع -م -ل م-ك-ت-ب-ه ع-ل-ى ت-رق-ي-ة اŸل-ك-ي-ة
ال-ف-ك-ري-ة ب-ا÷زائ-ر ،حسس-ب-م-ا أاشس-ار إال-يه
بيان للوزارة.

لمة عبد ألقادر بن
دعا رئيسس ›لسس أ أ
صصالح ،أمسس ألثنÃ ،Úدينة شصرم ألشصيخ
أŸصص -ري -ة ،إأ« ¤م -ق -ارب -ة شص-ام-ل-ة ‘ أل-ت-ع-اون
لوروب -ي ت -أاخ -ذ ب -ع Úألع -ت -ب-ار
أل -ع -رب -ي-أ أ
أحÎأم ألصصÓحيات ألوطنية وألسصيادية».
قال بن صسالح ‘ كلمة له خÓل اليوم الثاÊ
واأ’خ Òم -ن أاشس -غ -ال ال -ق -م -ة ال -ع-رب-ي-ة -اأ’وروب-ي-ة
اأ’و ،¤التي يشسارك فيها بصسفته ‡ث Óلرئيسس
ا÷م -ه -وري -ة ع -ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،إان ﬂت-ل-ف
ا’هتمامات اŸتعلقة Ãؤوسسسسات التعاون العربي
اأ’وروبي وأادوارها اŸنتظرة «’ بد أان تندرج ضسمن
م- -ق- -ارب- -ة شس -ام -ل -ة ت -أاخ -ذ ب -ع Úا’ع -ت -ب -ار احÎام
الصسÓحيات الوطنية والسسيادية ‘ إاطار احÎام
اŸبادئ اŸنظمة للعÓقات الدولية القائمة على
ا’حÎام اŸت- -ب- -ادل وع- -دم ال- -ت- -دخ- -ل ‘ الشس -ؤوون
الداخلية للدول».
وبعد إاشسادته بـ»ا◊ركية اŸعتÈة التي شسهدها
مسسار التعاون ب Úالدول العربية واأ’وروبية خÓل
فÎة وج -ي -زة ،ت -وجت ب -ان -ع -ق -اد أاول ق -م -ة ع -رب-ي-ة
أاوروبية» ،أاكد بن صسالح أانه «بات من الضسروري بل
ومن ا◊يوي لنا جميعا كشسركاء ‘ إاطار مؤوسسسسات
التعاون العربي اأ’وروبي ،إاضسفاء مزيد من اأ’همية
والفاعلية على الهياكل اŸؤوسسسساتية للتعاون العربي
اأ’وروب- -ي ع- -ل- -ى غ- -رار ›م -وع -ات ع -م -ل ا◊وار
ا’سسÎات -ي -ج -ي ،سس -ي -م-ا ‘ ›ا’ت إادارة اأ’زم-ات
وال -تصس -دي ل-ه-ا وم-ك-اف-ح-ة اإ’ره-اب وم-ن-ع ان-تشس-ار
اأ’سس -ل -ح -ة ،وت -وح -ي -دا÷ه -ود وال-رؤوى ‘ م-واج-ه-ة
اإ’ره -اب ال -ع -اب -ر ل -ل -ح -دود وال -ت -ط -رف ال -ع -ن -ي -ف
وال- -ت- -ع- -اط- -ي م- -ع أازم- -ة ال- -ه -ج -رة ع -ل -ى ﬂت -ل -ف
مسستوياتها».
و‘ ه- -ذا اإ’ط- -ار ،أاك -د ب -ن صس -ال -ح «اسس -ت -ع -داد
Óسسهام ‘ دعم وتعزيز الشسراكة
ا÷زائر التام ل إ
ال -ع -رب -ي -ة اأ’وروب -ي -ة ‘ ﬂت-ل-ف اÛا’ت ،وف-ق-ا
لرؤويتها القائمة على اسستغÓل كل الفرصس اŸتاحة
لدى ا÷انب Úوكل إامكانيات التعاون القائمة Ãا
يؤودي إا ¤توسسيع ›ا’ت هذا التعاون وترقيته
بشسكل مسستمر ومطرد».
وأاضس -اف أان «ع-ن-اي-ة واه-ت-م-ام ا÷زائ-ر ت-رك-زت
بهذا اإ’طار اأ’مثل للتعاون العربي اأ’وروبي منذ
انطÓقه ،وسسعت سسواء على اŸسستوى الثنائي أاو
اŸتعدد اأ’طراف للدفع به ا ¤مسستويات أاعلى
وأاسس -م -ى’ ،سس -ي -م -ا ‘ ظ -ل ال -ت -ق-ارب اŸشس-ج-ع ‘
اŸواق- -ف إازاء ب- -عضس ال- -قضس- -اي- -ا ذات ا’ه- -ت- -م- -ام
اŸشسÎك».
وشسدد رئيسس ›لسس اأ’مة ،على أان «اŸصسالح
ا’سسÎاتيجية التي تربط ب Úالعا ⁄العربي وأاوروبا
تفرضس علينا إايÓء كل ا’هتمام والعناية لÓرتقاء
بهذا التعاون إا ¤مراتب أاسسمى وإاعطائه اأ’ولوية
الÓزمة به Ÿواجهة التحديات اŸشسÎكة اŸاثلة
سسيما ‘ الظروف والتطورات ا◊اصسلة ‘ ،خضسم
م -رح -ل -ة دق -ي -ق -ة م -ن واق -ع دول -ن-ا وشس-ع-وب-ن-ا ال-ت-ي
اسستفحلت فيه اأ’زمات وتزايدت فيه بشسكل ﬂيف
بؤور التوتر وعوامل عدم ا’سستقرار».

األحداث أاثبتت ‚اعة اŸقاربة
ا÷زائرية ‘ حل األزمات
و‘ حديثه عن هذه اأ’زمات ،ذكر رئيسس الغرفة
العليا للŸÈان ،بأان ا÷زائر ما فتئت تدعو إا¤
مواصسلة اŸسساعي الدولية للتوصسل إا ¤حل دائم
وع-ادل وشس-ام-ل ل-ل-قضس-ي-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة م-ن خÓ-ل
ضس- -م- -ان احÎام ت- -ن- -ف- -ي- -ذ ق- -رارات ›لسس اأ’م -ن
والشس-رع-ي-ة ال-دول-ي-ة ال-ت-ي أاك-دت ع-ل-ى ح-ق الشس-عب
الفلسسطيني ‘ إاقامة دولته اŸسستقلة ‘ حدود
 ١٩67عاصسمتها القدسس الشسريف».
ك- -م- -ا ج- -دد دع- -وة ا÷زائ -ر «’ن -ت -ه -اج وت -ب -ن -ي
مقاربتها ،التي أاثبتت اأ’يام واأ’حداث ‚اعتها‘ ،
حل اأ’زمات التي تعصسف باŸنطقة العربية على
غرار اأ’زمات السسورية واليمنية والليبية» ،وذلك
م -ن خ Ó-ل «رفضس ال -ت-دخ-ل ‘ الشس-ؤوون ال-داخ-ل-ي-ة
ل -ل-دول وت-فضس-ي-ل ا◊ل-ول السس-ل-م-ي-ة السس-ي-اسس-ي-ة م-ن
خÓل ا◊وار الشسامل واŸصسا◊ة الوطنية».
و‘ ذات السسياق ،أاوضسح بن صسالح أان ا÷زائر
«لطاŸا حذرت من اآ’ثار اÎŸتبة عن اأ’زمة ‘
ليبيا على اأ’من وا’سستقرار ‘ كامل اŸنطقة»،
وأاشسار إا ¤دعوتها اأ’طراف الليبية باسستمرار إا¤
«وضس -ع مصس -ل -ح-ة ال-وط-ن ف-وق ك-ل اع-ت-ب-ار وت-ق-دË

ال -ت -ن -از’ت الضس -روري -ة ل-ل-ت-وصس-ل إا ¤ح-ل سس-ي-اسس-ي
توافقي ‘ إاطار مسساعي اأ’· اŸتحدة Ãا يحفظ
سسÓمة ليبيا ووحدتها وسسيادتها واسستقرارها».
ولدى تطرقه إا ¤اأ’زمة السسورية ،ذكر بن صسالح
Ãوقف ا÷زائر التي «ما انفكت تع Èعن دعمها
÷هود اŸبعوث اأ’‡ي وللمسساعي الدولية الرامية
إا ¤احÎام اتفاق وقف اأ’عمال العدائية ‘ سسوريا
الشسقيقة ،ودعوة كافة اأ’طراف إا ¤ا’نخراط ‘
Óزمة».
ا◊ركية اإ’يجابية إ’يجاد تسسوية سسياسسية ل أ
ك -م -ا أاك-د إاÁان ا÷زائ-ر «ال-راسس-خ ب-إام-ك-ان-ي-ات
وق - -درات الشس - -عب السس - -وري الشس - -ق- -ي- -ق ‘ إاعÓ- -ء
اŸصسلحة العليا و–قيق مصسا◊ة وطنية شساملة من
شسأانها إاخراج سسوريا من هذه اÙنة».
و‘ الشسأان اليمني ،أاعرب رئيسس ›لسس ا’أمة
عن «تدعيم ا÷زائر للحوار ب Úالفرقاء اليمنÚ
ب -رع -اي -ة اأ’· اŸت-ح-دة Ãا ي-ك-ف-ل ا◊ف-اظ ع-ل-ى
وحدة الشسعب اليمني وسسيادته وسسÓمة أاراضسيه».
ومن جهة أاخرى ،تطرق بن صسالح إا ¤ظاهرة
اإ’رهاب والتطرف العنيف التي تفاقمت وتعاظمت
ارت-ب-اط-ات-ه-ا ب-ا÷رÁة اŸن-ظ-م-ة ال-ع-اب-رة للحدود،
وتزايدت بالنتيجة التهديدات الناجمة عن عودة
اŸق - -ات - -ل Úاإ’ره- -اب- -ي Úاأ’ج- -انب بسس- -بب ح- -ال- -ة
ال s
Óإاسستقرار الناجمة عن ا’ضسطرابات واأ’زمات
التي تعرفها اŸنطقة» ،داعيا إا« ¤تكثيف ا÷هود
اŸشسÎك -ة ،ث -ن -ائ -ي-ا وك-ذا ع-ل-ى اŸسس-ت-وى اŸت-ع-دد
اأ’ط- -رافŸ ،واج- -ه- -ت- -ه- -ا وف -ق م -ق -ارب -ة شس -ام -ل -ة
ومنسسجمة مع الشسرعية الدولية».
و‘ ختام كلمته ،أاعرب ‡ثل رئيسس ا÷مهورية
عن أامل ا÷زائر ‘ أان تخرج هذه القمة بـ»روؤية
اسسÎاتيجية متكاملة تشسمل ﬂتلف ميادين التعاون
السس -ي -اسس -ي واأ’م -ن -ي وا’ق -تصس -ادي وا’ج -ت-م-اع-ي
والثقا‘ والعلمي تكون ‘ مسستوى عمق الروابط
ال- -ت- -اري- -خ -ي -ة وث -ق -ل الÎاث اإ’نسس -ا Êوا◊ضس -اري
اŸشسÎك بيننا» ،وذلك بهدف «مواجهة كل هذه
التحديات ورفع رهان البناء والتنمية وضسمان أامن
واسس -ت -ق -رار السس -وق ال -ن -ف -ط -ي وال -ت -ع -اون Ÿواك-ب-ة
ال-ت-ط-ورات ال-ت-ك-ن-ول-وج-ية والعلمية ،وا◊رصس على
حقوق وأامن ا÷اليات العربية اŸهاجرة اŸقيمة
بديار اŸهجر بأاوروبا».
ودعا إا ¤أان يتم ذلك ‘ إاطار «شسراكة فعالة
Ÿواجهة بؤور التوتر ومصسادر اÿطر على الدول
العربية واأ’وروبية و–قيق أامن إاقليمي يسسهم ‘
تعزيز اأ’من والسسلم العاŸي.»Ú

...يتحادث مع مسسؤوو‹
عدة دول وهيئات
–ادث رئيسس ›لسس اأ’مة ،عبد القادر بن
صس -ال -ح ،م -ع مسس -ؤوو‹ ع -دة دول وه -ي -ئ -ات ع -رب-ي-ة
وأاوروب -ي -ة ،ع -ل-ى ه-امشس أاشس-غ-ال ال-ق-م-ة ال-ع-رب-ي-ة-
اأ’وروبية اأ’و ¤التي –تضسنها مدينة شسرم الشسيخ
اŸصسرية.
و‘ هذا اإ’طار– ،ادث بن صسالح الذي يشسارك
‘ هذه القمة بصسفته ‡ث Óلرئيسس ا÷مهورية،
عبد العزيز بوتفليقة ،مع الرئيسس التونسسي ،باجي
قايد السسبسسي ،الذي تطرق معه إا« ¤العÓقات
الثنائية اŸمتازة ب Úالبلدين وسسبل الرقي بها إا¤
مسستويات افضسل خدمة Ÿصسالح البلدين والشسعبÚ
الشسقيق.»Ú
ك -م -ا ” ت -ب -ادل وج -ه -ات ال-ن-ظ-ر ح-ول ال-ن-ق-اط
اŸدرجة ‘ جدول أاعمال القمة.
و–ادث رئيسس ›لسس اأ’مة أايضسا مع رئيسس
ا◊كومة اللبنانية ،سسعد ا◊ريري ،حيث شسكل هذا
ال-ل-ق-اء ف-رصس-ة ل-ت-ب-ادل وج-ه-ات ال-ن-ظ-ر حول عديد
القضسايا ذات ا’هتمام اŸشسÎك وكذا التطرق إا¤
العÓقات الثنائية ب Úالبلدين.
وبذات اŸناسسبة– ،ادث رئيسس الغرفة العليا
ل -لŸÈان م -ع ال-وزي-ر اإ’سس-ب-ا Êل-لشس-ؤوون اÿارج-ي-ة
وا’–اد اأ’وروبي والتعاون ،جوزيب بوريل ،و”
خ Ó-ل ه -ذا ال -ل -ق -اء ب-حث سس-ب-ل ت-ع-زي-ز ال-عÓ-ق-ات
الثنائية ،سسيما ‘ اÛال ا’قتصسادي.
وأاج -رى ب -ن صس -ال -ح ك -ذلك ل -ق -اء م -ع اŸف -وضس
اأ’وروب -ي لسس -ي-اسس-ة ا÷وار اأ’وروب-ي-ة وم-ف-اوضس-ات
التوسسع ،يوهانسس هان ،تطرق فيه الطرفان إا¤
أاهم اÙاور التي ناقشسها القادة اÛتمعون ‘
ه -ذه ال -ق-م-ة ،ك-م-ا ” ت-ب-ادل وج-ه-ات ال-ن-ظ-ر ح-ول
القضسايا ذات ا’هتمام اŸشسÎك.

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

»æWh

ألثÓثاء  26فىفري  2019م
ألموأفق لـ  21جمادى ألثانىة  1440هـ

أاويحيى ‘ عرضسه بيان السسياسسة العامة أامام النواب :

ألعدد
17882

04

السصتمراريـ ـ ـ ـة مكنت ا÷زائر من Œسصي ـ ـ ـد إا‚ازات هامـ ـ ـ ـ ـة
لول أاحمد أاويحيى ،النهضسة الوطنية
أارجع الوزير ا أ
لخÒت Úإا¤
ال-ت-ي شس-ه-دت-ه-ا ال-بÓ-د خÓ-ل ال-عشس-ريت Úا أ
السستمرارية ،التي مكنت ا÷زائر من Œسسيد إا‚ازات
هامة ‘ اŸيدان ،مثلت قفزة نوعية ‘ جميع اÛالت،
مؤوكدا أان هذا اÿيار توج بعملية بناء وطني حقيقي ‘
ب -ل -د ضس -رب -ت -ه ‘ م -اضس ق -ريب أازم -ة اق-تصس-ادي-ة خ-طÒة
وعصسفت به مأاسساة وطنية دامية.

آسشيا مني
تصشويرﬁ :مد آيت قاسشي

أويحىى أسستعرضس ،أمسس ،دأخل قبة ألŸÈان ،أمام نوأب
أÛلسس ألشس -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي ،ب-ى-ان ألسس-ى-اسس-ة أل-ع-ام-ة أŸتضس-م-ن
◊صس -ى -ل-ة ع-م-ل-ه م-ن-ذ  ،2017م -ع -رج -ا خ Ó-ل -ه-ا ع-ل-ى ج-م-ل-ة م-ن
أÓŸحظات تدور حول ﬁاور شسملت تنفىذ ألÈنامج ألرئاسسي
للفÎة أŸمتدة من  2014إأ ،2018 ¤أŸندرج ضسمن عمل أ◊كومة
أ◊الىة ،مذكرأ بالتطورأت ألهائلة ألتي شسهدتها أ÷زأئر خÓل
ألعشسرين سسنة أألخÒة ،بفضسل أسستمرأرية أŸسسÒة –ت قىادة
أل -رئ -ىسس ع -ب -د أل -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ى -ق -ة ،م -ق -دم-ا ‘ أألخ Òن-ظ-رة
أسستشسرأفىة Ÿسستقبل ألبÓد.
بخصسوصس ألسسىاسسة ألعامة قال ألوزير أألول ،إأن أ÷زأئر ألىوم
ت -ع -ىشس ‘ ك -ن -ف ألسس -ل -م وأألم-ن ب-فضس-ل ي-ق-ظ-ة ع-ن-اصس-ر أ÷ىشس
ألوطني ألشسعبي وقوأت أألمن ،وجهودها وتضسحىاتها أ÷سسام،
م- -ك- -نت أل -ب Ó-د ‘ أل -عشس -ري -ت ÚأألخÒت Úم -ن م -وأصس -ل -ة مسس -ار
أإلصسÓحات لعصسرنة قطاع ألعدألة أ◊كامة ،وأيضسا لتحسسÚ
ألشسبكة أŸالىة ومناخ ألسستثمار.
وأسس -ت -ط -رد ي -ؤوك -د ‘ م -دأخ -ل-ت-ه أن أ÷زأئ-ر سس-ج-لت ت-ق-دم-ا
م -ل -ح -وظ -ا ‘ أÛال ألق -تصس -ادي ،ف -ع -ل-ى سس-ب-ى-ل أŸث-ال ي-ق-ول
أŸسسؤوول أألول عن أ÷هاز ألتنفىذي «شسهدت ألفÓحة نسسبة ‰و
قاربت  9باŸائة ،و“كن قطاع ألصسناعة من تغطىة أ◊اجىات
ألوطنىة ‘ ألعديد من أÛالت وحتى من رفع حجم ألصسادرأت
خارج أÙروقات».
وكان ألنمو ألقتصسادي قويا حسسب تأاكىدأت ألوزير أألول حىث
قاربت حسسبه ما نسسبته  4باŸائة خارج أÙروقات ‘ سسنة
 ،2018وينتظر قطاع أÙروقات ألذي يخضسع حالىا للتقو،Ë
مسستقب Óوأعدأ بفضسل أŸرأجعة ألتشسريعىة أŸقبلة ،وإأقدأمه
ع- -ل- -ى تصس- -دي -ر أل -غ -از ألصس -خ -ري وأيضس -ا ت -ط -وي -ر أŸن -ت -وج -ات
ألبÎوكىماوية.
وشسهدت ألتنمىة ألبشسرية يضسىف أويحىى ،تقدما معتÈأ ‘
أŸنظومة ألÎبوية و‘ قطاعي أ÷امعة وألتكوين أŸهني ،وأيضسا
‘ ›ال ألسسكن وع Èتزويد أŸوأطن ÚباŸاء ألشسروب بالكهرباء
وألغاز.
وأوضس -ح أوي -ح -ى -ى أن ألسس -ى -اسس -ة ألج -ت -م-اع-ى-ة ق-د أسس-ت-م-رت
Ãسستوأها أŸعت Èرغم أŸصساعب أŸالىة ،مÈزأ ‘ هذأ أŸقام
أل-تضس-ام-ن أل-وط-ن-ي أل-ق-وي ل-ف-ائ-دة أل-ف-ئ-ات أÙروم-ة أŸسسعفة،
وتسس -ت-م-ر م-ن-ظ-وم-ة أ◊م-اي-ة ألج-ت-م-اع-ى-ة وأل-ت-ق-اع-د ‘ ت-ق-دË
خدمات هامة ،ولسسىما بدعم من ألدولة ،كما “ثل ألتحويÓت
ألجتماعىة أك Ìمن  1500ملىار دينار ‘ ألسسنة ‘ ح Úأسستقرت

ألبطالة ‘ نسسبة  11باŸائة رغم ثقل ألطلبات أ÷ديدة عن
ألشسغل.
وي -ت-وأصس-ل أل-ت-ك-ف-ل ب-اÛاه-دي-ن وذوي أ◊ق-وق ولسس-ى-م-ا ‘
›ال تقدم أŸنح وألتغطىة ألطبىة فىما يتم صسون ذأكرة ثورتنا
أÛىدة من خÓل تدريسسها وإأ‚از أŸتاحف وألتكفل Ãقابر
ألشسهدأء وكذأ كتابة ألتاريخ حسسب تأاكىدأت أويحىى.

الشصباب ‘ قلب انشصغالت ا◊كومة
ويظل ألشسباب ‘ قلب أنشسغالت أ◊كومة على حد تأاكىدأت
ألوزير أألول ،من خÓل ضسمان له ألتكوين وألتفتح لسسىما من
خ Ó-ل أل -نشس -اط -ات ألÎف -ى -ه -ى-ة وأل-ري-اضس-ى-ة وسس-ب-ل ألن-دم-اج ‘
أÛتمع وخاصسة ‘ ›ال ألشسغل.
كما –ظي ألهوية ألوطنىة باهتمام متمىز ،فÎقىة أإلسسÓم،
دي -ن أل -دول -ة ،ي -وضس -ح أل -وزي -ر أألول ع -ل -ى أن -ه -ا ت -ت -م ع-ل-ى وج-ه
أÿصس -وصس ع Èت -ع -زي -ز دور أŸسس -اج-د وت-وح-ى-د ب-رأم-ج ألÎب-ى-ة
أإلسسÓمىة ونشسر ألثقافة أإلسسÓمىة ،كما شسهدت ترقىة أللغة
ألمازيغىة توسسىع تدريسسها إأ 44 ¤ولية ،إأضسافة إأ ¤إأصسدأر
ألقانون أŸتعلق باÛمع أ÷زأئري للغة أألمازيغىة ،ألذي ”
نشسر تشسكىلته ،حىث يتم تنصسىبها قريبا.
وفىما يتعلق باللغة وألثقافة ألعربىت Úقال أويحىى« ،إأنهما
تظÓن ‘ قلب أهتماماتنا من خÓل منظومة ألتكوين وكذأ
أل -فضس -اء أل -ث -ق -ا‘ وأإلعÓ-م-ي» ،ف-ى-م-ا –ظ-ى أ÷ال-ى-ة أل-وط-ن-ى-ة
باŸهجر باهتمام بالغ ،فعÓوة على حمايتها وتسسهىل ألتكفل بها
قنصسلىا من خÓل إأصسدأر ألوثائق ألرقمىة ،تسستفىد جالىاتنا أيضسا
من إأجرأءأت جديدة قررها رئىسس أ÷مهورية منذ سسنة.

و“ت ‘ هذأ ألسسىاق معا÷ة  21000ملف لÓسستفادة من
سسكن ترقوي ،فىما ” أسستكمال أك Ìمن  900ملف لÓسستفادة من
قروضس مصسغرة لصسالح ألشسباب وتعالج ألوكالة ألوطنىة لتطوير
ألسستثمار عشسرأت أŸشساريع ألعضساء جالىتنا باŸهجر ‘ ،حÚ
سسىفتح فرع لبنك جزأئري بفرنسسا ‘ ألسسنة أ÷ارية.
و‘ مدأخلته ألثانىة أŸرتكزة على تنفىذ برنامج ألرئىسس
للفÎة أŸمتدة من  2014إأ ،2018 ¤قال أويحىى إأنها كانت فÎة
غنىة باإل‚ازأت حىث شسهدت تعدي Óدسستوريا أحىط باسستشسارة
وأسسعة للطبقة ألسسىاسسىة وللحركة أ÷معوية ،تعديل كلله تقدم
هام ‘ ›الت عديدة وŒسسد كذلك من خÓل – Úألعديد من
ألقوأن.Ú
وأسس-ت-ك-م-لت أل-ع-دأل-ة ي-ؤوك-د أوي-ح-ى-ى ،نشس-ر شس-ب-ك-ة وأسس-ع-ة من
أل-ه-ى-اك-ل أل-قضس-ائ-ى-ة ع Èك-اف-ة أل-ولي-ات ،ويسس-ت-م-ر مسسار إأصسÓح
ألتشسريع خاصسة لفائدة أŸتقاضس Úولسسىما تبني نظام ألتقاضسي
على درجت› ‘ Úال أ÷نائي وإأحدأث ألدفع بعدم دسستورية
ألقوأن Úأمام أÛلسس ألدسستوري.
وباتت أإلدأرة تتقدم ‘ عصسرنتها وخاصسة بتعزيز هىاكلها
أإلقلىمىة ‘ أ÷نوب وباŸدن ألكÈى ،وكذأ من خÓل ألتقدم
أŸع -ت ‘ Èرق -م -ن -ة أل -ع -ق -ود وأإلج -رأءأت وأل -وث -ائ -ق وأيضس-ا م-ع
لمركزية ألقرأرأت ‘ عدة ›الت لفائدة ألوليات.
و‘ أÛال ألقتصسادي أسستفاد ألسستثمار يÈز أحمد أويحىى
من تسسهىÓت إأضسافىة ولسسىما من خÓل لمركزية أإلجرأءأت
وعرضس أوفر للعقار ألصسناعي و أتخاذ إأجرأءأت هامة ‘ أÛال
أ÷بائي ،وتخفىضس نسسب ألفوأئد على ألقروضس ألبنكىة وكذأ دعم
ألصسادرأت خارج أÙروقات.

ثّمن طابعها السسلمي ودعا إا ¤اليقظة ،أاويحيي:

الدسصتور يضصمن للمواطن Úحق التجمهر السصلمي...ونحن دÁقراطيون دولة وشصعبا
الندوة الوطنية لإلجماع يد ‡دودة بصصدق وتآاخ من طرف الرئيسس بوتفليقة
 ⁄ي-ف-وت أاح-م-د أاوي-ح-ي-ي م-ن-اسس-ب-ة ع-رضسه،
أامسس ،بيان السسياسسة العامة أامام ‡ثلي الشسعب
باÛلسس الشسعبي الوطني ،ليعود إا ¤اŸسسÒات
لخÒة التي شسهدتها بعضس اŸدن لسسيما منها
ا أ
لخ ،Òلف- - - -ت- - - -ا إا ¤أان
مسسÒات ا÷م - - - -ع - - - -ة ا أ
«ال -دسس -ت -ور يضس-م-ن ل-ل-م-واط-ن Úح-ق ال-ت-ج-م-ه-ر
السس-ل-م-ي» ،م-ث-م-ن-ا ط-اب-عها «السسلمي واحÎافية
لم -ن» ،م -ن -اشس -دا «اÛت -م -ع ال-ي-ق-ظ-ة» ،م-ع-تÈا
ا أ
«مسس -ان -دة مÎشس-ح أاو العÎاضس ع-ل-ى مÎشس-ح
م -ن ح -ق ا÷م -ي -ع» ،ع -ل -ى أان «ي -ك-ون ال-فصس-ل ‘
الصسناديق بطريقة سسلمية ومتحضسرة».

فريال بوششوية

جاء أول رد فعل رسسمي على أŸسسÒأت
ألتي شسهدتها ألبÓد ‘ أأليام أألخÒة ،على
لسسان ألوزير أألول أحمد أويحىي ،ألذي أكد
أن ألدسستور «يكفل حق ألتجمهر ألسسلمي»،
مضس -ى -ف -ا «ن-ح-ن دÁق-رأط-ى-ون دول-ة وشس-ع-ب-ا»،
مناشسدأ أÛتمع ألتحلي بالىقظة ،وقال إأن
ألنتخابات ألرئاسسىة « مناسسبة لشسعبنا أألبي
أن يختار بكل حرية وبكل سسىادة « ‘ ،ألسسىاق
Óجماع ل سسابقة
أعت Èأن «ألندوة ألوطنىة ل إ
لها ‘ تاريخ أ÷زأئر» ،وسستكون Ãثابة «باب
مفتوحة على أ÷مىع من سسىاسسى Úوتنظىمات
أجتماعىة وأقتصسادية».
وأع- -ت Èأن أل- -ن -دوة «ي -د ‡دودة بصس -دق
وت- -آاخ م- -ن ط- -رف أل- -رئ- -ىسس ع -ب -د أل -ع -زي -ز
ب -وت -ف -ل -ى -ق -ة ،إأ ¤ج-م-ى-ع أل-ق-وى ألسس-ى-اسس-ى-ة
وألج - -ت - -م - -اع - -ى- -ة وألق- -تصس- -ادي- -ة دون أي
أسس -ت -ث -ن -اء» ،وذلك م -ن أج -ل «أ÷ل-وسس م-ع-ا
وألتحاور بحرية ،بغىة بلورة أرضسىة سسىاسسىة
وأقتصسادية وأجتماعىة» ،وأقÎأح «إأصسÓح
دسس- -ت- -وري ي -ك -ون ‘ مسس -ت -وى أل -ت -ح -دي -ات
وألتطلعات» ،وقبل ذلك أشسار إأ ¤أنه «Áكن
لجماع ألوطني،
للجزأئر أن Œني ثمار أ إ
خدمة لتنمىتها وبناء مسستقبل أبنائها».

وأف -رد أل -وزي -ر أألول أح -م-د أوي-ح-ى-ي ل-دى
عرضسه أمسس بىان ألسسىاسسة ألعام ،أمام نوأب
أÛلسس ألشسعبي ألوطني حىزأ هاما لىقدم
«بعضس ألتعالىق على أألحدأث ألتي عاشستها
بÓدنا ‘ أأليام أألخÒة» ،مسستطردأ «خرج
عدد معت Èمن أŸوأطن Úخاصسة يوم أ÷معة
أل- -ف- -ارط ‘ مسسÒأت ‘ أل- -ع- -دي -د م -ن م -دن
ألبÓد» ،مذكرأ أن «ألدسستور يضسمن للموأطنÚ
ح -ق أل -ت -ج -م -ه -ر ألسس -ل-م-ي ‘ إأط-ار أل-ق-ان-ون،
وأ◊مد لله كانت هذه أŸسسÒة كلها سسلمىة».

النتخابات سصتجري ‘ أاقل من
شصهرين..والصصندوق هو الفيصصل
و‘ ن -فسس أل -وقت ن -اشس -د أ÷م-ى-ع وأÛت-م-ع
خاصسة إأ ¤ألىقظة ،لسسبب Úعلى أألقل ألأول أنها
«تأاتي من مصسادر ›هولة» ،لفتا إأ ¤أنها «أتت
◊د أآلن ÃسسÒأت سس- -ل- -م -ى -ة ،وق -د ت -أات -ي غ -دأ
ب -ن -دأءأت ذأت ط -اب -ع آأخ -ر» ،أم -ا ألسس-بب أل-ث-اÊ
ألذين يجعلنا نناشسد أŸوطن Úألىقظة ـ أضساف
ي -ق -ول ـ أوي -ح -ى -ى «ه -و أل -ت-خ-وف م-ن أن-زلق-ات
خطÒة ،ولقد شساهدنا باألمسس عىنة صسغÒة من
إأم -ك -ان -ى -ة ألن -زلق Ãن -اشس -دة أل -تÓ-م-ى-ذ ك-ذلك
ألدخول ‘ مسسÒأتها» ،متوجها باŸناسسبة «إأ¤
قوأت أمن ألبÓد بالتحىة وألتقدير على Œنىدها
وحرفىتها ‘ ،تسسى Òألنظام ألعام بطرق سسلمىة
كذلك».
وق - -دم أل- -وزي- -ر أألول ت- -ع- -ل- -ى- -ق Úي- -خصس- -ان
«أل-رسس-ائ-ل أل-ت-ي ج-اءت ب-ه-ا ه-ذه أŸظ-اه-رأت»،
أألول خاصس بجزء من هذه ألرسسائل ألتي تتوجه
لÓنتخابات ألرئاسسىة ،مفىدأ ‘ نفسس ألسسىاق
«نؤوكد أن هذه ألنتخابات سستجري ‘ أقل من
شسهرين» ،سستكون مناسسبة لشسعبنا أألبي أن يختار
بكل حرية وبكل سسىادة» ،مضسىفا «نقول للجمىع
من حق أي كان ألدفاع على أي مÎشسح يريد
أل- -دف- -اع ع- -ن- -ه ،وم -ن ح -ق أي ك -ان أعÎأضس أي
مÎشسح ل يريد ترشسحه» ،إأل أنه « يبقى ألفصسل

‘ ألصسناديق بطريقة سسلمىة ومتحضسرة ،وأعتقد
أن أ÷زأئر وبعد كل ما عاشسته من آألم ،وكل ما
مرت علىه من إأصسÓحات وتطورأت ،قد وصسلت
ألىوم إأ ¤إأمكانىة ألختىار بهدوء وبسسلم وبطرق
متحضسرة هنا مثل باقي ألبلدأن».
وذكر أويحىى ‘ رده على «أ÷زء ألثا Êمن
ألرسسائل ألتي جاءت من خÓل هذه أŸسسÒأت،
وألتي تناشسد ألتغى ،»Òأن « رئىسس أ÷مهورية
أعلن إأذأ كان موضسوع تزكىة ألشسعب ،بعزمه على
Óجماع ل سسابقة لها ‘
تنظىم ندوة وطنىة ل إ
تاريخ أ÷زأئر» ،ندوة «مفتوحة للجمىع ،ندوة
مفتوحة على كل ما يرأد مناقشسته» ،باسستثناء
«ألثوأبت ألوطنىة وألنظام أ÷مهوري للدولة»،
لفتا إأ ¤أنها «باب مفتوحة على أ÷مىع من
سس-ى-اسس-ى Úوت-ن-ظ-ى-م-ات أج-ت-م-اع-ى-ة وأق-تصسادية،
وك -ذلك « ‡ث-ل-ي ألشس-ب-اب ل-ت-ق-د Ëم-قÎح-ات-ه-م
لصسنع ألتغى ‘ ÒألبÓد ،حتى من خÓل تعديل
دسستوري قد يكون جذري».

من حق كل الشصعب ا÷زائ ـ ـري أان يعيشس
‘ السصلم والسصتقرار
وخ -لصس أوي-ح-ى-ى إأ ¤أل-ق-ول «ف-ب-ه-ذه أآلف-اق،
نناشسد بعضسنا ألبعضس ونحن أبناء شسعب وأحد،
ألبعضس منا ‘ مسسؤوولىة ألتسسى Òوألبعضس منا ‘
حىاة أŸوأطن فقط ،كلنا قد نتفق قد نختلف
ل- -ك- -ن ك- -ل- -ن -ا أب -ن -اء أ÷زأئ -ر ،وأ÷زأئ -ر ع -انت ـ
أسس -ت -ط -رد أوي -ح -ى -ى ـ وع -رفت أل -ب -ك -اء وع-رفت
ألدموع وأŸأاسساة» ،فمن حقها ألىوم من حق كل
ألشس - - -عب أ÷زأئ - - -ري أن ي - - -ع - - -ىشس ‘ ألسس- - -ل- - -م
وألسستقرأر ،وأن ل يفقد هذه ألثمار ألتي كلفته
ألكث ،Òوألتي جاءت بفضسل إأرأدته عندما أقر
ألسس -ل -م وأŸصس -ا◊ة أل-وط-ن-ى-ة ‘ ،ه-ذأ أŸف-ه-وم
نحن دÁقرأطىون دولة وشسعبا ،ألقانون يضسمن
حق أŸسسÒأت عندما تكون سسلمىة» ،مبديا أمله
‘ أن يبقى ألتعب Òعلى أآلرأء سسلمىا ،وأن تكون
ألدÁقرأطىة أ÷زأئرية أŸنتصسر أألسساسسي».

وف-ى-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اإل‚ازأت“،ى-زت ألسس-ن-وأت أÿمسس أألخÒة
بحصسىلة هائلة –ققت رغم أنهىار أسسعار ألنفط منذ سسنة 2014
وألذي تسسبب ‘ تقلىصس أŸدأخىل أÿارجىة لبلدنا بنسسبة 70
باŸائة مرحلة بقىادة ألرئىسس بوتفلىقة كانت يقول أويحىى ثرية
ب -اإلصس Ó-ح -ات وأإل‚ازأت سس -م -حت ل -ل -ج-زأئ-ر ب-ت-جسس-ى-د ت-ق-دم
ملحوظ ‘ جمىع أÛالت.
لىفسسح أÛال بعد هذأ ألشسق للوزير أألول للتطرق ıتلف
أŸك -تسس -ب -ات أل -ت-ي ح-ق-ق-ت-ه-ا أ÷زأئ-ر م-ن-ذ  1999ب-فضس-ل خ-ىار
أإلسستمرأرية –ت قىادة رئىسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفلىقة،
مÈزأ خÓلها حجم ألÈأمج ألتي ل تزأل قىد أل‚از وألتي تبشسر
باسستÓم مرأفق عديدة أخرى ‘ ألسسنوأت أŸقبلة.
وعرضس ‘ هذأ ألصسدد أويحىى ،ثÓثة أمثلة تعكسس أهمىة
أŸسسافة ألتي ” قطعها منذ  1999وأŸتعلقة بكل من أسستعادة
ألسسلم كلىة و–قىق أŸصسا◊ة ألوطنىة ،مصسا◊ة أصسبحت بها
أ÷زأئر مرجعا عاŸىا ،أسسÎجاع ألسستقÓل أŸا‹ حىث مكنت
ألسستمرأرية من ألتسسديد أŸسسبق ألزيد من  25ملىار دولر
ووضسع حد لÓسستدأنة أÿارجىة وتوخي أ◊ذر ‘ تسسى Òأحتىاط
ألصسرف و أدخار هام لدى أÿزينة ألعمومىة إأجرأءأت مكنت من
موأجهة أنهىار أسسعار ألنفط منذ  ،2014مÈزأ ‘ مثاله ألثالث،
ألتحولت ألعمىقة ألتي عرفتها أ÷زأئر منذ ›،1999ال ألتنمىة
ألقتصسادية وألصسناعة وأÿدمات و ألفÓحىة ألتي أعطت نتائج
تبعث على ألرتىاح.
إأ‚ازأت أكد من خÓلها أحمد أويحىى على أنها مصسدر إألهام
وشسحذ للعزأئم أمام كل ألتحديات أŸتبقىة ‘ نهج بناء أ÷زأئر،
–ديات شسكلت أÙور أألخ ‘ Òمدأخلته أمام نوأب أÛلسس
ألشسعبي ألوطني ،ألذي دعا من خÓله إأ ¤ضسرورة ألوعي وألتبصسر
إلدرأك –دي -ات أل -غ -د أل -ت-ي ت-ك-م-ن ‘ أل-ط-م-وح-ات أŸشس-روع-ة
ألجىالنا ألصساعدة وŒسسىد كل متطلبات دولة أ◊ق وألقانون
وكذأ نظام ألدÁقرأطىة ألتعددية.
أويحىى يرى من خÓل نظرة أسستشسرأفىة أهمىة أŸضسي لبلوغ
مسستوى حقىقي من ألتنوع وأŸنافسسة ‘ أÛال ألقتصسادي،
مسس-ت-وى يسس-م-ح ب-خ-ل-ق ح-ج-م ك-اف م-ن م-ن-اصسب ألشس-غ-ل ل-ت-غطىة
ح -اج -ى -ات ألشس -ب-اب و–ق-ى-ق أق-تصس-اد م-ت-ن-وع وق-وي Áد أل-دول-ة
ب -اŸوأرد أل-ك-اف-ى-ة لضس-م-ان دÁوم-ة سس-ى-اسس-ت-ن-ا ‘ ›ال أل-ع-دأل-ة
ألجتماعىة وألتضسامن ألوطني.

–ديات كبÒة تواجهنا على الصصعيدين
الداخلي واÿارجي
على ألصسعىد أÿارجي قال ألوزير أألول إأن –ديات كبÒة
توأجهنا ل تقل أهمىة وخطورة ،بالنظر إأ ¤أıاطر ألتي تهدد
جوأرنا وأıاطر ألتي –وم بالقتصساد ألعاŸي وألرهانات ألتي
تثقل آأفاق ألسسوق ألعاŸىة.
وأمام هذه ألتحديات وألرهانات ،يتأاكد علىنا يؤوكد أويحىى
قائ »Óوأجب مضساعفة أإلصسÓحات وألتحولت وتضسافر مثمر
لطاقاتنا ألسسىاسسىة وألقتصسادية وألجتماعىة ‘ ظل أحÎأم
تعدد أŸشسارب وأŸناهل».

لغلبية بقوة عن السستمرارية وأاداء ا◊كومة
فيما دافع نواب ا أ

األحرار يحملون النواب خروج الشصباب إا ¤الشصارع...
واŸعارضصة تنتقد الفارق ب Úالواقع والوثيقة

 ⁄ي-ق-تصس-ر ن-ق-اشس ن-واب اÛلسس الشس-ع-بي
ال-وط-ن-ي ل-ب-ي-ان السس-ي-اسس-ة ال-عامة ‘ ›مله،
ع-ل-ى ال-وث-ي-ق-ة ال-ت-ي تسس-ل-م-وه-ا ق-بل أاسسبوع،
ل‚ازات
وت -ب -اي -نت م -واق -ف -ه-م ب Úت-ث-م Úا إ
ال -ت -ي ح -ق -ق -ه -ا ب -رن-ام-ج رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
وان -ت -ق -اد ال -ن -ق -ائصس ،ب -ل ت -ع -داه إا ¤ت -ن-اول
اŸسس -ت -ج -دات ال -وط -ن -ي -ة ‡ث-ل-ة ‘ اŸسسÒات
ال- -ت- -ي شس -ه -دت -ه -ا ب -عضس اŸدن ا÷زائ -ري -ة ‘
لخÒة ،وت-ق-اط-ع ا÷م-ي-ع ‘ ت-ث-مÚ
لي -ام ا أ
ا أ
لمن.
طابعها السسلمي وكذا تعامل قوات ا أ

فريال .ب
‘ ألوقت ألذي أنطلق فىه ألنقاشس ‘ أعقاب
أسس -ت -ك-م-ال أل-وزي-ر أألول ع-رضس ب-ى-ان ألسس-ى-اسس-ة
ألعامة وإأ‚ازأت أÿماسسي أŸنصسرم ،كان بهو
أÛلسس ألوطني يعج بنوأب أŸعارضسة و‡ثلي
وسس-ائ-ل ألعÓ-م أل-وط-ن-ى-ة أل-ت-ي ج-اءت ل-ت-غ-ط-ى-ة
أ◊دث ،وإأذأ كان نوأب أألغلبىة ألذين كانوأ أول
أŸتدخل Úثمنوأ وبلسسان وأحد أل‚ازأت ألتي
ح- -ق- -ق- -ه- -ا أل- -رئ- -ىسس ب- -وت- -ف- -ل- -ى- -ق- -ة ،م -رأف -عÚ
لÓسستمرأرية ،فان نوأب أŸعارضسة أنتقدوأ ما
أعتÈوه تباينا ب Úأألرقام وألوأقع.
ول -ع -ل أŸدأخ-ل-ة ألÓ-ف-ت-ة ل-ل-ن-ظ-ر ،ت-لك أل-ت-ي
قدمها ألنائب فتحي خىال عن أألحرأر ألذي
أكد أن خروج ألشسباب ‘ مسسÒأت ،يعني بكل
بسساطة أن صسوته  ⁄يصسل إأ ¤أ◊كومة ،أي أن
‡ث -ل -ى -ه فشس -ل -وأ أو  ⁄ي -ق -وم -وأ ب -ن -ق -ل وت -ب-ل-ى-غ
أنشسغالته إأ ¤ألسسلطات ،وذلك ‘ إأشسارة إأ¤
أل -ن-وأب ب-اع-ت-ب-اره-م Áث-ل-ون ألشس-عب ب-الŸÈان،
م -ع -ى -ب -ا ع -ل-ى أل-ب-ى-ان أن-ه ل-ىسس م-ع-ادل-ة ت-ن-م-وي-ة
ويقتصسر على أألرقام.
وثمن ألنائب حسسن لعريبي عن أل–اد من
أجل ألنهضسة وألعدألة وألبناء ،أÿروج ألسسلمي
إأ ¤ألشس -وأرع وك -ذأ أحÎأف -ى -ة أألم -ن أل -وط -ن -ي،
مبديا أمله ‘ أن ل يحدث أنزلق –ت أي
شسعار كان ،كما أنتقد ألوزير أألول جازما بأانه
فشسل ‘ ﬁ 4اور ‘ Œسسىد قانون ألصسكوك

و‘ ألتصسدي لتضسخىم ألفوأت Òو‘ أ◊د من
أل -ت -ه -رب أ÷ب -ائ -ي و‘ ت -ن -ظ -ى -م Œارة أل-ع-م-ل-ة
ألصسعبة.
غ Òأن أل- -ن -ائب وأل -ن -اط -ق أل -رسس -م -ي ب -اسس -م
«أألرندي» شسهاب صسديق ،رد بقوة على لعريبي
مسسته Óمدأخلته بكÓم وجهه إأ ¤أويحىى «ل
تخجل ألنك ‚حت ‘ كث Òمن أألمور –ت
قىادة رئىسس أ÷مهورية‚ ،حت ‘ ألقضساء على
أإلرهاب و‘ تكريسس أŸصسا◊ة ألوطنىة و‘
رفع ألغ Íعن أŸوأطن Úبتوف Òألسسكن ،و‘
معركة ألعطشس وأإلنارة و‘ بناء بنىة –تىة ،و‘
أ◊ف -اظ ع -ل -ى سس -ى -ادت -ن -ا ،و‘ ح -ف -ظ ب Ó-دن -ا،
و–صس Úألشسعبﬁ ‘ ،ىط ملتهب ،و‘ بناء
قاعدة قوية إلطÓق ألقتصساد ألوطني» ،لكن
أضساف يقول «لنا نقائصس كثÒة  ⁄نتغلب علىها
ب- -ع- -د ،وإأرأدة رئ -ىسس أ÷م -ه -وري -ة ‘ م -وأصس -ل -ة
أŸسسÒة رغم عبء أŸرضس ،دلىل على أننا قىادة
وشسعبا ل رجوع إأ ¤ألورأء».
من جهته ،ألنائب صسÓح ألدين دخىلي عن
ألتجمع ألوطني ألدÁقرأطي ،ثمن مناقشسة بىان
ألسس-ى-اسس-ة أل-ع-ام-ة ،أل-ذي أضس-ف-ى ع-ل-ى-ه أل-ت-ع-ديل
ألدسستوري للعام  2016طابع أإلجبارية ،معتÈأ
أنه Ãثابة «وقفة نقدية ،لىسست غاية ول نهاية
مسسار ،وإأ‰ا بدأية مرحلة هامة وحاسسمة ‘
رب -ط أŸسس -ؤوول -ى -ة ب -اÙاسس -ب -ة» ،ودأف -ع ن -ائ -ب-ا
أ◊زب ألعتىد بهاء ألدين طلىبة وﬁمد جمىعي
عن أ◊زب ألعتىد بقوة عن ألسستمرأرية ،قىاسسا
إأ ¤أإل‚ازأت أÙققة.
وأسستنادأ إأ ¤رئىسس ألكتلة ألŸÈانىة ◊زب
ألعمال ،فإان بىان ألسسىاسسة ألعامة ل يعكسس باأي
حال من أألحوأل ألوأقع ،وكأانه ‘ وأد آأخر،
مؤوكدأ أنه ل يأاخذ بع Úألعتبار ألنشسغالت
أŸع Èع -ن -ه -ا ،وح -ذرت زم -ى -ل-ت-ه ‘ أŸع-ارضس-ة
ألنائب عن حركة ›تمع ألسسلم فريدة غمرة،
م- -ن ألضس- -ط- -رأر إأ ¤أل- -ل- -ج- -وء إأ ¤أŸدي- -ون -ى -ة
أÿارجىة ›ددأ.

»æWh

الثÓثاء  26فيفري  2019م
الموافق لـ  21جمادى الثانية  1440هـ

’م Úالعام لوزارة الفÓحة :
ا أ

«جزاغرو» ...عرضص للقدرات الوطنية ‘ اإ’نتاج والتصسدير
تأاكيد على مرافقة اŸصسدرين لولوج ا’أسسواق اÿارجية
’م Úال -ع -ام ل -وزارة ال -ف Ó-ح -ة
أاك -د ا أ
وال -ت -ن -م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصص-ي-د ال-ب-ح-ري
كمال شصادي ،لدى إاشصرافه ،أامسص ،على
اف -ت -ت -اح ال-ط-ب-ع-ة  ١٧ل-لصص-ال-ون اŸه-ن-ي
ل-لصص-ن-اع-ات ال-غ-ذائ-ي-ة «ج-زاغ-رو»20١9
ب- -قصص- -ر اŸع -ارضص ب -الصص -ن -وب -ر ال -ب -ح -ري
«صص - -اف - -كسص»ع - -ل - -ى أاه - -م- -ي- -ة تصص- -دي- -ر
اŸنتوجات الفÓحية التي حققت فائضصا
على غرار اÿضصر والفواكه ،اŸطلوبة ‘
’ف- - -ري - -ق - -ي - -ة ،ال - -ع - -رب - -ي - -ة
’سص- - -واق ا إ
ا أ
’وروبية.
وا أ

فيما يخصس الفواكه ،وهذا الفائضس يتطلب
التحويل وهوÁثل قدرات هامة يسصاهم ‘
معركة التصصدير.
وذكر أان هناك عدة أاشصياء تطورت حسصب
ما لحظه لدى زيارته لبعضس أاجنحة العرضس،
مÈزا أاه- -م- -ي -ة الصص -ن -اع -ات ال -ت -ح -وي -ل -ي -ة ‘
ام -تصص -اصس ه -ذا ال -ف -ائضس لصص-ال-ح ال-تصص-دي-ر،
و–قيق قيمة مضصافة لهذا األخ ،Òوباإلضصافة
إا ¤اÿضص -ر وال -ف-واك-ه صص-رح أان إاسصÎات-ي-ج-ي-ة
ال- -دول- -ة ت- -ع- -ط- -ي اه- -ت- -م -ام -ا ك -بÒا وأاول -وي -ة
للمنتوجات الغابية منها اÿروب.

›مع برحال إ’نتاج السسكر :نحو
تصسدير  45أالف طن خÓل 2019
م - -ن اŸشص - -ارك ‘ Úال - -ت- -ظ- -اه- -رة ›م- -ع
«برحال» الذي اسصتثمر ‘ إانتاج السصكر وقد
صصرح عزيز رفيق اŸدير العام بالنيابة أانه
صص -در  15أال -ف ط -ن م -ن السص -ك -ر سص -ن-ة 2018
وسصيكرر العملية خÓل السصنة ا÷ارية بتصصدير
ما ل يقل عن  45أالف طن إا 7 ¤دول منها
أاوروبية.

›مع «با‹» إ’نتاج البيضص ومشصتقاته:

البيضسة الواحدة بسسعر  3دو’رات
ك -م -ا “ك -ن م -ن ول -وج األسص -واق اÿارج-ي-ة
›مع «با‹» الذي يصصدر البيضس من إانتاجه
–ت اسص- -م «ال- -ب- -يضس ال- -ب -ل -دي» ،ح -يث سص -وق
البيضصة الواحدة بـ 3دولرات ،أاما الصصفيحة
التي تضصم  30بيضصة فإان سصعرها يعادل ما
قيمته  1500دج ،مفيدا أان هناك طلبا كبÒا
على البيضس ا÷زائري ،حسصب ما صصرح به
نسص -ي -م اغ -رانسص -يسس اŸسص -ؤوول ال -وط-ن-ي ع-ل-ى
شصبكة «فود سصرفيسس».
و ⁄يكتف اÛمع Ãجرد تصصدير البيضس
بل طور إانتاج «اŸايونيز» من البيضس الطازج
ال -ذي ي -ن -ت -ج-ه ،وك-ذا اÿردل ،ب-اإلضص-اف-ة إا¤
«الكيتشصوب» التي ينتجها من طماطم طبيعية.
وا÷دي- -ر ب- -ال- -ذك- -ر أان الصص- -ال -ون اŸه -ن -ي
للمنتوجات الغذائية «جزاغرو» ‘ طبعته 17
ي- -ن -ظ -م م -ن ط -رف «سص -ي -بسص -ا ف Ó-ح -ة» “ت -د
ف -ع -ال -ي -ات -ه إا ¤غ -اي -ة ن-ه-اي-ة الشص-ه-ر ا÷اري،
اح -ت -وى اŸع -رضس م -ن -ت -وج-ات لـ  6قطاعات
ت -ت -م -ث -ل ‘ اŸواد ال -غ -ذائ -ي -ة واŸشص -روب -ات،
العجائن ،ا◊لوياتŒ ،هيزات ومواد تنظيف.

أاكد أان سصعر كيسص ا◊ليب ا◊ا‹ 25دج ولن يتغÒ

عليم 200:أالف طن من بودرة ا◊ليب تسستورد سسنويا
اأك - -د م - -راد ع - -ل - -ي- -م اŸدي- -ر ال- -ع- -ام
ل -ل -دي -وان ال -وط -ن -ي اŸه -ن -ي ل -ل-ح-ل-يب
ومشصتقاته ،اأننا بحاجة اإ 200 ¤األف
راأسص بقر توضصع ‘ ا÷نوب لتسصوية
مشصكل تقليل اسصتÒاد فاتورة بودرة
ا◊ليب ،مشصÒا اإ ¤اأن ا÷زائر اأكÈ
ال -دول اŸسص -ت -وردة ل -ب -ودرة ا◊ل-يب،
ب -ح-يث –ت-ل اŸرت-ب-ة ال-ث-ال-ث-ة ع-اŸي-ا
بعد اŸكسصيك والصص.Ú

سضهام بوعموشضة
ق -ال اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -دي -وان ال -وط -ن-ي
اŸه-ن-ي ل-ل-ح-ل-يب ومشص-ت-ق-ات-ه ،اأمسس ،ع-ل-ى
اأمواج حصصة ضصيف التحرير بالقناة الثالثة
لÓإذاعة ،اإنه ” وضصع اإسصÎاتيجية لتطوير
اإنتاج شصعبة ا◊ليب ،بحيث ” تنصصيب ‘
 12ف- -ي -ف -ري ا÷اري ،اÛلسس ال -وط -ن -ي
اŸهني للحليب مهمته تسصي Òمع ﬂتلف
الفاعل ‘ Úالقطاع من منتج ÚوجامعيÚ
وم -وزع ،Úح -ال -ي-ا ل-دي-ن-ا  900األ-ف ب-ق-رة
ح -ل -وب ،م -ن -ه-ا  60ب -اŸائ -ة م -ن الأب -ق-ار
ا◊لوب اÙلية.
واأضصاف عليم اأنه حاليا ،تقدر فاتورة
اسصتÒاد بودرة ا◊ليب بـ  600مليون دولر
و 200األف طن من بودرة ا◊ليب تسصتورد
سصنويا ،علما اأن القطاع اÿاصس ‘ هذه
الشصعبة هم الذين يسصتوردون  60باŸائة
من فاتورة بودرة ا◊ليب ،وليسس الديوان،
قائ «:Óهذه النسصبة تذهب لإنتاج مشصتقات
ا◊ليب من اأجبان وياغورت ،نحن لسصنا
منتج Úللحليب اأو بلد سصقي لأننا دولة
مناخها قاحل اأوشصبه قاحل».
وقال اأيضصا اإن ا÷زائر تتوفر على 60
باŸائة من اŸاشصية ‘ الشصمال Ãعنى اأن
ه- -ن- -اك اأشص- -خ- -اصص- -ا ل -يسصت ل -دي -ه -م اأرضس
زراعية ،لأجل ذلك سصطرت وزارة الفÓحة
والتنمية الريفية اإسصÎاتيجية ،مشصÒا اإ¤
اأنه ‘ اأقل من  10سصنوات  ⁄يكن هناك

اŸلتقى الدو‹ للتعليم اإ’لكÎو ،Êمدير جامعة التكوين اŸتواصصل :

نقصص اإ’قبال على التعليم عن بعد راجع لعدم الÎويج للمعلومة
أاكد مدير جامعة التكوين اŸتواصصل
’ق-ب-ال
ج-م-ال ح-ود م-ويسص-ة ،أان ن-قصص ا إ
ع -ل -ى ال -ت -ع -ل -ي -م ع -ن ب -ع -د راج -ع ل-ع-دم
الÎوي-ج ل-ل-م-ع-ل-وم-ة ع-ل-ى ن-ط-اق واسص-ع،
مضص - -ي- -ف- -ا أان ه- -ذا م- -ا ج- -ع- -ل ال- -ط- -ل- -ب- -ة
يتخوفون من هذا النوع من التعليم.

صضونيا طبة

قصضر اŸعارضش :حياة  /ك
اعت Èكمال شصادي ‘ تصصريح له للصصحافة
ع -ل -ى ه -امشس اف-ت-ت-اح-ه الصص-ال-ون ،أان ع-م-ل-ي-ة
التصصدير تعد أاولوية بالنسصبة للوزارة والدولة،
مÈزا أان كل اÛهودات التي تبذل تتجه نحو
ت -ك -ث -ي -ف وت -ث -م Úاإلن-ت-اج ال-وط-ن-ي وم-راف-ق-ة
اŸصص -دري -ن ،وتسص -ه -ي -ل ال -ع -م -ل -ي -ة ب -ال -نسص -ب -ة
ل- -ل- -م- -ت- -ع- -ام -ل Úال -راغ -ب ‘ Úول -وج األسص -واق
اÿارجية.
وقال إان التصصدير أاولوية بالنسصبة للوزارة
وه -ي ت -ب -دأا م -ن ا◊ق -ل م -ن خÓ-ل اŸراف-ق-ة
التقنية للفÓح فيما يخصس اسصتعمال األدوية
واألسصمدة وتتبع ‘ جميع سصلسصلة اإلنتاج إا¤
غاية الصصناعة التحويلية والتعليب ،وأاكد أانه
من خÓل زيارته ıتلف أاجنحة الصصالون
أاكد أان هناك قدرات للتصصدير.
كما أابرز أاهمية هذه اŸعارضس ‘ الداخل
وخاصصة ‘ اÿارج ،مؤوكدا هناك إاقبال كبÒ
ع- -ل- -ى اŸن- -ت- -وج -ات ا÷زائ -ري -ة ‘ األسص -واق
اÿارجية على غرار اŸشصرق العربي وإافريقيا
وح- - - - -ت - - - -ى ‘ أاوروب - - - -ا ،مشصÒا إا ¤أان م - - - -ن
خصص-وصص-ي-ات اŸن-ت-وج ا÷زائ-ري أان-ه «م-ن-ت-وج
مبكر» ،وهذا ما يجعل الفرصصة أاك Èبالنسصبة
ل-ل-م-ن-ت-وج-ات ا÷زائ-ري-ة ‘ ال-ت-م-وق-ع ‘ ه-ذه
األسص- -واق خ- -اصص- -ة ال- -ق -ري -ب -ة ج -غ -راف -ي -ا م -ن
ا÷زائر.
وأابرز ‘ سصياق متصصل أان هناك فائضصا ‘
إان -ت -اج اÿضص -ر وال -ف -واك -ه ،ي-ف-وق  150مليون
قنطار بالنسصبة للخضصروات ،و 50مليون قنطار

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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منتجون ومربون حقيقيون Áلكون حجم
توليد اأقل من  ،10وحاليا هناك تطور كبÒ
يقام به ‘ ا÷نوب لأن هذا الأخ Òيتوفر
على الأرضس واŸاء وÁكن القيام بحجم
توليد يÎاوح من  100اإ 200 ¤بقرة حلوب.
ول -ت -ح -ق -ي-ق الإك-ت-ف-اء ال-ذات-ي ‘ شص-ع-ب-ة
ا◊ليب اأولت ا◊كومة اأولوية ،باإتخاذ عدة
تداب ،Òمذكرا بالإمتيازات التي منحتها
الدولة للمرب Úبـ  12دج لل Îا◊ليب ،و5
دج ل÷ Îامعي ا◊ليب و 4دج لل Îللذين

يسصتعملون بودرة ا◊ليب اŸدعمة.
باŸقابل اأبرز عليم اأنه من اأجل تطوير
رفع اإنتاج ا◊ليب ،وضصعت وسصائل السصقي
با÷نوب وهي ا◊فر الأخضصر ،و‘ رده
عن سصوؤال حول اإمكانية القيام Ãشصاريع
عمÓقة مع الأجانب ‘ هذا الفرع ،اأجاب
اأن ه -ن-اك مسص-ت-ث-م-ري-ن ‘ ا÷ن-وب ل-دي-ه-م
حجم تربية الأبقار Áكن اأن يصصل اإ ¤األف
راأسس بقرة ،لكنه  ⁄ينف اأن من  6اإ8 ¤
ب -اŸائ -ة م -ن اŸاشص -ي-ة اŸسص-ت-وردة –ولت
ل -ل -ذب -ح ،وال -ب-ق-ي-ة تضص-ررت بسص-بب الأوب-ئ-ة
وا÷فاف.
‘ هذا الشصاأن اأعرب عن اإرادتهم القوية
ل- -ت- -ط- -وي -ر ت -رب -ي -ة اŸواشص -ي ورف -ع اإن -ت -اج
ا◊ليب ،وذلك ع ÈاÛموعات الداعية
ل -لÎب -ي -ة ب -ك -ل م -ن ح -وضس سص-وق اأه-راسس،
ال -ب -ل-ي-دة وغ-ل-ي-زان .م-وؤك-دا اأن سص-ع-ر ك-يسس
ا◊ليب ا◊ا‹ بـ 25دج لن يتغ Òاإ ¤غاية
اإشصعار اآخر ،وحسصبه فاإننا بحاجة اإ200 ¤
األف راأسس بقرة التي يجب اأن تكون ‘
ا÷ن -وب ل -ل -ت -ق -ل -ي -ل م -ن ف -ات -ورة اسص -تÒاد
ا◊ليب.

على هامشس إاعÓنه افتتاح أاشصغال اŸلتقى
ال -دو‹ ح -ول «ه -ن -دسص -ة ال -ت -ك -وي-ن ب-ت-ق-ن-ي-ات
م-ن-ظ-وم-ة ال-ت-ع-ل-ي-م اإلل-كÎو ،»Êأاوضص-ح م-دير
جامعة التكوين اŸتواصصل أان الطÓع على
م-زاي-ا ال-ت-ع-ل-ي-م ع-ن ب-ع-د م-ن خÓ-ل ال-تسص-وي-ق
للمعلومة سصيسصاهم ‘ جعل الطلبة أاك Ìإاقبال
ع -ل -ى ه -ذا ال -ن-وع م-ن ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ذي ي-ح-ظ-ى
ب -أاه -م -ي -ة ك -بÒة ‘ أاغ -لب ال-ب-ل-دان األج-ن-ب-ي-ة
اŸتقدمة ولكن ل يعني التخلي عن التعليم
الكÓسصيكي.
وأاكد على اسصتعداد ا÷زائر إلطÓق هذا
النوع من التعليم ،من خÓل مÓءمة ا÷امعة
ا÷زائ -ري -ة ل -ل -ت -ق -ن-ي-ات ا◊دي-ث-ة ‘ ال-ت-ع-ل-ي-م
الل -كÎو ،Êح -يث ب -اشص -رت ‘ إاع-داد ب-رام-ج
ت-ت-ع-ل-ق ب-إاق-ح-ام وسص-ائ-ط األرضص-يات التعليمية
ال-رق-م-ي-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق أاع-لى مسصتويات التحصصيل
اŸع - -ر‘ وال - -ت- -ك- -وي- -ن- -ي داع- -ي- -ا إا ¤اÿروج
بتوصصيات هامة.
م-ن ج-ه-ت-ه ،أاف-اد ال-دك-ت-ور رشص-ي-د ج-زراوي
بجامعة الدا‰ارك أان الطالب من اŸفروضس
أان يتخرج ليصصبح باحثا يسصتفيد من أافكاره
ومؤوهÓته اÛتمع وأان ل يضصع فكرة سصوق
ال- -ع- -م- -ل ك- -أاول- -وي- -ة ،مشصÒا إا ¤أان ال -ت -ع -ل -ي -م
اإللكÎو Êعبارة عن دراسصة جديدة يجب أان
تبنى على أاسصاسس قاعدة متينة.
وق -ال ال -دك -ت -ور ج-زراوي إان ا÷زائ-ر ت-ع-د
الدولة الوحيدة التي تعطي اÛال للطلبة ‘
السص-ت-ف-ادة م-ن ال-ت-ك-وي-ن اŸت-واصص-ل وال-ت-ع-ليم
بصصفة ›انية ،مشصÒا إا ¤أانها فرصصة ثمينة
÷ميع الشصباب ا÷زائري Úيجب اسصتغÓلها.
أاما أاسصتاذ علم الجتماع الرقمي بجامعة
لبنان مهدي منصصوري ،فقد أاكد أان التعليم

الرقمي يفتح آافاقا واسصعة ول يطال أاعمارا
وف -ئ -ات ﬁددة ع-كسس ال-ت-ع-ل-ي-م ال-كÓ-سص-ي-ك-ي
اıصصصس لفئات عمرية معينة.
وأاضص- -اف أان ال -ت -ح -ول ال -رق -م -ي ‘ ال -دول
ال- -ع- -رب- -ي -ة ل ي -زال ضص -ع -ي -ف -ا ن -ظ -را ل -ت -ل -ق -ي
اÛت-م-ع-ات ال-ع-رب-ي-ة ل-ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ا◊ديثة
بشصكل إاسصقاطي عمليا و ⁄تكن مكيفة مع هذا
ال -ن -وع م-ن إان-ت-اج اŸع-رف-ة ،مÈزا أان ال-ت-ع-ل-ي-م
الفÎاضصي يشصوبه الكث Òمن الضصبابية كونه
يعطي اÛال لسصتخدام هوية غ Òحقيقية
وهمية ومزيفة ويتم التعامل مع برامج وليسس
أافراد وهوما يجعله ل يتماشصى مع التحول
الرقمي الواقعي.
وأاشصار األسصتاذ منصصوري إا ¤أان التحول
الرقمي يتطلب تكثيف ا÷هود ب Úاألسصاتذة
واÈÿاء ووضصع اسصÎاتيجية وتوصصيات هامة
للوصصول إا ¤تعاون دو‹ وإاقليمي عربي.
وشصكل اŸلتقى الدو‹ الذي يدوم يومÚ
ح -ول إاق-ح-ام وسص-ائ-ط األرضص-ي-ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة
ال-رق-م-ي-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق أاع-لى مسصتويات التحصصيل
اŸع -ر‘ وال -ت -ك -وي -ن -ي ،فضص -اء ه -ام -ا ل-ع-رضس
خÈات األسص- -ات -ذة اŸشص -ارك -ون م -ن ﬂت -ل -ف
الدول على غرار تونسس ولبنان والدا‰ارك
وهو ما من شصأانه أان يسصاهم ‘ تعزيز بناء
قدرات األفراد ‘ ›ال التعليم اللكÎوÊ
والعمل Ãقتضصاه نظرا Ÿا يحمله من مزايا
مقارنة بالتعليم الكÓسصيكي.

بعد إاصصابة  ١٤٧شصخصص بحا’ت إاسصهال ببومرداسص

قرار و’ئي بغلق منبع مائي بعمال حتى ظهور –اليل  Èﬂباسستور
أاصص - -درت السص - -ل- -ط- -ات ال- -و’ئ- -ي- -ة
ل-ب-وم-رداسص ،أام-را ب-غ-ل-ق أاح-د اŸنابع اŸائية
اŸت-واج-دة ع-ل-ى مسص-ت-وى ق-رية»بوعيدل»
ببلدية عمال بعد تسصجيل أازيد من ١٤٧
ح -ال -ة إاصص -اب -ة ب -إاسص-ه-ال ح-اد بسص-بب ت-ل-وث
اŸاء ،وم-ط-ال-ب-ة اŸواط-ن Úب-ع-دم اسصتعمال
مياه البئر وتلك اıزنة ‘ بيوتهم Œنبا
’صص - -اب - -ة وخ - -وف - -ا م - -ن ح - -دوث
◊ال- - -ة ا إ
مضص- -اع- -ف- -ات صص- -ح- -ي- -ة ق- -د ت -ه -دد صص -ح -ة
السص- -ك- -ان ‘ ،ان- -ت -ظ -ار ظ -ه -ور ال -ت -ح -ال -ي -ل
النهائية Ÿعهد باسصتور بالعاصصمة.

بومرداسش :ز /كمال
حالت اإلصصابة باإلسصهال التي طالت عددا
من سصكان بلدية عمال والقرى اÛاورة لها
ال -ذي -ن اسص -ت -ع -م -ل -وا م -ي -اه اŸن-ب-ع ،ب-دأات ن-ه-اي-ة
األسصبوع بعدما اسصتقبلت اŸؤوسصسصات الصصحية
 27شصخصصا يعانون من الداء ،ما اسصتدعى –رك
اŸصصالح الصصحية اıتصصة والسصلطات الولئية
واÙلية للوقوف على أاسصباب اإلصصابة ومصصدر
ال -ت -ل -وث ،وب-ع-د ال-ت-ح-ري-ات ” اك-تشص-اف مصص-در
اÿطر اŸتمثل ‘ تلوث مياه منبع طبيعي عبارة
عن بئر ألحد اÿواصس موصصول بحنفيات لتزويد
اŸواط -ن ،Úاألم -ر ال -ذي اسص -ت -دع -ى السص -ل-ط-ات
ال -ولئ -ي -ة ات -خ -اذ ق -رار ب -غ-ل-ق اŸن-ب-ع وم-ط-ال-ب-ة
اŸواطن Úبعدم شصرب مياهه إا ¤غاية صصدور

التحاليل النهائية من معهد باسصتور ،خاصصة وأان
التحاليل األولية أاثبتت وجود جراثيم ‘ مياه
البئر حسصب مصصادر من مديرية الصصحة.
وي -خشص -ى ع -دي-د اŸواط-ن Úال-ذي-ن ي-ت-زودون
يوميا من اآلبار واŸنابع الطبيعية من حدوث
إاصصابات ‡اثلة سصواء باإلسصهال أاوأامراضس أاخرى
خطÒة متنقلة عن طريق اŸياه اŸلوثة منها
الكولÒا خاصصة باŸناطق الريفية وا÷بلية التي
ل تزال مثل هذه اŸنابع تشصكل مصصدرا أاسصاسصيا
لتموينها Ãياه الشصرب والسصتعمال اليومي نتيجة
ضص-ع-ف ال-ت-غ-ط-ي-ة بشص-ب-ك-ة م-ي-اه الشص-رب وتذبذب
علمية التوزيع ‘ فÎات طويلة من السصنة وفصصل
الصص -ي -ف ب -اÿصص-وصس ،وه-ي ن-فسس ال-ت-ح-ذي-رات
التي طاŸا رفعتها ÷ان النظافة والصصحة على
مسصتوى اÛلسس الشصعبي الولئي واıتصصÚ
نتيجة ضصعف اŸعا÷ة واŸتابعة اŸسصتمرة من
قبل مكاتب النظافة على مسصتوى البلديات.
ك -م -ا ل ت-زال إاشص-ك-ال-ي-ة رب-ط ج-م-ي-ع م-ن-اط-ق
ال -ولي -ة بشص-ب-ك-ة الصص-رف الصص-ح-ي ون-قصص-د ه-ن-ا
القرى والتجمعات السصكنية اŸعزولة التي تغيب
ع -ن -ه -ا ق -ن -وات ال-رب-ط ت-ثﬂ Òاوف اŸواط-نÚ
بسصبب احتمال تلوث اآلبار واŸنابع الطبيعية
اŸفتوحة على اŸياه اŸسصتعملة ،وأاخرى تصصب
م -ب -اشص -رة ‘ األودي -ة ال-رئ-يسص-ي-ة ت-ق-وم ◊د اآلن
بتزويد نسصبة كبÒة من السصكان Ãياه الشصرب عن
طريق اآلبار الرتوازية منها وادي سصيباو الذي
Áون عددا من البلديات الشصرقية.

الصصالون الدو‹ للÎقية العقارية

ا’سستفادة من خÈات الشسركات الرائدة ونقل التكنولوجيا
فضضيلة بودريشش
ان -ط -ل -قت ،اأمسس ،ف -ع -ال -ي -ات اŸع -رضس ال-دو‹ ل-لÎق-ي-ة
ال-ع-ق-اري-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ‘ قصص-ر اŸع-ارضس بجناح
«بي» ،وتتواصصل اإ ¤غاية  28فيفري ا÷اريÃ ،شصاركة
عشصرات الشصركات الرائدة ‘ الÎقية العقارية والإ‚ازات
وال -ب -ن -اء م -ن ك -ل م -ن الصص Úوت -رك -ي -ا والإم -ارات ال -ع-رب-ي-ة
واŸتحدة واإيطاليا ومصصر ومن ا÷زائر ،بهدف نقل اÈÿة
ودعم القطاع العقاري ‘ ا÷زائر والذي يسصجل تطورا،
وم -ن اأج -ل السص -ت-ف-ادة م-ن ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا÷دي-دة ال-ت-ي

يشصهدها قطاع البناء والÎقية العقارية.
اأكد ﬁمد مكركب ﬁافظ اŸعرضس الدو‹ للÎقية
ال-ع-ق-اري-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ع-ل-ى اأه-م-ية هذا الصصالون
الدو‹ الذي تشصارك فيه شصركات كÈى ‘ العا ⁄من اأوروبا
واآسصيا ومن ا÷زائر ،من اأجل نقل اÈÿات والتجارب ‘
البناء وال‚ازات ،وتوقع مكركب اأن يتوج هذا اŸعرضس
باإبرام عدة اتفاقيات ما ب Úموؤسصسصات جزائرية واأخرى
اأجنبية وبناء شصراكات مهمة لتحسص Úوتسصريع وتÒة البناء
‘ ا÷زائ- -ر وال- -تشص- -ج -ي -ع ع -ل -ى ذلك ،و ⁄ي -خ -ف ﬁاف -ظ
اŸعرضس اأنهم يتطلعون ‘ الطبعة اŸقبلة للمعرضس للرفع
م - -ن ع - -دد اŸشص - -ارك Úوت - -واج- -د اŸوؤسصسص- -ات الأŸان- -ي- -ة

اıتصصة ‘ اإ‚از العمارات الذكية ،وقال مكركب اإنه ل
ي -ن -ب -غ-ي Œاه-ل ق-درات ال-ع-دي-د م-ن اŸرق Úا÷زائ-ري،Ú
حيث يوجد منتوج جد مهم وذو نوعية لكن ينتظر اأن
يسصتقطب العديد من اŸرق Úمسصتقب Óويطرح اأمام لزبائن
الكث Òمن اÿيارات.
يذكر اأنه على هامشس هذا اŸعرضس الدو‹ يتم تنظيم
ال -ع -دي -د م-ن ال-ن-دوات ي-نشص-ط-ه-ا اÈÿاء وال-ف-اع-ل-ون ح-ول
الصصÒف- -ة الإسص Ó-م -ي -ة وال -ع Ó-ق -ة ب ÚاŸرق Úوال -زب -ائ -ن،
واإمكانية اقتناء مسصكن بقروضس اإسصÓمية موافقة للشصريعة
الإسصÓ- -م- -ي- -ة ،وك- -ذا واق -ع ال -ع -ق -ار ‘ ا÷زائ -ر وﬂت -ل -ف
التحديات التي تواجهه.
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ألثÓثاء  26فيفري  2019م
ألموأفق لـ  21جمادى ألثانية  1440هـ

إÿبÒمبتؤل يرصسد –ديات إŸسستقبل

دعؤة إ’رسصاء إأطار مÓئم للتعب Òأ÷ماعي
إع-ت Èإÿب Òع-ب-د إل-رح-م-ان م-بتؤل
أإن إل- -ت- -ح- -دي إل -ذي ي -ؤإج -ه إ÷زإئ -ر ‘
إل- -فÎة إŸم -ت -دة إ 2030 ¤ي-رت-كز على
أإرب- -ع -ة ﬁاور ،ه -ي Œم -ي -ع إلصس -ف -ؤف،
إع- -ادة ت -أاسس -يسش إل -دول -ة ،إل -دم -ق -رط -ة
’صسÓ-ح-ات إ’ق-تصس-ادي-ة ،مؤضسحا إن
وإ إ
إ÷زإئ - -ر –ت- -اج خ- -اصس- -ة ل- -ل- -ع- -ؤدة إ¤
’خÓ-ق ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-قائم Úعلى إدإرة
إ أ
’مÓك
إŸدي-ن-ة ،وإن إل-ن-ظ-ام ب-ح-م-اي-ة إ أ
’شس- -خ- -اصش ’ ي -ت -ن -اقضش م -ع ت -ن -م -ي -ة
وإ أ
إ◊ريات إلتي Œمع أإك‡ Ìا تفرق.

وأأكد مبتول على أأهمية ألتزأم أŸوضضوعية
وقول أ◊قيقة بعيدأ عن ألتهويل أأو ألرضضا
أŸف- -رط ،ذلك أن -ه ””خ Ó-ف -ا ل -ب -عضش أل -ن -وأي -ا
أÿبيثة ،فان أ÷زأئر ليسضت على عتبة إأفÓسش
أأو أنفجار”” ،مسضج”” Óوجود أ‚ازأت كثÒة
ونقائصش أأيضضا‡ ،ا يسضتوجب حوكمة أأخرى
لتجسضيد ألتقو Ëألوطني””.
وأأشضار أÿب ‘ Òقرأءة دقيقة وموضضوعية
ل -ل -م -ؤوشض -رأت إأ ¤أن -ه م -ن-ذ  1970إأ ¤أل -ي-وم،
وخ Ó-ف -ا ل-ب-عضش أل-ت-ح-ال-ي-ل أŸغ-رضض-ة ،وع-دم
نسضيان ألتحطيم أŸمنهج لÓقتصضاد ‘ ألفÎة
 1990إأ 1999 ¤دون Œاهل ألصضدمة ألتي
ت- -ع- -رضش ل- -ه- -ا ألسض- -ك- -ان– ،ق- -قت إأ ¤أل -ي -وم
أ‚ازأت كبÒة ‘ أŸنشضآات ألقاعدية خاصضة
أل -ط -رق ،أŸي -اه ،ت -وصض -ي -ل أل -ك-ه-رب-اء وأل-غ-از،
ألسض -ك -ن ،ألصض -ح-ة رغ-م ت-ده-ور ت-ع-ا Êم-ن-ه ‘
غ-ي-اب مسض-تشض-ف-ي-ات كÈى م-ط-اب-ق-ة ل-ل-م-عايÒ
وأ’سضتثمار ‘ ألÎبية رغم ترأجع أŸسضتوى

و‘ ألفÓحة رغم أرتفاع أأ’سضعار.
وأأشضار إأ ¤أأن ألتجارب ‘ أغلب ألبلدأن
ألتي مرت بتحو’ت ‚حت فيها إأصضÓحات
ط -ب -قت ب-ت-درج ول-يسش ب-ق-ط-ي-ع-ة م-ع أŸرح-ل-ة
ألسض- -اب- -ق- -ة ،ب- -فضض- -ل إأرسض -اء آأل -ي -ات ل -لضض -ب -ط
ألسضياسضي وأ’قتصضادي سضمحت بإادماج ألقوى
أÙاف -ظ -ة ‘ إأط -ار دي -ن -ام-ي-ك-ي-ة إأصضÓ-ح-ي-ة
تفÎضش عناصضر جديدة تعطي نفسضا للحركية
‘ أÛتمع ‘ ظل تغي Òثقا‘ للتكيف مع
ألتحو’ت ألدأخلية وألعاŸية ،ذلك أأن ألعا⁄
أ÷دي -د ي -رت -ك-ز ع-ل-ى ‰ط عÓ-ق-ات ج-دي-دة
يرتكز على شضبكات Ÿنظمات غ Òحكومية
و›ت- -م- -ع م- -د Êيسض- -ت- -وعب ك- -ل أ’Œاه -ات
وأل- -ت- -ي- -ارأت ‘ أÛت- -م- -ع ف  Ó-ي -ك -ون ›ا’
ل -ل -ت -ه -م -يشش ،وب -ال -ت-ا‹ ل-ل-ج-زأئ-ر ف-ان إأق-ح-ام
أŸوأط- -ن ‘ صض- -ن -اع -ة أل -ق -رأر ي -ع -كسش إأرأدة
ألدولة ‘ –قيق ألعدألة.

سصكان حي أأ’لؤأن يطالبؤن باسصتكمال مشصروع ألتهيئة أ◊ضصرية

أام البواقي :اسسكندر ◊جازي
أأك- -د ‡ث- -ل ع- -ن سض- -ك -ان أ◊ي ل«ألشض -عب””
””ﬁمد.ب”” أأنهم يعانون أأ’مرين منذ  15سضنة

ك -ون ط -رق -ات أ◊ي غ Òم -ع-ب-دة ن-اه-يك ع-ن
أنعدأم أإ’نارة ألعمومية وأأ’رصضفة وغÒها من
م- -ت- -ط- -ل- -ب- -ات أل- -ت -ه -ي -ئ -ة أ◊ضض -ري -ة ،م -ؤوك -دأ
أسضتبشضارهم با‚از شضبكتي ألصضرف ألصضحي
وت -وزي -ع أŸي -اه ألشض -روب وأل -ت -ي  ⁄ت -ع -ق -ب -ه -ا
عمليات ألتهيئة أأ’خرى خاصضة تهيئة وتعبيد
ألطرقات.
وأأضضاف ذأت أŸصضدر ،أأن مشضكلة ألطريق
تسضببت منذ سضن ‘ Úمعاناة تسضتمر إأ ¤أليوم
ك-ون-ه-ا ت-ت-وح-ل ع-ن-د أل-تسض-اق-ط وت-عطل حركة
ألسض Òسضوأء للرأجل Úآأو أŸركبات وما ينجر
عن ذلك من تعطل نقل أأ’طفال من وأ¤

أŸدأرسش.
من جهته أأكد رئيسش أÛل ألشضعبي ألبلدي
’م أل -ب -وأق -ي ع -ب-د أ◊م-ي-د ب-غ-و ل-لسض-ك-ان ،أأن
مشضروع ألتهيئة لهذأ أ◊ي وصضل إأ ¤مرحلة
ب -دأي-ة أل-ت-جسض-ي-د أŸي-دأ ‘ Êأأ’ي-ام أل-ق-ل-ي-ل-ة
أŸقبلة Ãا سضيضضع حد Ÿعاناة ألسضكان بصضفة
ن -ه -ائ -ي -ة ،ه -ذأ م -ع أل-ع-ل-م أأن وزأرة أل-دأخ-ل-ي-ة
وأ÷م -اع -ات أÙل -ي-ة وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة،
رصضدت مبلغ أأربعة مليون دينار لفائدة بلديات
أأم ألبوأقي ‘ إأطار تغطية متطلبات ألسضاكنة
ب›Èة مشضاريع تنموية حسضب أحتياجات كل
جماعة ﬁلية.

‘ إطار إ’تفاقية إÈŸمة مع وزإرة إلعدل

أك Ìمن  300منصصب لنز’ء أŸؤؤسصسصات ألعقابية بؤهرأن

أسضتعرضضت مصضالح ألدرك ألوطني –أ÷هة
أŸنظمة للحملة أ◊سضيسضية – أأرقاما ﬂيفة
لضضحايا إأرهاب ألطرقات  ،من بينها حوأدث
م- -رك- -ب -ات ن -ق -ل أل -بضض -ائ -ع و م -رك -ب -ات ن -ق -ل
أŸسضافرين ألتي تخلف ما يرأوح معدله ب4 Ú
قتلى و  20جريح  ،و أأوضضحت أأرقام ألدرك
ألوطني  385حادث مرور سضجل بÎأب و’ية
م -عسض-ك-ر خÓ-ل سض-ن-ة  ” 2018تسض -ج-ي-ل 258
ح- -ادث ب- -اŸن- -اط- -ق أ◊ضض- -ري- -ة  ‘ ،ح” Ú
تسض -ج-ي-ل  60ق -ت -ي -ل ن -ت -ي-ج-ة ح-وأدث أŸرور
باŸناطق ألريفية و  738جريح ‘ أŸناطق
أ◊ضضرية  ،لتحتل و’ية معسضكر بذلك أŸرتبة
أل- -رأب- -ع -ة وط -ن -ي -ا م -ن ح -يث ح -وأدث أŸرور
أŸسضجلة و أŸرتبة  9وطنيا من حيث عد

أ÷رح - -ى و أŸرت - -ب- -ة  19وط -ن -ي-ا م-ن ح-يث
أ◊صضيلة أŸميتة ◊وأدث أŸرور .
و عم Óعلى تقليصش أŸعد’ت أıيفة
◊وأدث ألطرق ’سضيما تلك ألتي تتسضبب فيها
م- -رك- -ب -ات ن -ق -ل أل -بضض -ائ -ع و م -رك -ب -ات ن -ق -ل
أŸسضافرين Ã ” ،عسضكر أسضتحدأث  7مرأكز
معتمدة من طرف وزأرة ألنقل لتكوين سضائقي
نقل أأ’شضخاصش و نقل ألبضضائع  ،فيما عملت
مصض -ال -ح أأ’شض -غ -ال أل-ع-م-وم-ي-ة ع-ل-ى تصض-ح-ي-ح
ألنقاط ألسضودأء بشضبكة ألطرق و ألقضضاء عليها
من خÓل إأطÓق برأمج تنموية إ’صضÓح و
صضيانة ألطرق ألوطنية و ألو’ئية أŸوجودة ‘
حالة سضيئة  ،بنسضبة  5باŸئة بالنسضبة لشضبكة
ألطرق ألوطنية و  37باŸئة بالنسضبة لشضبكة
ألطرق ألو’ئية ،
و “ثلت تدخÓت قطاع أأ’شضغال ألعمومية
‘ إأع -دأد درأسض -ات ت -ق -ن-ي-ة إ’‚از إأزدأوج-ي-ة
ألطرق أÙيطة Ãدينة معسضكر خاصضة منها
ألطريق ألوطني رقم  14ألذي يلف مدينة
م -عسض -ك -ر م -ن أل -ن-اح-ي-ة أ÷ن-وب-ي-ة و ك-ثÒأ م-ا
تسضجل به حوأدث مرور كارثية  ،إأضضافة إأ¤
ألصضيانة ألدورية للطريق ألوطني رقم ‘ 6
أأجزأء تعرضش كثÒأ ’‚رأف ألÎبة  ،كل ذلك
إأضضافة إأ ¤عملية وأسضعة لتدعيم أإ’شضارأت
أŸرورية و أأ’فقية بشضبكة ألطرق و حملة
إ’زألة أŸمهÓت ألعشضوأئية ألتي ’ تخضضع
للمعاي Òو كثÒأ ما تسضبب ‘ حوأدث مرورية
أأليمة.

بغرضش Œاوز معدل إلتغطية بالغاز إŸنز‹ بع Úإلدفلى

 550عائلة ريفية تتخلصس من متاعب غاز ألبؤتان
تتجه إŸصسالح إلؤ’ئية لع Úإلدفلى
ن -ح -ؤ ت -ك -ث -ي-ف ع-م-ل-ي-ات إل-رب-ط ب-ال-غ-از
إŸنز‹ يشسمل إلبلديات إÙرومة من
ه - -ذه إŸادة وك - -ذإ ت - -ؤسس - -ي - -ع إلشس- -ب- -ك- -ة
’ق -ط -اب إ◊ضس -ري -ة
ب- -ال- -ت- -ج- -م- -ع -ات وإ أ
إلكÈى بالؤ’ية إلتي كانت تتزود بغاز
إل-ب-ؤت-ان وم-ا يسس-ب-ب-ه م-ن م-ت-اعب كبÒة
وهذإ بهدف إ’قÎإب أإو Œاوز إŸعدل
إلؤطني ‘ إلتغطية بهذه إŸادة.

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي
كشض- -ف أل- -رئ- -يسش أŸدي- -ر أل- -ع- -ام Ûم- -ع
سضونالغاز ﬁمد عرقاب أأن عمليات ألربط
أل -ت -ي ت -ط -ال 25أأل- -ف رب- -ط م- -ن- -ذ  2017مع
ألعمليات أ›ÈŸة بكل من بطحية وبلعاصش
وأ◊سض -ان -ي -ة وأŸاي -ن ووأد ألشض-رف-ة وب-رب-وشش
ووأد أ÷م - - -ع - - -ة وأ÷م- - -ع- - -ة أأو’د ألشض- - -ي- - -خ
وت -اشض -ت -ة ب -اإ’ضض -اف -ة إأ ¤ع-م-ل-ي-ات أل-ت-وسض-ي-ع
للشضبكة ألتي من شضأانها ألرفع ‘ نسضبة ألربط
ل - -تصض- -ل إأ ¤أŸع- -دل أل- -وط- -ن- -ي أل- -ذي Œاوز
70باŸائة وهذأ بعدما كان ‘ وقت قليل ⁄
يتخط 45باŸائة على مسضتوى 36بلدية يشضÒ
ذأت أŸسضؤوول ألو’ئي.
و حسضب عرقاب فإان مسضاعدة أŸصضالح
أŸعنية وأŸقاو’ت وأŸنتخب Úكفيلة برفع
هذأ ألتحدي ألذي خصضصضت له ألو’ية أأغلفة

مالية معتÈة رفقة أŸشضاريع ألقطاعية ألتي
خصضصضها ›مع سضونالغاز خÓل وقفة أأ’خÒة
بالو’ية.
م -ن ج -ه -ت -ه أأوضض -ح وأ‹ ع Úأل -دف -ل -ى ب-ن
ي -وسض -ف ع -زي -ز أأن Œسض-ي-د ألÈن-ام-ج أÿاصش
بتغطية أŸناطق أÙرومة بالغاز أŸنز‹ أأو
ت -وسض -ي-ع شض-ب-ك-ت-ه ن-ح-و أل-ت-ج-م-ع-ات ألسض-ك-ان-ي-ة
أل- -كÈى ك -ان Ãوجب ع -ق -د أأمضض -ت -ه أل -و’ي -ة
›م -ع سض -ون -ل -غ -از ،و ت -ت -ج-ه ن-ح-و ن-ت-ائ-ج ج-د
مشض -ج -ع-ة ل-رب-ط م-ن-ازل ألسض-ك-ان ب-ه-ذه أŸادة
ألضض- -روري -ة ب -غ -ي -ة –سض Úأإ’ط -ار أŸع -يشض -ي
ل - -لسض - -ك- -ان وضض- -م- -ان إأسض- -ت- -ق- -رأر أŸوأط- -نÚ
Ãن -اط -ق -ه -م أأ’صض -ل -ي-ة خ-اصض-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى
9بلديات ألتي سضوف يصضل مركزها ألسضكاÊ
أ’ول مرة .
هذه ألعمليات ألتي لقيت إأرتياح ألسضكان
وألعائÓت Ãختلف أŸوأقع  ،جسضدها سضكان
حي جانبو با÷هة ألشضرقية لعاصضمة ألو’ية
ببلدية ع Úألدفلى ألتي مسش غاز أŸدينة
ف-ي-ه-ا 120ع -ائ -ل -ة و أ◊ي أل -ري-ف-ي أŸغ-ارسض-ة
ب -اıاط -ري -ة أل -ت -ي ع -اشضت ف -ي-ه-ا 450عائلة
أأفرأحا كبÒة بعد أ’إسضتفادة من هذه أŸادة،
وهذأ وقد سضبق أأن أسضتفادت مناطق أأخرى
م -ن ذأت أل -ب -ل -دي -ة أل-ت-ي ف-اقت ب-ه-ا ع-م-ل-ي-ات
ألربط أأك Ìمن 1240عائلة تنعم بالتغطية من
هذه أŸادة.

بهدف إنشساء ﬂابر إلبحث وإŸلتقيات

ب- -ل- -غ ع -دد ن -ز’ء م -ؤؤسسسس -ات إع -ادة
إل- -ت- -أاه- -ي- -ل وإلÎب- -ي -ة إŸسس -ج -ل Úع -ل -ى
مسس - -ت - -ؤى م - -رإك - -ز إل - -ت - -ك- -ؤي- -ن إŸه- -ن- -ي
بؤهرإن خÓل دورة فÈإير  2019نحؤ
 310مسسجل من إ÷نسس ،Úوذلك ‘ إطار
إ’ت - - - -ف - - - -اق- - - -ي- - - -ة إÈŸم- - - -ة م- - - -ع وزإرة
إل -ع -دل ،حسس -ب -م -ا أإك-ده إŸدي-ر إل-ؤ’ئ-ي
ل-ل-ت-ك-ؤي-ن إŸه-ن-ي وإل-ت-ع-ل-ي-م إŸهني ،Úبن
بكؤشش عبد إلقادر.

أتفاقية ب Úجامعتي ألشصهيد حمة ÿضصر بالؤأدي
و قابسس ألتؤنسصية
أإب -رم م -دي -ر ج -ام -ع -ة إلشس-ه-ي-د ح-م-ة
ÿضس- -ر إلÈوف- -يسس- -ؤر ع- -م -ر ف -رح -ات -ي
إت- -ف -اق -ي -ة ت -ع -اون دو‹ ب Úج -ام -ع -ت -ي
إلشس-ه-ي-د ح-م-ه ÿضس-ر ب-ال-ؤإدي وجامعة
قابسش إلتؤنسسية ،حفل إلتؤقيع حضسره
ن-ؤإب م-دي-ر إ÷ام-ع-ة وع-م-دإء إل-كليات
إل -ت -ك -ن -ؤل-ؤج-ي-ا وإل-ب-ي-ؤل-ؤج-ي-ا وإل-ع-ل-ؤم
إلدقيقة ،و‡ثلؤن عن ﬂابر إلبحث.

وهران :براهمية مسسعودة
أأوضضح بن بكوشش ‘ تصضريح لـ””ألشضعب”” أأنه
” تخصضيصش  30منصضب بيدأغوجيا لفائدة
مؤوسضسضة إأعادة ألÎبية وألتأاهيل بوهرأن وكذأ
 310منصضب لفائدة مؤوسضسضة ألوقاية بأارزيو،
سض-يسض-ت-ف-ي-دون م-ن أل-ت-ك-وي-ن أل-ت-أاه-ي-ل-ي دأخل
ألوسضط أŸغلق ألذي يتيح لهم فرصضة أ◊صضول
على شضهادأت تأاهيل.
وأسضتنادأ إأ ¤نفسش أŸسضؤوول ،يخضضع هؤو’ء
إأ ¤ت -ربصش ع -ل -ى مسض -ت -وى ث Ó-ث-ة ( )3م-رأك-ز
تكوين ‘ ›موعة من ألتخصضصضات ألهادفة
إأ ¤أك -تسض-اب م-ه-ارأت ح-رف-ي-ة وف-ن-ي-ة وت-وفÒ
ف -رصش ع -م -ل ل -ه-ذه أل-ف-ئ-ة م-ن أÛت-م-عÃ ،ا
يسضاهم ‘ إأعادة إأدماجهم ‘ أÛتمع بعد
أإ’فرأج عنهم ع Èألتشضغيل أو إأقامة مشضاريع
خاصضة بهم.

ألدرك ألؤطني ‘ حملة –سصيسصية لسصائقي ألؤزن ألثقيل

معسسكر:أام ا.Òÿسس

معاناتهم بسسبب تؤحل إلطرق متؤإصسلة بأام إلبؤإقي

’لؤإن
ناشسد صسباح أإمسش ،قاطنؤ حي إ أ
ب-ب-ل-دي-ة أإم إل-ب-ؤإق-ي إلسس-ل-ط-ات إل-ب-لدية
بضس -رورة إل -ت -دخ -ل ل -رف -ع إل-غ Íع-ن-ه-م
وإ“ام مشس- -روع إل- -ت- -ه- -ي- -ئ- -ة إ◊ضس -ري -ة
◊يهم بعدما تؤقفت عند إ’نتهاء من
Œديد وتؤسسيع شسبكتي إلصسرف إلصسحي
وإلتزويد باŸياه إلشسروب فقط.

معسسكر إلرإبعة وطنيا ‘ حؤإدث إŸرور

’ق-ليمية للدرك
أإط-ل-قت إÛم-ؤع-ة إ إ
إل -ؤط -ن -ي Ÿعسس -ك -ر  ،ح -م -ل -ة –سس-يسس-ي-ة
وإسس-ع-ة إل-ن-ط-اق ل-ف-ائ-دة سس-ائ-ق-ي إل-ن-قل
إŸشسÎك للبضسائع و إŸسسافرين بشسعار ““
إحÎإمك لقؤإعد إلسسﬁ Òافظة على
ح- -ي- -اتك و ح- -ي- -اة إل -غ ، ““Òي -ه -دف م -ن
’خ -ط -ار إل -ت -ي
خÓ- -ل- -ه- -ا إل- -ت -ؤع -ي -ة ب -ا أ
تÎبصش Ãسستعملي إلطرق نتيجة عدم
إحÎإم ق -ؤإع -د ق -ان -ؤن إŸرور ’سس -ي -م -ا
إل-ت-ج-اوزإت إل-ت-ي ي-رت-كبها سسائقؤ إلؤزن
إلثقيل بسسبب إلتجاوز إŸفرط وإÿطÒ
للسسرعة .

سسعيد بن عياد
لذلك يرى أأن أإ’صضÓح يكون باقÎأح إأطار
م Ó-ئ -م ل-ل-ت-ع-ب Òأ÷م-اع-ي Ÿوأج-ه-ة أل-ظ-رف
ألصض - -عب أ÷ي- -وأسضÎأت- -ي- -ج- -ي وأ’ق- -تصض- -ادي
أ’ج- -ت -م -اع -ي أل -ذي ي -ل -وح ‘ أأف -ق أŸرح -ل -ة
أل -ق -ادم -ة ‡ ،2025/2022/2019ا ي - - -ط - - -رح
أسض- -ت- -ع- -ج- -ال Œدي- -د أأ’ح- -زأب ألسض- -ي -اسض -ي -ة
وأÛتمع أŸد Êكوسضيط أجتماعي ،ذلك أأن
أ÷زأئري Úيريدون أأن يعيشضوأ أختÓفاتهم ‘
أأطار منسضجم ‘ ظل ألوحدة .فا÷زأئر ألتي
“ر بوضضع صضعب من تاريخها –تاج إأ ¤رؤوية
نقدية حول ما ” –قيقه وما يجب ألقيام به
لفائدة ألوطن فقط ألذي يحتاج إأ ¤جمع
أأبنائه حول نفسش ألطموح وأأ’مل أŸتمثل ‘
تنمية متناغمة Œمع ب Úألفعالية أ’قتصضادية
وعدألة أجتماعية عميقة.
و‘ –ليله للتطورأت أأ’خÒة أأشضار مبتول
إأ”” ¤ضضرورة أأن يقود ألتحول إأ ¤وضضع ألنظام
أ◊زب - - -ي وأÛت - - -م - - -ع أŸد ‘ Êخ - - -دم - - -ة
أŸوأطن”” ،مضضيفا أأن ””ما ع Èعنه ألشضباب
يقتضضي أ‚از إأصضÓحات سضياسضية وأقتصضادية
ت -رت -ك -ز ع -ل -ى أل -دÁق -رأط-ي-ة ،أق-تصض-اد سض-وق
ت -ن -افسض -ي ب-ع-ي-دأ ع-ن أأي أح-ت-ك-ار ع-م-وم-ي أأو
خ -اصش وع -دأل -ة أج-ت-م-اع-ي-ة ع-م-ي-ق-ة ،ذلك أأن
أ’سضتمرأرية ’ تعني أ÷مود وتكرأر أأخطاء
أŸاضضي””.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الوادي  :قديري مصسباح
كما أأشضار ﬁدثنا إأ ¤أسضÎأتيجية ألقطاع
ألهادفة إأ ¤تطوير ألشضرأكة وبرأمج ألتعاون
م- - -ع ﬂت- - -ل - -ف ألشض - -رك - -اء أ’ج - -ت - -م - -اع - -يÚ
وأ’قتصضادي Úوﬂتلف أ÷هات أŸسضتهدفة،
ك -اŒاه ل -ت -ط -وي -ر ‰ط أل -ت -ك -وي-ن ع-ن ط-ري-ق
أل- -ت- -ه- -م ،Úوذلك ب- -ال -ن -ظ -ر Ÿا ي -ق -دم -ه م -ن
أمتيازأت نوعية من حيث تأاهيل أليد ألعاملة
ب- -ال- -نسض- -ب- -ة Ÿؤوسضسض -ات أل -ت -ك -وي -ن وألشض -رك -اء
ألفاعل.Ú
جدير بالذكر أأن ألوزأرة ألوصضية ،أأعادت

أل - -ن - -ظ- -ر ‘ أŸسض- -لك أل- -ذي أع- -ت- -م- -دت- -ه ‘
سض- -ن- -ة  ،2008وأŸع -روف ب-ال-ت-ع-ل-ي-م أŸه-ن-ي،
أŸوج- -ه أأسض -اسض -ا ل -ت Ó-م -ي -ذ ألسض -ن -ة أل -رأب -ع -ة
أŸنتقل Úإأ ¤ألتعليم ثانوي ،حيث أسضتحدثت
‘ هذأ أإ’طار شضهادتÃ Úسضتوى ألبكالوريا
وأأيضضا تقني سضامي ،فيما ينظّم ألطور أأ’ول
Ÿسضار ألتعليم أŸهني ‘ ثÓثة سضنوأت ويتوج
بشضهادة ألتعليم أŸهني وتسضمح هذه ألشضهادة
◊ام -ل -ه -ا أ’ل -ت-ح-اق ب-ال-ط-ور أل-ث-ا Êل-ل-ت-ع-ل-ي-م
أŸهني أŸتوج بشضهادة ألتعليم أŸهني ألعليا.

م -دي -ر أ÷ام -ع -ة ث -م -ن ه-ذه أÿط-وة أل-ت-ي
تعززت بسضياسضة ألتعاون ألدو‹ ب Úأ÷زأئر
وتونسش ‘ ›ال ألبحث ألعلمي ‘ إأطار 5+5
وألتي تباحث فيها وزيرأ ألتعليم ألعا‹ ‘
أل -دول-ت Úن-ه-اي-ة أل-ع-ام أŸاضض-ي  ،2018وه -ذه
أ’تفاقية سضتسضمح بالتبادل ألطÓبي وألتعاون
ألعلمي سضيما ما تعلق با÷وأنب وألقطاعات
أل- -ت- -ك -ن -ول -وج -ي -ة أŸشضÎك -ة وأأه -م أŸشض -اك -ل
أŸشضÎكة ،وأنشضاء ﬂابر ألبحث وأŸلتقيات.
من جانبه ‡ثل جامعة قابسش أأبدى هو أ’خر

أ’سض -ت -ع -دأد أل -ت -ام ل -ل-ج-انب أل-ت-ونسض-ي إ’ث-رأء
وأ‚اح أ’تفاقية وتعزيزها مسضتقب Óسضوأء ما
تعلق بالتبادل ألطÓبي أأو ‘ ›ال ألبحث
ألعلمي وألزيارأت ألعلمية.
وق -د شض -ه -د ح -ف-ل أل-ت-وق-ي-ع ت-دخ-ل ع-م-دأء
أل -ك -ل -ي -ات أل -ذي -ن ق -دم -وأ ل-ل-ج-انب أل-ت-ونسض-ي
مسض -ارأت ت -ط -ور أل -ك -ل -ي -ات خ Ó-ل ألسض -ن -وأت
أأ’خÒة وأل -ط -ف -رة أل -ع -ل -م -ي -ة أل-ت-ي تشض-ه-ده-ا
أ÷امعة وأأهم ألتخصضصضات ألعلمية أŸفتوحة
‘ أ÷ام- -ع- -ة وأل- -ف- -رق أل- -ب -ح -ث -ي -ة وأıاب -ر
أŸع - - - - - - - - - - -ت - - - - - - - - - - -م- - - - - - - - - - -دة وزأري- - - - - - - - - - -ا.
م -ن ج -ه -ت -ه أ÷انب أل -ت -ونسض -ي ق -دم ع-روضض-ا
علمية أألقاها مدرأء أŸدأرسش ألعليا ألذين
ك - - - - - - -ان - - - - - - -وأ ضض - - - - - - -م - - - - - - -ن أل- - - - - - -وف- - - - - - -د.
وحسضب ألÈوفسضور أ◊بيب قدة نائب مدير
أ÷ام- -ع- -ة ل- -ل -ع Ó-ق -ات أÿارج -ي -ة ف -إان ه -ذه
أ’ت-ف-اق-ي-ة ج-اءت ل-ت-م-ث-ن ج-ه-د عمل مشضÎك
منذ سضنوأت  4مضضت ،وأأضضاف أŸتحدث ذأته
أأن أ÷ام -ع-ة سض-تÈم م-ن-تصض-ف ألشض-ه-ر أŸق-ب-ل
أتفاقية تعاون مع جامعات دولية أأخرى.

»æWh

الثÓثاء  26فيفري  2019م
الموافق لـ  21جمادى الثانية  1440هـ
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““الششعب““ ترصشد مششاريع وإا‚ازات طاقوية بأادرار ‘ ذكرى  24فيفري

مركبات ضسخمة لتحؤيل الغاز إا ¤حاسسي الرمل والتصسدير
ﬁطات لتؤليد الكهرباء وورشسات ’سستكشساف واسستغÓل البÎول

ت -ع -زز ق -ط-اع ال-ط-اق-ة ب-ادرار ب-ع-دي-د
اŸششاريع التي سشاهمت ‘ تنمية اŸنطقة
وفك ال -ع -زل -ة ع -ن ج -ل قصش -ور ال-ولي-ة
وذلك ع- -ن ط- -ري- -ق م- -د شش -ب -ك -ة ت -وزي -ع
الكهرباء والغاز الطبيعي وكذلك انششاء
وح - - -دات ت- - -ت- - -ك- - -ف- - -ل ب- - -ت- - -وزي- - -ع اŸواد
البÎولية.
أام-ا ف-ي-م-ا ي-خصص ق-ط-اع اŸن-اج-م ف-ق-د
سش -ج -ل خ -لل ه -ذه ال -فÎة ال-ع-دي-د م-ن
الكتششافات للمواد الطاقوية ( البÎول
وال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ) ع Èاق-ل-ي-م الولية.
““الشش - -عب““ ت - -رصش - -د ه - -ذه ا◊رك - -ي - -ة ‘
ال- -ذك- -رى اŸزدوج- -ة ل -ت -اسش -يسص ال–اد
ال- -ع- -ام ل- -ل- -ع- -م -ال ا÷زائ -ري Úوت -ام -ي -م
اÙروقات.

أدرأر  :فا— عقيدي
اع- -ت Èم- -دي- -ر ال- -ط- -اق- -ة ل- -نصس- -اري ع- -ل -ي
ل«الشس - -عب““ ،ان ق - -ط- -اع
ب -ادرار ي -ك -تسس -ي اه -م-ي-ة
ب-ال-غ-ة وذلك ل-ل-م-ؤوهÓ-ت
ال-ت-ي ت-ت-م-ي-ز بها الو’ية
باعتباره من القطاعات
ال -ت -ن-افسس-ي-ة ا ¤ج-انب
الصس -ن -اع -ة وال -ف Ó-ح-ة
والسس - -ي - -اح - -ة  ،ح- -يث
شسهدت الو’ية تطورا
م -ل -ح -وظ -ا ‘ انشس -اء
عدة مركبات غازية
ضس- -خ- -م -ة  ،وج -اءت
ه - - -ذه اŸرك- - -ب- - -ات
ال -غ -ازي -ة ل -ت -دع -ي-م
قطاع اÙروقات
وا’قتصساد
ال -وط-ن-ي ،ك-م-ا ”
رب - - - - - -ط ه- - - - - -ذه
اÛمعات
بشس-ب-ك-ة ل-ن-ق-ل ال-غ-از ت-عد
بآا’ف الكيلومÎات ،هذه الشسبكة تعمل على
اسس-ت-ق-ب-ال م-ا ت-ن-ت-ج-ه ه-ذه اŸرك-ب-ات ال-غ-ازي-ة
و–ويلها ا ¤حاسسي الرمل ثم بعد ذلك –ول
نحو اÿارج .

مصسفاة ذات قيمة اقتصسادية
أاكد لنصساري ان ادرار –توي على مركب
طاقوي إ’نتاج البÎول Ãنطقة““ حاسسي ’طو““
وهو مركب ﬂتلط ’نتاج الغاز والبÎول الذي
Áون ““مصسفاة اسسبع““ ليتم تكريره بعد ذلك
ل-ت-دع-ي-م ال-ق-درات ا’ن-ت-اج-ي-ة ال-داخ-لية  ،كما
توجد Ãنطقة جنوب تسسابيت  32بئرا نفطيا
وتشس -ه-د اŸن-ط-ق-ة ت-ط-ورا م-ل-ح-وظ-ا ب-ال-نسس-ب-ة
Óب -ح -اث وا’سس -ت-كشس-اف-ات واسس-ت-غÓ-ل م-ادة
ل -أ
البÎول بع ÚاŸكان.
ك- -م- -ا اوضس- -ح اŸت- -ح -دث ع -ن وج -ود ع -دة

العدد
17882
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شسركات
وطنية كالشسركة الوطنية للجيو فيزياء
التي تعمل ‘ جميع اÛا’ت ا’سستكشسافية
ال -زل -زال -ي -ة ب -اإ’ضس-اف-ة ا ¤الشس-رك-ات اج-ن-ب-ي-ة
مثل« » bjpالتي تعمل Ãنطقة تيÔكوك ،
معتÈا اياها تعمل بطرق حديثة جدا على
غرار طريقة الثÓثية ا’بعاد  ،وهي طريقة
تكنولوجية حديثة  ،مؤوكدا ان ادرار منطقة
بÎولية غازية بامتياز  ،موضسحا انه توجد
ع- -دي- -د ا’سس- -ت- -كشس -اف -ات ‘ شس -م -ال ال -و’ي -ة
ووسسطها وجنوبها .
وقال لنصساري ،ان باطن اقليم و’ية ادرار
يتوفر على كميات كبÒة من الغاز الطبيعي ،
‡ا مكنها من ا’سستفادة من مركز Œفيف
الغاز باسسبع  ،فمن خÓل هذا اŸركز يتم
“ويل معظم البلديات بالغاز الطبيعي وكذلك
ﬁطات توليد الطاقة الكهربائية اŸوجودة

بحيث يتم نقل الغاز
ال -ط-ب-ي-ع-ي ع-ن ط-ري-ق
ان -اب -يب م -ن-ط-ل-ق-ة م-ن
سسبع ا ¤تيميمون Áون
اŸن-اط-ق الشس-م-ال-ي-ة من
الو’ية ‡ ،ونا ‘ ا’ن
ذاته اŸناطق اÙاذية
له انبوب آاخر من سسبع
ا ¤ع Úصسالح Áر بكل
م- -ن ادرار ورق- -ان واول- -ف
‡ون-ا اŸن-اط-ق ا÷ن-وب-ي-ة
م -ن ال -و’ي-ة ع-ل-ى مسس-اف-ة
ق -دره -ا  768ك- -ل- -م  ،وق -د
اسس -ت -ف -ادت  23ب-ل-دي-ة من
الغاز الطبيعي  ،اضسافة ا¤
رب - - - - -ط  68قصس -را ب-ال-غ-از
الطبيعي .
وق - -ال ل - -نصس - -اري ان ه- -ذه
ا’سستثمارات الطاقوية التي تتميز بها و’ية
ادرار ل- -ه- -ا ان- -ع -ك -اسس اي -ج -اب -ي ع -ل -ى ح -ي -اة
اŸواطن Úباعتبارها تسساهم ‘ اسستقرارهم
ك- -م- -ا تسس- -اه- -م ‘ –سس Úا’ط- -ار اŸع- -يشس -ي
للسسكان  ،فضس Óعن انها تسساهم ‘ ادخال
ال- -و’ي- -ة ‘ اÿري- -ظ- -ة ال- -غ- -ازي- -ة ال- -بÎول -ي -ة
ا÷زائرية .
لÓشسارة ان و’ية شسهدت عديد اŸشساريع
الطاقوية على غرار اÛمع الغازي شسمال
رقان  ،و›مع توات غاز و›مع تيميمون غاز
با’ضسافة ا ¤مصسفاة اسسبع .
وتاتي هذه اŸشساريع من اجل دفع عجلة
ال-ت-ن-م-ي-ة ‘ ال-و’ي-ة وا’سس-ت-غÓ-ل ا’م-ثل لهذه
الÌوات زيادة على ذلك توف Òمناصسب شسغل
لشسباب الو’ية .

اÛمع الغازي شسمال رقان تقدر الطاقة
اإ’نتاجية لهذه اŸنشسأاة الغازية بأاك Ìمن 8
مÓي Úم Îمكعب يوميا و 148برميل من
اŸكثفات يوميا ‘ ح Úتشسمل خطة تطوير
هذا ا◊قل للوصسول إا ¤أاك Ìمن  2مليار مÎ
مكعب من الغاز سسنويا على مدى  12سسنة .

ابار غازية غÒت منطقة رقان
يعتمد التشسغيل اأ’و‹ لهذا اÛمع الذي
أا‚ز بغÓف ما‹ قارب  3مليار دو’ر على
اسستغÓل  10آابار غازية من أاصسل  104بئرا
متواجدة با◊قل الغازي Ÿنطقة رقان.
و تتوزع اآ’بار التابعة للمجمع الذي تقدر
احتياطاته بأاك Ìمن  88مليار م Îمكعب منها
 55مليار م Îمكعب مسسÎجعة على كل من
مناطق رقان شسمال و أازرافيل جنوب  -شسرق
و ك- -ح- -ل- -وشس و ك- -ح- -ل- -وشس ج- -ن -وب و سس -ا‹ و
تيلول.Úويندرج هذا اŸشسروع الطاقوي الهام
ضس -م -ن شس -راك -ة ج-زائ-ري-ة اأج-ن-ب-ي-ة ب› Úم-ع
سسوناطراك وكل من ريبسسول (إاسسبانيا) و أار
دي أاو( أاŸانيا) و إاديسسون ( إايطاليا).و قد
انطلقت عملية Œسسيده منذ  2012بعد أان
أاوك -لت م-ه-م-ة إا‚ازه Ûم-ع ب-يÎوف-اك.وق-د
شسملت الشسراكة لتجسسيد هذا اÛمع الغازي
إا‚از كل من شسبكة النقل و جمع الغاز و خط
قناة لضسخ الغاز اŸوجه للتسسويق “تد على
مسسافة  74كلم.
ويعد ›مع رقان شسمال ‰وذجا لتقاسسم
اإ’نتاج ب Úسسوناطراك  ‘ 40اŸائة وريبسسول
 ‘ 29.25اŸائ- - -ة و ‘ 9.5اŸائ - - - -ة أ’ر دي
وإاديسسون  ‘ 11.25اŸائة.
و ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق Ãج -م -ع ح -اسس -ي ب-ارودة

 GTIMالكائن بتميمون فقد قدرت طاقته
ا’نتاجية ب  5مÓي Úم Îمكعب يوميا و 446
برميل يوميا من اŸكثفات  ،هذا وقد دخل
اÛمع الغازي بتيميمون (منطقة ““ حاسسي
بارودة ““) الواقعة على بعد  250كلم شسمال
أادرار ،مرحلة اإ’نتاج ،العام اŸاضسي ، 2018
‘ إاطار تعزيز القدرات ا’نتاجية الوطينة من
اŸواد الطاقوية اŸوجهة لÓسستهÓك اÙلي
والتصسدير نحو اأ’سسواق اÿارجية على حد
سسواء
وي -أات -ي Œسس-ي-د مشس-روع اÛم-ع ال-غ-ازي
ب- -ت- -ي- -م- -ي- -م- -ون ‘ إاط- -ار شس- -راك- -ة ب› Úم -ع
سس -ون -اط-راك ( 51ب -اŸائ -ة) وشس -رك -ة ت -وت-ال
الفرنسسية ( ‘ 37.75اŸائة ) وشسركة سسيبسسا
اإ’سس-ب-ان-ية ( ‘ 11.25اŸائ- -ة) ،ك- -م -ا ويضس -م
اÛمع الذي اسستكملت أاشسغال إا‚ازه الشسركة
ال -ك -وري-ة ا÷ن-وب-ي-ة ““سس-امسس-ون-غ““ ب-ع-د تسس-ري-ع
وتÒتها وفق توجيهات السسلطات العمومية،
قاعدة حياة ومنشسآات Ÿعا÷ة الغاز و قاعدة
للصسيانة ،وشسبكة Œميع ،وأانبوب لضسخ الغاز
اŸوجه للتصسدير.
‘ ن- -فسس السس- -ي- -اق،ي- -ن -درج دخ -ول ه -ذه
اŸنشس - -أاة ال- -غ- -ازي- -ة ح- -ي- -ز اإ’ن- -ت- -اج ‘ إاط- -ار
إاسسÎات-ي-ج-ي-ة ›م-ع سس-ون-اط-راك ال-رامية إا¤
رف-ع إان-ت-اج-ه-ا ال-غ-ازي وت-ع-زي-ز ق-درات ح-قول
أاخرى’ ،سسيما خÓل الظرف ا◊ا‹ الذي
تعيشسه السسوق النفطية على اŸسستوى العاŸي
وتراجعه جل موارد ومداخيل البلدان التي
تعتمد على ا’قتصساد الريعي كما هو الشسأان
بالنسسبة للجزائر.
وب- -خصس- -وصس ›م- -ع ت- -وات غ -از ال -ك -ائ -ن
بالناحية الشسمالية من عاصسمة الو’ية على
بعد ازيد  60كلم و ينتج هذا اŸصسنع 12.8
مليون م Îمكعب ‘ اليوم من الغاز اŸوجه
للبيع اي ما يقدر ( 4.5مليار م Îمكعب ‘
السسنة ) و  1.800برميل ‘ اليوم من اŸكثفات
الثابتة .
و ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق Ãخ -ط -ط ت -ط -وي -ر ه-ذا
اŸشسروع  ،يتمثل ‘ القيام بحفر  18بئرا منتج
ل-ل-غ-از و تشس-ي-ي-د م-ع-م-ل Ÿع-ا÷ة ال-غ-از ب-قدرة
معا÷ة تقدر ب14.3مليون م مكعب ‘ اليوم .
كما سسيتم ا‚از شسبكة جمع و شسحن و
توزيع وكذا طرقات وشسريط هبوط و كذا
قاعدة للعيشس و ﬂيم امني.
هذا وقد ” تطوير حقل توات من طرف
›مع سسوناطراك بنسسبة  35باŸائة وشسريكها
الÈيطا Êنبتون إانÒجي بنسسبة  65باŸائة.
مصسفاة اسسبع تعد من اهم اŸشساريع التي
اسستفادت منها اŸنطقة حيث مكنت الو’ية و
و’يات ا÷نوب الغربي من تقليصس اŸسسافات
البعيدة التي كانت تفصسلها عن ﬂازن التموين
من جهة ا ¤جانب هذا خلق مناصسب شسغل
للو’ية حيث اضسحت  100باŸئة يد العاملة
بها وطنية بعدما كانت ‘ السسابق  70باŸئة
يد العاملة ﬁلية والباقي اŸتعامل الصسيني ،
كما تتميز باحÎام معاي Òا’من والسسÓمة .

ششيخاوي ،مدير صشندوق التأام Úعلى البطالة بتندوف:

 430مؤؤسسسسة اسستحدثت  1847منصسب عمل

ارتياح لتمديد سسن ا’سستفادة من القروضض إا 55 ¤سسنة
لجراءات ا÷ديدة اŸتخذة ‘ إاطار التكفل أاكÌ
كششف ““ششيخاوي اسشماعيل““ مدير وكالة ““كناك““ بتندوف عن ارتياحه ل إ
لسشتفادة من الصشندوق من
لجراءات و التي ” من خللها رفع سشن ا إ
بالششباب ،حيث أاوضشح اŸتحدث عن الششروع ‘ العمل بهذه ا إ
 30ا 55 ¤سشنة بدل  50سشنة ‘ السشابق ،و اعت Èمدير الوكالة أان هذه اÿطوة من ششأانها تغطية فئة عريضشة من اŸواطن Úو
لجراء ا÷ديد لها
اسشتفادتهم من مششاريع ““كناك““ ،وأاششار ““ششيخاوي اسشماعيل““ لـ«الششعب““ ،أان هذه الفئة اŸسشتهدفة من ا إ
لقتصشاد اÙلي و تدخل ‘ صشلب اهتمامات الصشندوق.
مؤوهلت وقدرات “كنها من إانششاء مششاريع تدعم ا إ
الشسغل من أاوسسع أابوابه ،حيث –صسي وكالة اأ’سسد من رغبات الشسباب بحوا‹  476ملف،
““كناك““ بتندوف حوا‹  430مؤوسسسسة مسستغلة يليه قطاع اÿدمات بـ 381ملف ‘ ،ح Úجاء
سسجلت الوكالة الو’ئية للصسندوق الوطني بالو’ية اسستفاد أاصسحابها من قروضس الوكالة ،قطاع الصسناعة ‘ اŸرتبة اأ’خÒة بحوا‹ 69
للتأام Úعن البطالة ““كناك““ بتندوف أارقاماً منها  11مؤوسسسسة تزاول نشساطها بصسفة عادية ملف من ›موع  1371ملف مودع لدى الوكالة
إاي-ج-اب-ي-ة خÓ-ل السس-ن-ة ال-ف-ارط-ة ت-ع-كسس مدى ‘ بلدية أام العسسل ،هذه اŸؤوسسسسات ،خلقت إا ¤غ -اي -ة ن -ه-اي-ة  ،2018و شس -ه -دت السس -ن -وات
اهتمام الصسندوق بفئة الشسباب ا◊امل لفكرة حوا‹  1847منصسب عمل ب Úدائم و مؤوقت ،اأ’خÒة ت -راج -ع ً-ا ‘ ع-دد الشس-ب-اب ال-واف-دي-ن
مشسروع من خÓل التكفل و اŸرافقة الدائم ‘ Úان -ت -ظ -ار ا’ن -ط Ó-ق ال -ف -ع -ل -ي ◊وا‹  520ع -ل -ى شس -ب -اب-يك ال-وك-ال-ة بسس-بب ال-تشس-ب-ع ال-ذي
أ’صس- -ح- -اب اŸشس- -اري- -ع م- -ن الشس- -ب -اب ا◊اِل -م مشسروع ” “ويله من أاصسل  1102ملف مقبول وصس -لت إال -ي -ه ب -عضس اأ’نشس -ط -ة ع -ل-ى حسس-اب،
بامتÓك مؤوسسسسته اÿاصسة.
ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-وك-ال-ة ال-و’ئ-ي-ةُ ،ي-ت-وق-ع م-ع-ها والشس -روط ال -ت -ع -ج -ي-زي-ة ال-ت-ي يشسÎط-ه-ا ب-نك
ال- -فÓ- -ح- -ة و ال- -ت- -ن- -م- -ي -ة ال -ري -ف -ي -ة ‘ ب -عضس
ح -رصست وك -ال -ة ت -ن -دوف ع -ل -ى ال -ت-جسس-ي-د توف 2339 Òمنصسب شسغل.
Óه-داف ال-ع-ام-ة ل-لصس-ندوق الوطني
ال-ف-ع-ل-ي ل -أ
ب-حسسب م-دي-ره-ا ال-و’ئ-ي اسس-ت-ق-ب-لت وك-الة النشساطات.
هذا اأ’مر ا دفع بوكالة ““كناك““ تندوف ا¤
للتأام Úعن البطالة باإ’حتكاك الدائم مع فئة تندوف للصسندوق الوطني للتأام Úعن البطالة
البطال Úو تشسجيع الشسباب العاطل عن العمل م -ن-ذ إانشس-ائ-ه-ا ح-وا‹  1371م-ل-ف م-ن-ه-ا  205ت-ن-ظيم  05دورات ت -ك -وي -ن-ي-ة ‘ ط-رق تسس-يÒ
إ’نشساء مشساريعهم اÿاصسة ،والولوج ا ¤عا ⁄إان -اث ،و اسس -ت -ح -وذ ق -ط-اع ال-ن-ق-ل ع-ل-ى حصس-ة مؤوسسسسة و غرسس روح اŸقاو’تية اسستفاد منها

تندوف :عويشش علي

 180شس -اب و شس-اب-ة ُت-وجت ب-تسس-ل-ي-م شس-ه-ادات
ل-ل-مسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ه-ذه ال-دورات ،ك-ما عملت
ال -وك -ال -ة ع -ل -ى ت -ن -ظ -ي -م ل-ق-اءات م-ع الشس-ب-اب
اŸسس -ج -ل Úل -دى ال -وك -ال-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-ل-تشس-غ-ي-ل
ب- -ه- -دف ان- -تشس- -ال- -ه -م م -ن ال -ب -ط -ال -ة و إانشس -اء
مشساريعهم اÿاصسة و التوقيع على العديد من
ا’تفاقيات الثنائية مع قطاعات ﬂتلفة.

’ ي -زال اإ’ق -ب -ال ﬁتشس-مً-ا ع-ل-ى اأ’نشس-ط-ة
ال -ف Ó-ح -ي -ة ل -دى وك -ال-ة ““ك-ن-اك““ ب-ت-ن-دوف ،إاذ
–صسي الوكالة حوا‹  112ملف مودع منذ
إانشس -ائ -ه-ا ‘ ،ح Úغ-ابت اأ’نشس-ط-ة اŸت-ع-ل-ق-ة
بÎب - -ي- -ة اŸواشس- -ي رغ- -م ال- -ط- -اب- -ع ال- -رع- -وي
للمنطقة.
شس- -ب- -اب ال- -و’ي- -ة ‡ن ي- -رغ -ب -ون ‘ خ -ل -ق
م- -ؤوسسسس- -ات لÎب- -ي- -ة اإ’ب- -ل أاو إان- -ت -اج ا◊ل -يب
اصسطدموا بشسروط تعجيزية لبنك الفÓحة و
ال -ت -ن -م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة ال-ق-اضس-ي-ة بضس-رورة ح-ي-ازة
اŸسستفيد على حظÒة مسساحتها اإ’جمالية
 02هكتار أاو أاك Ìقبل اإ’سستفادة من مشسروع
لÎبية اإ’بل ،و هي شسروط ’ تÓئم طبيعة
ال- -نشس- -اط ال- -ذي ي- -ف- -رضس Œول اŸواشس -ي ‘
مسس -اح -ات شس -اسس -ع -ة و ط -ب -ي-ع-ة اإ’ب-ل ال-ت-ي ’
Áكنها التأاقلم ‘ ا’أماكن اŸغلقة ما يؤوثر
سسلباً على مردوديتها من ا◊ليب ،إاضسافة ا¤
غياب وعاء عقاري فÓحي بالو’ية.
و لهذا دعا م Òالصسندوق الشسباب ا ¤فتح
Óسستثمار الفÓحي و “كينهم من
اÛال ل إ
خلق نشساطات فÓحية عن طريق ““كناك““ مع
اأ’خذ بع Úاإ’عتبار طبيعة اŸنطقة الرعوية.

الثÓثاء  26فيفري  2019م
الموافق لـ  21جمادى الثانية  1440هـ
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ﬁطة نقل إŸسسافرين بالشسرإقة

انعدام اŸرافق ومناوشسات يومية ب Úالركاب
تشسهد ﬁطة نقل إŸسسافرين ببلدية إلشسرإقة حالة من إلتدهور إسستدعت من إŸوإطن Úمطالبة إلسسلطات
’خÒة إعادة ترميم منذ عدة
إÙلية بضسرورة إعادة تهيئتها وجعلها ترقى لتطلعاتهم ،حيث  ⁄تشسهد هذه إ أ
ل زيادة إÿطوط إلÈية على مسستوإها.
سسنوإت دخلت ‘ حالة من إلفوضسى خاصسة ‘ ظ ّ
أاك Èقدر ‡كن من الربح ليتسسبب ‘
معاناة يومية للمواطن Úالذين أابدوا
امتعاضسهم لهذه الوضسعية التي تزداد
تأازما ‘ كل مرة.
ولعلّ ا◊ديث عن وضسعية ا◊افÓت
التي أاكل عليها الدهر وشسرب بعد 30
سسنة من العمل لتشسّكل عبئا كبÒا على
البيئة وصسحة اŸواطن Úأاهم النقاط
السسوداء التي لتزال “يز هذا الشسقّ
ما زاد من تدهور الوضسع أاك‡ Ìن هو
عليه.
‘ ح Úل ت- -زال ﬁط- -ات ال -ن -ق -ل
ب- -ال- -ع- -اصس- -م- -ة ع- -ل -ى غ -رار اŸواق -ف
اŸن -تشس -رة ب-أاغ-لب ب-ل-دي-ات ال-ع-اصس-م-ة
م -ت -أاخ-رة ج-دا ،ب-اع-ت-ب-ار أان-ه-ا ت-ف-ت-ق-ر
ل- -ل- -م- -ق- -اي- -يسس ال- -ع- -اŸي- -ة وإا ¤أادن- -ى
ت -زال م -ت -أاخ -رة ن -وع -ا م -ا ع -ن م-ا ه-و
األب- -ج- -دي- -ات الضس- -روري -ة Ÿصس -ط -ل -ح
ا÷زائر :آاسسيا مني
ق
م -ط -ل -وب خ-اصس-ة ،م-ا ت-عّ-ل-ق ب-ت-ط-ب-ي-
خدمات بالرغم من أان كلمة موقف
اŸقاييسس العاŸية من الناحية التقنية
تعنى بالضسرورة أاماكن لÓنتظار –وي
أاك - - -د ‘ ه- - -ذا اŸق- - -ام ع- - -دد م- - -ن
والزمنية ‘ ›ال النقل الÈي الذي
ع - -ل- -ى األق- -ل ع- -ل- -ى ع- -دد ك- -اف م- -ن
»
اŸسس -اف -ري -ن ‘ تصس -ري -ح لـ «الشس -عب
يشسهد حالة من الفوضسى ليسس فقط
ال - -ك - -راسس - -ي وأاكشس- -اك لشس- -راء ب- -عضس
م
‡ن ال -ت -ق-ي-ن-اه-م ب-اÙط-ة ع-ن ع-د
Ãح -ط -ة ن -ق -ل اŸسس -اف -ري -ن ب -ب -ل -دي-ة
ا◊اجيات وكذا مراحيضس ،ولكن ما
ن
ت- -وف- -ر ال- -ع- -دد الÓ- -زم م- -ن األم- -اك -
الشسراقة بل على مسستوى العديد من
ه -و م-ل-ح-وظ ع-ن-دن-ا ف-ه-ي ع-ب-ارة ع-ن
ك
اÿاصسة ÷لوسس اŸنتظرين ،ناهي
بلديات العاصسمة.
مسساحات لضسمان وقوف اŸسسافرين.
ز
ي
عن ضسيق اÙطة الذي جعلها تتم ّ
حيث ما تزال تعا Êعدة ﬁطات
وضس -ع -ي -ة اسس -ت -دعت مسس -ت-ع-م-ل-ي
م
ب - -ف - -وضس - -ى ع - -ارم- -ة بسس- -بب ت- -زاح- -
م - -ن ن - -فسس اŸشس - -اك - -ل ع - -ل - -ى غ- -رار
ﬁط-ات ال-ن-ق-ل ي-ن-اشس-دون السس-ل-ط-ات
⁄
اŸسسافرين باعتبار أان مسساحتها
اف- -ت- -ق- -اره -ا ل -ل -م -ق -اي -يسس ال -ع -اŸي -ة،
اÙلية ل›Èة مرافق مكملة ‘ هذه
ن
ي
ر
تعد تتوافق والكم الهائل للمسساف
تصس - -رف - -ات ل مسس - -ؤوول - -ة م- -ن ط- -رف
اÙطات التي وإان وجدت ،باعتبار
الذين يقصسدونها بصسفة يومية.
ال- - -ق- - -ابضس ،Úت - -ك - -ديسس اŸواط - -ن،Ú
أان عدد من بلديات العاصسمة ل “لك
ة
م
ا
ه
ل
ا
يحدث هذا رغم اŸشساريع
مشس -ادات ك Ó-م -ي -ة ب -ي -ن -ه-م ،ووضس-ع-ي-ة
حتى Ùطة النقل .
ر
ي
و
ط
ت
التي أاطلقها القطاع ‘ إاطار
كارثية للحافÓت ولعلّ أاقل ما Áكن
ورغم ا◊الة التي ل تزال تعرفها
ر
س
ش
ع
ل
ا
ل
البني التحتية واŸنشسآات خÓ
أان نصس -ف ب -ه ال -ن -ق-ل ا◊ضس-ري وشس-ب-ه
هذه اÙطات إال أان هذا ل ينسسينا
ة
ل
م
ج
سس- - -ن- - -وات األخÒة ف - -رغ - -م
ا◊ضسري با÷زائر بالكارثي ،خاصسة
ا◊ديث ع - -ن جّ- -ل اŸشس- -اري- -ع ال- -ت- -ي
اإلصسÓحات التي عرفها القطاع ،إا ّ
ل
أام -ام السس-ب-ل ال-ت-ي ي-ت-ب-ع-ه-ا ال-ق-ابضس-ون
شس -ه -ده -ا ال -ق -ط -اع ‘ ال-فÎة األخÒة
أاّنه يظّل من ب Úالقطاعات التي ل
لضسمان أاك Èعدد من الركاب لتحقيق
والتي خّففت من أازمة النقل.

’رباب إلعائÓت ببلعباسس
’ولوية Ÿزدوجي إلطلب ‘ إلصسيغت Úو أ
إ أ

 8آا’ف طلب للحصسول على  500وحدة بصسيغة السسكن الÎقوي اŸدعم

شس-رعت إل-ل-ج-ن-ة إل-ت-اب-ع-ة ل-دإئرة
سسيدي بلعباسس ‘ إجرإء –قيقات
ميدإنية بخصسوصس طالبي إلسسكن
إلÎق - -وي إŸدع - -م ب - -الصس - -ي - -غ - -تÚ
إلقدÁة وإ÷ديدة لضسبط قائمة
إŸسستفيدين من حصسة  500وحدة
سس-ك-ن-ي-ة ،وإل-ت-ي ت-ع-د ضس-ئ-ي-لة جدإ
م -ق-ارن-ة ب-ال-ع-دد إل-ك-ب Òل-ل-م-ل-ف-ات
وإلذي فاق  8آإ’ف طلب.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو
أافاد عبد القادر سسعدي رئيسس دائرة
سس -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس ،أان مصس -ا◊ه ق-امت
بتكليف ÷نة إاحصساء و–قيق ميداÊ
تضسمّ ÷ان ّﬁلفة للتحقيق ‘ ملفات
اÎŸشس- -ح Úل- -ل- -حصس -ول ع -ل -ى السس -ك -ن
الÎق -وي اŸدع -م ،وه -و اإلج -راء ال -ذي
جاء نتيجة الطلب الهائل على السسكن
الÎق- - -وي اŸدع- - -م ال - -ذي Œاوز 8000
ط -لب م -ق -اب-ل  500وح -دة سس-ك-ن-ي-ة م-ن
ا◊صس -ة ا◊ال -ي -ة اıصسصس -ة ل -ل -ولي -ة،
بنسسبة ل تتجاوز  10باŸائة ،األمر الذي
يصسّعب من مهمة اللجنة ،وأاكد أان اللجنة
وك -م -رح -ل -ة أاول -ي -ة ق -امت ب -دراسس -ة ك -ل

اŸل -ف-ات ال-ق-دÁة وا÷دي-دة اŸودع-ة،
ما ب 2012 Úو ،2013إا ¤غاية انتهاء
”
العملية Ãا ‘ ذلك اŸلفات التي ّ
إايداعها على مسستوى البلدية واŸلفات
التي أاودعت على مسستوى مقر الدائرة
والتي فاق عددها  15أالف ملف ،حيث
” جمع كل اŸلفات ودراسستها دراسسة
ّ
دقيقة أاسسفرت عن اسستخراج  2000ملف
مزدوج ‡ن أاودعوا ملفات ‘ الصسيغة
القدÁة وا÷ديدة والذين سستكون لهم
األول -وي -ة ‘ اإلسس -ت -ف -ادة ،ك-م-ا سس-ت-م-ن-ح
األولوية أايضسا إا ¤أارباب العائÓت ‡ن
هم ‘ أامسس ا◊اجة للسسكن ،وأاشسار أان
طالبي هذه الصسيغة جلهم من اŸوظفÚ
‘ قطاعات ﬂتلفة كالÎبية ،الصسحة
ومصسالح األمن ،مذكرا ‘ الوقت ذاته
أان الشس- -ط- -ر األول م- -ن اŸسس- -ت- -ح- -ق -ات
اŸالية لهذه الصسيغة السسكنية سسيÎاوح
ما ب 80 Úوحتى  100مليون سسنتيم ،على
أان تكون الشسقق بصسيغة  3غرف فقط.
و‘ ذات السسياق عقد اŸسسؤوول األول
ع- -ن ال- -ولي- -ة ل- -ق- -اء ل -دراسس -ة وضس -ع -ي -ة
اŸشس -اري -ع السس-ك-ن-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف األ‰اط
ب- -ولي- -ة سس- -ي- -دي ب- -ل- -ع- -ب -اسس ك -السس -ك -ن
الجتماعي التسساهمي ،السسكن الÎقوي

اŸدعم،سسكنات البيع باليجار والسسكن
ال-ري-ف-ي ،أاي-ن أاع-ط-ى ت-ع-ل-ي-م-ات صسارمة
ت-قضس-ي ب-اسس-ت-دع-اء اŸرق-ي Úال-عقاريÚ
اŸتقاعسس ‘ Úإا‚از الÈامج اŸوكلة
لهم ،مع إاعادة بعث اŸشساريع اŸتوقفة،
وكذا الرفع من وتÒة اإل‚از ،على أان
ت-ق-وم ال-ل-ج-ن-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة ال-ولئ-ي-ة باتخاذ
ق- -رار فسس -خ ع -ق -ود اŸل -ك -ي -ة ‘ ح -ال -ة
ال -ت -ق -اعسس وم -ن -ح ه -ات -ه اŸشس-اري-ع إا¤
م- -رق -ي ع -ق -اري ع -م -وم -ي آاخ -ر إل“ام
األشس -غ -ال اŸت -ب -ق -ي -ة وتسس -ل -ي -م ال -ع-ق-ود
النهائية ،كما دعا اŸكتتب Úإا ¤تأاسسيسس
جمعية لتسسهيل عملية التواصسل معهم
والتأاسسسس قضسائيا.
”
وعن سسكنات البيع باليجار فقد ّ
اتخاذ جميع التداب ÒالÓزمة من أاجل
الن- -طÓ- -ق ال- -ف -ع -ل -ي ‘ مشس -روع 2000
وح-دة سس-ك-ن-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة سس-ي-دي بلعباسس،
مع ربط مشسروع  800سسكن عدل ببلدية
سس -ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ط-ري-ق تسس-ال-ة بشس-ب-ك-ة
الصس -رف الصس -ح -ي ح -ت -ى ي-ك-ون ج-اه-زا
لتسسليم بتاريخ  19مارسس القادم.
” إاعذار
أاما عن السسكن الريفي فقد ّ
 1478مسس -ت -ف -ي -د ‡ن –ّصس -ل -وا ع -ل-ى
الشسطر األول من اإلعانة و ⁄يقوموا
ب -ت -ق -د Ëط -لب ا◊صس -ول ع-ل-ى الشس-ط-ر
ال- -ث- -ا‡ ،Êا ي- -ع- -د خ -رق -ا ل -ب -ن -ود دفÎ
الشس -روط ،ح -يث ي -ت-وّج-ب ع-ل-ي-ه-م إا“ام
األشس -غ -ال ال -واجب إا‚ازه -ا ،و‘ ح-ال-ة
التقاعسس يلزم هؤولء بإارجاع اŸنحة مع
إام -ك -ان -ي -ة تسس -ج -ي-ل م-ت-اب-ع-ات قضس-ائ-ي-ة
ضسدهم.
وم- -ن ج- -ه- -ت- -ه كشس -ف دي -وان الÎق -ي -ة
والتسسي Òالعقاري لولية سسيدي بلعباسس
أان سسنة  ،2019سستشسهد برنا›ا ضسخما
‘ توزيع السسكنات العمومية اليجارية،
حيث يرتقب تسسليم  4666وحدة سسكنية
ع-ل-ى م-راح-ل Ãخ-ت-ل-ف ب-ل-ديات الولية
منها  1300وحدة سسكنية خاصسة بدائرة
سسيدي بلعباسس منها  1000وحدة بقطب
تلمو Êالذي يضسم حصسة  2000وحدة
سسكنية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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عزوف كب Òعن دفع إيجار إلسسكنات إ’جتماعية ببومردإسس

 90مليار سسنتيم مسستحقات ديوان الÎقية والتسسي Òالعقاري

ق دي- -وإن إلÎق- -ي- -ة وإل- -تسس -يÒ
د ّ
إلعقاري لو’ية بومردإسس ناقوسس
إÿط- -ر بسس- -بب ع- -زوف إŸوإط- -نÚ
إŸسس - -ت - -ف - -ي - -دي - -ن م - -ن إلسس - -ك- -ن- -ات
إ’ج-ت-م-اع-ي-ة ع-ن دف-ع مسس-تحقات
’مر إلذي زإد
’يجار إلشسهرية ،إ أ
إ إ
م- - -ن أإع- - -ب - -اء إŸؤوسسسس - -ة وإرت - -ف - -اع
إŸسس-ت-ح-ق-ات إل-ن-اجمة عن إلتأاخÒ
إ ¤حوإ‹  90مليار سسنتيم ،حسسب
تصس-ري-ح-ات م-دي-ر إل-دي-وإن ﬁم-د
شس -ري -ف ع -ون ‘ ،وقت ت-ب-ق-ى ف-ي-ه
إ◊ظÒة إل- -و’ئ- -ي- -ة ب -ح -اج -ة إ¤
ت -ط -ه Òم -ن إل-دخÓ-ء وإŸسس-ت-غ-لÚ
غ Òإلشسرعي Úللشساليهات..

بومرداسس ..ز /كمال
تعود قضسية مسستحقات ديوان الÎقية
وال -تسس -ي Òال -ع -ق -اري ل -ب -وم -رداسس ل -دى
اÿواصس الذين اسستفادوا من سسكنات
اج-ت-م-اع-ي-ة اي-ج-اري-ة ل-ل-ظ-ه-ور إاعÓ-م-يا
›ددا ،ب -ع -د ارت -ف -اع رق -م ال -دي-ون اإ¤
حدود  90مليار سسنتيم وهو رقم كبÒ
ب-ال-نسس-ب-ة Ÿؤوسسسس-ة ع-م-وم-ي-ة ذات ط-ابع
Œاري تسس - -ع - -ى إا ¤السس - -ت - -ف - -ادة م- -ن
ا◊ظÒة السس -ك -ن -ي -ة ال -ت-ي تشس-رف ع-ل-ى
تسسيÒها اŸقدرة باآللف عﬂ Èتلف
الÈام- -ج والصس- -ي- -غ ال- -ت -ي اسس -ت -ف -اد م -ن
اŸواطن منذ عقود كان اآخرها حصسة
السسكنات الهشّسة وإاعادة اإسسكان قاطني
الشساليهات اŸقدرة بأازيد من  15األف
شسا‹..
حسسب م- - -دي- - -ر اŸؤوسسسس- - -ة ،ف- - -إان 75
ب -اŸائ -ة م -ن اŸسس -ت-أاج-ري-ن  ⁄ي-دف-ع-وا
مسس -ت -ح-ق-ات ال-ك-راء وف-ق آاخ-ر حصس-ي-ل-ة
سسنة  ‘ ،2018ح Úيبقى الديوان شسبه
عاجز عن اسسÎجاع ديونه لدى الزبائن
رغ -م اإلج -راءات اŸت -خ -ذة ل -ت -حسس -يسس
اŸع- -ن- -ي Úبضس -رورة دف -ع ه -ذه اŸب -ال -غ
الشس-ه-ري-ة ال-رم-زي-ة أاح-ي-ان-ا م-ق-ارن-ة م-ع
القيمة اŸالية لهذه السسكنات عن طريق
التقّرب بطريقة مباشسرة ‘ حملة يقوم
بها األعوان وتسسهيÓت أاخرى عديدة
ل -ع -م -ل-ي-ة ال-دف-ع ع-ن ط-ري-ق ال-ب-ط-اق-ات

البنكية ،وهذا قبل اللجوء إا ¤العدالة
إلج - -ب - -ار اŸت- -أاخ- -ري- -ن ع- -ل- -ى تسس- -وي- -ة
اŸسستحقات.
ك- -م- -ا ان -ع -كسست ع -م -ل -ي -ة ال -ت -أاخ -ر ‘
اسسÎج-اع اŸسس-ت-ح-ق-ات اŸال-ي-ة الكبÒة
ب-ط-ري-ق-ة سس-ل-ب-ي-ة ع-ل-ى أاشس-غ-ال الصس-يانة
والÎم -ي -م ل-ل-ح-ظÒة السس-ك-ن-ي-ة ال-ولئ-ي-ة
ودفع مسستحقات أاعوان األمن ،خاصسة
واأن ال -دي-وان ق-د ب-اشس-ر م-ؤوخ-را ع-م-ل-ي-ة
واسس - -ع- -ة إلع- -ادة ت- -ه- -ي- -ئ- -ة السس- -ك- -ن- -ات
الجتماعية عﬂ Èتلف بلديات الولية
و–سس Úال -واج -ه-ات اÿارج-ي-ة ب-إاع-ادة
دهن ا÷دران اŸهÎئة ،مع ذلك تبقى
م -ه -م -ة اسسÎج -اع مسس-ت-ح-ق-ات ال-دي-وان
صسعبة ،خاصسة ‘ ظّل الوضسعية الغامضسة
للحظÒة السسكنية ،حيث ل تزال الكثÒ
من العمارات الجتماعية مغلقة وغÒ
مسس -ت -غ -ل -ة م -ن ق -ب-ل أاصس-ح-اب-ه-ا وأاخ-رى
مسس -ت -أاج -رة ألشس -خ -اصس آاخ -ري -ن بسس-بب
ع -م -ل -ي -ة ال -ب -زنسس -ة ال -ت -ي ط -الت م -ل -ف
الشس-ال-ي-ه-ات ب-ولي-ة بومرداسس باسستفادة
أاشسخاصس من خارج الولية على حسساب
ال -ع -ائÓ-ت اŸسس-ت-ح-ق-ة ل-ه-ذه السس-ك-ن-ات
والدليل اآلف الطلبات على السسكنات
الجتماعية مازالت مكدسسة ‘ الدوائر،
ن -اه -يك ع -ن صس -ع -وب -ات ب -ي -ع اÓÙت
التجارية عن طريق اŸزايدة ،ما دفع
بالديوان اإ ¤اقÎاح صسيغة جديدة للبيع
ع -ن ط-ري-ق ال-ت-قسس-ي-ط ل-ف-ائ-دة الشس-ب-اب
لتغطية جزء من التكاليف.

إلصسناعات إلغذإئية ،إلبيئة وإŸياه تخ ّصسصسات جديدة بسسكيكدة

قافلة –سسيسسية للتكوين اŸهني بأاحياء اŸدينة

جابت قافلة –سسيسسية إعÓمية
خ -اصس -ة ب -ادر ب -ه -ا ق-ط-اع إل-ت-ك-وي-ن
وإل-ت-ع-ل-ي-م إŸهنيﬂ ،Úتلف أإحياء
ع- -اصس- -م- -ة إل- -و’ي- -ة وإل- -ب- -ل -دي -ات
إÛاورة إن -ط -ل -قت م -ن أإم-ام م-رك-ز
إل-ت-ك-وي-ن وإل-ت-ع-ل-ي-م إŸهني لبلدية
ح -م -ادي ك -روم -ة ب-ه-دف –سس-يسس
جميع إلفئات إلعمرية ‘ إلوسسطÚ
إ◊ضس - -ري وإل - -ري - -ف - -ي ب- -أاه- -م- -ي- -ة
’خÒة
إلتكوين ،وإسستمرت هذه إ أ
 03أإي-ام ك-ام-ل-ة ،مّسس-ت إل-ع-ديد من
أإح -ي -اء إŸدي -ن-ة ع-ل-ى غ-رإر أإح-ي-اء
بويعلى و 20أإوت  ،1955وإŸمرإت
وح -ي ل -وك-ي-ل ،سس-ط-ورة ،ب-ول-ق-رود
وسس-ي-دي أإح-م-د Ãدي-ن-ة سس-كيكدة،
إضس - -اف - -ة إ ¤ب - -ل - -دي - -ات إ◊دإئ - -ق
ورمضس- -ان ج- -م -ال وف -ل -ف -ل -ة وب -ن -ي
بشس.Ò

سسكيكدة :خالد العيفة
كما سسعت القافلة أايضسا للخروج من
ال-ط-اب-ع ال-كÓ-سس-ي-ك-ي اŸت-ع-ارف ع-ل-ي-ه،
ب -ت -وّج -ه اŸؤوسسسس-ة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ط-ال-ب-ي
التكوين أاينما كانوا وكذا اسستقطاب اأكÈ
عدد من الشسباب و–فيزهم على التعلّم
واكتسساب ﬂتلف اŸهارات وتعريفهم
ب - -ك- -ل أا‰اط ال- -ت- -ك- -وي- -ن اŸع- -روضس- -ة،
وذلك ب -ب -عث األم -ل ‘ ن -ف-وسس الشس-ب-اب
باطÓعهم على ‰اذج ملموسسة للنجاح
Ÿؤوسسسس -ات وأاف -راد ،وت -ق -ريب ال-ت-ك-وي-ن
اŸهني من اÛتمع اŸد.Ê
جديد التكوين اŸهني لدورة فيفري
ا÷اري ،حسسب مسسؤوو‹ القطاع ،يتمثل
‘ فتح ألول مرة بالولية ،تخصسصسات
جديدة ‘ شسعبة الصسناعات الغذائية،
وتخ ّصس –ضس Òا◊لويات والشسكولتة
وال -بسس -ك -ويت ،و‘ شس -ع -ب-ة م-ه-ن ال-ب-ي-ئ-ة

واŸي- -اه ،ك- -ال- -ت- -ك- -وي- -ن ‘ ج -م -ع وف -رز
النفايات.
ووف -ق اأرق -ام م -دي -ري -ة ال -ق -ط -اع ب -ل -غ
›م- -وع ع- -روضس ال- -ت- -ك -وي -ن ıت -ل -ف
األ‰اط ،حسسب ﬂط - -ط ال - -ت - -ك - -وي - -ن
اÿاضس- -ع Ÿواف- -ق -ة ال -ل -ج -ن -ة ال -ولئ -ي -ة
للشسراكة 6052 ،منصسب ،من بينها 2941
م -نصسب خ -اصس -ة ب-اŸتّ-وج Úبشس-ه-ادات،
ُوّزعت على  58اختصساصسا و 17شسعبة
مهنية ،فيما يقsدر عدد مناصسب التكوين
التأاهيلي بـ  3111منصسب.
وخصسصس خÓل الدورة ا◊الية395 ،
منصسبا تكوينيا للمرأاة اŸاكثة بالبيت،
و 175م -نصس -ب -ا ل -ل -ت -ك -وي-ن ‘ ال-وسس-ط
الريفي ،زيادة إا ¤توقع اسستقبال 1660
متمّهن ‘ التكوين عن طريق التمه،Ú
إا ¤جانب تخصسيصس  1341منصسب ‘
ال -ت -ك -وي -ن اŸسس -ائ-ي ال-ت-أاه-ي-ل-ي ،و1221
منصسب ‘ التكوين اإلقامي ا◊ضسوري،
موّزعة على  73فرعا.
أاما العروضس التكوينية األخرى فتتمثل
‘  291م-نصس-ب-ا ‘ ال-ت-ك-وين التأاهيلي،
و 241م -نصس -ب-ا ت-ك-وي-ن-ي-ا ل-ف-ائ-دة ن-زلء
م -ؤوسسسس -ات إاع -ادة الÎب -ي -ة ،إاضس-اف-ة إا¤
 490م -نصس -ب -ا ت-ك-وي-ن-ي-ا ‘ اŸؤوسسسس-ات
اÿاصسة ،بينما يقsدر عدد التخصسصسات
ا›ÈŸة خ Ó-ل ه -ذه ال -دورة ل -ل-ف-ئ-ات
اÿاصس - - -ة ع - - -ل- - -ى مسس- - -ت- - -وى اŸرك- - -ز
اŸت - -خّصس - -صس ‘ ال- -ت- -ك- -وي- -ن اŸه- -ن- -ي
وال -ت -م -ه Úل -ل-م-ع-اق Úجسس-دي-ا ،ب-أارب-ع-ة
تخ ّصسصسات ،وهي عامل على اŸقسسم
الهاتفي واإعÓم آا‹ براي وخياط متعّدد
اŸهام ‘ اŸواد اللينة وأامﬂ Úزن
”
والرسسم على القماشس وا◊رير ،وقد ّ
تسسجيل ا ¤حّد اآلن ما يقارب 4500
ط--الب ت--ك--وي--ن ل--دورة فÈاي--ر م-ن
السسنة ا÷ارية  ،بنسسبة تقّدر بـ 92
باŸائة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الثÓثاء  2٦فيفري  2019م
الموافق لـ  21جمادى الثانية  1440هـ

’‡ي
أمام  140دولة ‘ أجتماع ألشسرأكة أ أ

تسسبق Ãؤو“ر وطني جامع

إلسسرإج :حّل إألزمة إلليبية ﬂرجها ‘ إلنتخابات

إ÷مهورية إلصسحرإوية تفضسح دولة إلحتÓل
دعم إفريقي للقضسية إلصسحرإوية

حضسر وفد Áثل أ÷مهورية ألصسحرأوية يقوده ألوزير أŸنتدب أŸكلف بالشسؤوون أ’فريقية ،مرفوقا بالسسف Òلدى أثيوبيا
’· أŸتحدة أŸعنية بالتجارة
’ول للشسرأكة ب Úأ’–اد أ’فريقي ومنظمات أ أ
وأ’–اد أ’فريقي Ÿن أباعلي ‘ ،أ’جتماع أ أ
ل تسسارع تغ ÒأŸناخ.
وألتغذية وألصسحة ،إأ ¤جانب  140دولة ،حول نظم ألتأام Úألغذأئي أŸسستدÁة ‘ ظ ّ

فشش - -ل اŸغ - -رب ال - -ذي حضش - -ر إا ¤ج- -انب
ا÷م- -ه- -وري- -ة الصش -ح -راوي -ة ‘ ال -ت -أاث Òع -ل -ى
اŸوق- - -ف الف- - -ري- - -ق - -ي وم - -ن - -ع اŸشش - -ارك - -ة
الصش- -ح- -راوي -ة ،ب -ع -د م -ا أاخ -ط -ر اŸف -وضش -ي -ة
الف -ري -ق -ي -ة Ãن-ع ه-ذه اŸشش-ارك-ة ،ح-يث ك-ان
ج - -واب اŸف - -وضش - -ي- -ة أان حّ- -ق اŸشش- -ارك- -ة ‘
اج -ت-م-اع-ات الشش-راك-ة ال-ت-ي ي-ن-ظ-م-ه-ا ال–اد
الفريقي أاو يكون طرفا فيها ،مكفول لكل
الدول العضشاء الـ ،55كما أان ا◊ضشور لهذا
الجتماع هو حّق سشيادي وÁكن ألي دولة
ا◊ضشور أاو عدم ا◊ضشور دون ششروط.
وك -ان ال -وزي -ر اŸن-ت-دب اŸك-ل-ف ب-الشش-ؤوون
الف-ري-ق-ي-ة السش-ي-د ح-م-دي اÿل-ي-ل م-يارة ،قد
ف ّ-ن -د ك -ل الدع-اءات واÈŸرات ال-ت-ي قّ-دم-ه-ا
الوفد اŸغربي للطعن ‘ مششاركة ا÷مهورية
الصشحراوية ،مذكرا باŸقّررات الصشادرة عن
أاج -ه -زة صش -ن -ع ال -ق -رار ‘ ال–اد الف -ري -ق-ي
والقواعد اإلجرائية اّÙددة Ÿششاركة الدول
األعضشاء ‘ كل الششراكات التي يكون ال–اد
الفريقي طرفا فيها.
وأاضش- -اف ال- -وزي- -ر الصش- -ح -راي أان اŸغ -رب
مطالب بالكف عن افتعال العراقيل ووقف
ﬁاولته الرامية إا ¤افششال توجّه ال–اد
الف- -ري- -ق- -ي ل- -ت- -ط -وي -ر الشش -راك -ات م -ت -ع ّ-ددة
األطراف ،مششÒا إا ¤أان اŸغرب الذي فششل
‘ إاق -ن -اع ال–اد الف -ري -ق-ي والشش-رك-اء Ãن-ع
ا÷م -ه -وري -ة الصش -ح-راوي-ة م-ن ا◊ضش-ور ،قّ-رر
النضشمام ا ¤ال–اد الفريقي مطلع سشنة
 ،2017ووّقع على قانونه التأاسشيسشي إاى جانب

أان ا÷مهورية الصشحراوية متمسشكة بحقوقها
ك- -ب- -ل- -د عضش -و وم -ؤوسشسش ‘ ا◊ضش -ور ب -ك -اف -ة
الجتماعات واŸؤو“رات التي تندرج ‘ إاطار
ششراكات ال–اد الفريقي.
ون- -اقشش الج- -ت- -م- -اع األول ل- -لشش- -راك- -ة بÚ
ال–اد الفريقي ومنظمات األ· اŸتحدة
اŸعنية بالتجارة والتغذية والصشحة ،مواضشيع
م- -ت- -ع- -ل -ق -ة Ãسش -ت -ق -ب -ل السش Ó-م -ة ال -غ -ذائ -ي -ة
واŸنتجات الغذائية ،إاضشافة إا ¤سشبل أاحداث
نقلة نوعية ‘ –ويل نظم النتاج الغذائي
ل -ت -ت -ك -ي -ف م -ع ال -ظ -روف اŸت -غّ-ي-رة وم-راع-اة
ال -ت -أاثÒات ع -ل -ى سش Ó-م -ة األغ -ذي-ة وم-ع-ا÷ة
اıاطر اÙتملة.

توقعات بإاعÓن أنتهاء أ◊رب ألكورية

فيتنام –تضسن غدإ إلقمة إلثانية ب Úترإمب وكيم جونغ أإون
’مريكي دونالد ترأمب،
تسستعد فيتنام ’سستضسافة ألقمة ألثانية ب Úألرئيسش أ أ
وألزعيم ألكوري ألشسما‹ كيم جونغ أون ،وسسط توقعات بأان تأاتي ألقمة بـ«أÈÿ
ألتاريخي””.
يجتمع الزعيمان ‘ العاصشمة الفيتنامية يعنيه نزع السشÓح النووي.
ومن اŸتوقع  -أايضًشا  -أان تسشعى واششنطن
هانوي غدا األربعاء واÿميسش بعد  8أاششهر
ل- -رسش- -م خ- -ري -ط -ة ط -ري -ق –ّدد ال -ت -وق -ع -ات،
من قمتهما التاريخية ‘ سشنغافورة.
وقال متحدث باسشم مكتب الرئاسشة الكوري وإاجراءات التفاوضش على نزع السشÓح النووي
ا÷نوبي للصشحفي ‘ Úسشيول ،إان ا÷انب Úبعد القمة.
رÃا يتفقان خÓل القمة على إاعÓن انتهاء
ومن اŸرجح أان يتضشمن جدول األعمال
ا◊رب الكورية التي دارت فيما ب Úعامي Œم- -ي- -د ب- -رام- -ج أاسش- -ل -ح -ة ال -دم -ار الشش -ام -ل
 1950و.1953
والصشواريخ الكورية الششمالية.
و‘ ال -وقت ال -ذي شش ّ-ق ف -ي -ه ك -ي -م ط -ري-ق-ه
بالقطار ع Èالصش Úإا ¤فيتنام لعقد القمة،
بيونغ يانغ تريد رفع إلعقوبات عنها
ح -ذرت وسش -ائ -ل إاع Ó-م ‘ ك -وري -ا الشش -م -ال-ي-ة
ت- - -رامب م- - -ن اإلنصش- - -ات إا ¤اŸن- - -ت - -ق - -دي - -ن
ودعت ك- -وري- -ا الشش -م -ال -ي -ة ع Ó-ن -ي -ة ل -رف -ع
Ú
األم-ري-ك-ي Úال-ذي-ن ي-ع-ط-ل-ون مسش-اعي –سش
العقوبات القتصشادية اŸكبلة التي فرضشتها
العÓقات الثنائية.
ال -ولي -ات اŸت -ح -دة واأل· اŸت-ح-دة ع-ل-ي-ه-ا،
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التي –مي كوريا ا÷نوبية والقوات القادرة
.
ي
ر
م
أ
ا
ن
م
ة
ل
ج
ع
‘
ت
ش
س
ل
“
“
ب
م
ا
ر
ت
وأاضشاف
على اسشتخدام السشÓح النووي.
ى
و
ش
س
د
ي
ر
أ
ا
ل
ي
ن
ن
إ
ا
.
ا
د
ح
أ
ا
ل
ج
ع
ت
أ
ا
ل أاريد أان
ً
وق - -د أاب- -دى ب- -عضش اŸسش- -ؤوول ‘ Úك- -وري- -ا
ن
و
ك
ن
ش
س
.
ة
ح
ل
ش
س
أ
ل
ا
ت
ا
ر
ا
ب
ت
خ
ا
ء
ا
ع -دم إاج -ر
ا÷ن -وب -ي-ة وال-ك-ون-غ-رسش األم-ري-ك-ي وغÒه-م-ا
سشعداء طاŸا ل توجد اختبارات““.
ﬂاوف من مطالبة كوريا الششمالية بتغيÒات
‘ مسش -ت-وى ال-ق-وات األم-ري-ك-ي-ة اŸراب-ط-ة ‘
الششطر ا÷نوبي من ششبه ا÷زيرة الكورية،
إلسسÓح إلنووي ‘ قلب إ◊دث
غ Òأان ترامب قال يوم ا÷معة إان ““خفضش
وقال مسشؤوولون أامريكيون يوم اÿميسش ،إان ح -ج -م ال -ق -وات األم -ري -ك -ي -ة ‘ ا÷ن -وب غÒ
ال -ولي -ات اŸت-ح-دة سش-تسش-ع-ى ل-ت-ح-ق-ي-ق ““ف-ه-م مطروح للنقاشش““.
كما دعت كوريا الششمالية منذ فÎة طويلة
مششÎك““ خÓل القّمة مع كوريا الششمالية Ÿا

‘ ضسربات جوية شسّنها أ÷يشش

مقتل  29إإرهابيا ببوركينا فاسسو
أعلنت قيادة أ÷يشش ‘ بوركينا فاسسو
م-قتل  29إأره-اب-ي-ا ،خÓ-ل ع-ملية برية
وجوية أمنية نفذتها شسرقي ألبÓد.
وذك- -رت ق- -ي- -ادة ا÷يشش ‘ ب- -ي- -ان ل- -ه -ا أان
العملية األمنية التي ” تنفيذها ‘ بلدات
““ك-وم-ب-ي-ان-ب-ي-غ-ا““ و«ك-ابونغا““ بششرقي البÓد قد
أاسشفرت عن مقتل  29إارهابيا وضشبط كميّة
كبÒة من األسشلحة والذخائر.
م -ن ج -ان -ب -ه ،أاف-اد مصش-در أام-ن-ي ‘ سش-ي-اق
م -تصش -ل ب -أان ““م -ع -ظ -م الره -اب -ي Úق -ت-ل-وا ‘
” رصشدها
ضشربات جوية اسشتهدفت ﬂابئ ّ

أكد رئيسش أÛلسش ألرئاسسي ◊كومة
أل-وف-اق أل-وط-ن-ي أل-ل-ي-ب-ي ،ف-ايز ألسسرأج،
’زمة ألرأهنة ‘
أمسش أ’ثن ،Úأن حل أ أ
ل -ي -ب -ي-ا ي-ك-م-ن ‘ إأج-رأء أن-ت-خ-اب-ات ع-ل-ى
ق -اع-دة دسس-ت-وري-ة سس-ل-ي-م-ة ،ت-فصس-ل بÚ
أŸتنازع Úعلى ألسسلطة وتتيح ألفرصسة
ل -لشس -عب ل -ي -ق -ول ك-ل-م-ت-ه ع Èصس-ن-ادي-ق
أ’قÎأع ع - -ل - -ى أن يسس- -ب- -ق ذلك ع- -ق- -د
مؤو“ر وطني جامع.
‘ كلمة أالقاها السشراج أامام القمة العربية
 األوروب -ي -ة ال -ت -ي اخ -ت -ت -مت أاشش-غ-ال-ه-ا امسشÃدينة ششرم الششيخ اŸصشرية ،قدم خÓلها
Ùة عن مسشتجدات الوضشع ‘ ليبيا ،أابرز
أاهمية اŸؤو“ر الوطني ا÷امع الذي سشيسشمح
ل-ك-اف-ة ال-ت-وج-ه-ات واŸك-ون-ات واŸن-اط-ق من
مناقششة سشبل اÿروج من النسشداد السشياسشي
ا◊ا‹ ،وفق مبادرة اŸبعوث األ‡ي السشيد
غسشان سشÓمة.

صسون إلوحدة وإ◊فاظ على إلسسيادة
ا÷مهورية الصشحراوية والذي يصشنف اŸغرب
البلد العضشو الـ  .55وجلسش ملك اŸغرب إا¤
ج -انب ال -رئ-يسش الصش-ح-راوي السش-ي-د اب-راه-ي-م
غا‹ –ت سشقف نفسش القاعة التي –تضشن
هذا الجتماع ،مثلما جلسشا جنبا إا ¤جنب ‘
اج -ت-م-اع-ات الشش-راك-ة ث-ن-ائ-ي-ة األط-راف ال-ت-ي
جمعت ال–اد الفريقي وال–اد األوروبي
بالعاصشمة األفوارية ابيدجان.
وششّدد السشيد حمدي ميارة على ضشرورة
التعاون والنسشجام داخل ال–اد الفريقي
لضش -م-ان ال-ت-حّ-ول ال-ق-اري ،و‡ارسش-ة الضش-غ-ط
لحÎام مقّررات وقواعد اŸنظمة القارية،
لسش-ي-م-ا ب-ع-د اÙاولت اŸت-كّ-ررة ل-ل-م-م-ل-ك-ة
اŸغربية منذ انضشمامها إا ¤ال–اد ،مؤوكدا

سشابقًا والبقية ‘ عمليات “ششيط تلت ذلك““.
وت-واج-ه ب-ورك-ي-ن-ا ف-اسش-و ال-واق-ع-ة ‘ غربي
إاف-ري-ق-ي-ا م-ن-ذ أارب-ع سش-ن-وات ه-ج-م-ات ت-ت-زايد
وتÒتها من قبل إارهابي Úوقد امتّدت إا¤
مناطق عّدة عÓوة على العاصشمة‡ ،ا أاجÈ
ت
السشلطات على إاعÓن حال الطوارئ ‘ سش ّ
من اŸناطق الـ  ‘ 13البÓد.
وق -د أاسش -ف -رت ه -ذه ال-ه-ج-م-ات الره-اب-ي-ة
خ Ó- -ل أارب - -ع سش - -ن- -وات ع- -ن م- -ق- -ت- -ل م- -ئ- -ات
األششخاصش ،كما أانها تسشببت بنزوح اآللف
بحسشب األ· اŸتحدة.
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إا ¤إابرام اتفاق سشÓم مع الوليات اŸتحدة
ل -ت -ط -ب -ي -ع ال -ع Ó-ق -ات ،وإان -ه -اء ح -ال -ة ا◊رب
الرسشمية القائمة منذ انتهاء ا◊رب الكورية
ب Úعامي  1950و 1953بهدنة ل Ãعاهدة
سشÓم.

سسيول متفائلة

ب Úالرئيسش الكوري ا÷نوبي مون جيه -
إان ،دعمه للقمة األمريكية  -الكورية الششمالية
ال -ث -ان -ي -ة ،واع -ت Èأان -ه -ا ت-ل-عب ““دورا ك-بÒا ‘
النتقال من ا◊رب واŸواجهة إا ¤السشÓم
وال -ت -ن -م -ي -ة واسش -ت -ق-رار األوضش-اع األم-ن-ي-ة بÚ
ال-ك-وري-ت Úالشش-م-ال-ي-ة وا÷ن-وب-ي-ة““ ،مششÒا إا¤
اسشتعداد بÓده ““لنظام ششبه ا÷زيرة الكورية
ا÷ديد““ الذي يقوم على اسشتئناف التعاون
الق- -تصش- -ادي وال- -ع -م -ل ع -ل -ى ت -ن -م -ي -ة ك -وري -ا
الششمالية.
ك- -م -ا أاشش -اد ب -ا÷ه -ود اŸب -ذول -ة م -ن ق -ب -ل
الرئيسش Úاألمريكي دونالد ترامب والكوري
الششما‹ كيم جونغ أاون اللذبن يعمÓن  -كما
قال  -على القضشاء ““على آاخر نظام للحرب
الباردة ‘ بادرة  ⁄يسشبق أاحد أان قام بها““،
لفتا النظر إا ¤أاهمية القرار الذي اتخذه
ال-رئ-يسش ك-ي-م ب-الÎك-ي-ز ع-ل-ى ت-ن-م-ية القتصشاد
““بدل من اسشتخدام السشÓح النووي ‘ ازدهار
اŸن- -ط- -ق- -ة وخ- -ل- -ق ال- -ت- -ع -اون““ ب Úال -دول -تÚ
اÛاورت.Ú

وششّدد السشراج على أاهمية صشون وحدة ليبيا
وا◊فاظ على سشيادتها الوطنية ،التي اعتÈها
أاسشاسش ““ثابت لليبيا““ ومن هذا اŸنطلق جّدد
رئيسش اÛلسش الرئاسشي التأاكيد على أاهمية
وحدة اŸؤوسشسشات السشيادية وا◊يوية ،وعلى
رأاسش -ه -ا اŸؤوسشسش -ة ال-عسش-ك-ري-ة ،وع-ل-ى أاه-م-ي-ة
العمل على وقف التدخÓت السشلبية اÿارجية
جع بعضش األطراف على عدم اللتزام
التي تشش ّ
ب -اŸسش-ار ال-دÁق-راط-ي ،ال-ذي ي-ق-ود إا ¤ب-ن-اء
دولة مدنية دÁقراطية.
ك -م -ا ت -ط ّ-رق اŸسش -ؤوول ال -ل -ي-ب-ي Ÿك-اف-ح-ة
اإلرهاب وما يجري من تنسشيق ب Úحكومة
الوفاق ودول صشديقة ‘ مواجهة هذه اآلفة،
وق -ال ‘ ه -ذا السش -ي -اق ““ل-ق-د دع-ون-ا وم-ازل-ن-ا
ن -دع -و ل -ت -وح -ي -د ا÷ه -ود لضش-رب ب-ؤوره ‘ أاي
مكان ،وأان ل نتيح الفرصشة لهذا السشرطان
ب -اسش -ت-غÓ-ل الن-قسش-ام السش-ي-اسش-ي ا◊ا‹ وÃا
يعرضش سشÓمة اŸدني Úللخطر““.
وع Èرئيسش اÛلسش الرئاسشي ‘ كلمته
عن تطلعه بأان يصشدر عن القمة ““موقف داعم
Óزم-ة““ وق-ال ،إان الشش-عب
ل -ل -ح -ل السش -ي-اسش-ي ل -أ
الليبي ل Áكن أان يتحّمل إاضشاعة اŸزيد من
الوقت واسشتنزاف اإلمكانيات والقدرات.

حقل إلشسرإرة سسيبقى مغلقا
أاع - -ل - -ن رئ - -يسش ›لسش إادارة اŸؤوسشسش - -ة
الوطنية الليبية للنفط مصشطفى صشنع الله ،أان
اŸؤوسشسشة  ⁄ترفع حالة القوة القاهرة عن
حقل الششرارة حتى اآلن بسشبب اسشتمرار عدم
اسشتتباب األمن الذي عانى منه ا◊قل وما
زال يعا.Ê
وقال صشنع الله  -خÓل كلمة مسشجلة على
موقع ““يوتيو““ ب حول األوضشاع ‘ ا◊قول
النفطية با÷نوب الليبي  -إان ““هناك أاسشبابا
دفعت اŸؤوسشسشة الوطنية للنفط إا ¤إاعÓن
حالة القوة القاهرة ‘ حقل الششرارة يوم ”
إاقفاله ‘  9ديسشم ،2018 Èقبل  77يوما من
اآلن““ ،مششÒا إا ¤أانه ““بسشبب هذه الظروف
حالة القوة القاهرة ل زالت موجودة إا ¤اآلن
وبالتا‹ يتعذر رفعها““.
وي-ق-ع ا◊ق-ل ال-ن-ف-ط-ي ‘ م-ن-ط-ق-ة أاوباري
التي تبعد حوا‹  900كلم جنوب العاصشمة
طرابلسش وهو أاحد أاك Èا◊قول النفطية ‘
ليبيا وينتج  315أالف برŸيل يوميا من اصشل
اك Ìم -ن م -ل -ي -ون ب -رŸي -ل ه -و ان -ت -اج ال -ب Ó-د
الجما‹.

شسّددت على تعزيز ألشسرأكة وتطوير ألتعاون ب ÚألكتلتÚ

إلقمة إلعربية  -إألوروبية تختتم بالتفاق على إجتماع ثان
‘ بروكسسل عام 2022

أخ-ت-ت-مت أمسش Ãدي-ن-ة شس-رم ألشس-ي-خ
(مصس - -ر) أشس - -غ - -ال أل- -ق- -م- -ة أل- -ع- -رب- -ي- -ة -
’و ¤باتفاق قادة و‡ثلي
’وروبية أ أ
أ أ
ألدول أŸشساركة على عقد ألقمة أŸقبلة
‘ بروكسسل سسنة .2022
وعكسش البيان اÿتامي الذي اعتمته كل
الوفود اŸششاركة ‘ هذه القمة ،أابرز القضشايا
السشÎات -ي-ج-ي-ة ال-ت-ي ت-هّ-م ال-ك-ت-ل-ت ،Úوتضش-م-ن
““ت-ع-زي-ز الشش-راك-ة ال-ع-رب-ي-ة األوروب-ي-ة وت-طوير
التعاون ب Úا÷انبﬂ ‘ Úتلف اÛالت
السشياسشية والقتصشادية والجتماعية والبيئية
واألم- -ن- -ي- -ة ،وسش- -ب- -ل م- -واج -ه -ة ال -ت -ح -دي -ات
اŸششÎكة ،فضش Óعن القضشايا القليمية ﬁل
الهتمام اŸششÎك.
واسش - - -ت - - -ع- - -رضش ق- - -ادة ال–اد األوروب- - -ي
وا÷امعة العربية ‘ اليوم اÿتامي ألول قمة

ألسسنغال

إعادة إنتخاب ماكي سسال رئيسسا
عيد انتخاب ماكي سشال رئيسشا للسشنغال
وفقا Ÿا أاعلنه رئيسش زلو الوزراء ﬁمد
بون عبد الله ديون ‘ وقت مبكر امسش
الثن ،Úمسشتششهدا بنتائج أاولية.
وحسشب م- - -ا أاف- - -اد ب- - -ه رئ - -يسش ال - -وزراء
السشنغا‹ ،فإان ماكي سشال حصشل على ‘ 57
اŸائ -ة م -ن األصش -وات وف -از ب -الن -ت -خ-اب-ات
الرئاسشية برمتها.
و‘ تصشريح للصشحافة ‘ مقّر اŸرششح
ماكي سشال قال ديون ،إانه بناء على نتائج
جمعها زمÓئه ‘ جميع أانحاء البÓد ،فإان
مرششحهم ماكي سشال تصشدر بفارق واضشح.
ولفت ديون إا ¤أان الرئيسش ا◊ا‹ يتقدم
بفارق مريح ‘  13منطقة انتخابية من
أاصشل  ‘ 14السشنغال.
ومع ذلك ،فإان النتائج التي ذكرها رئيسش

وأاششار السشيد السشراج إا ¤أانه وبعد مرور
ثما Êسشنوات من عمر األزمة الليبية““ ،لزال
الشش- -عب ي -ح -ذوه األم -ل ‘ أان م -ا ق -دم -ه م -ن
تضشحيات لن يذهب سشدى وإان تتحّقق تطلعاته
‘ بناء دولة اŸؤوسشسشات والقانون واحÎام
حقوق النسشان وهناك متسشع للجميع ‘ دولة
ليبيا اŸدنية الدÁقراطية““.

ال -وزراء ه -ي الŒاه -ات األو ¤م -ن ن-ت-ائ-ج
ال- -تصش -ويت اŸت -داول -ة ‘ وسش -ائ -ل اإلع Ó-م
اÙل -ي -ة دون ت -أاك -ي -د ب -ع -د م-ن السش-ل-ط-ات
النتخابية.
وق -ب-ل ذلك ب-ن-ح-و سش-اع-ة ع-ق-د م-رشش-ح-ا
اŸع -ارضش-ة إادريسش-ا سش-يك وع-ث-م-ان سش-ون-ك-و
م -ؤو“را صش -ح-ف-ي-ا اسش-ت-ن-ك-را ف-ي-ه اŒاه-ات
ال- -تصش -ويت اŸت -داول -ة ‘ وسش -ائ -ل اإلع Ó-م
اÙلية والتي منحت ماكي سشال الفوز ‘
النتخابات.
كما نّدد اŸرششح عثمان سشونكو أايضشا
بنششر الŒاهات األو ¤من قبل الصشحافة.
وسش - -ت- -ق- -وم ÷ن- -ة ت- -ع- -داد األصش- -وات ‘
السشنغال بنششر النتائج األولية الرسشمية قبل
يوم غد األربعاء وسشيتم تأاكيد النتائج من
قبل اÛلسش الدسشتوري.

بينهما ،النزاعات القليمية ‘ اليمن وسشوريا
ول-ي-ب-ي-ا وال-ن-زاع ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي  -السش-رائ-ي-ل-ي،
والتحديات اŸششÎكة التي تواجه الكتلت.Ú
وشش- -ارك ‘ ال- -ق- -م- -ة ،ال -ت -ي ب -دأات األح -د
Ãنتجع ششرم الششيخ ،رؤوسشاء وحكومات أاكÌ
من أاربع Úبلدا أاعضشاء ‘ ال–اد األوروبي
وا÷امعة العربية.

قضسايا مشسÎكة
حرصشت وزيرة خارجية ال–اد األوروبي
فيديريكا موغريني من جانبها ،على أان تششّدد
ع-ل-ى اŸواق-ف ““اŸششÎك-ة““ ل-ل-ك-ت-ل-ت .Úوقالت
““أاتوقع أان تتمّ مناقششة كل هذه اŸسشائل خÓل
القمة بروح إايجابية““.
إاضشافة إا ¤النزاعات ،عكف القادة أامسش
الث - -ن Úع - -ل - -ى ب - -حث ع- -دد م- -ن ال- -قضش- -اي- -ا
اŸششÎك- -ة :ال- -ه- -ج- -رة واألم- -ن والح- -ت- -ب -اسش
ا◊راري والتنمية القتصشادية.
وف -رضش م -ل -ف ب -ري -كسشت ن-فسش-ه األح-د ‘
ال - -ق- -م- -ة م- -ع تصش- -ري- -ح- -ات رئ- -يسش- -ة ال- -وزراء
الÈي -ط -ان -ي -ة تÒي -زا م -اي ح-ول اŸف-اوضش-ات
ا÷اري -ة م -ع اŸسش -ؤوول Úاألوروب -ي Úل -ت -جّ-ن-ب
خروج اŸملكة اŸتحّدة من ال–اد األوروبي
‘  29مارسش اŸقبل من دون اتفاق لتنظيم
العÓقات بينهما.
ل- -كّ- -ن األوروب- -ي Úون- -ظ- -راءه- -م ‘ ال- -دول
ال -ع-رب-ي-ة ششّ-ددوا ع-ل-ى الÎك-ي-ز ع-ل-ى ال-ت-ع-اون
العربي األوروبي .وقال األم Úالعام اŸسشاعد
ل -ل -ج -ام -ع -ة ال -ع -رب-ي-ة ل-لشش-ؤوون ال-دول-ي-ة خ-ال-د
الهباسش إان ا÷امعة تنتظر من هذه القمة
““بداية جديدة““.
ومن القادة األوروبي Úالقليل ÚاŸتغيبÚ
ع- -ن ال -ق -م -ة ،ال -رئ -يسش ال -ف -رنسش -ي إاÁان -وي -ل
م- -اك- -رون ورئ- -يسش ال- -وزراء األسش -ب -ا Êب -ي -درو
سشانششيز وقادة ليتوانيا ولتفيا .ومثل فرنسشا
وزير خارجيتها جان  -إايف لودريان.
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بعد رفع اŸتابعات القضضائية عن أاصضحاب اŸشضاريع اŸدّعمة

آآليات آلتّمويل –تاج إآ ¤مرآجعة
آŸسستفيدون مدعوون إآ ¤جدولة ديونهم

كلمة العدد

تدآرك آ’ختÓل

قرار ال ّسسلطات العمومية القاضسي برفع
اŸت- -اب- -ع- -ات ال- -قضس -ائ -ي -ة ع -ن أاصس -ح -اب
اŸشس- -اري- -ع الّ- -ت- -اب- -ع Úلصس- -ي -غ «أانسس -اج»،
«أا‚ام» و«كناك» سسيسسمح بإاعادة جدولة
دي- - -ون ه - -ؤو’ء م - -ع ا÷ه - -ات اŸع - -ن - -ي - -ة
با’شسراف على هذا اŸلف ‘ ،إاطار منح
فرصسة أاخرى لكل من وجد نفسسه غÒ
جمال أاوكيلي
م -ل -ت -زم ب -دف Îالّشس -روط اŸوّق -ع ب Úك-ل
اأ’طراف ذات ال ّصسلة اŸباشسرة باآ’جال
اّÙددة ل -ل -دف -ع ،وغÒه -ا م -ن ال ّ-ت -عّ-ه-دات الّ-ثÓ-ث-ي-ة (اŸع-ن-ي ،ال-وك-ال-ة
والبنوك).
لذلك فإاّننا بعيدون كل البعد عن مسسح اıلّفات اŸالية لكل من أاخّل
بالعقود أ’ّن ما اسستلمه الشسباب وغÒهم من صسكوك ’ تعود إا ¤الوكالتÚ
وال ّصسندوق اŸذكورين ‘ اأ’على ،وإا‰ا اŸسسؤوولية كل اŸسسؤوولية تقع
على الدوائر اŸالية التي أاقّرت بتمويل اŸشساريع اŸوافق عليها من قبل
÷نة الّتقييم ،وأاي اخت’Óت تقابلها إاجراءات صسارمة ‘ هذا الشّسأان
منها إاحالة اŸلفات على العدالة.
Óسسف وجد الكث Òمن اŸسستفيدين أانفسسهم ﬁل –قيقات أامنية إاثر
ول أ
تلّقيهم اسستدعاءات فورية Ÿعاينة ما مدى صسحّة اŸعلومات الواردة ‘

اŸلفات ،أاي ا’ ّ
طÓع اŸباشسر على العتاد ،اأ’جهزة ،اآ’’ت ،الشّساحنات
والسسيارات وغÒها ووفق هذا العمل يصسنّف اŸعني ‘ خانة درجة
اÿطأا اŸرتكب ،وهذا ما  ⁄يسستطع هضسمه جل من يوجد ‘ هذه
ا◊الة ا’دارية ال ّصسعبة بأانّ اأ’موال التي صسرفوها هنا وهناك تابعة
للمؤوسّسسسات البنكية وليسست للوكالت Úأاو ال ّصسندوق.
ونعتقد بأاّن هناك نقصص فادح وملموسص ‘ ا’تصسال Œاه أاصسحاب
اŸشساريع من ا’دارات اŸتعاملة معهم ،التي تطالبهم بالّتوقيع على
ال -وث -ائ -ق ف -ق -ط وا’ت -ي -ان ب-اأ’وراق ودف-ع مسس-ت-حّ-ق-ات م-عّ-ي-ن-ة Ÿصس-ال-ح
الضسرائب وحقوق ال ّ
طوابع دون إافهام الشساب با◊ا’ت التي قد تكّلفه
أاوضساعا معّينة إان ذهبت أامواله Áينا أاو شسما’ دون أان يتحّكم ‘ نفقاته،
Óسسف هذا ما وقع فيه هؤو’ء عندما وجدوا اÓŸي Úعندهم.
ل أ
ال -ي -وم ل -يسص ل-ل-ب-ك-اء ع-ل-ى اأ’طÓ-ل وإا‰ا ع-ل-ى وزارة ال-ع-م-ل والّ-ت-شس-غ-ي-ل
وال ّضسمان ا’جتماعي إاعادة تقييم أاداء هذه الوكا’ت وال ّصسناديق ،ليسص
من باب الّردع لكن من زاوية الّتحسسيسص باآ’ثار اّÎŸتبة عن التّÓعب أاو
الّتحايل باأ’موال ،هذا مهم جّدا ’ لشسيء سسوى عدم تكرار هذه التّجربة
اŸنفردة أ’ّن وكالة دعم وتشسغيل الشسباب سسيضساف لها ملف تسسي Òديون
Óسسف هذا ليسص من صسÓحياتها بتاتا وغ Òمدرج ‘
مسستفيديها ،ل أ
عملها اليومي.
من خÓل «ﬁليات الشسعب» نسسعى لفتح هذا اŸلف بكل تفاصسيله من
خÓل شسبكة مراسسلينا ‘ ا÷زائر العميقة Ÿعرفة الوضسعية الّراهنة
لعّينات من اŸتابع Úقضسائيا ،وا’طّÓع على آاراء كل واحد فيما يتعّلق
بهذه القضسية اŸتداخلة ،وهذا عندما يتحّول اŸسستفيد قانونا إا ¤متابع
قضسائيا قد تسستدعي من ا’دارة مراجعة آالياتها ‘ هذا الصسدد إاّما
باŒاه اŸرونة أاو التّشسديد أاو Œاوز هذه اŸرحلة بالعودة إا ¤تصسفية
وتطه ÒاŸلّفات بصسيغة حالة بحالة لتفادي ال ّصسدمة.

وضضع إاجراءات وقائية بتيبازة

آŸتابعة آلبعدية لتجنّب آإ’فÓسس
 ١٠مسضتفيدين متابعونــ بتمÔاسضت

حصسة “ ⁄ % ٢٠نح
أ’صسحاب آŸشساريع

«كناك» سضيدي بلعباسس

رفع آلتّجميد ونسسبة
آلتّمويل ’ تتجاوز % ٤٠
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وضصع إأجرأءأت مسصبقة ووقائية بتيبازة

إŸتابعة إلبعدية لتجنّب إإفÓسش إŸؤوسّسسسات إŸصسغرة

أّكدت أŸكلفة باأ’عÓم بالوكالة ألو’ئية لدعم وتشصغيل ألشصباب بتيبازة ،ألسصيّدة رتيبة صصدوقي ،على أنّ أŸتابعة ألقضصائية لشصباب «أنسصاج»
ليسصت مطروحة على أ’طÓق بالو’ية بالنظر أ ¤فاعلية جملة ألتدأب ÒأŸيدأنية أŸتخذة من طرف ألوكالة لغرضس أسصتبعاد فرضصيات إأفÓسس
أŸؤوسصسصات أŸصصغرة أŸنشصأاة.
أخرى تعنى بقطاع ألصشناعات ألتقليدية ،أألمر ألذي
تبقى مبهمة وغ Òمعقولة على ألطÓق.
تيبازة :علي ملزي
أما فيما يتعلق بالنششاطات أŸنجزة خÓل ألعام أفرز توف 398 Òمنصشب عمل دأئم بقطاع ألفÓحة
م--ن ب Úأه--م أÿط--وأت أŸت--ب--ع--ة ع-ل-ى أرضص أŸنصشرم ،فقد أششار مصشدرنا أ“ ¤ويل  475و 15م-نصش-ب-ا ب-ق-ط-اع أÿدم-ات و 12م-نصش-با بقطاع
ألوأقع حمÓت ألتحسشيسص وألتوعية ‘ أوسشاط مؤوسشسشة مصشغرة من ﬂتلف ألقطاعات ،منها ألصشناعة و 8مناصشب بقطاع ألصشناعات ألتقليدية،
أŸسش--ت--ف--ي--دي--ن م--ن أل--ق--روضص ،وأل--ت--ي ل ت--زأل  ‘ 173ق---ط---اع أل---فÓ---ح--ة 29 ،م--ؤوسشسش--ة ‘ وتكفل بنك «بدر» Ãا نسشبته  91باŸائة من “ويل
لششغال أŸششاريع أŸقبولة ،وعادت ألنسشبة أŸتبقية للقرضص
إأط-ارأت أل-وك-ال-ة ت-ب-اشش-ره-ا م-ي-دأن-ي-ا ،وم-ف-اده-ا ألصشناعة 66 ،مؤوسشسشة ‘ قطاع ألبناء وأ أ
ضشرورة إأقدأم أŸسشتفيدين على تسشديد ديونهم ألعمومية  ‘ 25،أŸهن أ◊رة ألتي تششمل مهن ألششعبي ألوطني ،بنك ألتنمية أÙلية ،بنك أ÷زأئر
Œاه ألبنوك أول بناء على مبدإأ أخÓقي ومهني أÙاماة وألطب و 139من أŸؤوسشسشات تدخل أÿارجي وألبنك ألوطني أ÷زأئري ،وما مّيز ‰ط
وأŒاه ألوكالة ،ثانيا لتمكينها من تقد Ëقروضص ‘ ﬂت--ل-ف أل-نشش-اط-ات أÿدم-ات-ي-ة م-ن-ه-ا أل-ت-ي ألتمويل هنا هو مسشاهمة كل من أŸسشتفيد وألبنك
لتفاقية تشش-------م-------ل أŸؤوسشسش-------ات أŸب------دع------ة ‘ ›ال وألوكالة على حد سشوأء Ãختلف أŸششاريع أŸمولة،
أخرى لششباب آأخرين ،كما سشاهمت أ إ
لنÎنت ،وÁثل بحيث فاقت قيمة “ويل  9منها سشقف  500مليون
لتصشال وخدمات أ أ
أÈŸمة مع أ÷معية ألوطنية للبنوك وأŸتعلقة تكنولوجيات أ إ
ب--إاع--ادة ب--عث أŸؤوسشسش--ات أŸت--عّ-ث-رة م-ن خÓ-ل رقم  475مؤوسشسشة مصشغرة قيمة إأسشتثمار إأجما‹ سش -ن-ت-ي-م ل-ل-مشش-روع أل-وأح-د ،أم-ا م-ن ح-يث أŸسش-ت-وى
‡ا أسشفر عن توف Òألتعليمي للمسشتفيدين فقد أششار مصشدرنا أ ¤كون 69
إأعادة مسشح ألفوأئد ألبنكية وغرأمات ألتأاخ ،Òيفوق سشقف  777مليون دج ّ
وم---ن ثّ---م---ة إأع---ادة ج---دول--ة أل--دي--ون ب--ال--نسش--ب--ة  1425م--نصشب شش--غ-ل وت-ق-ل-يصص نسش-ب-ة أل-ب-ط-ال-ة مسشتفيدأ من خريجي مرأكز ألتكوين أŸهني و39
للمؤوسشسشات ألتي أنششئت قبل ششهر مارسص 2011بالولية ،وهو ألهدف أŸرجو من أ÷هاز.
منهم يحوزون على مسشتوى ألتعليم أŸتوسشط و 24
م-ن-ه-م ‡ن ب-ل-غ-وأ مسش-ت-وى أل-ت-ع-ل-ي-م ألب-ت-دأئي ،فيما
‘ رف---ع م---ع---ن---وي---ات أŸسش---ت---ف---ي---دي---ن ،ووضش--ع
ينحدر  11منهم فقط من مسشتوى ألتعليم ألثانوي
مسش--ؤوول--ي--ات--ه--م ع--ل--ى أÙك Œاه أŸؤوسشسش--ات
وي-ب-قى  5م-ن-ه-م ب-دون مسش-ت-وى ت-ع-ل-ي-م-ي .كما Œدر
أل-ع-م-وم-ي-ة م-ن ح-يث أل-وف-اء ب-ال-ت-زأماتهم كاملة
ألشش- -ارة أيضش- -ا أ ¤أّن نسش- -ب- -ة أسشÎج- -اع أل- -ق- -روضص
لتجنب كّل أŸضشاعفات ألسشلبية غ ÒأŸرغوب
ف-ي-ه-ا ،لسش-ي-م-ا وأّن أل-وك-ال-ة ت-ع-ت-م-د حاليا ومنذ أحصشت أل-وك-ال-ة أل-ولئ-ي-ة ل-ت-ي-ب-ازة ل-لصش-ندوق ألوطني بالنسشبة للوكالة فاقت حدود  66باŸائة خÓل ألسشنة
ثÓ--ث سش--ن-وأت ت-ق-ري-ب-ا ع-ل-ى أŸسشÎج-ع-ات م-ن للتأام Úعن ألبطالة «كناك» 388 ،حالة تسشجيل عن أŸنصشرمة.
لنششاء بعد أفرزت إأيدأع  236ملفا لدى ألوكالة خÓل ألعام وب -ه -ذه أŸع -ط -ي -ات ،ق-د أّك-د م-دي-ر أل-وك-ال-ة ،خ-ل-ي-ل
لموأل أŸقدمة للمسشتفيدين من ألدعم إ
أأ
م--ؤوسّش--سش-ات مصشّ-غ-رة ج-دي-دة دون ت-ل-ق-ي أل-دع-م أŸنصش -رم ،وّ” ت -أاه -ي-ل  211م -ل -ف م-ن ط-رف ÷ن-ة عسشوسص ،على أّن أŸسشتفيدين من ألقروضص وأعون
” “ويل  148مششروعا .كلّ ألوعي Ãسشؤوولياتهم Œاه ألوكالة وألبنوك من
أŸباششر من خزينة ألدولة ،إألّ أّنه تعّذر علينا ألتأاهيل أıتصشة ،فيما ّ
أ◊صشول على أرقام رسشمية تتعلق Ãدى Œاوب وبلغت نسشبة –قيق أألهدأف أŸرجوة بذلك  49,33حيث تسشديد أŸسشتحقات ‘ حينها ،لسشيما وأنّ
ألشش---ب---اب أŸسش---ت---ف---ي---دي---ن م---ن أل---ق--روضص م--ع باŸائة ،مع ألششارة أ ¤كون  136مششروعا ‡ول من أŸششاريع أŸمولة تتماششى ومتطلبات سشوق ألششغل
لسشباب قطاع ألفÓحة ،فيما تعنى  5مششاريع فقط بقطاع وطابع ألولية ألسشياحي ،ما سشيجّنب هؤولء ﬂتلف
ألجرأءأت أ÷ديدة من ألوكالة ألولئية أ
أÿدمات و 4مششاريع بقطاع ألصشناعة و 3مششاريع أŸتابعات ألقضشائية أÙتملة.

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

عضصو ÷نة أنتقاء وأعتماد و“ويل أŸشصاريع باŸدية:

علينا إإعادة هيكلة مفهوم “ويل إŸؤوسّسسسات إل ّصسغÒة

’جهزة ألتمويل ألشصبانية وأعتقاده
يعت Èألدكتور عمر هارون ،أسصتاذ ﬁاضصر ‘ أŸقاو’تية بجامعة يحيى فارسس باŸدية ،ومدرب معتمد ‘ ،تقييمه أ
Ÿطلب ﬁو ديون أŸسصتفيدين من ألقروضس بأان أ÷زأئر بادرت منذ سصنوأت بإانشصاء أŸؤوسصسصات ألصصغÒة وأŸتوسصطة.
هذأ ألوأقع أوجد لدينا مؤوسشسشات ناجحة أسشتطاعت أن
توأجه –ديات ألسشوق وأخرى تصشارع ألبقاء ،وهو ألوأقع
ألذي بات ل يقتصشر على أ÷زأئر فحسشب ،حيث أن
هناك درأسشات أقيمت ‘ ألوليات أŸتحدة أألمريكية
أثبتت أن نسشبة فششل أŸؤوسشسشات ‘ ثÓث سشنوأت أألو¤
للمؤوسشسشات بلغ  33باŸائة ،وهو رقم كب Òجدأ جعل
أحتمال تع ÌأŸؤوسشسشات كب Òوكب Òجدأ مقارنة Ãا هو
‡ا يسشتدعي إأقامة هيئات خاصشة
متوقع من أصشحابها ّ
Ÿرأف -ق -ة أŸؤوسشسش -ات أŸنشش -أاة م -ن -ذ سش -ن -وأت ط -وي-ل-ة،
ف -ا÷زأئ-ر ب-ح-اج-ة أل-ي-وم إأ ¤م-ث-ل ه-ذه أل-ه-ي-ئ-ات ألج-ل
مرأفقة أŸؤوسشسشات ألصشغÒة وأŸتوسشطة ،كما أّنه ورغم
أن هذه أŸهمة تبقى من مهام ألصشندوق ألوطني للتأامÚ
على ألبطالة ،إأل أن هذأ ألعمل يبقى صشعبا ويحتاج إأ¤
ه -ي -ئ -ات خ -اصش -ة ت-ع-م-ل ع-ل-ى رسش-ل-ك-ة م-ه-ارأت مسشÒي
أŸؤوسشسش- -ات أŸت- -عÌة ،وإأع- -ادة رسش- -ك- -ل- -ة م- -ه- -ارأت- -ه -م
ألتسشيÒية ألجل ألبحث عن سشبل لتطوير أدأئهم ،حيث
Áك -ن أن يصش -ل أألم -ر ل -ق -رأرأت ب -ت -غ -ي Òنشش -اط ب-عضص
أŸؤوسشسشات وتركيبتها ،منّبها ﬁدثنا بأان عدم مرأفقة
ألششباب وألتع Ìألكب Òأ◊اصشل ‘ أŸششاريع ألسشابقة
جعل عدد أŸتقدم Úلهيئات ألدعم ضشعيف جدأ ،حيث
أن بعضص جلسشات ÷نة أنتقاء وأعتماد و“ويل مششاريع
ألسشتثمارأت أÙلية ‘ عديد ألوليات تعقد من أجل
ملف أو ملف ،Úوهو أمر غ Òمقبول مقارنة Ãا يفÎضص
أن تقدمه هذه ألهيئات للششباب ألرأغب ‘ خلق ألÌوة.
أوضشح هاورن بششأان رؤويته أŸوضشوعية لفكرة أو مطلب
مسشح ألديون ،بأانه ل مÈر لفكرة مسشح ألديون ل تقنيا
ول أقتصشاديا ول حتى أجتماعيا ،إأذ أنه من ألناحية
ألتقنية فالذين أخذوأ قروضص هيئات ألدعم وّقعوأ على
عقود وألتزأمات برد أصشل ألقرضص ،لكون أن أÿزينة
ألعمومية هي أŸسشؤوولة عن دفع ألفارق بينه وب Úنسشبة
ألفوأئد أŸفروضشة عادة على ألقروضص ألثÓثية ،كما أنه
أقتصشاديا مسشح ألديون يعني خسشائر كبÒة جدأ لهيئات
ألدعم ،وقد تعجل بحلها ‘ ظل ترأجع قدرة أÿزينة
ألعمومية على “ويل مثل هذه ألهيئات ألتي أصشبحت
تعتمد على ما تسشتعيده من أموأل ‘ “ويل أŸششاريع
أ÷ديدة.
أما بالنسشبة للناحية أإلجتماعية فمسشح ديون ألششباب
يعني ضشرب منظومة ألعمل دأخل أÛتمع أ÷زأئري،
وهذه ألقيمة ألتي يسشهل كسشرها ل Áكن بناؤوها إأل بعد
أجيال.

معظم إŸشساريع إŸمّولة بتيبازة
تنتمي لقطاع إلفÓحة

“ّثل نسصبة ضصئيلة مقارنة مع أŸؤوسّصسصات ألّناجحة ميدأنيا ببومردأسس

إنتعاشش قرإر إإلغاء إŸتابعات ضسد أإصسحاب إŸؤوسّسسسة إŸصسّغرة إŸفلسسة

تعود مسصأالة أحتمال Œميد أو إألغاء عملية
أŸت-اب-ع-ة أل-قضص-ائ-ي-ة ‘ ح-ق أصص-ح-اب أŸؤوسصسصات
أŸصصغرة أŸفلسصة أو تلك ألتي  ⁄تنجح ميدأنيا
‘ نشصاطها رغم أŸرأفقة وألدعم أŸا‹ ألذي
أسصتفادت منه ‘ إأطار أجهزة ألدعم أÙلية،
’ن -ع -اشس أل -قضص -ي -ة م-ن ج-دي-د وسص-ط ألشص-ب-اب
إ
ب- -و’ي- -ة ب- -وم- -ردأسس م- -ث- -ل- -م -ا ت -وّق -فت ع -ن -ده
«ألشص- -عب» ،وه- -ذأ ت- -ب- -ع- -ا ل- -تصص -ري -ح -ات وزي -ر
أل- -تشص -غ -ي -ل م -رأد زم -ا‹ م -ن ت -ي -زي وزو ،ع -ن
أم -ك -ان -ي -ة سص -حب ق -رأر أŸت -اب-ع-ة أل-قضص-ائ-ي-ة ‘
حا’ت خاصصة مقابل تكفل صصندوق ألضصمان
عن ألقروضس لتسصوية مسصتحقات ألبنوك.

وع -ن أل -ب -دأي -ل أل -ت-م-وي-ل-ي-ة ل-ه-ذه
أألج -ه -زة ،وك -ي-ف ي-ت-م أل-وصش-ول إأ¤
‚اع - - - -ة أك› ‘ Èال أل - - - -دع- - - -م
ألشش - - - - -ب - - - - -ا ،Êق- - - - -ال أıتصص ‘
أŸقاولتية بأان ألبديل حسشبه يتمثل
‘ إأع -ادة ه -ي-ك-ل-ة ك-ام-ل-ة Ÿن-ظ-وم-ة
“وي- - - - -ل أŸؤوسشسش- - - - -ات ألصش - - - -غÒة
وأŸتوسشطة ‘ أ÷زأئر ،من خÓل
إأعادة ألنظر ‘ مؤوسشسشات ألدعم،
ح -يث أن أل -ه -ي -ئ -ات أŸوج -ودة أآلن
ت- - -ؤودي ن - -فسص أŸه - -ام م - -ع ت - -ع - -دد
أألسش -م -اء ،ف  Ó-ف-روق ج-وه-ري-ة بÚ
أل -وك -ال -ة أل -وط -ن -ي -ة ل -دع -م تشش-غ-ي-ل
ألشش-ب-اب وألصش-ن-دوق أل-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام Úع-ل-ى أل-ب-طالة ‘
“ويل أŸششاريع إأل من حيث ألسشن رغم أنهما ينتميان
إأ ¤نفسص ألوزأرة وهي وزأرة ألعمل وألتششغيل وألضشمان
ألجتماعي ،كما أنه ل فرق بينهما وب Úألوكالة ألوطنية
للقرضص أŸصشغر ألتي تنتمي إأ ¤وزأرة ألتضشامن ألوطني
وأألسشرة وقضشايا أŸرأة إأل من حيث حجم أŸبالغ ،غÒ
أنه ‘ أŸقابل أغفلنا أن هذه ألهيئات تقوم بعدد مهول
م -ن أŸه-ام ت-ف-وق ألسش-ب-ع-ة ق-وأم-ه-ا تسش-ج-ي-ل أŸشش-اري-ع،
تقد Ëألسشتششارأت للمقاول ÚأÙتمل Úوأعدأد درأسشة
أ÷دوى ،ت-ق-د Ëم-ل-ف-ات-ه-م أم-ام ÷ن-ة أن-ت-ق-اء وأع-ت-م-اد
و“ويل مششاريع ألسشتثمارأت أÙلية ،ألتكوين ،تقدË
أل-ت-م-وي-ل ،م-ت-اب-ع-ة أŸق-اول وم-رأف-ق-ت-ه و–صش-يل قسشط
ألقروضص ،وهي مهام يسشتحيل أن تسشتطيع هيئة تأاديتها
بششكل كامل ،ولهذأ يجب أعتماد فكرة أعادة تقسشيم

هذه ألهيئات بششكل وظيفي ،بحيث
يتم فصشل أŸهام ألدأرية عن أŸهام
ألتكوينية وألتقنية ،كما حصشل سشابقا
م -ع صش -ن -دوق ألضش -م -ان أل -ذي أصش -ب-ح
م-ن-فصش ‘ Ó-أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-دع-م
تششغيل ألششباب ،معتÈأ ‘ رؤويته لدور
أل -ت-م-وي-ل ألسشÓ-م-ي ‘ ت-ط-وي-ر ه-ذه
أŸشش -اري -ع ألشش -ب -ان -ي -ة ،ب-أان-ه ل Áك-ن
ألح- -د أن ي -ن -ك -ر أن ألشش -عب أ÷زأئ -ر
م -ت -مسشك ب -إاسش Ó-م -ه ،وم -ه -م -ا ب -ل-غت
أخطاؤوه أليومية ،إأل أنه ح Úيعقد
ألعزم على بناء مسشتقبله فإانه لن يبني
مسشتقبله بالفوأئد ألربوية ،ورغم أن
أ◊كومة مششكورة جعلت ألفوأئد ﬂفضشة بنسشبة 100
باŸائة ،غ Òأنه  ⁄تصشدر ◊د ألسشاعة فتوى وأضشحة
ت-ب-ي-ح ل-لشش-ب-اب أل-ت-ع-ام-ل م-ع ه-ذه أل-ق-روضص ،وت-ؤوكد لهم
مششروعيتها ،وهو ما خلق عزوفا كبÒأ لدى ألششباب،
ولعل فتح ألششبابيك ألسشÓمية وفق ألتنظيم 18-02
أŸنششور ‘ نهاية  2018وأÿاصص باŸالية ألسشÓمية قد
ي -ن -عشص إأنشش -اء أŸؤوسشسش -ات ألصش -غÒة وأŸت -وسش -ط -ة ع-ن
طريق هيئات ألدعم ألوطنية ،فالفكرة ليسشت جديدة بل
ط -ب -قت ‘ ب -دأي -ة أألل -ف-ي-ن-ات م-ع ب-نك إأسشÓ-م-ي ﬁل-ي
خاصص ،لكن ألعملية  ⁄تتم Ÿششاكل تقنية ل عÓقة لها
بفششل أو ‚اح أŸششاريع ،كون ألبنك ألسشÓمي أآنذأك
ك- -ان ي- -ق- -دم ل- -لشش- -ب- -اب أآللت وأŸع- -دأت ع- -ن ط -ري -ق
أŸرأبحة ،وهو أمر كان بإامكانه أن يسشاهم ‘ ‚اح
ألعديد من ألششباب لو  ⁄يتوقف.

إأرسصاء قوأعد عمل ◊ماية أŸشصاريع بع Úألدفلى

توسسيع إŸرإفقة وإلتّوجيه للشّسباب

 ⁄يخلق تعامل أصصحاب أŸشصاريع ألشصبانية مع وكالة دعم وتشصغيل ألشصباب بو’ية ع Úألدفلى أخت’Óت كبÒة با◊جم أŸسصجل ‘ و’يات
’رقام ألضصئيلة ألتي كشصفت عنها مصصالح أŸديرية وفروعها أŸلحقة بكل من خميسس مليانة وبلدية ع Úألدفلى.
أخرى ،بالنظر إأ ¤أ أ

بومردأسس :ز ــ كمال
على غرأر فئة ألفÓح Úوألتجار ألذين أسشتفادوأ من
قروضص بنكية إل‚از مششاريع أسشتثمارية أو وسشائل
وآألت عمل ،و ⁄يسشعفهم أ◊ظ ‘ إأيصشال أŸششروع
إأ ¤بر أألمان لسشبب أو آلخر ،ما جعلها تدخل ‘
ن-زأع-ات إأدأري-ة وقضش-ائ-ي-ة ل-تسش-دي-د أŸسش-ت-ح-ق-ات أو
وضشع جدولة للدفع بالتقسشيط قبل أللجوء إأ ¤أ◊ل
ألنهائي ع Èأروقة ألعدألة ،يأامل بعضص ألششباب على
مسشتوى ولية بومردأسص ألذين أسشتفادوأ من قروضص
بنكية ‘ إأطار أجهزة ألدعم أÙلية أŸعروفة كـ
«أونسشاج»« ،كناك» و»أو‚ام» لكنهم فششلوأ ‘ إأنششاء
م -ؤوسشسش -ة مصش -غ -رة إأي -ج -اد صش -ي -غ -ة ب -أاخ-ف أألضش-رأر
ل -ل -خ -روج م -ن ورط -ة أل -دي -ون أل -ب -ن -ك-ي-ة وأŸت-اب-ع-ات
أل-قضش-ائ-ي-ة أل-ت-ي ب-دأت ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ب-عضص م-ن-ه-م ب-عد
أسشتفاء كافة ﬁاولت ألتسشوية بالÎأضشي ،وبالتا‹
أنتظار قرأر من ألوصشاية إلعفائهم من أŸتابعة عن
طريق مسشح هذه ألديون.
ألفكرة ظلت دأئما ترأود هؤولء ألششباب ألذين دخلوأ
أل -فÎة أل -ق -ان -ون -ي -ة Ÿرح -ل -ة تسش -دي -د دي-ون أل-ب-ن-وك
ووكالت ألدعم أŸعنية بدأية من ألسشنة أÿامسشة من
أل -نشش -اط ل -ك -ن -ه-ا ب-ق-يت ﬁتشش-م-ة ،ل-ك-ن سش-رع-ان م-ا
أنتعششت ›ددأ خاصشة بعد تصشريحات وزير ألعمل
وألتششغيل وألضشمان ألجتماعي أألخÒة ،ألذي أّكد
«ع -ل -ى إأم -ك -ان -ي-ة سش-حب أŸت-اب-ع-ات أل-قضش-ائ-ي-ة ضش-د
أصش -ح -اب أŸؤوسشسش -ات أŸصش -غ -رة أŸف -لسش -ة» ،ل -ك -ن -ه
أسش -ت -ث -ن -ى م-ن كÓ-م-ه ألشش-ب-اب أل-ذي-ن أسش-ت-ف-ادوأ م-ن
ق -روضص ب -ن -ك -ي -ة إلنشش -اء م -ؤوسشسش-ة ل-ك-ن-ه-ا ح-ولت إأ¤
نششاطات أخرى أو إأ ¤أغرأضص ششخصشية ،وهي تقريبا
أل -ف -ئ -ة أŸت -اب -ع -ة قضش -ائ -ي -ا ب -ال -ن -ظ -ر إأ ¤غ-ي-اب ك-ل
ألضش -م -ان-ات لسشÎج-اع ه-ذه أل-دي-ون م-ن أصش-ح-اب-ه-ا،
ألذين غيّروأ ألنششاط أو غادروأ أرضص ألوطن بعد بيع
أألجهزة ،وحتى أŸركبات أÿاصشة بالنقل وألتÈيد
ألتي أسشتفادوأ منها ‘ إأطار «أونسشاج» باÿصشوصص
أŸششرفة على “ويل مششاريع بقيمة مالية تقارب
مليار سشنتيم.
هذه ألقضشية طرحت أك Ìمن مناسشبة من قبل وسشائل
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ع Úألدفلى :و ــ ي ــ أعرأيبي
وضشعية أŸششاريع أÙققة منذ أنطÓق عمليات
أل-دع-م وأل-ت-ك-ف-ل ب-اŸشش-اري-ع ألشش-ب-ان-ي-ة أل-تي قدمها
أإلعÓ- -م أÙل- -ي- -ة ع- -ل- -ى م- -دي- -ر وك- -ال- -ة «أونسش -اج»
بومردأسص كاميو سشليمان ،ألذي كششف ‘ آأخر ندوة
صشحفية «أّن عدد أŸتابعات ألقضشائية بلغت حوأ‹
 30ملفا بعضشها ‘ مرحلة ما قبل ألنزأع ،وأخرى يتم
معا÷تها عن طريق ألقضشاء لكنه رقم ضشئيل مقارنة
مع عدد أŸؤوسشسشات أŸنششأاة ‘ إأطار هذأ أ÷هاز
ألتي وصشلت حوأ‹  8آألف مؤوسشسشة مصشغرة حتى
سشنة  ،2017وخلق أزيد من  18ألف منصشب ششغل ،كما
“ّكنت ألوكالة ‘ ألفÎة من  2013إأ“ 2017 ¤ويل
 2032م -ؤوسشسش-ة ،وخ-ل-ق  4896م-نصشب شش-غ-ل ب-فضش-ل
ألسشÎأتيجية أ÷ديدة أŸنتهجة من قبل ألوصشاية
لدعم ›ال ألتششغيل وفكرة أŸقاولتية ‘ أوسشاط
أ÷امعي Úوخريجي مرأكز ألتكوين أŸهني ،ألذين
أسشتحوذوأ على نسشبة  71باŸائة من عدد أŸؤوسشسشات
أŸن -ج -زة ،ون -فسص أألم-ر ب-ال-نسش-ب-ة ل-وك-ال-ة ألصش-ن-دوق
ألوطني للتأام Úعن ألبطالة «كناك» ألتي سشاهمت ‘
“ويل  571مششروع وأسشتحدأث  1749منصشب ششغل.
وبالتا‹ Áكن ألقول ‘ ألنهاية أن مسشأالة وقف
أŸت-اب-ع-ة أل-قضش-ائ-ي-ة ب-ال-نسش-ب-ة للششباب أŸسشتفيد من
ق -روضص دع -م إلنشش -اء م -ؤوسشسش -ات مصش-غ-رة ب-ال-ت-أاك-ي-د
سشتخضشع للدرأسشة وألتدقيق وعملية ألتقدير ،وحتى
حسش -ن أل -ن-وأي-ا ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ذي-ن ح-اول-وأ و ⁄ي-ف-ل-ح-وأ
لعتبارأت عدة من أجل مسشاعدتهم ‘ أÿروج من
هذأ ألوضشع أŸتأازم Ÿباششرة مسشÒة مهنية جديدة
مسشتفيدين من ألتجربة ألسشابقة ‘ ،ح Úتبقى ألفئة
أل -ث -ان -ي -ة م -ن أŸت -اب -ع Úل ي -ح -م-ل-ون ن-فسص أل-ن-ظ-رة
ألسش -ت -ث -م -اري-ة وح-ت-ى حسش-ن أل-ن-ي-ة ،وإأرأدة ‘ إأنشش-اء
مؤوسشسشة إأ‰ا ألغرضص كان ألتحايل وألبزنسشة على أمل
صشدور قرأر Ÿسشح ألديون مثلما أسشتفادت منه فئات
أجتماعية ‘ مرحلة سشابقة كالفÓح.Ú

 ١٠مسصتفيدين
متابعون بتمÔأسصت

حصسة % ٢٠
“ ⁄نح أ’صسحاب
إŸشساريع
شصّ-ك-ل م-وضص-وع أŸت-اب-ع-ات أل-قضص-ائية ‘ حق
أŸسصتفيدين من آأليات دعم تشصغيل ألشصباب
’ع - - -ذأرأت ،أ◊دث ‘ أوسص - - -اط
وإأصص - - -دأر أ إ
ح -ام -ل -ي أŸشص-اري-ع ‘ ،وقت ك-انت ت-أام-ل ف-ي-ه
ه - -ذه ألشص - -ري- -ح- -ة إأع- -ادة أل- -ن- -ظ- -ر ‘ ه- -ذه
أل-وضص-ع-ي-ة ،ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-ح-ال-ة أل-ت-ي ت-ع-يشص-ه-ا
م -ؤوسصسص -ات -ه-م م-ن ن-قصس ‘ أل-نشص-اط ،ألشص-يء
ألذي عقد من ألوضصع ،وأوصصلهم إأ ¤حالة
من ألركود ‚م عنها متابعات قضصائية.
كششف أحد مسشتفيدي دعم تششغيل ألششباب ،فاضشل
أكوأر ،و‡ثل ألششباب أŸسشتفيد لـ «ألششعب» ،أنه
” تسشجيل ‘ أآلونة أألخÒة بعاصشمة أألهقار

ق -رأب-ة  10مسش-ت-ف-يدين من
«أنسش - - -اج» ،م- - -ن إأع- - -ذأرأت
وم -ت-اب-ع-ات قضش-ائ-ي-ة ،ألم-ر
ألذي أصشبح يششكل هاجسشا
م-ق-ل-ق-ا ل-ه-ذه أل-ف-ئ-ة ،م-ؤوكدأ
ب -أان ه -ذه أ◊ال -ة ب -ل-غت إأ¤
ح - -د  ⁄ي- -ع- -د ي- -ب- -ا‹ ب- -ه- -ا
ألششباب ،بقدر ما أصشبحوأ
يطالبون بتخصشيصص مششاريع
خاصشة بهذه ألفئة.
‘ ه - - -ذأ ألصش - - -دد ،أرج - - -ع
فاضشل أكوأر هذه ألوضشعية
إأ ¤عدم تقيد أŸؤوسشسشات
أل- -ع -م -وم -ي -ة وأإلق -تصش -ادي -ة
ب-ع-اصش-م-ة أأله-ق-ار ،ب-تطبيق
أ◊صش- - - - - - -ة أıصشصش- - - - - - -ة
للمؤوسشسشات أŸصشغرة ‘ إأطار آأليات دعم وتششغيل
ألششباب ،وأŸقدرة بـ  ‘ 20أŸائة من أŸششاريع
أŸع-ل-ن ع-ل-ي-ه-ا ،أألم-ر أل-ذي ع-ق-د م-ن وضش-ع-ي-ت-هم
وأدخلهم ‘ بطالة.
ويضش -ي -ف أŸت -ح -دث أن ه -ذه أل -وضش -ع -ي -ة زأد م-ن
ت - -ف- -اق- -م- -ه- -ا أإلج- -رأءأت أÛح- -ف- -ة م- -ن ب- -عضص
أŸؤوسشسشات ،عند أإلعÓن عن أŸششاريع خاصشة
منها ألتي ل يتجاوز مبلغها  1.2مليار سشنتيم ،حيث
تسش -ن شش -روط ل ت -ت -وف -ر ‘ أصش-ح-اب أŸؤوسشسش-ات
أŸصشغرة ،وهذأ بتصشنيف هذه أŸششاريع ضشمن
ألصشفقات ألوطنية ‘ ،وقت يؤوكد فيه فاضشل أكوأر
أن مثل هذه أŸششاريع من أŸفÎضص أن توجه

للمقاولت أŸصشغرة من أجل
ت -ط -وي -ره -ا ،وأل -رف-ع م-ن رق-م
أعمالها و تصشنيفها.
‘ سشياق آأخر ،طالب فاضشل
أك-وأر م-ن ألسش-ل-ط-ات أÙل-ي-ة
بضش -رورة ف -ت -ح ق -ن-وأت أ◊وأر
ب- -ال- -ت- -وأصش- -ل م -ع أŸؤوسشسش -ات
أŸصش-غ-رة ،خ-اصش-ة م-ن-ه-ا أل-ت-ي
–اول أن ت- -ك- -اف- -ح م- -ن أج- -ل
أل - -ت- -م- -وق- -ع ضش- -م- -ن خ- -ارط- -ة
أإلسش -ت -ث -م -ار ،وه -ذأ ب -ت -ح -ل-ي-ل
أألم- -ور وإأج- -ب- -اري- -ة ت- -ط -ب -ي -ق
ت -خصش -يصص أل -نسش -ب -ة ألسش -ال -ف-ة
أل- - - -ذك- - - -ر م - - -ن أŸشش - - -اري - - -ع
للمسشتفيدين من آأليات تششغيل
ألشش- -ب- -اب ،وه- -ذأ ع- -ل -ى غ -رأر
إأح -دى أŸؤوسشسش -ات أل -وط -ن -ي-ة أل-ت-ي –رصص ع-ل-ى
ت - -خصش - -يصص ع- -دد م- -ن مشش- -اري- -ع- -ه- -ا ألصش- -ح- -اب
أŸؤوسشسشات أŸصشغرة ضشمن إأطار آأليات ألدعم.
من جهة أخرى ،فقد أكدت مصشادر لـ «ألششعب» من
«أنسش- -اج» و»أ‚ام» م- -وأصش -ل -ة إأصش -دأر أإلع -ذأرأت
للمسشتفيدين من ألقروضص ‘ حق أŸسشتفيدين،
وأŸت- -خ- -ل- -ف Úع- -ن تسش- -دي -د دي -ون -ه -م ‘ أآلج -ال
أÙددة.
ليبقى أصشحاب أŸؤوسشسشات أŸصشغرة ب Úمطرقة
قلة أŸششاريع أıصشصشة لهم وسشندأن أŸتابعات
ألقضشائية بعاصشمة أألهقار.
“Ôأسصتﬁ :مد ألصصالح بن حود

هؤولء ضشمن أنششطة وفروع تنموية ذأت طابع
إأقتصشادي ومؤوسشسشات خدماتية عÈ
 36ب -ل -دي -ة بÎأب أل -ولي-ة،
أخ - -ذت ف - -ي - -ه- -ا أألنشش- -ط- -ة
أل- -فÓ- -ح- -ي- -ة حصش- -ة أألسش- -د
ب- -ال- -ن- -ظ- -ر إأ ¤خصش- -وصش -ي -ة
أŸن-ط-ق-ة وأل-ط-لب أŸتزأيد
على هذه أŸششاريع ،خاصشة
أÿدم-ات-ي-ة م-ن-ه-ا ك-ال-تجهيز
وأل - -ع- -ت- -اد وق- -ط- -ع أل- -غ- -ي- -ار
وأŸرأف - -ق - -ة وأل - -تصش - -ل - -ي - -ح
وألصشيانة وأŸعا÷ة ألنباتية
وج -م -ع أ◊ل -يب .وم-ن ج-ه-ة
أخ - -رى ت - -رب - -ي- -ة أل- -دوأج- -ن
وأ◊يوأنات وتوف Òأألغذية ،مع فتح مصشحات
ب -ي -ط -ري -ة ل -لسش -ه -ر ع -ل -ى أل -رع-اي-ة ألصش-ح-ي-ة ل-لÌوة
أ◊يوأنية.
كما كان ألصشحاب هذه أŸششاريع ألششبانية نصشيب
من أألنششطة ألصشناعية أÿاصشة بتهيئة أصشطبÓت
أألبقار وأألغنام ،وإأ‚از خÓيا ألنحل ألتي عرفت
ت -ط -ورأ ‘ ب -ل -دي -ات خ -اصش-ة ب-ع-د ت-دخ-ل أل-وأ‹ ب-ن
يوسشف عزيز لدعم هذه ألششعبة ضشمن دعم مباششر
م-ن م-ي-زأن-ي-ة أل-ولي-ة م-ع ت-وج-ي-ه ت-ع-ل-ي-م-ات صش-ارمة
Ÿصشالح ألغابات للتعاون وأŸرأفقة للششباب فيما
ي -ت-ع-ل-ق Ãن-ح مسش-اح-ات غ-اب-ي-ة لÎب-ي-ة أل-ن-ح-ل ع-ل-ى
مسش -ت -وى ب -ل -دي -ات ت -اشش -ت -ة وأل -ع-ام-رة وأŸاي-ن ووأد
أ÷م -ع -ة وب -ن ع Ó-ل وح -م-ام ري-غ-ة وتÈك-ان ÚوعÚ
أألشش- -ي- -اخ ووأد ألشش- -رف- -ة ،وغÒه- -ا م -ن أل -ب -ل -دي -ات
أŸعروفة بهذأ ألنوع من أإلنتاج.
هذأ وقد سشبق Ÿدير أŸصشالح ألفÓحية بالولية أن
ف -ت -ح أÛال ل -ل-م-ن-ت-ج Úوأل-فÓ-ح Úل-ت-ط-وي-ر ه-ذه
ألششعبة .هذه أألنششطة ألششبانية وألتي أسشتفادت من
وكالة دعم وتششغيل ألششباب حسشب أŸدير ألولئي
ﬁم-د قسش-ي-م-ة ،أع-طت ن-ت-ائ-ج م-ي-دأن-ي-ة وسش-اه-مت
بششكل كب ‘ Òأنعاشص قاطرة ألتششغيل وخلق مناصشب

ششغل إأضشافية خاصشة
ب- -ع- -د ت- -وسش -ي -ع ه -ذه
أŸششاريع من طرف
أصشحابها ،لذأ كانت
مسش - -أال - -ة تسش - -ج - -ي- -ل
Œاوزأت م- -ي- -دأن- -ي -ا
ق-ل-ي-ل-ة ج-دأ ،وت-ت-علق
ب -ب -ي -ع ب -عضص أل -ع-ت-اد
وه-ي ح-الت ضش-ئ-ي-لة
سشرعان ما ” حلها
ع- - - -ل - - -ى مسش - - -ت - - -وى
أإلجرأءأت ألقضشائية
ضشمن تطبيق ألقانون
ألذي يعاقب على كل
إأختÓل يسشجل يقول
أŸدي -ر أل -ولئ -ي ،أل -ذي أب -دى إأرت -ي -اح -ه ل -ل -ن -ت -ائ-ج
أÙق -ق -ة م -ي-دأن-ي-ا ع Èك-ام-ل ت-رأب أل-ولي-ة ف-ي-م-ا
يخصص تدعم ألششباب إل‚از مششاريع ناجحة أثبتت
‚اعتها ،يقول ﬁدثنا .ومن جانب آأخر ⁄ ،يخف
ذأت أŸسشؤوول وقوفه إأ ¤جانب أصشحاب أŸششاريع
ألناجحة خاصشة تلك ألتي ترغب ‘ توسشيع ›ال
نششاطها‡ ،ا يسشمح بالرفع ‘ عدد مناصشب ألششغل
خاصشة تلك أŸنتسشبة Ÿرأكز ألتكوين أŸهني ألتي
لها إأتفاقيات وتعاون قوي مع مرأكز أŸتوأجدة عÈ
ت- -رأب أل- -ولي -ة .وم -ن ج -انب آأخ -ر ،ف -إان أŸرأف -ق -ة
وتقد Ëأإلرششادأت وألتوجيه لهؤولء من ششأانه فتح
آأف -اق ك -بÒة ن -ح -و ه-ذه أŸؤوسشسش-ات ألشش-ب-ان-ي-ة أل-ت-ي
ع- -رفت نشش- -اط- -ا ﬁسش -وسش -ا خ Ó-ل ه -ذه ألسش -ن -وأت
أألخÒة ،يششﬁ Òدث -ن -ا أل -ذي ذك -ر ب -ال -دع -م أل-ذي
يقدمه ألوأ‹ للقطاع خاصشة ‘ فتح ألفرصص أمام
ألشش-ب-اب ب-اŸن-اط-ق وأل-ب-ل-دي-ات أل-ري-فية وألتجمعات
ألسش -ك-ان-ي-ة أل-كÈى أل-ت-ي سش-ج-ل شش-ب-اب-ه-ا حضش-ورأ ‘
تفعيل أŸؤوسشسشات ألششبانية بدون أخطاء مسشجلة،
حسشب ق -ول أح -د أŸسش -ت -ف -ي -دي -ن م-ن ه-ذه أآلل-ي-ات
أŸدّعمة.

رفع ألّتجميد عن مشصاريع «كناك» سصيدي بلعباسس

إإعادة إلّتمويل بنسسبة ’ تتجاوز % ٤٠

كشش-ف أل-ف-رع أل-ولئ-ي ل-لصش-ن-دوق أل-وط-ن-ي ل-ل-تأام Úعلى
ألبطالة بسشدي بلعباسص عن أحتÓله أŸرتبة  15وطنيا
من حيث –صشيل أŸسشتحقات ،مؤوكدأ أن عددأ كبÒأ
من أŸسشتفيدين من مششاريع «كناك» ينششطون بصشفة
عادية ويقومون بتسشديد مسشتحقاتهم.
ضشبطت ألوكالة ألولئية للصشندوق ألوطني للتأام Úعن
ألبطالة بولية سشيدي بلعباسص ،برنا›ا إلعادة جدولة
دي -ون أصش -ح-اب أŸشش-اري-ع ّ‡ن ع-ج-زوأ ع-ن أل-تسش-دي-د،
وه-ي أÿط-وة أل-ت-ي تسش-م-ح Ãرأف-ق-ت-ه-م و“ك-ي-ن-ه-م م-ن
م -وأصش -ل -ة Œسش -ي -د مشش -اري-ع-ه-م م-ع م-ب-اشش-رة م-ت-اب-ع-ات
‡ن قاموأ
قضشائية ‘ حق أصشحاب أŸششاريع ألفاششلة ّ
ب -ت -وج -ي-ه ع-ت-اده-م إأ ¤وج-ه-ات أخ-رىﬂ ،ال-ف Úب-ذلك
ألعقود أÈŸمة مع ألصشندوق ،وهي ألفئة ألتي ل تتجاوز
 7باŸائة فقط من حاملي أŸششاريع.
وموأصشلة Ÿسشعاه ،قام ألفرع ألولئي للصشندوق برفع
ألتجميد عن “ويل أŸششاريع ألتي –مل عتادأ متنّق،Ó
وألتي كانت ›ّمدة منذ سشنة  ،2015حيث تقّرر إأعادة
إأدرأج “ويلها من طرف ألصشندوق ألوطني للتأام Úعلى
ألبطالة بششرط أّل يتجاوز ذلك  40باŸائة من تكلفة
أŸشش -روع ،وه -ي أŸشش -اري -ع أل-ت-ي ت-دخ-ل ضش-م-ن ت-ق-دË
أÿدمات على غرأر “ويل أقتناء سشيارأت إأسشعاف لنقل
أŸرضشى أو حافÓت لنقل أألطفال ‘ ألروضشات ،هذأ
ويشش -رع ألصش -ن -دوق ‘ أل -ق -ي -ام ب -زي -ارأت م -ي-دأن-ي-ة عÈ
ألبلديات مع ﬂتلف ألششركاء ‘ ›ال ألتششغيل ◊صشر
أهم أإلحتياجات حسشب كل منطقة ،مع إأمكانية رفع
ألتجميد عن بعضص ألنششاطات ،حيث يقوم ألقائمون على

ألصش -ن -دوق ب -ع -ق -د ل -ق -اءأت دوري-ة م-ع رؤوسش-اء أÛالسص
ألششعبية ألبلدية لتحديد إأمكانيات أإلسشتثمار أÙلية
لكل منطقة وإأحتياجاتها من خÓل وضشع بطاقية لكل
بلدية –دد أŸوأرد ألطبيعية ألتي Áكن أسشتغÓلها،
وتسشاعد مسشتقب ‘ Óتوجيه ألششباب حاملي أŸششاريع
لÓسشتثمار ‘ مششاريع مضشمونة وناجحة تعود عليهم
بالفائدة ،وتسشاهم ‘ خلق تنمية ﬁلية.
هذأ ويحتل ألفرع ألولئي للصشندوق ألوطني للتأامينات
على ألبطالة لولية سشيدي بلعباسص أŸركز ألسشابع وطنيا
من حيث أŸلفات أŸودعة من طرف ششباب ألبلديات
أل- -رأغ- -ب ‘ Úأ◊صش- -ول ع -ل -ى ق -روضص ÿل -ق مشش -اري -ع
Ãناطقهم ،وهي ألنسشبة ألتي سشتششهد أرتفاعا خÓل
 2019بعد رفع سشن أإلسشتفادة من  50إأ 55 ¤سشنة ،ما
Óسشتفادة من خدمات
يفتح أÛال أمام ششريحة مهمة ل إ
أ÷هاز.
وبلغة أألرقام “ّكن ألصشندوق ﬁليا من أسشتقبال 253
ملف ” إأيدأعه خÓل سشنة  ،2018أين قامت ÷نة
ألنتقاء وألعتماد بدرأسشة  248ملف ّ” ،قبول 244
”
منها ،وهي أŸلفات ألتي ” –ويلها للبنوك حيث ّ
أ◊صشول على  178موأفقة بنكية لتمويل هذه أŸششاريع،
‘ ح Úل يزأل  70ملفا قيد ألدرأسشة .ومن جهته “ّكن
ألصشندوق من “ويل  80ملفا ‘ عديد ألتخصشصشات
ك -ال -ف Ó-ح -ة ،أ◊رف ،ألصش -ن -اع -ات أل -ت -ق -ل-ي-دي-ة ،أل-ب-ن-اء
وأألشش -غ -ال أل -ع -م-وم-ي-ة وغÒه-ا م-ع ب-ل-وغ نسش-ب-ة ت-غ-ط-ي-ة
إأجمالية تقدر بـ  78باŸائة.
سصيدي بلعباسس :غ ــ شصعدو

ألثÓثاء  2٦فيفري  201٩م
ألموأفق لـ  21جمادى ألثانية 1440هـ

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

ثقافة

لثــار بجامعـــة ا÷لفــــة لـ «الشسعب»:
الباحــــث عيسســــاوي بوعكــــاز أاسستـــاذ عـــلم ا آ
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نتطلّ ـ ـ ـ ـ ـع إإ ¤تفعي ـ ـ ـ ـ ـ ـل إŸتحـ ـ ــ ـ ــ ـف إ÷هـ ـ ـ ــ ـ ــ ـوي وإإثرإئـ ــ ــ ــ ــ ــه
م ــ ـ ـ ــ ــ ــع ضضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـرورة إإشضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرإك جامع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة إ÷لفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
^ اكتشســـــــــاف بقايـــــــا عظميــــــة ◊يــــــــوان وحيــــــد قـــــــرن بـــــواد مـــــــــÓح
واحد من الشسباب ال ّ
لثار وا◊فرياتŒ ،ده على غ Òالعادة يتنّقل من مكان إا ¤آاخر ،كلما سسمع أان هناك حفريات ‘ مكان ما ،فÒاوده الكتشساف
طموح Úإا ¤ترك بصسمة الباحث ‘ ميدان ا آ
إا ¤خوضس التجربة ،منطلقا من خزانه العلمي واŸعر‘ اللذين جعÓه يعشسق ميدانه حتى الثمالة.
لثار« ،الشسعب» التقته وأاجرت معه هذا ا◊وار.
لكادÁي داخل ا◊رم ا÷امعي ،يواصسل مهامه البحثية ‘ ميدان ا آ
لكادÁي عيسساوي بوعكاز ،إاضسافة إا ¤كونه Áارسس العمل ا أ
هو الباحث وا أ

»LGô©d øjódG Qƒf :QGƒM
الشس-عب :سس-اه-م-ت-م ‘ ال-كشس-ف ع-ن موقع
أاثري با÷لفة؛ حدثنا عن حيثيات هذا
الكتشساف؟
@@ ال -ب -احث ع -يسس -اوي ب -وع -ك-از :كانت
أل- -ب- -دأي- -ة م- -ن خÓ- -ل صص- -ورة ع Èأل- -ت -وأصص -ل
أ’ج -ت -م -اع -ي “ث-ل ج-زءأ ل-ع-ظ-م ›ه-ول ،ث-م
تنقلت ›موعة من ألباحث Úمن أŸهتمÚ
بÎأث أŸن- -ط -ق -ة ل -ل -م -وق -ع وم -ع -اي -ن -ت -ه ،و”
أ’تصصال بي إ’بÓغي با’كتشصاف أين أّكدت
للمجموعة أنها عظام تعود ◊يوأن كب Òوقد
يكون وحيد قرن ،بعدها أشصعرنا مدير ألثقافة
با’كتشصاف ألذي بادر با’تصصال فورأُ Ãدير
أŸركز ألوطني للبحوث ‘ عصصور ما قبل
ألتاريخ وفى علم أإ’نسصان وألتاريخ.
وب -ع -د ت -أاّخ -ر ه -ذأ أأ’خ Òون -ظ -رأ ل -ل -نشص-رأت
أ÷وي -ة أ’سص -ت -ث -ن -ائ -ي -ة (أم -ط -ار وسص -ي-ول)،
وخاصصة أن أŸسصتحاث يتوأجد ‘ وأد
مÓح أŸعروف بسصيوله أ÷ارفة،
كما أّنه قد تكشّصف منه جزء
ك- -ب Òوأصص- -ب- -ح أك Ìع -رضص -ة
ال -ب -احث ع -يسس-اوي ب-وع-ك-از اŸدع-و «م-ع-ت-ز» م-ن م-وال-ي-د Ã 1979دينة
لفقدأنه ،عاودنا أ’تصصال
أل-ع-ظ-م-ي-ة ب-طريقة
ا÷لفة.
Ãدي- -ر أل- -ث- -ق -اف -ة أل -ذي
ج -اف -ة (ت -ن -ظ -ي -ف
@ متحصسل على شسهادتي بكالوريا (علمي ،أادبي).
زّودن -ا ب -رخصص-ة ل-ل-ق-ي-ام
ميكانيكي)
لدب واللغة ال‚ليزية.
@ شسهادة الليسسانسس ‘ ا أ
لثار جامعة ا÷زائر ‘ تخصسصس الصسيانة وأل -ت -ع -رف ع-ل-ى
ب - -ح- -ف- -ري- -ة إأن- -ق- -اذي- -ة @ شسهادتي الليسسانسس واŸاجسست Òمن معهد ا آ
أأ’جزأء
مسص -ت -ع -ج -ل -ة ك -أاسص -ت-اذ والÎميم.
أل -ع -ظ -م -ي -ة م-ع
لثار با÷لفة.
جامعي ‘ علم أآ’ثار @ ،أاسستاذ مسساعد من  2009إاÃ 2012 ¤عهد ا آ
إأع -ادة تشص -ك -ي-ل
لثار ‘ جامعة زيان عاشسور.
وشصكّلت فريقا مصصغرأ @ أاسسسس رفقة زمÓئه تخصسصس علم ا آ
م- - - - - -ا Áك- - - - - -ن
م-ن أل-ب-اح-ث Úم-ت-ك-ون-ا @ شسهادتي الدكتوراه والتأاهيل ا÷امعي بجامعة ا÷زائر2
م- -ن ألسص- -ادة شص- -وي -ح -ة شس -ارك ‘ ت-ربصس ت-ط-ب-ي-ق-ي ع-ل-ى اسس-ت-خ-دام اÛه-ر اŸسس-ت-ق-طب Ãخ Èا÷ي-ول-وج-ي-ا – تشص - -ك- -ي- -ل- -ه م- -ن
لب-ح-اث ل-ل-م-ب-ا Êال-ت-اري-خ-ي-ة « أج- - - -زأء ت - - -خصس
ح- - -ك- - -ي- - -م ،ب- - -ن سص - -ا ⁄ج -ام -ع -ة م -ولي إاسس -م -اع -ي -ل – اŸغ-رب وأاخ-ر Ãخ Èا أ
لشس-ع-ة أ÷مجم ،كما “ت
أŸسص - -ع- -ود ،ج- -اب أل- -ل- -ه « «  LRMHب-اريسس– ف-رنسس-ا» ،وت-ربصس ت-ط-ب-ي-ق-ي اسس-ت-خ-دام ا أ
ﬁم - -د ،شص- -وي- -ح- -ة ع- -ب- -د
ع- -م- -ل- -ي- -ة ج -رد ك -ل
السسينية »»DRXباŸركز ا÷هوي لصسيانة وترميم الÎاث « « CICRP
أل - -ق - -ادر وب - -حضص - -ور ‡ث - -ل
أل- -ل- -ق -ى وذلك ب -وضص -ع
لضس -اف -ة إا ¤زي-ارات ع-ل-م-ي-ة ÷ام-ع-ات كÈى
(م-رسس-ي-ل-ي-ا – فرنسسا) ،ب -ا إ
مديرية ألثقافة.
ج- -دول ج- -رد أو‹ ف- -ي- -ه
ك -ج -ام -ع -ة ه -ارف -ارد وب-وسس-ط-ن وال-ق-اه-رة واسس-ط-ن-ب-ول والشس-ارق-ة
م-ع-ل-وم-ات ع-ن رق-م أل-ع-ظ-م
وب-ري-ت-وري-ا وا÷ن-ان ال-ل-ب-ن-ان-ي-ة....ك-م-ا نّشسطت عدة أايام
@ ما هي الظّروف التي جرت فيها
ونوعه وأبعاده ووضصعيته.
دراسسية وملتقيات ﬁلية ووطنية حول الÎاث
عملية الكشسف ا◊فرية؟
لثري خصسوصسا.
عموما والÎاث ا أ
❊❊ ب- - -اشص- - -رن - -ا ب - -إاع - -دأد أل - -ع ّ- -دة أل Ó- -زم - -ة
@ ما نوع الكتشساف وما هي أاهّميته؟
“ت
ّ
وأŸسصتلزمات ألضصرورية ثم أنتقلنا أ ¤مكان
❊❊ أفضصت ألعملية إأ ¤أسصتخرأج فّك‘ Ú
ج
أ
ر
خ
ت
ص
س
’
أ
ة
ي
ل
Óح» على بعد  02كم شصمال ع -م -
أ’كتشصاف «وأد م ّ
ح -ال -ة ح -ف -ظ ج -ي -دة وع -دة ع -ظ -ام ﬂت -ل -ف
ُ
ّ
مدينة أ÷لفة ،وعند ألوصصول أ ¤أŸوقع “ت باسصتخدأم لفافات جبسصية وقد كللت بنجاح أأ’حجام ◊يوأن ضصخمة ،و” نقلها إأ ¤مقر
عملية أŸعاينة ورفع أŸقاسصات ألضصرورية ثم ن-ت-ي-ج-ة ’حÎأف-ي-ة أل-ف-ري-ق ‘ ع-م-ل-ية أ’نقاذ م -دي-ري-ة أل-ث-ق-اف-ة .وب-ع-د م-ع-اي-ن-ة أل-ع-ظ-ام ”
وضصع خطة لتنفيذ مرأحل أ◊فرية ،حيث ” وسصرعة ألتدخل ،وأنتهت أŸهمة بالتوصصل أ ¤ألتوصصل إأ ¤خÓصصة أولية تتعلق بتحديد نوع
‘ كل أŸرأحل ألتقاط ألصصور ألعلمية بسصّلم تشصكيل جمجمة كاملة ◊يوأن وحيد ألقرن مع أ◊ي -وأن وه -و»وح-ي-د أل-ق-رن أأ’ب-يضس -cera
ألقياسصات وتنظيف ﬂتلف أأ’جزأء ألتي يتم ›م -وع -ة م -ن أل -ع -ظ -ام م -ن ﬂت -ل -ف أج -زأء tothérium simum».
أسص-ت-ظ-ه-اره-ا م-ع غ-رب-ل-ة أأ’ت-رب-ة وت-دوي-ن ك-ل جسصمه وعظام أخرى.
‘ أن-ت-ظ-ار درأسص-ة م-ع-م-ق-ة و–دي-د فصص-ي-ل-ت-ه
ة
ع
و
م
Û
أ
ف
ي
ظ
ن
ت
ب
ا
ن
م
ث-م ك-م-رح-ل-ة ث-ان-ي-ة ق-
أŸعطيات.
وتأاريخه كما ألتعرف على عظام ◊يوأنات

❊❊ ‘ أ◊ق- -ي- -ق -ة وضص -ع أŸوأق -ع أأ’ث -ري -ة ‘
تدهور مسصتمر على ألرغم من أÛهودأت
أ÷بارة ألتي تقوم بها وزأرة ألثقافة ،إأ’ّ أن
شصسصاعة ألو’ية وغناها باŸوأقع أأ’ثرية ألتي
تعود لفÎأت ﬂتلفة صصّعب من أÙافظة
عليها وتثمينها ،ولقد نبّهنا لهذأ ألوأقع من
خÓل ألتوصصيات ‘ أŸلتقيات ألوطنية كان
آأخرها أليوم ألدرأسصي ألذي ن ّ
ظمته أŸكتبة
ألرئيسصية للمطالعة ألعمومية جمال ألدين بن
سصعد ألعام أŸاضصي ،وÃناسصبة شصهر ألÎأث
و–ت شصعار «ترأثي مسصتقبلي» بالتنسصيق مع
ك-ل-ي-ة أل-ع-ل-وم أإ’نسص-ان-ي-ة وأ’ج-ت-م-اع-ي-ة شص-ع-ب-ة
أآ’ث -ار ÷ام -ع -ة زي -ان ع -اشص-ور ل-و’ي-ة أ÷ل-ف-ة
بعنوأن «ألÎأث أŸادي لو’ية أ÷لفة…ألوأقع
وأŸأامول».

Qƒ£°S ‘ …hÉ°ù«Y

أخ -رى ك -ا◊صص -ان وح-ي-وأن-ات أخ-رى صص-غÒة،
وألتي سصتكون ﬁل درأسصة ‘ قادم أأ’يام من
خÓل أıتصص ‘ ÚأÛال.
أّم -ا ع -ن أه ّ-م -ي -ت -ه ف -وح -ي -د أل -ق -رن ‡ث-ل ‘
ﬁطات صصخرية عديدة با÷لفة وما جاورها
كفايجة ألل Íوزّكار وع Úألناقة ووأد ألرميلية،
وبالتا‹ فسصيمكننا ’حقا من –ديد ألكائنات
أل -ت -ي ع -ايشص -ه -ا أ’نسص -ان ،ك -م -ا أن-ه-ا سص-ت-ف-ت-ح
أشص -ك -ال -ي -ات وف -رضص -ي -ات ع -ل -م-ي-ة ج-دي-دة ‘
أŸن -ط -ق -ة ،خ -اصص -ة وأّن ه -ن -اك آأث -ار Ÿوأق -د
بشصرية ‘ نفسس أŸوقع.
@ ه -ل ّ” ال -ت -نسس -ي -ق م -ع م -راك-ز ب-حث ‘
ا÷زائر؟
❊❊ ‘ أ◊قيقة نحن قمنا بحفرية إأنقاذية
مسص -ت-ع-ج-ل-ة أم-ا أل-درأسص-ة أل-ب-ع-دي-ة ،ف-ه-ي م-ن
أختصصاصس أŸركز ألوطنى للبحوث فى عصصور
م-اق-ب-ل أل-ت-اري-خ وف-ى ع-ل-م أإ’نسص-ان وأل-ت-اريخ،
وألذي نتمنى أن تكون هناك شصرأكة حقيقية
مع جامعة أ÷لفة خاصصة أنها –توي على
ت -خصصصس ع -ل-م أآ’ث-ار ،وه-ي ف-رصص-ة ل-ل-ت-ك-وي-ن
أŸي- -دأ Êل- -ل- -ط- -ل- -ب- -ة م- -ن خ Ó-ل أ◊ف -ري -ات
أŸنتظمة ‘ هذأ أŸوقع وغÒه.
لث - -ري - -ة
@ ك- - -ي- - -ف ه - -و واق - -ع اŸواق - -ع ا أ
ب- -اŸن- -ط- -ق -ة خ -اصس -ة م -ع ال -ع -دد ال -ك -بÒ
للمح ّ
صسخرية والقصسور؟
طات ال ّ

تنظـــــمه من ا÷معيـــــة الفوتوغرافيـــــة «فوكوسس»

إنطÓق إŸعـرضض إلدو‹ إلسضابع «صضـورة ..إمرأإة» Ãشضاركة  50مصضّورإ

يحتضسن قصسر الثقافة مفدي زكريا با÷زائر
العاصسمة ،الطبعة السسابعة من التظاهرة
الدولية «صسورة ..امرأاة» ،التي انطلقت أامسس
لثن Úوتتواصسل على مدار أايام ثÓثة،
ا إ
بتنظيم من ا÷معية الثقافية والفوتوغرافية
«فوكوسس» ،وبرعاية من وزير الثقافة ووا‹
بجاية .ويأاتي هذا اŸعرضس ،الذي يشسهد
مشساركة  50مصسّورا من داخل الوطن وخارجه،
أاسسبوعا قبل الحتفاء باليوم العاŸي للمرأاة.

ìGôaGE áeÉ°SGC

أكد حكيم جرود ،رئيسس جمعية «فوكوسس»‘ ،
تصص -ري -ح -ه لـ»ألشص -عب» ،أن ت -غ -ي Òوقت ت -ن -ظ -ي -م
أŸع-رضس ،م-ق-ارن-ة ب-السص-ن-ة أŸاضص-ي-ة ،ع-ائ-د أإ¤
توفر ألفضصاء ،و أضصاف أن فضصاء قصصر ألثقافة
ﬁجوزأ شصهر مارسس ،ما وقف حائ Óدون تنظيم
أŸعرضس ،ولذلك وقع أ’ختيار على نهاية شصهر
فيفري« :باإمكاننا أ’حتفاء باŸر أة طيلة أيام
ألسصنة» ،يقول جرود.

و أضصاف رئيسس أ÷معية أŸنظمة أن أŸعرضس،
ألذي يتوأصصل أإ ¤نهاية شصهر فيفري أ÷اري،
يشص- -ه -د ‘ أل -ع -ادة مشص -ارك -ة  40مصص-ورأ ،ول-ك-ن
Ãناسصبة ألطبعة ألسصابعة ُرفع عدد أŸشصاركÚ
أإ ،50 ¤وذلك عائد أإ ¤ألعدد ألكب Òلطلبات
أŸشصاركة« :لقد تلقينا  380صصورة ‘ ألبدأية ،ثم
قمنا Ãرحلة أنتقاء وبصصعوبة أخÎنا هذه ألصصور
أÿمسص .»Úومن ب Úألدول أ’أخرى أŸمثلة ‘
أŸع- -رضس ن -ذك -ر ت -ونسس ،أŸغ -رب ،ب -ن -غ Ó-دأشس،
تركيا ،أليونان ،بن ،Úأإيطاليا ،وفرنسصا.
وقال جرود أإن أ÷معية تنشصر أإعÓنا عن فتح
ب-اب ألّÎشص -ح ل-ل-ت-ظ-اه-رأت أل-ت-ي ت-ن-ظ-م-ها ،وذلك
ع -ل -ى م -وق -ع أل -ت-وأصص-ل أ’ج-ت-م-اع-ي ف-ايسص-ب-وك،
وُت -ح ّ-د د أآج -ال وشص -روط ل -ل -مشص -ارك -ة ،أم -ا ÷ن -ة
أ’ن -ت -ق -اء ف -ي -ت -م ف -ي-ه-ا أحÎأم ألشص-روط وق-د ّ”
أ’عتماد على ألسصرّية عن طريق أإخفاء أسصماء
أŸشص- -ارك ،Úول- -ذلك ُم - -ن- -ع أإضص -اف -ة أ’إمضص -اء أو
ألشصارة للصصورة أŸرشصحة.
أقÎبنا من ألفنانة ألفوتوغرأفية أإÁان نسصرين
كردأل ،ألتي تشصارك ‘ أŸعرضس بصصورة عنوأنها

«‡نوعات أŸر أة» ،وتصصفها باأنها صصورة تتمحور
حول مر أة ورأء ألقضصبان“ ،سصكها أŸر أة بيدها،
وهي تنظر بعينيها أإ ¤بعيدÃ ،عنى أنها «تتطلّع
أإŒ ¤اوز ﬂاوف- -ه- -ا وه- -وأجسص- -ه- -ا ،خ -اصص -ة ‘
أÛت -م -ع أ÷زأئ -ري أي -ن ت -وأج -ه أŸر أة ع -دي -د
أ◊وأجز ألتي Áنع عليها أن تتجاوزها ،لذلك
فاŸر أة ألتي ‘ صصورتي تسصعى أإ ¤أسصتقÓليتها
وأن-ع-ت-اق-ه-ا ،وت-ت-طّ-ل -ع ب-ن-ظ-رتها أإ ¤أآفاق بعيدة»،
تقول أإÁان.
للتذك ،Òفاإن أ÷معية ألثقافية وألفوتوغرأفية
«ف -وك -وسس» ج -م -ع -ي -ة ف -ت -ي -ة ،ت -اأسصسصت ‘ ،2012
ببلدية أوز’غن ببجاية على يد شصباب شصغوفÚ
ب-ال-تصص-وي-ر أل-ف-وت-وغ-رأ‘ ،وت-رأهن أ÷معية على
ألتكوين وتنظيم أÿرجات وأŸعارضس .وقد سصبق
÷معية «فوكوسس» أŸشصاركة ‘ تظاهرأت عّدة،
ع-ل-ى غ-رأر أ’أسص-ب-وع أل-ث-ق-ا‘ أ÷زأئ-ري ب-ج-نوب
أفريقياÃ ،عرضس عنوأنه «أ÷زأئر ع Èألصصور»،
ومعرضس «ألصصومام» شصهر أوت من كل سصنة ،ثم
م- -ع- -رضس ‘ م- -ال- -ي- -زي -ا Ãن -اسص -ب -ة ع -ي -د أل -ث -ورة
ألتحريرية.

@ م -اذا ت-ن-ت-ظ-رون م-ن ال-وزارة ال-وصس-ي-ة
لجل حماية هذا اŸوروث الثقا‘؟
أ
❊❊ سص -ي -ف -ت -ح ه -ذأ أ’ك -تشص -اف ب-اب أأ’ب-ح-اث
أأ’ث-ري-ة وأ’نÌوب-ول-وج-ي-ة ع-ل-ى مصص-رأع-يه ‘
منطقة أ÷لفة ،وسصيدعم أثار أŸنطقة ألتي
ت -دع -م أ’ك -تشص -اف-ات أأ’خÒة ب-ع Úب-وشص-ري-ط
بسصطيف ،وبالتا‹ فالدعوة مفتوحة للباحثÚ
م -ن ك -ل أ÷ام-ع-ات وم-رأك-ز أل-ب-حث أل-وط-ن-ي-ة
وأأ’جنبية.
أما عن زيارة وزير ألثقافة فهي تعت Èدعما
حقيقيا للبحث ‘ هذأ أÛال ،خاصّصة أنه هو
من يعلن رسصميا عن أ’كتشصاف ،كما نأامل أن
يعلن عن موقع أثري ويعنى بحفرية منتظمة
بنفسس أŸوقع ،خاصصة وأننا قد ’حظنا وجود
د’ئ- -ل وم- -ؤوشص- -رأت ع- -ن وج -ود بشص -ري ق -دË
باŸوقع،ونتطلّع أ ¤تفعيل أŸتحف أ÷هوي
وإأثرأئه وضصرورة إأشصرأك جامعة أ÷لفة (قسصم
أآ’ثار) ‘ أي مشصاريع بحثية مسصتقبلية.
@ كلمة أاخÒة؟
❊❊ أ÷لفة سصتكون قبلة أخرى للباحث‘ Ú
›ال أآ’ثار وألباليونتولوجيا ،أ’ن ما –تويه
هذه أأ’رضس أŸباركة من أ÷زأئر هوخزأن
حقيقي من ألÎأث بكل أنوأعه ،كما ’ يفوتني
أل -ت -ن -وي -ه ب-اÛه-ودأت أ÷ب-ارة أل-ذي ق-ام ب-ه
ت -وف -ي -ق ضص -ي -ف وأ‹ و’ي -ة أ÷ل -ف -ة ،وج -زي-ل
ألشصكر له وللسصلطات أŸدنية وألعسصكرية على
أ’هتمام وألدعم .كما أشصكر زمÓئي وفريق
أ◊ف - -ري - -ة ،وأسص - -م - -ح - -وأ ‹ أن أه- -دي ه- -ذأ
أ’كتشصاف إأ ¤عائلتي ألصصغÒة وأبني أنيسس
وأ ¤كل ألشصعب أ÷زأئري ،و‘ أأ’خ Òأشصكر
جريدة «ألشصعب» من خÓلكم وهنئيا للجزأئر
بهذأ أ’كتشصاف.

á°VÉjQ

ألثÓثاء  26فيفري  2019م
ألموأفق لـ  21جمادى ألثانية 1440هـ

ﬁمد حكيم بوغادو (رئيسس ال–ادية ا÷زائرية للسشباحة) لـ «الششعب»:

«التحضض ـ ـÒات متواصضل ـ ـة للمواعي ـ ـد القادم ـ ـ ـة»

عادت السشباحة ا÷زائرية إا ¤الواجهة القارية والعربية بقوة مؤوخرا بدليل النتائج اّÙققة من طرف أاسشماء ششابة رفعت
ل–ادية ‘ ،هذا الصشدد أاّكد
التحدي وقالت كلمتها ‘ عدة مواعيد ،وذلك راجع للعمل الكب Òالذي يقوم به اŸسشÒون ‘ ا إ
لندية والرياضشي Úقاموا بدور
لول على رأاسس الهيئة ﬁمد حكيم بوغادو ‘ حوار خاصس ÷ريدة «الششعب» أان ا أ
الرجل ا أ
للوان الوطنية ‘ قادم
كب Òمن أاجل الوصشول لهذا اŸسشتوى ،وأانهم يطمحون للمواصشلة ‘ نفسس الرواق لتششريف ا أ
للعاب اŸتوسشطية بوهران .2021
لوŸبية بطوكيو وا أ
للعاب ا أ
التظاهرات ‘ مقدمتها ا أ

حاورته :نبيلة بوقرين
«الششعب» :كيف تقّيمون ›ريات أاول بطولة وطنية لكرة
اŸاء ÃسشتغاÂ؟
«ح-ك-يم بوغادو» :ق -م -ن -ا ب -ت -ن-ظ-ي-م أول ب-ط-ول-ة وط-ن-ي-ة ل-ك-رة أŸاء
Óصسناف ألصسغرى عرفت مشساركة فئتي أقل من  16و 20سسنة Ãعهد
ل أ
ألرياضسات ألتابع ÷امعة مسستغا Âوألتي عرفت مشساركة  13فريقا
مثلوأ  5رأبطات و’ئية ،وكان أŸسستوى جد مقبول من ألناحية ألفنية،
خاصسة ‘ ظّل ألتنظيم أÙكم ألذي سساعد على إأ‚اح أŸوعد ألذي
سسيعرف إأجرأء أŸرحلة ألثانية بعد شسهرين بالعاصسمة من أجل معرفة
بطل أŸوسسم ،كما قمنا بإاجرأء قرعة كأاسس أ÷زأئر لهذأ أإ’ختصساصس
وحّددنا برنامج ألتحضسÒأت أÿاصسة بالبطولة أأ’فريقية أ’قل من 16
سسنة ذكور ألتي سستكون ‘ مصسر.
له -داف اŸسش -ت -ق -ب -ل -ي -ة Ãا أان -ه -ا أاول Œرب -ة ل -ه -ذا
@ م -ا ه -ي ا أ
لختصشاصس؟
ا إ
@@ صسحيح ألبطولة أأ’فريقية ذكور لكرة أŸاء أ’قل من Ã 16صسر هي
أول منافسسة سسنشسارك فيها ضسمن هذأ أإ’ختصساصس وألفريق ألوطني
سسيتشسكل مسستقب ،Óلكن سسنتنّقل من أجل –قيق نتائج مشسّرفة بحول
ألله ،خاصسة بعدما وقفنا على مدى أ÷اهزية ألبدنية وألفنية للسسباحÚ
خÓل ألبطولة ألوطنية ألتي جرت مؤوخرأ ‘ مسستغا Âأ’نها كانت
فرصسة Ÿدرب أŸنتخب من أجل تقييم ألوضسع بالنسسبة للعناصسر ألتي
سسينتقيها للمشساركة ‘ هذأ أŸوعد ألقاري ،وقمنا ب›Èة تربصس
مغلق Ãسستغا Âسسيشسارك فيه منتخب ألنيجر Ÿدة  15يوما من أجل
ضسمان أفضسل إأسستعدأد للعناصسر ألوطنية.
لتفاق اÈŸم مع إادارة معهد الرياضشات
@ ماذا عن تفاصشيل ا إ
ÃسشتغاÂ؟
@@ أإ’تفاقية ألتي سستجمعنا مع إأدأرة معهد ألرياضسات ألتابع ÷امعة
مسستغا Âتدخل ‘ إأطار ألتبادل ألبيدأغوجي وألعمل أŸشسÎك مع
أإ’–ادية ألرأمي إأ ¤تطوير ألسسباحة أ÷زأئرية ،أ’نه يتعّلق بجانب
ألتكوين من جهة ،وÃا يتوأفق مع تعليمات وزأرة ألشسباب وألرياضسة و
ألتي تن ّصس على ضسرورة أسستغÓل كل منشسآات ألدولة من أجل تطوير
ق-درأت أل-ري-اضس-ي ،Úون-ح-ن م-ن ج-ه-ت-ن-ا نسس-ت-حسس-ن ه-ذه أÿط-وة أ’ن-ن-ا
سس -نسس-ت-ف-ي-د م-ن خ-دم-ات مسس-ب-ح بـ  50مÎأ سس-يسس-م-ح ل-ك-ل أŸن-تخبات
ألوطنية بالتحضس ‘ Òظروف جيدة ،ما يعني أننا سسنتفادى تكرأر
” غلق كل أŸسسابح
أŸشساكل ألتي كانت ‘ أŸوسسم أŸاضسي عندما ّ
بسسبب ألصسيانةÃ ،ا أننا وجدنا أ◊ل أŸناسسب ،خاصسة أننا مقبل Úعلى
م -وأع -ي -د ق-اري-ة ودول-ي-ة ه-ام-ة وي-جب أن ن-حّضس-ر ألسس-ب-اح Úل-تشس-ري-ف
أ÷زأئر.
@ ه -ل سش ّ-ط -ر” الÈن-ام-ج اÿاصس ب-ال-ت-حضش Òل-ق-ادم اŸواع-ي-د
بالنسشبة للفرق الوطنية؟
جيــــــدو :البطولــــــــة
Óنديــــــة
العربيــــة ل أ

التصشنيـــــــف العـــــــــاŸي
لÓعبـــــــــي التنــــــــسس

@@ أكيد ،سس ّ
طرنا ألÈنامج أÿاصس بالتحضس Òللموأعيد ألقادمة على
Óوأسس-ط أل-ت-ي سس-ت-كون ‘
غ-رأر ب-ط-ول-ة شس-م-ال أف-ري-ق-ي-ا وأŸغ-ارب-ي-ة ل -أ
أ÷زأئر ‘ ألفÎة أŸمتدة من  1إأ 4 ¤ماي ألقادم وألتي سستعود من
ج -دي -د ب -ع-د غ-ي-اب دأم  11سس-ن-ة ون-ط-م-ح م-ن خÓ-ل-ه-ا ل-ت-حقيق نتائج
إأي -ج -اب -ي -ة ،وأل-ت-ي سس-ت-ل-ي-ه-ا ب-ط-ول-ة أل-ع-ا ⁄شس-ه-ر أوت أل-ق-ادم وأأ’ل-ع-اب
أأ’وŸبية بطوكيو  ،2020وأŸوعد أŸتوسسطي بوهرأن  ،2021حيث
سسنسستغل عطل نهاية أأ’سسبوع من أجل Œميع ألرياضسيÃ Úا أنهم
مرتبطون بالدرأسسة وسسيكون ترب ّصس مطّول خÓل عطلة ألربيع و‘
أأ’يام ألعادية هم يحضسرون ‘ ألنوأدي ألتي ينشسطون بها ،ومن هنا
أوجّه شسكرأ كبÒأ للقائم Úعلى كل ألفرق أ’نهم يقومون بعمل كبÒ
لضسمان جاهزية كل ألعناصسر ألوطنية من ألناحية ألبدنية وألفنية.
@ متى سشتكون منافسشة كأاسس ا÷زائر للموسشم ا◊ا‹؟
@@ كأاسس أ÷زأئر سستكون ‘ ألعاصسمة نهاية شسهر مارسس ‘ مسسبح
سسوناطرأك وألتي سستكون Ãثابة موعد مهم من أجل ألتحضس Òللبطولة
أŸغاربية أ’نه سسيعرف توأجد كل عناصسر ألفريق ألوطني ،فيما حّددنا
ت-اري-خ  2م -ارسس م -ن أج-ل إأج-رأء أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة أل-ع-ادي-ة Ÿن-اقشس-ة
ألتقريرين أŸا‹ وأأ’دبي للسسنة أŸاضسية ،كما سسنقوم بعرضس أŸدير
–Óادية كمال خمري ‘ هذه ألفÎة وسسيوقع على عقد
ألفني أ÷ديد ل إ
Ÿدة سسنة قابلة للتجديد بعدما إأتفقنا على كل ألتفاصسيل ‘ مقدمتها
بطولة ألعا ،⁄أأ’لعاب أأ’فريقية وألتحضسŸ Òوعد طوكيو  ،2020وألذي
Óم-ك-ان-ي-ات أل-ت-ي Áل-كها
ي-عّ-د م-كسس-ب-ا ل-لسس-ب-اح-ة أ÷زأئ-ري-ة ب-ال-ن-ظ-ر ل -إ
وأÈÿة ألتي يتمتع بها.

بعد أن أحتل أŸرتبة أأ’و ‘ ¤ألÎتيب ألنهائي ،متبوعا
بالنادي أ÷زأئري ألنجم ألطائر أ÷يجلي ،فيما عادت
أŸرت -ب -ة أل -ث -ال -ث -ة ل -ل -ن -ادي أŸغ -رب-ي أل-ن-ج-م أل-ري-اضس-ي
ألسسÓوي.
وكان تأالق أ÷يدو أ÷زأئري ملفتا ‘ هذه أŸنافسسة،
خ -اصس-ة ‘ ف-ئ-ة ألشس-ب-ان أل-ت-ي ع-اد ف-ي-ه-ا أل-ل-قب ل-ل-ن-ادي
أ÷زأئري أو’د ألباهية ‘ ،ح Úأحتل أŸرتبة أأ’و‘ ¤
ترتيب ألنهائي لهذه ألبطولة ‘ فئة ألشسابات للنادي

أ÷زأئري ألشسبيبة ألرياضسية ألقصسر.
و“يزت هذه ألبطولة ،ألتي نظمتها أ’–ادية أŸغربية
ل -ل -ج -ي-دو ع-ل-ى م-دى أرب-ع-ة أي-امÃ ،شس-ارك-ة ح-وأ‹ 400
‡ارسس لهذه ألرياضسة ينتمون إأ 42 ¤ناديا.
وت -ن -درج ه -ذه أل -ت -ظ -اه-رة ،أل-ت-ي ُنّ-ظ-مت –ت إأشس-رأف
أ’–اد ألعربي للجيدو ،ضسمن برنامج أ’–اد ألعربي
ل-ل-ج-ي-دو أسس-ت-ع-دأدأ لÓ-سس-ت-ح-ق-اق-ات أل-دول-ي-ة وأأ’ل-ع-اب
أأ’وŸبية.

تو‘ إاثر سشكتة قلبية مباششرة بعد لعبه مباراة ‘ كرة القدم

«الراديوز» تزور وتتضضامن مع عائلة الفقيد عادل بن جلول

ديوكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوفيتشش
يحتفظ بالصضـدارة

 ⁄يطرأ أي تعديل على أŸرأكز ألعشسرة أأ’و‘ ¤
أل -تصس -ن -ي -ف أل -ع -اŸي لÓ-ع-ب ÚأÎÙف ‘ Úك-رة
أŸضسرب ،ألصسادر أمسس ،حيث أحتفظ ألصسربي
نوفاك ديوكوفيتشس بالصسدأرة ( 10955نقطة) ،أمام
أإ’سس -ب -ا Êرأف-اي-ل ن-ادأل ( 8320ن-ق-طة) وأأ’ŸاÊ
ألكسسندر زفÒيف ( 6475نقطة).
وحافظ ألسسويسسري روجيه فيدرر ،ألذي يشسارك
‘ دورة دبي هذأ أأ’سسبوع على مركزه ألسسابع
Ãجموع  4100نقطة.
وأصسبح أليونا Êسستيفانوسس تسسيتسسيباسس بطل دورة
م-رسس-ي-ل-ي-ا أل-ف-رنسس-ي-ة ع-ل-ى ب-ع-د م-رت-بة وأحدة من
ألعشسرة أأ’وأئل باحتÓله للمركز أ◊ادي عشسر.
لوائل:
@ تصشنيف العششرة ا أ
 - 1ألصسربي نوفاك ديوكوفيتشس  10955نقطة
 8320نقطة
 - 2أإ’سسبا Êرأفايل نادأل
 - 3أأ’Ÿا Êألكسسندر زفÒيف  6475نقطة
 - 4أأ’رجنتيني خوأن مارتن دل بوترو  5085نقطة
 - 5أ÷نوب إأفريقي كيفن أندرسسون  4595نقطة
 4190نقطة
 - 6أليابا Êكي نيشسيكوري
 4100نقطة
 - 7ألسسويسسري روجيه فيدرر
 3800نقطة
 - 8ألنمسساوي دومينيك تييم
 3270نقطة
 - 9أأ’مريكي جون إأيسسÔ
 - 10ألكروأتي مارين سسيليتشس  3095نقطة

17882

سشم Òزاوي (مدرب جمعية الششلف) لـ«الششعب»

رغب ـ ـ ـة ك ـ ـ ـ ـبÒة لدى الÓع ـب Úلتحقيق
نتيجـ ـ ـ ـة إايجابيـ ـ ـة ببجاي ـ ـة
طالب مدرب جمعية الششلف سشم Òزاوي لعبيه بالبقاء ‘ ديناميكية النتائج
ليجابية واللعب اليوم بجدية وبÎكيز أامام ششبيبة بجاية التي تعّد ـ حسشبه ـ
ا إ
لبناء الششلفاوة الطموح Úللعودة إا ¤مقدمة الÎتيب ،خاصشة وأان
ﬁطة هامة أ
الفارق ‘ النقاط Áكن تداركه بسشهولة كما قال ،رغم تأاكيده بأان اŸباريات
الثمانية اŸتبقية من عمر بطولة الثا ÊاÎÙف سشتكون أاك Ìصشعوبة وششبيهة
Ãباريات الكأاسس واÿطأا فيها ‡نوع.

فؤواد بن طالب

سضي ـ ـدات اÛم ـ ـع الرياضضـ ـ ـي الب ـ ـÎو‹ يتّوج ـ ـن باللقـ ـ ـ ـ ـ ـب

تّ- -وجت سس- -ي- -دأت ن- -ادي أÛم- -ع أل- -ري -اضس -ي أل -بÎو‹
Óندية ألبطلة للجيدو
أ÷زأئري ،بلقب ألبطولة ألعربية ل أ
ألتي أقيمت بالقاعة أŸغطاة ألزرقطوÃ Êرأكشس ما
ب 21 Úو 24فÈأير.
وأنهى نادي أÛمع ألبÎو‹ للسسيدأت أŸنافسسة ‘
أŸركز أأ’ول ،فيما أحتل أŸرتبة ألثانية وألثالثة على
أل-ت-وأ‹ ن-ادي أل-ب-ح-ري-ن (أل-ب-ح-ري-ن) وأل-ن-ادي أل-فيدرأ‹
أŸغربي.
و‘ فئة ألذكور ،أحرز نادي ألبحرين لقب ألدورة 14
Óندية ألبطلة ‘ أ÷يدو لفئة أأ’كابر،
للبطولة ألعربية ل أ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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زأوي أŸعروف عنه بالصسرأمة –ّدث عن
م-وق-ع-ة م-ل-عب أل-وح-دة أŸغ-ارب-ي-ة ب-ب-جاية مع
’عبيه بعد أ◊صسة ألتدريبية وطالبهم بضسرورة
تقد Ëكل ما عندهم من أمكانيات ‘ مبارأة
أل -ي -وم أم-ام شس-ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة ،وق-ال ‘ تصس-ري-ح
لـ»ألشس -عب» Ÿسست م -ن رف -اق ب-ل-ح-وة رغ-ب-ت-ه-م
أŸلحة ‘ ألفوز بالنقاط ألثÓث ،وهذأ ما
ن -ع -م -ل م-ن أج-ل-ه ح-ال-ي-ا ،أإضس-اف-ة إأ ¤أل-رغ-ب-ة
وألطموح ،فإان جمعية ألشسلف لها ترسسانة من
ألÓعب Úخاصسة عودة أغلبية أŸصساب ،Úوعلى
رأسس -ه -م شس -ري-ف ب-ودي-ب-ة ،وب-ل-ح-وة ،ول-ل-ج-م-ي-ع
أل- -ق- -درة ع -ل -ى –ق -ي -ق أ’أه -دأف أŸسس -ط -رة
أŸت -م -ث-ل-ة ‘ أل-ل-عب م-ن أج-ل م-رت-ب-ة م-ؤوه-ل-ة
للعودة إأ ¤أأ’ول أÎÙف ألتي غاب عنها
فريق ألشسلف منذ سسنوأت قصسÒة.
لذلك نحن مطالبون و›Èون على أللعب من
أجل حصسد أك Èعدد من ألنقاط خارج ألديار،
بدأء من حوأر أليوم أمام منافسس يعرف كيف
يتحاور مع ألكبار.
و‘ سسياق متصسل عبّر زأوي عن تخّوفه من
صس -ع -وب -ة أŸأام -وري-ة أ’ن ك Ó-أل-ف-ري-ق Úل-ه-م-ا
ألرغبة ‘ ألفوز و’ يسستبعد أن يضسفي أ÷انب
ألتكتيكي أ◊ذر على ›ريات أللقاء ،وأنه ’

Áلك سس -وى خ -ي-ار أل-ه-ج-وم وأل-ن-ي-ل م-ن شس-بك
ألفريق ،كما طالب ’عبيه توخي أ◊ذر وعدم
ألوقع ‘ فخّ ألشسبيبة.
كما يتمنى زأوي لعب أ÷ولة  23بتحقيق فوز
ي -ع ّ-زز م -ك -ان -ت -ه -م وأل -ف -ري -ق م-ط-الب ب-حسس-ن
ألتفاوضس أمام منافسسيه مسستقب ،Óخاصسة أن
ألفريق معنوياته عالية بعدما سسويت أإ’دأرة
بعضس أأ’مور أŸادية وحثّ أ÷ميع على ألبقاء
مركزين خÓل ما تبقى من ألبطولة.

اŸركب الرياضشي ا÷ديد لوهران

اسضتـ ـ ـÓم الهيك ـ ـل اŸع ـ ـد Êللقاعـ ـة متع ـ ـّددة
الرياضضـ ـات واŸركـ ـز اŸائـ ـي ‘ م ـ ـاي الق ـ ـادم
سسيتمّ أسستÓم ألهيكل أŸعد Êللقاعة
متعّددة ألرياضسات وأŸركز أŸائي
أل-ت-اب-ع Úل-ل-م-ركب ألرياضسي أ÷ديد
بوهرأن ‘ بدأية شسهر ماي أŸقبل
على أقصسى تقدير ،حسسب ما علم
م-ن م-دي-ري-ة أل-ت-ج-ه-ي-زأت أل-ع-مومية
للو’ية.
وأوضسح نفسس أŸصسدر ،أن وفدأ عن
و’ي -ة وه -رأن ،ب -ق-ي-ادة أأ’م Úأل-ع-ام
وضسّ- - -م ‘ صس- - -ف - -وف - -ه ﬂتصس‘ Ú
أÛال ،زأر مؤوخرأ ألصس ،Úحيث
يتّم إأ‚از هذأ ألهيكل أŸعد ،Êمن
أجل ألوقوف على نوعيته وأ◊رصس
على تقّدم أشسغال إأ‚ازه ،مضسيفا أن
ألهيكل يشسكلّ أهم مرحلة ‘ إأ‚از
أŸرف -ق Úأل -ري -اضس-ي ÚأŸذك-وري-ن،
أ÷اري-ة أشس-غ-ال-ه-م-ا Ãن-ط-ق-ة بلقايد
أل -ت -اب -ع -ة ل -ب -ل-دي-ة ب-ئ-ر أ÷( Òشس-رق
وهرأن).
وت-دخ-ل أل-ق-اع-ة م-ت-عّ-ددة ألرياضسات
وأŸركز أŸائي ضسمن ألشسطر ألثاÊ
م - -ن مشس - -روع أŸركب أل - -ري - -اضس- -ي
أ÷ديد بوهرأن ،حيث ”ّ أ’نطÓق
‘ أشس - -غ - -ال أ‚ازه - -م - -ا ‘ ج- -وأن
أŸنصسرم ووصسلت نسسبة تقدمها إأ¤
 20باŸائة ،حسسب مدير ألتجهيزأت

ألعمومية ،مصسطفى بانوح.
وسستكون ألقاعة متعّددة ألرياضسات
أأ’ك Èعلى أŸسستوى ألوطني حيث
سستصسل طاقة أسستيعابها إأ7.200 ¤
مقعد ،وسستمثل مكسسبا هاما بالنسسبة
للحركة ألرياضسية أ÷زأئرية باعتبار
أن- -ه- -ا سس -ت -ك -ون م -ؤوه -ل -ة ’ح -تضس -ان
م- -ن -افسس -ات ري -اضس -ي -ة ه -ام -ة ع -ل -ى
ألصسعيدين ألوطني وألدو‹ و‘ عدة
ري-اضس-ات ،سس-وأء م-ن-ه-ا أ÷م-اع-ي-ة أو
ألفردية.
وأأ’م -ر ن-فسس-ه ي-ن-ط-ب-ق ع-ل-ى أŸرك-ز
أŸائي ألذي سسيحتوي على مسسبحÚ
أوŸب- -ي Úوآأخ -ر نصس -ف أوŸب -ي ،إأ¤
ج -انب ح -وضس ل -ل -غ -طسس أل -ذي ق -د
يتحّول إأ ¤حوضس لرياضسة كرة أŸاء،
ف -ي -م -ا ت -تّسس -ع م-درج-ات أŸرك-ز إأ¤
 2.400متفرج.
وتشس ّ-ك -ل ه -ات-ان أŸنشس-أات-ان ،أŸقّ-رر
أسستÓمهما ‘ جوأن  ،2020جزءأ
م - -ن م - -رأف - -ق أŸركب أل- -ري- -اضس- -ي
أ÷دي -د أل -ذي ي-ح-ت-وي ع-ل-ى م-ل-عب
ل -ك -رة أل-ق-دم بسس-ع-ة  40أل-ف م-قعد
وملعب أ’لعاب ألقوى ( 4.000مقعد)
وم -ل -عب م-ل-ح-ق ل-ل-ت-دري-ب-ات وم-رأب
ل -لسس -ي-ارأت بسس-ع-ة  250سس -ي-ارة ،إأ¤

ريال مدريد

Óل -ع -اب وأخ -رى
ج- -انب فضس -اءأت ل  -أ
خضسرأء.
ومن أŸقّرر أسستÓم ملعب كرة ألقدم
‘ جوأن من ألسسنة أ÷ارية ،2019
مثلما هو ألشسأان أيضسا بالنسسبة Ÿلعب
ألعاب ألقوى بعدما ”ّ أ’نتهاء من
أأ’شسغال ألكÈى ‘ هذأ أŸرفقÚ
‘ أن-ت-ظ-ار أ‚از أل-عشسب أل-ط-ب-ي-ع-ي
بهما وÃلعب ألتدريبات ،كما أشسÒ
إأليه.
وغ Òبعيد عن أŸركب ألرياضسي،
Œري أأ’شس- -غ- -ال ع -ل -ى ق -دم وسس -اق
إ’‚از ألقرية أأ’وŸبية ألتي تقارب
ط -اق-ة أسس-ت-ي-ع-اب-ه-ا ألـ 5.000سسرير،
ع - -ل- -م- -ا وأن ألصس- -رح Úأل- -ك- -بÒي- -ن
ي -دخ Ó-ن ضس -م-ن –ضسÒأت م-دي-ن-ة
وهرأن ’سستضسافة ألطبعة ألـ 19من
ألعاب ألبحر
أأ’بيضس أŸتوسسط لعام .2021
وتدخل ضسمن هذأ ألسسياق ألزيارة
ألتي قادت إأ‘‘ ¤ألباهية‘‘ ‘ ،نهاية
أأ’سسبوع أŸنصسرم ،وفدأ عن أللجنة
Óلعاب أŸتوسسطية ،حيث
ألدولية ل أ
نّوه رئيسسها ،بÒنار أمسسÓم ،بتقّدم
ألتحضسÒأت خÓل ألندوة ألصسحفية
ألتي عقدها ‘ ختام ألزيارة.

عـودة ايسضك ـو إا ¤التدريبـ ـات قب ـل «الكÓسضيكـو»

الششعب -وفية لتقاليدها ألتضسامنية ،زأرت جمعية
«ألرأديوز» عائلة ألرأحل عادل بن جلول ألذي تو‘ أثر
سسكنة قلبية بعد أن لعب مبارأة ‘ كرة ألقدم .وهي
أ◊ادثة أŸأاسسوية ألتي تأاثرت بها أأ’سسرة ألرياضسية
وأقارب ألÓعب ذي ألعشسرين سسنة ألذي لعب لفرق
ج -م -ع -ي -ة وه -رأن ورأئ -د وه -رأن وت -وق -ع ل -ه أ÷م -ي -ع
Ãسستقبل زأهر.ويعÎف أقرباؤوه  ،أصسدقاؤوه ومدربوه
ل -ل -رأح -ل ب -أاخ Ó-ق -ه أل -ع -ال -ي -ة أل -ت -ي ج -ع -ل-ت-ه ﬁب-وب
أ÷ميع.جاء هذأ ‘ مرأسسلة خاصسة ل»ألشسعب».
رئ - -يسس «أل- -رأدي- -وز» ق- -ادة شس- -ا‘ و‚م ك- -رة أل- -ق- -دم
أ÷زأئرية ÿضسر بلومي وأŸدأفع ألسسابق Ÿولودية
وهرأن فوسسي طيب ،قدموأ لعائلة ألفقيد ألتعازي
مسساعدة مادية وهدأيا ‘ ألتفاتة تضسامن وأعÎأف
ÃسسÒة أŸرح -وم وأل -ت -ي  ⁄ي -ك -تب ل -ه -ا أن ت-ت-وأصس-ل.
جرى كل هذأ ‘ جو مؤوثر وحزين غلبت عليه دموع

أأ’بوين ألكر ÚÁوأشسقائه فقيد ألرياضسة أ÷زأئرية
معÈين عن شسكرهم Ÿبادرة «ألرأديوز» حيث صسرح
وألد أŸرحوم بن جلول قائ »:Óمازلت مثأاترأ برحيل
أب -ن -ي أل -ذي ع -اشس أل-ت-ه-م-يشس وع-ان-ا م-ن أÙسس-وب-ي-ة
وأصسحاب أŸال وهذأ أنعكسس على صسحته».
من جهة أخرى أكد رئيسس « ألرأديوز» قادة شسا‘ أنه
وجب على مسسÒي ألفرق عدم ألتÓعب وأ’سستهزأء
ب-اŸل-ف-ات أل-ط-ب-ي-ة لÓ-ع-ب ، Úم-ق-دم-ا ن-فسس أل-نصسيحة
للعائÓت ألتي Áارسس أبناؤوها ألرياضسة ‘ أأ’ماكن
أ÷وأرية وأŸدأرسس .ودعا قادة شسا‘ ومرأفقوه ‘
«أل -رأدي -وز» أﬁ ¤ارب -ة ك -ل أشس -ك -ال أÙسس -وب -ي-ة ‘
ألرياضسة أ÷زأئرية ’ سسيما عند ألفئات ألشسبانية ألتي
تنعكسس سسلبا على نفسسية ألÓعب Úوحادث وفاة بن
جلول عادل أŸثال أ◊ي وألتجربة أŸرة ألتي يأامل
أ÷ميع عدم تكرأرها على أإ’طÓق.

ب- -دأ ري- -ال م- -دري- -د ،أ’سس- -ت- -ع- -دأد Ÿب -ارأت -ي
كÓسسيكو كرة ألقدم أإ’سسبانية ،أمام غرÁه
ب-رشس-ل-ون-ة ،خÓ-ل أأ’ي-ام أŸق-ب-ل-ة ع-ل-ى م-ل-عب
سسانتياغو برنابيو ‘ ،إأطار نصسف نهائي كأاسس
ملك إأسسبانيا وألليغا.
وأن- -ط- -ل- -ق أŸرأن ب- -ج- -لسس -ة ت -ع -ا‘ ل Ó-ع -بÚ
أأ’سساسسي Úألذين خاضسوأ مبارأة ليفانتي يوم
أأ’ح -د ،وت -دري -ب -ات أك Ìك -ث-اف-ة ل-ل-ب-د’ء ،م-ع
مشساركة إأيسسكو ‘ أŸرأن أ÷ماعي .وأكمل
إأيسس -ك -و أمسس أإ’ث -ن ،Úج-لسس-ة أŸرأن ك-ام-ل-ة،
وظ -ه -ر ‘ وضس -ع ب-د Êج-ي-د ل-ي-ب-دي ل-ل-م-درب
سس-ان-ت-ي-اج-و سس-و’ري ج-اه-زي-ت-ه ل-ل-ع-ودة ل-ل-عب
عقب تعافيه من إأصسابة ◊قت به ‘ ألعاشسر
من فÈأير أ÷اري .ويضسع أŸلكي نصسب عينه
م -وق -ع -ت -ي أل-كÓ-سس-ي-ك-و ،م-ع غ-ي-اب م-ارك-وسس
يورينتي ألذي يوأصسل خطة تعافيه من إأصسابته
ألعضسلية.
وب- -دأت حصس- -ة أمسس ‘ ق- -اع- -ة أل- -ت -دري -ب -ات
أل -ري -اضس -ي-ة ،وأسس-ت-ك-م-لت ع-ل-ى أل-عشسب ،وك-ان
سسÒج- -ي- -و ري- -ج- -ي- -ل- -ون ون- -اتشس -و فÒن -ان -دي -ز

وك-اسس-ي-مÒو وت-و Êك-روسس ول-وك-اسس ف-اسس-ك-ي-ز
وف- -ي- -ن -يسس -ي -وسس ج -ون -ي -ور م -ن ب Úأل Ó-ع -بÚ
أأ’سساسسي Úبلقاء ليفانتي ،ألذين تدّربوأ على
ألعشسب.
ومن ب ÚألÓعب Úألذين قاموأ بتدريبات أكÌ
شسّدة ،يÈز ألقائد سسÒجيو رأموسس ألذي غاب
عن لقاء ليفانتي بسسبب أإ’يقاف ،و غاريث بيل
ألذي سسجل هدفا أول أمسس..

إاعداد :عب ـد الق ـادر
سصنات ـي
إامام أاسصتاذ رئيسس
Ãسصجد البشصÒ
اإلبراهيمي
شصـارع الشصهـداء

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة
هام جدا

الثÓثاء  26فيفري  2019م
الموافق لـ  21جمادى الثانية  1440هـ

نِـعَـ ـُم األم ـ ـن ،ال ـصص ـح ـة والـ ـرزق ث ـالـ ـوث ذه ـب ـ ـي ◊ ـي ـ ـاة سص ـع ـيـ ـ ـ ـ ـدة

يقول« :اللّهم إا Êأاعوذ بك من الÈصص وا÷نون
وا÷ذام ،ومن سشيء اأ’سشقام».
وكان النبي ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ يسشأال ربه
حا ومسشاءً هذه العافية ‘ دينه ودنياه ونفسشه
صشبا ً
وأاه -ل -ه وم -ال -ه ،وأام -ر أاصش-ح-اب-ه ب-ذلك ،روى اإ’م-ام
أابوداود من حديث عبد الله بن عمر -رضشي الله
عنه  -قال ⁄ :يكن رسشول الله ـ صشلى الله عليه
وسش- -ل- -م ـ ي- -دع ه- -ؤو’ء ال -دع -وات حÁ Úسش -ي وحÚ
يصشبح« :اللّهم إا Êأاسشأالك العافية ‘ الدنيا واآ’خرة،
اللهم إا Êأاسشأالك العفو والعافية ‘ ديني ودنياي
وأاهلي وما‹ »..ا◊ديث.
وأاخ Èالنبي ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ أان الكث Òمن
الناسص مفرط ومغبون ‘ هذه النعمة ،روى البخاري
‘ صشحيحه من حديث عبد الله بن عباسص  -رضشي
الله عنه  -قال :قال النبي ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ:
«ن-ع-م-ت-ان م-غ-ب-ون ف-ي-ه-م-ا ك-ث Òم-ن ال-ن-اسص :الصشحة
والفراغ».
وأارششد النبي ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ أامته إا¤
اغ- -ت- -ن- -ام الصش- -ح- -ة ق- -ب -ل اŸرضص ،روى ا◊اك -م ‘
اŸسشتدرك من حديث ابن عباسص  -رضشي الله عنه
 :أان النبي ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ قال« :اغتنمخ -م ًسش -ا ق -ب -ل خ-مسص ...وذك-ر م-ن-ه-ا :صش-ح-تك ق-ب-ل
سشقمك».
ق -ول -ه« :ع -ن -ده ق -وت ي-وم-ه» ،أاي :ق-در م-ا ي-غ-دي-ه

الرشصوة آافة خبيثة تقضصي على األمن والسصتقرار

م -ن ت -أام -ل ال -نصش -وصص ال-واردة ‘ ال-ن-ه-ي ع-ن
ال -رشش -وة وال-ت-ح-ذي-ر م-ن-ه-ا ،وع-رضص أاخ-ب-ار
اŸرتشش ،Úوم -ا ح -ل ب -ه -م ع-ل-م خ-ط-ورة
الرششوة على أامن البششر واسشتقرارهم،
وأادرك حكمة الششارع ‘ –رÁها
والزجر عنها.
ل-ق-د ع-رضص ال-ل-ه ت-ع-ا ¤أاخ-ب-ار
ك- -ف- -ار ب -ن -ي إاسش -رائ -ي -ل ‘ ال -ق -رآان
ال -ك -ر ،Ëوذك-ر أان-ه-م ي-أاك-ل-ون السش-حت
وهو الرششوة ،وأان علماءهم ما كانوا ينهونهم
ع -ن-ه-ا ،ح-ت-ى وق-ع-وا م-ع-ه-م ف-ي-ه-ا ،ف-ي-ا ÿزي-ه-م
وفضشيحتهم؛
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( ،﴾ºl«dpGCnآال عمران اآ’ية .)77
وق -د م -دح ال -ل -ه ت -ع -ا ¤م-ن ع-ف م-ن-ه-م ع-ن
الرششوة ،وب Úا◊ق الذي يجب عليه وهم قليل
بالنسشبة للمرتشش Úمنهم؛ ﴿ÜpÉànµpdG πpgrGCn ørep ¿sGEphn
∫nõp frGCo Éenhn ºrµo «r˘dnGEp ∫nõp ˘frGCo É˘enhn ¬˘∏˘dÉ˘Hp øo˘epƒDr˘jo ør˘ªn˘dn
ÉækªnnK ¬∏dG äpÉjnÉBnHp ¿nhôoàn°rûjn ’n p¬∏d Ú
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n ˘Äp˘dnhGCo Ók˘«˘∏p˘bn
( ،﴾ÜpÉ°ùn ◊pG ™ojôp°nSآال عمران اآ’ية .)199
وكان من النتائج السشيئة لتعاملهم بالرششوة ما

رف- -ع ع- -ن- -ه- -م م- -ن أام -ن بسش -بب ال -ع -داوة
وال-ب-غضش-اء ب-ي-ن-ه-م ﴿ºo¡oæn«rHn Éæn«r≤n˘rdGCnhn
Ωpƒr˘˘jn ≈˘˘dnGEp AnÉ˘˘°†n ˘˘¨r ˘˘Ñn˘˘dGhn InhnGón˘˘©n˘˘dG
( ﴾ِáenÉ«n≤pdGاŸائدة اآ’ية .)64
و‘ السشنة النبوية من التششديد ‘
أامر الرششوة أان النبي  -عليه الصشÓة
والسشÓم  -لَعن صشاحبها ،واللعن من
أاششد العقوبات؛ أ’نه طرد من رحمة
الله تعا¤؛ ولذا أادرج العلماء الرششوة ‘
كبائر الذنوب؛ َعْن َعْبدِ الله بِْن َعْمٍرو رضشي
الله عنهماَ ،قاَلَ« :لَعَن َرسُشولُ اللِsه ـ صَشsلى اللُه
َعَلْيهِ َوسَشsلَم ـ الsراشِشي َواْلُمْرَتشِشي»؛ رواه أابو داود
والÎمذي وصشححه.
وكل مؤومن يجب أان يفر من ششيء لعنه رسشول
الله  -صشلى الله عليه وسشلم  -والعاقل ’ يتلطخ
Ãا يهدم الششرف ،ويلوث السشمعة ،ويقضشي على
Ÿروءة ،والرششوة كذلك.
ا ُ
وكل صشادق مع نفسشه ،ملتزم بدينه ،حريصص
على ›تمعه ،ينفر من الرششوة ولو رأاى الناسص
يقعون فيها ،ويتسشع ثراوؤهم منها ،فإانها سشحت
يأاكله الرجل ،وُيطعم به أاهل بيته ،وقد تعجل
عقوبته ‘ الدنيا ،فيصشاب ‘ نفسشه أاو أاهله أاو
ولده أاو ماله ،مع ما يدخر له من عقوبة اآ’خرة
إان  ⁄يتب من هذا الداء الوبيل.
وعقÓء الناسص وكبارهم يجب أان يتصشدوا
ل -ه -ذه اآ’ف -ة اÿب -ي-ث-ة ال-ت-ي ت-قضش-ي ع-ل-ى اأ’م-ن
وا’سش -ت -ق -رار ،و–ل ال -فسش -اد ‘ اÛت -م -ع-ات،
و–دث فيها اÿوف وا’ضشطراب.
نعوذ بالله تعا ¤من قلوب ’ تخششع ،ومن
نفوسص ’ تششبع ،ونسشأاله أان يغنينا بحÓله عن
حرامه ،وبطاعته عن معصشيته ،وبفضشله عمن
سشواه ،إانه سشميع ›يب.

وي-عشش-ي-ه ،وال-ط-ع-ام م-ن ن-ع-م ال-ل-ه العظيمة،
ق -ال ت-ع-اâp«rÑndrG Gòn gn ÜsQn GhóoÑo©r˘«n˘∏r˘an﴿ :¤
r GCn …òp˘˘dsG
ør˘ep ºr˘¡o˘æn˘enGBhn ´mƒ˘Lo ør˘ep ºr˘¡o˘ªn˘©n˘W
( ،﴾ٍ±ƒrNnقريشص اآ’ية .)4 ،3
وكان عليه الصشÓة والسشÓم يتعّوذ بالله
م- -ن ا÷وع ،روى أاب- -و داود ‘ سش- -ن- -ن- -ه م- -ن
حديث أابي هريرة  -رضشي الله عنه  :-أان
النبي ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ كان يقول:
«الّلهم إا Êأاعوذ بك من ا÷وع ،فإانه بئسص
الضشجيع.
ولقد كان النبي ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ
يسشأال ربه الكفاف ،أاي مقدار ما يكفيه،
روى البخاري ومسشلم من حديث أابي هريرة
 رضشي الله عنه  :-أان النبي ـ صشلى اللهعليه وسشلم ـ كان يقول« :اللّهم اجعل رزق آال
ﬁمد قوًتا».
و‡ا تقّدم يتب Úأان من اجتمعت له هذه
اÿصشال الثÓث ‘ يومه ،فكأا‰ا ملك الدنيا كلها،
وقد اجتمع لكث Òمن الناسص أاضشعاف أاضشعاف ما
ذكر ‘ هذا ا◊ديث ،ومع ذلك فهم منكرون لها،
ﬁت- -ق -رون م -ا ه -م ف -ي -ه ،ف -ه -م ك -م -ا ق -ال ت -ع -ا:¤
¿ ºogoôoãncrGCnhn É¡nfnhôoµpærjo ºsKo p¬∏sdG ánªn©rfp
﴿n ƒaoôp©rjn
¿﴾( ،النحل اآ’ية .)83
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ودواء هذا الداء أان ينظر اŸرء إا ¤من حرم هذه
النعم ،أاو بعضشها ،كما أارششد إا ¤ذلك النبي ـ صشلى
الله عليه وسشلم ـ ‘ ا◊ديث الذي رواه البخاري
ومسشلم من حديث أابي هريرة :أان النبي ـ صشلى الله
عليه وسشلم ـ قال« :انظروا إا ¤من أاسشفل منكم ،و’
تنظروا إا ¤من هو فوقكم ،فهو أاجدر أا’ تزدروا
نعمة الله».
قال ابن جرير وغÒه :هذا حديث جامع أ’نواع
من اÒÿ؛ أ’ن اإ’نسشان إاذا رأاى من فضشل عليه ‘
الدنيا طلبت نفسشه مثل ذلك ،واسشتصشغر ما عنده
من نعمة الله تعا ،¤وحرصص على ا’زدياد ليلحق
بذلك أاو يقاربه ،هذا هو اŸوجود ‘ غالب الناسص،
وأاما إاذا نظر ‘ أامور الدنيا إا ¤من هو دونه فيها
ظهرت له نعمة الله تعا ¤عليه فششكرها وتواضشع
وفعل فيه ا.Òÿ
وأاخ- -ت -م ب -ه -ذا ا◊ديث ال -ذي ي -ب Úأان ك -ثًÒا م -ن
الناسص يعيششون عيششة اŸلوك:
روى مسشلم ‘ صشحيحه من حديث عبد الله بن
عمرو بن العاصص  -رضشي الله عنه  :-أان رجً Óسشأاله
فقال :أالسشنا من فقراء اŸهاجرين؟ فقال له عبد
الله :أالك امرأاة تأاوي إاليها؟ قال :نعم .قال :أالك
مسشكن تسشكنه؟ قال :نعم .قال :فأانت من اأ’غنياء.
قال :فإان ‹ خادًما .قال :فأانت من اŸلوك.

من أعÓم أ÷زأئر أ◊بيبة

الشصيخ ﬁمد ÿضصر ﬁجوبي السصائحي
ُولـد الششيخ سشي ﬁمد بن ﬁمد ÿضشر ﬁجوبي
السشائحي ببلدية العالية ‘ دائرة ا◊جÒة بو’ية
ورقلة سشنة 1912م ‘ ،أاسشرة عريقٍة ا◊سشب والنسشب
وب Úأاحضش- -ان ه -ذا اÙضش -ن ال -ط -يب ت -رب -ى ونشش -أا،
وكعادة أابناء بلدته قرأا القرآان صشغÒا ً فحفظه على
يد ششيوخ البلدة أامثال سشي ﬁمد بن الزاوي وخليفة
بن عبد القادر ،كما تّوج علومه بحفظ متون الفقه
اŸعتمدة إاذ كان يراجع لوحه على ضشوء القمر اأو
أالسشنة لهب جريد النخل ،ورغم كونه سشابع سشت بناٍت
فقد كان والده رحمه الله يقسشو عليه أاحيانًا ليدفعه
Ÿزيد حرصٍص وجد واجتهاد إا ¤أان جاءت الفرصشة
السشانحة التي طاŸا انتظرها ليسشافر إا ¤عاصشمة
اŸع-ارف ال-زي-ت-ون-ة ب-دي-ار ت-ونسص ال-زاخ-رة ب-ال-ع-ل-م-اء
والتي كانت ملجأا علم وتربية ÷يل العلم ‘ اŸغرب
العربي عامة وا÷زائر خاصشة ،حيث التحقت بها
قوافل الطلبة أامثال الششيخ عبد ا◊ميد بن باديسص
وزم -رة م-ن أاق-ران-ه وتÓ-م-ي-ذه أام-ث-ال الشش-ي-خ ال-ع-رب-ي
التبسشي وعيسشى سشلطا Êوعبد الله ششريط وأاحمد
ذياب وأاحمد حما Êومصشطفى بن سشعد ا÷يجلي
وﬁم ّ-د ع -ب -د ال -رح -م-ن اŸسش-ع-دي وأاب-و ب-ك-ر ا◊اج
عيسشى وآاخرين كثÒين ،و‘ هذا ا÷و العلمي الفواح
رفع الششيخ سشي ﬁمد بن ﬁمد ÿضشر لواء ا÷د
واإ’ج-ت-ه-اد ل-ي-ت-حصش-ل ع-ل-ى «شش-ه-ادة اأ’ه-ل-ية» من

العدد
17882

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

هذه ألصشفحة –توي على آأيات قرآأنية كرÁة
وأحاديث نبوية ششريفة ،ألرجاء أ◊فاظ عليها
وحمايتها من ألتدنيسس .وششكرأ

ل يعرف قيمتها إأل من حرمها

لم -ام ألÎم -ذي ‘ سش -ن -ن -ه م-ن
روى أ إ
ح- - -ديث ع- - -ب - -ي - -دأل - -ل - -ه ب - -ن ﬁصش - -ن
أÿطمي :أن ألنبي ـ صشلى ألله عليه
وسشلم ـ قال« :من أصشبح منكم آأمنًا ‘
سشربه ،معافى ‘ جسشده ،عنده قوت
يومه ،فكأا‰ا حيزت له ألدنيا».
قوله« :أاصشبح» أاي :أاصشبح ‘ ذلك اليوم،
وفيه إاششارة إا ¤أان اŸؤومن عليه أا’ يحمل
هّم اŸسشتقبل ،فإان أامره بيد الله ،وهو الذي
ي -دب -ر اأ’م -ور ،وي -ق -در اأ’ق -دار ،وع-ل-ي-ه أان
يحسشن الظن بربه ،ويتفاءل با.Òÿ
قوله« :آامنًا ‘ سشربه» ،قيل :اŸعنى‘ :
أاهله وعياله ،وقيل ‘ :مسشكنه وطريقه،
وقيل ‘ :بيته ،فهو آامن أان يقتله أاحد ،أاو
يسشرق بيته ،أاو ينتهك عرضشه.
واأ’من من أاعظم نعم الله على عباده
بعد نعمة اإ’Áان واإ’سشÓم ،و’ يششعر بهذه
النعمة إا’ من فقدها ،كالذين يعيششون ‘ البÓد
التي يختل فيها النظام واأ’من ،أاو الذين عاصشروا
ا◊روب الطاحنة التي تهلك ا◊رث والنسشل ،فهم
ي -ن -ام -ون ع-ل-ى أازي-ز ال-ط-ائ-رات وأاصش-وات اŸداف-ع،
ويضشع الواحد منهم يده على قلبه ينتظر اŸوت ‘
أاي ◊ظة ،قال تعا﴿ :¤الِsذيَن آاَمُنوا َوَلْم َيْلِب ُسشوا
Áاَنُهْم ِب ُ
ك َلُهُم ا ْ َأ’ْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن﴾،
ظْلم ٍ أاُولَِئ َ
ِإا َ
(اأ’نعام اآ’ية .)82
وقد وعد الله اŸؤومن Úباأ’من إان حققوا التوحيد
وأاخلصشوا اإ’Áان ،وعملوا الصشا◊ات ،قال تعا:¤
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(يونسص اآ’ية  62ـ .)64
Ÿا من
قوله« :معافى ‘ بدنه» ،أاي :صشحيحًا سشا ً
العلل واأ’سشقام ،روى اإ’مام أاحمد ‘ مسشنده من
حديث أانسص :أان النبي ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ كان
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قال أبن أ÷وزي« :يا أم :Òأذكر عند
ألقدرة عدل ألله فيك ،وعند ألعقوبة قدرة
ألله عليك ،ول تششف غيظك بسشقم
دينك».

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

سس :م-ا ه-ي أŸوأضش-ع أل-ت-ي ت-ك-ون أل-ط-م-أان-ي-نة فيها
ركناً ‘ ألصشÓة؟ وما هي ألطمأانينة؟
لع -ت -دأل
ج :أل- -ط- -م- -أان- -ي- -ن- -ة رك -ن ‘ أل -رك -وع وأ إ
وألسش - -ج - -ود وأ÷ل - -وسس ب Úألسش - -ج- -دت ،Úوت- -ك- -ون
لعضش-اء دف-ع-ة وأح-دة ب-ق-در« :سش-ب-ح-ان
ب -تسش -ك Úأ أ
ألله».

خــــــــ Òالهـــــــدى:
عن أبي يعلى ششّدأد بن أوسس رضشي ألله عنه،
ن
عن رسشول ألله ـ صشلى ألله عليه وسشلم ـ قال« :إأ ّ
لحسشان على كل ششيئ  ،فإاذأ قتلتم
ألله كتب أ إ
فأاحسشنوأ ألقتلة وإأذأ ذبحتم فأاحسشنوأ ألذبحة
وليحّد أحدكم ششفرته و لُيرح ذبيحته».

حكم ـة

العـ ـ ـ ـ ـدد

لصشم« :ألقلوب جوألة؛
قال حا” أ أ
فإاما أن Œول حول ألعرشس ،وإأما أن
Œول حول أ◊شس».

ا÷امع
اأ’عظم
متأاهبًا
›تهدا ً
لتحضشÒ
ششهادة
ال -ت -ط -وي-ع ،إا’
أان ال - -ظ - -روف
اأ’سشرية منعته
من ذلك بوفاة
ع - -م - -ه اأ’ك،È
ح- - -يث –م - -ل
وال - - - - - -ده عبء
ال -ع-ائ-ل-ة ف-ع-اد اإ¤
بلدته وقد اكتسشب اŸعارف والعلوم واجازته مقرأاةُ
ا÷ام -ع اأ’ع-ظ-م ب-ال-زي-ت-ون-ة ‘ ع-ل-م الÎت-ي-ل ب-رواي-ة
ورشص وقالون وÁ ⁄ضص سشوى عاٍم على عودته حتى
ُرزئ بوفاة والده لتجُÈه الظروف مرة أاخرى للسشفر
وال -ت -ج-وال م-ت-ن-ق Óً-ب Úال-ع-ال-ي-ة وال-وادي واŸق-اري-ن
بتقرت ليسشتقر به اŸقام ‘ ورقلة نهاية سشنة 1941
م.
بعد حياة زاخرة بالعلم والعطاء والذكر والششكر
والدعاء رحل الششيخ سشي ﬁمد بن ﬁمد ÿضشر إا¤
الدار الباقية تاركاً خ Òالصشدقات ،كان ذلك يوم
عاششوراء سشنة 1401هـ اŸـوافق لـ  27أاكتوبر 1982م
وُنقل جثمانه اإ ¤مقÈة العالية مسشقط رأاسشه فرحمه
الله واأسشكنه فسشيح جّناته.

á````æ«eGC.ê : OGó```YGE

فالك
ا◊مل

IÒãe QÉÑNGC

عشش ع - -ف - -وي - -تك ت- -ارك- -ا
ل-ل-ن-اسش إاث-م ال-ظنون فلك
أاج - -ره- -م ول- -ه- -م ذنب م- -ا
يعتقدون.
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mimigaga783@gmail.com

الثÓثاء  ٢٦فيفري  ٢٠١٩م الموافق لـ  ٢١جمادى الثانية  ١٤٤٠هـ العدد١٧٨٨٢ :

هل حّقا سضينازل
تايسضون غوريÓ؟

الثور

ق-د ’ ت-ك-ون ج-م-يع
إاي-ام-ن-ا ج-ي-دة وج-م-ي-لة،
ول-ك-ن ه-ن-اك دوما ششيء
ج- - -م- - -ي- - -ل ‘ ك- - -ل ي- - -وم
نعيششه.

ا÷وزاء

رائ - - - - -ع- - - - -ة ه- - - - -ي
ا’ب-تسش-ام-ة ال-ت-ي تقول
ل -ل -ح -زن ل -ن ت -غ -ل-ب-ن-ي ،
ت- - -لك اÙاول - -ة ال - -ت - -ي
Óحباط لن
يقول ل إ
تسشيطر علي.

السشرطان

‘ دليل جديد على «جنون»
م- - -ايك ت- - -ايسش- - -ون ،كشش- - -فت
ت- -ق- -اري- -ر صش- -ح- -ف- -ي- -ة ط- -لب
’مÒك- - -ي ،ال- - -ذي
اÓŸك- - -م ا أ
اشش - -ت - -ه- -ر ‘ ال- -ث- -م- -ان- -ي- -ن- -ات
والتسشعينات بقوته اÿارقة
‘ ا◊ل - - -ب- - -ة وتصش- - -رف- - -ات- - -ه
ال-ط-ائشش-ة خ-ارج-ه-ا ،م-ن-ازلة
غوري.Ó
ووف- - -ق - -ا Ÿوق - -ع «سش - -ب - -ورتسش
بايبل» ،فقد عرضش تايسشون
دفع مبلغ  10آا’ف دو’ر على
مسش -ؤوو‹ ح -دي-ق-ة ح-ي-وان-ات
Ãدي- -ن -ة ن -ي -وي -ورك م -ق -اب -ل
ن ل- -ل- -ح- -وار أاسشسش وأاه -م ه -ذه
’ ششك أا ّ
السش- -م- -اح ل- -ه ب -دخ -ول ق -فصش
’سشسش ا’حÎام اŸت- - - - - - - -ب- - - - - - - -ادل بÚ
ا أ
ال-غ-وري ، Ó-وم-ن-ازل-ة ا◊ي-وان
الطرف ،Úفمتى احÎم كل منهما
العمÓق.
’خر اسشتطاعا أان يخرجا من
ا آ
ووف -ق -ا ل-ل-م-وق-ع ،ف-إاّن ت-ايسش-ون
ح- - -واره- - -م- - -ا راضش Úع - -ن
«رأاى أاح-د ح-ي-وان-ات ال-غ-وريÓ
ب-عضش ب-غضش ال-ن-ظ-ر ع-ن
الضش -خ -م -ة ،وه -و ي -ت -ن ّ-م-ر ع-ل-ى
ال- -ن- -ت- -ي -ج -ة ،ول -ك -ن ‘
رف - -اق - -ه ‘ ال - -ق- -فصش‡ّ ،ا أاث- -ار
ح - -ال ” شش - -خصش - -ن- -ة
’مريكي.
غضشب اÓŸكم ا أ
اŸوضشوع وأاصشبح كل
ون -ق -ل «سش -ب -ورتسش ب -اي -ب -ل» ع-ن
واح- - - - - - - - - - - - - -د يششÒ
ب- -ط- -ل ال- -ع- -ا ⁄السش- -اب- -ق ق- -ول- -ه:
Óخ-ر،
ب -أاصش -ب -ع -ه ل  -آ
«ع- -رضشت  10آا’ف دو’ر ع- -ل- -ى
ه- -ن- -ا فسش- -د ا◊وار
ال- -ع -ام -ل ‘ ح -دي -ق -ة ا◊ي -وان -ات
وق - -د ي - -خسش- -ر ك- -ل
مقابل أان يفتح ‹ قفصش الغوريÓ
’خر.
منهما ا آ
وي -دخ -ل-ن-ي م-ع-ه .أاردت أان أاح-ط-م
هذا ا◊يوان اŸتنمر ،العامل رفضش
عرضشي».
واشش- - -ت- - -ه- - -ر ت- - -ايسش - -ون ب - -ق - -بضش - -ت - -ه
«ال-ف-و’ذي-ة» ال-ت-ي اع-تÈها اÈÿاء
’ق- -وى ‘ ت- -اري- -خ اÓŸك- -م- -ة ،ل -ك -ن -ه
ا أ
اششتهر أايضشا بتصشرفاته اŸتهورة خارج
ا◊ل -ب -ة ،وم -ن -ه -ا م-ه-اج-م-ة الصش-ح-ف-يÚ
’ماكن العامة.
والششجار ‘ ا أ

متى تخسضر من
تختلف معه؟

لل
ع
È

ة

التي تقل عن  20هÒتز ،ولو
ك-ان يسش-ت-ط-ي-ع لسش-م-ع
صشوت حركة عضشÓته
‡ا ي - - -ع- - -يشش ‘ ع- - -ذاب
دائ - -م .ك- -ذلك ’ يسش- -ت- -ط- -ي- -ع ا’نسش- -ان سش- -م- -اع
ا’صش- -وات ف- -وق  20أال- -ف هÒت -ز ،وإا’ سش -م -ع
’رضشية وا’نفجارات
صشوت دوران الكرة ا أ
ال-ت-ف-اع-ل-ي-ة ‘ ال-فضش-اء وصش-وت
’م - - -وات اŸع - - -ذب‘ Ú
ا أ
القبور..؟

حك ـ ـم و أأمثـ ـال

ننببضضضضننااففللسسضضططيين ـن ـييللأÓÓأببـ ـدد

^ ’ تقل ‘ الناسش ما ’ –ب
أان ٌيقال فيك.

^ ’ ت - -ع- -يب أاح- -دًا ف- -ت- -ع- -اب و’
تسش -ت -غ-رب م-ن م-عصش-ي-ة ل-ع-اصش-ي ب-ل
ادعو له.

أبتسضم

^ هل تعلم أان شض
غ
ل
ع
ع-ا-ل- -إ’نىسشأا -ا’نيُمس -ش- -ه -م-ي--أاع اج-أ’ي-نص-ش -يً-اوات قلـك

ا’أسشد

@ م-عك  78دي-نار ،نقصش
م- -ن -ه -م ع -م -رك وزد ع -ل -ي -ه 40
أاصش- -ب- -ح ال -ع -ام ال -ذي ول -دت
فيه؟ إان  ⁄تصشّدقني
ج ّ- - - - - - - - -رب واحسشب
ب - - -ن - - -فسشك وا◊ل
سشيكون مفاجأاة.
ل -ع -ب -ة الÔد
أاو الِقمار.

من مزأيا ألفيسضبوك
م-واسش-اة اŸه-م-ومَ ،Úوت-ن-ب-يُ -ه ال-غ-اف-ل ..Úوت-ع-ليم ا÷اهلÚ
ومناصشحة اŸنحرف.Ú
الفيسشبوك اÿاصش بك Áثل؛ أان ِ
ت أانتَ..ف Óتهن نفسشك
Ãا ’ ترضشى أان يقال عنك..حينما تنششر ما’ يليق .

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
Óدي

جيششنا
الوطني الششعبي **
سشÓلة جيشش التحرير
قواته ‘ الÈ
قواته ‘ البحر
قواته ‘ ا÷ّو
أاسشرابا كالنسشور إاطÒ
ا÷زائر وطن ششامخ ،هامات
’ تنحني

^ سش- -أال- -وه :ك- -ي- -ف قضش- -يت ه- -ذا ال -ع -م -ر
ال- -ط- -وي- -ل م- -ع زوج- -تك دون مشش- -اك -ل؟!
العجوز :اتفقت معها منذ ليلة زفافنا إاذا
وجدتني غاضشبًا تذهب إا ¤اŸطبخ و’ تعود
ح -ت -ى اأه -دأا وي -روق ح -ا‹..وإاذا وج -دت -ه-ا غ-اضش-ب-ة
أاذهب إا ¤ا◊ديقة و’ أاعود حتى تهدأا ويروق حالها ،وها أانا أاعيشش بسشÓم
منذ خمسش Úسشنة ‘ ا◊ديقة.

قد يكون التأاخÒ
‘ حصش- - - - -ولك ع- - - - -ل - - - -ى
م - -ط - -ل - -وبك  Òÿأاراده
ال - - - - -ل- - - - -ه لك اصش ،Èو’
تسشتعجل  ،وتفاءل فقد
ينتظرك من النعم أاكÌ
‡ا طلبت فليسش أاعظم
من الله فضش.Ó

العذراء

ت-----ذك-----ر دائ-----م----ا أان
الكلمات Œرح أاك Ìمن
’ف-------ع------ال ،و‘ ال------وقت
ا أ
ن-فسش-ه ،ف-اإن-ه-ا تكون مقام
ال----دواء ل----عÓ---ج ا÷روح
العاطفية ،فاحرصش على
أان ت--ك--ون الصش-ي-دل-ي-ة
Ÿن حولك.

اŸيزان

ال - -ك - -ل - -م- -ات ا◊ل- -وة م- -ث- -ل
السش- -ك- -ر..سش -رع -ان م -ا ي -ذوب
دون أان نشش -ع-ر ب-أاث-ره-ا..ع-ل-ى
خÓف الكلمات ا÷ارحة التي
ت - -ف - -ع - -ل ف- -ع- -ل اŸل- -ح ع- -ل- -ى
ا÷رح.

العقرب

م----ا أاح----زن ال----ل----ه ع----ب----دا ا’
ليسشعده ،وما ابتلى الله عبدا إا’
’نه يحبه ،فقل ا◊مد لله دائما
أ
وأابدا.

القوسش

ع -ن -دم -ا تسش -ع -ى ل -ت-غ-ي Òوت-ط-وي-ر
’ن التغي Òيحدث
نفسشك ،كن صشبورا أ
بششكل تدريجي ،ويسشتغرق وقتا فالله ⁄
يحرم اÿمر و ⁄يوجب الصشيام إا’
بالتدريج.

ا÷دي

كلمة اسشف واعتذر لك ليسشت كلمة مذلة
ل--ل-ن-فسش ،ب-ل ه-ذه ك-ل-م-ات ت-ق-ال ل-ك-ي ي-ع-رف
’خر ،أانك ’ تريد خسشارته.
الششخصش ا آ

الدلو

ششهدانا قوافل ^^^ وعزومنا
جبال
’ نركع لسشافل ^^^ ’ نهاب
اعتقال
‘ قلب ا÷نيني ^^^ مكتوبة
فلسشطÚ

“نى كثÒا ’ ،بأاسش ‘
ذلك ،ولكن كلن متيقنا
أان م- -ا ي- -ك -ت -ب -ه ال -ل -ه ‘
ق - - - -درك ل - - - -ه- - - -و أاخÒ
وأاجمل وأافضشل من كل
أامنياتك

^ ث Ó-ث -ة أاغ -ب -ي-اء أاوق-ف-وا سش-ي-ارة أاج-رة ،السش-ائ-ق ع-ل-م أان-ه-م
أاغ-ب-ي-اء..شش-غ-ل السش-ي-ارة ث-م أاط-ف-أاه-ا..قال لهم وصشلنا.
ليسشت السشعادة ‘ قوة ضشحكاتنا  ،و’ حجم ثرائنا ،و’
’ول أاعطاه النقود ،الثا Êقال له ششكرا ،الثالث
ا أ
Óمور من حولنا وتقبلها
‘ طريقة حياتنا..بل ‘ نظرتنا ل أ
ى
ل
ع
ة
ع
ف
ش
ص
ه
ب
ر
ش
ض
و
ق
ئ
ا
ش
س
ل
ا
¤
إ
ا
ر
ا
د
ت
ش
س
ا
برضشا داخل أانفسشنا.
م- -رف -وع ا÷ب ^^^ Úفـْب -ط -ن
وجهه .السشائق اعتقد أان الغبي الثالث
ا◊وت
أامه ششهيد
ف -ه -م م -ل -ع -وب -ه..ل -ك -ن -ه ت -ف -اج -أا
ة
ي
ب
ر
ع
ة
ي
ب
ر
ع
فلسشطÚ
ع
ر
ش
س
ت
’
:
ل
ا
ق
ا
م
د
ن
ع
الصشمت متعب لكنه يبقى ارقى وسشيلة للرد على كث Òمن الكÓم.
’و ¤وال- -قضش- -ي- -ة
ال - -ق- -ب- -ل- -ة ا أ
مرة ثانية.
العربية
فلسشط Úفلسشط ÚفلسشطÚ

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسÓة

^  ٢٦فيفري  :١٨3٤إابرام معاهدة «دي ميشسال»
’م Òع - - -ب - - -د ال- - -ق- - -ادر
« »De Michelب« Úا أ
ا÷زائري» وا÷Ôال الفرنسسي «دي ميشسال».
^  ٢٦ف-ي-فري  :١٩٥٨صسّ-رح السس-ف Òا’أم-ري-كي
السس -اب -ق ب -ب -اريسس ،دوغ Ó-سس دي -ي-ون ‘ ،واشس-ن-ط-ن ب-أان
’مريكي ضسد سساقية سسيدي يوسسف
«اسستعمال العتاد ا أ
خطأا يصسعب التسسامح معه».

٢٤

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

الثÓثاء  ٢١جمادى الثانية  ١٤٤٠هـ الموافق لـ  ٢٦فيفري  ٢٠١٩م Oó©dG

....ويقوم بزيارة عمل وتفتيشش إا¤
الن ـاحي ـة العسصكري ـة السصـ ـادسصـة

يقوم إلفريق أإحمد ڤايد صشالح ،نائب وزير
إلدفاع إلوطني ،رئيسش أإركان إ÷يشش إلوطني
إلششعبي ،من  26إإ 28 ¤فÈإير  ،2019بزيارة

’دوية اŸهلوسسة
Áتهنان ترويج ا أ

توقيف شصخصص Úبغابة ““بويبÓطن““ ‘ بجاية
“كنت فرقة مكافحة إıدرإت ،باŸصشلحة
إلولئية للششرطة إلقضشائية بأامن ولية بجاية،
أإمسش إألول ،من توقيف ›رم خطÁ Òتهن
ت -روي -ج إıدرإت ب-غ-اب-ة “ب-وي-بÓ-ط-ن“ ب-ب-ج-اي-ة،
حيث إلعملية “ت إإثر معلومات مؤوكدة وإردة
إإ ¤إŸصش -ل -ح -ة ،م -ف -اده -ا ت -ردد ذوي إلسش -وإب -ق
إل-ع-دل-ي-ة إإ ¤غ-اب-ة “ب-وي-بÓ-ط-ن“ وق-يامهم بÎويج
إıدرإت.
ل -ي -ت -م وضش -ع خ-ط-ة ع-ل-ى إإث-ره-ا ” م-دإه-م-ة
إŸكان ،حيث ” توقيف ششخصش بدإخل كوخ
وسشط إلغابة وبحوزته كمية معتÈة من إ◊بوب
إŸه - -ل - -وسش - -ة م - -ن ﬂت - -ل - -ف إألن - -وإع ،وأإفضشت
إل-ت-ح-ري-ات إل-ت-ي ق-امت ب-ه-ا ع-ن-اصش-ر إلضش-ب-ط-ية

إل -قضش-ائ-ي-ة إإ– ¤دي-د ه-وي-ة إŸم-ون إل-رئ-يسش-ي
للمششتبه فيه ليتم إإيقافه هو إآلخر.
ملف جزإئي أإ‚ز ضشد إŸششتبه فيه ،ألجل
قضشية حيازة إŸؤوثرإت إلعقلية (أإدوية مهلوسشة)
وعرضشها للبيع بطريقة غ Òمششروعة ،تسشليم
إŸؤوثرإت إلعقلية قصشد إإعادة بيعها بطريقة غÒ
مششروعة– ،ريضش وتششجيع على إرتكاب جرإئم
إıدرإت ،و” تقدÁهما أإمام وكيل إ÷مهورية
ل -دى ﬁك -م-ة ب-ج-اي-ة إıتصش إإق-ل-ي-م-ي-ا ،إل-ذي
أإحالهما على جلسشة إŸثول إلفوري وصشدر ‘
حق إŸششتبه فيه إلرئيسشي أإمر إإيدإع وإلثاÊ
وضشع –ت إلرقابة إلقضشائية.

»eÉgƒJ …ƒædG øH :ájÉéH

’و ¤موبيليسس
الرابطة اÎÙفة ا أ

تأاجيل مقابلة دفاع تاجنانت مع شصباب بلوزداد

أإجلت إŸقابلة إلتي كان يفÎضش أإن Œمع
إليوم ب Úمتذيلي إلÎتيب ،دفاع تاجنانت مع
ششباب بلوزدإدÃ ،لعب ◊وة إسشماع ،Úإبتدإء
من إلسشاعة ( ‘ ،)17:45إإطار تسشوية رزنامة
إ÷ول- -ة  19م -ن ب -ط-ول-ة إل-رإب-ط-ة إÎÙف-ة
إألو( ¤موبيليسش) -إإ ¤موعد لحق ،حسشب
ما أإفادت به رإبطة كرة إلقدم إÎÙفة عÈ
موقعها إلرسشمي على ششبكة إألنÎنت .
وكانت إلرإبطة إلتي  ⁄تقدم أإي توضشيح
ب-خصش-وصش سش-بب ت-أاج-ي-ل ه-ات-ه إŸق-اب-ل-ة ،ق-د

أإعلنت ‘ وقت سشابق عن تأاجيل موعد إإجرإء
إŸقابلة إلتي كان من إŸقرر أإن Œمع يوم
إ÷معة إŸقبل ب Úإلرإئد إ–اد إ÷زإئر مع
نادي بارإدو (إŸركز إلثالث) ،إإ ¤يوم إلسشبت.
و◊سشاب إ÷ولة  24من بطولة إلرإبطة
إÎÙفة إألو ،¤أإجلت كذلك مقابلتا ،إ–اد
بسشكرة مع ششبيبة سشكيكدة وجمعية وهرإن مع
سشريع غليزإن ،إللت Úكانتا مقررت Úسشابقا يوم
إ÷معة إإ ¤يوم إلسشبت.

 ١٥°ا÷زائر

 ١٥°وهران

١7°

١٨°

france prix 1

’قليم
نظمتها قوات الدفاع ا÷وي عن ا إ

إاقبال كب Òعلى األيام اإلعÓمية بسصكيكدة

اسستقبل الفريق أاحمد ڤايد صسالح ،نائب وزير الدفاع الوطني رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الشسعبي ،أامسس ا’ثنÃ ،Úقر
’يطالية ،التي تقوم بزيارة إا ¤ا÷زائر مرفوقة
وزارة الدفاع الوطني ،إاليزابيتا ترينتا ،““Elisabetta TRENTA““ ،وزيرة الدفاع ا إ
’يطا‹ وكذا وفد عسسكري هام.
بالفريق أاول ““ ،““VECCIARELLI Enzoرئيسس أاركان الدفاع ا إ

h.¥

 ١٤°ا÷زائر

17882

الفريق ڤايد صصالح يسصتقبل وزيرة الدفاع اإليطالية

ب-ع-د م-رإسش-م إلسش-ت-ق-ب-ال إل-رسش-م-ية ،أإجرى
إل -ط -رف-ان ﬁادث-ات ث-ن-ائ-ي-ة ب-حضش-ور إلسش-ادة
قادة إلقوإت ،ضشباط أإلوية وعمدإء من وزإرة
إل- -دف- -اع إل- -وط- -ن -ي وأإرك -ان إ÷يشش إل -وط -ن -ي
إلشش -ع -ب -ي ،وأإعضش -اء إل -وف -د إŸرإف -ق ل -وزي -رة
إل - -دف - -اع إإلي - -ط- -ال- -ي- -ة .وق- -د ت- -ن- -اولت ه- -ذه
إÙادث-ات ح-ال-ة إل-ت-ع-اون إل-عسش-ك-ري إل-ثنائي
وسش -ب-ل ت-ع-زي-زه وت-ن-وي-ع-ه وك-ذإ آإف-اق ت-وسش-ي-ع-ه
ل - -يشش - -م - -ل ›الت أإخ - -رى ذإت إله - -ت - -م - -ام
إŸششÎك.
‘ هذإ إإلطار ،أإبدى إلطرفان إرتياحهما
إلتام للمسشتوى إÙقق ،سشوإء على إلصشعيد
إلثنائي أإو إŸتعدد إألطرإف ،كما أإكدإ على
إإرإدة وإسش -ت -ع -دإد إل -ط -رف Úل-ت-ع-زي-ز إل-ت-ع-اون
وإلتنسشيق ب Úجيششي إلبلدين وإلرتقاء بهما

 ١٤°وهران

الثمن  ١٠دج

بهدف التعاون العسسكري الثنائي وسسبل تعزيزه وتنويعه

إإ ¤مسش- -ت- -وى ت- -ط- -ل- -ع- -ات إل- -ط- -رف ، Úع -قب
إÙادث -ات ت -ب -ادل إل -ط-رف-ان ه-دإي-ا رم-زي-ة،
ل-ت-و ّق-ع وزي-رة إل-دف-اع إإلي-ط-ال-ي-ة ع-لى إلسشجل
إلذهبي لوزإرة إلدفاع إلوطني.
للعلم فإان وزيرة إلدفاع إإليطالية كانت قد
ح -لت صش -ب -اح أإمسش ب -اŸط -ار إل -دو‹ ه -وإري
بومدين ،أإين كان ‘ إسشتقبالها إللوإء عبد
إ◊م -ي -د غ -ريسش إألم Úإل -ع-ام ل-وزإرة إل-دف-اع
إل -وط -ن-ي ،ل-ت-ت-وج-ه ب-ع-ده-ا إل-وزي-رة إإ ¤م-ق-ام
إلششهيد أإين وضشعت إإكلي Óمن إلزهور ووقفت
وقفة ترحم على أإروإح إلششهدإء إألبرإر.
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عمل وتفتيشش إإ ¤إلناحية إلعسشكرية إلسشادسشة
ب -ت -مÔإسشت .خ Ó-ل ه -ذه إل -زي -ارة ،سش -يشش-رف
إلفريق على تنفيذ “رين تكتيكي بالذخÒة
إ◊ية ،ويتفقد بعضش إلوحدإت ،ويعقد لقاءإت
توجيهية مع إإطارإت وأإفرإد إلناحية إلعسشكرية
إلسشادسشة.

’يام
تتواصسل منذ أامسس ،تظاهرة ““ا أ
’ع Ó-م-ي-ة““ ع-ل-ى ق-وات ال-دف-اع ا÷وي
ا إ
’قليم لتدوم  3أايام والتي تهدف
عن ا إ
’سس -اسس إا ¤ت -ع -زي -ز وت-ق-وي-ة راب-ط-ة
ب -ا أ
جيشس-أامة.
أإشش -رف ع -ل -ى إإف -ت -ت -اح إل -ت-ظ-اه-رة إل-ت-ي
–تضشنها دإر إلثقافة سشرإج ،إلعميد حوإسشÚ
عبد إ◊ميد إلقائد إ÷هوي للدفاع إ÷وي
بالناحية إلعسشكرية إÿامسشة نيابة عن قائد
قوإت إلدفاع إ÷وي عن إإلقليم و بحضشور
وإ‹ إلولية  ،وكذإ قائد إلقطاع إلعملياتي
لولية سشكيكدة ،و ضشباط سشام ،Úوإلسشلطات
إŸدنية وإلعسشكرية للولية.
و تابع إ◊اضشرون ششريطا وثائقيا حول
مهام وأإدوإر قوإت إلدفاع إ÷وي عن إإلقليم
““إل- -ع Úإل- -ت -ي ل ت -ن -ام ““ دف -اع -ا ع -ن إألج -وإء
إلوطنية وإإحدى إلتششكيÓت إلهامة ‘ إ÷يشش
إلوطني إلششعبي سشليل جيشش إلتحرير إلوطني،
وببهو دإر إلثقافة وسشاحتها إÿارجية أإقيم
معرضش كان ﬁل إهتمام إ◊ضشور تقدم فيه
شش- -روح وإف- -ي -ة ح -ول أإدوإر سش Ó-ح إ÷و وك -ذإ
ﬂتلف مؤوسشسشات إلتكوين إلتابعة له.
أإبرز إلعقيد عمر سشرحان رئيسش مصشلحة
إلتصش -ال ب -ق -ي -ادة ق -وإت إل -دف -اع إ÷وي ع -ن
إإلقليم على هامشش إليام إإلعÓمية إŸنظمة
على مسشتوى دإر إلثقافة ﬁمد سشرإج ،أإهمية
مهام إلدفاع إ÷وي عن إإلقليم إلتي تسشهر -
ك- -م- -ا أإوضش -ح -ع -ل -ى ح -م -اي -ة إÛال إ÷وي
إلوطني من كل أإششكال إلتهديد أإو إلخÎإق““،
م- -ؤوك- -د ‘ ذإت إلسش -ي -اق ““،إن -ه  ⁄يسش -ج -ل أإي
ع -م -ل-ي-ة إخÎإق ل-ل-م-ج-ال إ÷وي إ÷زإئ-ري““،
مضش-ي-ف-ا أإن إل-ت-ظ-اه-رة ““م-ف-ت-وح-ة أإم-ام جميع
إŸوإطن Úو إŸوإطنات بهذه إلولية ““ وذلك
‘ إطار تطبيق إلسشÎإتيجية إلتصشالية إلتي
ي-ن-ت-ه-ج-ه-ا إ÷يشش إل-وط-ن-ي إلشش-ع-ب-ي م-ن أإجل

““ت- -دع- -ي- -م جسش- -ور إل -ت -وإصش -ل ب ÚإŸوإط -ن و
مؤوسشسشته إلعسشكرية وإإبرإز إÛهودإت إلتي
ت -ق -وم ب -ه -ا ﬂت -ل -ف ق -وإت وه -ي -اك -ل إ÷يشش
إلوطني إلششعبي““.
وأإضشاف إلعقيد ““ ،كذلك فرصشة سشانحة
Ÿوإطنات وموإطني ولية سشكيكدة ،لÓطÓع
عن قرب على ﬂتلف مكونات ومهام وإلدور
إ◊سشاسش إلذي تقوم به قوإت إلدفاع إ÷وي
عن إإلقليم ‘ حماية إلجوإء إلوطنية وفرضش
إلسشيادة عليها““.
وأإشش - -ار ن - -فسش إŸت- -ح- -دث ““ إإ ¤إŸه- -ام
إإلنسشانية إلتي يقوم بها إلسشلك ‘ ›الت
إلبحث و إإلنقاذ  ،إضشافة إ ¤نششاطات أإخرى
تخصش ›الت إلصشيانة و إلتموين و إلبحث و
إلتطوير““ ،وإل‚اح هذه إلتظاهرة يقول عمر
سشرحان ““خصشصشت قيادة قوإت إلدفاع إ÷وي
ع-ن إإلق-ل-ي-م ل-ه-ذه إل-ت-ظ-اه-رة إإم-كانات مادية
وبشش-ري-ة م-ع-تÈة ،ب-إاق-ام-ة ع-دة أإج-ن-ح-ة م-ن-ها
إلذي يتعلق بنششاطات إلقيادة ،جناح إلتكوين
ويحتوي على ﬂتلف إلتخصشصشات إŸوجودة،
جناح مصشلحة إلبحث وإلنقاد عن طائرإت ‘
حالة خطر ،باإلضشافة إ ¤إلصشيانة وإلتموين،
وإخر خاصش Ãعهد إلبحث وإلتطوير““.
مكنت هذه إلفعالية إألو ¤من نوعها على
مسشتوى إلولية ،فئة إلششباب على إÿصشوصش
م- -ن إل- -ت- -ع- -رف ع- -ل- -ى ﬂت- -ل- -ف إŸؤوسشسش- -ات
إلتكوينية وإلفرصش إŸتاحة أإمام إلرإغ‘ Ú
إلل- -ت -ح -اق بصش -ف -وف إل -ق -وإت إŸسش -ل -ح -ة ‘
ت- - - -خصشصش إل- - - -دف- - - -اع إ÷وي ،وم- - - -ن أإب - - -رز
إŸؤوسشسش-ات إل-ت-ك-وي-ن-ي-ة إل-ت-اب-عة لهذإ إلسشÓح،
كما أإوضشح إلقائمون على إلتظاهرة ،إŸدرسشة
إلوطنية للدفاع عن إإلقليم بالرغاية ،مركز
إلتدريب بسشطيف.
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إاثر عمليتي بحث و“شسيط ‘ البويرة وسسكيكدة

تدم Òقنبلت Úتقليديتي الصصنع وتوقيف Œ 5ار ﬂدرات
‘ إإط- -ار م- -ك- -اف- -ح- -ة إإلره- -اب ،كشش- -فت
ودمرت مفارز للجيشش إلوطني إلششعبي ،يوم
 24ف-ي-فري  ،2019ق-ن-ب-ل-ت )02( Úت-ق-ليديتي
إلصشنع ،وذلك إإثر عمليتي بحث و“ششيط
بكل من إلبويرة وسشكيكدة.

و‘ إإط- -ار ﬁارب- -ة إ÷رÁة إŸن- -ظ -م -ة،
أإوق -فت م -ف -رزة ل -ل -ج -يشش إل-وط-ن-ي إلشش-ع-ب-ي
وعناصشر إلدرك إلوطني ،بوهرإن ،خمسشة 5
Œار ﬂدرإت وح - -ج- -زوإ  105,8كيلوغرإم
من إلكيف إŸعالج وأإربع  4مركبات سشياحية.

كاريكات /ÒعنÎ

م- -ن ج- -ه -ة أإخ -رى ،أإوق -ف ع -ن -اصش -ر إل -درك
إلوطني بكل من ورقلة وإألغوإط ،أإربعة 4
م- -ه- -اج- -ري -ن غ Òشش -رع -ي Úم -ن ج -نسش -ي -ات
ﬂتلفة.
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