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السسبت  ٠٩جانفي  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٢٨ربيع األول ١٤٣٧هـ

ڤرين ‘ بجاية
يقوم وزير التصسال حميد ڤرين،
يومي  11و 1٢جانفي ا÷اري بزيارة
ع- -م- -ل ت- -ق- -وده اإ ¤ولي- -ة ب- -ج- -اي -ة،
سس- -ي- -ف- -ت- -ت- -ح خÓ- -ل -ه -ا اŸق -ر ا÷دي -د
لإذاع - - -ة الصس - - -وم - - -ام ،ويشس - - -ارك ‘
اح- - -ت- - -ف - -ال - -ي - -ات ي - -ن - -اي - -ر والسس - -ن - -ة
الأم - -ازي- -غ- -ي- -ة ا÷دي- -دة اŸن- -ظ- -م- -ة
بالولية.

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

ب -ل-ع-ايب يÎأأسس أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة
لغرفة ألتجارة وألصسناعة

يشسرف وزير التجارة
ب -خ -ت -ي ب -ل-ع-ايب ،غ-دا،
ع -ل -ى اف -ت -ت -اح اأشس -غ -ال
ا÷م- - -ع - -ي - -ة ال - -ع - -ام - -ة
ال- - -ث- - -ان- - -ي - -ة ل - -غ - -رف - -ة
ال- -ت -ج -ارة والصس -ن -اع -ة
ا÷زائ- - - - - -ري - - - - -ة وذلك
ب - - -ف- - -ن- - -دق الأوراسس- - -ي
اب- -ت- -داء م- -ن السس- -اع- -ة
 09 : 00صسباحا.

1٦9٢3

نوري ‘ وهرأن

مباركي
‘ تيبازة

ي -ق -وم وزي -ر ال -ت -ك -وي-ن
وال-ت-ع-ل-يم اŸهنيﬁ Úمد
م -ب -ارك-ي ،ال-ي-وم ،ب-زي-ارة
ع -م-ل وت-ف-ق-د اإ ¤ولي-ة ت-ي-ب-ازة ،وذلك اب-ت-داء م-ن
السس- - -اع - -ة 09 : 00
صسباحا.

غول يجتمع Ãكتبه ألسسياسسي

ي-ج-ت-م-ع رئ-يسس ح-زب
Œم - - -ع اأم- - -ل ا÷زائ- - -ر
«ت- - -اج» ع- - -م- - -ر غ- - -ول،
ال - - - -ي - - - -وم ،ب- - - -اŸك- - - -تب
السس- -ي- -اسس- -ي ل- -ل- -ح -زب،
ح- -يث سس- -ي- -ت -ط -رق اإ¤
اŸسس-ت-ج-دات ال-وط-ن-ي-ة
وال- -دول- -ي- -ة ،لسس -ي -م -ا
مشس- - - -روع ت- - - -ع- - - -دي - - -ل
ال -دسس -ت -ور ،وذلك ب -اŸق -ر ال -وط -ن -ي
ل -ل -ح-زب ب-دا‹ اإب-راه-ي-م ع Úال-ل-ه
ابتداء من السساعة  11 : 30صسباحا.

ندوة للجامعات
لتقييم نظام «أل.م.دي»

تنظم وزارة التعليم العا‹ والبحث العلمي ،يومي 1٢
و 13ج-ان-ف-ي ا÷اري ن-دوة ل-ل-ج-ام-ع-ات اŸوسس-ع-ة ل-ل-قطاع
القتصسادي والجتماعي واıصسصسة
ل-ت-ق-ي-ي-م ن-ظام «األ.م.دي»،
وذلك ب - - - -قصس- - - -ر الأ·
Ãشس- - -ارك - -ة خÈاء
وباحث.Ú

سساحلي ينشسط ندوة
صسحفية

ي -نشس -ط رئ -يسس ح -زب ال -ت -ح -ال-ف
ال - -وط - -ن - -ي ا÷م - -ه- -وري ب- -ل- -ق- -اسس- -م
سس -اح -ل -ي ،ال -ي -وم ،ن -دوة صس -ح -ف -ي-ة،
ع - -قب اج - -ت- -م- -اع اŸك- -تب ال- -وط- -ن- -ي
ل - -ل - -ح - -زب ت - -خصسصس لسس - -ت- -ع- -راضس
حصس- -ي- -ل- -ة نشس- -اط- -ات- -ه ل- -ع -ام ٢01٥
ومواقفه من اŸسستجدات الوطنية
وال - -دول - -ي - -ة لسس - -ي - -م- -ا مشس- -روع
ت -ع-دي-ل ال-دسس-ت-ور ،وذلك اب-ت-داء م-ن السس-اع-ة
 11 : 00صسباحا باŸقر اŸركزي بالرسستمية
«كلÒفال».

أللقاء أ÷ماعي  21مع
أÛاهدين لتسسجيل ألشسهادأت

حبيب يوسسفي
ضسيف «منتدى ديكانيوز»

يسس- - -تضس - -ي - -ف م - -ن - -ت - -دى
دي -ك-ان-ي-وز ،ال-ي-وم ،رئ-يسس
ي - -ن - -ظ - -م اŸت - -ح - -ف ال - -وط - -ن - -ي
ال- - -ف- - -درال- - -ي- - -ة ال- - -ع- - -ام - -ة
ل- -ل- -م- -ج- -اه -د ،ي -وم  11جانفي
ل- -ل- -م- -ق- -اول Úا÷زائ- -ريÚ
ا÷اري ،اللقاء ا÷ماعي  ٢1مع
ح- -ب- -يب ي -وسس -ف -ي ،لإدارة
›م - - - -وع - - - -ة م - - - -ن اÛاه- - - -دات
ن - - -دوة ن - - -ق - - -اشس ‘ ظ- - -ل
واÛاه-دي-ن ل-تسس-ج-يل الشسهادات
قضس - - - -اي - - - -ا السس - - - -اع - - - -ة
ا◊ي - -ة ح - -ول م - -ف - -ه - -وم ال- -ن- -ظ- -ام
الق -تصس -ادي-ة ،وذلك
وق -دسس-ي-ت-ه ‘ ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة،
اب - - - - -ت - - - - -داء م - - - - -ن
وذلك Ãق - -ره اب - -ت - -داء م - -ن السس- -اع- -ة
السساعة  10 : 30صسباحا بÍ
 14 : 00بعد الزوال.
عكنون.
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 1٢٦ .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

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

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(0٢1)٦0.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

ي -ق -وم وزي -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة وال -ب -ي -ئ -ة ع-ب-د
الوهاب نوري ،غدا ،بزيارة عمل لولية
وه -ران ،سس -ي -ق -ف خ Ó-ل -ه -ا ع -ل -ى م-ع-اي-ن-ة
ﬂت- -ل- -ف الÈام- -ج اÿاصس- -ة ب- -ال- -ق- -ط- -اع
ونسس -ب-ة ت-ق-دم اأشس-غ-ال اŸشس-اري-ع ا÷اري
اإ‚ازه -ا ،ك -م -ا سس -يشس -رف ع -ل -ى ت-دشسÚ
مقر اŸفتشسية ا÷هوية للبيئة.

زوخ يشسرف على ترحيل
 1084عائلة

يشس- -رف وا‹ ولي- -ة ال- -ع -اصس -م -ة
ع -ب -د ال -ق -ادر زوخ ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى
عملية ترحيل  1084عائلة‘ ،
اإط -ار اŸرح -ل -ة ال -ث -ال -ث -ة م -ن ال -ع -م -ل -ي -ة  ٢0لإعادة
الإسسكان ،حيث سسيكون النطÓق ابتداء من السساعة
 09 : 00من مقر الولية.

تسسليم مفاتيح سسكنات
بولية تيسسمسسيلت

يشس - -رف رئ- -يسس دي- -وان وزي- -ر ال- -ع- -م- -ل
وال -تشس -غ -ي -ل والضس -م -ان الج -ت-م-اع-ي نصس-ر
ال - -دي - -ن ب - -وق - -رة ،غ - -داÃ ،ع - -ي - -ة وا‹ ولي- -ة
ت -يسس -مسس -ي -لت ،ع -ل -ى م -راسس -م تسس -ل -ي -م م -ف-ات-ي-ح
السس -ك -ن -ات ‘ اإط -ار ب -رن -ام -ج الصس -ن -دوق ال -وط -ن -ي Ÿع -ادل -ة اÿدم-ات
الجتماعية وذلك بدار الثقافة مولود قاسسم نايت بلقاسسم ابتداء من
السساعة  09 : 00صسباحا.

يناير صسوت وصسورة

ي-ح-ت-ف-ل اŸرك-ز ال-وط-ن-ي ل-لسسينما
والسس -م -ع -ي ال -بصس -ري ،ي -وم -ي 10
ج - -ان - -ف - -ي ،ب- -السس- -ن- -ة
و11
الأم -ازي-غ-ي-ة ا÷دي-دة «ي-ن-اي-ر
 » ٢ 9 ٦ ٦ب - - -ا ل ص س - - -و ت و ا ل ص س - - -و ر ة ،
ب- -ال -ت -ع -اون م -ع دي -وان ري -اضس
ال- -ف -ت -ح وم -دي -ري -ة ال -ث -ق -اف -ة
ل -ولي -ة ق -اŸة .وذلك ب -ع -رضس
اأف Ó- -م ج - -زائ - -ري - -ة ب - -ال - -ل - -غ- -ة
الأم- - -ازي- - -غ- - -ي- - -ة كـ «ف- - -اط- - -م - -ة
نسس -وم -ر»« ،م -ي -م -زران»« ،اأرزق -ي
ال- -بشس« ،»Òج- -ب- -ل ب- -اي- -ة» و»ال -دار
الصسفراء» ،وذلك بقاعة ابن زيدون با÷زائر العاصسمة ومن  09اإ ¤غاية 13
جانفي بدار الثقافة بقاŸة.

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
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

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

»æWh

السشبت  09جانفي  201٦م
اŸوافق لـ  28ربيع األول  1437هـ

سضÓل خÓل لقائه Ãمثل Úعن ا–اد التجار

ا◊كؤمة مسستعدة لتحسس Úنشساط التؤزيع والتجارة

’ول
اسض- -ت -ق -ب -ل ال -وزي -ر ا أ
ع- - -ب- - -د اŸالك سضÓ- - -ل ،أامسس
’ول ،وف - - -دا ع - - -ن ا’–اد
ا أ
ال -ع -ام ل -ل -ت -ج-ار وا◊رف-يÚ
ا÷زائ- -ري ،Úت- -ط -رق م -ع -ه
ل-وضض-ع ال-ت-ج-ارة ع Èالوطن
وآافاق تطويرها.
الجتماع ،الذي يندرج ‘ إاطار
ال -ل-ق-اءات ال-تشش-اور ال-دوري-ة بÚ
ا◊ك- - - -وم- - - -ة وشش - - -رك - - -ائ - - -ه - - -ا
الج- -ت- -م -اع -ي ،Úحضش -ره وزي -را
اŸالية والتجارة.
وب -ق -ي -ادة أام -ي -ن -ه ال -ع -ام صش -ال-ح
صشويلح ،عبّر ا–اد التجار عن
انشش -غ -الت -ه وإارادت -ه ال -ق-وي-ة ‘
اŸشش-ارك-ة ال-ف-ع-ل-ي-ة ‘ اسشتقرار
و–سش Úوضشعية Œارة ا÷ملة
وال -ت -ج-زئ-ة ،ب-حسشب م-ا أاف-اد ب-ه
بيان للوزارة األو.¤
م- -ن ج- -ه- -ت -ه أاك -د ال -وزي -ر األول
Ÿم - -ث - -ل - -ي ال–اد اسش - -ت- -ع- -داد
ا◊كومة لتحسش Úنششاط التوزيع
والتجارة ‘ إاطار التششاور.

’يجاد أارضسية جديدة لسسؤق السسمار تسستؤعب  800تاجر
تعليمات إ

’سضواق العاŸية ،باللجوء إا ¤بعث
تسضعى ا◊كومة إا ¤دعم ا’قتصضاد الوطني Ÿواجهة تداعيات أازمة تراجع النفط ‘ ا أ
’يجاد سضبل تعزيز اŸنتج الوطني من خÓل
’نتاج اÙلي ‘ .هذا الصضدد تسضعى ا◊كومة إ
إاجراءات عملية جديدة لدعم ا إ
’نتاج اÙلي وهو ما أاكده صضالح صضويلح ‘ تصضريح لـ ““الشضعب““.
القضضاء على التجارة اŸوازية وحل مشضاكل التجار وتطوير ا إ
حيث أاكد اقتناع سشÓل بكل اŸلفات
ال- -ت- -ي ط- -رح- -ه -ا ال–اد ،م -وضش -ح -ا
م -واف -ق -ة ال -وزي-ر األول ع-ل-ى أاه-م-ي-ة
ا◊فاظ على أاسشعار اŸواد الغذائية
ودع- -م ال- -دول -ة ل -ب -عضص
اŸن- -ت- -ج- -ات ال- -ت -ي ل -ن
“سص ع - - - -ل- - - -ى غ- - - -رار
ا◊ليب واÿبز.
‘ هذا الصشدد ،انتقد
صش -وي-ل-ح ح-دة ال-ت-ه-وي-ل
ال-ذي ت-ن-ت-ه-ج-ه أاح-زاب
سش - -ي - -اسش - -ي- -ة وأاط- -راف
اسش- - -ت- - -غ - -لت ال - -وضش - -ع،
موضشحا أان أاسشعار اŸواد الضشرورية
 ⁄تعرف ارتفاعا ‘ األسشواق ،حسشب
اÿرج -ات ال -ت -ي ت -ق -وم ب -ه-ا مصش-ال-ح
ال–اد دوري- - - - -ا ،مششÒا إا ¤وضش - - - -ع
–فيزات للتجار بعد رفع األسشعار.

ب-خصش-وصص ال-ت-ج-ارة ال-ف-وضش-وي-ة ،قال
صشويلح إان الوزير األول انتقد فعÓ
ه -ذا ال -ن -وع م -ن ال -ت -ج-ارة ال-ت-ي ت-ع-د
م -ظ -ه-را ل-ل-غشص ولب-د م-ن وضش-ع ح-ل
نهائي له ،حيث أاعطى
ال - -وزي- -ر األول ،ب- -حسشب
اŸتحدث ،تعليمات لكل
من وا‹ العاصشمة ووالية
ب - - -وم- - -رداسص بضش- - -رورة
إاي -ج -اد أارضش -ي -ة ج-دي-دة
لسشوق السشمار تسشتوعب
 800ت-اج-ر ،ي-ن-ط-ل-ق ‘
اسشتÓم دفاتر ششروطها
األسشبوع اŸقبل.
وي -ت -أاك -د ع -زم ا◊ك -وم -ة ع -ل -ى دع-م
اإلنتاج الوطني ع Èسشلسشلة اللقاءات
التي يجريها الوزير األول ıتلف
‡ث -ل -ي اŸؤوسشسش -ات ال -ت -ج -اري -ة م -ن

أاسسعار اŸؤاد
الضسرورية لن
تعرف ارتفاعا

قضضية سضوناطراك :1

نقابات وا–ادات وطنية ،حيث جاء
اسشتقبال الوزير األول لوفد ال–اد
ال- - -وط - -ن - -ي ل - -ل - -ت - -ج - -ار وا◊رف - -يÚ
ا÷زائ -ري ،Úخ-ط-وة إاي-ج-اب-ي-ة ل-دع-م
ال - -ت - -ج - -ارة اÙل - -ي - -ة والسش - -ت- -م- -اع
لنششغالت التجار.
‘ ه -ذا السش -ي -اق ،أاك -د ال -وزي -ر األول
Ÿم-ث-ل-ي ال–اد اسش-ت-ع-داد ا◊ك-وم-ة
لتحسش Úنششاط التوزيع والتجارة ‘
إاطار التششاور..
ويعد مششروع ““ا÷زائر ل تنام““ ملفا
ط -رح -ه ا–اد ال -ت -ج -ار ع-ل-ى سشÓ-ل،
م -ؤوك -دا أان ال-ع-م-ل-ي-ة سش-تشش-م-ل ق-ري-ب-ا
الششوارع الرئيسشية للعاصشمة ‘ ،حÚ
تعمم على باقي الششوارع باŸدينة،
حيث سشتسشهر مصشالح ولية ا÷زائر
على تطبيقه.

اŸتهمؤن يÈرون إاعادة تهيئة مقر غرمؤل بطابعه ا’سستعجا‹

ح- -اول اŸت- -ه- -م- -ون ‘ قضض -ي -ة
سض-ون-اط-راك  1مسض - - -اء أاول أامسس،
تÈير اللجوء إا ¤صضيغة الÎاضضي
‘ إابرام صضفقة إاعادة تهيئة مقر
الشض- -رك- -ة ال -ك -ائ -ن بشض -ارع اح -م -د
غ - -رم- -ول ب- -ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصض- -م- -ة
بطابعه ا’سضتعجا‹.
صش - -رح صش - -ن - -ه- -اج- -ي ﬁم- -د ،اŸدي- -ر
ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ل-نشش-اط-ات اŸركزية ،أامام
ﬁكمة جنايات العاصشمة ،التي واصشلت
السشتماع للمتهم““ ،Úأان وزير الطاقة
خÓ- -ل ت -لك ال -فÎة ،ق -د أاك -د ال -ط -اب -ع
السشتعجا‹ للمششروع ،معل Óذلك بأانه
‘ حالة اإلعÓن عن مناقصشة إل‚از
ال- -دراسش- -ات ف- -إان اسش- -ت- -ك- -م -ال -ه -ا ك -ان
سشيسشتغرق سشنة““.
صشنهاجي اŸتهم ‘ هذه القضشية Ãنح
امتيازات غ Òمسشتحقة للسشيدة مليا،Ê
مديرة مكتب دراسشات ““كاد““ ،الذي فاز
بعقد بالÎاضشي البسشيط.
وصش -رح صش -ن -ه -اج -ي ،أان وزي -ر ال-ط-اق-ة
خÓل تلك الفÎة طلب تعي Úمكتب
دراسش- -ات وأان م- -ك -تب ““ك -اد““ اقÎح -ت -ه
م -دي -ري -ة تسش -ي ÒاŸشش -اري -ع ال -ت-ي ك-ان
ي -دي -ره -ا ع -ب -د ال-وه-اب ع-ب-د ال-ع-زي-ز،
مضشيفا أانه  ⁄يكن له أاي علم بالصشفقة.
وخ Ó-ل م -واج -ه -ة ب -ي -ن -ه-م-ا ،أاك-د ع-ب-د
ال -وه -اب ع -ب -د ال -ع -زي -ز أان -ه أاط -ل-ع ه-و
شش- -خصش- -ي- -ا صش -ن -ه -اج -ي ع -ل -ى ج -م -ي -ع
اإلجراءات.
م -ن ج -ه -ت -ه أاك -د آايت ا◊سش Úم -ول -ود،
عضش-و ÷ن-ة ت-ق-ي-ي-م ال-ع-روضص ال-ت-ق-ن-ية،
وجود ﬁاضشر بخصشوصص –ويل اŸلف
إا ¤مديرية النششاطات اŸركزية.
كما كششف رحال ﬁمد ششوقي ،مدير
النششاطات التجارية ،عن وجود ملف
التحويل ،غ Òأان صشنهاجي أاصشّر على
أانه  ⁄يسشتلم اŸلف ششخصشيا ،إال ‘
حالة ما إاذا ” –ويل اŸلف كمعلومة،

تعزيز الشسراكة ب Úالبلدين واسستقطاب أاك Èعدد من السسياح

«الشض- -عب» /أاج- -رى وزي- -ر
ال - -ت - -ه - -ي - -ئ - -ة ال- -ع- -م- -ران- -ي- -ة
والسض - -ي - -اح - -ة والصض - -ن - -اع - -ة
ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة ال-دك-ت-ور ع-م-ر
’ولÃ ،ق- - - -ر
غ- - - -ول ،أامسس ا أ
الوزارةﬁ ،ادثات عمل‘ ،
إاطار الuلقاء الذي جمعه مع
سض -ف Òب -ري -ط -ان -ي -ا ال-ع-ظ-م-ى
وإاي-رل-ن-دا الشض-م-ال-ي-ة ،أاندرو
نوبل.
ت -ن -اول ف -ي -ه -ا ال -ط -رف -ان ت-ث-مÚ
اŸشش -روع ال -ت-م-ه-ي-دي ل-ل-دسش-ت-ور
خدمة لتنمية واسشتقرار البÓد،
باإلضشافة إا ¤تسشليط الضشوء على إامكانات التعاون
الق -تصش -ادي اŸششÎك ب Úال -ب -ل -دي -ن ،لسش -ي-م-ا ‘
اÛال السش- -ي- -اح- -ي ،ح- -يث ن- -وه سش- -ع- -ادة السش- -فÒ
الÈيطا Êبالقدرات ال uسشياحية الsرائعة التي تزخر
بها ا÷زائر والتي Áكن تثمينها ‘ إاطار الششراكة
ب Úالبلدين ،خصشوصشا وأان بريطانيا تتوفر على
Œارب عديدة ‘ هذا اÛال.
من جهته ،أاكد الوزير أانه سشيتم العمل مع السشفارة
الÈيطانية من خÓل وضشع ﬂطط عمل مششÎك
ل -ل -ب -حث ع -ن ف -رصص ال ّ-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي ‘ اÛال

السش -ي -اح -ي واسش -ت -ق -ط -اب السش-ي-اح
الÈيطاني Úنحو ا÷زائر.
م-ن ج-ه-ة أاخ-رى ،اسش-ت-ق-ب-ل م-ع-ا‹
الوزير ،ظهÒة نفسص اليوم ،سشفÒ
ج -م -ه -وري -ة الصش Úالشش-ع-ب-ي-ة ي-ان-غ
غ -وان -غ -ي -و ،ح-يث أاشش-اد ال-ط-رف-ان
بنوعية العÓقات التاريخية التي
Œمع البلدين .كما أابدى السشفÒ
الصشيني اسشتعداد بÓده من أاجل
ت -ق -وي -ة ال -ت -ع -اون م -ع ا÷زائ-ر ‘
اÛال السش - -ي - -اح- -ي ،م- -ن خÓ- -ل
ت-ع-زي-ز الشش-راك-ات ب ÚاŸت-ع-املÚ
السش-ي-اح-ي Úل-ل-ب-ل-دي-ن واسش-ت-قطاب
أاك Èق - - -در ‡ك - - -ن م- - -ن السش- - -ي- - -اح الصش- - -ي- - -ن- - -يÚ
واŸسش -ت -ث -م -ري -ن ،خصش-وصش-ا وأان ج-م-ه-وري-ة الصشÚ
تسشجل أازيد من  100مليون سشائح سشنويا متوزعÚ
ع Èكل أانحاء العا.⁄
‘ هذا الصشدد ،أاكد الوزير على –ضش Òبرنامج
ع- -م- -ل مششÎك ‘ إاط -ار ت -ع -اون اسشÎات -ي -ج -ي بÚ
ال - -ب - -ل - -دي - -ن ‘ اÛال السش - -ي - -اح- -ي وتصشب ه- -ذه
اإلجراءات دوما ‘ إاطار تعزيز مكانة السشياحة
ا÷زائرية ‘ القتصشاد الوطني.

إانشساء عيادت Úجديدت Úللتكفل بجراحة القلب لألطفال

تلقينا تطمينات بحل مشسكل التجارة اŸؤازية والضسرائب

تصش -در م -ل -ف الضش -رائب اŸف -روضش -ة
على التجار لقاء الوزير األول عبد
اŸالك سشÓل باألم Úالعام ل–Óاد
ال- - -وط - -ن - -ي ل - -ل - -ت - -ج - -ار وا◊رف - -يÚ
ا÷زائ- -ري Úصش- -ال- -ح صش -وي -ل -ح .ه -ذا
األخ Òأاكد ‘ تصشريح لـ ““الششعب““،
م -واف -ق -ة سش Ó-ل ع -ل -ى دراسش -ة م-ل-ف
الضش -رائب ال -ذي  ⁄ي -راج -ع م -ن-ذ 20
سشنة تقريبا وهو إاجراء أاثقل كاهل
التجار منذ أالقي على عاتقهم وحال
دون تطوير التجارة.
وأاضشاف صشويلح ،أان اللقاء الذي جمع
وف - -دا ع - -ن ا–اد ال- -ت- -ج- -ار ب- -قصش- -ر
ا◊كومة ،أامسص األول ،كان إايجابيا
ب -حضش -ور وزي -ري ال -ت-ج-ارة واŸال-ي-ة،

غول يسضتقبل سضفÒي بريطانيا والصض Úالشضعبية

الغازي يكشضف من تيبازة:

صضويلح لـ ““الشضعب““:

جÓل بوطي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاي أانه ليسص ›Èا على الطÓع عليها.
وأاشش- -ار صش- -ن- -ه- -اج- -ي ،إا ¤أان ال- -ف -ري -ق
اŸك- -ل -ف ب -تسش -ي ÒاŸل -ف اقÎح أايضش -ا
م-ب-لغ  45م-ل-ي-ون دج Ãواف-ق-ة ال-رئيسص
اŸدير العام دون اŸرور باإلعÓن عن
اŸن -اقصش -ة .وذك -ر ال-ق-اضش-ي أان اŸب-ل-غ
““يتجاوز ا◊د القانو.““Ê
ونفى صشنهاجي ان “كن بفضشل معارف
ششخصشية للسشيدة مليا Êمن ا◊صشول
على الصشفقة.
أاما عن دور الهاششم ﬁمد رضشا مدير
م- - -ك- - -تب ال- - -رئ- - -يسص اŸدي- - -ر ال- - -ع - -ام
لسش -ون -اط -راك ،أاك -د صش -ن -ه-اج-ي أان-ه ⁄
يصشرح أابدا أان هذا اŸسشؤوول قد سشاعد
مليا Êنورية ‘ ا◊صشول على الصشفقة.
و” اسشتجواب مليا Êنورية عما إاذا
ك -انت ع Ó-ق -ات -ه -ا اŸال -ي -ة م -ع السش-ي-د
ال-ه-اشش-م ل-ه-ا صش-ل-ة Ãن-ح صش-ف-ق-ة إاعادة
تهيئة اŸقر؟ ،واعÎفت السشيدة ملياÊ
أانها حولت له  5000أاورو وهو متقاعد،
كما سشلمت  2000أاورو لزوجته السشابقة
‘ ف -رنسش -ا وك -ذا ب -وج -ود  1٦000أاورو
لشش -راء سش -ي -ارة ل -ل-ه-اشش-م .ل-ك-ن السش-ي-دة
مليا Êأاكدت أانه ” تسشديده.
وكانت قد صشرحت سشابقا أامام قاضشي

التحقيق ،أان الهاششم ﬁمد رضشا تدخل
للتوقيع على عقود بالÎاضشي البسشيط
والقيام بأاششغال باŸقر الكائن بششارع
أاحمد غرمول قبل سشحب أاقوالها.
وف -ي -م -ا ي -خصص أام Ó-ك -ه-ا ال-ع-ق-اري-ة ‘
ف-رنسش-ا وحسش-اب-ات-ه-ا ال-ب-ن-ك-ية ،قالت إان
ه -ذه األم Ó-ك وا◊سش -اب-ات ه-ي ث-م-رة
ﬂتلف نششاطاتها منذ  ،2009مششÒة
أانها  ⁄تكن تعلم أان إابرام العقد ”
بصشيغة الÎاضشي البسشيط.
وأاع -ط-يت ال-ك-ل-م-ة ف-ي-م-ا ب-ع-د ل-ل-ط-رف
اŸد Êالذي اسشتمع إا ¤عبد الوهاب
عبد العزيز ،الذي أاكد أان اŸقر  ⁄يكن
مؤوه Óليحتضشن اŸكاتب قبل أان تتم
إاعادة تهيئته.
وأاك- -د ﬁام- -ي شش- -رك- -ة سش- -ون- -اط- -راك
(ال - -ط - -رف اŸد ،)Êأان م - -ل - -ف إاع- -ادة
ال -ت -ه -ي-ئ-ة ي-تضش-م-ن ال-ت-ق-ي-ي-م وال-دراسش-ة
واŸت -اب -ع -ة ،ح -يث سش -ئ-ل ع-ن إام-ك-ان-ي-ة
إاعداد دف Îششروط قبل عملية التقييم
التي أاوكلت إا ¤مركز اŸراقبة التقنية
للوسشط.
وطلب النائب العام من عبد الوهاب
عبد العزيز تفاصشيل عن مسشار تعيÚ
اŸكتب اŸكلف بالدارسشة ،مضشيفا أان

الرئيسص اŸدير العام طلب منه إاطÓق
م- -ن- -اقصش -ة ،ك -م -ا أان اŸل -ف أارسش -ل إا¤
صشنهاجي.
وأاضش- -اف بشش- -أان الÎاضش- -ي ،أان ع- -ق- -ود
ال - -دراسش - -ة – ⁄دد ب - -ع- -دد ،ح- -يث أان
تعليمات سشوناطراك ل تلزم اللجوء إا¤
اŸناقصشة ،كما أان اŸناقصشة ،بحسشبه،
أاط -ل -قت م-ن ق-ب-ل اŸدي-ري-ة ال-ت-ج-اري-ة
وذلك ÷هل اإلجراءات.
وأاراد ﬁامي عبد الوهاب عبد العزيز
م- -ع- -رف- -ة م- -ا إاذا ك- -انت سش- -ون- -اط -راك
تضشررت من مكتب الدراسشات ““كاد““،
مؤوكدا أانه يجهل ذلك.
وط -لب اÙام -ي ف -ي -م -ا ب-ع-د إان ك-انت
م - - -ؤوسشسش- - -ة ““ج- - -ي.سش- - -ي.ب- - -ي““ ،ف- - -رع
سش-ون-اط-رك ،ق-د ت-اب-عت ال-دراسش-ة ب-ع-د
انسشحاب ““كاد““.
أام- - -ا آايت ا◊سش Úم- - -ول- - -ود ف - -ق - -د ”
السش -ت -م -اع ل -ه م-ن ق-ب-ل ﬁام-ي ‡ث-ل
اÿزي-ن-ة ال-ع-م-وم-ي-ة (ال-طرف اŸد،)Ê
من أاجل معرفة الثغرات التي أادت إا¤
–ويل العقد من صشيغة اŸناقصشة إا¤
صش -ي-غ-ة الÎاضش-ي ال-بسش-ي-ط ،ح-يث ق-دم
ال-ع-دي-د م-ن ال-ت-ف-اصش-ي-ل ال-ت-ق-ن-ي-ة ح-ول
ﬂتلف طرق منح الصشفقات.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ” ،السش -ت-م-اع Ùم-د
ششوقي رحال نائب الرئيسص اŸدير العام
اŸك-ل-ف ب-ال-نشش-اط ال-ت-ج-اري ،ب-خصشوصص
قرار اعادة تهيئة اŸقر ،حيث قال إان
ذلك كان بقرار من الوزارة.
أام -ا ن -وري -ة م -ل -ي -ا ،Êف -أاك -دت أان ه -ذا
اŸقر ،الذي يعود تاريخه إا،1948 ¤
ك- -ان ‘ وضش- -ع -ي -ة هشش -ة وأان ال -دراسش -ة
خصشت إاعادة تهيئة األرضشية وجدران
الفصشل والعتاد اإللكÎو Êوالتهوية‘ ،
ح Úكان مركز اŸراقبة التقنية مكلفا
ب-ح-ال-ة اÿرسش-ان-ة ،مضش-ي-ف-ة أان ال-ديون
اŸسش-ت-ح-ق-ة لسش-ون-اط-راك قدرت بـ110
مليون دج.

ثّ- - -م- - -ن وزي- - -ر ال- - -ع - -م - -ل
والضض - -م - -ان ا’ج - -ت - -م- -اع- -ي
’ول،
ﬁمد الغازي ،أامسس ا أ
ا÷ه-د ا÷ّب-ار ال-ذي ب-ذل-ت-ه
ال -ف -رق ال -ط -ب -ي -ة السض -اه-رة
على Œسضيد مئات العمليات
Óطفال بعيادة
ا÷راحية ل أ
بوسضماعيل التابعة تنظيميا
ل - - -لصض - - -ن - - -دوق ال- - -وط- - -ن- - -ي
ل -ل-ت-أام-ي-ن-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة.
ودع - - - - - - - - - - - - - - - -ا ›لسس إادارة
الصضندوق ،إا ¤التفك Òملّيا
‘ إانشض - -اء ع - -ي - -ادات أاخ - -رى
على مسضتوى الشضرق والغرب لتقليل الضضغط
اŸسضجل على عيادة بوسضماعيل التي تسضع 63
ط -ف  Ó-م -ع ك -ون -ه-ا ال-وح-ي-دة م-ن ن-وع-ه-ا عÈ
الوطن.

أاكد الوزير الغازي على أاّن إانششاء عيادات أاخرى
سش-ي-ت-ي-ح ل-لصش-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-لتأامينات الجتماعية
توف Òتكفل أامثل باألطفال مرضشى القلب والذين
تقل أاعمارهم عن  13سشنة .كما سشتسشمح العملية
با◊د من توجيه بعضص ا◊الت للخارج لغرضص
إاجراء عمليات جراحية Áكن إاجراؤوها ﬁليا .كما

أاششار الوزير الغازي أايضشا ،إا ¤أاّن
ال -ع -م -ل -ي-ات ا÷راح-ي-ة ع-ن ط-ري-ق
ال -قسش -ط -رة Œرى ح -ال-ي-ا ب-ك-ل م-ن
ع- -ي- -ادة ب- -وسش- -م- -اع- -ي- -ل ب -ا÷زائ -ر
وب -ج -ن -وب إاف -ري -ق -ي -ا ف -ق -ط ع -ل -ى
الصشعيد القاري.
وأاوصشى بضشرورة ترقيتها وطنيا من
خÓل –سش Úاÿدمات اŸقدمة
ومضشاعفة التفاقيات اÈŸمة مع
األط -ب -اء اıتصش ‘ Úال -ع-م-ل-ي-ات
ا÷راح -ي -ة ل -ب -ل -وغ أارق -ام مشش ّ-رف -ة
خÓل العام ا◊ا‹ مقارنة مع ما
” تسش - -ج - -ي - -ل- -ه خÓ- -ل السش- -ن- -وات
ّ
ال- -ف- -ارط- -ة“ ،شش -ي -ا وت -ع -ل -ي -م -ات ف -خ -ام -ة رئ -يسص
ا÷م -ه -وري -ة ال -ق -اضش -ي -ة بضش -رورة ال-ع-ن-اي-ة بصش-ح-ة
الطفل ،مؤوّكدا على ضشرورة أان يكون تكوين اŸورد
البششري العامل بالعيادة ذا صشبغة متواصشلة ،مع
ا◊رصص ع- -ل -ى م -ت -اب -ع -ة اŸرضش -ى ع -ل -ى مسش -ت -وى
ولياتهم.
Œدر اإلشش- -ارة إا ¤أاّن ال- -ف- -ري- -ق ال- -ط- -ب -ي ل -ع -ي -ادة
بوسشماعيل الفريدة من نوعها ع Èالوطنّ“ ،كنت
Óطفال
من إاجراء أاك Ìمن  14األف عملية فحصص ل أ
اŸرضشى مع إاجراء  1808عملية جراحية خÓل
العام اŸنصشرم  ،2015بحيث أاجريت  1210عملية
بطريقة القسشطرة ‘ ،ح Úأاجريت  385عملية على
القلب اŸفتوح و 212عملية على قلب مغلق.

–ادث وزي- - - -ر الشض - - -ب - - -اب
والرياضضة الهادي ولد علي،
’ول ،م - - - -ع مسض- - - -ؤوو‹
أامسس ا أ
ا’–ادي - -ت Úا÷زائ - -ري- -تÚ
ل- -ل- -مصض- -ارع- -ة وال- -ري- -اضض- -ات
الشض- -راع- -ي- -ة Ãق- -ر وزارت- -ه،
ح-يث أاك-د خÓ-ل ه-ذا ال-ل-قاء
أان ق -ط -اع -ه مسض -ت -ع -د ÿط-ة
مسض - -ت- -دام- -ة ت- -رت- -ك- -ز ع- -ل- -ى
ال -ت -ب-ادل وا◊وار والشض-راك-ة
م -ع ك -اف -ة ا’–ادي -ات ال -ت -ي
تعتﬁ Èورا أاسضاسضيا ‘ إارسضاء
السض- - -ي- - -اسض- - -ة ال- - -ري- - -اضض - -ي - -ة
الوطنية.
من جهة أاخرى أاششار وزير الششباب والرياضشة ،أان
السشتقرار والتضشامن ووضشوح الرؤوية على مسشتوى
ال–ادي -ات م-ه-م-ة ل-ل-غ-اي-ة ل-ت-ط-وي-ر ك-ل األصش-ن-اف
الرياضشية ،باإلضشافة إا ¤التكفل بالرياضشي Úعلى
جميع اŸسشتويات للوصشول إاŒ ¤سشيد طموحات
ششبابنا وششعبنا على مسشتوى النتائج.

وت- - -وج- - -ه ول- - -د ع - -ل - -ي بشش - -ك - -ره
ل –Ó- -ادي - -ت Úع - -ل- -ى ال- -ن- -ت- -ائ- -ج
اŸسش-ج-ل-ة ،لسش-ي-م-ا ت-لك اÿاصشة
ب- -األل- -ع- -اب األوŸب- -ي -ة ب -ري -و دي
ج-انÒو ،داع-ي-ا ك-ل-ت-ا ال–ادي-تÚ
إا ¤اŸواصشلة على نفسص الدرب
‘ اŸنافسشات القادمة.
وأاب-دى ال-وزي-ر ارت-ي-اح-ه ب-ال-نسش-ب-ة
ل- -ع -م -ل -ي -ة ال -ت -ك -وي -ن وال -ت -ط -وي -ر
ب -ال–ادي -ت ،Úداع -ي -ا م -ن ج -ه -ة
أاخ- - -رى ال–ادي- - -ة ا÷زائ- - -ري - -ة
للرياضشات الششراعية إا ¤النششاط
أاك Ìب -السش -دود اŸت -واج -دة ع -ل-ى
مسشتوى كل الÎاب الوطني.
إا ¤ج- -انب ذلك ،دع- -ا ول- -د ع -ل -ي ال–ادي -ت Úإا¤
تقوية العمل ضشمن أاقطاب التنمية بالنسشبة لهذه
الختصشاصشات الرياضشية ع Èكل الوليات.
Óشش- -ارة ،ف- -إان وزي- -ر الشش -ب -اب وال -ري -اضش -ة ج -دد
ل - -إ
اسشتعداده Ÿرافقة ال–اديات ‘ إاعداد برا›ها
وتدعيمها ‘ عملها لÎقية الرياضشة ا÷زائرية.

تيبازة :عÓء.م

ولد علي يتحادث مع مسسؤؤو‹ ا–اديتي اŸصسارعة والرياضسات الشسراعية

تاغابو من اŸسضيلة:

الصسناعة التقليدية –قق الÌوة البديلة خارج اÙروقات

أاك -دت ال -وزي -رة اŸن -ت -دب -ة
اŸك-ل-ف-ة ب-الصضناعة التقليدية
ع- - -ائشض- - -ة ت- - -اغ- - -اب - -و ،خ Ó- -ل
’ول ،ع -ل -ى
إاشض- -راف -ه -ا ،أامسس ا أ
ان- - -طÓ- - -ق ع- - -ي- - -د الÈن- - -وسس
ب - -ب- -وسض- -ع- -ادة ،أان الصض- -ن- -اع- -ة
ال- -ت- -ق- -ل- -ي -دي -ة –ق -ق الÌوة
ال- - -ب- - -دي- - -ل- - -ة خ - -ارج ق - -ط - -اع
اÙروق -ات وي -جب أان ن -ول-ي-ه-ا
عناية خاصضة.

اŸسسيلة :عامر ناجح
أاشش- -ارت ت- -اغ- -اب- -و إا ¤أان ال -ه -دف
األسش -اسش -ي م -ن ال -زي -ارة ال -ت -ي ب-ر›ت-ه-ا إا ¤ولي-ة
اŸسش- -ي -ل -ة ،ه -و ال -وق -وف ع -ل -ى إا‚ازات ال -ق -ط -اع
واإلشش- -راف ع- -ل -ى ان -ط Ó-ق ع -ي -د الÈن -وسص ال -ذي
اعتÈته رمزا وطنيا ،خاصشة وأان رئيسص ا÷مهورية
عبد العزيز بوتفليقة أاعطى عناية خاصشة للقطاع.
مششÒة ‘ معرضص حديثها إا ¤أان ولية اŸسشيلة لها

قدرات متنوعة ‘ خلق ا◊رف
ال -ت -ق -ل-ي-دي-ة ال-ت-ي ه-ي ‘ ت-زاي-د
مسشتمر.
وكشش- - -فت ال- - -وزي - -رة ‘ سش - -ي - -اق
حديثها عن القطاع ،عن وجود
 900ح-ر‘ ي-نشش-ط-ون ب-ال-ولي-ة،
وأان ال- -ق- -ط- -اع ا◊ر‘ ب -ال -ولي -ة
يوفر  27أالف منصشب ششغل.
ال -وزي -رة وال -وف -د اŸراف -ق ل -ه-ا،
طافت ع Èأاروقة عيد الÈنوسص
وأاشش- -رفت ع -ل -ى ت -وزي -ع خ -مسش -ة
م- - -ق- - -ررات ÿمسش - -ة ح - -رف - -يÚ
ووق - -فت ع - -ل- -ى أاه- -م األشش- -غ- -ال
اŸتعلقة بالنسشيج والصشناعات األخرىÃ ،ششاركة
عدة وليات كالبويرة وا÷لفة وبسشكرة.
ا÷دير بالذكر ،أان عيد الÈنوسص اŸقام ببوسشعادة
تضشمن عدة أانششطة ،على غرار اŸسشابقة الولئية
Ãشش-ارك-ة  09ج-م-ع-ي-ات وت-ن-ظ-ي-م مسش-اب-ق-ة ‘ فن
الطبخ و‘ أاحسشن أاكلة ششعبية.

»æWh

السسبت  09جانفي  2016م
الموافق لـ  28ربيع األول  1٤3٧هـ

اÿب Òالقانو Êمسشعود ششيهوب لـ»الششعب»:

الرئيسس بإامكانه تعديل مسشودة الدسشتور ‘ اجتماع ›لسس الوزراء
قال اıتصس ‘ القانون الدسشتوري ،د.مسشعود ششيهوب ،لـ»الششعب» ،أان رئيسس ا÷مهورية بإامكانه أان يحدث تغيÒات على
اŸششروع التمهيدي لقانون مراجعة الدسشتور ،خÓل اجتماع ›لسس الوزراء ،ورجح أان يفصشل اÛلسس الدسشتوري لصشالح
“ريره للمصشادقة ع Èاجتماع الŸÈان بغرفتيه ‘ جلسشة اسشتثنائية.
ليقدم خÓل  50يوما لÓسستفتاء الشسعبي.
ويسس-ت-ب-ع-د شس-ي-ه-وب ،ه-ذه ال-ط-ري-ق-ة ،قائÓ
أاوضسح مسسود شسيهوب ،أان اجتماع ›لسش
«الرئيسش اختار الطريقة األو ،¤وسسيمرره عÈ
ال- -وزراء ال- -ذي سس -ي -ع -ق -د خصس -يصس -ا ل -دراسس -ة
الŸÈان ب -غ-رف-ت-ي-ه م-ث-ل-م-ا ح-دث سس-ن-ة ،2008
التعديل الدسستوري اŸرتقبÁ ،كن أان يشسهد
وقبلها ‘  .»2001ما يجعل إادخال أاي تعديل
إادخال تغيÒات على اŸقÎحات التي ظهرت
آاخ -ر ع -ل -ى نصش ال -وث -ي -ق -ة ي -ب -ق-ى ب-ي-د رئ-يسش
‘ الوثيقة األولية للمشسروع التمهيدي لقانون
ا÷م - -ه - -وري- -ة ‘ ،اج- -ت- -م- -اع ›لسش ال- -وزراء
مراجعة الدسستور.
اŸقبل.
وق -ال ب -ع -ب -ارة أادق «ع -ن -دم-ا ن-ق-ول ›لسش
ول Áك- - -ن حسسب شس - -ي - -ه - -وب ،ألي ح - -زب
الوزراء فنحن نتحدث عن رئيسش ا÷مهورية،
سسياسسي أاو هيئة مفتوحة للعموم أان تراسسل
فهو رئيسسه ،وبصسفته صساحب اŸبادرة بتعديل
الرئيسش لقÎاح تعديÓت« ،فليسش هناك ‘
الدسستور ،ويسستطيع أان يعدل فيه ما يشساء».
القوان Úما ينصش على ذلك».
وأاضس- - -اف شس- - -ي- - -ه- - -وب« ،ح- - -ت- - -ى اÛلسش
و‘ سسياق آاخر ،أاوضسح ،اÿب ‘ Òالقانون
ال- -دسس- -ت- -وري ل- -يسش م- -ن اخ- -تصس- -اصش إادخ- -ال
الدسستوري ،مسسعود شسيهوب ،أان إاعطاء بعضش
ت- -غ -يÒات ع -ل -ى نصش اŸشس -روع ،وسس -ي -ك -ت -ف -ي
ال -ت -ف -اصس -ي -ل اÿاصس -ة ب -ا◊ق -وق وال -واج-ب-ات
بالنظر فيما إاذا كان Áسش بالتوازنات الكÈى
وا÷وانب الج-ت-م-اع-ي-ة ال-وصس-ف ال-دسس-ت-وري،
أام ل دون أان يعدل».
«قرار صسواب من قبل اŸؤوسسسش الدسستوري،
وأاف -اد اÿب Òال-ق-ان-ون ،ب-وج-ود ط-ري-ق-ت ،ÚللŸÈان بغرفتيه».
كي تكون ملزمة للŸÈان أاك ،Ìبحيث ل يصسبح
ل- -ت -م -ري -ر ال -ت -ع -دي -ل ال -دسس -ت -وري« ،ف -إاذا رأاى
وأاشسار أانه ‘ هذه ا◊الة ،يكتفي الŸÈان بإامكانه مث Óإالغاء قوان Úأاو بعضش ا◊قوق
اÛلسش ال - -دسس- -ت- -وري أان- -ه ل Áسش اŸب- -ادئ ب -اŸصس -ادق -ة ،دون م -ن -اقشس -ة ل -ب -ن -ود مشس -روع ألنها موجودة ‘ دسستور البÓد».
العامة التي –كم اÛتمع ا÷زائري وحقوق القانون اŸتضسمن التعديل الدسستوري ،فيما
واعت Èإادراج جيشش التحرير الوطني إا¤
اإلنسس- - -ان واŸواط- - -ن ول Áسش ال - -ت - -وازن - -ات Áكن للهيئة التشسريعية مناقشسته ‘ ،حالة ما ج -انب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ‘ ،ذي-ب-اج-ة
األسس- - -اسس- - -ي- - -ة ل- - -لسس- - -ل- - -ط - -ات واŸؤوسسسس - -ات ع- -رضش ل- -ل -تصس -ويت ع -ل -ى اÛلسش الشس -ع -ب -ي ال-دسس-ت-ور ،إاج-راءا ط-ب-ي-ع-ي-ا« ،ألن-ه ق-اد ال-ث-ورة
Óف Ó-ن وه -ذه ح -ق -ي -ق-ة
الدسستورية» ،ويعلل رأايهÁ« ،كن للرئيسش أان الوطني و›لسش األمة حسسب الشسروط نفسسها ك -ج -ن -اح عسس -ك -ري ل  -أ
Áرره بعرضسه للمصسادقة ‘ اجتماع اسستثنائي التي تطبق على باقي النصسوصش التشسريعية ،تاريخية».

حمزة ﬁصصول

أاكادÁيون وفاعلون ‘ ا◊قل الثقا‘ الÈبري

ترسشيم اللغة اأ’مازيغية ..تقدم ذو د’لة ورمزية
رحب ع- - -دد م- - -ن الشش- - -خصش- - -ي- - -ات
ال -وط -ن -ي -ة أاك -ادÁي -ون وف-اع-ل-ون ‘
ا◊قل الثقا‘ الÈبري من ﬂتلف
وليات وسشط البÓد بÎسشيم اللغة
لم -ازي-غ-ي-ة ال-ذي ج-اء ب-ه اŸشش-روع
ا أ
التمهيدي لتعديل الدسشتور.
وينظر بولية بجاية أان إاضسفاء الطابع
ال-رسس-م-ي ل-ل-غ-ة األم-ازي-غ-ي-ة Ãث-ابة «تقدم
رمزي وذو دللة» ،حيث راح الكثÒون إا¤
اعتبار هذا األمر يصسب ‘ اŒاه تعزيز
اللحمة الجتماعية والوحدة الوطنية.
و‘ نفسش السسياق ،اعت Èسسعيد صسا◊ي
ن -ائب رئ-يسش ال-راب-ط-ة ا÷زائ-ري-ة ◊ق-وق
اإلنسس -ان ب -أان «ه -ذا ال -ت -ق -دم ه -و Ãث -اب-ة
تكريسش رمزي لنضسالت أاجيال من أاجل
ال - -ل - -غ- -ة األم- -ازي- -غ- -ي- -ة» ،وق- -د ج- -اء ذلك
«اسستجابة لطلب مواطنة وكذا شسعبي».
وأاب- -دى ه- -ذا األخ– Òف- -ظ -ات بشس -أان
ك -ي -ف -ي-ات Œسس-ي-ده-ا ع-ل-ى أارضش ال-واق-ع،
مشسÒا إا ¤أان «اŸشسروع التمهيدي لتعديل
ال -دسس -ت-ور ي-ح-وي ضس-ب-اب-ي-ة ح-ول اŸك-ان-ة
ا◊ق -ي -ق -ي -ة ل -ل -غ -ة األم -ازي -غ-ي-ة ‘ ال-ب-ن-اء
اŸؤوسسسساتي وهو ما نراه غ Òواضسح».
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه اع- -ت Èال- -ك -اتب ورئ -يسش
اŸقهى األدبي ببجاية خالد زيرام أان هذا
ال- -ت- -ق- -دم «رم- -زي» ول يضس- -م- -ن Œسس -ي -د
اŸشسروع «ليسش هناك التزام بفكرة إانشساء
أاك-ادÁي-ة ت-ت-م-ت-ع ب-اسس-ت-قÓ-ل-ي-ة ‘ ع-م-ل-ها

ضسمن وظيفتها».
وراح يؤوكد ‘ حد ذاته «أان ما جاء به
اŸشس- -روع ه- -و اسس- -ت -ج -اب -ة لسس -ن -وات م -ن
اŸطالبة والنضسال من أاجل الهوية».
وع- -ل- -ى ال -ع -م -وم ح -ظ -ي اإلع Ó-ن ع -ن
ت -رسس -ي -م ال -ل -غ -ة األم -ازي -غ -ي -ة ب -الÎح -يب
ا÷ماعي لرمزيته وليسش هناك من أاعلن
عن –فظات بشسأان تنفيذ هذا اŸسسعى.
من جانبهم اسستقبل سسكان منطقة «
شسنوة» بولية تيبازة مسسعى ترسسيم اللغة
األمازيغية ألول مرة ‘ تاريخ ا÷زائر بـ
«فرح» و»ارتياح».
وحسسب عبد القادر بوشسÓغم ناشسط ‘
م -ي -دان ح -ف-ظ ال-ث-ق-اف-ة األم-ازي-غ-ي-ة ف-إان
ترسسيم اللغة األمازيغية هو مكسسب كبÒ
وهو بدون شسك يعزز مكون أاسساسسي ‘
الهوية الوطنية ،وأاضساف قائ« Óاأن هذا
اŸسسعى مصسا◊ة مع التاريخ ومن شسأانه
أان يقوي صسفوف الوحدة الوطنية بصسفة
عامة».
وشسدد ذات اŸتحدث على ضسرورة بذل
ج -ه -د ك -ب ‘ Òسس -ب -ي -ل ج -ع -ل ه-ذه ال-ل-غ-ة
م -وح -دة ب -ال -ن -ظ -رل -ل -ت-ن-وع األلسس-ن-ي ل-ل-غ-ة
األمازيغية على غرار «القبائلية والشسنوية
واŸيزابية والÎقية».
للتذك“ Òتد منطقة «شسنوة» من واد
م- -زف -ران شس -رق -ا إا ¤غ -اي -ة ح -دود ولي -ة
الشسلف غربا وكذا إا ¤ولية ع Úالدفلى

‘ ا÷نوب الغربي ،ول يزال سسكان هذه
اŸنطقة يحافظون على التكلم باللهجة
الشسنوية التي تشسكل اللغة اÙلية األكÌ
تكلما ‘ ا÷هة الشسمالية للبÓد.
وحسسب اıرج عمر فطموشش ،فإان
«ت-رسس-ي-م ال-ل-غ-ة األم-ازي-غ-ي-ة يشسكل مرحلة
جد إايجابية ويكتسسي أاهمية كÈى ومن
شسأان ترسسيخ هذه اللغة التي تشسكل مكونا
أاسس -اسس -ي -ا ‘ ال -ه -وي-ة ال-وط-ن-ي-ة وضس-ع ح-د
للمنوارات السسياسسية بخصسوصسها».
وأاضساف ذات اŸتحدث الذي ينحدر
من برج منايل (شسرق ولية بومرداسش)
الذي اشستغل لسسنوات طويلة على رأاسش
اŸسسرح ا÷هوي لبجاية أان ترسسيم اللغة
Óمازيغية ‘ عملية
بصسفة رسسمية يسسهل ل أ
إادماجها ‘ شستى مناحي ا◊ياة اليومية
للجزائري.»Ú
وأاك- -د أان «ا÷زائ- -ر ه- -ي ال- -راب -ح -ة ‘
مسسعى ترسسيم اللغة األمازيغية لكون ذلك
يقوي تنوعها الثقا‘ واأللسسني».
وأاك -د ال-ف-ن-ان السس-ي-ن-م-ائ-ي واŸسس-رح-ي
ال -ك -وم-ي-دي ع-زازن-ة أاحسس Úن-ائب رئ-يسش
جمعية «السسنجاب» Ÿسسرح برج منايل أان
مسسعى ترسسيم اللغة األمازيغية هو مكسسب
م-ه-م ل-ل-وط-ن ول-لشس-عب ا÷زائ-ري واصس-ف-ا
ت -رسس -ي -م ال -ل -غ -ة األم -ازي -غ -ي -ة ه -و Ãث-اب-ة
«مكافئة ÷هود من ناضسلوا ‘ سسبيل هذه
القضسية لسسنوات عدة.

جمعية العلماء اŸسشلم Úا÷زائري:Ú

دعوة إا ¤تبني «ا◊كمة» ‘ مناقششة القضشايا الوطنية

دعت ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ل-م-اء اŸسش-ل-مÚ
ا÷زائري Úعلى لسشان رئيسشها عبد
ال- - -رزاق ڤسش- - -وم ،أامسس ،ب - -ا÷زائ - -ر
ال - -ع - -اصش - -م - -ة إا ¤ضش - -رورة ت - -ب- -ن- -ي
«ا◊ك -م -ة» و»ال-ي-ق-ظ-ة» ‘ م-ن-اقشش-ة
ال- -قضش- -اي- -ا ال- -وط- -ن- -ي- -ة ع -ل -ى غ -رار
اŸشش- -روع ال- -ت- -م- -ه- -ي- -دي ل- -ت- -ع- -دي -ل
الدسشتور.
وقال ڤسسوم ‘ كلمة أالقاها Ãناسسبة
انعقاد الدورة الثالثة للمجلسش الوطني
للجمعية أان «مناقشسة الدسستور اŸطروح
ع -ل -ى السس -اح -ة ال -وط -ن-ي-ة وال-ت-ف-اع-ل م-ع
ال -قضس -اي-ا ال-وط-ن-ي-ة وال-ن-ق-اشش السس-ي-اسس-ي
يتطلبون ا◊كمة واليقظة».
و‘ هذا الصسدد ،ثمن اقÎاح ترقية
لمازيغية إا ¤لغة رسسمية الذي يتضسمنه
اأ
اŸشس -روع ال-ت-م-ه-ي-دي ،داع-ي-ا إا ¤وج-وب
«تطبيق هذا القÎاح على أارضش اŸيدان

لمة ا÷زائرية».
لرصش وحدة ا أ
كما دعا أايضسا إا ¤وجوب «Œنيد كافة
لم-ك-ان-ي-ات Ÿك-اف-ح-ة ال-ت-طرف العنيف
اإ
لسسÓ- -م»،
ال- -ذي أاصس- -ب- -ح يشس- -وه صس- -ورة ا إ
مشسÒا إا ¤أان جمعية العلماء اŸسسلمÚ
ا÷زائ -ري Úت-ن-دد بـ»أاف-ع-ال ال-ع-ن-ف ال-ت-ي
لسسÓم وهي ‘ ا◊قيقة
ترتكب بإاسسم ا إ
ل “ت له بصسلة وتشسوه صسورته وصسورة
اŸسسلم.»Ú
وأاك- -د ڤسس -وم أان ا÷م -ع -ي -ة «‰وذج -ا»
ÓسسÓم وتطبيقه وإاعÓء
للفهم الصسحيح ل إ
مبدأا التسسامح و–قيقه ،منتقدا «اÿلل
التنظيمي» الذي يسسود ا÷معية ‘ بعضش
الوليات والبلديات.
و‘ هذا السسياق ،أاشسار إا ¤أان حضسور
ا÷معية «ل يتجاوز حاليا الـ »٪25على
مسس -ت -وى ك -ل ب -ل -دي -ات ال -وط-ن ،وت-أاسس-ف
«ل -فشس -ل الشس -عب ال -ولئ -ي -ة ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ‘

اسستقطاب الشسباب باعتباره طرف حيوي
‘ اÛت -م -ع» ،وك -ذا «ضس -ع -ف وان-ع-دام»
لعÓمي ‘ بعضش الوليات.
إانتاجها ا إ
وبعد أان أاشسار إا ¤أان جمعية العلماء
اŸسسلم Úا÷زائري Úملزمة باŸشساركة
‘ رفع التحديات التي يواجهها الوطن،
دع -ا إا ¤ضس -رورة «اي Ó-ء اه -ت-م-ام خ-اصش
Ÿواج -ه -ة ال -غ -زو الدي-ول-وج-ي وال-ث-ق-ا‘
لجنبي».
اأ
لخ Òإا« ¤ضسرورة
ودعا ڤسسوم ‘ ا أ
ت-خصس-يصش م-ي-زان-ي-ة ل-ل-ج-م-ع-ية من اŸال
العام وإارجاع ‡تلكاتها العقارية خاصسة
ب -ولي -ات ت-لسس-م-ان وقسس-ن-ط-ي-ن-ة وبسس-ك-رة
والشسلف».
ويسس -ع -ى اÛلسش ال -وط -ن -ي ‘ دورت-ه
ال-ث-ال-ث-ة ،حسسب ق-ول-ه إا ¤ت-ق-ي-ي-م وت-قوË
نشس-اط-ات ا÷م-ع-ي-ة ل-رسس-م خ-ط-ة ع-م-لها
اŸسستقبلي.
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القراءة الدقيقة للتعديÓت الواردة ‘ «اŸشسروع التمهيدي» يجب أان تكون حاملة
للتÈيرات الدسستورية اŸقنعة القادرة على طرح اإلضسافة اŸرجوة اŸبنية قبل كل شسيء
على اŸسسؤوولية التي تراعي تلك الضسوابط الصسارمة ‘ مهام كل سسلطة أاو مؤوسسسسة ،حتى
يتم تفادي التجاوزات ‘ الصسÓحيات وهذا ما سسعت هذه الوثيقة على تثبيته.
ولبد من إادراك اŸغزى العميق لهذا اŸسسعى الصسادق ،الذي أاراد سسد كل الثغرات التي
سسجلت فيما مضسى زيادة على التكفل ÃقÎحات العديد من طلب رأايهم ‘ هذا الشسأان
لذلك فإان قيمة مضسمون التعديÓت تكمن ‘ إارسسالها إا ¤كل األحزاب والشسخصسيات
وا÷معيات وهذا ‘ حد ذاته يعد تواصس Óمتينا لكل من ينشسط على السساحة الوطنية ألن
ﬁتواه يعني ا÷ميع.
والصسيغة اŸثلى واألسسلوب األجدر ‘ هذا اŸقام هو عدم تسسييسش اŸشسروع التمهيدي
والتوجه للحديث عن قضسايا جانبية ل تعنيه بتاتا كإاطÓق األحكام اŸسسبقة واÿلفيات التي
ل مكان لها ‘ مواقع كهذه ويكفي فقط اإلطÓع على اŸادة  99مكرر ليÓحظ اŸتتبعون
ما مدى األهمية التي منحت لـ«اŸعارضسة الŸÈانية» من حقوق “كنها من اŸشساركة
الفعلية ‘ األشسغال الŸÈانية و‘ ا◊ياة السسياسسية ومن خÓل  ٧نقاط وافية ليتأاكد القضساء
الواسسع لهامشش نشساط اŸعارضسة الŸÈانية خاصسة منها حرية الرأاي والتعب Òواإلجتماع،
اإلسستفادة من اإلعانات اŸالية اŸمنوحة للمنتخب ‘ ÚالŸÈان ،اŸشساركة الفعلية ‘
األشسغال التشسريعية ومراقبة أاعمال ا◊كومة“ ،ثيل مناسسب ‘ أاجهزة غرفتي الŸÈان،
إاخطار اÛلسش الدسستوري واŸشساركة ‘ الدبلوماسسية الŸÈانية.
هذه اŸادة اŸفصسلية جديرة بأان تكون ﬁل عناية وإاهتمام كل من يتوفر على مقاعد ‘
الŸÈان على أاسساسش أانها مكسسب لطاŸا ناضسل ا÷ميع من أاجله واليوم أادرجت كمادة من
اŸواد ‘ اŸشسروع التمهيدي ومطلوب أان يخصسونها باŸزيد من التحاليل اŸسستفيضسة
واآلراء الهادفة فمن اآلن فصساعدا فإان اŸعارضسة الŸÈانية بإامكانها إاخطار اÛلسش
الدسستوري Œاه مسسائل تراه بأانها ﬂالفة للتشسريع السساري اŸفعول وهذا حق  ⁄يكن من
قبل أابدا و ⁄يحلم به اأحد ‘ يوم من األيام.
وهذا طبقا ألحكام اŸادة ( 66الفقرتان  2و )3بخصسوصش القوان Úالتي صسوت عليها
Óبعاد الدÁقراطية ‘ إاعداد
الŸÈان ..وهذا ليسش بآالية تعطيل بقدر ما هو إاثراء وتعميق ل أ
نصسوصش القوان Úحتى وإان ” التصسويت باألغلبية القائمة فإانه من حق اŸعارضسة الŸÈانية
أان تتحرك ‘ هذا اإلŒاه من أاجل إاخطار اÛلسش الدسستوري حيال قوان Úمعينة.
وعليه فإان النقاشش ا÷انبي ا÷اري حاليا لدى البعضش من قادة األحزاب أان يدخل دائرة
ا◊وار الدسستوري ،الذي ل يهتم بالتوجه السسياسسوي الذي ل يخدم ا◊ياة الدÁقراطية
والتعددية ،بقدر ما يسسقط ‘ ما يعرف بالسسطحية اŸضسرة بهذا اŸسسار ا◊يوي.
ونعت Èبأان فتح هذا اŸلف يعد أاولوية وطنية ألنها تؤوسسسش ألعمال سسياسسية جديدة ⁄
تكن ‘ السسابق ،فالنظرة يجب أان تتوجه Ÿضسمون الوثيقة بدل من السسقوط ‘ النمطية
التي إاعتدنا عليها أاي كÌة التشسخيصش وﬁاولة –ويل األنظار إاﬁ ¤طات أاخرى.
فا◊دث الكب Òاليوم ‘ ا÷زائر هو الدسستور فعلى ا÷ميع اإلنخراط ‘ هذا اŸسسعى
الوطني والتاريخي وهذا كتعب Òعن حسش عميق Œاه الوطن للفصسل دائما ب Úتلك النظرة
الواسسعة اŸتوجهة إا ¤الشسعب ا÷زائري برمته والرؤوية ا◊زبية الضسيقة.

جمال أأوكيلي

لسشÓمية ا÷زائرية:
القائد العام للكششافة ا إ

التوقيع قريبا عدة اتفاقيات ششراكة لدعم التنمية
كشش- -ف ال- -ق- -ائ- -د ال- -ع- -ام ل -ل -كشش -اف -ة
لسشÓ- - -م- - -ي- - -ة ا÷زائ- - -ري - -ةﬁ ،م - -د
ا إ
ب -وع Ó-ق ،أامسس ،ب -ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة
ع -ن ت -وق -ي -ع ع -دة ات -ف -اق-ي-ات شش-راك-ة
خÓ- - -ل سش - -ن - -ة  2016ب Úم -ن-ظ-م-ت-ه
وم- -ؤوسشسش- -ات وط- -ن- -ي -ة م -ن أاج -ل دع -م
التنمية ‘ ﬂتلف القطاعات.
وسس -تÈم ه -ذه اإلت -ف -اق -ي -ات ،حسسب م-ا أاك-ده
بوعÓق على هامشش الدورة الوطنية العادية الـ
 29ل -ل -م -ج-لسش ال-وط-ن-ي ل-ل-كشس-اف-ة اإلسسÓ-م-ي-ة
ا÷زائرية منها اتفاقيات مع الوكالة الوطنية
ل -ل-ت-ن-م-ي-ة اإلج-ت-م-اع-ي-ة ووزارة الشس-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة
واألوقاف.
وعن نشساطات اŸنظمة خÓل هذه السسنة،
أاعلن بوعÓق عن اŸشساركة «القوية» للجزائر ‘
اŸؤو“ر ال -كشس -ف -ي ال -ع -رب -ي ال -ذي سس -ت-ح-تضس-ن-ه
سس-ل-ط-ن-ة ع-م-ان ،فضس Ó-ع-ن اسس-تضس-اف-ة ا÷زائ-ر
ألشس- -غ -ال اإل–اد ال -كشس -ف -ي ل -ل -دول اŸغ -ارب -ي -ة
اŸزمع عقده شسهر أافريل اŸقبل.
وخÓل عرضسه للخطوط العريضسة لÈنامج
اŸن -ظ-م-ة لسس-ن-ة  ،2016ق- -ال ال -ق -ائ -د ال -ع -ام أان
ال-كشس-اف-ة اإلسسÓ-م-ي-ة ا÷زائ-ري-ة سس-ت-ح-ي-ي ه-ذه
السسنة الذكرى الـ 80لتأاسسيسسها ،مثمنا ‘ هذا
السسياق «الدور الفعال الذي لعبته هذه اŸدرسسة
العريقة ‘ تكوين األجيال وتربيتها على القيم
الوطنية وروح التضسامن والتعاون».
ول-دى ت-ط-رق-ه ل-ل-مسس-ار ال-ت-اري-خ-ي ل-لمنظمة،
ابرز بوعÓق النشساطات التي قامت بها إابان
الثورة التحريرية حيث سساهمت ‘ تكوين نخبة
م - -ن ال - -رج - -ال ق - -ادت ال- -ث- -ورة وال- -وط- -ن ب- -ع- -د
اإلسس-ت-قÓ-ل ،مشس-ي-دا ب-اÛه-ودات ال-ت-ي ت-ب-ذلها
ذات اŸن -ظ -م -ة Ÿراف -ق -ة ال -ط -اق -ات الشس-ب-ان-ي-ة
وحمايتها من ﬂتلف اآلفات اإلجتماعية.
وأاكد بوعÓق ان اسستمرار اŸنظمة ‘ «حمل
مشس -ع -ل ت -رب -ي -ة ال -نشس -ىء واإله -ت-م-ام ب-ال-قضس-اي-ا
ال -وط -ن -ي -ة ‘ ظ -ل ظ-روف دول-ي-ة صس-ع-ب-ة  -ك-م-ا
أاضساف  -واسستمرارها ‘ دعم اŸواقف الوطنية
بعيدا عن أاي –زب».
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،ن- -وه وزي- -ر الشس- -ؤوون ال -دي -ن -ي -ة
واألوقافﬁ ،مد عيسسى ،الذي حضسر اŸؤو“ر
إا ¤جانب ‡ثلي العديد من مؤوسسسسات الدولة
واŸن-ظ-م-ات ال-وط-ن-ي-ة واÛت-م-ع اŸد ،Êب-دور
ال- -كشس- -اف- -ة اإلسسÓ- -م- -ي- -ة ‘ األع -م -ال اÒÿي -ة
وا◊فاظ على القيم الوطنية ومرافقة مراكز

إاع -ادة الÎب -ي -ة وح -م-اي-ة الشس-ب-اب م-ن ال-ت-ط-رف
واıدرات ،وح -ث -ه -م ع -ل -ى ال -ت -ك -وي -ن اŸه-ن-ي
ومواصسلة دراسستهم.
وب- -دوره ،أاشس- -ار م- -دي- -ر الÎاث ال- -ت- -اري- -خ- -ي
وال -ث -ق-ا‘ ب-وزارة اÛاه-دي-ن ،ده-ان خ-ال-د اإ¤
اŸك-ان-ة ال-ت-ي –ظ-ى ب-ه-ا ال-كشس-اف-ة اإلسسÓ-م-ي-ة
ا÷زائ -ري -ة م -ن-ذ ت-أاسس-يسس-ه-ا ‘ ال-ثÓ-ث-ي-ن-ات م-ن
القرن اŸاضسي وكذا دورها الريادي ‘ نشسر
الوعي.
كما نوه بسس Òالكشسافة اإلسسÓمية ا÷زائرية
على درب اŸثل العليا وتنمية ا◊سش الوطني
ومشساركتها ‘ األفراح والنكبات التي مرت بها
ا÷زائر.
وب -ه -ذه اŸن -اسس -ب -ة ،ك -رمت ال -ق -ي -ادة ال-ع-ام-ة
للكشسافة ﬁي الدين عميمور ،وزير أاسسبق ومن
قدماء قادة الكشسافة إابان ثورة التحرير الوطني،
ح -يث م -ث -ل ه -ذه ال -ه -ي -ئ-ة ‘ اŸؤو“ر ال-كشس-ف-ي
العربي الثا Êالذي انعقد Ãصسر سسنة .1958
و قد قلده آانداك الرئيسش اŸصسري جمال
ع-ب-د ال-ن-اصس-ر «ال-درع ال-ع-رب-ي ل-ل-كشس-افة» والذي
أاه- -داه ع -م -ي -م -ور ب -دوره سس -ن -ة  2013للكشسافة
اإلسسÓمية ا÷زائرية.
كما كرم أايضسا اÙافظ Úالولئي Úالقدماء
وك - -ذا ا÷دد ال - -ذي - -ن ج - -ل - -ب- -وا أاك Èع- -دد م- -ن
اŸنخرط Úوشسجعوا إالتحاق عدد ل يسستهان به
من الفتيات خاصسة بوليات جنوب البÓد.
Óشس- -ارة ف- -إان ج -دول أاع -م -ال ال -دورة الـ29
ل - -إ
للمجلسش الوطني للكشسافة اإلسسÓمية ا÷زائرية
التي تتواصسل أاشسغالها إا ¤غاية  09يناير ،2016
ت -ن -اول ا◊صس -ي -ل-ة اŸال-ي-ة واألدب-ي-ة لسس-ن-ة 2015
ورسسم اÿطوط العريضسة لسسنة .2016
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الدسصتور ينصّس على العدالة ا’جتماعية

العمال اأ’جراء يدفعون الضسرائب أاك Ìمن التجار؟
 ⁄يتجاوب معظم التجار مع التحفيزات التي أاقرتها السصلطات لÎسصيم نشصاطاتهم وتسصوية أاوضصاعهم Œاه مصصالح الضصرائب
والضصمان ا’جتماعي Ãا يخدمهم ،و–صصيل بعضس مسصتحقات ا’قتصصاد الوطني.
أل -ت -ع -ام -ل ب -الشض -يك ك -إاج -رأء لÎسض -ي-م ألسض-وق أ÷زأئر وسضتضضاعف من أرباحهم ودون دفع
أŸوأزي وألقضضاء على ألتهرب ألضضريبي ألذي ألضض -رأئب أل Ó-زم -ة وع -ل-ى ظ-ه-ر أŸوأط-ن ‘
ألغريب ‘ أأ’مر أن Œار ألسضوق أŸوأزي يفوق ‘ أ÷زأئر أك Ìمن  3000مليار دج ،صضورة تؤوكد –مل أأ’جرأء كل ألتبعات ألسضلبية
ي- -وأصض- -ل- -ون Œاه- -ل- -ه -م ıت -ل -ف أل -دع -وأت فالوأقع أنتج إأمÈأطوريات وجنات ضضريبية ‘ للزيادأت ‘ ﬂتلف أسضعار أŸوأد أأ’سضاسضية،
للتجاوب مع ﬂتلف أإ’جرأءأت أ÷ديدة ‘ ،بعضش أŸناطق كالعلمة ،وع Úفكرون ،وجسضر وح -ت-ى أل-زي-ادأت أل-ت-ي “سش أج-رت-ه Áتصض-ه-ا
ألوقت ألذي يبقى فيه ألعمال أأ’جرأء ألفئة قسضنطينة لتجارة ألصضناعات ألغذأئية وغÒها أل- -تضض- -خ- -م وألسض -وق أŸوأزي وه -ك -ذأ ي -ب -ق -ى
أأ’ك Ìأنتظاما ‘ دفع أ’شضÎأكات وﬂتلف من ﬂتلف مناطق ألوطن ،حيث هناك أموأل أ’قتصضاد ألوطني يسض ‘ Òمتاهات كبÒة.
و حتى عندما تعاود أسضعار ألنفط أ’رتفاع
أ◊قوق بنسضبة تصضل إأ 30 ¤باŸائة من أأ’جر طائلة –سضب بوزنها ‘ موأزين خاصضة ،وهو
تذهب Ÿصضالح ألضضمان أ’جتماعي وصضناديق م -ا ي -ع -كسش ت -د Êق -ي-م-ة أل-دي-ن-ار ،و فشض-ل ك-ل تبقى ألزيادأت أ›ÈŸة سضارية أŸفعول و⁄
ألتقاعد.
ﬂط -ط -ات إأن -ق -اذه ‘ أإ’ب -دأع أل -ك -ب Òأل-ذي تعرف أ÷زأئر أي أنخفضش منذ أ’سضتقÓل ‘
صضورة تؤودي بنا إأ ¤أÛهول.
وتصضل أ’قتطاعات ألشضهرية لبعضش أأ’جور يجدونه للتهرب من ألنشضاط ألرسضمي.
أك Ìمن  40ألف دينار وهو ما ’ يدفعه ألكثÒ
و ن ّصض -ت وث -ي -ق -ة أل -دسض -ت -ور أ÷دي -د ع -ل -ى
و ح -ت -ى أل -زي -ادأت أأ’خÒة أل -ت -ي ج-اء ب-ه-ا
من ألتجار ألذين تفوق أرباحهم أك Ìمن  200ق -ان -ون أŸال -ي -ة وأل -ت -ي مّسض-ت أسض-ع-ار أل-وق-ود ضضرورة ترقية ألعدألة أ’جتماعية من خÓل
ألف دينار ‘ مفارقات غريبة ‘ عا ⁄ألشضغل سضيدفعها أŸوأطن ألبسضيط  ،حيث سضتضضاف وضضع أ÷ميع أمام ألقانون وعدم ألتسضامح مع
با÷زأئر.
ل-ه-ا أع-ب-اء ج-دي-دة ف-أاسض-ع-ار أل-ن-ق-ل ” رف-ع-ه-ا حقوق ألدولة أ’ن ألÎأخي وأ’نصضياع لضضعاف
ويعود أ◊ديث بقوة هذه أأ’يام عن فرضش ب -نسضب سض -ت -غ-ط-ي مصض-اري-ف أرب-اب أل-ن-ق-ل ‘ ألنفوسش سضيجعل أÛتمع يدفع ألثمن غاليا.

حكيم/ب

بطاقة التعريف البيومÎية تسصلم قريبا :

عشسرون أالف تنجز يوميا  ..مؤومنة وتؤودي خدمات إاضسافية
’خÒة
^ الرمادية  ..ورخصصة السصياقة ‘ اللمسصات ا أ

‘ غضصون  10أايام فقط ،سصتكون
ب -ط -اق -ة ال -ت -ع -ري -ف ال -ب -ي -ومÎي-ة
ج -اه -زة ..ت -ل-ي-ه-ا م-ب-اشص-رة رخصص-ة
السص- -ي- -اق- -ة وال -ب -ط -اق -ة ال -رم -ادي -ة
’ل- -كÎون- -ي- -ت Úل- -ت- -دخ Ó- -ح -ي -ز
ا إ
’ج -ال ..ع -قب
اÿدم -ة ‘ أاق -رب ا آ
’ج - -راءات
’ن- - -ت- - -ه - -اء م - -ن ك - -ل ا إ
ا إ
التقنية ،هذا ما أاعلنه السصيد عبد
ال- -رزاق ه- -ن- -ي م- -دي- -ر ال- -عصص- -رن- -ة
’رشص - -ي - -ف ب - -وزارة
وال - -وث - -ائ - -ق وا أ
ال- -داخ- -ل- -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة
خÓل اسصتضصافته ‘ حصصة « ضصيف
الصصباح» التي يعدها رضصوان حرياطي
 ..اÿميسس اŸاضصي .
وأوضضح ألسضيد هني أن أŸصضالح أŸكلفة
ب -إاع -دأد ه -ذه أل -وث -ائ -ق ت -وج -د ‘ أل -ل-مسض-ات
أأ’خÒة  ..وبإامكان Ÿرأكز أ◊ميز وأ÷زأئر،
وأأ’غ- -وأط م- -ن إأسض- -تصض -دأر  20أل-ف ب-طاقة
ي -وم -ي -ا ..ع-ل-م-ا أن  7م Ó-ي Úشض-خصش م-ع-ن-ي
باإ’سضتفادة منها ‘ ألوقت ألرأهن وألتحدي

ألكب Òألذي يتطلب رفعة هو إأ‚از  35مليون
بطاقة ‘  5سضنوأت ،ريثما يتم ألعمل بالبطاقة
ألقدÁة .
وأبرز مدير ألعصضرنة وألوثائق وأأ’رشضيف
بوزأرة ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية أن مزأيا
هذه ألبطاقة تكمن ‘ أÿدمات ألهامة ألتي
تقدمها ◊امليها كا◊الة أŸدنية  ،أأ’مرأضش
أŸزم -ن-ة ،وأل-ن-ق-ل  ،،غ Òأن-ه-ا م-ؤوم-ن-ة بشض-ك-ل

ي -خضض -ع Ÿق -اي -يسش صض-ارم-ة يسض-ت-ح-ي-ل
ألوصضول إأ ¤أŸعطيات أŸسضجلة فيها
 ،،ماعدأ أ÷هات أŸعنية وأıتصضة
ك -اأ’م -ن وأل -درك وأ◊م -اي -ة أŸدن -ي -ة
وأطرأف أخرى عندما تكون ‘ حاجة
ملحة Ÿعلومات حيال حالة مطروحة
 ،،وهذأ بوأسضطة مفاتيح وأجهزة ..
باإ’ضضافة إأ ¤كونها –وي على ألرقم
ألوطني  ..وموأصضفات « إأيزو» .
وب- -ال- -نسض- -ب- -ة ل- -رخصض- -ة ألسض- -ي- -اق -ة
أإ’لكÎونية فإانها ‘ أ’Œاه ألصضحيح
أŸع ّ-ول ع -ل -ي -ه ‘ أن ت -ك -ون ح -اضض -رة
ك -ذلك ‘ أق -رب وقت خ -اصض -ة م-ع أسض-ت-ك-م-ال
أشضغال أللجنة أŸسضند لها هذأ ألعمل وألتي
سضينبثق عنها دف Îشضروط  -شضريحتها –توي
على معلومات صضاحبها -وبالتوأزي مع ذلك
ف -إان أل -ب -ط -اق-ة أل-رم-ادي-ة أإ’ل-كÎون-ي-ة دخ-لت
مرحلتها ألعملية.

جمال أوكيلي

حسصب جمعية «إاقراأ»

نسسبة اأ’مية تقلصست با÷زائر إا 14 ¤باŸائة

“ك -نت ا÷زائ -ر م -ن ت -ق -ل -يصس
’م-ي-ة م-ن  ‘ 31,6سص-ن-ة
نسص -ب-ة ا أ
 1998إا 14 ¤ب-اŸائ-ة خÓ-ل سص-نة
 ،2015حسصب ب- -ي- -ان ل- -ل- -ج- -م -ع -ي -ة
’مية ‘اقرأا‘‘ نشصر
ا÷زائرية Ùو ا أ
عشص-ي-ة ا’ح-ت-ف-ال ب-ال-ي-وم العربي
’مية اŸصصادف لـ  8جانفي
Ùو ا أ
من كل سصنة.
وأوضض- -حت أ÷م- -ع- -ي- -ة أن نسض- -ب- -ة
أأ’مية تقلصضت ‘ أ÷زأئر سضنة 2015
حيث بلغت  14باŸائة مقابل 31,6
سضجلت خÓل سضنة ،1998مشضÒة إأ¤
أن أك Ìمن – 1.753.000رروأ من
رق -ب-ة أأ’م-ي-ة م-ن ب-ي-ن-ه-م 1.523.000
أمرأة.
و أب- -رزت أ÷م- -ع -ي -ة أÛه -ودأت
ألتي قامت بها أ÷زأئر Ùو أأ’مية
م - - - -ن خ Ó- - - -ل إأرسض - - - -اء دع - - - -ائ- - - -م
أ’سضÎأت-ي-ج-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة Ùوأأ’مية
ألتي تبّناها رئيسش أ÷مهورية ألسضيد
ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ويسض-هر على
دÁومتها للقضضاء نهائيا على شضبح
أأ’مية.
و Ãناسضبة أ’حتفال بهذأ أليوم
سض-ت-ن-ظ-م ج-م-ع-ي-ة إأق-رأ ب-ال-ت-ع-اون م-ع
ألشضبكة ألعربية Ùو أأ’مية وتعليم
أل -ك -ب -ار أب -وأب -ا م-ف-ت-وح-ة –سض-يسض-ي-ة
ومعارضش ع ÈألÎأب ألوطني.
وسض -ي -ت -م خÓ-ل ه-ذه أ’ح-ت-ف-ا’ت
إأظهار سضÒورة عملية ﬁو أأ’مية ‘
أ÷زأئ- - -ر م- - -ن خÓ- - -ل «ت- - -ق- - -ي- - -ي- - -م
أ’سضÎأتيجية ألوطنية Ùو أأ’مية
من قبل ألقطاع أŸعني ،لكونها ‘
م - -ن - -ع - -رج - -ه - -ا أأ’خ Òم- -ع أإ’شض- -ادة
باÛهودأت أŸبذولة».
و ب -اŸن -اسض -ب -ة ن -اشض-دت أ÷م-ع-ي-ة
جميع أ◊كومات وألشضعوب ألعربية
ل -ت -وح -ي -د وت -ك -اث -ف أ÷ه -ود وت-ب-ادل
أÈÿأت وت -نسض -ي -ق أل -ع -م -ل ل -ل-خ-روج
بÈأم -ج ف -ع -ال -ة وم -ي -دأن -ي -ة ل-ل-ت-ك-ف-ل
Ãح -ارب-ة ه-ذأ ألشض-ب-ح وأل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن
خطورته وأسضتئصضاله من جذوره.

كما أكدت على مسضاندتها لتنظيم
ح - -م Ó- -ت م - -ك - -ث- -ف- -ة Ùو أأ’م- -ي- -ة
أأ’بجدية خاصضة أŸتصضلة باإ’ناث ‘
أŸناطق ألريفية وألفقÒة و ألقوأفل
أŸت -ن -ق -ل -ة أŸوج -ه -ة ل-ل-ب-دو أل-رح-ل،
وأŸسضاهمة ‘ مشضاريع أ÷معية ألتي

تخدم أŸنفعة ألعامة.
Óشضارة ” ،إأنشضاء أ÷هاز ألعربي
ل إ
Ùو أأ’م -ي -ة وت -ع -ل -ي -م أل -ك-ب-ار سض-ن-ة
 ،1966وألذي جعل يوم  8يناير يوما
عربيا Ùو أأ’مية ،نظرأ Ÿا يكتسضيه
هذأ أليوم من أهمية ‘ ألتحسضيسش

وأل -ت-وع-ي-ة ألشض-ام-ل-ة ب-ظ-اه-رة أأ’م-ي-ة
وإأشض -ك -ا’ت -ه -ا ،وك -ذأ ت -ق-ي-ي-م أ÷ه-ود
أŸبذولة ‘ مكافحتها وŒديد ألعزم
ع -ل -ى م -وأصض-ل-ة أل-ع-م-ل بشض-ك-ل ف-ع-ال
ومشضÎك للقضضاء على هذه ألظاهرة.
وأسض-ت-ن-ادأ إأ ¤أŸن-ظ-م-ة ألعربية
’لكسضو»
للÎبية وألثقافة وألعلوم «أ أ
’مي ‘ Úألعا ⁄ألعربي
فإان عدد أ أ
«مرتفع» إأذ يقدر بـ  100مليون أمي
سضجل ‘ مطلع سضنة .2011
و حسضب أل- - - -ب - - -ي - - -ان ،ف - - -رغ - - -م
أÛه- -ودأت أŸب -ذول -ة م -ن ط -رف
أل -دول أل -ع -رب -ي -ة خ Ó-ل أل -عشض -ري -ة
أل-ف-ارط-ة ومصض-ادق-ت-ه-ا ع-ل-ى معظم
أل-ت-وصض-ي-ات أل-دول-ي-ة أŸن-ب-ث-ق-ة ع-ن
’مية ما زألت
جميع ألقمم إأ’ أن أ أ
تهدد ألشضعوب ألعربية وباÿصضوصش
أŸرأة و ألشض - - -ب - - -اب ‘ ج - - -م- - -ي- - -ع
أÛا’ت سض -ي -اسض -ي -ا و أج -ت -م-اع-ي-ا
وأقتصضاديا.

ا’فتتاح الرسسمي للمنافسسة اÿاصسة باسستغÓل شسبكة ا÷يل الرابع
” اف -ت -ت -اح اŸن-افسص-ة م-ن أاج-ل إاق-ام-ة
واسصتغÓل شصبكات عمومية لÓتصصا’ت
السص-ل-ك-ي-ة والÓ-سص-ل-ك-ي-ة ال-ن-ق-ال-ة ل-لجيل
ال- -راب- -ع ( )G4رسص - -م - -ي - -ا ي - -وم اÿم- -يسس
ب -ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة ،م-ن ط-رف سص-ل-ط-ة
ضص- -ب- -ط الÈي -د واŸواصص Ó-ت السص -ل -ك -ي -ة
والÓسصلكية.
و ي- -وج- -ه أإ’عÓ- -ن ع- -ن أŸن- -افسض- -ة أل -ذي
أط -ل -ق-ت-ه سض-ل-ط-ة ضض-ب-ط ألÈي-د وأŸوأصضÓ-ت
ألسضلكية و ألÓسضلكية إأ ¤أŸتعامل ÚألثÓثة
( )3لÓتصضا’ت ألسضلكية وألÓسضلكية ألنقالة
أÿاضضع Úللقانون أ÷زأئري من أجل «منح
رخصش إأق -ام -ة وأسض -ت -غÓ-ل شض-ب-ك-ات ع-م-وم-ي-ة
لÓتصضا’ت ألسضلكية وألÓسضلكية ألنقالة للجيل
ألرأبع ( )G4وتوف Òأÿدمات للجمهور».
وأكدت مؤوخرأ وزيرة ألÈيد وتكنولوجيات
أإ’عÓم وأ’تصضال هدى إأÁان فرعون أنه ”
منح مدة  3أشضهر Ÿتعاملي ألهاتف ألنقال
’ق -ت -ن -اء أأ’ج -ه -زة ألضض-روري-ة ،مشضÒة إأ ¤أن
رخصش أسضتغÓل أ÷يل ألرأبع سضتدخل حيز
أل -ت -ن -ف-ي-ذ خÓ-ل ألسض-دأسض-ي أأ’خ Òم-ن سض-ن-ة
.2016
و Áك- -ن ل- -ل- -م- -ت- -ع -ام -لÚ
أŸع- - -ن - -ي Úسض - -حب م - -ل - -ف
أإ’عÓن عن أŸنافسضة لدى
سض- - -ل - -ط - -ة ضض - -ب - -ط ألÈي - -د
وأŸوأصض Ó- -ت ألسض - -ل - -ك - -ي- -ة
وأل Ó-سض-ل-ك-ي-ة «خÓ-ل أل-فÎة
أŸمتدة من يوم  10إأ13 ¤
جانفي . 2016
وأشض -ارت أل -وزي -رة أن -ه خ Ó-ل إأع -دأد دفÎ
ألشضروط إ’طÓق تقنية أ÷يل ألرأبع للهاتف
أل -ن -ق -ال ” ،أل-ط-لب م-ن أŸت-ع-ام-ل« Úضض-م-ان
ت-غ-طية  10ب -اŸائ -ة ك -ح-د أدن-ى م-ط-ل-وب ‘
ألسض- -ن- -وأت أأ’رب- -ع أأ’و ‘ ¤أل- -و’ي- -ات أل -ت -ي
يختارونها على أن تضضمن أيضضا توسضيع هذه
أÿدمة على أŸناطق أ÷نوبية خÓل ثÓث
سضنوأت على أقصضى تقدير».
و ” ترخيصش أإ’عÓن عن أŸنافسضة من
أجل إأدخال ألهاتف ألنقال للجيل ألرأبع ()G4
إأ ¤أ÷زأئر من طرف ›لسش ألوزرأء ألذي
أجتمع يوم  30ديسضم .2015 Èو يأاتي هذأ
أإ’جرأء ‘ إأطار سضياسضة أ◊كومة ألرأمية إأ¤
تعزيز تطور ألتدفق ألعا‹ للهاتف ألنقال ‘
أ÷زأئر.
و سضيعمل أŸتعامل أو أŸتعاملون ألذين
سض -ي -ف -وزون ‘ م -ن-افسض-ة أل-ع-روضش ع-ل-ى نشض-ر
خ -دم -ة أ÷ي -ل أل -رأب -ع ت -دري -ج-ي-ا ع Èأل-بÓ-د
شضريطة تغطية كامل ألÎب ألوطني ‘ أجل

أقصضاه أربع سضنوأت.
و –سضبا إ’طÓق خدمة أ÷يل ألرأبع شضرع
أŸتعاملون ألنشضطون ‘ سضوق ألهاتف ألنقال
منذ مدة ‘ –ضض Òأنفسضهم تقنيا إ’‚اح
أن -ت-ق-ال-ه-م م-ن خÓ-ل إأح-دأث «ت-غ-يÒأت ع-ل-ى
أرضضياتهم» أŸوجودة.
و أبدى كل متعامل «أهتمامه» بأان يكون
ÓعÓ-ن ع-ن
أول م -ت -دخ -ل ل -إ
إأطÓ- -ق ه- -ذه أÿدم- -ة م- -ن
خ Ó-ل ضض -م-ان أك Èت-غ-ط-ي-ة
ع ÈألÎأب أل- - - - -وط - - - -ن - - - -ي
أسض - -ت - -ج- -اب- -ة ل- -ت- -ط- -ل- -ع- -ات
مشضÎكيهم.
و حسضب ألشضروحات ألتي
ق -دم -ت -ه -ا سض -ل -ط -ة ألضض-ب-ط
ل-لÈي-د و أŸوأصضÓ-ت ألسض-ل-ك-ي-ة و ألÓ-سض-ل-ك-ية
فإان «تكلفة رخصضة أ÷يل ألرأبع سضتتكون من
جزء ثابت و آأخر متغ Òيقدر بـ  1باŸائة من
رقم أأ’عمال ألناجم عن تسضويق ألرخصضة .و
باإ’ضضافة إأ ¤ذلك يدفع أŸسضتفيد من رخصضة
أ÷يل ألرأبع سضنويا إأتاوة إ’يجار ألذبذبات».
و تعد خدمة أ÷يل ألرأبع تكنولوجيا أكÌ
تطورأ من سضابقتها أ÷يل ألثالث ألتي تعد
أأ’و ‘ ¤شض -ب -ك -ة أل -ن -ق -ال أل -ت -ي ت -وف-ر رب-ط-ا
باأ’نÎنت فائق ألتدفق بسضرعة أدناها 144
كيلوبايت/ثانية.
و من أŸنتظر أن توفر خدمة أ÷يل ألرأبع
سضرعة أفضضل ‘ ألربط باأ’نÎنت باإ’ضضافة
إأ ¤خدمات و تطبيقات أخرى.
و كانت أ÷زأئر قد شضرعت ‘ أفريل 2014
‘ إأدخال ألهاتف ألثابت بخدمة أ÷يل ألرأبع
‡ا جعله أول بلد ‘ شضمال إأفريقيا و ألثاÊ
‘ أل -ق -ارة ألسض -م-رأء ي-ق-دم ع-ل-ى إأطÓ-ق ه-ذه
ألتكنولوجيا.

رخصص اسستغÓله حيز
التنفيذ خÓل السسداسسي
اأ’خ٢٠16 Ò

حسصب تقرير البنك العاŸي

زيادة ‰و إاقتصساد ا÷زائر بـ  3.9باŸائة سسنة ٢٠16
م - -ن اŸن - -ت- -ظ- -ر تسص- -ج- -ي- -ل زي- -ادة ‘ ال- -ن- -م- -و
ا’قتصصادي بـ  3,9باŸائة با÷زائر ‘  2016و بـ
 4باŸائة ‘  2017حسصبما أافاد به البنك العاŸي
’فاق ا’قتصصادية
‘ تقريره السصداسصي حول ا آ
’ربعاء بواشصنطن.
العاŸية الذي صصدر مسصاء ا أ
و حسضب توقعات هذه أŸؤوسضسضة أŸالية ألدولية
ف -إان ‰و أل -ن -ا œأل -دأخ-ل-ي أÿام أ◊ق-ي-ق-ي ل-ل-ج-زأئ-ر
سضيعرف زيادة ‘  2016ليسضجل ‰وأ بـ  3,9باŸائة
مقابل  2,8باŸائة ‘  2015بالرغم من أنخفاضش
أسضعار ألبÎول.
و ‘  2017م -ن أŸن -ت -ظ -ر أن ي -ت -حسض -ن أل-ن-م-و
أ’قتصضادي با÷زأئر أك Ìليبلغ  4باŸائة حسضب ألبنك
ألعاŸي.
و بالنسضبة لسضنتي  2016و  2017أبقى ألبنك ألعاŸي

اسستفادة الفÓح ÚاŸدين Úبا’شسÎاكات من جدول تسسديد منذ 1996
أاكد اŸدير العام للصصندوق الوطني للضصمان
’ج -راء شص -وق -ي ع -اشص -ق
ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي ل -غ Òا أ
ي- -وسص- -ف ،أاول أامسس ،ب- -ا÷زائ -ر ال -ع -اصص -م -ة أان
ال - -ف Ó- -ح ÚاŸدي - -ن Úب - -اشصÎاك - -ات الضص - -م- -ان
ا’ج -ت -م -اع -ي سص -يسص -ت -ف -ي -دون ع -ن ق -ريب م-ن
ج - -دول تسص - -دي- -د ق- -د ي- -ع- -ود إا ¤سص- -ن- -ة 1996
للسصماح لهم بتسصوية وضصعيتهم.
وأوضضح عاشضق يوسضف خÓل يوم إأعÓمي حول
أŸوضضوع أن «ألفÓح ÚأŸدين ÚباشضÎأكات ألضضمان
أ’جتماعي سضيسضتفيدون من جدول تسضديد قد يعود
إأ ¤سضنة  1996للسضماح لهم بتسضوية وضضعيتهم».
وم ّ-ك -ن أل -ل -ق -اء م -ن أل-ت-ط-رق إأ ¤أه-م أإ’ج-رأءأت
أل -ع -م -ل-ي-ة أل-ت-ي سض-ت-ط-ب-ق ل-ف-ائ-دة أل-فÓ-ح ‘ Úإأط-ار
ألتحسض ÚأŸسضتمر للخدمات أŸقÎحة لهذه ألفئة
من غ Òأأ’جرأء من حيث ألتغطية أ’جتماعية.
و أوضضح أŸسضؤوول ‘ هذأ ألصضدد أن ألتسضهيÓت
أŸم -ن -وح -ة ل-ل-فÓ-ح Úسض-ت-م-ك-ن ه-ذه أل-ف-ئ-ة م-ن غÒ

16923

’نÎنت
لتوف Òسصرعة أافضصل ‘ الربط با أ

’جراء
اŸدير العام للصصندوق الوطني للضصمان ا’جتماعي لغ Òا أ

أأ’جرأء من شضرأء سضنوأت أ’شضÎأك ألناقصضة لبلوغ
ألسض -ن -وأت أل -ق-ان-ون-ي-ة أل-ت-ي “ك-ن م-ن أ◊صض-ول ع-ل-ى
معاشش ألتقاعد.
وقال إأنه ” إأدرأج هذأ أإ’جرأء وغÒه ‘ ألتعليمة
ألوزأرية أŸشضÎكة بتاريخ  18نوفم 2015 ÈأÙددة
إ’جرأءأت أسضتفادة ألفÓح Úمن تطبيق أحكام أŸادة
 57م -ن ق-ان-ون أŸال-ي-ة أل-ت-ك-م-ي-ل-ي  2015وأŸرسضوم
ألتنفيذي  15-289بتاريخ  14نوفم 2015 Èأÿاصش
بالضضمان أ’جتماعي لغ Òأأ’جرأء ألذين Áارسضون
نشضاط ◊سضابهم أÿاصش.
و ذك-ر أŸسض-ؤوول ب-أان أل-ت-غ-ط-ي-ة أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-فئة
أل -ف Ó-ح Úأل-ت-ي ك-ان يضض-ط-ل-ع ب-ه-ا سض-اب-ق-ا ألصض-ن-دوق
ألوطني للتعاضضدية ألفÓحية –ولت خÓل تسضعينات
أل- -ق -رن أŸاضض -ي إأ ¤ألصض -ن -دوق أل -وط -ن -ي ل -لضض -م -ان
أ’جتماعي لغ Òأأ’جرأء.
من جهة أخرى كشضف عاشضق يوسضف عن إأجرأء
جديد لفائدة «مقدمي ألرعاية أأ’سضرية» (ألزوجÚ
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وأأ’صض -ول وأل -ف -روع) ل-ل-فÓ-ح Úغ Òأأ’ج-رأء وأل-ذي-ن
Áارسضون معهم بدون أن يكونوأ ذوي حقوق ،موضضحا
أن- -ه سض- -ي- -تسض- -ن -ى ل -ه -م Ãوجب ه -ذه أل -نصض -وصش دف -ع
أشضÎأك- -ات وأ◊صض- -ول ع- -ل- -ى صض- -ف- -ة م- -ؤوم- -ن Úل -ه -م
أجتماعيا.
وأشضار أŸسضؤوول إأ ¤وجود أك Ìمن وأحد مليون
فÓح غ Òمأاجور منهم  36.000فقط مسضجل Úلدى
ألصضندوق ألوطني للضضمان أ’جتماعي لغ Òأأ’جرأء.
ودعا ‘ هذأ ألصضدد ألفÓح Úغ ÒأŸأاجورين
أŸدي -ن Úب -اشضÎأك -ات أج -ت -م -اع -ي-ة إأ ¤أل-ت-ق-رب م-ن
وكا’ت ألصضندوق ألوطني للضضمان أ’جتماعي لغÒ
أأ’جرأء قبل  31مارسش  2016لÓسضتفادة من جدول
تسضديد أ’شضÎأكات ألسضابقة.

ع-ل-ى ت-وق-ع-ات-ه أÿاصض-ة ب-ال-ن-م-و أ’قتصضادي با÷زأئر
أل- -ت -ي أصض -دره -ا ‘ ج -وأن  2015مشضÒأ إأ ¤أرت- -ف -اع
طفيف للنمو ‘  2015بـ  0,2+باŸائة.
فيما تبقى نسضبة ألبطالة ‘ أ÷زأئر مسضتقرة أي
‘ نفسش أŸسضتوى ألذي كانت عليه ‘  2010حسضب
مؤوسضسضة بروتن وودز.
و بصض -ف -ة ع -ام -ة سض -يشض -ه -د أل -ن -م-و أ’ق-تصض-ادي ‘
م -ن -ط -ق -ة شض -م-ال إأف-ري-ق-ي-ا و ألشض-رق أأ’وسض-ط (م-ي-ن-ا)
أرتفاعا ‘  2016ب  5,1باŸائة و ذلك بفضضل رفع
ألعقوبات أ’قتصضادية على إأيرأن أك‡ Èون ألسضوق
ألطاقوية ألعاŸية.
غ Òأن أسضتمرأر أنخفاضش أسضعار ألبÎول و تزأيد
ألنزأعات ألتي “ثل أخطارأ حقيقة قد تؤوثر على
ألسضلم أ’جتماعي ‘ منطقة مينا حسضبما جاء ‘
ألتقرير.
و من جهة أخرى من أŸنتظر أن يشضهد ألناœ
ألدأخلي أÿام ألعاŸي زيادة ‘  2016بحيث سضينتقل
من  2,9باŸائة مقابل  2,4باŸائة ‘  2015نتيجة
أ’نعاشش أ’قتصضادي بالبلدأن أŸتطورة.
و أشضارت وثيقة ألبنك ألعاŸي إأ ¤أن أنعكاسضات
ضض-ع-ف أ’ق-تصض-ادأت أل-ن-اشض-ئ-ة سض-ت-ع-رق-ل ‰و أل-ب-ل-دأن
ألنامية و كذأ ألتقدم ألذي –قق بصضعوبة Ÿكافحة
ألفقر.
و بعد أن ذكر بأان أزيد من  40باŸائة من ألفقرأء
يعيشضون بالبلدأن ألنامية ألتي ترأجعت بها نسضبة ألنمو
‘  2015أك -د ج -ي -م ي -ون-غ ك-ي-م رئ-يسش ›م-ع أل-ب-نك
أل -ع-اŸي أن-ه ي-ت-ع Úع-ل-ى أل-ب-ل-دأن أل-ن-ام-ي-ة أن تصض-وب
ج-ه-وده-ا ن-ح-و ت-ع-زي-ز ق-درأت-ه-ا ع-ل-ى م-قاومة تدهور
أل- -وضض- -ع أ’ق -تصض -ادي و ك -ذأ ع -ل -ى ح -م -اي -ة ألسض -ك -ان
أŸسضتضضعف Úو تنفيذ إأصضÓحات ‘ ›ا‹ أ◊كامة و
مناخ أأ’عمال.
و ترأهن ألتوقعات على ‰و بـ  4,8باŸائة بالنسضبة
’ق -تصض -ادأت أل-ب-ل-دأن أل-ن-ام-ي-ة ‘  2016و ه- -و ع -دد
منخفضش مقارنة بذلك ألذي ” أسضتباقه ولكن مرتفعا
عن  4,3باŸائة ألتي ” تسضجيلها ‘ .2015

ألسصبت  09جانفي  2016م
أŸوأفق لـ  28ربيع أألول  1437هـ

»æWh

Ãشصاركة  46فرقة دعم و 4800عون تدخل

ا◊ماية اŸدنية تنظم  3مناورات ‘ اختصشاصص اإ’نقاذ –ت الردوم

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ضشبط مسشدسص رششاشص من نوع كÓششنيكوف وخمسص بنادق صشيد

’و ‘ ¤اختصصاصص
أاعلنت ا◊ماية اŸدنية عن تنظيم  3مناورات تطبيقية جهوية لفرق الدعم والتدخل ا أ
’نقاذ –ت الردوم على مسصتوى و’يات باتنة والبويرة ووهران.
ا إ
’و‹ للوحدة
’ضصافة إا ¤فرقة الدعم والتدخل ا أ
العملية سصتعرف مشصاركة  46فرقة من و’يات الوطن ،با إ
الوطنية للتدريب والتدخل بتعداد يتجاوز  4800عون حماية مدنية من ﬂتلف الرتب.

ضصبطت مفارز للجيشص الوطني الشصعبي
وال - -درك ال - -وط - -ن - -ي ،أاول أامسص ،مسص- -دسص- -ا
رشصاشصا من نوع كÓشصنيكوف وخمسص بنادق
صص - -ي - -د وأارب - -ع- -ة ﬂازن ذخÒة ‡ل- -وءة،
حسصب م- - -ا أاورده ب- - -ي- - -ان ل - -وزارة ال - -دف - -اع
الوطني.
وأوضصح ألبيان أنه ““‘ إأطار مكافحة أ÷رÁة
أŸنظمة وبفضصل أسصتغÓل للمعلومات ،ضصبطت
مفرزة تابعة للقطاع ألعملياتي لتندوف بإاقليم
ألناحية ألعسصكرية ألثالثة ،يوم  7جانفي ،2016
جنوب شصرق تندوف ،مسصدسصا رشصاشصا من نوع
كÓشصنيكوف وأربعة ﬂازن ذخÒة ‡لوءة““.
و‘ تيارت بالناحية ألعسصكرية ألثانية ،ذكر ذأت
أŸصصدر ““أيقاف عناصصر ألدرك ألوطني لشصخصس

بحوزته بندقية صصيد بدون ترخيصس““.
ك -م -ا أوق -ف ع-ن-اصص-ر أل-درك أل-وط-ن-ي ،ب-ال-ق-ط-اع
أل -ع -م -ل -ي -ات -ي ل -ل -ط -ارف ب -ال -ن -اح -ي -ة أل -عسص -ك-ري-ة
أÿامسصة““،أربعة ( )04أشصخاصس ببلدية ألزيتونة،
بحوزتهم أربع ( )04بنادق صصيد دون ترخيصس““.
كما ““أحبط عناصصر حرسس أ◊دود بالقطاعات
أل -ع -م -ل -ي -ات -ي -ة لسص -وق أه -رأسس وت -بسص-ة وأل-ط-ارف
ﬁاولت تهريب كميات هامة من ألوقود تقدر
بـ( )21560ل .““Îحسصب ذأت أŸصص- - - -در ““أوق - - -فت
م-ف-ارز ب-ال-ق-ط-اع-ات أل-ع-م-لياتية لتمÔأسصت وعÚ
قزأم بالناحية ألعسصكرية ألسصادسصة ( )18مهربا
وضصبطت ( )03درأجات و( )12جهاز كشصف عن
أŸع-ادن وشص-اح-ن-ة ﬁم-ل-ة بـ( )21 ،750ط -ن م -ن
أŸوأد ألغذأئية كانت موجهة للتهريب““.

سصاهمت ‘ سصكينة وطمأانينة اŸواطنÚ

صسونيا .ط
أكدت مديرية أ◊ماية أŸدنية ‘ بيان لها ،تلقت
““ألشص -عب““ نسص -خ -ة م-ن-ه ،أن أŸن-اورأت أل-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة
تتوأصصل إأ ¤غاية  10جانفي وتهدف إأ ¤أإلبقاء
على أ÷اهزية ألدأئمة ◊الة ألتهب وألسصتعدأد
لفرق ألدعم وألتدخل أألو ،¤باإلضصافة إأ ¤وضصع
تعدأد هذه ألفرق ‘ ﬁيط حقيقي ألي كارثة
وكيفية ألتكفل ومسصاعدة أŸوأطن Úوكذأ Œربة
م -دى ألسص -ت -ع -دأد ‘ Œن -ي -د أل -وسص -ائ -ل أل -بشص-ري-ة
وأŸادية لفرق ألدعم للتدخل أألو ‘ ¤حال وقوع
ك -وأرث وأزم -ات ع -ل -ى مسص-ت-وى  3ن-ق-اط جغرأفية
ﬂتلفة.
وأضصافت ،أن هذه ألتجربة من شصأانها أŸسصاهمة ‘

معرفة درجة إأدماج ﬂتلف وسصائل ألدعم ‘ جهاز
أل -ت -دخ -ل وأإلسص-ع-اف ل-ل-ولي-ة أŸتضص-ررة خÓ-ل أي
ك-ارث-ة ،وك-ذأ ت-ق-ي-ي-م أل-ت-نسص-ي-ق وألنسص-ج-ام أل-ع-م-لي
و‚اعته أثناء ألتكفل بأاي كارثة ،مشصÒة إأ ¤أن
خصصوصصية هذأ ألتمرين يكمن ‘ إأدأرة وتسصي3 Ò
ع -م -ل -ي -ات إأسص -ع -اف وإأن -ق -اذ كÈى ع-ل-ى مسص-ت-وى 3
وليات ‘ آأن وأحد.
ف -ي -م -ا ي -خصس ج -انب م -ي -دأن أل -ت-ن-ظ-ي-م ،أوضص-حت
أŸديرية ألعامة للحماية أŸدنية أنها فرصصة هامة
ل-ل-ت-ك-ف-ل Ãخ-ت-ل-ف أ÷وأنب أل-ع-م-لية ‘ أسصتقÓلية
ألتموين وأإلمدأد وألتعامل مع ﬂتلف ألتقنيات
أل -ع -م -ل -ي -ة أ÷دي -دة أŸك -تسص -ب -ة م-ن خÓ-ل دورأت
ألتكوين أŸتخصصصصة ‘ هذأ أÛال .كما –توي
هذه أŸناورأت على ألتدخÓت أÿاصصة باإلنقاذ
–ت ألردوم وكذأ أألخطار ألتكنولوجية.

مع تواصصل عملية الÎحيل

ك -م -ا ق -امت أŸدي -ري -ة أل -ع-ام-ة ل-ل-ح-م-اي-ة أŸدن-ي-ة
بتنظيم مناورة وطنية تطبيقية ‘ ›ال أإلسصعاف
وأإلنقاذ على مسصتوى وليتي أŸدية وأ÷لفة وذلك
‘ ألفÎة أŸمتدة من  22إأ 26 ¤ماي  2015وألتي
شصارك فيها مÓحظون دوليون ﬂتصصون ‘ تسصيÒ
ألكوأرث وإأدأرة أألزمات.
ع-ل-ى إأث-ره-ا ت-ل-ق-ى أŸدي-ر أل-ع-ام ل-ل-ح-ماية أŸدنية
ألعقيد مصصطفى لهبÒي رسصائل تهنئة من طرف
أألم Úأل-ع-ام ل-ل-م-ن-ظ-م-ة أل-دول-ي-ة للحماية أŸدنية،
ع -ل -ى ‚اح أل -ت -م -ري -ن ألفÎأضص -ي ““سص-يسص-م-ي-كسس““
وألذي ” Œنيد له آألف ألضصباط وأعوأن أ◊ماية
أŸدنية ،باإلضصافة إأ ¤تسصخ ÒأŸعدأت ألتقنية
أ◊ديثة خÓل هذأ ألتمرين ،حيث يعد حدثا هاما
ورئيسصيا ومن أك ÈأŸناورأت ألتطبيقية ألعملية ‘
ألعا.⁄

البليدة تفتح ورششات عمÓقة ‘ مششاريع السشكن
الزائر إا ¤و’ية البليدة ،يتفاجأا بحجم
اŸشصاريع التي بدأات تظهر للعيان ،والورشصات
اŸف-ت-وح-ة م-ن م-دخ-ل-ه-ا ا÷ن-وب-ي إا ¤ب-وابتها
الشصمالية ‘ ،مقدمة تلك اŸشصاريع ا’هتمام
بالسصكن والÎكيز على ا’نتهاء من مشصاريع
صص- -ي -غ ا’ج -ت -م -اع -ي والÎق -وي وع -دل ،م -ع
م-واصص-ل-ة ع-م-ل-ي-ات الÎحيل اŸهمة والقضصاء
ت -دري -ج -ي -ا ع -ل -ى مشص -ك-ل السص-ك-ن ال-ف-وضص-وي
والهشص.

البليدة :لينة ياسسمÚ

شصهد أألسصبوع أŸاضصي ،عملية ترحيل أك Ìمن 400
عائلة ،أقامت لسصنوأت بسصكنات هشصة وآأيلة لÓنهيار
ب -ق -لب وضص -وأح -ي دأئ -رة م-ف-ت-اح إأ ¤ألشص-رق ،وه-ي
ألعملية ألتي تزأمنت مع أك Èعملية ترحيل مسصت
ألولية منذ ألسصتقÓل ،وألتي أسصتفادت فيها أكÌ
من  1000عائلة.
باŸوأزأة كشصفت مصصادر لـ ““ألشصعب““ ،أن سصنة 2016
سصتشصهد توزيع حصصصس سصكنية مهمة بشصرق ،وسصط
وغ -رب أل -ولي -ة ،ح -يث م -ن أŸت -وق-ع ت-وزي-ع حصص-ة
سصكنية بدأئرة ألعفرون تسصاوي  1200وحدة سصكنية
‘ صص -ي -غ -ة ألسص -ك -ن ألج -ت -م -اع-ي ،ف-ي-م-ا أن-ط-ل-قت
أألشص- -غ- -ال Ãشص- -روع إأ‚از  550مسص-ك-ن أج-تماعي
إأيجاري بحدود جامعة ألعفرون وبضصوأحي منطقة
بوعرفة وألبليدة ،من أŸتوقع أن يتم توزيع أيضصا
حصصة سصكنية تقدر بحوأ‹  1400وحدة سصكنية.
أما ببلديتي وأدي ألعÓيق وألشصفة ،فهما على موعد
م -ع مشص -روع Úسص-ك-ن-ي Úم-ه-م Úبـ 1100مسص-ك-ن .أما
منطقة ألشصبلي وألصصومعة وبوينان ،فالرقم مهم ،حيث

الشسلف :و.ي .اأعرايبي

ه -ذه أل -وضص -ع -ي -ة ،أل -ت -ي كشص -فت ع -ن -ه -ا ÷ن -ة ألتصص-ال
وت -ك -ن -ول-وج-ي-ات أإلعÓ-م ‘ ت-ق-ري-ره-ا أŸق-دم ل-ل-دورة
ألشصتوية للمجلسس ألشصعبي ألولئي ،تشص Òإأ ¤نقائصس
ع -دي -دة أث-رت ع-ل-ى سص Òأÿدم-ة أل-ع-م-وم-ي-ة ،ك-م-ا ه-و
ألشص -أان ب -ك -ل م -ن ب -ل -دي-ات ب-ري-رة ،وأدي ق-وسص ،Úوأدي
ألفضصة ،حرشصون ،2بني بوعتاب ،أبو أ◊سصن ،ألشصلف،
ألشصطية ،وأد ألسصلي وأولد بن عبد ألقادر،ألتي مازألت
تشصكو من قلة أŸرأكز ألÈيدية‡ ،ا نغصس على ألزبائن

سص- -ج- -لت اŸصص- -ل -ح -ة ال -و’ئ -ي -ة ل -لشص -رط -ة
القضصائية بأامن و’ية بجاية ،خÓل الثÓثي
ال -راب -ع لسص -ن-ة  116 ،2015قضص-ي-ة م-تعلقة
ب -ا÷ن -اي-ات وا÷ن-ح ضص-د اŸم-ت-ل-ك-ات ،ت-ورط
ف-ي-ها  71شص-خصص-ا ،ب-ي-ن-هم  09نسص -اء ،ك -م-ا ”
تسص -ج -ي-ل  152قضص -ي -ة خ -اصص -ة ب-ا÷ن-اي-ات
’شص -خ -اصص ،ت -ورط ف-ي-ه-ا 179
وا÷ن -ح ضص -د ا أ
شصخصص من بينهم  19امرأاة.

بجاية :بن النوي .ت

أما ألقضصايا أŸتعلقة Ãكافحة أıدرأت ،فقد ”
تسصجيل  31قضصية تورط فيها  69شصخصصا منهم أمرأة
وأحدة ،وقد أحصصت ذأت أŸصصالح  11قضصية تورط
ف-ي-ها  16شص-خصص-ا ،م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ا÷ن-اي-ات وأ÷ن-ح ضصد
أآلدأب ألعامة ،إأ ¤جانب تسصجيل  03قضصايا للجنايات
وأ÷ن- -ح ضص- -د أألم- -ن أل- -ع- -م- -وم- -ي ،ت -ورط ف -ي -ه -ا 04
أشصخاصس ،باإلضصافة إأ ¤تسصجيل  08قضصايا مسصت
أ÷رÁة أŸعلوماتية ،تورط فيها  08أشصخاصس.
ك -م -ا سص -ج -لت ذأت أŸصص -ال -ح خ Ó-ل ن -فسس أل -فÎة
حصصيلة سصنوية قدرت بـ 1548خاصصة باŸكاŸات
أل-ه-ات-ف-ي-ة ،ع-ل-ى أل-رق-م أألخضصر ( )1548وخ-ط-وط
ألنجدة ( ،)17وبلغ عدد طلبات ألتدخل وألنجدة
 ،4710عدد ألتبليغات عن حوأدث أŸرور 1345
وطلبات ألسصتنفار وألتوجيه .12087
من جهتها سصجلت فرقة شصرطة ألعمرأن وحماية
Óمن ألعمومي،
ألبيئة ألتابعة للمصصلحة ألولئية ل أ
ع -دي -د أل -نشص -اط -ات ” إأ‚از م -ل -ف -ات ‘ شص -أان -ه -ا
و–ويلها إأ ¤ألسصلطات ألقضصائية أıتصصة ،منها
إأ‚از أشصغال بدون رخصصة ،حيث ” تسصجيل 40

قضص -ي -ة ع -ل-ى مسص-ت-وى م-دي-ن-ة ب-ج-اي-ة ،و 41قضصية
م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-غ-ط-ي-ة أألم-ن-ي-ة ل-ع-م-ل-يات ألهدم بأامر
قضصائي أو بأامر من ألسصلطات أÙلية.
إأ ¤ج -انب تسص -ج-ي-ل  38قضص- -ي -ة إأي -دأع أو رم -ي أو
إأهمال ألنفايات مع إأعاقة ألطريق ألعمومي ،و04
قضصايا خاصصة Ãخالفة قوأعد ألنظافة وألصصحة
أل-ع-م-وم-ي-ة وألسص-ك-ي-ن-ة أل-ع-ام-ة .أم-ا أألع-ذأر بوقف
أألشصغال مع تبليغ ألقرأرأت فقد ” تسصجيل 131
قضص- -ي- -ة ،فضص Ó- -ع -ن  05قضص- -اي -ا مسصت ‡ارسص -ة
ألنشصاط ألتجاري دون ألقيد ‘ ألسصجل ألتجاري،
و 41قضصية تنفيذ تسصخÒة ألقوة ألعمومية.
Óمن
‘ سصياق آأخر ،سصجلت أŸصصلحة ألولئية ل أ
ألعمومي خÓل نفسس ألفÎة 100 ،حادث مرور،
خلفت  9قتلى و 119جريح ،فيما بلغ عدد ألغرأمات
أ÷زأف-ي-ة  ،5956ع- -دد ج- -ن- -ح أŸرور  ،290وج-ن-ح
ألتنسصيق  ‘ ،183ح ” Úمرأقبة  33975مركبة و”
سصحب  2214رخصصة سصياقة ،ووضصع  29مركبة ‘
أ◊ظÒة.
‘ هذأ أإلطار ،تدعو أŸديرية ألوصصية مسصتعملي
ألطريق ألعام ،ألتحلي Ãزيد من أ◊ذر وأليقظة
وأحÎأم قانون أŸرور ،كما تدعو ألسصائق Úإأ¤
ع- -دم أإلف- -رأط ‘ ألسص -رع -ة ،وضص -ع ح -زأم أألم -ن،
أ◊فاظ على مسصافة أألمان ،مرأقبة دورية للمركبة
قبل ألتنقل حفاظا على سصÓمة أ÷ميع.
وثمن ألعديد من أŸوأطن ÚأÛهودأت ألتي تقوم
بها فرق شصرطة ألولية ،وألدور أŸتعاظم ألذي
ظلت تضصطلع به ‘ بسصط أألمن وألسصتقرأر وحفظ
‡ت- -ل- -ك- -ات أŸوأط- -ن ،Úوه -و م -ا بسص -ط ج -وأ م -ن
ألطمأانينة وألسصكينة لديهم.

الششرطة تزود بنك الدم ب ـ 2119كيسص

من أŸتوقع توزيع حصصة سصكنية مهمة تقدر بـ1450
مسص-ك-ن .ف-ي-م-ا سص-ت-ع-رف م-ن-ط-ق-ة م-ف-تاح توزيع حصصة
مهمة أيضصا تصصل إأ 1200 ¤وحدة سصكنية.
وÃوزأية ،تعرف أشصغال  144وحدة سصكنية ضصمن
ألÎق -وي ،نسص -ب -ا م -ت -ق -دم-ة م-ن أإل‚از ،وأل-بشص-رى
أل -كÈى ألصص -ح -اب ألسص -ت -ف -ادة م -ن مشص -روع ع-دل
لسص-ن-وأت  2001و 2002و ،2013ح- -يث ” م -ؤوخ -رأ
أختيار أألرضصية إل‚از نحو  10آألف مسصكن ‘
صصيغة عدل بسصيدي سصرحان ‘ بوينان ،وهو ما
سصيخفضس من حجم ألطلبات على ألسصكن ويقضصي
على أألزمة بحسصاب نسصبي كب ،Òيعيد أألمل إأ¤
ألعائÓت ألتي تعا Êضصيقا وأزمة سصكن.
Œدر أإلشصارة إأ ¤أن أ÷هاز ألتنفيذي بالولية،
ت -دخ -ل ‘ ب -عضس أŸشص -اري -ع أل -ت-ي ت-ع-رف مشص-اك-ل

قضصائية وتأاخرأ ‘ أألشصغال وأخرى  ⁄تنطلق بها
أصص ،Óللدفع بها وألفرأغ منها ‘ أقرب أألوقات.
كما أ ن وزأر ة أ لسصكن أصصدرت موؤ خ رأ قائ م ة
باأسص ماء مرق ” Úوضصعهم ‘ خانة أŸغضصوب
ع-ل-ي-ه-م ،ل-ع-د م أ ل-ت-زأم-ه-م ب-الت-ف-اق ‘ أن-ط Ó-ق
أŸشص -اري -ع أ لسص -ك -ن-ي-ة  ،م-ث-ل م-ا ه-و ح-اصص-ل م-ع
مشصروع  75مسصكنا تسصاهميا ‘ بوقرة ،وأŸعلن
عنه ‘ ألعام  ،2008حيث ” ألتكفل Ãشصكل
أŸسص -ت -ف -ي -دي -ن بشص-ك-ل رسص-م-ي وأ ل-ذي-ن ضص-اعت
أموألهم أŸقدرة بـ 7 , 5مÓي Òسصنتيم وأختفت
مع أختفاء أŸرقي ،رغم صصدور حكم قضصائي
ضصد يدينه با◊بسس لـ 5سصنوأت نافذة ،وهي
ألتعهدأت ألتي –ملها أ÷هاز ألتنفيذي للتكفل
بكل مشصاكل موأطني ألولية.

نقائصص Ãراكز الÈيد ترهن اÿدمة العمومية بالششلف سشقوط ‡يت ’مرأاة من أاعلى
ن -ق -يا-ئواصصج -أاهث -قر-طت-اع -علا-لى أاÈيد -اءد اب-و’ÿدي-م -ةةالالش-ص-عل--م -فومع--ي-دةة ووأمؤوŸسوصأسصطا-نتÚبرحي-يد-ياةت -أه-خم.رم-ىنتعاج-اÊن قبدآأمخ-أر،جهلزةزأألت◊ومأ-سرصأيك-بز ششرفتها بسشيدي بلعباسص

لفائدة اŸواطن Úبعدة بلديات ،ناهيك عن قدم
بعضص التجهيزات وانعدامها ‘ عدة مراكز من
الو’ية.

›هودات معتÈة أ’من بجاية

وألتدفئة وألتÈيد‡ ،ا يجعل هذه ألهياكل تتسصبب ‘
متاعب للمÎددين عليها .كما تشصكو من قلة أعوأن
أألمن وأنعدأم كامÒأت أŸرأقبة ،خاصصة ‘ أŸرأكز
ألرئيسصية ،بحسصب ذأت أŸصصدر ،ألذي أسصتغرب غياب
ألتهيئة بالقباضصات ألرئيسصية ألتي تعد أŸرآأة ألعاكسصة
لصصورة ألولية أمام زوأرها ‘.ذأت ألسصياق وأŸتعلق
Ãع -ان -اة ألسص -ك-ان ،ب-اÿصص-وصس أل-زب-ائ-ن ،ي-ب-ق-ى غ-ي-اب
أل -ت -ن -اوب ‘ أدأء أÿدم -ة دأخ -ل أŸك -اتب أŸت -ق -ارب-ة
إأحدى ألنقائصس أŸطروحة بعدة مرأكز ،كما هو ألشصأان
بكل من بوقادير ووأدي ألفضصة وتنسس ،يتسصبب ‘ معاناة
لزألت تث Òأحتجاج ألزبائن ،خاصصة ب Úمنتصصف ألنهار
وألثانية زوأل ،يقول أŸوأطنون ،ألذين طالبوأ أŸديرية
أŸعنية بالتحرك وإأيجاد حلول لهذه أŸعضصلة.

لقيت ،أمسس ،عجوز مصصرعها إأثر سصقوطها من
ألطابق ألثا Êللعمارة ألتي تقطن بها .ألضصحية
أŸسصماة ““ب .ي« ألبالغة من ألعمر  88سصنة،
ه -وت م -ن شص -رف -ة مسص -ك -ن -ه -ا أل -ك-ائ-ن ب-إاح-دى
أل-ع-م-ارأت ب-ح-ي ب-وع-زة أل-غ-رب-ي ل-ت-لقى حتفها
ب -ع ÚأŸك -ان ،ب -ع -د ت -ع -رضص -ه -ا إلصص-اب-ات ج-د
خطÒة ‘ كامل جسصدها.
عقب أ◊ادث مباشصرة تدخلت مصصالح أ◊ماية
أŸدنية لنقل جثتها إأ ¤مصصلحة حفظ أ÷ثث
ب-اŸسص-تشص-ف-ى أ÷ام-ع-ي ،ك-م-ا ف-ت-حت أŸصصالح
أألمنية –قيقا ‘ أ◊ادثة.

سسيدي بلبعاسس :غ .شسعدو

’نسصانية
«الشصعب» ‘ /إاطار النشصاطات ا إ
ال -ت-ط-وع-ي-ة اŸسص-ت-م-دة م-ن م-ب-ادئ الشص-رط-ة
ا÷واري- - - -ة ،كشص- - - -فت خ - - -ل - - -ي - - -ة ا’تصص - - -ال
والصصحافة ،أانه ” خÓل أايام  15 ،14و16
ديسصم Èمن سصنة  ،2015توف 2119 Òكيسص
دم من ﬂتلف الزمر وجهت لفائدة مرضصى
اŸسصتشصفيات.
هذه أ◊ملة ألتÈعية دأمت  03أيام ع Èكامل
ألÎأب ألوطني وعرفت إأقبال كبÒأ ألفرأد ألشصرطة
م- -ن ﬂت -ل -ف أل -رتب ،م -ا ي -ع -كسس أ◊سس أ÷وأري
للشصرطي وروح ألتضصامن وألتعاون مع جميع فئات
أÛت -م -ع ،لسص-ي-م-ا م-رضص-ى أŸسص-تشص-ف-ي-ات أل-ذي-ن
يعانون أمرأضصا مزمنة ويرتبط إأسصعافهم وعÓجهم
بقليل من ألدم.
مسصاهمة أفرأد ألشصرطة لقت أسصتحسصانا كبÒأ ‘
أوسصاط أÛتمع ،حيث أصصبح ألشصرطي يسصاهم ‘
جميع أ◊مÓت ألهادفة وألتي من شصأانها تقدË
أألحسصن للموأطن ،عمÃ Óبدإأ ألشصرطة ‘ خدمة
أŸوأطن.

إاحباط ﬂطط ترويج  5000قرصص
ﬂدر بتلمسشان
كشصفت خلية ألتصصال وألصصحافة للمديرية ألعامة
Óم-ن أل-وط-ن-ي ،أن أŸصص-ل-ح-ة أ÷ه-وي-ة Ÿك-افحة
ل -أ
ألŒار غ Òألشصرعي باıدرأت لتلمسصان“ ،كنت
م -ؤوخ -رأ ،م -ن إأح -ب -اط ﬁاول -ة ت -روي -ج ك -م -ي-ة م-ن
أŸؤوثرأت ألعقلية وضصبط شصخصس كان بصصدد نقل
 5000قرصس ﬂدر على م Ïمركبته ألشصخصصية.
تعود وقائع ألقضصية إأ ¤أسصتغÓل شصرطة أŸصصلحة
أ÷هوية Ÿكافحة ألŒار غ Òألشصرعي للمخدرأت
لتلمسصان ،معلومات أكيدة مفادها ،أعتزأم شصخصس
ت -ه-ريب أل-وق-ود وت-روي-ج أŸؤوث-رأت أل-ع-ق-ل-ي-ة ،ل-ي-ت-م
ت-ك-ث-ي-ف أل-ت-ح-ري-ات أŸي-دأن-ي-ة ،أل-ت-ي أسص-ف-رت ع-ن
–ديد هويته ومكان توأجده وضصبطه ،إأثر خطة

ﬁكمة على م Ïمركبة ،وبعد تفتيشصها ألدقيق
ضصبط بدأخلها  5000قرصس ﬂدر ،كانت ﬂبأاة
بإاحكام –ت أŸقاعد أÿلفية للمركبة.
وم -وأصص -ل -ة ل -ل -ت -ح -ق -ي -ق– ” ،وي -ل أŸشص-ت-ب-ه ف-ي-ه
وأÙج -وزأت إأ ¤مصص -ل -ح -ة ألشص -رط-ة لسص-ت-ك-م-ال
ألتحقيق وتقدÁه أمام ألنيابة أıتصصة إأقليميا.

ششرطة سشطيف –بط ﬁاولة تسشويق 30
قنطارا من الفاصشولياء الفاسشدة
‘ إأطار حماية أŸسصتهلك وألقتصصاد ألوطني من
جميع أشصكال أ÷رÁة“ ،كنت مصصالح ألشصرطة
أل -ت -اب -ع-ة ألم-ن ولي-ة سص-ط-ي-ف م-ن إأح-ب-اط ع-م-ل-ي-ة
تسصويق  30قنطارأ من حبوب ألفاصصولياء ألفاسصدة،
حيث ” إأتÓف ألكمية أÙجوزة بعد أن كشصفت
نتائج ألتحقيق ألتي أشصرف عليها ﬂتصصون عدم
صصÓحية هذه أŸادة لÓإأسصتهÓك.
ليتم تقد ËأŸشصتبه فيه ألبالغ من ألعمر  57سصنة
وأل- - -ق - -اط - -ن ب - -دأئ - -رة ع ÚوŸان أم - -ام أ÷ه - -ات
ألقضصائية.

أامن باتنة يطيح بعصشابة لصشوصص اŸنازل
“كن ،أمسس ،أألمن أ◊ضصري ألثامن بولية باتنة،
من توقيف  4أشصخاصس مشصتبه بهم ،بينهم قاصصرأن،
تÎأوح أعمارهم ب 16 Úو 50سصنة ،بتهم ألعتدأء
على ألضصحية ““ح.ع.ب““ ألبالغ من ألعمر  45سصنة
وسصرقة أغرأضس منزله ألكائن بأاولد بشصينة بحي
كشصيدة Ãدينة باتنة ،وسصرقة  60مليون سصنتيم .كما
” أسصÎج - -اع درأج - -ة ن- -اري- -ة وج- -ه- -از إأعÓ- -م آأ‹
ﬁمول .وقد أمر قاضصي ألتحقيق بوضصعهم –ت
أل-رق-اب-ة أل-قضص-ائ-ي-ة ‘ ،أن-ت-ظ-ار ﬁاك-م-تهم لحقا
على ألتهم أŸنسصوبة إأليهم.

باتنةŸ :وشسي حمزة
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السشبت  09جانفي  2016م
الموافق لـ  28ربيع اأ’ول  1437هـ

العملية تعّد مرحلة “هيدية قبل توسسيعها

الشضروع ‘ تدريسض األمازيغية بخمسض ابتدائيات بغليزان

’مازيغية ببعضش اŸؤوسسسسات الÎبوية ،بعد حملة التوعية والتحسسيسش التي قامت
شسرع ،بو’ية غليزان ‘ ،تدريسش اللّغة ا أ
’فواج الÎبوية التي يهدف فيها التÓميذ إا ¤تعلّم هذه اللغة.
بها مديرية الÎبية ،لتشسكيل ا أ

غليزان :ع .عبد الرحيم
ذك- -ر اŸك- -ل- -ف ب- -ا’تصش -ال ع -ل -ى مسش -ت -وى
مديرية الÎبية بو’ية غليزان ،عبد ا◊فيظ
سشعادي ،بأاّن طرح دراسشة اللّغة اأ’مازيغية كان
أام- -را اخ- -ت- -ي- -اري- -ا أام- -ام تÓ- -م- -ي- -ذ اŸرح -ل -ة
ا’بتدائية.
وأاضش -اف اŸت -ح -دث ب -أاّن م -دي-ري-ة الÎب-ي-ة
قامت بإاجراء توزيع اسشتمارات على مسشتوى
اŸدارسس ا’بتدائية ،أ’جل الÎخيصس أ’بنائهم
لدراسشة هذه الّلغة.
وأاكد هذا اŸسشؤوول ‘ تصشريح لـ « الششعب»
بأاّن اŸرحلة اأ’و ¤من تعليم اللغة اأ’مازيغية
ان -ط -ل-قت وف-ق ع-دد ال-رغ-ب-ات اŸسش-ج-ل-ة م-ن
طرف اأ’ولياء ،حيث يتّم فتح فوج خاصس بتعلّم
هذه الّلغة بعد اسشتيفاء الششروط اŸعمول بها
بيداغوجيا.
وكششف عبد ا◊فيظ سشعادي ،بأاّنه ’ توجد
مششكلة ‘ اأ’سشاتذة الذين يكلفون بتدريسس
ه -ذه اŸادة ،م -ؤوك -دا أاّن اÙاف-ظ-ة السش-ام-ي-ة
للغة اأ’مازيغية وبالتنسشيق مع وزارة الÎبية
الوطنية هي اŸسشؤوولة على توف Òاأ’سشاتذة
ال -ذي -ن ي-ح-م-ل-ون ه-ذا ال-ت-خّصش-صس ،ح-يث ي-ت-م
م -راسش -ل-ت-ه-ا ب-ع-د ال-ن-ج-اح ‘ تشش-ك-ي-ل أاّي ف-وج
تربوي.
وششرعت مديرية الÎبية بغليزان ،مع ششهر
جانفي ا÷اري ،الذي تزامن وانطÓق الفصشل
الدراسشي الثا ‘ ،Êتدريسس الّلغة اأ’مازيغية
على مسشتوى  5مؤوسشسشات تربوية ببلديتي عمي
م- -وسش- -ى وا◊م- -ادن- -ة ،وه -ذا ن -زو’ إا ¤ع -ن -د
الطلبات العديدة أ’ولياء التÓميذ.
و” ت -خصش -يصس ل -ه -ؤو’ء ال -ت Ó-م -ي -ذ ال -ذي-ن

يزاولون دراسشتهم ‘ السشنة الرابعة ابتدائي،
أاسشتاذة ‘ ا’ختصشاصس حاصشل Úعلى ششهادة
ل-يسش-انسس ل-غ-ة وث-ق-اف-ة أام-ازي-غ-ي-ة ع-ن ج-ام-ع-ة
تيزي وزو ،حيث تششرف على تدريسس اŸادة
ب-اŸن-ط-ق-ت ،Úوه-ذا ع-ل-ى مسش-ت-وى اب-ت-دائيات
«عمي موسشى» ،اŸتمثلة ‘ اإ’خوة فلة ،و
سش -ي -دي ع -ب -د ال -رح -م -ان ال -ع -رب -ي،اŸدرسش -ة
ا÷دي -دة ،وم -درسش -ة الشش -ه -داء ،و ب -اŸدرسش-ة
ا’ب-ت-دائ-ي-ة ب-ل-م-ه-ل ب-ل-م-ه-دي ال-واق-ع-ة ب-ب-لدية
ا◊مادنة ،حيث خصشصس  3سشاعات لكل فوج،
وأاششارت ذات اŸصشادر أان عدد طلبات أاولياء
التÓميذ فاقت  200طلبا.

واعتﬁ Èدثنا بأانّ انطÓق العملية ‘
خمسس مؤوسشسشات فقط راجع إا ¤أانّ الرغبات
التي أاحصشتها اŸديرية الوصشية متفرقة بÚ
اŸدارسس اأ’خ- -رى ،ح -يث ت -ب -ق -ى ال -ع -م -ل -ي -ة،
بحسشب قوله ‘ ،اسشتهداف تÓميذ ا’بتدائي،
ب-غ-ي-ة ت-وف Òالشش-روط ال-ق-ان-ون-ي-ة ل-ف-تح أاقسشام
أاخرى على مسشتوى البلديات .ولن يتأاتى ذلك
ب -حسشب ع -ب -د ا◊ف-ي-ظ سش-ع-ادي إا’ Ãواصش-ل-ة
العمل والتوعية والتحسشيسس .حيث تأاتي هذه
اÿط- -وة“ ،ه- -ي- -دا ل- -ف- -ت- -ح أاقسش -ام أاخ -رى ‘
اŸناطق التي تسشجل عددا كافيا من التÓميذ
اŸهتم Úبتعلم هذه اللّغة.

‘ انتظار إانشساء  16فرعا آاخر ع Èالوطن

اإلعÓن عن أاول فرع نقابي لأÓطباء اÿواصض من تيبازة

Óط-ب-اء
أاع -ل -نت ال -ن -ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة ل -أ
اÿواصش اŸنشس-أاة ح-دي-ث-ا وال-ت-ي حصسلت
ع -ل -ى اع -ت -م -اده -ا رسس -م -ي -ا ‘  3نوفمÈ
اŸاضس -ي ع -ن إانشس -اء أاول ف -رع ن-ق-اب-ي ل-ه-ا
ب -و’ي -ة ت -ي -ب -ازة ،أاول أامسش ‘ ،ان -ت-ظ-ار
إانشس-اء  16ف-رع-ا آاخ-ر ع Èال-وط-ن ،ق-ب-ل
نهاية الشسهر ا◊ا‹.
قال رئيسس النقابة الدكتور «مصشطفى بن
ب -راه -م» ب -ه-ذا اÿصش-وصس ب-أاّن ه-ي-ئ-ت-ه أاع-دت
ب-رن-ا›ا ت-ن-ظ-ي-م-ي-ا ي-قضش-ي ب-إانششاء  17فرعا
و’ئيا خÓل الششهر ا◊ا‹ جاءت ‘ مقدمتها
و’ية تيبازة ،أاول أامسس ،وتيزي وزو ،يوم أامسس،
على أان تتواصشل العملية بكل من اŸدية ‘ 14
جانفي و بجاية ‘ اليوم اŸوا‹ ،إاضشافة إا¤
ع ّ-دة و’ي -ات أاخ -رى أادرجت ضش-م-ن السش-لسش-ل-ة
اأ’و ¤للو’يات اŸعنية باحتضشان فروع نقابية
تدافع عن هذه الفئة التي  ⁄تتمكن من إانششاء
نقابة لها منذ ا’سشتقÓل.
أام-ا ع-ن م-ه-ام ال-ن-ق-اب-ة Ãخ-ت-ل-ف ف-روع-ه-ا
اŸرت -ق -ب -ة ع Èال -وط -ن ،ف -ق -د أاشش-ار رئ-يسش-ه-ا
«مصش -ط -ف -ى ب -ن ب -راه -م» إا ¤أاّن ال -دف -اع ع -ن
Óطباء يأاتي ‘
ا◊قوق اŸادية واŸعنوية ل أ

بسسبب ا’إهمال الذي طال مقÈة الشسهداء

وا‹ باتنة يعاقب مسضؤوو‹ دائرة تيمقاد وبلدية أاولد فاضضل
م- -ن اŸن -ت -ظ -ر ،أان يسس -ل -ط وا‹ ب -ات -ن -ة،
ﬁمد سسلما ،Êعقوبات «صسارمة» ضسد كل
م -ن رئ -يسش دائ -رة ت -ي -م -ق -اد ،وك-ذا رئ-يسش
بلدية أاو’د فاضسل بنفسش الدائرة ،بسسبب
’ه -م -ال» ال -ذي ط -ال اŸع -ل-م ال-ت-اري-خ-ي
«ا إ
اÿاصش ÃقÈة الشسهداء «عباسش» ببلدية
أاو’د ف -اضس-ل وال-ذي ق-ام ب-ت-دشس-ي-ن-ه وزي-ر
اÛاه - -دي - -ن السس - -اب - -ق ﬁم - -د الشس- -ري- -ف
عباسش ،قبل  5سسنوات.
كان وا‹ باتنة ،قد انتبه خÓل زيارة العمل
وال -ت -ف-ق-د ،ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا ،اأ’سش-ب-وع اŸاضش-ي،
لبلديات دائرة تيمقاد ،للوضشعية اŸؤوسشفة التي
آال إاليها اŸعلم التذكاري اıلد لتضشحيات
ششهداء اŸنطقة ،والتي  ⁄تكن ‘ برنامج
زي -ارة ال -ع -م -ل ،غ Òأان-ه وخÓ-ل م-رور م-وك-ب-ه
ب- -ج- -انب اŸقÈة ،ن- -زل ،واŒه م- -ب -اشش -رة إا¤
ال- -نصشب ال -ت -ذك -اري اıل -د ل -تضش -ح -ي -ات 45
شش -ه -ي -دا ال-ذي-ن ن-قششت أاسش-م-اءه-م ع-ل-ي-ه ب-ع-د
اسشتششهادهم ‘ ميدان الششرف ،وطالب من
مسشؤوو‹ البلدية فتح أابواب اŸقÈة ،وبعد أان
ط -اف ب -ه -ا وج -ه ان -ت -ق -ادات ’ذع-ة وت-وب-ي-خ-ا
للمسشؤوول ÚاÙلي Úمعطيا تعليمات صشارمة
ببدء أاششغال الÎميم وإاعادة ا’عتبار للنصشب
التذكاري ،فورا ،خاصشة وأانه وجد ا÷دارية
ﬁطمة واأ’سشوار غائبة وانهيار أاجزاء كبÒة
من اŸعلم التاريخي باإ’ضشافة إا ¤اأ’رضشية
اŸهÎئ -ة وق -ارورات اÿم -ر –ي -ط ب-اŸقÈة
من كل جهة.
وكشش- - -ف ال - -وا‹ ÷ري - -دة «الشش - -عب» ع - -ن
اسشتنكاره الششديد واسشتيائه الكب Òمن –ّول
مثل هذه اŸعا ⁄التاريخية التي ترمز للذاكرة
ا÷م-اع-ي-ة ل-ل-ج-زائ-ري Úإا ¤مÓ-ذ للمنحرفÚ
وت -ع -كسس وضش-ع-ي-ت-ه ال-غ-ي-اب ال-ت-ام ل-ل-مسش-ؤوولÚ
اÙلي ‘ Úا◊فاظ عليها ،خاصشة وأانه وجه
العديد من اŸراسشÓت للمسشؤوول ÚاÙليÚ
ب- -وج- -وب ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى ه- -ذه اŸع -ا ⁄دون
ا◊ديث ع -ن ال -ت -ع -ل -ي -م -ات الصش -ارم -ة ‘ ك -ل
اج -ت -م -اع ب -خصش -وصس ا◊ف -اظ ع -ل -ى اأ’عÓ-م
الوطنية وكل ما يرمز للسشيادة الوطنية.
ي -ح -دث ه -ذا ‘ ال -وقت ال-ذي تسش-ع-ى ف-ي-ه
الدولة جاهدة إ’عادة ا’عتبار وا◊فاظ على
اŸعا ⁄التاريخية من نصشب تذكارية ومقابر

ل -لشش -ه -داء وح -ت -ى م -راك -ز ال -ت -ع-ذيب وغÒه-ا
Ãقابر الششهداء واŸعا ⁄التذكارية من نصشب
ت -اري -خ -ي -ة وم -راك -ز ت-ع-ذيب ا÷زائ-ري Úإاب-ان
الثورة التحريرية.

توقيف مديري إاقامات
ومسضؤوول Úباÿدمات ا÷امعية
كشش -فت ،أاول أامسس ،مصش -ادر رسش -م -ي -ة ،م -ن
اŸديرية الو’ئية للخدمات ا÷امعية بباتنة
ب- -وع- -ق- -ال ،ع- -ن إاصش- -دار ا÷ه- -ات اŸع- -ن- -ي- -ة
Ûم -وع -ة م -ن ال -ق-رارات اÿاصش-ة ب-ت-وق-ي-ف
–فظي Ÿديرين اثن Úإ’قامت ÚجامعيتÚ
ب - -ب- -ات- -ن- -ة وك- -ذا رئ- -يسس مصش- -ل- -ح- -ة ب- -إاح- -دى
اŸديريات ،بعد –قيقات أامنية ،م ّسشت عددا
م -ن اإ’ق -ام-ات ا÷ام-ع-ي-ة ح-ول شش-ب-ه-ات سش-وء
التسشي Òوالتي تتعلق ،بحسشب ما أاششرنا له ‘
عدد سشابق ،بإابرام صشفقات ﬂالفة للتششريع،
وه -ي ال -قضش -ي -ة ال -ت -ي ت -ف-ج-رت ،ن-ه-اي-ة ال-ع-ام
اŸاضشي ،وجرت للعدالة ثÓثة مدراء و’ئيÚ
سش -اب -ق Úل -ل-خ-دم-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ا÷ام-ع-ي-ة
ب -و’ي -ة ب -ات -ن-ة ،وإاط-ارات ب-ا÷ام-ع-ة ،وق-د ”
وضشع بعضس هؤو’ء –ت الرقابة القضشائية‘ ،
انتظار الفصشل النهائي ‘ القضشية.

Ÿوششي حمزة

باتنة تتحّول لقطب وطني رائد ‘ زراعة الكلى

اŸرتبة اأ’و ،¤إاضشافة إا ¤عّدة ملفات أاخرى
سش -ي -ت -م ال -ت -ط -رق ل -ه-ا م-ع ا÷ه-ات ال-وصش-ي-ة و
اŸتعامل Úاآ’خرين كالتكوين وŒسشيد مفهوم
طبيب العائلة والتعاقد مع صشناديق الضشمان
ا’جتماعي والتواصشل اإ’جباري واŸقّنن ما
ب Úاأ’طباء وﬂتلف اŸتعا ،ÚŸبحيث أاششار
الدكتور «منزو عبد اŸالك» اıتصس ‘ طب
العظام والرئيسس السشابق ÷معية أاطباء و’ية

تيبازة إا ¤أاّن هذه الفئة عانت من مششاكل
جّمة مع ﬂتلف اŸتعامل Úمن قبل دون أان
تتمكن من الدفاع عن مصشا◊ها ،مششÒا إا¤
أاّن الفرع النقابي سشيتيح لها –قيق حد أادنى
من اŸطالب اŸهنية واŸعنوية التي أاثÒت ‘
الوسشط اŸهني منذ فÎة طويلة.

تيبازة :عÓء  -م.

مديرية الÎبية تفند حادثة تعرضض تلميذة للضضرب على يد مدير ثانوية «دار عبيد»
حيث حملوا ’فتات مناهضشة للعنف داخل
اÙيط الÎبوي ،متهم ÚاŸدير بالتمادي
ع -ل -ى ا◊رم اŸدرسش-ي وق-ي-ام-ه ب-ف-ع-ل م-ن-ا‘
أ’خÓقيات اŸهنة ،لكن اإ’دارة وعلى لسشان
خلية اإ’عÓم صشّرحت بأان الفتاة دخيلة على
اŸؤوسشسشة الÎبوية و’ تدرسس بأاية مؤوسشسشة
أاخ-رى ،وق-د ضش-ب-ط-ه-ا م-دي-ر ال-ث-ان-وي-ة ت-تجول

داخل سشاحة اŸؤوسشسشة ما دفعه لتوجيهها إا¤
اإ’دارة بهدف التعرف على هويتها وهناك
قامت الفتاة بسشب الطاقم اإ’داري وششتمه ما
اسش - -ت- -دع- -ى إاخ- -راج- -ه- -ا م- -ن اŸؤوسشسش- -ة دون
التعرضس لها بالضشرب ،عكسس ما جاء على
لسشان التÓميذ اÙتج.Ú

سشيدي بلعباسس :غنية ششعدو

فتح  2285منصضب ‘ التكوين اŸهني بسضطيف
تتواصسل ›هودات مصسالح مديرية
ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي ،ب-و’ية سسطيف ،من
خÓل عملياتها الهادفة إا ¤اسستيعاب
أاك Èع -دد م-ن الشس-ب-اب ،لÓ-ن-خ-راط ‘
منظومة التكوين اŸهني التي وضسعتها
الدولة ،لتمكينهم من ا◊صسول على
ت -ك -وي -ن ي -ؤوه -ل -ه -م ل -ف -رصس -ة ع -م -ل ‘
عشسرات ا’ختصساصسات.
’طار ،ذكر مصشدر من اŸديرية
‘ هذا ا إ
اŸذك- -ورة ،أان ال -دورة اŸق -ب -ل -ة ل -ل -ت -ك -وي -ن
اŸهني ،قريبا ،سشتفتح فيها التسشجيÓت ‘
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الÈوفسسور شساوشش حسس Úيؤوكد:

بعد مقاطعة التÓميذ الدراسسة بسسيدي بلعباسش

ف -ن -دت خ-ل-ي-ة اإ’عÓ-م واإ’تصش-ال Ãدي-ري-ة
الÎبية لو’ية سشيدي بلعباسس حادثة تعرضس
تلميذة للضشرب اÈŸح من قبل مدير ثانوية
«عبد ا◊ميد دار العبيد» ،يوم أاول أامسس ،وهي
ا◊ادثة التي أاخرجت تÓمذة اŸؤوسشسشة إا¤
الشش - -ارع ودف - -ع - -ت- -ه- -م Ÿق- -اط- -ع- -ة ال- -دراسش- -ة
واإ’حتجاج أامام اŸدخل الرئيسشي للثانوية،

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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 94فرعا للتكوين ،بعدد إاجما‹ يقدر بـ
 2285منصشب تكوين Ãختلف اŸسشتويات
اŸعتمدة ،واŸقدرة  94فرعا ” ،توزيعها
’ول بـ
على اŸسشتويات كما يلي :اŸسشتوى ا أ
 140منصشب ‘  6فروع للتكوين ،واŸسشتوى
الثا Êبـ  1330منصشب تكوين ‘  55فرعا،
واŸسش -ت -وى ال -ث -الث بـ  495م- - -نصشب ‘ 20
فرعا ،أاما اŸسشتوى الرابع فخصشصس له 195
م -نصشب ت -ك -وي -ن ‘  8ت-خصشصش-ات ،وأاخÒا
اŸسش - -ت - -وى اÿامسس بـ  125م- - -نصشب ‘ 5
تخصشصشات.

وحسشب ﬂط -ط ال-ت-ك-وي-ن ل-ه-ذه ال-دورة،
’سشد منحت للمسشتويات الدنيا،
فإان حصشة ا أ
منها اŸسشتوى الثا Êبالعدد اŸذكور سشابقا،
وهو ما يفوق نسشبة  50باŸائة من اŸناصشب
اŸع - -روضش - -ة ل - -لشش - -ب- -اب ،وه- -و اŸسش- -ت- -وى
’صشحاب مسشتوى أاقل من السشنة
اّ ıصشصس أ
الرابعة متوسشط ،لتمك Úا÷ميع من دخول
عا ⁄التكوين اŸهني ،وهذا لضشمان فرصشة
عمل تقيهم ششر البطالة وﬂاطرها.

سشطيف :نور الدين بوطغان

كشش- -ف ،الÈوفسش -ور أاح -م -د
ب- -وق- -رورة ،رئ- -يسس مصش- -ل- -ح- -ة
أام -راضس ال -ك -ل-ى ب-اŸسش-تشش-ف-ى
ا÷امعي ،بن فليسس التهامي،
بباتنة ،بر›ة مصشا◊ه ،لـ 60
ع -م -ل -ي -ة ج -دي -دة ل-زرع ال-ك-ل-ى
خÓ- -ل ه- -ذه السش- -ن -ة ا÷دي -دة
ل - -ف - -ائ- -دة م- -رضش- -ى ال- -قصش- -ور
الكلوي ،والقادم Úمن ﬂتلف
و’ي- -ات ال- -وط -ن ،ل -تضش -اف 50
عملية زرع كلى أاجريت العام
اŸاضش- - -يŸ ،رضش- - -ى ع- - -ان- - -وا
لسش -ن -وات ط -وي-ل-ة م-ن أام-راضس
ال -ك -ل -ى ،ب -ع -دم-ا ك-ان ال-ط-اق-م
ال -ط -ب -ي اŸت -ك -ون م -ن أاط -ب -اء
شش -ب-اب –ت إاشش-راف ال-دك-ت-ور
أاح- -م -د ب -وق -رورة و ب -ت -أاط Òو
متابعة من الÈوفيسشور ششاوشس
حسش Úعميد ورائد زرع الكلى
ب- -ا÷زائ- -ر م- -ن -ذ سش -ن -ة ،1986
يراهن على القيام بـ 40عملية
جراحية فقط ،ليكسشب بذلك
التحدي ويعيد اأ’مل للمرضشى
ال -ذي -ن حضش -روا خ Ó-ل ال-ل-ق-اء
ال -ت -ك -رÁي ال -ذي أاق -ي -م ع -ل -ى
ششرفهم ،رفقة اŸتÈع Úوهم
جميعا من أافراد عائÓتهم.
وأاشش- -ار ج- -م- -ي -ع ال -دك -ات -رة
واıتصش Úال - -ذي- -ن نشش- -ط- -وا
ال- -ل -ق -اء ،أان ح -ل -م زرع ال -ك -ل -ى
ب -ع-اصش-م-ة اأ’وراسس ب-ات-ن-ة ،ق-د
–ول إا ¤ح -ق -ي -ق -ة ،ي-ع-يشش-ه-ا،
ب - -حسشب ال - -دك- -ت- -ور شش- -ي- -ن- -ار،
اŸرضش -ى وع -ائ Ó-ت -ه-م ب-فضش-ل
إارادة ال-ط-اق-م ال-ط-ب-ي وال-دعم
ال - -ك - -ب ÒاŸق - -دم م- -ن ط- -رف
اŸسش-تشش-ف-ى ا÷ام-ع-ي ،ورغ-بة
ك- - -ذلك اŸرضش- - -ى ‘ ح- - -ي- - -اة
جديدة بدون معاناة.
وأاكد الÈوفسشور بوقرورة
ع- -زم اŸسش- -تشش -ف -ى ا÷ام -ع -ي

بباتنة على إاجراء وبنجاح لـ60
ع-م-ل-ي-ة ج-راح-ي-ة أاخرى خÓل
ه -ذه السش -ن -ة ،ل-تصش-ب-ح ب-ع-ده-ا،
يضش- - -ي- - -ف اŸت- - -ح - -دث ،ه - -ذه
التدخÓت ا÷راحية مرششحة
لÓرتفاع لتكون عمليت ‘ Úكل
أاسش- -ب- -وع ل- -ت- -ط- -م Úأاك Èع- -دد
‡ك - - -ن م - - -ن اŸرضش- - -ى م- - -ن
ا’سش -ت -ف -ادة م-ن ه-ذا ال-ت-دخ-ل
ا÷راحي ا÷ديد وكذا تكوين
ع - -دد م - -ع - -ت Èم - -ن اأ’ط - -ب- -اء
وال-دك-ات-رة Ÿواصش-ل-ة اŸسشÒة،
وال -ت-ك-ف-ل بـ  100ح-ال-ة أاخرى
تنتظر العÓج .

عمليات نقل األعضضاء
من اŸوتى إا ¤األحياء
حلم قد يتحقق قريبًا
ك- - -م- - -ا أاشش - -اد الÈوفسش - -ور
حسش Úشش - - - - - -اوشس ،رئ - - - - - -يسس
مصشلحة ا÷راحة الصشدرية و
أام- -راضس ال- -ق- -لب و اأ’وع- -ي- -ة
الدموية باŸركز ا’سشتششفائي
ا÷ام -ع -ي ،مصش -ط -ف -ى ب -اشش -ا
ب -ا÷زائ -ر ،ب -ح-رصس ال-ط-اق-م
الطبي الذي أاششرف عليه على
«ال -ت -ح -ل -ي ب -روح اŸسش -ؤوول -ي-ة

والشش-ج-اع-ة وال-وع-ي بضش-رورة
–قيق ا’كتفاء الذاتي طبيا
م- -ن خÓ- -ل عÓ- -ج م- -رضش -ان -ا
Ãسش- -تشش- -ف- -ي- -ات- -ن- -ا ،م- -نّ- -وه -ا
Ãجهودات إادارة اŸسشتششفى
ا÷امعي ‘ مواكبة التحدي
وكسشب الرهان» ،وطرح أاغلب
اŸت - -دخ- -ل- -ون قضش- -ي- -ة ن- -ق- -ل
اأ’عضش - - -اء م - - -ن اŸوت- - -ى اإ¤
اأ’ح-ي-اء ،م-ؤوك-دي-ن «طموحهم
ل-ت-ح-ق-ق ه-ذا ا◊ل-م ا÷دي-د»
سشنة  ،2017للتغلب على عائق
ندرة اأ’عضشاء البششرية ،كون
كل اŸتÈع Úحاليا من عائلة
اŸريضس ،و‘ ه- - - - - - - - - - - - - - - - -ذا
اÿصشوصس ،أاوضشح الÈوفسشور
شش -اوشس ،أان إاج -راء ع -م -ل-ي-ات
زرع للكلى بنقلها من اŸيت
إا ¤ا◊ي ،أام- - - -ر ‘ غ- - - -اي - - -ة
الصش- -ع- -وب- -ة ح- -ال- -ي- -ا ‘ ،ظ -ل
اإ’مكانيات اŸادية اŸتوفرة،
ك - -ون ذلك ي - -ت - -ط - -لب ت - -وف- -ر
إام- -ك- -ان- -ي -ات ك -بÒة وع -ال -ي -ة
ا÷ودة وا◊داث- - - -ة ،ع- - - -ل- - - -ى
مسشتوى مصشالح ا’سشتعجا’ت
الطبية با÷زائر بصشفة عامة،
دون ا◊ديث هنا عن نظرة
الدين والقانون للقضشية.
وع - -رضشت ع - -ل - -ى ه- -امشس
حفل التكر Ëحا’ت Ÿرضشى
م -ن ﬂت -ل-ف و’ي-ات ال-وط-ن،
ومن ﬂتلف الفئات العمرية
وا÷نسش -ي -ة ،خضش -ع-وا ل-ت-دخ-ل
جراحي ن خÓل زرع للكلى،
عÈوا ع-ن سش-ع-ادت-ه-م ال-ك-بÒة
ل -ت -حسش -ن ح -ا’ت -ه-م الصش-ح-ي-ة
بعدما كان أاغلبهم ’ يرغب
‘ ا◊ياة بسشبب الصشراع مع
اŸرضس اÿط ÒاŸتمثل ‘
القصشور الكلوي.

باتنةŸ :وششي حمزة

»æWh

إلسشبت  09جانفي  2016م
إلموإفق لـ  28ربيع إألول  1437هـ

يق ـ ـ ـ ـ ـ ـة

وث
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www.ech-chaab.com

ا÷مهوريــة ا÷زائريـة الدÁقراطيـة الشصعبيـة
رئاسصــة ا÷مهوريـة
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تقد Ëالـمشصروع التمهيدي لـمراجعة الدسصتور
الثÓثاء  05جانفي 2016
’ولية
الـمÓحظات ا أ

إن إعـدإد مششـروع مرإجعة إلدسشتور بني على خطوإت ثÓث من
إلـمششاورإت إلتي إنتضشمت ‘ إلسشنوإت  .2014 ،2012 ،2011بحيث أإن
لضشافة إ ¤إلششخصشيات
معظم إلطبقة إلسشياسشية أإسشهمت ‘ ذلك با إ
إل---وط---ن--يـة وإل--ك--فـاءإت ،وك--ذلك إ÷م--ع--يـات إل--وط--ن--يـة وإل--ن--قـاب--ات
وإلـمهني ،Úفكل إلطوإئف إذ أإسشهمت ‘ إلـمششاورإت Ãا ‘ ذلك
جمعيات إلششباب وإلطلبة.
هذه إلـمششاورإت إلـمتتالية إلتي إكتسشت بعدإ ◊وإر وطني ترجمت
إرإدة فخامة رئيسس إ÷مهورية لÎقية مرإجعة إلدسشتور إ ¤إجماع
Ãسشاهمة إ÷ميع‡ ،ن قبلوإ إŸششاركة ‘ هذه إلورششة.
وبنفـسس إلطريقـة كذلك بلورت هـذه إلـمششاورإت آإرإء وإقÎإحات
كل إلـمتدخل Úوإثرإءهم لها‡ ،ا جعل هذإ إلـمششروع Ãثابة وضشع
لعقد إجتماعي وطني ‘ إلوقت إلذي تعرف فيه بÓدنا –ديات
وطنية ودولية .وأإن هذإ إلـمششروع نقدمه باختصشار فيما سشيأاتي ‘ 5
ﬁاور أإسش--اسش--ي--ة وه--ي :أإ ـ ت--ق--وي--ة إل--وح--دة إل--وط--ن--ي--ة ،ب ـ ت--ع--زي-ز
إلدÁقرإطية ،ج ـ دعم دولة إلقانون ،د ـ إعطاء إلـمزيد من إلهتمام
ل--ل-ق-ي-م إلـم-رج-ع-ي-ة Ûت-م-ن-ا ‘ أإب-ع-اده-ا ن-ح-و إل-رق-ي وإل-ت-ق-دم ،هـ ـ
إل-ت-ط-ورإت إل-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة وإل-ع-م-ل-ي-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى ب-عضس إلـم-ؤوسشسش-ات
إلدسشتورية.

(Iتقوية الوحدة الوطنية.
 . 1وذلك من خÓل ا’هتمام بقيمة تاريخنا العريق واŸعاصصر أايضصا،
إن مششروع مرإجعة إلدسشتور .أإ ـ يؤوششر إ ¤إلبعد إلضشارب ‘ أإعماق
إل -ت -اري -خ .ب ـ وي -ؤوك -د ع -ل -ى إلـم -ك -ان -ة إÿاصش-ة ل-ث-ورة أإول ن-وف-م1954 È
إÛيدة .ج ـ كما يÈز قيمة و دور جيـشس إلتحرير إلوطني إ ¤جانب جبهة
إلتحرير إلوطنية.
 .2التأاكيد على هويتنا الوطنية Ãكوناتها الثÓث وهي :
أإ ـ إلسشÓم دين إلدولة وهو Áثل مصشدر للقيم إ◊ضشارية وسشيظل ‘
صشميم إلدولة موكل إ› ¤لسس إسشÓمي أإعلى موضشوع لدى فخامة رئيسس
إ÷مهورية.
وإن هذإ إلـمششروع يؤوكد بأان إلششعب إلذي حقق إŸصشا◊ة إلوطنية
بفضشل عقيدته ،يعلن أإيضشا على عزمه –صش ÚبÓده من إلف Ïوإلعنف
مرتكزإ ‘ ذلك على قيمه إلروحية وإ◊ضشارية.
ب ـ البعد العـربـي  :ويتمثل ‘ إلـمادة إلثالثة من إلدسشتور إلتي تؤوكد
على مكانة إللغة إلعربية إلتي سشتظل إللغة إلرسشمية للدولة ،وكذإ دسشÎة
لعلى للغة إلعربية إŸكلف بÎقيتها.
إÛلسس إ أ
’مازيغـي  :يسشجل إŸششروع تقدما جديدإ على إŸسشتوى
ج ـ البعد ا أ
لمازيغية إ ¤مكانة لغة وطنية
إلـمادة إلثالثة مكرر من خÓل ترقية إ أ
لمازيغية تكون –ت إششرإف
لضشافة إ ¤نششاء أإكادÁية للغة إ أ
ورسشمية ،با إ
رئيسس إ÷مهورية مكلفة بتوف Òإلششروط إŸطلوبة لهذه إŸكانة للغة
لمازيغية ،وذلك Ãسشاهمة خÈإء ‘ هذإ إÛال.
إأ
 (IIتعـزيز الدÁقراطية :
 .1ي -ت -م ذلك م -ن خ Ó-ل إل -ت -أاك-ي-د ع-ل-ى ط-ب-ي-ع-ة إل-ن-ظ-ام إل-دÁق-رإط-ي
أإـ إلتدإول إلدÁقرإطـي على إلسشلطة
وإ÷مهوري يرتكز على :
عن طريق إنتخـابات حرة ودإئمة .ب .وكذلك إلفصشل ب Úإلسشلطات
(إŸادة .)14
وإن إلتدإول إلدÁقرإطي ع ÈإلقÎإع إلعام سشيدعم بتأاكيد على إعادة
إنتخاب رئيسس إ÷مهورية مرة وإحدة فقط (إŸادة  ،)74مع إلتأاكيد على
عدم مرإجعة إلدسشتور بهذإ إÿصشوصس إŸادة (.)178
2ـ التأاكيد على ا◊ريات الدÁقراطية وهذا من خÓل :
أإ ـ حرية إلتظاهر إلسشلمي مضشمونة للموإطن ÚباŸادة  41مكرر
ب ـ ضش-م-ان ح-ري-ة إلصش-ح-اف-ة ‘ ج-م-ي-ع أإشش-ك-ال-ه-ا إلـم-ك-ت-وب-ة وإŸرئ-ي-ة
لنÎنيت ‘ إطار إحÎإم إلثوإبت وقيم
وإلـمسشموعة ،وكذلك ع Èششبكة إ أ
لعÓم
لمة مع إلغاء كل حرمان من إ◊رية أإو عقاب قانو Êلـمخالفات إ إ
إأ
(مادة .)41
ج ـ ضشمان حق إ◊صشول على إلـمعطيات وضشمان تدإولها (إŸادة  41مكرر )4
 3ـ دعم ا◊قوق الـمعÎف بها للـمعارضصة السصياسصية  :بهذإ يتم
Óحزإب إلسشياسشية دون “ييز للحقوق ل سشيما بالنسشبة  :أإ ـ
إلعÎإف ل أ
لعÓم إلعامة
لجتماع ب ـ توف Òوقت لها ‘ وسشائل إ إ
حقوق إلتعب Òوإ إ
حسشب توإجدها على إلـمسشتوى إلوطني ،ج ـ ودعم ما‹ عمومي “اششيا مع
“ثيلها ‘ إلŸÈان (إŸادة  42مكرر).
لضشافة إ ¤ما سشبق فإان مرإجعة إلدسشتور سشتقوي مكانة إŸعارضشة
وبا إ
إلŸÈانية Ãا ‘ ذلك تخصشيصس حصشة ششهرية لها على إŸسشتوى كل غرفة
لعمال إŸقÎح من قبلها (إŸادة  99مكرر) ،ومن جهة
لدرإسشة جدول إ أ
أإخ -رى ف -إان إŸع -ارضش -ة إلŸÈان -ي -ة يصش -ب -ح ب -إام -ك -ان-ه-ا إخ-ط-ار إÛلسس
إلدسشتوري بخصشوصس إلقوإن ÚإŸصشادق عليها من قبل إلŸÈان (إŸوإد
 99مكرر و.)166
 4ـ التأاكيد على سصلطة الŸÈان ومراقبته ا◊كومة :
لطار نسشتخلصس –ديد ما يلي :
‘ هذإ إ إ
لغلبية إلŸÈانية سشتتم مششاورتها من قبل رئيسس إ÷مهورية
أإ ـ إن إ أ
لول (إŸادة  .)77ب ـ تقييد إللجوء إ¤
من أإجل تعي Úإلوزير إ أ
لم--ري--ات إل--رئ-اسش-ي-ة إّل ‘ ظ-رف ط-ارئ وأإث-ن-اء إل-ع-ط-ل إلŸÈان-ي-ة
إأ
(إŸادة  .)124ج ـ تقدم إ◊كومة للŸÈان برنامج عملها ليفسشح
للŸÈان ›ال أإوسشع للنظر فيه (إŸادة  .)80د ـ ويسشتوجب على
لول أإن ي--ق--دم سش--ن-وي-ا إ ¤إلŸÈان ب-ي-ان إلسش-ي-اسش-ة إل-ع-ام-ة
إل--وزي--ر إ أ
لضشافة إ÷ ¤ان إلتقصشي إ◊قائق فإان
◊كومته (إŸادة  ،)84هـ ـ با إ

 (IVتعزيز مراجع ›تمع مؤوصصل ‘ قيمه ومتفتح على الرقي.
’ق-تصص-ادي :م -ن خ Ó-ل إÿي-ارإت إل-وط-ن-ي-ة
 1ـ ت-أاط Òال-ت-ح-ول ا إ
ومسشؤووليات إلدولة إŸنصشوصس عليها ‘ إلديباجة و‘ إŸوإد إلتالية (،8
لتي:
 173 ،37 ،17ـ  7و  173ـ Ã )8ا يؤوكد إ آ
أإ ـ حماية إŸلكية إلعامة،
ب ـ بناء إقتصشاد منتج تنافسشي ومتنوع بالعتماد على كل إلÌوإت
لنسشانية وإلعلمية للدولة.
إلطبيعية وإ إ
لرإضشي إلفÓحية وإŸوإرد إŸائية
ج ـ حماية إ أ
Óجيال إلقادمة.
د ـ ترششيد إسشتهÓك إŸوإرد إلطبيعية وحمايتها ل أ
هـ ـ ضشمان حرية إلسشتثمار وحرية إلتجارة ‘ إطار إلقانون.
لعمال،
و ـ –سش Úمناخ إ أ
ز ـ تششجيع إŸؤوسشسشة إÙلية دون “ييز.
ح ـ تنظيم إلسشوق وحماية إŸسشتهلك.
ط ـ إŸنع بالقانون لكل مظاهر إلحتكار وإلتنافسس غ Òإلششريف.
ي ـ تعزيز إ◊وإر ب ÚإŸتعامل Úإلقتصشادي Úوإلجتماعي Úمن خÓل
دسشÎة ›لسس وطني إقتصشادي وإجتماعي.
 2ـ أاخ -ل -ق -ة اŸم-ارسص-ات وا◊وك-م-ة ا’ق-تصص-ادي : Úم -ن خÓ-ل
إجرإءإت مقÎحة ‘ موإد إلدسشتور  173 ،170 ،64 ،21 ،8ـ ( )5،6و–ديدإ
من أإجل :
أإ ـ إ◊م -اي -ة إل -دإئ -م -ة لÓ-ق-تصش-اد إل-وط-ن-ي ضش-د إل-رشش-وة وإŸم-ارسش-ات
إŸششبوهة وإلتجاوز.
لطارإت
ب ـ تقوية إلزإمية إلتصشريح باŸمتلكات بالنسشبة للمنتخب Úوإ إ
ودسشÎة هيئة وطنية للوقاية من إلفسشاد ومكافحته وهي مسشتقلة توضشع
لدى رئيسس إ÷مهورية ،تتششكل من أإعضشاء يكونون ‘ مأامن من أإي ضشغط
كان (إŸادة  173ـ .)5
لمـوإل.
ج ـ قمع إلغشس وإلتهرب إلضشريبي وتهريب إ أ
د ـ “ك ÚإلŸÈان من إسشتغÓل إلتقرير إلسشنوي Ûلسس إÙاسشبة.

إلŸÈان سشيكون بوسشعه وضشع ÷ان إعÓمية (مادة  ،)117و ـ إن
إŸوإف--ق--ة إŸسش--ب--ق-ة ل-لŸÈان تصش-ب-ح إج-ب-اري-ة ق-ب-ل تصش-دي-ق رئ-يسس
إ÷م-ه-وري-ة ع-ل-ى إلت-ف-اق-ات إلق-تصش-ادي-ة ك-اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-دخ-ول إ¤
مناطق إلتبادل إ◊ر ،وكذلك إلتجمعات إلقتصشادية كيانات إلندماج
إلقتصشادي (مادة  ،)131ز ـ يتسشلم إلŸÈان سشنويا تقرير ›لسس
إÙاسشبة (مادة .)170
 .5اعتماد إاجراءات جديدة لدعم مصصداقية ا’نتخابات
’مر بـ :
ويتعلق ا أ
لنتخابات ‘ كنف
أإـ إلزإم إلدسشتور إلسشلطات إلعمومية بتنظيم إ إ
إلششفافية وإلنزإهة (إŸادة  170مكرر) ،ب ـ إلزإم إلدسشتور إلسشلطات
إلعمومية بوضشع إلقائمة إلنتخابية ‘ متناول إÎŸششح( ÚإŸادة
 170مكرر) ،ج ـ وضشع هيئة عليا Ÿرإقبة إلنتخابات .هذه إلهيئة
إلدإئمة تكون مرؤوسشة من قبل ششخصشية مسشتقلة وتتكون من قضشاة
وكفاءإت مسشتقلة تختار من قبل إÛتمع إŸد ،Êوتكون لها مهمة
إلسشهر على ششفافية إلنتخابات منذ إسشتدعاء إلهيئة إلناخبة إ¤
لعـÓن للنتائج إŸؤوقتة لذلك (مادة  170مكرر  ،)3د ـ من
غاية إ إ
وإجب إÛلسس إلدسشتوري درإسشة ﬁتوى إلطعون إلتي يتسشلمها
Óنتخابات إلتششريعية وإلرئاسشية (إŸادة .)163
حول إلنتائج إŸؤوقتة ل إ

 (IIIتعزيز دولة القانون :
 1ـ إثرإء إ◊قوق وإ◊ريات إلفردية وإ÷ماعية من خÓل :
لششخاصس
لنسشانية وإلضشارة با أ
أإ ـ Œر ËإŸمارسشات إلعنيفة غ Òإ إ
(إŸادة )34
ب ـ ضشمان حرية إŸعتقدإت ‘ إطار إلقانون (إŸادة .)36
ج ـ تقوية حماية إ◊ياة إÿاصشة وكتم أإسشرإر إلتصشالت ‘ إŸرإسشÓت
لنÎنيت
لششخاصس ‘ إلنت ششبكة إ أ
و‘ كل ما يتعلق باŸعطيات عن إ أ
(إŸادة .)39
لنسشان (إŸادة  173مكرر  1و .)2
د ـ دسشÎة إÛلسس إلوطني ◊قوق إ إ
 2ـ دعم اسصتقÓلية القضصاء من خÓل :
أإ ـ ضشمان هذه إلسشتقÓلية من قبل رئيسس إ÷مهورية (إŸادة .)138
ب ـ منع كل تدخل ‘ ششأان ›ريات ششؤوون إلعدإلة (إŸادة .)148
ج ـ تعزيز إسشتقÓلية قاضس إ◊كم ‘ إطار ما ينصس عليه إلقانون
(إŸادة .)148
د ـ حماية إلدفاع ‘ سشبيل أإدإء مهامه بكل حرية (إŸادة  151مكرر).
لعلى للقضشاء (إŸادة .)157
هـ ـ تقوية إسشتقÓلية إÛلسس إ أ
 3ـ إاجراءات ‘ صصالح الـمتقاضص : Úيؤوكد مششروع إلدسشتور على ما يلي :
لسشتثنائي للحبسس إŸؤوقت (إŸادة .)47
أإ ـ تأاكيد إلطابع إ إ
لششخاصس على ذمة إلتحقيق Ãا ‘ ذلك
ب .إلتأاكيد على حقوق إ أ
ضشمان إلتصشال Ãحاميه (إŸادة ،)48
لحكام إ÷نائية (إŸادة ،)142
ج ـ إنششاء حق إلسشتئناف على إ أ
د ـ معاقبة كل من يعرقل تنفيذ قرإرإت إلعدإلة (إŸادة )145
هـ ـ إلسشماح بإاخطار إÛلسس إلدسشتوري بالدفع بعدم دسشتورية بناء
على إحالة من إÙكمة إلعليا أإو ›لسس إلدولة عندما يدعي أإحد
لطرإف ‘ إÙاكمة أإمام جهة قضشائية أإو إ◊كم إلتششريعي إلذي توقف
إأ
عليه مآال إلنزإع (إŸادة  166مكرر).

3ـ حماية التكافل ا’جتماعي  :حول مبادئ إلعدإلة إلجتماعية
إلتي سشتكون حجر إلزإوية ‘ إلدسشتور ل سشيما ‘ ديباجته و‘ إŸوإد
لدرإك ما يلي :
إلتالية ( 54 ،52 ،8مكرر 55 ،و )58إ
أإـ إلتقليل من إلفوإرق إلجتماعية ،ترقية إلعدإلة إلجتماعية ،إلتخلصس
لقاليم إلوطنية.
من إلتمايز ‘ إ أ
ب ـ ضشمان إلتعليم إلعام إÛا.Ê
ج ـ إ◊ق ‘ إ◊ماية إلصشحية للموإطن Úومسشوؤولية إلدولة ‘ إلتكفل
لششخاصس إŸعوزين.
بعÓج إ أ
د ـ ضشمان حق إلعمال ‘ إ◊ماية إلجتماعية.
ل‚از إلسشكنات وتيسش Òإجرإءإت إ◊صشول عليها
هـ ـ تششجيع إلدولة إ
بالنسشبة لفئات ذإت إلدخل إلضشعيف.
و ـ مسشؤوولية إلدولة ‘ ترقية إلتكوين إŸهني ووضشع سشياسشة دعم خلق مناصشب ششغل.
ز ـ حماية إلدولة للطفل وإألششخاصس إŸسشن Úوأإصشحاب إ◊اجات إÿاصشة.
 4ـ حشص -د مسص -اه -م -ة ا÷ال -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ب -اÿارج وال -نسص-اء
والشص-ب-اب ل-تشص-ي-ي-د ال-تنمية الوطنية  :ب -ه -ذإ إلصش-دد ف-إان مشش-روع
إلدسشتور يتضشمن إلتزإمات إلدولة ‘ ما يلي :
أإ ـ حماية إ÷الية إلوطنية باÿارج ‘ إطار إلقوإعد إلدولية ذإت إلصشلة
لم.
وإ◊فاظ على هويتها وتوظيف مسشاهماتها ‘ ترقية بلدها إ أ
ب ـ إلعمل على إŸسشاوإة ب Úإلنسشاء وإلرجال ‘ ›ال إلششغل وترقية
لدإرة إلعامة وكذإ
إلـمرأإة إ ¤تو‹ إŸسشؤووليات ‘ مؤوسشسشات إلدولة وإ إ
إŸؤوسشسشات إلقتصشادية.
ج ـ تششجيع ترقية موإهب إلششباب وإنششاء بهذإ إلصشدد ›لسس أإعلى
للششباب يكون لدى رئيسس إ÷مهورية.
 5ـ تثم ‘ Úهذا الدسصتور ما –قق ‘ البÓد من تقدم ‘ بعضض
اŸيادين نذكر من بينها :
أا ـ الثقـافـة من خÓل  :ـ ضشمان حق إŸوإطن ‘ إلثقافة .ـ ودسشÎة
مسشؤوولية إلدولة ‘ حماية إلÎإث إŸادي وإلÓمادي (إŸادة  38مكرر)
لك-ادÁي-ة ،ـ
ب ـ ال -ب -حث ال -ع-ل-م-ي  :م -ع ت -أاسش -يسس ضش -م-ان إ◊ري-ات إ أ
وضشمان حرية إلبحث إلعلمي ،ـ وإلعمل على ترقيته ‘ خدمة إلتنمية
لقتصشادية .ـ تأاسشيسس ›لسس للبحث إلعلمي يوضشع لدى رئيسس إ÷مهورية
إإ
(إŸوإد  173 ،38ـ  9و.)10
ج ـ البيئة  :من خÓل إلتأاكيد على حق إŸوإطن ‘ Úبيئة سشليمة،
لشش-خ-اصس
ومسش -ؤوول -ي -ة إل-دول-ة ‘ ح-م-اي-ة ه-ذه إل-ب-ي-ئ-ة ،وك-ذإ إل-ت-زإم-ات إ أ
وإŸؤوسشسشات ‘ إ◊فاظ على إلبيئة إŸادة  54مكرر .3

(Vالتحسصينات على مسصتوى بعضض اŸؤوسصسصات الدسصتورية :
 1ـ بخصصوصض الŸÈان نسشجل ما يلي :
أإـ معاقبة «إلتجوإل إلسشياسشي» وهذإ من خÓل حرمان إŸعني Úمن
عهدتهم إلŸÈانية (إŸـادة  100مكرر) ،ب ـ إرسشـاء دورة سشنوية وإحـدة
لعششـرة أإششهـر (إŸـادة .)118
لمة ‘ معا÷ة مششاريع إلقوإن ÚإŸتعلقة
لولوية Ûلسس إ أ
ج ـ إعطاء إ أ
لقليمي (إŸادة  119مكرر).
لقليم وإلتقسشيم إ إ
بالتنظيم إÙلي وتهيئة إ إ
لخ : Òـ إلتأاكيـد
 2ـ بخصصوصض اÛلسض الدسصتوري  :سشيعرف هذإ إ أ
على إسشتقÓليته بأادإء أإعضشائه إليم( ÚإŸادة  ،)164 ،163إكتسشاب هؤولء
لعضشاء على مؤوهÓت عليا ‘ ›ال إلقانون (إŸادة  164مكرر).
إأ

من مراسسلينا

السسبت  09جأنفي  ٢016م
الموافق لـ ٢8ربيع األول  1437هـ

وا‹ معسسكر وجها لوجه مع منتخبي بلدية معسسكر

النسس ـ ـداد والّتعطي ـ ـل ل يخـ ـدمـ ـان مصسلح ـة اŸـواط ـ ـ ـن
وقف وا‹ معسسكر السسيد العفا Êصسالح على الوضسع الذي تعا Êمنه بلدية عاصسمة الو’ية ،واŸوصسوف
با’نسسداد وتعطّل مشساريع التّنمية التي أاهملها ›لسسها اŸنتخب ،وغرق ‘ خÓفات ضسيقة ب Úأاعضسائه ،فضس Óعن
اŸتابعة القضسائية ‘ حق أاعضساء ثلثي اÛلسش ‘ قضسايا عديدة ومتفّرقة.

معسشكر :اأم ا Òÿــ سس
وكأن السسيد العفأ Êقد خ ّصسصس لدراسسة
وضسعية بلدية معسسكر جلسسة عمل ،حضسرهأ
رئ -يسس اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -ب -ل -دي ل -ب-ل-دي-ة
م -عسس -ك -ر ب -أل-ن-ي-أب-ة ،أاعضس-أء اÛلسس وأامÚ
اÿزي -ن -ة ال -ع -م -وم -ي-ة ،إاضس-أف-ة إا ¤اŸراقب
اŸأ‹ ومدير الضسرائب ،حيث ذكر اŸسسؤوول
التنفيذي األول بألوضسعية الـمزرية التي آالت
إال -ي-ه-أ ب-ل-دي-ة م-عسس-ك-ر بسس-بب سس-وء ال-تسس-ي،Ò
بألنظر إا ¤جملة اŸشسأريع التنموية اŸعطلة
والتي بقيت أادراج اÛلسس منذ تأريخ الفأ—
جأنفي  ٢015نظرا لعدم فعألية اÛلسس
الشسعبي البلدي
وت- -ق- -أعسس األعضس- -أء ‘ أاداء م- -ه- -أم- -ه- -م
اŸوكلة إاليهم ،وكذا عدم ا÷دية ‘ متأبعة
ومسس- -أي- -رة ج -م -ل -ة ال -نشس -أط -أت ال -ت -ن -م -وي -ة
ب -أع -ت-ب-أره-أ ع-أصس-م-ة ال-ولي-ة،وخصس السس-ي-د
الوا‹ بألذكر الوتÒة البطيئة التي تسس Òبهأ
اإلج- -راءات اإلداري- -ة ‘ م- -ن- -ح الصس- -ف- -ق -أت
وانطÓق اŸشسأريع التنموية.
ونظرا ألهمية هذه اŸشسأريع أامر الوا‹
رئيسس دائرة معسسكر واألم Úالعأم للبلدية
بإأعطأء أاوامر بدء األشسغأل للمقأولت بصسفة
عأجلة ،فيمأ أامر أايضسأ بأإلهتمأم بأŸرافق
الÎبوية واإلنطÓق ‘ عملية صسيأنة وتركيب
أاجهزة التدفئة بأŸدارسس اإلبتدائية ،وكذا

إاعأدة ترميم اŸؤوسسسسأت الÎبوية اإلبتدائية
أاثنأء العطل مع األخذ بع Úاإلعتبأر طبيعة
األشسغأل والتي Áكن إا‚أزهأ خÓل فÎات
ال- -دراسس- -ة ول ت- -ؤوث- -ر سس- -ل- -ب- -أ ع -ل -ى اŸسس -أر
الدراسسي.
وع- -رج ال- -وا‹ ع- -ل- -ى
تشس - - -خ- - -يصس ج- - -م- - -ل- - -ة
ال-ن-ق-أئصس اŸسس-جلة من
ط-رف ال-ل-ج-ن-ة ال-ولئية،
خأصسة الوضسعية اŸألية
للبلدية
و‡ت -ل -ك -أت -ه -أ ،وال-ت-ي
أاظ - -ه - -رت ع- -دم إاسس- -ت- -غÓ- -ل
اإليرادات ‘ التسسي Òوالتي تفوق مبلغ 100
مليون دج ،إا ¤جأنب التأخر اŸلحوظ ‘
دفع مسستحقأت اŸتعأمل ÚاŸتعأقدين مع
البلدية من خÓل وضسعية ا‚أز اŸشسأريع
اŸت-ب-قية واŸسس -ج-ل-ة حسسب كشس-ف ح-أل-ة،
وبأقي اإل‚أز لسسنة  ٢014اŸؤوشسر عليه من
طرف أام Úاÿزينة.
وعأتب الوا‹ أاعضسأء اÛلسس اŸنتخب
ع -دم سس -ع -ي -ه -م ا ¤ت-ط-ه Òرزن-أم-ة وم-دون-ة
اŸشسأريع اŸسسجلة لفأئدة البلدية،
واŸدرج- -ة ‘ اŸي- -زان- -ي- -ة ضس- -م- -ن قسس -م
التجهيز Ãبلغ إاجمأ‹ يفوق  9مÓي Úدينأر
ويشسمل  9مشسأريع ،إاضسأفة إا ¤عدم إاعطأئهم
العنأية الÓزمة لعملية –ي Úو–ديد الوعأء

العقأري ،والرجوع إا ¤مصسأدر ضسبط إاحصسأء
السس -ك -ن-أت اŸب-ن-ي-ة وغ ÒاŸب-ن-ي-ة اÿأضس-ع-ة
ل -لضس -ري -ب -ة ع -ل -ى ال -رسس -م ال -ع -ق -أري ،ورسس-م
ال -ت -ط -ه Òم -ن أاج -ل ت -ب -ل -ي -غ -ه -أ إا ¤مصس-أل-ح
الضسرائب ،خأصسة مأ تعلق بألبنأيأت الفردية
وا÷مأعية
واÓÙت التجأرية و اŸهنية ،السسكنأت
ال-ري-ف-ي-ة واألراضس-ي ال-فÓ-ح-ية ،والذي يعتÈ
موردا أاسسأسسيأ هأمأ ويغطي نسسبة كبÒة من
ن -ف-ق-أت ال-ب-ل-دي-ة ،ك-م-أ ي-ط-رح ال-وضس-ع وج-ود
فراغأت وعدم إاثراء عقود اإليجأر للمحÓت
‡أ يجعل البلدية عرضسة للوقوع
واألسسواق ّ
‘ ن -زاع -أت م -ع اŸسس-ت-أج-ري-ن ،ه-ذا عÓ-وة
على عدم تطبيق عقوبة التأخ ‘ Òتسسديد
حقوق اإليجأر.
ك -م -أ اسس-ت-وق-ف ال-وا‹ غ-ي-أب اإلسس-ت-غÓ-ل
Óسس-واق ال-ت-ج-أري-ة اŸغ-طأة السستة
ال-ف-ع-ل-ي ل -أ
ب -ع -أصس -م-ة ال-ولي-ة ،ال-ت-ي ب-ق-يت بسس-بب ع-دم
إاتخأذ أاي إاجراء إاداري قأنو Êإلعداد عقود
اإلي- -ج- -أر لصس- -أل- -ح اŸسس- -ت- -ف -ي -دي -ن م -ن
اÓÙت واŸربعأت اŸوجودة بهذه
األسس -واق‡ّ ،أ ي -ن -ت -ج ع -ن-ه إاه-م-أل
–صسيل مورد هأم لفأئدة ميزانية
البلدية ،والتي من الضسـروري تبليغ
نسس -خ -ة م -ن-ه-أ Ÿصس-أل-ح الضس-رائب،
ن -أه-يك ع-ن إاه-م-أل م-ل-ف م-واق-ف
السسيأرات ،بحيث  ⁄يتم إاتخأذ أاي
إاجراء تنظيمي لفرضس حقوق التوقف
وتسسوية الوضسعية.
وألنّ وضسع بلدية معسسكر يسس ‘ ÒالŒأه
اŸعأكسس لتيأر التنمية اÙلية ،أابدى السسيد
ال -وا‹ اسس -ت -ي -أءه ل-ل-ن-ق-أئصس اŸسس-ج-ل-ة ال-ت-ي
تشسكل خطورة وتنعكسس سسلبأ على ميزانية
ال -ب -ل -دي -ة ،وأام -ر رئ -يسس ال -دائ -رة ا ¤ات-خ-أذ
ال -ت -داب Òال-ف-وري-ة ل-رف-ع ه-ذه ال-ن-ق-أئصس ‘
أاق -رب اآلج -أل اŸم -ك -ن -ة ‘ إاط -أر ال-ق-وانÚ
وال -ت -ن -ظ-ي-م-أت اŸع-م-ول ب-ه-أ ،وج-رد ج-م-ل-ة
اŸمتلكأت اŸنتجة وغ ÒاŸنتجة للمداخيل
البلدية ‘ تقرير مفصسل ،كمأ دعأ العفأÊ
صس- -أل- -ح أاعضس- -أء ›لسس ب- -ل- -دي- -ة م- -عسس- -ك- -ر
اŸن -ت -خب إا ¤ال -قضس -أء ع -ل-ى ح-أل-ة ا÷م-ود
وال Ó-م -ب -ألة ،وال -تÓ-عب
وال- -ت- -ق- -أعسس
بأŸصسلحة العأمة للبلدية وللمواطن.

إاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءات
ف ـ ـ ـورية إلنه ـ ـاء
ح ـالة الحتقان

بعد أان أابدوا قلقهم

رئيسس بلدية باتنة يطمئن سسكان حي ا◊دائق بصسÓحية اŸياه

طمأن رئيسس بلدية بأتنة ،عبد الكرË
م-أروك ،م-واط-ن-ي ع-دي-د األح-ي-أء السس-ك-ن-ية
ال -ت -ي اشس -ت -كت م-ن اح-ت-م-أل اخ-تÓ-ط م-ي-أه
الشس- -رب Ãي- -أه الصس- -رف الصس- -ح- -ي ،ك- -ح- -ي
ا◊دائق ومأ ينجر عن ذلك من خطورة
على الصسحة العمومية ،مؤوكدا أانّ مصسأ◊ه
تسس -ه -ر ع-ل-ى أاول-وي-ة ا◊ف-أظ ع-ل-ى الصس-ح-ة
ال -ع -م -وم -ي-ة ل-لسس-أك-ن-ة ،ح-يث ت-ق-وم مصس-أل-ح
ال -ب -ل -دي -ة ب-أل-ت-نسس-ي-ق م-ع ا÷ه-أت اŸع-ن-ي-ة،
بإأجراء –أليل دورية على ميأه ا◊نفيأت
للتأكد من صسÓحيتهأ للشسرب ،وهي العملية
ال- -ت -ي أاج -ريت ع -ل -ى م -ي -أه ح -ن -ف -ي -أت ح -ي
ا◊دائ- -ق Ãدي- -ن- -ة ب- -أت- -ن- -ة ،وال- -ت -ي أاّك -دت
صسÓحيتهأ لÓسستهÓك ،ولن يّدخر جهدا ‘
إاجراء مزيد من التحأليل لتأكيد صسÓحية
اŸي- - - -أه ل - - -لشس - - -رب ،مشسÒا إا ¤أاّن ﬂأوف
اŸواطن Úمشسروعة ومن حقهم التبليغ عن
كل ﬂأوفهم بخصسوصس النشسغألت اليومية

التي تؤورقهم ،خأصسة تلك اŸتعلقة بألصسحة
العمومية.
وكأن العشسرات من قأطني حي ا◊دائق
ببلدية بأتنة ،قد رفضسوا األسسبوع اŸأضسي
اسس-ت-هÓ-ك م-ي-أه ا◊ن-ف-ي-أت ،م-ت-خ-وف Úم-ن
عدم صسÓحيتهأ جراء اختÓطهأ ـ حسسبهم ـ
Ãيأه الصسرف الصسحي.
واسس -ت -ج -أبت السس -ل-ط-أت اŸع-ن-ي-ة ب-ولي-ة
بأتنة‡ ،ثلة ‘ قطأع اŸوارد اŸأئية والري
لنشسغألت سسكأن القطب العمرا Êا÷ديد
حملة ،والذي يعيشس فيه أاك Ìمن  40أالف
نسس -م -ة ،واŸت -ع-ل-ق-ة ب-ن-قصس ال-ت-زود ب-أŸي-أه
الشس -روب ،و÷وء ال -عشس -رات م -ن ال -ع -أئÓ-ت
لشس -راء ه -أت -ه اŸأدة ا◊ي -وي -ة ب -ألسس-ت-ع-أن-ة
بألصسهأريج والتي يتجأوز سسعر الواحد منهأ
الـ  600دج .وبرزت معأنأة سسكأن حملة 03
أاك Ìدون سس - -واه - -م ،ح- -يث أاك- -دت مصس- -أدر
رسس -م -ي -ة م -ن م-دي-ري-ة ال-ري ب-ب-أت-ن-ة ،تسس-ل-م

مشسروع خزان مأئي جديد بطأقة اسستيعأب
تتجأوز الـ  5آالف م Îمكعب ،أا‚ز ÃعأيÒ
وتقنيأت حديثة جدا ليتجأوب مع تطلعأت
السس-أك-ن-ة ،ب-أل-ق-رب م-ن ال-ط-ري-ق اإلج-ت-نأبي
الشسمأ‹ ،القريب بدوره من القطب السسكني
ح-م-لة  ،03ح -يث ” رب -ط -ه بشس -ب -ك -ة اŸي-أه
اÿأصسة بألتجمع السسكني ‘ ،إاطأر برنأمج
اسستعجأ‹ لتزويد السسكأن بأŸيأه الصسأ◊ة
للشسرب.
وي -ن -درج مشس -روع اÿزان اŸأئ -ي ضس -م-ن
اسسÎات-ي-ج-ي-ة ال-ولي-ة ب-أت-ن-ة ،ل-ت-أم Úت-زوي-د
م -دي -ن -ة ب -أت -ن-ة ب-أŸي-أه الشس-روب م-ن خÓ-ل
إا‚ -أز  07خ-زان-أت م-أئ-ي-ة أاخ-رى م-وصسولة
بشس -ب-ك-ة ق-ن-وات –ي-ط Ãدي-ن-ة ب-أت-ن-ة ع-ل-ى
مسسأفة الـ  37 ، 5كلم ،وهي اÿزانأت التي
تصسل طأقة تخزينهأ ›تمعة إا 81 ¤أالف
م Îم- -ك- -عب م- -ن اŸي- -أه تضس- -أف ل- -ط- -أق- -ة
اÿزانأت ا◊ألية اŸقدرة بـ  38أالف مÎ
مكعب.
ومن اŸنتظر أان يودع سسكأن مدينة بأتنة
الذين يتجأوز عدهم الـ  450أالف سسأكن،
معأنأتهم مع التزود بأŸيأه الشسروب ،كون
اŸشسروع يسسأهم ‘ تخزين اŸيأه وإاعأدة
اسس-ت-غÓ-ل-ه-أ ‘ ح-أل تسس-ج-ي-ل أاع-ط-أب على
مسس -ت-وى سس-د ك-دي-ة Ÿدور Ãدي-ن-ة ت-ي-م-ق-أد
Ÿدة  3أايأم متتألية.
وقد أاّكدت ذات اŸصسأدر ،دخول اÿزان
اŸأئي ا÷ديد حيز اÿدمة ،مطلع العأم
ا◊أ‹ لÎت- -ف -ع ب -ذلك حصس -ة ت -زود سس -ك -أن
القطب السسكني ا÷ديد حملة  03بأŸأء من
مرت ‘ Úاألسسبوع إا ¤التزود بشسكل يومي
وبدون انقطأع.

باتنةŸ :وششي حمزة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تكييف الّنفقات اÙلية مع التّسسي Òال ّصسارم

@ جمال أاوكيلي
دعوة وزير الّداخلية وا÷مأعأت اÙلية السسيد نور الدين بدوي إا ¤اعتبأر
 ٢016سسنة للّتنمية اÙلية ،تÎجم الّرؤوية ال ّسسديدة والّنظرة الواقعية لل ّسسلطأت
لن فصسأعدا بألبلديأت من زاوية مسسأرات عملهأ ‘
العمومية ‘ التكفل من ا آ
اŸيدان ،ومدى قدرتهأ ‘ إا‚أز اŸشسأريع ا›ÈŸة لتفأدي كل مأ من شسأنه
تعطيل اللتزامأت Œأه اŸواطن.
هذا النشسغأل نأبع من تشسخيصس دقيق ودراسسة معّمقة ◊ألة البلديأت فيمأ
يتعّلق بألتّنمية اÙلية ،والتي تب Úمن خÓل الواقع وبنأًء على زيأرات الولة
اليومية للبعضس منهأ أان هنأك تراخيأ ‘ اŸتأبعة وحتى اŸراقبة عأد بأل ّسسلب
الكب Òعلى مصسألح اŸواطن ،Úوهذا فع Óمأ يحّز ‘ الّنفسس ،و‘ مقأبل ذلك
يتطّلب سسيأسسة مرافقة هذه اÛألسس أاسسأسسهأ ال ّصسرامة.
وعنوان  ٢016سسنة التّنمية اÙلية ل يعني أانّ وزارة الداخلية وا÷مأعأت
اÙلية سستضسّخ أاموال إاضسأفية لهذه اÛألسس أابدا ،ليسست هذه اŸقأربة بتأتأ
لمر بأعتمأد أاسسلوب جديد ‘ التّسسي Òيكون فيه اŸنتخبون
وإا‰أ يتعّلق ا أ
اÙليون نواة هذا التوجه ،من خÓل حملهم على أاداء هذه اŸسسؤوولية التي
شسّرفهم بهأ اŸواطن ،أاو ¤هذه البوادر وبداية مﬁÓهأ تكمن ‘ ارتقأء هؤولء
إا ¤الفعل القتصسأدي القأدر على صسنع الفأرق ‘ الّتسسي.Ò
وهي رسسألة قوية من الوصسأية قصسد إادراج البلديأت ‘ خضسم مقتضسيأت
ال ّ
ظرف الّراهن ،اŸتمّيز بÎشسيد النفقأت ومواكبة الّتعليمأت ا÷أدة ال ّصسأدرة ‘
هذا الشسأن ،ول Áكن لهذه اÛألسس أان تشسذ عن هذه القأعدة العأمة التي
لمر بعيدا عن كل أاشسكأل الّتبذير أاو صسرف
تسستدعي احÎامهأ مهمأ كأن ا أ
لموال ‘ مسسأئل غ Òلئقة.
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لليأت
إا ¤هذه الفضسأءات سستكون ﬁل وقفأت تقييم دورية ،وهذا بألّتنسسيق مع ا آ
اŸوضس- -وع- -ة ‘ ه -ذا الط -أر ك -أŸراقب اŸأ‹ ال -ذي ي -ؤوّشس -ر ع -ل -ى اŸشس -أري -ع،
بألضسأفة إا ¤مأ يعرف بحق الّنظر واŸسسأءلة ،وغÒهأ من أادوات اŸراقبة
ال ّضسرورية ‘ ال ّسسيأق الّراهن.
وهذا الّتأط Òالقأنو Êل مفّر منه ،كونه التغطية التي –مي اŸأل العأم من
كل Œأوزات ،وعليه فإأّن هذه الرادة مأ هي إا ّ
ل ذلك اŸسسعى القأئم على جعل
عمل مداولت اÛألسس متسسأوية مع القأنون ل أاك Ìول أاقل ،وهو ‘ حقيقة
لمر فعل اسستبأقي ينذر بأي طأرئ.
اأ
لذلك فإأنّ البلديأت مطلوب منهأ أان تكون ‘ مسستوى حيوية وزارة الداخلية
لنّ اŸغزى العميق واŸعنى
وا÷مأعأت اÙلية ‘ مسسأيرة اÿيأرات ا÷ديدة ،أ
الّدقيق لهذه النطÓقة ،هو أان يكون ا÷ميع ‘ اŸيدان كي تتحّقق الّتنمية
اÙلية التي نريدهأ ،وهذا بألتخلصس من ذهنية «اŸكتب».
و‘ هذا الشّسأن ،فإأنّ الوصسأية عأزمة كل العزم على دخول هذا اŸعÎك ،وهذا
لعوان والعمل على انتقأء صسأرم للمقأول ÚاŸكلفÚ
عن طريق تدعيم تكوين ا أ
لجأل والنوعية ،وتقليصس التكأليف وعدم القبول بدراسسة
بأل‚أز ،واحÎام ا آ
Óخر
ثأنية للمشسروع .ولبد من القول هنأ بأنّ ا◊وار والتّواصسل والسستمأع ل آ
والّنقأشس البنّأء ،قيم حضسأرية لبد وأان تسسود ‘ الوقت ا◊أضسر قصسد –قيق
هذا اŸبتغى ،وعلى رؤوسسأء البلديأت اللتزام بهذه ال ّضسوابط حتى ل تخضسع
لي تصسرفأت وسسلوكأت منأفية للقأنون.
اŸشسأريع اŸقّررة أ

حي «السسوريكال» بباب الزوار

غياب واقيات Ãحطات نقل اŸسسافرين

ت- -ع -يشش ﬁط -ات ال -ن -ق -ل ا◊ضس -ري
Ãنطقة سسوريكال ببلدية باب الزوار
ن -وع -ا م-ن ال-ف-وضس-ى ،سس-ب-ب-ه-ا ا’ن-تشس-ار
ال-عشس-وائ-ي ل-ل-ح-افÓ-ت وغياب واقيات
خاصسة باŸسسافرين‡ ،ا أاثّر سسلبا على
اŸواط -ن Úخ-اصس-ة وأان ه-ذه اÿط-وط
’ تعرف نقاط توقف لها ع Èأاحياء
البلدية.

ا÷زائر :آاسشيا مني

بألرغم من أان منطقة سسوريكأل تعّد من
أاك Èالتجمعأت السسكنية بألعأصسمة ،غ Òأانهأ
ل تزال تفتقد للعديد من اŸقّومأت التي
Œع- -ل- -ه- -أ م- -ن أارق- -ى األح -ي -أء ع -ل -ى غ -رار
ال -ف -وضس -ى ال -ت -ي تشس -ه-ده-أ ﬁط-أت ال-ن-ق-ل
اŸوجودة على مسستوى اŸنطقة ،مأ يصسعب
ع -ل -ى اŸسس -أف -ر إاي -ج-أد وج-ه-ت-ه فضس Ó-ع-ن
ن -قصس ا◊أف Ó-ت بسس -بب دخ -ول الÎام -واي
حيز اÿدمة ،حيث خفت حركة اŸواطنÚ
على هذه الوسسيلة.

وق- -د –ول ال- -ن- -قصس ال- -واضس- -ح ‘ ع -دد
العربأت بعدة خطوط واŒأهأت إا ¤مشسكل
حقيقي مطروح يوميأ بهذا ا◊ي،
وهو مأ انعكسس سسلبأ على نفسسية وا◊يأة
ال-ي-وم-ي-ة ل-ل-م-ق-ي-م ،Úال-ذي-ن بأتوا يضسطرون
رغ -م م -دخ -ول -ه -م الشس -ه-ري اŸت-واضس-ع ،إا¤
اقتنأء سسيأرات األجرة والكÓندسستأن.
من جهة أاخرى ،تعأ Êهذه اÙطأت من
غيأب لواقيأت وكراسسي خأصسة لÓنتظأر ،مأ
يضس- -ط- -ر اŸسس- -أف- -ر ال- -وق- -وف –ت أاشس -ع -ة
الشس- -مسس ‘ فصس- -ل الصس- -ي- -ف وŒرع م- -ي- -أه
األمطأر ‘ الشستأء.
و‘ ظ -ل ج -م -ل-ة ه-ذه اŸشس-أك-ل ،ي-ط-ألب
سس -ك-أن سس-وري-ك-أل ا÷ه-أت ال-وصس-ي-ة ب-إأع-أدة
العتبأر لهذه اÙطأت التي  ⁄تعد تعرف
اهتمأم من طرف السسلطأت Ãجرد دخول
الÎام - -واي ح - -ي - -ز اÿدم- -ة ،وال- -ذي ي- -ع- -د
اŸقصس -د ال -رئ -يسس ل -ل -مسس-أف-ر ال-ذي أاصس-ب-ح
يسستع Úبه أاك Ìمن ا◊أفÓت.

الدور الـ  16لكأأسس ا÷مهورية

تأهل ا–أد ا◊راشش  ،مولودية ا÷زائر وا–أد بلعبأسش

الريـــأضشي
اششراف :حأمد حمور

السشبت  ٠٩جأنفي  ٢٠16م الموافق لـ  ٢٨ربيع ا أ
لول  1٤٣٧هـ العدد 16٩٢٣
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لو““ ¤موبيليسس““
““اÒŸكأتو الششتوي““ ‘ الرابطة اÎÙفة ا أ

أاسشبـ ـأب مألية وفنية وراء ت ـ ـراجع
““نششأط ““ اأ’ندية ‘ تدعيم صشفوفهـ ـأ

تأهل كل من ا–أد ا◊راشش ومولودية
ا÷زائ -ر وا–أد ب -ل -ع -ب -أسش ل -ل -دور ال -ث -م -ن
النهأئي من منأفسسة كأسش ا÷مهورية ،بعدمأ
فأزوا اأمسش أامأم كل من ا–أد الكرمة بهدف ÚنظيفÚ
وا–أد بسسكرة بهدف يتيم وكذا مديو Êوهران بهدف
لصسفر على التوا‹.
ا–أد ا◊راشش وعكسش كل التوقعأت أادى مبأراة ‡لة
أام -أم ف -ري -ق غ -ل -ق ك -ل اŸن -أف -ذ ‘ ب -داي -ة ال -ل-ق-أء ون-ق-ل
اÿط -ورة ‘ ال -ع -دي -د م -ن اŸن -أسس -ب-أت Ÿرم-ى ا◊أرسش
““شسعأل““ ،إا ¤غأية الدقيقة الثألثة والثÓث Úالتي سسجل
من خÓلهأ أاصسحأب األرضش هدف السسبق من رأاسسية
اŸهأجم ““مزيأن““ بعد ركنية القأئد ““آايت واعمر““.
الصس -ف -راء سس-ي-ط-رت ب-ع-ده-أ ع-ل-ى ط-ول اÿط ،وسس-ج-لت
الهدف الثأ Êواألخ ‘ Òاللقأء بعد عمل فردي رائع من
““ا◊أج بوقشش““ ‘ الدقيقة .78
من جهته العميد حقق األهم بتأهله بهدف يتيم على
ا–أد بسسكرة من إامضسأء الهداف ““مرزوقي““ ‘ الدقيقة
 39بعد سسيطرة مطلقة..
رائد ترتيب اÎÙف الثأ Êا–أد بلعبأسش تأهل على
حسس- -أب م- -دي -و Êوه -ران ب -فضس -ل ه -دف ““أاوزن -أج -ي““ ‘
الدقيقة التسسع.Ú
ﬁمد فوزي بقأصس

أاندية ف ّضشلت ا’سشتقرار
وأاخرى ÷أت له ’متصشأصش
غضش ـب اأ’نصشـأر
عأششور بطرو: Ê

وجدت الكث Òمن اŸششأكل
الع ـ ـألق ـة ‘ الفريـ ـق ..
وأاعمـ ـ ـ ـل عل ـ ـى حلهـ ـ ـ ـأ
تصشوير :ايت قأسشي

كلمة العدد

صشورة زيدان ...
صسنع النجم العأŸي زين الدين زيدان ا◊دث ‘ ،بحر
األسسبوع اŸأضسي ،ع Èكل وسسأئل العÓم العأŸية بتعيينه
اŸدرب األول لنأدي ريأل مدريد السسبأ ،Êالذي يسسعى ا¤
اسستعأدة قواه بعد فÎة صسعبة مع اŸدرب بينيتيز الذي ⁄
يتمكن من الرتقأء بألفريق ا ¤اŸسستوى الذي كأن منتظرا
م -ن ط -رف اŸسسÒي -ن ب -ه -ذا ال-ن-أدي ,ال-ذي ي-ق-أل ع-ن-ه أان
الضس -غ -ط ف -ي -ه أاك Èم -ق -أرن -ة ب-أألن-دي-ة ال-كÈى األخ-رى ‘
العأ.⁄
و اÿطوة التي أاقدم عليهأ رئيسش ريأل مدريد بÒيز ترتكز
على الصسورة التي يحملهأ ““زيزو ““ ‘ الفريق السسبأ Êكنجم
كب ÒوالحÎام الذي يكنه له كل عنأصسر الفريق ،سسواء

Ÿسس - - - -ت- - - -واه ال- - - -ك- - - -روي أاو
شس -خصس -ي -ت -ه اŸت -وازن-ة ال-ت-ي
جعلته Áر ا ¤سسلك التدريب
بشس -ك-ل سس-لسش ج-ع-ل-ه ي-ج-لسش
ا ¤ج -أنب أانشس -ي -ل-وت-ي ال-ذي
ف -أز م -ع -ه ب -أل -ل -قب ال -ع-أشس-ر
ل-راب-ط-ة األب-ط-أل األوروب-ية،
ق -ب -ل أان ي -ت-ح-ول ا ¤ت-دريب
الفريق الرديف لريأل مدريد
.
 ⁄ي - -ب - -ق زي - -دان م- -ك- -ت- -وف
^ حأمد حمور
األيدي بعد مسسÒته كÓعب
ح -يث ت -أب -ع ع -دة دورات ل -دراسس -ة ك-رة ال-ق-دم م-ن ج-أن-ب-ه-أ
التسسيÒي و التدريبي –ت إاشسراف خÈاء لهم مكأنتهم من
بينهم مدرب ““اÿضسر ““ غوركوف.
تنوعت التحأليل حول الصسورة التي سسيعكسسهأ زيدان على
تشسكيلته خÓل هذه اŸهمة ا÷ديدة ‘ مشسواره ،لكن أاكÈ

التقني Úاتفقوا ‘ نقطة مهمة وهي أان تعي Úزيدان له
اضسأفة معنوية و نفسسية أاك Èمن أان تكون تقنية ،ألن كرة
القدم ا◊ألية على مسستوى األندية العأŸية الكبÒة لهأ
ميزات خأصسة كون زيدان سسوف يكون على رأاسش طأقم فني
““م-دج-ج““ ب-أÙضس-ري-ن ال-ب-دن-ي ،Úوال-ت-ك-ت-ي-ك-ي .. Úوسس-تون
مهمته اعطأء ““الّلمسسأت ““ التي تعطي لÓعب الضسأفة فوق
اŸيدان ،خأصسة ‘ فريق كألريأل اŸدعم بعدة ‚وم والتي
سستجد ا ¤جأنبهأ ‚م من نوع آاخر أابدع بفنيأته وبقي
ضسمن الريأل.
ومن جهة أاخرى ،فإأن العديد من اŸتتبع Úيقأرنون ““ توجه
““ الريأل مشسأبهأ لتجربة البأرصسأ النأجحة مع غوارديول
الذي صسنع تأريخ النأدي الكتألو Êعند تعيينه على رأاسش
الفريق  ..وهو األمر الذي رفضسه زيدان الذي  ⁄يرد
اŸقأرنة مع ‚م برشسلونة ،ويريد ““ النفراد بـ ““ الكرة ““
كمدرب كمأ كأن يفعله كÓعب  ..فهل سسيكون النجأح على
نفسش اŸسستوى يأ ترى  ..؟ ذلك مأ سسنعرفه بداية من اليوم
بلعب الريأل –ت قيأدة زيدان مبأراته األو.¤

الفأف

روراوة ينشّشط ندوة
صشحفية صشبأح اليوم
ينشسط رئيسش ال–أدية ا÷زائرية لكرة القدم ﬁمد
روراوة ،صسبأح اليوم ( ،سش  ) ١١ . ٠٠ندوة صسحفية
بأŸركب األوŸبي ﬁمد بوضسيأف ( ملعب  ٥جويلية)،
ح -يث م -ن اŸق -رر أان ي -ت -ط -رق ل -ل -ع -دي-د م-ن اŸسس-أئ-ل
اŸت -ع -ل-ق-ة ب-ك-رة ال-ق-دم ا÷زائ-ري-ة ع-ل-ى غ-رار اŸسس-أر
اŸوف -ق ل -ل -ف -ري -ق ال -وط -ن -ي األوŸب -ي ‘ ال -تصس -ف -ي -أت
الفريقية وعودته ا ¤األوŸبيأد بعد غيأب دام 3٦
سس -ن -ة ،وك -ذا اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي األول ال -ذي ي -واصس -ل
مشسوارا جيدا بقيأدة غوركوف ..ونقأط أاخرى.
ح.ح
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info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

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

عاشضور بطرو( Êرئيسس مولودية أ÷زأئر) لـ ““ألشضعب““:

لو““ ¤موبيليسس““
““أÒŸكاتو ألشضتوي““ ‘ ألرأبطة أÎÙفة أ أ

أآسصبأب مألية وفنية ورآء ترآجع ““نشصأط ““ آ’أندية
‘ تدعيم صصفوفهأ

لخÒة
أضضحى أÒŸكاتو ألشضتوي ‘ ألسضنوأت أ أ
لو¤
ﬁط -ة م -ه -م-ة Ÿع-ظ-م أن-دي-ة أل-رأب-ط-ة أ أ
ل -ت-دع-ي-م صض-ف-وف-ه-ا م-ن خÓ-ل أل-ن-ق-ائصس أل-ت-ي
لو ¤من
لح-ظ-ه-ا أل-ط-اق-م أل-ف-ن-ي ‘ أŸرح-لة أ أ
أŸنافسضة ،حيث أن ألسضتقدأمات أ÷ديدة قد
لع -ادة
ت- -ك- -ون أ◊ل -ول أŸن -اسض -ب -ة ل -ف -ري -ق م -ا إ
ت -وأزن -ه أو إأع -ط -اء ق-وة أك Èل-ل-تشض-ك-ي-ل-ة أل-ت-ي
تلعب مث Óعلى لقب ألبطولة ...
حامد حمور
وب -ال-ت-ا‹ ،ف-إان ف-ت-ح م-رح-ل-ة أن-ت-ق-ال
أل Ó-ع -ب Úي-ه-م ك-ل أل-ف-رق أل-ت-ي تشس-ك-ل
ألرأبطة أألو ،¤وكل بحسسب ألدرأسسة
ألتي قام بها ألطاقم ألفني وألمكانيات
أŸتوفرة لدى ألدأرة  ..هذه أألخÒة
أل -ت -ي ت -ك -ون م -ع -ن -ي -ة ب-ال-درج-ة أألو¤
ب- - -اŸف- - -اوضس- - -ات و تسس- - -خ Òأألم - -وأل
لتجسسيد جلب ألÓعب أ ¤ألنادي من
فريق آأخر.
شس - -ه - -دت ظ - -اه - -رة ج - -لب ألÓ- -ع- -بÚ
““أزدهارأ ““ كبÒأ ‘ ألبطولة ألوطنية
خÓل ألسسنوأت أŸاضسية ‘ ،أŸرحلتÚ
ألصس-ي-ف-ي-ة وألشس-ت-وي-ة وأل-ت-ي أثرت كثÒأ
ع -ل-ى ألسس-ت-ق-رأر أل-ت-ق-ن-ي ل-ل-ع-دي-د م-ن
أألندية و ⁄تكن نافعة ‘ ألعديد من
أألحيان ،خاصسة وأنه يتم ألسستغناء عن
عدد معت Èمن ألÓعب Úو جلب آأخرين
ل -ت -ك -ون أل-ن-ت-ائ-ج ع-كسس-ي-ة Ÿا أري-د ل-ه،
وأألمثلة كثÒة ‘ هذأ أÛال و ألذي
ي -خصص ب -ال -درج -ة أألو ¤أن -دي -ة ك -بÒة
كمولودية أ÷زأئر و شسبيبة ألقبائل ‘
ألسسنوأت أŸاضسية.

’ 3عب Úفقط ..
Ãا أن أÒŸك- -ات -و ألشس -ت -وي ي -ع -ن -ي إأل
عددأ ضسئي Óمن ألÓعب Úألذي Áكن
ف -ري -ق م -ا م -ن أ◊صس -ول ع-ل-ي-ه-م ،ف-إان
ألشسكال سسيكون صسغÒأ مقارنة بفÎة
أل - -ت- -ح- -ويÓ- -ت ألصس- -ي- -ف- -ي- -ة  ..ذلك أن
أل–ادي- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة ل- -ك- -رة أل- -ق- -دم
حّددت ألعدد بـ  3لعب Úفقط Áكن
ألي فريق أ◊صسول على خدماتهم ‘
هذأ أÒŸكاتو ألشستوي ألذي Áتد أ¤
غ-اي-ة  ١5ج- -ان- -ف- -ي أ◊ا‹  ..و ي -جب
أل-ت-ذك Òه-ن-ا أن ف-ري-ق وأح-د ب-إام-ك-ان-ه
أ◊صسول على أجازأت  ٤لعب Úو هو
فريق شسبيبة ألقبائل كون لعبه قعقع
تعرضص إلصسابة خطÒة مع أŸنتخب
ألوطني أألوŸبي ‘ ألدورة ألفريقة
مؤوخرأ و ألذي سسيغيب عن أŸنافسسة،
أ ¤غاية نهاية أŸوسسم أ◊ا‹ ،كما أنه
ل ي -ح -ق ل -ف -ري -ق وأح -د دخ -ول سس -ب -اق
ألن -ت-دأب-ات ،وه-و ف-ري-ق أم-ل أألرب-ع-اء
بسسبب عدم أيفائه بوعوده Œاه لعبيه
من ألناحية أŸالية.

أآمل آأ’ربعأء ..
مشصأكل مألية ورآء آلنزيف
للحديث عن أمل أألربعاء ألذي يصسنع
أ◊دث ،ه- -ذأ أŸوسس- -م ،ك -ون -ه ي -ح -ت -ل
أŸرك -ز أألخ ‘ Òأل -ب -ط -ول -ة و م -ه -دد
ل- -ل- -عب أŸوسس- -م أل- -ق -ادم ‘ أل -رأب -ط -ة
ألثانية ،أ ¤جانب ألغيابات أŸتكررة
لÓ- -ع- -ب -ي -ه أل -ذي -ن  ⁄ي -حصس -ل -وأ ع -ل -ى
مسس- -ت- -ح- -ق- -ات- -ه -م أŸال -ي -ة ح -يث ي -ع -د
أÒŸك- -ات- -و ألشس- -ت- -وي Ãث- -اب- -ة ج -رع -ة
أوكسسج Úبالنسسبة لهم لتغي Òأألجوأء
عن طريق ÷نة أŸنازعات للفاف ألتي
أعطت ألضسوء أألخضسر للبعضص منهم
لÓلتحاق بالفرق أألخرى  ..و ‘ هذه
ألنقطة ،فإان معظم أŸتتبع Úلحظوأ
أن ف -ري -ق أم -ل أألرب -ع -اء يضس -م لع-بÚ

‡تازين تأاثروأ بوضسعية ألفريق أŸالية
 ..و م - -ا ““ ت - -ه - -افت ““ أك Èأل - -ف - -رق ‘
ألبطولة على خدماتهم إأل دليل على
أم-ك-ان-ي-ات-ه-م أل-ك-بÒة  ..و ي-ك-ون ف-ري-ق
شسبيبة ألقبائل قد –صسل على ورقة
تسس -ري -ح صس -ان -ع أل -ع -اب أم -ل أألرب -ع -اء
حروشص لتدعيم صسفوفه بعد أيام من
أŸفاوضسات ،خاصسة وأن وفاق سسطيف
كان أألقرب للفوز بالصسفقة .
 ⁄تكن أÿيبة كبÒة بالنسسبة للوفاق
ألذي أسستفاد من عودة مدلل جماهÒ
““ألكحلة ““ جابو أ ¤ألفريق قادما من
ألنادي ألفريقي ألتونسسي ،ليكون ورقة
رأب- -ح- -ة م- -ن أل -ن -اح -ي -ت ÚأŸع -ن -وي -ة و
ألرياضسية ألشسبال أŸدرب غيغر .
م- -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى ،ف -إان أÒŸك -ات -و
ألشستوي أ◊ا‹ لن يكون كما تعود عليه
أ÷م -ه -ور أل-ري-اضس-ي أ÷زأئ-ري بسس-بب
عدة عوأمل دخلت ‘ أ◊سسبان هذأ
أŸوسسم وألتي ت ّصسب كلها ‘ ﬁاولة
م- -ن- -ح ألسس- -ت- -ق -رأر أل -ف -ن -ي ألضس -روري
Óن-دي-ة ،وم-ن أŸم-ك-ن ت-ل-خ-يصس-ه-ا ‘
ل -أ
أŸشساكل أŸالية ألكبÒة ألتي “ّر بها
بعضص ألفرق وألتي ل تريد ألدخول ‘
مشساكل كبÒة من هذه ألناحية بصسرف
أم- -وأل أخ- -رى ع- -ل -ى ““شس -رأء““ إأج -ازأت
لعب Úآأخرين.
كما أن أندية كبÒة ““فهمت ألدروسص““
من خÓل ألتجارب ألسسابقة على أن
ألسستقرأر و ألعمل أŸسستمر هو ألذي
ي-أات-ي ب-ال-ن-ت-ائ-ج أل-ك-بÒة ،و ع-ل-ى سس-ب-يل
أŸث -ال ،ف -إان أن -دي-ة م-ول-ودي-ة أ÷زأئ-ر
وإأ–اد أل- -ع -اصس -م -ة و شس -ب -اب ب -ل -وزدأد
...أصس-ب-حت شس-ب-ه غ-ائ-ب-ة ‘ أÒŸك-ات-و
أ◊ا‹ ،ألنها تعتمد على ألمكانيات ينوي عبد أŸومن جابو بعث مسضÒته ألكروية من جديد بعد
لفريقي ألتونسضي
أŸوجودة و ألتي تعت Èمتوفرة بكÌة عودته لوفاق سضطيف من جديد قادما من أ إ
‘ تشسكيÓتها.
وهذأ بعد مفاوضضات شضاقة ب Úألطرف ،Úأنتهت لصضالح ألÓعب
بعد أن قدم بعضس ألتنازلت.
عرف سسوق ألنتقالت ألشستوية أنتعاشسة ،خÓل أأليام أألخÒة ،بالنسسبة
للوفاق ألذي ينوي تدعيم صسفوفه ببعضص ألÓعب Úألذين بإامكانهم تقدË
أإلضسافة للفريق ‘ مرحلة ألعودة من ألبطولة و منافسسة كأاسص أ÷مهورية
‘ ح -ال أل -ت -أاه -ل أل -ي -وم ع -ل-ى حسس-اب شس-ب-اب
بلوزدأد .أسس -ت -ط -اع أل-ف-ري-ق أ◊صس-ول ع-ل-ى
أ ¤جانب كل هذأ ،فإان ““ألفاف ““
خدمات جابو ألذي يعد ثا Êلعب يلتحق
منعت ألتحويÓت ألدأخلية لÓعبÚ
بالفريق بعد ألÓعب أمقرأن ألقادم من دفاع
لن---دي---ة أ÷زأئ--ري--ة
لج---انب ب Úأ أ
أأ
تاجنانت ويبقى أألنصسار ‘ أنتظار أ÷ديد
بخصسوصص أسستقدأم لعب Úجدد .صسنع جابو
خÓل هذأ أÒŸكاتو ألشستوي ،بعد
أ◊دث خÓل أأليام أŸاضسية بسسبب تدأول
أن كانت قد منعت أنتدأب ألÓعبÚ
أسس -م -ه ‘ أك Ìم -ن ف -ري -ق ع -ل -ى غ-رأر أ–اد
لجانب ،بدأية من جانفي أ◊ا‹،
أأ
أل -ع -اصس -م -ة و م -ول -ودي -ة وه-رأن أل-ل-ذأن ط-ل-ب-ا
وذلك من أجل أ◊د من أŸشساكل
خ- -دم- -ات ألÓ- -عب ،ل -ك -ن ه -ذأ أألخ Òفّضس -ل
Óندية ..
أŸالية ل أ
أللتحاق بالفريق ألذي صسنع أسسمه لينهي فيه
يÓحظ أن تغيÒأت ‘ ألسسÎأتيجية
مسسÒته ألكروية ،على حد تعبÒه  .يبقى
م ّسص أن -دي -ة أل -رب -ط-ة أÎÙف-ة أألو¤
ألسسؤوأل أŸتدأول هو قدرة جابو على أسستعادة
هذأ أŸوسسم ،ألتي وبعد ألتحول أ¤
ألÎبصس -ات أÙل -ي -ة ل-ت-حضس Òم-رح-ل-ة إأمكانياته ألفنية وألبدنية خÓل ألفÎة أŸاضسية Ãا أنه مازأل يعا Êمن
أإلصسابة أÿطÒة ألتي تعرضص لها منذ مدة وألشسفاء منها يتطلب وقتا
ألعودة بدل من ألÎبصسات أÿارجية،
وتضسحية من ألÓعب.
ف -إان -ه -ا ه -ذه أŸرة  ⁄ت-ك-ن ““شس-ه-ي-ت-ه-ا““
كبÒة لتدعيمات كبÒة ،و لو أن بعضص
ألختصساصسي Úيؤوكدون أن عدم وجود تؤوكد مدة ألعقد ألتي سسÎبط جابو بالوفاق رغبة هذأ أألخ ‘ Òإأنهاء
لع- -ب‡““ Úي- -زي- -ن ب- -درج -ة ك -بÒة““ ‘ مشسوأره ألرياضسي مع ألنادي ألذي برز فيه Ãا أن أنتهاء ألعقد سسيتزأمن
ّ
““ألسسوق““ حاليا هو ألذي زأد من عدم مع Œاوز ألÓعب عتبة ألـ  30سسنة ،وهي فÎة سسيكون من ألصسعب على أي
أهتمام أألندية بجلب لعب Úآأخرين لعب إأيجاد فريق يلبي متطلباته أŸالية وألفنية .يؤوشسر ضسم إأدأرة ألوفاق
ألن أŸدرب Úيتوفرون على لعب Úمن لÓعب جابو على رغبتها ‘ بناء فريق قوي للمنافسسة على أقوى ألبطولت
نفسص أŸسستوى ّ‘ فرقهم ،وقد Áنحوأ خاصسة رأبطة أبطال إأفريقيا ألتي ينوي ألفريق ألذهاب بعيدأ فيها ،خÓل
أŸوسسم أŸقبل .يسساهم توأجد جابو ‘ ألوفاق جذب ألÓعب Úألذين
ألفرصسة لÓعب Úمن أألمال ‘ حالة
يتفاوضص معهم ألفريق خÓل سسوق ألنتقالت بعد أن عرف وفاق سسطيف
ألضسرورة ،أألمر ألذي سسيكون مفيدأ نزيفا حادأ بعد رحيل عدة عناصسر كانت “ثل نقطة قوة ألفريق.
للكرة أ÷زأئرية ‘ أŸسستقبل ألقريب.
عمار حميسضي

عودته لفريقه ألسضابق صضنعت أ◊دث

جأبو ينوي بعث مسصÒته آلكروية
من بوآبة وفأق سصطيف

منع آلتحويÓت آلدآخلية
لÓعب Úآأ’جأنب

مدة آلعقد  30شصهًرآ

وجدت آلكث Òمن آŸشصأكل آلعألقة ‘ آلفريق وأآعمل على حلهأ
ع -رفت إأدأرة م-ول-ودي-ة أ÷زأئ-ر ح-رأك-ا ك-بÒأ خÓ-ل
ه -ذأ أÒŸك -ات -و ألشض -ت-وي أ◊ا‹ ،ب-ع-د أل-كÓ-م أل-ك-بÒ
ألذي قيل عن ألسضتقدأمات وعن تسضريح ألÓعبÚ
وكذأ ““مقايضضة““
آأخرين ،وللتاأكد من صضحة كل أŸعلومات ألتي تقال
هنا وهناك ،أتصضلنا برئيسس ألفريق ““عاشضور بطرو““Ê
لخضض -ر
لدأرة م -ن -حت ألضض -وء أ أ
أل- -ذي أك- -د ل -ن -ا ب -أان أ إ
لول على رأسس ألعارضضة ألفنية للفريق
للمسضؤوول أ أ
من أجل أنتدأب ألÓعب Úوتسضريح ألبعضس ‘ ألتعدأد
أ◊ا‹ ‘ ،هذأ أ◊وأر:
حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصس
«ألشض - -عب““ :ع - -كسس أŸوأسض - -م ألسض- -اب- -ق- -ة  ⁄ت- -دخ- -ل- -وأ
أÒŸكاتو ألشضتوي أ◊ا‹ بقوة؟
عاشضور بطرو : Êبطبيعة أ◊ال ،أŸكتب أ◊ا‹ أتفق على
ترشسيد ألنفقات ،كما أننا ل ‚لب ألÓعب Úمن أجل جلب
ألÓعب ،Úهناك أجتماعات أقيمت مع ألطاقم ألفني قيمنا
فيها مرحلة ألذهاب ،و–دثنا عن ألسستقدأمات وتسسريح
ألÓعب ،Úوكل أألمور مضسبوطة ومدروسسة ول نقوم بشسيء
عشسوأئي ،كما أننا ل نتخذ ألقرأرأت دون أسستشسارة ›لسص
أإلدأرة ،نعمل ‘ إأطار منظم وكل ما يقال ‘ أ÷رأئد عن
ألعشسوأئية ‘ ألتنظيم ل أسساسص لها من ألصسحة ،ألن أألمور
تغÒت كثÒأ.
وما هي أولوياتكم ‘ ألسضتقدأمات؟
أألولوية ألتي –دثنا عليها مع أŸدرب ““أيغيل““ هي جلب
متوسسط ميدأن ومهاجم كب ،Òلتدعيم ألفريق وجلب أإلضسافة
أŸرجوة ‘ مرحلة ألعودة ،هذأ ما أتفقنا عليه مع أŸدرب،
أآلن وف -رن -ا ل -ه أل Ó-عب أل -ذي ك -ان ي -ب -حث ع -ن-ه وه-و ““ع-نÎ
بوشسريط““ ،سستقول ‹ أنه متقدم ‘ ألسسن وأنه  ⁄يلق أإلجماع
سسأاجيبك ،قمنا Ãا طلبه منا أŸدرب وألÓعب Ÿا رأينا بأانه
 ⁄ي- - -ل- - -ق أإلج - -م - -اع ‘ ›لسص
أإلدأرة قمنا بالتصسويت فصسّوتت
أألغلبية لصسالح ألÓعب ،جلبناه
و ⁄نقدم له تسسبيق ‘ أألموأل،
كما جرت عليه ألعادة ‘ عقود
ألÓ-ع-ب ،Úووضس-ع-ن-ا أل-ع-ديد من
ألبنود دأخل عقد ألÓعب ألتي
سستكون ‘ صسا◊نا كلها ‘ حالة ألسستغناء عنه إأذأ  ⁄يقدم
أإلضسافة ،من بينها عدم ألتعويضص له ‘ حالة ألسستغناء عن
خدماته ،وهو أ÷انب ألذي يرهق ألنادي حاليا ،كما أنه ‘
حالة ما إأذأ أرأد ألÓعب ألرحيل ‘ ألصسائفة فسسيكون له
أ◊ق ‘ ذلك وألعقد سسيمنحه أ◊رية.
كما أننا وضسعنا له بندأ ‘ حالة ما إأذأ قام Ãشساكل سسنحيله
ع -ل -ى أÛلسص أل -ت -أادي -ب -ي ،وه -ذأ ل -يسص ألن أل Ó-عب ي -ف-ت-ع-ل
أŸشس -اك -ل ،ب -ل لأ Êوج -دت ب -عضص أل -ع -ق-ود ل-ب-عضص ألÓ-ع-بÚ
–ميهم وŒعلهم يقومون Ãا يحلو لهم ،ل أخفي عليك بأانه
منذ ◊ظة قدومي إأ ¤أŸولودية وجدت ألكث Òمن أŸشساكل
‘ أل-ف-ري-ق وأألم-ور أل-ع-ال-قة
أل- -ت- -ي أع- -م- -ل رف- -ق- -ة
›لسص أإلدأرة على

حلها ،ونعمل حالة بحالة إأ ¤غاية تسسوية أألمور
كاملة ،أما بالنسسبة للمهاجم ألكب Òألذي يبحث
عنه ““أيغيل““ فنحن بصسدد ألبحث عنه وإأذأ ⁄
‚لبه فلن يكون ذلك عائقا لنا.
لسضماء
تبحثون عن مهاجم كب ‘ Òغياب أ أ
أŸطروحة للبيع ‘ ،ظل وجود ألعديد من
أŸهاجم ‘ Úألفريق؟
““إأيغيل““ طلب منا ذلك فنحن نلبي رغبته ،أول ألنه
مدرب غني عن كل تعريف ،وألنه أعاد أŸولودية من
ب -ع -ي -د ب -ع-دم-ا ك-انت ت-ت-خ-ب-ط ‘ أزم-ة ن-ت-ائ-ج م-ع ب-دأي-ة
أŸوسسم ،ولكل عمله وللمدرب كل ألصسÓحيات ‘ أنتدأب
ألÓعب Úوتسسريح آأخرين بعدها يأاتي عملنا ،كما أننا  ⁄نقل
بأان ألثنائي ““درأرجة““ و«مرزوقي““ سسنسستغني عنهما أو عن
““ع -ب -ي -د““ ،ق -رأر أŸدرب ب -ج -لب م -ه -اج -م ج -دي-د ج-اء ÿل-ق
أŸن -افسس -ة ‘ أÿط أألم -ام -ي و«درأرج-ة““
ليسص مهاجما حرأ ،كما أن مرحلة ألعودة
سس-ت-ك-ون ق-وي-ة ون-ه-دف إأ ¤إأن-ه-اء أل-ب-ط-ولة
ع - -ل - -ى أألق - -ل ‘ م - -رك - -ز م - -ؤوه - -ل ألح- -د
أŸنافسسات ألقارية ،وأعود ألقول بأانه ⁄
يلح على مهاجم مثل ما قام به مع لعب
ألوسسط و ⁄يعطنا أي أسسم.
تلقيتم عروضضا من إأدأرة م.ألعلمة بشضأان ““هندو““،
وم -ن شض -ب -اب قسض -ن -ط -ي -ن-ة وشض-ب-اب ب-ل-وزدأد ب-خصض-وصس
““مقدأد““ ،هل سضيتم تسضريحهما؟
◊د ألسساعة  ⁄يضسع أŸدرب أسسماء ألÓعب ÚأŸذكورين ‘
قائمة أŸسسرح Úو ⁄يفا–هما ‘ أألمر ،صسحيح أن إأدأرة
مولودية ألعلمة أتصسلت بنا من أجل ““هندو““ ،وسسنقÎح ذلك
على أŸدرب خاصسة أن إأدأرة ألبابية ندين لها Ãليارين عن
قيمة –ويل ““درأرجة““ ،وإأذأ “ت هذه ألصسفقة فسستكون ‘
صسا◊نا ،ألن شسطرأ كبÒأ من قيمة –ويل ““درأرجة““ سسيحل،
وعن ““مقدأد““ تلقينا عرضس Úوننتظر رد ألÓعب وأŸدرب.
لكن ““أيغيل““ كان قد –دث سضابقا مع ““مقدأد““ وطالبه
بإايجاد فريق ،وهو ما قام به ،وجلب ““بوشضريط““ كان
لتسضريح ““هندو““؟

““روبرسصون““ رحل دون
إآبÓغ أآحد  ..وسصيحأل
على آÛلسص آلتأأديبي

قبل أسضبوع عن أنقضضاء ““أÒŸكاتو““ ألشضتوي

أآندية ف ّضصلت آ’سصتقرآر وأآخرى ÷أأت له ’متصصأصص غضصب آأ’نصصأر
فّ
لو ¤ألسضتقرأر و تفادي ضضم لعب Úجدد خÓل فÎة ألنتقالت ألشضتوية بدليل ألتحركات
ضضلت معظم أندية ألرأبطة أÎÙفة أ أ
لنصضار.
ألقليلة ألتي شضهدناها ،هذأ أŸوسضم ،عكسس أŸوأسضم أŸاضضية ،فيما ÷أات أندية أخرى إأ ¤أنتدأب لعب Úلمتصضاصس غضضب أ أ
 ⁄ي -ت -ب -ق م -ن ع -م -ر ““أÒŸك -ات-و““ ألشس-ت-وي سس-وى
أسسبوع ،لكنه  ⁄يشسهد –ركات كثÒة عكسص ما
ك -ان ي -ح -دث ‘ ه -ذه أل -فÎة م -ن ألسس -ن -ة ،خÓ-ل
أŸوأسس- -م أŸاضس- -ي- -ة ،ل- -درج -ة أن -ه ن -افسص ب -ق -وة
““أÒŸكاتو““ ألصسيفي÷ .أات معظم أألندية إأ¤
ألسستقرأر وتفادي ألتعاقد مع لعب Úجدد على
غ- -رأر إأ–اد أل- -ع- -اصس- -م- -ة أل- -ذي فضس- -لت إأدأرت -ه
ألك -ت -ف -اء ب -ال-ت-ع-دأد أل-بشس-ري أ◊ا‹ م-ع إأضس-اف-ة
ألÓعب شستال ألعائد من Œربة غ Òناجحة ‘
مولودية بجاية.

آلبحث عن ’عب ÚمسصّرحÚ

ي -ل -ج -أا مسس-ؤوو‹ ألن-دي-ة خÓ-ل فÎة ألن-ت-ق-الت
ل -ل -ب -حث ع -ن لع -ب Úأح -رأر م -ن أي ت -ع-اق-د م-ع
ألندية ألتي يلعبون فيها لتفادي دفع قيمة ورقة
ألتسسريح ألتي قد تبلغ قيمتها أك Ìمن أŸتوقع
بسسبب أŸغالة ألتي يلجأا إأليها مسسؤوو‹ ألندية
وحتى وكÓء أعمالهم للحصسول على مقابل كب. Ò
و صس - -ن- -ع لع- -ب- -و أم- -ل أألرب- -ع- -اء أ◊دث خÓ- -ل
““أÒŸكاتو““ ألشستوي Ãا أنهم كانوأ أألك Ìطلبا
من طرف رؤوسساء ألندية ألذين أرأدوأ أسستغÓل
أل-وضس-ع-ي-ة ألصس-ع-ب-ة أل-ت-ي ي-ع-يشسها ألفريق ÿطف
أبرز عناصسره.
يعود أهتمام بعضص رؤوسساء ألندية بÓعبي أمل
ألرب -ع-اء ل-ك-ون-ه-م ي-ط-ال-ب-ون ب-فسس-خ أل-ع-ق-د أل-ذي
يربطهم بالفريق بسسبب عدم قيام هذأ ألخÒ
بسسدأد مسستحقاتهم أŸتأاخرة ‡ا دفعهم باللجوء
أ÷ ¤نة أŸنازعات لفك أرتباطهم وأ◊صسول
على ورقة ألتسسريح ألتي تسسمح لهم بالنتقال أ¤
أي فريق.

““آŸوب““ و ““آلكنأري““ حأضصرآن بقوة

برز فريقا مولودية بجاية وشسبيبة ألقبائل بقوة ‘
فÎة ألن-ت-ق-الت ألشس-ت-وي-ة ن-ظ-رأ ل-ع-دد ألÓ-ع-بÚ

ألذين قاما بضسمهم حيث حصسلت ““أŸوب““ على
توقيع ألÓعب ألتشسادي مورغان بيÎوغنال ألذي
كان يلعب ‘ أيسس Îألفرنسسي علما أنه من أم
جزأئرية و تعاقد ألفريق أيضسا مع ألÓعب ألشساب
سسفيان عثما Êقادما من فريق أ–اد خنشسلة
إأضسافة إأ ¤بن طيب ألقادم من مولودية ألعلمة.
كانت إأدأرة ““أŸوب““ قد سسرحت كل من Œار إأ¤
أوŸب-ي ألشس-ل-ف وم-ب-ارك-ي أل-ذي أل-ت-ح-ق بشس-ب-ي-ب-ة
ألقبائل فيما عاد شستال لفريقه ألسسابق إأ–اد
ألعاصسمة وأنتقل أŸدأفع معمر يوسسف إأ ¤شسباب
بلوزدأد.
ي -ري -د شس-ب-ي-ب-ة أل-ق-ب-ائ-ل أسس-ت-غÓ-ل ““أÒŸك-ات-و““
لمتصساصص غضسب أألنصسار من خÓل ألتعاقد مع
أفضسل ألÓعب Úوكانت ألبدأية بÓعب ““أŸوب““
م -ب -ارك -ي أل -ذي أل -ت -ح -ق ب-ه ،أول أمسص ،أŸدأف-ع
أأليسسر للمنتخب ألوŸبي وأمل أألربعاء هوأري
فرحا ‘ Êأنتظار حروشص ألذي يبدو أنه أقÎب
من ألنضسمام لـ ““ألكناري““.

آلصصفقأت آلتبأدلية Ÿوآجهة نقصص آلسصيولة

ط-غت أŸشس-اك-ل أŸال-ي-ة ع-ل-ى أن-ت-دأب-ات ألن-دي-ة

خ Ó-ل ““أÒŸك -ات -و““ ألشس -ت -وي ‡ا صس -عب ع -ل-ي-ه-ا
أل- -ت- -ع- -اق- -د م -ع لع -ب Úج -دد و÷أات أ ¤ح -ي -ل -ة
ألصسفقات ألتبادلية Ÿوأجهة نقصص ألسسيولة حيث
تكون ألفائدة رياضسية أك Ìمنها مالية Ãا أن
ألهامشص أŸا‹ أŸتبقي من هذه ألصسفقات يكون
ضسئي Óو أحيانا منعدما.
ي - -ب - -ق - -ى وكÓ- -ء ألÓ- -ع- -ب Úأÿاسس- -ر ألك Èم- -ن
ألصسفقات ألتبادلية ألن أŸقابل أŸا‹ غائب و
ي-ع-وضص ب-أاح-د ألÓ-ع-ب Úل-ه-ذأ ي-رفضص م-ع-ظ-م-هم
ألزج بÓعبيهم ‘ مثل هذه ألصسفقات إأل ‘ حالة
منح موكلهم فرصسة أŸشساركة لÎتفع قيمته ‘
نهاية أŸوسسم.
يلجأا رؤوسساء ألندية لهذأ ألنوع من ألصسفقات
خÓل مرورهم بظروف مالية صسعبة “نعهم من
ضس-م ألÓ-ع-ب Úأل-ذي-ن ي-ري-دون وه-و م-ا ي-ج-ع-ل-ه-م
يخسسرون رهان ألختيار ألصسائب ‘ كث Òمن
ألحيان Ãا أن ‚اح هذه ألصسفقات من ألناحية
أل -ري -اضس -ي -ة ي -ب -ق -ى أم -رأ صس-ع-ب-ا خ-اصس-ة إأذأ ك-ان
ألÓعب أŸعني باŸبادلة ل يحظى بثقة أ÷هاز
ألفني.

آ’كتفأء بÓعب أآو آثن Úفقط

أكتفت أندية أخرى بÓعب وأحد ‘ ““أÒŸكاتو““
ع -ل -ى غ -رأر ““أل-ع-م-ي-د““ أل-ذي ت-ع-اق-د م-ع ألÓ-عب
بوشسريط وتعاقدت مولودية وهرأن مع ألÓعبان
برملة ويعÓوي ألقادمان من سسريع غليزأن ،فيما
أنضسم أ◊ارسص قارة إأ ¤جمعية وهرأن و معمر
يوسسف إأ ¤شسباب بلوزدأد.
ت -ع -اق -د دف-اع ت-اج-ن-انت م-ع ألÓ-عب دم-ان م-ن
مولودية وهرأن و عبد أ÷ليل من شسبيبة ألقبائل و
تنتظر أندية أخرى ألفرصسة لضسم لعب Úجدد
مقابل ألذين قامت بتسسريحهم.
عمار حميسضي
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عبد ألرحمان مهدأوي:

““قلة آلتنقÓت
تسصأعد على فرضص
آ’سصتقرآر آŸأ‹ و آلبشصري““

آآرآء
آıتصصÚ

أك- - - - - - - - - - - -د أŸدرب
أل- -وط- -ن- -ي ألسس -اب -ق،
ع - -ب - -د أل - -رح - -م - -ان
مهدأوي ‘ ،تصسريح
خ ّصص ب - -ه ““ألشس - -عب““
أن ألسس -بب أŸب -اشس-ر
أل - - - - - - - - - -ذي أدى إأ¤
أل-ت-ق-ل-ي-ل من ظاهرة
أن- -ت- -ق- -ال ألÓ- -ع -بÚ
خÓل أÒŸكاتو ألشستوي هو نقصص أألموأل لدى
أغ-ل-ب-ي-ة أل-ف-رق ،ألن-ه-م ل يسس-ت-ط-ي-ع-ون ت-غطية كل
أŸسستحقات أŸادية.
أعت Èمهدأوي نقصص هذه ألظاهرة إأيجابي ،ألنه
يسساعد ‘ أ◊فاظ على ألسستقرأر ‘ ألنوأدي
من أ÷انب أŸادي وألبشسري ‘ قوله““ :ألسسبب
أŸباشسر ‘ نقصص ظاهرة أنتقال ألÓعب‘ Ú
فÎة أل-ت-ح-ويÓ-ت ألشس-ت-وي-ة ه-و أŸشس-اك-ل أŸال-ية
ألتي تعا Êمنها أغلب ألفرق ‘ ألفÎة أ◊الية
وهذأ ما أثر عليها ‘ جلب أسسماء أخرى ،ألنها ل
تسستطيع أسستقدأم عناصسر أخرى من دون دفع
مسس -ت -ح -ق-ات أÛم-وع-ة أŸوج-ودة ،م-ن-ذ ب-دأي-ة
أŸوسسم ألكروي““.
ووأصسل ﬁدثنا ‘ ذأت ألسسياق““ :أآلن أصسبحت
أل-ف-رق أ÷زأئ-ري-ة ت-رك-ز ع-ل-ى ت-غ-ط-ي-ة أل-ن-ق-ائصص
فقط من أجل –قيق نتائج إأيجابية فقط لتفادي
أŸشساكل بالنسسبة ıتلف أإلدأرأت ،ألنه ‘ حال
أسستقدأم لعب Úسسيضسطرها تقد Ëمبلغ مسسبق
لهم ،وهذأ ما سسيث Òغضسب ألعناصسر ألتي تتلقى
أجورها بسسبب ألضسائقة أŸالية ،وبالتا‹ فإان قلة
ظاهرة ألتنقÓت ‘ أÒŸكاتو ألشستوي إأيجابي
م- -ن ك- -ل أ÷وأنب ،ألن- -ه- -ا ت- -ف- -رضص ألسس -ت -ق -رأر
ألبشسري ،ألن أ÷انب ألنفسسي له دور كب‘ Ò
ألعمل أ÷ماعي للفرق و ألتقليل من أÿسسائر ‘
ألناحية أŸالية ‘ نفسص ألوقت““.

فضضيل دوب:

““آلتكوين أآسصأسص
آلنجأح وآلتحويÓت آلشصتوية
’ تخدم آ÷ميع““

كشسف مناج Òفريق
ج - -م - -ع- -ي- -ة وه- -رأن،
فضس - - - -ي- - - -ل دوب‘ ،
تصس- - -ري - -ح خ - -اصص لـ
““ألشس - - - - -عب““ أن فÎة
أل-ت-ح-ويÓت ألشستوية
غ Òم-ه-م-ة ب-ال-نسس-بة
لكل ألفرق وتقتصسر
ب- -درج- -ة أك Èع- -ل -ى
ألتي “لك أألموأل ‘ قوله““ :ألفرق دأئما تفكر
‘ ج -لب ع -ن-اصس-ر ج-اه-زة م-ن أل-ن-اح-ي-ة أل-ب-دن-ي-ة
بعدما تكون قد لعبت عددأ كبÒأ من أللقاءأت ‘
مرحلة ألذهاب ولكن هذأ تعذر حاليا ،ألن ألفرق
أصسبحت تفكر ‘ عدم تسسريح ألÓعب Úألذين
ي -ق -دم -ون أإلضس-اف-ة ل-ه-ا م-ن أج-ل –ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج
إأيجابية فيما بقي من أŸنافسسة““.
وأضساف ألÓعب ألسسابق لشسبيبة ألقبائل ‘ ذأت
ألسس -ي -اق ق -ائ ““ :Ó-أن -ا شس -خصس -ي -ا ل أحب ظ-اه-رة
أل -ت -ح -وي Ó-ت ألشس -ت-وي-ة ،ألن-ه-ا ل ت-خ-دم أل-ن-وأدي
ب -الصس -ف -ة أŸط -ل -وب -ة خ -اصس -ة أن أل Ó-ع -ب Úذوي
أŸه-ارأت أل-ع-ال-ي-ة ي-ك-ون-ون م-رت-ب-ط Úب-ع-قود ول
يسس-ت-ط-ي-ع-ون ت-غ-ي Òأل-ن-وأدي ‘ م-ث-ل ه-ذه أل-فÎة
أ◊سس -اسس -ة ،ول -ه -ذأ م -ن ألضس-روري ألÎك-ي-ز ع-ل-ى
ألفئات ألشسابة لتفادي أŸصساريف ألكثÒة خاصسة
بالنسسبة للفرق ألتي تعا Êمن ضسائقة مالية““.
وأك -د دوب أن سس-ي-اسس-ة ألع-ت-م-اد ع-ل-ى أل-ف-ئ-ات
ألشس -اب-ة ه-ي ألسس-ي-اسس-ة أŸع-م-ول ب-ه-ا ‘ ج-م-ع-ي-ة
وهرأن ‘ قوله ‘““ :جمعية وهرأن نركز على
أسس -ت -غ Ó-ل ألم -ك-ان-ي-ات أŸوج-ودة ع-ن-د أل-ف-ئ-ات
ألشسابة ،ألنه عندما ‰نحهم ألفرصسة ‘ أللعب
سسيكتسسبون أÈÿة وهذأ ما سسيجعلهم يتطورون
أك Ìويقدمون أإلضسافة للفريق من دون ألتفكÒ
‘ جلب عناصسر أخرى من أÿارج تكلفنا أموأل
كبÒة و‘ غالب أألحيان ل تكون ناجحة بالصسفة
أŸط -ل -وب -ة ،ألن أل-ت-ك-وي-ن أسس-اسص أل-ن-ج-اح ‘ ك-ل

 ⁄يفا–ني ‘ أألمر ،وهذأ ما من أŸفÎضص أن يكون بعد
توأجد  5لعب ‘ Úمنصسب وسسط أŸيدأن ،كما أن ““عزي““
Áكنه ألÓعب ‘ هذأ أŸنصسب ،لذأ أ“نى أن Œري كل
أألمور على ما يرأم مع ““هندو““ ◊ل أحد أŸشساكل ألعالقة
حاليا ،وعن ““مقدأد““ إأذأ أرأد ألرحيل وفا–ني ‘ أŸوضسوع
لن أتركه ألنه ل Áكنني ترك لعب فوق إأرأدته ،ألنه حÚ
–مل ألوأن ألعميد يجب أن يكون عقلك وقلبك معه.
لج- -انب ،ب- -ع -د
ت- -أازمت أوضض- -اع- -ك- -م م- -ع ألÓ- -ع- -ب Úأ أ
““تهديدأت““ كل من نقول وروبرسضون ؟
ل أخفي عليك بأا Êأطرح أك Ìمن سسوؤأل حول أنتدأب هؤولء
ألÓعب Úألذين  ⁄يتعد توقيت مشساركتهم أك Ìمن  30دقيقة
للذي لعب أك Èوقت ،أ◊مد لله بخصسوصص ألÓعب أإلثيوبي
““صسÓح ألدين““ توصسلنا إأ ¤أتفاق بالÎأضسي معه –دثنا إأليه
وسسمح ‘ شسهر من مسستحقاته رحل وأ“نى له حظا
موفقا ،ول أخفي عليك بأا Êجد سسعيد
لرحيله ألنه قام بالعديد من أŸشساكل ‘
أÛموعة ،وأحلناه مرت Úعلى أÛلسص
ألتأاديبي ،وبخصسوصص ألكامÒو Êنقول هو
ل يريد حŸ Óشسكلته ،عرضسنا عليه جملة
م- -ن أŸقÎح- -ات و ⁄ي- -خ Îم -ن -ه -ا وأح -دأ،
وأألك- -ي- -د أن أط- -رأف -ا –رضس -ه ع -ل -ى أل -ق -ي -ام
ب -تصس -رف -ات -ه أل -ط -ائشس-ة ،وق-ب-ل ت-ه-دي-ده ب-إاح-ال-ة
أل-قضس-ي-ة ع-ل-ى أل-ف-ي-ف-ا ك-ن-ا أت-خ-ذنا تدأب Òقانونية،
ودّون خÓلها أÙضسر ألقضسائي غياب ألÓعب عن
أل -ت -دري -ب -ات ،ول -ن ن -خسس -ر ه -ذه أل-قضس-ي-ة ب-إاذن أل-ل-ه ،وع-ن
““روبرسسون““ رحل إأ ¤بلده دون إأخبار أحد ومهما كان أألمر
ألذي دفعه للرحيل فهو ﬂطئ ،ألنه كان عليه إأخباري أو
أ◊ديث إأ ¤مدربه ،و‘ حالة عودته سسيحال على أÛلسص
ألتأاديبي ولن نتسسامح معه.
لكن أŸعلومات ألتي بحوزتنا تقول بأانكم تفاوضضتم
على منحه أجور  4أشضهر و ⁄يتقبل ألفكرة خاصضة
أنه يدين بـ  14شضهرأ ؟
كنا حاولنا ألتفاوضص معه وقدمنا له ألعديد من أŸقÎحات،
ألن -ه لعب م -ك -ل -ف ج -دأ ول ي-دخ-ل ‘ أıط-ط-ات أل-ف-ن-ي-ة
للطاقم ألفني ،لكن أؤوكد لك بأان سسبب عودته إأ ¤ألÈأزيل
›هول ولن نتسسامح معه ،ول أخفي عليك أنا ضسد فكرة
أسستقدأم ألÓعب Úأألجانب ،ألنهم منذ مدة  ⁄نشساهد لعبا
أسستثنائيا ‘ ألبطولة أ÷زأئرية ،وأنا مع أŸنتوج أÙلي ومع
ت -رق -ي -ة ألشس -ب -اب ،وأشس -اط -ر ف -ك -رة ““رورأوة““ Ãن -ع أل Ó-ع-بÚ
أألجانب من أللعب ‘ بطولتنا.
تتهاطل ألعروضس على شضيتة من ألÈتغال وفرنسضا،
هل سضيتم تسضريحه؟
لن نعارضص أبدأ فكرة أحÎأف ““شسيتة““ ولن نقف ‘ وجهه من
أجل –قيق رغبته ،هذأ شسرف لÓعب وŸولودية أ÷زأئر،
لكن قبل كل شسيء يجب على ألفرق أŸهتمة بخدماته ألتصسال
بنا ،يجب أن يكون عرضص ألÓعب رسسميا ودون وسساطة أحد،
ألن ألÓعب ملك للمولودية وليسص Ÿدرب سسابق لها ،كما أن
أل -ع-رضص ي-جب أن ي-ك-ون Îﬁم-ا وي-ل-ي-ق ب-الÓ-عب وم-ول-ودي-ة
أ÷زأئر ،ويضسمن حق ألطرف Úمن ألناحية أŸادية.

أŸسس- -ت -وي -ات ،وه -ذأ م -ا سس -م -ح ب -الÎك -ي -ز ع -ل -ى
أل-ت-حضسÒأت ف-ق-ط ل-ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج إأي-ج-اب-ي-ة ‘
م -رح -ل -ة أل -ع-ودة ح-ت-ى نضس-م-ن أل-ب-ق-اء ‘ أل-قسس-م
أألول““.

ناصضر بويشس:

““ أآعأرضص فكرة آÒŸكأتو آلشصتوي،
إآ’ ‘ بعضص آ◊أ’ت““

من جهته ،ألÓعب
ألسس- -اب- -ق Ÿول -ودي -ة
أ÷زأئ- - -ر ،ن- - -اصس - -ر
ب- - - - - -ويشص ،أك - - - - -د لـ
““ألشس - - - -عب““ أن- - - -ه ل
ي- -ح- -ب- -ذ أÒŸك -ات -و
ألشس- - -ت - -وي ،ألن - -ه ل
يخدم ألفرق بنسسبة
كبÒة ،ألن ألÓعبÚ
ألذين يرغبون ‘ تغي Òأألجوأء ما عدأ ألذين ⁄
يلعبوأ مع نوأديهم بصسفة منتظمة أو يعانون من
مشساكل مالية ‘ قوله““ :هناك ألعديد من ألذين
ل ي -ح -ب-ذون فÎة أل-ت-ح-ويÓ-ت ألشس-ت-وي-ة وأن-ا م-ن
بينهم ،ألنه ل يخدم ألفرق بنسسبة كبÒة Ãا أن
ألÓ-ع-ب Úأل-ذي-ن  ⁄ي-ل-ع-ب-وأ بصس-ف-ة م-ن-ت-ظ-م-ة ه-م
ألذين يفكرون ‘ تغي Òأألجوأء من أجل ألعودة
إأ ¤أŸن -افسس -ة ،ول -ه -ذأ ف -إان -ه -م ق -د ي -ن -ج-ح-وأ أو
ألعكسص ،ألنهم ل يتمتعون بكامل لياقتهم ألبدنية
وآأخ-ري-ن ي-ع-ان-ون م-ن مشس-اك-ل م-ال-ي-ة ي-رغ-ب-ون ‘
ألرحيل لتحسس Úألظروف““.
ووأصسل بويشص ‘ ذأت ألسسياق““ ،ولهذأ سسجلنا
أن-خ-ف-اضس-ا ك-بÒأ ‘ ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ح-ويÓت ألشستوية
سس- -وأء ‘ أ÷زأئ- -ر أو ‘ أوروب- -ا ،ألن ألÓ- -ع- -بÚ
ألذين يتأالقون ‘ نصسف أألول من أŸنافسسة ل
يسستطيعون تغي Òأألجوأء بهدف أŸوأصسلة ‘
أŸسستوى ألعا‹ و ألنوأدي ل تسسمح لهم بالرحيل
بهدف –قيق نتائج إأيجابية Ãوجب ألعقد ألذي
يربط ب ÚألÓعب و إأدأرة ألنادي.
ولهذأ أعتﬁ Èدثنا أÒŸكاتو ألشستوي باÿاصص
ببعضص ألفرق فقط ‘ قوله““ :هناك بعضص ألفرق
ترغب ‘ تغطية ألنقائصص أو بسسبب تغي Òألطاقم
ألفني أكيد أن خطة أللعب تتغ Òولهذأ هناك من
يطالب ببعضص ألسستقدأمات ألتي تتماشسى مع

طريقة عملهم ،ولكن يبقى ألتكوين هو أسساسص
ألنجاح ،ألنه يوفر عدة أعباء على ألنوأدي خاصسة
من ألناحية أŸالية بالعودة إأ ¤معاناة عدد كبÒ
منهم ‘ ألفÎة أ◊الية لتحقيق نتائج إأيجابية
ورفع مسستوى أŸنافسسة إأذأ كان هناك لعبÚ
كبار من دون شسك““.

حسض Úياحي:

““فÎة آلتحويÓت آلشصتوية فرصصة
لتغطية آلنقأئصص للوصصول
إآ ¤آأ’هدآف آّ Ÿسصطرة““

أم -ا حسس Úي -اح -ي،
أعت ÈخÓل تصسريح
لـ ““ألشس - - - - - -عب““ فÎة
ألتحويÓت ألشستوية
ب-ال-ف-رصس-ة ألسس-انحة
ل- -ل- -ف- -رق م- -ن أج- -ل
تغطية ألنقائصص ‘
ب - - -عضص أŸن - - -اصسب
أل-ت-ي وق-ف-وأ ع-ل-ي-ه-ا
خÓ- -ل نصس- -ف أألول م- -ن أŸن -افسس -ة ‘ أŸوسس -م
ألكروي ‘ قوله““ :فÎة ألتحويÓت ألشستوية جيدة
‘ بعضص أألحيان ،ألنها فرصسة سسانحة لبعضص
أل -ف-رق ‘ ج-لب أل-ع-ن-اصس-ر أل-ت-ي ي-روه-ا م-ن-اسس-ب-ة
لتغطية ألنقائصص ألتي وقفوأ عندها ‘ نصسف
أألول م- -ن أŸن- -افسس- -ة خÓ- -ل أŸوسس- -م أل- -ك -روي
لتحسس Úألنتائج ‘ مرحلة ألعودة““.
ووأصسل ياحي قائ ‘““ :Óغالب أألحيان تتغÒ
أألهدأف بالنسسبة للفرق من أجل ألوصسول إأ¤
م -ب -ت -غ -اه -ا ت -ب -حث ع -ن أسس -ت -ق -دأم ع-ن-اصس-ر ل-ه-ا
إأمكانيات و باإمكانها تقد Ëأإلضسافة للمجموعة،
ألنه هناك عناصسر تكون مصسابة و أخرى ترحل
وه-ذأ م-ا ي-خ-ل-ق ن-ق-ائصص ف-ي-م-ا ب-ع-د ،ك-م-ا ت-ت-علق
باŸدرب ‘ Úحال ” تغي Òألطاقم ألفني أكيد
أن-ه ي-رغب ‘ أل-ع-م-ل وف-ق-ا ل-ل-خ-ط-ة أل-ت-ي ي-رأه-ا
م -ن -اسس -ب -ة م -ع أل -ع -ن -اصس -ر أ÷اه-زة ل-ل-وصس-ول إأ¤
أألهدأف أŸسسطرة وألتي تتغ Òمع مرور ألوقت
و أل -ت -أال -ق و–ق -ي -ق ن -ت -ائ -ج إأي -ج -اب -ي -ة ‘ ب -ق -ي -ة
أŸنافسسة““.
نبيلة بوقرين
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الدور الـ  16لكأاسش ا÷مهورية

““أابناء ع Úالفوارة““ و ““أابناء العقيبة““
يتنافسسون على تأاشسÒة التأاهل
تسس- -ت -ك -م -ل ال -ي -وم م -ب -اري -ات دور الـ 16
Ÿن-افسس-ة ك-أاسش ا÷م-ه-وري-ة ح-يث ت-تجه
ا’ن- -ظ- -ار Ÿل -عب ““ 8م - -اي  ““1945ال - -ذي
سسيحتضسن مباراة وفاق سسطيف و شسباب
ب -ل-وزداد ،ف-ي-م-ا يسس-ع-ى نصس-ر حسس Úداي
للتأاهل على حسساب شسبيبة السساورة.
عمار حميسسي
يسضعى وفاق سضطيف إ’نقاذ موسضمه من خÓل
أل -ذه -اب ب -ع -ي -دأ ‘ ك -أاسص أ÷م -ه -وري -ة ب -ع-د
ترأجعه ‘ ترتيب ألبطولة‡ ،ا جعله بعيدأ
عن ترشضيحات أŸنافسضة على أللقب ‘ ،نهاية
أŸوسضم ،بسضبب ألفارق ألكب Òألذي يفصضله عن
أŸتصضدر إأ–اد ألعاصضمة.
جهز أŸدرب غيغر أشضباله ليكونوأ حاضضرين
‘ أŸبارأة وينافسضوأ بقوة على تأاشضÒة ألتأاهل
من خÓل بر›ة تربصص قصض ‘ Òسضطيف
تخللته بعضص أŸوأجهات ألودية ألتي منحته
فكرة عن مدى جاهزية فريقه.
جرت تدريبات ألفريق ‘ أجوأء عادية و
بصضفوف مكتملة ما عدأ غياب ألثنائي كنيشص
ألذي مازأل يعا Êمن أ’صضابة ألتي تعرضص لها
م- -ع أŸن- -ت -خب أأ’وŸب -ي ‘ ك -أاسص إأف -ري -ق -ي -ا
أأ’خÒة بالسضنغال ،إأضضافة أ ¤ألÓعب بعوز
ألذي يتوأجد هو أآ’خر ‘ فÎة نقاهة.
ي -ري -د شض -ب -اب ب-ل-وزدأد –ق-ي-ق أل-ت-أاه-ل م-ن
سضطيف على حسضاب ألوفاق أÙلي حيث Áر
ألفريق بفÎة جيدة بعد ‚اح تربصص تلمسضان
ألذي كان فرصضة مهمة للمدرب ميشضال لسضد
بعضص ألثغرأت ألتي تتوأجد ‘ ألتشضكيلة.
ي -رأه -ن أŸدرب م -يشض -ال ع -ل -ى ق -وة وسض -ط
ميدأنه ألذي كان نقطة قوة ألفريق ،إأضضافة
أ ¤أل- -ه- -ج- -وم ح- -يث سض- -يشض- -ك- -ل ه- -ذأ أأ’خÒ
صضعوبات كبÒة لدفاع ألوفاق بفضضل ألفرديات
أŸميزة ألتي يتوفر عليها.

«النصسرية““ و شص.السساورة
‘ مواجهة قوية

يتطلع نصضر حسض Úدأي ◊جز مكانة ‘ ألدور
أŸقبل لكأاسص أ÷مهورية من خÓل ألفوز على
ضضيفه شضبيبة ألسضاورة رغم صضعوبة أŸأامورية
بسض -بب أŸسض -ت -وى أŸم -ي -ز أل -ذي ق -دم -ه ه-ذأ
أأ’خ ‘ Òمرحلة ألذهاب للبطولة.
و يرأهن أŸدرب بوزيدي على طموح أشضباله
‘ –ق -ي -ق مشض-وأر مشض-رف ل-ت-ح-ق-ي-ق أل-ت-أاه-ل
ولعب أأ’دوأر أ’و ‘ ¤هذه أŸنافسضة ألتي

أصضبحت –ظى بأاهمية كبÒة لدى أأ’نصضار.
سضتكون صضفوف ألفريق مكتملة حيث سضيقوم
ب -وزي -دي ب -إاق-ح-ام تشض-ك-ي-ل-ت-ه أأ’سض-اسض-ي-ة أل-ت-ي
سض -ت -ع -رف ع -ودة أل -ث-ن-ائ-ي م-ه-دي ب-ن ع-ل-ج-ي-ة
وأŸدأفع حمزة زدأم بعد أن غابا عن موأجهة
أل -ب -ط -ول -ة أأ’خÒة ‘ م -رح -ل-ة أل-ذه-اب أم-ام
““أŸوب““.
ي- -درك ’ع -ب -و شض -ب -ي -ب -ة ألسض -اورة صض -ع -وب -ة
أŸأامورية إأ’ أن ألفريق ح ّضضر بطريقة جيدة
Ÿبارأة ألكأاسص ألتي سضتجمعهم ،أليوم ،بنصضر
حسض Úدأي ،و يرأهن أ’نصضار على فعالية
ألهجوم بقيادة جاليت.

شسباب جيجل ،نادي واد السسمار
ووفاق الدحمو Êلدخول التاريخ

تعد منافسضة كأاسص أ÷مهورية فرصضة مهمة
لبعضص أ’ندية أŸغمورة لدخول ألتاريخ من
خÓل ألوصضول أ’دوأر متقدمة مسضتفيدة من
طموح ’عبيها ‘ لفت أ’نظار وأللعب بدون
ع -ق -دة‡ ،ا يسض -ه -ل م -ه -م -ت -ه -ا أم -ام أ’ن-دي-ة
ألكبÒة.
يحل شضباب جيجل ضضيفا على حامل أللقب

مولودية بجاية ويسضعى ’عبوه لتحقيق أ’‚از
أŸزدوج وهو ألتأاهل للدور أŸقبل وإأخرأج
حامل أللقب من أŸنافسضة وهو أمر صضعب
لكنه ليسص مسضتحي.Ó
يسض -ت -ق -ب -ل ن -ادي وأد ألسض -م -ار ف -ري -ق دف -اع
تاجنانت ،بينما يلتقي شضباب بني ثور بنادي
بارأدو حيث يتطلعان لتحقيق أ’‚از وألتأاهل
للدور أŸقبل.
الÈنامج
سضريع ع Úألدفلى  -شضباب أو’د جÓل
أمل أأ’ربعاء  -أ–اد تيسضمسضيلت
ه Ó- -ل .شض - -ل - -غ - -وم أل - -ع - -ي - -د  -وف - -اق أل- -ق- -ل
1شضباب بني ثور  -نادي بارأدو
أ–اد تبسضة  -أ–اد ألبليدة
نادي وأدي ألسضمار  -دفاع تاجنانت
جمعية ع Úمليلة  -جمعية مغنية
جمعية وهرأن  -أمل غريسص
وفاق ألدحمو - Êسضريع غليزأن
وفاق سضطيف  -شضباب بلوزدأد
نصضر حسض Úدأي  -شضبيبة ألسضاورة
مولودية بجاية  -شضباب جيجل

مولودية بجاية – شسباب جيجل

عمرا ’““ :Êخيار لنا سسوى الفوز““

يسضعى فريق مولودية بجاية ظهÒة أليوم ،إأ¤
موأصضلة ألتأالق وحصضد نتائج إأيجابية ،حيث
يسضتضضيف فريق شضبيبة جيجل ◊سضاب ألدور
ألسضادسص عشضر من منافسضة كأاسص أ÷مهورية.
و‘ هذأ ألسضياق ،أكد أŸدرب عمرأ Êأن
أŸبارأة تكتسضي أهمية بالغة بالنسضبة للفريق
ألبجاوي ،أŸطالب بالفوز من أجل ألذهاب
ب -ع -ي -دأ ‘ ه -ذه أŸن -افسض -ة ،مضض-ي-ف-ا أن-ه ق-ام
Ãعا÷ة ألنقائصص و–فيز ألÓعب ،Úكما حث
’عبيه على عدم أسضتصضغار أŸنافسص ألذي

و .سسطيف  .شش بلوزداد

تخصسيصص أالف تذكرة
أ’نصسار الشسباب

” تخصضيصص ألف تذكرة أ’نصضار
ف -ري -ق شض -ب -اب ب -ل-وزدأد Ãن-اسض-ب-ة
م - -ب- -ارأة ف- -ري- -ق- -ه- -م أم- -ام وف- -اق
سضطيف ،أليوم ألسضبتÃ ،لعب 8
ماي ◊ )16 00( 1945سضاب ألدور
 16ل-ك-أاسص أ÷زأئ-ر ل-ك-رة أل-ق-دم،
بحسضب ما علم من إأدأرة ألنادي
““ألسض -ط -اي -ف -ي““ .و” أت -خ -اذ ه -ذأ
أل -ق -رأر خ Ó-ل أ’ج -ت-م-اع أ’م-ن-ي
ألذي أنعقد Ãقر ألو’ية .وتأاهل
ألوفاق أ ¤هذأ ألدور بعد تغلبه
على وفاق أŸسضيلة ( ‘ )1-3حÚ
Œاوز ألشض- -ب- -اب ع- -ق- -ب- -ة أوŸب- -ي
ألشضلف ‘ ألدور ألسضابق (.)1-4

يسض -ع -ى ب -دوره إأ– ¤ق -ي -ق أل-ت-أاه-ل .ي-ب-دو أن
أŸدرب ع-م-رأ Êم-ت-ف-ائ-ل ب-ت-ح-ق-ي-ق فوز على
أرضضية ميدأنه ،حيث أضضاف أنه Ÿسص رغبة
’عبيه ‘ رفع ألتحدي وألرمي بكل ثقلهم
ل-ل-ف-وز ،أم-ا ف-ي-م-ا ي-خصص أل-تشض-ك-يلة فسضتتدعم
باŸسضتقدم Úأ÷دد ،وألذين ” تأاهيلهم من
قبل ألرأبطة ألوطنية .ومن جهتها ،خ ّصضصضت
أإ’دأرة منحة مغرية ،من أجل دفع عناصضر
ألفريق لتحقيق ألتأاهل ،وأسضعاد أأ’نصضار.
بن النوي – ت.

الكاف

اختيار الغابو Êأاوباميانغ أاحسسن ’عب إافريقي
أح -رز أŸه -اج -م أل-غ-اب-و ،Êب-ي ÒإأÒÁيك أوب-ام-ي-ان-غ ج-ائ-زة أفضض-ل ’عب
إأفريقي عام  2015للمرة أأ’و ‘ ¤مسضÒته ،خÓل أ’حتفال ألسضنوي ألذي
أقامه أ’–اد أ’فريقي لكرة ألقدم (كاف) بالعاصضمة ألنيجÒية أبوجا
لتوزيع أ÷وأئز أأ’فضضل ‘ ألكرة أإ’فريقية عن ألعام أŸاضضي.
وتفوق ’عب فريق بوروسضيا دور“وند أأ’Ÿا Êعلى أإ’يفوأري يايا توريه،
‚م مانشضسض Îسضيتي أ’‚ليزي ،أ◊اصضل على أ÷ائزة ‘ أأ’عوأم أأ’ربعة
أأ’خÒة ،وألغا Êأندريه أيو ،صضانع ألعاب فريق سضوأنسضي سضيتي أ’‚ليزي
أللذين توأجدأ معه ‘ ألقائمة ألنهائية للمرشضح Úبا÷ائزة.
وحافظ قائد منتخب ألغابون على ثبات مسضتوأه مع دور“وند حيث سضجل
 16هدفا معه ‘ ألبطولة أأ’Ÿانية (بوندسضليغا) موسضم  2015 / 2014و18
هدفا بعد أنتهاء جولة ألذهاب ‘ أŸسضابقة ،هذأ أŸوسضم ،ليتصضدر قائمة
هدأ‘ ألبطولة بفارق ثÓثة أهدأف أمام ألبولندي روبرت ليفاندوفسضكي ،مهاجم بايرن ميونيخ .وتسضعى
ألعديد من أأ’ندية أأ’وروبية حاليا للتعاقد مع أوباميانغ خاصضة أرسضنال أ’‚ليزي ألذي يرغب ‘ ضضمه
لصضفوفه معه خÓل فÎة أ’نتقا’ت ألشضتوية أ◊الية .وثأار أوÃيانغ بذلك ÿسضارته أ÷ائزة أمام توريه
‘ ألعام أŸاضضي ،حيث حل أإ’يفوأري هذأ ألعام ‘ أŸركز ألثا ،Êفيما جاء أيو ‘ أŸركز ألثالث.

»°VÉ` ` ` jôdG
ترتيب الفيفا

ا÷زائر –افظ على اŸركز الـ  28عاًŸيا
ح -اف -ظ أŸن-ت-خب أ÷زأئ-ري
على مرتبته ألـ  ‘ 28تصضنيف
شض -ه -ر ج -ان -ف -ي أل-ذي أصض-درت-ه
أ’–ادي-ة أل-دول-ي-ة ل-ك-رة أل-قدم
(ألفيفا) ،على موقعها ألرسضمي
على أ’نÎنت.
وعلى ألصضعيد أ’فريقي ،يحتل
منتخب كوت ديفوأر حامل لقب
كأاسص أفريقيا  ،2015ألصضدأرة
وأŸرت-ب-ة  19ع-اŸي-ا ،ث-م ت-ل-يه
أ÷زأئ- - -ر ( )28وب -ع -ده -ا غ -ان -ا
ألثالثة قاريا وألـ  33عاŸيا.
وع-ل-ى ألصض-ع-ي-د أل-ع-رب-ي– ،ت-ل
أ÷زأئر أŸرتبة أ’و ،¤وتليها
ت -ونسص ث -ان -ي -ة وأل-ت-ي ح-اف-ظت
على مركزها  ،40ثم مصضر ألتي
ت -رأج-عت ع-اŸي-ا Ãرك-ز وأح-د
 .58أما فيما يتعلق Ãنافسضي
أÿضضر ‘ ألتصضفيات أŸؤوهلة
أ ¤ن -ه -ائ -ي -ات ك -أاسص أف -ري -ق -ي-ا
بالغابون،
2017-·Ó
ل أ
فصضعدت أثيوبيا Ãركزين أ¤
 118ع -اŸي -ا ،ف -ي -م -ا ت-ق-دمت
ل- -يسض -وت -و ب -خ -ط -وة أ ¤أŸرك -ز
 ،152بينما ترأجع ألسضيشضل أ¤
ألصض - - -ف  .190وف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل-ق
Ãق -دم -ة ألÎت -يب ،ف-ل-م يشض-ه-د
ألÎتيب أي تغي ،Òحيث توأصضل
ب -ل -ج -ي -ك -ا زع -ام -ت -ه -ا وت -ل -ي -ه-ا
أ’رجنت Úثانية ثم إأسضبانيا ‘
أŸركز ألثالث ،أما حامل أللقب
ألعاŸي منتخب أŸانيا فيحتل
أŸرك -ز أل -رأب -ع .وسض -ي -ت -م نشض -ر
ألÎتيب ألقادم بتاريخ  4فيفري
أŸقبل.

اليوم الوطني للعدو للجيشش الوطني الشسعبي

مشساركة أاك Ìمن  5600عّداء
باأ’كادÁية العسسكرية لشسرشسال

شض -ارك ‘ ف -ع-ال-ي-ات أل-ي-وم أل-وط-ن-ي ل-ل-ع-دو
للجيشص ألوطني ألشضعبي ،يوم أÿميسص‘ ،
أأ’ك -ادÁي -ة أل -عسض -ك -ري -ة ıت -ل -ف أأ’سض -ل-ح-ة
بشضرشضال أزيد من  5600عّدأء ‘ أربع أصضناف
ذك - -ور وإأن - -اث وسض - -ط م - -ن - -افسض- -ة ق- -وي- -ة بÚ
ألرياضضي .Úويعد سضباق ألعدو ألريفي تقليدأ
دأبت ق-ي-ادة أل-ق-وأت أŸسض-ل-ح-ة ع-ل-ى ت-ن-ظيمه
Óفرأد و
سضنويا ’ختبار ألقدرأت ألبدنية ل أ
أنتقاء أحسضن ألعناصضر لتشضكيل ألنخبة ألوطنية
وي-جسض-د أإ’سضÎأت-ي-ج-ي-ة أل-ت-ي ت-ت-ب-ن-اه-ا ق-يادة
أأ’رك -ان وأل -ت -ي م -ن بﬁ Úاوره-ا أأ’سض-اسض-ي-ة
تشضجيع ألرياضضة ألعسضكرية ،مثلما أكد عليه
ق -ائ -د أأ’ك -ادÁي -ة أل -ل -وأء ع -ل -ي سض-ي-دأن ل-دى
إأعطائه إأشضارة أنطÓق ألسضباق.
وقد “يزت أجوأء ألتظاهرة بروح تنافسضية
عالية ب ÚأŸشضاركﬂ ‘ Úتلف أأ’صضناف،
خ -اصض -ة أن أأ’ج-وأء أŸن-اخ-ي-ة سض-اع-دت ع-ل-ى
‚اح ألسضباق ألذي سضجل فيه ألعنصضر ألنسضوي
حضضورأ ““معتÈأ““ ناهز ألـ  330من إأجما‹

 5633مشضارك ،بحسضب أıتصض Úوألتقني.Ú
وÁث - -ل ع - -دد أŸشض - -ارك““ Úح - -رصص““ ق- -ي- -ادة
أ÷يشص أل-وط-ن-ي ألشض-ع-ب-ي ع-ل-ى غ-رسص ث-ق-افة
رياضضية لدى ألعسضكري Úوهو شضرط أسضاسضي
وجوهري يسضتوجب على ألرأغب ‘ أ’لتحاق
بصضفوف أ÷يشص أن يتمتع به.
وقد ” تصضنيف أŸتسضابق Úمن مسضتخدمي
أ÷يشص ألوطني ألشضعبي عسضكري ÚومدنيÚ
وشضبيه Úإأ ¤أربعة أصضناف ذكور وإأناث على
ألنحو ألتا‹ ،بحسضب ألفئات ألسضنية (25-18
سضنة) و( ) 32-26و ( )40-33و(أك Ìمن 40
سضنة) على مسضار يÎأوح ما ب 2 Úو  10كلم.
وأختتم ألسضباق ألذي يجري ‘ كل وحدأت
أ÷يشص ألوطني ألشضعبي ع Èربوع ألوطن ‘
أج- -وأء أح- -ت- -ف- -ال- -ي -ة أشض -رف خ Ó-ل -ه -ا ق -ائ -د
أأ’كادÁية أللوأء سضيدأن علي رفقة إأطارأت
هذأ ألهيكل ألتكويني على تسضليم أŸيدأليات
وألشضهادأت على ألفائزين باŸرأتب أأ’و،¤
بحسضب كل صضنف وفئة.

اŸنتخب الوطني للكرة الطائرة (سسيدات)

بلعسسل يرسسم اسسÎاتيجية التحضسÒات

ي -ج -ري أŸن -ت -خب أل -وط -ن -ي أ÷زأئ -ري ل -ل -ك-رة
ألطائرة سضيدأت ،تربصض Úإأعدأدي– ،Úسضبا
للمشضاركة ‘ ألدورة أ’فريقية من  12أ19 ¤
ف -ي -ف -ري ب -ي-اون-دي أل-ك-امÒون-ي-ة وأŸؤوه-ل-ة أ¤
أ’ل-ع-اب أ’وŸب-ي-ة 2016-ب- -ري- -و دي ج- -انÒو،
بحسضب ما علم من أŸدرب ألوطنيﬁ ،مد أمÚ
بلعسضل.
وي - -ق - -ام أول ت - -ربصص Ÿدة أسض - -ب - -وع ب- -ا÷زأئ- -ر
ألعاصضمة ،أبتدأء من  13جانفي وألثا ،Êما قبل
تنافسضي ،من  2أ 8 ¤فيفري أŸقبل بتونسص ،ثم
ي- -ط Òم- -ن ه- -ن- -اك أŸن- -ت- -خب أ ¤أل- -ع- -اصض -م -ة
ألكامÒونية .وصضرح بلعسضل ،أŸنصضب حديثا
ع -ل -ى رأسص أل -ف -ري -ق أل-وط-ن-ي ل-ل-ك-رة أل-ط-ائ-رة-
سضيدأت““ :هو ألتجمع أ’ول ألذي سضأاسضتهله مع
ألفريق وأسضتدعي خÓله ألعناصضر ألتي شضاركت
‘ ك -أاسص أل -ع -ا ⁄أ’خÒة وأ’ل -ع -اب أ’ف -ري -ق-ي-ة
بÈأزأفيل .سضيكون فرصضة لتقييم أ◊الة ألعامة
لÓعبات خاصضة من ألناحية ألبدنية ،وهذأ أمر
م -ه -م ،وأيضض -ا إأحصض -اء أل -ع -ن -اصض -ر أŸصض-اب-ة ،إأن
وجدت ““.وعقد ألتقني أ÷زأئري ،جلسضة عمل
م- -ع أŸدي- -ري- -ة أل- -ف -ن -ي -ة أل -وط -ن -ي -ة ل –Ó-ادي -ة
أ÷زأئرية للعبة ،بقيادة مولود تلمسضا ،Êقصضد

م -ن -اقشض -ة أ’ه -دأف أŸسض -ط-رة ل-ل-ط-اق-م أل-ف-ن-ي
أ÷دي -د و–دي -د رزن -ام-ة ع-م-ل خÓ-ل ﬂت-ل-ف
ألÎبصضات أ’عدأدية ،حيث يسضتهل بالتحضضÒأت
للدورة أŸؤوهلة لÓلعاب أ’وŸبية بريو2016-
وتختتم بالبطولة أ’فريقية  2017-ألتي يعلن
عن تاريخها ومكان إأقامتها ’حقا .وصضرح:
““أل-ل-ق-اء ك-ان م-ث-م-رأ وج-رى أ’ت-ف-اق ب-ي-ن-ن-ا ع-ل-ى
–ديد أ’هدأف ألقصضÒة وأŸتوسضطة أŸدى
وألعمل ألذي يتع Úأ‚ازه بصضفة عامة ،قصضد
بناء منتخب تنافسضي ،من أآ’ن حتى .““2017
وب -خصض -وصص أل -ط -اق -م أل -ف -ن -ي أل -ذي سض-ي-خ-ت-اره
أŸدرب أل -ق -د -Ëأ÷دي -د ل-ل-م-ن-ت-خب أل-وط-ن-ي
سضيدأت ( ،)2005-2003أوضضح أنه بصضدد ألتفكÒ
‘ أ’شض -خ -اصص أل -ذي -ن Ãق -دوره -م مسض -اع -دت-ه
وتبني سضياسضته.
وقال بلعسضل ““ حقيقة أنا ‘ مرحلة أ’تصضا’ت.
سضأاكون بحاجة Ÿسضاعد يتقاسضم معي ،نفسص
برنامج ألعمل وينخرط ‘ سضياسضة عملي ،كما أن
توأجد ﬁضضر بد Êومكلف با’حصضائيات أكÌ
م -ن ضض -روري ،ح -ت -ى ي -ك -ت -م -ل أل -ط -اق -م أل -ف-ن-ي
با’ضضافة أ ¤طاقم طبي .أظن أنه ‘ غضضون
أيام قليلة سضيعرف كل ألطاقم““.

السسبت  09جانفي  2016م
اŸوافق لـ  2٨ربيع األول  143٧هـ
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الشضاعر عمر طشس لـ’’الشضعب»:

معاي Òالتقييم واŸشساركة تختلف من مسسابقة أ’خرى
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برنامج ثقا‘ ثري بكل من تيبازة والقليعة بداية من اليوم

لزاحتها
عراقيل جمة تواجه القصضيدة ‘ حاجة إ

إانه الشضاعر ا÷زائري عمر طشس،
صضاحب قصضيدة «قطاف من رياضس
ال -ب -وح» ،ال -ذي ف -ازت شض-ه-ر ديسض-مÈ
لوŸ ¤سض -اب -ق-ة
ال -ف -ارط ب -ا÷ائ -زة ا أ
شض -ع -ري -ة اح -تضض -ن -ت-ه-ا دول-ة ال-ع-راق
Ãن-اسض-ب-ة إاح-ي-اء ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-لغة
العربية ‘ ،حوار لـ «الشضعب» ،يعÈ
م- -ن خÓ- -ل- -ه ع- -ن آارائ- -ه ح -ول واق -ع
الشض -ع -ر ‘ ا÷زائ-ر ،ك-م-ا ي-فصض-ح ع-ن
العراقيل التي يواجهها الشضاعر.

حاورته :حبيبة غريب
^ الشض- -عب» :ه- -ل ل- -لشض- -اع- -ر ع -م -ر
ال - -طشس ب- -ت- -ق- -د Ëن- -فسض- -ه ل- -ل- -ق- -راء
وا◊ديث عن موهبته؟
^^ الشساعر عمر طشس :أانا من مواليد
ب -ل -دي -ة ع Úاإلب-ل ولي-ة ا÷ل-ف-ة ،أام-ارسس
التعليم منذ  1993وحاليا مدير مدرسسة
ابتدائية ،قصستي مع الشسعر بدأات من أايام
اŸت -وسس -ط ،ي -وم -ا ك -نت م -ول -ع -ا ب -الشس-ع-ر
الشس-ع-ب-ي ج-م-ع-ا وك-ت-اب-ة ث-م ان-قطع الشسعر
ع- -ن- -ي لسس- -ن -وات ط -وال بسس -بب ال -دراسس -ة
وظروف العمل حتى عاود Êذات صسيف
 ،2009كنت أاكتب القصسيدة وأاضسعها ‘
الدرج ،أالّح علي كث Òمن األصسدقاء كي
انشس -ر م -ا أاك -تب ف -ب -دأات م -ن-ذ ع-ام أانشس-ر

–تضضنها عاصضمة
لوراسس باتنة
ا أ

ا◊فاظ على الهوية
الثقافية ﬁور
ا’حتفا’ت بالسسنة
اأ’مازيغية ا÷ديدة
سستكون ،اليوم ،عاصسمة األوراسس باتنة،
ع -ل -ى م -وع -د م -ع الح -ت -ف-الت السس-ن-وي-ة
لسس -ت -ق-ب-ال السس-ن-ة األم-ازي-غ-ي-ة ا÷دي-دة،
ي-ن-اير Ã ،2966ج -م-وع-ة م-ن ال-نشس-اط-ات
اÿاصسة با◊فاظ على الهوية الثقافية
لسس -ك -ان األوراسس ،ح-يث ،سس-ت-ح-تضس-ن دار
الثقافة ﬁمد العيد آال خليفة ،فعاليات
ال -ت-ظ-اه-رة ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ت-ي ب-ادرت إال-ي-ه-ا
«ج -م -ع-ي-ة أاوراسس ف-روم»و ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
لمازيغية ،وذلك إا¤
اÙافظة السسامية ل أ
غ -اي -ة ن -ه -اي -ة األسس -ب -وع ،ح -يث سس -ط -رت
ا÷هات اŸنظمة برنا›ا ثريا يتمحور
ح -ول «ك -ي-ف-ي-ة ت-رسس-ي-خ اŸوروث ال-ث-ق-ا‘
لسس- -ك- -ان األوراسس» م -ن خ -لل «ا◊ف -اظ
لمازيغ» واŸتمثلة
على الهوية الثقافية ل أ
أاسساسسا ‘ الÎاث اŸادي وال ّ
لمادي من
خلل العادات والتقاليد واألغا ÊالÎاثية
الشساوية واأللبسسة واألطعمة التي كانت ‘
حقبة زمنية معينة رمزا للهوية والعتزاز
وم-دع-اة ل-ل-ف-خ-ر .وسس-ي-ك-ون ك-ذلك سسكان
ب -ات -ن -ة ع -ل -ى م -وع-د م-ع م-ع-رضس ل-لصس-ور
واألل -بسس -ة ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة وب-عضس اŸأاك-ولت
ال -ت -ي ت -رم -ز ل -ل -م -ن -ط-ق-ة ،خ-اصس-ة األك-ل-ة
الشس -ع -ب -ي -ة ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة الشس-هÒة اŸم-ي-زة
ل- -دخ- -ول السس- -ن- -ة األم -ازي -غ -ي -ة ا÷دي -دة
واŸع -روف -ة ﬁل-ي-ا بـ «إاراشس-م-ن ن-ي-ن-اي-ر»،
والتي سستقدم للوافدين على دار الثقافة
ل -لح -ت -ف -ال ب -دخ -ول السس -ن-ة األم-ازي-غ-ي-ة
ا÷دي- -دة ي- -ن- -اي -ر  .2966ك - -م - -ا أاشس- -ارت
ا÷ه-ات اŸن-ظ-م-ة ل›Èت-ه-ا ع-ل-ى م-دار
أاسس -ب-وع ك-ام-ل لسس-لسس-ل-ة م-ن اÙاضس-رات
اıصسصس- -ة ل- -ق- -ي- -م- -ة ورم- -زي- -ة السس- -ن- -ة
األم -ازي -غ -ي -ة ع -ن-د ال-ع-ائ-لت ا÷زائ-ري-ة
واألوراسس-ي-ة ب-ال-ت-ح-دي-د ،ي-ت-ط-رق خ-للها
األسس-ات-ذة اÙاضس-رون ل-ت-اري-خ ا÷زائ-ر،
إاضس -اف -ة ل -ت -ن -ظ -ي-م ورشس-ات حّ-ي-ة ل-ت-ع-ل-ي-م
ك- -ي -ف ّ-ي -ات وط -رق ك -ت -اب -ة وق -راءة ال -ل -غ -ة
األمازيغية.

باتنةŸ :وششي حمزة

ب -عضس ك -ت -اب -ات -ي ع -ل -ى م -واق -ع ال-ت-واصس-ل
الجتماعي ،فأاخذت بعضس صسيتها حتى
ع- -رب -ي -ا إا ¤غ -اي -ة أان ج -اءت مشس -ارك -ت -ي
ب- -قصس- -ي- -دة (ق- -ط -اف م -ن ري -اضس ال -ب -وح)
Ãناسسبة مسسابقة أاقيمت بالعراق ‘ اليوم
العاŸي للغة العربية.
^ كيف كانت اŸشضاركة ‘ اŸسضابقة
ال-دول-ي-ة ب-ال-ع-راق ،وم-ع م-ن ت-نافسس
عمر الطشس وبأاي قصضيدة أاو ديوان؟
وم - - -ا ه - - -و إاحسض- - -اسضك وأانت –صض- - -د
لو¤؟
ا÷ائزة ا أ
^^  ⁄أات -وق-ع ال-ف-وز ل-ع-ل-م-ي Ãسس-ت-وى
اŸشس-ارك-ات خ-اصس-ة واŸسس-اب-ق-ة ب-ال-ع-راق
ب -ل -د اŸت -ن-ب-ي ،وح-ي-ن-م-ا اتصس-ل ب-ي م-دي-ر
اŸرك -ز ال -ث -ق -ا‘ ال -ب -غ -دادي وأاخ ÊÈأان
انتظر النتائج نهار غد شسعرت أان شسيئا ما
سس -ي -ح -دث ل -ك-ن  ⁄أات-وق-ع األو ،¤خ-اصس-ة
Ÿشس- -ارك- -ة شس- -ع- -راء أاع- -رف أاسس- -م- -ائ- -ه- -م
ومسس -ت -واه -م ب -ال -ع -راق وك -ث Òم -ن ال -دول
العربية ،و‡ا أاسسعد Êأاك Ìأان ا◊فل كان
على مسستوى من حضسور شسخصسيات أادبية
وثقافية وسسياسسية كممثل األ· اŸتحدة
ومنظمة اليونسسكو ،فحينما سسمعت اسسمي
م- -قÎن ب- -اسس- -م ا÷زائ- -ر سس- -ع- -دت ك- -ثÒا
بصسدق.
^ تشضهد حاليا السضاحة الثقافية
لصض-دارات ‘
ال-ع-دي-د وال-ك-ث Òم-ن ا إ
›ال الشضعر Ÿا ترجعون هذا الزخم
الكب Òللقصضيد؟
^^ أارى أان السساحة الثقافية “ر بجو
من الفوضسى لعدم وجود الضسابط لتحديد
مسستويات األداء ‘ كل ما يكتب لكÌة
الشسعراء وقلة الشسعر ا◊قيقي ،ثم اسسمح
‹ إاذ ل أاشساطر هذا الرأاي القائل بغزارة
النشسر واإلصسدارات ببلدي ،وذلك مقارنة
بدول عربية حتى ل نقول أاجنبية ،نحن
بعيدون جدا عن اŸسستوى العاŸي.
^ حصض- -د الشض- -ع- -راء ا÷زائ- -ري -ون
ال- -ع- -دي- -د م- -ن ا÷وائ- -ز ال- -وط- -ن- -ي- -ة

وال- -دول- -ي- -ة ‘ السض- -ن- -وات ال -ق -ل -ي -ل -ة
اŸاضض -ي -ة ،م -ا ه -ي ‘ ظ -ن -ك -م اŸع-ايÒ
ال-ت-ي ي-رت-ك-ز ع-ل-يها حكام اŸسضابقات
للقاب اليوم لتقدË
Ÿنح ا÷وائز وا أ
ا÷وائز والتكرÁات؟
^^ تختلف اŸعاي Òالتي يحتكم إاليها
÷ان التحكيم ‘ شستى اŸسسابقات األدبية
والشس -ع -ري -ة بصس -ف -ة خ -اصس-ة م-ن ÷ن-ة إا¤
أاخرى ومن شسخصسية –كيمية إا ¤أاخرى،
وهذه مشسكلة التقييم وظهور أاعمال رÃا
ل ترتقي للمسستوى اإلبداعي ،وهنا ‚د
م - -ا يسس- -م- -ى (اŸع- -ري- -ف- -ة) ،ه- -ن- -اك م- -ن
اŸسس-اب-ق-ات م-ن تسس-ت-ح-ق ال-ت-نويه وهناك
م -ن ع -م -لت وت -ع -م -ل ع -ل -ى ق -ت -ل اإلب -داع
ا◊قيقي بقصسد أاو بغ Òقصسد ،والشسعراء
ا÷زائريون أاثبتوا ‘ كث Òمن اÙافل
سس -واء داخ -ل -ي -ا أاو خ -ارج -ي -ا ب -أاح -ق -ي -ت-ه-م
بالتتويج وهناك طاقات رائعة ومبدعة.
^ه - -ل ي- -ت- -ل- -ق- -ى ال- -ي- -وم الشض- -اع- -ر
صضعوبات للتعريف عن نفسضه وعن
م -وه -ب -ت -ه ون-ح-ن ن-ع-رف أان اÛت-م-ع
ا÷زائ -ري أاصض -ب -ح ل ي -و‹ اه-ت-م-ام-ا
لدباء والشضعراء واŸثقفÚ؟
كبÒا با أ
^^ نعم يواجه الشساعر ا◊قيقي الكثÒ
م- -ن اŸصس -اعب م -ن أاج -ل إاب -لغ إاب -داع -ه
وإايصساله على اŸسستوى اÙلي نظرا لقلة
اله -ت -م -ام م -ن ا÷م-ي-ع ،ل ن-وج-ه أاصس-اب-ع
التهام ÷هة دون جهة ،فكما تعلم الثقافة
مسسأالة اجتماعية ،وإاذا –دثنا عن الشسعر
ف -إان -ن -ا ن -ت -ح -دث ع -ن مسس -ت -وى م-ع Úم-ن
ال-ذائ-ق-ة ال-ف-ن-ي-ة واŸسس-ت-وى ال-ث-قا‘ ،لكن
أاملنا أاك ‘ Èوزارة الثقافة أان تعمل على
ال -دف -ع ب -ه-ذا اÛال ن-ح-و األفضس-ل ع-ل-ى
غرار الفنون األخرى على األقل خاصسة
إاذا علمنا أان على رأاسس الوزارة شسخصسية
ثقافية شساعرة مبدعة متمثلة ‘ معا‹
وزير الثقافة السسيد عز الدين ميهوبي ،لنا
أامل كب Òبأان القادم أافضسل للثقافة بصسفة
ع -ام -ة ول -لشس -ع -ر بصس -ف -ة خ -اصس -ة ب-ب-لدي
ا◊بيبة ا÷زائر ،والتي من أاجلها نعمل
كل هذا ل غ ،Òكي ترقى إا ¤مصساف
الدول اŸتحضسرة من جميع ا÷وانب إان
شساء الله.
^ ما هي مشضاريعكم اŸسضتقبلة؟
^^ أاملي أان أاقدم شسيئا لبلدي ليقرن
اسسمي باسسم ا÷زائر ويكون ‹ ذخرا على
مدى األيام ،فأانا أاعمل حاليا على تنقيح
كتاباتي السسابقة من أاجل ديوا Êاألول
الذي سسÒى النور إان شساء الله ،وبعدها
لكل حادث حديث ،وأاخÒا –ية ﬁبة
÷ميع جميع قراء الشسعب.

يحتضضن اŸركب الثقا‘ «عبد
الوهاب سضليم» بتيبازة بداية من
ال- -ي- -وم ،ف- -ع- -ال- -ي- -ات ال -ت -ظ -اه -رة
السض -ن -وي -ة اّıل -دة ل -غ ّ-رة السض -ن-ة
لم-ازي-غ-ي-ة م-ن ت-نظيم مديرية
ا أ
ال-ث-ق-اف-ة ب-ال-ولي-ة ب-ال-تنسضيق مع
ال- -دي- -وان ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -ث- -ق- -اف -ة
لع Ó- - -م وÃشض - - -ارك - - -ة ع ّ- - -دة
وا إ
ف - -ع - -ال- -ي- -ات ث- -ق- -اف- -ي- -ة وف- -ن- -ي- -ة
لمازيغي،
متخصضصضة ‘ الطابع ا أ
ك- -م- -ا أاع -دت إادارة دار ال -ث -ق -اف -ة
ب -ال -ق -ل -ي -ع -ة ب -رن -ا›ا اح -ت -ف-ال-ي-ا
م- -ت- -ن- -وع- -ا ي- -نشض- -ط- -ه ع- -ارضض- -ون
لم -ازي-غ-ي-ة وف-ن-ان-ون
ل -ل -ط -ب -وع ا أ
لم-ازي-غ-ي
ﬂتصض -ون ‘ ال -ن -م -ط ا أ
ق -دم-وا م-ن غ-رداي-ة وأام ال-ب-واق-ي
وتيبازة.

تيبازة :عÓء.م

وحسسب رئ- -يسس مصس -ل -ح -ة ال -نشس -اط -ات
Ãديرية الثقافة «حسس Úطايلب» فإاّن
التظاهرة تضسمّ ‘ طياتها عّدة لوحات
فنية معّبرة عن التاريخ األمازيغي العريق
م -ن خ -لل م -ع -رضس Úم -ت -م -اي-زي-ن ي-ع-ن-ى
اح -ده -م -ا ب -الصس -ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ذات
الصسبغة األمازيغية Ãسساهمة كل من رضسا
سس- -اح- -ل- -ي ‘ اخ- -زف ال- -ف- -ن- -ي وم -ل -ي -ك -ة
اموسسايان وكذا سسهيلة ‚ار ‘ اللباسس
التقليدي وسسامية بن عباسس ‘ الكلت
الشسعبية وربيعة ‚ار ‘ اÿبز التقليدي
والسسيدة زيار خداوج ‘ البيت التقليدي
ال-ق-ل-ي-ع-ي ،وي-ت-ع-ل-ق ال-ث-ا Êب-عرضس لوحات
فنية متنوعة اŸواضسيع يشسارك بها عدد

عمار رغال مدير الثقافة بولية اŸدية:

من فنا ÊاŸنطقة ال أاّنه ل يسستبعد بأان
تشس Òهذه األخÒة إا ¤جملة من الرموز
األمازيغية التي تعّبر بصسدق عن اŸوروث
ال -ث -ق -ا‘ الÌي Ÿن -ط -ق-ة ت-ي-ب-ازة ،ب-ح-يث
يرتقب بأان يعرضس كل من علي بوشساشسي
وع-ب-د ال-ك-ر Ëح-م-ري وج-م-ي-ل-ة ع-بابسسية
واسسماعيل شسنعة وصسليحة إامكراز لوحات
فنية تندرج ‘ هذا اإلطار ،كما يرتقب
بأان تشسهد الفÎة اŸسسائية إاحياء حفل
ف-ن-ي م-ت-م-ي-ز ل-ه ارت-ب-اط وث-ي-ق ب-اŸناسسبة
ي -نشس -ط-ه ك-ل م-ن ع-ل-ي إاب-ح-ري-ان وب-ع-زي-ز
بوحادي ‘ الطابع الشسنوي وكذا الفنانة
ث -ي -غ -زر صس -ف -ي -ة م -ن ب -ج -اي -ة ‘ ال -ط-اب-ع
القبائلي.
أاما دار الثقافة «الدكتور أاحمد عروة»
ب-ال-ق-ل-ي-ع-ة ف-ق-د أاع-دت ب-دوره-ا ب-رن-ا›ا
اح -ت -ف -ال-ي-ا ث-ري-ا ي-تضس-م-ن إاق-ام-ة م-ع-رضس
ل -ل -ت -ق -ال-ي-د وال-ط-ب-وع األم-ازي-غ-ي-ة يضس-م 4
أاج -ن -ح -ة ت -ع -ن -ى ب -اŸأاك -ولت ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
اÿاصس - -ة Ãن - -ط - -ق - -ة ت - -ي - -ب- -ازة و–ضسÒ
ا◊لويات التقليدية وحياكة ونسسج األلبسسة
ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة واألوا Êال-ف-خ-اري-ة واÿي-ام-ة
لتخزين اŸؤون ،كما يشسمل الÈنامج أايضسا
أامسسية شسعرية باللغة األمازيغية ومسسابقة
ف -ك -ري -ة ب Úت -لم -ي -ذ ن -ادي دار ال-ث-ق-اف-ة
والفوج الكشسفي للقليعة وعرضسا مسسرحيا
باللغة األمازيغية بعنوان «ماسسينيسسا» من
إانتاج اŸسسرح ا÷هوي لتيزي وزو ،إاضسافة
إا ¤ح- -ف- -ل ف -ن -ي م -ت -م -ي -ز –ي -ي -ه ف -رق -ة
إاحناشسان Ÿنطقة شسنوة وحفل فني آاخر
تختتم به التظاهرة يوم  12جانفي يحييه
كل من جمعية الفنتازيا والبارود لولية
غ -رداي -ة وج -م -ع -ي -ة األصس -ال -ة ل -ل -قصس -اب -ة
وال -رح -اب -ة ل -ع Úم -ف -ك -رون ب -أام ال-ب-واق-ي
وفرقتي اإشسنويان وإايورايان من تيبازة.

سسنقيم ا÷معيات ‘ اŸيدان وليسس على الورق
أاكد عمار رغال مدير الثقافة بولية اŸدية ،على هامشس مشضاركته ‘ ا◊فل الذي نظمته أاكادÁية الفنون والثقافة ببلدية عاصضمة الولية ،عشضية أاول أامسس ،بقاعة ا◊فÓت
لعÓن الرسضمي عن ميÓد وانطÓق نشضاطات هذه الهيئة ،أان مصضا◊ه سضتعمل مع ا÷معيات النشضطة فقط دون أاي إاقصضاء ،مشضÒا أان إادارته ليسضت ﬂولة
«÷لط» Ãناسضبة ا إ
لعمال ‘ اŸيدان ،مطمئنا بعدم وجود نية اقصضاء أاي جمعية ،على أامل بأان تكون للجمعيات نشضاطات هادفة و‘ اŸيدان.
لمضضاء شضيكات بيضضاء لصضالح ا÷معيات بل ترافقها وتقيم ا أ
إ

اŸدية :م.أام Úعباسس

كشس - -ف رغ - -ال ‘ ه - -ذا الصس - -دد ،ب - -أان
اسسÎاŒية قطاعه على اŸدى القصسÒ
سسÎمي إليجاد معهد للموسسيقى لتأاهيل
ال -ق-درات واإلم-ك-ان-ي-ات وصس-ق-ل اŸواهب
الشسابة لدى األطفال ،لكون أان هذه الولية
بها مادة خامة ‘ ﬂتلف الفنون ،معتÈا
بأان مؤوسسسسة دار الثقافة ل تكفي وحدها
إلحتضسان هذا الكم من اŸواهب ،بإاعتبار
أانه حان الوقت لتوسسيع مثل هذه الفكرة
على مسستوى مقر الدائرة ومن ثم نحو
ب -اق -ي ال -دوائ -ر ،ب -اق -ح -ام ومشس -ارك -ة ك-ل
اŸوه- -وب ÚواÎÙف Úأام- -ث- -ال ال- -ف -ن -ان
مصسطفى بلكحل للتعريف بقدراتهم على
اŸسستوى الوطني ‘ إاطار مهام اŸديرية
الرامي إا ¤ترقية العمل الفني وتوريث
الفن األصسيل.
أاوضسح مدير الثقافة بأان الرغبة الثانية

Ÿصس - -ا◊ه سس - -ت - -ك - -ون Ÿي - -دان اŸسس - -رح
ب- -إاسس- -ت- -غ- -لل األحسس- -ن ل- -ل- -م -ادة األول -ي -ة
اŸوج- -ودة م- -ن خ- -لل السس -ع -ي ل -ل -ت -أاطÒ
والتكوين اŸسستمر للطاقات ،بالتعاون مع
دار الثقافة حسسن ا◊سسني ،بغية إانشساء
فرقة ولئية ،ثم التفك ‘ Òتوسسيع دائرة
اإلهتمام ÿلق فرق بالدوائر ،ثم تدارك
ال-ت-أاخ-ر ‘ ع-م-ل-ي-ة إا‚از ع-دي-د ال-ه-ي-اك-ل
الثقافية بدءا بالتعجيل بفتح مسسرح الهواء
الطلق اŸوجود بالقطب ا◊ضسري ،قرب
ج -ام -ع -ة ي-ح-ي ف-ارسس ،وإاع-ادة ال-ن-ظ-ر ‘
تسسي ÒاŸكتبات البلدية ،من منطلق أان
قطاعه يرفضس أان تكون فيه مكتبة بلدية
دون م -اء ول غ -از ،م -ت -وج-ه-ا ب-رسس-ال-ة إا¤
رؤوسساء البلديات وا÷هات اŸعنية لتدارك
مثل هذه النقائصس غ ÒاÈŸرة حسسبه.
هذا وفيما أاكدت نادية بزيو ،رئيسسة
أاك-ادم-ي-ة ال-ف-ن-ون وال-ث-ق-اف-ة ببلدية اŸدية
ب- -أان ه- -ذا ا◊ف- -ل أاري- -د م -ن -ه وضس -ع أاو¤
خ -ط -وات ه-ذه ال-ل-ب-ن-ة ‘ ا◊ق-ل ال-ث-ق-ا‘

بالولية ،صسرح من Òعيسسوق ،مدير دار
الثقافة ،بحضسرة عدم مدراء تنفيذي،Ú
ب -أان -ه سس -ي -ع -م-ل سس-وي-ا م-ع م-دي-ر ال-ث-ق-اف-ة
ا÷دي -د ألج -ل نشس -اط -ات ن -وع-ي-ة ،ب-ي-ن-م-ا
فضس -ل ال -ف -ن -ان أاح-م-د ال-عشس-اب ف-ت-ح ه-ذا
ال -ل -ق -اء ب -وصس -لت م -ن ا◊وزي األصس -ي-ل،

لزياء،
ليتواصسل ا◊فل بتنظيم عرضس ل أ
متبوعا بعرضس غنائي متنوع « موسسيقى
جزائرية ،بلوز وجاز « ،إا ¤جانب تكرË
بعضس الشسخصسيات اŸشساركة ،مثل نائب
رئيسس اÛلسس الشسعبي الولئي ،وأاقدم
رئيسس بلدية بالولية.

السسبت  ٠٩جانفي  ٢٠١٦م
اŸوافق لـ  ٢٨ربيع األول  ١٤٣٧هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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حيـاة ..أولوياتهـا وأهتمامتهـ ـا مغايـ ـرة

ينتهي مششوارها اŸهني بعد سشنوات طويلة من العمل ،كانت بالنسشبة لها ثقيلة بأاعبائها التي
لسشرية◊ ‘...،ظة تصشل فيها إا¤
جعلتها ‘ حالة تأاهب دائم للتوفيق ب Úالتزاماتها العملية وا أ
مرحلة جديدة  ⁄تتعود على روتينها واحتياجاتها الجتماعية.

فتيحة/ك

قائلة «:عندما أابلغني رئيسسي أانني
سسأاحال على التقاعد رجوته أال
ي- -ف- -ع- -ل ذلك ول -ك -ن ع -ام -ل السس -ن
وصس -ح -ت -ي ال -ت -ي ك-انت ‘ ت-ده-ور
مسس-ت-م-ر ج-ع-لت ب-ق-ائ-ي ‘ ال-ع-م-ل
أامرا مسستحي ،Óأاتذكر أانني ⁄
اسستسسلم وبدأات اعمل ‘ اŸنازل
ول-ك-ن صس-ح-ت-ي م-ن-ع-ت-ن-ي وأالزمتني
بيتي ثم سسريري ،وكأانها تأامرÊ
أان ارتاح قلي Óفمنذ السستقÓل
سسن اÿامسسة عشسر وأانا اعمل ‘
هذا اÛال ،ولعل األمر من ذلك
اب-ت-ع-اد أاب-ن-ائ-ي ع-ن-ي ف-ق-د فضس-لوا
السستقرار ‘ أاوروبا على البقاء
مع والدتهم التي كانت بالنسسبة لهم
›رد عاملة تنظيف Œلب لهم
ال - -ك - -ث Òم - -ن ال - -ع- -ار...،شس- -ع- -روا
ب-ال-دون-ي-ة بسس-ب-ب-ي أام-ام زوج-اتهم
وأابنائهم وأابقوهم بعيدا عني رغم
م -ع -رف-ت-ه-م ب-ال-ب-ؤوسض ال-ذي أاع-يشض
فيه““.

ت-ع-تÈه-ا ال-ب-عضض م-ن ال-نسس-اء ن-ق-طة
الصسفر ‘ عّداد حياتهن ألنهن و‘
أاول ي -وم م -ن ت -ق -اع -ده -ن سس -ي -ك-ون
عليهن لزاما إاعادة ترتيب أاولويات
ح -ي-ات-ه-ن ،سس-أالت ““الشس-عب““ ب-عضس-ه-ن
عن مرحلة التقاعد وكيف اسستطعن
التعايشض معها ‘ هذا السستطÓع...

مرحلة جديدة مليئة
باإليجابيات
أام- -ي -ن -ة – سس 62 ،سشنة ،أاسستاذة
متقاعدة منذ سسنت ،ÚاقÎبت منها
““الشس -عب““ وسس -أال -ت-ه-ا ع-ن ي-وم-ي-ات-ه-ا،
فأاجابت«:أاحاول منذ سسنت Úتعويضض
كل ما كنت أاريد –قيقه بعيدا عن
ال -ع -م -ل ،ول -ك -ن وج -دت صس -ع-وب-ة ‘
ال -ت-ع-ود ع-ل-ى ال-ف-راغ ال-ره-يب ال-ذي
سس -ي -ط -ر ع-ل-ى ي-وم-ي-ات-ي ‘ الشس-ه-ور
األو ¤من التقاعد ،خاصسة أان ابنتي
الوحيدة تزوجت وانتقلت إا ¤العيشض
‘ بلد أاجنبي ،أاتذكر أانني أاصسبت
بحالة من الكتئاب ألنني  ⁄اسستطع
اسستيعاب التغ Òالكب Òالذي حدث
‘ حياتي ،وأادركت ‘ تلك اللحظة
أانني مقبلة على مرحلة سستنعكسض
ع- -ل- -ي ب- -السس- -لب إان  ⁄أاضس- -ع خ -ط -ة
لتجاوزها““ .
وأاضس -افت أام -ي-ن-ة ق-ائ-ل-ة «:خÓ-ل سس-ن-وات ع-م-ل-ي
الطويلة كنت أاحلم باللحظة التي أاحال فيها على
التقاعد ولكن عندما تركت عملي وجدت نفسسي
أامام حياة جديدة ل أاعرفها ،لذلك حاولت ملئ
وقتي بنشساطات تعطيني شسعورا إايجابيا ◊ياتي
فيمكن أان يحاط اŸتقاعد بفشسل ذريع عندما ل
تكون لديه دوافع كافية للمضسي قدما ،أاو يكون
ضسعيف اإلرادة ،أاو أان تكون مهاراته ل تتناسسب
مع طبيعة الواقع الذي يعيشض فيه ،خاصسة إاذا ⁄
ي-حسس-ن ان-ت-ق-اء اŸسس-ار اŸن-اسسب ل-يصس-ن-ع ح-ي-اته
ا÷ديدة““ وأاكدت أامينة ‘ حديثها إا““ ¤الشسعب““
قائلة«:يعتقد الكث Òأان اŸرأاة اŸتقاعدة ل Œد
صسعوبة ‘ البقاء ‘ البيت ألن األعمال اŸنزلية
وانشسغالتها األسسرية تلهيها و“لئ وقت فراغها،
ولكن ا◊قيقة عكسض ذلك “اما ...،فتغ‰ Òط
ا◊ي -اة ي -ج -ع-ل-ه-ا تشس-ع-ر ب-أان-ه-ا ع-ادت إا ¤ن-ق-ط-ة
الصسفر وعليها أان تبدأا ‘ حياة جديدة ،لذلك
سسجلت ‘ أاحد اŸسساجد ألحفظ القران الكر،Ë
كما انتظر ‘ هذه األيام قبول مشسروعي لفتح
روضسة أاطفال ‘ الطابق السسفلي Ÿنز‹ ،لذلك
ل أاظن أان حياتي سستكون ‡لة ‘ األيام القادمة
بل سسيكون التقاعد بالنسسبة ‹ فرصسة لتحقيق
أاحÓم كثÒة““.

...مدرسسة ألطبخ ..حلم يتحقق
ليلى سشيششا‹ 61 ،سشنة متقاعدة منذ أاربع
سسنوات تقريبا ،قالت عن حياتها ا÷ديدة  «:كنت
أاعمل كسسكرتÒة بشسركة
«ايكوترافا““ للبناء ولكن عند بلوغي سسن الـ، 55
قدمت ملف التقاعد بعدما وجدت صسعوبة ‘
التوفيق ب Úواجباتي اŸنزلية واŸهنية ،فبناتي
األربع أاصسبحن ‘ حاجة إا‹ أاك Ìمن السسابق
لذلك فضسلت البقاء معهن ألوجهن وأاكون على
اطÓع بكل تفاصسيل حياتهن ولكن بعد تزويجهن
راود Êشسعور بالندم لÎكي عملي ألنني وجدت
‘ ح -ي -ات -ي ا÷دي -دة ف -راغ -ا ق -ات ⁄ Ó-اسس-ت-ط-ع
Œاوزه... ،و÷أات إا ¤الذهاب إا ¤األقارب
وزيارتهم ‘ أاي مكان يتواجدون فيه كحيلة
لتجاوز هذا الشسعور السسلبي بالركود ،وبالفعل
كنت ‘ كل يوم اركب سسيارتي وأاتوجه إا¤
أاحد أاقاربي أامضسي النهار عندهم ألعود ‘
اŸسس -اء إا ¤ال -ب -يت ألحضس -ر وج -ب-ة ال-عشس-اء
لزوجي الذي ما زال يعمل رغم Œازه سسن
الـ.““٦5
وأاضسافت ليلى سسيشسا‹ قائلة““ :اسستطعت أان
أابقى على هذه ا◊ال Ÿا يقارب الشسهرين
ولكن بعدها وجدت نفسسي مرغمة
ع - -ل - -ى ال- -ت- -ف- -ك ‘ Òح- -ل
ج-ذري ل-لخروج
م -ن ه-ذه

Á....كنها أأن تكون إأيجابية

ا◊ال -ة السس -ل -ب -ي -ة خ -اصس -ة وان اإلدارة السس -اب -ق -ة
رفضست عودتي إا ¤منصسبي ،وبعد شسد وجذب
وصسلت إا ¤السستثمار ‘ أاهم شسيء أاتقنه وهو
صسناعة ا◊لويات ،وبالفعل انطلقت ‘ صسناعة
Óع -راسض ،وب -ع-د فÎة ب-دأات أاع-ل-م
ا◊ل -وي -ات ل  -أ
ال -ف -ت -ي-ات سس-ر ال-ن-ج-اح ‘ ه-ذه ““الصس-ن-ع-ة““ ،ه-ذه
اÿطوة حولت تقاعدي عن العمل إا ¤ميÓد
ج -دي -د لشس -خصس -يـت -ي وب -ع-دم-ا ب-رعت ‘ ع-م-ل-ي
كسسكرتÒة‚ ،حت ‘ ›ال مغاير “اما هو
صس -ن -اع -ة ا◊ل -وي -ات وت -ع-ل-ي-م-ه-ا ،ب-ل أاصس-ب-ح اكÈ
ط-م-وح-ات-ي ف-ت-ح م-درسس-ة ل-ت-ع-ل-يم الطبخ ،وهكذا
اسستطعت أان أاحول التقاعد من إاحباط واكتئاب
إا ¤م -رح -ل -ة ج -دي -دة “ ⁄ن -ع -ن م -ن إان -ت -اج و⁄
–رمني الشسعور بأانني نافعة للمجتمع
الذي أاعيشض فيه““.

ألتقاعد ....أŸوت
ألبطيء
رزي - -ق - -ة ب - -ن زي- -دان 65
سش -ن-ة ،رف- -ضس- -ت أان –- -ال
ع -ل -ى ال -ت -ق -اع -د وفضس-لت
ال -ب -ق-اء ‘ م-نصس-ب-ه-ا
سسأالتها

““الشسعب““ عن السسبب فأاجابت «:ل أاريد أان أاحال
على التقاعد ألنني أارفضض أان أاحيا حياة فارغة
ب Óنشساط أاو حيوية ،فأانا امرأاة عانسض تعيشض مع
إاخ- -وت- -ه -ا ال -ث Ó-ث -ة وزوج -ات -ه -م ال Ó-ت -ي ي -ق -م -ن
ب-اŸسس-ت-ح-ي-ل م-ن أاج-ل إاغ-اظ-ت-ي وي-ت-ح-ي الفرصض
Ÿع -اي -رت -ي بـ«الـب -اي-رة““ ،وح-ت-ى أاب-ن-اءه-م ت-ع-ودوا
إاهانتي رغم أانني عمتهم من واجبهم احÎامي،
ورغم أانني أاصسرف راتبي على احتياجاتهم إال
أان- -ن -ي دائ -م -ا األرضض ال -ب -ور ‘ ن -ظ -ره -م ال -ت -ي
أاصسبحت عبئا على إاخوتها““ ،واسستطردت قائلة
«:ه-ذه ا◊ي-اة ال-ب-ائسس-ة ج-ع-ل-ت-ن-ي اق-ت-ن-ع بأانني ل
أاسساوي شسيئا بدون األجر الذي أاتقضساه كل شسهر
من اŸؤوسسسسة التي أاعمل
بها ،لذلك قدمت طلبا
إا ¤رئ -يسس -ي ال-ذي
ت -ف -ه -م ظ -رو‘
وواف - -ق ع- -ل- -ى
إابقائي ‘

اŸؤوسسسسة بصسيغة التقاعد ،وأا“نى أان يأاخذÊ
الله إا ¤جواره عند توقفي عن العمل ألنني لن
احتمل اŸعاملة السسيئة وأانا ‘ أارذل العمر““.
نصشÒة ب -ن شش -رق-ي  75سشنة ،م-ت-ق-اع-دة م-نذ
عشسر سسنوات تقريبا ،كانت تعمل كعاملة نظافة
‘ إاح- -دى اŸؤوسسسس- -ات ال -ع -م -وم -ي -ة ،ق -الت ع -ن
يومياتها بحسسرة شسديدة «:لو طاوعتني صسحتي
لبقيت أاعمل إا ¤السساعة التي أاحدثكم فيها ولكن
خانتني وخانت حاجياتي التي  ⁄ترحمني ،اليوم
انا أاعيشض اŸوت البطيء ،لزمت الفراشض منذ
ثÓث سسنوات تقريبا بسسبب الشسلل الذي أاصسابني
ب-ع-د وع-ك-ة صس-ح-ي-ة ك-انت ن-ت-ي-ج-ة مشس-اك-ل الفقر
وال-ع-وز ...،ا÷ل-ط-ة ال-دم-اغ-ي-ة ح-رم-ت-ني العيشض
بصسفة طبيعية ،ا◊اجة جعلت من تقاعدي عذابا
ب -أا” م -ع -ن -ى ال -ك -ل -م-ة ألن-ن-ي أاع-ي-ل أاب-ن-اء اب-ن-ت-ي
اŸتوفاة منذ عشسر سسنوات ،وابنتي اŸطلقة التي
أاصسبحت تعمل ‘ التنظيف مثلي “اما لتسستطيع
توف Òا◊اجيات اليومية لنا جميعا““ ،وأاضسافت

ك -ثÒا م -ا ت -ك -ون ن -ظ -رة اÛت-م-ع
السس-ل-ب-ي-ة ل-ل-م-ت-ق-اع-د السسبب الذي
يقف وراء اعتبار هذه اŸرحلة من
ا◊ياة موتا بطيئا أاو الدخول ‘
خ -ان -ة ال -ت -ه -م -يشض أاو –ت صس -ف -ة
““النكرة““ على اعتبار أان اŸتقاعد
عاطل عن العمل ،ولكن للمرأاة ‘
األم -ر وه -ذه ن -ظ -رة أاخ -رى ألن -ه-ا
ت -ع -تÈه ال-ل-ت-ف-رغ إا ¤الل-ت-زام-ات ال-ع-ائ-ل-ي-ة ال-ت-ي
أاهملتها لسسنوات طويلة ،ولكن التغ Òوا◊راك
الجتماعي جعل اŸراة اŸسسنة غ Òمعنية بادارة
اŸنزل و لول األجر الذي تتقاضساه لعتÈت عبئا
ث -ق-ي Ó-ع-ل-ى األب-ن-اء ال-ذي-ن ي-ن-زوون –ت م-ظ-ل-ة
أاسس -رت -ه -م الصس -غÒة ،ل -ذلك ن -راه -ا “ر ب -ح-ال-ة
نفسسية سسيئة عند التقاعد ،وما هي إال مرحلة
خوف من نظرة اÛتمع وما يتبعها من قول
ومشس - -اع - -ر ق- -د “ي- -ل إا ¤الشس- -ف- -ق- -ة والح- -راج
والسستغناء والتخلي عن اŸتقاعد.
فهي تعيشض حالة نفسسية متوترة عند بلوغها سسن
الياسض وعند انهاءها لتلك اŸراة Œد نفسسها
ﬁالة على التقاعد ما يجعلها تقتنع بغيالها
الجتماعي ولكن عليها أان تدرك أانها مرحلة
من العمر و لكل واحدة ايجابياتها ،والتقاعد عن
العمل هو ‘ ا◊قيقة انتقال من مرحلة إا¤
أاخرى من العطاء والعمل ،إاذ ل تتوقف حياة
النسسان عند بلوغه سسن التقاعد.

 ٪ ١ ٤ن س س ب ة ا لأ م ي ة ‘
ا÷زائر ‘ 20١5
لمية ‘ ا÷زائر إا 2015 ‘ ٪ 14 ¤بعدما كانت تراوح
تقلصشت نسشبة ا أ
الـ 1998 ‘ ٪ 31.6ما يعكسس ا÷هود اŸبذولة من طرف الدولة من أاجل
لن العلم هو أاول طريق التقدم.
بلوغ نسشبة صشفر أامي ‘ ا÷زائر ،أ
و‘ هذا السشياق سشطرت جمعية ““إاقرا““ برنامج –سشيسشي واسشع عÈ
لب-راز سشÒورة
لم-ي-ة إ
الÎاب ال -وط -ن -ي Ÿن -اسش -ب -ة ال-ي-وم ال-ع-رب-ي Ùو ا أ
لخ،Ò
لنها ‘ منعرجها ا أ
لمية من قبل القطاع اŸعني أ
عملية ﬁو ا أ
وكششفت ‘ بيان لها تلقت ““الششعب““ نسشخة عنه أانها سشاهمت ‘ –رير
أاك Ìمن مليون و 700أالف أامي من عبودية ا÷هل من بينهم أاكÌ
من مليون و500الف امرأاة.
لمية ““اقرأا““ والششبكة العربية
كما –ي ا÷معية ا÷زائرية Ùو ا أ
لم-ي-ة وت-ع-ل-ي-م ال-ك-ب-ار ال-ت-ي تÎأاسش-ه-ما عائششة مباركي مع
Ùو ا أ
كافة اŸنظمات وا÷معيات العربية اŸهتمة لهذا اŸيدان عÈ
جميع مكاتبها القاعدية بأابواب مفتوحة ومعارضس.
لمية الذي
وللتذك Òفإان يوم  8جانفي هو اليوم العربي Ùو ا أ
لم -ي -ة
” ف- -ي- -ه انشش- -اء ا÷ه- -از ال- -ع- -رب -ي Ùو ا أ
وتعليم الكبار عام .1966

‹hO

السسبت  0٩جانفي  201٦م
اŸوافق لـ  2٨ربيع اأ’ول  14٣٧هـ

إأعادة فتح ألسسفارة ألصسحرأوية ‘ بنما

نداءات إلرسسال مراقب Úدولي Úللوقوف على النتهاكات اŸغربية

ب- -حث أŸنسس- -ق ألصس- -ح -رأوي م -ع
ب -ع -ث -ة «أŸي -ن -ورسس-و» أﬁم-د خ-دأد
أÿم -يسص ب -ج -ن -ي -ف م -ع زي -د رع-د
أ◊سس ÚأŸف -وضص ألسس -ام -ي ◊ق -وق
’· أŸت-ح-دة ،وضس-عية
’نسس-ان ب-ا أ
أ إ
ح- - - -ق- - - -وق أ’نسس - - -ان ‘ أŸن - - -اط - - -ق
ألصس - -ح - -رأوي - -ة أÙت- -ل- -ة .وع- -م- -ل
’ط- -ار
أŸف - -وضص ألسس- -ام- -ي ‘ ه- -ذأ أ إ
’من ألدو‹،
طبقا للوأئح ›لسص أ أ
وأن -ط -لق -ا م -ن وضس-ع-ي-ة ألصس-ح-رأء
أل-غ-رب-ي-ة ب-اع-ت-ب-اره إأق-ل-يما خاضسعا
لتصسفية أ’سستعمار.
شس - - - -دد أاﬁم- - - -د خ- - - -داد اŸنسس- - - -ق
الصسحراوي مع اŸينورسسو (بعثة ا’·
اŸتحدة لتنظيم ا’سستفتاء ‘ الصسحراء
ال -غ -رب -ي -ة) ،ع -ل -ى أان ال -زي -ارة ال -ت -ق-ن-ي-ة
للمفوضسية السسامية إا ¤اŸنطقة و»لو
كانت مهمة ’Áكن أان تشسكل مراقبة
دائ-م-ة ومسس-ت-ق-ل-ة ◊ق-وق اإ’نسس-ان ال-ت-ي
يتع Úعلى بعثة اŸينورسسو اŸوجودة ‘
اإ’ق -ل -ي -م ال-ق-ي-ان ب-ه-ا» ،حسس-ب-م-ا أاوردت-ه
وكالة ا’نباء الصسحراوية .
ودعا خداد ‘ ذات السسياق ،اŸفوضس
السسامي إا ¤التدخل من أاجل ضسمان فتح

اŸن- -ط- -ق- -ة أام- -ام اŸراق- -ب Úال- -دول -يÚ
خ - -اصس - -ة م- -اورد ‘ ت- -وصس- -ي- -ة الŸÈان
اأ’وروبي ديسسم ÈاŸاضسيÃ ،ا ‘ ذلك
إاطÓق سسراح كافة اŸعتقل ÚالسسياسسيÚ
الصس-ح-راوي Úخ-اصس-ة ›م-وع-ة «اك-دË
ازيك».
وج-رى ال-ل-ق-اء ب-حضس-ور ‡ث-ل-ة ج-ب-هة
ال -ب -ول -ي -زاري -و بسس -ويسس -را أام -ي -م -ة ع -ب-د
السسÓم.
يذكر ان العديد من اŸنظمات غÒ
ا◊ك -وم -ي -ة م -ن ب -ي-ن-ه-ا م-ن-ظ-م-ة ال-ع-ف-و
ال-دول-ي-ة واŸن-ظ-م-ة ا◊ق-وق-ي-ة (ه-يومن
راي -تسس ووتشس) ق -د سس -ج -لت ان-ت-ه-اك-ات
صس -ارخ -ة ◊ق -وق ا’نسس -ان ‘ اŸن-اط-ق
الصس - - -ح - - -راوي - - -ة اÙت - - -ل- - -ة ‘ ،ظ- - -ل
اسس-ت-م-راراŸغ-رب ‘ سس-ي-اسستها القمعية
القائمة على Œاهل حقوق الصسحراويÚ
خاصسة اŸعتقل Úالسسياسسي ,Úو التعامل
معهم بأاقصسى درجات الظلم والتعسسف،
‘ خرق واضسح إ’تفاقية جنيف الرابعة.
ون -ق -لت ت -ق -اري -ر ح -ق -وق-ي-ة اأ’وضس-اع
اŸزري- -ة ال- -ت- -ي ي -ع -يشس -ه -ا اŸع -ت -ق -ل -ون
السس-ي-اسس-ي-ون الصس-ح-راوي-ون ‘ السس-جون
اŸغ-رب-ي-ة م-ع اسس-ت-م-رار ال-ت-عذيب وسسوء

اŸعاملة وعدم “كينهم من حقهم ‘
العÓج ‡ا أادى إا ¤وفاة  214معتقÓ
من بينهم حقوقيون بارزون.
م -ن ن -اح -ي -ة ث -ان-ي-ة ،أاع-ي-د اÿم-يسس،
إاف -ت -ت -اح سس -ف -ارة ا÷م -ه -وري -ة ال -ع-رب-ي-ة
الصسحراوية بدولة بنما.
وب -اشس -ر «السس -ي-د أاع-ل-ي ﬁم-ود أامسس
ع-م-ل-ه ب-ج-م-ه-وري-ة ب-ن-م-ا بصس-ف-ته سسفÒا
م- -ف- -وضس- -ا ف- -وق ال -ع -ادة ل -ل -ج -م -ه -وري -ة
الصسحراوية لدى جمهورية بنما».
وت -ع -ت Èج -م -ه -وري -ة ب -ن -م -ا أاول دول -ة
ت -عÎف ب -ا÷م -ه -وري -ة الصس -ح -رواي-ة ‘
أام-ري-ك-ا الÓ-ت-ي-ن-ي-ة ،وت-رب-ط-ه-ا عÓ-ق-ات
عÓ- -ق- -ات صس- -داق -ة وتضس -ام -ن وت -ع -اون
تاريخية با÷مهورية الصسحراوية “تد
لعقود.
وتعد الصسحراء الغربية آاخر مسستعمرة
‘ إافريقيا يحتلها اŸغرب منذ .1٩٧٥
وقد أادرجت الصسحراء الغربية منذ
 ‘ 1٩٦٦قائمة اأ’راضسي غ ÒاŸسستقلة
وبالتا‹ فهي معنية بتطبيق الÓئحة
 ·ÓاŸتحدة
 1٥14للجمعية العامة ل أ
اŸتضسمنة اإ’عÓن عن منح ا’سستقÓل
للبلدان والشسعوب اŸسستعمرة.

السسويد Œدد دعمها لتقرير اŸصسÒ
أك- - -د أ◊زب أل- - -دÁق- - -رأط - -ي
أ’ج- -ت- -م- -اع- -ي أ◊اك- -م ‘ ألسس- -وي- -د
دعمه «ألقوي» للشسعب ألصسحرأوي ‘
نضساله من أجل تقرير مصسÒه.
وذكر ا◊زب الدÁقراطي ا’جتماعي
 ‘ رسس -ال -ة ت -ه -ن-ئ-ة ب-عث ب-ه-ا ا ¤ج-ب-ه-ةالبوليزاريو Ãناسسبة ‚اح اŸؤو“ر الرابع
عشسر للبوليزاريو الذي انعقد مؤوخرا -
«دعمه القوي لنضسال الشسعب الصسحراوي
م -ن أاج -ل ح -ري -ت -ه وق -ي -ام دول -ة مسس-ت-ق-ل-ة
دÁقراطية ‘ الصسحراء الغربية» مدينا
«بشس-دة اسس-ت-م-رار اح-تÓ-ل اŸغ-رب» ل-ه-ذا
البلد اإ’فريقي.

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

وأاك -د ا◊زب «م-واصس-ل-ة دع-م-ه ل-نضس-ال
الشس -عب الصس -ح -راوي ’سسÎج -اع ح -ق-وق-ه
اŸشسروعة» ،معÈا عن «ارتياحه Ÿسستوى
العÓقات التاريخية التي تربطه مع جبهة
البوليزاريو» و›ددا عزمه على مواصسلة
التعاون والتنسسيق اŸشسÎك.
ويأاتي موقف ا◊زب السسويدي ‘ وقت
يسستعد فيه الŸÈان السسويدي Ÿناقشسة
قضسية ا’عÎاف بالدولة الصسحراوية,
وم-ن-ح ال-ت-م-ث-ي-لية الصسحراوية باسستوكهو⁄
صسفة الدبلوماسسية.
كما يأاتي اŸوقف ‘ وقت تضسع فيه
ا◊كومة اللمسسات اأ’خÒة لتقرير حول

سس- -ي -اسس -ت -ه -ا اÿارج -ي -ة ح -ول الصس -ح -راء
’عÓ-ن ع-ن-ه
الغرب--ي--ة ،م--ن اŸن-ت-ظ-ر ا إ
شسهر مارسس اŸقبل.
يذكر ان الŸÈان السسويدي كان
قد تبنى منذ عام  2012قرارا يدعو
’عÎاف
ا◊كومة السسويدية إا ¤ا إ
بالصسحراء الغربية كدولة مسستقلة.
وكان الŸÈا Êالسسويدي جون بوزر
قد أاكد ‘  4نوفم 2014 Èأانه قد
ح--ان ال-وقت ل-ي-عÎف ب-ل-ده ب-دول-ة
الصس--ح--راء ال--غ--رب--ي--ة ب--ع--د اعÎاف--ه
رسس---م---ي---ا ب---دول---ة ف---لسس---ط ÚخÓ--ل
’سسبوع الفارط .
اأ

إادانة دولية للتفج Òالذي اسستهدف معسسكرا
لتدريب الشسرطة شسرق طرابلسس

أك-د أŸم-ثل
أÿاصص
لم Úأل -ع -ام
ل -أ
ل·
ل أ
أŸتحدة
ورئ-يسص ب-ع-ثة
’· أŸتحدة
أ أ
للدعم ‘ ليبيا
م -ارت-ن ك-وب-ل-ر
أن ل - -ي - -ب- -ي- -ا ’
–ت-مل ألبقاء
م- -ن- -قسس- -م -ة ‘
موأجهة
’رهاب.
أ إ
ن-ق-ل اŸوقع
ال-رسس-م-ي ل-ب-ع-ث-ة
اأ’· اŸت - -ح - -دة ع - -ل- -ى ا’نÎنت ،اأمسس،
ا÷معة عن كوبلر إادانته بشسدة ا’عتداء
اإ’ره -اب -ي ال -دم -وي ‘ زل-ي Ïوق-ال ب-ه-ذا
الشس- -أان « ل- -ق- -د صس -دمت ب -ه -ذا ا’ع -ت -داء
اإ’رهابي الشسنيع الذي يب Úمرة اأخرى
ا◊اج -ة إا– ¤ق -ي -ق ت -ق -دم سس -ري -ع ن -ح-و
تشس-ك-ي-ل ح-ك-وم-ة ال-وف-اق ال-وط-ني وتفعيل
قوات اأ’من الليبية وإاعادة بنائها».
وأاشسار كوبلر إا ¤قيام اأ’· اŸتحدة
بالتشساور مع السسلطات الصسحية اÙلية
لضسمان توفر اإ’مدادات الطبية اŸطلوب
لعÓج الضسحايا.
Óم Úال -ع -ام
وحث اŸم- -ث- -ل اÿاصس ل - -أ
 ·ÓاŸت -ح -دة ال -ل-ي-ب-ي Úع-ل-ى «ت-ن-ح-ي-ة
ل -أ
خÓفاتهم جانبا وا’–اد Ÿواجهة آافة
اإ’رهاب» قائ« Óيأاتي هذا ا’عتداء ‘
وقت م -ا ي -زال ف -ي -ه ال -ق -ت -ال دائ -را ح -ول
اŸنشسآات النفطية ‘ السسدرة ولن تتحمل
ل-ي-ب-ي-ا ال-ب-ق-اء م-ن-قسس-م-ة ‘ م-واج-ه-ة ه-ذا
التهديد اإ’رهابي اÿط.»Ò
ون- -ق- -لت وسس -ائ -ل اإ’ع Ó-م أان ت -ن -ظ -ي -م
«داعشس»ا’ره- - -اب- - -ي ت- - -ب - -ن - -ى اÿم - -يسس
مسس- -ؤوول- -ي- -ت- -ه ع -ن ال -ه -ج -وم ا’ن -ت -ح -اري
مسس -ت -ه -دف-ا م-عسس-ك-ر ت-دريب الشس-رط-ة ‘
مدينة زلي 1٥0( Ïكلم) شسرق طرابلسس،
وخلف الهجوم سسقوط أاك Ìمن  ٥0قتيÓ
واصسابة أاك Ìمن  1٥0بجروح.
وق- -د دعت ف- -رنسس- -ا واي- -ط -ال -ي -ا ك -اف -ة
اأ’طراف الليبية للتحرك السسريع لتشسكيل
ح-ك-وم-ة وح-دة وط-ن-ي-ة ت-ك-ون ق-ادرة ع-لى
مكافحة ظاهرة اإ’رهاب التي إاسستهدفت
اÿميسس من جديد ثكنة ◊رسس ا◊دود
‘ مدينة زلي. Ï
وق - -ال اŸت- -ح- -دث ب- -إاسس- -م اÿارج- -ي- -ة
الفرنسسية رومان نادال ،اإن بÓده تدعو
ك -اف -ة اأ’ط -راف ال -ل -ي -ب -ي -ة اإ« ¤ال-ت-ح-رك
سس -ري -ع -ا ل-تشس-ك-ي-ل ح-ك-وم-ة وح-دة وط-ن-ي-ة
برئاسسة فايز السسراج الذي سسيكون شسريك
اÛتمع الدو‹ ‘ مكافحة اإ’رهاب «.
وكانت سسيارة إاطفاء يقودها ›هول
قد اقتحمت سساحة للتدريب اأثناء تواجد
ما يقرب من  ٥00متدرب تابع Úأ’حد
اأ’جهزة اأ’منية باŸدينة ،قبل أان تنفجر

إاعÓن عن عدم جدوى
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وسس -ط اŸت -درب Úل -ت -ح -دث «دوي -ا ك-بÒا»
سس -م -ع ‘ ك -ل اأرج -اء اŸدي -ن -ة ,أاع -ق -ب-ه-ا
اأعمدة دخان كثيفة.
 ·ÓاŸتحدة
بدوره اأدان اأ’م Úالعام ل أ
الهجوم اإ’رهابي اŸميت ‘ مدينة زليÏ
،كما ادان اأ’م Úالعام أايضسا الهجمات
ال -ت -ي يشس-ن-ه-ا ت-ن-ظ-ي-م ال-دول-ة ا’سسÓ-م-ي-ة
ا’ره-اب-ي (داعشس) ع-ل-ى م-نشس-آات ن-ف-طية
بالقرب على ميناء السسدرة بوسسط ليبيا.
واأع- - - -رب ع- - - -ن اأسس- - - -ف- - - -ه إازاء ﬁاو’ت
ا’رهابي Úحرمان الشسعب الليبي من هذه
اŸوارد الطبيعية.
واأشسار اإ ¤اأن «هذه اأ’عمال اإ’جرامية
ت -ع -د Ãث -اب -ة ت -ذك Òق -وى Ãدى ضس -رورة
تطبيق ا’تفاق السسياسسي الليبي وتشسكيل
حكومة وفاق وطني .وتعد الوحدة أافضسل
Óرهاب
سسبيل بالنسسبة للليبي Úللتصسدى ل إ
بجميع أاشسكاله».
وج- -دد اأ’م Úال- -ع- -ام دع- -وت -ه ÷م -ي -ع
الÓعب Úالسسياسسي Úواأ’مني Úإا ¤تهيئة
م -ن -اخ ب -ن -اء ل -ل -ح -ك -وم -ة ل -ك -ي تسس -ت -أان -ف
مسسؤوولياتها.

موغريني تلتقي اÛلسس الرئاسسي

ال- -ت- -قت اŸم -ث -ل -ة ال -ع -ل -ي -ا ل -لسس -ي -اسس -ة
اÿارج- -ي- -ة واأ’م -ن ‘ ا’–اد اأ’وروب -ي
ف -ي -دي -ري-ك-ا م-وغÒي-ن-ي أامسس م-ع أاعضس-اء
اÛلسس ال - -رئ- -اسس- -ي ◊ك- -وم- -ة ال- -وف- -اق
الوطني الليبية ‘ تونسس حسسب ما اعنلت
بعثة ا’–اد اأ’وروبي ‘ ليبيا
وق - -الت ب - -ع - -ث- -ة ا’–اد ا’وروب- -ي ،أان
م-وغÒي-ن-ي سس-ت-ج-ت-م-ع ب-ع-د لقاء اÛلسس
ال- - -رئ- - -اسس - -ي م - -ع اŸشس - -ارك ‘ Úا◊وار
السسياسسي الليبي ،وكذلك مع رئيسس بعثة
اأ’· اŸت -ح -دة ل -ل -دع-م ‘ ل-ي-ب-ي-ا م-ارت-ن
كوبلر.
واأشسار بيان البعثة أان موغÒيني سستبدأا
ال -ع -م -ل م -ع اÛلسس ال -رئ -اسس-ي ‘ إاط-ار
ال - -دع - -م اŸق- -دم م- -ن ا’–اد اأ’وروب- -ي
◊كومة الوفاق الوطني وللشسعب الليبي،
ب- -ع- -د فÎة وج -ي -زة م -ن ت -وق -ي -ع ا’ت -ف -اق
السسياسسي.

تعزية
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كوبلر يح ّ
’رهاب
ث ألليبي Úعلى ألوحدة Ÿوأجهة أ إ

’‚از
أŸؤوسسسسة ألعمومية أ’قتصسادية إ
وتسسي Òأسسوأق أ÷ملة

ت -ع-ل-م اŸؤوسسسس-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ا’ق-تصس-ادي-ة م-اق-رو
( )MAGROSشسركة ذات أاسسهم كافة اŸتعاهدين
الذين شساركوا ‘ اŸناقصسة الوطنية اÙدودة رقم
 / ٣٣م د إا  201٥ /و /٣4م د إا201٥ /اŸتعلقة بإا‚از
البنايات اŸلحقة منطقة رقم  01وŸ ،02شسروع سسوق
ا÷ملة للخضسر والفواكه بع Úالبيضساء و’ية ورقلة.
واŸنشس -ور ‘ ا÷رائ -د ال -ي-وم-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة الشس-عب
واÛاهد بتاريخ 201٥ / 12 / 12
أان هات Úاأ’خÒت Úغ› Òديت.Ú
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ANEP GRATUIT

تلقى معا‹ وزير اÛاهدين السسيد ألطيب زيتو ،Êببالغ
ا◊زن واأ’سس- -ى ن -ب -أا وف -اة اŸغ -ف -ور ل -ه اÛاه -د اŸرح -وم
إأبرأهيم شسرقي عن عمر ناهز  ٩4عاما.
ولد الفقيد خÓل  1٩22بع Úاÿضسرة و’ية اŸسسيلة ،وهو
من الرعيل اأ’ول ‘ ا◊ركة الوطنية ضسد ا’حتÓل وكان
عضسوا ‘ اŸنظمة اÿاصسة قبل أان يلتحق بصسفوف الثورة
التحريرية  ،1٩٥4أالقي عليه القبضس سسنة  1٩٥٧من طرف
السسلطات الفرنسسية ليعّذب ويسسجن إا ¤غاية ا’سستقÓل،
الفقيد أاظهر كفاءة وتفانياً كبÒين‡ ،ا أاكسسبه احÎام وثقة
العديد من القادة وإاخوانه الشسهداء واÛاهدين.
وبقي اŸرحوم ﬂلصسا لرسسالة الشسهداء إا ¤أان وافاه اأ’جل
مسساء يوم اأ’ربعاء  0٦جانفي  201٦باŸسستشسفى العسسكري
«ع Úال -ن -ع-ج-ة» ،ب-ع-د ح-ي-اة م-ل-ي-ئ-ة ب-ال-تضس-ح-ي-ات واŸواق-ف
النبيلة.
وأامام هذا اŸصساب ا÷لل ،يتوجه معا‹ وزير اÛاهدين
إا ¤أاسسرة الفقيد وإا ¤رفاقه ‘ ا÷هاد ،بأاصسدق التعازي
وأاخلصس اŸواسساة ،سسائ ÓاŸو ¤جلت قدرته أان يتغّمد روح
الفقيد بواسسع الرحمة والرضسوان ويسسكنه فراديسس ا÷نان
مع عباده الذين أانعم عليهم من النبّي Úوالصسّديق Úوالشسهداء
والصسا◊ Úوح ُسسن أاولئك رفيقا وأان يلهم أاهله ورفاقه جميل
الصس Èوالسسلوان.
{z¿ƒ©LGQ ¬«dGE ÉfqGEh ¬∏d ÉfqGE
ألشسعب 2016/01/09

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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السسبت  09جانفي  2016م
اŸوافق لـ  28ربيع األول  1437هـ

يشسمل مواجهة “ّدد تنظيم «داعشض» الدموي ‘ ليبيا

«أأفريكوم» تكششف عن ﬂطط Ÿكافحة
لرهاب ‘ إأفريقيا Ÿدة خمسض سشنوأت
أ إ

ا
لعا
⁄

كشس -فت ال-ق-ي-ادة ال-عسس-ك-ري-ة
لمريكية ‘ إافريقيا «أافريكوم» عن
ا أ
ﬂط-ط ع-م-ل م-دت-ه خ-مسض سس-ن-وات
ي- -ه- -دف إا ¤تشس- -دي- -د اÿن -اق ع -ل -ى
ا÷م -اع -ات الره -اب -ي -ة ‘ اف -ري -ق-ي-ا
سسيما ‘ ليبيا حيث ينشسط أاك Ìمن
 3.500ع- -نصس -ر ل -ت -ن -ظ -ي -م داعشض
الره- -اب- -ي ،حسس- -ب- -م -ا أاع -ل -نت ع -ن -ه
لمريكية.
لربعاء وزارة الدفاع ا أ
ا أ
سس - -ي - -ق - -وم ﬂط - -ط ال - -ع - -م - -ل ع - -ل - -ى
السسÎاتيجية التي ” تبنيها خÓل سسنة
 2015من قبل ا÷Ôال دافيد م.رودريغاز
قائد أافريكوم وسسيتضسمن خمسسة أاهداف
أاسساسسية خاصسة برفع التحديات األمنية
‘ القارة الفريقية حسسبما أاكده ا÷Ôال
جوزيف ف.دانفورد قائد أاركان ا÷يشض
األمريكي ‘ وثيقة نشسرتها وزارو الدفاع
األمريكية.
وم - -ن ب Úاأله - -داف األول - -وي - -ة ال- -ت- -ي
حددتها أافريكوم التحكم ‘ انتشسار «بوكو
ح- -رام «الره- -اب- -ي- -ة ‘ غ- -رب اف -ري -ق -ي -ا
والقضساء على جماعة الشسباب الرهابية
‘ الصسومال من خÓل تعزيز جهود بعثة
ال–اد الف - - -ري - - -ق - - -ي ◊ف- - -ظ السسÓ- - -م
«أاميسسكوم».
وحسسب األرق -ام ال -ت -ي ق -دم -ت -ه-ا وزارة

ال-دف-اع األم-ري-ك-ي-ة ‘ ال-وث-ي-ق-ة ف-ان ل-يبيا
التي تعد نحو  3500ارهابي من تنظيم
«داعشض « “ثل –ديا حقيقيا بالنسسبة
ألفريكوم.
وت-ت-م-ث-ل اŸه-م-ة ال-ع-اج-لة ألفريكوم ‘
منع «داعشض «من السستحواذ على اأراضسي
جديدة ‘ ليبيا حيث ‚حت ‘ اقامة
شسبكة وتوسسيع عملياتها إا ¤غاية تونسض
‘ غياب حكومة مركزية قوية قادرة على
افشسال ﬂططاتها.
وق - -د ح - -اولت ج - -م- -اع- -ات اره- -اب- -ي- -ة
النضسمام إا ¤تنظيم داعشض إال أان هذا
األخ Òلديه شسروطه حيث رفضض طلب
ا◊ركة الرهابية الشسباب.
وي -ت -ع -ل -ق األم -ر أايضس -ا ب-ه-دف Úه-امÚ
ه- -م- -ا :ال- -قضس- -اء ع- -ل- -ى ال -نشس -اط -ات غÒ
القانونية ‘ اÿليج و غينيا و ‘ افريقيا
الوسسطى وبناء شسراكات مع بعثات حفظ
السسÓم ‘ القارة.
وحسسب وزارة ال -دف -اع األم-ري-ك-ي-ة ف-ان
اف -ري -ك -وم ال -ت -ي ت -ت-خ-ذ م-ق-را ل-ه-ا ح-ال-ي-ا
بشستوتغارت ‘ أاŸانيا ل تزال تبحث عن
قاعدة عسسكرية ‘ إافريقيا.
وقد تكونت جبهة رفضض ‘ افريقيا
م - -ن- -ذ اعÓ- -ن واشس- -ن- -ط- -ن ‘  2007عن
ﬂط- -ط- -ه- -ا ال- -رام -ي إا ¤انشس -اء ق -اع -دة

أختطاف سشويسشرية ‘ “بكتو

عÈ

^ باماكو :قام إارهابيون بخطف
م- -واط -ن -ة سس -ويسس -ري -ة ل -ي -ل -ة اÿم -يسض إا¤
ا÷معة ‘ “بكتو بشسمال غرب ما‹ ،حيث
كانت تقيم منذ عدة سسنوات.
وقال مسسؤوول ﬁلي ‘ “بكتو إان «إارهابيÚ
قاموا ليلة اÿميسض بخطف بياتريسض التي سسبق
وأان تعرضست لÓختطاف ‘ أافريل  2012ثم
أاطلق سسراحها بفضسل وسساطة قامت بها بوركينا
فاسسو».
ول يزال تنظيم القاعدة ‘ بÓد اŸغرب
اإلرهابي يحتجز رهينت Úخطفهما ‘ “بكتو
عام  2011وهما جنوب إافريقي وسسويدي.

مششاركة أŸعارضشة ‘ وضشع ألدسشتور
^ أانقرة :قال رئيسض الŸÈان الÎكي،
إاسسماعيل كهرمان ،أامسض إانه يأامل ويعتقد أان
ك - -ل األح - -زاب Ãا ف - -ي - -ه - -ا ح - -زب الشس - -ع- -وب
Óك -راد ،سس -تشس-ارك ‘
ال -دÁق -رط -ي اŸوا‹ ل  -أ
ال -ل -ج -ن -ة الŸÈان -ي -ة اŸك -ل -ف -ة ب -وضس-ع مسس-ودة
الدسستور ا÷ديد.
ووضسع حزب العدالة والتنمية ا◊اكم الذي
شس- - -ارك ال- - -رئ- - -يسض رجب ط - -يب أاردوغ - -ان ‘
تأاسسيسسه ،مسسأالة وضسع دسستور جديد للبÓد على
رأاسض أاول- -وي- -ات- -ه م- -ن- -ذ ف -وزه ‘ الن -ت -خ -اب -ات

16923

لمن قصسف سسفارتها باليمن
إايران تنوي إابÓغ ›لسض ا أ

ألتحالف ألعربي وأÿارجية أليمنية ينفيان

ذك - - -ر ن- - -ائب وزي- - -ر اÿارج- - -ي- - -ة
ليرا ،Êحسس Úأام Òعبد اللهيان،
ا إ
ي - -وم اÿم - -يسض أان إاي - -ران سس- -ت- -ب- -ل- -غ
لم- - -ن ال- - -دو‹ ب- - -إاصس- - -اب- - -ة
›لسض ا أ
سس -ف -ارت -ه -ا ‘ صس -ن -ع -اء ج-راء ضس-رب-ة
جوية سسعودية ..
ولسس - - - - -وء ا◊ظ أاصس - - - - -يب أاح - - - - -د
ا◊راسض ب -ج -روح خ-طÒة  ،وأاضس-اف
اللهيان «أان السسعودية مسسؤوولة عن
أام- -ن دب- -ل- -وم- -اسس -ي -ي -ن -ا وسس -ف -ارت -ن -ا»،
واتهمت إايران بأانها قصسفت السسفارة
ع - -م - -دا وق - -ررت م - -ن - -ع دخ - -ول ك- -ل
اŸن- - -ت- - -ج- - -ات السس- - -ع - -ودي - -ة ،غ Òأان
ال-ت-ح-ال-ف السس-ع-ودي واليمن ينفيان
وهو ماصسّعد التوتر ب Úالبلدين.

ô°UÉf /¢S

عسس -ك -ري -ة ل -ق -وات -ه-ا ‘ ال-ق-ارة .ورفضست
العديد من الدول بصسريح العبارة احتضسان
هذه القاعدة العسسكرية معربة أانه غÒ
مرحب بالوليات اŸتحدة.
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اتهمت إايران التحالف بقيادة السسعودية
بضس-رب سس-ف-ارت-ه-ا ي-وم األرب-ع-اء بطائرات
حربية وهو ما صسّعد التوتر ب Úالبلدين،
غ Òأان التحالف العربي بقيادة السسعودية
واÿارج -ي -ة ال-ي-م-ن-ي-ة ي-ن-ف-ي-ان اسس-ت-ه-داف
السسفارة أاو ﬁيطها بأاي غارة ‘ بيان لها
وت -أاك -د ل -ق -ي -ادة ال-ت-ح-ال-ف سسÓ-م-ة م-ب-ن-ى
Óضسرار.
السسفارة وعدم تعرضسه ل أ
وأاضس -اف ب -ي -ان ال -ت -ح -ال -ف «ت-ود ق-ي-ادة
التحالف تنبيه جميع البعثات ‘ صسنعاء
على ضسرورة عدم إاتاحة الفرصسة لعناصسر
اŸيليشسيا باسستخدام مبا Êالبعثة العاملة
أاو التي أاخليت ‘ أاي عمل عسسكري ،ألن

Óع-راف
ذلك ي -ع -د ﬂال -ف -ة وان -ت -ه -اك -ا ل -أ
واŸواث -ي -ق ال -دول -ي-ة وي-ع-رضض اŸواط-نÚ
و‡تلكاتهم للخطر.
كما نفت من جهتها اÿارجية اليمنية
ت-عّ-رضض السس-ف-ارة اإلي-ران-ي-ة لÓ-سس-ت-ه-داف
والقصسف ،وحّملت اŸسسؤوولية Ÿيليشسيات
ا◊وثي وعلي عبد الله صسالح مسسؤوولية
ح -م -اي -ة م -ب -ا Êال -ب -ع-ث-ات ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة
واŸنظمات الدولية.
وق -د اأع -ربت ال -ع -دي -د م -ن ال -دول ع-ن
أاسسفها وقلقها العميق إازاء التوتر القائم
ب Úالسس -ع -ودي -ة واي -ران وال-ذي ت-وسس-ع إا¤
ح-ل-ف-ائ-ه-م-ا وم-ن-ه-م ب-اكسس-ت-ان ال-تي أاعرب
رئ- -يسض وزرائ- -ه- -ا «ن- -واز شس -ري -ف» ل -وزي -ر
اÿارجية السسعودي «عادل ا÷ب »Òعن
اأسسفه Ãرارة لوصسول العÓقات السسعودية
اإليرانية إا ¤درجة عالية من التوتر.

اÛر يطلب أاوروبا بإاقامة سسياج لوقف الهجرة

مفوضض دو‹ يناششد أŸانيا إأبقاء حدودها مفتوحه أمام ألÓجئÚ
ناشسد اŸفوضض السسامي لشسؤوون الÓجئÚ
ل· اŸتحدة ا÷ديد فيليبو جراند أاŸانيا
با أ
بإابقاء حدودها مفتوحة أامام الÓجئ.Ú
وق -ال اŸف -وضض السس-ام-ي ل-لصس-ح-ف-ي ‘ Úج-ن-ي-ف
«نعلم أان ا◊كومة يقع عليها الكث Òمن الضسغوط
ونهنئ انفتاح اŸسستشسارة األŸانية ا‚ي ÓمÒكل
بشسأان اسستقبال األشسخاصض القادم ،Úعلى األقل،
من دول تعا Êمن ا◊رب» وهو األمر الذي حاولت
مÒكل دوما أان تقدم مÈرات حول موقفها فيما
يخصض األبواب اŸفتوحة بشسأان الهجرة ردا على
ان- -ت -ق -ادات ل -ه -ا م -ن الشس -عب الŸان -ى وم -ن داخ -ل
ائتÓفها ايضسا.
وق -ال أان سس -ي -اسس -ات مسس -تشس -ارة أاŸان -ي -ا أا‚ي Ó-
مÒكل بشسأان الهجرة تعد مثال لبقية أاوروبا والعا.⁄
هذا وطالب رئيسض وزراء اÛر أاوروبا بإاقامة
سسياج لوقف الهجرة.

الŸÈانية ‘ نوفم.È

أعتقال  7إأرهابي ÚباŸغرب
^ الرباط  :قال اŸغرب أامسض إان قوات
األمن اعتقلت سسبعة لÓشستباه ‘ أانهم إارهابيون
على صسلة بتنظيم الدولة اإلسسÓمية الدموي من
بينهم زعيم اÛموعة.
وتعتقد ا◊كومة اŸغربية ان  2000مغربي
ي -ح -ارب -ون ‘ صس -ف -وف ج -م-اع-ات اره-اب-ي-ة ‘
سسوريا والعراق .وعاد نحو  220إا ¤اŸغرب
ووضسعوا ‘ السسجون بينما قتل  286شسخصسا.

مسشأالة رحيل أألسشد غ Òمطروحة
^ م -وسس -ك -و :أاك -د ن -ائب وزي -ر اÿارج -ي-ة
ال-روسس-ي واŸب-ع-وث اÿاصض ل-ل-رئ-يسض ال-روسس-ي
إا ¤الشسرق األوسسط ميخائيل بوجدانوف ،أان
مسسأالة رحيل الرئيسض السسوري بشسار األسسد عن
سسدة ا◊كم ‘ مارسض  ⁄ 2017تطرح ‘ إاطار
اج-ت-م-اع-ات أاعضس-اء اÛم-وع-ة ال-دول-ي-ة لدعم
سسوريا ‘ اجتماعات جنيف اŸرتقبة.
ونقلت قناة (روسسيا اليوم) عن بوجدانوف
ق- -ول- -ه «رÃا ت- -ك- -ون ل- -دى ا÷انب األم- -ري -ك -ي
خططه وترتيباته ،لكن ذلك  ⁄يطرح ‘ فيينا»،
مضسيفا أان «طرحه أامر مسستبعد».

ل رئيسض إأ ¤إأششعار آأخر
^ بÒوت :أاخفق ›لسض النواب اللبناÊ
اÿم- - -يسض ‘ ا÷لسس- - -ة رق - -م  34م-ن سس-لسس-لة
ج -لسس -ات -ه اıصسصس -ة لÓ-سس-ت-ح-ق-اق ال-رئ-اسس-ي
واألو ¤سسنة  ‘ 2016انتخاب رئيسض للبÓد
الذي بقي منصسبه شساغرا منذ ماي .2014
وأاجل رئيسض ›لسض النواب نبيه بري جلسسة
ان -ت -خ -اب رئ -يسض ل -ل-ج-م-ه-وري-ة ا ¤ال-ث-ام-ن م-ن
فيفري اŸقبل لعدم اكتمال النصساب القانو.Ê

قبل جنود الحتÓل ‘ الضسفة الغربية ليصسل
ع-دده-م م-ن-ذ ان-طÓ-ق ال-ه-ب-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ية ‘
أاكتوبر إا 149 ¤شسهيد.
ووف- -ق م- -رك- -ز ال- -ق- -دسض ل- -دراسس- -ات الشس- -أان
الفلسسطيني واإلسسرائيلي ،فإان الحتÓل اعتقل
منذ أاكتوبر  3422فلسسطينيا ،وأاصساب  15أالفا
و ‘ 848اŸواجهات مع الشسبان الغاضسب Úمن
‡ارسسات اŸسستوطن Úالذين يقتحمون باحات
اŸسس- -ج- -د األقصس- -ى ي- -وم -ي -ا ب -ح -م -اي -ة ج -ن -ود
الحتÓل.

نحو تششكيل حكومة أنتقالية

أسشتقالة  16نائبا من كتلة «ندأء تونسض»

^ جوبا :وافق طرفا اتفاق السسÓم ‘ دولة
جنوب السسودان على تشسكيل حكومة انتقالية
مشسÎكة وهي أاول خطوة فعلية لتنفيذ اإلتفاق
اŸوقع ‘ أاوت اŸاضسى.
ووف-ق-ا ل-ل-ج-ن-ة اŸشسÎك-ة ل-ل-م-راق-بة والتقييم
ال -ت-اب-ع-ة ل-ل-ه-ي-ئ-ة ا◊ك-وم-ي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ‘ شس-رق
إاف -ري -ق -ي -ا (إاي -ق -اد) ف -إان ح -ك-وم-ة دول-ة ج-ن-وب
السس -ودان وح -رك-ة ال-ت-م-رد ال-ت-ي ي-ق-وده-ا ري-اك
مشسار وافقت على تشسكيل حكونة انتقالية.

^ تونسض :قّدم أامسض ا÷معة  12نائبا من
ح - - -زب «ن - - -داء ت - - -ونسض» ا◊اك- - -م ‘ ت- - -ونسض،
اسس -ت-ق-ال-ت-ه-م ق-ب-ل عضس-وي-ة ا◊زب وم-ن ك-ت-ل-ت-ه
الŸÈانية ،ليصسل عدد النواب اŸسستقل Úإا¤
 16نائبا ،بعد أان كان أاربعة نواب قد تقدموا
باسستقالتهم األسسبوع اŸنقضسي.
ت -أات -ي اسس -ت -ق -ال -ة ال -ن -واب ي-وم Úف-ق-ط ب-ع-د
اإلعÓن عن تغي Òوزاري كب ‘ Òا◊كومة
ال -ت -ونسس -ي -ة ،صس -ع -د عشس -رة م -ن ق -ي-ادات «ن-داء
تونسض» لتو‹ حقائب وزارية.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،ي- -ت- -وق- -ع أال ت -ؤوث -ر ه -ذه
السس-ت-ق-الت ع-ل-ى السس-ت-ق-رار ا◊ك-وم-ي ،على
Óغلبية الŸÈانية
خلفية افتقاد «نداء تونسض» ل أ
التي –ولت ◊زب «النهضسة» .

أأربعة ششهدأء برصشاصض ألحتÓل
ارت- -ف -ع ع -دد الشس -ه -داء
^ ال - -ق - -دسض:
الفلسسطيني Úإا ¤أاربعة على إاثر إاطÓق نار من
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ألسسبت  ٠٩جانفي  ٢٠١٦م
أŸوأفق لـ  ٢٨ربيع أألول  ١٤٣٧هـ

متاهـــــة
األرقــــام

الكلمــــات السسهميـــة

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل ا¤
الدائرة السسوداء
’خرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٣٩٦نقطة،
وأا’ “ر ‘ رقم واحد
إا’ مرة واحدة.

طليق
قبيح
٩

بلدية بولية
تيبازة
خاصستي
للمسساحة

ألبارحة

لقب عثماÊ
يدوم

هذه ا’شسارة –توي
على دوائر مرقمة من ١
ا ،٨ ¤و‘ نفسس الوقت
على حروف ﬂتلفة،
بحيث أان رمز ا’شسارة
يتكون من ›موعة
أارقام ،ترجمها ا¤
حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصسل على
’ديب مصسري راحل
اسسم أ

دردشسة
لسسهم
اأ

للمسساحة
جوأب
٨

حاج قشسي

الح ـ ـ ـ ــل

كلمات متقاطعة

التكنولوجي

كلمات السسهمية

القنصسلية

كلمة السسر

طاهر قايد
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الكلمات:

’مسس ،اŸتأامّل ،اŸباراة ،اŸقابلة،
اŸدينة ،ا أ
اŸتفا ،ÊاŸتفرج ،اŸكافح ،اŸناهضس ،اŸتجّدد،
اŸرابط ،اŸناصسر ،اŸنافسس ،اŸغامر ،اŸسساند،
اÛد ،اŸتكّون ،اŸليون ،اŸتحّمسس ،اŸعز ،اŸعمم،
اŸر.
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الحل  /كلمات متقاطعة

❊ أافقيا
أمنة بلوزدأد ،دأم ،نبيلة عبيد ،حه ،بي،
رد ،رأبح ،ميسسوم ،د.د ،معلم ،قد ،Ëند،
دم ،علي كويرأت ،مر ،نيل ،جميلÚŸ ،
مرباح،،،
❊ عموديا
أمنة رزق ،مال ،أحب ،دعر ،نبي ،بديل،
‹ ،حبل ،ميل ،دمية ،كمŸ ،ع ،يدنو ،بر،
سس - -رب ،دي- -ن ،ي- -دوم ،أج ،Èد.د.د ،م- -ع،
أŸح ،أ.أ ،تدل ،دميم ،م.م ،علم،،،
الحل متاهة ا أ
’رقام

= ٦٩ + ٦٠ + ٥٢ + ٥٣ + ٣٠ + ٤١ + ٦٥
٣٧٠
الحل  /تسسل وتثقف

ج /الششهر الذي يبداأ
التوقيت الصشيفي اŸعتمد
‘ بعد البلدان هو ““ششهر
مارسس““
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خاصستي

كوكب ،سسيار
““م““

اختار ا÷واب الصسحيح،،

هناك مدينة من اŸدن التالية
يتنقل سشكانها جميعا بالقوارب
من تكون ،،،؟

ألبارحة ““م““
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شسكل هندسسي

ـ

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

ل يدأع
للنهي

 ٢ـ  ٣ــ  ٤ـ

الكلمــات السسريــة

رحلة
نصسف تبسسة
وبخ ““م““

أطفئ

اللغز:

سسر باŒاه ا أ
’سسهم
مبتدئا با◊رف كاف
(ك) حتى تصسل إا¤
حرف واو (و ) لتجد
الكلمة اŸفقودة.

١٠

٢

قلب هجوم
ج .وهرأن

٣

متتشسابهة

حرف مكرر
سسمو

جاسسوسص

من ألقارأت مدربا أ–اد
بلعباسص

ثلثا
أمة
مر ““م““

بسسط

للجزم

584

رقــــــــــم
١

مزمار

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السسر:

 info@ech-chaab..comألعدد
١٦٩٢٣ www.ech-chaab.com
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مدرب أهلي
ألÈج
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أافقيا

عموديا

 )٢ ،)١مهاجم أ–اد ألعاصسمة ،برق ،قط )١ ،تفقد ،بدين ،قهوة ““م““،
 )٣دولة تسساند سسوريا ‘ حربها ضسد  )٢يتوسسلŸ ،سص ،ثلثا رعب،
 )٣أقعد ““م““ ‘ ،ألدرأع،
أإلرهاب ،ألسسم ألقدŸ Ëدينة ميلة،
 )٤دولة عربية ،ألقر ““م““،
 )٤أمن ،نصسف يوم،
 )٥رجاء ““م““ ،خاصسية ،ألسسمر ““م““،
 )٥نقعد ““م““ ،من أألهل،
 )٦أترك ،ثلثا نعلŒ ،دها ‘ نون ،جوهر،
 )٦غطاء أ÷سسم ““م““،
 )٧قبيح ““م““ ،ثلثا وكر،
 )٧بحر ،سسلف ،حديث،
 )٨أسسم علم مذكر ،كلو مبعÌةŒ ،دها ‘
‰ )٨شسي ،أزهار،
 ،نور،
ﬂ )٩طوط ،ثلثا كجد،
 )٩صسوت ألنفجار ،نظ،Ò
 )١٠حادق ““م““ ،ظرف مكان ““م““
 )١٠مدرب ألهÓل ألكسسودأ،Ê
 )١١مهن ،ألعز،
 )١١لعب جزأئري Îﬁف ‘ تونسص،

الفجر٠٦.٢٨...............:
مواقيت الظهر١٢.٥٤...............:
الصصÓة العصصر١٥.٢٩...............:
المغرب١٧.٤٨..............:
العشصـاء١٩.١٤................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
لم Òخ-ال-د» Ãن-ف-اه
^  ٠٩ج-انفي  :١٩٣٦وف-اة «ا أ
بسصوريا عن عمر يناهز واحدا وسصت Úسصنة.
^  ٠٩ج -ان -ف-ي  :١٩٥٧ت -أاسص-يسس ال-هÓ-ل
لحمر ا÷زائري تنفيذا لقرارات مؤو“ر
ا أ
الصصومام.
^  ٠٩ج-ان-في  :١٩٥٨وصص -ول أاول ق -ط-ار ف-رنسص-ي
ﬁمل بالبÎول ا÷زائري إا ¤فيليب فيل (سصكيكدة
حاليا) قادما من تقرت.

الطقسس المنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

لول  ١٤٣٧هـ اŸوافق لـ  ٠٩جانفي  ٢٠١٦م
السصبت  ٢٨ربيع ا أ

23°

الجزائر

 20°الجزائر

 20°وهران
 18°وهران

العدد  16٩23الثمن  ١٠دج

19°
18°

france prix 1

انسصرسس جار  Êفاسصن انكم كل اسس نالسصبث اغميسس نتمازيغث..ما Êاتافم
ÿبار نتمورثنا اسس ووالن يÓن نسصنيهن اق غورن سصكل ،اشصنويث ،امزابيث ،اقبايليث،
اشص-اويث ،اتراقيث..الشص-ي-اي يÓ-ن هيقيث"الشصعب" م -انك ات -ي -ل-ي سص-م-ا او ازاث ان ك-ل
نوقراي..الهدف انغ نتا اعذال نالشصي يÓن يÎاق اق جرنان "الشصعب"  ،واانتشصني
نÎحب سصاÿطواث انيغ لرياي  Êقراين نوجرنان مانك اثنحسصن.

ثامزيغث تامسسÓيث
ث ـاغن ـ ـاوث ثنصسيب ـث

 ...2966حاجوجـ ـ ـ ـ ـة نتشسنشسيفـ ـ ـ ـ ـ ـÚ
وآأسسغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسس آأمغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسس سسغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريفÚ

ذين ثدز ثÈز ثامزيغث تامسصÓيث ثنصصيبث ،أايق ذين
اديسصن ذز· أامنز نثمندوث انتمرث ثدزيرث ادب ذدرث
اعدن ادسصرث اثسصلويث ،ثمندوث ثمينوث ثبيد أاطاسس
نريث اليسصقعذن اسصلحو اŸر انتمرث غرسصن ثمزيغث
تسصليث ثنصصيبث ،أاذيون نري أاليكشصمن ذقمزري ادزير
ذري اديرن اوقذوذ أادزير يون قزرف أايغف يسصنغ أاطاسس
القرون.
ام- -ب -ع -ذ ام ث -م -زي -غث ث -ل -د
ت- - -امسسÓ- - -يث ث - -غ - -ن - -وث ،ث - -ر
ث- - -م- - -ن- - -دوث ث - -م - -ي - -نث ذي - -ن
اأثغزمتسض ذري اوثند اأكن ثر
ت-ث-ل-يث ث-نصس-ي-بث ،اأذي-ون ن-ري
ادي- -رن اث- -غ- -ر ب- -ق- -ذوذ اأدزي -ر
اسس -ن -ذي -ن سس-زيك ن-زم-ان اأك-ن
ثسس- -ل- -يث انسض اتسس -ل سس -ذيسض
ت- - - -ث- - - -ل- - - -يث ث- - - -ع- - - -ربث ،ايك
اورتسسلينت اتسسكنوين اأند يا
ل -ي -وث اأدسس -ذك -ي-ر سس-ل-ج-ه-اسض
اوك- -ن اتسس- -ط- -ف ام- -ك -ن غ -را
وق -ذوذ ل -م -ع -ن اأذل-ي-نت اذيسض
سسذيسض اوكن اأذمعوننت.
يال يوث سسلجهاسض ادفك اين
ثسس- - -ع وق - -ذوذ اأدزي - -ر اأذي - -ف
لصس- -ل- -يصض ذث -م -زث األ -ج -ذوذ،
اأم - -ك - -ن ن - -ع - -ل - -م اأم- -ن- -غ غ- -ف
اأث-م-زي-غث ي-ل-د سس-زيك ن-زم-ان
اأط -ايسض ام -غ -ن -اسس -ن اق-ن-وغ-ن

اوك -ن اأدي -ل ي -ث -ر ان-ت-مسس-ل-يث،
ثمسسليث بقذوذ اأمزيغ اقبدن
ذقذم امنكشسم اأطاسض القرون
اأدن- -ب- -ذر غ- -رسس- -ن ام- -ن- -كشس- -م
اأفرنسسيسض اقعرذن اأكن اأذيمح
ثسسليث بغذوذ.
لمعن امزذغ اأطفن ذمسسليث
ان-ت-ج-دث اأذل-ع-وي-ذ اأنتصسليث.
اأم -ن -غ ف-ثسس-ل-يث يسس-د غ-ف-ث-غ-ز
انتجديث ،يال امنكشسم يسسنذ
اذيمح لثرث انصسلين اأنتمرث.
ل-م-ع-ن ام-زي-غ-ن اأذوي-ذ ي-ط-ف-ن
ذثسسليث اأكن يبغ يل امنكشسم،
ق -ارنسض ان-رز اورن-ك-ن ث-ذي-نت
اأن -تسس-ل-يث ث-رسس-د سسسس-ق-رذشض
اط - -اسض ان - -ت - -ك - -وال ،ل - -م- -ع- -ن
ام -غ-رسس-نت ان-ت-م-زي-غث زق-رن
ث-ذك-ل ان-ت-م-رث غ-فث ثمسسلت
اأنتسسليث.
اط -اسض ادي -ق -رن اأك-ن ثسس-ل-يث

ه -ب -ذا السس -ان -دي -ك -ا ’ط-ب-اء
لبريفي اأورييضسناضض ٌقلبÓن
وسس- - - -ب - - -دي ل - - -ع - - -روف - - -يسض
ٌقالو’ياث نتمورث والعرف
ام -زوار ي -ت -وسس-ب-اد ٌق-ال-و’ي-ة
ن- -ت- -ي- -ب- -ازة ق- -ب -ل اأب -ان -ان 16
دل -ع -روف ن -يضس -ان ٌق -ع -ي -ط -ا
ن-ال-و’ي-اث ق-ب-ل اأي-م-ي-ر يورو
نجانفي ٌقين Óعلى حسساب
ماتا اإوّكذ فÓسض اأقرضسال

ن- -السس- -ان- -دي- -ك- -اي- -و اإرف- -ذان
ال -ك -اراضض اأسس-ام-اي-يسض ٌق-ـ 3
نوفمبر اإيمضسان.
و ينا اأقرضسال نالسسانديكايو
ماسض «مصسطفى بن براهم»
ف -وام -و ب -ل -ي اأج -م -ي -ع -ث -يسض
سسوجذان لبÓن وسسبدي نـ17
دل - - -ع - - -روف ٌق - - -ال- - -و’ي- - -اث
يمخا’فان ذٌقيورو نجانفي،
اأمزوار نسسان اإيبان ٌقتيبازة

تراجان إاÁازيغن غوسصاناي نتمÒا نيناير ما Êبذان توجيدن
إايرواحن أانسصن باشس آاذاذفن أاسصقاسس آاجديد  ،٢٩٦٦ما Êتغن بوها
نلعوايد باشس آاذجن أاسصقاسس آانقاروا وآاذرن أاوسصان آاغ جاي Úذي
ثمورث أانسس سصا Òÿولهنا.

العاصصمة:سصعاد بوعبوشش

اأن- -ت- -م- -زي- -غث ث -زم -ر ادسس -ق -ر
اشس - - -وال ذث - - -م - - -رث ،.اأتسس- - -ن
اك -ن -اأق -ذوذ اأدزي -ر ام-ر ي-ط-ف
ذثجديث اأيق ابند اأدورث اأق
اأند ياك ثموين بكننتد الفرح
انسس -نت ام ثسس -ل -يث ث -نصس -ل-يث
ث- -ط- -ف ام- -ك- -نسض ذث- -م- -رثسض،
غاسض غاسض اناف اأكن امزيغن
ال -ن ل -هضس -ور ي -م -خ-ل-ف-ن سس-ث-م
غرثيضض لمعن ثسسليث يوث.
ثر يقر داكن امنذ ذمسسنو

ادسس -قشس -ذن اسس-ي وسس-ي اوك-ن
اتسسل يوث انتمسسليث وسسفكن
ات- -و’ث ال- -ق -ن اك -ن اتسس -ق -رن
ذق -غ -رب -زن ان -ت -م -رث ذي -ل ث-م
وتسسل غرثم انتسسليث ثعربث
ذث -م -رث .اسس -ب -د ان -ت -م -زي -غث
تسس- - -ل- - -يث ث- - -نصس- - -ي- - -بث ذي - -ن
ال-ي-رصس-ي-ن ل-م-حب اتسس-غ-متسض
غار اكزذغ انتمرث ثدزيريث
اقسسعن لصسل امزيغ.

و تغن إايمازيغين ذي يناير
ب-وه-ا ن-ت-غ-اوسس-ي-وي-ن ف-ل-ج-ال
ن- -وسس- -ق- -اسض آاج- -دي- -د ب- -اشض
آاياذف فÓسسن سسلخيرماني
ن-تÓ-ق-ا ال-خ-ا’ث ن-ي شساوين
ت -ك -رنت وو ت -ب -دل -نت إاي -ل-ي-ن
وسس- -ل- -غ -ن إاي -ل -مسض سس -وشس -ال
آامÓل وتغنت آاغروم آاقورن

غن ايغرفين خطراشض نهني
داي -م -ا آا’ن ق-رب غ-ه-م-ورث
وخذمنيت.
و ذي ل- - -ف- - -ط- - -ور ت- - -ك - -رنت
ال - -خ - -ا’ث ب - -اشض أاسس - -ن - -وت
ل - -م - -واك - -ل ن - -ي م- -ازغ- -ن آام
أاوشس- - - -خشس - - -وخ ن - - -وغ - - -روم،
أاب - -رب - -وشض سض إاغ - -وم - -ا ن- -ي
شس -اك -ن ،و ت -غ -نت إاي -رشس-م-ن،

وت -وج -ي -دنت ال-ب-اروك ذيسض
ثيني لحÓوي والكاكاو باشض
أاسسيغنيث إاي صسغرا إايمزانن،
وتراين ذي لجماعث وتتمن
أاوك -ل وت -روح -ن تسس-ن-ي-ج-اون
ماني توثÓين في لعوايذ أان
وضسسسن ودايما ثمنان آادياسض
سس -ال -خ -ي -ر وال-ن-وث وآاشس-ورن
آاغادير.

البويرة  :ع نايت

أسسبدي نالعرف أمزوأر ٌقهمورث نالسسانديكا أوطانيث ألطباء لÈيفي ٌقتيبازة

اأوري-يضس-ن-اضض واإسس-ن-اث اإبان
ق -ت -ي -زي وزو اإضس -ن-اضض ق-ب-ل
اأي -ت -وسس -ب -اد ال -ع-رف ل-م-ديث
اأسسان نـ 14جانفي والعرف
ن -ب-ج-اي-ة اأسس-ان نـ 15جانفي
دال-زي-ات ف-ع-ي-ط-ا ن-ال-و’ياث
نيضسان يتوجردان قلجريدة
ام -زوارث وسس -ب -دي ل -ع-روف
ن-السس-ان-دي-ك-اي-و اإب-ان-ان اإكالو
ت-م-زوارث سس-ي-ب-ان اسس-ت-قÓل

نتمورث ٌقسسٌقاسض نـ.62
و ف-ل-خ-ذمت ن-السس-ان-دي-ك-ايو
اإوّك - -ذ اأق- -رضس- -ال- -يسض م- -اسض
«مصس-ط-ف-ى ب-ن ب-راه-م» ب-لي
اح -اي -اذ ف -ع -وي -ق -ان ي -ق -ن -ان
سس -ل-خ-ذمت دو’ سس-ال-ق-ي-مت
’طباء اأدياسض فيخف وامو
دالزيات فعيطا دالزماماث
نيضسان محال اأكوان ’طباء
دواسس -ب-دي ل-بÓ-ن ن-ال-ط-ب-يب
ن - -ت - -واشس - -ولت دومسس - -اواضض
سس- -ي- -يسس- -م ن- -ال- -ق -ان -ون ج -ار
’ط- -ب -اء دال -ك -ول سس -راب -اسض
ي-ق-ن-ان زيسس-ان ،وي-ن-ا ذٌق-ام-و
م -اسض «م-ن-زو ع-ب-د ال-م-الك»
اإٌق -ت -وغ دق -رضس -ال ن -ت -رب -عث
’ط-ب-اء ل-ب-ري-ف-ي نتيبازة بلي
بانان اخÓل ديعويقان زاه
نسس-ان ٌق-هسس-وي-حث اإي-مضس-ان
مب Óوار طاٌقان اأهنفذكان
’خ - - -ط - - -ر ارب - - -عث نسس - - -ان
اأوه- -ل -يشض ٌق -وذم ن -ال -ق -ان -ون
ن-ت-م-ورث م-ح-ال السس-ان-دي-كا
واإوّك -ذ ب -ل -ي السس -ان -دي -ك -اي-و
اأجذيت نتاث هطاٌق اأتاوي
اأخÓ- -ل دوذم- -اوان ن- -ال -ح -ق
ٌقيترسسان ’طباء لبريفي.

تيبازة :عÓء.م

آأسسقاسس أجديد  Êمازيغن أغÓن

ت -وات ن -وغ Ó-ن زدغ الن اط -ف -ان اسص -در ن -ال -ع -ادة ن -ن-اي-ر
اسصقسس اجديد  Êمازيغن سصمناوت لعوايد اغرسصنت ازور
امزروي.

ت -فسس -ك -وي -ن ن -وسس -قسض اج -دي-د ب-دانت ج-ار سس-ز دسس-ا ن-ن-اي-ر م-ان م-دان
اسسارمان سسوسسقسض اجديد اديلي دسسقسض نالخير دلهناء دتيفاوت فمدان
اتقنان اسسقسض سستمورت دتكرزت ا’ن دالسساسض نتمدورت نات اغرسسان
اغÓن اتدرن اقت تم تقورت تجنويت دروسض.
اسسقسض اجديد اتاسسد مع وقدى نوسسان نونكاضض نتيني تجموين مان
دقت المناسسبة نوزسسدج نتويزاوين انوصسافا نتجموين دتصسانباد دغو’د
نوسسوف باشض امان نوسسوف اضسوضسان غال ايولو تمو دلغوابي
تواشسولين تدار اتوجدنت دغنتنتي اسض نناير سسومودي نارفيسض دمبدال
ن -ال-زي-ارات ج-ار ت-وات ام-اسض ن-ل-م-ن-ي اسس-ارم-ان وسس-ان ن-ل-ه-ن-اء اسس-وت-ورن
سس -ي -وشض ام -ق -ران وسس -ان ن -ل-م-ان دت-زم-ارت اسس-وت-ورن دف-ر اع-زام ن-م-ن-او
تسسوراتين نالقران دتواتروين سسيوشض امقران باشض ادرزق يحفظ اغÓن
امدناسض سسايولو المصسائب.
تفسسكوين ضسرانت سسوجرو نتواشسولين فمارا مان اسسونجمان امزانان
سسوسض انوني اسسولوغان المعناسض داماشسي اسسدران مدان تفسسكي باشض
اتقم تونجمين انبورخسض دقن امزروي انغ التاريخ ندزير.

تغردايت :الشصيخ باعلي واعمر

