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األحد  ١٠جانفي  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٢٩ربيع األول ١٤٣٧هـ

ڤرين يدشسن اŸقر
ا÷ديد إلذاعة الصسومام

يقوم وزير التصسال حميد ڤرين،
ي- -وم- -ي  12و 1٣ج -ان -ف -ي ا÷اري،
ب - -زي - -ارة ع - -م- -ل ت- -ق- -وده اإ ¤ولي- -ة
ب-ج-اي-ة ،ح-يث سس-ي-ق-وم ب-افتتاح اŸقر
ا÷ديد لإذاعة الصسومام ،ويشسارك
‘ احتفاليات السسنة الأمازيغية ا÷ديدة ليناير اŸنظمة
بالولية.

تنصسي ـ ـب أاعضس ـ ـ ـاء ›لسس
األمـ ـ ـة ا÷ ـ ـدد

ي- - - -ع- - - -ق- - - -د ›لسس
الأمة ،اليوم ،على
السس -اع -ة ال -ت-اسس-ع-ة
وال -نصس-ف صس-ب-اح-ا،
ج - -لسس - -ة ع - -ل- -ن- -ي- -ة
ت-خصسصس ل-ت-نصس-يب
الأعضساء ا÷دد‘ ،
اإط - - -ار ع- - -م- - -ل- - -ي- - -ة
ال -ت -ج -دي -د ال -نصس-ف-ي لأعضس-اء اÛلسس ،اإث-ر
القÎاع الذي جرى يوم  29ديسسم.2015 È

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

1٦924

ا÷معية العامة
لغرفة التجارة
والصسناعة
يشس -رف وزي -ر ال-ت-ج-ارة ب-خ-ت-ي

ب -ل -ع -ايب ،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 ا÷زائ-ري-ة
ل-ل-ت-ج-ارة والصس-ن-اع-ة وذلك،
ال -ي -وم ،ب -ف -ن -دق الأوراسس-ي
ابتداء من السساعة  09 : 00صسباحا.

نوري ‘ وهران و“Ôاسست

ي -ق -وم وزي -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة وال -ب -ي -ئ -ة ع-ب-د
الوهاب نوري ،اليوم ،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.
كما يقوم الوزير يوم  12جانفي ا÷اري بزيارة عمل وتفقد
لولية “Ôاسست ،سسيشسرف خÓلها على معاينة ومتابعة مدى
تقدم ﬂتلف الÈامج التابعة لقطاعه.

تسسجيل شسهادات اÛاهدين

رباعين ينشسط ندوة صسحفية

ي - -ن - -ظ- -م اŸت- -ح- -ف ال- -وط- -ن- -ي
ل -ل -م -ج -اه-د ،ال-ي-وم ،ال-ل-ق-اء
ا÷ماعي  21مع ›موعة
م - - - - - - - - -ن اÛاه - - - - - - - - -دات
واÛاه-دي-ن ل-تسس-جيل
الشس - - -ه - - -ادات ا◊ي - - -ة
ح-ول م-ف-هوم النظام
وقدسسيته ‘ الثورة
ال-ت-ح-ري-رية ،وذلك
Ãقره ابتداء من السساعة  14 : 00بعد الزوال.

تسسليم مفاتيح
السسكنات بولية
تيسسمسسيلت

ي -نشس -ط رئ -يسس ح-زب
«عهد  ،»54علي فوزي
رب -اع ،Úال-ي-وم ،ن-دوة
صس-ح-ف-ي-ة وذلك ب-اŸق-ر
ال- -وط- -ن -ي ل -ل -ح -زب 5٣
شس- - -ارع ال- - -ع - -رب - -ي ب - -ن
م- -ه- -ي- -دي اب- -ت- -داء م -ن
السس - - - - - - -اع - - - - - - -ة 11 : 00
صسباحا.

ندوة لتقييم الـ «أال.م.دي»

يشس- -رف رئ- -يسس دي- -وان وزي- -ر
ال -ع -م -ل وال -تشس -غ -ي-ل والضس-م-ان
الجتماعي نصسرالدين بوقرة،
ال - -ي - -ومÃ ،ع - -ي - -ة وا‹ ولي - -ة
تيسسمسسيلت ،على مراسسم تسسليم مفاتيح سسكنات ‘ اإطار
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.

تنظم وزارة التعليم العا‹ والبحث العلمي،
ي- -وم -ي  12و 1٣ج- -ان- -ف- -ي ا÷اري ن -دوة
ل-ل-ج-ام-ع-ات اŸوسسعة للقطاع القتصسادي
والج -ت -م -اع -ي واıصسصس -ة ل -ت -ق -ي -ي-م
ن - - -ظ- - -ام «األ.م.دي» وذلك ب- - -قصس- - -ر
الأ· Ãشساركة خÈاء وباحث.Ú

حفل تسسليم ا÷وائز
«أافضسل اŸشسغل ‘ Úا÷زائر
لـ»2015

صس-در ب-وه-ران ›ل-ة ج-دي-دة –م-ل إاسس-م «م-دي-ن-ت-ي» وال-ت-ي ت-هتم بالعمران
والهندسسة اŸعمارية والبناء.
و” توزيع العدد صسفر من هذه اÛلة ،أامسس ،خÓل جلسسة عرضس نظمت ‘ معهد
تنمية اŸوارد البشسرية.
لصسدار من قبل طهراوي ا÷ي ‹Óوهو مهندسس معماري وأاسستاذ جامعي.
وقد أا‚ز ا إ
لمر يتعلق بتحصسيل الذاكرة الفردية وا÷ماعية حول الفضساء».
وأابرز أان «ا أ
وي- -قÎح ه -ذا ال -ع -دد م -ن خ Ó-ل  ٦4صس -ف -ح-ة ،سس-لسس-ل-ة م-ن اŸق-الت ح-ول ال-فضس-اء
ا◊ضسري والتفك Òحول اŸدينة وكذا مسساهمات ا÷امعي ‘ Úمعا÷ة العديد من
ن ظ م ا  Ÿع ه د ا لأ م ر ي ك ي « ، » B e s t c o m p a n i e s
لف- -اق
ا÷وانب ،سس - -واء م- -ن ال- -ت- -اري- -خ إا ¤ال- -وقت ال- -راه- -ن ،م- -ع ال- -تسس- -اؤول بشس- -أان ا آ
اŸسستقبلية.
ي --و م  2 1ج --ا ن -ف -ي ا ÷ ا ر ي  ،ح -ف -ل ت س س -ل -ي -م ا ÷ و ا ئ -ز
من ب ÚاŸقالت التي Áكن الطÓع عليها «اŸدن واÛتمعات ‘ اŸغرب العربي وفقا
« اأ ف ض س ----ل ا  Ÿش س ----غ ---ل  ‘ Úا ÷ ز ا ئ ---ر ل ـ  ، » 2 0 1 5ح --ي ث
لبن خلدون» و»قصسبة وهران وضسرورة القيام بحفريات أاثرية» و»تاريخ الهندسسة
ت ش س --ي --د ه --ذ ه ا  Ÿب --ا د ر ة ب --ا ل ش س --ر ك -ا ت ا ÷ ز ا ئ -ر ي -ة
اŸعمارية الثقافية بوهران».
ا ل ت ي ت و ف ر اأ ف ض س ل ب ي ئ ة ع م ل و ا ل ت ي ت ع ر ف

الطبعة  10لمعرضس
المعدات وخدمات
الفنادق

ك --ي --ف  Œذ ب و – ا ف -ظ ع -ل -ى ش س -غ -ي -ل -ت -ه -ا ،
و ذ ل ك ب -ف -ن -د ق ا ل س س -و ف -ي -ت ا ل ا ب ت د ا ء
من السساعة  18 : 00مسساء.

ت ---ن ---ظ ---م « اإ ك س س ---ب ---و ي ---د » ‘ ا ل ---ف  Îة
م --ا ب  1 1 Úاإ  1 4 ¤ج -ا ن -ف ي ا ÷ ا ر ي ،
ا ل --ط --ب -ع -ة  1 0م -----ن ا  Ÿع ----ر ض س ا ل ----د و ‹
 Ÿع ---د ا ت و خ ---د م ---ا ت ا ل ---ف ---ن ---ا د ق و ا  Ÿط ---ا ع --م
و ا  Ûم ---ع --ا ت  – ،ت ر ع --ا ي --ة و ز ا ر ة ا ل س س --ي --ا ح --ة
و ا ل ص س --ن --ا ع --ة ا ل --ت -ق -ل -ي -د ي -ة و ت -ه -ي -ئ -ة ا لإ ق -ل -ي -م ،
الذي سسيعقد بسساحة فندق الهلتون ابتداء
من السساعة  09 : 00صسباحا.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
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إاصسدار ›لة «مدينتي» حول العمران
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أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
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(021) 60.70.40

مسسـ ـ ـرح باتن ـة Áثل ا÷زائر ‘ اŸهرجان
العربي بالكويت

تشسارك مسسرحية ‘‘زيد نزيد لك‘‘ التي أاخرجها Ÿسسرح باتنة ا÷هوي فوزي بن براهيم ‘ منافسسة مهرجان اŸسسرح العربي ‘
لحد وإا ¤غاية  1٦يناير ا÷اري ،بحسسب ما أافادت به ،أامسس ،مديرة
دورته الثامنة التي سستنظم بالكويت بداية من اليوم ا أ
مسسرح باتنة السسيدة تيغزة مباركة .وأاضسافت نفسس اŸسسؤوولة ،أان الفرقة اŸسسرحية التي غادرت مسساء أامسس أارضس الوطن
باŒاه الكويت لتمثل ا÷زائر ‘ هذه التظاهرة اŸسسرحية العربية ،بر›ت عرضس عملها يوم اÿميسس اŸقبل.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -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:
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لعلم وا’تصسال ببوسسماعيل:
مباركي لدى معاينته مركز ا’متياز ل إ

ا’سصتثمأر ‘ اقتصصأد اŸعرفة للتخفيف من صصدمة انخفأضص أاسصعأر النفط
تكوين اŸورد البشسري اŸؤوهل والقادر على مرافقة اŸؤوسسسسات الصسناعية
أاّكد وزير التكوين والتعليم اŸهنيﬁ Úمد مباركي ،أامسس ،من بوسسماعيل ،أانّ سسياسسة ا◊كومة تتجه حاليا نحو تثمÚ
›مل القطاعات اŸنتجة للÌوة التي بوسسعها امتصساصس صسدمات انخفاضس أاسسعار البÎول.

تيبازة :عÓء.م

يندرج ضسمن هذا اŸسسعى ،تكوين موارد
بشسرية مؤوهلة قادرة على إانتاج معر‘ وتقني
Ÿرافقة اŸؤوسسسسات الصسناعية للبÓد.
ع -ن اسسÎات -ي -ج -ي-ة ال-ق-ط-اع ا÷دي-دة ،ق-ال
الوزير مباركي ،إاّن ا◊كومة انتقت جملة من
القطاعات التكنولوجية اŸهمة لتؤوسسسص لها
م -راك -ز ام -ت -ي -از ت -ع -ت -م-د ع-ل-ى ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا
ا◊ديثة ،على غرار مركز الطاقة والكهرباء
للرويبة الذي يتم تسسيÒه بالشسراكة مع شسركة
«شس -روي -در» ال -ف -رنسس -ي-ة ،وم-رك-ز ب-وسس-م-اع-ي-ل
ÓعÓم وا’تصسال الذي أا‚ز بالشسراكة مع
ل إ
مؤوسسسسة اتصسا’ت ا÷زائر ،ومن اŸرتقب أان
يفتتح أابوابه خÓل شسهر مارسص القادم .كما
كشسف الوزير عن عّدة مشساريع ‡اثلة أاخرى
تعنى بالصسناعات الغذائية وصسناعة السسيارات
وم- -ي- -ادي -ن أاخ -رى ذات أاول -وي -ة ‘ ا’ق -تصس -اد
الوطني.
وقال عن مركز بوسسماعيل ،إاّنه سسيمّكن من
توف Òإاطارات متوسسطة بوسسعها –قيق الوثبة
النوعية ‘ نقل التكنولوجيا وإانتاج منتجات
ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة وإاعÓ-م-ي-ة ت-ت-واف-ق واح-ت-ي-اج-ات

اŸؤوسسسسات ا÷زائرية .ورّكز الوزير مطو’
على دور القطاع ،اŸتمثل ‘ تأاهيل و–ضسÒ
الطاقات البشسرية لفائدة ﬂتلف اŸؤوسسسسات
الصس -ن -اع -ي -ة ‘ ﬂت -ل-ف ال-ق-ط-اع-ات ،ب-ح-يث
يندرج ضسمن هذا اإ’طار دور مركز ا’متياز
ÓعÓم وا’تصسال لبوسسماعيل الذي سسيمّكن
ل إ
من تخريج إاطارات مؤوهلة ‘ اŸيدان.
ع -ل -ى صس -ع -ي -د آاخ -ر ،أاشس -ار وزي -ر ال-ت-ك-وي-ن
وال -ت -ع -ل -ي -م اŸه -ن -ي Úإا ¤أاّن -ه ’ ي -وج -د أام -ام
ا÷زائ- -ر م- -ن خ- -ي- -ار آاخ- -ر غ Òا’ن -دم -اج ‘
العوŸة التي تقتضسي التحكم ‘ التكنولوجيات
ا◊ديثة ،التي تعمل ا◊كومة على Œسسيدها
حاليا من خÓل اعتماد عّدة أاقطاب إامتياز،

ك -م -ا أاّك -د ÎŸبصس -ي م-رك-ز ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي
ل-ب-وسس-م-اع-ي-ل ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ال-تنقل إا ¤مناطق
ب -ع-ي-دة م-ن أاج-ل ت-عّ-ل-م اŸه-ن ال-ت-ي تسس-ت-ج-يب
لسس - -وق الشس - -غ - -ل ع Èال - -وط - -ن ،ع- -ل- -ى غ- -رار
ال-ط-وب-وغ-راف-ي-ا وال-رسس-م اŸسس-ق-ط ل-ل-ه-ن-دسسة
اŸع -م -اري -ة والÎصس -يصص الصس-ح-ي وه-ي ك-ل-ه-ا
تخصسصسات ’تزال نادرة ‘ السسوق الوطنية،
‡ا أاج Èالقطاع على إايÓئها أاولوية خاصسة.
أاما اŸدير العام ’تصسا’ت ا÷زائر «أازواو
مهمل» ،فقد أاشسار بدوره إا ¤أاهمية تطوير
ال -ت -ع -م Òال -رق -م -ي ع Èال -وط-ن ،ال-ذي ي-ب-ق-ى
ا◊لقة اŸفقودة ‘ قطاع ا’تصسا’ت ،بالنظر
إا ¤كون قطاع التعليم العا‹ يكّون اإ’طارات
ال-ع-ل-ي-ا ‘ ،ح Úي-ب-ق-ى ال-ع-نصس-ر ال-ت-ن-ف-يذي ‘
ميدان ا’تصسا’ت مغيّبا ‘ الواقع ومن ثمّ
فقد ارتأات اŸؤوسسسسة مرافقة قطاع التكوين
اŸه -ن -ي ل -ت -أاه -ي -ل م-وارد بشس-ري-ة ق-ادرة ع-ل-ى
ت -ط -وي -ر ال -ق -ط -اع م-ن خÓ-ل اسس-ت-غÓ-ل ك-اف-ة
اإ’مكانات التقنية التي –وز عليها اŸؤوسسسسة،
ب -ح -يث ي-ن-درج ضس-م-ن-ه-ا نصسب ع-م-ود اتصس-ا‹
طوله  77مÎا وفقا للمعاي ÒالعاŸية ،لتكوين
ﬂتصسÃ Úسستوى عال وذلك بالتنسسيق مع
ﬂت- -ل- -ف الشس- -رك- -اء اŸع- -ت- -م -دي -ن ‘ ق -ط -اع
ا’تصسا’ت با÷زائر.

بحضسور وزير الثقافة ميهوبي

 2016سصنة تعزيز تعليم اللغة اأ’مأزيغية
’م Úال-ع-ام ل-ل-محافظة
أاك-د ا أ
لم-ازيغية ،الهاشسمي
السس-ام-ي-ة ل -أ
عصس- - - - - -اد ،أامسس ،ب- - - - - -ا÷زائ - - - - -ر
العاصسمة أان  2016سستكون سسنة
ﬂصسصسة «لتعميم» تعليم اللغة
’م-ازي-غ-ي-ة و»ت-ع-زي-زها» ضسمن
ا أ
ﬂت- - - -ل- - - -ف أاط- - - -وار الÎب - - -ي - - -ة
الوطنية.
وقال عصساد على هامشص إاطÓق
ا’ح-ت-ف-ا’ت ال-رسس-م-ي-ة ب-رأاسص السس-نة
اأ’مازيغية (يناير  )2966أانه ‘ إاطار
تعميم تعليم اللغة اأ’مازيغية سسطرت
اÙافظة بالتنسسيق مع وزارة الÎبية
ال -وط -ن -ي -ة ب-رن-ا›ا إ’ث-راء الÈن-ام-ج
اŸقدم وﬁتواه العلمي واأ’دبي.
وأاعقب نفسص اŸتحدث أان تعزيز
ت -ع -ل-ي-م ه-ذه ال-ل-غ-ة أاضس-ح-ى ضس-روري-ا
خاصسة وأان السسنوات الفارطة «عرفت
ت-ع-ل-ي-م-ا غ Òم-نسس-ج-م» ب-ال-رغ-م ـ كما
قال ـ من ا÷هود اŸبذولة من قبل
الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ال-ت-ي “ك-نت م-ن
إادخال برامج للتكوين بـ 22و’ية.

وي- -رى عصس- -اد أان ت- -ع -ل -ي -م ال -ل -غ -ة
اأ’م -ازي -غ -ي -ة سس -ي -وسس-ع إا ¤اŸدارسص
Óسس-ات-ذة وف-روع أاخ-رى م-ن
ال -ع -ل-ي-ا ل -أ
ال -ت -ع -ل -ي -م ال-ع-ا‹ Ãسس-اه-م-ة ال-وزارة
اŸعنية.
وع -ن ت -رق-ي-ة اأ’م-ازي-غ-ي-ة إا ¤ل-غ-ة
رسس - -م - -ي - -ة ك - -م- -ا ج- -اء ‘ اŸشس- -روع
ال-ت-م-ه-ي-دي Ÿراج-ع-ة ال-دسستور الذي
أاعلن عنه يوم الثÓثاء الفارط ،قال
نفسص اŸتحدث أانه يرى ذلك مثل

مشس -روع أاك-ادÁي-ة ال-ل-غ-ة اأ’م-ازي-غ-ي-ة
ال - -ت- -ي تضس- -م- -ن- -ه ن- -فسص «ك- -ام- -ت- -داد
Óمازيغية».
للمحافظة السسامية ل أ
وقال ‘ هذا الصسدد أان «بÎقية
اأ’م -ازي -غ -ي-ة إا ¤ل-غ-ة رسس-م-ي-ة تسس-ع-ى
Óم-ازيغية إا¤
اÙاف-ظ-ة السس-ام-ي-ة ل -أ
تعزيز هياكلها من خÓل فتح فروع
جهوية للمجلسص» ،معربا أانه يتوقع
«توسسيعا» Ÿهام اÙافظة.
وك -ان وزي -ر ال -ث -ق -اف -ة ع -ز ال-دي-ن
م-ي-ه-وب-ي ق-د أاع-ط-ى م-ن ق-ب-ل إاشس-ارة

رئيسس ا’–اد الوطني لشسركات التأامÚ

ان -ط Ó-ق اإ’ح -ت -ف-ا’ت ب-رأاسص السس-ن-ة
اأ’م -ازي -غ -ي -ة «ي -ن-اي-ر  »2966ب- -قصس- -ر
الثقافة مفدي زكريا.
وتشس - -م - -ل اإ’ح - -ت - -ف - -ا’ت ال - -ت - -ي
سستتواصسل إا ¤غاية  12يناير صسالونا
للكتاب ومعرضسا للصسناعات التقليدية
وورشس- -ات ﬂصسصس- -ة ل- -ت- -ع- -ل- -م خ- -ط
ال-ت-ي-ف-ي-ن-اغ ون-دوات ول-ق-اءات شس-عرية
باأ’مازيغية.
وسس -ت -ن -ط-ل-ق ب-اŸن-اسس-ب-ة ق-افÓ-ت
اب -ت -داء م -ن ي -وم اأ’ح-د م-ن ا÷زائ-ر
ب- -اŒاه و’ي- -ات ت- -ي- -زي وزو وم- -ي- -ل -ة
وڤ -اŸة وال -ب -وي -رة وب -ج -اي -ة ووه-ران
وب-رج ب-روع-ري-رج وسس-ط-ي-ف وغ-ليزان
وع Úال- -دف- -ل- -ى وسس- -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسص
وتلمسسان وجيجل.
كما ” تسسط Òبرنامج بيداغوجي
م- -ن ت- -أاط ÒاÙاف- -ظ- -ة السس- -ام- -ي- -ة
Óم- -ازي- -غ- -ي- -ة لصس -ال -ح اŸؤوسسسس -ات
ل - -أ
الÎب - -وي- -ة ب- -اإ’ضس- -اف- -ة إا ¤ل- -ق- -اءات
وورشسات ﬂصسصسة للÎجمة والشسعر
واأ’دب وخط التيفيناغ.

تصصفية الطعون اŸتعلقة بتأأم Úالسصيأرات قبل نهأية 2016
سسيتم ا’نتهاء من عملية تصسفية الطعون
اŸت- -واج- -دة ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى شس -رك -ات ال -ت -أامÚ
’ضس -رار اŸادي-ة ل-لسس-ي-ارات ق-ب-ل
واŸت -ع -ل -ق -ة ب -ا أ
نهاية  ،2016بحسسب ما أافاد به لـ «وأاج» رئيسس
ا’–اد ال- -وط- -ن- -ي لشس- -رك- -ات ال -ت -أام Úوإاع -ادة
التأام Úإابراهيم جمال كسسا‹.
سسيتم تطه Òالطعون اÎŸاكمة منذ 2010
ب--فضس--ل ات--ف-اق-ي-ة ت-ط-ه Òال-ط-ع-ون م-ت-وسس-ط-ة
ال---ك---ل---ف---ة واŸمضس---اة م---ؤوخ--را ب ÚاŸؤوsم--نÚ
ال--ع--م--وم--ي ÚواÿواصصÃ ،ا أان ك--ل اŸل--ف-ات
اŸسسجلة قبل  2010قد ” تصسفيتها.
وأاوضسح نفسص اŸسسؤوول ،أانه سسيتم خÓل
جانفي  2016تطه Òملفات  ‘ ،2010حÚ
سسيتم ‘ الشسهر اŸقبل تطه Òملفات 2011
على أان يتم ا’نتهاء من ملفات سسنة  2012قبل
’ول للسسنة ا◊الية ،قبل أان
نهاية السسداسسي ا أ
يتم التوجه Ÿلفات  2013و 2014واŸرتقب
حلها قبل نهاية السسنة ا÷ارية.
وأاضس---اف كسس---ا‹ ،أان ال---ن--زاع--ات ا÷اري--ة
تتعلق باŸؤوsمن Úبصسيغة «أاضسرار التصسادم»،
Ãا أان اŸؤوsمن Úبصسيغة «كل اıاطر» يتم
ت-ع-ويضس-ه-م بصس-ف-ة ت-ل-ق-ائ-ي-ة بدون اŸرور عÈ
الطعون.
وأاف----اد ن---فسص اŸت---ح---دث ،أان م---ؤوسسسس---ات
ال--ت--أام« Úغ--ارق--ة ‘ ال--ط--ع--ون ال--ت-ي ت-ن-ت-ظ-ر
التسسوية» وهذا بسسبب التزايد اŸسستمر ‘
ع-----دد ح-----وادث اŸرور ،ح-----يث يصس-----ل ع----دد
التصسريحات بحوادث اŸرور مليون تصسريح
سسنويا ،بحسسبه.
وأاضساف اŸسسؤوول ،أان اŸشسكل يكمن ‘
اŸؤوsم--ن Úبصس--ي--غ--ة «أاضس-رار ال-تصس-ادم» ال-ذي-ن

’ضسرار من قبل
يجÈون على انتظار دفع ا أ
الشسركة اŸؤوّمنة للطرف الثا ÊلÓسستفادة من
التعويضص الذي يكون غالبا أاقل من القيمة
Óضسرار.
اŸصسرح بها ل أ
’حيان يتم التصسريح من قبل
و‘ بعضص ا أ
اŸؤومن الضسحية لدى شسركة التأام Úالتابع لها،
‘ ح Úأان الطرف الثا ’ Êيصسرح با◊ادث.
و‘ م---ث---ل ه---ذه ا◊ا’ت ي---ق--دم ضس--ح--اي--ا
ح---وادث اŸرور ط---ع---ون--ا ل--دى م--ؤوسسسس--ات--ه--م
التأامينية التي تقوم بدورها بتقد Ëطعن لدى
’ضسرار أاو
’عادة تقييم ا أ
شسركة تأام Úاÿصسم إ
وثائق تكميلية بالنسسبة للحادث وهو ما يسسبب
تأاخرات.
وب-فضس-ل صس-ي-غ-ة «م-ت-وسس-ط السس-ع-ر» ل-لسسوق
’–اد ال-وط-ن-ي
اŸصس--ادق ع--ل--ي-ه م-ن ط-رف ا إ
لشسركات التأام Úوإاعادة التأام Úوبدعم وزارة
اŸال--ي-ة ،تسس-ع-ى شس-رك-ات ال-ت-أام Úل-وضس-ع ح-د
لهذا العبء الثقيل من الطعون الذي يؤوثر على
ثقة اŸؤوّمن على شسركات التأام.Ú
وÁثل «متوسسط السسعر» للتعويضص ،الفارق
’جما‹ للتعويضسات عن التأامÚ
ب ÚاŸبلغ ا إ
للسسيارات لشسركة التأام Úوعدد هذه اŸلفات
ال--ذي Áث--ل م--ت--وسس--ط ال--ت--ع-ويضص م-ن ط-رف
الشسركة التي تسسمح بتقييم متوسسط السسوق
الواحد.
وباسستخدام هذا ا◊سساب ،تأاتي شسركات
ال--ت--أام Úل--ت--ح--دي--د م--ت--وسس--ط ت-ك-ل-ف-ة السس-وق
◊سساب دفع الطعون خÓل اÿمسص سسنوات
اŸاضسية Ãبلغ  37.148,5دج.
وبعدها كل شسركة تعوضص زبائنها بتقييم
’ضس---رار ال---ت---ي ◊قت ب---ه---م ج---راء ح--وادث
اأ

اŸرور.
’طار “ت مؤوخرا ،عملية تبادل
‘ هذا ا إ
الصسكوك ب 7 Úشسركات (الشسركة ا÷زائرية
للتأام Úوالشسركة ا÷زائرية لتأامينات النقل
والشس--رك--ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات والصس-ن-دوق
الوطني للتعاون الفÓحي والعامة للتأامينات
اŸتوسسطية وأاليانسص للتأام Úوالشسركة الدولية
ل--ل--ت--أام Úوإاع--ادة ال--ت--أام )Úل--تسس--وي-ة سس-ري-ع-ة
لـ 12.610طعن سسجلت ‘ Ã 2010بلغ إاجما‹
يقدر بـ 470مليون دج.
ل--ك-ن ال-ه-دف ال-ن-ه-ائ-ي اŸرج-و م-ن ط-رف
ا’–اد ،ه--و ال--وصس--ول إا ¤ت--ع--ويضص م--ن-ت-ظ-م
’ضس-رار وا’صس-ط-دام
وف-وري ل-ل-م-ؤوsم-ن Úع-ن ا إ
ل--ت-ط-ه ÒاŸل-ف-ات بشس-ك-ل ب-ع-دي ب Úشس-رك-ات
التأام.Ú
لذلك ،سسيتم التوقيع بنهاية  2016وبداية
 ،2017على اتفاقية جديدة تسسمى «التعويضص
اŸباشسر للمؤومsن ،»Úبحسسب نفسص اŸسسؤوول،
الذي أاشسار إا ¤أان ذلك «سسيح ّسسن فرع تأامÚ
اŸرك---ب---ات إا ¤ح---د ك---ب Òلصس--ال--ح اŸؤوsم--نÚ
وشسركات التأام.»Ú
من جانبه اعÎف مدير التأامينات لوزارة
اŸال--ي--ة ك--م--ال م--رام--ي ،أان ال--ت-أاخ ‘ Òدف-ع
التعويضسات اÎŸتبة عن حوادث السسيارات،
كان دائما نقطة ضسعف شسركات التأام ،Úما
أاثر بشسكل كب Òعلى سسمعة القطاع.
وب--ل--غت ق--ي-م-ة ال-ت-ع-ويضس-ات ‘  2014عن
ح--وادث السس--ي-ارات  44,8م-ل-ي-ار دج (م-ق-ابل
 40,5مليار دج ‘  )2013أاي  75من اŸائة
من إاجما‹ ا◊وادث التي ” تسسويتها من
طرف شسركات التأام÷ Úميع الفروع.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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صصأئب عريقأت ‘ زيأرة عمل إا ¤ا÷زائر اليوم

’م Úالعام للجنة التنفيذية
يقوم ا أ
ورئ - -يسس دائ - -رة اŸف - -اوضس - -ات Ÿن- -ظ- -م- -ة
ال-ت-ح-ري-ر ال-ف-لسسطينية ودولة فلسسطÚ
صسائب عريقات ،اليوم ،بزيارة عمل إا¤
ا÷زائ -ر ت -دوم أارب -ع -ة أاي -ام ،ب -حسسب م-ا
أافاد به بيان لوزارة الشسؤوون اÿارجية.
وأاوضسح ذات اŸصسدر ،أان زيارة اŸسسؤوول
الفلسسطيني تأاتي اسستجابة لدعوة من وزير
ال- -دول -ة وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة وال -ت -ع -اون
الدو‹ رمطان لعمامرة.
ويجري عريقات خÓل تواجده با÷زائر
ﬁادثات مع رئيسص الدبلوماسسية ا÷زائرية،
باإ’ضسافة إا ¤نشساطات أاخرى.

وسس-ي-نشس-ط ع-ري-ق-ات ب-اŸعهد الدبلوماسسي
والعÓقات الدولية ندوة متبوعة بنقاشص حول
مسسار السسÓم بالشسرق اأ’وسسط.

رضسا مالك ‘ ندوة تضسامنية مع الشسعب الفلسسطيني

دعوة إا ¤توحيد الصصفوف ووضصع اسصÎاتيجية لتحقيق ا’سصتقÓل
لؤوي :الثورة ا÷زائرية ﬁطة اسستلهام طيلة نضسالنا

أاك- - -د اÛاه - -د ورئ - -يسس ا◊ك - -وم - -ة
’سس -ب-ق رضس-ا م-الك ،أامسس ،أان ال-ت-اري-خ
ا أ
ال- -نضس- -ا‹ ل- -لشس- -عب ا÷زائ -ري Áن -ح -ه
ال- -ق- -درة ع- -ل- -ى ف- -ه- -م م- -ع -ان -اة الشس -عب
الفلسسطيني ،داعيا جميع الفلسسطينيÚ
إا ¤توحيد الصسفوف من أاجل مواجهة
’سسرائيلي.
ا’حتلل ا إ
ق- -ال رضس- -ا م- -الك ‘ ن- -دوة تضس- -ام- -ن -ي -ة،
نظمتها جمعية  8ماي  ،1945أامسص ،با÷زائر
ال- -ع- -اصس -م -ة ،إان ال -ت -اري -خ ال -نضس -ا‹ ل -لشس -عب
ا÷زائ -ري ط-ي-ل-ة  132سس-ن-ة م-ن ا’سس-ت-عمار،
Áن -ح -ه ال -ق -درة ع -ل -ى ف -ه -م م-ع-ان-اة الشس-عب
ال- -ف -لسس -ط -ي -ن -ي ،مشسÒا إا ¤أان ال -تضس -ام -ن ب Úالشس -ع -بÚ
الفلسسطيني وا÷زائري متجذر ‘ تاريخ البلدين.
وأاوضس- -ح خÓ- -ل ه- -ذه ال- -ن- -دوة ،أان «ال -تضس -ام -ن ضس -د
اŸسستعِمر هو أاحد مكونات الشسخصسية ا÷زائرية وهي
فضس Óعن ذلك واجب على كل الدول العربية من أاجل
مواجهة ا’سسÎاتيجية الصسهيونية التي تسستثمر ‘ الفÏ
والنزاعات الداخلية لتفكيكها».
كما أاكد أان ا÷زائر دولة تقوم على مبادئ أاسساسسية،
أاهمها التضسامن مع الشسعوب اŸضسطهدة وتلك التي تعاÊ
م -ن ب -طشص ون Òا’سس -ت -ع -م -ار ،م -ؤوك -دا أان دع-م ا÷زائ-ر
للشسعب الفلسسطيني هو دعم تلقائي قائم على مبادئ
الثورة ا÷زائرية.
وخÓل حديثة اسستعرضص رضسا مالك التقارب الكبÒ
ب Úالقوان Úالفرنسسية ‘ فÎة ا’سستعمار وب ÚقوانÚ
ا’حتÓل اإ’سسرائيلي التي تسسعى إا ¤تفكيك بنية الشسعب
الفلسسطيني وعزله عن ﬁيطه ا÷غرا‘ الطبيعي.
ودع -ا رضس -ا م -الك الشس-عب ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي إا ¤ت-وح-ي-د
صسفوفه ووضسع اسسÎاتيجية لتحقيق ا’سستقÓل ،مشسÒا
إا ¤أانه من أاهم اŸكاسسب التي حققتها الثورة ا÷زائرية
ه - -ي وح- -دة الشس- -عب ا÷زائ- -ري ع- -ل- -ى أاسسسص وم- -ب- -ادئ
مشسÎكة.
وعاد رضسا مالك إا ¤عديد اÙطات التاريخية التي
سسجلت ﬁاو’ت الكيان الصسهيو Êالقضساء على الثورة
ا÷زائرية وإاطالة أامد ا’سستعمار الفرنسسي ،مشسددا ‘
ه -ذا السس -ي -اق ع -ل -ى أان -ه «ب-ال-نسس-ب-ة ل-ن-ا ك-ج-زائ-ري Úف-إان
ا’حتÓل اإ’سسرائيلي هو أاخطر أانواع ا’حتÓل ،أ’نه
يسستهدف كل اŸنطقة العربية وليسص فلسسط Úفقط،

خاصسة ‘ ظل الوضسع ا◊رج الذي
تعرفه عديد الدول العربية».
كما –دث عن جملة اأ’حداث التي يشسهدها العا⁄
العربي وهي «أاحداث مفتعلة تسساهم فيها إاسسرائيل من
ق -ريب أاو م -ن ب -ع -ي -د ،م -ن خ Ó-ل ا’سس -ت -ث -م -ار ‘ ب-عضص
اŸع -ط -ي -ات ال -داخ -ل -ي-ة ‘ ال-دول ال-ع-رب-ي-ة إ’ث-ارة ال-فÏ
والنزاعات وذلك من أاجل فرضص اŸزيد من السسيطرة
على هذه الدول وصسرفها عن القضسية الفلسسطينية».
من جانبه ،أاعرب سسف Òدولة فلسسط Úبا÷زائر لؤوي
عيسسى ،عن تقديره لهذه اŸبادرة التضسامنية مع الشسعب
الفلسسطيني ،مؤوكدا «أاننا سسنظل نسستلهم من مبادئ الثورة
ا÷زائ- -ري- -ة ط- -ي- -ل- -ة نضس- -ال- -ن- -ا اŸت- -واصس -ل ضس -د ال -ع -دو
الصسهيو.»Ê
وأاشسار إا ¤أان «ا’حتÓل الصسهيو Êيعمل ‘ الوقت
ال -راه -ن ع -ل -ى –ط -ي-م ال-وع-ي ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي م-ن خÓ-ل
أاسساليب جديدة  ⁄يشسهدها التاريخ من قبل»› ،ددا
تأاكيده على إاصسرار الفلسسطيني Úجميعهم على مواجهة
هذا العدو اŸشسÎك للفلسسطيني ÚواŸسسلم Úجميعا».
وأاضساف ’« ،أاحد يعتقد أانه Ãنأاى عن اسسÎاتيجية
العدو الصسهيو Êالذي يسسعى إا– ¤طيم كل بلد عربي
ومسسلم».
بدوره ،دعا رئيسص جمعية  8ماي  1945عبد ا◊ميد
سسÓ- -ق- -ج -ي ،ع -ل -ى ضس -رورة ا’ه -ت -م -ام ب -ت -اري -خ ال -ث -ورة
ا÷زائرية من أاجل الكشسف عن ا÷رائم التي ارتكبها
اŸسستعمر الفرنسسي ‘ حق ا÷زائري.Ú
وشسارك ‘ هذه الندوة ‡ثل عن وزارة اÛاهدين
وع -دد م -ن ‡ث -ل -ي ج -م -ع -ي-ات اÛت-م-ع اŸد Êوب-عضص
اأ’حزاب السسياسسية.

مقابل تخصسيصس حصسة لÈامج السسكن ا’جتماعي

أاراضصي الدولة بأأسصعأر ﬂفضصة للمرق Úاÿواصص
كشس -ف رئ -يسس اŸن -ظ -م -ة ال -وط -ن -ي -ة ل-ل-م-رقÚ
ال -ع -ق -اري Úاﬁم -د صس -ح-راوي ،أامسس ،ب-ا÷زائ-ر،
ع-ن ال-ت-حضس Òل-ف-ت-ح ا◊ظÒة ال-ع-قارية التابعة
ل- -ل- -دول- -ة ل- -ف- -ائ -دة اŸرق Úاÿواصس قصس -د إا‚از
مشس- -اري- -ع سس- -ك- -ن- -ي- -ة ذات ط- -اب- -ع Œاري ،م- -ق -اب -ل
ت -خصس -يصس حصس -ة ’ ت -ق-ل ع-ن  %10م -ن اŸشس -روع
توجه لÈامج السسكن ا’جتماعي.
أاوضسح صسحراوي ‘ تصسريحات صسحفية على هامشص
اŸؤو“ر اأ’ول للمنظمة ،أانه يجري حاليا التفك‘ Ò
صس -ي-غ-ة ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ج-دي-دة يسس-ت-ف-ي-د Ãوج-ب-ه-ا اŸرق-ون
العقاريون اÿواصص من أاراضسي الدولة بأاسسعار ﬂفضسة
م- -ق- -اب- -ل ا’ل- -ت -زام ب -إا‚از حصس -ة سس -ك -ن -ات ذات ط -اب -ع
اجتماعي ’ تقل عن  %10من حجم اŸشسروع.
سسيدرج هذا التنظيم ‘ ،حال Œسسيده ‘ ،إاطار
تعزيز دور القطاع اÿاصص ‘ قطاع السسكن الذي يتوقع
القضساء على أازمته التي عّمرت لعقود ‘ ،غضسون ،2019
ب-فضس-ل الÈام-ج ال-ع-م-وم-ي-ة ،ع-ل-ى أان ي-ت-م ب-ع-ده-ا تسس-يÒ
ال -ط -ل -ب-ات ا÷دي-دة ‘ السس-وق ب-ا’ع-ت-م-اد أاسس-اسس-ا ع-ل-ى
اŸرق Úاÿواصص.
وك- -انت ا◊ك- -وم -ة أاصس -درت ،ن -ه -اي -ة أاك -ت -وب -ر ،2015
مرسسوما تنفيذيا يؤوطر عملية منح عقود ا’متياز على
ÓمÓ-ك اÿاصس-ة ل-ل-دول-ة واŸوج-هة
اأ’راضس-ي ال-ت-اب-ع-ة ل -أ
إ’‚از مشساريع الÎقية العقارية ذات الطابع التجاري.
وتدعمت مؤوخرا ا◊ظÒة العقارية العمومية بحجم
ه -ام م -ن اأ’وع -ي -ة ال -ت -ي ” اسسÎج-اع-ه-ا ب-ع-د ع-م-ل-ي-ات
الÎحيل التي بلغت مسستوى قياسسيا ‘ .2015
من جهته أاوضسح ﬁمد زهانة‡ ،ثل وزير السسكن ،أان
ال-ت-دب Òا÷دي-د سس-يسس-م-ح ب-ت-ح-ق-ي-ق التوازن ا’قتصسادي
اŸط -ل -وب ب -ال -نسس -ب-ة ل-ل-م-رق Úاÿواصص ،خ-اصس-ة وأان-ه-م
سساهموا ‘ إا‚از برامج السسكن ا’جتماعي والتسساهمي
بأاسسعار ’ تخدم مصسا◊هم التجارية و’ تغطي كلفة
اإ’‚از ‘ بعضص اأ’حيان.
‘ ه-ذا السس-ي-اق ،ط-ال-بت اأ’م-ي-ن-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-م-ن-ظ-مة

ح - -وري- -ة ب- -وحÒد ،خÓ- -ل اف- -ت- -ت- -اح اŸؤو“ر Ãراج- -ع- -ة
مسستحقات اŸرق Úالعقاري Úالذين ينجزون سسكنات ‘
إاطار برامج عمومية ،مشسÒة أايضسا إا ¤ضسرورة تكييف
اŸن -ظ -وم-ة ا÷ب-ائ-ي-ة م-ع ط-ب-ي-ع-ة ه-ذه اŸه-ن-ة وتسس-ه-ي-ل
ا’سستفادة من “ويÓت بنكية.
كما دعت إا ¤إانشساء شسباك موحد ’سستقبال ومعا÷ة
م -ل -ف -ات ا’ك -ت -ت -اب ‘ الÎق -ي-ات ال-ع-ق-اري-ة ا◊رة ال-ت-ي
تسستدعي كفاءات إادارية دقيقة ليسست من اختصساصص
اŸرق Úال -ع-ق-اري ،Úب-حسس-ب-ه-ا ،وصس-رحت ق-ائ-ل-ة« :ن-ح-ن
ك-م-رق Úل-يسص ل-دي-ن-ا ال-وسس-ائ-ل وال-ت-ك-وي-ن الÓ-زم ل-تسسيÒ
شس -ؤوون إاداري -ة ،ك -ال -ت -ح-ك-ي-م ‘ ح-ا’ت ال-طÓ-ق وال-وف-اة
وكشسف حا’ت الغشص والتزوير وغÒها ...يجب إاعفاؤونا
من هذه اŸهام من خÓل إانشساء شسباك موحد لتحرير
طاقاتنا والرفع من فعاليتنا».
ك -م -ا شس -ددت ع-ل-ى ضس-رورة ا’سس-ت-ف-ادة م-ن ال-ت-ك-وي-ن
والدعم الÓزم Úللتكفل Ãهمة التسسي Òالعقاري الذي
يشس -م -ل صس-ي-ان-ة اŸصس-اع-د واأ’م-ن وال-ن-ظ-اف-ة وال-بسس-ت-ن-ة
وغÒها.
وي-ف-رضص ال-ت-ن-ظ-ي-م السس-اري ع-ل-ى اŸرق Úال-عقاريÚ
القيام بهذه اŸهام Ÿدة سسنت Úبعد تسسليم اŸفاتيح ،على
أان يتكفل بعدها السسكان بالتسسي Òالعقاري للبنايات التي
يقطنونها.
وكشسفت بوحÒد ‘ هذا اإ’طار ،أانه سسيتم ،قريبا،
إانشس -اء ÷ن -ة ﬂت -ل -ط-ة ب ÚاŸرق Úال-ع-ق-اري Úو‡ث-ل-ي
الدوائر العقارية ذات الصسلة بنشساطهم قصسد دراسسة هذه
اŸسسأالة وكذا ﬂتلف اŸصساعب التي تعÎضسهم.
وتسسعى اŸنظمة الوطنية للمرق Úالعقاري ،Úالتي
ت- -أاسسسست ‘ ن- -وف- -م ÈاŸاضس- -ي ،ل- -ل -دف -اع ع -ن مصس -ال -ح
اŸنتسسب Úإاليها من خÓل فتح قنوات ا◊وار مع ﬂتلف
اأ’ط -راف اŸت -دخ -ل -ة ‘ اÛال و»ا’ب -ت -ع -اد ع -ن سس -وء
التفاهم بينها» ،بحسسب تعب Òرئيسص اŸنظمة.
و–صسي وزارة السسكن حوا‹  5.900مرقي عقاري ‘
ا÷زائر.

ا’حد  10جانفي  2016م
الموافق لـ  2٩ربيع اأ’ول  1437هـ
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دعا إا ¤تسسوية مشساكل العقد القتصسادي والجتماعي ،حبيب يوسسفي:

مسشاعدة اŸؤوسشسشات غ ÒاŸنتجة على التطور بدل فتح رأاسشمالها للخواصص

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اتصسالت ا÷زائر تعتمد أاسسعارا تفضسيلية للصسحافيÚ

تخفيضشات بنسشبة  ٪30على ا’ششÎاكات ومزايا متعددة

القرضس السستهÓكي سستكون له انعكاسسات سسلبية على اŸواطن

لرباب العمل ا÷زائري Úحبيب يوسسفي ،إا ¤التفك ‘ Òطريقة ناجعة Ÿواجهة
دعا رئيسس الكنفدرالية العامة أ
لزمة القتصسادية من خÓل تنويع القتصساد الوطني بالÎكيز على أاهم القطاعات اŸنتجة للÌوة كالفÓحة
ا أ
والسسياحة ،وكذا اسستغÓل الكفاءات ا÷امعية ودعم مشساريعهم البحثية ،منتقدا إاجراء القرضس السستهÓكي
الذي ،بحسسبه ،ل يسساهم ‘ حل اŸشسكلة بل يجعل اŸواطن البسسيط مدانا ،مشسÒا إا ¤أان ا◊كومة  ⁄تسستشسر
كنفدرالية أارباب العمل عند إاعداد قانون اŸالية  ،2016خاصسة فيما يخصس قرار فتح رأاسسمال اŸؤوسسسسات العمومية.

سسهام بوعموشسة
أاكد حبيب يوسسفي لدى نزوله ،أامسس،
ضسيفا على منتدى يومية «ديكانيوز» ،أان
ال- -ك -ن -ف -درال -ي -ة ال -ع -ام -ة أ’رب -اب ال -ع -م -ل
ا÷زائ-ري ⁄ ،Úي-ت-م اسس-تشس-ارت-ه-ا ل-ت-ق-دË
اقÎاح -ات -ه-ا ف-ي-م-ا ي-خصس ق-ان-ون اŸال-ي-ة
لسسنة ’ ،2016سسيما القرار اŸتعلق بفتح
رأاسسمال اŸؤوسسسسات العمومية قائ ،Óإانه
ضسد هذا القرار وأان اأ’صسح هو مسساعدة
اŸؤوسسسس -ات غ ÒاŸن -ت -ج-ة ع-ل-ى ال-ت-ط-ور
وا’رتقاء بها كي ’ تقع ‘ أايدي أاشسخاصس
’ يحسسنون تسسيÒها ،مضسيفا أانه ’بد من
سس-ي-اسس-ة ت-ن-وي-ع ا’سس-ت-ث-م-ار ،وال-تشس-اور مع
ال- -ك- -ن- -ف- -درال -ي -ة إ’ي -ج -اد ح -ل -ول ل -ل -ن -م -و
واسستحداث مناصسب الشسغل ،حيث  ⁄ينف
الوضسعية ا’قتصسادية الصسعبة التي تعانيها
ا÷زائر حاليا ،خاصسة وأان سسعر البÎول ’
Áكن التحكم فيه.
‘ ه -ذا السس -ي -اق ،دع-ا ح-ب-يب ي-وسس-ف-ي
السس -ل -ط -ات ال -ع -م -وم-ي-ة إا ¤إاق-رار بصس-ف-ة
ع -اج-ل-ة تسس-وي-ة ك-ل اŸشس-اك-ل اŸط-روح-ة
بالنسسبة للعقد ا’قتصسادي وا’جتماعي،
منتقدا قرار القرضس ا’سستهÓكيŸ ،ا له
م -ن ان -ع -ك -اسس -ات سس -ل -ب -ي-ة ع-ل-ى اŸواط-ن
البسسيط الذي يصسبح مدانا للدولة ح’ Ú

يسس- -ت- -ط- -ي -ع تسس -دي -د ال -ق -رضس واÿزي -ن -ة
العمومية هي من تدفع ،مطالبا بدراسسة
اŸسس -أال -ة بشس -ك -ل ج -دي ،ل -ك-ن-ه اسس-ت-ط-رد
قائ« :Óالقرضس ا’سستهÓكي يفيد فقط
‘ اقتناء اأ’جهزة الكهرومنزلية».
باŸقابل ،اسستهجن سسلوك اأ’م Úالعام
ل–Óاد العام للعمال ا÷زائري Úسسيدي
السسعيد ‘ الشستم ع Èوسسائل ا’إعÓم،
معتÈا أانه سسلوك ’ يليق برئيسس هيئة
وط -ن -ي-ة Îﬁم-ة ل-ه-ا م-اضس-ي-ه-ا اŸشس-رف
بفضسل تضسحيات الرجال.
م -وازاة م -ع ذلك ،أاب -رز ضس -ي-ف م-ن-ت-دى

دي -ك -ان-ي-وز ،أاه-م-ي-ة اسس-ت-غÓ-ل اإ’م-ك-ان-ات
ال -بشس -ري-ة ال-ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ي-ه-ا ا÷ام-ع-ات
ا÷زائ -ري -ة م -ن ب -اح -ث Úوإاط-ارات أاك-ف-اء
والتكفل بهم ع Èدعم بحوثهم التي أاثبتت
‚اعتها ‘ اŸيدان ÿلق ثروة ومناصسب
شسغل ،مضسيفا أان التصسدير ينبغي أان يرتكز
ع-ل-ى ال-ت-ك-ن-ول-وج-يات وابتكارات الشسباب،
مشسÒا إا ¤أان ا◊كومة  ⁄تفكر ‘ تنويع
اقتصسادها خارج اÙروقات قبل حدوث
اأ’زم -ة ،ق -ائ « :Ó-ط -ال-بت ‘ ال-ع-دي-د م-ن
اŸرات بإايجاد بدائل عن النفط بتنويع
ا’قتصساد الوطني بالÎكيز على قطاعات
الفÓحة والسسياحة والصسناعة».
و‘ رده على سسؤوال حول اŸؤوسسسسات
الصسغÒة واŸتوسسطة ،أاوضسح يوسسفي أان
هذه اأ’خÒة  ⁄تتلق الدعم الكا‘ من
ط -رف ال -دول -ة وال -فضس-اء اŸري-ح ،ق-ائ:Ó-
«طلبنا ‘ العقد ا’قتصسادي وا’جتماعي
للباترونا بتسسوية مشسكل ﬁيط اŸؤوسسسسة
اŸت- -م- -ث -ل ‘ اإ’دارة ،ودع -م اŸؤوسسسس -ات
باŸيزانية الكافية».
و‘ سس- -ؤوال آاخ -ر ح -ول ا’سس -ت -ث -م -ار ‘
تركيب السسيارات ،يرى رئيسس كنفدرالية
أارباب العمل أان اŸشسكل يكمن ‘ صسناعة
ق -ط -ع ال -غ -ي -ار ‘ ا÷زائ -ر ،ك -ي ن -ت -ف-ادى
تصسدير السسيارات من اÿارج.

اıتصس ‘ عÓج أامراضس العيون الدكتور ميصسادي:

اŸصشابون بالسشكري مطالبون بفحصص باطن الع Úدوريا لتفادي العمى
لنفاق
غياب كامÒات التشسخيصس Ãؤوسسسسات الصسحة يضساعف ا إ

أاع-ل-نت م-ؤوسسسس-ة اتصس-الت ا÷زائر،
ع-ن اع-ت-م-اد أاسس-ع-ار ت-فضس-ي-لية للهاتف
لنÎنت لفائدة الصسحافيÚ
الثابت وا أ
واŸصسورين ا◊امل Úلبطاقة الصسحفي
اŸهنية ،الصسادرة عن وزارة التصسال،
وال- -ذي- -ن Áك- -ن- -ه- -م السس- -ت- -ف- -ادة م- -ن
ت-خ-ف-يضس-ات م-غ-ري-ة ع-ل-ى اشسÎاكاتهم
من خÓل عروضس «صسحفي».
أاوضسح بيان للمؤوسسسسة– ،صسلت «الشسعب»
على نسسخة منه ،أان هذه اŸزايا تتمثل ‘:
 «ايدوم أانÎنت صسحفي» :وعي ›موعةعروضس لÓنÎنت بالتدفق العا‹ مع نفاذ
غﬁ Òدود ،يتم بناء على التزام Ÿدة 12
شسهرا ومنه يتسسّنى للصسحافي Úا’سستفادة
من  4صسيغ ( 1ميغا بتسسعÒة  1120دج/
شسهر 2 -ميغا بـ1470دج 4 ،ميغا بـ 2240دج
و 8ميغا بـ 3500دج/شسهر أاي بتخفيضسات
تقدر بـ.٪30
وبالنسسبة للهاتف «ايدوم ثابت صسحفي»،
فإانه يتوزع ب 3 Úخيارات هي« :ايدوم ثابت
ال -و» يشس -م -ل ك -اف-ة اŸك-اŸات ن-ح-و ال-ث-ابت
اÙلي (داخل الو’ية) تكون ›انية وغÒ
ﬁدودة بتسسعÒة 200دج أاي بتخفيضس 20
م -ن اŸائ -ة ،وخ -دم -ة «خ -وذ» تشس -م -ل ك -اف-ة

اŸك -اŸات ن -ح -و ال -ه -ات -ف ال-ث-ابت اÙل-ي
والوطني ›انية وغﬁ Òدودة بـ 350دج
(ت -خ -ف-يضس  ،)٪30وخ- -ي- -ار «ق- -ول» ÷م- -ي- -ع
اŸك -اŸات ن -ح -و ال -ه -ات -ف ال-ث-ابت اÙل-ي
وال -وط -ن -ي ›ان-ي-ة وغﬁ Òدودة ب-تسس-عÒة
 600دج (تخفيضس  )٪30مع تخفيضسات تصسل
إا ٪30 ¤للمكاŸات نحو اÙمول الوطني
والدو‹.
ك -م -ا أاضس -اف ال -ب -ي -ان ،أان ك -اف -ة ع-روضس
«ايدوم الثابت» تشسمل اÿدمات اÛانية
التالية :وضسع اŸكاŸة ‘ ا’نتظار ،الÎقيم
اıتصس -ر ،اÙاضس-رة ع-ن ب-ع-د ،ال-ت-ح-وي-ل
اŸؤوقت للمكاŸة ،اإظهار الرقم واŸكاŸة
بدون ترقيم.
وتدعو اŸؤوسسسسة الصسحافي ÚلÓقÎاب
من وكا’تها التجارية رفقة بطاقة الصسحا‘
اŸهنية الصسادرة عن وزارة ا’تصسال التي
بادرت ‘ وقت سسابق بإاطÓق برنامج تعاون
م -ع ع -دد م-ن ال-ق-ط-اع-ات ال-ت-ي Áك-ن-ه-ا أان
تسس-اه-م ‘ ت-ن-م-ي-ة ال-ع-م-ل الصس-ح-ف-ي لتظهر
أاو ¤ال- -ن -ت -ائ -ج م -ن ق -ط -اع ا’تصس -ا’ت عÈ
م -ؤوسسسس -ة اتصس -ا’ت ا÷زائ -ر ال -ت -ي ي-ت-دع-م
مركزها ‘ السسوق بشسكل متواصسل.

سسعيد بن عياد

رئيسس ال–اد الوطني للزوايا ا÷زائرية ‘ تصسريح لـ «الشسعب»:

«معادلة ششهادة حفظ القرآان بالبكالوريا يششّجع على إاعمار الزوايا»

دع - - -ا اıتصس ‘ ع Ó- - -ج أام- - -راضس
ال- -ع- -ي- -ون ال- -دك- -ت- -ور ع- -ب- -د ال- -ق -ادر
م -يصس -ادي ،اŸصس -اب Úب -داء السس -ك -ري
إا ¤ضسرورة متابعة فحصس العدسسة
وب - - -اط - - -ن ال - - -ع Úم - - -رة ‘ السس- - -ن- - -ة
واÙاف-ظ-ة ع-ل-ى نسس-ب-ة ط-بيعية من
السسكر ‘ الدم وضسبط ضسغط الدم،
م -ؤوك-دا أان ال-تشس-خ-يصس اŸب-ك-ر ل-ل-عÚ
يسس- - -اه- - -م ‘ ت - -ف - -ادي اŸضس - -اع - -ف - -ات
اÿطÒة ال - - - -ت- - - -ي ق- - - -د ت- - - -ؤودي إا¤
لصسابة بالعمى.
ا إ

صسونيا طبة
أاضساف الدكتور ميصسادي ،أامسس ،خÓل
ندوة نشسطها Ãنتدى جريدة «اÛاهد»،
أان م -راج -ع -ة ط -ب -يب ال-ع-ي-ون ع-ن-د ب-داي-ة
تشسخيصس السسكري ضسرورية حتى وإان ⁄
تظهر اأ’عراضس بعد ،وذلك بغرضس Œنب
إاصسابة الشسبكية وفقدان النظر ،مشسÒا إا¤
التشسخيصس الذي من اŸفÎضس أان يتم من
خ Ó-ل إاج -راء ف -حصس ك -ام -ل ل -ل-ع Úوق-وة
اإ’بصسار مع توسسيع حدقة الع Úلفحصس

ا÷سس- -م ال- -زج- -اج -ي والشس -ب -ك -ي -ة وإاع -ادة
الفحصس سسنوياً.
وتسس- -اءل ال- -دك- -ت- -ور ع -ن سس -بب غ -ي -اب
كامÒات فحصس الع Úببعضس اŸؤوسسسسات
ا’سس- -تشس- -ف- -ائ- -ي- -ة وال- -ع- -ي- -ادات م -ت -ع -ددة
اÿدم- -ات ،مشسÒا إا ¤أان- -ه- -ا ’ ت- -ت -ط -لب
اسستثمارا ضسخما وإا‰ا توفÒها يسساهم ‘
تفادي إانفاق الكث Òمن اأ’موال ‘ عÓج
اŸضساعفات اÿطÒة التي تنجم عن عدم
ال -ق -ي -ام ب -ال -ف-حصس ،ع-ل-ى غ-رار ا’إصس-اب-ة
بالعمى .كما أان اختبار باطن الع - Úعلى
ح -د ق -ول -ه Á -ك -ن أان ي -ك -تشس -ف إاصس -اب -ة
الشسخصس بالقصسور الكلوي.
وفيما يخصس أاهم أاسسباب إاصسابة شسبكية
ال -ع ،Úق -دم ال -دك -ت -ور م -ع -ل -وم -ات ه-ام-ة
ب -اÿصس -وصس ،م -وضس -ح -ا أان ارت-ف-اع نسس-ب-ة
السسكر ‘ الدم يلحق ضسررا بالشسعÒات
ال -دم -وي -ة ‘ أاعضس -اء ا÷سس -م وخصس -وصس-ا
شس -ب -ك -ي -ة ال-ع Úوه-و م-ا يسس-اه-م ‘ زي-ادة
خطر اإ’صسابة Ãرضس الشسبكية مع طول
فÎة السسكري ،حيث ينتج عنها ضسعف ‘
ال -بصس -ر’ ،سس -ي -م -ا ‘ ح -ال ع -دم اه-ت-م-ام
اŸصس-اب ب-داء السس-ك-ري ب-ق-ي-اسس وت-ن-ظيم

مسس -ت -وى السس-ك-ر ‘ جسس-م-ه ،م-وضس-ح-ا أان
الشسعور بالضسباب ‘ الع Úيعد من أاهم
أاعراضس اإ’صسابة بشسبكية السسكري.
وأاكد الدكتور أان الوقاية من اإ’صسابة
Ãضساعفات داء السسكري تبقى اأ’هم من
خÓل اÙافظة على نسسبة طبيعية من
السسكر ‘ الدم ،إا ¤ضسبط ضسغط الدم
ومتابعة فحصس باطن الع Úكل سسنة للتأاكد
من سسÓمة البصسر ،باإ’ضسافة إا ¤إاجراء
ﬂت -ل -ف ال -ت -ح -ال -ي -ل السس-ن-وي ،مشسÒا ‘
سس- - -ي - -اق آاخ - -ر إا ¤أان  ٪30م -ن اإ’صس -اب -ة
با÷لطة الدماغية سسببها ارتفاع الضسغط
الدموي للشسخصس دون أان يشسعر بذلك.
ك -م -ا أاك-د ال-دك-ت-ور ،أان خ-ط-ر اإ’صس-اب-ة
بشسبكة السسكري مرتفع من  3إا 4 ¤مرات
ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -نسس -اء ‘ فÎة ا◊م -ل وذلك
بسس-بب ال-ه-رم-ون-ات ال-ت-ي ت-ت-ك-اث-ر ل-دي-هن،
مذكرا أان داء السسكري ‘ تزايد مسستمر،
حيث Áثل نسسبة  16من اŸائة من ›موع
السس -ك -ان ع -ل-ى اŸسس-ت-وى ال-وط-ن-ي ،ل-ذلك
يتوجب اكتشساف تأاث Òالسسكري على العÚ
م- -ب- -ك- -راً وات -خ -اذ اÿط -وات ال -ع Ó-ج -ي -ة
اŸناسسبة.

أاكد رئيسس ال–اد الوطني للزوايا
ا÷زائ- -ري- -ة ال- -دك -ت -ور ﬁم -ود ع -م -ر
لسسمى من معادلة
ن الهدف ا أ
شسعÓل ،أا ّ
شس-ه-ادة ح-ف-ظ ال-ق-رآان ال-ك-ر Ëبشس-هادة
البكالوريا ،هو توسسيع مسستقبل طلبة
لّن ي -ك -ون -وا رج -ال
ال- -ق- -رآان ال- -ك -ر Ëأ
جزائري Úينفعون الوطن ليسس فقط
‘ ال -دي -ن ،وإاّن -م -ا ‘ ﬂت -ل -ف ›الت
ا◊ياة ،وحتى ل يكون تكوين الطالب
ﬁصسورا فقط ‘ اŸسساجد وا÷نائز.
بارك ا’–اد الوطني للزوايا ا÷زائرية
مسس -ع -ى وزارة الشس -ؤوون ال -دي -ن -ي-ة واأ’وق-اف
Ÿعادلة شسهادة حفظ القرآان الكر Ëبشسهادة
البكالوريا.
واع- -ت Èا’–اد ‘ ب- -ي -ان أاصس -دره ع -قب
إاعÓن وزير الشسؤوون الدينية واأ’وقاف هذا
ا ‘ ،Èÿاخ -ت -ت -ام أاشس -غ -ال م-ل-ت-ق-ى أاسس-ب-وع
القرآان الكر Ëبقسسنطينة ،أاّن هذه اŸعادلة
ب Úا◊اف - -ظ ل- -ل- -ق- -رآان ال- -ك- -ر Ëوشس- -ه- -ادة
البكالوريا تعد مكسسبا كبÒا ،ناضسل ا’–اد
م -ن أاج -ل –ق -ي -ق-ه ،ب-ع-د اŸراسسÓ-ت ال-ت-ي
وجهها إا ¤فخامة رئيسس ا÷مهورية سسنتي
 2008و 2015ضسمن مشسروع وطني يضسم 30
مادة تتعلق بطالب القرآان الكر.Ë
وثّمن ا’–اد الوطني للزوايا ا÷زائرية،
ت-دخÓ-ت رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة واŸسس-اع-دات
التي يقدمها للمؤوسسسسات التعليمية والزوايا
والكتاتيب على وجه اÿصسوصس.
وأاك- -د رئ -يسس ا’–اد ال -وط -ن -ي ل -ل -زواي -ا
ا÷زائرية الدكتور ﬁمود عمر شسعÓل ،أاّن
ا’ه -ت -م -ام ب-ال-زواي-ا وال-ك-ت-ات-يب ي-ه-دف إا¤
إا‚اح هدفها ‘ خلق قاعدة شسعبية –مل
على أاكتافها عبء اسستخدام الÎبية الدينية
ب -غ -ي -ة –ق -ي -ق ال -ن -م -و ال -ث -ق -ا‘ وال -ف -ك-ري
وا’جتماعي.
وأاكد بيان ا’–اد ،أاّن مسسعاه يعمل على
–ق- -ي -ق نسسك ت -ع -ل -ي -م ال -ق -رآان ال -ك -ر‘ Ë
ا÷زائر ،بغية الوصسول إا ¤الفهم ا◊قيقي

للدين ،موضسحا أانّ الزوايا والكتاتيب ’تزال
سسائرة على هذا الدرب من أاجل –قيق
اŸسسعى ا◊قيقي من وراء وجودها ،رغم
مصسادرها اŸادية اÙدودة.
ويسسعى ا’–اد الوطني للزوايا ،بحسسب
البيان ،إا ¤إانشساء مدرسسة قرآانية تعّم جميع
و’يات الوطن ،الهدف منها إاعداد طالب
ال -ق -رآان ال -ك -ر ،Ëب -وصس -ف -ه ال-ق-لب ال-ن-ابضس
للمشسروع الكب Òالديني والÎبوي لفخامة
رئيسس ا÷مهورية.
ودعا ا’–اد شسيوخ الزوايا واŸسساجد
إا ¤اعتبار مكسسب اŸعادلة ب Úحفظ كتاب
الله وشسهادة البكالوريا ،التزاما هاما ينبغي
–قيقه من خÓل –قيق اŸعارف الدينية
والثقافية والÎبوية السسليمة.
واع- - -ت Èرئ- - -يسس ا’–اد ‘ تصس- - -ري - -ح لـ
«الشس- -عب» ،أاّن ال- -ت- -ط- -ب- -ي -ق اŸي -دا Êل -ه -ذه
اŸع -ادل -ة ل -يسس أام -را صس -ع-ب-ا ،ب-ق-در م-ا ه-و
يشسجع النشسء ا÷زائري على إاعمار الزوايا
والكتاتيب ،وهو اŸسسعى الذي أاراد ا’–اد،
منذ  15سسنة ،ا◊ديث عن ضسرورة –قيق
هذه اŸعادلة.
وأاوضسح عمر شسعÓل ،أاّن ا’–اد الوطني
للزوايا يعمل على –قيق ثÓثة مطالب من
أاصسل  30مادة تتعلق بطالب القرآان الكر،Ë
” م- -راسس -ل -ة ف -خ -ام -ة رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة
ّ
بشسأانها ،حيث إاضسافة إا ¤قضسية «اŸعادلة»
يعمل ا’–اد على إانشساء دار للقرآان الكرË
‘ كل بلدية ،الهدف منها إاعمار مسساجد
القطب التي يتّم انشساؤوها ،وحتى ’ تكون
ه -ذه اŸسس -اج -د ال -ك -بÒة ف -ق -ط ﬂصسصس -ة
للعبادة ،إاذ يجب موازاة مع ذلك أاّن تكون
فضس -اء ل -ت-ل-ق-ي ال-ع-ل-وم الشس-رع-ي-ة وال-ل-غ-وي-ة.
وأاضساف الدكتور شسعÓل ،أانّ ا’–اد يرمي
إا ¤إانشس - -اء ›م - -ع ع - -اŸي ل - -ل- -تصس- -وف ‘
ا÷زائر.
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الوثيقة تضسّمنت  40تعدي Óمن أاصسل  50اقÎحها «تاج « ،غول:

الدسصتور ا÷ديد توافقي و ⁄نشصهد مثله منذ السصتقÓل
عّبر حزب Œمع أامل ا÷زائر (تاج) ،عن ارتياحه العميق Ÿشسروع القانون التمهيدي Ÿراجعة الدسستور ،واعتÈه توافقيا يسستجيب
لتطلعات اŸعارضسة و اŸوالة و يسستشسرف اŸسستقبل ،داعيا ‘ الوقت ذاته ،إا ¤التدقيق ‘ بعضس اŸواد لتوضسيحها بشسكل أاك Ìتفصسي.Ó

حمزة ﬁصشول

قال عمار غول رئيسس تاج ،أامسس ،إان مشسروع تعديل
ال- -دسس- -ت- -ور ح -م -ل م -ك -اسسب  ⁄تشس -ه -ده -ا ال -ب Ó-د م -ن -ذ
السستقÓل ،وأافاد ‘ ندوة صسحفية ،أانه « ليسس دسستور
ظ- -رف أاو ح -زب أاو سس -ل -ط -ة أاو م -ع -ارضس -ة وإا‰ا دسس -ت -ور
ا÷ميع».
وأاضساف غول « لقد جاء مشسروع التعديل ‘ سسياق
متدرج واختلف عن كل الدسسات Òمنذ السستقÓل من
ناحية العمق ،بدليل أانه اسستغرق من  2011إا 2016 ¤و⁄
Óمام وإا‰ا
يولد ليكون دسستور ظرف أاو أازمة أاو هروب ل أ
أاخذ الوقت الكا‘».
وذهب ،رئيسس Œمع أامل ا÷زائر ،إا ¤أابعد من ذلك
‘ ال -ت -ع -ب Òع -ن ارت -ي -اح ا◊زب ل -ل -مشس -روع ال -ت-م-ه-ي-دي
Ÿراج -ع -ة ال -دسس -ت -ور ب -ال -ق -ول « ،ب -ك -ل م-وضس-وع-ي-ة ه-ذا
ال -دسس -ت -ور رف -ع السس -ق -ف أاع -ل -ى ‡ا ط -ال-بت ب-ه أاح-زاب
ا◊كومة واŸعارضسة و‡ثلي اÛتمع اŸد.»Ê
و–دى غ - - -ول ،ك - - -ل م - - -ن شس - - -ارك ‘ اŸشس- - -اورات
السس -ي -اسس -ي -ة ،أال ي -ج-د ‘ الـ  100ت-ع-دي-ل ال-ت-ي ج-اء ب-ها
اŸشسروع ما تقدم به من اقÎاحات ،قائ « Óالكث Òطالب
بنقطت Úأاسساسسيت ،Úهيئة مسستقلة لتنظيم النتخابات،
وغ -ل -ق ال -ع -ه -دات ال -رئ -اسس -ي -ة واŸزي -د م -ن ال-فصس-ل بÚ

السس- -ل- -ط- -ات ،وك- -ل- -ه -ا أاخ -ذت ب -عÚ
العتبار».
وف- -ي- -م- -ا ي -خصس ا◊زب ،كشس -ف
عمار غول ،أان مشسروع التعديل قبل
 40مقÎحا من أاصسل  50كان تاج قد
طرحها ‘ اŸشساورات ،من بينها
دسسÎة ت- -رق- -ي- -ة م- -ك- -ان- -ة الشس- -ب- -اب
واŸرأاة ،وإاعطاء صسÓحيات هامة
للŸÈان وخاصسة ›لسس األمة.
وتابع « قلنا أان الدسستور ا÷ديد
سس -ي -عّ-زز ال-وح-دة ال-وط-ن-ي-ة وت-راث-ن-ا
وث -ق -اف -ت -ن -ا وي -أات -ي ت -رسس -ي -م ال -ل-غ-ة
األمازيغية كلغة وطنية ورسسمية كرد صسريح على ذلك،
و–دثنا عن دسسÎة بناء اقتصساد وطني متنوع خارج
قطاع اÙروقات وحدث ذلك».
وأاوضسح غول ،أانه ل يعارضس أايا من البنود التي جاءت
‘ مشسروع التعديل الدسستوري ،من ناحية اŸبدأا ،لكنه
يحبذ ،فتح نقاشس للتوضسيح والتدقيق ‘ بعضس اŸواد
على غرار اŸادة  ،51التي تسستثني مزدوجي ا÷نسسية من
تقلد مسسؤووليات عليا ‘ البÓد.
وقال اŸتحدث ،إانه ينبغي التوضسيح فيما إاذا كانت
“ ّسس جميع اŸسسؤووليات أام جزأا منها وإاضسافة إامكانية

ال-ت-خ-ل-ي ع-ن ج-نسس-ي-ة أاج-ن-ب-ي-ة م-ن أاجل
تقلد مسسؤوولية سسامية.
واع- -ت ‘ ÈاŸق- -اب- -ل ،أان ال- -رئ- -يسس
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة اسس-ت-ج-اب للمعارضسة ،حينما
أادرج –ديد العهدات الرئاسسية بعهدة
قابلة للتجديد مرة واحدة ،بعدما برز
هذا اŸطلب بإا◊اح سسنة  ،2011مشسÒا
إا ¤أان ف- -ت- -ح- -ه -ا ‘  2008ك-ان ب-طلب
وإا◊اح األحزاب واÛتمع اŸد.Ê
و‘ شسق ا◊قوق والواجبات ،قال
رئ - -يسس ت- -اج ،إان ال- -دسس- -ت- -ور ط- -رح- -ه- -ا
بشسجاعة  ⁄نشساهدها منذ السستقÓل،
من خÓل كونه يدفع لدولة مدنية حقيقية ويؤوكد على
صس -ي -ان -ة ح -ق -وق اإلنسس -ان وال -فصس -ل اŸط -ل-ق ب-ن م-ا ه-و
عسسكري ومد ،Êمعت Èأان Œر Ëالتعذيب وحماية دفاع
اŸتقاضس Úو“كينهم من إاخطار اÛلسس الدسستوري
خطوات عمÓقة.
ول- -فت ،إا ¤اقÎاح- -ه إادراج م- -ل- -ف ال -ط -ف -ول -ة وف -ئ -ة
ÓعÓ-م
اŸع -اق Úبشس -ك -ل أاق -وى وإانشس -اء ›لسس أاع -ل -ى ل -إ
وتعي Úرئيسس اÙكمة العليا كنائب أاو لرئيسس اÛلسس
األعلى للقضساء ‘ ،الدسستور اŸقبل ،مشسÒا أانه سسيعرضس
ذلك خÓل اجتماع ›لسس الوزراء غدا الثن.Ú

لنÎوبولوجيا عيسسى بن مكي:
لسستاذ والباحث ‘ ا أ
ا أ

اّÛمع ا÷زائري للغة األمازيغية يتطلب كفاءات ذات اإلختصصاصس

لنÎوب -ول -وج -ي-ا
لسس -ت -اذ وال -ب -احث ‘ ا أ
ي -رى ا أ
عيسسى بن مكي أان إاسستحداث ›ّمع جزائري للغة
لم -ازي -غ -ي -ة ي -وضس-ع ل-دى رئ-اسس-ة ا÷م-ه-وري-ة..
ا أ
يسس- -ت- -ن- -د إا ¤أاشس- -غ- -ال اÈÿاء وي- -ك -ل -ف ب -ت -وفÒ
الشسروط الÓزمة لÎقية “ازيغت قصسد Œسسيد
وضسعها كلغة رسسمية فيما بعد كما ورد ‘ اŸادة الـ
 ٣ع -ل -ى أاسسسس ع -ل -م -ي -ة ،،تضس -م -ن -ه ك-ف-اءات ذات
لخ-تصس-اصس ال-دق-ي-ق واŸع-رف-ة العميقة القادرة
ا إ
ع-ل-ى ال-ب-حث اŸت-وج-ه لÎق-ي-ة ه-ذا اŸكّ-ون بشس-كل
واضس -ح ب -دون أاي ع -ق -دة ،،وب -ع -ي -دا ع -ن أاي ف -ع -ل
سسياسسي.

جمال أوكيلي
تصشوير :عباسس تيليوة

حسسب السس- -ي -د ع -يسس -ى ب -ن م -ك -ي ،،ف -إان م -ث -ل ه -ذا
اŸسس -ع -ى ا◊ا‹ ي -ت -ط -لب ت -وف Òآال -ي -ات وأادوات تسس-م-ح
بالتحكم أاك ‘ Ìهذا العمل ا◊امل للبعد األكادÁي،،
وليتأاتى ذلك إال باعتماد اŸنهجية العلمية واŸراجع
ذات الدللت الÌية اŸتضسمنة الغوصس ‘ هذه األبحاث

ذات القيمة األكادÁية.
وقد أاسسهم األسستاذ والباحث ‘
النÎوب -ول -وج -ي -ا خ Ó-ل إاسس -تضس-اف-ت-ه
ب - -ج - -ري - -دة «الشس - -عب» أامسس بصس- -ورة
واسس- -ع- -ة ‘ اŸسس- -أال- -ة األم- -ازي- -غ- -ي- -ة
وزاوياها التاريخية ،،مصسححا العديد
من الطروحات واألفكار واآلراء التي
ماتزال معشسشسة ‘ ذهن الكث Òعلى
أان -ه-ا ‘ الŒاه الصس-ح-ي-ح والسس-ل-ي-م،،
وا◊قيقة غ Òذلك ،،فالقاعدة يجب
أان تكون قائمة على ثÓثية التأاصسيل
التحوير والتحذير.
و‘ ه- -ذا الشس- -أان دع -ا إا ¤اإلب -ت -ع -اد ع -ن ك -ل م -اه -و
أايديولوجي ،،حتى يتم تفادي الوقوع ‘ الصسراع ،،بÚ
أاناسس لعÓقة لهم بهذا اŸوضسوع ،،والبديل لهذا اŸقام
هو العودة إا ¤الرؤوية العلمية التي بإامكانها أان تضسع
الضسوابط لتثبيت هذا اÿيار ،،وضسمن هذا اإلطار ،،فإان
الÎسسانة القانونية اŸدرجة ‘ هذا التصسور هي نتاج
ت-ف-اع-ل اŸن-ظ-وم-ة اإلج-ت-م-اع-ي-ة والسسياسسية ،،وعليها أان
تبقى ‘ خضسم هذه ا◊ركية البارزة حتى تزاح تلك

النمطية الوافدة من اÿارج.
وأاع - -ت Èاألسس - -ت - -اذ وال - -ب - -احث ‘
األنÎوب -ول -وج -ي -ا ع-يسس-ى ب-ن م-ك-ي أان
إانشس- - -اء ›م- - -ع ج- - -زائ- - -ري ل- - -ل- - -غ - -ة
األمازيغية ،،وتزويده بخÈاء ‘ هذه
اŸادة ،،إا‰ا هو ‘ حد ذاته إابعاد
لكل اŸعتقدات الفكرية ا÷انبية التي
قد تؤودي إا ¤ظهور حسساسسيات نتيجة
وج -ود أاف -راد وج -ه -ات ت -ري -د إاضس -ف-اء
الطابع اإليديولوجي على هذا اإل‚از
بدل من ترك خاصسية العلم تقود هذا
العمل ..والهوية هنا لها مكانة قوية من باب القدرة التي
تتمتع بها ‘ التأاث Òعلى بناء الدسسات.Ò
و‘ ه - -ذا الشس - -أان ح - -ذر ب - -ن م - -ك - -ي م - -ن الصس - -دام
اإليديولوجي الذي قد ينجز ‘ قضسايا مثل هذه ،،ألن
التأاط Òالقانو Êعالج بهدوء هذا اŸكّون  ،،فهو واقع
و–صسيل حاصسل يتطلب األ مر التعامل معه ،وسسيلي ذلك
سسن قانون عضسوي يحدد كيفيات التطبيق اÿاصس بهذه
اŸادة.

لخلقة العمل السسياسسي وتكريسس دولة القانون
أاكدوا أان اŸشسروع جاء أ

منتخبون وأاسصاتذة يشصيدون بفحوى اŸشصروع التمهيدي للوثيقة اŸقÎحة

حظي ،مشسروع تعديل الدسستور ،الذي بادر ،إاليه
رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-ع-د
Óح-زاب السس-ي-اسس-ي-ة
اسس -تشس -ارة واسس -ع -ة و م -ع -م -ق-ة ل -أ
وف-ع-ال-ي-ات اÛت-م-ع اŸد ،Êوالشس-خصس-ي-ات ال-وط-ن-ية،
باهتمام بالغ من طرف سسكان ولية باتنة.
وسسأالت «الشسعب» بعضس اŸنتخب ÚاÙلي ÚوالوطنÚ
ع -ن ف -ح -وى ه -ذا ال -ت -ع -دي -ل ودوره ‘ ح -ي-اة ومسس-ت-ق-ب-ل
ا÷زائ- -ري ،Úف -أاشس -ار ب -وه -ن -اف ي -زي -د ن -ائب ب -اÛلسس
الشس- -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي ،إا ¤أان اŸصس -ادق -ة ع -ل -ى ال -ق -ان -ون
األسساسسي اŸسستقبلي يجب أان “ر ع Èالسستفتاء ،ليكون
ل -ل -ج -زائ -ري Úك -ام -ل ا◊ق ‘ ق-ب-ول-ه أاو رفضس-ه ،وأاع-رب
اŸت -ح -دث ع -ن ارت -ي-اح-ه ل-ت-ع-زي-ز دور ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة
Ãكافحة الفسساد ‘ اŸشسروع التمهيدي ،متمنيا توسسيعا
أاك ÈلصسÓحيات اŸؤوسسسسات اŸعنية Ãكافحة مثل هذه
ال- - -ظ- - -اه- - -رة اÿطÒة ع- - -ل- - -ى غ - -رار الŸÈان و›لسس
اÙاسسبة.
غ Òأان النائب بوهناف –فظ على اŸادة اŸتضسمنة
ترقية اللغة األمازيغية كلغة رسسمية و لكن اإلبقاء على
ال -ع -رب -ي -ة ك -ل -غ -ة وح -ي -دة رسس -م -ي-ة ل-ل-دول-ة ‘ ،اŸشس-روع
التمهيدي ،مشسÒا إا ¤أانه يعّزز ويقوي بكثﬂ Òتلف
Óشسخاصس من خÓل تعميق ودعم
ا◊ريات األسساسسية ل أ
حماية حقوق الطفل و حرية التعب Òو حقوق اŸعارضسة،
م -ع -تÈا أان ال-ت-ع-ديÓ-ت اŸقÎح-ة ضس-م-ن ه-ذا اŸشس-روع
سستقدم اإلضسافة للنظام الدسستوري الوطني.
و تابع بوهناف يقول :أاكدت اŸواد اŸعدلة التي
تضسمنها اŸشسروع ،تعميق الفصسل ب Úالسسلطات ومنح
اŸع -ارضس -ة الŸÈان -ي -ة ح -ق -وق -ا “ك-ن-ه-ا م-ن اŸشس-ارك-ة
الفعلية ‘ الŸÈان ،وا÷ديد ‘ اŸشسروع حسسبه أانه
ي -نصس صس -راح -ة ع -ل -ى أان ال -دسس -ت -ور ي-ك-ف-ل «ال-فصس-ل بÚ
السسلطات واسستقÓل العدالة وا◊ماية القانونية ورقابة
عمل السسلطات العمومية ،ففي الفصسل األول اŸتعلق
ب-السس-ل-ط-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ،تنصس اŸادة  70ع -ل -ى أان رئ-يسس
ا÷مهورية يجسسد وحدة األمة ،وهو حامي الدسستور.
وبدورها النائب خليفي نوارة ،أاوضسحت بأان اŸشسروع
ال -ت -م -ه -ي -دي Ÿراج -ع -ة ال -دسس -ت -ور ج -اء ل -ي-ك-ون عصس-ارة
اإلصسÓحات ا÷ارية با÷زائر منذ العام  1999واŸتعلقة
بالتحديد ببعضس القطاعات ا◊سساسسة على غرار الÎبية
ال -وط -ن-ي-ة وال-ع-دال-ة ،م-ؤوك-دة األه-م-ي-ة ال-ت-ي Áث-ل-ه-ا ه-ذا
اŸشسروع التمهيدي من أاجل تكريسس دولة ا◊ق و القانون
التي لطاŸا وعد بها الرئيسس بوتفليقة.
و أاضس- -افت اŸت- -ح- -دث- -ة ‘ ل- -ق -اء م -ع «الشس -عب» أان
«مكسسب»حق إاخطار اÛلسس الدسستوري الذي سسيمنح
للمعارضسة و حتى للمواطن Úو للوزير األول أايضسا يعد من
ب ÚاŸكاسسب التي ناضسل من أاجلها ا÷ميع ،مثمنة أايضسا
بعضس الصسÓحيات الهامة التي أاعيدت للوزير األول الذي

يختاره الرئيسس بعد اسستشسارة األغلبية الŸÈانية ،،والتي
ت-كّ-رسس ب-ح-ق ال-ت-وازن-ات ب Úوظ-ي-ف-ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
والوزير األول ،حيث بإامكان الوزير األول رئاسسة ›لسس
ا◊كومة وتقدﬂ Ëطط عمل ا◊كومة،إاضسافة ÿلق
ت -وازن -ات ب Úغ -رف -ت -ي الŸÈان م -ن خ Ó-ل إاع-ط-اء ح-ق
التشسريع بالنسسبة Ûلسس األمة ما Áثل كذلك مكسسبا
يكتسسي أاهمية كبÒة كونه يعّزز من دور ›لسس األمة ‘
التنمية اÙلية.
وبدورها فاتن صسÈي سسيد الليثي ﬁامية Ãجلسس
قضساء باتنة ،وأاسستاذة بجامعة باتنة  ،01أاكدت ÷ريدة
«الشس -عب» ث -راء اŸشس -روع ال -ت -م -ه -ي -دي ب -ع -دي-د ال-ن-ق-اط
ا÷وهرية التي تعزز مكاسسب األمة و–فظ للمواطنÚ
حقوقهم ،و أاوضسحت ‘ هذا الشسأان أان رئيسس ا÷مهورية
Ãوجب اŸشس -روع ال -ت -م -ه-ي-دي Ÿراج-ع-ة ال-دسس-ت-ور ي-ع-د
الضسامن لسستقÓلية القضساء وما لذلك من دور ‘ تعزيز
اسس-ت-قÓ-ل-ي-ة ال-ع-دال-ة م-ن خÓ-ل ضس-م-ان اسس-تقÓلية مالية
وإادارية للمحكمة العليا وأاكدت اŸتحدثة أان اإلضسافات
فيما يخصس اسستقÓل السسلطة القضسائية تضسم العديد من
النقاط ا◊اسسمة لفائدة هيئة اÙام Úوأايضسا ‘ صسالح
اŸتهم.Ú
ويسس- -ت- -ف- -ي- -د حسسب ال -دك -ت -ورة ف -ات -ن اÙام -ي م -ن

الضسمانات القانونية التي تكفل له ا◊ماية من كل أاشسكال
الضسغط ،وإلضسفاء شسفافية ونزاهة العملية النتخابية،
و“ك Úاألح- -زاب واŸع- -ارضس- -ة واÛت- -م- -ع اŸد Êم -ن
مراقبة النتخابات ” ،التأاكيد حسسبها على أان اÛلسس
الدسستوري هيئة مسستقلة مهمتها السسهر على احÎام كل
ما يتضسمنه الدسستور من حقوق وحريات.
و‘ ه- - -ذا السس- - -ي- - -اق ،نصست اŸادة  170م-ك-رر ع-لى
إاحداث هيئة عليا مسستقلة Ÿراقبة النتخابات ،تتشسكل
من قضساة يقÎحهم اÛلسس األعلى للقضساء وكفاءات
مسستقلة يتم اختيارهم من ضسمن اÛتمع اŸد ،Êبحيث
توكل للهيئة العليا مهمة السسهر على شسفافية ونزاهة
النتخابات منذ اسستدعاء الهيئة الناخبة حتى إاعÓن
النتائج اŸؤوقتة لÓقÎاع.
وثّمنت اÙامية كذلك تعزيز عناصسر الهوية الوطنية
من خÓل تطوير وحماية اللغة العربية التي تشسكل أايضسا
مكسسبا هاما ‘ إاطار هذا اŸشسروع التمهيدي الذي
يتضسمن تعديÓت جوهرية و هامة ،والتي جاءت اسستجابة
ŸقÎح -ات و آاراء ال -ط -ب -ق -ة السس -ي -اسس -ي -ة و اŸع-ارضس-ة و
شسخصسيات وطنية .

باتنةŸ :وششي حمزة

لعÓم ‘ تنوير الرأاي العام
اعتÈها اعÎافا من الدولة بجهود ا إ

ا–اد الصصحافي Úا÷زائري Úيثّمن مقÎح إالغاء عقوبة حبسس الصصحفي

الشسعب  /ثّمن ال–اد الوطني للصسحفي Úو
لع Ó-م -ي Úا÷زائ -ري ،Úم -ا تضس ّ-م -ن -ت-ه وث-ي-ق-ة
ا إ
اŸشسروع التمهيدي Ÿراجعة الدسستور ،فيما تعلق
ب -إال -غ -اء ع -ق -وب -ة ح -بسس الصس-ح-ف-ي ÚوŒرÁه-م،
معتÈا هذه اÿطوة Ãثابة اسستشسعار من طرف
الدولة للجهود اŸضسنية التي تبذلها هذه الفئة ‘
تنوير الرأاي العام ،وترشسيد اŸواطن ‘ مطالبته
اŸشسروعة بحقوقه بكل عقÓنية وب Úاللتزام
بالواجبات.
حسسب ب -ي -ان ل –Ó-اد ت -ل -قت «الشس -عب» نسس -خ -ة م-ن-ه
موقعة من رئيسس اŸكتب الوطني مصسباح قديري فإان
مسسودة اŸشسروع التمهيدي Ÿراجعة الدسستور أافضست إا¤
جملة من اŸكاسسب الهامة سستعود بالفائدة على األسسرة
اإلعÓمية ،من خÓل إالغاء عقوبة حبسس الصسحفي،Ú
بعدما جسسد هذا اŸسسعى ‘ قانون اإلعÓم رقم ،05-12
لÎسسخ بنود الدسستور ا÷ديد التزام الدولة وحرصسها
على السستجابة Ÿطلب توسسيع ا◊ريات ،بعدما قطعت
الصسحافة الوطنية أاشسواطا كبÒة ،وذلك Ãنح ›الت
شساسسعة للرؤوى وتوطيد العÓقات ب ÚاإلعÓم و الدولة
خدمة للمصسالح العليا للدولة ا÷زائرية .

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

وأاوضسح ال–اد أان اŸادة  41مكرر  2بددت ﬂاوف
األسسرة اإلعÓمية من فرضس الرقابة القبلية عليها سسواء
على الصسحافة اŸكتوبة أاو السسمعية البصسرية أاو ﬂتلف
الشسبكات واŸؤوسسسسات اإلعÓمية Ãا ‘ ذلك اإلعÓم
اإللكÎو ،Êبالرغم من عدم خلو األمر باإلقرار بتمسسك
ا÷زائر باŸادة  19الواردة ‘ اإلعÓن العاŸي ◊قوق
اإلنسس- -ان ،وم -ن ث -م ف -اŸادة  41م-ك-رر  2شس-رعت نشس-ر
اŸعلومات واألفكار والصسور واآلراء بكل حرية طبقا
لحÎام القانون وعدم التجاوز أاو التعدي على ثوابت
األمة و قيمها الدينية واألخÓقية أاو زعزعة ا◊ريات
األسساسسية التي من شسأانها اإلخÓل باŸكونات القاعدية
للهوية و الوحدة الوطنية .
م -ن ج -ه-ة أاخ-رى أاث-ن-ى ال–اد ال-وط-ن-ي ل-لصس-ح-ف-يÚ
واإلعÓمي Úا÷زائري Úعلى خطوة إانشساء ›لسس أاعلى
للشسباب Ÿا لهذا اÛلسس من أاهمية قصسوى لهذه الفئة
التواقة إا ¤رفع همة التحدي عاليا بالعمل و ترقية
اŸواطنة ‘ أاطر منظمات وجمعيات وهيئات شسبانية،
دون اسس-ت-ث-ن-اء م-ا تضس-م-ن-ت-ه ال-وث-ي-ق-ة ف-ي-م-ا ت-ع-لق باŸرأاة
باعتبارها شسريكا ديناميكيا لتطوير اÛتمع و تكريسس
مبدأا اŸواطنة با÷زائر.

العدد

16924

05

ثّمن مقÎحات التعديل والتوافق الذي حمله ،سساحلي:

مشصروع الدسصتور يعزز آاليات الرقابة وا◊ريات العامة
لزمة النفطية
ا÷زائر سستتجاوز تداعيات ا أ
رحب ح - -زب ال - -ت - -ح - -ال- -ف
ال-وط-ن-ي ا÷مهوري باŸشسروع
ال-ت-م-ه-ي-دي ل-ل-دسس-تور ،مؤوكدا
أان  80ب-اŸائ-ة م-ن اŸقÎح-ات
التي قدمها ا◊زب اعتمدت
‘ اŸشس -روع ال -ذي ي-ب-عث ع-ل-ى
ارت -ي -اح ال -ط -ب-ق-ة السس-ي-اسس-ي-ة
ل - -ل - -م - -قÎح- -ات اŸتضس- -م- -ن- -ة،
لسس- -ي -م -ا م -ا ت -ع -ل -ق ب -ت -ع -زي -ز
ا◊ريات وآاليات الرقابة على
الن- -ت- -خ- -اب- -ات وت- -ع -زي -ز دور
السسلطات.

جÓل بوطي
أاشساد األم Úالعام للتحالف ا÷مهوري بلقاسسم
سساحلي ،باŸقÎحات ا÷ديدة التي حملها مشسروع
الدسستور معتÈا ذلك يبعث على الطمئنان لسسيما
ب -ع -د ورود م -قÎح-ات ا◊زب ال-ت-ي ق-دم-ه-ا خÓ-ل
اŸشساورات ،مشسÒا أان اŸشسروع عزز دولة القانون
وا◊ري- - -ات وي - -ؤوك - -د ع - -زم ال - -رئ - -يسس Ÿواصس - -ل - -ة
اإلصسÓحات السسياسسية.
وأاضس -اف سس-اح-ل-ي خÓ-ل ك-ل-م-ت-ه ع-قب اج-ت-م-اع
اŸكتب الوطني للحزب أامسس Ãقره بالعاصسمة ،أان
التحالف ا÷مهوري يثمن اŸقÎحات وفق ما جاء
ع -ل -ى لسس-ان م-دي-ر دي-وان رئ-اسس-ة ا÷م-ه-وري-ة ل-ك-ن
ال -ق -رار ي -ع -ت Èأاول -ي -ا حسس -ب -ه إا ¤غ-اي-ة دراسس-ة ك-ل
اŸقÎح- -ات ،مشسÒا أان ال- -ق- -رار ال- -ن- -ه- -ائ- -ي ح -ول
اŸشسروع يصسدر بعد انعقاد اÛلسس الوطني ‘
غضسون أايام.
وتصسدرت اŸقÎحات اŸرحب بها من طرف
ال-ت-ح-ال-ف ا÷م-ه-وري م-ن ثÓ-ث م-ن-ط-ل-ق-ات شسكÓ
ومضسمونا ،إاضسافة إا ¤ما يتوافق وأاهداف ا◊زب
وه - -ي –ق- -ي- -ق ال- -ت- -وازن ‘ اÛت- -م- -ع وت- -ع- -زي- -ز
صس Ó-ح-ي-ات السس-ل-ط-ات ال-ثÓ-ث ،فضس Ó-ع-ن ك-ون-ه-ا
ح -وت  70ب -اŸائ -ة م -ن اŸقÎح-ات اŸق-دم-ة م-ن
طرف أاحزاب اŸعارضسة.
و‘ ه- -ذا الصس- -دد أاع- -رب سس -اح -ل -ي ع -ن رضس -اه
ل-ل-م-قÎح-ات ال-ت-ي أاخ-ذه-ا رئ-يسس ا÷م-ه-ورية عبد
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ب-ع Úالع-ت-ب-ار ،م-ؤوكدا أان جلها
ت -ن -اول -ت -ه ال -دي -ب -اج -ة ،الن -ت -خ -اب -ات وال -فصس-ل بÚ
السسلطات واسستقÓلية القضساء وتعزيز صسÓحيات
ودور اŸعارضسة.
وأاوضس -ح سس -اح -ل-ي أان مشس-روع ت-ع-دي-ل ال-دسس-ت-ور
تضسمن العديد من اŸقÎحات التي قدمناها من
ب 22 ÚمقÎحا تعديل يخصس إاعادة صسياغة ديباجة

ال- - - - -دسس - - - -ت - - - -ور إلدراج إا‚ازات
و–ديات ا÷زائر خÓل  52سسنة
م -ن السس -ت-قÓ-ل وت-ك-ريسس ن-ظ-ام
شسبه رئاسسي إال أانه  ⁄تتطرق له
الديباجة ،مشسÒا أان اŸقÎحات
التي قدمها تضسمنت أايضسا أاهمية
الفصسل ب Úالسسلطات واسستقÓلية
ال-قضس-اء وح-م-اي-ة م-ق-ومات الأمة
وت - -رق - -ي- -ة دور الŸÈان خ- -اصس- -ة
›لسس األمة و توسسيع صسÓحياته
‘ ›ال التشسريع ،وكذا دسسÎة
اŸب -ادئ السس -ام -ي -ة ل -لسس -ي -اسس -ة اÿارج-ي-ة ودسسÎة
اŸؤوسسسس-ات ال-رق-اب-ي-ة والسس-تشس-اري-ة ل-ت-م-ك-ينها من
مسساعدة ومرافقة السسلطات.
كما أاكد سساحلي أان القانون العضسوي ضسم كذلك
إاصس Ó-ح -ا ق -ان -ون -ي-ا خ-اصس-ا ب-ن-م-ط القÎاع ي-ح-دد
قواعد سسحب العهدة النتخابية من أاي نائب يخل
بالتزاماته النتخابية باعتبار أان قانون النتخابات
ل يحدد ذلك بشسكل واضسح ،وكذا حماية الŸÈاÊ
‘ أاداء مهامه  ،مÈزا أان كل ما يهم حزبه هو
م -ن -اقشس -ة اآلل -ي -ات ال-رق-اب-ي-ة ال-ت-ي تسس-م-ح ب-إاج-راء
انتخابات نزيهة بأاك Èقدر ‡كن واحÎام اإلرادة
الشسعبية.
م -ؤوك -دا أان اإلصس Ó-ح -ات ال -ت -ي أاط-ل-ق-ه-ا رئ-يسس
ا÷م -ه -وري -ة أاع -طت ن -ت -ائ -ج -ه-ا وث-م-اره-ا ،ول-ذلك
يتوجب أان تسستكمل بتعديل الدسستور الذي جاء
لضسمان اسستقÓلية القضساء وحقوق اŸعارضسة التي
تتمثل أاسساسسا ‘ توطيد اسستقÓلية القضساء وحماية
ا◊ريات وتعزيز الفصسل ب Úالسسلطات ،وكذا دور
الŸÈان وم -ك -ان-ة اŸع-ارضس-ة ف-ي-ه وت-ع-زي-ز ق-واع-د
الدÁقراطية والتعددية الفتية.
ك -م -ا اع -ت Èاألم Úال -ع -ام ل -ل -ت -ح -ال -ف ال-وط-ن-ي
ا÷مهوري أان بوتفليقة تعهد أان يتضسمن الدسستور
ا÷دي- -د ح- -م- -اي -ة ح -ق اŸع -ارضس -ة ‘ العÎاضس،
م -ؤوك -دا أان -ه يضس-ب-ط ق-واع-د ال-ت-ن-افسس والعÎاضس
السس -ي -اسس -ي دائ -م-ا م-ع ح-م-اي-ة األم-ة م-ن ال-ف-وضس-ى
والنحرافات ،موضسحا أانه يتع Úعلينا تثم Úكل
مسس-اع-ي السس-ل-م والسس-ت-ق-رار ال-ل-ذي-ن ح-ظ-يت بهما
ا÷زائر طوال هذه السسنة ‘ ظل سسياق دو‹ مثقل
باıاوف وظرف إاقليمي ما فتئت فيه بؤور التوتر
واإلرهاب تهدد أامن الدول كافة ،قائ Óإان ا÷زائر
سس -ت-ت-ج-اوز ب-فضس-ل ال-ت-ع-اون ب Úالشس-عب وا◊ك-وم-ة
تداعيات األزمة النفطية ا◊الية من خÓل Œندنا
التقليدي أامام التحديات وأان ا÷زائر سستتجاوز
دون صسعوبات كÈى الضسطرابات اÿطÒة التي
تشسهدها سسوق اÙروقات الدولية.

أاعلن تشسكيل ÷نة وطنية نهاية جانفي لتحضس Òمؤو“ره السستثنائي

األرندي يؤوكد مسصاندته «اŸطلقة» Ÿشصروع مراجعة الدسصتور

أاّك - -د ال - -ت - -ج - -م - -ع ال - -وط - -ن- -ي
ال- - - -دÁق - - -راط - - -ي ،أامسس ،ع - - -ن
مسس- -ان- -دت- -ه «اŸط -ل -ق -ة» Ÿب -ادرة
رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة اÿاصس-ة Ãراج-ع-ة
الدسستور.
وأاعربت األمانة الوطنية للحزب
‘ ب -ي -ان ل-ه-ا ع-قب الج-ت-م-اع ال-ذي
عقدته –ت رئاسسة أاحمد أاويحيى،
األم Úالعام للحزب بالنيابة عن «ارتياحها الكبÒ
Ÿضسمون هذه الوثيقة التي أاخذت بع Úالعتبار
عديد القÎاحات التي تقدم بها التجمع الوطني
الدÁقراطي أاثناء اŸشساورات التي جرت بشسأان
مشسروع تعديل الدسستور».
وعليه  -يضسيف ذات اŸصسدر« -فإان األمانة
ال -وط-ن-ي-ة ت-ع-ل-ن ع-ن مسس-ان-دت-ه-ا اŸط-ل-ق-ة Ÿب-ادرة
السس -ي -د رئ -يسس ا÷م-ه-وري-ة وت-دع-و م-ن-ت-خ-ب-ي-ه-ا ‘
الŸÈان ل- -ل- -ت -ج -ن -د قصس -د اŸصس -ادق -ة ع -ل -ى ه -ذا
اŸشس -روع .ك -م-ا ت-ك-ل-ف ال-ه-ي-اك-ل اÙل-ي-ة ل-ل-ح-زب
ل-ل-ق-ي-ام ب-ح-م-ل-ة واسس-ع-ة قصس-د شس-رح مضس-م-ون ه-ذا

اŸشسروع اŸقÎح».
وأاشسار البيان إا ¤أانه ” خÓل
ه -ذا الج-ت-م-اع «ت-ب-ادل وج-ه-ات
النظر حول اŸشسروع التمهيدي
لتعديل الدسستور اŸقÎح من قبل
رئيسس ا÷مهورية».
وأاع- -ل- -ن ال- -ت- -ج -م -ع ال -وط -ن -ي
ال -دÁق-راط-ي ع-ن تشس-ك-ي-ل ÷ن-ة
وط - - -ن - - -ي- - -ة ل- - -ت- - -حضس ÒاŸؤو“ر
السس -ت -ث -ن -ائ -ي اŸق -ب-ل ل-ل-ح-زب خÓ-ل ال-دورة الـ 5
العادية Ûلسسه الوطني التي سستنعقد يومي  28و
 29جانفي .2016
وأاضساف ذات اŸصسدر أان اŸؤو“ر السستثنائي
«سسينعقد خÓل فÎة ل تتجاوز ثÓثة أاشسهر ابتداء
م -ن ت -اري -خ ت -نصس-يب ه-ذه ال-ل-ج-ن-ة» ط-ب-ق-ا ألح-ك-ام
القانون األسساسسي والنظام الداخلي للحزب.
واشسار البيان أانه بعد انتهاء ا◊زب من مرحلة
اŸشساركة ‘ انتخابات التجديد النصسفي ألعضساء
›لسس األمة ،سسيشسرع ‘ التحضس Òلعقد مؤو“ره
السستثنائي اŸقبل.

الكث Òيرفضس تطبيق أاحكام العدالة

تعديل الدسصتور ينصس على معاقبة كل من يعرقل تنفيذ قرارات العدالة
صس -ت وث -ي -ق -ة ت -ع -دي -ل ال -دسس -ت -ور ع -ل-ى
نّ
م -ع -اق -ب -ة ك -ل م -ن ي -ع -رق -ل ت -ن -ف-ي-ذ ق-رارات
ال- - -ع- - -دال - -ة ال - -ت - -ي تصس - -در ب - -اسس - -م الشس - -عب
لف -راد
ا÷زائ- -ري ،ويشس- -ت -ك -ي ال -ك -ث Òم -ن ا أ
ال -ذي -ن ي -ح -وزون ق -رارات ن-ه-ائ-ي-ة م-ن ع-دم
ق- - -ب - -ول ال - -ك - -ث Òم - -ن الإدارات النصس - -ي - -اع
لقرارات العدالة وهو ما يضسرب مصسداقية
العدالة ‘ الصسميم.

حكيم/ب
كانت «الشسعب» قد تناولت هذا اŸلف ‘ سسؤوال
لرئيسس اللجنة السستشسارية لÎقية وحماية حقوق
اإلنسس- -ان ف -اروق قسس -ن -ط -ي -ن -ي ال -ذي اع -ت Èاألم -ر
خطÒا جدا.
وق-د ان-تشس-رت ذه-ن-ي-ة ع-دم النصس-ي-اع ل-ق-رارات
ال -ع -دال -ة م -ن -ذ سس -ن -وات ال -تسس -ع -ي -ن -ات ،ح -يث أادى
الهتمام با÷انب األمني ومكافحة اإلرهاب إا¤
ت -غ -ول ال -ع -دي -د م -ن اŸسس -ؤوول Úال -ذي -ن ي -حسس-ب-ون
أانفسسهم فوق العدالة ومنه الدوسس على القوانÚ

وحرمان الكث Òمن األفراد من نيل حقوقهم.
وم -ن األسس -ب -اب ال -ت -ي أادت إا ¤ه -ذه ال -ظ -اه-رة
اÿطÒة ه -و ت -خ -ف -ي ال -ك -ث Òم-ن اŸسس-ؤوول Úوراء
اŸنصسب ،ح- -يث ت- -ت- -ك- -ف- -ل اŸؤوسسسس- -ات وخ- -اصس- -ة
ال -ع -م -وم -ي -ة ب -ك -ل األت -ع -اب ال-قضس-ائ-ي-ة ‘ م-ل-ف-ات
سس-ت-خسس-ره-ا اŸؤوسسسس-ات مسس-ب-ق-ا ول-ك-ن-ه-م ل-تصسفية
حسس-اب-ات ول-ت-ح-ق-ي-ق مصس-ال-ح ضس-ي-ق-ة ل-ت-كميم أافواه
الذين يرفضسون الفسساد إا ¤خوضس معارك قضسائية
تنتهي بتعويضسات جسسيمة وقرارات بإاعادة إادماج
اŸفصس- -ول Úل- -ك- -ن ب- -عضس اŸسس- -ؤوول Úي- -واصس- -ل- -ون
ال -ت -ق-اضس-ي إا ¤غ-اي-ة ب-ل-وغ اÙك-م-ة ال-ع-ل-ي-ا وب-ع-د
سس- -ن- -وات ت- -خسس- -ر اŸؤوسسسس- -ات ال -قضس -ي -ة ،وت -دف -ع
ال -ت -ع -ويضس -ات م -ن ج -ي -وب ال -ع -م-ال ع-وضس-ا م-ن أان
يسس -ت-ف-ي-دوا م-ن-ه-ا ع-ل-ى شس-ك-ل زي-ادات أاو –ويÓ-ت
للخدمات الجتماعية.
وسستصسحح اŸادة التي جاءت ‘ وثيقة الدسستور
تلك العقليات والختÓلت ومنه الوصسول إا ¤جو
مÓ-ئ-م لÓ-عÎاف ب-أاح-ك-ام ال-قضس-اء ونشس-ر ال-ع-دال-ة
التي مازال أامامها الكث ‘ Òظل تشسعب وتعقد
ا◊ياة اليومية وكÌة اŸلفات اŸطروحة أامامها.

»æWh

أألحد  10جانفي  2016م
أŸوأفق لـ  29ربيع أألؤل  1437هـ

أاشسرف عليها لهبÒي بالبويرة

مناورأت وطنية للتدخل ‘ حالة وقوع كوأرث طبيعية
لمان
Óفراد والعتاد صسsمان ا أ
^ ا÷اهزية الدائمة ل أ
^ مراكز طبية متقدمة واحÎافية عالية ‘ اŸيدان

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

ألعدد
16924

لقبية وأاسسطح العمارات
كانت تقطن ا أ
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ترحيل  1٠8٤عائلة بالعاصشمة إأ ¤سشكنات جديدة
عملية ترحيل أأخرى ششهر فيفري تششمل قاطني ألسشكنات ألهششة

أاشسرف اŸدير العام للحماية اŸدنية العقيد مصسطفى لهبÒي ،أامسس ،على انطÓق اŸناورات الوطنية للتدخل ‘
حال وقوع كوارث طبيعية ،شساركت فيها كل وليات الوطن.
أŸتابعة أŸيدأنية كانت ع ÈثÓث
م -ن -اط-ق ج-ه-وي-ة ؤه-ي ؤه-رأن ب-ات-ن-ة
ؤألبويرة باسشتعمال ألتقنيات أ◊ديثة
عن طريق ألكامÒأ فيديو عن بعد.
ؤ‘ هذأ ألسشياق “كن أŸدير ألعام
م- -ن أل -ت -ح -دث م -ع ؤأ‹ ؤه -رأن ع -ن
أإلم- -ك- -ان- -ي- -ات أŸادي- -ة ؤأل- -بشش- -ري- -ة
أŸسشخرة لهذه ألعملية ؤكذأ أŸدير
ألولئي للحماية أŸدنية بباتنة كما
” ؤضش -ع ث Ó-ث -ة م -رأك -ز ج-ه-وي-ة ؤ”
أختيار ؤلية ألبويرة لحتضشان مركز
ألوسشط.
ل - -ه - -بÒي أك - -د أن ه - -ذه أŸن - -اؤرأت
أل -ت -ط -ب -ي -ق -ي -ة أ÷ه -وي -ة ل -ف -رق دع-م
ألتدخل أألؤ ‘ ¤أختصشاصس أإلنقاذ
–ت ألردم ،يدخل ‘ إأطار تنفيذ
ﬂط-ط أل-نشش-اط أل-ع-م-ل-ي ل-ل-م-ديرية
ألعامة للحماية أŸدنية ،ؤ يهدف إأ¤

Œرب -ة م -دى ج -اه -زي -ة ؤأل -ف -رق ‘
Œن -ي-د أل-وسش-ائ-ل أŸادي-ة ؤ أل-بشش-ري-ة
لفرق ألدعم للتدخل أألؤ‹ ‘ حالة
ؤقوع كوأرث ؤ أزمات على مسشتوى
ثÓث مناطق جغرأفية ﬂتلفة ‘ آأن
ؤأح -د م -ن ج -ه -ة ،ؤم -ن ج -ه-ة أخ-رى
أإلبقاء على أ÷اهزية ألدأئمة ◊الة
أل -ت-أاهب ؤألسش-ت-ع-دأد ل-ف-رق أل-ت-دخ-ل
ؤŒربة درجة إأدماج ﬂتلف ؤسشائل
ألدعم ‘ جهاز ألتدخل ؤأإلسشعاف
ل -ل -ولي -ة أŸتضش -ررة خ Ó-ل ؤق -وع أي
ك - -ارث - -ة ؤؤضش - -ع أل - -ف- -رق ‘ ﬁي- -ط
ح- -ق- -ي- -ق -ي ؤأل -ت -ع -ام -ل م -ع ﬂت -ل -ف
ألتقنيات ألعملية أ÷ديدة أŸكتسشبة
من خÓل ألدؤرأت ألتكوينية.
ؤÃدي- -ن- -ة أل- -ب- -وي- -رة حضش -ر ل -ه -بÒي
مناؤرأت ألتدخل ؤإأجÓء أŸصشابÚ

‘ حريق ششب دأخل حي متكون من
ع -دة ع -م -ارأت ذأت ط -وأب -ق ع -ال-ي-ة،
ح- -يث ” أسش- -ت- -ع- -م- -ال ؤسش- -ائ- -ل ج -د
متطورة ،كما ؤضشع مركز طبي متقدم

لسسÓم السسمحاء
لئمة بشسرح تعاليم ا إ
طالب ا أ

لتقد Ëأإلسشعافات أألؤلية للمصشاب.Ú
رج- - -ال أ◊م - -اي - -ة أŸدن - -ي - -ة أب - -دؤأ
أحÎأفية عالية ‘ هذأ أÛال.
ؤب -ب -ئ -ر أغ-ب-ال-و أشش-رف ل-ه-بÒي ع-ل-ى
تدشش Úؤحدة للحماية أŸدنية ،حيث
ؤقف على ﬂتلف ألتجهيزأت لهذه
أل -ه -ي -ئ -ة أ÷دي-دة أل-ت-ي سش-وف ت-ك-ون
خدمة للموأطن خاصشة ‘ إأسشعاف
ضش -ح -اي -ا ح -وأدث أŸرؤر ،ع -ل -م -ا أن
أŸدينة Áر بها ألطريق ألوطني رقم
 08ألرأبط ب Úألعاصشمة ؤأ÷نوب،
ك- -م -ا دشش -ن ب -ب -ل -دي -ة أغ -ب -ال -و ؤح -دة
للحماية أŸدنية ؤكذأ مركز متقدم
بهذه أŸنطقة ألتي تبعد عن عاصشمة
ألولية بأاك Ìمن  60كلم.

البويرة :ع .نايت رمضسان

وأ‹ باتنة يحّذر من مغبة –ويل أŸسشاجد إأ ¤فضشاء لنششر أألفكار أŸتششددة

ح - -ذر ،وا‹ ب - -ات - -ن - -ةﬁ ،م- -د
سس- -ل- -م- -ا ،Êم- -ن –وي- -ل مسس- -اج- -د
ال-ولي-ة ،اإ ¤اأم-اك-ن ل-نشس-ر ال-فكر
اŸت - -ط - -رف ،وج - -ع - -ل - -ه - -ا م - -ن- -اب- -ر
ل -ل -م -تشس -ددي-ن ،ال-ذي-ن ي-رّوج-ون
لأف- -ك -ار ه -ي Ãث -اب -ة السس -م -وم ‘
قلوب وعقول اŸواطنﬁ ،Úذرا
م- -ن م- -غ -ب -ة ع -دم شس -رح الإسس Ó-م
الصس -ح -ي -ح ل -ل-مسس-ل-م Úال-واف-دي-ن
على مسساجد ولية باتنة.

باتنةŸ :وشسي حمزة

أكد ؤأ‹ باتنة ،أمام ألعششرأت من
أŸوأطن Úؤبحضشور أعضشاء أللجنة
أل- -دي- -ن- -ي- -ة ل -ل -مسش -ج -د ؤأŸسش -وؤؤلÚ
أÙل- -ي ،Úخ Ó-ل زي -ارت -ه Ÿسش -ج -د
ألرحمان ألذي هو ‘ طور ألإ‚از
بقرية بولفرأيسس ببلدية أؤلد فاضشل

ب- -دأئ -رة ت -ي -م -ڤ -اد ،ب -ع -د أإ◊اح م -ن
أللجنة ألدينية للمسشجد على زيارته
ؤتفقد أششغاله ،أن ““ألإسشÓم هو دين
ألدؤلة أ÷زأئرية ؤألوأجب على كل
أإم -ام أن يشش -رح ت -ع -ال -ي-م-ه ألسش-م-ح-ة
بشش-ك-ل صش-ح-ي-ح لإخ-وأن-ه أŸصش-ل،““Ú
فهو دين ألتسشامح ؤألتصشالح ؤألرفق
ؤألعفو عند أŸقدرة ؤدين ألرحمة
ؤألهدأية أإ ¤ألطريق ألصشحيح بالتي
ه -ي أحسش -ن ،ك -م -ا أن -ه ““دي -ن ي -ن -ب -ذ
ألعنف ؤألتطرف ؤألغلو ‘ كل ششيء
ف -م -ا ب -الك ع -ن -دم -ا ي -ت -ع -ل -ق ألأم -ر
با◊فاظ على ألنفسس ألبششرية““.
أل- - -وأ‹ ؤل- - -دى زي - -ارت - -ه Ÿسش - -ج - -د
أل- -رح -م -ان ،ط -الب ب -وج -وب أحÎأم
ح -رم -ة أŸسش -اج -د ،ؤح -ذر م -ن أدأء
ألصشلوأت ‘ أŸسشاجد ألتي هي ‘

‘ لقاء إاعÓمي باŸدية

ط- -ور ألإ‚از ح- -ف -اظ -ا ع -ل -ى أرؤأح
م -رت -ادي -ه -ا ،ك -ون -ه -ا تشش-ه-د أشش-غ-ال
ﬂت -ل -ف -ة ؤت -ت -وأج -د ب -ه -ا رأف -ع-ات،
ؤغÒها من ألأمور ألتقنية كاأدؤأت
ألبناء ألتي قد تتسشبب ‘ حوأدث

خÈأء يششرحون أإلجرأءأت أ÷بائية بقانون أŸالية

ن- -ظ- -مت غ- -رف- -ة ال -ت -ج -ارة و الصس -ن -اع -ة ال -ت -يÎي
ب -اŸدي -ة ،صس -ب -ي -ح -ة أامسس ،ي -وم-ا دراسس-ي-ا ح-ول ق-ان-ون
اŸال-ي-ة  ،2016وأاث-ره ع-ل-ى اŸؤوسسسس-ة ،ب-ق-اع-ة م-اي-ورك-ا
باŸصسلى اŸدية ،حيث أاوضسح اÿبÒان ‘ ›ال اŸالية
واÙاسسبة إابراهيم حمادو ،وﬁند مزوار من جامعة
لج-راءات وال-ت-داب Òا÷ب-ائ-ي-ة
ت -ي-زي وزو ﬂت-ل-ف ا إ
ا÷ديدة الواردة ‘ هذا القانون.
ف -ي -م -ا شش -ارك ‘ ه -ذأ أل -ل-ق-اء  47م-ت-دخّÁ ،Ó-ث-ل-ون رؤؤسشاء
مؤوسشسشات أقتصشادية ،ؤﬁاسشبون ؤﬁافظو أÙاسشبة من
ؤلية أŸدية ،ؤكذأ ‡ثلي عدة إأدأرأت عمومية.
ؤأك -د ح -ك -ي -م فشش -يت رئ -يسس ه -ذه أل -غ -رف -ة ،ب -أان ه -ذأ أل -ي-وم

أإلعÓمي ” ،بر›ته ‘ هذأ ألوقت بالذأت ،بقصشد ألسشماح
لهؤولء أÈÿأء ،من توضشيح ما جاء به هذأ ألقانون ؤ كذأ أثره
على صشÒؤرة أŸؤوسشسشة أإلقتصشادية ‘ هذأ ظل هذأ
أ◊رأك .يذكر أن هذأ أللقاء ألتقني ششهدأ نقاششا سشاخنا بÚ
ﬂتلف أŸتدخل ،Úكما تطرق فيه ضشيوف ألغرفة إأ ¤أهم
ألتعديÓت ألتي ششملها هذأ ألقانون ،بينما أتفق أŸششاركون
بأانه كان فرصشة سشانحة Ÿعرفة رؤؤيته ؤفلسشفته ؤأبعاده لتفادي
ألوقوع ‘ أألخطاء ألتي قد يجر لها أŸتعامل أإلقتصشادي
خÓل تعامله مع مديرية ألضشرأئب لسشبب أؤ آأخر.

اŸدية :م.أام Úعباسس

أاول مبادرة كانت سسنة  2011و لقيت ‚احا بفضسل اÒÿين

÷نة مسشجد أألم Òتنظم حفل زفاف  7٠ششابا وششابة

لسس -ب -وع اŸاضس -ي ،ال -ل -ج -ن -ة
أاق- -امت ،ن- -ه- -اي- -ة ا أ
لم Òعبد القادر ،بالتنسسيق مع
الدينية Ÿسسجد ا أ
لوق-اف ل-ولي-ة
م -دي -ري -ة الشس -ؤوون ال -دي-ن-ي-ة وا أ
خ -نشس-ل-ة ،ح-ف-ل زواج ج-م-اع-ي ل-ف-ائ-دة  70شساب
وشس -اب -ة م -ن ﬂت-ل-ف ب-ل-دي-ات ال-ولي-ة ،م-ن ف-ئ-ة
اÙت - -اج Úوذوي ال - -دخ - -ل الضس- -ع- -ي- -ف ‡ن ⁄
يسستطيع توف Òتكاليف الزواج .
أقيم ألحتفال باŸركز ألثقا‘ أإلسشÓمي باŸدينة،
ب -حضش -ور ألسش -ل -ط -ات أÙل -ي -ة ؤ‡ث -ل Úع-ن أÛت-م-ع
أŸد Êؤرجال أعمال ؤأألزؤأج ؤأهاليهم ،حيث أسشتفاد

كل زؤج ؤزؤجة Ãبلغ  20مليون سشنتيم ؤأطقم لباسس
لكليهما ،ؤخا” ؤحقيبة تتضشّمن كل مسشتلزمات ألعرؤسس
لكل زؤجة.
يذكر أن ÷نة مسشجد أألم Òدأبت على تنظيم هذأ
أ◊ف -ل ،ؤأل-ت-ك-ف-ل Ãصش-اري-ف-ه أع-ت-م-ادأ ع-ل-ى مسش-اه-م-ة
أÒÿي Úمن أبناء ألولية كل سشنة منذ سشنة ،2011إأذ
ت -ع -د ه -ذه أل -ط-ب-ع-ة أÿامسش-ة ل-ل-زؤأج أ÷م-اع-ي ؤأل-ت-ي
أسشتفاد منها ششباب رغبوأ ‘ ألزؤأج ؤ ⁄يقدرؤأ على
تكاليفه.

خنشسلة :سسكندر ◊جازي

غياب ‡ثل Úعن مديرية الÎبية

÷نة أÿدمات ألجتماعية لبومردأسس تكرم  9٠تلميذأ متفوقا
أاشس- -رفت ،صس- -ب- -اح أامسس ،ال- -ل- -ج- -ن -ة ال -ولئ -ي -ة
ل-ل-خ-دم-ات الج-ت-م-اعية التابعة لقطاع الÎبية
بولية بومرداسس ،على تكر 90 Ëتلميذا متفوقا
خÓ- -ل السس -ن -ة ال -دراسس -ي -ة  2015/2014الذين
–صس- -ل- -وا ع- -ل- -ى أاع- -ل- -ى اŸع- -دلت ال -دراسس -ي -ة ‘
لط-وار ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة الثÓثة ،تشسجيعا لهم على
ا أ
اÛهودات اŸبذولة ودفعهم إا ¤اŸزيد من العمل
والنشساط ‘ مسسارهم الدراسسي.

بومرداسس :ز /كمال

أŸبادرة ألتششجيعية لقيت حسشب ألنائب ألثا Êلرئيسس
أ÷نة ألولئية مرأد عمÒؤشس Œاؤبا كبÒأ من قبل
ألتÓميذ ؤأألؤلياء ألذين حضشورأ عملية ألتكر Ëإأضشافة
إأ‡ ¤ثل Úعن عدة نقابات عاملة ‘ أŸيدأن ،مقابل
غ -ي -اب ألشش -ريك أألسش -اسش -ي ‘ أل -ق -ط-اع ؤه-ي م-دي-ري-ة

ألÎب -ي -ة ل -ل -ولي -ة ؤه -ن -ا ع -ل -ق عضش -و أل-ل-ج-ن-ة م-ت-ح-دث-ا
ل-لشش-عب..ن-ح-ن ؤج-ه-ن-ا دع-وة رسش-م-ي-ة Ÿدي-ري-ة ألÎب-ي-ة
باعتبارها أ÷هة ألرسشمية ألوصشية على قطاع ألÎبية
بولية بومردأسس ،لكننا مع أألسشف سشجلنا غياب ‡ثلي
أŸدي -ري -ة ع -ن حضش -ور أل -نشش-اط أل-ذي ي-دخ-ل ‘ إأط-ار
تدعيم ألعملية ألÎبوية ؤتششجيع ألتÓميذ على ألعمل
ؤب -ذل م -زي -د م -ن أÛه -ودأت ل -ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج أفضش-ل
مسشتقب..Ó
يذكر أن ألعملية عرفت تكر 30 Ëتلميذأ متفوقا عن
ك -ل ط -ور ،ح -يث ت -وق -فت ن -ت -ائ -ج أل-ث-ان-وي ‘ م-ع-دل
 16 , 22فما فوق ،أŸتوسشط  17ؤألبتدأئي  ،9 . 7ؤهي
ن-ت-ائ-ج ج-د مشش-ج-ع-ة ؤف-ق مصش-درن-ا ،ل-ي-خ-ت-ت-م أ◊فل
بتكر ËأŸتفوق Úؤتسشليمهم هدأيا قيمة “ثلت ‘ 5
ح -وأسشب ﬁم -ول-ة لÓ-أؤأئ-ل ،ؤأل-ب-ق-ي-ة أسش-ت-ف-ادؤأ م-ن
جهاز ““طابÓت““.

خطÒة ؤموؤŸة ،موؤكدأ أن أللجان
أل -دي -ن-ي-ة ل-ه-ذه أŸسش-اج-د ه-ي أل-ت-ي
ت- -ت- -ح -م -ل أŸسش -وؤؤل -ي -ة أل -ق -ان -ون -ي -ة
ؤألأخÓقية ‘ أ◊فاظ على بيوت
ألله ؤسشÓمة مرتاديها ،ؤكان ألوأ‹
ق -د م -ن -ح أإع-ان-ة م-ال-ي-ة ت-ق-در بـ500
م -ل -ي -ون سش -ن -ت -ي -م ل-ل-مسش-ج-د ل-ل-ق-ي-ام
باأششغال ألتدفئة أŸركزية به ،مثّمنا
دؤر أŸوأطن ‘ Úأ◊فاظ على مثل
ه -ذه أŸك -تسش-ب-ات أل-دي-ن-ي-ة ،ؤي-ع-تÈ
مسشجد ألرحمان باأؤلد فاضشل –فة
م -ع -م -اري -ة ،أسش -ت-ه-ل-كت  2.5مليار
سش- -ن- -ت -ي -م ،ؤت -ع -رف أشش -غ -ال -ه نسش -ب -ا
متقدمة ،قبل ألنتهاء منه ؤفتحه
أم -ام أŸصش -ل Úب -ع-د أ◊صش-ول ع-ل-ى
ت - -رخ - -يصس مسش- -ب- -ق م- -ن أŸصش- -ال- -ح
أŸعنية يضشيف ألوأ‹.

لفائدة رؤوسساء
لمناء
البلديات و ا أ
العامÚ

ملتقى تكويني حول
قانون ألصشفقات
بسشطيف
أششرف أألم Úألعام لولية سشطيف ،زين
أل- -دي- -ن ح- -م- -ودة ،صش -ب -اح أمسسÃ ،ع -ه -د
ألتكوين أŸهني بحي ع Úتبينت ،على
ل -ق -اء ت -ك -وي-ن-ي ل-ف-ائ-دة رؤؤسش-اء أÛالسس
ألشش- -ع- -ب -ي -ة أل -ب -ل -دي -ة ؤأألم -ن -اء أل -ع -امÚ
للبلديات ،حول قانون تنظيم ألصشفقات
أل -ع -م -وم -ي -ة أ÷دي -د ،أل -ذي دخ -ل ح -ي -ز
ألتنفيذ منذ  21ديسشم Èألفارط ،حيث
نصس على بدأية تطبيقه بعد  3أششهر من
تاريخ نششره با÷ريدة ألرسشمية.
ؤنشش - -ط أل - -ل - -ق - -اء أل - -ت - -ك - -وي- -ن- -ي أÿبÒ
ألقتصشادي ،مولود صشابري ،ألذي –دث
ع -ن أه -م -ي -ة أل -نصس أل-ق-ان-و Êأ÷دي-د ،ؤ
ألذي جاء ليعوضس ألنصس ألقد Ëألصشادر
‘ أكتوبر  2010ؤألذي خضشع بدؤره إأ¤
عدة تعديÓت قبل إألغائه.
ؤتناؤلت ألعرؤضس أŸقدمة ؤأŸناقششات
ألتعديÓت ألكثÒة ؤألهامة ألتي أدخلت،
ؤكانت مطلبا للمتعامل Úمن أجل تسشهيل
إأب -رأم ألصش -ف -ق -ات أل -ع -م -وم -ي -ة ‘ ،إأط-ار
ألشش-ف-اف-ي-ة أل-ت-ام-ة  ،ؤح-ري-ة أل-وصش-ول إأ¤
ألصشفقات ألعمومية ،ؤكذأ أŸسشاؤأة بÚ
ك -اف-ة أŸت-ع-ام-ل ،Úؤ أسش-ت-ع-رأضس أل-ط-رق
أ÷دي -دة إلب -رأم ألصش -ف-ق-ات ؤأل-ت-غ-يÒأت
ع -ل -ى مسش-ت-وى أل-ل-ج-ان ،ؤك-ذأ أل-ط-ع-ن ‘
أل-ن-ت-ائ-ج ،ؤأŸزي-د م-ن ألشش-ف-اف-ية ◊ماية
أŸال أل- - -ع - -ام  ،ؤك - -ذأ ‘ ن - -فسس أل - -وقت
أإلسشرأع ‘ ألعمليات بتخفيف ألضشغوط
ؤألعرأقيل أإلدأرية ،ؤ على رأسشها إأعفاء
أŸتعامل Úمن تقد ËأŸلف أإلدأري إأل
بعد رسشو ألصشفقة ألعمومية عليه ،كما ”
أسش-ت-ح-دأث ج-ه-از ؤج-وب-ي ل-ل-تسش-وي-ة ل-كل
أل -ن -زأع -ات ق -ب -ل ع-رضش-ه-ا ع-ل-ى أ÷ه-ات
أıتصشة.

سسطيف  :نور الدين بوطغان

اسستأانفت ولية ا÷زائر ،أامسس ،اŸرحلة
لسسكان ‘ عددها
الثالثة من عملية إاعادة ا إ
الـ ،20ح -يث شس -م -لت ع -م-ل-ي-ة ال-ي-وم ت-رح-ي-ل
 1084عائلة ” توزيعها على  8مواقع سسكنية
لول
جديدة ،من ضسمنها حي جديد يفتتح أ
مرة بحي  411مسسكن بدرقانة ‘ ،ح Úيتم
ترحيل البقية إا ¤كل من حي  4000مسسكن
بكوريفة وحي  1540مسسكن با◊ميز وحي
 3555مسسكن بسسيدي حماد وحي  250مسسكن
بدرارية.

العاصسمة :سسارة بوسسنة

تششمل عملية ألÎحيل ‘ هذه أŸرحلة ألعائÓت
ألقاطنة بأاسشطح ؤأقبية عمارأت أ÷زأئر ألوسشطى
بكل من نهج ﬁمد أÿامسس ؤكرË
بلقاسشم ،باإلضشافة إأ ¤ألعمارأت
ألكائنة بششارع كل من ديدؤشس مرأد
ؤموأقع سشكنات فوضشوية على غرأر
سشكنات حي ““لوناب““ ببلدية جسشر
قسشنطينة.
ؤكشش -ف ؤأ‹ أل -ع -اصش -م -ة ،ع -ب -د أل-ق-ادر زؤخ خÓ-ل
ت -ف -ق -ده لسش Òع -م-ل-ي-ة إأع-ادة أإلسش-ك-ان ،أن ع-م-ل-ي-ة
ألÎح-ي-ل أل-ق-ادم-ة سش-ت-مّسس ك-ل م-ن أق-ب-ي-ة ؤأسش-طح
عمارأت بلديتي بلوزدأد ؤباب ألوأدي ،مع إأعطاء
أؤلوية لسشكان أألقبية ؤأألسشطح ،ؤسشكان أألكوأخ
ؤأŸسشاكن ألهششة ‘ بئر مرأد رأيسس ؤع Úألبنيان.
ؤ قال زؤخ ،إأن ألسشلطات أÙلية للعاصشمة تسشعى
جاهدة للقضشاء على كل ألسشكنات ألقصشديرية غÒ

ألششرعية ؤألهششة ،قائ““ :Óعازمون على تنظيف
ألعاصشمة من ألسشكنات ألفوضشوية ؤغ Òألششرعية““،
كما كششف زؤخ حصشيلة عمليات ألÎحيل إأ ¤غاية
نهاية ديسشم Èؤبدأية جانفي أ÷اري ،حيث قال
إأنه ” ترحيل  35ألف عائلة إأ ¤سشكنات جديدة
ؤلئقة ،مضشيفا أن مصشا◊ه سشتششرع ‘ ترحيل
 2000عائلة قبل نهاية جانفي أ◊ا‹ ،مع إأعطاء
أؤلوية ألصشحاب أألقبية ؤأألسشطح.
ؤبحسشب أŸتحدث فإان عملية ألÎحيل  21سشتنطلق
م-ط-ل-ع ألشش-ه-ر أل-ق-ادم ل-تشش-م-ل ع-دة م-وأق-ع سش-كنية
هششة من بينها حي أŸا◊ة ألقصشديري ،باإلضشافة
إأ ¤أقبية ؤأسشطح ألعمارأت بعدة موأقع با÷زأئر
ألعاصشمة ،حيث تسشعى ألولية من خÓل تنظيم
هذه ألعملية إأ ¤بلوغ  40ألف عائلة مرحلة.
ؤ‘ ه - -ذأ أإلط- -ار ط- -م- -أان ؤأ‹
أل -ع -اصش -م -ة ،ألسش -ك -ان أŸع -ن-يÚ
ب -الÎح -ي-ل خÓ-ل أل-ع-ام أ÷اري
 ،2015ح- -يث ق- -ال إأن ع- -م- -ل -ي -ة
ت- -وزي- -ع أل- -وح- -دأت ألسش- -ك- -ن- -ي -ة
أل- -ب- -اق- -ي- -ة ،سش- -ي- -ت- -م ‘ أآلج -ال
أÙددة سشابقا مششÒأ بأان أألؤلوية ‘ عمليات
أل -ت -وزي -ع سش -ت-ك-ون ل-ل-ع-ائÓ-ت أل-ق-اط-ن-ة ‘ أل-ب-ي-وت
ألقصشديرية ،ألششاليهات ؤألسشكنات ألهششة ألوأقعة
‘ أألحياء ألششعبية ثم ألعمارأت أŸهددة بالنهيار،
ؤب-ع-د ألن-ت-ه-اء م-ن ع-م-ل-ي-ات أل-قضش-اء ع-ل-ى ألبيوت
ألقصشديرية سشتعمل ألولية جاهدة للقضشاء على
ألسشكنات ألضشيقة ““سشوسشيال““ من خÓل توزيع 6000
ؤحدة سشكنية أجتماعية.

بلوغ  ٤٠أألف عائلة
مرحّلة خÓل أأششهر

‘ زيارة قادت «الشسعب» إا ¤مواقعها بوهران:

” تهدÁها منذ أك Ìمن  5٤يوما و ⁄يتم رفع أألنقاضس

أابدى عدد كب Òمن سسكان بلدية الكرمة،
جنوب ولية وهران ،اسستياءهم الشسديد
م -ن ت -ردي أاوضس -اع اÙي -ط ،ب -ف -ع-ل ﬂل-ف-ات
الهدم التي طالت ثÓثة Œمعات سسكانية،
اسس-ت-ف-اد ق-اط-ن-وه-ا ال-ب-الغ عددهم  74عائلة
بتاريخ  2015 / 11 / 16من سسكنات على
مسستوى حي جديد بنفسس البلدية.

وهران :براهمية مسسعودة

أّك- -د أÛت- -م- -ع أŸد ،Êأّن ح- -ج -م ؤن -وع -ي -ة ه -ذه
أıلفات ،يتباين من منطقة إأ¤
أخرى ،ؤيزدأد حّدة بالتجمعات
ألتي ألفوضشوية ؤألقصشديرية ،كما
هو أ◊ال باŸوقع أÙاذي ◊ي
 227مسش - -ك - -نّﬁ ،ذري - -ن م - -ن
ﬂت - - -ل - - -ف ﬂل- - -ف- - -ات أل- - -ه- - -دم
ؤت- -دأع- -ي- -ات -ه -ا ‘ ضش -ل أألؤضش -اع
أŸن -اخ -ي -ة أل -رأه -ن -ة ؤت-أاثÒأت-ه-ا
خصشوصشا على أمرأضس أ÷هاز
ألتنفسشي ،ألربو ألششعبي ،ألسشرطان ،أ◊سشاسشية.
كما أششار ﬁدثونا إأ ¤أÿرؤقات أŸمارسشة على

ألقتصشاد ألوطني ‘ ،ؤقت كّثف فيه Œار أŸعادن
‘ ألسشوق أŸوأزية نششاطهم عﬂ Èتلف موأقع
ألهدم ،ؤألتي تكدسشت فيها أطنان من ﬂلفات
ألبÓسشتيك ؤأ◊ديد ؤألنحاسس ؤألفولذ ؤغÒها،
ؤسشط تنام خط Òلظاهرة أسشتغÓل أألطفال ‘
عمليات ألتنقيب ؤألنبشس.
ؤه- -و م -ا ؤق -فت ع -ل -ي -ه ““ألشش -عب““ ،خ Ó-ل أل -زي -ارة
أŸيدأنية ألتي قادتها أمسس إأﬂ ¤تلف أŸناطق
أل-ف-وضش-وي-ة ؤأل-قصش-دي-ري-ة أل-ت-ي ط-ال-ت-ه-ا ع-م-ل-ي-ات
ألتطه Òببلدية ألكرمة ،إأذ ‘ كل موقع Œد أكÌ
م -ن ط -ف -ل ّﬁم-ل Úب-ال-بÓ-سش-ت-يك
ؤأل -ن -ح-اسس ؤأ◊دي-د ؤغÒه-ا م-ن
أÿردؤأت أŸنزلية.
ي - -ذك - -ر أن مصش- -ال- -ح أل- -ولي- -ة،
أسش -ت -ع -انت ‘ ﬂت -ل -ف ع-م-ل-ي-ات
أل-ه-دم Ãق-اؤلت خ-اصش-ة ل-ت-ن-ف-ي-ذ
أل -ه -دم ،م -ب -اشش-رة ب-ع-د ع-م-ل-ي-ات
أإلسش -ك -ان ،ك -رد ف-ع-ل ،ي-ه-دف إأ¤
ؤضش -ع ح -د ل-ك-اف-ة أن-وأع أل-ت-ح-اي-ل
ع- -ل- -ى أل- -دؤل- -ة م -ن أج -ل أ◊صش -ول ع -ل -ى ألسش -ك -ن
ألجتماعي أإليجاري.

ﬂلفات ألبناءأت
ألفوضشوية تهّدد صشحة
سشكان ألكرمة بوهرأن

‘ حملة شستاء دافئ

جمعيات خÒية ترسشم ألبسشمة على وجوه أأليتام وألفقرأء با÷لفة

قامت جمعية ““بسشمة كافل أليتيم““ Ãسشعد ألتابعة
ل-ل-م-ك-تب أل-ولئ-ي ل-ل-ج-م-ع-ي-ة أÒÿي-ة ك-اف-ل أل-ي-تيم
با÷لفة ،بقاعة أÙاضشرأت ““ألطاهر بلعكف““،
ؤÃناسشبة حلول فصشل ألششتاء بتوزيع  60بطانية
ؤ 40معطف ؤأك Ìمن  37قفة على عدة أيتام
ؤفقرأء ،كما ” منح  03مدفئات ،ؤمنح مسشتلزمات
ألنسشيج ألتقليدي لثÓث أرأمل ،حيث أسشتفادت 35
عائلة من هذه أŸسشاعدأت.
ؤ قد تطرق ““هبال سشفيان““ رئيسس أŸكتب ألولئي
‘ كلمته لنششاط أ÷معية ؤأÿدمات ألتي تقدمها
لفئة أأليتام ،حيث –دث على ضشرؤرة مسشاعدة
ف-ئ-ات أÛت-م-ع ل-ه-ذه أل-ف-ئ-ة أل-هشش-ة ،ب-ي-ن-م-ا ت-ناؤل
رئيسس مكتب بلدية مسشعد ““قاسشم أحمد““ ،نششاط
أŸك -تب أل -ب -ل-دي ح-ديث أل-نشش-أاة ؤأل-ذي ق-دم ع-دة
خدمات للفقرأء ؤأأليتام ،فيما دعا ‡ثل أألئمة
““عوينات سشاعد““ إأ ¤ضشرؤرة ألتكافل ب Úأفرأد
أÛتمع ؤمسشاعدة أأليتام ،ؤقد ششارك ‘ هذأ
ألح- -ت- -ف- -ال ألشش -اع -ر ““ب -ن درأح أح -م -د ألسش -ع -ي -د““
ؤألششاعر ““ÿنشس عبد ألرحمن““ ،ؤألرحالة أحمد

بن عطاء ألله أ◊رز‹.
Óششارة أŸكتب ألبلدي ألذي أنطلق نششاطه منذ
ل إ
أششهر قليلة قد سشاهم ‘ زرع ألبتسشامة على ؤجوه
أل- -ك- -ث Òم -ن أل -ف -ق -رأء ؤأألي -ت -ام رغ -م ع -دم ؤج -ود
متÈع ‘ Úظل إأحجام كبار ألتجار ؤأŸال على
ألتÈع للمكتب ألبلدي ،حيث قام أألخ ÒؤÃناسشبة
عيد ألفطر أŸاضشي بكسشوة  40يتيم ؤتقد ËأكÌ
من  60قفة ‘ ششهر رمضشان ،ؤتقد Ëأللحوم لـ 60
عائلة ‘ عيد أألضشحى ،ؤتقدﬁ Ëفظة بكامل
أألدؤأت مع أŸئزر لـ  85يتيم ،ؤتقد 10 Ëكرأسشي
للمعاق ،Úإأضشافة إأ ¤توزيع أأللبسشة ؤ أألفرششة على
بعضس أألرأمل ؤأأليتام ،ؤألتكفل بتكاليف ألعملية
ألحد ألفقرأء ،ؤهو ما تطرق له ألفيديو ألذي ”
عرضشه على أ◊ضشور .لتÎسشخ صشفات ألتضشامن
ؤألتكافل ب Úأألفرأد Ÿسشاعدة أأليتام ؤألفقرأء
خاصشة ‘ فصشل ألششتاء ألذي تعرف به منطقة
أ÷لفة بقسشاؤة مناخها ؤ ألÈد ألششديد.

ا÷لفة :هاجر صسالح

اأ’حد 10جانفي  2016م
اŸوافق لـ  29ربيع اأ’ول  1437هـ
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غياب التنسصيق ب Úالقطاعات وراء اختÓل معادلة التوظيف

التوجه نحو القطاع
اإلقتصصادي وتلبية
إاحتياجات سصوق
العمل اÙلية
ضصرورة
لحصشائيات بولية سشيدي بلعباسس ،إا ¤اسشتقرار نسشبة البطالة ‘ حدود  ،9,55وهي النسشبة التي
تشش Òآاخر ا إ
تتطلب تدارك كل النقائصس لتخفيضشها إا ¤أاقصشى اŸعدلت اŸمكنة ،والعمل على التحكم ا÷يد ‘ اŸوارد
البششرية من خÓل تلبية احتياجات السشوق اÙلية وتوجيه الششباب نحو القطاع القتصشادي.

سسيدي بلعباسس :غنية شسعدو
تشسهد و’ية سسيدي بلعباسص اخت ’ÓكبÒا ‘ معادلة التشسغيل
فعلى الرغم من ا◊ركية ا’قتصسادية التي عرفتها الو’ية وجملة
اŸشساريع التي هي قيد اإ’‚از ،إا’ أان البطالة تظل الشسغل
الشس -اغ -ل ل -لشس-ب-اب خ-اصس-ة ب-اŸن-اط-ق ا÷ن-وب-ي-ة ال-ك-ائ-ن-ة Ãح-ور
الهضساب العليا ،الوضسع الذي أارجعه ﬂتصسون إا ¤الغياب التام
ل-ل-ت-نسس-ي-ق ب Úال-ق-ط-اع-ات اŸشس-غ-ل-ة وأاج-ه-زة ال-تشس-غ-ي-ل م-ن جهة
ومراكز التكوين وا÷امعات من جهة أاخرى ،وهو ما أادى إا ¤خلق
تشسبع ‘ ›ا’ت على حسساب ›ا’ت أاخرى.

طلبات بأاضصعاف العروضض بالوكالة الولئية للتشصغيل
ب -ل -غ ع -دد ط -ل -ب -ات ال -ع -م -ل اŸسس -ج -ل -ة ل -دى ال -وك -ال -ة ال -و’ئ -ي-ة
ل-ل-تشس-غ-ي-ل““أانسس-اج““ بسس-ي-دي بلعباسص 15913 ،ط -لب خÓ-ل السس-ن-ة
اŸنصسرمة  ،2015مقابل  7438عرضص عمل بنسسبة تغطية وصسلت
إا ،%82 ¤ومن جملة طالبي العمل أاحصست الوكالة  4155من
حاملي الشسهادات ا÷امعية 5250 ،من العمال اŸؤوهل640 ،Ú
تقني Úسسام Úو 4408من طالبي العمل بدون مسستوى منهم أازيد
من  3آا’ف من فئة الذكور.
أاما عن عروضص العمل اŸسسجلة من بداية السسنة وإا ¤غاية نهاية
شسهر نوفم ÈاŸاضسي ،فقد أاحصست الوكالة  4660عرضص منها
 302عرضص عمل دائم و 4358عرضص عمل مؤوقت بنسسبة  %94من
إاجما‹ العروضص اŸسسجلة وهو ما يعكسص توفر العروضص الكثÒة
للعمال اŸؤوقت Úكون الو’ية أاصسبحت ورشسة مفتوحة تضسم العديد
م -ن اŸشس -اري -ع ‘ ›ا‹ ال-ب-ن-اء واأ’شس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ك-مشس-روع
الÎامواي ،مشسروع السسكة ا◊ديدية اŸكهرب ومشسروع السسكة
ا◊ديدية العابر للهضساب العليا باإ’ضسافة إا ¤اŸشساريع السسكنية
Ãختلف الصسيغ.
أاما عن القطاعات فيعد القطاع اÿاصص أاك ÌتوفÒا Ÿناصسب
العمل اŸؤوقتة حيث بلغت ‘ ›ملها  3599منصسب منها 1198
بالقطاع اÿاصص اأ’جنبي ‘ ح Úقام القطاع العام بتوف1061 Ò
منصسب عمل منها  192منصسب دائم.
وعن التنصسيبات اÙققة فقد بلغت  4165منها  %51بالقطاع
اÿاصص الوطني % 26 ،بالقطاع اأ’جنبي و % 23فقط ‘ القطاع
العمومي ‘ ،ح– ” Úقيق نسسبة  %93من هذه التنصسيبات ‘
مناصسب مؤوقتة.
وبÈنامج اŸسساعدة على اإ’دماج اŸهني فقد فاقت طلبات
العمل به  12أالف طلب مقابل  2778عرضص عمل ‘ ،ح Úوصسلت
التنصسيبات إا 1036 ¤عقد من إاجما‹ الطلبات جلها ◊املي
الشسهادات ا÷امعية الذين فاق عددهم  503منهم  156شساب ”
د›ه-م ‘ ال-ق-ط-اع اإ’ق-تصس-ادي م-ا ي-ع-كسص ح-ج-م ال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة
ا◊املة للشسهادات والتي تسسعى الوكالة لتمكينها من ا◊صسول
على خÈة ومن ” إادماجها وفق الÈامج اŸقررة ،تليها فئة
خ -ري -ج -ي م-ع-اه-د ال-ت-ك-وي-ن بـ 343ع -ق -د م -ن-ه-م  192بالقطاع
اإ’قتصسادي وكذا عقود تكوين وإادماج بـ 190عملية تنصسيب جلها
بالقطاع اإ’داري.
وإاسس -ت -ق -ب -لت اŸؤوسسسس-ات الصس-غÒة واŸت-وسس-ط-ة اŸنشس-أاة ح-دي-ث-ا
حوا‹  631عامل ‘ إاطار العقد اŸدعم منهم  263من حاملي
الشس-ه-ادات ا÷ام-ع-ية 253 ،م-ن خ-ري-ج-ي م-ع-اه-د ال-تكوين و136
Óحصسائيات
حاملي عقود تكوين إادماج ،وبإاجراء دراسسة –ليلية ل إ
ي -ت -ب Úأان ال -ت -نصس -ي -ب -ات اÙق -ق-ة ’ ت-زال ب-ع-ي-دة ع-ن اأ’ه-داف

اŸسس- -ط- -رة ح -يث ي -فÎضص ت -نصس -يب  5آا’ف ع- -ام- -ل ‘ ج -ه -از
اŸسساعدة على اإ’دماج اŸهني بدل  ،1036وكذا تنصسيب 1900
عامل بصسيغة عقد العمل اŸدعم بدل  652وكذا  6آا’ف عامل ‘
النشساط الكÓسسيكي والذي نصسب به  4165عامل فقط وتعود
أاسسباب هذا اإ’ختÓل إا ¤نهاية اأ’شسغال بعدة مشساريع ،عدم فتح
ورشسات جديدة خÓل السسنة اŸنصسرمة ،تشسبع الشسركات باليد
العاملة خاصسة ‘ صسيغة عقد العمل اŸدعم ،وعدم توفر بعضص
الكفاءات التي تشسÎطها بعضص الشسركات اأ’جنبية.

عزوف عن مهن الفÓحة والبناء وتخوف كب Òمن
القطاع اÿاصض
أاكد حيادسسي نور الدين مدير الوكالة الو’ئية للتشسغيل ،عزوف
ع -دي -د الشس -ب -اب م -ن ف-ئ-ة غ Òا◊ام-ل Úل-لشس-ه-ادات ع-ن ت-غ-ط-ي-ة
ع-روضص ال-ع-م-ل اÿاصس-ة ب-ق-ط-اع-ات ال-ب-ن-اء ،اأ’شس-غ-ال ال-ع-م-ومية
والفÓحة وهو ما يعكسص عدم “كن الوكالة من تلبية ﬂتلف
عروضص العمل ‘ هذا اÛال على الرغم من أان عدد طالبي
العمل بدون مسستوى فاق 3آا’ف طلب بالنسسبة لفئة الذكور‘ ،
ح Úكانت الوكالة قد أاحصست  4358عرضص عمل مؤوقت من جملة
 4660عرضص عمل عموما ما يدل على أان عروضص العمل اŸؤوقتة
‘ ال -ق -ط -اع -ات اŸذك -ورة ت -ع-د أاك Ìال-نشس-اط-ات ت-وفÒا ل-ف-رصص
العمل.
و‘ اŸقابل يصسر العديد من فئة طالبي العمل اŸذكورة ا◊صسول
على أاعمال يسسÒة على غرار حراسص وأاعوان وقاية أاو سسائق،Ú
اأ’م -ر ال -ذي خ-ل-ق ن-قصس-ا ك-بÒا ل-ل-ي-د ال-ع-ام-ل-ة ‘ ورشس-ات ال-ب-ن-اء
واأ’شسغال العمومية أاين يشستكي أارباب العمل من هذا اŸشسكل
ال -ذي أاضس -ح -ى ي-ت-ط-لب دراسس-ة ف-ع-ل-ي-ة ل-ت-دارك-ه م-ن خÓ-ل وضس-ع
–ف -ي -زات ل -لشس -ب -اب ÷ل -ب -ه -م ن-ح-و ه-ذه ال-ق-ط-اع-ات ا◊سس-اسس-ة
والهامة.
ويعد القطاع ا’قتصسادي اÿاصص أاك Ìالقطاعات بالو’ية توفÒا
Ÿناصسب العمل حيث سسجلت الوكالة خÓل السسنة اŸنصسرمة
 2401عرضص عمل ‘ هذا القطاع بنسسبة  52باŸائة من عروضص
العمل اإ’جمالية منها  2294عرضص عمل مؤوقت و 107عرضص
عمل دائم ،يليها القطاع اÿاصص اأ’جنبي الذي وفر  1198منصسب
عمل أاغلبها مؤوقتة ،أاما التنصسيبات فقد بلغت  ،2156حيث ’ يزال
اإ’قبال على القطاع اÿاصص يلقى تخوفا من قبل الشسباب الذي
يحبذ القطاع العام نظرا إ’عتبارات عديدة أاهمها رغبته ‘
ا◊صسول على مناصسب دائمة ،ومن جهتها تسسعى الوكالة إا¤
إادماج حاملي العقود بهذه اŸؤوسسسسات بعد التشسبع الكب Òالذي
شسهده القطاع اإ’داري ،حيث يتم حاليا توجيه طالبي العمل إا¤
القطاع ا’قتصسادي الذي يعد الرهان اأ’ك Èلتوف Òفرصص العمل
وإامتصساصص اليد العاملة البطالة.

إانشصاء مؤوسصسصات وفق إاحتياجات السصوق اÙلية مسصتقبÓ
كشسف بلقدور حكيم مدير وكالة دعم وتشسغيل الشسباب ،أان قطاع
الفÓحة إاسستقطب أاك Èعدد من طالبي قروضص أاونسساج خÓل
السسنة اŸنصسرمة ،وهو التوجه الذي لقي مؤوخرا تشسجيعا كبÒا
من قبل الوصسايا ،حيث وصسل عدد اŸشساريع اŸمولة ‘ القطاع
ال-فÓ-حي  176مشس -روع م -ك -ن م-ن خ-ل-ق  528م-نصسب ع-م-ل ب-عد
موافقة اللجنة على  281ملف من جملة  423طلب ،وهي جلها
مشساريع لبياطرة ،حاملي شسهادات البيولوجيا واŸيكروبيولوجيا
وكذا حاملي الشسهادات ‘ اÛال الفÓحي الذين “كنوا من

خ -ل -ق م -ؤوسسسس-ات ‘ ت-رب-ي-ة
اŸواشسي واÎÛات ونشساطات
م -ك -م -ل -ة ل-ه-ا ك-إان-ت-اج اأ’عÓ-ف وج-م-ع
ا◊ليب ،كما وصسل عدد طلبات القروضص ÿلق
مؤوسسسسات ‘ القطاع الصسناعي  130طلب أاسسفر عن “ويل 89
مشسروعا مكن من خلق  267منصسب عمل أاما قطاع اÿدمات
فقد شسهد خلق  91مشسروعا من جملة  212مشسروع “ت اŸوافقة
عليه مكن من توف 273 Òمنصسب عمل.
وب -ع -د إاج -راء دراسس -ات م -ع -م -ق-ة ح-ول إاح-ت-ي-اج-ات سس-وق ال-ع-م-ل
بالتنسسيق مع ﬂتلف القطاعات ” إابرام عديد اإ’تفاقيات ÿلق
مؤوسسسسات ‘ البسستنة ،ا◊راسسة والتنظيف وكذا إاتفاقيات مع
مؤوسسسسة ا÷زائرية للمياه ÿلق مؤوسسسسات شسبانية تقوم بتجديد
شسبكات اŸياه وإاتفاقيات مع مؤوسسسسة إاتصسا’ت ا÷زائر ÿلق
مؤوسسسسات ﬂتصسة ‘ “ديد الشسبكات واأ’لياف البصسرية و‘
هذا الصسدد ” خلق أاربعة مؤوسسسسات تقوم حاليا بتجارب ميدانية
قبل أان تعتمد من طرف مؤوسسسسة إاتصسا’ت ا÷زائر دون اŸرور
ع ÈاŸناقصسات.
وعن الشسباب أاصسحاب اŸشساريع الفاشسلة والذين ثبت تورطهم ‘
قضسايا –ويل اأ’موال لغ Òوجهة ،تبديد اأ’موال العامة ،أاو
تقد Ëتصسريحات وشسهادات مزورة فأاكد مدير الوكالة متابعتهم
قضسائيا أاما الشسباب الذين فشسلوا ‘ Œسسيد مشساريعهم بسسبب
ع -وام -ل خ -ارج ع -ن ن -ط-اق-ه-م ك-ظ-روف اإ’ق-تصس-ادي-ة م-ث Ó-ف-ت-ت-م
مسساعدتهم من قبل صسندوق أاخطار القروضص ،هذا اأ’خ Òالذي
يسس-دد ع-ن-ه-م ال-ق-روضص ال-ب-ن-ك-ي-ة وي-ق-وم ب-ت-م-دي-د وإاع-ادة ج-دولة
Óشسارة فإان قيمة القروضص بدون فائدة التي إاسستفاد
ديونهم .ول إ
منها الشسباب من قبل الوكالة خÓل سسنة  2015فاقت  638مليون
دج ،أاما نسسبة إاسسÎجاع الديون فقد بلغت .%63

”” لكناك”” يسصاهم ‘ خلق  222مؤوسصسصة بـ 357منصصب شصغل
“كنت الوكالة الو’ئية للصسندوق الوطني للتأام Úعن البطالة ،من
خلق  222مؤوسسسسة خÓل سسنة  2015إاسستطاعت توف 357 Òمنصسب
عمل Ãختلف اأ’نشسطة اإ’قتصسادية ،على غرار قطاع الفÓحة
بـ 12مشسروعا مكن من خلق  23منصسب عمل ،تربية اŸواشسي بـ74
مشسروعا أاسسفر عن خلق  67منصسب شسغل ،قطاع اÿدمات بـ63
مشسروعا و 79منصسب عمل ،ناهيك عن قطاع أاشسغال البناء الذي
خلق  78منصسب شسغل بعد إاطÓق  38مشسروعا والصسناعة وا◊رف
الذي مكن من خلق  99منصسب شسغل بعد “ويل  44مشسروعا ،هذا
واسستقبلت الوكالة  467ملف لطالبي القروضص ‘ ح Úحضسي 233
منهم على اŸوافقة البنكية لتباشسر  85مؤوسسسسة نشساطها الفعلي،
هذا وأاحصست الوكالة  56طلب لفئة النسساء الراغبات ‘ إانشساء
مؤوسسسساتهن حيث ” “ويل  45مشسروعا من شسأانه توف112 Ò
منصسب عمل،لتنطلق سسبعة مؤوسسسسات بشسكل فعلي بـ 18منصسب
عمل ﬁقق.
أاما القيمة اŸالية للقروضص بدون فائدة فقد فاقت  312مليون
دج ‘ ،ح ⁄ Úتتعد نسسبة –قيق اأ’هداف اŸسسطرة ‘ عدد
اŸشساريع اÙققة  % 32وكذا نسسبة خلق مناصسب العمل بـ% 23
فقط.

إاقبال كب Òلفئة النسصاء على قروضض أاو‚ام
‘ حصسيلتها اŸتعلقة بسسنة “ 2015كنت الوكالة الو’ئية لتسسيÒ
القرضص اŸصسغر ““أاو‚ام““ من “ويل  2322مشسروع بعد إاسستقبالها

لـ 3420طلب
للقروضص منها 2188
طلب للقرضص اŸصسغر بقيمة
 40أالف دج لشسراء مواد أاولية ،و 1075طلب لقرضص
بقيمة مليون دج ،وبعد دراسسة اŸلفات من قبل اللجان اıتصسة
” إاحصساء  3365طلب مؤوهل بغÓف ما‹ يفوق الثÓثة مÓيÒ
دج ،منها  1977مشسروع ‘ قطاع الصسناعات الصسغÒة‘ 1104 ،
اÿدمات ‘ 159 ،التجارة ‘ 67 ،البناء ‘ 39 ،الفÓحة‘ 13 ،
ا◊رف وسستة مشساريع ‘ الصسيد.
وكان لفئة اإ’ناث حصسة اأ’سسد ‘ اŸشساريع اŸمولة حيث بلغ
عدد اŸسستفيدات  2103مقابل  1043من فئة الذكور بالنظر إا¤
اإ’قبال الكب Òللفئة النسسوية على القرضص اŸصسغر لشسراء اŸواد
اأ’ولية عكسص القروضص بقيمة اŸليون دج والتي ” من خÓلها
“ويل  844مشسروع لفئة الذكور مقابل  124مشسروع لفئة اإ’ناث.

الوكالة الوطنية للتششغيل ببجاية

توف Òأازيد من  20أالف منصصب
عمل ‘ سصنة 2015
” اسستحداث ما ’ يقل عن  20709منصسب شسغل جديد ‘ ،إاطار
جهاز الوكالة الوطنية للتشسغيل لو’ية بجاية ‘ سسنة  ،2015حيث
” ا’سس-ت-ج-اب-ة ل-ل-ط-ل-ب-ات اŸودع-ة وب-تشس-غ-يل أاصسحابها Ãختلف
مؤوسسسسات الو’ية ا’قتصسادية.
بحسسب مصسدر مسسؤوول ،فإان الفضسل ‘ هذا يرجع للتنظيم الذي
سساعد الشسباب على إايجاد مناصسب شسغل ،منها  17637منصسب ‘
اإ’طار الكÓسسيكي ،و 1715منصسب ‘ إاطار عقد عمل مسساعد،
و ” 1357إادراجهم ضسمن التوظيف ‘ اŸهن ،وأاغلب الشسباب ”
توظيفهم ‘ القطاع اÿاصص ،بنسسبة  %89.82مقابل ‘ %10.12
القطاع العام.
فيما يخصص عروضص العمل ،فقد ” تسسجيل  23746عرضص عمل
‘ اإ’طار الكÓسسيكي 34 ،من اŸئة منهم ‘ قطاع البناء ،و32
م -ن اŸئ -ة ‘ ال -ق -ط -اع الصس -ن-اع-ي ،و 25م -ن اŸئ -ة ‘ ال -ق-ط-اع
اÿدمات ،و 7من اŸئة ‘ التجارة ،و 2من اŸئة ‘ القطاع
الزراعي.
وبهدف –سس Úاÿدمات ،يضسيف نفسص اŸصسدر ،وتقد Ëفرصص
عمل أاحسسن وأافضسل للشسباب ،قامت الوكالة بفتح ورشسات لتعلم
ت -ق -ن-ي-ات ال-ب-حث ع-ن ال-ع-م-ل وتصس-ن-ي-ف الشس-ب-اب وي-ح-م-ل-ون-ه م-ن
م -ؤوهÓ-ت-ه-م وشس-ه-ادات ،وه-ذا ل-تسس-ه-ي-ل تصس-ن-ي-ف ط-ل-ب-ات ال-ع-م-ل
اŸرغوب فيها من الشسباب البطال.
خÓل سسنة  ،2015أاعلنت ذات الوكالة عن أاسسلوب جديد يسسمى
““الوسسيط““ ،من أاجل تقد Ëأاحسسن نوعية وجودة ‘ اÿدمات
تختصص ‘ دراسسة اŸلفات اŸودعة من طرف الشسباب ،والعمل
متواصسل لتشسجيع التشسغيل ،من خÓل ضسبط برنامج خاصص لرفع
عدد عقود التشسغيل اŸدعمة ،ما سسيسسمح بتوف Òمناصسب شسغل
مسستقب.Ó

بجاية :بن النوي .ت

اأ’حد  10جإنفي  2016م
الموافق لـ  29ربيع اأ’ول 1437هـ

من مراسسلينا

حي قعلول ““الطريق رقم ““ 04ببلدية برج البحري

السسكان يطالبون بتزفيت الّطرقات وقنوات ال ّصسرف الصسحي

ط - -الب سس - -ك - -ان ح - -ي ق - -ع- -ل- -ول
““ط- -ري- -ق رق -م  ““04ب -ب -ل -دي-ة ب-رج
ال -ب -ح -ري م -ن السس -ل -ط-ات اÙل-ي-ة
العمل على إادراج مشسروع بإاعادة
تهيئة وتزفيت الطرقات اŸتآاكلة
واŸهÎئ- -ة ال -ت -ي يشس -ه -ده -ا ع -دة
أاح -ي-اء ب-ال-ب-ل-دي-ة ،وال-ت-ع-ج-ي-ل ‘
ع- -م- -ل- -ي- -ة رب -ط اŸن -ازل بشس -ب -ك -ة
قنوات الصسرف الصسحي.

سشارة بوسشنة
وان -ت -ق-د سس-ك-إن ا◊ي ‘ ح-دي-ث-ه-م م-ع
““الشسعب““ سسيإسسة التمإطل Œإه مطإلبهم
اŸتعلقة بضسرورة اإ’سسراع ‘ إاعإدة تهيئة
ﬂتلف الطرقإت
والشسوارع على غرار البلديإت اÛإورة
التي سسإرعت إا ¤إاطÓق أاشسغإل مشسروع
إاعإدة تهيئة وتعبيد طرقإتهإ قبل الدخول
ا’ج -ت -م -إع -ي اŸإضس -ي ،م -عÈي-ن ‘ ذات
الوقت عن امتعإضسهم الشسديد من تبإطؤو
عجلة التنمية ‘ البلدية بسسبب الÓمبإ’ة،
وع-دم –رك السس-ل-ط-إت اŸع-ن-ي-ة ب-إلنظر
اﬂ ¤تلف النقإئصش اŸوجودة بإ◊ي.
وتسسإءل سسكإن حي قلعول عن السسبب
ا◊ق- -ي -ق -ي وراء ه -ذا ال -ت -ق -إعسش ،وع -دم
ت-ع-ج-ي-ل-ه-م ب-ت-ع-ب-ي-د ط-رقإت ا◊ي ،مع أان
اŸشسكل مطروح على مسستوى البلدية ،وأانّ
السس -ك -إن ل -ط-إŸإ ط-إل-ب-وا ال-ق-إئ-م Úع-ل-ى

البلدية بضسرورة التعجيل ‘ عملية تطبيق
اŸشس -إري -ع ال -ت -ي وع -دوا ب-ه-إ م-ن ت-زف-يت
وت-ع-ب-ي-د ل-ل-ط-رق اŸهÎئ-ة ،وال-قضسإء على
ا◊ف- - -ر ال- - -ت - -ي ع ّ- -ط - -لت سسÒه - -م وسسÒ
مركبإتهم ،حيث أاّكدت لنإ السسيدة فتيحة
إاحدى القإطنإت بإ◊ي معإنإتهإ اليومية
بسسبب اهÎاء الطرق وكÌة ا◊فر بهإ،
مشسÒة بأإن درجة اŸعإنإة تزداد فصسل
الشستإء أاين تتحول ا◊فر ا ¤برك مإئية
يصسعب Œإوزهإ ،مسستغربة ‘ ذات الوقت
÷وء مصس-إل-ح ال-ب-ل-دي-ة إا ¤ت-ع-ب-ي-د ال-طرق
ال-رئ-يسس-ة ل-ل-م-ن-ط-ق-ة ،وت-رك ب-إق-ي الطرق
الفرعية من دون تزفيت.
مشس -ك -ل آاخ -ر ي -ع -إ Êم-ن-ه سس-ك-إن ا◊ي
حسسب السسيدة فتيحة ،وهو غيإب قنوات
الصس- -رف الصس -ح -ي ،ف -إلسس -ك -إن ’ ي -زال -وا

ي- -ع- -ت- -م- -دون ع- -ل -ى ال -ط -رق ال -ق -دÁة ‘
التخلصش من اŸيإه القذرة التي غإلبإ مإ
تتدفق بشسكل عشسوائي دون تدخل ا÷هإت
اŸعنية ،خإصسة وأان اŸشسكل يؤوثر ـ حسسب
ﬁدث -ي -ن -إ ـ ع -ل-ى صس-ح-ة السس-ك-إن وي-ه-دد
أابنإئهم بأإوبئة ‘ ظل انتشسإر ا◊شسرات
Ãواقع Œمع اŸيإه القذرة ،مؤوكدين أان
شس- -ك- -إوى ع- -دي- -دة أارسس- -لت ل- -لسس- -ل- -ط- -إت
اÙلية ،إا’ أانهإ  ⁄تكلف نفسسهإ عنإء
التكفل بإŸشسكل ،على حد قولهم.
وع- -ل- -ي- -ه ي- -ط- -إلب ال -ق -إط -ن -ون ب -إ◊ي
السس-ل-ط-إت اŸع-ن-ي-ة ا’ن-طÓ-ق ‘ ع-م-ل-ي-ة
ت-ه-ي-ئ-ة شس-إم-ل-ة ل-ل-ح-ي .م-ن خÓ-ل ت-زفيت
وت -ع -ب -ي -د ط -رق -إت -ه ومسس -إل-ك-ه ال-ف-رع-ي-ة.
وال -ت -ع -ج -ي -ل ‘ رب -ط اŸن -إزل بشس -ب -ك -إت
الصسرف الصسحي.

خÓل زيارته لدائرتي تيمقاد وأاو’د سسي سسليمان

وا‹ باتنة يطالب باحÎام مقاييسس اإل‚از وآاجال التّسسليم
وّدع-ت  800ع-ائ-ل-ة تقطن ببلديتي
ت -اكسس Ó-نت وŸسس-ان ب-دائ-رة أاو’د سس-ي
سس-ل-ي-م-ان ب-و’ي-ة ب-ات-ن-ة ،معاناتها منذ
ا’سس -ت -ق Ó-ل م -ع غ -ي -اب ط -اق -ة ال -غ -از
ال- -ط- -ب- -ي- -ع- -ي ،خ- -اصس- -ة وأان اŸن- -ط -ق -ة
معروفة بقسساوة مناخها ،حيث أاعطى
وا‹ باتنةﬁ ،مد سسلما ،Êإاشسارة بدء
اسستغÓل هاته الطاقة ا◊ية لـ 800
ع -ائ -ل -ة اسس-ت-ف-ادت م-ن ال-رب-ط بشس-ب-ك-ة
ال -غ -از ال -ط -ب -ي -ع-ي ،ح-يث ” ت-وصس-ي-ل
الغاز لفائدة  594عائلة ع Èمشستتي
تينيباوين

باتنةŸ :وششي حمزة

واŸراتيم بإقليم بلدية تإكسسÓنت ،وربط
 292ع -إئ-ل-ة Ãشس-ت-ت-ي أاو’د ب-ي-ط-إم وواشش،
وسسط فرحة عإرمة للسسكإن الذين ثّمنوا
ه- -إت -ه اÛه -ودات ،م -ط -إل -بÃ Úزي -د م -ن
شس -روط ا◊ي -إة ال -ك -رÁة ع-ل-ى غ-رار اŸإء،
والذي تعهد الوا‹ بإيجإد حل نهإئي له عن
طريق مشسروعÿ Úزان Úمإئي.Ú
وكإن وا‹ بإتنة قد وقف على جملة من
اŸشس- -إري- -ع ال- -ت -ن -م -وي -ة ب -دائ -رة أاو’د سس -ي
سس -ل -ي -م -إن ،واŸت -ع -ل-ق-ة ب-ق-ط-إع-إت السس-ك-ن
وال- -ع- -م -ران ،الÎب -ي -ة ،الصس -ح -ة وال -ت -ه -ي -ئ -ة
العمرانية وكذا البنى التحتية ،حيث وافق
الوا‹ على اقÎاح سسكإن اŸنطقة Ÿشسروع
يربط بلديتي حيدوسسة ببلدية تإكسسÓنت،
على مسسإفة  11كلم لوضسع حد نهإئي Ÿعإنة
السس -إك -ن -ة م -ن ال -ع -زل -ة ب -ه -إت Úال -ب-ل-دي-ت،Ú
وبغÓف مإ‹ يفوق الـ  8مليإر سسنيتم.
وكإن الوا‹ خÓل كل نقطة من برنإمج

الزيإرة يلتقي بإŸواطن Úوأاعيإن اÛتمع،
ال -ذي -ن ق -دم-وا ل-ه ال-ع-دي-د م-ن ا’قÎاح-إت
Ÿشسإكلهم ،حيث كإن ‘ كل مرة يوافق على
ال -ع -دي -د م -ن-ه-إ ،وي-ط-لب م-ن-ه-م الصس◊ Èل
البقية ،مؤوّكدا عزمه على وضسع حد نهإئي
Ÿشس-إك-ل ال-غ-إز وال-ك-ه-رب-إء واŸي-إه الشسروب
بأإغلب بلديإت الو’ية بإتنة ،مع نهإية العإم
ا÷إري كأإقصسى تقدير.
ونفسش اŸشسإريع التنموية تقريبإ زارهإ
ال -وا‹ ب -دائ -رة ت -ي -م-ق-إد ،أاي-ن ط-إلب ال-وا‹
بإإ’سسراع ‘ وتÒة إا‚إز بعضش اŸشسإريع
السس -ك -ن -ي-ة خ-إصس-ة ،ح-يث ط-إلب اŸسس-ؤوولÚ
اÙل Úب -إإ’صس -غ -إء إ’نشس-غ-إ’ت اŸواط-نÚ
والعمل بجد على إايجإد حلول جذرية لهإ،
للتخفيف من معإنإتهم ،على غرار –سسÚ
اÿدمة العمومية ،حيث زار الوا‹ مقرات
بلديتي تيمقإد وأاو’د فإضسل للوقوف على
عصسرنة اإ’دارة ،وكذا مدى تطبيق تعليمإت
وزارة ال- -داخ- -ل- -ي- -ة ب- -خصس- -وصش اسس -ت -خ -راج
ب -ط -إق -إت ال-ت-ع-ري-ف ال-وط-ن-ي-ة وال-ب-ط-إق-إت
الرمإدية من البلديإت وكذا جوازات السسفر
البيومÎية.

القوة العمومية Ÿعرقلي إا‚از
 200سسكن تسساهمي بÈيكة
اسس-ت-ن-ج-دت مصس-إل-ح دائ-رة ب-ري-كة بو’ية
ببإتنة بعنإصسر القوة العمومية ،لÓنطÓق ‘
أاشسغإل إا‚إز مشسروع  200سسكن تسسإهمي
بÈي- -ك- -ة ،وال -ذي ح -إل رفضش ال -ع -دي -د م -ن

اŸواطن ÚمÓك اأ’راضسي ’نطÓق أاشسغإله
‘ عديد اŸرات .وأاكدت مصسإلح البلدية
÷وءهإ لهذا ا◊ل بعد اسستنفإذ كل الطرق
ال- -ودي- -ة ،خ -إصس -ة ب -ع -د أان فصس -لت ا÷ه -إت
القضسإئية اıتصسة ‘ النزاع ب Úالبلدية
وب- -عضش اŸواط- -ن ،ÚواŸت- -ع- -ل- -ق ب- -أإرضس -ي -ة
اŸشسروع ،حيث شسهد اŸشسروع معإرضسة من
طرف بعضش مÓك اأ’راضسي لينتقل الصسراع
ب -ع -ده -إ إا ¤ال -ع -دال -ة ال -ت-ي فصس-لت لصس-إل-ح
البلدية ،مإ أادى إا ¤تأإخر انطÓقه بثÓث
سسنوات كإملة ،تأإّخر معهإ حلم  200عإئلة
تنتظر اŸشسروع لرفع الغ Íعنهإ ،ووضسع
حد نهإئي Ÿعإنإتهإ مع مشسإكل الكراء.
وا÷دي-ر ب-إل-ذك-ر ه-ن-إ ،أان ب-ل-دي-ة ب-ري-ك-ة
على غرار بعضش بلديإت الو’ية بإتنة ،تعإÊ
م- -ن ن- -قصش ك- -ب Òل -ل -ع -ق -إر اÿإصش ب -إ‚إز
مشس -إري -ع سس -ك -ن -ي -ة ،وح -ت -ى ب-عضش اŸراف-ق
العمومية التي تعود بإلفإئدة على اŸواطن
على غرار ا◊إصسل بسسد بوزينة ،وÃنطقة
وادي الشس -ع -ب -ة أاي -ن رفضش م Ó-ك اأ’راضس-ي
إا‚إز خ -زان م -إئ-ي ل-ف-إئ-دة سس-ك-إن ال-ق-طب
العمرا Êحملة  ، 03وكذا رفضش مواطن
السس- -م- -إح Ÿق- -إول- -ة ب -إ‚إز ط -ري -ق وجسس -ر
عمÓق فوق وادي أاو’د سسي سسليمإن ،حيث
وق -ف وا‹ ب -إت -ن -ةﬁ ،م -د سس -ل -م -إ Êع-ل-ى
أاشسغإل اŸشسروع الهإم ،أاين التقى بإ÷هة
اŸك - -ل- -ف- -ة ب- -إإ’‚إز وصس- -إحب ا’عÎاضش،
مؤوكدا انه ‘ حإل ثبت Ÿعني حقوق فلن
تضس-ي-ع ،م-ع-ط-ي-إ ت-ع-ل-ي-م-إت صس-إرمة Ÿديرية
اأ’شسغإل العمومية ومصسإلح الدرك واأ’من
‘ إاي -ج -إد ح -ل ن -ه -إئ -ي ل-ل-مشس-ك-ل-ة ‘ إاط-إر
احÎام قوان Úا÷مهورية.

‘ انتظار قرى اله’Óت ،أاو’د مبارك وأاو’د مرزوق

اسستفادة  150عائلة من غاز اŸدينة بÈهوم

اسستبشسر سسكإن قرية أاو’د سسعيد بن
رابح ببلدية برهوم خÒا بعد أان ” ربط
م-ن-إزل-ه-م ب-غ-إز اŸدي-ن-ة ،وان-ت-ه-إء م-تإعب
ال -ب -حث ع -ن ق-إرورات غ-إز ال-ب-وت-إن ال-ت-ي
تعت Èمن ب Úالضسروريإت التي يسستحيل
وجودهإ ‘ فصسل الشستإء ‘ مإ مضسى و‘
ظل شستإء قإرسش ،وهذا بعد اسستفإدة أازيد
من  150عإئلة بقرية أاو’د سسعيد بن رابح
من الربط بشسبكة الغإز الطبيعي .ويدخل
مشسروع ربط قرية أاو’د سسعيد بن رابح،
ضس -م -ن مشس -إري -ع ل -ت -وسس -ي -ع شس -ب -ك-ة ال-غ-إز

الطبيعي بإلÈنإمج اÿمإسسي ا÷إري‘ ،
انتظإر أان Áتد الربط ا ¤عديد القرى
واŸداشسر اÛإورة ،واŸعروفة بشستإئهإ
ال -ب -إرد ك -ق -ري -ة ال -ه’Ó-ت واو’د م-ب-إرك
واو’د مرزوق التي انتهت دراسسة ربطهم
بهته اŸإدة خÓل ا’يإم القليلة اŸإضسية.
و‘ سسيإق ‡إثل ،كشسف رئيسش البلدية
عيسسى مرزوقي عن اسستفإدة  6ابتدائيإت
مؤوخرا من مدافئ تشستغل بإلغإز الطبيعي،
وهي متواجدة داخل ﬁيط البلدية ،وهو
م- -إ ارت- -إح ل -ه ال -ط -إق -م الÎب -وي وأاول -ي -إء

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

التÓميذ الذين عإنوا فلذات أاكبإدهم ‘
سس- -ن- -وات سس- -إب- -ق -ة م -ن الÈد وال -وج -ب -إت
البإردة.
و‘ نفسش السسيإق ،أاشسإر ﬁدثنإ إا ¤أانه
” تدعيم  16مدرسسة إابتدائية Ãكيفإت
هوائية ،قدرت بـ  73مكيف ،كمإ ”ّ إاعإدة
تأإهيل عدة ابتدائيإت أاخرى ،ومن خÓل
ترميم السسقوف وهو حإلة مدرسسة رزيق
ابراهيم وعدة مدارسش أاخرى.

اŸسشيلة :عامر ناجح

العدد
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 100دينار لركن سسيارة بشساطئ الّنخيل بزرالدة

ت-عّ-د ح-ظ-ائ-ر السس-يارات اليوم
ال- - -ن- - -ق- - -ط - -ة السس - -وداء ‘ ع - -م - -ل
السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ،ال-ت-ي ع-جزت
على التحكم ‘ زمامها رغم كل
’ج-راءات وال-ت-ع-ليمات اŸتخذة
ا إ
م -ن ط -رف ال -و’ي -ة ل-ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا،
ووضسع مسستغليها غ ÒالشسرعيÚ
‘ إاطار قانوÁ Êنعهم من فرضض
أاسس -ع -ار خ -ي-ال-ي-ة ع-ل-ى اŸواط-ن،Ú
خ- -اصس -ة ‘ فصس -ل الصس -ي -ف ح -يث
ت- -ك Ìح- -رك- -ة اŸواط -ن ،Úوه -ذا
’ح- -ي- -اء
ب - -ع - -د أان ب - -ات شس - -ب- -اب ا أ
ي-ف-رضس-ون م-ن-طقهم على مسستوى
ط -رق -ات ع -م -وم-ي-ة دون أاي رادع
قانو.Ê

آاسشيا مني
’ ت -زال ظ -إه -رة ا◊ظ -إئ -ر
ال -عشس-وائ-ي-ة ت-ف-رضش م-ن-ط-ق-ه-إ
على اŸواطن ‘ ،ظل غيإب
رق- -إب- -ة تضس- -ع ح- -دا ن- -ه- -إئ- -ي -إ
ل -ل -ح -ظ -إئ -ر ال -عشس -وائ-ي-ة ال-ت-ي
ي -ت -ح -ك -م ف -ي-ه-إ ›م-وع-ة م-ن
الشسبإب بهدف حمإية اŸركبة
التي قد تتعرضش إا ¤السسرقة ‘ اأي ◊ظة
‘ حإلة رفضسهم الدفع اŸسسبق مقإبل
رك -ن سس -ي-إرات-ه-مﬁ ،ول Úب-ذلك ط-رق-إت
عمومية إا ¤حظإئر خإصسة بهم ،معتمدين
على اأ’سسعإر التي تسسإعدهم
بعيدا عن أاع Úالرقإبة .وببلدية زرالدة
بشسإطئ النخيل يفرضش عدد من الشسبإب
ال -ب -ط -إل م -ن-ط-ق-ه-م ب-إسس-ت-غÓ-ل-ه-م اأراضش
ع -م -وم -ي -ة ،و–وي-ل-ه-إ إا ¤حضس-إئ-ر ل-رك-ن

السسيإرات بـ  100دج دون أاي وجه حق
حتى اأنهم Áنعون السسيإرات من اŸرور
اإ ¤اŸطإعم اÙإذية للشسإطئ ‘ حإل
رفضش اأصسحإب السسيإرات الدفع اŸسسبق
وكأإنهإ ملكية خإصسة بهم.
وتعرف الظإهرة حإلة من ا’نتشسإر
عﬂ Èت -ل -ف ب -ل-دي-إت ال-ع-إصس-م-ة خ-إصس-ة
الشسعبية منهإ ،حيث يسستو‹ الشسبإب على
اأرضسيإت وفضسإءات شسإغرة وحتى على
حإفة اأ’رصسفةﬁ ،ول Úإايإهإ إا ¤حظإئر
ل -رك -ن السس -ي -إرات ،وه -ذا ب -ع -د فشس -ل ك -ل
اÙإو’ت ال -ت -ي ق -إمت ب -ه -إ السس -ل -ط-إت
اÙلية لتحكم ‘ هؤو’ء الشسبإب البطإل،
وﬁإولة إايجإد لهم صسيغ قإنونية يعملون
بهإ ،غ Òاأنّ القوان ÚاÙلية  ⁄تتمإشسى
وطموحإتهم ‘ –قيق الربح السسريع.
والغريب ‘ ا’أمر ومع تراود أاقإويل
حول الزيإدات ‘ اأ’سسعإر ،عمدت هذه
ا÷م -إع -إت اŸت -م -ث -ل -ة ‘ ›م -وع-ة م-ن
الشس -ب -إب ال -ب -ط-إل ‡ن تÎاوح أاع-م-إره-م
مإب 19 Úإا 25 ¤سسنة ،إا ¤رفع
أاسسعإر الركن من  50دج إا¤
100دج م -إ ج -ع -ل اŸواط -ن ‘
حÒة من أامره.
و‘ ه -ذا اŸق -إم ،ي -ط-إلب
ع - - -دد م - - -ن اŸواط - - -ن‡ Úن
–دثت م -ع -ه -م ““الشس -عب““ ،إا¤
وضسع حد لهذه التصسرفإت التي بإتت تؤوثر
سس -ل -ب -إ ع -ل -ى السس -ي -إح -ة ‘ ال-بÓ-د ،ح-يث
ي -ف -رضش ه -ؤو’ء الشس -ب -إب م-ن-ط-ق-ه-م ع-ل-ى
السسيإح ‡إ يجعلهم ‘ تذمر كب ،Òخإصسة
ال-ل-ه-ج-ة ال-ت-ي ي-ت-ع-إم-ل-ون بهإ مع أاصسحإب
اŸرك -ب -إت ح -يث نسس -ج -ل ‘ ال -ك -ث Òم -ن
ا◊إ’ت مشسإدات كÓمية مع من يسسمون
أان- -فسس- -ه- -م اŸسس- -ؤوول Úع- -ل- -ى ا◊ظ- -إئ- -ر
واأصسحإب اŸركبإت.

شسباب يفرضسون
منطقهم على
أاصسحاب اŸركبات

قطاع ا’ّتصسا’ت بتيبازة

برنامج ألك Ìمن  700كلم من األلياف البصسرية
ي- -رت- -قب ب- -أان يشس -ه -د ق -ط -اع
ا’تصسا’ت بتيبازة خÓل السسنة
ا÷اري -ة ط -ف -رة ن -وع -ي -ة ب -ف -ع-ل
ا’نتقال ا ¤تكنولوجيا جديدة
’نÎنت ،و نصسب ما
تعنى بعا ⁄ا أ
’ل-ياف
ي -رب-و ع-ن  700ك-ل-م م-ن ا أ
ال-بصس-ري-ة ،منها  195ك-لم خاصسة
ب -اŸل -ح -ق -ات ال -ب -ل -دي-ة Ãع-ي-ة 83
ج - -ه - -از أامصس - -ان ل- -تضس- -اف ا70 ¤
أامصس - -ان ع - -م - -ل - -ي- -ة ح- -ال- -ي- -ا‡ ،ا م -ن اÿدم -إت وال -وسس -إئ-ل ال-ت-ق-ن-ي-ة ال-ت-ي
سس-يسس-م-ح بتوف 30794 Òتوصسيل ترتبط بصسفة مبإشسرة بحإجيإت الزبإئن.
هاتفي جديد.
وحسسب مدير وحدة تيبإزة ’تصسإ’ت

تيبازة :عÓء ــ م

ويشس Òمدير الوحدة العملية بتيبإزة
التإبعة Ÿؤوسسسسة اتصسإ’ت ا÷زائر السسّيد
““طإرق نون““ ،إا ¤أانّ سسنة  2016سستكون
سس-ن-ة ل-ل-ج-ي-ل ال-راب-ع ب-إم-ت-ي-إز ب-إل-نظر ا¤
جملة اŸشسإريع التي يتم اإ‚إزهإ حإليإ أاو
ت -لك ال -ت -ي ي-رت-قب الشس-روع ف-ي-ه-إ ق-ري-ب-إ،
مشسÒا ا ¤أاّن ﬂتلف اŸلحقإت البلدية
بإلو’ية سسيتم تزويدهإ بإ’ليإف البصسرية
قبل نهإية السسنة ا÷إرية بهدف “كينهإ
م -ن ت -ق -د Ëخ -دم -إت أافضس -ل ل -ل-م-واط-ن،
ب -ح -يث ّ” تسس-ج-ي-ل  41م-ل-ح-ق-ة ‘ ه-ذا
ا’طإر سسيتم تزويدهإ بهذه التكنولوجيإ
خÓل العإم ا÷إري ،فيمإ انتهت اأ’شسغإل
بإلنسسبة لـ  15ملحقة أاخرى ،كمإ سستشسهد
ه -ذه السس -ن -ة ع -م -ل -ي-ة اع-ت-م-إد  10نقإط
خ -دم -إت إاضس -إف -ي -ة ’سس -ي -م -إ ب -إŸن -إط -ق
الغربية بوسسعهإ تقد Ëا’ضسإفة اŸطلوبة
للمواطن ‘ خدمإت الهإتف واأ’نÎنت
لتضسإف ا 5 ¤وكإ’ت Œإرية عملية حإليإ
بكل من بوسسمإعيل والقليعة وتيبإزة
وح-ج-وط وشس-رشس-إل ،ع-ل-ى أان تسس-ت-ف-يد
›مل الوكإ’ت التجإرية هذه السسنة من
ب-رن-إم-ج خ-إصش ي-ع-ن-ى ب-ت-حسس Úواجهإتهإ
اÿإرجية
والداخلية أايضسإ من خÓل اإضسفإء مزيد

ا÷زائر ،فإّن هذه ا÷هود تتطلّب موارد
بشس -ري -ة م -ؤوه -ل -ة ه -إم -ة سس-ي-تّ-م Œن-ي-ده-إ
” توظيف 48
لتحقيق اŸبتغى ،بحيث ّ
عإم ÓخÓل العإم اŸنصسرم لسسد العجز
اŸسسّ-ج-ل ‘ ال-ي-د ال-ع-إم-ل-ة ب-ف-ع-ل ط-لبإت
التقإعد اŸعلن عنهإ ليصسل عدد موظفي
الوحدة حإليإ ا 397 ¤موظفإ من ﬂتلف
الفئإت والرتب ،كمإ سسيتم توظيف مإ يربو
عن  30عإم Óآاخر هذه السسنة من مسستوى
تقني سسإمي وليسسإنسش لشسغل اŸنإصسب
اŸقÎح- -ة ب- -ن -ق -إط اÿدم -إت اŸرت -قب
انشسإؤوهإ قريبإ ،زيإدة على ابرام الوحدة
’ت- -ف -إق -ي -إت م -ع  50م -ؤوسسسس-ة مصس-غ-رة
ﬂتصس- -ة ‘ نصسب اأ’ل- -ي- -إف ال- -بصس- -ري- -ة،
وإا‚إز اأ’شسغإل الكÈى اıتلفة Ãعية
ال -دراسس -إت ال -ت -ق -ن-ي-ة ع-قب ال-ت-ع-إق-د م-ع
مصسإلح دعم تشسغيل الشسبإب التي تكفلت
بتمويل تلك اŸؤوسسسسإت مقإبل اسستفإدة
مسسÒيهإ وموظفيهإ من تكوين متخصسصش
ت -ك -ف -لت ب -ه م -ؤوسسسس -ة اتصس -إ’ت ا÷زائ-ر
خÓل العإم اŸنصسرم .وأاّكد مدير الوحدة
ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة ل- -ت- -ي -ب -إزة ب -ه -ذا الشس -أإن ب -أإّن
اŸؤوسسسس - -إت ا÷إدة اŸت- -ع- -إم- -ل م- -ع- -ه- -إ
سستسستفيد من مشسإريع هإمة على مدار
ف -ي-م-إ سس-ت-فسس-خ
السس -ن -وات اŸق-ب-ل-ة،
ال- -وح- -دة ع -ق -وده -إ م -ع اŸؤوسسسس -إت غÒ
ا÷إدة ال - -ت - -ي ’ ت - -ل - -ت - -زم Ãت- -ط- -ل- -ب- -إت
التكنولوجيإ ا◊ديثة.
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اششراف :سشعيد بن عياد

’ول  ١٤٣٧هـ العدد ١٦٩٢٤
’حد  ١٠جانفي  ٢٠١٦م الموافق لـ  ٢٩ربيع ا أ
ا أ

ششكديد الرئيسس اŸدير العام Ÿؤوسشسشة ““سشوناريك““

اŸؤوسّصسصة ال ّصصناعية
ا÷زائ ـ ـ ـ ـرية أامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام
امتحـ ـ ـ ـ ـان التّنـ ـ ـافسصية

قراءة ‘ الششق ا’قتصشادي للّتعديÓت الّدسشتورية

كلمة العدد

–صص ÚاŸكاسصب
وتثم Úالقدرات
سشعيد بن عياد
تعكسس التعديÓت الدسستورية التي ” الكشسف عنها مدى األهمية التي
يحظى بها اÛال القتصسادي باعتباره القاطرة التي Áكنها أان ترتكز
عليها باقي الركائز ذات الطابع السسياسسي .فلم يعد الدسستور ا◊ديث
Óحكام السسياسسية ،إا‰ا
يقتصسر على إادراج شسعارات مع ميل كب Òل أ
يتصسدى أايضسا للتحولت القتصسادية ،كونها ترتبط ‘ ا÷وهر بضسرورة
حماية السستقرار ومن ثمة توف ÒاŸناخ اÓŸئم لتحقيق األهداف
الوطنية بكل تشسعباتها.
ولعّل من أابرز ما Áكن الوقوف عنده ‘ مراجعة الوثيقة تأاكيد جملة
من الثوابت اŸرتبطة بالنموذج األصسلي للدولة ا÷زائرية ،ويتعلق األمر
بتسسجيل وبوضسوح حضسور الدولة ‘ ا◊قل القتصسادي من حيث النصس
Óمة واعتنائها بالتنمية من خÓل
على ملكيتها للمقدرات ا÷وهرية ل أ
السس -ت -ث -م -ار والضس -ب -ط وال-ت-ن-ظ-ي-م ،وك-ذا ت-ك-ريسس ان-ت-ه-اء ال-ت-م-ي-ي-ز بÚ
اŸؤوسسسسات من حيث الطابع القانو Êواعتبار اŸؤوسسسسة ا÷زائرية

دّقة اÿيارات و–ديد البدائل ’قتصصاد تنافسصي ومتنّوع

واحدة و–ظى بنفسس اŸعاملة ليكون السسوق هو اآللية التي تفرز بينها
والقاعدة الدسستورية األك Ìجدوى النصس على مكافحة الفسساد بكل
أاشسكاله كونه الضسامن للشسفافية وا◊امي للÌوات الوطنية.
وتضسع األحكام الدسستورية التي تؤوكد أايضسا مبدأا حماية حرية اŸبادرة
السس -ت -ث -م -اري -ة ‘ ك -ل ال-ق-ط-اع-ات وضس-م-ان-ه-ا بشس-ك-ل يضس-ع ال-رأاسس-م-ال
السستثماري الوطني واألجنبي ‘ مأامن من أاي خطر خارج معادلة
السس -وق ال -ت -ي “ث -ل اآلل -ي-ة ال-وح-ي-دة ل-ل-حسس-م ‘ ال-ت-ن-افسس-ي-ة واŸشس-ه-د
القتصسادي الوطني على نفسس الدرجة التي يتمتع بها اŸشسهد السسياسسي
واŸؤوسسسساتي .وكان لزاما أان يتم اللجوء إا ¤تعميق اÿيارات والنصس
على جوانب كانت تعت ‘ ÈاŸاضسي ضسمن التفاصسيل من أاجل تأاطÒ
دقيق للمنظومة وإارسساء ركائز دسستورية توفر األرضسية على مسستوى
ال -دسس -ت-ور إلع-ادة ت-رت-يب اŸن-ظ-وم-ة ال-ق-ان-ون-ي-ة ال-عضس-وي-ة ذات الصس-ل-ة
مسستقب Óبحيث ل Áكن لها أان تنزلق إا ¤متاهات من خÓل اللعب على
فراغات أاو غموضس.
ومن الطبيعي أان تتقدم قضسايا اقتصسادية على أاخرى سسياسسية خاصسة ‘
ظل األوضساع اÙلية والعاŸية التي تظهر مدى القوة التي تعود للفعل
القتصسادي (السستثماري والتجاري) ‘ إانتاج الفعل السسياسسي ،وأاحيانا
يكون أاك Ìجرأاة ‘ صسياغته مثلما تؤوكده تطورات النظام القتصسادي
العاŸي الذي يظهر مدى ارتباط السستقرار بالنسسبة للدول واألسسواق
باÿيارات القتصسادية التي ترسسمها الشسركات العابرة للحدود وتسسجل
بصس -م-ات-ه-ا ‘ ق-رارات ال-دول ال-كÈى ال-ت-ي تسس-ت-ه-دف مصس-ادر ال-ط-اق-ة
واألسسواق الناشسئة حيث الÌوات تسسيل لعاب الكثÒين من أاغنياء وأاقوياء
العا ⁄الذين ل يÎكون فرصسة لقتصساديات البلدان اÎŸددة أاو التي
تتأاخر ‘ مواكبة التحولت.

ووردت أاحكام التعديÓت واضسحة وفقا لبناء معادلة متوازنة تربط
ب Úدور الدولة القتصسادي والجتماعي وحرية اŸبادرة السستثمارية
للمؤوسسسسات واŸتعامل Úبدون “ييز ضسمن إاطار –كمه قيم التنمية
وشسفافية اŸعامÓت ،بحيث أاكدت بقاء قطاعات لها ثقلها ‘ اÛتمع
ضسمن ملكية الدولة مثل اÙروقات والÌوات الباطنية والنقل البحري
وا÷وي والسسكك ا◊ديدية والÈيد واŸواصسÓت.
هذا األخ Òالذي أانهي ا÷دل بشسأانه ‘ -وقت ارتفعت فيه ‘ السسابق
أاصسوات حاولت الدفع به إا ¤متاهات السسوق اŸفتوحة على أاخطار
ب-ف-ع-ل ج-اذب-ي-ت-ه-ا و‰وه-ا اŸتسس-ارع– -صس-ل ع-ل-ى ضس-م-ان-ات دسستورية
تدرجه ‘ خانة األمÓك العامة التي تعود للمجموعة الوطنية بالنظر
◊جم القطاع اŸا‹ والجتماعي ودوره ا◊يوي ‘ النمو‡ ،ا يجعل
العامل Úفيه أامام مسسؤوولية تاريخية تقتضسي الرفع من وتÒة األداء
باŸعاي ÒالحÎافية والتخلصس من سسلوكات بالية لطاŸا أاضسرت بقطاع
الÈيد.
ومن شسأان األرضسية الدسستورية التي –كم السساحة القتصسادية أان تزيل
كل لبسس أاو تأاويل بشسأان اÿيارات الكÈى واÙورية بحيث Œسسد
توجهات متوزانة تسستجيب Ÿتطلبات الظرف وتداعياته ‘ اŸديÚ
ال -ق-ريب واŸت-وسس-ط ب-اÿصس-وصس ب-إاق-ح-ام ك-ل اŸوارد ال-وط-ن-ي-ة ج-ذب
السستثمار األجنبي اŸباشسر اŸوجه لÓنتاج وخلق الÌوة دون تفريط
‘ اŸكاسسب ،التي ل ينبغي الكتفاء بها كثمرة Ÿسسار تنموي وطني
طويل بقدر ما تتطلب تنميتها عن طريق رد العتبار للعمل كقيمة
اقتصسادية واجتماعية خÓقة للنمو الذي تراهن عليه ا÷زائر من أاجل
Œاوز اŸنعرج اÿط Òالناجم عن الصسدمة اŸالية اÿارجية.
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حــــــــوار

شسكديد الرئيسس اŸدير العام Ÿؤوسسسسة ““سسوناريك““

لط - - -ار
دي - - -ن - - -ار ،وا إ
Ãع- - -دل  3مÓيÚ
دي- -ن- -ار ،ع- -ل -م -ا أاّن
ت - - -ع - - -ويضس اÈÿة
اŸهنية يحسسب على أاسساسس  72باŸائة
لجر ،وهذا شسكل ع Ìأامام جذب اهتمام
من ا أ
لنها –صسل ‘
الكفاءات لتو‹ مناصسب تأاط Òأ
لصسلية على دخل أافضسل من التحول
مراكزها ا أ
إا ¤إاط- -ار مسس- -ؤوول ب- -ك- -ل م -ا ي -راف -ق ذلك م -ن
متاعب وﬂاطر.
ه- -ن -اك أايضس -ا ع -ائ -ق خ -اصس -ة ‘  ،2010ي-ت-ع-لق
ب -إاج -راءات ق-ان-ون الصس-ف-ق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ال-ت-ي
أاثرت على الداء ،خاصسة من حيث التحكم ‘
لج- -ال ب- -ال -ن -ظ -ر لسس -رع -ة السس -وق وت -ق -ل -ب -ات
اآ
اŸعطيات ،وكذا الفعالية ‘ إابرام الصسفقات،
ع- -ل- -م- -ا أاّن اŸؤوسسسس- -ة ت- -ق -وم ب -اسس -تÒاد ب -عضس
لن-ت-اج-ي-ة
لسس-اسس-ي-ة ‘ ال-ع-م-ل-ي-ة ا إ
اŸدخ Ó-ت ا أ
بÎخ -يصس -ات م -ق -ن -ن-ة م-ن ال-وزارة ،ف-ي-م-ا ي-ق-وم
لسسواق
ال-ف-ن-ي-ون ل-دي-ن-ا ب-ال-ت-ن-ق-ل بﬂ Úت-ل-ف ا أ
اÿارجية كلما كانت الفرصسة للحصسول على
لسسواق العاŸية ،خاصسة
آاخر ما توصسلت إاليه ا أ
من حيث إادخال التكنولوجيات ا÷ديدة التي
لن -ت -اج وتسس-اع-د ع-ل-ى رب-ح
ت -ق -ل -ل م -ن ك -ل -ف -ة ا إ
التنافسسية ،والسسعي من خÓل إاتباع مسسارات
Áك -ن إادراج -ه -ا ‘ خ -ان -ة ن -ق -ل ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا
بالعتماد على الذكاء الوطني إا ¤إانتاج مواد
ومنتجات وجانب كب Òمنها ﬁليا لكسسر موجة
السس -تÒاد ،خ -اصس -ة ‘ م -ث -ل ال -ظ -رف ال-راه-ن
اŸت-م-ي-ز ب-ت-أاثÒات الصس-دم-ة اŸال-ي-ة اÿارجية
بفعل انهيار أاسسعار البÎول.
ك- -م- -ا ي- -وج -د مشس -ك -ل آاخ -ر ل ت -زال اŸؤوسسسس -ة
ال -ع -م -وم -ي -ة ت-ع-ا Êم-ن-ه ،وه-و السس-وق اŸوازي-ة
خاصسة ‘ اŸنتجات الكهرو منزلية ،ذلك أانّ
اŸتعامل العمومي يلتزم طواعية وبشسكل صسارم
ب- -اŸع- -اي Òاÿاصس- -ة ب- -ا÷ودة والسسÓ- -م -ة ،ول
يتÓعب فيها من أاجل الربح (التزام Ãعادلة
النجاعة وا÷ودة) ،بينما اŸنتجات اŸوازية
تفتقر ‘ الغالب لذلك و–مل أاخطارا على
اŸسستهلك ،وهذا الفارق يحملها كلفة إاضسافية
لسس- -واق ،غ Òأان إادراك
ت - -ؤوث- -ر ع- -ل- -ى ل- -ع- -ب- -ة ا أ
اŸسس -ت -ه-لك ا÷زائ-ري ل-ك-ل ذلك ي-ح-ف-زه ع-ل-ى
لقبال على اŸنتوج ا÷زائري
صسنع الفارق با إ
اÙلي.
❊ ‘ ظل التّنافسسية الشّسديدة ؤانعكاسسات
ال ّسس - -وق اŸوازي - -ة ،م- -ا ه- -ي أاؤراق ال- -ق- -وة
لديكم لÓسستمرار؟
❊❊ لسسنا وحدنا ‘ ال ّسسوق بالّتأاكيد ،لكن Áكن
القول أاّننا اŸؤوسسسسة الوحيدة ‘ هذا النشساط
م -ن –ّق -ق أارب -اح -ا اق -تصس -ادي -ة وت -ن -ت -ج ق-ي-م-ة
مضسافة ،علما أاّن السسوق تعرف ‰وا بفضسل
ب -رام -ج ال -دول -ة ل -ت-وصس-ي-ل ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي إا¤
السس -اك -ن -ة والÈام -ج الضس -خ -م -ة ل -ق -ط-اع ال-ب-ن-اء
والسس -ك -ن ّ‡ا ي -ع -ط -ي ل -ل -ط-لب ن-ك-ه-ة مسس-جÓ-
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قراءة ‘ الشسق القتصسادي للّتعديÓت الّدسستورية

دّقة اÿيارات و–ديد البدائل ’قتصصاد تنافسصي ومتنّوع

اŸؤوسّصسصة ال ّصصناعية ا÷زائرية أامام امتحان الّتنافسصية

جع
تسستقطب سسوق ا أ
لجهزة الكهرؤ منزلية تنافسسية مرتفعة ‘ ظل مؤوشّسرات تشس ّ
زيادة حجم الطلب على ﬂتلف اŸنتجات اŸرتبطة باŸعيشسة ‘ ،ؤقت أاعطت فيه برامج
إا‚از السس -ك -ن ؤت -وصس -ي -ل شس -ب -ك -ات ال -غ -از دف -ع -ا ل -ه -ذا ال -ف -رع ،غ Òأاّن إاطÓ-ق ال-ق-رضس
السستهÓكي يوّفر للمتعامل ا÷زائري العمومي ؤاÿاصس فرصسة أاخرى ناجعة من أاجل
لجهزة
التموقع بشسكل أافضسل ‘ السسوق .ؤتعت ÈاŸؤوسسسسة الوطنية لصسناعة ؤتسسويق ا أ
الكهرؤمنزلية ““سسوناريك““ ؤاحدا من اŸتعامل Úالصسناعي ÚاÙلي ،Úالذين يراقبون
ت -ط -ور اŸؤوشس -رات Ÿواك -ب -ة ال -ت -غÒات ؤا◊ف -اظ ع -ل-ى حصسصس-ه-م ‘ السس-وق ال-ت-ي تشس-ه-د
ازدحاما أادى إا ¤تسسرب منتجات ل تتوفر ‘ الغالب على اŸواصسفات نتيجة انتشسار
التجارة اŸوازية .ؤلÓطÓع على مدى قدرة اŸؤوسسسسة ‘ التعامل مع اŸسستجدات لضسمان
الدÁومة لفائدة ؤحداتها اÿمسس التي تشسغل  462مسستخدم حاليا ( 91إاطار 74 -
عون –كم  297 -عون تنفيذ يوّزعون كما يلي 40 :عنصسر باŸقر ‘ 93 -التسسويق ؤ329
لنتاج) ،اقÎبنا من الرئيسس اŸدير العام السسيد شسكديد جمال الذي يطلعنا ‘ هذا
‘ا إ
ا◊وار على ﬂتلف اŸراحل التي قطعتها اŸؤوسسسسة التي تعود إا ¤السساحة
لخÒة ب- -ع- -د أان ك -ادت ال -ت -ع -رضس إا ¤ضس -ي -اع ﬁق -ق،
م- -ن- -ذ السس- -ن- -وات ا أ
ؤيسستعرضس مدى القدرة على مواكبة التغÒات ؤالنتقال باŸؤوسسسسة إا¤
ؤضسعية أاك ÌصسÓبة ،خاصسة ‘ هذا الظرف اŸتميز بصسعوبات تقتضسي
أان يعتمد فيها على قيمة الذكاء القتصسادي لتجاؤز تداعياته ،مبديا
إارادة صسلبة Ÿواصسلة تنمية اŸؤوسسسسة لتكون أاحد مصسادر إانتاج الÌؤة،
ؤمن ركائز ا÷هاز الصسناعي الوطني .تتوفر هذه اŸؤوسسسسة التي أاعيد
بعثها على ؤحدت Úإانتاجيت Úؤاحدة بفرجيوة (ؤلية ميلة) لديها
أاربع ؤرشسات لÎكيب أاجهزة التدفئة ؤمكيفات الهواء ؤأاخرى بسسي
لجهزة الطبخ إا ¤جانب ؤحدة Œارية
مصسطفى (ؤلية بومرداسس) أ
ب-ب-ج-اي-ة ؤأاخ-رى ب-جسس-ر قسس-ن-ط-ي-ن-ة ؤثالثة بسسيدي عكاشسة (ؤلية
لجمالية إا 1110 ¤جهاز (مكيف
لنتاج ا إ
الشسلف) .ؤتصسل طاقة ا إ
هواء ،أاجهزة التدفئة ،طباخات ؤسسخان اŸاء) ‘ اليوم .ؤفيما يلي
مضسمون ا◊وار:
^ أاجرى ا◊وار :سسعيد بن عياد

❊ الشس - - -عب الق - - -تصس - - -ادي :أاي - - -ن Áك- - -ن
تصسنيف مؤوسّسسستكم ‘ اŸشسهد القتصسادي
حاليا ‘ ظل انفتاح ال ّسسوق ؤارتفاع حّدة
التّنافسسية؟
❊❊ الرئيسس اŸدير العام لـ ““سسوناريك““ شسكديد
جمال :عقب  3سسنوات من تو‹ إادارة اŸؤوسسسسة
ب-ال-ن-ي-اب-ة ،شس-رعت م-ع ف-ري-ق ال-ع-م-ل ع-لى كافة
اŸسس- -ت- -وي- -ات ‘ ال -ق -ي -ام بÎت -يب ‘ اŸع -م -ق
للخروج من عنق الزجاجة .كانت اŸؤوسسسسة ‘
حالة عجز بـ  118ملبون دينار ” تقليصسه إا¤
غاية إارسساء توازن ما‹ ‘  2010والنطÓق ‘
مرحلة تأاكيد الوجود .ترّكز العمل على إانعاشس
Óنتاج ووحدتي التسسويق ◊ماية
 3وحدات ل إ
أاك Ìمن  460منصسب عمل كان مهددا من قبل،
خ -اصس -ة وق -د وج -دت اŸؤوسسسس -ة ب -دون مسس ّ-ي -ر
لخ -ط -ر أاّن م-ن
ل -تسس -ل -ي -م واسس -ت Ó-م اŸه -ام .وا أ
لط-ارات
أاشس -رف ع -ل -ي -ه -ا ق -ب -ل-ي أاح-ال أاغ-لب ا إ
وال -ع -م -ال اŸت-مّ-رسس Úع-ل-ى ال-ت-ق-اع-د ،ف-ك-انت
‹ مغامرة ،ولكن قبلت رفع التحدي
بالنسسبة إا ّ
من خÓل العمل على عدة جبهات من ضسمان
لنتاجي ،وتنقية مناخ العمل ‘
تشسغيل ا÷هاز ا إ
الورشسات واŸصسالح اŸفصسلية ،وتشسكيل ÷نة
للتموينات.
لزمة القتصسادية العاŸية ،إاذ
‘  2009كانت ا أ
لول -ي -ة خ -اصس -ة ال-ت-ي
ارت -ف -عت أاسس -ع -ار اŸواد ا أ
تعتمد على مادة النحاسس ،وتوصسلنا بروح عمل
جماعية وعزÁة إا ¤اقتناء اŸواد اŸسستوردة
لسساسسية بأاسسعار أاقل ‡ا كان يجري من قبل
اأ
(مثل مكيف الهواء اقتصسدنا ‘ سسعر اسستÒاده
م -ا ي -ع -ادل م -ب-ل-غ  150دولر ل-ل-وح-دة م-ق-ارن-ة
ب -السس -ع -ر ال -ذي ك -انت ت -دف -ع -ه ق -ب -ل أان أات-وّل-ى
لرقام تشسهد بشسكل ل غبار عليه)،
اŸسسؤوولية وا أ
لح -م-ر إا¤
ف -ت -غ ّ-ي -رت اŸؤوّشس -رات م -ن ال -ل -ون ا أ
لخضس- -ر ل- -تسس -ت -ع -ي -د ““سس -ون -اريك““ ع -اف -ي -ت -ه -ا
اأ
تدريجيا ،وتسستمر طرفا صسناعيا منتجا لديه
م -وق -ع -ه ‘ السس -وق ،خ -اصس -ة ب -ع-د أان أاصس-ب-حت
صسفحة اŸاضسي اıيفة ‘ حكم التاريخ ،فقد
–ّولت اŸؤوسسسسة إا ¤متعامل منتج وتنافسسي
ل -دي -ه -ا ال -ق-درة ع-ل-ى ال-دÁوم-ة ب-فضس-ل ال-ت-زام
عمالها وإاطاراتها ،وضسّخ دم جديد ‘ مواردها
البشسرية ،وباÿصسوصس بفضسل اتباعها اعتماد
مسس- - -ار اŸواصس - -ف - -ات ال - -ع - -اŸي - -ة ‘ ال - -دورة
لنتاجية.
السستثمارية وا إ
❊ م- -ا ه- -ي ا÷وانب ال- -ت- -ي ت- -ؤوّث -ر بشس -ك -ل
م- -ب -اشس -ر ع -ل -ى ال -وضس -ع اŸا‹ ل -ل -م -ؤوسسسس -ة
لنتاجية؟
ؤتهّدد قدراتها ا إ
❊❊ إاّن أاول م- -ا أاّث- -ر ع- -ل- -ى الÌوة اŸال- -ي -ة ه -و
لح-ال-ة ع-ل-ى
ا÷انب الج -ت -م -اع -ي ،وب-ال-ذات ا إ
ال -ت -ق -اع -د خ -اصس -ة وأان الت -ف -اق -ي-ة ا÷م-اع-ي-ة
الفرعية للقطاع تتضسّمن منح اŸسستفيد تعويضسا
Ãعدل  20شسهرا وترقية بـ  5رتب بأاثر رجعي،
ولذلك فإاّن كلفة عون بسسيط تصسل إا ¤حدود
مليون دينار والعامل بدرجة متوسسط  2مليون
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صسرامة على القرارات
إارسساء آاليات الّتنفيذ إ
لضسفاء ال ّ

ح -ظ -ي الشس -ق الق -تصس -ادي ‘ ؤث -ي -ق-ة اŸشس-رؤع ال-ت-م-ه-ي-دي ل-ت-ع-دي-ل
ال-دسس-ت-ور ب-ال-ك-ث Òم-ن اله-ت-م-ام ،ح-يث ع-ك-ف ع-ل-ى ت-أاط Òال-تحول
الق -تصس -ادي ال -ذي ت -ع -يشس ا÷زائ -ر ‘ ال-وقت ا◊ا‹ ب-داي-ة مسس-اره،
ؤح ّ-دد اÿي -ارات ال -ت -ي ي-ن-ب-غ-ي ت-بّ-ن-ي-ه-ا ‘ ال-فÎة ال-راه-ن-ة م-ن أاج-ل
مواجهة –ديات بناء اقتصساد ؤطني منتج ؤمتنوع بإارادة قوية عن
طريق Œند ا÷ميع ع Èإارسساء اسستثمارات حقيقية ‘ ظل الشسفافية
ؤالصسرامة ‘ Œسسيد القانون ،ؤيأاتي مشسرؤع التعديل ‘ ظرف يّتسسم
بصس-ع-وب-ات ن-اج-م-ة ع-ن الصس-دم-ة اÿارج-ي-ة اŸرت-ب-طة بانهيار أاسسعار
لمكانيات اŸالية ؤالبشسرية ،ؤÃا
اÙرؤقات التي “لك ا÷زائر كل ا إ
لرادة السس-ي-اسس-ي-ة ل-ت-خ-رج م-ن ق-بضس-ة ال-ت-ب-ع-ي-ة ال-ن-ف-ط-ي-ة إا¤
ف-ي-ه-ا ا إ
اقتصسادي ذا تنافسسية عالية يخلق الÌؤة ؤÁتصس البطالة .فهل
لرضسية الصسلبة ؤفيما
سسيمّهد اŸشسرؤع اŸقبل للوثيقة الدسستورية ،ا أ
ب -ع -د آال -ي-ات ال-ت-جسس-ي-د الصس-ارم-ة ل-ت-ط-ب-ي-ق ال-تصس-ورات الق-تصس-ادي-ة
الكÈى التي تتطلع إاليها ا÷زائر لتقفز إا ¤مصساف الدؤل الناشسئة؟
فضسيلة بودريشس

ون- -ق- -وم ع- -ل -ى مسس -ت -وى
اŸصس - -ان - -ع وال - -ورشس - -ات
بتقطيعه وتصسميمه وفقا
للمعاي Òالتي يتم ضسبطها
ب- -ال- -رج -وع إا ¤م -ع -ط -ي -ات
السس -وق ت-ل-ب-ي-ة ◊اج-ة وذوق
اŸسس- -ت- -ه -لك دون ال -ت Ó-عب
أابدا باŸعاي Òالفنية.
وال- - -واق- - -ع أاّن اŸع - -ادل - -ة بÚ
اإلن -ت -اج واŸسس -ت-ه-لك ه-ي م-ن
–ف - - -ظ دÁوم - - -ة اŸؤوسسسس- - -ة
ب -ت -ك -ريسس ال-ث-ق-ة ‘
اŸن -ت-وج ع-ل-ى غ-رار
ال -ع -م-ل ح-ال-ي-ا ع-ل-ى
مسس -ت -وى ف -ري-ق م-ن
الفني Úبضسبط ورقة
طريق إلنتاج سسخان
اŸاء يشس - - - -ت - - - -غ - - - -ل
ب-ال-ط-اق-ة الشس-مسس-ي-ة
بالتعاون مع مؤوسسسسة
““ايني““ لÓلكÎونيك لسسيدي بلعباسس التي تصسنع
اللوحات الشسمسسية ،وهذا إادراكا بأاّن التحكم ‘
ك -ل -ف -ة ال -ط -اق -ة تسس -اع -د ع -ل -ى Œاوز ع -نصس -ر
ال-ت-ن-افسس-ي-ة ل-ت-أاثÒه ع-ل-ى السس-ع-ر ال-ن-ه-ائ-ي ل-ك-ل
منتوج ،فكلما كان اŸنتوج اÙلي اقتصساديا
كلما كان أاك Ìمبيعا ،ونسسعى ألن ندخله إا¤
السسوق ا÷زائرية خÓل السسنة ا÷ارية ،علما
أاّن سس -ع -ره ل -ن ي -ت -ج -اوز م -ا ي -ع -ادل  100دولر
للوحدة.
❊ م -ع -ادل -ة ال ّ-ت -ن -افسس -ي -ة ل -دي -ه -ا شس-رؤط
صس - -ارم - -ة أاؤل - -ه - -ا ال - -ت - -ح - -ك- -م ‘ دؤال- -يب
الّتسسويق ،فقد يكون اŸنتوج جيدا لكّنه
ل يصسل اإ ¤اŸسستهلك ،كيف تتعاملون مع
هذا؟
❊❊ ‘ هذا الشّسأان نرتكز على اليقظة الّتجارية
من خÓل متابعة ما يطرح ‘ األسسواق العاŸية
وا◊صسول على ا÷ديد Ÿواكبة السسوق ‘ اŒاه
ت -ل -ب-ي-ة ال-ط-لب ال-داخ-ل-ي ،وال-ع-م-ل ع-ل-ى دخ-ول
م -ع -رك -ة ال -تصس -دي -ر ف -ي -م -ا ب-ع-د أاو ع-ل-ى األق-ل
التقليصس من السستÒاد .ووفقا Ÿسسار اليقظة
ف-إاّن م-ن-ت-ج-ات أاخ-رى ت-ف-ق-د ب-ال-ت-دري-ج ق-يمتها
ب -ف -ع-ل ت-راج-ع ال-ط-لب ون-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ع-ويضس-ه-ا
بأاخرى ،كما هو ا◊ال Ÿدفئة اŸازوت نتيجة
الزيادة ‘ سسعر اŸازوت ،فلم يعد لها مسستقبل
‘ اŸدي ÚاŸتوسسط والطويل.
‘ ذات السسياق ،تشسّكل مسسأالة التسسويق مصسدر
أارق للمؤوسسسسة اإلنتاجية ،ولتجاوز هذا أانشسأانا
مديرة Œارية مركزية ( ⁄تكن ‘ السسابق)
تشس -ت -غ -ل ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع اŸصس -ال-ح ال-ت-ج-اري-ة
للوحدات Ÿواكبة السسوق من كافة ا÷وانب،
والعمل على تصسريف كل اŸنتجات .وبفضسل
الهيكلة القائمة تشستغل هذه اŸديرية بالتنسسيق
مع مديريات التموين ،تنمية أانظمة السستغÓل
والتدقيق من أاجل السسيطرة على معادلة السسوق
مع الرتكاز على ‰ط Œاري جواري يسستهدف
الوصسول إا ¤كافة الشسرائح الجتماعية ،وتلبية
طلبات األسسر ذات الدخل الضسعيف واŸتوسسط
من خÓل اعتماد أاسسعار تنافسسية .وتأاّكدنا من
ثقة السسوق ‘ أاك Ìمن مناسسبة مثل معرضس
اŸن -ت-وج ال-وط-ن-ي وم-ع-رضس السس-ت-هÓ-ك ال-ذي
نظمه ال–اد العام للعمال ا÷زائريÃ Úقره،
جلنا طلبا غ Òمسسبوق .ويعطي القرضس
حيث سس ّ

ال ّسصوق الكهرو منزلية
تعرف ‰وا والتحدي
يكم ـ ـ ـ ـ ـن ‘ ا÷ـ ـ ـودة

ارتفاعا
كبÒا ‡ا يسساعد اŸؤوسسسسة
على النمو ،ويجب أان تقتنصس
فرصسة هذا الظرف لتعزيز
موقعها والتوجه إا ¤التعامل
م -ع م -ت -ط -ل -ب-ات ال-ب-حث ع-ن
أاسس- -واق ج- -دي- -دة إاق -ل -ي -م -ي -ة
لو .¤والواقع أاّننا ل Áكن أان نغطّي
بالدرجة ا أ
حجم الطلب إا‰ا لدينا حصسة معتÈة ،علما أان
لنتاج بلغت بالنسسبة Ÿنتوج سسخان اŸاء
طاقة ا إ
مث 50 Óأالف وحدة و 15أالف طباخة.
ومن أابرز جوانب قوتنا التي Áكن Ÿسسها ‘
اŸيدان خدمة ما بعد البيع وضسمان اŸنتوج
‡ا يضس- -ع اŸسس- -ت -ه -لك م -ه -م -ا ك -ان ‘ راح -ة.
ويدرك اŸسستهلك اليوم حقيقة سسوق الكهرو
منز‹ ،ومن ثمة ل غرابة ‘ أان يلجأا عموما
إا ¤منتجات القطاع العام .وبالتأاكيد مع ضسبط
لسس-واق ال-ف-وضس-وية،
ال-ت-ج-ارة اŸوازي-ة وإان-ه-اء ا أ
Áك -ن ل-ل-م-ؤوسسسس-ة الحÎاف-ي-ة أان ت-رى ب-وضس-وح
وتشس -ت -غ -ل ع -ل -ى م -ؤوشس -رات دق -ي -ق -ة ،ع -ل -م-ا أان
اŸؤوسسسسة العمومية تنشسط ‘ ﬁيط عدائي
بسس - -بب اŸن - -افسس - -ة غ Òال- -ن- -زي- -ه- -ة ،ك- -م- -ا أاّن
اŸت -ع -ام -ل Úاÿواصس ع -ل-ى مسس-ت-وى ال-تسس-وي-ق
يف ّضسلون التعامل ‘ الغالب بدون فوترة ،ما
ي -دف -ع ب -ن -ا إا ¤ال -ل -ج -وء إا ¤شس -ب -ك -ات ال-ت-وزي-ع
للمؤوسسسسة أاو لتلك التي تتوفر لدى مؤوسسسسات
عمومية من نفسس النشساط.
لط- - -ار ،م- - -اذا ع - -ن ال - -ع - -نصس - -ر
❊ ‘ ذات ا إ
ال- -بشس- -ري خ- -اصس- -ة م- -ن ح -يث ال ّ-ت -ك -وي -ن
ؤالتّأاهيل كونه مصسدر القيمة اŸضسافة؟
❊❊ ب -ال -ف -ع -ل تشسّ-ك-ل اŸوارد ال-بشس-ري-ة ا◊ل-ق-ة
ا÷وه - -ري - -ة ‘ إان - -ع- -اشس اŸؤوسسسس- -ة وضس- -م- -ان
دÁومتها ،وقد – ّصسلت مؤوسسسستنا Ãوافقة من
›لسس مسس -اه -م -ات ال-دول-ة ع-ل-ى غÓ-ف م-ا‹
ل‚از برامج التنمية
يقدر بـ  110مÓي Úدينار إ
الصس-ن-اعية ،و 50م-ل-ي-ون دي-ن-ار م-وج-هة لÈامج
التكوين .وترصسد اŸؤوسسسسة  10مÓي Úدينار
سسنويا لتمويل برامج التكوين ‘ كافة اÛالت
م - -ق - -اب - -ل ع - -ق- -د وف- -اء ،وي- -ت- -م إادراج اŸاسسÎ
Óطارات هذه السسنة على اعتبار السستثمار ‘
ل إ
لنسس-ان ي-ع-ط-ي م-ن-اع-ة ل-ل-م-ؤوسسسس-ة الصس-ن-اع-ي-ة
اإ
لسساسس.
با أ
” Œسسيد برامج التنمية على مسستوى سسلسسلة
و ّ
السس-ت-غÓ-ل ب-ت-ح-دي-ث-ه-ا وعصس-رنة وسسائل الرفع
وت-أاه-ي-ل ال-ت-ج-ه-ي-زات ،واق-ت-ن-اء سس-لسس-لة جديدة
لÎكيب اŸكيفات بسسعر أاقل إا ¤جانب اقتناء
قوالب هيكل الطباخة وطاولة الطهي .ذلك أاّننا
لولية للفولذ بسسعر اقتصسادي،
نسستورد اŸادة ا أ

السس -ت -ه Ó-ك -ي ال -ذي دخ -ل ال-ع-م-ل ه-ذه السس-ن-ة
فرصسة لتعزيز موقعنا ‘ السسوق.
إاّن القوة ‘ هذا التوجه تسستمد من سسياسسة
ال -تشس -غ -ي -ل ال -ت -ي ت -ع -ت-م-ده-ا اŸؤوسسسس-ة ،وال-ت-ي
تسستقطب الكث Òمن ا÷امعي Úو–ويل حملة
الشسهادات ا÷امعية اŸؤوقت Úإا ¤دائم ،Úكما
ي -ح -ظ-ى ال-ع-نصس-ر ال-نسس-وي ب-ع-ن-اي-ة Ÿا ت-ق-دم-ه
اŸرأاة من جهود وإاتقان .وŸواجهة شسيخوخة
اŸسستخدم( Úالذهاب إا ¤التقاعد القانو)Ê
فإانه من الضسروري اإلسسراع باتخاذ التدابÒ
الوقائية مثل ا◊د من التقاعد النسسبي الذي
يلحق ضسررا باŸؤوسسسسة ،خاصسة وأان الكفاءات
اŸهنية هي التي تذهب ‘ وقت نراهن فيه
على العنصسر البشسري ،ولذلك اŸطلوب ‘ هذا
ال -ظ-رف أايضس-ا ب-ن-اء ﬁي-ط ل-ل-ت-ك-وي-ن اŸي-داÊ
لسستخÓف الكفاءات التي تتقن العمل الفني
والسس -ت -ف -ادة ل -ل -ج -م -ي-ع م-ن إاي-ج-اب-ي-ات اŸن-اخ
الجتماعي السسائد بفضسل ا◊وار الداخلي مع
الشسريك الجتماعي.
❊ لكن تبقى حتمية القدرة التّنافسسية
ؤالّ- -ت -صس -دي -ر أافضس -ل ضس -م -ان -ة ل -دÁوم -ة
اŸؤوسّسسسة ا÷زائرية ،ماذا عن الوضسعية
لديكم؟
❊❊ خارج التّجهيزات واللّواحق الفنية الدقيقة
اŸسستوردة ،فإان أاجزاء عديدة تدخل ‘ اإلنتاج
تصس-ن-ع ع-ل-ى مسس-ت-وى مصس-ان-ع-ن-ا .وي-وج-د ع-م-ل
م - -ل - -م - -وسس ‘ ه - -ذا اÛال ال - -ذي ي- -ت- -ط- -لب
اسس - -ت - -ث- -م- -ارات ت- -خ- -تصس ب- -ن- -وع- -ي- -ات ﬁددة
ل-ل-ت-ج-ه-ي-زات ،وت-وج-د ام-ك-انيات للتصسدير نحو
أاسسواق افريقية وعربية ،ويتطلب األمر مرافقة
جمركية ،غ Òأانّ القطاع العام خÓفا للقطاع
اÿاصس ي -ج -د صس -ع -وب -ات ‘ “ري -ر مشس-اري-ع-ه
ال -تسس-وي-ق-ي-ة إا ¤اÿارج م-ن ح-يث اإلم-ك-ان-ي-ات
ال -ت -ي تسس -اع -د ع -ل-ى كسسب ث-ق-ة ت-لك األسس-واق،
والتي ل Áكن الدخول إاليها ببسساطة كون هناك
أام -ور ي -ف -رضس-ه-ا الشس-ريك األج-ن-ب-ي ول Áك-ن-ن-ا
تلبيتها ،ولذلك نكون دوما ب Úجاذبية األسسواق
وضسرورة ا◊ذر .وباŸناسسبة أاث Òمعكم مسسأالة
ت-ره-ق اŸت-ع-ام-ل ال-ع-م-وم-ي ك-ح-ال-ة م-ؤوسسسستنا،
وتتعلق باإلجراءات البنكية اÿاصسة بالقرضس
اŸسس -ت -ن -دي ال -ذي ي -ؤودي إا ¤تسس -دي -د ف -ات -ورة
اŸت-ع-ام-ل األج-ن-ب-ي ق-ب-ل أان نسس-ت-ل-م ال-بضس-اع-ة،
وهي Ãثابة مغامرة إاذا وصسلت بضساعة ﬂالفة
للمقاييسس .كما تعا ÊاŸؤوسسسسة اإلنتاجية أايضسا
م -ن الÎاج -ع ‘ ق-ي-م-ة ال-دي-ن-ار م-ق-ارن-ة بسس-ع-ر
الصسرف للعملة األجنبية.
ب -وّدي ال ّ-ت -أاك-ي-د ه-ن-ا أاّن اŸن-افسس-ة الشس-ف-اف-ة ل
تزعجنا إاطÓقا ،ونحÎم الزبون عندما يحرصس
Óشس-ارة م-ن-ت-ج-ات-ن-ا
ع -ل -ى ا÷ودة والسس Ó-م -ة (ل -إ
تخضسع لشسروط شسهادة اŸطابقة للمواصسفات
ال -ق -ان -ون -ي -ة تسس -ل -م م -ن م -ؤوسسسس -ة ““اي -ن -اك-ت-ا““).
وان -ط Ó-ق -ا م -ن ح-ت-م-ي-ة السس-وق ف-إاّن-ن-ا سسّ-ج-ل-ن-ا
ب -رن -ا›ا لق -ت -ح -ام م -ن -اط -ق ال-هضس-اب ال-ع-ل-ي-ا
وا÷نوب بالشسراكة ،ولو تسساعدنا ا÷ماعات
اÙل- -ي- -ة ‘ اŸن- -اط- -ق ال -ب -ع -ي -دة واŸع -زول -ة
بتخصسيصس Óﬁت مواتية ،فإاّننا نذهب إاليها
ف -ورا ل -ي-حصس-ل اŸواط-ن ه-ن-اك ع-ل-ى تشس-ك-ي-ل-ة
واسسعة من اŸنتجات التي توفر له الرفاهية
بأاقل كلفة ،علما أاّن هذا يعود على ا÷ماعات
اÙل-ي-ة اŸه-ت-م-ة ب-ال-ف-ائ-دة مثل –صسيل
ال ّضسريبة القانونية والّتشسغيل.

ل ›ال للشسك ‘ أانّ للجزائر كل القدرات اŸغرية حتى تفتك إلنتاجها حصسة
معتÈة ‘ السسوق ولقتصسادها مكانا ضسمن القتصساديات الناشسئة ،والتي تتطلع
ن -ح -و م -ن -ح -ى تصس-اع-دي ن-ح-و ال-ت-ط-ور وال-ن-م-و ب-وتÒة
معتÈة ،ولعل الÎسسانة القانونية واإلجراءات التسسهيلية
التي تطرح ‘ كل مرة سسواء من خÓل قوان ÚاŸالية أاو
أاطر أاخرى ،والتي تصسب معظمها ‘ تشسجيع اŸؤوسسسسة
الوطنية سسواء كانت عمومية أاو خاصسة ،وحسسم مشسروع
الدسستور ‘ اŸسساواة ب Úاآللة اإلنتاجية وجعل النسسيج
الق -تصس -ادي ‘ ك-ف-ة واح-دة ،سس-واء ك-انت م-ل-ك-ي-ت-ه ت-اب-ع-ة
للدولة أاو اÿواصس أاو حتى مناصسفة ب Úأاجانب وجزائريÚ
ألن الوقت ا◊ا‹ يتطلب Œند جميع القوى الجتماعية
‡ث -ل -ة ‘ ال -ع -م -ال وال -ن -ق -اب -ات والق-تصس-ادي-ة م-ت-م-ث-ل-ة ‘
اŸت -ع -ام -ل Úوأارب -اب ال -ع -م-ل وأاصس-ح-اب األم-وال وا◊ام-لÚ
Óفكار ،كون كل مشسروع ناجح يبدأا من فكرة جديدة ورؤوية
ل أ
ذكية بهدف تطوير آاليات اإلنتاج وذهنية التسسي Òالتي يجب
أان ت -واكب أاح -دث ال-ت-ط-ورات ،وت-رت-ك-ز ع-ل-ى ذوي ال-ك-ف-اءات،
وتعرف كيف Áكن أان تقتحم األسسواق Ãنتوج ذا تنافسسية
وبأاقل كلفة حتى Œنى األرباح ويحقق الرواج ‘ السسوق.

ا◊وكمة ا’قتصصادية خيار ’ غنى عنه

ومن ب Úاألولويات التي خ ّصسها مشسروع التعديل الدسستوري بالعناية ‘ سسلسسلة
من اŸواد اŸقÎحة اŸوزعة ب Úعدة مواد رقم  17و 37و 173و 7و ،8نذكر
منها التشسديد ﬁور جوهري شسرع ‘ Œسسيده ويتعلق ببناء اقتصساد متنوع ذا
تنافسسية عالية وإانتاج كثيف ،مع اإلبقاء على اŸلكية العامة للÌوات الباطنية
وكذا اŸؤوسسسسات اإلسسÎاŒية على غرار ›معي ““سسونطراك““ و«سسونلغاز““
ومؤوسسسستي الÈيد والسسكك ا◊ديدية ،وأاقر مشسروع الدسستور ا÷ديد حرية
السستثمار والتجارة ‘ إاطار ما ينصس عليه القانون ،إا ¤جانب –سس Úمناخ
األعمال الذي من شسأانه أان يغ ÒوتÒة النمو إا ¤سسقف أاعلى.
ويبقى مكسسب ا◊وار القتصسادي والجتماعي جوهريا بعد أان “ت دسسÎته ‘
اŸشسروع ،ليكون القناة التي تثار فيها النشسغالت وتبلور فيها اŸقÎحات
ويفصسل فيها ‘ اŸسسائل القتصسادية ،وتلك اŸتعلقة بعا ⁄الشسغل ولها عÓقة
بالقدرة الشسرائية وا÷بهة الجتماعية ،علما أان هذا ا◊وار ‚ح إا ¤حد كبÒ
على اعتبار أانه –ول إا ¤تقليد يلجأا إاليه الفاعل Úللبت ‘ اŸسسائل التي يقع
حولها اÓÿف ،وافتك خيار ا◊وكمة القتصسادية اهتماما بالغا ،وتأاكد أانه ل
Áكن السستغناء عنه ‘ معركة تنموية مصسÒية ،إا ¤جانب السسهر على أاخلقة
اŸمارسسات حيث ” تناول كل ذلك ‘ عدة مواد شسملت رقم  8و 21و 64و170
و 173و 5و ،6ومن أاجل توف Òا◊ماية ا◊قيقية والدائمة لÓقتصساد الوطني،
وقطع دابر الرشسوة مع وضسع حد للممارسسات اŸشسبوهة والتجاوزات التي تخرق
القانون ،وفرضس الصسرامة ‘ إالزامية التصسريح باŸمتلكات
يشسّكل مقÎح ودسسÎة هيئة وطنية مسستقلة للوقاية من الفسساد ومكافحته خطوة
نحو تكريسس الشسفافية وتعزيز اسستقÓلية بسسط السسلطة على جميع أاشسكال
الغشس والتهرب ا÷بائي وتهريب األموال عن طريق “ك ÚالŸÈان الذي Áلك
سسلطة الرقابة على إانفاق اŸال العام من اسستغÓل التقرير السسنوي Ûلسس
اÙاسسبة.
أاكيد أانه ل بديل عن حتمية توسسيع مسساحات السستثمار ،وتكثيف النسسيج
اإلنتاجي ‘ ظل وجود حرية السستثمار والتجارة التي أاعلن عنها مشسروع وثيقة
ال -دسس-ت-ور ‘ م-ادت-ه رق-م ،37ال -ت-ي اعÎفت بشس-ك-ل صس-ري-ح ب-ح-ري-ة السس-ت-ث-م-ار
والتجارة .وقفت التعديÓت التي وردت ‘ مشسروع الدسستور على العديد من

ال -ت -ف -اصس -ي -ل ال -ت -ي ت -خصس اÛال الق -تصس-ادي ،ح-يث ” األخ-ذ ب-ع Úال-وضس-ع
القتصسادي ا◊ا‹ واألزمة اŸالية التي صساحبها انهيار أاسسعار النفط ،وما ا‚ر
من آاثار ﬁسسوسسة من الصسدمة اÿارجية على إايرادات ا÷زائر من العملة
الصسعبة ،والتي تراجعت شسهر سسبتم Èالفارط إا ¤حدود  152مليار دولر.
وبالنظر إا ¤أاهمية التحول القتصسادي ا÷اري ‘ الوقت الراهن ،خاضست
وثيقة مشسروع تعديل الدسستور ‘ جميع التفاصسيل التي من شسأانها أان تسساعد
القتصساد الوطني على النفتاح على التنافسسية وتكثيف إانتاجه وتنويع ثرواته،
فلم يكتفي بوضسع التصسورات الكÈى الناجعة على اŸدي ÚاŸتوسسط والبعيد بل
عّزز من اإلجراءات التحفيزية للنمو ،وكذلك توف Òا◊ماية والوقاية من كل
األسس-ال-يب اŸل-ت-وي-ة ال-ت-ي ت-ت-ج-اوز ال-ق-ان-ون .وج-اء الشس-ق الق-تصس-ادي ل-لدسستور
ليطمئن مرة أاخرى ا÷زائري Úببقاء الدولة كمرافق وضسامن وحامي للملكية،
ومدّعم كذلك Ÿبادرات اÿواصس للمسساهمة ‘ معركة التنمية الوطنية.

الشّصفافية وا◊كم الّراشصد

ودون شسك ،فإانّ هذه الوثيقة التمهيدية خÓل اŸشساورات أاخذت بع Úالعتبار
“ت صسياغتها بعد تشسريح
وتبّنت العديد من مقÎحات اÈÿاء القتصسادي ،Úو ّ
الوضسع القتصسادي ا◊ا‹ بشسكل دقيق وحددت األفق بنظرة ثاقبة ،آاخذة بعÚ
العتبار الوضسع الجتماعي الذي يجب أان يتطور وفق النمو القتصسادي ،علما
أاّن اŸادة  55من مشسروع الدسستور ،وفرت كل ا◊ماية للعمال ،حيث أاقّرت
ضس-رورة اسس-ت-ف-ادة ك-ل ع-ام-ل م-ن ا◊م-اي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة
لتضسع حدا لعا ⁄الشسغل اŸوازي الذي يهضسم العديد
من حقوق اليد الشسغيلة .وبخصسوصس مسسأالة ا÷باية،
ف- -أارسس- -ي ع- -نصس- -ر اŸسس- -اواة ب ÚاŸواط -ن ‘ Úأاداء
الضسريبة حسسبت ما نصست عليه اŸادة  ،64حيث ”
اع- -ت- -ب- -ار أاي Œاوز ‘ أادائ -ه -ا مسس -اسس -ا Ãصس -ال -ح
اÛموعة الوطنية ويخضسع لقمع القانون ،ومن
شس-أان ه-ذا اإلج-راء تشس-ج-ي-ع ال-ت-حصس-ي-ل ا÷ب-ائي
وبسس -ط ال -ن -ف -وذ ع -ل -ى م -ن ي -ت-ه-رب م-ن واجب
التسسديد ا÷بائي ،ويرتقب أان يرتفع بذلك
مسس-ت-وى ال-ت-حصس-ي-ل ا÷ب-ائ-ي لسس-ب-ب Úي-ت-ع-ل-ق
ب- -ال- -ت -حصس -ي -ل ا÷ي -د ،وك -ذا ت -وسس -ع نسس -ي -ج
اŸؤوسسسس -ات -ي وت -ف -ع -ي -ل السس -ت -ث-م-ار ال-ذي
سس -يسس -اه -م ‘ ارت -ف -اع ا÷ب -اي -ة ال-ع-ادي-ة.
وÁكن القول أان البحث عن إارسساء جباية
اق -تصس -ادي -ة م -غ -ري -ة ج -د م-ه-م ‘ ال-وقت
ا◊ا‹ ،كون ا÷باية التقليدية التي تشسمل
الرواتب ﬁدودة األفق ،خاصسة أان ا÷زائر ل تتجه نحو التقشسف،
وإا‰ا تسس ÒباŒاه ترشسيد النفقات وإاطÓق النمو.
يذكر باŸوازاة مع ذلك و‘ إاطار قمع الغشس وتطبيق القانون ،أانه أاسسند على
عاتق ›لسس اÙاسسبة مهام حسساسسة وإاسسÎاŒية ،تبدأا من صسرامة الرقابة
ألنه يتمتع بالسستقÓلية التامة ،وتطوير ا◊كم الراشسد لبلوغ أاعلى سسقف من
ا◊كامة القتصسادية ،ويعّول عليه كثÒا ‘ مراقبة رؤووسس األموال التجارية
للدولة وا÷ماعات اÙلية وكذا ﬂتلف اŸصسالح العمومية ،على اعتبار أان
اŸادة  70تطّرقت إا ¤اسستقÓلية ›لسس اÙاسسبة وإا ¤اŸهام التي تنتظره،
نذكر منها إارسساء الشسفافية وتسسي Òاألموال العمومية ،و” بذلك منح الضسوء
األخضس- -ر ل -ه -ذا اÛلسس ◊م -اي -ة اŸال ال -ع -ام ،وب -ذلك سس -ت -ك -ون اŸؤوسسسس -ات
العمومية –ت اÛهر لوقف أاي تبديد يطال مواردها ،ويأاتي تسسيÒها نزيها
وشسفافا بفضسل أادوات الرقابة الفعلية التي ينتظر أان تعطي الكث Òعلى اŸديÚ
اŸتوسسط والبعيد ألنه ل يعقل أان ينطلق ‘ مسسار النمو دون ضسبط ا◊ياة
الق-تصس-ادي-ة ال-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى ح-ري-ة السس-ت-ث-م-ار ،وتشس-ج-ي-ع جميع مبادرات النمو
واسستحداث اŸؤوسسسسات التي تلقى كل الدعم والتشسجيع من طرف الدولة.
إاذا طرح اŸشسروع التمهيدي للدسستور جميع ا◊لول والضسوابط لقتصساد
وط -ن -ي م -ن-ت-ج ون-اشس-ئ يشس-ارك ف-ي-ه ال-ق-ط-اع Úال-ع-م-وم-ي واÿاصس ب-ن-فسس
ا◊ظوظ ،ومبدأا تكافؤو الفرصس لتقاسسم مهمة اسستحداث الÌوة وتنويع
اŸنتوج الوطني ،لكن ومع ذلك تثار عدة انشسغالت لدى اÈÿاء واŸتتبع،Ú
أاهمها مدى الصسرامة ‘ تطبيق جميع اŸسسائل التي “ت دسسÎتها وا◊سسم
فيها ‘ أاسسمى نصس قانو Êحتى يضسمن تكريسس جميع التصسورات الكÈى،
وينجح ‘ ترجمة تأاط Òحقيقي للتحولت القتصسادية ،فهل سسيتم إاطÓق
آاليات جدية تعمل بحزم ول تتسساهل مع أاي Œاوز مسسجل من طرف
Óلة
مؤوسسسسة عمومية أاو خاصسة؟ كون الرشسادة القتصسادية مفتاح أاي تطور ل آ
لنتاجية لدى ﬂتلف الدول.
اإ
هذا من جهة ومن جهة أاخرى ل Áكن أان يقبل ‘ اŸرحلة ا◊الية واŸقبلة
سسلوكات التسسي ÒالرŒالية التي يطلق فيها اŸشسروع ،ثم يعاد ضسخ األموال من
أاجل اسستكماله ،فهنا يجب لسسلطة القانون أان تتحرك لوضسع حد Ÿثل هذه
الظواهر اŸشسينة التي يبّدد فيها اŸال العام.
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مسصار اÿوصصصصة –ت اÛهر
سسعيد بن عياد
ي -ن-ت-ظ-ر أان ت-كشس-ف ع-م-ل-ي-ة ت-ق-ي-ي-م مسس-ار خ-وصسصس-ة اŸؤوسسسس-ات
العمومية خÓل عشسرية التسسعينات ،والتي تقوم ÷نة مكلفة على
مسستوى وزارة الصسناعة واŸناجم باإ‚ازها وفقا Ÿا أاعلنه وزير
ال -ق-ط-اع ع-ن حصس-ي-ل-ة مسس-ار اÿوصسصس-ة وت-ق-ي-ي-م ال-ت-ج-رب-ة ال-ت-ي
التهمت عددا معتÈا من اŸؤوسسسسات ذات األمÓك اإلنتاجية
وال -ع -ق-اري-ة ال-ه-ام-ة ،ت-تصس-دره-ا اŸؤوسسسس-ات ال-ع-م-وم-ي-ة اÙل-ي-ة
باألخصس .وتعت Èهذه اŸبادرة إاذا ما أاخذت مسسارها بدون
عراقيل ذات طبيعة اسسÎاتيجية بالنسسبة للمرحلة القادمة بفعل
ان-ع-ك-اسس-ات اŸادة  66م -ن ق -ان-ون اŸال-ي-ة  ،2016ال-ت-ي ت-تضس-من
اأح -ك-ام-ا ت-ت-ع-ل-ق ب-ف-ت-ح راأسس-م-ال اŸال الج-ت-م-اع-ي ل-ل-م-ؤوسسسس-ات
العمومية للرأاسسمال اÿاصس ،شسريطة أان تكون تلك اŸؤوسسسسات
على درجة من الختÓل ومعرضسة للزوال ،ومن ثمة الدخول بها
‘ م -رح -ل -ة أاخ -رى ‘ ب -رن -ام -ج ل -ل -خ -وصسصس -ة ت -ك-ون ذات ط-اب-ع
اقتصسادي يسستجيب Ÿتطلبات النمو ،وهو الÈنامج الذي ل يجب
أان تتكرر بذلك األسسلوب البÒوقراطي الذي جرى ‘ التجربة
ﬁل التقييم .وكان مسسلسسل اسستنزاف اŸؤوسسسسات القتصسادية
العمومية قد توقف مع تو‹ الرئيسس بوتقليقة مقاليد ا◊كم،
ل -ي -ط -ل -ق ع -وضس-ه ب-رن-ا›ا واسس-ع-ا إلن-ع-اشس ال-ق-ط-اع الق-تصس-ادي
العمومي وبتمويÓت هائلة قصسد انتشساله من وضسعية سسلبية –وله
ا ¤ل -ق -م -ة سس-ائ-غ-ة تÎصس-ده-ا ج-م-اع-ات اŸصس-ال-ح ،ال-ت-ي ت-ت-حÚ
ال-ف-رصس-ة لÓ-ن-ق-ظ-اظ ع-ل-ى ج-ه-از ان-ت-اج-ي  ⁄ي-ج-د سس-ب-ي Óللنمو
ألسسباب متداخلة ،ولعل انه وقع بالنسسبة لبعضس ا◊الت ضسحية
من ائتمنتهم الدولة عليه ،فÒى اأنه بالرغم من المكانيات التي
جّندتها الدولة من خÓل “ويÓت مباشسرة وبرامج اسستثمارية
انتاجية لضسخ نفسس ‘ اŸؤوسسسسات العمومية التي حقق بعضسها
التحول النوعي والتحقت Ãسستوى يؤوهلها للنمو والدÁومة ،فإان
ب -عضس -ه -ا  ⁄ي -ح -ق -ق األه-داف اŸسس-ط-رة .و–ّسس-ب-ا لح-ت-م-ال أان
يتعرضس ا÷هاز النفتاحي لتوقف ،فإانه من اŸفيد أان يدرج ‘
سس- -ي- -اق مسس- -ار ل- -لشس- -راك- -ة ع- -ن ط- -ري -ق إاج -ازة ف -ت -ح رأاسس اŸال
الجتماعي Ÿتعامل Úيوفرون السسيولة اŸالية اŸباشسرة ،ولديهم
اإلضس -اف -ة ال Ó-زم -ة ل -ت -ن-م-ي-ة اŸؤوسسسس-ة ا÷زائ-ري-ة م-ث-ل ال-تسس-يÒ
ا◊ديث (اŸناجمنت) اأو التحكم ‘ السسواق ،على اعتبار ان
الغاية تكمن ‘ حماية اŸؤوسسسسة كÎاث وطني.
واأمر طبيعي وهام أان يدرج هذا اŸسسعى اŸتعلق بفتح رأاسسمال
اŸؤوسسسسة القتصسادية العمومية ،علما أان تلك التي تكتسسي طابعا
اسسÎات-ي-ج-ي-ا وت-تصس-ل م-ب-اشس-رة ب-األم-ن الق-تصس-ادي ل-لبÓد توضسع
ضسمن اإطار صسارم باعتماد دف Îللشسروط ل ›ال فيه ألي
تÓعب أاو تأاويÓت من شسأانها أان ل –مي اŸلك العام .ويتطلب
هذا الŒاه السستثنائي وضسع ضسوابط تؤودي ا ¤التعامل مع
شسركاء احÎافي ،Úولديهم جملة من الضسمانات كالسسم التجاري
والسسمعة ‘ السسوق ،ولديهم ذات نشساط اŸؤوسسسسة اŸعنية والتمتع
بوضسعية السسليمة مع الضسرائب والضسمان الجتماعي ،وكذا التمتع
بالقدرة اŸالية بالعملة الوطنية والعملة األجنبية ،ولعل الشسرط
األك Ìجدوى القناعة بحماية ا÷هاز اإلنتاجي ومناصسب العمل
وتنميتها.
وذهب وزير الصسناعة إا ¤درجة متقدمة ‘ مسسأالة تقييم مسسار
اÿوصسصسة اإ ¤القول بأانه ‘ حالة التثبت بأان أاي مسستفيد منها
ق- -د اأخ- -ل ب- -دف Îالشس- -روط سس- -ي -ت -ع -رضس إلج -راءات Ãا ‘ ذلك
اسسÎجاع اŸؤوسسسسة اıوصسصسة ،وهي خطوة تعزز ما سسطرته
الدولة بشسأان متابعة واقع اŸناطق الصسناعية بالنسسبة للعقار الذي
 ⁄يسس -ت-غ-ل ب-اع-ت-م-اد آال-ي-ة اسسÎج-اع-ه ب-ع-د اسس-ت-ي-ف-اء اإلج-راءات
القانونية لفائدة متعامل Úلديهم مشساريع ذات جدوى .وحتى
ت-ت-ك-رسس اŸصس-داق-ي-ة السس-ت-ث-م-اري-ة ي-ن-ت-ظ-ر أان ي-ت-م الن-تقال إا¤
Œسسيد كل هذه اÿيارات ل‚از التحول ا◊قيقي بدءا بالنتهاء
من ‡ارسسات لطاŸا األقت بظÓلها على اŸشسهد القتصسادي،
الذي  ⁄يعد يحتملها ‘ هذه اŸرحلة التي تضسع كل طرف أامام
مسسؤوولياته بالنظر للخطر الذي –مله تداعيات الصسدمة اŸالية
اÿارجية ومتطلبات بناء اقتصساد اإنتاجي حقيقي.

لموال التجارية للدؤلة
توسسيع صسÓحيات ›لسس اÙاسسبة ‘ مراقبة رؤؤؤسس ا أ
ي-ك-رسس اŸشس-روع ال-ت-م-ه-ي-دي ل-ت-ع-دي-ل ال-دسس-تور توسسيع
صس Ó-ح -ي -ات ›لسس اÙاسس-ب-ة Ÿراق-ب-ة رؤووسس األم-وال
التجارية للدولة التي تضسمنها قانون سسابق صسدر ‘ 2010
وذلك ‘ إاطار –سس Úا◊وكمة القتصسادية.
ويشس ÒاŸشسروع التمهيدي ‘ مادته الـ 70إا““ ¤اسستقÓلية
›لسس اÙاسسبة““ وا““ ¤مسساهمة هذه الهيئة ‘ تطوير
ا◊كم الراشسد والشسفافية ‘ تسسي Òاألموال العمومية““.
ومن أاهم األمور ا÷ديدة التي جاءت ‘ وثيقة التعديل
ال -دسس -ت -وري ب-خصس-وصس ›لسس اÙاسس-ب-ة ه-و ت-ك-ل-ي-ف-ه-ا
ك -ذلك Ãراق -ب -ة رؤووسس األم-وال ال-ت-ج-اري-ة ل-ل-دول-ة وذلك
باإلضسافة ا ¤مراقبة مالية الدولة وا÷ماعات اÙلية و
اŸصسالح العمومية .ويأاتي توسسيع صسÓحيات اÛلسس
عقب األمر رقم  02-10اŸؤورخ ‘  26أاوت  2010اŸعدل
Óمر الصسادر ‘ جويلية  1995والذي ينصس ‘
و اŸتمم ل أ
مادته الثامنة مكرر على ان ““›لسس اÙاسسبة Áارسس

م- -ه- -ام اŸراق- -ب- -ة ع -ل -ى تسس -ي Òالشس -رك -ات واŸؤوسسسس -ات
والهيئات مهما كان طابعها القانو Êوالتي “تلك فيها
الدولة أاوا÷ماعات القليمية أاواŸؤوسسسسات أاو أاي هيئة
عمومية أاخرى أاغلبية رأاسس اŸال أاو قوة راجحة ‘
القرار وذلك بصسفة جماعية أاو منفردة““ .وتأاتي دسسÎة
توسسيع مهام ›لسس اÙاسسبة لتعزز الدور السسÎاتيجي
لهذه األخÒة ‘ حماية األموال العامة ضسد اŸمارسسات
Óدارة ال-ع-م-وم-ي-ة أاو
غ Òال -ق-ان-ون-ي-ة سس-واء ك-انت ت-اب-ع-ة ل -إ
للمؤوسسسسات القتصسادية .ومن خÓل هذه الدسسÎة فقد
” رف -ع م -ه -م -ة ›لسس اÙاسس -ب -ة اŸرت -ب -ط-ة Ãراق-ب-ة
اŸؤوسسسسات إا ¤مصساف اŸبدأا األسساسسي بعدما كانت ل
تعدو أان تكون أاحد األحكام القانونية.
و‘ هذا اإلطار ،أاكد األسستاذ ‘ القتصساد اŸؤوسسسساتي،
ﬁمد شسريف بلميهوب ‘ ،تصسريح لـ«وأاج““ أان ““اŸبدأا
العام ‘ تسسي Òاألموال العامة يتمثل ‘ مراقبة اŸال

العام حيثما وجد .وعليه فإانه Áكن Ûلسس اÙاسسبة
أان يتدخل ‘ اŸؤوسسسسات العمومية القتصسادية ،إال أان
هذه اŸراقبة يجب أان تقتصسر على اسستعمال األموال
ال- -ع- -ام- -ة دون أان “سس تسس- -ي ÒاŸؤوسسسس- -ات ال -ع -م -وم -ي -ة
القتصسادية““.
من جهته ،يشس Òاÿب Òالقتصسادي عبد ا◊ق لعمÒي
إا ¤أان ›لسس اÙاسس- -ب- -ة ““يسس- -اه -م ‘ ت -ط -وي -ر ا◊ك -م
الراشسد والشسفافية ‘ تسسي Òاألموال العمومية““.
Óشسارة ،فإان أاخلقة ‡ارسسات ا◊كم القتصسادي قد ”
ل إ
ت- -ك- -ريسس- -ه -ا ك -ذلك ‘ إاط -ار أاح -ك -ام أاخ -رى م -درج -ة ‘
اŸشسروع التمهيدي لتعديل الدسستور والتي تنصس على أان
للشسعب مؤوسسسسات تتمثل أاهدافها ‘ ““حماية القتصساد
الوطني ضسد كل أاشسكال الختÓسس والرشسوة والتحويل
غ Òالشسرعي واإلسساءة و اŸصسادرة غ Òالشسرعية““ (اŸادة
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ديدوشش مرأد مثال ألقائد ألعظيم ألذي يعرف كيف يحّول ألهزÁة إأ ¤نصصر
كان أصشغر ألسشتة أŸفجّرين للّثورة :بن بولعيد ،بن مهيدي ،بوضشياف ،كر Ëبلقاسشم ،بيطاط وديدوشش ،وأكÌهم
أنفعال وأحرصشهم على تلطيف أ÷و بالنكت وألضشحك أŸششّوق ،إأّنه ألششهيد مرأد ديدوشش ألذي سشتحلّ علينا خÓل أيام
لم ،ألتي “لك مطعما
لضشافة إأ ¤أ أ
لصشغر لعائلة تتكون من ثÓثة أولد با إ
ألذكرى ألـ  61لسشتششهاده ،هو ألبن أ أ
ششعبيا صشغÒأ وسشط ألعاصشمة بششارع ميمو ،Êوكانت أنتقلت إأ ¤ألعاصشمة ‘ منتصشف ألعششرينات ،و‘ ألوقت ألذي
لب قطعة أرضش بششارع ميموزأ بحي لرودوت أŸسشمى حاليا أŸرأدية تخليدأ للششهيد.
لم حامÃ Óرأد أششÎى أ أ
كانت أ أ
و“ّك -نت ال -ع -ائ -ل -ة م-ن ب-ن-اء
اŸن - -زل ق - -ب - -ل ازدي - -اد اإ’ب - -ن
اأ’صشغر ،الذي جاء إا ¤الدنيا
ب-إاح-دى غ-رف-ه ،وك-انت ال-عائلة
م -ت -ف -ائ-ل-ة ب-ه-ذا اŸول-ود ال-ذي
يقال عنه أانه «مسشعود» ،وأان
ال- - - - -درويشس ال - - - -ذي يÎدد إا¤
مطعم الوالد قد بششره.
وتششاء اأ’قدار أان يولد مراد
‘ ي- - -ـ - -وم  14ج-وي-ل-ي-ة ،1927
والذي يصشادف العيد السشنوي
للثورة الفرنسشية ،ولكن وطنية
اأ’ب واع -ت-زازه ب-دي-ن-ه وك-ره-ه
لÓ-سش-ت-ع-م-ار ،وع-مÓ-ئ-ه خاصشة
جعله يسشجله بالبلدية على أانه
ولد يوم  13جويلية  1927بدل
الرابع عششر.
وت -ك -ون ب-ذلك ه-ذه ا◊ادث-ة
Ãث- -اب- -ة درسس لّ- -ق- -ن- -ه الشش- -ي -خ
«أاح- -م- -د» ’ب- -ن- -ه اأ’صش- -غ- -ر ‘
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ،ال- -ت- -ي ك- -ان أاه- -ل
اŸداششر والقرى يعتزون بها،
وينتهزون الفرصس إ’برازها ‘
وقت ظن البعضس أان ا÷زائر
أاصشبحت فرنسشية.
‘ م -ن -زل ع -ائ -ل -ة دي -دوشس،
ك -انت ه -ن -اك م-درسش-ة ق-رآان-ي-ة
ق- -ب- -ل أان ت- -ت- -ح -ول إاﬂ ¤ب -زة
يشش -رف ع -ل-ي-ه-ا ع-ب-د ا◊م-ي-د،
وÃجرد بلوغ مراد سشن أاربع
سشنوات أاخذه أابوه عند الششيخ
أارزقي والطاهر ليلقنه القرآان
الكر ،Ëويسشتمر ذلك إا ¤غاية
التحاقه باŸدرسشة النظامية ،وذلك سشنة ،1933
وك -انت ه -ذه السش -ن -ة Ãث-اب-ة اإ’سش-م-نت اŸسشّ-ل-ح
ال-ذي ب-ن-ي ع-ل-ي-ه ال-ت-ك-وي-ن ال-ق-اع-دي لشش-خصشية
الشش-ه-ي-د اŸتششّ-ب-ع-ة ب-ال-ت-ع-ل-ي-م اإ’سشÓ-م-ي-ة ،التي
ل ّ-ق -ن -ه -ا ب -دوره لشش -ب -اب ال -كشش -اف -ة اإ’سش Ó-م -ي-ة
ا÷زائرية بفوج «اأ’مل».
وكانت اللقاءات العفوية التي كان يجريها مع
الشش- -ي -خ خ Òال -دي -ن ،وه -و م -دّرسس ب -اŸدرسش -ة
ال -ف -رون-ك-و إاسشÓ-م-ي-ة ع-ن-د حÓ-ق ا◊ي ت-ع-كسس
مدى ثقافة مراد اإ’سشÓمية ،حيث كان يقوم
بتحليل أاوضشاع العا ⁄اإ’سشÓمي والعربي وكأاّنه
خّريج جامعة الزيتونة أاو اأ’زهر ،وهو الذي كان
’ يتعدى عمره آانذاك العششرين سشنة ،وكانا هو
والششيخ خ Òالدين يتفّقهان على أانّ خÓصس
ه -ذه اأ’م -ة ي -ك -م-ن ‘ تششّ-ب-ت-ه-ا ب-إاح-ي-اء دي-ن-ه-ا
ول -غ -ت -ه -ا ،وأان -ه ’م -ن -اصس م -ن ب -ل-وغ ذلك .ك-ان
رفقائه يسشمونه الهراج ،فكان تواقا إا ¤اند’ع
الثورة وإان كان ذلك بالفأاسس والسشك ،Úيهابه
الكث ،Òويخافونه Ÿيله إا ¤اسشتعمال القوة.
زاول الششهيد دراسشته ا’بتدائية بالعاصشمة،
ال -ت -ي –ّصش-ل ف-ي-ه-ا سش-ن-ة  1939ع-ل-ى الششهادة
ا’بتدائية ،لينتقل بعدها إا ¤اŸدرسشة التقنية
بالعناصشر ،حيث درسس إا ¤غاية سشنة  ،1942ثم
ي-ق-رر م-راد ا’ن-ت-ق-ال إا ¤قسش-ن-ط-ي-ن-ة Ÿواصشلة
دراسشته فيها ،هناك تو‘ والده وكان عمره ’
يتجاوز  23سشنة.
و‘ تلك الفÎة بدأا مراد يتعاطى السشياسشة
م- -ع ب- -عضس زم Ó-ئ -ه ‘ خ Ó-ي -ا ح -زب الشش -عب
ا÷زائ -ري ب -قسش -ن -ط -ي -ن -ة ،وك-ان ذلك ج-ل-ي-ا ‘
رسش -ال -ة ب -ع -ث -ه -ا أ’سش -رت -ه وال-ت-ي أاث-ارت دهشش-ة
ششقيقه عبد الرحمن الذي قال« :لقد بعثناه
ل-ي-درسس ف-ل-م-اذا ي-ت-ع-اط-ى السش-ياسشة؟» ،فأاجابته
اأ’م بحنان« :ذلك هو قدره».
و‘ سشنة  1944يلتحق مراد Ãؤوسشسشة السشكك
ا◊ديدية بالعاصشمة بعد حصشوله على ششهادة
اأ’ه -ل -ي -ة ،وذلك ك -م -وظ -ف ‘ إاح -دى ﬁط-ات
القطار بالعاصشمة ،وبعد ششهور قÓئل ،أاششرف
م -ع ن -خ -ب -ة م -ن شش -ب -اب ا◊رك-ة ال-وط-ن-ي-ة ع-ل-ى

م- - -ظ- - -اه- - -رات اأ’ول م- - -ن شش - -ه - -ر م - -اي 1945
ب- -ال- -ع- -اصش- -م- -ة ،ث- -م ي- -نضش- -م إا ¤ح- -زب الشش -عب
ا÷زائ- - - -ري وح- - - -رك - - -ة ان - - -تصش - - -ار ا◊ري - - -ات
ال- -دÁق- -راط -ي -ة بصش -ف -ة دائ -م -ة وي -غ -ادر ب -ذلك
م -ؤوسشسش -ة السش-كك ا◊دي-دي-ة ‘ م-ن-تصش-ف سش-ن-ة
.1945

أسّشسش أول فرقة للكششافة
لسشÓمية أ÷زأئرية سشنة
أ إ
1946
من هذا التاريخ إا ¤غاية سشنة  194٨نششط
الششهيد ‘ عدة جوانب بدءا بالنششاط الكششفي،
ح- - -يث أاسّش- - -سس سش - -ن - -ة  1946ف-رق-ة ل-ل-كشش-اف-ة

اإ’سشÓمية ا÷زائرية ،ثم انضشم إا ¤اŸنظمة
اŸسشلحة ،وسشنة من بعدها أانششأا ناديا رياضشيا
ال- -راسش- -ي -ن -غ ال -ري -اضش -ي اإ’سش Ó-م -ي ا÷زائ -ري
ıت -ل -ف ال -ري -اضش-ات ،سش-م-ي رام-ا «»RAMA
وال -ذي ك -ان ’ع -ب -ا ف -ي -ه ،ب -اإ’ضش -اف -ة إا ¤ك-ون-ه
اŸششرف عليه ماديا ،تنظيميا ،ثم جّمد نششاطه
بعدما قّرر ا◊زب إارسشاله إا ¤قسشنطينة ،حيث

العدد
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ألهÓل أألحمر أ÷زأئري
مهاجرون جزأئريون باŸغرب
أأول من فكّروأ ‘ تأاسصيسصه

ع Úك -مسش -ئ -ول ل -ل-ح-زب ع-ل-ى مسش-ت-وى
ع -م -ال -ة قسش-ن-ط-ي-ن-ة سش-ن-ة  .194٨وق - -د
تأاسّشسس الهÓل اأ’حمر
اششتهر آانذاك باسشم «»LE PETIT
ا÷زائ- - - - - - -ري ‘ 11
و
ل-قصش-ر ق-ام-ته ( 1.6٨م ت-ق-ري-ب-ا) ،وه
ديسش - - - - - -م1956 È
ن
ا’سشم الذي ظل أاو’د ا◊ي وكل م
أاث- - -ن- - -اء ح- - -رب
ى
عرفه ‘ تلك الفÎة ينادونه به حت
التحرير
من اŸيدان النضشا‹ والسشياسشي.
ا÷زائرية
ة
ل
ي
ط
م-كث الشش-ه-ي-د ‘ قسش-ن-ط-ي-ن-ة
ب- -ع -د م -ؤو“ر
ن
م
Ò
سش- -ن -ت ،Úنشش -ط خ Ó-ل -ه -ا ‘ ك -ث
الصشومام،
ة
ط
ال- - - -ق- - - -رى واŸد اشش- - - -ر اÙي-
وأاّول من فّكر
»
و
د
ن
م
ش
س
بقسشنطينة ،وخاصشة قرية «ال
‘ ت - -أاسش- -يسش- -ه
،
م
و
ي
ل
ا
ه
م
وقرية «بيزو» التي –مل إاسش
بعضس
ة
ق
ف
ر
س
س
ا
إا ¤غاية التحاقه بجبال اأ’ور
اŸهاجرين
ة
ي
ن
ط
و
ل
ا
ن -خ -ب -ة م -ن شش -ب -اب ا◊رك -ة
ا÷زائري ‘ Úمدينة
ى
ل
ع
ك
ا
ن
ه
أ’سش -ب-اب أام-ن-ي-ة ،ل-ي-ت-درب
ت- - -ي- - -ط- - -وان ب- - -اŸغ- - -رب
.
ه
ي
ف
ا
ر
ه
ا
الرمي بالسشÓح ويصشبح م
اأ’قصش- - -ى م- - -ن ط- - -رف السشّ- - -ي- - -د
¤
إ
ا
س
ش
و
د
ي
د
ع
و‘ سشنة  ،1952يرج
شش-ن-غ-ري-ح-ه اŸدع-و سش-ي ع-ب-د ال-ق-ادر ،ال-ذي اتصش-ل ب-ال-دك-ت-ور ب-ن
ة
ي
ح
ا
ن
ى
ل
ع
ل
و
ال-ع-اصش-م-ة ل-ي-ع Úك-مسش-ؤو
إاسش- -م -اع -ي -ل ،ل -وضش -ع أارضش -ي -ة مشش -روع ت -أاسش -يسس ال -ه Ó-ل اأ’ح -م -ر
ن
م
ل
ك
ل
ت
ب
ث
أ
ا
البليدة ،و‘ تلك الفÎة
ا÷زائري ،وÃسشاعدة الصشيد‹ عبد الله مراد “ت صشياغة أاول
ة
ع
ا
ج
ش
ش
و
ة
ر
م
ع-رف-ه أان-ه صش-احب م-غ-ا
تقرير باسشم منظمة الهÓل اأ’حمر ا÷زائري .وقد ”ّ ‘ تونسس
د
ق
ل
ف
،
Ú
ل
و
ئ
ش
س
Ÿ
نادرا ما تكون عند ا
” فيها اإ’عÓن
عقد جلسشة ا’فتتاح ‘  25سشبتم ،1957 Èو ّ
ن
م
ة
ي
د
Ÿ
ا
ة
ن
ي
” القبضس عليه Ãد
الرسشمي عن أاعضشاء مكتب الهÓل اأ’حمر من قبل ÷نة التنسشيق
ا
ذ
ه
ن
أ
ا
ر
ا
د
ق
أ
’
ا
ت
طرف ششرطي ،وششاء
والتنفيذ ،وكان أاول من تراأّسشه حسشن عمر بوقلي واسشتمر على
ن
ا
ك
ه
ن
و
ك
ل
و
،
ه
ف
ر
الشش -رط -ي م -ن م -ع -ا
رأاسشه حتى عام .1959
ط
ش
ش
ن
ي
ي
ذ
ل
ا
ي
ح
ل
ل
يقطن حيا ›اورا
ي- -وج -د م -ك -اتب ال -ه Ó-ل اأ’ح -م -ر ا÷زائ -ري ع Èك -ام -ل م -دن
ل
غ
ت
ش
س
ا
ف
،
ة
ش
ض
ا
ي
ر
ل
ا
ن
فيه مراد ‘ ميدا
ا÷زائر ،منها على سشبيل اŸثال اŸكتب الو’ئي لسشيدي بلعباسس
ي
ذ
ل
ا
ل
ه
ا
ش
س
ت
ل
ا
و
ب
ن
ا
الششهيد هذا ا÷
الذي يÎأاسشه حاليا الدكتور دريسس رفاسس ،وكل مكتب يتكون من
Ó
ش
ص
و
ا
م
د
ن
ع
ف
،
ه
ه
ا
Œ
أابداه الششرطي
÷ان ﬂتلفة تسشند لها مهام عديدة ،نذكر منها ودائما ‘ نفسس
د
ا
ر
م
س
ش
و
د
ي
د
ن
ي
ا
ع
،
ة
ط
م -رك -ز الشش -ر
الو’ية ÷نة اإ’سشعاف واŸسشعف Úالتي يÎأاسشها الدكتور ﬁي
ن
ا
ك
و
،
ل
م
ع
ي
أ
ا
ب
م
و
ق
ي
ن
أ
ا
اŸكان قبل
الدين عمر ،حيث تقوم هذه اللجنة بإاعطاء دروسس ‘ اإ’سشعافات
ه
ن
م
ا
و
ب
ل
ط
ا
م
ل
ف
»
ة
ي
ب
ا
ش
ش
ي -رت -دي «ق
اأ’ّولية للمواطن Úمن قبل مكون Úأاكفاء ،كما أاّنها تقوم باÿرجات
‘
م
ه
ن
ذ
أ
ا
ت
ش
س
ا
،
ة
ي
ش
ص
خ
ش
ش
ل
ا
ه
ق
تقد Ëوثائ
اŸيدانية واŸناورات ،وكذلك تقد ËاŸسشاعدات ‘ الكوارث
م
ه
ه
و
ج
و
ى
ل
ع
ا
ه
ا
م
ر
و
»
ة
ي
ب
ا
نزع «القشش
الطبيعية خاصشة.
قبل أان يقفز فوق حائط قصش Òيفصشل اŸكاتب
عن السشاحة ويلتحق بالبليدة مششيا على اأ’قدام
بعدما ع Èأاعا‹ البليدة.
وب- -ع- -د ه- -ذه ا◊ادث- -ة ،قّ- -رر ا◊زب إارسش- -ال
ديدوشس إا ¤فرنسشا رفقة بوضشياف ،فطلب من
صش -دي -ق-ه «ق-اسش-ي ع-ب-د ال-ل-ه ع-ب-د ال-رح-م-ن» أان
ي -زوده بشش -ه -ادة اŸي Ó-د ل-ل-حصش-ول ع-ل-ى وث-ائ-ق
ششخصشية باسشم مسشتعار ،فكان قاسشي عبد الله
ع -ب -د ال -رح -م -ن ه-و اسش-م-ه ا÷دي-د ،وغ-ادر إا¤
 14جانفي  :1955اعتقال الشّشهيد مصشطفى بن بولعيد قائد الو’ية
فرنسشا التي مكث بها إا ¤غاية  ،1954ثم رجع
إا ¤أارضس ال -وط -ن أاشش-ه-را ق-ل-ي-ل-ة ق-ب-ل ان-د’ع اأ’و ¤بتونسس.
 1٨جانفي  :1955اسشتششهاد ديدوشس مراد قائد اŸنطقة الثّانية ‘
ال -ث -ورة ل-يسش-اه-م ‘ إانشش-اء ال-ل-ج-ن-ة ال-ث-وري-ة
للوحدة والعمل ،ويع ‘ Úأاكتوبر من نفسس معركة بوكركر.
السش-ن-ة مسش-ئ-و’ ع-ل-ى م-ن-ط-ق-ة قسش-ن-ط-ي-نة  23جانفي  :1955اسشتمرار العمليات العسشكرية ،وانطÓق عمليتي فيوليت
ل إ
Óششراف على تفجÒات الثورة  -فÒونيك.
ك
ا
ن
ه
ف
ر
ع
ي
ل
و
،
ة
ي
ن
ا
ث
ل
ا
ة
ي
’
و
بال
 25جانفي  :1955تعي Úجاك سشوسشتيل حاكما عاما للجزائر خلفا لروجيه
.
»
ر
د
ا
ق
ل
ا
د
ب
ع
ي
ش
س
ل
ا
«
م
ش
س
با
ليونار.
وك -ان الشش -ه -ي-د م-ن اأ’وائ-ل
ال - -ذي - -ن سش- -ق- -ط- -وا ‘ ح- -رب  7جانفي  :1956اإعÓن جمعية العلماء اŸسشلم Úا÷زائري Úحّل نفسشها
التحرير ،وذلك يوم  1٨جانفي وانضشمامها للّثورة.
 1955ب- -ع- -د م -ع -رك -ة ق -رب  19جانفي  :1956اغتيال الدكتور بن زرجب بتلمسشان.
ب -وك -رك -ر خ -اضش -ه -ا رف -ق -ة  1 17جانفي  :1957تأاسشيسس إاذاعة صشوت ا÷زائر.
›اه- -دا ي- -رأاسش -ه -م ب -ن -فسش -ه 7 ،جانفي  :1957بداية معركة ا÷زائر بقيادة ا÷Ôال ماسشي.
وÃسشاعدة زيغود يوسشف الذي
سش ّ-ل -م -ه دي -دوشس ك -ل ال -وث -ائ -ق  9جانفي  :1957تأاسشيسس الهÓل اأ’حمر ا÷زائري.
وأام - -ره ب - -اإ’نصش - -راف ق- -ب- -ل أان  2٨جانفي  :1957انطÓق إاضشراب ثمانية اأيام.
يسش- -تشش- -ه- -د وتصش- -دق م -ق -ول -ت -ه ٨ ،جانفي  :195٨حّل ا’–اد العام لل ّ
طلبة اŸسشلم Úا÷زائرّي.Ú
ويÈهن للجميع أانه عاشس بحق
 5ج-ان-في  :1960ج-ري-دة «ل-وم-ون-د» ال-ف-رنسش-ي-ة ت-نشش-ر ت-ق-ري-ر الّصشليب
،
ا
من أاجل ا÷زائر ومات من أاجله اأ’حمر حول الّتعذيب ‘ ا÷زائر.
و ⁄يحمل ‘ قلبه غ Òحبها وحب
 1٨جانفي  :1960اÛلسس الوطني يوافق على إانششاء قيادة اأ’ركان
أابنائها اıلصش Úلها .و‘ اÿامسشة
برئاسشة العقيد هواري بومدين.
مسش- -اًء ان- -ت- -هت اŸع- -رك- -ة ب -اسش -تشش -ه -اد سش -ب -ع -ة
 19جانفي  :1960ازدياد نششاط اŸرأاة خÓل الّثورة Ãششاركة
›اهدين ،أاما حصشيلة ا÷يشس الفرنسشي فقد
ا–اد الّنسشاء ا÷زائريات ‘ مؤو“ر باماكو.
ك -انت ث-ق-ي-ل-ة ،ح-يث ق-ت-ل  ٨0وج -رح  02وأاسشر
 9ج-ان-ف-ي  :1962الصش -دي -ق ب -ن ي -ح -ي -ى يسشّ-ل-م م-ذّك-رة
واحد.
ا◊كومة ا÷زائرية رّدا على اŸذّكرة الفرنسشية.
وب -ال -رغ -م م -ن قصش -ر اŸدة ال-ت-ي ع-اشش-ه-ا ‘
الكفاح اŸسشلح ،إا’ أانه كان مثا’ للقائد العظيم
الذي يعرف كيف يحول الهزÁة إا ¤نصشر.

من أقوأل ألشّشهيد ألبطل ديدوشش

«إأنّ على ألثوأر
أألوأئل أن ينفقوأ
أربع سشنوأت لنششر
م - -ب- -ادئ أل- -ث- -ورة
وت- -ع -م -ي -م ف -ك -رة
ألسشتقÓل،
وج -ع-ل-ه-ا م-أال-وف-ة
لدى أألها‹».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أأهم
أألحدأث أّلتاريخية
لثورتنا أÛيدة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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األحد  ١0جانفي  ٢0١٦م
الموافق لـ  ٢٩ربيع األول ١٤٣٧هـ

العدد

١٦٩٢٤

15

تفتح «الشصعب» «فوانيسس» صصرحا ضصمن صصفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنشصر
إابداعاتكم ومسصاهماتكم ‘ ﬂتلف األجناسس الثقافية شصعر ،قصصة ورواية ،
راسصلونا على الÈيد اللكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإلسصهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصصة للجميع.

ششعر

ششعر

ششعراء
اإلششهار

∑Éæ«Y

إاليك بسصطت الهوى فاسصتـ ـ ـ ـجارا..
فعيناك جمر خبا‹ اسصتـ ـ ـ ـ ـثارا
أام -ا ق -د ع -ل-مت ا÷ن-ون ب-طـ ـ ـب-ع-ي
وطبع الهوى من جنو Êاسصتعارا
ت -غ -م-دت ق-ل-ب-ا يشص-ق الـ ـ ـ ـ ـ ـغ-م-ارا
..وها شصقني ا÷فن جفن الـعذارى
أال ه -ل ك -ف -فت ا÷ري -ح ال ـ ـط -ع-ان
..وسصهم بعينيك ماسس اخـ ـ ـ ـ ـتبارا
ه- -و اّŸد م- -نك ق- -ل- -ي -ل ج ـ ـ ـ ـ ـزاف
...هو ا÷زر فيك يه ـيم ان ـ ـحسصارا
وب Úام - -ت - -داد وحسص- -ر Œـ ـ ـ ـ ـاف- -ى
..عليل التمني يشصّد اصصـ ـ ـ ـطبارا
وم - -ا إان ي - -ن - -وء ب - -ي الصص Èصصـ ـÈا
..فها أامطر الشصوق مّني انتـ ـظارا
ف-ه-زي ب-ج-ذع الـ ـ ـ ـ ـف-ؤواد ام-ت-ث-ال..

ششعر

ف الـ ـ ـ ـ ـّدثارا
تسصاقط حنانا يشص ّ
أالوذ وما لذ مّنـ ـ ـ ـ ـي الهزال ..يلوذ
الهوى ‘ ه ـ ـواي اقتدارا
أال ه- -ل ي -هب الصص -ب -ا م -ن صص -ب -اب
...فيفلت منك السصحاب انهـ ـمارا
وي- -ن- -م- -و ب -ع -ي -نك ق -ل -ب ـ ـ ـي اŸـدان
...بسصحر ا÷فون فيهفو ازده ـارا
ت -ك -وث -ر ف -ي ـك ا÷م-ال وأاث-نـ ـ ـى ب-ه
..البدر حسصنا يشصـ ـ ـظ انبهارا
َألغ - - - -رق صصÈا إاذا الصص Èأاغ- - - -وى
...وأابحر شصوقا إاذا الشصوق جـ ـ ـارا
َل -ع -ي -ن -اك ›داف ق -لـ ـ ـب-ي ال-رؤووم
..وكّلي بكّلك فيك اسصت ـ ـ ـ ـ ـجارا
أانام وما نـ ـ ـ ـ ـام جفن القصصيد وإان
ف حÈي فحلما أاغ ـ ـ ـارا
ك ّ

^ إابراهيم قرصشاصش

غالية سشيليني
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ششعر :زهرة بوسشكÚ

منذ أان (عانق عنÎة العوŸة)
ي
نسصي لون ا◊ناء ‘ يد ً
تنكر لقصصة عشصقنا وقصصائدنا الشصعرية
تسصاءل :كيف أاترجم اŸعلقة
إا ¤لغة جورج أاومر Ëالرومية ؟
ليغنيها ريكو بلحن راب
او Œعلها سصيل أاغنية راي عصصرية
ف- -ارسس ع- -بسس نسص -ي ك -ح -ل -ي واŸرود
العربي
ففتحت الفايسصبوك
أاطارد معجبات صصفحته الرسصمية
ليكات  ..وعبارات عشصق ..
وقصصائد هايكو غزلية
تضصرم قلبي غÒة
لتطفئها عيون ا÷واء
ح Úعاهد Êأامام صصخرتها ذات عشصية
أاتقفى خطاه ‘ وهاد وأاخبية
أاتصصنت علني أاسصمع معمعة خفية
فيفاجئني تغريده ‘ تويÎ
وأاخبار فتوحاته العلنية

äÉ¡édG πc

ح Úيطل من شصاشصات غريبة
‘ قنوات مشصفرة اجنبية
يؤوكد ‘ بيانه األ‡ي أانه
بعلبة جال باع عمامته العبسصية
لبسس بدلة جينز واسصقط سصرواله العصصري
حكى عن مغامراته مع نسصاء العرب
دوÊ
عن مهرية الدارمية...عن الهيفاء
وعن غمرة  ..الفارسصة ا◊بشصية
قال ضصرب من رعونة العمر حروبه
ا÷اهلية
البقاء لÈك النفط ‘ أارضصنا
يباركها بيت أابيضس ‘ خريطة شصرق
عصصرية
و‘ نهاية الÈنامج
أاسص- -ق -ط ال -غÈاء م -ن ق -ام -وسص -ه ون ً-ق -ط
داحسس
وأاهدى لسصيل معلقة نÌية
عنÎة ””رهن سصيفه”” بكا” صصوت
قطع زمام جواده
وراح يحدو الرولز روايسس اŸلكية
غرسس ‘ قلبي رصصاصصة
وأاحرقه ‘ ›مرة نارية

ششعر

صشالح كحول
بطل هناك
وعند بابك يشصتهي
حضصنا يلملم دمعة
تنسصاب
بطلله كل اŸنابر
زينت
وهنا تغلق دونه األبواب
األرضس يا أارضس الرحيل
أا ⁄يكن
عسصاسس بابك خائنا كذاب
ومن الذي قطع اللسصان
ألمة
فيها اسصتحالت
كي يرى ،األسصباب
وعد ا◊قيقة
سصل شصهيدا
هل لهذا الوعد قاسصيت
العذاب
هل لهذا الليل
‚مك غائب
عل الصصباح يدق هذا الباب
هل لهذا الليل
روحك خنتها
وتركت خلفك
أاهلك األحباب
اليوم عندنا
يا شصهيدا  ⁄تزل

الروح تسصعد والدما تنسصاب
اليوم عنندا
بع ُضس اسصماء لكم
اسصم Ÿزبلة او اسصم الغاب
اليوم عندنا
للمراقصس اسصمكم
وترى الغوا Êدونكم انسصاب
اليوم أام ودعت ابنا لها
والبن عذب دمعها مذ غاب
أالذا رحلت
وتاركا شصعبا تكاثر حوله األرباب
رب لدمعه
وا◊ياة وروحه
‘ كف صصناع العذاب
عذرا فانت منافق
اوخائن او سصارق كذاب
فاليوم غÒك يعتلي
كل اŸنابر معلنا
ان ليسس غÒهم الذين أابوا ضصياع
الشصعب
بالله قل ‹
من أاصصدق
ميتا!!!!؟؟
اومن بقدره خائن

ششعر

ششعر

تقّدم
تقّدم
اŸتنافسصون على كأاسس العا⁄
رؤووسس حرباء
ال-ف-لسص-ف-ات ‘ ال-ق-رن ال-واحد
والعشصرين سصقط غثاء
واندباه،
القصصائد مدعاة للضصحك على
نهر البكاء
األرجل سصياسصية ‘ ملعب من
باع ومن اشصÎى
ا÷مع الغف Òمن اŸناصصرين
على الّدفّ والبغاء
اŸوال-ون ل-ل-ح-م-ل-ة اإلن-ت-خابية
بالعملة السصوداء
الّنسصاء بطاقة ترشصيح وهراء
قنوات الدعاية
Ÿسصاج Úاآلراء ا◊مقاء
تصصريف اŸياه ،مباشصرة على
الفضصاء
نصصائح اŸشصعوذين
على باب السصماء
اŸقاتلون،
اŸفاوضصون األدعياء
ل أاحد يجرؤو على معارضصة
عارضصات األزياء
ل وقت لرئاسصة الكون،
ل مدح ول رثاء
ا÷موع من هؤولء
ومن هؤولء
‘ القاعة الشّصرفية،

إاسصتقبال ألشصهر الشصعراء
اŸاركات واŸصصّورون من كل
ّالقاّرات ال ّصصّماء
اŸت- -زاح- -م- -ون ع- -ل -ى ن -اف -ذة
التأاييد يأاكلون الشّصواء
Áزحون ‘ اليقظة ويقّررون
‘ الليلة ا◊مراء
يلعبون على رقاب األرواح
‘ السصاحات البيضصاء
اÙف- -ل ‘ م -ن -اسص -ب -ة ال -ي -وم
لنحناء
العاŸي ل إ
تصص -ف -ي -ق-ات م-دوّي-ة ورشص-ق
بالعبارات العرجاء
إاج-م-اع ع-ل-ى شص-ك-ل ومضص-مون
آاخر ا÷معيات العامة اÿرسصاء
ت-ه-ل-ي-ل م-تضص-ام-ن مع شصريعة
ال - -ف - -وضص- -ى ف- -وق األرضس و–ت
الغطاء
مسصÒات بهلوانية لذرّ الّرماد
على سصوء التسصي Òبالهوى
دÁوق- -راط- -ي- -ات األب- -ق -ار ‘
حضصائر ا◊ضصارات الشّصهباء
هذا عصصر األقوام البائدة
عاودت رجوعها على مسصرح
الفحشصاء مسصاحيق اللغات
تكذب على أالسصن الثعلب ‘
ال ّصصحراء
عويل ذئاب “ّدنت من فرط
ا÷ري وراء البقاء
هراء مدّÊ
مدنية عمياء
عشصق أاعور
شصعراء الّريا
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لو كاَن حُtب ِ
ت ِفيـه أاطْـ ـَوَل األشْص ـعارِ
ك ‘ ا◊يـاِة َقصصيـدًة ** لَكَتـْب ُ
ت ُمصصنـفا ** لَِدف ـ ـاِتٍر ‘ العـ ـ ـ ـuد با ِ
ْ
Ÿليارِ
ل
ح
ت
ص
س
ل
َ
ُ
أاو كان َنْث ـرا ْ َ
ّ
جَمُل األقمارِ
أاو كان ُ
حtبكِ ‘ َمـداِري كوكبا ** أانتِ الشصموسُس ومُ ْ
ت بيـن ال ّصصم ِ
ت واإلبْحاِر
لكن sحsبك ْ
 ⁄أاجـ ـ ـ ـْد رسْصـًما له ** فعلْق ُ ْ
ْ
ت ◊ ْسصِن قـ ـوامِها ** ح ـوُر الtدنا ‘ نْفحِة األسصح ـاِر
يا غادًة غار ْ
إان عيّروا ضصاَد اْلحروف بأاّنـها ** عـنْ آالة ضصاقتْ وع ـْن ِم ْسصمارِ
حكمِ األذكارِ
قلْ ‹ بربّك كيف ُخ sصس رحاُبها ** دونَ اللغ ـ ـاِت ْ Ã
أاْم كْيف أاْلقى اللُه ‘ أاحْضصانـها ** قْوَل الّرسصـوِل وحْكمَة األْخيـار
جعُل ‘ اْلختام حديثَنا ** بلسصـان ـها ‘ ج ـنِّة اْلجبـّ ـ ـ ـاِر
ِأام كْيف َي ْ
لْ
طيـار
ت جم ـ ـيعها إال لها ** ‘ الْبـْدء مـْثل اْلُعـشuس ل أ
وهِل الّلغا ُ
ت األْن ـواِر
ِإاْن عّيـروا بـ ـْدَر الsزم ـاِن بأاّنه ** أاضْصحى هلل بـ ـاه َ
فالْبـْدُر بـْدٌر ‘ ال ّسصمـاء وإاّنما ** تْرنـو إاليْه الّن ـ ـاسُس باألْنظ ـ ـاِر
واللُه ق ـ ـ ـّدَر أانْ يكونَ منازل ** عْرج ـونه سصـwر مـنَ األسْص ـ ـرارِ
أاْو عّيروا شصْم َسس الsنهار بضصْوئها ** َفِلِعلـsةٍ ‘ آالـةِ اإلبصصـ ـ ـ ـ ـ ـارِ
مـْن ذي ُتدا Êعّدًة أاغْصصانَـها ** أاْو قـْد تضصـاهي غـّلَة األشصجـ ـارِ
هام اْلقصصيـُد بحّبـ ـ ـها فتدّفقتْ ** أاسْص ـراُرها ‘ الـّروِح كاألمطاِر
ت رْوضصا مَن األْزهاِر
جدبتْ أاْرضٌس –tل بسصاحها ** بلْ أاصْصبح ْ
ما أا ْ
ِ
لْن ـ ـ ـ ـ ـوارِ
ّ
جsر هذا اللْيل ل أ
ن
م
*
*
ا
ن
ن
إ
ا
ف
ن
ا
ـ
ـ
م
ز
ل
ا
ل
ي
ل
ا
ه
ـ
ب
ا
إاْن شص
ّ
ْ
َ
َ
َ
ُْ
فاسْصأاْل تواريَخ الّدهوِر سصتنْÈي ** عـنْها تـدافُع رسص ـ ـمُة اآلث ـ ـارِ
ك الغابرون تراسصلوا ** بح ـ ـروفها ‘ ›ْمِل األْقطارِ
كيْف اْلملو ُ
وَتعانقَ اْلعشّصاُق ‘ أاحْضصانـها ** وتسصـابقوا ‘ ْﬁفِل األشْصـ ـعارِ
دن ٌسس رماُه اْلحـْقُد ‘ أاْثـواب ـها ** مِْن غـٍÒة أاو لوثـةِ اسْصـ ـ ـتْعمارِ
ت شصْم ُسس الّلغاِت بسصحْرها ** بْعد اْلوضصوءِ بأاْعذِب األْن ـهار
ها أاْقبل ْ
 ⁄مْقبـل بن ـهارِ
جُر ‘ أاْرضِس اْلعراق ونوُره ** يـْغزو اْلعـوا َ
فالْف ْ
Ÿا ُتحـا ُ
ط ال ّضصـاُد باألخـ ـ ـطارِ
*
*
ى
غ
و
ل
ا
د
ن
ج
ا
ي
ن
م
ـ
ح
ر
ل
ا
ُ
َ
حيّاُكُم ّ ْ ُ
ّ
ح ـ ـرها متفائٌل ** بوصصال ـ ـ ـها ‘ قابلِ األْعـماِر
إاّني اْلمح ّ
ب لسص ْ
ف الّنـداءِ ألْهلها ** ذا عْرضُصكمْ ‘ أاْعُيِن اإلْعصصـاِر
فْلُت ْسصِمعوا حْر َ
ت على األمْصصـ ـاِر
قوموا قياما واْرفعوا رايـاتها ** خـ ـ ـّفاقًة كان ْ
لو ‘ ¤اليوم العاŸي للغة العربية ببغداد
القصصيدة الفائزة بالرتبة ا أ

^ عمر طشش

أاغلقتُ بابه
‘ القصشيد

ك- - - -نت سص - - -أاصص - - -ف
اÿريف
ال - - -ذي افÎق ع- - -ن
قلبي:
ي
‘ الن ّصس الند ّ
ال- - -ذي أازه- - -ق- - -ت - -ه
اÿيبة
بعد أان تسصلّل برد
إا ¤رئة ا◊لم..
اآلن ‘ الذاكرة
خراب يبادلني الوجعَ
و يقتفي أاملي
‘ جنح الضصيـاع ..
كنت أاحمل ذنب اŸرآاة
التي “ّد Êبالبهاء
مذ بدأات أادلُّل قلبي
بأاغنيات العشصق..
ونبل وجد سصحر...Ê
لكن ‘ يدي الآن غيمة
–مل لغة سصراب
نازل ألجلي !!
لغة
تئّن ‘ سصواد عالق
ب Úلكنة ال ّصصباح
ونسصيم األُُفق...
أاحاول رسصم ا◊كاية
ألعيد تشصكيل مسصامي
‘ صصورة وارفة
للعام اŸوشصك
على عزاءٍ جديـدٍ.
تلك قصصيدتي
أايها القادم من سصبات،
أاحبك لو جرح يقتلني
من جديـد
صصورية إاينال 2015/12/15

ششعر

أاsواهُ!..

يوسشف الباز بلغيث
أاsواهُ مـ ـن شَصَب ـِق
األنفـ ـاسِس ..أاsواُه
ي- -هَ- -وى ال -ف -ؤواُد
سُصً- - -دى َم- - -ن هs- - -د
سُصكنـاُه
ث - -ل ٌ- -ج ُي - -ع- -انُ- -د
ُغ - - -صص ـَن ال t- - -روِح،،
جبي
واَع َ
ِ
ُ
حsم ـاُه
ن
ا
ق
ي
ص
س
ل
ا
‘
س
ش
ق
ن
ي
ر
م
÷
ُ
u
وا ُ
أاsواُه..أاsواُه!..
***
÷مِر؟ ..أاسصأاُله
هل ت ْسصَمعsن بثلجِ ا َ
ب بل ـواُه
ج ُ
«ل أاسْصَمَعsن”” ..وزاُد الُع ْ
أاsنى تُرtد ُغ ـزاًة ،،هاَن خاِذُلهم..؟!
÷رُح واآلهُ..؟
َمْن يفتدي َ
ك ،،وأان َ
تا ُ
أاsواهُ..أاsواُه!..
***
ب خافُق ـ ـُه
◊
ل يعرَف ـsن كميـ ـَن ا u
إاsل و َ
ظـ ـsن ُهب ـوَب الشsصوِق منفـ ـاهُ
ج ِ
جِتها
ب الuذكرى وُل s
كم غاصَس ‘ حُ ُ
ب _كال sسصكراِن_ ليـلُه
هيمـ ـاَن يرق ُ
أاsواُه..أاsواُه!..
***
Ÿـ ـا تذsكـر ي ـوَم الهج ـِر ِفتنَتـ ـ ـُه
s
واللsي ـَل ،،واألرقَ الفsواَر  ،،شصْكـواُه
اِندسsس ‘ فـرحِ الuنسصيـانِ معتِكًف ـا
ك ا◊زنُ سصلـ ـواُه
ف ال tضصلوِع فد s
خل َ
أاsواُه..أاsواهُ!..
***
ب يحب ُسصـُه
◊
ا
ذا الشuصعُر ُيؤونسِصُه ،،و t
والهم tيحرسُص ـُه ،،وا÷رُح يرع ـ ـاُه
«أاsواهُ”” ..أاثقلَ ـ ـها ب ـوٌح لفاتنـ ـ ـ ـٍة
‘ الب ـالِ ُقsبُته ـا تعُل ـو سَصراي ـاُه
أاsواُه..أاsواهُ!..
بÒين  15ديسصم2015 È

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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طهران تؤوّكد أانها ’ ترغب بتصسعيد التوتر مع دول ا÷وار

الجتماع الوزاري العربي يدرسش اليوم بالقاهرة اÓÿف السسعودي  -اإليراÊ
ع - - - - - - -ق - - - - - - -د وزراء
خ - - -ارج- - -ي- - -ة ق- - -ط- - -ر
’م -ارات
وال -ك -ويت وا إ
وال-ب-ح-ري-ن وسس-ل-ط-ن-ة
ع- - - - - - - -م- - - - - - - -ان ،أامسس،
ب-ال-عاصسمة السسعودية
ال -ري -اضس ،اج -ت -م -اع-ا
ط-ارئ-ا ن-اقشس-وا خÓله
م - - - -ا اع- - - -تÈه ›لسس
ال- -ت- -ع -اون اÿل -ي -ج -ي
’يرانية
ا’نتهاكات ا إ
ب -ح -ق م -ق-ار ال-ب-ع-ث-ات
الدبلوماسسية
السسعودية.

ع - - -ق - - -د أ’ج - - -ت - - -م - - -اع
أ’سش-ت-ث-ن-ائ-ي ب-رئ-اسش-ة وزير
أÿارجية ألسشعودي رئيسش
أل -دورة أ◊ال -ي -ة ل-ل-م-ج-لسش
ألوزأري ،عادل أ÷ب ،Òكما
صشرح أأ’م Úألعام Ûلسش
أل- -ت -ع -اون ع -ب -د أل -ل -ط -ي -ف
أل - -زي- -ا ،Êل- -ت- -دأرسش ت- -دأع- -ي- -ات ح- -ادث
أ’عتدأء على سشفارة ألسشعودية ‘ طهرأن
وقنصشليتها ‘ مششهد.
وج -اء أ’ج -ت-م-اع ب-ع-د ت-أاي-ي-د دول ع-دة
قرأر أŸملكة بقطع عÓقتها مع طهرأن،
وإأبدأء دول أأخرى أسشتعدأدها ألقيام بدور
أل -وسش -اط -ة ب Úأل-ب-ل-دي-ن م-ن أأج-ل ت-ه-دئ-ة
أل- -ت- -وت- -ر وح- -ل أÓÿف- -ات ،وسش- -ط إأدأن -ة
›لسش أأ’من ألدو‹ لÓعتدأءأت.
وك- -انت ألسش- -ع- -ودي- -ة ق -د أأدأنت ب -أاشش -د
ألعبارأت جميع أأعمال ألعنف ضشد ألبعثات
ألدبلوماسشية ،وفششل ألسشلطات أإ’يرأنية
Œاه أحÎأم أŸبدإأ أأ’سشاسشي من مبادئ
ح-رم-ة أŸب-ا Êأل-دب-ل-وم-اسش-ي-ة وأل-ق-نصشلية
وألتزأمات أ◊كومات أŸضشيفة.
وق -د تضش -م -ن أل -ب -ي-ان أŸششÎك ،أل-ذي
صشدر عن أ’جتماع ،موقف دول أÛلسش
م- - -ن أ’ع- - -ت - -دأءأت أإ’ي - -رأن - -ي - -ة أأ’خÒة
ومسشتقبل ألعÓقات أÿليجية مع إأيرأن.
من ألرياضش إأ ¤ألقاهرة ،من أŸقرر
ع -ق -د أج -ت -م -اع ط -ارئ ل-وزرأء أÿارج-ي-ة
أل -ع -رب ،أل -ي -وم أأ’ح -د ،ب -ن -اء ع -ل-ى ط-لب
أل -ري-اضش وإأدأن-ة أن-ت-ه-اك-ات إأي-رأن ◊رم-ة
مقار بعثاتها ألدبلوماسشية.
ي -أات -ي ه -ذأ ف-ي-م-ا أأك-د وزي-ر أÿارج-ي-ة
أإ’يرأﬁ Êمد جوأد ظريف ،أأن بÓده ’

عا⁄
 Èال

ع

ت -رغب ب -تصش-ع-ي-د أل-ت-وت-ر م-ع دول أ÷وأر،
على خلفية تدهور ألعÓقات ألدبلوماسشية
مع أŸملكة ألعربية ألسشعودية.
ونقلت أÿارجية أإ’يرأنية ،أأمسش ،عن
ظريف قوله ‘ ،رسشائل وجهها إأ ¤أأ’مÚ
 ·ÓأŸتحدة بان كي مون وأأ’مÚ
ألعام ل أ
أل- -ع- -ام Ÿن- -ظ- -م- -ة أل- -ت- -ع- -اون أإ’سش Ó-م -ي
و›م -وع -ة م -ن ن -ظ -رأئ-ه ‘ دول أل-ع-ا،⁄
أأعرب فيها عن أأمله ‘ أأن ““يسشلك ألنظام
ألسشعودي طريق ألعقل ،خاصشة وأأن إأيرأن
’ ترغب أأصش Óبتصشعيد ألتوتر مع دول
أ÷وأر““.
وأأوضشح أأن ““إأيرأن  ⁄تقدم على أأي
خطوة أنتقامية ضشد ألسشعودية و ⁄تقطع
عÓقاتها معها ،كما  ⁄تخفضش مسشتوى
هذه ألعÓقات ودعت دأئما إأ ¤ألوحدة
أإ’سشÓمية““.
وأأضش- -اف ،أأن ““إأي- -رأن شش- -ج- -بت بشش -ك -ل
صشريح ألهجوم على ألسشفارة ألسشعودية ‘
ط-ه-رأن وأل-ق-نصش-ل-ي-ة ألسش-ع-ودي-ة ‘ مششهد
وع- -م- -لت ع- -ل- -ى ت- -وف Òأأ’م- -ن وأ’حÎأم
ل-ل-دب-ل-وم-اسش-ي Úألسش-ع-ودي ،Úك-ما سشارعت
إأ ¤صش - -ي - -ان - -ة أÛم- -ع أل- -دب- -ل- -وم- -اسش- -ي
ألسشعودي .وأأعرب كبار أŸسشؤوول Úفيها
ع -ن ع -زم -ه -م م -ع -اق -ب-ة أŸه-اج-م Úوف-ق
ألقوأن Úوكذلك معاقبة ألذين ق ّصشروأ ‘
ح -م -اي -ة أل -ب -ع-ث-ات أل-دب-ل-وم-اسش-ي-ة وب-دأأت

مفاوضسات اليمن بجنيف

^ صس -ن-ع-اء :أقÎح م - -ب - -ع - -وث أأ’·
أŸت-ح-دة أÿاصش ل-ل-ي-م-ن إأسش-م-اع-ي-ل ول-د ألشش-يخ
أأح -م -د ،ج -ن -ي-ف م-ك-ان-ا Ùادث-ات ألسشÓ-م أل-ي-م-ن-ي-ة
أŸقرر أسشتئنافها يوم  14جانفي أ÷اري سشعيا إ’نهاء
ألصشرأع ألدأئر ‘ ألبÓد.
وأن -ع -ق -دت أأح -دث ج -ول -ة م -ن ﬁادث -ات ألسشÓ-م
أليمنية ‘ ديسشم ÈأŸاضشي ،لكن أأطرأف أ◊وأر
فششلت ‘ ألتوصشل ◊ل سشياسشي ينهي ألقتال ألذي
أندلع بعد سشيطرة مليششيات جماعة أ◊وثي على
ألعاصشمة صشنعاء.

تغطية نفقات الÓجئÃ Úقتنياتهم الثمينة
^ دبي  :أأعلنت أ◊كومة ألد‰اركية ،أأنها سشتعمل
على تعديل مششروع قانون يتيح مصشادرة أŸقتنيات
ألثمينة للمهاجرين لتغطية نفقات أسشتقبالهم.
وي -تضش -م -ن مشش -روع أل -ق -ان-ون “ك Úألشش-رط-ة م-ن
مصشادرة مقتنيات يحملها طالبو أللجوء معهم ،وذلك
لتغطية نفقاتهم ‘ ›ال ألغذأء وأإ’يوأء خÓل بحث
طلباتهم للجوء.
وم - - -ن أŸفÎضش أأن ي- - -ن- - -اقشش ألŸÈان مشش- - -روع
ألقانون أبتدأء من  13من جانفي أ◊ا‹ ،و’ يسشمح
أل-ق-ان-ون ل-ل-م-ه-اج-ري-ن ب-ا’ح-ت-ف-اظ Ãق-ت-ن-ي-ات ت-زيد
قيمتها على  10آأ’ف كورون أأي نحو  1300يورو.

السسجن ثÓث سسنوات Ÿبارك وابنيه
^ القاهرة :قالت مصشادر قضشائية إأن ﬁكمة ألنقضش،
أأعلى ﬁكمة مدنية مصشرية ،أأيدت ،أأمسش ألسشبت ،حكما

ألسش -ل -ط -ات أإ’ي -رأن -ي-ة –ق-ي-ق-ات وأسش-ع-ة
Ÿعرفة أأسشباب وقوع هذأ أ◊ادث ومنع
تكرأره““.
وأأششار إأ ¤أأن ““ألرئيسش أإ’يرأ Êحسشن
روحا Êووزأرة أÿارجية أإ’يرأنية كانوأ
من أأوأئل ألذين أأرسشلوأ ألرسشائل أÿاصشة
Óع -رأب ع -ن
وأل- -ع -ام -ة إأ ¤ألسش -ع -ودي -ة ل  -إ
أ’سش- -ت- -ع- -دأد ل- -ل -ح -وأر وت -وف Òأأ’رضش -ي -ة
أل Ó-زم-ة ’سش-ت-ق-رأر أŸن-ط-ق-ة وم-ك-اف-ح-ة
ألعنف وألتطرف““.

ألعدد
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اإلرهاب ،اليم ÚاŸتطرف وا÷مهورية اÿامسسة..
أأم Úبلعمري

يششارك مسشلمو فرنسشا ‘ إأحياء ألذكرى أأ’و’ ¤عتدأءأت ““ششار‹ أيبدو““ ،بتظاهرة
أأ’بوأب أŸفتوحة على مسشاجد باريسش ،ألتي –مل ششعار ““ششاي أأ’خوة““ ‘ ،ألتفاتة
يثبت من خÓلها أأنهم موأطنون بحصشة كاملة ،يتأاŸون ÷رأح بÓدهم ،كما يتأا ⁄كل
موأطن فرنسشي آأخر يؤومن Ãبادئ أ÷مهورية ،ألتي يجب أأن تسشع أ÷ميع وتقف على
أŸسشافة نفسشها منهم ،بغضش ألنظر عن ألدين وأŸعتقد وألعادأت وألتقاليد...ألخ
جمهورية من أŸفروضش أأن ’ يكون من حق أأي كان فيها أأن يعت Èنفسشه موأطنا فوق
ألعادة ،ويعطي لنفسشه أ◊ق ‘ أأن يقرر من هو موأطن فرنسشي ومن هو غ Òذلك
Ûرد ألششبهة أأو أللجوء أإ ¤عمليات أإ’سشقاط أÛحفة ،بإالصشاق كل ما هو إأرهاب
وعنف باŸسشلم Úكما يحصشل ‘ كل مرة تششهد فيها أأ’رأضشي ألفرنسشية أعتدأءأت
إأرهابية مقيتة ،تودي بحياة أأ’برياء ،ومن ب Úأأولئك مسشلمون ذهبوأ ضشحايا تلك
أ’عتدأءأت أ÷بانة ألتي تنكرها أأ’ديان بل أإ’نسشانية جمعاء.
إأن ذكرى أ’عتدأءأت على أأ’سشبوعية ألسشاخرة «ششار‹ أيبدو» وسشط باريسش ‘ مثل
هذأ ألششهر من ألسشنة أŸاضشية ،يجب أأن تششكل ﬁطة مصشا◊ة بﬂ Úتلف مكونات
أÛتمع ألفرنسشي وغلق ألباب أأمام كل أŸتطرف Úألذين يحاولون ركوب أأموأج
ألسشياسشة وأ’نتخابات ‘ مناورة من أÿطأا أ’عتقاد أأنها تسشتهدف مسشلمي فرنسشا
وحدهم ،بل أأصشبحت مصشدر تهديد لÓنسشجام أÛتمعي ألفرنسشي ،ألذي يعرف أأحلك
أأيامه منذ تأاسشيسش أ÷مهورية أÿامسشة ،إأ ¤درجة ظهرت معها عÓمات وأضشحة تهدد
باند’ع حرب أأهلية ‘ فرنسشا ،كل توأبلها موجودة ،وإأن  ⁄يضشع ألششعب ألفرنسشي حدأ
لتصشرفات غÓة أليم ÚأŸتطرف وÿطابهم غ ÒأŸسشؤوول ،ألذي يزرع ألكرأهية
ويعمل على توسشيع ألهوة ب Úمكونات ألششعب ألوأحد ،فإان عوأقب ذلك لن تكون
ﬁمودة.
’ Áكن أأن تظل عقدة أإ’حسشاسش بالذنب تÓحق أŸسشلم ألفرنسشي وتذكÒه ‘ كل
مرة أأنه › Èعلى تقد Ëأ’عتذأرأت على أأفعال أرتكبت باسشمه ،وهي أأبعد ما تكون
عن روح أإ’سشÓم ،ألذي يدعو أإ ¤ألتسشامح وتقديسش ألروح ألبششرية ،بغضش ألنظر عن
دينها ،وذلك أ’نها هبة من ألله عز وجل ،وهذأ وحده كاف للرد على أأولئك ألذين
ن ّصشبوأ أأنفسشهم أأوصشياء على أإ’سشÓم ويقتلون ألناسش باسشم ألرب ،وألرد على أأولئك
ألذين يسشتغلون جهل أأولئك ألقتلة ألسشفهاء لتصشفية حسشابات تسشتمد حقدها من
أ◊روب ألصشليبية Ùو تاريخها أ◊افل بسشفك ألدماء وقتل أأ’برياء باسشم ألرب كذلك
Óجرأم دين ،ليسش
Óرهاب دين ،ليسش ل إ
وهو بريء من تصشرفات ألفريق ،Úليسش ل إ
للمفسشدين ‘ أأ’رضش دين هو فقط ضشحية ششذوذهم وخبثهم.

هّدم منزل أاحد منفذي عمليات الطعن

الحتÓل يقتل فلسسطينَيْيـن بدم بارد

اسس-تشس-ه-د ،صس-ب-اح أامسس ،ف-لسس-ط-ي-ن-يان برصساصس
’سسرائيلي قرب نابلسس شسما‹ الضسفة
ا’حتÓل ا إ
الغربية ،بدعوى تنفيذهما عملية طعن.

وقد أأطلق أ’حتÓل ألنار على ألششاب Úعلي أأبو مر26( Ë
عاما) من قرية أ÷ديدة Ãحافظة جن ،Úوسشعيد أأبو ألوفا
( 38عاما) من بلدة ألزأوية ألتابعة للمحافظة أأيضشا ،أأثناء
مرورهما على حاجز أ◊مرأ باأ’غوأر ألششمالية ششما‹ ألضشفة
ألغربية.
وقال موأطنون يقطنون قرب مكان أ◊اجز ،إأن جيشش
أ’حتÓل أأمر ألششاب ÚبالÎجّل من أ◊افلة قبل أأن يطلق ألنار
عليهما عند أ◊اجز وذكروأ أأنهما أأعدما بدم بارد.
ويرفع ذلك إأ 151 ¤حصشيلة ششهدأء ألهّبة ألفلسشطينية ألتي

بدأأت ‘ أأكتوبر أŸاضشي ،ردأ على أ’عتدأءأت ألتي تسشتهدف
أŸسش-ج-د أأ’قصش-ى وع-ل-ى أل-ق-م-ع أإ’سش-رأئ-ي-ل-ي ،ب-ي-ن-م-ا قتل ‘
أŸقابل أأك Ìمن عششرين أإسشرأئيليا ‘ عمليات فلسشطينية.
من ناحية ثانية ،هدمت قوأت أ’حتÓل أإ’سشرأئيلية منزل
ألششاب مهند أ◊لبي ‘ قرية سشردأ ششرقي رأم ألله ،بعد رفضش
أÙاكم أإ’سشرأئيلية طلب أ’سشتئناف أŸقدم من ألعائلة.
ونفذ مهند أإحدى عمليات ألطعن ‘ ألقدسش مطلع أأكتوبر
أŸاضش -ي ،وأل-ت-ي ق-ت-ل ف-ي-ه-ا أإث-ن-ان م-ن أŸسش-ت-وط-ن ،Úإأضش-اف-ة
للحلبي ألذي أسشتششهد برصشاصش ألششرطة أإ’سشرأئيلية.
وق- -د أن -دل -عت م -وأج -ه -ات ع -ن -ي -ف -ة ب Úعشش -رأت ألشش -ب -ان
ألفلسشطيني Úوجيشش أ’حتÓل ،ألذي أقتحم قرية سشردأ ،حيث
يتوأجد منزل عائلة مهند ،ما أأسشفر عن إأصشابات عدة ‘
صشفوف ألفلسشطيني.Ú

بسشجن ألرئيسش أأ’سشبق حسشني مبارك وأبنيه عÓء وجمال
ثÓث سشنوأت ‘ قضشية فسشاد.
تتعلق ألقضشية بتحويل أأموأل من ﬂصشصشات ألقصشور
ألرئاسشية خÓل حكم مبارك إأ ¤منازل ومكاتب ‡لوكة
للرئيسش أأ’سشبق وأبنيه.
وبا◊كم ألذي صشدر ،أأمسش ،من ﬁكمة ألنقضش يكون
أ◊كم قد صشار باّتا ونهائيا وغ Òقابل للطعن عليه.

سشاو باولو أأك Èمدن ألÈأزيل.
وششعر كثÒون من سشكان سشاو باولو بغضشب بسشبب
زيادة أأسشعار تذأكر وسشائل ألنقل ألعام ‘ ،ألوقت
ألذي يزيد فيه بالفعل معدل ألتضشخم ‘ ألÈأزيل
عن عششر ‘ أŸئة.
وفقد أأك Ìمن  1.5مليون برأزيلي وظائفهم خÓل
ألعام حتى نوفم Èمع سشقوط أأك Èأقتصشاد ‘ أأمريكا
ألÓتينية بششكل أأعمق ‘ أأسشوإأ ركود منذ أأك Ìمن 25
عاما.

^ ب-غ-داد :ق -ال رئ -يسش أل -وزرأء أل-ع-رأق-ي ح-ي-در
ألعبادي ،أأمسش ،إأن ألقوأت أ÷وية ألعرأقية تنفذ أأكÌ
من  60من أŸائة من ألضشربات ضشد تنظيم ألدولة
أإ’سشÓمية أإ’رهابي وإأن ألتحالف بقيادة ألو’يات
أŸتحدة ينفذ نحو  40من أŸائة منها.
وحقق أ÷يشش ألعرأقي أأك‚ Èاح له ‘ موأجهة
أل -ت -ن -ظ -ي -م أل -دم-وي ألشش-ه-ر أŸاضش-ي ع-ن-دم-ا أن-ت-زع
ألسش -ي -ط -رة ع -ل -ى م -دي-ن-ة أل-رم-ادي ب-دع-م ج-وي م-ن
ألتحالف.
وقال ألعبادي ،إأن ألعرأق مازأل بحاجة Ÿسشاعدة
خارجية لتوف Òألغطاء أ÷وي وألتدريب وألتسشليح
ولكن ليسش لتنفيذ عمليات برية.
وجدد ألعبادي دعوته لÎكيا حتى تسشحب قوأت
نششرتها ‘ منطقة أŸوصشل وهي أأك Èمدن ششمال
ألعرأق ويسشيطر عليها ألتنظيم أإ’رهابي منذ .2014

أامّحاولت نقل ولديها لتنظيم الدولة اإلرهابي

العراق ينفذ  60من اŸائة من الضسربات ضسد ““داعشش““

مظاهرات رافضسة لرفع أاسسعار النقل
^ سساو باولو :أأطلقت ششرطة مكافحة ألششغب
ألÈأزي-ل-ي-ة أل-غ-از أŸسش-ي-ل ل-ل-دم-وع ل-ت-ف-ري-ق أح-تجاج
عنيف ضشد زيادة أأسشعار تذأكر وسشائل ألنقل ألعام ‘

^ لندن :قضشت ﬁكمة بريطانية بالسشجن
خمسش سشنوأت وأأربعة أأششهر على أأمّ بريطانية حاولت
ن -ق-ل ول-دي-ه-ا أل-ق-اصش-ري-ن إأ ¤أل-رق-ة ألسش-وري-ة ،ح-يث
معقل تنظيم ألدولة أإ’سشÓمية أ’رهابي.
وأعتÈت أأ’م أأن أأخذ ألطفل Úللعيشش ‘ سشوريا
‘ ظل تنظيم ““دأعشش““ ألدموي كان ضشروريا لضشمان
خÓصشهم ألروحي .وبرر ألقاضشي ألعقوبة ألصشادرة
ب -ح -ق أŸدأن -ة ،ب -اÿط-ر أل-ك-ب Òأل-ذي تشش-ك-ل-ه ع-ل-ى
طفليها ،سشوأء عﬁ Èاولتها دفعهما ’عتناق ألفكر
““أŸتطرف““ أأو عﬁ Èاولة ““خطفهما““ ›ددأ.
وكانت ألسشلطات ألÎكية أعتقلت أŸرأأة ( 34عاما)
‘ أÿريف ألفائت بإاسشطنبول ،وأأعادتها مع ولديها
إأ ¤ب -ل -ده -م ب -ع -دم -ا ت -ل-قت إأخ-ط-ارأ م-ن ألسش-ل-ط-ات
ألÈيطانية بششأانها.

مصسرع  38مسسلحا ‘ غارة للجيشش
^ إاسسÓم آاباد  :لقي  38مسشلحا مصشرعهم ‘
غ -ارة ج -وي -ة ل -ل -ج-يشش أسش-ت-ه-دفت م-ن-ط-ق-ت-ي م-ي-زأر

وششÒأ ‘ Êم -ق -اط -ع -ة وزي -رسش -ت-ان ‘ شش-م-ال غ-رب
باكسشتان ،بحسشب ما أأعلن عنه أ÷يشش ألباكسشتا.Ê
وتعت Èمقاطعة وزيريسشتان ألششمالية وأحدة من
سش-ب-ع م-ق-اط-ع-ات ق-ب-ل-ي-ة ت-ت-م-تع باسشتقÓل ذأتي على
أ◊دود مع أأفغانسشتان .و–ولت هذه أŸناطق إأ¤
معقل لتنظيم ““ألقاعدة““ أإ’رهابي وحركة ““طالبان““
أŸسشلحة منذ مطلع سشنة .2000
وكششف أإحصشاء رسشمي أأن ما يقرب  3400إأرهابي
قتلوأ منذ بدء ألعملية ألعسشكرية أŸعروفة بـ«ضشربة
ألسشيف» ‘ جوأن من ألعام .2014

انضسمام أاربع حركات مسسلحة للحوار
^ اÿرطوم  :أأكد أأ’م Úألعام Ÿؤو“ر أ◊وأر
أل- -وط- -ن- -ي ألسش -ودأ ،Êه -اشش -م ع -ل -ي سش -ا ،⁄أأن ع -دد
أ◊رك -ات أŸسش -ل -ح -ة أŸشش -ارك-ة ‘ أ◊وأر أل-وط-ن-ي
أرت- -ف- -ع أإ 36 ¤ح -رك -ة ب -ع-د أنضش-م-ام أأرب-ع ح-رك-ات
جديدة.
وكششف علي سشا ‘ ⁄هذأ ألصشدد ،عن منح فرصشة
للجبهة ألدÁقرأطية ألوطنية بششرق ألسشودأن إ’كمال
ترتيباتها أأ’منية أ’جل أ’نضشمام رسشميا للحوأر.

مقتل ثمانية مهاجرين ‘ انقÓب حافلة
^ أانقرة  :لقي ثمانية ’جئ Úمصشرعهم وأأصشيب
 42آأخرون ،أأمسش ألسشبت ،إأثر أنقÓب حافلة للركاب
‘ بلدة حاورأن ‘ مدينة بالكيسش Òبغرب تركيا.
وذك- -ر أإ’عÓ- -م ألÎك- -ي ،أأن ““ح -اف -ل -ة ك -انت ت -ق -ل
’جئ Úأنقلبت بعدما أصشطدمت بجدأر حاجز ‘
أ’Œاه أŸعاكسش من ألطريق ،حيث عجز ألسشائق
عن ألدورأن بينما كان ينحدر إأ ¤أأسشفل““.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لرهابي ‘ ليبيا
مع تزايد اÿطر ا إ

ô°UÉf /¢S
تبنى فرع «دأعشش» أإلرهابي ‘ ليبيا
ألتفج Òألنتحاري ألذي أوقع سستة قتلى
‘ رأسش لنوف ألنفطية ،كما تبنى ألهجوم
ألدموي على مركز لتدريب ألشسرطة ‘
مدينة زليت Úوخلف عشسرأت ألقتلى.
ودف- -عت أıاوف م- -ن ت- -زأي- -د ن- -ف- -وذ
Óرهابي ‘ Úليبيا
وإأقامة معقل جديد ل إ
وتهديد أوروبا إأ ¤تكثيف أ÷هود من أجل
جمع طر‘ ألنزأع ‘ حكومة تتو ¤إأدأرة
شس -ؤوون أل -ب -ل -د أل -غ -ارق ‘ أل -ف-وضس-ى م-ن-ذ
سسنوأت.
وقد أسستغل تنظيم ““ألدولة أإلسسÓمية““
أل-دم-وي أن-تشس-ار أل-ف-وضس-ى ‘ ل-ي-ب-ي-ا م-ن-ذ
سسقوط ألنظام ألسسابق ليتمركز ‘ ألبÓد
وقد تبنى أعتدأءأت دأمية عدة ‘ أألشسهر
أŸاضسية.
و‘ ت -ق -ري -ر رف -ع -ت-ه إأ› ¤لسش أألم-ن
ألدو‹ ‘ نوفم ،Èقالت مدعية أÙكمة

أ÷نائية ألدولية فاتو بنسسودة إأن تنظيم
““أل- -دول- -ة أإلسسÓ- -م- -ي- -ة““ مسس- -ؤوول ع -ن 27
تفجÒأ أنتحاريا أو بالسسيارأت أŸفخخة
‘ ليبيا على أألقل ‘ عام .2015
وقد أدأن ›لسش أألمن ألدو‹ ألهجوم
أإلره - -اب - -ي ‘ م - -دي - -ن- -ة زل- -ت Úإأضس- -اف- -ة
للهجمات أألخÒة ألتي تعرضست لها ألبنية
ألتحتية للنفط ‘ ليبيا من قبل ›موعة
أع- -ل -نت أل -ولء ل -دأعشش أإلره -اب -ي ودع -ا
أعضساء أÛلسش جميع أألطرأف ‘ ليبيا
إأ ¤أل-ت-ع-ج-ي-ل ب-ت-ن-ف-ي-ذ ألت-ف-اق ألسس-ياسسي
ألليبي وألعمل بسسرعة نحو تشسكيل حكومة
ألوفاق ألوطني ألتي سستعمل لصسالح جميع
ألليبي.Ú
م -ن ج -ه -ت -ه-ا ،أدأنت م-ن-ظ-م-ة أل-ت-ع-اون
أإلسسÓ- -م- -ي أل- -ت- -ف- -ج Òأإلره- -اب -ي أل -ذي
أسس -ت -ه -دف م -عسس -ك -رأ ل -ت -دريب ألشس -رط-ة
Ãدي-ن-ة زل-ي Ïأل-ل-ي-ب-ي-ة وأسس-ت-ن-ك-رت بشسدة
هذأ ألفعل ألذي أودى بأاروأح عشسرأت من
أŸوأطن Úأألبرياء.
وجدد أألم Úألعام للمنظمة إأياد أمÚ
م -د Êدع -وت -ه ل -ك -اف -ة أألط -رأف أل-ل-ي-ب-ي-ة

اعتÈتها تنصض Óمن مسضؤوولياتها

موسصكو تنتقد سصياسصة أانقرة اŸتعلقة بالÓجئÚ

أاعربت اÿارجية الروسضية ،أامسش
السض -بت ،ع -ن إان -ت -ق -اده -ا ل -لسض -ي -اسض-ة
الÎكية اŸتعلقة بالÓجئ ÚمعتÈة
أان أان- - -ق- - -رة –اول ““ال - -ت - -نصض - -ل م - -ن
مسضؤووليتها““ بهذا اÿصضوصش.
وق- -الت أŸت -ح -دث -ة أل -رسس -م -ي -ة ب -اسس -م
أÿارجية ألروسسية ماريا زأخاروفا أمسش
إأن أ◊كومة ألÎكية تعتمد ““منطقا غÒ
Óخ-ري-ن ح-تى
سس-وي““ وت-وج-ه أن-ت-ق-ادأت ل -آ
ت -ت -نصس -ل م -ن أŸسس -ؤوول -ي -ة أŸب-اشس-رة ع-ن
مأاسساة ألÓجئ Úألسسوري Úألذين Áوتون
غرقا قبالة ألسسوأحل ألÎكية.
وتأاتى تصسريحات زأخاروفا ردأ على ما
قاله رئيسش وزرأء ألنظام ألÎكي أحمد
دأود أوغلو قبل يوم ÚمعتÈأ أن روسسيا

هي أحد أŸسسؤوول Úعن ألكوأرث ألتي
يشسهدها بحر إأيجه وألتي يذهب ضسحيتها
يوميا ألعديد من ألÓجئ Úوذلك بسسبب
دع-م-ه-ا ل-ل-ح-ك-وم-ة ألسس-ورية وأسستخدأمها
حق ألنقضش (ألفيتو) ‘ ألعÎأضش على
قرأرأت أأل· أŸتحدة بشسأان سسوريا.
وعÈت زأخ - - -اروف - - -ا ع - - -ن رفضس - - -ه- - -ا
إلت -ه -ام -ات دأود أوغ-ل-و دأع-ي-ة أن-ق-رة إأ¤
–مل مسسؤوولياتها بشسأان غرق ألÓجئÚ
ألسسوري Úعند ألشسوأطئ ألÎكية.
وك -ان  36م-ه-اج-رأ قضس-وأ غ-رق-ا ع-ل-ى
ألسس - -وأح - -ل ألÎك- -ي- -ة ق- -ب- -ل ي- -وم Úوه- -م
يحاولون عبور ألبحر وصسول إأ ¤أ÷زر
أليونانية.

‘ ضضربات جوية بالعراق

مصصرع العشصرات من
اإلرهابيÚ

أاف-ادت ق-ي-ادة ال-ع-مليات اŸشضÎكة
‘ ال -ع -راق ع-ن م-ق-ت-ل ال-عشض-رات م-ن
ع -ن -اصض-ر ال-ت-ن-ظ-ي-م اŸسض-م-ى ال-دول-ة
لسضÓ- - -م- - -ي- - -ة ‘ ال - -ع - -راق والشض - -ام
ا إ
““داعشش““ بضض -رب -ات ج -وي-ة ع-راق-ي-ة
Ãختلف قواطع العمليات.
وذك -ر ب -ي -ان ل -ل -ق-ي-ادة أن طÒأن أل-ق-وة
أ÷وية نفذ  20طلعة على ﬂتلف قوأطع
ألعمليات ‘ ح Úنفذ طÒأن أ÷يشش 46
ط - -ل - -ع- -ة أسس- -ت- -ه- -دفت Œم- -ع- -ات دأعشش
وأسسفرت عن مقتل خمسسة منهم ،وتدمÒ
عجلة ومدفع  37ملم ،كما ” أسستهدأف
وقصس -ف Œم -ع ل -ع -ن -اصس -ر دأعشش ضس -م -ن
ق -اط -ع ع -م -ل -ي -ات أ÷زي -رة ‘ م -ن -ط -ق -ة
ألعمÒية و” قتل ثÓثة منهم.
وأضس -اف أل -ب -ي -ان أن -ه ” قصس-ف Œم-ع
ل -ع -ن -اصس -ر ت -ن -ظ -ي -م دأعشش ضس-م-ن ق-اط-ع
ألÌثار وقتل  25عنصسرأ.
وأوضسح أن طÒأن ألتحالف ألدو‹ نفذ
19ط -ل -ع -ة ‘ م -ن -اط -ق (ت -ل -ع-ف-ر أŸوصس-ل
أل -ب -غ -دأدي) أسس-ف-رت ع-ن م-ق-ت-ل  25من
عناصسر دأعشش.
من ناحية أخرى أطلق عناصسر تنظيم
دأعشش عددأ من قذأئف ألهاون وصسوأريخ
أل-ك-ات-ي-وشس-ا ع-ل-ى أÛم-ع ألسس-كني وسسط
ن-اح-ي-ة أل-ب-غ-دأدي ب-قضس-اء ح-دي-ث-ة غ-رب-ي
أألنبار غرب ألعرأق أمسش‡ ،ا أسسفر عن
مقتل شسخصش وإأصسابة أربعة بجروح.

واشصنطن تنشصئ مركزا عاŸيا Ÿكافحة اإلرهاب

لمريكية عن إانشضاء مركز
أاعلنت كتابة الدولة ا أ
ع - - -اŸي ﬂتصش ‘ التصض - - -ال اÿاصش Ãك - - -اف- - -ح- - -ة
لره -اب ،ت -ت -م -ث -ل م-ه-م-ت-ه ال-رئ-يسض-ي-ة ‘ ال-تصض-دي
ا إ
ل-دع-اي-ة ا÷م-اع-ات اŸت-ط-رف-ة ،لسض-ي-م-ا ت-ن-ظ-ي-م ما
لسضÓ- -م- -ي- -ة ‘ ال- -ع- -راق والشض- -ام
يسضّ- -م- -ى ال- -دول- -ة ا إ
““داعشش““ الدموي.
تتمثل مهام هذأ ألهيكل أ÷ديد ،ألذي سستطلق عليه
تسسمية ““مركز أللتزأم ألعاŸي““ ‘ ،مرأجعة عميقة لنظام
أتصسال كتابة ألدولة ‘ ›ال أإلرهاب ومكافحة ألتطرف
ألعنيف ،بحسسب ذأت أŸصسدر.
كما سسيتكفل بتنسسيق كافة نشساطات ألتصسال للتصسدي
باÿارج لكل ألندأءأت أŸدمرة ألتي توجهها أ÷ماعات
أإلرهابية.
وسسيعمل أŸركز على مسساعدة شسركاء حكومي ÚوغÒ
حكومي ‘ Úمكافحة أ÷ماعات ألعنيفة من خÓل توفÒ
أل -دع -م ل -ه -م ب -دءأً م-ن أل-ت-خ-ط-ي-ط ل-ل-ح-مÓ-ت ع Èوسس-ائ-ل
أإلعÓم ألجتماعية ،إأ“ ¤ويل أŸنظمات غ Òأ◊كومية
وأŸؤوسسسسات ألناشسئة ألناشسطة ‘ أÛال.

سصوريا تؤوكد مشصاركتها ‘ اجتماعات جنيف

Óلتزأم بتطبيق بنود ألتفاق ألسسياسسي
ل إ
ألذي ” توقيعه برعاية أأل· أŸتحدة
مقدما تعازيه ألها‹ ألضسحايا ،ودعا إأ¤
ألسسرأع ‘ تشسكيل حكومة وحدة وطنية
ق-ادرة ع-ل-ى م-وأج-ه-ة أل-ت-ح-دي-ات أألم-ن-ية
وألقتصسادية.

لنÎنت
بهدف التصضدي لدعاية التنظيمات الدموية ع Èا أ
وأوكلت مهمة تسسي Òهذأ أŸركز أ÷ديد إأ ¤ميكايل دي
لومبك ،Úوهو كاتب ألدولة أŸسساعد للدفاع أŸكلف منذ
 2013بالعمليات أÿاصسة وألنزأعات ضسعيفة ألشسدة.
وسس -ب -ق Ÿي -ك -اي -ل دي ل -وم -ب -ك Úوأن أشس-رف ع-ل-ى ك-اف-ة
ألعمليات أÿاصسة لوزأرة ألدفاع أألمريكية (ألبانتاغون) Ãا
ف -ي -ه -ا م -ك -اف -ح -ة أإلره -اب وم-ك-اف-ح-ة أıدرأت وتسس-يÒ
عمليات أإلنقاذ أإلنسسانية ‘ حالة ألكوأرث.
وكلف بإاعدأد أسسÎأتيجية تشسدد على ألتصسال ‘ ›ال
مكافحة أإلرهاب موجهة للخارج من خÓل أللجوء إأ¤
شسركاء دولي Úذوي مصسدأقية وخÈة ‘ هذأ أÛال.
ك-م-ا سس-يسس-ه-ر ع-ل-ى –دي-د ن-ق-ائصش ألتصس-ال أ◊ك-وم-ي
أألمريكي ‘ هذأ أÛال وتعزيز ألنجاحات ألتي يحققها
أل -ت-ح-ال-ف أل-دو‹ ب-ق-ي-ادة أل-ولي-ات أŸت-ح-دة ضس-د ت-ن-ظ-ي-م
““دأعشش““ أإلرهابي.
وسسيتخذ أŸركز كتابة ألدولة مقرأ له ،حيث سسيسسهر
على تسسيÒه خÈأء من ألقطاع أÿاصش ،إأ ¤جانب وكالت
حكومية أمريكية مكلفة باألمن وحماية مصسالح ألوليات
أŸتحدة.

ألعدد

16924

لرهابية““ واŸفاوضض ÚاŸعارضضÚ
اشضÎطت قائمة ““التنظيمات ا إ

›لسس األمن ومنظمة التعاون اإلسصÓمي
يدعوان لتنفيذ التفاق السصياسصي

ت -ب -ن -ى ف -رع ت -ن -ظ -ي-م ““ال-دول-ة
لرهابي ‘ ليبيا‘ ،
لسضÓمية““ ا إ
ا إ
بيان أاوردته على مواقع التواصضل
الج - -ت- -م- -اع- -ي ع- -ل- -ى النÎنت،
ال -ت-ف-ج Òالن-ت-ح-اري ال-ذي أاوق-ع
سضتة قتلى ‘ مدينة رأاسش لنوف
النفطية ‘ شضرق ليبيا اÿميسش.
ك- -م- -ا ت- -ب- -ن- -ى ت -ف -ج Òالشض -اح -ن -ة
اŸفخخة الذي أاوقع أاك Ìمن 5٠
ق- - -ت- - -ي Ó- - -اÿم- - -يسش ‘ ،م- - -رك- - -ز
ل- -ت- -دريب الشض- -رط- -ة ‘ م- -دي- -ن -ة
زل -ي Ïع -ل-ى ب-ع-د  ١٧٠ك-ل-م شضرق
طرابلسش.
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أاّك -د ن -ائب رئ-يسش ›لسش ال-وزراء
وزي- - - - - -ر اÿارج - - - - -ي - - - - -ة واŸغÎبÚ
السضوري ،وليد اŸعلم ،أامسش مشضاركة
بÓده ‘ اجتماعات جنيف ‘ اŸوعد
اŸقÎح.
وذكرت وكالة أألنباء ألسسورية ““سسانا““ أن
أŸع -ل -م أسس-ت-ق-ب-ل أمسش أŸب-ع-وث أÿاصش
 ·ÓأŸتحدة أإ ¤سسوريا
Óم Úألعام ل أ
ل أ
سس-ت-ي-ف-ان دي م-يسس-ت-ورأ وأل-وف-د أŸرأف-ق،
وقالت أن دي ميسستورأ قدم خÓل أللقاء
Óزمة
عرضسا حول جهود أ◊ل ألسسياسسي ل أ
‘ سس- -وري -ة وم -ت -اب -ع -ة ﬁادث -ات ف -ي -ي -ن -ا
وق - -رأرأت ›لسش أألم - -ن أألخÒة ب- -ه- -ذأ
ألصسدد وألتحركات لعقد جولة ﬁادثات
ب Úأ◊كومة ألسسورية وأŸعارضسة أوأخر
شسهر جانفي أ÷اري.
ومن جهته شسّدد أŸعلم على ““أهمية
أحÎأم قرأرأت ›لسش أألمن وخصسوصسا
أŸع -ن -ي -ة Ãك-اف-ح-ة أإلره-اب““ م-ؤوك-دأ أن
““جهود أ◊ل ألسسياسسي وقرأرأت ›لسش
أألم- -ن أألخÒة ب- -ه -ذأ ألصس -دد م -رت -ب -ط -ة
بصسدقية جهود مكافحة أإلرهاب““.
وجدد تأاكيد أŸوقف ألسسوري أŸتمثل
Ãوأصس -ل -ة أل-ت-ع-اون م-ع أŸب-ع-وث أÿاصش
 ·ÓأŸت-ح-دة ‘ سس-ع-ي-ه
Óم Úأل -ع -ام ل -أ
ل -أ
Ÿك - -اف- -ح- -ة أإلره- -اب ،ودف- -ع أ◊وأر بÚ
ألسسوري.Ú
وأضس -اف أŸع -ل -م أن ““سس -وري-ا مسس-ت-ع-دة
ل -ل -مشس -ارك -ة ‘ أج -ت -م -اع -ات ج -ن -ي -ف ‘
أŸوعد أŸقÎح““.
ووصس- -ل أŸب- -ع- -وث أأل‡ي إأ ¤سس -وري -ا
سستيفان دي ميسستورأ إأ ¤دمشسق أ÷معة
‘ سسياق جولة باŸنطقة للبحث بشسأان

أللقاء ألسسوري  -ألسسوري أŸقرر عقده
‘ جنيف ألشسهر أ÷اري.
يشسار أإ ¤أن ›لسش أألمن ألدو‹ قد
تبنى ‘ ألثامن عشسر من شسهر ديسسمÈ
أŸاضس -ي أل -ق -رأر رق-م  2254ب-ع-د توأفق
روسسي  -أمريكي وهو يدعو إأ ¤إأطÓق
ع -م-ل-ي-ة سس-ي-اسس-ي-ة ◊ل أألزم-ة ‘ سس-وري-ة
بأايدي ألسسوري Úأنفسسهم.
هذأ وشسددت أ◊كومة ألسسورية على
ضس -رورة أ◊صس -ول ع -ل -ى ق -ائ -م-ة ب-أاسس-م-اء
شسخصسيات أŸعارضسة ألتي سستشسارك ‘
أجتماعات جنيف ،وأكدت على أ◊اجة
ألن –صسل على قائمة با÷ماعات ألتي
سستصسنف على أنها إأرهابية.
وت-دع-و خ-ط-ة ألأ· أŸت-ح-دة أل-رأم-ي-ة
لوقف أألزمة ألدموية ألتي دخلت عامها
أÿامسش ‘ سسوريا إأ– ¤ديد أي من
أ÷م-اع-ات أإلره-اب-ي-ة ق-د يسس-ت-م-ر قتالها
رغم وقف إأطÓق ألنار ‘ نهاية أألمر
وهذه ألنقطة من أصسعب ألقضسايا ألتي
ي-وأج-ه-ه-ا أل-دب-ل-وم-اسسيون ألذين يحاولون
أإنهاء ألصسرأع.

باسضتئنافها ا◊ملة الدعائية ضضّدها

بيونغ يانغ تتهم سصيول بدفع
شصبه ا÷زيرة الكورية إا ¤حافة ا◊رب
أاكدت كوريا الشضمالية أان ا◊ملة
ال- -دع- -ائ- -ي- -ة ال- -ت- -ي تشضّ- -ن- -ه -ا ك -وري -ا
ا÷ن-وب-ي-ة ع Èا◊دود ““ت-دف-ع شض-به
ا÷زي- - -رة ال- - -ك- - -وري- - -ة إا ¤ح- - -اف - -ة
ا◊رب““.
وذكرت هيئة أإلذأعة ألÈيطانية (بي
ب- -ي سس- -ي) أن ه- -ذأ أول رد ف -ع -ل رسس -م -ي
ل-ك-وري-ا ألشس-م-ال-ي-ة ع-ل-ى أل-دعاية ألصسوتية
ألتي تطلقها سسيول ع Èأ◊دود.
وكانت ألسسلطات ‘ كوريا أ÷نوبية قد
وج- -هت م- -كÈأت ألصس- -وت ن- -ح -و أرأضس -ي
كوريا ألشسمالية ‘ إأطار ردها على أإعÓن
كوريا ألشسمالية إأجرأء أختبار ناجح لقنبلة
ه-ي-دروج-ي-ن-ي-ة أألرب-ع-اء أŸاضس-ي .وب-دأت
سس-ي-ول ت-ذي-ع أل-دع-اي-ة أŸن-اهضس-ة ل-ك-وريا
ألشسمالية ع Èأ◊دود من  11موقعا مع
ت -ث -ب -يت ›م -وع -ة م -ن م -كÈأت ألصس -وت
ألضسخمة.
وي-تضس-م-ن أل-بث وف-ق-ا ل-ت-ق-ارير ،رسسائل
ضسد ألنظام ‘ كوريا ألشسمالية فضس Óعن

أغان وتوقعات ألطقسش وأخبار.
وخشس -ي -ة ق -ي -ام ك -وري -ا ألشس-م-ال-ي-ة بشسّ-ن
ضس -رب -ة تسس-ت-ه-دف م-كÈأت ألصس-وت ف-ق-د
نشس- -ر أ÷يشش أل- -ك- -وري أ÷ن- -وب- -ي ق- -وأت
عسس -ك -ري -ة ‘ أŸوأق-ع ألـ 11م-ع وضس-عهم
بحالة تأاهب قصسوى.
و“ت أإع -ادة تشس -غ -ي -ل أل -بث أل -دع-ائ-ي
أŸناهضش لكوريا ألشسمالية ‘ شسهر أوت
ع -ام  2015وذلك ل -ل -م -رة أألو ¤م -ن-ذ 11
عاما جّرأء تصساعد ألتوترأت إأل أنه ”
إأي -ق -اف -ه ‘ ألشس -ه -ر ن -فسس -ه ب -ع -د ت -وصس -ل
ألكوريت Úأإ ¤أتفاقية ‘  25أوت لنزع
فتيل ألتوتر.
وق -الت ك -وري -ا أ÷ن -وب -ي -ة إأن أل-ت-ج-رب-ة
ألنووية ألتي أجرتها كوريا ألشسمالية ““تعد
أن -ت -ه -اك -ا لت -ف-اق-ي-ة ي-وم  25أوت أل -ع -ام
أŸاضسي““ وألتي ” ألتوصسل إأليها عقب
ﬁادث -ات ك -وري -ة م -ارأط-ون-ي-ة ج-رت بÚ
ك -ب -ار أŸسس -تشس -اري -ن أل -عسس -ك -ري Úل -ق -ادة
ألدولت.Ú

شضركة توزيع الكهرباء والغاز للوسضط

société de Distribution de L’Electricité et du Gaz du centre

Avis de coupure

شش.ت.و
SDC

تعلم مديرية توزيع ألكهرباء وألغاز لبومردأسش زبائنها ألكرأم عن أنقطاع ‘
شسبكة الطاقة الغازية وذلك يوم ألثن ٢٠١٦ / ٠١ / ١١ Úأبتدءأ من ألسساعة
 12 : 00إأ ¤غاية أنتهاء أألشسغال وذلك بـ:
بلدية أاولد موسضى
الدافع :أشسغال ربط بالشسبكة ألغازية
للمزيد من أŸعلومات يرجى ألتقرب من مديرية ألتوزيع لبومردأسش
أو ألتصسال بنا على أألرقام ألتالية:
٧٩ ٤١ ٧٩ ٠٢٤
٩٣ ٤١ ٧٩ ٠٢٤
تعتذر مديرية ألتوزيع لبومردأسش من زبائنها ألكرأم عن أإلزعاج ألناجم عن
هذأ ألنقطاع.
الشضعب ٢٠١٦/٠١/١٠

ANEP 401178

اأ’حد  10جانفي  2016م
الموافق لـ  29ربيع اأ’ول 1437هـ

á°VÉjQ
يونسس (مهاجم إاتحاد الحراشس) لـ «الششعب»:

« أاتمن ـ ـ ـ ـى أان تجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
اإلدارة حـ Óللمشسأك ـل
الت ـ ـ ـ ـي نعـ ـ ـ ـ ـأني منهـ ـ ـ ـأ»
تأاهل فريق إاتحاد الحراشس إالى الدور ثمن النهائي من كأاسس
الجمهورية أامام فريق نادي إاتحاد الكرة الذي تنقل إالى العاصشمة من
’ضشرار وعند نهاية اللقاء ،اقتربنا من الÓعب
أاجل الدفاع وتقليل ا أ
المخضشرم «سشفيان يونسس» الذي أاكد لنا بأان الفريق حفظ درسس مباراة
’ول ،مؤوكدا بأان
مغنية جيدا ولعب وكأانه يواجه فريقا من القسشم ا أ
’مر لم يكن سشه Óأامام منافسس لعب بخششونة كبيرة ،وأاوضشح بأان هذا
ا أ
اللقاء سشيسشمح للفريق بالتحضشير في ظروف جيدة للقاء البطولة أامام
ششبيبة السشاورة ،كما تحدث عن المششاكل الداخلية التي يتخبط فيها
’فق في القريب العاجل ،في هذا
الفريق ،والتي تنبأا بأازمة تلوح في ا أ
الحوار :

حاوره :محمد فوزي بقاصص
«الشش - -عب» :ت - -أاه - -ل - -ت - -م إال- -ى ال- -دور
المقبل ،لكن دون إاقناع؟
سشفيان يونسس :صسحيح دون إاقناع ،أ’ن
المنافسس رفضس اللعب وتجمع بشسكل جيد
في الخلف ،كما أانه لعب بخشسونة كبيرة
ط-وال ال-م-ب-اراة ،وه-و م-ا أاع-اق ت-ح-رك-ات-نا
نوعا ما فوق أارضسية الميدان ،لكن الحمد
لله إاننا تمكنا من فتح باب التسسجيل في
ال -م-رح-ل-ة اأ’ول-ى م-ن ك-رة ث-اب-ت-ة أاسس-ك-ن-ه-ا
الÓعب «مزيان» برأاسسية ،وبالمناسسبة أانا
جد سسعيد لعودته للتسسجيل بعدما أاثر عليه
صسيامه عن التهديف وأادخله في دائرة
الشسك ،وهذا الهدف سسيحرره قبل العودة

إالى أاجواء المنافسسة الرسسمية في البطولة،
المهم وفي المرحلة الثانية عرفنا كيف
نضس -ي -ف ال -ه -دف ال -ث -ان -ي وه-دف ال-ف-وز،
والحمد لله اآ’ن نحن في الدور ثمن
النهائي من منافسسة كأاسس الجمهورية ،وهو
ما سسيجعلنا نح ّضسر براحة كبيرة وبجدية
قبل المباراة القادمة من المحترف اأ’ول،
أامام فريق شسبيبة السساورة.
^ بعد هذا التأاهل لسشتم إا’ على
بعد أاربع مباريات عن النهائي ،هل
تسشتهدفون التتويج بالكأاسس؟
^^ الكأاسس ’ تسستهدف ،بل تلعب إالى
غاية اإ’قصساء أاو التتويج بها ’ ،يمكنني أان
أاقول أانها أاصسبحت هدفا لنا ،سسنعمل على
الذهاب إالى أابعد نقطة ممكنة في هذه
ال -م -ن -افسس -ة ال -ت -ي ي -عشس -ق -ه -ا ال -ج -م -ه -ور

ال -ج -زائ -ري ك -ك -ل ،وإاذا ح -ال -ف -ن -ا ال -ح-ظ
وأانصس-ف-ت-ن-ا ال-ق-رع-ة ق-د ن-ت-م-كن من إاهداء
ه -ذا ال -ل -قب ال -ذي ي -ن -ت -ظ -ره ك -ل عشس -اق
الصسفراء ،لكن يجب أان نعمل بجدية كبيرة
لبلوغ ذلك.
^ ت -واج-ه-ون شش-ب-ي-ب-ة السش-اورة ف-ي
ال- -ب- -ط- -ول- -ة ال- -ت- -ي ’ ت -خسش -ر ع -ل -ى
ميدانها؟
^^ سسنواجه فريقا قويا ومنظما ،لكن
هذا اأ’مر ’ يخيفنا ،أ’ننا سسنواجه فريقا
يلعب كرة القدم جيدا ،وهو ما سسيجعلنا
نشساهد مباراة كبيرة يسستمتع بها جمهور
الفريقين ،وأاتمنى أان نتمكن من العودة
على اأ’قل بتعادل من بشسار ،كي ’ يبتعد
علينا كثيرا أاصسحاب المقدمة.
^ ه-ن-اك مشش-اك-ل داخ-ل-ي-ة ك-ب-ي-رة
داخ- -ل ال- -ف- -ري- -ق ،ه- -ل ي- -م -ك -نك أان
تحّدثنا عنها؟

اسشتعدادا لمرحلة العودة من البطولة

شسب ـ ـأب قسسنطين ـ ـة ينهي الي ـ ـوم تربصس ـ ـه اإلعـ ـ ـدادي
يختتم ،اليوم ،فريق ششباب
قسشنطينة معسشكره التحضشيري
الخاصس بمباريات مرحلة
العودة من الموسشم الكروي
الحالي ،بعد العمل الذي دام
’كثر من أاسشبوع بسشطيف،
أ
بهدف تحقيق نتائج إايجابية
تسشمح لهم بالعودة إالى الواجهة
من جديد.

نبيلة بوقرين

ج -رى ال -ت-ربصس ال-ذي ب-رم-ج-ه ال-ط-اق-م
الفني على رأاسس فريق شسباب قسسنطينة
بعاصسمة الهضساب العليا في ظروف عادية
وهادئة بعيدا عن أاعين الجميع من أاجل
التركيز على العمل بهدف ضسمان تحضسير
جيد لمرحلة العودة من المنافسسة الخاصسة
بالرابطة المحترفة اأ’ولى.
يأاتي ذلك بهدف تصسحيح اأ’خطاء التي
ت-م تسس-ج-ي-ل-ه-ا ف-ي ال-ل-ق-اءات ال-ماضسية من
أاجل تحقيق تحسسين النتائج والعودة إالى
سسكة ا’نتصسارات من جديد قبل فوات
اأ’وان لتفادي شسبح السسقوط للقسسم الثاني،
بعد ا’نطÓقة السسيئة التي طالت النادي
ال-قسس-ن-ط-ي-ن-ي ،ف-ي ب-داي-ة ال-م-وسس-م ،والتي
جعلته يتواجد في مركز غير مريح.
شسهد الفريق فترة فراغ كبيرة جعلته يفقد
ع-ددا ك-ب-ي-را م-ن ال-ن-ق-اط ف-ي ال-م-ب-اري-ات
الماضسية والتي عّقدت من مأاموريته فيما
بعد وأاثرت على الجانب المعنوي لÓعبين
بشس -ك -ل واضس -ح ،أ’ن-ه-م فشس-ل-وا ف-ي ت-دارك
الوضسع رغم عودة ا’سستقرار من جديد و
لم تتحسسن اأ’مور رغم تغيير المدرب.
وبالتالي ،فإان القائمين على فريق شسباب
قسسنطينة قّرروا إاعادة النظر في الوضسع
بصسفة جذرية من أاجل معرفة النقاط التي
أادت ب -ال -وصس -ول إال -ى ه -ذا ال -وضس-ع ،أ’ن-ه-م
يحتلون المركز الـ  13بمجموع  16نقطة

فقط من جملة  15مواجهة ،لعبها الفريق،
وهذا ما يدق ناقوسس الخطر من أاجل
البحث عن الحلول المناسسبة قبل انطÓق
مباريات مرحلة العودة ،من خÓل برمجة
التربصس الشستوي بسسطيف لتفادي الضسغط
والتركيز على التحضسيرات فقط بما أانهم
غ-ي-ر م-ع-ن-ي-ي-ن ب-م-باريات كأاسس الجمهورية
بعدما خرج من الدور اأ’ول.
Óشسارة ،فإان المأامورية لن تكون سسهلة
ول إ
أامامهم ،ولهذا فإان الفريق مطالب بكسسب
ع -دد م -ن ال -ن-ق-اط م-ن أاج-ل ال-خ-روج م-ن
دائرة الخطر ،منذ البداية ،بالنظر إالى
المنافسسة التي سستكون كبيرة والصسراع على
النقاط بين الفرق سسواء التي تلعب على
المراكز اأ’ولى أاو لضسمان البقاء ولكنه ’
يوجد حل آاخر سسوى التفكير بمصسلحة
الشسباب بالدرجة اأ’ولى.

مششاريع كبيرة تنتظر
الفريق
كشسف مجلسس إادارة نادي شسباب قسسنطينة

في بيان له أانه تم إاعداد مشسروع فتح رفع
رأاسس مال الشسركة الرياضسية للفريق الذي
ينشسط في القسسم المحترف اأ’ول يأاتي
ذلك من أاجل مواجهة التحديات الجديدة
ف -ي ال -مسس -ت -ق-ب-ل ،ول-ه-ذا ت-م اإ’عÓ-ن ع-ن
ال -مشس -ارك -ة ال -ف -ع -ل-ي-ة ل-ك-ل م-ن ال-مسس-اه-م
ال -رئ -يسس-ي م-ج-م-ع «ت-اسس-ي-ل-ي» وال-مسس-اه-م
صساحب اأ’قلية في الشسركة عبد السسÓم
شسني ،تحسسبا لعقد الجمعية العامة في
شسهر فيفري المقبل.
وكان مجلسس اإ’دارة برئاسسة لزهر بوديدة
قد اجتمع ،في نهاية اأ’سسبوع الماضسي،
أاي -ن ن -اقشس -وا خ Ó-ل -ه حصس -ي-ل-ة ع-ام 2015
ووضسعوا المخطط المالي الخاصس بالعام
الجاري والذي يتركز أاسساسسا على التنمية،
حسسبما يتماشسى مع الواقع الرياضسي ،وفي
م -ق -دم -ت -ه-ا دع-م ال-تشس-ك-ي-ل-ة ف-ي ال-ق-ريب
العاجل من خÓل اسستقدام بعضس العناصسر
لتدعيم النادي من أاجل الخروج من شسبح
السسقوط ،كما أاعطى الرجل اأ’ول على
رأاسس الشسباب أاوامر إ’نجاز مركز تكوين
وتطوير وإاعادة تنظيم اإ’دارة ،قبل نهاية
شسهر مارسس القادم.

البطولة الوطنية لكرة السشلة على الكراسشي المتحركة

ن ـ ـ ـ ـأدي ورقلـ ـ ـ ـة يت ـ ـ ـ ـّوج بلقـ ـ ـ ـب ال ـ ـ ـدورة الثأني ـ ـ ـ ـة

سسيطر نادي ورقلة على منافسسات الدورة الثانية للبطولة الوطنية
لكرة السسلة على الكراسسي المتحركة أاكابر سسيدات التي أاقيمت،
ي -وم-ي ال-ج-م-ع-ة والسس-بت ،ب-قصس-ر ال-ري-اضس-ات «ح-م-و ب-وت-ل-ي-ل-يسس»
بوهران.
وع -رفت ه-ذه ال-دورة ال-م-ن-ظ-م-ة م-ن ط-رف ال-راب-ط-ة ال-وه-ران-ي-ة
ل -ري -اضس -ة ذوي ا’ح-ت-ي-اج-ات ال-خ-اصس-ة ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ا’ت-ح-ادي-ة
الجزائرية لرياضسة ذوي ا’حتياجات الخاصسة مشساركة سسبعة فرق،
ويتعلق اأ’مر بكل من نادي نور العلمة والحضسنة المسسيلة والتحدي
البليدة وانتصسار بشسار وخلود سسعيدة وابتسسامة وهران.
ويتضسمن برنامج هذه البطولة الوطنية ،اجراء خمسس دوارت
يتأاهل من خÓلها اأ’ربعة اأ’وائل الى دورة اللقب من أاجل تحديد
بطل الموسسم الرياضسي  .2016-2015وسستقام الدورة الثالثة من
هذه المنافسسة ،شسهر مارسس المقبل ،بمدينة المسسيلة في حين
سستجرى الدورات الرابعة والخامسسة بكل من بشسار وورقلة.

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

وفيما يلي نتائج مباريات هذه
الدورة الثانية بوهران:

ابتسشامة وهران  -نور العلمة25 - 27...........
خلود سشعيدة  -انتصشار بششار00 - 60............
نادي ورقلة  -التحدي البليدة00 - 44..........
الحضشنة المسشيلة  -انتصشار بششار18 - 04.........
خلود سشعيدة  -نادي ورقلة54 - 50.............
ابتسشامة وهران  -الحضشنة المسشيلة00 - 44......
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^^ صس -ح-ي-ح ،ه-ن-اك ال-ع-دي-د م-ن اأ’م-ور
داخل الفريق والوضسعية أاصسبحت ’ تطاق
داخل المجموعة ،أ’ن الÓعبين أاصسبحوا
ي -ل -ع -ب-ون سس-وى م-ن أاج-ل إاسس-ع-اد اأ’نصس-ار،
وتلبية لرغبة الطاقم الفني الذي نحترمه
Óدارة من
كثيرا ،أ’ن كل التشسكيلة تدين ل إ
شسهرين إالى غاية أاربعة أاشسهر ،ولم نقم
بشسيء في انتظار تجسسيد الوعود ،كما أاننا
لم نتلق منح ا’نتصسارات والتعاد’ت خارج
الديار ،واآ’ن اأ’نصسار شسعروا بذلك وبدأاوا
ينزعجون من الوضسعية الحالية ما جعل
اأ’خ- -ب- -ار ت- -تسس- -رب إال -ى الشس -ارع ،ك -م -ا أان
ال -مسس -ؤوول -ي -ن أاصس-ب-ح-وا ’ ي-ت-ن-ق-ل-ون ح-ت-ى
ل -مشس -اه-دة م-ب-اري-ات ال-ف-ري-ق ،وأاصس-ب-ح-ن-ا
نتسساءل إالى من ومع من نتحدث ،نتمنى أان
تحل وضسعيتنا في القريب العاجل ،أ’نها
تؤوثر بشسكل أاو بآاخر على الÓعبين ،وأاتمنى
أانها لن تؤوثر على نتائجنا.

’ربعاء
أامل ا أ

المهأجم غيسسÓن مطلوب
من  ٠٤أاندية فرنسسية
بات المهاجم ا’يفواري
لنادي أامل ا’ربعاء (الرابطة
ا’ولى لكرة القدم) ،غيسشÓن
غيسشان ،مطلوبا من أاربعة
اندية من القسشم الثاني
الفرنسشي ،بحسشب ما أاورده،
أامسس السشبت ،الموقع
المختصس «فوت ميركاتو».
وأاوضشح وكيل الÓعب للموقع
الرياضشي المختصس بأان أاربعة
أاندية طلبت معلومات عن
الÓعب «ما يششير الى احتمال
عودة غيسشÓن الى البطولة
الفرنسشية».
ومعلوم ان المهاجم
ا’يفواري سشبق له وان
تقمصس أالوان نادي تور
الفرنسشي (الرابطة الثانية)
با’ضشافة الى النادي
ا’حتياطي لنانت قبل ان
يخوضس تجربة مع نادي
بادو(ايطاليا).
بالمقابل ،أاششار وكيل الÓعب
أان هذا ا’خير «’ يسشتهويه
مواصشلة مسشيرته الكروية في
القارة ا’فريقية أاو في تركيا
أاو حتى في دول الخليج»
بحسشب المصشدر نفسشه.
وتأالق غيسشÓن ( 23سشنة)،
المكون في نادي نانت ،خÓل
مرحلة الذهاب من الرابطة
ا’ولى مع أامل ا’ربعاء
مسشج 8 Óأاهداف ،مناصشفة مع
الÓعب الليبي محمد زعبية
مع مولودية وهران ،بنفسس
رصشيد ا’هداف مع ناديه
مولودية وهران.
وسشبق لÓعب وأان عبر عن
رغبته في العودة الى
البطولة الفرنسشية في حوار
لموقع «فوت ميركاتو» أايضشا.
وقال غيسشÓن «صشحيح أان
اللعب في ايطاليا أاو انجلترا
يسشتهويني ،لكني أارغب في
العودة الى الرابطة ا’ولى
’ثبات قدراتي
الفرنسشية إ
وأابرهن بأانهم أاخطاؤوا في
حقي عندما سشّرحوني .أاطمح
الى نيل فرصشة أاخرى لكن
يلزمني مواصشلة تسشجيل
ا’هداف والعمل أاكثر».
ويرتبط غيسشÓن بعقد مع
أامل ا’ربعاء الى غاية 2017
بعد التحاقه بالبطولة
الوطنية في عام .2014

العدد
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تأهل الوفأق« ،النصسرية» و»الموب»… وإاقصسأء شسبأب بلوزداد واتحأد البليدة

تأاهلت أاندية وفاق سشطيف ،نصشر
حسش- - -ي- - -ن داي وح- - -ام- - -ل ال- - -ل - -قب
م-ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة ،إال-ى ث-م-ن نهائي
كأاسس الجمهورية إاضشافة إالى سشريع
غ-ل-ي-زان ،ف-ي-م-ا واصش-ل أامل غريسس
ال -م-غ-ام-رة ب-ع-د إاقصش-ائ-ه ل-ج-م-ع-ي-ة
وهران.

عمار حميسسي
تصسوير  :محمد آيت قاسسي

حسسم نصسر حسسين داي مواجهة شسبيبة
السساورة لصسالحه بركÓت الجزاء ،بعد
ان -ت -ه -اء ال -وق-ت-ي-ن ال-رسس-م-ي واإ’ضس-اف-ي
بالتعادل السسلبي في مباراة كانت بعيدة
ع -ن ال -ت -ط -ل -ع -ات م -ن ح-يث ال-مسس-ت-وى
الفني.
أامل اأ’ربعاء ورغم كثرة مشساكله واأ’زمة التي يمّر بها ،إا’
أان-ه ت-م-ك-ن م-ن ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-أاه-ل ب-أاق-ل ف-ارق أام-ام شس-ب-اب
تيسسمسسيلت بهدف غيز’ن الوحيد.
مولودية بجاية نجت هي اأ’خرى من شسبح اإ’قصساء على
يد شسباب جيجل ،بعدما انتهى الوقت اأ’صسلي بالتعادل
السسلبي والشسوطان اإ’ضسافيان بالتعادل هدف في كل
شسبكة ،اأ’ول كان من ندوي «للموب» والتعديل من زين
«ل -ل-ج-ي-اسس-دي» ،ل-ك-ن ال-خ-ب-رة خ-انت ’ع-ب-ي ج-ي-ج-ل ف-ي
ركÓت الترجيح والحارسس رحماني صسنع الفارق بتصسديه
لثÓث ركÓت كاملة مهديا التأاهل للموب ومواصس Óحملة
الدفاع عن لقبه.
دفاع تاجنانت نجا بأاعجوبة من اإ’قصساء أامام نادي وادي
السسمار في اللقاء الذي كانت ركÓت الترجيح الفيصسل
فيه وكاد زمÓء سسعيود أان يخرجوا من هذا الدور لو’
تأالق حارسس تاجنانت مانحا التأاهل للدفاع إالى الدور
القادم.
سس -ري -ع غ -ل -ي -زان ت -أاه-ل ب-ف-وزه خ-ارج ال-دي-ار ع-ل-ى وف-اق
الدحموني بهدف دون رد.
وضسرب نادي بارادو بقوة خارج الديار بثÓثة مقابل ’
شسيء ،فيما تأاهل أاصسغر فريق في الكأاسس رائد عين
الدفلى من القسسم الجهوي ،بتفوقه على شسباب أاو’د
جÓل بـ 4مقابل .2

أاما شسلغوم العيد فأازاح وفاق القل وعين مليلة أاقصسي أامام
اتحاد مغنية.
النتائج
سسريع عين الدفلى  -4شسباب أاو’د جÓل ( 2بعد الوقت
اإ’ضسافي)
هÓل شسلغوم العيد  -1وفاق القل 0
مولودية بجاية  -1شسبيبة جيجل ( 1تأاهل مولودية بجاية
بركÓت الترجيح )1-3
وفاق سسطيف  -2شسباب بلوزداد ( 1بعد الوقت اإ’ضسافي)
جمعية وهران  -0أامل غريسس ( 0تأاهل غريسس بركÓت
الترجيح )4 - 2
جمعية عين مليلة  -0جمعية مغنية 1
وفاق الدحموني  -0سسريع غليزان 1
نادي وادي السسمار  -1دفاع تاجنانت ( 1تأاهل تاجنانت
بركÓت الترجيح )4 - 1
شسباب بني ثور  -0نادي بارادو 3
ات-ح-اد ت-بسس-ة  -1ات -ح-اد ال-ب-ل-ي-دة ( 1ت-أاه-ل ات-ح-اد تبسسة
بركÓت الترجيح )7 - 8
أامل اأ’ربعاء  -1اتحاد تيسسمسسيلت 0
نصسر حسسين داي  -0شسبيبة السساورة ( 0تأاهل نصسر حسسين
داي بركÓت الترجيح .)3-4

المهرجان الوطني للعدو الريفي:

سسيطرة كأملة للمنتخب الوطني العسسكري
سس -ي -ط -ر ع-داوؤو ال-م-ن-ت-خب
ال-وط-ن-ي ال-عسسكري باعتÓئهم
المراكز الثÓثة ا’أولى لمنصسة
ال- -ت- -ت- -وي -ج ،ع -ل -ى م -ن -افسس -ات
ال -م -ه -رج -ان ال -وط -ن -ي ل-ل-ع-دو
ال -ري -ف -ي ،ال -ت -ي ج -رت صس-ب-اح
اأمسس السس -بت ب -غ-اب-ة ب-وشس-اوي
(ال- -ج- -زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة) ،ف -ي
الوقت الذي فازت فيه سسعاد
اآيت سس- -ال- -م (اأول- -م- -ب- -يك ب- -رج
ب-وع-ري-ري-ج) ب-ك-ل سس-ه-ولة لدى
السسيدات.
وكان رابح خواصس ا’أول من
ق- -ط- -ع خ- -ط ال- -وصس- -ول ع- -ن -د

ا’أك-اب-ر م-ت-ب-وع-ا ب-زم-ي-ل-يه من
ال-م-ن-ت-خب ال-وطني العسسكري،
اأحمد دالي (الثاني) ومنصسور
هروي (الثالث).
ل -دى السس -ي -دات ،اأن-هت سس-ع-اد
اآيت سس - -ال - -م سس- -ب- -اق  5000م
ب- -راح- -ة ،ح- -يث وصس- -لت خ -ط
الوصسول قبل رياضسيي جمعية
الحماية المدنية وتفوقت على
ريهام سسناني (الثانية) وخيرة
بن مديوني (ثالثة).
وب -ا’إضس -اف -ة اإل -ى ال-م-رت-ب-ت-ي-ن
ال-ث-ان-ي-ة وال-ث-ال-ث-ة ال-لتين عادتا
لجمعية الحماية المدنية ،فان

ال - -ن- -ادي حصس- -ل اأيضس- -ا ع- -ل- -ى
ال-م-رك-ز ال-راب-ع ،ب-فضس-ل سس-ارة
بوزية ،في الوقت الذي اكتفت
ف -ي -ه ج -م -ع-ي-ة ا’أم-ن ال-وط-ن-ي
ب- -ال- -رت- -ب- -ة السس -ادسس -ة ب -فضس -ل
العداءة مريم حراك.
واغ - -ت - -ن - -مت راب - -ط - -ة و’ي - -ة
ال - -ج- -زائ- -ر ’أل- -ع- -اب ال- -ق- -وى،
ب-رع-اي-ة ا’ت-ح-ادي-ة الجزائرية
ل- -ه- -ذه ال- -ري- -اضس- -ة ،ال -ف -رصس -ة
لتنظيم البطولة الو’ئية للعدو
ال- -ري- -ف- -ي ،ف- -ئ- -ات :م- -دارسس،
اأصس - -اغ - -ر ،ك - -ت - -اك - -يت (ذك- -ور
واناث).

’ثبات براءته
’مل إ
صشا من ا أ
يملك بصشي ً

بÓتيني يسستأنف غدا قرار ايقأفه عن ممأرسسة أاي نشسأط ريأضسي

كششف محامي رئيسس
’وروبي لكرة
ا’تحاد ا أ
القدم الفرنسشي ميششال
بÓتيني أان موكله
’ثنين،
سشيسشتأانف ،غدا ا إ
قرار ايقافه عن ممارسشة
أاي نششاط كروي لمدة
ثماني سشنوات.
وق -ال ال -م-ح-ام-ي ت-ي-ب-و ال-يسس:
«نؤوكد تلقينا أاسسباب العقوبة.
سس-ن-درسس-ه-ا ون-ح-ل-ل-ه-ا وسسنقدم
طلب ا’سستئناف ،اإ’ثنين ،أامام
ل -ج -ن -ة ا’سس -ت -ئ -ن -اف» .وي -أات-ي
تصسريح محامي بÓتر بعد أان
سسلمت غرفة الحكم في اللجنة
المسستقلة للفيفا حيثيات قرار
ا’يقاف ،السسبت ،إالى بÓتيني
وإالى الرئيسس الموقوف للفيفا
السس- -ويسس- -ري ج -وزي -ف ب Ó-ت -ر
الذي لقي العقوبة ذاتها .وفي
حال رفضس الطعن أامام لجنة
ا’سس - -ت - -ئ- -ن- -اف ،ف- -إان- -ه ي- -ح- -ق
لبÓتيني ا’سستئناف أامام لجنة

ال -ت -ح -ك-ي-م ال-ري-اضس-ي( ك-اسس).
وك -انت ال-ه-ي-ئ-ة ال-قضس-ائ-ي-ة ف-ي
الفيفا أاوقفت في  21ديسسمبر
الماضسي بÓتر وبÓتيني ثماني
سسنوات عن ممارسسة أاي نشساط
يتعلق بكرة القدم بسسبب سسوء
اسستعمال منصسبيهما في قضسية
«دف -ع -ة غ -ي -ر شس-رع-ي-ة» ل-م-ب-ل-غ
مليوني دو’ر تلقاها الفرنسسي
من الفيفا في عام  2011عن

ع- -م- -ل اسس -تشس -اري ل -مصس -ل -ح -ة
الفيفا بين  1999و.2002
ولم ينشسر الفيفا تفاصسيل قرار
ا’يقاف .وسس- -ب -ق أان أاوق -فت
ل-ج-ن-ة اأ’خÓ-ق ال-ت-اب-ع-ة للفيفا
بÓتيني وبÓتر في السسابع من
أاك-ت-وب-ر ال-م-اضس-ي عن ممارسسة
جميع اأ’نشسطة الكروية لمدة
 90ي -وم ً-ا ف -ي اط -ار ال-قضس-ي-ة
نفسسها.

تصشفيات أاولمبياد  2016للكرة الطائرة

الجزائر تفوز على منتخب الكأميرون

فاز المنتخب الجزائري للكرة الطائرة أامام نظيره الكاميروني ( ) 0- 3في اطار اليوم الثاني للتصسفيات اإ’فريقية لكرة
الطائرة المؤوهلة لÓلعاب ا’ولمبية ريو  2016التي تجري وقائعها بالعاصسمة الكونغولية برازافيل ( 14-7جانفي).
وحقق المنتخب الجزائري فوزه الثاني على التوالي حيث جاءت ا’شسواط الثÓثة كاآ’تي 17-25 :و 13-25و .16-25
وتشسارك في الدورة التأاهيلية سسبعة منتخبات إافريقية فقط تم تقسسيمها على مجموعتين ،حيث تضسم المجموعة اأ’ولى:
ت-ونسس ومصس-ر وال-ك-ون-غ-و ف-ي-م-ا تضس-م ال-م-ج-م-وع-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن-ت-خ-ب-ات ال-ج-زائ-ر وال-ك-امرون ونيجيريا وجمهورية الكونغو
الديمقراطية.
وعقب الجو’ت الثÓث يلعب الفريقان ا’و’ن عن كل مجموعة ،الدور نصسف النهائي ،يوم ا’ثنين  11جانفي ،بينما
يجري النهائي يوما بعده ( الثÓثاء  12جانفي).
ويتأاهل حامل لقب الدورة ،الى اولمبياد ريو البرازيلية ،بينما تمنح لصساحبي المركزين الثاني والثالث ،فرصسة اخرى
بمناسسبة دورة عالمية تأاهيلية.

áMGÎ°SG

أألحد ١٠جانفي  ٢٠١٦م
أŸوأفق لـ  ٢٩ربيع أألول  ١٤٣٧هـ

متاهـــــة
األرقــــام

الكلمــــات السسهميـــة
لعب ‘
سسريع غليزأن

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل ا¤
الدائرة السسوداء
’خرى شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٤١٠نقطة
وا’ “ر ‘ رقم واحد
ا’ مرة واحدة..
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الكلمات:

الفضسيلة ،الفرضس ،الفصسل ،الفندق ،الفهد ،الفجر،
الفرد،الفريق ،الفقيد ،فهم،الفراغ ،الفرح ،الفتنة،
الفاتيكان ،الفاجعة ،الفراشسة ،الفلفل ،الفتاة،
الفÎة ،فقر ،الفوضسى ،الفرنسسي ،الفاخرة ،فائزة،
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أفقيا  ) ١زين ألدين فرحاتŸ ،ع ،هر،
روسسيا ،ميÓف ،سسلم ،ليل‚ ،لسض ،عم،
جلد ،Ë ،دين ،كÓم ،نسس ،Òورود،Õ ،
ند ،نبيل ألكوكي ،بغدأد بو‚اح.
عموديا :زأر ،سسم ،Úبن ،يتوسسل ،مسض،
بغ ،أجلسض ،يد ،أليمن ،ألÈد ،أمل،‹،
دأم ،دع ،لع ،نو ،لب ،دميم ،كو ،نبيل ،كلو،
ن- -و› ،ل -د ،جك ،م -اه -ر ،أي -ن ..ح -رف،
أÛد.
الحل متاهة ا أ
’رقام
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اŸدينة التي يتنقل سسكانها
كليا بالقوارب هي :مدينة
البندقية ا’يطالية
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ا’سسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم اأ’ول
لرئيسس شسبيبة القبائل

ألسسم أألول دولة أوروبية
لهدأف شض .
ألسساورة

ـ

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

يخرب
عز

 ٢ـ  ٣ــ  ٤ـ

الكلمــات السسريــة

نصسف
أغرب

للنفي

طبيب فريق
تاجنانت

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

٢

حرف مكرر

مكمل

شسهر ميÓدي
سسقي

٥

للنصسب
جوهر

متشسابهة

٤

مدرب دفاع
تاجنانت

جماعة
رجاء
أسسم أشسارة

رقد
مصسور
مبعÌة

هذه ا’شسارة –توي
على دوائر مرقمة من ١
ا ٨ ¤و‘ نفسس الوقت
على حروف ﬂتلف
بحيث ان رمز ا’شسارة
يتكون من ›موعة أارقام
ترجمها ا ¤حروف ”
اجمع هذه ا◊روف
فتحصسل على اسسم .

٥٨٥

رقــــــــــم
سسئم

درجح

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السسر:

 info@ech-chaab..comألعدد
١٦٩٢٤ www.ech-chaab.com
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من أخطاء
كرة ألقدم
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أافقيا
 ) ١آأخر دأيات أ÷زأئر ،ثروة
 ) ٢صسحفية بالقسسم ألرياضسي بالتلفزة
 ) ٣سسقي ـ م ـ زهر.
 ) ٤للجزم ،يسسري ‘ ألعروق
من ألقارأت
 ) ٥عاصسمة أ◊مادي Úـ م ـ معلم
 ) ٦منام ،طري ،نصسف يوم
 ) ٧من أ◊وأسض
 ) ٨مسساعد أŸفتشض ألطاهر
 ) ٩حرف مكرر ،متشسابهان
دولة عربيجة
 ) ١٠أزهار ،ثلثا نيل
 ) ١١بسسط ،نوأكب

عموديا
‡ ) ١ث-ل-ة ج-زأئ-ري-ة ع-ي-نت سس-ي-ن-ات-ور Ãجلسض
أألمة
 ) ٢للتخي ، Òلقياسض أŸسسافة ،فك
 ) ٣يتبع ،أسس ،Òحب
 ) ٤سساخن ،مسسرف
 ) ٥شستم رقم ـ م ـ نؤورخ
 ) ٦يرقد ،يجمع ،أخفى
 ) ٧جمع ،حرف جر ،للجوأب
 ) ٨أجهزة للرقابة ،مرن
 ) ٩صسفرة ألبيضض ،طرق ،ثلثا نور
 ) ١٠متشسابهان ،أحرف مكررة ،فعل ماضسي
ناقصض
 ) ١١ألهضسبة ـ م ـ للجزم ،ظرف مكان ـ م ـ

الفجر06.28...............:
مواقيت الظهر12.55...............:
الصضÓة العصضر15.30...............:
المغرب17.4٩..............:
العشضـاء1٩.16................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  10ج-انفي  :1٩57الŸÈان ال-ف-رنسض-ي يصضدر
ق- -ان- -ون- -ا ي- -قضض- -ي ب- -فصض- -ل الصض- -ح- -راء ع -ن
ا÷زائر.
^  10جانفي  :1٩62اختتام اأشضغال اجتماع
ا◊ك -وم -ة اŸؤوق -ت -ة ل -ل -ج -م -ه-وري-ة ا÷زائ-ري-ة
اŸنعقد بتونسس والذي خصضصس للمسضائل اŸؤوجلة
‘ اŸفاوضضات ا÷زائرية الفرنسضية.

الطقسس المنتظر اليوم و الغد
عنابة
عنابة

تخرج دفعة جديدة من اÓŸزم Úاألوائل للشسرطة
«الشضعب»  -أادى الطلبة اÓŸزمون
’وائل للشضرطة ،الذين زاولوا تكوينا
ا أ
نظريا وتطبيقيا ،أامسسÃ ،جلسس قضضاء
البليدة ،اليم Úالقانونية ،بحضضور
إاطارات سضامية من اŸديرية العامة
Óمن الوطني وإاطارات من العدالة.
ل أ
وسسيعزز أافراد هذه الدفعة اŸتكونة من 617
م Ó-زم أاول ل -لشس -رط -ة (ذك -ور وإان -اث) ،ال-ع-م-ل
اŸيدا Êعلى مسستوى كافة مصسالح الشسرطة
اŸتواجدة ع ÈالÎاب الوطني.
اليم ÚاŸؤوداة تؤوهل اŸتخرج Úا÷دد ألداء
م -ه -ام -ه -م و‡ارسس-ة صسÓ-ح-ي-ات-ه-م بصس-ف-ت-ه-م
ضسباط الشسرطة القضسائية ،ملتزم ÚباحÎام
ال -ق -ان -ون والم -ت-ن-اع ع-ن اسس-ت-ع-م-ال ال-ق-وة إال
◊فظ األمن وحماية اŸواطن واŸمتلكات
وت -ع -د ال -ي -م Úال-ت-زام شس-رف واألسس-اسس ال-ذي
تقوم عليه أاخÓقيات رجل الشسرطة.
وحسسب نصس اŸادة  12من قانون اإلجراءات
ا÷زائ-ي-ة ا÷زائ-ري ،ف-إان الضس-ب-ط ال-قضس-ائ-ي
مكلف بالبحث والتحري عن ا÷رائم وجمع
األدل-ة وال-ب-حث ع-ن م-رت-ك-ب-ي-ه-ا ق-ب-ل أان ي-ف-تح
بشسأانها –قيق قضسائي.
وعليه ،فالدفعة اŸتخرجة سستعمل على توفÒ
األمن وا◊فاظ على النظام العام ‘ اÛتمع
وتدعيم صسفوف الضسبط القضسائي.

ق -ال األسس -ت-اذ حسس-ان ح-ل-وان ،ب-احث
ﬂتصس ‘ اللسسانيات الجتماعية ،إان
اŸن-اسس-ب-ات األم-ازي-غ-ي-ة ت-تعدى نطاقا
ج-غ-راف-ي-ا م-ع-ي-ن-ا وﬁددا ،م-بّ-ي-ن-ا أاّننا
كمجتمع ننتمي إا› ¤تمع متوسسطي
أاك ،Èوليسس مسستبعدا أان يكون هناك
ت -ب -ادل وق -واسس -م مشسÎك-ة ع-دي-دة بÚ
ال - -ع- -ادات وال- -ط- -ق- -وسس ‘ ال- -ي- -ون- -ان
وي -وغسس Ó-ف -ي -ا والشس-رق األوسس-ط وك-ل
ال - -دول ال- -ت- -ي ك- -انت –ت سس- -ي- -ط- -رة
إامÈاطورية روما.
وأاّكد الباحث ا÷زائري حسسان حلوان،
‘ ح- -ديث لـ «الشس- -عب» ع- -ل -ى ال -ب -ع -د
ال-ت-اري-خ-ي والج-ت-م-اع-ي لهذا ا◊دث

روراوة يؤوكــــــــــــــــد
‘ نــــدوة صضحفيــــــة:

حامد حمور
تصصوير :عباسس تيليوة

و‘ نفسس اإلطار ،ذكر رئيسس الفاف أانه مع
اسس-ت-ق-رار ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي للمنتخب الوطني
األول ،وب - -ال - -ت - -ا‹ اŸدرب ك - -ريسس - -ت - -ي - -ان
غ- -ورك- -وف ،ق- -ائ« :Ó- -اŸه- -م ه- -و –ق -ي -ق
األه -داف واŸت -م -ث -ل-ة ‘ ال-ت-أاه-ل إا ¤ك-أاسس
إافريقيا بانتظام والذهاب خÓلها إا ¤الدور
نصس -ف ال -ن -ه -ائ -ي ع-ل-ى األق-ل خ-ارج ال-دي-ار
وال-ت-أاه-ل ا ¤م-ون-دي-ال  .. 2018ف-ل-م أاف-ه-م
الن -ت -ق -ادات ال-ت-ي ط-الت ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي
بعدما انهزم ‘ مباراة ودية  ..كما أان أاحسسن
مثال على أانني أاحبذ السستقرار ‘ هذا
ا÷انب حدث مباشسرة بعد نهائيات كأاسس
اف-ري-ق-ي-ا ل-عام Ÿ 2013ا أاراد ال -ك -ل اق -ال -ة
ه -ال-ي-ل-وزي-تشس ،ال أان-ن-ي ج-ددت ال-ث-ق-ة ف-ي-ه
والنتائج يعرفها ا÷ميع بعد ذلك».
وأاقر روراوة أان الفاف بصسدد –ضس Òوثائق
 3لعب Úينشسطون ‘ أاوروبا ،من ضسمنهم بن
زي -ة وأاون -اسس ال -ذي -ن ب -ام -ك -ان -ه -م ت -دع -ي -م
«اÿضس -ر» مسس-ت-ق-ب ،Ó-م-ع ان-ت-ظ-ار م-واف-ق-ة
الناخب الوطني بالنسسبة لسستدعائهم ،كما

france prix 1

قامت بها مفارز ا÷يشس الوطني الشضعبي بكل من باتنة وع Úڤزام

ت ـ ـ ـدم ﬂ ٩ Òـ ـ ـ ـابئ واسسÎج ـ ـ ـ ـ ـاع أاسسلح ـ ـ ـ ـ ـة
ﬂتلف ـ ـ ـ ـ ـ ـة وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوقيف  ٦مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـربÚ

«الشضعب»  ‘ -إاطار ﬁاربة
اإلره - -اب“ ،ك - -نت م - -ف- -رزة
ل -ل -ج -يشس ال -وط -ن -ي الشس -ع-ب-ي
ت -اب -ع -ة ل -ل-ق-ط-اع ال-ع-م-ل-ي-ات-ي
ل- -ب- -ات -ن -ة ب -إاق -ل -ي -م ال -ن -اح -ي -ة
ال- -عسس- -ك -ري -ة اÿامسس -ة ،إاث -ر
ال -ق -ي-ام ب-ت-مشس-ي-ط بضس-واح-ي
بلدية رأاسس العيون ،يوم 08
ج -ان-ف-ي  ،2016م- - -ن كشس - -ف
وت -دم Òتسس -ع-ة (ﬂ )09اب -ئ
–ت - -وي ع - -ل- -ى خ- -مسس ()05
قنابل تقليدية و( )123طلقة
نارية وكمية من اŸتفجرات
وم- - -ع - -دات ت - -ف - -ج Òوم - -واد
غذائية وأالبسسة.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،و‘ إاط -ار
ح -م -اي -ة ا◊دود وم -ك -اف -ح-ة
ا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة ،أاوق -فت
مفارز بالقطاعات العملياتية

ل - - - -ت- - - -مÔاسست وع Úق- - - -زام
بالناحية العسسكرية السسادسسة،
‘ ع -م -ل -ي -ات ﬂت-ل-ف-ة)06( ،
مهرب Úو( )02مهاجرين غÒ
شس - -رع- -ي Úوضس- -ب- -طت ()350
ط-ل-ق-ة ن-اري-ة و( )05سسÓ-سس-ل
رشساشس  FMوسسيارة رباعية

ال -دف-ع و( )03أاج -ه -زة كشس -ف
عن اŸعادن وجرار Ãقطورة
ّﬁم - -ل - -ة Ãخ - -ت- -ل- -ف اŸواد
ال -غ -ذائ-ي-ة وم-ول-د ك-ه-رب-ائ-ي،
ب- -اإلضس -اف -ة إا ¤م -ب -ل -غ م -ا‹
ي- -ق- -در بـ( )1660000ف - - -رنك
إافريقي.

حجز  1كلغ من اıدرات و 340قرصص مهلوسص
التعامل البّناء مع ﬁيطه ،إا ¤درجة
أان-ه-ا أان-ت-جت ث-ق-اف-ة ب-ي-ئ-ي-ة عّ-ب-ر ع-نها
باألمثال وخزنتها الذاكرة اÛتمعية
الشسعبية».
كما أاشسار إا ¤حقائق تاريخية هامة،
أاّك -د ع -ل -ى أاه -م -ي -ة اسس -ت-خ-دام-ه-ا ف-ى
األبحاث وإاثراء الفكر األمازيغي .ومن
أاهم هذه ا◊قائق ،أان ا÷زائر أا‚بت
أاول روائي عاŸي ‘ التاريخ عرف
باسسم لوشسيوسس أابوليوسس أاو لوسسيوسس
أاب- -ول- -ي- -وسس أاو ل- -وك- -ي- -وسس أاب- -ول- -ي -وسس
وباألمازيغية أافولي :وهو كاتب لتيني
وخطيب أامازيغي نوميدي وفيلسسوف
وعا ⁄طبيعي وكاتب أاخÓقي وروائي

ومسس-رح-ي وم-ل-ح-م-ي وشس-اع-ر غ-نائي،
ولد ‘ حوا‹ عام 125م ‘ ،مدينة
م -ادور ،وال -ت -ي ي -ط -ل -ق ع -ل -ي -ه-ا ال-ي-وم
مداوروشس بولية سسوق أاهراسس.
ول -فت ‘ اÿت -ام إا ¤ق -ب -ور م-ت-واج-دة
ب-ق-ري-ة أاث-ره-ون-ة ب-ج-ه-ة أازف-ون ب-ت-يزي
وزو ،أاقدم من األهرام اŸصسرية ،حيث
ي -ع-ود ت-اري-خ-ه-ا ،ب-حسسب ت-ق-دي-ره ،إا¤
 6000سسنة و 10آالف سسنة قبل اŸيÓد،
وه- -و م- -ا ي- -ع -كسس ،ب -حسس -ب -ه ،األب -ع -اد
ال -ت -اري -خ -ي -ة األم -ازي -غ -ي-ة ،ك-ث-ا Êق-وة
عاŸية بعد الروم.

وهران :براهمية مسصعودة

“كنت مصسالح الفرقة اŸتنقلة
ل-لشس-رط-ة ال-قضس-ائ-ي-ة بأامن بلدية
رأاسس ج -ن -ات ،شس-رق ب-وم-رداسس،
من حجز  1كلغ من اıدرات
و 340ق- -رصس م- -ه -ل -وسس ك -انت
موجهة للÎويج من قبل اŸتهم
‘ القضسية اŸدعو «ب.أا»28 ،
سس -ن-ة ،مسس-ب-وق قضس-ائ-ي-ا ‘ ع-دة
قضسايا إاجرامية.
عملية توقيف اŸتهم جاءت بناء
على معلومات وردت إا ¤مصسالح
األم-ن ،ت-ت-ع-ل-ق ب-ط-ب-ي-عة النشساط
الذي يقوم به هذا األخ‘ Ò
Œارة اıدرات ،م - - -ع وج - - -ود
ك -م -ي -ة م-ع-تÈة Ãن-زل-ه ال-ع-ائ-ل-ي
وأاخ - -رى ك - -انت ﬂب - -أاة Ãن - -زل
عّمته دون علمها بذلك.
وقد “كنت عناصسر الشسرطة من
ح - -ج - -ز أازي- -د م- -ن  1ك -ل-غ م-ن
اıدرات م- - -ن ن- - -وع ال- - -ق- - -نب

ال- -ه- -ن- -دي ‘ شس- -ك- -ل صس- -ف- -ائ- -ح
وأاق- -راصس م- -ه- -ل- -وسس- -ة م- -ن ن -وع
«ري - -ف - -وت - -ري- -ل» .ك- -م- -ا م- -ك- -نت
ال- -ت- -ح- -ري- -ات م -ن ال -وصس -ول إا¤
شس- -ري- -ك Úآاخ -ري -ن ‘ ال -قضس -ي -ة
وح -ج-ز دراج-ت Úن-اري-ت ،Úل-ي-ت-م

هـ ـ ـدفـ ـنا الـ ـرئيسسي التأاهـ ـل إا ¤موندي ـال روسسي ـ ـا كونـ ـه ‚ـ ـ ـاحا تقنـ ـ ـيا واقتصس ـ ـاديا

–دث رئيسس ا’–ادية ا÷زائرية لكرة
القدمﬁ ،مد روراوة ‘ ،الندوة الصضحفية
التي نشضطها ،يوم أامسس ،بقاعة اÙاضضرات
Ÿلعب  5جويلية عن عدة نقاط تخصس كرة
القدم ا÷زائرية ،منها التنظيمية والتقنية
وا’قتصضادية ..مشضÒا إا ¤أان التأاهل إا¤
مونديال  2018بروسضيا هو الهدف الرئيسضي
لـ»الفاف» بالنسضبة للفريق الوطني قائ:Ó
«نركز على التأاهل إا ¤اŸونديال القادم الذي
يعت‚ Èاحا تقنيا كبÒا واقتصضاديا ،حيث أان
حضضور كأاسس العا ⁄يع Èعلى النجاح ‘ اŸهمة
’مكانيات ا’قتصضادية Ÿواصضلة
ويعطينا ا إ
العمل التنظيمي ل–Óادية».
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قامت بها عناصضر الشضرطة ببومرداسس

األعياد األمازيغية تتعدى نطاقا جغرافيا معينا وﬁددا

جرت العادة بالنسسبة لÓعب Úالذين دعموا
«اÿضسر» سسابقا.
اسضتبعد مشضاركة ﬁرز وبراهيمي ‘
’وŸبياد
ا أ
كما أان الكرة ا÷زائرية حققت إا‚ازا كبÒا
بتأاهل اŸنتخب الوطني ألقل من  23سسنة
ا ¤األل -ع -اب األوŸب -ي -ة ال -ق -ادم-ة ب-ري-و دي
ج - -انÒو ،وق - -ال رئ - -يسس ال - -ف - -اف ‘ ه- -ذا
اŸوضسوع ⁄« :نحدد الهدف بصسفة دقيقة
◊د األن ،وهذا قبل الجتماعات التقنية
ال -ت -ي ي -ق -وم ب -ه-ا اŸدرب شس-ورم-ان م-ع ك-ل
اŸعني ،Úإال أاننا لن نذهب إا ¤الÈازيل من
أاجل السسياحة و ا‰ا سسنعمل على تشسريف
ال- -ك -رة ا÷زائ -ري -ة» ..وخ Ó-ل –دث -ه ع -ن
التشسكيلة التي سسوف تشسارك ‘ هذا ا◊دث
اسس -ت -ب -ع -د روراوة مشس -ارك -ة ال -ث-ن-ائ-ي ﬁرز
وب -راه -ي -م -ي ‘ اŸوع -د األوŸب-ي ،ق-ائ:Ó-
«براهيمي وﬁرز سسوف يغÒان النادي ‘
نهاية اŸوسسم ا÷اري ،وبالتا‹ ل Áكنهما
حضس - - - - -ور اŸوع - - - - -د األوŸب- - - - -ي ‘ فÎة
–ضسÒاتهما مع ناديهما ا÷ديد ‘ ..حÚ
أان هناك لعب Úمن اŸنتخب الوطني األول
أابدوا اسستعدادهم لتدعيم اŸنتخب الوطني
الوŸبي ‘ دورة ريو».
’وŸبي يواجه نظÒه
اŸنتخب الوطني ا أ
الفلسضطيني ‘ فيفري
وسسوف يجري اŸنتخب الوطني األوŸبي
–ضسÒات م -ك -ث -ف -ة –سس -ب -ا ل-ه-ذا اŸوع-د
العاŸي باقامة تربصسات دورية ‘ كل شسهر،
أاين أاوضسح رئيسس الفاف« :سسواجه اŸنتخب
ال -وط -ن-ي األوŸب-ي ن-ظÒه ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ‘
فيفري القادم ‘ اطار الصسداقة ا÷زائرية
ال -ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة  ..أام-ا ‘ شس-ه-ر م-ارسس ،ف-ان
تاريخ الفيفا يسسمح لنا بإاجراء مباراة ودية،
ولدينا خياران األول مباراة أامام اŸنتخب

 18°وهران

الثمن  10دج

أادت اليم Úالقانونية Ãجلسس قضضاء البليدة

الشسعبي ومدى أاهمية ،أان يحتفل به من
باب «اŸعرفة والعلم» ،قبل أان يكون
ف -ول -ك -ل -ورا وأادب -ا شس -ع -ب -ي -ا سس -ط-ح-ي-ا،
م-وضس-ح-ا أان ال-رزن-ام-ة ال-فÓ-ح-ية التي
وضس -ع-ه-ا األوائ-ل ،م-ن-ذ ق-د Ëال-زم-ان،
ولت -زال إا ¤ي-وم-ن-ا ،سس-اري-ة اŸف-ع-ول،
ت - -ع - -كسس «ق - -وة اŸع - -رف- -ة وال- -دراي- -ة
باÿصسائصس اŸناخية لكل أاسسبوع ‘
السس- -ن- -ة ،لرت- -ب- -اط ه- -ذه اÿصس- -ائصس
بÈن -ام -ج أاع -م -ال -ه -م وبضس-ب-ط ت-وق-يت
اŸواسس -م ال -زراع -ي -ة اıت -ل-ف-ة .وق-د
ت- - -راك- - -مت خÈات ه- - -ذا اÛت- - -م - -ع
الزراعي الفÓحي على مّر العصسور،
ف -تشس -ك-ل ل-دي-ه وع-ي وإادراك ب-ي-ئ-ي ‘

 20°الجزائر

العدد 16924

’ول  1437هـ اŸوافق لـ  10جانفي 2016م
ا’أحد  2٩ربيع ا أ

حسضان حلوان ،باحث ﬂتصس
‘ اللسضانيات ا’جتماعية:

 23°الجزائر

 20°وهران

19°

الÈتغا‹ والثا ÊاŸشساركة ‘ دورة دولية
بقطر».
ومن الناحية التنظيمية تطرق روراوة على
ﬂتلف هياكل ال–ادية ،منها اŸديرية
ال-ف-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ع-م-ل م-ع-ت Èمن خÓل
الÎبصسات العديدة التي ” القيام بها والتي
ت -دخ -ل ‘ اط -ار خ -ط-ة
–سس Úقدرات التقني Úالــوضضعيـــــــــــة
ا÷زائري Úوكذا تكوين اŸالية لـ«الفاف»
الÓعب ،Úقائ« :Óالعمل
يسس Òبشسكل جيد على جيدة ومشضجعة
مسس- -ت- -وى اŸن -ت -خ -ب -ات
Óصسناف الصسغرى ،كما أان تقني
الوطنية ل أ
ت -اب -ع -وا دورات ت -ك -وي -ن -ي-ة  ..6174وي- - -جب
الشسارة إا ¤أانه ” تكوين ﬁ 39ضسرا بدنيا
و 103م - -درب ◊راسس اŸرم - -ى ال - -ذي - -ن
سس -يسس-اه-م-ون ‘ ال-ت-دري-ب-ات ع-ل-ى مسس-ت-وى
األن -دي -ة ..ك -م-ا أان األك-ادÁي-ة سس-وف ت-ل-عب
ال–ادية بشسكل جيد والقيام بالسستثمارات
دورا مهما ‘ تكوين الÓعب Úالذين سسوف
اŸسس -ج -ل-ة ع-ل-ى غ-رار ف-ن-دق م-ن ‚ 4وم،
يدعمون اŸنتخبات الوطنية».
ونفكر ‘ نقل اإلدارة إا ¤سسيدي موسسى ا¤
وÁكن القول أان رئيسس الفاف –دث عن
جانب اقامة األكادÁية ..وبالرغم من أان
اŸشسروع الذي يرمي إا ¤الوصسول إا ¤ايجاد
ل-دي-ن-ا السس-ت-قÓ-ل-ي-ة اŸال-ي-ة ال أان-نا نخضسع
أاك Èعدد من الÓعب Úالذين تدرجوا ‘
Ÿراق -ب -ة أاج -ه-زة ال-دول-ة اıتصس-ة ون-نشس-ر
اŸن-ت-خ-ب-ات ال-وط-ن-ي-ة ıت-ل-ف ال-فئاف ‘
دوريا تقاريرنا اŸالية».
اŸنتخب الوطني األول ،إا ¤جانب العتماد
على اŸغÎب Úخاصسة وأان ال–ادية تتابع كتلة أاجور الÓعب ‘ Úارتفاع مسضتمر
’ندية
ب-خ-ط-ت-ه-ا ب-اسس-ت-م-رار مسسار هؤولء الÓعب ‘ Úا أ
اŸغÎب Úأاي - -ن أاحصست ح- -ال- -ي- -ا  56لعب ودافع رئيسس ال–ادية على القرار الذي
أامضسوا عقدهم الحÎا‘ األول.
اتخذه الفاف Ãنع جلب الÓعب Úاألجانب
ومن الناحية اŸالية ،فقد أاكد روراوة أان ل- -ل- -راب- -ط- -ة اÎÙف -ة األو ،¤ق -ائ « :Ó-أان
الفاف تسسﬁ ‘ Òيط مناسسب من هدا الظروف هي التي دفعتنا لتخاذ هذا القرار
ا÷انب ب- -فضس- -ل الي- -رادات م- -ن ﬂت- -ل -ف ك -ون األن -دي -ة ل Áك -ن -ه-ا دف-ع مسس-ت-ح-ق-ات
اŸمول Úالتي سسمحت لها التخلي عن اعانة الÓعب Úاألجانب بالعملة الصسعبة ،كما أان
ال- -دول -ة ال -ت -ي ك -انت ‘ ح -دود الـ 35مليار هؤولء الÓعب Úيلعبون بدون رخصسة عمل
سسنتيم ،وأاوضسح روراوة قائ« :Óاإلمكانيات ول -يسس ل -دي -ه-م ظ-روف م-ع-يشس-ة م-رم-وق-ة..
اŸال -ي -ة ا◊ال -ي-ة تسس-م-ح ل-ن-ا ب-تسس-ي Òشس-ؤوون ولدينا عدد من اŸلفات عن اŸنازعات بÚ

الÓعب Úواألندية على مسستوى الفيفا وهذا
رقم كب ..Òإا ¤جانب ذلك ،ما عدا  3أاو 4
لع -ب Úه -م دول -ي -ون ،ف-ان األغ-ل-ي-ب-ة ل-يسس-وا
كذلك ..ومن اŸمكن تغي Òالقانون ‘ حالة
ت-وف-ر الشس-روط ال-ق-ان-ون-ي-ة وال-ظ-روف ال-ت-ي
تسسمح لÓعب األجنبي اللعب با÷زائر».
هذه النقطة تعني أايضسا الظروف اŸالية
التي “ر بها األندية التي تخصسصس نسسبة
كبÒة من ميزانيتها ألجور الÓعب ،Úوقال
روراوة ‘ هذا الشسأان« :دخلنا الحÎاف
لكننا لبد أان نصس Èللوصسول إا ¤اŸسستوى،
ح -يث أاك -دن -ا ل -ل -مسسÒي -ن إا ¤ضس -رورة رف -ع
مسس-ت-وى ال-تسس-ي ،Òل سس-ي-م-ا ع-ل-ى اŸسس-ت-وى
اŸا‹ أاين نÓحظ أان معظم األندية تعاÊ
من عجز ما‹ بسسبب ارتفاع حجم أاجور
الÓعب ‘ Úكل موسسم بـ 25باŸائة ،األمر
ال- -ذي ي- -ؤوث- -ر ع- -ل- -ى ال- -ت -وازن اŸا‹ ل -ه -ذه
األندية».

ت -ق -د Ëج -م -ي -ع األط -راف أام-ام
وك -ي-ل ا÷م-ه-وري-ة ل-دى ﬁك-م-ة
برج منايل الذي أامر بإايداعهم
ره - -ن ا◊بسس Ãؤوسسسس - -ة إاع- -ادة
التأاهيل.

بومرداسس :ز .ك

نق ـ ـ ـاط مـ ـن الن ـ ـ ـ ـ ـدوة
@  ٪46من ›موع ’ 28عبا أاجنبيا الذين ينشضطون ‘ البطولة
’و..¤
ا÷زائرية لعبوا أاقل من  ٪50من اŸقابÓت ‘ اŸرحلة ا أ
’ندية الفرصضة لÓعب Úالشضباب
و‘ نفسس الوقت ’ تعطي ا أ
–ت  21سضنة الذين ’ يتم ا’سضتعانة بخدماتهم بشضكل مركز.
@ ÷نة اŸنازعات تعمل ضضمن القوان ،Úأاين يتم حل اŸشضاكل
’حيان وديا والتي تصضل إا¤
’ندية والÓعب ‘ Úغالب ا أ
ب Úا أ
نسضبة  80باŸائة ..وعلى سضبيل اŸثال ’ 7عب Úمن غليزان ”
حل مشضاكلهم بهذه الطريقة ..وسضجلنا  130ملف حول
’ندية والÓعب Úهذه السضنة وهو رقم مرتفع
اÓÿفات ب Úا أ
جدا.
العقود ا÷ديدة اŸوسضم القادم بالنسضبة لÓعب ÚاÎÙفÚ
سضوف –مل ا÷ديد من جانب التنظيم اŸا‹ ،حيث أان
الÓعب Úسضيتلقون أاجورهم عن طريق حسضاب بنكي.
@” إاجراء  1081اختبار للمنشضطات ،وهو رقم معت Èعلى اŸسضتوى
القاري وهذا بتمويل من الفاف ،حيث أان كل فحصس يقدر بـ 200أاورو،
ونسضعى حاليا إا ¤العمل ‘ ا÷انب التحسضيسضي على مسضتوى الفئات
الصضغرى.
@ قرار منح إاجازت Úفقط للمدرب ÚخÓل موسضم واحد اتخذ
بعد دراسضة معمقة للمسضأالة ،حيث أان غايتنا هي الوصضول إا ¤أان
يحافظ اŸدرب على عمله ‘ النادي ويسضعى إا ¤ا’سضتقرار من
الناحية الفنية ‘ ..ح Úأان اختيار اŸدرب من صضÓحيات
النادي.
@  ٪40من ’عبي الرابطة اÎÙفة يتقاضضون أاجورا تفوق
120مليون سضنتيم ،وقرار تسضقيف أاجور الÓعب Úيعود ا¤
’ندية ..كما ان الفاف ’ Áكنها دفع الضضرائب ‘ مكان
ا أ
’ندية.
ا أ
@ا’–ادية مسضؤوولة على تسضي Òالبطو’ت التي تبدأا وتنتهي
’ندية ..هذه
‘ مواعيدها اÙددة ،و’ تتدخل ‘ تسضي Òا أ
’خÒة هي شضركات Œارية وا’–ادية تعت Èجمعية ’
ا أ
Áكنها التدخل ‘ شضؤوون تسضي Òهذه الشضركات التجارية.
@ سضيتم عقد ا÷معية العامة العادية ل–Óادية منتصضف
فيفري القادم باŸركز التقني الوطني لسضيدي موسضى ،لعرضس
’دبي واŸا‹.
التقريرين ا أ
تقوم ﬂتلف هياكل الفاف بعمل كب Òعلى غرار الÈنامج
الÌي للتحكيم بفضضل التكوين اŸسضتمر للحكام ..كما أان اللجنة
الطبية أاعدت البطاقة البيولوجية للمتابعة الطبية لÓعب..Ú
إا ¤جانب العمل اŸعت Èلقسضم التحليل اıتصس ‘ السضمعي
البصضري والذي يقدم عم‡ Óيزا للتحاليل التقنية للمدرب.Ú

حامد حمور

