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غول يتفقد مشساريع ألسسياحة
بتيسسمسسيلت

العدد ١٦8٤8

ي- -ق- -وم وزي- -ر ال- -ت- -ه- -ي- -ئ -ة ال -ع -م -ران -ي -ة
والسس-ي-اح-ة والصس-ن-اع-ة ال-تقليدية ،عمار
غ -ول ،ال -ي -وم ،ب -زي -ارة ع -م-ل وت-ف-ق-د إا¤
ولية تيسسمسسيلت.

بن غÈيت وميهوبي ‘ أجتماع مشسÎك

لهبÒي يزور أŸدية

ندوة دينية باŸركز ألثقا‘ أإلسسÓمي
لسسÓ- -م- -ي ‘ ،إاط- -ار
ي - -ن- -ظ- -م اŸرك- -ز ال- -ث- -ق- -ا‘ ا إ
نشس-اط-ات-ه ال-ث-ق-اف-ية والعلميةﬁ ،اضسرة بعنوان:
لسستاذة فريدة
«السستشسفاء بالصسÓة» ،تنشسطها ا أ
ح -ري -ك -ان ،غ -داÃ ،ق -ره ب -ال -ع -اصس -م -ة ،ب -داي -ة م -ن
السساعة  ١٣:٣٠زوال.

تشس- - - - - - -رف وزي- - - - - - -رة
الÎب- -ي- -ة ال- -وط- -ن- -ي -ة
ن- -وري- -ة رم- -ع -ون ب -ن
غÈيت ،ال - - - -ي - - - -وم،
Ãع- - - - -ي- - - - -ة وزي - - - -ر
ال-ث-ق-اف-ة ع-زالدين
م - -ي - -ه - -وب- -ي ،ع- -ل- -ى
اج - -ت- -م- -اع مشسÎك
ب Úال- - - -ق- - - -ط - - -اعÚ
لدراسسة سسبل إاعداد برنامج ثقا‘ مشسÎك ،ابتداء من السساعة ١٠:٠٠
صسباحا Ãقر وزارة الÎبية الوطنية باŸرادية ،ا÷زائر العاصسمة.

ي -ق -وم ال -ع -ق -ي -د
مصس -ط-ف-ى ل-ه-بÒي،
اŸدير العام للحماية
اŸدن - - -ي- - -ة ،ال- - -ي- - -وم،
ب-زي-ارة ع-مل وتفقد
إا ¤ولية اŸدية.

ندوة حول ألرهانات
أ÷يو -أسسÎأتيجية
بوهرأن

ألتكفل Ãوظفي ألشسرطة
موضسوع حصسة ‘ «ألصسميم»

أتفاقية شسرأكة ب Úوزأرتي ألعدل وألثقافة
‘ إاط -ار Œسس -ي -د ب -رن -ام-ج ا◊ك-وم-ة ال-ه-ادف إا ¤ت-ع-زي-ز آال-ي-ات
التعاون والتنسسيق ب Úالقطاعات الوزارية يتم ،اليوم ،التوقيع
على اتفاقية شسراكة ب Úوزارتي الثقافة والعدل ،على السساعة
 ١٠:٠٠صسباحا ،بقصسر الثقافة مفدي زكريا.

تتناول حصسة «‘ الصسميم» ،على أامواج القناة
لو ،¤أامسسية اليوم ،بداية من السساعة
لذاعية ا أ
ا إ
ي- -ق- -دم الÈوف -يسس -ور ع -ب -د
 ١٦:٠٠زوال ،م -وضس -وع «ج-ه-ود اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة
ال- - -رح - -م - -ان م - -ب - -ت - -ول ،ي - -وم
Óم-ن ال-وط-ن-ي ل-ل-تكفل بالوضسعية الجتماعية
ل -أ
اÿم -يسس  ٢٢أاك-ت-وبر ،باŸعهد
واŸهنية Ÿنتسسبيها وانعكاسساتها على مردودية
الفرنسسي بوهران ،بداية من
تنظم جمعية مشسعل الشسهيد بالتنسسيق مع جريدة اÛاهد،
السس -اع -ة  ١8:٠٠مسس- -اء ،ن- -دوة ن- -ق- -اشس –ت ع- -ن -وان:
لمن
لداء» .إاضسافة إا ¤عرضس نشساطات ا أ
ا أ
ن -دوة ت -اري-خ-ي-ة ،إاح-ي-اء ل-ل-ذك-رى اŸئ-وي-ة Ÿع-رك-ة ج-انت– ،ت
«للرهانات ا÷يو-اسسÎاتيجية القتصسادية والسسياسسية
لسسبوع اŸنصسرم.
الوطني خÓل ا أ
ع-ن-وان« :مسس-اه-م-ة م-ن-ط-ق-ة ط-اسس-ي-ل-ي ن-اج-ر ‘ اŸق-اوم-ة وال-ث-ورة
والعسسكرية باŸغرب العربي وإافريقيا».
لربعاء  ١٤أاكتوبر
التحريرية معركة جانت ‰وذجا» .وذلك يوم ا أ
على السساعة  ٠9:٠٠صسباحا بجانت ولية إاليزي.

إأحياء ألذكرى أŸئوية Ÿعركة جانت

عرضس أأطلقه «جازي كونكت ويفي» بسسعر
 2990دينار للطلبة

إأحياء يوم ألهجرة
ببومردأسس

ندوة إأعÓمية Ãنتدى ألشسرطة

Óم-ن ال-وط-ني ،اليوم ،باŸدرسسة
ت-ن-ظ-م اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
العليا للشسرطة علي تونسسي شساطوناف ،با÷زائر العاصسمة،
ن -دوة إاع Ó-م -ي -ة ح -ول م -وضس -وع «ال-ت-داع-ي-ات الق-تصس-ادي-ة
ال-ن-اج-م-ة ع-ن ت-ق-ل-ب-ات أاسس-واق ال-ن-ف-ط ال-ع-اŸي-ة» ،من تنشسيط
الدكتور مراد برور ،ابتداء من السساعة  ٠9:٠٠صسباحا.

ت -زام-ن-ا م-ع ال-دخ-ول
ا÷ام - -ع - -ي وم - -ن أاج- -ل
Ãن- -اسس- -ب- -ة ذك- -رى ي- -وم ال -ه -ج -رة اŸصس -ادف لـ١٧
“ك Úال - -ط - -ل - -ب - -ة م- -ن
أاك- -ت- -وب- -ر م- -ن ك- -ل سس -ن -ة ،ي -ن -ظ -م اŸرك -ز ال -ث -ق -ا‘
لنÎنت
اسس - -ت - -ع- -م- -ال ا أ
لسس Ó-م -ي ل -ولي -ة ب -وم -رداسس ،ي-وم السس-بت ١٧
ا إ
ن
س
س
ح
أ
ا
ب -ك -ل ح -ري -ة وب
أاكتوبر ا÷اري ،ندوة تاريخية تÈز أاحداث
ي
ز
ا
ج
ن
لسس -ع-ار ،ي-ع-ل-
ا أ
 ١٧أاكتوبر  ،١9٦٢ونشساطات متنوعة منها
س
ض
ر
ع
ق
Ó
ط
إ
ا
ن
ع-
معرضس للصسور التاريخية والكتب
«ك-ون-كت وي-في» ،الذي
وعرضس أافÓم وثائقية.
ي -تضس -م-ن ج-ه-از م-ودË
ينظم ال–اد العام للتجار وا◊رفي Úا÷زائري ،Úاليوم ،بداية
وي- - - -ف - - -ي م - - -ن ا÷ي - - -ل
م- -ن السس -اع -ة Ã ١٠:٣٠ق -ره ب -ب -ل -وزداد ن -دوة صس -ح -ف-ي-ة ،ح-ول م-وضس-وع:
الثالث ،إا ¤جانب شسريحة إالكÎونية من ا÷يل الثالث كذلك ،إاضسافة إا ¤رصسيد
«اÿبازون :مشساكل ومطالب».
›ا Êمهدى بقيمة  ٥98٠دينار صسا◊ة Ÿدة شسهرين ٢99٠ ،دينار ‘ كل شسهر.
لنÎنت وكذا Ãشساركة اÿدمة مع مسستعمل Úآاخرين
لبحار على ا أ
يسسمح جهاز اŸود Ëبا إ
لل-كÎون-ي-ة
Áل -ك-ون أاج-ه-زة اسس-ت-ق-ب-ال ال-وي-ف-ي وك-ذا ب-ت-ح-وي-ل اŸع-ط-ي-ات وإارسس-ال ال-رسس-ائ-ل ا إ
اıتلفة.
مع العلم أان اŸودÁ Ëكنه خدمة عشسرة مشسÎك ‘ Úآانٍ واحد وÁكن أان تصسل سسرعة
تشس -ك -ل «ك -ت -ائب ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي» م-وضس-وع ن-دوة وط-ن-ي-ة ت-اري-خ-ي-ة ت-ن-ظ-م،
توزيعه إا ٢١.٦ ¤ميغا بايت ‘ الثانية.
اÿميسس ،اŸقبل بدار الثقافة «مولود قاسسم نايت بلقاسسم» Ÿدينة تيسسمسسيلت.
Óشسارة ،فإان الرصسيد اÛاÁ Êنح فقط للزبائن الذين يقتنون ا◊زمة كاملة أاي ا÷هاز مع
ل إ
سسيتم خÓل هذه الندوة تتناول ﬁاور تتعلق «بالتعريف بجيشس التحرير الوطني
لخÒة يتم بنفسس طريقة تفعيل الشسريحة العادية .كما أان منح
الشسريحة وأان تفعيل هذه ا أ
ونشس -أات -ه» و»ت -ن -ظ-ي-م ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر ب-ع-د م-ؤو“ر الصس-وم-ام» و»‰اذج م-ن ك-ت-ائب ج-يشس
الرصسيد اÛا Êيتم ‘ نقاط البيع .كما Áكن للزبون اختيار أاحد اشسÎاكات النÎنت عÈ
التحرير الوطني ..الولية الرابعة ‰وذجا» و»معارك جيشس التحرير الوطني بالولية
لنÎنت عليه تشسكيل *.#710
تشسكيل * #٧٠٧ولÓطÓع على رصسيده من ا أ
الرابعة التاريخية» و»التسسليح وإامكانيات جيشس التحرير الوطني» ،بحسسب ما أاوضسحه
ع-رضس ج-ازي ك-ون-كت وي-ف-ي صس-ال-ح Ÿدة شس-ه-ر ك-ام-ل وم-ت-وف-ر ‘ ج-م-ي-ع ن-ق-اط ب-ي-ع ج-ازي ‘
مدير هذه الهيئة.
الوليات اŸغطاة بشسبكة ا÷يل الثالث.

ندوة صسحفية حول مشساكل ومطالب أÿبازين

ندوة وطنية حول «كتائب جيشس ألتحرير ألوطني»

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ١٢٦ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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بدعوة من رئيسس ا÷مهورية

الرئيسش السسودا Êعمر حسسن البشس Òيشسرع ‘ زيارة دولة للجزائر

شس- -رع ال- -رئ- -يسس السس -ودا Êع -م -ر
حسسن البشس ،Òاأمسس ‘ ،زيارة دولة
اإ ¤ا÷زائر تدوم ثÓثة اأيام بدعوة
م-ن رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زيز
بوتفليقة.
وك -ان ‘ اسس -ت -ق -ب-ال-ه Ãط-ار ه-واري

ب -وم -دي -ن رئ -يسس اÛلسس الشس -ع -ب-ي
ال-وط-ن-ي ﬁم-د ال-ع-رب-ي ول-د خ-ل-يفة
وعدد من اأعضساء ا◊كومة.
وك -ان ب-ي-ان ل-رئ-اسس-ة ا÷م-ه-وري-ة ق-د
اأوضس -ح ب -اأن ه -ذه ال -زي -ارة سس -تسس-م-ح
ل -رئ-يسس-ي ال-ب-ل-دي-ن ب-ت-ب-ادل «وج-ه-ات

ال -ن -ظ -ر ح -ول اŸسس -ائ -ل ا’إق -ل-ي-م-ي-ة
وال -دول -ي-ة ذات ا’ه-ت-م-ام اŸشسÎك،
’سس -ي -م -ا ال -ره-ان-ات ال-ت-ي ت-واج-ه-ه-ا
ا’أمة العربية من اأجل تعزيز وحدتها
وتاأكيد حقوقها وكذا ا◊فاظ على
السسلم وا’أمن ‘ اإفريقيا».

وسس-ي-غ-ت-ن-م وف-دا ال-ب-ل-دي-ن اأيضسا هذه
ال -ف-رصس-ة ،ل-دراسس-ة «ف-رصس ال-ت-ع-اون
م- -ت- -ع- -دد ال -ق -ط -اع -ات والشس -راك -ات
ا’ق -تصس -ادي -ة ال -ق-ائ-م-ة ب Úا÷زائ-ر
والسسودان».

 ..يÎحم على أارواح شسهداء الثورة التحريرية اÛيدة

ترحم رئيسس جمهورية السسودان عمر حسسن
ال- -بشس ،ÒأامسسÃ ،ق- -ام الشس- -ه- -ي- -د ب- -ا÷زائ- -ر
ال- -ع- -اصس- -م- -ة ،ع- -ل- -ى أارواح شس- -ه- -داء ال- -ث -ورة
االتحريرية اÛيدة.
وقام الرئيسس السسودا Êالذي كان مرفوقا برئيسس
اÛلسس الشسعبي الوطني ﬁمد العربي ولد خليفة
ووزي- -ر الشس- -ؤوون اŸغ- -ارب- -ي- -ة وا’–اد اإ’ف- -ري -ق -ي
وجامعة الدول العربية عبد القادر مسساهل ،بوضسع
إاكليل من الزهور أامام النصسب التذكاري ،كما وقف
دقيقة صسمت وقرأا فا–ة الكتاب ترحما على أارواح
شسهداء الثورة التحريرية.
ب -ع -ده -ا ،ق -ام ال -رئ -يسس السس -ودا Êب -زي -ارة م-ت-ح-ف
اÛاه -د ،ح -يث ت -ل -ق -ى شس -روح-ات ح-ول ﬂت-ل-ف
م-راح-ل ت-اري-خ ا÷زائ-ر ’سس-ي-م-ا ال-ث-ورة ال-تحريرية
اŸظفرة.

اسس -ت -ق -ب -ل وزي-ر ال-دول-ة وزي-ر الشس-ؤوون اÿارج-ي-ة و ال-ت-ع-اون ال-دو‹
رمطان لعمامرة ،اليوم اأ’حد ،با÷زائر العاصسمة ،السسيدة مارجيت
تومسسن ،التي سسلمته نسسخ أاوراق اعتمادها سسفÒة مفوضسة فوق
العادة للدا‰ارك لدى ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشسعبية،
حسسبما أافاد به بيان لوزارة الشسؤوون اÿارجية.

 ..اŸوافقة على تعي Úسسف Òأارمينيا ا÷ديد
اسستقبل وزير الدولة وزير الشسؤوون اÿارجية والتعاون الدو‹ رمطان
لعمامرة ،أامسس ،با÷زائر العاصسمة ،السسيد ارمن ملكونيان ،الذي
سسلمه نسسخ أاوراق اعتماده سسفÒا مفوضسا فوق العادة أ’رمينيا لدى
ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشسعبية ،حسسبما أافاد به بيان
لوزارة الشسؤوون اÿارجية.

..والسسف Òا÷ديد ÷نوب السسودان
اسس -ت -ق-ب-ل وزي-ر ال-دول-ة وزي-ر الشس-ؤوون اÿارج-ي-ة وال-ت-ع-اون ال-دو‹
رمطان لعمامرة ،أامسس اأ’حد ،با÷زائر العاصسمة ،السسيد انطوÊ
لويسس كون ،الذي سسلمه نسسخ أاوراق اعتماده سسفÒا مفوضسا فوق
العادة ÷نوب السسودان لدى ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية
الشسعبية ،حسسبما أافاد به بيان لوزارة الشسؤوون اÿارجية.

إاثر نيل تونسس جائزة نوبل للسسÓم

الرئيسش بوتفليقة يهنّئ الرئيسش السسبسسي
ب -عث رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
السس- - -ي- - -د ع- - -ب- - -د ال - -ع - -زي - -ز
بوتفليقة ،برقية تهنئة إا¤
ن -ظÒه ال -ت -ونسس -ي ،ال-ب-اج-ي
قايد السسبسسي ،على إاثر نيل
ت-ونسس ،م-ن خÓ-ل ال-رب-اع-ي
ال-راع-ي ل-ل-ح-وار ب-هذا البلد،
ج -ائ-زة ن-وب-ل ل-لسسÓ-م ل-ه-ذه
السسنة.
وج- - - -اء ‘ ب- - - -رق- - - -ي - - -ة رئ - - -يسس
ا÷م-ه-وري-ة« :ل-ق-د سس-ع-دت أاّي-ما
سسعادة بنيل تونسس الشسقيقة ،من
خÓل الرباعي الراعي للحوار،
جائزة نوبل للسسÓم لهذه السسنة.
وب-ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة ال-ت-اري-خ-ية’ ،
يسس- - -ع- - -ن- - -ي إا’ أان أات- - -ق- - -دم إا¤
ف -خ -ام -ت -ك -م ،وم-ن خÓ-ل-ك-م اإ¤
رب - - -اع - - -ي ا◊وار وإا ¤الشس- - -عب
التونسسي الشسقيق ،باسسم ا÷زائر
شس -ع -ب -ا وح -ك -وم -ة وأاصس -ال -ة ع -ن
ن -فسس -ي ،ب -أاصس -دق ال-ت-ه-ا Êب-ه-ذا
التتويج الكب.»Ò
وأاضساف ،أان هذه ا÷ائزة «“ثل
بحق اعÎافا جليا با÷هود التي
ب- -ذل- -ت- -ه -ا ك -ل ال -ق -وى ا◊ّي -ة ‘
اÛتمع التونسسي والتي دافعت
ب- -ك- -ل ح- -زم وع- -زÁة ع -ن ق -ي -م
ال -ت -واف -ق واإ’ج -م -اع ‘ ،ظ -رف
ح- - -اسس- - -م م- - -ن ت- - -اري - -خ ت - -ونسس
الشسقيقة».
وت- -اب- -ع رئ- -يسس ال- -دول- -ة ق -ائ :Ó-
«وسس -يسس -اه -م ه-ذا ال-ت-ت-وي-ج دون
شسك ‘ دع - - - - - - - - -م اŸسس - - - - - - - - -ار
ال -دÁق -راط-ي وت-ع-زي-ز ال-ت-واف-ق

وت - -رسس - -ي- -خ ا◊وار واŸصس- -ا◊ة
وال- -وح- -دة ال -وط -ن -ي -ة وذلك م -ن
خÓل حرصسكم اŸتواصسل على
إاشسراك كل أابناء تونسس ‘ هذا».
وخ -لصس رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة إا¤
ال-ق-ول« :وأان-ت-ه-ز ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة
السس- -ع- -ي- -دة أ’نّ- -وه ب- -ال- -ع Ó-ق -ات
اŸتميزة والنموذجية التي Œمع
ب -ل -دْي -ن-ا الشس-ق-ي-ق Úوأ’ؤوك-د ل-ك-م
عزم ا÷زائر على الوقوف دوما

ب- - -ج- - -انب الشس - -عب ال - -ت - -ونسس - -ي
وحكومته واسستمرارها ‘ دعم
مسس -ار ال -ت -ج-دي-د وا◊وار ال-ذي
انتهجتموه ،وإانها لن تدخر أاي
جهد Ÿواصسلة بناء صسرح مغربنا
ال -ع -رب -ي ال -ك -ب Òح -يث سس -ت-ن-ع-م
شس-ع-وب-ن-ا ب-ال-ت-ق-دم وا’زده-ار ‘
ك- - - - -ن - - - -ف اأ’م - - - -ن والسس - - - -ل - - - -م
وا’سستقرار».

...ويعزي نظÒه الÎكي إاثر اعتداء أانقرة

بعث رئيسس ا÷مهورية السسيد عبد العزيز بوتفليقة،
برقية تعزية إا ¤نظÒه الÎكي ،رجب طيب أاردوغان،
على إاثر ا’عتداء اإ’رهابي الذي وقع ،يوم السسبت،
ب -أان -ق -رة ،أاك -د ف -ي -ه -ا ت -ن-دي-د ا÷زائ-ر ب-ه-ذا «ال-ع-م-ل
الوحشسي الذي ليسس له ما يÈره».
وج -اء ‘ ب -رق -ي-ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة« :ت-ل-ق-يت ب-ب-ال-غ
ا◊زب والتأاثر نبأا ا’عتداء البشسع الذي أافجع الشسعب
الÎكي الصسديق ،بينما كان يسستعد للتعب Òبكل سسيادة
عن خياراته Ÿسستقبل تركيا».
«‘ هذا الظرف اأ’ليم  -يضسيف رئيسس الدولة  -أاود
أان أاتقدم إاليكم ،باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة
ع- -ن ن- -فسس- -ي ،ب -أاخ -لصس ال -ت -ع -ازي وصس -ادق ع -ب -ارات

التضسامن والتعاطف».
وأابرز الرئيسس بوتفليقة بأان «ا÷زائر التي كابدت
ويÓت اإ’رهاب ،مدة فاقت العشسرة أاعوام ،لتنّدد كل
التنديد بهذا العمل الوحشسي الذي ليسس له ما يÈره.
وهي تقدر أا ⁄الشسعب الÎكي الصسديق وأاوجاع أاسسر
الضسحايا و’ يسسعها إا’ أان تعبّر لهم عن “ام تضسامنها
وصسادق تعاطفها».
وت -اب -ع رئ -يسس ال -دول -ة ق -ائ « :Ó-ف -أاود أان أاج-دد ل-ك-م،
فخامة الرئيسس ،اسستعدادنا لضسم جهودنا إا ¤جهودكم
لكي تنضسّم اÛموعة الدولية ،بكل قوة ،إاﬁ ¤اربة
هذه اآ’فة العابرة للحدود التي تضسرب عديد البلدان
متحدية مبادئ ا◊رية والسسلم اأ’سساسسية».

ا÷زائر تدين بشسدة ا’عتداءين اإ’رهابي Úبالتشساد والكامÒون

ال-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ال-ت-ي “ي-ز العÓقات

اŸوافقة على تعي ÚسسفÒة الدا‰ارك
ا÷ديدة ‘ ا÷زائر

168٤8

عبّرت عن تضسامنها مع عائÓت الضسحايا وحكومتي البلدين

اأ’م Úالعام لوزارة اÿارجية النيجÒية ‘ زيارة عمل إا ¤ا÷زائر

ي-ق-وم ا’أم Úال-دائ-م ل-وزارة
شس- -وؤون خ -ارج -ي -ة ج -م -ه -وري -ة
نيجÒيا ا’–ادية ،بولوسس ز.
ل-ول-و ،ال-ي-وم ،ب-زي-ارة ع-مل اإ¤
ا÷زائ - -ر ت- -دوم ثÓ- -ث- -ة اأي- -ام،
بدعوة من ا’أم Úالعام لوزارة
الشس- - -وؤون اÿارج- - -ي- - -ة ع- - -ب- - -د
ا◊ميد سسنوسسي بريكسسي.
واأوضس- - - -ح ب- - - -ي- - - -ان وزارة الشس - - -وؤون
اÿارج -ي -ة ،اأن ه -ذه ال-زي-ارة ،ال-ت-ي
ت- - - -ن- - - -درج ‘ اإط- - - -ار اŸشس - - -اورات
السس -ي -اسس -ي -ة ب Úوزارت -ي خ -ارج -ي -ة
ال- -ب- -ل- -دي- -ن« ،ت- -ه- -دف اإ ¤ت- -ع- -زي- -ز

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ل-لصس-داق-ة وال-تضس-ام-ن
والتعاون ب Úا÷زائر ونيجÒيا».
واأشس - -ار ذات ال - -ب - -ي - -ان ،اإ ¤اأن - -ه- -ا
سس -تشس -ك -ل «ف -رصس -ة ل-ت-ق-ي-ي-م اأوسس-ع
ل -ل-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي ب Úال-ب-ل-دي-ن ‘
ظرف سسياسسي Œديدي لنيجÒيا
التي انتخبت رئيسسها ا÷ديد ‘
شسفافية وحرية وهدوء» ،موضسحا
اأنها «سستسسمح اأيضسا ببحث السسبل
والوسسائل الكفيلة بتعزيز الشسراكة
ا’سسÎات - -ي - -ج - -ي - -ة ال - -ق- -ائ- -م- -ة بÚ
البلدين».
وسسيسستقبل السسيد بولوسس ز.لولو،

خÓ-ل اإق-ام-ت-ه ب-ا÷زائ-ر ،م-ن ق-بل
وزي - - -ر ال - - -دول - - -ة وزي - - -ر الشس- - -وؤون
اÿارجية والتعاون الدو‹ رمطان
لعمامرة.وخلصس البيان ذاته ،اإ¤
اأن ه -ذه ال -زي -ارة «سس-ت-ك-ون ف-رصس-ة
للمسسوؤول Úالسسام ‘ Úك Óالبلدين
لبحث اŸسسائل ا’إقليمية والدولية
ذات ا’هتمام اŸشسÎك ‘ ظرف
ي -ت -م -ي -ز ب -ع -دي -د ال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي
تواجه البلدان ا’إفريقية من اأجل
ضس- -م- -ان السس- -ل- -م وا’سس- -ت- -ق -رار ‘
ال-ق-ارة وك-ذا ت-ن-م-ي-ت-ه-ا ا’قتصسادية
وا’جتماعية».

وزارة الداخلية تدعو اŸواطن Úإا ¤تسسوية وضسعيتهم

فÎة اŸراجعة السسنوية للقوائم ا’نتخابية
تختتم يوم  31أاكتوبر
أاعلنت وزارة الداخلية وا÷ماعات
اÙلية ،أامسس ‘ ،بيان لها ،أان فÎة
اŸراج - -ع - -ة السس - -ن - -وي - -ة ل - -ل- -ق- -وائ- -م
ا’نتخابية سستختتم يوم  31أاكتوبر
.2015
وج - -اء ‘ ال - -ب- -ي- -ان ،أان ال- -وزارة «ت- -ذك- -ر
اŸواط - - - - -ن- - - - -ات واŸواط- - - - -ن Úأان فÎة
اŸراج-ع-ة السس-ن-وي-ة ل-ل-ق-وائ-م ا’ن-ت-خابية
اف- -ت- -ت- -حت اب- -ت- -داء م- -ن ي- -وم  1أاكتوبر
وسستختتم يوم  31أاكتوبر .»2015
وأاوضسح نفسس اŸصسدر ،اأنه «لهذا الغرضس
ت -وج -ه ال-دع-وة ل-ل-م-واط-ن-ات واŸواط-نÚ
غ ÒاŸسس-ج-ل ‘ Úال-ق-وائ-م اإ’ن-ت-خ-اب-ية،
’سسيما البالغ Úسسن الثامنة عشسرة ()18
سسنة كاملة إا ¤غاية  31ديسسم،2015 È
ل-ط-لب تسس-ج-ي-ل أان-فسس-ه-م ضس-م-ن ال-ق-ائمة
ا’نتخابية لبلدية إاقامتهم».
وأاضساف البيان ،أانه «يتع Úعلى الناخبات
والناخب Úالذين غّيروا مقر إاقامتهم ،أان

يطلبوا شسطبهم من القائمة ا’نتخابية
ل-ب-ل-دي-ت-ه-م اأ’صس-ل-ي-ة وتسس-ج-ي-ل أاسس-م-ائهم
ضسمن القائمة ا’نتخابية لبلدية إاقامتهم
ا÷دي - -دة» .وأاوضس - -حت ال- -وزارة ،أان ك- -ل
ط-لب تسس-ج-ي-ل «ي-جب أان ي-رف-ق ب-ب-ط-اق-ة
التعريف الوطنية أاو جواز السسفر إ’ثبات
الهوية ،عقد اŸلكية أاو عقد اإ’يجار أاو
وصسل الكراء أاو وصسل الكهرباء والغاز أاو
وصس- -ل اŸاء إ’ث- -ب- -ات اإ’ق- -ام- -ة ،شس -ه -ادة
الشسطب من القائمة ا’نتخابية للبلدية
اأ’صس-ل-ي-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ن-اخ-ب-ات وال-ناخبÚ
الذين غّيروا مقر إاقامتهم».
وت -وضس -ح وزارة ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات
اÙل - - -ي - - -ة ،أان اŸك - - -اتب اŸك - - -ل- - -ف- - -ة
ب -ا’ن -ت -خ -اب -ات ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ب-ل-دي-ات
«ت -ب -ق -ى م -ف -ت-وح-ة ك-ل أاي-ام اأ’سس-ب-وع م-ن
السس-اع-ة ال-ت-اسسعة ( )9صس -ب -اح-ا إا ¤غ-اي-ة
السس- -اع- -ة ال -راب -ع -ة وال -نصس -ف (16سسا)30
مسساًء ما عدا يوم ا÷معة».

أادانت ا÷زائر ،أامسس« ،بشسدة» ،ا’عتداءين
’خÒين اللذين ارتكبتهما ا÷ماعة
ا أ
’رهابية بوكو حرام ‘ باغا سسو’ الواقعة
ا إ
على ضسفاف بحÒة التشساد وكانغالÒي
بالكامÒون.
وأاكد الناطق باسسم وزارة الشسؤوون اÿارجية عبد
العزيز بن علي شسريف ‘ ،تصسريح لـ «وأاج» ،بقوله:
«ن -دي -ن بشس -دة ا’ع -ت -داءي -ن اإ’ره -اب -ي Úال-دام-يÚ
اأ’خÒي-ن ال-ل-ذي-ن ارت-ك-ب-ت-ه-م-ا ا÷م-اع-ة اإ’ره-ابية

ب -وك -و ح -رام ‘ ب-اغ-ا سس-و’ ال-واق-ع-ة ع-ل-ى ضس-ف-اف
بحÒة التشساد وكانغالÒي بالكامÒون».
وأاضساف بن علي شسريف يقول« :وإاذ نعرب عن
تضسامننا مع عائÓت الضسحايا وحكومتي التشساد
وال- -ك- -امÒون والشس- -ع- -ب Úال- -تشس- -ادي وال -ك -امÒوÊ
Óره-اب ون-ح-ي-ي ت-ع-ب-ئة
الشس-ق-ي-ق‚ Úدد إادان-ت-ن-ا ل -إ
ال -ق -وات اŸشسÎك -ة ل -ل -تشس -اد وال -ك -امÒون وب -ل-دان
اŸنطقة اأ’خرى للقضساء على ا÷ماعة اإ’رهابية
بوكو حرام».

لوح يلتقي وزير خارجية الهند

تعزيز التعاون القانو Êوالقضسائي ﬁور اÙادثات
–ادث وزير العدل حافظ اأ’ختام الطيب لوح ،مع
وزير الدولة وزير اÿارجية الهندي فيجاي كومار
سسينغ ،على هامشس أاشسغال الطبعة الـ 16للمؤو“ر
ال -دو‹ ل -رؤوسس -اء اÙاك -م ال -ع-ل-ي-ا ال-ت-ي –تضس-ن-ه-ا
مدينة لوكناو (الهند) ،حول سسبل تعزيز التعاون
القانو Êوالقضسائي ب Úالبلدين ،بحسسب ما أافاد به،
أامسس ،بيان للوزارة.
وأاوضسح اŸصسدر ذاته ،أان اÙادثات دارت بÚ
الطرف Úحول «سسبل تعزيز وتطوير التعاون قانونيا
وقضس -ائ -ي -ا وغÒه م -ن اÛا’ت ،سس-ي-م-ا ت-لك ال-ت-ي
ت -خصس ﬁارب -ة ا÷رÁة اŸن -ظ -م-ة وع-ل-ى رأاسس-ه-ا
جرÁة اإ’رهاب».

مسسلم تناقشش موضسوع النسساء والسسÓم باأ’· اŸتحدة

تشسارك وزيرة التضسامن الوطني واأ’سسرة وقضسايا
اŸرأاة مونية مسسلم سسي عامر ‘ ،أاشسغال جلسسة
ن -ق -اشس م -ف -ت -وح ح -ول م -وضس -وع «ال -نسس-اء والسسÓ-م
واأ’م -ن» اŸق -رر ان -ع -ق-اده-ا Ãق-ر اأ’· اŸت-ح-دة
بنيويورك يوم غد.
وي -رأاسس ه -ذا ا’ج -ت -م -اع رف -ي -ع اŸسس -ت -وى ،رئ-يسس
ا◊كومة اإ’سسبانية ماريانو راخوي براي ،ويهدف
اللقاء إاŒ ¤اوز العراقيل التي تعيق تطبيق القرار
 1325الصسادر عن ›لسس اأ’من الدو‹ سسنة 2000
والذي كان تبّنى ،للمرة اأ’و ،¤منظورا جنسسانيا ‘
م -ع -ا÷ة ال -ن -زاع -ات اŸسس -ل -ح -ة ‘ ›لسس اأ’م -ن
وآاثارها اŸتفاقمة على النسساء.
وتهدف مراجعة هذا القرار إا ¤تأام ÚاŸزيد من
ا◊ماية للنسساء والفتيات ،بدءا من مكافحة العنف
ا÷نسسي وصسو’ إا ¤إاشسراكهن ‘ درء النزاعات

والتفاوضس بشسأان اتفاقات إاحÓل السسÓم ،وذلك من
خÓ- -ل –دي- -د أاول- -وي- -ات ع- -م- -ل ج -دي -دة و–م -ل
ا’لتزامات الوطنية التي تعجل بتطبيقه.
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تكوين اŸوارد البشسرية للبحث عن بدائل انخفاضس سسعر البÎول

اتفاقية  -إاطار ب Úوزارتي اأ’شسغال العمومية والتكوين اŸهني
تخرج كفاءات شسبابية ‘ صسيانة اŸنشسآات وتسسي Òالإدارة وحسساب تكاليف اŸشساريع

وعيًا بأاهمية التكوين ،باعتباره دعامة أاسساسسية لتنمية اŸورد البشسري الذي Áثل رهانا أاسساسسيا للجودة وضسرورة –سس Úمسستوى
لشسغال العمومية Ÿرافقة التطور القتصسادي للجزائر ،” ،أامسس ،إابرام اتفاقية
خدمات الهياكل القاعدية والدور اŸنتظر من قطاع ا أ
لشسغال العمومية والتكوين والتعليم اŸهني Úبحضسور وزير التعليم العا‹ والبحث العلمي ،على هامشس افتتاح
 إاطار ب Úوزارتي ا ألشسغال العمومية لتكوين  44إاطارا ،حيث سستنطلق العملية من وليات ا÷نوب.
الدورة التكوينية لفائدة إاطارات قطاع ا أ

سشهام بوعموششة

أاوضسح عبد القادر وا‹ وزير األشسغال العمومية،
ل -دى إاشس -راف-ه ع-ل-ى اف-ت-ت-اح دورة ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ف-ائ-دة
إاطارات األشسغال العموميةÃ ،قر اŸدرسسة الوطنية
العليا التابعة للقطاع ،أان اللقاء يندرج ‘ إاطار
ت -ط -ب -ي -ق ات -ف -اق -ي -ات اإلط -ار اÈŸم -ة م -ع ع -دي -د
اŸدارسص واŸعاهد الكÈى بالنسسبة لوزارة التعليم
العا‹ ،مضسيفا أانه بالنسسبة للتكوين اŸهني فهو
يتعلق بالتفاق  -اإلطار اÿاصص بتكييف الÈامج
مع الحتياجات الفعلية للقطاعات ،قائ« :Óهذا
التقارب ب Úالبحث والتكوين سسيسسمح لنا كقطاع
مسستهلك للموارد ،بالتوجه نحو اŸنهجية اŸبنية
على اإلنتاج و–سس ÚاŸسستوى».
وأابرز وا‹ ،أان هذه اŸنهجية هامة وأاسساسسية،
ن -ظ -را لضس -رورة –سس Úمسس -ت -وى خ-دم-ة اŸنشس-آات
القاعدية ،وكذا اÙافظة عليها والدور اŸنتظر
من القطاع ‘ مرافقة وتدعيم التنمية القتصسادية،
معربا عن التزام القطاع ودعمه لكل اŸبادرات
الهادفة إا ¤تطوير قطاع األشسغال العمومية ،داعيا
اإلط- -ارات إا ¤الن- -دم- -اج ال -ت -ام ‘ اسسÎات -ي -ج -ي -ة
التكوين اÿاصص بالقطاع ،وعلى رؤوسساء األقسسام
على مسستوى الدوائر واŸديريات اŸعنية بالتكوين،
تطبيق ما اكتسسبوه من معرفة عند عودتهم للميدان
وتأاط Òالفرق القائمة على الصسيانة.
وقال أايضسا ،إان العودة إا ¤التكوين ‘ ›ال
األشسغال العمومية مهمّ ،وهذا بعد إابرام اتفاقيات
‘ إاطار تنويع اŸعرفة ونشسرها وإاعادة العتبار
Óط-ارات ب-ال-رسس-ك-ل-ة وال-ت-ك-وي-ن اŸت-واصس-ل ،وكذا
ل -إ
كسسب ال -ت -ق -ن -ي-ات ا÷دي-دة اŸوج-ودة ع Èال-ع-ا،⁄
مضسيفا أانه بعد تشسخيصص بعضص النقائصص اŸوجودة
‘ اŸي- -دان ” ،تسس- -ط Òب- -رن -ام -ج إلدخ -ال ب -عضص
Óطارات على اŸسستويÚ
اإلجراءات التي تسسمح ل إ
اŸرك -زي واÙل -ي ال -دخ -ول ‘ فÎات ت -ك -وي -ن-ي-ة
م›Èة“ ،كنهم من التسسي ÒاŸعقول للمشساريع
والتحكم ‘ إا‚از ومتابعة اŸشساريع.
وشس -دد وزي -ر األشس -غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ع-ل-ى أاه-م-ي-ة
الصس -ي -ان-ة ،ال-ت-ي ت-ع-د ضس-م-ن أاول-وي-ات ال-ق-ط-اع عÈ
مرافقة التقني Úعلى اŸسستوى اÙلي ومتابعة
مشساريع عصسرنة الطرق بإادخال تقنيات جديدة،
داع -ي -ا ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى اŸك-اسسب ال-ت-ي ح-ق-ق-ه-ا
القطاع بإا‚از  23أالف كلم من الطرق .كاشسفا عن
تنظيم ملتقى دو‹ ‘ شسهر ديسسم.È
وأاوضس -ح ،أان ال -دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة األو ¤ت-ن-ط-ل-ق،
اليوم ،وتتعلق بتقنيات صسيانة الطرق موجهة لـ270
مÎبصص بالدوائر ،والبداية تكون بوليات ا÷نوب

ب-ت-كوين  44مÎبصس -ا ج -اؤووا م -ن م-ع-اه-د ا÷ن-وب
لتعمم فيما بعد على باقي الوليات.
و‘ رده ع- -ل- -ى سس- -ؤوال ح- -ول مشس -روع ال -ط -ري -ق
Óخضسرية ،نفى وا‹ وجود تÓعبات
الجتنابي ل أ
على مسستوى الطريق ،مؤوكدا أان هناك ›هودات
ج -ب -ارة ت-ب-ذل ي-وم-ي-ا وأان-ه م-ن اŸرت-قب أان ي-ن-ت-ه-ي
اŸشسروع ‘ شسهر نوفم Èإان  ⁄يكن فيه سسقوط
Óمطار ،مشسÒا إا ¤انشسغال الوزارة الوصسية حاليا
لأ
هو انزلق الÎبة.

مباركي :إانشساء مراكز امتياز للتكوين
‘ قطاع اأ’شسغال العمومية
من جهته ،قال ﬁمد مباركي وزير التكوين
وال -ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي ،Úأان الت-ف-اق-ي-ة ت-ظ-ه-ر اه-ت-م-ام
ا◊كومة بتكوين اŸوارد البشسرية كعنصسر هام ‘
ال- -ب- -حث ع- -ن ال- -ب- -دائ -ل ح -ت -ى ت -ت Ó-ءم السس -ي -اسس -ة
الق-تصس-ادي-ة ل-ل-بÓ-د م-ع ال-وضس-ع-ي-ة ال-ع-اŸي-ة حاليا،
اŸتميزة بانخفاضص أاسسعار البÎول .وبحسسبه ،أانه
م - -ن ب Úال - -ب - -دائ- -ل –سس Úال- -تسس- -ي Òوا◊وك- -م- -ة
واسس-ت-ع-م-ال ال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي وال-ت-ط-ور ال-تكنولوجي
كوسسيلة لتطور القتصساد الوطني.
وأابرز مباركي أاهداف توقيع اتفاقية  -إاطار مع
وزارة األشسغال العمومية ،اŸتمثلة ‘ التكوين ‘
تخصسصسات متÓئمة مع احتياجات قطاع األشسغال
ال -ع -م -وم -ي -ة ‘ ،ب-را›ه ومضس-ام Úال-ت-ك-وي-ن ،و‘
–ديد تخصسصسات وكذا التكوين اŸتواصسل للعمال
وال -ت -ق -ن -يÃ ،Úا يسس -م -ح ل-ق-ط-اع ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي
ب - -اسس- -ت- -ع- -م- -ال ال- -ورشس- -ات ال- -ك- -بÒة واŸؤوسسسس- -ات
الق- -تصس- -ادي- -ة ال- -ك- -بÒة ال -ع -ام -ل -ة ‘ ال -ق -ط -اع ‘
الÎبصسات لتطوير ‰ط التكوين عن طريق التمهÚ
الذي يتجاوب أاحسسن مع األشسغال العمومية .كما
تهدف هذه الشسراكة ،إا ¤ترقية تبادل اÈÿات بÚ

م-ؤوسسسس-ات ال-ت-ك-وي-ن ال-ت-اب-ع-ة ل-ك Ó-ال-ق-طاع Úعلى
أاسساسص نظرة تكاملية ‘ فائدة الشسباب والعمال
والقتصساد الوطني.
وذك -ر م -ب -ارك -ي ب -اÛه -ودات اŸب -ذول -ة ع -ل -ى
مسس -ت -وى م -ن -ظ -وم -ة ال-ق-ط-اع ،ال-ت-ي راف-ق-ه-ا إا‚از
ال -ه-ي-اك-ل وال-وسس-ائ-ل ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة وت-ن-وي-ع أا‰اط
التكوين ‘ فروع النشساط القتصسادي ذات األولوية.
وب -حسس -ب -ه ،ف -إان -ه لب -د م -ن –ي Úط-رق ال-ت-ك-وي-ن،
“اشس -ي-ا م-ع اح-ت-ي-اج-ات سس-وق الشس-غ-ل وم-ت-ط-ل-ب-ات
التنمية القتصسادية والجتماعية ،مشسÒا إا ¤أان
هدف الوزارة الوصسية إانشساء مراكز امتياز للتكوين
‘ قطاع األشسغال العمومية تبعا Ÿقاييسص عاŸية
ومدعمة بخÈة دولية.
قال الطاهر حجار وزير التعليم العا‹ والبحث
العلمي ،إان القطاع له مهمة مرافقة القطاعات
ال- -ع -م -وم -ي -ة واÿاصس -ة ‘ ›ال ال -ت -ك -وي -ن األو‹
واŸسستمر ‘ شسكل اتفاقيات ،بحكم أان ا÷امعة
قادرة على إايجاد ا◊لول العويصسة لهذه القطاعات،
مشسÒا إا ¤أان مؤوسسسسة اإلسسمنت اسستعانت مؤوخرا
Ãخابر البحث العلمي التي قامت بإانتاج نوع من
اإلسسمنت كان يسستورد‡ ،ا وّفر للدولة مبالغ مالية
ضسخمة.
‘ رّده على سسؤوال حول إانشساء جامعات خاصسة،
أاوضسح حجار أان دف Îالشسروط هو ما يحدد شسروط
ال-ه-ي-اك-ل وال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة إلنشس-اء م-ؤوسسسس-ة ت-عليمية
ع -ال -ي -ة ،مضس -ي -ف -ا أان -ه ت-وج-د ح-ال-ي-ا م-درسس-ت-ان ”
اعتمادهما رسسميا وهما اŸدرسسة العليا للسسياحة
جميلة ومعهد الÎجمة التابع للجامعة العربية بناء
على دف Îشسروط الوزارة ،وأانه ◊د اآلن ل يوجد
دف Îشس - -روط رسس - -م - -ي أاو ط- -لب رسس- -م- -ي إلنشس- -اء
مؤوسسسسة.

تسسوية مشسكل احتكار السسكر نهائيا ‘ أاقل من سسنة

وأاضساف ،أان «احتكار السسوق ل يدوم طوي،»Ó
وأاكد أان ملف السسكر سسيعرف ح Óنهائيا ،فور
دخول ﬂتلف اŸشساريع حيز اÿدمة .فيما ينكر
بلعايب وجود نقصص ‘ السستثمار ،معلنا ‘ سسياق
متصسل عن وجود نية لÓسستثمار ‘ اÛال من قبل
 6م -ت -ع -ام -ل Úخ -واصص ع -ل -ى األق -ل ،م -ع -رب -ا ع-ن
طموحات لتصسدير مادة السسكر من ا÷زائر‘ ،
إاشسارة منه إا ¤اسستثمارات هامة ،أابرزها  3معامل
إلنتاج السسكر ،هي حاليا ‘ طور اإل‚از.
من جهة أاخرى ،قال بلعايب إان الوزارة منشسغلة
حاليا بالرفع من التغطية بأاسسواق ا÷ملة والتحكم
‘ تسسيÒها ،كما تطرق خÓل حديثه إا ¤جملة
ب ‘ هذا اإلطار ،وأاشسار إا10 ¤
اŸشساريع التي تصس ّ
أاسسواق ‘ طور اإل‚از ،سسيتم تسسليم  4منها بعد
سسنة ،مؤوكدا أان السستثمار ‘ أاسسواق ا÷ملة ،يعد
مفتاحا للتحكم ‘ سسوق اÿضسر والفواكه وأانها
تلعب دورا هاما ‘ مراقبة ا÷ودة ومصسادر اإلنتاج
الفÓحي.
وخÓل تفقده لسسوق اÿضسر والفواكه ،الكائن
ب -ب -ل -دي -ة ال -ك -رم -ة ،أاك -د ال -وزي-ر ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ف-ت-ح
فضس -اءات م -ب -اشس -رة خ -اصس -ة ب-ال-فÓ-ح Úوإا‚ازه-ا
بالعدد الكا‘ ‘ ،حالة  ⁄يقم الوسسطاء بدورهم.
وهذا لضسمان عقد كل اŸعامÓت التجارية على
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بن غÈيت من ع“ Úوشسنت:

’ تغي ‘ Òتاريخ إاجراء امتحانات «البكالوريا» و»اŸتوسسط»

كشس-فت وزي-رة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ن-ورية
ب- -ن غÈيت ،أامسس ،م- -ن ع“ Úوشس- -نت ،ع- -ن
عدم تغي Òتاريخ إاجراء امتحانات شسهادة
البكالوريا وشسهادة التعليم اŸتوسسط ،بسسبب
تزامنها وشسهر رمضسان اŸعظم ،نافية ‘ ذات
السسياق أان يكون هناك أاي مطلب من طرف
أاي جهة ،سسواء نقابات الÎبية أاو الفدرالية
لولياء التÓميذ.
الوطنية أ
قالت بن غÈيت ،على هامشص تفقد مشساريع
قطاعها بولية ع“ Úوشسنت ،أانه « ⁄يسسجل أاي
ط- - -لب ‘ ه- - -ذا الŒاه» .وكشس - -فت أان م - -ع - -اه - -د
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا سس-اب-ق-ا وال-ت-ي ك-انت ت-وك-ل لها مهمة
ت -ك -وي-ن األسس-ات-ذة واŸع-ل-م ،Úسس-ي-ت-م –وي-ل-ه-ا إا¤
م-راك-ز ل-ل-ت-ك-وي-ن اŸت-واصس-ل ل-ف-ائدة موظفي قطاع
الÎبية ،لسسيما األسساتذة ،تقول الوزيرة ،الظروف
ا◊الية تسستدعي مّنا مواكبة ﬂتلف التطورات،
سسواء من ا÷انب البيداغوجي أاو العملي قصسد
الرقي بالقطاع و–سس Úأاداء مسستخدميه.
وزي -رة الÎب -ي -ة أارج -عت ت -أاخ -ر ب -عضص مشس -اري-ع
القطاع ،لسسيما منها اÛمعات اŸدرسسية ،إا¤
نقصص اليد العاملة اŸؤوهلة .مؤوكدة ‘ ذات السسياق،
أان الوزارة الوصسية تسسعى ‘ الوقت ا◊ا‹ وبصسفة
تدريجية إا ¤تعميم الوجبات السساخنة على جميع
اŸؤوسسسس-ات ال-ت-ي ت-دع-م ال-ن-ظ-ام نصس-ف ال-داخ-ل-ي،
موضسحة أان اإلرادة موجودة واألمر يتطلب توفÒ
«وج -ب -ات ب -اردة ك -ح -ل م -ؤوقت ‘ ان -ت -ظ-ار ت-ع-م-ي-م
الوجبات السساخنة على جميع النصسف داخليات».
عن تعميم تدريسص اللغة األمازيغية ،أاكدت بن

غÈيت أان ال-ع-م-ل-ي-ة تضس-م-ن-ه-ا ال-ق-ان-ون ال-ت-وج-ي-ه-ي
والوزارة الوصسية ماضسية ‘ هذا الŒاه ،ول يوجد
مشسكل ‘ التأاط ،Òباعتبار أان ا÷امعة ا÷زائرية
ت -خ ّ-رج آالف ال -ط-ل-ب-ة سس-ن-وي-ا ‘ اخ-تصس-اصص ال-ل-غ-ة
األمازيغية.
وك -انت ال -وزي -رة ق -د زارت ك  Ó-م -ن م -ت -وسس-ط-ة
ج -م -ع -ي م-وسس-ى ب-ب-ل-دي-ة ب-ن-ي صس-اف ،ح-يث ق-امت
Ãعاينة النادي البيئي و ÈﬂاإلعÓم اآل‹ ،كما
ت-ف-ق-دت ث-ان-وي-ة ب-راه-م-ي ب-ب-ل-دي-ة سس-يدي الصسا‘.
وب -ب -ل -دي -ة سس -ي -دي ب -ن ع-دة ق-امت Ãع-اي-ن-ة وح-دة
الكشسف واŸتابعة لثانوية فوضسيل الورتي ÊÓببلدية
سسيدي بن عدة .كما زارت األقسسام التحضسÒية
Ãدرسس-ة شس-ري-ف-ي ﬁم-د ب-ح-ي ال-زي-ت-ون ب-ع-اصس-مة
الولية ،و‘ األخ Òقامت باإلشسراف على تنصسيب
÷نة التنسسيق لهيئة التفتيشص.

ع“ Úوششنت :ب.م .األمÚ

عشسية اجتماع الثÓثية

منظمات أارباب العمل تدعو إا ¤التجند Ÿواجهة اأ’زمة ا’قتصسادية

حجار :ا’سستعانة Ãخابر البحث لتنويع اإ’نتاج

أاعلن عن اسسÎاتيجية لكبح الظاهرة ،بلعايب من وهران:

ن -ف -ى وزي-ر ال-ت-ج-ارة ب-خ-ت-ي ب-ل-ع-ايب،
أامسس ،وج- -ود أازم- -ة ‘ ال- -ت- -م -وي -ل Ãادة
السس -ك -ر ب -السس -وق ال-وط-ن-ي-ة .و ⁄يÎدد
ب- -خ- -ت- -ي ب- -ل- -ع -ايب ‘ العÎاف ب -وج -ود
«احتكار حقيقي» ‘ اÛال ،وأان القانون
ل يسس -م -ح ب -أان «ي-ح-ت-ك-ر م-ت-ع-ام-ل واح-د
السس -وق ب -نسس -ب -ة ع-ال-ي-ة ،ك-م-ا ه-و ا◊ال
حاليا» ،يضسيف نفسس اŸتحدث.
جاء ذلك خÓل ا÷ولة التي قام بها الوزير ‘
وهران ،تفقد خÓلها سسوق ا÷ملة للخضسر والفواكه
بالكرمة ،وكذا مشسروع إا‚از مصسنع إلنتاج السسكر
ب -ط -اف -راوي ،ك -م -ا وق -ف ع -ل -ى سس Òأاشس-غ-ال إا‚از
اŸف-تشس-ي-ة ا÷ه-وي-ة ل-ل-ت-ج-ارة ب-السس-انية واطلع على
نشساط كل من شسركة «سسارل سسينال» اŸتخصسصسة ‘
إانتاج الزجاج الطبي ومصسنع إانتاج الزيوت «عافية»
ب -ح -اسس -ي ع -ام-ر .ك-م-ا ع-اي-ن وتÒة مشس-روع ت-ه-ي-ئ-ة
اŸلحقة الثانية للمركز الوطني للسسجل التجاري
ب- -ق- -دي- -ل ومشس- -روع إا‚از م- -ركب Œاري ب- -وسس- -ط
اŸدي-ن-ة وم-راف-ق أاخ-رى ت-اب-ع-ة ل-ق-ط-اع-ه ب-ع-اصسمة
ال -غ -رب ا÷زائ -ري ،ل -ت -خ -ت -ت -م ال -زي -ارة ب -ل -ق-اء م-ع
اŸتعامل Úالقتصسادي Úبغرفة التجارة والصسناعة
لناحية الغرب.
وأاوضسح نفسص اŸسسؤوول ،أان الضسطرابات التي
ه -زت م -ؤوخ -را سس -وق السس-ك-ر ،ل ت-ت-ع-ل-ق ب-ن-قصص ‘
اŸواد األولية ،مرجعا إاياها إا ¤عامل «الحتكار»
وعدم وجود متابعة حقيقية ووقف القطاع العام
ع -ن السس -ت -ث -م-ار ،م-ؤوك-دا سس-ع-ي ال-وزارة م-ن خÓ-ل
السسÎاتيجية الوطنية اŸتخذة إلنهاء كل اŸشساكل
اŸتعلقة Ãادة السسكر ،وفق رؤوية متأانية ،تشسمل
التوزيع والتصسنيع وتدعيم كل اŸنتج Úلهذه اŸادة
‘ ا÷زائر.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مسس -ت -وى السس -وق و“ك -ي-ن-ه-م م-ن ب-ي-ع م-ن-ت-وج-ات-ه-م
مباشسرة ،على حد قول الوزير .وقال خÓل زيارته
Ÿصسنع السسكر الواقع مقره بطافراوي ،إانه واحد
من السستثمارات الهامة التي سستسساهم بـ 40من
اŸائة ‘ اسستقرار السسوق ،فيما عّبرت ا÷هات
اŸسسؤوولة عن اŸصسنع عن طموحها بإانتاج 2000
طن يوما من اŸادة على اŸدى القريب ،و–قيق
 1000طن يوميا فور دخوله حيز اÿدمة مارسص
.2016
ب -دوره -م مسسÒو شس -رك -ة ع-اف-ي-ة إلن-ت-اج ال-زيت،
أاكدوا على ا÷ودة والنوعية ‘ اإلنتاج ،باعتمادهم
على مادة الذرة .واعتÈت مديرية عافية ا÷زائر،
أان سس-ع-ره-ا م-رت-ف-ع بـ 40م -ن اŸائ-ة ع-ن الصس-وج-ا
وعباد الشسمسص .وتعت Èعافية ا÷زائر من ب10 Ú
أاك Èشسركات ›موعة «صسافول» ،مسساهمة عامة
سسعودية ،تعد من أاك Èشسركات الصسناعات الغذائية
‘ العا ⁄العربي ،ويقدر إانتاجها بـ 200أالف طن ،ما
Áثل  45من اŸائة من احتياجات السسوق الوطنية،
وتسسعى حاليا لتوسسيع اŸصسنع وضسبط اسسÎاتيجية
ﬁكمة للسس Òعلى وتÒة التصسدير ا◊الية التي
تبنّتها كمرحلة أاولية نحو ليبيا وإافريقيا.
كما زار الوزير شسركة «سسينال» اŸتخصسصسة ‘
إان-ت-اج ال-زج-اج ال-ط-ب-ي ب-ذات اŸن-ط-ق-ة الصس-ن-اعية،
ال -ذي ي-ع-ا ،Êب-حسسب ال-ت-وضس-ي-ح-ات اŸق-دم-ة ،م-ن
مشسكل الزجاج اŸقلد بالسسوق اŸوازية واŸنافسسة
غ Òالشسرعية لتجار النظارات .وأاكد مسسÒوه أان
اŸصسنع ليزال بعيدا عن طاقته الفعلية اŸقدرة
بـ 400زجاجة يوميا ،حيث يتعدى إانتاجه حاليا 100
زجاجة ‘ اليوم.

وهران :براهمية مسشعودة

دعت م- -ن- -ظ- -م- -ات أارب -اب ال -ع -م -ل ج -م -ي -ع
اŸشس -ارك ‘ Úال -ث Ó-ث -ي -ة ،ال-ت-ي ت-ن-ع-ق-د ي-وم
لرب -ع -اء ب -بسس-ك-رة ،إا ¤ال-ت-ف-اه-م وال-ت-ج-ن-د
ا أ
لزم- -ة الق- -تصس- -ادي- -ة ال- -راه -ن -ة
Ÿواج- -ه- -ة ا أ
لسسراع ‘ بعث القطاع الصسناعي.
وا إ
Œمع هذه اŸنظمات على الطابع «اÿاصص»
لهذه الثÓثية (حكومة -أارباب عمل -نقابة) التي
ينتظر أان تتوج ،بحسسبهم ،بحلول «ملموسسة» من
شسأانها ا◊د من أاثار هذه األزمة وبعث الصسناعة
وتنويع القتصساد.
‘ ه- -ذا السس -ي -اق ي -ع -ت Èال -ت -وصس -ل إا ¤إاج -م -اع
ومقاربة موحدة ما ب Úا◊كومة وأارباب العمل
والنقابة أاك Ìمن ضسرورة ،للسسماح للجزائر ،التي
لزالت “لك الفرصسة لتدارك الوضسعÃ ،واجهة
هذا الظرف ،بحسسب ما صسرح به لـ «وأاج» ‡ثلو
اŸنظمات النقابية.
يرى منتدى رؤوسساء اŸؤوسسسسات ،أان هذه الثÓثية
تشس -ك -ل «ل -ق -اء ب -ال -غ األه -م -ي -ة ‘ سس -ي -اق وضس -ع-ي-ة
اق-تصس-ادي-ة وم-ال-ي-ة صس-ع-ب-ة ،ت-ف-رضص ح-وارا وتقاربا
وإاج -م -اع -ا م -ن ط -رف السس -ل -ط -ات وأارب -اب ال-ع-م-ل
وال -ن -ق -اب -ة ح -ول اإلصس Ó-ح -ات ال -ه-ي-ك-ل-ي-ة ال-واجب
اعتمادها قصسد ضسمان النقلة القتصسادية».
ويؤوكد نائب رئيسص اŸنتدى صسالح الدين عبد
الصسمد ،على أاهمية ا◊وكمة القتصسادية اŸركزية
واÙل- -ي- -ة ،إا ¤ج -انب ال -ت -نسس -ي -ق م -ا ب Úج -م -ي -ع
ال -ق -ط -اع -ات الق -تصس -ادي -ة قصس -د Œن -ي -د ج -م -ي -ع
اإلمكانات وŒسسيد هذا التحدي.
وصسرح قائ« :Óأاظن أان ا◊وكمة ضسرورية ‘
سسياق هذه األزمة ،ألننا ل ‰لك الوقت» ،مشسددا
على أاهمية «الثقة اŸسستدامة» ب Úجميع األطراف
بغية –قيق الهدف اŸنشسود.

Œسسيد العقد ا’قتصسادي
وا’جتماعي للنمو
على الصسعيد السسياسسي ،يشس‡ Òثل اŸنتدى إا¤
«وجود اإلرادة ‘ Œسسيد هذه النقلة من خÓل
العقد القتصسادي والجتماعي للنمو سسنة ،»2013
ل -ك -ن -ه يÓ-ح-ظ «أان ت-ع-ه-دات األط-راف ال-ثÓ-ث-ة ⁄
تتمكن من خلق الكث Òمن اŸؤوسسسسات Ÿواجهة
األزم- -ة ا◊ال- -ي- -ة بسس- -بب ع- -دم ت- -ط- -ب- -ي -ق ج -م -ي -ع
القرارات».
وي -ط -الب ع -ب-د الصس-م-د ل-يسص ف-ق-ط ب-ال-ت-ط-ب-ي-ق

ال -ف -ع -ل -ي ل -ل -ق -رارات اŸت -خ -ذة خ Ó-ل ال -ثÓ-ث-ي-ات
السس -اب -ق -ة ،ل-ك-ن وأايضس-ا ب-ت-غ-ي Òب-عضص ج-وانب ه-ذا
العقد ،للتأاقلم مع الظرف ا◊ا‹.
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ت-نّ-وه ال-ك-ن-ف-درال-ي-ة الوطنية ألرباب
العمل ا÷زائري ،Úبأاهمية لقاء الثÓثية القادم،
Óط-راف اŸشس-ارك-ة ،ب-حسس-ب-ه-ا،
ل -ك -ون-ه سس-يسس-م-ح ل -أ
بالتفاق على ا◊لول التي سستمكن ا÷زائر من
م -واج -ه -ة ال -وضس -ع الق -تصس -ادي «الصس-عب وا◊رج»
الذي “ر به.
وي -ع-ت Èرئ-يسص ال-ك-ن-ف-درال-ي-ة ﬁم-د ن-ايت ع-ب-د
العزيز ،أان اÿروج من هذه األزمة يتطلب Œنيد
كافة األطراف التي ينبغي أان تخرج من الثÓثية بـ
«إاج -م -اع» ح -ول اÿط -وات ال -واجب ان -ت-ه-اج-ه-ا وبـ
«رؤوية واضسحة» حول اآلفاق على اŸدي ÚالقصسÒ
واŸتوسسط.
ويدعو ‘ هذا اإلطار ،إا ¤تطبيق القرارات
اŸتخذة من قبل ،لسسيما تلك اŸندرجة ‘ إاطار
العقد القتصسادي والجتماعي للنمو.
وصس -رح ن -ايت ع -ب-د ال-ع-زي-ز ق-ائ« :Ó-ي-ك-ف-ي م-ن
الشس-ك-اوى .لسس-ن-ا ه-ن-ا (‘ ال-ثÓ-ث-ي-ة) ل-ن-ت-ك-ل-م ول-كن
ل-ن-ط-ب-ق .ي-جب إاي-ج-اد ح-ل-ول ل-ل-مشس-اك-ل األسساسسية،
ألننا نعرف مسسبقا مواقف كل طرف».
وأاضساف« :ندعو إا ¤حلول ملموسسة وإا ¤تطبيق
فعلي للقرارات التي اتخذت من قبل» ،معتÈا أان
ا÷زائر لزالت “لك القدرات وهامشص اŸناورة
الÓزم لبلوغ أاهدافها القتصسادية والجتماعية.
كما يرى أان «ا–ادا حقيقيا» ما ب Úالقطاع
العمومي وما Áلكه من قدرات هامة ،والقطاع
اÿاصص ال -ذي ي -ت -م -ت -ع ب-ن-ظ-رة وح-رك-ي-ة ‘ وسس-ط
األع- -م- -ال ،إا ¤ج- -انب مسس- -اه -م -ة السس -ت -ث -م -ارات
األج-ن-ب-ي-ة ،ي-ع-د ال-وسس-ي-ل-ة ال-وح-ي-دة ل-بعث الصسناعة
وخلق الÌوة والشسغل.
بدورها تطالب الكنفدرالية ا÷زائرية ألرباب
العمل بتطبيق القرارات اŸتخذة Ãشساركة جميع
األط- -راف ،لسس- -ي- -م- -ا أاول- -ئك اŸع- -ن- -ي Úب -ال -ع -ق -د
القتصسادي والجتماعي للنمو.
وقال بوعÓم مراكشص رئيسص الكنفدرالية‘« :
ا÷زائر ‰لك عددا هاما من اإلجراءات القانونية
والتنظيمية ،لكنها ل تطبق على الواقع».
أام- -ا ال- -ك- -ن- -ف- -درال -ي -ة ال -ع -ام -ة ألرب -اب ال -ع -م -ل
ا÷زائ-ري ،Úف-ي-دع-و رئ-يسس-ه-ا ح-ب-يب ي-وسس-ف-ي ،إا¤
«عÓقة ثقة» ما ب Úا◊كومة وأارباب العمل ويعتÈ
هذه الثقة شسرطا لنجاح أاي اسسÎاتيجية اقتصسادية.
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ا’ثنين  12أاكتوبر  2015م
الموافق لـ  28ذي الحجة  1436هـ

’ول من سشكنات الÎقوي العمومي
جدد من بلعباسس رفضس ا◊كومة تخفيضس الششطر ا أ

تبون :ضسرورة رفع نسسبة إادماج اŸواد اÙلية ‘ البناء

اسشتعمال اŸواد اŸسشتوردة ‘ اŸششاريع اŸمولة من الدولة أامر غ Òمقبول
أاكد وزير السشكن والعمران واŸدينة عبد اÛيد تبون ،أامسس ،بسشيدي بلعباسس ،أان اŸنتوج اÙلي Áثل حاليا نسشبة  ٪80من
مواد البناء اŸسشتعملة ‘ إا‚از السشكنات با÷زائر وهي نسشبة سشÎتفع أاك ÌخÓل السشنوات اŸقبلة.
قال وزير السصكن والعمران واŸدينة ،الذي قام،
أامسض ،بزيارة عمل وتفقد لقطاعه بو’ية سصيدي
بلعباسض ،إان السصياسصة التي اتبعتها ا◊كومة لرفع
نسصبة إادماج مواد البناء اÙلية ‘ إا‚از السصكن
بدأات تعطي ثمارها ،بظهور مؤوسصسصات إ’نتاج مواد
البناء اıتلفة بالعديد من و’يات الوطن وهي
مواد “تاز «بنوعية جيدة و’ تختلف عن اŸواد
اŸسصتوردة من اÿارج».
وأاضصاف ،أان اللجوء إا ¤اسصتعمال مواد البناء
اÙلية سصاهم ‘ تقليصض اسصتÒاد هذه اŸواد من
اÿارج ب -ق-راب-ة  ٪40خ- -لل السص -داسص -ي اأ’ول م -ن
السصنة ا÷ارية ،وهو انخفاضض اسصتمر بوتÒة أاكÈ
خلل السصداسصي ا÷اريÃ ،ا يبشصر باقتصصاد أاكÈ
للعملة الصصعبة التي كانت توجه لتغطية عمليات
اسصتÒاد مواد البناء من اÿارج.
وقال عبد اÛيد تبون لدى زيارته Ÿعرضض
مواد بناء منتجة ﬁليا Ãدينة سصيدي بلعباسض ،إانه
ي اسصتعمال
طلب من اŸنتج ÚاÙلي Úتبليغه بأا ّ
للمواد اŸسصتوردة من اÿارج ‘ اŸشصاريع السصكنية
التي “ولها الدولة جزئيا أاو كليا «للتدخل ومنعها
بشص -ك -ل صص -ارم» ،خ -دم -ة ل -لصص -ن-اع-ة اÙل-ي-ة ال-ت-ي
تسص -اه -م ‘ خ -ل -ق الÌوة وت -وف -ر م -ن -اصصب الشص -غ -ل
للجزائري ،Úناهيك عن جودتها اŸعÎف بها.
وج- -دد وزي -ر السص -ك -ن وال -ع -م -ران واŸدي -ن -ة ‘
تصصريح للصصحافة خلل زيارته لورشصة بناء سصكنات

ال -ب -ي -ع ب -اإ’ي -ج -ار ال -ت -اب-ع-ة ل-وك-ال-ة –سص Úالسص-ك-ن
وت -ط -وي -ره (ع -دل) ،ج-دد رفضض ا◊ك-وم-ة م-ط-الب
بعضض اŸسصتفيدين من السصكنات الÎقوية العمومية
اÿاصصة بتخفيضض ا◊صصة اأ’و ¤من اŸسصتحقات
اÎŸتبة عليهم ،مؤوكدا أان هذا النوع من السصكن
خصصصض لفئات اŸوظف Úالذين تÎاوح أاجورهم
ب 110 Úأالف و 210أالف د.ج وهي فئة ’ Áكنها
ا’سص- -ت- -ف- -ادة م- -ن دع -م ال -دول -ة اŸوج -ه ل -ل -ف -ئ -ات
ا’جتماعية اأ’خرى.

ووضصع عبد اÛيد تبون ،أامسض ،ببلديات سصيدي
◊سصن وتلمو Êوسصيدي بلعباسض ،حجر اأ’سصاسض
إ’‚از  4500سصكن ،منها  1000سصكن اجتماعي
إاي -ج -اري ب -ب -ل -دي -ة سص-ي-دي ◊سص-ن ضص-م-ن الÈن-ام-ج
التكميلي لسصنة  2013و 2000سصكن من نفسض الصصيغة
ببلدية تلمو Êضصمن الÈنامج اÿماسصي (- 2010
 )2014و 1500سصكن بيع باإ’يجار ببلدية عاصصمة
الو’ية.
ك -م -ا ع -اي -ن ﬂط -ط شص -غ-ل اأ’راضص-ي Ãن-ط-ق-ة
البوسصكي بعاصصمة الو’ية ،الذي يÎبع على مسصاحة
 30هكتارا ويشصمل ›موعة من الÈامج السصكنية
من ﬂتلف الصصيغ ،إاضصافة إا 12 ¤مرفقا خدماتيا.
وت -ف -ق -د ال -وزي -ر أايضص -ا ال -ق-طب ا◊ضص-ري ا÷دي-د
Ãدينة سصيدي بلعباسض الذي يÎبع على مسصاحة 38
هكتارا ويضصم  2400سصكن من ﬂتلف الصصيغ و31
مرفقا خدماتيا.
دائ -م -ا وب -ع-اصص-م-ة ال-و’ي-ة ،ع-اي-ن وزي-ر السص-ك-ن
وال- -ع- -م- -ران واŸدي- -ن- -ة مشص -روع إا‚از  670سصكن
اجتماعي إايجاري بعاصصمة الو’ية تقارب اأ’شصغال
بها على ا’نتهاء وسصيتم توزيعها قبل نهاية السصنة
ا÷اري -ة وق-ام ب-تسص-ل-ي-م م-ف-ات-ي-ح  30سص-ك-نا ترقويا
مدعما Ÿسصتفيدين من بلدية ع ÚالÈد وذلك قبل
أان يختم زيارته Ãعاينة أاشصغال تهيئة نهج اŸقطع
ال -ذي رصص -د ل -ه م -ب -ل -غ  185.5م -ل -ي-ون د.ج وال-ذي
أاشصرفت أاشصغاله على ا’ختتام.

دعا إا ¤التفرقة ب Úتكلفة إا‚از السشكن وسشعر البيع النهائي

موقع «كرية كوم» يقÎح تعديل الشسطر الثا Êمن السسكن الÎقوي العمومي
ال-ف-رق ب Úال-ت-م-وي-ل ال-ب-ن-ك-ي واŸسش-اه-م-ة
الششخصشية ،مششكلة تؤورق اŸكتتب ÚاÙولÚ
من برنامج السشكن صشيغة «عدل» ،فمن يدفع
هذا الفرق؟
’ل- - -كÎون- - -ي - -ة
ا◊ل ورد ‘ ال- - -ب- - -واب- - -ة ا إ
«ال -ك-ري-ة.ك-وم» ،ح-يث اقÎح ت-ع-دي-ل م-ب-ل-غ
الششطر الثا Êمن السشكن الÎقوي العمومي،
ب -حسشب م-ا تضش-م-ن-ه ال-ب-ي-ان الصش-ادر ع-ن ه-ذا
اŸوقع لـ «الششعب».

حياة .ك
أاوضص -ح ب -ي -ان صص -ادر ع -ن م-وق-ع «ال-ك-ري-ة ك-وم»،
تسص-ل-مت «الشص-عب» ،أامسض ،نسص-خ-ة م-ن-ه ،اإ’شص-ك-ال-ي-ة
التي يواجهها مكتتبو صصيغة «عدل» اÙولون إا¤
صص-ي-غ-ة السص-ك-ن الÎق-وي ال-ع-م-وم-ي ،ال-ذي-ن ي-توجب
عليهم معرفة بعضض اأ’مور اŸتعلقة بهذه العملية،

والتفرقة ب Úتكلفة إا‚از السصكن من جهة وسصعر
البيع النهائي «الذي  ⁄يحدد بعد» ،بحسصب ذات
اŸصصدر.
يبلغ سصعر السصكن الÎقوي العمومي اŸتكون من
 3غرف 6 ،ملي Úو 400أالف دينار ،بناء على سصعر
 80أال -ف دج ل -ل -م ÎاŸرب -ع ال -واح-د ،وت-ب-ل-غ ق-ي-م-ة
اŸسصاهمة الشصخصصية الذي يدفعها اŸكتتب 150
مليون دج ،ما يعادل  ٪23من سصعر بيع السصكن.
واإ’شصكال اŸطروح ،بحسصب ما جاء ‘ اŸوقع،
يتمثل ‘ أان نفسض القسصط يدفعه اŸكتتب الراغب
‘ ا◊صصول على شصقة ذات  5غرف ،وهو ما Áثل
 ٪15من قيمة هذه اأ’خÒة ،وهذا ما يراه اŸصصدر
غ Òمنصصف.
ول -فت ال -ب -ي -ان ،إا ¤أان م -ت -وسص -ط ت -ك-ل-ف-ة إا‚از
السصكن الÎقوي العمومي ،اسصتنادا لتصصريح اŸدير
العام السصابق للمؤوسصسصة الوطنية للÎقية العقارية،
 50أالف دج للم ÎاŸربع الواحد ،وهذا ما يجعل

تكلفة إا‚از شصقة متكونة من  3غرف 4 ،مليÚ
دينار ،ما يعني أان اŸسصاهمة الشصخصصية للمكتتبÚ
الذين اختاروا هذا النوع من الشصقق  ،٪37،5متعدية
بذلك نسصبة  ٪30اللزمة ’سصتكمال التمويل البنكي
اÙدد بنسصبة .٪70
وبحسصب اŸوقع ،فإان دفع شصطر مقدر بـ300
أالف دينار ،تطلب من اŸكتتب« Úالبسصطاء» الذين
اختاروا هذا النوع من صصيغ السصكن ،مذكرا بأان
ال-ق-رضض الشص-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،ه-و م-ن ي-ق-وم ب-ت-م-وي-ل
ب -رن -ام-ج السص-ك-ن الÎق-وي ب-نسص-ب-ة  ٪70م-ن ت-ك-ل-ف-ة
اإ’‚از ،ول- -ك- -ل اأ’سص- -ب- -اب اŸذك -ورة آان -ف -ا ي -قÎح
اŸوقع تعديل مبلغ الشصطر الثا ،Êلضصمان من جهة
العدل واإ’نصصاف Œاه اŸكتتب ،Úومن جهة أاخرى
يضصمن التمويل اللزم للمؤوسصسصة الوطنية للÎقية
ال- -ع- -ق -اري -ة اŸسص -ئ -ول -ة ع -ن إا‚از ه -ذا الÈن -ام -ج
السصكني.

‘ ا’حتفائية باليوم الوطني للششجرة

حملة –سسيسسية للعناية بالÌوة الغابية
سشطرت وزارة الفÓحة والتنمية الريفية
’ح-ي-اء
والصش -ي -د ال -ب -ح -ري ،ب -رن -ا›ا ح-اف Ó-إ
اليوم الوطني للششجرة اŸصشادف لـ 25أاكتوبر
م -ن ك -ل سش -ن-ة ،اخ-ت-ارت ل-ه شش-ع-ار« :الشش-ج-رة:
’همية
اسشتثمار للمسشتقبل» ،والذي يجسشد ا أ
ال -كÈى ال -ت -ي ت-ك-تسش-ي-ه-ا الشش-ج-رة ‘ ال-ت-وازن
ال- -ب- -ي- -ئ- -ي ،وك -ذا اŸوارد والÌوة ال -غ -اب -ي -ة ‘
ال -ت -خ -ف-ي-ف م-ن آاث-ار ال-ت-غÒات اŸن-اخ-ي-ة ،إا¤
ج-انب دوره-م-ا ال-ف-ع-ال ع-ل-ى الصش-ع-ي-د ال-بيئي
وا’قتصشادي وا’جتماعي.

حبيبة غريب

أاُفصصح خلل ا’جتماع الذي انعقد باŸناسصبة،
اأمسضÃ ،قر وزارة الفلحة ،عن ›موعة النشصاطات
ال-ت-ي ي-تضص-م-ن-ه-ا الÈن-ام-ج ا’ح-ت-ف-ائ-ي ب-يوم الشصجرة
والذي سصتنطلق فعالياته رسصميا ‘ يوم  25أاكتوبر من
و’ي -ة سص -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسض ب -غ -رب ال -ب-لد ،ح-يث وق-ع
ا’ختيار على هذه الو’ية بسصبب وفرة وأاهمية ثروتها
الغابية ومكافحتها اŸسصتمرة للتصصحر والتلف.
كما يضصم الÈنامج اŸسصطر ،الذي يعود Œسصيده
للمديرية العامة للغابات ومديرياتها الو’ئية ،سصلسصلة
م -ن ا◊صصصض اإ’ذاع -ي -ة وال -ت -ل-ي-ف-زي-ون-ي-ة ،م-ع-ارضض،
اأبواب مفتوحة وندوات نقاشض حول الغابة والشصجرة
ومنافعها.
‘ ح Úسصطرت هذه النشصاطات على مدار 15
ي -وم -ا ،ف -إان ح -ي -زا ك -بÒا م -ن -ه-ا سص-ي-وج-ه ل-ل-م-دارسض
واŸؤوسصسصات الÎبوية ،من خلل تنظيم ماراطونات
ومسص-اب-ق-ات ‘ ال-رسص-م ،وزي-ارات م-ي-دان-ي-ة ل-ل-مشصاتل
وعمليات تشصجÃ Òسصاهمة الطفولة والشصباب.
كما تقرر أايضصا ،تنظيم زيارات وجو’ت موجهة
اإ ¤ا◊ظ-ائ-ر واÙم-ي-ات ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ،إا¤
جانب إاطلق عمليات تشصج Òواسصعة النطاق على
كافة الÎاب الوطني.
ي -ع -د إاح -ي -اء ال -ي -وم ال -ع -اŸي ل -لشص -ج -رة ،ب-حسصب
اŸشصارك ،Úفرصصة نوعية إ’طلق وتوسصيع عمليات
التوعية Ãنافع الشصجرة والغابة ودورهما ‘ مكافحة
ال -ت -ل -وث ،ا‚راف الÎب -ة ،ال -ف -يضص -ان -ات وال -تصص-ح-ر
وا◊ف -اظ ع -ل -ى ال -ت -وازن ال -ب -ي -ئ -ي ومصص -ادر ال-غ-ذاء
والطاقة والعديد من اŸواد اأ’ولية و–سصيسض كافة

اŸواط -ن Úبضص -رورة ا◊ف -اظ ع -ل -ي -ه -ا م -ن اإ’ت-لف
وا◊رائ -ق وال -ق -ط -ع ال -ت-عسص-ف-ي وت-ل-ويث اŸسص-اح-ات
اÿضصراء.
لشصارة ،فإان الÌوة الغابية با÷زائر تقدر بـ238
لإ
مليون هكتار ،متمركزة على الشصريط السصاحلي على
طول  1622كلم وتتوغل على طول  2500كلم داخل
البلد حتى قلب الصصحراء الكÈى.

كشش - -ف اŸدي - -ر ال - -ع - -ام لشش - -رك- -ة
ت -وزي -ع وتسش -وي -ق اŸواد ال-بÎول-ي-ة
(ن- - - - -ف- - - - -ط- - - - -ال) حسش Úري - - - -زو ،اأن
ا’سشتهÓك الوطني للوقود سشيصشل
اإ ¤ق- -راب- -ة  16م -ل-ي-ون ط-ن خÓ-ل
سشنة  2015مقابل  14مليون طن ‘
السشنة الفارطة.
صص- -رح ري -زو ل -لإذاع -ة ال -وط -ن -ي -ة ،اأن
اسص -ت -ه-لك ﬂت-ل-ف اأن-واع ال-وق-ود ال-ذي
تضص- -اع -ف ب 2005 Úو 2015م -اضض ‘
ا’رت -ف -اع ،ح -يث سص -يصص -ل اإ ¤ق-راب-ة 16
مليون طن خلل السصنة ا÷ارية ،منها
 11مليون طن من اŸازوت.
وقد اسصتهلك ا÷زائريون  14مليون

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

لضص-رار ا÷سص-ي-م-ة ال-ت-ي ت-عرضصت لها
وب-ال-ن-ظ-ر ل -أ
الغابات واŸسصاحات اÿضصراء با÷زائر خلل القرن
اŸاضصي ،من إاتلف وحرائق وقطع عشصوائي ،تسصبب
فيه اإ’نسصان بالدرجة اأ’و ،¤فإانها اليوم بحاجة
م -ل -ح -ة أ’خ-ذ ك-ل ال-ت-داب Òإ’ع-ادة تشص-ج Òم-ا أات-ل-ف
وا◊فاظ على الباقي ومراعاته و–سصيسض اŸواطن
ا÷زائري بذلك.
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فرعون من بجاية:

ضسرورة –سس Úخدمات األنÎنت وتخفيف الضسغط Ãكاتب الÈيد
أاك- -دت إاÁان ه- -دى ف- -رع- -ون وزي -رة
’ع Ó- -م
الÈي- - -د وت - -ك - -ن - -ول - -وج - -ي - -ات ا إ
وا’تصش- - -ال ،ب- - -أان ق- - -ط- - -اع- - -ه - -ا ي - -واكب
ال -عصش -رن -ة ،م -ن خÓ-ل ت-ق-د Ëخ-دم-ات
وفق اŸعاي ÒاŸعمول بها ،كما أان هناك
مسشاعي لزيادة عدد اŸكاتب مسشتقب.Ó
وزي- -رة الÈي- -د وت- -ك- -ن- -ول -وج -ي -ات اإ’ع -لم
وا’تصصال قامت ،أامسض ،بزيارة تفقدية لو’ية
بجاية ،وقفت من خللها على مشصاريع عديدة
تابعة لقطاعها ‘ ،كل من بلديات تيمزريت،
القصصر ،تيشصي ،أاوقاسض وعاصصمة الو’ية.
وك-انت اÙط-ة اأ’و ¤ب-ب-ل-دي-ة ت-ي-م-زريت،
ح -يث دّشص -نت م -ك-تب ب-ري-د «إادراق-ن» ،وال-ذي
ك -ل -ف خ -زي -ن -ة ال -ب -ل-دي-ة غ-لف-ا م-ال-ي-ا ق-در بـ
150مليون سصنتيم ،وهناك أابدى ‡ثلو السصكان
ارت-ي-اح-ه-م ل-ه-ذه ا’ل-ت-ف-ات-ة وال-ت-ي م-ن شص-أان-ه-ا
ال- -ت- -خ- -ف- -ي -ف م -ن عبء ت -ن -ق -ل -ه -م إا ¤اŸدن
اÛاورة.
وب-ب-ل-دي-ة ال-قصص-ر ت-ف-ق-دت ال-وزي-رة مشصروع
تهيئة مكتب بريدي ،كما دشصنت مكتبا بريديا
داخل اإ’قامة ا÷امعية برشصيشض ÿدمة ما
يقارب 10آا’ف طالب وطالبة ،وأاكدت على
ضصرورة رفع عدد العمال واŸوظف ،Úوتزويد
لم-وال ،ل-ت-خ-ف-ي-ف
اŸك -اتب Ãوزع-ات آال-ي-ة ل -أ
الضصغط على الشصبابيك ،وذكرت بأان القطاع
ي -واكب ال -عصص-رن-ة م-ن خ-لل ت-ق-د Ëخ-دم-ات
وف -ق اŸع -اي ÒاŸع -م -ول ب-ه-ا ،ك-م-ا أان ه-ن-اك
مسصاعي لزيادة عدد اŸكاتب مسصتقبل.
ومن جهته أاشصار وا‹ الو’ية إا ¤ضصرورة
إايلء أاهمية ،من أاجل إايجاد ﬁلت شصاغرة
و–ويلها إا ¤مكاتب بريدية ،كما أاكد على أان
اŸوزع -ات اآ’ل -ي-ة ا◊ال-ي-ة ’ ت-ل-ب-ي ح-اج-ي-ات

السص-ك-ان ،وط-الب بضص-رورة ت-دع-ي-م-ه-ا ب-أاجهزة
جديدة ،مشصÒا إا ¤النقائصض اŸسصجلة عÈ
اŸك- - -اتب ع- - -ل- - -ى غ- - -رار ن- - -قصض اŸوظ - -فÚ
وال -ت-ج-ه-ي-زات ،ب-اإ’ضص-اف-ة إا ¤رداءة اأ’نÎنت
وع -دم ال -ت -وزي -ع اŸت -ك -اف -ئ م-اب ÚاŸن-اط-ق،
فضص - -ل ع - -ن ال - -ت - -أاخ - -ر ‘ إا‚از اŸشص- -اري- -ع
اıت- -ل- -ف- -ة ،وه- -و م- -ا شص- -ك -ل ع -ائ -ق -ا ح -ت -ى
ل -ل -م -ت -ع -ام -ل Úا’ق -تصص -ادي Úال -ذي -ن اشص-ت-ك-وا
ا’نقطاعات اŸتكررة.
وواصصلت الوزيرة معاينة مشصاريع عدة على
مسص -ت -وى ب -ل -دي -ات ت -يشص-ي ،أاوق-اسض وع-اصص-م-ة
ال -و’ي -ة ،وت -ل-قت ج-م-ل-ة م-ن الشص-روح-ات ك-م-ا
اسص -ت -م -عت إا ¤انشص -غ -ا’ت ب -عضض اŸواط -ن،Ú
وك -انت ال -ف-رصص-ة ل-ل-م-ط-ال-ب-ة بضص-رورة –سصÚ
خ -دم -ات اأ’نÎنت وال -ت -خ-ف-ي-ف م-ن الضص-غ-ط
Ãكاتب الÈيد.

بجاية :بن آلنوي .ت

’من ‘ اŸتوسشط
جامعيون يثÒون إاششكالية ا أ

التعاون شسرط أاسساسسي Ÿواجهة التهديدات
أاج -م -ع اŸت-دخ-ل-ون ‘ اŸل-ت-ق-ى ال-دو‹
ح- -ول «ا÷زائ- -ر وال- -ت- -ع- -اون الشش- -رط -ي
والقضشائي ‘ اŸتوسشط ،نحو قوة أاورو-
’دارة ا◊دود» ،اŸن -ظ -م
م- -ت- -وسش- -ط- -ي -ة إ
ي- -وم -ي  11و 12أاك -ت -وب -ر ب -ج-ام-ع-ة أام
ال -ب -واق-ي ،ع-ل-ى ضش-رورة أاه-م-ي-ة ال-وع-ي
بالدور الذي يجب أان تلعبه دول جنوب
’ط- -ار ال- -ت -ق -ل -ي -دي،
اŸت- -وسش- -ط خ- -ارج ا إ
كدول منفذة Ÿهام أامنية ترقى للتحدي
اŸرفوع ،واŸتمثل ‘ انعدام اŸسشاواة بÚ
ضش- - -ف- - -ت - -ي اŸت - -وسش - -ط م - -ن ال - -ن - -اح - -ي - -ة
ا’قتصشادية والتكنولوجية.
مدير جامعة أام بواقي اأحمد بوراسض ،أابرز
ف -ي -ه -ا دور ا÷ام -ع -ة م -ن ال -ن -اح -ي -ة ال-ع-ل-م-ي-ة
وال -ف-ك-ري-ة وت-أاثÒه-ا ع-ل-ى اÙي-ط ،أاع-ق-ب-ت-ه
مداخلة اأ’سصتاذ إاسصماعيل نقاز من جامعة
ب- -ل- -ع- -ب- -اسض ،ت- -ط- -رق ف- -ي -ه -ا إا ¤ال -ت -ح -دي -ات
ا÷ي -واسصÎات -ي -ج -ي -ة ال-ت-ي –ك-م وت-ؤوث-ر ع-ل-ى
ال- -ت- -ع- -اون ب Úضص- -ف- -ت- -ي اŸت- -وسص -ط -ي ،وك -ذا
التحديات اأ’منية وا’قتصصادية ،مشصÒا إا¤
انحسصار دور جنوب اŸتوسصط ‘ لعب الدور
اأ’م -ن -ي كشص -رط -ي ي -ن -ف -ذ اŸه -ام اأ’م-ن-ي-ة ‘
اŸن -ط -ق -ة .ك -م -ا –دث ع-ن ال-دول ال-ف-اشص-ل-ة
كأاحد مصصادر التهديد اأ’مني أاو التحديات
اأ’منية ،وهي النقطة التي ركز عليها أاغلب
اأ’سصاتذة الذين كانت جل تدخلتهم منصصّبة
حول هذه اإ’شصكالية ،حيث قالوا إان الدول
الفاشصلة هي ليسصت دائما صصناعة ﬁلية وإا‰ا
يتدخل الغرب أاو شصمال اŸتوسصط ‘ إاحداثها
وإايجادها ،وهو ما ذهب إاليه الدكتور رجب
ضصو اŸريضض من ليبيا ،الذي تطرق إا ¤دور
حلف الشصمال اأ’طلسصي والدول الغربية ‘
إاحداث حالة الفوضصى وعدم ا’سصتقرار ‘
ليبيا.
واهتمت اأ’سصتاذة نسصيمة بوهراوة ،باحثة
ب-ج-ام-ع-ة ا÷زائر ،3ك -ل -ي-ة ال-ع-ل-وم السص-ي-اسص-ي-ة

اŸدير العام لششركة «نفطال»:

اسستهÓك  ١٦مليون طن من الوقود خÓل 20١5

ط -ن م -ن ال -وق -ود سص-ن-ة  ،2014م -ن -ه-ا 10
ملي Úطن من اŸازوت ،بحسصب نفسض
اŸسصوؤول ،الذي ثّمن مسصاعي ا◊كومة
اÿاصصة بتقليصض ا’إفراط ‘ اسصتهلك
الوقود.
ع- -ن ال- -ت- -داب ÒاŸت- -خ -ذة م -ن ط -رف
نفطال لتوف Òغاز البوتان (القارورات)،
– ّسصبا لفصصل الشصتاء ،اأكد اŸسصوؤول اأن
الشصركة اسصتثمرت موارد مالية معتÈة
لتحسص Úالتموين بهذه اŸادة الطاقوية،

العدد
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حيث ” اإنشصاء ﬁطات تعبئة صصغÒة
على مسصتوى اŸناطق النائية التي Áكن
اأن تعزل بسصبب الظروف اŸناخية مثلما
ح- - - -دث ‘  2012ب-ع-د سص-ق-وط ك-م-ي-ات
معتÈة من الثلوج.
وقد وزعت نفطال  500 . 000قارورة
غ- -از ي- -وم- -ي -ا ‘  2014ع-ل-ى اŸسص-توى
الوطني ،فيما ينتظر اأن يرتفع الطلب
بـ 3اإ ٪4 ¤سصنة .2015
م - -ن ج - -ه- -ة اأخ- -رى ،كشص- -ف ري- -زو اأن

والعلقات الدولية ‘ ،مداخلتها بعنوان« :من
ا◊دود إا« ¤م - - -راق - - -ب- - -ة ا◊دود» إا« ¤إادارة
ا◊دود« ‘ اŸت -وسص -ط ،م -ق -ارب-ة ب Úت-وسص-ي-ع
وت-ع-م-ي-ق م-ف-ه-وم اأ’م-ن» ب-ت-فحصض اŸقاربات
اŸف -اه-ي-م-ي-ة وال-ن-ظ-ري-ة Ÿم-ارسص-ات م-راق-ب-ة
وإادارة ا◊دود ‘ البحر اأ’بيضض اŸتوسصط،
وخلصصت إا ¤نتيجت ÚرئيسصتÚ؛ أان ا◊دود
بإامكانها أان تصصبح ثروة وقيمة مضصافة نحو
تعاون واندماج حقيقي ،Úفقط إاذا تطورت
طبيعتها من تقسصيمات إاقليمية إا ¤مؤوسصسصات
سص -ي -اسص -ي -ة و‡ارسص -ات وخ-ط-اب-ات سص-وسص-ي-و-
اقتصصادية.
أام-ا ال-ن-ت-ي-ج-ة ال-ث-ان-ي-ة؛ ف-م-ف-ادها أان ظهور
إادارة ا◊دود كتحّد ‘ اŸتوسصط وتتناوله من
منظور مادي متطرف؛ Ãعنى ا÷دار اأ’مني،
يتطلب التعاون مع الدول اŸتوسصطية لتحقيق
أام- -ن مشصÎك وتصص- -دي- -ر ت- -ك -ن -ول -وج -ي -ا إادارة
ا◊دود ل -دول ‘ ط -ور ب -ن -اء دÁق -راط -ي-ات-ه-ا
واسصتعمال التكنولوجيا والتجهيزات اŸعقدة
ل -ت -ق -ي -ي -م م -دى ق-اب-ل-ي-ة ع-ب-ور اأ’شص-خ-اصض ‘
منطقة يراد بها منطقة سصلم وتبادل وتعاون
مشصÎك.
–دث اأ’سصتاذ عزالدين ريطاب ،جامعة
اإ’خ -وة م -ن -ت -وري قسص -ن -ط -ي -ن -ة ،ع -ن ال-ت-ع-اون
الشص- -رط- -ي وال- -قضص- -ائ- -ي Ÿك- -اف- -ح- -ة ا’Œار
ب -اأ’ط -ف -ال ضص -ح -اي -ا ا’سص-ت-غ-لل ا÷نسص-ي ‘
اŸتوسصط:
و‘ ضصوء ما قدمه ،طرح إاشصكالية كيف يتم
ليقاع بهم ‘ شصباك
صصيد هؤو’ء اأ’طفال ل إ
عصص -اب -ات اŸت-اج-رة ب-ال-بشص-ر؟ وم-ا ه-ي صص-ور
لطفال؟
ا’سصتغلل ا÷نسصي ‡كنة ا◊دوث ل أ
وما هي ا÷هود اأ’ورو متوسصطية للحّد من
لطفال
ظاهرة ا’Œار وا’سصتغلل ا÷نسصي ل أ
‘ حوضض اŸتوسصط؟.

آمال مرآبطي

ن-ف-ط-ال سص-ت-درسض ،ا’أسص-ب-وع اŸق-ب-ل‘ ،
اإط- -ار مشص- -روع- -ه -ا ال -ت -ن -م -وي ا÷دي -د،
اإمكانية ا’سصتثمار خارج الÎاب الوطني
على اŸدى البعيد.
صص- -رح ‘ ه- -ذا الصص- -دد ،اأن ن- -ف -ط -ال
سصتنظم ندوة ’إطارات الشصركة يومي 20
و 21اأك -ت -وب -ر Ÿن -اقشص -ة اسصÎات -ي-ج-ي-ة
اŸوؤسصسص - -ة ال - -ع - -م - -وم - -ي- -ة ’آف- -اق 2030
و»سصنخرج بورقة طريق تخصض مشصاريع
اسصتثمارية تاأتي بقيمة مضصافة للشصركة».
واأوضصح ريزو ،اأن هذه الندوة سصتسصمح
ب- -وضص- -ع ب- -رن- -ام -ج ل -ت -ح -ديث وعصص -رن -ة
ال- - -تسص - -ي ‘ ÒاŸوؤسصسص - -ة وب - -ر›ة ك - -ل
ا’سصتثمارات اŸسصتقبلية.

»æWh

الثنين  12أاكتوبر  2015م
الموافق لـ  28ذي الحجة  1436هـ

دور القطاع اÿاصس ‘ تنمية السشياحة

ﬂتصضون يطالبون باسضÎاتيجية تتماشضى والعصضر
نظمت جامعة أاكلي ﬁند و◊اج بالبويرة ،أامسس ،ملتقى وطني حول القطاع اÿاصس ودوره ‘ تنمية السشياحة
با÷زائر ،حضشره أاك Ìمن  20أاسشتاذ وباحث جاؤووا من ﬂتلف جامعات الوطن.

البويرة :ع.نايت رمضشان
خÓل افتتاح اŸلتقى بحضصور ناصصر
م -عسص -ك-ري وا‹ ال-ولي-ة ،ت-ط-رق األسص-ت-اذ
بدري كمال رئيسض ا÷امعة ‘ كلمته إا¤
أاهمية هذه اللقاءات وكذا دور ا÷امعة ‘
اŸسص-اه-م-ة ال-ف-ع-ل-ي-ة بالنهوضض بالقتصصاد
وت- -أاثÒه -ا ع -ل -ى اÙي -ط .أام -ا األسص -ت -اذ
كواشض خالد واألسصتاذة بن قمجة زهرة من
ج -ام -ع -ة ا÷زائ -ر ف -ق -د ت -ن -اول م -وضص-وع
القطاع السصياحي ا÷زائري من منظور
التنمية اŸسصتدامة.
كاتب الدولة األسصبق بشص Òمصصيطفى
–دث بإاسصهاب حول دور ﬂتلف أا‰اط
التعليم ‘ تقدم البلدان ‘ .نفسض السصياق
تسص- - - - - -اءل اÙاضص - - - - -ر ح - - - - -ول األ‰اط
اŸسصتقبلية لعام  2030و ،2050حيث أاكد
أانه يجب إاعادة النظر ووضصع اسصÎاتيجية
ج -دي -دة ت -ت -م -اشص -ى وال -عصص -ر ع -ل-ى غ-رار
ﬂتلف البلدان اŸتقدمة أاو البقاء على
نفسض اŸنهاج ‘ ،أان تصصبح ا÷زائر من
البلدان التي تسصتهلك ول تنتج ،أاي ›رد
دول -ة سص -وق ع -كسض ال -دول اإلسصÎات-ي-ج-ي-ة
التي تهيمن على العا.⁄
وأاضصاف اŸتحدث أان رأاسض اŸال لهذه
ال -دول ه -و اŸورد ال-بشص-ري ال-ذي ي-ع-ت-م-د
على التسصي ،Òمؤوكدا أان سصر ‚اح هذه
البلدان هو جودة التعليم ،حيث اختاروا
إانتاج العلماء عن السصلع و الذي ارتكز على
إادماج البحث العلمي ‘ القتصصاد ،إال أان

ا÷زائر رغم وجود  68جامعة و ميزانية
التعلم تأاتي ‘ اŸرتبة الثالثة إال أان نسصبة
البطالة مسصت أاك Ìمن  ٪20من حاملي
الشصهادات ا÷امعية سصنة . 2014
وأارجع السصبب إا ¤انعدام رؤوية واضصحة
‘ التعليم ،حيث أان كل ناجحي البكالوريا
يذهبون إا ¤ا÷امعة و ٪50منهم يوجهون
إا ¤العلوم الجتماعية و ٪15إا ¤العلوم
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ،وه-ي مسص-ت-ق-ب-ل ال-ت-ك-ن-ولوجية
عكسض ما يجري ‘ البلدان األخرى مثل
سصويسصرا أاين ل يوجه إال  ٪8من حاملي
البكالوريا إا ¤ا÷امعة وآاخرون يختارون
ت-ع-ل-م اŸه-ن .وب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ن-موذج الكوري
الذي رفع مسصتوى الدخل الفردي إا ¤أاكÌ
من  60مرة من ا÷زائري أاشصار إا ¤أان
ب -ه -ذا ال-ب-ل-د ا÷ام-ع-ات ت-ك-ون وف-ق سص-وق
العمل.

‘ ه- -ذا الشص- -أان اقÎح إاع -ادة ت -ن -ظ -ي -م
التعليم ‘ ا÷زائر الذي تكون على رأاسصه
وزارة واحدة و تقييم ا÷امعات حسصب
نشصاطها و اÿروج من التمويل ا÷امعي
إا ¤اŸزدوج بنفسض ا÷ودة ،وإادخال نظام
 ISOلتصصنيف ا÷امعات وتوجيه التعليم
إا ¤اŸشص -اري -ع وخ -ل -ق ج -ام -ع-ات ج-ه-وي-ة
Ÿسص -اي -رة ال -ت -ط -ور حسصب إام-ك-ان-ي-ات ك-ل
م- -ن -ط -ق -ة .وب -ال -نسص -ب -ة ل -لسص -ي -اح -ة اقÎح
إادماجها ‘ البحث العلمي و–ويلها من
البيع إا ¤الصصناعة.
ك- -م- -ا ت- -ن -اول ال -دك -ت -ور خ -ال -د ق -اشص -ي
واألسصتاذ حجال سصعيد من جامعة البليدة
دور السص -ت-ث-م-ارات السص-ي-اح-ي-ة ‘ –ق-ي-ق
التنمية اŸسصتدامة أاما الدكتور قاسصمي
شصاكر من جامعة الطارف فتحدث عن
السصياحة الداخلية كبديل اسصÎاتيجي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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نقابة عمال الÎبية بتيبازة تطالب بفتح –قيق
ط- -ال- -بت ن -ق -اب -ة ع -م -ال الÎب -ي -ة
ب -و’ي -ة ت -ي -ب -ازة وال-ت-اب-ع-ة ل–Ó-اد
ال -ع -ام ل -ل-ع-م-ال ا÷زائ-ري Úال-وزارة
الوصشية بفتح –قيق معمق لكششف
ا◊قائق حول واقع القطاع ’ ،سشيما
ع - -قب تسش - -ج - -ي - -ل ع ّ- -دة خ- -روق- -ات
وŒاوزات رافقت الدخول اŸدرسشي
للموسشم ا◊ا‹.
وأاشص -ارت ن -ق -اب -ة اŸؤوسصسص -ة م-ن خÓ-ل
ب -ي -ان إاح -ت -ج -اج -ي –وز «الشص -عب» ع -ل-ى
نسصخة منه ،إا ¤أاّنها ترفضض وتنّدد بإاهانة
موظفي القطاع و–طيم إا‚ازاتهم كما
ت -رفضض ك -ل أاوج -ه الضص -غ -ط ع -ل-ى رؤوسص-اء
اŸصص -ال-ح و‡ارسص-ة حصص-ار ع-ل-ي-ه-م ع-ل-ى
غ- -رار م- -ا حصص- -ل م- -ع رئ- -يسض مصص- -ل- -ح -ة
اŸتابعة وال›Èة اŸسصتقيل حديثا ،كما
أاشص -ار ال -ب -ي -ان إا ¤وج -ود ل -بسض ‘ اإج -راء
ﬂت-ل-ف اŸسص-اب-ق-ات ،وّŸح ال-ب-ي-ان أايضص-ا

اإ ¤عّ- -دة ن- -ق- -اط سص -وداء أاخ -رى ت -ت -ع -ل -ق
ب -الك -ت -ظ -اظ ون -قصض ال -ت -أاط ‘ Òب -عضض
اŸؤوسصسصات الÎبوية وبروز موجة جديدة
م- -ن ال- -ع -ن -ف اŸدرسص -ي ،ب -ح -يث أادرجت
ال- -ن- -ق -اب -ة م -ا حصص -ل م -ع ك -ل م -ن م -دي -ر
متوسصطة ابن حوقل ببوسصماعيل ومديرة
مدرسصة هواري بومدين  2بفوكة بداية
اŸوسص - -م ا÷اري ضص - -م - -ن ج - -م - -ل - -ة م - -ن
ال-ق-رارات ال-ت-عسص-ف-ي-ة ال-ت-ي أاضص-حت تهّدد
اسص-ت-ق-رار ال-ق-ط-اع ،وم-ن ثّ-م ف-ل-م يسص-تبعد
رئيسض اŸكتب الولئي لنقابة اŸؤوسصسصة
«ﬁم -د داي -خ -ي» دخ-ول ع-دة م-ؤوسصسص-ات
تربوية ومصصالح تابعة للقطاع ‘ دوامة
من الفوضصى بداية من األسصبوع اŸقبل ‘
حال عدم Œاوب الوصصاية مع مطالب
النقابة التي تسصعى من خÓلها إا ¤توفÒ
األجواء اÓŸئمة لسصتقرار القطاع.

تيبازة :عÓء.م

’دماج منذ 2008
 ⁄يسشتفيدوا من الÎقية و ا إ

‡رضضون بغرداية يناشضدون وزير الصضحة إانصضافهم

‘ ظل غياب رقابة السشلطات اÙلية

Óﬁت Œارية ببشضار تتحول إا ¤أاوكار للمنحرف ÚواŸتشضردين

–ولت Óﬁت ال- - -رئ - -يسس ب - -ح - -ي
’ن- -ارة ب- -ب- -ل- -دي- -ة بشش- -ار إا ¤أاوك- -ار
ا إ
ل -ل -م -ن -ح -رف Úوم Ó-ذ ل-ل-م-تشش-ردي-ن،
’همال الذي طالها ،وعدم
بسشبب ا إ
ق -ي -ام ب-ل-دي-ة بشش-ار ب-رب-ط-ه-ا بشش-ب-ك-ة
ال- -ك- -ه- -رب- -اء وال- -غ- -از ح- -ت -ى ي -ب -اشش -ر
اŸسشتفيدون منها أاششغالهم .واششتكى
السشكان بجوار اÓÙت البالغ عددها
أاك Ìم- - -ن  Óﬁ 40ال-واق-ع-ة ب-ج-وار
’ن -ارة م -ن
السش- -وق ا÷واري ب- -ح- -ي ا إ
’وضش- -اع ال- -ت- -ي آالت إال -ي -ه -ا اÓÙت
ا أ
وأاصش -ب -حت مصش -در ق-ل-ق ل-ه-م ،بسش-بب
÷وء اŸن-ح-رف ÚواŸتشش-ردي-ن إال-ي-ها،
إاضشافة إا ¤أانها أاصشبحت ‘ كث Òمن
’ح-ي-ان م-ك-ب-ا ل-ل-ن-ف-اي-ات م-ن ط-رف
ا أ
’فارقة الذين اسشتغلوها كمسشاكن
ا أ
بطريقة غ Òقانونية ،حيث يرمون
نفاياتهم فيها وعدم دخول ششاحنة
ن- -ق -ل ال -ن -ف -اي -ات ال -ت -اب -ع -ة Ÿؤوسشسش -ة
«السشاورة نت».
وأاع - -رب السص - -ك - -ان وب - -عضض الشص - -ب - -اب
اŸسص- -ت- -ف- -ي -دي -ن م -ن ه -ذه اÓÙت ع -ن
ت -ذم-ره-م ‡ا ي-ج-ري ف-ي-ه-ا ،م-ن ت-ع-اط-ي
للمخدرات وتناول للخمور ،خاصصة لي،Ó
حيث أاصصبحت مكانا مÓئما للمنحرفÚ
لنصصب جماعات لي Óوتعاطي اıدرات
والكحول واألفارقة حولوها إاÓﬁ ¤ت

Œاريا لهم.
وكثÒا ما تنشصب شصجارات تقلق السصكان
حسصب تصصريح األخ مصصطفى ،وهو ما دفع
بأاحد اŸسصتفيدين Ÿنع تسصلل هؤولء إاليها،
غ Òأان ذلك  ⁄يجد نفعا ،بحيث قام
بعضصهم بتهديده ،كما قام أاحد اŸواطنÚ
ب -رب -ط ك-لب ح-راسص-ة ب-ج-واره-ا ل-ت-خ-وي-ف
الشصباب اŸنحرف Úالذين عشصشصوا فيها.
وأاع -رب ب -عضض اŸسص -ت-ف-ي-دي-ن م-ن ت-لك
اÓÙت من الوضصعية اŸزرية التي آالت
إاليها ،إاذ بعد مرور أاك Ìمن سصنت Úعلى
توزيعها  ⁄يلتحق بها أاي أاحد من الشصباب
ال-ب-ط-ال Úلن-ع-دام ال-وسص-ائ-ل واإلم-كانيات
الضص -روري -ة ،خ -اصص -ة شص -ب -ك -ة ال -ك -ه -رب -اء،
ﬁمل Úسصلطات بلدية بشصار اŸسصؤوولية
بسصبب تقاعسصها ‘ ربط اÓÙت بشصبكة
الكهرباء.
وه- -و ال- -وضص- -ع ن- -فسص- -ه ال- -ذي تشص- -ه- -ده
اÓÙت ذات- -ه- -ا ب- -ب- -ل- -دي- -ة ال- -ق- -ن- -ادسص -ة
اÛاورة ،حيث –ولت هي األخرى إا¤
ملجأا للمنحرف ÚواŸتشصردين ،رغم مرور
أازيد من سصنت Úوعدم ربطها بالكهرباء،
وحسصب تصصريح موظف عن بلدية بشصار
رفضض ذكر اسصمه فإان « بلدية بشصار تعمل
ل -ل -قضص-اء ع-ل-ى م-ظ-اه-ر الن-ح-راف ب-ت-لك
اÓÙت من خÓل تأاهيلها حتى تتحول
إا ¤مرافق تعود على ا◊ي بالفائدة ل

مصصدر قلق وإازعاج لهم وسصيتم منحها إا¤
أاصصحابها بعد أان يتم إاخراج اŸسصتحوذين
ع -ل -ى اÓÙت ب -ط -ري -ق -ة غ Òق -ان -ون-ي-ة
وإاخراج سصاكنيها كذلك .و اÓÙت تبقى
Óﬁت مهنية ل مسصاكن حتى وإان تطلب
األمر إاحالتهم على العدالة».

بششار :دحمان جمال

ن-اشش-د اŸم-رضش-ون اŸت-حصشلون على
شش -ه -ادة دول -ة ع -ل -ى مسش -ت -وى دائ -رة
م- -ت- -ل- -ي -ل -ي ب -و’ي -ة غ -رداي -ة ،وزي -ر
الصش-ح-ة وإاصشÓ-ح اŸسش-تشش-ف-ي-ات عبد
اŸالك ب -وضش-ي-اف إانصش-اف-ه-م ،م-ع-ربÚ
ع- -ن اسش- -ت- -ي- -ائ- -ه- -م وت- -ذم- -ره- -م م- -ن
إاقصشائهم من عمليات الÎقية للمرة
ال- -ث- -ان- -ي -ة ع -ل -ى ال -ت -وا‹ ،ح -يث ”
’دم-اج
اسش -ت-ث-ن-اؤوه-م م-ن الÎق-ي-ة وا إ
سش - -ن- -ة  2008ك -م -م-رضش Úم-ؤوه-لÚ
’ث-ر الرجعي
وب-ال-ت-ا‹ ح-رم-وا م-ن ا أ
ال - -ذي اسش - -ت - -ف - -ادت م - -ن - -ه ﬂت- -ل- -ف
’سشÓ-ك ع-كسس ج-م-ي-ع زمÓ-ئ-ه-م ‘
ا أ
اŸهنة.
وللمرة الثانية ” إاقصصاؤوهم من الÎقية
اآلل-ي-ة السص-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ع-مال الصصحة خÓل
شصهر ماي اŸنصصرم من السصنة ا÷ارية،
‡ا أاث -ر سص -ل -ب -ا ع -ل -ى اŸردودي-ة وا◊ال-ة
النفسصية لهذه الفئة ،وحسصب ما أافاد به
‡ثلون عن اŸمرضص Úلـ «الشصعب» فإان
ه- -ذه اÿط- -وات تسص- -ب- -بت ف- -ي- -ه- -ا ب- -عضض
النقابات من جهة ووزارة الصصحة من جهة
أاخ- -رى ،ب- -ت- -ق- -دÁه -م ك -بشض ف -داء وع -دم
مراعاة األقدمية ‘ العمل التي تفوق 20

سص -ن -ة ،ح -يث اأن اأغ -ل -ب -ي -ت -ه-م ع-ل-ى أاب-واب
التقاعد.
وقد قام اŸمرضصون ا◊اصصلون على
شص -ه -ادة دول -ة Ãراسص-ل-ة ﬂت-ل-ف ا÷ه-ات
اŸركزية بضصرورة اتخاذ موقف وتدارك
األم- -ر ،ح- -يث ق- -ال- -وا ‘ ال -رسص -ال -ة ال -ت -ي
–صصلت «الشصعب» على نسصخة منها ،أانه
” ترقية زمÓئهم ‘ اŸهنة من جميع
األصصناف سصنة  2008كما ” ترقيتهم مرة
اأخ -رى سص -ن-ة  ‘ ،2015م - -ق - -اب- -ل ذلك ⁄
يÎقى اÙتجون سصوى مرة واحدة وذلك
سص -ن-ة  2013وه -و م -ا ج-ع-ل-ه-م ي-ن-اشص-دون
ا÷هات العليا ‘ البÓد بضصرورة إاعادة
احتسصاب الÎقية منذ  2008على غرار
ب- -ق- -ي- -ة األصص -ن -اف األخ -رى ،خ -اصص -ة وأان
اأصصحاب هذه الفئة كانوا شصرارة انطÓق
ﬂت -ل -ف اŸسص -تشص -ف -ي-ات ‘ ال-وط-ن م-ن-ذ
السصبعينات والثمانينات ،بل كانوا هم من
اأطروا الفئات األخرى ،هذا ويقدر عدد
ه -ذه ال-ف-ئ-ة بـ‡ 150رضض ع -ل-ى مسص-ت-وى
بلدية متليلي و 350على مسصتوى بلديات
غرداية.

غرداية◊ :رشش .ع

اŸسضتفيدون من برنامج عدل  1يصضرخون باŸدية
جّ- - -دد ن - -ح - -و  150مسش -ت-ف-ي-د م-ن
ب -رن -ام-ج ع-دل  1ب-اŸدي-ة ،ح-ركتهم
ا’ح- -ت- -ج- -اج -ي -ة السش -ل -م -ي -ة ل -ل -م -رة
الثانية ،أامام مقر الو’ية ،مطالبÚ
السش - -ل - -ط - -ات اÙل - -ي - -ة واŸن- -ت- -خ- -بÚ
التدخل العاجل لدى الوزارة قصشد
’ف -راج ع -ن اŸواق -ع ال -ت -ي تضش ّ-م-ن-ه-ا
ا إ
برنا›هم.
و حسصب أاح- -د اÙت- -ج Úف- -ق -د سص -دد
هؤولء الدفعة األو ¤ما ب 210 Úأالف 270
أال - -ف دجŒ ،اه - -لت ا÷ه - -ات اŸع - -ن - -ي - -ة
مطلبهم ،بدليل أان اإلدارة اŸكلفة بهذا
الÈن- -ام- -ج رمت ب- -ال- -ك- -رة إا ¤ال- -وصص- -اي- -ة
اŸركزية ،بينما هناك  90وحدة ‘ هذه
الصصيغة واقعة بحي مرجاشصك Òو أاخرى

بنحو  30وحدة Ãنطقة الكابسض بطريق
 15ديسص -م Èب -اŒاه ب -ل -دي -ة ذراع سص -م -ار
جاهزة منذ سصنوات دون منحها ألصصحابها
رغم مرور  14سصنة.
تسصاءل آاخر عن سصر عدم –ديد مواقع
سصكنات هؤولء ،مؤوكدا ‘ هذا السصياق هل
يعقل أان تبقى هذه الشصقق موصصدة إا¤
غ- -اي -ة إاح -ال -ة ه -ؤولء ع -ل -ى ال -ت -ق -اع -د أاو
وفاتهم ‘ ،ح Úأاوضصح شصخصض ثالث لـ «
الشصعب « أانه ‘ حالة عدم نقل انشصغالنا
Óخذ بأايدينا وأابنائنا
إا ¤السصلطات العليا ل أ
سص-ن-ق-وم ب-نصصب اÿي-ام واإلع-تصص-ام ق-ب-ال-ة
الولية حتى ‚د ضصالتنا بصصفة نهائية.
يذكر أان اÙتج Úكانوا قد راسصلوا
اŸدير العام لوكالة عدل بالعاصصمة بتاريخ

 2014 / 10 / 13وأابلغوه رسصميا بشصكواهم
ب-خصص-وصض م-ل-ف-ات-ه-م اŸودع-ة سص-نة 2002
وال -ت -ي أاع -ق-بت ب-تسص-دي-د  ٪10م -ن ق -ي -م-ة
اŸب -ل -غ دون م-ع-رف-ة و◊د السص-اع-ة م-ك-ان
وم - -واق - -ع السص - -ك - -ن - -ات ،م - -ع ال - -ع - -ل - -م أان
اŸسص- -ت -ف -ي -دي -ن م -ن م -ل -ف -ات ع -دل 2001
اسص -ت -ف -ادوا م-ن شص-ق-ق-ه-م ،م-ط-ال-ب Úأايضص-ا
بتوضصيحات حول الغموضض الذي يحيط
بÈنا›هم ،كما راسصلوا وا‹ الولية يوم
 07م -ن الشص -ه-ر ا÷اري عّ-ب-روا ف-ي-ه-ا ع-ن
وج -ود ح -ال-ة م-ن ال-غضصب ل-دي-ه-م ،م-ل-حÚ
ع -ل -ي -ه ال -ت -دخ -ل ألج -ل إانصص -اف -ه -م ح-ي-ال
ا◊صصول على سصكناتهم والتي هم بأامسض
ا◊اجة إاليها.

اŸدية :م.أام Úعباسش

إ’ثنين  12أإكتوبر  2015م
إلموإفق لـ  28ذي إلحجة  1436هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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دليل ’ يعرف النوم ؤ’ الراحة ،يعمل أايام العطل ؤاŸناسسبات Ãختلف الّلغات
توظيف الكفاءات لتسسريع ا’ندماج ‘ ا’قتصساد الرقمي العاŸي

’نÎنت ‘ العا ⁄بششكل رهيب حتى فاق عددها عدد سشكان اŸعمورة بالنظر للسشهولة وا◊رية الكبÒة اŸتوفرة ’سشتحداث موقع
انتششرت اŸواقع ا’لكÎونية ع Èا أ
لفراد ،واŸؤوسشسشات وﬂتلف الهيئات وا÷معيات ،وتطورت لتصشبح
إالكÎو Êع Èالششبكة العنكبوتية العاŸية ،فقد أاصشبحت هذه اŸواقع ا’لكÎونية بطاقات تعريف ل أ
’راء ومعرفة اŸواقف والتوجهات العامة للدول Œاه ﬂتلف القضشايا ،ومصشدرا للمعلومات ،وسشندات طلبيه ıتلف السشلع
مكلفة بالتسشويق والÎويج والقيام بسش Èا آ
والبضشائع وغÒها من اŸهام التي Áكن أان تقوم بها اŸواقع ا’لكÎونية التي ’ تعرف ’ النوم و’ العطلة وتعمل دون كلل ،و’ ملل و’ تعÎف بفارق الزمن وا◊دود
ا÷غرافية ،وحتى عامل اللغة ” Œاوزه من خلل توف ÒالÎجمة الفورية.

IQGôZƒH º«µM :êÉJQƒHQ

.....إذإ كنت رجل أإعمال ،أإو مسستوردإ أإو مقاو’ أإو
مهتما بشسؤوون إلبورصسة وطلبت أإية معلومة إقتصسادية
سس -ي -وج -هك إ÷م -ي -ع إ ¤إل -ن -ات وإل -ب -حث ‘ م -ا ت-وف-ره
إŸوإقع إ’لكÎونية من معلومات وإأ’كيد هو أإنك سستجد
آإ’ف إÿيارإت وأإك‡ Ìا –تاجه وباسستشسارإت Èÿإء
باÛان.
وق- -د م -ن -حت إŸوإق -ع إ’ل -كÎون -ي -ة ق -ي -م -ا مضس -اف -ة
ıت-ل-ف إل-ق-ط-اع-ات وم-ن-ه-ا إل-ق-ط-اع إ’ق-تصسادي إلذي
وج -د ‘ ه -ذه إŸسس -اح -ات إ’فÎإضس -ي -ة ق -ي -م-ا مضس-اف-ة
إسستغلها من أإجل تطوير نشساطات إلتعريف وإلÎويج
وإلبحث عن أإسسوإق جديدة ‘ كل أإصسقاع إلعا ⁄وبأاقل
إلتكاليف ،فبد’ من إلتوجه لسسوق إإ’شسهار ودفع تكاليف
باهضسة أإصسبحت إلكث Òمن إŸؤوسسسسات إ’قتصسادية إ¤
إسستحدإث موإقع إلكÎونية ع Èإلنات وتوظيف كفاءإت
ت -ع -م -ل ع -ل -ى ت -زوي-د إŸوق-ع ب-اŸع-ل-وم-ات ‘ ك-ل ث-ان-ي-ة
وضسمان إلتوإصسل مع ﬂتلف إلزبائن وهو ما جعل من
ه- - -ذه إŸوإق- - -ع –دث ث- - -ورة ح - -ق - -ي - -ق - -ي - -ة ‘ إÛال
إ’قتصسادي.
وتوإكب إ÷زإئر هذه إلثورة إلتكنولوجية من خÓل
توظيفها ‘ تطوير إقتصسادها وجعله أإك Ìتنافسسية من
خÓل –سسيسس ﬂتلف إلفاعل Úإ’قتصسادي Úبضسرورة
توظيف إلتكنولوجية ‘ ﬂتلف مناحي دورإت إإ’نتاج،
وت -ك -وي -ن إŸوإرد إل -بشس-ري-ة و“ك Úإل-ع-ق-ل إل-بشس-ري م-ن
أإحسسن إلظروف للوصسول إ ¤إإ’بدإع وإ’بتكار وتقليصس
إل -ف-ج-وة إل-رق-م-ي-ة م-ع إل-غ-رب ،وت-وظ-ي-ف ن-ت-ائ-ج إل-ب-حث
إلعلمي لتجسسيد إلتحو’ت إلسسليمة وإلناجعة ،وإسستعمال
إلبنى إلتكنولوجية لتحقيق مردودية ونسسبة ‰و أإك.È
ويتميز إ’قتصساد إلرقمي با’عتماد على إŸعرفة
وإ’بتكار كمصسدر للÌوة عكسس إ’قتصساديات إلتقليدية
إلتي تعتمد على رأإسسمال ويد عاملة كبÒة ،وقد إنتشسر
هذإ إ’قتصساد مع إنتشسار إسستعمال إ◊اسسوب وزيادة
إإ’قبال على إأ’نÎنت وإرتفاع إلطلب على إŸتخصسصسÚ
‘ تكنولوجية إŸعلومات من ذوي إلكفاءإت إلعالية.
ويسسمح إ’قتصساد إلرقمي بÎقية قطاع إÿدمات إلذي
ب -ات أإك› Èال ت -ل -ج -ه إل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات إ◊دي-ث-ة وم-ن-ه
Œسسيد برإمج إلتنمية إŸسستدإمة.

إاحصسائيات مشسجعة ...
تسس- -ع- -ى إتصس- -ا’ت إ÷زإئ- -ر ‘ إلسس- -ن- -ة إ÷اري- -ة إ¤
إسس-ت-ثمار  45م -ل-ي-ار دج .م-ث-ل-م-ا كشس-فت ع-ن-ه إŸؤوسسسس-ة
مقابل  18مليار دج سسنة  2014وهو ما يعني مضساعفة
قيمة إ’سستثمارإت بـ  ‘ 300إŸائة من أإجل تدإرك
إل -ن -ق-ائصس وم-وإصس-ل-ة م-وإك-ب-ة إل-ت-ح-و’ت إل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة
وŒسسيد ›تمع إŸعلومات إلذي بات حتمية ’ Áكن
إلهروب منها بالنظر لتوجه إلعا ⁄نحو إلعوŸة وإلقرية
إلصسغÒة وإدخال إقتصساد إŸعرفة ‘ ﬂتلف مناحي
إ◊ياة .
وكشس- -فت إتصس -ا’ت إ÷زإئ -ر أإن
عدد إŸشسÎك ‘ Úخدمة إإ’نÎنت
إل- -ف- -ائ- -ق إلسس- -رع -ة Œاوز إŸل -ي -وÊ
مشسÎك ‘ نهاية جويلية  2015مقابل
5ـ 1مليون مشسÎك سسنة  ،2014وحسسب
إحصس- -ائ- -ي- -ات سس- -ل- -ط- -ة ضس -ب -ط إلÈي -د
وإ’تصس -ا’ت ب -ل -غ ع-دد مشسÎك-ي خ-دم-ة
إ’نÎنت ذإت إل -ت -دف -ق إل -ع -ا‹ 1.5مليون
سسنة  2014و 1.3مليون سسنة .2013
كما بلغ عدد مشسÎكي إلهاتف إلثابت 3.1
م- -ل- -ي- -ون مشسÎك ،وف- -ي- -م- -ا ي -خصس ت -وسس -ي -ع
وعصسرنة شسبكة إتصسا’ت إ÷زإئر ” إ‚از
أإك Ìمن  63أإلف كلم من إأ’لياف إلبصسرية إ¤
غاية نهاية جويلية  2015وتطمح إŸؤوسسسسة إ¤
تعميم إأ’لياف إلبصسرية Ãعدل  10إ 15 ¤أإلف
كلم ‘ إلسسنة.
وي -ه -دف ب -رن -ام -ج ت -وسس -ي -ع وعصس-رن-ة شس-ب-ك-ة
إتصسا’ت إ÷زإئر إ ¤إسستبدإل إلكوإبل إلنحاسسية
إل -ت -ي ت -تسس -بب ح -ال -ي-ا ‘ مشس-اك-ل ك-بÒة ن-اج-م-ة ع-ن
إلتعطÓت إŸتكررة وتتعرضس للسسرقات بسسبب إلضسغط
إ◊ا‹ ع -ل-ى إل-ن-ح-اسس ع-ل-ى مسس-ت-وى إأ’سس-وإق إل-ع-اŸي-ة
للموإد إأ’ولية وتعمل إتصسا’ت إ÷زإئر حاليا بالتعاون
Óلياف إلبصسرية ‘
مع وزإرة إلسسكن على تعميم شسبكتها ل أ
إأ’حياء إ÷ديدة.

ونصسح بضسرورة إ’سستفادة من مزإيا إ’قتصساد إلرقمي
خ- - -اصس - -ة ‘ ›ال إÿدم - -ات ح - -يث ت - -ق - -دم إŸوإق - -ع
إ’لكÎونية فرصسا كبÒة لÎقية إÿدمات وخاصسة ‘
›ا’ت إلسسياحة وإلبنوك وغÒها من ›ا’ت إ◊ياة.
وق -ال ب -أان إلÎك -ي -ز ع -ل -ى إل -دورإت إل -ت -ك -وي-ن-ي-ة ه-ن-ا
ب- -ا÷زإئ- -ر أإو ب- -اÿارج ŸسسÒي إŸوإق- -ع إ’ل- -كÎون- -ي -ة
إÿاصسة باŸؤوسسسسات إ’قتصسادية من شسأانه أإن يجلب
إلعديد من إلقيم إŸضسافة لÓقتصساد إلوطني ويسسمح له
با’نتقال إ ¤مصساف إ’قتصساديات إلرقمية إلتي “نح
–فيزإت كبÒة إ’نتاج إŸعرفة وذلك من خÓل إسستغÓل
مسس -ت -وى إل -ك -ف -اءإت إل -ع -اŸي -ة ‘ ›ال إل -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة
وإلرقمية .كما إنه Áكن أإن يكون ﬁركا كبÒإ للتنمية
م -ن خ Ó-ل خ -ل -ق م -ن -اصسب إل-ع-م-ل عﬂ Èت-ل-ف و’ي-ات
إلوطن ويبتكر إختصساصسات جديدة ‘ ›ال إŸعرفة.

دراسسات تبعث على التفاؤؤل
وكشس- -فت سس- -ل- -ط- -ة ضس- -ب -ط إ’تصس -ا’ت إلسس -ل -ك -ي -ة
وإلÓسسلكية عن إقÎإب عدد مشسÎكي إلهاتف إلنقال 40
مليون زبون ‘ إلوقت إلذي وصسلت فيه نسسبة تغطية
إلقطر إلوطني.
وتسس Òت -غ -ط-ي-ة إل-ق-ط-ر إل-وط-ن-ي ب-ت-ق-ن-ي-ة «3ج- -ي» ‘
إلطريق إلصسحيح حيث و‘ ظل عام Úفاقت إلتغطية
لدى بعضس إŸتعامل 70 ÚباŸائة وهو ما يؤوكد إمكانية
إلوصسول لتغطية  100باŸائة مع نهاية إلسسنة إ÷ارية
على إأ’قل لبعضس إŸتعامل.Ú
وتعكسس هذه إأ’رقام إلقدرإت إلكبÒة للوصسول إ¤
بنى –تية تسستجيب Ÿتطلبات إ’قتصساد إلرقمي إلذي
يعطي إŸسستهلك ثقة أإك Èوخيارإت أإوسسع ،ويصسل إ ¤كل
ﬁل Œاري ومكتب وإدإرة ومدرسسة ،كما يحقق إلتبادل
إلكÎونياً.
وم-ن ف-وإئ-د إ’ق-تصس-اد إل-رق-م-ي ه-و ت-غ-ي Òإل-وظ-ائ-ف
إلقدÁة ،ويسستحدث وظائف جديدة .ويقوم على نشسر
إŸع-رف-ة وت-وظ-ي-ف-ه-ا وإن-ت-اج-ه-ا ‘ إÛا’ت ج-م-ي-ع-ها.
ويرغم إŸؤوسسسسات على إلتجديد وإإ’بدإع وإ’سستجابة
’حتياجات إŸسستهلك أإو إŸسستفيد من إÿدمة .ومن
إ’يجابيات هو رفع نسسب إلنمو ،وإإ’نتاج ،وإلتوظيف،
وإŸهارإت إŸطلوبة.

اسستحداث موقع ’ يكلف الكثÒ
كشسف «نبيل بوغدو» إ’ختصساصسي ‘ إ’عÓم
إآ’‹ أإن إسستحدإث موقع إلكÎوÊ
ع Èإلنات ’ يكلف

إلكثÒ
ح -يث تÎإوح إل -ق-ي-م-ة
إŸالية ،بحسسب نوعية إلطلب ،بÚ
 50أإلف دج و  1مليون دج.
وقال نفسس إŸصسدر ‘ تصسريح لـ «إلشسعب» أإن إŸوإقع
إ’ل- -كÎون- -ي- -ة ‘ إ÷زإئ- -ر وإŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب- -اŸؤوسسسس- -ات
إ’قتصسادية تبقى متأاخرة باŸقارنة مع ما يجري ‘
أإوروبا وبعضس دول آإسسيا وأإمريكا إلشسمالية خاصسة وأإننا
 ⁄نعمم بعد إلتجارة ع Èإلنات أإو «إلتجارة أإونÓين»
وه -و م -ا ي -ج-ع-ل إŸوإق-ع إ’ل-كÎون-ي-ة وإج-ه-ة ل-ل-ت-ع-ري-ف

ب -ال -ق -درإت ون -وع -ي -ة إل-نشس-اط وإم-ك-ان-ي-ة إل-ت-وإصس-ل عÈ
ﬂتلف أإقطار إلعا ⁄وهو ما من شسأانه أإن يجلب بعضس
إلفوإئد وإلعائدإت ‘ وقتنا إلرإهن إلذي ’ نسستطيع أإن
نطلب أإك Ìمن ذلك للعديد من إŸعطيات.
وأإك - -د ن - -فسس إŸصس - -در ‘ تصس- -ري- -ح لـ «إلشس- -عب» أإن
إل- -ق -رصس -ن -ة وهشس -اشس -ة إل -ع -دي -د م -ن أإن -ظ -م -ة إ◊م -اي -ة
إŸعلوماتية Œعل من إŸوإقع إ’لكÎونية ‘ إلعديد من
إŸرإت مصس -در خ -ط -ر ع -ل -ى ع -دي -د إلشس -رك -ات خ-اصس-ة
إŸت-ع-ددة إ÷نسس-ي-ات إل-ت-ي ت-ع-رضست ل-ع-م-ل-ي-ات ق-رصس-ن-ة
كلفتها إلكث.Ò

تسسي ÒاŸواقع للكفاءات
إعت Èإÿب Òإ’قتصسادي مبارك سسرإي ‘ تصسريح لـ
«إلشس- -عب» أإن إŸؤوسسسس- -ات إ’ق- -تصس- -ادي -ة إ÷زإئ -ري -ة ⁄
تسستغل جيدإ إلتحو’ت إلتكنولوجية ‘ تطوير نشساطها
وإلتعريف Ãا “لكه من مؤوهÓت ،موضسحا بأانه هناك
خطوإت هامة ‘ هذإ إÛال من خÓل إإ’قبال إŸكثف
على موإكبة مظاهر إ’قتصساد إلرقمي حيث قامت جل
إŸؤوسسسسات بإانشساء موإقع إلكÎونية للتعريف بنشساطاتها
إ’ق-تصس-ادي-ة وق-درإت-ه-ا إإ’ن-ت-اج-ي-ة وإم-ك-ان-يات إلتصسدير
وغÒه -ا ،ول -ك -ن ج ّ-ل -ه -ا  ⁄ت -وإصس -ل إ’ه -ت -م-ام ب-اŸوق-ع
إ’ل-كÎو Êك-م-ظ-ه-ر م-ن م-ظ-اه-ر إ’ق-تصس-اد إل-رق-م-ي
ف-ال-ت-ح-و’ت إ’ق-تصس-ادي-ة وإل-ت-ك-ن-ول-وج-ية وإŸعرفية
تتوجه أإك ÌلÓسستنجاد بالكفاءإت إıتصسة ‘ هذإ
إÛال ومنحها تسسي Òتلك إŸوإقع إ’لكÎونية.
وأإشس -ار ن -فسس إŸصس -در إ ¤ضس -رورة إسس -ت-غÓ-ل
ق - -درإت إلشس - -ب - -اب إ÷زإئ - -ري ‘ ه- -ذإ إ÷انب
وم- -ن- -ح -ه -م إل -ف -رصس -ة ل -ت -ف -ج Òط -اق -ات -ه -م ‘
إŸؤوسسسساتية إ’قتصسادية وإÿدماتية و“كÚ
إ÷زإئر من مزإيا وفوإئد وعائدإت إ’قتصساد
إلرقمي فا÷زإئريون لهم شسهرة عاŸية ‘
إلتحكم ‘ إلتكنولوجيات إ◊ديثة وبالتا‹
Áك -ن -ه -م ت -ق -د Ëإل -ك -ث ‘ Òه-ذإ إ÷انب
وع - -ل - -ي - -ه ف - -اŸؤوسسسس - -ات إ’ق- -تصس- -ادي- -ة
وإÿدماتية ‘ إ÷زإئر مطالبة بالتفتح
وإ’سس - -ت - -ث- -م- -ار أإك ‘ ÌإŸن- -اج- -م- -نت
إ’فÎإضسي.
ون- - -ق- - -ل إÿب Òم - -ب - -ارك سس - -رإي
شسهادإت من ﬂتلف قارإت إلعا⁄
بزغ فيها جزإئريون ‘ هذإ إ÷انب
آإخرهم إطار سسافر إ ¤دبي حيث نشسط
‘ ›ال إلÈي -د وت -ك -ن-ول-وج-ي-ات إ’تصس-ال ح-يث ب-ات
مرجعا ‘ هذإ إ÷انب بفضسل حنكته وŒربته وتكوينه
إ÷يد وهو إلذي ” حرمانه من سسوق مهم ‘ إ÷زإئر
ففضسل إلسسفر إ ¤إÿارج لتجسسيد برنا›ه وطموحه
إلذي يندرج ‘ إطار إ’قتصساد إلرقمي.
وأإضس- -اف ‘ سس -ي -اق م -تصس -ل أإن -ه وك -خ -ب Òإق -تصس -ادي
ومسستشسار يسستغل إŸوإقع إ’لكÎونية Ÿمارسسة عمله
موضسحا بأانه ‘ ليلة وإحدة يقوم باتصسا’ت ‘ أإŸانيا
وإلهند وإلصس Úوإلسسعودية إإ’مارإت إلعربية إŸتحدة
وينجز أإعماله بدقة و‘ أإقصسى سسرعة ‡كنة بدون سسفر
و’ تأاشسÒة و’ دفع أإموإل إلنقل وإŸبيت.

بعثت إلدكتورة وردة حمدي رسسالة تفاؤول بإامكانية
تطوير إلقدرإت إلسسياحية ‘ إ÷زإئر من خÓل دخول
إ’ق -تصس-اد إل-رق-م-ي وإسس-ت-غÓ-ل إŸسس-اح-ات إ’فÎإضس-ي-ة
Ÿنح قيم مضسافة جديدة للÎويج للمقصسد إلسسياحي
إ÷زإئ- -ري ‘ إÿارج ،وق- -د أإك -دت صس -اح -ب -ة أإط -روح -ة
دكتورإه حول إلتسسويق إ’لكÎو Êإلتي أإ‚زتها إلسسنة
إŸنصس-رم-ة ب-ج-ام-ع-ة إ÷زإئ-ر  3وإل-ت-ي أإخ-ذت إل-ف-نادق
إل-ف-خ-م-ة ك-ع-ي-ن-ة م-ن خÓ-ل درإسس-ة م-وإق-عها إ’لكÎونية
وإسستنتجت أإن هذه إŸوإقع إ’لكÎونية أإصسبحت بوإبة
عاŸية حيث أإصسبحت إلكث Òمن إ◊جوزإت إلتي يقوم
ب -ه -ا أإج -انب ت -ت -م ب -إارسس -ال ط-ل-ب-ات إ◊ج-ز ع ÈإŸوق-ع
إ’ل-كÎو Êك-م-ا أإن ط-ل-ب-ي-ات ت-ن-ظ-ي-م إŸل-ت-ق-ي-ات وإأ’ي-ام
إل -درإسس -ي -ة ت -ت -م ع Èن -فسس إŸوإق -ع وه-و م-ا ح-ف-ز ت-لك
إلفنادق على إ’هتمام أإك Ìلتطوير إلنشساط إلÎويجي
ع Èإلتكنولوجيات إ◊ديثة ،وحتى إن إلباحثة إسستنتجت
إلعديد من إلنقائصس على مسستوى تلك إŸوإقع إ’ أإنها
ت -وصس -لت ل -ق -ن -اع -ة ب -أان إل -ف -ن -ادق إل -ف -خ-م-ة ع-ل-ى غ-رإر
«إلشسÒإطون» و»إأ’ورإسسي» و»إيبيز» وغÒها من إلفنادق
إŸوج-ودة ب-ال-ع-اصس-م-ة ق-د أإي-ق-نت أإه-م-ي-ة إل-تكنولوجيات
إ◊دي -ث -ة ‘ ضس -م -ان م -ك -ان -ة ضس -م -ن إلسس-وق إلسس-ي-اح-ي-ة
إلعاŸية إلتي تعرف منافسسة شسرسسة.
وع -ل -ي -ه ف-م-ث-ل ه-ذه إل-درإسس-ات م-ن شس-أان-ه-ا أإن –ف-ز
إŸؤوسسسس-ات إ’ق-تصس-ادي-ة إŸن-ت-ج-ة أإوإÿدم-ات-ية لتطوير
موإقعها إ’لكÎونية Ÿا قد يدر عليها أإموإ’ من حيث ’
–تسسب وخاصسة بالعملة إلصسعبة بالنظر ’عتماد إلغرب
كثÒإ على تلك إŸوإقع أ’خذ قرإر إلتوجه إ ¤مقصسد
سسياحي أإو Œاري أإو صسحي....

موقع ؤاد كنيسس ﬁ.......فز
‚ح موقع «وإدي كنيسس» ‘ إ÷زإئر ‘ إسستقطاب
إلكث Òمن عشساق إلتسسوق وإلبيع وإلتبادل ‘ ﬂتلف
إŸن -اح -ي إ’ق-تصس-ادي-ة وإل-ت-ج-اري-ة ح-يث ي-وف-ر ع-روضس-ا
مغرية وجدية جعلته ‰وذجا لكل من يريد إن يدخل
ع -ا ⁄إ’ق -تصس -اد إل -رق -م -ي م -ن خÓ-ل إسس-ت-غÓ-ل شس-ب-ك-ة
إŸعلوماتية وﬂتلف إلفضساءإت إ’فÎإضسية للتأاكيد على
أإن إلقليل من إ÷هد وإإ’بدإع من شسأانه أإن يجعل كل
إŸؤوسسسس -ات إ’ق-تصس-ادي-ة وإل-ت-ج-اري-ة ت-ب-حث ع-ن ﬁاور
ل-ع-رضس نشس-اط-ه-ا وخ-دم-ات-ه-ا ل-ك-ل إل-زب-ائ-ن ح-يث يسسمح
إŸوق- -ع إŸشس- -ت -ق إسس -م -ه م -ن سس -وق ق -دÁة ب -ال -رويسس -و
بالعاصسمة إ÷زإئر.
وإ◊ديث عن موقع وإدي كنيسس وإلذي هو Œاري
أإك Ìمنه تابع Ÿؤوسسسسات منتجة إ’ أإن كيفية تنظيمه
ونوعية إŸعلومات إلتي ينشسرها وكذإ توظيف أإفرإد من
مسس -ت-وى ت-ع-ل-ي-م-ي ع-اٍل ج-ع-ل-ه ي-ن-ج-ح ‘ كسسب إلشس-ع-ب-ي-ة
إل Ó-زم -ة وي -ح -ق -ق م -ع -ام Ó-ت Œاري -ة ضس-خ-م-ة وشس-ج-ع
إ’سس -ت -ه Ó-ك ورف -ع نسسب إل -ن -م -و ،وÁك-ن إن ي-ك-ون أإكÌ
فعالية لو كانت إŸعامÓت إŸالية تسس Òبطرق حديثة
لضس -م -ان ح -ق إل -دول -ة م -ن إلضس -رإئب وح -ق إل-ب-ن-وك م-ن
إل -ت -ح -ويÓ-ت إŸال-ي-ة ل-ك-ن غ-ي-اب إل-ت-ع-ام-ل ب-ال-ب-ط-اق-ات
إ’ئتمانية جعل إÿزينة إلعمومية تفوت على نفسسها
عائدإت مالية معتÈة ....ويزيد إ’هتمام Ãوقع وإد
كنيسس كلما إنتشسرت إأ’نÎنت ‘ إ÷زإئر ،ويذكر أإن
موإقع إلصسحف إ÷زإئرية إأ’ك Ìتطورإ يكون من خÓل
إسستعمالها ثقافة «إŸلعومات أإونÓين» وهو ما ينقصس
موإقع إŸؤوسسسسات إ÷زإئرية.

»æWh

ا’ثن 12 Úاكتوبر  2015م الموافق
لـ  28ذي ا◊جة  1436هـ

اسص
ت
ط
Óع

 info@ech-chaab..comالعدد
16848 www.ech-chaab.com

العملية شصرعت فيها السصلطات الو’ئية الشصهر اŸاضصي

08

إازالة األسسواق والبنايات الفوضسوية غÒت وجه جيجل

’وعية العقارية
’سصواق الفوضصوية ،على مسصتوى البلديات الكÈى ،بغرضس اسصتعادة مسصاحات واسصعة من ا أ
شصرعت اŸصصالح اÙلية بو’ية جيجل ،منذ مطلع سصبتم ÈاŸنقضصي ‘ ،عملية واسصعة لهدم وإازالة البنايات وا أ
’يجابي على اÿدمة العمومية.
’ثر ا إ
وتنظيم اŸرافق“ ،اشصيا وتعليمات ا◊كومة ‘ .وقت ينتظر السصكان البدائل اŸناسصبة وتنفيذ مشصاريع ضصرورية يكون لها ا أ
جيجل :حمزة ﬁصصول
’ حديث ‘ ،جيجل ،هذه اأ’يام ،سشوى عن
حملة إازالة كل ما هو موازي وغ Òمطابق
ل- -ق- -وان Úا÷م- -ه -وري -ة ،م -ن ب -ن -اي -ات وأاراضٍض
وأاسشواق ،حيث ’حظ مواطنو الو’ية ،صشرامة
غ Òم-ع-ه-ودة ع-ن-د اŸصش-ال-ح ال-و’ئ-ي-ة ب-إارفاق
القول بالفعل والتنفيذ الفوري.
العملية ،انطلقت بششكل فعلي ‘ ،الفا— من
سش -ب -ت-م ÈاŸاضش-ي ،وب-الضش-ب-ط غ-داة اج-ت-م-اع
ا◊كومة بو’ة ا÷مهورية ‘ ،الـ  29من أاوت،
بالعاصشمة ،والذي أاعقب ا◊ركة الواسشعة التي
أاجراها الرئيسض عبد العزيز بوتفليقة ،على
سش- -لك ال -و’ة ،ب -غ -رضض إاع -ط -اء ن -فسض ج -دي -د
ل -ل -ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة ،وت-ن-ظ-ي-م الشش-ؤوون ال-ع-ام-ة
للمواطن ،Úوتسشهيل ا’سشتثمار والقضشاء على

البÒوقراطية.
و’ ي- -ن -ف -ي Œار وسش -ك -ان ج -ي -ج -ل ،أان ال -وا‹
ا÷ديد للو’ية ،العربي مرزوق ،أاعلن ‘ أاول
خرجة ميدانية له““ ،الششروع ‘ إازالة اأ’سشواق
ال-ف-وضش-وي-ة وك-ذا ال-ب-ن-اي-ات اŸشش-ي-دة ب-طريقة
غ Òقانونية““.
ه-ن-اك م-ن اع-ت Èأان-ه-ا تصش-ري-ح-ات إاعÓ-م-ي-ة،
ترمي إا ¤التقليل من ظاهرة انتششار اأ’سشواق
اŸوازية ،دون القضشاء عليها نهائيا ،كما جرت
ع -ل -ي -ه ال -ع -ادة ،ح -يث غ -ال -ب -ا م -ا ي -ع -ود ب-اع-ة
اأ’رصشفة والششوارع بعد أايام قليلة ،من حجز
سشلعهم .لكن ،و‘ ظرف وجيز ،تأاكد سشكان
الو’ية رقم  ،18أانها إاسشÎاتيجية عمل جادة
وصش -ارم -ة› ’ ،ال ‘ ت -ن -ف-ي-ذه-ا ل-ل-ت-أاخ Òأاو
التأاجيل ،لتكون البداية بهدم منازل وبنايات
بأاسشطح وبأاعمدة ،يفتقد أاصشحابها للعقد أاو

الدف Îالعقاري ،Úوبالتا‹ ﬂالفة للقوان،Ú
وششملت ﬂتلف أاحياء بلدية جيجل ،على أان
تصشل إا ¤بلديات أاخرى Ãا أانها متواصشلة.
وجاءت عملية تطه ،Òعاصشمة الو’ية ،من
اأ’سش- -واق اŸوازي- -ة ‘ اŸق- -ام ال- -ث -ا ،Êح -يث
وضشعت اŸصشالح اÙلية ،حدا نهائيا ،لباعة
ما أاصشبح Ãرور الوقت ““ سشوق حي (فÓج)
مصشطفى““ ،بعد سشنوات طويلة من ا’سشتغÓل
غ Òالششرعي أ’رصشفة الطريق وعرقلة حركة
اŸرور ،وسش -ج -ل اŸواط-ن-ون ب-ارت-ي-اح ،ال-ق-رار
الذي أادى إا ¤إاعادة الوجه ا÷ما‹ للحي.
وامتدت العملية ،لسشوق حي موسشى ،الواقع ‘
اŸدخل الششرقي لوسشط اŸدينة ،الذي يعد
ثا Êأاك Èسشوق فوضشوي ‘ الو’ية ،ينششطه به
عششرات الباعة ،وأاتبع بتطه ÒاÙيط ورفع
القمامات من قبل أاعوان النظافة.

رئيسس بلدية جيجل ،عبد الله يزيد لـ ““الشصعب““:

إازالة اŸبا Êالفوضسوية سسمح باسستعادة األوعية العقارية إلقامة اŸشساريع
كشص-ف رئ-يسس ب-ل-دي-ة ج-ي-ج-ل ،عبد الله
ي -زي -د ،ال -ت -ف -اصص-ي-ل اÿاصص-ة ب-ع-م-ل-ي-ات
’زال -ة ال -ت -ي مّسص -ت ال-ب-ن-اي-ات
ال -ه -دم وا إ
’سص -واق اıال -ف -ة ل -ل -ق-وان ،Úوأاك-د ‘
وا أ
ح - - -ديث لـ ““الشص - - -عب““ أان  90ب-اŸائ-ة م-ن
انشص - -غ- -ا’ت السص- -ك- -ان ت- -ت- -ع- -ل- -ق أاسص- -اسص- -ا
بالسصكن ،مفيدا ‘ الوقت ذاته على أان
ال-ع-م-ل ج-اٍر ع-ل-ى ق-دم وسص-اق ل-ت-ن-ظ-يف
ﬁيط اŸدينة.
حمزة ﬁصصول
Ãا أان ال -ب -ل -دي-ة ،ه-ي اÿل-ي-ة اأ’و ،¤ل-ت-ن-ف-ي-ذ
ﬂطط العمل ا÷واري للحكومة ،اند›ت
بلدية جيجل ،سشريعا مع حمله اجتماع الوزير
اأ’ول عبد اŸالك سشÓل ،بو’ة ا÷مهورية،
عششية الدخول ا’جتماعي ا◊ا‹ ،وكانت اليد
اŸن -ف -ذة ل -ت -ع-ل-ي-م-ات ال-وا‹ ا÷دي-د ال-ع-رب-ي
مرزوق.
يقول رئيسض اÛلسض الششعبي البلدي ،لبلدية،
ج -ي -ج -ل ،ع -ب -د ال -ل -ه ي -زي -د أان ““ن-وع اأ’سش-واق
اŸوازي -ة وأاغ -ط -ي -ة اÓÙت غ Òال-ق-ان-ون-ي-ة
وكذا البنايات الفوضشوية ،كان ورششة مفتوحة،
سشخر للعمل عليها عدد من الوسشائل اŸادية،
و’زالت مسشتمرة““.
وأافاد بأان السشوق الكبŸ Òدينة جيجل““ ،الذي
كان قائما منذ ا’سشتقÓل ،وعرف انتششارا
وتوسشعا ‘ العششرية السشوداء ( ،)1992وتنتششر
فيه Œارة اÿضشر والفواكه واللحوم بجميع
أانواعها قد “ت إازالته نهائيا““.
وأاضشاف““ :باعة السشوق ا÷واري ◊ي موسشى
الذي كان يضشم – ” ،Óﬁ 76ويلهم إا¤
السش -وق ا÷واري ،واأ’م -ر ي -ن -ط -ب -ق ع-ل-ى ح-ي
مصشطفى وحي أايوف ،حيث سشمحت العملية
ب-ت-ح-ري-ر اأ’رصش-ف-ة وال-ط-رق-ات ،وخ-لق تنظيم
جديد على مسشتوى اŸدينة مطابق للقوان.““Ú

وفيما يتعلق بهدم البنايات الفوضشوية ،أاوضشح
عبد الله يزيد ““ أانه تنفيذا لتعليمات ا◊كومة
ووا‹ ال - -و’ي - -ة ،شش - -رع - -ن- -ا ‘ ه- -دم اŸب- -اÊ
اŸششيدة بعد سشنة  ،2008أ’ن ما قبل هذا
التاريخ تكون ا’سشتفادة من التسشوية القانونية
بناء على القانون .““15/08
ووجه رئيسض بلدية جيجل ،ع““ Èالششعب““ نداء
Ÿواطني الو’ية الذين أاقاموا بناياتهم بششكل
فوضشوي ،قبل  ،2008للتوجه نحو اŸصشالح
اıتصشة بغرضض تسشوية وضشعياتهم .وكششف
أان عملية الهدم م ّسشت منذ انطÓقها  28بناية،
على أان تتواصشل طبقا لتعليمات الوا‹ ،عبد
الله يزيد الذي أافاد ‘ ذات السشياق ،أان فرقة
تابعة للمصشالح التقنية ،تتوجه بششكل دوري
Óحياء ،للتواصشل مع اŸواطن Úوششرح كافة
ل أ
اŸعطيات اŸتعقلة بالعملية.
وأاوضش -ح ،أان ال -داف -ع ال -رئ-يسش-ي ،ال-ك-ام-ن وراء
عمليات الهدم وإازالة اأ’سشواق السشوداء ،يتثمل
أاسشاسشا ‘ ،تطبيق القانون ،واسشتعادة الوعاء
العقاري الذي عرف ششحا كبÒا ‘ السشنوات
اأ’خÒة ق- -ائ ⁄““ :Ó- -ن- -ع- -د ‚د اŸسش- -اح- -ات
الÓزمة لبناء مرافق تخصض اÿدمة العمومية
على غرار اŸدارسض والهياكل الصشحية ذات
اأ’همية البالغة للمواطن.““Ú

Óشش-خ-اصض ،ال-ذي-ن اششÎوا ق-ط-ع
وب -ال -نسش -ب-ة ل -أ
أاراضش -ي دون ع -ق -د م -ل-ك-ي-ة و’ دف Îع-ق-اري،
يؤوكد رئيسض بلدية جيجل أان ““ما عليهم سشوى
–م -ل مسش -ؤوول -ي -ات -ه -م ،ال -دول -ة ع -ازم -ة ع-ل-ى
اسشتعادة كافة أامÓكها العقارية بكافة أانواعها،
أاراضشي ،أارصشفة وبنايات““.
على صشعيد آاخر ،كششف عبد الله يزيد ،عن
إاحصشاء  65بيتا قصشديريا بحي الكيلوم،3 Î
واسشتفادة  162عائلة بحي  40هكتارا من قرار
ا’سشتفادة اŸسشبقة من السشكن ا’جتماعي‘ ،
عهد الوا‹ السشابق ،وسشيتم ترحيلهم جميعا
ق -ب -ل ن-ه-اي-ة السش-ن-ة ا÷اري-ة ،م-ا سش-ي-م-ك-ن م-ن
ال -قضش-اء ع-ل-ى السش-ك-ن ال-هشض ب-إاق-ل-ي-م ال-ب-ل-دي-ة
السشنة اŸقبلة.
و‘ ›ال ن - -ظ - -اف- -ة اÙي- -ط ،أاف- -اد رئ- -يسض
البلدية ،بتنظيم حمÓت نظافة واسشعة كل يوم
سش- -بت ،تشش- -ارك ف- -ي- -ه- -ا م- -دي- -ري- -ات و’ئ- -ي- -ة
وجمعيات ،يسشبقها تنظيم اجتماع يحدد فيه
أاحد اأ’حياء التي سشتمسشها العملية ،وكششف
ع -ن ت -زوي -د ﬁط -ة ال -ردم ال -ت -ق -ن -ي ،ق -ري -ب -ا
بالوسشائل التي “كنها من معا÷ة النفايات
اŸنزلية.
ورغم تلقي البلدية على غرار كافة بلديات
الوطن ،تعليمات خاصشة بÎششيد النفقات ،ما
أادى إا ¤وقف بعضض اŸششاريع التي  ⁄تنطلق،
أاعلن عبد الله يزيد عن ا’نطÓق قريبا ‘
مششروع وضشع إاششارات اŸرور الضشوئية ،قائ:Ó
““ ” ا’ن - -ت- -ه- -اء م- -ن ال- -دراسش- -ة ،ووضش- -ع دفÎ
الششروط جارٍ واŸششروع خصشصض له  6مÓيÒ
سشنتيم““.
و‘ سشياق آاخر ،قال عبد الله يزيد ،أان أابواب
ال -ب -ل -دي -ة م -ف -ت -وح -ة أام -ام اŸواط -ن Úل -ط-رح
انشش-غ-ا’ت-ه-م ،ال-ت-ي ت-تمحور  90ب-اŸائ-ة منها
ح - -ول مشش - -ك- -ل السش- -ك- -ن ،ودع- -اه- -م ◊ضش- -ور
اŸداو’ت ال- -ت -ي ي -ع -ق -ده -ا أاعضش -اء اÛلسض
البلدي.

وما اعت Èسشابقة  ⁄تسشجلها الو’ية ،من قبل،
هي القضشاء على سشوق وسشط اŸدينة أامام
اŸسش -ج -د ال-ع-ت-ي-ق ،ال-ذي ي-ع-د اأ’ك Èواأ’ق-دم
ع -ل -ى اإ’ط Ó-ق ،وك -ان يÎب -ع ع -ل-ى مسش-اح-ات
واسشعة ،إا ¤درجة اسشتحالة مرور السشيارات.
هذا السشوق الذي كان مقصشدا رئيسشيا للسشكان،
و‘ الوقت ذاته ،مركزا للمششاجرات العنيفة
خاصشة ‘ ششهر رمضشان ⁄ ،يتبق منه سشوى
أارصشفة الطريق التي سشتظل ششاهدة عليه ،أاما
ال -ب -اع -ة ف -ق -د ” م-ن-ح-ه-م ““السش-وق اŸغ-ط-ى““
بنفسض اŸكان.
ح- -يث رصش -دت ““الشش -عب““ اآراء ب -عضض ال -ت -ج -ار
الذين عÈوا عن ارتياحهم ،من جراء –ويل
النششاط من اÿارج إا ¤الداخل ،وقالوا““ :أانهم
يعملون بششكل أاك Ìتنظيما وأاريحية““ ،غ Òأان
قدم هذا اŸرفق جلي للعيان ،ويحتاج إا¤

إاعادة تأاهيل وترميم كي يسشتو‘ معاي Òالعمل
وششروط النظافة.
و‘ ال- -ط- -ري- -ق ال- -رئ- -يسش- -ي◊ ،ي ال- -ف -رسش -ان،
اŸع -روف ب -كÌة اÓÙت ال -ت-ج-اري-ة ،ق-امت
السش -ل -ط-ات ال-و’ئ-ي-ة ،ب-ن-زع أاغ-ط-ي-ة اأ’رصش-ف-ة
اŸعروفة باسشم ““التيندات““ ،والتي كانت عبارة
ع- -ن ت- -وسش- -ع غ Òشش- -رع- -ي أ’صش- -ح- -اب ه -ؤو’ء
اÓÙت .اأ’مر الذي لقي اسشتحسشان الراأي
ال -ع-ام اÙل-ي واع-ت Èت-ن-ظ-ي-م-ا ج-دي-دا أاع-اد
Óحياء جمالها.
ل أ
‘ اŸقابل ،يتسشاءل السشكان عما بعد هذه
““ا◊رب على اأ’نششطة اŸوازية““ ،وما طبيعة
اŸشش- -اري- -ع ال- -ت- -ي سش -ي -ت -م خ -ل -ق -ه -ا“ ،اشش -ي -ا
واحتياجات و’يتهم للتنمية اÙلية والنهوضض
با◊ركية ا’قتصشادية وخلق مناصشب الششغل
للششباب.

مدير التجارة بو’ية جيجل بن عريسس الصصغ Òلـ ““الشصعب““:

سسنقضسي على األسسواق اŸوازية وهناك هياكل
و–فيزات معتÈة للتجار

أاوضص -ح م-دي-ر ال-ت-ج-ارة ب-و’ي-ة ج-ي-ج-ل ،ب-ن
ع - - -ريسس الصص - - -غ ،Òلـ ““ الشص - - -عب““ ،ك - - -اف - - -ة
’زالة
اŸعطيات اŸتعلقة با◊ملة الواسصعة إ
’سص -واق ال -ف -وضص -وي -ة ع-ل-ى مسص-ت-وى إاق-ل-ي-م
ا أ
’سص-واق ا÷واري-ة
ال -و’ي -ة .وأاف -اد ب-وف-رة ا أ
واŸغطاة كبدائل لهؤو’ء الباعة مع حوافز
’رادة ال-ق-وي-ة ل-لسص-ل-طات
م-ع-تÈة ،م-ؤوك-دا ا إ
اÙل- -ي- -ة ‘ ال- -قضص- -اء بشص- -ك- -ل ن- -ه -ائ -ي ع -ل -ى
الظاهرة.
كشش-ف اŸدي-ر ال-و’ئ-ي ل-ل-ت-ج-ارة ،ب-أان ع-م-ل-ي-ة نزع
اأ’سشواق اŸوازية ،كان ﬁضشرا لها منذ أازيد من
سشنة““ ،حيث صشدر قرار و’ئي بتاريخ  30أافريل
 ،2014يقضشي Ãنع بيع كل اŸواد على اأ’رصشفة
وال -ط -رق -ات والسش -اح -ات ال -ع -م -وم -ي -ة واŸن -اط -ق
السشكنية ا◊ضشرية مهما كان نوعها““.
وقال أانه شُشكلت لهذا الغرضض ““÷نة و’ئية ضشمت
كل من مصشالح اأ’من (الدرك الوطني والششرطة)،
ال -ب -ل -دي-ة وال-دائ-رة ،م-دي-ري-ات ال-ت-ج-ارة والصش-ح-ة
والتضشامن الوطني والسشياحة لتنفيذ هذا القرار““.
ل-ي-ت-م ب-ذلك وضش-ع الصش-ي-غ-ة ال-ق-ان-ون-ي-ة واإ’ج-رائية
اŸن -اسش -ب -ة ل-لشش-روع ‘ ال-ع-م-ل-ي-ة Ãسش-اه-م-ة ك-اف-ة
اأ’طراف اŸعنية.
وأاوضشح بن عريسض الصشغ ،Òأان العملية  ⁄تقتصشر
ع -ل -ى تسش -خ Òال -ق -وة ال -ع -م -وم -ي-ة إ’زال-ة ال-ت-ج-ارة
الفوضشوية ،وإا‰ا م ّسشت أايضشا إاعادة إادماج هؤو’ء
ال -ت -ج-ار ‘ أاسش-واق ج-واري-ة وم-غ-ط-اة ،أانشش-أات م-ن
ط- -رف مصش- -ال- -ح ال- -ت- -ج- -ارة وظ- -لت خ -اوي -ة وغÒ
مسشتعملة لفÎة من الزمن ما أادى إا ¤تدهورها.
وسشجل اŸتحدث إازالة  10أاسشواق من أاصشل  17منذ
الششروع ‘ العملية ،مطلع سشبتم ÈاŸاضشي ،مؤوكدا
أانها مسشتمرة وغﬁ Òددة زمانا ومكانا ،وتششمل
كافة تراب الو’ية ،مسشتطردا أانها تتم ،بحسشب
أاولوية درجة اÿطورة لكل نقطة سشوداء.
مدير التجارة ،أاكد أايضشا أان ا◊ملة  ⁄تسشتثن
ا◊ضشائر الفوضشوية لبيع مواد البناء ،التي انتششرت
بكÌة ،وباتت تهدد اÙيط وسشÓمة اŸواطن،Ú
““و” تشش -ك -ي -ل ÷ان ف -رع -ي -ة Ùارب -ة ال -ظ -اه-رة
وإاج-ب-ار أاصش-ح-اب-ه-ا ع-ل-ى ن-زع-ه-ا ،واقÎاح م-زاول-ة

النششاط بطريقة نظامية ،ع Èفتح مكتب أاو مقر
اجتماعي ‘ فضشاء مع Úدون عرضض السشلع مع
وضشع هذه اأ’خÒة ‘ فضشاءات مناسشبة““.
وأاوضشح أانه ” مراقبة  60بائعا Ÿواد البناء ”
غلق Óﬁ 10ت منها ،ومنح اآ’خرون إاعذارات
ب -ع -دم ع -رضش -ه -ا خ -ارج -ا ،مشش -ددا ع -ل -ى صش-رام-ة
اإ’جراءات التي سشيتم اتخاذها ‘ هذا اÛال.
وع -ن ال -ب -دائ -ل اŸن-اسش-ب-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م ال-ت-ج-ارة ع-ل-ى
مسشتوى و’ية جيجل ،و“ك Úالتجار من هياكل
مناسشبة ،قال اŸدير الو’ئي““ :هناك  23سشوقا13 ،
م-غ-طاة و 10ج-واري-ة ج-اه-زة وق-اب-ل-ة لÓ-سشتغÓل
وتوفر حوا‹ ﬁ 800ل ومربع ،اسشتعملتها مصشالح
البلدية منذ أاك Ìمن سشنت““ Úوكششف عن تسشجيل
ا‚از  8أاسشواق جديدة سشيششرع ‘ ا‚از الدراسشة
اÿاصشة بها قريبا بقرار من وا‹ الو’ية.
وق -ال ان ه -ن -اك ح -واف -ز م -ع -تÈة ل -ل-ت-ج-ار ال-ذي-ن
يزاولون نششاطهم ‘ هذه اأ’سشواق ،كاإ’عفاء من
ال- -تسش- -ج- -ي -ل ‘ السش -ج -ل ال -ت -ج -اري Ÿدة سش -ن -تÚ
و‡ارسشة النششاط ع Èرخصشة تسشلم من طرف
البلدية ،إاعفاء من الضشريبة لعام Úوتخفيضشات
جبائية ،بداية من السشنة الثالثة إا ¤غاية اÿامسشة،
إا ¤جاب اإ’عفاء من دفع مسشتحقات اإ’يجار لـ 6
أاششهر.
وأاشش - -ار ب - -ن ع - -ريسض الصش- -غ ،Òإا ¤م- -ن- -ح م- -ه- -ل- -ة
وإاع -ذارات ل -ل -ت -ج -ار غ ÒاŸل -ت -زم Úب -ا’ل -ت -ح-اق
ÃحÓتهم ،وإا’ سشيتم اسشتبدالهم بآاخرين.
على صشعيد آاخر ،كششف وزير التجارة ،عن التفكÒ
‘ إانشش-اء سش-وق ﬁل-ي-ة ل-ل-ج-م-ل-ة Ãن-ط-ق-ة ج-ي-م-ار
ل -ب-ل-دي-ة الشش-ق-ف-ة ،ب-ع-د فشش-ل مشش-روع انشش-اء سش-وق
ج -ه -وي ل-ل-ج-م-ل-ة ب-ذات اŸك-ان ،ل-ع-دم اسش-ت-وف-ائ-ه
اŸعاي ÒاŸعمول بها لدى مؤوسشسشة إا‚از وتسشيÒ
أاسش- -واق ا÷م- -ل- -ة ل -ل -خضش -ر وال -ف -واك -ه (م -اغ -رو).
كاŸسشاحة والتنافسشية على الصشعيد ا÷هوي .على
أان يتم ا‚از هذا السشوق اÙلي من قبل البلدية
أاو Áنح للخواصض ‘ إاطار الوكالة الوطنية لÎقية
وتطوير ا’سشتثمار.
حمزة  /م.

ا’ثن 12 Úأاكتوبر  2015م
اŸوافق لـ 28ذي ا◊جة  1٤36هـ

من مراسسلينا

إانششغا’ت سشكان بلدية زكري بتيزي وزو

إاعادة فتح اÓÙت اŸهنية للششباب

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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حـــي الـــرملــي بجسشـــــر قسشنطينــة

العائÓت غ ÒاŸسشتفيدة تودع الطعون

يعا Êسشكان بلدية زكري الؤاقعة على بعد  55كلم بؤ’ية تيزي وزو ،من غياب اŸرافق العمؤمية
’مرين للظروف
ورغم اسشتفادة اŸنطقة من بعضش اŸششاريع وحيث كششف السشكان أان منطقتهم،تعا Êا أ
الطبيعية القاسشية والعزلة التي فرضشتها عليهم الطبيعية .

تيزي وزو:
ضصاوية تو’يت
ول -ع -ل اك Èمشس -ك -ل
سسجل باŸنطقة متعلق
ب -ف -ئ -ة الشس-ب-اب ال-ذي-ن
اسستفادوا من Óﬁ ٤٤
م- - -ه- - -ن- - -ي- - -ا ‘ اط- - -ار
اÓÙت ل- - -لشس- - -ب - -اب
Ÿسس - - -اع - - -دت- - -ه- - -م ‘
نشساطاتهم
واسس-ت-غÓ-ل-ه-ا Ãخ-تلف
ال -نشس -اط -ات اŸه -ن -ي -ة
التي سستسساهم ‘ دفع
وتÒة ال -ت -ن-م-ي-ة ،ح-يث
ك-انت Ãث-اب-ة م-ت-ن-فسسا
جديدا للشسباب الذين
ك -ان -وا ي -ت -خ -ب-ط-ون ‘
البطالة لعدة سسنوات،
ح - - - -يث ب- - - -عث ه- - - -ذا
اŸشس - - -روع اأ’م - - -ل ‘ ن - - -ف - - -وسش ال- - -ع- - -دي- - -د
منهم ا’ انها تبقى غ Òكافية مقارنة بعدد
الطلبات ،ما دفع Ãسسؤوو‹ بلدية زكري ا¤
Œدي -د ن -دائ-ه-ا ل-لسس-ل-ط-ات اŸع-ن-ي-ة م-ن اج-ل
دعمها با◊صسة اŸتبقية من ﬁ 100ل مهني
لفائدة جميع البلديات ،وذلك لتمك Úالشسباب
م - -ن ا’سس- -ت- -ف- -ادة م- -ن ه- -ذه اÓÙت ال- -ت- -ي
سس -تسس -اه -م ‘ ت -وف Òم -ن -اصسب ع -م -ل دائ-م-ة،
Óها‹ وتريحهم من رحÓت البحث الطويلة
لأ
عن الشسغل ،امام انعدام اŸشساريع ا’سستثمارية
ذات اŸعيار الثقيل ،وتضسع حّد لعملية النزوح
ال -ري -ف -ي ن -ح -و اŸدن ب -ح -ث -ا ع -ن ح-ي-اة آام-ن-ة
وكرÁة.
كما دعا الشسباب اŸسستفدين باإ’سسراع ‘
م- -ب- -اشس- -رة اشس- -غ- -ال- -ه- -م ف- -ي- -ه- -ا ب -دل ا’ب -ق -اء
عليها مغلقة  ،مؤوكدين انه ‘ حالة “اطلهم
سس-وف ت-ط-ب-ق ا’ج-راءات ال-ق-ان-ون-ي-ة ضس-ده-م،
واŸتمثلة ‘ اسستعادة ملكية هذه اÓÙت

وف - -ق م - -ا ي - -نصش ع - -ن - -ه ال - -ع - -ق - -د اÈŸم بÚ
اŸسس- -ت -ف -ي -د وال -ب -ل -دي -ة ،وم -ن -ح -ه -ا ’آخ -ري -ن
’سس -ت -غ Ó-ل -ه -ا ل -ل -غ -رضش ال -ذي وج -دت ال -ي -ه،
خ- -اصس- -ة وان ع- -دد اŸل- -ف- -ات اŸودع- -ة ل- -دى
مصسالح البلدية لÓسستفادة من هذه اÓÙت
بلغ ذروتها.
كما يشستكي سسكان قرية تفوذة ،التابعة
ل- -ب- -ل- -دي- -ة زك- -ري م -ن اوضس -اع -ه -ا اŸع -يشس -ي -ة
اŸزري - - - -ة بسس - - - -بب ان- - - -ع- - - -دام ال- - - -ظ- - - -روف
الضس- -روري -ة ل -ل -ح -ي -اة ،ف  Ó-ي -زال اه -ا‹ ه -ذه
اŸنطقة النائية تعتمد على الطرق البدائية
والتقليدية لتوف Òمتطلباتها اليومية.
ومن جملة النقائصش التي تشسكو منها هذه
القرية اŸعزولة عن العا ⁄اÿارجي بسسبب
ظ -روف -ه -ا ال -ط-ب-ي-ع-ي-ة ال-ق-اسس-ي-ة ان-ع-دام ال-غ-از
الطبيعي ،الذي يظل حلما بعيد اŸنال حيث
سسبق وان راسسلوا مديرية الطاقة واŸناجم
بتزي وزو لتحفيزها على ادراج منطقة زكري
لÓسستفادة من الغاز الطبيعي نظرا لظروفها

نقاشش ثري حؤل عÓقة التكؤين باŸؤؤسشسشة

دعوة الششركاء اإلقتصشادي Úإا ¤توظيف الششباب
فتحت مديرية
التكؤين والتمهÚ
لؤ’ية بجاية نقاششا
حؤل التمه ،Úحيث
“حؤر حؤل التكؤين
الذي يسشتقطب
العديد من الششباب،
نظرا ’رتكاز هذا
النؤع من التكؤين على
اŸمارسشة اŸهنية
باŸؤؤسشسشات الصشناعية
وا’قتصشادية ،وتطرق
اŸششاركؤن إا ¤سشبل
التعاون ب ÚاŸؤؤسشسشات،
وقطاعات التكؤين اŸهني
والتمه ÚلتؤفÒ
التكؤين والعمل.

بجاية :بن النوي  .ت

وب- -حسسب ب- -ط -اشش ﬁم -د
‡ث- -ل ع- -ن وزارة ال- -ت- -ك -وي -ن
وال- -ت- -ع- -ل- -ي- -م اŸه -ن -ي خ Ó-ل
م- -داخ -ل -ت -ه ،ف -إان مسس -اه -م -ة
الشس - -رك - -اء ا’ق- -تصس- -ادي‘ Ú
ت -ك -وي-ن الشس-ب-اب ،ع-ن ط-ري-ق
ال- -ت- -م- -ه Úوت- -وج- -ي- -ه- -ه -م ‘
تخصسصسات تناسسب طموحاته
وتنصسيبهم ‘ مناصسب عمل
ب -ع -د ت-ك-وي-ن-ه-م ،ه-و ‰ط ‘
التكوين سسيعود بالفائدة على
اŸؤوسسسس- - -ات ا’ق - -تصس - -ادي - -ة
والشس- -ب- -اب بصس- -ف- -ة خ- -اصس -ة،
وا’ق -تصس -اد ال -وط -ن -ي بصس-ف-ة
عامة.
م -ؤوك -دا أان ﬂط -ط ع-م-ل
الوزارة اŸمتد ‘ الفÎة ما

ب ،2019 / 2015 Úيهدف إا¤
ت -ع -م-ي-م ال-ت-ك-وي-ن ع-ن ط-ري-ق
ال -ت -م-ه Úوإايصس-ال-ه إا ¤نسس-ب-ة
100باŸئة ،والذي ’ يتجاوز
اآ’ن نسس- -ب- -ة  50ب-اŸئ-ة ،ك-ما
يجعل من تنمية ‰ط التكوين
عن طريق التمه Úيسساهم ‘
تلبية احتياجات اŸؤوسسسسات،
من ناحية باŸوارد البشسرية
ودع- -م ق- -اب- -ل- -ي -ة ال -ت -وظ -ي -ف
◊املي الشسهادات وإادماجهم
اŸهني.
و‘ ن -فسش السس -ي -اق ،شس -رح
السسيد بو◊شسيشش‡ ،ثل عن
الصس -ن -دوق ال-وط-ن-ي ل-ت-ط-وي-ر
ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-م-ه Úوال-تكوين
اŸت -واصس -ل ،ع-م-ل الصس-ن-دوق
وا’ع- -ان -ات ال -ت -ي ي -ق -دم -ه -ا
للمÎبصس ،Úوكذا اŸؤوسسسسات
ا’ق- -تصس- -ادي- -ة ،وت- -طّ- -رق إا¤
ال - - -ق- - -وان ÚاŸسسÒة ل- - -ه- - -ذا
الصسندوق وعمله ‘ اŸيدان،
وال- -ت- -ك- -ف- -ل ب- -ه- -ذا ال- -ن- -م- -ط
ال -ت -ك -وي-ن-ي ع-ل-ى الصس-ع-ي-دي-ن
التنظيمي والبيداغوجي ،من

خÓل اسستهداف مناطق ذات
مؤوهÓت ‘ ›ال التشسغيل
وواعدة ‘ التكوين عن طريق
التمه.Ú
ه - - -ذا ،وشس - - -ه- - -دت ه- - -ذه
اŸبادرة مشساركة العديد من
الشسركاء ا’قتصسادي Úوأارباب
ال -ع -م -ل ،إا ¤ج -انب مسس-ؤوو‹
ق- -ط- -اع ال- -ت- -ك- -وي- -ن اŸه- -ن -ي
وال- -ت- -م- -ه ،Úل- -ث Ó-ث و’ي -ات
وه - -ي ،ج - -ي - -ج - -ل ،ب- -ج- -اي- -ة،
وسسكيكدة.
للتذك ،Òفقد التحق هذا
اŸوسس - -م أازي- -د م- -ن  8آا’ف
مÎبصش ج- - -دي- - -د Ãق - -اع - -د
هياكل التكوين اŸهني على
مسس-ت-وى و’ي-ة ب-ج-اي-ة ،ليصسل
بذلك العدد اإ’جما‹ إا ¤ما
ي- - -ق - -ارب  16500مÎبصش،
م- - -وزع Úع- - -ل - -ى مسس - -ت - -وى
م-ع-ه-دين و 25م-رك-ز ت-كوين
م- -ه- -ن- -ي آاخ- -ر ،وت- -ب -ل -غ ع -دد
ال -ت-خصسصس-ات  138تخصسصسا
‘ كل اأ’صسناف.

الطبيعية الصسعبة ،خاصسة
‘ ال - -فÎات الشس - -ت- -وي- -ة،
ح- - - - - -يث اك - - - - -دوا ان - - - - -ه
خ Ó- - -ل ال - - -ع - - -اصس - - -ف - - -ة
ال -ث-ل-ج-ي-ة ال-ت-ي اج-ت-احت
و’ي - - - - -ة ت - - - - -ي - - - - -زي وزو
خÓ- - - - -ل ف- - - - -ي- - - - -ف- - - - -ري
اŸنصس- - - - - - -رم ب - - - - - -ل - - - - - -غ
سسمك الثلوج  3امتار ما
تسسبب ‘ عزل اŸنطقة.
وقد مضسى عام على
ه - - -ذه ا◊ادث - - -ة ال- - -ت- - -ي
ت -ق -اسس-م-ت-ه-ا ال-ب-ل-دي-ة م-ع
العديد من اŸناطق عÈ
اقليم الو’ية ،والقرية ’
تزال على حالها من دون
غ - -از ،وت - -ع- -ت- -م- -د ع- -ل- -ى
ال- -وسس- -ائ -ل ال -ب -دائ -ي -ة ‘
م -واج -ه -ة الشس -ت-اء ،ح-يث
يتوجه يوميا افرادها ا¤
ال -غ -اب-ات م-ن اج-ل ج-م-ع
حزم من ا◊طب من اجل تلبية متطلباتهم
الطهي والتدفئة على مدار السسنة ،او شسرائها
بأاثمان باهضسة.
و’ تقف معناة سسكان اŸنطقة عند هذا
ا◊د فهناك مشسكل انقطاع التيار الكهربائي
فالعائÓت تقضسي لياليها على الشسموع ،بسسبب
ا’ن -ق -ط -اع اŸت -ك -رر ،م -ا ج -ع -ل -ه -م ي-ط-ال-ب-ون
بإاصسÓح شسبكة للتوزيع وتزويدهم Ãولد قادر
على –مل ﬂتلف ا’جهزة اŸسستعملة من
ط -رف ال -ع -ائ Ó-ت اŸيسس -ورة ا◊ال Ÿواج-ه-ة
الÈد القارسش.

÷ان القرى يطالبؤن
Ãفرغة عمؤمية

ودعت ﬂت - - - -ل - - - -ف ÷ان ق- - - -رى زك- - - -ري،
اŸسس - -ؤوول ا’ول ع - -ن م - -دي - -ري - -ة ال - -غ - -اب- -ات
بضسرورة ا’سسراع Áنحهم ترخيصش يسسمح لها
ب- - -إانشس - -اء م - -ف - -رغ - -ة ع - -م - -وم - -ي - -ة ب - -إاح - -دى
اŸن -اط-ق ال-ثÓ-ث ال-ت-ي وق-ع ا’خ-ت-ي-ار ع-ل-ي-ه-ا
Ãوافقة سسلطات البلدية ،وذلك من اجل وضسع
حّ-د لÓ-ن-تشس-ار ال-فضس-ي-ع ل-لمفرغات العشسوائية
Ãخ -ت -ل -ف شس -وارع وق -رى ال -ب -ل -دي -ة ،م -ا شس ّ-وه
اŸظهر ا◊ضساري وا÷ما‹ لها ،خاصسة ان
اŸنطقة تتمتع Ãوقع اسسÎاتيجي هام ،ما
ج - - -ع - - -ل- - -ه- - -ا م- - -رشس- - -ح- - -ة أ’ن ت- - -ك- - -ون م- - -ن
اح -دى اŸع -ا ⁄السس -ي -اح -ي -ة ال -ت-ي ت-زخ-ر ب-ه-ا
الو’ية.
ا’ ان السس -ل -وك -ات ال -بشس -ري -ة ج -ع-لت م-ن-ه-ا
م -ف -رغ -ة عشس -وائ -ي -ة  ،ب -ع -دم -ا اضس -حت ق -م-م
ال -ن -ف -اي -ات تضس -اه -ي م -رت -ف -ع -ات -ه -ا ا÷ب-ل-ي-ة،
مصس- - - - -در روائ- - - - -ح ك- - - - -ري - - - -ه - - - -ة اضس - - - -حت
ﬁل تذمر ونفور اهاليها ،خاصسة اŸصسابÚ
ب -أام -راضش ‘ ا÷ه -از ال -ت -ن-فسس-ي ،ن-اه-يك ع-ن
ك - - - - - -ون - - - - - -ه - - - - - -ا وك - - - - - -را ل - - - - - -ل- - - - - -كÓ- - - - - -ب
الضس- - - -ال- - - -ة وا÷رذان ال - - -ت - - -ي أاتت ع - - -ل - - -ى
اأ’خضس - -ر وال - -ي - -ابسش ب - -ع- -د ان غ- -زت م- -زارع
الفÓح Úواتلفت كل ﬁاصسيلهم .
م -ا ج -ع -ل -ه -م ي -دق-ون ن-اق-وسش اÿط-ر ”
ا’قÎاب م- -ن مصس- -ال- -ح ال- -ب- -ل- -دي- -ة م- -ن اج -ل
ايجاد مكان بعيد عن اأ’حياء السسكنية إ’‚از
م - -ف - -رغ - -ة ع - -م- -وم- -ي- -ة م- -ن شس- -أان- -ه- -ا إاع- -ادة
الوجه اŸشسرق والنظيف لقرى البلدية ،مع
العمل للحفاظ على بيئة “تاز بغطاء نباتي
وغابي كثيف.
وط - - -الب سس - - -ك - - -ان زك - - -ري م - - -دي - - -ري - - -ة
ا’شس - -غ - -ال ال - -ع - -م - -وم - -ي - -ة بضس- -رورة اصسÓ- -ح
ال- - -ط- - -ري- - -ق ال- - -و’ئ- - -ي رق- - -م  159الرابط
ب Úاع- -ك- -وران وك- -ذا ال- -ط- -ري- -ق ال- -راب -ط بÚ
زك -ري وب-ج-اي-ة ع-ل-ى مسس-اف-ة  13ك-ل-م ،والذي
يشس - - - - -ك- - - - -و تشس- - - - -ق- - - - -ق- - - - -ات ح- - - - -ادة م- - - - -ن
جراء مياه اأ’مطار التي تغمرها ،ا’وحال ،ا¤
درج -ة يسس -ت -ح -ي -ل ع-ب-وره-ا سس-واء مشس-ي-ا ع-ل-ى
اأ’قدام او Ãركبات النقل ،ما جعل اهاليها
يبحثون عن مسسالك اخرى لبلوغ مقاصسدهم
ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى سس-ي-ارات-ه-م اŸهّ-ددة ب-اأ’ع-طاب
كلما حاولوا عبور الشسق ÚاŸذكورين انفا.

ن -اشش -دت ازي -د م -ن  600ع -ائ -ل -ة  ⁄تسش -ت -ف-د م-ن ع-م-ل-ي-ات ت-رح-ي-ل اك Èح-ي
قصشديري بالعاصشمة وا ¤العاصشمة عبد القادر زوخ التدخل ‘ أاك Èعملية
ترحيل باŸنطقة والتي عّلق عليها هؤؤ’ء آاما’ ‘ اخراجهم من أازمة السشكن
التي يتخبطؤن فيها منذ سشنؤات ،مؤؤكدين بأان اقصشائهم من العملية يعد اجحافا
‘ حقهم ،خاصشة الششبان اŸتزوج Úحديثا.
«الشس -عب» ب -أان-ه-م ق-د اودع-و يعروا أاهمية للعائÓت التي
ا÷زائر العاصصمة:
طعونا على مسستوى مصسالح “لك اأ’ح- -ق- -ي- -ة ،ف- -م -ا ه -و
سصارة بوسصنة
الطعون ،آامل ‘ Úترحيلهم مصس ÒاŸقصس Úب- - - -ع- - - -د أان
«الشس- -عب» اتصس -لت ب -ع -دد كباقي سسكان ا◊ي.
ت -ط -ل -ع -وا ع -ل -ى أاسس -م -ائ -ه -م
واع -رب اÙت -ج -ون ع -ن بالقائمة اأ’ولية ليتم فصسلهم
من العائÓت اŸقصسية من
ع -م -ل -ي -ة اع-ادة اسس-ك-ان ح-ي صس-دم-ت-ه-م ج-راء ال-تجاوزات دون سسابق إانذار.
الرملي وطالبت توضسيحات ،ال- -ت- -ي حصس -لت ‘ اأ’سس -م -اء
وأاك -د اÙت -ج-ون ع-ل-ى
ح- -يث اك- -د ب- -عضس- -ه -م ع -ل -ى ال- -ت- -ي تضس- -م- -ن- -ت- -ه- -ا ق -وائ -م م-واج-ه-ة رؤوسس-اء ا÷م-ع-ي-ات
احقيتهم من ا’سستفادة من اŸرح - -ل ،Úب - -ال - -ن - -ظ - -ر إا ¤ووضسع حد للتجاوزات التي
ه -ذه السس -ك -ن -ات ك-ون-ه-م م-ن اسستفادة غرباء عن اŸنطقة وصس -ف -وه -ا ب -غ Òال -ق -ان-ون-ي-ة
السس - -ك - -ان اأ’وائ - -ل ‘ ه - -ذا وتضسمن أاسسماء  5أافراد من ب - -ال- -ن- -ظ- -ر إا ¤ال- -وضس- -ع- -ي- -ة
ا◊ي ول- - -ه- - -م اأ’ول - -وي - -ة ‘ ع- -ائ- -ل -ة واح -دة ،ح -يث أاك -د ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-عائÓت التي
اŸت -ح -دث -ون لـ «الشس-عب» أان ت -ل -زم ع -ل -ي -ه -م اإ’عÓ-ن ع-ن
الÎحيل عكسش غÒهم.
و‘ هذا الصسدد ،اوضسح اأ’عضساء اŸكلف Úبالتحقيق اأ’سسماء وفق اأ’ولوية.
احد اŸقصسي ‘ Úحديثه لـ ‘ م-ل-ف-ات اŸسس-ت-ف-ي-دي-ن ⁄

وا‹ اŸدية يعاين وضشعية البلديات النائبة

لن نسشمح بأاي تقصشÒ

يؤاصشل مصشطفى
لعياضشي وا‹ اŸدية
رفقة رئيسش اÛلسش
الششعبي الؤ’ئي ،سشلسشلة
لقاءاته مع اŸنتخب‘ Ú
كل من دائرة قصشر
البخاري ،أاو’د عن،Î
ششÓلة العذاورة ،عÚ
بؤسشيف ،تابÓط
والعزيزية ’سشتكمال
عملية التؤاصشل Ãختلف
بلديات هذه الدوائر
اŸتاخمة للؤ’يات
اÛاورة ،باعتبارها
السشند القؤي ‘ اŸسشار الريفي.
ا÷ديد للتنمية اÙلية .ول - - - -دى ت - - - -ط - - - -رق - - - -ه إا¤
القطاعات البديلة ‘ –قيق
اŸدية  :م.أام Úعباسس ال -ت -ن -م -ي -ة ‘ ال -وقت ال -راه-ن
ث
وشسّدد الوا‹ لدى اطÓعه سسيما الفÓحة وال ّصسناعة ،ح ّ
على ›مل الÈامج التنموية أاعضس- -اء اÛالسش الشس- -ع- -ب- -ي- -ة
اÙل-ي-ة ب-ك-ل ب-ل-دي-ة م-ن ه-ذه ال -ب -ل-دي-ة ع-ل-ى ضس-رورة احÎام
ال -دوائ -ر ع -ل-ى أاه-م-ي-ة ت-ف-ع-ي-ل اأ’دوات ال -ق-ان-ون-ي-ة وال-وسس-ائ-ل
معيشسة اŸواطن وذلك بÎكيز ال-ت-ق-ن-ي-ة ‘ اسس-ت-غÓ-ل ال-ع-قار،
ال - -ع - -م - -ل ع - -ل- -ى –سس Úأاداء مشسÒا ح- - -ت- - -ي- - -م- - -ة ت- - -ب- - -ن- - -ي
اÿدم -ة ال -ع-م-وم-ي-ة وا◊ف-اظ إاسسÎات-ي-ج-ي-ة م-وحدة وّﬁددة
ع- - -ل- - -ى اŸنشس- - -آات واŸراف - -ق اŸع -ا ،⁄داع -ي -ا اي -اه -م أايضس -ا
اŸن -ج -زة ع -ل -ى أاحسس -ن وج -ه ،إ’ث -راء اÙف -ظ -ة ال -ع -ق -اري-ة،
م Ó-ح -ظ -ا ‘ ه -ذا السس-ي-اق أاّن حسسب م- -ا ي- -ت -ي -ح -ه ل -ه -م ح -ق
ال-رك-ائ-ز اأ’سس-اسس-ي-ة ÿلق وثبة الشس-ف-ع-ة ب-اق-ت-ن-اء اأ’راضسي من
تنموية على اŸسستوى اÙلي اÿواصش إ’دم- -اج- -ه- -ا ضس- -م- -ن
م-ب-ن-ي-ة ع-ل-ى اع-ت-ماد الشسفافية ا’ح-ت-ي-اط ال-ع-ق-اري للبلديات،
ال - - - -ت- - - -ام- - - -ة ب ÚاŸواط- - - -ن Úعلى اعتبار أان اأ’راضسي من
واÛالسش الشس -ع-ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة ،أاهم اŸوارد التي يقوم عليها
م -ؤوك -دا ‘ ن -فسش ال -وقت ع-ل-ى التخطيط بأانواعه ومسستوياته
ت -ع -زي -ز ال -ت -واصس -ل م -ن خ Ó-ل ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-ن-مية اŸسستدامة،
إاعادة تفعيل العمل ا÷واري ،مطالبا هؤو’ء باŸناسسبة إاعداد
خ -اصس -ة ‘ اŸن -اط-ق ال-ري-ف-ي-ة ﬂط- -ط ت -ن -م -وي اسس -تشس -را‘
كالتقّرب من اŸواطن Úذوي ع- -ل- -ى م -دار خ -مسس -ة سس -ن -وات
ا’ح-ت-ي-اج-ات وإاطÓ-ع-هم على ي- -أاخ- -ذ ‘ ا◊سس- -ب- -ان ت- -رت -يب
ا’م-ت-ي-ازات ال-ت-ي ت-وّف-رها لهم ا◊اجيات حسسب اأ’ولويات.
ال- -دول- -ة ،م- -ن ح- -يث ال- -ت- -أامÚ
ذّكر وا‹ الو’ية باŸهام
Ÿخّ- -ول- -ة ل- -رؤوسس- -اء اÛالسش
ا
وال -رع-اي-ة الصسّ-ح-ي-ة ،الّ-ت-ك-وي-ن ُ
اŸهني وشسروط ا’سستفادة من الشس-ع-ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة وأاعضس-ائ-ه-م
ا’ع- -ان- -ات اُŸوج -ه -ة ل -ل -ب -ن -اء على أان أاي تقصس Òمن قبلهم

غ Òمقبول ،موجّها ›موعة
م- -ن ال -ت -ع -ل -ي -م -ات ك -ت -ك -ث -ي -ف
اÿرج-ات اŸي-دان-ي-ة وت-رشس-يد
ال- -ن- -ف- -ق- -ات واسس- -ت- -خ- -دام- -ات
‡تلكات البلدية ،وكذا التأاكيد
على أاهمية اÛالسش الشسعبية
وق- -رارات -ه -ا ‘ –دي -د مسس -ار
ال -ت -ن -م -ي -ة اÙل-ي-ة مسس-ت-ق-بÓ-
وعلى إايÓء اأ’همية القصسوى
للمتدرسسﬂ ‘ Úتلف اأ’طوار
من خÓل توف Òلهم اأ’جواء
اŸناسسبة ‘ التحصسيل العلمي
ب- - -ت- - -خصس - -يصش غ Ó- -ف م - -ا‹
وأاقسسام لدروسش التدعيم.
Œدر اإ’شس- - - - - - - - -ارة ،إا ¤أاّن
الّ-ل-ق-اءات ال-ت-ي ت-رأاسس-ها الوا‹
ت-خّ-ل-ل-ت-ه-ا ت-دّخÓ-ت م-ن طرف
أاعضس- -اء اÛالسش الشس- -ع- -ب- -ي- -ة
ال-ب-ل-دي-ة وم-ن اŸواط-ن Úب-هذه
اŸن- - - - -اط- - - - -ق ت- - - - -راوحت بÚ
ا’سس-ت-فسس-ار وال-ت-ع-ل-يق والتنبيه
إا› ¤م- -ل ح -اج -ي -ات -ه -م وإا¤
أاهمية اÿيارات ذات اأ’ولوية
‘ –ديدها Ãا يخصش التهيئة
والسس - -ك - -ن وك - -ذا ال - -ت - -ن- -م- -ي- -ة
ا’ق- -تصس -ادي -ة وا’ج -ت -م -اع -ي -ة
والثقافية والتي –صسر أايضسا
‘ –سس Úأاطر اŸعيشسة.
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الحتÓل يواصشل عدوانه الغاششم

اسستشسهاد فلسسطينية حامل وابنتها ‘ غارات اسسرائيلية على غزة
لصشابتها وششرطيا إاسشرائيليا‘ ،
فجرت سشيدة فلسشطينية سشيارتها عند أاحد حواجز الحتÓل ‘ الضشفة الغربية‡ ،ا أادى إ
لقصشى اŸبارك قبل  12يوما ،بينما دعت تيارات
أاول ﬁاولة لتنفيذ عملية فدائية منذ بدء اŸواجهات نصشرة للمسشجد ا أ
طÓبية فلسشطينية للنف◊ Òماية اŸقدسشات.
وزع - -مت اŸت - -ح - -دث - -ة ب - -اسش - -م الشش- -رط- -ة
اإلسش -رائ -ي -ل -ي -ة إان أاح-د ع-ن-اصش-ر ا◊اج-ز أام-ر
السشائقة بالتوقف ،لكنها كبّرت عند اقÎابه
منها وفجرت سشيارتها.
وب - -حسشب اŸت - -ح- -دث- -ة ،ف- -إان ال- -ف- -دائ- -ي- -ة
ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة أاصش-ي-بت ب-ج-روح خ-طÒة ،بينما
إاصشابة الششرطي اإلسشرائيلي طفيفة.
وج -اءت ه -ذه ال -ع -م -ل -ي-ة ب-ع-د سش-اع-ات م-ن
اسش -تشش -ه -اد ف -لسش -ط-ي-ن-ي-ة ح-ام-ل واب-ن-ت-ه-ا ذات
العام ‘ Úقصشف على غزة قالت إاسشرائيل إانه
جاء ردا على إاطÓق اŸقاومة الفلسشطينية
صش- -واري- -خ ب- -اŒاه ب -ل -دات ي -ه -ودي -ة ﬁي -ط -ة
بالقطاع.
وب -اŸن -اسش -ب -ة ،ق -ال ال -ن -اط -ق ب -اسش -م وزارة
الصشحة الفلسشطينية ‘ غزة أاششرف القدرة
«اسشتششهدت األم نور حسشان ( 30عاماً) وهي
ح -ام -ل ‘ الشش -ه -ر اÿامسس وط -ف -ل-ت-ه-ا ره-ف
حسشان (عامان) ،وأاصشيب ثÓثة آاخرون جراء
غ-ارات ال-ط-ائ-رات ا◊رب-ي-ة الصش-ه-ي-ون-ي-ة على
وكان ا◊اخام قد أاصشدر فتوى حرضس فيها
منطقة الزيتون ،ما أادى إا ¤انهيار اŸنزل
ع -ل -ى ق -ت -ل اŸق -اوم Úال -ف -لسش -ط -ي -ن-ي Úح-ال
على سشاكنيه».
إاع- -ت -ق -ال -ه -م ك -رد ع -ل -ى ال -ه -ب -ة ا÷م -اهÒي -ة
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ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة اŸتصش-اع-دة ‘ ال-قدسس الضشفة
‘ ال - -ق - -دسس والضش- -ف- -ة وغ- -زة وداخ- -ل اÿط ‘ جامعة النجاح الوطنية ‘ نابلسس الششباب الغربية اÙتلت.Ú
األخضشر احتجاجا على تدنيسس اŸتطرف Úبالنف Òوالتوجه إا ¤حاجز حوارة أامسس «تلبية
ال- -ي- -ه- -ود اŸسش- -ج- -د األقصش- -ى اŸب -ارك –ت ل -ن -داء م -دي -ن -ة ال -ق -دسس واŸسش -ج -د األقصش-ى
اŸبارك».
حراسشة الششرطة اإلسشرائيلية.
من جهتها ،صشّدقت حكومة الحتÓل على
وكان سشبعة ششهداء قد سشقطوا أامسس األول
ب - -نÒان الح - -تÓ- -ل اث- -ن- -ان ‘ ك- -ل م- -ن غ- -زة اسشتدعاء اŸزيد من جنود الحتياط من أالوية
أاعلنت الرئاسشة الفرنسشية أامسس ،أان تصشعيد
والقدسس ،وثÓثة اسشتششهدوا متأاثرين بجراح وحدة حرسس ا◊دود للدفع ‘ مدن داخل أاعمال العنف ‘ القدسس اÙتلة واألراضشي
اÿط األخضش -ر ام-ت-دت إال-ي-ه-ا الح-ت-ج-اج-ات الفلسشطينية «مث Òللقلق وخط ،»Òوقالت إانه
أاصشيبوا بها سشابقا.
ون -ف -ذت السش-بت ع-دة ع-م-ل-ي-ات ط-ع-ن ضش-د واŸواجهات.
«ل بد من بذل كل ا÷هود لتهدئة الوضشع».
وطالب بيان للرئاسشة بوضشع حد «لدوامة
يهود مطرف Úوجنود إاسشرائيلي ،Úوحصشلت
ال -ع -ن -ف ال -ت-ي أاوق-عت ال-ك-ث Òم-ن الضش-ح-اي-ا».
اشش -ت -ب -اك -ات وصش -دام -ات ب Úال -ف -لسش -ط -ي-ن-يÚ
وأاضشاف أان هذا التدهور األمني ا÷ديد يؤوكد
والح- -ت Ó-ل ‘ ال -ق -دسس وال -ع -دي -د م -ن م -دن
مدى ضشرورة إايجاد أافق سشياسشي «تعمل فرنسشا
الضشفة الغربية.
أادانت ح- - -رك - -ة اŸق - -اوم - -ة اإلسش Ó- -م - -ي - -ة من أاجله منذ أاششهر ولن تدخر جهدا لذلك».
وق -د سش -ق-ط  24شش -ه-ي-دا وأازي-د م-ن أال-ف-ي
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وكان وزير اÿارجية األمÒكي جون كÒي
جريح فلسشطيني خÓل الـ 12يوما األخÒة ،قتل اŸقاوم Úالفلسشطيني ‘ ÚاŸكان.
أاجرى اتصشال Úهاتفي Úالسشبت مع كل من
بينما اعتقل الحتÓل أازيد من سشتمائة ششاب
ا
ه
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ن
ا
واعتÈت ا◊ركة الفلسشطينية ‘ بي
رئ-يسس ال-وزراء اإلسش-رائ-ي-ل-ي ب-ن-ي-ام Úن-ت-ن-ياهو
معظمهم من مدنية القدسس اÙتلة.
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تصشاعد التوتر ‘ األراضشي اÙتلة.
»
ة
د
ش
س
ا
ف
ى
و
ا
ت
ف
و
ع
ئ
ا
ر
ش
ش
ق
ف
و
ل
ت
ق
ل
ا
ة
ش
س
ر
ا
م
Ã
‘
ة
ع
ش
س
ت
جنديان وجرح أازيد من ثمان Úبينهم
وقالت وزارة اÿارجية األمÒكية إان كÒي
ح -ال خ -طÒة ج -راء ع -م -ل -ي -ات ط-ع-ن ن-ف-ذه-ا قائلة ان هذا السشتهداف يدل على «رغبة ع ّ-ب -ر ‘ التصش -ال Úع -ن ق -ل -ق -ه الشش -دي-د إازاء
الشش -ب -اب ال -ف -لسش -ط -ي -ن -ي ال -غ -اضشب ل -ت -دن-يسس الح -ت Ó-ل اإلسش -رائ-ي-ل-ي ‘ ال-تصش-ع-ي-د وخ-ل-ط «أاح -داث ال -ع -ن -ف األخÒة ب Úاإلسش -رائ -ي-ل-يÚ
اŸسشجد األقصشى اŸبارك.
األمور» وحذرت الحتÓل من «السشتمرار ‘ والفلسشطيني.»Ú
هذه ا◊ماقات».

اسستدعاء اŸزيد من قوات الحتياط

نداءات لحتواء التوتر

فتوى ◊اخام تبيح قتل اŸقاومÚ

مسشتفيدا من الغطاء ا÷وي الروسشي

ا÷يشض السسوري يحرز تقدما إاسسÎاتيجيا على األرضض
حقق ا÷يشش السشوري تقدما ‘ ريف
ح -م -اة (وسش -ط) الشش -م-ا‹ والÓ-ذق-ي-ة ،م-ع
اسش-ت-م-رار ع-م-ل-ي-ت-ه الÈي-ة ال-واسشعة التي
بدأاها منذ أايام ،مدعوما بغطاء جوي من
الطÒان الروسشي ،الذي كثف غاراته ‘
ال -ي-وم ا◊ادي عشش-ر ل-ت-دخ-ل-ه ‘ سش-وري-ا.
واسش- -ت- -ع- -اد ا÷يشش السش- -وري ق- -ري- -ت- -ي أام
ح- - - -ارت Úوع- - - -طشش - - -ان وت - - -ل سش - - -ك - - -يك
لسشÎاتيجي» ‘ ريف حماة الششما‹،
«ا إ
كما أافاد مصشدر عسشكري سشوري.
ومن ششأان سشيطرة ا÷يشس السشوري على تل
سش- -ك- -يك أان ت -ف -ت -ح ال -ط -ري -ق أام -ام -ه إا ¤خ -ان
ششيخون ،جنوب ﬁافظة إادلب (ششمال غرب)،
والتي تسشيطر عليها فصشائل إاسشÓمية منذ ماي
 2014وتقع على الطريق الدولية ب Úدمششق

وحلب.
وأاك - -د اŸرصش- -د السش- -وري ◊ق- -وق النسش- -ان
سشيطرة ا÷يشس السشوري على قرية عطششان ‘
ري- -ف ح- -م -اة الشش -م -ا‹ وق -ري -ة أام ح -ارت Úإا¤
الشش-رق م-ن-ه-ا ،إاث-ر م-ع-ارك ع-ن-ي-ف-ة م-ع فصش-ائ-ل
إاسشÓمية بينها «جبهة النصشرة».
و‘ إاط -ار ال -ع -م -ل-ي-ة الÈي-ة ذات-ه-ا ،ت-ت-واصش-ل
اŸعارك العنيفة للسشيطرة على التÓل ‘ ريف
الÓذقية (غرب) الششما‹ ب Úا÷يشس السشوري
من جهة ،وفصشائل إارهابية تضشم جبهة النصشرة،
من جهة أاخرى.
وب- -حسشب اŸرصش- -د ،ف -ق -د «ت -ق -دمت ق -وات
ال-ن-ظ-ام ‘ م-ن-ط-ق-ة ك-ف-ردل-ب-ة وسش-ي-ط-رت ع-ل-ى
ن- -ق- -اط ف- -ي -ه -ا ‘ ال -ري -ف الشش -م -ا‹ الشش -رق -ي
لÓذقية» ،مششÒا إا ¤أان «الششتباكات ترافقت

خ Ó-ل السش -اع -ات اŸاضش -ي-ة م-ع قصش-ف م-ك-ث-ف
للطائرات ا◊ربية الروسشية على عدة مناطق
‘ ريفي الÓذقية الششما‹ والششما‹ الششرقي».
وت -زام -نت الشش -ت -ب -اك -ات السش -بت م-ع إاعÓ-ن
موسشكو أان طائراتها «ضشربت  55هدفا لتنظيم
داعشس الرهابي» ‘ ﬁافظات دمششق وحلب
وحماة وإادلب والرقة (وسشط) ،مششÒة إا ¤أانها
دمرت أايضشا  29معسشكرا لتدريب «اإلرهابي،»Ú
و 23م-وق-ع-ا دف-اع-ي-ا وم-رك-زي ق-ي-ادة ،وﬂزنا
للذخÒة.
و‘ واشش- - -ن - -ط - -ن ،أاع - -ل - -نت وزارة ال - -دف - -اع
األمريكية أان الوليات اŸتحدة وروسشيا أاحرزتا
«تقدما» خÓل ﬁادثاتهما ،السشبت ،الهادفة
ل- -ت- -ج -نب ح -وادث ب -ي -ن -ه -م -ا ‘ اÛال ا÷وي
السشوري الذي أاصشبح مكتظا بحركة اŸقاتÓت.

جه لـ«بوكو حرام»
أاصشابع ا إ
لتهام تو ّ

 41قتي Óوعشسرات ا÷رحى بهجمات ‘ تشساد
قضشى 41ششخصشا نحبهم السشبت خÓل
ه -ج -وم Úان -ت -ح -اري Úن-ف-ذت-ه-م-ا ع-ن-اصش-ر
›هولة على قرية ‘ تششاد.
ونقلت مصشادر إاعÓمية عن مسشؤوول عسشكري
ق -ول -ه «إان الشش -ب -ه -ات –وم ح -ول ح -رك -ة (ب-وك-و

ح -رام) اإلره -اب -ي-ة ‘ ت-ن-ف-ي-ذ ه-ذي-ن ال-ه-ج-ومÚ
اإلنتحاري Úواللذين أاسشفرا أايضشا عن جرح 51
ششخصشا على األقل».
وصش- -رح رئ- -يسس الشش- -رط -ة ‘ ا‚ام -ي -ن -ا ب -أان
›موعة من السشيدات فجرن أانفسشهن ‘ سشوق

مؤوكدين مطلبهم بانتخابه رئيسشا

ال- -ق- -ري -ة ،م -ا أادى إا ¤مصش -رع  16شش-خصش-ا على
األق -ل ،ف -ي -م -ا ق -امت ›م -وع-ة أاخ-رى ب-ت-ف-جÒ
نفسشها ‘ ﬂيم لÓجئ ‘ Úذات القرية ،ما أادى
إا ¤مصشرع  22ششخصشا ،فيما  ⁄تعلن أاية منظمة
مسشؤووليتها عن التفجÒين.

آالف اللبناني Úيحتشسدون دعما لعون
شش -ارك آالف ال-ل-ب-ن-ان-ي ‘ Úاح-ت-ف-ال شش-ع-ب-ي
دع -م -ا ل-زع-ي-م «ال-ت-ي-ار ال-وط-ن-ي ا◊ر» م-يشش-ال
عون على مقربة من القصشر ا÷مهوري أامسش،
تأاكيدا Ÿطالبهم بانتخابه رئيسشا للبÓد ‘ ظل
ششغور هذا اŸنصشب منذ أاك Ìمن عام.
واحتششد مناصشرو عون وهم يحملون األعÓم
الÈت -ق -ال -ي -ة ل -ل-ح-زب ‘ شش-وارع ب-ع-ب-دا ال-ت-ي تضش-م

اÛمع ا÷مهوري الششاغر منذ ماي  2014بسشبب
خÓفات سشياسشية.
وينصس الدسشتور اللبنا Êعلى أان يششغل موقع
الرئاسشة ششخصشية مارونية لكنه ششغر إاثر نششوب
أازمة سشياسشية أازكتها الصشراعات اإلقليمية وا◊رب
‘ سشوريا اÛاورة.
ويسش-ع-ى ع-ون إا ¤رئ-اسش-ة ا÷م-ه-وري-ة ال-ل-ب-ن-انية

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

ب -دع -م م -ن ج -م -اع -ة ح -زب ال-ل-ه الشش-ي-ع-ي-ة غ Òأان
ت -رشش-ي-ح-ه ل ي-ح-ظ-ى ب-رضش-ى ال-ت-ح-ال-ف السش-ي-اسش-ي
اŸنافسس بقيادة سشعد ا◊ريري والذي يضشم أاحزابا
مسشيحية معارضشة لعون وخصشوصشا حزب (القوات
اللبنانية) بزعامة خصشم عون اللدود السشابق ‘
ا◊رب األهلية سشم Òجعجع الذي يسشعى بدوره إا¤
ششغل منصشب الرئاسشة.
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تركيا تشسيع قتÓها الـ ‘ 95انتظار الكشسف عن منفذ اإلعتداء اإلرهابي
لحد ‘ وسشط
لششخاصش ا أ
Œمع آالف ا أ
ال-ع-اصش-م-ة الÎك-ي-ة أان-قرة لتكر Ëضشحايا
تفجÒي السشبت اللذين أاسشفرا عن مقتل
لقل .وأاطلق اŸتظاهرون
 95ششخصشا على ا أ
‘ سش-اح-ة سش-ي-ه-ي-ه ‘ ق-لب اŸدي-ن-ة ه-تافات
مناهضشة للحكومة وللرئيسش رجب طيب
أاردوغان.
Œمع آالف األششخاصس أامسس ‘ العاصشمة
الÎك -ي -ة أان -ق -رة وسش-ط إاج-راءات أام-ن-ي-ة مشش-ددة
ل -ت -ك-ر Ëضش-ح-اي-ا ت-ف-جÒي السش-بت ب-ال-ق-رب م-ن
ﬁطة القطارات الرئيسشية اللذين أاودى بحياة
 ÓاŸتظاهرون سشاحة
 95ششخصشا على األقل .وم أ
سشيهيه ‘ وسشط اŸدينة على مقربة من موقع
العتداء ،مطلق Úهتافات مناهضشة للحكومة
وللرئيسس رجب طيب أاردوغان.
وب-دأات ت-رك-ي-ا صش-ب-اح أامسس ب-تشش-ي-ي-ع ضش-ح-اي-ا
ال -ه -ج -وم األك Ìدم -وي-ة ‘ ت-اري-خ-ه-ا ‘ ،ال-وقت
الذي بدأا فيه حداد وطني Ÿدة ثÓثة أايام.
وأاعلن بيان للمكتب اإلعÓمي لرئيسس الوزراء
أاح -م -د داود اوغ -ل -و مسش -اء السش-بت أان ا◊صش-ي-ل-ة
بلغت  95قتي Óو 246جريح  48منهم ل يزالون
‘ العناية الفائقة ‘ مسشتششفيات أانقرة .وأاكد
داود أاوغلو أان لديه «أادلة قوية»على أان العتداء
نفذه انتحاريان .و‘ غياب أاي ت ÍلÓعتداء،
أاشش -ار داود أاوغ -ل -و ب -أاصش -اب -ع الت -ه -ام إا ¤ث Ó-ث
منظمات Áكن  ،برأايه ،أان تكون نفذته وهي
«ح-زب ال-ع-م-ال ال-ك-ردسش-ت-ا »Êوت-ن-ظ-ي-م «ال-دول-ة
اإلسشÓمية» و»ا÷بهة الثورية لتحرير الششعب»
اليسشارية اŸتطرفة .
ال- -ت- -ف- -جÒان ال -ق -وي -ان ه -زا ﬁي -ط ﬁط -ة
القطارات الرئيسشية ‘ أانقرة حيث جاء آالف
الناششط Úمن كل أانحاء تركيا بدعوة من ﬂتلف
ال -ن -ق -اب -ات وم -ن-ظ-م-ات غ Òح-ك-وم-ي-ة وأاح-زاب
ال-يسش-ار ل-ل-ت-ج-م-ع ت-ن-دي-دا ب-اسش-ت-ئ-ن-اف النزاع بÚ
أانقرة واŸتمردين األكراد.
وتأاتي هذه التفجÒات قبل ثÓثة أاسشابيع من
انتخابات تششريعية مبكرة دعي إاليها ‘ األول
من نوفم Èفيما تدور مواجهات دامية ويومية
ب Úقوات األمن الÎكية ومتمردي «حزب العمال
الكردسشتا ‘ »Êجنوب ششرق البÓد الذي تسشكنه
غالبية كردية.

تشسديد اإلجراءات األمنية
من ناحية ثانية ،كششف ا÷يشس الÎكي ،أامسس،
أانه ششن ضشربات جوية على أاهداف Ÿقاتلي
ح -زب ال -ع -م -ال ال -ك-ردسش-ت-ا ‘ Êشش-م-ال ال-ع-راق
وج -ن -وب شش -رق -ي ت -رك -ي -ا ،ب -ع-د ي-وم م-ن إاصش-دار
ا◊زب اÙظ - -ور أاوام - -ر Ÿق- -ات- -ل- -ي- -ه ب- -وق- -ف
الهجمات ‘ تركيا.
وذك- -ر ا÷يشس ‘ ب- -ي -ان أان ال -غ -ارات ا÷وي -ة

دمرت ﬂابئ ومواقع مدفعية تابعة للحزب ‘
منطقتي زاب ومتينة ‘ ششمال العراق ،بينما
ق-ت-ل  14م- -ن مسش- -ل- -ح- -ي ا◊زب ‘ غ -ارات ‘
منطقة ليزي بجنوب ششرقي تركيا السشبت.
وعلى الصشعيد السشياسشي ،أاكد مسشؤوول كب‘ Ò
ا◊ك-وم-ة الÎك-ي-ة ،أان الن-ت-خ-اب-ات سش-ت-ج-ري ‘
موعدها ‘ األول من نوفم ÈاŸقبل ،وتابع اأنه
بسشبب تزايد اıاطر سشيتم تششديد إاجراءات
األمن حول التجمعات النتخابية أاك Ìوأاضشاف
«سشتجري النتخابات ‘ أامان».

تضسامن دو‹ واسسع
توالت ردود الفعل الدولية والعربية اŸنددة
ب -ال -ت -ف -جÒي -ن ال -دام-ي Úال-ل-ذي-ن وق-ع-ا ب-أان-ق-رة،
وأاعرب العديد من قادة الدول واŸسشوؤول Úعن
وق -وف -ه -م م -ع ت -رك -ي -ا ح -ك -وم-ة وشش-ع-ب-ا ‘ وج-ه
اإلره-اب ،واصش-ف Úال-ه-ج-وم ب-ال-وحشش-ي والشش-نيع
وغ Òاإلنسشا.Ê
فقد أادان الرئيسس األمÒكي بارك أاوباما‘-
اتصش - -ال ه - -ات - -ف- -ي م- -ع رجب ط- -يب أاردوغ- -ان-
التفجÒين ووصشفهما بالهجوم Úالششنيع ،Úوأاكد
اسش- -ت- -م- -رار وق -وف ب Ó-ده إا ¤ج -انب ت -رك -ي -ا ‘
مكافحة اإلرهاب ومواجهة التحديات األمنية
‘ اŸنطقة.
كما أاعرب الرئيسس الروسشي فÓد ÒÁبوت،Ú
ورئيسس وزرائه دÁيÎي مدفيدف عن أاسشفهما
جراء الهجوم Úاإلرهابي ،ÚواعتÈهما بوت-Ú
‘ تصش -ري -ح -ات ل -ل-ت-ل-ف-زي-ون ال-روسش-يﬁ»-اول-ة
تهدف إا ¤زعزعة السشتقرار ‘ تركيا الصشديقة
وا÷ارة» ،كما اعت Èوقوع التفجÒين قبل إاجراء
النتخابات عملية اسشتفزازية واضشحة.
 ·ÓاŸتحدة
من جانبه ،قدم األم Úالعام ل أ
بان كي مون تعازيه لعائÓت الضشحايا وا◊كومة
والشش - - -عب الÎك - - -ي ،واع - - -ت Èرئ - - -يسس اÛلسس
األوروبي دونالد توسشك أان «الهجوم الوحششي ‘
أان -ق -رةÁ ،ث -ل ◊ظ -ة حسش -اسش-ة ب-ال-نسش-ب-ة لÎك-ي-ا
واŸنطقة» ،مؤوكدا وقوف ال–اد األوروبي اإ¤
ج-انب ت-رك-ي-ا وشش-ع-ب-ه-ا والسش-ل-ط-ات ‘ ج-ه-ودها
للمصشا◊ة ومكافحة اإلرهاب.
عربيا أاعربت جل الدول العربية عن إادانتها
لÓ-ع-ت-داء اإلج-رام-ي ،وأاك-دت وق-وف-ه-ا ب-ج-انب
تركيا ‘ ﬁاربة اإلرهاب.
ونددت حركة اŸقاومة اإلسشÓمية (حماسس)
بالتفجÒين ،وقال القيادي ‘ حماسس إاسشماعيل
رضش -وان إان «اŸسش -ت -ه -دف م-ن وراء ه-ذا ال-ع-م-ل
اإلجرامي هو اسشتقرار تركيا» ،ودورها الداعم
ل-لشش-عب ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي وال-ق-دسس ،ودع-م ال-قضشايا
العادلة ‘ اŸنطقة.
كما أادان األزهر الششريف التفجÒين.

لعلى
الŸÈان الليبي يناقشش اليوم مقÎح تششكيل اÛلسش ا أ

ليون :األسسماء اŸقÎحة ليسست تشسكيلة نهائية ◊كومة الوفاق
يناقشش الŸÈان الليبي اليوم مقÎح
لعلى للدولة و›لسش
تششكيل اÛلسش ا أ
لم-ن ال-ق-وم-ي حسشب م-ا أاك-ده
ال-دف-اع وا أ
لع Ó- -م - -ي ل - -رئ - -يسش
أامسش اŸسش - -تشش - -ار ا إ
›لسش ال -ن -واب «ف -ت -ح -ي ع -ب -د ال -ك -رË
اŸرÁي» ،ول -ك -ن «ل -ي -ون» ق-د ق-دم ع-دة
أاسش- - -م - -اء ل - -ت - -و‹ ا◊ق - -ائب ال - -وزاري - -ة
ك- -اقÎاح ول- -يسشت تشش- -ك- -ي- -ل -ة رسش -م -ي -ة
ونهائية ،كما رشّشح عضشو ›لسش النواب
لمن
«ف-ت-ح-ي ب-اشش-اغ-ا» Ÿنصشب مسشتششار ا أ
ال -ق -وم -ي وع -ب -د ال -رح -م -ن السش -وي -ح-ل-ي
لرئاسشة ›لسش الدولة.

ô°UÉf / ¢S
وك -ان ›لسس األم -ن وال -دول ال -غ -رب-ي-ة ق-د
أاششادوا بالتفاق على تششكيل حكومة وفاق ‘
ليبيا وطلبوا من كل األطراف دعمه وتوقيعه
وتشش -ك -ي -ل ا◊ك -وم -ة سش -ري -ع-ا ،ك-م-ا أاك-د وزي-ر
اÿارجية الليبي «ﬁمد الدايري» أامسس على
ت-رح-يب ا◊ك-وم-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ب-ال-وث-ي-ق-ة ال-دول-ية
بالرغم من وجود –فظات لديهم على بعضس
ا÷وانب واألسشماء مبينا أان إانهاء اŸظاهر
اŸسشلحة اÿارجة عن القانون من أاولويات
الوفاق الوطني ‘ ليبيا مضشيفا أان ا÷يشس
الليبي سشيواصشل مهامه ‘ مكافحة اإلرهاب .
وشش -ه -دت سش -اح-ة ال-ك-يشس Ãدي-ن-ة ب-ن-غ-ازي
ششرق البÓد بعد اإلعÓن عن مقÎح حكومة
ال -وف -اق م -ظ -اه -رة ه -ي األك Èم-ن-ذ أان ب-دأات
عملية «الكرامة» للتعب Òعن رفضشهم لعملية
ا◊وار السشياسشي وﬂرجاته وتششكيلة حكومة
الوفاق التي أاعلن عنها «ليون».

السسويحلي يرفضض منصسبا حكوميا
رفضس ع- -ب -د ال -رح -م -ن السش -وي -ح -ل -ي ت -و‹
منصشب رئيسس اÛلسس األعلى للدولة الذي
اقÎح ل -ه ضش -م -ن تشش -ك -ي -ل -ة ح-ك-وم-ة ال-ت-واف-ق
الوطني التي أاعلن عنها يوم ا÷معة ،وكان
التفاق الذي وقعه اŸششاركون ‘ ا◊وار يوم
 11ج -وي -ل -ي-ة ب-األح-رف األو ¤ق-د نصس ع-ل-ى
تششكيل حكومة وحدة وطنية توافقية واعتبار
ب -رŸان طÈق ال -ه -ي -ئ-ة ال-تشش-ري-ع-ي-ة وت-أاسش-يسس
›لسس أاعلى للدولة.
ف -ه -ل سش -ي -ن-ج-ح الŸÈان ال-ي-وم ‘ تشش-ك-ي-ل
اÛلسس األع- -ل- -ى ل- -ل- -دول- -ة و›لسس ال -دف -اع
واألمن ويخرج ليبيا ‡ا هي فيه ؟ أاعتقد أان
ذلك ‡ك- -ن إاذا م- -ا فضش -ل ال -ل -ي -ب -ي -ون شش -ع -ب -ا
وح -ك -وم -ة ون -واب اŸصش -ل -ح -ة ال -ع -ام -ة ع -ل -ى
اŸصشلحة اÿاصشة وجعل أاولوية ليبيا قبل كل
أاعتبار.
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يسسÎجع رحلة حمدان خوجة من ا÷زائر إا ¤سسÒتا للقاء أاحمد باي

ميهوبي يعطي إإششارة إنطÓق فيلم ““إلطريق إإ ¤قسشنطينة““
أاعطى وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ،أامسس باŸكتبة
الوطنية ا÷زائرية ،إاشسارة انطÓق الفيلم الوثائقي
ال-ت-اري-خ-ي ““ال-ط-ري-ق إا ¤قسس-ن-ط-ي-ن-ة““ ل-ل-م-خ-رج ن-ب-ي-ل
ح- -اج- -ي ،وال -ذي أان -ت -ج -ه اŸرك -ز ا÷زائ -ري ل -ت -ط -وي -ر
السسينما ووزارة الثقافة ‘ ،إاطار تظاهرة قسسنطينة
عاصسمة الثقافة العربية ،حيث يسسÎجع اıرج من
خ Ó-ل ه -ذا ال -ع -م -ل ال-ت-اري-خ-ي ال-رح-ل-ة ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا
حمدان خوجة من مدينة ا÷زائر إا ¤قسسنطينة سسنة
 ،1832من أاجل لقاء ا◊اج أاحمد باي.

عن إلتنوع
وإلتفاعل
إلثقافيÚ

بقلم :أاسسامة إافراح

هدى بوعطيح
تصسويرﬁ :مد آايت قاسسي
أاكد عز الدين ميهوبي لدى إاعطائه إاششارة النطÓق بحضشور
عدد من رجالت السشينما ،أان فيلم ““الطريق إا ¤قسشنطينة““ هو
Œربة سشينمائية جديدة ،والتي تؤوسشسس ألفÓم الذاكرة ،أاو
األفÓم اŸثقفة التي تعتمد على التاريخ ،مششÒا إا ¤أانها مهمة
جدا وهي بحاجة إا ¤الدعم واŸسشاعدة.
وقال وزير الثقافة أان الفريق الذي أاششرف على هذا اŸششروع،
أاحسش-ن الخ-ت-ي-ار ع-ن-دم-ا عّ-رج ع-ل-ى ت-ق-د Ëوث-ي-ق-ة ه-ام-ة م-ن
الوثائق التي أاّرخت Ÿرحلة مهمة من تاريخنا ،والتي تعود إا¤
السشنوات األو ¤من الحتÓل ،من خÓل تتبع أاثر رحلة حمدان
خوجه و‚له رضشا من العاصشمة إا ¤قسشنطينة ،مضشيفا بأان
ا÷ميع يعرفون بأان حمدان خوجة من اŸراجع اŸهمة ‘
تاريخنا والتي نقرأا من خÓلها فÎة احتÓل ا÷زائر.
وميزة هذا اŸششروع التاريخي ـ حسشب عز الدين ميهوبي ـ أانه
يجمع ب Úرحلة ‘ زمننا هذا ،لكنها تسش ‘ Òخطى مضشى
ع -ل -ي -ه -ا أازي -د م-ن ق-راب-ة ال-ق-رن ،Úم-ع-تÈا ه-ذا األم-ر م-ه-م-ا،
وسشيكون امتحان لنبيل حاجي وفريقه ‘ تقد Ëعمل متميز
يجمع ب Úالوثائقي والطويل ،كما سشيقدم صشورة أاخرى عن
ا÷زائر ا÷ديدة.
ميهوبي قال أايضشا بأان هذا الفيلم سشيفتح الباب أامام أافÓم
أاخرى تتناول هذه الفÎة ،والتي هي بحاجة إا ¤اكتششاف
سشينمائي Úوباحث ،Úواكتششافات أاخرى لهذا ا÷يل لتكون له
معا ‘ ⁄حياته ويعرف جوانب مهمة من تاريخه.
وأاثنى ميهوبي على الفريق الششاب الذي أاخد على عاتقه
مششروعا سشينمائيا جريئا ،متأام Óأان ُيعرضس الفيلم التاريخي
ع-ل-ى األق-ل م-ع ن-ه-اي-ة ت-ظ-اه-رة ““قسش-ن-ط-ي-ن-ة ع-اصش-م-ة الثقافة
العربية““.
«الطريق إا ¤قسشنطينة““ الذي كتبه رششدي رضشوان ،ويصشور ‘
كل من ا÷زائر العاصشمة ،قسشنطينة ،البويرة وبرج بوعريريج،
هو ﬁاولة للمقاربة ب Úاألمسس واليوم ،من خÓل توظيف
ششخصشية الباحثة الفرنسشية ““جوانا““ التي تسش Òعلى خطى
حمدان خوجة ‘ رحلة من ا÷زائر العاصشمة إا ¤قسشنطينة
سشنة  ،٢٠١٣ع Èنفسس اÙطات التي وقفت فيها رحلة حمدان
خوجة ،لكتششاف صشور ا÷زائر ا÷ديدة.
جح أان تكون من
ر
ي
ي
الباحثة الفرنسشية من أاصشل سشوري ،والت ُ ّ
عائلة علي رضشا خوجة ،الذي أاقام ‘ سشوريا ‘ أاواخر حياته
حتى وفاته سشنة  ،١٨٨٣تعود إا ¤اŸكتبة الوطنية بباريسس
واألرششيف الفرنسشي ،للبحث عن مسشتندات متعلقة بأامÓك
ح -م-دان خ-وج-ة ،ال-ت-ي صش-ادره-ا ال-ف-رنسش-ي-ون سش-ن-ة  ١٨٣٣بعد
اح- -تÓ- -ل ا÷زائ- -ر ،ح -يث سش -اف -ر م -ع اب -ن -ه رضش -ا إا ¤ب -اريسس
لسش- -ت- -ع- -ادت- -ه- -ا غ Òأان- -ه  ⁄ي -ف -ل -ح ‘ ذلك ،وت -ع Ìال -ب -اح -ث -ة
اŸتخصشصشة ‘ التاريخ على ﬂطوط بعنوان““ :ذكريات رحلة

كلمة العدد

إا ¤قسشنطينة ع ÈاŸناطق ا÷بلية““ كتبه علي رضشا خوجة
‚ل حمدان ..ومن خÓل هذه القصشة سشيكتششف اŸششاهد
ا÷زائ -ري ال -رح -ل -ة ال -ت -ي ق -ادت -ه-م-ا م-ن م-دي-ن-ة ا÷زائ-ر إا¤
قسشنطينة ‘ صشيف ﬁ ،١٨٣٢مل Úبرسشالة إا ¤ا◊اج أاحمد
باي.

قالوإ عن ““إلطريق إإ ¤قسشنطينة““
نبيل حاجيﬂ ..رج الفيلم:
«وثيقة رضشا خوجة ابن عثمان خوجة ،والذي يعت Èمن أاهم
الششخصشيات التاريخية ‘ تلك الفÎة ،هي ﬂطوط صشدر
آان -ذاك ب -ال -ل -غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ،وت-رج-م
بعدها إا ¤الفرنسشية ،وهي تقدم
رح- -ل- -ة ال- -ل- -ق- -اء م- -ع أاح- -م -د ب -اي
Ùاول -ة ف -ه -م ه -ذا ال -ت -ح-ول م-ن
م-رح-ل-ة ت-اري-خ-ي-ة “ي-زت ب-ال-ع-ه-د
العثما Êوالوجود الفرنسشي ،وهي
م - -رح - -ل- -ة حسش- -اسش- -ة م- -ن ت- -اري- -خ
ا÷زائر.
نحن ‘  ٢٠١٥نصشور هذه الرحلة
ونعود إا ¤اقتفاء أاثرها من خÓل
شش-خصش-ي-ة خ-ي-ال-ي-ة وال-ت-ي ت-ري-د أان
تتوقف عند ﬁطات تاريخية ،كما أانها قراءة معاصشرة Ÿرحلة
ت-اري-خ-ي-ة سش-اب-ق-ة ،ول-ك-ن ه-ذه ال-ق-راءة ل ت-ك-ت-ف-ي ف-ق-ط بسشرد
ال -ت -اري -خ Ãع -ن-اه ال-ب-ي-داغ-وج-ي ،ب-ل ن-ح-اول أان ن-ع-ط-ي-ه Ÿسش-ة
وعÓقته باŸكان والششخوصس واألحداث.
فالباحثة ““جوانا““ عندما تأاتي اليوم ‘  ٢٠١٥لتعود إا ¤هذه
اŸرحلة سشتجد معا ⁄جديدة ،وبذلك كيف لها من خÓل
لقائها مع ششخصشيات أاخرى ومؤورخ Úوباحث Úأان تعيد لنا فهم
هذه اŸرحلة وقراءتها من جديد من زاوية ﬂتلفة““.
رشسدي رضسوان ..كاتب السسيناريو:
«اŸرجع اŸهم ‘ هذا العمل هو الكتاب نفسشه ،الذي كتبه
رضشا ‚ل حمدان خوجة ““رحلة إا ¤قسشنطينة““،
ه- -ذا ال- -ك -ت -اب م -ه -م ح -يث ي -ح -م -ل ال -رح -ل -ة
بتفاصشيلها ،على اعتبار أان رضشا حمدان

Œربة سشينمائية جديدة
تؤوسشسس ألفÓم إلذإكرة

خ -وج -ة ك -تب م -ا يسش -م -ى بـ ““أادب ال -رح -ل-ة““ ،ودّون رح-ل-ت-ه م-ن
العاصشمة إا ¤قسشنطينة ،وبالتا‹ كان األمر سشه Óأان نقتفي
خطى هذه اŸسشÒة من خÓل الكتاب.
حمدان علي خوجة أايضشا له كتاب
مهم بعنوان ““اŸرآاة““ وهو كتاب
مرجعي ،يتعلق بتاريخ ا÷زائر ما
قبل  ،١٨٣٠والسشنوات التي أاعقبت
ه -ذا ال -ت -اري -خ ،ف-ه-ذي-ن ال-ك-ت-ابÚ
يقدمان صشورة واضشحة عن تلك
اŸرح -ل -ة ،وب-ال-ت-ا‹ ح-اول-ن-ا ن-ق-ل
هذا اŸرجع إا ¤عمل جديد ومن
م-ت-خ-ي-ل ج-دي-د ،م-ن خÓ-ل رح-لة
الباحثة ““جوانا““ ‘  ،٢٠١٣والتي
–اول أان ت -ق -ت -ف -ي ه -ذه ال -رح-ل-ة
بتفاصشيلها ع Èالكتاب الذي عÌت عليه ،حيث تفكر ‘ خوضس
ن -فسس اŸغ-ام-رة ،وال-وق-وف ع-ن-د ن-فسس اÙط-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة
واŸكانية التي توقف عندها حمدان خوجة .ركزنا ‘ فيلمنا
على منطقت Úمهمت ،Úهما قسشنطينة Ãوروثها ا◊ضشاري
واŸع-م-اري ،وا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة وب-اÿصش-وصس ال-قصش-ب-ة ال-تي
انطلقت منها الرحلة““.
شسهرزاد كراشسني ..الباحثة جوانا:
«منذ عام التحقت بعا ⁄السشينما ،وهذا الفيلم Œربتي الثالثة
‘ عا ⁄السشينما ،وÃا أانه عمل
ت-اري-خ-ي ،سش-ي-ك-ون ع-ل-ي-ن-ا الل-تزام
بالنصس كما هو ،حيث أاؤودي دور
باحثة ،سشتنتهج مسشار باحث قام
برحلة عام  ١٨٣٢من العاصشمة إا¤
قسش -ن -ط -ي -ن -ة ع Èم -ن-اط-ق ج-ب-ل-ي-ة
ﬂت-ل-ف-ة ،وم-ن ه-ن-ا سش-أام-ر ب-نفسس
ال-ط-ري-ق ألق-ت-ف-ي أاث-ر ال-رح-ل-ة من
ج-دي-د ،وت-وث-ي-ق-ه-ا ع Èمششاهدها
الراهنة ،ومنها نرى بلدنا قبل ٢٠٠
سش -ن-ة وم-ا أاصش-ب-حت ع-ل-ي-ه ال-ي-وم..
قدمت أاعمال تاريخية ،لكن هذا الفيلم يختلف كونه يعود إا¤
 ،١٨٠٠لذلك أا“نى أان ينال إاعجاب اŸششاهد ا÷زائري““.

ق - -د ي - -رى ال - -ب- -عضس ‘ ششسش- -اع- -ة ال- -رق- -ع- -ة
ا÷غ -راف -ي -ة مصش -در ق -وة ل -ل-دول-ة ،وق-د ي-رى
البعضس اآلخر القوة ‘ مسشتوى التسشلح أاو
ال- -ن- -م -و الق -تصش -ادي أاو ارت -ف -اع مسش -ت -وي -ات
التنمية ..ولكن كثÒا من اآلراء تركز على
ا÷انب ال -ه -وي -ات-ي ل-ل-م-ج-ت-م-ع ،ال-ذي يشش-ك-ل
ب -دوره ا÷ب -ه -ة ال -داخ -ل -ي -ة ل -ل-دول-ة وصش-م-ام
األمان ،ويتجسشد هذا اŸكون أاك ‘ Ìثقافة
اÛت -م -ع وت -ق-ال-ي-ده وأاع-راف-ه ،ال-ت-ي إام-ا أان
ت -ك -ون م -ت -ج -انسش-ة حّ-د النصش-ه-ار ،ف-تضش-م-ن
تراصّشا وتناغما غ Òمسشبوق للمجتمع ،ولكنها
قد تصش Òجامدة ول تسشمح بالنفتاح على
اآلخ-ر ،وإام-ا أان ت-ك-ون م-ت-ن-وع-ة وم-تÓ-ق-ح-ة،
ف -ت -ع -ط -ي شش -ك  Ó-غ Òم -ت -ج -انسس ل -ل -ث -ق-اف-ة
اÛتمعية ولكنها تكون أاك Ìطواعية وتأاقلما
مع اآلخر ،و“ّكن اÛتمعات من التفاعل
فيما بينها ‘ عصشر Áقت النعزالية ول
يÎك لها سشبي.Ó
إان التنوع الثقا‘ ميزة لطاŸا ُعرفت بها
ا÷زائ- -ر ع -ل -ى م ّ-ر ال -عصش -ور ،ف -ق -د سش -اه -م
موقعها ا÷غرا‘ ،الواقع ‘ مفÎق طرق بÚ
ﬂت -ل -ف اإلث -ن -ي-ات وا◊ضش-ارات ،وإاق-ل-ي-م-ه-ا
الشش- -اسش- -ع ال -ذي ب ّ-وأاه -ا ل -ت -ك -ون أاك Èال -دول
األف -ري -ق -ي-ة مسش-اح-ة ‘ ،تشش-ك-ي-ل فسش-ي-فسش-اء
ثقافية يحسشدنا عليها ُك ،Ìمن ششأانها ـ إان
هي اسشتغلت كما ينبغي ـ أان تسشهم ‘ مواكبة
ال-ت-ف-اع-ل ال-ذي ب-ات Áي-ز ال-ع-ا ⁄اŸع-اصش-ر،
دون الذوبان الكلي ‘ اآلخر ،إاذ كلما ازداد
غنى ثقافة اÛتمع ،كلما كان العتزاز بها
أاقوى وأاك.È
إان م -وسش -ي -ق -ى ت -اق -ن -اويت م -ث -ال ع -ل-ى ه-ذا
ال- -تÓ- -ق- -ح ع Èال -عصش -ور ،وك -ذلك ال -ث -ق -اف -ة
األمازيغية ،واإلسشهامات العربية اإلسشÓمية،
والتوابل األفريقية واألوروبية ،التي “ازجت
لتدلّ مرة أاخرى على قدرة هذا اÛتمع
ال -ع -ظ -ي -م -ة ع -ل -ى ال -ت -ف -اع -ل والسش -ت -ي-ع-اب،
والتسشامح مع اآلخر .لذا فإان أافضشل ششيء
نقوم به ،هو العÎاف بهذا التنوع واŸضشي
به قدما ،ل الوقوف عند النعرات وا◊زازات
التي ل أاسشاسس لها من الصشحة ،وما أانزل الله
ب -ه -ا م -ن سش -ل -ط -ان .إان ال -ث -ق-اف-ة ك-ائ-ن ح-ي،
ي-ت-ف-اع-ل م-ع ﬁي-ط-ه ،ف-إام-ا أان ي-ت-أاق-ل-م وإاما
يندثر ،ول ريب أاننا أاك Èاÿاسشرين إان هي
ك من بقائها.
اندثرت ،ألن بقاءنا هو ل شش ّ
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الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘

ل◊ان والغناء ،وترتبط طقوسسه بثقافات آاتية من ما وراء الصسحراء ،سساعد
تسسلط ““الشسعب““ الضسوء ‘ هذا العدد على نوع موسسيقي تتعدى حدوده ا أ
الزمن على امتزاجها مع ثقافة شسمال أافريقيا ،فكان ما يعرف بـ«القناوي““ أاو ““تاقناويت““ ..حيث نسستطلع خفايا هذه اŸوسسيقى ونحاول الكشسف عن أاسسرار
للقاء نظرة بانورامية على فسسيفسساء الثقافة ا÷زائرية ،من الغناء الصسو‘ إا¤
لطاŸا حافظ عليها ““مريدو““ هذا الفن طيّ الكتمان ..كما نغتنم الفرصسة إ
لمازيغي ،إا ¤اŸسسرح والسسينما ،تنوع لطاŸا شسّكل مصسدر غنى للهوية ا÷زائرية.
لدب ا أ
ا أ

''…hÉæ≤dG á«æZGC ¢Sƒ≤Wh QGô°SGC øe á«ØÿG ájhGõdG ≈∏Y Aƒ°†dG §q∏°ùJ ''Ö©°ûdG

أأغان من ألÎأث أ’فريقي متجذرة ‘ ألتقاليد ألششعبية أÙلية
م-ع-رف-ة ا÷م-ي-ع ب-ال-ط-اب-ع اŸوسس-ي-ق-ي ““القناوي““
بسس-ي-ط-ة وق-د ل ت-ت-ع-دى ع-ن-د ال-بعضض معرفة
أانه طابع غنائي من الÎاث الشسعبي ،أادخلت
ع-ل-ي-ه ‘ ب-عضض ا◊الت ال-رائ-ج-ة ع-ن-د ال-ف-رق
اŸوسس -ي -ق -ة ا◊دي -ث -ة ال-نشس-أاة آالت م-وسس-ي-ق-ي-ة
لم-ر ال-ذي ي-ج-ع-ل ال-ق-ن-اوي ي-ف-ق-د
عصس -ري -ة ،ا أ
خصسوصسياته ،لكن ما –رت ““الشسعب““ عنه من
خÓل اسستطÓعها يعكسض مدى اهتمام فرقة
““الراشسدية لرجال قناوة““ Ãعسسكر ،باÙافظة
لرث الثقا‘ اŸليء بأاسسرار خفية ل
على هذا ا إ
يعلمها ا÷مهور الواسسع ،حتى أانه قد ل توجد
لدى ‡ارسسي هذا الطابع الفني نفسسهم دراية
كافية بطقوسسه وأاصسوله.
وقد عادت ““الشسعب““ لتسسلط الضسوء على تراث
““القناوي““ بحديث موسسع مع القائم على شسؤوون
ف -رق-ة ال-راشس-دي-ة ل-رج-ال ق-ن-اوة :اŸق-دم ع-ل-ي
ﬁمد حصساب.
لصس- -ل- -ي وال- -ق- -ن- -اوي
ال- -فصس- -ل ب Úال- -ق- -ن- -اوي ا أ
لفريقي.
العصسري للحفاظ على الÎاث ا أ
معسسكر :أام ا.Òÿسض
أاكد ““اŸقدم““ علي حصصاب أانه من الضصروري الفصصل
ب Úالطابع اŸوسصيقي ألغنية القناوي اŸؤوداة بآالت
موسصيقية عصصرية ،والقناوي ““األصصلي““ الذي يعتمد
على آالة القمÈي والطبل والقرقابو ،موضصحا أان هذه
األخÒة ك -ف -ي -ل -ة ب-زرع روح-ان-ي-ة اŸوسص-ي-ق-ى وال-ت-أاثÒ
ب -ج -م -ه-وره-ا ال-ذي يÎاقصص م-ع م-وسص-ي-ق-ى ال-ق-ن-اوي
األصصلي اŸؤودى بآالت تقليدية لدرجة فقدان الوعي
واإلغماء ،عكسص ما يفعله القناوي اŸؤودى بطريقة
عصصرية تدرج فيها الغيتارة اللكÎونية والذي Áتّع
ا÷مهور نسصبيا دون تأاث Òيراد به الغوصص ‘ مفاهيم
الطابع اŸوسصيقي والنسصجام معه.

طقوسس وتقاليد ‘ موسشيقى ألقناوي
ذأت روحانية ومناهضشة لÓسشتعباد

و–دث رئ -يسص ف -رق -ة ال -راشص -دي-ة ل-ل-ف-ن ال-ف-ل-ك-ل-وري
““ال -ق -ن -اوي““ ،ع-ن ال-ط-ق-وسص اŸم-ارسص-ة ‘ ه-ذا ال-ف-ن
الذي تسصتعمل فيه البخور ومÓبسص تقليدية ترمز
للقبائل اإلفريقية التي عانت ويÓت السصتعباد من
ط -رف السص -ت -ع-م-ار الÈي-ط-ا ،Êوك-ذا ““األب-راج““ ال-ت-ي
–ك- -ي قصصصص ورواي -ات ح -دثت ل -ت -لك ال -ق -ب -ائ -ل ‘
األزمنة الغابرة..
ويقصصد باألبراج ‘ طابع القناوي األغا ÊالÎاثية
اŸتداولة ب Úاألجيال اŸمارسصة للطابع اŸوسصيقي
م- -ن- -ذ ق- -رون ق- -دÁة ،ح- -يث ت- -روي قصصصص- -ا ح -دثت
ل -ل -مسص -ت -ع -ب -دي -ن ال -ذي-ن ك-ان-وا ي-ه-ج-رون ‘ ال-ب-واخ-ر
الشصراعية للمسصتعمر الÈيطا ‘ ÊفÎة من الزمن،
وكان هؤولء العبيد يسصتغلون ‘ Œديف هذه البواخر
الشصراعية للوصصول إا ¤الضصفة األخرى من حوضص
اŸتوسصط ،ومن هذه القصصة ـ يوضصح علي حصصاب ـ
جاء شصكل آالة القمÈي اŸصصنوعة من جلد ا÷مال
والتي ترمز إا ¤الباخرة الشصراعية وتشصبهها ‘ الشصكل
والتصصميم كذلك ،ويرمز أاوتارها الثÓثة ““اليوما،Ê
ك -وي -و وال -ده -وا ،““Êحسصب مسص -م -ي-ات-ه-ا ال-ق-دÁة إا¤
ا◊رية والتحرر من العبودية ،كما يرمز ““القرقابو““
إا ¤السصÓسصل واألغÓل واÓÿخل التي كانت تقيد
بها أاقدام األفارقة السصود ،فتصصدر منها إايقاعات
موسصيقية بعد أان يضصرب السصود بأارجلهم على سصطح
ال -ب -اخ -رة الشص -راع-ي-ة وه-م ي-ج-دف-ون وي-ؤودون ت-ران-ي-م
غنائية شصبيهة بالنحيب على ما آالت إاليه أاوضصاعهم
اإلنسص- -ان- -ي -ة اŸزري -ة ،وال -ذي ه -و ‘ األسص -اسص أاصص -ل
كلمات األبراج واألغاÃ Êفهومها الواسصع ،التي تروي
ح -ك-اي-ات سص-ك-ان ال-ق-ب-ائ-ل األصص-ل-ي-ة ل-دول-ة غ-ي-ن-ي-ا ‘
أافريقيا على غرار قبائل أاولد حوصصة ،اولد ÈÃا
واولد الفÓل ،Úاولد بوزو واولد غنغا ،اŸنحدرة
من غينيا األفريقية ،وينحدر منها فرع من اŸهجرين
إا ¤أاوروبا بغرضص السصتعباد ،فا÷د األك Èألعضصاء
الفرقة وهو ““ا◊اج قنقا““ اŸولود بسصنوات  ١9٠٠عاد
ليسصتقر با÷زائر ،وبالتحديد Ãنطقة معسصكر حسصب

الروايات التاريخية فارا من العبودية ،يضصيف رئيسص
جمعية الراشصدية لرجال قناوة.
كما ترمز األزياء التقليدية واأللوان ‘ القناوي إا¤
ت -لك ال-ق-ب-ائ-ل السص-ال-ف-ة ال-ذك-ر وراي-ات-ه-ا ،فضص Ó-أان-ه-ا
توحي ‘ األداء الفلكلوري إا ¤طابع الÈج الذي يتأاثر
ب -ه ال -راقصص م -ن ا÷م -ه -ور ،ف -ي-ق-وم ب-ع-ف-وي-ة ل-ت-أادي-ة
ال-رقصص-ة ب-ح-رك-ات غ Òم-ت-وازن-ة ت-رف-ع ف-ي-ه-ا األيدي
Óسصفل ،و‘
ويهز الرأاسص Áينا وشصمال ومن األعلى ل أ
األصصل تركز حركات رقصصة القناوي على هز الرأاسص
و–ريكه ،ويواصصل فعل ذلك حتى يسصقط من التعب
أاو اإلغ -م -اء وه -ذه ا◊ال -ة ت -فسص -ر ع -ل -ى أان ال -راقصص
اŸت -أاث -ر ب -الÈج اŸؤودى ك -ان ت -غ-م-ره مشص-اع-ر ا◊زن
اŸكبوتة و‘ حالة نفسصية سصيئة مشصابهة لتلك التي
ترويها األغنية ،ويدعى الراقصص ‘ هذه ا◊الة من
ج -ه -ة أاخ -رى بـ«صص -احب الÈج““ ،ث -م ي-أات-ي ““الشص-اوشص““
ليغطى الراقصص بإازار أاسصود أاو أاحمر أاو أاخضصر حسصب
زي القبيلة صصاحبة الÈج““ ،أاي أان األغنية صصدرت من
طرف قناوة القبيلة الفÓنية““ ،مع اإلشصارة أان هناك
من األبراج اŸؤوداة ‘ موسصيقى القناوي ،ما يأاتي
بلهجة أافريقية ﬁلية يصصعب فهمها بالرغم من قوة
تأاثÒها.
وذكر علي ﬁمد حصصاب أانه ” إاضصافة أاغاﬁ Êلية
لهذا النوع دون تغي Òالنمط اŸوسصيقي على غرار
برج ““جنغر ماما““ ،وهي رواية قدÁة –كي قصصة فتاة
توفيت والدتها على صصدرها ح Úكانتا ‘ بادية خالية
Ãنطقة سصعيدة ،فبدأات بالنحيب مرددة ““إايه ماما..
جنغر ماما““ وبرج ““غورما““ اŸوروث عن رجال قناوة
Ãنطقة كريشصتل بوهران ،والتي تروي قصصة أام فقدت
ابنها الشصاب الذي سصلب منها من طرف اŸسصتعمرين
‘ وقت قد Ëفأاخذت األم بالنحيب منادية الو‹
الصصالح سصيدي موسصى اŸنصصوب ضصريحه على سصاحل
مدينة كريشصتل بوهران ،عسصى أان –ظى Ãسصاعدته
ويأاخذ بثأاره من اŸسصتعمرين فأاخذت تقول ““غورما..
آا سصيدي موسصى ““..إا ¤آاخر األغنية ،حيث بقيت هذه
األبراج من فن القناوي الÎاثي ﬁافظة على طابعها
القناوي وتوارثتها أاجيال كثÒة دون أان يطرأا عليها أاي
ت -غ -ي Òع -ل -ى ال -ط -اب -ع واألداء وح -ت -ى ب-ن-فسص ال-ت-أاثÒ
الروحي على اŸتلقي من ا÷مهور ،بحكم الظروف
الزمنية اŸتغÒة.

تأاطﬁ Òكم وقوأنÚ
دأخلية لرجال قناوة

ويؤوطر رجال قناوة نظام داخلي ﬁكم التنظيم ،كما
ت -ؤوط -ر ج -لسص -ات -ه -م ال -ف -ل -ك -ل -وري -ة ق -واع -د ل سص -ب-ي-ل
ıالفتها ،حيث يأاتي اŸقدم على رأاسص هرم سصلطة
ال -دي -وان ،وه -و ال -رج -ل صص-احب اŸك-ان-ة واألم-ر ،ث-م

اŸعلم وهو العازف على آالة القمÈي ،والـ«كيو بانغو““
م -ؤودي األغ -ن -ي -ة و«ال -ق -ن-ادي-ز““ (ج-م-ع ق-ن-دوز) ال-ذي-ن
يصصاحبون العزف على الطبل والقرقابو ،كما يشصارك
أاداء الفرقة رجل يتوسصط ا÷لسصة واقفا أاو منحنيا ‘
رقصصات فلكلورية موحية ويدعى هذا العصصر الهام ‘
ال-ف-رق-ة بـ«الشص-اوشص““ ،وت-ق-تصص-ر م-ه-ام-ه ع-لى الرقصص
اŸع Èب -ح-رك-ات م-نسص-ج-م-ة وخ-اصص-ة ،ب-ك-ل ب-رج ك-م-ا
تقتضصي مهامه ‘ الفرقة تلبيسص الراقصص Úوتغطيتهم
بالرداء اŸلون حسصب كل برج باعتبار أان اللتزام بلون
الرداء أامر ضصروري لدى رجال قناوة لصصلته بأاصصل
األغنية اŸوصصول للقبيلة األفريقية ،كما لنسصاء قناوة
دوره -ن ‘ دي -وان رج -ال ق -ن -اوة ،ح -يث ت -وزع اŸه-ام
ع- -ل -ي -ه -ن ب ÚاŸك -ل -ف -ة
ب-ت-ل-ب-يسص ال-نسص-وة ال-رداء
اŸلون وب Úمعدة لطبق
““ال - -روي - -ن - -ة““ ال - -ذي ل- -ه
م-ف-ع-ول سص-ح-ري خ-اصص
حسصب معتقدات رجال القناوة ،وهي بدورها أاكلة
شصعبية ﬁلية تصصنع من دقيق القمح الرطب وتخلط
ب -اŸاء والسص -ك -ر أاو ال -عسص -ل وت -ق-دم خÓ-ل اح-ت-فÓ-ت
القناوي للجمهور ،كما يعتقد أان ““أاكلة الروينة““ تعالج
من أاثار السصحر واŸسص ولها أاسصرار أاخرى يعتقد بها
هؤولء وفضصلوا عدم اÿوضص فيها.

عنها من قبل ،غ Òأانه واصصل ا◊ديث بالقول ،إان
ه -ن -اك اأسص -رار ل -يسصت ‘ م -ت -ن -اول ا÷م -ي -ع ح -ت -ى ل
تسص -ت -ع -م -ل ألغ -راضص اأخ -رى ل ت-ن-ط-ب-ق ع-ل-ى ع-ادات
وتقاليد ›تمع رجال قناوة ،على غرار سصر اسصتعمال
اÿناجر ‘ تقطيع جسصد العضصو دون أان Áسصه أاي
سصوء وهي أاسصاليب خطÒة على عامة الناسص دون
غÒهم من رجال قناوة و“ثل رواية ““جنغر ماما““
التي ظلت تنعي موت والدتها حتى سصالت الدماء من
جسصمها ،ويبقى اسصتعمال اÿنجر الذي يخرق أاجزاء
ا÷سص- -د سص- -را ل ي- -كشص -ف ع -ن -ه إال ل -ل -ذي -ن ي -ت -م -ك -ن
““اŸقدمون““ من منحهم حكمته ،وÁنح هذا السصر من
أاك Èعضصو معمر ‘ الفرقة بدرجة مقدم للمقدم
ب -قصص -د ““تسص -ري -ح -ه““ وي -ع -ن -ى بـ«ال-تسص-ري-ح““ ن-ي-ل رضص-ا
““اŸقاد ،““Ëوهو أايضصا Ãثابة نيل شصهادة النجاح ‘
اخ -ت-ب-ار ال-ث-ق-ة ‘ الم-ت-ح-ان-ات ال-ت-ي ي-خضص-ع ل-ه-ا أاي
ملتحق بفرقة رجال قناوة.
وأاضصاف ﬁمد علي حصصاب اأن هذا السصر Áنح
لشصبال الفرقة الذين تربوا على الطريقة
أايضصا أ
ال--ق--ن--اوي--ة الصص--ح--ي--ح-ة وغ Òاıال-ف-ة ل-ل-ن-ظ-م
الداخلية والقواعد والتقاليد ،حيث عمد رئيسص
فرقة رجال قناوة إا ¤تعليم النشصء ا÷ديد من
لطفال هذا الفن بأاصصوله وتقاليده ‘ مشصروع
اأ
يسص--م--ى ب--اŸدرسص--ة ل--ل--م--ح--اف--ظ--ة ع--ل-ى الÎاث
القناوي ،والتي تشصمل بتعليم ا÷يل القادم على
مسصتوى  ٣فرق يعتمد فيها على سصن اŸلتحق من
 ٦سصنوات إا 9٢ ¤سصنة ،بدون أاي شصروط أاخرى.

مدرسشة لتعليم فن ألقناوي
ومششاريع فنية ‘ أأ’فق
ك -م-ا ط-رح رئ-يسص ج-م-ع-ي-ة ““ال-راشص-دي-ة ل-رج-ال ق-ن-اوة
““اŸع -ت -م-دة م-ن-ذ سص-ن-ة  ،١9٨٥ج -م -ل-ة اŸشص-اك-ل ال-ت-ي
تعÎضص مسصÒة ا÷معية التي فرضصت “وقعها بفضصل
وجودها اŸسصتمر ‘ السصاحة الثقافية والفنية ،فضصÓ
اإ ¤مشصاركتها ‘ عدة مهرجانات وطنية وﬁلية،
واأسصابيع الÎاث ‘ مناطق ﬂتلفة من الوطن ،وهي
جميعها
مشصاكل ترتبط
ب - -ع- -دم ت- -وف- -ر
مقر اجتماعي
وغ- -ي- -اب ال- -دع- -م اŸادي ال- -ك -ا‘ إلح -ي -اء ا◊ف Ó-ت
وال -ت -ظ -اه -رات ال -ث -ق -اف -ي -ة ،ح-يث ت-ق-تصص-ر إام-دادات
ا÷معية ‘ سصبيل التحرك والنشصاط الثقا‘ على
تضص- -اف- -ر ج- -ه- -ود اأعضص- -ائ- -ه- -ا وفضص -ل اÙسص -ن‘ Ú
احتفالها السصنوي الذي تشصارك فيه  ١٠فرق من ربوع
الوطن ،هذا الحتفال الذي يعت Èبحد ذاته –ديا
بالنسصبة للفرقة الواثقة من تغلغل إارثها الثقا‘ ‘
اÛتمع دون ﬂافة التع Ìألسصباب مادية.
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أأضشحية ““ألثور ألسشنوية““ للتقرب من ألله
وتعميم ألصشدقة

كما تتصصل طقوسص رجال قناوة إا ¤حد ما باŸبادئ
الشص-رع-ي-ة وال-ع-ق-ائ-دي-ة ،ف-ه-م ي-ق-ي-مون احتفال سصنويا
يراد به طلب العطف والرحمة والسصتسصقاء ‘ أاغلب
ا◊الت التي يضصرب فيها ا÷فاف منطقة معسصكر،
ويسصتمر احتفال رجال قناوة طيلة سصبعة أايام وسصبع
ليا‹ تؤودى فيها  999أاغنية  /برج –ضصÒا Ÿأادبة
ختام هذه الحتفال السصنوي ،فتحرق البخور وأاعواد
الطيب ويرتدي أاعضصاء الفرقة وجمهورها اÙلي
من ا÷نسص ÚمÓبسص الريشص األفريقية ،ويÎاقصصون
ع -ل -ى أان -غ-ام ال-ق-مÈي ،ث-م ت-أات-ي م-راسص-ي-م ذب-ح ال-ث-ور
األسص- -ود ،ح -يث ي -ع -م -د ه -ؤولء إا ¤اŸشص -ي ‘ أارج -اء
اŸدينة والتجول بأانغامهم القناوية ويحملون طبقا
Œم- -ع ف- -ي- -ه ال- -ق -ط -ع ال -ن -ق -دي -ة Ãا Œود ب -ه أاي -دي
اÙسصن Úكصصدقة ،كل هذا إلقامة ا◊فل السصنوي
الغرضص منه إاطعام ا÷ميع طبق تقليدي من ““دقيق
القمح و◊م الثور األسصود““ تقربا لله.

أأسشرأر يكششف عنها للمرة
أأ’و ¤وبششكل حصشري

وأاوضصح رئيسص ا÷معية ““رجال قناوة الراشصدية““ ،أان
األسصرار التي كشصفنا عنها ‘ اسصتطÓعنا  ⁄يكشصف

ألتحضش Òللمهرجان ألوطني لفن ألقناوي ‘
طبعته ألثانية Ãعسشكر
توسصعت نشصاطات فرقة الراشصدية لرجال القناوة من
اإح -ي -اء ا◊ف Ó-ت واألع -راسص ال -ت -ي ت -ط -لب ال -ف -رق -ة
بإا◊اح ،فمحليا ل Áكن ألي حفل زفاف ان Áر دون
جلب فرقة لـ«القرقابو““ ورقصص فلكلوري ،وتعدى ذلك
لدرجة اأن الفرقة ذاع صصيتها على اŸسصتوى الوطني،
وه -ا ه -ي –ضص -ر إلح -ي -اء اŸه -رج -ان ال -وط -ن-ي ل-ف-ن
القناوي ‘ طبعته الثانية والذي سصتحتضصنه ولية
م -عسص -ك -ر ‘ ن -وف -م ÈاŸق -ب -ل –ت رع -اي -ة مصص -ال-ح
الشصبيبة والرياضصة وÃشصاركة أاك Ìمن  ٣٠فرقة من
ربوع الوطن ،بعد تصصفيات سصتقام ‘ الشصهر اŸقبل،
ويهدف بإاقامة هذه التصصفيات إا ¤الفصصل ب Úالفرق
التي –افظ على الطبع األصصلي Ÿوسصيقى القناوي
واأنغام ““الكويو““ التي تعتمد على الطبل والقرقابو وآالة
القمÈي دون غÒها من الفرق التي أادخلت آالت
موسصيقية عصصرية على هذا الطابع الÎاثي ،كل ذلك
بهدف ا◊فاظ على القيمة التاريخية والفنية للطابع
اŸوسصيقي.
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مهرجان السسماع الصسو‘ يصسنع الفرجة بسسطيف

أاجواء روحانية طبعت سسهرات منعشسة طيلة أاسسبوع
مراسسلة خاصسة
أانعشس اŸهرجأن الثقأ‘ الدو‹ للسسمأع الصسو‘ ‘ طبعته اÿأمسسة
اŸشسهد الثقأ‘ الفني بسسطيف .اŸهرجأن الذي
احتضسنت فعأليأته دار الثقأفة ““هواري بومدين““
بسسطيف من  5إا ¤غأية  10أاكتوبر  ،2015نشسطت
حفل اختتأمه فرق عربية وﬁلية .وكأنت البداية
مع الفرقة التونسسية ““حضسرة رجأل تونسس برئأسسة
““توفيق دغمأن““ وقد اسستطأعت الفرقة أان تخلق
أاجواء روحأنية متميزة لعشسأق الطرب الصسو‘.
اسس -ت -ط -أعت ال -ف -رق -ة ب -آأدائ -ه -أ اŸم-ي-ز السس-ف-ر
بأ÷مهور إا ¤تونسس اÿضسراء من خÓل أاداءات
رائعةŒ ،أوب معهأ ا÷مهور بÎديد األنأشسيد و التصسفيق.
أابرز مأ أاّدته الفرقة ““موليأ صسلي وسسلم دائمأ أابدا““ و ““يأ ﬁمد يأ
جد ا◊سس ““ ،““Úاألوليأء الصسأ◊.““Ú
اعتلى الركح بعدهأ فرقة ““جمعية ا◊ضسرة الشسفشسأونية““ من اŸغرب

التي صسنعت أاجواء روحأنية ‡تأزة مكنت من الحتفأظ بحرارة
ا÷مهور الذواق .
ب -ع -ده -أ ج -أء دور ال-ف-رق ا÷زائ-ري-ة ف-ت-واصس-ل
ا◊فل بأداء متميز للمنشسد ““‚يب عيأشس““ من
اŸسسيلة و ““أابو اÛد““ من سسكيكدة و ““بوحبيلة
عبد الرحمأن““ من قسسنطينة  .كلهم أابدعوا ‘
تقد Ëأانأشسيدهم ومدائحهم الدينية.
أاكد ﬁأفظ اŸهرجأن إادريسس بوديبة أان ““
الطبعة اÿأمسسة “يزت بتوافد ﬂتلف
الفئأت الجتمأعية وهو أامر جديد على
اعتبأر أان السسمأع الصسو‘ كأن ‘ وقت
لن
قريب مقتصسرا على فئأت أاو أاقليأت اجتمأعية .ولكن ا آ
أاخذ طأبعأ جمأهÒيأ واسسعأ ج ّسسدته الفسسيفسسأء اŸتنوعة
للجمهور.

خالد شسقيقب لـ ““ الشسعب““:

التنشسيط عامل مهم ‘ ا‚اح التظاهرات والطبعة ا◊الية مثال حي
«الشس- -عب““/ك- -ان ل- -ل- -ت- -نشس- -ي -ط دوره ‘
ا‚اح م- -ه- -رج- -ان السس- -م- -اع الصس- -و‘ ‘
طبعته الـ  5بسسطيف ،اŸهرجان الذي
اخ -ت -ت -م ب -ع -د سس -ه-رات ط-ب-ع-ت-ه-ا أان-غ-ام
متنوعة ل تزال ﬁل حديث الشسارع
السس -ط -اي -ف -ي وا÷م -ه -ور ال -ذي ت-واف-د
عليه بكÌة من البداية ا ¤النهاية.
ال-ت-ف-اصس-ي-ل ‘ ه-ذا ا◊وار السس-ري-ع م-ع
منشسط التظاهرة خالد شسقيقب.
ك -ي -ف ت -ق ّ-ي-م ا÷انب ال-ت-نشس-ي-ط-ي
للمهرجان؟
ك- -أنت ‹ مسس- -ؤوول- -ي- -ة وشس- -رف ت- -نشس -ي -ط
اŸهرجأن Ãدينة سسطيف ،أاسسعى ‘ كل
مرة ا ¤تقد Ëا÷ديد الذي يرقى Ÿسستوى
اÿط-أب ال-ذي ي-ل-ي-ق Ãق-أم ا÷م-ه-ور ل-ن-ي-ل
إاعجأبهم ،إانه من الصسعب Ãأ كأن أان تواجه
ا÷مهور ‘ كل مرة وتسسعى لتقد Ëأافضسل
مأ لديك.
ك -ي -ف وج -دت ف-ع-ال-ي-ات اŸه-رج-ان
ال -دو‹ ل -لسس -م -اع الصس -و‘ ‘ ط -ب -ع -ت -ه
اÿامسسة؟
“يز اŸهرجأن ‘ طبعته ا◊ألية بأداء
جميل جدا نظرا لتنوع الفرق القأدمة من
ﬂت -ل -ف ال-ق-أرات‡ ،أ ج-ع-ل-ه-أ ت-ل-ب-ي ك-أف-ة
األذواق.
ماذا عن السسهرة اÿتامية؟

كأنت مغأربية بأمتيأز نظرا لعتÓء الركح
م- -ن ط- -رف ف- -رق- -ة رج -أل ا◊ضس -رة ت -ونسس
وا◊ضس-رة الشس-فشس-أون-ي-ة اŸغ-رب-ي-ة وث-ل-ة من
اŸنشسدين ا÷زائري.Ú
م-اه-ي ال-ف-رق ال-ت-ي أاع-ج-ب-تك وشسدت
انتباهك؟
 ال -ع -دي -د م -ن-ه-أ خ-أصس-ة ت-لك ال-ت-ي قّ-دمتعرضسهأ ألول مرة ‘ اŸهرجأن ،لقد تفأعل
ا÷مهور كثÒا مع فرقة اŸولوية من مصسر
التي أابلت البÓء ا◊سسن ،إاضسأفة إا ¤الفرق
ا÷زائرية دون إاسستثنأء خأصسة فرقة عمر
داودي من غرداية بلسسأن أامأزيغي بربري.
*م-ن خ-لل م-ت-اب-ع-تك Ÿسستوى الفرق،
ه- -ل وج- -دت ب- -أان ال -ف -رق ا÷زائ -ري -ة

واكبت اŸسستوى العاŸي؟
أارى بأن الحتكأك ضسروري من أاجل بلوغ
اŸسس-ت-وى ال-ع-أŸي ل-ف-رق-ن-أ ا÷زائ-ري-ة ،كمأ
لحظت بأن العديد من الفرق ظهرت إا¤
ال -وج-ود م-ن-ذ سس-ن-ة  ،2012تسس-ع-ى Ÿن-أفسس-ة
ب -عضس -ه -أ ال -ب-عضس وأاخ-ذ ح-ي-ز ‘ ه-ذا ال-ف-ن
ال -روح -ي .ك-م-أ ق-أم ال-ف-ن-أن ال-راح-ل ت-وف-ي-ق
بوراسس بتشسجيع اŸواهب الشسأبة.
Ãاذا تريد أان تختم ا◊وار؟
أا“ن -ى اإلسس -ت -م -رار ل-ل-م-ه-رج-أن لسس-ن-وات
طويلة ،خأصسة أان سسطيف –تضسنه والتي
تعت Èعأصسمة للثقأفة والريأضسة واإلقتصسأد،
هد‘ ‘ ا◊يأة أان ل أارفضس دعوة إان كأنت
للخ.Ò

لقلية السساحقة““ لعبد العزيز غرمول
قراءة نقدية ‘ رواية ““زعيم ا أ

قول ما ’ يقال واحتكار اÿيال للحقيقة

لديب ﬁمد رفيق طيبي
ل أ
Ÿقيم ‘ ظÓل الوطن العربي عن
يسسأل ا ُ
جدوى ا◊يأة هنأ ومعنأهأ الدنيوي البأئسس
جدا ،ويبحث صسأحب األسسئلة الكÈى عن
ملخصس ينهي السستفسسأرات التي ل تنتهي
‘ ج-غ-راف-ي-أ ل-ل-ف-ق-دان وال-هشس-أشسة واÿوف
ف -ب Úم -ع -ذب اج -ت -م -أع -ي -أ وآاخ -ر سس -ي-أسس-ي-أ
وصسديق له يقبع ‘ أاسسوأا زاوية إاقتصسأديأ
ت -ط -رح ›م -وع -ة م -ن اإلشس -ك -أل -ي -أت أاول-ه-أ
السس- -ب- -ب- -ي- -ة وآاخ -ره -أ ا◊ل -ول الضس -أئ -ع -ة ‘
جمهوريأت ل تسسأل إالّ عن نفسسهأ عأدة وقد
تتكرم بألبحث عن راحة أافراد  ⁄يجدوا
ف -رصس -ة ل -ل -ت -عب ف -ق-د أان-ه-ك-وا “أم-أ بسس-بب
الوقت واŸتأهأت ‘ بلدان لهأ ارتبأط وثيق
مع البÒوقراطية والÓمبألة والضسبأبية ‘
السستشسراف وعدم وجود أاي معلومأت عن
الغد القريب.
كل مأ ذكرته من أاوجأع ل يلخصس مأ ذهب
إاليه الروائي عبد العزيز غرمول ‘ روايته
زعيم األقلية السسأحقة فهذا النصس اŸتوغل
‘ تفأصسيل حيأة خفية يقدم للقأرئ صسورة
إاسستثنأئية عن حقأئق ليسس سسه Óا◊ديث
عنهأ علنأ أاو إاثبأت وجودهأ ‘ ظل غبأر
ك -ث -ي-ف ي-ل-ف ال-ع-أ ⁄ال-ث-ألث ع-م-وم-أ وب-عضس
األنظمة على وجه اÿصسوصس حيث يطلب
الروائي يد القأرئ القلق ،اÙرج من واقعه
ليدخله ‘ لعبة اÿيأل اŸسسيّطر على واقع
هشس ومبتذل ل تعرف آاليأت التخلصس منه.
‘ ال -نصس ‚د م -ظ -أه -ر ال -فسس -أد وال -ع -بث،
م -ظ -أه -ر اإلن -ت -م -أء إا ¤السس -ل-ط-ة وت-ق-ديسس
اŸأل ،مظأهر اإلنكأر واإلعÎاف حيث ل
›أل ل- -لÎاج- -ع ع- -ن اإلق- -رار ب -أن ال -رواي -ة
إاق -ت -ح -مت ب -أط -ن الشس -ر وع -أ÷ت ن-فسس-ي-ت-ه

وفتحت أاسسئلة الدوافع واÈŸرات وقأدت
القأرئ إا ¤التعرف على الوجه األك Ìقبحأ
للحأكم اŸمثل ‘ اŸلك أاو الزعيم والذي
” Œسسيده ‘ صسورة اÿزان الكب Òصسأحب
اŸسسأحة غ ÒاÙدودة التي ل تنفذ أامأم
حب اŸأل و–صسيله Ãكيأفيلية صسأرمة ل
ح -واج-ز ل-ه-أ م-أدامت السس-ل-ط-ة ت-وزع ال-رتب
واŸه -أم ف -يصس -ف السس -أرد واق -ع ال-ف-أسس-دي-ن
ال- -ذي- -ن فّصس- -ل -وا ا÷م -ه -وري -ة ال -واح -دة إا¤
جمهورية الليل والنهأر حيث الضسوء للبسسطأء
وال-ك-أدح Úال-ذي-ن ي-ق-ن-ع-ه-م ال-رغ-يف واŸأء
ويعملون ÿدمة أاهل الليل الذين Áلكون
رغبة ل تأفل ‘ إامتصسأصس كل مأ Áلك
قيمة.
ل يتوقف النصس الذي أامتلك سسÓسسة لغوية
وتركيبة صسأرمة أامأم اŸظأهر بل يتجأوزهأ
إا ¤التحليل فيسستند إا ¤آاراء ومواقف تعزز
ي جزء
من أاطروحة تÓشسى جزء منهأ وبق ّ
آاخر حيث يفقتد العربي للملك ويحضسر ‘

عأŸه ملك خفي ‘ ثوب آاخر يجمع حريأته
البسسيطة واŸعقدة ‘ ،الرواية يوجد تقأطع
مع كتأب هربرت شسيللر اŸتÓعبون بألعقول
وال- -ذي صس- -در خ Ó-ل سس -ب -ع -ي -ن -ي -أت ال -ق -رن
اŸأضسي وجأء صسريحأ مبأشسرا عكسس الرؤوية
التي جأءت ‘ رواية عبد العزيز غرمول
حيث أاوجد السسأرد مصسبأحأ خأفتأ إلضسأءة
مسسأحة ﬂيفة ومزعجة للكث Òمن النأسس،
مسس -أح -ة ل -ه-أ واق-ع-ه-أ Ãأ ف-ي-ه م-ن لصس-وصس
وقتلة وسسلطة أابدية هّدامة لكل مبأدرة أاو
إارادة مضس -أدة Œه -ر ب -أل -ب -حث ع -ن ال-ت-غ-يÒ
فتلك األصسوات عند األقلية السسأحقة ُتقتلع
من جذورهأ وترمى بعيدا وكل قلب يحيأ
فيه الضسم Òالبشسري أاو تتوفر فيه إامكأنية
ا◊يأة يجتث من جسسد صسأحبه.
إاّنهأ أاجواء العبث والتصسفية التي تصسنف عند
القأئم Úعليهأ ضسمن األعمأل اّÿيرة تهدف
إا ¤ت -ن -ق -ي -ة ا◊ي -أة م -ن اŸع-أرضس Úل-ف-ك-رة
اŸسس - -أواة ك- -م- -أ ت- -ع- -زز م- -ن م- -واق- -ف رواد
جمهورية الليل التي خصسصست Ÿأ يرتبط
بأآللت ا◊أسسبة التي خلقت لÎتيب األرقأم
ووضسع جدول الضسرائب وا◊كم بأŸوت على
ال -عصس -أة وم -ن ه -ن-أ ي-جب ال-ق-ول ب-أّن ال-نصس
اŸوسسوم بزعيم األقلية السسأحقة هو نصس
يصسأفح الواقع عن طريق التخييل ا◊ر بحثأ
عن قول مأخفي عن أاع Úالبسسطأء الذين
يراهم اآلخر اŸسستبد همجأ ورعأعأ ولذلك
قراءة الرواية تشسكل صسدمة وعي شسديدة
ف- - -رغ- - -م ال- - -تشس - -ظ - -ي واألوج - -أع ال - -ك - -ثÒة
ل-ل-م-ج-ت-م-ع-أت اŸم-ل-وك-ة ب-ط-ري-ق-ة مأ إاّل أان
توثيق األحداث وإاسستشسراف مأسسيكون عن
ط -ري -ق نصس روائ -ي ب Úي -دي ق -أرئ ع -م-ي-ق
يؤودي فورا إا ¤صسدمة قد تكون أاخطر من
ضسربة فأسس..

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
تيزي وزو تسستذكر
حي ـ ـ ـ ـ ـاة البـ ـ ـاحث
اأ’ديب ““سسي اعمر
أاو سسعيد بوليفة““
اسس- -ت- -ذك- -رت دار ال- -ث- -ق- -اف- -ة م -ول -ود
م -ع -م -ري ب -ولي -ة ت -ي -زي وزو م-ط-ل-ع
لديب ““سسي
لسسبوع حياة الباحث وا أ
ا أ
اع-م-ر أاو سس-ع-ي-د ب-ول-ي-ف-ة““ ،من خلل
نشس-اط-ات ث-ق-اف-ي-ة ب-ب-ه-و دار الثقافة
على غرار عرضض صسور الكاتب وما
ت-رك م-ن ك-ت-ب-ه ال-ث-م-ي-ن-ة ،ك-ما ” ‘
ذات الصس -دد ت -ن-ظ-ي-م ﬁاضس-رات م-ن
تنظيم اسساتذة جامعي Úتوقفوا من
خللها على اŸراحل التاريخية التي
لديب ن -اه -يك ع -ن ك -ت -ب -ه
ع -اشس -ه -ا ا أ
التاريخية وأابحاثه الهامة.
تيزي وزو :ضساوية توليت
” ‘ ذات الصسدد ،التنقل إا ¤منزل
كمأ ّ
الراحل الكأئن بقرية عد Êبدائرة األربعأء
ن- -أث اي- -راث- -ن ب- -ولي- -ة ت- -ي -زي وزو ،وخ Ó-ل
اÙأضسرات والشسهأدات ،أاكد اÙأضسرون
أان البأحث الكب Òسسي اعمر اوسسعيد بوليفة
ولد سسنة  1861بقرية ا÷معة بعد Êببلدية
األربعأء نأث إايراثن ،ويعت Èأاول من درسس
ال-ل-غ-ة األم-أزي-غ-ي-ة ب-ج-أم-ع-ة ا÷زائ-ر ،ح-يث
درسس ال -ل -غ -ة ذات -ه -أ ل-غ-أي-ة سس-ن-ة  ،1929أاي
ع- -أم Úق -ب -ل وف -أت -ه Ãسس -تشس -ف -ى ب -أشس -أ ‘
ال-ع-أصس-م-ة يوم  8ج -وان  .1931و◊ - -د اآلن
Œه- -ل ع- -أئ- -ل -ت -ه اŸك -أن ال -ذي دف -ن ف -ي -ه،
مشسÒين إا ¤أان اŸرحوم ترك عدة كتب ‘
ع - -دة ›ألت م- -ن- -ه- -أ اÿأصس- -ة ب- -ت- -دريسس
األمأزيغية ،التأريخ ،األنÎوبولوجيأ وغÒهأ
من اŸيأدين ،وهذا خÓل سسنوات -1865
 ،1931كمأ كأن مدرسسأ وبأحثأ ‘ التأريخ
وال-ث-ق-أف-ة الÈب-ري-ة ب-أل-ل-غ-ة الفرنسسية ،وأالف

كتأبأ حول ““زواوة““ وقواميسس خأصسة بلهجة
هذه اŸنطقة .وبدوره أاكد اÙأضسر حلوان
حسسأن أان سسعيد بوليفة تلّقى تعليمه األول
Ãدرسس -ة ق -رآان -ي -ة ،ل -ي -ن-ت-ق-ل ف-ي-م-أ ب-ع-د إا¤
بوزريعة ،حيث –صسل على شسهأدة فتحت له
أابواب التدريسس بأللغة الفرنسسية ،وأامضسى
ح- -ي- -أت -ه ب Úالسس -ف -ر وت -دوي -ن اŸع -ل -وم -أت
والتأريخ .ويعد الراحل أاحد أاعمدة األدب
وأاقدم مؤورخي اŸنطقة الذين كأنوا وراء
تدوين حقب تأريخية وحمأيتهأ من الضسيأع،
كمأ إانه كأن أاول من كتب بأألمأزيغية ودون
التأريخ بلغة األم ،إا ¤جأنب كونه أاول كأتب
جزائري كتب عن ‡لكة كوكو وحأفظ على
جزء من هذا التأريخ الذي دفنته القرون.
ول -ق -د ت -رك ال-ك-أتب ال-ع-دي-د م-ن اŸؤول-ف-أت
السسنة األو ¤للغة القبأئلية ،الذي ُيعت Èأاول
كتأب له ،والذي أاصسدره ‘  ،1897كمأ جمع
العديد من الشسعر األمأزيغي ‘ كتأب خأصس
صسدر ‘  ،1904إا ¤جأنب كتأبه ““أافيغأ““ ‘
›ألت علم اآلثأر الذي كتبه ‘ ،1908
و«جرجرة ع Èالتأريخ““ ‘ .1925
ول -ل -ت -ذك ،Òف -إأن ه -ذه ال -ت -ظ -أه-رة اÿأصس-ة
بأسسÎجأع حيأة الكأتب واŸؤورخ سسي أاعمر
سسعيد بوليفة تهدف إا ¤التعريف به وسسط
شسبأب اليوم ،وبكل مأ قأم به الراحل الذي
يعت Èأاول من درسس اللغة األمأزيغية للطلبة
ب -ج -أم -ع -ة ا÷زائ -ر ،وم -أ أال -ف-ه م-ن ك-تب ‘
›ألت عدة منهأ الثقأفة واألدب والشسعر
والتأريخ وغÒهأ ،خصسوصسأ أان هذا البأحث
أادى دورا ك - - -بÒا ‘ ا◊ف - - -أظ ع- - -ل- - -ى إارث
اŸنطقة ولغتهأ.

خÒة افزاز رئيسسة فرقة
““اÿضسرة““ الشسفشساونية اŸغربية

طبوع متنّوعة أامتعت ا÷مهور الذّواق
«الشس -عب““ /ت-أاسسسست ج-م-ع-ي-ة ا◊ضس-رة
الشس- -فشس -اون -ي -ة ‘ م -دي -ن -ة شس -فشس -اون،
شس -م -ال اŸغ -رب سس-ن-ة  ،2011ت -ق -دم ف-ن
السس -م -اع الصس -و‘ وتسس-ع-ى إا ¤ا◊ف-اظ
ع -ل -ى اŸوروث ال -ث -ق -ا‘ اŸغ -رب -ي ل-ت-لك
اŸنطقة القريبة من مدينة تيطوان،
لديها العديد من اŸشساركات الدولية
أاهمها ‘ إاسسبانيا ،بلجيكا .التفاصسيل ‘
ه- - -ذا ا◊وار ال- - -ذي أاج- - -رت - -ه م - -ع - -ه - -ا
““الشسعب““.
كيف تقّيمون Ÿهرجان السسماع الصسو‘
بعاصسمة الهضساب؟
كأنت السسهرات رائعة بكل اŸقأييسس ،نسستغل
هذه اŸنأسسبة من أاجل تقد Ëجزيل الشسكر
ل -ل -م-ن-ظ-م ‘ ÚاŸه-رج-أن ،أاشس Òف-ق-ط اأن-ه
عرف ‚أحأ بدليل ا÷مهور الكب Òالذي
حضسر.
كيف كان التفاعل مع ا÷مهور؟
ك -أن رائ -ع -أ ب -دل-ي-ل أان-ه-م رّددوا م-ع-ن-أ ب-عضس
اŸدائح على الرغم من أانهم  ⁄يكونوا قد
سس-م-ع-وا ب-أل-ف-ن ال-ذي ن-ق-دم-ه ،ل-ك-ن التوحيد
والتهليل والتكب Òكلمأت صسأدرة من القلب
ويرّددهأ اŸسسلم ‘ حيأته اليومية.
ماهي أاهداف جمعيتكم؟
 نهدف إا ¤ا◊فأظ على اŸوروث الثقأ‘اŸغربي اÿأصس Ãنطقة شسفشسأون خأصسة

اŸديح الديني والسسمأع الصسو‘ وإانقأذه من
الندثأر.
ك- -ي- -ف ت- -قّ- -ي- -م Úالسس- -م- -اع الصس -و‘
لنشس - -ودة ال - -دي - -ن - -ي- -ة ‘ السس- -ن- -وات
وا أ
لخÒة؟
ا أ
لقد تطور كثÒا ووصسل إا ¤العأŸية وا◊مد
ل- -ل- -ه أاصس- -ب- -ح األوروب -ي -ون ي -رّددون ك -ل -م -أت
ال-ت-وح-ي-د وي-ط-أل-ب-ون ب-حضس-ورن-أ ‘ ﬂت-لف
اŸهرجأنأت.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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األثن 12 Úأاكتوبر  2015م
الموافق لـ  28ذي ا◊جة  1436هـ

رفعوإ رصصيد إ÷زإئر إ ¤تسصع ميدإليات

تتويجات أاخرى للفرق العسسكرية ا÷زائرية
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برإف من منتدى «إ÷مهورية»
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احتضسان وهران لأÓلعاب اŸتوسسطية ‚اح للجزائر

للعاب إلعاŸية إلعسصكرية
إلشصعب /رفعت إلفرق إلوطنية إلعسصكرية رصصيد إ÷زإئر من إŸيدإليات خÓل فعاليات إ أ
إلسصادسصة للمجلسس إلدو‹ للرياضصة إلعسصكرية إ÷ارية بكوريا إ÷نوبية ،من  28سصبتم Èإ 12 ¤أإكتوبر  ،2015بإاحرإز
إŸنتخب إلوطني إلعسصكري للمÓكمة ميدإلية ذهبية ،فضصية وإحدة وميدإليت Úبرونزيت.Ú

قال رئيسس إللجنة إلأوŸبية إ÷زإئرية
مصصطفى برإف ،عندما تتوحد جهود
إ÷زإئري– Úدث إŸعجزإت ،مؤوكدإ أإحقية
وهرإن بنيل شصرف إحتضصان أإلعاب إŸتوسصط
.2021
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جاء هذا ‘ بيان تلقت «الشسعب»
نسسخة منه.
فقد انتزع ا÷ندي اŸتعاقد عبد‹
يحي لقب بطل عاŸي عسسكري ‘
وزن اأقل -من ( 60-كلغ) ،كما حقق
ال -ع-ري-ف اŸت-ع-اق-د ح-م-اشس-ي ف-اه-م
فضس- -ي- -ة ول- -قب ن -ائب ب -ط -ل ع -اŸي
عسسكري ‘ وزن اأقل من ( 56-كلغ)،
بالإضسافة اإ ¤برونزيت Úمن نصسيب

ا÷ندي اŸتعاقد عشسار اأحمد ‘
وزن اأقل من ( 75-كلغ) والعريف
اŸتعاقد هونة بوزيان ‘ وزن اأقل
من ( 91-كلغ).
ك- -م- -ا ح- -ق -ق اŸن -ت -خب ال -عسس -ك -ري
لألعاب القوى ميدالية فضسية ولقب
ن - -ائب ب- -ط- -ل ع- -اŸي عسس- -ك- -ري ‘
اخ- -تصس- -اصض  400X4م Îت -ت -اب -ع
ب -ت-وق-يت  ،78 ’’03 ’3ح- - -يث ح - -ل

اŸنتخب الوطني ‘ اŸرتبة الثانية
بعد اŸنتخب الروسسي ،بفارق قدره
 77جزءا من اŸئةﬁ ،طما بذلك
ال -رق -م ال -ق -ي -اسس-ي ال-وط-ن-ي ‘ ه-ذا
الختصساصض.
على اإثر هذه النتائج اŸشسرفة وغÒ
اŸسس- -ب- -وق- -ة ‘ ت- -اري- -خ اŸشس- -ارك -ة
ا÷زائ- -ري- -ة ‘ الأل- -ع- -اب ال -ع -اŸي -ة
العسسكرية ،ترفع ا÷زائر رصسيدها

تصصفيات مونديال 2018

الإجما‹ اإ ¤تسسع ( )09ميداليات،
منها:
اأرب -ع ( )04م-ي-دال-ي-ات ذه-ب-ية (كرة
ال -ق -دم ،ا÷ي -دو ،اÓŸك -م-ة ،األ-ع-اب
القوى).
ث Ó- - -ث ( )03م -ي -دال -ي -ات فضس -ي -ة
(ا÷يدو ،اÓŸكمة ،األعاب القوى).
م- -ي -دال -ي -ت -ان ب -رون -زي -ت -ان ()02
(اÓŸكمة).

ج -اء ذلك ‘ ن -دوة صس -ح -ف -ي -ة ،ن -ظ -م -ت -ه -ا ج-ري-دة
ا÷مهورية ،نشسطها مصسطفى براف رئيسض اللجنة
األوŸبية ا÷زائرية ،بحضسور رئيسض بلدية وهران.
اف- -ت- -ت- -ح ال -ن -دوة ال -رئ -يسض اŸدي -ر ال -ع -ام ÷ري -دة
ا÷مهورية بوزيان بن عاشسور ،بكلمة شسكر وعرفان
لرئيسض اللجنة األوŸبية ا÷زائرية ورئيسض بلدية
وهران ،بوخا” نورالدين وكل من سساهم ‘ هذا
النجاح الذي انتزعته الباهية بجدارة واسستحقاق
وسس -اه -م ف -ي -ه ﬂت -ل -ف ال -ع -ن -اوي -ن اإلع Ó-م -ي-ة ‘
م -ق -دم -ت -ه -ا «الشس -عب» ،ال -ت -ي أاع -دت م-ل-ف-ا ك-امÓ-
باŸناسسبة وأاجرت اسستطÓعات ميدانية ،برهنت
على أان عاصسمة الغرب أاحق بأان تكون عروسض
اŸتوسسط بامتياز.
وأاك- -د ه- -ذا مصس -ط -ف -ى ب -راف ق -ائ « :Ó-أان وه -ران
تسستحق شسرف احتضسان أالعاب اŸتوسسط وأان هذا
ال -ن -ج -اح وسس -ام شس -رف ل -ك -ل ا÷زائ -ر» ،ف -وه -ران،
ب-حسسب م-ا ورد ع-ن-ه« ،م-دي-ن-ة ع-ظ-ي-م-ة ب-ت-اري-خ-ه-ا
وب-ن-ي-ت-ه-ا وه-ي-اك-ل-ه-ا ،خ-اصس-ة بسس-ك-ان-ه-ا ال-ذين نالوا
إاعجاب أارقى الدول اŸتقدمة اŸشساركة ‘ اللجنة

 52مليـ ـ ـ ـون دو’ر لتنظيـ ـ ـ ـم اأ’لعـ ـ ـ ـاب

سص -ي -ت -م ق -ري -ب -ا ت -ع -ي Úإل -ل -ج -ان إŸك -ل -ف-ة
Óل -ع -اب إŸت-وسص-ط-ي-ة 2021
ب -ال -ت -حضصÒإت ل  -أ
ل-وه-رإن ،حسص-ب-م-ا أإع-ل-ن ع-ن-ه رئ-يسس إللجنة
إلوŸبية إ÷زإئرية مصصطفى بÒإف.
وسستÎأاسض هذه اللجان وزارة الداخلية و ا÷ماعات
اÙلية و بالتنسسيق مع وزارتي الشسؤوون اÿارجية
و التعاون الدو‹ و الشسباب و الرياضسة كما أاضساف
نفسض اŸسسؤوول الذي أاشسار إا ¤أانه سستكون ÷نة
ﬁل -ي-ة ب-وه-ران م-ع-ن-ي-ة أايضس-ا ب-ال-ت-حضسÒات ل-ه-ذا
اŸوعد .وإا ¤جانب هذه اللجان سسيتم تنصسيب
خلية تنسسيق للجنة الوŸبية ا÷زائرية مع ولية
وهران ‘ األيام القليلة اŸقبلة وذلك مؤوقتا للبدء
‘ بعضض العمليات اŸتصسلة بهذا ا◊دث الدو‹
كما أاشسار ذات اŸتحدث الذي أاوضسح بأانها سستكون
على مسستوى مقر الولية.
وبخصسوصض ا÷انب اŸا‹ ذكر مصسطفى بÒاف

اŸنتخب الوطني يواجه نظÒه التانزا ‘ Êالدور الثاÊ

األورومتوسسطية».
وأاشس-اد ضس-ي-ف م-ن-ت-دى ا÷م-ه-وري-ة ب-ال-ع-م-ل ا÷بار
وال -ت -نسس -ي -ق اÙك -م ان -ط Ó-ق -ا م -ن الÎشس -ي -ح إا¤
القÎاع ،من أاجل افتكاك شسرف احتضسان هذه
األلعاب والتي أاشسرف رئيسض ا÷مهورية شسخصسيا
على كل مراحلها .مشسيدا ‘ سسياق متصسل ،بدور
السس- -ل- -ط- -ات اÙل- -ي -ة وال -وط -ن -ي -ة و‡ث -ل -ي وزارة
اÿارجية ووزارة الشسبيبة.
ك -م -ا أاع -رب ع -ن ام -ت-ن-ان خ-اصض ل-ل-ج-ن-ة األوŸب-ي-ة
ا÷زائرية التي كانت ،بحسسبه ‘ ،الواجهة ،مشسÒا
إا ¤دورها الريادي ‘ متابعة ا◊دث ورفع تقارير
خ -اصس-ة ب-ك-ل م-راح-ل-ه إا ¤ال-رئ-اسس-ة ،ل-ي-ف-ت-ح ب-ذلك
اÛال واسسعا ألسسئلة الصسحافي Úالتي صسّبت ‘
›ملها حول اŸشساريع واŸبالغ التي أاعدت لهذا
ا◊دث الرياضسي الكب.Ò
ك -م-ا ت-خ-ل-لت ال-ن-دوة ب-عضض اŸداخÓ-ت ،نشس-ط-ت-ه-ا
وجوه رياضسية معروفة ،بينهم ا◊اج مسسك Úمن
وهران.
بدوره ،بوخا” نورالدين رئيسض اÛلسض الشسعبي
البلدي بوهران ،نّوه Ãجهودات مصسطفى براف
الذي كان له الدور األسساسسي واÙوري ‘ هذا
الفوز ،بحسسب ما ورد عنه .وقال ‘ كلمة أالقاها
باŸناسسبة ،هذا الفوز  ⁄يكن سسه Óوخضسنا صسراعا
شسديدا وأاثمر بنيل شسرف هذه األلعاب .فالنجاح،
كما قال ⁄ ،يكن لوهران فقط ولكن للجزائر.

ب-أان-ه سس-ي-ت-م رصس-د م-ي-زان-ي-ة ت-ق-دي-ري-ة ل-تنظيم هذه
األلعاب قدرها  52مليون دولر تشسمل خاصسة حفل
الفتتاح و النشساطات الÎويجية و اإليواء واŸوارد
البشسرية و غÒها.
ولدى تطرقه للمصساريف لÎقية ترشسح وهران لهذا
ا◊دث ال -ري -اضس -ي ق -ال رئ -يسض ال -ل-ج-ن-ة األوŸب-ي-ة
ا÷زائرية أانه ” صسرف  28,5مليون دج من مبلغ
إاجما‹ قدره  40مليون دج الذي ” تسسخÒه
بفضسل مسساهمة رجال األعمال اÙلي.Ú
ومن جهة أاخرى ،أاشساد السسيد مصسطفى بÒاف
ب -دور ا÷ه -از ال -دب -ل -وم -اسس-ي ا÷زائ-ري ‘ ت-ع-يÚ
وهران لحتضسان األلعاب اŸتوسسطية . 2021
وقال « قام دبلوماسسيونا بعمل كب ÒللÎويج Ÿلف
ترشسح مدينة وهران مشسÒا إا ¤الظروف و أاعمال
ال -ك -وال -يسض ال -ت -ي م -ي -زت الن -ت -خ -اب -ات ب -بسس-ك-ارة
(ايطاليا) ‘  27أاغسسطسض اŸنصسرم.

لجسصام
إلدورة إلوطنية إŸفتوحة لكمال إ أ

سسيطـ ـ ـرة عناصسـ ـ ـر ن ـ ـادي الرياضس ـ ـة والصسح ـة للقليع ـ ـة
سس -ي -واج -ه اŸن -ت -خب ال -وط-ن-ي ل-ك-رة ال-ق-دم ن-ظÒه
ال-ت-ان-زا ‘ Êال-دور ال-ث-ا Êم-ن تصس-ف-ي-ات م-ون-دي-ال
 ،2018بعدما “كن األخ ،Òأامسض ،من التأاهل إا¤
هذا الدور على حسساب مÓوي على ضسوء مقابلتي
الذهاب واإلياب ب Úالفريق ،Úأاين فازت تانزانيا
بـ ‘ 0 -2الذهاب وفازت مÓوي بلقاء العودة بـ- 1

.0
وسسوف يلتقي «اÿضسر» أامام الفريق التانزا‘ Ê
شس- -ه -ر ن -وف -م Èال -ق -ادم ‘ ال -دور م -ا ق -ب -ل األخÒ
إلقصس- -ائ- -ي- -ات ك -أاسض ال -ع -ا ،⁄أاي -ن –ددت م -ب -اراة
ال -ذه -اب ‘ دار السس Ó-م ،ول -ق -اء ال-ع-ودة ب-ا÷زائ-ر
وذلك ما ب 9 Úو 17نوفم.2015 È

Óشس -ارة ،ف -إان اŸن -ت -خب ال -وط -ن-ي ي-ج-ري ح-ال-ي-ا
ل -إ
–ضسÒاته لهذا اŸوعد الهام من خÓل إاجرائه
مقابلت Úوديت، Úاألو ¤انهزم فيها أامام منتخب
غ-ي-ن-ي-ا ،وال-ث-ان-ي-ة سس-ي-ج-ري-ه-ا ،غ-دا ،أام-ام السسينغال
وهذا Ãلعب  5جويلية.
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بطولة العا ⁄للمÓكمة « : 2015باسستطاعة فليسسي بلوغ الدور النهائي»

إعت ÈإŸدير إلفني إلوطني
للمÓكمة مرإد مزيان ،إأمسس،
إأن ﬁمد فليسصي ( 52كلغ)
باسصتطاعته بلوغ نهائي بطولة
إلعا ⁄للمÓكمة إلتي تقام
حاليا بالعاصصمة إلقطرية
إلدوحة ،رغم صصعوبة إŸنازلة
إلتي تنتظره إليوم إلثنÚ
إأمام إلأذربيجا ÊإلفÚ
ماميشصزإدإ ‘ إطار إلدور
نصصف إلنهائي.
«ف- -ع  Ó-ه -ي م -ن -ازل -ة صس -ع -ب -ة اأم -ام
اÓŸك - - -م الأذرب - - -ي - - -ج - - -ا Êاإل- - -فÚ
م -ام -يشس -زادا ل -ك -ن ا◊ظ-وظ ت-ب-ق-ى
م-تسس-اوي-ة م-اب ÚاÓŸك-م Úال-ل-ذي-ن
ي -ط -م-ح-ان ل-ب-ل-وغ ال-ن-ه-ائ-ي لسس-ي-م-ا
ﬁم - -د ف- -ل- -يسس- -ي ال- -ذي Áلك ك- -ل
اŸوؤهÓت التي Œعله يظفر بهاته
التاأشسÒة» حسسب ما صسرح به مراد
مزيان ‘ اتصسال هاتفي مع «واأج».
وياأتي تفاوؤل اŸدير الفني الوطني

ان -ط Ó-ق -ا م-ن اŸوؤهÓ-ت ال-ف-ن-ي-ة و
ا÷سس -م -ان-ي-ة ال-ت-ي اأظ-ه-ره-ا ﬁم-د
ف -ل -يسس-ي م-ن-ذ ب-داي-ة اŸن-افسس-ة اإ¤
ج -انب ال -ع -زÁة ال -ت -ي ي-ت-ح-ل-ى ب-ه-ا
ورغبته ‘ التتويج باللقب العاŸي
Ÿا ل وهو نائب بطل العا ‘ ⁄وزن
 49كلغ.
«الطاقم الفني الوطني وقف على
اإي- -ج- -اب- -ي -ات وسس -ل -ب -ي -ات اŸن -افسض
الأذربيجا Êاإلف Úماميشسزادا وعلى
هذا الأسساسض سسيتم –ضس Òفليسسي
لهذه اŸنازلة مع اأمل الظفر بورقة
التاأهل اإ ¤النهائي» يقول مزيان.
وكان فليسسي اأقصسى فى الدور ربع
ال-ن-ه-ائ-ي ال-ك-وسس-ت-اري-ك-ي خ-ي-م-ي-ن-يز
رودريغيز دافيد يوم السسبت بنتيجة
( )1-2ب- -ع- -د اأن ك- -ان م- -ت -ق -دم -ا ‘
ا÷ولت Úالأو ¤و الثانية قبل اأن
يÎاجع ‘ الثالثة.
وت- -اأه- -ل م- -ن ج -ه -ت -ه الأذرب -ي -ج -اÊ
م- -ام- -يشس- -زادا ال- -ف Úع -ل -ى حسس -اب

الÈيطا Êعلي ﬁمد.
وتشسارك ا÷زائر ‘ الدورة ال18
ل -ب-ط-ول-ة ال-ع-ا ⁄ب-ف-ري-ق ي-ت-ك-ون م-ن
سسبعة مÓكم Úسستة منهم اأقصسيوا.
وي -ع -رف م -ون-دي-ال ال-دوح-ة حضس-ور

 258مÓكم Áثلون  74بلدا ،بهدف
الصسعود على منصسات التتويج ومنه
ال-ظ-ف-ر ب-ال-تاأشسÒات ال 23اŸوؤهلة
اإ ¤الألعاب الأوŸبية اŸقررة بريو
دي جانÒو .2016

سصيطر رياضصيو نادي إلرياضصة وإلصصحة
ل -ل -ق -ل -ي -ع -ة (ولي -ة ت-ي-ب-ازة) ع-ل-ى إŸسص-اب-ق-ة
لجسصام وإ◊مل
إلوطنية إŸفتوحة لكمال إ أ
ب -ال -ق -وة ت -خ -ل -ي -دإ ل -روح إل -رإح-ل ﬁم-د ب-ن
ع-زي-زة إل-ت-ي ج-رت ي-وم-ي إ÷م-عة وإلسصبت
بالقاعة إŸتعددة إلرياضصات بالشصلف.
وقد سسجلت هذه اŸنافسسة اŸنظمة على مدى
يوم Úمن طرف الرابطة الولئية بالشسلف بالتعاون
مع ال–ادية ا÷زائرية لكمال األجسسام وا◊مل
بالقوة مشساركة  64رياضسيا من  13ولية .وتنافسض
اŸشساركون ‘ األوزان من  60ا 100 ¤كلغ ‘ سسبع
حركات أاوŸبية ‘ اختصساصض كمال األجسسام و10
أاوزان ‘ ا◊مل بالقوة ‘ ثÓثة اختبارات وهم
ا◊مل على الفخذين وا◊مل على اŸقعد والرفع
م -ن األرضض ب -ع -د ع -م -ل -ي -ة ال -وزن ال -ت-ي ج-رت ي-وم
اÿميسض.
وقد تنقل جمهور غف Òإا ¤قاعة ديوان ا◊ظÒة

اŸتعددة الرياضسات ،وسسط مدينة الشسلف ◊ضسور
ه-ذه ال-ع-روضض ال-ت-ي ك-انت Ãث-اب-ة ح-ف-ل ح-ق-ي-ق-ي.
وبحسسب اıتصس ،Úفقد كان اŸسستوى مقبول ‘
جميع األوزان ‡ا ينذر Ãسستقبل واعد ‘ هذه
الرياضسة.
ومن خÓل هذه الدورة يتأاهل أاصسحاب اŸراتب
األو ‘ ¤كل وزن مباشسرة ا ¤اŸرحلة النهائية
للبطولة الوطنية Ÿوسسم  2016التي  ⁄يحدد بعد
م -ك -ان اج -راؤوه -ا .و” ت -ك -ر Ëال -ف -ائ-زي-ن ‘ ه-ذه
اŸنافسسة بهدايا خÓل ا◊فل اÿتامي بحضسور
أاعضساء من ال–ادية ا÷زائرية لكمال األجسسام
وا◊مل بالقوة وبعضض الرياضسي Úقدامى.
وك- -ان ال- -راح -ل ﬁم -د ب -ن ع -زي -زة اŸن -ح -در م -ن
ت -ل -مسس -ان ق-د –صس-ل ع-ل-ى ج-ائ-زة أافضس-ل ري-اضس-ي
ه -اوي ‘ ك -أاسض ال -ع -ا ⁄ل -ك -م-ال األجسس-ام وا◊م-ل
بالقوة لفئة  70كلغ سسنة  1987ولقب ليلة األبطال
‘ السسنة اŸوالية.

تأاهل سسوريا وإايران لنهائي بطولة غرب آاسسيا لكرة القدم

ت -اأه -ل م -ن -ت -خ -ب-ا سص-وري-ا و إي-رإن ل-ك-رة إل-ق-دم
مسص- -اء إلسص- -بت إ ¤ن -ه -ائ -ي ب -ط -ول -ة غ -رب إآسص -ي -ا
إلأو ¤للمنتخبات إلأوŸبية –ت  23عاما بعد
تغلبهما على نظÒيهما إلقطري وإليمني ضصمن
إلدور نصصف إلنهائي للبطولة إلتي تسصتضصيفها
إلدوحة حتى  14إأكتوبر إ÷اري.
وجاء تاأهل اŸنتخب السسوري بعد فوزه اŸسستحق على
منتخب البلد اŸضسيف بهدف Úدون مقابل سسجل الأول
الÓعب خالد مبيضض ‘ الدقيقة  47من زمن اŸباراة
بتسسديدة قوية من داخل منطقة ا÷زاء والثا Êعبدالله
الشسامي ‘ الدقيقة  95من الوقت بدل الضسائع قبل اأن
تلفظ اŸباراة اأنفاسسها الأخÒة.
وسس -ي -ط -ر اŸن -ت -خب السس -وري ع -ل -ى ›ري-ات اŸب-اراة

م-ع-ظ-م ال-وقت واسس-ت-ط-اع تشس-ك-ي-ل خ-ط-ورة ك-بÒة ع-ل-ى
مرمى اŸنتخب القطري الذي حاول جاهدا اإدراك
التعادل ع Èالكرات العرضسية لكن الدفاع السسوري كان
لها باŸرصساد.
وكان اŸنتخب السسوري قد صسعد اإ ¤نصسف النهائي
ب -ع -د تصس-دره ›م-وع-ت-ه ب-ال-عÓ-م-ة ال-ك-ام-ل-ة ب-ف-وزه ‘
اŸباراة الأو ¤على الإمارات بهدف Úمقابل واحد و‘
اŸباراة الثانية على عمان بالنتيجة ذاتها.
و‘ مباراة اأخرى ضسمن الدور نفسسه تغلب منتخب
اإيران على اليمن بهدف Úمقابل هدف واحد ليضسمن
عبوره اإ ¤النهائي.
سسجل لإيران الÓعب مهداد ﬁمدي ‘ الدقيقة 9
مسس- -ت- -غ Ó- -خ -ط -اأ ح -ارسض اŸرم -ى ال -ي -م -ن -ي ،وﬁم -د

دانشسجار ‘ الدقيقة  47من خطاأ دفاعي ،بينما سسجل
ل -ل -م -ن -ت -خب ال -ي-م-ن-ي الÓ-عب ع-ب-داŸع Úا÷رشس-ي ‘
الدقيقة .51
واأضساع اŸنتخب اليمني ،الذي تاأهل كاأفضسل ثان ‘
›موعته ،فرصسا كثÒة للتسسجيل كان اأخطرها ركلة
جزاء اأهدرها اأحمد علوشض ‘ الدقيقة  89من زمن
اŸباراة ،لكنه مع خسسارته ظهر Ãسستوى ‡تاز وقدم
مباراة مثÒة رغم الغيابات الكثÒة لÓعب Úموؤثرين ‘
صسفوفه والظروف التي Áر بها جراء الأحداث ‘
بÓده.
وسسيÓقي اŸنتخب الإيرا ÊنظÒه السسوري ‘ اŸباراة
النهائية يوم الأربعاء اŸقبل ،بينما سستلعب قطر مع
اليمن مباراة –ديد اŸركزين الثالث والرابع.
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تسشريح الثÓثي غولم ،زماموشش والعر‘
ي- -واصس- -ل اŸن- -ت- -خب ال -وط -ن -ي
ل-ك-رة ال-ق-دم –ضسÒات-ه باŸركز
ال-ت-ق-ن-ي لسس-ي-دي م-وسس-ى– ،سسبا
ل- -ل- -م- -ب- -اراة ال- -ودي- -ة ال- -ث- -ان- -ي- -ة
ا›ÈŸة ،غ- -دا ،أام- -ام ال- -ف- -ري- -ق
السس -ي -ن-غ-ا‹ Ãل-عب  5جويلية،
بعد أايام قليلة من اللقاء الذي
أاج- -راه «اÿضس -ر» أام -ام اŸن -ت -خب
ال-غ-ي-ن-ي ال-ذي  ⁄ي-ك-ن ف-يه آاداء
زم Ó-ء سس -ل -ي -م -ا Êم -ق -ن -ع-ا وك-ان
ضسعيفا باŸقارنة مع ا’مكانيات
ال - -ك - -بÒة ال- -ت- -ي ي- -ت- -م- -ت- -ع ب- -ه- -ا
’عبونا.

حامد حمور

وب -ال -ت -ا‹ ي -ن -ت -ظ-ر ان ي-ق-وم ال-ن-اخب
الوطني بعدة تغيÒات على مسشتوى
التششكيلة ’عطاء وجه آاخر للفريق
ال -ذي ع -ل -ي -ه اق -ن -اع ا÷م -ه -ور ال-ذي
سشيتنقل ا ¤اŸلعب .وبحسشب آاخر
اأ’صشداء الواردة من وسشط التششكيلة
الوطنية ،فإان غوركوف قّرر تسشريح
الثÓثي غو’م ،زماموشس والعر‘ ..
فمدافع نادي نابو‹ تلقى البطاقة
ا◊مراء ‘ لقاء غينيا ولهذا لن يكون
م -ع-ن-ي-ا ب-ل-ق-اء السش-ي-ن-غ-ال ‘ ،ح Úأان

’و¤
تسسوية رزنامة الرابطة اÎÙفة ا أ

زم -ام-وشس وال-ع-ر‘ ف-إان-ه-م-ا م-ع-ن-ي-ان
بلقاء إا–اد العاصشمة بفريق مولودية
ب- -ج- -اي- -ة ‘ اط- -ار تسش- -وي- -ة رزن- -ام -ة
الرابطة اأ’و .. ¤وبإامكان اŸدرب
حمدي ا’عتماد عليهما.
لكن الÓعب اآ’خر ل–Óاد اŸوجود
‘ ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ،و ي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر

ب -ب -دب -ودة ،ف -إان-ه ب-ق-ي م-ع ال-تشش-ك-ي-ل-ة
الوطنية ،وقد يعتمد عليه غوركوف
ع -ل -ى ال -ن -اح -ي -ة ال -يسش -رى ‘ غ -ي -اب
اŸداف -ع غ -و’م  ..وسش -ت-ك-ون ف-رصش-ة
مواتية للمدافع اأ’يسشر ل–Óاد من
أاجل اظهار امكانياته بهذه اŸناسشبة
و امكانية فرضس نفسشه ‘ التششكيلة

‘ غياب الÓعب اأ’سشاسشي ‘ هذا
اŸنصشب.
و لÓششارة ،فإان غوركوف اعتمد ‘
ا÷ه -ة ال-ي-م-ن-ى ‘ ل-ق-اء غ-ي-ن-ي-ا ع-ل-ى
الÓعب حششود ‘ غياب زفان ،وقد
ي- -ج -دد ال -ث -ق -ة ‘ ’عب اŸول -ودي -ة،
مسشاء يوم الثÓثاء.

رياضس ﬁرز لـ «الشسعب»:

الفـ ـ ـ ـ ـوز علـ ـ ـ ـ ـى السشينغـ ـ ـ ـ ـال هدفنـ ـ ـ ـ ـا األول ...
أاكد لنا ثا Êأاحسسن هداف ‘ الÁÈر ليغ «رياضس ﬁرز بأان كل ’عبي اÿضسر كانوا يودون تدشس Úعودة الفريق الوطني إا ¤ملعب 5
جويلية بفوز ،كما أابدى إاعجابه بأارضسية اŸيدان ورفضس نسسب الهزÁة للملعب ،كما أاكد بأانه على اŸنتخب العودة إا ¤أاجواء ا’نتصسارات ‘
اللقاء الصسعب الذي ينتظرهم أامام منتخب السسينغال ‘ ،هذا ا◊وار:

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
تصصوير ﬁ :مد آيت قاسصي
«الشس -عب» :ك -انت أامسس -ي -ة صس -ع -ب-ة
ل -ل -م -ن -ت -خب ال-وط-ن-ي أام-ام ن-ظÒه
الغيني؟
رياضس ﬁرز  :فع ⁄ ،Óتسشر اأ’مور
كما كنا نّوده ‘ هذا اللقاء ،واأ’مسشية
 ⁄تكن ‡تعة كما كنا نتوقعه ⁄ ،نكن
‘ يومنا ‘ هذا اللقاء ومررنا جانبا
خ Ó-ل ه -ذه اŸب -اراة ال -ودي-ة ال-ت-ي ك-ن-ا
نريد الفوز بها ‘ لقاء العودة إا ¤ملعب
 5ج -وي-ل-ي-ة ،ال-ه-زÁة ك-انت ن-اŒة ع-ن
ع-دم ظ-ه-ورن-ا ب-ال-ط-ري-ق-ة ال-ت-ي ت-عودنا
اللعب بها سشابقا ،خÓل الششوط اأ’ول
 ⁄ن- -ل- -عب ك- -م- -ا ي- -جب وأاك Ìم- -ن ذلك
اŸنتخب الغيني كان متجمعا بطريقة
ج -ي -دة ‘ اÿل -ف وخسش -رن -ا ال-ل-ق-اء ‘
ششوطه اأ’ول ‘ ،اŸرحلة الثانية كنا
أافضشل خاصشة بعد دخول «ابراهيمي»
‘ أاطوار اللقاء ،لكن دون جدوى ودون
أان ن -ن -ج -ح ‘ زي -ارة شش-ب-اك اŸن-افسس،
ال-ذي ك-ان ي-داف-ع ب-ك-ل ’ع-ب-ي-ه وي-ع-م-ل
على الهجمات العكسشية ،وهو ما صشعب
مهمتنا ‘ العودة ‘ النتيجة ،على كل
ح -ال ه -ي م -ب -اراة ل -ل-نسش-ي-ان وي-جب أان
نتعلم من أاخطائنا.
أا ⁄ت- -ع- -ق- -ك- -م أارضس- -ي- -ة اŸي -دان ‘
تطبيق أاسسلوب لعبكم؟
 : ..اŸلعب كان ‘ وضشع جيد ،وكانت
ال -ك -رة “شش -ي بشش -ك -ل ع -ادي ل -ل -غ -اي-ة،
ونتأاسشف للهزÁة التي سشجلناها على

ه -ذه اأ’رضش -ي -ة وأام -ام ا÷م -ه-ور ال-ذي
ت -ن -ق-ل Ÿشش-اه-دت-ن-ا ⁄ ،ن-ك-ن ‘ ي-وم-ن-ا
وخانتنا الفعالية أامام اŸرمى أ’ننا ⁄
نحسشن تسشجيل كل الكرات التي جاءت
داخ-ل م-ن-ط-ق-ة ال-ع-م-ل-ي-ات ب-ال-قرب من
ا◊ارسس ال -غ -ي -ن -ي «ي -ات -ارا» خ-اصش-ة ‘
الششوط الثا ،Êوبا◊ديث عن أارضشية
اŸيدان لعبنا على مÓعب كارثية ‘
إاف - -ري - -ق - -ي - -ا م - -ن- -ه- -ا مÓ- -عب ب- -عششب
اصشطناعي وأاخرها ’ Áكن تسشميتها
ÓÃعب ك -رة ق -دم ،وك -ن -ا ن -ع-ود دائ-م-ا

ب-ا’ن-تصش-ارات م-ن أادغ-ال إاف-ري-ق-يا إاذن
ا◊ديث عن نوعية العششب ‘ ا÷زائر
’ ي -ج -دي ن -ف -ع-ا أ’ن-ن-ا ه-ن-ا ‰لك رÃا
أاحسشن أارضشية ‘ إافريقيا.
أا’ تتخوف من توقف ديناميكية
ال-ف-وز ب-ال-نسس-بة للمنتخب الوطني
ع -ل -ى ه -ذا اŸل-عب  ..و ه-و اŸت-ع-ود
على ا’نتصسارات ‘ تشساكر ؟
’ نفكر بهذا اأ’مر بتاتا ،ملعب 5
جويلية كغÒه من اÓŸعب ا÷زائرية

بطولة العا ⁄للجمباز

اأ’خرى ‘ ،أاي مكان نلعب فيه نكون
م -ط -ال -ب Úب -ال -ف-وز و’ غ Òأ’ن-ن-ا ‰ث-ل
اأ’لوان الوطنية وثقافتنا الفوز على كل
اŸنافسش Úوليسس لنا ›ال آاخر ،و’
يجب أان نفكر ‘ هذا اأ’مر بتاتا.
أا’ ت -ت -خ -وف أان ي-ت-أاث-ر الÓ-ع-ب-ون
بعد رد فعل جمهور  5جويلية ؟
الÓعبون Îﬁفون ونحن لسشنا خائفÚ
من هذا اأ’مر ،نحن من نلعب وليسس
للملعب دخل ‘ النتيجة النهائية ،نحن
’ نركز على هذه اأ’مور و’ نعطي
أاهمية كبÒة لردود فعل اŸناصشرين،
صشحيح يجب على ا÷ميع أان يقف وراء
اŸن -ت -خب ال-وط-ن-ي ف-ك-ل-ن-ا ‘ ال-ن-ه-اي-ة
ن -ع-م-ل م-ن أاج-ل ب-ل-وغ مصش-ل-ح-ة واح-دة
وه- -ي اŸن- -ت- -خب ،ل -ك -ن -ن -ا ن -حÎم آاراء
اŸناصشرين ومن حقهم الغضشب أ’ننا
م- -ن- -ت- -خب م- -ون- -دي -ا‹ وآام -ال الشش -عب
ا÷زائري تك Èمن مواجهة أ’خرى،
وع- -ل- -ي- -ن -ا أان ’ ن -ع -ط -ي أاه -م -ي -ة كÈى
للصشافرات وإان كان اأ’مر قاسشيا.
لقاء السسنغال يبدو صسعبا ،فكيف
سستتعاملون مع اŸباراة؟
اللقاء أامام غينيا دخلناه من أاجل الفوز
به وإاذا بنا انهزمنا ،ليسس لدينا اآ’ن
خيار آاخر سشوى الفوز على السشينغال
وبأاي طريقة كانت ،صشحيح أانها ›رد
م -ب-اراة ودي-ة م-ث-ل ل-ق-اء «غ-ي-ن-ي-ا» ال-ذي
ج -رب ف -ي -ه اŸدرب ب -عضس ال -ع -ن -اصش-ر
ا÷ديدة ،لكن بعد الهزÁة  ⁄يبق لنا
م- -ن خ- -ي- -ار آاخ- -ر سش- -وى ال- -ف- -وز أ’ج -ل
ا÷مهور ومن أاجل اسشتعادة الثقة كي ’
يتسشرب إالينا الششك.

حضشور (  )٤جمبازي Úجزائري ‘ ÚاŸوعد
Áث -ل ا÷م -ب -ازي -ون ،ف -راح ب-وف-دان،
ه Ó-ل م -ت -ي -ج-يﬁ ،م-د ب-ورق-ي-ق وﬁم-د
رغيب ،ا÷زائر ‘ بطولة العا ⁄للجمباز
ال- -ف- -ن -ي  -ف -ردي ( ذك -ور واإن -اث) ،اŸق -ررة
ب -غ Ó-سس -ك -و ،م-ن  23اأك -ت -وب -ر ا ¤ال -ف-ا—
ن -وف -م ÈواŸوؤه -ل-ة ا ¤ا’ل-ع-اب ا’أوŸب-ي-ة
بريو دي جانÒو ( اأوت .)2016
ف- -ع- -قب مشش -ارك -ت -ه -م ‘ ا’ل -ع -اب ا’ف -ري -ق -ي -ة
بÈازافيل الكونغولية واŸششوار ا÷يد الذي
ح -ق -ق -وه ب -اإه -ادئ -ه-م ا÷م-ب-از ا÷زائ-ري ،ع-دة
ميداليات ،اأخذ الرياضشيون الثÓث قسشطا من
الراحة قصشد ا’سشÎجاع ،قبل العودة ا ¤اجواء
ال-ت-دري-ب-ات ع-ل-ى ال-ت-وا‹ ،ب-ب-وف-اريك بالنسشبة لـ
م -ت -ي -ج -ي وب -ورق -اي -ق وÃن -ط-ق-ة اأف-وان ب-وم-ون
جمباز ،بفرنسشا لبوفدان.
وشش ّ-دد رئ -يسس ا’–ادي -ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ج-م-ب-از،
صشالح بوششيحة « ،الششيء اŸهم حاليا وحتى
التوجه ا ¤غÓسشكو ،يوم السشبت القادم ،هو
ا◊فاظ على الرياضشي Úوا’بقاء على لياقاتهم
البدنية وجاهزياتهم ا ¤يوم اŸنافسشة».
بالنسشبة للطاقم الفني ،فاإن ا÷مبازي Úالذين

” ا’حتفاظ بهم للمونديال هم ا’حسشن عل
اŸسشتوى الوطني ومواهب ششابة واعدة ولديهم
ما يÈهنون عليه.
واأوضش -ح م -ن ج-ه-ت-ه ،م-درب اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي
للذكور ،عبد اÛيد حاجي« ،هوؤ’ء هم اآمال
ا÷زائ -ر خ Ó-ل ه -ذا ا◊دث ال -ري -اضش -ي ال -ه-ام
ال -ذي Áن -ح م -ك -ان Úاإث -ن Úل -ل -ق -ارة السش-م-راء،
ل- -ل- -مشش- -ارك- -ة ‘ ا’ل -ع -اب ا’وŸب -ي -ة ب -ري -و دي
جانÒو».
وخÓل مونديال غÓسشكو ،يجري التنافسس ‘
سشتة اأصشعدة وهي :ا◊صشان  -ذكور ،-القفز،
العمود الثابت ،العمودان اŸتوازيان ،ا◊Óقات
وال -بسش -اط .وي -ت -م اح-تسش-اب ال-ف-ائ-زي-ن ،ب-حسشب
›موع النقاط اŸتحصشل عليها.
وي -ب-دو اأن رئ-يسس ال-ه-ي-ئ-ة ال-ف-دي-رال-ي-ة ،م-ق-ت-ن-ع-ا
بحظوظ تاأهل ا÷زائري ،Úقائ« ،Óنذهب ا¤
غÓ-سش-ك-و م-ن اأج-ل ح-ظ-وظ ح-ق-ي-ق-ي-ة ’فتكاك
بطاقة واحدة موؤهلة ا ¤ا’لعاب ا’وŸبية بريو
دي جانÒو ( باإمكان بلد تاأهيل رياضشي واحد
فقط) .الرياضشيون ا÷زائريون ا’أربعة سشوف
لن يسشتسشلموا وسشيكافحون من اأجل الدفاع عن

حظوظهم والتاأهل» .وبا’ضشافة ا ¤البطاقتÚ
اŸوؤه -ل -ت Úل-ل-ق-ارة ا’ف-ري-ق-ي-ةÁ ،ن-ح م-ون-دي-ال
غÓسشكو ÷مبازي القارة ،فرصشة اأخرى للتاأهل
اإذا ما ‚حوا ‘ اإنهاء اŸنافسشة ضشمن الـ 24
ا’أوائ -ل .ك -م -ا اأن-ه عÓ-وة ع-ل-ى ح-ظ-وظ ،هÓ-ل
م -ت -ي -ج -ي وﬁم -د ب -ورق -ي -ق ،سش -ي-عّ-ول ا÷م-ب-از
ا÷زائري على الششابة الناششئة ،فراح بوفدان
اŸقيمة بفرنسشا.
وت- -دخ- -ل ب- -وف -دان السش -ب -اق ‘ اأرب -ع -ة اأصش -ع -دة
(العمود القار ،العمودان غ ÒاŸتوازيان ،القفز
على ا◊صشان وا◊ركات ا’أرضشية) وسشيكون لها
ن -فسس ال -ه -دف وه -و اف -ت -ك -اك ت -اأششÒة م -ن بÚ
ال -ت -اأششÒت ÚاŸم -ن -وح -ت’ Úإف -ري -ق-ي-ا لÓ-ل-ع-اب
ا’وŸبية . 2016 -
الرياضشية ا÷زائرية التي تششارك للمرة الثانية
‘ م -ث-ل ه-ذه اŸواع-ي-د ال-دول-ي-ة ب-األ-وان ال-راي-ة
الوطنية ،سشتتحدى منافسشات تعرفهن وسشبق لها
ا’ح- -ت -ك -اك ب -ه -ن بÈازاف -ي -ل .وي -ت -ع -ل -ق ا’أم -ر
ب -ج -م -ب -ازي -ي ج -ن -وب اإف -ري -ق -ي -ا ،مصش-ر ،ت-ونسس
اŸغ -رب .وت -ع -رف ب -ط -ول -ة ال -ع -ا ⁄ب -غÓ-سش-ك-و،
مششاركة حوا‹  525جمبازياÁ ،ثلون  80بلدا.

إا–اد العاصشمة يواجه مولودية بجاية وعينه
على اسشتعادة الصشدارة
يلتقي ،سسهرة اليوم ،فريق إا–اد العاصسمة مع نادي مولودية بجاية من أاجل
رسسم وقائع اŸباراة اŸتأاخرة عن ا÷ولة الـ  6من الرابطة اÎÙفة «موبيليسس»
Ãلعب «عمر حمادي» ،بداية من السساعة الـ . 19.00

نبيلة بوقرين
ت -ع -د ه -ذه اŸواج -ه -ة م -ه -م -ة ب -ال -نسش -ب -ة أ’ب-ن-اء
سش -وسش -ط -ارة م -ن أاج -ل ال -ع-ودة إا ¤صش-دارة سش-ل-م
الÎتيب ،حيث يصشبح ‘ رصشيد اإ’–اد  15نقطة
‘ حال أاضشافوا ثÓث نقاط أاخرى أامام مولودية
ب -ج -اي -ة ‘ ل -ق -اء ال -ي-وم  ..ول-ه-ذا ف-إان الÓ-ع-بÚ
سشيدخلون إا ¤اŸيدان بنية الفوز دون غÒه من
أاجل تأاكيد النتائج اإ’يجابية التي يحققها النادي
‘ الفÎة ا◊الية.
وبالتا‹ فإان أاششبال حمدي أامام فرصشة سشانحة
للمواصشلة ‘ حصشد ا’نتصشارات أ’نهم يسشÒون
‘ ال -ط -ري -ق الصش -ح-ي-ح ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤اŸع-ن-وي-ات
ال-ع-ال-ي-ة ال-ت-ي ي-ت-م-ت-ع ب-ه-ا ع-ن-اصشر التششكيلة بعد
التأالق قاريا بالوصشول إا ¤نهائي رابطة اأ’بطال
وﬁل -ي -ا ه -م ‘ م -ق -دم -ة الÎت -يب ب -ال-ع-ودة إا¤
اللقاءين اŸتأاخرين بسشبب ا’رتباطات القارية.
ك -م-ا ي-ه-دف الÓ-ع-ب-ون إا ¤اإ’ب-ق-اء ع-ل-ى ال-زاد
كام ‘ Óالديار Ãا أانهم Áلكون ›موعة ششابة
وم -ت -ك -ام -ل -ة وب -إام-ك-ان ال-رج-ل اأ’ول ع-ل-ى رأاسس
ال-ن-ادي ال-ع-اصش-م-ي اسش-ت-غÓ-ل ال-ف-رصش-ة م-ن أاج-ل
إايجاد ا◊لول على مسشتوى الهجوم من خÓل
اÿيارات التي سشيتبعها قبل خوضس غمار نهائي
اŸن -افسش -ة ال -ق -اري -ة ب -ع -دم -ا وج -د صش -ع -وب -ة ‘
التسشجيل خÓل مباراة العودة من الدور نصشف
النهائي.
–Óاد من
إاضشافة إا ¤اسشتفادة الطاقم الفني ل إ
عودة العناصشر الدولية التي ششاركت ‘ النصشف
اأ’ول من تربصس اŸنتخب الوطني الذي يتواصشل

بسشيدي موسشى واأ’مر يتعلق بكل من ا◊ارسس
زم -ام -وشس و ال -ع-ر‘ ال-ل-ذان سش-رح-ه-م-ا ال-ن-اخب
ال- -وط- -ن- -ي غ -ورك -وف م -ن أاج -ل ت -ق -د Ëال -دع -م
لفريقهم ‘ اÿرجة اŸقبلة أ’ن اŸواجهة مهمة
بالنسشبة ’سشتعادة الصشدارة من جديد خاصشة ‘
ظل اإ’صشابة التي يعا Êمنها بلجي.‹Ó
من جهتهم ،عناصشر مولودية بجاية سشيأاتون إا¤
العاصشمة من أاجل العودة بنتيجة إايجابية من
خارج الديار تسشمح لهم بالصشعود إا ¤اŸراكز
اأ’وÃ ¤ا أان فارق النقاط متقارب جدا بÚ
ال- -ن- -وادي ‘ ال- -فÎة ا◊ال- -ي- -ة وه- -ذا م -ا ي -دف -ع
بالÓعب Úبالبحث عن فرصشة رفع رصشيدهم إا¤
 13نقطة ‘ مرحلة الذهاب حتى تكون لقاءات
اإ’ياب أاك Ìسشهولة أ’نها سشتجنبهم الضشغط.
كما توجد عدة عوامل أاخرى قد تخدم الضشيوف
أاك Ìو هي ارتباط اإ’–اد باŸنافسشة القارية ما
يعني أان الÓعب Úسشيتخوفون من عامل اإ’صشابة
ولهذا سشيلعبون بحذر حتى يضشمنوا تواجد كل
ال -ت-ع-داد ‘ ن-ه-ائ-ي راب-ط-ة اأ’ب-ط-ال ال-ت-ي ي-رك-ز
عليها كثÒا القائم Úعلى النادي العاصشمي وهذا
م -ا ي -ع -ن -ي أان الضش -غ -ط سش -ي-ك-ون ع-ل-ى أاصش-ح-اب
اأ’رضس وا÷م -ه -ور ع -كسس ع -ن -اصش -ر اŸول -ودي -ة
الذين يلعبون مباريات الدوري اÙلي فقط.
وبالتا‹ فإان مواجهة اليوم سشتكون مثÒة أ’ن
ال -ع -اصش -م-ي Úي-ري-دون ت-أاك-ي-د ت-أال-ق-ه-م ‘ ال-فÎة
ا◊الية قاريا واإ’بقاء على النقاط ‘ الديار
ع -ل-ى حسش-اب م-ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة ال-ت-ي ت-رغب ه-ي
اأ’خرى ‘ العودة بنتيجة إايجابية أامام اإ’–اد
اŸدعوم بأانصشاره ويبقى اŸيدان هو الفاصشل
الوحيد ‘ النهاية.

وداد تلمسسان

بلعطوي مدربا جديدا للفريق
توصسل عمر بلعطوي إا ¤اتفاق مع إادارة
وداد ت-ل-مسس-ان Óÿف-ة ب-وع-ل-ي ال-ط-يب ع-ل-ى
رأاسس ال-ع-ارضس-ة ال-ف-ن-ي-ة ل-ه-ذا ال-ف-ري-ق ال-ذي
ينشسط ‘ القسسم الوطني للهواة للمجموعة
ال -غ -رب-ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم ،حسسب م-ا ع-ل-م ل-دى
النادي.
وسشيششرع عمر بلعطوي ‘ مهامه ا÷ديدة ،أامسس،
–سش- -ب- -ا Ÿواج- -ه- -ة غ- -ا‹ م- -عسش- -ك- -ر ،حسشب ذات
اŸصشدر الذي أاضشاف أان صشفراوي سشيسشاعده ‘
هذه اŸهمة التي ترمي إا ¤اعطاء نفسس جديد
ل -ل -ف -ري -ق ب -ع -د ت -عÌات -ه اŸت -ك -ررة داخ -ل وخ-ارج
ميدانه.
وللتذك ،Òفإان وداد تلمسشان يحتل اŸرتبة ا◊ادية
عششر بعد ثÓث جو’ت من بطولة القسشم الوطني
للهواة للمجموعة الغربية.

البطولة الوطنية العسسكرية ماب ÚاŸدارسس للجيدو

مششاركة  ١٩٦مصشارع ‘ اŸنافسشة

نشس -ط  196مصس -ارع Áث-ل-ون  12فريقا،
اأمسس ،ب-اŸدرسس-ة ال-ع-ل-ي-ا ال-ب-حرية «اÛاهد
اللواء ﬁمد بوتيغان» ،بتمنفوسست (شسرق
ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة) م -ن -افسس-ات ال-ب-ط-ول-ة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ال- -عسس- -ك- -ري- -ة م -ا ب ÚاŸدارسس
للجيدو ( ذكور واإناث).
وا’أوزان اŸعنية باŸناز’ت عند الذكور هي اأقل
من  60كلغ 66 ،كلغ 73 ،كلغ 81 ،كلغ 90 ،كلغ ،اأقل
من  100كلغ واأك Ìمن  100كلغ.
اأما لدى ا’ناث ،فا’أوزان اŸسشجلة ‘ الÈنامج
هي اأقل من  48كلغ 52 ،كلغ 57 ،كلغ 63 ،كلغ70 ،
كلغ 78 ،كلغ واأك Ìمن  78كلغ.
ويتوخى اŸوعد الرياضشي الذي يختتم ،بعد ظهر
اليوم ،باجراء اŸناز’ت النهائية ‘ الفردي
وبحسشب الفرق ا ¤ترقية ‡ارسشة الرياضشة ‘
صش- -ف -وف ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب -ي وب -ا’أخصس
ري- -اضش- -ة ا÷ي -دو ،م -ا يسش -م -ح ل -ه -ذا السش -لك م -ن

اك- -تشش- -اف اŸواهب وا’سش- -ت- -ف- -ادة م- -ن اÈÿات
وال- -ت- -ج -ارب م -ن ﬂت -ل -ف ال -ب -ط -و’ت ا÷ه -وي -ة
والوطنية والتي بدورها “ثل اÿزان ا◊قيقي
للمنتخبات الوطنية ،بحسشب اŸنظم.Ú
واأكد العميد صشالح بوقرن ،قائد اŸدرسشة العليا
البحرية بتمنفوسشت ‘ الكلمة ا’فتتاحية التي
األ-ق-اه-ا ب-اŸن-اسش-ب-ة ع-ل-ى «ا’أه-م-ي-ة ال-ب-الغة التي
توليها القيادة العليا من اأجل ‡ارسشة الرياضشة
‘ ح- -ي- -اة ا’أف- -راد ال- -عسش- -ك- -ري Úوم- -ا ل- -ه- -ا م- -ن
انعكاسشات ايجابية ‘ تهيئتهم كمقاتل Úوكذا
دورها ‘ تعزيز التÓحم والتضشامن ب Úافرد
ا÷يشس».
ي -ذك -ر اأن مصش -ارع -ي اŸدرسش -ة ال-ع-ل-ي-ا ال-ب-ح-ري-ة
ب -ت -م -ن-ف-وسشت حصش-دوا السش-ن-ة اŸاضش-ي-ة اأغ-ل-ب-ي-ة
األ-ق-اب م-ن-افسش-ات ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-عسش-كرية
ماب ÚاŸدارسس للجيدو (ذكور -اإناث /فردي
وبحسشب الفرق).

ا’ثنين  ١٢أاكتؤبر  ٢٠١٥م
ا ل مؤ ا ف ق ل ـ  ٢ 8ذ ي ا ل ح ج ة  ١ 4 ٣ ٦ه ـ
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الهج ـرة أاسسـأسس حضس ـأري ‘ ثقـأف ـة القـ ـرآان
جاء ‘ ا◊ديث الششريف عن ا◊بيب اŸصشطفى ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ‘‘ :اŸهاجر من هاجر ما نهى الله‘‘  ..لقد هاجر رسشول
الله ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ من مكة إا ¤اŸدينة منذ أاك Ìمن أاربعة عششر قرنا ،حام Óمعه ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ Œربة زاخرة من
’سشÓمية ،هاجر قبل تلك الهجرة بروحه الفياضشة باعثا الرحمة
’نسشانية وا◊ياة كلها لبناء اŸدينة ا إ
ا’نفتاح على الله وآافاق الكون وا إ
’سشÓمي كله هجرة ا◊ق
’رضض إا ¤السشماء ‘ معراجه ،وبعث لنا ع Èالزمن ا إ
على العا ‘ ÚŸرحاب غار حراء ،هاجر حبيب الله من ا أ
’Áان أان نهاجر
للباطل ،علمنا اŸصشطفى ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ من خÓل حركته ‘ ا◊ياة وانتقا’ته ‘ ا÷غرافية والزمن وا◊كمة وا إ
’صشيل ،الهجرة
’سشÓم ا أ
’يام نعيشض مناسشبة عظيمة من مناسشبات ا إ
’نسشانية ‘ وجداننا ‘ .مثل هذه ا أ
الهجرة ا◊قة ’ الباطلة التي تقتل ا إ
’نسشانية والÎبوية والرسشالية ،هجرة من الظلم للحق وا◊رية ،هجرة من
النبوية ،تلك اŸدرسشة اŸتكاملة ‘ كل أابعادها الروحية وا إ
الظلمات إا ¤النور .

ك - - -ي- - -ف ن- - -ع- - -يشس ه- - -ذه
اÙطة اإ’سصÓمية الرائعة
ب-ك-ل مشص-اه-ده-ا وسص-ؤاب-قها
ول -ؤاح -ق-ه-ا وشص-خصص-ي-ات-ه-ا؟
با÷مؤد الفكري وا÷فاف
ال -روح -ي أام Ãاذا؟ ت -ع -ال -ؤا
ن -ف -ك -ر م -ل -ي -ا ‘ ع Ó-ق -ت-ن-ا
ب -ال -ت-أاري-خ ال-ه-ج-ري ل-ن-ف-ه-م
ونسص-ت-ؤعب أان ال-ه-ج-رة ه-ي
أاسص -اسس اج -ت -م -اع -ي ث -ق-ا‘
حضصاري ‘ ثقافة القرآان،
’ب - -د أان ت - -ت - -ح - -رك ل - -يسس
لتفسصد التؤازن ،ولتهرب من
اŸسص -ؤؤول -ي-ة ول-ت-ح-رق ورق-ة
ال- -ع- -ه- -د واأ’م- -ان -ة ،ه -ك -ذا
ع-ل-م-ت-ن-ا ه-ج-رة ال-رسصؤل أان
ن -ع -يشس ال -ه -ج -رة ب-ال-روح ’
با÷سصد ،بالتؤبة ’ بالذنب،
ب -الصص -دق ’ ب -ال -ك -ذب وب -ال -ع -ل-م ’ ب-ا÷ه-ل،
با◊ياة ’ باŸؤت ،بالرفق ’ بالعنف تعالؤا
نهاجر الهجرة الؤاعية ’ الهجرة ا’نتحارية،
ت -ع -ال -ؤا ن -ه-اج-ر ب-ف-ك-رن-ا م-ن خÓ-ل خ-ط-اب
اŸن Èال- -ت- -ق- -ي وصص- -ؤت اإ’عÓ- -م ال- -رشص- -ي -د
وال-ك-ل-م-ة ال-ط-ي-ب-ة والسص-ي-اسص-ة اإ’نسصانية التي
تغني العقل والروح وا◊ياة بثقافة الهجرة
الراشصدة و‘ مشصؤار هجرتنا ’بد أان نهاجر
أاو’ ودائما Ÿدرسصة النبي ـ صصلى الله عليه
وسص -ل -م ـ وأاصص-ح-اب-ه ال-ك-رام ون-ت-زود ب-اإ’Áان
واÿل-ق ال-ع-ظ-ي-م وال-ت-ق-ؤى السص-ليم لنسصتؤحي
قيم الهجرة ا◊قة

الهجرة النبوية دروسض ومعا⁄

ب -ع -د أان ‚حت ب -ي -عت ال -ع -ق -ب-ة ال-ث-ان-ي-ة،
وأاصصبح اأ’نصصار Áثلؤن عدًدا ’ بأاسس به ‘
اŸدينة اŸنؤرة َوقبِل اأ’نصصار أان يسصتقبلؤا
رسصؤل الله ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ ،وأان
يحمؤه ‡ا يحمؤن منه نسصاءهم وأابناءهم
وأامؤالهم  ،جاء الؤحي إا ¤رسصؤل الله ـ صصلى
الله عليه وسصلم ـ يأاذن له بفتح باب الهجرة
أ’صصحابه إا ¤اŸدينة اŸنؤرة..
لئَِكُة َظاِلِمي
م إْلَم آ
{ ِإsن إsلِ-ذيَ-ن َتَ-وsف-اُه ُ
َأإْنُ-ف-سِشِ-هْ-م َق-اُل-وْإ ِف-ي-مَ ُك-نُ-تْ-م َقاُلوْإ ُكsنا
م َتُكْن
ُمْ-سشَ-تْ-ضشَ-عِ-فَِ Úفي إ َأ
’ْرضِض َقاْلَوْإ أإَلَ ْ
ِ
ِ
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َ
َ
ْ
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َ ْ َ
َأإْرضُض إلّلِه َؤإسِشَعًة َفُتَها ُ
ِ
Òإ * ِإ ’s
ش
ص
م
ت
ء
ً
م َجَ-هs-ن-مُ َؤسَش-ا ْ َ
َمْ--أاَؤإُهْ -
ِ
ِ
َ
َ
جالِ َؤإلنَ uسشاء َؤإْلِوْلَدإِن
ر
ل
إ
ن
م
Ú
ف
إْلُم ْسشَتضْشَع
َ u
’ َي ْسشَتِطيُعونَ ِحيَلًة َؤ َ
َ
’ َيْهَتُدؤَن سَشِبي ً
ل*
م َؤَكاَن
َفُأاْؤَلـِئ َ
ك َع َسشى إلّلُه َأإن َيْعُفَو َعْنُه ْ
إلّلُه َعُفvوإ َغُفوًرإ * َؤَمن ُيَهاِجْر ِفي سَشِبيلِ
Òإ َؤسَشَعًة
إلّلهِ َيِجْد ِفي إ َأ
’ْرضضِ مَُرإَغًما َكِث ً
َؤَم-ن َي-خُْ-رْج ِم-ن بَْ-يِ-تِ-ه مَُ-ه-اِجً-رإ ِإلَى إلّلهِ

الـ ـ ـ ـ ـرأاي
اإ’سشÓمي
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العدد

هام جدا

هذه الصصفحة –تؤي على آايات قراآنية كرÁة
واحاديث نبؤية شصريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشصكرا

١٦848

هـ ـ ـل اŸع ـ ـ ـ ـأصسي بع ـد ا◊ ـ ـج تبطلـ ـه؟

فإاذا فعل ا◊اج منكًرا أاو معصصية بعد أاداء فريضصة ا◊ج فإان ذلك اŸنكر أاو هذه اŸعصصية
’ تبطل ا◊جة؛ أ’ن فعل ا◊سصنات ’ يبطله ارتكاب السصيئات ،وإان كانت تنقصس من ثمرتها
وتقلل من ثؤابها .ذلك أ’ن الله عّز وجل يحاسصب الناسس على كل صصغÒة وكبÒة ،من طاعة اأو
معصصية ،واŸيزان يؤم القيامة هؤ ا◊كم ،حيث تؤضصع ا◊سصنات ‘ كفة والسصيئات ‘ كفة،
ويتب Úأايهما أاثقل ،فيكؤن إاما ﬁسصًنا أاو مسصيًئا ،وعلى ذلك يÎتب الثؤاب والعقاب {فمن
يعمل مثقال ذرة خًÒا يره ،ومن يعمل مثقال ذرة شصًرا يره}( ،الزلزلة اآ’ية  7ـ .)8
{ونضصع اŸؤازين القسصط ليؤم القيامة ف Óتظلم نفسس شصيًئا وإان كان مثقال حبة من خردل
أاتينا بها وكفى بنا حاسصب( ،}Úاأ’نبياء اآ’ية .)47
واŸطلؤب من اŸسصلم أان تكؤن حجته صصادقة مÈورة ،وأان يظهر أاثرها ‘ نفسصه وسصلؤكه
بعد ا◊ج ،فيتؤب ،وينيب إا ¤الله ،ويعمل الصصا◊ات و’ يعؤد إا ¤سصÒته اأ’و ¤إان كان ‡ن
ظلمؤا أانفسصهم ،وارتكبؤا شصيًئا من اŸؤبقات ،بل يجعل صصفحته بيضصاء ،وصصلته بالله وثيقة،
وتلك هي ثمرة ا◊ج اÈŸور الذي ليسس له جزاء إا’ ا÷نة.

صسلة الرحم تزيد ‘ العمر وبركة ‘ الرزق

جُرُه
م ُيْدِرْكُه إْلَمْو ُ
ت َفَقْد َؤَق َ
ع َأإ ْ
َؤَرسُشوِلِه ُث s
َعلى إلّلِه َؤَكاَن إلّلُه َغُفوًرإ sرِحيًما}.
ه- -ذه ه- -ي ال -ه -ج -رة ..ل -يسصت ه -روب ً-ا و’
فرارا ً ،بل كانت اسصتعدادا ً ليؤم عظيم..
ل - -ذلك ع ّ- -ظ - -م ال - -ل - -ه جv- -دا م- -ن أاج- -ر
جُرؤإ ِفي سَشِبيلِ
اŸهاجرينَ{ ..ؤإsلِذيَن َها َ
s
م إلsلُه ِرْزًقا
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م ُقِتُلوإ َأإْؤ َماُتوإ َلَيْرُز َ ُ
إلsلِه ُث s
حَ --سشً-ن-ا َؤ ِإ sن إلs-لَ-ه َلُ-هَ-و َخْ-يُ-ر إلs-رإِزِق* Úَ-
َ
م
َلُيْدِخَلsنُهم tمْدَخًل َيْرضَشْوَنُه َؤ ِإsن إلsلَه َلَعِلي ٌ
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حِلي ٌ
صص -در اأ’م -ر ال -ن -ب -ؤي ÷م -ي -ع اŸسص-ل-مÚ
القادرين على الهجرة أان يهاجروا ،لكن ⁄
يبدأا هؤ ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ ‘ الهجرة
إا’ بعد أان هاجر ا÷ميع إا ¤اŸدينة..
ونسص -ت -ط -ي -ع أان نÓ-ح-ظ ب-عضس اÓŸم-ح
ال- -ه- -ام -ة ل -ه -ج -رة اŸسص -ل -م Úم -ن م -ك -ة إا¤
اŸدينة:
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الsلُه َعْنُه أان َرسُصؤَل الsلهِ ـ صَصsلى اللُsه َعَلْيهِ َوسَصsلمَ
ـ ق -ال« :إاِsنَ-م-ا ا ْ َأ’ْعَ-م-اُل ِب-الu -نs-ي-اِتَ ،وإاِsنَ-م-ا ِلُ-كu-ل
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ومع أان الهجرة للزواج ليسصت ﬁرمة..
ومع أان الهجرة إ’صصابة الدنيا ا◊Óل ليسصت
ﬁرمة ..لكن هذه هجرة ليسصت كالهجرة
لبناء أامة إاسصÓمية.
الهجرة الكاملة لكل اŸسصلم ⁄ Úتكن إا’
بعد أان أاُغلقت أابؤاب الدعؤة “اًما ‘ مكة..
وق- -د أاغ- -ل- -قت أاب- -ؤاب ال- -دع -ؤة م -ن -ذ ث Ó-ث
سص -ن -ؤات ..ب -ع -د م -ؤت أاب -ي ط -الب والسص -ي-دة
خديجة رضصي الله عنها ..ومنذ ذلك التاريخ،

والرسصؤل ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ يخطط
للهجرة.
الهجرة كانت للجميع ،وذلك على خÓف
ال -ه -ج -رة إا ¤ا◊بشص -ة وال -ت -ي ك -انت ل -ب -عضس
اأ’فراد دون اآ’خرين ..والسصبب أان طبيعة
اŸك -ان وظ -روف -ه ت -خ -ت-ل-ف م-ن ا◊بشص-ة إا¤
اŸدي -ن-ة ..ف-اŸسص-ل-م-ؤن ال-ذي-ن ه-اج-روا إا¤
ا◊بشص -ة ك -ان -ؤا ي -ري-دون ح-ف-ظ أان-فسص-ه-م ‘
مكان آامن حتى ’ يسصتأاصصل اإ’سصÓم بالكلية
Óبادة.
إاذا تعرضس اŸسصلمؤن ‘ مكة ل إ
الهجرة النبؤية إا ¤اŸدينة كانت هجرة
م -ن -ظ -م -ة م-رت-ب-ة ،أا ُع-د ل-ه-ا بصص Èوب-ح-ك-م-ة
وبسص -ي -اسص -ة وف -ق -ه ،ف -ال-عشص-ؤائ-ي-ة ل-يسصت م-ن
أاسصاليب اإ’سصÓم.
بهذه الهجرة الناجحة “ت مرحلة هامة
م -ن م -راح -ل السصÒة ال-ن-ب-ؤي-ة ،وه-ي اŸرحلة
اŸكية ،وهي مرحلة ذات طابع خاصس جvدا.

أاول من اسشتعمل التقو Ëالهجري ‘
’سشÓم؟
اإ

اŸشص- -ه- -ؤر أان أاول م -ن أاّرخ ب -ال -ه -ج -رة ‘
اإ’سصÓم هؤ عمر بن اÿطاب رضصي الله عنه
‘ سص -ن -ة سص -ب-ع عشص-رة ل-ل-ه-ج-رة ،ف-ق-د أاخ-رج
ا◊اكم عن الشصعبي أان أابا مؤسصى كتب إا¤
عمر :إانه يأاتينا منك كتب ليسس لها تاريخ،
ف -ج -م -ع ع -م -ر ال -ن -اسس ،ف-ق-ال ب-عضص-ه-م :أارخ
باŸبعث ،وبعضصهم أارخ بالهجرة ،فقال عمر:
الهجرة فرقت ب Úا◊ق والباطل ،فأارخؤا
بها ،وذلك سصنة سصبع عشصرة ،فلما اتفقؤا قال
ب-عضص-ه-م :اب-دأاووا ب-رمضص-ان ف-ق-ال ع-م-ر :ب-ل
اÙرم ،فإانه منصصرف الناسس من حجهم
فاتفقؤا عليه.

Gاdل¡هéج`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـôرIة Sس°س`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـqæنّ`ـáة Gا’Cألfن`ـÑب`ـ«ي`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـÉأAء

و’ شص -ك
أان ال - -ه - -ج- -رة
ه -ي إاح -دى وسص-ائ-ل
ÁÓان ‘ بداية
الؤقاية من اضصطهاد الكفر ل إ
دعؤته ،فلم تكن الهجرة النبؤية خاصصة بسصيد
اÿلق ﬁمد  -صصلى الله عليه وسصلم ـ فقد
ه -اج -ر ق -ب -ل -ه سص -ي-دن-ا إاب-راه-ي-م ع-ل-ي-ه الصصÓ-ة
والسصÓم ح Úوقف قؤمه ضصده وعادوه ،بل كان
أاقرب الناسس إاليه من يعاديه ،وهؤ أابؤه ،أاو عمه
كما يذكر بعضس اŸفسصرين .وهذا ما حدث
للنبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ فقد عاداه أاقرب
ال- -ن- -اسس إال -ي -ه ع -م -ه أاب -ؤ ل -هب ،ي -دور م -ع -ه ‘
اأ’سص -ؤاق ،ف -ي -بشص -ر ال -رسص -ؤل ب-دع-ؤت-ه ،وي-ق-ؤل
للناسس« :قؤلؤا ’ :إاله إا’ الله» ،فيقؤل أابؤ لهب
معقبا على كÓمه ’« :تصصدقؤه إانه كذاب»،
فيسصأال من ’ يعرف :من هذا؟ فيقؤل أاهل
مكة :هذا ﬁمد يدعؤ إا ¤دين جديد ،وهذا
عمه أابؤ لهب يكذبه.

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

الهجرة ومعانيها اŸتجددة

هذه الهجرة التي يفر بها اŸسصلم بدينه
خؤفا عليه ،والتي من أاجلها يÎك ماله ووطنه
وŒارت -ه م -ع -ن -ى م -ت -ج -دد ع -ل -ى م -ر ال-عصص-ؤر
والدهؤر ،وÁكن ا’سصتئناسس ‘ ذلك بقؤله عز
م ؤأإَْبَ-ن-اُؤؤُكْ-م
وج- - - -لُ{ :قْ--ل إن َك--ا َن آإبَ--اُؤؤُكْ -
ؤإْخَ-وإُنُ -
كْ-م ؤأإَْزَؤإُجُك ْ
م َؤَعشِشَُÒتُكْم ؤأإَْمَوإلٌ
إْقَ-تَ-رْفُ-تُ-م-وَه-ا ؤِتَ-ج-اَرٌة َتْخَششْو َن َك َسشاَدَها
ؤَمَ-سش-ا ِ
حs-ب إَلْ-يُكم مَuن إلsلِه
كُ-ن َتْ-رضَشْ-وَنَ-ه-ا أإَ َ
حsتى
ؤَرسُشولِِه ؤِجَهاٍد ِفي سَشِبيِلِه َفَتَرsب ُصشوإ َ
م
َيْ-أاِتَ-ي إلs-لُ-ه ِبَ-أاْمِ-رهِ ؤإلs-لُ-ه ’ َيْ-ه-دِي إلَ-قْو َ
إلَفاسِشِق َ
.}Ú
ولعل هذا اŸعنى هؤ الذي أاراده النبي ـ
صصلى الله عليه وسصلم ـ بقؤله« :واŸهاجر من
هجر ما نهى الله عنه» ،ولؤ ‘ ذلك هجرة
اŸكان.
ومن القد Ëحكى النبي ـ صصلى الله عليه
وسصلم ـ لنا قصصة الرجل الذي قتل تسصعة وتسصعÚ
ن-فسص-ا ،واسص-ت-ف-ت-ى أاع-ب-د أاه-ل اأ’رضس ،ف-ج-ه-ل،

وأاضصله بإافتائه أا’ تؤبة له ،فقتله ،وأاكمل به
اŸائة ،ثم اسصتفتى أاعلم أاهل اأ’رضس ،فدله
ع -ل-ى ال-ه-ج-رة سص-ب-ي Ó-ل-ل-ت-ؤب-ة ،وا◊ف-اظ ع-ل-ى
الدين فهاجر ،ثم مات ‘ الطريق؛ فكان ما
كان من خصصام اÓŸئكة حؤله ،وأاخذ مÓئكة
الرحمة له؛ ليكؤن من عباد الله اŸرحؤم،Ú
بعد أان سصلك طريق الهجرة.
وح Úت -ك -ؤن ال -ه -ج -رة ل -ل -ه ف -رارا ب -ال-دي-ن،
تتصصاغر أامامها شصهؤات النفسس كلها ،من اŸال
وا÷اه واأ’رضس وغ Òذلك ،وهذا ما حدث مع
صصهيب الرومي  -رضصي الله عنه  ،-فقد أاراد
ال -ه -ج -رة ل -ل -ن -ب -ي  -صص-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسص-ل-م -
فاعÎضصه أاهل مكة ،وقد كان صصهيب عبدا،
فكاتب سصيده ،وأاصصبح حvرا ،ثم أاصصبح تاجرا،
فسصاومه أاهل مكة على غناه وŒارته ،فÎك
لهم دنياه ،لينال رضصا الله تعا ،¤وŸا علم النبي
ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ بذلك فرح به قائ:Ó
«ربح البيع أابا يحيى».

ق -ال ال-ل-ه ت-ع-ا« :¤وات-ق-ؤا
ال - -ل - -ه ال - -ذي تسص- -اءل- -ؤن ب- -ه
واأ’رحام».
صص -ل-ة ال-رح-م م-تصص-ل-ة بÈ
الؤالدين بعد وفاتهما ،وهي
اإ’حسص- -ان إا ¤اأ’ق -رب Úم -ن
ذوي ال- - - -نسصب واأ’صص - - -ه - - -ار
والعطف عليهم والرفق بهم.
وه -ي ح -ف -ظ ل -ل -م-ج-ت-م-ع-ات
وط- - - - -اع- - - - -ة ل - - - -رب اأ’رضس
والسصماوات ،ينال بها الفضصل
وي -رج -ى ب-ه-ا ال-ك-رم وي-ط-لب
ب -ه -ا ال -ع -ف -ؤ .وه -ي ط-ؤل ‘
ال - -ع - -م- -ر وب- -رك- -ة ‘ ال- -رزق
وسصعادة ‘ الدنيا وذكر بعد
الؤفاة وفÓح للشصعؤب ،وهي
 Óالقلؤب حبا وتزيد من
“ أ
ال - -ب - -اري ق - -رب - -ا..وه- -ا ه- -ؤ
ا◊ب - -يب اŸصص- -ط- -ف- -ى  Áأ
Ó

ح ـ ـديـث نب ـ ـوي

عن أابي هريرة رضصي اللّه
عنه قال :قال رسصؤل اللّه
ـ صصلى الّله عليه وسصلم ـ:
«ا ِ
ْ Ÿسصِلم ِ ’
ْ Ÿسصلُم أاُخؤ ا ُ
ُ
ِ
َي- -خ- -ؤُن ُ-ه َو’ َي ْ -ك -ذُب ُ-ه َو’
ْ Ÿسصِلم ِ على
َي ْ
خُذُلُهُ ،كّل ا ُ
ْ Ÿسصِ- -لِ- -م َح َ-راٌم ع ْ-ر ُضص ُ-ه
ا ُ
وَم- -الُُ- -ه َوَدُمُ- -ه ،الs- -ت ْ -ق َ-ؤى
ه -اه -ن -اِ ،ب-ح ْسصِ-ب اْمِ -رىٍء
حِقَر أاخاهُ
مَِن الشصّر أاْن َي ْ
ْ Ÿسص -ل َ-م» ق-ال الÎم-ذي:
ا ُ
حديث حسصن.

اأ’سص- -م- -اع وÁت- -ع ال- -ق- -ل- -ؤب
وينعشس اأ’فئدة وينشصر الÈ
والرحمة ‘ قؤله« :من أاحب
أان يبسصط له ‘ رزقه أاو ينسصأا
ل -ه ‘ أاث -ره ف -ل-يصص-ل رح-م-ه»
(رواه ال - -ب- -خ- -اري) .وي- -ق- -ؤل
الصص -ادق اŸصص -دوق« :صص -ل -ة
اأ’رح- - - - -ام وحسص - - - -ن ا÷ؤار
وحسصن اÿلق يعمرن الديار
وي- -زدن ‘ اأ’ع- -م -ار»( .رواه
أاح - -م - -د) .وي - -ق - -ؤل« :أاي- -ه- -ا
ال- - -ن- - -اسس :أافشص- - -ؤا السصÓ- - -م
وأاط -ع -م -ؤا ال -ط -ع -ام وصص -ل-ؤا
اأ’رح- -ام وصص- -ل- -ؤا ب- -ال- -ل- -ي- -ل
وال-ن-اسس ن-ي-ام ت-دخ-لؤا ا÷نة
بسص Ó-م»( .رواه أاح -م -د) .ث -م
اسصمع معي إا ¤هذا ا◊ديث
ال- -ذي ي- -ب Úف -ي -ه ال -رسص -ؤل ـ
صصلى الله عليه وسصلم ـ أاهمية
صصلة اأ’رحام وتقدÁها على
كسصر اأ’وثان وتؤحيد الؤاحد
الديان ،وا◊ديث ‘ رواية
مسص -ل -م ف -ي -ق-ؤل ـ صص-ل-ى ال-ل-ه
عليه وسصلم ـ« :أارسصلني الله
بصصلة اأ’رحام وكسصر اأ’وثان
وأان يؤحد الله و’ يشصرك به
شص -يء» .ف -ي -ا أاخ -ي اŸسص -ل-م،
إاع -ل -م أان م -ن ق -ط -ع رح -م -ه
قطعه الله واعلم أان قاطع
الرحم ’ يدخل ا÷نة ،قال ـ
صصلى الله عليه وسصلم ـ’« :
ي -دخ -ل ا÷ن-ة ق-اط-ع رح-م»،
(رواه ملسصم) .قاطع الرحم
معرضس للعنة الله والغضصب..
«أاولئك لهم اللعنة ولهم سصؤء

الدار» .قاطع الرحم أاعماله
مردودة عليه كما قال ـ صصلى
الله عليه وسصلم ـ« :إان أاعمال
بني آادم تعرضس كل خميسس
ليلة ا÷معة ف Óيقبل عمل
ق - -اط - -ع ال- -رح- -م»..إان ه- -ذا
ال - - -دي - - -ن ي - - -أام- - -ر ب- - -اŸؤدة
واإ’حسصان ،وا◊ب واإ’كرام
ل -ل -م -ؤؤم -ن ال -ب -ع -ي -د ف -ك -ي -ف
ب -ال -ق-ريب؟ ف-ا◊ب وال-نصص-ح
وع- -دم ال -ظ -ل -م واجب ع -ل -ى
اŸؤؤم -ن Œاه إاخ-ؤان-ه م-ه-م-ا
بعدت دارهم ونأات منازلهم
وعدمت قرابتهم ،فكيف به
م -ع ال-ق-ريب وال-نسص-يب؟ ج-اء
رجل إا ¤النبي ـ صصلى الله
عليه وسصلم ـ فقال :يا رسصؤل
ال -ل -ه إان ‹ ق -راب -ة أاصص -ل -ه -م
وي -ق -ط -ع -ؤ Êوأاحسص-ن إال-ي-ه-م
ويسص -ي -ئ -ؤن إاّ‹ ف -ق -ال« :ل-ئ-ن
كنت كما قلت فكأا‰ا تسصفهم
اŸل أاي ال- - -رم - -اد ا◊ار و’
ي -زال م -عك م -ن ال -ل -ه ظ-هÒ
عليهم ما دمت على ذلك»،
(رواه مسص- -ل -م) .ق -ال ت -ع -ا:¤
«خ -ذ ال -ع -ف -ؤ وأام-ر ب-ال-ع-رف
واع - -رضس ع - -ن ا÷اه - -ل،»Ú
وحينما سصأال ـ صصلى الله عليه
وسصلم ـ جÈيل عن هذه اآ’ية
ق- -ال« :إان ال- -ل- -ه ي- -أام -رك أان
تصص -ل م -ن ق-ط-عك .وت-ع-ط-ي
م- -ن ح- -رمك وت -ع -ف -ؤ ع -م -ن
ظ-ل-مك» .الّ-ل-ه-م اج-ع-ل-ن-ا من
اأ’ت -ق -ي -اء واأ’ن -ق -ي -اء ال -ذي-ن
يصصلؤن اأ’رحام.

عمر يسسأل عن معأذ

صصلى عمر بن اÿطاب بالناسس الفجر ثم التفت ..فقال :أاين معاذ؟
قال :هأانذا يا أام ÒاŸؤؤمن.Ú
فقال عمر :لقد تذكرتك البارحة فبقيت أاتقلب ‘ فراشصي حبًا وشصؤقًا إاليك ،فتعانقا وتباكيا.

الغنأئم اÿمسس
قال النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ« :اغتنم خمسصًا قبل خمسس :شصبابك قبل هرمك ،وصصحتك
قبل سصقمك ،وغناك قبل فقرك ،وفراغك قبل شصغلك ،وحياتك قبل مؤتك» .رواه ا◊اكم.

حكمة

إاعلم أان من اغتابك فقد أاهدى لك حسصناته وحطّ من سصيئاتك وجعلك مشصهؤرا ،وهذه نعمة.
أابسصط وجهك للناسس تكسصب ودهم ،وأالن لهم الكÓم يحبؤك ،وتؤاضصع لهم يجلؤك.
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أألثن 1٢ Úأكتوبر  ٢٠1٥م
ألموأفق لـ  ٢8ذي أ◊جة  1٤٣6هـ

متاهـــــة
األرقــــام

¬aôY º«gGôHGE :OGóYGE

الكلمــــات السسهميـــة
سسينمائي
فلسسطيني

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل ا¤
الدائرة السسوداء
’خرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية نقطة و أا’
“ر ‘ رقم واحد إا’
مرة واحدة…

نصسف يوم

نام

1٠

٣

ولية
جزأئرية
سساحلية ـ م ـ
فعل ماضس
ناقصس

معلم

هذه ا’شسارة –توي
على دوائر مرقمة من  ١ا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
رمز ا’شسارة يتكون من
›موعة أارقام ترجمها
ا ¤حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصسل على اسسم
’حسسن فريق جزائري
أ
عربيا وإافريقيا.
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Áشسي

ثلثا حار
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كلمات سسهمية

الوسسواسس

كلمة السسر
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الكلمات:

أابو بكر الرازي ،البÒو ،Êاÿوارزمي ،جابر بن
حيان ،ابن البيطار ،ابن الهيثم ،ابن بطوطة ،ابن
خلدون ،ابن سسينا ،عمر اÿيام› ،موعة من
’فكار،
اŸشساه ،Òا◊ديث ،التاريخ ،اÿامسس ،ا أ
ا◊ركة ،اŸرحلة ،عا.⁄

هناك عدة منظمات دولية تأاسسسست من
بينها منظمة كانت اأ’و ‘ ¤الظهور ‘
العا ⁄دون غÒها ،من تكون؟؟
أ  -منظمة أليونيسسكو
ب  -عصسبة أأل· أŸتحدة
ج  -جامعة ألدول ألعربية
د  -منظمة أليونيسسيف
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اخت Èمعلوماتك!..
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ـ

 ٢ـ  ٣ــ  ٤ـ

 ٥ـ

 6ــ

٧ـ

 8ـ

٩

ـ 1٠

الحل  /كلمات متقاطعة

أف-ق-يا ) 1 :دأي حسس ،Úح - -لب ،ب- -وزي- -د
سسعال ،أ ،‹ ،⁄رأي ،كي ،ألله ،حازمة،
فوق ،أ.أ ،لم ،مال ،أر ،⁄ ،قم ،بر ،أ·،
ياسسر عرفات ،ألطاهر وطار.
عموديا ) 1 :لبد ،أفريقيا ،أو ،ألو ،مال،
زي ،ألقل ،سسط ،حيدرة ،أرز ،سسد،عمر،
عه ،يسساير ،أبرر ،نعل ،أ ،⁄وفر ،أمرح،
أل ،أط ،حل ،أل ،أ” ،ليما ،⁄ ،بريكة،
عمان.
الحل متاهة ا أ
’رقام

+ 1٥ + ٢٤ + ٠٧ + 6٤ + ٧٣ + ٩٠ + ٥٠
٤٤٤ = 8٢ + ٣٩
الحل  /تسسل وتثقف

ا’سسم الذي أاطلقه
هÒودت على مصسر هو
«هبة النيل»
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منتجة وﬂرجة جزائرية
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حرسس
من أألهل

موفد

ﬂرج مغربي

ـ 11

أ

ب

ب

ك

ر

أ

ي

ز

أ

ر

ل

أ

ﬂرج
جزأئري

ليدأع

خاصستي
هجم
ـمـ

٩

ـ

شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع ا’Œاهات مع
اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

أقعد ـ م ـ
متشسابهان
٥

8

 ٢ـ  ٣ــ  ٤ـ

الكلمــات السسريــة

وفر

1

كلمات متقاطعة

ثلثا دور
نادر

قبيح

ﬂرجة
عرأقية

ريح ا÷نوب

Ÿسس
رغيف

مسسالك

لفظ هاتفي

سسر باŒاه ا أ
’سسهم
مبتدئا با◊رف أالف (أا)
حتى تصسل ا ¤حرف ’م
(ل) لتجد الكلمة
اŸفقودة

ثلثا نبل

وألدتي ـ م ـ

دردشسة
لسسهم
اأ

للنصسب ـ م ـ

سساند

قطة

٢

552
كثÒ

مادة قاتلة
قبيح

سسأام
غÓم

168٤8

ﬂرج
سسينمائي
مغربي

حرف مكرر

6

ألعدد

رقــــــــــم
11

يلحق
فك

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السسر:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أافقــيا
 ) 1و  ) ٢من أعÓم ألسسÓم ،عتاب ،خاصستي
 ) ٣شسهر هجري ،ألسسقي،
 ) ٤أجهزة للرقابة ،مظلم
 ) ٥جريدة رياضسية أوروبية ـ م ـ
عا م
 ) 6للمسساحة ـ م ـ  ،أرشسد
 ) ٧أنصساف ،يسستجيب ،رفقة
 ) 8معلم ـ م ـ  ،متشسابهة
 ) ٩ثلثا دلسس ،جمع معÈ
مادة قاتلة
 ) 1٠حرف مكرر ،فعل ماضسي ناقصس
 ) 11سسينمائي جزأئري رأحل،

عمــوديا
 ) 1دولة آأسسيوية ،فيه ،شسفاء للناسس
 ) ٢أعلم
 ) ٣نكل ،ثلثا بلد ،للنفي
 )٤وطني ،حرف مكرر
 ) ٥عاصسمة أفريقية ،أشسمل ـ م ـ
 ) 6أصسلح ألبناء ،عملة خليجية ،رجاء
 ) ٧مدخل
 ) 8برهان ـ م ـ جمع دأر
 ) ٩كاتب ،حرف مكرر
 ) 1٠دولة عربية ،مشسى
 ) 11لون ،سساعة مبعÌة ،ثلثا من..Ò

ـ 11

ألفجر04.27...............:
موأقيت ألظهر12.35...............:
ألصسÓة ألعصسر15.4٨...............:
ألمغرب1٨.19..............:
ألعشسـاء19.3٨................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^ 12أكتوبر “ :1٨37كنت أŸقاومة ألشسعبية أŸسسلحة
م -ن أل -قضس -اء ع -ل -ى أŸاريشس -ال «دأم -رÁون» أل-ذي
حاول أحتÓل مدينة قسسنطينة.
^ 12أك- -ت- -وب -ر  :1957أسسسس أل -ف -ي -لسس -وف
أل-ف-رنسس-ي ،ف-رنسس-يسس ج-انسس-ون› ،م-وع-ة Ÿسس-اعدة
ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي ،ع-رفت بـ«شسبكة جانسسون» أو
«حاملي أ◊قائب».

ألطقسس ألمنتظر أليوم و ألغد
عنابة
عنابة

’ثن 2٨Úذو أ◊جة  1436هـ أŸوأفق لـ  12أكتوبر 2015م
أ أ

العدد 16848

نصسب ألعقيد علي و◊اج يحي على رأسس ألقيادة أ÷هوية ألـ  3ببشسار

اللواء نوبة يدعو وحدات الدرك إا ¤التجند
لتأام Úا◊دود وﬁاربة ا÷رÁة
تشسكيÓت متنقلة حفاظا على أمن وسسÓمة أŸوأطنÚ
أشسرف أللوأء مناد نوبة قائد ألدرك ألوطني ،أمسس ،على تنصسيب ألعقيد على و◊اج يحي على رأسس ألقيادة أ÷هوية
ألثالثة للدرك ألوطني ببشسار ،بحضسور ألسسلطات أŸدنية وألعسسكرية وألقضسائية.

 25°وهرأن

 23°ألجزأئر

 27°وهرأن

 20°ألجزأئر

ألثمن  10دج

25°

24°

france prix 1

’قليم
مسسايرة ıطط تهيئة أ إ

 5٠٤مششروع لضشمان التغطية
اأ’منية ع Èالوطن
Óمن الوطني للسصياسصة العامة
ألشسعب ‘ /إاطار مواكبة اŸديرية العامة ل أ
للسصلطات العمومية’ ،سصيما ما تعلق باıطط الوطني لتهيئة اإ’قليم آافاق
Óمن الوطني على تنفيذ برنامج عمل منسصجم
 ،2030تعمل القيادة العليا ل أ
يرتكز على إا‚از مشصاريع أامنية Ÿسصايرة التطورات ا◊اصصلة ‘ هذا اÛال.
Óمن ،تلقت «الشصعب» نسصخة منه.
جاء هذا ‘ بيان للمديرية العامة ل أ
وبحسصب ذات البيان ،فقد ” خÓل اÿمسص سصنوات اأ’خÒة (،)2015 / 2010
إا‚از  504مشصروع شصملت مقرات شصرطية لضصمان تغطية أامنية شصاملة ‘ إاطار
حماية اأ’شصخاصص واŸمتلكات واحÎام حقوق اإ’نسصان.
وتسصاير اŸشصاريع اŸنجزة تطور النسصيج العمرا Êالذي عرفته و’يات الوطن،
على غرار تكثيف التغطية اأ’منية ع ÈاŸناطق ا◊دودية ،وتشصييد هياكل
مهنية واجتماعية لفائدة موظفي اأ’من الوطني تسصمح Ãمارسصة اŸهام ‘
أاحسصن الظروف ،مع مراعاة متطلبات وشصروط العمل اŸناسصبة من أاجل
تقد Ëخدمات أامنية ‘ مسصتوى تطلعات اŸواطن.
Óم-ن ال-وط-ن-ي
ع -ل -ى اŸسص -ت -وى ال -ق -اري ،ت -ك -ل -لت ج-ه-ود اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
باسصتحداث هيئة أامنية إاقليمية تسصاير التطورات الراهنة ،تتمثل ‘ منظمة
الشصرطة اإ’فريقية «اأ’فريبول» ،التي سصيتم تدشص Úمقرها Ãدينة ا÷زائر
خÓل سصنة .2016
Óمن ،أانها ماضصية ‘ تنفيذ خطة تهدف للوصصول إا¤
وأاكدت اŸديرية العامة ل أ
التميز والريادة واإ’بداع وا’بتكار لتحقيق مزيد من اإ’‚ازات النوعية ‘
شصتى اÛا’ت والتي ينعكسص أاثرها اإ’يجابي على الوطن وإاعÓء رايته
و–قيق طموحات وآامال اŸواطن.Ú

’من ألوطني بتمÔأسست
قامت بها مصسالح أ أ

توقيف  56ششخصشا تورطوا ‘ جرائم

بشســـار :دحمان جمال
ت -ف -ق -د ال -ل -واء ن -وب -ة ع -دة وح -دات ل -ل-درك
ال-وط-ن-ي واŸشص-اري-ع م-ن-ه-ا م-ق-ر اÛم-وعة
التاسصعة (◊ )09رسص ا◊دود للدرك الوطني
مشصددا على احÎام معاي Òاإ’‚از وإانهاء
اŸشصاريع ‘ الوقت اÙدد.
كما تفقد اللواء  82مسصكنا ◊رسص ا◊دود
و›م -وع -ة ال -ت-دخ-ل  32ل-ل-درك ال-وط-ني،
ودشّص -ن م -رك -ز ال -ع -م -ل -ي-ات ا÷ه-وي ل-ل-درك
الوطني ببشصار.
واط- -ل- -ع ال- -ل- -واء ن- -وب- -ة ب- -ع ÚاŸك -ان ع -ل -ى
الÎت -ي -ب -ات واإ’ج -راءات اأ’م -ن -ي-ة اŸت-خ-ذة
م- -ي- -دان- -ي- -ا ‘ ›ال ا◊ف -اظ ع -ل -ى اأ’م -ن
ال - -ع- -م- -وم- -ي ،وح- -م- -اي- -ة ا◊دود وﬁارب- -ة
ا÷رÁة اŸن -ظ-م-ة ،وك-ذا ج-م-ي-ع ال-وح-دات
اإ’ق- -ل- -ي- -م- -ي- -ة وفصص- -ائ- -ل اأ’م- -ن وال -ت -دخ -ل
وال -وح -دات اŸت -خصصصص-ة ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة ع-ل-ى
مسص -ت-وى  03و’ي -ات وه -ي ت -ن -دوف ،بشص -ار
وأادرار .
وترأاسص اللواء نوبة اجتماعا ضصّم ›موعة
التدخل  32للدرك الوطني وإاطارات ﬂتلف
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وح -دات ال -درك ال -وط -ن -ي «وح -دات ح-رسص
ا◊دود ،وح -دات ال -ت -دخ -ل وك-ذا ال-وح-دات
اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة» ال-ع-ام-ل Úع-ل-ى مسص-ت-وى و’يات
ا÷نوب الغربي ،حيث قدمت له شصروحات
وع- -روضص واف- -ي- -ة ح -ول نشص -اط -ات وح -دات
ال -درك ال -وط -ن -ي ال -ع -ام -ل -ة ب-ه-ذه ال-و’ي-ات
الثÓث (› ‘ )03ال الشصرطة القضصائية،
وأام -ن ال -ط -رق -ات وﬂت -ل -ف ت-دخÓ-ت ذات
اŸصص -ال -ح ‘ ›ال اأ’م -ن ال -ع-م-وم-ي وأام-ن
ا◊دود.
وخÓ- -ل ا’ج- -ت- -م- -اع أاع- -ط- -ى ال- -ل- -واء ن -وب -ة
ت- -وج- -ي- -ه- -ات صص- -ارم- -ة ،ل- -ب -ذل اŸزي -د م -ن
اÛه- -ودات لضص- -م- -ان اأ’م- -ن والسص- -ك- -ي- -ن- -ة
ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ك-ل ه-ذه ال-و’ي-ات ،وأاصص-ر على
ضص-رورة ت-ق-د Ëخ-دم-ات ع-م-وم-ي-ة وت-ف-ع-ي-ل
النشصاط ا÷واري لصصالح اŸواطن ،Úمشصددا
ع- -ل- -ى ال -رف -ع م -ن مسص -ت -وى اأ’داء ‘ ›ال
ا’تصص -ال وت -ق -د Ëي -د اŸسص -اع -دة ل-لسص-ك-ان
العزل خاصصة البدو الرحل ،وتدعيم وتعزيز
التشصكيÓت العملياتية اأ’منية اŸشصكلة من
ﬂتلف وحدات الدرك الوطني « الوحدات
اإ’قليمية ،وحدات التدخل و وحدات حراسص

ا◊دود» وك - -ذا ت - -أام Úال - -ع- -م- -ال اأ’ج- -انب
ال -ع -ام -لÃ Úخ -ت -ل -ف اŸؤوسصسص -ات ل -و’ي -ات
ا÷ن -وب ال -غ -رب -ي وت -أام Úالسص-ي-اح اأ’ج-انب
وا÷زائري ،Úمن أاجل اŸسصاهمة ‘ تنشصيط
ا◊ركة ا’قتصصادية والسصياحية باŸنطقة .
ك -م -ا شص ّ-دد ال-ل-واء ع-ل-ى ت-أام Úك-ل اŸن-اط-ق
اأ’ثرية والسصياحية باŸنطقة واŸناطق التي
يÎدد عليها السصياح وأاوصصى قائد الدرك
الوطني ببذل اŸزيد من ا÷هود للحفاظ
على أامن وسصÓمة ا◊دود الوطنية الÈية
وكذا أامن اŸواطن Úأاينما وجدوا ،مع وضصع

حجز  3كلغ من الكيف اŸعالج ببششار
‚حت اŸصصلحة الو’ئية للشصرطة القضصائية بأامن بشصار ،بحر هذا اأ’سصبوع ‘ حجز 03
كيلوغرام من الكيف اŸعالج ،حيث ” معا÷ة ثÓثة  03قضصايا جزائية تنضصوي –ت وصصف
ا◊يازة وا’Œار غ ÒاŸشصروع Úباıدرات واŸؤوثرات العقلية ،على  03مراحل متفرقة،
تورط فيها  06أاشصخاصص ،تÎاوح أاعمارهم ماب 18 Úإا 54 ¤سصنة ،أاودع  04منهم ا◊بسص
اŸؤوقت ‘ ح Úخ ّصص اثن Úمنهم بإاجراء « ا’سصتدعاء اŸباشصر « .
كما حجزت ذات اŸصصلحة العملياتية ،خÓل عملياتها الثÓث  3.440كلغ من مادة الكيف
اŸعالج و  16قارورة لسصائل يندرج ضصمن اŸؤوثرات العقلية 08 ،علب أاقراصص من نوع
«نوفازين» « ،باركينال» و أاقراصص من نوع «لÒكا».

أحسســـــــن ’عـــــــب أفريقـــــــي لعـــــــام 2015

’عب ـ ـ ـ Úجزائ ـ ـ ـريÚ
ف ـ ـ ـ ـي اŸنافسشـ ـ ـة

كشصفت الكونفدرالية ا’فريقية لكرة القدم مسصاء أامسص عن
قائمة الÓعب ÚاŸرشصح Úلنيل جائزة أاحسصن ’عب ‘ القارة
السص-م-راء ،وال-ت-ي ت-تضص-م-ن ’ 6ع -ب Úج -زائ-ري Úوه-م ب-و‚اح،
سصودا ،Êفغو‹  ،براهيمي  ،غو’م و ﬁرز ‡ ..ا يعني ان
الÓعب ا÷زائري تأالق بشصكل كب ÒخÓل هذا اŸوسصم من
خ Ó-ل مسصÒة ه -ؤو’ء ال Ó-ع -ب ‘ Úأان -دي -ت -ه-م و ك-ذا اŸن-ت-خب
الوطني .
و لÓشصارة  ،فان القائمة تضصم ’ 37عبا .

ح.ح

تشص-ك-يÓ-ت م-ت-ن-ق-ل-ة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي لتأامÚ
شص-ب-ك-ة ال-ط-رق ال-وط-ن-ي-ة ب-ا÷ن-وب ال-غ-رب-ي،
والتي تربط ب Úو’يات ا÷نوب والهضصاب
العليا وشصمال البÓد ،وذلك بالÎكيز على
ال -نشص -اط ال-ع-م-ل-ي-ات-ي ل-تشص-ك-يÓ-ت م-ت-ح-رك-ة
وثابتة لتأام Úا◊ركة التجارية وا’قتصصادية
والنقل الÈي للمسصافرين والبضصائع من أاجل
توف Òجو من اأ’من والطمأانينة Ÿسصتعملي
الطرقات لي Óونهارا وعلى كل اŸسصافات
البعيدة الفاصصلة ما ب Úالتجمعات السصكانية
و الو’يات.

’من بتمÔأسست
“كنت مصسالح أ أ
خÓل شسهر سسبتم ÈأŸنصسرم ،من
معا÷ة  43قضسية تتعلق
بجرأئم ألقانون ألعام ” ،على
إأثرها توقيف  56شسخصسا ،أودع
منهم  27شسخصسا أ◊بسس أŸؤوقت،
فيما أسستفاد  19شسخصسا آأخرون
من أحكام ﬂتلفة.
فبحسصب ما صصرح به اŸكلف بخلية
ا’تصصال على مسصتوى مصصالح اأ’من
بالو’ية «للشصعب» ،فإان مصصالح اأ’من
ع -ا÷ت خ Ó-ل الشص -ه -ر اŸنصص -رم 15
قضص -ي -ة ت -خصص ج-رائ-م م-رت-ك-ب-ة ضص-د
اŸمتلكات واأ’موال ،معظمها تتعلق
بالسصرقة Ãختلف أانواعها ” ،على
إاثرها توقيف  21شصخصصا ،و 21قضصية
م- -رت -ك -ب -ة ضص -د اأ’ف -راد ،ت -ت -ع -ل -ق ‘
›م-ل-ه-ا ب-الضص-رب وا÷رح ال-ع-مديÚ

وقضصايا أاخرى ” ،على إاثرها توقيف
 26شصخصصا.
كما “كنت خÓل نفسص الفÎة من
ضصبط وتقد Ëسصتة أاشصخاصص ‘ سصت
قضص -اي-ا ،ت-ت-ع-ل-ق ب-ا◊ي-ازة واŸت-اج-رة
ب -اıدرات واأ’ق -راصص اŸه -ل -وسص-ة،
منها  361قرصص مهلوسص وقرابة 07
غرامات من الكوكاي.Ú
‘ إاطار ﬁاربة ا÷رائم ا’قتصصادية
واŸال - -ي - -ة ،ق - -امت مصص - -ال - -ح اأ’م- -ن
بتوقيف ثÓثة أاشصخاصص ‘ قضصيت،Ú
اأ’و ¤تتعلق بتزوير واسصتعمال اŸزور
‘ ﬁررات رسصمية ،والثانية تتعلق
بتهريب مادة الوقود ،حيث ” ضصبط
واسصÎج - - -اع  2120ل Îم - - -ن م - - -ادة
البنزين.

“Ôاسست :بن حود ﬁمد الصسالح

بتهمة حيازة أسسلحة دون رخصسة

ششرطة بجاية توقف  3أاششخاصص
ألشسعب“ /كنت شسرطة أقبو
ء على
ببجاية مؤوخرأ ،بنا ً
معلومات وردت إأليها ،من
توقيف شسخصس◊ Úيازتهم
أسسلحة نارية من ألصسنف ألرأبع
دون حصسولهم على رخصسة من
ألسسلطات أŸؤوهلة قانونا.
العملية جاءت بعد ا◊صصول على إاذن
بالتفتيشص من السصيد وكيل ا÷مهورية
اıتصص إاق-ل-ي-م-ي-ا ،ح-يث ” ت-ف-ت-يشص
مسص -ك -ن -ي اŸشص -ت -ب -ه ف-ي-ه-م-ا ،ل-تسص-ف-ر
العملية عن حجز أاربع بنادق صصيد،

خ -راط -يشص وم -ب -ل-غ م-ا‹ ي-ق-در بـ200
أالف دج ،ليتم تقد ËاŸشصتبه فيهما
أامام وكيل ا÷مهورية Ãحكمة أاقبو.
‘ ن - - -فسص السص - - -ي - - -اق ،أاوق - - -فت ذات
ال-ع-ن-اصص-ر شص-خصص-ا آاخ-ر ي-ق-يم Ãدينة
خ -راط-ة ◊ي-ازت-ه ب-ن-دق-ي-ة صص-ي-د دون
حصص-ول-ه ع-ل-ى رخصص-ة م-ن السص-ل-ط-ات
اŸؤوه -ل-ة ق-ان-ون-ا ،ل-ي-ت-م ت-ق-دÁه أام-ام
السصيد وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة
خ- -راط- -ة ال- -ذي أام- -ر ب- -وضص -ع -ه ره -ن
ا◊بسص اŸؤوقت.

وفاة  3أاششخاصص وجرح  3آاخرين ‘ حادثي
مرور باŸسشيلة
سص -ج -لت مصص -ال -ح ا◊م -اي-ة
اŸدن-ي-ة ب-اŸسص-ي-ل-ة ،صص-ب-اح
اأمسص ،وقوع حادثي مرور
خلفا مقتل ثÓثة أاشصخاصص
وجرح ثÓثة آاخرين.
ا◊ادث اأ’ول “ث - - - - - - -ل ‘
اصصطدام ب Úشصاحنت Úمن
نوع سصوناكوم  120Kوالثانية من نوع «مان» وسصيارة من نوع «شصيفرو‹ أافيو»،
على مسصتوى الطريق الوطني رقم  46ببلدية الهامل ،خلف مقتل رجل ‘
العقد الرابع وطفل يبلغ  04سصنوات.
أاما ا◊ادث الثا ،Êفخلف مقتل شصخصص Úمن جنسصﬂ Úتلف Úوجرح آاخرْين.
ا◊ادث “ثل ‘ اصصطدام سصيارة من نوع رونو «سصيمبول» بشصاحنة.
ا÷رحى ” نقلهم إا ¤عيادة ع◊ Úجل لتلقي اإ’سصعافات اأ’ولية.

اŸسسيلة :عامر ناجح

