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افتتاحية

التحصسين والتعديل
بقلم :السصيدة أامينة دباشص
ت-ع-د ال-رسص-ال-ة ال-ت-ي وج-ه-ه-ا رئيسص
ال-ج-م-ه-وري-ة ع-ب-د العزيز بوتفليقة
لسصبوع السصابع
إالى المشصاركين في ا أ
عشصر للقرآان الكريم ،إاشصارة انطÓق
وخطوة أاولى للعام الجديد ،٢016
إاذ تضص - -م - -نت ب - -رن - -ام - -ج- -ا ت- -وع- -وي- -ا
وتحسصيسصيا شصام.Ó
ت-ث-م-ي-ن ال-ع-م-ل ،ال-ت-فكير الواقعي،
ت-ج-نب ال-ت-ط-رف ،ت-رشص-ي-د ال-نفقات،
م -راج -ع -ة أاسص-ال-يب اسص-ت-هÓ-ك-ن-ا ،ه-ي
ال- -ت- -وج- -ي- -ه- -ات ال- -ك -ب -رى ل -ل -رئ -يسص
ب -وت -ف -ل -ي-ق-ة ال-ت-ي ت-م-ح-ورت ح-ول-ه-ا
ك-ل-م-ت-ه ،ال-م-ح-ذرة م-ن ظ-رف صصعب
اق- -تصص- -ادي وأام- -ن -ي ،وال -م -راد م -ن -ه -ا
ح-م-اي-ة ،ب-ل ت-حصص-ي-ن ال-مجتمع بكل
فئاته وبالخصصوصص عنصصر الشصباب.
الخطوة الثانية ،التي ميزت بداية
السصنة الجديدة ،سصتعطي دفعا قويا
للحياة السصياسصية بعرضص المشصروع
التمهيدي لمراجعة الدسصتور.
م -ح -ت -وي -ات ال -مشص-روع ال-ت-م-ه-ي-دي
لسص -م -ى ق -ان -ون ف -ي ال-بÓ-د ،سص-تضص-ع
أ
حّ- -دا ل- -ل- -غ- -و ب- -عضص ال- -م- -ع- -ارضص- -ي- -ن
ومسصاوماتهم :ف Óحديث عن نائب
ل -ل -رئ -يسص م -ث  ،Ó-واق -ت -راح ت -رسص -ي-م
لم-ازي-غ-ي-ة أاصص-ب-ح ح-ق-ي-قة،
ال-ل-غ-ة ا أ
وم-ن-ح م-ك-ان-ة ل-ل-م-ع-ارضصة صصار أاكثر
وضص -وحً-ا ،ك-م-ا أان إاق-رار اسص-ت-قÓ-ل-ي-ة
ال -قضص -اء وضص -م -ان ح -ري -ة ال -ت -ع-ب-ي-ر
سصتتعززان أاكثر مما كانتا عليه في
السص - -اب - -ق .أام - -ا ح - -م - -اي - -ة م - -واردن - -ا
ال -ف Ó-ح -ي -ة وال -م -ائ -ي -ة فسص-ت-ك-ون-ان
الرهان المسصتقبلي....
لم- -ة
ب - -دسص- -ت- -رة أاه- -م م- -ق- -وم- -ات ا أ
لول ف- -ي
وأاسصسص - -ه- -ا أاراد ال- -ق- -اضص- -ي ا أ
البÓد إاعطاء مناعة قوية للمجتمع
والدولة معا.
ه- - -ذا م- - -ا ي- - -ث- - -بت م - -رة أاخ - -رى أان
الرئيسص بوتفليقة ماضص في تطبيق
ب -رن -ام-ج-ه ،م-ح-ت-رم ال-رزن-ام-ة ال-ت-ي
ي لوعوده ،منتزع بذلك
سصطرها ،وف ّ
لوراق ال-م-ت-اج-ر ب-ه-ا م-ن أاي-دي
ك-ل ا أ
أاصصحاب المزايدات.
ال-ت-حصص-ي-ن ك-خ-ط-وة أاول-ى واقتراح
التعديل كخطوة ثانية ،سصتتبعهما،
دون شصك ،خ - -ط- -وة ث- -ال- -ث- -ة ت- -ك- -ون
م -ح -ط-ة ل-ف-رز وان-ت-ق-اء دع-ائ-م ب-ن-اء
دولة قوية معاصصرة وديموقراطية
ق -وام -ه -ا م -ج -ت -م -ع م -ت -م-اسصك .فخور
بشص- -خصص- -ي- -ت -ه ال -وط -ن -ي -ة واث -ق ف -ي
مرجعيته التاريخية

العدد16٩٢1 :
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اسصتعرضص أاهم محاور المشصروع التمهيدي لمراجعة الدسصتور

france prix 1

أاويحيى :النصض بمثابة عقد وطني اجتماعي متجدد

الرئيسض احترم الدسستور حينما
اختار البرلمان لتمرير التعديل

تصصوير :ع .تيليوة

المشصروع يتضصمن  100اقتراح والمصصادقة عليه منتصصف فيفري
دورة تكوينية لفائدة الجمهور والصصحافيين بوهران ،ڤرين:
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التعرف على وسسائل
اإلعÓم وحق المواطن
في المعلومة الصسحيحة

صص 0٣
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تفّقد ودشّصن مشصاريع صصناعية
واسصتثمارية بالعاصصمة،
بوشصوارب:

د
بلوماسسي

الباحث في الشّصؤوون العسصكرية توفيق
هامل لـ ““الشصعب““

اإلرهاب والجريمة المنّظمة وجهـان لعملة واحـدة
صص 14/1٣/1٢/11

طي ملف العقار
الصسناعي في غضسون
األشسهر السستة المقبلة
صص 0٧

02

األربعاء  ٠٦جانفي  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٢٥ربيع الأول ١٤٣٧هـ

يوم درأسسي حول ترشسيد
ألبحث ‘ ›ال ألصسحة
يÎأاسس وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث
العلمي الطاهر حجار ،اليوم ،أاشسغال يوم
دراسس -ي ح -ول ت -رشس -ي -د ال -ب-حث ‘ ›ال
الصس-ح-ة ل-ل-مسس-اه-م-ة ‘ ت-خفيضس فاتورة
لدوي-ة وضس-م-ان ال-ع-يشس ال-ك-ر Ëل-ل-م-واطن ا÷زائري،
اسس-تÒاد ا أ
وذلك على السساعة Ã ٠9:٠٠قر الوزارة ب Íعكنون.

هامل يتلقى رسسالة شسكر من
أألم Úألعام ل–Óاد أألوروبي
لكرة ألقدم

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

١٦9٢١

أفتتاح ألصسالون ألدو‹
للتجهيزأت وخدمات ألفندقة

ﬁافظ بنك أ÷زأئر
يعرضس ألتوجهات ألقتصسادية

‘ إاط -ار ب -رن -ام -ج ال -ت -واصس -ل م-ع
لم Úال- - - -ع - - -ام
وج- - - -ه ا أ
مسس - -ؤوو‹ ال - -ب- -ن- -وك واŸؤوسسسس- -ات
لوروبي لكرة
ل–Óاد ا أ
اŸال -ي -ة ،ي -ق -دم ،ال -ي -ومﬁ ،اف -ظ
ال - - - - -ق- - - - -دم «ج- - - - -ي- - - - -اÊ
ب- - -نك ا÷زائ- - -ر ،ع- - -رضس - -ا ح - -ول
أان-ف-ان-ت-ينو» ،رسسالة شسكر
ال- - -ت- - -وج- - -ه - -ات الق - -تصس - -ادي - -ة
وع -رف-ان ل-ل-م-دي-ر ال-ع-ام
وال-ن-ق-دي-ة وال-ت-وج-هات اŸالية
Óم -ن ال -وط -ن -ي ال-ل-واء
ل -أ
ع-ل-ى السس-اعة  ٠9:٠٠صسباحا
ع-ب-د ال-غ-ن-ي ه-امل ،عّبر
ب-اŸدرسس-ة ال-عليا للمصسرفة
ل -ه ف -ي -ه -ا ع -ن ام -ت -ن -ان -ه وت -ق-دي-ره ل-ل-ج-زائ-ر وإا¤
ال- -ك- -ائ- -ن- -ة ب- -ب- -وزري -ع -ة ،ط -ري -ق عÚ
Óم-ن ال-وط-ن-ي ،ن-ظ Òم-ا لقاه من
اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
البنيان.
حسس -ن السس -ت -ق -ب -ال واŸراف -ق -ة وك-رم الضس-ي-اف-ة خÓ-ل
لخÒة إا ¤ا÷زائ-ر وحضس-وره م-ب-اراة اŸن-ت-خب
زي -ارت -ه ا أ
ال-وط-ن-ي أام-ام ن-ظÒه ال-ت-ن-زا ،Êال-ت-ي ج-رت Ãل-عب مصس-طفى
تشساكر بالبليدة.
لوروب-ي ل-ك-رة ال-ق-دم،
–Óاد ا أ
لم Úال -ع -ام ل  -إ
ك -م -ا ن ّ-وه ا أ
بالتنظيم اÙكم والحÎافية التي ميزت عمل أافراد
الشسرطة خÓل تلك اŸناسسبة.

يشس-رف وزي-ر ال-ت-ه-ي-ئ-ة العمرانية والسسياحة
والصس -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي-دي-ة ع-م-ار غ-ول ،ع-ل-ى
اف- -ت -ت -اح ال -ط -ب -ع -ة  ١٠ل -لصس -ال -ون ال-دو‹
ل-ل-ت-ج-ه-ي-زات وخ-دم-ات ال-ف-ن-دق-ة وإاع-ادة ال-ت-ه-ي-ئ-ة والÎم-ي-م بقصسر
اŸع -ارضس الصس -ن -وب -ر ال -ب-ح-ري ،ي-وم  ١١ج -ان-ف-ي اب-ت-داء م-ن السس-اع-ة
 .١١:٠٠علما أان فعاليات اŸعرضس تدوم إا ¤غاية  ١4جانفي.

سسع ـ ـ ـ ـ ـ ـدأ Êينشس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط
نـ ـ ـ ـدوة صسحفي ـ ـ ـ ـة

دورة تكوينية للصسحافيÚ
حول ألضسمان ألجتماعي

يوم إأعÓمي وطني حول
أإلجرأءأت أ÷ديدة للضسمان
ألجتماعي

لم Úال- -ع- -ام ◊زب ج- -ب- -ه- -ة ال -ت -ح -ري -ر
ي- -نشس- -ط ا أ
الوطني ،عمار سسعدا ،Êندوة صسحفية ،اليوم،
اب- -ت- -داء م- -ن السس- -اع -ة  ١٣:٣٠زوال Ãق - -ر
ا◊زب بحيدرة.

ي -ن -ظ-م الصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-لضس-م-ان الج-ت-م-اع-ي ل-غÒ
الأج -راء ،دورة ت -ك -وي -ن -ي -ة ل -ف -ائ -دة الصس -ح -اف -ي« Úح -ول
الضس -م -ان الج -ت -م -اع-ي ‘ ا÷زائ-ر» ،ي-نشس-ط-ه-ا اŸدي-ر ال-ع-ام
عاشسق يوسسف شسوقي ،والتي سستعقد
يومي  ١٣و ١4جانفي ا÷اري
 ٢٠١٦ب-ولي-ة سس-كيكدة
وذلك ب- - - - -ف- - - - -ن - - - -دق
رواي- -ال ت- -ول -يب
بتكفل تام.

إأحياء ألسسنة أألمازيغية
أ÷ديدة

دورة رياضسية موجهة للصسحافيÚ

ت -ن -ظ -م ال–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ل -ب-ادم-ن Ïي-وم ٠8
جانفي ،دورة رياضسية موجهة للصسحافي ،Úوذلك
ب -ال -ق -اع -ة م -ت -ع -ددة ال -ري -اضس -ات ال -ب -ئ -ر م -د ط -اه-ر
ب -اÙم -دي-ة ،اب-ت-داء م-ن السس-اع-ة  ١٠ : ٠٠اإ ¤غ-اي-ة
 ١٢ : ٠٠منتصسف النهار.

جسس ـ ـ ـور مسسرحيـ ـ ـ ـة ...منتدى
ج ـ ـ ـوأري جديـ ـ ـ ـد

ت- -ن- -ظ- -م وزارة ال -ع -م -ل وال -تشس -غ -ي -ل
والضس- - -م- - -ان الج- - -ت- - -م- - -اع - -ي ،غ - -دا
اÿم-يسس ،اأشس-غ-ال ال-ي-وم الإعÓ-مي
الوطني حول الإجراءات ا÷ديدة
احتفال بالسسنة الأمازيغية ا÷ديدة  ،٢9٦٦اŸصسادف
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -الضس -م -ان الج-ت-م-اع-ي
لتاريخ  ١٢جانفي من كل سسنة ،تنظم مؤوسسسسة فنون
‘ اإطار فعاليات الأنشسطة الثقافية ،تنظم موؤسسسسة فنون وثقافة
ى
ل- -ف- -ائ- -دة ال- -فÓ- -ح ،Úوذلك ع- -ل -
وث -ق -اف -ة ل -ولي -ة ا÷زائ -ر ،ع -دة نشس -اط -ات ث-ق-اف-ي-ة
لولية ا÷زائر ،يوم اÿميسس  ٧جانفي  ،٢٠١٦منتدى جواري جديد
ا
ح
السس-اع-ة ال-ث-ام-ن-ة وال-نصسف صسبا
بعديد الهياكل التابعة لها ،وذلك يوم ا أ
لثن١١ Ú
بعنوان« :جسسور مسسرحية» ،بفضساء النشساطات الثقافية بشس Òمنتوري بداية
ث
ي
ح
ب-اŸرك-ز ال-ع-ائ-ل-ي ب Íع-ك-نون،
ج- -ان- -ف -ي ا÷اري ب -فضس -اء ال -نشس -اط -ات
م -ن السس -اع-ة ال-ث-ان-ي-ة زوال ،ح-يث ت-ت-ن-اول ال-ت-ظ-اه-رة ‘ ع-دده-ا  ١٦التجربة
ي- - -ه- - -دف ه - -ذا ال - -ل - -ق - -اء اإ¤
ال- -ث- -ق- -اف -ي -ة بشس Òم -ن -ت -وري
الفنية للكاتب والباحث عبد القادر بن دعماشس ‘ مداخلة –مل عنوان «نوافذ
الإعÓ-ن ع-ن الت-فاقية
ب -داي -ة م -ن م-ن-تصس-ف
مفتوحة على شسخصسيات مسسرحية جزائرية من  ١9٧٠اإ ¤يومنا هذا».
اÈŸم- - - - - - - - - - - - - - - - - -ة بÚ
النهار.
الصسندوق
الوطني
للضسمان
الجتماعي
ت -ن -ظ -م ب -ل -دي -ة ال -دار ال-ب-يضس-اء ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة الصس-ح-ة ل-ولي-ة
لغÒ
ا÷زائ- -ر ،اإ ¤غ- -اي- -ة  ٠9ج -ان -ف-ي ا÷اري ،اأب-واب-ا م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى السس-ك-ري
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بالسساحة الواقعة قرب مقر البلدية ابتداء من السساعة  ١١ : ٠٠صسباحا.
الوطني
اأب -واب ال -ف -رج -ة وال -ق -ع -دة الشس -ع-ب-ي-ة ال-ق-دÁة
للتعاون
خ Ó- -ل ه - -ذا الشس- -ه- -ر ،ن- -ه- -اي- -ة اأسس- -ب- -وع ،اأم- -ام
الفÓحي،
ا÷م - -ه - -ور ،وه- -ذا ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى م- -ع- -ه- -د
بحضسور ‡ثلي
اŸوسس- -ي- -ق- -ى ا÷دي- -د ب- -ال- -ق -ب -ة واŸرك -ز
الشسركاء
ينظم اŸتحف الوطني للمجاهدÃ ،قره ،اللقاء ا÷ماعي العشسرين مع ›موعة من اÛاهدات
ال -ث-ق-ا‘ ل-وادي ق-ريشس اب-ت-داء م-ن
الجتماعي.Ú
واÛاه -دي-ن ل-تسس-ج-ي-ل الشس-ه-ادات ا◊ي-ة ح-ول م-وضس-وع «السس-ل-وك اŸث-ا‹ ع-ن-د اÛاه-دي-ن ‘ ال-ث-ورة
السساعة الثامنة والنصسف
التحريرية» ،وذلك ،غدا ،ابتداء من السساعة  ١4 : ٠٠بعد الزوال.
لي.Ó

فعاليات تظاهرة ليا‹
ألشسعبي

أأبوأب مفتوحة على ألسسكري

ألسسلوك أŸثا‹ عند أÛاهدين ‘ ألثورة ألتحريرية

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ١٢٦ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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دورة تكوينية لفائدة ا÷مهور والصصحافي Úبوهران ،ڤرين:

التعرف على وسسائل اإلعÓم وحق اŸواطن ‘ اŸعلومة الصسحيحة
إارسصاء ا’حÎافية واŸصصداقية خدمة للوطن واŸواطنÚ

وصصف وزير ا’تصصال حميد ڤرين ،خÓل إاشصرافه على دورة تكوينية بيومية ا÷مهورية التي تصصدر بغرب البÓد ،أان قرار
’ك Èعادت
’صصÓحات التي يشصهدها القطاع ،مؤوّكدا أان ا◊صصة ا أ
انتخاب ›لسس أاخÓقيات اŸهنة باŸهّمة ‘ مسصÒة ا إ
للصصحافيÃ Úا يعّزز موقفهم’ ،سصيما وأانه سصيضصم  14صصحافيا ،ينتخبون على أاسصاسس البطاقة الوطنية للصصحا‘ اÎÙف.

وهران :براهمية مسسعودة
إعت Èڤرين ،أإن إألخÓق إŸهنية ليسست حكرإ
ع -ل-ى إلصس-ح-ا‘ ،وإ‰ا ت-ت-ع-دإه ل-تشس-م-ل إŸسس-ؤؤولÚ
وإŸصس -ادر إألخ -رى ،م -ؤؤّك -دإ ع -ل -ى وإجب تسس -ه-ي-ل
مهمة إلصسحا‘ ‘ إ◊صسؤل على إŸعلؤمة ،مشسÒإ
‘ هذإ إلسسياق إ ¤ثÓث إتفاقيات سسيتم إبرإمها
ق -ري -ب -ا م -ع إل-ؤزإرإت ذإت إلصس-ل-ة ،ل-ت-ع-زي-ز ح-ق-ؤق
إلصسحا‘ وحمايتها.
وقد دعا إŸؤإطنؤن وأإطياف إÛتمع إŸدÊ
من إŸشسارك ‘ Úفعاليات إلدورة إلتكؤينية إلتي
نظمتها ،أإمسس إلثÓثاء ،وزإرة إلتصسال ونشسطها
إلرئيسس إŸدير إلعام ÷ريدة إ÷مهؤرية بؤزيان بن
عاشسؤر ،بقاعة إÙاضسرإت باŸسسجد إ÷امع عبد
إ◊م- -ي- -د ب -ن ب -اديسس ب -ؤه -رإن ،دع -ؤإ إ ¤ضس -رورة
إحÎإم إŸؤإط- - -ن إل - -بسس - -ي - -ط ،م - -ن خ Ó- -ل نشس - -ر
إŸع-ل-ؤم-ات إ◊ق-ي-ق-ي-ة وإلصس-ادق-ة وع-دم إل-ت-ح-اي-ل
عليهم لتمرير ﬂططاتهم و–قيق أإهدإفهم .وهؤ
إألمر إلذي أإكده وزير إلتصسال حميد ڤرين ‘
إل -ك -ل -م -ة إلف -ت -ت -اح -ي-ة ل-ل-م-ح-اضس-رة ،إŸؤسس-ؤم-ة بـ
«إلتعرف على وسسائل إإلعÓم وحق إŸؤإطن ‘
إŸعلؤمة إلصسحيحة».
وإعت Èڤرين ،أإن إألخÓق إŸهنية ليسست حكرإ
ع -ل-ى إلصس-ح-ا‘ ،وإ‰ا ت-ت-ع-دإه ل-تشس-م-ل إŸسس-ؤؤولÚ
وإŸصس -ادر إألخ -رى ،م -ؤؤّك -دإ ع -ل -ى وإجب تسس -ه-ي-ل
مهمة إلصسحا‘ ‘ إ◊صسؤل على إŸعلؤمة ،مشسÒإ
‘ هذإ إلسسياق إ ¤ثÓث إتفاقيات سسيتم إبرإمها
ق -ري -ب-ا ،م-ع إل-ؤزإرإت ذإت إلصس-ل-ة ،ل-ت-ع-زي-ز ح-ق-ؤق
إلصسحا‘ وحمايتها.
وأإك -د إل -ؤزي -ر ،رّدإ ع -ل-ى سس-ؤؤإل بشس-أان إلع-ت-دإء
إلذي تعرضس له صسحا‘ رياضسي بؤهرإن ،أإنه إتصسل
مؤؤخرإ بؤزير إلشسباب وإلرياضسة ،أإّكد خÓله على

«ضسرورة تسسهيل كل إلؤسسائل للصسحا‘ إلرياضسي».
وبحسسب رأإيه ،من غ ÒإŸعقؤل أإن يرفضس مدرب
أإو رئيسس ناٍد ،مهما كان ،إلتعامل مع إلصسحا‘».
ف- -ي- -م- -ا أإقّ- -ر إل- -رئ- -يسس إŸدي- -ر إل -ع -ام ÷ري -دة
إ÷مهؤرية بؤزيان بن عاشسؤر ،بؤجؤد أإزمة «هؤية
خ -طÒة» ت -ع -ا Êم -ن -ه-ا إلصس-ح-اف-ة ،إسس-ت-ع-رضس م-ن
خÓلها إشسكالية أإخرى ،تتمثل ‘ أإزمة «شسك» حيال
إلصسؤرة وإلكتابات إلتي تصسلنا من خÓل قنؤإت
إل -ت -ل -ف-زي-ؤن إل-ع-اŸي-ة وإل-ؤط-ن-ي-ة وﬂت-ل-ف ق-ن-ؤإت
إلؤسسائط إلجتماعية».
وأإوضس -ح إŸسس -ؤؤول إألول ÷ري -دة إ÷م -ه -ؤري -ة،
خÓل إŸناقشسات إلتي جرت بقاعة إÙاضسرإت
إلتابعة للمسسجد إ÷امع ،عبد إ◊ميد بن باديسس،
ب بشسكل رئيسسي على
بأان مثل هذه إلتأاكيدإت تنصس ّ
تعزيز وتنمية إلقيم إألخÓقية وإلرتقاء بها ،خدمة
ل- -ل- -ؤط- -ن وإŸؤإط- -ن ‘ ،Úإشس- -ارة م- -ن -ه إ ¤إل -دور
إŸباشسر للÎبية إألخÓقية وأإخÓقيات إŸهنة ‘

تعزيز إلسسÓم و‘ –قيق إألمن.
وب ّ-ي -ن ه -ذإ إألث -ر إ÷ؤه -ري ل -ل -ق -ي-م ‘ ت-ع-زي-ز
إلسسÓم و–قيق إألمن ،من خÓل إلدور إلذي تلعبه
وسس -ائ -ل إإلع Ó-م ‘ ح -ي -اة إألف-رإد وق-درت-ه-ا ع-ل-ى
إل -ت -أاث ‘ Òسس -ل -ؤك -ي -ات إŸت -ل -ق :Úف -ك -ل-م-ا إرت-قت
منظؤمة إلقيم‚ ،د قارئا ذكيا مهذبا ،و‘ حال
إلنحدإر إلقيمي ينحرف ذكاؤوه ويفسسد ذوقه ،يقؤل
نفسس إŸتحدث.
و–دث ذإت إŸسس -ؤؤول ع -ن وسس -ائ -ل إل -ت -ؤإصس-ل
إلج -ت -م -اع -ي وغÒه -ا م -ن وسس -ائ -ل بث إŸع -ل-ؤم-ة
وتبادلها إلكÎونيا؛ قائا« :Óل ننفي أإجابياتها ،وهي
كثÒة ،إل أإن إنحرإفاتها تكؤن ‘ ،أإحاي Úعّدة،
خ - - -طÒة ع - - -ل- - -ى إŸؤإط- - -ن غ ÒإّÙصس- - -ن وغÒ
إŸت- -فّ- -ط- -ن .وب -ن -ااء ع -ل -ى ه -ذه إŸع -ط -ي -ات ،ف -إان
أإسساسسيات مهنة إلصسحافة وأإخÓقياتها ،هي صسّمام
إألم -ان م -ن ه-ذه إل-ت-ج-اوزإت وإلن-زلق-ات إّıل-ة
ب -ت -ؤإزن إÛت -م -ع وإل-ت-ي  ⁄ت-ن-ج م-ن-ه-ا إلصس-ح-اف-ة
إلؤطنية Ãختلف تخ ّصسصساتها».

«ا÷مهورية» –تفل Ãرور  40سسنة على تعريبها

يشس -ار إ ¤أإن وزي -ر إلتصس -ال ح -م -ي -د ڤ -ري -ن،
شسارك ‘ إلفÎة إŸسسائية ،يؤمية «إ÷مهؤرية»
لربعÚ
Ãقرها ‘ وهرإن ،إحتفالها بالذكرى إ أ
لتعريبها ،إŸصسادف للخامسس من شسهر جانفي
م -ن سس -ن -ة  1976وذلك ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع «ج-م-ع-ية
أإحباب إ÷مهؤرية».
وإع- -ت Èإل- -ؤزي -ر ،أإن ج -ري -دة إ÷م -ه -ؤري -ة إرث
ت -اري -خ -ي ل -ب Ó-دن -ا وم-ؤؤسسسس-ة إعÓ-م-ي-ة ل-ه-ا وزن-ه-ا
إل-ث-ق-ي-لŸ ،ا ت-ت-م-ت-ع ب-ه م-ن إحÎإف-ي-ة ومصس-دإق-ية.
مؤؤكدإ ‘ ذإت إلسسياق ،أإن إلصسحا‘ إÎÙف ذإ
إل- -ق- -ل- -م إلصس -ادق ه -ؤ إل -ذي ي -ف -رضس ن -فسس -ه ع -ل -ى
إŸؤؤسسسسة إإلعÓمية إلتي يعمل بها.

بدوي يطالب من تبسصة بخلق الÌوة ﬁليا

أاصسحاب جوازات السسفر البيومÎية يتحصسلون آاليا على بطاقة التعريف الوطنية
أاك - - -د وزي - - -ر ال - - -داخ - - -ل- - -ي- - -ة
وا÷م -اع -ات اÙل-ي-ة ن-ورال-دي-ن
ب- - - -دوي ،أامسس ،ب- - - -ت- - - -بسص- - - -ة ،أان
«ال - -ت - -ح- -دي ا◊ق- -ي- -ق- -ي» ع- -ل- -ى
اŸسص- -ت- -وى اÙل- -ي ه- -و ك- -ي- -ف- -ي- -ة
ال -ت-وصص-ل إا ¤ح-ري-ة اق-تصص-ادي-ة
تفضصي إا ¤خلق الÌوة.
أإوضسح إلؤزير خÓل تدشسينه مقر
إÛلسس إلشس -ع -ب -ي إل -ب -ل -دي ل -ب -ل-دي-ة
إلشسريعةÃ ،ناسسبة زيارة عمل وتفقد
ل -ل -ؤلي -ة ،أإن -ه «م-ن إلضس-روري ع-ل-ى إل-ب-ل-دي-ات إسس-ت-غÓ-ل
خصس -ؤصس -ي -ات -ه -ا ‘ ،خ -ل-ق إلÌوة و‘ م-رإف-ق-ة إلشس-ب-اب،
لسسيما إ÷امعي Úمنهم للحصسؤل على مناصسب شسغل».
وأإشسار إلؤزير أإثناء زيارته Ÿركز إلؤثائق إلبيؤمÎية
ب-ذإت إل-ب-ل-دي-ة ،أإن «إل-ؤسس-ائ-ل إل-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ة م-همة ،لكن
ينبغي أإن تكؤن مرإفقة للحركية إŸنتظرة إلرإمية إ¤
تؤف Òمناصسب إلشسغل وخلق إلÌوة وإيجاد حلؤل Ÿشساكل
إŸؤإطن».
وشسدد إلؤزير باŸناسسبة ،على أإهمية إلقضساء على
إل -بÒوق -رإط -ي -ة ،تسس -ه -ي  Ó-لÓ-سس-ت-ج-اب-ة إ ¤إح-ت-ي-اج-ات
إŸؤإطن Úودفع عجلة إلتنمية للبلديات.
من جهة أإخرى ،شسدد إلؤزير على ضسرورة أإن «يتحمل
إŸسسؤؤولؤن ‘ ﬂتلف مناصسبهم ،مسسؤؤولياتهم كاملة ‘
إلقيام بؤإجباتهم كاملة» ،مؤؤكدإ على «تطبيق إلقانؤن ‘
حق من ل يتحمل مسسؤؤوليته».
وقال ‘ هذإ إلصسدد« ،من  ⁄يفهم بعد أإن وجؤده هؤ

ÿدمة إŸؤإطن على مدإر  24سساعة
فليÎك غÒه يعمل».
وب- -ع -د أإن ج -دد إسس -ت -ع -دإد إل -دول -ة
Ÿؤإصس- -ل -ة إÛه -ؤدإت م -ن إأج -ل دف -ع
إلتنمية إÙلية من خÓل «إŸرإفقة
وإلÈإمج إإلضسافية» ،شسدد بدوي على
ضس- -رورة «إلنسس- -ج- -ام ب ÚإŸسس- -ؤؤول»Ú
وإلبتعاد عن إÓÿفات.
ولدى تدشسينه  200مسسكن إجتماعي
جديد بذإت إلبلدية ،أإكد وزير إلدإخلية
أإن ه -دف إل -دول -ة ه -ؤ إلن-ت-ه-اء م-ن إŸشس-اري-ع إلسس-ك-ن-ي-ة
إ›ÈŸة خÓل سسنتي  ،2017–2016ومن ثم إلقضساء
على أإزمة إلسسكن با÷زإئر بنسسبة كبÒة.
م -ن ج -ه -ة أإخ -رى ،أإك -د ب -دوي أإن -ه سس -ي-ك-ؤن ب-إام-ك-ان
إŸؤإطن Úإلذين يحؤزون على جؤإزإت إلسسفر إلبيؤمÎية
إ◊صس-ؤل ع-ل-ى ب-ط-اق-ات إل-ت-ع-ري-ف إل-ؤط-ن-ي-ة إل-ب-يؤمÎية
بصسفة آإلية ،بدإية من شسهر جانفي إ÷اري.
وبعد أإن أإشسار إ ¤أإن  7مÓي Úمؤإطن Áلكؤن جؤإز
إلسسفر إلبيؤمÎي ،أإكد إلؤزير أإن قطاعه يعتزم خÓل
سس -ن-ة  2016إ‚- -از  3م Ó-ي Úب-ط-اق-ة ت-ع-ري-ف وط-ن-ي-ة
بيؤمÎية.
وذكر ‘ هذإ إإلطار ،أإن إŸركز إلؤطني إلبيؤمÎي
باألغؤإط ،إŸؤجؤد حاليا قيد إلتجريب ،سسيكؤن دعما
إضسافيا لهذإ إŸسسعى ،خاصسة وأإنه سسيدخل حيز إÿدمة
إألسسبؤع إŸقبل.

وا‹ من اŸسصيلة:

قيمة اŸواد اŸهربة تفوق  3مÓي Òدولر
أإكد وزير إلدإخلية وإ÷ماعات إÙلية نؤرإلدين
بدوي ،أإن إألثر إŸا‹ للمؤإد إŸهربة «يفؤق  3مÓيÒ
دولر».
ق -ال إل -ؤزي -ر ‘ تصس -ري-ح ل-لصس-ح-اف-ة ع-ل-ى ه-امشس
زي -ارت -ه ل -ل -م -رك -ز إ◊دودي رأإسس إل-ع-ي-ؤن ب-ت-بسس-ة ،إن
«إلقيمة إŸالية للمؤإد إŸهربة تفؤق  3مÓي Òدولر،
إألمر إلذي يب Úخطؤرة هذه إلظاهرة».
وأإشس- - -ار ب- - -دوي ‘ ه- - -ذإ إإلط- - -ار ،إ ¤أإن «إŸؤإد
إŸهربة هي مؤإد مدعمة بنسسبة  100من إŸائة وهي
مؤجهة ‘ إألسساسس إ ¤إلفئات إلجتماعية إلضسعيفة
وإŸتؤسسطة».
وأإضس -اف ‘ ه -ذإ إلسس -ي -اق ،أإن إل -دول -ة إ÷زإئ-ري-ة
«تضس - -ع ظ - -اه - -رت- -ي إل- -ت- -ه- -ريب وإإلره- -اب ‘ ن- -فسس
إŸسس -ت -ؤى» ،م-ؤؤك-دإ أإن «إإلره-اب ي-دّم-ر إÛت-م-ع-ات
وإلتهريب يدمر إقتصسادياتها».
من جهة أإخرى ،أإشسار بدوي إ ¤أإن أإعضساء إللجنة
إل-ؤلئ-ي-ة Ÿك-اف-ح-ة إل-ت-ه-ريب إل-ذي-ن إل-ت-ق-ى ب-هم بهذإ
إŸركز« ،قدمؤإ إقÎإحات سسؤف يتم عرضسها على
إ◊ك -ؤم -ة ت -خصس إ÷ؤإنب إل -ق -ان -ؤن -ي -ة إل -ت -ي تسس-ه-ل
إلتدخل بطريقة عملية ‘ مكافحة ظاهرة إلتهريب».
وأإضساف ،أإن إ◊كؤمة «سستضسع كل إإلمكانات على
إلشس- -ري -ط إ◊دودي ل -رف -ع إل -ت -ح -دي وﬁارب -ة ه -ذه
إلظاهرة وإ◊فاظ على إلقتصساد إلؤطني».

العمل التضسامني ب ÚاŸقاولت يكتسسي أاهمية بالغة
’شص- - -غ- - -ال
أاك - - -د وزي- - -ر ا أ
ال- -ع- -م -وم -ي -ة ع -ب -د ال -ق -ادر
وا‹ ،خÓ- - - - -ل زي- - - - -ارت - - - -ه
ال - -ت - -ف - -ق- -دي- -ة ل- -ق- -ط- -اع- -ه
ب -اŸسص-ي-ل-ة ،صص-ب-اح أامسس ،أان
ال - -ع - -م- -ل ال- -تضص- -ام- -ن- -ي بÚ
اŸق -او’ت ي -ك-تسص-ي أاه-م-ي-ة
ب- - -ال- - -غ - -ة ‘ خ - -ل - -ق ع - -م - -ل
تضصامني اقتصصادي ‘ إاطار
اŸواط - -ن - -ة ،م - -ن شص - -أان - -ه أان
يسص- -اه- -م ‘ خ- -ل- -ق ت -ن -م -ي -ة
اق- -تصص- -ادي- -ة ف- -ع- -ال -ة وب -عث روح ال -ع -م -ل
ا÷ماعي بﬂ Úتلف اŸقاو’ت.

اŸسسيلة :عامر ناجح
أإشسار وزير إألشسغال إلعمؤمية إ ¤أإن عملية
إل -تضس -ام -ن ب ÚإŸق-اولت إل-ع-م-ؤم-ي-ة وإÿاصس-ة
تدخل ‘ إطار إŸؤإطنة وإلتي تهدف إ ¤إ‚از
إل -ط -رق ب -ط -ري-ق-ة تشس-ارك-ي-ة ج-م-اع-ي-ة م-ن ق-ب-ل
إŸقاولت إلتي إسستفادت من برنامج فخامة

رئ -يسس إ÷م -ه -ؤري -ة ،مسس -تشس -ه -دإ
ب- -ط- -ري- -ق ب- -ري- -ك -ة – م -ق -رة ،أإي،
ب- -حسس -ب -ه ،وجب ع -ل -ى إŸق -اولÚ
تؤسسعة أإطرإفه بـ 1.5م Îليصسبح
طريقا مزدوجا .وهؤ ما رحب به
إŸقاولؤن إلذين أإبدوإ إلسستعدإد
للعمل.
وأإك - - -د ‘ ذإت إلسس - - -ي - - -اق ،أإن
إلدولة إ÷زإئرية ليسست ﬁتاجة
ل-ل-م-ال وإ‰ا ت-ه-دف م-ن إل-ع-م-ل-ي-ة
إل- -تضس- -ام -ن -ي -ة ÿل -ق روح إل -ع -م -ل

إ÷ماعي.
وحمل وإ‹ حالة تدهؤر إلطرق إ ¤إ◊مؤلة
إŸفرطة ألصسحاب شساحنات إلؤزن إلثقيل ،دإعيا
كل إألطرإف إلقيام بؤإجبها فيما يتعلق بتطبيق
إل -ق -ان -ؤن وم -رإق-ب-ة إ◊م-ؤل-ة .وأإن-ه م-ن إل-ؤإجب
عصسرنة شسبكة إلطرق وصسيانتها وإلتفك Òعلى
أإسساسس كيفية إ‚از إألشسغال و–سسينها ،يضسيف
إŸت -ح -دث أإن -ه ح -ان إل -ؤقت ل-ت-غ-ي Òإل-ذه-ن-ي-ات
وإلعقليات إŸتعلقة بتجديد إلطاقات و–سسÚ
إÿدمة باتخاذ جميع إإلجرإءإت إلÓزمة.

بخصسؤصس إ‚از إلطرق شسدد وزير إألشسغال
إل- -ع- -م- -ؤم -ي -ة ع -ل -ى ضس -رورة إحÎإم إŸق -اي -يسس
إŸعمؤل بها وعدم إلعمل بالسسعر إŸرتفع .ونؤه
‘ خضسم حديثه أإثناء معاينة مشسروع إلطريق
رقم  ،46إ ¤وجؤد خارطة تسسمح بالنسسجام
على كل شسبكة إلطرق إŸتؤإجدة ب Úإلؤليات،
ألنها – بحسسبه – تخلق عÓقات إقتصسادية هامة
ولها جانب تاريخي وتنمؤي ،خاصسة وأإنها تشسجع
إلتبادل إلتجاري ب Úإلؤليات.
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’مة:
التجديد النصصفي Ûلسس ا أ

الطعون  ⁄تؤوثر على نتائج انتخاب اÎŸشسح Úالفائزين
أاك -د اÛلسس ال -دسص -ت -وري ،أامسس ،ع-ن
ق- -ب- -ول- -ه ج- -م- -ي- -ع ال- -ط- -ع- -ون اŸت- -ع -ل -ق -ة
’عضصاء
ب-ان-ت-خ-اب-ات ال-ت-ج-ديد النصصفي أ
’م- - -ة ،م - -ؤوك - -دا أان تصص - -ح - -ي - -ح
›لسس ا أ
ال - -ط - -ع- -ون ل- -ن ي- -ؤوث- -ر ع- -ل- -ى ان- -ت- -خ- -اب
اÎŸشصح Úالفائزين.
وب -حسسب ب -ي-ان ل-ل-م-ج-لسس ،ف-ق-د «” إي-دإع
لدى كتابة ضسبط إÛلسس إلدسستؤري ،عشسرة
( )10طعؤن من وليات :ميلة ،مسستغا،)02( Â
وهرإن ،إلبيضس ،إلنعامة ،تيسسمسسيلت ،سسيدي
بلعباسس ،تيبازة وإلبليدة».
وأإضس -اف ،أإن -ه ب -ع -د درإسس-ة ه-ذه إل-ط-ع-ؤن،
ب -السس -ت -ن -اد إ ¤ج -م -ي -ع إل-ؤسس-ائ-ل إل-ق-ان-ؤن-ي-ة
ل -ل -ت -ح -ق -ي -قÃ ،ا ‘ ذلك م -رإق -ب -ة صس -ن -ادي-ق
إلقÎإع ‘ خ - - - - - -مسس ( )05ولي - -ات ،ت - -دإول
إÛلسس إل-دسس-ت-ؤري ب-رئ-اسس-ة م-رإد م-دلسسي،
رئ - -يسس إÛلسس ،أإي- -ام  03و 04و 05جانفي
 2016وأإصسدر إلقرإرإت إآلتية:
ويتعلق إألمر بقبؤل جميع إلطعؤن من حيث
إلشس -ك -ل ،ورفضس سس-ب-ع-ة ( )07ط -ع -ؤن م -ن ح-يث
إŸؤضس -ؤع ل -ع -دم ت-أاسس-يسس-ه-ا ،وق-ب-ؤل ثÓ-ث-ة ()03
ط- -ع- -ؤن م- -ن ح- -يث إŸؤضس- -ؤع ،إث -ن -ان ‘ ولي -ة
مسس -ت -غ -ا Âووإح-د ‘ ولي-ة إل-ن-ع-ام-ة وتصس-ح-ي-ح
إلنتائج ‘ هات Úإلؤليت .Úمع إلعلم أإن هذإ
إل -تصس -ح -ي -ح ل ي-ؤؤث-ر ع-ل-ى إن-ت-خ-اب إÎŸشس-حÚ
إلفائزين ‘ إلؤليت ÚإŸعنيت ،»Úيضسيف إلبيان.

وحسسب نتائج إنتخابات إلتجديد إلنصسفي
ألعضس- -اء ›لسس إألم -ة ،ف -ق -د –صس -ل ح -زب
جبهة إلتحرير إلؤطني على إŸرتبة إألو¤
بـ 23م -ق -ع -دإ ،م -ت -ب-ؤع-ا ب-ال-ت-ج-م-ع إل-ؤط-ن-ي
إلدÁقرإطي بـ 18مقعدإ.
غ Òأإن حزب إلتجمع إلؤطني إلدÁقرإطي
ق-د إح-ت-ف-ظ ب-األغ-ل-ب-ي-ة ع-ل-ى مسس-تؤى ›لسس
إألمة بـ 43مقعدإ ،يليه حزب جبهة إلتحرير
إلؤطني بـ 40مقعدإ.
أإما إألحرإر فقد –صسلؤإ على ( )4مقاعد
متبؤع Úبجبهة إلقؤى إلشسÎإكية Ãقعدين
( ‘ ،)2ح– Úصسل حزب إلفجر إ÷ديد على
مقعد وإحد (.)1
وقد ” إنشساء ›لسس إألمة ،إلغرفة إلعليا
للŸÈان إ÷زإئري ،خÓل تعديل إلدسستؤر ‘
 .1996ويتشسكل من  144عضسؤ 96 ،منهم يتم
إن -ت -خ -اب -ه -م ع-ن ط-ري-ق إلقÎإع إلسس-ري غÒ
إŸب - -اشس- -ر (إل- -ث- -ل- -ث ‘ ،)Úح Úي- -ع Úرئ- -يسس
إ÷مهؤرية  48عضسؤإ إŸتبق ‘ Úإطار إلثلث
إلرئاسسي.
يشسÎط ‘ إŸرشسح أإن يكؤن منتخبا ،سسؤإء
‘ ›لسس شسعبي بلدي أإو ›لسس شسعبي ولئي
ويبلغ  35سسنة من إلعمر على إألقل وينتخب
لعهدة مدتها سست سسنؤإت ويتم Œديد نصسف
أإعضس -اء إل -غ -رف -ة إل -ع -ل -ي -ا ل -لŸÈان ك-ل ثÓ-ث
سسنؤإت.

لعمامرة يسستقبل السسفÒة ا÷ديدة Ÿالطا با÷زائر
إسستقبل وزير إلدولة ،وزير إلشسؤؤون إÿارجية وإلتعاون
إلدو‹ ،رمطان لعمامرة ،إأمسس Ãقر وزإرته ،إلسسفÒة
إ÷ديدة ÷مهؤرية مالطا با÷زإئر ،فيلؤمينا ميلي ،إلتي
سسلمته نسسخا من أإورإق إعتمادها كسسفÒة مفؤضسة فؤق
إل -ع -ادة ÷م -ه -ؤري -ة م -ال -ط -ا ل-دى إ÷م-ه-ؤري-ة إ÷زإئ-ري-ة
إل -دÁق -رإط -ي -ة إلشس-ع-ب-ي-ة ،حسسب م-ا أإف-اد ب-ه ب-ي-ان ل-ؤزإرة
إلشسؤؤون إÿارجية.

دعا إا ¤ترقية اŸنتوج ا◊ر‘ ،غول من ميلة:

ضسرورة الرتقاء باÿدمات الفندقية لسستقطاب السسياح األجانب
أاك -د وزي -ر ال -ت -ه -ي -ئ-ة
ال -ع-م-ران-ي-ة والسص-ي-اح-ة
والصص-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دية
ع- - - -م- - - -ار غ - - -ول ،أامسس،
Ãيلة ،أان قطاعه يعمل
ع- -ل- -ى ت- -رق -ي -ة اŸن -ت -وج
ا◊ر‘ ل - -ي - -ن- -ت- -ق- -ل م- -ن
«ال - - -ب - - -ع - - -د اÙل- - -ي إا¤
الفضصاء الوطني الواسصع،
Ãا يسص- - - -م- - - -ح ’ح - - -ق - - -ا
ب- - -ت- - -حضصÒه ل- - -دخ- - -ول
السصوق الدولية».
وأإوضسح غؤل خÓل زيارة تفقد قام بها
إ ¤إŸنطقة ،أإن ولية ميلة تتؤإفر على
م - -ؤؤه Ó- -ت ك - -بÒة ‘ ›ال إلصس - -ن - -اع - -ات
إلتقليدية من خÓل  9آإلف حر‘ مسسجلÚ
‘ ﬂت -ل -ف إ◊رف وك -ذإ إ◊رف إل -ف -ن -ي -ة
ب -ال -غ -رف -ة إÙل -ي -ة ل -لصس -ن-اع-ة إل-ت-ق-ل-ي-دي-ة
وإ◊رف إلتي –صسي – كما قال – زهاء 18
أإلف يد عاملة ‘ هذإ إÛال ،و»بإامكان
إ÷زإئ -ر ع -رضس وت-ث-م Úم-ن-ت-ج-ات ح-رف-ي-ة
رإئ -ع -ة ‘ إلسس -ؤق إل -دول -ي -ة “ث -ل إل-رصس-ي-د
إ◊ضس -اري وإل -ث -ق -ا‘ ل -ل -ج -زإئ -ري ،»Úك -م-ا
أإضساف إلؤزير.
ووقف غؤل باŸناسسبة على عينات من
إلصسناعات إلتقليدية بؤلية ميلة عند زيارته
Ÿقر غرفة إلصسناعات إلتقليدية وإ◊رف
Ãيلة.
وكان إلؤزير أإشسرف ‘ مسستهل زيارته
لغا (‚ 3ؤم) بفرجيؤة،
على تدشس Úنزل إ أ
لزيد
يضسم  27غرفة ،تتسسع ‘ ›مؤعها أ
من  60سسريرإ.
ل‚از إل - -ذي –ق - -ق
وإع - -ت Èأإن ه - -ذإ إ إ
بفضسل إسستثمار خاصس «مكسسبا بالنسسبة لهذه

إل- - - - -ؤلي- - - - -ة ذإت إŸؤؤه Ó- - - -ت
إلسسياحية إلكبÒة» ،إذ Áكنها
أإن تتحؤل ‘ إŸسستقبل – كما
ق- - -ال – وب- - -فضس- - -ل تشس - -ج - -ي - -ع
إلسس- -ت -ث -م -ار وت -دع -ي -م إل -ب -ن -ى
إل-ق-اع-دي-ة إ« ¤ق-طب سس-ي-احي
حقيقي».
وأإفاد غؤل بؤجؤد ع Èهذه
إل -ؤلي-ة ن-ح-ؤ  20مشس-روع-ا ‘
ل‚از ف- -ن- -ادق
ط - -ؤر إل - -ب- -ن- -اء إ
ومشس -اري -ع ذإت ط-اب-ع سس-ي-اح-ي
بسس -ع-ة  2000سس -ري -ر ،م -ن شس-أان-ه-ا «ت-ق-دË
إلقيمة إŸضسافة وتعزيز قدرإت إلسستقبال
وكذإ فتح إلكث Òمن مناصسب إلعمل».
م -ن ب ÚإŸشس -اري-ع إل-ت-ي ع-اي-ن-ه-ا إل-ؤزي-ر
وتندرج ضسمن إلسستثمار إÿاصس ،مشسروع
بناء فندق بحي إلعربي بن رجم Ãيلة بـ9
طؤإبق و 140غرفة تقدمت أإشسغال إ‚ازه
حاليا بنسسبة  50من إŸائة ومن إŸتؤقع
إسس -ت Ó-م -ه ج -زئ -ي -ا م-ع ن-ه-اي-ة إل-ع-ام ،2016
بحسسب ما ذكره أإصسحاب إŸشسروع.
وسسيكؤن هذإ إŸشسروع جد مفيد ،من
حيث قدرإت إلسستقبال إÙلية بعاصسمة
إل -ؤلي -ة إل -ت -ي ت -ع -ا Êضس-ع-ف-ا ك-بÒإ ‘ ه-ذإ
إÛال.
وترأإسس غؤل ‘ ختام زيارته لؤلية ميلة
جلسسة عمل ” خÓلها تقدﬁ Ëاور درإسسة
لقليم حؤل
أإ‚زتها إلؤكالة إلؤطنية لتهيئة إ إ
لقليم بهذه إلؤلية.
تؤجهات تهيئة إ إ
تتضسمن إلدرإسسة ضسرورة أإن تتجه تنمية
لق -ل -ي-م ‘ آإف-اق  2030و 2050ن-ح-ؤ ثمÚ
إإ
لق- -ل- -ي- -م وك- -ذإ
ق - -درإت إل- -ؤلي- -ة وم- -ؤإرد إ إ
›الت رئ -يسس -ة ه -ي إل -ف Ó-ح-ة وإلسس-ي-اح-ة
وإلصسناعات إŸرتبطة بالتغذية.

تبون يسستقبل سسفÒة اÛر با÷زائر
إاسص-ت-ق-ب-ل م-عا‹ وزير السصكن
وال-ع-م-ران واŸدي-نة عبد اÛيد
ت- - -ب- - -ون ،أامسسÃ ،ق - -ر دائ - -رت - -ه
ال -وزاري -ة سص -ع-ادة سص-فÒة دول-ة
اÛر ب-ا÷زائ-ر ،السص-ي-دة ه-ي-ل-غ-ا
كتالينا بريتز.
يدخل هذإ إللقاء ‘ إطار إلتعاون
وإلبحث عن سسبل تعزيز هذإ إلتعاون
‘ شس- - -ت - -ى إÛالت ،ح - -يث أإب - -دى

إلعدد
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إلطرفان رغبتهما ‘ تطؤير إلتعاون
إŸثمر ب Úإلبلدين إلشسقيق.Ú
ك- -م- -ا ت- -ب- -احث إل- -ط- -رف -ان ح -ؤل
مشس- -ارك- -ة إŸؤؤسسسس- -ات إÛري- -ة ‘
إلÈن -ام -ج إل -ق -ط-اع-ي ،ح-يث عّ-ب-رت
سس - -ع - -ادة سس - -فÒة دول - -ة إÛر ع - -ن
إسستعدإد بÓدها للمسساهمة ‘ إ‚از
إلÈن -ام -ج إل -ق -ط -اع-ي ل-ل-ح-ك-ؤم-ة ‘
ث إŸؤؤسسسسات
›ال إلبناء وذلك بح ّ

وم- - -ك- - -اتب إل- - -درإسس- - -ات إÛري- - -ة
و–ف -ي -زه -ا ل-ل-دخ-ؤل ‘ شس-رإك-ة م-ع
إŸؤؤسسسس - -ات إ÷زإئ - -ري - -ة وف - -ق م- -ا
يقتضسيه إلقانؤن إ÷زإئري ‘ هذإ
إÛال.
م- -ن ج- -ه -ة أإخ -رى ،رحب م -ع -ا‹
وزير إلسسكن وإلعمرإن وإŸدينة بكل
أإشسكال إلتعاون ‘ ›ال إلبناء بÚ
إلبلدين.

أألربعأء  06جأنفي  2016م
ألموأفق لـ  25ربيع أألول  1437هـ

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

»æWh

اسشتعرضض أاهم ﬁاور اŸششروع التمهيدي Ÿراجعة الدسشتور
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أاويحيى :النصس Ãثابة عقد وطني اجتماعي متجدد

اسشتعرضض وزير الدولة ،مدير ديوان رئاسشة ا÷مهورية ،أاحمد أاويحيى ،اŸششروع التمهيدي Ÿراجعة الدسشتور ،واعتÈه Ãثابة عقد وطني اجتماعي يتجلّى من خÓل العدد الكب ÒللمقÎحات،
مؤوكدا ‘ الوقت ذاته ،أانه ’ يهم ا◊ياة السشياسشية لوحدها ،بل Áتد إا ¤ا÷وانب اŸؤوسشسشاتية وا◊ريات وحياة اŸواطن وحقوق اŸتقاضش Úوالتحو’ت ا’قتصشادية.

إقامة إŸيثاق :حمزة ﬁصصول
تصصوير :عباسس تيليوة

كشض -ف ،أح -م -د أوي -ح -ي -ى ،أم-أم وسض-أئ-ل أإلعÓ-م أل-وط-ن-ي-ة
وأألج -ن -ب -ي -ة ،أمسس ،ب -إأق -أم -ة أŸي -ث -أق ب -أل-ع-أصض-م-ة ،ع-ن أه-م
أŸقÎحأت ألتي يحملهأ مشضروع تعديل ألدسضتور ،مشضÒأ إأ¤
أن -ه ت -ت -وي -ج ل-ورشض-ة أن-ط-ل-قت سض-ن-ة  ،2011رف -ق -ة ح -زم -ة م-ن
أإلصضÓحأت ألتي بأدر بهأ رئيسس أ÷مهورية آأنذأك.
وقبل خوضضه ‘ فحوى ألوثيقة ،شضّدد أويحيى ،على ألطأبع
ألتوأفقي Ÿشضروع ألتعديل « لكونه خضضع Ÿشضأورأت أو ¤سضنة
 ،2011وثأنية  2012وثألثة ‘  ،2014وهي ﬁطأت تؤوكد
حرصس ألرئيسس على جعل ألسضتشضأرة طأبع أ◊وأر ألوطني».
ولفت أويحيى ،إأ ¤أن « هذأ أ◊وأر شضأركت فيه شضخصضيأت
وطنية ،أحزأب سضيأسضية منظمأت وجمعيأت وطنية وأخرى
فئوية على غرأر ألعمأل ألفÓح Úوألطلبة» وبألتأ‹ يوضضح
أŸتحدث « ،أŸشضأورأت ألتي دأمت  4سضنوأت ،كأنت فرصضة
Óصضغأء لكل مأ Áثل أÛتمع».
لإ
وأكد مدير ديوأن رئأسضة أ÷مهورية ،أن مشضروع ألتعديل
ألدسضتوري « أخذ إأ ¤حد بعيد أŸقÎحأت ألتي جأءت من
عند ألشضركأء» ،أألمر يعطيه صضفة « ألعقد ألوطني ألجتمأعي
أŸتجددة» ،موضضحأ أنه ل Áسس أ◊يأة ألسضيأسضية لوحدهأ
وإأ‰أ ي -ه -م أ÷أنب أŸؤوسضسض -أت -ي وأ◊ري -أت وح-ي-أة أŸوأط-ن
وحقوق أŸتقأضض Úوكذأ ألتحولت ألقتصضأدية.

تقوية الوحدة الوطنية..وإابراز دور جيشس
التحرير الوطني
وق ّ-دم وزي -ر أل -دول -ة ،م -دي -ر دي -وأن رئ -أسض -ة أ÷م -ه -وري -ة،
أÙأور أÿمسس ألتي جأء فيهأ أŸشضروع ألتمهيدي Ÿرأجعة
ألدسضتور ،مبتدئأ Ãحور تقوية ألوحدة ألوطنية ،وقأل إأنه
يحمل « تأكيدأ على عمق تأريخنأ ألذي يرجع إأ ¤عشضرأت
ألقرون ويدعو للفخر وألعتزأز به ،إأ ¤جأنب ألتطرق إأ¤
أÙطأت أŸعأصضرة كألثورة ألتحريرية مع إأبرأز قيمة ودور
جيشس ألتحرير ألوطني إأ ¤جأنب جبهة ألتحرير ألوطني.

ترقية “ازغيت لغة رسسمية
‘ ألشضق أŸتعلق بألهوية ألوطنية ،قأل أويحيى ،بأنه ”
–دي- -ده- -أ ‘ دسض- -ت -ور  ،1989وأل -ت -ع -دي -ل أŸقÎح ،ي-تضض-م-ن
أإلشضأرة ‘ ديبأجته ،بأن ألشضعب حقق أŸصضأ◊ة ألوطنية
بفضضل عقيدته ،ويعلن عزمه على –صض ÚبÓده من ألفÏ
وألعنف مرتكزأ على قيمه ألروحية وأ◊ضضأرية.
وحسضب أŸتحدث ،فإأن أŸشضروع يسضجل تقدمأ جديدأ
ع-ل-ى مسض-ت-وى أŸأدة أل-ث-أل-ث-ة م-ك-رر ،م-ن خÓ-ل ت-رق-ي-ة أل-ل-غ-ة
أألمأزيغية إأ ¤مكأنة لغة وطنية ورسضمية ،بأإلضضأفة إأ ¤إأنشضأء
أكأدÁية للغة أألمأزيغية تكون –ت إأشضرأف رئيسس أ÷مهورية
مكلفة بتوف Òألشضروط أŸطلوبة لهذه أŸكأنةÃ ،سضأهمة
خÈأء.
و‘ هذه ألنقطة ،أوضضح أويحي ،أن ألرئيسس أخذ ألوأقع
م -ن أŸي -دأن ،ف -ه -ي –ت -أج إأ ¤ع -م -ل أك -أدÁي ÷ع -ل-ه-أ ل-غ-ة
موحدة ،كي ل يظل تدريسضهأ منقسضمأ ب Úأللهجأت.

وي-تضض-م-ن أŸشض-روع ك-ذلك ،إأل-زأم-ي-ة ألسض-ل-ط-أت أل-ع-م-وم-ية
بأ◊رصس على ألشضفأفية ،وإألزأم أÛلسس ألدسضتوري بدرأسضة
ألطعون من حيث أŸضضمون وليسس ألشضكل فقط.
ولعل أبرز مأ ‘ هذأ أÙور ،هو أسضتحدأث هيئة عليأ
مسض -ت -ق -ل -ة Ÿرأق-ب-ة ألن-ت-خ-أب-أت ت-ت-ك-ون م-ن قضض-أة وك-ف-أءأت
مسضتقلة تختأر من قبل أÛتمع أŸد Êوتكون لهأ مهمة
ألسضهر على شضفأفية ألنتخأبأت منذ أسضتدعأء ألهيئة ألنأخبة
إأ ¤غأية أإلعÓن عن ألنتأئج أŸؤوقتة.
وأدرجت مأدة “نح للمعأرضضة ألŸÈأنية أ◊ق ‘ إأخطأر
أÛلسس ألدسضتوري بخصضوصس ألقوأن ÚأŸصضأدق عليهأ من
قبل ألŸÈأن.

حق ا’سستئناف على اأ’حكام ا÷نائية

وتنصس أŸأدة من نفسس أŸشضروع ،على أللغة ألعربية بأنهأ
سضتظل أللغة ألرسضمية للدولة ،ودسضÎة أÛلسس أألعلى للغة
ألعربية أŸكلف بÎقيتهأ .فيمأ  ⁄يطرأ أي تعديل على أŸأدة
ألثأنية ألتي تنصس على أن أإلسضÓم دين ألدولة ومصضدر للقيم
أ◊ضضأرية.

عهدة رئاسسية قابلة للتجديد مرة واحدة
تضضمن ﬁور تعزيز ألدÁقرأطية ‘ ،ألتعديل ألدسضتوري
أŸقÎح « ،أل -ت -أك -ي -د ع -ل -ى ط -ب -ي -ع -ة أل -ن -ظ -أم أل -دÁق -رأط-ي
وأ÷م -ه -وري ،ب -ألرت -ك -أز ع -ل -ى أل -ت-دأول أل-دÁق-رأط-ي ع-ل-ى
ألسض -ل -ط -ة ع -ن ط -ري-ق أن-ت-خ-أب-أت ح-رة ودأئ-م-ة ،وأل-فصض-ل بÚ
ألسضلطأت ( أŸأدة ».)14
وبألنسضبة للمأدة  74ألتي تث Òجدل وأسضعأ ‘ كل مرة ،فقد
” إأدرأج م- -قÎح ي -قضض -ي « ب -ت -أك -ي -د إأع -أدة أن -ت -خ -أب رئ -يسس
أ÷مهورية مرة وأحدة فقط ،مع ألتأكيد على عدم مرأجعة
ألدسضتور بهذأ أÿصضوصس أŸأدة (.»)178
ومن بأب تعزيز أ◊ريأت ألدÁقرأطية ،أدرج ‘ أŸأدة 41
مكرر ،حرية ألتظأهر ألسضلمي مضضمونة للموأطن ،Úإأ ¤جأنب
ضضمأن حرية ألصضحأفة ‘ جميع أشضكألهأ أŸكتوبة وأŸرئية
وأŸسضموعة ،وكذلك ع Èشضبكة أألنÎنت ‘ إأطأر أحÎأم
ألثوأبت وألقيم ألوطنية مع إألغأء كل حرمأن من أ◊رية أو
عقأب قأنوı Êألفأت أإلعÓم (أŸأدة .)41
وأقÎح ‘ (أŸأدة  41مكرر  ،)4ضضمأن حق أ◊صضول على
أŸعطيأت وضضمأن تدأولهأ.

مقÎحات لدعم حقوق اŸعارضسة السسياسسية
أكد أويحيى ،أن أŸشضروع ألتمهيدي Ÿرأجعة ألدسضتور،
ي -ح -ت -وي ع -ل -ى م -قÎح -أت دأع -م -ة ل -ل -ح -ق -وق أŸعÎف ب -ه-أ
Óحزأب
ل-ل-م-ع-أرضض-ة ألسض-ي-أسض-ي-ة ،م-ن خÓ-ل ع-دم ألعÎأف ل -أ
ألسضيأسضية دون “ييز للحقوق لسضميأ بألنسضبة ◊قوق ألتعبÒ

وألجتمأع ،توف Òوقت لهأ ‘ وسضأئل أإلعÓم ألعمومية
ألعأمة حسضب توأجدهأ على أŸسضتوى ألوطني ،وألدعم أŸأ‹
ألعمومي “أشضيأ مع “ثيلهأ ‘ ألŸÈأن (أŸأدة  42مكرر).
كمأ يسضتهدف ألتعديل ألدسضتوري ،تقوية مكأنة أŸعأرضضة
ألŸÈأنية ،بتخصضيصس حصضة شضهرية لهأ على مسضتوى كل غرفة
لدرأسضة جدول أألعمأل أŸقÎح من قبلهأ ( أŸأدة  99مكرر).

تعزيز السسلطة الرقابية للŸÈان
وأسضتعرضس ،أحمد أويحيى ،أÙور أŸتعلق بتعزيز سضلطة
ألŸÈأن وأل- -رق- -أب- -ة ع- -ل -ى أ◊ك -وم -ة ،ع ÈأقÎأح أسض -تشض -أرة
Óغ-ل-ب-ي-ة ألŸÈأن-ي-ة م-ن أج-ل ت-ع-ي Úأل-وزي-ر أألول،
أل -رئ-يسس ل -أ
وتقييد ألتشضريع بأألمريأت ألرئأسضية إأل ‘ ظرف طأرئ وأثنأء
ألعطل ألŸÈأنية.
وأضض- -ي- -ف إأ ¤أŸقÎح- -أت « ت- -ق- -د Ëأ◊ك -وم -ة ل -لŸÈأن
برنأمج عملهأ ليفسضح له ›أل أوسضع للنظر فيه» ،إأ ¤جأنب
«إألزأمية تقد Ëألوزير أألول للŸÈأن بيأن ألسضيأسضة ألعأمة
◊كومته».
وأدرج ‘ مشض-روع أل-ت-ع-دي-ل»،أŸوأف-ق-ة أŸسض-ب-ق-ة ل-لŸÈأن
تصضبح إأجبأرية قبل تصضديق رئيسس أ÷مهورية على ألتفأقيأت
ألق-تصض-أدي-ة ك-أŸت-ع-ل-ق-ة ب-أل-دخ-ول إأ ¤م-ن-أطق ألتبأدل أ◊ر،
وك- -ذلك أل- -ت- -ج- -م- -ع- -أت ألق- -تصض- -أدي- -ة وك- -ي- -أن- -أت ألن -دم -أج
ألقتصضأدي.ويتسضلم ألŸÈأن سضنويأ تقرير ›لسس أÙأسضبة،
وفقأ للمأدة .170

هيئة وطنية دائمة ومسستقلة Ÿراقبة ا’نتخابات
‘ أÙور أŸت -ع -ل -ق ،ب -دع -م مصض -دأق-ي-ة ألن-ت-خ-أب-أت” ،
أقÎأح ،بنود ،تتيح دسضÎة وأجب ألسضلطة ‘ أ◊رصس على
نزأهة تصضرفهم ‘ تنظيم ألنتخأبأت ،وأوضضح أويحيى ،أن
ه -ذأ أل -ب -ن -د م -وج -ود ‘ أل -ق -وأن Úأل-عضض-وي-ة أÿأصض-ة ،ول-ك-ن
دسضÎته سضتغلظ ألعقوبأت ‘ حألة تسضجيل أي خرق.

..ويؤوكد ‘ ندوة صشحفية:

‘ ﬁور دولة أ◊ق وألقأنون ،أتى مشضروع قأنون مرأجعة
تعديل ألدسضتور ،بتدأب Òهأمة وغ Òمسضبوقة حسضب مدير
دي -وأن رئ -أسض -ة أ÷م -ه -وري -ة ،خ -أصض -ة م -أ ت -ع -ل -ق ب-إأنشض-أء ح-ق
ألسضتئنأف على أألحكأم أ÷نأئية أمأم هيئة أعلى ،معتÈأ أنه
إأجرأء ل سضأبق له ‘ ألقأنون أ÷زأئري منذ ألسضتقÓل.
وي -ج -رم أŸشض -روع أŸم -أرسض -أت أل -ع -ن -ي-ف-ة غ Òأإلنسض-أن-ي-ة
وألضضأرة بأألشضخأصس (ألتعذيب) ،وحمأية دفأع أŸتقأضضÚ
ليقوم بدوره بكل حرية ،إأضضأفة إأ ¤منع كل تدخل ‘ شضأن
›ريأت ألعدألة وضضمأن أسضتقÓلية ألقضضأء من قبل رئيسس
أ÷م -ه-وري-ة ،وت-ق-وي-ة أسض-ت-قÓ-ل-ي-ة أÛلسس أألع-ل-ى ل-ل-قضض-أء،
وأسضتقÓلية قأضضي أ◊كم ‘ إأطأر مأ ينصس عليه ألقأنون.
ويقÎح ألنصس ،أيضضأ حق أŸتقأضضي ‘ إأخطأر أÛلسس
ألدسضتوري ‘ ،حألة رؤويته بعدم دسضتورية مأدة قأنونية ‘
ﬁأكمته.

اإ’بقاء على حماية اŸلكية العامة
–دث وزي- -ر أل -دول -ة م -دي -ر دي -وأن رئ -أسض -ة أ÷م -ه -وري -ة،
ب - -إأسض - -ه - -أب ع - -ن أÙور أÿأصس ،ب - -أ÷أن- -ب Úألق- -تصض- -أدي
وألجتمأعي ،أللذين يكتسضبأن حسضبه أهمية بألغة ،وقأل نحن
نعيشس ‘ أزمة أنخفأضس سضعر ألنفط ،وهنأك تخوفأت لدى
أŸوأطن Úمن أألجأنب وحرية ألسضوق.
وأوضضح أن ألتعديل جأء بأشضيأء مهمة ،تؤوطر ألتحولت
ألقتصضأدية وتعّزز أ◊ريأت ألجتمأعية ،مشضÒأ إأ ¤إأبقأئه
ع -ل-ى أŸل-ك-ي-ة أل-ع-أم-ة ل-لÌوأت وأل-ق-ط-أع-أت ألسضÎأت-ي-ج-ي-ة،
وإأقرأر وأجب ألدولة ‘ حمأية أألرأضضي ألفÓحية وأŸوأرد
أŸأئية وعقلنة أسضتغÓل أŸوأرد ألطبيعية وضضمأن أ◊فأظ
Óجيأل ألقأدمة.
عليهأ ل أ
ولتأكيد عدم تخلي ألدولة عن سضيأسضة ألدعم ألجتمأعي،
أقÎح دسضÎة ،تشض -ج -ي -ع أل -دول -ة إل‚أز ألسض -ك -ن -أت وتسض -ه -ي -ل
إأج -رأءأت أ◊صض -ول ع -ل -ي -ه -أ ب -أل -نسض -ب -ة ل -ل-ف-ئ-أت ذأت أل-دخ-ل
ألضضعيف ،مع ألتقليل من ألفوأرق ألجتمأعية ،ترقية ألعدألة
ألجتمأعية وألتخلصس من ألتمأيز ‘ أألقأليم ألوطنية .إأضضأفة
إأ ¤أ◊ق ‘ أ◊مأية ألصضحية للموأطن Úومسضؤوولية ألدولة ‘
ألتكفل بعÓج أألشضخأصس أŸعوزين.
ولفت أويحيى ،أن ألدسضتور أŸقبل سضيعطي مكأنة خأصضة
للجألية أ÷زأئرية بأÿأرج ،وأŸرأة وألشضبأب وألبحث ألعلمي
وأألكأدÁي وألبيئة.

الرئيسس احÎم الدسستور حينما اختار الŸÈان لتمرير التعديل

^ اŸششروع يتضشمن  100اقÎاح واŸصشادقة عليه منتصشف فيفري
قال وزير الدولة مدير ديوان رئاسشة ا÷مهورية ،أاحمد
أاوي -ح -ي-ى ،أان رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة،
احÎم ال -دسش -ت -ور ح-ي-ن-م-ا اخ-ت-ار الŸÈان ل-ت-م-ري-ر م-راج-ع-ة
’ح- -زاب اŸع- -ارضش- -ة
ال - -دسش- -ت- -ور ،واع- -ت Èأان رفضض ب- -عضض ا أ
للمششروع ’ حدث ،كاششفا عن إادراج حوا‹  100تعديل.

حمزة ﬁصصول
أوضضح أحمد أويحيى ،أمسس ،بأن ألرئيسس بوتفليقة ،ألتزم
بألصضÓحيأت أıولة له دسضتوريأ ‘ ،أختيأر ألŸÈأن بغرفتيه
لتمرير مشضروع ألقأنون ألتمهيدي Ÿرأجعة ألدسضتور ،وأفأد ‘
ندوة صضحفية ،بأن ›لسس ألوزرأء سضيعكف على درأسضة ألوثيقة
خÓل ألشضهر أ÷أري ،قبل إأحألتهأ على أÛلسس ألدسضتوري.
وق -أل إأن أألخ ،Òسض -ي -ح -ك -م ‘ ،أل -ط -ري -ق -ة أل -ت -ي سض-ي-ت-م ب-ه-أ
أŸصضأدقة على ألتعديل « ،فإأذأ رأى أن أŸشضروع أŸقÎح ل Áسس
بأŸبأدئ أألسضأسضية للمجتمع أ÷زأئري وحريأت وحقوق أإلنسضأن
وألعÓقة ب Úألسضلطأت ،فسضيعطي تصضوره بتعديله ع ÈألŸÈأن
بغرفتيه ‘ جلسضة أسضتثنأئية يسضتدعيهأ رئيسس أ÷مهورية ،و‘
هذه أ◊ألة لن يتم تغي ÒألتعديÓت».
وأضضأف « أمأ إأذأ أرى أن ألنصس أŸقÎحÁ ،سس أŸبأدئ
ألوطنية وأŸبأدئ أألسضأسضية للمجتمع وألعÓقة ب Úألسضلطأت،
فسضيقرر “ريره كمشضروع قأنون على مسضتوى أÛلسس ألشضعبي
ألوطني ،ثم ›لسس أألمة ويخضضع للمنأقشضة وألتعديل ،ليعرضس

على ألسضتفتأء ألشضعبي ‘ أجل أقصضأه  50يومأ».
وأفأد ‘ أŸقأبل ،أن ألتعديل أŸقÎح ،يحمل من  70إأ80 ¤
ب- -أŸأئ- -ة م -ن م -قÎح -أت ك -ل أŸشض -أرك ‘ Úأ◊وأر ،م -ع -تÈأ أن
ألرئيسس تعّمد توسضيع أŸشضأورأت ‘ كل مرة ،تفأديأ إلقصضأء أي
أحد ألن ألبÓد ‘ حأجة إأ ¤ألتوأفق وأإلŸأم.
ل- -ذلك ،ي- -ع- -ت ÈأŸت- -ح- -دث ،رفضس ب- -عضس أح -زأب أŸع -أرضس
للمشضروع ل حدث« ،فهي تريد تغي Òألنظأم وتقول بعدم شضرعية
ألسضلطة وفرأغ أŸؤوسضسضأت وهذأ أمر مؤوسضف» ،مضضيفأ « أجيبهم
بأن أتخأذ فرأغ ألسضلطة كÈنأمج سضيأسضي لن يأخذهم بعيدأ ألن
ألدولة قأئمة».
وتأبع أويحيى «رئيسس أ÷مهورية يعطي يوميأ ألدليل بألفعل
أنه يسض ÒألبÓد ،وأ◊كومة تعمل –ت سضلطة ألرئيسس ويتأبع
ألتشضريع ويقدم للجزأئري Úأليوم ألدسضتور ،ويشضرف على ألسضيأسضة
أÿأرجية».
ورفضس مدير ديوأن ألرئأسضة ،ألطرح ألقأئل ،بأن ألدسضتور يغتصضب
‘ كل مرة إأ ¤درجة أن أصضبح لكل رئيسس دسضتور ،ويجيب ،بأن «
دسضتور  ،1963بقي ألنموذج أألسضأسضي فقط يتم إأدخأل تعديÓت عليه،
مثلمأ كأن أ◊أل ‘  1996 ،1989 ،1976و 2001و ،»2008وقأل إأن
أ÷زأئ -ر ل -يسضت ح -أل -ة أسض -ت -ث -ن -أئ -ي -ة ‘ ه -ذأ أÛأل ،ح -يث ع-رفت
ألدسضأت Òألغربية إأ ¤عدة تعديÓت.
وبشض- -أن م- -ط- -لب أŸع -أرضض -ة ،ب -خ -ل -ق ÷ن -ة مسض -ت -ق -ل -ة Ÿرأق -ب -ة
ألنتخأبأت ،أوضضح أويحيى أنهأ ل توجد سضوى ‘ ألبلدأن أإلفريقية
وبعضس دول أوروبأ ألشضرقية ،وطألبت بأسضتحدأثهأ منظمأت غÒ

حكومية غربية تعت Èبعضس ألشضعوب ‘ ألدرجة ألثأنية.
وأسضتطرد قأئ :Óبلدأن سضÒت أنتخأبأتهأ بهذه أللجنة وصضلت
إأ ¤حرب أهلية ،موضضحأ بأن ألهيئة ليسضت جهأزأ وإأ‰أ توضضح من
يشض -أرك ‘ أل -ل -ع-ب-ة ألن-ت-خ-أب-ي-ة وت-رأقب ق-وأع-ده-أ ،م-ف-ي-دأ ب-أن
أ÷زأئر تقدمت ‘ هذأ أÛأل ،بعدمأ وصضلت ‘  2014إأ¤
أقÎأح هيئة دأئمة Œند أآللف ع ÈألÎأب ألوطني ،وقأدرة على
تكوين أŸرأقب.Ú
وكشضف ‘ ،سضيأق آأخر ،أن مشضروع ألقأنون ألتمهيدي لتعديل
ألدسضتور يتضضمن ،حوأ‹  100بند جديد .وتوقع أن تتم أŸصضأدقة
عليه منتصضف شضهر فيفري أŸقبل.
وأوضضح أويحيى ،أن ألدسضتور أ÷ديد ينصس على ألنظأم ألشضبه
رئأسضي ألذي تبنته أ÷زأئر منذ أسضتقÓلهأ ،وينصس على أن يعÚ
ألوزير أألول دون أسضتشضأرة أحد ،ولكن أسضتجأبة إل◊أح ألسضلطة
ألسضيأسضية سضيتم أسضتشضأرة أألغلبية ألŸÈأنية وهذأ لن يطرح
إأشضكأل مأدأم لهذه أألغلبية نفسس أللون ألسضيأسضي للرئيسس.
وغ -ل -ق أوي -ح -ي -ى ب -أب أ◊وأر ،م -ع م -ن أسض-م-أه-أ ب-أŸع-أرضض-ة
أŸعأرضضة ،وألتي ترفضس حسضبه كل شضيء و»بألتأ‹ ألنقأشس معهأ
 ⁄يعد قأئمأ» ،نأفيأ ‘ ألوقت ذأته أن يؤوثر تعديل ألدسضتور على
ألسض -ت -ق -رأر أل -تشض -ري -ع -ي ل -ل-بÓ-د ،م-ع-تÈأ أن-ه يسض-أي-ر أل-ت-ط-ورأت
أ◊أصضلة وطنيأ ودوليأ خأصضة على ألصضعيد ألقتصضأدي.
و‘ هذأ ألشضأن ،لفت إأ ¤إأدرأج بنود تخصس ألسضيأدة وتشضجيع ألقتصضأد
ألوطني ،أألمر يقي ألبÓد تبعأت ألوقوع ›ددأ فريسضة سضهلة لصضندوق
ألنقد ألدو‹ ‘ ،حألة أإلفÓسس ،كمأ حدث سضنوأت ألتسضعينأت.

مؤوكدأ أن فقدأن ألسضيأدة ألقتصضأدية وأŸألية ،تعني فقدأن
حرية ألقرأر ألقتصضأدي ،كمأ شضّدد على أن ألدولة لن تسضلم
أŸوأطن Úللرأسضمألية وسضتظل وفية للسضيأسضة ألجتمأعية مثلمأ
هو منصضوصس عليه ‘ بيأن أول نوفم.1954 È
وع -ن أل -ع -ودة إأ– ¤دي -د أل -ع-ه-دأت أل-رئ-أسض-ي-ة ب-ع-ه-دة ق-أب-ل-ة
للتجديد مرة وأحدة ،أوضضح مدير ديوأن ألرئأسضة ،أن تعديل
 2008جأء بنأء على طلب أÛتمع ألذي تعلق بشضخصس ذو مكأنة
خأصضة (ألرئيسس بوتفليقة) ،ألذي أسضتطأع ألوفأء بكل مأ وعد به.
وأضضأف أن بوتفليقة ،على درأية كلية بألضضجة ألتي
أعقبت فتح ألعهدأت ألرئأسضية« ،وقألهأ هو شضخصضيأ ‘
خطأب مأي  2012بسضطيف أننأ ‘ نهأية زمأن وقدوم
زمأن آأخر».
وذكر بأن ترشضحه لعهدة رأبعة« ،كأن تضضحية كبÒة منه،
ألن ألبÓد كأنت مقبلة على مشضأكل ل يعلمهأ إأل ألله».
وقأل أويحيى ،إأن أ◊ديث ل يرتكز على تغي Òللدسضتور
وإأ‰أ مرأجعة « بألتغي Òيكون بتغي Òألنظأم ،وأ÷زأئر
منذ  1962وهي تسض Òبنفسس ألتيأر ألسضيأسضي» ،مضضيفأ أن
ع- -م- -ق أل -ت -ع -دي -ل ّÁسس أ◊ري -أت وي -ع ّ-زز أل -دÁق -رأط -ي -ة
وأŸمأرسضة ألتعددية ألتي عرفتهأ ألبÓد منذ  25سضنة.
ونفى ‘ أŸقأبل ،أن يقوم ألرئيسس بحل ألŸÈأن ،عقب
تعديل ألدسضتور ،مؤوكدأ بأنه لن ّ Áسس Ãؤوسضسضأت شضرعية
م -ن-ت-خ-ب-ة ،ف-ي-م-أ أع-ت Èإأدرأج ب-ن-أء أل-دول-ة ل-لسض-ك-ن-أت وف-أء
لسضيأسضة ألدعم ألجتمأعي ألتي لن تتخلى عنهأ.

»æWh

اأ’ربعاء  ٠٦جانفي  ٢٠١٦م
اŸؤافق لـ  ٢٥ربيع اأ’ول  ١٤٣٧هـ

تّوجهــــــــات التعديـــــــÓت الدسشتوريـــــة

تقوية وظائف اŸؤوسشسشات ..وإاحداث التوازن ب Úالسشلطات
مسشار تعديل الدسشات Òا÷زائرية يندرج ‘ إاطار تكييف اŸؤوسشسشات مع السشياقات الداخلية ،واÿارجية  ...ومنحها الطابع الواسشع
للمششاركة الششعبية حتى تؤودي الوظيفة اıولة لها  ..واŸهمة اŸنوطة بها وهذا ‘ إاطار نسشق عام ،قاعدته التوازن ‘ مهام السشلطات
التنفيذية ،التششريعية والقضشائية.

جمال أأوكيلي
الدسسات Òا÷زائرية هي وليدة خيارات
سسياسسية وإاقتصسادية وإاجتماعية  ...ونتاج
ظ-روف م-ع-ي-ن-ة أام-ل-ت-ه-ا ح-ت-م-ي-ات ’ مفر
منها سسعت من أاجل إاقامة آاليات لتنظيم
ال- -عÓ- -ق- -ات ب ÚاŸؤؤسسسس- -ات وب -دأا ه -ذا
التؤجه ‘ دسستؤر  .. ١٩٧٦الذي يصسفه
فقهاء اأ’نظمة الدسستؤرية بـ «دسستؤر ـ
الÈن- -ام- -ج» ا◊ام- -ل Ÿن- -ط -ل -ق -ات ف -ك -ر
إاي-دي-ؤل-ؤج-ي اŸب-ن-ي ع-ل-ى اإ’شسÎاك-ية ..
ه-ذا م-ا ي-ع-ط-ي ال-تصس-ؤر ال-ك-ام-ل ل-ك-ي-فية
عمل هذه اŸؤؤسسسسات.
ومهما قيل عنه  ..فإانه يعد وثيقة جديرة
ال-ت-ذك Òب-ه-ا ك-ؤن-ه-ا أارسست م-ب-ادئ ال-ب-ناء
الدسستؤري ‘ ا÷زائر  ..واسستلهم منه
مدونؤ دسستؤر  ١٩٨٩مؤاد حيؤية أاعيد
إادراج -ه -ا ‘ الصس -ي-غ-ة ال-ن-ه-ائ-ي-ة  ..أ’ن-ه-ا
Œرب- - -ة ث - -ري - -ة ورائ - -دة ‘ آان واح - -د ..
سسمحت بالذهاب بعيدا عقب  ١٣سسنة من
اŸم -ارسس -ة ل -ي -ت -ق-رر ال-دخ-ؤل ‘ م-ن-ط-ق
دسستؤري جديد  ..جاء نتيجة للتحؤ’ت
التي طرأات على البلد آانذاك … وبخاصسة
أاحداث أاكتؤبر  ١٩٨٨التي كانت اÙطة
الفاصسلة ‘ اإ’نتقال إا ¤مفاهيم سسياسسية
حديثة  ⁄تكن واردة بتاتا ‘ اÿطاب
ا÷زائري  ..مقدمتها اإ’صسÓحات التي
أاف- -رزت ق -ي -م ت -دخ -ل أ’ول م -رة أادب -ي -ات
اŸشسهد ا÷زائري آانذاك .
ه -ذا ال -دسس -ت -ؤر أاسّس-سس ŸيÓ-د ال-ت-ع-ددي-ة
ا◊زبية التي كان يسسميها بـ
« ا◊سساسسيات» زيادة على الشسروع ‘
اإ’ن - -ف - -ت - -اح ع - -ل- -ى اÛال اإ’عÓ- -م- -ي،
والتجاري “اشسيا مع الدعؤات التي كانت
تطالب برفع اإ’حتكارات.
وه -ك -ذا سس -ار ا◊ال ع -ل -ى ه -ذا اŸن -ؤال
لسسنؤات أاخرى...
ومرة ثانية  ...إاضسطرت السسلطة بعد ٦
سسنؤات أاي ‘ سسنة  ١٩٩٦مراجعة جذرية
ل-ل-دسس-ت-ؤر وه-ذا م-ن خÓ-ل إاق-ام-ة آال-ي-ات
ج -دي -دة ’ تسس -م-ح أ’ي أاغ-ل-ب-ي-ة اإ’ن-ف-راد
بالقؤان Úعلى مسستؤى الغرفة اأ’و ¤ـ
و“ري- -ره -ا دون أاي اعÎاضس ع -ل -ي -ه -ا ..
وت -ط -لب ذلك ت -غ -يÒات ع -ل -ى ال-نصس-ؤصس
اŸسسÒة ل -ل -ع -م -ل -ي-ة اإ’ن-ت-خ-اب-ي-ة وه-ؤ م-ا
ي- -ع- -رف ب- -ال -ق -ؤان Úال -عضس -ؤي -ة» ل -ي -ك -ؤن
تطبيقها على نفسس مؤجات  ..ما أاشسار
إاليه الدسستؤر.
وهكذا ” إانشساء ›لسس اأ’مة  ..الذي
هؤ Ãثابة تعزيز للمسسعى التشسريعي ‘
ا÷زائر لتجربة حديثة العهد ‘ النظام
السسياسسي ا÷زائري وهؤ الغرفة الثانية
أاو السس -ف -ل -ى ي -ع -م -ل ع -ل -ى ق -راءة ث -ان -ي -ة
Ÿشساريع القؤان .. Úوكل مÓحظة تنم
عن عدم دسستؤريتها تكؤن ﬁل تصسؤيب
دقيق وهذا كله حتى ’ يتكرر ما حدث
‘ التسسعينيات …
ودسستؤر  ١٩٩٦بني ‘ مضسمؤن فلسسفته
ع - -ل - -ى إاح- -داث ال- -ت- -ؤازن- -ات ال- -كÈى ‘
ع Ó-ق -ات اŸؤؤسسسس -ات ل -ؤضس -ع ح -د ل -ك -ل
Œاوز متؤقع  ..كما أاغلق باب التعاون ‘
اإ’سستحؤاذ على اأ’غلبية اŸطلقة ،وَعÚ

معدي هذه الؤثيقة كانت دائما منصسبة
على ما حدث ‘ ﬁليات وتشسريعيات
ال-تسس-ع-ي-ن-ي-ات  ...وه-ذا Ãن-ع أاي ه-ي-م-ن-ة
لتشسكيلة على تشسكيÓت أاخرى بالŸÈان
 ..ك -م-ا ك-انت ه-ن-اك إاضس-اف-ات دسس-ت-ؤري-ة
جديدة جديرة باإ’شسارة إاليها.
وكانت دائما هذه الؤثيقة ﬁل إانشسغال
من قبل السسلطات العليا ‘ البÓد ،من
أاجل أان تكؤن ‘ خدمة ا÷زائر  ...وهذا
باسستحداث التؤازنات الكÈى ‘ اŸهام
وال-ؤظ-ائ-ف اŸت-ع-ل-ق-ة ب-السس Òالدسستؤري
للسسلطات واŸؤؤسسسسات.
وهذه اإ’رادة نابعة من اإ’Áان العميق
ب -أان تسس -ي Òشس -ؤؤون ال -ب -ل-د ع-ل-ى أاك Ìم-ن
صس -ع -ي-د ي-ت-ط-لب أان ي-ك-ي-ف ال-دسس-ت-ؤر م-ع
السسياق الراهن ...قصسد السسماح بالؤلؤج
‘ قضسايا تخصس اأ’مة ‘ اŸقام اأ’ول ..
وال- -ذه- -اب إا ¤أاف- -ق أاخ- -رى ’ب -د م -ن -ه -ا
والتعديل يرمي إا ¤تقؤ Ëحالة دسستؤرية
م-ع-ي-ن-ة ت-ن-ب-ن-ي ع-ل-ى ت-دع-ي-م صسÓ-حياتها
وتقؤية حضسؤرها.
ه -ك -ذا ك -ان ال -ت-ؤج-ه خÓ-ل سس-ن-ت-ي ٢٠٠٥
و ٢٠٠٨إا ¤ترسسيخ هذا اÿيار أا’ وهؤ
إادراج م ّ- -ك - -ؤن م - -ن م - -ك - -ؤن- -ات الشس- -عب
ا÷زائري « دسسÎة اأ’مازيغية» وحماية
رمزية الثؤرة واÛاهدين ،وإايÓء مكانة
خاصسة للمرأاة ا÷زائرية وهذا بتؤسسيع
وج -ؤده -ا ‘ اÛالسس اŸن -ت -خ -ب-ة ،ه-ذا
اŸسسعى الؤطني الصسادق منح للدسستؤر
ا÷زائري  ..ثؤابت أاخرى من أاجل فتح
اÛال أامام الؤثبة الؤطنية ‘ السسياسسة
واإ’قتصساد  ..وغÒها  ..لتحريك دواليب
الدولة وإاخراجها من ا÷مؤد.
وه- - - -ذا م- - - -ازاد ح- - - -ق- - - -ا  ‘ ..ا’حÎام
والتمسسك بهذه الؤثيقة كؤنها اŸرجعية
ال- -ف -ري -دة وال -ؤح -ي -دة ‘ ا÷زائ -ر ال -ت -ي
سسمحت ‘ ترقية قطاعات حسساسسة جدا
 ..ك- -ان دائ- -م- -ا ي- -ع- -م- -ل ال- -ب- -عضس ع- -ل- -ى
اسس- -ت- -غÓ- -ل -ه -ا أ’غ -راضس سس -ي -اسس -ؤي -ة ..
وÃج -رد أان تشس -تت ك -م -ؤاد ‘ ال -دسس-ت-ؤر
إانتهى ذلك النقاشس وا÷دل بخصسؤصسها.

والسسÒورة م -ات-زال م-ت-ؤاصس-ل-ة إا ¤ي-ؤم-ن-ا
هذا من باب اسستكمال التعديل باŒاه ما
يخدم مصسلحة ا÷زائر وهذا بإادخال كل
العناصسر التي بإامكانها أان تكؤن عامÓ
قؤيا ‘ بناء اŸؤؤسسسسات والتي بدورها
“ Ïركائز الدولة وهيبتها  ..وخ Òدليل
ع- -ل -ى ذلك اÙاور ا÷دي -دة اŸقÎح -ة
لهذا التعديل ا◊ا‹  ..التي تهدف مرة
أاخ -رى إا ¤ت -ع -زي -ز اأ’داء ال -دسس-ت-ؤري ‘
ا÷زائ- -ر  ..وف- -ق رؤوي- -ة تضس- -ف- -ي ط- -اب- -ع
الدÁؤمة على اŸؤاد اŸعنية.

التدقيق  ..والتكامل
وعليه فإان التعديÓت تتؤجه إا ¤إاحداث
ال- - -ت- - -ك- - -ام- - -ل ‘ نشس- - -اط السس- - -ل- - -ط - -ات
واŸؤؤسسسسات ،وهذا بالتحكم أاك .. Ìأاو
ب-اأ’ح-رى ضس-ب-ط ال-ع-م-ل-ي-ة السس-ي-اسس-ي-ة ‘
ح- -رك- -ي -ت -ه -ا وك -ذلك ‘ اŒاه -ه -ا وه -ذا
Ãعرفة مسسارها من نقطة إانطÓقها إا¤
سسقفها اÙدد وهذا ما يسسجل اليؤم ‘
الدسسات Òا÷زائرية.
وما يجلب اإ’نتباه ‘ هذا التعديل ا◊ا‹
ه-ؤ ت-ع-م-ي-ق ال-ف-ع-ل ال-دسستؤري ...بأابعاده
اŸتنؤعة وهذا بتحصس ÚاŸسسائل ذات
التأاث Òوالؤزن ‘ ا÷زائر كتعزيز الؤحدة
ال -ؤط -ن-ي-ة Œاه ال-ت-اري-خ وال-ه-ؤي-ة وال-ق-ي-م
الروحية وا◊ضسارية  ..هذا ا÷انب كفيل
لؤحده أان يكؤن ﬁميا ‘ مؤاد متينة
وم-ت-م-اسس-ك-ة ت-ن-طبق شسروحاتها اŸفصسلة
فيما يعرف بالديباجة التي تفتح اآ’فاق
الرحبة ‘ معرفة أاغؤار هذا الشسعب منذ
القدم ع ÈمسسÒته التي كانت دائما تؤؤكد
على قدرته الفائقة ‘ بناء كيانه بعيدا
عن أاي تدخل أاجنبي  ..ودعم هذا اأ’مر
ب-اŸق-ؤم-ات وال-ث-ؤرات الشس-ع-ب-ية التي تعتÈ
عام Óشسديدا ‘ ضسمان الؤحدة الؤطنية .
وامتداد لÎسسيخ هذه اŸبادئ  ...فإان
ه-ن-اك إاشس-ارة واضس-ح-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ح-قؤق
اŸؤاطن Úوحرياتهم  ...وتتبعه ‘ ذلك
إاسس- -ت- -قÓ- -ل- -ي- -ة ال- -ع- -دال- -ة ،وال -فصس -ل بÚ

ا’قÎاحات  ⁄تغفل القطاع الثقا‘ والفكري

السسلطات وتكاملها  ...وإامداد اŸعارضسة
الŸÈانية بالؤسسائل التي “كنها من آاداء
دور أاك Ìف- -اع- -ل- -ي- -ة Ãا ‘ ذلك إاخ -ط -ار
اÛلسس ال- - -دسس- - -ت- - -ؤري … وت- - -نشس- - -ي - -ط
اŸؤؤسسسس - -ات ال - -دسس - -ت - -ؤري - -ة اŸن - -ؤط - -ة
باŸراقبة  ..وإاقامة آالية مسستقلة Ÿراقبة
اإ’ن- -ت- -خ- -اب- -ات خ- -دم -ة ل -ل -دÁق -راط -ي -ة
التعددية.
هذه اÙاور الÌية جديرة بأان ينظر لها
م -ن ق -ب -ل ،اŸت-ت-ب-ع Úل-لشس-أان ال-دسس-ت-ؤري
ب -ع Úم -ن اأ’ه -م -ي -ة ال -قصس-ؤى ن-ظ-را Ÿا
تضسمنه من انشسغا’ت الكثÒين  ...الذين
ما فتئؤا يطالبؤن بإادراجها ‘ الدسستؤر …
وهذا ماكان لهم وهي إالتزامات وتعهدات
يلمسسها ا÷ميع اليؤم  ..لندخل منطق
اŸشسروع التمهيدي لتعديل الدسستؤر ..
لتسسلم نسسخ منه للشسخصسيات واأ’حزاب
وا÷معيات  ..وإابÓغ الرأاي العام كذلك
Ãحتؤاه.
ه -ذا ك -ل -ه ي -نضس -ؤي –ت ل -ؤاء ال -دسس-ت-ؤر
ا÷امع الذي يراعي كافة ا’قÎاحات
ال- -ؤاردة ‘ اإ’سس -تشس -ارة ال -ؤاسس -ع -ة ال -ت -ي
حضسرها اŸعنيؤن باأ’مر  ...وأ’ول وهلة
تبدو تلك اإ’رادة الصسادقة ‘ اأ’خذ بعÚ
ا’ع -ت-ب-ار م-ا ” اقÎاح-ه وسس-ت-ك-ؤن سس-ن-ة
 ٢٠١٦حاسسمة ‘ هذا اإ’طار.
لذلك فإان ما أاعلن عنه من تعديÓت
تسسعى لتقؤية كل الفاعل Úعلى السساحة
الؤطنية ،وخ Òدليل على ذلك هؤ إاخطار
اÛلسس ال- - -دسس- - -ت- - -ؤري  ..م- - -ن ق- - -ب- - -ل
اŸعارضسة « الŸÈانية» وهذا ‘ حد ذاته
دعامة  ⁄تكن من قبل بل سستسسمح لهؤؤ’ء
بالعمل وفق هذا التنظيم الدسستؤري ‘
حالة اعÎاضسهم على نصس قانؤ Êمع« Ú
يضس- -اف إا ¤ذلك ت- -ؤف Òأاداة مسس- -ت -ق -ل -ة»
Ÿراق -ب -ة اإ’ن -ت -خ-اب-ات  ..ه-ذا م-ايسس-م-ح
ب- -إاب- -داء ت- -ف- -اؤول واسس- -ع ح -ي -ال ال -نشس -اط
السسياسسي خÓل اŸرحلة القادمة ليؤؤدي
كل واحد العمل اŸنؤط به  ...مرجعيته
دائما حيثيات الدسستؤر.

دسشÎة ا◊ق ‘ الثقافة وتكريسس الهوية ا÷زائرية

 ⁄ت- -خ- -ل ا’قÎاح- -ات اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب -ت -ع -دي -ل
ال-دسش-ت-ور ،ال-ت-ي أاع-ل-ن ع-ن-ه-ا وزي-ر ال-دول-ة مدير
دي-وان رئ-اسش-ة ا÷م-ه-وري-ة أاح-م-د أاويحيى خÓل
ن- -دوت- -ه الصش- -ح- -ف- -ي -ة ،أامسس ،م -ن الشش -ق ال -ث -ق -ا‘
وال- -ه- -وي- -ات- -ي ،م -ا ي -ك ّ-رسس ا◊رصس ال -ذي أاول -ت -ه
وت -ول -ي -ه ال -دول -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ق -ط -اع ال-ث-ق-اف-ة
’بداع الفكري .واŸتمعن ‘ هذه التعديÓت
وا إ
ي Ó-ح -ظ ن -وع Úم -ن اŸواد ال -دسش-ت-وري-ة ،ب-عضش-ه-ا
صش-ري-ح ي-ع-ن-ى ب-ال-ث-ق-اف-ة بشش-كل مباششر ،والبعضس
’خ-ر ي-ت-ع-ل-ق ب-ط-ري-ق-ة م-ب-اششرة أاو غ Òمباششرة
ا آ
بهذا القطاع.

أأسسامة إأفرأح

وك-انت ال-ب-داي-ة ب-ت-دع-ي-م م-ك-ان-ة ال-ل-غ-ة ال-ع-ربية والتأاكيد
عليها ،حيث ينصس التعديل ‘ اŸادة  ٣على أان ““تظل
العربية اللغة الرسسمية للدولة““ ،كما ““ُيحدث لدى رئيسس
ا÷مهؤرية ›لسس أاعلى للغة العربية““ ..هذا اÛلسس
يعمل ““على ازدهار اللغة العربية وتعميم اسستعمالها ‘
اŸيادين العلمية والتكنؤلؤجية والتشسجيع على الÎجمة
إاليها لهذه الغاية““ ،و‚د ‘ هذه اإ’ضسافة اسستجابة
Ÿطالب اŸدافع Úعن لغة الضساد وترقيتها ،وتأاكيدا
على أاحد مكؤنات البعد الهؤياتي للجزائري.Ú
هذا البعد الهؤياتي تدّعم أايضسا بتعديل خ ّصسصس لعمؤد
آاخر من أاعمدته ،وهؤ اللغة اأ’مازيغية ،فلم تكتف اŸادة
 ٣مكرر باعتبار اأ’مازيغية لغة وطنية ورسسمية ،بل سسؤف

““ي -ح-دث ›م-ع ج-زائ-ري ل-ل-غ-ة اأ’م-ازي-غ-ي-ة ي-ؤضس-ع ل-دى
رئيسس ا÷مهؤرية““ ،على أان ““يسستند اÛمع إا ¤أاشسغال
اÈÿاء ،وي- -كّ- -ل- -ف ب- -ت- -ؤف Òالشس -روط ال Ó-زم -ة لÎق -ي -ة
اأ’مازيغية قصسد Œسسيد وضسعها كلغة رسسمية فيما بعد““.

الثقافة حق مضشمون للمواطن
ول - - -ع- - -ل اŸادة  ٣٨م- -ك -رر ،اŸقÎح -ة ضس -م -ن ج -م -ل -ة
التعديÓت ،تن ّصس صسراحة على أان ““ا◊ق ‘ الثقافة
مضسمؤن للمؤاطن““ ،حيث ““–مي الدولة الÎاث الثقا‘
الؤطني اŸادي وغ ÒاŸادي وتعمل على ا◊فاظ عليه““.
وقبل ذلك ‚د اŸادة  ٣٨قد أاكدت على أان ““حرية
ا’بتكار الفكري والفني والعلمي مضسمؤنة للمؤاطن““،
وأان ““حقؤق اŸؤؤلف يحميها القانؤن““ .كما ““’ يجؤز
حجز أاي مطبؤع أاو تسسجيل أاو أاية وسسيلة أاخرى من
وسسائل التبليغ واإ’عÓم إا’ Ãقتضسى أامر قضسائي““.
واŸث Òل Ó-ن -ت -ب -اه ه -ؤ رب -ط ا÷انب ال -ث -ق -ا‘ ب -ا÷انب
العلمي واأ’كادÁي ،حيث ‚د ‘ نفسس اŸادة إاضسافة
جديدة تفيد بأان ““ا◊ريات اأ’كادÁية وحرية البحث
العلمي مضسمؤنة و“ارسس ‘ إاطار القانؤن““ ،و‘ هذا
السسياق ““تعمل الدولة على ترقية البحث العلمي وتثمينه
Óمة““.
خدمة للتنمية اŸسستدامة ل أ
وهكذا فإان اŸادت ٣٨ Úو ٣٨مكرر تدسسÎان ا◊ق ‘
الثقافة و–ميان حرية ا’بتكار ،وŒعÓن من العمل
ال-ث-ق-ا‘ واإ’ن-ت-اج ال-ع-ل-م-ي ج-ن-اح Úي-حّ-ل-ق ب-هما اإ’بداع

الفكري ‘ ا÷زائر.
باŸقابل‚ ،د مادة ’ ترتبط بشسكل صسريح بالقطاع
الثقا‘ ،ولكنها تؤؤثر عليه تأاثÒها على جميع اŸيادين
اأ’خرى :نشس Òهنا إا ¤اŸادة  ٣٧اŸقÎحة ،التي تنصس
على أان ““حرية ا’سستثمار والتجارة معÎف بها ،و“ارسس
‘ إاط -ار ال -ق -ان -ؤن““ ،وتضس -ي -ف ب-أان ال-دول-ة ت-ع-م-ل ““ع-ل-ى
–سس Úمناخ اأ’عمال ،وتشسجع على ازدهار اŸؤؤسسسسات
دون “ييز خدمة للتنمية ا’قتصسادية الؤطنية““ .وهذا
م- -ن شس- -أان- -ه أان يشس- -ج- -ع أاك Ìا’سس- -ت- -ث- -م- -ار ‘ ﬂت -ل -ف
ال -ق -ط -اع -ات ’ ،سس -ي -م-ا ال-ق-ط-اع ال-ث-ق-ا‘ ،م-ا ي-ت-م-اشس-ى
واÿطاب ا÷ديد وزارة الثقافة الذي يركز على فتح
باب ا’سستثمار بحثا عن ‚اعة وجدوى للتظاهرات
الثقافية ،وترشسيدا للنفقات ‘ قطاع تشسرف الدولة على
سسÒورته بشسكل شسبه كلي.
هذا ا’نعتاق ‘ ﬂتلف اŸمارسسات ،خصسؤصسا الثقافية
منها ،كرسسته فيما قبل اŸادة  ٣١التي سسبق وأان نصست
على ضسرورة أان تزيل اŸؤؤسسسسات ““العقبات التي تعؤق
تفتح شسخصسية اإ’نسسان ،و–ؤل دون مشساركة ا÷ميع
الفعلية ‘ ا◊ياة السسياسسية ،وا’قتصسادية ،وا’جتماعية،
والثقافية““.
ق -د ‚د ك -ل ه -ذه ال -ن -ق -اط م -ت -ك -ف  Ó-ب -ه -ا ‘ ﬂت-ل-ف
ال -نصس-ؤصس ال-ق-ان-ؤن-ي-ة ال-ت-ي تسسÒه-ا ،ول-ك-ن إادراج-ه-ا ‘
الدسستؤر يدعمها أاك Ìويعطيها عمقا راسسخا ‘ قلب
الديناميكيات واآ’ليات التي تسسيّر ا÷مهؤرية ،و–تكم
إاليها اÛمؤعة الؤطنية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تأاكيد حضشور الدولة ‘ ا◊قل ا’قتصشادي
سسعيد بن عياد
حمل اŸششروع التمهيدي Ÿراجعة الدسشتور  -التي دخلت مرحلة عملية
بعد الكششف عن مضشمون الوثيقة أامسس وعرضشها للرأاي العام  ‘ -الششق
ا’قتصشادي أاحكاما من ششأانها أان –سشم ا÷دل حول مسشائل لطاŸا كانت
’طراف وابتزاز
’طراف إا ¤ورقة ضشغط أ
ﬁور تسشاؤول حّولته بعضس ا أ
’غراضس ضشيقة أاو مصشالح فئوية ’ Áكنها أان ترهن اŸصشالح
’خرى أ
أ
’م-ر ب-ت-اأك-ي-د م-لكية الدولة
ال-كÈى ل-ل-م-ج-م-وع-ة ال-وط-ن-ي-ة ،وي-ت-ع-ل-ق ا أ
لقطاعات اسشÎاتيجية دون اŸسشاسس بخيار ا’نفتاح اŸدرج على مسشار
إانتاج الÌوة واسشتغÓل كل اŸوارد الوطنية ‘ ا’سشتثمار التنموي.
ووضشعت التعديÓت النقاط على ا◊روف بالنصس على أان ملكية باطن
’رضس واŸن-اج-م واŸواد ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ل-ل-ط-اق-ة وال-ن-قل السشكك ا◊ديدة
ا أ
والبحري وا÷وي والÈيد واŸواصشÓت تبقى بششكل واضشح ضشمن ملكية
ال-دول-ة ،ال-ت-ي ت-ق-ع ع-ل-ي-ه-ا أايضش-ا Ãوجب ال-ت-ع-ديÓ-ت التزامات بحماية
Óجيال و’ يجب أان تنخرط ‘
’راضشي الفÓحية باعتبارها ثروة ل أ
ا أ
Óهمال أاو تغي Òطبيعة
مسشار التنمية اŸسشتدامة و’ تبقى عرضشة ل إ
’صشلي مهما كانت طبيعة ملكيتها.
نششاطها ا أ
ك -م-ا ي-كّ-رسس اŸشش-روع دسشÎة ح-ري-ة ا’سش-ت-ث-م-ار وال-ت-ج-ارة ال-ت-ي ي-درج
ت-ن-ظ-ي-م ج-ان-ب-ه-ا اÿارج-ي ضش-م-ن صشÓ-ح-ي-ات ال-دول-ة وف-ق-ا ل-لقانون مع
ا’ل -ت -زام ب -ح -م -اي -ة اŸسش -ت -ه -ل-ك Úوم-ك-اف-ح-ة ا’ح-ت-ك-ار واŸن-افسش-ة غÒ
ال-ن-زي-ه-ة ‡ا يضش-ع اŸسش-ت-ث-م-ري-ن ال-ذي-ن ي-ن-خ-رط-ون ‘ مسش-ار الشش-ف-افية
واÿضش- -وع ل -ل -ق -ان -ون وال -ت -ن -ظ -ي -م السش -اري ‘ ال -ب Ó-د ع -ل -ى درج -ة م -ن
’‚از ‘ ظل الضشمانات التي –مي
الطمأانينة والتفرغ للمششاريع وا إ
اŸلكية و“نع كافة أاششكال الفسشاد.
وÃوجب م-ا ورد ‘ ال-وث-ي-ق-ة ف-إان ال-ت-ع-ديÓ-ت ت-كّ-رسس ع-ل-ى اÿصش-وصس
حضشور الدولة ‘ السشاحة ا’قتصشادية كطرف فاعل ‘ التنمية وحامي
التوازنات ا’قتصشادية وا’جتماعية انطÓقا من خيار اعتماد اقتصشاد
السش -وق ا’ج -ت-م-اع-ي ال-ذي ي-راه-ن ع-ل-ى اŸب-ادرة ا’سش-ت-ث-م-اري-ة ل-ك-اف-ة
اŸت -ع -ام -ل Úم -ؤوسشسش -ات وم -واط -ن Úوط -ن -ي Úوأاج -انب –ذوه -م ق-ن-اع-ة
اŸششاركة ‘ البناء الوطني ‘ ظل احÎام القانون والتزام قيم تكافؤو
الفرصس وششفافية التعامÓت انطÓقا من السشعي إا ¤بلوغ هدف واحد
هو إانششاء الÌوة ودÁومة التنمية الوطنية.
وخÓفا Ÿا ذهبت إاليه بعضس التحاليل اŸتسشرعة فإان هذا ا◊ضشور ‘
ا◊ق-ل ا’ق-تصش-ادي ا’سشÎات-ي-ج-ي مسش-أال-ة ث-اب-ت-ة ‘ اŸراج-ع-ة ال-راه-نة
للدسشتور ،غ Òأان أافضشل سشلوك لتعميق دسشÎة اŸكاسشب ا’قتصشادية
وا’ج -ت -م -اع -ي -ة ال -ت -ي ح ّ-ق -ق-ت-ه-ا اÛم-وع-ة ال-وط-ن-ي-ة ع-ل-ى م-ر أاج-ي-ال
ا’سش- -ت- -ق Ó-ل ي -ت -م -ث -ل أاسش -اسش -ا ‘ ان -ت -ق -ال ك -اف -ة ال -ف -اع -ل ‘ Úالسش -اح -ة
Óنتاج ‘
ا’قتصشادية إا ¤وتÒة قوية ‘ العمل من خÓل رد ا’عتبار ل إ
’مÓك العمومية واÿاصشة التي يرتكز عليها
كل القطاعات وحماية ا أ
ا÷هاز ا’إنتاجي اŸعّول عليه ‘ Œاوز الظرف الراهن اŸتسشم بجملة من
الصشعوبات الناجمة عن انهيار أاسشعار البÎول.

’سشبق أارخلية:
عضشو اÛلسس الدسشتوري ا أ

التعديÓت اŸقÎحة ‘ مسشودة الدسشتور إايجابية

أاكد عامر أارخيلةﬁ ،امي وعضشو
’سش- - -ب- - -ق ،أان
اÛلسس ال- - -دسش- - -ت- - -وري ا أ
ال - -ت - -ع - -دي Ó- -ت اŸقÎح - -ة ‘ مسش- -ودة
ال-دسش-ت-ور ،م-ع-ظ-مها إايجابية وحاولت
إارضشاء كل الطبقات ،معتÈا التعديل
اŸت-ع-ل-ق ب-إادراج ال-ه-وية والتاريخ بأانه
’ب- -ع- -اد
م- -ع- -ط- -ى اي- -ج- -اب- -ي ‘ “ك Úا أ
الثÓثة للششخصشية الوطنية ،مضشيفا
أان دسشÎة اŸصش -ا◊ة ال -وط -ن -ي -ة ال-ت-ي
“ت باسشتفتاء ششعبي كان موجودا ‘
مسشودة  2014وقد عّمق الدسشتور من
هذا البعد.

سسهام بوعموشسة

يرى عامر أارخيلة أان التعديÓت اŸقÎحة
‘ مسس- -ؤدة ال- -دسس -ت -ؤر ا÷دي -د ،اي -ج -اب -ي -ة
وح -اولت إارضس-اء ا÷م-ي-ع ،خ-اصس-ة م-ا ت-ع-ل-ق
باÙؤر التاريخي اŸتعلق بالهؤية الؤطنية
ال-ت-ي ح-اف-ظ ع-ل-ي-ه-ا ال-ت-ع-ديل ا÷ديد ،كما
أاوصسى السسلطة التشسريعية بÎقية اأ’مازيغية
لتكؤن لغة وطنية رسسمية ،قائ ‘ Óاتصسال
هاتفي ،أامسس ،لـ ““الشسعب““ أان التعديل وجد
ح Ó-م-ؤؤق-ت-ا Ÿسس-أال-ة اأ’م-ازي-غ-ي-ة بدسسÎتها
ودع- -م- -ه- -ا م- -ن خÓ- -ل
إانشس- - -اء أاك- - -ادÁي- - -ة ‘
ال ّ- -ل - -غ - -ة وال - -ث - -ق - -اف- -ة
اأ’م - -ازي - -غ - -ي - -ة ع - -ل- -ى
مسس- - - -ت- - - -ؤى رئ - - -اسس - - -ة
ا÷مهؤرية ،معتÈا إاياه
بأانه معطى ايجابي ‘
“ك Úاأ’ب-ع-اد ال-ثÓ-ث-ة
ل -لشس -خصس -ي-ة ال-ؤط-ن-ي-ة،
وب- -حسس -ب -ه أان ال -ت -ع -دي -ل ي -تضس -م -ن أاح -ك -ام
دسستؤرية تخ ّصس القانؤن العضسؤي.
وفيما يتعلق بدسسÎة اŸصسا◊ة الؤطنية،
قال عضسؤ اÛلسس الدسستؤري اأ’سسبق أان
التعديل عّمق من بعد اŸصسا◊ة التي “ت
باسستفتاء شسعبي ‘ الشسخصسية الؤطنية التي
كانت مؤجؤدة ‘ مسسؤدة  ٢٠١٤وأاصسبحت
الؤثيقة عقد وطني ،وأاوضسح بالنسسبة للعهدة
الرئاسسية القابلة للتجديد أان اŸادة ” ٧٤
إاعادة تعديلها بإادراجها ضسمن اŸادة ١٧٨
التي “نع تعديل البند لتكؤن مسستقب Óقابلة
ل -ل -ت -ج-دي-د ،مضس-ي-ف-ا أان ال-دسسÎة ال-ن-ه-ائ-ي-ة
لعهدت Úأاو مرة واحدة أامر ايجابي.
وم- -ؤازاة م- -ع ذلك اع- -ت Èأارخ- -ي- -ل- -ة ،إال- -زام
اÛلسس ال -دسس -ت-ؤري ب-دراسس-ة ال-ط-ع-ؤن ‘
اŸضسمؤن اÿاصس با’نتخابات بأانه إاضسافة
جيدة ،كؤن دور هذه الهيئة ‘ السسابق كان
يقتصسر على ا÷ؤانب الشسكلية للعريضسة و’
يراقب عملية سس Òا’نتخابات ،لكن التعديل

أاعطى ا◊ق للمجلسس الدسستؤري لدراسسة
ك- -ل ال- -ط- -ع -ؤن ‘ اŸضس -م -ؤن ،وك -ذا إال -غ -اء
العملية ا’نتخابية ‘ حالة وجؤد إاخÓل
بالقؤاعد العامة لهذه العملية ،مضسيفا أان
ال -ت -ع -دي -ل ق -دم ضس -م -ان -ات أاخ -رى ل -ق-ان-ؤن
ا’ن - -ت - -خ- -اب- -ات ،ل- -ك- -ن- -ه ⁄
يتحدث عن حياد اإ’دارة،
مشسÒا إا ¤أان ق- - - - - -ان- - - - - -ؤن
ا’نتخابات السسابق تضسمن
القؤان Úا÷زائية ،لكنها ⁄
تطبق.
و‘ رده ع -ن سس -ؤؤال -ن -ا ح-ؤل
ال -ت-ع-دي-ل ال-ذي ي-نصس ع-ل-ى
ت -أاسس -يسس ح -ق ا’سس -ت -ئ-ن-اف
على أاحكام ﬁكمة ا÷نايات ،أاوضسح أانه
ح- -دث خ -ط -أا ‘ ال -ق -ؤل أ’ن ه -ن -اك ث Ó-ث
درجات ‘ النظام القضسائي اأ’ول ﬁكمة
ا÷نايات أاي حكم ابتدائي والدرجة الثانية
ه-ي ا’سس-ت-ئ-ن-اف ل-ل-ح-ك-م ال-ن-ه-ائي ‘ ،حÚ
ال-درج-ة ال-ث-ال-ث-ة ت-ك-ؤن ق-اب-ل-ة ل-ل-ط-ع-ن أامام
اÙكمة العليا ،وبالنسسبة ◊رية التظاهر
السسلمي ومعاقبة التجؤال السسياسسي قال إانه
اقÎاح اي- -ج- -اب- -ي ك- -ؤن- -ه يسس- -م- -ح ل- -لشس- -عب
ا÷زائ -ري ب-ال-ق-ي-ام ÃسسÒات سس-ل-م-ي-ة ب-ع-د
احÎام اإ’ج- -راءاتÃ ،ا ‘ ذلك ال -ت -ع -دي -ل
اŸت- -ع- -ل- -ق ب- -ح- -ق اŸع- -ارضس- -ة ‘ إاخ- -ط -ار
اÛلسس ال - -دسس- -ت- -ؤري ،ال- -ذي ’ ي- -جب أان
ي- -ت- -ق- -ي -د ب -ع -دد ك -ب Òب -حسسب م -ا أاف -اد ب -ه
ﬁدثنا.
وباŸقابل ،يرى أارخيلة أان اŸقÎح اÿاصس
ب -ت -ع-زي-ز سس-ل-ط-ة الŸÈان ‘ ال-رق-اب-ة ع-ل-ى
الŸÈان  ⁄ي - -ق- -ر صس- -راح- -ة أان ت- -ك- -ؤن ل- -ه
اأ’غلبية ‘ اختيار الؤزير اأ’ول.

الهوية والتاريخ
يعززان أابعاد
الششخصشية الوطنية

أألربعاء  0٦جانفي  201٦م
أŸوأفق لـ  2٥ربيع أألول  1٤٣٧هـ

info@ech-chaab..com
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لحزاب السصياسصية حول وثيقة تعديل الدسصتور
تباين آاراء ا أ

خلل ندوة نظمت بجامعة البويرة

دعـم ومعارضصـة ودعـوات إلحالـة أاسصمـى
القوان Úعلى السصتفتاء الشصعبي

ترسصيم األمازيغية مصصا◊ة لغوية
خ-لل ال-ن-دوة ال-ت-ي ن-ظ-مت ،أامسس،
بجامعة آاكلي ﬁند و◊اج بالبويرة،
لع -لم-ي سص-ل-ي-م-ان ب-خ-ل-ي-ل-ي ،أان
أاك -د ا إ
لم-ازي-غ-ي-ة ت-رسص-ي-خ
ت -رسص -ي -م ال -ل -غ-ة ا أ
لصص- - - - - - - -ول الشص - - - - - - -عب ا÷زائ - - - - - - -ري
أ
لمازيغي.
وا أ
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لحزاب السصياسصية حول وثيقة تعديل الدسصتور ،فب Úمسصاند ومؤويد ومعارضس
تباينت آاراء ا أ
للمقÎحات اŸقدمة ،سصيجد ا÷زائريون أانفسصهم أامام –ول جديد يهدف إا ¤ترقية أاداء السصاحة
السصياسصية وتوسصيع ›ال ا◊ريات وتعزيز اسصتقللية السصلطات واقÎاحات بإانشصاء ›لسس أاعلى للشصباب
و›لسس أاعلى للبحث العلمي.
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تضصمنت ألكث Òمن أألمور أليجابية ألتي تعنى باŸرأة وألشصباب
وألتأاكيد على هوية ألشصعب أ÷زأئري ،وباŸقابل فتح أÛال
ل-ت-ط-وي-ر أ÷انب أل-رق-اب-ي أل-ذي سص-يسص-م-ح ل-ل-م-ع-ارضصة Ãمارسصة
مهامها وصصلحياتها ما سصيعزز أŸمارسصة ألدÁقرأطية.

لفلن““:
«ا أ

الدسصتور Áهد لتجسصيد الدولة اŸدنية
ق- -ال حسص Úخ -ل -دون،
أŸك- -ل- -ف ب- -التصص- -ال
بحزب جبهة ألتحرير
أل -وط -ن -ي ،أن وث -ي -ق -ة
أل- -دسص- -ت- -ور أ÷دي- -دة
سص- -ت- -م- -ه- -د أل -ط -ري -ق
ل - -ت - -جسص- -ي- -د أل- -دول- -ة
أŸدن -ي -ة أل -ت -ي ك -انت
من ب Úأك ÈأŸطالب
ألشصعبية وألسصياسصية.
وق - - -ال خ - - -ل - - -دون ‘
أتصصال لـ«ألشصعب““ بأان
ج - -ب - -ه- -ة أل- -ت- -ح- -ري- -ر
أل- - -وط- - -ن - -ي ت - -ث - -م - -ن
أŸبادرة ،ألتي وعد بها رئيسس أ÷مهورية ألسصيد عبد ألعزيز
بوتفليقة من باب أنها تخدم أŸصصلحة ألعامة ول يهم كثÒأ إأن
كانت مطالب أ◊زب قد ” ألسصتجابة لها من عدمها.
وأضصاف ‘ سصياق متصصل ،أن ألوثيقة حملت ألكث Òمن أŸوأد
أ÷ديدة وأعتقد أنها تتجاوز ألثلث ،Úكما أنها تضصمنت ألعديد
م -ن أألم -ور أإلي -ج -اب -ي -ة أل -ت-ي ت-ع-كسس ن-ي-ة ألسص-ل-ط-ات ‘ أل-رق-ي
با◊ريات ،وألفصصل ب Úألسصلطات وتوسصيع أ÷انب ألرقابي.
وكشصف أŸكلف بالتصصال على مسصتوى جبهة ألتحرير ألوطني،
أن أ◊زب سصيسصاهم ‘ ألتعريف بالوثيقة للرأي ألعام ،حيث
سصتجتمع قيادة أ◊زب مع ألقوأعد ألنضصالية للتباحث حول كيفية
ألتعريف بالوثيقة لدى أ÷مهور ألوأسصع.

””األرندي”” :الرهان األك Èالتطبيق
أع-ت Èصص-دي-ق شص-ه-اب
ألناطق ألرسصمي باسصم
حزب ألتجمع ألوطني
أل- - -دÁق- - -رأط- - -ي ،أن
أل -ط -ب -ق -ة ألسص -ي -اسص-ي-ة
م-ط-ال-ب-ة ب-ال-ت-فك‘ Ò
ك- - -ي - -ف - -ي - -ة Œسص - -ي - -د
أل -دسص -ت -ور أل -ذي ج-اء
ب -ب-ن-ود وم-وأد ج-دي-دة
من شصأانها أن ترتقي
ب - -األدأء ألسص - -ي - -اسص - -ي
ل- -لسص- -م- -اح ل -ل -ج -زأئ -ر
ب -الل -ت -ح -اق Ãصص -اف
أل- - -دول أŸت - -ق - -دم - -ة
دÁقرأطيا.
وقال شصهاب ‘ تصصريح لـ«ألشصعب““ ،أمسس ،بأان وثيقة ألدسصتور

””حمسس”” :الدسصتور غ Òتوافقي
عÈت ح -رك-ة ›ت-م-ع
ألسص- - -ل- - -م ع- - -ن ع- - -دم
رضص-اه-ا Ãا تضص-م-ن-ت-ه
وثيقة ألدسصتور ألذي
 ⁄ي- - - -ع - - -كسس م - - -ا ”
ألÎوي -ج ل-ه-ا م-ن ق-ب-ل
ول أŸدة أل - - - - - -ت- - - - - -ي
أخ-ذه-ا ،مضص-ي-ف-ة ب-أان
ألدسصتور غ Òتوأفقي
مثلما ” أ◊ديث عنه
من قبل.
وجاء ‘ بيان لجتماع
أŸك- -تب أل- -ت -ن -ف -ي -ذي
ل- - -ل- - -ح - -رك - -ة ت - -ل - -قت
““ألشصعب““ نسصخة منه““ ،بعد أطلعنا أألو‹ على هذه ألوثيقة تبÚ
ل -ن -ا أن أل -وقت أŸط -ول أل -ذي أسص -ت -غ-رق-ه إأع-دأد ه-ذأ أŸشص-روع
وألهالة ألكبÒة ألتي حاول ألبعضس إأحاطته بها وألوعود ألعريضصة
ألتي أعلنت بخصصوصس توجيهاته أإلصصلحية أن كل ذلك كان
›رد وهم.““...
وأك -د أل -ب -ي -ان أن م -ط -الب أŸوألة  ⁄ت -ؤوخ -ذ ب -ع Úألع-ت-ب-ار ‘
ألوثيقة ،و–دثت عن تخوفها من ألفسصاد ألسصياسصي أك Ìمن
نوعية ألدسصتور ألذي ” طرحه.

األفانا :عدم اللجوء لÓسصتفتاء تغييب للشصعب
ب- -دأ م- -وسص -ى ت -وأت -ي،
رئيسس أ÷بهة ألوطنية
أ÷زأئرية غ Òمقتنع
ول رأضس ع -ن وث -ي -ق-ة
ت- -ع- -دي- -ل أل- -دسص- -ت -ور،
مؤوكدأ لـ«ألشصعب““ بأان
هذأ ألدسصتور منسصوخ
م- - -ن دسص- - -ت- - -ور دول - -ة
أجنبية ،متسصائل عن
مبدأ ““ألشصعب مصصدر
ك -ل سص -ل -ط-ة““ ‘ ط-رح
أل-وث-ي-ق-ة ،ح-يث ت-ؤوك-د
أل-ط-ري-ق-ة أŸط-روحة
ب- -أان أل- -دسص -ت -ور ل -يسس
صصادرأ عن ألشصعب أ÷زأئري وحتى ألŸÈان فاقد للمصصدأقية
وبالتا‹ ل Áتلك أ◊ق ‘ “ثيل ألشصعب ،وهو ما يجعل ألدسصتور
أ÷ديد ل يتماشصى وتطلعات ألطبقة ألسصياسصية كما أنه لن يحل
أألزمة ألسصائدة حاليا.

و‘ نفسس ألسصياق ،أكد أن أللغت Úتربطهما
قاعدة تكاملية لتكون جنبا إأ ¤جنب مع
أللغة ألعربية ومرأدف ومكملة على ألصصعيد
ألشص-ع-ب-ي ،أم-ا م-ن أل-ن-اح-ي-ة أل-رسص-م-ي-ة فعلى
ألدولة وضصع كل أإلمكانيات لتطويرها.
مؤوكدأ أن ترسصيم أللغة أألمازيغية ل يعني
أننا سصنضصعها خلل  2٤سصاعة من أإلعلن
‘ ن -فسس أل -ك -ف -ة م -ع أل -ع-رب-ي-ة وأل-ف-رنسص-ي-ة
ونسصتعملها ‘ أإلدأرة إأ‰ا علينا أن ندرسصها
إأبتدأء من ألطور أإلبتدأئي إأ ¤أ÷امعة،

تكريسصها لغة رسصمية تدعيم للوحدة الوطنية
وثوابت األمة

اع- - -ت Èم- - -ث- - -ق- - -ف - -ون وم - -ه - -ت - -م - -ون
لم -ازي -غ -ي -ة– ،دثت إال -ي-ه-م ““وأاج““،
ب -ا أ
أامسس ،ب -ب -ات -ن -ة ،أان م -ا ج -اء ‘ مشص-روع
لمازيغية هو
تعديل الدسصتور حول ا أ
““ت -دع -ي -م ل -ل-وح-دة ال-وط-ن-ي-ة وث-وابت
لمة““.
ا أ
ورأى ﬁاف -ظ أŸه -رج-ان أل-ث-ق-ا‘ أل-وط-ن-ي
ل-ل-مسص-رح أألم-ازي-غ-ي ،أل-ذي –تضص-ن-ه سص-نويا
مدينة باتنة ،ألفنان وألباحث سصليم سصها‹،
أن ترسصيم أللغة أألمازيغية كبعد هام ترتكز
عليه ألهوية ألوطنية““ ،خطوه هامة ومهمة
سصتغلق ألباب ‘ وجه أŸزأيدأت ألتي تبّنتها
بعضس ألكتل وألتجمعات ألسصياسصية““.
لسص -لم وأل-ل-غ-ة
«ف -األم -ازي -غ -ي -ة إأ ¤ج -انب أ إ
أل -ع -رب -ي -ة“ ،ث-ل ك-ل-ه-ا رك-ائ-ز ه-وي-ة ب-ل-دن-ا““،
يضص -ي -ف أŸت -ح-دث ،أل-ذي ق-ال““ :ن-ت-م-ن-ى أن
نسصهم معا ‘ بناء ›تمع متصصالح مع ذأته
تضص- -م- -ن ف- -ي -ه ح -ري -ة أل -ت -ع -ب Òوك -ل م -ع -اÊ
ألدÁقرأطية““.
من جهته صصرح لوأج رئيسس جمعية أورأسس
ألكاهنة ،أألسصتاذ بشص Òأقرأبي ‘ أتصصال
هاتفي ،باأن ““أألمازيغية إأضصافة للجزأئر ول
تنقصس من مكانة أللغة ألعربية ،فكلتاهما لغة
أ÷زأئ -ري Úوإأدرأج -ه -ا ‘ مشص -روع أل-وث-ي-ق-ة
أ÷ديدة للدسصتور كلغة وطنية ورسصمية هو
‘ صصالح أ÷زأئر وسصيقضصي على أŸشصكل

ترقية األمازيغية إا ¤لغة رسصمية ‘ الدسصتور اŸقبل مكسصب هام

وب -ع -د أن أك -د ع -ل -ى ضص -رورة ““أل -ع -م -ل ب -ع -زم ل -وضص -ع أآلل -ي -ات
ألدسصتورية Ÿرأفقة هذأ أŸسصار““ ،دعا عصصاد إأ““ ¤ألعمل ‘
›الت أإلنتاج أألدبي وألعلمي وألثقا‘ ألنوعي““.
وخلصس إأ ¤ألقول أن هذأ ألقرأر ““سصينعكسس بإاصصدأر سصلسصلة من
أل-نصص-وصس سص-ت-ح-دد ت-ط-ب-ي-ق أل-ط-اب-ع أل-رسص-م-ي ل-لغة أألمازيغية
وأسصتعمالها ‘ أإلدأرأت ومؤوسصسصات ألدولة““.

النائب مقدم :إانصصاف للغة األمازيغية
بإاحدأث تغي Òفعال ومنظم للغتنا –ت إأشصرأف أكادÁية أللغة
أألمازيغية““ ،مؤوكدأ أنه ““من ب Úأإلنعكاسصات أإليجابية لهذأ
ألÎسصيم هو أن ألدولة سصتجند إأمكانيات أك Èلتدأرك ألتأاخÒ
‘ ›ال ألبحث وألتطور وألتعليم وألنشصر““.
لمازيغية ،أن هذأ
وأعت ÈأŸسصؤوول أألول للمحافظة ألسصامية ل أ
لرأدة ألدسصتورية““،
أŸسصار ““لن يكتمل إأل بالتطبيق ألفعلي ل إ
مشصÒأ إأ ¤أنه ““من وأجبنا ألتحلي بروح أŸبادرة حتى ل يتم
تقييد هذأ ألقرأر ‘ إأطار نظري فحسصب““.

وأن هذأ ألقرأر يعت Èهو Ãثابة أŸصصا◊ة
أللغوية ،وأن هذأ ألقرأر يعت Èهو Ãثابة
أŸصصا◊ة ألوطنية أللغوية با÷زأئر وضصرب
Ÿن يسصتعمل ألقضصية لضصرب مكونات ألهوية
ألوطنية.
م -ن ج -ه -ت -ه ،ق-ال ع-ل-ي ب-رأه-ي-م-ي م-ن-اضص-ل
با◊ركة أألمازيغية أن ترسصيم أألمازيغية
مرحب به وإأن جاء متأاخرأ ـ كما قال ـ أن
أل -ق -رأر ج -اء ل-تسص-وي-ة ل-غ-م وضص-ع م-ن ط-رف
أ◊ركة ألوطنية منذ سصنة .1٩2٦
أما حسص Úغربي عضصو أÛلسس ألولئي
بالبويرة أعرب عن سصعادته ووصصف ألقرأر
بالشصجاع وأإلعلن عن ترسصيم أألمازيغية
هو حلم نضصالنا ألذي قمنا به لعدة سصنوأت
وأآلن علينا أن نعمل كلنا على تطويرها
وعلى أألخصصائي Úوضصع برنامج لتطويرها
وتعميم تعليمها على أŸسصتوى ألوطني.

لوراسس:
لمازيغية من عاصصمة ا أ
مثقفون ومهتمون با أ

لمازيغية:
لم Úالعام للمحافظة السصامية ل أ
ا أ

لمازيغية
لم Úالعام للمحافظة السصامية ل أ
صصرح ا أ
لم-ازي-غ-ي-ة إا ¤ل-غة
سص-ي ال-ه-اشص-م-ي عصص-اد ،أان ت-رق-ي-ة ا أ
رسص-م-ي-ة ‘ اŸشص-روع ال-ت-م-ه-ي-دي ل-تعديل الدسصتور يعد
““م -كسص -ب -ا ه -ام-ا““ م-ن شص-أان-ه أان ي-ع-زز ال-وح-دة ال-وط-ن-ي-ة
والدÁقراطية ‘ ا÷زائر.
و‘ تصصريح صصدر أمسس ،أعرب عصصاد عن ““أرتياحه ألكب““Ò
لÎسصيم أألمازيغية ‘ ألدسصتور أŸقبل ،موضصحا أن ““أÙافظة
لمازيغية تعت Èهذأ أإلعÎأف مكسصبا هاما سصيعزز
ألسصامية ل أ
ألوحدة ألوطنية وألدÁقرأطية ‘ أ÷زأئر““.
وتابع قائل أن ““ألÎسصيم يعني أنه سصيكون للغة أألمازيغية وضصعا
قانونيا أخر““ مذكرأ بأانه أوضصح ‘ تصصريحات سصابقة للصصحافة
لمازيغية كانوأ مقتنع Úبأان
أن ““أعضصاء أÙافظة ألسصامية ل أ
مسص -ار ت -رسص -ي -م أألم-ازي-غ-ي-ة ق-د ب-دأ ف-ور إأدرأج-ه ‘ أل-دسص-ت-ور
ألقد Ëثم ترقيتها إأ ¤لغة وطنية““.
وأعت ÈأŸسصؤوول أن ذلك كان يعني أن أألمر ما هو إأل ““مسصأالة
لعلن عن ذلك.
وقت““ ،مشصÒأ إأ ¤أنه حان ألوقت ل إ
وأسصÎسصل قائل ““إأن هذأ ألقرأر يعد عمل منهجيا سصيسصمح
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من جهته ،ثمن نائب حزب ألتجمع ألوطني ألدÁقرأطي عن
ولية تيزي وزو ،ألطيب مقدم ‘ ،برقية أبرقها أن مقÎح
دسصÎة أللغة أألمازيغية بشصكل رسصمي ونهائي ،معربا عن شصكره
لرئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ألذي ـ كما قال ـ يبقى
صصاحب ألفضصل ‘ دسصÎة هذه أللغة كلغة وطنية ‘ سصنة ،2001
وخلل هذأ ألتعديل أ÷اري مباشصرته.
وأع -ت ÈأŸقÎح إأنصص -اف ل -ه -ذه أل -ل-غ-ة أل-ت-ي ع-انت أل-ك-ث Òم-ن
ألنسصيان وأإلهمال ‘ ،وقت هي تعد إأرث حضصاري ولغوي ثقا‘
لكل أ÷زأئري Úوأ÷زأئريات.

أل- -ذي أسص- -ت- -ح- -دث -ه ألسص -ت -ع -م -ار إأب -ان فÎة
لمازيغية““،
ألحتلل بتفريقه ب Úألعربية وأ أ
معربا عن أمله ‘ ““Œسصيد ألقرأرأت ألتي
جاءت
لم -ك -ان-ات
‘ أل -وث -ي -ق -ة م -ن خ -لل ت -وف Òأ إ
لمازيغية ميدأنيا““.
أللزمة لÎقية أللغة أ أ
وأضصاف نفسس أŸتحدث ،بأان ““هذه أÿطوة
سص-ت-زي-د م-ن رصص-ي-د رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-بد
ألعزيز بوتفليقة وسصتسصجل له ‘ ألتاريخ ،أنه
لمازيغية وقّوى دعائمها
أعاد ألعتبار للغة أ أ
دسصتوريا““.
من جهته قال رئيسس قسصم أللغة وألثقافة
لسص - -ت - -اذ
لم -ازي -غ -ي -ة ب -ج-ام-ع-ة ب-ات-ن-ة ،1-أ أ
أأ
لم-ازي-غ-ي-ة
لك -ادÁي ‘ أل -ل -غ -ة أ أ
وأل -ب -احث أ أ
جمال نحا‹““ ،إأن ما جاءت به وثيقة مشصروع
لمازيغية هو تصصالح
تعديل ألدسصتور حول أ أ
م- -ع أل -ذأت ،ك -م -ا ي -ع -د Ãث -اب -ة دع -م م -ادي
ومعنوي دأخل أÛتمع أ÷زأئري““.
ب- -دوره- -ا ق- -الت ‘ ه- -ذأ ألصص -دد أıتصص -ة
لم-ازي-غ-ي-ة
وأل -ب -اح -ث -ة ‘ أل -ل -غ-ة وأل-ث-ق-اف-ة أ أ
ألدكتورة ل -ي -ل -ى ب-ن ع-ائشص-ة ،م- -ن ج -ام -ع -ة
سصطيف ⁄““ ،2-يكن لدينا أدنى شصك ‘ أن
رئيسس أ÷مهورية سصيقدم على ترسصيم أللغة
لم -ازي -غ -ي -ة ك -ل -غ-ة وط-ن-ي-ة ورسص-م-ي-ة““ وذلك
أأ
ترسصيخا منه لقيم ألدÁقرأطية أ◊قة و«ل
شصك أن أ÷هود ألتي بذلت من طرفنا جميعا
أتت ب -ث -م-اره-ا ‘ أل-وقت أŸن-اسصب ت-ك-ريسص-ا
ل -ل -وح -دة أل -وط -ن -ي-ة وأل-ت-ف-اف أ÷م-ي-ع ح-ول
قوأن Úأ÷مهورية أ÷زأئرية ألتي سصيسصعى
أ÷م -ي -ع ،ب -ع-د ه-ذأ أل-ق-رأر أل-دسص-ت-وري وم-ا
تضص-م-ن-ت-ه ه-ذه أل-وث-ي-ق-ة ،إأ ¤ت-رسص-ي-خها أكÌ
ف-أاك Ìدع-م-ا ل-ل-وح-دة أل-وط-ن-ي-ة أل-ت-ي يسص-ع-ى
بعضصهم إأ ¤ضصرب أسصتقرأرها ع Èجملة من
ألثغرأت““.
ف -رئ -يسس أ÷م -ه-وري-ة ب-ه-ذأ أل-ق-رأر ،تضص-ي-ف
لب-وأب أم-ام
أŸت -ح -دث -ة ،ي -ك-ون ق-د أوصص-د أ أ
دع-اة أل-ف-ت-ن-ة““ ،ل-ن-ف-ت-ح ع-ي-ون-ن-ا ع-ل-ى ج-زأئ-ر
دÁقرأطية حقيقية تتكرسس فيها أهم ثوأبت
لمازيغية إأحدأها““.
لمة وألتي تعد أللغة أ أ
أأ
من جهته ثّمن أŸثقف وألباحث ‘ ألثقافة
لسص -ت -اذ ج -م -ال أل-ن-وي ،ه - - -ذه
لم- -ازي- -غ -ة أ أ
أأ
أŸب -ادرة أل -ت -ي أع -تÈه -ا ““شص-ج-اع-ة““ ،ق-ائ-ل
كذلك““ :كنا ننتظرها حيث أنها ترد ألعتبار
ل-ع-نصص-ر ه-ام م-ن م-ك-ون-ات أل-ه-وي-ة أل-وط-ن-ي-ة
لمازيغية -
لن أ أ
لمة““ ،أ
وأحد روأفد ثقافة أ أ
يضصيف  -هي ملك ÷ميع أ÷زأئري Úدون
لمة
أسصتثناء وهي عنصصر من عناصصر وحدة أ أ
وصصمام أمان أÛتمع أ÷زأئري.
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تفّقد ودشّصن مشصاريع صصناعية واسصتثمارية بالعاصصمة ،بؤشصؤارب:

طي ملف إلعقار إلصشناعي ‘ غضشون إأ’ششهر إلسشتة إŸقبلة
^ تعليمة  ÈŒاŸؤؤسصسصات الؤطنية على اقتناء اŸنتؤج اÙلي

أافاد وزير الصصناعة واŸناجم عبد السصÓم بؤشصؤارب ،أامسس ،أان العقار الصصناعي  ⁄يعد –ديا كبÒا أامام
السصتثمار ‘ اÛال الصصناعي بعد إاضصافة  12أالف هكتار جديدة ‘ القريب العاجل ،معلنا عن إاطÓق حملة
لعصصرنة وتأاهيل اŸناطق الصصناعية لتسصهيل السصتثمار وطي مشصكل العقار نهائيا بحلؤل جؤان اŸقبل.

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

جÓل بوطي
تصسويرﬁ :مد آايت قاسسي
أوضسح بوشسوأرب أن ألتحدي ألكب Òألذي
ت -خ ّ-ل -صس م -ن -ه أل -ق-ط-اع ه-و ب-ل-وغ  43منطقة
صس -ن -اع-ي-ة إأضس-اف-ة إأ 15 ¤أل-ف ه-ك-ت-ار ع-قار
صسناعي وهي نتائج تؤوكد أÿطوأت ألناجحة
أل -ت -ي سس -ط -رت-ه-ا أ◊ك-وم-ة ل-دع-م ألسس-ت-ث-م-ار
وإأن -ع-اشس ألق-تصس-اد أل-وط-ن-ي لسس-ي-م-ا ‘ ه-ذأ
ألظرف ألصسعب.
وأضساف بوشسوأرب ‘ ندوة صسحفية عقدها
على هامشس زيارة تفقدية للعاصسمة رفقة وأ‹
أل- -ع- -اصس- -م -ة ع -ب -د أل -ق -ادر زوخ أن أıط -ط
أ÷ديد للوزأرة هو تأاهيل أŸناطق ألصسناعية،
مؤوكدأ طي ملف ألعقار ألصسناعي نهائيا خÓل
ج -وأن م -ن أŸق -ب -ل م -ن خ Ó-ل خ-ل-ق م-ن-اط-ق
نشساط جديدة لتسسهيل ألسستثمار أÿاصس.
وت-ع-ت Èأل-تسس-ه-يÓ-ت أ÷دي-دة أل-ت-ي أقّرتها
وزأرة ألصس - -ن - -اع - -ة ‘ ›ال ت- -وف Òأل- -ع- -ق- -ار
ألصس -ن -اع -ي ﬁل ج-ذب ل-ل-مسس-ت-ث-م-ري-ن حسسب
ب -وشس -وأرب ،مشسÒأ ل -ت -ح -ول شس -رك -ة «نسس -ت-ل-ه»
ألسس -ويسس -ري -ة م -ن أŸغ -رب إأ ¤أ÷زأئ -ر ب -ع -د

أ◊وأف -ز أل -ك -بÒة أل -ت -ي ت -ل -ق -اه -ا أŸسس-ت-ث-م-ر
ألسسويسسري بعد ألزيارة ألتي قادت ألوزير إأ¤
أŸصسنع بالعاصسمة.
ك- -م- -ا ي- -ع- -ت Èأل- -ق- -ط- -اع ألصس- -ي -دل Êأب -رز
أÛالت أل - -ت- -ي ل- -ق- -يت إأق- -ب- -ال م- -ن ط- -رف
أŸسستثمرين أÿوأصس ،أألمر ألذي أدى إأ¤
ترأجع فاتورة ألسستÒأد وألتوجه نحو دعم
أإلن -ت -اج أÙل -ي ،م -وضس-ح-ا أن أŸسس-ت-ث-م-ري-ن
أÿوأصس  ⁄ي -ط -رح -وأ إأشس -ك -ال -ي -ة أل-ع-ق-ار ول
أل -ب -ن -وك خÓ-ل مشس-اري-ع-ه-م ،ح-يث أن أل-دع-م
أŸا‹ م -وج -ود وأل -درأسس -ات أل -ت-ق-ن-ي-ة أن-ه-يت
إلنشساء مناطق صسناعية جديدة.
وت - -ط ّ- -رق وزي - -ر ألصس - -ن - -اع- -ة إأ ¤ج- -م- -ل- -ة
أإلج -رأءأت أ÷دي -دة أل -ت -ي أق-رت-ه-ا مصس-ا◊ه
بالتعاون مع قطاع أ÷ماعات أÙلية منها
خ-ل-ق م-ن-اط-ق نشس-اط ع-ل-ى أŸسس-ت-وى أÙل-ي
وه -و م -ا تضس ّ-م-ن-ه ق-ان-ون أŸال-ي-ة  2016ألذي
أعطى تسسهيÓت للمسستثمرين كما ن ّصس على
إأجرأءأت ردعية على أŸتقاعسس ‘ ÚأنطÓق
أسستثمارأتهم.
وأع- -ط- -ى ب -وشس -وأرب ت -ع -ل -ي -م -ات صس -ارم -ة
Ÿسسؤوو‹ أŸؤوسسسسات ألصسناعية ألتي زأرها
على مسستوى أŸنطقت Úألصسناعيت Úبالرويبة
ووأد ألسسمار دأعيا إأ ¤إأضسفاء ألصسبغة ألعاŸية

بؤضصياف خÓل اسصتقباله سصفÒة فنلندا:

إإرإدة ‘ تطوير إلتعاون إلثنائي ‘ ›ل إلصشناعة إلصشيد’نية

شص - -ك - -ل ت - -ط - -ؤر ال - -ت- -ع- -اون ا÷زائ- -ري
الفنلندي ‘ ›ال الصصناعة الصصيدلنية
ﬁؤر اÙادث - -ات ال- -ت- -ي ج- -رت ب Úوزي- -ر
الصص -ح -ة والسص-ك-ان وإاصصÓ-ح اŸسص-تشص-ف-ي-ات
عبد اŸالك بؤضصياف والسصفÒة الفنلندية
‘ ا÷زائر السصيدة تؤل سصفينفؤد حسصب
ما أافاد به بيان للؤزارة أامسس.
كما تناول هذأ أللقاء ألذي جرى ظهر أول
أمسس ألث- -نÃ Úق -ر وزأرة ألصس -ح -ة م -وضس -وع

ألسستثمار ‘ ›ال إأنتاج ألتجهيزأت ألطبية
‘ أ÷زأئر .وأتفق ألطرفان على «وضسع إأطار
م -ت-اب-ع-ة ل-ت-ط-وي-ر أل-ت-ع-اون أل-ث-ن-ائ-ي ‘ ›ال
ألصسناعة ألصسيدلنية وكذأ ‘ ›ال ألعÓج
أل -ع -ا‹ أŸسس -ت -وى م -ث-ل ج-رأح-ة أل-ق-لب ل-دى
أألط -ف -ال» .وخ Ó-ل ه -ذأ أل-ل-ق-اء أب-رز ألسس-ي-د
بوضسياف «ألقدرأت ألهائلة ألتي تتوفر عليها
ألسسوق أ÷زأئرية ألتي تتمتع بطاقات أكيدة
‘ ›ال ألصسناعة ألصسيدلنية وكذأ بكفاءأت

ج -ام -ع -ي-ة وي-د ع-ام-ل-ة م-ؤوه-ل-ة عÓ-وة ع-ل-ى
موقعها أ÷غرأ‘ ألسسÎأتيجي ألقريب من
أألسسوأق ألعربية وأإلفريقية».
ومن جهتها أوضسحت ألسسيدة سسفينفود
أن «شسركات فنلندية عديدة تهتم بالقدرأت
ألتي توفرها ألسسوق أ÷زأئرية من حيث
أŸنتجات ألصسحية» مؤوكدة أن «عددأ منها
يعتزم ألقدوم قريبا لسستشسرأف شسرأكات
ﬁتملة».

دف Îششروط سشيتم إإعدإده «قريبا» لتوحيد ‰ط إلهندسشة إŸعمارية للمسشاجد
صصّرح وزير الشصؤؤون الدينية
لوقاف ﬁمد عيسصى ،أامسس،
وا أ
ب -قسص -ن -ط-ي-ن-ة ب-أان دف Îشص-روط
Ãثابة دليل من أاجل «تؤحيد
ال-ن-م-ط اŸع-ماري لبناء اŸسصاجد
‘ ا÷زائ -ر سص -ي-ت-م إاع-داده ع-م-ا
ق- -ريب» وذلك ب- -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع
ا÷امعة.
وأع -ل -ن أل -وزي -ر ‘ ث -ا Êي-وم م-ن
زيارته لقسسنطينة بأان ملتقى سسيتم
ت -ن -ظ -ي -م-ه م-ن-اصس-ف-ة ب Úوزأرت-ي ألشس-ؤوون أل-دي-ن-ي-ة
وأألوقاف وألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي سسيتوج
ب- -إاصس -دأر ت -وصس -ي -ات ت -ع -د خ -ارط -ة ط -ري -ق ل -دفÎ
ألشسروط هذأ .كما أوضسح ‘ نفسس ألسسياق بأان
أ÷امعة Ãقدورها «تعميق ألتفك »ÒوأŸسساهمة
‘ إأدرأج خطوط عريضسة لدف Îشسروط ‰وذجي
خاصس بالهندسسة أŸعمارية للمسساجد .وبعد أن أكد
ب -أان ه -دف ت -وح -ي-د أل-ن-م-ط أŸع-م-اري ل-ل-مسس-اج-د
ت-ف-رضس-ه ضس-رورة إأع-ط-اء ط-اب-ع ه-ن-دسس-ي م-ع-م-اري

جزأئري ﬁضس وهوية وطنية بكل
أبعادها أشسار ألوزير إأ ¤أن أإلرث
ألثقا‘ وألÎأث ألهندسسي أŸعماري
لعديد مناطق ألبÓد سسيؤوخذ بعÚ
ألعتبار ‘ إأعدأد دف Îألشسروط.
وأضس - -اف ‘ ه - -ذأ ألصس - -دد ب- -أان
خ -مسس م -ن -اط-ق بÎأث-ه-ا أل-ه-ن-دسس-ي
أŸعماري وإأرثها سستكون «مرأجع»
ضس- - -م- - -ن دف Îألشس - -روط أŸرت - -قب
وألذي سسيفرضس حسسب ألوزير على
كل أ÷معيات ألرأغبة ‘ بناء مسساجد .وخÓل
توقفه بجامعة قسسنطينة  3بالقرب من أŸدينة
أ÷دي -دة «ع -ل -ي م -ن-ج-ل-ي» ح-يث شس-ارك ‘ ح-م-ل-ة
تشس -ج Òأف -اد أل -وزي -ر ب -أان ب -ن -اء مسس-ج-د ب-اŸدي-ن-ة
أ÷امعية يعد «مكسسبا» للطلبة ،مشسÒأ إأ ¤أهمية
إأب -رأز ه -وي -ة أألم -ة أ÷زأئ -ري-ة ‘ أدق أل-ت-ف-اصس-ي-ل
أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ب-ن-اء ه-ذأ أŸسس-ج-د .ك-م-ا ت-وج-ه ألسسيد
عيسسى إأ ¤ألزأوية أ◊مÓوية بوأدي سسقان بجنوب
غرب ميلة حيث أسستفسسر حول مدى تقدم أشسغال

ب- -ن- -اء مسس- -ج -د ج -دي -د ‡ول م -ن ط -رف ذوي ألÈ
وأإلحسسان وبع ÚأŸكان أعت Èألوزير أنه من خÓل
هذأ أŸسسجد أ÷ديد فإان ألزأوية أ◊مÓوية تكون
قد مدت «جسسرأ آأخرأ» نحو أÛتمع مضسيفا أن
ألزوأيا تبقى «ذأكرة أ÷زأئر» .للتذك Òفإان ألزأوية
أ◊مÓوية ألتي تعد قطبا معرفيا حقيقيا ومكان
أل -ت -ق -اء ع -ل -م -اء ب -ارزي -ن ت -ت-مّ-ي-ز ب-ات-ب-اع أل-ط-ري-ق-ة
ألرحمانية فيما يعود تاريخ تأاسسيسسها إأ ¤ألقرن
أل 15ويتلقى حاليا  150متعلما دروسسا دينية ‘
ألفقه وأ◊ديث وألتفسس Òوأللغة وألنحو وغÒها
من أŸعارف بهذه ألزأوية ،كما تتوفر هذه ألزأوية
على مكتبة ثرية ومتنوعة تضسم مئات ألكتب منها
ﬂ 95ط-وط-ا ق-دÁا وÃن-اسس-ب-ة أألسس-ب-وع أل-وط-ني
أل 17ل-ل-ق-رآأن أل-ك-ر Ëأل-ذي أف-ت-ت-حت أشس-غ-اله أول
أمسس ألثن Úبقاعة «أحمد باي» بقسسنطينة وجهت
أل- -زأوي- -ة أ◊مÓ- -وي- -ة لشس -ي -وخ أل -زوأي -ا وأل -ع -ل -م -اء
وأ÷ام-ع-ي ÚأŸشس-ارك ‘ Úه-ذه أل-ف-ع-ال-ي-ة أل-دي-نية
أل -كÈى إأ ¤ت -ن -ظ-ي-م ح-ل-ق-ة ب-حضس-ور وزي-ر ألشس-ؤوون
ألدينية وأألوقاف.
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باروم« Îلنغ Òمن داء السصكري» يحطّ ببلدية الدار البيضصاء

أإبوإب مفتوحة إ’جرإء إلكششف وإلتششخيصص وإلتحاليل إلطبية

اح- -تضص- -نت ب -ل -دي -ة ال -دار
ال -ب -يضص -اء ،أامسس ،ف -ع -ال -ي -ات
ب- - -اروم« Îل- - -ن- - -غ Òم - -ن داء
السص -ك -ري» ق -ي -اسس ت -ق -اسص-م و
–سص ،Úم- - -ن خÓ- - -ل أاب - -ؤاب
م -ف-ت-ؤح-ة ع-ل-ى م-دار  5أايام
ل- -ل- -ج- -م- -ه- -ؤر م -ن مصص -اب Úأاو
أاصص -ح -اء ب -ه -دف ال -ت-حسص-يسس
وال -ت -ؤع -ي -ة ونشص -ر ال-ث-ق-اف-ة
الصص - -ح - -ي- -ة ل- -دى اŸؤاط- -نÚ
لخذ
بخصصؤصس هذا اŸرضس ا آ
‘ الن- - - - - - -تشص- - - - - - -ار وسص- - - - - - -ط
ا÷زائ-ري Úوت-زاي-د أاخ-ط-ار
ت -ع -ق -ي -دات -ه ،وذلك ب -حضص -ؤر السص -ل -ط -ات
اÙلية واŸصصالح الصصحية ا÷ؤارية.

سسعاد بوعبوشس

على أŸنتجات ،خاصسة مع أŸرحلة أ◊الية
ألتي –تم علينا دعم ألقتصساد ألوطني
و‘ هذأ ألسسياق ذكر بوشسوأرب أن رئيسس
أ÷م-ه-وري-ة أع-ط-ى ت-ع-ل-ي-م-ات صسارمة إلجبار
أŸؤوسسسسات ألعمومية على أقتناء ألتجهيزأت
وألعتاد أŸنتج ﬁليا ،حيث أن كل أŸنتجات
أصسبحت تسستجيب للمعاي ÒأŸطلوبة ،مؤوكدأ
أن ألتوجه أ◊قيقي هو دعم أإلنتاج ألوطني.
و“ّث - -ل أل - -ن - -ت - -ائ- -ج أÙق- -ق- -ة ‘ أÛال
ألصس-ن-اع-ي ألسس-ي-اسس-ة أل-ن-اج-ح-ة ألتي أنتهجتها
أ◊كومة ‘ أÛال خÓل ألسسنوأت أألخÒة،
م -ا أك -ده ب -وشس -وأرب مضس -ي -ف -ا أن أ÷زأئ -ر ‘
غضسون سسنوأت قليلة سستصسبح قطبا أقتصساديا
‘ أل -ق -ارة أإلف -ري -ق -ي -ة م -ن خ Ó-ل ع -م -ل-ي-ات
أل-تصس-دي-ر أل-ت-ي سس-ت-ن-ط-ل-ق ب-اŒاه ع-دة ب-لدأن
قريبا.
وخÓل زيارة ألتفقد دشّسن بوشسوأرب أŸقر
أ÷ديد Ÿؤوسسسسة ألعتاد ألفÓحي وألصسناعي
بالرويبة ألتابع Ûمع ميكانيك دي زأد ،كما
دشّس -ن مصس-ن-ع-ا ل-لشس-رك-ة أل-ع-رب-ي-ة ألصس-ي-دلن-ي-ة
ب -ذأت أŸن -ط -ق -ة ،وق -ام ب -زي -ارة ت-ف-ق-دي-ة إأ¤
أŸؤوسسسس-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-ل-ت-ج-ه-ي-زأت ألصس-ناعية
بحسس Úدأي ،كما أعطى إأشسارة أنطÓق دأر
أ÷ودة ببلدية بلوزدأد.

ألعدد
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أختارت مديرية ألصسحة لولية أ÷زأئر من
ﬂابر نوفو نور ديسسك وجمعية مرضسى ألسسكر
«أدوأ» لهذه أألبوأب أŸفتوحة شسعار « لندعم
ألوقاية وألكشسف عن دأء ألسسكري» ،من خÓل
توف Òعربات متنقلة للكشسف ‘ شسكل قاعة
ف -حصس ألسس -ك -ري ،وك -ذأ ع -رب -ة ت -تضس -م -ن طب
أل -ع -ي -ون وطب أل -ق -لب ب-ه-دف أل-كشس-ف أŸب-ك-ر
وألتشسخيصس وإأجرأء ألتحاليل ›انا للموأطنÚ
أŸتوأفدين على ألسساحة أŸقابلة للبلدية.
و‘ ح -ال أك -تشس -اف ح-ال-ة
إأصسابة جديدة يتم توجيهها
إأ ¤خ -ي -م -ة م -نصس -ب -ة ب-ه-دف
ألتحدث مع ألطبيبة ألنفسسية
ل- -ل- -ت- -حضس Òوأ◊رصس ع- -ل -ى
تقبل أإلصسابة ثم أŸرور عÈ
Èﬂ 03ي Úي- -ل- -ع -ب -ون دور
أŸرب Úألصس- -ح- -ي Úوت- -وج- -ه
أ◊الة للمركز ألتقني لنوفو نور ديسسك أŸنصسب
بالقاعة أŸتعددة أÿدمات للدأر ألبيضساء.
وب -اŸن -اسس -ب -ة ق -الت أل-دك-ت-ورة ن-ادي-ة عÓ-م
مديرة مؤوسسسسة ألصسحة أ÷وأرية برج ألكيفان ـ
درق- -ان- -ة لـ «ألشس- -عب» أن دأء ألسس- -ك -ري ي -ع -رف
أن -تشس -ارأ م -ل -ح -وظ-ا وسس-ط أ÷زأئ-ري ،Úول-ه-ذأ
ي -جب أل -ع -م -ل ع -ل-ى ت-ط-وي-ر أل-ث-ق-اف-ة وألÎب-ي-ة
ألصسحية على كل أŸسستويات لضسمان ألتكفل
أألمثل Ãرضسى ألسسكري على مسستوى ألبلديات
 07أل -ت -اب -ع-ة ل-ه-ذه أŸؤوسسسس-ة ب-ط-ري-ق-ة دوري-ة
ولئقة ،وسستعمم هذه أŸبادرة على كل بلديات
دأئرة ألدأر ألبيضساء.
من جانبه قال رئيسس بلدية ألدأر ألبيضساء
إألياسس ڤمڤا ،Êأن أل -ع -م-ل-ي-ة ج-اءت أسس-ت-ج-اب-ة
لقÎأح من ألبلدية إأ ¤مديرية ألصسحة لولية
أ÷زأئر ،وهي فرصسة للموأطن ÚلÓلتحاق بهذأ
أل -فضس -اء ل -ل -ق -ي -ام ب -تشس -خ -يصس وكشس -ف وإأج-رأء
–ال -ي -ل ط -ب -ي -ة ›ان -ا وألح -ت -ك -اك ب-األط-ب-اء
م- -ب- -اشس- -رة وأ◊صس- -ول ع- -ل -ى إأج -اب -ة ح -ول ك -ل

تسساؤولتهم.
م -ن ج -ه -ت -ه-ا ق-الت أألخصس-ائ-ي-ة أل-ن-فسس-ان-ي-ة
فريدة لوصسيف لـ «ألشسعب» أن ألتكفل ألنفسسي
ل -ل-مصس-اب Úب-السس-ك-ري ضس-روري ج-دأ ،ل سس-ي-م-ا
أ÷دد منهم خاصسة لدى أŸرأهق Úألذين ل
يتقبلون أŸرضس ويدخلون ‘ حالة خوف من
«أŸوت» وب -أان -ه -م ع -ال-ة ع-ل-ى أÛت-م-ع ،وه-ذأ
أنطÓقا من وعيهم وإأدرأكهم لتعقيدأت ألدأء
وأخطاره ،مشسÒة أن عدم تقبل أإلصسابة يؤودي
إأ ¤أنتهاج سسلوكات ل تخدم أŸريضس تختلف
ب Úرفضس تناول ألدوأء وألنطوأء على ألنفسس
وق- -د تصس -ل إأ ¤ألن -ت -ح -ار ،ح -يث ” تسس -ج -ي -ل
Óسسف.
ألعديد من أ◊الت ل أ
وحسسب لوصسيف ألرعاية ألنفسسية للمريضس
م-ه-م-ة ج-دأ ت-ب-دأ ب-اŸت-ب-ع-ة أل-ن-فسسية وأ◊رصس
على زرع فكرة تقبل أإلصسابة
أن -ط Ó-ق-ا م-ن ألسس-ت-ث-م-ار ‘
ألوأزع ألديني ،وكيفية ألتأاقلم
ل -ل-ع-يشس م-ع أŸرضس وأل-رضس-ا
ب- -ال- -ق- -در م- -ن خÓ- -ل إأق -ن -اع
أŸصس- -اب ب- -أان ه- -ذأ أŸرضس
م- -ق- -در م -ن أل -ل -ه ولب -د م -ن
ألصس Èوتعلم ألعيشس معه.
و‘ أŸقابل حرصس فيصسل أوحدة ،رئيسس
جمعية مرضسى ألسسكري لولية أ÷زأئر على
ت-ن-ظ-ي-م ج-لسس-ة ع-م-ل-ي-ة ج-م-اع-ي-ة أسس-تقبل فيها
ألعديد من أŸصساب Úومعظمهم من كبار ألسسن
ح - -يث ” ت - -ب - -ادل أ◊ديث م - -ع - -ه- -م Ÿع- -رف- -ة
أنشس-غ-الت-ه-م وتسس-اؤولت-ه-م وإأج-ابتهم وتوجيههم
و–سس-يسس-ه-م ب-أاه-م-ي-ة أل-ت-زأم أŸرأق-ب-ة أل-ط-بية
أل-دوري-ة وك-ذأ أل-ت-ح-ل-ي ب-ال-ث-ق-اف-ة ألغذأئية عÈ
أت -ب -اع ن -ظ -ام غ -ذأئ -ي غ -ن -ي صس -ح -ي وم -ت-وأزن
وأإلك -ث-ار م-ن أÿضس-رأوأت ب-اع-ت-ب-اره-ا تسس-اع-د
على أمتصساصس ألسسكر ‘ ألدم.
ك -م -ا ت -ط -رق أوح-دة إأ ¤ت-ع-ق-ي-دأت أŸرضس
أŸتمثلة ‘ ألضسغط ألدموي ألعجز ألكلوي،
قدم ألسسكري فقدأن ألبصسر ،وإأمكانية Œاوزها
أو أ◊يلولة دون ألوصسول إأليها باتباع ألنصسائح
ألطبية وألرياضسة ،وŒنب ألعوأمل أŸؤودية إأليها
ك -ال -ق -ل -ق وع -دم أت -ب -اع أ◊م -ي -ة ورفضس شس -رب
ألدوأء ...وغÒها ،وقد حظيت هذه أ÷لسسة
باهتمام كب Òمن أ◊ضسور وأŸتوأفدين عليها.

إلدكتورة عّÓم :تطوير
إلÎبية إلصشحية لضشمان
إلتكفل إأ’مثل باŸرضشى

طالبؤا بحمايتهم من جشصع الناقلÚ

أإولياء تÓميذ يحتجون ضشد رفع إÿوإصص أإسشعار إلنقل بالبليدة
اح - -ت - -ج ،ن - -ه - -ار أامسس ،أاول- -ي- -اء تÓ- -م- -ي- -ذ
مرفؤق Úبأابنائهم ‘ مزرعة ﬂتيشس عبد
القادر واŸشصهؤر بحؤشس جؤردا ،ضصد الرفع
لسص -ع -ار ال -ن -ق -ل م -ن ق-ب-ل ب-عضس
ال -عشص -ؤائ -ي أ
ال - -ن - -اق- -ل Úاÿؤاصس ،وط- -ال- -ب- -ؤا اŸسص- -ؤؤولÚ
با◊ضصؤر وإايجاد حلؤل لهم ،والنظر ‘ أامر
تؤف ÒحافÓت نقل مدرسصي لقرابة الـ 500
تلميذ بالصصف اŸتؤسصط والثانؤي.
أ◊رك -ة ألح -ت -ج -اج -ي -ة غ ÒأŸت-وق-ع-ة ،أوضس-ح
بشسأانها بعضس أألولياء لـ «ألشسعب» ،أنهم تفاجؤووأ ‘
أول يوم من ألدخول أŸدرسسي ،بعد أنقضساء ألعطلة
ألشس -ت -وي -ة ،ب -رف-ع غﬁ Òسس-وب وم-رخصس ألسس-ع-ار
ألنقل من قبل بعضس أصسحاب ألنقل أÿاصس ،من
حّيهم نحو مدينة ووسسط مدينة موزأية.
وأضسافوأ بأان هؤولء ألناقل Úغ Òشسرعي ،Úول
Áلكون خطوطا مقننة ،حتى يتسسنى لهم رفع سسعر
ألتذأكر ،وألزيادة ‘ حدود ألـ  5دنان Òبالنسسبة

Óطفال وألكبار على ألسسوأء ،وأضسافوأ بأانهم Ÿا
ل أ
أمتنعوأ عن دفع تلك ألزيادأت ،قام أصسحاب تلك
أ◊اف Ó-ت بشس ّ-ن إأضس -رأب ع -ن أل -ع -م -ل‡ ،ا ج -ع-ل
أبنائهم يتغيبون عن ألدرأسسة ليوم Úكامل.Ú
وأمام هذأ أŸشسكل  ⁄يجدوأ من سسبيل سسوى
ألح- -ت- -ج- -اج ،ألج -ل دف -ع أŸسس -ؤوول Úوألسس -ل -ط -ات
أÙل -ي -ة إأ ¤أل -ت -ح -رك ،وإأي -ج -اد ح -ل دأئ -م ل -ه -م،
مذكرين بأانهم لطاŸا رفعوأ شسكاوى وطلبات من
أجل توف Òألنقل ،لكنها Œ ⁄د نفعا ،وظل أŸشسكل
ق-ائ-م-ا ،إأ ¤غ-اي-ة ألسس-اع-ة ،ح-يث أغ-ت-ن-م أل-ن-اق-ل-ون
ألزيادة أŸقننة ‘ بعضس أŸوأد ألطاقوية ،ليعلنوأ
عن زيادأتهم غ ÒأŸقننة ول أŸرخصسة ،ودون
وجه حق ،هم أليوم يصسرون على حمايتهم من جشسع
وأسستغÓل مثل هؤولء ألناقل Úوردعهم عن ألفوضسى
وألعشسوأئية ‘ أتخاذ قرأرأت غ Òمسسؤوولة.

البليدة :لينة ياسسمÚ

اŸقصصيؤن Œمعؤا أامام دائرة سصيدي بلعباسس لÓحتجاج

إقصشاء  15عائلة من عملية إلÎحيل ’سشتفادتها من سشكنات عمومية سشابقا
احتج ،صصبيحة أامسس ،عشصرات اŸقصصيÚ
م- -ن ع -م -ل -ي -ة الÎح -ي -ل ال -ت -ي مسصت اÛم -ع
ال- -ف- -ؤضص- -ؤي ب- -ح- -ي الصص- -خ- -رة ،ح- -يث ّŒم -ع
لو ¤أامام
اÙت-ج-ؤن م-ن-ذ سص-اع-ات الصص-ب-اح ا أ
مقر دائرة سصيدي بلعباسس للمطالبة بحقهم
‘ السص- -ك- -ن ،م- -ا اسص- -ت- -دع- -ى ت -دخ -ل ال -ق -ؤات
لمنية Ÿنع حدوث انزلقات.
ا أ
وق- -د صس- -رح أŸقصس -ي -ون أن ع -م -ل -ي -ة ألÎح -ي -ل
أألخÒة وألتي أسستفادت منها  230عائلة مسست
أشسخاصسا قطنوأ أ◊ي لسسنوأت قليلة ‘ ح” Ú
إأقصساء آأخرين من قدماء أ◊ي وهو ما أعتÈه

ه-ؤولء ب-اإلج-ح-اف وط-ال-ب-وأ ب-ف-ت-ح –ق-ي-قات حول
ق -ائ -م -ة أŸرح -ل ،Úوم -ن ج -ه -ت -ه -ا ذك-رت مصس-ال-ح
ألدأئرة أن أللجنة أŸكلفة بدرأسسة أŸلفات خلصست
وبعد “حيصس وتدقيق ‘ أŸلفات إأ ¤إأقصساء 15
ملفا ألشسخاصس ثبت أنهم أسستفادوأ من سسكنات
عمومية ‘ وليات أخرى ،وآأخرين مسسجل Úضسمن
ب- -رأم- -ج ألسس- -ك -ن أل -ري -ف -ي ،ك -م -ا ” أيضس -ا إأقصس -اء
أشسخاصس غ Òمتزوج Úوإأعطاء أألولوية ألرباب
ألعائÓت من ﬁدودي ألدخل.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

»æWh

أ’أربعاء  06جانفي  2016م
ألموأفق لـ  25ربيع أأ’ول  1437هـ

ا÷معية الولئية Ÿنتجي و مرّبي النحل تقيم معرضسا ألنواع العسسل

ششهدت دار الثقافة مصشطفى خالف بسشعيدة ،افتتاح اŸعرضض ا÷هوي للعسشل ومششتقات اÿلّية ‘ طبعته
ي النحل وهذا بحضشور الوا‹ رفقة الهيئة اŸنتخبة ،وقد
الثالثة ،اŸنظم من ا÷معية الو’ئية Ÿنتجي و مرّب ّ
اسشتمع خÓل زيارته للششروحات اŸنتج Úالتي كان أابرزها تدخل اŸششارك من ““مناحل عراب توفيق وأابنائه ““ من
’نتاج وأانواع العسشل ،كما
و’ية تلمسشان و التي “ارسض نششاطها منذ  25سشنة ،من خÓل ششرح ششامل عن ظروف ا إ
دعا إا– ¤سش ÚاŸنتوج ،وإا ¤التعاون من أاجل إانششاء جمعية وطنيّة Ÿربي العسشل الذي يششهد جودة عالية
ومسشتوى جيدا ‘ ،ظلّ آافاق منتظرة يطمح إا ¤بلوغها هؤو’ء اŸنتجون ،ومنها السشعي إا ¤عملية التصشدير ونيل
’نتاج .
اŸراتب الهامة ‘ ا إ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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فوج عمل ب Úوزارة النقل وجمعيات الناقلÚ
دراسسة تسسعÒة مناسسبة للمواطن

أعلنت وزأرة ألنقل أنه ” أمسس ألثÓثاء
تشصكيل فوج عمل لدرأسصة مسصأالة تسصعÒة
أل-ن-ق-ل ب-ط-ري-ق-ة ت-وأف-ق-ية تناسصب و–مي
ألقدرة ألشصرأئية للموأطن ،كما –افظ
على حقوق ألناقل Úوذلك ‘ أإطار ألعمل
على ألتقليل من أأ’ثر ألناجم عن ألزيادة
‘ أسصعار ألوقود وحسصب بيان مشصÎك
نشصر ‘ أعقاب أللقاء ألذي جمع أمسس
ألثÓثاء ك Óمن ألوزأرة ألوصصية و‡ثلي
سصائقي سصيارأت أأ’جرة ومتعاملي ألنقل
أ÷م- -اع- -ي أ◊ضص -ري وم -ا ب Úأل -و’ي -ات
أتفقت هذه أأ’طرأف على تشصكيل فوج
ع - -م - -ل ””قصص- -د درأسص- -ة ب- -عضس أل- -ت- -دأبÒ
أÙت-م-ل-ة ل-ل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن ب-عضس أأ’ع-ب-اء
قصص -د أل -ت -ق -ل -ي -ل م -ن أأ’ث -ر أل -ن -اج -م ع-ن
ألزيادأت ‘ أسصعار ألوقود”” ””وبعد ألنقاشس
” أ’تفاق على أن فوج ألعمل أŸنصصب
سصيقوم بدرأسصة مسصأالة ألتسصعÒة بطريقة
توأفقية تناسصب و–مي ألقدرة ألشصرأئية
للموأطن من جهة و –افظ على حقوق
أŸت -ع -ام -ل ‘ Úه -ذأ أŸي -دأن م -ن ج -ه -ة
أخرى على أن تتم هذه ألدرأسصة ‘ أجل
أقصص- -اه شص- -ه -ر ل -ع -رضس ن -ت -ائ -ج -ه -ا ع -ل -ى
ألسص -ل -ط -ات أل -ع -م -وم -ي -ة”” يضص -ي-ف أل-ب-ي-ان
أŸشصÎك.وأشص - - -ار ذأت أŸصص - - -در إأ ¤أن
تسصعÒة ألنقل أŸطبقة حاليا ‘ ›ال

ألنقل أ÷ماعي بسصيارأت أأ’جرة ما بÚ
ألو’يات إأ ¤جانب بعضس خطوط ألنقل
ألعمومي ””هي أدنى من ألسصعر أÙدد
Ãوجب ألتعليمة ألوزأرية أŸؤورخة ‘ 29
ديسص- -م ،2012 Èح -يث أع -ت -م-د أل-ن-اق-ل-ون
تخفيضصات متفاوتة  ⁄تتجاوز بأاي حال
من أأ’حوأل هذأ أ◊د أأ’قصصى”” مضصيفا
أن ألتخفيضصات أŸنتهجة سصابقا ””كانت
ذأت طابع تضصامني من قبل أŸتعاملÚ
أنفسصهم”” .وأإ ¤جانب وزأرة ألنقل فقد
وق - -ع ع - -ل- -ى أل- -ب- -ي- -ان أŸشصÎك ك- -ل م- -ن
أŸن -ظ -م -ة أل -وط -ن -ي -ة ل -ل-ن-اق-ل Úوأ’–اد
أل- -وط- -ن -ي ل -ل -ن -اق -ل Úو أ’–اد أل -وط -ن -ي
لسص- -ائ- -ق- -ي سص- -ي -ارأت أأ’ج -رة وأ’–ادي -ة
أل- -وط- -ن- -ي- -ة لسص- -ائ- -ق- -ي سص -ي -ارأت أأ’ج -رة
وأ’–ادي -ة أل -وط -ن -ي-ة ل-ن-ق-ل أŸسص-اف-ري-ن
وأل -بضص -ائ -ع وأل -ن-ق-اب-ة أل-وط-ن-ي-ة لسص-ي-ارأت
أأ’جرة وألناقل.Ú
للتذك Òفقد أكد وزير ألنقل بوجمعة
طلعي أول أمسس أأ’حد ‘ تصصريح لوأج أن
أسصعار ألنقل ألÈي ألعمومي سصتبقى دون
تغي Òبالرغم من زيادة سصعر ألوقود أما
أثر هذأ أ’رتفاع على ألنقل لدى أÿوأصس
فسص- -ي- -ك -ون ””ط -ف -ي -ف -ا”” ب -فضص -ل إأج -رأءأت
تخفيف أأ’عباء ألتي سصيتم أتخاذها.

’سشعار
للمطالبة برفع ا أ

أاصسحاب حافÓت النقل ا÷ماعي بخنشسلة يتوقفون عن العمل
أŸعرضس يعرف مشصاركة من طرف
 13ع-ارضص-ا وم-ن-ت-جا
للعسصل من ربوع
ألوطن،
وبضصيوف
شصرف من و’يتي
ت -ي -ب -ازة وأل -ب-ل-ي-دة،
سصيدوم إأ ¤غاية 10
م- -ن ألشص -ه -ر أ÷اري
.أمّ- -ا ع- -ن أ÷م- -ع -ي -ة
أل - -و’ئ- -ي- -ة Ÿن- -ت- -ج- -ي
وم-رّبّ-ي أل-ن-حل بسصعيدة
أ÷ه- - - -ة أŸن- - - -ظ - - -م - - -ة
ل - -ه - -ذأ Ÿع- -رضس وأل- -ت- -ي
ت- - - - - -أاسصسصت ع- - - - - -ام 2008
و ي -رأسص -ه -ا ألسص -ي -د ”” ع-وأر
ق -دي-رو ”” أل-ن-اشص-ط وأŸن-ت-ج
ل - - - -ل- - - -عسص- - - -ل أل- - - -ذي حسصب
تصصريحاته فإانّ أ÷معية تضصم
 722م -ن -خ -رط م-ن م-ن-ت-ج-ي
ألعسصل و غÒهم ،شصاركت ‘
 17معرضصا ،منها أربعة معارضس
سصجلت وطنيا ،و معرضس وأحد
‘ مشصاركة دولية ،حصصلت ‘ مّدة

مسصارها
ونشص- -اط -ه -ا ع -ل -ى ع ّ-دة
شصهادأت منها أŸرتبة أأ’و ¤عاŸيا من

ب 174 Úدولة ،وكذلك نالت أŸرتبة أأ’و¤
وطنيًا مناصصفة مع منتجي و’ية ألبليدة.
“ارسس أ÷معية ‘ غياب مقر خاصس
ل -ه -ا ،نشص -اط -ه-ا أŸسص-ت-م-ر وبصص-ف-ة دأئ-م-ة
وفاعلة لتحسص Úأإ’نتاج و–قيق ألنوعية و
رفع أ÷ودة ،بتوأفر  4500خلية عصصرية
و  800خ -ل ّ-ي -ة ت -ق -ل -ي-دّي-ة ،وق-د سص-ج-ل
إأنتاجها  2000قنطار عام  ، 2013وهي
أع -ل -ى نسص -ب -ة ع-ل-ى أŸسص-ت-وى أل-وط-ن-ي،
ل - -يشص - -ه - -د ب - -ع - -ده - -ا ب - -عضس ألÎأج - -ع
ألوأضصح ‘ أإ’نتاج.
للعلم أن و’ية سصعيدة تنتج أنوأعا
ﬂتلفة من ألعسصل منها على سصبيل
أل -ذك -ر ’ أ◊صص -ر :إأك -ل -ي-ل أ÷ب-ل ،
ألعسصل ألشصوكي  ،عسصل ألسصدرة ،
عسصل أ◊رمل  ،عسصل لبينة.على
م-دأر أسص-ب-وع سص-يشص-ه-د أŸع-رضس
بيعا ıتلف صصنوف ألعسصل ،
و ي - -ب - -ق - -ى م - -ف - -ت - -وح - -ا أم- -ام
أ÷م -ي -ع ’ق -ت -ن-اء أو أ’طÓ-ع
ع - - -ل- - -ى ه- - -ذه أŸادة أل- - -ه- - -ام- - -ة
أŸن- - - - - - - - -ت- - - - - - - - -ج- - - - - - - - -ة ع- - - - - - - - -ل - - - - - - - -ى
أŸسصتوى أÙلي وألوطني.

سسعيدة خ /بغاديد

’جراء وطالب بتعميمه
حب با إ
اŸواطن ر ّ

تهد Ëالسسوق الفوضسوي للخضسر والفواكه بقلب اŸدينة واسستفادة الباعة من Óﬁت جديدة
” ،صصباح أمسسÃ ،دينة خنشصلة إأزألة
وت- -ه- -د Ëألسص- -وق أل- -ف- -وضص- -وي ل- -ل- -خضص -ر
وأل -ف -وأك -ه أل -وأق -ع م -ق-اب-ل م-ق-ر م-دي-ري-ة
ألشص- -ب -ي -ب -ة وأل -ري -اضص -ة ،ح -يث ” Œن -ي -د
ألعشصرأت من أعوأن أأ’من –ت إأشصرأف
ألسص- -ل- -ط- -ات أل- -ب -ل -دي -ة وب -حضص -ور رئ -يسس
أل- -دأئ- -رة ،ل- -ي- -ت- -م إأخ -رأج أصص -ح -اب ه -ذه
أÓÙت ألفوضصوية ألتي يتجاوز عددها
ألعشصرين ﬁل ،ثم هدمت على آأخرها‘ ،
ألوقت ألذي أسصتفاد أصصحابها ÃحÓت
ن -ظ -ام -ي -ة م -ت -وأج -دة ب -السص -وق أŸغ -ط -اة
أ÷ديدة ألوأقعة بطريق ألعزأر وألتي ⁄
يتم تدشصينها بعد ،ولقد لقي هذأ أ◊دث
أسصتحسصانا وترحيبا لدي أŸوأطن Úألذين
ط-ال-ب-وأ ‘ ح-دي-ث-ه-م”” ل-لشص-عب”” ألسص-لطات
أÙل-ي-ة  ،ب-ت-ع-م-ي-م ه-ذأ أإ’ج-رأء وأت-خ-اذ
قرأر آأخر للقضصاء على ظاهرة أحتÓل
أأ’رصص -ف-ة ب-ط-او’ت أل-ب-اع-ة أل-ف-وضص-وي،Ú
وب -ط-او’ت أصص-ح-اب أÓÙت أل-ت-ج-اري-ة

أق- -دم ،صص- -ب -اح أمسس ،أصص -ح -اب ح -اف Ó-ت
أل -ن -ق -ل أ÷م -اع -ي ل -ل -مسص-اف-ري-ن ،ع Èخ-ط-ي
«خ- -نشص- -ل- -ة ب- -اب -ار» و»خ -نشص -ل -ة شصشص -ار» ع -ل -ى
أ’ح-ت-ج-اج وأل-ت-وق-ف ع-ل-ن أل-ع-م-ل ،وك-ذأ م-نع
أصصحاب سصيارأت أأ’جرة من نقل أŸسصافرين
إأ ¤عاصصمة ألو’ية وغلق ألطريق أمامهم،
ح-يث ط-ال-ب-وأ م-دي-ري-ة أل-ن-ق-ل ل-و’ي-ة خ-نشص-ل-ة
باŸوأفقة على رفع أسصعار ألنقل ع Èهاذين
أÿط ،Úنتيجة زيادة تكاليف نقل ألزبائن،
أل - -ن - -اج - -م ع - -ن أل- -زي- -ادأت أأ’خÒة أŸق- -ررة

‘ قانون أŸالية  2016أ’سصعار ألوقود ،وقد
دخل هؤو’ء ‘ شصجارأت ومناوشصات كÓمية
م -ع أŸوأط -ن Úوأصص -ح -اب سص -ي -ارأت أأ’ج-رة،
وتسصبب أ’حتجاج ‘ تعطيل مصصالح ألعشصرأت
من أŸسصافرين وتغيب ألكث Òمنهم عن أماكن
ع -م -ل -ه-م ب-ع-اصص-م-ة أل-و’ي-ة ،إأ’ أن أÙت-جÚ
أصصروأ على ضصرورة تلبية مطلبهم أأ’سصاسصي
وهو رفع تسصعÒة ألنقل من  70دينار إأ100 ¤
دينار على مسصافة  50كيلوم.Î

خنشسلة :سسكندر ◊جازي

مديرية النقل تفنّد أاية زيادة ‘ األسسعار بسسطيف

على مسصتوى عديد شصوأرع أŸدينة أين
ي - -ع - -ا ÊأŸوأط - -ن أÿنشص - -ل - -ي م- -ن ه- -ذه
ألظاهرة منذ سصنوأت ،إأذ ’ يجد ألرأجل
‘ بعضس ألشصوأرع ألضصيقة حتى مسصاحة

ل- -ل- -مشص -ي ،ف -ال -رصص -ي -ف ﬁت -ل ب -ال -ب -اع -ة
أل- -ف- -وضص -وي Úوط -او’ت وسص -ل -ع أÓÙت
ألتجارية وألطريق ﬂصصصس للسصيارأت.

سسكندر ◊جازي

فّ- -ن- -دت م- -دي- -ري- -ة ال- -ن- -ق- -ل ل- -و’ي -ة
سش -ط -ي -ف ،ت -ف -ن -ي -دا ق -اط -ع-ا ع-ل-ى لسش-ان
’ول ،دخ -ول أاي -ة زي -ادة ‘
مسش- -ؤوول- -ه -ا ا أ
أاسش -ع -ار ال -ن -ق -ل اŸط-ب-ق-ة ق-ب-ل  1جانفي
ا÷اري ،وهذا على خلفية ما تردد من
تطبيق بعضض الزيادات من طرف بعضض
’خÒة
الناقل ،Úأارجعت إا ¤الزيادات ا أ
‘ أاسش - - -ع - - -ار ك- - -اف- - -ة أان- - -واع اÙروق- - -ات
اŸسشتعملة ‘ النقل ،على غرار البنزين
بأانواعه وزيت الغاز ،أاي اŸازوت.
وأكد نفسس أŸصصدر ،أن هذه ألزيادأت ’
Áكن أن تطبق إأ’ بقرأر وزأري ،وهذأ ما ⁄
يحدث بعد ،وأن مديرية ألنقل بو’ية سصطيف
 ⁄تتلق بعد أية شصكوى ‘ هذأ ألصصدد ،من
طرف مسصتعملي وسصائل ألنقل ألعمومي.
و‘ جولة لنا Ãحطة نقل أŸسصافرين⁄ ،
يؤوكد ألناقلون وأŸسصتعملون أية زيادة حاليا،
ل -ك -ن أ÷م -ي-ع ’ يسص-ت-ب-ع-ده-ا ق-ري-ب-ا ،ل-ت-ح-م-ل

ألزيادأت أأ’خÒة ‘ أسصعار ألوقود ومصصاريف
أخرى ‘ ،ح Úأكد لنا بعضس أŸوأطن Úأن
ب -عضس أصص -ح -اب سص-ي-ارأت أأ’ج-رة شص-رع-وأ ‘
تطبيق زيادأت غ Òمشصروعة ،سصوأء للعاملÚ
بالوسصط أ◊ضصري ،أو ألنقل ب ÚأŸدن.
وي - -رى أح- -د سص- -ائ- -ق- -ي سص- -ي- -ارأت أأ’ج- -رة
بسصطيف ،وألتي تطّبق فيها تسصعÒة  100دج
للتنقل ب Úأحياء أŸدينة ،أن ألسصعر ألذي
يÓءم ألسصائق Úحاليا ،للتكفل بكل تكاليف
أŸهنة ’ ،يقل عن  140دج ،وقد يصصل إأ180 ¤
دج ل -ب -عضس أأ’ح -ي -اء أل -ب -ع -ي -دة ،بسص-بب ت-وسص-ع
أŸدي-ن-ة شص-رق-ا ب-ح-ي أل-هضص-اب ،وغ-رب-ا ب-ح-ي
ألباز ،حيث تتوأجد مصصالح صصحية هامة على
غ- -رأر ع- -ي- -ادة أأ’م -وم -ة وأل -ط -ف -ول -ة وم -رك -ز
مكافحة ألسصرطان ،وإأن كانت ألزيادأت ‘
هذين أÙورين قد طبقت فع Óمنذ أشصهر.

سسطيف :نور الدين بوطغان

أأ’ربعاء  0٦جانفي  201٦م
ألموأفق لـ 2٥ربيع أأ’ول  1437هـ

من مراسسلينا

خدمات قياسسية ‘ اسستخراج وثائق ا◊الة اŸدنية ببلديات العاصسمة

تخلّ ـ ـصص مـن كـ ـ ـ ـابـ ـ ـوسص ال ّ
ط ـ ـ ـوابـ ـ Òواأ’خطـ ـ ـاء

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بوحمزة تسستفيد من مشساريع تنموية هامة

الغـاز ،اŸيـاه واŸطـالبـة بتقليصص آاجال ا’‚ـاز

’داء على مسستوى شسبابيك
‘ إاطار جهود –سس Úاÿدمة العمومية وتسسريع عملية اسستصسدار الوثائق و–سس Úا أ
ا◊الة اŸدنية ،تدعمت أاغلبية بلديات العاصسمة بتقنية الرقمنة ،حيث ”ّ تغطية الفروع بالشسبكة العنكبوتية وعّمم فيها
’وراق ا’دارية
باسستخدام ا’عÓم ا’‹ ’سستخراج ﬂتلف ا أ

ا÷زائر :سشارة بوسشنة
وأخÒأ أن -ت-هت ب-ل-دي-ات أل-ع-اصس-م-ة م-ن
عملية إأدخال أرشسيفها ‘ نظام إألكÎوÊ
ل-لسس-ج-ل أل-وط-ن-ي ل-ل-ح-ال-ة أŸدن-ي-ة م-رقمن
Áك- - -ن م- - -ن أ◊صس- - -ول ع- - -ل- - -ى ﬂت - -ل - -ف
ّ
أŸسستندأت بعيدأ عن مكان إأقامتهم ،سسوأء
با÷زأئر أو باÿارج.
وق - -د سس - -م - -ح إأدخ- -ال أ’عÓ- -م أ’‹ ‘
مصسالح أ◊الة أŸدنية ألقضساء على ألعديد
من أŸشساكل ألتي أتعبت أŸوأطن Úطيلة
سس -ن -وأت ب -ال -ط -وأب Òأل -ط -وي -ل-ة وأŸشس-اك-ل
ألبÒوقرأطية ،ما مّكن من تقليصس أŸدة
أل -زم -ن-ي-ة ‘ أسس-تصس-دأر ﬂت-ل-ف أŸل-ف-ات،
حتى ‘ أ’وقات ألتي كان يك Ìفيها ألطلب
خ-اصس-ة خÓ-ل أل-دخ-ول أ’ج-ت-م-اع-ي ،حيت
سساهم تعميم هذه ألتقنية ‘ ألقضساء على

ألطوأب Òألتي كانت تؤورق أŸوأطن Úطيلة
سسنوأت مضست.
بلدية جسسر قسسنطينة من ألبلديات ألتي
ك -ثÒأ م -ا ك -انت تشس -ه-د مصس-ا◊ه-ا ضس-غ-ط-ا
نظرأ للكثافة ألسسكانية،وأسستطاعت بفضسل
رقمنة مصسلحة أ◊الة أŸدنية وضسع حدأ
للطوأب Òألتي “يزت بها طيلة عقود من
أل -زم -ن،ح -يث أك -د أح -د سس -ك-ان أل-ب-ل-دي-ة لـ
«ألشسعب» ،بأان أ’وضساع قد تغّيرت كثÒأ
باŸصسلحة منذ أن ”ّ تعميم أ’عÓم أ’‹،
وتقّلصست مدة مكوث أŸوأطن ÚألرأغبÚ
‘ أ◊صسول على ألوثائق أ’دأرية.
م -ن ج -ه -ت -ه -اّ“ ،ك -نت ب -ل -دي -ة أ÷زأئ -ر
ألوسسطى منذ سسنة تقريبا من تطبيق هذأ
ألنظام ،وكانت أŸصسالح ألتقنية قد أنتهت من
رقمنة سسجÓت أ◊الة أŸدنية ‘ فيفري
 ،2014ووضسع ألدعامة أŸعلوماتية وألطاقم

بلدية دا‹ ابراهيم

إاعادة تهيئة اأ’حياء وفضساءات اأ’طفال

اسس-ت-ف-ادت معظم أاحياء
ب -ل-دي-ة دا‹ إاب-راه-ي-م م-ن
إاع-ادة ال-ت-ه-ي-ئ-ة من خÓل
ع-م-ل-ي-ة ت-زف-يت ط-رق-اتها
وط Ó-ء ال -وج-ه اÿارج-ي
Ÿن - - -ازل- - -ه- - -ا وت- - -خصس- - -يصس
مسس- - - - -اح- - - - -ات خ - - - -اصس - - - -ة
Óط - -ف - -ال ،وح - -رك - -ي- -ة
ل --أ
ت -ن -م-وي-ة واسس-ع-ة ال-ن-ط-اق
ج - - - -اءت اسس- - - -ت- - - -ج- - - -اب- - - -ة
’ح -ت-ي-اج-ات وانشس-غ-ا’ت
اŸواط- - - - - -ن ‘ Úشس - - - - -ت - - - - -ى
اŸي -ادي-ن ،ال-ت-ي ت-رم-ي إا¤
–سس ÚاÙي- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ط
ا’جتماعي للمواطن.

ا÷زائر :آاسشيا مني

و‘ هذأ أŸقام ،أكد عدد
م- -ن م- -وأط- -ن- -ي أل- -ب -ل -دي -ة ‘
تصسريح لـ «ألشسعب»،عن فرحة
أب- -ن -ائ -ه -م ب -ه -ذه أŸسس -اح -ات
أıصسصس -ة ل-ه-م ،ح-يث ب-ات-وأ
يجدون فيها متنفسسهم بعد أن
ضس - -اقت ع - -ل - -ي- -ه- -م أأ’ح- -ي- -اء
أıصسصس -ة ل-ل-م-رك-ب-ات ،وق-د
أسستفادت ‘ هذأ أإ’طار عدة
أح -ي -اء م -ن أل -ب -ل -دي -ة ب -إاع-ادة
أل-ت-ه-ي-ئة وتخصسيصس مسساحات
خاصسة باأ’طفال ” Œهيزها

Ãخ-ت-ل-ف أأ’ل-ع-اب وت-ط-ويقها
بسس- -ي- -اج ح- -رصس- -ا ع- -ل- -ى أم -ن
وسسÓمة أأ’طفال.
و‘ نفسس أإ’طار ،حظي
ق -ط -اع ألشس -ب -ي -ب -ة وأل -ري -اضس-ة
أ÷وأري- -ة ب- -ع -ن -اي -ة أل -ب -ل -دي -ة
ب- -اع- -ت -ب -اره -ا “سس أŸوأط -ن
وت-ع-ن-ي-ه بصس-ف-ة م-ب-اشس-رة ،ك-ما
أسس-ت-ف-ادت أل-ب-ل-دية من هياكل
تنموية تعني أŸوأطن بصسفة
م -ب -اشس -رة ع -ل-ى غ-رأر أل-ن-ق-ل،
ت -ه -ي -ئ -ة أل -ط-رق-ات ،ألشس-ب-ي-ب-ة
وأل -ري-اضس-ة وأل-ث-ق-اف-ة وت-ه-ي-ئ-ة
أÙي- - - - -ط ،وغÒه - - - -ا م - - - -ن
ألنشساطات ألتي تعرف حركة
غ Òمسسبوقة وألتي ترمي إأ¤
–سس Úأإ’ط - - -ار أŸع - - -يشس- - -ي
للموأطن من خÓل أŸنشسآات
ألتي أ‚زت أو تلك ألتي ’
ت - -زأل ق - -ي - -د أ’‚از وأل - -ت- -ي
رصسدت لها أموأل معتÈة.
وقد أنصسبت أ÷هود حسسب
تصس - - -ري - - -ح - - -ات ع - - -دد م - - -ن
أŸوأط- -ن ‘ Úب- -دأي- -ة أأ’م- -ر
على –ديث شسبكة ألطرقات
ألتي تعت Èشسريان ألعاصسمة،
وألتي عرفت تطورأ ملحوظا
خ -اصس -ة ب -ع -د ت -خصس -يصس ل -ه-ا
ميزأنية معتÈة بغية ألتخفيف

من أزمة أ’زدحام أŸروري،
فضس Ó- -ع- -ن ›ال أل -ن -ظ -اف -ة
أل -ذي ع -رف ع -ن -اي -ة خ -اصس -ة
حيث يشسهد للبلدية بنظافتها.
ك- - -م- - -ا أولت ألسس - -ل - -ط - -ات
أÙل- -ي- -ة أه- -ت -م -ام -ا خ -اصس -ا
ب -اÛال أل -ت-ج-اري ،ح-يث ”
إأعادة وجه أÓÙت ألتجارية
‡ا أع -ط -ى أل -وج-ه أŸشس-رف
ل- -ل -ب -ل -دي -ة أل -ت -ي ب -اتت “ت -از
ب- -وأج- -ه- -ة Œاري- -ة ج- -م- -ي- -ل -ة
تسس-ت-ق-طب إأل-ي-ه-ا أل-زب-ائ-ن من
ﬂت - -ل - -ف ج - -ه- -ات أل- -و’ي- -ة،
وج-ع-لت م-ن-ه-ا م-قصسد ألعديد
من ألعائÓت.
ون ّ- -وه سس - -ك - -ان أل - -ب- -ل- -دي- -ة
ب - -اÛه - -ودأت أŸب- -ذول- -ة ‘
›ال ق -ط -اع أل-ث-ق-اف-ة ،ح-يث
ك- -ان ه- -و أآ’خ- -ر م- -ن ضس- -م -ن
أه-ت-م-ام-ات ألسس-ل-طات أين ”
أيÓء عناية خاصسة باŸرأفق
وألهياكل ألثقافية ،فضس Óعلى
إأع -ادة أ’ع -ت -ب -ار ل-ل-م-ك-ت-ب-ات.
ونشساط أÛلسس ألبلدي أليوم
أيجابيا وملموسسا ،ويظهر من
خÓل أ◊ركية ألتي يشسهدها
‘ شستى أŸيادين ،خاصسة وأن
أإ’مكانيات موجودة وألفرصس
متاحة.

ألتقني ألضسروري ،وأدخلت أإ’عÓم أآ’‹ على
مصسلحة أ◊الة أŸدنية ،وعّممت أسستخدأم
ألشسبكة ألعنكبوتية على مسستوى شسبابيكها.
وقد سسمح أسستخدأم أ’عÓم أ’‹ من
تخفيف أ’قبال ألذي كان سسائدأ من قبل على
ألبلدية ،وسساهم ‘ –سس Úأÿدمة ألعمومية،
ح -يث ت-خ-لصس ألسس-ك-ان م-ن مشس-ك-ل أل-ط-وأبÒ
ألذي ’زمهم ،خاصسة أنها من أك Ìألبلديات
كثافة بسسبب أرتفاع نسسبة أŸوأليد ،فضس Óعن
أنبثاق عدة بلديات عنها ،ما جعل ألضسغط
سسمة مصسلحة أ◊الة أŸدنية طيلة عقود من
ألزمن.
ك-م-ا أن-هت ب-ل-دي-ة أŸق-ري-ة ع-م-ل-ي-ة رق-م-نة
عقود أ◊الة أŸدنية ،وبدأت منذ أشسهر ‘
أسس -ت-خ-رأج ع-ق-ود أŸيÓ-د وﬂت-ل-ف أل-وث-ائ-ق
أ’دأرية عن طريق ألتقنية أ÷ديدة ،وأنهت
م- -ع- -ه -ا ع -ق -ودأ م -ن م -ع -ان -اة أŸوأط -ن Úم -ع
أل-ط-وأب ÒألÓ-م-ت-ن-اه-ي-ة وأل-فوضسى ألتي كانت
سس -م -ة أŸصس-ل-ح-ة ‘ أسس-ت-خ-رأج أورأق أ◊ال-ة
أŸدنية ’ ،سسيما شسهادة ‘‘ 12خ‘‘ ألتي وجد
أصسحابها صسعوبة كبÒة ‘ أ◊صسول عليها.
سس -ك -ان أŸق -ري -ة أسس -ت -حسس -ن -وأ أل -ع -م-ل-ي-ة،
مؤوكدين بأان مشسكلة أ’كتظاظ وأ’نتظار ⁄
تعد كما كانت عليه ‘ ما مضسى عندما كان
أŸوأطن يجلسس سساعات طويلة للحصسول على
شسهادة أŸيÓد ،وغالبا ما تكون –مل أخطاء
ولكن أليوم ـ يقول أحد سسكان بلدية أŸقرية ـ
فا◊صسول على معظم ألوثائق أصسبح يتم ‘
دق-ائ-ق وبشس-ك-ل م-ن-ظ-م وخ-ال-ي-ة م-ن أأ’خ-طاء
جرأء ألتخلي عن ألطريقة ألتقليدية أليدوية،
وك- - -ذأ أخ - -ت - -زأل أل - -وقت وŒنب أل - -ط - -وأبÒ
ألطويلة ،ناهيك عن أÛهودأت ألتي يبذلها
رؤوسساء أÛالسس ‘ تسسي Òكفاءأت ألعمال
وعمليات ألتكوين ألتي مسست ألعديد منهم.

مدرسسة جلو‹ اŸيسسوم
بسسوقر بتيارت

ال ّسساحة مهÎئة وغÒ
نظيفة

قّرر أولياء مدرسسة جلو‹ ميسسوم
أ’بتدأئية بالسسوقر غرب تيارت Ãنع
أب--ن-ائ-ه-م م-ن أ’ل-ت-ح-اق ب-اŸدرسس-ة أ¤
غ--اي--ة تسس-وي-ة أل-وضس-ع-ي-ة أل-ك-ارث-ي-ة م-ن
حيث ترأكم ألقمامات دأخل ألسساحة
أŸهÎئة ،وعدم تنظيف أ’قسسام خÓل
ع----دة أي----ام رغ----م ت----وأج---د أŸدرسس---ة
أŸذك--------ورة ب--------وسس--------ط م--------دي-------ن-------ة
ألسس--وق-ر أل-ع-ري-ق-ة ،وأل-ت-ي تضس-م ق-رأب-ة
 100ألف نسسمة.
وعقب تفاقم ألوضسع توجهت مديرة
ألÎب--ي--ة أ ¤أŸدرسس--ة ،وأج-ت-م-عت م-ع
أل----ط----اق----م أ’دأري ورئ----يسس أل---دأئ---رة
ورئيسس ألبلدية ’يجاد حلول للمشساكل
ألتي تتخبط فيها أŸؤوسسسسة ،ومن بينها
تشسغيل عمال ألشسبكة أ’جتماعية ‘
م---ي---دأن ن---ظ---اف---ة أ’قسس--ام وألسس--اح--ة
وأÙيط ،أما منظمة أولياء ألتÓميذ
تنسسيقية تيارت فقد حملت أŸسسؤوولية
ل---ل--م--ج--لسس أل--ب--ل--دي أل--ذي ي--ع Úذوي
ألشس---ه---ادأت أ÷ام---ع--ي--ة ب--اŸؤوسسسس--ات
ألÎب--وي-ة ل-ل-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ت-ي أل-ت-ن-ظ-ي-ف
وأ◊رأسس----ة ع---وضس ع---م---ال ألشس---ب---ك---ة
أ’جتماعية.
ويبقى ألتلميذ هو ألضسحية وسسط
صس--رأع--ات وت--ق--اذف أŸسس-ؤوول-ي-ات بÚ
مديريات ألÎبية ،ألتي ليسس لها أ◊ق
‘ ت---ع---ي Úع---م---ال م---ه--ن--ي Úب--ال--ط--ور
أ’بتدأئي
وأÛالسس أل-ب-ل-دي-ة أل-ذي-ن ي-حّ-ملون
أŸسس-----ؤوول-----ي-----ة Ÿدي----ري أŸؤوسسسس----ات
ألÎب---وي---ة ‘ ت---وظ---ي---ف ك--ل م--ن ي--عÚ
Ãؤوسسسس---ات---ه---م ،وأل---ذي---ن ي---ب---ق--ون بÚ
أŸط--رق-ة وألسس-ن-دأن حسسب أŸدي-ري-ن
هل يطبقون تعليمة عدم تشسغيل من
يعّينون باŸؤوسسسسات ويحملون شسهادأت
ج-ام-ع-ي-ة أم Áت-ن-ع-ون وتسس-ود أل-فوضسى
وأنعدأم ألنظافة؟ وتبقى ألكرة بيد من
لهم أ◊ل وألربط دأئما حسسب منسسق
أŸديرين.

تيارت :عمارة ــ ع

اسس- -ت- -ف- -ادت ب- -ل -دي -ة ب -وح -م -زة م -ن
مشس- -اري- -ع ج- -د ه- -ام -ة م -ط -ل -ع السس -ن -ة
ا÷ارية ،حيث اسستفادت قرابة 3500
ع- -ائ- -ل -ة م -ن غ -از اŸدي -ن -ة ،ب -ت -ك -ل -ف -ة
إاج -م-ال-ي-ة قّ-درت بـ  88م-ل-يار سسنتيم،
وه -ذا ب-ع-د ط-ول ان-ت-ظ-ار وم-ع-ان-اة م-ع
ق -ارورات غ -از ال -ب-وت-ان ،ال-ت-ي أاث-ق-لت
كاهل اŸواطن.Ú

بجاية :بن النوي ــ ت

و‘ هذأ ألصسدد ،يقول ألسسيد كوأشس ‡ثل
عن ألسسكان« :أسستقبلت ألعائÓت أŸسستفيدة
م -ن أل -رب -ط ب -ال -غ -از أل -ط -ب -ي-ع-ي ه-ذأ أ◊دث
بارتياح كب ،Òوبزغاريد ألّنسسوة ألّÓتي عبّرن
عن فرحتهن بدخول هذه أŸادة أ◊يوية إأ¤
منازلهن» ،كما عبّر أŸوأطنون عن أمتنانهم
لكل من سساهم ‘ مسساعدتنا للتخلصس من
قارورأت غاز ألبوتان ،خاصسة ونحن مقبلون
على فصسل ألشستاء.
ه -ذه أل -ع -م-ل-ي-ة ت-ن-درج ‘ إأط-ار أسس-ت-ك-م-ال
أ‚از أ◊صسصس أأ’و ¤م- - - - - - -ن أıط- - - - - - -ط
أÿم-اسس-ي  ،2014 / 2010وأل-ذي خّصس-صس-ت-ه
أل-دول-ة ل-ف-ائ-دة ق-ط-اع أل-ط-اق-ة ب-و’ية بجايّة،
حيث يرمي حسسب أŸسسوؤول ÚأÙلي ،Úإأ¤
–سس Úإأطار أ◊ياة وتشسجيع سسكان أŸناطق
أل-ري-ف-ي-ة وأ÷ب-ل-ي-ة ع-ل-ى أ’سس-ت-ق-رأر بقرأهم،
وهو ما يسسمح بتدأرك ألعجز وألتأاخر ألذي
تشسكو منه أŸنطقة ‘ هذأ أÛال ،وبالتا‹
“ك ÚأŸوأطن Úمن أ’سستفادة من نعمة غاز
أŸدي- -ن -ة دون إأقصس -اء ،وم -ن ث -م -ة وضس -ع ح -د
ل-ل-م-ت-اعب أل-ت-ي ك-ان-وأ يصس-ادف-ون-ه-ا ‘ أل-تزود
بقارورأت ألبوتان نهائيا.
ومن ب ÚأŸشساريع أأ’خرى ألتي لها صسلة
Ãسساعدة أŸوأطن Úعلى أ’سستقرأر ،مشسروع
Œديد قنوأت أŸياه ألصسا◊ة للشسرب ،على

مسسافة  49كلم ،وهو أŸشسروع ألذي من شسأانه
أŸسساهمة ‘ تزويد ألسسكان باŸياه وإأنهاء
م -ع -ان -ات -ه -م ،ك -ون ح -ل -م ألسس -ك -ان ي -ت -م-ث-ل ‘
تزويدهم باŸياه ألصسا◊ة للشسرب ،24 / 24
وذلك بعد أ’نتهاء من مشسروع Œديد شسبكة
أŸياه ،حيث ألشسطر أأ’ول من أŸشسروع على
ط -ول  49ك -ل -م ،ي-خّصس أح-ي-اء سس-ي-دي أح-م-د
إأحدأدن ولعزيب ،بغÓف ما‹ قّدر بـ 140
م -ل -ي -ار سس -ن-ي-ت-م ،ت-ن-ج-زه شس-رك-ة «إأت-وب سس-ارل
” بر›ة جلسسة عمل جمعت
يحياوي» ،وقد ّ
ألسسيد ألوأ‹ باأ’طرأف أŸعنية ،ومنها شسركة
توزيع ألكهرباء ،أتصسا’ت أ÷زأئر ،ألديوأن
ألوطني للتطه Òوألشسركة أŸكلفة با’‚از،
ح - -يث أم - -ر أŸسس - -ؤوول أأ’ول ع - -ل - -ى أ÷ه- -از
ألتنفيذي للو’ية ،بتقليصس مدة أ’‚از من 30
شسهرأ إأ 18 ¤شسهرأ ،كما أمرها بالعمل ليÓ
وكذأ نهاية أأ’سسبوع.
ه -ذأ وتسس -ع -ى م-ؤوسسسس-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه
للقضساء عن ظاهرة ألتبذير ،من خÓل ألقيام
ب -ح -م Ó-ت ت -وع -ي -ة ل -ل -م -وأط -ن Úع Èوسس-ائ-ل
أ’تصسال أ◊ديثة ألتي Áكنها نشسر ألوعي،
وألتي تؤوّكد على ضسرورة أ◊فاظ على ألÌوة
أŸائية وترشسيد أسستعمالها مسستقب.Ó
وللتذك ،Òفقد تدّعم قطاع أŸوأرد أŸائية
ببجايةÃ ،شساريع جد هامة خÓل أÿماسسي
أ÷اري ،ح -يث سس -اه -مت ‘ ت -زوي-د سس-ك-ان-ه-ا
ب-اŸي-اه ألصس-ا◊ة ل-لشس-رب ،خ-اصس-ة ب-اŸن-اطق
أل -ت -ي م -ازألت ت -ع -ا Êم -ن أزم-ة أŸي-اه ،ح-يث
تضسّمنت ألعملية تزويد أزيد من 70ألف عائلة
أن-طÓ-ق-ا م-ن سس-د ت-يشس-ي-ح-اف ،ع-ل-ى مسس-ت-وى
بلديات تينبذأر ،سسوق أوف ،Óتيبان ،شسميني،
ب -وح-م-زة ،مسس-يسس-ي-ن-ة ،ت-ي-ف-رة ،سس-ي-دي ع-ي-اد،
أŸاثن وبرباشسة.

بفضسل متابعة اŸنتوج

 300أالف قنطار من الّزيتون بباتنة
أاّك -دت مصس -ادر
م- - -ن م- - -دي - -ري - -ة
ال-فÓ-ح-ة بو’ية
ب-ات-ن-ة ،ع-ن جني
أاك Ìم - - - - - - -ن 300
أال - - -ف ق- - -ن- - -ط- - -ار
خ Ó- - - - - -ل ه- - - - - -ذا
اŸوسس - - -م Ãع- - -دل
 80ق- -ن- -ط -ارا ‘
ال- -ه -ك -ت -ار خ Ó-ل
اŸوسس - - - -م ا◊ا‹،
وي- - -ع- - -كسس ه- - -ذا
ا’رت -ف -اع ح -ج -م
اهتمام
الفÓحÚ
بالشسعبة،
وي - - -ع - - -ت Èه - - -ذا
ال-رق-م ج-ي-دا م-ق-ارن-ة ب-اŸوسسم أالفÓحي
” جني  270أالف قنطار.
اŸاضسي أاين ّ

باتنةŸ :وششي حمزة

وق- -د سس- -اع- -د ع- -ل -ى ه -ذأ أإ’ن -ت -اج أل -وفÒ
أسستعمال ألفÓحŸ Úبيدأت ضسد أ◊شسرأت
أنقذت ألزيتون من أإ’صسابة Ãجموعة من
أأ’مرأضس كالتي أصسابت منتوج ألعام ألفارط،
وي -ن -ت -ظ-ر أن ي-وج-ه ه-ذأ أŸن-ت-وج أسس-اسس-ا إأ¤
ألتصسب ÒوأŸائدة.
وت-ع-رف ب-ل-دي-ات أل-و’ي-ة أŸع-روف-ة ب-إانتاج
ألزيتون حمÓت جماعية للجني أو ما يعرف
بالتويزة ،حيث Œتمع بعضس ألعائÓت وتتفق
على جني زيتون عائلة وأحدة ،حيث تتجنّد
منذ ألصسباح ألباكر وتقتسسم أŸهام ب Úقاطف

وجامع له ومؤوطر للعملية ،وينقل كبار ألسسن
أ◊رفة أ’بنائهم من خÓل إأعطائهم رفقة
أصسدقائهم وجÒأنهم شسجرة يكلّفون بقطف
زي -ت-ون-ه-ا ك-ام Ó-ب-ع-د أن ي-لّ-ق-ن-وه-م أل-ط-ري-ق-ة
أŸثلى وأ÷يدة لقطف ألزيتون دون إأتÓفه،
وبشسكل يحافظ على ألشسجرة وعلى ألزيتون.
وب-ع-د ع-م-ل-ي-ة أل-ق-ط-ف ي-ت-م ج-م-ع أل-زيتون ‘
صس -ن -ادي -ق صس -غÒة ب -ع-د تصس-ن-ي-ف-ه-ا ك-ل حسسب
ن-وع-ي-ت-ه ،ف-ال-زي-ت-ون أل-بسسكري وصسغ Òأ◊جم
ي- -وج- -ه ل- -ل- -م -ائ -دة ،وه -و زي -ت -ون Áي -ل ل -ل -ون
أل -ب -ن-فسس-ج-ي أل-دأك-ن ،أم-ا أل-زي-ت-ون أŸع-روف
ب -السس-ي-ك-وأز ف-ي-وج-ه م-ب-اشس-رة ل-ل-تصس-ب Òن-ظ-رأ
÷ودته ألعالية ،وتسستمر عملية جني ألزيتون
على هذأ أŸنوأل بشسكل يومي إأ ¤أن يتم
قطف كامل ألزيتون من ألبسستان.
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الباحث ‘ الشّشؤوون
العسشكرية توفيق
هامل لـ ““الششعب““

لول  ١٤٣٧هـ العدد ١٦٩٢١
لربعاء  ٠٦جانفي  ٢٠١٦م الموافق لـ  ٢٥ربيع ا أ
ا أ

áª¶qæŸG áÁô÷Gh ÜÉgQ’EG
وجهـ ـان لعملة وإح ـ ـدة

واششنطن تدعو للّتهدئة وموسشكو تعرضض وسشاطتها

أإزمة دبلوماسسية ب Úإل ّسسعودية وإإيرإن
كلمة العدد

وضسع درإماتيكي
فضشيلة دفوسض

يبدو أّن ششوكة ““ألفوضشى أّ ÿ
Óقة““ ألتي غرسشها ““بوشش““ ‘
جنبات ألوطني ألعربي ،هي ألتي تقف ورأء أألسشقام وأألوجاع
ألتي تعانيها ششعوبه من ألعرأق إأ ¤سشوريا مرورأ بفلسشطÚ
وأليمن ووصشول إأ ¤ليبيا ،وحتى باقي ألّدول – ⁄رم نصشيبها
م -ن ““ع -ط ّ-ي -ة““ ““ب -وشش““ أŸسش -م -وم -ة ،وه -ي ت -وأج -ه أŸصش -اعب
وألتوّترأت وإأن كان بدرجة أقّل وبششكل ﬂتلف.
أينما تولّى وجهك على طول أ÷غرأفيا ألعربية ،ل ترى غÒ
دم-اء ُت-ن-زف وُب-ن-ى ت-هّ-دم ووح-دة ت-نسش-ف...مشش-ه-د درأم-ات-يكي
مؤو ،⁄ششعب وأحد يق ّسشم ويفّتت بسشكّين أل ّ
طائفة ،تارة باسشم
ألّدين ومذأهبه ،وأخرى باسشم ألقبيلة وثالثة باسشم أŸناطقية،
ورأبعة باسشم ألولء لهذأ ألطّرف أÿارجي أو ذأك...
و‘ ألّنهاية يفّكك رباط ألوحدة وأألخّوة ألذي يششّد أبناء ألبلد
أل -وأح -د ك-ال-ب-ن-ي-ان أŸرصش-وصش ،وي-ت-فّ-رق أ÷م-ي-ع ك-م-ا ت-ت-فّ-رق

وتتطاير حبّات ألعقد .وأألمtر من كلّ هذأ ،أن ل أحد يدرك
أل -ف ّ-خ أل -ذي نصش -ب -ه رّوأد م -ؤوأم-رة ““ألّشش-رق أألوسش-ط أ÷دي-د““،
وألنتيجة هي ألنّار ألتي –رق سشوريا وأليمن وألعرأق ولييبا،
وألتوّترأت ألتي تهّز باقي ألدول سشوأء على أŸسشتوى أألمني،
ألسشياسشي ،ألقتصشادي وحتى ألجتماعي.
هي ““ألفوضشى أّ ÿ
Óقة““ إأذن بكل معانيها تعّم ألبÓد ألعربية،
ول تبدو نهاية ألّنفق قريبة للخروج من هذأ ألوضشع أŸأاسشاوي،
طبعا فال ّسشقوط أألمني ”ّ ‘ بئر عميقة يصشعب أل ّصشعود منها
إألّ ع Èح -ب -ال م -ت-ي-ن-ة ل ت-ك-ون م-غشش-وشش-ة ك-ال-ت-ي ن-رأه-ا تصش-ل
ألشّشعوب ألتي وقعت ‘ مصشيدة أ◊روب أألهلية من ح Úآلخر،
وكّلما حاولت ألمسشاك بها أو ألششّد عليها ،تتمّزق ب Úأيديها،
فتعود أدرأجها إأ ¤ألقاع تتخّبط كالغريق ‘ أنتظار ألفرج
ألذي طال.
ل ششك أّن ألوطن ألعربي أليوم ُينحر بسشيف ألفوضشى ،ويضشرب
Ãع-اول ألّ-ط-ائ-ف-ي-ة وألّصش-رأع ع-ل-ى ألّسش-ل-ط-ة ،ومÓ-م-ح خ-ريطة
““ألشّشرق أألوسشط أ÷ديد““  ⁄تكتمل ““رتوششاتها““ بعد ،لهذأ
فإاّننا ل نتوّقع أنفرأجا قريبا ،خاصّشة وأّن بعضش أبناء ألوطن
أل -ع -رب -ي أل ّ-ذب-ي-ح ،أسش-ت-ح-ل-ى سش-ي-اسش-ة ج-ل-د ألّ-ذأت أل-ت-ي أدمت
أألوطان وأزألت عنها ردأء ألوحدة وأألمان ،وتركتها عارية ‘
مهبّ عوأصشف هوجاء ،فمتى يتحّقق ألنفرأج؟

إ◊كامة ،إلتّنمية وإألمن..
رهـ ـانات إلسس ـ ـ ـ ـّاحل
جمهورية إفريقيا إلوسسطى
تـ ـ ـ ـ ـّÎقب
إعÓن إسسم
إلّرئيـ ـ ـ ـسس
إلق ـ ـ ـ ـ ـادم
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إلباحث ‘ إلشّسؤوون إلعسسكرية توفيق هامل لـ ““إلشسعب““

اإلرهاب وا÷رÁة اŸنظّمة وجهان لعملة واحدة

❊ إلشس -عب :ب-اتت إ÷رÁة إŸن-ظ-م-ة خ-ط-رإ
ك-بÒإ ع-ل-ى إل-ع-ا ،⁄ف-م-ا ت-ع-ري-ف-ك-م ل-ها ،وما
إلعوإمل إلتي أإّدت إ ¤إسستفحالها ؟
❊❊ إلباحث توفيق هامل :ليسض هنالك تعريف
واحد متّفق عليه للجرÁة اŸن ّ
ظمة ،لكنها تدخل
ضشمن الّتهديدات العابرة للحدود التي تتمّثل ‘
األنششطة التي تقوم بها الفواعل غ““ Òالدولتية““
(لكن ليسض حصشرا) التي تتجاوز ا◊دود الوطنية،
ول -دي -ه -ا ت-أاث Òإاق-ل-ي-م-ي أاو ح-ت-ى ع-اŸي م-ن ح-يث
ظهورها ،الوقاية منها وآاثارها اŸباششرة أاو غÒ
اŸباششرة تششمل أاك Ìمن بلد واحد.
Áك -ن ت -قسش -ي -م ال -ت-ه-دي-دات ال-ع-اب-رة ل-ل-ح-دود إا¤
ف -ئ -ت ،Úوظ -ي -ف -ي-ة :ال-ت-ه-ريب ،ال-ق-رصش-ن-ة ،الŒار
ب-ال-بشش-ر وال-ت-ي وظ-ي-ف-ت-ه-ا ت-ع-ت-م-د على حركة تنقل
السشلع والبضشائع .والفئة الثانية ،األعمال اإلرهابية
والتي وظيفتها تعتمد على حيازة األسشلحة (بدائية
أاو معّقدة) من قبل الفواعل الغ Òالدولتية.
وبالطبع هناك صشلة واضشحة ب Úهذه األنششطة
اŸوازية ،التهريب على سشبيل اŸثال يسشمح بنقل
Óره -اب -ي ،Úا÷م -اع -ات اإلره -اب -ي -ة
األسش -ل -ح -ة ل  -إ
واإلج -رام -ي -ة ع -ادة م-ا تسش-ت-ع-م-ل ن-فسض اŸسش-ارات
واŸسش-الك وال-ت-ك-ت-ي-ك-ات ك-ت-ب-ي-يضض األم-وال ب-ات-ب-اع
نفسض الطرق والوسشائل ،والقيام بأانششطة موازية
ومتعّددة.
ف -ا÷م -اع -ات اإلره -اب -ي -ة واإلج -رام -ي -ة ت -ت -ق-اسش-م
خصشائصض مششÎكة ،وهي عادة ما تقوم بعمليات
تسشعى من خÓلها إلضشفاء نوع من الششرعية على
أانششطتها وا◊صشول على تأاييد الناسض والسشيطرة
على اŸناطق التي تنششط بها ،باإلضشافة إا ¤العمل
على إانششاء وتطوير تنظيمات سشرية تسشهر على
م-ت-اب-ع-ة وت-ن-ف-ي-ذ ال-ع-م-ل-ي-ات اÿف-ي-ة .ه-ذه ا◊ل-قة
ال -غ -امضش -ة ت -ق -وم ع -ل-ى ت-أام Úرؤووسض األم-وال ع-ن
ط-ري-ق وسش-ائ-ل ﬁظ-ورة ق-ان-ون-ي-ا ،ب-ا◊صش-ول على
األسشلحة ومعدات التصشال واŸعلومات الضشرورية،
وف-رضض النضش-ب-اط داخ-ل ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات واألراضش-ي
التي تنششط بها .كما ل تعÎف هذه ا÷ماعات
الرهابية والجرامية باŸعاي Òالدولية ول بسشيادة
القانون أاو بحقوق اإلنسشان ،وهي على اسشتعداد
ل- -تصش- -ف- -ي -ة ك -ل م -ن ي -ت -ع ّ-رضض ل -ه -ا.و–رصض ه -ذه
الّ- -ت- -ن- -ظ- -ي- -م- -ات كّ- -ل ا◊رصض ع- -ل -ى ال -ت -ح -ك -م ‘
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا◊دي-ث-ة واسش-ت-خ-دام-ه-ا ل-ت-حقيق
أاهدافها.

جماعات إارهابية تتغّذى بالّتناقضشات

❊ ل- -ل- -ج- -رÁة إŸنّ- -ظ- -م- -ة آإث- -ار ك -بÒة ع -ل -ى
’وضس - - -اع
إ’ق - - -تصس - - -اد وإلسس - - -ي - - -اسس - - -ي - - -ة وإ أ

إ’جتماعية للدول ،كيف ذلك؟
❊❊ باسشتثناء اإلرهاب ،أاغلبية التهديدات العابرة
للحدود Ãا ‘ ذلك ا÷رÁة اŸنظمة –تل مكانة
ه-امشش-ي-ة ع-ل-ى ج-دول أاع-م-ال ال-دول ف-ي-م-ا ي-خصض
األم- -ن ال -ق -وم -ي وال -ع -اŸي م -ق -ارب -ة ب -اŸن -افسش -ة
ا÷ي -وسش -ي -اسش -ي -ة وا◊روب اإلق -ل -ي -م -ي-ة ،وم-ع ذلك
ف -ا÷رÁة اŸن ّ-ظ -م -ة تشش ّ-ك -ل ت -ه-دي-دا لÓ-ق-تصش-اد
الوطني ولسشÓمة اŸواطن Úوالنسشيج الجتماعي،
وت -أاثÒه -ا ع -ل -ى اÛت -م -ع شش -ب-ي-ه ب-أاضش-رار ال-ن-م-ل
األبيضض على منزل خششبي ،إانها مثل السشرطان
حيث تظهر األضشرار مع الوقت.
ونسشّ-ج-ل ب-أاّن ه-ن-الك م-ي-ل ل-ت-ج-اه-ل وال-ت-ق-ل-ي-ل من
خطورة ا÷رÁة اŸنظمة من طرف مؤوسشسشات
الدولة ،كما نسشجّل بأاّن ا÷ماعات اإلجرامية لها
ال -ق -درة ع -ل -ى ال -ت -ك -ي -ف واŸواج -ه -ة ع -ل -ى غ -رار
ا÷م- -اع- -ات اإلره -اب -ي -ة ،وق -د ط ّ-ورت ه -ي -اك -ل -ه -ا
ال -ت -ن-ظ-ي-م-ي-ة وأاصش-ب-حت م-ن-قسش-م-ة إا› ¤م-وع-ات
صشغÒة خلوية ““عنكبوتية““ ذات وظائف وأانششطة
متعددة وأاك Ìانتششارا .و‘ السشابق كانت تعتمد
ع-ل-ى ه-ي-اك-ل ه-رم-ي-ة ي-ت-ح-ك-م ف-ي-ه-ا عدد قليل من
األششخاصض عكسض اليوم ،حيث أاصشبح من الصشعب
–دي -د واسش -ت -ه -داف ه -ي -اك -ل ال-ق-ي-ادة ع-ن ط-ري-ق
ضشربات جراحية دقيقة ،أاضشف إا ¤ذلك ا◊دود
الفاصشلة ب Úاإلرهاب وا÷رÁة اŸنظمة أاصشبحت
فضشفاضشة.
❊ رغ -م إل -ق-وإن Úإلّ-ردع-ي-ة وإ’ت-ف-اق-ي-ات
ن إ÷رÁة إŸنظّمة ‘ تنامي
إلدولية إ’ّ أإ ّ
م -ط -رد ،أإ’ ت -ع -ت -ق -دون ب -أان ذلك رإج -ع إ¤
إ◊م-اي-ة إل-ت-ي ي-ت-مّ-ت-ع ب-ه-ا رّوإده-ا م-ن أإعلى
إŸسستويات؟
❊❊ صشحيح ،هناك أاششخاصض يتمتعون با◊ماية،
وه -ن -اك ت -ق -اعسض ح -ت -ى م-ن ال-دول اŸت-ق-دم-ة ‘

ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،أاضشف إا ¤ذلك ،ليسض
ه -ن -اك صش -رام-ة ‘ ت-ط-ب-ي-ق ال-ق-وان Úوالت-ف-اق-ات
ال- -دول- -ي- -ة ،وك- -ثÒا م -ا يسش ّ-ج -ل ت -رّددا ‘ ت -ق -اسش -م
اŸعلومات واÈÿات ،واألولوية عادة ما تعود إا¤
ال-ره-ان-ات ا÷ي-وسش-اسش-ي-ة ‘ أاج-ن-دة ال-دول خ-اصشة
الكÈى .العوŸة النيوليÈالية تعّد من أاهم األسشباب
وراء اسشتفحال ا÷رÁة اŸنظمة كونها أادت إا¤
هشش - -اشش- -ة ال- -دول (خ- -اصش- -ة ال- -ن- -ام- -ي- -ة) ،وخ- -ل- -ق
الضش -ط -راب-ات والصش-راع-ات وت-ع-م-ي-ق ال-ف-ج-وة بÚ
ال-ف-قراء واألغنياء .إاّن ع -دم األم -ن والسش -ت-ق-رار
يؤوديان إا ¤اسشتفحال ا÷رÁة اŸنظمة ،والعكسض
صشحيح ،فتجارة اıدرات مث Óتسشاهم ‘ زيادة
خطر اإلرهاب من خÓل  ٠5آاليات ،وهي توفÒ
ال- -دع -م اŸا‹ ورؤووسض األم -وال ،خ -ل -ق ال -ف -وضش -ى
وعدم السشتقرار ،تعزيز الفسشاد ،توف Òالتغطية
Óنششطة اÙظورة،
وال-ب-ن-ي-ة ال-ت-ح-ت-ي-ة اŸششÎك-ة ل أ
اŸنافسشة على اŸواد والسشتعÓمات ،فبدل من أان
تسش- -خ -ر ال -دول اŸسش -ت -ه -دف -ة م -وارده -ا Ùارب -ة
اإلرهاب مث ،Óعليها أان تخ ّصشصض جزءا منها ومن
جهودها Ùاربة Œار اıدرات.
أاثر ا÷رÁة اŸنظّمة عميق حيث تهّدد مؤوسشسشات
ال -دول -ة واألم -ن ال -بشش -ري ،وت -زي -د م -ن صش -ع -وب -ات
اŸسش -اف -ري-ن وال-ت-ج-ار واŸسش-ت-ث-م-ري-ن ،ول-ه-ا ت-أاثÒ
سشلبي على السشياحة.

أاخطر ا÷رائم حسشب التّعريف األ‡ي

’رهاب وجهان
❊ ب Úإ÷رÁة إŸنظّمة وإ إ
لعملة وإحدة حسسب إÈÿإء ،ما تعليقكم؟
❊❊ ‘ تنفيذ أانششطتها اÙظورة ،تختلف دوافع
وسش -ل -وك -ات ا÷م -اع -ات اإلره -اب -ي -ة واŸن -ظ -م -ات
اإلج -رام -ي -ة ،ل -ك -ن األزم -ات وال-ك-وارث اإلنسش-ان-ي-ة
وا◊روب وحركات التمرد أاصشبحت تفرضض فرصشا

تتطّلع إ ¤إÿروج من دّوإمة إلعنف

جمهورية إافريقيا الوسشطى تّÎقب إاعÓن اسشم الّرئيسس القادم

ق -ط -ع م -وإط-ن-و ج-م-ه-وري-ة إف-ري-ق-ي-ا إل-وسس-ط-ى إ’رب-ع-اء
إŸاضس- -ي خ -ط -وة ع -م Ó-ق -ة ن -ح -و إع -ادة ب -ن -اء م -ؤوسسسس -ات
ي صسفحة إŸرحلة إ’نتقالية إلتي شسهدت
إلسسلطة ،وط ّ
ت-وّت-رإ أإم-ن-ي-ا ك-بÒإ ب-رغ-م إ÷ه-ود إل-ت-ي بذلتها إلرئيسسة
’ط-ف-اء ن-ار إل-ع-ن-ف
إ’ن -ت -ق -ال -ي -ة ك-ات-ري-ن سس-ام-ب-ا ب-ان-زإ إ
إل ّ-ط -ائ -ف -ي ،إل-ذي ت-فّ-ج-ر ب ÚإŸسس-ل-م ÚوإŸسس-ي-ح-ي Úإث-ر
إ’ن -ق Ó-ب إل -عسس -ك -ري إل -ذي أإط -اح ب -ال -رئ -يسس ف -رنسس -وإ
بوزيزي ‘ مارسس .2013
فضسيلة دفوسس

‘  3٠ديسش -م ÈاŸاضش -ي وب -ع -د ث Ó-ث سش-ن-وات م-ن الّ-ت-صش-ع-ي-د
ال ّ-دم -وي ،أاد ¤ال ّ-ن -اخ -ب -ون ‘ ج -م -ه -وري -ة أاف -ري-ق-ي-ا ال-وسش-ط-ى،
ب- -أاصش- -وات- -ه- -م ‘ ا÷ول- -ة األو ¤م- -ن الن- -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسش -ي -ة
والتششريعية.
ا◊دث كان بالفعل تاريخيا ،أاول ألنه اسشتطاع أان يقنع األطراف
اŸتقاتلة باللجوء إا ¤صشناديق القÎاع لتحديد خياراتهم بعيدا

عن لغة السشÓح ،وثانيا ألنه –ّقق بعد ﬂاضض عسش Òحيث
جلت النتخابات ثمان مرات منذ مارسض .٢٠١4
تأا ّ
ويأامل ا÷ميع ‘ الداخل واÿارج ،بأان يكون هذا السشتحقاق
مفتاحاً Ÿرحلة سشÓم مد Êوخا“ة للمرحلة النتقالية التي تلت
الن -ق Ó-ب ال -ذي أاط -اح ب -ال -رئ-يسض ف-رانسش-وا ب-وزي-زي م-ن ط-رف
متمّردي حركة ““سشليكا““ ،ذات الغالبية اŸسشلمة وزعيمها ميششيل
جوتوديا ،والتي ششهدت تصشعيدا للعنف بلغت ذروته ‘ نهاية عام
 ،٢٠١3ح -يث وق-عت م-ذاب-ح ج-م-اع-ي-ة وع-م-ل-ي-ات ت-ه-ج Òقسش-ري
آللف السشكان ‘ ﬁيط العاصشمة بانغي واÙافظات الريفية.
و–ت ضش-غ-ط األسش-رة ال-دول-ي-ة وال-ت-دخ-ل ال-عسش-ك-ري ال-فرنسشي
خصشوصشًا ،اضشطر زعيم النقÓب جوتوديا إا ¤السشتقالة من
منصشب الرئاسشة وتسشليم مقاليد ا◊كم إا ¤كاترين سشامبا بانزا
‘  ،٢٠١4التي ترأاّسشت ›لسشًا انتقالياً إلدارة ششؤوون البÓد ‘
انتظار تنظيم النتخابات الرئاسشية والتششريعية.
ورغم ا◊ضشور العسشكري الفرنسشي ‘ إاطار ““عملية سشانغاري““،
والتي يبلغ قوامها  9٠٠جندي ،وجهود قوات بعثة األ· اŸتحدة
““مينوسشكا““ ‘ بانغي ⁄ ،يتمّكن اÛلسض النتقا‹ من وضشع حد

Óزمة الجتماعية والفقر اŸدقع الذي يعاÊ
للتوتر الطائفي ول أ
جرون ،نتيجة اقتصشاد ﬂنوق يعيشض على
منه السشكان واŸه ّ
اإلعانات الدولية والفرنسشية –ديداً ،وسشادت البÓد بارقة أامل
‘ الششهور األخÒة ،بفضشل انحسشار نسشبي ألعمال العنف وعودة
الهدوء إا ¤العاصشمة وﬂيمات الÓجئ ‘ Úضشواحيها.
وقد حاول اŸتمردون السشابقون ‘ حركة ““سشليكا““ كما حاول
عناصشر حركة ““مناهضشو بالكا““ على حد سشواء عرقلة العملية
ال ّسشلمية ،غ Òأاّنهم تراجعوا –ت ضشغط القوات الفرنسشية وبعثة
األ· اŸتحدة ،اللّت‚ Úحتا ‘ إاقناع الطرف Úبضشرورة تنظيم
النتخابات والتعامل لحقاً مع الرئيسض اŸنتخب من أاجل عقد
مصشا◊ة وطنية– ،فظ مصشا◊هما وتقي البÓد من السشتمرار
‘ ا◊رب األهلية.

وإشسنطن تدعو للّتهدئة وموسسكو تعرضس وسساطتها

أإعربت إÿارجية إلّروسسية عن أإسسفها لتصساعد إلتّوتر ب Úإل ّسسعودية وإيرإن كأاكÈ
دولت ‘ Úإلعا ⁄إ’سسÓمي ،وأإكÌهما نفوذإ ‘ إŸنطقة و‘ سسوق إلّنفط إلعاŸي ،وإلتي
وصسلت لقطع إلعÓقات إلدبلوماسسية بينهما ،مبدية إسستعدإدها للعب دور إلوسساطة
لتسسوية إÓÿفات إلقائمة ب Úإلبلدين.
سس ــ ناصسر

لره ـابية سشبب انتششارهـ ـ ـا واخـ ـ ـÎاقه ـ ـا ا◊دود واألوط ـ ـ ـان
اإلنتقائية ‘ الّتعامل مع الشّشبكات ا إ
الهششاششة األمنية ‘ ال ّسشاحل غّذت جماعات التطرف واŸوت

أإجرت إ◊وإر :آإمال مرإبطي

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

أازمـ ـ ـ ـ ـ ـة دبلوماسشيـ ـ ـ ـ ـة ب ـ ـ ـ Úال ّسشعودي ـ ـ ـ ـة وإايـ ـ ـ ـران

حّدد إلباحث ‘ إلشّسؤوون إلعسسكرية توفيق هامل ‘ حديثه لـ ““إلشسعب““ ،إ÷رÁة إŸن ّ
ظمة ضسمن إلّتهديدإت إلعابرة للحدود إلتي  ⁄تسسلم منها دولة أإو
’موإل ،إŸتاجرة بالبشسر ،إل ّسسÓح وإıدرإت.
منطقة ،وتشسمل هذه إلّتهديدإت إلّتهريب ،إلقرصسنة ،تبييضس إ أ
ّ
’ّول –ّركه ‘ إلغالب دوإفع سسياسسية
نإ أ
وعن وجه إلشّسبه ب Úإ’رهاب وإ’جرإم إŸنظّم ،قال هامل إّنه إذإ كان إلدإفع ب Úإلظاهرت Úمتباين ،حيث أإ ّ
ويتبنّى إلعنف أإسسلوبا ،فا÷رÁة إŸن ّ
ظمة يحّركها إلّربح إŸادي كدإفع أإسساسسي ،ومع هذإ إ’ختÓف ،فب Úإ’ثن Úنقاط تقاطع كثÒة يعرضسها إÿب‘ Ò
هذإ إ◊وإر مع ““إلشسعب““.

سش-ان-ح-ة ل-ه-ذه ا÷م-اع-ات ل-ت-حقيق أاهدافها.
والتفاقيات واŸعاهدات الدولية تخلط بÚ
اإلرهاب وا÷رÁة اŸنظمة.
ق -ان -ون -ي -ا ،اإلره -اب سش -ل -وك إاج -رام-ي ،وق-د
وصشفت األ· اŸتحدة اإلرهاب أانه ششكل من
أاخ -ط -ر أاشش -ك -ال ا÷رÁة اŸن -ظ -م-ة ال-ع-اب-رة
ل- -ل- -ح- -دود ،ف- -اإلره- -اب ه- -و اسشÎات- -ي- -ج- -ي- -ة
مسشتخدمة لتحقيق أاهداف عرقية ،دينية ،أاو
ثورية أاو سشياسشية ،أاما ا÷رÁة اŸنظمة
فتسشعى إا ¤كسشب الربح اŸادي بطريقة غÒ
ق- -ان- -ون- -ي- -ة ع- -ن ط -ري -ق ت -ه -ريب األسش -ل -ح -ة،
اıدرات ،الŒار ب- -ال- -بشش- -ر ،ال- -ق- -رصش- -ن -ة
وتبييضض األموال ،لذلك من الصشعب تصشور
وجود عÓقة وطيدة وتعاون ب ÚاإلرهابيÚ
الذين يتحركون بدوافع سشياسشية ويسشتعملون
العنف من أاجل الوصشول ا ¤السشلطة ،وبÚ
ال-عصش-اب-ات اإلج-رام-ي-ة ال-ت-ي ي-حّ-رك-ه-ا ال-رب-ح
اŸادي كدافع أاسشاسشي ،لهذا فأاهداف الطرفÚ
ﬂتلفة.
ه-ذا الخ-تÓ-ف ي-ت-عّ-دى مسش-أال-ة ال-ت-ع-ري-ف ،ف-ه-ذا
ال- - -ف- - -رق ي- - -فّسش- - -ر أايضش- - -ا خ- - -ي - -ارات ال - -ف - -واع - -ل
وإاسشÎات -ي -ج -ي -ت -ه -م اŸت -ب-ع-ة وال-وسش-ائ-ل اŸع-ت-م-دة
وال -ه -ي -اك -ل ال -ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة ال-ق-ائ-م-ة ،ل-ه-ذا ي-رفضض
العديد من اÈÿاء معاملة العصشابات اإلجرامية
ع -ل -ى أان -ه -ا مسش -أال -ة أام -ن دو‹ ،ف -ه -ي ت-ن-ظ-ي-م-ات
اق- -تصش -ادي -ة ول -يسشت سش -ي -اسش -ي -ة ،ل تشش -ك -ل ن -فسض
ال-ت-ح-دي-ات ل-ل-دول-ة ك-ت-لك ال-ت-ي تششكلها ا÷ماعات
اإلرهابية ،ا÷رÁة مسشـأالة داخلية ،تطبيق القانون
واألم -ن ال -ق-وم-ي يسش-ت-ن-دان إا ¤ف-لسش-ف-ات وه-ي-اك-ل
تنظيمية وأاطر قانونية جد ﬂتلفة.
ورغم الختÓف ،هناك تداخل ب Úالظاهرت،Ú
فا÷ماعات اإلرهابية واإلجرامية على حّد سشواء
تلجأا إا ¤اسشتعمال العنف للحصشول على السشلطة
بالنسشبة لÓأو ¤وللربح بالنسشبة للثانية.
ونظريا Áكن اعتبار الرهابي Úكمجرم ÚدوليÚ
ألنهم يرتكبون أافعال –ظرها القوان Úالوطنية
والتفاقيات الدولية ،كما أاّنهم يسشتعينون بششكل
م-ت-زاي-د ب-األنشش-ط-ة اإلج-رام-ي-ة ل-ت-م-وي-ل أاع-م-ال-ه-م
الدموية.
ا÷رÁة أاصشبحت حجر الزاوية ‘ “ويل وتششكيل
األع -م -ال اإلره -اب -ي -ة ،أاضش -ف إا ¤ذلك ا÷م-اع-ات
اإلره-اب-ي-ة واإلج-رام-ي-ة ت-ع-م-ل ال-ي-وم ضش-م-ن هياكل
تتسشم بالÓمركزية و“يل إا ¤اسشتهداف اŸدني،Ú
وتسشتعمل تكتيكات متششابهة مثل خطف الرهائن،
ت -ه -ريب اıدرات ،وغ -ال -ب -ا م -ا تسش -ت -ع -م-ل ن-فسض
الطرقÃ ،ا ‘ ذلك غسشل األموال ولها نششاطات
متعددة ومتوازية ،لذلك على ا÷زائر األخذ بعÚ
الع -ت -ب -ار خ-ط-ر ا÷رÁة اŸن-ظ-م-ة خÓ-ل إاع-داد
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إاسشÎاتيجية مكافحة اإلرهاب.
’ج-رإم إŸن-ظ-م ’
❊ إÿط -ر إل -ذي Áث -ل-ه إ إ
’ره-اب ،ف-ل-م-اذإ يتوّحد
ي-ق-ل خ-ط-ورة ع-ن إ إ
’خÒ
إل - -ع - -ا ‘ ⁄ح - -روب Ÿك- -اف- -ح- -ة ه- -ذإ إ أ
ويتقاعسس عن موإجهة إ÷رÁة إŸن ّ
ظمة؟
Óرهاب،
❊❊ العا ⁄ ⁄يتوصّشل إا ¤مفهوم مششÎك ل إ
ما يعني أانه ل Áكن ا◊ديث عن توحد عاŸي
Ÿكافحته ،فلكل دولة قائمة ا÷ماعات اإلرهابية
جل تركيزا على
اÿاصشة بها ،ومع هذا فإاّننا نسش ّ
مسش- -أال- -ة م- -واج- -ه- -ة الره- -اب ‘ ،ح Úأاصش -ب -حت
مكافحة ا÷رÁة اŸنظمة أامرا ثانويا ‘ أاجندة
ال -دول ال -كÈى .وه -ذا ال -ت -ه -م -يشض راج -ع إا ¤ك-ون
أاضش -راره -ا ل -يسشت آان -ي-ة ،ول Áك-ن ال-تÓ-عب ب-ه-ذه
الظاهرة كما يحدث مع اإلرهاب.

الهششاششة األمنية ‘ ال ّسشاحل ولدت
اإلجرام

صسل عليها
❊ ‘ أإيّ جيب تصسبّ إ أ
’موإل إŸتح ّ
من ورإء إ÷رÁة إŸن ّ
ظمة؟
❊❊ ح- - - -ت- - - -ى ال - - -دول Ãا ‘ ذلك اŸت - - -ق - - -دم - - -ة
والدÁقراطية تسشتفيد بطريقة غ Òمباششرة من
األم- -وال اŸت- -حصش- -ل ع- -ل- -ي- -ه- -ا ‘ ،ظ- -ل ال- -ع -وŸة
الق -تصش -ادي -ة واŸصش -رف-ي-ة واإلب-ق-اء ع-ل-ى السش-ري-ة
اŸصشرفية واÓŸذات اآلمنة التي يحصشل عليها
اŸهربون .لقد أاصشبح من الصشعب متابعة حركية
رؤووسض األموال ،حيث ا÷ماعات اإلجرامية تلجأا
إا ¤غسشل األموال.
❊ تّ- -ت -ف -ق -ون م -ع -ي ك -ون إلّسس -اح -ل م -ن أإكÌ
مناطق إلعا ⁄إسستقطابا للجرÁة إŸن ّ
ظمة،
فما سسبب ذلك؟ وكيف إل ّسسبيل Ÿوإجهة هذإ
إÿط -ر إل-ذي يضس-ع أإم-ن وإسس-ت-ق-رإر إŸن-ط-ق-ة
على إÙك؟
❊❊ اق -تصش -ادي -ات ا◊رب ا÷دي -دة م -ب -ن -ي -ة ع -ل -ى
أاسش - -اسض الّ- -ن- -هب والسش- -وق السش- -وداء ،وم- -دع- -وم- -ة
باسشتمرار العنف ،هذا ما يحدث اليوم ‘ السشاحل
ح-يث ا÷م-اع-ات اإلره-اب-ي-ة واإلج-رام-ي-ة تسشتعمل
ن -فسض اŸسش -ارات واŸسش -الك والشش -ب-ك-ات ل-تسش-ه-ي-ل
أانششطتها اŸتعددة ،قبل أان يصشبح ﬂتار بلمختار
من اخطر اإلرهابي ‘ Úالعا ،⁄كان ﬂتصشا ‘
تهريب ال ّسشجائر حيث لّقب بـ ““مسش Îمارلبورو““.
تاريخيا ،إافريقيا لعبت دورا هامششيا ‘ Œارة
اıدرات ،ل- -ك -ن ‘ السش -ن -وات األخÒة أاصش -ب -حت
نقطة عبور هامة ،وفقا للتقديرات األخÒة ،كل
عام ما ب 4٦ Úو 3٠٠طن مÎي من الكوكاي Úمن
أامريكا ا÷نوبية “ر غرب إافريقيا باŒاه أاوروبا.
هناك تداخل ب Úا÷ماعات اإلرهابية واإلجرامية
‘ السشاحل ،لكن السشاحل يبقى منطقة عبور أاكÌ
‡ا هو مسشرح عملياتي للجماعات اإلجرامية.
ّ

ويجمع اŸراقبون ‘ بانغي على أاّن نتائج هذا القÎاع بششّقيه الرئاسشي
والتششريعي ،غﬁ Òسشومة ومفتوحة على كل الحتمالت .ومن ب3٠ Ú
مرششحاً لÓنتخابات الرئاسشية ،انحصشرالتنافسض ب ÚثÓثة مرشّشحÚ
أاسشاسشي ،Úويبقى اŸرشّشح األوفر حظاً هو مارتان زيغيلي البالغ من
العمر  58عاماً ،وهو رئيسض وزراء سشابق ‘ عهد الرئيسض الراحل آا„
فليكسض باتاسشيه.
وهناك أايضشاً اŸرشّشح أانيسشيت دولوغيلي ،ويبلغ هو اآلخر  58عامًا،
وكان أايضشاً وزيراً ‘ حكومة الرئيسض الراحل باتاسشيه.
وإاضشافة إا ¤زيغيلي ودولوغيلي ،هناك اŸرششح اŸسشلم كر Ëميكاسُشوا
البالغ من العمر  ٦١عامًا ،الذي سشبق وأان تقّلد عّدة مناصشب وزارية ‘
عهد الرئيسض اıلوع بوزيزي.
ويعت Èتنظيم هذه النتخابات بحد ذاته –ديًا كبÒاً ‘ جمهورية
أافريقيا الوسشطى ،نظراً للفوضشى الكبÒة التي تتخبط فيها البÓد،
وان -ه -ي -ار ال -ب -ن -ى ال -ت -ح -ت -ي -ة وت Ó-شش -ي م -ؤوسشسش-ات ال-دول-ة خصش-وصشً-ا ‘
اÙاف -ظ -ات ال -ري -ف -ي -ة ،ح-يث ل ي-زال الّسشÓ-ح ه-و الّ-ل-غ-ة الّسش-ائ-دة بÚ
” تنظيمه ‘ ديسشمÈ
القبائل ،وهذا ما عكسشه السشتفتاء العام الذي ّ
اŸاضشي .ورغم سشÒه اŸتعثّر ،فإاّن تبّني دسشتور جديد أافسشح اÛال،
تششريعيًا ،أامام تنظيم النتخابات الرئاسشية والتششريعية.
وإا ¤ح ÚالعÓن عن الّنتائج والتي قد تدفع إا ¤إاجراء دور ثان بالّنظر
إا ¤عدد اÎŸشّشح ،Úتبقى النتخابات التي أاجرتها جمهورية افريقيا
الوسشطى نافذة أامل إلنهاء العنف وإاعادة السشتقرار.

أاع -ل -نت ال -ري -اضض األح -د  3ج-ان-ف-ي ق-ط-ع ج-م-يع
عÓ-ق-ات-ه-ا ال-دب-ل-وم-اسش-ي-ة م-ع طهران ،وأامهلت البعثة
الدبلوماسشية اإليرانية  48سشاعة Ÿغادرة أاراضشيها.
ق - -ال ال - -وزي - -ر ع- -ادل ا÷ب Òإاّن وزارة اÿارج- -ي- -ة
السشعودية أابلغت السشف Òاإليرا Êبالقرار ،وأاّن ““لدى
ال- -ن -ظ -ام اإلي -را Êسش -ج  Ó-ك -بÒا ‘ الع -ت -داء ع -ل -ى
السش -ف -ارات ،ون-ح-م-ل الّسش-ل-ط-ات اإلي-ران-ي-ة مسش-ؤوول-ي-ة
العتداءات على سشفارتنا ‘ طهران““.
جرات
ف
ت
Ÿ
ا
و
ة
ح
واّتهم ا÷ب Òإايران بتهريب األسشل
ّ
إا ¤اŸن -ط -ق -ة ،وب -أاّن -ه -ا ت -وّف -ر مÓ-ذا آام-ن-ا ل-ق-ي-ادات
““القاعدة““ منذ العام  ،٢٠٠١حسشب تعبÒه.
وقال الوزير أانّ ““تاريخ إايران مليء بالتدخÓت
السشلبية والعدوانية ‘ الششؤوون العربية ،ودائما ما
يصشاحبه اÿراب والدمار““ ،حسشب قوله.
ورأاى أانّ الع - -ت - -داء ع- -ل- -ى السش- -ف- -ارة ‘ ط- -ه- -ران
والقنصشلية ‘ مدينة مششهد يششّكل ““انتهاكا صشارخا
لكافة الّتفاقيات واŸواثيق واŸعاهدات الدولية““.

الوفد الّدبلوماسشي ال ّسشعودي يغادر طهران
كان اŸتحّدث باسشم وزارة اÿارجية السشعودية
““أاسشامة نقلي““ قد أاّكد أاّن ال ّسشلطات ال ّسشعودية قامت
بإاجÓء عائÓت الدبلوماسشي Úالسشعودي Úمن طهران
على م Ïطائرة تابعة لششركة طÒان اإلمارات ،أاقلعت
مسشاء األحد ،عقب الهجوم على السشفارة السشعودية ‘

طهران والقنصشلية السشعودية ‘ مششهد ،مششÒا إا¤
أاّن -ه -م وصش -ل -وا دب -ي ل -ي -ت -وّج -ه-وا لح-ق-ا إا ¤اŸم-ل-ك-ة
السشعودية .هذا وتزامن وصشولهم مع إاعÓن الرياضض
قطع عÓقاتها مع طهران.
وأاوضش- - -ح اŸت- - -ح - -دث““ :أاّن ع - -دد أاف - -راد ال - -وف - -د
الدبلوماسشي ال ّسشعودي وعائÓتهم يبلغ  47ششخصشا،
وأاّن السشلطات اإليرانية أاعاقت مغادرتهم ‘ بادئ
األمر ،قبل أان تسشمح لهم بعد ذلك““.
وكان متظاهرون إايرانيون هاجموا مسشاء السشبت
مبنى السشفارة السشعودية ‘ طهران وأاحرقوه ،تعبÒا
عن غضشبهم إاثر إاعدام الرياضض رجل الدين السشعودي
الششيعي ‰ر النمر .وتعّرضشت القنصشلية السشعودية ‘
مدينة مششهد بششمال ششرق إايران لهجوم ‡اثل وأاثار
إاعدام السشلطات السشعودية للششيخ ‰ر النمر غضشبا
عارما ‘ إايران ،واعت ÈاŸرششد األعلى للجمهورية
اإلسش Ó-م -ي -ة اإلي-ران-ي-ة ع-ل-ي خ-ام-ن-ئ-ي ي-وم األح-د أان
السش-ع-ودي-ة سش-ت-واج-ه ““ال-ن-ق-م-ة اإلل-ه-ي-ة““ ج-راء ق-يامها
بذلك.

أان ق -ط -عت ال -ري -اضض ال -ع Ó-ق -ات ال -دب -ل-وم-اسش-ي-ة م-ع
طهران ،إاّن اŸملكة اسشتغلّت الهجوم على سشفارتها ‘
طهران كحجة إلذكاء التوترات.
دعوات للحوار
وأاّك -دت ال -وزارة ال-ت-زام ط-ه-ران ب-ح-م-اي-ة ال-ب-ع-ث-ات
الدبلوماسشية األجنبية.
و‘ رد ع- -ل- -ى ق- -رار السش -ع -ودي -ة ،دعت واشش -ن -ط -ن
وق -ال حسش Úج -اب -ري أانصش -اري اŸت -ح -دث ب -اسش -م
الرياضض وطهران إا ¤حوار دبلوماسشي .ونقلت الوكالة ال-وزارة ‘ تصش-ري-ح-ات ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة““ :اإيران...ملتزمة
ع-ن م-ت-ح-دث ب-اسش-م اإلدارة األم-ري-ك-ي-ة ق-ول-ه““ :ن-ح-ن ب -ت -وف Òاألم -ن ال -دب-ل-وم-اسش-ي ع-ل-ى أاسش-اسض اŸواث-ي-ق
نعتقد أانّ الّتواصشل الدبلوماسشي وا◊وارات اŸباششرة الدولية ،لكن السشعودية التي تعيشض على اإطالة اأمد
ل تزال مهمة لبلورة حل اÓÿفات.
ال- -ت- -وت- -رات اسش -ت -غ -لت ه -ذه ال -واق -ع -ة ك -مّÈر إلذك -اء
من جهتها اأعلنت اÿارجية اإليرانية الثن Úبعد التوترات““.
اششهار

الششعب ٢٠١٦/٠١/٠٦

وق -ال أانصش -اري اإّن ال -دب -ل -وم -اسشّ-ي Ú-اإلي-رانّ-ي⁄ Ú-
يغادروا السشعودية بعد ،وكانت السشعودية قد أامهلتهم
مسشاء األحد  48سشاعة Ÿغادرة البÓد.
و‘ مسشاء األحد وبعد إاعÓن الرياضض عن قطع
العÓقات مع طهران ،قال مسشاعد وزير اÿارجية
اإليرا Êحسش ÚأامÒعبد اللهيان ،إان بÓده من أاكÌ
الدول اأمانا للدبلوماسشي.Ú
واأضشاف عبد اللهيان أانّ بÓده  ⁄تلحق أاذى بأاي
دبلوماسشي سشعودي ،مششÒا إا ¤أاّنه ل Áكن للحكومة
السشعودية تغطية خطاأ إاعدام ششخصشية دينية بإاعÓن
قطع العÓقات الّدبلوماسشية ب Úالبلدين.
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““ا◊كامة ،الّتنمية ؤاألمن““...رهانات ال ّسضاحل

‡ا يسصتدعي تعاونا مكّثفا Ÿسصاعدة
تواجه منطقة ال ّسصاحل ا إ
’فريقي –ديات أامنية وتنموية تهّدد اسصتقرارهاّ ،
ّ
ّ
‡ا زاد من خطورة هذه التحديات ،تصصاعد
و
.
م
ز
أ
ا
ت
ل
ا
ن
م
د
ي
ز
م
ب
ن
Œ
و
،
ة
ي
م
ن
ت
ل
ا
و
ن
م
أ
’
دولها على –قيق ال ّسصلم وا
ّ
ن
’من الدو‹ ‘ آاخر تقرير له حول ““ال ّسصلم وا أ
’رهابية ،حيث أاّكد ›لسش ا أ
تهديدات ا÷ماعات ا إ
’من ‘ إافريقيا““ ،أا ّ
’فريقي وبشصكل متزايد‡ ،ا يضصطر بعضش دول هذه اŸنطقة
’منية مازالت –دق Ãنطقة السصاحل ا إ
التّهديدات ا أ
’فقر ‘ العا ،⁄إا ¤تخصصيصش نسصب كبÒة من ميزانياتها Ÿعا÷ة هذه التهديدات ‘ ،الوقت الذي كان من اŸفروضش
ا أ
جه إا ¤قطاع التنمية.
أان تو ّ

““

““

األم- - - -ن - - -ي ف- - -إاّن ال - -ق - -وات
اإلف -ري -ق -ي -ة اŸشضÎك -ة ال -ت -ي
ت -ك -اف-ح اإلره-اب ‘ م-ن-ط-ق-ة
ال ّصض -ح -راء ال -كÈى والسض-اح-ل
اإلفريقي لن تكون سضوى آالت
لتصضفية شضبابها .

ما ؤراء ““عسضكرة““ اŸنطقة

تضضارب ‘ الّرؤؤى
ؤحسضابات طويلة اŸدى

م Ó-م -ح ا◊ل الّسص -ي -اسص -ي ‘ سص -وري -ا غ Òواضص -ح -ة ‘ ال-وقت الّ-راه-ن،
صصراع الّدموي هذا،
حاضصرة بقوة ‘ تصصريحات ا أ
’طراف اŸعنية بال ّ
لكنها تبدو مؤوجّلة إا ¤إاشصعار آاخر ريثما يتم ا◊صصول على موافقة
’سصد ‘ الّتحو’ت القادمة اŸقّررة من طرف
مفادها ا’بقاء على ا أ
الكبار.
جمال أاوكيلي

““
الّتنمية باب األمل

وتشض Òت -ق-اري-ر اŸنّ-ظ-م-ات
اإلنسض -ان -ي -ة إا ¤أاّن ه -ج -م -ات
ج - -م - -اع - -ة ب - -وك - -و ح - -رام
الره -اب -ي -ة ‘ ح -وضض ب-حÒة
تشض -اد وال -ع -م -ل -ي -ات اŸضض-ادة
÷ي - - -وشض دول اŸن - - -ط - - -ق- - -ة
للتصضدي لها ،أاجÈت أاك Ìمن
م - -ل- -ي- -ون Úونصض- -ف م- -ل- -ي- -ون
شض- -خصض- -ا ع- -ل- -ى ال- -ف -رار م -ن
دي -اره -م ،وه -و رق -م تضض -اع-ف ثÓ-ث
مرات ‘ السضنة اŸاضضية.
وحسضب إاحصض -ائ -ي -ات ح-دي-ث-ة ل-ل-ب-نك
الدو‹ ،فإانّ  ٦0باŸائة من الشضباب
يعا Êمن البطالة والّتهميشض ‘ بلدان
السض- -اح -ل .وق ّ-درت م -ن ّ-ظ -م -ة األ·
اŸت- -ح- -دة الشض- -ه- -ر اŸاضض- -ي ح -ج -م
اŸسض -اع -دات ال -ت -ي –ت-اج-ه-ا ال-دول
التسضع الواقعة ‘ حزام شضبه جاف
Áتد من السضنغال إا ¤تشضاد Ãلياري
دولر أام - -ري - -ك- -ي Ûاب- -ه- -ة األزم- -ة
الثÓثية األبعاد (فقر ،قسضاوة اŸناخ
وانعدام األمن).
ومن هذا اŸنظور ،يأاتي تأاكيد التزام
ال–اد اإلف- -ري- -ق -ي خ Ó-ل م -ل -ت -ق -ى
مبادرات التنمية ل–Óاد اإلفريقي
‘ السضاحل وآافاق تفعيل إاتفاق السضلم
واŸصضا◊ة ‘ ما‹  ،الذي عقد ‘
نوفم Èبا÷زائر بالعمل على –قيق
التنمية ‘ اŸنطقة من خÓل الÎكيز
ع- -ل- -ى اÙاور األسض- -اسض- -ي -ة ال -ث Ó-ث
اŸت- -م- -ث- -ل- -ة ‘ ا◊ك-ام-ة والّ-ت-ن-م-ية
واألمن .

““

““

بعد أان كانت ‘ وقت ليسض ببعيد
م- -ن- -ط- -ق- -ة م- -ه ّ-م -شض -ة اسضÎات -ي -ج -ي -ا
واقتصضاديا وسضياسضيا ،أاضضحت منطقة
السضاحل اإلفريقي –ظى ‘ السضنÚ
األخÒة ب -أاه -م -ي -ة كÈى ل -دى ال -ق-وى
ال -دول -ي-ة .وق-د ازداد اه-ت-م-ام اإلدارة
األم -ري -ك -ي -ة ب -األوضض -اع ‘ السض -اح -ل
اإلف - -ري - -ق - -ي ‘ م- -ن- -تصض- -ف السض- -ن- -ة
اŸاضض -ي -ة ،ح -يث اسض -ت -ف-ادت ك-ل م-ن
م- -ا‹ والصض- -وم- -ال م- -ن مسض- -اع- -دات
ق- - -درت بـ  ٥م-ل-ي-ار دولر خّصض-صض-تها
واشضنطن لتدريب قوات دول أاجنبية
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ا’نتقال ال ّسصياسصي ‘ سصوريا مازال بعيدا

’كÈ
ا’رهاب..التحدي ا أ

ف -ف -ي م -ا‹ وع -ل-ى ال-رغ-م م-ن
ال -ت -حسض-ن ال-ك-ب Òال-ذي ت-ع-رف-ه
ال -بÓ-د ع-ل-ى اŸسض-ت-وى األم-ن-ي
عقب التوقيع على اتفاق السضلم
واŸصضا◊ة بوسضاطة جزائرية،
إال أان ال -وضض -ع ي -ت-ط-لب اŸزي-د
من ا÷هد لتحقيق السضتقرار
اŸنشضود.
أام- - -ا ‘ ن- - -ي- - -جÒي- - -ا ف- - -رغ - -م
الن -تصض -ارات ال -ت -ي ح -ق -ق -ت -ه-ا
القوات النيجÒية على جماعة
ب-وك-و حرام الره-اب-ية ،فإاّن
هذه األخÒة وسّضعت عملياتها
الج -رام -ي -ة ال -ت -ي ب -دأات -ه-ا ‘
 200٩إا ¤ك -ل م -ن ال -ك -امÒون
والتشضاد والنيجر.
وق- -د ح- -اولت دول اŸن- -ط- -ق- -ة
م-واج-ه-ة اÿط-ر الره-اب-ي ،ونّسض-قت
جهودها ‘ هذا اÛال حيث أانشضئ
‘ مطلع  201٥حلف عسضكري بÚ
الكامÒون وتشضاد والنيجر ونيجÒيا
ت- -دع -ي -م -ا Ûم -وع -ة دول السض -اح -ل
اÿمسض Ÿواجهة التحديات األمنية
والق -تصض -ادي -ة ،وال -ع -م-ل ع-ل-ى حشض-د
ال -ت -م -وي -ل واسض -ت -ق -ط -اب السض-ت-ث-م-ار
األج- -ن- -ب- -ي ل -ت -ح -ق -ي -ق ال -ت -ن -م -ي -ة ‘
اŸنطقة.

العدد
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ع -ل-ى م-واج-ه-ة اإلره-اب .ك-م-ا مّ-ولت
اإلدارة األم-ري-ك-ي-ة ب-رن-ا›ا ل-ل-تعاون
األمني بقيمة  ٥00مليون دولر –ت
اسضم مبادرة ﬁاربة اإلرهاب عÈ
الصضحراء التي تشضمل عديد الدول
اإلفريقية.
أام -ا ال–اد األوروب -ي ف -ق -د اق-تصض-ر
دع- -م- -ه ح- -ت- -ى اآلن ل- -دول السض- -اح -ل
اإلف- -ري- -ق- -ي اÿمسض ع- -ل -ى مسض -ت -وى
ال-ت-نسض-ي-ق األم-ن-ي ( ٥0م-ل-ي-ون يورو)
م-وج-ه-ة ل-ل-ق-وة اŸت-ع-ددة ا÷نسض-ي-ات
اŸشضÎكة ‘ مكافحة بوكو حرام
الدموية ،وتعزيز البعثة األوروبية ‘
ال -ن -ي -ج -ر م -ن خÓ-ل وج-ود دائ-م ل-ه-ا
ب- - -داي - -ة ع - -ام  ،201٦وم- -ع ال- -ب- -ع -ث -ة
األوروبية اŸتمركزة ‘ ما‹ سضتقوم
ال -ب -ع -ث -ت-ان ب-دورات ت-دري-ب-ي-ة ل-ق-وات
الشضرطة ‘ كافة دول السضاحل.
وي -رصض-د اّÙل-ل-ون تصض-اع-د ال-وج-ود
العسضكري األجنبي ‘ القارة ‘ شضكل
ق-واع-د عسض-ك-ري-ة وم-راك-ز اسض-ت-طÓع
وخÈاء ل -ت -دريب ال -ق -وات ال -وط -ن-ي-ة،
ب -اإلضض -اف -ة إا ¤م -ا ت -رّدد ‘ ت -ق-اري-ر
صضحفية عن اجتماعات ب ÚمسضؤوولÚ
عسض - -ك - -ري Úأام- -ري- -ك- -ي Úوشض- -رك- -ات

““

““

““

““

م- -ت- -خّصض- -صض- -ة ‘ تشض -ي -ي -د اŸنشض -آات
العسضكرية.

اŸقاربة األمنية ل تكفي

يتطّلب رفع التحديات التنموية ‘
م-ن-ط-ق-ة السض-اح-ل اإلف-ري-ق-ي ،تنسضيق
ج - - -ه- - -ود دول اŸن- - -ط- - -ق- - -ة وزي- - -ادة
مسضاعدات اŸنظمات الدولية للرفع
م- -ن مسض- -ت- -وى اŸن- -اط- -ق اŸه- -مشض -ة
والنائية للحد من تنامي ا÷ماعات
اإلره- -اب- -ي- -ة ال -ت -ي وج -دت ح -واضض -ن
اج -ت -م-اع-ي-ة Áي-زه-ا ال-ف-ق-ر وان-ع-دام
التنمية.
و‘ ه - -ذا السض - -ي - -اق ،ي- -ؤوّك- -د اÈÿاء
اسض -ت -ح -ال-ة الع-ت-م-اد ع-ل-ى اŸق-ارب-ة
األمنية كخيار وحيد Ÿواجهة تنامي
ظ- -اه- -رة اإلره- -اب ‘ دول السض -اح -ل
اإلف -ري-ق-ي دون إايÓ-ء أاه-م-ي-ة خ-اصض-ة
ل-ل-ج-وانب الج-ت-م-اع-ي-ة والقتصضادية
لدول اŸنطقة.
وحّذر ﬂت ّصضون ‘ شضؤوون اŸنطقة
إاّن جماعة بوكو حرام وا÷ماعات
اإلرهابية Œنّد شضباب بلدان السضاحل
اإلف -ري -ق -ي ،م -ا ي -ع-ن-ي أاّن-ه ‘ صض-ورة
اكتفاء حكومات تلك البلدان با◊ل

““

““

““

““

““

““

““

O `` ±

’زمة سصياسصيا ‘ سصوريا
قصصد التو صصل لتسصوية ا أ

الصضŒ Úدد التزامها بالتواصضل مع أاطراف الصضراع
ج -ددت الصص Úأامسش ال -ت -زام -ه -ا ب -ب-ذل ““م-ا
تسصتطيعه من جهود““ للتواصصل مع أاطراف
الصص -راع ‘ سص -وري -ا ÿل -ق ال -ظ -روف اŸوات -ي-ة
Óزمة السصورية
ل-ل-ت-وصص-ل ل-تسص-وي-ة م-ب-كرة ل أ
ع Èالسصبل السصياسصية.
ج -اء ذلك ع -ل -ى لسض -ان اŸت -ح -دث -ة ب -إاسض -م وزارة
اÿارج -ي -ة الصض -ي -ن -ي -ة ه -وا تشض-ان ي-ي-ن-غ ‘ تصض-ري-ح
صضحفي ،حيث قالت إان الزيارة التي يقوم بها وفد
الئتÓف الوطني لقوى الثورة واŸعارضضة السضورية
برئاسضة زعيم الئتÓف خالد خوجة إا ¤الصض Úبدءا
من أامسض وحتى ا÷معة القادمة تأاتي ‘ إاطار هذه
ا÷هود الرامية إا ¤تعزيز ﬁادثات السضÓم للتوصضل
Óزمة السضورية.
إا ¤حل سضياسضي ل أ
كانت وزارة اÿارجية الصضينية قد أاعلنت أامسض
ن -ب -أا ال -زي -ارة ،وق -الت إان ال-وف-د سض-ي-ل-ت-ق-ي م-ع وزي-ر
اÿارجية وا„ يى للدفع قدما Ãحادثات السضÓم،
حيث نوهت هوا Ãوقف بÓدها الواضضح من األزمة
السضورية وقالت إان الصض Úتعتقد أانه ““‘ الوقت
الراهن يجب السضعي لوقف إاطÓق النار بالتوازي
مع إايجاد حل سضياسضي يعيد السضÓم والسضتقرار

للشضعب السضوري““.
وكان وا„ التقى  24 ‘ -ديسضم ÈاŸاضضي -
بوزير اÿارجية السضوري وليد اŸعلم ‘ بك ،Úوأاكد
وقتها  ‘ -مؤو“ر صضحفي عقب اللقاء  -بأان هناك
ح -اج -ة م -اسض -ة ل -ل-دف-ع ب-تسض-وي-ة سض-ي-اسض-ي-ة ل-ل-قضض-ي-ة
السض -وري -ة ،مشضÒا إا ¤أان -ه ات -ف -ق م -ع اŸع -ل -م ع -ل-ى
ضضرورة احÎام ثÓثة مبادئ أاسضاسضية :أاول ا◊فاظ
على اللتزام التام بالسضعي ◊ل سضياسضي ،وثانيا أان
ي- -ك- -ون ل- -لشض- -عب السض -وري ح -ق -ه ‘ ت -ق -ري -ر مصضÒ
ومسضتقبل بÓده بنفسضه ،وثالثا أان تكون أاي جهود
مرتبطة بالعملية السضلمية والتسضوية ‘ إاطار األ·
اŸتحدة.
وق- -ال ““اآلن وم- -ع وج- -ود ت -وج -ه ل -دى اÛت -م -ع
ال -دو‹ ل -ت-وح-ي-د ا÷ه-ود Ÿك-اف-ح-ة اإلره-اب ،ف-إان
هناك فرصضة جديدة وهامة متاحة لنجاح العملية
السضلمية السضياسضية ‘ سضوريا““ ،مشضيدا بالسضتعداد
الذي أابداه نظÒه السضوري للمشضاركة ‘ مفاوضضات
سضÓم مع اŸعارضضة ‘ جنيف.
وأابدى وا„ تقديره  -كذلك Ÿ -ا أابدته ا◊كومة
السضورية من اسضتعداد للهدنة وللتوسضيع من نطاق

وقف إاطÓق النار ‘ ضضوء ما يحدث من تطور
مسضتقبلي ‘ ا◊وار الوطني ،موضضحا أان ا◊كومة
‘ دمشضق أابدت  -أايضضا  -اسضتعدادها للتنسضيق مع
اÛت -م -ع ال -دو‹ بشض -أان اŸسض-اع-دات اإلنسض-ان-ي-ة،
وعÈت عن تطلعها إا ¤أان يأاخذ اÛتمع الدو‹
خطى ملموسضة بشضأان موضضوع إاعادة البناء.
كما أاوضضح أان الدور الصضيني يركزعلى هدف
–ق -ي -ق السض Ó-م وت -ع -زي -ز ا◊وار ألن الصض Úت-ؤوم-ن
دائما بأان مفاوضضات السضÓم وا◊لول السضياسضية هي
اÿيار الصضحيح واıرج من األزمة وهى اÿيار
الذي سضيخدم اŸصضالح األسضاسضية لسضوريا والذي
سض -ي -ك-ون ‘ صض-ا◊ه-ا وصض-ال-ح شض-ع-ب-ه-ا ع-ل-ى اŸدى
البعيد.
وقال ““إان الصض Úتعتقد أان اÛتمع الدو‹ عليه
أان يوجه اهتماما أاك Èللتعامل مع القضضايا ،التي
يعتÈها السضوريون ذات أاولوية بالنسضبة لهم ،وهي
وق- -ف ا◊رب وإاع- -ادة السضÓ- -م و“ك ÚاŸواط- -نÚ
السضوري Úمن العودة إا ¤حياة آامنة ومسضتقرة““.

’رهابي
التحالف الدو‹ ضصد ““داعشش““ ا إ

األراضضي اÿاضضعة لسضيطرة التنظيم تقلصضت خÓل سضنة 2015
صص-رح م-ت-ح-دث ب-اسص-م ال-ت-ح-الف الدو‹
ب -ق-ي-ادة ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة Ùارب-ة ت-ن-ظ-ي-م
’راضصي التي
’رهابي أامسش أان ا أ
(داعشش) ا إ
ك-انت خ-اضص-ع-ة لسص-ي-ط-رة التنظيم ،تقلصصت
ب-نسص-بة  ٪40م- -ن أاقصص- -ى ح- -د وصص- -لت ل- -ه ‘
العراق وبنسصبة  ‘ ٪20سصوريا بعدما ” طرد
’رهابي Úمن عدة مدن خÓل عام .2015
ا إ
واج- -ت -اح ال -ت -ن -ظ -ي -م اإلره -اب -ي ث -لث األراضض -ي

ال -ع -راق-ي-ة ‘ ع-ام  2014وسض-ي-ط-ر ع-لى اŸوصضل،
كÈى مدن شضمال البÓد ووصضل إا ¤مسضافة قريبة
من العاصضمة بغداد.
ل-ك-ن ه-ج-م-ات مضض-ادة ل-ق-وات ع-راق-ي-ة وك-ردية
مسضلحة يدعمها التحالف بقيادة الوليات اŸتحدة
أاجÈت التنظيم اŸتطرف على اÿروج من عدة
م-دن م-ن ب-ي-ن-ه-ا ت-ك-ريت شض-م-ا‹ ب-غ-داد وال-رمادي
الواقعة إا ¤الغرب من العاصضمة ،وفق اŸتحدث

باسضم التحالف الدو‹.
وف-ى سض-وري-ا ي-ت-ع-رضض ال-ت-ن-ظ-ي-م لضضربات جوية
يشضنها التحالف بقيادة الوليات اŸتحدة وكذلك
روسضيا التي ترسضل طائرات حربية دعما للحكومة
السض - -وري- -ة .و‚ح ا÷يشض السض- -وري ‘ اسض- -ت- -ع- -ادة
السض -ي -ط -رة ع -ل -ى ع -دد م-ن اŸن-اط-ق ك-انت ‘ ي-د
التنظيم اإلرهابي.

هذا هو النطباع األّو‹ الذي يتبادر إا ¤ذهن اŸتتّبع Úللشّضأان ال ّسضوري،
كون هامشض اŸناورة تقلّصض كثÒا ،و ⁄يعد Ãقدور أاي جهة الفصضل ‘
الّ- -ن -زاع ب -اŸف -ه -وم ا◊زب -ي اÿالصض ،ون -ح -ن اآلن ‘ ح -ال -ة ““ل غ -الب ول
مغلوب““ ،وهذه القاعدة سضيدة اŸوقف ‘ الوقت الراهن ،ول ينتظر مزيدا
من التطوات اŸيدانية لحقا.
ومهما بلغ القصضف الّروسضي مداها ،فإاّنه ل يسضتطيع ا◊سضم ما يجري على
األرضض قد يلحق األذى باآلخر ،لكّنه ليسض بإامكانه إاحداث تغي Òعميق ‘
اŸعادلة العسضكرية ،وهذا ما يÓحظ منذ أان تدّخل مباشضرة وأاراد اسضتعادة
زمام اŸبادرة .والكث Òمن التّقارير تشض Òإا ¤تعّرضض ا÷يشض ا◊ر إا ¤تلك
ال ّضض -رب -ات ،ل-ذلك ي-ط-الب ال-ب-عضض ب-إاع-داد ق-ائ-م-ة ل-ل-م-نّ-ظ-م-ات الره-اب-ي-ة
اŸوجودة ‘ هذه اŸنظومة اŸسضلّحة من اŸقاتل ،Úوكل واحد سضيعّدها
وفق مصضا◊ه اÿاصضة.
وحاليا Œاوز العدد  ٦0تنظيما ،وهذا الّرقم جدير بقراءة مغزى الكشضف
عنه ،فمن هي ا÷هة القادرة على سضحق هؤولء؟ هذا هو ال ّسضؤوال الكب‘ Ò
اŸرحلة القادمة اŸتّسضمة بإاعطاء األولوية للبعد السضياسضي الذي يراه
الكث Òبأاّنه اŸؤوشّضر قصضد الذهاب إا ¤خيارات أاخرى غ Òالتي تÓحظ
اليوم ،وتاأّكد ذلك مع إابداء الفاعل Úرغبتهم الشّضديدة ‘ النتقال السضياسضي
الذي هو مطلب ا÷ميع.
جل حاليا إا‰ا هو عائد إا¤
ولبد من القول هنا ،بأاّن هذا الّتباطؤو اŸسض ّ
موقف روسضيا ،التي تعمل على “هيد أارضضية الّذهاب إا ¤أاي موعد سضياسضي
بأاوراق قوية تسضمح لها بأان تكون ‘ موقع تفاوضضي أاعلى ،وحاليا فإانّ هذا
جل كل هذه الوتÒة ال ّضضعيفة و‘ نفسض الوقت
الهدف  ⁄يتحّقق ،لذلك تسض ّ
اÙسضوبة بدقة.
ومطالب روسضيا متوافقة مع الوليات اŸتحدة التي تصضّر على النتقال
السضياسضي ،و‘ هذا الشّضأان فإانّ لفروف أاقّر صضراحة بأاّن هذا العمل سضينجز
‘  1٨شضهرا ،وهذا بإاجراء انتخابات على عدة مسضتويات ،والشضكال القائم
‘ هذا الطار هو مصض Òاألسضد ،الروسض يتم ّسضكون به إالّ أاّن األمريكّيÚ
ومن سضار على دربهم يف ّضضلون تصضّورا آاخر ،لذلك ل نسضتغرب من حالة
ا÷مود ا◊الية على أاّنها ›رد وضضع مؤوّقت ل يلبث أان ينشضط ‘ غضضون
اآلفاق القادمة بحكم متطلّبات اŸرحلة ‘ تلك اŸنطقة اŸشضتعلة.
والّتفاهم ال ّسضياسضي الّروسضي ـ األمريكي اÓŸحظ حاليا إا‰ا يندرج ‘ هذا
التوجه القائم على اŸضضي قدما نحو النفراج الكامل ‘ هذه األزمة
اŸتعصضية التي كّلفت ا÷ميع ثمنا باهضضا ،وهذا عن طريق مشضاهد تكمن
‘ نزع فتيل التّحامل العÓمي ب Úوزير خارجية روسضيا ونظÒه األمريكي
وتفادي التعليق على أاحداث اŸنطقة بالشّضكل اŸعتاد.
Óطراف الفاعلة ،خاصضة األسضد
تبقى فقط ال ّصضيغة اŸتعّلقة باŸشضاركة ل أ
هنا يتّضضح بأاّن الغرب يحتاجه ‘ مكافحة ا÷ماعات اŸسضلّحة فقط ،أاما
بعد ذلك فإاّن هناك قول آاخرا Ãعنى اسضتكمال مسضار النتقال السضياسضي إا¤
نهايته دون الّرئيسض ال ّسضوري ،على خÓف الروسض الذين أاحالوا اŸسضأالة على
الشّضعب الذي يقّرر مصضÒه .نفسض ال ّ
طرح موجود لدى ال ّسضورّي ،Úوهذا
األمر Áكن تسضويته من باب الّتوافقات الّراهنة إليجاد ﬂرج لئق للجميع.
لكّننا نقول هنا بأانّ األمر ليسض سضه ،Óوقد يخطئ من يعقتد ذلك بحكم أانّ
الّنزاع معّقد إا ¤درجة ل Áكن تصضّوره ،ونتيجته اŸنطقية البتعاد عن
ا◊ل اŸرجو ،و“ ّسضك كل طرف برؤويته اÿاصضة التي عطّلت أاي مسضعى ‘
هذا الشّضاأن ،والكل ينتظرون من الروسض مبادرة تذيب هذا ا÷ليد ،وتعطي
وثبة قوية نحو األمام ،وهذا عندما يعلن األمريكيون قبولهم باألسضد
كطرف فاعل ‘ عملية الّتسضوية ،ول تقتصضر مهّمته ‘ مÓحقة اŸسضلّحÚ
فقط.
ومفهوم النتقال ال ّسضياسضي عند القيادة ال ّسضورية يختلف عّما يفّكر فيه
الغرب ،أاي أاّنه ل يعقل تسضليم ال ّسضلطة هكذا إا ¤اŸعارضضة وعلى طبق من
ذهب .ل نتصضّور هذا أابدا ألّن الّتضضحيات لن تذهب هدرا من أاجل الوطن
حتى أاّن القوى القليمية اŸتحالفة مع سضوريا (إايران ،حزب الله )..ل تقبل
بتغي Òا÷يو ـ سضياسضي والسضÎاتيجي للمنطقة بدون ضضمانات ،وهذا ما
يعرقل النتقال ال ّسضياسضي ‘ الوقت ا◊اضضر.

ا لأ ر ب ع ا ء  0 6ج ا ن ف ي  2 0 1 6م
الموافق لـ  25ربيع األول  14٣7هـ

ثقافة
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ألفنــــــان ألتشصكيلـــــي عكاشصـــــة طالبـــي لــــــ““ألشصعـــــب““:

العدد
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قانون ألفنان خطوة أيجابية ،ونحن ‘ حاجة إأ ¤سصوق للفن
للوأن ،وأن يÎجم مشصاعره ‘ لوحات فنية معÈة وك Èوتعلم وصصقل موهبته وفرعها لتشصمل ألنحت
أرأد منذ صصغره أن يع Èعلى إأحسصاسصه ونفسصه بالفرشصاة وبا أ
للوأن وأÿطوط وألتعب Òبها ،لعقود طويلة من
وألزخرفة وغÒها من ألفنون ألتشصكيلية أ÷ميلة ،وصصنع لنفسصه أسصما وأكب كبار فنا Êعصصره ،وألهم وهوأة تشصكيل أ أ
لسصاتذة بالعاصصمة““ :إأنه ألفنان ألتشصكيلي عكاشصة طالبي ألذي أسصتضصافنا ‘ مشصغله بابن عكنون
مسصÒة فنية غنية ومشصوأر مدرسس للفنون أ÷ميلة باŸعهد ألعا‹ ل أ
لÒوي حكايته ‘ عا ⁄ألفنون أ÷ميلة.
عن العÎاف بأاعماله الفنية وÃوهبته و أان
ÖjôZ áÑ«ÑM :QGƒM
يصسنع مكانته ‘ ›ال الفن ،أاما البيع والتقييم
فيعود أاسساسسا لذوي الختصساصش.
^ ““ألشص -عب““ :ل -و ط -ل -ب -ن -ا م -نك ت -ق -دË
وإان من الشسائع ‘ البلدان األخرى أان ‚د
أل -ف -ن -ان ع -ك-اشص-ة ط-ال-ب-ي ل-ل-ق-رأء ،ك-ي-ف
من يق ويهتم بسسوق الفن ،مع العلم أان تقييم
سصتع Èعن نفسصك؟
أاعمال الفنان بامكانها أان تكون ‘ فÎة حياته
أاو بعد رحيله عن ا◊ياة ،فهو أاسساسسا ‘ حاجة
^^ ع-ك-اشص-ة طالبي :ول -دت سس-ن-ة 1947
إا ¤التواضسع ‘ حياته.
با◊راشش با÷زائر العاصسمة ،انتقلت ‘ سسن

الـ 17إا ¤اŸدية بقرية بن شسيكاو ،وكنت مولعا
بالرسسم وباأللوان منذ صسغري  ،ففي سسنة 1964
كانت بداية تعليمي ،أانا الفنان العصسامي على
ي -دي ال -رسس -ام ال -ك-ب Òق-رط-ب-ي ع-ل-ي ،ال-ذي ل-ه
الفضسل ‘ تلقيني كل ما كان يعرفه .لكن وقبل
الن- -طÓ- -ق ‘ ال -ت -ك -وي -ن ك -انت ل -ن -ا ه -و و أان -ا
ﬁادث -ات م-ط-ول-ة ح-ول ال-ف-ن ال-ع-اŸي بصس-ف-ة
خاصسة ورواده والفن ا÷زائري بصسفة خاصسة
واألسسماء الÓمعة أامثال رسسيم و بوزيد الذين
كنت أاسسمع عنهم فقط و هذا Ÿدة  6أاشسهر.
و‘ سس - -ن- -ة  1967اشس-ت-غ-لت ب-ال-ت-دريسش ،م-ع
مواصسلتي للرسسم ،إاذ كنت انطلقت ‘ حقبة
رسس -وم -ات م -ا ب -ع-د ال-ط-ب-ي-ع-ة .و‘ سس-ن-ة 1968
ال -ت -ق -يت ب -ال -ف-ن-ان ال-ك-بÒ
إاسس -ي-اخ-م ال-ذي شس-ج-ع-ن-ي
ع -ل -ى ت -ن -م -ي -ة م -وه-ب-ت-ي
وم - -واصس - -ل - -ة ال - -ت - -ق- -دم
واك -تشس -اف ع -ا ⁄ال -ف-ن
التشسكيلي ،ألنخرط ‘
نفسش العام ‘ ال–اد
ال- -وط -ن -ي ل -ل -ف -ن -انÚ
ال -تشس -ك -ي -ل-ي Úوك-نت
أاصسغر عضسو حامل
ل-ل-ب-ط-اق-ة رقم .59
‘ سس- - - -ن- - - -ة 1969
شس-اركت ب-أاعما‹
‘ اŸه- - -رج- - -ان
اإلفريقي الذي
احتضسنته
ا÷زائر.
ك- - - - - -ان أاول
معرضش فني للوحاتي ‘
سسنة  1970ن والتي نشسر عليها مقال مطول
‘ جريدة ““الشسعب““ ،تÓها بعد ذلك العديد من
اŸعارضش ،كان آاخرها معرضس Úأاواخر هذه
السس -ن -ة ،األول ب -ف -ن -دق األوراسس -ي و ق-اع-ة اب-ن
زيدون برياضش الفتح.
كما كانت ‹ مسسÒة مهنية كمدرسش للفنون
Óسساتذة ،و بثانوية
ا÷ميلة باŸعهد العا‹ ل أ
ال -ب -ن -ات ب -خ -روب -ة ،وت -ك -وي -ن ال-دف-ع-ات األو¤
ألسساتذة الرسسم ،وكذا مدرسش ‘ مدرسسة
الفنون ا÷ميلة ،قبل أان أافتح سسنة  1982ورشسة
للخزف الفني.
^ هل هناك هوأيات أخرى غ Òألرسصم ؟

^^ ق -مت ب -إاصس -دار ع -ل -ى حسس-اب-ي اÿاصش
بطاقات بريدية مرسسومةŸ ،دة عشسر سسنÚ
بداية من سسنة  ،1982كما كانت ‹ Œربة مع
اÿزف الفني والفسسيفسساء والنحت ناهيك عن
هوايتي اŸفضسلة كجامع للتحف والتي أاحÎفها
منذ  40سسنة ،إاذ أاصسبحت مولع بجمع اللوحات
الفنية والكتب واıطوطات القدÁة وا◊لي
و غÒها من التحف ،األمر الذي تطلب مني
بحث متواصسل و مسستمر عن تاريخها ومؤولفها

لروقة ألفنية وفضصاءأت
^ وماذأ عن أ أ
أل -ع -رضس ،ه -ل ه -ي م -ت-وأج-دة وم-ت-وف-رة
بكÌة ؟

أاو كاتبها وكيفية ترميمها وحفظها ح Úتكون
‘ حالة مزرية.
وهذه اŸعلومات القّيمةŒ ،عل من جامع
ال -ت -ح -ف مصس -درا م -وث-وق-ا Áك-ن ل-ل-م-ؤوسسسس-ات
العمومية السستعانة برأايه ‘
ح- -ال- -ة ع- -زم- -ه -ا ع -ل -ى
اقتناء بعضش اللوحات أاو
ال-ت-ح-ف ال-ف-ن-ية ،هذا ‘
غياب اıتصس ‘ Úهذا
اÛال.
^ ك- -ي- -ف ت- -رون وأق -ع
ألفن ألتشصكيلي ،أليوم؟

^^ كان هناك ‘ ما مضسى الرواق
الوطني للفن التشسكيلي الذي فتح أابوابه سسنة
 1964ب -ال -ع -اصس -م -ة ،وك-انت –ت إادارة ح-زب
جبهة التحرير الوطني ،وقد كان الرواق فضساًء
ب-ام-ت-ي-از ل-نشس-اط-ات م-ك-ث-ف-ة ومتعددة ،سسمحت
ل -ك-ب-ار ال-ف-ن-ان Úا÷زائ-ري Úم-ن ال-ت-واصس-ل م-ع
ا÷م-ه-ور ال-ع-ريضش ال-ذي ك-ان ي-ب-دي اه-ت-م-ام-ا
السسؤوال يبقى مطروحا وينتظر اإلجابة.
وال -ي-وم وب-ال-رغ-م م-ن ت-ع-دد وسس-ائ-ل اإلعÓ-م هائ Óبكل ما هو فن راقي وإابداع.
واليوم ،نرى هذا الفضساء الذي سساهم ‘
اŸرئية و السسمعية و اŸكتوبة و كÌة عناوينها
وقنواتها ،يبقى اإلŸام اإلعÓمي بواقع الفنان نشسر صسيت الفن التشسكيلي ،مهمشش نوعا ما،
وهو اآلن مغلوقا ل أاعرف ما حل به ،لكن
ال -تشس -ك -ي -ل -ي ضس-ع-ي-ف-ا ج-دا ،ح-ت-ى أان
ه -ن -اك ال -ع -دي -د م -ن األروق -ة
اÛت- -م- -ع ال- -ذي ك- -ان م- -واظ -ب -ا ‘
اÿاصسة التي ل
السس-ت-ي-ن-ي-ات والسس-ب-عينيات على تتبع
ي Ó- -م ع - -ل - -ي - -ه- -ا
كل النشساطات الفنية والتطلع إا¤
لهتماماتها
أاع -م -ال ال -ف-ن-ان Úوإا ¤أاخ-ب-اره-م،
ب-ال-رب-ح ال-ت-جاري،
ف -ق -د ه -ذا اله-ت-م-ام ،ب-ل أاصس-ب-ح
ل -ك -ن ي -ب -ق -ى ال-ل-وم
يفتقر إا ¤اŸعرفة باÛال.
ق - - -ائ - - -م - - -ا ع- - -ل- - -ى
وأايضس- -ا وب- -ع- -د أان ” إاصس -دار
السس-ل-ط-ات ال-عمومية
قانون الفنان ،الذي ورد مؤوخرا
واŸسسؤوول Úالذين ل
‘ ا÷ريدة الرسسمية ،والذي
يسسعونا للنهوضش بالفن
ي-ع-د خ-ط-وة اي-ج-اب-ي-ة و دل-ي-ل
ال- -تشس- -ك- -ي -ل -ي وإاقصس -اء
على اهتمام ا◊كومة بالفن
ال -ع -دي -د م -ن األسس -م -اء
و بأاهله ،بالرغم من أانه ⁄
ال Ó-م -ع -ة وال -ك -بÒة م -ن
يتم السستعانة بكل الفنانÚ
ال -ع-روضش واŸشس-ارك-ة ‘
لصسياغته ،أاو اسستشسارتهم،
اÙاف - -ل ال - -وط - -ن - -ي - -ة و
ك- -ل ‘ ت- -خصسصس- -ه ،ح- -ول
الدولية.
انشس -غ -الت -ه -م و ت-ط-ل-ع-ات-ه-م
اŸسستقبلية.
^ م- -ا ه- -ي أل -نصص -ي -ح -ة
^ ه - -ل ي - -وج - -د أل - -ي - -وم سص - -وق ل - -ل- -ف- -ن ألتي قد يقدمها عكاشصة للجيل ألصصاعد
من ألفنان ÚألتشصكيلÚ؟
ألتشصكيلي ‘ أ÷زأئر؟

^^ كان هناك ‘ ما سسبق
ال–اد ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -ف -ن -انÚ
التشسكيل 1968-1964 Úوهي
هيئة تهتم باÛال فقط ،وقد
ك -ان ل -ه -ا صس-يت واسس-ع و م-واك-ب-ة
ف -ع -ال -ة ل -ك -ل ال -نشس-اط-ات ال-ف-ن-ي-ة
الدولية والوطنية و كانت مكونة
من  85فنانا وفنانة ،لهم اهتمام
ق- -وي ب- -ك- -ل واردة وشس- -اردة ‘ ذات
اÛال ،ويسس- -اه- -م- -ون ب- -فضس -ل
م - -ع - -ارضس - -ه - -م و ل - -وح - -ات- -ه- -م
وإابداعاتهم و“ثيلهم للجزائر
Óسسف ،ل
^^ ل أ
‘ اÙاف- - - -ل ال- - - -دول - - -ي - - -ة،
–تكم ا÷زائر على
يشس- -ارك -ون ب -ط -ري -ق -ت -ه -م ‘
سسوق للفن ،يتم بيع
معركة البناء والتشسييد و‘
ال ّ-ل -وح-ات ف-ق-ط ع-ن
مرحلة ما بعد السستقÓل،
ط- - -ري- - -ق ال- - -ف - -ن - -انÚ
وكان اإلعÓم ا÷زائري و
أان - -فسس- -ه- -م ،وه- -م م- -ن
ب -ال -رغ -م م -ن ق -ل -ة ع -دده
ي -ح-ددون األسس-ع-ار دون
م- - - -ت- - - -ت- - - -ب- - - -ع و‘ ك- - - -ل
أان تكون لها أاسسقف أاو
التظاهرات.
حدود أاو معاي Òوإاحكام.
أام -ا ال -ي -وم ،ف -ه -ن -اك
إاذا أاردنا أان يكون سسوق
اإل–اد الوطني للفنون
للفن با÷زائر ،ل بد من
وال -ث -ق-اف-ة ي-ج-م-ع بÚ
تنظيم مزادات علنية وأان
أاه - - - - - -ل اŸسس- - - - - -رح،
ت -وج -د أاروق-ة م-ت-خصسصس-ة و
والسس-ي-ن-م-ا و ال-تمثيل
اختصساصسي Úوجامعي –ف
واŸوسسيقى واألدب،
ون- -ق- -اد وأاعÓ- -م م -ت -خصسصش،
وال -ف -ن ال -تشس -ك -ي -ل -ي وال -غ -ن-اء
فليسش للفنان أان يقّيم أاعماله
وغÒها من الفنون ،فكيف لكل هذه الفعاليات
أان تلتقي وتناقشش أاوضساع الفنان ،فإان اŸشساكل ب -ن -فسس -ه ،ه -ذا إاج -راء خ -اط -ئ ،ف -ه -و م -ط-الب
واŸطالب و األجواء والذهنيات تختلف من ب -اإلب -داع واإلن -ت -اج وت -ق -د Ëأاع -م -ال -ه ال -ف-ن-ي-ة
›ال إا ¤آاخر ،فكيف لهيئة أان تلم بكل هذا؟ للجمهور ،فليسش عليه أان يبحث عن الشسهرة بل

^^ اإن الفنان التشسكيلي يكد كثÒا قبل اأن
يقدم لوحاته للجمهور ،فاŸوهبة وحدها ل
تكفي ،اŸهنة تعلم وتتقن من خÓل الدروسش،
التطبيق ،زيارة اŸعارضش ،اŸتاحف ،وخاصسة
اŸمارسسة حتى يتسسنى التحكم ‘ التقنيات.
‘ حالتي اÿاصسة ،بداأت مشسواري الفني
ب -ال -ت -اأق -ل -م اأول م -ع ال -ط -ب -ي -ع -ة ،واŸن-اظ-ر،
وال- -ط- -ب -ي -ع -ة اŸي -ت -ة ،ال -ب -ورتÒه -ات ،جسس -م
الإنسسان..-دون اأن اسستثني دراسسة التفاصسيل،
وال- -ت- -ق- -ن- -ي -ات اŸت -ع -ددة ..ه -ذا ه -و ط -ري -ق
النطÓقة وبعدها Áكن للفنان اأن يتحرر و
ي -ط -ل -ق ال -ع -ن -ان ÿي-ال-ه ،واأن ت-غ-ن-ي وت-رقصش
الأل -وان وت -ل -ه -م -ه م -وضس -وع رسس -م -ه ،ف -ع -ل -ي-ه
بالتواضسع ،والتواصسل اŸسستمر مع جمهوره،
والسس-ه-ر ع-ل-ى ال-ت-ك-وي-ن اŸت-واصس-ل والطÓ-ع
على كل ما هو جديد وﬂتلف ‘ عا ⁄الفن
التشسكيلي ،مع عدم التمسسك مطول ‘ رسسم
نسسخ لأعمال كبار الفنان ،Úفهذا يوؤثر سسلبا
على اŸوهبة والأسسلوب.

اأ’ربعاء  06جانفي  2016م
الموافق لـ  25ربيع اأ’ول 1437هـ
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إاتحأد الحراشس يختتم تربصس تيبأزة غًدا

هواري فرحأني لـ «الشسعب»:

ششارف يدخل ’عبيـ ـه أاج ـواء
مب ـ ـاراة الك ـ ـ ـأاسس ويط ـ ـ ـ ـالب
اإ’دارة بضش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم مه ـ ـاجـ ـ ـم
يختتم ،غدا ،إاتحأد الحراشس
تربصسه التحضسيري بتيبأزة،
تحسسبأ لمرحلة العودة من
البطولة ومبأريأت الدور الـ 16
لمنأفسسة كأأسس الجمهورية
حيث اسستغل المدرب شسأرف
لعأدة ضسبط تشسكيلة
الفرصسة إ
الفريق.

عمار حميسسي

اأجرى الفريق مباراتين وديتين
خÓل تواجده بتيبازة اأمام نادي
ب -واسش -م -اع -ي -ل واإت-ح-اد ح-ج-وط
ح- -يث اسش -ت -غ -ل شش -ارف ه -ات -ي -ن
ال- -م- -ب -ارت -ي -ن ’إي -ج -اد ال -ح -ل -ول
المناسشبة من اأجل رفع مسشتوى
الخطوط الثÓث .قام المدرب
ب -ع -م -ل ن -فسش -ي ك -ب-ي-ر ل-ت-حضش-ي-ر
’ع-ب-ي-ه ل-م-واج-ه-ة ال-ك-اأسس اأم-ام
ف- -ري- -ق ات- -ح- -اد ال -ك -رم -ة وه -ذا
ل-ت-ف-ادي سش-ي-ن-اري-و م-باراة مغنية
بعد اأن كان الفريق قريبا من
م -غ -ادرة ال -م -ن -افسش -ة م-ن ال-دور
ا’أول ف -ي سش -اب -ق -ة ل-م ي-ع-ه-ده-ا
عششاق «الصشفراء» .
وي-دخ-ل ال-ف-ري-ق م-ب-اشش-رة بعد
عودته من تيبازة اأجواء مباراة
ال- -ك- -اأسس ال- -ت -ي سش -ت -ج -ري ،ي -وم
فرانسسوا براتشسي:

ال -ج -م -ع -ة ،ب -م-ل-عب ال-م-ح-م-دي-ة
وي-ن-ت-ظ-ر اأن ي-ق-دم ال-ف-ريق فيها
مسش -ت -وى ي -وؤك -د ن -ج -اح ت -ربصش -ه
بتيبازة وا’أنصشار من جهتهم لم
ي -ك -ت -ف -وا ب -ا’ن-تصش-ار و ي-ري-دون
ظ -ه -ور زم Ó-ء ب -وقشس ب-مسش-ت-وى
فني مقنع.
من جهة اأخرى ،ما تزال ا’أمور
ت - -راوح م - -ك - -ان - -ه- -ا ب- -خصش- -وصس
ا’سش -ت -ق -دام -ات رغ -م م -رور 20
ي- - -وم- - -ا ع- - -ن اف- - -ت- - -ت- - -اح سش - -وق
ا’نتقا’ت الششتوية وهو ما دفع
ب-م-ح-ب-ي ال-ف-ري-ق ل-ط-رح ال-عديد
م- - -ن ال- - -تسش - -اوؤ’ت ب - -خصش - -وصس
السشبب.
ك -ان ال -م -درب شش-ارف ق-د ط-لب
م -ن اإدارة ال -ف-ري-ق ال-ت-ع-اق-د م-ع
مهاجم صشريح لتدعيم الهجوم
الذي عانى كثيرا خÓل الفترة
ال -م-اضش-ي-ة ب-ع-د ت-راج-ع مسش-ت-وى
الÓعب مزيان الذين كان يعّول
ع-ل-ي-ه ل-ق-ي-ادة ال-قاطرة ا’أمامية
ب-ع-د رح-ي-ل ع-ب-ي-د اإل-ى م-ول-ودية
الجزائر.
ولم تجد اإدارة الفريق لحد ا’آن
ضش -ال -ت -ه-ا ف-ي سش-وق ا’ن-ت-ق-ا’ت
خ -اصش -ة اأن م -ع -ظ -م ال Ó-ع -ب -ي -ن
م-رت-ب-ط-ون ب-ع-ق-ود م-ع اأنديتهم،

سش-ن-ح-اول ت-رت-يب ا’أم-ور وت-حسش-يسس
الÓعبين خاصشة بالوضشع الذي يمر
به حاليا النادي .الفريق ما يزال في
السشباق في منافسشة كاأسس الجزائر
وهو ما يمثل تحديا ثانيا مهما».
وي -ع-ت-ب-ر ب-راتشش-ي ،ال-م-درب السش-اب-ق
ل - -م - -ول - -ودي - -ة ال - -ج - -زائ- -ر وشش- -ب- -اب
قسش -ن -ط -ي -ن -ة ،ث -الث م -درب لسش -ري -ع

الكرة الطأئرة ( اإنأث):

أاسشعى لحصشد اأ’لقاب مع ششبيبة القبائل ...

حاوره :محمد فوزي بقاصص
«الشس- -عب» :اأول ه -ن -ي -ئ -أ
لك التعأقد مع الكنأري
ب- -ع- -دم- -أ ط- -أل مسس -لسس -ل
ت -غ -ي -ي -رك الأج -واء م-ن
فريق اأمل الأربعأء؟

م -م -ا صش -عب م -ن م -ه -م -ت -ه-ا ف-ي
اإيجاد الÓعب المناسشب.
نغيز يدرج بن علجية في
قأئمة المحليين
تلقى ’عب اإتحاد الحراشس بن
علجية ضشمانات بتواجده ضشمن
ق -ائ -م -ة ال Ó-ع -ب -ي -ن ال-م-ح-ل-ي-ي-ن
المعنية بالتربصس الذي سشيجري
في نهاية الششهر الحالي تحت
اإششراف المدرب غوركوف رفقة
عدة عناصشر جديدة على غرار
مرزوقي من «العميد» و ’عب
الششباب نياطي.
رغم اأن التواجد مع المنتخب
ا’أول يبقى حلما صشعب المنال
ب -ال -نسش -ب-ة لÓ-عب ،اإ’ اأن ت-ل-ق-ي
دع-وة ال-م-ن-ت-خب ال-م-ح-ل-ي يبقى
اأم- -را م- -ه- -م- -ا ف- -ي مسش- -ي -رت -ه و

يششجعه على العمل اأكثر خÓل
الفترة المقبلة لتحسشين مسشتواه
من خÓل ا’حتكاك مع اأفضشل
العناصشر في البطولة .
ل-م ت-تضش-ح ال-روؤي-ة ب-خصش-وصس
تواجد ’عبين اآخرين من اتحاد
الحراشس مع المنتخب المحلي
بما اأن الحارسس ششعال سشيكون
م- -ع- -ن- -ي- -ا ب- -ت- -ربصس ال- -م -ن -ت -خب
ا’أولمبي ،نهاية الششهر الحالي
اأيضشا.

الشسبأب السسعودي

بن يطو يلتحق
رسشميا بالنادي

غ-ل-ي-زان ،م-ن-ذ ب-داي-ة ال-م-وسش-م ،ب-عد
عمر بلعطوي و بن يلسس الذي تنقل
ال- -ى اإت- -ح- -اد ب- -ل- -ع -ب -اسس (ال -راب -ط -ة
الثانية).
وف- -ي ال- -دور ال -ق -ادم م -ن م -ن -افسش -ة
السش -ي -دة ال -ك -اأسس ،سش -ي -واج -ه سش-ري-ع
غ- - -ل- - -ي - -زان خ - -ارج ال - -دي - -ار ن - -ج - -م
الدحموني.

حيث إاتفقنا معه على التكفل بالفريق
الوطني وتحضشيره مع وضشع أاهداف
واضشحة ».من جهته ،عبر المدرب
الوطني الجديد ،محمد أامين بلعسشل
عن سشعادته بتعيينه على رأاسس الفريق
الوطني للسشيدات.
وصشرح« :اتصشل بي رئيسس الفديرالية
لÓ-شش-راف ع-ل-ى ال-ف-ري-ق .م-ح-ادثاتنا
ك -انت م -ث -م -رة وج -رى ا’ت-ف-اق ع-ل-ى
اه -داف م -ن -ه -ا ،ت -حضش-ي-ر ال-تشش-ك-ي-ل-ة
ل- -ل- -دورة ال- -م- -ؤوه- -ل- -ة ال -ى ا’ل -ع -اب
ا’ول -م -ب -ي -ة ب -ري -و .ه -و ت -ح-د ج-دي-د
سش-أاح-م-ل-ه م-ح-م-ل ال-ج-د ،م-ع السش-ع-ي
أ’كون في المسشتوى المطلوب والثقة
الموضشوعة في ششخصشي».
ويعتبر محمد أامين بلعسشل ( 49سشنة)

مسش- -تشش- -ارا ف -ي ال -ري -اضش -ة وم -ك -ون.
وي -درسس ح -ال -ي -ا ب -ال -م-ع-ه-د ال-ع-ال-ي
لتكنولوجيات الرياضشة بعين البنيان (
الجزائر العاصشمة).
وخ Ó-ل مشش -واره ال -ت -دري -ب-ي ،أاشش-رف
ع-ل-ى ق-ي-ادة ع-دة ان-دي-ة وط-ن-ي-ة ،ك-ما
درب الفريق الوطني النسشوي (-2003
 ،)2005قبل خوضشه تجربة بالعربية
السشعودية لمدة سشت سشنوات.
وع- -ن- -د ع- -ودت- -ه ال- -ى أارضس ال- -وط -ن،
اشش -ت -غ -ل ب -ل -عسش -ل م -ع ن -ادي ال-ب-ل-ي-دة
(إاناث) سشنة  2011وأانهى الموسشم مع
رج -ال ن -فسس ال -ف -ري -ق .وف -ي م -وسش-م
 ،2013-2012اأشش - - - -رف ال - - - -م- - - -درب
ال-وط-ن-ي ال-ج-دي-د ع-ل-ى ن-ادي الششلف
(ذكور).

ه-واري ف-رحأني :ششكرا
لك ،اأن - - -ا ج - - -د سش - - -ع - - -ي - - -د
’ل -ت -ح -اق -ي ب -ف -ري -ق ك -ب -ي-ر
وغ -ن -ي ع -ن ال-ت-ع-ري-ف م-ث-ل
ششبيبة القبائل فهذا ا’أمر
يشش- - -ع- - -رن- - -ي ب- - -ال- - -ف- - -خ- - -ر
وا’ع- -ت- -زاز ،ل- -ق -د حسش -مت
منذ مدة في اأمر التحاقي
ب- -الشش- -ب- -ي- -ب- -ة ب -ال -رغ -م م -ن
ال- -ع- -روضس ال -ك -ث -ي -رة ال -ت -ي
ت-ه-اط-لت ع-ل-ي م-نذ عودتي
من السشنغال مع المنتخب
ا’أولمبي ،كل ا’أمور جرت
بششكل عادي واأمضشيت على
ع- -ق- -د م- -دت- -ه م- -وسش- -م- -ي -ن
ونصشف ،واأنا جد فخور لما
وصش- -لت اإل- -ي- -ه ال -ي -وم’ ،أن -ه
ثمرة عمل كبير وتضشحيات.
^ لكن لدينأ معلومأت
توؤكد بأأنك حسسمت اأمر
ت- - -ن - -ق - -لك اإل - -ى شس - -ب - -أب
ب -ل -وزداد ،ك -ي -ف غ-ي-رت
وجهتك؟
^^ ف- -ي ال- -م- -ب- -اراة ال -ت -ي
واج-ه-ن-ا ف-ي-ه-ا ف-ريق ششبيبة
القبائل ،كنت تحت ضشغط
رهيب للغاية ،وهناك قيل
ال -ك -ث -ي -ر م-ن ال-كÓ-م بشش-اأن
ال-ت-ح-اق-ي بشش-ب-ي-بة القبائل،
وب-ع-د ن-ه-اي-ة ال-ل-ق-اء بلغتني
اأخ- -ب- -ار ت -وؤك -د ب -اأن م -درب
الشش- -ب- -ي- -ب- -ة «ب- -ي- -ج- -وت- -ا» ’
يريدني في فريقه’ ،أنه لم
يقتنع بمردودي واأدائي في
ذلك ال-ل-ق-اء ،ي-وم-ه-ا ت-اأثرت
ك -ث -ي -را ل -م -ا سش -م -عت ،ل-ك-ن
بعدها جاءني ا’تصشال من
ششباب بلوزداد واتفقنا على
كل ا’أمور ،لكن بعد ذلك
اأصش - -ر «ح - -ن - -اشش - -ي» ع - -ل- -ى
خدماتي عندما كان ياأتي
يوميا تقريبا للحديث معي
وق -لت ل -ه ع -ن م-ا سش-م-ع-ت-ه،
لكنه نفى ذلك موؤكدا باأن
«ب-ي-ج-وت-ا» م-درب م-ح-ت-رف

وم- -ح- -ت- -رم ول -م ي -ق -ل ذلك،
ب -ع -ده -ا اتصش -ل ب -ي م -درب
الشش-ب-ي-ب-ة واأخ-ب-رن-ي ب-اأن ما
اسشتمعت اإليه مجرد اششاعة
وف- -ق- -ط ،واأن- -ه ي- -رغب ف -ي
تواجدي في تششكيلته وهو
ا’أم - - -ر ال- - -ذي ح- - -ف- - -زن- - -ي
لÓ-ل-ت-ح-اق ب-الشش-ب-ي-ب-ة وك-ان
اختيار القلب ،وبالمناسشبة
اع - -ت - -ذر ل - -ف- -ري- -ق شش- -ب- -اب
ب - - -ل- - -وزداد ومسش- - -وؤول- - -ي- - -ه،
واأع- -ت- -رف ب- -اأن -ي اأخ -ط -اأت
كثيرا في حقهم واأرجو اأن
ي - -ت - -ف- -ه- -م- -وا ا’أم- -ر’ ،أن- -ي
اأمضش- -يت ع- -ن ق- -ن -اع -ة ف -ي
ال - -ك- -ن- -اري ول- -ب- -يت رغ- -ب- -ة
وال -دت -ي ال -ت -ي األ-حت ع-ل-ي
لÓ-إمضش-اء ’أصش-ح-اب ال-بذلة
الصشفراء والخضشراء..
^ مأ هي الأهداف التي
ت ّ- -و د ت - -ح - -ق - -ي - -ق- -ه- -أ م- -ع
الكنأري؟
^^ ف- -ي ح- -ق- -ي- -ق -ة ا’أم -ر
اأمضش - -يت ف - -ي الشش - -ب - -ي - -ب- -ة
ل-م-ع-ان-ق-ة ا’أل-ق-اب م-ع هذا
ال-ن-ادي ال-ك-ب-ي-ر ،وا’ل-تحاق
ب - -ال - -م - -ن - -ت - -خب ال- -وط- -ن- -ي
وتششريف الكرة الجزائرية
في ا’أولمبياد.
ب- -أل- -ح- -ديث ع- -ن
^

الأول- - -م- - -ب - -ي - -أد ت - -ك - -ون
الت-ح-أدي-ة ال-ج-زائ-ري-ة
ق- - -د ق- - -ررت ت- - -دع- - -ي - -م
ال- -م- -ن- -ت- -خب الأول -م -ب -ي
بÓ-ع-ب-ي-ن م-ن ال-م-نتخب
الأول ،األسست م- -ت -خ -وف -أ
من تضسييع مكأنك؟
^^ ’ اأبدا ’ ،اأخششى هذا
ا’أم-ر ه-دف-ن-ا ع-ن-د ال-ت-ن-قل
اإل -ى السش -ن -غ -ال ك-ان ال-ع-ودة
ب -ورق -ة ال-ت-اأه-ل اإل-ى «ري-و»،
وال -ح -م -د ل -ل -ه ت -م -ك -ن-ا م-ن
القيام بذلك واأدينا مسشيرة
اسش- -ت- -ث- -ن- -ائ- -ي- -ة وم- -ث- -ال -ي -ة،
ول Ó-أسش -ف اأن -ن-ا فشش-ل-ن-ا ف-ي
ال -ع-ودة ب-ال-ت-اج ال-ق-اري م-ن
هناك ،ا’آن تدعيم منتخبنا
بÓعبين يفوقوننا خبرة هو
م -ن صشÓ-ح-ي-ات ا’ت-ح-ادي-ة
وهي صشاحبة القرار ا’أول
وا’أخير والفصشل فيه يعود
لها ،ما علينا نحن الجيل
ال -ذي ع -اد ب -ال -ت-اأه-ل سش-وى
ال- -ع- -م- -ل ب- -ج- -دي -ة ك -ب -ي -رة،
وشش-خصش-ي-ا سش-اأرك-ز ع-ل-ى ما
ينتظرني في فريق ششبيبة
ال-ق-ب-ائ-ل ،واأت-م-ن-ى اأن اأكون
ف- - -ي ال- - -مسش- - -ت- - -وى واأق - -دم
ا’إضش- - -اف - -ة ل - -ل - -م - -ن - -ت - -خب
ا’أولمبي.

تحويÓت:

يعÓوي يدعم صشفوف مولودية وهران

تعيين محمد أامين بلعسشل على رأاسس المنتخب الوطني
عين التقني محمد أامين بلعسسل،
مدربأ جديدا للمنتخب الجزائري
(سسيدات) للكرة الطأئرة ،حسسب مأ
أاكده رئيسس التحأدية الجزائرية
للعبة ،عقبة قوقأم.
وي-ع-وضس ب-ل-عسش-ل ف-ي ه-ذا ال-م-نصشب،
ال -م -درب السش -اب-ق ،ف-يصش-ل غ-رزول-ي،
ال - -ذي ات - -خ- -ذ ق- -رارا «م- -ف- -اج- -ئ- -ا»
با’نسشحاب ،بحسشب ا’تحادية.
وأاوضش -ح رئ -يسس ال-ه-ي-ئ-ة ال-ف-دي-رال-ي-ة:
«اسشتغربت اأ’مر وفي نفسس الوقت
خ- -يب ظ -ن -ي ،ق -رار غ -رزول -ي ،ال -ذي
حاولت بالطرق المهنية ا’تصشال به
ي -وم ال -خ -م -يسس ال -م -نصش -رم ل -ت -ق-دي-م
توضشيحات حول اسشتقالته ،إا’ أانه لم
يتجرأا على الرد سشواء على اتصشا’تي
الهاتفية أاو رسشائلي النصشية».
وأام -ام اسش -ت -ع -ج-ال-ي-ة ا’سش-ت-ح-ق-اق-ات
الدولية القادمة التي تنتظر المنتخب
ال-ج-زائ-ري سش-ي-دات ل-ل-ك-رة ال-ط-ائرة
خ Ó-ل سش -ن -ة  ، 2016سش -ي -م-ا ال-دورة
المؤوهلة لÓلعاب ا’ولمبية بريو دي
ج-ان-ي-رو ،ال-م-ق-ررة ب-ال-كاميرون ششهر
ف-ي-ف-ري ،إارت-أات ا’ت-ح-ادي-ة ،ا’تصشال
ب-ال-م-درب السش-اب-ق ل-لمنتخب النسشوي
( )2005 -2003محمد أامين بلعسشل.
واضشاف قوقام« :ا’سشتقالة المفاجئة
لغرزولي ،جعلتنا وبصشفة اسشتعجالية
ن-تصش-ل ب-ال-ت-ق-ن-ي ب-ل-عسشل ،بالنظر الى
المواعيد الرياضشية الدولية القريبة،

19

لقل من
لولمبي في كأأسس أامم إافريقيأ لكرة القدم أ
تأألقه الÓفت لÓنتبأه مع المنتخب ا أ
 23سسنة ،جعله محل اهتمأم الفرق الكبرى في البطولة« ،هواري فرحأني» ورغم وضسعيته
لربعأء الذي دخل معه في مشسأكل مع لجنة النزاعأت ،إال
الصسعبة مع فريقه السسأبق أامل ا أ
أانه توصسل إالى أارضسية اتفأق مع رئيسسه السسأبق «جمأل عمأني» ،وتعأقد مع الكنأري
لولمبي مبأشسرة بعد اإمضسأء عقده وعبر لنأ
لموسسمين ونصسف ،اتصسلنأ بÓعب المنتخب ا أ
عن سسعأدته الكبيرة بأللتحأق بألشسبيبة وتلبية رغبة والدته ،موضسحأ بأأنه سسيركز على
لولمبية بـ «ريو دي جأنيرو» البرازيلية ،في هذا الحوار:
عمله للتأألق في دورة الألعأب ا أ

«أاهدف إالى تحسشين ترتيب سشريع غليزان»

صسرح المدرب الجديد لسسريع
غليزان (الرابطة الجزائرية
الأولى لكرة القدم) ،فرانسسوا
براتشسي بأأنه متحمسس لرفع
هذا التحدي الجديد ،مشسيرا
اإلى اأن هدفه في الوقت الراهن
يتمثل في تحسسين النتأئج
الفنية لفريقه.
واأوضشح التقني الفرنسشي «اأنا اأمام
تحد مثير لÓإهتمام ،اإذ سشيسشمح لي
ب- -اإع- -ادة ب- -عث مشش- -واري ك- -م -درب.
سشريع غليزان يضشم طاقات كبيرة
وهدفي يتمثل في ا’رتقاء بالفريق»
اإلى مراتب جيدة.
وي -خ -ل-ف ب-راتشش-ي ( 64سش-ن-ة) ع-بد
ال -ك -ري -م ب -ن ي -لسس ،ال-مسش-ت-ق-ي-ل ي-وم
ال -ج-م-ع-ة ال-م-اضش-ي اح-ت-ج-اج-ا ع-ل-ى
الوضشع الذي يمر به النادي ،خاصشة
مع ا’ضشراب الذي ششنه الÓعبون،
ا’سش - - -ب - - -وع ال - - -م- - -اضش- - -ي ،بسش- - -بب
مسش -ت -ح -ق -ات -ه -م ال -م -ال -ي -ة ،ق -ب -ل ان
يسش-ت-اأن-ف-وا ال-ت-دري-ب-ات ،ي-وم ا’إث-ن-ين
الماضشي.
واأضشاف براتششي «مع الطاقم الفني،

العدد
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اأع - -ل - -ن ن - -أدي الشس - -ب- -أب
السس - -ع - -ودي ع - -ن ت - -ع - -أق - -ده
رسس -م -ي -أ ول -م-دة سس-ن-ت-ي-ن م-ع
ال-م-ه-أج-م ال-ج-زائ-ري م-حمد
بن يطو ،هداف نأدي وفأق
سسطيف.
وكتبت اإدارة الشسبأب على
صس -ف -ح -ت -ه -أ ال -رسس -م-ي-ة ع-ل-ى
‘‘تويتر‘‘ بأأنه اإضسأفة اإلى بن
ي-ط-و ف-قد  3اأيضس-أ م-ع صس-أنع
الأل-ع-أب ال-ب-رازي-ل-ي ك-أم-ي-لو
فريأسس.
وك -أن ال -م-ه-أج-م صس-أحب الـ
 26ع-أم-أ ق-د ال-ت-ح-ق ب-وف-أق
سس -ط -ي -ف ف -ي صس-أئ-ف-ة 2014
ق -أدم-أ م-ن م-ول-ودي-ة وه-ران
(ال -راب -ط -ة الأول-ى) ،وسس-ج-ل
 15هدفأ في  56مبأراة لعبهأ
م-ع تشس-ك-ي-ل-ة ‘‘ع-ين الفوارة‘‘
في مختلف المنأفسسأت.
وع - -رف ال - -وف- -أق م- -غ- -أدرة
لع-ب-ي-ن اث-ن-ي-ن اآخ-ري-ن اإلى
ال - -خ - -ل - -ي - -ج ف - -ي الصس- -أئ- -ف- -ة
المأضسية ويتعلق الأمر بكل
م-ن ف-ري-د م-ل-ولي (القأدسسية
السس-ع-ودي) واأك-رم ج-ح-ن-ي-ط
(العربي الكويتي).

أامضشى المهاجم نبيل يعÓوي ،أامسس ،على عقد
لمدة سشنتين ونصشف مع مولودية وهران قادما من
سشريع غليزان الذي تقمصس أالوانه لسشتة أاششهر
فقط ،بحسشب ما علم من إادارة النادي .ا
وكان يعÓوي ،الذي سشرحه الصشاعد الجديد إالى
حظيرة النخبة ،يوم ا’ثنين ،قريبا من ا’نضشمام
إالى اتحاد بلعباسس ،رائد بطولة الرابطة الثانية،
بطلب من مدربه الجديد عبد الكريم بن يلسس،
ولكن مسشيري النادي اعترضشوا على جلب الÓعب
ع -ل -ى خ -ل-ف-ي-ة ن-قصس ال-م-ن-افسش-ة ال-ذي ي-ع-ان-ي م-ن-ه
باعتبار أانه كان احتياطيا في السشريع.
وأاضشحى الÓعب اأ’سشبق لمولودية الجزائر ،ثاني
مسشتقدم في صشفوف مولودية وهران خÓل فترة
التحويÓت الششتوية الحالية بعد الطيب بن رملة
زميله السشابق في سشريع غليزان ،علما وأان فريق
عاصشمة الغرب الجزائري سشيششارك هذا الموسشم
ف-ي م-ن-افسش-ة ك-أاسس ال-ك-ن-ف-درال-ي-ة اإ’ف-ري-ق-ي-ة ل-كرة
القدم.

كأأسس الجزائر للمسسأيفة ( المرحلة الثألثة)

انتظار مششاركة  ٢٥٠رياضشي في الموعد

ينتظر مششاركة حوالي  250رياضشي في المرحلة
الثالثة من كأاسس الجزائر للمسشايفة لكل من فئتي
ا’كابر وا’واسشط (ذكور-اناث) يومي  8و 9
جانفي بقاعة حرششة حسشان بالجزائر ،بحسشب
ما علم من ا’تحادية الجزائرية للعبة.
وسش -تشش -ارك ف -ي ه-ذا ال-ح-دث ال-وط-ن-ي ا’ن-دي-ة
ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-راب-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة السشت ال-م-نضش-وي-ة
تحت لواء ا’تحادية وهي :الجزائر -عنابة -
سشطيف  -وهران -بلعباسس  -الششلف.
تنطلق المنافسشات باجراء التصشفيات ،ابتداء

م- -ن  09 ،00صش-ب-اح-ا ،ام-ا ال-ن-ه-ائ-ي-ات ف-ت-ق-رر
إاجراؤوها ابتداء من السشاعة .17 ، 00
ب-حسشب ال-ب-رن-ام-ج ال-ذي سش-ط-رت-ه ال-ه-ي-ئة ،فإان
ال -ي -وم ا’ول م -ن ال -م -ن -افسش -ات خصشصس ل -ف -ئ -ة
اأ’واسشط (ذكور-اناث) ،أاما اليوم الثاني فسشتقام
فيه منافسشات ا’كابر (ذكور -اناث) .وسشتكون
هذه المرحلة هي ا’خيرة من المنافسشة والتي
سش-ت-ح-دد ال-م-ت-وج-ي-ن ب-ال-ك-أاسس .ي-ذك-ر ان ف-ري-ق
مولودية الجزائر سشيطر على نتائج المرحلتين
ا’وليين لدى الفردي وحسشب الفرق أايضشا.

إ’ربعاء  ٠٦جانفي  ٢٠١٥م
إلموإفق لـ  ٢٥ربيع إأ’ول  ١٤٣٧هـ
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الله عليه وسشّلم ــ ذلك بقوله« :أانا نبي الرحمة» (رواه مسشلم).
فمن سشمات إلكمال
إلتي –ّلى بها إلنبي ـ
صشّلى إلله عليه وسشلّم ـ
ُخُ-لُ-ق إل-رح-م-ة وإل-رأإفة
ب-ال-غ ،Òت-ل-ك-م إل-رح-م-ة
إلتي صشارت له سشجيّة،
فشش- - - -م- - - -لت إلصش- - - -غÒ
وإل - - -ك - - -ب ،ÒوإŸؤوم- - -ن
وإل- -ك- -اف- -ر ،وإل- -ط- -ائ -ع
وإل- -ع- -اصش- -ي ،وإإذإ ك- -ان
إل -ن -اسش ع-ام-ة ب-ح-اج-ة
إإ ¤إلرحمة وإلرعاية،
فإان إلذي زل ووقع ‘
إŸعصش - -ي - -ة ب - -ح - -اج- -ة
خاصشة أإن نأاخذ بيده ’ أإن نÎكه وإقعا ،أإو
نهيل عليه إلÎإب فنكون عونا للششيطان عليه،
فعن أإبي هريرة رضشي إلله عنه قال :إإن رسشول
إلله ـ صشلّى إلله عليه وسشّلم ـ أإُِتَي برجل قد
ششرب إÿمر ،فقال« :إضشربوه ،فمنا إلضشارب
بيده ،وإلضشارب بثوبه ،وإلضشارب بنعله» ،ثم
قال« :بكتوه» ،فأاقبلوإ عليه يقولون :ما إتقيت
إل -ل -ه؟! م-ا خشش-يت إل-ل-ه؟! وم-ا إسش-ت-ح-ي-يت م-ن
رسشول إلله ـ صشلّى إلله عليه وسشلّم ـ ؟! فقال
ب -عضش إل -ق -وم :أإخ -زإك إل-ل-ه! ق-ال ’« :ت-ق-ول-وإ
هكذإ! ’ تعينوإ عليه إلششيطان ،ولكن قولوإ:
إللهم إغفر له ،إللهم إرحمه» (روإه أإبو دإود).
وسشÒة إل -ن -ب -ي ـ صش ّ-ل -ى إل -ل -ه ع-ل-ي-ه وسشّ-ل-م ـ
وأإح-ادي-ث-ه ع-ام-رة ب-رح-م-ت-ه م-ع إل-عصشاة ،تلكم
إلرحمة إلتي ’ تضشيق بضشعفهم وتقصشÒهم،
فإانهم بششر من بني آإدم ،وإلنبي ـ صشّلى إلله
عليه وسشّلم ـ يقول« :كل بني آإدم خطاء ،وخÒ
إÿطائ Úإلتوإبون» (روإه إلÎمذي).

’مل والّرجاء
ا أ

من هدي إلنبي ـ صشّلى إلله عليه وسشّلم ـ مع
إلعاصشي مهما إرتكب من ذنوب أإن نفتح له
أإبوإب إأ’مل وإلرجاء وإلطمع ‘ رحمة إلله
وعفوه ،فعن عبد إلرحمن بن جب - Òرضشي
إلله عنه  -عن أإبي إلطويل :ششط ٍ
ب إŸمدود
ّ
قال :إإنه أإتى إلنبي ـ صشلّى إلله عليه وسشلم ـ
فقال :أإرأإيت من عمل إلذنوب كلها ،و ⁄يÎك
منها ششيئا ،وهو ‘ ذلك  ⁄يÎك حاجة و’
دإجة (صشغÒة أإو كبÒة) إإ’ أإتاها ،فهل لذلك
من توبة؟! ،قال :فهل أإسشلمت؟ ،قال :أإما أإنا
فأاششهد أإن ’ إإله إإ’ إلله ،وأإنك رسشول إلله.
ق - -ال :ت - -ف - -ع- -ل إÒÿإت ،وتÎك إلسش- -ي- -ئ- -ات،
فيجعلهن إلله لك خÒإت كلهن ،قال :وغدرإتي
وفجرإتي؟ قال :نعم ،قال :إلله أإك ،Èفما زإل
يك Èحتى توإرى) (روإه إلطÈإ.)Ê

الّرفـــــــق

كان هدي إلنبي ـ صشلّى إلله عليه وسشلّم ـ مع
أإصشحاب إŸعاصشي إلرفق ،وكان يعظهم ويبÚ
ل -ه -م إ◊ك -م -ة إل -ت -ي شش -رع -ه-ا إل-ل-ه ‘ –رË
إ◊رإم ،فعن أإبي أإمامة  -رضشي إلله عنه -
قال :إإن فتى ششابا أإتى إلنبي ـ صشلّى إلله عليه
وسشّلم ـ فقال :يا رسشول إلله إئذن ‹ بالزنا،
ف-أاق-ب-ل إل-ق-وم ع-ل-ي-ه ف-زج-روه ،ق-ال-وإ :م-ه م-ه،
فقال رسشول إلله ـ صشلّى إلله عليه وسشلّم ـ
«إْدُنه» ،فدنا منه قريبا ،فجلسش ،قال :أإ–به
أ’مك؟ ،قال ’ :وإلله ،جعلني إلله فدإءك ،قال
صش-ل-ى إل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسش-ل-م« :و’ إل-ن-اسش ي-ح-ب-ونه
أ’مهاتهم» ،قال« :أإفتحبه ’بنتك؟» ،قال’ :
وإلله يا رسشول إلله ،جعلني إلله فدإءك ،قال:
«و’ إلناسش يحبونه لبناتهم» ،قال« :أإفتحبه
أ’ختك؟» ،قال ’ :وإلله ،جعلني إلله فدإءك،
ق -ال« :و’ إل -ن -اسش ي-ح-ب-ون-ه أ’خ-وإت-ه-م» ،ق-ال:
«أإفتحبه لعمتك؟» ،قال ’ :وإلله ،جعلني إلله
فدإءك ،قال« :و’ إلناسش يحبونه لعماتهم»،
قال« :أإفتحبه ÿالتك؟» ،قال ’ :وإلله ،جعلني
إل- -ل- -ه ف- -دإءك ،ق- -ال« :و’ إل- -ن- -اسش ي- -ح -ب -ون -ه
ÿا’تهم» ،ثم وضشع يده عليه وقال« :إللهم
إغفر ذنبه ،وطّهر قلبه ،وح ّصشن فرجه ،فلم
يكن بعد ذلك إلفتى يلتفت إإ ¤ششيء) (روإه
أإحمد).
وإإذإ كان إلعاصشي جاه Óوإرتكب إŸعصشية
وهو يظن جوإزها ،تلطف إلنبي ـ صشّلى إلله

هام جدا

عليه وسشلّم ـ معه باإ’نكار عليه و ⁄يعنفه ،فعن
معاوية بن إ◊كم إلسشلمي ـ رضشي إلله عنه ـ
قال :بينما أإنا أإصشلي مع رسشول إلله ـ صشلّى إلله
عليه وسشلّم ـ إإذ عطسش رجل من إلقوم ،فقلت:
يرحمك إلله ،فرما Êإلقوم بأابصشارهم ،فقلت:
وإُث ْ--ك َ-ل أإ ُuم -ي -اه (وإ َف ْ -ق -د أإم -ي ‹) ،م -ا شش-أان-ك-م
‹؟! ،فجعلوإ يضشربون بأايديهم على
تنظرون إإ s
أإف -خ -اذه-م ،ف-ل-م-ا رأإي-ت-ه-م يصش-م-ت-ون-ن-ي ل-ك-ن-ي
سشكت ،فلما صشلى رسشول إلله ـ صشلّى إلله عليه
وسشّلم ـ فبأابي هو وأإمي ما رأإيت معلما قبله و’
بعده أإحسشن تعليما منه ،فوإلله ما كهر( Êما
نهر Êو’ عبسش ‘ وجهي) ،و’ ضشربني ،و’
ششتمني ،قال صشلى إلله عليه وسشلم« :إإن هذه
إلصشÓة ’ يصشلح فيها ششيء من كÓم إلناسش،
إإ‰ا هو إلتسشبيح وإلتكب Òوقرإءة إلقرآإن» (روإه
مسشلم).
قال إلنووي :فيه بيان ما كان عليه رسشول
ÿلق
إلله ـ صشلّى إلله عليه وسشّلم ـ من عظيم إ ُ
إلذي ششهد إلله تعا ¤له به ،ورفقه با÷اهل،
ورأإف-ت-ه ب-أام-ت-ه وشش-ف-ق-ت-ه ع-ل-يهم .وفيه إلتخلق
ب -خ -ل -ق -ه صش -ل -ى إل -ل -ه ع -ل -ي-ه وسش-ل-م ‘ إل-رف-ق
با÷اهل ،وحسشن تعليمه وإللطف به ،وتقريب
إلصشوإب إإ ¤فهمه.
ومع أإن إلرفق هو إأ’صشل ‘ معاملة إلنبي ـ
صشّلى إلله عليه وسشلّم ـ للعاصشي إإ’ أإنه صشلوإت
إلله وسشÓمه عليه كان أإحيانا يغلظ ‘ إإ’نكار
على إلعاصشي Ÿصشلحة تربوية يرإها ،فعن عبد
إلله بن عمرو ـ رضشي إلله عنهما ـ قال :رأإى
إلنبي ـ صشّلى إلله عليه وسشّلم ـ علsي ثوبÚ
م -عصش -ف -ري -ن ،ف -ق -ال« :أإأإمك أإم-رتك ب-ه-ذإ؟»،
ق -لت :أإغسش -ل -ه-م-ا ،ق-ال« :ب-ل أإح-رق-ه-م-ا» ،و‘
روإية« :إإن هذه من ثياب إلكفار ف Óتلبسشهما»
(روإه مسش -ل -م) .إل-ث-ي-اب إŸعصش-ف-رة ل-يسشت م-ن
مÓبسش إلرجال ،وإإ‰ا تلبسشها إلنسشاء ،فإاذإ
لبسشها إلرجل تششبه باŸرأإة ،وقد لعن رسشول
إلله ـ صشلّى إلله عليه وسشلّم ـ إŸتششبه Úمن
إلرجال بالنسشاء ،ولعلها قد كانت من مÓبسش
إل- -روم أإو ف- -ارسش ،ف- -ل- -ذلك ق -ال« :م -ن ث -ي -اب
إلكفار» .بل رÃا بالغ إلنبي ـ صشلّى إلله عليه
وسشّلم ـ ‘ تأاديب إلعاصشي ،فهجره وأإمر إلناسش
ب- -ه -ج -ره ،إإن ك -ان ‘ ذلك مصش -ل -ح -ة ت -رب -وي -ة
للعاصشي نفسشه أإو Ÿن حوله ،كما حصشل مع
إلثÓثة إلذين ُخلفوإ ‘ غزوة تبوك ،مع إأ’خذ
‘ إ’عتبار إلعلم بأان تطبيق هذإ إلهجر وهذه
إلششدة يجب أإن تتم مع أإمن إلوقوع ‘ إلفتنة
Ÿن ُيطََبق عليه ذلك.

ال ّسشÎ

كÌت إل -نصش -وصش إل-ن-ب-وي-ة إل-ت-ي –tث ع-ل-ى
سش ÎإŸسشلم ،و–ذر من تتtبع عورإته وز’sته،
ومن ذلك قوله صشلsى إلله عليْه وسشلم« :مَن سشÎ
مسش- -لً- -م- -ا سشَ- -تَ- -ره إل- -ل -ه ي -وم إل -ق -ي -ام -ة» (روإه
إلبخاري) .قال إبن حجر عند ششرح قوله صشلى
إلله عليه وسشلمَ« :من سش Îمسشلًما» ،أإي :رآإه
على قبيحٍ فلم ُيظِهره ،أإي للناسش ،وليسش ‘
هذإ ما يقتضشي ترك إإ’نكار عليه فيما بينه
وبينه .وعن إبن عباسش  -رضشي إلله عنهما -
عن إلنبي ـ صشلّى إلله عليه وسشلّم ـ قالَ« :من
سشَتر عورةَ أإخيه إŸسشلم ،سش Îإلله عورته يوَم
ف عورة أإخيه إŸسشلم ،كششف
إلقيامة ،وَمن كشش َ
إلله عورته حتى يفضشحه بها ‘ بيته» (روإه
إبن ماجه) .وعن عقبة بن عامر رضشي إلله
عنه قال رسشول إلله ـ صشّلى إلله عليه وسشّلم ـ
«من علم من أإخيه سشيئة فسشÎها عليه سشÎ
إلله عليه يوم إلقيامة» (روإه أإحمد).

ألّتخاطب ب ÚأÓÿيا

هو نوع من إلتفاعل ب ÚإÓÿيا ،وهي
تسش- - -اع- - -د إإ’نسش- - -ان ع- - -ل - -ى إإ’حسش - -اسش
باÙيط إÿارجي وإلتفاعل معه ،وأإي
زي-ادة ‘ إلشش-ح-ن-ات إل-ك-ه-رو م-غ-ناطيسشية
إلتي يكتسشبها إ÷سشم تسشبب تششويششًا ‘
لغة إÓÿيا وتفسشد عملها‡ ،ا يصشيب
إإ’نسشان Ãا يعرف بأامرإضش إلعصشر مثل
إلشش-ع-ور ب-الصش-دإع وإل-ت-ق-لصش-ات إل-عضش-ل-ي-ة
وإل-ت-ه-اب-ات إل-ع-ن-ق وإل-ت-عب وإإ’رهاق ،إإ¤
جانب إلنسشيان وإلششرود إلذهني .ويتفاقم
إأ’مر إإذإ زإدت كمية هذه إŸوجات دون
ت -ف -ري -غ -ه -ا ،ف -تسش -بب أإورإم ً-ا سش -رط -ان-ي-ة
وÁك- -ن- -ه -ا تشش -وي -ه إأ’ج -ن -ة ،ل -ذلك وجب
إل-ت-خ-لصش م-ن ه-ذه إلشش-ح-ن-ات وت-ف-ري-غ-ها
خارج إ÷سشم بعيدإ ً عن إسشتخدإم إأ’دوية
وإŸسشكنات وآإثارها إ÷انبية.
و’ ب- -د م- -ن وصش -ل -ة أإرضش -ي -ة ل -ت -ف -ري -غ
إلششحنات إلزإئدة وإŸتوإلدة بها ،وذلك
ع-ن ط-ري-ق إلسش-ج-ود ل-ل-وإح-د إأ’ح-د ك-م-ا
أإمرنا ،حيث تبدأإ عملية إلتفريغ بوصشل
إ÷ب -ه -ة ب -اأ’رضش ف -ف -ي إلسش-ج-ود ت-ن-ت-ق-ل
إلششحنات إŸوجبة من جسشم إإ’نسشان إإ¤
إأ’رضش إلسش -ال -ب -ة إلشش -ح-ن-ة،وب-ال-ت-ا‹ ت-ت-م
عملية إلتفريغ ،خاصشة عند إلسشجود على
إلسشبعة إأ’عضشاء (إ÷بهة ،إأ’نف ،إلكفان،
إل -رك -ب -ت -ان وإل -ق-دم-ان) ،وب-ال-ت-ا‹ ه-ن-اك
سشهولة ‘ عملية إلتفريغ.
تب Úمن خÓل إلدرإسشات أإنه لكي تتم
عملية إلتفريغ للششحنات’ ،بد من إ’Œاه
نحو مكة ‘ إلسشجود ،وهو ما نفعله ‘
صش Ó-ت -ن -ا (إل -ق -ب -ل -ة) أ’ن م-ك-ة ه-ي م-رك-ز
إليابسشة ‘ إلعا .⁄وأإوضشحت إلدرإسشات
أإن إ’Œاه إإ ¤مكة ‘ إلسشجود هو أإفضشل
إأ’وضشاع لتفريغ إلششحنات بفعل إ’Œاه
إإ ¤م -رك -ز إأ’رضش ،إأ’م -ر إل -ذي ي -خ-لصش
إإ’نسش- -ان م -ن ه -م -وم -ه ل -يشش -ع -ر ب -ع -ده -ا
بالرإحة إلنفسشية.

١٦٩٢١

أسس ـ ـ ـرأر ألشّسف ـ ـ ـ ـ ـاء بالصس ـّـ ـ ـ ـ ـÓة

ل -ق -د ف -رضس ال -ل -ه ع -ل-ي-ن-ا
الصشÓة لتكون ششفاء لنا من
أام- -راضس ه- -ذا ال- -عصش -ر وك -ل
عصش - -ر ،وال - -ع- -ج- -يب أان ك- -ل
ح-رك-ة م-ن ح-رك-ات الصشÓة
ه- -ي ع Ó-ج Ÿرضس ن -فسش -ي أاو
جسشدي.
لقد صشsح عن إلنبي ـ صشلى
إلله عليه وسشلم ـ أإنه كان إإذإ
حزن من أإمر فزع إإ ¤إلصشÓة
(روإه أإح- -م- -د) .ك -م -ا أإن إل -ن -ب -ي
إلكر Ëـ صشلى إلله عليه وسشلم ـ أإكد ‘ عدة
مناسشبات أإن أإحب إأ’عمال إإ ¤إلصشÓة على
وق- -ت- -ه -ا ،وق -ال« :إع -ل -م -وإ أإن خ Òأإع -م -ال -ك -م
إلصشÓة» (روإه أإحمد).
فما هي إأ’سشرإر إلعلمية وإلطبية وإلنفسشية
إلكامنة ورإء هذه إلعبادة إلعظيمة إلتي هي
عماد إلدين؟
إإّن توقيت إلصشلوإت إÿمسشة Ãا يتوإفق مع
بزوغ إلفجر وششروق إلششمسش وزوإلها وغيابها
وغياب إلششفق تتوإفق مع إلعمليات إ◊يوية
للجسشم‡ ،ا يجعلها كاŸنظم ◊ياة إإ’نسشان
وعملياته إلفيزيولوجية.
فعند أإذإن إلصشبح وإلذي يعت Èبدإية بزوغ
إل -ف -ج -ر ي -ب -دأإ إإف -رإز إل -ك -ورت-ي-زون ‘ إ÷سش-م
با’زدياد ،كما يتÓزم مع إرتفاع ‘ ضشغط دم
إ÷سشم ‡ا يششعر إإ’نسشان با◊يوية وإلنششاط
‘ هذإ إلوقت .و‘ وقت إلفجر تكون نسشبة
غ- -از إأ’كسش- -ج Úم- -رت- -ف- -ع -ة ‘ إ÷و ،ونسش -ب -ة
مرتفعة من غاز إأ’وزون أإيضشًا ،وإلذي ينششط
إلدورة إلدموية وإ÷هاز إلعصشبي وإلعضشلي.
أإما عند صشÓة إلعششاء فيفرز إ÷سشم مادة
إŸيÓتوئ ،Úإلتي تؤودي إإ ¤إسشÎخاء إ÷سشم
وت -ه-ي-ئ-ت-ه ل-ل-ن-وم ،و‘ ه-ذإ إل-وقت ت-أات-ي صشÓ-ة
إل-عشش-اء ل-ي-خ-ت-م ب-ه-ا إŸؤوم-ن صش-ل-وإت-ه إل-ي-وم-ية
ويخلد بعدها للنوم.
من إلكششوفات إ◊ديثة عن أإسشرإر إلصشÓة
أإنها وقاية من مرضش إلدوإ‹ بسشبب إ◊ركات
إل -ت -ي ي -ؤودي -ه -ا إŸؤوم -ن ‘ صش Ó-ت -ه م -ن رك -وع
وسشجود ،وإلتي Œدد نششاط إلدورة إلدموية
وت -ع -ي -د ت -ن -ظ -ي-م ضش-غ-ط إل-دم ‘ ك-اف-ة أإج-زإء
إ÷سشم.

’Áان وال ّصش Ó- -ة ل- -عÓ- -ج آا’م
ا إ
اŸفاصشل والظّهر
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إلعدد

هذه إلصشفحة –توي على آإيات قرآإنية كرÁة
وإحاديث نبوية ششريفة ،إلرجاء إ◊فاظ عليها
وحمايتها من إلتدنيسش .وششكرإ

مواقيت الصشÓة

إأ’صشل فيمن رأإى إŸنكر أإن يقوم باإ’نكار
على فاعله مع إلسش Îعليه وعدم إلتششه Òبه،
Ÿا ورد ‘ قصشة ماعز رضشي إلله عنه أإن إلنبي
ـ صشّلى إلله عليه وسشّلم ـ قال لرجل من أإسشلم
يقال له هزإل« :يا هزإل لو سشÎته بردإئك
لكان خÒإ ً لك» (روإه إلطÈإ .)Êفهذإ فيمن
 ⁄يكن ›اهرإ باŸعصشية ،فإاذإ كان ›اهرإ
وم-ف-ت-خ-رإ ب-اŸعصش-ي-ة ف-إان-ه ي-ج-وز إلكÓم عنه
لردعه وردع غÒه حتى ’ تنتششر إلذنوب و’
ُي- -ت- -ه -اون بشش -أان إŸعصش -ي -ة .ق -ال إ◊اف -ظ ‘
إلفتح :وقد ذكر إلنووي أإن من جاهر بفسشقه
أإو بدعته جاز ذكره Ãا جاهر به ،دون ما ⁄
يجاهر به.
’ ششك أإن إŸذنب وإلعاصشي له حق على
›تمعه ،يتمثل ‘ نصشحه وتقو Ëإعوجاجه
ب -أافضش-ل إل-ط-رق وأإق-وم-ه-ا ،ف-ل-و أإن إŸسش-ل-مÚ
وخاصشة إلدعاة إقتدوإ برسشول إلله ـ صشّلى إلله
ع -ل -ي -ه وسش ّ-ل -م ـ وب -ذل -وإ ج -ه -ده -م ‘ إل -نصش-ح
للعاصشي بهذإ إأ’سشلوب إلنبوي إلكر ،Ëوما فيه
م- -ن رف- -ق وسش ،Îوشش- -ف- -ق- -ة ورح- -م- -ة ،أ’ث -روإ
بأاسشلوبهم ‘ إلعصشاة وإŸذنب ،ÚتأاثÒإ يجعلهم
يسشارعون لتنفيذ أإوإمر إلله ،ويتمسشكون بهدي
رسشول إلله ـ صشّلى إلله عليه وسشّلم ـ

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

إŸناعة ‘ إ÷سشم ‡ا يسشرع إلتماثل للششفاء،
وخصشوصشا ‘ بعضش أإمرإضش إŸناعة إلذإتية
إŸتسشببة عن مهاجمة مناعة إ÷سشم أ’نسشجته
م-ث-ل إل-ت-ه-اب إŸف-اصش-ل إل-روم-اتيزمي وإلذئبة
إ◊مرإء.

ال ّصشÓة تنشّشط جهاز اŸناعة

ب ّ-ي -نت إل -درإسش -ة أإّن م -ع -د’ت إلشش -ف -اء م-ن
إŸرضش تكون أإسشرع عند إŸرضشى إŸوإظبÚ
على أإدإء إلصشÓة ،حيث يغمر قلوبهم إإ’Áان
وإل- -ت- -ف- -اؤول وإل- -رإح- -ة إل- -ن- -فسش -ي -ة وإل -روح -ي -ة
وإل -ط -م -أان -ي -ن -ة‡ ،ا ي-ؤودي إإ ¤ت-نشش-ي-ط ج-ه-از
إŸناعة ويزيد من مقاومة إ÷سشم.
ويرى إلعلماء أإن إلصشÓة وحركاتها “ثل
عÓجا طبيعيا ◊ا’ت إلششيخوخة إلتي يصشاب
ف- -ي -ه -ا إل -ب -عضش ب -ت -آاك -ل إل -غضش -اري -ف وت -ي -بسش
إŸفاصشل وإلذين يعتمد عÓجهم بششكل رئيسش
على إلرياضشة.

اŸؤوم -ن -ون أاق -در ع -ل -ى م -ق -اوم-ة
’’م اŸزمنة
ا آ

و‘ درإسش -ة غ Òإإسش Ó-م -ي -ة ،ق -ال ب -اح -ث-ون
أإمÒكيون إإن إلتدين وإ’لتزإم بتعاليم إلدين من
ششأانه تخفيف إلششعور باآ’’م إŸزمنة ،وخاصشة
ت-لك إل-ن-اج-م-ة ع-ن إل-ت-ه-اب إŸف-اصش-ل ،وأإثبتت
إلدرإسشة أإن إŸرضشى إŸتدين Úأإقدر من غÒ
إŸت-دي-ن Úع-ل-ى إل-ت-ع-ام-ل م-ع إآ’’م وت-ق-ل-ي-ل-ها
بتنششيط إإحسشاسشهم بأانهم بصشحة جيدة.
ووج -دت إل -درإسش -ة أإن إŸرضش -ى إل -رإغ -بÚ
بالتقرب إإ ¤إلله يتمتعون عادة Ãزإج جيد،
وتكون حالتهم أإفضشل من حالة نظرإئهم غÒ
إŸلتزم ،Úكما أإن هوؤ’ء يحصشلون على دعم
إÛتمع ‘ موإجهة معاناتهم.

عجائب أل ّسسجود لله

‘ درإسش-ة ع-ل-م-ي-ة ج-دي-دة ،ت-وصش-ل إل-ع-لماء
‘ إلو’يات إŸتحدة إأ’مريكية إإ ¤أإن أإدإء
فريضشة إلصشÓة ‘ إإ’سشÓم يعت Èطريقة
إإذإ ك - -نت ت - -ع - -ا Êم- -ن إإ’ره- -اق أإو
م- -ف- -ي- -دة ل- -ت- -خ -ف -ي -ف آإ’م إŸف -اصش -ل
إلتوتر أإو إلصشدإع إلدإئم أإو إلعصشبية ،وإإذإ كنت
وإل-ظ-ه-رŸ ،ا ت-تضش-م-ن-ه-ا م-ن وق-وف
تخششى من إإ’صشابة باأ’ورإم ،فعليك بالسشجود فهو
وركوع وسشجود.
وأإوضش- - -ح- - -وإ أإن أإدإء إلصش Ó- -ة يخلصشك من أإمرإضشك إلعصشبية وإلنفسشية.
هذإ ما توصّشلت إإليه أإحدث درإسشة علمية أإجرإها د ـ
خمسش مرإت يومياً يسشاعد ‘
تلي ÚإŸفاصشل وتخفيف تصشلبها ﬁمد ضشياء إلدين حامد ،أإسشتاذ إلعلوم إلبيولوجية ورئيسش
ع - -ن - -د إل - -ك- -ث Òم- -ن إŸصش- -اب Úقسشم إأ’غذية Ãركز تكنولوجيا إإ’ششعاع.
معروف أإن إإ’نسشان يتعرضش ÷رعات زإئدة من إإ’ششعاع،
ب-اأ’م-رإضش إل-روم-ات-يزمية ،وهي
تفيد من يعانون من تيبسش إلعمود وي- - -ع - -يشش ‘ م - -ع - -ظ - -م إأ’ح - -وإل وسش - -ط ›ا’ت ك - -ه - -ر
ومغناطيسشية ،إأ’مر إلذي يؤوثر على إÓÿيا ويزيد من
إلفقري بششكل خاصش.
وأإظهرت إلدرإسشات إلتي أإجريت طاقته ،ولذلك كما يقول د ـ ضشياء فإان إلسشجود
يخلصشه من إلششحنات إلزإئدة إلتي تسشبب
‘ م- -ؤوسشسش- -ة إل- -ب- -ح- -وث إإ’سش Ó-م -ي -ة
إلعديد من إأ’مرإضش.
إأ’مÒكية ،أإن إ’سشتقرإر إلنفسشي إلناœ
ع- -ن إلصشÓ- -ة ي- -ن -ع -كسش ب -دوره ع -ل -ى ج -ه -از

أذك ـ ـ ـ ـ ـار ألـّن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم

إإذإ قام أإحدكم من فرإششه ثم رجع إإليه فلينفضشه بصشنفة إإزإره ثÓث مرإت ،فإانه ’ يدري ما خلفه عليه
بعده ،وإإذإ إضشجع فليقل :باسشمك ربي وضشعت جنبي وبك أإرفعه ،فإان أإمسشكت نفسشي فارحمها وإإن أإرسشلتها
فاحفظها Ãا –فظ به عبادك إلصشا◊.Ú
إلّلهّم إإّنك خلقت نفسشي وأإنت توsفاها ،لك ‡اتها وﬁياها إإن أإحييتها فاحفظها ،وإإن أإمتها فاغفر لها،
إللهم إإ Êأإسشأالك إلعافية.
.كان رسشول إلله ـ صشّلى إلله عليه وسشّلم ـ إإذإ أإرإد أإن يرقد وضشع يده إليمنى –ت خده ثم يقول« :إللهم قني
عذإبك يوم تبعث عبادك» ثÓث مرإت.
باسشمك إللهم أإموت وأإحيا.
«أإسشتغفر إلله إلعظيم إلذي ’ إإله إإ’ هو إ◊ي إلقيوم وأإتوب إإليه» ثÓث مرإت.
إلّلهم رّب إل ّسشموإت إل ّسشبع ورّب إلعرشش إلعظيم ،ربنا ورب كل ششيء فالق إ◊ب وإلنوى ،ومنزل إلتورإة
وإإ’‚يل وإلفرقان ،أإعوذ بك من ششر كل ششيء أإنت أإخذ بناصشيته ،إللّهم أإنت إأ’ول فليسش قبلك ششيء وأإنت
إآ’خر فليسش بعدك ششيء ،وأإنت إلظاهر فليسش فوقك ششيء وأإنت إلباطن فليسش دونك ششيء ،إقضش عنا إلدين
وإغننا من إلفقر.
إلّلهم عا ⁄إلغيب وإلشّشهادة ،فاطر إلسشموإت وإأ’رضش ،رب كل ششيء ومليكه ،أإششهد أإن ’ إإله إإ’ أإنت أإعوذ
بك من ششر نفسشي ،ومن ششّر إلششيطان وششركه وأإن أإقÎف على نفسشي سشوءإ أإو أإجره إإ ¤مسشلم.
.كان رسشول إلله ـ صشّلى إلله عليه وسشّلم ـ ’ ينام حتى يقرأإ إ ⁄إلسشجدة وتبارك إلذي بيده إŸلك.
عن سشعد بن عبيدة قال حدثني إلÈإء بن عازب ـ رضشي إلله عنهما ـ قال :قال ‹ رسشول إلله ـ صشّلى إلله عليه
وسشّلم ـ إإذإ أإتيت مضشجعك فتوضشأا وضشوءك للصشÓة ثم إضشطجع على ششقك إأ’Áن ،وقل« :إللهم أإسشلمت
نفسشي إإليك وفوضشت أإمري إإليك وأإ÷أات ظهري إإليك رهبة ورغبة إإليك ’ ،ملجأا و’ منجا منك إإ’ إإليك،
ت على إلفطرة».
آإمنت بكتابك إلذي أإنزلت وبنبيك إلذي أإرسشلت فإان متّ م ّ
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^  06ج -ان-ف-ي « :1961سص- -ع -د دح -لب» وزي -ر
اÿارجية ‘ ا◊كومة اŸؤوقتة للجمهورية
ا÷زائ-ري-ة ي-ل-ت-ق-ي بـ«ل-وي جوكسض» وزير
مكلف باŸفاوضصات على ا◊دود الفرنسصية
لي- -ط -ال -ي -ة ‘ إاط -ار اŸف -اوضص -ات ب Úا◊ك -وم -ة
ا إ
ا÷زائرية وا◊كومة الفرنسصية.

الطقسض المنتظر اليوم و الغد
عنابة

العدد 16921

“كنت مفرزة للجيشض الوطني الشصعبي بالقطاع العملياتي
لول،
لو ،¤أامسض ا أ
للبويرة ،بإاقليم الناحية العسصكرية ا أ
م-ن ضص-ب-ط  15ك-ل-غ م-ن اŸواد اŸت-ف-ج-رة وق-ن-ب-لت ÚومدفعÚ
تقليديي الصصنع ،بحسصب ما أافادت به وزارة الدفاع الوطني،
أامسض ‘ ،بيان لها.
وأاوضص- - -ح ذات اŸصص- - -در ،أان- - -ه «‘ إاط- - -ار ح- - -م - -اي - -ة ا◊دود
لره-اب وا÷رÁة اŸن-ظ-م-ة ،ضص-ب-طت م-ف-رزة
وم -ك -اف -ح -ة ا إ
للجيشض الوطني الشصعبي بالقطاع العملياتي للبويرة بإاقليم
لو ،¤يوم  4ج-انفي  ،2016خ-مسصة
ال-ن-اح-ي-ة ال-عسص-كرية ا أ
عشص- -ر ( )15ك -ل -غ م -ن اŸواد اŸت -ف -ج -رة وق -ن -ب-ل-ت Úوم-دف-عÚ
تقليديي الصصنع».
من جهة أاخرى ،ذكر نفسض اŸصصدر أانه و»بإاقليم الناحية
العسصكرية الثانية أاوقفت عناصصر الدرك الوطني لتلمسصان
مهربا ،كما ” ضصبط شصاحنة و 25قنطارا من اŸواد الغذائية
و 546كلغ من الكيف اŸعالج و 8215ل Îمن الوقود».
ك-م-ا «أاوق-فت م-ف-ارز ب-ال-ق-ط-اع-ات ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة ل-ت-مÔاسصت
وبرج باجي ﬂتار وع Úقزام بإاقليم الناحية العسصكرية
السصادسصة ،تسصعة ( )9مهرب Úوضصبطت شصاحنة وثÓث ()3
عربات رباعية الدفع وسصتة ( )6أاجهزة كشصف عن اŸعادن
وم-ط-رق-ت-ي ( )2ضص - -غ- -ط ودراج- -ة ن- -اري- -ة و 1080ل Îم - -ن
الوقود».

تيبازة :عÓء.م

انفجـــــار Ãؤوسصسصة نفطال بسصكيكــــدة
بوحـــــــــــدة تعبئــــــــــة الغـــــــــاز GPL

إإصصابة  17عام Óبحروق وجروح
أإحدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ‘ حالـ ـ ـ ـة حرج ـ ـ ـ ـة

تسش- -بب ،صش- -ب- -اح أامسس ،ح- -ري- -ق ك- -ان
متبوعا بانفجار ،مسس مضشخة تعبئة
قارورات غاز البوتان بوحدة «»jpl
ال -ت -اب -ع-ة لشش-رك-ة ن-ف-ط-ال ب-اŸن-ط-ق-ة
الصش -ن -اع -ي-ة الصش-غ-رى بسش-ك-ي-ك-دة‘ ،
حدود  8و 45دقيقة ‘ ،إاصشابة 17
ع-ام Ó-ب-اŸؤوسشسش-ة ،ب-ي-ن-ه-ا  7حالت
ب- -ح- -روق م -ن ال -درج -ة ال -ث -ان -ي -ة ،و9
ضش -ح -اي-ا أاصش-ي-ب-وا بصش-دم-ات وكسش-ور،
وح - -ال - -ة واح - -دة خ - -ط- -رة ح- -ول إا¤
مسشتششفى ابن رششد بعنابة.
الضشحايا ” نقلهم من قبل ا◊ماية
اŸدن -ي-ة إا ¤مسش-تشش-ف-ى ع-ب-د ال-رزاق
ب- - -وح- - -ارة ،وب- - -عضش- - -ه - -م اآلخ - -ر إا¤
اŸسش- - -تشش - -ف - -ى ال - -ق - -د ،Ëح - -يث ”
إاسشعافهم من قبل طاقم متكون من
ﬂت -ل -ف الخ -تصش -اصش -ات ا÷راح-ي-ة
واıتصش Úالنفسشاني.Ú

وق - - -د أاوضش - - -ح ب- - -وع- - -روج ،م- - -دي- - -ر
اŸسش - -تشش - -ف - -ى ا÷دي - -د ،أان «أاغ - -لب
ا◊الت اŸسش -ت -ق -دم -ة ل تسش -ت -دع-ي
ال- -ق- -ل- -ق وت- -ت- -ع- -ل -ق ب -ج -روح وح -روق
سشطحية ،وأان اŸؤوسشسشة السشتششفائية
خرت كل طواقمها الطبية Ÿعا÷ة
سش ّ
ا÷رحى واŸصشاب ،Úباسشتثناء حالة
واح -دة خ -ط-رة ت-وج-د –ت ال-رق-اب-ة
الطبية».
وب -حسشب مصش -ال -ح ا◊م -اي-ة اŸدن-ي-ة
ال -ت-ي ت-دخ-لت ع-ل-ى ال-ف-ور وأاخ-م-دت
النÒان ‘ وقت قياسشي ،فإان ا◊ريق
ك -ان م-ت-ب-وع-ا ب-ان-ف-ج-ار أات-ل-ف سش-ق-ف
وح -دة ال -ت -ع -ب -ئ -ة اŸصش-ن-وع م-ن م-ادة
ال -ب Ó-سش -ت -يك ،وإات Ó-ف ال -ت-وصش-يÓ-ت
الكهربائية ،إاضشافة إا ¤تخريب جزئي
لتوصشيÓت تعبئة غاز البوتان.

سسكيكدة :خالد العيفة

‚حت قيادة الدرك من خÓل
فرقتها اإلقليمية ببلدية األبيضس
›اجة ،صشباح أامسس– ‘ ،رير
ال- -ط- -ف- -ل اıت- -ط- -ف ي- -وسش- -ف
معزوز ،بعد أاقل من  24سشاعة
من اختفائه ‘ ظروف غامضشة.
وحسشب ق-ائ-د ال-ك-ت-ي-ب-ة ،ف-ق-د ”
اسش -ت -ن -ف -ار ج -م -ي -ع ق-وات األم-ن
ع -ن -اصش -ره -ا اıتصش -ة ب -ع -دم -ا
ت -ل -قت خ Èاخ -ت -ط -اف ل -ل-ط-ف-ل
يوسشف اŸولود ‘ سشنة ،2013
الذي كان يلعب بجوار اŸنزل
ب- -ذات ال- -ب -ل -دي -ة ال -ت -ي اه -ت -زت
واسشتنكرت لهذه ا◊ادثة ‘ حق
الÈاءة .وق -د اسش -ت -ط -اعت ف -رق
ال -درك ال -وط -ن -ي ب -ع -د ع -م -ل -ي-ة
“شش- -ي- -ط واسش- -ع- -ة مسش -ت -ع -م -ل -ة
أاجهزتها وكÓبها اŸدربة –رير
ال-ط-ف-ل ي-وسش-ف م-ن ق-بضش-ة ه-ذه
ال- -عصش- -اب -ة ،ال -ت -ي ات -خ -ذت م -ن
إاح -دى األودي -ة م -ل -ج -أا ل -ت-ن-ف-ي-ذ
جرÁتها على بعد  3كيلومÎات
من منزل الضشحية ،فيما ” إالقاء

القبضس على الفاعل ÚوتقدÁهم
للجهات القضشائية.
هذا التحرك القياسشي وفك لغز
إاخ -ت -ف-اء ال-ط-ف-ل ي-وسش-ف ،خ-ل-ف
إارت- -ي- -اح- -ا ب Úأاوسش- -اط سش- -ك- -ان
الولية ومنطقة األبيضس ›اجة

الشسلف /و.ي .أاعرايبي

خرجات تضصامنية لفائدة إألشصخاصص بدون مأاوى ‘ معسصكر
Œسشيدا Ÿبدإا الششرطة ا÷وارية
وم-واصش-ل-ة ◊مÓ-ت-ه-ا التضشامنية
اإلنسش- -ان- -ي- -ة ل- -ف- -ائ- -دة ﬂت -ل -ف
الشش- - -رائ - -ح اŸع - -وزة ،أاط - -ل - -قت
مصشالح أامن ولية معسشكر حملة
تضش- -ام- -ن- -ي- -ة تشش- -م- -ل خ- -رج -ات
م-ي-دان-ي-ة ،ب-ال-ت-نسش-يق مع مصشالح
ال -نشش -اط الج -ت -م -اع -ي ل -ل-ولي-ة

وا◊م - -اي - -ة اŸدن- -ي- -ة ل- -ف- -ائ- -دة
ششريحة األششخاصس بدون مأاوى
Ãدي-ن-ة م-عسش-ك-ر ،أاشش-رف ع-ليها
عدد من إاطارات أامن الولية،
ع- -ل- -ى رأاسش- -ه- -م رئ- -يسس م- -ك- -تب
التصشال والعÓقات العامة ،يتم
م -ن خ Ó-ل -ه -ا ت -ن -ظ -ي -م دوري -ات
م- -ك- -ث- -ف -ة ع Èشش -وارع اŸدي -ن -ة

وت-ق-د Ëب-عضس ال-ه-داي-ا ال-رمزية
لعدد منهم .كما يتم نقل هؤولء
األشش - - -خ - - -اصس إا ¤م- - -رك- - -ز دار
ال- -ع- -ج -زة ،ح -يث ي -ت -م ال -ت -ك -ف -ل
بإاطعامهم وإايوائهم ،خاصشة ‘
ظل األجواء الباردة لي Óوما قد
تسش -ب-ب-ه م-ن ان-ع-ك-اسش-ات صش-ح-ي-ة
عليهم.

‘ إاط - -ار ج - -ه - -وده- -ا Ùارب- -ة
ظاهرة التجارة الفوضشوية عÈ
األرصش - -ف - -ة وح - -م - -اي - -ة صش- -ح- -ة
اŸسش- -ت- -ه -لك“ ،ك -نت ع -ن -اصش -ر
ف-رق-ة شش-رط-ة ال-ع-م-ران وح-ماية
ال -ب -ي -ئ -ة Ãعسش -ك -ر ،خÓ-ل شش-ه-ر
ديسش -م ÈاŸن -قضش -ي ،م -ن ح-ج-ز
ك - -م - -ي - -ات م - -ع- -تÈة م- -ن اŸواد
ال- -غ- -ذائ -ي -ة ف -اقت  19قنطارا
وك - -م - -ي- -ات أاخ- -رى م- -ن ال- -ت- -ب- -غ
واأللبسشة ،كانت معروضشة للبيع
ب- -ط- -ري- -ق- -ة غ Òق- -ان -ون -ي -ة عÈ
ال- - - -ق- - - -ط- - - -اع ا◊ضش- - - -ري ﬁل
الخ- -تصش- -اصس وخصشت ك Óّ- -م -ن
م - -دن م- -عسش- -ك- -ر ،سش- -ي- -ق ،وادي

ال -ت -اغ -ي -ة وغ-ريسس ،ح-يث “ك-ن
ع -ن -اصش -ر ال-ف-رق-ة م-ن ح-ج-ز 08
ق -ن-اط Òو 76ك -ل -غ م -ن السش-مك
بأانواعه و 05قناط Òو 78كلغ من
اللحوم البيضشاء ،إا ¤جانب 04
قناط Òو 36كلغ من اÿضشر و58
كلغ من الفواكه و 20وحدة من
اÿب -ز ،يضش-اف إال-ي-ه-ا  113علبة
من التبغ 31 ،علبة من الششمة
ووسشائل ومعدات ﬂتلفة كانت
تسش -ت -ع-م-ل ‘ ه-ذا ال-نشش-اط غÒ
ال -ق -ان -و ،Êح -يث ت-ه-دف ج-ه-ود
ال- -ف- -رق -ة م -ن خ Ó-ل ع -م -ل -ي -ات
ا◊ج- -ز اŸذك- -ورة إا ¤ا◊ف -اظ
ع-ل-ى الصش-ح-ة ال-ع-م-وم-ية ،بسشبب

عرضس هذه اŸواد السشتهÓكية
للبيع ‘ ظروف غ Òصشحية قد
تعرضس صشحة اŸواطن للخطر
ب -ف -ع -ل أاشش-ع-ة الشش-مسس وال-غ-ب-ار،
زيادة على تسشبب اŸزاول Úلهذا
النششاط غ Òالقانو ‘ Êعرقلة
ح -رك -ة ال -راج-ل Úع Èاألرصش-ف-ة
ودفعهم للمششي ‘ الطريق ‡ا
ق- -د ي- -تسش- -بب ‘ وق- -وع ح -وادث
م -رور جسش-م-ان-ي-ة ،و” ع-ل-ى إاث-ر
ه -ذه ال -ع -م -ل-ي-ات األم-ن-ي-ة إا‚از
إاج - - -راءات قضش - - -ائ - - -ي - - -ة ضش - - -د
األشش - - -خ - - -اصس اıال - - -ف Úو”
–ويلها للعدالة.

حجز أإك Ìمن  19قنطارإ من إÿضصر وإللحوم وإلفوإكه

معسسكر :أام الخير.سس

أإمن بجاية يفكك شصبكة ﬂتصصة ‘ ترويج إıدرإت
“كن عناصشر فرقة البحث والتحري التابعة
ل-ل-مصش-ل-ح-ة ال-ولئ-ي-ة ل-لشش-رطة القضشائية بأامن
ولية بجاية ،أامسس األول ،من تفكيك ششبكة
ﬂتصشة ‘ ترويج اıدرات وسشط الطلبة

إإصصاب ـ ـة صصينـ ـي وكيني Úبح ـ ـروق ‘ ح ـ ـادث عمـ ـل بالبلي ـدة
تعرضض ،عشصية أامسض
لول 3 ،عمال أاجانب،
ا أ
يعملون ‘ ورشصة بناء
Ãشصروع سصكني
باŸدينة ا÷ديدة ‘
بوينان◊ ،روق من
لو‘ ،¤
الدرجة ا أ
حادث انفجار للغاز.
كشش-فت اŸع-ل-وم-ات األول-ية
التي توفرت لدى «الششعب»،
أان الن -ف -ج-ار ح-دث بسش-بب
ه-ب-وب ري-اح ق-وي-ة ،ح-ي-ن-م-ا
كان العمال األجانب (واحد
صشيني وإاثنان كينيان) ،فوق

على وجه اÿصشوصس ،يقول خال
الضشحية ،الذي أاثنى على نششاط
ال- - - -ق- - - -ي - - -ادة ‘ ردع اÛرمÚ
واÙاف- - - -ظ- - - -ة ع- - - -ل - - -ى أام - - -ن
اŸواطن.Ú

تقودها مصصالح الشصرطة

حجز  270قنطار من الدجاج الفاسصد وإاتÓفها
السش -ط -ح ي -ق-وم-ون ب-ع-م-ل-ي-ة
ت-زف-يت ب-اسش-ت-ع-م-ال قارورة
غ- - -از ل- - -تسش- - -خ Úوإالصش - -اق
صشفائح من اإلسشفلت فوق
أارضش- - -ي- - -ة سش - -ط - -ح إاح - -دى
ال-ع-م-ارات ،ح-يث ان-ع-كسشت
ال - -ن - -ار واسش- -ت- -دارت ن- -ح- -و
ق - -ارورة ال - -غ - -ازﬂ ،ل - -ف - -ة
ان - -ف- -ج- -ارا م- -دوي- -ا ،أارعب
العمال وزمÓءهم با÷وار،
وم - -ن حسش - -ن ح - -ظ- -ه- -م أان
ت -دخ -لت ع-ن-اصش-ر ا◊م-اي-ة
اŸدن-ي-ة سش-ري-ع-ا إلسش-عافهم
و–وي- -ل- -ه- -م ع- -ل- -ى ج- -ن -اح

france prix 1

إلـ ـ ـ ـدرك يحـ ـ ـ ـرر إلطفـ ـ ـ ـل ي ـ ـوسصف وسصـ ـط
فرح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة عارم ـة باألبيضص ›اج ـ ـ ـ ـ ـة بالشصلف

لرشصيف
صصورة من ا أ

ضصبط  15كلغ من إŸوإد إŸتفجرة
ومدفع Úتقليدي Úبالبويرة

العام ا÷اري باسشتÓم عّدة منششآات
أام-ن-ي-ة ج-دي-دة ب-وسش-ع-ه-ا رف-ع نسشبة
التغطية األمنية إا ¤أاك Ìمن  65من
اŸائ - -ة ع - -ل- -ى مسش- -ت- -وى ﬂت- -ل- -ف
البلديات.
جاء وضشع مركز األمن ا◊ضشري
ÿميسشتي حيز اÿدمة ،اسشتجابة
ل-ت-ط-ل-ع-ات سش-ك-ان اŸن-ط-ق-ة ال-ذي-ن
عانوا على مدار عّدة سشنوات خلت،
من النتششار الفظيع ıتلف أاوجه

14°

بعـــــــد أاقـــــل مـن  24سصاعة مـــــــــــــن اختطافــــــــــــه

إŸفتشص إ÷هوي للوسصط يشصّدد على ضصرورة
إحـ ـ ـÎإم حق ـ ـ ـوق إ Ÿـ ـوقوف– Úـ ـ ـت إلنظـ ـ ـر

ا÷رÁة اŸن- -ظ -م -ة ،ح -يث أاع -رب
العديد منهم ،أامسس ،عن سشعادتهم
وت- -رح- -ي- -ب- -ه- -م ب- -األم- -ن ا◊ضش -ري
ا÷دي -د ع -ل -ى مسش -ت -وى ب-ل-دي-ت-ه-م،
وال- -ذي أا‚زت ه- -ي- -اك- -ل- -ه بصش- -ف- -ة
اسش -ت -ع -ج-ال-ي-ة ع-ل-ى أان-ق-اضس اŸق-ر
السش -اب -ق ل -ل -ح -رسس ال -ب -ل -دي ع -قب
ت-ه-ي-ئ-ت-ه وت-ك-ي-ي-ف-ه وم-تطلبات عمل
جهاز الششرطة.

 12°وهران

الثمن  10دج

Óمن ا◊ضصري بخميسصتي
أامن دائرة بوسصماعيل يتعزز Ãركز خارجي ل أ

يقدر حاليا بششرطي واحد لكل 145
مواطن ،مقابل ششرطي واحد لكل
 350مواطن على اŸسشتوى الوطني،
وأان ال -نسش -ب -ة اإلج-م-ال-ي-ة ل-ل-ت-غ-ط-ي-ة
بالولية تفوق حاليا حدود  65من
اŸائة على مسشتوى  18بلدية من
ب 28 Úبلدية تضشمها الولية‘ ،
ح Úتبقى الدوائر العششر مغطاة
أامنيا بنسشبة  100من اŸائة ،على
أان تتعّزز اÿدمات األمنية خÓل

 20°الجزائر

عنابة

لول  1437هـ اŸوافق لـ  06جانفي 2016م
الأربعاء  25ربيع ا أ

حظي سصكان بلدية خميسصتي
بولية تيبازة ،منذ أامسض،
Óمن
بخدمات مركز حضصري ل أ
الوطني ،أاشصرف على وضصعه
حّيز اÿدمة اŸفتشض ا÷هوي
لشصرطة الوسصط مراقب
الشصرطة رابح ﬁمود برفقة
وا‹ الولية نيابة عن اللواء
عبد الغني هامل اŸدير العام
Óمن الوطني.
ل أ
وك- -ان اŸف- -تشس ا÷ه- -وي لشش- -رط -ة
ال- -وسش -ط ،ق -د شش ّ-دد ع -ل -ى ه -امشس
ت- -دشش- -ي -ن -ه اŸرك -ز ،ع -ل -ى ضش -رورة
احÎام ›م- -ل ح -ق -وق اŸوق -وفÚ
–ت النظر ،بالتوازي مع تششديد
ال- -رق- -اب- -ة ع- -ل- -ى ان -تشش -ار ا÷رÁة
اŸن -ظ -م -ة م-ن خÓ-ل السش-ه-ر ع-ل-ى
م - -ك - -اف - -ح - -ة ﬂت - -ل- -ف أا‰اط- -ه- -ا
وأاوجهها.
كما أاششار مراقب الششرطة أايضشا،
إا ¤أاهمية Œسشيد مفهوم الششرطة
ا÷واري - -ة ‘ اŸي- -دان م- -ن خÓ- -ل
ال -ت -ع -ام-ل الحÎا‘ م-ع اŸواط-ن،
ب -ال -ت -وازي م -ع م -ك -اف-ح-ة ا÷رÁة
ا◊ضش-ري-ة وت-ط-ب-ي-ق القانون سشاري
اŸف- -ع -ول وŒسش -ي -د ال -ت -ع -ل -ي -م -ات
Óم-ن
ال-واردة م-ن ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ل -أ
الوطني.
عن مسشتوى التغطية األمنية بولية
ت- -ي- -ب- -ازة ،أاشش- -ار اŸف -تشس ا÷ه -وي
ل -لشش -رط -ة إا ¤أاّن اŸع -دل ال -ولئ-ي

 23°الجزائر

 16°وهران

17°

السش -رع -ة ن -ح -و مسش -تشش -ف-ى
ب -وف -اريك ل -ت -ل -ق -ي ال -ع Ó-ج
الكا‘.
وÃدي- -ن -ة األرب -ع -اء “ك -ن،
عششية أامسس األول ،عناصشر
ال-ف-رق-ة اإلق-ل-ي-م-ي-ة ب-ح-مام
ملوان واألربعاء ،من حجز
أاك Ìم- - -ن  274ق-ن-طار من
ال- -دج- -اج ال- -ف -اسش -د ،ك -انت
موجهة لÓسشتهÓك الواسشع
وح -ج-ز  4شش-اح-ن-ات كانت
ت- -ن- -ق -ل ت -لك ا◊م -ول -ة م -ن
ولية اŸدية ،حيث اكتششف
عناصشر الدرك أان اللحوم

ال- -ب- -يضش- -اء ك- -انت ب- -وث -ائ -ق
م - - -زورة ع- - -ن ال- - -ط- - -ب- - -يب
ال -ب -ي-ط-ري ،ل-ب-ي-ع-ه-ا بشش-ك-ل
عادي وطرحها ‘ أاسشواق
البليدة.
وتبعا لÓإجراءات اŸعمول
ب -ه -ا ،ق -ام ع -ن-اصش-ر ال-درك
بحرق تلك الكمية وإاتÓفها
باŸفرغة العمومية وإانقاذ
اŸسش- -ت- -ه -ل -ك Úم -ن خ -ط -ر
األمراضس والتسشممات.

البليدة :لينة
ياسسمين

ا÷امعي.Ú
الشش-ب-ك-ة ت-ت-ك-ون م-ن ثÓ-ث-ة أاشش-خ-اصس ،ي-ت-ع-ل-ق
األمر بكل من اŸدعو «ت.ي»  30سشنة ،مقيم
Ãدينة أاقبو ببجاية ،يعمل ميكانيكي ،ويعد
اŸمون الرئيسشي بالسشموم لعناصشر الششبكة،
اŸدعو «ب.ز»  26سشنة ،مقيم Ãدينة أاقبو
طالب جامعي ،أاما اŸششتبه فيه الثالث فتم
إايقافه على إاثر عملية التفتيشس اإليجابي من
ط -رف ع -ن -اصش -ر ال -ف -رق-ة ،ل-غ-رف-ت-ه ب-اإلق-ام-ة
ا÷ام -ع -ي -ة ت -ارق -ة أاوزم-ور ب-ب-ج-اي-ة ،ح-يث ”
العثور على كمية من اıدرات ،يتعلق األمر
ب- -اŸدع -و «ب.ف»  28سش-ن-ة ،اŸق-ي-م Ãدي-نة
تازمالت ،طالب جامعي.
وبعد اتخاذ اإلجراءات القانونية ‘ مثل هذه
القضشايا– ” ،رير ملف جزائي ضشد اŸعنيÚ
ب- -األم- -ر و” ت- -ق- -دÁه -م أام -ام السش -ي -د وك -ي -ل
ا÷مهورية لدى ﬁكمة بجاية ،الذي أاحال
اŸل -ف إا ¤ق -اضش -ي ال -ت -ح -ق-ي-ق ،ألج-ل ح-ي-ازة
اıدرات ال-ت-خ-زي-ن وال-ن-ق-ل وع-رضش-ه-ا ل-لبيع
ب -ط -ري -ق -ة غ Òمشش-روع-ة ،و” وضش-ع-ه-م ره-ن
ا◊بسس اŸؤوقت.

بجاية :بن النوي .ت

