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الثÓثاء  ١٩جانفي  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٠٩ربيع الثاني ١٤٣٧هـ

ي -ح -ل وزي -ر إلتصش -ال ح -م -ي -د ڤ -ري-ن ،ب-ولي-ة
ورڤلة ،يومي  ٢4و ٢٥جانفي إ÷اري ‘ ،إطار
زيارة عمل وتفقد لهذه إلولية ،يعاين خÓلها
مدى تقدم برنامج تطوير إلقطاع ،كما يÎأإسس
ن-دوة ن-ق-اشس ب-ج-ام-ع-ة ورڤ-ل-ة ،ح-ول مقÎحات
تعديل إلدسشتور ‘ إلششق إŸتعلق بالصشحفي.

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

بن غÈيت تشسارك بلندن ‘
اŸنتدى العاŸي حول الÎبية

إلعدد

شش-اركت وزي-رة إلÎب-ي-ة إل-وط-ن-ي-ة ن-ورية بن
غÈيت ،أإمسس ،بلندن ‘ إفتتاح إŸنتدى إلعاŸي
حول إلÎبية إŸنعقد هذه إلسشنة –ت ششعار
«إنطÓقة جديدة للتعليم وإكتسشاب إلكفاءإت
وإلÎبية».
وتقدم بن غÈيط ،إليوم ،عرضشا حول «Œربة وآإفاق
إلÎبية ‘ إ÷زإئر» Ãناسشبة هذإ إŸنتدى إلذي ينعقد
‘ دورته إلـ.١٣
ويتطرق وزرإء إلÎبية وإÈÿإء ‘ إŸيدإن إلذين
يششاركون ‘ هذإ إللقاء ،إ ¤إلتقدم إÙقق ‘ قطاع
إلÎب -ي -ة وي -درسش -ون إلسشÎإت-ي-ج-ي-ات إل-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي
وضشعها بالنسشبة للعقود إŸقبلة.

١٦٩٣٢

وا‹ ‘ زيارة عمل إا ¤خنشسلة

تثم Úمشسروع
تعديل الدسستور Ÿقومات
الذاكرة

اللقـ ـاء الوط ـ ـني األول
لÈنامج دعـ ـم تشسغي ـ ـل الشسب ـ ـاب

يقوم وزير إلأششغال إلعمومية ،عبد إلقادر
وإ‹ ،غدإ ،بزيارة عمل وتفقد إإ ¤ولية
خنششلة ‘ إإطار إŸتابعة إŸيدإنية لقطاعه
وإلطÓع على ﬂتلف إŸسشتجدإت.

ي- -ن- -ظ- -م إŸت- -ح -ف إل -وط -ن -ي
للمجاهدÃ ،قره ندوة حول
«ت- -ث- -م Úمشش- -روع ت- -ع- -دي -ل
إل-دسش-ت-ور Ÿقومات إلذإكرة
إل -وط -ن -ي -ة وت -رسش -ي -خ-ه-ا»،
وذلك يوم غد ،إبتدإء من إلسشاعة  ١4 : 00بعد
إلزوإل.

–ت رع - - - - -اي- - - - -ة
وزي - - -ر إل - - -ع- - -م- - -ل
وإلتششغيل
وإلضشمان
إلجتماعي،
يشش - -رف ،إل - -ي- -وم،
رئيسس ديوإن إلوزير ،على إللقاء إلوطني
إلأول لÈنامج دعم تششغيل إلششباب– ،ت
شش -ع -ار «شش -ب -اب ،تشش -غ -ي -ل ،إآف -اق ،شش-رإك-ة»،
وذلك إب -ت -دإء م -ن إلسش -اع -ة  08 : 00صشباحا
بفندق إ÷زإئر إلعاصشمة.
وي- -ع -ت Èه -ذإ إلÈن -ام -ج ذإ “وي -ل مششÎك
ب Úإ÷زإئ- - - -ر وإل–اد إلأوروب- - - -ي ،وإل - - -ذي
ي -ن -درج ‘ إإط -ار ت -ن -ف -ي -ذ ﬁت -وى إلت -ف -اق-ي-ة
إÈŸم- -ة ب Úإ÷زإئ- -ر وإل–اد إلأوروب -ي سش -ن -ة
 ،٢0١٢ب -ه -دف دع -م وم-رإف-ق-ة سش-ي-اسش-ة إ◊ك-وم-ة
إ÷زإئرية إŒاه تششغيل وإإدماج إلششباب.

ندوة نقاشس حول
اÙافظة على الرموز واŸعا⁄
التاريخية

عليوي ضسيف «ديكا نيوز»

يسش-تضش-ي-ف م-ن-ت-دى «دي-ك-ا ن-ي-وز» ﬁم-د
ع -ل -ي -وي ،إلأم Úإل -ع -ام ل–اد إل -فÓ-حÚ
إ÷زإئ- -ري ‘ ،Úإإط- -ار ن- -دوة ن- -ق- -اشس ح -ول
«مشش-روع ت-ع-دي-ل إل-دسش-ت-ور» ،وك-ذإ إ◊ديث
ع- -ن إŸوسش- -م إل- -فÓ- -ح- -ي إ÷دي- -د ،إب- -ت -دإء م -ن
إلسشاعة  ١0 : ٣0صشباحا.

جهود الدولة ‘ العناية بالتعليم القرآاÊ

تنظم مديرية إلششوؤون إلدينية
وإلأوق -اف ل-ولي-ة ورڤ-ل-ة ،ي-وم-ا
درإسش- -ي- -ا ح- -ول «ج -ه -ود إل -دول -ة
إ÷زإئ-ري-ة ‘ إل-ع-ن-اي-ة ب-التعليم
إل - -ق - -رإآ ،»Êوذلك إل - -ي - -وم ب - -دإر
إل-ث-ق-اف-ة م-ف-دي زك-ري-ا ،ب-حضش-ور
ك -وك -ب -ة م -ن إل-ع-ل-م-اء وإل-ب-اح-ثÚ
وإلأسش- - -ت- - -اذة إıتصش Úوإلأئ- - -م - -ة
ومعلمي إلقرإآن.

تسش -ل -ط ج -م -ع-ي-ة مشش-ع-ل إلشش-ه-ي-د،
إل- -ي- -وم ‘ ،ن- -دوة ن- -ق -اشس ب -ج -ري -دة
«إÛاه- -د» إلضش- -وء ع- -ل- -ى ك- -ي- -ف -ي -ة
ح-م-اي-ة إل-ذإك-رة وإÙاف-ظ-ة ع-لى
إل- -رم- -وز وإŸع- -ا ⁄إل- -ت- -اري- -خ- -ي- -ة
للثورة إلتحريرية ،وذلك على
إلسشاعة  ١0 : 00صشباحا.

سسهرة فنية مع الفرقة
اŸوسسيقية «جاركا»

تأابينية الراحل
حسس Úآايت أاحمد

باب الزوار –تضسن التجمع الثا Êللسسباحة
لـ ـ ـ ـ ـذوي الحتياجـ ـ ـ ـات اÿاصس ـ ـ ـة

ي-ن-ط-ل-ق إل-ت-ج-م-ع إل-وط-ن-ي إل-ثا Êللسشباحة لذوي إلحتياجات إÿاصشة،
‘ إإط -ار نشش -اط -ات -ه إل -ث -ق -اف -ي-ة وإل-ف-ن-ي-ة
ي -وم إلسش -بت  ٢٣ج -ان -ف -ي إ÷اريÃ ،شش -ارك -ة إأك Ìم-ن  ٢00ري-اضش-ي من
ينظم يوم إÿميسس ديوإن رياضس إلفتح
ﬂتلف إلعاقات Áثلون ﬂتلف وليات إلوطن.
تسش - -ت - -ذك - -ر ج - -م- -ع- -ي- -ة
سش -ه -رة ف -ن -ي -ة م-ع إل-ف-رق-ة إŸوسش-ي-ق-ي-ة
إلتجمع إلذي ينظمه إلنادي إلرياضشي للمعاق Úباب إلزوإر إŸنار ،ينطلق
إل - -ك - -ل - -م - -ة ل - -ل - -ث- -ق- -اف- -ة
«ج -ارك -ا» م-ن ت-ل-مسش-ان ب-ق-اع-ة إب-ن
على إلسشاعة  8 : 00صشباحا ،إإ ¤غاية منتصشف إلنهار ،باŸسشبح ششبه إلأوŸبي
وإلإعÓ- - - - -م ،إل- - - - -ي - - - -وم،
زي -دون ،إب -ت -دإء م-ن إلسش-اع-ة
ﬁمد باحة.
إل-زع-ي-م إل-رإح-ل حسشÚ
 07 : 00صشباحا.
إآيت إأح-م-د رح-م-ه إل-ل-ه ‘ ،ت-اأب-ي-ن-ي-ة ت-ن-ظ-م ب-اŸك-تبة
إلوطنية إ◊امة بالقاعة إ◊مرإء ،إبتدإء من إلسشاعة
 ١0 : ٣0صشباحا.

القبضس على اŸتورط ‘ Úحريق أاجزاء اŸركب السسياحي بزرالدة

زيارة ميدانية Ûموعة التدخل
والحتياط بالقبة

ت-ف-ت-ح ›م-وع-ة إل-ت-دخ-ل وإلح-ت-ي-اط ب-ال-ق-ب-ة ،أإب-وإب-ه-اŸ ،م-ث-ل-ي
لعÓم إلوطنية ‘ ،إطار زيارة ميدإنية تنطلق إليوم،
وسشائل إ إ
على إلسشاعة  ٩:00صشباحا.
يومية وطنية إخبارية تصشدر عن إŸؤوسشسشة إلعمومية
إلقتصشادية(ششركة ذإت أإسشهم)
رأإسس مالها إلجتماعي ١٢٦ .000.000 .00 :دج
 39ششارع إلششهدإء إلجزإئر

إلÈيد إ إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊإŸوقع إ إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

إلتحرير

إلتحرير(021) 60.67.83 :
إلفاكسس(021) 60.67.93 :

لدإرة وإلمالية
إ إ

أإمانة إلمديرية إلعامة

إلهاتف(021) 60.69.55:
إلفاكسس(0٢١)٦0.70.٣٥:

(021) 60.70.40

لسشبوع إŸاضشي،
“كن عناصشر إلدرك إلوطني من إلقاء إلقبضس على  ١٥ششخصشا من بينهم إمرأإة ،تورطوإ ‘ إ◊ريق إلذي ششبّ ،إ أ
لزرق بزرإلدة وأإودى بحياة  7أإششخاصس.
‘ أإحد أإجزإء مؤوسشسشة إلششاطئ إ أ
لقليمية للدرك إلوطني بزرإلدة بالنيابة ،أإمسس ‘ ،تصشريح للصشحافة ،أإن
وأإوضشح إلرإئد سشم Òميخاريف ،قائد إلكتبية إ إ
إÙقق“ Úكنوإ من توقيف  ١٥ششخصشا ،تÎإوح أإعمارهم ب ٢0 Úو 40سشنة ،ينحدرون من عدة أإحياء بالعاصشمة .وأإضشاف ذإت
إŸسشؤوول ،أإنه ” أإيضشا «حجز ثÓث سشيارإت ودرإجة نارية وكذإ أإسشلحة بيضشاء إسشتعملت أإثناء تنفيذ إ÷رÁة».
وأإكد إلرإئد ميخاريف ،أإن إŸتورط Úسشيتم تقدÁهم أإمام وكيل إ÷مهورية لدى ﬁكمة إلششرإقة بتهمة «إ◊رق إلعمدي
للممتلكات إلعامة وإلقتل إلعمدي» .وبحسشب إŸعلومات إلتي ” إسشتقاؤوها بع ÚإŸكان ،فإان أإسشباب هذه إ÷رÁة تعود إ¤
لششخاصس إلذين توفوإ ‘ هذإ إ◊ادث.
خÓفات ب ÚإŸتورط Úوإ أ

إلرئيسشة إŸديرة إلعامة
مسشؤوولة إلنششر

أامينة دباشس
مدير إلتحرير

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:
إŸقـــالت وإل- - -وث- - -ائ- - -ق إل- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أإوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإ ¤أإصشحابها نششرت أإو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة إ÷ريدة بها

لششهار
إŸؤوسشسشة إلوطنية للنششر وإ إ
 ١ششارع باسشتور ـ إ÷زإئر
إلهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
إلفاكسس(021)73.95.59... :

وسشسشات إلتالية:إلوسشط :مطبعة  S.I.Aإلغرب :ششركة إلطباعة  S.I.Oإلششرق :ششركة إلطباعة  S.I.Eإلجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألثلثاء  19جانفي  2016م
أŸوأفق لـ  09ربيع ألثا 1٤٣٧ Êهـ

بدعؤة من رئيسس ا÷مهؤرية

قي ـم إانسساني ـة..

رئيسسة مالطا ‘ زيارة دولة للجزائر
تششرع رئيسشة جمهورية مالطا ماري لويز كولÒو
بريك ،أليوم ‘ ،زيارة دولة تدوم ثلثة أأيام ‘
أ÷زأئ -ر ،ب -دع -وة م-ن رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
ألعزيز بوتفليقة ،بحسشب ما أأفاد به بيان عن
رئاسشة أ÷مهورية.
وجاء ‘ بيان رئاسشة أ÷مهورية ،أأنه ““بدعوة من
رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة سشتجري
م -اري ل -وي -ز ك -ولÒو ب-ري-ك-ا ،رئ-يسش-ة ج-م-ه-وري-ة
مالطا ،زيارة دولة ‘ أ÷زأئر من  19إأ21 ¤
جانفي““.
وأأضشاف أŸصشدر ،أأن ألزيارة سشتتيح ألفرصشة
للوفدين لتعزيز أ÷هود أŸبذولة من أأجل إأقامة
شش-رأك-ات أق-تصش-ادي-ة ت-ع-ود ب-اŸن-ف-ع-ة أŸت-بادلة
– ّسش -ب -ا ل -لج-ت-م-اع أŸق-ب-ل ل-ل-ج-ن-ة أıت-ل-ط-ة
للتعاون ألذي سشينعقد بحر هذأ ألسشدأسشي““.
وأأوضشح بيان رئاسشة أ÷مهورية ،أأن ““أÙادثات
ألتي سشيجريها رئيسشا ألدولت Úسشتمكن أ÷زأئر
وم -ال -ط -ا م -ن ت -ب -ادل أل -رؤوى وأل -ت -ح -ال-ي-ل ح-ول
أŸسش - -ائ - -ل أل - -دول - -ي- -ة ،لسش- -ي- -م- -ا ‘ أل- -فضش- -اء
أŸتوسشطي وحول ألعلقات ب Úبلدنا وأل–اد
أألوربي““.

يÎأاسشه سشÓل Ãعية الرئيسشة ماري لؤيز

منتدى األعمال ا÷زائري  -اŸالطي
يبحث فرصص الشسراكة
يÎأأسس أل- -وزي- -ر أألول ع- -ب- -د أŸالك سش- -لل ورئ- -يسش- -ة
ج-م-ه-وري-ة م-ال-ط-ا م-اري ل-وي-ز ك-ولÒو ب-ري-ك-ا ،أأشش-غ-ال
فوروم أألعمال أ÷زأئري  -أŸالطي أÈŸمج ،بعد
ظهÒة أليوم بفندق ألششÒأطون .ويندرج أللقاء على
أأعلى أŸسشتويات ب Úألبلدين ‘ إأطار تعزيز ألتعاون
ب Úأ÷زأئر ومالطا ،كما يششكل مناسشبة لتحفيز تطوير
ألششرأكة ألصشناعية.
تأاتي زيارة ألدولة ألتي تقود رئيسشة جمهورية مالطا إأ¤
أ÷زأئر ،أبتدأء من أليوم وعلى مدأر ثلثة أأيام ،ششهرين
فقط بعد زيارة ألوزير أألول جوزيف موسشكات.
و ⁄ي -ف -وت أل -وزي -ر أألول سش-لل ل-دى ت-رؤوسش-ه م-ن-ت-دى
أألعمال أ÷زأئري  -أŸالطي أŸناسشبة ،للتنويه إأ¤
عدم أنعقاد لقاءأت على أأعلى أŸسشتويات ب Úألبلدين
منذ ألعام  ،1982فيما يوجد أليوم نفسس جديد تكرسشه
أإلرأدة ألسشياسشية ألثنائية ،ألتي سشتمهد على أألرجح
إلع -ط -اء دف -ع ك -ب Òل -ل -ع -م -ل أŸششÎك ،لسش -ي -م -ا وأأن
›الت ألهتمام أŸششÎكة متعددة ،كما أأن أŸسشافة
ألقصشÒة بينهما تششجع على توطيد أŸعاملت بÚ
أ÷زأئر ومالطا.
وتؤوكد زيارة رئيسشة دولة مالطا إأ ¤أ÷زأئر ،عزم
ألبلدين على تفعيل ألتعاون بينهما ‘ ألفÎة أŸقبلة،
أل-ت-ي ت-ع-ت-زم ف-ي-ه-ا أ÷زأئ-ر ت-ب-ن-ي سش-ي-اسش-ة أق-تصش-ادي-ة
جديدة مبنية أأسشاسشا على ألتنويع ألقتصشادي ،بالÎكيز
على ›الت بديلة “كنها من ألتخلصس من ألتبعية
للمحروقات وتقلبات أأسشعارها ‘ ،مقدمتها ألقطاع
ألصشناعي ألذي بات يضشم أأزيد من › 10معات كÈى
Œسشيدأ للسشياسشة ألصشناعية أŸنتهجة ،وألÎكيز على
ألسشتثمار ‘ صشناعة تكرير ألنفط با÷زأئر وعدم
ألكتفاء باسشتÒأده خاما ،إأذ ل قيمة مضشافة ‘ ذلك.
وقد حرصس ألوزير أألول على تأاكيد أŸسشتوى أ÷يد
ل -ل -ع -لق -ات ألسش-ي-اسش-ي-ة وأل-ت-ع-اون ب Úأل-ب-ل-دي-ن ،أل-ذي
سش-ي-ت-ع-زز ب-ت-ك-ريسس ت-وصش-ي-ات ألج-ت-ماعات على أأعلى
أŸسش -ت -وي -ات أل -ت -ي “ه-د Ÿشش-اري-ع شش-رأك-ة وأع-دة ‘
قطاعات هامة .ويسشاعد أفتتاح خط جوي ‘ أ÷زأئر
إأ ¤جانب قنصشلية ‘ إأعطاء دفع للتعاون ،يتزأمن
وتبني أ÷زأئر لقتصشاد متنوع يحررها من ألتبعية
لسشوق نفط متقلبة وأأسشعارها لن تنتعشس ‘ وقت قريب
نظرأ لÎجع ألطلب على أÙروقات ‘ .هذأ ألسشياق
قال سشلل““ ،نؤوكد على ضشرورة إأعطاء نفسس جديد
للعلقات ألقتصشادية ‘ عدة ›الت ،لسشيما وأأننا
‘ أ÷زأئر نتجه إأ ¤نظرة جديدة بالنسشبة لتطوير
أق- -تصش- -اد خ- -ارج أÙروق- -ات وه- -و مصش Òأأك Ìم- -ن -ه
هدف““.

فريال بوششوية

وزيرة التضسامن تسستقبل سسف ÒالÈازيل

«الششعب»  -أسشتقبلت ألسشيدة مونية مسشلم سشي عامر،
وزيرة ألتضشامن ألوطني وأألسشرة وقضشايا أŸرأأة ،أأمسس،
Ãقر دأئرتها ألوزأرية ،سشعادة إأدوأردو بوتيلو بربوزأ،
سشف ÒألÈأزيل با÷زأئر ،بناًء على طلبه.
وخ -لل ه -ذه أŸق -اب -ل -ة ،ت -ب -ادل أل -ط -رف-ان أŸع-ل-وم-ات
بخصشوصس ألسشياسشات ألجتماعية أŸنتهجة ‘ بلديهما،
حيث أأبدى سشعادة ألسشف Òإأعجابه بسشياسشة أŸسشاوأة
ألجتماعية أŸتبعة ‘ أ÷زأئر.
وق -د أأب -دى أل -ط -رف -ان ،ب-ه-ذه أŸن-اسش-ب-ة ،أسش-ت-ع-دأده-م-ا
ل -ت -ط -وي -ر أل -ت -ع-اون ‘ ›ال أإلدأرة أل-عصش-ري-ة ل-لÈأم-ج
ألج-ت-م-اع-ي-ة أŸوج-ه-ة ل-ل-ف-ئ-ات أل-هشش-ة وب-التا‹ ترششيد
وأسشتهدأف إأعانات ألدولة.

ألعدد
169٣2
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حملت ألرسشالة ألتي وجهها رئيسس أ÷مهورية ألسشيد عبد ألعزيز بوتفليقة
إأ ¤أŸششارك ‘ Úأأششغال منتدى «ألرياضشة وأŸرأأة بإافريقيا» قيما سشامية
تخصس أŸبادئ أألوŸبية ،كنششر ثقافة ألسشلم وأŸصشا◊ة وأÙبة وألتعاون
ب Úششعوب ألعا ..⁄تسشمح بÎقية ألعلقات أŸبنية على ألتنافسس ألششريف
وألتسشامح أإلنسشا Êوأ◊وأر أŸسشؤوول.
هذه ألقيم ألسشامية مرتبطة أرتباطا وثيقا باألخلقيات أألوŸبية ألتي تعد
منهل للتحلي بالسشلوكات أ◊ضشارية ألعالية وألتي تنظر دأئما إأ ¤أŸنافسس
على أأنه ششريك ‘ أللعبة وليسس خصشما وهنا نلمسس تلك أألبعاد ألعاŸية ‘
هذأ أŸسشتوى ألعا‹ من ألتباري.
ويظهر ذلك جليا ‘ رسشالة رئيسس أ÷مهورية عند تركيزه على ثقافة ألسشلم
وأŸصش -ا◊ة وأÙب -ة وأل -ت -ع -اون وأل -ت -ن -افسس ألشش-ري-ف وأل-تسش-ام-ح أإلنسش-اÊ
وأ◊وأر أŸسشؤوول ألتي تكون عبارة عن آأليات فعالة من أأجل ألقضشاء على
ألعنف أŸسشتششري ‘ إأفريقيا و‘ ﬂتلف أأصشقاع ألعا ⁄تÎجم ألرغبة
ألعميقة ‘ ألوصشول إأ ¤نششاط رياضشي عاŸي خال من كل أأششكال ألعنف،
وهذأ هو مضشمون رسشالة رئيسس أ÷مهورية إأ ¤هذه ألتظاهرة ألتي Œمع
نسشاء إأفريقيات با÷زأئر.
هذأ ألفضشاء أإلفريقي يهدف إأ ¤تطوير ألرياضشة ألنسشوية وألتمويل ألدأئم
لها يسشجل مششاركة نوعية لرياضشيات لهن باع طويل ،و‘ نفسس ألوقت بطلت
أأوŸبيات بامتياز تقديرأ للجزأئر ألتي أأبلت ألبلء أ◊سشن ‘ عدة دورأت
كحسشيبة بوŸرقة وبنيدة مرأح وصشورية حدأد ،ششرفن ألبلد أأحسشن تششريف
ونلن كل ألتقدير وألحÎأم.
ويÎجم هذأ أ◊ضشور على أŸسشتوى ألعاŸي لرياضشيات جزأئريات قدرتهن
على موأجهة أŸنافسشة ألدولية ألعالية وهو دليل قاطع على ألهتمام ألذي
توليه ألسشلطات ألعمومية للرياضشة ألنسشوية ‘ أ÷زأئر.

(الششعب)

الرئيسص بوتفليقة يدعو إا ¤نشسر ثقافة السسلم واŸصسا◊ة ب Úالشسعوب سسÓل يسستقبل لسسانا بالنفو و ا÷Ôال أاحمد ناصسر
’فريقي ““اŸرأاة والرياضشة““
نّؤه رئيسس ا÷مهؤرية عبد العزيز بؤتفليقة ،بأاهمية اŸلتقى ا إ
الذي افتتحت فعالياته ،أامسس ،باŸعهد العا‹ للفندقة بع Úالبنيان ‘ ،رسشالة وجهها
’سشرة وقضشايا اŸرأاة مؤنية مسشلم.
للمششارك Úقرأاتها نيابة عنه وزيرة التضشامن الؤطني وا أ

أألح -دأث أŸه -م -ة Ãا أأن -ه ي -ج -م-ع
أأحسشن ما أأ‚بت ألرياضشة ألنسشوية
‘ إأف - -ري- -ق- -ي- -ا وأÛال سش- -ي- -ك- -ون
مفتوحا للبحث عن ألسشبل ألكفيلة
ب- -ت -ط -وي -ر أل -ري -اضش -ة أل -نسش -وي -ة ‘
إأف -ري -ق -ي -ا ل -ت -ك -ون رأئ -دة م -ق -ارن-ة
بالقارأت أألخرى““.

عمار حميسشي
تصشوير :عباسس تيليوة
عّبر رئيسس أ÷مهورية عن سشعادته
ب -اح -تضش -ان أ÷زأئ-ر ل-ه-ذأ أŸؤو“ر
ب-ق-ول-ه““ :يسش-ع-د Êأأن أأسش-دي إأل-ي-ك-م
بالغ ألششكر وألتقدير وأربح بكم ‘
ه - -ذه أل - -ت - -ظ - -اه- -رة ح- -ول ““أŸرأأة
وأل -ري -اضش -ة““ م -ن ت -ن -ظ -ي -م أل-ل-ج-ن-ة
أألوŸبية أ÷زأئرية““.
ي -ع -د ه -ذأ أŸل -ت -ق -ى ح -دث-ا م-ه-م-ا
حسشب رئيسس أ÷مهورية ،ألذي قال
‘ كلمته ““أأنه حدث قاري وأأوŸبي
على مدى كب Òمن أألهمية يجتمع
ف - -ي - -ه ÷ان أأوŸب - -ي - -ة إأف- -ري- -ق- -ي- -ة
وشش -خصش-ي-ات م-رم-وق-ة م-ن أأصش-ق-اع
أل-ع-ا ⁄ح-يث أل-ف-رصش-ة م-وأت-ي-ة ل-هم
ل- -ب- -عث وع -ي ق -اري ودو‹ يسش -ل -ط
ألضشوء على دور أŸرأأة ‘ ترقية
ألرياضشة““.
ويبقى ألهدف أألسشاسشي من هذه
أŸل -ت -ق -ي -ات ه-و –ق-ي-ق أأله-دأف
أŸنششودة حيث أأضشاف ألرئيسس ‘
ك- -ل- -م- -ت- -ه ““ي- -جب نشش- -ر أل- -وع -ي ‘
أŸؤوسشسش- -ات أل- -ري -اضش -ي -ة وت -رق -ي -ة
ع - -لق - -ات أل - -ت - -ن - -افسس ألشش- -ري- -ف
وأل- - -تسش - -ام - -ح أإلنسش - -ا ÊأŸنشش - -ود
وأ◊وأر ل-ت-ج-اوز م-رأح-ل أل-ف-ظ-ائ-ع
وألعنف أŸسشتششري ،لسشيما ألذي
تعرفه بعضس ألتظاهرأت ألرياضشية
على جميع أŸسشتويات““.
وعاد رئيسس أ÷مهورية ليؤوكد دور
أ÷زأئر ‘ ترقية ألرياضشة ألنسشوية
ق -ائ -ل““ ،إأن أخ -ت -ي -ارك -م ل -ل -ج -زأئ-ر
ي -زي -دن -ا تشش -ري -ف -ا وت -ق -دي -رأ ل -ك -م
وي - -ع - -ط - -ي ل - -ل - -م - -رأأة أ÷زأئ - -ري- -ة
وأإلفريقية بعدأ فكريا وإأنسشانيا““.
وسشاهمت أ÷زأئر حسشب ألرئيسس،
‘ إأ‚ازأت ع - -دي - -دة ل- -ل- -ري- -اضش- -ة
أإلفريقية بقوله““ :وأ÷زأئر كان لها
إأسش-ه-ام-ه-ا أألوŸب-ي ب-فضش-ل ب-ن-ات-ه-ا
أل- -ب- -ط- -لت ع- -ل- -ى غ -رأر حسش -ي -ب -ة
بوŸرقة وبنيدة نورية مرأح بعد أأن
رف-ع-ن أل-رأي-ة أ÷زأئ-ري-ة وأل-ع-رب-ي-ة
وأإلفريقية““.
وفتحت أ÷زأئر أÛال منذ مدة
أأمام ألرياضشة ألنسشوية ،حيث قال
ألرئيسس ‘ هذأ أÿصشوصس ““قامت
أ÷زأئ-ر بÎق-ي-ة أل-ري-اضش-ة أل-نسشوية
وفتحت أÛال أأمامها طبقا Ÿا

ي -نصس ع -ل -ي -ه أل-دسش-ت-ور ،ألن أŸرأأة
ف- -اع- -ل أأسش- -اسش- -ي ‘ أأي ه- -ي -ئ -ة أأو
جمعية رياضشية““.

ولد علي““ :الرياضسة النسسوية
‘ ا÷زائر عرفت تقدما““
شش- -دد وزي- -ر ألشش- -ب- -اب وأل- -ري -اضش -ة
ألهادي ولد علي على أأهمية ملتقى
““أŸرأأة وألرياضشة““ بقوله““ :إأنه من

لسسانا بالنفو ““وضسع اليد ‘ اليد
Ÿسساعدة الرياضسيات اإلفريقيات““
تعا Êألرياضشة ألنسشوية ‘ إأفريقيا
ألكث Òمن ألعقبات ،بحسشب رئيسس
أللجان أألوŸبية أإلفريقية لسشانا
ب- -ال- -ن- -ف -و ،أل -ذي ق -ال““ :أل -ري -اضش -ة
ألنسشوية ‘ إأفريقيا وأجهت ألعديد
م-ن أل-ت-ح-دي-ات وألصش-ع-وب-ات ل-كنها
وأصش- -لت مسشÒت- -ه- -ا ب -ن -ج -اح إأل أأن
أل - - -ع- - -م- - -ل أ÷م- - -اع- - -ي ضش- - -روري
Ÿسشاعدتها على ألتطور أأك.““Ì

أسشتقبل ألوزير أألول عبد أŸالك سشلل،
أأمسس ،ب -ا÷زأئ -ر أل -ع-اصش-م-ة ،أŸق-تصش-د
أل-ع-ام ورئ-يسس ج-م-ع-ي-ة أل-ل-ج-ان أل-وطنية
أألوŸب -ي -ة أإلف -ري -ق -ي -ة لسش-ان-ا ب-ال-ن-ف-و،
ورئيسس أ–اد ألكونفدرأليات ألرياضشية
أإلفريقية أ÷Ôأل أأحمد ناصشر ،بحسشب
ما أأفاد به بيان Ÿصشالح ألوزير أألول.
أأوضشح ذأت أŸصشدر ،أأن ““أللقاء سشمح
بالتطرق إأ ¤أŸسشائل أŸتعلقة بتطوير
أل -ري -اضش -ة ‘ أل -ق -ارة أإلف -ري-ق-ي-ة وه-ذأ
عشش -ي-ة ت-ن-ظ-ي-م أŸوع-د أألوŸب-ي أل-ه-ام
ألذي سشيجمع نخبة أÛتمع ألرياضشي
أل- -ع- -اŸي وأل- -ذي –ضش- -ر ل- -ه أل- -ن -خ -ب -ة

أ÷زأئرية““.
وأأضش -اف أل -ب -ي -ان““ ،ب -ع -د ألط -لع ع -ل-ى
أ÷ه -ود أŸب -ذول -ة م -ن ق -ب -ل أل -ه -ي -ئ -ات
أل -ري -اضش -ي-ة أإلف-ري-ق-ي-ة أŸت-خصشصش-ة ‘
إأطار ترقية ألرياضشة بصشفة عامة ،جدد
أل -وزي -ر أألول أأم -ام ضش -ي -وف -ه أسش -ت-ع-دأد
أ÷زأئ -ر Ÿوأصش -ل-ة دع-م-ه-ا ل-لسش-ي-اسش-ات
وألÈأم -ج أل -ع -م -وم -ي-ة م-ن أأج-ل أزده-ار
ألششبيبة أإلفريقية““.
وجرى ألسشتقبال بحضشور وزير ألششباب
وأل -ري -اضش -ة أل -ه -ادي ول -د ع -ل -ي ورئ-يسس
أل-ل-ج-ن-ة أألوŸب-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة مصش-طفى
برأف.

لعمامرة ‘ ا’جتماع التششاوري Ÿتابعة تنفيذ ا’تفاق

مسس ـ ـ ـ ـ ـار السسل ـ ـ ـ ـ ـم ‘ م ـ ـ ـ ـ ـا‹ ب ـ ـ ـ ـ ـدأا يعط ـ ـ ـ ـ ـي نتائ ـ ـ ـ ـ ـج ““ملموسس ـ ـ ـ ـ ـة““

أاك- - -د وزي- - -ر ال - -دول - -ة وزي - -ر الشش - -ؤؤون
اÿارج- -ي- -ة وال- -ت -ع -اون ال -دو‹ رم -ط -ان
ل-ع-م-ام-رة ،أامسس ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-مة ،أان
مسش -ار السش -ل -م ‘ م -ا‹ ،ب-دأا ي-ع-ط-ي ن-ت-ائ-ج
““م-ل-م-ؤسش-ة““ م-ن-ذ اسش-ت-ك-م-ال ال-ت-ؤق-ي-ع على
اتفاق السشلم واŸصشا◊ة ‘ جؤان .2015
صش -رح ل -ع-م-ام-رة ‘ ك-ل-م-ة أأل-ق-اه-ا ل-دى أف-ت-ت-اح
ألج -ت -م -اع أل -تشش -اوري رف -ي-ع أŸسش-ت-وى ل-ل-ج-ن-ة
م -ت -اب -ع -ة ت -ن -ف -ي -ذ ألت -ف -اق ألصش -ادر ع-ن مسش-ار
أ÷زأئر ،أأن ““مسشار ألسشلم ‘ ما‹ بدأأ يعطي
ن-ت-ائ-ج م-ل-م-وسش-ة م-ن-ذ أسش-ت-ك-م-ال أل-ت-وق-ي-ع ع-لى
ألتفاق ‘  20يونيو  2015وهو ألتاريخ ألذي ”
–ديده باتفاق مششÎك ،كما هو ألششأان بالنسشبة
لبدأية تطبيق أللتزأمات أŸتفق عليها ‘ إأطار

مسشار أ÷زأئر““.
فيما يتعلق بالوضشع ‘ هذأ ألبلد ،أأعرب ألوزير
عن أرتياحه لكون أألطرأف أŸششاركة ‘ مسشار
أ÷زأئر ““توقفت نهائيا عن ألقتتال ،لسشيما
بفضشل لقاءأت ألتقريب أŸنظمة ‘ أنفيسشن ‘
سشبتم Èوأأكتوبر .““2015
وقال لعمامرة ،إأن ““هذه أللقاءأت كانت مفيدة
Ÿسشار ألسشلم ،كونها سشاهمت ‘ بروز ديناميكية
عمل جديدة ضشمن هيئات متابعة ألتفاق““.
ووأصش -ل ،أأن ““ه -ذأ أل-ت-ق-ارب أ÷دي-ر ب-ال-ت-ق-دي-ر
سشيأاتي بالتأاكيد بنتائج إأيجابية أأخرى من خلل
إأدرأج - -ه ‘ إأط - -ار شش- -ام- -ل ÷ه- -ود أŸصش- -ا◊ة
ألوطنية ألتي ششرع فيها تطبيقا لتفاق ألسشلم““.
وي -رى رئ -يسس أل -دي-ب-ل-وم-اسش-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة““ ،أأن-ه

يجب أأيضشا أأن يكون ‘ منأاى عن تصشرفات
أ÷ماعات أإلرهابية ألتي تنششط ‘ أŸنطقة
وت- -ع- -رق- -ل مسش- -ار ألسش- -ل -م رغ -م Œن -د أل -ق -وأت
أŸسشلحة أŸالية وألقوأت ألدولية““.
‘ ه- - -ذأ ألسش- - -ي - -اق ،أأدأن ل - -ع - -م - -ام - -رة ““بشش - -دة““،
ألعتدأءأت أإلرهابية ألتي مازألت تسشتهدف ما‹
وأأعرب عن تضشامنه وتعاطفه مع ألضشحايا““.
«نحن  -كما قال  -نرفضس “اما كل أأششكال
ألتخويف وألتهديد ألتي تسشتهدف حياة أإلنسشان
وسشلم وأسشتقرأر دولنا““.
و‘ تطرقه إأ ¤أأهمية هذأ ألجتماع ،أعتÈ
لعمامرة أأن أÙادثات ““ألتي سشنجريها أليوم
سشتكون ،وأأنا مقتنع بذلك ،جد مفيدة من أأجل
توطيد مكاسشب مسشار ألسشلم ‘ ما‹““.

ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوب :ضس ـ ـ ـ ـ ـرورة التعجي ـ ـ ـ ـ ـل بتجسسي ـ ـ ـ ـ ـد السسل ـ ـ ـ ـ ـم ميداني ـ ـ ـ ـ ـا

دعا ألوزير أŸا‹ للششؤوون أÿارجية وألندماج أإلفريقي وألتعاون ألدو‹
عبدولي ديوب ،أأمسس ،با÷زأئر ألعاصشمة ،خلل أفتتاح أأششغال ألجتماع
ألتششاوري رفيع أŸسشتوى ألعضشاء ÷نة متابعة أتفاق ألسشلم وأŸصشا◊ة
Ãا‹ إأŒ““ ¤سشيد ألسشلم ميدأنيا““ بهذأ ألبلد.
وأأكد ديوب ،ألذي يÎأأسس هذأ أللقاء مناصشفة مع وزير ألدولة وزير

ألششوؤون أÿارجية وألتعاون ألدو‹ رمطان لعمامرة على ““ضشرورة ألتعجيل
بتجسشيد ألسشلم ميدأنيا Ãا‹ من خلل أأعمال ملموسشة““.
وأأعرب ألوزير أŸا‹ عن أأمله ‘ أأن تكون سشنة ““ 2016سشنة توجيه أ÷هود
نحو أأعمال ميدأنية ‘ جميع أألبعاد (أألمنية وألقتصشادية وألجتماعية
وأأخرى)““.

أأكد أألم Úألعام لتنسشيقية حركات أألزوأد بلل آأغ ألششريف“ ،سشك
ألتنسشيقية باتفاق ألسشلم وأŸصشا◊ة ‘ ما‹ أŸنبثق عن مسشار أ÷زأئر
وألتزأمها بتطبيقه ،مطالبا بضشرورة ألعمل وبذل أ÷هود من أأجل تسشريع
وتÒة تنفيذه.
وقال آأغ ألششريف ‘ ،كلمته خلل أجتماع ÷نة متابعة أتفاق ألسشلم

وأŸصشا◊ة Ãا‹ ،أŸنعقد ،أأمسس ،با÷زأئر ،أأن ““ألتنسشيقية ملتزمة ‘
إأطار تطبيق أتفاق ألسشلم وأŸصشا◊ة ‘ ما‹ بحل أŸششاكل ع Èأ◊وأر““.
وأأضشاف ،أأن ألتنسشيقية جاءت بوثيقة تتضشمن تقييما لسشتة أأششهر ما بعد
أتفاق ألسشلم وأŸصشا◊ة ،مششÒأ إأ ¤أأن كل ““ألقÎأحات ألتي تقدمت بها
أÛموعة ألدولية تعاملت معها ألتنسشيقية بجدية““.

أأكد ألوزير أŸا‹ للتششغيل وألتكوين وألتعليم أŸهني Úوألششباب ﬁامان
باب ،أأمسس ،با÷زأئر ألعاصشمة ،أأن أ÷زأئر لعبت دورأ ““ﬁوريا““ ‘
Œسشيد أتفاق ألسشلم وأŸصشا◊ة ب Úأألطرأف أŸالية.
وأأوضشح ألوزير أŸا‹ عقب لقائه بوزير ألششباب وألرياضشة ألهادي ولد علي ،أأن

““دور أ÷زأئر كان ﬁوريا ‘ أتفاق ألسشلم وأŸصشا◊ة ب Úأألطرأف أŸالية““.
وأأضشاف يقول““ ،أأعرب عن ششكري للجزأئر لكل ما قامت به وتوأصشل
ألقيام به (من أأجل ما‹) ألنه ‘ ألوقت ألذي أأحدثكم فيه يجري أجتماع
لطرأف أŸالية ‘ أ÷زأئر““.
أسشÎأتيجي ل أ

أام ـ ـ Úعام تنسسيقيـ ـة حرك ـة الأزواد :متمسسكون باتفاق السسلم واŸصسا◊ة

ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـر لعب ـ ـ ـ ـ ـت دورا ““ﬁوري ـ ـ ـ ـ ـا““ ‘ اتف ـ ـ ـ ـ ـاق السس ـ ـ ـ ـ ـÓم  Ãـ ـ ـ ـ ـا‹
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ألثÓثاء  19جانفي  2٠16م
ألموأفق لـ  ٠9ربيع ألثاني  1437هـ

ﬂتصصون يثّمنون توسصيع ا◊ريات ‘ مشصروع مراجعة الدسصتور:

اسصتقللية القاضصي ورفع التجر Ëعن الفعل الصصحفي يعززان دولة القانون
حق اسصتئناف حكم ا÷نايات مكسصب كبÒ

شصكل موضصوع اسصتقÓلية القضصاء ضصمن وثيقة مراجعة الدسصتوري ،نقاشصا موسصعا حول فحوى اŸقÎحات التي جاء بها
لتعزيز حماية القاضصي واŸتقاضصي على حد سصواء ،وهو ما لقي ترحيبا واسصعا من طرف ا◊قوقي Úواıتصص ‘ ÚاÛال
الدسصتوري ،معتÈين أانه أاول دسصتور ‘ البÓد يعزز دور ا◊ريات العامة.

جÓل بوطي
يرى أıتصشون أن وثيقة مرأجعة ألدسشتور
جاء بتعديÓت جوهرية ألول مرة ‘ تاريخ
أ÷زأئر أŸسشتقلة فيما يتعلق بجانب ألقضشاء،
وهو أكده ،أمسس ،أÙامي مولود برأهيمي
وأÿب ‘ Òألقانون ألدسشتوري عضشو ›لسس
أألمة بوزيد لزهاري خÓل منتدى أإلذأعة
ب- -ال- -ق- -ن- -اة أألو ¤ب -اŸرك -ز أل -ث -ق -ا‘ ع -يسش -ى
مسشعودي بالعاصشمة.
ي -رى أÙام -ي ب -رأه -ي -م -ي ،أن أل -ت -ع -دي -ل
ألدسشتوري ألول مرة أعطى صشÓحيات وأسشعة
للقاضشي رغم أن جهاز ألعدألة ‘ أ÷زأئر
يعرف حرية تامة ،ع Èكل ألدسشات ،Òلكن
أŸقÎح- -ات أ÷دي- -دة أŸت- -ع- -ل- -ق -ة ب -إاع -ط -اء
ألقاضشي صشÓحيات وأسشعة دون تدخل ألدولة
ل -ل -بّت ‘ أألح-ك-ام أل-ت-ي ي-رأه-ا م-ن-اسش-ب-ة ل-ك-ل
قضشية ،موضشحا أن ألقاضشي مسشتقل بنسشبة 99
من أŸائة.
وب - - -حسشب أ◊ق - - -وق - - -ي
ب - - -رأه - - -ي - - -م- - -ي ،ف- - -إان
م - - -وأط - - -ن - - -ون ك ÌغÒ
مقتنع Úببعضس أألمور
ويششككون ‘ مصشدأقية
أل-ع-دأل-ة ،م-وضش-ح-ا أن من
ح -ق أŸوأط -ن Úأل -تشش -ك-يك
ألن ب -عضس أل -قضش -اي -ا شش -وهت
صشورة ألعدألة ،بحسشبه ،مششÒأ
إأ ¤قضش - -ي - -ت - -ي سش - -ون- -اط- -رأك 1
وأÿل -ي-ف-ة أل-ل-ت Úت-أاخ-رت-ا ‘ روأق
ألعدألة.

ل -زه -اري أل -ق -رأر ،م -ع-تÈأ إأي-اه خ-ط-وة أخ-رى
ج-اءت ل-ت-ث-بت ج-دي-ة أإلصشÓ-ح-ات ألسش-ي-اسش-ية
أل -ت -ي أن -ت -ه -ج -ت-ه-ا أل-دول-ة م-ن-ذ سش-ن-وأت وه-ي
جوهرية و“سس ألقضشاء بالدرجة أألو ،¤كونه
أ÷هاز أ◊سشاسس وأ◊امي للدÁقرأطية
وي - -رى أÿب Òأل - -دسش- -ت- -وري ل- -زه- -اري ،أن
ألتعديل ألدسشتوري ع Èتأاكيده إلصشÓحات،
أضشاف مقÎحات –دد ألعÓقة ب Úألسشلطة
ألتنفيذية وألتششريعية من خÓل ألتأاكيد على
ع -دم ت -دخ -ل ك  Ó-ألسش -ل -ط -ت ‘ ÚصشÓ-ح-ي-ات
ألقضشاء بأاي ششكل من أألششكال ع Èإأضشافة
قوأن Úعضشوية سشيحددها ألقانون لحقا.

اŸادة  ...51ب Úمؤويد ومعارضس
وأختلف أÿبÒأن حول بعضس ألنقاط ألتي
أخ -ذت ج -دأل ون-ق-اشش-ا ح-ادي-ن ل-دى أل-ط-ب-ق-ة
ألسشياسشية خاصشة ما
تعلق

إاشصادة باسصتئناف أاحكام
ا÷نايات
‘ هذأ أÿصشوصس قال أÙامي برأهيمي،
قضش -ي -ة سش-ون-اط-رأك  1ع -رفت ت -أاخ -رأ ك-بÒأ
وأŸتهمون منذ سشت سشنوأت وهم رهن أ◊بسس
أŸؤوقت م- -ا ي- -ع -رق -ل مسش -ار أل -قضش -ي -ة ويضش -ر
Ãصش -ل -ح -ة أŸت -ه-م ،Úرغ-م أن ق-ري-ن-ة ألÈأءة
م- -وج- -ودة وق- -د ت- -ث -بت ب -رأءت -ه -م ،دأع -ي -ا إأ¤
مرأجعة إأجرأءأت أ◊بسس أŸؤوقت ألذي يضشّر
Ãصشلحة أŸتهم.
‘ مقابل هذأ ،أششاد أÙامي برأهيمي
ب - -اŸقÎح أ÷دي- -د أل- -ذي ع- -ززه أل- -ت- -ع- -دي- -ل
أل -دسش -ت -وري وأŸت -م -ث -ل ‘ إأم -ك -ان-ي-ة إأخ-ط-ار
أŸوأطن أÛلسس ألدسشتوري حول قضشية ما،
إأذأ أحسس أن هناك تقصش ‘ Òحقه ،مؤوكدأ أن
هذه قفزة نوعية ‘ ›ال تعزيز أ◊ريات
وحماية ‡تلكات أألفرأد.
قضشية أخرى عززها ألتعديل ألدسشتوري،
ت -ت -ع -ل -ق ب -اسش -ت -ئ-ن-اف قضش-اي-ا أ÷ن-اي-ات وه-ي
م- -كسشب ي- -ع -زز ألول م -رة ‘ ت -اري -خ أل -قضش -اء
أ÷زأئري.
‘ ه -ذأ ألصش -دد ،ث ّ-م -ن أÿب Òأل -دسش-ت-وري

باŸادة
 51من ألتعديل ألتي
ت -ف -رضس أ÷نسش -ي -ة أ÷زأئ -ري-ة
دون سشوأها لتو‹ أŸناصشب ألعليا ألسشامية
وألوظائف ألسشياسشية ‘ ألدولة ،حيث أششاد
أÿب Òأل- - -دسش - -ت - -وري وعضش - -و ›لسس أألم - -ة
ل- -زه- -اري ب- -اŸقÎح ،م -وضش -ح -ا أن -ه م -ن غÒ
أŸع- -ق- -ول أن ي- -ك- -ون رئ- -يسس أل- -بÓ- -د م -زدوج
أ÷نسشية أو ألوزير أألول أو أعضشاء أ◊كومة،
مششÒأ أن ألتعديل ألدسشتوري أعطى هامششا
كبÒأ للجالية أ÷زأئرية وهو ما  ⁄تتضشمنه
أل -دسش -ات Òألسش -اب -ق -ة ،م-ع-تÈأ ذلك م-كسش-ب-ا ل
نقاشس فيه ،خاصشة أن ألرئيسس أضشاف قوأنÚ
عضشوية سشتحدد لحقا أŸادة بالتفصشيل.
وقصشد أألسشتاذ لزهاري أŸادة  24مكرر
ألتي تقول :تعمل ألدولة على حماية حقوق
أŸوأط - -ن ‘ Úأÿارج ومصش- -ا◊ه- -م ‘ ،ظ- -ل
أحÎأم ألقانون ألدو‹ وألتفاقيات أÈŸمة

م -ع أل -ب -ل -دأن أŸضش -ي -ف -ة وأل -تشش -ري-ع أل-وط-ن-ي
وتششريع بلدأن أإلقامة.
وتسش -ه -ر أل-دول-ة ع-ل-ى أ◊ف-اظ ع-ل-ى ه-وي-ة
أŸوأط - -ن ÚأŸق - -ي - -م ‘ Úأÿارج وت- -ع- -زي- -ز
روأب-ط-ه-م م-ع أألم-ة ،وت-ع-ب-ئ-ة مسش-اه-م-ت-هم ‘
تنمية بلدهم أألصشلي.
ل -ك -ن أÙام -ي ب -رأه -ي -م-ي رأى ع-كسس م-ا
تضشمنته أŸادة  51قائ ،Óإأن رفضس مزدوجي
أ÷نسشية لتو‹ أŸناصشب ألعليا ‘ ألدولة هو
إأجحاف ‘ حق أŸوأطن Úباÿارج ،مقدما
أم -ث -ل-ة ع-ل-ى ب-عضس أل-دول م-ن-ه-ا ف-رنسش-ا أل-ت-ي
ي -ح -م -ل وزي -ره -ا أألول ج -نسش-ي-ت Úأإلسش-ب-ان-ي-ة
وألفرنسشية ،مطالبا عدم فرضس مسشأالة ألدين
أو أألصشل ‘ تو‹ ألوظائف.

رفع عقوبة حبسس الصصحفي تعزز
حرية الصصحافة
وثّمن أÿبÒأن برأهيمي ولزهاري ما تعلق
Óفرأد لسشيما ألصشحفي،Ú
بضشمان أ◊ريات ل أ
حيث أششاد أÙامي برأهيمي برفع عقوبة
أ◊بسس عن ألصشحفي Úقائ :Óإأن هذأ يعزز
حرية ألصشحافة وأإلعÓم ‘ بÓدنا وينعكسس
إأي -ج -اب -ا ع -ل -ى ع -م -ل ألصش -ح-ف-ي Úل-ل-ق-ي-ام
Ãهامهم بكل أسشتقÓلية.
Ãق - -اب- -ل ه- -ذأ ،دع- -ا أŸت- -ح- -دث
ألصشحفي Úإأ– ¤مل مسشؤوولياتهم
ألج- -ت- -م- -اع -ي -ة Œاه أ÷م -ه -ور
وت -ع -زي-ز دÁق-رأط-ي-ة أل-دول-ة
وألقانون ،وأصشفا قرأر رفع
ع- - -ق - -وب - -ة أ◊بسس ع - -ن
ألصش - -ح- -ف- -ي Ãث- -اب- -ة
ت - -أاك- -ي- -د ع- -ل- -ى دور
ألسش-ل-ط-ة أل-رأبعة ‘
تعزيز دولة ألقانون.
وجاءت أŸادة  41مكرر
 :2حرية ألصشحافة أŸكتوبة وألسشمعية
ألبصشرية وعلى ألششبكات أإلعÓمية مضشمونة
ول ُتقّيد بأاي ششكل من أششكال ألرقابة ألقبلية،
ول Áك -ن أسش -ت -ع -م -ال ه-ذه أ◊ري-ة ل-ل-مسش-اسس
ب -ك-رأم-ة أل-غ Òوح-ري-ات-ه-م وح-ق-وق-ه-م .ونشش-ر
أŸع -ل -وم -ات وأألف -ك -ار وألصش -ور وأآلرأء ب -ك -ل
ح- -ري -ة مضش -م -ون ‘ إأط -ار أل -ق -ان -ون وأحÎأم
ث -وأبت أألم -ة وق -ي -م -ه -ا أل-دي-ن-ي-ة وأألخÓ-ق-ي-ة
وأل -ث -ق -اف-ي-ة ،ك-م-ا ل Áك-ن أن ت-خضش-ع ج-ن-ح-ة
ألصشحافة لعقوبة سشالبة للحرية.
من جهته ثّمن أسشتاذ ألقانون ألدسشتوري
لزهاري مقÎح منع ألتجوأل ألسشياسشي‘ .
ح Úق- -ال إأن أل- -دسش- -ت -ور أسش -ت -ج -اب Ÿط -الب
أŸعارضشة ومنحها هامششا كبÒأ من أ◊قوق
‘ أŸششروع ،مؤوكدأ أنه ل Áكن دسشÎة كل
ششيء وهذأ ما تعمل به كل دسشات Òألعا،⁄
مششÒأ إأ ¤أن تعزيز ألهوية ألوطنية بÎقية
أألمازيغية هو تعزيز للثوأبت ألوطنية للششعب
أ÷زأئري.

ﬁمد بوعÓق القائد العام للكشصافة:

تكريسس التوجه ا’جتماعي للدولة واÛلسس اأ’على للشصباب مكسصب لألجيال
رحب ال - -ق - -ائ - -د ال - -ع - -ام ل - -ل - -كشص - -اف- -ة
لسصÓ-م-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ﬁمد بوعÓق،
ا إ
ب- - -ال- - -ت - -ع - -دي Ó- -ت ال - -واردة ‘ اŸشص - -روع
ال-ت-م-ه-ي-دي Ÿراج-ع-ة الدسصتور ،مثّمنا ما
لح -ك -ام ا÷دي -دة م-ن إاضص-اف-ة
–م -ل -ه ا أ
ن-وع-ي-ة ل-ل-ب-ن-اء ال-دÁق-راط-ي م-ن ح-يث
ال- - -ب- - -ع- - -د السص- - -ي- - -اسص- - -ي والق- - -تصص- - -ادي
والجتماعي.
وصشرح لـ «ألششعب» ‘ أتصشال هاتفي ،أمسس،
أن مششروع ألتعديل يتميز بتطور ملحوظ ‘
كافة أÛالت مقارنة بالدسشات Òألسشابقة،
مششÒأ إأ ¤أنه يكرسس مفهوم ومبادئ وقيم
أل -دÁق-رأط-ي-ة ،ك-م-ا ي-ح-م-ل دع-م-ا ل-ل-ح-ري-ات
ألفردية وأ÷ماعية ،إأ ¤جانب ألتكفل بدسشÎة
ع -دة قضش -اي -ا ت -ه -م أÛت -م -ع أل -ذي ي -ج-د ‘
ألوثيقة ﬂتلف أإلجابات ألتي تعزز أŸكاسشب
وتعمق أÿيارأت ألكÈى.
عن أألمور أ÷ديدة ألوأردة ‘ أŸششروع،
أوضش -ح ﬁم -د ب -وعÓ-ق أن م-ا ي-ل-فت ألن-ت-ب-اه
ويسش-ت-دع-ي أل-ت-ث-م ،ÚإأيÓ-ء أل-ب-ع-د ألجتماعي
للمرأجعة ألدسشتورية من خÓل إأعطاء مكانة

ب -ارزة ıت-ل-ف أل-ف-ئ-ات أل-هشش-ة أل-ت-ي ت-ت-ط-لب
ح-م-اي-ة م-ن أل-دول-ة ف-خصش-ت-ه-ا أح-كام ألتعديل
ب-ع-ن-اي-ة دق-ي-ق-ة ،ع-ل-ى غ-رأر أل-ط-ف-ولة ،خاصشة
Ãن- -ع تشش- -غ -ي -ل أألط -ف -ال دون سش -ن  16سشنة،
ألششباب ،أŸرأة ،أŸسشن Úوذوي ألحتياجات
أÿاصش- -ة .ف- -ال- -دسش- -ت- -ور يسش- -ت- -ج- -يب ل- -ه -ؤولء
ب-اع-ت-ب-اره-م ج-زءأ م-ع-ن-ي-ا ب-ال-ت-ح-ولت ول-ذلك

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

ي -جب ح -م -اي -ة م -رأك -زه -م ك -أاط -رأف ك -ام -ل -ة
أ◊قوق ‘ .نفسس ألŒاه يقول ﬁدثنا ،إأن
دسشÎة ع- -دة ه -ي -ئ -ات و›السس ي -ك -رسس ه -ذأ
ألوجه ألجتماعي للدولة مثل  -وهو ما يهمنا
بششكل مباششر كمنظمة جوأرية  -إأعطاء مكانة
لف -ت -ة ل -لشش -ب-اب ضش-م-ن أل-دي-ب-اج-ة وأŸادة 31
م- -ك -رر وأŸادة  /173ف- -ق -رة  3و 4أŸتعلقة
ب- -اÛلسس أألع -ل -ى ل -لشش -ب -اب أل -ذي ي -درج ‘
ألدسشتور تأاكيدأ للثقل ألذي Áثله ألششباب ‘
أÛتمع كطرف معني Ãا يجري حوله.
وأع- -ت Èق- -ائ- -د أل- -كشش- -اف- -ة إأدرأج أÛلسس
أألعلى للششباب باإل‚از ألكبŸ Òا فيه من
فائدة تعود على هذه ألششريحة ألتي يرأهن
عليها ‘ ألتنمية وألعلم وألبناء وألدفاع عن
أ÷زأئر وبذلك يسشÎجع ألششباب أ÷زأئري
›ددأ ألثقة .علما أن هذأ أÛلسس سشيكون
ب- -ال- -ت- -أاك- -ي- -د أإلط- -ار أÓŸئ- -م ل- -ل- -ت -ع -ب Òع -ن
ألنششغالت وألطموحات وأŸن Èألناجع ألذي
يرأفع فيه ألششباب أ÷زأئري عن قضشاياه.

سسعيد بن عياد

ألعدد
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لسصÓم حاضصر ‘ مضصمون اŸشصروع ،عيسصى:
أاكد أان ا إ
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«كل اŸواد اŸضصافة واŸعدلة –مي ا÷زائريÚ
‘ معتقداتهم»

أاك -د وزي -ر الشص-ؤوون
لوق -اف
ال- -دي- -ن -ي -ة وا أ
ﬁم - - -د ع- - -يسص- - -ى ،أان
لسصÓم حاضصر ‘ كل
ا إ
ف - -ق - -رات ال- -دسص- -ت- -ور،
ب- -ح- -يث تضصّ- -م -ن م -ادة
دسص - -ت- -وري- -ة ت- -ع- -ط- -ي
اŸك- -ان- -ة ل- -ل- -ج -زائ -ر ‘
اÛت - - - -م - - - -ع ال- - - -دو‹
م- -ت- -م- -ث- -ل- -ة ‘ ح -ري -ة
‡ارسص- - -ة الشص- - -ع - -ائ - -ر
ال-دي-ن-ي-ة .وق-د ك-رسس
ه -ذا اŸب -دأا ‘ مشص -روع
الوثيقة« ،لكنه ضصبط
‘ إاطار القانون الذي ينبغي أان يصصادق
عليه الŸÈان بغرفتيه».

حياة .ك
أبرز ألوزير عيسشى ،أمسس ،ع Èأألث Òمن
خÓل ألقناة أألو ،¤أن أŸادة  2من ألدسشتور
تنصس على أن أإلسشÓم دين ألدولة ،قائ Óإأن
كل أ◊ريات وأ◊قوق وكل أŸوأد ألدسشتورية
أŸضشافة وأŸعدلة ‘ ألدسشتور ألقد Ëترأعي
‘ كل فقرأتها كل ألقيم ألروحية وألفكرية،
«و–م- - - - -ي ‘ ذأت أل- - - - -وقت
أ÷زأئري Úمن أن يسشاوموأ
‘ معتقدأتهم».
وذكر ‘ هذأ ألصشدد ،أن
حزمة أإلصشÓحات ألسشياسشية
أل -ت -ي خضش -عت ل -ه-ا أ÷زأئ-ر،
«قللت من ألتنازع ألسشياسشي،
باإلضشافة إأ ¤ذلك ” ألسشماح
ل - -ل- -م- -ؤوسشسش- -ات أإلعÓ- -م- -ي- -ة
بالدفاع عن قيم أ÷زأئر ألدينية ،لفتا ‘
ه -ذأ أإلط -ار إأ ¤أرت -ف -اع مسش -ت -وى أل -وع-ي ‘
أ÷زأئر ،من أجل ألرجوع أإ ¤ألتدّين ألوسشطي
‘ إأط -ار أŸرج -ع -ي -ة أل -دي -ن-ي-ة» ،م-وضش-ح-ا أن
«أندماج ألششباب أ÷زأئري ‘ ديانات أخرى
يعود إأ ¤أسشباب سشياسشية وأجتماعية وليسشت
عقائدية».
وقد جاء ‘ مششروع وثيقة تعديل ألدسشتور،
كما أضشاف ،تكريسس للثوأبت ألوطنية متمثلة
‘ أإلسشÓم وألعربية وأألمازيغية ،ألتي هي ‘
حالة ديناميكية ،من خÓل –ديثها و–يينها
باسشتمرأر ،ولذلك ‚د فإان من ب ÚأŸهام
أŸوكلة للمجلسس أإلسشÓمي أألعلى ،ألتششجيع
على ألجتهاد و–ي Úكل أŸفاهيم ومرأجعة
ك -ل أل -ق -ي -م ح-ت-ى ي-ع-يشس أÛت-م-ع أ÷زأئ-ري
أن-ت-م-اءه أ◊ضش-اري وأل-دي-ن-ي وإأÁان-ه أل-رأسشخ
ب -ال -ك -ت -اب وألسشّ-ن-ة ‘ إأط-ار أحÎأم أل-دسش-ت-ور
وقوأن Úأ÷مهورية».

كما أكد وزير ألششؤوون ألدينية ‘ سشياق ذي
صشلة ،حرصس وزأرته على أسشتحدأث مؤوسشسشة
Óفتاء ،تتضشمن تششكيلة متنوعة ومتخصشصشة
ل إ
تفكر ‘ قضشايا أألمة وتبدي رأيها ،مفيدأ
«سش- -ن- -ب -حث ،ب -ع -د أŸصش -ادق -ة ع -ل -ى ت -ع -دي -ل
ألدسشتور ،ما إأذأ كانت هذه أŸؤوسشسشة مكّملة
للمجلسس أو تكون ضشمنه ولكن أŸتفق عليه هو
أن “ت - -د ‘ فضش - -اء أوسش - -ع ب - -ح - -يث تشش- -م- -ل
أل -ك -ف -اءأت أل -دي -ن -ي -ة أŸوج-ودة ‘ أÛالسس
أل -ع -ل -م -ي -ة وأ÷ام -ع -ات وم -ؤوسشسش -ات أل -ب -حث
أıتصشة ‘ ألعلوم أإلسشÓمية».
وي- -ع -ت Èت -رسش -ي -خ ألن -ت -م -اء
أل -روح -ي وأل -ف -ك -ري ،ألن -ت-م-اء
ل-ل-ف-ت-ح أإلسشÓ-م-ي ،وأŸصشا◊ة
أل- -وط- -ن -ي -ة ،وك -ذأ أل -رج -وع أإ¤
أل -وسش -ط -ي -ة مشش-روع أل-دسش-ت-ور،
ج- -زءأً ل ي- -ت- -ج -زأ م -ن مشش -روع
ألدسشتور أ÷ديد ،ألذي يطلب،
ك -م -ا ذك -ر ،ب -أان ت -ك-ون أل-ث-وأبت
أل-وط-ن-ي-ة ‘ ح-ال-ة دي-ن-ام-ي-كية،
كما يرمي من خÓل أإلجرأءأت ألتي تضشّمنها
‘ هذأ ألششق إأ ¤تششجيع أÛلسس أإلسشÓمي
أألع -ل -ى ألدأء م -ه -ام-ه أŸت-ع-ل-ق-ة ب-الج-ت-ه-اد،
ويعتÈه عيسشى مؤوسشسشة تضشطلع Ãهمة –يÚ
أŸف -اه -ي -م« ،ح-ت-ى ي-ع-يشس ألشش-عب أ÷زأئ-ري
أنتماءه أإلسشÓمي ويتناغم مع ألتطور».
هذه ألديناميكية ‚دها ،كما قال ألوزير،
‘ إأح -دى ف -ق -رأت أل -دسش -ت -ور ل -تشش-م-ل ك-ذلك
أ÷الية أ÷زأئرية أŸقيمة ‘ أÿارج ،بحيث
«دسش »Îمشش -روع ه -ذه أل -وث-ي-ق-ة ،ح-ق أ÷ال-ي-ة
أ÷زأئ -ري -ة أŸق -ي -م -ة ب-اÿارج ب-الن-ت-م-اء إأ¤
أصش -ول -ه -ا أ◊ضش -اري -ة وأن -ت -م -ائ-ه-ا أإلسشÓ-م-ي
أل -ع -ري -ق ‘ إأط -ار أل -وسش -ط -ي -ة وألب -ت-ع-اد ع-ن
ألعنف ‘ ،ألوقت ألذي يتصشور فيه أن تكون
ضش- -ح- -ي- -ة ıت- -ل- -ف أل -ت -ج -اذب -ات أل -ف -ك -ري -ة
أŸتطرفة ،وبالتا‹ من حقها أن –ظى بدعم
ألسشلطات أ÷زأئرية وأŸؤوسشسشات ألجتماعية
وألرسشمية حتى تسشتفيد من ألرتباط بالوطن.

«اندماج الشصباب
ا÷زائري ‘ ديانات
أاخرى يعود إا ¤أاسصباب
سصياسصية

شصر‘ من قسصنطينة:

عدم Œر Ëجنحة الصصحافة ترقيةلإلعلم
ي - - -ع - - -د ع- - -دم ŒرË
ج-ن-ح-ة الصص-ح-افة ضصمن
مشص- - - -روع م- - - -راج- - - -ع - - -ة
ال-دسص-ت-ور «خ-طوة هامة
لم -ام» ،حسص -ب -م -ا
ن- -ح- -و ا أ
أاع- - - - -رب ع- - - - -ن- - - - -ه أامسس
الث- -ن Úب- -قسص- -ن -ط -ي -ن -ة
رئ- -يسس سص- -ل- -ط- -ة ضص -ب -ط
السصمعي البصصري السصيد
ميلود شصر‘.
وأكد ششر‘ ‘ ﬁاضشرة
ب- -ع- -ن- -وأن «وضش- -ع -ي -ة وآأف -اق
ألسش- -م- -ع- -ي أل- -بصش- -ري ‘ أإط -ار أإلصش Ó-ح -ات
أ÷ديدة» بأان «عدم معاقبة جنحة ألصشحافة
با◊رمان من أ◊رية هي خطوة هامة نحو
أألمام و مكسشب كب Òللصشحفي.»Ú
وأمام طلبة كلية علوم أإلعÓم وألتصشال
وألسشمعي ألبصشري بجامعة قسشنطينة  ،3أكد
رئ -يسس سش-ل-ط-ة ضش-ب-ط ألسش-م-ع-ي أل-بصش-ري ب-أان
حرية ألتعب ÒلطاŸا كانت «حقا مكفول من
طرف ألدولة أ÷زأئرية» ،مضشيفا بأان دسشÎة
هذأ أ◊ق يعد «تعزيزأ لقناعة وأفضشل حماية
◊ري -ة أل -ت -ع -ب Òوط-ري-ق-ة ل-وضش-ع ح-د ÷م-ي-ع
أول -ئك أل -ذي -ن ي -ب -ق -ون ع -ل -ى أل-غ-م-وضس ح-ول
مكسشب وأضشح».
وأردف ب- - - -أان أŸادة  41م-ك-رر  2و 3من
مشش -روع م -رأج -ع -ة أل -دسش -ت-ور «ت-ك-رسس ح-ري-ة
ألصشحافة أŸكتوبة وألسشمعي ألبصشري وحول
ششبكات أإلعÓم».
كما أعت Èألسشيد ششر‘ أن مششروع مرأجعة

أل -دسش -ت -ور ي -تضش -م -ن ﬁاور و
ج - - -وأنب ت - - -ق - - -ع «‘ صش - - -لب
أنشش - -غ- -الت ق- -ط- -اع أإلعÓ- -م
وألتصش - -ال» ضش - -م- -ن مسش- -ع- -ى
ل»Œسشيد مبدأ حق أŸوأطن
‘ أŸعلومة».
ك - -م - -ا أردف ب - -أان ق - -ط- -اع
أإلع Ó-م وألتصش -ال ي -ت -ع Úأن
يلعب «دورأ متميزأ» ‘ ضشمان
حق أŸوأطن ‘ «ثقافة تصشور
أح -ت -ي -اج-ات-ه Ãا ي-نسش-ج-م م-ع
ه-وي-ت-ه وي-ل-ب-ي ط-موحاته على
أألصشعدة ألفكرية وألجتماعية و ألÎفيهية».
كما أوضشح رئيسس سشلطة ضشبط ألسشمعي
أل -بصش -ري ب -أان-ه ي-ت-ع Úع-ل-ى ن-فسس أل-ق-ط-اع أن
«يثمن مكسشب إأدرأج أألمازيغية كلغة وطنية
ورسش -م -ي -ة ل -ل -ب Ó-د إأ ¤ج-انب م-ك-اسشب أخ-رى
تضشمنتها ﬂتلف موأد مرأجعة ألدسشتور».
وعلى صشعيد آأخر أكد ألسشيد ششر‘ بأان
«ف -وضش -ى» ح -ق -ي -ق -ي -ة “ي-ز ‘ أل-وقت أ◊ا‹
ق -ط -اع ألسش-م-ع-ي أل-بصش-ري م-وضش-ح-ا ب-أان-ه م-ن
خÓل تطبيق «عما قريب» ألقوأن Úألتنظيمية
للقطاع «سشيتم وضشع حد للفوضشى» ألسشائدة ‘
تسشي Òألقنوأت ألتلفزيونية أÿاصشة.
وذكر بأان من أصشل ألـ 45قناة تلفزيونية
خاصشة تبث برأ›ها من أ÷زأئر هناك 5
ق -ن -وأت ف -ق -ط م -رخصش-ة ،ك-م-ا شش-دد ع-ل-ى أن
م -ب -ادئ ق -ان -ون ألسش -م -ع -ي أل-بصش-ري سش-تسش-م-ح
بضشمان «خدمة عمومية ‘ ›ال ألسشمعي
ألبصشري ‘ مسشتوى تطلعات وآأمال أ÷ميع».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الثÓثاء  19جانفي  2016م
اŸوافق لـ  09ربيع الثا 143٧ Êهـ

لبواب اŸفتوحة على البلديات بالعاصشمة:
بدوي خلل ا أ

مراجعة شصاملة للقوان ÚاŸتعلقة بتسصي Òا÷ماعات اÙلية
لصشلحات
لدارة من اŸواطن والتكفل بهمومه ‘ صشلب ا إ
تقريب ا إ

نظمت وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية ،أامسس ،أابوابا مفتوحة على البلدية ،تصشادف تاريخ صشدور أاول قانون للبلدية
‘  18جانفي  ،1967والذي منح لها نظامها القانو Êوكرسشها كخلية قاعدية للدولة ‘ البنية اŸؤوسشسشاتية للبلد ،بحضشور كل
من وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية نور الدين بدوي ووا‹ ا÷زائر العاصشمة ،عبد القادر زوخ ،وإاطارات من وزارة
الداخلية ورؤوسشاء بلديات العاصشمة.

العدد
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تبادل اÈÿات ‘ مكافحة ا÷رÁة

الشش-عب /اسش-ت-قبل اللواء
ع -ب -د ال -غ -ن-ي ه-ام-ل اŸدي-ر
لم- -ن ال- -وط- -ن- -ي،
ال- -ع- -ام ل - -أ
أامسس ،اŸدي- - - - - -ر ال - - - - -ع - - - - -ام
ل-لشش-رط-ة ال-ف-رنسش-ية جون
م-ارك ف-ال-ك-ون ال-ذي يقوم
ب -زي -ارة إا ¤ا÷زائ -ر ع -ل-ى
رأاسس وفد هام .جاء هذا ‘
ب- -ي- -ان اŸدي- -ري- -ة ال- -ع- -ام- -ة
لم - -ن ت - -ل- -قت «الشش- -عب»
ل --أ
نسشخة منه.
وخÓ- -ل ل- -ق- -ائ- -ه- -م- -ا Ãق -ر
Óم- -ن
اŸدي - -ري - -ة ال - -ع- -ام- -ة ل - -أ
ال-وط-ن-ي ،ت-ط-رق ال-ط-رفان إا¤
سس- -ب- -ل ت- -ب- -ادل اÈÿات وال -ت -ج -ارب ‘ اÛال
الشس-رط-ي’ ،سس-ي-م-ا ال-ت-ك-وي-ن ،الشس-رط-ة ال-علمية،
ومكافحة ا÷رÁة بجميع أاشسكالها.
وب-اŸن-اسس-ب-ة ع-ق-د ال-ل-واء ع-ب-د ال-غ-ن-ي ه-ام-ل
جلسسة عمل  ،بحضسور الوفد الزائر وإاطارات من
Óم-ن ال-وط-ن-ي ،اسس-ت-ع-رضض
اŸدي -ري -ة ال -ع -ام-ة ل -أ
Óمن
خÓ-ل-ه-ا م-ه-ام وت-ن-ظ-ي-م اŸدي-ري-ة العامة ل أ
الوطني والتطور والعصسرنة التي وصسلت إاليها
الشس - -رط - -ة ا÷زائ - -ري - -ة ‘ ج - -م - -ي- -ع اÛا’ت
الشس -رط -ي -ة و ع -ل-ى ج-م-ي-ع اأ’صس-ع-دة ،م-ا أاه-ل-ه-ا
’حتضسان مقر «أافريبول» الذي أاعلن عنه خÓل
اجتماع اŸديري واŸفتشس Úالعام Úللشسرطة
اأ’ف -ارق -ة اŸن -ع-ق-د ب-ا÷زائ-ر ي-وم-ي  13و 14
ديسسم.2015 È
كما اعت Èهامل أان ‚اح Œربة الشسرطة

ا÷زائ- -ري- -ة ‘ ›ال م -ك -اف -ح -ة ج -م -ي -ع أان -واع
ا÷رÁة ما هو إا’ نتيجة للعمل الدؤووب لرجال
الشسرطة و“تعهم با’حÎافية واŸسسوؤولية ،كما
أاصسبحت ﬁل اهتمام عدة دول من خÓل إابرام
عدة اتفاقيات تعاون ‘ اÛال اأ’مني.
‘ سسياق متصسل ،قام الوفد الفرنسسي بزيارة
Óمن الوطني أاين ”
مركز العمليات والقيادة ل أ
ا’طÓع على مهام هذا اŸركز ‘ رصسد ومتابعة
آال -ي -ات ع-م-ل الشس-ر ط-ة ب-ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى أاح-دث
اŸعاي.Ò
و‘ ختام زيارته ،ع ÈاŸدير العام للشسرطة
الفرنسسية السسيد جون مارك فالكون عن إاعجابه
Ãا تشس- -ه- -ده الشس- -رط- -ة ا÷زائ- -ري -ة م -ن ت -ط -ور
وعصسرنة ‘ جميع ميادين العمل اأ’مني مشسيدا
‘ الوقت ذاته بحفاوة ا’سستقبال التي حظي بها
رفقة الوفد اŸرافق له .

ا’حتفاء بع ـدد مـ ـن اŸنتخ ـ ـ ـب ÚواŸوظفـ ـ ـ Úبتيب ـ ـازة

سضارة بوسضنة
تصضوير :آايت قاسضي
وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل-ي-ة ن-ور
ال -دي -ن ب-دوي ،خÓ-ل م-داخ-ل-ت-ه ب-اŸن-اسس-ب-ة،
’بواب يعد مناسسبة
اعت Èأان تنظيم هذه ا أ
’دارة م-ن اŸواط-ن وت-ع-ري-ف-ه Ãا
ل -ت -ق -ريب ا إ
ي- -ج- -ري ب- -ه- -ا وإاع- -ط- -اء صس- -ورة أاخ- -رى ع- -ن
ا÷ماعات اÙلية التي كانت منغلقة على
نفسسها ،من خÓل اتخاذ السسلطات اŸعنية
إاجراءات عديدة Ùو هذه الصسورة السسيئة
ع -ن ال -ب -ل -دي -ات ،وال -ت -ي سس -ي-ت-م ت-ف-ع-ي-ل-ه-ا ‘
الدسستور ا÷ديد.
’طار قال بدوي أان وثيقة اŸشسروع
و‘ هذا ا إ
ال-ت-م-ه-ي-دي ل-ل-دسس-ت-ور ت-ك-تسس-ي أاه-م-ي-ة ب-ال-غة
ب -ال-نسس-ب-ة ل-ت-ط-وي-ر ال-ب-ل-دي-ات وال-بÓ-د بصس-ف-ة
’صس Ó-ح -ات
شس- -ام- -ل- -ة ،وذلك ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤ا إ
السس-ي-اسس-ي-ة ال-ع-م-ي-ق-ة ال-ت-ي تضس-م-ن-ت-ه-ا ،والتي
’يجاب على اÛتمع “اشسيا مع
سستنعكسض با إ
التحو’ت التي يعرفها العا.⁄
وعلى حد قول الوزير فإان قطاعه سسيشسرع ‘
اŸرحلة القادمة ‘ ورشسات إاصسÓح كÈى
ل-ل-ع-دي-د م-ن ال-نصس-وصض ال-ت-ي ت-ع-ن-ي م-ب-اشس-رة
ب -تسس -ي Òالشس-ؤوون ال-ع-م-وم-ي-ة ’ ،سس-ي-م-ا م-ن-ه-ا
’ح -زاب
م- -راج- -ع- -ة ال -ق -وان ÚاŸت -ع -ل -ق -ة ب -ا أ
السس- -ي- -اسس- -ي- -ة ،ا÷م- -ع- -ي- -ات وا’ن- -ت- -خ- -اب -ات

وا’ج-ت-م-اع-ات وال-ت-ظ-اه-رات العمومية‡ ،ا
يسسمح بحسسبه تعزيز الدÁقراطية التشساركية
من خÓل وضسع إاطار قانو Êلها تكرسض ثقافة
مشساركة اŸواطن وتسساعد على تعبئة فئات
اÛتمع خاصسة فئة الشسباب بغرضض ا’سسهام
‘ تنمية البÓد.
واعت Èبدوي تعديل الدسستور مناسسبة للتعبÒ
’رادة القوية لبناء وتعزيز دولة القانون
عن ا إ
وح -م-اي-ة ا◊ري-ات ال-ف-ردي-ة وا÷م-اع-ي-ة م-ن
خÓل العمل على تطوير البلدية التي تعÈ
ع -ن ا◊رك -ي -ة ال -ق -ائ -م-ة ك-ون-ه-ا ت-ع-د الصس-رح
’م-ث-ل ل-ت-ط-ب-ق ف-ي-ه ك-ل ق-وان Úوت-ن-ظ-ي-م-ات
اأ
ا÷مهورية والفضساء اŸناسسب لتجسسيد كافة
السسياسسات العمومية للبÓد.
وعليه حث بدوي جميع الفاعل Úوالهيئات
اÙلية على مواصسلة العمل من أاجل إاعادة
’داري وعصسرتنه
تأاهيل اŸرفق العمومي ا إ
على غرار ما أا‚ز ‘ ›ال رقمنة ا◊الة
اŸدنية وإاصسدار السسندات والوثائق اŸؤومنة،
ك- -م- -ا ه- -و الشس- -أان ب- -ال- -نسس- -ب -ة ÷واز السس -ف -ر
البيومÎي ،وقريبا بطاقة التعريف الوطنية
ورخصس -ة السس -ي -اق -ة ال -ب -ي-ومÎي-ة ا’ل-كÎون-ي-ة
’لكÎونية.
وبطاقة ترقيم العربات ا إ
وسستعرف سسنة  2016بحسسب الوزير انتهاء
عهد اŸركزية وتعزيز الÓمركزية ‘ جميع
’دارات حيث سسيتم تقويتها ‘ إاطار نظرة
اإ
ج-دي-دة م-ن خÓ-ل ت-ك-ي-ي-ف وضس-ب-ط ال-ت-نظيم

’داري للبلدية واŸرافق العمومية ا÷وارية
اإ
واسس-ت-ح-داث آال-ي-ات ت-ن-افسس-ي-ة ب Úا÷ماعات
اÙلية ،سسواء ‘ اÛال ا’قتصسادي أاو ‘
’سس-اسس-ي-ة
›ال ال -ت -ك -ف -ل ب -ا’ح -ت -ج-اج-ات ا أ
للمواطن.Ú
من جهة أاخرى ،سستشسهد هذه السسنة وضسع
’ليات مرافقة من أاجل تنمية
حيز التنفيذ آ
أامÓك البلدية اŸنتجة للمداخيل و–صسيل
’تاوات ،وبعث حركيتها ا’قتصسادية ،وذلك
اإ
ع Èإادم-اج ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا◊دي-ثة للتمويل
ع -ن ط -ري -ق صس -ن -دوق الضس -م -ان وال -تضس -ام -ن
للجماعات اÙلية ،نتيجة انحسسار اŸوارد
’ت -ي ت -ق -تضس-ي ا’ل-ت-زام
اŸال -ي -ة اÙل -ي -ة وا آ
باŸمارسسات الرشسيدة ‘ تسسي Òالشسأان العام
وإارسس- -اء ب -ل -دي -ة م -ت -وج -ه -ة ن -ح -و ال -ت -ن -م -ي -ة
’ضس-اف-ة إا ¤إانشس-اء اŸرصس-د
ا’ق -تصس-ادي-ة ،ب-ا إ
ال -وط -ن -ي ل -ل -خ -دم -ة ال -ع -م -وم -ي -ة واŸشس-روع
ال -ت -م -ه -ي -دي ل -ل -ق -ان -ون اŸت -ع -ل -ق ب-اŸسس-ع-ى
’طار القانو Êالذي سسيكرسض
التشساركي ،وا إ
التعاون فيما البلديات.
’ب -واب
’شس- -ارة إا ¤أان اح- -ت- -ف- -ال- -ي -ة ا أ
Œدر ا إ
اŸفتوحة على البلدية تخللها معرضض للصسور
واŸلصس- -ق -ات وع -رضض السس -ج Ó-ت ال -ق -دÁة
ل- -ل- -ب -ل -دي -ات ،م -ع ت -ك -ر Ëب -عضض اŸسس -ؤوولÚ
ا◊ال -ي Úالسس -اب -ق Úع-ل-ى رأاسس-ه-م أاول ام-رأاة
ت-رأاسست ›لسس-ا شس-ع-ب-ي-ا ب-ل-دي-ا ب-ب-ل-دي-ة ال-دار
البيضساء.

صصدور أاول قانون بلدية بعد ا’سصتقÓل تكريسس Ÿبدأا الدولة القوية

اأك-د وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اعات
اÙلية نور الدين بدوي ‘ ،رسشالة
تلها اŸكلف بالإعلم على مسشتوى
ولي- -ة اŸسش- -ي- -ل- -ة ﬁم- -د ب- -وزي- -دي،
خ - -لل الح - -ت - -ف - -ال ب- -ال- -ذك- -رى 49
لصش - -دور اأول ق - -ان - -ون ب - -ل - -دي ب - -ع- -د
السش- -ت- -ق- -لل ،اأن ق -ان -ون 24 / 67
الصشادر ‘  18جانفي  1967هو نصس
‡ن -وح ل -ل -ب -ل -دي-ة ك-خ-ل-ي-ة اأسش-اسش-ي-ة
ل-ل-دول-ة ،وي-ط-م-ح اإ ¤ت-ن-مية ششاملة
وتعدد ›الت العمل.

اŸسضيلة :عامر ناجح
واأشسار بدوي ‘ رسسالته اإ ¤اأن التعديÓت
التي شسهدها قانون البلدية خÓل سسنوات
 1981و 1990و 2011ج - -اءت ‘ اإط- -ار
الورشسات التي اأقرها رئيسض ا÷مهورية
عبد العزيز بوتفليقة وانبثق عنها قانون
ال- -ع- -ق- -وب- -ات وق- -ان- -ون “ث- -ي- -ل اŸراأة ‘
اÛالسض اŸن- -ت- -خ- -ب- -ة وق- -ان -ون ا’إع Ó-م
وقانون ا÷معيات.
وقال ذات اŸسسوؤول اإن مراجعة الدسستور
ال -ت -ي ق -ام ب -ه -ا رئ -يسض ا÷م -ه -وري-ة ع-ب-د
ال -ع -زي -ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة شس-م-ل م-رح-ل-ة ب-ال-غ-ة

ا’أهمية ‘ تطور البÓد والبلدية ،خاصسة
واأنه تضسمن اإصسÓحات سسياسسية عميقة
تهدف اإ ¤مشسروع مزدهر.
وكشسف وزير الداخلية عن فتح ورشسات
اإصس Ó-ح -ي -ة ك -بÒة ت -ت -ع -ل -ق ب -ال -ع-دي-د م-ن
النصسوصض اÿاصسة بتسسي Òشسوؤون الدولة
وقانون ا’أحزاب وغÒها من النصسوصض
سستكون ‘ وقت ’حق.
كما اأن مراجعة الدسستور ـ حسسبه ـ هو
م -ن -اسس -ب -ة اأخ-رى م-ع ال-ت-اري-خ ل-ب-ن-اء دول-ة

القانون وحماية ا◊ريات الفردية على
توحيد مكونات البÓد.
ومن جانبه وا‹ الو’ية ﬁمد بوسسماحة،
اأكد ‘ مداخلته اأمام روؤسساء البلديات
الذين حكموا الو’ية منذ ا’سستقÓل على
اأن سسنة  2016سستكون ’سستحداث اآليات
ت-ن-افسس-ي-ة ب Úا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة ل-ت-قوم
ال- -ب- -ل- -دي- -ة ب- -ت- -ث- -م Úم -وارده -ا وﬁارب -ة
ال -بÒوق -راط -ي -ة وال -ي -ق -ظ -ة ل -ل -دف -اع ع -ن
مصسا◊ها.

ح -ظ -ي ع -دد م -ن اŸن -ت -خ -ب Úالسش-اب-قÚ
واŸوظ- -ف Úا◊ال- -ي Úوع- -ائ- -لت ضش -ح -اي -ا
لره- -اب م- -ن ف- -ئ- -ة اŸن- -ت- -خ- -ب ÚاÙل -يÚ
ا إ
Ãخ -ت -ل -ف ب -ل -دي -ات ولي -ة ت-ي-ب-ازة أامسس،
ب-ل-ف-ت-ة خ-اصش-ة م-ن ل-دن السش-لطات اÙلية
والولئية بالنظر إا ¤التميّز اللفت الذي
سش- -ج- -ل- -ه ه- -ؤولء خ- -لل مسش- -اره -م اŸه -ن -ي
والتمثيلي.

تيبازة :عÓء.م

و‘ ذات السسياق ،فقد أاقامت السسلطات الو’ئية،
أامسض ،احتفالية خاصسة Ãقر اÛلسض الشسعبي
” خÓلها تكر Ëكل من رئيسض بلدية
الو’ئيّ ،
مسسلمون السسابق الذي قضسى  4عهدات متتالية
على رأاسض بلديته ،ورئيسض سسابق ببلدية قوراية
سسبق له تسسي Òشسؤوون بلديته لـ 3عهدات ،كما
ح -ظ -ي ك -ل م -ن اأ’م Úال -ع -ام ل -ب -ل -دي -ة ق -وراي -ة
واأ’مينة العامة لبلدية سسيدي عمر بلفتة ‡اثلة
على غرار اأ’مينت Úالعامت Úلدائرتي الداموسض
والقليعة ،بحيث يهدف هذا التكر Ëإا ¤مكافأاة
تلك الشسخصسيات على ا÷هد اŸبذول ‘ خدمة
التنمية اÙلية.
و‘ سسياق ذي صسلة ،حظيت عائÓت أاعضساء
اÛالسض اŸن -ت -خ -ب-ة واŸن-دوب-ي-ات ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة

تكـ ـ ـ ـ ـ ـر Ëأاق ـ ـ ـ ـ ـ ـدم رئي ـ ـ ـ ـ ـ ـسس بلدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة باŸدي ـ ـ ـ ـ ـة

أاحيت بلدية اŸدية ،أامسس ،تظاهرة
ذكرى صشدور أاول قانون للبلدية لفÎة
م - -ا ب - -ع - -د السش - -ت - -ق- -لل ،ح- -يث ك- -رمت
اŸت -ق -اع-د ن-ور ال-دي-ن ح-م-اÁي بصش-ف-ت-ه
أاول رئيسس بلدية لها بعد السشتقلل،
إا ¤جانب كونه تقلد مهام مندوب لهذه
البلدية.

اŸدية :م.أام Úعباسس

ك -م -ا  ⁄ت -ت -أاخ -ر ه -ذه ال -ب-ل-دي-ة ب-ع-د اسس-ت-م-اع
اŸدعوين لكلمة وزير الداخلية وا÷ماعات
اÙلية قرأاها مدير اإ’دارة اÙلية بحضسور
اأ’م Úالعام للو’ية ا◊اج مقداد ،نيابة عن
الوا‹ ورئيسض دائرة عاصسمة الو’ية ونخبة
من اŸدراء التنفيذي ‘ ،Úتكر Ëرؤوسسائها

تكر Ëرؤوسصاء البلديات القدامى وضصحايا اإ’رهاب بالبويرة

نظمت ولية البويرةÃ ،ناسشبة إاحياء ذكرى إاصشدار أاول قانون للبلدية بعد
السشتقلل اŸصشادف ليوم  18جوان  ،1967حفل تكرÁيا ،على ششرف رؤوسشاء
ال-ب-ل-دي-ات السش-اب-ق Úوال-ذي-ن ك-انت ل-ه-م ع-ه-دات ط-وي-ل-ة ع-ل-ى رأاسس ال-ب-ل-ديات،
لوائل الذين اسشتلموا اŸششعل بعد السشتقلل.
ويعتÈون من ب Úا أ

البويرة :ع نايت رمضضان

” تكر Ëجمال لعموري رئيسض بلدية ديرة ،الذي بقي مدة  8عهدات
على رأاسض  8بلديات ،وبوعÓم لعمري الرئيسض السسابق لبلدية سسوق
اÿميسض والذي قضسى  4عهدات إا ¤جانب عهدة كرئيسض Ÿندوبية
التنفيذية ونفسض الفÎة قضساها على رأاسض بلدية الروراوة.
كما ” تكر Ëبعضض رؤوسساء البلديات ،الذين ” اغتيالهم من طرف
اإ’رهاب خÓل العشسرية السسوداء من بينهم اŸرحوم ﬁمد شسلوشض

اŸنشسأاة خÓل فÎة التسسعينيات واŸسستهدفÚ
من قبل ا÷ماعات اإ’رهابية بلفتة خاصسة من
” ‘ هذا اإ’طار
لدن السسلطات الو’ئية ،بحيث ّ
تكر ËعائÓت  5ضسحايا إارهاب من هذه الفئة
اغتيلوا جميعهم خÓل سسنتي  94و 95بكل من
ب -ل-دي-ات م-ن-اصس-ر وأاغ-ب-ال وب-وه-ارون وب-ورك-ي-ك-ة
وا◊طاطبة.
أاما على اŸسستوى اÙلي ،فقد حظي عدد من
رؤوسس -اء اÛالسض الشس -ع -ب -ي -ة ال-ب-ل-دي-ة السس-اب-قÚ
بتكر Ëخاصض من لدن اŸسسÒين ا◊الي ÚنظÒ
ج -ه -وده -م اŸب -ذول -ة ‘ سس -ب -ي -ل دع -م ال -ت-ن-م-ي-ة
اÙل -ي -ة ،ك -م -ا ف -ت -حت جّ-ل مصس-ال-ح ال-ب-ل-دي-ات
أابوابها خصسيصسا لكافة اŸواطن ÚلÓطÓع عن
قرب على أاوجه اÿدمات اŸسستحدثة موؤخرا
‘ صسالح اŸواطن على غرار ما حصسل Ãصسلحة
ال - -ب- -ي- -ومÎي وك- -ذا مصس- -ال- -ح ا◊ال- -ة اŸدن- -ي- -ة
واŸصس -ال -ح ال -ت -ق -ن-ي-ة اأ’خ-رى اŸك-ل-ف-ة ب-تسس-يÒ
ومتابعة ﬂتلف اŸشساريع اÙلية اأ’مر الذي
اسستحسسنه العديد من اŸواطن Úالذين أاعربوا
ع- -ن أام -ل -ه -م ‘ ع -ودة ع Ó-ق -ات ال -ت -واصس -ل م -ع
اÛالسض اŸنتخبة إا ¤سسابق عهدها من خÓل
إاعادة بناء الثقة التي تربط ما ب ÚالطرفÚ
خدمة للمصسلحة العامة.

رئيسض بلدية اأ’خضسرية ،ما Êيحي رئيسض اŸندوبية التنفيذية بأاهل
القصسر إا ¤جانب الذين توفوا بعد مرضض مثل اŸرحوم رابح شسيحاتي
الرئيسض السسابق لبلدية البويرة ،وعلي قرو الرئيسض السسابق لبلديات
حيزر ،كما ” تكر Ëبعضض رؤوسساء البلديات عرفانا للمجهودات التي
بذلوها خÓل وجودهم على رأاسض البلديات مثل علي لشسهب الرئيسض
السسابق لبلدية عمر وكذا اأ’خضسر عزي الرئيسض السسابق لبلدية سسور
الغز’ن وهي اŸبادرة التي ” تثمينها من طرف رؤوسساء البلديات.
و‘ نفسض السسياق ،نظمت البلديات الـ 45على مسستوى و’ية البويرة أابوابا
م -ف -ت -وح -ة ل -ت-م-ك ÚاŸواط-ن ال-ت-ع-رف ع-ل-ى ﬂت-ل-ف اŸصس-ال-ح واŸه-ام
اŸسسندة إاليها ،كما ” وضسع صسور ıتلف رؤوسساء البلديات السسابقÚ
كاعÎاف با÷ميل.

اأ’حياء واأ’موات ،وكذا رؤوسساء اŸندوبيات
الذين سسÒوا ›لسسها إابان العشسرية السسوداء.
ف -ي-م-ا تضس-م-نت اأ’ب-واب اŸف-ت-وح-ة اŸن-ظ-م-ة
ببهو بلدية اŸدية شسروح عن أاهم اŸرافق
واإ’دارات ال -ت -ي ت -ت -ك -ون م -ن-ه-ا ه-ذه ال-ب-ل-دي-ة
واŸسستحدثة مؤوخرا ‘ إاطار تقريب اŸواطن
من اإ’دارة ،قدم الدكتور غريب الغا‹ نبذة
تاريخية عن مدينة اŸدية ،بينما قيم رئيسض
هذه البلدية ‘ تصسريح خصض به ““الشسعب““ على
هامشض هذه الذكرى ،أ’داء هيئته ‘ ›ال
ت- -ق- -ريب اŸواط -ن م -ن مصس -ا◊ه ،م -ؤوك -دا أان
اÛه -ود اŸب -ذول ح -ق -ق وإا ¤ح -د السس -اع -ة
نسسبة  ٪50من اإ’رتياح لدى السساكنة ‘ ،حÚ
ت -ب -ق -ى نسس-ب-ة  ٪50ال -ن -اقصس -ة م -رده -ا ضس-ع-ف
اإ’مكانيات اŸادية.
وإا ¤جانب قيام البلديات الـ 64بذات النشساط،
سسّ-ط-رت دائ-رة ال-ع-زي-زي-ة ب-رن-ا›ا لÓ-ع-ت-زاز
ب-ه-ذا ال-ت-اري-خ ك-م-رج-ع-ي-ة ل-ل-وث-ي-ق-ة اŸؤوسسسس-ة
ل -ب -ل -دي -ة ا÷زائ-ر اŸسس-ت-ق-ل-ة ،وذلك اف-ت-خ-ارا
بالّلحظة وتكرÁا للّذين صسنعوا أاو تناوبوا على
إادارة بلدية العزيزية عﬂ Èتلف ﬁطاتها،
إا ¤أان وصسلت إا ¤ما هي عليه ،ضسامنة بذلك
دÁومة واسستمرارية اŸرفق العام ،كأاعضساء
اŸن-دوب-ي-ات ال-ت-ن-ف-يذية للبلديات ،اŸنتخب،Ú
اŸوظ - -ف ،Úا◊رسض ال- -ب- -ل- -دي و›م- -وع- -ات
الدفاع الذاتي ،حيث ”ّ بر›ة ‘ هذا اليوم
تكر Ëبعضسهم بجوائز رمزية ،وفيما يخصض
عائÓت اأ’سسرة الثورية فسسلمت لهم رخصض
اسستغÓل سسيارة اأ’جرة لفئة أابناء الشسهداء.
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مدير ألعÓقات ألعمومية Ÿديرية ألضسرأئب لـ«ألشسعب»:

اتكال القتصساد الوطني اŸفرط على اÿزينة العمومية أامر غ Òمقبول

رفع تسسعÒة ألكهرباء وألغاز غايتها إأحدأث ألتوأزن ب ÚألسستهÓك وألدعم أ◊كومي
قال إأبرأهيم بن علي ،مدير ألعÓقات ألعمومية وألتصسال باŸديرية ألعامة للضسرأئب ،أنه « ليسس من ألعدل أن يتكل
لموأل ألعمومية» ،مؤوكدأ ‘ تصسريح لـ»ألشسعب» علي ضسرورة ألبحث عن مصسادر “ويل أخرى ،تضسمن
ألقتصساد ألوطني على أ أ
ألوصسول إأ ¤أقتصساد قوي ومتنوع.

وهران :براهمية مسسعودة

اعت Èبن علي ابراهيم ،بأان عملية “ويل
اŸؤوسشسش- -ة ب- -اأ’م- -وال الÓ- -زم -ة إ’نشش -ائ -ه -ا أاو
توسشيعها ،هي أاول ما يفكر فيه كل مسشّير،
وبقدر ما تكون مصشادر التمويل «ذاتية» ،يكون
العائد أاو الربح هدف أاي نششاط اقتصشادي
كبÒا.
و‘ هذا الصشدد ،لفت نفسش اŸسشؤوول إا¤
اإ’جراءات التي اتخذتها ا◊كومة لتحصشÚ
اŸؤوسشسش -ات ال -وط -ن -ي -ة وال-زي-ادة ‘ م-ردودي-ة
الششركات الناششئة ،ولعّل من أابرزها ،إامكانية
ف - -ت- -ح رأاسش م- -ال اŸؤوسشسش- -ات ا’ق- -تصش- -ادي- -ة
ال- -ع- -م- -وم -ي -ة ‘ ح -دود  66ب-اŸائ-ة ل-ف-ائ-دة
اŸسش -اه -م Úال -وط -ن -ي ÚاŸق -ي -م ،Úع -ل-ى أان
–ت- -ف- -ظ ه -ذه الشش -رك -ات بـ  34ب-اŸائ-ة من
إاجما‹ اأ’سشهم أاو ا◊صشصش ا’جتماعية.
كما أاكد بن علي ،خÓل عرضشه لهذا النصش
بوهران أان قانون اŸالية ‘ هذه ا◊الةÁ ،نح
اŸسشاهم الوطني اŸقيم إامكانية ششراء نسشبة
 34باŸائة من اأ’سشهم ،خÓل فÎة خمسش
سش -ن -وات ،شش -ري -ط -ة ت -وّف-ر خÈة ق-ان-ون-ي-ة ع-ن
احÎام ا’ل -ت -زام -ات اŸت -ف -ق ع-ل-ي-ه-ا سش-اب-ق-ا،
خاصشة ما تعلق بخلق الÌوة ومناصشب الششغل،
مع العلم أان عملية التنازل ،تتم حسشب السشعر
اّŸت- -ف- -ق ع -ل -ي -ه ‘ م -ي -ث -اق الشش -رك -اء أاو ذلك
اّÙدد من ِقبل ›لسش مسشاهمات الدولة.
وأاوضش- - -ح ب - -ن ع - -ل - -ي أان ف - -ت - -ح رأاسش - -م - -ال
اŸؤوسشسش -ات ال -ع -م -وم -ي -ة ع -ل -ى ن-ط-اق واسش-ع،
يهدف إا« ¤ضشمان اسشتقرار بعضش اŸؤوسشسشات

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

ا÷زائرية اŸنتجة وإاعانتها على مواجهة أاّية
صشعوبات» ،مششÒا إا ¤اŸزايا ا÷بائية التي
م- -ن- -ح- -ه- -ا ق- -ان- -ون اŸال- -ي- -ة ◊م- -اي- -ة ب- -عضش
اŸوسشسشات الصشناعية الناششئة ،والتي يناهز
ع-دده-ا  13ق-ط-اع-ا ،م-ن-ه-ا ا◊ديد والصشلب،
اأ’سشمنت ،صشناعة السشيارات والتكنولوجيات
ا◊دي- - -ث- - -ة ،إا ¤ج- - -انب صش- - -ن - -اع - -ة اأ’دوي - -ة
والصشناعات الغذائية.
و‘ سش- -ي- -اق م -تصش -ل ،أاّك -د ب -ن ع -ل -ي ،ب -أاّن
الزيادات التي تضشمنها قانون اŸالية لسشنة
 ‘ 2016تسشعÒات الوقود والغاز والكهرباء،
“سش بصش -ف -ة م -ب-اشش-رة أاصش-ح-اب ا’سش-ت-هÓ-ك
الكب ،Òبهدف إاحداث بعضش من التوازن بÚ
تكلفة ا’سشتهÓك والدعم ا◊كومي.
وتابع اŸسشؤوول أانّ اإ’جراء اأ’خ ،Òوالذي
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أŸعلم ألتاريخي لبومردأسس يرأوح مكانه

مشسروع أاتعب ا÷ميع وأاثار انتقادات وزير اÛاهدين
 ⁄ي -ف -ل -ح أل -كÓ-م ألشس-اع-ري ل-رئ-يسس
مكتب ألدرأسسات ومؤوسسسسة إأ‚از أŸعلم
أل- -ت -اري -خ -ي بشس -ارع  5ج-وي-ل-ي-ة وسس-ط
ب- -وم- -ردأسس ‘ إأق- -ن -اع وزي -ر أÛاه -دي -ن
لشس -غ -ال
أل- -ط- -يب زي- -ت- -و Êب -ط -ب -ي -ع -ة أ أ
أ÷اري -ة ،رغ -م ﬁاول-ة ت-زي Úع-رضس-ه
ل-ل-تصس-م-ي-م ب-اقتباسسات تاريخية ودينية
ولغة فصسيحة للتعب Òعن ألبعد ألفني
وأ÷م- -ا‹ ل- -ل- -مشس- -روع وأم -ت -زأج -ه بÚ
أل -رم -زي -ة وأل -ت -اري-خ أل-ب-ط-و‹ ل-لشس-عب
أ÷زأئ- -ري ،م -ع أسس -ت -ق -دأم ن -ح -ات Úم -ن
فلورأنسس لنقشس لوحاته كطريقة رÃا
لتجنب أنتقادأت ألوزير لتÈير أسسباب
أل-ت-أاخ-ر وه-و أل-ذي ح-ف-ظ ن-فسس أل-كÓ-م
وب -ن -فسس أل -ط-ري-ق-ة ق-ب-ل  30شس-ه-رأ م-ن
لو ¤للموقع.
زيارته أ أ

بومرداسس :ز /كمال
أاثار بلبلة وجد’ وسشط اŸواطن ،Úيتعلق برفع
نسش -ب -ة ال -رسش -م ع -ل-ى ال-ق-ي-م-ة اŸضش-اف-ة م-ن 7
باŸائة إا 17 ¤باŸائة على بيع الديازال وعلى
اسشتهÓك الغاز الطبيعي الذي يتجاوز 2.500
وحدة حرارية ‘ الثÓثي واسشتهÓك الكهرباء
الذي يتجاوز  250كيلوات -للسشاعة /ثÓثي.
واخ -ت -ت-م ب-ن ع-ل-ي أان ق-ان-ون اŸال-ي-ة لسش-ن-ة
 2016وقانون اŸالية التكميلي ⁄ ،ينصش على
إانششاء ضشرائب ونصشوصش جديدة ،كما أانها ⁄
ترفع من الضشغط ا÷بائي على اŸؤوسشسشات،
م -ت -وق-ع-ا ب-أان ي-ح-ق-ق اإ’ج-راء ا÷دي-د ال-غ-اي-ة
التعسشفية ضشد مهربي اŸواد الطاقوية ،التي
–ّول ك -م -ي -ات م -ع -تÈة م -ن -ه -ا ب -ط-ري-ق-ة غÒ
شش- -رع- -ي -ة ،عﬂ Èت -ل -ف اŸن -اف -ذ ا◊دودي -ة
الششرقية وا÷نوبية والغربية.

العدد
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مششروع أاتعب ا÷ميع ووصشل صشداعه إا¤
مكتب وزير اÛاهدين الذي نزل مرة ثانية
لتفقد سش Òاأ’ششغال به وﬁاولة إاعطائه دفعا
قويا لتسشليمه ‘ أاقرب اآ’جال ،وقد كان هذه
اŸرة ك Ó-م -ه واضش -ح -ا وصش -ري -ح-ا ‘ ح-دي-ث-ه
لرئيسش مكتب الدراسشات ومؤوسشسشات اإ’‚از
ال-ت-ي ع-وضشت اŸؤوسشسش-ة اŸنسش-ح-ب-ة اŸك-ل-ف-ة
بإا‚از اأ’ششغال الكÈى ’..نقبل التهاون’ ،
نريد إاعادة تقييم ثانية للمششروع الذي سشلم ‘

إاطار صشفقة عمومية ودف Îششروط واضشحة
من حيث الكلفة ومدة اإ’‚از ‘ رده على
ط - - -لب صش - - -احب اŸؤوسشسش - - -ة ت- - -دخ- - -ل وزارة
اÛاه -دي -ن ل -ل -مسش -اه -م -ة ب -قسش-ط ‘ إا‚از
أاج -زاء م -ن اŸشش -روع ،ك -م -ا تسش-اءلŸ..اذا ⁄
تنجز اأ’عمال الفنية ‘ الورششات بالتوازي مع
أاششغال اأ’سشمنت الكÈى..؟.
ي - -ذك- -ر أان مشش- -روع اŸع- -ل- -م ال- -ت- -اري- -خ- -ي
لبومرداسش أاعطيت إاششارة انطÓق اأ’ششغال به
بتاريخ  26جويلية  ،2013وحددت مدة اإ’‚از
بـ 10أاششهر أاي بتاريخ ماي  ،2014ومدة 6
أاشش-ه-ر أاخ-رى إ’‚از اأ’شش-غ-ال ال-ف-ن-ي-ة م-ق-ابل
 135مليون دينار وذلك –ت إاششراف بلدية
ب- -وم- -رداسش ‘ إاط- -ار الÈن- -ام- -ج ال -ق -ط -اع -ي
للتنمية ،لكن وبحسشب اŸتتبع Úللملف فإان
الغÓف  ⁄يعد ثابتا ،وقد حاولت «الششعب»
إاقناع رئيسش مكتب الدراسشات واإ’‚از بديار
ب-وح-رك-ات ب-ت-ق-د Ëال-ك-ل-ف-ة اإ’ج-م-ال-ي-ة ل-ك-ن-ه
اعتذر.
كما تفيد اŸعطيات التي –صشلت عليها
«الششعب» من أاحد أاعضشاء اÛلسش البلدي
لبومرداسش ،أان اŸششروع مزدوج حيث يششمل
اŸع -ل -م ال-ت-اري-خ-ي إاضش-اف-ة إا ¤السش-اح-ة ال-ت-ي
تششرف عليها مديرية التعم Òوالبناء باعتباره
مششروعا قطاعيا وهذا بغÓف ما‹ قدر بـ28
م-ل-ي-ار سش-ن-ت-ي-م ،ل-ك-ن ط-ب-ي-ع-ة اأ’شش-غال ونوعية
اŸواد اŸسشتعملة ‘ التهيئة أاثارت الكث Òمن
ا÷دل وفق مصشدرنا.

تفقد مشساريع ألتنمية أÙلية بخرأطة ،ألوأ‹:

لن نسسمح بأاي تأاخر ‘ اإل‚از

رئيسس أŸنظمة ألوطنية Ÿدأرسس تعليم ألسسياقة بوهرأن:

رفع تكاليف رخصسة السسياقة إا 40 ¤أالف دينار «مبالغ فيه»

أب - -دى رئ - -يسس أŸن - -ظ - -م - -ة
أل- -وط- -ن- -ي- -ة Ÿدأرسس ت -ع -ل -ي -م
ألسسياقة ،برأهيمي يعقوبي،
رفضس- -ه ألشس -دي -د أŸقÎح -ات
أل - -ت - -ي رف - -ع - -ت - -ه - -ا م - -ؤوخ- -رأ
أل–ادي - -ة أل - -وط - -ن - -ي - -ة إأ¤
أل-وزأرة ،ك-ون-ه-م ⁄ ،ي-ك-ون-وأ
طرفا ‘ صسياغة أŸسسودة.
وي -رى ي -ع-ق-وب-ي ،أاّن ا’–ادي-ة
الوطنية Ÿدارسش تعليم السشياقة،
’ “ثل اأ’غلبية ،من منطلق أانّ
اŸنظمة الوطنية Ÿدارسش تعليم
السشياقة ،الواقع مقرها بوهران،
تواصشل عمليات تنصشيب مكاتب

و’ئية تابعة لها ع 48 Èو’ية،
وهي حاليا تتواجد ‘  25و’ية
فقط.
وق -ال ب -راه -ي -م-ي ‘ تصش-ري-ح
صشحفي ،إان مقÎح رفع تكاليف
اŸل - - -ف إا 40 ¤أال- - -ف دج ،م - -ع
تسش -دي-د  10آا’ف دج ع - - -ن ك- - -ل
امتحان« ،مبالغ فيه» ،خاصشة
وأان السشعر اإ’جما‹ ،سشÒتفع ‘
حالة الرسشوب إا ¤أاك Ìمن 100
أالف دج ‘ ،ظل غياب تسشعÒة
ﬁددة على اŸسشتوى الوطني.
وعن مقÎح رفع سشن ا◊صشول
على الرخصشة إا 20 ¤سشنة ،بد’

من  18بالنسشبة للصشنف «ب» ،و27
سشنة بالنسشبة للصشنف «ج «و»د»،
بد’ من  25سشنة ،قال براهيمي
إان أارق- -ام اıال- -ف -ات اŸروري -ة
الصش -ادرة ع -ن ال -ل -ج -ن -ة ال -و’ئ-ي-ة
لسش -حب رخصش-ة السش-ي-اق-ة ،ت-ؤوّك-د،
أان النسشبة اأ’ك Èمن اŸتّورط،Ú
تÎاوح أاع - -م - -اره- -م ب 30 Úو50
سشنة.
ك -م-ا تسش-اءل رئ-يسش اŸن-ظ-م-ة،
ع - -ن سش - -بب ع- -دم ال- -ت- -ط- -رق إا¤
اŸشش -اك -ل ال -ت -ي ت -ت -خ -ب -ط ف -ي-ه-ا
م- -دارسش ت- -ع- -ل- -ي -م السش -ي -اق -ة‘ ،
م- -ق- -دم- -ت- -ه- -ا ان- -ع- -دام مضش- -امÒ

للسشياقة تسشتند للمعاي ÒاŸتفق
ع-ل-ي-ه-ا ،م-ؤوّك-دا ‘ سش-ي-اق مّ-ت-صشل
ع -ل -ى ضش -رورة اŸشش -اورات ح -ول
ﬂت - -ل - -ف ال - -قضش - -اي - -ا وإاشش- -راك
ﬂتلف النقابات الفاعلة ‘ كل
ن - -ق - -اشش ي - -أاخ - -ذ ‘ ا’ع - -ت - -ب - -ار
انششغا’تهم.
وك- -انت ا’–ادي- -ة ال- -وط- -ن -ي -ة
Ÿدارسش ت -ع -ل -ي -م السش -ي -اق-ة ،ق-د
دعت ضش - -م- -ن م- -قÎح- -ات- -ه- -ا إا¤
ت- - -خ- - -ف - -يضش ع - -دد اÎŸشش - -حÚ
لÓمتحان إا 15 ¤مÎششحا لكل
م- -درسش- -ة “لك سش- -ي- -ارة ت- -ع -ل -ي -م
واح- - - -دة ،و 20مÎشش -ح -ا ل -ك-ل
م -درسش -ة “لك سش -ي-ارت Úاث-ن-ت،Ú
ه -ذا ف -ي-م-ا ي-خصش الصش-ن-ف «ب»،
ف- -ي- -م- -ا حّ- -دد ع- -دد اÎŸشش -حÚ
لباقي اأ’صشناف بـ  10مÎششح،Ú
و “ديد ا◊د اأ’قصشى لÓمتحان
إا ¤شش - -ه - -ر م- -ع دم- -ج ام- -ت- -ح- -ان
اŸناورات و السشياقة ‘ امتحان
واحد بدل امتحان Úفقط وهما
ام - - -ت - - -ح - - -ان ق - - -ان- - -ون اŸرور و
السشياقة..
ك- - -م- - -ا Œدر اإ’شش- - -ارة إا ¤أان
ا’–ادية الوطنية Ÿدارسش تعليم
السش -ي -اق -ة ،اŸنضش -وي -ة –ت ل-واء
ا’–اد العام للتجار وا◊رفي،Ú
تتواجد ع 37 Èو’ية.

براهمية مسسعودة

أب - -دى وأ‹ ب - -ج - -اي- -ة أولد صس- -ال- -ح
زي -ت -و ،Êخ Ó-ل أل-زي-ارة أل-ت-ي ق-ادت-ه
إأ ¤ب-ل-دي-ة خ-رأط-ة غضس-ب-ه م-ن ت-أاخ-ر
لشس - -غ - -ال أ÷اري - -ة ع - -ل- -ى مسس- -ت- -وى
أ أ
لخرة» ،وألتي تهدف
منطقة «شسعبة أ آ
إأ– ¤ديث ألطريق ألوطني رقم .09
ال- -وا‹ خÓ- -ل ذات ال- -زي- -ارة ،أاول أامسش،
’سش -راع ل -ت -دارك ال-ت-أاخ-ر
ط -الب بضش -رورة ا إ
’جراءات الكفيلة ،بالعمل من أاجل
واتخاذ ا إ
ث
إانهاء ا أ
’ششغال ‘ أاحسشن الظروف ،كما ح ّ
ع -ل -ى ت -دع -ي -م ال -ع -م-ال ب-ال-وسش-ائ-ل اŸادي-ة
البششرية التي تسشاهم ‘ إا‚از اŸششروع،
’ضشافة إا ¤ضشرورة العمل بالتناوب Ÿدة
با إ
’ششغال ووضشع خطة
 24سشاعة ،لتسشريع ا أ
’هداف اŸرجوة.
تسشمح ببلوغ ا أ
و‘ سش -ي -اق م-تصش-ل ع-رضش رئ-يسش ب-ل-دي-ة
’‚از الطريق اŸؤودي إا¤
خراطة ،دراسشة إ
اŸدي - -ن - -ة ’خ - -تصش - -ار اŸسش - -اف - -ة واŸرور
Ãنطقة «برادمة» ،وقد وعد الوا‹ بزيارة
’جال ،من أاجل دراسشة الفكرة
‘ أاقرب ا آ
وت - -ن - -ف- -ي- -ذ ه- -ذا ال- -ع- -رضش ،وم- -دى ت- -وف- -ر
’مكانيات لتحقيق ذلك.
اإ
وبعدها تنقل الوا‹ إا ¤اŸنطقة التي
’ششغال
تعرف انز’ق الÎبة ،الناŒة عن ا أ
ا÷ارية من أاجل تفادي الولوج إا ¤مدينة

بخوخ عامر ،مسستشسار أقتصسادي ،إأطار سسابق بوزأرة أŸالية:

لجنبي ـ ـ ـ ـة ،أاك Ìوأاشسد
لث ـ ـ ـار السسلبيـ ـ ـ ـة لÓسستثمارات ا أ
ا آ
أبرز بخوخ عامر ،مسستشسار أقتصسادي وإأطار
لث- -ار ألسس- -ل- -ب- -ي- -ة
سس - -اب - -ق ب - -وزأرة أŸال- -ي- -ة ،أن أ آ
لجنبية با÷زأئر ،أك Ìوأشسد،
لÓسستثمارأت أ أ
مشسّددأ على ضسرورة إأعادة تأاطÒها ومرأقبتها.
وق- - -ال ب- - -خ - -وخ ع - -ام - -ر ‘ ح - -ديث لـ «الشش - -عب» أان
ا’سشتثمارات اأ’جنبية با÷زائر– ،مل جانبا إايجابيا
وآاخر سشلبيا ،يتضشح من خÓل قضشايا الغشش ‘ الفوترة
وغÒه - -ا م - -ن ال - -ت Ó- -ع - -ب - -ات أام- -ام ال- -ع- -دال- -ة ،ك- -م- -ا
أاششار إا ¤إاششكالية أاخرى ،تتعلق بتسشويق اÿب Òوسشلع

اŸؤوسشسش-ات اأ’ج-ن-ب-ي-ة ب-ال-دي-ن-ار ،ل-ي-ت-م ‘ ن-ه-اي-ة السشنة مناصشب وفرصش ششغل على اختÓف أاششكالها.
–ويل الربح الصشا‘ إا ¤اÿارج بالعملة الصشعبة.
ك - - - - -م - - - - -ا –دث ع- - - - -ن ن- - - - -قصش ال- - - - -ث- - - - -ق- - - - -ة بÚ
اقÎح اÿب Òك- - -ح- - -ل ل- - -ن- - -قصش م- - -وارد ال - -ع - -م - -ل - -ة اŸسشتثمرين والبنوك ،خاصشة منهم الذين يتعاملون بها
الصش- -ع- -ب- -ة ،أان ت- -وضش- -ع ق- -ي- -ود ج -دي -دة ،ف -ي -م -ا ي -خصش يوميا ،على غرار الفÓح Úمن الذين يرون ‘ الصشكوك
تصشدير نسشبة معينة من اإ’نتاج ،من أاجل جلب العملة البنكية وﬂتلف هذه التعامÓت «عرقلة Ÿصشا◊هم»،
الصش - -ع - -ب - -ة ل - -ل - -ب - -نك ا÷زائ- -ري ،م- -بّ- -ي- -ن- -ا أان- -ه- -ا م- -ن مؤوكدا على أاهمية وضشع آاليات جديدة ،تتيح حركة اأكÌ
الشش -روط ال -ه -ام -ة ال -ت -ي  ⁄ت -ع -د إاج -ب-اري-ة ‘ ق-ان-ون
سشÓسشة باŸؤوسشسشات البنكية.
ا’سش- -ت- -ث- -م- -ار ،ك- -م -ا ط -الب ب -تشش -ج -ي -ع ال -تصش -دي -ر إا¤
براهمية.م
اÿارج ون-ق-ل ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا واÈÿات م-ع اسش-ت-ح-داث

خراطة ،وربط الطريق مباششرة بالطريق
’ششغال قريبا ،وقد
السشيار ،الذي تنتهي به ا أ
” طمأانة الوا‹ بالتحكم ‘ الوضشع ،حيث
’وضشاع باŸنطقة كما ” مراقبة
اسشتقرت ا أ
’ضشافة إا ¤توفÒ
قنات Úلصشرف اŸياه ،با إ
ال-ظ-روف ا◊سش-ن-ة م-ن أاج-ل ال-ق-ي-ام ب-ع-ملية
ال -تشش -ج ،Òواخ -ت -ي -ار أاشش -ج -ار ذات ن -وع -ي-ة
تتÓءم والÎبة ◊مايتها من ا’نز’ق.
ومن اŸششاريع التي حظيت بزيارة الوا‹
’من
أايضشا ،إا‚از جسشر من ششأانه –قيق ا أ
والسشÓمة للمواطن ،Úحيث Áكن مسشتعملي
ال -ط -ري -ق م -ن ال-وصش-ول م-ب-اشش-رة ب-ال-ط-ري-ق
الوطني رقم  ،09دون التوغل إا ¤اŸدينة
خراطة ،وبالتا‹ تقل حوادث اŸرور التي
’ط - -ف - -ال
ت - -خ - -ل - -ف ضش - -ح - -اي - -ا خ - -اصش - -ة ا أ
’ن -ارة
اŸت- -م- -درسش ،Úأام- -ا ف- -ي -م -ا ي -خصش ا إ
ب -ال -ط -ري -ق ا’ج -ت -ن -اب -ي ف-ي-ج-در ال-ذك-ر أان
اŸؤوسشسشة اŸكلفة بالعملية باششرت عملها
’‚از ‘ ظروف مÓئمة.
وŒري ا إ
ك -م -ا ت -ف-ق-د أاو’د صش-ال-ح زي-ت-و Êع-م-ل-ي-ة
ت-ع-ب-ي-د ال-ط-رق-ات ال-ت-ي ه-ي ح-ي-ز ال-ت-ن-فيذ،
’قسشام السشبعة التي ” إاعادة
’ضشافة إا ¤ا أ
با إ
تأاهيلها والتابعة Ÿتوسشطة «بلع ،»Òوقد
تدخل الوا‹ بكل صشرامة من أاجل القيام
’قسشام وبناء أاقسشام
بالÎميم أاو هدم هذه ا أ
أاخرى.
كما ’حظ الوا‹ مششك Óآاخر يتمثل ‘
منح قطعة أارضش للمتوسشطة ذاتها ،ودعا إا¤
ضش-رورة اسش-ت-غÓ-ل-ه-ا ،ك-م-ا ع-اي-ن ج-م-ل-ة من
’ششغال ا÷ارية من طرف اÿواصش ،حيث
اأ
” بر›ة مركب سشياحي ترفيهي ،وكذا
مركز للمراقبة التقنية.
وأاك- - -د ال- - -وا‹ ع- - -ل- - -ى ضش- - -رورة ت- - -وفÒ
’‚از اŸشش-اري-ع ‘
’م -ك -ان-ي-ات الÓ-زم-ة إ
اإ
آاج-ال-ه-ا اÙددة ،ك-م-ا شش-ج-ع اŸسش-ت-ثمرين
ب -اŸن -ط -ق -ة وح ّ-ث -ه-م ع-ل-ى ال-ع-م-ل ب-إات-ق-ان،
ل -ت -حسش ÚاŸسش-ت-وى اŸع-يشش-ي ل-ل-م-واط-ن،Ú
وخ -ل -ق م -ن -اصشب شش -غ -ل وت-ع-زي-ز اŸي-زان-ي-ة
اŸالية لبلدية خراطة.

بجاية :بن النوي توهامي
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ألثÓثاء  19جانفي  2016م
ألموأفق لـ  09ربيع ألثاني  1437هـ

لوح مدشّصنا ›لسس قضصاء ختشصلة:

هيئة وطنية Ùاربة ا÷رائم اإ’لكÎونية قريبا
’ختام إلطيب لوح ،أإمسس ،على مرإسصيم تنصصيب إسصماعيل بن عمارة رئيسصا للمجلسس إلقضصائي
أإشصرف ،وزير إلعدل حافظ إ أ
إ÷ديد ،ولكحل فوضصيل نائب عام لذإت إلهيئة ،وذلك بعدما إفتتح مقرإ مؤوقتا للمجلسس باÙكمة إلقدÁة بقلب مدينة
خنشصلة ‘ ،إنتظار إ’نتهاء من إ‚از إŸقر إ÷ديد لهذه إلهيئة.

خنششلة :سشكندر ◊جازي
أكد ألوزير ‘ كلمته باŸناسصبة ،أن قطاع
أل- - -ع- - -دأل - -ة ب - -ا÷زأئ - -ر م - -اضس ‘ Œسص - -ي - -د
أإ’صصÓحات ألتي بادر بها رئيسس أ÷مهورية
م -ن -ذ سص -ن -وأت ،وأل -ت -ي تشص -ه -د أآ’ن ع-م-ق-ا ‘
ج -وه -ره -ا وت -ط -ورأ ك -بÒأ ’سص -ي -م-ا ‘ ›ال
حماية أ◊ريات وأ◊قوق أأ’سصاسصية للموأطن
 ⁄تشصهده من قبل.
وق- -د كشص- -ف أل- -وزي- -ر ‘ ه- -ذأ ألصص- -دد ،أن
ألتعديل أأ’خ Òلقانون أإ’جرأءأت أ÷زأئية،
سصيدخل حيز ألتطبيق أبتدأء من تاريخ 24
ج -ان -ف -ي أ÷اري’ ،سص -ي -م-ا ‘ شص-ق-ه أŸت-ع-ل-ق
با◊ريات أأ’سصاسصية للموأطن ،حيث ” نزع
م- -ن وك- -ي- -ل أ÷م- -ه- -وري- -ة صصÓ- -ح- -ي- -ة إأي- -دأع
أأ’شص - - -خ - - -اصس أ◊بسس أŸؤوقت ،وح- - -ولت إأ¤

قاضصي أ◊كم ألذي يسصتمع إأ ¤أŸشصتبه فيه
رفقة ﬁاميه ثم يقرر إأما إأيدأعه أ◊بسس أو
أإ’فرأج عنه.
وأوضص- -ح أل- -وزي- -ر أن ه- -ذأ أإ’صصÓ- -ح ي- -ع -د
ج - -وه- -ري- -ا ‘ ضص- -م- -ان ح- -ري- -ات أŸوأط- -نÚ
أ÷زأئري ،Úويطابق أŸعاي ÒأŸتعارف عليها
‘ جميع ألدول أŸتقدمة ألتي تعمل على
تقوية ألسصلطة ألقضصائية ‘ ضصمان وحماية

أ◊ريات.
وق-ال أل-وزي-ر ،م-ذك-رأ Ãسص-ار أإ’صصÓ-ح-ات
أل -ت -ي شص-ه-ده-ا ق-ط-اع-ه «ل-ق-د أنشص-ئت أل-ه-ي-ئ-ة
أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-وق-اي-ة وﬁارب-ة أ÷رأئم أŸتعلقة
ب -ال -ت -ك -ن -ول-وج-ي-ات أ◊دي-ث-ة Ãوجب م-رسص-وم
رئاسصي ،ووضصعت هيئتها أŸديرة –ت وصصاية
وزير ألعدل ،من مهامها أأ’سصاسصية ﬁاربة
أ÷رÁة أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-ك-ن-ولوجيات أ◊ديثة،
وت -ع -م -ل –ت إأشص -رأف ألسص -ل -ط -ة أل -قضص -ائ -ي-ة
وب -ال -ت -ا‹ م-ن م-ه-ام-ه-ا أيضص-ا أل-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ة
ألتنصصت على أأ’شصخاصس وفقا لقرأر قضصائي
ي-أام-ره-ا ب-ذلك» ،وأضص-اف « سص-ن-نصص-ب-ه-ا خÓ-ل
أأ’يام ألقليلة ألقادمة وهو إأصصÓح جوهري
ي -ه -م أŸوأط -ن م -ب -اشص -رة وي-ح-م-ي ح-ري-ت-ه ‘
أ’تصصال بعدم ألتنصصت عليه ف Óأحد يحق له
أن ي- -ت- -نصصت ع -ل -ى م -ك -اŸات أ÷زأئ -ري Úإأ’
بقرأر قضصائي».

قال إن إلقطاع إلفÓحي سصجل ‰وإ بـ  %7,5فروخي:

التخلي نهائيا عن اسشتÒاد مسشحوق ا◊ليب اŸوجه لصشنع اŸششتقات
أإفاد وزير إلفÓحة وإلتنمية إلريفية
وإلصصيد سصيد أإحمد فروخي ،أإمسس ،أإن
إلقطاع إلفÓحي سصجل ‰وإ سصنويا بـ 7,5
باŸائة ‘  2015مقابل  1باŸائة ‘ 2014
بإانتاج قدرت قيمته بـ  2.900مليار دج
بالنسصبة للمنتجات إلفÓحية و 46مليار
دج للمنتجات إلصصيدية.
قدم فروخي Ãناسصبة حلوله ضصيفا على فروم
ي- -وم -ي -ة أÛاه -د أ◊صص -ي -ل -ة أŸؤوق -ت -ة ل -لسص -ن -ة
ألفÓحية أكتوبر  2014أكتوبر  ،2015مÈزأ أن
سص -ن -ة “ 2015يّ -زت Ãردود مسص -ت -ق -ر ل -ل -م-وأد
أل-وأسص-ع-ة أ’سص-ت-هÓ-ك ’سص-ي-م-ا أ◊ل-يب وأل-ق-م-ح
وألبطاطا فيما ” تسصليم  173.000عقد أمتياز.
ولدى تطرقه ’سصÎأتيجية ألقطاع خÓل
ألسص -ن -وأت أل -ق -ادم -ة أك -د ف -روخ-ي أن دأئ-رت-ه
ألوزأرية ترأهن على أهدأف «أك Ìوضصوحا»
تسص-ع-ى ل-ت-ح-ق-ي-ق-ه-ا أن-طÓ-ق-ا م-ن  2016فيما
يخصس بعضس ألشصعب.
وذكر ‘ هذأ ألسصياق هدف –قيق أ’كتفاء
ألذأتي ‘ ألقمح ألصصلب ألذي تسصتورد منه
أ÷زأئ -ر  %50م-ن أح-ت-ي-اج-ات-ه-ا ق-ائ« Ó-ل-دينا
أل- -ق- -درأت ل- -وق -ف وأردأت أل -ق -م -ح ألصص -لب و
سصنسصخر كل ›هودأتنا نحو هذه ألشصعبة».
ك- -م- -ا أف- -اد أن أل- -وزأرة ق- -ررت دع -م ب -ذور
أأ’عÓف بهدف تشصجيع إأنتاج أأ’عÓف ألتي
تعد عنصصرأ هاما لرفع إأنتاج أ◊ليب.
و‘ هذأ أإ’طار يهدف ألقطاع إأ ¤ألتخلي
نهائيا عن أسصتÒأد مسصحوق أ◊ليب أŸوجه
لصصنع أŸشصتقات ‘ غضصون .2019

وترأهن وزأرة ألفÓحة على منتوج مركز
ألطماطم وألتي تطمح فيه أ÷زأئر أن تصصبح
مصصدرأ له ‘ غضصون  3سصنوأت .كما تسصعى
أ÷زأئ- -ر أل- -ت- -ي ت- -ن- -ت- -ج م- -ع- -ظ -م ح -اج -ات -ه -ا
أ’سصتهÓكية من ألبطاطا إأ– ¤قيق أ’كتفاء
ألذأتي ‘ بذور ألبطاطا.
وم -ن ج -ه -ة أخ-رى أك-د أل-وزي-ر أن أل-ق-ط-اع
ي -رأه -ن خ Ó-ل أÿم -اسص -ي  2019-2015على
نسصبة ‰و تقدر بـ  %5وإأ‚از مليون هكتار
مسصقي وتوسصيع ألتغطية ألغابية إأ 13 ¤باŸائة
مقابل  11باŸائة حاليا.
وحسصب أل- -وزي- -ر فسص- -ت- -ع- -م- -ل ألسص- -ل- -ط- -ات
أل -ع -م -وم -ي -ة ع -ل -ى ت -ع-زي-ز دع-م-ه-ا ل-ل-م-ك-ن-ن-ة
أŸت - -خصصصص - -ة ل - -ل - -ق - -ط - -اع م - -ث - -ل أ÷رأرأت
وŒهيزأت أŸرأفقة وآأ’ت ألغرسس وألقطف
وآأ’ت ألرشس وآأ’ت أ◊صصد وألدرسس.
ويتعلق أأ’مر ‘ هذأ أإ’طار ببلوغ نسصبة
مكننة “ثل آألة وأحدة للحصصد وألدرسس لكل
 300هكتار مع آأفاق ( 2019مقابل  400هكتار

ح-ال-ي-ا) وج-رأر ل-ك-ل  70ه-ك-ت-ارأ (م-قابل 100
هكتار).
وعن سصؤوأل حول رخصس أسصتÒأد أŸنتجات
ألفÓحية وألغذأئية أوضصح ألوزير أن قطاعه
ي -ن-وي ت-ع-زي-ز ه-ذه أل-رخصس ل-ت-مسس م-ن-ت-ج-ات
أخ -رى إأضص -اف -ة إأ ¤ت-لك أل-ت-ي يشص-م-ل-ه-ا ن-ظ-ام
أ◊صصصس ألغذأئية وألسصاري ‘ إأطار أتفاق
ألشصرأكة مع أ’–اد أأ’وروبي.
وحسصب ف- -روخ- -ي ف- -إان ه- -ذأ أل -ع -م -ل ي -ت -م
ب -ال -ت -نسص -ي -ق م-ع أŸت-ع-ام-ل Úم-ن أج-ل ت-ف-ادي
أ’خ -ت ’Ó-ت ب-السص-وق أÙل-ي-ة خ-اصص-ة خÓ-ل
أل -فÎأت أل -ت -ي تشص -ه -د أرت -ف -اع -ا ‘ م-ع-د’ت
أ’سصتهÓك وألتخزين.
وب -خصص -وصس أأ’ح -ك -ام أÿاصص -ة ب -ال -ق-ط-اع
أل -ف Ó-ح -ي وأل -ت -ي تضص -م -ن -ه -ا مشص-روع ت-ع-دي-ل
أل -دسص -ت -ور أع -ت Èف -روخ-ي أن ه-ذأ أل-نصس ق-د
«ب -عث ب-رسص-ال-ة ق-وي-ة» ح-ول ح-م-اي-ة أأ’رأضص-ي
Óقاليم ألريفية.
ألفÓحية وألتنمية أŸنصصفة ل أ
وبهذأ ألصصدد صصرح ألوزير قائ« :Óسصنبدأ
بالعمل على حماية أأ’رأضصي ألفÓحية حال
أŸصصادقة على مشصروع تعديل ألدسصتور .لقد
تعرضصنا لضصغوط كثÒة بهذأ أÿصصوصس و نحن
نحاول أن نحمي هذه أأ’رأضصي ألتي “ثل إأرث
أجيال بأاكملها».
Óشصارة تتكون أأ’رأضصي ألفÓحية من 8,5
ل إ
م -ل -ي -ون ه -ك -ت -ار م -ن أŸسص -اح -ات أل -فÓ-ح-ي-ة
ألصصا◊ة و 20مليون هكتار من ألسصهوب و9
مÓي Úهكتار من فضصاءأت ألصصيد ألبحري
و 4,2مليون هكتار من أŸمتلكات ألغابية.

متابعة لتقييم إŸنظومة إلÎبوية

ملتقى حول اإ’جراءات العملية لÓختبارات بالششلف

إحتضصنت ثانوية إ◊اج ميلود بو’ية
إلشصلف يوما درإسصيا ،حول صصياغة أإسصئلة
’ختبارإت لتÓميذ وأإهدإفها إلتعليمية
إ إ
وإŸع- -رف- -ي- -ة وإلÎب- -وي- -ة إÿاصص- -ة ل -ذوي
’قسص -ام إل -ن -ه -ائ-ي-ة ،ت-ط-ب-ي-ق-ا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات
إ أ
’م -ت -ح -ان -ات
وزإرة إلÎب- -ي- -ة إÿاصص- -ة ب -ا إ
إŸسصتمدة من إلÈنامج إŸقرر إلذي درسصه
‘ إلفصصول إلدرإسصية.

الششلف /و.ي .أاعرايبي
أل -ي-وم أل-درأسص-ي أل-ذي ج-م-ع أسص-ات-ذة م-ادة
Óقسصام ألثانوية خاصصة مسصتوى
أأ’دب ألعربي ل أ
أل -ن -ه-ائ-ي ،أك-د ف-ي-ه أŸت-دخ-ل-ون ع-ل-ى أه-م-ي-ة
أأ’هدأف ألتعليمية وأŸعرفية وألÎبوية ألتي
تقررها وزأرة ألÎبية من تعليماتها أأ’خÒة
أل -رأم -ي -ة حسصب ﬁم -د ح -م-ر أل-رأسس م-ؤوط-ر
أليوم ألدرأسصي ألذي أعت Èإأقامة هذأ أŸلتقى
فرصصة لوضصع أأ’سصاتذة أمام مهام حقيقية ‘
ألتعامل مع أ’ختبارأت ألتي Œنّد لها وزأرة
ألÎبية كل أإ’مكانيات ÷علها فÎة يسصÎجع
م -ن خ Ó-ل -ه -ا أل -ت Ó-م -ي -ذ ق -درة أل -ت-حصص-ي-ل و
أ’سصتيعاب وأŸهارأت وما جنوه من ألÈأمج
أÿاصصة باŸادة.
بخصصوصس –ضص Òهؤو’ء ،أشصار أŸتدخلون
رفقة أŸؤوطر أن إأزألة عامل ألتوتر وألقلق
ألذي ينتاب ألتÓميذ مع إأقÎأب كل إأمتحان
من شصأانه أن يوفر ألرأحة وأإ’طمئنان ويجعل
أŸتمدرسص Úأك Ìأسصتعدأدأ كون أن أهدأف

أإ’خ -ت -ب-ار أل-ع-ل-م-ي-ة وأل-ع-م-ل-ي-ة تصصب ‘ خ-ان-ة
ق -ي -اسس أل-ت-حصص-ي-ل وت-ق-وي-ة ط-رأئ-ق أل-ت-دريسس
وأŸن - -اه - -ج وت - -زوي- -د أŸت- -ع- -ل- -م وو‹ أأ’م- -ر
وأصص -ح -اب أل -ق -رأر ب -ال -ت -غ -ذي -ة أل-رأج-ع-ة ع-ن
مسصتوى أŸتعلم.
و‘ ه -ذأ ألسص -ي -اق ط -م -أان أŸف-تشس ﬁم-د
ح- -م- -ر أل- -رأسس أل- -تÓ- -م- -ي- -ذ أŸق- -ب- -ل Úع -ل -ى
أإ’متحانات أن ألوزأرة من خÓل أأ’سصاتذة
ألعامل Úبالقطاع– ،رصس أن تكون صصياغة
أسص -ئ -ل-ة أ’خ-ت-ب-ارأت م-ن أل-دروسس أل-ت-ي سص-ب-ق
ل -ل-تÓ-م-ي-ذ أن درسص-وه-ا وت-ع-ودوأ ع-ل-ى ن-وع-ي-ة
أسصئلتها .وهي مسصائل Œمع كل أŸلتقيات Ãا
فيها أ÷هوية ألتي تدرسس كيفية طرح أأ’سصئلة

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

على ضصرورة ألوضصوح وأÓŸءمة حتى يتمكن
أŸم -ت -ح -ن م -ن إأي -ج -اد ضص-ال-ت-ه وأل-كشص-ف ع-ن
قدرأته ومهارته ألتي يضصعها أأ’سصاتذة نصصب
أعينهم أثناء –ضص Òأ’ختبارأت يقول ﬁمد
حمر ألرأسس.
أŸلتقى جاء لتفعيل دور أأ’سصاتذة وأأ’سصرة
ألÎب- -وي -ة ومسص -ؤوو‹ أل -ق -ط -اع أل -ذي -ن ت -ل -ق -وأ
ت - -وج - -ي- -ه- -ات م- -ن أل- -وزأرة أل- -وصص- -ي- -ة ÷ع- -ل
أ’م-ت-ح-ان-ات ع-رسص-ا ي-ح-ق-ق أأ’ه-دأف أل-نبيلة
ل-ل-ج-م-ي-ع ب-اع-ت-ب-ار أن أل-تÓ-م-ي-ذ إأط-ارأت ألغد
وﬁصص -ل-ة ه-ذه أÛه-ودأت أل-ت-ي ي-ب-ذل-ه-ا ك-ل
وأحد أنطÓقا من موقعه.

ألعدد
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غول يدعو من تيارت إ ¤إ’سصتثمار ‘ إلقطاع إلسصياحي:

مغارة بن خلدون ،شش’Óت سشيدي واضشح ،ووادي ليلي
مواقع  ⁄تسشتغل
شص ّ-دد وزي -ر إل -ت -ه-ي-ئ-ة
إل -ع -م -رإن-ي-ة وإلسص-ي-اح-ة
وإلصص-ن-اع-ة إل-ت-ق-ل-يدية،
عمار غول ،أإمسس ،خÓل
زي -ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د إ¤
و’ي - -ة ت - -ي - -ارت ،ع - -ل- -ى
ضص- - - -رورة إل- - - -ن - - -ه - - -وضس
ب-السص-ي-اح-ة وإسص-ت-غÓ-ل-ه-ا
ك- - -م- - -ورد ي- - -غ - -ن - -ي ع - -ن
إÙروقات.
وع- - -ن سص- - -ؤوأل «ألشص - -عب»
ح - - -ول مشص - - -روع أŸرصص - - -د
ألوطني لتهيئة أإ’قليم أجاب
غ- -ول ،أن ه- -دف- -ه ت -ف -ع -ي -ل
وتطوير كل ما له عÓقة مع تهيئة أإ’قليم
مصصدر كل قطاع و’ يبنى أي مشصروع دون
إأقليم .و’ يجب أن نهمل أŸسصطحات أŸائية
أل- -ت- -ي أسص- -ت -ح -دثت ب -ق -رأر وط -ن -ي م -ن ق -ب -ل
أ◊كومة ،ألتي أصصبحت هي أأ’خرى مقصصدأ
للعائÓت أ÷زأئرية وأسصتغÓلها لÓسصتجمام
وألÎفيه وألتعريف بتاريخ أ÷زأئر.
وأل -ح غ -ول ع -ل -ى أ’سص-ت-ث-م-ار ‘ ألسص-ي-اح-ة
أ◊موية وألغابية ألتي باتت مطلبا شصعبيا ،من
خÓ-ل ب-ن-اء م-رأف-ق ت-رف-ي-ه-ي-ة ب-ال-ق-رب م-ن-ه-ا،
وتقد Ëأÿدمات جيدة ’سصتقطاب ألزبائن
وألسصياح.
وأع -اب أل -وزي -ر ع -دم أسص -ت -غ Ó-ل أŸرأف -ق
وأŸوأقع ألسصياحية وأأ’ثرية وألتي تقدر بأاكÌ
من  400موقع غ Òمسصتغلة صصنف منها 6

ف- -ق- -ط ك- -م- -ن -ط -ق -ة أ’ج -دأر
ومغارة أبن خلدون وشص’Óت
سص -ي-دي وأضص-ح ،وم-رك-ز ت-رب-ي-ة
أÿي -ول بشص -اوشص -اوة ك-ارم-ان و
أث- -ار ك- -ول- -وم- -ن- -اط- -ا بسص- -ي -دي
أ◊سصني و شصÓل وأد ليلي و
هي موأقع مؤوهلة لÓسصتثمار.
وك-انت ألصص-ن-اع-ة أل-ت-قليدية
ﬁل معاينة من طرف ألوزير،
ألذي أسصتغرب لتوأجد أك Ìمن
 6700حر‘ ،أسصتفاد  15منهم
م- -ن أل -دع -م أıصصصس ل -ه -ذه
ألفئة برصصيد قدر بـ  6مÓيÚ
و 220أل - -ف دي- -ن- -ار ‘ إأط- -ار
ب -رن -ام-ج أل-دع-م ıت-ل-ف أل-نشص-اط-ات ب-و’ي-ة
“تاز بÎبية أÿروف وصصناعة أÿزف وتربية
أÿي- -ول وإأن- -ت- -اج أÿي- -م وألسص- -روج أل -ع -اŸي -ة
.وصصناعة أÿشصب.
كما شصّدد غول على إأشصرأك أ÷امعة ‘
إأحياء وتفعيل ألسصياحة وألصصناعة ألتقليدية
ل -ك -ون أŸادة أÿام م -ت -وف -رة ب -كÌة وي -ن-قصس
ألتنسصيق وألÎويج لها أإ’رث ألذي ’ ينضصب.
ونشص Òإأ ¤أن غول عقد لقاء مع أŸنتخبÚ
وأŸديرين ألتنفيذي Úشصرح فيه أ’سصÎأتيجية
أ÷ديدة لقطاع ألسصياحة وألصصناعة ألتقليدية
وتهيئة أإ’قليم ،كما أسصتمع إأ ¤عرضس Ÿديري
ألقطاعات أŸعنية.

تيارت :عمارة.ع

حسصب إلتقرير إلشصهري Ÿنظمة «أإوبيب»

معدل أاسشعار النفط ا÷زائري تراجع بـ2015 ‘ % 47

ب- -ل- -غ م- -ع -دل أإسص -ع -ار خ -ام إلصص -ح -اري
إ÷زإئري إلسصنة إŸاضصية  52,79دو’ر
ل -لÈم-ي-ل مÎإج-ع-ا بـ  % 47ع -ل-ى أإسص-اسس
سص-ن-وي حسص-ب-م-ا كشص-ف-ه إلتقرير إلشصهري
إل -ذي أإصص -درت -ه أإمسس إ’ث -ن Úم-ن-ظ-م-ة
إل- - -دول إŸصص- - -درة ل- - -ل- - -ن- - -ف - -ط «أإوبك».
وأوضصحت بيانات أŸنظمة أن أŸعدل ألسصنوي
أ’سص -ع -ار خ -ام ألصص -ح -اري ت-رأج-ع م-ن 99,68
دو’ر للÈميل ‘  2014إأ 52,79 ¤دو’ر ‘
 2015أل- -ت- -ي شص -ه -دت ب -ل -وغ أأ’سص -ع -ار أدن -ى
مسصتوياتها ‘ ألسصوق ألعاŸي منذ  12سصنة
بفعل وفرة أŸعروضس .وأسصتمر سصعر أÿام
أ÷زأئري ‘ ألتقهقر ‘ ديسصم Èحيث بلغ
 38,59دو’ر للÈميل مقابل  45,30دو’ر ‘
ن -وف -م Èأي ب -ان -خ -ف-اضس شص-ه-ري ق-دره 6,71
دو’ر .ويأاتي هذأ ألÎأجع توأزيا مع ألهبوط
ألعام أ’سصعار ألنفط وألذي أرجعته منظمة
«أوبك» إأ ¤أسص- -ت- -م- -رأر ت- -خ- -م- -ة أل- -ع -رضس ‘
أأ’سصوأق ألعاŸية إأ ¤جانب تدأعيات تباطؤو

إصصابات متفاوتة إÿطورة ‘ صصفوف ﬁتج Úببلدية وإدي إŸاء ‘ باتنة

تدخل قوات مكافحة الششغب لتهدئة الوضشع وتطمينات بإا‚از مششروع الطاقة

أصصيب ،أمسس ،أك Ìمن  6أشصخاصس بجروح متفاوتة أÿطورة ،إأثر Œدد أŸوأجهات ألعنيفة ب Úألعشصرأت من سصكان بلدية وأدي أŸاء ألتابعة
إأدأريا لدأئرة مروأنة ،شصمال غرب ألو’ية باتنة ،وكان أÙتجون قد خرجوأ أول أمسس ‘ ،مسصÒة حاشصدة قاموأ خÓلها Ãنع ألتÓميذ من
أ’لتحاق Ãؤوسصسصاتهم ألÎبوية ،وكذأ ألعمال Ãقرأت عملهم بالبلدية ألتي ” إأغÓقها وتخريب أجزأء من مصصلحة أ◊الة أŸدنية بها.
أÙتجون أكدوأ رفضصهم ألقاطع لتحويل مشصروع للطاقة ألشصمسصية كان من أŸزمع أن ينجز فوق ترأب ألبلدية ،ما من شصأانه ـ حسصبهم -
ألتخفيف من أزمة ألبطالة أŸتفشصية بقوة ‘ ألبلدية ،غ Òأنه بلغ مسصامعهم ـ حسصب ما أفادوأ به لنا -إأصصدأر قرأر بتحويل أŸشصروع إأ ¤و’ية
أ÷لفة ،أأ’مر ألذي أدخل ألبلدية ‘ حالة من ألفوضصى بعد قرأر ألسصكان ألدخول ‘ حركة أحتجاجية ،أسصتدعت تدخل قوأت مكافحة ألشصغب
وألعشصرأت من عناصصر ألدرك ألوطني قدرت بأاك Ìمن  250دركي ،لتهدئة ألوضصع.
وقد تدخل كل من ألنائب ÚبالŸÈان خليفي نوأرة ويزيد بوهناف إ’قناع أÙتج Úبالعدول عن تخريب أŸقرأت أإ’دأرية وألعمومية وفتح
ألطريق أمام حركة أŸرور ،بدوره رئيسس ألبلدية أكد أن أŸشصروع باق و ⁄يطرأ عليه سصوى تغي Òتقني بسصيط يتعلق باسصتبدأل وتغي Òألقطعة
أأ’رضصية ،ألقدÁة بأاخرى صصا◊ة إ’‚از أŸشصروع.

باتنةŸ :وششي حمزة

أ’قتصصاد ألصصيني .وأضصافت ‘ تقريرها أن
ألسص -وق أل -ن -ف -ط -ي ت -أاث-ر أيضص-ا ب-ارت-ف-اع ق-ي-م-ة
ألدو’ر ‘ سصوق ألعمÓت وكذأ ضصعف ألطلب
أŸوسص- -م- -ي ‘ ديسص- -م Èب -ال -ن -ظ -ر ل -ل -ع -وأم -ل
أŸناخية.
وب -خصص-وصس ح-ج-م أإ’ن-ت-اج أل-ن-ف-ط-ي أشص-ار
أل -ت -ق -ري -ر أل -ذي أوردت-ه»وأج» إأ ¤أن أ÷زأئ-ر
أنتجت ‘ ديسصم 1,185 Èمليون برميل يوميا
أسص-ت-ن-ادأ إأ ¤ب-ي-ان-ات رسص-م-ي-ة ج-زأئ-ري-ة .وبلغ
بالتا‹ معدل أ’نتاج أ÷زأئري ‘  2015ما
ي-ق-ارب  1,156م-ل-ي-ون ب-رم-ي-ل ي-وميا بÎأجع
طفيف قدره  4آأ’ف برميل يوميا عن ألعام
ألذي سصبقه حسصب بيانات «أوبك» .وعموما
فإان إأجما‹ معدل إأنتاج منظمة «أوبك» ‘
- -Œ 2015اوز  31,22م-ل-ي-ون ب-رم-ي-ل ي-وميا
مقارنة بـ  30,684مليون برميل ‘  2014أي
بزيادة قدرها  536ألف برميل يوميا من دون
أحتسصاب أإ’نتاج ألليبي (لعدم توفر ألبيانات
أŸت -ع -ل -ق -ة ب -ه) .وت-ع-كسس ه-ذه أل-زي-ادة رغ-ب-ة
م -ن -ظ -م -ة «أوبك» ‘ أ◊ف -اظ ع -ل-ى حصص-ت-ه-ا
ألسصوقية بالرغم من إأصصرأر بعضس أعضصائها
ك -ا÷زأئ-ر وف-ن-زوي Ó-ون-ي-جÒي-ا ع-ل-ى ضص-رورة
ألتدخل ‘ ألسصوق لوقف تدهور أأ’سصعار.
وكان وزرأء أŸنظمة أختتموأ أجتماعهم
مطلع ديسصم ÈأŸنصصرم بفيينا دون أ’تفاق
على معا÷ة وفرة أŸعروضس أŸتزأيدة .و⁄
يشصر وزرأء «أوبك» ‘ أ’جتماع إأ ¤سصقف
أإ’نتاج أ’ول مرة منذ عقود وهو ما يÈز تباين
أآ’رأء ب Úأأ’عضصاء حول كيفية ألتعامل مع
أإ’ن-ت-اج أل-ن-ف-ط-ي إ’ي-رأن ب-ع-د رف-ع أل-ع-ق-وب-ات
أل -غ -رب-ي-ة ع-ل-ي-ه-ا .وع-رف م-ع-دل أسص-ع-ار سص-ل-ة
أŸنظمة لشصهر ديسصم Èترأجعا بـ  6,86دو’ر
مقارنة بنوفم Èليبلغ  33,64دو’ر للÈميل
م-وأصص Ó-ب-ذلك سص-لسص-ل-ة ت-رأج-ع-ات-ه أŸسص-ج-لة
منذ يونيو .2014
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ألثÓثاء  19جانفي  2016م
أŸوأفق لـ  09ربيع ألثا 1437 Êهـ

فاقت القرن على إانشسائها وتفتقد للمواصسفات ا◊ديثة

ﬁطة نقل اŸسشافرين بتڤرت ‘ حاجة إا ¤نفسس جديدة
تعت Èالو’ية اŸنتدبة تقرت مفÎق الطرق إا ¤و’يات ا÷نوب ،نظرا لتوفرها على عدة عوامل Œارية وإادارية ،من
بينها تواجد وحدة توزيع ا’سسمنت للجنوب الكب Òومطاحن رياضس سسطيف للدقيق ووحدة نفطال لتوزيع الوقود بكل
أانواعه للجنوب الكب ،Òوحدة سسوناطراك لتدعيم أانابيب الوقود والغاز كبÒة ا◊جم.

ورڤلة :يومبعي ÚŸ

إأ’ أن هذه أ’متيازأت  ⁄تششفع
Ùطة ألقطار بتقرت أن توأكب
أل -عصش -رن -ة ك -ب-اق-ي أÙط-ات ‘
أل -وط -ن ،ف -ق -د ع Èأل -ع -دي -د م-ن
سش -ك -ان م-دي-ن-ة ت-ق-رت لـ«ألشش-عب””
ع -ل -ى أن -ه -م مسش -ت -اؤوون م-ن ت-دÊ
خ- -دم -ات ﬁط -ة أل -ق -ط -ار رغ -م
م- -رور ق- -رن ع- -ل- -ى أن -ط Ó-ق أول
رحلة ،وألتي كانت أول جوأن سشنة
.1914
ورغم أن ألدولة خصشصشت مبلغا
ه -ام -ا ل -ت -ج -دي -د سش -ك -ة أل -ق-ط-ار
ألرأبط ب Úتقرت ومدينة بسشكرة
إأ’ أن هذه أأ’خÒة تششهد منذ
ثمانينيات عزوف أŸسشافرين عن
ركوبها ،حيث تغدو وتعود عربات
أل -ق-ط-ار ب-اÿط أŸذك-ور ف-ارغ-ة
من ألركاب ،إأ’ ‘ بعضس أ◊ا’ت
أل- -ن- -ادرة ،ي -ك -ون ب -ه -ا رك -اب م -ن
Óط-ف-ال ألصش-غ-ار أو
أ÷م -ع-ي-ات ل -أ
أل-كشش-اف-ة أ÷زأئ-ري-ة ،أ’ن سش-رعة
أل -ق -ط -ار ’ ت -ت -ع-دى  60ك -ل-م ‘
ألسش -اع-ة ،ن-اه-يك ع-ن ت-وق-ف-ه‘ ،
ألعديد من أÙطات على طول

ألسش -ك -ة ،ي -ق-در زم-ن أل-رح-ل-ة م-ن
مدينة تقرت إأ ¤بسشكرة بخمسس
سشاعات ‘ مسشافة  290كلم.
ذك -ر ل -ن -ا ب -عضس ع -م -ال ﬁط-ة
أل-ق-ط-ار ب-ت-ق-رت ،أن ج-ل ع-ربات
أل -ق -ط -ار ل -ن -ق-ل أل-بضش-ائ-ع ق-دÁة
وتشش -ك -ل خ -ط-رأ ع-ل-ى أŸوأط-نÚ
وسش-ك-ن-ات-ه-م أل-ق-ري-ب-ة م-ن ألسش-كة،
نظرأ Ÿا –مله من موأد كميائية
وأن- -اب- -يب ضش- -خ- -م- -ة ح- -دي- -دي- -ة،
ب-اإ’ضش-اف-ة إأ ¤أŸشش-اك-ل أل-ت-ق-ن-ية
أيضشا.

سشاهمت ألعوأمل ألطبيعية ‘ ششل
ح -رك -ة ع -ب -ور أل -ق -ط-ار ‘ أأ’ي-ام
أل-ق-ل-ي-ل-ة أŸاضش-ي-ة ،بسش-بب ه-بوب
ألرياح ألتي أدت إأ ¤زحف ألرمال
ع -ل -ى شش -ب -ك -ة ألسش-ك-ة أ◊دي-دي-ة،
وك- - -ذأ أنسش - -دأد ب - -عضس خ - -ن - -ادق
أل- -ف Ó-ح -ة ‡ا أدى إأ ¤ت -غ -ط -ي -ة
ب-عضس أج-زأء ألسش-ك-ة ب-ا◊شش-ائشس
ألضشارة ،أمام ألتقاعسس ألذي ’
ت -ول -ي -ه أŸصش -ال -ح أŸع -ن -ي-ة أدن-ى
أهتمام ،وتششهد ألسشكة أيضشا ‘
ب- -عضس أج- -زأئ- -ه- -ا ت- -ع -دي ب -عضس

أŸوأطن Úعلى ألششبكة من خÓل
إأ‚از ‡رأت غ Òقانونية تهدد
أل - -ع - -رب - -ة ب - -ا’ن- -ح- -رأف وأŸارة
باŸوت ‘ بعضس أأ’حيان.
لذلك يطالب سشكان مدينة تقرت
ألسشلطات أŸعنية ألتدخل ألعاجل
ب- -ت- -دع- -ي -م أÙط -ة ب -ال -ع -رب -ات
أ÷دي- - -دة وذأت ألسش - -ع - -ة أ’ك،È
لتدعيم نششاط أŸنطقة باŸوأد
ألتي –ملها إأ ¤مناطق أ÷نوب
ألكب ،Òوكذأ زيادة عدد ألعمال
مع زيادة ألنششاط بها.

قضشية سشوناطراك  :١زرق Úيؤوكد أان أاسشعار مششروع (ج.ك ⁄ )3تكن مÈرة من الناحية التجارية أاو التقنية
أاك- -د ال- -رئ -يسس اŸدي -ر ال -ع -ام السس -اب -ق
لشسركة سسوناطراك عبد ا◊ميد زرقÚ
أامام ﬁكمة جنايات العاصسمة بصسفته
شس- -اه -دا ‘ قضس -ي -ة ““سس -ون -اط -راك  ““1أان
أاسسعار مشسروع أانابيب الغاز ب Úا÷زائر
وسس-ردي-ن-ي-ا واŸع-روف بـ (ج.ك )3.ك-انت
م- -رت- -ف- -ع- -ة وغ ÒمÈرة م -ن ال -ن -اح -ي -ة
التقنية والتجارية.
وأوضشح أŸسشؤوول ألسشابق لششركة سشوناطرأك
أن -ه ك -ان ب -إام -ك -ان شش -رك -ة سش -ون-اط-رأك إأل-غ-اء
ألصشفقة دون تبعات مالية مع وجود ششركتÚ
فقط ‘ ألسشباق وأن أÛمع أإ’يطا‹ سشايبام
كونÎأكتينغ أ÷زأئر ألذي فاز بالصشفقة بالغ
‘ أأ’سشعار ألتي وصشلت إأ 2 ¤مليون دو’ر
للكلم ألوأحد ‘ ح Úكان باإ’مكان إأ‚از 1
كلم بقيمة  1.2مليون دو’ر.
وكان بإامكان ششركات جزأئرية أن تنجز هذأ
أŸشش- -روع وب- -ت- -ق- -ن- -ي- -ات ع -ال -ي -ة و‘ أآ’ج -ال
أÙددة ل - -و أن صش - -ف - -ق- -ة أŸشش- -روع أل- -غ- -يت
ب -اإ’ع Ó-ن ع -ن ع -دم ج-دوأه-ا وأل-ت-وج-ه ن-ح-و
أإ’ع Ó-ن ع -ن -ه -ا ك -م -ن -اقصش -ة وط -ن-ي-ة ،أضش-اف
ألشش -اه -د ،ل -ه -ي -ئ -ة أÙك -م -ة أل -ت -ي يÎأسش -ه-ا
أل -ق -اضش -ي رق -اد وأل -ذي ع-رضس ب-دوره درأسش-ة
مقارنة أجرأها ‘ وقت سشابق من ›ريات
أÙاكمة ألششاهد يحيى مسشعود.
وأك- -دت ت- -لك أŸق- -ارن- -ة  -حسشب ت -ذك Òم -ن

أل -ق -اضش -ي  -أن أسش -ع -ار ›م-ع سش-اي-ب-ام ك-انت
م-رت-ف-ع-ة ب-نسش-ب-ة  ٪68ع -ن م -ع -ط -ي -ات ألسش-وق
ألدولية و ٪118مقارنة Ãيزأنية أŸششروع و
هو ما وأفق عليه ألششاهد زرق Úبالقول إأنه
ي -ت -ج -ه ‘ ن -فسس أل -رأي ب -أان أسش -ع -ار ألشش -رك-ة
أإ’يطالية كانت مرتفعة وغ ÒمÈرة قبل أن
يضشيف أنها أسشعار”” رهيبة”” .
وذهب زرق Úع -ب -د أ◊م -ي -د ل -ل -ق -ول إأن-ه ك-ان
باإ’مكان إأ‚از نفسس أŸششروع بقيمة مالية
تصشل إأ ¤أقل من مليون دو’ر للكلم ألوأحد
مسش -تشش-ه-دأ Ãشش-روع آأخ-ر أن-ط-ل-ق سش-ن-ة 2012
ع -ن -دم -ا ك -ان ع -ل-ى رأسس شش-رك-ة سش-ون-اط-رأك
يشش -م -ل م -د أن -اب -يب ن-ق-ل أل-غ-از م-ن رق-ان إأ¤
حاسشي مسشعود أعتمد فيه على هذأ ألسشعر و
ن -ف -ذت -ه شش -رك-ات ج-زأئ-ري-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا شش-رك-ة
كوسشيدأر.
وعاد ألششاهد ‘ تصشريحه إأ ¤تÈيرأت ششركة
سش -ي -ب -ام أ’سش -ع -اره -ا أŸرت -ف -ع -ة ب -ال-تضش-اريسس
ألصش-ع-ب-ة ل-ل-م-ن-ط-ق-ة ألصش-ح-رأوية وإأ ¤أ÷انب
أأ’م- -ن- -ي ل- -ت- -أام Úف -رق ع -م -ل -ه -ا وأل -ت -ي ق -ال
ب-خصش-وصش-ه-ا إأن-ه-ا تÈي-رأت وأه-ي-ة أ’ن ه-ن-اك
مشش -اري -ع ب -ا÷زأئ -ر أ‚زت ‘ م -ن -اط -ق أكÌ
صشعوبة وكانت بأاقل تكلفة مششÒأ أن تأامÚ
فرق ألعمل أأ’جنبية باŸنششآات ألتابعة للششركة
يكون دأئما على عاتق هذه أأ’خÒة.
وأكد زرق ‘ Úتصشريحه أن مششروع أنابيب

أل -غ -از ب Úأ÷زأئ -ر وسش -ردي -ن -ي -ا وأŸع-روف بـ
(ج.ك ⁄ )3.يحقق هدفه أأ’ول و هو تصشدير
ألغاز نحو إأيطاليا مؤوكدأ أنه على حد علمه
وإأ ¤يومنا هذأ  ⁄يصشدر ألغاز من خÓله و
–ول إأ ¤مهمة فرعية وهي مّد ألغاز نحو
بعضس و’يات ألوطن ليضشيف أن رخصشة ألبناء
لصشالح أŸششروع ببعضس أŸناطق ألتي Áر بها
أأ’نبوب بايطاليا  ⁄تصشدر إأ’ سشنة ‘ 2014
ح Úأن أŸششروع ككل أنطلق سشنة .2008
وأضشاف أن إأطارأت من ألششركة كانوأ مكلفÚ
باŸلف كان بإامكانهم إألغاء أŸششروع بدءأ من
أŸت- - -ه - -م زن - -اسش - -ن - -ي وصش - -و’ إأ ¤أل - -رئ - -يسس
أŸدي-رأل-ع-ام ،ف-ي-م-ا ن-ف-ى ع-ل-م-ه ب-وج-ود ع-قد
ي -رب -ط أب -ن ﬁم -د م -زي -ان Ãج -م -ع سش-اي-ب-ام
أإ’يطا‹.
يذكر أن ألصشفقة أÿاصشة بهذأ أŸششروع
م- -ن- -حت بصش- -ي- -غ- -ة ألÎأضش- -ي أل -بسش -ي -ط م -ع
أل- -ت- -ف- -اوضس ‘ أ’أسش- -ع- -ار لصش- -ال- -ح أÛم -ع
أ’إيطا‹ سشايبام كونÎأكتينغ أ÷زأئر .وقد
قسش - -م أإ ¤ثÓ- -ث- -ة حصشصس و ك- -انت أ◊صش- -ة
ألثالثة من نصشيب أÛمع أ’إيطا‹ بعد أن
أعلن عنه أو’ كمناقصشة مفتوحة حيث ”
أختيار  11ششركة للحصشت 1 Úو  2أما أ◊صشة
ألثالثة فقد ” أختيار  6ششركات غ Òأنه ⁄
يتقدم بالنسشبة للحصشة ألثالثة أإ’ ششركتÚ
أإحدأها سشايبام.

يوم دراسسي حول قانون الصسفقات العمومية بسسيدي بلعباسس

÷ان جهوية لإلسشراع ‘ إاطلق اŸششاريع و Œنب إاعادة تقييمها

ششرح أعمر آأيت ألعربي أŸدير
ألعام لصشندوق ضشمان ألصشفقات
أل -ع-م-وم-ي-ة أل-ت-ع-ديÓ-ت أ÷دي-دة
أŸت -ع -ل -ق -ة ب -ق -ان -ون ألصش -ف -ق -ات
أل-ع-م-وم-ي-ة ل-ف-ائ-دة أزي-د م-ن 400
مشش - -ارك م - -ن رؤوسش - -اء أل - -دوأئ- -ر
وأل- -ب- -ل- -دي -ات وأأ’م -ن -اء أل -ع -امÚ
للبلديات ورؤوسشاء ÷ان ألصشفقات
على مسشتوى بلديات ألو’ية 52
.جاء هذأ خÓل أليوم ألدرأسشي
أŸن- -ظ- -م م- -ن غ- -رف- -ة أل- -ت -ج -ارة
وألصش - -ن - -اع - -ة أŸك - -رة بسش - -ي- -دي
بلعباسس ،حيث طرحت تسشاؤو’ت
ح -ول أل-ق-ان-ون أ÷دي-د وﬂت-ل-ف
ألتعديÓت أŸتعلقة به.
وأجاب آأيت ألعربي مطو’ عن
أ’سش- -ت- -فسش- -ارأت أل- -ت- -ي ت- -رك -زت
أسشاسشا على ألتعديÓت من جانب
أŸضش -م -ون وأل -ت-غ-يÒأت أÿاصش-ة
Ãجال تطبيق تنظيم ألصشفقات
أل- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ك- -ك- -ي- -ف- -ي- -ة إأب- -رأم
ألصشفقات ،وميكانيزمات ألرقابة،
ح- -يث ” ‘ ه- -ذأ ألصش -دد إأل -غ -اء
أل - -ل - -ج - -ان أل - -وط - -ن- -ي- -ة و–وي- -ل
صشÓحياتها للجان ألقطاعية على

مسشتوى كل وزأرة.
ك -م -ا ” إأنشش -اء ÷ان ج -ه -وي -ة
لبعضس ألهيئات بهدف أإ’سشرأع ‘
إأطÓ- -ق أŸشش- -اري- -ع أل- -ع -م -وم -ي -ة
وŒنب إأع-ادة ت-ق-ي-ي-م-ه-ا بتكاليف
إأضش -اف -ي -ة وك -ذأ أل -ت -خ -ف -ي -ف م-ن
أŸشش- -اك -ل أل -بÒوق -رأط -ي -ة أل -ت -ي
ل- -ط- -اŸا رأف- -قت ع -م -ل -ي -ة إأب -رأم
ألصشفقات وتسشببت ‘ طول مدة
أإ’نتظار قبل عرضشها على أللجنة
ألوطنية.
يتضشمن ألقانون أيضشا أ÷مع
ب÷ Úن -ة ف -ت -ح أأ’ظ -رف -ة و÷ن -ة
تقييم ألعروضس ‘ ÷نة وأحدة
مع خلق ÷ان ﬁلية للصشفقات

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

وت - -ع- -زي- -ز مسش- -ؤوول- -ي- -ة أآ’م- -ري- -ن
ب- -الصش -رف ،ه -ذأ ونّصس أل -ق -ان -ون
أيضشا على ضشرورة تكوين ÷ان
ف- -ت- -ح أأ’ظ- -رف- -ة وأŸرأق -ب -ة م -ن
أشش -خ -اصس ذوي ك -ف-اءة ‘ ت-ق-ي-ي-م
ألعروضس وكذأ تعزيز أأ’خÓقيات
أثناء إأبرأم ألصشفقات مع أحÎأم
أŸب -ادئ أأ’سش -اسش -ي -ة ‘ ت -ف-ويضس
أŸرف -ق أل -ع -ام وم -ن ذلك ح -ري -ة
أل -وصش -ول إأ ¤أل -ط-لب أل-ع-م-وم-ي،
ششفافية أإ’جرأءأت وأŸسشاوأة ‘
معاملة أŸرششح.Ú
وبشش - -أان تسش - -وي- -ة أل- -ن- -زأع- -ات
أل -ن -اŒة ع -ن ت -ن -ف-ي-ذ ألصش-ف-ق-ات
ألعمومية ،فقد تقرر إأنششاء ÷ان

لدى ألدوأئر ألوزأرية وألو’يات
لتسشوية ألنزأعات ،كما ” إأسشناد
تسشوية ألنزأعات مع أŸتعاملÚ
أأ’جانب لسشلطة ضشبط ألصشفقات
ألعمومية وعقود تفويضس أŸرفق
ألعام.
ك-م-ا نصس أل-ق-ان-ون أيضش-ا ع-ل-ى
منح هامشس أأ’فضشلية بنسشبة 25
ب -اŸائ -ة ل -ل -م-ؤوسشسش-ات أÿاضش-ع-ة
ل-ل-ق-ان-ون أ÷زأئ-ري ول-ل-م-ن-ت-جات
ذأت أŸنششأا أ÷زأئري إأ ¤جانب
إأدرأج تدأب Òأك Ìفعالية ◊ماية
ت- -رق- -ي -ة أإ’ن -ت -اج أل -وط -ن -ي وك -ذأ
تششجيع أŸؤوسشسشات أŸصشغرة.

سسيدي بلعباسس :غنية شسعدو

الطارف :انتششال جثة الصشياد اŸفقود بالبطاح
” ،أمسس ،أنتششال جثة ألصشياد ألذي أعلن عن فقدأنه يوم ألسشبت أŸنصشرم بوأدي أŸفرق بالقرب من
ألبطاح (ألطارف) حسشبما علم من أ◊ماية أŸدنية.
وأوضشح ذأت أŸصشدر بأانه ” تسشخ Òما ’ يقل عن  35عونا للحماية أŸدنية من بينهم  13غطاسشا من أجل
إأيجاد هذأ ألصشياد (  32سشنة) وأŸنحدر من منطقة زريزر وألذي كان على م Ïقارب من صشنع تقليدي.
وقد ” نقل أ÷ثة إأ ¤مصشلحة حفظ أ÷ثث Ãسشتششفى ألطارف بغرضس ألتششريح فيما يتوأصشل ألتحقيق
من أجل –ديد أأ’سشباب أ◊قيقية لهذأ أ◊ادث وفقا للحماية أŸدنية.

ألعدد
16932

توقيف  1350شسخصس خÓل العام اŸاضسي
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مدير أامن ولية ا÷زائر :إاجراءات ردعية ضشد
أاصشحاب ا◊ظائر العششوائية
أاع -ل -ن م-راقب الشس-رط-ة
نور الدين براشسدي مدير
أامن و’ية ا÷زائر،أامسس،
عن إاجراءات ردعية ضسد
الشس - -ب- -اب ال- -ذي- -ن حّ- -ول- -وا
ال -ط -رق -ات ال-ع-م-وم-ي-ة إا¤
ح-ظ-ائ-ر عشس-وائ-ي-ة ،ك-اشسفا
ع-ن ت-وق-يف  1350شسخصس
خ Ó- -ل ال - -ع - -ام اŸن- -قضس- -ي،
موضسحا ،أان هذه الظاهرة
ت-ت-ط-لب ت-دخ-ل السس-ل-ط-ات
’دراج هذه الفئة
اÙلية إ
ضسمن أاطر قانونية تسسمح
Ãزاولة نشساطهم ‘ أاماكن
م-ع-ي-ن-ة وب-أاسس-ع-ار م-ع-ق-ول-ة
–ددها البلدية.

لعاصسمة :آسسيا مني

ا
وحول ألوقفة ألتضشامنية ألتي
ع-رف-ت-ه-ا سش-اح-ة أودأن ب-دأية
أأ’سش - -ب - -وع أ÷اري ل- -ت- -ث- -مÚ
أŸب - -ادرأت أل - -ف- -ن- -ي- -ة ح- -ول
ألعزف أŸنفرد على مسشتوى
أأ’م- -اك- -ن أل- -ع -م -وم -ي -ة ،أك -د

برأششدي على هامشس ألندوة
ألصش-ح-ف-ي-ة أŸن-ع-ق-دة لعرضس
حصش- -ي -ل -ة مصش -ال -ح ألشش -رط -ة
ل - -و’ي - -ات أل - -وسش - -ط Ãق - -ر
›موعة أ’حتياط و ألتدخل
ب -ال -ق -ب -ة ،أن مصش -ال -ح أأ’م -ن
تثّمن ألفن وألفنان Úوأن ما
ح -دث م -ع أŸسش -ي -ق-ار دح-ا أ
أŸدع - -و ”” ف - -ي - -ت - -ا -ب- -وي ””،

أŸن - -ح - -در م- -ن و’ي- -ة وأدي
سشوف ،إأجرأء روتيني يدخل
‘ إأطار ألتحري ألعادي حول
ه- -وي- -ت- -ه ،ك- -م- -ا أن ع- -م -ل -ي -ة
أسش- -ت- -دع- -ائ- -ه إأ ¤مصش- -ل -ح -ة
ألششرطة لديدوشس مرأد ⁄
تتجاوز  10دقائق ” ،بعدها
إأطÓ- -ق سش- -رأح -ه ‘ ظ -روف
عادية.

اŸفتشس ا÷هوي لشسرطة الوسسط:

تسشجيل  ١٧١قضشية فسشاد و  ٢٢١جرÁة إالكÎونية سشنة ٢٠١٥

كششف ﬁمود رأبح أŸفتشس أ÷هوي لششرطة
ألوسشط ،عن حجز مصشا◊ه  652.024كلغ من
أل- - -ك- - -وك- - -اي Úو  112765ق -رصس م -ه -ل-وسس
و 2588.117غ من ألهÒوين 5426.614،كغ من
ألقنب ألهندي خÓل ألعام أŸنقضشي و هي
أل-ك-م-ي-ات أل-ت-ي ع-رفت حسش-ب-ه ت-زأي-د م-قارنة
بعام .2014
وأعطى ﬁمود قرأءة مفصشلة عن أ÷رأئم
أŸرت -ك -ب -ة خ Ó-ل أل -ع-ام أŸن-قضش-ي ،ح-يث ”
تسش-ج-يل  85495قضش-ي-ة ،م-ن-ها  31360قضشية
تخصس أŸسشاسس باأ’ششخاصس ” معا÷ة منها
 ‘ 23529ح ” Úتسشجيل  30993قضشية
تخصس أŸسشاسس باŸمتلكات ” معا÷ة منها
 ،8716كما سشجلت ذأت أŸصشالح  1282قضشية
ح- -ول أ÷رأئ -م أŸت -ع -ل -ق -ة ب -اأ’سش -رة وأآ’دأب
ألعامة ” معا÷ة منها .1027
وعن أ÷رأئم أ’قتصشادية أكد ﬁمود رأبح أن
سش- -ن- -ة  2015سشجلت 3391قضش -ي -ة إأج -رأم
أق -تصش -ادي وم-ا‹ م-ن-ه-ا  171ت-خصس أل-فسشاد
و 221جرÁة إألكÎونية وﬂ 805الفة Œارية
” م - -ع - -ا÷ة م - -ن ›م - -وع ه- -ذه أل- -قضش- -اي- -ا
1900حالة.
وح- -ول قضش- -اي- -ا ج- -ن- -وح أ’أح- -دأث وح- -م -اي -ة

أل- -ط- -ف -ول -ة ،أك -د أŸف -تشس أ÷ه -وي ل -و’ي -ات
أل- -وسش- -ط أن  2015ع -رفت ت -زأي -د م -ن ح-يث
أل -قضش-اي-ا م-ق-ارن-ة بـ  2014ح-يث ” تسش-ج-ي-ل
1016قضش -ي -ة ت-ورط ف-ي-ه-ا أل-قصش-ر و 1251من
أأ’ط -ف -ال ك -ان -وأ ضش -ح -اي -ا ل -ل -ع-ن-ف ،ف-ي-م-ا ”
تسشجيل 309قضشية حول أ’عتدأءأت أ÷نسشية
ضش -د أأ’ط -ف -ال و 653ط -ف -ل ‘ ح -ال-ة خ-ط-ر
معنوي.
وع- -رفت سش -ن -ة  2015ع -ل -ى مسش-ت-وى و’ي-ات
ألوسشط للبÓد أك Ìمن  4400حادث مرور
أسشفر عن  220قتيل  5261جريح تصشدرتها
ألعاصشمة بـ  960حادث تليها أŸسشيلة 585
وألششلف  555و تيزي وزو  408حادث.
وسشجلت ذأت أŸصشالح ‘ إأطار ألنششاطات
ألوقائية من حوأدث أŸرور  300743غرأمة
ج -زأف-ي-ة و 76632سش -حب ل -رخصش-ة ألسش-ي-اق-ة
و 22862جنحة مرورية.
وفيما تعلق Ãجمل ألقضشايا أأ’خرى سشجلت
ذأت أŸصش -ال -ح  1751قضش-ي-ة إأخÓ-ل ب-النظام
ألعام ” على إأثرها ،تسشجيل  38جريحا منهم
 32ششرطيا وخسشائر مادية ششملت تخريب 7
مركبات 13 ،منها تابعة للمديرية ألعامة” ،
على إأثرها إأيقاف  353ششخصس منهم  6قصشر.

بعد الشسك ‘ سسÎة اŸشستبه فيه اŸسسبوق قضسائيا

ششرطة قصشر البخاري باŸدية تفك لغز سشارق ﬁل Œاري

“ك- - -نت ق- - -وات الشس- - -رط- - -ة ب- - -قصس- - -ر
’طاحة باŸشستبه
البخاري باŸدية من ا إ
ف- -ي- -ه ،ال- -ذي ق- -ام ب -السس -ط -و ع -ل -ى ﬁل
Œاري بحي سسونيÓك.
وحسشب نبيل طوألبية أŸكلف Ãكتب أ’تصشال
وألعÓقات ألعامة Ãصشالح ألششرطة لـ«ألششعب””
فإان وقائع هذه ألقضشية تعود عندما تقدم
ألضشحية صشاحب أÙل ألتجاري أمام مصشالح
ألشش -رط -ة أل -قضش-ائ-ي-ة ب-أام-ن أل-دأئ-رة م-ن أج-ل
ألتبليغ عن تعرضس ﬁله إأ ¤عملية سشطو من
ط -رف ›ه -ول ،Úأسش -ت -ه -دفت م -ب -ل -غ -ا م-ال-ي-ا
وجهازي أسشتقبال رقمي Úوميزأن إألكÎو،Ê
ح -يث ع -ل -ى أل -ف-ور ت-ن-ق-ل ع-ن-اصش-ر ألضش-ب-ط-ي-ة
ألقضشائية رفقة عناصشر ألششرطة ألعلمية إأ¤
’جرأء أŸعاينة أŸيدأنية،
مسشرح أ÷رÁة إ

’رضس،
فتم ألعثور على زر معد Êمرمي على أ أ
رف - -ع م - -ن مسش- -رح أ÷رÁة ’سش- -ت- -غÓ- -ل- -ه ‘
ألتحقيق.
وأث -ن -اء ع -م -ل-ي-ة أل-ت-ح-ق-ي-ق وأل-ت-ح-ري ‘ ه-ذه
أل -قضش -ي -ة ع -ل-ى مسش-ت-وى مسش-رح أ÷رÁة Ÿح
عناصشر ألششرطة ،ششخصشا يحوم حول أÙل
ألتجاري ،ويقوم بحركات مششبوهة ،وبفضشل
ف -ط -ن -ة وذك-اء ع-ن-اصش-ر ألشش-رط-ة أك-تشش-ف-وأ أن
ألسشÎة أل -ت -ي ك -ان ي -رت -دي-ه-ا ألشش-خصس –م-ل
أقفا’ مششابهة للقفل ألذي ع Ìعليه Ãسشرح
أ÷رÁة ،وت- -ب Úأيضش -ا أن -ه -ا م -ن -ق -وصش -ة ل -زر
’سشاسس
با÷يب ألسشفلي للسشÎة .وعلى هذأ أ أ
” ت -وق -ي -ف-ه م-ب-اشش-رة و–وي-ل-ه إأ ¤م-ق-ر أم-ن
ألدأئرة للتحقيق معه

آŸدية :م.أآم Úعباسس

ردد الشسهادت Úأامام جموع اŸصسلÚ

ششاب كامÒو Êيعتنق اإلسشلم

‘ مشش - -ه- -د أقشش- -ع- -رت ل- -ه حشش- -ود أŸصش- -لÚ
Ãسشجد جابر بن عبد ألله بحي ألزريقات
بششار أ÷ديد ،تعالت معه أصشوأتهم بذكر ألله
””’ إأله ألله ﬁمد رسشول ألله”””” ،ما ششاء ألله
ألله أك ،””Èخاطب جموع أŸسشلمÈﬂ Úهم
بأان ششاب كامÒو Êيود أعتناق دين أإ’سشÓم،
ح Úت- -ق- -دم ألشش- -اب ن- -ح -و أÙرأب م -ع -ل -ن -ا
إأسشÓ- - -م- - -ه أم - -ام أ÷م - -ي - -ع م - -رددأ أل - -ف - -اظ
ألششهادت .Úمششهد ربا Êأهتزت له مششاعر
أŸسشلم ،Úومنهم من فاضشت عيونه دموعا.
«ألشش- -عب”” ت -اب -عت أط -وأر ه -ذأ أŸشش -ه -د ع -ن
قرب ،وكان لها لقاء مع ألششاب ألكامÒوÊ
أŸسشلم ،ألذي أكد أنه جاء ليششتغل ‘ ›ال

أل - -ب- -ن- -اء وأأ’شش- -غ- -ال ‘ أ÷زأئ- -ر وأن- -ه أحسس
بإاحسشاسس غريب وهو يردد ألششهادت ،Úمؤوكدأ
أن فكرة أعتناقه لدين أإ’سشÓم كانت ترأوده
أك Ìمن مرة ،ششاكرأ ‘ نفسس ألوقت ألتعامل
أ◊سش -ن م -ع ب -عضس م -وأط -ن -ي بشش-ار ‘ ورشش-ة
أل -ع -م -ل ،دأع -ي -ا ب -ا ÒÿوألÈك -ة ل -لسش -ل -ط -ات
أ÷زأئرية ألتي أحتضشنته ووفرت له أ’مان
وأ’سش -ت-ق-رأر ك-م-ا شش-ك-ر ب-عضس أصش-دق-ائ-ه م-ن
ألعمال ألذين كان لهم ألفضشل ‘ ذلك ،وقد
قرر تغي Òأسشمه من ””رودريغو”” إأﬁ”” ¤مد
جميل”” .مشش Òإأ ¤أنه سشعيد وعلى قناعة تامة
بهذأ ألقرأر.

بشسار  /دحمان جمال
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اŸسسيلة قطب فÓحي متصساعد وإانتاج الزيتون رهان يكسسب
توسسيع اŸسساحات اŸسسقية تواجه صسعوبات وتأاهيل  ٣٤أالف مسستثمرة األمل الكبÒ
 ٦٦مليون ل Îحليب سسنويا واإلنتاج مرشسح للزيادة

ششهدت عاصشمة ا◊ضشنة اŸسشيلة قفزة
نوعية ‘ اÛال الفÓحي خÓل السشنوات
لخÒة بفضشل اŸششاريع اŸسشطرة
ا أ
والÈامج اÛسشدة ‘ اŸيدان غايتها
الكتفاء الذاتي وا◊د من السشتÒاد
اŸنزف للخزينة العمومية““ ،الششعب““
تسشلط الضشوء على ا◊ركية الفÓحية
الرافد القوي للتنمية اÙلية باŸسشيلة ‘
هذا السشتطÓع وتكششف كذلك العراقيل
التي تعÎضض اŸتعامل ÚوالفÓح‘ Ú
أانششطتهم اŸتعددة ÿلق الÌوة اÿضشراء
التي ل تنضشب خاصشة ‘ ظرف ما‹
واقتصشادي صشعب تعيششه ا÷زائر عقب
تراجع أاسشعار اÙروقات.

مشساكل معلقة وا◊لول مؤوجلة

اŸسسيلة :عامر ناجح
أصص-ب-حت أŸسص-ي-ل-ة ق-ط-ب-ا فÓ-ح-ي-ا رأئ-دأ ب-فضص-ل
ألÈأمج ألتنموية أŸسصطرة من قبل ألوزأرة ألوصصية،
وحرصص ألسصلطات أÙلية وأŸصصالح أŸعنية على
تنفيذها ،وهو ما جعلها تتبوأ أŸرأتب أألو ¤وطنيا
‘ عدة منتجات ،هذأ ما ذكره لنا أك Ìمن مسصتثمر
فÓحي بع ÚأŸكان مؤوكدأ أن ألولية تنافسص وليات
›اورة ‘ عدة منتجات على غرأر ألزيتون وأÿضصر
وعدة أنوأع من ألفوأكه ‘ حال توفر مياه ألسصقي ألتي
باتت من أهم أŸعوقات ألفÓحية ألتي تقف حجرة
عÌة ‘ وجه ألفÓحة أÙلية.
–ولت أŸسصيلة إأ ¤قطب فÓحي متخصصصص ‘
إأنتاج ألزيتون من خÓل جني  107400قنطار هذه
ألسصنة منها  28800لزيت أŸائدة و78600
قنطار لزيت ألزيتون .كما ” زرع
ح -دي-ث-ا مسص-اح-ة ت-ق-در ب-أاك Ìم-ن
10000ه -ك -ت -ار وه-و م-ا ي-رشص-ح
ألولية إأ ¤إأنتاج جد كب‘ Ò
ألسص- -ن- -وأت أŸق- -ب -ل -ة ع -ن -د
دخ- -ول ه- -ات -ه أ◊ق -ول ‘
أإلنتاج ألغزير.
ت- - -خ- - -تصص ع- - -اصص - -م - -ة
أ◊ضص -ن -ة أŸسص-ي-ل-ة حسصب
ما أد ¤به مدير ألفÓحة
ع - -ز أل - -دي - -ن ب - -ول - -ف- -رأخ لـ
““ألشص -عب““ ‘ إأن -ت -اج أ◊ل-يب،
أÿضص -رأوأت وأل -زي -ت-ون ،وه-ذأ
رغم ألندرة أ◊ادة Ÿياه ألسصقي
أل -ت -ي سص -ط -رت أŸصص -ال -ح أل -ف Ó-ح -ي-ة
بشص-أان-ه-ا ع-دة ب-رأم-ج إلي-ج-اد ح-ل ل-ن-درة م-ي-اه
ألسصقي من بناء ألسصدود وأ◊وأجز أŸائية ،وأتخاذ
إأج -رأءأت ت-ت-ع-ل-ق بÎشص-ي-د ألسص-ق-ي م-ن خÓ-ل Œه-ي-ز
أŸسصتثمرأت ألفÓحية بالسصقي ألقتصصادي.
ذكر أŸتحدث أنه خÓل ألسصنة أŸاضصية ” سصقي
 1000ه -ك -ت -ار ب -ال -رشص أÙوري يضص -اف أ ¤ج-ه-ود
ألفÓح Úأÿاصصة بتوسصيع أŸسصاحات أŸسصقية طبقا
لÈن -ام -ج رئ -يسص أ÷م -ه -وري -ة ألسص -ي -د ع -ب -د أل -ع -زي-ز
بوتفليقة.

حلول مسستعجلة لÓقتصساد ‘ مياه السسقي
وب - -ا◊ديث ع - -ن أل - -رشص أÙوري وج - -ه م - -دي - -ر
أŸصص-ال-ح أل-فÓ-ح-ي-ة دع-وة وأسص-ع-ة ل-ل-فÓ-ح Úل-ل-ع-مل
وألسصتفادة من أآلليات وألطرق ألبديلة وأ◊ديثة ‘
سصقي مزأرعهم ،وهذأ بحكم ما آألت إأليه ألتغÒأت
أŸناخية وقلة تسصاقط أألمطار عﬂ Èتلف وليات
ألوطن ،خاصصة وأن ألطريقة تعد ترشصيدية لسصتهÓك
مياه ألسصقي وألتي تعت Èمفيدة أك Ìو›دية
وﬁاصصيلها هي أألفضصل على أإلطÓق .وهو ما
وجد حسصبه آأذأنا صصاغية من طرف بعضص ألفÓحÚ
أل -ذي -ن ق -ام -وأ بسص -ق-ي  800ه-ك-ت-ار ب-أاج-ه-زة ح-ديثة
وأقتصصادية ‘ إأطار ألدعم ألفÓحي.
كما ذكر بولفرأخ أن ألعملية تعد مهمة بالنسصبة
ل -ل -ف Ó-ح -ي أŸن -ط -ق -ة ول -ل -وط-ن ك-ل-ه وه-ذأ م-ن أج-ل
أÙاف -ظ -ة ع -ل -ى أŸي -اه أ÷وف -ي -ة وألع -ت-م-اد ع-ل-ى
ألسص -ق -ي ب -ال -ت -ق -ط ،Òك -م -ا أن -ه -ا ت -ع -ت Èغ Òم -ك-ل-ف-ة

وأقتصصادية.
وبا◊ديث عن مياه ألسصقي فقد سصجلت تسصاقط
ك -م -ي -ات م -ع -تÈة م-ن أألم-ط-ار خÓ-ل ب-ح-ر أألسص-ب-وع
أ◊ا‹ ،وهو ما بعث ألفرحة ‘ نفوسص ألعديد من
ألفÓح Úومربي أŸوأشصي ألذين هرعوأ إأ ¤سصقي
مزأرعهم وتقليب ألÎبة أسصتعدأدأ لزرأعة أŸنتجات
أل- -فÓ- -ح- -ي- -ة أŸوسص -م -ي -ة أل -ت -ي م -ازأل  ⁄ي -فت أوأن
زرأعتها.

إامكانيات فÓحية حققت زيادة ‘ اإلنتاج
“تاز أ◊ضصنة بعدة خصصائصص جعلت منها قبلة
ل- -ل- -ع -دي -د م -ن أŸسص -ت -ث -م -ري -ن أل -ف Ó-حÚ
أÿوأصص ألذين بادروأ إأ ¤أسصتحدأث
ألعديد من أŸزأرع ألفÓحية بعد
أن وجدوأ كل ألتسصهيÓت ‘
أÛال أل- -فÓ- -ح- -ي ،وع -ل -ى
رأسص ه- - - - - - -ذه أŸي - - - - - -زأت
أألرأضصي ألفÓحية ألقابلة
ل Ó- -سص - -ت - -غ Ó- -ل وأŸن- -اخ
أŸشص -ج -ع أل -ذي ل ي-خ-ل-ق
أألم- - -رأضص أŸت- - -ع - -ل - -ق - -ة
بالنبات بحكم أنه يسصاعد
ع- -ل- -ى أإلن- -ت- -اج دون وج- -ود
أمرأضص طفيلية.
م- - - -ا ي- - - -دل ع- - - -ل- - - -ى ه- - - -ذه
ألسص-ت-ث-م-ارأت أل-فÓ-ح-ي-ة ه-و خلق
ﬁ 111يط فÓحي Ãسصاحة 19ألف
هكتار منها ﬁيطات فÓحية غ› Òدية
وه -و م -ا دف -ع ب -اŸصص -ال -ح ل -ل -ق -ي -ام Ãع -ل -ي -ة غ -رب -ل-ة
للمحيطات وخاصصة منها ألتي ل تتوفر على أŸياه
أ÷وفية ” ،درأسصة ﬁ 16يطا فÓحيا لغاية أليوم Ãا
يفوق  300هكتار.
كما Áثل إأنتاج أ◊ليب من ب Úأإلمكانيات ألتي
ت -ف -رضص ع -ل -ى أŸسص-ت-ث-م-ري-ن أÿوأصص خ-وضص غ-م-ار
ألسصتثمار ‘ إأنتاجه وتوزيعه خاصصة وأن أŸسصيلة
تنتج ما يقدر بـ  66مليون ل Îسصنويا يجمع منه 28
مليون ل Îمن عند مربي أألبقار بتعدأد  32000رأسص
بقر موزع Úعلى عدة بلديات ،وهذأ على ألرغم من
ترأجع ‘ عدد رؤووسص أألبقار خÓل ألسصنة أŸنقضصية
بسصب أمرأضص أ◊مى ألقÓعية مع أن أŸرضص ⁄
Áسص ألولية.
و‘ ›ال إأنتاج أÿضصرأوأت حققت ألولية نسصب
متقدمة ‘ إأنتاجها بعد –قيقها ألسصنة أŸاضصية أكÌ
م- -ن  02م -ل -ي-ون ق-ن-ط-ار م-ن أÿضص-رأوأت Ãخ-ت-ل-ف
أنوأعها ،وقد تزأمن هذأ مع إأعادة بعث زرأعات
ألبيوت ألبÓسصتيكية با‚از  1300بيت بÓسصتيكي عÈ
كل من دأئرة بن سصرور أولد سصليمان بلدية ﬁمد
بوضصياف وأŸعذر وبوسصعادة.

آافاق مسستقبلية واعدة
يسصعى ألقائمون على قطاع ألفÓحة بالولية إأ¤
–قيق نتائج إأيجابية على أŸسصتوى أÙلي وألوطني
و–ق - -ي- -ق ألك- -ت- -ف- -اء أل- -ذأت- -ي م- -ن خÓ- -ل ت- -أاه- -ي- -ل

أŸسصتثمرأت ألفÓحية ألبالغ عددها  34000مسصتثمرة
فÓحيه منها  15000ناشصطة وبشصكل كب Òوفّعال ومن
شصأانها أن تنتج مردود فÓحي جيد خÓل أŸوسصم
أل- -فÓ- -ح -ي أ◊ا‹ ،وك -ذأ م -وأصص -ل -ة ت -ط -وي -ر زرأع -ة
أÿضصرأوأت وأ◊بوب وتوسصيع قدرة ألولية ‘ ›ال
تخزين أŸوأد ‘ غرف ألتÈيد خاصصة ‘ إأطار ألدعم
وم -ث -ال ذلك أن -ط Ó-ق أشص -غ -ال أ‚از م -ركب أل-تÈي-د
ببلدية أŸعاريف ألوأقعة جنوب ألولية حيث يعد
هذأ أŸشصروع مكسصبا مهما ÷ميع ألبلديات أÛاورة
ل -ب -ل -دي -ة أŸع-اري-ف أل-ت-ي “ت-از ب-ط-اب-ع-ه-ا أل-فÓ-ح-ي
وألرعوي خاصصة وأنها تعت Èرأئدأ ‘ ›ال إأنتاج
أŸشص - -مشص ،أل - -ف - -ل - -ف - -ل ،أل- -ط- -م- -اط- -م وغÒه- -ا م- -ن
أÿضصرأوأت ،ولعل ألسصبب ألرئيسص لختيار أŸعاريف
لتجسصيد مركب ألتÈيد هو قربها من منطقة أŸعذر
ألوأقعة بدأئرة بوسصعادة أŸشصهورة بغزأرة إأنتاجها
ألوطني كالبطاطا ،أ÷زر ،ألتفاح  ،أÿسص ،ألرومان،
أل -ل -ي -م -ون ،أل -ت ،Úأل -زي -ت -ون ،أل-بصص-ل .ك-م-ا ي-ع-د ه-ذأ
أŸشصروع من أŸشصاريع ألكÈى ألتي أسصتفادت منها
ألولية من ب Úخمسصة مركبات سصيتم Œسصيدها على
أŸسصتوى ألوطني ،حيث يÎبع أŸشصروع على مسصاحة
 15000ألف م Îمكعب Ãحاذأة ألطريق ألوطني رقم
 45أوكلت مهمة إأ‚ازه لشصرأكة جزأئرية أجنبية،
وهو من شصأانه ما يوظف ألعديد من
ألعمال بصصفة مباشصرة ومؤوقتة ‡ا
ي - -خ - -فضص نسص - -ب - -ة أل - -ب- -ط- -ال- -ة
ب- -اŸن- -ط- -ق- -ة ،وي- -ع- -تÈه- -ذأ
أŸشص -روع ب -ن -ق -ط -ة ت -وزي-ع
ل-ل-م-ن-ت-ج-ات أل-ت-ي ت-تحمل
ألÈودة ب- - -ع- - -د أن ي- - -ت - -م
Œم- -ي- -ع- -ه -ا ف -ي -ه قصص -د
ت-ق-دÁه-ا ل-ل-مسص-تهلك ‘
أألوقات ألضصرورية وعÈ
ألفصصول أألربعة.
و‘ ذأت ألشص- - - -أان م- - - -ن
أŸفÎضص أن تنطلق ألعديد
م - -ن أŸشص - -اري - -ع أŸت- -ع- -ل- -ق- -ة
ب- - -وح- - -دأت أل - -تÈي - -د م - -ن إأ‚از
أÿوأصص ألذين أسصتفادوأ منها ‘ إأطار
أل -دع -م وه -و م -ا ي -وف -ر أل -ع -دي -د م -ن أŸن -ت-ج-ات
ألسصتهÓكية خÓل ألفصصول أألربعة وبشصكل كب ÒرÃا
ح -ت -ى أل -ت -ف-ك ‘ Òتصص-دي-ره-ا ب-ع-د –ق-ي-ق ألك-ت-ف-اء
ألذأتي.
وم -ن ج -انب آأخ -ر أن -ط -ل -قت ع -دة مشص-اري-ع ل-دع-م
أŸسص-ت-ث-م-رأت أل-فÓ-ح-ي-ة م-ن خÓ-ل إأيصص-ال أل-كهرباء
أل- -ري- -ف- -ي- -ة وفك أل- -ع- -زل -ة م -ن خ Ó-ل شص -ق أŸسص -الك
أل-فÓ-ح-ي-ة ،ول-ت-خ-ف-ي-ف ح-دة أ÷ف-اف أل-ت-ي أŸنطقة
وأثرت سصلبا على ألفÓحة بالولية ونزول عند طلبات
أل- -ع- -دي- -د م- -ن أل- -فÓ- -ح Úأك -د وأ‹ أل -ولي -ة ﬁم -د
بوسصماحة خÓل زيارته أŸيدأنية لبلديات دأئرة عÚ
أŸلح أنه سصوف Áنح رخصص حفر أآلبار لكل فÓح
يسصتغل أألرضص بشصكل دأئم ومسصتمر ‘ حدود ما
يسصمح به ألقانون وهذأ بعد موأفقة ألوكالة ألوطنية
للموأرد أŸائية وأأن ل تكون أŸنطقة ضصمن أÿط
أألح -م -ر أي ب -اŸن -ط -ق-ة أل-ت-ي ل ت-ت-وأج-د ب-ه-ا أŸي-اه
أ÷وفية وألسصطحية وليسصت ﬁل نزأع.

رغ-م أإلج-رأءأت وأ÷ه-ود أل-ت-ي ي-ب-ذل-ه-ا أل-ق-ائ-مون
على ألقطاع ما يزأل ألفÓح Ãنطقة أ◊ضصنة يعاÊ
ألعديد من أŸشصاكل وألعرأقيل أإلدأرية ،ألتي حالة
دون خدمة أرضصه ألتي قرر ألكث Òمنهم ألتخلي عنها
وألنزوح إأ ¤أŸناطق أ◊ضصرية.
من أهم أŸشصاكل ألتي تعÎضص ألفÓح Úومربي
أŸاشصية هو عدم توفر مياه ألسصقي وتوريد أŸوأشصي
وخ -اصص -ة وأن أل -ع -دي -د م -ن أل -فÓ-ح Úب-ع-دة م-ن-اط-ق
فÓحية بامتياز ما يزألون وأإ ¤غاية أليوم يتخبطون
‘ مشصكلة أنعدأم أŸياه Ÿوأشصيهم ومزروعاتهم ،وهو
ح -ال م -ن -ط -ق -ة أل -ده -اه -ن -ة أل -ت -ي ن -اشص -د فÓ-ح-وه-ا
أŸسصئول Úقصصد إأعادة تأاهيل سصد بونصصرون ألذي
إأنهار منذ عدة سصنوأت ﬂلفا ورأئهم أرأضص بورأ
كانت ‘ ما مضصى تزخر بشصتى أنوأع أÒÿأت وترك
ألفÓحة أإل Ÿن له نفسص طويل وما يزأل يكابد من
أجل ألسصتمرأر ‘ خدمة أألرضص ،وما أرق ويورق
مربي أŸوأشصي بذأت أŸنطقة يقول عمي ألصصادق
 Óوندرة أألعÓف وألت Íوألتي بات
هو غياب ألك أ
شصرأئها بأاسصعار باهظة فاقت حدود أŸعقول ،دفع
ألعديد من أŸرب Úألتخلي عن تربية أŸوأشصي وترك
ألفÓحة.
وناشصد أŸسصؤوولون بإاعادة ترميم ألسصد وأإلسصرأع
باسصتكمال مشصروع سصد سصوبلة وألذي من شصأانه حسصب
أŸتحدث أن يزيد من كمية أŸياه ‘ أآلبار ألتي
جفت ‘ ألوقت أ◊ا‹.
وم-ن ج-ان-ب-ه-ا أŸن-ظ-م-ة أل-وط-ن-ية لتطوير ألفÓحة
م -ك-تب أŸسص-ي-ل-ة ،أك-دت ‘ ت-ق-ري-ره-ا ألسص-ن-وي أل-ذي
ت -وق -فت ع -ن -ده ““ألشص -عب““ ،أن سص -بب ت -رأج-ع أŸردود
ألفÓحي وترأجع عدد رؤووسص أŸوأشصي وأألغنام إأ¤
أ÷فاف وأرتفاع أسصعار أألعÓف وندرتها ،وهو أسصهم
وبشصكل كب ‘ Òترأجع أŸرب Úوترأجع عدد روسص
أألبقار ألتي أصصبحت تباع ‘ ألسصوق أŸوأزية خاصصة
وأن أŸسص-ت-ف-ي-دي-ن م-ن-ه-ا –صص-ل-وأ ع-ل-ي-ه-ا ع-ن ط-ري-ق
““أونسصاج““ أو““لكناك““ بدون حسصيب أو رقيب ،وهذأ من
ق -ب -ل أŸؤوسصسص -ات أŸوزع -ة وخ -اصص-ة وأن أل-دول-ة ق-د
أشصÎتها بالعملة ألصصعبة وباÓŸي.Ò
وذكر ألتقرير أنه بخصصوصص ألتنمية أÙلية أنها
تعا Êعرأقيل بسصبب أللجان أÙلية وعلى
رأسصها بعضص رؤوسصاء ألدوأئر وأللجنة
أÙل-ي-ة لÓ-م-ت-ي-از أل-فÓحي وألتي
تسص Òضص -د ت -ط -ل-ع-ات أل-فÓ-حÚ
أل-ذي-ن ي-ن-ت-ظ-رون أإلف-رأج عن
ملفاتهم وألتي هي ‘ إأدرأج
م -دي-ري-ة أل-فÓ-ح-ة وخ-اصص-ة
وأن أŸلفات كانت تدرسص
عن طريق ألديوأن ألوطني
للعقار ألفÓحي ،حيث أنها
حولت إأ ¤مديرية ألفÓحة
وأل- - - -ت- - - -ي –بسص - - -ه - - -ا أدرأج
أŸك -اتب ،يضص-ي-ف نصص أل-ب-ي-ان
أن ألفÓح Úيعا Êعدة مشصاكل
ح -رم-ت-ه-م م-ن خ-دم-ة ألرضص ع-ل-ى
غرأر غياب ألكهرباء ألريفية وغÒها
من ألضصروريات Ÿمارسصة ألنشصاط ألفÓحي.
من جهته عرف قطاع ألغابات ترأجعا كبÒأ لقلة
ألهتمام به ،كما أن ألولية تنقصصها عدة مشصاريع
على غرأر أنعدأم ألسصدود وهو ما أسصهم ‘ ضصياع
كميات كبÒة من مياه أألمطار سصدى ،عن تربية أإلبل
ف -ق -د ع -رف ت -رأج -ع -ا ك -بÒأ ج -رأء ن -قصص أŸن -ط-ق-ة
أل -رع -وي -ة بسص -بب أق -ت Ó-ع أل -رم -ال ب -ك -ل م-ن مسص-ي-ف
وأŸعاريف وبوسصعادة .كما يشصتكي فÓحو بلدية عÚ
أÿضصرأء ألوأقعة ‘ أ÷نوب ألشصرقي للولية من
مشص -ك -ل -ة أŸي -اه أŸل -وث -ة أل-ن-اŒة ع-ن مصصب ق-ن-وأت
ألصصرف ألصصحي أŸتأاتية من بلديات مقرة وبرهوم
وألدهاهنة وألتي وعد وأ‹ ألولية ﬁمد بوسصماحة
أإ‚از ﬁطات تصصفية للمياه قنوأت ألصصرف ألصصحي
و‘ أن -ت -ظ -ار Œسص -ي -د أŸشص -روع ي-ب-ق-ى فÓ-ح-وأ عÚ
أÿضص -رأء أŸشص -ه -ورة ب -إان -ت -اج ﬂت -ل -ف أÿضص-رأوأت
وأل -ف -وأك -ه ع -ل -ى أم -ل أن ي -جسص-د أŸشص-روع ‘ أق-رب
أآلجال ليتسصنى لهم موأصصلة خدمة أألرضص ألتي تعتÈ
مصصدر رزق مئات ألعائÓت.

ﬁليـ ـ ـ ـ ـات
الثÓثاء  ١٩جانفي  ٢٠١٦م الموافق لـ  ٠٩ربيع الثا ١٤٣٧ Êهـ العدد ١٦٩٣٢
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““النّشساط اللّيلي““ مازال ﬁتشسما
‘ انتظـ ـ ـ ـار مب ـ ـادرات جدي ـ ـ ـدة
ضضرورة –سضيسس التجار بفتح ّÓﬁتهم
لضضمان حاجيات اŸواطن ‘ ال ّسضاعات اŸتأاّخرة

Ÿرافق
غياب ا
بسسبب مدينة
اتنة..
ب ألشسباح
ل

كلمة اŸلف

فعل حضساري
جمال أاوكيلي
مدننا ال ّسساحلية والّداخلية ’ تتوّفر على ““ثقافة الّنشساط لي ،““Óعلى أاقصسى
تقدير ال ّسساعة ال ّسسابعة مسساءً يغلق جّل التجار ّÓﬁتهم ،مف ّضسل Úاÿلود إا¤
الّنوم وا’سستفادة من الّراحة ليوم جديد إا’ القّلة القليلة التي يبيع أاصسحابها
الشّساي واŸك ّسسرات.
وبالّرغم من ﬁاو’ت ال ّسسلطات العمومية اعتماد Œربة ““مدن ’ تنام““ ،إاّ’ أاّن
Óسسف نظرا لعّدة اعتبارات ،أاهّمها عدم تعّود هؤو’ء على العمل
هذا  ⁄يسسر ل أ
لي ،Óزيادة على غياب ا÷مهور ‘ سساعات متأاّخرة من الليل ،خاصسة ‘ فÎة
الشّستاء ليجد اŸواطن نفسسه ره Úقانون مفروضض عليه عندما تطأا قدميه
و’ية من و’يات الوطن ،و‘ وقت Œاوز اأ’مسسية.
إاّنه إاشسكال حقيقي ’ نعي أابعاده ا◊ضسارية ،وحتى ا’قتصسادية وا’جتماعية
والثقافية ،وهذا بعد أان أاصسبحت ““العادة طبيعة ثانية““ ،واأ’مور عادية جدا
يدفع ثمن ذلك اŸواطن ،الذي يصسل أاحيانا إا ¤منطقة معّينة من الوطن ‘
فÎات خارجة على نطاقه ’ يسستطيع التحكم فيها.

الّنقل..ا◊لقة
اŸفقودة ببومرداسس

وهكذا يجد زّوار للو’يات ‘ إاطار مهّمات عمل مكّلف Úبه ،أانفسسهم عرضسة
Óكل ،ونقصسد بذلك هياكل ا’سستقبال
للبحث عن مأاوى للمبيت ومطعم ل أ
Óسسف ”ّ إاهمال
واÿدمات التي ينتظر منها الكث ‘ Òالوقت الّراهن ،لكن ل أ
هذا ا÷انب وعدم التكفل به .ويÓحظ ذلك عندما حّلت الّنظرة الّتجارية
البحثة ﬁل الرؤوية اÿدماتية اŸتوجّهة لل ّصسالح العام ،وهذه اŸقاربة هي
التي أاّدت بنا إا ¤اÿروج عن هذا اÿط ال ّسسالف الّذكر.
وعليه فإاّنه من اأ’جدر إاعادة النظر ‘ هذه اŸمارسسات اıالفة للفعل
الّتجاري اŸتعارف عليه ‘ كث Òمن عواصسم ومدن عاŸية ،التي ’ تنام حّقا،
ففي أاي وقت Áكنك اشسÎاف فنجان قهوة أاو التمتع بكأاسض من العصس ،Òو’
يوجد ‘ ذهن الفرد أاو اŸرء أاي قلق نفسسي.
هذا ما نريد الوصسول إاليه ‘ ا÷زائر ،أاي إاقامة عÓقات Œارية وخدماتية
جديدة مغرية Œلب إاليها سسواء اŸواطن عندما يقصسد الو’يات أاو اأ’جنبي
الذي يتوافد على بÓدنا من أاجل شستى اأ’شسغال ،و’ يتأاّتى هذا إاّ’ باعتماد
سسياسسة جديدة شسغلها الشّساغل هو البحث عن أافضسل ال ّصسيغ إ’حياء مدننا لي.Ó
وأاّول مبادرة ‘ هذا الشّسأان ،الّتواصسل اŸباشسر مع كل من ينشسط ‘ هذا
اŸيدان ،وهذا بتحسسيسسهم Œاه هذا العمل على أاّنه للمنفعة العامة ’ أاكÌ
و’ أاقل ،واŸطلوب أان يكون هؤو’ء عند حسسن ظّن ال ّسسلطات العمومية ‘
هذا اŸبتغى من خÓل تعاون فّعال يؤوّدي إا ¤النّتيجة اŸرجّوة ،أا’ وهي
ا’بقاء على اّ Ù
Óت ،اŸسساحات الّتجارية ،اŸقاهي ،اŸطاعم ومرافق
أاخرى مفتوحة لي Óلفائدة ا÷ميع ،بنزع تلك الّنمطية التي اعتدنا عليها،
أاي غلق كل الهياكل على ال ّسساعة اÿامسسة أاو ال ّسسادسسة ،وأاقصسى ما يريده

هؤو’ء ال ّسسابعة كحّد أاعلى.
هذا إا ¤جانب تنصسيب ÷نة ‘ هذا ا’طار ،تتكّفل Ãتابعة جاّدة لهذا القرار
القاضسي بفتح اÓÙت لي Óوفق اقÎاحات عملية تكون على شسكل مداومات
على طريقة ال ّصسيادلة ،الذين يضسمنون اŸناوبة إا ¤غاية ال ّصسباح ،كما يدخل ‘
هذا ا’طار تسسهيÓت لصسالح التجار الّراغب ‘ Úالفتح من جانب ال ّضسرائب،
ومزايا أاخرى .كلّها تشسجيعات ’بد منها إان أاردنا الغوصض ‘ هذا اأ’مر ،أ’ّننا ’
نعتقد بأاّن هناك من يفتح من أاجل الفتح أاو اسستعمال أاسساليب أاخرى هذا ’
ينفع.
وكانت أاّول Œربة ببلدية ا÷زئر الوسسطى ،غ Òأاّنه إا ¤غاية يومنا هذا ⁄
Óسسف ،وبقي ا◊ال على هذا اŸنوال ،بدءاً
يتجاوب التجار مع هذا اŸسسعى ل أ
من ال ّسساعة اÿامسسة مسساًء يغلق كل شسيء ،ماعدا جهات مازال يحّن إاليها
البعضض ،منها ““قاعات الشّساي““ اŸعروفة ،أاما الباقي من اÓÙت فتنزل
سستائرها ‘ توقيت مع .Úهذا ‘ العاصسمة ماذا نقول ‘ مناطق أاخرى من
الوطن؟! إاّنها مسسأالة قناعة عميقة لدى اÛالسض الشّسعبية البلدية والو’ئية ‘
إادراج هذه ا’نشسغا’ت ضسمن أاولوياتها ،حتى وإان تطّلب اأ’مر وقتا نسسبيا
يقّدره التجار ريثما يتم ا’نتهاء من اŸلف من ناحية ا÷انب الّتنظيمي خاصسة،
ويÈمج ذلك ضسمن عمل متوسّسط اŸدى قصسد ا’قتناع بالفكرة ،وعدم رفضسها
من اأ’سساسض .قد يكون ذلك خÓل ال ّصسائفة القادمة مث ،Óوكل هذه اŸرحلة
تبقى للّتحضس Òوفق اقÎاحات عملية تسساعد ا÷ميع حتى ’ يسستمر هذا اأ’مر
‘ ا’جÎار دون إايجاد ا◊لول اŸرغوبة.

12

ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـ ـات

الثÓثاء  19جانفي  2016م الموافق لـ  09ربيع الثا 1437 Êهـ العدد 16932
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

مدير ال ّسشياحة والّتهيئة العمرانية وال ّصشناعات الّتقليدية لو’ية ا÷زائر

العاصشمة :آاسشيا مني

نطـالب بإاعادة الّنظر
‘ ق ـ ـان ـ ـون اŸطـ ـاعم

تيارت :عمارة ــ ع
وتعرف مدينة فرندة ركودا وتراجعا بعد أان كانت قطبا
سص -ي -اح -ي-ا وت-ن-م-وي-ا ي-ن-افسض اŸدن ا÷زائ-ري-ة ،غ Òأان-ه
ورغ -م ت -واج-ده-ا Ãن-ط-ق-ة اسصÎات-ي-ج-ي-ة ت-رب-ط ال-غ-رب
ب -ا÷ن -وب ،ووج-ود م-غ-ارة اب-ن خ-ل-دون الشص-هÒة ب-ق-ري-ة
ت -اوغ -زوت ال -ت -اب -ع-ة ل-ب-ل-دي-ة ف-رن-دة ،وام-ت-داد م-غ-ارات
ا’جدار الشصهÒة والتي يعود إانشصاؤوها ا ¤عهد الرومان،
زيادة على تواجد مكتبة ابن خلدون
وجامع سصيدي الناصصر العريق وواد لتات الشصه .Òجميع
هذه اŸرافق  ⁄تشصفع لفرندة أ’ن يشصيد بها فندقا أاو
حتى دارا للشصباب ليتمكن زائروها من اŸبيت هناك،

معاناة مع اÿدمات

انخفاضصا ‘ أاسصعار اإ’يواء.
و‘ هذا الشصأان ،أاوضصح عن فتح اأ’بواب أامام اŸسصتثمرين
ما سصيؤودي إا ¤التنافسصية ،وبالتا‹ ضصمان تقد Ëخدمات
ذات جودة وبأاسصعار تنافسصية معقولة تكون ‘ متناول ﬂتلف
شصرائح اÛتمع.
وفيما بخصض الشصق اŸتعلق باŸطاعم ،قال إانه يجب إاعادة
النظر ‘ القانون اÿاصض باŸطاعم ،الذي يعود إا1970 ¤
من خÓل إاعادة –يينه ،حيث شصرعت الوزارة حاليا ‘
دراسصة مضصامينه‡ ،ا يسصمح بتنظيم اŸطاعم وترقيتها،
حيث توجد عدة مطاعم ”ّ غلقها من طرف أاصصحابها لعدة
مشص-اك-ل ،وه-ذا م-ن خÓ-ل مسص-اع-دت-ه-م وحّ-ث-ه-م ع-ل-ى ت-قدË
اأ’طباق الّتقليدية للÎويج للثقافة ا÷زائرية.

وب-ال-ن-ظ-ر إا ¤غÓ-ء خ-دم-ات ا’ق-ام-ة ب-ال-ف-ن-ادق ،ف-قد
أاضصحت بيوت الشصباب تشصّكل بالضصرورة البديل اأ’مثل
÷م- -وع الشص -ب -اب وال -زوار ال -واف -دي -ن ا ¤ال -و’ي -ة م -ن
ﬂتلف جهات الوطن ،باعتبارها تسصتقبل ›مل فئات
اÛتمع وبأاسصعار مقبولة نسصبيا ’ تتعدى عتبة الـ 400
دج لليلة الواحدة دون احتسصاب تكاليف ا’طعام ،إا’ أاّن
ا’شصكال الذي يبقى مرتبطا بهذه البيوت يكمن ‘
اسص -ت -غ Ó-ل -ه -ا غ ÒاŸن -ت -ظ -م م-ن ل-دن مصص-ال-ح ال-وزارة
الوصصية واŸدارسض الرياضصية التابعة لها’ ،سصيما خÓل
عطل نهايات اأ’سصبوع والعطل اŸوسصمية و السصنوية
ا›ÈŸة من طرف قطاعي الÎبية الوطنية والتعليم
العا‹ ،بحيث أاّنه غالبا ما يجنّد عمال هذه البيوت
وتخ ّصصصض هياكلها ÿدمة اأ’فواج اŸنظمة القادمة
إاليها من كل حدب وصصوب ،وهي اأ’فواج التي تعنى
باŸشصاركة ‘ النشصاطات الرياضصية أاحيانا أاو ا’نتماء
ا ¤برامج تبادل الشصباب التي ترعاها وزارة الشصباب
وال -ري -اضص -ة .و“ت -د فÎات ت-خصص-يصض ه-ي-اك-ل ال-ب-ي-وت
أاح -ي -ان -ا أ’ك Ìم -ن أاسص -ب-وع ،Úوق-د ت-ط-ول ت-لك ال-فÎة
خÓل موسصم ا’صصطياف أ’ك Ìمن شصهر كامل ،وذلك
حسصب برنامج تبادل الشصباب اŸعتمد‡ ،ا يحرم باقي
الشصباب والزوار للمنطقة من ا’قامة بذات البيوت التي
ت-ب-ق-ى ح-ك-را ع-ل-ى أاول-ئك ال-ذي-ن ي-ن-ح-درون م-ن ق-طاع
الشصباب والرياضصة ،واŸسصتفيدين من برامج النشصاطات
الرياضصية التنافسصية أاو حتى الÎفيهية
وا’سصتكشصافية ،كما Œدر ا’شصارة هنا إا ¤أانّ معظم
ب-ي-وت الشص-ب-اب ب-ال-و’ي-ة ت-ق-ع Ãن-اط-ق م-ع-زول-ة يصصعب
اللحاق بها’ ،سصيما وأاّن زوار الو’ية يلتحقون عادة
باŸدن الكÈى دون سصواها من اŸناطق اأ’خرى التي
–وي ضصمن هياكلها بيتا للشصباب.
وإاذا كانت و’ية تيبازة –وي لوحدها حاليا  7بيوت
للشصباب ،موزعة بشصكل منتظم ع Èكافة أاقاليم الو’ية
من الدواودة شصرقا ا ¤الداموسض غربا ،وتسصع ›تمعة
أ’ك Ìمن  350سصريرا باعتبار كل بيت يسصع لـ  50سصريرا،
وقد “تد الطاقة ا’سصتيعابية أاحيانا ا 60 ¤سصريرا
حسصب مصصادرنا ،إا’ أانّ هذه البيوت ’ تؤودي حاليا
وظيفتها التي أانشصئت من أاجلها من حيث إايواء فئة

الشصباب على مدار السصنة ،وأاضصحت تتفّرغ لهذه اÿدمة
خ Ó-ل أاي -ام ال -ع-م-ل ال-ع-ادي-ة م-ن اأ’سص-ب-وع ق-ب-ل أان ي-ت-م
م -ن -ح -ه -ا ‘ م-ع-ظ-م ا◊ا’ت ’ي-واء ال-ف-رق ال-ري-اضص-ي-ة
واأ’ف -واج اŸن -ظ -م -ة خ Ó-ل ع-ط-ل ن-ه-اي-ات اأ’سص-ب-وع و
العطل الرسصمية اأ’خرى ،غ Òأاّن مصصدرنا  ⁄يخف
قلقه من انعدام ثقافة بيوت الشصباب لدى معظم شصباب
ا÷زائر ،بحيث يظهر ذلك جليا من خÓل عزوف هذه
الفئة عن ا’قامة بها طيلة أايام السصنة ،مرجعا ذلك ا¤
نقصض فادح ‘ التشصه Òوا’عÓم بهذه اÿدمة ،مؤوكدا
على أانّ بيوت الشصباب بتيبازة أاضصحت تسصتغلّ بشصكل
مكثّف عادة خÓل العطل لتتحول إا ¤هياكل ب Óروح
خÓل فÎات أاخرى ،ومن ثّم فقد أاضصحى جليا للعيان
إاعادة النظر ‘ وظيفة هذه البيوت التي بوسصعها إاعطاء
دفع قوي للبعد السصياحي الذي ّÁيز اŸنطقة.

ا◊ظÒة الفندقية..
خدمات متدنية بأاسشعار خيالية

 ⁄تشصهد ا◊ظÒة الفندقية بالو’ية ‰وا كبÒا خÓل
السصنوات اأ’خÒة بالرغم من كون البعد السصياحي ظّل
على مدار عّدة سصنوات خلت يشصّكل الطابع اŸمّيز
للو’ية ،وقد ف ّسصر بعضض اıتصص Úاأ’مر بكونه يرتبط
ب -ال -بÒوق -راط -ي -ة اŸف -رط-ة أاك‡ Ìا ي-رت-ب-ط ب-ع-زوف
اŸسص -ت-ث-م-ري-ن ،ب-ح-يث أاّك-د أاح-ده-م ع-ل-ى رفضض م-ل-ف-ه
ا’سص -ت -ث -م -اري ‘ ه -ذا اÛال ب -ح ّ-ج -ة ك-ون-ه أاخ-ذ ‘
ا◊سصبان قطعة أارضصية تقع Ãنطقة توسصع سصياحي،
جلت Ãختلف بلديات الو’ية
وبلغة ا◊سصابات فقد سص ّ
 10مؤوسصسصات فندقية بسصعة ’ تتجاوز حدود 2697
سصريرا ،مع ا’شصارة ا ¤كون  3فنادق منها فقط دخلت
ع -ا ⁄ال -تصص -ن -ي -ف ،ف -ي -م -ا ت-ب-ق-ى اأ’خ-رى خ-ارج ›ال
التغطية ،وتندرج تلك التي بحوزة مؤوسصسصة التسصيÒ
السص -ي -اح -ي ل -ت -ي -ب-ازة ضص-م-ن ه-ذه ال-ف-ئ-ة ،ب-ح-يث ت-أاج-ل
تصصنيفها ا ¤غاية إانهاء أاشصغال الÎميم
وإاعادة التهيئة الشصاملة لذات اŸواقع ،وهي العملية
التي اسصفرت عن الوضصع خارج اÿدمة لـ  1454سصرير
إا ¤غ -اي -ة ا’ن-ت-ه-اء م-ن ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ح-ديث وال-عصص-رن-ة
ليسصتقر العدد اŸسصتغل حاليا ‘ حدود  850سصرير.
ومن اŸرتقب بأان تسصمح عملية التحديث والعصصرنة
على مسصتوى الوحدات الثÓث بعاصصمة الو’ية ،عن
ت-وف Òخ-دم-ات ف-ن-دق-ي-ة راق-ي-ة ت-ل-ي-ق ب-ط-ب-ي-عة الزوار،

 ٦فنادق بعاصشمة الو’ية فقط

اŸسصافرين قاصصدي الشصرق والصصحراء،
ورغم ذلك ’ وجود لفنادق كبÒة تلبي الطلب ،حتى
ال -ت -ج -ار ي -فّضص -ل-ون ال-ت-وج-ه ل-ع-اصص-م-ة ال-و’ي-ة م-ن اج-ل
اŸبيت .ما عدا عاصصمة الو’ية ومدينة السصوقر ،فإان
وجود الفنادق ومراكز ا’سصتقبال كدور الشصباب وغÒها
من الهياكل منعدمة “اما ،فمث Óمدينة مهدية والتي
ت -ع -ت Èب-واب-ة ا÷ه-ة ال-غ-رب-ي-ة
ل- -ل- -و’ي -ة ’ “لك اي م -رف -ق
اسصتقبال للزوار واŸسصافرين،
وقد ظهر ذلك خÓل تكرË
شص - -ه - -ي - -د ال- -واجب ◊م- -ر ﬁم- -د ام Úال- -ذي سص- -ق- -ط
ب-ت-ي-ق-ن-ت-وري-ن ،وعّ-ج ب-ي-ت-ه-م ال-عائلي باŸعزين والزوار
Ãسص -ق -ط راسص -ه Ãه -دي -ة م -ن ﬂت -ل -ف و’ي-ات ال-وط-ن
وتوجهوا ا ¤تيارت للمبيت.
ويسصتنجد منظمو اŸهرجانات واŸلتقيات التي تقام
بو’ية تيارت بفنادق بوعزة وميمو Êوباب الصصحراء
وتيمقاد بعاصصمة الو’ية ’سصتقبال ضصيوفهم ،ونشص Òأان
صصاحب فندق بوعزة هو الوحيد الذي تكلف بتكرË
الصصحفي Úأاثناء يومهم الوطني ‘ التفاتة فريدة من
نوعها .وتبقى و’ية تيارت تفتقر Ÿرافق اسصتقبال تليق
Ãكانتها ا’قتصصادية والثقافية كونها أاصصبحت قطبا
ث -ق -اف -ي -ا م -ن خ Ó-ل ت -ن -ظ -ي-م ال-ك-ث Òم-ن اŸه-رج-ان-ات

بحيث أادرجت ضصمن هذه العملية أاشصغال إاعادة Œهيز
وت -ه-ي-ئ-ة واق-ت-ن-اء Œه-ي-زات ج-دي-دة م-ع انشص-اء م-راف-ق
جديدة ورسصكلة وتكوين العمال بغÓف ما‹ يتجاوز
حدود  4مÓي Òدينار ،وكانت سصنة  2012قد شصهدت
أاك Èعملية تدفق للزوار اﬂ ¤تلف فنادق الو’ية،
بحيث Œاوز عدد النز’ء سصقف  140أالف ،فيما ⁄
يتجاوز هذا العدد حدود  114أالف سصنة  2013و 72أالف
سصنة  2014و 55أالف إاا ¤غاية نهاية أاوت من العام
اŸنصصرم ،اأ’مر الذي يÎجم تدّني مؤوشّصر اسصتغÓل
الفنادق بالو’ية طيلة السصنوات الفارطة ،مع ا’شصارة
ا ¤كون التسصعÒة اŸطبقة ببعضض الفنادق ’ يطيقها
سصوى أاصصحاب اŸال الوف Òبالرغم من عدم تواجدها
Ãناطق سصياحية راقية ،بحيث بلغت ذات التسصعÒة
حدود  9آا’ف دينار للشصخصض ولليلة واحدة فقط.

الهياكل اŸوسشمية..ملذ آامن للعائلت
خلل موسشم ا’صشطياف

تشصّكل هياكل ا’سصتقبال اŸوسصمية مÓذا آامنا للكثÒ
من العائÓت ا÷زائرية ’عتبارات شصتى ،وهي تتمثل
على وجه اÿصصوصض ‘ عدد ’بأاسض به من اıيمات
العائلية اŸنتشصرة على امتداد السصاحل التيبازي،
وهي اıيمات التي ”ّ انشصاؤوها خÓل السصتينيات
والسص -ب -ع -ي -ن -ي -ات م -ن ال -ق -رن اŸاضص -ي ،وّ” ت -ك-ي-ي-ف-ه-ا

وŒه -ي-زه-ا خÓ-ل السص-ن-وات
اŸنصص- -رم- -ة وف- -ق م- -ا ي -ل -ب -ي
ح-اج-ي-ات ال-ع-ائÓ-ت اŸع-ن-ي-ة ،مع
ا’شصارة ا ¤كون  9منها ذات طابع
ربحي وﬂ 4يمات أاخرى ذات طابع
إاجتماعي ،وهي تسصع ›تمعة لـ 4202
سصرير ،بحيث التحق بها  1657نزي Óسصنة 2013
مقابل  6341نزي ÓخÓل  ،2014وما يربو  4500نزيل
خ Ó-ل ال -ع-ام اŸنصص-رم .وشص-ه-دت تشص-غ-ي-ل  139عامÓ
موسصميا خÓل العام اŸاضصي مقابل  145عام ÓخÓل
 ،2014و 45عام ÓخÓل سصنة .2013
وأابرز مرباح سصاعد رئيسض مصصلحة السصياحة بتيبازة ‘
تصصريح لـ ““الشصعب““ ،أاّن و’ية تيبازة تتوفر على قدرات
سص-ي-اح-ي-ة م-ت-ن-ام-ي-ة ب-أاب-ع-اد ث-ق-اف-ي-ة وم-وروث حضص-اري
متعددة ،وهذا باعتبارها مركزا جذابا نتيجة موقعها
اÙاذي أ’هم التجمعات السصكنية الكÈى كالعاصصمة
Óيواء ،حيث
والبليدة ،فهي –توي على مرافق هامة ل إ
تتوفر على  10مؤوسصسصات فندقية Ãعدل  2700سصرير،
تتوّزع كلها على الشصريط السصاحلي واŸدن ا◊ضصارية
كتيبازة ومدينة شصرشصال.
وأاب-رز م-رب-اح أاّن مصص-ا◊ه تّ-ت-ب-ع اسصÎات-ي-ج-ي-ة ت-ن-م-ية
ال-ق-ط-اع ت-ت-م-اشص-ى م-ع ال-ت-ن-م-ي-ة اÙلية ،والذي يشصمل
هياكل قاعدية ومؤوسصسصات قطاعية كقاطرة التنمية

ل -ق -ط -اع السص -ي-اح-ة ،م-ث-ل
إاع -ادة ت -ه -ي -ئ -ة ال -ط-رق-ات
واŸراف -ق اŸت -خصصصص -ة ال -ت-ي
ل- -ه -ا ع Ó-ق -ة ب -ه -ذا اÛال م -ث -ل
Óث -ار ا÷اري
اŸرك- -ز ال -ع -رب -ي ل  -آ
إا‚ازه ،م -رك -ز ا’م -ت-ي-از ل-ل-خ-زف
ال-ف-ن-ي ،دور الصص-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة التي تتوزع
على أاهم اŸدن كتيبازة ،شصرشصال والقليعة.
وفيما يخصض اŸطاعم ،أاوضصح مرباح أاّن اŸطاعم
ال ّسص-ي-اح-ي-ة ت-ت-م-رك-ز جّ-ل-ه-ا ‘ م-دي-ن-ة ت-ي-بازة وشصرشصال
ودواودة ،وه -ي ذات أاب -ع -اد ع -ائ -ل-ي-ة خ-اصص-ة ‘ م-وسص-م
الربيع والصصيف ،ما يجعلها تشصّكل سصياحة اجتماعية
Óطفال والÎقية اŸوجهة
جعل منها مقصصدا ومرتعا ل أ
خاصصة لشصريحة اأ’طفال واŸراهق.Ú
وأافاد أانّ هذه اŸرافق تعرف اكتظاظا خÓل موسصم
ا’صص-ط-ي-اف أ’سص-ب-اب م-وضص-وع-ي-ة ل-ه-ا عÓقة بشصريحة
اŸواطن ا÷زائري ،باإ’ضصافة إا ¤برنامج العطÓت
الذي يتم تسصجيله من طرف بعضض الهيئات.
” خÓل موسصم ا’صصطياف اŸاضصي
وأاشصار مرباح أاّنه ّ
تسصجيل  6 . 8مليون مصصطاف ترّددوا على شصواطئ
ت -ي -ب-ازة ال-ت-ي ت-ع-رف  42شص-اط-ئ-ا مسص-م-وح-ا للسصباحة،
باإ’ضصافة إا ¤عروضض شصاطئية ومركز سصد بوكردات
Ãنطقة سصيدي اعمر.

الّنقل..ا◊لقة اŸفقودة ببومرداسس

تيارت –وز على  ٤٢بلدية

تعت Èو’ية تيارت من الو’يات التي يجتازها
أاك Èع-دد م-ن اŸسش-اف-ري-ن ل-ك-ون-ه-ا م-ن-ط-قة عبور
ك -بÒة وم-دخ-ل ل-لصش-ح-راء ال-كÈى ،وم-ل-تقى
طرق الششمال وا÷نوب والغرب والششرق ،و’
سش-ي-م-ا ب-ع-د ا’ن-ف-ت-اح ا’ق-تصش-ادي ال-ذي ع-رف-ت-ه
ا÷زائ- -ر ،غ Òأان ه- -ذا  ⁄يشش- -ف -ع ل -ل -و’ي -ة ب -أان
ترتقي إا ¤و’ية اقتصشادية من حيث الهياكل
ال -ف -ن -دق-ي-ة وا’سش-ت-ق-ب-ال ،و’ سش-ي-م-ا ‘ ا÷ه-تÚ
الششمالية وا÷نوبية والغربية للو’ية.

نقصس فادح باŸدية

تششهد منطقة تيبازة على مدار السشنة توافدا ملفتا لÓنتباه للزوار والسشياح والفضشولي Úللتمتع
ب-ط-اب-ع-ه-ا السش-ي-اح-ي اŸت-مّ-ي-ز ،إا’ أاّن ال-ذي ي-ب-ق-ى ع-ائ-ق-ا أام-ام سشÒورة ه-ذه ا◊رك-ي-ة ا’ق-تصش-ادي-ة
وا’جتماعية يتعلق Ãحدودية مراكز ا’سشتقبال وا’يواء ،والتي تنحصشر أاسشاسشا ‘ ›موعة من
’ثرياء وميسشوري ا◊ا‹ بالنظر ا¤
بيوت الششباب وعدد من الفنادق التي يقتصشر زبائنها على ا أ
التسشعÒات اÿيالية التي تششÎطها لÓقامة بها.
تيبازة :عÓء ــ م

حيث يضصطر زوار مدينة فرندة
وضصواحيها التوجه لعاصصمة الو’ية تيارت ،والتي تبعد
عن فرندة بـ  50كلم للمبيت ،ورغم ذلك يتطلع مواطنو
فرندة إا ¤بيت للشصباب حيث وجد اŸسصافرون الذين
مروا خÓل شصتاء العام اŸاضصي أاثناء انقطاع الطريق
أانفسصهم ﬁاصصرون على قارعة الطريق لو’ كرم أابناء
فرندة ،الذين تكفلوا بإايواء من تقطعت بهم السصبل.
با’ضصافة إا ¤مدينة السصوقر هي اأ’خرى والتي تعتÈ
ثا ÊأاكŒ Èمع سصكا Êبو’ية تيارت ،تفتقر إا ¤مرافق
اسص -ت -ق -ب-ال ك-ثÒة رغ-م أان-ه ب-السص-وق-ر ف-ن-دق Úاح-ده-م-ا
يشصتغل وهو فندق باب الصصحراء ذو ‚ 4وم لكن تواجده
خارج النسصيج العمرا Êقد ’ يفي بالغرضض الذي وجد
من اجله ،وجود فندق أ’حد اÿواصض والذي يعت Èمن
أاقدم الفنادق بالو’ية ،غ Òأان مالكه  ⁄يقم بتحديثه
‡ا ج -ع -ل ال -ف -ن-دق ’ يسص-ت-ق-طب زوار م-دي-ن-ة السص-وق-ر
ا’ق -تصص -ادي -ة ،ح -يث ي -وج -د ب -ه -ا اك Èسص-وق ل-ل-م-واشص-ي
با÷هت Úالغربية والشصرقية .السصوقر كذلك أاصصبحت
ق -ط -ب -ا اق-تصص-ادي-ا ك-بÒا ‘ ا’ل-كÎون-ي-ات وŒارة م-واد
البناء ،زيادة على وجودها ببوابة الصصحراء،
ورغ -م ذلك ’ ت -وج -د ب -ه -ا ﬁط -ة ل -ل-ن-ق-ل ا◊ضص-ري او
للمسصافرين رغم أانها تسصتقبل اآ’’ف من اŸسصافرين،
وي- -وج- -د ب- -ه- -ا م -ك -تب ’ح -د اÿواصض ي -ق -وم ب -خ -دم -ة

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

نقصض ‘ بيوت الشّشباب وأاسشعار خيالية بالفنادق

تزخر و’ية ا÷زائر بقدرات سشياحية هائلة على
غرار  80كلم من السشواحل إا ¤جانب الÌوة الغابية،
’ث -ري -ة
ك- -م- -ا ت- -ت -وف -ر ع -ل -ى ال -ع -دي -د م -ن اŸن -اط -ق ا أ
والثقافية والتاريخية ما يؤوّهلها لتكون من ب Úأاحد
’ق -ط -اب السش -ي -اح -ي-ة ب-ا÷زائ-ر ،وه-و م-ا ج-ع-ل
أاه -م ا أ
ال- -وزارة ال- -وصش- -ي- -ة ت- -ت -خ -ذ ت -داب Òوت -ع -ت -م -د ع -ل -ى
اسشÎاتيجية قائمة على ّ ﬂ
طط توجيهي من خÓل
تصش-ح-ي-ح ال-ن-ق-ائصس ،وع-ل-ى رأاسش-ه-ا اŸسش-ج-لة ‘ هياكل
ا’سشتقبال واŸرافق واÿدمات الÎفيهية.

و‘ ه -ذا اŸق -ام ،أاّك -د صص -ال -ح ب -ن ع -ك-م-وم م-دي-ر السص-ي-اح-ة
والتهيئة العمرانية والصصناعات التقليدية لو’ية ا÷زائر ‘
تصصريح لـ ““الشصعب““ ،عن سصعي مصصا◊ه ‘ –سص Úالصصورة
السصياحية من خÓل ﬂططات
الÎق - - -ي - - -ة ،ا÷ودة ،الÎق- - -ي- - -ة
والتكوين ،وذلك با’سصتفادة من
القدرات التي تزخر بها و’ية
ا÷زائر ،مÈزا ‘ سصياق حديثه
اŸسص -اع -ي اŸب -ذول -ة Ùاول -ة ت -دارك ال -ن -قصض ‘ ه -ي -اك -ل
ا’سصتقبال ،حيث من اŸنتظر أان يتعزز القطاع السصياحي
بالعاصصمة بعدة مشصاريع فندقية ،من شصأانها توف Òمناصصب
شصغل جديدة وتخفيف الضصغط على طاقة اإ’يواء مقارنة
بالطلب.
و‘ هذا اŸقام ،أاّكد أاّن و’ية ا÷زائر تتوفر حاليا على 172
فندق بطاقة اسصتيعاب تفوق الـ  19أالف سصرير ،وهي ضض إا¤
 30أالف سصرير لتغطية العجز ،حيث تسصعى مصصا◊ه جاهدة
’سص-ت-ق-ط-اب اŸسص-ت-ث-مرين بتوف 50 Òأال -ف سص -ري-ر م-ن أاج-ل
–قيق التوازن ب Úالعرضض وال ّ
طلب.
وكشصف عكموم ‘ إاطار اŸشصاريع اŸسصجّلة للقضصاء على
النقصض اŸسصجل ‘ مراكز اإ’يواء بالعاصصمة ،عن تسصجيل 50
فندقا ‘ طور ا’‚از بسصعة  15أالف سصرير ‘ ،انتظار
ا’نطÓق ‘ مشصاريع أاخرى من شصأانها –قيق التوازن بÚ
العرضض والطلب ‘ غضصون  2017ـ .2018
كما عرج ‘ ا◊ديث عن إاعادة تأاهيل العديد من الفنادق
غ ÒاŸسصتغلة ،وكذا مؤوسصسصات التسصي Òالسصياحي على غرار
اŸوجودة بزرالدة ،سصيدي فرج ووسصط العاصصمة من أاجل
ضصمان تقد Ëخدمات أاحسصن.
وأارجع عكموم سصبب الغÓء ‘ مراكز اإ’يواء إا ¤ارتفاع
الطلب مقارنة بالعرضض ،مطمئنا ‘ هذا اإ’طار أانه وÃجرد
ال- -قضص- -اء ع- -ل -ى ال -ن -قصض اŸسص -ج -ل سص -ت -ع -رف ه -ذه اأ’خÒة
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بالّرغم من التّوافد ال ّسشنوي على تيبازة

الطّلب يفوق العرضض..وننتظر هياكل
أاخرى للقضشاء على الّنقائصض

صشعوبة العثور على اŸركبات ‘ اŸسشاء
واŸلتقيات كمهرجان علي معاشصي ومهرجان الشصعر
الشصعبي ومهرجان ا’طفال وملتقى اأ’غنية اŸلتزمة
وملتقيات أاخرى.
يحدث هذا ‘ ظل سصياسصة انتهاج وسصائل ومصصادر
اخرى للنمو و النهوضض با’قتصصاد الوطني كالسصياحة
الغابية التي تتوفر عليها تيارت والسصياحة ا◊موية،
حيث تتوفر دائرة قصصر الشصÓلة
على حمام معد Êمشصهور ،لكن
عدم التشصه Òله وقلة اŸرافق
’سصتقبال الزوار حال دون بلوغ
الهدف اŸتمثل ‘ ا’سصتثمار ‘ السصياحة ا◊موية.
Óنصص -اف ،ف -إان ب -عضض اŸراف -ق ال -ف -ن-دق-ي-ة ك-ب-وع-زة
ول  -إ
وم -ي -م -و Êوت -ي -م -ق-اد ت-ؤودي دورا أاسص-اسص-ي-ا و–ف-ظ م-اء
الوجه ،كونها فنادق Îﬁمة وتسص Òبطريقة عصصرية
وب -ه -ا ج -م -ي -ع اŸراف -ق اŸري -ح -ة ،وك -ذلك ف -ن-دق ب-اب
الصصحراء Ãدينة السصوقر الذي قصصده جميع اŸتوجهÚ
ا ¤ا÷نوب ا÷زائري والشصمال ،وقد بر›ت بيتان
للشصباب بكل من فرندة وع Úالذهب ’سصتقبال الزوار،
و’ سصيما فرق كرة القدم التي تتجه ا ¤كل من فرندة
والسصوقر والدحمو ،Êفان بيوت الشصباب سصتسصاهم ‘
التخفيف عن الفنادق القليلة بو’ية تيارت التي تعتÈ
قطبا صصناعيا وŒاريا هاما.

فرندة والسشوقر..
’يواء ’ تنتهي
مششاكل ا إ

’ تزال و’ية بومرداسس –اول أان –جز
م -ك -ان -ا ل-ه-ا ب ÚاŸدن السش-ي-اح-ي-ة واسش-ت-غÓ-ل
م -وق -ع -ه -ا السش -اح -ل -ي ا÷ّذاب ،وا’سش -ت -ع-داد
’سش -ت -ق -ب -ال م -زي -د م -ن ال -زّوار ال -راغ-ب‘ Ú
قضشاء موسشم ا’صشطياف ،كما قد ’ يقتصشر
’مر فقط على هذا اŸوسشم الذي ’ يتجاوز
ا أ
‘ العادة ثÓثة أاششهر ،لكن السشؤوال اŸطروح
ه -ل ال -و’ي-ة مسش-ت-ع-دة أان ت-ك-ون ‘ مسش-ت-وى
ال-ت-ح-دي-ات ال-راه-ن-ة و‘ مسش-ت-وى التحو’ت
الكÈى واŸششاريع ا’قتصشادية التي –اول
أان Œع -ل م -ن -ه -ا وج-ه-ة رئ-يسش-ي-ة ل-ل-ن-اشش-طÚ
ا’قتصشاديÃ Úا توّفره من هياكل ومراكز
اسش- -ت- -ق- -ب- -ال وخ- -دم- -ات أاسش- -اسش- -ي- -ة ك- -ف- -ي- -ل -ة
با’سشتجابة لهذه ا’نششغا’ت..؟
بومرداسس :ز ــ كمال
إاّن اإ’جابة على هذا السصؤوال سصهل و’ يتطلب جهد
كب ،Òكما أاّن الواقع اليومي كفيل بتقد Ëصصورة
مقّربة عن حجم التناقضض ما ب Úامتيازات اŸوقع
ا÷غرا‘ الذي حظيت به وتوسصطها عدة و’يات
وقربها من العاصصمة ،وطبيعة اÿدمات اليومية
التي يرغب فيها أاي زائر للمنطقة وعلى رأاسصها
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قطاع النقل ومرافق ا’سصتقبال .وعلى الرغم من
التحسصن الّنسصبي لهياكل ا’سصتقبال بفضصل اŸشصاريع
التي تدّعم بها قطاع السصياحة بإا‚از عدد من
ال- -ف -ن -ادق اÿاصص -ة ،زادت م -ن ق -درة ا’سص -ت -ق -ب -ال
وامتّدت حتى إا ¤بعضض اŸدن التي كانت تفتقد
إا ¤أادنى مرافق Áكن للزائر أان يلجأا إاليها وقت
ا◊اج -ة .ل -ك -ن اÿدم -ة اأ’ه-م ال-ت-ي ت-ب-ق-ى Ãث-اب-ة
مؤوشصر إايجابي على حيوية ونشصاط أاي مدينة هو
ق -ط-اع ال-ن-ق-ل ،ال-ذي ي-ع-ت Èشص-ري-ان ا◊ي-اة وب-اعث
Óسصف تبقى الو’ية
النشصاط ا’قتصصادي ،فإاّنه ول أ
مبتورة ‘ هذا ا÷انب ،وبالتا‹ ’ Áكنها اإ’قÓع
حقيقة دون نقل ،ومن غ ÒاŸعقول أان تبقى ‘
ظل كل هذه ا◊ركية و’ية مثل بومرداسض تفتقد
Ùط -ة عصص -ري -ة ل -ن -ق -ل اŸسص -اف -ري-ن ك-أاح-د أاه-م
اŸع- -ا ⁄ا◊دي- -ث- -ة ‘ أاي م- -دي- -ن- -ة ،ون -فسض اأ’م -ر
بالنسصبة لـ  32بلدية –وم حولها ،وحظÒة مركبات
مهÎئة يسصودها الفوضصى وعدم احÎام التوقيت
اليومي ،فما بالك ضصمان اŸناوبة اŸسصائية إا¤
أاوقات متأاخرة تتيح للمواطن التنقل لي!Ó
ونفسض اأ’مر بالنسصبة للزوار ،أايضصا Áكن اعتبار
مدينة بومرداسض الوحيدة من ب Úالو’يات التي
ي -غ -يب ف -ي -ه -ا ال -ن-ق-ل ب Úأاح-ي-ائ-ه-ا ،م-ا ع-دا ب-عضض
اÿط -وط ال -قصصÒة ال -راب -ط-ة بﬁ Úط-ة ال-ق-ط-ار

وشصبه ﬁطة ا◊افÓت.
كما تبقى أايضصا باقي اÿدمات اأ’سصاسصية اأ’خرى
ل -يسض ‘ مسص-ت-وى ال-ت-ط-ل-ع-ات ،ف-م-ا ع-دا اŸط-اع-م
وÓﬁت ““الفاسصت الفود““ والبيتزيريا التي تنتشصر
ك -ال -ف -ط -ري -اتÁ ’ ،ك -ن ل -ل -زائ -ر أان ي-ج-د م-راف-ق
عمومية وفضصاءات مهيأاة للراحة خاصصة بالنسصبة
للعائÓت واأ’طفال كاŸنتزهات وحدائق التسصلية
يتم اللجوء اإليها عند ا◊اجة.
هذا هو وضصع عاصصمة الو’ية التي أاخدت اأ’سصبقية
‘ ﬂتلف مشصاريع البنى التحتية وبرامج التنمية
اÙل- -ي- -ة ،ف- -ك- -ي- -ف ي- -ك- -ون ا◊ديث ع- -ل -ى اŸدن
الداخلية التي تبقى رهينة هذه الوضصعية ‘ ظل
غ -ي -اب اŸب -ادرات م -ن ق -ب -ل اŸن-ت-خ-ب ÚاÙل-يÚ
لتقد‰ Ëاذج Ÿدن عصصرية تسصتجيب ŸتغÒات
العصصر ،أاغلبها غارقة ‘ مشصاكل التهيئة واهÎاء
شصبكات الطرق واأ’رصصفة ’نعدام الصصيانة ،و⁄
تسصتطع صصنع صصورة جميلة ‘ ع ÚاŸواطن Ÿدينة
متكاملة تتقاطع فيها كل اÿدمات واŸسصتلزمات،
إا‰ا صصورة قا“ة عشصعشصت ‘ ﬂيلته ’ تغيب
ع-ن-ه-ا ومضص-ات اأ’شص-غ-ال ال-عشص-وائ-ي-ة غ ÒاŸن-ت-هية
اسصتنزفت ا÷هد واŸال ،وعليه فإاّن التفك‘ Ò
عصص -رن -ة ا◊ي -اة ال -ي -وم-ي-ة وت-ق-د‰ Ëوذج Ÿدي-ن-ة
جلة.
مكتملة اÿطوط تبقى فكرة مؤو ّ

‡ا يشصّكل هاجسصا لدى
تتمّيز ا◊ظÒة الفنقدية بعاصصمة التيطري باŸدية بالضصعف الكبّ ،Ò
عابري الطريق الوطني رقم  01باŒاه و’يات ا÷نوب أاو نحو الشصمال من الزوار أاو الراغب‘ Ú
عقد صصفقات Œارية ،فيما تتّصصف تلك اŸوجودة بدائرة الÈواقية
با◊افظة للوجه إا ¤حد ما.
تنحصصر هذه ا◊ظÒة بعاصصمة التيطري ‘ فندق
عمومي وحيد مسصتغل من طرف أاحد اÿواصض،
ودار للمعلم يقعان بحي ““اŸصصلى““ ،إا ¤جانب
فندق التجارة بوسصط مدينة اŸدية ،حيث
–ّولت هذه الفضصاءات إا ¤أاشصبه بالشّصقق
Óشص -خ -اصض ب -دون
ال- -دائ -م -ة واÓŸذ ل  -أ
مأاوى.
وي -ذك-ر أاّن-ه ف-ي-م-ا قّ-ررت السص-ل-ط-ات
اÙلية تطبيق قرار منع أاصصحاب
شص -اح -ن -ات ال -وزن ال -ث -ق -ي -ل قصص -د
مسص-اع-دة Œار اŸدي-ن-ة ل-ت-ح-ريك
وتÒة أانشص - -ط - -ت- -ه- -م ال- -ت- -ج- -اري- -ة
واÿدم -ات -ي -ة ،غ Òأانّسص -وء ف-ه-م
ه -ذه ال -ت -داب Òج -ع -ل م -ن أاح -ي-اء
م -دي -ن -ة اŸدي -ة أاشص -ب -ه ب -ال -زواي -ا
اŸهجورة واÿالية من أاي حركة
ت- -ن- -م- -وي- -ة ،ع- -دا ب- -عضض اÓÙت
اıتصص - -ة ‘ –ضص Òاأ’ط - -ع - -م - -ة
اÿفيفة التي يتواصصل العمل بها إا¤
غ -اي -ة السص -اع -ة ال -ث -ان -ي -ة عشص -ر ل -ي Ó-
كأاقصصى تقدير.
القاصصد ÷لّ دوائر الو’ية ’ شصك أانه
سصيÓحظ ذلك الضصعف ‘ وسصائل اإ’سصتقبال،
وبخاصصة لدى الشصباب الراغب ‘ اكتشصاف زخم
وت-راث ا÷زائ-ر ال-ع-م-ي-ق-ة ب-ه-ذه ال-و’ي-ة ال-داخ-ل-ي-ة،
بسصبب عدم فتح وتشصغيل كل من بيت الشصباب بالقرب من
اŸركب الرياضصي امام الياسض ،اŸوجود Ãحاذاة حديقة بن
شصكاو وكذا اŸنجز منذ سصنوات ببلدية جواب.
هذا ويشصيد اŸارة بالطريق الوطني رقم  1وبخاصصة ما ب Úالشصفة واŸدية ،بوجود بعضض
اÓÙت اıتصصة ‘ الشصواء ببلدية ا◊مدانية ،والتي تعد بالنسصبة لهم فضصاءات مريحة وبديلة
للتجار واŸرّب Úوكذا الناقل ،Úحيث يجد قاصصدو هذه اÓÙت رغباتهم اŸشصروعة ‘ اأ’كل
والراحة والتوقف دون اإ’يواءÃ ،ا ‘ ذلك بعضض ﬁطات اÿدمات اÿاصصة ،غ Òأان تأاخر
إا‚از الطريق السصيار العابر لهذه الو’ية حرم الو’ية وسصكانها واŸارين بها من خدمات تلك
اÙطات كاŸتواجدة بالطريق السصيار غرب ـ شصرق.
وتؤوّكد مصصادر مطّلعة بأاّن عدا هذه الفضصاءات ،يضصطر العابرون للطريق الوطني رقم  ،1مرورا
بهذه الو’ية ،للنوم ولسصاعات ‘ مركباتهم أاو ‘ أاماكن أاشصبه بالفنادق ،مثلما هو ا◊ال Ãحطة
اŸسصافرين Ãنطقة بوقزول ،فيما يبقى هاجسض تشصغيل ﬁطة اŸسصافرين بعاصصمة التيطري
بنظام  24 / 24سصاعة حاجة كل السصكان واŸسصافرين Ÿا ‘ ذلك من أامن وراحة Ÿسصتعملي
الطريق.
اŸدية :م ــ أام Úعباسس

بسشبب غياب اŸرافق

لششباح
باتنة ..مدينة ل أ
تتحّول مدينة باتنة كل مسشاء خاصشة بعد الغروب
Óششباح ،فهي تكون خاوية على عروششها
إا ¤مدينة ل أ
’حياء الششعبية
خاصشة بوسشط اŸدينة ،إاذا اسشتثنينا ا أ
الكبÒة على غرار أاحياء كششيدة ،بوعقال ،الزمالة،
ششيخي وغÒها.
باتنةŸ :وششي حمزة
فكل مظاهر ا◊ياة تختفي ،أاصصحاب اÓÙت التجارية
يغلقون Óﬁتهم ،اŸطاعم تفتقر للوجبات ،وحتى اŸقاهي
اŸوجودة بقلب باتنة ’ Œد Ÿرتاديها ‘ النهار وما أاكÌهم
أاثرا .فالزائر لباتنة لي Óيجد صصعوبة كبÒة ‘ إايجاد فندق
ينام فيه رغم وجود عدد معت Èمن الفنادق ،اإ’ أانّ الزائر
يصصطدم بإانتهاء ا◊جوزات ،لتبدأا رحلته ب Úالـ  10فنادق
اŸوجودة Ãدينة باتنة لعّله يظفر بغرفة بسصيطة يقضصي فيها
ليلته .يحدث هذا دون ا◊ديث عن اŸطاعم واÓÙت
التجارية التي يرغب فيها الزائر مث Óأان يتناول عشصاءه أاو
يقوم بالتسصوق ،وتظهر هذه ا◊قيقة اŸرة بشصكل كب Òأاثناء
التظاهرات الرياضصية والثقافية الكبÒة التي –تضصنها باتنة،
ع -ل -ى غ -رار م -ه -رج -ان ت -ي-م-ق-اد ال-دو‹ ،ح-يث Œد ا÷ه-ات
اŸنظمة صصعوبة كبÒة ‘ توف ÒاŸرافق الضصرورية إ’‚اح
التظاهرة وإايواء اŸشصارك Úوالضصيوف.
ول -ع -ل أاغ -لب ه -ات -ه اŸشص-اك-ل حسصب ب-عضض اŸه-ت-م Úت-رج-ع
باأ’سصاسض إا ¤غياب اإ’سصتثمار ‘ مثل اŸرافق اÿدماتية،

وك -ذا م -رك -زي-ة ال-ق-رار واŸشص-اري-ع ال-كÈى ال-ت-ي ي-ت-م ب-ر›ة
مشصاريعها من عدة جهات مركزية بالوطن“ ’ ،لك معها
م -دي -ن -ة ب -ات -ن -ة م -ث  Ó-أاي ق -وة ÷ع -ل اŸدي-ن-ة م-ك-ان-ا خصص-ب-ا
لÓسصتثمار العمومي ،حسصب ما أاكده رئيسض بلدية باتنة ،عبد
الكر Ëماروك ‘ عدة لقاءات ،مشصÒا إا ¤سصعيه –ويل
م -دي -ن -ة ب -ات -ن -ة إا ¤م -ك -ان ل -لسص -ي -اح -ة وال-ث-ق-اف-ة واŸشص-اري-ع
وا’سصتثمارات الكÈى ،حيث نفى عن البلدية اقتصصارها على
ال -ق -ي-ام ب-ح-مÓ-ت ال-ن-ظ-اف-ة وت-ه-ي-ئ-ة ال-ط-رق ،م-ؤوك-دا أان-ه م-ن
اŸفروضض أان تكون للبلدية أادوار تسصيÒية كبÒة.
إاذا اسص-ت-ث-ن-ي-ن-ا ح-ي شص-ي-خ-ي ،ال-ذي ت-ت-واج-د ب-ه ›م-وع-ة م-ن
اÓÙت ال -ت -ج -اري -ة واŸط -اع -م ،وال-ت-ي ت-ع-م-ل إا ¤سص-اع-ات
متأاخرة من الليل ،حيث بإامكان الزائر لباتنة أاو حتى اŸقيم
فيها الراغب ‘ تناول وجبة العشصاء مع عائلته خارج اŸنزل،
’ يكاد يذكر لباتنة حي آاخر تتوفر فيه بعضض الضصروريات
““الليلية““ دون ا◊ديث عن الراغب ‘ قضصاء أامسصية خارج
اŸنزل ،لغياب اŸرافق الÎفيهية وفضصاءات اللعب.
وحتى الوجبات الغذائية ‘ الفÎة الليلية تكون مقتصصرة على
تلك التي ““بقيت““ من وجبة الغذاء ،أاي ’ يخ ّصصصض لليلي أاي
برنامج غذائي ،ماعدا Ãطعم اأ’م Òالصصغ Òوالذي قادتنا
زي -ارة ل -ه ،أاي -ن وج -دن -ا ع -دي-د اأ’ط-ع-م-ة اÿاصص-ة ب-اأ’ط-ف-ال
الصصغار غائبة ،ما أاوقع العائÓت ‘ حرج كب ،Òاضصطرت معه
إاما إا ¤التضصحية بالوجبة كاملة والعودة إا ¤اŸنزل خائبة ،أاو
القبول با◊د اأ’دنى اŸوجود ،ف› Óال للخيارات أابدا.
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 ٦0سسنة من العÓقات ب ÚاÛموعتÚ

إأعÓمي ـ ـؤن يبحثـ ـ ـؤن بالقاه ـ ـ ـ ـرة أأشضكـ ـ ـال ألتعـ ـاون
’عـ ـ ـÓمـ ـ ـ ـ ـ ـي ألعربـ ـ ـ ـ ـ ـي  -ألصضينـ ـ ـ ـ ـ ـي
وألتب ـ ـ ـ ـادل أ إ
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ألصض Úمسضتعدة Ÿرأفقة أ÷زأئر ‘ تنؤيع أقتصضادها

لعÓمي العربي الصسيني ﬁور الندوة التي نظمت أامسس
كانت مسسأالة التعاون والتبادل ا إ
لذاعية والوسسائط
بالقاهرة Ãشساركة نحو  40مسسؤوول من الصسحف الرئيسسية واÙطات التلفزيونية وا إ
لعÓمية العربية والصسينية.
ا إ

وت -أات -ي ه -ذه ال -ن -دوة ال -ذي ن-ظ-مت –ت
عنوان «فتح عصسر جديد من التعاون والنفع
اŸشسÎك ب Úاإ’عÓ- -م ال- -ع- -رب- -ي والصس- -ي- -ن -ي
اŸثمر» قبل يوم Úمن زيارة الرئيسس الصسيني
شسي ج Úبينغ إا ¤الشسرق اأ’وسسط يبدؤوها من
مصسر ثم السسعودية وإايران وذلك بعد سستÚ
عاما من العÓقات الدبلوماسسية ب ÚالصسÚ
والدول العربية ،كما قال الوزير الصسيني جيانغ
جيان قووه رئيسس اŸكتب اإ’عÓمي Ãجلسس
الدولة».
وتطرق اŸسسؤوول الصسيني ‘ مداخلته إا¤
«ع-راق-ة ت-اري-خ ال-ت-ب-اد’ت ب Úال-دول ال-ع-رب-ية
والصس »Úح -يث رب -ط ط -ري -ق ا◊ري -ر الشس-هÒ
بشسقيه الÈي والبحري منذ أاك Ìمن 2000
سسنة الشسرق بالغرب كما ربط اÙيط Úأايضسا
وكأانهما  -كما قال  -شسريا Êا◊ياة أاحدهما
ث- -ق- -ا‘ واأ’خ- -ر اق- -تصس -ادي ي -رب -ط -ان الصسÚ
بالعا ⁄العربي.
واعت Èأان اإ’عÓم العربي  -الصسيني هو
«ال -ق-وة ال-داف-ع-ة ل-ل-ت-غ-ي ÒواŸسس-ج-ل إ’ح-داث
العصسر» مقÎحا بهذا الشسأان تعميق البحث ‘
مسسأالة التشسارك ‘ بث صسوت السسÓم والتنمية
اŸشسÎكة ورسسم رؤوية مفعمة باأ’مل للتعاون
اŸربح للجانب Úووضسع أاسسسس قوية واضسحة

للرأاي العام والعÓقات التقليدية ب Úالبلدين.
و‘ ه -ذا الصس -دد تسس -اءل اŸشس -ارك -ون ع-ن
اŸغزى من هذه الندوة وما هو اŸطلوب من
ا’ع Ó-م -ي Úال -ع-رب-ي والصس-ي-ن-ي ل-ت-ع-زي-ز ه-ذا
ال -ت -ع-اون ال-ذي ي-ب-ق-ى ع-ل-ى مسس-ت-وى اÿط-اب
ح -يث اقÎح ‡ث -ل وك -ال -ة اأ’ن -ب-اء ا÷زائ-ري-ة
(وأاج) بهذا الشسأان أان تصساحب هذا التعاون
اإ’عÓمي «خطة تنفيذ واضسحة وآالية معينة
حتى يظهر جليا ‘ ﬁتوى وسسائل اإ’عÓم»
وأايضس -ا «م-ن ت-كسس Òاح-ت-ك-ار اإ’عÓ-م ال-غ-رب-ي
ل-ل-م-ع-ل-وم-ة والصس-ورة ال-ت-ي ي-ري-د تسسويقها عن
اÛتمع Úالصسيني والعربي».
وقال ان أاهمية موضسوع هذا التعاون الذي
م -ن شس -ان -ه ال -ت-أاسس-يسس ل-ب-ن-اء عÓ-ق-ات ع-رب-ي-ة
صس-ي-ن-ي-ة ق-وي-ة وت-رسس-ي-خ ال-ق-اع-دة ا’جتماعية
للعÓقات الودية ب Úا÷انب« Úيسستوجب علينا
–دي -د اŸواضس -ي -ع ال -ت -ي ي -جب م -ن -اقشس -ت -ه -ا
ودراسسة النقائصس التي تشسوب هذا التعاون
حتى يتمكن اإ’عÓم من التعريف باÛتمعÚ
ون -ق -ل انشس -غ -ا’ت -ه -م -ا وŒارب -ه-م-ا ال-ت-ن-م-وي-ة
واŸسساهمة ‘ نشسر مفاهيم السسلم واأ’من ‘
العا.»⁄
وذك -ر ‡ث -ل وأاج أايضس -ا Ãخ -ت -ل -ف أاشس -ك -ال
ال-ت-ع-اون ب Úوك-ال-ة اإ’ن-ب-اء ا÷زائ-ري-ة ووك-ال-ة

تونسس

اإ’نباء الصسينية «شسينخوا» وتبادل زيارة الوفود
اإ’عÓمية للبلدين.
واقÎح اŸشساركون ‘ نفسس السسياق إاجراء
ال -ب -ح -وث وال -دراسس -ات م -ن ا÷ان-ب Úل-ت-ع-زي-ز
ال- -ت -ع -اون سس -واء ‘ ›ال ال -نشس -ر وال -ت -ك -وي -ن
وغÒه -ا ح -ت -ى ي -ت-م-ك-ن ا’عÓ-م-ي-ون ا◊ديث
بصس -وت واح -د خ -اصس -ة ‘ اŸسس -ائ -ل ال -دول-ي-ة
Óره-اب وﬁارب-ت-ه ‘
ال -ه -ام-ة ك»ال-تصس-دي ل -إ
ج-م-ي-ع أاشس-ك-ال-ه وأايضس-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق بالقضسية
الفلسسطينية العادلة».
وق - -ال رئ - -يسس –ري - -ر ج - -ري - -دة اأ’ه - -رام
اŸصس - -ري- -ة ﬁم- -د ع- -ب- -د ال- -ه- -ادي عÓ- -م أان
«التعاون يجب أان يقوم على القيم اإ’نسسانية
وا’حÎام اŸت -ب-ادل ل-لسس-ي-ادة ال-وط-ن-ي-ة وع-دم
التدخل ‘ الشسؤوون الداخلية للدول واحÎام
خصسوصسيات كل ›تمع».
وأاب - -رز اŸشس - -ارك - -ون ‘ ال- -ن- -دوة أايضس- -ا
ضس- -رورة ت -ع -زي -ز ت -ب -ادل اŸع -ل -وم -ات رغ -م
اخ- -تÓ- -ف ال- -ث- -ق -اف -ات ب Úالصس Úوال -ع -ا⁄
العربي وعائق اللغة ÿلق مناخ دو‹ متناغم
ونقل اŸعلومة بصسدق ونزاهة بعيدا عن
’عÓم الغربي كما قال نائب رئيسس
تأاث Òا إ
–ري -ر ج -ري -دة «غ -ل-وب-ال ت-اÁز» الصس-ي-ن-ي-ة
السسيد شساو تشسيانغ.
وق- -ال أان اŸع- -ل -وم -ة م -ا ت -زال تشس -وب -ه -ا
’عÓم
ظاهرة التحريف من قبل وسسائل ا إ
ال -غ -رب -ي -ة ‡ا ي -ع -ي-ق ع-م-ل-ي-ة ال-ت-واصس-ل بÚ
الشس- -ع- -وب وﬁاول- -ة إاخ- -ف- -اق ال- -ن -ج -اح -ات
التنموية ‘ الصس Úوالدول العربية.
و‘ سسياق ا◊ديث عن «التحريف» الذي
’عÓم الغربية ذكر رئيسس
تقوم به وسسائل ا إ
’ردنية السسيد فيصسل
’نباء ا أ
–رير وكالة ا إ
شسبول أان صسورة العرب  ⁄تكن بهذا السسوء
’رهاب
قبل سسنوات حيث أاصسبحت أاخبار ا إ
‘ الدول العربية والفقر والكراهية تتصسدر
’و ‘ ¤أاوروب -ا وأام -ري -ك -ا ‘
الصس -ف -ح -ات ا أ
الوقت الذي تراجعت فيه كما أاضساف أاخبار
أاك Èقضسية عادلة ‘ العا ⁄وهي القضسية
الفلسسطينية.

وقفة أحتجاجية للصضحافي Úعلى إأحالة زمÓئهم على ألتحقيق

ن -ظ -م ع -دد م -ن الصس -ح -اف-يÚ
ال- -ت -ونسس -ي Úي -ن -ت -م -ون إا ¤ع -دة
ن-ق-اب-ات إاعÓ-م-ي-ة أامسس Ãؤوسسسس-ة
ال - -ت - -ل- -ف- -زة ال- -ت- -ونسس- -ي- -ة وق- -ف- -ة
إاح-ت-ج-اج-ي-ة ت-ع-بÒا ع-ن دع-مهم
ومسس- - -ان- - -دت- - -ه- - -م ل- - -زمÓ- - -ئ- - -ه - -م
الصسحافي Úوالتقني Úالذين ”
إاسس -ت -دع -اؤوه -م ل -ل-ت-ح-ق-ي-ق م-ع-ه-م
بشس - -أان بث صس- -ورة رأاسس ال- -ط- -ف- -ل
اŸقطوعة (راعي الغنم) ‘ نشسرة
لخبار على القناة التلفزيونية
ا أ
لو.¤
التونسسية ا أ

واع- -ت Èرئ- -يسس ال- -ن- -ق- -اب- -ة ال- -وط- -ن- -ي -ة
للصسحفي Úالتونسسي Úناجي الباغوري ‘
تصسريح له ان اسستدعاء الصسحفي Úللمثول
أام-ام ال-ت-ح-ق-ي-ق Ãق-تضس-ى قانون مكافحة
ا’رهاب على خلفية نشسرهم مقا’ت أاو
–ق- -ي- -ق- -ات ف- -ى ع Ó-ق -ة ب -ا’ره -اب ه -و

م-واصس-ل-ة ل-ل-تضس-ي-ي-ق ع-ل-ى حرية الصسحافة
وا’عÓم موكدا ضسرورة التزام السسلطات
ب-اح-ال-ة الصس-ح-ف-ي Úوف-ق-ا ل-ل-م-رسس-وم 115
لسس -ن-ة  2011اŸت-ع-ل-ق ب-ح-ري-ة الصس-حافة
والطباعة والنشسر.
وك -انت ال -ن -ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لصس-ح-ف-يÚ
ال-ت-ونسس Úق-د أانشس-أات خ-ل-ي-ة أازم-ة ن-ق-اب-ية
دائمة لـ»تقد Ëالدعم للصسحفي Úالذين
” اسس -ت -دع -اؤوه -م ل -ل -م -ث -ول أام -ام ق-اضس-ي
التحقيق وفق مقتضسيات قانون مكافحة
ا’ره- -اب وإاي- -ج- -اد اآ’ل- -ي- -ات الضس- -روري- -ة
للتصسدي Ÿثل هذه اŸمارسسات.
ويذكر ان النقابة الوطنية للصسحفيÚ
ال -ت -ونسس -ي Úدعت ‘ ب -ي -ان ل -ه -ا ا÷م -ع -ة
اŸاضسي كافة مكونات اÛتمع اŸدÊ
والقوى ا◊ية ‘ البÓد إا« ¤التصسدي لهذا
النهج والوقوف إا ¤جانب أاهم مكسسب
–ق -ق ب -ع -د ال -ث -ورة وه -و ح -ري-ة ا’عÓ-م

والتعب.»Ò
ودعت ‘ هذا الصسدد جميع الصسحفيÚ
إا« ¤ا’ل - -ت - -زام» ب - -الضس- -واب- -ط واŸع- -ايÒ
اŸهنية للتعاطي مع اŸواضسيع التي لها
عÓقة باإ’رهاب.
وم -ن ج -ه -ت -ه-ا ،عÈت ال-ن-ق-اب-ة ال-ع-ام-ة
ÓعÓم عن تضسامنها ووقوفها الكامل مع
ل إ
الصس - -ح - -ف - -ي Úوال - -ت - -ق - -ن - -ي Úال - -ذي- -ن ”
اسس -ت -دع -اؤوه -م ل -ل -ت-ح-ق-ي-ق م-ع-ه-م رافضس-ة
«ﬁاو’ت ال- - -ع - -ودة إا ¤ال - -وراء ‘ ›ال
ا◊ري- -ات» داع- -ي- -ة إا ¤ج- -ع- -ل ال- -ق- -وانÚ
اŸن- -ظ- -م -ة ل -ل -ق -ط -اع ه -ي «ال -ف -يصس -ل ‘
ﬁاكمة اإ’عÓمي.»Ú
وكانت ›موعة إارهابية قامت يوم 13
نوفم 2015 Èبقطع رأاسس الطفل مبارك
السسلطا Êراعي الغنم ( )16سسنة ‘ جبل
مغيلة بو’ية سسيدي بوزيد (وسسط غرب
تونسس) وإارسسالها إا ¤ذويه.

اŸغرب

ما يقارب  5800مؤؤسضسضة تعلن إأفÓسضها سضنة 2015
أاعلنت  5783مؤوسسسسة مغربية إافÓسسها
سسنة  2015بسسبب العراقيل التي تعÎضسها
ما Áثل زيادة بواقع  ‘ 15اŸائة مقارنة
بسسنة .2014
وكشسفت دراسسة نشسرها مركز «أانفو ريسسك»
اŸتخصسصس ‘ اŸعلومات ا’قتصسادية وتناقلتها
وسسائل اإ’عÓم اÙلية أان  ٪99من اŸؤوسسسسات
اŸفلسسة هي مؤوسسسسات متوسسطة وصسغÒة تنشسط
‘ قطاعات البناء واأ’شسغال العمومية والعقار
والتجارة.
وفسسرت الدراسسة هذا العدد غ ÒاŸسسبوق
للشسركات اŸفلسسة السسنة اŸاضسية خاصسة بسسوء
التسسي Òالذي Áيز أادائها وطول آاجال اأ’داء
باإ’ضسافة إا ¤غياب الفرصس ‘ سسياق توقعات

‰و غ Òمشسجعة للسسنة ا◊الية (.)2016
وت- -رى ال- -دراسس- -ة أان صس- -ع -وب -ات اŸوؤسسسس -ات
الصس- -غ- -رى واŸت- -وسس -ط -ة ت -رت -ب -ط بشس -ك -ل ك -بÒ
بالصسعوبات التي تواجهها الشسركات الكÈى حيث
يؤودي توقف أاشسغال هذه اأ’خÒة إا ¤إافÓسس
عشسرات اŸؤوسسسسات الصسغÒة اŸرتبطة بها.
وتشس Òأارقام «أانفو ريسسك» إا ¤أان اŸنحى
التصساعدي إ’فÓسس الشسركات بدأا قبل  5سسنوات
إاذ بلغ عددها ‘  2010ما ›موعه  2760شسركة
وارتفع سسنة  2011إا 3080 ¤قبل أان يقفز سسنة
 2014إا 5010 ¤شسركة ليسستقر سسنة ‘ 2015
حدود  5783شسركة مفلسسة.
وأاضسافت الدراسسة أانه خÓل الثÓثي اأ’خÒ
من السسنة اŸاضسية فقط التحقت  1649مؤوسسسسة

بركب اŸؤوسسسسات اŸفلسسة.
واع -تÈت ال -دراسس -ة أان -ه ’ ي -وج -د أام -ل أام-ام
اŸؤوسسسسات اŸعنية لتصسحيح أاوضساعها والعودة
إا ¤ا’شستغال وا◊ال أان جميع اŸلفات التي
تصسل إا ¤اÙاكم تنتهي بالتصسفية النهائية.
وأارج -عت ال -دراسس -ة ارت -ف -اع ع -دد الشس -رك -ات
اŸفلسسة ‘ بداية السسنة ( ‘ 640جانفي )2015
ون -ه -اي-ة السس-ن-ة ( ‘ 698ديسس- - - -م )2015 Èإا¤
التهرب من دفع الضسريبة.
وعلى عكسس منحى اŸؤوسسسسات اŸفلسسة اآ’خذ
‘ ا’رتفاع بشسكل كب Òفإان عدد الشسركات التي يتم
خلقها يرتفع بشسكل بطيء ،ففي سسنة  ⁄ 2015يتم
الرفع من عدد الشسركات ا÷ديدة إا’ بحوا‹ 500
شسركة مقارنة بسسنة .2014

عّبر سسف Òالصس Úبا÷زائر ،يانغ
غ- -ي -ون -غ -ي -و ،أامسس ،ع -ن اسس -ت -ع -داد
ب Ó- -ده Ÿراف- -ق- -ة ا÷زائ- -ر ‘ مسس- -ار
ت-ن-وي-ع اق-تصس-اده-ا وتبادل خÈاتها
الناجحة معها ‘ ›ال التصسنيع.

وق- -ال السس- -ف Òالصس- -ي- -ن -ي خ Ó-ل ن -دوة
صس -ح -ف -ي -ة« ،ن -ح -ن ن -ع-ي اأن ا÷زائ-ر “ر
ب -وقت ح -رج وشس -رعت ‘ مسس -ار ال -ت-ن-وي-ع
ا’ق - -تصس - -ادي .الصس Úح- -ق- -قت ب- -ن- -ج- -اح
انتقالها إا ¤التصسنيع .تعلمنا عدة دروسس
ون -ح -ن ع -ل -ى اسس -ت -ع -داد ل -ت -ق-اسس-م-ه-ا م-ع
أاصسدقائنا ا÷زائري.»Ú
وب -ع -د أان ح ّ-ي -ا ا÷ه -ود اŸب -ذول -ة م -ن
ط -رف ا÷زائ-ر ل-ت-حسس Úم-ن-اخ اأ’ع-م-ال،
أاشس -ار ال -دب -ل -وم -اسس -ي الصس -ي -ن -ي إا ¤ع-دة
مشساريع اسستثمارية صسناعية مشسÎكة بÚ
ا÷زائ - -ر والصس Úه - -ي ح- -ال- -ي- -ا ‘ ط- -ور
النضسوج.
وكانت ا÷زائر والصس Úقد وقعتا ‘
أابريل  ،2015خÓل زيارة رسسمية للوزير
اأ’ول ع - - -ب- - -د اŸالك سسÓ- - -ل اإ ¤الصس،Ú
حوا‹  20اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم
‘ ›ا’ت اŸن- - - - - - -اج - - - - - -م ،ا◊دي - - - - - -د
وال -ت -ج -ه-ي-زات ال-ك-ه-روم-ن-زل-ي-ة وال-ف-ن-ادق
واŸيكانيك والفÓحة وتصسنيع اإ’سسمنت
والنقل البحري.
‘ هذا اÿصسوصس ،أاوضسح غيونغيو اأن
ه -ذه اŸشس -اري -ع ت -ع-رف «ت-ق-دم-ا ج-ي-دا»،
مشسÒا إا ¤مشس - -اري- -ع أاخ- -رى م- -ن- -ت- -ظ- -رة
مسستقب› ‘ Óا’ت الطاقات اŸتجددة
وصسناعة السسيارات واŸناجم.
‘ هذا اإ’طار ،وّقع اÛمع العمومي
ال- -وط- -ن- -ي Ÿصس -ال -ح اŸوان -ئ وشس -رك -ت -ان
صسينيتان ،يوم اأ’حد ،با÷زائر ،مذكرة
ت -ف -اه -م إ’نشس -اء شس-رك-ة ﬂت-ل-ط-ة ت-ت-ك-ف-ل
بإا‚از مشسروع اŸيناء التجاري ا÷ديد
ب- -ا◊م- -دان- -ي- -ة ،شس -رق م -دي -ن -ة شس -رشس -ال
(تيبازة).
وسس -ي -ت -م “وي -ل ه -ذا اŸشس -روع ،ال-ذي
ت-ق-در ت-ك-ل-ف-ته بـ 3,3مÓ- -ي Òدو’ر ع- -ن
طريق قرضس صسيني على اŸدى الطويل.

‘ هذا السسياق ،تطرق السسف Òالصسيني
اإ ¤إامكانية تطوير التعاون اŸا‹ أاكÌ
فأاك Ìب Úالبلدين ،مرحبا بالقرار اأ’خÒ
لبنك ا÷زائر اÿاصس باسستعمال العملة
الصس- -ي- -ن- -ي -ة (ال -ي -وان) ‘ تسس -دي -د ق -ي -م -ة
الواردات ا÷زائرية من الصس.Ú
من جهة اأخرى– ،دث السسف Òالصسيني
عن قمة إافريقيا  -الصس Úالثانية التي
ع- - - - -ق - - - -دت ‘ ديسس - - - -م ÈاŸاضس - - - -ي ‘
جوهانسسبورغ (جنوب إافريقيا) Ãشساركة
ا÷زائر.
وذك- -ر اأن بÓ- -ده ال- -ت- -زمت خ Ó-ل ه -ذه
القمة Ãنح دعمها اŸا‹ الذي Áكن أان
يصسل إا 60 ¤مليار دو’ر خÓل السسنوات
الثÓث اŸقبلة إ’‚از  10برامج ‘ القارة
اإ’فريقية “ت اŸصسادقة عليها.
ي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر خ-اصس-ة بÈام-ج ال-تصس-نيع
وعصسرنة الفÓحة والهياكل القاعدية
وال- -ت- -ع- -اون اŸا‹ وت- -رق- -ي -ة ال -ت -ج -ارة
وا’سستثمار والتنمية اÿضسراء.
وبعد اأن اأبرز مكانة ا÷زائر اŸهمة ‘
ال- -ت- -ع- -اون اإ’ف -ري -ق -ي  -الصس -ي -ن -ي ،أاف -اد
الدبلوماسسي الصسيني أان ا÷زائر وبÓده
سستعمÓن على –ديد مشساريع با÷زائر
Áك- -ن إادراج- -ه- -ا ‘ إاط- -ار ه -ذه الÈام -ج
العشسرة.
ع -ل -ى اŸسس -ت -وى ال-دو‹ ،رحب السس-ي-د
غ -ي -ون -غ -ي -و Ãج -ه -ودات ا÷زائ -ر إ’ع-ادة
ا◊فاظ على السسلم واأ’من ‘ اŸنطقة،
’سسيما ‘ ليبيا وما‹ ،معÈا عن دعم
ب Ó-ده ل-ل-مسس-ع-ى ال-دب-ل-وم-اسس-ي ا÷زائ-ري
الذي يرتكز على «حلول سسياسسية تتجّنب
أاي تدخل عسسكري خارجي».
وشس - -دد ق - -ائ « :Ó- -الصس Úت- -ق- -در ج- -دا
ا÷هود الدؤووبة والدور الرئيسسي للجزائر
‘ م -ل -ف -ي م -ا‹ ول -ي -ب-ي-ا» ،مضس-ي-ف-ا «ت-رى
الصس Úأان اإ’رهاب آافة دولية ’ أاحد ‘
مأامن منها وترغب ‘ تعزيز التعاون مع
ا÷زائ - -ر ال - -ت - -ي –وز ع - -ل- -ى Œرب- -ة ‘
مكافحته».

الÔويج

’جؤؤون يبدأأون إأضضرأبا عن ألطعام
أحتجاجا على قرأر ترحيلهم
ب - - -داأ ع - - -دد م- - -ن
ال Ó- - - - - -ج- - - - - -ئ‘ Ú
الÔوي - - - -ج ،اأمسس،
اإضس- - - - -راب- - - - -ا ع - - - -ن
ال-ط-ع-ام اح-تجاجا
ع- - - - - -ل - - - - -ى ق - - - - -رار
ترحيلهم.

وذك- - - - -رت مصس- - - - -ادر
اإعÓمية اأن عددا من
ال Ó-ج -ئ Úم -ن ب -ي-ن-ه-م
نسساء واأطفا’ يعيشسون
‘ ﬂي - - - -م شس- - - -م- - - -ال
الÔوي -ج ب -ال -ق -رب م-ن
ا◊دود م - -ع روسس - -ي- -ا،
ب - -دوؤوا اإضس - -راب- -ا ع- -ن
الطعام احتجاجا على قرار ترحيلهم على الرغم من وعود سسابقة باإجراء
‡ثل Úعن اإدارة شسوؤون الÓجئ ÚمقابÓت معهم.
ون -ق -لت مصس -ادر اإعÓ-م-ي-ة ع-ن الÓ-ج-ئ Úق-ول-ه-م اأن-ه-م ’ ي-ع-رف-ون سس-بب
رفضسهم واأنهم مسستاوؤون من طريقة تعامل السسلطات معهم.
وذكرت قناة (روسسيا اليوم) اأنه ” نقل نحو ’ 70جئا ‘ ا’أيام اŸاضسية
من عدة مراكز لÓجئﬂ ‘ Úتلف اأنحاء الÔويج اإ ¤مقاطعة فينمارك
اسستعدادا لطردهم من البÓد ،وذلك بعد اأن رفضست السسلطات الÔويجية
منحهم حق اللجوء.

‹hO

إلثÓثاء  19جانفي  2016م
إŸوإفق لـ  09ربيع إلثا 1437 Êهـ

عقب تنفيذها التفاق الشسامل حول الÈنامج النووي

طهران تسسعى ÷لب اŸسستثمرين وكسسر ا◊صسار

لحد ،رجال
دعت إايران ا أ
لعمال الدولي Úإا ¤اŸشساركة
ا أ
‘ اقتصسادها بعد تنفيذ التفاق
الشسامل بشسأان الÈنامج النووي
لطهران رسسميا يوم السسبت.

ق- -ال إل- -رئ- -يسس حسس- -ن روح- -ا ÊخÓ- -ل
مؤو“ر صسحفي بعد رفع إل–اد إألوروبي
وإل - -ولي - -ات إŸت - -ح - -دة ع - -ق- -وب- -ات- -ه- -م- -ا
إلق-تصس-ادي-ة وإŸال-ي-ة وإÿاصس-ة ب-ال-طاقة
ع - -ن إإي- -رإن ““ن- -ح- -ت- -اج لÓ- -سس- -ت- -ث- -م- -ارإت
وإل -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا وإإن بÓ-دن-ا ج-اه-زة ل-ت-لك
إألنشسطة““.
وأإع -ل-ن إŸدي-ر إل-ع-ام ل-ل-وك-ال-ة إل-دول-ي-ة
للطاقة إلذرية يوكيا إمانو أإن إإيرإن أإكملت
إÿط -وإت إل -ت -حضسÒي -ة إلضس -روري-ة ل-ب-دء
تنفيذ خطة إلعمل إلشساملة إŸشسÎكة.
كما وعدت إإيرإن Ãزيد من إلشسفافية
على برنا›ها إلنووي لتسسمح للمفتشسÚ
إلنووي Úأإ‡يÃ Úرإقبة إÿطة إلذرية
لطهرإن.
وتسس -ب -بت ع-ق-وب-ات إل-ولي-ات إŸت-ح-دة
وإل–اد إألوروبي بسسبب إلÈنامج إلنووي
لطهرإن إŸث Òللجدل بانقطاع إإيرإن عن
إل -ن -ظ -ام إŸا‹ إل -دو‹ خ Ó-ل إلسس -ن -وإت
إŸاضسية لدرجة كبÒة.
وف -رضس -ا ق -ي -ودإ ع -ل -ى دخ-ول إألج-انب

ل -ل -مشس -ارك -ة ‘ ت -ن -م -ي -ة إل-ط-اق-ة وإل-ب-ن-ي-ة
إألسساسسية ‘ إإيرإن.
وأإضس- -اف روح- -ا ‘““ ÊبÓ- -دن- -ا ن- -ق -اط
ج-ذب لÓ-سس-ت-ث-م-ارإت إألج-ن-ب-ي-ة ،ف-ل-دي-ها
إلسس - -ت - -ق - -رإر وإألم- -ن وإل- -ه- -دوء ،وأإوفت
إ◊ك-وم-ة إإلي-رإن-ي-ة ب-ت-ع-ه-دإت-ه-ا إŸتعلقة
ب -ال-وع-ود إلق-تصس-ادي-ة وم-ل-ت-زم-ة ب-ال-ق-ي-ام
ب -ذلك““ م -ت -ع -ه -دإ ب -رف -ع إإج -م -ا‹ إل -ن -اœ
إÙل- -ي م -ن ث Ó-ث -ة ب -اŸائ -ة ح -ال -ي -ا إإ¤
خمسسة باŸائة إلعام إŸقبل.
وأإشسار ““عÓوة على ذلك‰ ،تلك موإرد
بشسرية متعلمة ومدربة وكذإ موإرد طاقة،
م- -ا ي- -ج- -ع- -ل م- -ن- -ه- -ا أإرضس- -ي- -ة م- -ن -اسس -ب -ة
لÓسستثمارإت ‘ ›الت ﬂتلفة““.
وبعد توقيع إلتفاق إلنووي ب Úإإيرإن
وإلقوى إلعاŸية ‘ يوليو  ،2015زإر عدد
من إŸسسؤوول Úورجال إألعمال إلغربيÚ
إإيرإن للتعاون فيما بعد رفع إلعقوبات.
وسسيؤودي رفع إلعقوبات إإ ¤فك Œميد
كمية ضسخمة من إألصسول ،ونحو عشسرإت
إŸليارإت من إلدولرإت وسسيسسمح ببيع
إلنفط إإليرإ Êدوليا.
وسس- -ي -م -ك -ن ط -ه -رإن م -ن إل -دخ -ول إإ¤
إلنظام إŸا‹ إلدو‹ بعد عزلة لسسنوإت.
و‘ إل - - -وقت ذإت - - -ه ،إقÎح إل - - -رئ- - -يسس
إإلي -رإ Êأإن ي -ك -ون ح -ل إل-قضس-ي-ة إل-ن-ووي-ة
‰وذجا ◊ل إلنزإعات ب Úدول إŸنطقة.

لخÒة
لعتداءات ا أ
بعد ا إ

بوركينافاسسو وما‹ تتفقان على التعاون اŸشسÎك ضسد اإلرهاب

وق- -ال ““‘ أإع- -ق- -اب ت -ن -ف -ي -ذ إلت -ف -اق،
سس- -ت- -ت- -حسس- -ن عÓ- -ق- -ات- -ن- -ا إلق- -تصس -ادي -ة
وإلسسياسسية مع جÒإنا وإلدول إإلقليمية
بشس - -ك - -ل أإفضس - -ل ب- -ك- -ث Òع- -م- -ا ك- -انت ‘
إŸاضسي““.

›لسس األمن الدو‹
يشسطب بنكا إايرانيا من
لئحة العقوبات
أإعلن ›لسس إألمن إلدو‹ إلتابع
 ·ÓإŸتحدة يوم إألحد إإنه ” شسطب
ل أ
بنك ““صسباح““ إإليرإ Êوفرعه إلدو‹ من
لئحة إلعقوبات ،حسسبما ذكرت مذكرة
صسادرة عن إÛلسس.
وجاء ‘ إŸذكرة أإن هذإ إلتحرك
ي -أات -ي ع -قب إإلع Ó-ن إل -ذي صس-در ي-وم
 ·ÓإŸتحدة
إلسسبت وتضسمن تقريرإ ل أ
ي -ؤوك -د أإن إإي -رإن إسس -ت -ك-م-لت إÿط-وإت
إلتحضسÒية إلÓزمة لبدء تنفيذ خطة
عمل تهدف إإ ¤حل إلقضسية إلنووية.
وأإشسارت إإ ¤أإن قرإر ›لسس إألمن
رقم  2231لعام  ،2015إلذي صسدر بعد
توصسل إإيرإن و›موعة إلدول إلسستة،
وهي إلصس Úوفرنسسا وأإŸانيا وروسسيا
وإŸملكة إŸتحدة وإلوليات إŸتحدة،
ك-ل-ف إل-وك-ال-ة إل-دول-ي-ة ل-ل-ط-اق-ة إل-ذرية
ب - -ال - -ت - -ح- -ق- -ق م- -ن إل- -ت- -زإم- -ات إإي- -رإن
ومرإقبتها.
وكان بنك ““صسباح““ أإدرج على لئحة
ع -ق -وب -ات ل -ت -ج -م -ي -د إألصس-ول Ãوجب
ت -ك -ل -ي -ف م -ن ›لسس إألم -ن م -ن-ذ ع-ام
 ،2007ل - -ت- -ق- -دÁه إل- -دع- -م Ÿن- -ظ- -م- -ة
إلصس- -ن- -اع- -ات إ÷وي- -ة ““إإي- -روسس- -ب -ايسس““
وإلتابع ÚلهاÃ ،ا ‘ ذلك ›موعتي
““شس- -ه- -ي- -د ه- -مت““ و«شس- -ه- -ي- -د ب- -اق -ري““
ل -لصس-ن-اع-ات ،وف-ق-ا ل-ل-م-وق-ع إإلل-كÎوÊ
 ·ÓإŸتحدة.
ل أ

لعا⁄

ع Èا

اتفقت بوركينافاسسو وما‹ على إارسساء التعاون بينهما من أاجل التصسدي
لرهابيون ‘ غرب افريقيا من
للخطر اŸتزايد الذي يشسكله اŸتشسددون وا إ
خÓل تبادل معلومات اıابرات وتسسي Òدوريات أامنية مشسÎكة ‘ أاعقاب
هجوم Úدامي Úتعرضض لهما البلدان مؤوخرا.
ذكرت تقارير إإعÓمية إن رئيسسي وزرإء إلبلدين إإلتقيا يوم إألحد وذلك بعد يوم Úمن
مهاجمة مسسلح Úمن تنظيم ““إلقاعدة““ لفندق Ãدينة وإغادوغو عاصسمة بوركينافاسسو
وإإطÓقهم إلنار على مطعم ومهاجمة فندق آإخر قريب ‡ا أإسسفر عن سسقوط نحو 28
قتي Óعلى إألقل و 50جريحا.
ويأاتي هذإ إلهجوم إلذي أإعلن تنظيم ““إلقاعدة ‘ بÓد إŸغرب إإلسسÓمي““ مسسؤووليته
عنه عقب هجوم ‡اثل إسستهدف ‘ نوفم ÈإŸاضسي فندقا بباماكو عاصسمة ما‹
وأإسسفر عن مقتل  20شسخصسا من بينهم رعايا من روسسيا وإلصس Úوإلوليات إŸتحدة.

الÈاءة Ÿشسرف

^ اسس Ó- -م اب - -اد :قضست
ﬁك -م-ة ب-اكسس-ت-ان-ي-ة ،أإمسس إلث-ن،Ú
بÈإءة إل -رئ -يسس إلسس-اب-ق ب-روي-ز مشس-رف
من تهمة قتل إلزعيم إلقبلي إلبارز نوإب
أإك Èبوجتي.

مصسرع مسسلحÚ
^ ماني :Óق -ت -ل مسس -ل -ح -ان م -ن
““إ÷يشس إلشسعبي إ÷ديد““ أإمسس إلثنÚ
خÓل إشستباكات مع قوإت إ÷يشس ‘
م -ق -اط -ع -ة ك -ام -اري -ن -يسس سس -ور بشس -م-ال
إل - -ف - -ل - -ب Úحسس- -ب- -م- -ا أإف- -اد ب- -ه إ÷يشس
إلفلبيني.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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دبلوماسسيتها تقطع الطريق على مسسعى الحتÓل وتؤوكد:

القضسية الفلسسطينية جوهر الصسراع ‘ الشسرق األوسسط

الشسعب /أإدإنت وزإرة إÿارج - - -ي - - -ة
إلفلسسطينية ‘ بيان لها تلقت ““إلشسعب““
نسسخة منه موإصسلة إ◊كومة إإلسسرإئيلية
وأإج -ه -زت-ه-ا إıت-ل-ف-ة تصس-ع-ي-د ع-دوإن-ه-ا
وإإع -دإم -ات -ه -ا إŸي -دإن-ي-ة ،وإإق-ت-ح-ام-ات-ه-ا
إل- -ي- -وم- -ي- -ة ل- -ل- -م -ن -اط -ق إل -ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ة
ول -ل -م -ؤوسسسس-ات إألك-ادÁي-ة وإÛت-م-ع-ي-ة،
وإإسستهدإف إŸوإقع إألثرية ‘ فلسسط،Ú
و“ادي- -ه- -ا ‘ إإسس- -ت- -ه- -دإف إŸق- -دسس- -ات
إŸسس -ي -ح -ي-ة وإإلسسÓ-م-ي-ة و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا
إŸسسجد إألقصسى إŸبارك ،وإإلعتقالت
إلعشسوإئية إ÷ماعية إلتعسسفية Ãا فيها
إألط -ف -ال وغÒه -ا ،وذلك ‘ ظ -ل ت -فشس-ي
وتعاظم إلفاشسية وإلعنصسرية ‘ إإسسرإئيل.
وك -م -ا ت -دي -ن إل -وزإرة ﬁاولت ح -ك -وم -ة
ن-ت-ن-ي-اه-و ت-ه-م-يشس إل-قضس-ي-ة إل-ف-لسس-ط-ي-نية
وشسطبها عن إألجندة إإلقليمية وإلدولية،
من خÓل إسستغÓلها ألي قضسية أإو أإحدإث
إإقليمية ودولية ،سسوإء أإكانت حقيقية إأو
مفتعلة ““كسساتر دخا ““Êإلخفاء إحتÓلها
وإإسس -ت -ي -ط -ان -ه -ا وت -ه -وي -ده -ا ألرضس دول-ة
فلسسط ،Úو◊جب أإنظار إÛتمع إلدو‹
عن حقيقة موقفها إلسسياسسي إلذي ينكر
وج -ود إلشس -عب إل -ف -لسس -ط -ي -ن -ي وح -ق -وق-ه
ويرفضس دفع إسستحقاقات إلسسÓم وإ◊ل
إلتفاوضسي للصسرإع ،ويتهرب من إلضسغوط
إل-دول-ي-ة إل-دإع-ي-ة إلن-ه-اء إإلح-تÓل ،ورفع
إل -ظ -ل -م إل -ت -اري -خ -ي إل -ذي ح -ل ب -الشس-عب
إلفلسسطيني.
وكشسف إلبيان أإن إ◊كومة إإلسسرإئيلية
تسس -ت-غ-ل إإلنشس-غ-الت إل-دول-ي-ة ‘ ﬁارب-ة
إإلره -اب ،ك -م -ا ح-اولت إإسس-ت-غÓ-ل قضس-ي-ة
إŸل - -ف إل - -ن- -ووي إإلي- -رإ ،Êوه- -ي –اول
ت -وظ -ي-ف إل-ف-وضس-ى ‘ إإلق-ل-ي-م ،م-ن إأج-ل

تÈي - -ر رفضس - -ه- -ا وه- -روب- -ه- -ا م- -ن –م- -ل
مسسؤووليتها Œاه إلشسعب إلفلسسطيني –ت
حجج وإهية ،بل وتسسعى لتسسويق نفسسها
Óنضسمام
وق-درإت-ه-ا إل-عسس-ك-ري-ة وإألمنية ل إ
إإ‹ إأي تكتل دو‹Á ،نحها فرصسة إلطالة
ع -م -ر إإلح -ت Ó-ل وإإلسس -ت -ي-ط-ان وإإدإرت-ه-ا
للصسرإع ،وإأم ‘ Óفك عزلتها.
و‘ ه- - -ذإ إلسس- - -ي- - -اق ،ي- - -أات - -ي إ◊رإك
إلسسياسسي وإلدبلوماسسي إلفلسسطيني إلذي
ي -ق -وده إلسس -ي -د إل -رئ -يسس ﬁم -ود ع -ب-اسس
ل- -ق -ط -ع إل -ط -ري -ق ع -ل -ى ت -لك إÙاولت
إإلسس -رإئ -ي -ل -ي -ة ،وضس -م -ان ب -ق -اء إل -قضس -ي-ة
إل -ف -لسس -ط -ي -ن -ي-ة ع-ل-ى سس-ل-م إألول-وي-ات ‘
إلسساحت Úإإلقليمية وإلدولية على قاعدة
إأن حل إلقضسية إلفلسسطينية ح Óعادل
وإإنهاء إإلحتÓل ،هو إŸدخل إألسساسسي
لنجاح إ÷هود إلدولية إلرإمية Ùاربة
إإلرهاب و–قيق إألمن وإإلسستقرإر ‘
إإلقليم.

لعÓن عنها  48سساعة
أاجل ا إ

البعثة األ‡ية Œدد اإللتزام بتشسكيل حكومة
الوفاق الليبية
ل‡ية لدى
حثت البعثة ا أ
ليبيا› ،لسض رئاسسة حكومة
الوفاق الوطني الليبية،على
اللتزام Ãوعد إاعÓن تشسكيل
ا◊كومة ا÷ديد ،اليوم
الثن ،Úهو اŸوعد الذي حدده
اÛلسض الرئاسسي أاول أامسض
السسبت ،ح Úأاجل إاعÓن
التشسكيلة  48سساعة.

قال بيان أإصسدرته إلبعثة إأمسس““ ،إإنها
أإح -ي -طت ع -ل-م-ا ب-ب-ي-ان ›لسس إل-رئ-اسس-ة““
إلصس- -ادر ي- -وم  16ج -ان-ف-ي““ ،ح-ول ق-رإره
تأاجيل إإعÓن حكومة إلوفاق إلوطني 48
سس -اع -ة ب -ع -د إن -قضس -اء إŸوع -د إل -ن -ه-ائ-ي
إÙدد ‘ إلتفاق إلسسياسسي إلليبي““.
وبينما تأاسسف إلبعثة لهذإ إلتأاخ‘ Ò
إإع Ó-ن ح -ك -وم -ة إل-وف-اق إل-وط-ن-ي–““ ،ث
›لسس إل-رئ-اسس-ة ع-ل-ى إلل-ت-زإم ب-اŸوع-د
إ÷ديد إلذي حدده““.
وأإكدت إلبعثة ضسرورة أإن ““تضسمن كافة
إألط - - -رإف إŸع - - -ن- - -ي- - -ة إحÎإم إ÷دإول
إل -زم-ن-ي-ة إÙددة ‘ إلت-ف-اق إلسس-ي-اسس-ي
إلليبي““ دإعية إإ ¤أإن يكون من أإولويات
إ◊كومة توف Òإلتدريب وإلتسسليح لتمكÚ

نواز شسريف يحاول التوسسط

^ اسسÓ-م أاباد :ي -زور رئ -يسس وزرإء
باكسستان نوإز شسريف ،بدءإ من يوم إأمسس
إإلث -ن ،Úك  Ó-م -ن إلسس -ع-ودي-ة وإإي-رإن ‘
ﬁاولة لرأإب إلصسدع ب Úإلبلدين إإثر
إألزم -ة إل -ت-ي نشس-بت ب-ي-ن-ه-م-ا ب-ع-د ق-ي-ام
إلرياضس بإاعدإم رجل دين شسيعي بارز.

مقتل  ١٩من ا◊وثيÚ
^ صسنعاء :أإفاد إÛلسس إلعسسكرى
إليمني Ãحافظة ““تعز““ جنوب غربي
إلبÓد أإن إلشستباكات إلتي جرت بÚ
ق -وإت إ÷يشس وإŸق -اوم -ة إŸؤوي-دة ل-ه-ا
وقصس -ف ط -ائ -رإت إل -ت -ح -ال -ف إل -ع -رب-ي
Ÿوإقع مليشسيات إ◊وثي Úوصسالح ‘

مؤوسسسستي إ÷يشس وإلشسرطة من هزÁة
إ÷ماعات إإلرهابية.
وأإضس - -افت إإن ““إ÷رأإة إل - -ت - -ي أإق - -دمت
عليها إ÷ماعات إإلرهابية مثل ““دإعشس““
ع -ل -ى سس -لسس -ل -ة إل -ه -ج-م-ات إألخÒة ع-ل-ى
إŸنشس- -آات إل- -رئ -يسس -ي -ة ‘ إلسس -درة ورأإسس
لنوف وبنغازي ،تعد تنبيها قويا با◊اجة
إإ ¤ت -ك -وي-ن ج-ب-ه-ة م-وح-دة لح-ت-وإء ه-ذإ
إÿطر إŸتنامي وإلقضساء عليه““.
ودعت إلبعثة ،كافة إألطرإف إŸعنية
إلسس -ي -اسس -ي -ة وإألم -ن -ي -ة إلع Ó-ء إŸصس-ال-ح
إلوطنية لليبيا فوق كافة إلعتبارإت ،قائلة
““يجب أإل يتم إدخار أإي جهد أإو إإضساعة
أإي- -ة ف- -رصس -ة ل Ó-سس -ت -ف -ادة م -ن إل -ف -رصس -ة
إŸتاحة لليبيا إليقاف أإي “دد إإضسا‘
للجماعات إإلرهابية إŸتمثلة ‘ دإعشس
وأإنصسار إلشسريعة وإلقاعدة.
وأإك- -دت إل- -ب- -ع- -ث- -ة إأل‡ي -ة إل -ت -زإم -ه -ا
ب-ال-ت-ع-اون ““إل-وث-ي-ق““ م-ع إÛت-مع إلدو‹،
ب -ال -ع -م-ل ““ع-ن ك-ثب““ م-ع ح-ك-وم-ة إل-وف-اق
إلوطني لضسمان توف Òإلدعم وإŸسساعدة
إلضسرورية للسسلطات إلليبية إلشسرعيةÃ ،ا
Óسسلحة
‘ ذلك مرإجعة للحظر إ◊ا‹ ل أ
إŸفروضس على ليبيا.
جبهات مدينة تعز أإدى إإ ¤مقتل 19
شس -خصس -ا وإإصس -اب -ة إل -عشس -رإت م -ن ه -ذه
إŸيليشسيات.

 ١٥أاكتوبر موعد اإلنتخابات الŸÈانية
^ كابول :إأع- -ل -ن رئ -يسس ه -ي -ئ -ة
إلنتخابات إألفغانية ،أإمسس إإلثن ،Úأإن
إل-بÓ-د سس-ت-ع-ق-د إلن-ت-خ-اب-ات إلŸÈان-ية
إلثالثة يوم  15إأكتوبر من هذإ إلعام.

مقتل  ٤أاشسخاصس ‘ تفج Òانتحاري
^ ياوندي :ل-ق-ي أإرب-ع-ة أإشس-خاصس
على إألقل مصسرعهم ،أإمسس إإلثن‘ ،Ú
ت- -ف- -ج Òإن- -ت- -ح- -اري ‘ أإقصس -ى شس -م -ال
إلكامÒون.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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لفريقية لكرة اليد
ل ظهيرة أامسص بالقاهرة للمشضاركة في البطولة ا إ
ح ّ

إلعدد
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مزيان إايغيل لـ «الشضعب»:
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المنتخب الوطني يواصصل اسصتعداداته لدخول المنافسصة هذا الخميسس

سصنتدارك الموقف لدى اسصتقبالنا لسصريع غليزان

يتواجد المنتخب الوطني
لكرة اليد منذ أامسص
بالعاصضمة المصضرية القاهرة
التي حل بها في الظهيرة بعد
رحلة جوية هادئة على متن
طائرة تابعة للخطوط
الجوية الجزائرية ،حسضب ما
أاكده لنا المدير الفني الوطني
بن سضبع يوم أامسص عند وصضول
البعثة الجزائرية في مطار
القاهرة الدولي للمشضاركة
في البطولة الفريقية للعبة
التي سضتنطلق يوم الخميسص
القادم.

حاوره :محمد فوزي بقاصص
تصصوير :محمد آيت قاسصي

حامد حمور
وبالتالي سصيقيم «إلخضصر» بفندق
سص- -ونسص- -ت- -ا ب- -وسص- -ط إل- -ع- -اصص -م -ة
إلمصصرية ،وإجرإء تدريبات يومية
ف -ي إح -دى إل -ق-اع-ات إل-م-ح-اذي-ة
للقاعة إلكبيرة إلتي تجري فيها
مقابÓت إلمنافسصة إلقارية إلتي
يسص -ع -ى خ Ó-ل-ه-ا أإشص-ب-ال إل-م-درب
إل -وط-ن-ي ب-وشص-ك-ري-و إل-ى ت-ح-ق-ي-ق
إلتأاهل إلى بطولة إلعالم إلقادمة

إلمقررة في  2017بفرنسصا.
وق -د أإج -رى إل -م -ن-ت-خب إل-وط-ن-ي
ت -حضص -ي -رإت م -ك -ث -ف -ة ف -ي ف -ت-رة
وجيزة وصصفها بوشصكرية بالجيدة
بالرغم من إلتأاخر إلذي عرفته،
أإي -ن ت-دإرك إل-ط-اق-م إل-ف-ن-ي ه-ذإ
إلتأاخر بالنوعية إلتي تم تحديد
بها إلتربصصات وإلمنافسصين ،أإين
ق- -ال ب- -وشص- -ك- -ري- -و« :إلÓ- -ع- -ب- -ون
مسصتعدون من إلناحيتين إلبدنية
وإل -م -ع -ن -وي -ة ل-خ-وضس إل-م-ن-افسص-ة
إلقارية».

ويمكن إلقول أإن تجربة بوشصكريو
سص -ت -ك -ون ح -اسص -م -ة ف-ي إل-ب-ط-ول-ة
إ’ف -ري -ق -ي -ة ،ك -ون-ه ي-ع-رف ج-ي-دإ
إم -تصص -اصس إلضص-غ-ط وإب-ع-اده ع-ن
’عبيه إلذين بإامكانهم إللعب في
ظروف جيدة وتسصيير إلمنافسصة
م- -ق- -اب- -ل- -ة ت- -ل -و إأ’خ -رى ،ول -و أإن
إل-ب-دإي-ة سص-ت-ك-ون أإم-ام إل-م-ن-ت-خب
إلمصصري في إلمبارإة إ’فتتاحية
يوم  21جانفي إلجاري  ..وكان
إلناخب إلوطني قد تحدث عن
ه -ذه إل-ن-ق-ط-ة ق-ائ« : Ó-ل-ن ي-ك-ون

مسضعود بركوسص لـ «الشضعب»:

«هدفنا الذهاب بعيدا في الدورة القارية»

أاكد مهاجم المنتخب
الوطني لكرة اليد مسضعود
بركوسص أانهم جاهزون من
أاجل تقديم مسضتوى جيد
خلل بطولة أامم إافريقيا
التي تجري وقائعها
بالعاصضمة المصضرية القاهرة
بين الـ  21والـ  ٣٠من الشضهر
الحالي ،خاصضة أانهم عملوا
بجدية خلل التربصضات
الماضضية رغم التأاخر في
انطلق التحضضيرات لكنهم
سضيقدمون كل ما لديهم
لتحقيق أافضضل نتيجة في
المنافسضة رغم صضعوبة
لول
لن اللقاء ا أ
المهمة أ
سضيكون ضضد مصضر.

حاورته :نبيلة بوقرين
^»الشض - - -عب» :ك- - -ي- - -ف ت- - -رى
ح -ظ -وظ ال-ج-زائ-ر ف-ي ال-دور
لول م- - - -ن ال- - - -م - - -ن - - -افسض - - -ة
ا أ
القارية؟
^^ »ب - -رك- -وسص» :إلمنافسصة
سص- -ت- -ك- -ون صص- -ع -ب -ة خ -اصص -ة أإن -ن -ا
سصنوإجه منتخب إلبلد إلمضصيف
ف -ي أإول ل -ق -اء وإل -ج -م -ي -ع ي-ع-رف
إإ’ثارة إلتي تكون خÓل إلدإربي
إل -ذي ي -ج -م -ع -ن -ا م -ع إل -م -ن -ت-خب
إلمصصري وإلتي يرغب فيها كل
طرف في تحقيق إلفوز.
^ ن- -ف- -ه- -م م -ن ك -لمك أان -ك -م
سض- -ت- -ل- -ع- -ب -ون ت -حت الضض -غ -ط
أاليسص كذلك؟
^^ إلضص - -غ - -ط سص- -ي- -ك- -ون ع- -ل- -ى
إلطرفين وأإعتقد أإن إلمصصريين
ه -م إل-م-ط-ال-ب-ي-ن ب-ت-ح-ق-ي-ق إل-ف-وز
أ’ن -ه -م سص -ي -ل -ع -ب-ون ع-ل-ى أإرضص-ه-م
وأإمام جمهورهم ولهذإ سصنحاول

إلضصغط علينا ولو أإن إلقاعة تتسصع
لـ  30أإلف متفرج  ..إلمهم نحن
نكون مركزين في إلميدإن ونقدم
مسصتوإنا».
وسص -ي -ل -عب إل -م -ن -ت -خب إل -وط -ن -ي
إلبطولة إ’فريقية إلحالية بعدد
م- -ن إلÓ- -ع- -ب -ي -ن إل -ج -دد إل -ذي -ن
سصيشصاركون في إلمنافسصة إلقارية
أ’ول م- -رة ف- -ي مشص -وإره -م ع -ل -ى
مسصتوى إأ’كابر ،وإلشصيء إلمشصجع
أإن إل -مشص -ارك -ات إل -دول-ي-ة ل-ف-ري-ق
إأ’وإسصط سصمح لبوشصكريو تدعيم
إلفريق إأ’ول بÓعبين قد يؤودون
بطولة في إلمسصتوى تمّكن إلفريق
إل-وط-ن-ي إ’ع-ت-م-اد ع-ل-ى تشص-ك-يلة
شص -اب -ة ل -دي -ه -ا م-تسص-ع م-ن إل-وقت
ل -ل -ت -ط -ور وف-رضس وج-وده-ا ع-ل-ى
مسصتوى إلكرة إلصصغيرة في إلقارة
إلسصمرإء.

التجديف داخل
القاتعــــــــــــــــة

إسصتغÓل إلوضصع لصصالحنا للخروج
بنتيجة إيجابية وهذإ تفكير كل
إل Ó-ع -ب-ي-ن ف-ي إل-ف-ري-ق وسص-ن-رك-ز
على إللعب فوق إلبسصاط.
^ وماذا عن باقي المباريات
لول؟
الخاصضة بالدور ا أ
^^ سصنسصير إلمنافسصة لقاء تلو
إآ’خ-ر م-ث-ل-م-ا ج-رت ع-ل-ي-ه إلعادة
م -ن خ Ó-ل ت-وظ-ي-ف إإ’م-ك-ان-ي-ات
إلموجودة في إلفريق أ’ننا شصباب
ون -ري-د إل-ذه-اب ب-ع-ي-دإ وك-ل ذلك
حتى نكون تحت إلضصغط بما أإننا
سصندخل حملة إلدفاع عن لقبنا
وك -ل إل -ف -رق سص-ت-ب-حث ع-ن إل-ف-وز
أإم -ام -ن -ا ول -ه -ذإ ع -ل -ي-ن-ا أإن ن-ك-ون
جاهزين من كل إلجوإنب وفقا
للمعطيات إلموجودة.
^ هل أانتم جاهزون للحفاظ
على اللقب؟
^^ إلمأامورية سصتكون صصعبة أ’ن
إل -ج -م-ي-ع ي-ع-رف أإن-ن-ا دخ-ل-ن-ا ف-ي
أإج -وإء إل -ت -حضص -ي -رإت م-ت-أاخ-ري-ن
ب-ال-م-ق-ارن-ة م-ع م-ن-افسص-ي-نا ولكننا
ع -م-ل-ن-ا ج-اه-دي-ن ع-ل-ى إل-ت-دإرك
فيما بعد خÓل إلمعسصكرإت إلتي
برمجها إلطاقم إلفني وسصاعدنا
في ذلك إلمباريات إلودية إلتي

لعبناها رغم أإنها لم تكن كبيرة إ’
أإنها مهمة من إلناحية إلبدنية،
ولكننا سصنقدم كل ما لدينا من
أإج -ل إل -ذه -اب ب -ع-ي-دإ ب-دإي-ة م-ن
ضص -م -ان إل -ت -أاه-ل ل-ب-ط-ول-ة إل-ع-ال-م
وب-ع-ده-ا إل-ن-ه-ائ-ي ول-م-ا ’ إل-عودة
باللقب إلثاني على إلتوإلي أ’ننا
ح-ق-ق-ن-ا ن-ت-ائ-ج رإئ-ع-ة سصابقا رغم
إل-ظ-روف إلصص-ع-ب-ة إل-ت-ي ع-اشص-تها
كرة إليد إلجزإئرية.
لم -ور ال-ت-ي ط-لب
^ م -ا ه -ي ا أ
م- -ن- -ك- -م ال- -م -درب ال -ت -رك -ي -ز
عليها؟
^^ إل-م-درب ط-لب م-ن-ا إل-ت-رك-يز
على إللعب فوق إلبسصاط وعدم
إلتضصييع إلكرإت عندما تكون في
صص- -ال- -ح- -ن- -ا وإسص -ت -غ Ó-ل أإخ -ط -اء
إل -م-ن-افسص-ي-ن ح-ت-ى ن-ح-ق-ق ن-ت-ائ-ج
إي-ج-اب-ي-ة ب-دإي-ة م-ن إل-ل-ق-اء إأ’ول
إلذي يعد إلفوز به دإفع معنوي
ك- -ب- -ي- -ر ل- -ل- -م- -وإصص- -ل -ة ف -ي ن -فسس
إل -مسص -ت -وى ف-ي ب-ق-يت إل-م-ن-افسص-ة
وأإمور أإخرى سصتكون أإثناء إللعب
من خÓل إسصتغÓل إلخبرة إلتي
إك-تسص-ب-ن-اه-ا سص-اب-ق-ا ل-خلق إلفارق
وإسص -ع -اد إل -ج -م -ه -ور إل -ج -زإئ-ري
بحول إلله.

^ نادي برشضلونة

ميسصي جاهز لمباراة الغد أامام أاتلتيك بيلباو
لرجنتيني ليونيل ميسضي يعاني من
لسضباني أان نجمه ا أ
أاكد نادي برشضلونة ا أ
إاصضابة طفيفة في السضاق اليمنى ،مسضتبعدا احتمالت معاناته من إاصضابة أاكثر
خطورة..
وخرج ميسضي في الشضوط الثاني من مباراة فريقه أامام أاتلتيكو بيلباو ،والتي
لمر الذي تسضبب في إاثارة القلق في
فاز فيها برشضلونة بسضداسضية نظيفة ،ا أ
لن هذا التغيير لم يكن معتادا في
نفوسص جماهير الفريق الكتالوني نظرا أ
لرجنتينية
لسضطورة ا أ
لولية إالى أان خروج ا أ
وقت سضابق .وأاشضارت التقارير ا أ
لطباء سضلمة اللعب..
جاء على سضبيل الحتياط والحذر ،قبل أان يؤوكد ا أ
وقال برشضلونة في بيان له« :الفحوصضات الطبية التي أاجريت أامسص للعب
لول ليونيل ميسضي اسضتبعدت احتمالت معاناته من إاصضابة في أاوتار
الفريق ا أ
لمر إال أان يكون إاصضابة طفيفة».
الركبة اليمنى ول يعدو ا أ
لرجنتيني عن مباراة فريقه أامام
وهكذا ،تم نفي احتمالت غياب اللعب ا أ
لربعاء.
أاتلتيك بيلباو في بطولة كأاسص ملك أاسضبانيا يوم ا أ
لسضباني في بيانه« :التقييم الطبي يفيد جاهزيته لخوضص
وأاضضاف النادي ا أ
المباريات المقبلة».

إاجراء الطبع ـ ـ ـة
الـ  ١١للبطولـ ـ ـة
الوطنية بزرالدة
تحتضضن القاعة المتعددة
الرياضضات بزرالدة يوم ٣٠
جانفي الجاري ،الطبعة الـ11
من البطولة الوطنية
لرجوميتر أاو التجديف
ل أ
داخل القاعة حسضبما علم من
لتحادية الجزائرية
ا إ
للتجديف والكانوي كاياك.
وسضتعرف هذه الطبعة من
البطولة الوطنية المنظمة
من قبل رابطة الجزائر
للتجديف والكانوي كيايك
بالتنسضيق مع التحادية
الجزائرية مشضاركة أازيد من
 1٠٠جدافة وجداف من
لكابر والكهول
لواسضط وا أ
ا أ
ينتمون إالى نوادي من
رابطات وليات الجزائر
وعنابة وبجاية ووهران.
ويتضضمن برنامج المنافسضة
إاجراء سضباقات على مسضافة
لكابر
لواسضط وا أ
 2٠٠٠متر ل أ
ذكور وإاناث في الوزنين
الخفيف والثقيل حيث
سضيخصضصص ثمانية أاجهزة
للمنافسضة واثنين لعملية
التسضخين.
لرجوميتر
وتعتبر سضباقات ا أ
منافسضات تجرى على جهاز
ثابت لمحاكاة التجديف مع
قياسص وتسضجيل الطاقة التى
يبذلها الرياضضي وكذا معدل
دقات القلب أاثناء قيامه
بالنشضاط على الجهاز.
وتسضتخدم لوحة تحكم في
تحديد ومعرفة مسضتوى
الشضدة والمسضافة وقوة
الضضربة ومعدل السضعرات
الحرارية ووحدة خاصضة
لتحديد مسضتوى المقاومة
تتكون من ثمان مسضتويات
مختلفة وكرسضي منزلق
يماثل وضضع الكرسضي داخل
مراكب التجديف في البحر.
كما سضيتمكن الجمهور من
متابعة المنافسضة عبر شضاشضة
كبيرة يتم من خللها
مشضاهدة كل رياضضي وهو
يقطع المسضافة على الجهاز
لرجوميتر.
ا أ

خسضر الداربي العاصضمي ضضد
شضباب بلوزداد تكتيكيا ،وتوجه
له انتقادات منذ إاشضرافه على
العارضضة الفنية لفريق
مولودية الجزائر ،أاكد لنا
مدرب مولودية الجزائر مزيان
إايغيل ،بأان فريقه ضضيع العديد
لهداف ما كلفه الهزيمة
من ا أ
بطريقة سضاذجة ضضد الشضباب،
لولى
موضضحا بأانها الهزيمة ا أ
بعد  8مباريات ،في هذا
الحوار:

@ «الشض- - -عب» :م - -اه - -ي أاسض - -ب - -اب
انهزامكم في الداربي أامام شص.
بلوزداد؟
@@ مزيان إيغيل :لم نكن نسصتحق
إ’نهزإم ،وأإعتقد بأان نقطة إلتعادل
كانت لترضصي إلفريقين في إلنهاية،
ولكن هذه هي كرة إلقدم ،عندما
تضصيع إلكثير من إلفرصس تنهزم في
Óسصف جاء ذلك من هدف
إأ’خير ول أ
سصاذج ،إرتكبنا إلعديد من إأ’خطاء
طوإل إللقاء مثل إلخطأا إلذي تلقينا
ع -ل -ى إث -ره إل -ه -دف وك -ل -ف -ن -ا غ-ال-ي-ا
بخسصارة نقطة على إأ’قل ..وسصنعمل
ع -ل -ى إل -ت -دإرك أإم -ام غ -ل -ي -زإن ف -ي
بولوغين.
@ ف-ري-ق م-ول-ودي-ة ال-ج-زائ-ر ل-م
يعد يلعب بطريقة هجومية؟
@@ إذإ شص -اه -دت -م م -ب -ارإة إلشص -ب -اب
سص -ت -ت-أاك-دون م-ن أإن-ن-ي ل-ع-بت ب-أارب-ع-ة
م -ه -اج -م -ي -ن ف -ي إل -خ -ط إأ’م-ام-ي،
إلمشصكل كان في عدد إلفرصس إلتي
أإتيحت لنا وتم إهدإرها ،وعندما ’
تسصجل تنهزم وهو ما حدث لنا.
@ لكن الفريق يضضم العديد من
لعبي الهجوم؟
@@ أإع -ت -ق -د أإن ه -دإف إل -م-ح-ت-رف
إأ’ول سصجل هدفين لحد إآ’ن في
ل -ق -اء إل -ك -أاسس أإم -ام إت -ح -اد وه -رإن،
وه -دإف إل -م -ح -ت-رف إل-ث-ان-ي سص-ج-ل
سص -ب -اع -ي -ة ،و’ ي-م-ك-ن إل-ح-ديث ع-ن
إلهدإفين في ظل تسصجيلهم لتسصعة
أإه -دإف ،وه -و إل -ع -دد إل -ذي سص-ج-ل-ه
«زعبية» لوحده في مولودية وهرإن،
أإم - - -ا «م- - -ق- - -دإد» ’ ي- - -دخ- - -ل ف- - -ي
م -خ -ط -ط -ات-ي ف-ي إل-ظ-رف إل-رإه-ن

وعليه إلعمل كثيرإ حتى يتم إشصرإكه
وهو يعلم ذلك.
@ ح - -ت - -ى «ع- -واج» و»ق- -ورم- -ي»
و»عبيد» سضجلوا أاربعة أاهداف،
إال أانهم يشضاركون باسضتمرار؟
@@ أإلعب بالÓعبين إلذين وجدتهم
في إلمولودية وليسصت بحوزتي إلعصصا
إلسصحرية حتى أإغير إأ’مور ،مع مرور
إل -م -ب -اري -ات وإل -ج -و’ت سص-ي-ت-حسص-ن
إل -م -ردود إل-ج-م-اع-ي لÓ-ع-ب-ي-ن ف-وق
أإرضص -ي -ة إل -م -ي-دإن ،وسص-ن-ع-م-ل خÓ-ل
إل-ت-دري-ب-ات ع-ل-ى تصص-ح-ي-ح إأ’خ-طاء
وإل -ع -م-ل أإم-ام إل-م-رم-ى ل-ن-ك-ون أإك-ث-ر
نجاعة ،وإ’ختيارإت أإن إلذي أإقوم
ب - -ه - -ا ول - -يسس إل - -ع - -كسس وأإت - -ح- -م- -ل
مسصؤوولياتي كاملة.
@ ل- -م ي- -ن- -ه- -زم ال- -ع -م -ي -د ف -ي 8
م-واج-ه-ات ،ل-ك-ن بالمقابل أاهدر
العديد من النتصضارات؟
@@ منذ قدومي وأإنا أإقرأإ إلجرإئد
إلتي تتحدث عني بأاني مدرب يلعب
إل -دف -اع ك -ث -ي -رإ وي -ح -ب -ذ إل Ó-ع-ب-ي-ن
إلمتقدمين في إلسصن ،وبأاني وقفت
حاجزإ في وجه إلكثير من إلÓعبين،
ما يمكنني أإن أإقوله لك بأانه ليسس
لدي فريق مكتمل وليسس لدي ’عبين
ي-م-ك-ن-ه-م إل-ف-وز ب-ال-ل-ق-اءإت إل-ك-ب-ي-رة
وإل-م-ح-ل-ي-ة ،وك-ب-ر إلمباريات وضصغط

إأ’نصصار يخيفهم ،لدينا أإسصماء وفقط
لكني قلتها لكم أإبحث عن مهاجم
كبير في إلمولودية وإلنتائج تأاتي مع
إ’نسصجام و’ غير ،كما أإني لحد إآ’ن
رإضس عن ما قدمته مع فريقي وعن
إل-ن-ت-ائ-ج إل-م-ح-ق-ق-ة أ’ن-ي أإع-م-ل ب-م-ا
لدي.
لنصض -ار ل -يسض -وا راضض -ي-ن ع-ن
@ا أ
النتائج ،ما قولك؟
@@ دور إل -م -ن -اصص -ر ه -و إل -تشص -ج -ي-ع
ومسص -ان -دة إل -ف -ري -ق ف -ي ك -ل م -ك -ان
وزمان ،كما أإن عليه مسصاندة إلفريق
في إلظروف إلصصعبة وعدم إلتنقل
إل -ى إل-ت-دري-ب-ات م-ن أإج-ل إل-تشص-ويشس
ع -ل -ى إل -ج -م -ي-ع ،ون-ح-ن م-ن ج-ه-ت-ن-ا
سصنعمل إلمسصتحيل من أإجل إلعودة
إل -ى أإج -وإء إ’ن -تصص -ارإت إب-ت-دإء م-ن
إلمبارإة إلقادمة أإمام سصريع غليزإن.
@ ت -ح -ت -ل -ون ال -م-رك-ز ال-خ-امسص
لدارة تصض -ر ع -ل -ى اال -م-راتب
وا إ
لولى؟
الـ ٣ا أ
@@ هو هدف حددناه مع إإ’دإرة
وم -ازإل أإم -ام -ن -ا م -تسص -ع م -ن إل-وقت
للحديث عن ذلك ،مازإلت تنتظرنا
 14مبارإة كاملة وفيها إلعديد من
إل- -م -ق -اب Ó-ت إلصص -ع -ب -ة وإل -م -ث -ي -رة،
وسصنعمل لبلوغ هدفنا إن شصاء إلله.

دورة الجزائر الكبرى للدراجات

انتظار مشصاركة كبيرة في الطبعة السصادسصة
أاعرب ( )٣٣فريقا يمثلون 22
بلدا رسضميا عن رغبتهم في
المشضاركة في دورة الجزائر
الكبرى للدراجات2٠16-
المقررة من  4إالى  28مارسص
المقبل ،حسضب ما علم لدى
المنظمين.
ويوضصح نفسس إلمصصدر قائ»:Óعبر
 33فريقا من  22بلدإ إضصافة إلى
م- -ن -ت -خب وط -ن -ي ع -ن رغ -ب -ت -ه ف -ي
إل - -مشص - -ارك - -ة ف - -ي دورة إل - -ج- -زإئ- -ر
إلكبرى 2016-وهو حدث رياضصي ذو
سصمعة دولية».
وتشصارك إلقارة إأ’وروبية بـ  28ناديا،
وأإم -ري -ك-ا إل-ج-ن-وب-ي-ة ب-ن-ادي-ي-ن ف-ي-م-ا
سصتكون آإسصيا حاضصرة بثÓثة أإندية.
وم -ن ب -ي -ن إل -ب -ل -دإن إل -م-ع-ن-ي-ة سص-ب-ق
لخمسصة عشصر بلدإ أإن شصاركوإ في
دورة إلجزإئر.
وأإضص - - - - -اف ن - - - - -فسس إل- - - - -مصص- - - - -در
ق -ائ»:Ó-سص-ت-ع-ك-ف إل-ل-ج-ن-ة إل-م-ك-ل-ف-ة
ب -ال -ت -ن-ظ-ي-م إل-بشص-ري وإل-م-ادي ع-ل-ى
درإسصة طلبات إلمشصاركة قبل تحديد
إل -ق-ائ-م-ة إل-ن-ه-ائ-ي-ة ل-ل-مشص-ارك-ي-ن ف-ي

إل -نسص -خ -ة إلسص-ادسص-ة ل-دورة إل-ج-زإئ-ر
إلكبرى.»2016-
م - -ن ج- -ه- -ة أإخ- -رى ،خصصصصت أإرب- -ع
مقاعد للبلدإن إإ’فريقية إلحاضصرة
ب-ان-ت-ظ-ام ف-ي م-خ-ت-ل-ف إل-م-ن-افسص-ات
لدورة إلجزإئر إلكبرى.
Óف -ري -ق -ي-ة،
ب -ال -نسص -ب -ة ل -ل -ب -ل -دإن إل  -إ
ب -اإ’ضص-اف-ة إل-ى ت-ونسس إل-ت-ي سص-ت-ك-ون
ح -اضص -رة ب -م-ن-ت-خ-ب-ه-ا إل-وط-ن-ي ،ق-ام
م-ن-ظ-م دورة« 2016-شصمال-جنوب

ت-ن-ظ-ي-م» ب-ت-وج-ي-ه إل-دع-وة ل-ل-تشص-كيلة
إلمحترفة لجنوب إفريقيا «م.تي.ن
كوبيكا».
وت- -خضص- -ع دورة إل -ج -زإئ -ر إل -ك -ب -رى
إلمدرجة في رزنامة إ’تحاد إلدولي
ل -ل -درإج -ات وإف-ري-ك-ا ت-ور ،ل-ق-وإن-ي-ن
إ’ت -ح -ادي -ة إل -ج -زإئ -ري -ة وإ’ت -ح -اد
إل -دول -ي ل -ل -درإج-ات ،وإل-ت-ي يشص-رف
عليها مرإقب إلسصباق ومفتشس ضصد
تناول إلمنشصطات.

سضمير بحة (رائد القبة):

«عـ ـ ـدت إالى النـ ـ ـادي إلنق ـ ـاذه م ـ ـن السصقـ ـوط»
أاكد رئيسص فريق رائد القبة
(بطولة الهواة/مجموعة
الوسضط) ،سضمير بحة ،أان هدفه
هو إانقاذ الفريق من السضقوط،
بعد عودته إالى إادارة شضؤوون
النادي بطلب من أاعضضاء
الجمعية العامة.
وصص -رح ب -ح -ة لـ «’ ي -م -ك -ن -ن -ي إدإرة
ظ -ه -ري ل -ل -ن -ادي ،ل -ق -د ن -اشص -دت -ن -ي
إل-ج-م-ع-ي-ة إل-ع-ام-ة إل-ت-ي إنعقدت يوم
إل -خ -م -يسس ب-ال-ع-ودة إل-ى إدإرة شص-ؤوون
إل -ف -ري -ق ول -م أإت -ردد ف-ي ق-ب-ول ه-ذه
إلمهمة إلصصعبة ،هدفي إلرئيسصي هو
إنقاذ إلنادي لكن هذإ يتطلب تضصامن
جهود كل عشصاق ومحبي إلرإئد».
وبعد مرور إلجولة إلـ ،15إلتي جرت
يوم إلجمعة إلفارط ،يحتل رإئد إلقبة

إل-م-رت-ب-ة إ’خ-ي-رة ف-ي ب-ط-ول-ة إلهوإة
مجموعة إلوسصط برصصيد  12نقطة،
ول -ق -اء ن -اقصس أإم -ام شص-ب-ي-ب-ة ج-ي-ج-ل
وإلمقرر إليوم.
وكانت عÓمات إأ’زمة دإخل بيت
إلرإئد بادية منذ بدإية إلموسصم ،بعد
إلصصرإعات إلدإخلية إلتى نجمت عن
إن -ت -خ -اب ج -م -ال نسص-يب ع-ل-ى رإسس
إلفريق .
وأإضصاف بحة قائ « Óتلك إلجمعية
إلعامة للفريق لم يتم قبولها من قبل
م -دي -ري-ة إلشص-ب-اب وإل-ري-اضص-ة ل-و’ي-ة
إلجزإئر و’ أإزإل إلرئيسس إلشصرعي
ل - -ل - -ن - -ادي ،إن إأ’م - -ور ع - -ادت إل - -ى
شص -رع -ي -ت -ه -ا» مشص-ي-رإ إل-ى أإن أإعضص-اء
إل-ج-م-ع-ي-ة إل-ع-ام-ة سص-ح-ب-وإ إلثقة من
نسصيب.

وفيما يتعلق با’جرإءإت إلتي يعتزم
إتخاذها ’نقاذ إلفريق من إلوضصعية
إلتى يتخبط فيها منذ بدإية إلموسصم
إل -ج -اري ،شص -دد ب -ح -ة ع-ل-ى ضص-رورة
إلتركيز على إلعمل إلنفسصي.
وأإوضص -ح ق-ائ« Ó-ع-ودت-ي إل-ى رئ-اسص-ة
إل -ن -ادي سص-م-حت ب-ت-ح-رر إلÓ-ع-ب-ي-ن
إل -ذي -ن ل -م ي -ج -دوإ م -ن يصص -غ -ي إل-ى
إنشص- -غ -ا’ت -ه -م ،إآ’ن إ’ج -وإء ج -ي -دة
دإخ -ل إل-م-ج-م-وع-ة وه-و م-ا سص-ي-ع-ود
بالفائدة على إلفريق».
وقال «سصاعمل على تسصوية إلوضصعية
إلمالية لÓعبين إلذين لم يتسصلموإ إي
سصنتيم منذ  7أإشصهر».
ومع تسصلمه رئاسصة إلنادي ،جدد بحة
ث -ق -ت -ه ف -ي إل-م-درب إدريسس غ-ي-م-وز
ومسصاعده عميروشس عليلي.
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ألثÓثاء  ١9جانفي  2٠١6م
أŸوأفق لـ  ٠9ربيع ألثا ١437 Êهـ

إاعداد  :عبد الكر . Ëل

هذه ألصشفحة –توي على آأيات قرآأنية كرÁة
وأحاديث نبوية ششريفة ،ألرجاء أ◊فاظ عليها
وحمايتها من ألتدنيسس .وششكرأ

ألعلم مÒأث أألنبياء

أألخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوة ‘ أإلسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓم
لخوة
اŸسسأواة أاول آاثأر ا أ
وأاصسدق شسواهدهأ ،والتخلق
ب-ه-أ وال-ت-دريب ع-ل-ي-ه-أ أاجلى
لخوة
مظأهر “كن معنى ا أ
من النفوسس.

إأن أŸسشاوأة أإلسشÓمية ألناششئة
ع - -ن أألخ - -وة ل- -يسس أŸرأد م- -ن- -ه- -ا
ألتسشاوي ‘ منتجات ألعقول أأو ‘
ألعلوم أأو ‘ مآاثر أألعمال لظهور
أل-ت-ف-اوت ب Úأل-ن-اسس ‘ أل-ق-اب-ل-يات
وألهمم ولكن يرأد منها ما ينششأا عن
م- - -ع- - -ن- - -ى أألخ- - -وة وه- - -و تسش - -اوي
أŸسش- - - -ل - - -م ‘ Úألن - - -تسش - - -اب إأ¤
أ÷ام- -ع- -ة أإلسشÓ- -م -ي -ة ،ك -م -ا ق -ال
أإلمام ألششيخ ألطاهر بن عاششور،
و‘ ألتهيؤو وألصشÓحية لكل فضشيلة
‘ أإلسشÓ- -م إأذأ وج -دت أأسش -ب -اب -ه -ا
وسش -م -حت ب -ه -ا م-وأهب أأصش-ح-اب-ه-ا
وأأيضشا ‘ إأعطاء أ◊قوق أıولة
‘ ألشش - -ري - -ع- -ة ب- -دون ت- -ف- -اوت بÚ
أأصشحاب هذه أ◊قوق فيما ل أأثر
للتفاوت فيه ب Úألناسس .قال تعا¤
‘ سشورة ألنحل« :من عمل صشا◊ا
م - -ن ذك - -ر أأو أأن - -ث - -ى وه- -و م- -ؤوم- -ن
ف-ل-ن-ح-ي-يs-ن-ه ح-ي-اة ط-ي-بة ولنجزيsنهم
أأج- - -ره- - -م ب- - -أاحسش- - -ن م- - -ا ك - -ان - -وأ
يعملون»( ..)97يقرر ألقرآأن ألكرË
بهذه ألقاعدة ألعامة أأن أ÷نسشÚ
ألذكر وأألنثى متسشاويان ‘ قاعدة
ألعمل وأ÷زأء و‘ صشلتهما بالله
تعا ¤و‘ جزأئهما عند ألله ،وأأن
ألعمل ألصشالح لبد له من ألقاعدة
أألصش -ل -ي -ة ي -رت -ك -ز ع -ل-ي-ه-ا ،ق-اع-دة
أإلÁان بالله ““وهو مؤومن““ .فبغÒ
هذه ألقاعدة ل يقوم بناء ،وبغÒ
هذه ألرأبطة ل يتجمع ششتاته إأ‰ا
هو هباء كرماد أششتدت به ألريح ‘
يوم عاصشف .وألعقيدة هي أÙور
أل -ذي تشش -د إأل-ي-ه أÿي-وط ج-م-ي-ع-ا،
وإأل فهي أأنكاث .فالعقيدة هي ألتي
Œعل للعمل ألصشالح باعثا وغاية
فتجعل أ Òÿأأصش Óثابتا يسشتند إأ¤
أأصش- -ل ك -ب ،Òل ع -ارضش -ا م -زع -زع -ا
Áيل مع ألششهوأت وأألهوأء حيث
“ي -ل .وت -ق -رر ه -ذه أآلي-ة أل-ك-رÁة
أأيضشا ،أأن ألعمل ألصشالح مع أإلÁان

جزأؤوه حياة طيبة ‘ هذه أألرضس ل
ي -ه -م أأن ت -ك-ون ن-اع-م-ة رغ-دة ث-ري-ة
باŸال ،فقد تكون به ،وقد ل يكون
معها .و‘ أ◊ياة أأششياء كثÒة غÒ
أŸال ألكث Òتطيب بها أ◊ياة ‘
حدود ألكفاية :فيها ألتصشال بالله
وألثقة به وألطمئنان إأ ¤رعايته
وسشÎه ورضش- -اه .وف- -ي- -ه- -ا ألصش- -ح- -ة
وأل -ه -دوء وأل-رضش-ا وألÈك-ة ،وسش-ك-ن
أل -ب -ي -وت وم -ودأت أل-ق-ل-وب .وف-ي-ه-ا
أل -ف -رح ب -ال -ع-م-ل ألصش-ال-ح وآأث-اره ‘
ألضش- -م Òوآأث- -اره ‘ أ◊ي -اة ،ول -يسس
أŸال إأل عنصشرأ وأحدأ يكفي منه
ألقليل ،ح Úيتصشل ألقلب Ãا هو
أأعظم وأأزكى وأأبقى عند ألله.
إأن هذه أ◊ياة ألطيبة ‘ ألدنيا
ل ت- -ن- -قصس م- -ن أألج- -ر أ◊سش -ن ‘
أآلخرة ،وأأن هذأ أألجر يكون على
أأحسشن ما عمل أŸؤومنون ألعاملون
‘ ألدنيا ويتضشمن هذأ Œاوز ألله
لهم عن ألسشيئات فما أأكرمه من
جزأء ..وما أأعظمه من حليم.
إأن أŸسش - -اوأة ه - -ي أأيضش- -ا أأصش- -ل
عظيم من أأصشول نظام ألجتماع
أإلسشÓمي وهي من أأجل ذلك ذأت
طرف :Úطرف تظهر فيه Ãظهر
أأدب إأسشÓ- -م- -ي ت- -اب- -ع ل- -ل- -ع- -ق- -ي -دة
أإلسشÓمية يجب تخلق أŸسشلم Úبه
وه - -ذأ ألع - -ت - -ب- -ار ت- -ق- -ديسس ل- -ه- -ا
وترويضس ديني للمسشلم Úبأان يكون

غاب ألنبي صشلى ألله عليه وسشلم عن ثوبان
خادمه ،وكان ششديد أ◊ب له قليل ألصش Èعنه،
وح Úأأتاه رآأه قد تغيّر لونه ونحل جسشمهُ ،يعرف
‘ وجهه أ◊زن ،فقال له““ :يا ثوبان ،ما غيّر
لونك؟ ““ فقال :يا رسشول ألله ما بي ضشر ول
وج- - - -ع ،غ Òأأ Êإأذأ  ⁄أأرك أشش- - - -ت- - - -قت إأل - - -يك
وأسش -ت -وحششت وحشش-ة شش-دي-دة ح-ت-ى أأل-ق-اك ،ث-م
ذكرت أآلخرة ،وأأخاف أأن ل أأرأك هناك ،ألÊ
عرفت أأنك ُترفع مع ألنبي ،Úوأأ Êإأذأ دخلت
ت ‘ منزلة هي أأدنى من منزلتك ،وإأن
أ÷نة كن ُ
 Úل أأرأك أأبدأ ً .فأانزل ألله
ح
ك
ل
ذ
ف
 ⁄أأدخل
ٌ
ت -ع-اَ« :¤وَم-ن ُيِ-طِ -ع ألّ-لَ-ه َوألs-رسُش-وَل َف-أاُْوَلِ-ئَ -ك َمَ-ع

ك ـ ـÓم مـن نـ ـ ـور
هكذأ علمتني أ◊ياة
^ تعلمت أأن ألبتسشامة ل
ت -ك -ل -ف شش-ي-ئً-ا ،ول-ك-ن-ه-ا ت-ع-ن-ي
ألكث.Ò
^ تعلمت أأنه يجب على
أإلنسش -ان أأن ي -ح -ل-م ب-ال-ن-ج-وم،
ولكن ‘ ألوقت نفسشه يجب أأل
ينسشى رجليه على أألرضس.

ذلك خلقا لهم حتى ينسشاقوأ إأليها
أنسش-ي-اق-ا أخ-ت-ي-اري-ا جمي ،Óوطرف
تظهر فيه Ãظهر أأصشل تششريعي
يجري على أŸسشلم Úلزوم أŸصشÒ
إأل - - -ي - - -ه وإأ ¤ف - - -روع - - -ه ‘ أأن - - -وأع
أŸع -ام Ó-ت وه -ي ب -ه -ذأ ألع -ت-ب-ار
أأصش -ل م -ن أأصش -ول أل -تشش -ري-ع رأع-ت-ه
ألشش- -ري- -ع- -ة وي- -رأع- -ي -ه ولة أألم -ور
ويحمل ألناسس عليه.
لول أŸسش -اوأة
أأم- -ا أل- -ط- -رف أ أ
أل -ت -ي ت -ظ -ه -ر ف -ي -ه Ãظ -ه-ر أأدب
لسشÓمية،
إأسشÓمي تابع للعقيدة أ إ
لخوة ألتي هي
فهي فيه فرع أ أ
ف - - -رع أل- - -دخ- - -ول ‘ أ÷ام- - -ع- - -ة
لسش Ó-م -ي -ة وق -د أأث-ب-ت-ه-ا أل-ق-رآأن
أ إ
فقال ‘ سشورة ألسشجدة« :أأفمن
ك-ان م-ؤوم-ن-ا ك-م-ن ك-ان ف-اسش-قا(أأي
مشش-رك-ا) ليسشتوون»( ،)١8ف-ع-لمنا
أأن أŸؤوم - -ن Úمسش - -ت - -وون ‘ ذلك
أŸقدأر ..وقال جل ذكره ‘ مثل
أŸؤوم -ن وأل -ك -اف -ر« :وم-ا يسش-ت-وي
لعمى وألبصش Òول ألظلمات ول
أ أ
ألنور ول ألظل ول أ◊رور وما
لم- -وأت»
لح- -ي- -اء ول أ أ
يسش- -ت- -وى أ أ
(فاطر )22–١9 /لن يسشتوى عند
لÁان وألكفر وأ Òÿوألششر
ألله أ إ
وألهدى وألضشÓل ،كما ل يسشتوى
أل-ع-م-ى وأل-بصش-ر وأل-ظ-ل-م-ة وأل-نور
وألظل وأ◊رور وأ◊ياة وأŸوت
وه- -ي ﬂت- -ل- -ف- -ة أل- -ط- -ب- -ائ -ع م -ن

‘ رحاب أ◊بّ ألنبويّ

َ Úوأل uصشuديِقَÚ
أsلذِيَن َأأْنَعَم ألّلُه َعَلْيِهم مَuن ألنِsبuي َ
ِ
ِ
َوألشtش َ-ه َ-دأء َوأل sصش-اِلِ-حَ Úَ-وَحُ -سشَ-ن أأوُ َل-ئَ -ك َرف-يً-ق-ا»
أآلية 69 :سشورة ألنسشاء.
وأأُسشند عن مسشروق قال :قال أأصشحاب رسشول
ألله صشلى ألله عليه وسشلم :ما ينبغي لنا أأن
ن -ف -ارقك ‘ أل -دن -ي -ا ،ف-إانك إأن ف-ارق-ت-ن-ا ُرف-عت
فوقنا .فأانزل ألله هذه أآلية ..أأي ‘ دأر وأحدة
ون -ع-ي-م وأح-د ،يسش-ت-م-ت-ع-ون ب-رؤوي-ت-ه-م وأ◊ضش-ور
م-ع-ه-م ،ل أأن-ه-م يسش-اوون-ه-م ‘ أل-درج-ة ،ف-إان-ه-م
يتفاوتون .يتزأورون لÓتباع ‘ ألدنيا وألقتدأء.
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الّلهم إا Êأاسستغفرك من كل
ذنب خ -ط -وت إال-ي-ه ب-رج-ل-ي أاو
م -ددت إال -ي -ه ي -دي أاو ت -أم-ل-ت-ه
ببصسري أاو أاصسغيت إاليه بأذÊ
أاو ن -ط -ق ب-ه لسس-أ Êالّ-ل-ه-م إاÊ
أاسس- -ت- -غ- -ف- -رك م -ن ك -ل سس -ي -ئ -ة
ارت -ك -ب -ت -ه-أ ‘ وضس-ح ال-ن-ه-أر أاو
سسواد الليل

هأم جدا

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

لسشاسس.
أ أ
ثم بينت ألسشنة أŸطهرة تلك
أŸسشاوأة بقوله رسشول صشلى ألله
عليه وسشلم ‘ ألصشحاح““ :ل يؤومن
لخيه ما يحب
أأحدكم حتى يحبّ أ
لنفسشه““ ...أأي حتى يصش Òششعور
ب- -اŸسش -اوأة خ -ل -ق -ا ل -ه ،إأذ أŸرأد
لÁان
لÁان نفي خلق أ إ
بنفي أ إ
لن أŸسش-اوأة
وك -م -ال-ه ورسش-وخ-ه ،أ
ل -يسشت م -ن أأصش -ل أل -ع -ق-ي-دة أل-ت-ي
ي -ك -ون ب -ه -ا أل -دخ -ول ‘ ج-م-اع-ة
أŸسش-ل-م Úول-ك-ن-ه-ا ف-رع ف-رعها..
لجل ذلك وبّخ رسشول ألله صشلى
و أ
ألله عليه وسشلم ألصشحابي أ÷ليل
أأبا ذر رضشي ألله عنه إأذ بدرت
منه بادرة تؤوذن بإالغاء أŸسشاوأة
فيما أعتÈت فيه أŸسشاوأة ..فقد
روي ‘ صشحيح ألبخاري أأن أأبا ذر
رضشي أل--ل-ه ع-ن-ه ق-ال““ :سش-اب-بت
ع-ب-دأ ف-عّ-ي-رت-ه ب-أام-ه ف-ذكر ذلك
ل--رسش--ول أل--ل--ه صش--ل-ى أل-ل-ه ع-ل-ي-ه
وسش--ل--م ف--ق--ال ‹ أأعÒت-ه ب-أام-ه.
ق--لت ن--ع--م .ق--ال ع--ل--ي-ه ألصشÓ-ة
وألسشÓ-------م““ :إأنك أم------رؤو ف------يك
أ÷اهلية““ .فجعل عليه ألصشÓة
وألسشÓم –قÒه للعبد وأŸؤومن
م--ن ج--ه--ة أل--ع--ب--ودي-ة ب-ق-ي-ة م-ن
أأخÓق أأهل أ÷اهلية وإأذ ما كان
من ششيم هذأ ألصشحابي أ÷ليل
أأن يعامل Ãثل تلك أŸعاملة.

وكtل مَن ‘ أآلخرة ُرزق ألرضشا بحاله ،وذهب
ع -ن -ه أع -ت -ق -اد أأن -ه م -فضش -ول .ق-ال أل-ل-ه ت-ع-ا:¤
«ونزعنا ما ‘ صشدورهم من غل ،إأخوأنًا على
سشرر متقابل »Úأآلية 47 :سشورة أ◊جر .وقالت
طائفة :إأ‰ا نزلت هذه أآلية Ÿا قال عبد ألله
بن زيد بن عبد ربه أألنصشاري – ألذي أأُري
أألذأن – يا رسشول ألله ،إأذأ مت sومتنا كنتَ ‘
عّلي Úل نرأك ،ول ‚تمع بك .وذكر حزنه على
ذلك ..وذكر مكي عن عبد ألله هذأ أأنه Ÿا مات
ألنبي صشلى ألله عليه وسشلم قال :أللهم أعمني
ف Óأأرى ششيئًا بعده ،فعمي مكانه.

عن القرطبي رحمه الله.
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قال رسشول ألله – صشلى ألله عليه وسشلم ““أأنكم لن تسشعوأ
ألناسس بأاموألكم فليسشعهم منكم بسشط ألوجه وحسشن أÿلق““
روأه مسشلم وقال – صشلى ألله عليه وسشلم““ :ل –قرن من
أŸعروف ششيئاً ولو أأن تلقى أأخاك بوجه طليق““ روأه أ◊اكم
وألبيهقي ‘ ششعب أإلÁان.
وعن جرير بن عبد ألله رضشى ألله عنه قال““ :ما حجبني
ألنبي صشلى ألله عليه وسشلم ،ول رآأ Êإأل تب ّسشم ‘ وجهي““ روأه
ألبخاري.
ويقول أألسشتاذ ﬁمد قطب““ :ل يكفي أŸال وحده لتأاليف
ألقلوب ول تكفي ألتنظيمات ألقتصشادية وأألوضشاع أŸادية،
لبد أأن يششملها ويغلفها ذلك ألروح ألششفيف ،أŸسشتمد من روح
ألله ،أأل وهو أ◊ب ،أ◊ب ألذي يطلق ألبسشمة من ألقلوب
فينششرح لها ألصشدر وتنفرج ألقسشمات فيلقي أإلنسشان أأخاه
بوجه طليق ..ألعلم يحرسس صشاحبه ،وصشاحب أŸال يحرسس
ماله..
ـ ألعلم يزدأد بالبذل وألعطاء ،وأŸال تذهبه ألنفقات ـ عدأ
ألصشدقة ـ..
ـ ألعلم يرأفق صشاحبه حتى ‘ قÈه ،وأŸال يفارقه بعد
موته ،إأل ما كان من صشدقة جارية..
ـ أŸال يحصشل لل Èوألفاجر ،وأŸسشلم وألكافر ،أأما ألعلم
ألنافع ف Óيحصشل إأل للمؤومن..
ـ ألعاِلم يحتاج إأليه أŸلوك ومن دونهم ،وصشاحب أŸال
يحتاج إأليه أأهل ألعدم وألفاقة وأ◊اجة..
ـ أŸال يعuبد صشاحبه للدنيا ،وألعلم يدعوه لعبادة ربه..
ـ ألعاَ ⁄قْدُره وقيمته ‘ ذأته ،أأما ألغني فقيمته ‘ ماله..
ـ ألغني يدعو ألناسس Ãاله إأ ¤ألدنيا ،وألعا ⁄يدعو ألناسس
بعلمه إأ ¤أآلخرة.

من كان يؤومن بالله

عن أأبي هريرة ـ رضشي ألله عنه ـ قال :قال رسشول ألله صشلى ألله
عليه وسشلم« :من كان يؤومن بالله وأليوم ألآخر ،فليقل خÒأ ً أأو
ليصشمت» .وعن أأنسس :أأن لقمان قال« :إأن من أ◊كم ألصشمت .وقليل
فاعله» .وقال مالك بن أأنسس« :كل ششيء ينتفع بفضشله ـ أأي زيادته ـ أإل
ألكÓم .فإان فضشله يضشر» .وقال أأبو ألدردأء« :ل خ ‘ Òأ◊ياة أإل
ألحد رجل :Úمنصشت وأع أأو متكلم عا.»⁄

حديث نبوي
عن أأبي هريرة رضشي ألله عنه قال :قال رسشول ألله صشلى ألله عليه
وسشلم( :ما نقصشت صشدقة من مال ،وما زأد ألله عبًدأ بعفٍو إأل عvزأ،
وما توأضشع أأحد لله إأل رفعه ألله““ (روأه مسشلم)...

من أسسماء ألرسسول وصسفاته

ﬁم- -د ،أأح- -م- -د ،أŸت- -وك- -ل ،أ◊اشش- -ر ،أŸاح- -ي ،أل -ع -اقب،
أŸقّفي ،نبي ألتوبة ،نبي أŸلحمة ،ألفا— ،أألم ،Úألبشش،Ò
ألنذير ،ألسشرأج أŸن ،Òسشيد ولد آأدم ،ألضشحوك وألقتّال .وهو
ألقاسشم ،وعبد ألله ،وصشاحب لوأء أ◊مد ،وصشاحب أŸقام
أÙمود ،وغ Òذلك من أألسشماء وألصشفات.
وعن جب Òبن مطعم قال :سشّمي لنا رسشول ألله صشلى ألله عليه
وسشلم نفسشه أأسشماء فقال““ :أأنا ﬁمد وأأنا أأحمد ،وأأنا أŸاحي
ألذي Áحو ألله بي ألكفر ،وأأنا أ◊اششر ألذي ُيحشَشُر ألناسس
على قدمي ،وأأنا ألعاقب ألذي ليسس بعده نبي““ روأه ألبخاري
( )3268ومسشلم (.)4343

Ÿاذأ نهى ألنبي عن “ني أŸوت؟
نهى ألنبي ـ صشلى ألله عليه وسشلم ـ عن “ني أŸوت ،ففي
صشحيح ألبخاري وغÒه أأن رسشول ألله ـ صشلى ألله عليه وسشلم ـ
قال « :ل يتمنى أأحدكم أŸوت؛ إأما ﬁسشنا فلعله يزدأد ،وإأما
مسشيئا فلعله يسشتعتب» .أأي يسشÎضشي ألله بالتوبة .وقال ـ صشلى
ألله عليه وسشلم ـ« :ل يتمن Úأأحدكم أŸوت لضشر أأصشابه ،فاإن
كان ل بد فاع Óفليقل :ألّلهم أأحيني ما كانت أ◊ياة خÒأ ‹،
وتوفني إأذأ كانت ألوفاة خÒأ ‹» .فهذأ ‡ا يدعى به بششاأن
أŸوت .وأأم -ا دع -اء حسش -ن أÿا“ة ف -ه -و م -ا أأخ -رج -ه أأح -م -د
وألبخاري ‘ تاريخه عن بسشر بن أأرطاة قال :كان رسشول ألله ـ
صشلى ألله عليه وسشلم ـ يدعو «أللّهم أأحسشن عاقبتنا ‘ أألمور
كلها ،وأأجرنا من خزي ألدنيا وعذأب ألآخرة» .وأأخرج أأحمد
وألبخاري ‘ أألدب وألنسشائي وأ◊اكم وصشححه عن رفاعة بن
رأفع ألزرقي عن ألنبي ـ صشلى ألله عليه وسشلم ـ وفيه« :ألّلهم
ت-وف-ن-ا مسش-ل-م ،Úوأأح-ي-ن-ا مسش-ل-م ،Úوأأ◊ق-ن-ا ب-الصشا◊ ،ÚغÒ
خزأيا ول مفتون.»Ú
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ألثÓثاء  ١٩جانفي  ٢٠١٦م
أŸوأفق لـ  ٠٩ربيع ألثا ١٤٣٧ Êهـ

متاهـــــة
األرقــــام
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ÒÁن
غÒ

جد
أرشسد
يسسكن ـ م ـ

ثروة

أمسسح
ـمـ

رجل
قعد

لعبــــة الحـــروف
هذه ا’شسارة –توي
على دوائر مرقمة من  ١إا¤
 ،٨و‘ نفسس الوقت على
ن
حروف ﬂتلفة ،بحيث أا ّ
رمز ا’شسارة يتكون من
›موعة أارقام ،ترجمها
إا ¤حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصسل على اسسم
رئيسس شسباب قسسنطينة.

نرقد

سساخن

نصسف مبدر

وطن

حÈ
ثروة

للتخيÒ
مدينة مغربية

لقب عثماÊ

عتب
للتعريف
ضسروري
للطعام
أخفق

دردشسة
لسسهم
اأ

’عب جزأئري
Îﬁف بتونسس

إللغز:

بيونة

يوأكب

كلمة السسر

صصحيفة رياضصية إإسصبانية
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اخت Èمعلوماتك:

عبد الله مناعي

لعبة ا◊روف

إأله

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

’ءم’ ،ح’ ،حظ’ ،زم’ ،زق’ ،سسن’ ،صسق’ ،عب،
’غز’ ،مسس’ ،ك’ ،قى’ ،شسى’ ،كم’،طف’ ،عن،
’’ ،ين،
’ أ
لبث ،لبخ’ ،وم’ ،هسس ،لؤوم’ ،ق ،أ
لبى،لبد ،لبسس ،لبط ،لبق ،ل ،Íلثم÷ ،ب ،لثغ ،لبيك،
’سسيما ،لدغ ،لدى◊ ،نÿ ،صس ،لدن ،لدم◊ ،م ،لذ.
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أ  -بريطانيا؟
ب  -أŸكسسيك؟
ج  -فرنسسا؟
د  -بلجيكا؟
الحل  /كلمات متقاطعة

❊ أافقيا
سسليم مبودي ،يا ،دليل ،لوبومباشسي ،يلد ،مح،
مل ،أمل ،ما ،أ ،⁄سسويسسرأ ،Õ ،حب ،م ـ م،
ﬁرم ،أصسرخ ،بل ،وليد صسادي ،كيبك،‹ ،
يل ،رد ،يد ،جلد.
❊ عموديا
سسالوم أبو بكر ،ملل ،لبد ،يلبي ،علو– ،كيم،
دم -ي -م ،ب -رد ،ب -اب ،’ ،م -ا‹ ،أح -م-ر ،صس-ي-د،
شسدد ،أسس ،صسد ،ياي ،يرمي ،حموم خليل،
ألتماسس ،ألود.
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مهاجم
منتخب
أÿضسر

١

الكلمــات السسريــة
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دردشسة ا◊روف

سسن

مقابل
حرسس

 ٢ـ  ٣ــ  ٤ـ

إالح ـ ـ ـ ــل

الكلمات السسهمية

شسهر ميÓدي

للنفي

أرشسد
رأحة متفرقة

سسر باŒاه ا أ
’سسهم
مبتدئا با◊رف أالف (أا)
حتى تصسل إا ¤حرف
الدال (د) لتجد الكلمة
اŸفقودة.

’عب وسسط
منتخب
أÿضسر

فدية ـ م ـ

أجيب ـ م ـ

سسور
صسوت
أ’نفجار

٥٩١

رقــــــــــم

سسقي
جمع رأفد

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل ا¤
الدائرة السسوداء
’خرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٧٨٩نقطة،
وأا’ “ر ‘ رقم واحد
إا’ مرة واحدة.

كلمة
السسر:

 info@ech-chaab..comألعدد
١٦٩٣٢ www.ech-chaab.com

الكلمــــات السسهميـــة
حارسس
منتخب
أÿضسر
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الحل متاهة ا أ
’رقام

٨٢ + ٩٠ + ٨٣ + ٨٤ + ٨٥ + ٩١ + ٩٦ + ٩٩
٧٩١ = ٨١ +
الحل  /تسسل وتثقف

إ÷مل هو إ◊يوإن إلوحيد
إلذي Áلك أإربعة أإرجل و’
يقدر على إل ّسصباحة

أافقيا

عموديا

 ١و )٢مدرب سسابق لوفاق سسطيف،حارسس  )١مدينة إأيطالية ،للنوم
 )٢ملكنا ـ م ـ متشسابهان ،ألقارة ألصسفرأء ـ م ـ
منتخب تنزأنيا
 )٣سسأام ـ م ـ للندأء ،عÈ
 )٣من أخطاء كرة ألقدم ،بحر
 )٤من ألكحول ،أرشسد ـ م ـ ثلثا بريد
 )٤ثلثا عود ،مصسنع ـ م ـ هرع
 )٥عاصسمة إأفريقية ،بسسط ،وألد ـ م ـ
 )٥حرف جر ،إأحسسان
 )٦وعلي متفرقة ،أ’سسم أأ’ول لÓعب ‘  )٦ظل ،فدية ـ م ـ جوهر
أ–اد أ◊رأشس
 )٧بحر ،جمع دمعة ،نام
 )٧فاه ،يدرك
 )٨دولة عربية ـ م ـ برهان حرف موسسيقي
 )٨ثلثا حسساة ،جوأب ،أشستغل ـ م ـ
 )٩أفرح ،عÈ
 )٩سسقي ،شستم ،ثلثا مدرسسة
 )١٠للنصسب ،مرضس ألتنفسس ،حارسس
Á )١٠شسي ،رقد ،للتخيÒ
 )١١رئيسس ÷نة ألتحكيم لرأبطة باتنة ـ م ـ  )١١بلدية بو’ية أ÷زأئر.

É«≤jôaGE

Afrique

الثÓثاء  1٩جانفي  ٢٠16م
الموافق لـ  ٠٩ربيع الثاني 1٤٣٧هـ

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

العدد

16٩٣٢
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^ إعدإد  :حمزة ﬁصصول

نـــــــــائب رئــــــــيسس أ–ــــــــــاد ششبــــــــــاب مـــــــــــا‹ لـ «ألششعب»:

ن ـ ـ ـدعم اتفـ ـ ـ ـاق السسلـ ـ ـ ـ ـم
واŸصسا◊ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ونري ـ ـ ـ ـ ـ ـد
اŸشساركـة ‘ تنفيذ بنوده

صسرامة ‘ مواجهة
اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب

أ÷زأئـــر تبــــذل ›هــــودأ أسشتثنائيــــا Ÿسشاعــــدة مــــــا‹
أك -دت أل -ت -ج-م-ع-ات ألشش-ب-اب-ي-ة ‘ م-ا‹ ،دع-م-ه-ا ’ت-ف-اق
ألسشلم وأŸصشا◊ة ألوطنية ،أŸنبثق عن مسشار أ÷زأئر
وطالبت بإاششرأكها ‘ ÷نة تنفيذ بنود أ’تفاق بصشفة
مرأقب يعبّر عن أنششغا’ت فئة هامة من ألششعب أŸا‹.
وششددت على ألتضشامن وتوحيد أ÷هود خدمة Ÿصشلحة
ألبÓد.

حمزة ﬁصصول
ي -خ -ط -ئ م -ن ي -ع-ت-ق-د ،اأن ال-ح-ك-وم-ة ال-م-ال-ي-ة
والحركات السصياسصية والمسصلحة لشصمال مالي،
ه -م -ا ال-ط-رف-ان الأسص-اسص-ي-ان ف-ي الأزم-ة وف-ي
مسص -ار تسص -وي -ت -ه -ا ح -ال -ي -ا ،ف -وراء ك-ل م-ن-ه-م-ا
فعاليات من المجتمع المدني تمثل الشصعب
المالي بكافة مكوناته.
واإل - -ى ج - -انب دور ال - -نسص - -اء ورج - -ال ال- -دي- -ن
واأصصحاب الموؤسصسصات ،يبرز دور فئة الشصباب.
هذه الأخيرة انتظمت في تكتل اسصمه «اتحاد
الشص- -ب- -اب ال- -م -ال -ي» ،ال -ذي شص -ارك ف -ي اأول -ى
جولت الحوار التي احتضصنتها الجزائر.
ي -وؤك -د ن -ائب رئ -يسس ه -ذه ال -ه -ي-ئ-ة الشص-ب-اب-ي-ة،
سص -ل -ي -م -ان سص -ات -ي-غ-ي سص-ي-دي-ب-ي ،ف-ي ح-ديث لـ
«الشص -عب» ،ع -ل -ى اسص-ت-قÓ-ل-ي-ة نشص-اط الشص-ب-اب
ب -ال -ق -ول« :ج -ئ -ن -ا ل -ل-ج-زائ-ر وت-ك-ل-م-ن-ا بصص-ف-ة
مسص -ت-ق-ل-ة ،ورفضص-ن-ا اأن ن-عّ-ب-ر ع-ن انشص-غ-الت-ن-ا
تحت جناح الحكومة اأو جناح الحركات».
وع -اد سص -ي -دي -ب -ي اإل -ى دور الشص -ب -اب ف-ي ق-لب

الأزمة ،حينما سصيطرت الجماعات الإرهابية
على مدن غاو ،تمبكتو وكيدال ،مفيدا «في
ال -ح -رب م -ع ال-ج-م-اع-ات الإره-اب-ي-ة ،ن-ظ-م-ن-ا
حمÓت واسصعة للتبرع بالدم وجمع الأموال،
لدعم القوات المسصلحة المالي».
واأضصاف« :جمعنا مئات الأكياسس من الدم،
وحصصل كل جندي جريح مهما كان انتماوؤه
ال -ع -رق -ي ،ع -ل -ى دم شص-ب-اب ال-ط-وارق ،ال-ع-رب
والبامبارا ،وواصصل الدفاع عن الوطن» ،وتابع:
«اسصتطعنا اأيضصا اأن نجمع  1٠٠مليون فرنك
غ-رب اإف-ري-ق-ي ،وسص-ل-م-ن-اه-ا للقوات المسصلحة
من اأجل اقتناء العتاد الحربي الÓزم».
واأفاد سصيديبي ،باأن الشصباب المالي تجند اإبان
الأزمة الأخيرة ،بشصكل متكامل ولم تكن هناك
اأية فوارق عرقية اأو دينية« ،حيث كان هّمنا
الوحيد اسصتعادة السصيطرة على كل شصبر من
البÓد وطرد الجماعات الإرهابية».
ولدى تطرقه لدور المجلسس الأعلى للشصباب
المالي في مفاوضصات السصÓم التي اأشصرفت
عليها الجزائر ،قال« :موقفنا كان واضصحا،
نحن مع السصلم والسصتقرار ونرفضس العنف

ب- -ك- -اف- -ة اأشص- -ك -ال -ه ،ن -ري -د الأم -ن وال -ت -ن -م -ي -ة
القتصصادية والجتماعية».
وراأى المتحدث ،اأن عمق الأزمة يكمن في
ال-ت-وزي-ع غ-ي-ر ال-ع-ادل ل-ل-ث-روة وع-دم اسص-ت-ف-ادة
م -ن -اط -ق الشص -م -ال م -ن ال -ب -رام -ج ال -ت -ن -م-وي-ة،
موضصحا« :اأنا من جنوب البÓد ومقتنع اأن
السص-بب ال-ح-ق-ي-ق-ي لÓ-أزم-ة ه-و ع-دم اسص-ت-فادة
سص -ك -ان الشص -م -ال م -ن مشص -اري -ع ضص -روري-ة ف-ي
الصصحة ،التعليم الشصغل ،وبالتالي نحن اأمام
مشصكل حكامة وسصوء تسصيير بالدرجة الأولى».
في سصياق اآخر ،اعتبر سصيديبي ،اأن ما وصصلت
اإل -ي -ه م -ال -ي ال-ي-وم ،ب-ع-د ت-وق-ي-ع ات-ف-اق السص-ل-م
وال- -مصص- -ال- -ح- -ة ،ت- -ح -ق -ق ب -فضص -ل ال -م -ج -ه -ود
السصتثنائي الذي بذلته الجزائر ،قائ« :Óلقد
مكثت بالجزائر  1٠اأيام خÓل المفاوضصات،
وراأيت اإصصرار الجزائر على بلوغ التفاق كان
ً
اأك -ث-ر م-ن اإصص-رار ب-عضس ال-م-ال-ي-ي-ن اأن-فسص-ه-م».
ليضصيف« :نحمد الله اأننا نتقاسصم الحدود مع
بلد مثل الجزائر».
وبشصاأن اللجنة الدولية لدعم ومتابعة التفاق،
عبر سصليمان سصيديبي ،عن امتعاضس الشصباب

من تغييبهم ،وقال« :طالبنا الحضصور كمراقب،
لأن الت- -ف- -اق ي- -هّ- -م الشص- -عب ب -الأسص -اسس وم -ن
الضصروري اأن يحضصر ممثلوه كي يكونوا على
اطÓع بما يجري».
واأضصاف« ،اأبلغنا الوسصاطة الدولية اأن التفاق
يسص -ي -ر ن -ح -و ال -ت -ن -ف -ي -ذ ع -ل -ى الأرضس ون -ح-ن
موجودون في الميدان ونسصتطيع اأن نفيدها
ب -م Ó-ح -ظ -ات» ،م -وضص -ح -ا «ل-يسصت ال-ح-رك-ات
السصياسصية من تحمل السصÓح في مالي ،هناك
شصباب في مدن تمبكتو وغاو لديهم اأسصلحة
ل -ل -دف -اع ع -ن اأن -فسص -ه -م ضص -د ال -م -ت -ط -رف -ي-ن،
وع -دده -م ك -ب -ي -ر وم -ن ال-م-ه-م اأخ-ذه-م ب-ع-ي-ن
العتبار».
وتابع سصيديبي« ،نعلم اأن عددا معتبرا من
الشصباب انخرطوا ضصمن الجماعات الإرهابية
واآخ -رون انضص ّ-م -وا اإل-ى ال-ح-رك-ات ال-مسص-ل-ح-ة،
ونسص -ت -ط -ي -ع ك-ات-ح-اد شص-ب-اب-ي ،اأن نسص-اه-م ف-ي
اإقناعهم بترك العمل المسصلح والنخراط في
مسص -اع -ي السص -ل -م ون -ح -دد اأم -اك -ن ت -واج-ده-م
وط -ب -ي -ع -ة ع -م -ل -ه-م» .ل- -ذلك ،ي- -ع- -ت- -ب- -ر ذات
المتحدث اأن دور الشصباب محوري وهام جدا
في هذا الظرف الحسصاسس.
وبشص-اأن ال-وت-ي-رة ال-ب-ط-ي-ئ-ة ال-ت-ي ت-ط-ب-ع ت-ن-ف-يذ
التفاق ،اأرجع سصليمان سصيديبي ،غياب الثقة
بين اأطراف التسصوية سصببا رئيسصا ،اإضصافة اإلى
عدم انتظام الحركات المسصلحة بشصاأن ممثليها
ف-ي م-خ-ت-ل-ف ال-ل-ج-ان ال-ت-ي تضص-م-نها التفاق،
ف-ال-ج-م-ي-ع ي-ري-دون ال-مشص-ارك-ة وه-و اأم-ر غ-ي-ر
ممكن ،بحسصبه.
في السصياق ،اأكد سصليمان سصاتيغي سصيديبي ،اأن
الشصباب المالي يدعم بشصكل كامل اتفاق السصلم
والمصصالحة المنبثق عن مسصار الجزائر ،وقال:
«ن -ح-ن ن-دع-م الت-ف-اق ون-ظ-م-ن-ا ع-دة ورشص-ات
للتوعية والتعريف بما جاء به ،ولم نسصتطع
دخول مدينة كيدال فقط ،لأنها ل تتوافر
على القدر الكافي من الأمن ولكن شصبابها مع
التفاق» .مشصيرا اإلى اأنه تضصمن  8٠من المائة
من مطالبهم التي طرحوها في المفاوضصات.

منظمــــــة ألصشحـــــة ألعاŸيـــــة تعلـــــن ألقضشـــــاء عـــــــــلى «إأيبو’»

رصسد إامكانات مادية إاضسافية للوقاية من الوباء
زفت م-ن-ظ-م-ة الصص-ح-ة ال-ع-ال-م-ي-ة،
ن -ه-اي-ة الأسص-ب-وع ال-م-نصص-رم ،خ-ب-را
سصارا مفاده ،القضصاء الكلي على
ف -ي -روسس اإي -ب -ول ،ب-م-ن-ط-ق-ة غ-رب
اإفريقيا ،بعد سصنتين من ظهوره.
وقالت في ذات الوقت ،اإن جهود
مكافحة الوباء لبد اأن تسصتمر.
واأعلنت المنظمة ،في بيان لها،
خ -ل-و م-ن-ط-ق-ة غ-رب اأف-ري-ق-ي-ا م-ن
ف- -ي -روسس «اإي -ب -ول» ،ب -ع -د ح -وال -ي

عامين من انتشصاره في المنطقة
حيث قتل اأكثر من  11األفا و٣٠٠
شص- - -خصس» .واأك- - -دت اأن ال - -ف - -ت - -رة
ال-م-ق-ب-ل-ة تسص-ت-دع-ي ت-ق-وية اأنظمة
ال -وق-اي-ة وال-م-راق-ب-ة ،الأم-ر ال-ذي
يتطلب مزيدا من الدعم المالي،
للدول الأكثر تضصررا ،وهي غينيا،
سصيراليون وليبيريا.
وكانت غينيا ،اأول من اأعلن انتهاء
ال -م -ع -رك -ة ضص-د ه-ذا ال-وب-اء ال-ذي

حصص - -د اأرواح اآلف الأشص - -خ- -اصس،
ووصص - -ل الأم - -ر اإل - -ى ح - -د ح- -ظ- -ر
التجوال لعدة اأيام تفاديا لنتقال
ال -ع -دوى وال -ت -م -ك -ن م-ن اك-تشص-اف
الإصصابات الجديدة.
وقال الأمين العام لÓأمم المتحدة
ب - -ان ك - -ي م - -ون ،ف - -ي ب - -ي- -ان م- -ن
ن -ي-وي-ورك« ،اإن م-وؤسصسص-ات ال-دول-ة
ف -ي ل-ي-ب-ي-ري-ا وغ-ي-ن-ي-ا وسص-ي-رال-ي-ون
ب- -ح- -اج- -ة ل- -م- -زي- -د م- -ن ال- -م -وارد

ل -مسص-اع-دة ال-ن-اسس ف-ي م-ن-ع ع-ودة
ال -ع -دوى» ،داع -ي -ا «ال-دول ال-غ-ن-ي-ة
ل -زي -ادة ال -دع -م ل Ó-سص -ت -م -رار ف-ي
مواجهة ومكافحة المرضس بكافة
الطرق».
وتشصمل دول غرب اأفريقيا ك Óمن
«الراأسس الأخضصر وبوركينا فاسصو
وال -ب-ن-ي-ن وغ-ام-ب-ي-ا وغ-ان-ا وغ-ي-ن-ي-ا
وغ-ي-ن-ي-ا ب-يسص-او ول-ي-ب-ري-ا وال-ن-ي-ج-ر
ون -ي -ج -ي -ري -ا وم -ال -ي وم -وري -ت -ان-ي-ا

والسص -ن -غ -ال وسص -ي-رال-ي-ون وال-ت-وغ-و
وسصاحل العاج».
«اإيبول» من الفيروسصات القاتلة،
ح - -يث تصص - -ل نسص - -ب - -ة ال - -وف - -ي - -ات
المحتملة بين المصصابين به اإلى
%٩٠؛ جراء نزيف الدم المتواصصل
من جميع فتحات الجسصم ،خÓل
ال - -ف - -ت - -رة الأول - -ى م - -ن ال - -ع - -دوى
بالفيروسس .وهو وباء معٍد ينتقل
ع - -ب - -ر التصص - -ال ال- -م- -ب- -اشص- -ر م- -ع
ال- - -مصص- - -اب- - -ي- - -ن م - -ن ال - -بشص - -ر ،اأو
ال -ح -ي -وان -ات ع -ن ط-ري-ق ال-دم ،اأو
سص-وائ-ل ال-جسص-م واإف-رازات-ه ،الأمر
ال- - -ذي ي - -ت - -ط - -لب ضص - -رورة ع - -زل
المرضصى.
وب -ع -د سص-اع-ات ق-ل-ي-ل-ة م-ن اإعÓ-ن
م -ن -ظ -م -ة الصص -ح -ة ال -ع-ال-م-ي-ة ع-ن
ال- -قضص- -اء ال -ت -ام ع -ل -ى ال -ف -ي -روسس
القاتل ،اأفادت بالتعّرف على حالة
اشصتباه جديدة في سصيراليون.
وقالت المنظمة في بيان صصحفي،
اإن اك -تشص -اف ال -ح -ال -ة ي-وؤك-د م-دى
اسصتجابة اأنظمة المراقبة القوية
والتي سصتكون حاسصمة في الأشصهر
ال -ق -ادم -ة ،مشص -ددا ع -ل -ى ضص -رورة
السص- -ت- -ع- -داد لح- -ت- -م- -ال ان -تشص -ار
المرضس.
واأثار انتشصار فيروسس اإيبول ،هلعا
واسصعا في منطقة غرب اإفريقيا،
وسصجلت اإصصابات بمالي والسصنغال
واضصطرت بلدان مثل كوت ديفوار
اإلى تعليق رحÓتها الجوية نحو
غينيا.

خصشصشت وسش-ائ-ل أ’إعÓ-م
أل - - -غ - - -رب - - -ي - - -ة ،خ - - -اصش- - -ة
أل -ف -رنسش -ي -ة م -ن -ه -ا ،حّ-ي -زأ
م- - -ع- - -تÈأ ل- - -ل- - -ه- - -ج- - -م- - -ات
أ’إره -اب -ي -ة أل -ت -ي ضش-ربت
أل-ع-اصش-م-ة أل-ب-ورك-ي-ن-اب-ية
وأغ - - -ادوغ - - -و ،أ÷م - - -ع- - -ة
أŸاضش- -ي ،ورك- -زت بشش- -ك- -ل
ملفت على مظاهر أÿوف
وأل- -رعب أل -ت -ي خ -ل -ف -ت -ه -ا
أ’ع - -ت - -دأءأت ‘ ن - -ف- -وسس
أŸوأطن.Ú
و‚حت أإ ¤ح- - - -د م - - -ا‘ ،
ن - - -ق - - -ل صش- - -ورة أإح- - -ب- - -اط
وأنكسشار عند ألر أي ألعام
أل -ب-ورك-ي-ن-اب-ي ‘ ،ح Úأن
أŸت- -ع -ارف ع -ل -ي -ه ‘ م -ث -ل
ه -ذه أ’أح -دأث أ’أل -ي-م-ة،
ألÎوي-ج ل-ل-هّ-ب -ة ألشش-ع-بية
أل- -تضش- -ام -ن -ي -ة ،وم -ظ -اه -ر
–دي أ’إره - - - - - - - - - - - - - - - - - - -اب
وم- -وأج- -ه- -ت -ه وأ’ن -تصش -ار
ع - -ل - -ي - -ه ،م- -ث- -ل- -م- -ا ح- -دث
وي -ح -دث ‘ ك -ام -ل أن -ح -اء
ألعا.⁄
حيث كان أول ما صشرح به
أل - - -رئ - - -يسس أل - - -ف - - -رنسش- - -ي
ف- -رنسش- -وأ ه- -و’ن- -د ،ب- -ع -د
أع-ت-دأءأت ب-اريسس وقبلها
هجمات ششار‹ أإيبدو ،هو
م - -وأصش - -ل - -ة أ◊رب ع - -ل- -ى
أ’إره- - - - - - - - - -اب وع- - - - - - - - - -دم
أ’سش- - - -تسشÓ- - - -م أم- - - -ام- - - -ه،
وبنفسس ألطريقة تعاملت
ت -ونسس م -ع أح-دأث ف-ن-دق
ب -اردو وأÛم -ع ألسش -ي-اح-ي
بسشوسشة.
ب- -ورك- -ي- -ن- -اف -اسش -و ‘ ،ه -ذأ
أل -ظ -رف أل -عصش -يب ،ل -يسس
أم- -ام- -ه- -ا سش- -وى أل- -ت -ع -ام -ل
ب - -وأق- -ع- -ي- -ة م- -ع أ’إره- -اب
أل- -ذي صش- -ارت ه- -دف -ا ل -ه،
منذ نهاية ألنظام ألسشابق
أل- -ذي ك -ان ي -دي -ر غ -رف -ة
عمليات –رير ألرهائن ‘
ألسش -اح -ل أ’إف -ري -ق -ي عÈ
دفع ألفدية.
وق- - -د ي- - -ك- - -ون ضش - -روري - -ا
تشش-دي-د أل-رق-اب-ة أ’أم-نية
ع- -ل- -ى أ◊دود وت- -ف- -ع- -ي -ل
ج -ه -از أسش -ت-خ-ب-ارأت ق-وي،
دون أعتبار أ’أمر أولوية
قصش - - - -وى ،ف - - - -ال- - - -رئ- - - -يسس
أ÷دي-د أŸن-ت-خب شش-ع-ب-ي-ا،
ت- -ن- -ت- -ظ- -ره ورشش -ات ع -ل -ى
نفسس ألقدر من أ’أهمية،
سش- - -وأء ع- - -ل - -ى ألصش - -ع - -ي - -د
أ’ق - - - - - - - - - - -تصش- - - - - - - - - - -ادي أو
أ’جتماعي ،ومن أŸهم أ’
يضشيع برنا›ه أ’نتخابي
‘ أ’سشÎأت- - - -ي- - - -ج- - - -ي- - - -ات
أ’أم- -ن- -ي- -ة وي- -ف- -وت ع- -ل -ى
ألشش - - - -عب ف- - - -رصس –سشÚ
أŸسشتوى أŸعيششي.
أل - - -ه - - -ج - - -م - - -ات أ’أخÒة،
رسشالة قوية من أ’إرهاب
أإ ¤أل- - -ق - -ي - -ادة أ÷دي - -دة
للبÓد ،قد –مل د’’ت
مسش- -اوم- -ة ع- -ل- -ى م- -ل- -ف- -ات
سش - - -ي- - -اسش- - -ي- - -ة و أم- - -ن- - -ي- - -ة
وأقتصشادية ،ومن أŸهم أن
ت -رد ه -ذه أل -ق -ي -ادة ب -اأن-ه-ا
مسشيطرة على ألوضشع.
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^  19ج-ان-ف-ي  :1960وف -د نسش-ائ-ي ج-زائ-ري
يمثل جبهة التحرير الوطني يششارك في موؤتمر
«ب-ام-اك-و» ب-م-ال-ي ،ح-يث عّ-ب رت النسشاء ا’إفريقيات
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تابع عرضشا حول الوحدات اŸرابطة على الششريط ا◊دودي للناحية العسشكرية الرابعة

الفريق قايد صسالح يشسيد بالدور البطو‹ ألفراد ا÷يشش ‘ الذكرى الـ  ٣لتيڤنتورين
“ـتــــ Úعــــــــرى التــــــــÓحم بــــــــ ÚاŸؤوسشسشــــــــة العسشكريــــــــــة والششعـــــــــب
’رهــــــاب وحمايــــــــة ا÷ــــــــــزائر
مــــــواصشلة ا÷هـــــود للقضشــــــاء علــــــى ا إ

تيڤنت ـورين ..شسمع ـ ـة
حارق ـ ـ ـ ـ ـة قاصسمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

الششعب /بغرضس ا’طÓع على وضشعية الوحدات العسشكرية ومدى
جاهزيتها العملياتية ،وتكثيفا ÷هود التواصشل اŸباششر والدائم مع أافراد
القوات اŸسشلحة ،يواصشل الفريق أاحمد ڤايد صشالح نائب وزير الدفاع
الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الششعبي زياراته اŸيدانية إا¤
’ثن 18 Úجانفي  ،2016زيارة تفتيشس
النواحي العسشكرية ،حيث بدأا أامسس ا إ
وعمل إا ¤الناحية العسشكرية الرابعة بورقلة.جاء هذا ‘ بيان وزارة
الدفاع الوطني تلقت «الششعب» نسشخة منه.
اليوم األول من الزيارة ،خ ّصشصشه الفريق
ل -ل -ق -اء أاف -راد ال -وح -دات اŸراب -ط -ة ع -ل-ى
الشش- -ري- -ط ا◊دودي ا÷ن- -وب -ي-الشش -رق -ي
ل -بÓ-دن-ا ع-ل-ى غ-رار ال-وح-دات اŸت-م-رك-زة
ب-ال-دب-داب ب-ال-ق-ط-اع ال-ع-ملياتي إان أامناسس،
أاين تابع عرضشا حول قطاع الختصشاصس
واسشتمع إا ¤انششغالت األفراد واهتماماتهم
والذين أابدوا اسشتعدادا دائما ول ﬁدودا
Ÿواجهة أاي خطر يهّدد أامن و سشيادة
ا÷زائر .كما حيا الفريق ا÷هود اŸضشنية
التي يبذلها هؤولء الرجال وسشهرهم الدائم
على ضشمان أامن واسشتقرار بÓدنا ،وأاسشدى
تعليمات وتوجيهات عامة تفضشي جميعها
إا ¤اŸواظبة على –سش Úاألداء.
وÃقر قيادة القطاع العملياتي إلن أامناسس،
وب-رف-ق-ة ال-ل-واء شش-ري-ف ع-ب-د ال-رزاق ق-ائ-د
ال-ن-اح-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة ال-راب-ع-ة التقى الفريق
بإاطارات وأافراد الوحدات اŸتمركزة بهذا
القطاع ،وأالقى كلمة توجيهية تابعها أافراد
ج-م-ي-ع وح-دات ال-ق-ط-اع ع-ن ط-ري-ق ت-قنية
ال -ت -ح -اضش-ر ع-ن ب-ع-د ،جّ-دد ف-ي-ه-ا ال-ت-ذكÒ
ب-أاه-م-ي-ة ه-ذا ال-ل-ق-اء ال-ذي ي-أات-ي ‘ سش-ي-اق
العناية الششديدة التي توليها القيادة العليا
ل -ل-ت-حضش Òال-ق-ت-ا‹ ‘ ال-ق-وات اŸسش-ل-ح-ة،
وا÷ه -ود ا◊ث -ي -ث -ة واŸت -واصش -ل-ة م-ن أاج-ل
األداء األم-ث-ل ل-ل-م-ه-ام ال-دسش-ت-وري-ة اŸوك-لة
للجيشس الوطني الششعبي.
وقال الفريق قايد صشالح ‘ هذا اŸقام:
«م- -ن ه- -ذا اŸن- -ظ -ور ،ت -ت -ج -ل -ى ط -ب -ي -ع -ة
التحديات التي يتع Úعلى ا÷يشس الوطني
الشش -ع -ب -ي رف -ع-ه-ا وه-ي ال-ع-م-ل دون ه-وادة

اسشتغÓل أامثل للمعلومة
‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة

ا÷يشش يكشسف
ويدّمر  4قنابل
تقليدية بالبويرة

الششعب ‘ /إاط- -ار م- -ك -اف -ح -ة
’ره -اب وب -فضش -ل ا’سش-ت-غÓ-ل
ا إ
’م -ث -ل ل -ل -م -ع -ل-وم-اتّ“ ،ك-نت
ا أ
م - -ف - -رزة ت - -اب - -ع - -ة ل - -ل - -ق - -ط- -اع
ال -ع -م -ل -ي -ات -ي ل-ل-ب-وي-رة ب-إاق-ل-ي-م
’و،¤
ال -ن -اح -ي -ة ال-عسش-ك-ري-ة ا أ
ي- - -وم  17ج -ان -ف-ي  ،2016م- - -ن
كششف وتدم Òأاربع ( )04قنابل
ت -ق-ل-ي-دي-ة الصش-ن-ع ك-انت م-ع-دة
ل- -ل- -ت -ف -ج.Òج -اء ه -ذا ‘ ب -ي -ان
وزارة ال -دف -اع ال -وط -ن-ي ت-ل-قت
«الششعب» نسشخة منه.
وحسشب ذات ال -ب-ي-ان م-ن ج-ه-ة
أاخ- - -رى و‘ إاط - -ار م - -ك - -اف - -ح - -ة
ال -ت-ه-ريب وا÷رÁة اŸن-ظ-م-ة،
أاوقف حرسس ا◊دود بتلمسشان
ب -إاق -ل -ي -م ال -ن-اح-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة
الثانية ،ثمانية ( )08مهاجرين
غ Òشش-رع-ي ،Úف-ي-م-ا ” ضش-ب-ط
( )512ك -ي -ل -وغ -رام م -ن ال-ك-ي-ف
اŸع- - -ال - -ج و( )7630ل Îم - - - - - - - - -ن
الوقود.
ك- -م -ا أاوق -ف ع -ن -اصش -ر ال -درك
الوطني Ÿعسشكر تاجر ﬂدرات
وضش-ب-طوا ( )124ك-ي-ل-وغ-رام من
الكيف اŸعالج ومبلغا من اŸال
ي- - - -ق - - -در بـ( )609000دي- - - -ن - - -ار
جزائري.
وب - -ال - -ن - -اح- -ي- -ة ال- -عسش- -ك- -ري- -ة
السشادسشة ،أاوقفت مفرزة تابعة
ل-ل-ق-ط-اع ال-ع-ملياتي لتمÔاسشت
بالناحية العسشكرية السشادسشة،
أاحد وعششرين ( )21مهربا ،فيما
” ضشبط مركبة رباعية الدفع
وهواتف نقالة.

^

بكافة مكوناته على اإلحاطة Ãقتضشيات
اŸسش -اي -رة ال -ف -ع -ال -ة ل -ك-اف-ة اŸسش-ت-ج-دات
واŸت -غÒات ال -عسش -ك -ري -ة اŸتسش-ارع-ة ذات
ال-ط-اب-ع ا÷ي-وسشÎات-ي-ج-ي وا÷ي-وسش-ياسشي،
وهي مقاصشد ‘ غاية األهمية تسشتحق منا
اليوم بذل جهود حثيثة ومتواصشلة على أاكÌ
من صشعيد ،من أاجل الوصشول إا ¤ما ينسشجم
م -ع –ق -ي -ق ت -ط -ل -ع -ات ج -يشش -ن-ا وبÓ-دن-ا،
اŸت- -م -ث -ل -ة أاسش -اسش -ا ‘ األداء ال -ك -ام -ل ب -ل
واألم- -ث- -ل ‘ ،ك -اف -ة ال -ظ -روف واألح -وال،
ل-ل-م-ه-ام ال-دسش-ت-وري-ة ال-ع-ظ-ي-م-ة وا◊سشاسشة
اŸوكلة إاليهÃ ،ا ينسشجم “اما مع سشياسشة
ال-دف-اع ال-وط-ن-ي وم-ط-لب ت-ع-زي-ز رك-ائ-زها
ومقوماتها األسشاسشية.».
وواصشل الفريق كاششفا عن رؤوية اسشتششرافية
–دد الواجبات «إان مسشؤوولية Œسشيد هذه
األه -داف السش -ام -ي-ة واŸشش-روع-ة وت-دع-ي-م
دواع-ي-ه-ا وم-وج-ب-ات-ه-ا ‘ ،ق-واتنا اŸسشلحة
اŸراب- -ط -ة ‘ ك -اف -ة الـثـغ -ور وع -ل -ى ط -ول
ح-دودن-ا اŸدي-دة ،ه-ي مسش-ؤوول-ي-ة ع-ظ-ي-مة
وليسشت بالـيسشـيـرة إاطÓقا ،يعود الفضشل فيها
–ديدا وأاسشاسشا ،بعد الله عز وجل ،إا¤
ُعـلو هـمـة األفراد العسشكري Úالذين يؤودون
واج-ب-ه-م ال-وط-ن-ي ب-نشش-اط ب-ال-غ وبإاخÓصس
وتضشحية واجتهاد كبÒين ،ونحن إاذ ُنقدر
لهم هذا السشلوك اŸهني اŸسشؤوول ،فإاننا ما
ف-ت-ئ-ن-ا ُن-ث-م-ن وُن-شش-ي-د ب-إاسش-ه-ام-اتهم العملية
والفعلية ‘ ا÷هد العام اŸبذول».
وÃن-اسش-ب-ة م-رور 3سش -ن-وات ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة
ت -ي-ڤ-ن-ت-وري-ن ال-ب-ط-ول-ي-ة ،أاك-د ال-ف-ري-ق ع-ل-ى
ضش -رورة ت -ع-زي-ز تشش-ك-ي-ل م-ن-ظ-وم-ة ال-دف-اع
وا◊ماية للموقع الغازي› ،ددا حرصشه

الششخصشي على تقد Ëالتقدير والعرفان
لكل الذين سشاهموا ‘ إا‚اح هذه العملية
ال -عسش -ك -ري -ة اŸت -م -ي -زة ب -ك -ل اŸق -اي -يسس،
واسش-ت-ط-اع-وا ب-فضش-ل تضش-ح-ي-ت-ه-م وصشÈهم
إانقاذ هذا اŸوقع السشÎاتيجي قائ‘ Ó
هذا اŸقام »:بعد مرور ثÓث سشنوات على
ع-م-ل-ي-ة ت-ي-ڤ-ن-ت-وري-ن ال-بطولية ،التي حرصس
فخامة رئيسس ا÷مهورية ،القائد األعلى
ل-ل-ق-وات اŸسش-ل-ح-ة ،وزي-ر ال-دف-اع ال-وطني،
على متابعتها ،عن كثب ،فإانه يجدر بنا
ال -ي -وم ب -ه -ذه اŸن-اسش-ب-ة ال-ك-رÁة ،أان ن-ؤوك-د
حرصشنا على تقد Ëأاسشمى آايات التقدير
والحÎام وال- -ع -رف -ان ل -ك -ل ه -ؤولء ال -ذي -ن
تششرفوا بالقيام بها من بدايتها إا ¤نهايتها
ب- -ك- -ل ع- -زÁة وإاصش- -رار وتضش -ح -ي -ة ،سش -واء
وحدات ا÷يشس الوطني الششعبي أاو ﬂتلف
األسشÓك األمنية األخرى ،وأاسشهموا بـهـ ـم ـة

عالية وإارادة فولذية ‘ ‚احها ‘ ظروف
 ⁄تكن عادية على اإلطÓق».
وأاششاد الفريق بالتفاف الششعب ا÷زائري
حول جيششه خÓل هذه العملية النوعية،
وهو ما أاسشهم ‘ “ت Úعرى التÓحم بÚ
الششعب وجيششه أاك ÌفأاكÌمذكرا بدللت
هذا اŸوقف وأابعاده قائ« : Óل بد من
اإلشش -ارة أايضش -ا إا ¤أان ال -ع -م -ل -ي -ة ال -ن -وع-ي-ة
والشش-ج-اع-ة ل-ت-ڤ-ن-ت-وري-ن ق-د وج-دت صشدى
طيبا على اŸسشتوى الوطني ،حيث كانت
حـديـث السش- -اع -ة ل -ك -اف -ة شش -رائ -ح الشش -عب
ا÷زائ -ري ،ال -ذي ازداد ف -خ -ره وإاع -ج -اب-ه
بجيششه الوطني الششعبي ،ومـّتـن أاك ÌفأاكÌ
ُعرى اللحمة بينهما ،ألنه ششعر ،أاك Ìمن أاي
وقت مضشى ،بالطمئنان على حاضشر بÓده
وع -ل -ى مسش-ت-ق-ب-ل-ه-ا ،وق-د اسش-ت-ح-ق ج-يشش-ن-ا
بذلك ،وعن جدارة ،بأان يكون سشلي÷ Óيشس

‘ ل -ف -ت-ة ط-ي-ب-ة ق-ام وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة،
األديب الششاعر عز الدين ميهوبي،
ب - -زي - -ارة ›ام - -ل - -ة إا ¤ال - -دك - -ت- -ور
واÛاهد ﬁمد العربي الزبÒي،
اŸت- -واج- -د ح- -ال- -ي- -ا ب -اŸسش -تشش -ف -ى
ال-عسش-ك-ري ب-ع Úال-ن-ع-ج-ة ،م-نذ أاكÌ
من أاسشبوع ،إاثر وعكة صشحية أاŸت
ب-ه ،وه-ي ال-وق-ف-ة ال-ت-ي اسش-ت-حسش-ن-ها
ال -دك -ت-ور م-ن ط-رف وزي-ر ال-ق-ط-اع،
م-دخ-ل-ة ال-ب-ه-ج-ة والسشتحسشان على
نفسشه ،مثمنا إاياها.
للتذك Òوزير الثقافة ،منذ وصشوله
إا ¤هضشبة العناصشر  ⁄يبخل ‘ كل
مرة ،يتفقد فيها مريضشا من القطاع
أاو معزيا ،األمر الذي وقفنا عليه

أاثناء تنقله إا ¤ولية الوادي ◊ضشور
ج-ن-ازة ال-ف-ق-ي-د اŸؤورخ ال-ط-اه-ر ب-ن
عيششة ،وقبلها زيارته للممثلة ششافية
بوذراع وبوجمعة العنقيسس والفنان
اŸرحوم طالب رابح Ãسشقط رأاسشه
بتيزي وزو.
لفتة طيبة –تسشب ŸيهوبيÃ ،ا أانه
اŸسشؤوول األول عن قطاع الثقافة ‘
ا÷زائر ،وتضشامنه الدائم واŸسشتمر
مع أابناء اŸوؤسشسشة الثقافية نابع من
خصشال الششاعر ،وهي الوقفة التي
سش- -وف ت- -ذيب ا÷ل- -ي- -د الفÎاضش -ي
الذي تغذيه بعضس وسشائل اإلعÓم
ب ÚاÛاه- - - - -د ال- - - - -زبÒي واب - - - -ن
اÛاهد الوزير ميهوبي ،لتخرصس

بعضس األلسشن عن الكÓم.
وي -ع -ت Èال -دك -ت -ور ال -زبÒي م -ن بÚ
األق Ó- -م ال - -رائ - -دة ‘ الصش - -ح- -اف- -ة

بعـــــد وعكـــــــــــة
صشحيــة أاŸت بــــه

ال -ت -ح -ري -ر ال-وط-ن-ي ،وه-ذا م-ا سشـيـبـعـث ‘
قلوب ونفوسس أافراده روح اŸثابرة على
اŸزاوج- - -ة ب Úمسش- - -ع- - -ى أاداء م- - -ه- - -ام - -ه
الدسشتوريةÃ ،ا ‘ ذلك مواصشلة دون هوادة
ج -ه -د ال-قضش-اء ع-ل-ى ب-ق-اي-ا اإلره-اب ،وبÚ
مسشعى اسشتمرار بل وزيادة وتÒة ا÷هد
التطويري Ÿقومات قوام اŸعركة لديه،
خدمة للجزائر وذودا عن غ ـدها اآلمـ ـن».
وتتواصشل زيارة الفريق قايد صشالح إا¤
الناحية العسشكرية الرابعة بتفقد وحدات
أاخرى وعقد لقاءات مع إاطارات وأافراد
ال -ن -اح -ي -ة ت -نصشب ع -ل -ى ضش -رورة ال -ي-ق-ظ-ة
وا◊ي -ط -ة Ÿواج -ه -ة ال-ت-ح-دي-ات األم-ن-ي-ة
وال -ت-ه-دي-دات ال-ت-ي كسشب ا÷يشس ال-وط-ن-ي
الششعبي رهانها ‘ أاك Ìمن موقع ومكان
واضشعا السشتقرار الوطني خطا أاحمر ل
يقبل اŸسشاسس مهما كانت الظروف.

ميهوبي يزور الدكتور الزبÒي Ãسستشسفى ع Úالنعجة

’وروبي ‘
يقدمه ا’–اد ا أ
إاطار ششراكة ◊ماية الÎاث
اسشتفادت  18جمعية ثقافية
جزائرية ،أامسس ،من دعم ما‹
Ÿششاريعها الرامية إا« ¤حماية و
ترقية الÎاث الثقا‘ ا÷زائري ،من
’وروبي ‘ ،إاطار
قبل ا’–اد ا أ
«برنامج الÎاث « ،الذي أاطلقه
ا’–اد بالششراكة مع ا÷زائر،
والذي تسشّيره وزارة الثقافة.

قصصر الثقافة :حبيبة غريب
تصصوير :فواز بوطارن

كششف مدير الÈنامج على مسشتوى ال–اد
األوروب- -ي ،زه Òب Ó-ل -و ،أان ه -ذا الÈن -ام -ج
يرمي إا ¤تقد“ Ëويلي نسشبي يقدر بـ
10باŸائة من قيمة أاي مششروع يدخل ‘
إاطار حماية الÎاث اŸادي والÓمادي و
يهدف إا ¤العتماد على ا÷معيات الثقافية
واÛت- -م -ع اŸد ‘ Êذلك ب -ح -ك -م ال -دور
اÙوري الهام الذي Áكنهما لعبه كششريك
حقيقي فيه.

ال -وط -ن -ي -ة وق -د سش -ب-ق ل-ه وأان ت-ق-ل-د
العديد من اŸناصشب.

نور الدين لعراجي

نورالدين لعراجي

ﬁط-ة أاخ-رى ن-ق-ف ع-ن-ده-ا ،ن-ع-ي-د ت-ف-اصش-ي-ل-ه-ا،
نسشتذكرها ‘ عيدها الثالث ،نسشجل من خÓلها
ب- -عضس دروسس ال- -ل- -ح- -م- -ة وال- -ت- -ح- -دي ،وصش- -م- -ود
’ب- -ط- -ال ‘ ،م- -وق- -ع -ة ت -ي -ڤ -ن -ت -وري -ن ..وج -ع ‘
ا أ
صش -ح -راءن -ا يصش-ن-ع ›د ا÷زائ-ر وع-زه-ا ،ي-ق-اوم
قسش -وة ال -ط -ب -ي -ع -ة ،وغ -رب-ة اŸك-ان ..،يصش-ن-ع م-ن
’ق-اصش-ي ،صش-ورة تاريخية،
ع-زل-ت-ه ال-ب-ع-ي-دة ‘ ا أ
تتحدث عنها الدول ،وترسشم من خطة دفاعها
وم -ق -اوم -ت -ه -ا› ،دا ل -يسس ب -السش -ه -ول-ة Ãك-ان أان
’· الكÈى .فهي
–تضشنته مدراسس وكليات ا أ
’رهاب.
ضشربة قاصشمة ‘ عرين ا إ
ثÓث سشنوات “ر على ملحمة تيڤنتورين ،قدم
فيها أابطال جيششنا الوطني الششعبي وتششكيÓته
Óره -اب
’م- -ن- -ي -ة أاك Èم -ق -اوم -ة ‘ ال -تصش -دي ل  -إ
ا أ
وا÷رÁة بكل أاششكالها ،فارضش Úمنطق التجربة
وا◊ن- -ك- -ة ﬁرري -ن ال -ره -ائ -ن ‘ ظ -روف Áك -ن
القول أانها  ⁄تكن مناسشبة ،بل أانها أاقل حدة ،من
ح- - -يث اŸك- - -ان وال- - -ظ- - -روف وع- - -دد ال- - -ره - -ائ - -ن
اÙتجزين ،وما “ثله اŸنششأاة النفطية من قيمة
اق - -تصش - -ادي - -ة ك - -بÒة ع - -ل- -ى اŸسش- -ت- -وي ÚاÙل- -ي
’قليمي..
وا إ
إابتزاز الرهائن كانت ورقة أاخÒة حاول عناصشر
’رهابي لعبها خارج الوقت الضشائع من
التنظيم ا إ
اŸأاسشاة ،فكانت أاجندة قراءتهم هذه اŸرة أامام
ج -يشس ’ ي -ف -اوضس و’ يسش -اوم ،ع -كسس م-ا ي-ف-ع-ل
’مر
البعضس من دفع الفدية والتفاوضس ،وهو ا أ
الذي ’ مكان له ‘ قاموسس اŸؤوسشسشة العسشكرية،
فجاءت النتيجة بأاقل تكلفة ‘ الضشحايا ،دون
تسشجيل خسشائر مادية كادت تعصشف بأاك› Èمع
للغاز ‘ الوطن.
م -ل -ح -م -ة ت -ي -ڤ -ن -ت -وري -ن أاسش -ق-طت ك-ل ال-ق-راءات
اÿاط- -ئ- -ة ال- -ت- -ي روجت ل- -ه- -ا صش- -ح- -اف- -ة ال- -ع- -ار
وأات-ب-اع-ه-ا ،مشش-ك-ك-ة ‘ ق-درات-نا ،مطالبة اÛتمع
ال -دو‹ ل -ل -ت-ح-رك ضش-د ال-ه-ج-م-ة الشش-رسش-ة ال-ت-ي
’جانب ،وإان كانت قراءاتها
تعرضس لها العمال ا أ
صش -ي -دا ‘ اŸي -اه ال-ع-ك-رة ،ف-ه-ي ت-ع-ب Òع-ن سش-م-وم
م- -دسش- -وسش- -ة ،غ Òم- -ه- -ن- -ي -ةŒ ،اه وضش -ع ’ يشش -ق
غ- -ب- -اره ،إا’ أاب- -ن- -اء الشش -ع -اب والصش -ح -راء أاح -ف -اد
’بطال  ،سشÓلة جيشس التحرير الوطني .
ا أ
’خرى
’· ا أ
سشيذكر التاريخ  ،ولسشوف تدرك ا أ
أان ال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي رف-ع-ه-ا أاب-ط-ال ج-يشش-ن-ا ع-ل-ى
أاك Ìمن صشعيد قوامها التكوين ،ثم الرد دون
ه- -وادة ع -ل -ى ك -ل م -ن تسش ّ-ول ل -ه ن -فسش -ه اŸسش -اسس
ب -وح -دة ال -وط -ن ،وÃؤوسشسش -ات-ه فصش-ن-اع-ة ج-يشس
عصش -ري ي -واكب ال-ت-ط-ورات ا◊اصش-ل-ة ‘ ال-ع-ا،⁄
ه -ي اŸه-ام ال-ت-ي راع-ت-ه-ا ا÷ه-ات اŸسش-ؤوول-ة سش-واء
ع -ل -ى مسش -ت-وى اŸي-دان أاو ‘ اŸنشش-آات ال-عسش-ك-ري-ة
اıت -ل -ف-ة ،ل-ي-ب-ق-ى انسش-ج-ام-ا م-ع سش-ي-اسش-ة ال-دف-اع
’سشاسشية التي
الوطني لتعزيز ركائز مقوماته ا أ
–رصس ا÷زائر على Œسشيدها ‘ اŸيدان.

18جمعي ـ ـ ـ ـ ـ ـة ثقافي ـ ـ ـ ـ ـة تسستفيـ ـ ـ ـ ـد م ـ ـ ـ ـن “وي ـ ـ ـ ـ ـل ج ـ ـ ـ ـ ـزئي Ÿشساريعه ـ ـ ـ ـا
وخÓل مداخلته Ãناسشبة انطÓق فعاليات
اليوم اإلعÓمي و الدراسشي –ت عنوان»
دع-م ا◊رك-ات ا÷م-ع-وي-ة ح-ول إاشش-ك-ال-ي-ات
ا◊فظ وتثم ÚالÎاث الثقا‘ ا÷زائري»،
الذي احتضشنته مكتبة قصشر الثقافة مفدي
زكريا ،قال مدير اŸششروع إان هذا األخÒ
اسشتدعى جهودا جبارة و–ضشÒات هائلة
Ÿدة أاك Ìم- -ن سش- -ن- -ة ونصش- -ف ،اسش- -ت -غ -ل -ه -ا
اŸنظمون لÓتصشال والتقرب إا ¤حوا‹
 300جمعية جزائرية وطنية وﬁلية‘ ،
إاطار إاطÓق نداء اسشتششارة لفائدة اÛتمع
اŸد ” ،Êق - -ب- -ول  45م-ل-ف-ا ك-ام Ó-لÒسشو
القرار النهائي على  18جمعية فاعلة ‘
›ال اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى الÎاث ا÷زائ-ري
اŸادي والÓمادي ،على مسشتوى  13ولية «.
ويدعو الÈنامج حسشب بÓلو ا÷معيات
إا « ¤إاطÓق مبادرات ومششاريع ‘ ›ال
ا◊ف -اظ وت -ث -م Úوت -رق -ي -ة الÎاث ال-ث-ق-ا‘
اŸادي والÓمادي ،وŒسشيدها ميدانيا ‘
مدة ل تتجاوز  18ششهرا ،حيت تهدف هذه

اŸشش-اري-ع إا ¤خ-ل-ق دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة اق-تصش-ادي-ة
واج -ت -م -اع-ي-ة رام-ي-ة إا ¤تشش-ج-ي-ع السش-ي-اح-ة
الثقافية ،التكوين و خلق مناصشب الششغل،
إا ¤ج- -انب ت- -رق- -ي -ة ال -ع -ادات و ال -ت -ق -ال -ي -د
الشش -ف -وي -ة ،و اŸه -ن وا◊رف ال -ت -ق -ل-ي-دي-ة،
ن -اه-يك ع-ن ح-م-اي-ة وإاع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة وح-ف-ظ
اŸعا ⁄و اıططات األثرية والقدÁة».
وم -ن اŸق -رر أان تسش -ت -ف -ي -د ا÷م-ع-ي-ات م-ن
دورات ت -ك -ون -ي -ة م -ن أاج -ل ت -ق -وي-ة وت-ع-زي-ز
ق- -درات- -ه- -ا ‘ ›ال ال -ب -حث ع -ن مصش -ادر
ال -ت -م -وي -ل و تسشÒه -ا ‘ ظ -ل اŸسش -اع-دات
اŸالية الوطنية والدولية».
وأاك - -د م - -ن ج - -ه - -ت- -ه ◊ول سش- -م Òم- -دي- -ر
الدراسشات على مسشتوى وزارة الثقافة ،على
األهمية التي توليها الوزارة لهذا الÈنامج
الذي يÎجم ›هودات الدولية ا÷زائرية
م- -ن أاج -ل ح -م -اي -ة وا◊ف -اظ ع -ل -ى الÎاث
الثقا‘ الوطني بكل جوانبه  ،وحرصشها على
إادماج ا÷معيات كششريك فعال وحقيقي ‘
ك- -ل ب- -رن- -ام- -ج ومشش- -روع مسش- -ط- -ر ‘ ه -ذا

األسشاسس.
وŒدر اإلششارة إا ¤أان الÈنامج اŸششÎك
ب Úا÷زائر وال–اد األوروبي  ،بقيمة 24
مليون أاوروـ ّÁول منه ال–اد 21.5مليون

أاورو وا÷زائر  2.5مليون أاورو ،ويدوم على
ط -ول  56شش -ه -را ،ك -م-ا ي-ع-د م-ن أاك Èوأاه-م
اŸششاريع الثنائية اŸتعلقة بالÎاث التفافية
‘ منطقة اŸغرب العربي.

