أاشصأدوا بألعÓقأت اŸتميزةمع ا÷زائر

بن صسالح يتسسلم أاوراق اعتماد سسفراء عدة دول
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‘ قضصية
تبديد أاموال
‘ «تظأهرة تلمسصأن»

إايداع خليـ ـدة تومي
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بسسجن ا◊راشس
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دعأ اÎŸشصح Úإا ¤تقد Ëبرامج تلبي طموحأت اŸواطن ،Úرابحي:

السسلطـ ـ ـ ـ ـة الوطني ـ ـة
ق ـ ـامت بعمل جبـ ـ ـ ـ ـار
والصسن ـ ـدوق وحـ ـ ـ ـ ـده
من Áنـح سسدة ا◊ـكم

أابقوا على اجتمأعهم
مفتوحأ ،أاعضصأء اŸكتب
لفÓن»:
السصيأسصي لـ «ا أ

التزكي ـ ـ ـة ،التحـ ـالف
م ـ ـ ـ ـع مÎشس ـ ـ ـ ـح
أاو انتظار الدور الثاÊ
خي ـ ـارات مطروحـ ـة
0ـ
33ـــ0ـ
صصـــ

صصـــ3
4ـــ0ـ0ـ

الÈوفيسصور رشصيد بلحأج رئيسس مصصلحة الطب الشصرعي Ãسصتشصفى بأشصأ:

اسصتجأبة Ÿتطلبأت التنمية اÙلية

تصصوير :عبأسس تيليوة

øÖ`` ``` ````` ```©` `°û`edG
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 ٢٠أالف ح ـ ـ ـ ـالة تسستقبلها
اŸصسلحة سسنويا وتشسري ـ ـ ـح
جثث  ٤٤جزائـ ـ ـ ـ ـ ـريا
توفوا با ÿـارج ‘ ٢٠١٩

‘ الذكرى  40لقتحأم ‡ثليتهأ
الدبلومأسصيةبطهران

سسفارة الوليات اŸتحدة
تشسيد بدور ا÷زائر
‘ حل أازمة الرهائن
0ـ
33ـــ0ـ
صصـــ

لضصراب
قصصد تلبية مطألب النقأبأت وتفأدي ا إ

رئيسس ا– ـ ـ ـ ـاديـ ـة عم ـ ـ ـ ـال البنوك
والت ـ ـأامينات يؤوكد مواصسلة اŸف ـ ـ ـ ـاوضسـ ـ ـات

صصـــ43ـــ0ــ2

البأحث اŸوريتأ« Êبداه اŸهدي» ضصيف جنأح «الشصعب»:

مشساركتنا األو ¤ناجحة ...
وسسÔكز مسستقب Óعلى تكثيفها
السستقÓلية اŸالية
للبلدية هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاجسس
اŸنتخب ÚاÙليÚ
‚اعة التسسي ‘ Òغياب اŸداخيل إاشسكالية قائمة
صصـ1ــــ1ـــ-ــــ2ــــ1ـــ13-

صصـــ3
5ـــ0ـ1ـ

نظ Òتأألقهمأ
‘ منأفسصأت دوليــــــــــة

تكـر Ëالبطـ ـل العاŸي حÓسس ـ ـة
وصساحبة الÈونزية معطـ ـ ـوب

39ـــ0ـ1ـ
صصـــ

زيتو Êيكرم أاعضشاء ÷نة
–ضش ÒحفÓت إاحياء األعياد
الوطنية
يÎأسس وزي- - - -ر أÛاه- - - -دي - - -ن
أل- -ط- -يب زي- -ت- -و ،Êح -ف -ل ت -ك -رË
أعضس-اء أل-ل-ج-ن-ة أل-وطنية لتحضسÒ
ح -ف Ó-ت إأح -ي -اء أألي -ام وأألع -ي-اد
أل- -وط- -ن- -ي -ة ،ك -م -ا سس -ي -ت -م ع -رضس
إأصس - - -دأرأت أل- - -وزأرة أح- - -ت- - -ف- - -اء
بالذكرى  65لعيد ألثورة أŸظفرة،
م-ع ت-ن-ظ-ي-م أب-وأب م-ف-ت-وح-ة ع-لى
نشس- - - - -اط أŸرك- - - - -ز ،وذلك ي - - - -وم
أÿم - - -يسس  7ن- -وف- -م Èأ÷اري،
ب- -اŸرك- -ز أل- -وط- -ن -ي ل -ل -درأسس -ات
وألبحث ‘ أ◊ركة ألوطنية وثورة
أول نوفم 1954 Èباألبيار.

...ويقوم بزيارة عمل
إا ¤باتنة
يقوم وزير أÛاهدين ألطيب
زي-ت-و ،Êي-وم-ي  10و  11نوفمÈ
أ÷اري ،ب -زي -ارة إأ ¤ولي -ة ب-ات-ن-ة
Óشسرأف على إأعادة دفن رفات
ل إ
 150شس -ه -ي -د ،إأ ¤ج -انب إأح -ي -اء
ذك -رى أسس -تشس-ه-اد ق-ائ-دي أل-ولي-ة
أألو ¤ألتاريخية ﬁمود لعموري
وأحمد نوأورة.

العدد ◊ 223صشة «Ÿوعد مع
التاريخ»

ألثÓثاء  05نوفم 2019 Èم
ألموأفق لـ  0٨ربيع أألول  1441هـ
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ت-ق-وم وزي-رة أل-تضس-ام-ن أل-وطني
وأألسس- -رة وقضس- -اي -ا أŸرأة غ -ن -ي -ة
ألدألية ،أليوم  05نوفم Èأ÷اري،
ب -زي-ارة ع-م-ل إأ ¤أل-ن-ع-ام-ة وبشس-ار
ل-ت-ف-ق-د أŸرأك-ز أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-طاع
وأل -وق -وف ع -ل -ى ظ-روف أل-ت-ك-ف-ل
أإلقامي بالفئات ألهشسة.

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

١٨٠٩١

زرواطي ‘ زيارة إا ¤البويرة

ت -ن -ظ -م م -ؤوسسسس -ة
«دي - -ج - -ي- -ت- -اك»‘ ،
ألفÎة أŸمتدة بÚ
 11إأ 14 ¤نوفمÈ
أ÷اري ،أل- -ط- -ب- -ع -ة
أل- -ث- -ان- -ي- -ة لصس -ال -ون
ألرقمنة
وألتكنولوجيا،
ب - -قصس- -ر أŸع- -ارضس
ألصس -ن -وب -ر أل-ب-ح-ري
«صسافكسس».

جÓب ‘ ا÷لفة
ي- -ق -وم وزي -ر أل -ت -ج -ارة سس -ع -ي -د
ج Ó-ب ،ب-زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د إأ¤
ولي -ة أ÷ل -ف -ة ،أل -ي -وم أل-ثÓ-ث-اء 5
نوفم Èأ÷اري.

يسستأانف
أÛلسس ألشسعبي ألوطني ،أليوم ،أشسغ
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أ÷اريŸ ،ناقشسة مشسروع قانون

بركا

عرضض موسشيقي باآللت اÿزفية

و
رششة حول مواقع اإلعÓم اإللكÎوÊ

ي-ن-ظ-م أ
Ÿرك-ز أل-ث-ق-ا‘ أإلسسÓ-م-ي ل-ب-وم-ردأسس ،أل-ي-وم ،نشس-اط-ا
ثقافيا تار
ي
خ
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م
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أ
Ÿنتسسبة للمركز ،ع Èورشسة أشسغال و
رسسومات
Ã
ن
ا
س
س
ب
ة
 01نوفم ،Èأبتدأء من ألسساعة  09:00صسباحا،
كما ينظ
م أŸركز بالتنسسيق مع معهد ألتكوين أŸهني وألتمهÚ
بن حمودة
يوم  06نوفم Èأ÷اريﬁ ،اضسرة تاريخية لفائدة طلبة
أŸعهد ،أبتدأء من ألسساعة  10:00صسباحا.

ندوة حول التأامينات
ة ت- -أام ÚأÙروق- -ات ،ن -دوة لصس -ال -ح ق -ادةت- -ن- -ظ- -م شس- -رك-
ركاء ‘ أ÷هة ألوسسطى حول «ألتأامينات بÚ
أŸؤوسسسسات وألشس
قة» ،وذلك يوم ألثن 1٨ Úنوفم Èأ÷اري،
ألبتكار وأŸرأف
باŸركز ألدو‹ للمؤو“رأت.
يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

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

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠٢١)٦٠.٧٠.٣٥:

ت -ن -ظ -م أألك -ادÁي -ة أ÷زأئ-ري-ة
لتطوير ألعلوم ألطبية ألشسرعية،
ي -وم-ي  5و  6ن -وف-م Èأ÷اري،
أŸؤو“ر ألدو‹ ألثالث –ت شسعار
«أل- -ط- -ب- -يب وأل- -ق- -ان -ون» ،ب -قصس -ر
ألثقافة ،وسسيتم إأفتتاح ألتظاهرة
أليوم على ألسساعة  0٨:30صسباحا.
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ت الناششئة

تنظم
يوم  16وزأرة ألدأ
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نوفم
›ال أŸر  Èأ÷اري ،ندوة دول ت أÙلية
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ة
فق ألعام.
ية لدعم أŸؤوسسسسا ألعمرأنية،
ت
أ
ل
ن
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ش
س
ئ
ة‘

ينظم مكتب أإل
أإلعÓم أإلل سستشسارأت باندي نات وروك
و
و
ر
أ
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ت
ر
أ
ي
د
س
س
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ز
أ
ئ
كÎو ،Êيو
ر ،ورشسات حول موأقع
مي  13و  14نوفم Èأ÷اري.

موبيليسس يكششف عن عرضس
PixX Pro 600

نششاط ثقا‘ تاريخي للمركز الثقا‘ اإلسشÓمي

(021) 60.70.40

ندوة دو

تنظم ألوكالة أ÷زأئرية ل إ
Óشسعاع ألثقا‘ ،عرضسا موسسيقيا باآللت
أÿزفية ،يوم أÿم
يسس  7نوفم Èأ÷اري ،على ألسساعة  17:30مسساء،
بدأر عبد أللطيف.

يسس
نا تضسيف منتدى أÛاهد،
أ
ل
ي
و
م
أ
ل
ث
Ó
ث
ا
ء
5
ن
و
ف
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È
أ÷اري ،ن
ئب رئيسس أل
سسلطة أŸسستقلة لتحضسÒ
ميÓت وألÈفسسور بيكات بركا Êرئ أإلنتخابات عبد أ◊فيظ
يسس
توضسيحا
›لسس أألطباء ،لتقدË
أ◊م ت عن دور سسلطة ألتحضس
Ò
ل
إ
Ó
ن
ت
خ
ا
ب
ا
ت
و
أ
Ÿ
ر
أ
ق
ب
ة خÓل
لة أإلنتخابية ،وذلك عل
ى ألسساعة  10:00صسباحا.

لدارة والمالية
ا إ

اŸؤو“ر الدو‹ الثالث حول
الطبيب والقانون

اÛلسض الششعبي الوطني يسشتأانف أاششغاله

 ÊوميÓت ضشيفا منتدى اÛاهد

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

ت-ق-وم وزي-رة أل-ب-ي-ئ-ة وأل-ط-اقات
أŸت - -ج - -ددة ف- -اط- -م- -ة أل- -زه- -رأء
زروأطي ،يوم  07نوفم Èأ÷اري،
ب -زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق -د إأ ¤ولي -ة
أل-ب-وي-رة ،ح-يث سس-ي-كون ألنطÓق
أبتدأء من ألسساعة  07:30صسباحا،
من أمام مقر ألوزأرة.

صشالون الرقمنة والتكنولوجيا بـ «صشافكسض»

ي-ن-
أ ظ-م أŸت-ح-ف أل-وط-ن-ي ل
ل-م-ج-اهد ،غدأ أألربعاء،لعد
أ د ◊ 223صسة موعد مع أل
ت
ا
ر
ي
خ
،
ب
ع
ن
و
أ
ن
»
أ
Ù
ط
ا
ت
لك
Èى للثورة ألتحريرية» ،عل
Ãركز ألنشساطات ألعلمية ى ألسساعة  10:00صسباحا،
وألÎفيهية بالشسرأقة.

التحرير

الدالية ‘ النعامة وبششار

العرضض الذي ُين Òمششاريعكم !

Ÿصسّغرة ،موبيليسس يطّور عروضس PixX Pro
ة لزبائنه ،أ◊رفي ،Úألتجار وأŸؤوسسسسات أ
من أجل موأكبة أإلحتياجات أإلسستهÓكي
« ،»600وه -ي صس -ي -غ -ة ب -دون أل -ت-زأم تسس-م-ح
وي -زوده -ا ب -ع-رضس-ه أ÷دي-د
Ãرأفقة أŸهني Úبكل أريحية.
 ،يسستفيد ألزبائن أ◊اليون أو أÙتملون من
مع عرضس PixX Pro600
مزأيا عديدة ،يتوأفق وأحتياجاتهم أليومية.
عرضس للدفع أŸسسبق ذي
توفر ع ÈألÓئحة  ،* 600#يقدم للمجتمع
عرضس  PixX Pro 600م
سس-خ-ي-ة م-ن أŸك-اŸات ،أل-رسس-ائ-ل أل-قصسÒة
أŸه -ن -ي ،ع -دة أم -ت -ي-ازأت
ّ
وأألنÎنت ،بـ  600دج  /للشسهر فقط.
عرضس  PixX Pro 600هو:
ن أŸك-اŸات صس-ال-ح ن-ح-و ج-م-ي-ع ألشس-ب-ك-ات
  3000دج رصس -ي -د م -ألوطنية.
ﬁدودة نحو موبيليسس بعد ألدقيقة ألثالثة.
 مكاŸات غÒ - 10جيغا أوكتي أنÎنت.
 -رصسيد صسالح  30يوما.

اŸدير العام مسشؤوول
النششر

بن بلة فنيدسض

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

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 ١ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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info@ech-chaab.com
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اأشضـــــــادوا بالعÓقـــــــات اŸتميــــزة مـــــــع ا÷زائـــــر

ب ـ ـ ـ ـن صسال ـ ـ ـح يتسسلـ ـ ـم أاوراق اعتمـ ـ ـاد سسف ـ ـراء ع ـ ـدة دول
اسضتقبل رئيسس الدولة ،عبد القادر بن صضالح ،أامسسÃ ،قر رئاسضة
ا÷مهورية ،سضفراء عدة دول سضلموا له أاوراق اعتمادهم بصضفتهم
سضفراء جددا لبلدانهم وهيئاتهم لدى ا÷زائر.
وق -د اسس -ت -ق -ب -ل رئ-يسس ال-دول-ة ،ب-حضس-ور وزي-ر الشس-ؤوون اÿارج-ي-ة صسÈي
ب -وق -دوم ،السس-ف ÒاŸنسس-ق اŸق-ي-م ل-ل-نشس-اط-ات ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة ل-ن-ظ-ام اأ’·
اŸتحدة للتنمية ،إايريك أاوفرفسست ،الذي حيا باŸناسسبة «“سسك ا÷زائر
ودعمها ومسساندتها لقيم ومبادئ منظمة اأ’· اŸتحدة» ،مشسيدا بدورها
‘ ح -ل ال -ن -زاع -ات ‘ اŸن -ط -ق -ة و‘ ال -ع -ا ،⁄وه -ذا ك -م-ا ق-ال «ب-فضس-ل
دبلوماسسيتها النشسطة جدا».
م -ن ج -ان -ب -ه ،أاشس -اد سس -ف Òدول-ة ف-لسس-ط ،Úأام Úرم-زي م-ق-ب-ول بـ«وق-وف
ا÷زائر الدائم مع قضسايا الشسعوب اÙتلة واŸظلومة و–ديدا مع
الشسعب الفلسسطيني» ،معÈا عن «اعتزازه» بالوقوف بأارضس ا÷زائر التي
« ⁄تتوقف عن دعم نضسال الشسعب الفلسسطيني منذ البدايات و‘ كل
اÛا’ت».
من جانبها ،سسفÒة فنلندا ،ماريا يوينوسسفا ،قالت عقب اسستقبالها من
طرف رئيسس الدولة إان العÓقات التي تربط ب Úالبلدين «‡تازة» ،مؤوكدة
سسعيها «لتطوير العÓقات التجارية مع دعم ا’سستثمارات الفنلندية ‘
ا÷زائر».
من جهته ،وصسف سسف Òجمهورية ما‹ ،ماحامان أامادو مايغا ،العÓقات

ا÷زائ -ري -ة-اŸال -ي -ة بـ«ال-ت-اري-خ-ي-ة» ،م-ع-رب-ا ع-ن شس-ك-ره ل-ل-ج-زائ-ر «ن-ظÒ
ديناميكية التعاون التي تقيمها مع ما‹ منذ ا’سستقÓل».
كما أاشساد بدور ا÷زائر ‘ «مفاوضسات السسÓم Ãا‹ ومرافقتها لبماكو ‘
›ال التنمية ا’قتصسادية وا’جتماعية ومكافحة اإ’رهاب وكذا دعمها
اŸتواصسل للشسعب اŸا‹».
بدورها ،نوهت سسفÒة ‡لكة الدا‰ارك ،فانيسسا فيغا سساينز ،بالÎحيب
الذي Ÿسسته سسفارة بلدها منذ إاعادة فتحها با÷زائر «قبل أازيد من
سسنت »ÚمعÈة عن رغبتها ‘ «توطيد العÓقات اŸمتازة ب Úالبلدين من
خ Ó-ل ت -ط -وي -ر ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي ‘ ﬂت-ل-ف اÛا’ت ،سس-ي-م-ا ال-ت-ع-اون
التجاري ،مع ا’هتمام بالتقريب ب Úالشسعب Úمن خÓل تكثيف التعاون
الثقا‘».
كما اسستقبل رئيسس الدولة سسف Òجمهورية زÁبابوي ،فوسسوموزي نتونغا،
الذي قال إان البلدين تربطهما «عÓقات تاريخية جد قوية بدأات منذ
نضسالنا من أاجل التحرير» ،مشسÒا إا ¤أان وقوف ا÷زائر مع بلده «تواصسل
مؤوخرا بالدعم اŸادي لزÁبابوي من أاجل مواجهة ﬂلفات إاعصسار
«إاي -داي» وك -ذا وق -وف -ه -ا م -ع ه -اراري إاث -ر وف -اة ال-رئ-يسس السس-اب-ق روب-رت
م -وغ -اب -ي» ،وأاك-د سس-ع-ي ال-ب-ل-دي-ن ا ¤ت-وط-ي-د ه-ذه ال-عÓ-ق-ات ‘ اÛال
ا’قتصسادي ومواصسلة تنفيذ قرارات اللجنة العليا اŸشسÎكة التي عقدت
سسنة .»2009

تراأسس اجتماعا وزاريا مشضÎكا حول برنامج تطوير شضعبة ا◊بوب

بدوي يشسـ ـدد على ضسم ـان اأ’مـ ـن الغذائـ ـي وا’سستغنـ ـاء تدريجيـ ـا عـ ـن ا’سستÒاد
ا’إسضراع ‘ عملية تطه ÒواسضÎجاع العقار الفÓحي اŸمنوح وغ ÒاŸسضتغل
’ول نور الدين بدوي ،أامسس،
ترأاسس الوزير ا أ
اجتماعا وزاريا مشضÎكا ،خصضصس
لدراسضة برنامج تطوير شضعبة ا◊بوب،
’سضيما ‘ ا÷نوب والهضضاب العليا ،وذلك
بحضضور وزراء التعليم العا‹ والصضناعة
’مينÚ
والفÓحة والتجارة واŸوارد اŸائية وا أ
العام Úلوزارتي الداخلية واŸالية وكذا
اŸدير العام للديوان ا÷زائري اŸهني
للحبوب واŸدير العام للمكتب الوطني
للدراسضات اÿاصضة بالتنمية الريفية
(.)BNEDER
إاسستمع بدوي خÓل هذا ا’جتماع لعرضس وزير
ال -ف Ó-ح -ة وال -ت -ن -م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصس-ي-د ال-ب-ح-ري
بخصسوصس أاهم اŸؤوشسرات اŸتعلقة بهذه الشسعبة
والتداب ÒاŸقÎحة قصسد تطويرها ،حيث أابرز
ب -اÿصس -وصس ا’رت -ف -اع اÙسس-وسس ‘ مسس-ت-وي-ات
اإ’نتاج اŸسسجلة والتي بلغت هذا اŸوسسم 56.3
مليون قنطار ،مع ارتفاع كب ‘ Òكمية اŸنتوج
اÛمع الذي بلغ  28مليون قنطارÃ ،عدل %152
م -ق -ارن -ة Ãسس -ت-وي-ات ال-ت-ج-م-ي-ع اŸسس-ج-ل-ة خÓ-ل
ال -عشس -ري-ة اأ’خÒة .ك-م-ا ق-دم حصس-ي-ل-ة أاب-انت ع-ن
اأ’ثر جد اإ’يجابي للتداب Òالتي أاقرتها ا◊كومة
‘ ›ال عقلنة الواردات من ا◊بوب ‘ إاطار
ضسبط الواردات وا◊فاظ على احتياطات بÓدنا
من العملة الصسعبة ،ولعل من أابرزها ،التمكن من
–قيق نقلة نوعية ‘ إانتاج القمح الصسلب وصسلت
إا 32 ¤م -ل -ي-ون ق-ن-ط-ار ،م-ا م-ك-ن-ه-ا م-ن –ق-ي-ق
ا’كتفاء الذاتي ،حيث سسجل شسهر جوان 2019
التوقف النهائي لبÓدنا عن اسستÒاد هذه اŸادة.
وقد مكنت هذه اإ’جراءات بالنسسبة للقمح بنوعيه
الصس -لب وال -ل Úم -ن ت -ق -ل -يصس ﬁسس -وسس ل -ف-ات-ورة
الواردات بأاك Ìمن ( )01مليار دو’ر ،منها 908
مليون دو’ر بالنسسبة للقمح الصسلب.

اخت’Óت ومظاهر جد سضلبية ‘
توجيه الدعم

‘ تعقيبه على هذا العرضس ،أاشساد الوزير اأ’ول
ب-ال-ن-ت-ائ-ج ج-د اإ’ي-ج-اب-ي-ة اÙق-ق-ة ب-النسسبة لهذه
الشس -ع -ب -ة ا’سسÎات-ي-ج-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-د دع-ام-ة اأ’م-ن
الغذائي ‘ بÓدنا وتعت Èركيزة للدفع بحركية
ت -ط -وي -ر ال -ق -ط -اع ال -ف Ó-ح-ي وازده-ار ا’ق-تصس-اد
الوطني بصسفة عامة ،منوها با÷هود اŸبذولة من
قبل الفÓح ÚواŸسستثمرين ‘ القطاع ومنتجي
ا◊بوب بصسفة خاصسة .كما أاشسار ا‹ أان –ليل
الواقع ا’قتصسادي لبÓدنا ،أابان عن جملة من
ا’خت’Óت واŸظاهر جد السسلبية’ ،سسيما ‘
›ال توجيه الدعم الذي تقره الدولة وفعاليته،

وكذا ظاهرة التبذير ‘ اسستهÓك منتجات اÿبز،
التي بلغت مسستوى جد خط ،Òيثقل بشسدة كاهل
اÿزينة العمومية ويتنافى “اما مع مبادئ وقيم
›ت -م -ع -ن-ا ،ح-يث تشس Òاإ’حصس-ائ-ي-ات إا ¤ت-ب-ذي-ر
عشسرة ( )10مÓي Úخبزة يوميا ،أاي ما يقارب 36
مليار دج سسنويا.
ك -م -ا أاك -د ال-وزي-ر اأ’ول أان ا◊ك-وم-ة ت-ع-م-ل ع-ل-ى
إاعطاء دفع قوي لهذه الشسعبة وتطويرها لضسمان
أامننا الغذائي وا’سستغناء تدريجيا عن ا’سستÒاد
الذي يثقل كاهل اÿزينة العمومية ،مع فتح آافاق
ال-تصس-دي-ر مسس-ت-ق-ب ،Ó-وه-ي ع-ازم-ة– ،ق-يقا لهذه
اأ’ه-داف ا’سسÎات-ي-ج-ي-ة ،ع-ل-ى ت-وف Òك-ل ال-دع-م
واŸسساندة للقطاع’ ،سسيما ‘ مناطق ا÷نوب
وال -هضس -اب ال -ع-ل-ي-ا ،ن-ظ-را Ÿا ت-ت-واف-ر ع-ل-ي-ه ه-ذه
اأ’خÒة م -ن ط -اق-ات إان-ت-اج-ي-ة وم-ؤوهÓ-تŒ ،ع-ل
م -ن-ه-ا مسس-ت-ق-ب-ل ال-فÓ-ح-ة ع-ام-ة وشس-ع-ب-ة ا◊ب-وب
بصسفة خاصسة.

إاجراءات دعم اسضتثنائية لتشضجيع
اŸسضتثمرين الفÓحيÚ
و‘ ه- -ذا اإ’ط- -ار ،أاسس- -دى ب- -دوي ال- -ت- -ع- -ل -ي -م -ات
والتوجيهات اآ’تية:
@ وضسع اسسÎاتيجية شساملة متعددة السسنوات
لتطوير شسعبة ا◊بوب ،يكون الديوان ا÷زائري
اŸه -ن-ي ل-ل-ح-ب-وب ( )OAICرك-ي-زت-ه-ا اأ’سس-اسس-ي-ة
وأاداة الدولة ‘ تنفيذها .و‘ هذا السسياق ،كلف
ب -دوي وزي -ر ال -ف Ó-ح -ة ب -إاع -داد ﬂط-ط ت-ط-وي-ر
ط -م-وح ل-ل-دي-وان ( ،)OAICي -ت -ن-اسسب واأ’ه-داف
ا’سسÎاتيجية واŸهام اŸنوطة به’ ،سسيما ضسبط
وتنظيم هذه الشسعبة وكذا عملية اإ’نتاج ،على أان
يعرضس على ›لسس مسساهمات الدولة قبل نهاية
الشس- -ه- -ر ا÷اري ،ع- -ل- -ى أان يسس- -ت- -ف- -ي- -د ال- -دي -وان
ا÷زائ -ري اŸه -ن -ي ل -ل -ح -ب -وب م -ن ال -ت -ح-ف-ي-زات
وال-ت-خ-ف-يضس-ات ع-ل-ى نسسب ف-وائ-د ع-ل-ى ال-ق-روضس
البنكية اŸمنوحة له.
@ Œنيد كل اŸوارد اŸالية واإ’مكانات اŸادية
وال -بشس -ري-ة لضس-م-ان Œسس-ي-د ه-ذه ا’سسÎات-ي-ج-ي-ة،
’سس -ي -م-ا م-ن خÓ-ل اسس-ت-غÓ-ل واسس-ت-ث-م-ار اŸوارد
اŸالية التي ” توفÒها عقب تقليصس الواردات
م -ن ا◊ب -وب ‘ ت -ط -وي -ر ه -ذه الشس -ع -ب-ة ‘ .ه-ذا
السسياق ،وبعد ا’طÓع على مدى تقدم برنامج
إا‚از اıازن اإ’سسÎاتيجية للحبوب اŸتبقية،
أامر بالتسسريع ‘ هذه العملية قصسد اسستكمالها ‘
أاقرب اآ’جال.
@ إاقرار جملة من إاجراءات الدعم ا’سستثنائية

لتشسجيع اŸسستثمرين الفÓح› ‘ Úال إانتاج
ا◊بوب على الرفع من مسستويات اإ’نتاج وتوسسيع
اسستثماراتهم’ ،سسيما من خÓل الرفع من سسعر
شس- -راء م- -ن- -ت -وج ال -ق -م -ح ال -ل Úع Èك -ام -ل الÎاب
ال -وط -ن -ي ،م -ع إاق-رار دع-م إاضس-ا‘ خ-اصس ل-ف-ائ-دة
اŸنتج Úبو’يات الهضساب العليا وا÷نوب ،على
أان تقدم اإ’قÎاحات بهذا الشسأان خÓل اجتماع
ا◊كومة للمصسادقة عليها.
@ إاقرار دعم للمسستثمرين الفÓحي Úمن أاجل
حثهم على توسسيع اŸسساحات اŸسسقية من زراعة
ا◊بوب ،خاصسة بو’يات ا÷نوب والهضساب العليا.
@ تعزيز البحث العلمي ‘ ›ال تطوير شسعبة
ا◊ب-وب وت-ث-م Úواسس-ت-غÓ-ل ن-ت-ائ-ج-ه’ ،سس-يما من
خÓل تعاضسد اإ’مكانات البحثية اŸتوفرة بÚ
قطاعي الفÓحة والتعليم العا‹ ،وإانشساء فروع لها
بو’يات ا÷نوب والهضساب العليا ،مع Œنيد كل
الكفاءات واÈÿات الوطنية ‘ الداخل واÿارج.
و‘ ه -ذا اإ’ط -ار ” ،ال -ت -أاك-ي-د ع-ل-ى ق-رار أاول-وي-ة
اللجوء إا ¤مكاتب الدراسسات الوطنية ‘ تطوير
ال-فÓ-ح-ة وا◊ب-وب بصس-ف-ة خ-اصس-ة ،وع-ل-ى رأاسس-ه-ا
اŸك -تب ال -وط -ن-ي ل-ل-دراسس-ات اÿاصس-ة ب-ال-ت-ن-م-ي-ة
الريفية.
@ تأاهيل منظومة التكوين والبحث التابعة لوزارة
ال-فÓ-ح-ة ،م-ع إاع-ادة ا’ع-ت-ب-ار ل-ل-ه-ي-اك-ل السس-اب-ق-ة
واسسÎج-اع-ه-ا ل-ف-ائ-دة ال-ق-ط-اع’ ،سسيما اŸدارسس
ا÷هوية للتكوين الفÓحي واŸعاهد اŸتوسسطة
ال -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ال-فÓ-ح-ي-ة ( ،)ITMAم - - -ع رف - - -ع
ال -ت-ج-م-ي-د ع-ن مشس-اري-ع إا‚از م-ل-ح-ق-ات اŸع-ه-د
ال-ت-ق-ن-ي ل-ت-ن-م-ي-ة ال-زراعة الصسحراوية ()ITDAS
بع Úصسالح وﬁافظة تنمية الزراعة الصسحراوية
( ،)CDARSم - - -ع دع- - -م ال- - -ق- - -ط- - -اع ب- - -اŸوارد
اللوجيسستية والتأاط Òالبشسري الÓزم للرفع من
مسستوى آاداء هذه اŸنظومة التكوينية والبحثية.
@ تشس -ج -ي -ع الشس -ب -اب ا◊ام -ل Úل -ل -مشس-اري-ع ع-ل-ى
ا’سستثمار ‘ اÛال الفÓحي وزراعة ا◊بوب
بصس- -ف- -ة خ -اصس -ة م -ن خ Ó-ل إانشس -اء ال -ت -ع -اون -ي -ات
الفÓحية’ ،سسيما ‘ الهضساب العليا وا÷نوب ،من
خ Ó-ل “ك-ي-ن-ه-م م-ن ك-ل ال-ت-ح-ف-ي-زات ،م-ع ت-ك-ف-ل
ال -دول -ة ب -ف -ت-ح اŸسس-الك وال-رب-ط ب-ك-ل الشس-ب-ك-ات
ا◊يوية من كهرباء وماء وحفر اآ’بار ،وتعميم
التجربة النموذجية الناجحة التي يرافقها القطاع
حاليا ‘ الهضساب العليا.
@ مواصسلة العمل على عقلنة ا’سستهÓك اÙلي
من القمح الل’ ،Úسسيما من خÓل ﬁاربة التبذير
‘ اسستهÓك منتوج اÿبز ،وإاعادة –سس Úوتنويع
النمط الغذائي Ãا يحفظ صسحة اŸواطن.

‘ الذكرى ’ 40قتحام ‡ثليتها الديبلوماسضية بطهران

سسفارة الو’يات اŸتحدة تشسيد بدور ا÷زائر ‘ حل «أازمة الرهائن»

أاشسادت سسفارة الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية
با÷زائر ،أامسس ،بدور ا÷زائر ‘ حل «أازمة
ال -ره -ائ-ن» ب-ط-ه-ران سس-ن-ة  1979ومسساهمة
الوسساطة ا÷زائرية ‘ –رير  52دبلوماسسيا
أامريكيا ” احتجازهم من قبل متظاهرين
إاي -ران -ي .Úوك -ت-بت السس-ف-ارة اأ’م-ري-ك-ي-ة عÈ
م- -وق- -ع- -ه -ا ‘ ال -ف -ايسس -ب -وك“« :ر ال -ي -وم 4
نوفم 40 ،Èسسنة على اقتحام متظاهرين ‘
طهران مقر السسفارة اأ’مريكية لدى إايران،
‡ا تسسبب ‘ أازمة الرهائن واحتجاز 52
دبلوماسسيا أامريكيا Ÿدة  444يوما» ،مؤوكدة
أان –رير هؤو’ء الرهائن « ⁄يكن ‡كنا من
دون الوسساطة ا÷زائرية».
وشس- -ددت السس- -ف- -ارة اأ’م- -ري- -ك- -ي- -ة ع -ل -ى أان
الو’يات اŸتحدة «سستظل ،شسعبا وحكومة،

‡تنة للجزائر على هذا الصسنيع» ،مشسÒة
إا ¤أان ا÷زائر «أاظهرت خÓل هذه اأ’زمة
ال -ت-زام-ا م-ل-ه-م-ا ب-ال-ق-ي-م اإ’نسس-ان-ي-ة وق-دمت
ل- -ل- -ع- -ا ⁄م- -ث- -ا’ ف- -ري- -دا م -ن ن -وع -ه ‘ ف -ن
ال- -دب- -ل- -وم- -اسس -ي -ة» .وأاوضس -حت السس -ف -ارة أان
اإ’فراج عن الرهائن اأ’مريكي« Úسساهم ‘
ت -ع -زي -ز ال -ع Ó-ق -ات ب Úال -و’ي -ات اŸت-ح-دة
اأ’مريكية وا÷زائر بشسكل غ Òمسسبوق».
ي- - -ذك- - -ر أان- - -ه ‘  4ن- -وف -م ،1979 Èاق -ت -ح-م
م -ت -ظ -اه -رون السس-ف-ارة اأ’م-ري-ك-ي-ة ‘ ط-ه-ران
عقب سسقوط نظام الشساه و‚م عن ذلك أازمة
الرهائن ‘ طهران ،و‘  1981-1980تدخلت
ا÷زائر كوسسيط ‘ اأ’زمة وقام كاتب الدولة
اأ’مريكي اŸسساعد آانذاك ،وارن كريسستوفر،
برحلة مكوكية ب Úا÷زائر وواشسنطن وتوصسل

إا ¤اتفاق ” Ãوجبه –رير الرهائن مقابل
رفع العقوبات اŸفروضسة على ايران .وسسمح
التوقيع على اتفاق ا÷زائر ‘  19يناير 1981
م -ن ط -رف السس-ي-د ك-ريسس-ت-وف-ر ووزي-ر الشس-ؤوون
اÿارجية اأ’سسبقﬁ ،مد الصسديق بن يحيى،
بتحرير الرهائن ووصسولهم إا ¤ا÷زائر ‘ 20
يناير .1981
وقد انعقدت لقاءات سسرية ب ÚمسسؤوولÚ
سسام Úأامريكي Úوإايراني Úبفي Óمونفيلد
با÷زائر العاصسمة ،وهي مقر إاقامة سسفÒ
الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية ،وقد ” وضسع
ه- -ذه اإ’ق- -ام- -ة ‘ سس- -ج- -ل ك- -ت- -اب- -ة ال- -دول -ة
ÓمÓك التي –وي  26ملكية
اأ’مريكية ل أ
م-ع-روف-ة ب-ق-ي-م-ت-ه-ا الثقافية والتاريخية عÈ
العا.⁄

ول -ب -ل -وغ ه -ذا ال -ه-دف ،ق-رر ال-وزي-ر اأ’ول إاطÓ-ق
ح-م-ل-ة –سس-يسس-ي-ة واسس-ع-ة ال-ن-ط-اق ،يشس-رف عليها
وزيرا التجارة والصسحةÃ ،شساركة كل القطاعات
اŸعنية’ ،سسيما الÎبية الوطنية والشسؤوون الدينية
وكذا منظمات اÛتمع اŸد ÊاŸعنية واÈÿاء
‘ ›ا‹ الصس- -ح- -ة وا’تصس- -ال واسس- -ت- -ع- -م -ال ك -ل
القنوات ا’تصسالية وباÿصسوصس شسبكات التواصسل
ا’جتماعي.
@ تشسجيع اسستعمال الطاقات اŸتجددة وتعميمها
‘ اÛال ال- -فÓ- -ح- -ي وشس -ع -ب -ة ا◊ب -وب بصس -ف -ة
خ- -اصس- -ة’ ،سس- -ي- -م -ا م -ن خ Ó-ل إاق -رار –ف -ي -زات
اسستثنائية لفائدة اŸسستثمرين ،وباÿصسوصس ‘
مناطق الهضساب العليا وا÷نوب.
و‘ نفسس السسياق ،أامر باعتماد مقاربة تعميم
الطاقات اŸتجددة ‘ إاطار إاعادة بعث مشساريع
ال- - -ك - -ه - -رب - -اء ال - -ف Ó- -ح - -ي - -ة (Electrification
Ã )agricoleا Áكن من اقتصساد اŸوارد وضسمان
اسستفادة أاك Èعدد من اŸسستثمرين الفÓحي،Ú
باعتبارها كانت مطلبا ملحا لهذه الفئة.
@ مواصسلة ضسبط وتنظيم نشساط –ويل القمح
اŸدعم ،بإاقرار حصسصس لكل اÙول ‘ Úحدود
 %40من قدراتهم التحويلية.
@ تبسسيط اإ’جراءات اŸتعلقة بتسسويق اأ’سسمدة
ون -ق -ل -ه -ا واسس -ت -ع-م-ال-ه-ا م-ن ط-رف اŸسس-ت-ث-م-ري-ن
الفÓحي ،Úمن خÓل مراجعة اإ’طار التنظيمي
ذي الصس- -ل- -ة ،ح- -ف- -اظ- -ا ع- -ل- -ى صس- -ح- -ة وسسÓ- -م -ة
اŸواطن.Ú
@ إاعادة بعث التجارب الناجحة ‘ ›ال اŸزارع
النموذجية ،مع العمل على خلق أاقطاب امتياز ‘
اÛال ال -ف Ó-ح -ي’ ،سس -ي-م-ا ‘ م-ن-اط-ق ا÷ن-وب
والهضساب العليا.
@ اإ’سسراع ‘ عملية تطه ÒواسسÎجاع العقار
ال -ف Ó-ح -ي اŸم -ن-وح وغ ÒاŸسس-ت-غ-ل وإادراج-ه ‘
إاطار هذه اإ’سسÎاتيجية ا÷ديدة لتطوير قطاع
ال-فÓ-ح-ة وزراع-ة ا◊ب-وب .خ-اصس-ة ب-وضس-ع-ه ح-ي-ز
ا’سستغÓل لفائدة اŸسستثمرين الفÓحي.Ú
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عÓمة بارزة
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يشض- -ك- -ل ‚اح وسض- -اط -ة ا÷زائ -ر ‘ ح -ل
اأزمة الرهائن ا’أمريكي Úبطهران سضنة
 ،1979عÓ- - - - -م- - - - -ة ب- - - - -ارزة ‘ سض- - - - -ج- - - - -ل
ال -دب -ل -وم-اسض-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ح Úاأث-م-رت
ج-ه-وده-ا ‘ م-ع-ا÷ة اأزم-ة شض-غ-لت ال-عا⁄
ب -اأسض-ره وضض-عت ا’أم-ن والسض-ل-م ال-دول-يÚ
ع -ل -ى اÙك غ -داة ال -ث -ورة ‘ ا’إي -ران-ي-ة
ب-ق-ي-ادة اÿم-ي-ن-ي واإسض-قاط الشضاه حليف
اأمريكا ‘ زمن ا◊رب الباردة.
ل- -ق- -د اسض- -ت- -ط -اعت ا÷زائ -ر Ãا ل -ه -ا م -ن
مصض -داق -ي -ة واحÎام ل -دى ط -ر‘ ال-ن-زاع
مسض -ت -م -دة م -ن ت -اري-خ ع-ري-ق ‘ ال-نضض-ال
خ-دم-ة لÓ-إنسض-ان-ي-ة ال-ع-دل وال-دف-اع عن
ح- - -ق - -وق الشض - -ع - -وب وت - -رق - -ي - -ة اŸب - -ادئ
ا’إنسض -ان -ي -ة اأن ت -فك اأسض -ر  52دبلوماسضيا
اأم-ري-ك-ي-ا ك-ان-وا وق-ت-ه-ا ق-ي-د ا’أسض-ر ط-يلة
اأك Ìمن  400يوم.
ب -ال -ت -اأك -ي -د  ⁄ي-ك-ن اأم-را هّ-ي-ن-ا ال-ت-ك-ف-ل
Ãل- - -ف ب- - -ذلك ا◊ج- - -م وال- - -ت- - -ع- - -ق- - -ي - -د
وال-ت-داع-ي-ات ،ل-و’ اأن ا◊ن-ك-ة والتبصضر
واŸصض- - -داق - -ي - -ة اإ ¤ج - -انب ال - -وضض - -وح ‘
اŸواق - -ف ال - -ت - -ي ط - -ب - -عت و’ ت- -زال دور
ا÷زائر ‘ ،العÓقات الدولية وتسضويق
دبلوماسضية فعالة ومنتجة للسضلم ‘ اإطار
ا◊وار والتمسضك بحقوق الشضعوب .اإنها
دب-ل-وم-اسض-ي-ة اأصض-ي-ل-ة ن-اب-ع-ة م-ن ت-ط-لعات
وم - -ع - -ان - -اة وت- -اري- -خ الشض- -عب ا÷زائ- -ري
وخ -اصض -ة ال -رصض -ي -د ال -ذي شض-ك-ل-ت-ه ث-ورة
ال-ت-ح-ري-ر ومسض-ار ال-نضض-ال اŸتشض-ب-ع ب-ق-يم
اإنسضانية راقية.
ك- -ان ذلك ا’إ‚از ب- -ح- -ق اŸث- -ال ال- -رائ -ع
وال-ف-ري-د بشض-ه-ادة ا◊ك-ومات ا’أمريكية
اŸت-ع-اق-ب-ة م-ث-ل-م-ا اأكدته سضفارة واشضنطن
ب- -ا÷زائ -ر ،ك -ون -ه ع -م  Ó-خ -ارق -ا ي -درك
ا’أمريكيون وا’إيرانيون مداه ووزنه ‘
ا’رت -ق -اء ب -ال -ع Ó-ق -ات ال -دول -ي -ة اإ ¤م -ا
يضض- -م- -ن ل- -لشض- -ع- -وب ح- -ق- -وق- -ه- -ا ‘ ا’أم -ن
والسض - -ل - -م ،وه- -و ن- -فسس ال- -ت- -ح- -دي ال- -ذي
ت-واج-ه-ه اÛم-وع-ة ال-دول-ي-ة ال-ي-وم اأمام
ال -ت -ه -دي -دات اŸت -ع -ددة ال -ت-ي تسض-ت-وجب
تعزيز التعاون اأك’ Ìإبعاد ﬂاطرها.
الرهائن ا’أمريكان ،ورÃا منهم من ’
يزال على قيد ا◊ياة بعد اأربع Úسضنة
من تاريخ تلك ا’أزمة ،يتذكرون كيف
تنفسضوا الصضعداء واأدركوا قيمة ا◊رية
ح-ي-ن-م-ا ح-طت ط-ائ-رت-ه-م Ãطار ا÷زائر
الدو‹ حيث تاأكدوا اأنهم حقيقة ‘ اأمن
وسضÓم وكل ما حصضل من اŸاضضي.
اإن- -ه- -ا م- -واق -ف ا÷زائ -ر ال -ت -ي –ف -ظ -ه -ا
ذاك -رة شض -ع -ب -ي ال -ب -ل -دي-ن وت-ع-د م-ف-خ-رة
للدبلوماسضية ا÷زائرية التي ’ تكل و’
“ل ‘ ح - -م - -ل ل - -واء ال - -دف- -اع ع- -ن ا◊ق
واإنصض -اف اŸظ-ل-وم Úوم-ن-اصض-رة الشض-ع-وب
اŸضض -ط -ه -دة ،ب -ل اأك Ìم -ن ذلك ت -ف -ك-يك
اأزم-ات شض-ائ-ك-ة اأط-راف-ه-ا م-ن ال-دول ال-تي
لها تاأث ‘ Òصضنع القرارات الدولية.

دادة موسسى ‘ زيارة عم ـ ـ ـ ـ ـ ـل إا ¤النيج ـ ـ ـر

يقوم وزير التكوين والتعليم اŸهني ،Úدادة موسسى بلخ ،Òابتداء من اليوم ،بزيارة عمل إا¤
جمهورية النيجر بدعوة من الوزير النيجري للتعليم التقني واŸهني.
وأافاد بيان للوزارة ،أامسس ،أان الزيارة التي تدوم ثÓثة أايام تندرج ‘ إاطار «تدعيم» التعاون الثنائي
ب Úا÷زائر ودولة النيجر.

لوك ـ ـ ـال يسستقب ـ ـ ـ ـ ـل سسفـ ـ ـ ـ ـÒة ك ـ ـ ـ ـ ـ ـوبا با÷زائـ ـ ـ ـ ـ ـر

اسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر اŸال-ي-ةﬁ ،م-د ل-وك-ال ،اأمسس،
ب - -ا÷زائ - -ر ،سس - -فÒة ك- -وب- -ا ب- -ا÷زائ- -ر ،كÓ- -را
مارغاريتا بوليدو اسسكودال ،التي اأدت له زيارة
وداع على اإثر انتهاء مهامها ببÓدنا ،حسسبما
اأفاد به بيان للوزارة .وخÓل هذا اللقاء الذي
ج- -رى Ãق- -ر ال- -وزارة ،ت- -ط- -رق ال- -ط- -رف- -ان اإ¤
ال -ع Ó-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ،مشسÒي-ن اإ ¤ن-وع-ي-ة ه-ذه
ال -ع Ó-ق-ات ال-ت-ي Áي-زه-ا ال-تضس-ام-ن والصس-داق-ة

وعمقها التاريخي ،يضسيف اŸصسدر.
ك - -م - -ا اأشس - -ار ال - -ط - -رف - -ان اإ« ¤دور ال - -ت- -ع- -اون
ا’قتصسادي واŸا‹ ‘ تعزيز العÓقات التي
Œمع البلدين».
وشس -ك -ل ه -ذا ال -ل -ق-اء ف-رصس-ة م-ن اأج-ل «Œدي-د
ال-رغ-ب-ة اŸت-ب-ادل-ة ب-غ-ي-ة ت-ع-زي-ز ه-ذه ال-عÓقات
اŸت -م-ي-زة وال-ع-م-ل اأك Ìع-ل-ى ت-ن-وي-ع-ه-ا ل-تشس-م-ل
قطاعات اأخرى» ،ختم البيان.

‘ قضضية تتعلق بتبديد اŸال العام خÓل «تظاهرة تلمسضان»

إايداع خليدة تومي ا◊بسس ا’حتياطي بسسجن ا◊راشس

” أامسس إايداع خليدة تومي ا◊بسس ا’حتياطي بسسجن
ا◊راشس ب -ع -د م -ث -ول -ه -ا أام -ام اŸسس -تشس -ار اÙق -ق ل-دى
اÙكمة العليا وا’سستماع إا ¤أاقوالها ‘ التهم اŸوجهة
إاليها وهي تبديد اŸال العام ،منح امتيازات غ Òمسستحقة
وسسوء اسستعمال الوظيفة خÓل توليها حقيبة وزارة الثقافة
Ÿدة عشسر سسنوات.

Óشسارة اŸعنية متابعة بتهم ‘ قضسية تتعلق
ل إ

بتبديد أاموال عمومية خÓل تظاهرة تلمسسان
ع-اصس-م-ة ال-ث-ق-اف-ة اإ’سسÓ-م-ي-ة ال-ت-ي أاقيمت سسنة
 ،2011حسسبما علم لدى هذه الهيئة القضسائية.
كما يتابع ‘ ذات القضسية اŸنسسق العام السسابق
ل -ل -ت -ظ-اه-رات ب-وزارة ال-ث-ق-اف-ة ب-ن ب-ل-ي-دي-ة ع-ب-د
ا◊م -ي -د وك -ذا م -دي -ر ال -ث -ق -اف-ة السس-اب-ق ل-و’ي-ة
تلمسسان ميلود حكيم.

»æWh

ألثÓثاء  05نوفم 2019 Èم
ألموأفق لـ  08ربيع أألول  1441هـ

دعا اÎŸششح Úإا ¤تقد Ëبرامج تلبي طموحات اŸواطن ،رابحي:

السسلطة قامت بعمل جبّار والصسندوق من Áنح سسدة ا◊كم

أاكد وزير التصشال الناطق
ال- -رسش- -م- -ي ب- -اسش- -م ا◊ك -وم -ة
ووزي -ر ال -ث -ق -اف -ة ب -ال -ن -ي -اب-ة
حسش - - -ان راب - - -ح- - -ي ،أامسض ،أان
السش-ل-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸسش-تقلة
لÓنتخابات قامت بدور هام
م - -ك - -ن م- -ن ت- -وف Òالشش- -روط
لج -راء ال -رئ -اسش -ي -ات
اŸث -ل -ى إ
اŸقررة ‘  12ديسشم ،Èسشواء
لم - -ر ب - -ال - -ق- -وانÚ
ت - -ع - -ل - -ق ا أ
اŸن- -ظ- -م- -ة لÓ- -ن- -ت- -خ -اب -ات أاو
دراسشة ملفات اÎŸششح.Ú

Ü . IôgR
ق- -ال رأب- -ح -ي ‘ تصص -ري -ح ردأ
على سصؤوأل «ألشصعب» على هامشس
أنطÓق أŸوسصم ألثقا‘ للمجلسس
أإلسصÓ- - -م- - -ي أألع - -ل - -ى ب - -قصص - -ر

أŸع- -ارضس ألصص -ن -وب -ر أل -ب -ح -ري،
«‚تهد جميعا ‘ توف Òألشصروط
أŸث -ل -ى إل‚اح ألسص -ت -ح -ق -اق-ات
أل-رئ-اسص-ي-ة» ،وأصص-ف-ا ع-مل أللجنة

أŸسصتقلة بـ«أ÷ّبار» كونها مكنت
ألبÓد من توف ÒأŸناخ أÓŸئم
إلج -رأء ه-ذأ أŸوع-د ألن-ت-خ-اب-ي
أل -ه -ام ،سص -وأء ب -إاع-دأد أل-نصص-وصس

أل -ق -ان -ون -ي -ة أŸن -ظ-م-ة أأو درأسص-ة
م -ل -ف -ات أÎŸشص-ح Úأأو أل-ط-ع-ون
أل -ت -ي سص -ي -فصص -ل ف -ي -ه -ا أÛلسس
ألدسصتوري هذأ أألسصبوع.
وبعد أأن أأشصار إأ ¤أأن أŸرحلة
أŸقبلة سصتشصهد أنطÓق أ◊ملة
ألنتحابية أأعرب عن أأمله ‘ أأن
ي-ك-ون أÎŸشص-ح-ون ع-ن-د مسص-توى
تطلعات ألشصعب ،بتقد Ëبرأمج
ترقى بالبÓد وتسصاهم ‘ تنميتها
وأزدهارها ،مؤوكدأ أأن ألصصندوق
وح -ده م -ن ي -فصص -ل ‘ ه -وي-ة م-ن
يتو ¤رئاسصة ألبÓد ويعطي سصدة
أ◊ك -م Ÿن ي -ت -حصص -ل ع -ل -ى أأكÈ
عدد من أأصصوأت ألناخب.Ú
وتوقع رأبحي ،تعاطي ألشصعب
أ÷زأئ- -ري ب -إاي -ج -اب -ي -ة م -ع ه -ذأ
أŸوعد ألنتخابي Ÿا يحمله من
خ ÒللبÓد وألعباد.

...ويؤوكد على اتخاذ كل اإ’جراءات لضسمان حملة انتخابية ‘ أاحسسن الظروف
أأكد وزير ألتصصال ،ألناطق ألرسصمي للحكومة،
حسصن رأبحي ،أأمسس ،أأنه ” أتخاذ «كل أإلجرأءأت
ألÓزمة لضصمان سص Òأ◊ملة ألنتخابية ‘ أأحسصن
ألظروف» ،وهذأ –سصبا للرئاسصيات أŸقررة ‘ 12
ديسصم ÈأŸقبل.
وقال رأبحي ‘ تصصريح للصصحافة ،على هامشس
حفل تكر Ëألفائزين ‘ مسصابقة جائزة أأول نوفمÈ
 1954ألذي نظمته وزأرة أÛاهدين ،إأن ألسصلطة

أل -وط -ن -ي -ة أŸسص -ت -ق -ل -ة ل Ó-ن-ت-خ-اب-ات «أت-خ-ذت ك-ل
أإلج -رأءأت لضص -م -ان ح -م -ل-ة أن-ت-خ-اب-ي-ة ع-ادي-ة و‘
أأحسصن ألظروف».
كما أأعرب عن أأمله ‘ أأن يتعاطى أÎŸشصحون
مع أŸوأطن Úومع كل ألفاعل ‘ Úهذه ألنتخابات
«بكل مسصؤوولية وألتزأم وثقة» ،وذلك مثلما قال
«ب -ال -ن -ظ -ر إأ ¤أأه -م-ي-ة ه-ذأ أ◊دث أل-وط-ن-ي أل-ذي
سصيمكن أ÷زأئر من Œاوز ألوضصع ألرأهن بأامان»،

متوقعا تسصجيل «مشصاركة قوية» للموأطن ‘ Úهذأ
ألسصتحقاق ألرئاسصي.
وأأضصاف ألوزير أأن هذه ألنتخابات سصتمكن من
«أنتخاب رئيسس كامل ألشصرعية يكون ‘ مسصتوى
تسص -ي Òشص -ؤوون أل -ب Ó-د ،سص -ي -م-ا وأأن أ÷زأئ-ر ت-زخ-ر
باإلمكانيات وألقدرأت ألبشصرية ألكفؤوة ألتي إأذأ ما
أأحسص-ن أسص-ت-غÓ-ل-ه-ا سص-ت-م-ك-ن م-ن –ق-ي-ق آأم-النا ‘
ألتنمية ألشصاملة وأأن ننعم بالسصكينة ألطمأانينة.

أاعلنت عن رفع التجميد عن  22عملية تضشامنية ،الدالية من البيضض:

صسرف اŸنحة ا÷ديدة لذوي ا’حتياجات اÿاصسة مع نهاية العام
أاع -ل -نت وزي -رة ال -تضش -ام-ن ال-وط-ن-ي
لسش-رة وقضش-اي-ا اŸرأاة غ-ن-ي-ة ال-دال-ية،
وا أ
ب - -ال - -ب - -يضض ،أان ب- -داي- -ة صش- -رف اŸن- -ح- -ة
ا÷دي-دة ل-ذوي الح-ت-ي-اج-ات اÿاصش-ة
واŸقدرة بـ  10.000دج سشتكون مع نهاية
العام ا÷اري.
وأأك- -دت أل- -وزي- -رة خÓ- -ل ن- -دوة صص -ح -ف -ي -ة
عقدتها ‘ سصاعة متأاخرة من ليلة أأمسس أألحد
على هامشس زيارتها إأ ¤ألولية أأن «ألشصروع ‘
صص -رف ه -ذه أŸن -ح -ة أل -ت -ي ” إأق -رأره -ا م-ن
ط -رف أ◊ك -وم -ة م -ؤوخ-رأ وأل-ت-ي أأق-رت ب-رف-ع
منحة ذوي ألحتياجات أÿاصصة من  4آألف
دج إأ 10 ¤آألف دج سصيكون مع نهاية ألعام
أ÷اري وبأاثر رجعي أبتدأء من ألفا— أأكتوبر
من هذه ألسصنة».
وسص- -يسص- -ت- -ف -ي -د م -ن ه -ذه أŸن -ح -ة -وف -ق -ا
للوزيرة« -أأك Ìمن  334أألف شصخصس من ذوي
أإلعاقة مائة باŸائة ،ومن ضصمن أŸسصتفيدين
من هذه أŸنحة أأيضصا فئة أأقل من  18سصنة من
أأبناء ألعائÓت بدون دخل».
وفيما يتعلق Ãوضصوع ألتوظيف ‘ إأطار
ع -ق -ود م -ا ق -ب -ل أل-تشص-غ-ي-ل أأب-رزت أل-دأل-ي-ة أأن
«قطاع ألتضصامن ألوطني يسصعى ويعمل على
أمتصصاصس أأك Èعدد من ألشصباب أŸسصتفيدين
م- -ن ع -ق -ود م -ا ق -ب -ل أل -تشص -غ -ي -ل ود›ه -م ‘
مناصصب عمل دأئمة وفقا إلمكانيات ألقطاع،
لكن ل يسصتطيع ألقطاع إأدماج جميع ألشصباب
أŸسصتفيدين من عقود ما قبل ألتشصغيل».
وأأشصارت إأ ¤أأن «ألعمل ‘ إأطار عقود ما
ق -ب-ل أل-تشص-غ-ي-ل أل-ذي ي-وف-ره ق-ط-اع أل-تضص-ام-ن
أل -وط -ن-ي ع Èأل-وط-ن ل-ف-ائ-دة ألشص-ب-اب م-ا ه-و
سصوى مرحلة –ضصÒية لهؤولء للحصصول على
خÈة وتأاهيل ميدأ Êوألذي يسصمح لهم ‘
مرحلة لحقة با◊صصول على عقود عمل ‘
ق -ط -اع -ات ﬂت -ل -ف -ة ع -م-وم-ي-ة أأو خ-اصص-ة ،أأو
Œسص-ي-د مشص-اري-ع أسص-ت-ث-م-اري-ة ب-السصتفادة من
ﬂتلف أأجهزة ألدعم ألتي توفرها ألدولة».
وأأبرزت غنية ألدألية أأن «أمتصصاصس هذأ
ألعدد من ألعامل ‘ Úإأطار عقود ما قبل
ألتشصغيل لن يتأاتى إأل بتضصافر جهود جميع
أŸت- -دخ- -ل Úوخ- -ل- -ق ‰و أق- -تصص- -ادي وخ- -ل- -ق
م-ؤوسصسص-ات ع-م-وم-ي-ة وخ-اصص-ة ل-تشص-غ-ي-ل ه-ؤولء
ألشصباب ‘ مناصصب عمل ثابتة».
وللحد من مشصكل ألبطالة دعت ألوزيرة ‘
ه- -ذأ ألصص- -دد إأ ¤ضص -رورة –ف -ي -ز وتشص -ج -ي -ع
ألشص- -ب- -اب أل- -ب -ط -ال ع -ل -ى أسص -ت -غ Ó-ل ألÌوأت
أŸت -اح -ة عﬂ Èت -ل -ف أŸن -اط-ق م-ن أل-وط-ن
خاصصة ألطبيعية منها ÿلق فرصس عمل وخلق
مشص-اري-ع أسص-ت-ث-م-اري-ة ك-م-ا ه-و ألشص-أان ب-النسصبة
لولية ألبيضس ألتي –صصي مسصاحة فÓحية
كبÒة غ Òمسصتغلة وألتي دعت فيها شصباب
ألولية إأ ¤ألسصتثمار ‘ قطاع ألفÓحة على
سصبيل أŸثال.
كما أأمرت ألوزيرة ألقائم Úعلى ألوكالة
أÙلية لتسصي Òألقرضس أŸصصغر «إأ ¤أŸزيد
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من أ÷هد أŸيدأ Êوألتنسصيق مع وكالة ألتنمية
ألجتماعية وﬂتلف أÓÿيا أ÷وأرية ألتابعة
لها ع Èألبلديات من أأجل –سصيسس وتوعية
أŸوأطنÃ Úختلف أأنوأع ألدعم ألذي تقدمه
وك- -ال- -ة تسص- -ي Òأل- -ق- -رضس أŸصص- -غ- -ر ◊ام -ل -ي
أŸشص - -اري - -ع وأŸزأي- -ا أل- -ت- -ي ي- -وف- -ره- -ا ه- -ذأ
أ÷ه- -از،وتشص- -ج- -ي -ع ألشص -ب -اب ÿل -ق مشص -اري -ع
ومؤوسصسصات مصصغرة ذأت مردودية أأك.»È
‘ سصياق آأخر وجهت ألوزيرة خÓل هذه
أل-زي-ارة أŸي-دأن-ي-ة ل-ل-ولي-ة ت-ع-ليمات للقائمÚ
على قطاع ألتضصامن بالولية تتعلق بضصرورة
“ك Úأأك Èعدد من أŸوأطن Úمن ألفئات
أŸعوزة ع ÈأŸناطق ألنائية Ãا فيهم ألبدو
ألرحل من مسصاعدأت تضصامنية.
يذكر أأن ألوزيرة أأشصرفت أأمسس من بلدية
أأسص-ت-ي-ت Úع-ل-ى إأع-ط-اء إأشص-ارة أن-طÓ-ق ق-اف-ل-ة
تضص- -ام- -ن- -ي- -ة تضص- -م Œه- -ي- -زأت ط -ب -ي -ة ل -ذوي
ألح- -ت- -ي -اج -ات أÿاصص -ة ،أأغ -ط -ي -ة ،أأف -رشص -ة،
مÓبسس أأطفال وغÒها حيث ” توجيهها لـ
 160عائلة معوزة على أأن تتبعها لحقا قافلة
مسصاعدأت أجتماعية أأخرى لـ  200عائلة وفقا
للقائم Úعلى ألعملية.
ووأصص -لت أل -وزي -رة ،أأمسس ،زي -ارت-ه-ا ل-ولي-ة
أل - -ب - -يضس ح - -يث ع- -اي- -نت أŸرك- -ز أل- -ن- -فسص- -ي
Óطفال أŸعاق Úذهنيا رقم 1
ألبيدأغوجي ل أ
ومدرسصة أألطفال أŸعاق Úسصمعيا بعاصصمة
ألولية.
وأأبرزت ألدألية أأن قطاع ألتضصامن ألوطني
أسصتفاد مؤوخرأ من رفع ألتجميد عن  22عملية
على أŸسصتوى ألوطني.
وأأوضص -حت أل -وزي -رة لـ/وأأج /ع -ل -ى ه -امشس
أليوم ألثا Êوأألخ Òمن زيارتها إأ ¤ألولية،
أأن- -ه م -ن ب Úه -ذه أل -ع -م -ل -ي -ات أل -ت -ي ” رف -ع
ألتجميد عنها تلك أŸتعلقة بإانشصاء موؤسصسصات
وم -رأك -ز ل -ل -ت -ك -ف -ل أل -ن -فسص -ي وأل-ب-ي-دأغ-وج-ي
ب -األط -ف -ال أŸع -اق Úذه -ن -ي -ا وذلك م -ن أأج-ل
أŸزيد من ألتكفل بهذه ألشصريحة وﬂتلف
ألشص- -رأئ- -ح أألخ- -رى م- -ن ذوي ألح- -ت- -ي -اج -ات
أÿاصصة.
وأأكدت ألدألية «أأن رفع ألتجميد عن هذه
أل-ع-م-ليات  22وŒسص-ي-ده-ا م-ي-دأن-ي-ا سصيسصمح
بفتح أÛال للتوظيف ‘ ألقطاع ع Èهذه
أŸؤوسصسصات وأŸرأكز ألتي سصيتم أفتتاحها ‘

هذأ ألصصدد من أأجل “ك Úهؤولء أألطفال
من أ◊صصول على تكفل نوعي».
وأأبرزت «أأن هذأ ألتكفل ألنوعي لن يتأاتى
إألّ ع -ن ط -ري-ق أل-ت-ك-وي-ن أŸسص-ت-م-ر وأل-ت-أاه-ي-ل
Óط-ق-م أل-ب-ي-دأغ-وج-ي-ة أŸشص-رف-ة
أŸت-وأصص-ل ل -أ
ع -ل -ى ﬂت -ل -ف أŸرأك -ز وأŸدأرسس أل -ت -اب -ع -ة
للقطاع».
كما أأشصارت ألوزيرة إأ ¤أأن «قطاعها يشصجع
أ◊ركة أ÷معوية وأŸتعامل Úأÿوأصس من
أأجل أŸسصاهمة ‘ فتح مدأرسس خاصصة للتكفل
بذوي ألحتياجات أÿاصصة ل سصيما ما تعلق
ب-اŸصص-اب Úب-إاع-اق-ات ذه-ن-ي-ة وم-رضس ألتوحد
وذلك م -ن أأج -ل دع -م أل -ق -ط -اع أل -ع -م-وم-ي ‘
أŸزيد من ألتكفل بهذه ألشصرأئح وهذأ ‘
إأط- -ار تضص- -اف -ر ج -ه -ود ج -م -ي -ع أل -ف -اع -ل‘ Ú
أÛتمع للتكفل بهذه ألفئات».
ولدى تفقدها أŸركز ألنفسصي ألبيدأغوجي
Óط -ف -ال أŸع -اق Úذه -ن-ي-ا رق-م 1ومدرسصة
ل -أ
أألط-ف-ال أŸع-اق Úسص-م-ع-ي-ا ب-ع-اصص-م-ة ألولية،
وجهت ألدألية تعليمات للقائم Úعلى هذه
أŸرأفق من أأجل «ألرفع من مسصتوى ألتكفل
ب- - -ه- - -ذه ألشص- - -ري - -ح - -ة دأخ - -ل ه - -ذه أŸرأك - -ز
وأŸؤوسصسص -ات م -ن خ Ó-ل ﬂت-ل-ف أل-نشص-اط-ات
أ›ÈŸة م-ن ط-رف أألط-ق-م أل-ب-ي-دأغ-وج-ي-ة،
وت -ك -ث -ي -ف أأيضص -ا أÿرج -ات أŸي -دأن -ي-ة ح-ت-ى
يتسصنى لهؤولء أألطفال ألحتكاك باÛتمع
و–ق -ي -ق أإلن -دم -اج أإلج -ت-م-اع-ي وأŸدرسص-ي
وأŸهني».
كما وجهت ألوزيرة أأيضصا تعليمات Ÿسصؤوو‹
مديرية ألنشصاط أإلجماعي بالولية من أأجل
أل-ت-نسص-ي-ق م-ع أل-ق-ط-اع-ات أألخ-رى ع-لى غرأر
ألثقافة وألشصباب وألرياضصة وألشصؤوون ألدينية
وغÒهم من ألشصركاء من أأجل أŸسصاهمة ‘
أل-ت-ك-ف-ل أل-ن-فسص-ي وأل-ب-ي-دأغوجي وأإلجتماعي
ب - -ذوي ألح - -ت - -ي- -اج- -ات أÿاصص- -ة ك- -ل حسصب
تخصصصصه.
ودعت أأيضص- - -ا إأ ¤ت- - -ك- - -ث- - -ي - -ف أ◊م Ó- -ت
أل-ت-حسص-يسص-ي-ة عﬂ Èت-ل-ف أل-فضص-اءأت خاصصة
ع ÈأŸسصاجد من أأجل حث أŸوأطن Úعلى
أŸسصاهمة ‘ دعم ألفئات ألهشصة وأŸعوزة من
أÛتمع وذلك ‘ إأطار ألتكافل ألجتماعي
ب Úأأفرأد أÛتمع ككل.

ألعدد
18091

لمة وصشونها ،زيتو:Ê
حفاظا على ذاكرة ا أ

04

مؤوسسسسات الدولة سستبقى مضسطلعة Ãسسؤووليتها ‘
›ال كتابة التاريخ الوطني
أاك-د وزي-ر اÛاه-دي-ن،
ال - - -ط- - -يب زي- - -ت- - -و ،Êأامسض،
ب - -ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصش- -م- -ة ،أان
م-ؤوسشسش-ات ال-دول-ة «سش-ت-ب-ق-ى
مضش -ط-ل-ع-ة» Ãسش-ؤوول-ي-ت-ه-ا ‘
›ال ك- - -ت- - -اب - -ة ال - -ت - -اري - -خ
الوطني «حفاظا على ذاكرة
لمة وصشونها».
ا أ
وق -ال أل-وزي-ر خÓ-ل إأشص-رأف-ه
ع-ل-ى ح-ف-ل ت-ك-ر Ëأل-ف-ائ-زين ‘
ج- -ائ- -زة أأول ن- -وف -م‘ 1954 È
ط -ب -ع-ت-ه-ا  24ب- -حضص -ور وزي -ر
ألتصصال ،ألناطق ألرسصمي باسصم
أ◊كومة ،وزير ألثقافة بالنيابة،
حسص -ن رأب -ح-ي ،ووزي-ر أل-ت-ك-وي-ن
وأل-ت-ع-ل-ي-م أŸه-ن-ي Úدأدة م-وسص-ى
ب -ل -خ ،Òإأن «م -ؤوسصسص -ات أل -دول -ة
سصتبقى تضصطلع Ãسصؤووليتها ‘
›ال أإلسصهام ‘ كتابة ألتاريخ
ألوطني حفاظا على ذأكرة أألمة
وصص -ي -ان -ت -ه -ا وك -ذأ ب-ل-وغ مسص-ع-ى
ت- -ع -زي -ز أŸدرسص -ة أل -ت -اري -خ -ي -ة
أل-وط-ن-ي-ة ب-أاقÓ-م رصص-ي-ن-ة ،ع-لما
ومنهجا».
وأأبرز زيتو Êأأن ألهدف من
ورأء ت-ن-ظ-ي-م ج-ائ-زة ه-و»–ف-ي-ز
وتشصجيع حركية ألبحث ألعلمي
وأإلبدأعي ‘ أÛال ألتاريخي،
وت-رسص-ي-خ ب-ذلك ث-ق-اف-ة ت-اريخية
وخلق جو تنافسصي رأق يسصهم ‘

ت- -ث- -م Úم- -وروث- -ن- -ا أل- -ت- -اري -خ -ي
وألثقا‘».
وأع -ت Èأل -وزي-ر ت-ن-ظ-ي-م ه-ذه
أŸسص- -اب- -ق- -ةÃ ،ث- -اب- -ة «رسص- -ال- -ة
حضصارية نسصتحضصر من خÓلها
ألقيم ومÓحم أألبطال وﬁطة
إلب-رأز م-آاث-ر أل-ث-ورة أل-ت-ح-ري-ري-ة
وتبليغ رسصالة ألشصهدأء وأسصتلهام
ألقيم وأŸثل ألعليا ألتي أألهمت
جيل نوفم Èأألغر وألتي Œسصد
أŸع-ا Êألسص-ام-ي-ة ل-ل-ح-فاظ على
ألوطن وصصون سصيادته».
ك - -م - -ا أأشص - -ار أل- -وزي- -ر إأ ¤أأن
ت - -ن - -ظ - -ي - -م ه- -ذأ أ◊ف- -ل أل- -ذي
أح - -تضص - -ن - -ه أŸرك- -ز أل- -وط- -ن- -ي
ل -ل-درأسص-ات وأل-ب-حث ‘ أ◊رك-ة
ألوطنية وثورة أأول نوفم1954 È
«ي- - -ت- - -زأم- - -ن م - -ع أل - -ذك - -رى 65
لسصتشصهاد ألبطل سصي بن عبد

أŸالك رمضص- - - - -ان ‘  4نوفمÈ
 1954ألذي يعد عضصو ›موعة
 22ألتي حضصرت ليوم أ◊سصم،
وت-رسص-ي-خ-ا ل-ل-ق-ي-م ألتي أسصتشصهد
م-ن أأج-ل-ه-ا ألشص-ه-ي-د ،ت-ق-ام أليوم
ع- -ل- -ى مسص- -ت- -وى ك- -ل أŸت -اح -ف
أ÷ه -وي -ة وأل -ولئ -ي-ة ل-ل-م-ج-اه-د
ن - -دوأت ت - -اري - -خ- -ي- -ة تÈز سصÒة
ومسصار ألبطل».
Óشص- -ارة ،ف- -إان ج -ائ -زة أأول
ل - -إ
ن - - -وف - - -مﬂ ،1954 Èصصصص - - - - - -ة
Ÿكافأاة أأحسصن أألعمال أألدبية
وأل- -ف- -ن- -ي -ة ع -ل -ى غ -رأر أل -قصص -ة
وألشص -ع -ر وأل -ب -ح -وث أل-ت-اري-خ-ي-ة
أŸتعلقة بثورة ألتحرير ألوطني،
تندرج ‘ إأطار ألÈنامج ألوطني
لÓ-ح-ت-ف-الت ب-الذكرى  65لعيد
أندلع ألثورة ألتحريرية.

لية
منع العسشكري من ‡ارسشة السشياسشة أاو الÎششح أ
وظيفة سشياسشية Ÿدة  5سشنوات

خويل يعرضض مشسروع قانون يهدف إا ¤التحفظ على
العسسكري بعد إاحالته على ا◊ياة اŸدنية

عرضض وزير العÓقات مع
الŸÈان ،ف - -ت - -ح - -ي خ- -وي- -ل،
أامسض ،أام - -ام ÷ن- -ة الشش- -ؤوون
ال- - -ق- - -ان - -ون - -ي - -ة وا◊ري - -ات
ب-اÛلسض الشش-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي،
مشش - -روع ال - -ق- -ان- -ون اŸت- -م- -م
Óمر رقم  02-06اŸتضشمن
ل أ
لسش- -اسش -ي ال -ع -ام
ال- -ق- -ان- -ون ا أ
ل-ل-مسش-ت-خ-دم Úال-عسش-كريÚ
ال- - -ذي ي- - -ه- - -دف إا ¤ف - -رضض
التحفظ على العسشكري بعد
إاحالته على ا◊ياة اŸدنية
م- -ع م- -ن -ع -ه م -ن ‡ارسش -ة أاي
نشش- -اط سش -ي -اسش -ي أاو الÎشش -ح
لي- -ة وظ- -ي- -ف- -ة سش- -ي- -اسش- -ي -ة
أ
انتخابية Ÿدة  5سشنوات.
وأأوضص- -ح أل- -وزي -ر ‘ ع -رضص -ه
أأم -ام أأعضص -اء أل -ل -ج -ن -ة ب-حضص-ور
‡ث - - -ل Úع - - -ن وزأرة أل - - -دف - - -اع
أل -وط -ن -ي ،أأن-ه ” أقÎأح ت-ت-م-ي-م
أأح- -ك- -ام أألم- -ر رق -م 02 - 06
أ- - - Ÿؤورخ ‘  28فÈأي- -ر ،2006
ب -اŸادة  30م -ك-رر أل-ت-ي «“دد
ف Î- -ة أ- - ÿم - -سس ( )05سص- -ن- -وأت
أبتدأء من تاريخ ألتوقف ألنهائي
ل- -ل- -نشص- -اط أ◊ق أل- -عسص -ك -ري ‘
‡ارسصة نشصاط سصياسصي حزبي
أأو ألÎشصح ألية وظيفة سصياسصية
أنتخابية أأخرى ،وذلك ‘ ظل
ألحÎأم ألصصارم Ÿا نصس عليه
ألقانون ألعضصوي رقم 10 - 16
أŸؤورخ ‘  25أأغسصطسس 2016
أŸت -ع -ل -ق ب -ن -ظ-ام ألن-ت-خ-اب-ات،
لسص -ي -م -ا أŸوأد  81و  83و91
منه».
وي -تضص -م -ن مشص -روع أل -ق-ان-ون
أل- - -ذي صص - -ادق ع - -ل - -ي - -ه ›لسس
أل - -وزرأء ‘ أك- -ت- -وب- -ر أŸاضص- -ي،
أأحكاما تفرضس على ألعسصكري
أŸق -ب -ول ل -ل -ت -وق-ف ن-ه-ائ-ي-ا ع-ن
نشصاطه يحال إأ ¤ألحتياط ‘
وضص- - -ع- - -ي - -ة أسص - -ت - -ي - -دأع ،وأجب
ألحÎأسس وع- - -دم ‡ارسص - -ة أأي
نشصاط سصياسصي حزبي أأوألÎشصح
ألي-ة وظ-ي-ف-ة سص-ي-اسص-ي-ة أن-تخابية
أأخرى Ÿدة  5سصنوأت.
ولدى عرضصه ألسصباب أقÎأح
أألحكام أ÷ديدة ،ذكر ألوزير أأن
أŸادة  24من نفسس أألمر «تلزم
أل-عسص-ك-ري ب-وأجب أل-ت-ح-ف-ظ ‘
ك - -ل م- -ك- -ان و‘ ك- -ل أل- -ظ- -روف
و“ن- -ع- -ه م- -ن أأي نشص- -اط أأو ك- -ل
تصص - -رف م - -ن شص- -أان- -ه أŸسص- -اسس
بشصرف وكرأمة صصفته أأو أأن يخل
ب -السص -ل -ط -ة وب-السص-م-ع-ة أŸم-ي-زة
للمؤوسصسصة ألعسصكرية».
وأأبرز أأيضصا أأن أŸادة  45من

نفسس هذأ أألمر تؤوكد على أأن
أل- -عسص -ك -ري «م -ل -زم ح -ت -ى ب -ع -د
إأعادته إأ ¤أ◊ياة أŸدنية بالسصر
أŸه -ن -ي ،وه -و م -ل -زم ب -ح -م -اي-ة
وعدم إأفشصائه ،ما عدأ أ◊الت
أŸنصص-وصس ع-ل-ي-ه-ا ‘ أل-ق-ان-ون،
أألسص -رأر أل -ت -ي ي -ط-ل-ع ع-ل-ي-ه-ا أأو
يكون قد أطلع عليها ‘ إأطار أأو
Ãناسصبة ‡ارسصة نشصاطاته».
وŒدر أإلشص - - - - - - - - - -ارة إأ ¤أأن
أل -عسص -ك -ري أŸق -ب -ول ل -ل -ت -وق-ف
ن -ه -ائ -ي -ا ع -ن نشص-اط-ه ي-ح-ال إأ¤
ألحتياط ‘ وضصعية ألسصتيدأع
تطبيقا للمادت Úأألو ¤وألثالثة
من أألمر رقم  110 - 76أŸؤورخ
‘  9ديسص -م 1976 ÈأŸتضصمن
أل-وأج-ب-ات أل-عسصكرية للموأطنÚ
أ÷زأئري .Úو‘ هذه ألوضصعية،
ي- - -ب - -ق - -ى –ت تصص - -رف أ÷يشس
أل -وط -ن -ي ألشص -ع -ب-ي Ÿدة خ-مسس
سصنوأت ،حيث Áكن خÓلها أأن
يتم إأعادة أسصتدعائه ‘ أأي وقت
لسصيما ‘ حالة أأزمة كÈى.
ويبقى ألعسصكري ألحتياطي
خÓل كل فÎة جاهزيته حسصب
أل - -وزي- -ر خ- -اضص- -ع- -ا ل- -ل- -ق- -ان- -ون
أألسص -اسص -ي أŸنصص-وصس ع-ل-ي-ه ‘
أألمر رقم  112 - 76أŸؤورخ ‘
 09ديسص - -م 1976 ÈأŸتضصمن
أل- -ق- -ان- -ون أألسص- -اسص- -ي لضص- -ب -اط
ألحتياط ألذي ينصس ‘ مادته
 15مكرر أأن «ألعسصكري ألعامل
أŸق -ب -ول ل -ل -ت -وق-ف ن-ه-ائ-ي-ا ع-ن
أÿدم- - -ة ‘ صص- - -ف- - -وف أ÷يشس
وأÙال ع- - -ل- - -ى ألح- - -ت - -ي - -اط،
Áارسس ب - -ك - -ل ح- -ري- -ة أ◊ق- -وق
وأ◊ريات ألتي تكفلها له قوأنÚ
أ÷م-ه-وري-ة ،م-ع إأل-زأم-ه ب-وأجب
ألحÎأم وألتحفظ وأأي إأخÓل
بهذأ ألوأجب من شصأانه أŸسصاسس
بشص - - -رف وأحÎأم م - - -ؤوسصسص - - -ات
أل- -دول- -ةÁ ،ك- -ن أأن ي -ك -ون ﬁل
ت- - -دأبﬂ Òت- - -ل- - -ف- - -ة تصص - -ل إأ¤
أŸتابعة ألقضصائية».
وت -ب -ق -ى وضص -ع -ي-ة أل-عسص-ك-ري
ألح -ت -ي -اط -ي ل -ل-ج-يشس أل-وط-ن-ي
ألشص- -ع- -ب -ي خ Ó-ل ك -ل فÎة ه -ذه

ألوضصعية ألقانونية حسصب ألنصس
 «م- -ت- -ع- -ارضص- -ة م- -ع أأي نشص -اطسص - -ي - -اسص - -ي ح- -زب- -ي أو ألÎشص- -ح
لوظيفة أنتخابية عمومية».
وتÎج- -م ‡ارسص- -ة وظ- -ي- -ف- -ة
سص- -ي- -اسص- -ي -ة ح -زب -ي -ة أأو ألÎشص -ح
لنتخاب بـ»تصصريحات ونقاشصات
حرة قد تؤودي إأ ¤خرق وأجب
ألل -ت -زأم وأل -ت -ح -ف -ظ» ك -م -ا ه-و
م- -نصص- -وصس ع- -ل -ي -ه ‘ أل -ق -ان -ون
أألسص - - -اسص - - -ي ل - - -ل - - -عسص- - -ك- - -ريÚ
ألحتياطي Úو «وأجب أ◊فاظ
على أألسصرأر ألتي أطلع عليها
أÎŸشص -ح ‘ إأط -ار أأو Ãن -اسص -ب-ة
‡ارسص- - -ة نشص- - -اط- - -ات- - -ه دأخ- - -ل
أŸؤوسصسصة ألعسصكرية».
من جانبه ،أأكد ‡ثل وزأرة
أل -دف -اع أل -وط-ن-ي أأن أل-غ-اي-ة م-ن
إأدرأج م- -ادة وأح- -دة ‘ مشص- -روع
أل - -ق - -ان - -ون أألسص - -اسص - -ي أل - -ع- -ام
ل -ل -مسص-ت-خ-دم Úأل-عسص-ك-ري Úه-و
«ع- -دم ألسص- -م- -اح ألي عسص- -ك- -ري
أأح -ي -ل ع -ل -ى أل -ت-ق-اع-د أأن ي-ق-وم
بنشصاط سصياسصي أأو بالÎشصح إأ¤
وظيفة سصياسصية أنتخابية أأخرى
Ÿدة خمسس سصنوأت».
من جهة أأخرى ،أأبرز ‡ثل
وزأرة أل- - - -دف - - -اع أأن أŸؤوسصسص - - -ة
أل-عسص-ك-ري-ة «ل-يسس ل-دي-ه-ا أأط-ماع
سص-ي-اسص-ي-ة م-ث-ل-م-ا أأك-د ع-ليه عدة
مرأت ألفريق أأحمد ڤايد صصالح،
ن- -ائب وزي- -ر أل- -دف -اع أل -وط -ن -ي،
رئ- -يسس أأرك -ان أ÷يشس أل -وط -ن -ي
ألشص -ع -ب -ي» ،مÈزأ أأن «أل -ط -م -وح
أل- -وح- -ي- -د ه- -و إأن- -ق- -اذ أ÷زأئ- -ر
وإأخرأجها إأ ¤بر أألمان».
وخ Ó- -ل أŸن - -اقشص - -ة ،ث - -م- -ن
أأعضصاء ÷نة ألشصؤوون ألقانونية
وأ◊ري- - - -ات إأدرأج ه - - -ذه أŸادة
أل -ت -ي ت -نصس ع-ل-ى إأب-ع-اد أ÷يشس
عن ‡ارسصة ألنشصاط ألسصياسصي،
كما أأكد آأخرون أأن هذه أŸادة
تعكسس «ألنية ألصصادقة للمؤوسصسصة
أل- -عسص- -ك- -ري -ة ‘ أ◊ف -اظ ع -ل -ى
مصصلحة ألوطن وترك ‡ارسصة
ألسصياسصة ألهلها.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لضضراب
اللقاء تناول تداعيات ا إ

لزهاري يسشتقبـ ـ ـل رئيـ ـ ـسس النقابة الوطنيـ ـ ـة للقضشـ ـ ـاة

لنسضان ،بوزيد لزهاري ،أاول أامسسÃ ،قر اÛلسس ،رئيسس النقابة الوطنية
اسضتقبل رئيسس اÛلسس الوطني ◊قوق ا إ
للقضضاة ،يسضعد مÈوك ،مرفوقا Ãمثلي اŸكتب التنفيذي للنقابة ،حسضب ما أافاد به أامسس ،بيان للمجلسس.
وأوضضح ذأت ألمصضدر أن أللقاء يندرج في
إأط-ار «أل-م-ه-ام أل-م-خ-ول-ة ق-ان-ون-ا ل-ل-م-جلسس
أل-وط-ن-ي ل-ح-ق-وق أ’نسض-ان’ ،سض-ي-م-ا أل-قيام
ب -ال -مسض -اع -ي أل -ح -م -ي -دة» ،مشض -ي-رأ إأل-ى أن
أل -ن -ق -اشض -ات «ت -م -ح -ورت ب -اأ’سض -اسس ح -ول
ألوضضعية ألحالية للقطاع’ ،سضيما ألحركة
ألتي تمت بتاريخ  24أكتوبر .»2019
وأضض -اف أن أل -وف -د «ق -ام ب -ت -ق -دي-م ع-رضس
مفصضل عن ألوضضعية ألمقلقة ألتي يعيشضها
ألقطاع وأبدى كامل أسضتعدأده للمسضاهمة
في حل ألمعضضلة ألتي ’ تحتمل أي تأاخر».
من جهته ،وعد رئيسس ألمجلسس ألوطني
ل - -ح - -ق - -وق أإ’نسض - -ان «ب- -ن- -ق- -ل ه- -ذه أآ’رأء
وأل -م -ق -ت -رح -ات أل-رأم-ي-ة ل-ح-ل أأ’زم-ة إأل-ى
ألسض-ل-ط-ات أل-م-ع-ن-ي-ة ،م-ل-ت-مسض-ا م-ن ألجميع
ألتحلي بروح ألمسضؤوولية للوصضول إألى حل
يصضب لفائدة ألمصضلحة ألعليا للبÓد».
وأفاد ألبيان أن «ألمجلسس ألوطني يغتنم
هذه ألفرصضة ليبدي أنشضغاله وقلقه ألبالغين

ح- -ول م- -ا ج- -رى ب -م -ج -لسس قضض -اء وه -رأن
ويدعو ألسضلطات ألعمومية إألى ألتصضرف

وف -ق ق -وأع-د أل-م-ه-ن-ي-ة وأ’ح-ت-رأف-ي-ة أل-ت-ي
أنتهجوها طيلة مدة ألحرأك ألشضعبي ،كما

يدعو سضلك ألقضضاء إألى إأتباع ألسضلوك ألذي
يحفظ هيبة مناصضبهم وأسضتقÓلهم».
وكانت وزأرة ألعدل قد أكدت في بيان لها
أمسس أ’حد ،بخصضوصس إأضضرأب ألقضضاة،
ت -ف -ت -ح -ه-ا ل-ك-ل م-ب-ادرة ف-ي إأط-ار «أل-ح-وأر
ألجاد» ترأعى فيه «أسضتقÓلية ألمؤوسضسضات
وح -ق -وق أل -ق -اضض -ي ومصض -ال -ح أل-م-ت-ق-اضض-ي
وألمصضلحة ألعليا للمجتمع».
كما أعلنت عن برمجة دورة عادية ثانية
ل-ل-م-ج-لسس أأ’ع-ل-ى ل-ل-قضض-اء خÓ-ل أأ’سضبوع
ألثالث من شضهر نوفمبر ألمقبل للنظر في
ألطعون ألمرفوعة بشضأان ألحركة ألسضنوية
ل -ل -قضض -اة ،دأع -ي -ة ج -م -ي-ع أل-قضض-اة «أل-ذي-ن
ي -ع -ت-ب-رون أن-فسض-ه-م م-تضض-رري-ن أن ي-رف-ع-وأ
طعونهم ألتي سضيفصضل فيها في إأطار أحكام
أل-م-ادة  19م-ن أل-ق-ان-ون أل-عضض-وي أل-متعلق
ب-تشض-ك-ي-ل أل-م-ج-لسس أأ’ع-ل-ى للقضضاء وعمله
وصضÓحيته.

بشضأان أاحداث ›لسس قضضاء وهران

وزارة العدل تأامر بإاجراء –قيق معمق –ديد اŸسشؤووليات

أامرت وزارة العدل بإاجراء –قيق معمق
لحداث التي عرفها ،أاول أامسس ،مقر
حول ا أ
›لسس قضض - - -اء وه - - -ران ،ب - - -ه - - -دف «–دي- - -د
لفعال» ،حسضب
اŸسضؤووليات وŸنع تكرار هذه ا أ
ما أافاد به أامسس ،بيان للوزارة.

جاء في ألبيان «قصضد ألوقوف على ألحقيقة فقد أمر
ب -إاج -رأء ت -ح -ق -ي -ق م-ع-م-ق ح-ول م-ا ج-رى ب-ه-دف ت-ح-دي-د
ألمسضؤووليات ولمنع تكرأر مثل هذه أأ’فعال ألتي من شضأانها

ألمسضاسس بسضمعة ألقضضاء».
وعبرت ألوزأرة عن تأاسضفها على هذه أأ’حدأث «وألتي أدت
إألى تدخل مصضالح أأ’من وإألى وقوع أحدأث ما كانت
لتحصضل لو تحلى ألجميع با’تزأن وبالتحكم في ألنفسس».
وشضدد ألبيان على أن وزأرة ألعدل «تظل مدأومة على
تغليب لغة ألتعقل وألحوأر في سضبيل ألوصضول إألى حل
ي-ح-ق-ق مصض-ل-ح-ة أل-ق-اضض-ي وأل-م-ت-ق-اضض-ي وألمصضلحة ألعليا
للمجتمع ألمقدم على أسضتحقاق مصضيري يتوقف عليه
مسضتقبل ألبÓد».

وكان قضضاة مجلسس قضضاء وهرأن ألمضضربون قد تجمعوأ،
أول أمسس ،على مسضتوى ذأت ألمجلسس محاولين منع أفتتاح
ألدورة ألجنائية قبل تدخل وحدة حفظ ألنظام ألتابعة
للدرك ألوطني تبع ذلك مناوشضات بين ألقضضاة ألمحتجين
ووحدة حفظ ألنظام.
وبعد هذأ ألتدخل ،غادرت وحدة حفظ ألنظام للدرك
ألوطني ألمكان ووأصضل ألقضضاة تجمعهم على مسضتوى ذأت
ألمجلسس.

لدارية باŸدية
تنصشيب رئيسشة اÙكمة ا إ
ن ص ض ب ت  ،أأ م س س  ،أ ’إ ط ا ر « ز ب ي د ة خ ر أ ر »
ف ي م ن ص ض ب ر ئ ي س ض ة أ ل م ح ك م ة أ ’إ د أ ر ي ة
ب --و ’ ي --ة أ ل --م -د ي -ة  ،خ -ل -ف -ا ل -ز م -ي -ل -ه -ا س ض -ع -د
ش ض م ل و ل أ ل م ح و ل ف ي ن ف س س أ ل م ن ص ض ب أإ ل ى
و ’ ي ة م س ض ت غ ا ن م  ،ع ل ى أإ ث ر أ ل ح ر ك ة أ ل ت ي
أأ ج ر أ ه ا ر ئ ي س س أ ل د و ل ة ع ب د أ ل ق ا د ر ب ن

ص ض --ا ل --ح ب --ا ل --ن س ض --ب --ة ل -ر وؤ س ض -ا ء و م -ح -ا ف -ظ -ي
ألدولة بحضضور كل من عباسس بدأوي
و أ ل ---ي أ ل ---و ’ ي ---ة  ،أ ل --ن --ا ئ ب أ ل --ع --ا م  ،ر ئ --ي س س
م ---ج ---ل س س أ ل ---ق ض ض ---ا ء  ،ر ئ ---ي س س أ ل ---م ---ج ---ل س س
أ ل ش ض ---ع ---ب ---ي أ ل ---و ’ ئ ---ي و أ ع ض ض --ا ء أ ل --ل --ج --ن --ة
أ ’أ م ن ي ة .

ت --ج --د ر أ ’إ ش ض --ا ر ة أ ن ر ئ --ي س ض --ة أ ل --م -ح -ك -م -ة
أ ’إ د أ ر ي ة أ ل ج د ي د ة ب ه ذ ه أ ل و ’ ي ة ش ض غ ل ت
نفسس ألمنصضب بو’ية تيبازة.

أشض -رف ،أمسس ،وأل -ي ت -ل -مسض-ان ع-ل-ي ب-ن ي-ع-يشس ،رف-ق-ة
ألسضلطات ألعسضكرية وألقضضائية وكذأ محمد بن ناصضر
محافظ ألدولة لدى مجلسس ألدولة وممثل وزير ألعدل
حافظ أ’أختام ،على مرأسضيم تنصضيب محافظ ألدولة
لدى ألمحكمة أ’إدأرية تلمسضان ،حيث تم تنصضيب بن
ع -ودة نصض -ر أل -دي -ن خ-ل-فً-ا ل-ع-ل-ي-وشس ف-اروق أل-ذي ح-ول
لنفسس ألمنصضب أإلى و’ية سضيدي بلعباسس.

وبهذه ألمناسضبة أشضار بن ناصضر في كلمته أإلى ضضرورة
ألعمل وبذل قصضارى ألجهد من أجل فرضس سضلطان
أل -ق -ان -ون وت -ط -ب -ي -ق -ه ب -ن -زأه -ة وم-وضض-وع-ي-ة وأل-ت-ح-ل-ي
بمضضامين ألقانون أ’أسضاسضي للمهنة ألقضضائية بصضفة
عامة.
تجدر أ’إشضارة أن هذه ألتغييرأت في جهاز ألعدألة
بتلمسضان قد مسضت مجلسس قضضاء تلمسضان وألمحاكم 8

وأل-م-ح-ك-م-ة أ’إدأري-ة ،ح-يث ت-م ت-ح-وي-ل ع-دي-د أل-قضضاة
ووكÓء جمهورية ومسضتشضارين وجاءت هذه أ’إجرأءأت
في أإطار ألحركة ألتي أقرها ألسضيد رئيسس ألدولة عبد
ألقادر بن صضالح في سضلك ألقضضاء.

 ..وتنصشيب بن عودة نصشر الدين ﬁافظ دولة باÙكمة اإلدارية بتلمسشان

اŸدية:علي ملياÊ

تلمسشان :بكاي عمر

التزكية ،التحالف مع مÎششح أاو انتظار الدور الثا .. Êخيارات مطروحة
لفÓن»:
أابقوا على اجتماعهم مفتوحا ،أاعضضاء اŸكتب السضياسضي لـ «ا أ

لخ Òمن النتخابات الرئاسضية
لضضواء التأام ،أامسس ،أاعضضاء اŸكتب السضياسضي ◊زب جبهة التحرير الوطني ،باŸقر اŸركزي ،للبت ‘ موقف ا أ
بعيدا عن ا أ
لعÓم على مسضتواه ﬁمد عماري لـ»الشضعب»،
لقل وفق ما أاكد اŸكلف با إ
اŸقررة يوم  12ديسضم ،Èو” التفاق على إابقاء الجتماع مفتوحا Ÿدة أاسضبوع على ا أ
على أان يختاروا ب Úتزكية مÎشضح وبرنا›ه ،أاو التحالف مع مÎشضح باعتماد برنامج ا◊زب أايضضا ،أاو الÎيث إا ¤غاية الدور الثا.Ê

فريال بوششوية
أبقى أعضضاء ألمكتب ألسضياسضي للحزب
ألعتيد ألمجتمعين ،أمسس ،على أ’جتماع
م -ف -ت -وح -ا دون أت -خ -اذ ق -رأر ي-خصس أه-م
نقطة في جدول أعمالهم ،ويتعلق أ’أمر
ب-ا’سض-ت-ح-ق-اق-ات أل-رئ-اسض-ي-ة أل-م-قررة في
ديسضمبر ألدأخل ،وذلك لمدة أسضبوع على
أ’أقل ،أمر متوقع ذلك أنه وبالرغم من أن
ألسض-ل-ط-ة أل-وط-ن-ي-ة أل-مسضتقلة لÓنتخابات
ق -د أع -ل -نت م -ب -دئ -ي -ا ع -ن أل-م-ت-رشض-ح-ي-ن
ألخمسضة ،أإ’ أن ألمجلسس ألدسضتوري لم
يحسضم بعد في ألطعون ،و أمامه أسضبوع
ك-ام-ل لÓ-ن-ت-ه-اء م-ن م-ه-م-ت-ه ،ق-بل ترسضيم

ألقائمة ألنهائية للمشضاركين في أ’قترأع.
ألجديد في أ’أمر بالنسضبة ’أكبر حزب في
ألسض -اح -ة ألسض -ي -اسض -ي -ة أل -ذي صض -م -د أم-ام
ألتعددية ،هو نوع ألخيارأت ألمطروحة
أمام أعلى هيئة في ألحزب تسضبق أللجنة
ألمركزية ممثلة في ألمكتب ألسضياسضي،
ف- -ب- -ع- -دم- -ا ق- -رروأ ع- -دم خ- -وضس غ- -م- -ار
ألرئاسضيات ،وهو أمر ليسس بالجديد ذلك
أنه أكتفى في ألطبعات أ’أخيرة من هذأ
أ’سض-ت-ح-ق-اق ب-ال-ت-زك-ي-ة ،ول-ع-ل أل-م-ف-اج-اأة
تكمن في خيار ألتحالف مع مرشضح يقوم
على أسضاسس ألدمج بين برنامجه وبرنامج
أل - -ح- -زب ،حسضب م- -ا أوضض- -ح أل- -م- -ك- -ل- -ف
با’إعÓم محمد عماري لـ «ألشضعب».

وأإلى جانب خيار ألتحالف مع مرشضح،
ت- -وج- -د خ- -ي -ارأت أخ -رى أم -ام أل -م -ك -تب
ألسض -ي-اسض-ي ،ي-اأت-ي ف-ي م-ق-دم-ت-ه-ا أل-خ-ي-ار
أل -ت -ق -ل -ي -دي ل-ل-ح-زب ،م-م-ث Ó-ف-ي ت-زك-ي-ة
م -ت -رشض -ح وأل -ب -رن -ام -ج أل -ذي ي-خ-وضس ب-ه
أل-م-ع-ت-رك أ’ن-ت-خ-اب-ي ،أما ألخيار ألثالث
ف -ه -و أ’ن -ت-ظ-ار أإل-ى غ-اي-ة أل-دور أل-ث-ان-ي،
خيار يوؤكد أن ألقيادة ترجح قياسضا أإلى
ألقائمة أ’أولية ألتي تضضم  5متسضابقين،
ألذهاب أإلى دور ثان لتقارب ألنتيجة بين
ألفائزين أ’أول وألثاني في ألدور أ’أول.
أل -خ -ي -ارأت أل -ت -ي كشض -ف ع -ن -ه -ا م -ح -م-د
عماري ،توؤكد باأن قيادة ألحزب ألعتيد
ألذي عاشس على وقع ألكثير من ألهزأت،

وب-م-رح-ل-ة غ-ي-ر مسض-ت-ق-رة شض-ه-دت تعاقب
عدة أمناء عامين ،فشضلت في ر أب ألصضدع
تماما كما فشضلت في تسضيير أول و أكبر
ح - -زب م - -ن ح - -يث ن - -ت - -ائ - -ج م- -خ- -ت- -ل- -ف
أ’ن-ت-خ-اب-ات ،ك-ان ب-م-ث-اب-ة قاطرة للطبقة
ألسضياسضية ،يوؤشضر على تغيير دأخل ألحزب
ف- -عÓ- -وة ع- -ل- -ى أت- -خ- -اذ ق- -رأر أ’ب -ت -ع -اد
وأل - -ت - -ريث ،ورغ - -م أل- -ح- -ديث ع- -ن ع- -دم
مشض -ارك -ت -ه ،ف-اإن ط-رح خ-ي-ار ت-ح-ال-ف م-ع
م -رشض -ح ي -ج-م-ع ب-ي-ن ب-رن-ام-ج-ه وب-رن-ام-ج
ألحزب ،يوؤكد بما ’ يدع مجا’ للشضك،
ب -اأن -ه شض -ك -ل م -ن أشض -ك -ال أل -مشض-ارك-ة ف-ي
أل- -رئ- -اسض -ي -ات ،وأإن ك -ان ب -ط -ري -ق -ة غ -ي -ر
مباشضرة.

وزارة الصشحة تسشتلم أازيد من مليو Êجرعة لقاح ضشد النفلونزا اŸوسشمية
كشض-ف م-دي-ر ال-وق-اي-ة وت-رق-ي-ة الصضحة بوزارة
الصض -ح -ة والسض-ك-ان وإاصضÓ-ح اŸسض-تشض-ف-ي-ات ،ج-م-ال
ف- -ورار ،ع -ن اسض -ت Ó-م ال -وزارة Ÿل -ون Úو 500أالف
لنفلونزا اŸوسضمية.
جرعة لقاح ضضد ا أ
أوضضح ذأت ألمسضوؤول في تصضريح لو أج عن «أسضتÓم
ألوزأرة أمسس للكمية ألثانية من جرعات أللقاح ضضد
أ’أنفلونزأ ألموسضمية بعد أسضتÓمها خÓل نهاية شضهر
أكتوبر ألفارط ’أزيد من  800ألف جرعة لقاح ليبلغ
مجموع ألجرعات مليونين ونصضف».
و أكد ذأت ألمسضوؤول أن ألوزأرة سضتشضرع في تنظيم
حملة توعوية خÓل أ’أسضبوع ألقادم قصضد «تشضجيع
أل -ف -ئ -ات أل -م -ع-ن-ي-ة م-ن أشض-خ-اصس مسض-ن-ي-ن ومصض-اب-ي-ن

باأمرأضس مزمنة وحوأمل على أ’إقبال على أللقاح
أل -ذي سض-ي-ك-ون م-ت-وف-رأ ب-ال-م-وؤسضسض-ات ألصض-ح-ي-ة وك-ذأ
ألوكا’ت ألصضيد’نية ألخاصضة».
وذكر بالمناسضبة أن ألعديد من ألو’يات قد أسضتملت
حصضصض -ه -ا م -ن أل -ل -ق -اح م-ن م-ع-ه-د ب-اسض-ت-ور أل-ج-زأئ-ر
وسض -ت -ت -وأصض -ل أل -ع -م -ل -ي -ة أإل -ى غ -اي-ة ت-وزي-ع أل-ك-م-ي-ات
ألمسضتوردة على كل ألمناطق بعد خضضوع هذأ أللقاح
أإلى ألتحاليل وألمرأقبة.
وحسضب مدير ألوقاية ،فاإن وزأرة ألصضحة «أعتادت
على أسضتÓم هذأ أللقاح في شضهر سضبتمبر من كل
سضنة ،غير أن ذلك لم يتم هذه ألمرة بسضبب تاأخر
أل-م-ن-ظ-م-ة أل-ع-ال-م-ي-ة ل-لصض-ح-ة ف-ي أل-كشض-ف عن نوعية

أل- -ف- -ي- -روسس أل- -م -تسض -بب ف -ي أ’إصض -اب -ة ب -ا’أن -ف -ل -ون -زأ
ألموسضمية».
وب -خصض -وصس حصض -ي -ل -ة أ’إصض -اب -ات أل -مسض -ج -ل -ة خ Ó-ل
ألموسضم ألفارط ،قال ذأت ألمسضوؤول أن «سضنة 2018
كانت مسضتقرة نوعا ما مقارنة بالسضنوأت ألماضضية،
ح -يث ت -م تسض -ج-ي-ل  10وف -ي -ات» ،مشض -ي -رأ أل -ى أن ت-م
«أسضتهÓك نسضبة  98بالمائة من كمية جرعات أللقاح
ألمسضتورد».
وذك-ر أن-ه أسض-ت-ن-ادأ أإل-ى م-ع-ط-ي-ات أل-م-ن-ظ-مة ألعالمية
ل-لصض-ح-ة ،ف-اإن ف-ي-روسس أ’أن-ف-ل-ون-زأ أل-م-وسض-مية تسضبب
خÓل ألسضنة ألفارطة في «وفاة أزيد من  650ألف
شضخصس عبر ألعالم.
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نورالدين لعراجي

تصضاعد غير مسضبوق تشضهده بعضس ألمجالسس ألقضضائية ،أإثر حركة
أل -ت -ح -وي Ó-ت أل -ت -ي أق -رت -ه -ا دورة أل -م-ج-لسس أ’أع-ل-ى ل-ل-قضض-اء م-ن-ذ
أسضبوعين ،ياأتي ألتصضعيد من أفرأد أ’أسضرة ألقضضائية ألوأحدة ،بين
قاضس محول ألى هيئة قضضائية ،وزميله محول أإلى ألمنصضب نفسضه،
ب-م-ع-ن-ى ي-ح-ل م-ك-ان-ه ،ب-ع-د أن خضض-ع أل-م-ع-ن-ي ل-ل-ح-رك-ة أل-تي تقرها
أ’أع -رأف أل -قضض -ائ -ي -ة ،وت -خضض -ع ف -ي ب -عضس أ’أح -ي -ان أإل -ى رغ -ب-ات
أصضحابها وهم ملزمون بالخضضوع أإلى بنودها.
لكن من غير ألمعقول أن يتحول ألقاضضي أإلى متمرد أو رأفضس
لÓأوأمر وألتحويÓت ألمقرة من أعلى هيئة قضضائية في ألبلد؛
ودخوله في حلبة صضرأع هو في غنى عنها ،أإ’ أإذأ كان أ’أمر مرتبطا
بمزأيا ،أو له عÓقة أخرى باأشضياء ’ يمكنه أإفشضاوؤها ،أما أن
يتمسضك ألمحولون بمفاتيح مكاتبهم دون تسضليمها للوأفدين ،فهي
صضفة ذميمة عشضنا فصضولها في ألحركات ألتصضحيحية لÓأحزأب
وألمنظمات ،أما أن تتحول للقضضاة ،فتلك قسضمة ضضيزى ،ما أنزل
ألله بها من سضلطان وسضابقة.
تعدد ألمشضاهد ألمسضيئة للقضضاء كهيئة مخولة بفك ألخصضومات
وأإصض-دأر أ’أح-ك-ام أل-م-خ-ت-ل-ف-ة ب-ي-ن أل-م-ت-قاضضين ،منافية ’أخÓقيات
ألمهنة ووأجب ألتحفظ فضض Óعن تعثر جدولة ألمحاكمات خروج
غسضيل أ’أسضرة ألقضضائية أإلى ألعلن ومشضاهد أ’صضطدأمات ألمتكررة
في ألمجالسس ألقضضائية على مسضتوى ألجمهورية ،صضورة سضودأوية
كان أ’أجدر باأصضحابها تجنب ذلك بانتهاج أسضلوب أكثر حضضارية،
مثل تسضجيل ألتظلم ،ألذي أعلنت عنه ألوصضاية ،فور صضدور ألحركة،
وتقديم أ’أعذأر ألمقبولة.
ليسس من ألمعقول بقاء قاضس في محكمة مهما كانت درجتها أكثر
من خمسس سضنوأت مث ،Óوأإن كان ألقانون ’ يقر بذلك ،ولكن أدبيات
ألمهنة تقتضضي أن تكون ألتحويÓت ألقاسضم ألمشضترك ’أن ألدوأم
في مكان وأحد لمدة أطول ،يجعل من ألصضفة ألمتجردة ،خÓل
أإصضدأرأ’أحكام ،صضفة مركبة ،بحكم ألعÓقات ألتي تربط ألقاضضي
أ’إنسضان بالمكان ،ودخوله في شضبكة عÓقات مختلفة تجعله يصضدر
أحكاما بحكم ألعÓقة ألحديثة ،و’ تخضضع ’أحكام ألمهنة ،موؤسضف
م -ا ي -ح -دث ف -ي ج -ه -از ي -ف -ت -رضس أن ي -ك-ون ح-ي-ادي-ا ب-ع-ي-دأ ع-ن ك-ل
ألتشضنجات ،وغير مقبول فيه أإصضدأر أوأمر للقوة ألعمومية ،بالتدخل
ضضد أفرأد ألجهة نفسضها ،حتى وأإن كانت أ’أسضباب معروفة مسضبقا.
أل -ظ-رف ألسض-ي-اسض-ي أل-ح-رج وأل-وأجب أل-م-ه-ن-ي ي-ق-تضض-ي-ان ع-كسس م-ا
يحدث أليوم ،ما يتولد عنه من عنف مضضاد ،سضوأء من جانب تصضعيد
ألنقابة وتعنت وتشضبث ألقضضاة بمكان عملهم ورفضضهم ألمغادرة،
فالبلد يعيشس حالة مخاضس عسضيرة ،مثقل بالخصضومات من شضتى
ألجوأنب ،حري بهوؤ’ء أ’حتكام أإلى ألضضمير ألمهني وتفويت فرصس
ألتربصس بهذأ ألجهاز ،ألذي أثبت مهنيته وسضلطته ألمسضتقلة عن أية
وصض-اي-ة ،وه-و ي-زج ب-ال-م-ت-ه-م-ي-ن ب-م-خ-ت-ل-ف مكانتهم أ’جتماعية أإلى
غ-ي-اهب ألسض-ج-ون ،صض-ون-ا ل-ل-م-ال أل-ع-ام وح-م-اي-ة ل-ل-ح-ق-وق ألعمومية
ألمشضتركة ،ف Óنجعل من صضرأع هامشضي ،غسضي ’ Óيجف من رطوبة
ألخريف.

لشضغال العمومية والنقل
لم Úالعام لوزارة ا أ
ا أ
يؤوكد من سضكيكدة:

إا‚از اŸششـاريع ‘ آاجالهـا اÙددة

لم Úال -ع -ام ل -وزارة الشض -غ-ال
شض -دد ا أ
العمومية والنقل خÓل زيارته لولية
لسض - -راع ‘ إا‚از
سض- - -ك - -ي - -ك - -دة ،ع - -ل - -ى ا إ
اŸشض-اري-ع ،واسض-تÓ-م-ه-ا ‘ آاجالها اÙددة،
واسض-ت-ه-ج-ن ال-ت-أاخ-ر ال-ك-ب Òال-ذي يعرفه
مشضروع الطريق اŸنفذ الرابط ب Úميناء
سض-ك-ي-ك-دة وال-ط-ريق السضيار شضرق غرب،
ح -يث أاسض -دى ت -ع -ل-ي-م-ات ل-ل-ق-ائ-م Úع-ل-ى
لجراءات الضضرورية
اŸشضروع ،باتخاذ ا إ
ضض - - -د شض - - -رك - - -ة «»texeira Duarte
الÈتغالية اŸنجزة للمشضروع.

سشكيكدة :خالد العيفة
من جهته ،أعتبر ألوألي أن ألمشضروع
ي-ك-تسض-ي أه-م-ي-ة ك-ب-ي-رة ،بربط ألطريق
ألسض-ي-ار ب-ال-م-ي-ن-اء أل-ت-ج-اري بسض-كيكدة،
إ’نعاشس ألحركية ألتجارية ،يمكن من
أسض -ت -ح -دأث م -ن -اصضب ع -م -ل ج -دي-دة،
وخلق ثروة وتطوير أ’قتصضاد ألوطني،
وفي نفسس ألسضياق ،أعطى علي حمدي
شض -ه -ر ديسض -م -ب -ر ك -آاخ-ر أج-ل ’سض-تÓ-م
أل -م -ح-ول-ي-ن أل-م-ن-ج-زي-ن ع-ل-ى مسض-ت-وى
بلدية ألحروشس للطريق ألسضيار شضرق
غرب ،وتسضريع أأ’شضغال على مسضتوى
محطة ألدفع.
ع- -اي -ن أأ’م -ي -ن أل -ع -ام ،خ Ó-ل زي -ارت -ه
للو’ية أشضغال تحديث ألطريق ألوطني
رقم  43على مسضافة  10كلم بمنطقة
وأدي سض -لسض -ل -ة ع -ل -ى مسض -ت -وى ب -ل -دي -ة
ب -وشض -ط -اط -ة ،أي -ن أث-ن-ى ع-ل-ى صض-احب
شض -رك -ة أأ’شض -غ -ال أل-م-ك-ل-ف-ة ب-اإ’ن-ج-از،
ل -ت -ق -ي-ده ب-اآ’ج-ال أل-ت-ع-اق-دي-ة ون-وع-ي-ة
أأ’شض-غ-ال ،ك-م-ا ت-ف-ق-د م-وضض-ع أنجرأف
ألتربة لمنحدر ألطريق ألسضيار شضرق
غرب بمنطقة رأسس ألماء ببلدية عزأبة
شضرق ألو’ية ،وأسضتمع لشضروحات تم
تقديمها من مختصضين في هذأ أإ’طار،
وبذأت ألبلدية زأر أأ’مين ألعام مشضروع
ت-كسض-ي-ة ب-ال-خ-رسض-ان-ة أل-زف-ت-ي-ة للطريق

ألوطني رقم  03أ ب على مسضافة 9.2
كلم.
أوضض -ح أأ’م -ي -ن أل-ع-ام ل-وزأرة أأ’شض-غ-ال
أل -ع -م -وم -ي -ة ،خ Ó-ل م -ع -اي-ن-ت-ه ل-ورشض-ة
أل-م-ح-ط-ة أل-ب-ري-ة ،أل-ت-ي ع-رفت ت-أاخ-رأ
يزيد عن  11سضنة كاملة ،أنه سضيوفد
ل-ج-ن-ة م-ن م-دي-ري-ة ألسض-ك-ة أل-ح-دي-دي-ة
ل- -م- -ع -اي -ن -ة أل -م -نشض -أاة أل -ت -ي ت -ت -وسض -ط
أل- -مشض- -روع ،ل -ل -ت -أاك -د م -ن سض Ó-م -ت -ه -ا،
ومباشضرة أشضغال ألمشضروع’ ،سضيما وأن
هذه ألمنشضأاة ألقديمة ،يمكن أن تكون
خطرأ ’حقا على سضÓمة ألموأطنين،
حسضب رئيسس مكتب ألدرأسضات ألمكلف
بمشضروع ألمحطة ألمتعددة أأ’نماط.
وك- -انت أشض- -غ- -ال ه- -ذه أل -م -ح -ط -ة ق -د
أنطلقت رسضميا سضنة  2008على أن يتم
تسضليمها كما كان مقررأ سضنة  2011لكن
ذلك ل- -م ي- -ت- -ح- -ق- -ق ،ح -يث أع -ت -رضضت
ألمشضروع عدة عوأئق تقنية باإ’ضضافة
إألى ألمشضكل ألذي طفى على ألسضطح
آأن -ذأك م -ع م -ك-تب م-ح-ل-ي ل-ل-درأسض-ات
بسضبب عدم تقيده بدفتر ألشضروط عند
إأنجازه للدرأسضة ألتي أسضتهلكت أموأ’
ك -ب -ي -رة ،وق -د أضض-ط-ر أل-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى
أل - -مشض - -روع إأل- -ى إأع- -ادة إأسض- -ن- -اد ه- -ذه
أأ’خ -ي -رة ل -م -ك -تب درأسض -ات آأخ-ر ل-ك-ن
أل -مشض -روع وأج-ه ع-رأق-ي-ل أخ-رى ل-ي-ت-م
ت - -ح - -وي - -ل - -ه م - -ن م - -دي - -ري- -ة ألسض- -ك- -ن
وأل-ت-ج-ه-ي-زأت أل-ع-م-وم-ي-ة إأل-ى م-دي-رية
ألنقل.
وك -ان أأ’م -ي -ن أل -ع -ام ل -وزأرة أ’شض -غ-ال
ألعمومية وألنقل ،في مسضتهل زيارته
لو’ية سضكيكدة ،عقد أجتماعا بمقر
ديوأن ألوألي ،تلقى فيه عرضضا مفصضÓ
ح -ول وأق -ع أأ’شض -غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة ع-ل-ى
مسض- -ت- -وى أل- -و’ي- -ة ،ب- -حضض- -ور م -دي -رة
أأ’شض -غ -ال أل-ع-م-وم-ي-ة ،م-دي-ري أل-ه-ي-ئ-ة
ألتنفيذية وألسضلطات ألمدنية وأأ’منية.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ألÈوفيسصؤر رشصيد بلحاج رئيسس مصصلحة ألطب ألشصرعي Ãسصتشصفى باشصا:
ضصرورة تنصصيب أللجنة ألؤطنية للصصحة كمرجع علمي وقانؤÊ

06

عندما يفقد ا◊كيم
قان ـ ـون الصصح ـ ـة ا÷دي ـ ـد يهت ـ ـم بالطـب حكمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه..؟!

لول مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة ‘ ا÷زائـ ـ ـ ـ ـر
الشصرعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي أ
Óخطاء ألطبية
^ طب ألنسصاء ،ألتؤليد وألعيؤن أك Ìألتخصصصصات عرضصة ل أ
لكادÁية أ÷زأئرية للطب ألشصرعي ورئيسس مصصلحة هذأ ألتخصصصس Ãسصتشصفى مصصطفى باشصا أ÷امعي ،لدى نزوله ضصيفا
دعا ألÈوفيسصؤر رشصيد بلحاج رئيسس أ أ
لسصرأع ‘ تنصصيب أللجنة ألؤطنية ألعليا للصصحة كمرجع علمي
على منتدى «ألشصعب» عشصية أنعقاد أŸؤؤ“ر ألدو‹ ( )3للطب ألشصرعي با÷زأئر ،إأ ¤ضصرورة أ إ
لشصكالت ألطبية ألقضصائية ،مÈزأ دور ألطب ألشصرعي ‘ خدمة مسصار ألعدألة وألتحقيق.
وقانؤ،Êمهامها ألتدخل ◊ل أ إ

صصونيا طبة
تصصوير  :عباسس تيليوة
خ  Ó- -ل ن - -د و ة ن ش ض - -ط - -ه - -ا  ،أ م س س  ،ر ئ - -ي س س
ألأك-ادي-م-ي-ة أل-ج-زأئ-ري-ة للطب ألشضرعي
أل-ب-روف-يسض-ور رشض-ي-د ب-ل-ح-اج ،بالمنتدى،
أكد أن قانون ألصضحة ألجديد ،2018
أعطى أهمية للطب ألشضرعي لأول مرة
في تاريخ ألجزأئر في بابه ألسضادسس من
خÓل تحديد مهام ألطبيب ألشضرعي،
خ -اصض -ة ف -ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ع-ن-ف ألإرأدي
وغ -ي -ر ألإرأدي ،ف -ي أن-ت-ظ-ار أل-ق-رأرأت
أل -ت -ن -ف -ي -ذي -ة ،م -ب -رزأ أإي -ج-اب-ي-ات-ه ع-ل-ى
مسض- - -ت- - -ق- - -ب- - -ل أل- - -طب ألشض- - -رع - -ي ف - -ي
أل -ج -زأئ -ر،مضض -ي -ف -ا أن ق -ان -ون ألصض-ح-ة
ألجديد يجب أن يتكيف مع ألتطورأت
ألحاصضلة في ألطب وفق معايير علمية
دقيقة.
و أفاد بلحاج أن ألدولة أولت أهتماما
لخ -تصض -اصس أل -طب ألشض -رع -ي ،وه-و م-ا
ج- -ع- -ل ع -دد ألأط -ب -اء ألشض -رع -ي -ي -ن ف -ي
ألجزأئر يتجاوز بكثير عدد ألمختصضين
ف- -ي أل- -دول أل- -م -ج -اورة،ح -يث ت -حصض -ي
أل -ج -زأئ -ر أإل -ى ي-وم-ن-ا ه-ذأ  240طبيب
شض -رع -ي ،ف -ي ح -ي -ن ي-ق-در ع-دده-م ف-ي
أ ل -م -غ -ر ب  1 4ط -ب -ي -ب -ا و ل -ي -ب ي ا  1 7ط ب ي ب ا ،
مضض -ي -ف -ا أن أل -م -وؤت -م -ر أل-دول-ي أل-ث-الث
لÓ-أك-ادي-م-ي-ة أل-جزأئرية للطب ألشضرعي
سض- -ي- -ع- -رف مشض- -ارك- -ة خ- -ب- -رأء و أط- -ب- -اء
شض- -رع- -ي -ي -ن ع -رب وم -م -ث -ل -ي -ن م -ن دول
ألمغرب ألعربي سضيشضكل ملتقى تكوينيا
بيدأغوجيا لتبادل ألخبرأت وألمقارنة
بين ألمنظومات ألصضحية ألقضضائية.
وأع -ت -ب -ر أل-طب ألشض-رع-ي ف-ي أل-ج-زأئ-ر
دخ - -ل م - -رح- -ل- -ة ج- -دي- -دة -م- -وأك- -ب- -ةل-ل-ت-ط-ورأت أل-ح-اصض-ل-ة م-ن خÓل رقمنة
ألخ -تصض -اصس ،خ -اصض -ة ف -ي ظ-ل ت-ن-ام-ي
قضض- -اي- -ا ألإج -رأم ،م -وؤك -دأ أن ألأط -ب -اء
ألشض- -رع- -ي- -ي -ن ع -ل -ى مسض -ت -وى أل -م -رأك -ز
ألسض -تشض -ف-ائ-ي-ة يسض-ت-ق-ب-ل-ون ي-وم-ي-ا ع-دة
ح -الت ت -ت-ع-ل-ق ب-ال-ع-ن-ف أل-ج-نسض-ي ضض-د
أل - -نسض - -اء وضض - -رب ألأط- -ف- -ال أل- -قصض- -ر،
ب- -الإضض- -اف- -ة أإل- -ى م- -م- -ارسض -ات أل -ع -ن -ف
ألجسضدي ضضد ألأشضخاصس ألمسضنين ألتي
باتت منتشضرة بكثرة.
وف-ي-م-ا ي-خصس م-ل-ف ألأخ-ط-اء أل-ط-ب-ية،

كشض -ف أل -ب -روف -يسض -ور ب -ل-ح-اج ع-ن أك-ث-ر
ألقضضايا ألمطروحة في أروقة ألعدألة،
في مقدمتها ألأخطاء ألتي ترتكب على
مسض- - -ت- - -وى أخ- - -تصض- - -اصس طب أل- - -نسض - -اء
وأل -ت -ول-ي-د ،وك-ذأ طب وج-رأح-ة أل-ع-ي-ون
وأل-ج-رأح-ة أل-ع-ام-ة وضض-ح-اي-ا أل-ج-رأح-ة
أل- -ت -ج -م -ي -ل -ي -ة وأخ -تصض -اصس أل -ت -خ -دي -ر
وألإن -ع -اشس ،ب -الإضض -اف -ة أإل-ى أسض-ت-ع-م-ال
أل-م-وؤث-رأت أل-ع-ق-ل-ي-ة ،م-نبها أإلى ضضرورة
أل-ت-ف-رق-ة ب-ي-ن ألإه-م-ال أل-ط-بي وألخطاأ
ألطبي ،زيادة على ألحاجة أإلى جمعيات
مكلفة بحماية ضضحايا ألأخطاء ألطبية.
وت-ط-رق رئ-يسس ألأك-ادي-م-ي-ة أل-ج-زأئ-رية
للطب ألشضرعي أإلى ألحديث عن كوأرث
ألطب ألبديل ألتي خلفت ألعديد من
ألضض -ح -اي-ا بسض-بب ل-ج-وء ع-دد ك-ب-ي-ر م-ن
ألموأطنين أإلى ألأعشضاب ألطبية لعÓج
أمرأضس مسضتعصضية مقابل ألتخلي عن

أل -ع Ó-ج أل -ط -ب-ي أل-عصض-ري ،م-ح-ذرأ م-ن
ه -ذه أل -ع -ادأت أل-خ-اط-ئ-ة أل-ت-ي ت-ت-ط-لب
فرضس عقوبات في حق ألمسضوؤولين عن
ذلك مع أإعطاء ألصضيغة ألقانونية.
وبصض-ف-ت-ه رئ-يسس أل-ل-ج-ن-ة أل-ب-ي-دأغ-وجية
للطب ألشضرعي ،قال ألبروفيسضور رشضيد
ب-ل-ح-اج أإن-ه ت-م أن-ت-ه-اج سض-ي-اسض-ة تكوينية
فعالة من خÓل أإشضرأف ألأسضاتذة ذوي
ألخبرة ألطويلة في ألمجال على تكوين
ألأط -ب -اء ألشض -رع -ي -ي-ن ،زي-ادة ع-ل-ى ذلك
يشض - -رف - -ون ع - -ل - -ى ت - -ك - -وي - -ن أل - -قضض - -اة
وألمحامين وضضباط ألشضرطة ألقضضائية
ألتابعين لÓأمن وألدرك ألوطني ،وحتى
ألسض -لك ألشض -ب -ه أل -ط -ب -ي يسض -ت -ف -ي -د م -ن
أل-ب-رن-ام-ج أل-ت-ك-وي-ن-ي بتدريب ممرضضين
على أكتسضاب ثقافة ألمسضوؤولية ألطبية.
و أوضضح في ذأت ألسضياق قائ« Óلسضنا
م-خ-تصض-ي-ن ف-ي أل-ق-ان-ون ول-ك-ننا كخبرأء

ف- - -ي أل- - -طب ألشض- - -رع - -ي نسض - -ع - -ى أإل - -ى
أل - -مسض - -اه - -م - -ة ف- -ي خ- -دم- -ة أل- -ع- -دأل- -ة
وألتحقيق ،أإذ يلجاأ ألقضضاة وألمحامون
في بعضس ألحالت أإلى خبرة ألأطباء
ألشض -رع -ي -ي -ن ،ب -السض -ت -ف -ادة م -ن دورأت
تكوينية».
و ع - -ن أ ل - -م - -وؤ ت - -م - -ر أ ل - -د و ل - -ي أ ل - -ث - -ا ل ث
ل Óأ ك ا د ي م ي ة أ ل ج ز أ ئ ر ي ة ل ل ط ب أ ل ش ض ر ع ي ،
أ ش ض ا ر أإ ل ى أ ن ه ي ض ض م  8 5خ ب ي ر أ م ت د خ Ó
م -ن أ ل -ج -ز أ ئ -ر و د و ل أ خ -ر ى ب -م ش ض -ا ر ك -ة
أإ ط ا ر أ ت ج ا م ع ي ة ف ي ع د ة ت خ ص ض ص ض ا ت
و أ ط ب ا ء و م م ث ل ي ن ع ن أ لأ م ن و أ ل د ر ك
أ ل -و ط -ن -ي -ي -ن و أإ ط -ا ر أ ت ف -ي و ز أ ر ة أ ل -د ف-ا ع
أ ل و ط ن ي و م ح ا م ي ن و ق ض ض ا ة  ،م وؤ ك د أ أ ن
أ ل -م -وؤت -م -ر س ض -ي -خ -ر ج ب -ت -و ص ض -ي -ا ت ه -ا م -ة
س ض -ت -ق -د م أإ ل -ى و ز أ ر ة أ ل -ع -د ل و أ ل ص ض -ح -ة ،
ب -ا لإ ض ض -ا ف-ة أإ ل -ى ت -ح ض ض -ي -ر ص ض -ي -غ -ة ط -ب -ي -ة
قانونية.

^ أم Úبلعمري

من أنبل أŸهن ألتي Áكن أن يشصتغل بها
أŸرء على ألطÓق هي ألطب ،كيف ل
وهي مهنة أإحياء ألأنفسس قبل ألأبدأن،
ف -ك-م م-ن ط-ب-يب أن-ق-ذ م-ريضص-ا م-ن م-ؤت
ﬁقق و أعاد أإ ¤أآخر ألسصمع وألبصصر بل
ب -عث ف-ي-ه حب أ◊ي-اة وألإق-ب-ال ع-ل-ي-ه-ا
م- -ن ج- -دي- -د ف -اسص -ت -ح -ق أل -ط -ب -يب ل -قب
أ◊ك -ي -م لأن -ه ب -ح -ك-م-ت-ه ي-دأوي أل-ع-ل-ل
وألأسصقام ويكفيه شصرفا وفرحا أن يرى
مريضصه يتعافى ؟.
صص-ح-ي-ح أن أل-ط-ب-يب ك-غÒه م-ن أل-بشص-ر
ل -دي -ه أ◊اج -ي -ات أل -ت -ي ي -ح -ت -اج -ه-ا أي
أإنسصان من مسصكن ،مطعم وملبسس وحتى
م-ركب و أج-ه-د ن-فسص-ه و أف-ن-ى شص-بابه من
أجل –قيق كل ذلك بكد جبينه ،لهذأ
من أÿطاأ ألعتقاد أن ألطبيب جمعية
خÒية يشصتغل بدون مقابل لأن ذلك
غ Òم -ن -ط -ق -ي ول م -ع-ق-ؤل ف-ل-ك-ل ج-ه-د
مقابل ،لكن من غ ÒأŸعقؤل ول أŸقبؤل
أن ي -ح -نث أل -ط -ب -يب ب -قسص -م أي -ب-ؤق-رأط
وينسصى أن مهنته ليسصت Œارة مربحة
بقدر ما هي ألتزأم أخÓقي وتعهد أمام
أل-ل-ه ق-ب-ل قسص-م أل-ط-ب-يب ،ل-ه-ذأ قد Œد
ب- -عضس أŸم- -ارسص- -ات م- -ا يÈره -ا ‘ ب -عضس
أŸه -ن ألأخ -رى ول-ك-ن ل Áك-ن تÈي-ره-ا
أبدأ عندما تصصدر عن طبيب Áكن لأي
منا أن يؤدع نفسصه أمانة ب Úيديه ‘
أع-ق-د أل-ع-م-ل-ي-ات أ÷رأح-ية مثل ألقلب
وأŸخ؟ لأن ألشصعؤر بالأمان وألطمئنان
ب Úي -دي ط -ب -ي -بك ه -ي ب -دأي -ة أل-ت-ع-ا‘
وألشص- -ف- -اء ،لأن ألأث- -ر أل- -ن -فسص -ي ل -ذلك
وق -ع -ه ك -ب Òع -ل-ى ألإنسص-ان ول-ك-ن ع-ل-ى
أل - -ع - -كسس ع - -ن - -دم - -ا يصص - -ادفك ط - -ب- -يب
يشصعرك باأن همه ألؤحيد هؤ أ◊صصؤل
ع- -ل- -ى م- -الك ق -ب -ل شص -ف -ائك ب -تصص -رف -ات
أصص -ب -حت م -ن -تشص -رة ـ لÓ-أسص-ف  -م-ث-ل أن
ي -ك -ؤن ه -ذأ أل -ط-ب-يب Áارسس م-ه-ن-ت-ه ‘
أل- -ق -ط -اع أل -ع -ام ول -ك -ن -ه ي -جÈك ع -ل -ى
أإج -رأء أل -ع -م -ل -ي -ة ع -ل -ى ي-دي-ه ول-ك-ن ‘
ع -ي -ادة خ -اصص-ة وÃب-ال-غ خ-ي-ال-ي-ة ؟ ه-ل
Áك -ن أن ي -ج -د أح -ده -م مÈرأ م -ق -ن -ع -ا
لطبيب كهذأ؟ وهل Áكن لهذأ ألأخÒ
أن ي -ت-ح-ج-ج بضص-ع-ف أل-رأتب ‘ أل-ق-ط-اع
ألعام أو أي مÈرأت أخرى تتناقضس مع
م- -ه- -ن- -ة ورسص- -ال- -ة أل- -ط- -ب- -يب أل -ت -ي ه -ي
ب- -الأسص- -اسس أل- -عÓ- -ج أول وأŸادة ث -ان -ي -ا،
ول-ك-ن أن ت-ن-ق-لب أŸع-ادل-ة ع-ن-د ب-عضصهم
أإ ¤درج- -ة أن- -ه ي- -ت- -ف -رج ع -ل -ى م -ريضس
Áؤت أم -ام -ه ول ي -ف -ع -ل شص -ي -ئ -ا لأن-ه ل
Áلك مقابل ألعÓج ،فهذأ ل Áكن أإل
أن يصص- -ن- -ف خ- -ائ -ن -ا ل -قسص -م أي -ب -ؤق -رأط
ف -ك -ي -ف ي -ط -ل -ق ع-ل-ى م-ث-ل ه-ؤؤلء ل-قب
«أ◊كيم»؟!

لدلة وأŸعاي Òألقانؤنية ورأء تأاخر ألفصصل ‘ ألقضصايا
غياب أ أ

طب التجميل موجود ‘ ا÷زائر وغ Òمؤوطر قانونيا
أرجع رئيسس مصصلحة ألطب ألشصرعي Ãسصتشصفى
لكادÁية أ÷زأئرية للطب
مصصطفى باشصا ورئيسس أ أ
ألشصرعي ،رشصيد بلحاج ،لدى أسصتضصافته Ãنتدى
جريدة «ألشصعب» ،عشصية أنعقاد أŸؤؤ“ر ألدو‹
ألثالث للطب ألشصرعي ،أليؤم وغدأ ،بقصصر ألثقافة
لخطاء
مفدي زكريا ،ألتأاخر ‘ تعؤيضس ضصحايا أ أ
لروقة
ألطبية ألذين Áثلؤن ‡ ٪95ن ÷أاوأ أ
ألعدألة و ⁄يتم تعؤيضصهم إأ ¤صصعؤبة أ◊صصؤل على
دليل علمي قاطع وعدم أحÎأم أŸعاي Òألقانؤنية ‘
لحكام غ Òمنصصفة وأحيانا
–ليل ألقضصايا يجعل أ أ
أخرى عدم ألؤصصؤل إأ ¤نتائج رغم مرور  13سصنة
على أÙاكمة ،ما يسصتدعي ألتعجيل ‘ تنصصيب
أللجنة ألعليا للصصحة للفصصل ‘ ألعديد من ألقضصايا.

خالدة بن تركي

أوضضح ألبروفيسضور بلحاج ،أمسس ،خÓل ندوة نقاشس تحت
ع -ن-وأن «أل-طب وأل-ق-ان-ون ع-ل-ى ضض-وء ق-ان-ون ألصض-ح-ة أل-ج-دي-د
 ،»2018أن تنصضيب أللجنة ألعليا للصضحة كمرجع علمي وقانوني
بات ضضروريا خاصضة في ملف أألخطاء ألطبية ألذي يطرح
بكثرة في ألمحاكم بالنظر إألى أرتفاع عدد ألقضضايا ألتي
تسضتوجب من أللجنة ألتي لم تدخل ألخدمة بعد ألتشضاور بين
أألخصضائيين لتحديد ألخطأا من أإلهمال ألطبي للفصضل في

ألكثير من ألقضضايا.
أكد بلحاج بخصضوصس قانون ألصضحة ألجديدة أنه يسضلط ألضضوء
على هذأ ألنوع من ألقضضايا لتحديد ألخطأا من أإلهمال ألطبي
ألذي يسضتلزم من جميع أألطرأف ألمعنية أطباء شضرطة وقضضاة
ألتكوين ألجيد قبل ألتحقيق في ألقضضية وإأصضدأر ألحكم ألذي
يجب أن يتماشضى مع نوعية ألخطأا خاصضة عندما يتعلق أألمر
بعجز أوبتر ألحد أألعضضاء أو حالة ألوفاة ألتي تسضتوجب
ألتعويضس ألكبير ومعاقبة كل متسضبب في ألخطأا ألطبي سضوأء
كان كبيرأ أو صضغيرأ قصضد دفع أألطباء إألى ألحرصس أكثر على
صضحة ألمرضضى.
وبشض -أان قضض -اي -ا أألخ -ط -اء أل -ط -ب-ي-ة أل-م-وج-ودة ب-ال-ع-دأل-ة ق-ال
ألبروفيسضور إأنها تتعلق بطب ألتوليد وألنسضاء ،طب جرأحة
ألعيون ،ألجرأحة ألتجميلية ،أإلنعاشس وألطب ألبديل ألذي
يشضهد أليوم ألكوأرث في ظل لجوء ألبعضس إألى إأعطاء ألمرضضى
سضموما قد تودي بحياتهم ،ناهيك عما يحدث من أخطاء
ب -ال-ع-ي-ادأت أل-خ-اصض-ة أل-ت-ي م-ن أل-م-ف-روضس أن ت-ك-م-ل أل-ق-ط-اع
ألعمومي وليسس ألعكسس.

شصهادة ألتجميل غ Òمقبؤلة ‘ وزأرة ألتعليم
لطباء تطؤعي
ألعا‹ وعمل أ أ
بخصضوصس طب ألتجميل في ألجزأئر وألكوأرث ألناتجة عن
إأقبال ألكثيرين على عمليات ألتجميل ألتي لم تقف عند

لسضنان وعمليات غرسس ألضضرسس إألى غاية تجميل
طبيب أ أ
ألشضكل ألخارجي بعيدأ عن طب تجميل ألحروق ألمدروسس
ب -ال -ج-زأئ-ر دون أل-حصض-ول ع-ل-ى ألشض-ه-ادة أل-ت-ي ت-ع-ت-ب-ر غ-ي-ر
لطباء تطوعيا
مقبولة في وزأرة ألتعليم ألعالي ويبقى عمل أ أ
في غير هذأ ألمجال قد يصضل إألى ألمحاكم في حال حدوث
عاهة أو وفاة.
وأبرز ألمتحدث دور وزأرة ألصضحة وأخÓقيات مهنة ألطب
في ردع ألظاهرة ألتي تتم غالبا في ألعيادأت ألخاصضة ألتي
يلجأا إأليها ألمرضضى للقيام بعمليات ألتجميل بعيدأ عن
لعين ،في وقت قد تكلفهم حياتهم في حال حدوث خطأا،
أأ
خاصضة وأن ألتخصضصس غير مدروسس بالجزأئر وألشضهادأت
ألمعتمدة محصضل عليها من ألخارج ،ل يمكن أعتمادها
كشضهادة في تخصضصس ألتجميل.
وق -ال بشض -أان أل -طب أل -ب -دي -ل إأن أل -ك -ث-ي-ر م-ن أل-ج-زأئ-ري-ي-ن
يقصضدون ألطب ألبديل لعÓج أمرأضضهم ألنفسضية وألعضضوية
لع-م-ار وأل-مسض-ت-وي-ات وع-ب-ر ك-ل
وم-ن م-خ-ت-ل-ف ألشض-رأئ-ح وأ أ
لم -رأضس أل -مسض-ت-عصض-ي-ة
ولي -ات أل -وط -ن خ -اصض -ة م -رضض -ى أ أ
كالسضرطان باختÓف أنوأعه وألذي تطورت ألدرأسضات به
لدوي-ة حسضب ن-وع أل-خÓ-ي-ا
ع -ل-م-ي-ا ح-يث أصض-ب-حت ت-ح-دد أ أ
ألسضرطانية ،غير أنه في ألطب ألبديل يلجأا أحيانا ألمريضس
لخطار ألصضحية ألتي قد
إألى وقف ألعÓج دون علمه با أ
تنجم عن ذلك.

الثÓثاء  0٥نوفمبر  201٩م
الموافق لـ  08ربيع األول  1٤٤1هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ضشرورة إاششراك القطاع اÿاصص ‘ التكوين وجودة اÿدمات

ا÷راح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون يواجهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون مشصكـ ـ ـ ـ ـل
نقـ ـ ـصص أاعـ ـ ـ ـ ـوان الشصب ـ ـ ـ ـ ـ ـه الطب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
ششدد الÈوفسشور رششيد بلحاج رئيسص ا’أكادÁية ا÷زائرية للطب الششرعي ،على ضشرورة اإششراك
القطاع اÿاصص ‘ التكوين ‘ ،ظل التطور الرهيب الذي تششهده اŸنظومة الطبية ‘ العا ،⁄بعد اأن
صشار للذكاء ا’صشطناعي حصشة معتÈة ،حيث بات ا’عتماد على «الروبوتيك» سشاريا ’إجراء العديد من العمليات ا÷راحية
الدقيقة ،واأمام –دي غياب ميكانزمات التكوين ،مراهنا على ضشرورة عودة العÓقة ا÷وارية ب Úالطبيب اŸعالج واŸواطن
اŸريضص.

العدد

١٨٠٩١

07

اسشتهـــــÓك اŸكمـــــÓت
الغذائيـــــة اختيــــــاري

التـ ـداوي الذات ـ ـ ـي ..
حري ـ ـ ـ ـة شصخصصيـ ـ ـ ـة
اسشتهÓك اŸكمÓت الغذائية
اختياري ،هي ظاهرة عاŸية
ناŒة عن تغ Òالنمط الغذائي
الذي صشاحبه تغي ‘ Òسشلوكات
ا’أششخاصص حسشب ما اأكده
الÈوفسشور رششيد بلحاج رئيسص
ا’أكادÁية ا÷زائرية للطب
الششرعي.

حياة  /ك

فضضيلة بودريشش
دعا البرفسسور بلحاج عشسية انعقاد المؤوتمر
Óك -ادي-م-ي-ة ب-مشس-ارك-ة 8٥
ال -دول -ي ال -ث -الث ل  -أ
متدخ ،Óمن داخل وخارج الوطن ،باإلضسافة
إالى إاطارات جامعية ومشساركين من مختلف
ال-ت-خصسصس-ات ،إال-ى ت-ك-ام-ل ال-ق-ط-اع-ين العام
والخاصس ،بهدف تقديم خدمة ذات جودة
ع-ال-ي-ة ل-ل-م-واط-ن-ي-ن ،ف-ي ظ-ل ه-جرة األطباء
المختصسين أاصسحاب الكفاءات نحوالخارج،
بعد أان أاصسدرت فرنسسا تعليمة تسسمح فيها
ب-إادم-اج األط-ب-اء ال-م-غ-ارب-ة دون شس-رط ت-وف-ر
الشسهادة المعادلة ،ومن الظواهر التي قال
بلحاج خÓل رده على سسؤوال «الشسعب» ،إانها
أاثرت كثيرا على أاداء القطاع العمومي ،نزوح
األطباء المختصسين ذوي الخبرة نحو القطاع
ال -خ -اصس بسس -بب ارت -ف -اع ال -رواتب ،وأاع -ط-ى
م -ث -ال ع-ل-ى ذلك ب-ن-زوح األط-ب-اء ف-ي م-ج-ال

ج -راح-ة ال-ق-لب وال-ع-ي-ون وال-م-ف-اصس-ل ،ح-يث
يمكن لجراح أان يتقاضسى أاجرا ل يقل عن
سس -ق -ف  100م -ل -ي-ون سس-ن-ت-ي-م ل-دى ال-ق-ط-اع
ال -خ-اصس .ول-م ي-خ-ف ال-ب-رفسس-ور أان ال-ه-ج-رة
مرشسحة لÓرتفاع كون جيل الشسباب دائما
يتطلع نحو أافق أافضسل ولديه طموح كبير
للتموقع في وضسعية أافضسل مهنيا وماديا.
اعترف رئيسس األكاديمية الجزائرية للطب
الشسرعي ،بوجود نقصس كبير في أاعوان الشسبه
ال -ط -ب -ي وم -واج-ه-ة ال-ع-دي-د م-ن ال-ج-راح-ي-ن
لمشسكل غياب الممرضس المكلف بالتخدير
في الدقيقة األخيرة ،بسسبب توقف التكوين
ف -ي م -ج -ال الشس -ب -ه ط -ب -ي ،ون -زوح أاصس-ح-اب
الخبرة نحو القطاع الخاصس الذي يغريهم
برواتب ومنح إاضسافية ،وعلى خلفية أانه في
السسابق كان عون الشسبه طبي يتكون لمدة
سسنة فقط أاي  6أاشسهر نظري ونصسف سسنة
ت-ط-ب-ي-ق-ي ،ب-ي-ن-م-ا ب-ع-د ذلك صس-ار يشس-ت-رط 3

سسنوات تكوين مع ضسرورة أان يكون المتكون
حاصس Óعلى شسهادة البكالوريا .ووقف على
بعضس التجاوزات التي تحدث أاحيانا في ظل
ال -ن -قصس ال -ف -ادح ف -ي ال-ق-ابÓ-ت خ-اصس-ة ف-ي
ال- -ولي- -ات ال- -داخ -ل -ي -ة ،م -م -ا ي -ف -رضس أام -ام
ال -ح-الت ال-مسس-ت-ع-ج-ل-ة ق-ي-ام ال-ط-ب-يب ال-ع-ام
بتوليد الحوامل ،وأاشسار إالى بعضس المخاطر
التي قد تواجه المواليد الجدد في غياب
ال-م-ك-ل-ف ب-اإلن-ع-اشس ،ح-يث ق-د ي-ول-د ال-طفل
مشسلول أاومعاقا.
وال -ج -دي -ر ب -اإلشس-ارة أان-ه ت-مت إاث-ارة مسس-أال-ة
تمركز العديد من العيادات في مكان واحد،
بينما تختفي في مناطق تكثر بها الكثافة
السس -ك -ان-ي-ة ،وأاوضس-ح أان-ه ب-السس-ع-ي-د ح-م-دي-ن،
ت- -وج -د ال -ع -دي -د م -ن ال -ع -ي -ادات ال -خ -اصس -ة،
وب - -خصس - -وصس ال - -طب ال - -ب - -دي- -ل وال- -ت- -داوي
باألعشساب تطرق إالى العديد من المخاطر،
م -ع -ت -ب -را أان ع-م-ل-ي-ة إان-ت-اج أاي دواء وط-رح-ه

لÓسستهÓك عبر األسسواق يتطلب على األقل
 ٥سس -ن -وات ك -ام -ل-ة ،وأاح-ي-ان-ا ب-عضس األدوي-ة
ت -ح -ت -اج إال -ى م -ا ل ي -ق-ل ع-ن  20ع-ام-ا قبل
طرحها في األسسواق ،حتى يتأاكد أانه يمكنها
أان تسساعد المريضس على التماثل للشسفاء.
ي -ذك -ر أان ح-ج-م ال-ف-ح-وصس-ات يسس-ج-ل أاع-ل-ى
نسسبة له في القطاع الخاصس ،بينما العمليات
الجراحية الصسعبة تجرى في القطاع العام
على غرار األمراضس العقلية وحوادث المرور
وجراحة القلب ،وما إالى غير ذلك.

قال البروفسسور بلحاج ،أامسس ،خÓل منتدى
جريدة «الشسعب» في ندوة نقاشس حول «الطب
والقانون» إان المكمÓت الغذائية كانت موجودة
في السسابق حيث أان األم أاوالجدة تدخر بعضس
ال-م-واد ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ع-ل-ى غ-رار ال-ت-ي-ن ال-مجفف،
حيث تسستعمله مع زيت الزيتون للحصسول على
الطاقة والحفاظ على الصسحة.
كما كانت األمهات والجدات في زمن مضسى
تسستعمل مواد أاخرى لÓسستطباب كزيت الزيتون
م-خ-ل-وط ب-ال-م-ل-ح ،ل-م-ع-ال-ج-ة اآللم وال-ك-دمات،
مشسيرا إالى أان ثقافة «الندرة « التي كانت سسائدة
ل -دى ال -م -ج -ت -م -ع ال -ج -زائ -ري ،ج -ع -ل -ت -ه ي-ت-خ-ذ
احتياطات العÓج في حال عدم توفر الدواء
الكيميائي ،أاوقلة الدخل ،الذي يحول دون زيارة
الطبيب واقتناء األدوية.
وإاذا كانت ظروف المعيشسة في الزمن الماضسي،
تتطلب اللجوء إالى المواد الطبيعية التي هي في
المتناول ،فاألمور اآلن تغيرت كثيرا كما ذكر
بلحاج ،فالنمط الغذائي لم يعد نفسسه الذي
كانت تتناوله األجيال السسابقة ،الوجبات اليومية
أاصسبحت عبارة عن أاكل سسريع ،وظهر معه ما
يسسمى بالمكمÓت الغذائية ،التي هي عبارة عن
ظ -اه -رة ع -ال -م -ي-ة ول-يسست خ-اصس-ة ب-ال-ج-زائ-ر -
حسسب المتحدث  ،-وقد سساهم في انتشسارها
بشسكل كبير « اإلشسهار» عبر وسسائل التصسال
التقليدية ووسسائط التواصسل الجتماعي.
أاب -رز ال -م -ت -ح-دث أان ال-ت-داوي ال-ذات-ي «auto
«  médicationيدخل في إاطار الحرية
الشسخصسية ،ولكن ل بد من أاخذ الحتياطات
وتناول األدوية بمقدار ،كاشسفا أان تناول أادوية
بطريقة فوضسوية ،وبدون نصسيحة الطبيب يؤودي
إالى نتائج وخيمة ،كما أان طول اسستعمال بعضس
األدوية بدون اسستشسارة طبية لمدة أاطول يؤودي
إالى آاثار جانبية خطيرة.

وثيقة «الرضشا» ’ تخلي مسشؤوولية العيادات اÿاصشة

العدالة ا÷زائرية ل تعتد بها ‘ التقاضصي

من منا  ⁄يقع له هذا السشيناريو وهو يرافق أاحد أاقاربه إا ¤إاحدى العيادات اÿاصشة
’جراء عملية جراحية ،حيث أاول ما يقدم له ،وثيقة تسشمى وثيقة «الرضشا» من
إ
أاجل التوقيع عليها والقبول ببنودها وكأانه عقد بينك وب Úتلك العيادة أاو تعّهد
Áضشيه اŸقبل على إاجراء عملية جراحية أاو أاحد مرافقيه تخلي عÈه تلك العيادة
اÛتمع  ⁄يعد يصشف الطبيب با◊كيم
كل مسشؤوولية Ÿا سشيجري لذلك اŸريضص بعد العملية؟ يعني حتى موت اŸريضص على
طاولة غرفة العمليات ’ تتحمل العيادة اŸسشؤوولية كما هو مدون ‘ تلك الورقة؟.
في مجال الطب ألن الأول يمكن أان يقع فيه أاي
طبيب ألن الطبيب  -حسسبه  -هوبشسر في آاخر
أارجع الÈوفيسشور رششيد بلحاج ويفضسلون إاجراء بعضس العمليات الجراحية األخ - - -ي - - -رة ضس - - -د األط - - -ب - - -اء ف- - -ي ب- - -عضس
اعتبر البروفيسسور رشسيد بلحاج ،رئيسس مصسلحة المطاف ومعّرضس كغيره لرتكاب األخطاء التي
’كادÁية ا÷زائرية لتطوير بالعملة الصسعبة في عيادات أاجنبية في ظل ال -مسس -تشس -ف -ي -ات ال-ع-م-وم-ي-ة وام-ت-دت ل-غ-اي-ة
رئيسص ا أ
ال -طب الشس -رع -ي ب -مسس -تشس -ف -ى مصس -ط-ف-ى ب-اشس-ا تسسبب مخلفات للمريضس وهناك مواد قانونية
علم الطب الششرعي ،أامسص ،سشبب تنامي ظاهرة األخطاء الطبية التي أاخذت القطاع الخاصس الذي لم يسسلم منها.
الجامعي ورئيسس األكاديمية الجزائرية لتطوير تعالج هذا الباب ولكن غير المقبول  -حسسب
التنقل اŸتزايد للمرضشى إا ¤اÿارج في السسنوات األخيرة منحى تصساعديا في ودعا البروفيسسور في األخير إالى اللتفاف
علوم الطب الشسرعي أان تلك الوثيقة هي عمل بلحاج  -هو اإلهمال الذي تترتب عنه نتائج
للتداوي والعÓج ’ سشيما ‘ السشنوات القطاعين العمومي والخاصس واصسفا رقم حول القطاع الحسساسس الذي ورغم النقائصس
غير أاخÓقي ل يمت لهذه المهنة النبيلة بأاي وخيمة قد تؤودي الى وفاة المريضس ومثل هذه
’خÒة Ãجرد التعرضص لوعكة األخطاء الطبية في الجزائر بالرقم األسسود التي يعرفها إال أانه تطور في الكثير من
ا أ
صسلة ولكنها ـ ل أ
Óسسف  -ممارسسة شسائعة لدى ال -ح -الت ل تسس-ام-ح ف-ي-ه-ا ألن-ه-ا ق-د ت-رق-ى إال-ى
صشحية قد تعالج ‘ أابسشط بالنظر لعدد القضسايا المطروح على مسستوى المجالت والختصساصسات.
الكثير من العيادات الخاصسة سسّيما في السسنوات درجة القتل العمد وفي هذا الصسدد ّعدد بلحاج
مسشتوصشفات البÓد لعدة أاسشباب العدالة.
األخيرة ،وفي هذا الصسدد قال بلحاج إان الطبيب بعضس الحالت التي صسادفته في مسساره المهني
أابرزها عدم احÎام أاخÓقيات مهنة وحسسب رشسيد بلحاج فهناك أاسسباب أاخرى
وإان ك- -ان ل يضس -م -ن لك الشس -ف -اء ول -ك -ن م -ن بصسفته طبيبا شسرعيا يسساهم في التحقيقيات
الطب لدى بعضص اŸنتسشب Úلهذا زع-زعت ال-ث-ق-ة ب-ي-ن ال-م-رضس-ى ال-ج-زائ-ري-ين
واجبه أان يوفر كل الشسروط الضسرورية ال -ج-ن-ائ-ي-ة م-ن خÓ-ل ت-ق-دي-م خ-ب-رات وم-ن ب-ي-ن
القطاع ا◊يوي .وال -ق -ط -اع الصس -ح-ي ع-ل-ى غ-رار ال-عشس-ري-ة
ال-م-ادي-ة وال-م-ع-ن-وي-ة ل-ن-ج-اح ال-ع-م-لية ال -ح -الت ال -ت-ي ذك-ره-ا ه-ووج-ود ط-ب-يب أاسس-ن-ان
السس -وداء ال -ت -ي م -رت ب -ه -ا ال -ب Ó-د وم-ا
وعÓ- -ج ال- -م- -ريضس ،أاي أان- -ه ع -ل -ى ي -ج -ري ع -م -ل -ي -ات ت -ج -م-ي-ل داخ-ل ع-ي-ادة ل-طب
@ ٢٤٠طبيب ششرعي با÷زائر الرائدة مغاربيا
أاسسفرت عنه من مخلفات سسلبية على
الطبيب أان يسستنفد كل ما لديه األسسنان وعلى كرسسي طب األسسنان في حين أان
تأاسسف البروفيسسور رشسيد بلحاج الذي نزل ال-ب-ن-ي-ة ال-ت-ح-ت-ي-ة ل-ل-بÓ-د وك-ذا ع-لى
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@
من أاجل عÓج الحالة التي بين م-ث-ل ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ات ت-ح-ت-اج إال-ى أام-اك-ن وع-ت-اد
ضسيفا على منتدى يومية «الشسعب» في ندوة ال-م-واط-ن ال-ذي ل-م ي-ت-ل-ق ال-رع-اية
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يديه ولكن أان يدفع المريضس خاصسين بمثل هذه العمليات الجراحية المعقدة
ن -ق -اشس ح-ول «ال-طب وال-ق-ان-ون» ع-ل-ى ضس-وء الصسحية الÓزمة في تلك الفترة
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@
أاوأاي أاحد اآخر إالى التوقيع وإالى شسهادة في الميدان ؟.
ق -ان-ون الصس-ح-ة ال-ج-دي-د  2018ل-زوال ل-قب إال -ى ج -انب ال -عشس -ري -ة ال-رم-ادي-ة
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على شسهادة وفاته من خÓل ف -ي األخ-ي-ر ط-م-أان ال-دك-ت-ور ب-ل-ح-اج ب-أان وث-ي-ق-ة
’حياء
الحكيم الذي قتله بعضس األطباء اللذين ل أاوما يقصسد بالظواهر الطبيعية يخصص ›ال ا أ
ت -لك ال -وث -ي -ق -ة ال -ت-ي تسس-م-ى «الرضسا» التي تطلب من خÓلها بعضس العيادات
ي-م-ل-ك-ون الضس-م-ي-ر ال-م-ه-ن-ي وروح اإلنسس-ان-ي-ة م- -ن زلزل وف- -يضس- -ان -ات ج -ع -لت
@ ٢٠أال-ف ح-ال-ة تسش-ت-ق-ب-ل سش-ن-وي-ا م-ن مصش-ل-ح-ة ال-طب الششرعي شس -ه -اد «ال -رضس-ا» ف-ه-ذا شس-يء الخاصسة من المرضسى أاومن مرافقيهم التوقيع
خ -اصس -ة ل -دى أاط -ب -اء ال -ع -ي -ادات ال -م -ت-ع-ددة المريضس يلجأا لمن هب ودب في
غ -ي -ر م -ق -ب-ول ول م-ع-ق-ول ،ل عليها ،طمأان بأان القضساء الجزائري ل يعتد بها
’دمان،
’عتداء ،ا إ
Ãسشتششفى باششا ،تتعلق بحا’ت متعددة كا إ
الخدمات الذين يقومون بفحصس حوالي  70ظ - -ل غ - -ي - -اب ون - -قصس ال- -راع- -ي- -ة
أاخÓقي كما أانه غير قانوني ول ي -م -ك -ن ات -خ -اذه -ا ك -ب-ي-ان إلخÓ-ء مسس-ؤوول-ي-ة
والقيادة ‘ حالة سشكر
م -ريضس -ا ف -ي ال-ي-وم ال-واح-د وه-ذا أام-ر غ-ي-ر الصسحية في المسستشسفيات تقابلها
وف- -ي ه- -ذا الصس -دد ن ّ-ب -ه رئ -يسس أاوتبرئة تلك العيادات في حالة التقاضسي بعد
@ ٤٤حالة وفاة ÷زائري Úباÿارج منذ بداية ،٢٠١٩
منطقي وسسط صسمت وزارة الصسحة.
م -م -ارسس -ات خ -ط -ي -رة ضس -د األط -ب-اء
مصس- - -ل- - -ح- - -ة ال- - -طب الشس- - -رع- - -ي تقدم أاي مواطن متضسرر بشسكوى إالى العدالة
اسش -ت -دعت ع-م-ل-ي-ة تشش-ري-ح ،ب-اŸصش-ل-ح-ة اŸع-ن-ي-ة،
وق -ال إان ال -وضس -ع ج-ع-ل ال-م-رضس-ى ي-ف-ق-دون ب-دل-ي-ل ظ-اه-رة ال-ع-ن-ف ال-جسس-دي وكذا
ب -مصس -ط -ف -ى ب -اشس -ا ال -ج -ام -ع -ي إال-ى عندما يقع له مكروه أاوتعقيدات بعد أاي عملية
وتزويد العدالة بتقارير مفصشلة.
ال -ث -ق -ة ف -ي ال -ق -ط -اع الصس -ح -ي ف -ي ال-بÓ-د ،ال -ل -ف -ظ -ي ال -ت -ي اسس -ت -ف -ح -لت ف -ي اآلون-ة
ضسرورة التفريق بين الخطأا واإلهمال جراحية في تلك العيادات.

عدم احÎام أاخÓقيات اŸهنة زعزع الثقة ‘ اŸنظومة الصصحية
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بعد إلتسشجيل إلصشوتي للزفزإ‘ إلذي أإكد فيه تعّرضشه للتعذيب

وضصع قادة «حراك الريف» با◊بسش ا’نفرادي

ق ّ-ررت إŸن -دوب -ي -ة إل -ع -ام -ة ل -لسش -ج-ون
إŸغربية ،إتخاذ قرإرإت تأاديبية ‘ حق
سشجناء «حرإك إلريف «بسشجن رإسش إŸاء
بفاسش ،معلنة عن قيامها بتوزيعهم على
مؤوسشسشات سشجنية متفرقة ،ووضشعهم ‘
زن -ازي -ن إل -ت -أاديب إ’ن -ف -رإدي -ة (إل -ك-اشش-و)
ومنعهم من إلزيارة إلعائلية ومن إلتوإصشل
ع Èإلهاتف Ÿدة  45يوما ،بحسشب بÓغ
ل -ه -ا ج -اء ف -ي -ه إن ه -ذه إل -ق -رإرإت ت -أات -ي
«ت -ط -ب -ي -ق -ا ل -ل-ق-ان-ون وح-ف-اظ-ا ع-ل-ى أإم-ن
إŸؤوسشسشة وسشÓمة نز’ئها».
أإوضش- -ح بÓ- -غ ل- -ل- -م -ن -دوب -ي -ة ،أإمسش ،إن
إلقرإرإت إلتأاديبية ‘ حق معتقلي حرإك
إلريف ،جاءت ‘ إرتباط بتسشريب ونششر
تسشجيل صشوتي لقائد حرإك إلريف ناصشر
إل - -زف - -زإ‘ ع - -ل - -ى م - -وإق - -ع إل - -ت - -وإصش- -ل
إ’جتماعي ،مششÒة إ« ¤فتحها لتحقيق
خلصشت نتائجه إ ¤وجود تقصش Òمهني
جسشيم من طرف مدير إلسشجن إÙلي
رأإسش إŸاء بفاسش وعدد من موظفي هذه
إŸؤوسشسشة ،وإلذين إتخذت ‘ حقهم لذلك
إإ’جرإءإت إلتأاديبية إŸناسشبة».
يشش- -ار إن ن- -اصش- -ر إل- -زف -زإ‘ ،ج -دد ‘
إلتسشجيل إلصشوتي إŸسشرب تأاكيد «تعرضشه
للتعذيب».
قال إلزفزإ‘ إŸدإن بتهم منها «إŸسش
بأامن إلدولة» ،إنه تعرضش «للضشرب وإلركل
وإل- -رفسش» و«إ’غ- -تصش- -اب ب- -عصش- -ا» أإث -ن -اء
مدإهمة إلبيت إلذي أإوقف فيه ‘ ماي
 .2017سش-ب-ق وط-ال-بت ج-م-ع-ي-ات ح-ق-وقية
مغربية ودولية بالتحقيق ‘ تصشريحات
إل-زف-زإ‘ وم-ع-ت-ق-ل Úآإخ-ري-ن م-ن نشش-ط-اء
إ◊رإك –دث- -وإ ف- -ي- -ه -ا ع -ن ت -ع -رضش -ه -م
للتعذيب .تسشتند هذه إŸطالب كذلك إ¤
م-ق-ت-ط-ف-ات م-ن ت-ق-ري-ر ل-لمجلسش إلوطني
◊ق-وق إإ’نسش-ان ت-دإول-ت-ه-ا وسش-ائ-ل إعÓ-م
ﬁلية سشنة  2017تفيد بتعرضش معتقلÚ

من إ◊رإك لتعذيب وسشوء معاملة .و⁄
يصش -در إÛلسش ب -ع -د ت-ق-ري-ره ح-ول ه-ذه
إلقضشية.

تسشجيل صشوتي يرعب إıزن
سش ّ-ب -ب إل -تسش -ج -ي -ل إلصش -وت -ي إسش-ت-ن-ف-ار
إلسش -ل -ط -ات إŸغ-رب-ي-ة ،ح-يث ق-امت إدإرة
إلسش-ج-ون ب-ع-م-ل-ي-ة ت-ف-ت-يشش ط-ارئة للسشجن
إل - -ذي ي - -أاوي ق- -ادة إ◊رإك ،م- -ا إأدى إ¤
موإجهة عنيفة مع إŸعتقل .Úإلتسشجيل
إلصش- -وت- -ي ه- -و إأ’ول م- -ن ن -وع -ه ل -ن -اصش -ر
إلزفزإ‘ منذ إعتقاله قبل عام Úونصشف،
جّدد فيه تأاكيد موإقفه إÿاصشة باعتبار
م-ن-ط-ق-ة إل-ري-ف شش-م-ال إŸغ-رب« ،ضشحية
لظلم تاريخي من جانب إلسشلطات» ،وتÈأإ
ف -ي -ه ب -اŸق -اب -ل م -ن ح -ادث ح -رق إل -ع-ل-م
إŸغربي إلذي ششهدته مسشÒة إحتجاجية،
ُنظمت ،يوم إلسشبت  26أإكتوبر إŸاضشي،
بالعاصشمة إلفرنسشية باريسش ،بدعوة من
إلسشجناء.

إل -تسش -ج -ي -ل إŸطّ-ول م-دت-ه سش-اع-ة و26
دقيقة ،وجرى تدإوله على نطاق وإسشع،
صشباح إÿميسش إŸاضشي ،حيث ُنششر أإوً’
ع Èإحدى صشفحات «فيسشبوك» ،قبل أإن
ينتششر على نطاق وإسشع ب Úنششطاء على
إلششبكات إ’جتماعية.
‘ أإف- -ري- -ل إŸاضش- -ي ،أإي- -دت ﬁك- -م -ة
إ’سش -ت -ئ -ن -اف ‘ إل -دإر إل -ب -يضش -اء ،ح-ك-مً-ا
إبتدإئياً بالسشجن  20عامًا بحق إلزفزإ‘،
ب -ت -ه -م -ة «إŸسش -اسش ب-السشÓ-م-ة إل-دإخ-ل-ي-ة
للمملكة» .وتضشمنت إأ’حكام إلتي جرى
ت -أاي -ي -ده -ا أإيضش ً-ا ،وه -ي ن-ه-ائ-ي-ة ،إلسش-ج-ن
لفÎإت ترإوح ب Úعام و 20عامًا ،بحق 41
آإخرين من موقو‘ إ◊رإك .ومنذ أإكتوبر
 2016وعلى مدى  10أإششهر ،ششهدت مدينة
إ◊سشيمة وعدد من مدن وقرى منطقة
إل-ري-ف (شش-م-ال)؛ إح-ت-ج-اج-ات ل-ل-م-ط-البة
بـ»تنمية إŸنطقة وإنهاء تهميششها» ،وفق
إÙت -ج ،Úوُع -رفت ت -لك إ’ح-ت-ج-اج-ات
بـ»حرإك إلريف»
إششهار

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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إثر مقتل عششرإت إلعسشكري ‘ Úهجوم ÚإرهابيÚ

صصدمة ‘ دعوات Ãا‹ لدعم ا÷يشش

أإث -ار م -ق -ت -ل عشش -رإت إل -عسش -ك-ري ÚإŸال-ي‘ Ú
ه -ج -وم Úم -ن -فصش -ل Úإ÷م -ع -ة وإلسش-بت ح-ال-ة م-ن
إلصشدمة ‘ إلبÓد ،وتسشاؤو’ت حول قدرة إ÷يشش
إŸا‹ على ›ابهة هجمات إ’رهابي ÚإŸفاجئة.
ويأاتي هذإن إلهجومان بعد نحو ششهر من هجومÚ
آإخرين وسشط إلبÓد .وسشبق للرئيسش إŸا‹ إبرإهيم
أإبو بكر كيتا ،أإن طلب من موإطنيه دعم إ÷يشش
إŸا‹ ،مقرإ ‘ إلوقت ذإته «بالقدرإت إÙدودة»
÷يشش بÓ-ده .أإث-ار ه-ج-وم-ان م-ن-فصشÓ-ن ن-ف-ذه-م-ا
إرهابيون ‘ ما‹ وأإوديا بحياة ما ’ يقل عن 51
ج -ن -دي -ا م -ن -ذ إ÷م -ع -ة ح -ال -ة صش -دم -ة ‘ إل -بÓ-د،
خصش -وصش -ا أإن -ه -م -ا ي -أات -ي -ان ‘ سش -ي -اق سش-لسش-ل-ة م-ن
إلهجمات إلدإمية.
قال مسشؤوول ‘ إ÷يشش ،إن «إإ’رهابي Úنفذوإ
ه -ج -وم -ا م-ف-اج-ئ-ا وقت إل-غ-دإء» ،وب-حسشب ت-ق-ري-ر
 ·ÓإŸت -ح -دة ،ف -إان ث Ó-ث ›م -وع-ات
دإخ -ل -ي ل  -أ
هاجمت إلقاعدة ‘ إلوقت نفسشه.
ك - - -ان إŸسش- - -ؤوول إل- - -عسش- - -ك- - -ري ،أإشش- - -ار إ ¤أإن
إŸهاجم Úأإتوإ على «درإجات نارية» ،وهي وسشيلة
إل -ن -ق -ل إŸفضش -ل -ة ل -دى إ÷م -اع -ات إ’ره -اب-ي-ة ‘
منطقة إلسشاحل إأ’فريقي .وقتل  49عسشكريا على
إأ’قل ،بحسشب إ÷يشش .إلسشبت ،تبنى تنظيم «إلدولة
إإ’سشÓمية» إ’رهابي إلهجوم ‘ ،بيان ،كما تبنى
ه -ج -وم م -ي -ن-اك-ا إل-ذي أإسش-ف-ر ع-ن م-ق-ت-ل عسش-ك-ري
فرنسشي تابع لعملية برخان إلفرنسشية ،إŸنتششرة ‘

إلسش- -اح- -ل م -ن -ذ ع -ام  2014وتضش- -م ن- -ح -و 4,500
عسشكري وموظف.

دعوإت لدعم إ÷يشش
أإثار هذإن إلهجومان إللذإن وقعا بعد نحو ششهر
من هجومي موندورو وبولكيسشي (وسشط) ،تسشاؤو’ت
عن قدرة إ÷يشش إŸا‹ على إلتحرك ‘ هذه
إŸنطقة إلقريبة من إ◊دود مع إلنيجر وبوركينا
فاسشو إللت Úتتعرضشان بدورهما لهجمات إرهابية.
وقال مرإقب ‘ باماكو إن «إ÷يشش إŸا‹ خسشر
نحو مئة عنصشر ‘ بولكيسشي وإنديليمان ،وسشيÎك
هذإ إأ’مر آإثارإ» .سشبق لبوبكر كيتا أإن دعا موإطنيه
مرإرإ إ ¤دعم إ÷يشش ،مقرإ ‘ إلوقت نفسشه بأان
«قدرإتنا ﬁدودة» وبأان ما حصشل ‘ بولكيسشي
Óسشف» .كان دبلوماسشي غربي
«Áكن أإن يتكرر ل أ
ق -ال إن إلسش -ل -ط -ة «ت -ب -دو ب  Ó-ح -ل -ول ‘ م -وإج-ه-ة
إلهجمات» ،مضشيفا أإن إلقدرإت إÙدودة للجيشش
وإلسش-ي-ط-رة إلضش-ئ-ي-ل-ة ل-ل-دول-ة م-ي-دإن-يا تزيدإن هذإ
إلشش -ع -ور .وتشش -ك -ل ه -ذه إŸن-ط-ق-ة إل-ت-ي ت-ق-ع ع-ن-د
ت -ق -اط -ع ح -دود ثÓ-ث دول ،م-ا‹ وب-ورك-ي-ن-ا ف-اسش-و
وإل- -ن- -ي- -ج -ر ،مسش -اح -ة نشش -ط -ة ل -ت -ن -ظ -ي -م «إل -دول -ة
إإ’سش Ó-م -ي-ة» إ’ره-اب-ي ‘ إلصش-ح-رإء إل-كÈى م-ن-ذ
ظهوره إ ¤إلعلن عام .2015

إلدÁقرإطيون ‘ مأازق

شصهود مهّم Úيقاطعون التحقيق ‘ عزل ترامب

حّدد إلنوإب إأ’مريكيون إلذين يقودون –قيًقا
Ÿسش -اءل -ة إل -رئ -يسش دون -ال -د ت -رإمب ب -ه -دف ع-زل-ه
موإعيد ÷ولة أإخرى من إإ’فادإت هذإ إأ’سشبوع،
لكن عدًدإ من إلششهود إŸهم Úمن إلبيت إأ’بيضش
يعتزمون رفضش إإ’د’ء بششهادإتهم ،وينوي بعضش
إŸسشؤوول ‘ Úإإ’دإرة إأ’مريكية إلقيام باŸثل.
ي- -ه- -ي- -ئ رفضش إŸوإل ÚلÎإمب إŸث- -ول أإم -ام
إللجان إلتي يقودها إلدÁقرإطيون إلسشاحة Ÿعركة
ب Úإل -ب -يت إأ’ب -يضش وإŸشش -رع Úبشش -أان سش-ل-ط-ت-ه-م
إ’جرإء –قيقات.
يقول بعضش إلدÁقرإطي Úإن ترإمب ،إلذي أإمر
مسشؤوو‹ إإ’دإرة بعدم إلتعاون ،ينبغي أإن يوإجه
إت -ه-اًم-ا ب-ع-رق-ل-ة إل-ع-دإل-ة م-ن ب Úإ’ت-ه-ام-ات إل-ت-ي
يعتزمون توجيهها له ضشمن –قيق إلعزل.
قال مسشؤوول كب ‘ Òإدإرة ترإمب ،إن ثÓثة من
مسشؤوو‹ إŸيزإنية ‘ إلبيت إأ’بيضش ،بينهم إلقائم
بأاعمال مدير إŸيزإنية ،يرفضشون بالفعل إ◊ضشور
Óد’ء بإافادإتهم ،معلل Úذلك برفضش
أإمام إللجان ل إ
إل-ب-يت إأ’ب-يضش ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق .وُت-عّ-د إف-ادإت-ه-م ح-يوية

ل- -ل- -مسش- -اع -دة ‘ –دي -د إن ك -ان ت -رإمب إسش -ت -غ -ل
إŸسشاعدإت إأ’جنبية كوسشيلة ضشغط للحصشول على
خدمات سشياسشية.
من إلششهود إŸهم Úإآ’خرين إŸقرر أإن َيمثلوإ
أإم- -ام إل- -ل- -ج- -ان ج- -ون أإي- -زنÈغ ك -ب ÒإÙام‘ Ú
›لسش إأ’م -ن إل -ق -وم -ي ب -ال -ب -يت إأ’ب -يضش .وي-ري-د
إÙققون إسشتجوإبه على وجه إÿصشوصش بششأان
مكاŸة هاتفية “ت يوم  25من جويلية ،طلب
خ Ó-ل -ه -ا ت -رإمب م -ن رئ -يسش أإوك -رإن-ي-ا ف-ول-ودÒÁ
زيلينسشكي إجرإء –قيق بششأان منافسشه إلسشياسشي
جون بايدن ،نائب إلرئيسش إلسشابق بارإك أإوباما.
يركز إلتحقيق بهدف إلعزل ‘ ›لسش إلنوإب
إلذي يقوده إلدÁقرإطيون على طلب ترإمب من
زي-ل-ي-نسش-ك-ي خÓ-ل إŸك-اŸة إل-ه-ات-ف-ي-ة ‘ ج-وي-ل-ي-ة
إلتحقيق ‘ أإمر أإسشرة بايدن .وقدم ترإمب هذإ
إل- -ط- -لب ب- -ع- -د أإن ح -جب  391م -ل -ي -ون دو’ر م-ن
إŸسش -اع -دإت إأ’م -ن -ي -ة إل -ت -ي أإق -ره -ا إل -ك-و‚رسش
Ÿسشاعدة كييف على ﬁاربة إنفصشالي Úتدعمهم
روسشيا ‘ ششرق أإوكرإنيا.
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لول  ١٤٤١هـ العدد ١٨٠٩١
الثÓثاء  ٠5نوفم ٢٠١٩ Èم اŸوافق لـ  ٠٨ربيع ا أ

لسستقÓلية اŸالية للبلديات حتمية لضسمان اŸداخيل وترشسيد النفقات
ا إ

اŸسضّير اÙلي مطإلب بتثم Úاأ’مÓك واأخذ اŸبإدرة
ضضرورة إاعداد مرجعية ‰وذجية وفق اŸرحلية والتّدّرج
بعيدا عن ال ّصضدمة
كلمة العدد

ن-ق-اشش سس-اخ-ن ف-ت-حته
ال ّسسلطات العمومية حيال
اآف- -اق ع -م -ل ا÷م -اع -ات
لن
اÙل- - - - -ي- - - - -ة م - - - -ن ا آ
فصساعدا ،وبالّتحديد من
زاوي - - - -ة تسس - - - -ي Òه - - - -ذه
ال - - - -فضس- - - -اءات تسس- - - -يÒا
م-ط-اب-ق-ا لسس-ي-اق-ات البلد
القتصسادية ،ونقصسد هنا
ا÷انب اŸا‹ ،اسس -ت -ن-ادا
Ÿا –وز ع - - -ل- - -ي- - -ه م- - -ن
م- - - -داخ - - -ي - - -ل ،أام Ó- - -ك
جمال أاوكيلي
وإامكانيات أاخرى متاحة
أام- -ام- -ه- -ا ،ت- -رى ا÷ه -ات اŸسس -ؤوول -ة أاّن -ه ب -إام -ك -ان ه -ذه
«الكيانات» أان تأاخذ مبادرة السستقÓلية ‘ هذا ا÷انب،
وتبتعد عن الّروح الّتكالية والعتماد على البقرة ا◊لوب
حتى ل يجف ضسرعها.
ه- -ذا اŸل- -ف ا◊ّسس- -اسش اŸط -روح ال -ي -وم ‘ ال -وسس -ط
اÙلي قد ل يسستسسغيه بعضش اŸنتخب ÚاÙلّي ،Úالذين
قد يعتÈون ذلك مسستحي Óوحتى وهميا إاذا ما اسستندوا
إا ¤قراءتهم اŸتعّودين عليها ،والتي مفادها أاّن العادة
خه الدولة
طبيعة ثانية ،أاي ل Áكن لهم التخلي عن ما تضس ّ
م-ن أام-وال لصس-ا◊ه-م قصس-د الّ-ت-كّ-ف-ل ب-انشس-غ-الت ال-ب-لدية
ماديا وبشسريا ،أاّما ما بحوزتهم من ثروة ل يعÒونها أادنى
اهتمام ،هذا فع Óما أاّدى إا ¤الّتراجع الّرهيب ‘ الداء
اÙلي ووصسوله إا ¤ما اصسطلح على تسسميته بـ «العجز
اŸا‹ للبلديات».
نفتح هذا اŸلف من باب ال ّ
طÓع على رأاي اıت ّصسÚ
‘ هذا الشّسأان ع Èا÷زائر العميقة ،وحتى اŸنتخبÚ
على اŸسستوى اÙلي لتكون عبارة عن إاجابات شسافية
Óشسكال اŸطروح ‘ ذهنية رؤوسساء اÛالسش
ووافية ل إ
الشّسعبية البلدية ،انطÓقا من الّنصسوصش الّتنظيمية اŸعّدة
لهذا الغرضش لحقا ،والتي ما فتئت تتوارد على لسسان
مسسؤوو‹ وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية والّتهيئة
العمرانية.
والّتخّوفات ال ّصسادرة عن البعضش مشسروعة ،من باب
أاّنها Œربة جديدة وفريدة  ⁄نقف عليها من قبل منذ
إارسساء قواعد العمل ‘ اÛالسش البلدية ‘  18جانفي
 ،1967بعد كل هذه العقود حّتم الوضسع الّراهن إادخال
ت -غ -يÒات ج -ذري -ة ع-ل-ى أاسس-ال-يب الّ-ت-سس-ي ،Òوه-ذا ب-إادراج
لت ي
جه القائم على الّتمويل الذاتي ا آ
البلدية ضسمن الّتو ّ
من مصسادر ثابتة وأاخرى متغّيرة.
وعليه ،فإاّن مثل هذا اÿيار ا◊تمي يسستدعي إاعداد
أارضسية للخوضش ‘ هذه الّتجربة منها:
اأول :اللتزام بفÎة انتقالية ونعني بذلك الّتحضسÒ
ال ّ
Óزم لدخول هذه اŸرحلة من الّناحية الّنفسسية.
ثانيا :جرد عام للموارد اŸادية والبشسرية للبلديات
لولويات (غنية ،عاجزة) أاو
حتى Áكن تصسنيفها حسسب ا أ
“لك قدرات النطÓقة.
لب-ق-اء ع-ل-ى
ث-الثا :اŸراف -ق -ة ال-ذك-ي-ة ع-ن ب-ع-د ،م-ع ا إ
لضسرار الّناجمة
صسندوق ا÷ماعات اÙلية لمتصساصش ا أ
لو.¤
عن اÙاولت ا أ
رابعا :إادخال تغيÒات جذرية على الّتركيبة البشسرية
لسسبقية لذوي
للمجالسش الشسعبية البلدية ،وهذا Ãنح ا أ
الشّسهادات والكفاءات واŸهارات العلمية القادرة على أان
ت- -ك -ون ‘ ه -ذا اŸسس -ت -وى اŸط -ل -وب واŸف -روضش ‘ آان
واحد.
هذه الّنقاط اıتصسرة تتبعها إاجراءات أاخرى تسسعى
ا÷هات اŸعنية أان تكون حاضسرة وجاهزة ‘ الوقت
اŸناسسب كي تتوضّسح الّرؤوية أاك Ìفأاك ،Ìولن تتعّرضش هذه
الّتجربة إا ¤انتكاسسة أاو تعّثر ‘ حالة  ⁄نأاخذ بعÚ
لحرى الّركائز ال ّضسرورية
لسساسسية أاو با أ
العتبار العوامل ا أ
لجماع ‘ إاطار ندوة وطنية
لنطÓقة مرضسية –ظى با إ
جامعة للمنتخب ÚاÙلّي.Ú

أازيد من  65بلدية تعتمد على ميزانية الولية

اŸنتخبون يسضتبعدون التّسضي Òالّذاتي ‘ غيإب اŸداخيل
عاشسور بوبكر رئيسس بلدية الطابية بسسيدي بلعباسس:

اإ’سضتقÓلية اŸإلية مرهونة بإإ’سضتثمإر وتثم ÚاŸمتلكإت
لسستاذ اŸسساعد شسباح رشسيد من كلية العلوم القتصسادية بجامعة تيارت:
ا أ

بإإمكإن البلدية ا’قÎاضض من البنوك مقإبل ضضمإنإت
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ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـ ـات

لول ١٤٤١هـ العدد١٨٠٩١ :
الثÓثاء  ٠٥نوفمبر  ٢٠١٩م الموافق لـ ٠٨ربيع ا أ
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

لول ١٤٤١هـ العدد١٨٠٩١ :
الثÓثاء  ٠٥نوفمبر  ٢٠١٩م الموافق لـ ٠٨ربيع ا أ
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

رئيسض بلدية شسرشسال:

’ Áكن ا◊ديث عن ا’سضتقÓلية مإ  ⁄تتجإوز ميزانية التّجهيز حدود ٪ 20
كشسف رئيسض بلدية شسرشسال بتيبازة،
ج -م -ال أاوزغ -ل-ة ،ب-أاّن ت-دق-ي-ق ا◊سس-اب-ات
يقتضسي Œاوز ميزانية التجهيز ◊دود
 20باŸائة من اŸيزانية العامة للبلدية ‘
ال-ظ-روف ال-ع-ادي-ة ل-ل-ت-م-ك-ن م-ن ا◊ديث
ع -ن اسس -ت -ق Ó-ل -ي -ة م -ال-ي-ة م-ري-ح-ة ت-ت-ي-ح
ل-لسس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ت-فعيل التنمية بعيدا
عن الوصساية اŸالية.

تيبازة :علي ملزي
‘ السشياق ذاته ،قال رئيسص بلدية ششرششال
بأاّن معظم البلديات بالوطن تعت Èعاجزة ماليا
ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ضش-ع-ف م-ي-زان-ي-ة الّ-ت-ج-ه-ي-ز ل-دي-ه-ا
كمعيار لبد من احتسشابه لقياسص وتÒة التنمية،
‘ ح– Úت- -اج ال- -ع- -دي- -د م- -ن ال- -ب -ل -دي -ات إا¤
مسشاهمة مباششرة من الوصشاية لقفل ميزانياتها
اÙلية ،وقد تضشخ أاموال معتÈة إل“ام جزء
التسشي Òمنها ،األمر الذي يÎجم مسشارا طويÓ
ي- -جب أان ت- -ق- -ط- -ع- -ه ت- -لك ال- -ب- -ل- -دي -ات ل -ب -ل -وغ

السشتقÓلية اŸالية التي يتم التحضش Òلها حاليا
على أاعلى مسشتوى.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ب-ل-دي-ة شش-رشش-ال ،ق-ال جمال
أاوزغلة بأاّنه Áكن ‘ الواقع التخلي من اآلن
فصشاعدا عن اŸسشاعدات اŸالية الواردة من
ال-وصش-اي-ة ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ك-ون ج-زء ال-ت-ج-ه-ي-ز م-ن
ميزانية البلدية يتجاوز حدود  3٠باŸائة سشواء
تعلق األمر باŸيزانية األولية أاو حتى اŸيزانية
الضش- -اف- -ي- -ة ،وم- -ن ث ّ-م ف -إاّن شش -رشش -ال Œاوزت
مرحلة البحث عن اŸوارد اŸالية اŸريحة.
غ Òأاّن- - -ه لب- - -د م- - -ن الشش - -ارة إا ¤أاّن ه - -ذه
ال -وضش -ع-ي-ة اŸال-ي-ة اŸري-ح-ة ت-ع-ت Èن-ت-اج ع-م-ل
ميدا Êجّبار ،انبثق عن جملة من اإلجراءات
ال -ع -م -ل-ي-ة اŸرت-ب-ط-ة أاسش-اسش-ا ب-ت-ث-م ÚاألمÓ-ك
البلدية من جهة ،واسشتغÓل الفضشاءات الششاغرة
ألغراضص اقتصشادية من جهة أاخرى على غرار
ال-ت-ظ-اه-رات ال-ت-ج-اري-ة اŸوسش-م-ية ،إاضشافة إا¤
ت- -أاج Òم- -رف- -ق- -ات الشش- -واط- -ئ خÓ- -ل م -وسش -م
الصشطياف والنبشص عن ﬂتلف الرسشوم التي
أارف-ق-ت-ه-ا اŸن-ظ-وم-ة ال-ق-ان-ونية للموارد اŸالية
البلدية ،ومن هذا اŸنطلق فقد “ّكنت بلدية

شش -رشش -ال ب -فضش -ل ج -ه -ود مسش -ؤوول-ي-ه-ا م-ن ب-ل-وغ
م -رح -ل -ة جّ-د م-ق-ب-ول-ة م-ن ح-يث السش-ت-قÓ-ل-ي-ة
اŸالية ،مثلما يؤوّكده رئيسشها جمال أاوزغلة.
وبالرغم من هذه النتيجة التي تسشعى وزارة
الداخلية وا÷ماعات اÙلية لتعميمها على
›مل بلديات الوطن ،إال أاّنه ل مفر من العديد
م -ن ال -ع -وائ -ق اŸي -دان -ي -ة ال -ت -ي ت -ع -ي-ق صش-رف
اŸيزانية اÙلية ‘ ظروف مريحة ،بحيث
يبقى التوظيف على مسشتوى البلديات ›ّمدا
منذ عّدة سشنوات بأامرية خاصشة من الوظيف
ال -ع -م -وم -ي‡ّ ،ا أاربك ال -ع -دي -د م -ن اŸصش -ال-ح
التقنية السشاهرة على راحة اŸواطن مع أانّ
جزء التسشي ÒباŸيزانية اÙلية بوسشعه تغطية
›مل تكاليف توظيف يد عاملة إاضشافية ،وقد
برز هذا اإلششكال قائما بحدة ببلدية ششرششال
التي تسشّير  ٢٥مدرسشة ايتدائية بـ  3٠حارسشا
فقط ‘ ،ح Úأاّن هذه الوضشعية تقتضشي 7٥
حارسشا ‘ ا◊الت العادية ،كما أانّ مواد قانون
ال -ب -ل -دي -ة اŸع-م-ول ب-ه ح-ال-ي-ا ،وال-ت-ي تشش Òإا¤
امكانية إانششاء مؤوسشسشات عمومية تابعة للبلدية
بوسشعها –قيق مزيد من السشتقÓلية اŸالية

 ⁄تصشدر نصشوصشها التطبيقية إا ¤حّد اآلن
وح- - -ت- - -ى ‘ ح- - -ال صش - -دوره - -ا ،ف - -إاّن إانشش - -اء
اŸؤوسشسش - -ات ذات- -ه- -ا ي- -ق- -تضش- -ي ال- -ل- -ج- -وء ا¤
السش -ت-دان-ة م-ن م-ؤوسشسش-ات م-ال-ي-ة ق-د ت-ف-رضص
نسشب فائدة جّد عالية ليسص بإامكان البلدية
تغطيتها ،وهي الششكالية التي تخيف العديد
من رؤوسشاء البلديات ،والذين يتخوفون أايضشا
من عائق Œر Ëسشوء التسشي.Ò
وللتأاكيد على أانّ مسشار السشتقÓلية اŸالية
يتطلب جهدا جهيدا من طرف رئيسص البلدية،
قال جمال أاوزغلة بأانّ «ا »ÒŸيبقى مطالبا
دوم- -ا Ãغ- -ادرة اŸك- -تب وا÷دران األرب- -ع- -ة،
والنزول ا ¤اŸيدان لتحري ا◊قائق ودراسشة
األمور بجدية ،فاŸيدان وحده من يكششف له
اŸواق- -ع والسش- -ب- -ل ال -ت -ي Áك -ن اسش -ت -غ Ó-ل -ه -ا
اقتصشاديا للظفر Ãزيد من اŸوارد اŸالية،
واŸي- -دان ه- -و م- -ن ي -كشش -ف م -واق -ع ا÷ي -وب
ال -ع -ق -اري-ة ال-ت-ي Áك-ن –وي-ل-ه-ا ا ¤فضش-اءات
Œاري -ة أاو ت -رف -ي -ه -ي -ة ب -وسش-ع-ه-ا دع-م اŸوارد
اŸالية اÙلية.

أازيد من  65بلدية بالشسلف تعتمد على ميزانية الو’ية

اŸنتخبون يسضتبعدون الّتسضي Òالّذاتي ‘ غيإب اŸداخيل
’زال التفك ‘ ÒاسستقÓلية التسسيÒ
واع -ت -م -اد ال -ب-ل-دي-ات ع-ل-ى إام-ك-ان-ي-ات-ه-ا
بو’يتي الشسلف بعيد التحقيق وسسابق
’وان-ه ،ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤أاوضس-اع-ه-ا ا◊الية
آ
والعجز الذي تتخبط فيه أازيد من 65
من جملة  71بلدية.

الششلف  /ع Úالدفلى :و ــ ي ــ
أاعرايبي
وضش- -ع- -ي- -ة ه- -ذه ال- -ب- -ل- -دي -ات م -ن ح -يث
اإلمكانيات ل تبعث على اإلرتياح كون أانّ
معظمها غ Òقادرة على التكفل بششؤوونها
من حيث التسشي Òوتلبية احتياجات السشكان
ب -ه -ذه اŸن -اط -ق ذات ال -ط-اب-ع ال-فÓ-ح-ي ال-ذي
Áارسص بصش -ف -ة ت -ق -ل -ي -دي -ة ،خ-اصش-ة ب-ال-ن-واح-ي
الريفية ذات اŸردود اŸتواضشع ،ومع ﬁدودية
ال -نشش-اط ال-ت-ج-اري ال-ذي ي-وق-ف ع-ل-ى الصش-ب-غ-ة
اإلسش- -ت -ه Ó-ك -ي -ة م -ع ق -ل -ة ال -ورشش -ات ا◊رف -ي -ة
واألنششطة الصشناعية التي تدر األموال لتحريك
النمو اإلقتصشادي.
هذه األوضشاع التي “يز هذه البلديات Œعل
مداخيلها ﬁدودة ،ولدى البعضص ششبه منعدمة
حسشب تصشريحات اŸنتخب Úوالعارف Úبششؤوون
التسشي Òبهذه البلديات التي تسشجل ا÷باية بها
أارق-ام-ا ضش-ع-ي-ف-ة ج-دا ب-ال-ن-ظ-ر ع-لى ا◊سشابات

التي تكششف عنها اÿزينة البلدية لكل مقاطعة
إادارية من وليتي الششلف وع Úالدفلى .لذا
ف-اإلع-ت-م-اد ع-ل-ى خ-زي-ن-ة ال-ولي-ة م-ازال ق-ائ-ما
يقول بن بجة بلعين ،Úرئيسص بلدية طارق بن
زي -اد ب -ع Úال -دف -ل-ى ،ال-ذي أاّك-د ل-ن-ا أاّن ب-ل-دي-ت-ه
ت -ت -ن -فسص م -ن رئ -ة م -ا ت -دره ال-ولي-ة م-ن أام-وال
ل-تسش-ي Òال-ب-ل-دي-ة م-ن ج-ه-ة وال-ت-كفل بإانششغالت
السش-ك-ان ،وال-ق-ي-ام ب-ب-عضص اإلح-ت-ي-اج-ات ك-تغيÒ
اŸصشابيح وصشيانة اإلنارة العمومية ،بل يذهب
األم - -ر حسشب ذات اŸن - -ت- -خب إا ¤دف- -ع أاج- -ور
ال -ع -م-ال وأاع-وان ال-ن-ظ-اف-ة واŸصش-ال-ح اإلداري-ة
من ذات اŸيزانية التي تقدمها الولية ششهريا.
ونفسص الظروف تعرفها معظم البلديات كما

هو ا◊ال بتاششتة ،واد الششرفة ،بربوشص ،واد
ا÷معة ،ا÷معة أاولد الششيخ ،بلعاصص ،اŸاين،
تÈك -ان ،Úب -ط -ح -ي -ة ،ب -ن ع Ó-ل وع Úب -وي-ح-ي
وغÒها من البلديات بذات الولية التي يرتكز
نششاط سشكانها على بعضص األنششطة الفÓحية
التقليدية ،والتي ل يتعدى مردود انتاجها ما
م-ب-ل-غه  ١٠آالف دي -ن -ار ،ن -اه -يك ع -ن ان -ع -دام
الوحدات الصشناعية وورششات اإلقتصشادية ،كما
ي -ق -ول ÿضش -ر م -ك -اوي رئ -يسص ب -ل -دي -ة ت -اشش -ت-ة
وت-ازق-يت ب-ب-ل-دي-ة ب-ن عÓ-ل وب-ن ع-ب-ي-ل-ة رئ-يسص
›لسص منطقة تÈكان ،Úمؤوّكدين أانّ مداخيلهم
غ Òكافية لتسشديد فوات Òالكهرباء والهاتف،
فما بالك رسشوم وميزانية لتسشي Òششؤوون البلدية

بكل متطلباتها.
ونفسص الظروف تتخبّط فيها بلديتي بريرة
وبني بوعتاب وا◊جاج وغÒهما من البلديات
بولية الششلف ،فإانعدام األنششطة اإلقتصشادية
وغياب اŸوارد اŸالية التي Œلبها البلدية من
مصشادر كان من اŸفÎضص أان تتوفر بها غائبة،
ل -ذا ب -اتت ه -ذه اŸن -اط-ق ال-ت-ي يشش-رف ع-ل-ي-ه-ا
رؤوسشاء ›السص بلدية غ Òقادرة على التحرك
إال Ãيزانية الولية التي ترصشد سشنويا مع بعضص
اإلعانات الدولية التي تقّدمها الولية لتلبية
إانششغالت منطقة أاو حي أاو دششرة عندما يتعلق
األمر بالناحية اإلسشتعجالية ،فاإلعتماد على
هذا النوع من التموين واŸصشادر يجعل هذه

ال - -ب - -ل - -دي - -ات ل ت - -ف - -ك - -ر ‘ ال- -وقت ال- -راه- -ن
باإلسشتقÓلية ‘ التسشي ،Òوجلب األغلفة اŸا‹
للتكفل Ãتطلبات الناحية ،يقول ﬁدثونا من
اŸنتخب ،Úلذا بات التفك ‘ Òالتسشي Òالذاتي
ل-ل-ب-ل-دي-ات سش-اب-ق آلوان-ه وغ Òق-اب-ل ل-ل-ت-ط-بيق،
واŸغامرة فيه سشيجر هذه البلديات إا ¤تدهور
وتراجع رهيب حسشب اıتصشيصص ‘ ششؤوون
التسشي ،Òومن جانب آاخر فنوعية اŸنتخبÚ
واŸسشتوى الدراسشي والتكويني ل يسشمح لبلوغ
ه -ذه اله -داف ال -ت -ي تسش -ع -ى ب -عضص األط-راف
لطرح هذه الفكرة فيما يخصص تسشي Òالبلديات،
ف- -ال- -ط -اب -ع اإلق -تصش -ادي وال -نشش -اط ال -ت -ج -اري
واإلسشتثماري غ Òموجود لدى بعضص البلديات،
فمن أاين Œلب اŸداخل وا÷باية ،اللهم بعضص
البلديات التي تعد قليلة بالنظر إا ¤وجود أازيد
من  6٥بلدية تعتمد على ميزانية الولية .لذا
فإان مراجعة قانون البلدية ينبغي أان يأاخذ هذا
ال-ت-ح-دي ب-ع Úاإلع-ت-ب-ار ب-ع-ي-دا ع-ن اŸغ-ام-رة،
يقول مسشؤوول هذه البلديات الذين يتخبّطون
ي -وم-ي-ا م-ع م-عضش-ل-ة اإلنشش-غ-الت ال-ت-ي ي-رف-ع-ه-ا
السش- -ك- -ان ،ومسش- -لسش- -ل اŸط- -الب ل- -ل- -م- -ن- -اط- -ق
اÙرومة ،لذا يجمع هؤولء على مبدأا الÎيث
وعدم اŸغامرة والزج بالبلديات ‘ مسشتنقع
اŸواجهة ب ÚاŸطالب واإلمكانيات اŸنعدمة
تقريبا ،يشش ÒاŸنتخبون.

بلدية باتنة أا‰وذج ‘ التّمويل الّذاتي Ÿيزانيتها

تثم ÚاŸمتلكإت ،اسضتعمإل الّطإقة الشّضمسضية وتأإج Òاأ’وعية العقإرية الشّضإغرة
تعت Èبلدية باتنة من ب Úبلديات الوطن القليلة
التي تعتمد ‘ “ويلها على نفسسها ،حيث “ّكنت ‘
’خÒة م -ن –سس Úوضس -ع -ي-ة خ-زي-ن-ت-ه-ا
السس -ن -وات ا أ
اŸال -ي -ة Ãداخ -ي-ل أان-عشس-ت-ه-ا سس-اه-مت ‘ دف-ع ع-ج-ل-ة
ال -ت -ن -م -ي -ة اÙل -ي -ة ،حسس -ب -م -ا أاّك -ده رئ -يسض اÛلسض
الشس-ع-ب-ي ال-ب-ل-دي ن-ور ال-دي-ن مÓ-خسس-و خÓ-ل لقائه
بعدد من ‡ثلي اŸواطن ÚواÛتمع اŸد ،Êالذين
’سستماع Ÿشساكلهم
اسس-ت-ق-ب-ل-ه-م ل-طرح انشسغا’تهم وا إ
ال -ت-ن-م-وي-ة ب-ع-دد م-ن أاح-ي-اء ال-ب-ل-دي-ات وŒم-ع-ات-ه-ا
السس-ك-ان-ي-ة ،خ-اصس-ة ال-ك-بÒة م-نها على غرار طريق
تازولت ،كشسيدة ،بوعقال وغÒها.

باتنة :حمزة Ÿوششي
قطعت بلدية باتنة أاششواطا معتÈة ‘ –سش“ Úويل
خ-زي-ن-ت-ه-ا م-ن خÓ-ل ت-ث-م‡ Úت-ل-ك-ات ال-ب-ل-دي-ة ،ح-يث أاك-د
«ا »ÒŸمÓ-خسش-و خÓ-ل أاشش-غ-ال ال-دورة ال-ع-ادي-ة ل-ل-م-ج-لسص

البلدي اŸنعقدة منذ مدة على اÛهودات التي يبذلها
رفقة فريقه ‘ تسشي Òششؤوون البلدية ،مششÒا إا ¤التحسشن
اŸلحوظ ‘ انتعاشص خزينة البلدية التي قامت بإا‚از
عديد اŸششاريع النوعية خاصشة التهيئة ا◊ضشرية واإلنارة
ال- -ع -م -وم -ي -ة ب -ع -دي -د األح -ي -اء ‘ إاط -ار –سش Úال -ت -ك -ف -ل
بانششغالت السشاكنة.
وأاششار «ا »ÒŸإا ¤حرصص مصشا◊ه على التجاوب مع
تعليمات اŸسشؤوول األول عن الهيئة التنفيذية فريد ﬁمدي
بخصشوصص عدم التكال على خزينة الدولة ،والتجاوب مع
م-ط-الب ا◊ك-وم-ة ب-إال-زام-ي-ة ت-رشش-ي-د ال-ن-ف-ق-ات إا ¤ع-م-ل-ي-ة
واسشعة لتثم Úجميع ‡تلكات البلدية ،و“ّكنت البلدية منذ
مطلع العام ا◊ا‹ من “ويل نفسشها بنفسشها لتحّقق بذلك
نوعا من السشتقÓل الذاتي عن ميزانية الدولة ،ما سشاهم
‘ –سش Úاÿدمة العمومية وعصشرنة الهياكـل واإلدارات
العمومية بعد فتح العديد من اŸصشالح واŸرافق العمومية.
كما بادرت ‘ السشنوات األخÒة إا ¤حل ناجع جدا ‘
مواجهة التكاليف الضشخمة والديون اÎŸتبة عليها جراء
اسشتهÓك الطاقة الكهربائية باŸرافق العمومية ،إا ¤تعميم

اسشتعمال تقنية األلواح الششمسشية كطاقة بديلة ببعضص
اŸرافق اإلدارية بالبلدية ،وذلك من خÓل إاعداد
برنامج خاصص لتعميم األلواح الششمسشية ع ÈاŸرافق
العمومية ،خاصشة تلك التي أا‚زت حديثا ودخلت
ح -ي -ز اÿدم -ة ‘ ،إاط -ار ت -خ -ف -ي -ف أاع -ب -اء ال-ط-اق-ة
الكهربائية التقليدية التي تتكبدها البلدية.
وكانت باتنة قد قطعت أاششواطا هامة ‘ هذا
اÛال اŸتعلق بÎششيد اسشتعمال الطاقة من خÓل
تعميم “ويل مششروع Œديد كافة مصشابيح اإلنارة
العمومية للبلدية ذات ا÷ودة العالية واŸعروفة بـ «لد»
ذات الن -ب -ع -اث ا◊راري اŸن-خ-فضص واŸق-تصش-دة ل-ل-ط-اق-ة
الكهربائية ،ما مّكن البلدية من خفضص اسشتهÓكها للكهرباء
بششكل كب.Ò
و–رصص ال -ب -ل -دي -ة ع -ل -ى م -واصش -ل -ة ت -ث -م‡ Úت -ل-ك-ات-ه-ا
واسشÎجاع أاوعيتها العقارية اŸتواجدة ع Èإاقليم تراب
اŸدينة ،بغية –صشيل ا÷باية اÙلية وزيادة اإليرادات
لصشالح خزينة البلدية ،وخلق مصشادر ثروة جديدة إا ¤جانب
تنويع اŸداخيل.

عاشسور بوبكر رئيسض بلدية الطابية بسسيدي بلعباسض:

اإ’سضتقÓلية اŸإلية مرهونة بإإ’سضتثمإر وتثم ÚاŸمتلكإت
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قيمة مضضإفة

يّÎقب اŸنتخبون على مسشتوى اÛالسص اÙلية والولئية صشدور قانون
ا÷ماعات اÙلية ،الذي يعّزز من الصشÓحيات Ãا يتوافق مع دفع ا◊ركية
’سستقÓلية اŸالية للبلديات إا ¤جملة
أارجع عاشسور بوبكر رئيسض بلدية الطابية بسسيدي بلعباسض عدم ا إ
التنموية ،بتوسشيع مهامهم ‘ إاثراء ا÷باية وخلق الÌوة والقيمة اŸضشافة،
’رتقاء
’قتصسادية الراهنة ،فا إ
’وضساع ا إ
’خت’Óت التي تشسوب قانون البلدية ا◊ا‹ ،الذي  ⁄يعد يتماشسى وا أ
ا إ
وبالتا‹ اعتماد دور جديد لحقا.
’سستقÓلية التي تعتمد على
’قتصسادية يرتكز أاسساسسا على ا إ
’دوار ا إ
بالبلدية من أادوارها التقليدية إا ¤ا أ
قانون ا÷ماعات القليمية ا÷ديد سشيمنح للمنتخب Úسشواء على مسشتوى
’سستثمار وتثم ÚاŸمتلكات.
ا إ
لفضشل
اÛالسص الولئية والبلدية صشÓحيات كبÒة “ّكنهم من التسشي Òا أ
‘ –ديد النسشب الضشريبية وتطبيق زيادات
سشيدي بلعباسس :غ ــ ششعدو
وحل مششاكل اŸواطن ،Úوسشيمنح لها اسشتقÓلية أاك Èمن حيث السشتقÓلية
‘ أاسش -ع -ار ال-ك-راء ıت-ل-ف ال-ع-ق-ارات ،م-ع
اŸالية ،ما يجعلها تقوم بدورها القتصشادي من أاجل “ويل اŸششاريع،
إاق -رار –وي -ل ﬂت -ل -ف ال -ع -ق -ارات لصش-ال-ح
اع - -ت Èرئ - -يسص ب - -ل - -دي - -ة ال - -ط- -اب- -ي- -ة أاّن
وب -ال -ت -ا‹ إاع -ادة ال-ن-ظ-ر ‘ ت-ن-ظ-ي-م وسش ÒاŸؤوسشسش-ات اÙل-ي-ة Ãا ي-ت-واف-ق
البلدية ومن ذلك Óﬁت الرئيسص التي ⁄
اإلسشتقÓلية اŸالية للجماعات اÙلية تعد
والنظرة القتصشادية ا÷ديدة ،وبششكل يسشمح للجماعات اÙلية بإايجاد
تنجح ‘ –قيق مبتغاها اŸنششود ،على أان
ا
أاه- - -م اŸب- - -ادئ ال- - -ت - -ي ت - -ق - -وم ع - -ل - -ي - -ه - -
مصش-ادر “وي-ل ج-دي-دة ،وب-ال-ت-ا‹ ال-ت-ق-ل-يصص م-ن ت-ب-ع-ي-ت-ه-ا Ÿي-زان-ي-ة ال-ولي-ة
Áن -ح -ه -ا ال -ق-ان-ون ا÷دي-د صش-ي-غ-ة ج-دي-دة
ة
الّÓمركزية ،كما تعد أاهم الركائز األسشاسشي
والدولة.
“كن من إاسشتغÓلها إاسشتغÓل حقيقيا يعود
‘
التي من ششأانها اŸسشاهمة بششكل كبÒ
الدور القتصشادي الذي سشتلعبه ا÷ماعات اÙلية سشيمّكن اŸنتخبÚ
ب-ال-ف-ائ-دة ع-ل-ى خ-زي-ن-ة ال-ب-ل-دي-ة ب-عد إايجاد
»
ب
ع
Œسشيدها ،وقال ‘ تصشريحه لـ «الشش
تسش-يÒا أافضش-ل ل-ل-مشش-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة ،وي-ج-ع-ل اŸن-ت-خب خÓ-ق-ا ل-لÌوة ال-تي
ت -رت -ي -ب -ات م-ن ح-يث شش-غ-ل ه-ذه اÓÙت،
ج
ت
ن
ت
أانّ إاقرار الÓمركزية من اŸفÎضص أان
سشتمّكنه مسشتقب Óمن السشتقÓلية اŸالية ،كما سشتسشمح القوان Úا÷ديدة
وط -رق –صش -ي -ل اإلي -ج -ارات اÿاصش -ة ب -ه-ا
‹
ا
Ÿ
ع -ن -ه إاسش -ت -ق Ó-ل -ي -ة ت-ام-ة ‘ ا÷انب ا
ل-ل-ب-ل-دي-ة إانشش-اء مشش-اري-ع اسش-ت-ث-م-اري-ة ب-الشش-راك-ة م-ع بلديات ووليات أاخرى،
وب- - - -األسش- - - -واق ا÷واري - - -ة ،وغÒه - - -ا م - - -ن
ك
ل
ذ
ص
للبلديات ،إال أان الواقع يظهر عكس
وسشتمّكن هذه القوان Úمن تعزيز آاليات ا÷باية وكذا التضشامن اŸا‹ للجباية
اŸم-ت-ل-ك-ات ال-ت-ي سش-ي-ع-ود تسش-يÒه-ا للبلدية
ة
ي
ن
ا
ز
ح -يث لي -زال ت -ن -ظ -ي -م وتسش -ي ÒاŸي
ما ب Úالبلديات من خÓل صشندوق التضشامن ما ب Úالبلديات ،الذي –توي
وف -ق ال -ق -ان -ون ا÷دي -د ،م -ع ضش-رورة ت-و ّف-ر
ة
ج
ه
ت
ن
Ÿ
للبلدية –كمه الكث Òمن اآلليات ا
على مناطق صشناعية والبلديات الفقÒة كالبلديات الفÓحية النائية.
من قبل اŸركزية ،وكذا من خÓل نظام دائمة حيث لتزال مرتبطة أاششد اإلرتباط كوادر تقنية بكفاءة عالية ‘ تسشي ÒاŸالية
كما Áكن للبلديات ذات اŸوارد اŸالية الكبÒة ،و‘ إاطار آالية التضشامن
ال- -ت- -م- -وي- -ل وال -ت -خ -ط -ي -ط اÿاصص بÈام -ج ب -اŸسش -اع -دات ال -ت -ي ت -ق -دم-ه-ا ال-دول-ة م-ن بالبلدية.
اŸا‹ اÙلي ،بعد مداولت اÛلسص الششعبي البلدي ،أان تقدم إاعانات
صش -ن -دوق الضش -م-ان وال-تضش-ام-ن ل-ل-ج-م-اع-ات
هذا وثّمن رئيسص البلدية تصشريحات وزير
ال-ت-ن-م-ي-ة ،وك-ل ه-ذا ي-ح-د م-ن اإلسش-ت-قÓ-ل-ية
لصشالح البلديات ‘ نفسص الولية من خÓل ميزانية الولية التي ينتمون إاليها.
اŸال - -ي - -ة اÙل- -ي- -ة وي- -ت- -ن- -اف- -ى م- -ع ق- -رار اÙل-ي-ة ،ال-ذي ي-ع-م-ل ع-ل-ى ت-غ-ط-ي-ة العجز ال -داخ -ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة
و‘ السش -اب -ق ،ك -انت ا÷م -اع -ات اÙل-ي-ة تسش-ت-ف-ي-د م-ن ال-تضش-ام-ن اŸا‹
ال Óّ-م-رك-زي-ة .وأا ّك-د أاّن السش-ت-قÓ-ل اإلداري اŸسشجل بالبلديات ،وأاششار ‘ هذا السشياق ال -ع -م -ران -ي -ة الأخÒة ح -ول مشش -روع ق -ان-ون
اŸركزي الذي يضشمنه صشندوق الضشمان للجماعات اÙلية الذي حلّ ﬁل
Óدارة اÙل ة ق- -تضش- -ي ب- -أان صش- -اح- -ب- -ه أان معظم البلديات تعا Êمن نقصص كب ‘ Òا÷م- -اع -ات اÙل -ي -ة ال -ذي أان -هت ال -وزارة
ل --إ
الصش -ن -دوق اŸششÎك ل -ل -ج -م -اع -ات اÙل -ي -ة م -ن خ Ó-ل دع-م Áن-ح سش-ن-وي-ا
اسش -ت -ق Ó-ل م -ال -ي -ا ؤوك -د اŸسش -ؤوول ة اŸال ة العقارات واŸمتلكات التي من ششأانها خلق صشياغته ،والذي سشيعطي صشÓحيات أاكÌ
للبلديات.
اŸداخيل وتوف Òا÷باية اÙلية.
للمنتخب ÚاÙلي ،Úوسشيمّكن البلدية من
للمواطن ن ،وإاسشهامهم ‘ م زان ة إادارتهم
كما سشيمّكن قانون البلدية ا÷ديد من تفعيل القدرات التنموية ،ودخول
ص
س
ي
ئ
ر
ل
Óرت -ق -اء ب -أادوار ال-ب-ل-دي-ة ،ق-ا
ول  -إ
اسش-ت-قÓ-ل-ي-ة م-ال-ي-ة ل-ل-م-وارد ال-ب-ل-دية بهدف
اÙل ة و“و ل -ه -ا Ãا –ت -اج -ه م -ن أام -وال
اŸنتخب ÚاÙلي Úا◊ياة القصشادية ومعÎك التمنية لتحسش Úظروف
البلدية إان ا◊ل يكمن ‘ تو‹ ا÷ماعات إاعطائها دورا اقتصشاديا فّعال ‘ التنمية
بالقدر الذي تقدمه من خدمات.
ع -يشص اŸواط -ن Ãن -اط -ق -ه-م م-ن خÓ-ل اسش-ت-ح-داث السش-ت-ث-م-ارات ،وت-وفÒ
وأاضش -اف اŸت -ح ّ-دث أاّن أاع -ب -اء ال -ب -ل -دي-ة اÙل ة بنفسشها –د د إا راداتها ونفقاتها القتصشادية ،وهو األمر الذي ل يتأاّتى إال
الظروف اŸناسشبة للمسشثمري Úومرافقتهم ومنحهم تسشهيÓت أاك.Ì
ع - -دي - -دة وم - -ت - -ن- -وع- -ة ،ف- -ب- -اإلضش- -اف- -ة إا ¤ع- -ن- -د إاع- -داده -ا  ⁄زان ت -ه -ا إال ‘ ح -الت م -ن خ Ó-ل إاي -ج -اد آال -ي -ات ل -ت -جسش -ي -د ه -ذه
ويعت Èقانون ا÷باية اÙلية من أاهم القوان ÚاŸرتقب صشدورها عند
إاخ-تصش-اصش-ات-ه-ا ال-ت-ق-ل-يدية كإاصشÓح الطرق ،حّددها القانون ،إاعادة تثم ÚاŸمتلكات السشتقÓلية وتطبيقها على أارضص الواقع،
Óوعية الضشريبية
اŸنتخب ،Úحيث سشيسشمح هذا القانون بتوضشيح أافضشل ل أ
األرصش- -ف- -ة وج- -م- -ع ال- -ن- -ف -اي -ات ،أاصش -ب -حت التابعة للبلدية ،واإلسشتفادة من موارد مالية م-ع ضش-م-ان ال-دÁق-راط-ي-ة ال-تشش-ارك-ي-ة ال-تي
وإاج-راءات ال-ت-حصش-ي-ل اŸرت-ب-ط-ة ب-ا÷ب-اي-ة اÙل-ي-ة ،وسش-ي-ع-ط-ى اŸزيد من
البلديات عاجزة عن أاداء هذه اŸهام فعدم إاضش- -اف -ي -ة ل -ل -ق -ي -ام Ãخ -ت -ل -ف ال -ع -م -ل -ي -ات تفرضص إاطÓع اŸواطن Úبكل الÈامج التي
السشلطات للمسشؤوول ÚاŸنتخب ÚاÙلي› ‘ Úال تسشي Òو–صشيل ا÷باية.
ك-ف-اي-ة م-وارده-ا اŸال-ي-ة ي-ح-ول دون ال-ق-يام ال-تضش-ام-ن-ي-ة ،وذلك وف-ق-ا ل-ت-وج-ي-ه-ات وزارة تخصص بلدياتهم ،و“كينهم من إابداء آارائهم
سشارة بوسشنة
باألعمال اŸنوطة بها ،ما يجعلها ‘ تبعية ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل-ي-ة ،إاصشÓ-ح و–ديد أاولوياتهم.
ا÷باية اÙلية وإاعطاء صشÓحيات للبلدية

مراعاة واقع البلديات ببومرداسض

التّفإوت ‘ اإ’يرادات يعيق اŸسضعى ا÷ديد
تكتسسي مسسأالة اسستقÓلية البلديات ‘ تسسيÒ
شسؤوونها اŸالية وحرية أاك ‘ ÈاŸبادرة ا’قتصسادية
÷لب الÌوة ،وت -وسس -ي -ع ›ال ا’سس-ت-ث-م-ار –دي-ا
ك -بÒا ل -ل -ج-م-اع-ات اÙل-ي-ة ،ان-طÓ-ق-ا م-ن م-وق-ع-ه-ا
’قرب من
’سس-اسس-ي-ة واŸرف-ق ا أ
ب-اع-ت-ب-اره-ا ال-ن-واة ا أ
اŸواطن من جهة ،وصسعوبة التكيف مع متطلبات
مشسروع قانون ا÷ماعات ا’قليمية اŸنتظر قريبا
ب- -ال- -ن- -ظ- -ر إا ¤ال -ت -ف -اوت وال -ت -ب -اي -ن ال -واضس -ح بÚ
’م -ك -ان -ي -ات ا’ق -تصس-ادي-ة
ال -ب -ل -دي -ات م -ن ح -يث ا إ
واŸوارد اŸسساعدة على خلق الÌوة.

بومرداسس :ز.كمال

لقد ششّكلت قضشية مصشادر “ويل اŸيزانية السشنوية
ل- -ل- -ب- -ل- -دي- -ات اّ ıصش- -صش -ة Ûال ال -تسش -ي Òوال -ت -ج -ه -ي -ز
اŸتضش -اع -ف-ة اسش-ت-ج-اب-ة ل-ل-ت-ح-دي-ات اŸرف-وع-ة ‘ ق-ط-اع
التنمية اÙلية ،وŒسشيدا لنششغالت اŸواطنﬁ Úطة
للنقاشص اŸسشتفيضص من قبل السشلطات العمومية والوزارة
الوصشية ،التي قدمت عدة مششاريع قوان ÚلÎقية هذا
اŸرف -ق ال -ع -م -وم -ي ال -ه -ام Ãا ي -ت-م-اشش-ى م-ع ال-ت-ح-دي-ات
السشياسشية والقتصشادية والجتماعية الراهنة ،كان آاخرها

مششروع قانون ا÷ماعات القليمية الذي انتهت صشياغته،
‡ا يعطي للمنتخب Úحرية اك ‘ Èالتحرك واŸبادرة
ّ
وتفعيل آاليات –صشيل ا÷باية عن طريق تثم ÚاŸرفق
العام ،وخلق رسشوم جديدة على الÌوة والرسشم على رفع
النفايات وتوسشيع النسشيج القتصشادي والسشتثمار اÙلي.
هذه اآلليات ›تمعة وفرصص خلق الÌوة عن طريق
اسشتغÓل اŸوارد اÙلية هي غ Òمتاحة ÷ميع البلديات
ع -ل -ى اŸسش -ت -وى اÙل -ي ب-ولي-ة ب-وم-رداسص ،ال-ت-ي –وي
خريطتها اإلقليمية  3٢بلدية متفاوتة من حيث القدرات
الق- -تصش- -ادي -ة واŸال -ي -ة وم -ن ح -يث اŸوارد واألنشش -ط -ة،
وبالتا‹ فإان اŸششروع اŸقÎح على أاهميته سشيصشطدم ‘
اŸيدان بواقع اقتصشادي صشعب لعدد كب Òمن البلديات
ت- -ف- -ت -ق -د ألدن -ى اŸوارد سش -واء بسش -بب اŸوق -ع ا÷غ -را‘
ا÷بلي بالنسشبة للبلديات الريفية وششبه الريفية التي تعاÊ
من نقصص كب› ‘ Òال النسشيج القتصشادي ،وافتقارها
لقاعدة صشناعية ومناطق نششاطات بإامكانها خلق نسشبة
ضشئيلة من ا÷باية التي قد تسشاعد ‘ إانعاشص اŸيزانية
البلدية.
وقد تطّرقنا ‘ مواضشيعنا السشابقة إا ¤هذه اإلششكالية
اŸط -روح -ة ع -ل -ى مسش -ت -وى ا÷م -اع -ات اÙل -ي-ة ب-ولي-ة

بومرداسص ،من خÓل حديثنا إا ¤عدد من رؤوسشاء البلديات
Ÿعرفة مدى قدرة هذه األخÒة ‘ التجاوب مع مششروع
القانون ا÷ديد ،الذي نادى به اŸنتخبون أانفسشهم بهدف
ا◊صشول على اŸزيد من الصشÓحيات ‘ تسشي Òالششأان
اÙلي ،ومتابعة اŸششاريع ا◊سشاسشة التي يتطلع إاليها
اŸواطن وحسشن اسشتغÓل الÌوة اÙلية التي تتطلب
قوان Úوتنظيمات واضشحة يكون القانون ا◊ا‹ عاجزا
من حيث اآلليات التطبيقية لرفع هذه التحديات.
ف -ف -ي وقت ت -ت -م ّ-ت -ع ف -ي-ه ب-عضص ال-ب-ل-دي-ات ع-ل-ى غ-رار
ت -ي -ج Ó-ب ،Úب -ودواو وب -األخصص ال -ب-ل-دي-ات ال-غ-رب-ي-ة ع-ل-ى
إام -ك -ان -ي-ات اق-تصش-ادي-ة وم-وارد دخ-ل م-ه-م-ة تشش-م-ل سش-وق
ت -ي-جÓ-ب Úال-ت-ي Áث-ل  ٩٠ب-اŸائ-ة م-ن م-ي-زان-ي-ة البلدية،
إاضشافة إا ¤عدد آاخر من الوحدات القتصشادية ،ونفسص
األمر بالنسشبة للبلديات اŸذكورة منها باÿصشوصص بلدية
الربعطاشص التي –وي أاك Èمنطقة نششاطات بالولية
ووحدات صشناعية واقتصشادية كبÒة ،تفتقد بلديات أاخرى
Ÿثل هذه الفرصص على غرار بلدية اعف ،Òأاولد عيسشى،
تاورقة ،تيمزريت وغÒها الكث Òبسشبب موقعها ا÷غرا‘
من ناحية وضشعف نسشيجها الصشناعي والقتصشادي وحتى
انعدامه “اما لغياب منطقة نششاطات مهيأاة تسشمح بجمع

اŸسش- -ت- -ث -م -ري -ن واŸسش -اه -م -ة ‘ خ -ل -ق الÌوة وا÷ب -اي -ة
اÙلية.
وعليه ‘ األخ ،Òيبقى مفهوم اسشتقÓلية البلدية من
حيث اŸيزانية وتسشي ÒاŸوارد عن الولية التي يحملها
اŸششروع ا÷ديد بحاجة إا ¤مراعاة كل هذه الظروف
اÙي -ط -ة ب -واق -ع ا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة ،خ-اصش-ة ‘ ظ-ل
الصشعوبات التي تعا Êمنها والركود التنموي الذي عرفته
بعضص البلديات بالنظر إاﬂ ¤لفات التسشيÒ
لسش- -ن- -وات ،وح- -الت ع -دم ال -ت -ج -انسص داخ -ل اÛلسص
اŸنتخب ،وكذا الصشراعات الهامششية ب Úاألعضشاء وعدم
السشتقرار الذي يعت Èالششرط األسشاسشي لتأادية اŸهام
األسشاسشية ،ومتابعة ﬂتلف الÈامج واŸششاريع التنموية،
وأاحسشن مثال على ذلك بلدية عاصشمة الولية التي ⁄
تعرف اسشتقرارا ‘ منصشب رئيسص البلدية طيلة العهدات
السشابقة ،وحتى العهدة ا◊الية ششهدت اسشتقالة الرئيسص
مع بداية العهدة ا÷ديدة ،وبالتا‹ من الصشعب –قيق
هذه الغايات ا◊تمية ‘ ﬁيط غ Òمسشتعد لسشتقبال
مثل هذه التحولت وانعدام قنوات التواصشل والثقة لدى
اŸواطن ،الذي يعت Èششريكا أاسشاسشيا ‘ Œسشيد مفهوم
الدÁقراطية التششاركية التي  ⁄تبقى ›رد ششعار.

’سستاذ اŸسساعد شسباح رشسيد من كلية العلوم ا’قتصسادية بجامعة تيارت:
ا أ

بإإمكإن البلدية ا’قÎاضض من البنوك مقإبل ضضمإنإت

وبادرت البلدية ‘ السشنوات األخÒة إا ¤اسشتئجار كل
‡ت-ل-ك-ات-ه-ا الشش-اغ-رة ع Èم-زاي-دات ع-ل-ن-ي-ة بأاسشعار السشوق
ل-ت-ح-ق-ي-ق ع-ائ-دات م-ال-ي-ة إاضش-اف-ي-ة ،إاضش-اف-ة إا ¤إايÓء ملف
السشتثمار على مسشتوى البلدية أاهمية كبÒة ،وذلك من
خ Ó-ل إاحصش -اء األوع -ي -ة ال -ع -ق -اري -ة اŸوج-ودة ب-ع-د إاج-راء
–ق -ي -ق-ات إاداراي-ة م-ي-دان-ي-ة قصش-د تصش-ن-ي-ف ه-ذه األوع-ي-ة
العقارية سشواء كانت فÓحية ،صشناعية أاو Œارية ،لتوضشع
–ت تصشرف اŸسشتثمرين الراغب ‘ Úا‚از اسشتثماراتهم
‡ن  ⁄يتمّكنوا من إايجاد مسشاحات لتجسشيدها.
ّ

ي -ث -ار م -ن -ذ سس -ن -وات وي -ع -اد خ Ó-ل ه -ذه ا’ي-ام م-ل-ف
ال-ب-حث ع-ن م-وارد تسس-ي Òا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة ،وخ-اصسة
البلديات التي يعا Êبعضسها ديونا ومشساكل مالية رغم
إاعانة الدولة بنسسبة  80ا ٪ 100 ¤لبعضض البلديات،
فما مصسÒها عندما –ال على التمويل الذاتي والبحث
عن اŸوارد ،كون البلدية هي الصسلة اŸباشسرة ب Úالدولة
ومواطنيها؟!.
إلثراء اإلششكالية ومناقششتها اسشتضشفنا السشيد ششباح رششيد
أاسشتاذ مسشاعد بكلية العلوم القتصشادية بجامعة ابن خلدون
بتيارت ،والذي تناول اŸوضشوع أاكادÁيا ويعمل حاليا Ÿناقششته
‘ اŸلتقى الذي سشيعقد لحقا.
ويرى األسشتاذ رششيد ششباح أانه ملف ثقيل يحتاج ا ¤مناقششة
واسشعة ،وإاششراك العديد من الوزارات واŸهتم Úبالقتصشاد Ÿا
له من أاهمية ،وقد تطرح إاششكالية هل يفهم أاّنه فصشل ب Úمالية
الدولة ومالية ا÷ماعات اÙلية؟ أام تبقى الدولة ‡ّول ولو
بقسشط ‘ ميزانية ا÷ماعات اÙلية ألن اŸوضشوع طرح من

ق -ب -ل وصش-عب ت-ن-ف-ي-ذه ل-ع-دة اع-ت-ب-ارات أاول أان ال-ب-ل-دي-ات ل-يسشت
متسشاوية ‘ اليرادات والهياكل وعدد السشكان ،حيث اّتخذت
مبادرة طيبة أاتت بثمارها وهي إانششاء صشندوق التضشامن ما بÚ
ا÷ماعات اÙلية ،وقد “ّكنت العديد من البلديات الضشعيفة
ماليا أان تتجاوز ﬁنتها اŸالية ،ول سشيما ‘ “ويل اŸششاريع
الكÈى كاŸنششآات الرياضشية والÎبوية ،وعن اليرادات فهل
تسشتقل البلديات فيما يخصص ا÷باية ،الضشرائب والرسشوم لكونها
بالنظام ا◊ا‹ ل تسشتلم سشوى جزء بسشيط ،والباقي يصشب ‘
خزينة الدولة ويتم تصشريفه ‘ ›الت أاخرى ،والسشتقÓلية
حتى وإان طبقت ل يجب السشتغناء عن صشندوق ا÷ماعات
اÙلية.
وحسشب األسشتاذ ششباح ،فإانه إاذا “ت مبادرة اسشتقÓلية تسشيÒ
ا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة ،ي-جب م-ن-ح-ه-ا تصش-ري-ف ال-رسش-وم وا÷باية
التابعة لها إاذا كان لها مدخول ،غ Òأانه وحسشب الحصشائيات
فإان البلدية الصشغÒة ذات الكثافة السشكانية القليلة يجب إان
تخضشع Ÿقاييسص إاخرى لكونها ل تسشتطيع توف Òايرادات مالية

من جباية كراء ﬁل بـ  ١٠٠٠دج.
والششكالية الثانية تطرح حول العنصشر
ال - -بشش- -ري ،ف- -ه- -ل ال- -ب- -ل- -دي- -ات وب- -الخصص
اŸنتخبون اÙليون لهم مؤوهÓت علمية
وم -ه -ارة ال -تسش -ي Òل Ó-شش -راف ع -ل -ى تسش-يÒ
أاموال طائلة؟
كما تطّرق ضشيفنا ا ¤قضشية اŸؤوهÓت
ب-ال-نسش-ب-ة ل-رؤوسش-اء اÛالسص ال-ب-ل-دي-ة ل-ك-ون
بعضشهم بدون مسشتوى دراسشي يؤوهله لتسشيÒ
أاو الشش -راف ع -ل -ى م-ل-ف ث-ق-ي-ل م-ث-ل ه-ذا،
مؤوكدا على أاّنه ‘ نهاية  ٢٠٢٠أاو بداية  ٢٠٢١سشيفتح نقاشص
ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ق-ان-ون ال-عضش-وي ل-ق-وان ÚاŸال-ي-ة ،ف-ه-ل سشيدرج ملف
تسشي Òأاموال ا÷ماعات اÙلية وآالية تسشيÒها؟ وكيف تكون
تسشي Òا÷باية والّرسشوم؟ وهل تبقى قيمة ا÷باية كما هي ألّن
ال -دول -ة اآلن ت -دّع -م ك -ل شش -يء ي -تصش -ل Ãع-يشش-ة اŸواط-ن؟ وه-ل
التششريع ا÷ديد سشيششرك ‘ مناقششته اŸنتخبون اÙليون ن

ج- -م- -ي- -ع ه -ذه ال -تسش -اؤولت ل -ه -ا ع Ó-ق -ة
Ãن-اقشش-ة م-وضش-وع السش-ت-قÓ-ل-ي-ة اŸالية
للجماعات اÙلية؟
وم -ن خ Ó-ل ذلك ه -ل ت -ط-رح مسش-أال-ة
شش-روط الÎشش-ح ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-م-نتخب‘ Ú
ق - -ان - -ون الن - -ت - -خ - -اب- -ات ألن ل- -ه صش- -ل- -ة
باŸوضشوع؟
وق -ال األسش -ت -اذ شش -ب -اح ‘ األخ Òأاّن-ه
ي- -جب إاع- -ادة ال- -ع- -م- -ل ب- -القÎاضص م -ن
البنوك بالنسشبة للبلديات كما كان معمول
به سشابقا حتى تسشتطيع تسشي Òششؤوونها بششرط إايجاد الضشمانات
ال Ó-زم -ة إلي -داع -ه -ا ل -دى ال -ب -ن-وك ،وإاخ-راج الم-ر م-ن ال-ت-وج-ه
السشياسشي للدعم وتسشديد ديون ا÷ماعات اÙلية كلّما أافلسشت
بل اعتماد نظام اقتصشادي ﬁضص يرتكز على أاسشسص علمية
ومالية واقتصشادية ‘ التسشي Òوالعتمادات.

تيارت :ع.عمارة

الثÓثاء  0٥نوفمبر  2019م
لول  1441هـ
الموافق لـ  08ربيع ا أ

ثقافة

إلباحث إŸوريتا« Êبدإه إŸهدي» ضصيف جناح «إلشصعب»:

مشساركتنا اأ’و ¤ناجحة  ..وسسÔكز مسستقب Óعلى «سسي»Ó
^^ إقبال كب Òعلى موسصوعة «صصحيح إÿطاب ‘ إلفقه إŸالكي»

يشص -ارك إ–اد إل -ن -اشص -ري-ن
لول مّ- -رة ‘
إŸوري - -ت - -ان- -ي Úأ
إŸع -رضض إل -دو‹ ل -ل -ك -ت-اب ‘
ط-ب-ع-ته  24ب-قصص-ر إŸع-ارضض
إلصصنوبر إلبحريÃ ،جموعة
لصصدإرإت أإهمها،
قيمة من إ إ
ي-ق-ول إل-ق-ائ-م ع-ل-ي-ه إل-ب-احث
ب- -دإه إŸه- -دي « تصص- -ح -ي -ح -ات
موسصوعات إلفقهية إŸالكية:
موإهب إ÷ليل إ◊طاب».

قصصر اŸعارضض :حبيبة غريب
تصصوير :فواز بوطارن
تعرف هذه المجلدات اإقبال
ك--ب--ي--را ع--ل--ي-ه-ا م-ن-د اأول ي-وم
ال--م--ع--رضس ق--د ك--انت ق-دي-م-ا
ب------حسسب ب------داه ال-----م-----ه-----دي
م-ط-ب-وع-ة ف-ي ال-مشس-رق ،ل-ك-ن
بدون تصسحيح ،فقامت لجنة
ع--ل--م-ي-ة م-اأم-ون-ة م-ن ع-ل-م-اء
الشسناقطة بموريتانيا برئاسسة
ال--عÓ--م-ة م-ح-م-د سس-ال-م ع-ب-د
ال----ودود ،ب----الإشس----راف ع----ل---ى
تصس--ح--ي--ح اأع--م--ال ال--ح--ط-اب
وتلقيحها.
حصسرت ،يقول ،بداه المهدي
ك--ل الأغÓ--ط ال--م-وج-ودة ف-ي

الطبعة السسابقة والتي وصسل
ع---دده--ا ،اإل--ى 14األ-ف غ-ل-ط،
ب-عضس-ه-ا م-خ-ل ب-ال-م-ع-نى حتى
اأصس-ب-حت ه-ذه ال-نسس-خ-ة ال-ت-ي
قدمتها دار رهوان ،للنشسر من
اأه--م ال--نسس-خ ال-م-ط-ل-وب-ة ع-ن-د
اأصس-ح-اب ال-م-ذهب ال-م-ال-ك-ي
ع--م--وم-ا وال-فضس-اء ال-م-غ-ارب-ي
خصسوصسا..

ن----ج----د ف----ي ج----ن----اح ات----ح---اد
ال-ن-اشس-ري-ن ال-م-وري-ت-انيين اإلى
ج--انب «م-وسس-وع-ة ال-ح-ط-اب»
ف--ي ال--ف--ق--ه ال--م-ال-ك-ي ،ك-ت-اب
«مسس---ي--ر ال--ج--ل--ي--ل ف--ي شس--رح
ال--مصس--ط--ف--ى ال--خ-ل-ي-ل» ،وه-و
م--ط--ل--وب ب--ك--ث--رة اأيضس-ا ،اإل-ى
ج--انب ك--تب ف--ي ع-ل-وم الّ-ل-غ-ة
وع---ل---وم الأصس--ول والشس--ري--ع--ة

وك-ل-ه-ا يضس-ي-ف ب-داه ال-م-ه-دي
للموؤلفين الشسناقطة.
ق---ال ال---ب---احث اإن «ال--ك--تب
الأدبية قليلة لمشساركتنا رغم
اأننا اأتينا ببعضس النماذج منها
دواوي----ن شس---ع---ري---ة ،لأسس---م---اء
م------ع-----روف-----ة وم-----ن ال-----ك-----تب
ال---م---وج---ودة ع--ن--دن--ا «دي--وان
الشسعر النسسائي في شسنقيط».
قّيم بداه المهدي وهو نجل
ال---ك---اتب وال---ب---احث م--ح--م--د
المهدي ،اأول مشساركة لتحاد
ال-ن-اشس-ري-ن ال-م-وري-ت-ان-يين في
سس---ي ،2019 Ó---ق---ائ :Ó---ل---ق---د
اندهشست من الإقبال الكبير
ع--ل--ى ال--م--رج--ع-ي-ات ال-دي-ن-ي-ة
ل-ل-ك-تب ال-م-وري-ت-ان-ي-ة ف-ي اأول
ت---ج---رب---ة ل---ن---ا .ف--ي ال--م--رات
ال--ق--ادم--ة ي-خ-رج واأك-ث-ر ع-ل-ى
م---ع---رضس ال---ج--زائ--ر ال--دول--ي
للكتاب الذي تفاجاأنا انه اأهم
م--ع--رضس ف-ي ال-وط-ن ال-ع-رب-ي
عموما وفي الفضساء المغاربي
ككل» .كما لحظنا يقول« ،اإن
م----ا ي----ج----م----ع----ن----ا ب----الشس----عب
الجزائري من حيث التم ّسسك
بالقيم الأصسيلة هو اأكثر مما
كنا نتصسّور.

كتب« إ◊رإك» جديد إلطبعة  24من إلصصالون إلدو‹

’فراج عن الكث Òمن اŸكبوتات
ﬁاو’ت للتأاريخ للحدث وا إ
إ÷ديد وإلÓفت لÓنتباه ‘
ه-ذه إل-ط-ب-ع-ة  24م-ن إلصص-الون
إلدو‹ للكتاب هي إلكتب إلتي
ت-ت-ح-دث ع-ن إ◊رإك إلشص-ع-ب-ي،
وه- -و م- -ازإل يشص- -ه- -د سصÒورت -ه،
لخÃ Òا يحمله
فهل أإلهم هذإ إ أ
م-ن م-ادة دسص-م-ة إل-كُ-ت-اب ف-أاسص-ال
إل -ك-ث Òم-ن إ◊ Èسص-ري-ع-ا أإم أإن-ه
ه- -و رك- -وب م- -وج- -ة ل- -ت- -ح -ق -ي -ق
م - -ب - -ي- -ع- -ات أإك Ìوإسص- -ت- -ق- -ط- -اب
إ÷م -ه -ور ‘ أإه -م ح -دث أإدب-ي ‘
إ÷زإئر.

قصصر اŸعارضض :سصارة صصرياك
تصصوير :فوزي بوطارن
ع- - -ب- - -د إل - -ع - -ال - -ي رزإق - -ي :كتابي
مخضسرم والكثير من المفاجآات في
انتظار القّراء
أاوضسح األسستاذ عبد العالي رزاقي أان
كتابه عن الحراك والموسسوم بـ «الهبّة
الشسعبية  22فيفري ..سسقوط حزب
ف -رنسس -ا» ل -دار ال -نشس-ر «األم-ة» ،ل-يسس
رك -وب -ا ل -م -وج-ة ول-يسس ع-م Ó-سس-اب-ق-ا
ألوانه ،بل هو كتاب مخضسرم اسستغرق
ف -ت-رت-ي-ن م-ن ال-زم-ن إلصس-داره ،ح-يث
كانت الفترة األولى سسنة  1984حين
أاج -رى ف -ي -ه -ا ل -ق -اءات م -ت -ع -ددة م -ع
الرئيسس السسابق عبد العزيز بوتفليقة
بغرضس كتابة مذكراته ليكتمل هذا
العمل «بالهّبة الشسعبية» ،كما وصسفها
الكاتب التي أالهمته إلنهاء الكتاب.
أاضساف رزاقي أان كتابه يحمل زخما
م-ن ال-م-ع-ل-وم-ات وال-م-فاجآات للقارئ
ب-داي-ة ب-ال-م-ع-ل-وم-ات ال-ت-ي ق-دم-ه-ا له
الرئيسس السسابق عبد العزيز بوتفليقة
ف -ي ذلك ال -وقت ون -ه -اي -ة ب-األح-داث
التي شسارك فيها وعاينها عن قرب

في فترة الحراك.
جمع الكاتب في مؤولفه بين الدراسسة
ال-ت-اري-خ-ي-ة وال-ت-ح-ل-يل السسياسسي ،كما
اع -ت -م -د ع -ل -ى اإلث -ارة ال -ج-ذاب-ة م-ن
خÓل كشسف بعضس الحقائق مسستهÓ
أاول ال -فصس -ول ب -ال -ح -ديث ع-ن ت-اري-خ
ال-دسس-ات-ي-ر ال-ج-زائ-ري-ة ف-ي الفترة ما
بين  1962إالى غاية يومنا هذا حيث
توصسل من خÓل بحثه إالى أان أاول
دسستور جزائري سسنة  1963كتب على
ي -د م -ؤوسسسس ال -ح-رك-ة اإلخ-وان-ي-ة ف-ي
المغرب العربي.
ك- -م- -ا رصس- -د رزاق -ي ف -ي فصس -ل أاخ -ر
ال-ن-ك-ت-ة السس-ي-اسس-ي-ة ف-ي ال-ج-زائ-ر بين
 2019 -1962خاصسة منها المتعلقة
بالرؤوسساء ،مصسنفا كل رئيسس والنكت
التي ظهرت في عهده ،بعدها انتقل
الكاتب إالى رصسد الجمعات وتحديدا
إال-ى غ-اي-ة ال-ج-م-ع-ة  33م-ن ال-حراك
مقدما كل الخصسائصس التي ميزتها
والتطورات التي شسهدتها باإلضسافة
ل -دراسس -ة ع -دد ال -مشس -ارك -ي -ن ف-ي ك-ل
جمعة مع التغير الثقافي لهم ليتناول
ب-ال-ت-وث-ي-ق وال-ت-ح-ل-ي-ل الشس-عارات التي
ت -غ -ن -ى ب -ه-ا ال-مشس-ارك-ون سس-واء ك-انت
األغ- -ان واأله- -ازي- -ج ال- -ري- -اضس- -ي -ة أاو
الشسعارات األخرى التي كان أاخرها
هو «ل تبون ل بن فليسس الشسعب هو
الرئيسس» متوقفا عند البعد التاريخي
لهذه الشسعارات.
أاما أاهم ما جاء في الكتاب يقول عبد
العالي رزاقي هو ما قدمه من حقائق
وفكه لبعضس خيوط المؤوامرة وبداية
ال -ت -حضس -ي -ر ل -ل-دف-ع ب-ال-ج-زائ-ر ت-حت
الوصساية الفرنسسية حيث تحدث في
الكتاب عن اتفاق «فال دغراسس» هو
ات-ف-اق سس-ري ل-ت-م-دي-د ات-ف-اق-ية إافيان
هذه األخيرة التي ظهرت في بعضس
ال-م-ن-اشس-ي-ر ،ل-ك-ن-ه-ا ل-م ت-نشس-ر ك-وث-يقة

رسسمية بحسسب الكاتب ،كما تعرضس
بالحديث عن اللقاء الذي تلى اتفاق
«فال ديغراسس» وهو أاول اجتماع جمع
بين مسستشسار الرئيسس السسابق السسعيد
ب - -وت - -ف - -ل- -ي- -ق- -ة وال- -رئ- -يسس السس- -اب- -ق
للمخابرات الجزائرية محمد مدين
،المدعو الجنرال توفيق والفرنسسيين
ف-ي السس-ف-ارة ال-ج-زائ-ري-ة ف-ي ف-رنسسا
قبيل انطÓق المسسيرات بشسهر حيث
اجتمعوا للتحضسير للفترة ما بعد عبد
العزيز بوتفليقة هذا الجتماع الذي
أاع-ق-ب-ه اج-ت-م-اع أاخ-ر ل-رج-ال أاع-م-ال
ونخب السسياسسة وشسخصسيات وطنية
مع الفرنسسيين ،لكن الكاتب تحفظ
أاخÓقيا ،يقول في نشسر األسسماء.
قدم الكاتب شسرحا مفصس Óفي كتابه
ح - -ول م - -ح - -اول - -ة اإلن- -قÓ- -ب ع- -ل- -ى
المؤوسسسسة العسسكرية من خÓل تقديم
اليامين زروال لقيادة مرحلة انتقالية،
م -وضس -ح-ا ان-ه ك-ان أاح-د ال-ذي-ن ن-ادوا
بذلك وعمل عليه مع مجموعة من

األشس -خ -اصس ق -ب -ل ان ي -ك -تشس -ف ان-ه-ا
م -ح -اول -ة ان-قÓ-ب ح-يث ب-دأا ال-ب-حث
وقام بنشسر األمر ومن كان وراءه.
الكتاب تطرق أايضسا إالى المبادرات
السس-ي-اسس-ي-ة إلي-ج-اد ح-ل ل-ل-وضس-ع التي
ت -ع -يشس -ه ال -ج -زائ -ر ،ل -ك-ن أاسس-هب ف-ي
ال -ح -ديث ع -ن م -ب -ادرة «ب -ي-ن-ام» وه-و
مشس -روع شس-ارك ف-ي-ه ،ان-ط-ل-ق ي-وم-ي-ن
قبل الحراك أاي يوم  20فيفري ،أاين
كانت البداية بالجتماع لدى رئيسس
حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله
جاب الله لينتهي بحضسور حوالي 900
شس - -خصس ،وي- -ق- -ول ال- -ك- -اتب ان- -ه ت- -م
ال-ت-حضس-ي-ر ل-وث-ي-ق-ة خ-ت-ام-ي-ة ،ل-ك-ن-ه-م
تفاجأاوا من أان بعضس الجهات من
ال -مشس -ارك -ي -ن م -ع -ه-م ح-اول-وا تشس-وي-ه
الوثيقة وإافشسالها ،كاشسفا من خÓل
كتابه تلك الجهات وأاغراضسها ومن
كان وراءها.
ك- -م- -ا تضس- -م- -ن ال- -م -ؤول -ف م -ق -ارب -ات
وقراءات في بعضس القوانين ،خاصسة
منها المتعلقة بتوزيع المهام مسسلطا
الضسوء على كم التعيينات في مرحلة
رئيسس الدولة عبد القادر بن صسالح
وال- -ت -ي ت -ع -ت -ب -ر سس -اب -ق -ة ف -ي ت -اري -خ
ال- -ج- -زائ- -ر ،ك- -م- -ا ق -دم  130كشسف
بحسساب بالبنوك السسويسسرية لـ 129
شسخصسية وطنية  -لويزة حنون تملك
حسس -اب -ي -ن -وأاه -م أاسس -م -اء الضس -ب -اط
الجزائريين الذين عملوا بالمؤوسسسسة
الفرنسسية.
واخ -ت -ت -م ع -ب-د ال-ع-ال-ي رزاق-ي ك-ت-اب-ه
ب-ال-ح-ديث ع-ن ال-م-ح-اك-م-ات وك-ل م-ا
جرى فيها مصسنفا المسساجين الذين
ح -م -ل غ Ó-ف ال-ط-ب-ع-ة صس-وره-م إال-ى
ن -وع -ي -ن م -ن ال -مسس -اج -ي -ن ب -السس-ج-ن
ال- -عسس- -ك- -ري ومسس -اج -ي -ن ال -ح -راشس،
معتبرا إاياهم أاهم وجوه حزب فرنسسا
الذي سسقط.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لعرج لـ «إلشصعب»:
وإسصيني إ أ

اŸثقف أاسسهم ‘ ا◊راك ..ولكنه ما يزال ‘ حÒة
جه إلتاريخ وتعطيه معنى
إلنخب هي إلتي تو ّ

كان قد وصصل لتّوه إ« ¤سصي »Óعائدإ من سصفر ..قاطعناه وهو ‘ قلب جلسصة توقيع روإيته إلأخÒة
«إل-غ-ج-ر ي-ح-ب-ون أإيضص-ا» ،ب-ج-ن-اح إŸؤوسصسص-ة إل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ف-ن-ون إŸط-بعية ⁄ .يبخل علينا وإسصيني إلأعرج
ببعضض من وقته ،وإغتنمنا هذه إلسصانحة لنطرح عليه أإسصئلة ‘ ُعجالة ،أإسصئلة عن إ◊رإك وإŸثقف
ودوره ‘ إÛتمع ،أإجاب عنها وإسصيني بصصرإحته وتلقائيته إŸعهودة.

التقاه :أاسصامة إافراح
تصصوير :فواز بوطارن

^ «إلشص -عب» :ب -داي -ة ،ن-ب-ارك لك اخ-ت-ي-ارك
لعضسوية لجنة أامناء «جائزة راشسد بن حمد
Óبداع» ،التي تشسرف على تنظيمها
الشسرقي ل إ
هيئة الفجيرة للثقافة واإلعÓم باإلمارات..
ما هو شسعورك بهذا التتويج للجزائر؟ وكيف
لهذا الختيار أان يخدم حركة اإلبداع عندنا؟
لعرج :طبعا أاي شسيء جيد
^^ وإسصيني إ أ
يسسهم في خدمة الثقافة العربية ،بما في ذلك
ب -ن -اء ال -ث -ق -اف-ة ال-ج-زائ-ري-ة وخ-دم-ة ال-ث-ق-اف-ة
اإلنسسانية ،أاقول إانه شسيء إايجابي ،كما أانها
تجربة تشسجع الشسباب الصساعد ..بالنسسبة لي
فقد أاعطى المرء ما عليه ،ولكن هنالك جيل
من الشسباب يحتاج الهتمام ،ووجود المرء في
مثل هذه المواقع أاؤوكد أانه يلعب دورا إايجابيا
أاو لنقل يلعب دور توازن ،ألنه في كثير من
األح-ي-ان ه-ن-اك ك-ث-ي-ر م-ن الشس-ب-اب ُي-ظ-ل-م-ون،
وعندما تكون قريبا من القرار على المسستوى
األدب -ي ،ف -أانت تسس -ت-ط-ي-ع اأن تسس-اع-د ه-ؤولء..
ل-ه-ذا أاع-ت-ب-ر أان-ه م-كسسب ل-ل-ث-ق-اف-ة ال-ع-ربية أان
توجد هذه اللجنة ،ومكسسب لنا كجزائريين أان
نسساهم في عجلة الثقافة العربية.
^ في آاخر أاسسبوع من السسنة الماضسية ،2018
ك -نُت ق -د سس -أال -تك ع-ن أام-ن-ي-اتك لسس-ن-ة ،2019
وق -لت ح -ي -ن -ه -ا ب -أانك ت -ت-م-ن-اه-ا «سس-ن-ة ال-ن-ق-د
الذاتي» على جميع األصسعدة ،وسسنة السسجال
وال- -ن- -ق- -اشس «وإاي- -ج- -اد ال- -فضس- -اء ل- -م- -ن- -اقشس- -ة
المعضسÓت الكبرى» ..هل ترى أاننا بلغنا هذه
الدرجة من الوعي الثقافي الذي يمكن له أان
يصس -احب ال -وع-ي الشس-ع-ب-ي ال-ذي ن-ل-ح-ظ-ه ف-ي

الشسارع؟
أام أان الشسارع قد سسبق المثقف بأاشسواط؟
^ ^ أانا ل أاعتقد ذلك ..من المؤوكد أان للشسارع
دوره ،ول- -ه دوره ال- -ع -ف -وي أايضس -ا ،ألن الشس -ارع
يدفع بالتاريخ إالى الأمام ،ولكن النخب أايضسا
توجّه هذا التاريخ وتصسنعه وتعطيه معنى..
ل -ن -أاخ -ذ م -ث-ال ال-ث-ورة ال-ف-رنسس-ي-ة ،ال-ت-ي ك-انت
شسعبية ،ولكن من كان على رأاسسها على غرار
دونتون وروبيسسبيار وغيرهما ،هم من سساهموا
ف -ي ت -ط -وي -ر ه -ذه ال -ح -رك -ة ،ألن ال-ح-راك أاو
الحركة الشسعبية لما تصسل إالى نقطة معينة
فهي تحتاج إالى أان يتمّ التكّفل بها من ِقبل
مثقفين ومفكرين.
^ وه -ل ت -رى أان -ه ت ّ-م ال -ت-كّ-ف-ل ب-ه-ذه ال-ح-رك-ة
الشسعبية؟
^^ ك ّ
 ..Óصسحيح أان إاسسهام المثقفين موجود،
ولكن المثقف ما يزال يعيشس في حيرة.

إلناشصر إŸصصري ياسصر رمضصان:

القارئ ا÷زائري و‘ لسسي Óوُملم بجديد اإ’صسدارات
^ نفضصل إŸشصاركة با÷زإئر عوضض معرضض إلشصارقة

إعت Èياسصر رمضصان ،مدير «دإر كنوز» للنشصر
وإل- -ت -وزي -ع ب -ال -ق -اه -رة أإن مشص -ارك -ت -ه ‘ إŸع -رضض
إل-دو‹ ل-ل-ك-ت-اب «م-ن ضص-م-ن إŸشص-ارك-ات إلسص-عيدة
إلتي تثلج صصدره فرحا وهو قادم إليها».

حبيبة غريب
تصصوير :فواز بوطارن
شساركنا هذه السسنة يقول « :بـ  400عنوان
فقط بحسسب المسساحة الصسغيرة للجناح وهي
مّ-وزع-ة ب-ي-ن ك-تب ال-ف-لسس-ف-ة ،ع-ل-م الج-ت-م-اع،
الصسحة العامة ،الروايات و الترجمة...
كشسف ياسسر رمضسان انه من مشساركة إالى
أاخرى في «سسي »Óوالتي بلغت العشسر مرات،
تحاول «دار كنوز» للنشسر اإللمام باهتمامات
القارئ الجزائري ومحاولة تلبية طلبه ،خاصسة
فيما يتعلق بمجال الفكر التنويري والفلسسفي،
التنمية البشسرية ،وهي الكتب التي يكثر عليها
ال- -ط- -لب ه- -ذه السس- -ن- -ة ،م- -ن- -د األي- -ام األول- -ى
للمعرضس.
المÓحظ هذه السسنة ،يقول« :ظاهرة الطلب
على عنواني تعّرف عليها الزوار من خÓل
الموقع اإللكتروني لـ «سسي ،2019 »Óوهذا دليل
على وعيه وتتبعه لجديد الإصسدارات.
اعتبر ياسسر رمضسان أان «سسي »Óمن أاحسسن
المعارضس في العالم ،كاشسفا انه فضسل القدوم

إالى الجزائر والمشساركة فيه عوضس المشساركة
في معرضس الشسارقة ،مشسيرا إالى أان القارئ
الجزائري وبالرغم من دخله المحدود إالى أانه
يولي اهتماما كبيرا بالكتاب.
كشسف المتحدث أان دار كنوز للنشسر والتوزيع،
تهتم أايضسا باآلثار لكتاب جزائريين في مصسر
وتقديم كتبهم هناك وقد كانت لها العديد من
التجارب الناجحة في هذا السسياق ،على غرار
إاصسدار كتاب «متاهات أانثوية» لرياضس وطار.

نورالدين بكيسس 8 :أاشسهر كافية لتناول ا◊راك من الناحية السسوسسيولوجية
أإكد دكتور علم إلجتماع بجامعة إ÷زإئر  ، 3نور إلدين بكيسض ،أإن إختياره إلكتابة وإصصدإر مؤولفه «صصناعة إلغضصب وإلعدوإنية ‘ إ÷زإئر إغتيال تقدير إلذإت ‘
ظل إلعنف وإلكرإهية ،درإسصة للحرإك إلشصعبي إ÷زإئري» لدإر إلنشصر إ÷امعي « ،عن إ◊رإك قبل نهاية سصÒورته كان لسصبب Úرئيسصي ،Úهو أإنه كما قال لو إنتظرنا
إنتهاء إ◊رإك ،ثم نتناوله ‘ إصصدإر سصوف نكتب عنه بصصفة إŸنتصصر إذإ حقق أإهدإفه إŸنشصودة ‘ ح Úسصنكتب بصصفة إŸنهزم وفسصوف نتحفظ ‘ إلكتابة ،إذإ فشصل ذلك.
اعتبر بكيسس اأن الفترة الحالية هي اأحسسن فترة بالنسسبة له
ل -ل -ح -ديث ع -ن ال-ح-راك واأن ث-م-ان اأشس-ه-ر م-ن ال-خ-روج ف-ي
ج-م-ع-ات م-م-ت-ال-ي-ة م-ن-ذ ب-داي-ت-ه ف-ي  22م-ن شس-ه-ر ف-ي-فري
المنصسرم جد كافية وتسسمح بقراءة للمشسهد بشسكل معقول
جدا ،مبرزا اأنه ليسس من الممكن اأن تحمل الأحداث
القادمة تطورات جديدة اأو مفاجئة.
اأوضسح صساحب الموؤلف اأن الكتابة عن الحراك اليوم تعطي
نوعا من الأريحية ،اإذا ما تجنبنا الكتابة التي تعتمد على
الدللت السسياسسية والحدث السسياسسي بقدر العتماد على

التحليل الإجتماعي ،حيث قال اإن منطلق كتابته كانت من
منطلق السسياق ،معتبرا اأن تغير السسياق صسعب ،لكن تجدد
الأحداث السسياسسية اأمر سسهل في تصسّوره.
اأضساف نور الدين بكيسس اأن كتابه ارتكز على سست فصسول،
ك -ان اأّول -ه -ا ال -ب -ي-ئ-ة ال-م-ن-ت-ج-ة ل-ل-ح-راك ف-ي ك-ل م-ن الشس-ق:
السسياسسي والإقصسادي والجتماعي ،ثم انتقل في الفصسل
ال-ث-ان-ي اإل-ى ن-ق-ط-ة الن-ف-ج-ار ب-الشس-رح وال-ت-فصسيل والتحليل
للحظة وكل ما رافقها ليتناول ردود الأفعال من النفجار
خاصسة تحليل ردود الأفعال السسياسسية فيما خصسصس الفصسل

الرابع للحديث واسستعراضس نقاط القوة التي يرتكز عليها
الحراك وفي الفصسل الخامسس ،قدم نقاط الضسعف وفي
الفصسل الأخير ضسّمنه الرهانات والتحديات التي تعترضس
الحراك ،مقدما  16نقطة اعتبرها محورية لإتخاذ القرار
المناسسب من الحراك.
عن تجّرد الكاتب من ذاته والكتابة بموضسوعية عن الحراك
قال الكاتب ،اإن القارئ هو من يسستطيع اأن يحكم ،لكنه
حاول اأن يتجّرد من الظاهرة ،وهذا كان واضسحا من خÓل
رصسده لـ  20نقطة قّوة للحراك و 19نقطة ضسعف.

الثÓثاء  ٠٥نوفمبر  ٢٠١٩م الموافق لـ  ٠٨ربيع ا’أول  ١٤٤١هـ
info@ech-chaab.com / www.ech-chaab.com
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أانششأاتها ›موعة من الششباب على «الفايسشبوك»

رواج كب ـ ـ ـ ـ Òلصصفح ـ ـ ـ ـة «أانفو ترافي ـ ـ ـ ـك» ‘ رصص ـ ـ ـ ـد حال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
لزدحام اŸروري
الطرق للتقلي ـ ـ ـ ـل م ـ ـ ـ ـن ا إ
يتعامل ﬂتلف الششباب مع الواقع اŸعاشش من خÓل ابتكار بعضش ا’مور التي
توفر الكث Òمن الوقت و ا÷هد من أاجل Œاوز الصشعاب التي يبقى أاهمها ‘ الوقت
ا◊ا‹ ا’كتظاظ اŸروري ‘ العاصشمة و اŸدن ا’خرى والذي أاصشبح هاجسشا كبÒا
بالنسشبة للجميع خاصشة أانه يع ّ
طل الناسش على قضشاء حوائجهم ‘ وقت وجيز.

»°ù«ªM QÉªY

في ظل الصصعوبات الحالية قام مجموعة من
الشص -ب -اب ب -ف -ت -ح صص-ف-ح-ة ع-ل-ى «ال-ف-ايسص-ب-وك»
اسصمها «أانفو ترافيك» تقوم برصصد كل ما يدور
ف-ي م-خ-ت-ل-ف ال-ط-رق-ات ح-يث ارت-أاي-ن-ا ،خÓل
هذا العدد ،من «شصباب بÓدي « تسصليط الضصوء
ع -ل -ى ال -دور ا’ي -ج -اب -ي ال -ت -ي ت -ق -وم ب-ه ه-ذه
الصصفحة و التي أاصصبح لها صصدى كبير في
الفترة الماضصية .
ل- -ق -د ب -ات اخ -ت -ن -اق ال -م -رور ف -ي ال -ع -اصص -م -ة
والو’يات اأ’خرى ’ يطاق تماما وفاق كل
اأ’وصصاف ،إاذ أان السصير على طرقات العاصصمة
أاضصحى معاناة حقيقية ،وذلك ليسس فقط في
أاوقات الذروة وإانما خارجها وخÓل مختلف
أاوق -ات ال -ن -ه -ار ح -يث يضص-ط-ر السص-ائ-ق-ون ف-ي
ال-ك-ث-ي-ر م-ن اأ’ح-ي-ان ل-قضص-اء أاك-ث-ر م-ن سص-اع-ة
وسصط طوابير السصيارات الÓمتناهية ،ناهيك
Óعصصاب وأاضصرار
عما يرافق ذلك من توتر ل أ
تلحق بالمركبات ،إاضصافة إالى حوادث المرور
وا’صص- -ط -دام -ات ال -ت -ي تسص s-ج -ل ف -ي م -ع -ظ -م
اأ’وقات نتيجة التسصابق المسصتمر للمرور أاو
ال -م -ن -اوشص -ات والشص -ج-ارات ال-ت-ي ت-ح-دث ب-ي-ن
السصائقين بسصبب التوتر والغضصب الذي يلحق
بهؤو’ء جراء ا’نتظار الطويل .
ان ا’ختناق المروري حقيقة ’ يمكننا التهرب
م -ن -ه -ا أاو اج -ت -ن -اب -ه-ا وم-ع ذك-ر ج-ل اأ’سص-ب-اب
المتسصببة فيه إا’ أان المواطن يسصاهم بنسصبة

ك -ب -ي -رة ف -ي خ -ل -ق ال -ف -وضص-ى وا’زدح-ام ال-ت-ي
تسص -اه -م ف -ي ع -رق -ل -ة ح -رك -ة ال -م -رور ،وه -ذا
ب-م-خ-ال-ف-ت-ه ق-وان-ي-ن ال-م-رور وع-دم اح-ت-رام-ها
فكثير من السصائقين يحسصبون إاشصارات المرور
موضصوعة على الطريق ،إاذ بات تجاوز الطريق
ا’سصتعجالي أاو المرور على الطريق الجانبي
والذي هو مرsخصس لعبور السصيارات التي تحمل
أاكثر من  3أاشصخاصس.
يرى العديد من السصائقين أان مشصكل ا’زدحام
ال -م -روري ه -و ال -ذي ي -دف-ع ب-ه-م إال-ى ارت-ك-اب
تجاوزات ومخالفات على مسصتوى الطرقات
خاصصة للوصصول إالى العمل في الوقت المحدد
ما ُيجبر البعضس على تجاوز السصرعة المحددة
Óسص-ع-اف-ات مع
واج-ت-ي-از ال-م-م-ر ال-م-خsصص-صس ل -إ
التوتر وا’نزعاج الشصديد الذي يصصيب السصائق
ج -راء ا’ن -ت -ظ -ار ك -ل ه-ذا ي-دف-ع السص-ائ-ق إال-ى
القيام بتصصرفات غير سصلوكية والتي تتسصبب
في الكثير من اأ’حيان في حدوث مناوشصات
وخÓ-ف-ات ب-ي-ن ال-م-واط-ن-ي-ن ف-ي ال-طريق وفي
ط -واب -ي -ر ا’ن -ت -ظ -ار ت -ك -ون ن -ت -ي -ج-ت-ه ب-حسصب
تصص -ري -ح -ات ال -م -واط -ن -ي -ن وق-وع ال-ع-دي-د م-ن
الحوادث.
مع كل هذا الزخم رفع بعضس الشصباب التحدي
و قاموا بفتح صصفحات على مواقع التواصصل
ا’ج -ت-م-اع-ي م-ه-م-ت-ه-ا رصص-د ك-ل ال-ط-رق-ات و
ت -ع -ري -ف السص -ائ -ق -ي -ن ب -ا’م -اك-ن ال-ت-ي ت-ع-رف
اكتظاظا مروريا من اجل تجنبها .
ت- -ب- -ق- -ى صص- -ف -ح -ة «ان -ف -و ت -راف -يك» م -ن اه -م

الصص-ف-ح-ات ال-ت-ي ت-ح-ظ-ى ب-م-ت-اب-ع-ة ك-ب-يرة من
ط -رف رواد م -واق -ع ال -ت -واصص -ل ا’ج -ت -م -اع -ي
بالنظر الى احترافيتها وأايضصا متابعتها لحالة
الطرقات أاول بأاول و هو ما يجعل السصائق و
ال -م -ت -اب -ع م -ط-ل-ع ع-ل-ى اح-وال ال-ط-رق-ات ف-ي
حينها.
ت -رت -ك-ز صص-ف-ح-ة «ان-ف-و ت-راف-يك» ع-ل-ى دع-م
ال-م-ت-اب-ع-ي-ن ال-ذي-ن ي-ق-وم-ون ب-ت-زوي-د الصص-فحة

بالصصور و الفيديوهات عن المواقع و الطرقات
التي تشصهد اكتظاظا مروريا من اجل اخذ
ال-ح-ي-ط-ة وال-ح-ذر و ت-غ-ي-ي-ر ال-ط-ري-ق ان ك-انت
ه -ن -اك ح -ال -ة اسص -ت -ع -ج -ال -ي -ة ك -ال -ذه -اب ال -ى
المسصتشصفى مث. Ó
ي -ب -ق -ى اأ’م -ر ا’ي -ج -اب -ي ف -ي صص -ف-ح-ة «أان-ف-و
ت -راف -يك» ان -ه -ا ت -ط-ل-ع السص-ائ-ق ع-ل-ى ال-ن-ق-اط
السص -وداء وأايضص -ا ع-ل-ى ال-ط-رق-ات ال-ت-ي ت-ع-رف

سص -ي -رورة م -روري -ة م -ن أاج -ل ال -ذه -اب م -ن -ه -ا
واسص -ت -غÓ-ل-ه-ا وت-ف-ادي ال-ن-ق-اط السص-وداء ال-ت-ي
تعطل المواطنين على قضصاء حاجتهم .
قامت «الشصعب» بجولة اسصتطÓعية لمعرفة
م-دى ت-ج-اوب ال-م-واط-ن-ي-ن م-ع ه-ذه الصص-ف-ح-ة
حيث ’حظنا تجاوبا كبيرا حيث اكد مصصطفى
وهو موظف انه يتابع عن كثب كل ما تقوم
هذه الصصفحة بنشصره حيث قال « صصفحة أانفو
ت -راف -يك م -ن أاه -م الصص -ف -ح-ات ال-ت-ي أات-اب-ع-ه-ا
ب-ال-ن-ظ-ر ال-ى ال-ق-ي-م-ة ال-ك-ب-ي-رة ال-تي تقدمها و
ال -خ -دم -ة ال -ع -م -وم -ي -ة ال-م-ج-ان-ي-ة ح-يث أاق-وم
بمتابعتها في الصصباح قبل المغادرة الى العمل
من أاجل معرفة حالة الطريق و ان كان هناك
اك -ت -ظ -اظ أام ’ ك -م-ا اط-ل-ع ع-ل-ي-ه-ا أايضص-ا ق-ب-ل
الخروج من العمل في المسصاء لمعرفة حالة
الطريق وهو اأ’مر الذي يوفر علي الكثير من
الوقت « .
نفسس اأ’مر انطبق على سصامية وهي طالبة
جامعية حيث أاثنت كثيرا على صصفحة «أانفو
ترافيك» وقالت في هذا الخصصوصس «بالطبع
صصفحة أانفو ترافيك من الصصفحات المهمة
التي أاتابعها يوميا قبل الذهاب الى الجامعة
في الصصباح و في المسصاء حين أاعود خاصصة
أانني أامتلك سصيارة و ’ أاتنقل في الحافلة
ال -م-خّصص-صص-ة ل-ل-ط-ل-ب-ة ح-يث وف-رت ع-ل-ي ه-ذه
الصصفحة العناء أ’نني اطلع على حالة الطريق
أاول بأاول و تسصاعدني على سصلك الطرق غير
المكتظة لتوفير الوقت و الوصصول بسصرعة «.
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بحضسور أاعضساء من ا◊كومة وشسخصسيات رياضسية

برناوي يشصرف على تكر Ëالبطل Úأانيسس حÓسصة ولمية معطوب
’ح- -د ،ال -ب -ط -ل
ح- -ظ- -ي ،سس- -ه- -رة ا أ
’واسس-ط ‘ ري-اضس-ة
ال -ع-اŸي لصس-ن-ف ا أ
الكاراتي «أانيسس حÓسسة» وصساحبة
اŸي -دال -ي -ة الÈون -زي -ة ‘ ال -ب -ط -ول-ة
ال- -ع- -اŸي- -ة ل- -ل- -ك- -ارت- -ي أاك- -اب- -ر «Ÿي -اء
م- -ع -ط -وب» ب -ح -ف -ل ت -ك -رÁي ف -خ -م،
ن -ظ -م-ه ع-ل-ى شس-رف-ه-م وزي-ر الشس-ب-اب
وال-ري-اضس-ة «سس-ل-ي-م رؤووف ب-رن-اوي»،
باŸركز الدو‹ للمؤو“رات با÷زائر
«عبد اللطيف رحال» ،بحضسور وزير
ا’تصسال الناطق الرسسمي للحكومة،
وزي -ر ال -ث -ق -اف -ة ب -ال -ن -ي -اب -ة «حسس-ان
راب- - - -ح- - - -ي» وع- - - -دد م - - -ن ال - - -وزراء،
’ضسافة إا ¤وجوه رياضسية بارزة
با إ
’وŸب -ي «ن -ور
ي- -ت -ق -دم -ه -م ال -ب -ط -ل ا أ
الدين مرسسلي».

ﬁمد فوزي بقاصس
وزير إلشصباب وإلرياضصة ‘ كلمته إلÎحيبية ،أإكد
أإن ت -ك -ر Ëأإب -ط -ال إ÷زإئ -ر ج -اء ‘ شص -ه-ر ع-ظ-ي-م
إندلعت فيها أإعظم ثورة ‘ إلعا ،⁄موضصحا بأانها
فرصصة سصعيدة لتكر Ëعائلة إلكارإتي وكذإ أإصصحاب
إل -نشص-اط-ات إلشص-ب-ان-ي-ة إŸت-م-ي-زة ‘ ك-ل إÛا’ت،
وقال «كّرمنا إليوم بطÓن ذوي مسصتوي Úعالي،Ú
يتعلق إأ’مر باŸصصارعة «Ÿياء معطوب» صصاحبة
ب-رون-زي-ة إل-ب-ط-ول-ة إل-ع-اŸي-ة ل-ل-ك-ارإت-ي وإل-تي نعّول
ع -ل -ي -ه -ا ك -ثÒإ ل -ل -ت -أاه -ل أ’وŸب -ي -اد ط-وك-ي-و ،2020
باإ’ضصافة إإ« ¤حÓسصة» بطل عاŸي ‘ إلكارإتي ‘
صصنف إأ’وإسصط ،وهو ما Áثل نتيجة معتÈة جدإ،
وهذإ إلتتويج يؤوكد بأانه هناك مدرسصة تكوينية ‘
مدينة قسصنطينة صصنعت لنا بط ÓعاŸيا ،إلرياضصة
ت -ك -ون ق -وي -ة ‘ أإي ب -ل -د ع -ن -دم -ا ي -ك-ون إ’ع-ت-ن-اء
ب- -ال- -عصص -اف Òإل -ن -ادرة وه -و م -ا ي -وصص -ل إإ ¤حصص -د
إل-ت-ت-وي-ج-ات إل-دول-ي-ة ،أإه-ن-ئ ك-ثÒإ إل-ن-ادي ومدربه
إلذين صصنعوإ لنا هذإ إلبطل وهذإ إلتتويج».

برناوي :أاربع إا–اديات جديدة
سستمنح لها مراكز خاصّسة بها
بخصصوصس إ’–اديات إأ’ربع إلتي سصتمنح لها
مرإكز خاصصة بها هذإ إأ’سصبوع ،بعدما منحت 3
منشصآات رياضصية خاصصة بكل من إ–اديات أإلعاب
إلقوى وإلسصباحة وإŸبارزة إلشصهر إŸاضصي ،كشصف
«برناوي» قائ« :Óتأاخرنا كثÒإ Ÿنح إ’–اديات
مرإكز –ضص ،Òإ–ادية كرة إلقدم “لك مركز
–ضص Òه -و م -رك -ز سص -ي -دي م -وسص -ى إÎÙم ج-دإ
Ãقاييسس عاŸية ،كل إ’–اديات حاليا مطالبة
بكسصب نتائج عاŸية ولنبلغ ذلك يجب أإن ‰نحهم
إإ’مكانيات» ،و
أإضصاف «قلنا تكرإرإ بأاننا جئنا لنعيد تنظيم بيت
إلرياضصة ،أإنا كنت أإتأاسصف وأإ–سصر عندما كنت
أإشص-اه-د م-نشص-آات ك-بÒة مشص-ي-دة ل-ت-حضص Òإل-ع-ناصصر

إلوطنية وإلفرق مهمشصة وكان إلبعضس يلعب بها،
مصصلحتنا خدمة إلوطن وإلرياضصة إ÷زإئرية وذلك
ي- -أات- -ي ع- -ن ط- -ري- -ق وضص -ع إل -ري -اضص -ي ‘ Úأإحسص -ن
إل-ظ-روف وم-ن-ح-ه-م إإ’م-ك-ان-ي-ات» ،إل-وزي-ر أإك-د بأان
إ’–ادإت إأ’رب -ع إŸع-ن-ي-ة Ãن-ح م-نشص-آات ري-اضص-ي-ة
تكون مرإكز لها تتمثل ‘ إ–ادية إلكارإتي إلتي
Œن- -ي ن- -ت- -ائ- -ج ع- -اŸي- -ة ‘ إآ’ون -ة إأ’خÒة ،وك -ذإ
إل-ري-اضص-ات إ÷م-اع-ي-ة ع-ل-ى رأإسص-ه-ا ك-رة إل-ي-د إلتي
تعت Èإلرياضصة إ÷ماعية إأ’ك Ìتتويجا ‘ إ÷زإئر،
باإ’ضصافة إإ ¤إ–اديتي كرة إلسصلة وإلتنسس.

رابحي :نحن هنا لتكرË
اŸواطن Úالذين يعملون على
ا’رتقاء با÷زائر
من جانبه« ،حسصان رإبحي» هنأا وزير إلشصباب
وإلرياضصة وإإطارإت إلقطاع على إÛهودإت إلتي
يقومون بها من أإجل إ’رتقاء بالرياضصة وبقطاع
هام ‘ إÛتمع إ÷زإئري ،و–دث قائ»:Óنحن
هنا لنقاسصم إلشصباب وإŸوإطن Úإلذين سصاهموإ من
خÓل أإعمالهم إ÷ليلة ‘ إإعÓء إلرإية إ÷زإئرية
عاليا وكذلك إلذين يسصاهمون ‘ إÿفاء ‘ إلدفاع
عن إلوطن وإ’رتقاء Ãناح إلثقافة وغÒها من
إلنشصاطات» ،وتابع «هذإ إليوم نحن بصصدد إ’حتفاء
بذكرى أإول نوفم ،Èفمثلما رفع إلعلم على سصوإعد
من ضصحوإ بالنفسس وإلنفيسس من دنسس إ’سصتعمار
فهاهم هؤو’ء إلشصباب يعملون على إ◊فاظ على
بلدنا إلعزيز ومن أإجل إإعطاء صصورة جميلة عن
إŸوإطن إ÷زإئري إلذي يتحلى باأ’خÓق إلسصامية
وي -ت -ح -ل-ى ب-ال-ق-ي-م إل-وط-ن-ي-ة وي-ع-م-ل ع-ل-ى إ’رت-ق-اء
با÷زإئر وإلدفاع عنها حتى ’ يÎبصس إأ’عدإء
بأامنها».

حÓسسة◊ :ظة صسعودي ا◊لبة
قلت ‘ داخلي بأان نشسيد قسسما
يجب أان يدوي ‘ الشسيلي
إŸت ّ-وج ب-اŸي-دإل-ي-ة إل-ذه-ب-ي-ة ل-ل-ك-ارإت-ي «أإن-يسس
سصÓ-ح-ة» ت-ل-ق-ى صص-ك-ا ت-ك-رÁي-ا ب-ق-يمة  200مليون
سصنتيم من قبل وزير إلقطاع «برناوي» و»إلطيب

بوزيد» وزير إلتعليم إلعا‹ وإلبحث إلعلمي ،وكرم
إإ ¤ج- -ان- -ب- -ه م- -درب إŸن- -ت- -خب إل -وط -ن -ي «ط -ارق
عدمان» ،وكذإ رئيسس ومدرب نادي جيل مسصتقبل
قسصنطينة «إسصكندر ثابت» ،وعن هذإ إلتكر Ëقال
إبن مدينة قسصنطينة «شصرف كب Òأإن أإكرم من قبل
وزير إلشصباب وإلرياضصة إلذي خصصني بالتفاتتÚ
كبÒت ،Úحيث كان ‹ إسصتقبال حار ‘ إلقاعة
إلشصرفية Ÿطار «هوإري بومدين» وإليوم أإقام حفÓ
ت -ك -رÁي -ا ع -ل -ى شص -ر‘» ،وق -ال أإيضص -ا «إ◊م-د ل-ل-ه
“ك -نت م -ن إل -ت -ت-وي-ج ب-ال-ب-ط-ول-ة إل-ع-اŸي-ة Ãدي-ن-ة
سصانتياغو بالشصيلي ،فوز جاء بفضصل إلله وبفضصل
مدربي ‘ إلفريق «ثابت إسصكندر» ومدربا إŸنتخب
إل -وط-ن-ي (سص-ل-ي-م-ا Êوع-دم-ان) إل-ذي-ن سص-اه-م-وإ ‘
تأالقي وتتوجي◊ ،ظة صصعودي فوق إ◊لبة قلت
شصيئا ‘ دإخلي إليوم يجب أإن يدوى نشصيد قسصما
ه -ن -ا ‘ إلشص -ي -ل -ي ،وه -و م -ا ح-ف-ز Êع-ل-ى إل-ت-ت-وي-ج
وإ◊مد لله ،أإشصعر بفخر كب Òكو Êأإنتمي لبلد رإئع
إسصمه إ÷زإئر ،وأإهدي هذإ إلفوز لشصهدإئنا إأ’برإر
إلذين ننعم إليوم با◊رية بسصبب تضصحياتهم ،وهذه
إŸي -دإل -ي -ة أإ“ن-ى أإن ت-ك-ون إن-طÓ-ق-ت-ي إل-ق-وي-ة ‘
مسصÒتي إلرياضصية».
صص -اح -ب -ة ب -رون -زي -ة إل -ب -ط -ول-ة إل-ع-اŸي-ة «Ÿي-اء
معطوب» هي إأ’خرى عÈت عن سصعادتها بالتكرË
إıصصصس لها ،حيث شصكرت كل أإعضصاء إ’–ادية
وإلطوإقم إلفنية للمنتخبات إلوطنية على دعمها
إŸن-ق-ط-ع إل-ن-ظ ،Òك-م-ا “نت ب-أان إŸي-دإل-ي-ة إل-ت-ي
–صص -لت ع -ل -ي -ه -ا ه -ي وإلشص -اب «أإن -يسس» سص-تسص-م-ح
لرياضصة إلكارإتي ‘ إ÷زإئر كي توإصصل إ’زدهار
وت- - -دف- - -ع ك - -ل إŸصص - -ارع◊ Úصص - -د إŸزي - -د م - -ن
إŸيدإليات وتسصاهم ‘ إإعطاء إلثقة لكل إلرياضصيÚ
‘ ﬂتلف إ’ختصصاصصات.
هذإ و” تكر Ëرئيسس جمعية إلنادي إلرياضصي
للدرإجة إÿضصرإء بعنابة «عبد إ◊كيم لعشصيشصي»
نظ Òجهوده إلكبÒة ‘ تنظيم مÓعب كرة إلقدم
وإŸن-اط-ق إلسص-ي-اح-ي-ة وإأ’ث-ري-ة ب-الو’ية ،باإ’ضصافة
إإ ¤إلناشصط من ذوي إ’حتياجات إÿاصصة «إلهادي
بوشصنة» ،و” منحهما صصكا نقديا بقيمة معتÈة
جدإ ،كما ” تكر Ëإلشصاب «ﬁي إلدين إسصكندر»
ÓعÓم وإلتوجيه وإلÎويج
رئيسس إ÷معية إلوطنية ل إ
إلسص- -ي- -اح- -ي ،ن- -ظ Òج- -ه- -وده إل- -ك- -بÒة ‘ إلÎوي -ج
وإل -تسص -وي -ق لصص -ورة حسص -ن -ة ع -ن إ÷زإئ -ر ،ورئ-يسس
إ÷معية إلثقافية Ÿسصرح إلغد بÈإقي.

’صسابة خفيفة
تعّرضس إ

بن سصبعيني يعود إا ¤التدريبات ويريح بلماضصي
يرتقب أإن يعود إلÓعب إلدو‹ إ÷زإئري،
رإمي بن سصبعني ،ظه Òأإيسصر نادي بوريسصيا
م-ونشص-ن-غÓ-ب-اخ إأ’Ÿا Êإإ ¤إŸن-افسص-ة ،م-طلع
إأ’سصبوع إلقادم ،بعد إإ’صصابة إلتي تعرضس لها،
ي -وم إأ’رب -ع -اء إŸاضص -ي ،م -ع ف -ري -ق -ه ،وإل -ت -ي
تسصببت ‘ غيابه عن إŸبارإة إأ’خÒة له ‘
إلدوري إأ’Ÿا Êأإمام باير ليفركوزنÁ ،ثل
ه -ذإ خÈإ سص -ارإ Ÿدرب إŸن -ت -خب إل -وط -ن -ي
جمال بلماضصي ،إلذي يرإهن على توإجد كل
ركائز إلتشصكيلة إلوطنية ‘ إلÎبصس إلقادم
إلذي سصتتخلله مبارإتان رسصميتان أإمام كل من
زإمبيا وبوتسصوإنا ‘ إ÷ولت Úإأ’و ¤وإلثانية

من تصصفيات كأاسس أإ· إإفريقيا  2021إŸرتقبة
بالكامÒون ،حيث سصيجري إلÎبصس ما ب11 Ú
و 19ن-وف-م ÈإŸق-ب-ل ،Úب-ي-ن-م-ا ت-ق-ام إŸب-ارإة
إأ’وÃ ¤لعب مصصطفى تشصاكر بالبليدة يوم 14
ن-وف-م Èوأإم-ام إل-ث-ان-ي-ة فسص-ت-ج-رى ب-ال-ع-اصص-مة
غابورون ‘  18منه.
يعا« Êإÿضصر» من مشصكلة على مسصتوى
م -نصصب إل -ظ -ه Òإأ’يسص -ر ،وذلك م -ن -ذ إإصص-اب-ة
ﬁمد فارسس ‘ شصهر أإوت إŸاضصي ،وإبتعاده
عن إŸنافسصة لعدة أإشصهر ،قبل أإن يتعرضس
إلياسس شصتي’ ،عب إلÎجي إلتونسصي مؤوخرإ
إ’صص -اب -ة أإيضص-ا ،وب-ع-ده ب-ن سص-ب-ع-ي-ن-ي إل-ذي ⁄

يخضس سصوى  30دقيقة من مبارإة غÓدباخ
وبوريسصيا دور“وند ‘ كأاسس أإŸانيا ،بينما
ي -ع -ا Êف -وزي غ -و’م أإيضص -ا ’عب ن -اب-و‹ م-ن
إإصصابة هو إأ’خر تلقاها ‘ إلتدريبات يوم
إل -ث Ó-ث -اء إŸاضص -ي ،وه -و إل -ذي ي -وج-د خ-ارج
تشص- -ك- -ي- -ل- -ة إÿضص- -ر م- -ن- -ذ أإك Ìم- -ن ع- -ام.Ú
كشصفت تقارير صصحفية أإŸانية بأان سصبعيني
تعرضس إ’صصابة عضصلية فقط وبأانها لن تبعده
مطو’ عن إŸيادين ،حيث “ت إإرإحته ‘
إŸب-ارإة إŸاضص-ي-ة ،ع-ل-ى أإن ي-ع-ود ل-ل-ت-دري-بات
هذإ إأ’سصبوع كي يشصارك ‘ إللقاء إلقادم من
إلدوري إأ’Ÿا.Ê

بعدما عّبر عن عدم رضساه على تغيÒه

بÓيلي يعتذر من مدرب األهلي السصعودي وُينهي ا÷دل
تّ- -دخ- -ل وإل -د إل Ó-عب إل -دو‹ إ÷زإئ -ري،
يوسصف بÓيلي◊ ،ل أإزمة إأ’خ ‘ Òفريق
أإه -ل -ي ج -دة إلسص -ع -ودي ،ب-ع-د م-ا ب-در م-ن-ه ‘
إŸبارإة أإمام إ÷ار إ–اد جدة عندما إحتج
على تغيÒه ،وحضصر وإلد بÓيلي إجتماعا ضصمّ
إب-ن-ه وم-درب إأ’ه-ل-ي ،إلسص-ويسص-ري ك-ريسص-تيان
غروسس ،وإŸشصرف على كرة إلقدم ،منصصور
ب - -ن مشص- -ع- -ل ،ق- -دم خÓ- -ل- -ه ’عب «إÿضص- -ر»
Óدإرة ،وحسص -مت
إع- -ت- -ذإرإت- -ه إإ ¤م -درب -ه ول  -إ
ج -م-ي-ع إأ’ط-رإف ه-ذه إŸشص-ك-ل-ة إل-ت-ي أإسص-الت
إلكث Òمن إ◊ ،Èمنذ إÿميسس إلفارط.
نقلت وسصائل إإعÓم سصعودية ما جرى ‘
إ’جتماع إلذي عقده إلدو‹ إ÷زإئري مع
م- - -درب ومسصÒي إأ’ه- - -ل- - -ي ع- - -ل- - -ى ه - -امشس
إلتدريبات ،مسصاء إلسصبت ،حيث إعتذر يوسصف

بÓيلي عما بدر منه Œاه إŸدير إلفني للفريق
كريسصتيان غروسس ،أإثناء خروجه من مبارإة
إأ’هلي وإ’–اد ،وكان بÓيلي عّبر عن غضصبه؛
بسصبب خروجه بالتغي ‘ Òدإربي جدة بÚ
إأ’ه- -ل- -ي وإ’–اد ،وق- -ام ب- -رك- -ل ق -ارورة م -اء
وإم -ت -ن -ع ع -ن مصص-اف-ح-ة م-درب-ه ،وت-ع-ت Èه-ذه
إŸرة إلثانية إلتي يبدي فيها ’عب إلÎجي
إلسصابق غضصبه بسصبب عدم إسصتمرإره لنهاية
إŸبارإة ،وكانت إŸرة إأ’و ‘ ¤مبارإة فريقه
أإمام إ◊زم ح Úخرج غاضصبًا من إŸبارإة،
وع-ل-ق بÓ-ي-ل-ي ح-ي-ن-ه-ا ،ق-ائ « :Óً-ك-انت ع-ن-دي
رغبة ‘ إإكمال إŸبارإة ،ومن إلطبيعي أإن
أإغضصب على تبديلي» ،وتابع ’«:أإعا Êمن
إلضصغط فأانا ’عب منتخب إ÷زإئر ،ولعبت
م - -ع إلÎج - -ي وح - -ق - -قت ب - -ط - -و’ت ك - -بÒة

’دإرة ق- -ريً- -ب- -ا ع- -ن ب- -عضس
سص- -أا–دث م- -ع إ إ
’مور.»..
إ أ
م -ن ج -ان -ب -ه؛ كشص -ف أإح -م -د ب -ام-ع-وضص-ة،
’هلي عن نهاية
إŸدير إلتنفيذي للنادي إ أ
أإزمة بÓيلي وفتح صصفحة جديدة مسصتقب،Ó
وصص-رح ب-ه-ذإ إلشص-أان « :بÓ-ي-ل-ي ك-ان غ-اضص-ب-ا
بسصبب تبديله فقط..لقد إجتمع إليوم (أإول
’م Òمنصصور ،وأإوضصح
أإمسس) مع غروسس وإ أ
أإن- -ه  ⁄ي- -قصص- -د غ- -روسس وإع- -ت- -ذر وأإُغ- -ل- -ق
إŸوضصوع نهائّيا» ،وشصارك بÓيلي ‘ أإربع
مباريات سصابقة ،إإ’ أإنه  ⁄يقدم إŸسصتوى
’هلي،
إŸأامول منه وما ينتظره منه أإنصصار إ أ
وما هو معروف عن مسصتوى بÓيلي ‘ ناديه
إلسصابق و‘ إŸنتخب إلوطني.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حقق تأاه Óتاريخيا لدور اÛموعات لكأاسس «الكاف»

نادي بارادو يتعّرف على منافسصيه ‘  10نوفمÈ

ي - -ت - -ع- -رف ن- -ادي ب- -ارإدو ‘ 10
ن -وف -م ÈإŸق -ب-ل ع-ل-ى إÛم-وع-ة
إل-ت-ي سص-ي-ت-وإج-د ف-ي-ه-ا ‘ م-ن-افسصة
كأاسس «إلكاف» بعد إن حقق تأاهÓ
تاريخيا إ ¤هذإ إلدور على حسصاب
كامبا’ إ’وغندي.
حقق بارإدو ،تأاه Óتاريخيا ،إإ¤
دور إÛم-وع-ات ب-ال-ك-ون-ف-ي-درإلية
إأ’ف -ري -ق-ي-ة ،ب-ع-دم-ا ت-غ-لب إأ’ح-د،
على ضصيفه كمبا’ سصيتي إ’أوغندي
بنتيجة  ،1-4ضصمن إإياب إلدور .16
وك- -ان إل- -ن- -ادي إ÷زإئ- -ري ت -ع -ادل
سصلبيا ‘ مبارإة إلذهاب بأاوغندإ.
سص -ج-ل رب-اع-ي-ة ب-ارإدو ،صصÓ-ح إل-دي-ن ح-رإري
( ،)8ويسص- -ري ب- -وزوق م- -ن رك- -ل- -ة ج -زإء (،)37
وقادري عبد إلقهار ( ،)65وأإÁن بوقرة (،)70
بينما سصجل أإوكيلو ( )22هدف كمبا’ إلوحيد.
أإكد نادي بارإدو بهذإ إلتأاهل أإنه قادر على
لعب إأ’دوإر إأ’و ،¤بعد إلنتائج إلطيبة إلتي
حققها ‘ إŸسصابقة إلقارية من أإول مشصاركة
له .و ⁄يجد أإشصبال إŸدرب شصالو ،صصعوبة
كبÒة ‘ –قيق إلتأاهل ،حيث سصيطروإ على
›ريات إŸبارإة منذ بدإيتها ،خاصصة بعد أإن
سص -ج -ل يسص -ري ب -وزوق إل -ه -دف إل-ث-ا .Êب-دإي-ة
إŸوإجهة كانت سصريعة ،و‚ح إلفريق إÙلي
‘ إفتتاح باب إلتسصجيل ،عن طريق حرإري،

بعد خطأا فادح ‘ إŸرإقبة من دفاع كامبا’.
رد فعل إلزوإر جاء قويا وحاسصما ،حيث ‚ح
إŸتأالق أإوكيلو ‘ إإدرإك إلتعادل ع Èتسصديدة
قوية سصكنت شصباك إ◊ارسس موسصاوي .وفرضس
’عبو بارإدو ضصغطا رهيبا على مرمى كمبا’،
تكلل بتسصجيل هدف ثا Êعن طريق بوزوق من
رك- - - - - - - - - - - - - - - - - -ل- - - - - - - - - - - - - - - - - -ة ج - - - - - - - - - - - - - - - - -زإء.
إلشصوط إلثا ⁄ Êيختلف عن سصابقه ،حيث
“كن ’عبو بارإدو من تسصجيل إلهدف إلثالث
عن طريق إلشصاب قادري ،بعد خطأا فادح ‘
إإبعاد إلكرة من حارسس كمبا’ ،لينجح بوقرة
‘ إإضصافة إلهدف إلرإبع عﬂ Èالفة حرة
مباشصرة ،لتنتهي إŸبارإة بتأاهل نادي بارإدو
أ’ول مرة ‘ تاريخه إإ ¤دور إÛموعات.

صسعود
لتحفيزها من أاجل اŸنافسسة على ال ّ

بلدية باتنة “نح اŸولودية اÙلية منحة مالية
ي -ت -واصس -ل دع -م ب -ل -دي-ة ب-ات-ن-ة
ıت - - -ل - - -ف ال- - -ف- - -رق وال- - -ن- - -وادي
ال -ري-اضس-ي-ة ،م-ن خÓ-ل اŸشس-ارك-ة
ال -دائ -م -ة ل -رئ -يسس ال -ب-ل-دي-ة ن-ور
ال - -دي - -ن م Ó- -خسس - -و ‘ ﬂت - -ل - -ف
ال -نشس -اط -ات ال -ت -ي ت-ن-ظ-م-ه-ا ه-ذه
ال- -ف- -رق ع- -ل- -ى غ- -رار اŸن- -افسس- -ات
الرسسمية التي تخوضسها ولقاءاته
اŸسستمرة مع الÓعب ÚواŸسسÒين
ل-تشس-ج-ي-ع-ه-م ع-ل-ى –ق-ي-ق ن-ت-ائج
أافضسل تشسرف الو’ية بأاكملها.
باتنة :حمزة Ÿوشسي
‘ هذإ إلصصدد ،كشصف رئيسس إÛلسس
إلشصعبي لبلدية باتنة نور إلدين مÓخسصو على
ه- -امشس حضص- -وره ل -ل -ق -اء إل -ذي ج -م -ع ف -ري -ق
مولودية باتنة ضصد فريق مولودية قسصنطينة،
Ãلعب أإول نوفم Èبوسصط مدينة باتنة ،عن
تخصصيصس مصصا◊ه لغÓف ما‹ معت Èقدره
 350م-ل-ي-ون سص-ن-ت-ي-م لصص-ال-ح إل-ن-ادي ك-م-ن-ح-ة
–فيزية له ومن إجل وضصع إلÓعب ‘ Úأإفضصل
إل- -ظ- -روف إ’سص- -ت- -ك -م -ال إŸوسص -م إل -ري -اضص -ي
وتشص - -رف إل - -ب- -ل- -دي- -ة ،وه- -ي إŸب- -ادرة إل- -ت- -ي
إسصتحسصنها أإنصصار إلفريق وثّمنها مسصيّروه.
من شصأان هذه إإ’عانة إŸالية إلهامة إلتي

ت-دع-مت ب-ه-ا خ-زي-ن-ة إل-ف-ري-ق ،إŸسص-اه-م-ة ‘
إلتحفيز إŸادي لÓعب Úبغية –قيق نتائج
مشصرفة ‘ باقي إŸقابÓت إلقادمة وإإنهاء
إلبطولة ‘ إŸرإتب إŸتقدمة وإلصصعود إإ¤
بطولة إلقسصم إلثا ÊإÎÙف ،وهو إلهدف
إل- -ذي ط- -الب ب -ه م Ó-خسص -و مسصÒي و’ع -ب -ي
إلفريق ،خاصصة ‘ ظل كل إلتسصهيÓت إلتي
ت -ق -دم-ه-ا إل-ب-ل-دي-ة ıت-ل-ف إل-ف-رق وإل-ن-وإدي
إلرياضصية إلناشصطة.
Œاوب أإعضصاء ›لسس إإ’دإرة مع دعوة
مÓخسصو بالتعهد باŸضصي قدما بالفريق نحو
–قيق نتائج أإفضصل ،كما أإكد مÓخسصو إلذي
يو‹ أإهمية كبÒة لدعم إلفرق إلرياضصية عن
ت -خصص-يصس ن-فسس إل-ق-ي-م-ة إŸال-ي-ة  350مليون
سصنتيم أإخرى لفائدة فريق شصباب أإورإسس باتنة
مع منح مبلغ  300مليون سصنتيم لفريق ‚م
ب-وع-ق-ال ،ع-ل-ى أإن ي-ت-م إق-ت-ط-اع أإغ-ل-ف-ة م-الية
أإخرى لدعم إلفرق إلسصالفة إلذكر بعد درإسصة
إŸيزإنية إأ’ولية لبلدية باتنة لسصنة .2020
ث -م-نت إأ’سص-رة إل-ري-اضص-ي-ة ب-ال-و’ي-ة ع-ل-ى
إختÓف توجهاتها خاصصة إلناشصطة ‘ ›ال
كرة إلقدم هذه إŸبادرة من طرف مÓخسصو
وحرصصه على مرإفقة ﬂتلف إلفاعل‘ Ú
إلرياضصة على جعل بلدية باتنة وإلو’ية بصصفة
عامة ‘ ترتيب إلو’يات إ÷زإئرية إلنشصطة
ري-اضص-ي-ا وإق-ت-ط-اع ت-أاشصÒة إلصص-ع-ود وم-ن ث-مة
إإرج -اع -ه -ا إإ ¤م-ك-ان-ت-ه-ا إل-ط-ب-ي-ع-ي-ة ب Úك-ب-ار
إأ’ندية إ÷زإئرية.

خلفا لرمان اŸسستقيل

عجا‹ مدربا لنصصر حسص Úداي
ت -ع -اق -د ›لسس إإدإرة ن -ادي نصص -ر
حسص Úدإي ب -رئ -اسص -ة م -رإد ◊ل -و ،م-ع
إŸدير إلفني ÿضصر عجا‹ ،لتدريب
إلفريق ،خلًفا للمدرب إŸسصتقيل رزقي
رمان.
إتفقت إإدإرة حسص Úدإي مع عجا‹،
ع -ل -ى ضص -رورة ضص -م -ان إل -ب-ق-اء وإإن-ق-اذ
إل- -ن- -ادي م -ن شص -ب -ح إل -ه -ب -وط ك -ه -دف
رئيسصي ،بجانب بلوغ أإدوإر متقدمة ‘
م - - -ن - - -افسص- - -ة ك- - -أاسس إ÷م- - -ه- - -وري- - -ة.
‚حت إإدإرة إلنادي ‘ حسصم موضصوع
إ÷ه - -از إل - -ف - -ن - -ي إŸسص - -اع- -د ،ح- -يث
إسصتقرت على إلتعاقد مع عز إلدين
رح -ي -م ك -مسص -اع-د أإول ،وحسص-ان ن-وق-ي
م -ع -دإ ب -دن -ي -ا ،ك -م -ا إخ -ت -ارت ﬁم -د
بومعشصوق لتدريب حرإسس إŸرمى .
ويرإهن نصصر حسص Úدإي على ÿضصر
ع- - -ج- - -ا‹ ،م - -ن أإج - -ل إإع - -ادة إل - -ف - -ري - -ق إإ¤
إلطريق إلصصحيح وإسصتعادة نغمة إ’نتصصارإت،
خ -اصص -ة وأإن -ه Áت -لك شص-خصص-ي-ة ق-وي-ة وي-ج-ي-د
إلتعامل مع إلÓعب Úإلشصباب.
كان ÿضصر عجا‹ من على إعتاب تدريب
ن- -ادي نصص- -ر حسص Úدإي إŸن- -افسس ب -ال -دوري
إ÷زإئ -ري ل -ك -رة إل-ق-دم ،خ-ل-ف-ا ل-رزق-ي رم-ان
أإيام.
إŸسص - - - -ت - - - -ق - - - -ي- - - -ل م- - - -ن- - - -ذ 10
إلتقى مرإد ◊لو ،رئيسس نادي نصصر حسصÚ

دإي ،مسصاء إأ’حد إŸاضصي ،بعجا‹ Ãسصكن
إأ’خ Òل -ل -فصص-ل ‘ إŸوضص-وع بصص-ف-ة ن-ه-ائ-ي-ة،
بحسصب مصصادر مقربة جًدإ من إلفريق
ي- - -ذك - -ر أإن إإدإرة نصص - -ر حسص Úدإي ك - -انت
توإصصلت ‘ وقت سصابق مع إŸدرب إلفرنسصي
بÒنارد سصاموندي ،قبل أإن تتوقف إ’تصصا’ت
ب- - - - -ق- - - - -رإر م- - - - -ن إل- - - - -ن - - - -ادي إ÷زإئ - - - -ري.
يحتل نصصر حسص Úدإي إŸركز إلتاسصع على
جدول ترتيب إلدوري برصصيد  10نقاط..
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مواقيت
الصصÓة

^  0٥ن -وف-م :19٥9 Èاسص -تشص -ه -د ال-رائ-د « ع-ب-د
ال -رح -م-ن مÒة » ق-ائ-د ال-و’ي-ة ال-ث-ال-ث-ة ق-رب
اأقبو.
^  0٥ن -وف-م :19٦1 Èشص -رع ق -ادة ال -ث-ورة
اŸسص- -ج -ون -ون « أاح -م -د ب -ن ب -ل -ة »ﬁ ،م -د خ -يضص -ر »،
«ﬁمد بوضصياف» « ،حسص Úآايت أاحمد » و « رابح بيطاط
’ضصراب عن الطعام.
»‘ا إ
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عنابة

 2٥°ا÷زائر

عنابة

’ول  1441هـ الموافق لـ  0٥نوفمبر  2019م
الثÓثاء  08ربيع ا أ

العدد

 20°ا÷زائر

ا÷يشس يدمر ﬂ 13بأا لإÓرهابي Úو 27قنبلة تقليدية بباتنة

 19°وهران

الثمن  10دج

18091

بالتزامن مع القضصاء على إارهابي ‘ كم Úبتيبازة

 21°وهران

19°

19°

france prix 1

’ضصراب
ا◊وار لتلبية مطالب النقابات وتفادي ا إ

رئيسس ا–ادية عمال البنؤك والتأامينات يؤؤكد مؤاصسلة اŸفاوضسات

صش -رح رئ -يسش ا’–ادي -ة ال -وط -ن -ي-ة ل-ع-م-ال
ال -ب -ن -وك وال -ت -أام -ي -ن -ات ﬁم -د زوبÒي أامسش
ا’ث- -ن Úل«وأاج» أان اŸف- -اوضش- -ات ج -اري -ة بÚ
مديريات البنوك العمومية و نقاباتها للتكفل
Ãط- -الب ه -ذه اأ’خÒة .وأاك -د ق -ائ ‚« Ó-ري
ﬁادث- -ات م -ع ال -رؤوسش -اء اŸدي -ري -ن ال -ع -امÚ
للبنوك العمومية و من اŸرتقب عقد اجتماع
ب Úا’–ادية وهؤو’ء اŸسشؤوول ‘ Úموعد
اقصشاه اليوم قصشد التوصشل ا ¤اتفاق حول
Œسش -ي -د أارضش -ي -ة م -ط -الب ال -ع-م-ال اŸصش-ادق
عليها يوم  12جوان اŸنصشرم» .كما أاضشاف «
يتمثل هدفنا ‘ التوصشل ا ¤التكفل Ãطالبنا
دون اللجوء ا ¤ا’ضشراب أ’ن ا’ضشراب ⁄
يكن ‘ صشا◊نا أابدا .نأامل فقط ‘ التوصشل

ا ¤اتفاق ونحن متفائلون ’سشيما بعد تدخل
اŸفتششية العامة للعمل قصشد مسشاعدتنا على
التوصشل ا ¤هذا ا’تفاق».
وعن سشؤوال حول اŸطالب ا’سشاسشية لعمال
هذه البنوك العمومية ,أاكد زوبÒي أانها تتعلق
ب «رفع النقطة ا’سشتد’لية ‘ ششبكة ا’جور
وزيادة منحة النقل وا’طعام و مراجعة منحة
اÈÿة» .وبخصشوصش اليوم ا’حتجاجي الذي
شش-ن-ت-ه ،اأ’ح-د ،الشش-رك-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ت-أامÚ
أاوضشح اŸتدخل أانه « سشجلت نسشبة مششاركة
واسش -ع -ة».وأاضش -اف ي -ق -ول « ” ال -ت-وق-ي-ع ع-ل-ى
اÙاضشر اŸتعلقة بأارضشية اŸفاوضشات بÚ
اŸؤومن Úالعمومي Úوا’دارة غ Òأاننا ’ نفهم
Ÿاذا  ⁄تصشادق عليها بعد وزارة اŸالية».

 8.4مليار دينار اسصتثمار إا ¤غاية الربع الثالث من 2019

جازي تؤاصسل اسسÎاتيجية تكثيف شسبكتي ا÷يل 3 Úو4

’ره-اب
الشص -عب ‘ -إاط -ار م -ك -اف -ح-ة ا إ
وإاث -ر ك -مÃ Úن -ط -ق -ة ج -ب -ل ال -ري-اشص-ة،
ب - - - - -ل - - - - -دي - - - - -ة ال- - - - -دام- - - - -وسس ،و’ي- - - - -ة
تيبازة/ن.ع ،1.قضصت م -ف -رزة ل-ل-ج-يشس
الوطني الشصعبي ،يوم  03نوفم،2019 È
على إارهابي ( )01بحوزته مسصدسس ()01
رشصاشس من نوع كÓشصنيكوف .والعملية
م -ت -واصص -ل -ة .ج -اء ه -ذا ‘ ب-ي-ان تسص-ل-مت
«الشصعب» نسصخة منه.
‘ نفسش السشياق ،كششفت ودمرت مفرزة
للجيشش ،خÓل عملية بحث و“ششيط Ãنطقة
تاغدة ،بلدية لرباع ،و’ية باتنة/ن.ع)13( ،5.
Óره -اب -ي– Úت -وي ع -ل -ى ج -ث -ة ()01
ﬂب- -أا ل  -إ

” القضشاء عليه من طرف
إارهابي كان قد ّ
قوات ا÷يشش الوطني الششعبي خÓل عمليات
سش -اب -ق -ة ،ب-اإ’ضش-اف-ة إا )27( ¤ق-ن-ب-ل-ة ت-ق-ليدية
الصش- -ن- -ع وم- -واد غ- -ذائ- -ي -ة وأال -بسش -ة وأاغ -ط -ي -ة
وأاغراضش ﬂتلفة ،فيما عÌت مفرزة مششÎكة
للجيشش الوطني الششعبي على مسشدسش ()01
رشش-اشش م-ن ن-وع كÓ-شش-ن-ي-ك-وف ق-رب اŸن-ي-ع-ة
بو’ية غرداية/ن.ع.4.

..ضسبط مؤلدات كهربائية وتؤقيف Œار ﬂدرات

‘ إاط- - -ار ﬁارب- - -ة ال - -ت - -ه - -ريب وا÷رÁة
اŸنظّمة ،أاوقفت مفارز مششÎكة للجيشش ،بكل
م- - -ن “Ôاسشت وع Úق- - -زام وب- - -رج ب- - -اج- - -ي

ﬂصصصصة لنقل ا’فراد وصصهاريج اŸياه والوقود

تسسليم  338شساحنة من عÓمة مرسسيدسس-بنز
ıتلف اŸؤؤسسسسات والهيئات
” امسس ب- - - -ال- - - -روي- - - -ب- - - -ة (ا÷زائ- - - -ر
العاصصمة) تسصليم ( )338شصاحنة متعددة
اŸه- -ام م- -ن عÓ- -م- -ة م- -رسص- -ي- -دسس-ب- -ن -ز،
مصصّ-ن-ع-ة م-ن ط-رف الشص-رك-ة ا÷زائرية
اŸشصÎك- -ة لصص- -ن- -اع- -ة ال- -وزن ال- -ث- -ق -ي -ل
ب-ال-روي-ب-ة  ،ل-ف-ائ-دة اŸدي-ري-ة اŸرك-زي-ة
للعتاد لوزارة الدفاع الوطني واŸديرية
Óم- -ن ال -وط -ن -ي وم -ؤوسصسص -ات
ال- -ع- -ام- -ة ل - -أ
عمومية وخاصصة  ،حسصبما أافاد به بيان
لوزارة الدفاع الوطني.
وجاء ‘ بيان الوزارة انه «طبقا لتوجيهات
ال -ق -ي -ادة ال -ع -ل -ي -ا ل -ل -ج-يشش ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-ل-ب-ي-ة اح-ت-ي-اج-ات ه-ياكل ا÷يشش
واŸؤوسشسش -ات ال -وط -ن -ي-ة ال-ع-م-وم-ي-ة واÿاصش-ة
واŸن - -درج ‘ مسش - -ع - -ى ت - -ط - -وي - -ر ﬂت - -ل- -ف
الصش-ن-اع-ات ال-عسش-ك-ري-ة ’سش-ي-م-ا اŸي-ك-ان-ي-كية
م- -ن- -ه- -ا ،وب- -إاشش- -راف م- -ب- -اشش -ر م -ن م -دي -ري -ة

الصش -ن -اع-ات ال-عسش-ك-ري-ة ”ّ ،امسش ب-ال-روي-ب-ة/
ال -ن -اح -ي -ة ال -عسش -ك -ري -ة اأ’و ،¤تسش -ل -ي-م ()338
ششاحنة متعددة اŸهام من عÓمة مرسشيدسش-
ب -ن -ز ،مصشّ-ن-ع-ة م-ن ط-رف الشش-رك-ة ا÷زائ-ري-ة
اŸششÎكة لصشناعة الوزن الثقيل AMS-MB
بالرويبةﬂ ،صشصشة لنقل اأ’فراد ،النقل الÈي
وصشهاريج اŸياه والوقود ،وذلك لفائدة كل من
اŸدي -ري -ة اŸرك -زي -ة ل -ل -ع -ت -اد ل-وزارة ال-دف-اع
Óم-ن ال-وط-ن-ي
ال -وط -ن -ي واŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
ومؤوسشسشات عمومية وخاصشة» .
وأاوضشح اŸصشدر ذاته أان «عملية التوزيع
ا÷دي - -دة ،ت - -ؤوك - -د م - -دى ق- -درة اŸؤوسشسش- -ات
الصش -ن -اع -ي -ة اŸي -ك -ان -ي-ك-ي-ة ل-ل-ج-يشش ال-وط-ن-ي
الششعبي على ا’سشتجابة لطلبات زبائنها ‘
اآ’جال اÙددة Ãنتجات ذات جودة عالية
وÃواصشفات عاŸية».

حجز أاك Ìمن  40أالف وحدة مفرقعات ببسسكرة
حجزت مصشالح اأ’من بو’ية بسشكرة أاك Ìمن  40أالف وحدة من اŸفرقعات واأ’لعاب النارية
وأاوقفت  4أاششخاصش متورط ‘ Úالقضشية ،حسشب ما أافاد به اŸكلف با’تصشال لدى ذات السشلك
اأ’مني.
و” معا÷ة القضشية من طرف عناصشر فرقة مكافحة ا÷رائم ا’قتصشادية ،مثلما أاوضشحته
ذات اŸصشالح وذلك إاثر ورود معلومات تفيد بوجود  4أاششخاصش كانوا بصشدد عرضش البضشاعة
للبيع بوسشط اŸدينة ،حيث ” بعد مداهمة اŸكان حجز  40أالف و 180وحدة من اŸفرقعات
واأ’لعاب النارية.
وسشيحال اŸتورطون أامام ا÷هات القضشائية ’حقا ،كما أاششار إاليه نفسش اŸصشدر.

ﬂتار/ن.ع ،6.ششخصش )02( Úوضشبطت ()04
ك -ي -ل -وغ -رام -ات م -ن م -ادة ال -دي -ن-ام-يت و()01
ك -ي -ل -وغ -رام ونصش -ف م-ن م-ادة  TNTو()26
أانبوب إاششعال و( )06صشواعق نارية و( )30مÎا
م-ن ال-ف-ت-ي-ل الصش-اع-ق ،ب-اإ’ضش-اف-ة إا ¤شش-اح-نة
( )01ومولدين ( )02كهربائي Úو( )07مطارق
ضشغط وجهاز ( )01كششف عن اŸعادن و()102
ك- -يسش م- -ن خ- -ل- -ي- -ط ا◊ج -ارة وخ -ام ال -ذهب
و( )3200ل Îمن الوقود اŸوجه للتهريب.
م -ن ج -ه -ة أاخ-رى ،أاوق-فت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشش
وع - -ن - -اصش - -ر ال- -درك ال- -وط- -ن- -ي ،Úب- -ك- -ل م- -ن
تلمسشان/ن.ع 2.وبششار/ن.ع ،3.ت - -اج - -ر ()01
ﬂدرات وح - -ج- -زت ( )10ك -ي-ل-وغ-رام-ات م-ن
الكيف اŸعالج ‘ ،ح Úأاوقف عناصشر الدرك
الوطني بكل من ورقلة/ن.ع 4.وتبسشة/ن.ع،5.
ششخصش Úبحوزتهما ( )1300وحدة من ﬂتلف
اŸششروبات و( )440قرصش مهلوسش.

الشص- - - -عب -يسص- - - -ر ج - - -ازي،
الشص -رك -ة ال-رائ-دة ‘ ت-ق-ن-ي-ات
ا’تصصا’ت الرقمية ،اأن تعلن
ع -ن ن -ت -ائ -ج ال-تشص-غ-ي-ل ل-ل-رب-ع
ال -ث -الث م-ن ع-ام  2019والتي
“ي- - - - - - - -زت Ãواصص- - - - - - - -ل- - - - - - - -ة
إاسصÎات -ي -ج -ي -ة اسص -ت -ث -م -اري -ة
ت-رك-ز ع-ل-ى ت-ك-ث-ي-ف شص-ب-ك-تي
ا÷ي - -ل Úال - -ث- -الث وال- -راب- -ع ‡ا ي- -ؤوك- -د
ال- -ت- -زام -ه -ا ب -ب -ن -اء أاك Èشص -ب -ك -ة أانÎنت
واŸسص- -اه -م -ة ‘ خ -ل -ق ب -ي -ئ -ة رق -م -ي -ة ‘
ا÷زائر.
اسش -ت -ث -م -رت ج-ازي م-ا ي-ق-ارب  2,6مليار
دينار ‘ الربع الثالث من العام ،بزيادة قدرها
 ٪40مقارنة بالفÎة نفسشها من عام ‘ .2018
ن -ه -اي -ة ال-رب-ع ال-ث-الث ،غ-طت خ-دم-ات ا÷ي-ل
الرابع  28و’ية وأاك Ìمن  ٪ 35من سشكان
البÓد ‘ ،ح Úغطت ششبكة ا÷يل الثالث 48
و’ية وأاك Ìمن  ٪ 74من السشكان.
’ ت - -زال ج - -ازي مسش- -ت- -م- -رة ‘ ن- -ه- -ج- -ه- -ا
ب -اسش -ت -م -راره -ا ‘ –سش Úج -ودة ا’تصش -ا’ت
مسش -ت -ف -ي -دة م -ن أاح -دث ال -ت -ق -ن -ي-ات وا◊ل-ول
الرقمية .بفضشل هذا الÎكيز على اأ’نÎنت
ع Èالهاتف اÙمول ،ششهدت جازي زيادة ‘
عدد زبائن اأ’نÎنت بنسشبة  ٪ 5من عام إا¤
آاخر ،أاي  9.4مليون زبون من ›مل  15مليون
مششÎك.
ك-م-ا سش-م-ح ن-ظ-ام دع-م ال-ع-م-ل-ي-ات الرقمية
الذي ” نششره ‘ جويلية  2018للششركة من

كاريكات /ÒعنÎ

تطوير حمضش نووي رقمي حقيقي.
ح - -يث أاصش - -ب - -ح ت - -ط - -ب - -ي- -ق ج- -ازي
 DjezzyAppواج- -ه -ة ‡ي -زة
للمششÎك Úمن خÓل تقد Ëأافضشل
العروضش اŸناسشبة ’حتياجاتهم .و
’ ي-ق-تصش-ر ب-رن-ام-ج ت-ط-وي-ر الششركة
ع -ل -ى ال -زب-ون .ف-ف-ي ال-رب-ع ال-ث-الث،
أاطلقت ششركة جازي واجهة جديدة
لشش -ب-ك-ات ال-ت-وزي-ع ال-ت-اب-ع-ة ل-ه-ا ،ح-يث م-ك-نت
البائع من رؤوية بزاوية  360درجة ما سشهل
كثÒا على الزبون عمليات التسشويق.
كما بلغت اأ’رباح قبل الفوائد والضشرائب
واإ’هÓك وإاطفاء الدين  10.7مليار دينار ‘
ال-رب-ع ال-ث-الث ،ب-ان-خ-ف-اضش قدره  ٪ 2.5ع-ل-ى
أاسش -اسش سش -ن -وي .وم -ن ج-ان-ب-ه ،ارت-ف-ع ه-امشش
اأ’رب -اح ق -ب -ل ال -ف -وائ-د والضش-رائب واإ’هÓ-ك
وإاطفاء الدين بنسشبة  0.4نقطة مقارنة بالفÎة
ن -فسش -ه -ا م -ن ع-ام  2018ل-يسش-ت-ق-ر ع-ن-د نسشبة
.٪45.2
وتطمح جازي إا ¤إادامة عمر هذا النمو
التكنولوجي والتجاري من خÓل ا’سشتفادة
من مهارات موظفيها .حيث عرف برنامج
ال -ت-ح-ول ال-ه-ي-ك-ل-ي خ-ط-وة ج-دي-دة م-ن خÓ-ل
اع -ت -م -اد ات -ف -اق -ي -ة ج -م -اع -ي -ة ج-دي-دة .ه-ذه
ا’تفاقية سشتسشمح بتعزيز كفاءات اŸسشتقبل
خاصشة مع اسشتثمار مبالغ ضشخمة على مدى
السشنوات الثÓث القادمة بهدف بناء مؤوسشسشة
قوية Ÿواجهة التحديات اŸسشتقبلية لقطاع
ا’تصشا’ت بششكل أافضشل.

