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اإلثنين  ١١جانفي  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٣٠ربيع الأول ١٤٣٧هـ

ڤرين يدشسن اŸقر
ا÷ديد إلذاعة الصسومام

ي ---ق ---و م و ز ي ---ر ا ل ت ص س ---ا ل ح ---م ---ي --د
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«يناير» اŸنظمة بالولية.

حجار ضسيف «فوروم اإلذاعة»
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زيتو ‘ Êزيارة عمل
لولية تيبازة

نوري ‘ “Ôاسست

يقوم وزير اŸوارد اŸائية والبيئة عبد الوهاب
ن -وري ،ي -وم  1٢ج-ان-ف-ي ا÷اري ،ب-زي-ارة ع-م-ل
وت -ف -ق -د ل -ولي-ة “Ôاسست ،سس-يشس-رف خÓ-ل-ه-ا
ع-ل-ى م-ع-اي-ن-ة وم-ت-اب-ع-ة م-دى ت-ق-دم ﬂتلف
الÈامج التابعة لقطاعه.
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و ا ل ص س -ن -ا ع -ة ا ل -ت -ق -ل -ي -د ي -ة ع -م -ر غ -و ل  ،ع -ل -ى م -ر ا س س -م
اŸغ -ارب -ي ل -ل -تصس -وي -ر ال -ط -ب -ي وال-طب
لشسعاعي– ،ت إاشسراف وزير الصسحة
ا إ
الفتتاح الرسسمي للطبعة  10للصسالون الدو‹
والسس -ك -ان وإاصسÓ-ح اŸسس-تشس-ف-ي-ات ع-ب-د
ل --ل --ت --ج --ه --ي --ز ا ت و ا  ÿد م --ا ت ا  ÿا ص س --ة ب -ا ل -ف -ن -ا د ق
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وجمعيات من اŸغرب العربي.
با÷زائر العاصسمة.

اŸلتقى الثقا‘ العربي أاحمد رضسا حوحو

افتتاح الطبعة
 10للصسالون
الدو‹ للتجهيزات

ندوة لتقييم نظام
«أال.م.دي»

ت ---ن ---ظ ---م و ز ا ر ة ا ل ---ت ---ع --ل --ي --م ا ل --ع --ا ‹ و ا ل --ب --ح ث
ا ل --ع --ل -م -ي  ،ي -و م -ي  1 ٢و  1 3ج --ا ن -ف -ي ا ÷ ا ر ي ،
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القتصسادي والجتماعي واıصسصسة
ل --ت -ق -ي -ي -م ن -ظ -ا م « اأ ل  .م  .د ي »  ،و ذ ل ك
ب ----ق ص س ----ر ا لأ ·  Ãش س ---ا ر ك ---ة خ  Èا ء
وباحث.Ú

حصسة ‘ الصسميم تتناول
«إا‚ازات الشس- - - - - -رط- - - - - -ة
ا÷زائرية ‘ »2015

‘ ن -فسس ال -وقت سس-ي-ت-م ت-ن-ظ-ي-م ال-ط-ب-ع-ة 19
لشسعاعي ،حيث سسيتم
للمؤو“ر الوطني للطب ا إ
م-ن-اقشس-ة ب-عضس اŸواضس-ي-ع ال-ت-ي ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-تصس-وي-ر الصس-دري وأامراضس القلب
لعصساب.
والشسراي Úوكذا طب ا أ

مسسابقة التحدي
العربي للجوال

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 1٢٦ .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر
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تأاجيل الدورة التكوينية للصسحافي Úحول الضسمان الجتماعي

أاج-لت ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ف-ائ-دة الصس-ح-اف-ي Úح-ول الضسمان الجتماعي ‘
لسسبوع اŸقبل ،كما سسيتم تغيÒها على مسستوى ولية ا÷زائر
ا÷زائر إا ¤ا أ
العاصسمة ،حيث سسيتم الكشسف لحقا عن الÈنامج اıصسصس لهذه الدورة.
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ا لأ س س ب و ع ا  Ÿن ص س ر م .

التحرير

الطبعة  13للمؤو“ر اŸغاربي للتصسوير
الطبي واإلشسعاعي بالشسراطون

«موبيليسس» تبقي على نفسس أاسسعار
اŸكاŸات واشسÎاك األنÎنت

لنÎنت «موبيليسس،
أاكد اŸتعامل العمومي للهاتف النقال وا أ
«أان اŸؤوسسسس- -ة  ⁄ت- -رف- -ع أاسس -ع -ار اŸك -اŸات ال -ه -ات -ف -ي -ة واشسÎاك -ات
النÎنت».
لب-ق-اء على نفسس أاسسعار
لل-كÎو ،Êك-ل ال-زب-ائ-ن ب-خصس-وصس ا إ
وط-م-أان اŸت-ع-ام-ل ،م-ن خÓ-ل م-وق-ع-ه ا إ
لنÎنت.
اŸكاŸات الهاتفية واشسÎاكات ا أ
وأاوضسحت مؤوسسسسة «موبيليسس» ،أان أاسسعار اŸكاŸات حاليا –سسب بسسعر  3,98دج لكل  30ثانية و ⁄تعرف أاي تغي Òيذكر ‘
لنÎنت تبقى دون تغي.Ò
لسسعار اŸطبقة ،معلنة كذلك أان أاسسعار اشسÎاكات ا أ
ا أ
لنÎنت ،لسسيما مواقع التواصسل الجتماعي ،بخصسوصس ارتفاع
لعÓن ،عقب معلومات ” تداولها ع Èشسبكة ا أ
يأاتي هذا ا إ
لنÎنت.
ﬁتمل ‘ أاسسعار اŸكاŸات الهاتفية واشسÎاكات ا أ

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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تنصصيب األعضصاء اŸعين Úمن قبل رئيسس ا÷مهورية
لعضساء
لمة تنصسيب أ أ
” أمسس Ãقر ›لسس أ أ
أŸعين Úمن قبل رئيسس أ÷مهورية ،عبد ألعزيز
بوتفليقة ،ضسمن ألثلث ألرئاسسي Ÿدة سستة سسنوأت
لخرين ألفائزين ‘
لعضساء ألـ 48أ آ
إأ ¤جانب أ أ
أنتخابات ألتجديد ألنصسفي للغرفة ألعليا ألتي
جرت ‘  29ديسسم.2015 È
ويتعلق اأ’مر بكل من السسيدة قصسري رفيقة،
العسسكري ﬁمد الطيب ،حمود مويسسة مدﬁ ،Êمد
م Ó-حﬁ ،م -د الصس-ال-ح رمضس-ان ،ع-م-ر غ-وم-ة إاب-راه-ي-م،
زبÒي ال -ط -اه -ر ،ف -رح -ات أاح -م -ي -دة ال -ط -يب ،شس -ل-و‘
مصس -ط-ف-ى ،م-ال-ك-ي ع-ب-د ال-ق-ادر ،شس-اشس-وة ل-وي-زة ،ق-راب
الزهرة ،الطيب خÒة ،بن بولعيد عبد ا◊ق ،عاشسور
رشسيد ،بن زاغو بن علي ،وبن قرطبي نور الدين.
و” تنصسيب اأ’عضساء ا÷دد Ûلسس اأ’مة
خ Ó-ل ج -لسس -ة ع -ل -ن -ي -ة ت -رأاسس -ه-ا عضس-و اÛلسس صس-ال-ح
قوجيل ،بصسفته اأ’ك Èسسنا ،واسسند ‘ ختامها منصسب
رئيسس اÛلسس لسسيد عبد القادر بن صسالح.
وعقب Œديد الثقة ‘ شسخصسه قال السسيد بن صسالح

‘ كلمة له بأانه ““سسيحÎم كافة اآ’راء ‘ حدود ما
ي-ت-م-اشس-ى م-ع الصس-ال-ح ال-ع-ام ويسس-اي-ر أاه-داف اŸؤوسسسس-ة
ويخدم البÓد
ويرتقي باŸؤوسسسسة الŸÈانية إا ¤مسستوى الطموح
الذي يتقاسسمه أاعضساء اÛلسس““.
وأاضساف يقول““أامام هذه الثقة ,يحتم علي
الواجب أان أالتزم أامامكم ببذل ا÷هد اŸطلوب لÓرتقاء
بها إا ¤اŸسستوى اŸأامول““ متعهدا بأان يعمل ‘ إاطار
أاداء مهامه,
على ““–قيق اإ’نصساف ‘ التعامل مع كافة أاعضساء
الهيئة وكافة اأ’طياف السسياسسية على حد سسواء““.
وكانت انتخابات التجديد النصسفي ’عضساء اÛلسس
التي جرت يوم  29ديسسم ÈاŸاضسي قد أافرزت حصسول
حزب جبهة التحرير الوطني على اŸرتبة اأ’و ¤ب23
م -ق -ع-دا م-ت-ب-وع-ا ب-ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي بـ18
مقعدا ‘ ،ح– Úصسل اأ’حرارعلى أاربعة ( )4مقاعد
متبوع Úبجبهة القوى ا’شسÎاكية Ãقعدين ( )2وحزب
الفجر ا÷ديد Ãقعد واحد (.)1

ولد خليفة يسستقبل سسف Òغينيا

تشصديد على ضصرورة مكافحة اإلرهاب ودفع التنمية بإافريقيا
اسستقبل الوزير اأ’ول عبد اŸالك سسÓل ،أامسس ،با÷زائر العاصسمة ،اŸمثل
اÿاصس للوزير اأ’ول الÈيطا ÊاŸكلف بالشسراكة ا’قتصسادية مع ا÷زائر ،لورد
رشسارد ريسسبي ،الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر ‘ إاطار اللقاءات الدورية

للتشساور والتقييم ،بحسسب ما جاء ‘ بيان Ÿصسالح الوزير اأ’ول.
سسمح هذا اللقاء ،يضسيف ذات اŸصسدر ،بـ ““التطرق إا ¤تطور العÓقات
الثنائية ‘ اÛال ا’قتصسادي““.

‘ إأطار أŸشساورأت ألسسياسسية ب Úألبلدين

الوزي ـ ـ ـ ـ ـر األول ‘ زي ـ ـ ـ ـ ـارة إا ¤برل ـ ـ ـ ـ ـ Úغ ـ ـ ـ ـ ـدا
يقوم الوزير اأ’ول عبد اŸالك سسÓل ،غدا ،بزيارة
إا ¤ب- -رل( ÚأاŸان- -ي- -ا) سس- -ي- -ت- -ح- -ادث خÓ- -ل- -ه -ا م -ع
اŸسس -تشس -ارة اأ’Ÿان -ي -ة أا‚ي Ó-مÒك-ل ،ب-حسسب م-ا
أاعلنه الناطق باسسم ا◊كومة الفدرالية اأ’Ÿانية

غيورغ سسÎاي.Î
وأاوضسح سسÎاي ،Îع ÈاŸوقع الرسسمي للحكومة
الفدرالية اأ’Ÿانية ،أان العÓقات الثنائية واŸسسائل
اŸرت -ب-ط-ة ب-السس-ي-اسس-ة ال-دول-ي-ة ،سس-ت-ك-ون ‘ صس-لب

اÙادثات ب ÚمÒكل وسسÓل.
وتدخل الزيارة ‘ إاطار اŸشساورات السسياسسية بÚ
البلدين.

بوشسورأب خÓل أسستقباله ريشسارد

منتدى اقتصصادي جزائري ـ بريطا Êبا÷زائر ماي اŸقبل
سس-ي-ت-م ‘ شس-ه-رم-اي اŸق-ب-ل ت-ن-ظ-ي-م م-ن-ت-دى اق-تصس-ادي ج-زائري-بريطاÊ
ب -ا÷زائ -ر وال -ذي سس -ي -ع -رف مشس -ارك -ة ال -ع -دي -د م-ن اŸت-ع-ام-ل Úا’ق-تصس-اديÚ
واŸسستثمرين من ك Óالبلدين حسسب ما صسرح به أامسس وزير الصسناعة واŸناجم
عبد السسÓم بوشسوارب.
وأافاد الوزير عقب لقاء جمعه باŸبعوث اÿاصس للوزير اأ’ول الÈيطاÊ
اŸكلف بالشسراكة ا’قتصسادية لورد رشسارد ريسسبي أان ““اŸنتدى ا’قتصسادي
ا÷زائري-الÈيطا Êاأ’خ Òكان قد أاقيم بلندن ‘ ديسسم 2014 Èوأان اŸنتدى
اŸقبل سسينظم با÷زائر العاصسمة شسهر مايو اŸقبل““.
وأاوضسح السسيد بوشسوارب أان اŸنتدى سسيكون ““لقاء كب Òب ÚاŸتعاملÚ
ا’قتصسادي Úمن البلدين و الذي سسيعزز ما “ت مناقشسته ‘ اŸنتدى اأ’خ.““Ò
وقد تطرق اŸسسؤوو’ن خÓل لقائهما للعديد من القضسايا ا’قتصسادية وكذا

اŸشساريع اŸرتقبة منها مشسروع ‘ ميدان الصسناعة الغذائية يخصس فرع
ا◊ليب والذي سسيشسارك فيه العديد من اŸسستثمرين العمومي Úو اÿواصس من
ك Óالبلدين.
من جهته ع Èالسسيد ريسسبي الذي يقوم بتاسسع زيارة له للجزائر عن رضساه
عن العÓقات ب Úالبلدين ،مشسÒا إا ¤ا’هتمام الذي توليه بريطانيا لتطوير
عÓقاتها مع ا÷زائر التي تعد ““بلدا مسستقرا ‘ منطقة صسعبة““ حسسبه .وأاضساف
اŸسسؤوول أان ““عÓقاتنا تتطور ‘ العديد من اŸيادين ونتقاسسم نفسس وجهات
النظر حول العديد من القضسايا الدولية““ مشسÒا إا ¤اŸنتدى ا’قتصسادي
اŸرتقب ماي اŸقبل با÷زائر سسيكون فرصسة للتأاكيد على ““الروابط التي
Œمعنا من أاجل بناء شسراكة قوية““.

وصسل أ÷زأئر ‘ زيارة عمل تدوم أربعة أيام

عريقات :ا÷زائر كانت ولزالت السصند والرفيق للقضصية الفلسصطينية
لسسرأئيلي
نسسعى مع ألدول ألعربية لوقف ألعدوأن أ إ

حّ- - - - - -ل ك- - - - - -ب ÒأŸف- - - - - -اوضسÚ
ألفلسسطيني Úوأم Úسسر أللجنة
أل -ت -ن -ف-ي-ذي-ة Ÿن-ظ-م-ة أل-ت-ح-ري-ر
أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ية ،صسائب عريقات،
أمسس ،با÷زأئر ‘ ،زيارة عمل
ت- - -دوم أرب- - -ع- - -ة أي- - -ام ،ل- - -ب - -حث
لرأضس - - - -ي
أل- - - - -ت- - - - -ط- - - - -ورأت ‘ أ أ
ألفلسسطينية .وكان ‘ أسستقبال
عريقات Ãطار هوأري بومدين
أل - -دو‹ ،وزي - -ر أل- -دول- -ة وزي- -ر
ألشس -ؤوون أÿارج -ي -ة وأل -ت -ع -اون
ألدو‹ رمطان لعمامرة.
أاك-د اأ’م Úال-ع-ام ل-ل-ج-ن-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة
ورئ-يسس دائ-رة اŸف-اوضس-ات Ÿن-ظ-م-ة
التحرير الفلسسطينية ودولة فلسسط،Ú
‘ كلمة للصسحافة لدى وصسوله إا¤
م -ط -ار ه -واري ب -وم -دي-ن ال-دو‹ ،أان
““ا÷زائ - - -ر ك- - -انت و’زالت السس- - -ن- - -د
وال -رف -ي -ق ل -ل -قضس -ي-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة““،
مشس- -ي- -دا بـ ““ال- -دور ال- -دب- -ل- -وم- -اسس- -ي
واŸعنوي وكذا اŸادي الكب Òالذي
ل -ع -ب -ت -ه وت -ل -ع -ب -ه ا÷زائ -ر Ÿسس -ان-دة
القضسية الفلسسطينية““.

وأاضس - -اف ع - -ري - -ق - -ات ،أان ال- -ق- -ي- -ادة
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ““ت-ب-ذل ك-ل ا÷ه-ود مع
اأ’شس- -ق- -اء ‘ ال- -ع -ا ⁄و‘ اŸن -ط -ق -ة
العربية و‘ مقدمتها ا÷زائر ،من
أاج-ل إاي-ج-اد السس-ب-ي-ل ل-وق-ف ال-ع-دوان
الذي “ارسسه ا◊كومة اإ’سسرائيلية
ضسد الشسعب الفلسسطيني وﬁاو’تها
القضساء على ا◊كومة الفلسسطينية““،
’فتا ‘ هذا السسياق إا““ ¤اŸرحلة

ال -عصس -ي-ب-ة““ ال-ت-ي تشس-ه-ده-ا اأ’راضس-ي
اÙتلة ‘ ظل التصسعيد اإ’سسرائيلي
اŸتواصسل.
وقال عريقات ،إانه سسيطلع لعمامرة
’حقا ،على آاخر التطورات ا◊اصسلة
‘ اأ’راضس -ي ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ة وع -ل-ى
السس - -اح- -ة ال- -دول- -ي- -ة ،مضس- -ي- -ف- -ا أان- -ه
““سس-ي-ت-ح-دث م-ع رئ-يسس ال-دب-ل-وماسسية
ا÷زائ- -ري ع -ن م -ا ” ت -ن -ف -ي -ذه م -ن

تكون قد أوفت بالتزأماتها Œاهها

ق -رارات ‘ إاط -ار ق -م -ة شس-رم الشس-ي-خ
ال -ع -رب -ي -ة وك -ذا ق -م -ة ال-ري-اضس ال-ت-ي
ع -ق -دت ‘ ن -وف -م ÈاŸاضس -ي وال-ت-ي
ج -م -عت ق -ادة ال -دول ال -ع -رب-ي-ة ودول
أامريكا ا÷نوبية““.
وأاشسار عريقات إا ¤أانه يحمل رسسالة
م- -ن رئ- -يسس دول -ة ف -لسس -طﬁ Úم -ود
ع -ب -اسس ،ل -رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة السس-ي-د
عبد العزيز بوتفليقة.
وكان كب ÒاŸفاوضس Úالفلسسطيني،Ú
قد حل ،أامسس ،با÷زائر العاصسمة،
‘ زي- -ارة ع- -م- -ل ت- -دوم أارب -ع -ة أاي -ام،
اسس- -ت- -ج- -اب- -ة ل- -دع- -وة وزي- -ر الشس -ؤوون
اÿارج -ي-ة وال-ت-ع-اون ال-دو‹ رم-ط-ان
لعمامرة الذي كان ‘ اسستقباله ‘
مطار هواري بومدين.
ومن اŸقرر أان يجري عريقات خÓل
تواجده با÷زائرﬁ ،ادثات مع لعمامرة
باإ’ضسافة إا ¤نشساطات أاخرى.
ك -م -ا سس -ي -نشس -ط ع -ري -ق -ات ب-اŸع-ه-د
الدبلوماسسي والعÓقات الدولية ندوة
متبوعة بنقاشس حول مسسار السسÓم
بالشسرق اأ’وسسط.

ا÷زائر تدعم ميزانية السصلطة الوطنية الفلسصطينية بـ 26مليون دولر
سس -ددت ا÷زائ -ر ،أامسس ،ب-ال-ق-اه-رة ،مسس-اه-م-ت-ه-ا ‘
دع-م م-ي-زان-ي-ة السس-ل-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-فلسسطينية للسسنة
اŸالية  2016واŸقدرة بـ 26مليون دو’ر ،بحسسب ما
أاورده بيان ÷امعة الدول العربية.
وقدم سسف Òا÷زائر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى

جامعة الدول العربية نذير العرباوي ،شسيكا بهذا
اŸبلغ لدى اسستقباله من طرف اأ’م Úالعام ÷امعة
ال -دول ال -ع -رب -ي -ة ن -ب-ي-ل ال-ع-رب-ي ،وذلك ع-ل-ى ه-امشس
ا’جتماع الطارئ Ûلسس ا÷امعة على اŸسستوى
الوزاري.

واعتÈت ا÷امعة ،أان ا÷زائر““ قد أاوفت بالتزاماتها
الكاملة لدعم نضسال الشسعب الفلسسطيني““ ،مؤوكدة أان
هذا الدعم ““تعب Òعن وقوفها الدائم معه لتحقيق
مطالبه اŸشسروعة ‘ إاقامة دولته الوطنية اŸسستقلة
وعاصسمتها القدسس الشسريف““.

شس- - - - - - -دد رئ - - - - - -يسس أÛلسس
ألشس - -ع - -ب- -ي أل- -وط- -ن- -ي ﬁم- -د
أل-ع-رب-ي ول-د خ-ل-ي-فة ،وسسفÒ
غينيا با÷زأئر أوصسمان دياو
بالدي ،على ضسرورة مكافحة
أآف-ة ألإره-اب ودف-ع أل-ت-ن-م-ية
بالقارة ألفريقية ،بحسسب ما
أفاد به بيان للمجلسس.
اسس- -ت- -ع -رضس ول -د خ -ل -ي -ف -ة خ Ó-ل
اسس- -ت- -ق- -ب- -ال- -ه ل- -لسس- -ف Òال- -غ -ي -ن -ي
با÷زائر““ ،اŸوضسوعات اŸتعلقة
بقضسايا السسلم وا’أمن ،سسواء ‘
القارة ا’إفريقية اأو غÒها““ ،كما
سسنحت الفرصسة من جهة اأخرى ““للتشسديد على
ضس -رورة م -ك -اف -ح-ة اآف-ة ا’إره-اب ودف-ع ال-ت-ن-م-ي-ة

بالقارة““.
وقد تناول هذا اللقاء ،بحسسب
ال-ب-ي-ان ذات-ه““ ،واق-ع ال-عÓ-ق-ات
التاريخية التي Œمع البلدين
وسس -ب -ل ان -ع -اشس -ه -ا وت-ط-وي-ره-ا
و’سس-ي-م-ا ع-ل-ى صس-ع-يد التعاون
الŸÈا Êالذي سسيتعزز قريبا
ب- -اإنشس- -اء ›م -وع -ة ب -رŸان -ي -ة
ل - -لصس - -داق - -ة ع - -ل - -ى مسس - -ت- -وى
اÛلسس الشسعبي الوطني““.
وشس- -ك- -ل ه- -ذا ال- -ل- -ق- -اء اأيضس -ا،
ب - - - -حسسب ن - - - -فسس اŸصس - - - -در،
““ف- -رصس- -ة ل- -ل -ت -ط -رق اإ ¤اأف -اق
التعاون ا’قتصسادي الثنائي وخصسوصسا ع Èاآلية
اللجنة ا÷زائرية -الغينية اŸشسÎكة““.

أŸمثل ألشسخصسي لوزير ألشسؤوون أÿارجية ألصسيني وو سسيكي:

ا÷زائر لها دور ““أاسصاسصي““ ‘ التعاون الصصيني  -اإلفريقي
أك - -د أŸم - -ث - -ل ألشس- -خصس- -ي
ل -وزي -ر ألشس -ؤوون أÿارج -ي -ة
ألصسيني وو سسيكي ،أمسس ،أن
أ÷زأئر بلد ““صسديق““ للصسÚ
وعضس- - - -و ““م - - -ه ّ- - -م““ ‘ أل–اد
لف - - -ري - - -ق- - -ي ،م- - -ع- - -تÈأ أن
أ إ
أل-ت-ع-اون ب Úأل-ب-ل-دين Áكن
أن يكون عنصسرأ ““أسساسسيا““ ‘
ألتعاون ب Úألصس Úوألقارة
لفريقية.
أ إ
صس -رح اŸسس -ؤوول الصس -ي -ن-ي ع-قب
اسستقباله من طرف وزير الشسؤوون
اŸغ- -ارب -ي -ة وا’–اد اإ’ف -ري -ق -ي
وج -ام -ع -ة ال -دول ال -ع -رب -ي-ة ع-ب-د
ال - -ق - -ادر مسس- -اه- -لÃ ،ق- -ر وزارة
الشس- - - - - -ؤوون اÿارج- - - - - -ي- - - - - -ة ،أان
اÙادث- - - - -ات ب Úال - - - -ط - - - -رفÚ
“ح -ورت ح -ول ““ك -ي-ف-ي-ة ت-ع-م-ي-ق
ال - -ت - -ع- -اون ب Úا÷زائ- -ر والصسÚ
وت-ن-ف-ي-ذ ق-رارات م-ن-تدى التعاون
الصسيني  -اإ’فريقي اŸنعقد ‘
شس - - - -ه - - - -ر ديسس - - - -م ÈاŸاضس - - - -ي
بجوهانسسبورغ (جنوب إافريقيا)““.
وب- -ع- -د أان أاب- -رز رغ -ب -ة ب Ó-ده ‘
ت-ط-وي-ر وت-ع-م-ي-ق ال-تعاون الثنائي
م -ع ا÷زائ -ر ،أاوضس -ح وو سس-ي-ك-ي،
أانه ” التطرق أايضسا مع مسساهل
إا““ ¤كيفية التنسسيق والتعاون بÚ
البلدين ‘ حل القضسايا اإ’قليمية
وال - - -دول- - -ي- - -ة ذات ا’ه- - -ت- - -م- - -ام
اŸشسÎك““.
من جانبه ،أاكد مسساهل أان زيارة
اŸسس -ؤوول الصس -ي -ن -ي إا ¤ا÷زائ-ر

تندرج ‘ إاطار ““التشساور الدائم““
ب Úالبلدين ،حول القضسايا ذات
ا’هتمام اŸشسÎك““ ،مشسÒا إا¤
أانه ” التطرق إا““ ¤نتائج قمة
اŸن -ت -دى الصس -ي -ن-ي  -اإ’ف-ري-ق-ي
واأ’ه-م-ي-ة ال-ت-ي ي-ول-ي-ه-ا ا÷انبان
لهذا التعاون وكذا حرصسهما على
ت - -ن - -م- -ي- -ة ال- -ق- -ارة اإ’ف- -ري- -ق- -ي- -ة
وتطويرها““.
وذك-ر مسس-اه-ل ب-ه-ذا اÿصس-وصس،
بالÈنامج الذي ” اعتماده ‘
ه- -ذه ال -ق -م -ة ع -ل -ى م -دى ث Ó-ث
سس -ن -وات م -ن خ Ó-ل إاع-ط-اء أاكÌ
أاه- -م- -ي- -ة ل -ل -تصس -ن -ي -ع وال -ه -ي -اك -ل
القاعدية ‘ إافريقيا““.
كما اسستعرضس ا÷انبان أايضسا -
يضس - -ي - -ف ال - -وزي- -ر ““ -عÓ- -ق- -ات
ال -ت -ع -اون اŸت -م-ي-زة ب Úا÷زائ-ر
والصس ‘ Úع- - - -دي - - -د اÛا’ت،
السس -ي -اسس -ي -ة م-ن-ه-ا وا’ق-تصس-ادي-ة
واأ’منية““ ،باإ’ضسافة إا““ ¤قضسايا

أاخ- - -رى م- - -ن ب - -ي - -ن - -ه - -ا إاصس Ó- -ح
اŸنظومة اأ’‡ية وباÿصسوصس
إاصسÓ- - -ح ›لسس اأ’م- - -ن ،ح- - -يث
أاكدت الصس Úمرة أاخرى دعمها
ل - -ل - -م- -وق- -ف اإ’ف- -ري- -ق- -ي ب- -ه- -ذا
اÿصسوصس““.
من جانب آاخر ،أاشسار مسساهل أانه
تطرق مع اŸسسؤوول الصسيني إا¤
ال- -وضس- -ع ‘ م -ن -ط -ق -ة السس -اح -ل،
’سسيما ‘ ليبيا ،وكذا إا ¤قضسية
الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة““ ،مضس-ي-ف-ا أان
ا÷انب الصس -ي -ن -ي أاب-دى ““ت-ف-ه-م-ا
Óوضساع التي تعيشسها منطقتنا““.
ل أ
ك - -م - -ا –ادث ال - -ط - -رف - -ان ع - -ن
““م -ك -اف -ح -ة اإ’ره -اب وال-ت-ج-رب-ة
ا÷زائ -ري -ة ‘ م-ك-اف-ح-ة ال-ع-ن-ف
وال -ت -ط -رف ال -ع-ن-ي-ف ،إا ¤ج-انب
ال - -ت- -نسس- -ي- -ق ‘ اأ’· اŸت- -ح- -دة
للدفاع عن مواقفنا سسواء كانت
ث -ن -ائ -ي -ة أاو م-واق-ف إاف-ري-ق-ي-ة ‘
اأ’· اŸتحدة““.

حسسب عملية فرز للبطاقية ألسسكنية بالعاصسمة

إاسصقاط  1167ملف و  2524آاخر ‘ البيع باإليجار

أفرزت عملة تطه Òقوأئم أŸسسجل ‘ ÚألÈأمج ألسسكنية من خÓل ألبطاقية ألوطنية ‘  ،2015إأسسقاط 1167
ليجار ““عدل““ ،بعد ثبوت أسستفادة
لسسكان بالعاصسمة و 2524ملف من برنامج ألبيع با إ
ملف من برنامج إأعادة أ إ
أصسحابها من إأعانات أو برأمج سسكنية سسابقة ،بحسسب ما علم لدى وزأرة ألسسكن.
سسمحت البطاقية الوطنية إا ¤غاية  31ديسسمÃ ،2015 Èراقبة ملفات  35أالف عائلة مسسجلة ‘ برنامج و’ية العاصسمة إ’عادة
اإ’سسكان ” ،خÓها كشسف  1.167حالة إايجابية ،بحسسب نفسس اŸصسدر.
تشسمل هذه ا◊صسيلة  216حالة تتعلق بالتصسريح الكاذب‡ ،ا اسستدعى رفع دعاوى قضسائية من طرف و’ية ا÷زائر ضسد
أاصسحابها ،فضس Óعن  212حالة توجد حاليا قيد التحقيق وكذا  132حالة ” الفصسل فيها فع Óمن طرف ا÷هات القضسائية
وصسدرت ‘ حق أاصسحابها أاحكام تتضسمن عقوبات مالية أاو عقوبات بالسسجن.
أاما ا◊ا’ت اŸتبقية والبالغ عددها  ،607فتوجد حاليا طور الدراسسة ‘ ،انتظار –ويلها قريبا للجهات القضسائية اıتصسة،
يضسيف اŸصسدر.
بالنسسبة لÈنامج البيع باإ’يجار الذي تشسرف عليه الوكالة الوطنية لتحسس Úالسسكن وتطويره ““عدل““ ،فإان البطاقية الوطنية كشسفت
عن وجود  2524حالة إايجابية من ب 104790 Úملف “ت معا÷ته ‘ .2015
وتتضسمن هذه ا◊صسيلة  1309ملف Áلك أاصسحابها سسكنات تابعة لدواوين الÎقية العقارية و 644ملف اسستفاد أاصسحابها من
إاعانات الصسندوق الوطني للسسكن و 42ملفا قام أاصسحابها بالتسسجيل ‘ الÈنامج السسكني التابعة للصسندوق الوطني Ÿعادلة
اÿدمات ا’جتماعية.
يضساف إا ¤ذلك  408ملف قام أاصسحابها با’كتتاب ‘ برامج اŸؤوسسسسة الوطنية للÎقية العقارية ،فضس Óعن  121ملف حصسل
أاصسحابها على رخصس بناء.
.
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أ’ثنين  11جانفي  2016م
ألمؤأفق لـ  30ربيع أأ’ول  1437هـ

لمة
تنصضيب ألنوأب أ÷دد Ûلسس أ أ

إاعادة انتخاب بن صضالح رئيسضا ..واŸصضادقة على الدسضتور أاو ¤اŸهام
 ١٧عضضوأ منهم  4جدد ‘ ألثلث ألرئاسضي
جرت ،أمسس ،مرأسضم تثبيت عضضوية أŸنتخب Úأ÷دد وأŸعّين Úمن قبل رئيسس أ÷مهورية ‘ كتلة
لجماع لعهدة جديدة،
لمة ،كما “ت إأعادة أنتخاب عبد ألقادر بن صضالح با إ
ألثلث ألرئاسضي Ãجلسس أ أ
على رأسس هذه ألهيئة ألتشضريعية ألعليا.

حمزة ﬁصسول

ن ّصس -ب أل -ف -ائ -زون ‘ أن-ت-خ-اب-ات أل-ت-ج-دي-د
أل -نصس -ف -ي Ûلسس أأ’م -ة ،أل -ت -ي ج-رت ‘ 29
ديسسم ÈأŸاضسي ،بشسكل رسسمي ،كأاعضساء ‘
ألهيئة ألتشسريعية ألعليا ،خلل جلسسة علنية
ت -رأسس -ه -ا ﬁم -د ألصس -ال-ح ق-ؤج-ي-ل ،ب-اع-ت-ب-اره
ألعضسؤ أأ’ك Èسسّنا.
ورسسم بذلك حزب جبهة ألتحرير ألؤطني،
أغلبيته على مسستؤى ›لسس أأ’مة بعدما أعلن
عمار سسعدأ Êفؤز أأ’فلن بـ 28مقعدأ ،أأ’مر
أل -ذي م ّ-ك -ن -ه م -ن إأزأح -ة أل -ت -ج -م -ع أل -ؤط -ن-ي
ألدÁقرأطي من ألريادة.
شسهدت أ÷لسسة كشسفا عن ألقائمة أإ’سسمية
للنؤأب أŸعيّن Úمن قبل رئيسس أ÷مهؤرية ‘
كتلة ألثلث ألرئاسسي ،وألتي ضسمت  17عضسؤأ،
منهم  4أعضساء جدد ،هم مدير جامعة باب
أل- -زوأر أأ’سس- -ب- -ق ب -ن ع -ل -ي ب -ن زأغ -ؤ ،م -دي -ر
أل -تشس -ري -ف -ات أأ’سس -ب -ق ب -رئ -اسس -ة أ÷م -ه-ؤري-ة
نؤرألدين بن قرطبي ،ألÈفيسسؤر عبد أ◊ق بن
ب-ؤل-ع-ي-د وع-اشس-ؤر رشس-ي-د ،ف-ي-م-ا أبقى ألرئيسس
على  13عضسؤأ من ألعهدة ألتشسريعية ألسسابقة.
يذكر ،أن ألعدد أإ’جما‹ أ’عضساء ألثلث
أل-رئ-اسس-ي ،أل-ذي-ن ي-عّ-ي-ن-ه-م رئ-يسس أ÷مهؤرية،
يبلغ  24عضسؤأ ،ويبقى من صسلحياته ألكشسف

ع- -ن أسس -م -اء أأ’عضس -اء  7أŸت- -ب- -ق ‘ Úوقت
’حق.
وأظ-ه-رت أل-ق-ائ-م-ة أإ’سس-م-ي-ة ألتي أختارها
ألرئيسس ،تفضسيله أ’سستقرأر دأخل كتلة ألثلث
أل- -رئ -اسس -ي ،أل -ت -ي ي -رأسس -ه -ا أل -ؤزي -ر أأ’سس -ب -ق
ألهاشسمي جيار ،حيث أكتفى بإاضسافة  4أسسماء
جديدة وأإ’بقاء على  13عضسؤأ من ألعهدة
ألتشسريعية ألسسابقة.
وعقب أ’نتخاب ألعلني للجنة أıتصسة،
“ت ع- -م -ل -ي -ة ت -ث -ب -يت عضس -ؤي -ة أأ’عضس -اء 65
أ÷دد ،بعد أŸنادأة على أسسماهم ،لينضسمؤأ
بذلك رسسميا إأ ¤تركيبة ›لسس أأ’مة ،ألذي

سسيحصسل على صسلحيات أوسسع عقب ألتعديل
ألدسستؤري أŸرتقب.
أل-ن-ق-ط-ة أل-ث-ال-ث-ة ‘ ج-دول أشس-غ-ال ج-لسسة،
أمسس“ ،ثلت ‘ أنتخاب رئيسس ›لسس أأ’مة،
ح -يث أع -ي -د أن-ت-خ-اب أŸرشس-ح أل-ؤح-ي-د ع-ب-د
ألقادر بن صسالح ،باإ’جماع وبحماسس شسديد
من قبل ألنؤأب ،ليؤأصسل بذلك مهامه على
رأسس أÛلسس لعهدة جديدة.
وسستكؤن أو ¤مهام ألنؤأب أ÷دد بالغرفة
أل -ث -ان-ي-ة ل-لŸÈان ،أŸصس-ادق-ة ع-ل-ى أŸشس-روع
ألتمهيدي لتعديل ألدسستؤر ،خلل أأ’سسابيع
ألقليلة أŸقبلة.

الدسضتور ا÷ديد يحمل ‡يزات التغي ÒاŸرحلي

حمزة ﬁصسول
حب بن صسالح بثقة نؤأب ألغرفة ألعليا
رّ
للŸÈان ‘ شسخصسه وأنتخابهم له على رأسس
ه-ذه أل-ه-ي-ئ-ة أل-تشس-ري-ع-ي-ة ،ل-ع-هدة جديدة .ووعد
ب -ب -ذل ك -ام -ل ج -ه-ده ل-لرت-ق-اء ب-اŸسس-ؤؤول-ي-ة إأ¤
أŸسستؤى أŸطلؤب.
وأكد ‘ ذأت ألؤقت سسعيه من أجل –قيق
أإ’نصس- - -اف ب Úك- - -اف- - -ة أأ’عضس- - -اء وأأ’ط- - -ي - -اف
ألسسياسسية دأخل أÛلسس ،بغضس ألنظر عن أللؤن
ألسسياسسي ألذي ينتمؤن له .وتعهد «بالعمل على
ما من شسأانه تسسي Òأأ’دأء بالشسفافية أŸأامؤلة
وأل -ن -ج -اع -ة أŸط -ل -ؤب -ة وف -ق -ا Ÿب-ادئ أل-ق-ان-ؤن

أأ’سساسسي وألنظام ألدأخلي Ûلسس أأ’مة».
وخاطب بن صسالح أعضساء أÛلسس بالقؤل:
«إأنكم دخلتم ‘ مرحلة هامة وجديدة ،تأاتي ‘
ظرف مليئ باŸسستجدأت» ،مشسÒأ إأ ¤أŸشسروع
ألتمهيدي لتعديل ألدسستؤر ،ألذي كان ،بحسسبه،
تتؤيجا لسسلسسلة من أŸشساورأت ألسسياسسية ألتي
أمر بها ألرئيسس بؤتفليقة.
وأفاد أŸتحدث ،أن حجم أأ’دأء ألتشسريعي
ل -ل -م -ج -لسس سس -ي -زدأد وصس -لح -ي -ات-ه أل-تشس-ري-ع-ي-ة
لحكام أ÷ديدة ألتي سسيأاتي
سستتؤسسع ،وفقا ل أ
ب -ه -ا أل -دسس -ت -ؤر أŸق -ب-ل .م-ع-تÈأ أن ه-ذأ أل-نصس
أل -ق -ان -ؤ Êأأ’سس -م -ى ،ي -ح -م -ل «‡ّي-زأت أل-ت-غ-يÒ
أŸرحلي وأإ’رأدة أŸعبّر عنها من قبل أأ’غلبية
‘ ألؤصسؤل با÷زأئر إأ ¤مكانة مرمؤقة من
خ - -لل –ق - -ي- -ق مسس- -اح- -ات أوسس- -ع ‘ م- -ي- -دأن
أ◊ريات ألفردية وأ÷ماعية».
وأوضسح بن صسالح ،أن أŸرحلة أŸقبلة «مليئة
ب -درأسس -ة وم -ن -اقشس -ة ق -ؤأن Úع -دي -دة سس -تÎج -م
مضس -م -ؤن أل -دسس -ت -ؤر أŸق -ب -ل وت -ك -م -ل مسس-لسس-ل
أإ’صسلحات ألسسياسسية للرئيسس وّ Œسسد مضسمؤن
برنا›ه أ’نتخابي».
ودع- - -ا رئ- - -يسس ›لسس أأ’م- - -ة أل- - -ن- - -ؤأب إأ¤

«أ’جتهاد بغرضس إأيجاد قؤأسسم مشسÎكة للعمل،
بغضس ألنظر عن أ’نتماء ألسسياسسي لكل طرف،
ب-غ-ي-ة أŸسس-اه-م-ة ‘ ت-ل-ب-ي-ة ت-ط-ل-عات أÛتمع»،
مضسيفا «أنتم مطالبؤن Ãرأعاة قؤأعد ألعمل
أأ’ولية وأ◊رصس على ألتناغم وألتكامل ‘ أدأء
أŸه- -ام دأخ- -ل أŸؤؤسسسس- -ة ووضس- -ع- -ه- -ا ف- -ؤق ك- -ل
أعتبار» .من جملة تؤصسيات بن صسالح أ’عضساء
أل -غ-رف-ة أل-ع-ل-ي-ا ل-لŸÈان ،أŸسس-اه-م-ة أ÷ادة ‘
إأث -رأء أل-تشس-ري-ع أل-ن-ؤع-ي ودع-م أل-نسس-ق أل-ق-ان-ؤÊ
لتعزيز دولة أ◊ق وألقانؤن و“ت Úدعائم ألدولة
أ◊دي -ث -ة وأÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ث-ؤأب-ت-ه-ا أل-ؤط-ن-ي-ة
وأŸتفتحة على ألعا.»⁄
وأشسار بن صسالح ‘ أŸقابل ،إأ ¤أحتفاظ
أŸع -ارضس -ة ‘ أ’ن -ت -خ-اب-ات أأ’خÒة Ãك-ان-ت-ه-ا،
معّبرأ عن أرتياحه لتؤأجد ألرأي أıالف ضسمن
أل -ه -ي -ئ -ة ،م-ت-م-ن-ي-ا ‘ ذأت أل-ؤقت أن تسس-اه-م ‘
إأع - -ط - -اء أإ’ضس - -اف- -ة أل- -ن- -ؤع- -ي- -ة ل- -ل- -م- -م- -ارسس- -ة
ألدÁقرأطية.
وذكر أŸنتخبؤن أ÷دد ،بالظرف أ’قتصسادي
أÿاصس ألذي “ر به ألبلد ،دأعيا إأياهم إأ¤
أقÎأح حلؤل للمشساكل أŸطروحة لتجنيب ألبلد
تبعات ألصسدمة.

«أصس -ب -ح م -ن غ ÒأŸم -ك -ن أسس -تÒأد أل-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ا
Ãليارأت ألدو’رأت».
وأضساف ذأت ألباحث أنه «حان ألؤقت ’سستغلل
أÿزأن ألؤطني من ألذكاء Ãا أننا أصسبحنا ’ ‰لك
أأ’مؤأل ألكافية ’قتناء ألتكنؤلؤجيا».
من جانبه أعرب أ÷امعي زب Òعروسس باحث
هؤ أآ’خر على مسستؤى مركز ألبحث ‘ أ’قتصساد
أل -ت -ط -ب -ي-ق-ي ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ع-ن «ت-خ-ؤف-ه» م-ن أن ي-ؤؤدي

أÛلسس أŸقبل «إأ ¤مزيد من ألبطء ‘ ‡ارسسة
ألبحث ألعلمي ‘ أ÷زأئر».
وي- -قÎح أŸشس- -روع أل- -ت- -م- -ه- -ي- -دي ل -ل -م -رأج -ع -ة
أل-دسس-ت-ؤري-ة إأنشس-اء ›لسس وط-ن-ي ل-ل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي
وألتكنؤلؤجيات وسستتكفل هذه ألهيئة بÎقية ألبحث
ألؤطني للبتكار ألتكنؤلؤجي وألعلمي وكذأ أقÎأح
إأجرأءأت تسسمح بتطؤير ألطاقات ألؤطنية للبحث
وألتنمية.

باحثون يرحبون بإانشضاء اÛلسس الوطني للبحث العلمي:
ل -ق -ي إأنشض -اء أÛلسس أل -وط-ن-ي ل-ل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي
وأل -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات أŸقÎح ‘ أŸشض-روع أل-ت-م-ه-ي-دي
ل-ل-م-رأج-ع-ة أل-دسض-ت-وري-ة أل-ذي نشض-ر يوم ألثÓثاء
أŸنصضرم ترحيبا أمسس من قبل جامعي Úوباحث.Ú
‘ ه- -ذأ ألصس- -دد صس- -رح لـ (وأج) أŸدي- -ر أل- -ع -ام
Ÿركز ألبحث ‘ أ’قتصساد ألتطبيقي للتنمية ألسسيد
ف -رف -ارة ﬁم -د ي -اسس Úأن «إأنشس -اء ›لسس وط -ن -ي
للبحث ألعلمي وألتكنؤلؤجيات يؤؤكد أأ’ولؤية ألتي
تؤ ¤للبحث ألعلمي».
وأوضسح ذأت ألباحث أن «هذأ أ’قÎأح من شسأانه
تشسجيع ودعم ألباحث Úألذين سسيسستفيدون بشسكل
أك Èمن ألتقدير» مضسيفا أنه «من غ ÒأŸمكن
–قيق تنمية أقتصسادية دون تكفل حقيقي بالبحث
ألعلمي».
من جانبه أشسار عبد أ◊ق لطرشس باحث على
مسستؤى ألؤكالة ألفضسائية أ÷زأئرية إأ ¤أن «كل
إأنشساء لهيئة بهدف أإ’سسهام ‘ مزيد من تنظيم
وإأثرأء تاط Òألبحث ألعلمي مرحب به».
ك- -م- -ا ذك- -ر ألسس- -ي -د ل -ط -رشس «ب -اإ’نشس -اء أأ’خÒ
أ’ك-ادÁي-ة أل-ع-ل-ؤم وأل-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-يات» دأعيا ‘ ذأت
ألسسياق إأ« ¤ألفصسل بﬂ Úتلف ألهيئات ألعاملة ‘
حقل ألبحث من أجل تفادي ألتدأخل ‘ صسلحيات
ومهام كل وأحدة منها».
وأّك- -د ‘ ذأت ألصس- -دد ع- -ل- -ى ضس- -رورة «–دي -د
أولؤيات ألبحث ألتي يحتاجها ألبلد» مضسيفا أنه

ح-ب ﬁام-ون وق-ان-ون-ي-ون وحقوقيون
ر ّ
لح -ك -ام أل -ت -ي تضض ّ-م -ن -ه-ا أŸشض-روع
أمسس ب -ا أ
ألتمهيدي للمرأجعة ألدسضتورية ‘ ›ال
لنسض- -ان
أÙاف - -ظ - -ة وت - -رق - -ي - -ة ح - -ق- -وق أ إ
وأŸتقاضض ‘ Úأ÷زأئر.
وأك- - -د ه- - -ؤؤ’ء لـ (وأج) أن ح- - -ق - -ؤق أإ’نسس - -ان
«مكفؤلة» ‘ هذأ أŸشسروع ألتمهيدي دأع Úإأ¤
لحكام ألؤأردة ‘
ألتطبيق ألفعلي وأŸلمؤسس ل أ
نصس أŸشسروع ألتمهيدي.
‘ هذأ ألصسدد أكد ألسسيد بؤجمعة صسؤيلح
أسستاذ ألقانؤن ألعام عن أرتياحه لكؤن ما يزيد
ع- -ن خ- -مسس Úم -ادة م -ن أŸشس -روع أل -ت -م -ه -ي -دي
ل-ل-م-رأج-ع-ة أل-دسس-ت-ؤري-ة خصسصست لÎق-ي-ة ح-قؤق
أإ’نسس- -ان .وأضس- -اف أن ذلك يسس- -م- -ح «بضس- -م- -ان»
وأÙافظة» على أ◊قؤق أأ’سساسسية للمؤأطن.Ú
كما أوضسح أن ألقانؤن أأ’سساسسي أŸسستقبلي

إادراج التمه ‘ ÚاŸادة  55من الدسضتور
يندرج ‘ مسضعى مواكبة التطورات ا’قتصضادية
أك - -د ﬁاف - -ظ ألصض - -ال - -ون أل - -وط - -ن- -ي
للتكوين علي بلخÒي ،أمسس ،أن تضضّمن
وث -ي -ق-ة أŸشض-روع أل-ت-م-ه-ي-دي ل-ل-دسض-ت-ور
ل -ل -ت -ك-وي-ن ‘ أŸادة  55ي -ن -درج ‘ إأط-ار
مسضعى ألدولة لÎقية ألتكوين ،لسضيما
ما تعلق بالتمه Úبهدف ترقية وتطوير
مسضتوى أŸوأرد ألبشضرية وجعلها موأكبة
ل -ل -ت -ط -ورأت ألق -تصض -ادي -ة أ◊اصض-ل-ة ‘
أل - -ع - -ا ،⁄لسض - -ي- -م- -ا أŸت- -ع- -ل- -ق ب- -تسض- -يÒ
أŸؤوسضسض- -ات وأل- -ت- -م- -ك- -ن م- -ن أسض- -ت- -خ -دأم
أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات أ◊دي-ثة ألتي فرضضت
مناصضب جديدة.
ج- -اء ه- -ذأ أŸؤق- -ف خ- -لل ن- -دوة ن- -ق -اشس
Ãن- - -ت - -دى أÛاه - -د ،ح - -ؤل «مسس - -اه - -م - -ات
و–ديات ألتكؤين أŸهني وعن طريق ألتمهÚ
أ’ج -ل أŸؤؤسسسس -ات وأŸع -اه-د»
وذلك Ãن-اسس-ب-ة ت-ن-ظ-يم ألطبعة
أل- -ث- -ال- -ث -ة ل -لصس -ال -ؤن أل -ؤط -ن -ي
للتكؤين –ت شسعار« :ألتكؤين
ع - -ل - -ى م - -دأر أ◊ي - -اة» ،أل - -ذي
سسينظم على مدأر ثلثة أيام
أب -ت -دأء م -ن  16إأ ¤غ- -اي- -ة 18
جانفي أ÷اري بقصسر ألثقافة.
وأوضس- -ح ﬁاف -ظ ألصس -ال -ؤن
علي بلخÒي ،أن ألتظاهرة جاءت أنطلقا
م -ن ق -ن -اع -ت -ه ب-أان أل-ت-ك-ؤي-ن وسس-ي-ل-ة ضس-روري-ة
للتنمية وألنجاعة أ’قتصسادية ،ومن ثم ينتظر
أن يشس-ك-ل م-ل-ت-ق-ى ب ÚأŸؤؤسسسس-ات أل-ت-ك-ؤي-نية
وأŸؤؤسسسس -ات أل -ب -اح -ث -ة ع -ن شس -رك -اء ل -ت -ل-ب-ي-ة
ح -اج -ي -ات -ه -ا ف -ي-م-ا ي-خصس ﬂط-ط أل-ت-ك-ؤي-ن
ألدأخلي ،ناهيك عن إأيجاد عروضس تكؤين
فردية أو تكؤين /تؤظيف عن طريق ألتناوب
أو ألتمه.Ú
وأشسار بلخÒي إأ ¤أن ألتكؤين هؤ أسستثمار
‘ أŸؤأرد أل -بشس -ري -ة مسس -ت-م-ر وضس-روري أ’ّي

تنمية حقيقية ،سسؤأء بالنسسبة للمؤؤسسسسات أو
أŸه -ن-ي Úأو أÎÙف Úل-ل-ن-ه-ؤضس ب-إام-ك-ان-ات
مؤظفيها و–سس Úخدماتهم ،متطرقا أ’همية
عقؤد ألتناوب ألتي هي عقؤد عمل تشسمل
تكؤين متؤج بشسهادة أو تكؤين تأاهيلي مؤجه
أ ¤ألشسباب ويأاخذ شسكل :Úعقد “ه‘ Ú
إأطار ألتكؤين أأ’ول ،وعقد أ’حÎأف ‘ إأطار
أل -ت -ك -ؤي -ن أŸت -ؤأصس -ل ،ل -ل -رف -ع م-ن ت-ن-افسس-ي-ة
أŸؤؤسسسس- -ات أÙل -ي -ة و“ؤق -ع -ه -ا ‘ ألسس -ؤق
أل-ؤط-ن-ي-ة وأل-ع-م-ل ت-دري-ج-ي-ا م-ن أجل تعؤيضس
أŸؤؤسسسسات أأ’جنبية وأ◊د من ألؤأردأت.
يسس -م -ح ألصس -ال -ؤن ،ع -ل-ى م-دأر ث-لث أي-ام،
ل- -زوأره م- -ن أج- -رأء ،ط- -ال- -ب -ي ع -م -ل ،رؤوسس -اء
مؤؤسسسسات ،مديري أŸؤأرد ألبشسرية ومسسؤؤو‹
ألتكؤين ،بفرصسة ألتعرف وأ’طلع أŸباشسر
على كل أنظمة ألتكؤين أŸتؤأصسل وألتؤظيف
عن طريق ألتناوب وألتمه Úوألتنظيم وبرأمج
ألتكؤين وألشسهادأت وأ◊رف وأŸسسارأت ،إأ¤
جانب أÙاضسرأت وألؤرشسات
أل -ت -ي سس -ي -ت -م أل-ت-ط-رق خ-لل-ه-ا
وأإ’جابة على أŸسسائل ألكÈى
‘ ›ال ألتكؤين.
م -ن ج -ان -ب -ه ت-ط-رق أم Úب-ن
دأ‹ ،مدير بالصسندوق ألؤطني
ل-ل-ت-أام Úع-ل-ى أل-ب-ط-الة «كناك»،
إأ ¤دور ألصس- - -ن - -دوق ‘ “ؤي - -ل
أل -ت -ك -ؤي-ن ع-ن ط-ري-ق أل-ت-م-ه،Ú
ألذي يعؤد إأ ¤سسنة  ،1998بالرغم من صسدور
ق- -ان- -ؤن أل- -ت- -م -ه ،1981 ‘ Úوم- - - -ن ث- - - -م إأ¤
أإ’صس -لح -ات أل -ذي ق -امت ب -ه-ا أل-ؤزأرة أل-ت-ي
بدأت ‘ ألتسسعينيات من ألقرن أŸاضسي بناء
لن-ظ-م-ة أل-ت-ك-ؤي-ن-ي-ة ،ل-ي-عرف
ع-ل-ى درأسس-ات ل -أ
ن -ق -ط -ة –ؤل ‘  2007م -ن خ -لل إأل-زأم ك-ل
أŸؤؤسسسسات ،عمؤمية أو خاصسة ،بتخصسيصس 2
م -ن أŸئ-ة م-ن ك-ت-ل-ة أأ’ج-ؤر ل-ل-ت-ك-ؤي-ن ب-ه-دف
ترقية وتشسجيع أŸؤؤسسسسات أ’قتصسادية على
ألتكؤين.

صضالون للتكوين
بقصضر الثقافة
ابتداء من 16
جانفي ا÷اري

ليجابي
لمر أ إ
لمازيغية با أ
أعت ÈدسضÎة أ أ

رباع :Úطالبنا بعقد اجتماعي وطني وحكومة ائتÓف وطني
أع -ت Èف -وزي رب -اعÚ
رئيسس حزب «عهد ،»54
بعضس ما جاء ‘ مشضروع
ت- -ع- -دي- -ل أل- -دسض- -ت -ور ⁄
ي-أاخ-ذ ب-ع Úألع-ت-ب-ار ما
أقÎح-ه ح-زب-ه ،لسض-ي-ما
ف -ي-م-ا ي-خصس وضض-ع ع-ق-د
أج- - -ت- - -م- - -اع- - -ي وط- - -ن - -ي
وح-ك-وم-ة أئتÓف وطني
م- - -ع أل- - -ق - -وأت أ◊ي - -ة ‘
ألبÓد وتنصضيب ÷نة وطنية لتحضضÒ
ومرأقبة ألنتخابات ،دأعيا إأ ¤دسضÎة
عدم تدخل أ÷يشس ألوطني ألشضعبي ‘
لبقاء على مهامه
أ◊ياة ألسضياسضية ،وأ إ
أŸت -م -ث-ل-ة ‘ ح-م-اي-ة أ◊دود .ب-اŸق-اب-ل،
لمر
لمازيغية با أ
أعت ÈدسضÎة أللغة أ أ
ليجابي.
أ إ

سسهام بوعموشسة
أكد رباع Úأن حزبه قدم للحكؤمة عدة
م -قÎح -ات ل -ل-خ-روج م-ن أأ’زم-ة أ’ق-تصس-ادي-ة
ألتي نعانيها بسسبب تهاوي أسسعار ألنفط ،منها
وضسع عقد أجتماعي وطني جديد لتحديد
أل- -ع- -لق- -ة ب Úأ◊اك- -م وأÙك -ؤم وح -ك -ؤم -ة
أئتلف وطني مع أÛتمع أŸد Êوألرأبطات
ألؤطنية ،وخارطة طريق لتحضس Òتشسريعيات

ترحيب من قانونيي ومناضضلي حقوق ا’نسضان
يكّرسس ترقية حقؤق أإ’نسسان ‘ شستى أÛا’ت
أن -ط -لق -ا م-ن أÙاف-ظ-ة ع-ل-ى أ◊ي-اة أÿاصس-ة
للمؤأطن إأ ¤غاية حقؤقه أأ’سساسسية ‘ ›ال
أ◊ري- -ات .وت- -اب -ع صس -ؤي -ل -ح ي -ق -ؤل إأن أ◊ري -ات
ألفردية وأ÷ماعية «مكرسسة» ‘ هذأ أŸشسروع
أل -ت -م-ه-ي-دي أل-ذي أقّ-ره رئ-يسس أ÷م-ه-ؤري-ة ع-ب-د
ألعزيز بؤتفليقة ‘ ديسسم.2015 È
من جانبها أعتÈت أŸناضسلة أ◊قؤقية نادية
آأيت زأي أن إأدرأج هذه أ◊قؤق ‘ ألدسستؤر «أمر
جيد» أ’ن أأ’مر يتعلق  -كما قالت  -بحقؤق
أسساسسية لكل إأنسسان.
كما أكدت أنها «عمؤما مرتاحة» للتعديلت
أŸقÎحة مضسيفة أن حقؤق أإ’نسسان «” ألتعبÒ

16925

ﬁافظ ألصضالون ألوطني للتكوين ،علي بلخÒي:

سسعاد بوعبوشش

لمة:
قوأن Úجديدة سضتÎجم مضضمونه ،رئيسس ›لسس أ أ
لمة ،عبد ألقادر
قال رئيسس ›لسس أ أ
ب -ن صض -ال -ح ،إأن أل -دسض -ت -ور أ÷دي-د ي-ح-م-ل
‡يزأت ألتغي ÒأŸرحلي وسضيتبع بقوأنÚ
ع- -دي- -دة ل- -ت- -جسض- -ي- -د مضض- -م- -ون- -ه .وأشض -اد
ب -الصض Ó-ح -ي -ات أل -وأسض -ع -ة أل -ت -ي ج -اء ب -ه -ا
ل -ت -ع -زي -ز دور وم -ك -ان -ة أل -غ-رف-ة أل-ث-ان-ي-ة
للŸÈان ،دأعيا ألنوأب إأ ¤أقÎأح حلول
للمشضاكل ألتي تعرفها ألبÓد.
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ع-ن-ه-ا بشس-ك-ل ﬂت-ل-ف» ‘ أل-دسس-ت-ؤر أŸسس-ت-قبلي
للبلد .وأشسارت ‘ هذأ ألسسياق إأ ¤أŸادة «31
مكرر» من أŸشسروع ألتمهيدي ألتي تن ّصس على
«أن ألدولة تعمل على ترقية أ◊قؤق ألسسياسسية
ل- -ل- -م- -رأة م -ن خ -لل زي -ادة ف -رصس “ث -ي -ل -ه -ا ‘
أÛالسس أŸنتخبة».
وأعربت ‘ هذأ ألصسدد عن أملها ‘ أن Œد
أأ’ح -ك -ام أŸك -رسس -ة ◊ق -ؤق أإ’نسس -ان ط -ري -ق-ه-ا
للتطبيق ميدأنيا.
م -ن ج -ان -ب -ه أك-د رئ-يسس أل-رأب-ط-ة أ÷زأئ-ري-ة
ل -ل -دف -اع ع -ن ح -ق -ؤق أإ’نسس -ان حسس Úزه-ؤأن أن
«فصسل كبÒأ» قد خصسصس ◊قؤق أإ’نسسان ‘
أŸشسروع ألتمهيدي للمرأجعة ألدسستؤرية.

 ،2017وكذأ تنصسيب ÷نة وطنية
لتحضس Òومرأقبة أ’نتخابات مع
وج-ؤب ه-دن-ة أج-ت-م-اع-ي-ة ،ع-ل-ى
حد قؤله ،مشسÒأ إأ ¤أن هذه
أ’قÎأح - -ات أل - -ت - -ي أع - -تÈه - -ا
جؤهرية  ⁄تؤؤخذ بع Úأ’عتبار.
وب- -حسس -ب -ه ،ي -ن -ب -غ -ي ب -ن -اء دول -ة
دÁق-رأط-ي-ة م-ث-ل-م-ا نّصس-ت ع-ل-يه
وثيقة مؤؤ“ر ألصسؤمام.
وأضساف رباع Úلدى تنشسيطه
ندوة صسحفية Ãقر حزبه ،أمسس ،أننا ‚هل
ط- -ب- -ي- -ع- -ة أل- -ن- -ظ- -ام أ◊اك -م ‘ أ÷زأئ -ر وأن
ألدسستؤر أ÷ديد  ⁄يؤضسح ذلك.
وبحسسبه ،أنه Œ ⁄سسد ◊د أآ’ن مؤؤسسسسات
تشسريعية حقيقية و›لسس دسستؤري مسستقل
غ Òخاضسع لرئاسسة أ÷مهؤرية وألتدأول على
ألسسلطة بطريقة نزيهة ،ووجؤب أحÎأم ألثلث
أل- -رئ- -اسس- -ي ،دأع -ي -ا إأ ¤ضس -رورة دسسÎة ع -دم
ت -دخ -ل أ÷يشس أل -ؤط -ن -ي ألشس -ع-ب-ي ‘ أأ’م-ؤر
ألسسياسسة وأ’كتفاء باŸهام أŸنؤطة به وهي
ح-م-اي-ة ح-دود أل-ؤط-ن ،م-تسس-ائ-ل ع-ن أ◊ل-ؤل
لـ 40مليؤن جزأئري ألذين ينتظرون سسكنا.
وجدد دعؤته بإارجاع أملك أ÷زأئريÚ
أل- -ت- -ي صس- -ادره -ا أ’سس -ت -ع -م -ار ،مشسÒأ إأ ¤أن
أأ’ق -دأم ألسس -ؤدأء بصس-دد أسسÎج-اع أل-ع-ق-ارأت
وأأ’ملك باسسم ألشسعب أ÷زأئريÃ ،قتضسى
أŸرسسؤم أŸؤؤرخ ‘  25سسبتم.1995 È
‘ ذأت ألسسياق حذر هذأ أÛاهد من أي
«تباين» ب Úمضسام Úألقؤأن Úو تطبيقها.
كما ذكر بأانه شسارك ‘ أŸشساورأت ألسسياسسية
حؤل أŸرأجعة ألدسستؤرية مؤؤكدأ على ضسرورة
ت -ط-ب-ي-ق «ف-ع-ل-ي» و»م-ل-م-ؤسس» أ’ح-ك-ام أل-دسس-ت-ؤر
أ÷ديد .للتذك Òأن أŸشسروع ألتمهيدي للدسستؤر
قد عرضسه مدير ديؤأن رئاسسة أ÷مهؤرية أحمد
أويحيى ،يؤم ألثلثاء ألفارط با÷زأئر ألعاصسمة
ع- -ل- -ى وسس- -ائ -ل أإ’ع -لم أل -ؤط -ن -ي -ة خ -لل ن -دوة
صسحفية.
ك- -م- -ا ” إأرسس- -ال ذأت أل- -ؤث- -ي -ق -ة إأ ¤ج -م -ي -ع
أأ’حزأب ألسسياسسية وأŸنظمات ألؤطنية و‡ثلي
أÛتمع أŸد.Ê
وت -تضس -م -ن أل-ؤث-ي-ق-ة أŸقÎح-ة إأنشس-اء ›لسس
وطني ◊قؤق أإ’نسسان لدى رئيسس أ÷مهؤرية
حامي ألدسستؤر كما جاء ‘ أŸادة (.)1-173
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 ⁄يسستبعد إاشسراك غرف التجارة ‘ صسياغة القرار مسستقبÓ

بلعايب يكشضف عن إاضضافة  6منتجات فÓحية معنية برخصص السضتÒاد
اŸنتجات –ّددها اليوم اللجنة التقنية اŸكّلفة باŸشسروع

أافاد وزير التجارة بختي بلعايب ،أان الوزارة قررت إادراج قائمة تضسم سستة منتجات فÓحية جديدة تندرج ‘ إاطار منح رخصس السستÒاد،
مشسÒا أان القائمة تشسمل مواد فÓحية وأاخرى ‘ ›ال التغذية العامة دون اÿوضس ‘ تفاصسيل أاخرى ،مؤوكدا ‘ سسياق آاخر إامكانية
إاشسراك غرف التجارة والصسناعة ‘ اتخاذ القرارات حول القطاع التجاري مسستقب ÓمعتÈها حلقة هامة ‘ القتصساد الوطني.

نوري من وهران:

ألعدد
16٩25

05

رفع تسضعÒة اŸياه غ Òمدرجة ‘ الÈنامج ا◊كومي

أاب- -رز وزي- -ر اŸوارد اŸائ- -ي -ة
والبيئة ،عبد الوهاب نوري،
خÓ- -ل زي- -ارة ال- -ع- -م- -ل ال -ت -ي
ق - -ادت - -ه أامسس إا ¤وه- -ران ،أان
ارت -ف -اع تسس-عÒة اŸي-اه خÓ-ل
ال -وقت ال -راه-ن غ Òم-درج ‘
ب- -رن- -ام- -ج أاع -م -ال ا◊ك -وم -ة،
م-عÈا ع-ن ارت-ي-اح-ه ال-ت-امŸ ،ا
ح ّ-ق -ق -ه ق -ط -اع اŸوارد اŸائ -ي-ة
بعاصسمة الغرب ا÷زائري من
ن-ت-ائ-ج ““ف-ري-دة““ ،تشس-كل جزء
ه- - -ام- - -ا م- - -ن ب- - -رام - -ج رئ - -يسس
ا÷م- -ه -وري -ة ،ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة.

وهران :براهمية مسسعودة

كما أششاد ألوزير ،نوري بالسشياسشة أŸنتهجة على
مسش -ت -وى وزأرة أŸوأرد أŸائ -ي -ة ل -ت -غ -ط -ي-ة أ◊ج-ز
أŸسش ّ-ج -ل ‘ أŸدن أألخ -رى :وت -قضش -ي ب -ت -ح -وي -ل
ألفائضض من أŸياه إأ ¤أŸناطق ألتي تعا Êعجزأ
‘ ه- -ذأ أÛال ،وه- -و أل- -ن- -ظ -ام أŸت -ب -ع ‘ إأط -ار
مششروع أŸاو (مسشتغا ،Âأرزيو ،وهرأن) ونظام
سشد بني هارون بالششرق أ÷زأئري وكذأ مششروع
ع Úصش -ال -ح ب -ت -مÔأسشت ،م -ع -تÈأ إأي -اه ،أح -د أه -م
أŸششاريع ألعمÓقة ألتي أطلقها ألرئيسض ‘ بدأية
أأللفية ،وهو حاليا ‘ طريق
ألسشتغÓل.
وأّك -د ‘ سش -ي-اق م-تصش-ل ع-ل-ى
ضش- -رورة أل -ت -ف -ك Òأ÷دي ‘
وضشع برنامج خاصض لÎششيد
أسش- - -ت- - -ع- - -م- - -ال ه- - -ذه أŸادة
أ◊يوية ،للحفاظ على نسشبة
أمتÓء ألسشدود وألتي تتجاوز
حاليا ألـ ،٪70مششÒأ إأ ¤تهديدأت أ÷فاف وألتي
تزدأد من سشنة إأ ¤أخرى.
وخÓل إأششرأفه على تدششﬁ Úيط ألسشقي هيون
ألÎك ع- -ل -ى مسش -اح -ة  500ه-ك-ت-ار ،أن-طÓ-ق-ا من
ﬁطة تصشفية أŸياه أŸسشتعملة ببلدة ألعنصشر ،أكد
ع -ل -ى أه-م-ي-ة ألسش-ت-ف-ادة بشش-ك-ل أم-ث-ل م-ن أŸوأرد
أŸوجودة حاليا من خÓل إأعادة أسشتخدأم أŸياه
أŸسشتعملة أŸعا÷ة وترششيد ألسشتهÓك.
وششّدد على ألتسشريع ‘ آأجال تسشليم سشهل مÓتة،
هذأ أŸششروع ألضشخم ألذي سشيسشمح ،أنطÓقا من
ﬁطة تطه ÒأŸياه أŸسشتعملة ببلدية ألكرمة
أل -وأق -ع -ة ب -غ-رب أل-ولي-ة ،بسش-ق-ي أك Ìم-ن  8آألف
هكتار على أŸدى ألقريب ،فيما تتوأصشل أألششغال
ع -ل -ى مسش -ت -وى أ◊وضش Úأل-ل-ذي-ن ت-ع-رضش-ا ألضش-رأر
بالغة ،على خلفية حادث أنزلق أرضشية ،وقع سشنة
 ،2014وقد خضشعا ألششغال ألتهيئة– ،ت إأششرأف
مؤوسشسشة صشينية ﬂتصشة.
أŸششروع ألذي يعكسض ألهتمام أÿاصض ألذي توليه
ألدولة لقطاع ألفÓحة وأŸياه ‘ ،إأطار ألÈنامج
أل -ذي أط -ل -ق -ه ،ف -خ -ام-ة أل-رئ-يسض ‘ ب-دأي-ة ،2015

أŸنجز ب Úوزأرة أŸوأرد أŸائية
ووزأرة ألفÓحة ،وألرأمي إأ ¤دعم
أŸسش -اح -ات أŸسش -ق -ي -ة ب-أاك Ìم-ن
مليون هكتار إأضشافية ،وألذي ”
–قيق منه  25مليون ألف هكتار،
من أصشل  143ألف هكتار ،هي
ح - -ال- -ي- -ا ‘ ط- -ور أإل‚از ،حسشب
ألتوضشيحات أŸقدمة.
وق -د ت -ل-ق-ى ن-وري ب-ذأت أÙط-ة
ع- -رضش- -ا م- -فصش Ó- -ح- -ول مشش -روع
ألتطه Òأÿاصض با÷هة ألسشفلى
Ÿدي- -ن- -ة وه- -رأن ،أن- -ط Ó-ق -ا م -ن
ﬁطة ألرفع ◊ي ألصشنوبر ،حيث
أششار ألوزير إأ ¤أن ثلث أŸياه أŸسشتعملة ألتي
تذهب مباششرة إأ ¤ألبحر دون معا÷ة ول ترأعي
أŸقاييسض أŸعتمدة ضشمن أتفاقية برششلونة ألتي
حددت آأفاق سشنة  2020للقضشاء على مششكل تسشرب
أŸياه ألقذرة بحوضض ألبحر أألبيضض أŸتوسشط.
و‘ هذأ أإلطار حاورت ألششعب ،مدير ألديوأن
أل -وط-ن-ي ل-لسش-ق-ي وصش-رف أŸي-اه ،أشش-ف-ون أح-م-د،
وأل -ذي أك -د ع -ل -ى مسش -اع -ي أل -دول -ة أ÷ادة ل -ب-ل-وغ
““مرحلة أ÷يل ألثالث““ ‘ معا÷ة أŸياه أŸسشتعملة
‘ ألسش -ق -ي أل -ف Ó-ح -ي ،وه -ي ألصش -ي-غ-ة أل-ت-ي ت-ت-ي-ح
معا÷ة أألوحال وألروأئح ،وإأنتاج مياه تسشتجيب
للمعاي Òألدولية أŸتعلقة بجودة أŸياه أıصشصشة
لسش- - - -ق- - - -ي وري ك - - -ل أن - - -وأع
ألنباتات.
وأك - -د أشش- -ف- -ون ،أن أشش- -غ- -ال
أŸرحلة أألو ¤من مششروع
مÓتة ،سشتنتهي ششهر مارسض
ألقادم كأاقصشى تقدير ،لسشقي
 5160هكتار ،مششÒأ ‘ سشياق
م -تصش -ل إأ ¤أل -ع -رأق -ي-ل أل-ت-ي
توأجهها أ÷هات أŸكلفة باألششغال ع Èألوطن،
وت- -أات- -ي ‘ م- -ق- -دم- -ت -ه -ا أŸشش -اك -ل أÎŸت -ب -ة ع -ن
ألفÓح ،Úجّرأء رفضشهم لسشتغÓل أرأضشيهم ‘
أإل‚از.
ويتكون هذأ أŸششروع من  3خزأنات وﬁ 3طات
ضشخ بسشعة  1300ل /Îثا وبارتفاع ،يفوق  60مÎأ،
فيما ل تزأل أألششغال على مسشتوى أÿزأن ألكبÒ
بسشعة مليون و 500ألف ل Îعالقة ،ويكمن أإلششكال،
حسشبه ‘ ،عدم توّفر ألنوعيات ذأت أ÷ودة من
مادة ““ألط ،““ÚأŸسشتعملة بالقاع Ÿنع أŸاء من
ألتسشرب ،وŒري حاليا أÙطة أتصشالت مكثفة
مع ﬂتلف أŸؤوسشسشات لتغي Òهذه أŸادة بعازل
بÓسشتيكي ،يكفي لـ 400ألف م Îمكعب.
وذكر ذأت أŸصشدر ،أن هذأ أŸششروع ،يهدف إأ¤
بلوغ  20ألف هكتار ،وذلك من أجل تكثيف وتطوير
أإلن -ت-اج أل-فÓ-ح-ي ،أن-طÓ-ق-ا م-ن ﬁط-ة أل-ت-ط-هÒ
Ûمع وهرأن ،وألتي تعمل حاليا بطاقة 57000
م Îم -ك -عب ‘ أل -ي -وم ،ع -ل -ى أن ت -ع-ال-ج مسش-ت-ق-بÓ-
 270000م Îمكعب يوميا.

تعزيز الفÓحة بـ  25أالف
هكتار إاضضافية من أاصضل 143
أالف هكتار قيد اإل‚از

جÓل بوطي
تصسوير :عباسس تيليوة

Œت-م-ع أل-ل-ج-ن-ة أل-ت-ق-ن-ي-ة أŸك-ل-ف-ة ب-ت-ح-دي-د قائمة
أŸنتجات أŸعنية ألتي سشتدرج ضشمن مششروع منح
رخصض ألسشتÒأد أليوم Ãقر وزأرة ألتجارة .وذلك
لدرأسشة قائمة أŸنتجات أ÷ديدة حسشبما كششف
ع -ن -ه أل -وزي-ر ب-ل-ع-ايب خÓ-ل إأشش-رأف-ه ع-ل-ى أشش-غ-ال
أ÷م -ع -ي -ة أل -ع -ام -ة ل -ل -غ-رف-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-لصش-ن-اع-ة
وألتجارة أمسض بفندق أألورأسشي بالعاصشمة ،مششÒأ
أن أŸوأد أ÷ديدة تششمل ألقطاع ألفÓحي على
وجه أÿصشوصض.
ق -ال وزي -ر أل -ت-ج-ارة إأن-ه ح-ان أل-وقت ل-وضش-ع آأل-ي-ات
جدية Ÿوأجهة أسشتمرأر ترأجع ورأدأت ألنفط ‘
أألسشوأق ألعاŸية ،ألتي تؤوثر بششكل مسشتمر على
ألقتصشاد ألوطني ع Èتفعيل دور غرف ألتجارة ‘
أŸي -دأن أل -ت -ج -اري ،م -ؤوك -دأ إأم -ك -ان -ي -ة إأشش -رأك -ه-م
مسشتقب Óللمسشاهمة ‘ أتخاذ ألقرأر أŸتعلق Ãنح
رخصض ألسشتÒأد و تنظيم ألقطاع ،إأÁانا بالدور
أŸهم ألذي تقوم به.
وتضشطلع غرف ألصشناعة وألتجارة بدور هام وفّعال
‘ تنظيم ألقطاع ألتجاري حسشب بلعايب ،دأعيا

‡ثلي ألغرف إأ ¤تنظيم أنفسشهم أك Ìمن أي وقت
مضشى بعد طلبهم Ÿسشاهمة ألدولة ماليا ‘ –ريك
نشش-اط-ات-ه-م ع-ل-ى أŸسش-ت-وى أل-وط-ن-ي ،وه-و أل-ط-لب
ألذي أجمع عليه ‡ثلوهم خÓل طرح أنششغالتهم
‘ أ÷معية ألعامة ألتي أششرف عليها وزير ألتجارة
رفقة رئيسض ألغرفة ﬁمد ألعيد بن عمر.
وبّ- -رر ب- -ل- -ع- -ايب م- -ق- -دم- -ا شش- -رح -ا م -فصش  Ó-ح -ول
أسشÎأتيجية ألقطاع أ÷ديدة ‘ أŸيدأن موقفه
من عدم دعم ألدولة للغرف ،بضشرورة بذل جهد من
ط -رف أل -غ -رف وع -دم ألك -ت-ف-اء Ãج-ال أل-تسش-وي-ق،
ق- -ائ ““Ó- -لب- -د م- -ن أŸشش -ارك -ة ‘ دع -م أŸب -ادلت
ألتجارية ألتي ترأجعت مؤوخرأ مع عدة بلدأن.
و‘ ه -ذأ ألسش -ي -اق أوضش -ح ب -ل -ع -ايب ت -رأج -ع ق -ي -م-ة
أŸب- -ادلت أل- -ت- -ج- -اري- -ة م- -ع أل- -ولي- -ات أŸت- -ح -دة
أألمريكية إأ 1 ¤مليار دولر ‘ ح Úكانت  18مليار
دولر سشابقا ،دأعيا ‡ثلي ألغرف إأ ¤بذل مزيدأ
م -ن أ÷ه -د ÷لب ألسش -ت -ث -م -ار خ-اصش-ة ألصش-ن-اع-ي،
موضشحا أن دور ألغرف يجب تفعيله حتى ل يبقى
مقتصشرأ على أŸسشتوى أÙلي ألتجاري فقط.
جه بلعايب دعوة صشريحة إأ ¤غرفة ألصشناعة
ووّ
وألتجارة قائ““ Óإأنها تلعب دورأ هاما ‘ ألنهوضض
ب-الق-تصش-اد أل-وط-ن-ي ع-ل-ى ك-ل أŸسش-ت-وي-اتﬁ ،ل-ي-ا
ووطنيا وإأقليميا ودوليا““ ،لسشيما ‘ ألوقت ألرأهن

‘ ظل ترأجع ورأدأت ألنفط ،مؤوكدأ عزم أ◊كومة
على دعم غرف ألصشناعة وألتجارة.
م -ن ج -ه -ت-ه أك-د رئ-يسض غ-رف-ة ألصش-ن-اع-ة وأل-ت-ج-ارة
ﬁمد ألعيد بن عمر عزم ألغرفة على بحث سشبل
جديدة لÎقية ألعمل ‘ هيئته إأضشافة إأ ¤أعتماد
ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ح-دي-ث-ة ل-دع-م ق-ط-اع أل-ت-ج-ارة ‘ ظل
أŸع- -ط -ي -ات أŸت -وف -رة ،مششÒأ إأ ¤أل -ط -لب أŸل -ح
للمثلي ألغرف إلعادة تغي Òألنظام ألدأخلي للغرفة
وأششار بن عمر إأ ¤أحقية دعوأت ‡ثلي ألغرف
ألولئيŸ Úرأجعة ألنظام ألدأخلي ألجهزة ألغرفة
أŸصشادق عليه ‘  07ديسشم ،2014 Èموضشحا أن
حصش -ي -ل-ة نشش-اط-ات أل-غ-رف-ة ألسش-ن-ة أŸاضش-ي-ة ك-انت
ح -اف-ل-ة ب-اŸشش-اري-ع أŸت-ن-وع-ة“ ،ح-ورت ج-ل-ه-ا ‘
أŸسشاهمة ‘ –سش Úمناخ أإلعمال وترقية أŸنتج
ألوطني.
و‘ ه -ذأ ألسش -ي -اق ط -الب ‡ث -ل -و غ -رف-ة ألصش-ن-اع-ة
وأل-ت-ج-ارة ع-ل-ى مسش-ت-وى  48ولي -ة بضش-رورة إأع-ادة
مرأجعة ألنظام ألدأخلي ،للغرفة خاصشة ما تعلق
بتنظيم أألسشوأق وألعمل على ترقية أŸنتج ألوطني،
مؤوكدين على ضشرورة أسشتحدأث نظام يتماششى مع
أŸتغÒأت أ÷ديدة على ألسشاحة ألقتصشادية ألتي
تتميّز هي أألخرى بتغÒأت تتطلب قوأن ÚأكÌ
تنظيما.

لنسسانية ‘ السسÒة النبوية بورڤلة
ملتقى حول العÓقات ا إ

الزوايا ‘ ا÷زائر ‰وذج للصضلح وقوة ضضاربة لأÓفكار التخريبية للمجتمع

احتضسنت زاوية سسيدي أاحمد
ب-ل-ع-ل-م-ي ب-ب-لدية العالية بدائرة
ا◊جÒة بولية ورڤلة ،صسباح
أامسس ،م -ل -ت -ق-ى ف-ك-ري-ا Ãن-اسس-ب-ة
لن-ام،
الح -ت -ف -ال Ãول -د سس -ي-د ا أ
–ت ع- - - -ن- - - -وان ““ال- - - -ع Ó- - -ق - - -ات
لنسس -ان-ي-ة ‘ السسÒة ال-ن-ب-وي-ة““
ا إ
وي - -ه - -دف ه- -ذا اŸل- -ت- -ق- -ى حسسب
مضسمون كلمة شسيخ الزاوية إا¤
نشسر ثقافة التعايشس ب Úجميع
لسس Ó- -م - -ي
أاط - -ي - -اف اÛت - -م - -ع ا إ
ان -ط Ó-ق -ا م -ن السسÒة ال -ن -ب -وي -ة
الشس -ري -ف -ة ال-ت-ي ت-ع-ت Èال-ق-دوة
ل -ك -ل ف -رد مسس -ل -م ،وك-ذا ح-اج-ة
اÛت- -م- -ع- -ات بصس- -ف -ة ع -ام -ة إا¤
لنسس -ان -ي -ة
–سس Úال- -عÓ- -ق- -ات ا إ
فيما بينها.

ورڤلة :يومبعي ÚŸ

أشش -رف ع -ل -ى أف -ت -ت-اح أŸل-ت-ق-ى وأ‹
أل -ولي -ة أل -ذي أّك -د ‘ ك -ل -م -ت -ه ع-ل-ى
ح -ت -م -ي -ة أل -زأوي -ا أŸشش -ارك -ة ‘ ح-ل
أŸشش -اك -ل ونشش -ر ألصش -ل -ح وت -ع -ال-ي-م-ه
ألسش -م -ح -اء ‘ ›ت -م -ع -ن-ا وأل-تصش-دي
Óف- -ك- -ار أل- -ه- -دأم- -ة أل- -ت -ي تÎبصض
ل - -أ
Ãج- -ت -م -ع -ات -ن -ا وأألسش -رة م -ن خ Ó-ل
أ◊ف - -اظ ع - -ل- -ى م- -ب- -ادئ أÛت- -م- -ع
أ÷زأئ- -ري ،ك- -م- -ا ت -ط ّ-رق إأ ¤أل -دور
أل -ذي ل -ع -ب -ت -ه زأوي -ة سش -ي -دي أح -م-د
بلعلمي ‘ فك أÓÿف ألذي حدث
ب ÚأŸال -ك -ي -ة وأإلب -اضش -ي -ة ‘ فصش -ل
ألصش -ي -ف أŸاضش -ي ،ع -ل-م-ا أن م-دي-ن-ة
أل -ق -رأرة ب -ولي -ة غ -ردأي-ة ت-ب-ع-د ع-ن
بلدية ألعالية  50كلم ،إأذ أن ألزأوية

وسش-ك-ان-ه-ا ف-ت-ح-وأ أبوأبهم ومسشاكنهم
للعائÓت أŸتضشررة و مّدوأ يد ألعون
للصشلح ب ÚأŸتخاصشم.Ú
وع- -رف أŸل -ت -ق -ى ع -دة م -دأخ Ó-ت،
ششارك ‘ تنششيطها أألسشتاذ ألدكتور
مصش -ط -ف-ى ج-رأد ب-ج-ام-ع-ة بشش-ار إأ¤
جانب أألسشتاذ ألدكتور أألخضشري من
م- -دي- -ن- -ة ت- -ڤ- -رت وأإلم- -ام أÿط- -يب
وأل -ب -احث ‘ شش -ؤوون ت -اري -خ أل -زأوي -ا
بولية ورڤلة سشليمان حكوم.
وق -د شش -ه-دت أل-ن-دوة حضش-ورأ غ-فÒأ

م -ن أŸري -دي -ن م -ن ﬂت -ل-ف ولي-ات
أل- -وط- -ن ،ح -يث “ح -ورت غ -ال -ب -ي -ة
أŸدأخÓ- -ت ع- -ل- -ى أخ Ó-ق أل -ن -ب -ي
(صض) ‘ –م - -ل ألصش- -ع- -اب وألصشÈ
عليها وألسشعي لرسشم صشورة حسشنة
ل-ل-مسش-ل-م أم-ام أل-ك-اف-ر م-ا ن-ت-ج عنه
فتوحات أإسشÓمية عظيمة ‘ وقت
وجيز ،كما أسشتدل ألأسشاتذة بحياة
أل- -ن- -ب -ي صش -ل -ى أل -ل -ه ع -ل -ي -ه وسش -ل -م
وجÒأن -ه أل-ي-ه-ود وحسش-ن م-ع-ام-ل-ت-ه
معهم رغم مكائدهم وأإسشاءتهم له،

وب-ع-د أÙاضش-رأت ت-دّخ -ل أل-ع-دي-د
من أ◊ضشور من بينهم ‡ثل عن
›لسض ألعزأبة لولية غردأية ألذي
أك- -د ع- -ل- -ى أه -م -ي -ة ت -دع -ي -م ه -ذه
أŸلتقيات ألتي تبني وتقوي ألفرد
أ÷زأئ - -ري وتسش - -اه - -م ‘ ت Ó- -ح- -م
و“اسشك ›ت -م-ع-ن-ا ÿدم-ة وط-ن-ن-ا
أ÷زأئر ،وعلى هامشض أŸلتقى ”
تكر Ëحفظة ألقرأآن ألكر Ëوختان
 60طف Óلفائدة أطفال ألعائÓت
أŸعوزة.

لشسغال العمومية
مديرة تنمية الطرق بوزارة ا أ

نحو تطبيق تقنية Ÿكافحة زحف الرمال على ا÷نوب

لشسغال العمومية بوضسع
سستقوم وزارة ا أ
دليل تقني Ÿكافحة زحف الرمال و تثبيت
ال -ك -ث -ب -ان ‘ ج -ن -وب ال -ب Ó-د ب -ه -دف ضس -م -ان
صسيانة شسبكة طرق هذه اŸنطقة حسسب ما
ع -ل -م -ت -ه وأاج ل -دى م -دي -رة ت -ن -م-ي-ة ال-ط-رق
بالوزارة حسسنية فاسسي.
ل- -ه- -ذأ أل- -غ- -رضض ق -امت أل -وزأرة م -ؤوخ -رأ ب -إاط Ó-ق
مناقصشة وطنية إلجرأء درأسشة تهدف إأ ¤تطوير
تقنيات Ÿكافحة هذه ألظاهرة.
و سش-تسش-م-ح ه-ذه أل-درأسش-ة ب-ت-ح-دي-د ك-ل أل-ت-ق-ن-ي-ات
أŸوجودة Ÿكافحة تضشرر ألطرق من ألرمال ليتم
بعدها أختيار ألطريقة أألك Ìفعالية وأألقل تكلفة
لتطبيقها ‘ عمليات صشيانة طرقات جنوب ألبÓد
ألتي عادة ما تتعرضض لكثبان من ألرمال تتجاوز 30
مÎأ.
و يتسشبب زحف ألرمال ‘ أنقطاع حركة أŸرور و
عزل عدة مناطق و سشكانها باإلضشافة إأﬂ ¤اطر
ح- -وأدث أŸرور رغ -م ألح -ت -ي -اط -ات أŸت -خ -ذة ‘
تصشميم و إأ‚از ألطرقات.
و تعد هذه ألظاهرة أك Èمششكل توأجهه مصشالح
ألصشيانة بهذه أŸناطق حسشب ألسشيدة فاسشي ألتي
ترى أن أ◊لول ألتي سشيتم وضشعها تتطلب إأيجاد
طرق تقضشي على مصشدر أŸششكل.
و ت- -ل -ج -أا مصش -ال -ح ألصش -ي -ان -ة ‘ أل -وقت أ◊ا‹ إأ¤
معدأت خاصشة على غرأر آأليات جرف ألرمال من
ألطرقات ‘ ح Úأن ألهدف أŸنششود هو ““تثبيت““
ألكثبان أŸتحركة خÓل فÎأت ألعوأصشف ألرملية
ألتي تدوم من يوم Úإأ ¤سشبعة أيام ‘ ألششهر.
و ب -اإلضش -اف -ة إأ ¤أŸع -دأت ي -ت-م أل-ل-ج-وء أيضش-ا إأ¤
غرسض أألششجار ألتي تتحمل أ÷فاف على حافة
أل -ط -رق -ات و ك -ذأ أل -تشش-ج Òأو م-ا يسش-م-ى ب-ك-اسش-ر
ألرياح أŸكون من أغصشان ألنخيل.
غ Òأن كل هذه ألعمليات ذأت ألتكاليف ألباهظة
ت -ع -د م -ن صش Ó-ح -ي -ات ألصش -ي -ان -ة أل -ت -ي –ت-اج إأ¤
تدخÓت مسشتمرة ‘ ح Úأن ألتدخل أŸرجو يجب
أن يكون بصشفة دورية.
و لهذأ ألغرضض سشتندرج مكافحة زحف ألرمال إأ¤
أل -ط -رق -ات -م -ن خ Ó-ل ه -ذه أل -درأسش-ة ‘ -إأط-ار
ﬂطط حماية ششاملة ““يتضشمن ألتحقيق ‘ أسشباب
ه -ذه أل -ظ -اه -رة و ت -ط -وي -ر ت -ق -ن -ي-ات أق-تصش-ادي-ة و
إأيكولوجية فعالة باإلضشافة إأ ¤معرفة ديناميكية

أل-ري-اح و أل-ط-ب-ق-ات أل-رم-ل-ي-ة ل-ل-ح-د م-ن ح-رك-يتها““
حسشب توضشيحات نفسض أŸسشؤوولة.
و سشيتم وضشع هذأ ألدليل –ت تصشرف مسشÒي
هياكل ألطرق ‘ أ÷نوب و مسشاعدتهم على ضشمان
متابعة ومرأقبة تدفق ألكثبان و كذأ تكوين أألعوأن
أŸكلف Úبالصشيانة.

الضضغط ا÷اف Ÿواجهة ندرة اŸياه
وباŸوأزأة مع إأجرأء هذه ألدرأسشة حول مكافحة
تضشرر ألطرق من ألرمال ” إأطÓق درأسشة أخرى
Ÿوأجهة ندرة أŸياه ‘ إأ‚از هياكل ألطرق ‘
أ÷نوب.
وسش-تسش-م-ح ه-ذه أل-درأسش-ة أŸسش-م-اة ““ألضش-غ-ط ع-لى
ألطرقات ألتي –توي على نسشبة قليلة من أŸاء““
ب -ت -ط -وي -ر ت -ق -ن-ي-ات ألسش-د ألÎأب-ي أŸضش-غ-وط دون
إأضشافة أŸاء كما تسشمى ““ألضشغط أ÷اف““.
وأشش- -ارت ن- -فسض أŸسش -وؤول -ة أ ¤أن ““ألسش -د ألÎأب -ي
أŸضشغوط يتطلب -خÓل إأ‚از ألطرقات -كميات
كبÒة من أŸاء ألنادر جدأ ‘ أ÷نوب و يجعل
مهمة أŸؤوسشسشات صشعبة و يزيد ‘ تكاليف إأ‚از
أŸششاريع““.
وقالت فاسشي ““ ‘ بعضض ألورششات ل ‚د أŸياه
بعد عملية أ◊فر وهذأ ما يجÈنا على جلبها من
أماكن تقع على بعد أك Ìمن  500كلم““.
وأضشافت ““‘ مثل هذه أŸسشافات ألطويلة فإان
حجم أŸاء أŸنقول ينخفضض بـ  50باŸائة نتيجة
أل- -ت- -ب- -خ -ر أل -ك -ب Òأل -ذي تسش -ب -ب -ه درج -ات أ◊رأرة
ألعالية““.
و◊ل هذه أŸششكلة لسشيما ‘ أŸناطق ألنائية و
خفضض تكاليف إأ‚از أŸششاريع أختارت مصشالح
ألوزأرة تقنية ألضشغط أ÷اف ألتي أثبتت ‚اعتها
‘ مناطق أخرى.
وتندرج هذه ألدرأسشة ‘ إأطار إأسشÎأتيجية ألقطاع
‘ هذه أŸنطقة من ألبÓد بهدف تطوير ششبكة
ألطرقات و كذأ تششجيع أŸقاول Úألذين يعزفون
عن إأ‚از هذأ ألنوع من أŸششاريع بسشبب ندرة
أŸياه.
وبخصشوصض آأجال ألنتهاء من هذه ألدرأسشة حول
مكافحة زحف ألرمال و تثبيت ألكثبان أŸتحركة و
ألضشغط أ÷اف فقد ” –ديدها بـ  24ششهرأ.

الثنين  11جانفي  2016م
الموافق لـ  30ربيع األول  1437هـ
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منأورة افÎاضسية كشسفت احÎافية مصسألح ا◊مأية اŸدنية

 1500عون من  15ولية شسرقية ينجحون ‘ إاجÓء ضسحايا زلزال عنيف بباتنة
ا÷أهزية والسستعداد للتعأمل مع ﬂتلف الكوارث الطبيعية
أانهى ،أامسس ،بنجأح  1500عون حمأية مدنية من  15ولية شسرقية ،منأورتهم الفÎاضسية بولية بأتنة ،وقد
لجرائهأ ،تضسمنت حسسب العقيد فأروق
اختÒت  6مواقع حسسأسسة ببلدية اŸعذر شسمأل غربي ولية بأتنة فضسأء إ
لحصسأء بأŸديرية العأمة للحمأية اŸدنية ،تدخÓت ﬁتملة لكأرثة طبيعية
ÓعÓم وا إ
عأشسور ،اŸدير الفرعي ل إ
تتمثل ‘ وقوع زلزال عنيف ،وكيفية تدخل أاعوان ا◊مأية اŸدنية ‘ مثل هذه الظروف.

باتنةŸ :وشسي حمزة
أاج - -ل - -ى ،أاع- -وان ا◊م- -اي- -ة
اŸدن- -ي- -ة ،ب- -ب- -ل -دي -ة اŸع -ذر،
ب -ولي -ة ب -ات -ن-ة ،ال-عشض-رات م-ن
اŸواط- -ن Úال- -ذي- -ن أاصض- -ي -ب -وا
بكسضور وجروح خطÒة ووقعوا
ضض - -ح - -اي - -ا زل - -زال افÎاضض- -ي
ع-ن-ي-ف ضض-رب ال-ب-ل-دي-ة ،ح-يث
ت -دخ -ل ال -عشض -رات م-ن أاع-وان
ا◊ماية اŸدنية من ﬂتلف
الرتب ،القادم Úمن  15ولية
لن - -ق- -اذ وإاجÓ- -ء
شض - -رق - -ي - -ة ،إ
اŸواط- - - - -ن Úال - - - -ع - - - -ال - - - -قÚ
بالعمارات السضكنية.
وت- - -ن- - -درج ه - -ذه اŸن - -اورة
الفÎاضض- - - - -ي - - - -ة ،حسضب ذات
اŸت- -ح -دث ،ضض -م -ن ب -رن -ام -ج
اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل -ل-ح-م-اي-ة
اŸدنية لختبار مدى جاهزية
واسضتعداد ا÷هاز للتعامل مع
ﬂت-ل-ف ال-ك-وارث ال-ط-ب-ي-ع-ية،
ووف-ق-ا ل-لسض-ي-ن-اري-و اŸع-د فإان
زلزال قوي Áسص شضمال ولية
وهران ﬂلفا أاضضرار بشضرية
وم- -ادي- -ة ك- -بÒة ‡ا ي -ت -ط -لب
مسض -اع -دة م -ن ولي -ات أاخ-رى
لتسضي Òالوضضع.
لنذار من
وÃجرد إاعطاء ا إ
ق -ب -ل ال -ولي -ة اŸتضض -ررة ي -ت-م
ت-ع-ب-ئ-ة ف-رق ال-دع-م وال-ت-دخ-ل
لو ¤ال- -ت- -اب- -ع- -ة
Óغ - -اث - -ة ا أ
ل --إ
ıت -ل -ف م-دي-ري-ات ا◊م-اي-ة
اŸدن- - -ي- - -ة ل - -ولي - -ات ا÷ه - -ة
الشض -رق -ي -ة ل -ل-وط-ن لÓ-ل-ت-ح-اق
بالتجمع واŸواقع التي مسضتها

سسكان حي حزامة باألخضسرية يحتجون

16925

مدير قطأع الصسنأعة واŸنأجم لولية بشسأر لـ«الشسعب»:

مشسروع مصسنع اإلسسمنت بالسساورة ل يزال قائما

أاك-د م-دي-ر ق-ط-أع الصس-ن-أع-ة واŸنأجم
لولية بشسأر بوعزة مبأرك ،أان مشسروع
لسس- -م- -نت Ãن -ط -ق -ة ب -ن
إا‚أز مصس- -ن- -ع ا إ
زيرق ( 44كلم عن بشسأر) ل يزال قأئمأ،
حيث يرتقب أان تنطلق أاشسغأل Œسسيده
قبل نهأية سسنة .2016
قال بوعزة ‘ تصضريح لـ»الشضعب» ،أانه على
إاثر فسضخ عقد اإل‚از السضابق اŸتعلق بهذا
اŸشض- -روع الصض- -ن- -اع- -ي واÈŸم م- -ع الشض- -رك -ة
الصضينية ” ،إاعÓن مناقصضة جديدة وطنية
ودولية‡ ،ا سضمح با◊صضول على ثÓثة ملفات
خ- - - - -اصض- - - - -ة Ãؤوسضسض - - - -ات
اإل‚از ،و” يوم  5جانفي
ا÷اري ،ف- - -ت- - -ح أاظ- - -رف - -ة
العروضص لهذه اŸؤوسضسضات
ع - -ل - -ى مسض - -ت - -وى ال - -وزارة
الوصضية.
وسض- - -ي- - -ت - -م إا‚از ه - -ذا
اŸشضروع بعد النتهاء من
اإلج- - - - - -راءات اإلداري- - - - - -ة
اÿاصض -ة ب -الصض-ف-ق-ات ،وال-ذي  ⁄ي-كشض-ف ع-ن
ت-ك-ل-ف-ت-ه اŸال-ي-ة اإلج-م-ال-ي-ة ،على مسضاحة 60
هكتارا بقدرة إانتاج سضنوية تصضل إا ¤حدود
 1.5مليون طن من اإلسضمنت ،اسضتنادا إا¤
نفسص اŸسضؤوول.
وسضيسضمح Œسضيد هذا اŸشضروع على أارضص
الواقع ووضضعه حيز اÿدمة ‘ سضنة ،2019
ب-اسض-ت-حداث  600م -نصضب شض -غ -ل دائ -م وف-ق-ا
لتوقعات اÛمع العمومي الصضناعي إلسضمنت
ا÷زائر.
وسض -يضض -م -ن ه -ذا اŸصض-ن-ع السض-ت-ج-اب-ة إا¤
ال -ط -لب اÙل -ي ع -ل-ى م-ادة اإلسض-م-نت (ال-ت-ي

Œاوز سض- -ع- -ره -ا ه -ذه األي -ام  800دي -ن-ار ج)،
إاضض -اف -ة إا ¤ط -لب ال -ولي-ات األخ-رى ب-ا÷ه-ة
ا÷ن-وب-ي-ة ال-غ-رب-ي-ة ل-ل-وط-ن سض-ي-م-ا م-ن-ها ولية
ال -ن -ع -ام -ة وأادرار وت -ن -دوف ،ك -م -ا سض-ت-ك-ون ل-ه
انعكاسضات «جد إايجابية» على دعم ›هود
التنمية و–قيق ﬂتلف اŸشضاريع والÈامج
التنموية اÿاصضة بقطاعي السضكن واألشضغال
العمومية Ãنطقة ا÷نوب الغربي ،مثلما ذكر
السضيد بوعزة مبارك مديرمديرية الصضناعة
واŸناجم لولية بشضار.
ويعد تواجد منجم بالقرب من صضخور
شض - -يسضت اŸب - -ل - -ورة ÷ب- -ل
بشض -ار والصض -خ-ور Ãن-ط-ق-ة
بن زيرق فضض Óعن وقوع
اŸشض -روع ب -ج-وار ال-ط-ري-ق
ال- -وط- -ن -ي رق -م ( )6ال- - -ذي
ي- - -رب - -ط بشض - -ار ب - -ولي - -ات
الشض-م-ال ال-غ-رب-ي وا÷ن-وب
ال- -غ- -رب- -ي ،ب -اإلضض -اف -ة اإ¤
ﬁطة السضكة ا◊ديدة بن
زيرق ،التي تنتظر مشضروع ترميم وتوسضيعها
ل -رب -ط خ -ط السض -ك -ة ا◊دي-دي-ة بشض-ار وه-ران
مرورا بسضيدي بلعباسص ،كعوامل مفيدة كثÒا
ل-ه-ذا اŸصض-ن-ع وت-وزي-ع إان-ت-اج-ه ط-ب-قا للمجمع
العمومي الصضناعي لإسضمنت ا÷زائر.
ويطمح ذات اÛمع الذي يضضم  12مصضنعا
ينتج أاك Ìمن  11مليون طن من اإلسضمنت من
ب Úاإلنتاج الوطني ا◊ا‹ اŸقدر بأازيد من
 18مليون طن ‘ السضنة ،بلوغ خÓل 2016
سضقف إانتاج يعادل  20مليون طن و 29مليون
طن ‘ آافاق  ،2018وفق نفسص اŸصضدر.

اŸشسروع يسسلم سسنة
 ،2019ينتج  1.5مليون
طن ويسستحدث  600أالف
منصسب شسغل

ا◊ماية اŸدنية بتأادية بعضص
لدوار ا◊اسض- - - -م- - - -ة خ Ó- - -ل
اأ
ا◊وادث ‘ ان- -ت- -ظ -ار وصض -ول
ف -رق ا◊م -اي -ة اŸدن -ي-ة ل-عÚ
اŸكان ،خاصضة عندما يتعلق
لم- - - -ر ب- - - -ح- - - -وادث اŸرور،
اأ
الخ - - -ت- - -ن- - -اق- - -ات ،ا◊رائ- - -ق
وغÒها.

الكارثة.
وب - - -خصض - - -وصص ت - - -ك- - -وي- - -ن
وأاشض - -ار اŸت - -ح- -دث إا ¤أان اŸواط- - - -ن Úا÷زائ- - - -ري‘ Ú
لول-ي-ة،
لسض -ع -اف-ات ا أ
ا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي- -ة ت- -ع -ت -م -د م -ب -ادئ ا إ
ﬂططا للتدخل وفق خارطة أاشض - -ار السض - -ي- -د ع- -اشض- -ور ،إا¤
–دد اŸواق - -ع اŸه- -ددة أاك Ìت - -ك - -وي - -ن أاك Ìم - -ن  75أالف
لولية
لسضعافات ا أ
ب-ال-ك-وارث ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ،م-ؤوكدا شضخصص ‘ ا إ
تطور سضلك ا◊ماية اŸدنية منذ إاطÓق الÈنامج الوطني
ا÷زائ - - -ري - - -ة ‘ السض- - -ن- - -وات ‘  ،2010وال- -ه- -دف م- -ن ه -ذا
لخÒة ،مثبتة مهنيتها العالية ال- -ت- -ك- -وي- -ن ـ حسض- -ب -ه ـ
اأ
واحÎافيتها ‘ عدة مناسضبات –ق- - -ي- - -ق أاح - -د أاه - -م
آاخرها تدخÓتها إاثر ما وقع أاه-داف اإلسضÎات-يجية
من أاحداث ‘ ا◊ج باŸملكة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل-ح-م-اي-ة
ال-ع-رب-ي-ة السض-ع-ودي-ة وبالنيبال .اŸدن -ي -ة ا÷زائ -ري -ة
واع-ت Èب-أان ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة وه -و «مسض -ع -ف ل -ك -ل
ا÷زائ- -ري -ة أاصض -ب -حت “ت -لك ع- -ائ- -ل -ة» ،ل -ي -ت -م -ك -ن
اÈÿة Ãا ي- -ؤوه -ل -ه -ا ل -تسض -ي ÒاŸسضعف اŸكون من
ح-ج-زت مصض-ال-ح أام-ن سض-ي-دي ب-ل-عباسص
ط - - - -رف مصض- - - -ال- - - -ح
لزمات الوطنية والدولية.
اأ
خÓل شضهر ديسضم ،ÈاŸنصضرم قنطارين
لعÓن عن قأئمة اŸسستفيدين
عقب ا إ
وخمسضة كيلوغرامات من اللحوم البيضضاء
ال- -غ Òف- -اسض- -دة وال- -ت- -ي ك- -انت م- -وج- -ه- -ة
ÓسضتهÓك البشضري قبل أان يتم إاتÓفها،
لإ
ن -ظ -م ق -راب -ة  50ت-أج-را ،ح-رك-ة ي-ع-م-ل-ون ب-السض-وق ال-ف-وضض-وي ،ول-دي-هم كل
كما ” حجز قنطار و 43كلغ من اللحوم
اح -ت -ج -أج -ي -ة Ãح -ي -ط م-ق-ر ب-ل-دي-ة الدلئل والشضواهد التي تؤوكد كÓمهم ،كما
ال-ب-يضض-اء واألسض-م-اك وال-ت-ي ك-انت ت-عرضص
أاولد ي -ع-يشس ب-أل-ب-ل-ي-دة ،دع-وا ف-ي-ه-أ انتقدوا اللجنة اŸكلفة بإاعداد القائمة،
ع- -ل- -ى ق- -ارع -ة ال -ط -ري -ق ‘ ظ -روف غÒ
اŸسس - -ؤوول ا أ
لول ع - -ن ال - -ولي- -ة ،إا ¤والتي قالوا عنها أانها  ⁄تكن عادلة ،وأانها
صضحية وبعد التأاكد من سضÓمتها وصضحتها
إاع-أدة ال-ن-ظ-ر ‘ ق-أئ-م-ة اŸسس-تفيدين  ⁄تراع التجار ا◊قيقي ،Úكما أانها ضضمت
ÓسضتهÓك ” –ويلها إا ¤مركز النعمة.
لإ
م - -ن اÓÙت ال - -ت- -ج- -أري- -ة ال- -ت- -ي ” أاعضضاء ل Áثلون التجار الناشضط ،Úوهو
وح -ج -زت ذات اŸصض -ال -ح خÓ-ل ن-فسص
لعÓ-ن ع-ن-ه-أ ن-ه-أية ا أ
ا إ
لسسبوع ،بعد ما يجعل القائمة غ ÒمÈرة ،خاصضة من
الفÎة  39قنطارا من اÿضضر والفواكه
القضسأء على السسوق الفوضسوي بحي حيث األسضماء التي تضضمنتها ،وهم يدعون
والتي كانت معروضضة للبيع دون رخصضة
ج - -واج - -ل- -ة ،إ
لقصس- -أء ع- -دد م- -ن- -ه- -م إا ¤م - -راج - -ع - -ت - -ه- -ا وإاع- -ادة ال- -ن- -ظ- -ر ‘
و‘ ظروف صضحية غ Òمناسضبة .أاما ‘
ي- -ق- -ول- -ون أان ل- -دي- -ه -م ا أ
لح -ق -ي -ة ‘ اŸسضتفيدين ا◊قيقي ،Úوكشضفوا بأان لقاء
›ال ال -ع -م -ران وح -م -اي -ة ال -ب -ي-ئ-ة ،ف-ق-د
السستفأدة.
ج-م-ع-ه-م صض-ب-ي-ح-ة أامسص م-ع رئ-يسص ب-لدية
أاحصضت اŸصضلحة ﬂ 12الفة متعلقة بكل
التجار الغاضضبون من الشضباب والكهول ،أاولد ي -ع -يشص ،وأان ه -ذا األخ Òط -م -أان-ه-م
م -ن الصض -ح -ة ،ال -ن-ف-اي-ات وك-ذا ﬂال-ف-ات
أاوضضحوا لـ»الشضعب» ،أان القائمة التي ” بحل اŸشضكل ،واقÎح عليهم أانه سضوف
أاخرى متعلقة باŸسضاحات اÿضضراء.
إاع -داده -ا ضض -مت أاسض -م -اء ألشض -خ-اصص ⁄ ،يعلن عن مزاد علني للمحÓت ا÷ديدة،
سض -حب  436رخصض-ة سض-ي-اق-ة وتسض-جيل
Áارسض- - -وا أانشض- - -ط- - -ة Œاري- - -ة ب - -السض - -وق حتى ينصضف ا÷ميع.
ﬂ 1300الفة مرورية
الفوضضوي سضابقا ،وغرباء باألسضاسص عن
قامت مصضلحة األمن العمومي بسضيدي
البليدة :لينة ياسسمÚ
ﬁي- -ط السض- -وق ‘ ،ح Úقضض -وا سض -ن -وات
بلعباسص بسضحب  436رخصضة سضياقة خÓل
شضهر ديسضم ÈاŸنصضرم إارتكب أاصضحابها
للمطألبة بتحسس Úظروفهم
ال - -ع - -دي - -د م - -ن اıال - -ف - -ات اŸروري - -ة
اŸسض -ت -وج -ب -ة ل -لسض -حب ال -ف -وري ل-رخصص
السضياقة ،كما سضجلت اŸصضلحة أايضضا أاكÌ
من ﬂ 1300الفة مرورية ،هذا و” أايضضا
أاقدم أامسس ،سسكأن حي بأبأ عيسسى م -ان -ح-ة األول-وي-ة ‘ السض-ت-ف-ادة م-ن ه-ذه
وضض - -ع  72م- -رك- -ب -ة ‘ اÙشض -ر تسض -بب
بقرية حزامة الواقعة شسمأل مدينة البقايا إا ¤أاطراف أاخرى ،وهو ما إاعتÈه
أاصضحابها ‘ ﬂالفات تسضتوجب الوضضع
ا أ
لخضسرية ،على غلق مقر البلدية السضكان بالتمييز الذي سضيطيل من عمر
‘ اÙشضر ،ناهيك عن حجز  25دراجة
اح -ت-ج-أج-أ ع-ل-ى ال-وضس-ع-ي-ة اŸهÎئ-ة م-ع-ان-ات-ه-م خ-اصض-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق Ãرضض-ى
ن -اري-ة ك-ان أاصض-ح-اب-ه-ا يسض-ت-ع-م-ل-ون-ه-ا دون
لشس -وارع ا◊ي وال -ط-ري-ق اŸؤودي إا ¤اŸنطقة بسضبب عزوف الناقل Úعن السضÒ
إاحÎام م- -ع- -اي ÒالسضÓ- -م- -ة ك- -ع -دم وضض -ع
وسسط اŸدينة.
ع Èهذا الطريق.
اÿوذة ونزع كا” الصضوت ما تسضبب ‘
ن -اشض -د سض -ك-ان ال-ق-ري-ة ت-دخ-ل ا÷ه-ات
ك- -م- -ا إاشض -ت -ك -ى سض -ك -ان ق -ري -ة ح -زام -ة
إازعاج اŸواطن.Ú
اŸسض-ؤوول-ة ل-ل-وق-وف ع-ل-ى ح-ال-ة ال-ط-ري-ق ،ب -األخضض -ري -ة م -ن مشض -ك -ل ضض -ع-ف ال-ت-ي-ار
وأاحصضت ذات اŸصضلحة وقوع سضتة
مشضÒين إا ¤أانهم إاقÎحوا تغطيتها ببقايا الكهربائي الذي حال دون تشضغيل خزان
حوادث مرور أاسضفرت عن وفاة شضخصص
التزفيت اŸزاح من الطريق السضيار شضرق اŸياه اŸنجز منذ عدة سضنوات‡ ،ا أادى
وإاصضابة عشضرة آاخرين.
 غرب الذي يعرف أاشضغال تهيئة كحل إا ¤تذبذب ‘ التزود باŸياه الشضروب.م- -ؤوقت ◊ال- -ة الهÎاء ال -ت -ي ح -الت دون
سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو
البويرة :ع .نايت رمضسان
تنقل السضكان ،ما رفضضته مصضالح البلدية

Œار سسوق أاولد يعيشس يطالبون بحقهم ‘ السستفادة من اÓÙت
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حجز أازيد من قنطارين من
اللحوم البيضساء الفاسسدة
بسسيدي بلعباسس

بشسار :دحمان جمال

بعد الزيأدات التي عرفتهأ أاسسعأر الوقود

سسائقو سسيارات األجرة يفرضسون تسسعÒة غ Òقانونية على زبائنهم

÷أأ ال - - -ع - - -دي - - -د م- - -ن
لجرة
سس-أئ-ق-ي سسيأرات ا أ
ب- -ولي- -ة ع- -ن- -أب -ة ،ب -ع -د
ت -رسس -ي -م ال -زي -أدة ال -ت-ي
أاق -رت -ه -أ ا◊ك-وم-ة ع-ل-ى
أاسس -ع -أر ال -وق -ود م-ؤوخ-را،
إا ¤رفع تسسعÒة النقل
ا◊ضس- - -ري ب - -ط - -ري - -ق - -ة
عشس - - - - -وائ - - - - -ي - - - - -ة وغÒ
ق-أن-ون-ي-ة ،ح-يث ف-رضسهأ
السس- - - -أئ- - - -ق- - - -ون ع - - -ل - - -ى
اŸواطن ،ÚمÈرين ذلك
بزيأدة  07دنأن ‘ Òسسعر البنزين إا، ¤
ب -أل -رغ -م م -ن أان -ه -م ك -أن -وا ي -ن-ت-ظ-رون
زيأدة بدينأرين أاو ثÓثة فقط.

عنابة :هدى بوعطيح
يدفع اŸواطن اليوم ضضريبة الزيادات ‘
أاسض -ع -ار ال -وق -ود ،ح -يث ب-ات ضض-ح-ي-ة سض-ائ-ق-ي
سضيارات األجرة ،الذين وجدوا الفرصضة مواتية
إلقرار تسضعÒة نقل جديدة حسضب منهجهم
اÿاصص ،ليجد اŸواطن نفسضه ›Èا على
تلبية طلبهم ،خصضوصضا إاذا  ⁄تكن أامامه أاي
وسضيلة أاخرى سضوى سضيارة
األج - -رة ،وإاذا م- -ا اح- -ت- -ج
الزبون فإان سضائق األجرة
ل- -ن ي -ك -ل -ف ن -فسض -ه ع -ن -اء
اŸغادرة ،وتركه ŸصضÒه
مع سضائق آاخر.
وت - -ع - -ت - -م- -د سض- -ي- -ارات
األجرة ‘ ولية عنابة على نظام «الكورسضة»،
حيث كانت –تسضب تسضعÒة النقل بـ 100دج
نحو أاي وجهة يريدها اŸواطن ،لكن ب Úليلة
وضضحاها ،وÃجرد اإلعÓن عن الزيادات ‘
أاسض -ع -ار ال -وق -ود ،أاع -ل-ن سض-ائ-ق-وا «ال-ط-اكسض-ي»
ب -دوره -م ع -ن زي -ادات غ Òم -رخصص ب -ه-ا م-ن
طرف ا÷هات الوصضيةﬂ ،الف Úبذلك قوانÚ
النقل واإلعÓن عن خرق واضضح للقانون‘ ،
الوقت الذي أاكدت فيه وزارة النقل أانه رغم
الزيادة التي حدثت ‘ تسضعÒة الوقود ،لن
يكون هناك زيادات ‘ أاسضعار النقل العمومي،
‘ ح Úسضيكون طفيفا بالنسضبة للنقل اÿاصص
Óعباء.
بفضضل اإلجراءات التخفيفية ل أ
فسض -ائ-ق-و سض-ي-ارات األج-رة ب-ع-ن-اب-ة ضض-رب-وا
بالقوان Úعرضص ا◊ائط ،لÒفعوا سضعر النقل
دف -ع -ة واح -دة م-ن  100دج إا 150 ¤دج ‘
الوسضط ا◊ضضري ،والتي ترتفع إا 200 ¤دج
لي Óمسضتغل Úبذلك قلة ا◊افÓت ،أاما ما بÚ
ال- -ب -ل -دي -ات وال -ب -ع -ي -دة ع -ن وسض -ط اŸدي -ن -ة،
فيفرضص سضائق «الطاكسضي» ما ب 300 Úدج إا¤
 500دج ،حسضب وجهة الزبون الذي يجد نفسضه

أامام تÈيرات ل متناهية للسضائق ،بداية برفع
سضعر البنزين اŸسضتعمل من طرف سضيارات
األجرة للنقل ا◊ضضري ،إا ¤أاك Ìمن  30دينار
لل Îالواحد ،وهو ما يكلفه مبالغ إاضضافية Ÿلء
اÿزان عن آاخره ،خصضوصضا وأانه يعمل يوما
ك -ام  Ó-دون ت -وق -ف وه -و م -ا ي-ت-ط-لب ـ حسضب
السض- -ائ- -ق ـ ارت- -ي- -اد ﬁط- -ة ال -ب -ن -زي -ن بصض -ف -ة
مسضتمرة ،مؤوكدا بأان الزيادة سضتكون مضضاعفة،
خصضوصضا إاذا كانت السضيارة تسضتهلك البنزين
اŸمتاز ،الذي ارتفع إا 31.42 ¤دج ،مواصضÓ
‘ تقد ËتÈيراته وأاعذار غ Òمقنعة.
وب- -اŸق- -اب- -ل وج- -د أايضض- -ا السض- -ائ- -ق ÚغÒ
الشض-رع-ي« Úال-ك-لونديسضتان»
ضض- -ال- -ت -ه -م ،ح -يث ف -رضض -وا
ب- - - -دوره- - - -م تسض- - - -عÒة غÒ
قانونية وصضلت إا 200 ¤دج
‘ ظ- -ل ان- -ع- -دام ال -رق -اب -ة،
ح -يث أاصض -ب -ح اŸواط -ن ه-و
الضضحية األو ،¤مع العلم أان
العديد من الزبائن يُفضضون ا◊ديث مع سضائق
الطاكسضي بشضجار ينتهي إاما Ãغادرة الزبون
ل -لسض -ي -ارة ب-دف-ع اŸب-ل-غ اŸع-ت-اد  100دج ،اأو
يضضطر لدفع  150دج خصضوصضا فئة النسضاء،
اللواتي يجدن أانفسضهن أامام اختيارين ،اإما
دفع اŸبلغ كام Óأاو اللجوء إا ¤ا◊افلة التي
تكتظ عن آاخرها خصضوصضا ‘ اŸسضاء.
و‘ انتظار وقوف السضلطات اŸعنية أامام
التسضعÒة غ Òالقانونية التي فرضضها سضائقو
األجرة ،وانتهاء فوج العمل الذي أاعلنت عنه
وزارة النقل مؤوخرا ،لدراسضة مسضأالة تسضعÒة
ال -ن -ق -ل ب -ط -ري -ق -ة –م -ي ال -ق -درة الشض -رائ-ي-ة
للمواطن و–افظ على حقوق الناقل ،Úعن
ط -ري -ق ال -ت -خ -ف -ي-ف م-ن ب-عضص األع-ب-اء قصض-د
التقليل من األثر الناجم عن الزيادة ‘ أاسضعار
ال- -وق- -ود ،سض- -ي- -ب- -ق -ى اŸواط -ن ضض -ح -ي -ة ه -ذه
التÓعبات التي انتشضرت ‘ ﬂتلف وليات
ال -وط-ن ،وق-د يسض-ت-غ-ل آاخ-رون غ-ي-اب ال-رق-اب-ة
القانونية لفرضص تسضعÒة أاخرى يسضتنزف بها
جيوب زبائنهم.

الزبائن أامام
خيارين أاحÓهما مر

»æWh

أ’ثنين  11جانفي  2016م
ألموأفق لـ  30ربيع أأ’ؤل  1437هـ

’طفال بتيارت
ﬂتصضون ‘ ملتقى أإكادÁي حول إختطاف إ أ

إلردع إلقانو ’ Êيكفي للتصضدي لها ‘ غياب تدخل إأ’سضرة وإÛتمع
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ملتقى إلتعليم إلقرآإ Êب Úترإث إلزوإيا وإلطرق إلتعليمية إ◊ديثة بسضكيكدة

دعوة إ ¤إ’سضتفادة من مناهج إلتعليم إلعتيق بالزوإيا ‘ إلتعليم إلقرآإÊ

نظم ،أإمسس ،مركز جامعة إلتكوين إŸتوإصضل باŸركز إلثقا‘ وإلÎفيهي Ãدينة إلسضوقر ،بو’ية تيارت ،ندوة فكرية
’طفال  -وإقع و–ديات ،أإطّرها أإسضاتذة جامعيون وﬂتصضون.
وعلمية –ت عنوإن« :جرÁة إختطاف إ أ

تيارت :عمارة  .ع
لدى تدخله أعÎف ،ألدكتور
سس -م -اع -ي -ل -ي ع -ط -ا أل -ل -ه ،رئ-يسص
ج- -ام- -ع- -ة أل- -ت- -ك -وي -ن أŸت -وأصس -ل
بتيارت ،بتقصس Òبعضص أأ’طرأف
أل -ف -اع -ل-ة ‘ أÛت-م-ع ؤت-ق-اعسص
أل- - -ب- - -عضص أآ’خ - -ر ‘ أل - -تصس - -دي
ل- -ل- -ظ- -اه -رة ب -ج -دي -ة ،م -ع -تÈي -ن
أŸشسكل هينا ؤ ⁄يصسل إأ ¤حد
أل -ظ -اه -رة ،ك -ون-ه-ا تسس-م-ى ك-ذلك
ع- -ن- -دم- -ا تسس- -ت- -ف- -ح- -ل ،ؤتسس- -اءل
أÙاضسر عن عدد أأ’رؤأح ألتي
أزهقت ؤمثل بها.
أضساف ألدكتور سسماعيلي أن
ب- -دأي- -ة ك- -ل قضس- -ي- -ة ،إأن  ⁄ي- -ت- -م
أل -تصس -دي ل -ه -ا ‘ أŸه -د تصس -ب -ح
مشس -ك -ل أل -عصس-ر ؤذك-ر ع-ط-ا أل-ل-ه
أ◊ضس -ور ب -ع-دد ألضس-ح-اي-ا أل-ذي-ن
ؤصسل إأ ، 52 ¤تعرضص  22منهم
إأ ¤ألتصسفية أ÷سسدية.
أما ألدكتور زمام خليل ،أسستاذ
بجامعة أبن خلدؤن بتيارت ،فقد
تعرضص إأ ¤إأحصسائيات أختطاف
أأ’طفال با÷زأئر ألتي أعتÈها
متصسدرة ألدؤل ألعربية ،بحسسب
إأحصساء منظمة أليونيسسف ،مؤوكدأ
ع- -ل- -ى دؤر أإ’ع Ó-م ‘ أل -تصس -دي
للظاهرة بجدية ،ؤهو ما يعكسص

ت -ق -دم أإ’ع Ó-م ‘ أ÷زأئ-ر ع-ل-ى
غ -رأر أل -وط -ن أل -ع -رب -ي ،م -ع -تÈأ
ألطفل هو كل شسخصص  ⁄يتعد 18
سسنة ‘ ،ح Úعرف أ’ختطاف
ب -أان -ه ل -يسص أن -ت-زأع ط-ف-ل م-ن بÚ
أحضس -ان ؤأل -دي -ه ب -ال -ق -وة ؤب -دؤن
ؤجه حق بل أ’ختطاف هو كذلك
تغييب ألطفل عن أحد ألوألدين
ب -دأف -ع أ’ن -ت -ق -ام ؤ’ سس -ي -م-ا بÚ
أŸطلق.Ú
ؤقال إأن أ÷زأئر  ⁄تصسل إأ¤
ح -د دق ن -اق-وسص أÿط-ر ،م-ث-ل-م-ا
يّرؤج له ألبعضص ؤ’ يزأل متسسع
من ألوقت Ÿعا÷ة ألظاهرة إأذأ

–م -ل أ÷م -ي -ع مسس -ؤوؤل -ي -ت -ه م -ن
ع - - -ائ Ó- - -ت ؤمصس - - -ال - - -ح أأ’م - - -ن
ؤألÎب- - -وي ÚؤأÛت- - -م - -ع أŸدÊ
ؤأ÷معيات.
أإ’م- -ام ع- -ب- -د أل -ق -ادر ع -ويسص
أل -ذي ق ّ-دم ﬁاضس -رة ق-ي-م-ة ذك-ر
ف- - -ي- - -ه- - -ا أ÷وأنب أل- - -ن- - -فسس - -ي - -ة
ؤأ’ج-ت-م-اع-ي-ة ؤأ’ق-تصس-ادية ألتي
تÎتب ع -ن أخ -ت -ط -اف أأ’ط-ف-ال،
ؤم- -ن ب- -ي- -ن- -ه- -ا أ÷انب أل -ن -فسس -ي
ل -ل -م -خ -ت-ط-ف ؤأل-ذي ي-ت-ح-ول إأ¤
منتقم ؤ’ سسيما إأذأ عمل كضسحية
Ÿدة طويلة ،ؤسسيك Èأ÷رم مع
ألطفل أıتطف ؤطالب أإ’مام

ع -ب -د أل-ق-ادر بضس-رؤرة ت-خصس-يصص
ملتقى ؤطني للتحسسيسص Ãخاطر
ظاهرة أ’ختطاف.
أأ’سس - -ت - -اذ ق - -ع - -م - -وزي ق- -ادة،
ﬁام- - - -ي ل- - - -دى ›لسص قضس - - -اء
ت -ي -ارت ،رك -ز ‘ ت -دخ Ó-ت-ه ع-ل-ى
ج- -انب أل- -ت- -ف- -كك أأ’سس- -ري ل -دى
ع - -ائ Ó- -ت أıت - -ط - -ف Úبسس- -بب
–م -ي -ل مسس -ؤوؤل -ي -ة أ’خ -ت -ط -اف
أ’ح- -د أل -وأل -دي -ن ؤم -ن ث -م ت -وت -ر
ألعÓقات ألزؤجية.
أم - -ا ع - -يسس- -ى ع- -ل- -ي ،أسس- -ت- -اذ
بجامعة ألتكوين أŸتوأصسل ،ألذي
ح - -اضس - -ر ‘ أ÷انب أل - -ق - -ان- -وÊ
للتصسدي للظاهرة ،فقد أشسار إأ¤
أن أل - -ردع أل- -ق- -ان- -و ’ Êي- -ك- -ف- -ي
للتصسدي بدؤن أ÷وأنب ألÎبوية
ؤألتحسسيسص أأ’بوي ؤأÛتمع ؤ
إأع-ط-اء ف-رصس-ة لÓ-ئ-م-ة ؤأل-وّعاظ
دؤريا للتذك Òبعوأقب أ’ختطاف
أل -ن -فسس -ي -ة ؤ ح-ت-ى أŸادي-ة ل-ك-ون
عملية خطف طفل يتطلب أموأ’
ل-ل-ب-حث ع-ن-ه ؤأل-ت-ق-اضس-ي ؤألتنقل
‡ا يÎتب عنه من خسسارة مادية
ؤم - -ع - -ن- -وي- -ة ،م- -ذك- -رأ ب- -أان أث- -ار
أخ -ت -ط -اف أن -ث -ى أك Ìت-أاثÒأ م-ن
أختطاف ألذكر ‘ حالة تعرضص
أح - -ده - -م - -ا ’ع - -ت - -دأء جسس - -دي
ؤجنسسي.

’ك Èبــ  3119منصضب عمل
فيما أإخذ إلقطاع إلصضناعي إلنسضبة إ أ

تنصضيب  7677شضاب خÓل سضنة  2015ببومردإسس

“ك-نت إل-وك-ال-ة إل-و’ئ-ي-ة
ل -ل -تشض -غ -ي -ل ب -ب -وم -ردإسس م-ن
’طار
تنصضيب  7677شضاب ‘ إ إ
إل- -كÓ- -سض- -ي- -ك- -ي خ Ó-ل سض -ن -ة
 ،2015أإي ب - - -زي - - -ادة ق- - -درت
ب-نسض-بة  6ب-اŸائ-ة م-ق-ارنة مع
سض -ن -ة  ،2014م- -ن- -ه -ا ‘ 1817
إل-ق-ط-اع إل-ع-م-ومي‘ 5377 ،
إل- - - - -ق- - - - -ط - - - -اع إÿاصس و483
ت -نصض -يب ‘ إل -ق -ط-اع إÿاصس
’جنبي.
إ أ

بومرداسس :ز /كمال
‘ ق-رأءة ل-ط-ب-ي-ع-ة أل-نشس-اطات
أ’ق- -تصس -ادي -ة أل -ت -ي أسس -ت -ط -اعت
أم- -تصس- -اصص أك Èع -دد م -ن أل -ي -د
أل- - -ع - -ام - -ل - -ة أŸؤوه - -ل - -ة ب - -و’ي - -ة
ب - -وم - -ردأسص ،ي - -أات - -ي أل - -ق - -ط - -اع
ألصس-ن-اع-ي ع-ل-ى رأسص أل-ق-ائ-م-ة بـ
 3119تنصسيب ،يليه قطاع ألبناء
ؤأأ’شس- -غ- -ال أل- -ع- -م- -وم- -ي -ة بـ2711
تنصسيب ،قطاع أÿدمات بـ1798
تنصسيب ثم ألقطاع ألفÓحي بـ49
تنصسيب فقط رغم أهمية ألنشساط
‘ دع - -م أ’ق - -تصس - -اد أل - -وط - -ن- -ي
ؤأŸؤوه Ó-ت أل-ك-بÒة أل-ت-ي ت-زخ-ر
ب -ه -ا أل -و’ي -ة ‘ ظ -ل أل-ت-وج-ه-ات

أ÷دي -دة ل -لسس-ي-اسس-ة أ’ق-تصس-ادي-ة
للدؤلة ،ؤهو أإ’شسكال ألذي طرح
أك Ìم- -ن م- -رة ع- -ل- -ى أŸسس- -ت- -وى
أÙلي نتيجة ألعرأقيل ألعديدة
خاصسة منظومة ألتمويل ألبنكي
بسس- -بب غ- -ي- -اب ع- -ق -ود أŸل -ك -ي -ة
ؤصس- -ع- -وب- -ة ت- -ق- -د Ëألضس -م -ان -ات
ألكافية للحصسول على ألقرؤضص
أل-ب-ن-ك-ي-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-مسس-ت-ث-م-ري-ن
ألشسباب ‘ ألقطاع.
كما أظهرت أ◊صسيلة ألسسنوية
أŸق- - -دم - -ة م - -ن ط - -رف ؤك - -ال - -ة
أل -تشس -غ -ي -ل أÙل-ي-ة ع-ن ت-نصس-يب
 1120شس -اب ح -ام -ل ل-لشس-ه-ادأت

ألعلمية ‘ إأطار جهاز أŸسساعدة
على أإ’دماج أ’جتماعي بزيادة
قدرت بـ  82باŸائة مقارنة مع
سس -ن-ة  ،2014م -ن -ه -ا  723تنصسيب
◊ام -ل -ي ألشس -ه -ادأت أ÷ام -ع -ي-ة،
 281ت -نصس -يب ÿري -ج-ي م-رأك-ز
أل-ت-ك-وي-ن أŸهني ؤ 116تنصسيب
لطالبي ألعمل من دؤن مسستوى،
أما ‘ صسيغة عقد ألعمل أŸدعم
فقد سسجلت ألوكالة تنصسيب 1281
شس -اب خ Ó-ل سس -ن -ة  2015بزيادة
ق -درت بـ 8ب-اŸائ-ة ع-ن ألسس-ن-ة
أŸاضس- -ي -ة ،م -ن -ه -ا  637تنصسيب
◊ام -ل -ي ألشس -ه -ادأت أ÷ام -ع -ي-ة،

للمطالبة بتوف Òظروف إلعمل

 382ت -نصس -يب ÿري -ج-ي م-رأك-ز
أل-ت-ك-وين ؤ 262ت-نصس-يب ل-طالبي
ألعمل دؤن مسستوى تعليمي ؤدؤن
تأاهيل.
ؤب-ع-ن-وأن سس-ن-ة  2016أؤ سس-ن-ة
ألتحدي كما أطلق عليها ،تعتزم
ألوكالة ألو’ئية للتشسغيل تكثيف
ج - -ه - -وده- -ا ’سس- -ت- -ق- -ط- -اب أكÈ
شسريحة من ألشسباب ألباحث عن
ف-رصس-ة ع-م-ل ب-خصس-وصص ح-املي
ألشس - -ه - -ادأت ،ؤذلك م - -ن خ Ó- -ل
ع -م -ل -ي -ة أل -ت -ن-ق-يب ؤج-م-ع ك-اف-ة
ع- -رؤضص أل- -ع- -م- -ل أŸت- -وف -رة ‘
جميع ألنشساطات أ’قتصسادية Ãا
فيه ألقطاع ألفÓحي ألذي يظل
نشس-اط-ا خصس-ب-ا ،ل-ك-ن-ه ي-ع-ا Êم-ن
ن -قصص أ’سس -ت -غÓ-ل ؤغ-ي-اب ك-بÒ
لليد ألعاملة ،ؤهو ما تسسعى إأليه
أل -وك -ال -ة ل -رب -ط ع-رؤضص أل-ع-م-ل
ب -ال -ط -ل -ب -ات ع-ن ط-ري-ق ت-وسس-ي-ع
ح -م Ó-ت أل -ت -وع-ي-ة ؤأل-ت-حسس-يسص
ل -ف -ائ -دة ط -ال-ب-ي أل-ع-م-ل ؤأرب-اب
أŸؤوسسسس -ات ب -غ -رضص أط Ó-ع -ه-م
’جرأءأت ألتحفيزية
على كافة أ إ
أل -ت -ي ؤضس -ع -ت -ه -ا أل -دؤل-ة لÎق-ي-ة
ألشس- -غ -ل ،ؤتشس -ج -ي -ع أŸؤوسسسس -ات
أ’ق -تصس -ادي -ة أل -ع -ام-ة ؤأÿاصس-ة
ع -ل -ى إأدم -اج أŸشس-غ-ل ‘ Úإأط-ار
عقد تكوين إأدماج ؤعقد عمل
مدعم.

عمال إإ‚از سضد «سضوبلة» ‘ إŸسضيلة يحتجون

دخ - -ل ،صض - -ب - -اح أإمسس ،ع - -م- -ال شض- -رك- -ة
«كوسضيدإر» إلذين أإوكلت لهم مهمة إ‚از
سض -د «سض -وب -ل -ة» ب -ب -ل-دي-ة «م-ق-رة» ‘ و’ي-ة
إŸسض -ي -ل -ة ‘ إضض -رإب ع -ن إل -ع -م -ل ،رإف-عÚ
جملة من إŸطالب إلتي  ⁄يتم إلنظر فيها
رغم إ’حتجاجات إŸتتالية إلتي قاموإ بها
‘ ما مضضى.
ؤنّدد أÙتجون Ãا أسسموه بـ «سسياسسة ألتمييز»

ألتي يقوم بها ألقائمون على ألشسركة -على حد
قولهم -ؤأŸتعلقة بطريقة Œديد عقود ألعمل،
ؤك -م -ا أك -د أÙت -ج -ون أن أأ’ج -رة ألشس-ه-ري-ة أل-ت-ي
يتقاضسونها غ Òكافية مقارنة باأ’سسعار ألتي م ّسست
ﬂتلف أŸوأد ألضسرؤرية.
ؤم -ا زأد أل -ط -ي -ن -ة ب -ل -ه ه -و ت -خ-ف-يضص أج-رت-ه-م
ألشسهرية دؤن سسابق إأنذأر على ألرغم من أنهم
يقومون بأادأء عملهم بشسكل تام ؤعلى أكمل ؤجه.

م-ازإل أإسض-ات-ذة ث-ان-وي-ة «ﬁند أإمزيان»
بÈب -اشض -ة ي -وإصض -ل -ون إضض -رإب -ه -م إŸف -ت-وح،
إل-ذي-ن شض-رع-وإ ‘ ت-ن-ظ-ي-م-ه م-ن-ذ أإزي-د م-ن
أإسض-ب-وع ،م-ط-ال-ب Úب-رح-ي-ل إŸدي-ر ،وه-و ما
’ولياء وأإبنائهم.
وّلد تذمرإ لدى إ أ
ع-ق-دت ج-م-ع-ي-ة أؤل-ي-اء أل-تÓ-م-ي-ذ أج-ت-م-اعا،
أمسص ،ل -ل -ن -ظ -ر ‘ ه -ذأ أل -وضس-ع أل-ذي أث-ر ع-ل-ى

أŸردؤد ألدرأسسي للتÓميذ ،ؤخلق لديهم إأحباطا
كبÒأ ‘ غياب أ◊لول ،ؤتغليب أŸصسلحة ألعامة
على مصسالح أخرى.
ؤب -حسسب ألسس -ي -د ب -زؤح سس -اسس-ي م-ن ج-م-ع-ي-ة
أؤلياء ألتÓميذ ،لـ «ألشسعب»« ،ؤلدت ألوضسعية
ألرأهنة تخوفا ؤقلقا كبÒأ لدينا ،بسسبب ؤضسعية
أ’نسس -دأد أل -ت -ي ط -الت ب Úأأ’سس -ات -ذة ؤأŸدي-ر،

ؤل -عّ-ل أل-ق-ط-رة أل-ت-ي أف-اضست أل-ك-أاسص ه-ي ع-دم
Œديد عقود ألعمل أ’ربعة عمال ،ؤهو ما دفع
ب -زم Ó-ئ -ه -م ب -ال-ع-م-ل أل-تضس-ام-ن م-ع-ه-م ل-رده-م إأ¤
مناصسبهم ؤناشسد أÙتجون ألذين Œمهرؤأ أمام
بوأبة ألشسركة ألسسلطات ألعليا ألنظر ‘ مشساكلهم
ألعالقة منذ سسنوأت.

اŸسسيلة :عامر ناجح

أإسضاتذة ثانوية «ﬁند أإمزيان» بÈباشضة يوإصضلون إإضضرإبهم

ؤعليه نطالب أ÷هات أŸعنية بإايجاد حل لهذه
ألوضسعية عاج Óؤعودة ألتÓميذ للدرأسسة ،سسيما
أنهم يعيشسون ظرؤفا صسعبة ؤحرموأ من ألدرأسسة
أل -ت -ي ي -ك -ف-ل-ه-ا ل-ه-م أل-ق-ان-ون ،بسس-بب صس-رأع بÚ
أأ’سساتذة ؤأŸسسؤوؤل أأ’ؤل على أŸؤوسسسسة ،فإا¤
متى تسستمر هذه أŸعضسلة؟.

بجاية :بن النوي .ت

خ -رج «م-ل-ت-ق-ى إل-ت-ع-ل-ي-م إل-ق-رآإ ÊبÚ
ت- -رإث إل- -زوإي -ا وإل -ط -رق إل -ت -ع -ل -ي -م -ي -ة
إ◊دي -ث -ة « إŸن -ظ -م بسض -ك -ي -ك -دة ،ب-ع-دة
ت- - -وصض - -ي - -ات ه - -ام - -ة ،رف - -عت إ ¤وزإرة
’وق-اف“ ،ث-لت ‘
إلشض -ؤوون إل-دي-ن-ي-ة وإ أ
ضض-رورة إ’سض-ت-ف-ادة م-ن م-ن-اه-ج إلتعليم
إل -ع -ت -ي -ق ب-ال-زوإي-ا ‘ إل-ت-ع-ل-ي-م إل-ق-رآإ،Ê
ت -أاسض -يسس إŸدإرسس إل -ق -رآإن -ي-ة ل-ل-ت-ك-وي-ن
’شض-ع-اع إلÎب-وي ل-ل-م-ن-ط-ق-ة
إل -ق -رآإ Êوإ إ
وإ’سضتفادة من إلطرق إ◊ديثة “اشضيا
’ضض-افة إ¤
م-ع إل-عصض-ر وم-ت-ط-ل-ب-ات-ه ،ب-ا إ
إ’ع -ت -ن -اء ب -ال -رسض -م إل -ق -رآإ Êوضض -ب -ط-ه
وإق - -ام - -ة دورإت وورشض- -ات ت- -دري- -ب- -ي- -ة
وتعليمية للمشضتغل Úبالتعليم إلقرآإÊ
إ ¤جانب جمع إلنصضوصس إلقرآإنية من
إلÎإث إŸت- -ن -اث -ر ب -ال -زوإي -ا إ÷زإئ -ري -ة
وإخ-رإج-ه-ا ل-ل-ت-دإول م-ع ت-وضضيح مناهج
’جازة وضضوإبطها وأإنوإعها.
إ إ
ؤح -ثت ÷ن-ة أل-ت-وصس-ي-ات ع-ل-ى أ’ه-ت-م-ام
ب- -ط- -ب- -ع أŸل -ت -ق -ي -ات ،ؤؤضس -ع -ه -ا ‘ أق -رأصص
مضسغوطة للتدأؤل ،ؤأ’سستفادة منها ،ؤتثمÚ
إأقامة ملتقيات علمية بصسفة دأئمة ،كما دعت
أل- -ل- -ج- -ن -ة إأ ¤ت -رسس -ي -م ه -ذأ أŸل -ت -ق -ى ،ؤه -و
أ’لتماسص ألذي رفعه مدير ألشسؤوؤن ألدينية
ؤأأ’ؤقاف للو’ية.
أكد بومدين بوزيد‡ ،ثل ؤزأرة ألشسؤوؤن
أل -دي -ن -ي -ة ،ؤم -دي-ر أل-ث-ق-اف-ة أإ’سسÓ-م-ي-ة ع-ل-ى
ه -امشص «م -ل -ت-ق-ى أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ق-رآأ Êب Úت-رأث
ألزؤأيا ؤألطرق ألتعليمية أ◊ديثة» ،أŸنظم
ب -قصس -ر أل-ث-ق-اف-ة م-ؤوخ-رأ ‘ إأط-ار قسس-ن-ط-ي-ن-ة
ع-اصس-م-ة أل-ث-ق-اف-ة أل-ع-رب-ي-ة ،ؤضس-م-ن ف-ع-اليات
أأ’سسبوع ألوطني ألسسابع عشسر للقرآأن ألكر،Ë
على أهمية أ◊فاظ على ألهوية أ÷زأئرية،
متحدثا عن رمزية ألقرآأن باعتباره ألدعامة
أأ’سساسسية ألتي كونت هوية ألشسعب أ÷زأئري،
ؤك -انت ب -ادي -ة إأب-ان ث-ورة أل-ت-ح-ري-ر ؤك-ان ذلك
سسÓح ؤقوة جمعية ألعلماء أŸسسلم ،Úإأذ ذأك،
عندما حاؤل أŸسستعمر طمسسها ،مشسÒأ إأ¤
ألدؤر ألكب Òللزؤأيا على أسساسص أنها كانت

أŸك -ان أل -ذي سس-اع-د أ÷زأئ-ري Úع-ل-ى ت-ع-ل-م
ألقرآأن ؤأحكام ألدين ؤألسسÒة ألنبوية ألشسريفة
ؤذأك هو ألÎأث ألذي ؤجب أ◊فاظ عليه من
طرف أ÷يل أ◊ا‹ ،ؤقال ‘ هذأ ألصسدد’« :
نريد هدم ألزؤأيا بل نريد إأصسÓحها» .ؤألح
نفسص أŸتدخل «على ضسرؤرة ؤؤأجب ألتصسدي
Óزمات ؤأ’بتعاد عن ألطائفية ؤنبذ ألفرقة
ل أ
من أجل عدم ألوقوع ‘ أأ’زمات ألدينية ألتي
يشسهدها ألعا.»⁄
من جانبه ،فوزي بن حسس ،Úؤأ‹ ألو’ية،
دعا إأ ¤أÙافظة على ألÎأث أإ’سسÓمي عن
ط -ري -ق ت -ع -ل-ي-م م-ب-ادئ أل-دي-ن أ◊ن-ي-ف ؤب-عث
ألسسÒة ألنبوية ألشسريفة ،ؤفق منظومة هادفة
ؤمضسبوطة ،سسيما ؤأن هذأ أ’هتمام صسادر
عن ألسسلطات ألعليا للبÓد.
كما تدأؤل ألعديد من ألباحث Úؤألدكاترة
م -ن ﬂت -ل -ف ج -ام -ع -ات أل-وط-ن ع-ل-ى ت-ق-دË
ﬁاضسرأت باŸلتقى عن طريق ثÓث جلسسات
رئيسسة ،أدأرها كل من رئيسص أÛلسص ألعلمي
بسس -ك -ي-ك-دة ،أإ’م-ام ب-ل-ق-اسس-م ق-رأري ،مÎئسس-ا
أ÷لسسة ألتي حملت عنوأن« :أŸناهج ؤألطرق
أ◊ديثة ‘ –فيظ ألقرآأن ألكر ،»Ëألدكتور
رمضس-ان ي-خ-ل-ف م-ن ؤ’ي-ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،ترأسص
ج -لسس -ة ب -ع -ن-وأن :م-ن-اه-ج أل-زؤأي-ا ‘ –ف-ي-ظ
أل -ق -رآأن أل -ك -ر Ëب -ا÷زأئ -ر ؤأإ’م -ام أأ’سس -ت-اذ
ﬁم -د ح -م -رؤشص ‘ رئ-اسس-ة أ÷لسس-ة أل-ث-ال-ث-ة
بعنوأن :أإ’جازة ألقرآأنية ب Úألوسسيلة ؤألغاية،
ؤ“حورت أŸدأخÓت حول ألتعليم ألقرآأÊ
بالزؤأيا ؤضسرؤرة أ’نفتاح ،أŸدأرسص ألقرآأنية
ب -ا÷زأئ -ر ت -اري -خ زأه-ر ،م-ن ل-ط-ائ-ف أل-رسس-م
ؤألضس -ب-ط أل-ق-رآأ ،Êأل-ط-رق أل-ب-ي-دأغ-وج-ي-ة ‘
أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ق-رآأ ،Êم-ن-ه-ج أل-ت-ح-ف-ي-ظ ؤأل-ت-عليم
أل -ق -رآأ‰ ،Êاذج ‘ ك -ي -ف -ي -ة –ف -ي -ظ أل-ق-رآأن
أل -ك -ر ،Ëآأل -ي -ات أإ’ق -رأء ؤدؤره-ا ‘ –صس-ي-ل
أإ’ج - -ازة أل - -ق - -رآأن - -ي - -ة ،أإ’ج - -ازة ؤأإ’سس - -ن - -اد
ؤضسوأبطها ،ؤأخÒأ ” عرضص Œربة رأئدة
‘ ألتعليم ألقرآأ.Ê

سسكيكدة :خالد العيفة

إŸوسضم إلدرإسضي إŸقبل سضيكون ‘  4سضبتمÈ

ندوة جهوية –ضضÒية لـ  17و’ية شضرقية بسضطيف

‘ إطار تنظيم إلندوإت إ÷هوية إلتي ترتكز
ع -ل -ى إل-ت-حضض Òل-ل-دخ-ول إŸدرسض-ي إŸق-ب-ل -2016
 ،2017إح - -تضض - -نت م- -دي- -ري- -ة إلÎب- -ي- -ة ل- -و’ي- -ة
سضطيف ،منذ أإمسس ،ندوة جهوية ضضّمت 17و’ية
من شضرق إلوطن ،بإاشضرإف مسضؤوول Úمركزي Úمن
وزإرة إلÎبية إلوطنية.
باŸناسسبة أبرز فيصسل فاضسل ،أŸدير أŸركزي
لتسسي ÒأŸوأرد ألبشسرية بوزأرة ألÎبية ألوطنية ،أن
أل -ل -ق -اء أل -ذي حضس -ره رؤؤسس -اء مصس -ال -ح أل -ت -ن -ظ -ي-م
ألÎب - -وي ،أŸسس - -ت - -خ- -دم ،Úأل›Èة ؤأŸت- -اب- -ع- -ة
ل -ل -و’ي -ات أŸع -ن -ي-ة ؤي-ؤوط-ره مسس-ؤوؤل-ون م-رك-زي-ون
بوزأرة ألÎبية ألوطنية ،يرمي إأ ¤حصسر أحتياجات
أل -و’ي -ات ؤضس -ب -ط أل -ن -ق -ائصص ‘ ›ال أŸن-اصسب
أŸال-ي-ة ؤأل-ه-ي-اك-ل ألÎب-وي-ة ؤأل-ت-أاط Òأل-بيدأغوجي
ؤأإ’دأري Ùاؤلة سسد أي عجز قبل بدأية ألسسنة
أل-درأسس-ي-ة أŸق-ب-ل-ة ،ؤف-ق أل-ت-ع-ل-ي-مات ألصسادرة عن
أŸسسؤوؤلة أأ’ؤ ¤لقطاع ألÎبية ،نورية بن غÈيط.
ؤأضساف أن «أŸعطيات أŸقدمة خÓل أأ’شسغال
تسس -م -ح ل -ن -ا ‘ أل -وقت أŸن-اسسب ب-ات-خ-اذ أل-ت-دأبÒ
ألÓزمة ،مثل إأجرأء مسسابقات لتوظيف إأطارأت
شسابة ؤتكوينهم ‘ مهامهم أ÷ديدة قبل ألدخول
أŸدرسس-ي ل-ي-تسس-ن-ى ل-ه-م أ’ل-ت-ح-اق Ãن-اصسبهم عند
أنطÓق ألسسنة ألدرأسسية».
من جهة أخرى ،أعلنت ؤزأرة ألÎبية عن تاريخ
أل -دخ -ول أŸدرسس-ي  ،2017 -2016ح -يث سس-ي-ك-ون
بتاريخ ألثÓثاء  30أؤت  2016بالنسسبة للموظفÚ
ؤأإ’دأري ،Úؤأÿم- - -يسص  1سس-ب-تم 2016 Èبالنسسبة

ل-ل-م-ع-ل-م Úؤأأ’سس-ات-ذة ‘ ،ح Úسس-ي-ن-ط-ل-ق أŸوسس-م
رسس-م-ي-ا ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-تÓ-م-ي-ذ ،ي-وم أأ’ح-د ألرأبع من
سسبتم Èمن نفسص ألسسنة.
ؤأضساف فيصسل فاضسل ،مدير مركزي بالوزأرة،
«أن -ه ت -ه -دف ه -ذه أل -ن -دؤة أل -ت -ي ت-دؤم ثÓ-ث-ة أي-ام
Ãشساركة أك Ìمن  70إأطارأ إأ ¤رسسم بدقة مÓمح
ألدخول أŸدرسسي أŸقبل ؤتقييم مدى جاهزية كل
ؤ’ية ‘ أ◊قل ألÎبوي من أجل “ك Úأأ’سسرة
ألÎبوية من أ’نطÓق ‘ ألتدريسص ألفعلي ‘ أؤل
يوم من ألدخول» ،أما مرأد فا— ،أŸدير أŸركزي
للتعليم أأ’سساسسي بوزأرة ألÎبية ألوطنية ،فذكر بأان
أل -ن -دؤة ت -أات -ي ب -ع-د ت-لك أل-ت-ي ع-ق-دت ب-ب-وم-ردأسص
لو’يات ألوسسط ؤبتلمسسان لو’يات غرب ألبÓد قبل
تنظيم ألندؤة ألوطنية ‘ أؤأخر ألشسهر أ÷اري
لتقد Ëتقرير مفصسل إأ ¤ؤزيرة ألÎبية ألوطنية من
أجل أتخاذ أإ’جرأءأت أŸناسسبة لتحضس Òألدخول
أŸدرسسي أŸقبل ،ؤأضساف أنه بر›ت ضسمن هذه
ألندؤة أ÷هوية ؤرشسات ﬂصسصسة للبحث ‘ توسسيع
ألÎبية ألتحضسÒية لفائدة أأ’طفال ألذين تÎأؤح
أعمارهم ب 5 Úؤ 6سسنوأت ،ؤألتكفل باأ’طفال ذؤي
أ’حتياجات أÿاصسة ؤتوسسيع درأسسة أأ’مازيغية،
ؤفق نفسص أŸسسؤوؤل.
ذكر بأان ؤزأرة ألÎبية ألوطنية تسسعى بالتنسسيق
مع ؤزأرة ألتضسامن ألوطني ؤأأ’سسرة ؤقضسايا أŸرأة
ؤمسساعدة أ÷معيات إأ ¤فتح أŸزيد من أأ’قسسام
ألتي تعنى باأ’طفال ذؤي أ’حتياجات أÿاصسة مثل
أقسسام خاصسة باŸصساب Úبالتوحد ؤألÎيزؤميا.

أ’ثنين  11جانفي  2016م
ألموأفق لـ  30ربيع أأ’ول  1437هـ
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ﬁمد مزيان يؤوكد أان ظرف السضتعجال كان مÈرا ÿرق قاعدة R15
قضصية سصوناطرأك 1

صصيغة ألÎأضصي ألبسصيط كمبدأ وأŸناقصصة أŸفتوحة هي أ’سصتثناء
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قامت بها عناصصر ألدرك بتلمسصان وع“ Úوشصنت

توقيف تاجر ﬂدرات وضضبط  102كيلوغرام
من الكيف اŸعالج

أكد ألرئيسس أŸدير ألعام ألسصابق Ûمع سصوناطرأك ،مزيان ﬁمد ،أŸتابع ‘ قضصية «سصوناطرأك  ،»1أمسس ،أمام ﬁكمة جنايات
ألعاصصمة أن خرق مبدأ تعليمة سصوناطرأك  R 15أŸتعلقة بإاجرأء أŸناقصصات أŸفتوحة ‘ ›ال ألصصفقات ألعمومية كان بسصبب
«ظرف أ’سصتعجال» من أجل تأام ‘ Úظرف «وجيز» أŸنشصآات ألبÎولية وقوأعد أ◊ياة أŸوجودة با÷نوب أ÷زأئري.
ي- -ذك -ر أن مشض -روع ن -ظ -ام أŸرأق -ب -ة وأ◊م -اي -ة
أ’ل -كÎون-ي-ة ،ي-ت-ع-ل-ق حسضب ق-رأر أإ’ح-ال-ة «ب-إا‚از
مشضاريع “تد من حاسضي ألرمل إأ ¤إأين أمناسس
تخصس  123منشضأاة ألتي قسضمت إأ ¤أربعة حصضصس و
كان أÛمع أ÷زأئري -أأ’Ÿا Êكونتال فونكوأرك
قد فاز بحصضة أŸرأقبة أ’لكÎونية بـ 13منشضأاة
م -ن -ه -ا ق -اع-دة أ◊ي-اة  24فÈأي- -ر  1971بحاسضي
مسضعود (صضفقة ﬁل شضبهة).
وقال مزيان ﬁمد ‘ رده على سضؤوأل طرحه
رئيسس ﬁكمة جنايات ألعاصضمة ألقاضضي ﬁمد
رقاد أن تعليمة  15Rتعت Èأن إأجرأء أŸناقصضات
أŸفتوحة للفوز بالصضفقات ألعمومية مبدأ أسضاسضيا
وأن أللجوء إأ ¤أ’سضتشضارة أÙدودة وألÎأضضي
ألعيد بن أعمر يكشصف:
ألبسضيط يكون فقط على سضبيل أ’سضتثناء ،مضضيفا
أن «أل -ظ -روف أأ’م -ن -ي -ة أÎŸدي -ة ب -ا÷ن-وب (سض-ن-ة
وجاء تأاكيد أŸتهم ﬁمد مزيان ردأ على أŸرحتل Úأعطى ﬁمد مزيان موأفقته على ذلك.
 )2004كانت تقتضضي أ’سضتعجال ‘ إأجرأء هذأ
وعاد ألقاضضي ﬁمد رقاد إأ ¤أŸمتلكات ألتي
أŸشض- -روع ‡ا أدى إأ ¤أن- -ت- -ه -اج م -ن -ه -ج ألÎأضض -ي سضؤوأل لرئيسس أ÷لسضة ألقاضضي ﬁمد رقاد ألذي
أسضتفسضر عن سضبب عدم أإ’عÓن عن مشضروع ” ح -ج -زه -ا ب -ن -اء ع-ل-ى سض Òأل-ت-ح-ق-ي-ق ‘ قضض-ي-ة
ألبسضيط».
وأضضاف أن أنتهاج صضيغة ألÎأضضي ألبسضيط ‘ أŸرأق -ب -ة أل-بصض-ري-ة Ÿنشض-ات سض-ون-اط-رأك أل-ت-ي «سضوناطرأك  »1وأŸتمثلة ‘ مسضكن Úببئر خادم
كشص - - -ف رئ - - -يسس أل - - -غ- - -رف- - -ة
أإ ¤م--رأج--ع--ة «ع--م--ي-ق-ة وسض-ري-ع-ة»
إأبرأم ألعقود أŸتعلقة Ãشضروع نظام أŸرأقبة –صض -لت ع -ل -ي -ه -ا شض -رك -ة ك -ون -ت -ال ف -ون -ك -ورأك تعود ملكيتهما Ùمد مزيان ألذي قال أنه ’ Áلك
أ÷زأئرية للتجارة وألصصناعة
ل---ل---ق---ان---ون أ’أسض---اسض---ي وأل---ن---ظ---ام
وأ◊م -اي -ة أ’ل -كÎون -ي -ة ك -ان «ب -أام -ر» م -ن وزي-ر كصض-ف-ق-ات م-ف-ت-وح-ة ب-نشض-ري-ة أل-ق-ط-اه أŸعروفة أي عقار أخر متحدثا عن عدم علمه Ãلكية شضقة
أل- -ع- -ي- -د ب- -ن أأع- -م -ر أأمسس ،ع -ن
أل--دأخ--ل-ي أÿاصس ب-تسض-ي Òأل-غ-رف
ألطاقة وأŸناجم ألسضابق و»وفقا لتعلمية صضادرة بالبوسضم ومنحها ’حقا بصضيغة ألÎأضضي ألبسضيط ب -اأ’ب -ي -ار ب -ال -ع-اصض-م-ة ك-م-ا ورد ‘ م-ل-ف أل-قضض-ي-ة،
مضضيفا أنه قدم أثناء ألتحقيق كل ألوثائق أÿاصضة
‘  24جانفي  2005ألتي أمر فيها با’سضتعجال Ÿؤوسضسضة كونتال فونكوأرك.
أن -طÓ-ق مسص-ار أإع-ادة صص-ي-اغ-ة
هذه.
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وذكر أنه  ⁄يكن معنيا
أل- -ق -ان -ون أ’أسص -اسص -ي ل -ل -غ -رف -ة
وحسضب هوؤ’ء أŸتدخل Úألذي
‘ إأ‚از أŸشضروع».
‘
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وقال ألقاضضي ‘ هذأ ألصضدد أنه كان من Ãح - -ت - -وى ت - -لك أل - -نشض - -ر
خ Ó- -ل ي - -ن - -اي - -ر أ÷اري وه- -ي
عقدوأ أول جمعية منذ أنتخابات
أŸف -روضس ق -ب -ل إأب -رأم ه -ذه أل -ع -ق -ود «ت -ع -دي -ل ألصضفقات بها كان يعود Ÿديرية نشضاط أŸنبع مؤوسضسضة سضوناطرأك عن سضبب أ’جتماع ألذي ضضم
عملية أإصصÓح لطاŸا دعا أإليها
 2014فان «ألوقت قد حان لتغيÒ
ر
ﬁمد مزيان باŸتهم آأل إأسضماعيل ﬁمد جعف
أل-ت-ع-ل-يمة  15Rوج -ع -ل أ’سض -تشض -ارة أÙدودة وكذأ مديرية ألنشضاط ألقانونية.
روؤسصاء ألغرف ألو’ئية ألذين
ألقانون ألتاأسضيسضي ألذي يعود أإ¤
وح- -ول مشض- -روع أŸرأق -ب -ة أل -بصض -ري -ة دأئ -م -ا رضضا بتاريخ  28ديسضم 2004 Èوهو ما رد عليه
وألÎأضضي ألبسضيط كمبدأ وأŸناقصضة أŸفتوحة
يتوقون أإ ¤صصÓحيات أأك‘ È
سضنة  - 1973و” تغيÒه قلي‘ Ó
أضضاف أŸتهم أنه كانت هناك «حالة طوأرئ» أŸتهم بالقول أنه ألتقى من خÓل منصضبه باك Ìمن
هي أ’سضتثناء».
ألتسصي Òوأأخذ ألقرأرأت.
.1996
وأضضاف بخصضوصس «مÈر أ’سضتعجال» ألذي لتأام Úكل منشضات سضوناطرأك بناء على تقارير  1000رج -ل أع -م -ال وك -ل-ه-ا أج-ت-م-اع-ات مسض-ج-ل-ة
صضرح بن أعمر للصضحافة  -على
وطالب مصضطفى قريشضي رئيسس
أدى إأ ¤أن -ت -ه -اج م -ن-ه-ج «أ’سض-ث-ت-ن-اء» (ألÎأضض-ي أم-ن-ي-ة وأأ’ح-دأث أل-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا ب-عضس أل-ف-روع .وبعضضها  ⁄يخرج بأاي شضرأكة.
ه -امشس أ÷م -ع -ي -ة أل -ع-ام-ة ل-ل-غ-رف-ة
غ---رف---ة و’ي---ة أ÷زأئ---ر أن «ع--م--ل
كما رد أŸتهم بنفسس أأ’جوبة ألتي صضرح بها
ألبسضيط) أنه «حسضب قانون ألصضفقات ألعمومية وق -ال «أن -ط -ل -ق -ن-ا ‘ أŸشض-روع أل-ت-ي ك-ل-فت ب-ه-ا
أ÷زأئرية للتجارة وألصضناعة  -أنه
روؤسض-اء أل-غ-رف م-ن-حصض-ر ح-ال-يا ‘
أ’سضتعجال يكون ‘ طبيعة أŸشضروع ذأته وليسس مؤوسضسضة كونتال فونكورأك «بناء على تعليمات خÓل أ÷لسضة على أسضئلة ‡ثل ألنيابة ألعامة ألتي
سض-ي-ت-م ألشض-روع ‘ ع-م-ل-ي-ة م-رأج-عة
أدوأر ب--روت--وك--ول--ي-ة .ن-ح-ن ن-ط-الب
“حورت حول سضبب ألسضهولة ‘ منح ألصضفقات
‘ مسضأالة ألتنفيذ» ،مضضيفا أن أ’سضتعجال ‘ ألوزير ألسضابق للطاقة وأŸناجم».
وعاد أŸتهم ‘ أجوبته إأ ¤أ÷وأنب ألتقنية لشضركة كونتال فونكوأرك.
أل- -ق- -ان- -ون أ’أسض- -اسض- -ي خÓ- -ل ه- -ذأ
ب---ت---غ---ي Òج--ذري ل--ي--ك--ون ه--وؤ’ء -
›ال مشض - -روع أŸرأق - -ب - -ة ك - -ان ي- -نصضب ع- -ل- -ى
وركز دفاع أŸتهم من جهته ،على دور ألوزير
وأل- -ق -ان -ون -ي -ة ‘ إأب -رأم صض -ف -ق -ات أل -ع -دي -د م -ن
أ’أسضبوع وتتوأصضل أإ ¤غاية أفريل
أŸم--ث--ل Úألشض--رع--ي Úل-ل-م-ت-ع-ام-لÚ
«ألتنفيذ» فقط.
و‘ أجابته ،قال ﬁمد مزيان أن «شضركة أŸشضاريع ألتي توجد ﬁل شضبهة ‘ قضضية أ◊ال ألسضابق ‘ تسضي Òمؤوسضسضة سضوناطرأك وهو ما رد
أل -ق -ادم ح -يث سض -ي -ت -م أل-وصض-ول أإ¤
أ’قتصضادي - Úطرفا يشضارك ‘
سضوناطرأك هي شضركة هامة جدأ إأذ –قق  ٪70على غرأر صضفقة نقل ألغاز ألطبيعي عن طريق عليه ﬁمد مزيان بالقول أن ألوزير كان يعلم بكل
نتيجة سضنقدمها لكم».
تسض--ي Òغ--رف أل--ت-ج-ارة وألصض-ن-اع-ة
من مدخول أ÷زأئر بالعملة ألصضعبة ‡ا يتع Úأأ’نابيب أنطÓقا من حاسضي مسضعود با÷زأئر ما يجري وألقول بالعكسس هو أفÎأء ،مضضيفا أن
و أوضضح أن أŸرأجعة هذه سضتتم
ليتمكنوأ من أدأء دورهم على أكمل
أتخاذ بعضس ألقرأرأت بسضرعة وبصضفة آأنية على أ ¤سضردينيا بإايطاليا وألتي كانت من نصضيب ألوزير كان «يتدخل» ‘ ألصضفقات وأŸشضاريع بحكم
بالتشضاور مع كامل غرف ألتجارة
وجه».
غ -رأر أ’سض -ت -ع -ج -ال ‘ إأ‚از مشض-روع أŸرأق-ب-ة أÛمع أ’يطا‹ سضابيام كونÎأكتينغ .وأوضضح منصضبه كرئيسس للجمعية ألعامة لسضوناطرأك.
وألصض--ن-اع-ة ل-ك-ل أل-و’ي-ات م-وؤك-دأ:
ودع--ا م--ن ج--ه--ت--ه رئ--يسس غ-رف-ة
كما تطرق أŸتهم إأ ¤طبيعة عمله ألتي  ⁄تكن
وأ◊م- -اي- -ة أ’ل -كÎون -ي -ة ب -اŸنشض -آات أل -بÎول -ي -ة أن أبرأم هذه ألصضفقة بصضفة ألÎأضضي ألبسضيط
«سض-----ن-----ق-----وم ب----اإحصض----اء ﬂت----ل----ف
أل-ت-ج-ارة وألصض-ن-اع-ة ل-و’ي-ة ب-ج-اية
سضهلة ،مشضÒأ أنه كان عرضضة لتهديدأت يومية من
وق - -وأع - -د أ◊ي - -اة ب- -ا÷ن- -وب أ÷زأئ- -ري ب- -ع- -د كان «بامر» من وزير ألطاقة وأŸناجم ألسضابق.
أقÎأح-ات-ه-ا قصض-د م-ن-اقشض-تها على
ف---وزي ب--ك--ات--ي أإ ¤أإع--ادة أل--ن--ظ--ر
قبل جهات  ⁄يشضر أليها بخصضوصس منح ألصضفقات
أأ’ح -دأث وأل -ت -ف -جÒأت أل -ت -ي ع -رف -ت -ه -ا ب-عضس
أŸسضتوى أÙلي قبل أن تعرضس
بشض---ك---ل مسض--ت--ع--ج--ل ‘ أل--نصض--وصس
ومسضائل أخرى متعددة  -حسضبه  -قبل أن يؤوكد أنه
أŸنشضآات و’ سضيما ‘ سضكيكدة وورڤلة».
‘ شضكل مشضروع يتم تقدÁه لوزأرة
أ’أسض---اسض--ي--ة ل--ل--غ--رف--ة أ÷زأئ--ري--ة،
حاول تعطيل ترقية أبنه فوزي بالشضركة بالنظر إأ¤
أما بخصضوصس إأرسضاء ألصضفقة على أÛمع
حسضاسضية منصضبه.
ألتجارة لتصضادق عليه».
مشضÒأ أإ ¤ضض-------رورة «ت------ق------اسض------م
أ÷زأئ -ري  -أأ’Ÿا Êك -ون -ت -ال ف -ون-ك-وأرك ب-ع-د
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وكشضف عن ر
وي---رى ب---ن أع---م---ر أن م---رأج--ع--ة
أŸسض---وؤول---ي---ات وألصضÓ--ح--ي--ات بÚ
عرضس مسضبق حول معدأت أŸرأقبة ألبصضرية
وأج- -رى أل -ق -اضض -ي ‘ ه -ذأ ألصض -دد م -وأج -ه -ة بÚ
( 28نوفم )2004 Èقدمه أŸدير ألعام للمجمع أŸتهم ومتورط ‘ Úألقضضية من بينهم آأل أإسضماعيل ألشضركة أ’يطالية سضيبام ألتي فازت بعقد نقل ألغاز
ألقانون أ’أسضاسضي للغرفة «سضيعطي
روؤسضاء ألغرف ألو’ئية وأŸدرأء».
أŸت- -ه- -م آأل أسض- -م- -اع- -ي- -ل ﬁم -د رضض -ا ج -ع -ف -ر ﬁمد جعفر رضضا بخصضوصس ألشضقة ألتي أشضÎأها ألطبيعي من أ÷زأئر إأ ¤أيطاليا وألتي كانت مدينة
أك Ìح--ري--ة ل--ل--روؤسض--اء أŸن--ت--خ-بÚ
وصضرح قائ ⁄« Óيتغ Òشضيء بعد
د
إ’م- -ك- -ان -ي -ات ألشض -رك -ة ف -ي -م -ا ي -خصس أŸع -دأت هذأ أأ’خ Òبفرنسضا لصضالح زوجته وألتي نفى ﬁمد لسضوناطرأك Ãبلغ  28مليون أورو .وقال أنه ر
فيما يخصس تسضي Òألغرف» .و أشضار
أك Ìم---ن ع---ام ع--ل--ى أن--ت--خ--اب--ن--ا»،
أŸرأقبة أ’لكÎونية أمام ألرئيسس أŸدير ألعام مزيان علمه بها ،مضضيفا أن زوجته كانت تقيم بباريسس على أبنه بأان شضركة سضوناطرأك ليسضت ملكا له أو
‘ ه------ذأ ألصض------دد أإ« ¤ت-----نصض-----يب
مضضيفا أنه ’ Áكن تصضور ألعمل
لسض -ون -اط -رأك ف -ق -د رد ﬁم -د م -زي -ان أن أب-ن-ه للعÓج بشضقة أجرتها له إأحدى ألشضركات ألتي تعاقدت لعائلته كي يتصضرف فيها بناء على تلك ألتوصضية.
›لسس تسضي Òحسضب ﬂطط عمل
وف--ق--ا ل-ق-ان-ون أسض-اسض-ي Áن-ع ع-ل-ى
وكانت ﬁكمة أ÷نايات أ÷زأئر قد أنطلقت
ﬁمد رضضا ألذي طلب منه أسضتقبال صضديقه معها سضوناطرأك بصضفة قانونية.
وذلك حسضب أ’أول--وي-ات أÙت-م-ل-ة
رئ---يسس أل---غ---رف---ة أل---ت---وظ--ي--ف دون
و“ت أŸوأجهة ألثانية مع إأطارأت بالشضركة منذ أحدى عشضرة ( 11يوما) ‘ ﬁاكمة  19متهما
أŸتهم آأل جعفر  ⁄يلعب دورأ ‘ فوز ›مع
‘ أقتصضاد ألبÓد».
م--وأف--ق--ة أل--وزأرة و’ Áك-ن تصض-ور
ك-ون-ت-ال ف-ون-ك-وأرك بصض-ف-ق-ة ق-اع-دة  24فÈأير متابع ‘ Úألقضضية وذلك بخصضوصس مشضروع تهيئة من بينهم كبار أŸسضؤوولÃ Úجمع سضوناطرأك وكذأ
ودع---ا أغ---ل--ب--ي--ة روؤسض--اء أل--غ--رف
رئ---يسس غ---رف---ة ’ Áلك أل---ه--ي--اك--ل
م-ق-ر سض-ون-اط-رأك ب-غ-رم-ول أل-ذي أن-ت-ق-ل م-ن ك-ون-ه شضركات وطنية وأجنبية بسضبب تورطهم ‘ جنايات
.1971
أل--و’ئ--ي-ة أŸشض-ارك ‘ Úأ’ج-ت-م-اع
أÓŸئمة ’سضتقبال أ’أجانب».
وأضضاف أنه يسضتقبل يوميا أ’ف أŸسضتثمرين صض -ف -ق -ة م -ف -ت -وح -ة ل -ي -م-ن-ح ’ح-ق-ا ب-الÎأضض-ي و‘ وجنح متعددة متعلقة بالفسضاد.
وألعارضض ،ÚمشضÒأ إأ ¤أنه أسضتقبل آأل أسضماعيل
ﬁم -د رضض -ا ج-ع-ف-ر ل-ك-ي ي-ت-ط-ل-ع ع-ن ك-ثب ع-ن
مزودة بنظام ’سصتعمال ألصصدمات ألكهربائية
ماهية هذه أŸرأقبة أ’لكÎونية فقط.
وأوضض- - -ح أن أÛم- - -ع أ÷زأئ - -ري  -أأ’ŸاÊ
ك -ون -ت -ال ف -ون -ك -وأرك ل -ه Œرب-ة ك-بÒة ‘ ›ال
تأام ÚأŸنشضآات ألبÎولية وقوأعد أ◊ياة ‡ا
” أمسس ،حجز  4970وحدة من  1990ج -ه -از دف -اع ذأت -ي م -زود ب -ن-ظ-ام
ج-ع-ل سض-ون-اط-رأك ت-ت-ع-اق-د م-ع-ه م-ؤوك-دأ «أن ك-ل
’ج- - -ه - -زة أ إ
أ أ
’ل - -كÎون - -ي - -ة أŸزودة ألصضدمات ألكهربائية و 490هاتف نقال
ألعقود “ت بكل شضفافية».
ب - -ن - -ظ- -ام ’سص- -ت- -ع- -م- -ال ألصص- -دم- -ات ذكي) مدعم بنظام ألصضدمات ألكهربائية
وقد أنكر ﬁمد مزيان معرفته أŸسضبقة بأان
أل -ك -ه -رب -ائ -ي -ة ت -ت -م -ث -ل ‘ (ه-وأت-ف حسضبما أوضضحه نفسس أŸصضدر.
أبنه أŸتهم بشض Òفوزي كان شضريكا ‘ شضركة
ﬁم- - -ول- - -ة وأدوأت كشص - -ف ألضص - -وء
وإأ ¤جانب حجز هذه ألسضلع أŸصضنفة
كونتال أ÷Òيا مؤوكدأ أنه  ⁄يتطلع على ألقانون
أأ’سضاسضي للشضركة ألتي –وزه شضركة سضوناطرأك
وأج -ه -زة دف -اع ذأت -ي) وذلك خ Ó-ل ضض - -م - -ن ق- -ائ- -م- -ة أل- -بضض- -ائ- -ع أÙظ- -ور
وأل -ذي ي -تضض -م -ن أسض -م أب-ن-ه م-زي-ان بشض Òف-وزي
عملية مرأقبة دقيقة أجرتها فرق أسضتÒأدها ” –رير ملف منازعة ضضد
كشضريك ‘ كونتال أ÷Òيا.
أŸف - -تشص - -ي - -ة أل- -رئ- -يسص- -ي- -ة Ÿرأق- -ب- -ة أŸسض -ت -ورد أŸن -ح-در م-ن م-ن-ط-ق-ة شض-رق

أوقف عناصصر ألدرك ألوطني
ل-ت-ل-مسص-ان وع“ Úوشص-نت باإقليم
ألناحية ألعسصكرية ألثانية ،يوم
ألسصبت تاجر ﬂدرأت وضصبطوأ
 102ك- -ي- -ل -وغ -رأم م -ن أل -ك -ي -ف
أŸع -ال -ج ،حسصب م -ا أف -اد ب -ه أمسس
بيان لوزأرة ألدفاع ألوطني.
أوضض -ح ذأت أل -ب -ي -ان أن -ه «‘ أإط -ار
مكافحة ألتهريب وأ÷رÁة أŸنظمة،
أوق - -ف ع- -ن- -اصض- -ر أل- -درك أل- -وط- -ن- -ي
ل- -ت- -لسض- -م -ان وع“ Úوشض -نت ب -اإق -ل -ي -م
أل -ن -اح -ي -ة أل-عسض-ك-ري-ة أل-ث-ان-ي-ة ،ي-وم 9
جانفي  ،2016تاجر ﬂدرأت ،فيما

” ضضبط ( )102كيلوغرأم من ألكيف
أŸع-ال-ج و( )20810ل Îم -ن أل -وق -وق-د
وخمسس ( )05مركبات».
م- -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى و‘ ع- -م- -ل- -ي -ات
ﬂت- -ل- -ف -ة  -يضض -ي -ف أل -ب -ي -ان ذأت -ه -
« أوق- - -ف ع- - -ن- - -اصض- - -ر ح - -رسس أ◊دود
ب-ال-ق-ط-اع أل-ع-م-ل-ي-ات-ي ل-ل-وأدي ب-اق-ليم
أل -ن -اح -ي -ة أل -عسض -ك -ري -ة أل-رأب-ع-ة وك-ذأ
ب- -ال- -ق -ط -اع أل -ع -م -ل -ي -ات -ي ل -ع Úڤ -زأم
بالناحية ألعسضكرية ألسضادسضة مهربا،
فيما ” ضضبظ سضيارة نفعية ودرأجتÚ
ناريت Úو( ) 900ل Îمن ألوقود كانت
موجهة للتهريب».

الشضروع ‘ مراجعة القانون األسضاسس
لغرفة التجارة والصضناعة

اŸواجهة ب ÚاŸتهم واŸتورطÚ
تكشضف اŸسضتور

حجز  4970وحدة أاجهزة إالكÎونية Ãيناء عنابة

إادراج اŸناقصضات ‘ نشضرية قطاع
اÙروقات  ⁄يكن من صضÓحياته

أك- - -د أل- - -رئ- - -يسس أŸدي- - -ر أل- - -ع - -ام ألسض - -اب - -ق
لسض -ون-اط-رأك أم-ام ﬁك-م-ة ج-ن-اي-ات أل-ع-اصض-م-ة
وأŸتهم ‘ قضضية «سضوناطرأك  »1أنه  ⁄يكن
م -ع -ن -ي -ا Ãضض -م -ون نشض -ري -ة ق -ط -اع أÙروق-ات
Óع Ó-ن ع -ن أŸشض-اري-ع أŸع-روضض-ة كصض-ف-ق-ات
ل -إ
مفتوحة وأن أŸسضؤوولية تقع على عاتق مديرية
نشضاط أŸنبع ومديرية ألشضؤوون ألقانونية.

أل-ع-م-ل-ي-ات أل-ت-ج-اري-ة Ãيناء عنابة
حسص -ب -م -ا ع -ل -م م -ن خ -ل-ي-ة أ’تصص-ال
للمديرية أ÷هوية للجمارك.
ت -ت -م-ث-ل ألسض-ل-ع أÙج-وزة أل-ت-ي ك-انت
دأخ -ل ح -اوي -ة ل -ل -م -ن -ت -ج -ات أŸسض-ت-وردة
ومصضرح بها على أنها منتجات كهربائية
م -ن -زل-ي-ة (ث-ري-ات وم-ك-ي-ف-ات ه-وأئ-ي-ة) ‘
 2490جهاز كشضف ألضضوء مزود بنظام
’سضتعمال ألصضدمات ألكهربائية من بينها
 1995جهاز كب Òأ◊جم باإ’ضضافة إأ¤

أل -وط -ن ل -ي -ق -دم إأ ¤أ÷ه -ات أل -قضض-ائ-ي-ة
أıتصضة.
ك -م -ا ” ف -ت -ح –ق-ي-ق ل-ت-ح-دي-د ه-وي-ة
م -ت -ورطﬁ Úت-م-ل ،Úحسض-ب-م-ا أف-ادت ب-ه
خ- -ل- -ي- -ة أ’تصض- -ال ل -ل -م -دي -ري -ة أ÷ه -وي -ة
للجمارك بعنابة.
وت -ت -وأصض -ل م -ن ج-ه-ة أخ-رى ت-ت-وأصض-ل
ع -م -ل-ي-ة –دي-د ق-ي-م-ة ألسض-ل-ع أÙج-وزة
وأŸسض -ت -وردة م -ن ألصض Úوك -ذأ أل -غ -رأم-ة
أŸالية ألتي سضتشضمل هذه أıالفة.

äÉªgÉ°ùe

اإلثن 11 Úجانفي  2٠16م
اŸوافق لـ  ٣٠ربيع األول  14٣7هـ

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

لزمة ألليبية
مقاربة لتسسوية أ أ
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البح ـ ـث عـ ـ ـ ـن تؤافـ ـ ـ ـق األطـ ـ ـ ـراف اŸتسسبب ـ ـ ـ ـ ـ ـة
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أ.د.إأسسماعيل دبشش
أسستاذ ‘ ألعلوم
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م -ق -ارب -ة وم -ن -ظ -ور ي-ع-كسس م-ن-ط-ل-ق
وت-وج-ه سس-ي-اسس-ة ا÷زائ-ر ال-ق-ائ-مة على
م -ع -ارضس -ة ال-ت-دخ-ل األج-ن-ب-ي وÃوق-ف
ث- - - -ابت رافضس لسس- - - -ت - - -دراج - - -ه - - -ا ‘
الصس-راع-ات اإلق-ل-ي-م-ي-ة .ذلك م-ا أاه-ل-ها
ألن ت -ك -ون وسس -ي -ط -ا إاي -ج -اب -ي-ا ‘ ع-دة
قضسايا إاقليمية ودولية.
ينطلق منظور الشسعب الليبي من هذه
اŸق- -ارب- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ،خ Ó-ف -ا ل -دول
عربية وغربية كان لها الدور األسساسسي
‘ تأاز Ëالوضسع وإاثارة التوتر ،بداية
بضسرب منظمة ا◊لف األطلسسي لليبيا
وتصسفية العقيد القذا‘.
–ت أاي مÈر أاو إاطار ،تبقى الدول
الغربية ودول عربية إاقليمية ‘ منظور
الشس- -عب ال- -ل -ي -ب -ي السس -بب اŸب -اشس -ر ‘
األزمةÃ ،ا فيها حتى الذين سساروا ‘
ال- -ب -داي -ة ‘ اŒاه اŸع -ارضس -ة ل -ن -ظ -ام
القذا‘.
و–ت أاي –ل -ي -ل أاو م -ق -ارب-ة ت-ب-ق-ى
ا÷زائر ‘ منظور الشسعب الليبي دولة
ل -ه -ا اŸؤوه Ó-ت واإلم -ك -ان -ي-ات األم-ث-ل
للتوسسط ‘ األزمة ،من منطلق أانها ⁄
ت- -ك -ن ط -رف -ا ف -ي -ه -ا ،ب -ل ك -انت ط -رف -ا
معارضسا للتدخل األجنبي ،لدرجة أان
ا÷زائر كانت ‘ البداية ﬁلّ انتقاد
من الغرب ومن أاطراف عربية.
تشس-ك-ل ال-ق-وى ال-وط-ن-ي-ة ال-ل-ي-ب-ية التي
ثّ- -م -نت اŸوق -ف ا÷زائ -ري اŸع -ارضس
ل-ل-ت-دخÓ-ت األج-ن-ب-ي-ة اŸصس-در األق-وى
والقوة األمامية للمصسا◊ة ب Úالفرقاء
وال -وصس -ول إا ¤ح -ل سس -ي-اسس-ي .ل Áك-ن
ألط- -راف  17ف -ي -ف -ري أان ت -ق -ود ا◊ل
السسياسسي منفردة ،ألنها ‘ حد ذاتها
متّهمة من طرف الشسعب الليبي بإايصسال
ليبيا إا ¤هذا الوضسع.
من الصسعب ،بل رÃا من اŸسستحيل
القتناع بحوار قائم ب› Úموعة 17
فيفري التي يفÎضس أانهم منسسجمون
ألنهم كانوا جميعا ‘ صسفّ واحد ضسد
نظام القذا‘ ،والذين طالبوا بتدخل

أاج -ن -ب -ي ‘ ل -ي-ب-ي-ا واسس-ت-ف-ادوا م-ن ذلك
ب-ال-ت-م-وق-ع وا◊صس-ول ع-لى المتيازات.
مع التذك Òأان معظم ،إان  ⁄نقل كل
هؤولء الذين صسنفوا أانفسسهم إاعÓميا
بأانهم واجهة اŸعارضسة ،كانوا جزءاً من
السسلطة ‘ عهد نظام القذا‘ :رؤوسساء
ح- -ك- -وم- -ات ،وزراء ،سس- -ف -راء ،ق -ي -ادات
عسسكرية ...،مثل ﬁمود جÈيل الذي
ك -ان أام› Úلسس ال -ت -خ -ط -ي -ط ال -ع -ام،
شسلغم الذي كان وزير خارجية وسسفÒ
ليبيا ‘ األ· اŸتحدة ،موسسى كوسسه
الذي كان وزير خارجية ليبيا ،مصسطفى
عبد ا÷ليل الذي كان وزيرا للعدل...،
سسبب خÓفاتهم األسساسسية هو التموقع
‘ السسلطة وفشسلهم ‘ إايجاد مÈرات
للشسعب الليبي الذي يتّهمهم بأانهم وراء
األزمة وهم اآلن يبحثون عن ﬂارج
ومÈرات ل-تÈي-ر فشس-ل-ه-م وصس-راع-ات-ه-م
ع -ل -ى حسس -اب وح -دة ل -ي-ب-ي-ا واسس-ت-ق-رار
الشسعب الليبي.
ك- -ي- -ف Áك- -ن ال- -وصس- -ول إا ¤تسس -وي -ة
األزمة الليبية سسياسسيا و 62أالف سسجÚ
سسياسسي Ãن فيهم  12أالف امرأاة .كيف
Áكن الوصسول إا ¤تسسوية سسياسسية ‘
حضسور قانون العزل (رغم إالغائه من
ط -رف الŸÈان ال-ل-ي-ب-ي دون ت-ط-ب-ي-ق-ه)
والتهج Òألك Ìمن ثÓثة مÓي Úليبي
خارج ليبيا وأاك Ìمن مليون نازح داخل
ليبيا.
كيف Áكن الوصسول لتسسوية سسياسسية
‘ غياب شسبه كلي لشسيء اسسمه السسلطة
الليبية .وأاخÒا وليسس آاخرا ،كيف Áكن
ال-وصس-ول ل-تسس-وي-ة سس-ي-اسس-ي-ة –ت قيادة
اŸؤو“ر الوطني العام والŸÈان الليبي
اŸنتهية عهدتهما .وحتى Ãفهوم واقع
تواجدهما ،فإان  94عضسوا من اŸؤو“ر
العام اسستقالوا.
‘ خضسم هذه اÓŸبسسات والغموضس
وال -ت -ن -اقضس -ات ،ت -أات-ي األه-م-ي-ة وال-دور
األك Èل -ل -دب -ل -وم-اسس-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ◊ل
سس- -ي- -اسس- -ي ،خ- -اصس- -ة وأان األزم -ة ع -ل -ى

ﬁي- -ط- -ه -ا اإلق -ل -ي -م -ي “سس ب -أام -ن -ه -ا
القومي ،اŸعروفة بفك ُعقد األزمات،
ف- -م- -ا ب- -الك إان ك- -ان ذلك Ãح- -ي- -ط -ه -ا
اإلقليمي واألمني.
أاثبتت التجارب قريبا أاو بعيدا ،أان
وسساطة الدول الغربية حتى ولو –ت
غطاء منظمة األ· اŸتحدة أادت إا¤
مضس- -اع- -ف- -ة ال- -ت- -وت- -رات أاو أان ن- -ت- -ائ -ج
ال-وسس-اط-ة ك-انت أاح-ادي-ة ت-قصس-ي ط-رف-ا
وتناصسر طرفا آاخر ،مثل التعامل مع
األزمات ‘ السسودان ،العراق ،سسوريا،
ما‹ ،ليبيا واليمن .و‘ النهاية ،عادت
ال-دول ال-غ-رب-ي-ة واŸوال-ون ل-ه-ا إاقليميا،
إا ¤إادراج الطرف اآلخر ‘ التسسوية،
على غرار موافقة الدول الكÈى على
أان يكون نظام األسسد طرفا أاسساسسيا ‘
تسسوية األزمة السسورية .نفسس الوضسع
سسوف تؤوول إاليه األزمة ‘ ليبيا .بدون
إاشس -راك ال -ق -وى ال -وط -ن -ي -ة اŸع -ارضس -ة
Ûم- -وع- -ة  17ف -ي-ف-ري واŸع-ارضس-ة
ل -ل -ت -دخ -ل األج-ن-ب-ي ،ت-ب-ق-ى أاي-ة تسس-وي-ة
Óزم -ة ال-ل-ي-ب-ي-ة مشس-ل-ول-ة ول Áك-ن أان
ل -أ
Œسس- -د م- -ي -دان -ي -ا .ذلك ه -و اŸن -ظ -ور
ال-ت-اري-خ-ي وال-ط-ب-يعي Ÿقاربة ا÷زائر
ال -ت -ي ت -نسس -ج -م وإارادة الشس-عب ال-ل-ي-ب-ي،
اŸطالب باŸصسا◊ة الوطنية الشساملة،
التي جسسدتها ا÷زائر نفسسها للخروج
من اŸأاسساة الوطنية التي عاشستها ‘
التسسعينيات من القرن اŸاضسي.
على األطراف اإلقليمية أان تسس‘ Ò
ه -ذه اŸق -ارب -ة وت -ب -ت-ع-د ع-ن اŸن-ظ-ور
Óزم -ة ‘ ل -ي-ب-ي-ا وإال سس-وف
األح -ادي ل  -أ
ت -ظ -ه-ر ل-ل-ج-م-ي-ع ،أان م-ق-ارب-ة ال-تسس-وي-ة
ب - -ع - -ي - -دة ع - -ن ا÷دي- -ة واŸسس- -ؤوول- -ي- -ة
واŸوضسوعية.
مهما كان الصسراع أاو العداء مع القوى
الوطنية من طرف ›موعة  17فÈاير
أاو حلفائهم إاقليميا أاو دوليا ،فإان القوى
ال -وط -ن -ي -ة ه -ي أاط -راف أاسس -اسس -ي -ة ألّي
Óزمة الليبيةÃ ،ا فيها متغÒ
ﬂرج ل أ
سس -ي -ف ال -دي-ن اإلسسÓ-م ،ال-ذي ل-ه سس-ن-د

وتأاث Òليسس فقط داخل القوى الوطنية
اŸناهضسة للتدخل األجنبي ،بل حتى
داخ -ل ›م-وع-ة  17فÈاي -ر ،ح -يث أان
ال -ك-ث Òم-ن-ه-م اعÎف-وا ب-أاخ-ط-ائ-ه-م ب-ل
وت -وّرط -ه -م ل -درج -ة الع -ت -ذار ل -لشس-عب
الليبي.
ال-ق-وى ال-وط-ن-ي-ة رف-ق-ة ال-ذين أادركوا
أاخطاءهم والذين لهم رغبة جادة ‘
مصسا◊ة وطنية شساملة من ›موعة 17
فÈاي- -ر اآلخ- -ري- -ن ه -م اإلط -ار ال -ب ّ-ن -اء
وال-ه-ادف لÎت-يب ال-ب-يت ال-ل-ي-ب-ي اŸلّغم
ب -ع -ن -اصس-ر م-ازالت تصس-ر ب-أان-ه-ا أاح-دثت
ال -ت -غ-ي Òال-دÁق-راط-ي ال-ذي ل يصس-دق
و–ت أاي م- - -ف- - -ه- - -وم أاو مÈر ولسس - -بب
بسسيط أان اŸيدان ‘ ليبيا هو عكسس
ذلك كليا.
اŸشس -ه -د ‘ ل -ي -ب-ي-ا ه-و م-ي-ل-يشس-ي-ات،
م - -رت - -زق- -ة ،إاره- -اب ،م- -ت- -ط- -رف- -ون...
ت- -ن- -اقضس- -ات ‘ الÎك -ي -ب -ة السس -ي -اسس -ي -ة
ب -خ -ل -ف -ي -ات ج -ه -وي-ة وق-ب-ل-ي-ة وا÷م-ي-ع
مربوط بخيوط إاقليمية ودولية ول يفك
اŸعضس- -ل- -ة إال إارادة الشس- -عب ال- -ل- -ي- -ب- -ي
اŸع- -ل- -ن- -ة م- -ن ط- -رف أارب- -ع- -ة مÓ- -يÚ
م -ه -ج -ري -ن ون -ازح Úوق -وى وط-ن-ي-ة ‘
م -واج -ه -ة ي -وم -ي -ة م -ع ال -ع -ن-اصس-ر ال-ت-ي
أافرزها تدخل ا◊لف األطلسسي.
ط- -رح ي- -ع- -ت- -م- -د إادراج ا÷م -ي -ع دون
إاقصس -اء ،سس -واء م -ن ال -ق -وى اŸع -ارضس -ة
للتدخل األجنبي أاو اŸرتبطة بخيوط
إاق -ل -ي -م -ي -ة ودول -ي -ة ل -درج -ة اŸط -ال -ب-ة
ب-ال-ت-دخ-ل األج-ن-ب-ي .ا÷م-ي-ع م-طالبون
ب -اع -ت -م -اد م -ب -دإا اŸصس -ا◊ة ال -وط-ن-ي-ة
الشساملة مع –مل اŸسسؤووليات الوطنية
ال- -ت- -ي ت- -ع- -كسس إارادة الشس- -عب ال -ل -ي -ب -ي
اŸوحّد أاصس Óقبل األزمة .غ Òذلك
تبقى ليبيا سسجينة البحث عن توافق
أاط-راف م-تسس-ب-ب-ة ‘ األزم-ة Ãق-ارب-ات
تقصسي الثقل السسياسسي للقوى الوطنية،
ن -اه -يك ع -ن ت -بّ-ن-ي ق-واع-د ال-ت-واف-ق اأو
اإلج-م-اع أاو اŸم-ارسس-ات ال-دÁق-راطية
التي تعكسس إارادة الشسعب الليبي.

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

من مراسسلينا
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^ بلدية سصكيكدة

ألرهان على مشصروع سصد بني سصليمان باŸدية
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مششـ ـ ـاري ـع تنمـ ـ ـوي ـة واع ـ ـ ـدة ‘ األفـ ـ ـ ـق

مسش ـ ـاحـ ـ ـات ف ـ ـ ـÓحي ـة واسشعـ ـ ـة تنتظ ـ ـ ـر السشقـ ـ ـي
وق--ف وأ‹ أŸدي--ة ألسص--ي--د»مصص-ط-ف-ى ل-ع-ي-اضص-ي» خÓ-ل زي-ارة م-ي-دأن-ي-ة إأ ¤ب-ل-دي-ت-ي
ألسص-وأق-ي وب-ن-ي سص-ل-ي-م-ان بشص-رق أل-ولي-ة ،ع-ل-ى وأق-ع سص Òأشص-غ-ال إأ‚از ج-م-ل-ة م-ن أŸشصاريع
ألتنموية أ◊يوية ‘ ،مقدمتها مشصروع سصد بني سصليمان ألذي شصهد تأاخرأ ملحوظا ،وبغية
Óسصرأع باŸشصروع أŸوكل أصصÓ
تدأرك ألتأاخر دعم بشصركة «هيدرو أميناجمو ألصصربية» ل إ
إأ ¤شصركة «هيدرو تقني أŸصصرية» منذ تدشص ÚأنطÓق أشصغاله.

اŸدية :م أام Úعباسس
وأ’ه- -م -ي -ت -ه اإ’سسÎات -ي -ج -ي -ة أاول -ت -ه
السسلطات الؤ’ئية واŸركزية اهتماما
م- -ل- -ح- -ؤظ- -ا ،ن- -ظ- -را ل- -ل -غ Ó-ف اŸا‹
اıصسصص Ÿثل هذه اŸشساريع والذي
ي -ف-ؤق 600م-ل-ي-ارسس-ن-ت-يم ،نظرا أ’همية
ه - -ذا اŸشس - -روع ال- -ه- -ادف إا– ¤ريك
ع- -ج- -ل -ة ال -ت -ن -م -ي -ة اÙل -ي -ة ‘ إاط -ار
السس - -ي - -اسس - -ة اŸع - -ت - -م- -دة م- -ن ط- -رف
ا◊ك -ؤم-ة ،ال-رام-ي-ة إا ¤ا’سس-ت-ث-م-ار ‘
اÛال ال- -فÓ- -ح- -ي ‘ ،ظ -ل سس -ي -اسس -ة
الÎشسيد اŸنتهجة للتقليل من فاتؤرة
اإ’سستÒاد ‘ جانب ا◊بؤب على وجه
التحديد.
واسستنادا لدراسسة Ÿدة فاقت التسسع
سس-ن-ؤات ل-ت-ح-دي-د م-ت-ؤسس-ط سس-ع-ة ه-ذا
السس -د ،ع -ل -ى ضس -ؤء ك -م-ي-ات ال-تسس-اق-ط
ط -ي-ل-ة م-دة السس-ن-ؤات السس-ال-ف-ة ،وال-ت-ي
ق - -درت بـ28.٧م -ل-ي-ؤن م 3وأان نسس -ب -ة
اأ’شس -غ -ال ح -ال -ي-ا  %55ق- -دره -ا م -دي -ر
اŸشسروع بتخصسصص نسسبة منها لسسقي
ح- - - - -ؤا‹  2000ه -ك -ت -ار ب -اŸزرع-ة
النمؤذجية ببلدية بني سسلمان ،ضسمن
اسسÎات -ي-ج-ي-ة ال-ت-ح-ك-م وا◊ف-اظ ع-ل-ى
اŸي -اه السس -ط -ح -ي-ة ب-ال-ؤ’ي-ة ،ال-ه-ادف-ة
إا ¤إاحياء سسهل متيجة.
وع -ن-د م-ع-اي-ن-ة ال-ؤا‹ وتÒة أاشس-غ-ال
ت- -ه -ي -ئ -ة ﬁي -ط السس -ق -ي ،شس -دد ع -ل -ى
إام- -ك- -ان- -ي -ة ت -ؤسس -ي -ع اÙي -ط لصس -ال -ح
اŸسس-تصس-ل-ح Úال-ف-اع-ل Úب-اŸنطقة ‘
ﬂت -ل -ف الشس -عب ال -ف Ó-ح -ي -ة ،م -ن -ب-ه-ا
ك -ل ال -ق -ائ -م Úع -ل -ى إا‚ازه ب -ت-ك-ث-ي-ف
ا÷هؤد اŸادية والبشسرية حتى يضسحى
اسستغÓل السسد بالتؤازي مع اسستغÓل
اÙي -ط اŸسس -ق-ي م-ع ب-داي-ة اŸؤسس-م
الفÓحي .2016

‘ إاج -اب -ت -ه ع -ن سس -ؤؤال ح -ؤل ن-ؤع
اŸن- -ت- -ج- -ات اŸسس- -ق- -ي- -ة ،أاك- -د م -دي -ر
اŸصس - -ال- -ح ال- -فÓ- -ح- -ي- -ة ب- -أان- -ه ووف- -ق
اسسÎات - -ي - -ج- -ي- -ة ا◊ك- -ؤم- -ة ‘ ج- -انب
اإ’سس-ت-ث-م-ارال-فÓ-ح-ي ،ف-إان م-ي-اه السس-د
تؤجه أاسساسسا إا ¤تكثيف إانتاج ا◊بؤب
بهذه اŸنطقة اÿصسبة ،بهدف تقليل
ف- - - - -ات- - - - -ؤرة إاسس- - - - -تÒاد ه - - - -ذه اŸادة
الضس -روري-ة،وح-ت-ى ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-خ-ؤاصص
داخ - -ل اÙي - -ط اŸسس- -ق- -ي ،ف- -إان- -ه- -م
ي-ق-ؤم-ؤن ب-ال-ع-م-ل-ي-ة اإ’سس-ت-ث-م-ارية وفق
سسياسسة اإ’رشساد الفÓحي.
ه- - -ذا و‘ ذات السس- - -ي- - -اق أاشس- - -ار
مصس- -ط- -ف- -ى ل- -ع- -ي- -اضس- -ي ،إا ¤ضس- -رورة
اإ’هتمام باإ’سستثمار ‘ إانتاج ﬂتلف
ا◊بؤب ،بهدف –قيق اإ’كتفاء الذاتي
سس- -ؤاء ‘ ا◊ب- -ؤب ا÷اف- -ة أاو ال -ق -م -ح
ب -ن -ؤع-ي-ه ،وب-حسس-ب-ه ف-إان ت-ك-ل-ف-ة إا‚از
ا ÎŸاŸك - - - - -عب ‘ إا‚از السس- - - - -دود،
سستÎاوح ب 90-80 Úدينارا ‘ ،ح’ Ú

حجز أاك Ìمن قنطارين من اللحوم

ح-ج-ز أعوأن
مديرية
ألتجارة
بولية أŸدية،
 208.100كلغ
م - -ن أل - -ل - -ح - -وم
معروضصة
ل -ل -ب -ي -ع ب-ط-رق
غ Òقانونية.
واسستنادا
ل -ل -م -ل-ف اÙؤل
إا ¤ا÷ه - - - - - - - -ات
اŸع - -ن - -ي- -ة ،ف- -إان
ع- -م -ل -ي -ة ا◊ج -ز
اأ’و“ ¤ت ‘ إاط - - - - - - -ار
تطبيق برنامج اŸراقبة
ال- -ي- -ؤم- -ي ،ل- -ل -ت -أاك -د م -ن
شس - -رع- -ي- -ة اŸم- -ارسس- -ات
ال-ت-ج-اري-ة وم-دى احÎام
ال-ق-ؤاع-د ال-ع-امة ◊ماية
اŸسستهلك ،على مسستؤى
بلدية السسؤاقي ،حيث ”
العثؤر لدى أاحدهم على
كمية من اللحؤم ا◊مراء
وال -ب -يضس -اء غ Òخ-اضس-ع-ة
ل- - -ل - -ف - -حصص ال - -ط - -ب - -يب
ال- -ب- -ي- -ط- -ري ،م- -ق- -درة بـ
125كلغ ،من بينها( 56كلغ
◊ؤم ح - - - - - -م- - - - - -راء غÒ
مدمؤغة و 68،3كغ دجاج
ط- -ازج ›ه- -ؤل ال- -ه -ؤي -ة
وغ Òم - - - - - - - - -ؤضسب وغÒ
م-رف-ق بشس-ه-ادة صس-حية)،
ليتم تغي ÒاŒاهها إا¤

ي -دف -ع ال -ف Ó-ح سس -ؤى دي -ن -اري -ن ل -ل-مÎ
اŸكعب لسسقي اŸسساحة اıصسصسة،
مفضس Óاعتماد طرق السسقي بؤاسسطة
التقطﬁ Òافظة على كمية اŸياه.
ويبقى سسكان بني سسليمان ينتظرون
ان -ت -ه -اء أاشس -غ -ال السس -د ‘ سس-ن-ة ،2016
لÓ- -ن- -طÓ- -ق ال- -ف- -ع- -ل- -ي ‘ اŸشس -اري -ع
ا’سستثمارية الفÓحية ،خاصسة القطب
ال -زراع -ي ال -ذي ي -زخ -ر ب -ه سس-ه-ل ب-ن-ي
سس -ل -ي-م-ان ،ب-اإ’ضس-اف-ة إا ¤ال-ع-م-ل ع-ل-ى
إاضس-اف-ة مشس-اري-ع ج-دي-دة أاخ-رى ،م-ن-ها
زراعة اÿضسر والفؤاكه نظرا لؤجؤد
اأ’راضس -ي اÿصس -ب -ة ذات ج -ؤدة ع-ال-ي-ة
باŸنطقة ،تسسمح بالنجاح واŸسساهمة
‘ اإ’نتاج الؤطني.
جدير بالذكر أان وا‹ الؤ’ية كان له
وأان ط -م -أان السس -اك -ن-ة Ãن-اسس-ب-ة ح-ل-ؤل
السسنة ا÷ديدة  2016بتشسغيل سسد بني
سسليمان خÓل هذه العام ا÷ديد ،إا¤
جانب اسستÓم الؤ’ية ◊صسة كبÒة من
السسكن وكذا اŸقاعد ا÷امعية أ’بناء
ه -ذه ال -ؤ’ي -ة ل -ل -قضس -اء ع -ل -ى مشس-ك-ل-ة
اإ’كتظاظ با÷امعة و–سس ÚاŸردود
الدراسسي والبحثي.

صصرح كمال طبوشش ،رئيسش بلدية سصكيكدة ،أن أÛلسش خصصصش غÓفا ماليا بقيمة
لطار
ل‚از مشص-اري-ع ﬂت-ل-ف-ة ،ل-ه-ا عÓ-ق-ة م-ب-اشص-رة ب-ت-حسص Úأ إ
 500م-ل-ي-ار سص-ن-ت-ي-م إ
أŸع-يشص-ي ل-ل-م-وأط-ن ب-اŸف-ارز ألج-ت-م-اع-ي-ة أل-وأق-ع-ة ب-أاط-رأف أŸدينة ألتي  ⁄تشصملها
ألتنمية منذ إأنشصائها كبولقرود ،ألزرأمنة ،بويعلى ،مشصÒأ إأ ¤أن ألبلدية لها من
لم-ك-ان-ي-ات أŸال-ي-ة أل-ك-اف-ي-ة Ãا يسص-م-ح ل-ه-ا ب-ال-ن-هوضش بالشصأان ألتنموي وتغي Òوجه
أ إ
لحسصن ،وألرقي بها إأ ¤مصصاف أŸدن أŸتحضصرة ،كاشصفا بأان خزينة
أŸدينة إأ ¤أ أ
ألبلدية –وي  1300مليار سصنتيم ،ملمحا أنه بحاجة إأ ¤رجال ﬂلصص Úقادرين على
إأحدأث ألتغي Òو–قيق ألوثبة ألتنموية باŸدينة ،ول يتحقق ذلك مثلما أكد رئيسش
بلدية سصكيكدة إأل بتظافر جهود أŸنتخب ÚأÙلي Úوألعمل ككتلة وأحدة.

سسكيكدة :خالد العيفة

خ -زي -ن-ة ب-ل-دي-ة سس-ك-ي-ك-دة
حسسب مسس -ؤؤول -ه -ا ق -ادرة ع -ل-ى
التكفل بانشسغا’ت اŸؤاطن،Ú
‘ م- - - -ي - - -دان –سس Úاإ’ط - - -ار
اŸعيشسي لسسكانها ،وما يدعم
ذلك ق -ي -ام -ه-ا ب-ت-خصس-يصص 200
م -ل -ي -ار سس -ن-ت-ي-م ك-إاع-ان-ة ت-ؤج-ه
ل-ل-ب-ل-دي-ات ال-ف-قÒة ال-ت-ي ت-ع-ني
عجزا ماليا ‘ إاطار التضسامن
ما ب Úالبلديات ،وفق تعليمة
وزارة ال -داخ -ل -ي-ة ،وأاك-د رئ-يسص
ب -ل -دي-ة سس-ك-ي-ك-دة ب-أان ال-ب-ل-دي-ة
بصس -دد ت-ن-ف-ي-ذ ب-رام-ج ت-ن-م-ؤي-ة
ج -دي -دة تسس -ت -ج-يب ل-ت-ط-ل-ع-ات
اŸؤاط- - -ن ،Úب- - -ه - -دف –سسÚ
اإ’طار اŸعيشسي لهم وتدارك
النقصص الذي خلفته اÛالسص
اŸتعاقبة.
وأ’ه -م -ي -ة ع -اصس-م-ة ال-ؤ’ي-ة
ق-رر وا‹ سس-ك-ي-ك-دة السس-ي-د ب-ن

حسس Úف - - - - - -ؤزي اإ’شس - - - - - -راف
اŸباشسر على تسسيÒها ومتابعة
برامج التنمية اıصسصسة لها
شسخصسيا Ãعية رئيسص اÛلسص
الشس-ع-ب-ي ال-ؤ’ئ-ي ،ه-ذا ال-ق-رار
ف ّسسره رئيسص ا÷هاز التنفيذي
ب -ال-ؤ’ي-ة ب-ال-ه-دف ال-ذي ي-جب
ال- -ؤصس- -ؤل اإل- -ي- -ه ،وه- -ؤ إارج- -اع
الؤجه الÓئق لعاصسمة الؤ’ية،
ال -ت -ي ق -ال ع -ن -ه -ا اإن -ه-ا ت-زخ-ر
ب- -إام- -ك- -ان- -ي- -ات ك -بÒة ،ق ّ-ل م -ا
تتؤاجد ‘ مناطق اأخرى ،وكذا
مادية Ÿا تتؤفر عليه خزينتها
على رصسيد ما‹ ضسخم ،غÒ
أان سسؤء التسسي Òجعلها تغرق
‘ اŸياه مع انعدام اإ’خضسرار
ف- -ي- -ه- -ا واأ’رصس- -ف -ة ‘ شس -ؤارع
أاح-ي-ائ-ه-ا وال-ط-رق-ات اŸهÎئ-ة
‡ا جعل التنمية تتؤقف بها
م - -ن- -ذ م- -دة تصس- -ل لـ  15سسنة،
خصسؤصسا بعد أان بلغت مدينة
سس-ك-ي-ك-دة درج-ات م-ت-ق-دمة ‘

ال -ت -ده -ؤر الشس -ام-ل ال-ذي ط-ال
م- -ي- -ادي- -ن ا◊ي- -اة الضس -روري -ة،
’سس -ي -م -ا ال -ن -ظ -اف -ة وشس -ب-ك-ات
ال -ط -رق ال -داخ -ل -ي -ة وال -ت-ه-ي-ئ-ة
ا◊ضس - -ري - -ة رغ - -م م- -ا “ل- -ك- -ه
ال-ب-ل-دي-ة م-ن إام-ك-ان-ي-ات م-ادي-ة
وم -ال -ي -ة ك -بÒة ،ك -م -ا ال -ب -ل-دي-ة
سس- -ك- -ي- -ك -دة ت -أات -ي ‘ م -ؤؤخ -رة
البلديات التي حققت نتائج ‘
Œسسيد برامج التنمية اÙلية
إاذ احتلت اŸرتبة اأ’خÒة بعد
ب -ل -دي -ة ح -م-ادي ك-روم-ة وه-م-ا
البلديتان اللتان “لكان مؤارد
م-ال-ي-ة ذات-ي-ة ك-بÒة م-ت-أات-ية من
ا÷ب-اي-ة ال-بÎول-ي-ة تسس-م-ح لهما
بإا‚از مشساريع إا‰ائية لصسالح
اŸؤاطن ‘ Úكل اŸيادين ،و⁄
–صس -ل سس -ك -ي -ك -دة سس-ؤى ع-ل-ى
نسسبة من ‰ؤ بلغت  % 9.6فيما
ح-ق-قت عشس-رة ب-ل-دي-ات ري-ف-ي-ة
نسسبا مشسجعة تراوحت ماب4 Ú
و.% 86

Ÿسصاعدة سصكان بلدية شصÓطة على ألسصتقرأر

اسشتفادة ١٦قرية من ششبكة اŸياه الصشا◊ة للششرب
ت - -ع - -ززت ،ق - -رى ب - -ل- -دي- -ة شصÓ- -ط- -ة
مشص -اري -ع ت -ن -م -وي -ة ه -ام -ة ،ت -ت -م-ث-ل ‘
تدعيم شصبكة أŸياه ألصصا◊ة للشصرب،
ع -ل-ى مسص-ت-وى  16ق -ري -ة ،وه -و م-ا م-ن
شص- -أان- -ه ت- -خ- -ف- -ي- -ف م- -ع- -ان -اة أŸوأط -نÚ
ومسصاعدتهم على ألسصتقرأر.

بجاية :بن النوي ت

كل
م -ن م -ؤؤسسسس -ة ال -ط -ف-ؤل-ة
اŸسس- - - - - -ع- - - - - -ف- - - - - -ة ودار
اأ’شسخاصص اŸسسن ÚبÍ
شس- -ك- -او ،ع -قب م -ع -اي -ن -ة
ال-ط-ب-يب ال-ب-ي-ط-ري لهذه
ال- - -ك- - -م - -ي - -ة اÙج - -ؤزة
وتصس-ري-ح-ه بصسÓ-ح-ي-ت-ه-ا
لÓسستهÓك البشسري.
ك- -م -ا ح -ج -ز ه -ؤؤ’ء
التجار Ãعية مفتشسي
البيطرة ،ضسمن تطبيق
ب -رن -ام -ج ع -م -ل ال -ف-رق-ة
اŸشسÎك - - - - - - - -ة (Œارة /
ب -ي -ط -رة) ،ك -م-ي-ة م-ق-درة
بـ 83كغ اللحؤم ا◊مراء
م- -ن ن- -ؤع غ- -ن- -م وضس- -عت
لÓ- - -سس- - -ت - -ه Ó- -ك ق - -ب - -ل
خضس- - -ؤع- - -ه - -ا ل - -ف - -حصص
الطبيب البيطري (غياب
ال-عÓ-م-ة الصس-حية) وهذا

بقيمة
دج ك- - - - - - -انت
99600
م -ع -روضس -ة ل -ل -ب -ي -ع ع -ل-ى
مسس - -ت - -ؤى ب - -ل - -دي - -ة عÚ
ب- -ؤسس- -ي- -ف ،ح -يث وب -ع -د
فحصسها
و ث -ب -ؤت صس Ó-ح -ي-ت-ه-ا
ل Ó-سس -ت -ه Ó-ك ” ت -غ -يÒ
اŒاه - - -ه - - -ا ل - - -ف- - -ائ- - -دة
اŸؤؤسسسس- -ة ال- -ع- -م- -ؤم- -ي -ة
ا’سس - -تشس - -ف - -ائ- -ي- -ة ب- -عÚ
بؤسسيف.
ي- - -ذك- - -ر أان- - -ه وع - -قب
ع - -م - -ل- -ي- -ت- -ي ا◊ج- -ز ”
اسس - -ت - -دع - -اء اıال- -فÚ
Ÿديرية التجارة ’تخاذ
اإ’ج- -راءات ال- -ق -ان -ؤن -ي -ة
الÓزمة مع اتخاذ إاجراء
غ- -ل -ق إاداري ضس -د واح -د
من بينهم.

م.أا .ع

وم - - -ن ب Úه- - -ذه اŸشس- - -اري- - -ع ا›ÈŸة،
بحسسب السسيد نايت سسليمان ،نائب ‘ بلدية
شسÓطة ،تزويد قرية مليحة باŸياه الصسا◊ة
ان -ط Ó-ق-ا م-ن ال-ق-ن-اة ال-رئ-يسس-ي-ة اŸت-ؤاج-دة
ب -ب -ؤك -رشص ،ح-يث سس-ي-ت-م إا‚از ﬁط-ة لضس-خ
اŸي -اه خ -اصس -ة أان اŸن -ط -ق -ة ت -ع -ا Êن -قصس -ا
كبÒا ‘ هذه اŸادة ا◊يؤية.
مضس-ي-ف-ا أان-ه سس-ي-ت-م إا‚از شس-ب-ك-ة الصس-رف
الصسحي بقريتي تالة مÓح وفتحؤن ،حيث ”
ا’نتهاء من دراسسة اŸشسروع ،كما اسستفادت
قرية حÒة من مشسروع أاي شسبكة الصسرف
الصسحي ،باإ’ضسافة إا ¤عدة مشساريع أاخرى
ع -ل -ى غ -رار مشس -روع إا‚از شس -ب -ك -ة الصس-رف
الصسحي لقرية فلدان ،وﬁطة ضسخ اŸياه
واإ’ن -ارة ال -ع -م -ؤم -ي -ة ل -ف -ائ -دة سس -ك-ان ق-ري-ة
أاومسسد.
وفيما يخصص بلدية تيبان ،فقد اسستفادت
بدورها بأاغلفة مالية معتÈة من شسأانها أان
ت -خ -ف -ف م -ن م -ع -ان -اة اŸؤاط -ن ،Úح -يث ”
بر›ة مشساريع لفك العزلة وأاخرى لتؤفÒ
اŸاء الشس - -روب ،وه- -ذا ‘ إاط- -ار اıط- -ط
ال- -ت -ن -م -ؤي ال -ب -ل -دي -ة ،ح -يث اقÎح اÛلسص

ال-ب-ل-دي 12ع -م -ل-ي-ة ت-تضس-م-ن إا‚از مشس-اري-ع
ﬂتلفة ،خاصسة ما تعلق بالصسرف الصسحي،
و“ؤين السسكان باŸياه الصسا◊ة للشسرب.
وبحسسب عؤشص الزه Òرئيسص بلدية تيبان،
لـ ‘الشس- - -عب‘ ،ف- - -إان ه - -ذه اŸشس - -اري - -ع“ ،سص
الصسرف الصسحي بقرية مزقؤق على مسسافة
 460م ،Îدار للشسباب ،وملعب جؤاري ،وكذا
اإ’نارة العمؤمية على مسستؤى أاحياء البلدية،
وبقرية تاوريرت ” تسسجيل مشسروع اإ‚از
دار للشسباب ،جدار وقائي ،وقنؤات الصسرف،
أاما قرية تيزي تاغليسص فقد اسستفادت من
تهيئة الينابيع اŸائية العمؤمية ،كما سسجلت
‘ ق -ري -ة أايت أاوب -ل -ع -ي -د مشس-روع ت-ه-ي-ئ-ة دار
الشسباب.

ول -ل -ت -ذك Òف -إان مصس -ال -ح ال -ؤ’ي -ة ،تسس-ع-ى
ج -اه -دة م -ن اأج -ل –ريك ع-ج-ل-ة ال-ت-ن-م-ي-ة،
واإعطاء قفزة نؤعية ‘ ﬂتلف اŸشساريع
التنمؤية على مسستؤى البلديات  ،52وهذا
ب -ه -دف اسس -ت -دراك ال-ت-أاخ-ر ال-ك-ب ‘ Òإا‚از
اŸشساريع والتكفل بانشسغا’ت السسكان وإانهاء
معاناتهم.
ومن جهنه كان وا‹ بجاية خÓل الزيارات
التي قادته اإﬂ ¤تلف مناطق الؤ’ية ،قد
شس ّ-دد ال -ل -ه -ج -ة اأم -ام اŸن-ت-خ-ب ÚاÙل-ي،Ú
م- -ك- -اتب ال -دراسس -ات ،واŸق -اول Úم -ن أاج -ل
احÎام آاج- -ال اإن- -ه- -اء اŸشس- -اري- -ع ‘ ال -ؤقت
اÙدد.

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
11

إاعداد  :نور الدين لعراجي

األثن ١١ Úجانفي  ٢٠١٦م الموافق لـ  ٣٠ربيع األول  ١٤٣٧هـ العدد ١٦٩٢٥
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^ شسشسنــــاق مرتـــــزق
اغريقـــي قـدم من بحـــــر
ايجـــــة وليسس امازيغيـــــا

^ رافد من
لنسسانية
الثقافة ا إ
^ الكادÁية الÈبرية
هي من وضسعت التأاريخ
للسسنة المازيغية
سسنة ١٩٦٨
كلمة العدد

يناير الذي نريد

التاريخ الذي يحدد لنا ماهية بدايات السسنة
األم -ازي -غ -ي -ة ،م -اه -ي م -رج -ع -ي -ات-ه ال-ف-ك-ري-ة
وال-ت-اري-خ-ي-ة؟ م-اه-و م-ن-ط-ل-قه ‘ التاريخ إا¤
حقبة من أاهم الفÎات مرت عليها شسعوب
عّمرت شسمال إافريقيا ،ماهي أالقاب األمازيغ
األوائ -ل ال -ت -ي ح -م -ل -ه-ا أاب-ن-اءه-م وأاح-ف-اده-م
وأانسسابهم؟ أاي اŸراجع التي ‰لكها لنحدد
تاريخ أاسسÓفنا وأاجدادنا؟
نور الدين لعراجي
أاسس-ئ-ل-ة ك-ثÒة ت-ط-رح ح-ول ال-ه-وي-ة والن-ت-م-اء
واللغة‚ ،هل مصسادرها األو ،¤بحكم اŸراجع التي أارادها األعداء أان تكون

اŸن-ط-ل-ق األسس-اسس-ي واŸرج-ع-ي ل-ك-ل
–ري -ف-ات-ه-م اŸزروع-ة وسس-ط الÎاك-م-ات
ا◊ضسارية وأانا أاسستمع إا ¤األسستاذ والباحث
النÎب-ول-وج-ي خ-ري-ج ا÷ام-ع-ات ال-غ-رب-ية ،عيسسى
ب -ل -م -ك-ي وريث ال-ك-اه-ن-ة ،وه-و ي-ف-كك اŸك-ون وي-ف-تت
ا÷زيئية إا ¤نواة “تد جذورها إا ¤قرون خلت.
لحداث
يأاتي يناير هذه السسنة ‘ حلة جديدة ،تطبعها ا أ
وال---ت---ط---ورات ال---ت---ي تشس---ه--ده--ا ا÷زائ--ر م--ن خÓ--ل دسسÎة
لمازيغية كلغة رسسمية وإانشساء أاكادÁية مشسكلة من ›موعة من
اأ
لسس--ات--ذة ،رÃا ه--ي ال--ف-رصس-ة اŸؤوه-ل-ة ل-ل-ب-حث ج-ي-دا ‘
اÈÿاء وا أ
لنسس-اÊ
اŸراج--ع واŸصس--ادر ال--ت--ي اع--ت--م--دت ‘ ال--ت--أاري--خ Ÿاضس-ي-ن-ا ا إ
وا◊ضساري.
بعيدا عن اÿرافات واÿزعبÓت التي تشسكك فينا و‘ انتمائنا ،حيث يحاول
الغرب تشسويه الصسورة التاريخية وتشستيت الهوية.
اŸوضسوع يجب أان يطرح بكلمة ﬂلصسة ل أان تكون مشسحونة بالعواطف وأان
يعتمد على اŸرجعية العلمية حتى ل نفقد معياره ا◊قيقي النÎبولوجي.

اŸف- - -روضض أان ت- - -ك- - -ون الÎسس - -ان - -ة
القانونية منتوج اŸنظومة الجتماعية ‘
أاي بلد ،ل أان يكون العكسض ،بعيدا عن النمطية
ف -األط -ر ال-ق-ان-ون-ي-ة اŸت-وف-رة ك-ل-ه-ا مسس-ت-وردة م-ن
الغرب وليسست منطلقة من البيئة التي ينتمي إاليها.
ي- -جب وضس- -ع ت- -وق- -يت زم -ن -ي ل -ت -ح -دي -د ب -داي -ة ا◊ضس -ارة
األمازيغية من نقطة الصسفر ،حتى نصسل إا ¤ما نريده ،وهي
م -ه-م-ة سس-وف “ك-ن-ن-ا م-ن –دي-د أاه-م اŸع-ا ⁄ا◊ق-ي-ق-ي-ة Ÿف-ه-وم
هويتنا.
بعيدا عن الحتفالت التي “جد اŸناسسبة ،يجب أايضسا نفضض الغبار عن
ا◊قيقة اŸغيبة ‘ هذا اليوم وجعلها ‘ السسياق الذي جاءت من أاجله .
ليسض كل ما يأاتي من الغرب بالضسرورة إاضسافة إا ¤موروثنا ،بل يتوجب إاعادة
النظر والتمحيصض فيه ثم معا÷ته وفق ما تقتضسيه اŸادة التاريخية ،وقراءة
األحداث بعيدا عن الشسوائب واÿزعبÓت والشسبهات ،فإاذا كان يناير هو
قاسسمنا اŸشسÎكŸ ،اذا ارتبط اسسمه بهويتنا وأاصسوله إاغريقية ،ل هي من
الشسرق ول هي من الشسمال؟
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السشنة ا’مازيغية ا÷ديدة ٢٩٦٦

لصشلي لينأير ضشأع مع الغزو الرومأÊ
التأريخ ا أ
,∑GPh Gòg ÚHh ..º«¶Y …ôµ°ùY ô°üæH ∫ÉØàMG É¡fÉCH ∫ƒ≤dG ¤GE ¿hôNGB Ögòj Éª«a ,á«MÓØdG áæ°ùdG ™∏£Ã É¡fƒ£Hôj óbh ,''IRƒé©dG'' ôN’BG ¢†©ÑdGh ,''ôjÉæj'' ¢†©ÑdG É¡«∏Y ≥∏£j ..¿hôb òæe É¡H ∫ÉØàM’G ≈∏Y ¿ƒjôFGõ÷G êQO áÑ°SÉæe ¤GE ''‘É≤ãdG Ö©°ûdG'' øe ´ƒÑ°S’CG Gòg OóY ¥ô£àj
..¢UÉ°üàN’G …hPh Úªà¡ŸG AGQGB ∫ÓN øe É¡«∏Y êôq©f ¿GC ÉædhÉM OÉ©HGC ,»îjQÉàdGh »YÉªàL’G ,»LƒdƒHhÌf’CG ,»JÉjƒ¡dG ,‘É≤ãdG Égó©H øe ƒ∏îJ ’ Éªc ..ácÈdGh ÒÿG ÉgƒD∏e IójóL áæ°ùH É¡«a ¿ƒdAÉØàj ,º¡ÑgGòeh º¡HQÉ°ûeh º¡dƒ°UGC ∞∏àîÃ ÚjôFGõé∏d á©eÉL áÑ°SÉæŸG √òg ≈≤ÑJ

^ ششششناق مرتزق
اغريقـــــي قــــدم
من بحـــــر ايجـــــة
وليسس امازيغيـــــا

التذبذب الذي مسّس الششخصشية ا÷زائرية هو بفعل فاعل

د.بن مكي :الهوية ششأأن داخلي
ومصشدر لثقة األمة ‘ نفسشهـ ـ ـ ـأ

اع -ت Èال -دك -ت -ور ع -يسش -ى ب -ن م -ك-ي ،أان ال-ه-وي-ة ’
’سش -اسش -ي
ت- -دسش ،Îأاو ُي- -نّصس ع- -ل- -ي- -ه -ا ‘ ال -ق -ان -ون ا أ
ل -ل -دول -ة ،ب-ل ب-ال-ع-كسس ه-ي ال-ت-ي ت-ف-رضس دسش-ت-ورا
’سش-اسشي
م-ع-ي-ن-ا و–دد م-ع-ا ⁄و›ا’ت ال-ق-ان-ون ا أ
للبÓد ..إاذن فهذه التعديÓت ما هي إا’ نتيجة
للهوية الوطنية وليسس العكسس.
أاسشامة إافراح
’نÎوبولوجيا”” :يجب أان نكون
وأاضساف الباحث ‘ ا أ
’عادة
حذرين من منبع بعضس اŸبادرات واÙاو’ت إ
ب -عث م -رج -ع -ي -ة ه -وي -ات -ي -ة ،اصس -ط -ل-ح ع-ل-ى تسس-م-ي-ت-ه-ا
’مازيغية ،وإان كان ذلك بإايحاء أاجنبي أام داخلي””.
با أ
ويشسرح بن مكي فكرته بالقول ،إان أاول من طرح هذا
’كادÁية الÈبرية ‘ باريسس سسنة
اŸوضسوع بقوة كان ا أ
’خÒة اقÎحت خلق ””عصسر بربري”” على
 ،1968هذه ا أ

^ ا’كادÁية الÈبرية هي من وضشعت
التأاريخ للسشنة ا’مازيغية سشنة ١٩٦٨
يناير موروث ثقا‘ بربري يحتفي بالسشنة الزراعية

تصشحيح التقو Ëالقد Ëضشرورة حتمية

اأ’مازيغية””.
وتسساءل الدكتور بن مكي قائ Óهل كانت هناك حضسارة
بربرية قبل  2966فإان كان الرد بنعم فأاين هي أاطÓلها
اأ’ثرية؟ ،فاÛسسم الوحيد اŸوجود اليوم هو ‘ مدغاسسن
بو’ية باتنة حاليا .

التأريخ األصشلي لينأير ضشأع مع الغزو الرومأÊ

وعن معنى كلمة يناير قال ضسيف ””الشسعب ”” ”” :إانها تأاتي من
ي -ان -وسس ،وه -و إال -ه روم -ا“ ،Êث -ل -ه اأ’سس-ط-ورة ج-دع رج-ل
بوجه Úاأ’ول ينظر إا ¤اŸاضسي واآ’خر إا ¤اŸسستقبل
وهو ‘ اŸعتقدات الرومانية يعت Èعطارد أاي Ãعنى إاله
ال -وقت ع -ط -ارد ،ف -ب-ع-د اح-تÓ-ل ال-روم-ان Ÿن-ط-ق-ة شس-م-ال
إافريقيا ،احتفظ الرومان باŸواريث الثفافية أ’هلها لكنهم
أاجÈوهم على إاعطائها تسسمية رومانية ’تينية ،فكان لهم
ذلك لكن بردة فعل هائلة من قبل الÈبر””.
وإان ضساعت تسسمية ا’حتفال ،فقد كان الÈبر يقول د .بن
مكي ””أاك Ìتفطنا وذكاء ،إاذ اسستطاعوا اÙافظة على
ﬁتواه و جوهره والسسهر على توارثه من جيل إا ¤آاخر
حتى وصسل إالينا اليومﬁ ،افظ Úعلى رمزيته الصسحيحة ‘
الغالب ،فهم “كنوا من اسستمÓك ما يروق لهم من حضسارة
اÙت -ل ال -روم -ا Êل -ي -د›وه ل-ث-ق-اف-ت-ه-م ال-غ-ن-ي-ة و ل-يصس-ب-ح
لÓحتفال بيناير على طريقتهم اÿاصسة ،بالرغم من عدة
قرون من ا’حتÓل الرما Êوالعثما Êوالفرنسسي للمنطقة
””.
فاأ’صسح اليوم ،يضسيف د .بن مكي ”” الرجوع إا ¤يوم 21
ديسسم Èالذي كان يعتمده الÈبر كبداية لسسنتهم الزراعية،
وفق حسساب تقوÁهم الذي كان يعتمد  10أاشسهر فقط ،قبل

أان يتم اسستعمال التقو Ëا◊ديث الذي جاء ليخلف ويصسحح
التقو ÚÁالذين وضسعهم كل من ملك الرومان اأ’ول والثاÊ
و التقو Ëالثالث الذي اعتمد  12شسهرا ،وهذا ما يفسسر
انتقال اليوم والتاريخ و من الـ 21ديسسم Èإا 12 ¤جانفي””.
مظاهر احتفالية جميلة تتّوجها أاسسطورة عجوز يناير
وإان اختلفت مظاهر ا’حتفال من منطقة إا ¤أاخرى ،تبقى
أاسس -ط -ورة ع -ج -وز ي-ن-اي-ر ا◊ل-ق-ة اŸشسÎك-ة ح-يث ت-ق-دم-ه-ا
ا◊كايات اÙلية ”” ،يقول د.بن مكي ”” كعجوز شسمطاء
وقبيحة اŸظهر وشسريرةŒ ،رأات ذات يوم على السسخرية
من يناير شسهر الريح والثلج واŸطر و–دته باÿروج مع
عنزاتها الصسغÒات وطهو طعامها خارج البيت و قد غضسب
منها يناير وطلب من شسهر فÈاير ،التخلي له عن أاحد أاّيامه
العاصسفة واŸاطرة ليعاقب العجوز بتجميدها وعنزاتها””.
وتسستعمل العجوز يقول د .بن مكي ‘ غالب اأ’حيان
ل -ت -خ -وي-ف اأ’ط-ف-ال و إاج-ب-اره-م ع-ل-ى إا“ام ال-ط-ع-ام ح-ت-ى
يشسبعوا أ’ن مغزى ا’حتفال بيناير هو الشسبع وا’كتفاء من
خÒات الطبيعة وما Œود به اأ’رضس اŸزروعة””.
وت- -ب- -ق- -ى أاط- -ب -اق ال -كسس -كسس -ي و الÈك -وكسس والشس -رشس -م و«
اıل-ط”” وم-ؤوك-و’ت ق-ب-ائ-ل-ي-ة مصس-ن-وع-ة م-ن ال-ع-ج-ائن إا¤
ج -انب ن -ح -ر اأ’ضس -اح -ي ك-ل حسسب إام-ك-ان-ي-ت-ه ،ه-ي اأ’م-ور
اŸعتمدة لÓحتفال بيناير يومي  11و  12من جانفي ،هذا
مع اعتماد بعضس التقاليد كحلق شسعر الرضسيع الذي بلغ
سسنة ،أاو رشسه بكل اÒÿات من فواكه جافة وحلوى بعد
وضسعه داخل قصسعة ،أاو وضسع ملعقة على اŸائدة لكل بنت
متزوجة غادرت البيت العائلي وغÒها من فلكلور ا÷زائر
الغني.

بعد ا’سستقÓل.
«على ا÷امعة اأن تنعتق من تأاثÒات ا’أكادÁية الÈبرية
وغÒه- -ا م- -ن اأ’صس- -وات اÿارج- -ي- -ة ،ف- -ه- -م ل- -ه- -م دواف -ع
اسسÎاتيجية ،بينما نحن دوافعنا ذاتية ..يجب أان نبني
هويتنا بإاعادة صسياغة وكتابة تاريخنا بشسكل صسحيح ،مع

موعد ثقأ‘ أاسشقطته العأدات ‘ زاوية مغلقة

معسشكر  :أام ا ÒÿسشلطاÊ

حبيبة غريب
تصشوير عباسس تيليوة
ا’حتفال بيناير ،باسستحضسار ذكرى العجوز الشسمطاء التي
تصسّورها اÿرافة الشسعبية كفزاعة إ’خافة اأ’طفال الذين
يرفضسون إاكمال ما قدم إاليهم من طعام ،والتي تأاتي ليÓ
لتفتق البطون اÿاوية و“لئ فراغها بالت ””Íوهو أايضسا Ÿن
يناصسر فكرة ”” أامازيغن الرجل ا◊ر”” ،إاحياء لذكرى انتصسار
شسشسناق على ملك مصسر رمسسيسس الثا Êوإانشسائه للعائلة
الفرعونية الـ  ،22والتي تؤورخ لبداية السسنة اأ’مازيغية.
لكن ب Úهذا و ذاك يسسود الذكرى ذلك التنوع ‘ مظاهر
ا’حتفال من جهة أ’خرى والتي تشسمل ‘ غالبيتها جلوسس
العائلة حول عشساء فاخر يكّلله طبق ا◊لوى و الفواكه
الطازجة وا÷افة على السسواء كرمزية ’حتفال السسلف Ãا
كانت Œود به عليهم اأ’رضس والطبيعة من خÒات ولتعم
الÈكة البيت طيلة أايام السسنة””.
وأاين الصسحة من هذا وذاك وأاين هي ا◊كاية اأ’قرب إا¤
ا◊قيقية أاهي خرافة العجوز أام انتصسار شسشسناق؟ و يجيب
الباحث ‘ علم اأ’نÎبولوجيا د .بن مكي من من Èضسيف
””الشسعب”” ،قائ”” Óإانه بغضس النظر عن جوهر اŸناسسبة التي
يتمسسك بها ا÷زائريون منذ القدم ’ ،بد لنا اليوم من
ضس -ب -ط ت -ق -وÁه -ا ال-ت-اري-خ-ي الصس-ح-ي-ح وإارج-اع اأ’م-ور إا¤
نصسابها ،أاي إا ¤أان ا’حتفال ‘ حد ذاته كان تقليدا يتداوله
الÈبر منذ عصسور خلت تعبÒا عن بداية سسنتهم الزراعية.
’ بد ،أاضساف د بن مكي ”” من وضسع تقو Ëزمني عقÊÓ
ف -ك-ي-ف ل-لÈب-ر أان ي-ؤورخ-وا ’ح-ت-ف-ا’ت-ه-م وب-داي-ة ت-ق-وÁه-م
بتاريخ حرب قادها مرتزق ليبي وهو أاصس Óليسس باأ’مازيغي
اأ’صسل بل هو من إاغريقيي بحر إايجة ،والدليل على هذا
اسس- -م- -ه شسشس- -ن- -اق ال- -ذي ’ ي- -دخ- -ل ‘ م- -ع- -ج- -م اأ’سس- -م -اء

ا’حتفال بـ””النـــــاير”” Ÿوسشم فÓحي غزير

‘ العاششر وا◊ادي عششر إا ¤الثا Êعششر من
يناير من كل سشنة ميÓدية– ،تفل العديد
’سشر ‘ منطقة معسشكر بحلول ””أاناير ””- ،
من ا أ
’مايغية -كما يتفق عليه أاو
حلول السشنة ا أ
السش - -ن - -ة ال - -ف Ó- -ح- -ي- -ة ،ك- -ل حسشب ع- -ادات- -ه
وتقاليده بالرغم من أانها ’ تختلف ‘ ربوع
شش-م-ال إاف-ري-ق-ي-ا أاواŸن-ط-ق-ة ال-غ-رب-ية للجزائر
ك- -م- -ا ه- -و ع- -ل- -ي- -ه ح -ال ا’ح -ت -ف -ال ب -اŸوسش -م
’مازيغي Ãنطقة معسشكر.
الفÓحي أاو ا أ

””ب Úخ -راف -ة وح -م -اق -ة ال -ع -ج -وز الشش -م -ط-اء ال-ت-ي
’نها سشخرت منه و اŸعلومة اŸفÈكة
عاقبها يناير أ
عن ششششناق اŸرتزق الليبي الذي انتصشر منذ ٢٩٦٦
سشنة على فرعون مصشر ””رمسشيسس الثا ”” Êوالتي
يراد لها أان تكون ا’نطÓقة الرمز لÓحتفال بيناير
’خ ،Òحسشب الدكتور عيسشى بن مكي
يبقى هذا ا أ
’نÎوب-ول-وج-ي-ا ،م-وروث-ا ث-ق-اف-ي-ا
ال-ب-احث ‘ ع-ل-م ا أ
ب-رب-ري-ا أام-ازي-غ-ي-ا“ ،ت-د ج-ذوره إا ¤ع-ه-د اح-ت-ف-ال
بربر ششمال إافريقيا بحلول سشنتهم الزراعية وفقا
ل -ت -ق -وÁه -م ال -ذات -ي ال -ذي م -ازال ي -ع -ت -م -د ت-وارق
الصش-ح-راء ال-كÈى ع-ل-ي-ه ال-ي-وم ،ك-م-ا ي-ب-قى مناسشبة
’نسشان و
اجتماعية تأاسشسس لروابط التÓحم ب Úا إ
’رضس وخÒات -ه -ا وم -ظ -ه -را م -ن م-ظ-اه-ر ال-ت-آاخ-ي
ا أ
’سش- - -رة و ك- - -ذا ﬁي- - -ط- - -ه- - -ا
وال- - -ت- - -آازر ب Úأاف- - -راد ا أ
اÿارجي””.

’غريقي.
شساكلة العصسر الروما Êوا إ
ك -م -ا ع -اد اŸت -ح -دث إا ¤ا’ح -ت-ف-ال Ãئ-وي-ة ف-رنسس-ا ‘
ا÷زائ -ر ،ح -ي -ن-م-ا صس-رحت اإ’دارة ا’سس-ت-ع-م-اري-ة ب-ن-ق-اط
ثÓثة :أاو’ها أان اإ’سسÓم انتهى ‘ هذه البÓد ،وأان شسمال
إاف -ري -ق-ي-ا سسÒج-ع إا ¤مسس-ي-ح-ي-ت-ه ،وث-ان-ي-ه-ا ه-ي أان ال-ل-غ-ة
العربية لغة مسستعمر دخيلة ،والثالثة هي أان شسمال إافريقيا
جزء ’ يتجزأا من فرنسسا .وجاء رّد عبد ا◊ميد بن باديسس
الصس -ن -ه -اج -ي اأ’م -ازي -غ -ي ع-ل-ى ف-رنسس-ا واضس-ح-ا ‘ ه-ذا
الصسدد.
«ي -جب أان ت -ك -ون ال -دراسس -ات ح -ول اأ’م -ازي -غ-ي-ة وال-ه-وي-ة
ال -وط -ن -ي -ة ن -اب -ع-ة م-ن ع-ق-ول ج-زائ-ري-ة ،واŸؤوسسسس-ة ال-ت-ي
سسينشسئها الدسستور ،وهو اÛلسس اأ’على للغة اأ’مازيغية،
يجب أان تعمل على أاسساسس علمي”” ،يقول بن مكي ،معتÈا
بأان التذبذب الذي م ّسس ””الشسخصسية ا÷زائرية”” هو بفعل
فاعل ،إاذ  ⁄يحدث وأان عرفت البÓد مشساكل متعلقة
بالهوية قبل احتفال اŸئوية  ،1930وصسارت أاك Ìتكررا

Œنب الغلّو واŸغا’ة والعاطفة ح Úالتطرق
إا ¤اŸسسأالة الهوياتية”” ،يقول بن مكي.
من جهة أاخرى ،اسستنتج ضسيف ””الشسعب”” من ا◊قائق
ال -ت -اري -خ -ي-ة اŸت-وف-رة ،ب-أان ذك-اء الÈب-ر Œسس-د ‘ أان-ه-م
“لكوا واسستولوا على ما يروق لهم من ا◊ضسارة الرومانية
وا◊ضس- -ارات اأ’خ- -رى ال- -ت -ي م ّ-رت ب -ا÷زائ -ر ،ول -ك -ن -ه -م
اسسÎجعوا وحافظوا على هويتهم با’حتفال بيناير على
طريقتهم ،وبقوا ﬁافظ Úعلى هذه الهوية إا ¤اآ’ن.
وخلصس د.عيسسى بن مكي إا ¤نقاط يجب احÎامها”” :أاو’
ي- -جب أان ت- -ع- -ود اأ’م- -ور إا ¤نصس- -اب -ه -ا وتسس -م -ى اأ’شس -ي -اء
Ãسسمياتها ،ثانيا إاذا أاردنا فع Óتصسّور عهد بربري يتعÚ
علينا أان ‚د اختيارا جيدا وسسليما ومنطقيا لتاريخ بداية
هذا العهد ،ثالثا عند اللجوء إا ¤اŸصسادر اأ’جنبية يجب
احÎام  3قواعد :التأاصسيل ،التحوير ،التجذير ،رابعا هذه
اÿطوة (دسسÎة الهوية اأ’مازيغية) تعطينا ثقة ‘ أانفسسنا
ب -أان -ن -ا  ⁄ن-خ-رج م-ن ع-دم ،وأاسس-تشس-ه-د ه-ن-ا Ãق-ول-ة ن-ع-وم
تشسومسسكي :إاذا أاردت أان – ّ
طم أامة أاقنعها بأانها هي سسبب
انحطاطها وأانه ’ خ Òيرجى منها””.

فا’حتفال بـ«الناير”” تقليد توارثه اÛتمع اŸعسسكري
م -ن -ذ فÎات زم -ن-ي-ة ط-وي-ل-ة وإان ك-ان ال-ع-دي-د م-ن ال-ن-اسس
ي-ج-ه-ل-ون اÿل-ف-ي-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة ل-ه-ذا ا’ح-ت-ف-ال ال-ذي ’
يرتبط هنا ـ ﬁليا -بأاي احتفال ديني ،إا‰ا عادة حميدة
تناقلت ب ÚالعائÓت فزادت من تÓحمها وانسسجامها،
خاصسة ح Úيجتمع أافراد العائلة على ””قصسعة اıلط””
وط -ب -ق ””الشس -رشس -م ”” وال-كسس-كسس-ي اŸع-د ب-ال-ل-ح-م اŸم-ل-ح
””اÿليع”” ،كما –مل هذه العادة الطيبة واŸوروث الثقا‘
د’’ت أاخرى لها عÓقة با’سستبشسار موسسم فÓحي غزير
وا Òÿالوف ،Òكلما تضساعفت فيه حفنات ””القمح وفول
السسنة”” ‘ طبق ””الشسرشسم”” ،كما يذكر أان هذا التقليد ’
يزال ا’حتفال به قائما بالرغم من الظروف ا’قتصسادية
وا’جتماعية وغÓء اأ’سسعار ،ولرÃا كان من أابرز وآاخر
التقاليد التي ’ تزال متوارثة.
ويحتفل سسكان منطقة معسسكر بحلول موسسم ””الناير”” كل
سسنة وتتوحد لديهم طرق ا’حتفال والتباهي با◊ديث
ع -ن ””قصس -ع -ات اıل -ط ”” ال -ت -ي ت -ت -زي -ن ب -اŸكسس -رات
وﬂتلف الفواكه اÛففة وا◊لويات اŸتنوعة ،كما
تتزين الشسوارع واÓÙت باأ’لوان الباهية
ومصسابيح اأ’نوار الزاهية ،فيما يغمر الدفء
البيوت ويجمع الشسمل ‘ ليلة ليسست كمثل
الليا‹ ،فلكل فرد من العائلة كيسس من
ال -ق -م -اشس أاخ -ي -ط مسس -ب -ق -ا ÷م -ع ””ح -ق
ال - -ن - -اي - -ر”” ،ول - -ل- -غ- -ائ- -ب Úع- -ن حضس- -ور
ا’ح -ت -ف -ال -ي -ة ح -ق -ه -م أايضس-ا .ك-م-ا
حدثتنا السسيدة صسليحة ،عن مراسسيم
ا’حتفال بالناير وطقوسسه لدى عائلتها،
قائلة أانه يتم –ضس Òطبق الشسرشسم
‘ ليلة العاشسر من شسهر يناير ،ومكوناته
من حبوب القمح وا◊مصس والفول التي مضسى
عليه العام ‘ ،إاشسارة أان ا’حتفال بالناير
يتجاوز ا’حتفال بالسسنة اأ’مازيغية إا ¤التبشسر بسسنة
فÓحية وفÒة ا ،Òÿوهو عند سسكان معسسكر Ãثابة

ا’حتفال بسسنة جديدة .تضسيف أان عائلتها –ضسر ◊فلة
ال -ن -اي -ر مسس -ب -ق -ا ف -يشسÎون م -ا ط -اب ول-ذ م-ن ا◊ل-وي-ات
واŸكسسرات والفواكه اÛففة ””ا◊با‹ والقشسرة”” ،توضسع
‘ قصسعة خشسبية ويخلط ﬁتواها ثم يوزع ‘ حفنات من
طرف أاك Èفرد ‘ العائلة وهو رب العائلة إان  ⁄يكن ا÷د
أاو ا÷دة إ’ضسفاء Ÿسسة الÈكة ،وتوضسع حفنات ””اıلط””
‘ الكيسس القماشسي اıاط ،فيما يÎك حق الغائب
جانبا حتى يعود ،ولو طال غيابه مثلما يقع ا◊ال على
فرد من العائلة ملزم بأاداء واجب اÿدمة الوطنية الذي
يظل فراشسه وسسريره منصسوبا ‘ تلك الليلة.

ا÷أنب التجأري يطغى على صشفة الÎاث الÓمأدي

كÎاث ’مادي ،خرج من قالبه اŸراد به التشسبث اŸطلق
بالÎاث والتقاليد ا’جتماعية اŸتوارثة ،التي تهدف ‘
خ-ل-ف-ي-ات-ه-ا إا ¤ت-ل-ق Úق-ي-م ا’ق-تصس-اد وال-تخزين ،فالفÓح
حسس-ب-ه ك-ان ي-ح-ت-ف-ل ب-ال-ن-اي-ر ك-ل سس-ن-ة ،م-ن م-ن-ت-وج أارضسه
ال -ف Ó-ح-ي م-ن ح-ب-وب ول-وز وف-اك-ه-ة ›ف-ف-ة ،وت-ع-ل-م م-ن
اŸوسس -م السس -ن -وي م -ف -اه -ي -م اإ’دخ-ار وال-ت-خ-زي-ن وحسس-ن
التصسرف إاضسافة إا ¤كونه يأاكل ‡ا تنتج يديه ،حتى خرج
الناير من قالبه الÓمادي فأاصسبح موسسما Œاريا موسسوم
بغÓء اأ’سسعار وغالبا ما تكون مقتنياته مسستوردة ورديئة،
وحبا ‘ إاحياء احتفالية الناير تضسطر أاغلب العائÓت إا¤
تكليف نفسسها ‘ اقتناء ””الناير”” بأاسسعار متباينة بعيدا عن
اŸعنى ا◊قيقي الÓمادي
لهذا الÎاث.

وان اختلفت طقوسس ا’حتفال بـالناير ب Úاأ’سسر ‘ و’ية
معسسكر ب ÚاŸمكن توفÒه من مأاكو’ت طيبة فهي
’ تختلف إا ¤حد بعيد ،لكنها تغÒت جذريا من
حيث البعد اŸادي لهذه اŸأاكو’ت ،وقد بدى ذلك
السشقوط ‘ ا’حتفالية
من خÓل توضسيح السسيد ﬁمد ،الذي
ق-ال ل-ن-ا أان ””ال-ن-اي-ر”” ب-ق-ي م-وروث-ا ث-ق-اف-ي-ا
والبهرجة غيب قيمة
متجذرا ‘ اÛتمع ويكرسس ا’نتماء
اŸوروث الÓمادي
ا◊ضس -اري ل -ل -م -ج -ت-م-ع ا÷زائ-ري
ك -اف -ة ،ه -ذا الÎاث ال Ó-م -ادي ال-ذي
ي -ل -ون صس -ورة ام-ت-زاج
ال -ث -ق -اف -ات ال -ع -رب-ي-ة
واأ’م -ازي -غ-ي-ة وي-زاوج
ب Úال - - - - -ع- - - - -رق‘ Ú
ا÷زائ - - -ر ،وأاضس - - -اف
ﬁم- - - -د أان
الناير

مدرسشة بوجمعة “يم – ١تفي بيناير

الÈاعم الصشغÒة تصشنع فرحة إاحيأء التقأليد ا÷زائرية
’ط- -ف- -ال
ك - -م ه- -و ج- -م- -ي- -ل مشش- -اط- -رة ا أ
ط-ري-ق-ت-ه-م ‘ إاح-ي-اء اŸن-اسش-بات الدينية
’ع- -ي- -اد ال- -ث- -ق- -اف- -ي -ة ،ح -يت تضش -ف -ي
وا أ
ع-ف-وي-ت-ه-م وب-رائ-ت-ه-م و حّسش-ه-م اŸره-ف
Ÿسشة خاصشة ‡يّزة على ا◊دث ،هذا ما
Ÿسش - - -ت - - -ه أامسس ”” الشش - - -عب ”” ب - - -اŸدرسش- - -ة
ا’بتدائية بوجمعة “يم  ،١التي أاقامت
احتفائية رمزية Ãناسشبة يناير أارادتها
م - -دي - -رة اŸدرسش - -ة السش - -ي - -دة مسش - -اه - -ل
م-زدوج-ة م-ع ا’ح-ت-ف-ال ب-اŸول-د ال-نبوي
الششريف ،الذي  ⁄يقم ‘ أاوانه بحكم
تزامنه مع العطلة اŸدرسشية.
حبيبة غريب
تصشوير ﬁمد آايت قاسشي
خرجت مكتبة ””التحدي”” التابعة للمدرسسة،
ب -اŸن -اسس -ب-ة ع-ن سس-ك-ون-ه-ا اŸع-ت-اد ل-تسس-ت-ق-ب-ل
احتفالية براعم ”” بوجمعة “يم  ””1ب Úمنظم
ومشسارك ،،با’حتفال بيناير واŸولد النبوي
الشس - -ري - -ف –ت إاشس - -راف اŸدي - -رة وط- -اق- -م
اŸدرسسة دون اسستثناء ،كعائلة واحدة اجتمعت
لتسستذكر و–اكي التقاليد ا÷زائرية ا÷ميلة
واŸتعددة ،فكان احتفا’ زّينه معرضس اللباسس
Óطعمة واŸأاكو’ت
وا◊لي التقليدي Úوآاخر ل أ
التقليدية أاعدتها أانامل اŸدرسسات وموظفات
اŸدرسس -ة إا ¤ج -انب ا◊ضس -ور ال -ق-وي ل-ن-ادي
ا’خضسرار.
وما زّين ا’حتفال وأاضسفى عليه جمالية أاكÌ
Óل -بسس -ة
ه- -و ارت- -داء ال- -ع -دي -د م -ن الÈاع -م ل  -أ
ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة ا÷زائ-ري-ة ا÷م-ي-ل-ة ،وت-ط-ل-ع-ه-م
بشسغف Ÿعرفة ما هو يناير وŸاذا يحتفل به،

وهي اŸعلومات التي قدمتها بتمكن ﬁكم
التلميذة اليسسيا اوﬂتار من السسنة اÿامسسة،
من خÓل بحث قيم أاعدته باŸناسسبة وضسمنته
ال -ع -دي -د م -ن ال-تسس-م-ي-ات اأ’م-ازي-غ-ي-ة ل-ب-عضس
التقاليد اŸعتمدة.
وقد سسطرت إادارة اŸدرسسة برنا›ا سسلسسا
Áكن كل التÓميذ من اŸشساركة ‘ ا’حتفال،
بصسورة دورية على مدار اليوم ،حتى ’ يضسيع
وقت الدراسسة ،حيث تقوم اÛموعة اŸكلفة
ب-ت-ق-د Ëا’ح-ت-ف-ال-ي-ة و“ث-ي-ل ال-ت-ق-ال-يد بشسرح
وإاعادة اŸراسسيم مرارا وتكرارا.
ومن ب ÚاŸأاكو’ت التي حرصست مدرسسات
Óطفال
وع-امÓ-ت اŸدرسس-ة ع-ل-ى ت-ق-دÁه-ا ل -أ
طبق الكسسكسسي و الÈكوكسس وا◊ Èالقبائلي

ب- -ك- -ل أان- -واع- -ه و«ال- -غ -راي -ف”” و«ال -ط -م -ي -ن -ة””
و«اÙاجب إا ¤جانب تقد Ëفاكهة التÚ
اÛف- -ف وا◊ل -وي -ات ال -ت -ي ت -ق -اسس -م -ه -ا ك -ل
اأ’طفال .
وكان إ’حياء ذكرى اŸولد النبوي الشسريف،
ط -اب -ع ‡ي -ز ب-ال-ع-رضس ال-ذي قّ-دم-ه ال-ت-ل-م-ي-ذ
النجيب فاضسل رواسسكي من السسنة اÿامسسة
إا ¤جانب مراسسم ا◊نة التي زّينت بها السسيدة
زايدي أايادي الÈاعم الصسغÒة ‘ جّو “لؤوه
الزغاريد العذبة.
و ⁄يفّوت ‡ثلو نادي ا’خضسرار الفرصسة ،إاذ
حضسروا ليذكروا زمÓئهم بضسرورة ا’هتمام
بالنظافة واحÎام سسÓمة اÙيط وا◊فاظ
على البيئة.
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لمازيغي يؤوكدون :
لمازيغية ﬁمد مرداسسي وباحثون ‘ الÎاث ا أ
لسستاذ الباحث ‘ الثقافة ا أ
ا أ

فرصضة لÎسضيخ أŸوروث أ◊ضضاري وأ◊فاظ على ألÎأث أŸادي وألÓمادي
لمازيغية ا÷ديدة ،يعود إا¤
لمازيغي ،أان الحتفال بيناير برأاسس السسنة ا أ
يؤوكد ،الباحثون واŸؤورخون واŸهتمون بالÎاث ا أ
لنسسانية ،فرغم مرور 2966سسنة من انتصسار
لمازيغ دور كب ‘ Òا◊ضسارة ا إ
تاريخ  950سسنة قبل اŸيÓد ،حيث كان لتواجد ا أ
لوراسس با÷زائر –ديدا ل
لمازيغي شسيشسناق على رمسسيسس الثا ،Êفرعون مصسر ،إال أان سسكان منطقة القبائل ،وا أ
الزعيم ا أ
لمازيغ ورسسخت ‘ أاذهانهم قيم التضسامن والتسسامح ،وحتى احÎام ثقافة
زالوا يفتخرون بهذه اŸلحمة التي صسنعت أا›اد ا أ
لقليات بسسÓم تؤوكده مراجع وكتب التاريخ ‘ هذا الشسأان.
لخر ،فعاشست ا أ
ودين ا آ
باتنةŸ:وشسي حمزة
ومعنى كلمة يناير ””الفا— من الشسهر”” فهي
تنقسسم إا ¤شسق ،Úاأ’ول ””ينا”” ويعني الفا—،
والثا”” Êير”” ويعني الشسهر ،ونشس Òأان ا÷زائر
ع -ل-ى غ-رار ب-عضس ال-ب-ل-دان ب-اŸغ-رب ال-ع-رب-ي
–تفل بالسسنة اأ’مازيغية وتقيم أ’جل ذلك
ط -ق -وسس -ا واح -ت -ف -ا’ت ل -ل-ت-ع-ب Òع-ن ال-ف-رح-ة
ب - -ال - -دخ- -ول ال- -ع- -ام ا÷دي- -د ،ح- -يث تسس- -ع- -ى
لمازيغية إا ¤تصسنيف
اÙافظة السسامية ل أ
ع-ي-د رأاسس السس-ن-ة اأ’م-ازي-غ-ي-ة ””ي-ن-اي-ر”” ضس-م-ن
الÎاث ال- -ع- -اŸي ال- -لم -ادي Ÿن -ظ -م -ة اأ’·
اŸت - -ح - -دة ل- -لÎب- -ي- -ة وال- -ع- -ل- -وم وال- -ث- -ق- -اف- -ة
””اليونيسسكو””.
تسستقبل ،قرى ومدن منطقة اأ’وراسس اأ’شسم
وب- -اق -ي م -دن ا÷زائ -ر ،السس -ن -ة اأ’م -ازي -غ -ي -ة
ا÷دي -دة ،ب -ت -ن -ظ -ي -م ال -ع -دي -د م -ن اأ’نشس-ط-ة
ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ت-ظ-اه-رات ال-ف-ن-ي-ة وال-ف-ل-كلورية
اŸتنوعة ،لتأاكيد هوية سسكان اŸنطقة وثراء
ت -راث -ه -م ،ال -ث -ق -ا‘ خ -اصس -ة ،ف -ه -م ي -رفضس-ون
تصسنيف هذه ا’حتفا’ت ‘ خانة الظرفية
واŸن- - -اسس- - -ب- - -ات- - -ي- - -ة ،ك - -م - -ا أاك - -د اأ’سس - -ت - -اذ
م -رادسس -ي ال -ب -احث ‘ ال -ث-ق-اف-ة اأ’م-ازي-غ-ي-ة،
وال -ذي ع -م -ل Ÿدة  ٦سس-ن-وات ك-م-دقق لغوي
بجريدة””الشسعب”” ،فكل التحفظات على فكرة
وجود ثقافة أامازيغية موحدة ’ تتعارضس مع
ف -ك -رة وج -ود ق -واسس -م ث -ق -اف -ي -ة مشسÎك-ة بÚ
اÛم - - -وع - - -ات ال- - -بشس- - -ري- - -ة ال- - -ن- - -اط- - -ق- - -ة
ب-اأ’م-ازي-غ-ي-ة  ‘ ،م-ي-ادي-ن ع-دة ك-اŸوسس-ي-ق-ى
والرقصس وا◊كايات الشسعبية وفن الزخرفة
والصس-ن-اع-ات ا◊رف-ي-ة ،وب-ح-ك-م ك-ون ال-ث-قافة
اأ’مازيغية ظلت لقرون طويلة ثقافة شسفهية
‘ اŸق- -ام اأ’ول ف- -إان ا◊ك- -اي- -ات واأ’م- -ث -ال
وا◊كم الشسعبية هي التي “ثلها اليوم أابلغ
“ثيل على اŸسستوى اللغوي ،وهو اأ’مر الذي
يدافع عنه بشسدة الباحث مرداسسي ،كما تعÈ
رقصسة ””الÎحاب”” التي ما زالت “ارسس ‘
ا’حتفا’ت العائلية أاو القروية ‘ اأ’وراسس
واŸناطق اÙاذية له ،مثلها مثل الرقصسة
التقليدية النسسائية القبائلية وهي تعكسس تراث
إانسسا Êضسارب ‘ أاعماق التاريخ البشسري.

أألدب ألشضفهي أألمازيغي مهم
‘ تطوير ألبنية ألتعليمة
يلعب اأ’دب الشسفهي اأ’مازيغي دورا مهما ‘
تطوير البنية التعليمية ،حيث يؤوكد الباحث
ﬁمد مرداسسي أان  ٪ ٩٠من اأ’مثال الشسعبية
الدارجة ‘ كل دول الغرب العربي مÎجمة
ومسس-ت-وح-اة م-ن ال-ل-غ-ة وال-ث-ق-اف-ة اأ’م-ازي-غ-ية،
ويسستدل Ãؤولفات الكاتب ا÷زائر بن هدوقة
ودور البارز ‘ ترجمة تلك اأ’مثال الشسعبية
اأ’مازيغية ،وÁكن تطوير البنية التعليمية من
خلل إالزامية التعليم بهاته اللغة أاو من خلل
الÎجمة ،حيث يشس Òالباحث إا ¤قدم اأ’دب
الشسفهي اأ’مازيغي ‘ ا÷زائر وŒليات ذلك
‘ اŸسس -رح ‘ م -ن -ط -ق -ة ا’وراسس ‡ث -ل-ة ‘
””شسايب عشسورا”” ويسسمى ‘ منطقة تلمسسان
وم -ا ج -واره -ا بـ«أاي-رادو”” Ãع-ن-ى اأ’سس-د ،وه-و
مسسرح شسعبي ‘ الهواء الطلق من عهد اŸلك
يوبا.
ويسس- -ت- -دل ﬁدث- -ن- -ا ب- -قصس- -ة ””أاسس- -وو”” ،وه -ي
أاسس -ط-ورة أام-ازي-غ-ي-ة ت-روي أان ه-ن-اك شس-خصس-ا
يدعى أاسسوو  ⁄يحمد نعمة الله الكثÒة عليه،
و‘ مرة من اŸرات توضسأا با◊ليب وجلب
غضسب الله عليه فحوله إا”” ¤بلرج”” ،وهنا
د’ل -ة اق -تصس -ادي -ة ت -ت -م -ث -ل ‘ ا◊ف -اظ ع-ل-ى
ا◊ليب وعدم تبذيره ،ود’لة دينية تتمثل ‘
اÿوف من الله ،إاضسافة إا“ ¤جيد الثقافة
اأ’مازيغية للمرأاة ودورها الكب ‘ Òمشساركة
الرجل ‘ كل شسؤوون ا◊ياة ويظهر ذلك ‘
أاسس -ط -ورة ””ف -ح -ل -ول -ة”” وه -ي إام-راة أام-ازي-غ-ي-ة
خ -ل -دت -ه -ا قصسصس ال -ت -اري -خ ،ح-ت-ى أان-ن-ا ن-ح-ن
اأ’مازيغ يضسيف اŸتحدث جعلنا منها ملكة
عكسس باقي شسعوب العا ⁄التي كانت تنظر
إا ¤اŸرأاة ع- -ل- -ى ان- -ه ””شس- -ي- -ط- -ان ج- -م- -ي- -ل””،
و«ع - -ار””...وغÒه - -ا م - -ن أاوصس- -اف ’ ت- -ل- -ي- -ق
باŸرأاة.
ويلح الباحث مرداسسي على أاهمية اإ’علم
واإ’شس -ه -ار ‘ الÎوي -ج وال -ت -ع-ري-ف ب-ال-ث-ق-اف-ة

اأ’م -ازي -غ -ي -ة ،وه -و ال -دور ال -ذي ي -ن-ت-ظ-ر م-ن
السس- -ل- -ط- -ات ال- -وصس -ي -ة أان ت -ل -ع -ب -ه ‘ ””إاع -ادة
ا’عتبار”” لهذا اŸوروث الثقا‘ الذي يجب أان
نفتخر به ونعمل سسويا على ترقيته .
إاضسافة إا ¤تكوين اإ’طارات والكوادر ‘ هاته
ال- -ل- -غ- -ة ،م- -ع ت- -ث- -م ÚاŸوج- -ود ،وق- -ب -ول ك -ل
اŸب - - -ادرات اÒÿة وال - - -راغ- - -ب- - -ة ‘ –سسÚ
وتطوير وا◊فاظ على الثقافة اأ’مازيغية.

عيد يناير فرصضة للحفاظ
على ألÎأث ألثقا‘ أŸادي
وتشس - - - -ه - - - -د دواوي - - - -ر وق - - - -رى إاشس - - - -م- - - -ول،
أاريسس،تاكسسلنت ،منعة ...احتفا’ت تعكسس
عادات وتقاليد موروثة عن اأ’جداد تتزامن
مع موسسم الزرع ،ا◊صسد ،وا÷ني ،حيث يقوم
السس -ك -ان ب -ذب -ح ديك ◊م -اي -ة ال -ع -ائ -ل -ة م -ن
اأ’م -راضس وال -ع ،Úوت -ق -وم اŸرأاة اأ’وراسس -ي-ة
ب- -ب- -ات- -ن -ة ،خ -نشس -ل -ة ،ام ال -ب -واق -ي ،ق -اŸة...،
بتحضس Òمأاكو’ت تقليدية ﬂتلفة ومتنوعة
يطلق عليها إاسسم ””امنسسي نيناير”” أاي عشساء
يناير ،وذلك Ÿا له من تأاث Òبالغ على العائلة
ورزقها طوال أايام السسنة اأ’مازيغية ا÷ديدة،
وي- -ك- -ون ط- -ب- -ق ””الÈب -وشس -ة”” او ””ال -ط -ع -ام”” أاو
””الشسخشسوخة”” ،سسيد مائدة مائدة يناير يزينه
اللحم واÿضسر ا÷افة بجانبه ،طبق لغرايف
والشسرشسم Ÿا لهما من معان التمسسك بÎاث
اأ’جداد.
ومن العادات الثقافية اŸادية اأ’خرى ،حلق
شسعر اŸولود الذي يبلغ سسنة من عمره عند
ح -ل -ول ه -ذه اŸن-اسس-ب-ة ،ح-يث ي-رت-دي أاج-م-ل
الثياب ويوضسع داخل ””قصسعة”” كبÒة لÎمى
فوقه سسيدة متقدمة ‘ السسن معروفة بورعها
وت -ق -واه -ا ال-ك-ث Òم-ن ا◊ل-وي-ات واŸكسس-رات
والسسكر والبيضس للتفاؤول بعام جيد ومسستقبل
زاه- -ر ل -ل -ط -ف -ل ك -م -ا أاشس -ارت ل -ذلك ا◊اج -ة
Áينة.ج التي إالتقيناها بالسسوق الشسعبي لباتنة
اŸعروف بإاسسم ””الرحبة”” –ضسر للمناسسبة.
ويعت Èطبق ””الشسرشسم”” أاو ””ايرشسمن”” اŸتكون
من قمح ينقع ‘ اŸاء واŸلح ثم يطبخ حتى

يتضساعف حجمه ويصسبح طريا لتضساف إاليه
ك -م -ي -ة م -ن ال-زب-دة وال-عسس-ل وأاح-ي-ان-ا ح-مصس-ا
مطبوخا وقليل من الدقيق اÙمصس ويقدم
أ’فراد العائلة واأ’حباب واأ’صسدقاء ’سسيما
اأ’طفال منهم ،أاهم اŸيزات الثقافية اŸادية
لهذا العيد اأ’مازيغي.
وم -ن ال -ع -ادات الÎاث -ي -ة ال-ت-ي م-ازالت ت-ل-ق-ى
رواجا ‘ هذا العيد ب هو التقاء نسسوة العائلة
ال -واح -دة ‘ م -ن -زل إاح-داه-ن ث-م ي-ع-م-دن إا¤
تزي Úفتاة صسغÒة بأاجمل اŸلبسس وأابهى
ا◊لي ويرافقنها بعد ذلك ‘ زيارة خاطفة
إا ¤اآ’هل واأ’قارب ‘ إايحاء إا ¤أاهمية صسلة
الرحم ‘ اÛتمع اأ’مازيغي واإ’نسسا Êككل
يقول اأ’سستاذ ﬁمد مرداسسي وهو باحث ‘
الÎاث اأ’مازيغي.
وأ’ن هذه ا’حتفال باŸناسسبة يعني العودة
ل- -ل- -ح- -ديث ع- -ن ب- -عضس اأ’سس- -اط ،Òح- -يث أان
ا’حتفال بيان Òحسسب الفنان والباحث ‘
الÎاث اأ’م- -ازي- -غ- -ي،سس -ل -ي -م سس -وه -ا‹ وك -ذا
ﬁافظ اŸهرجان اأ’مازيغي بباتنة ،اقÎن
أاسس -اسس -ا ب -اأ’سس-ط-ورة الشس-هÒة ال-ت-ي ت-ق-ول أان
شسهر ””يناير”” قد طلب من شسهر فÈاير التخلي
ل- -ه ع- -ن أاح -د أاي -ام -ه ب -ع -د أان –دت -ه إاح -دى
ال -ع -ج -ائ -ز ب-اÿروج م-ع ع-ن-زات-ه-ا الصس-غÒات
لطهو الطعام خارج البيت ‘ ،عز الÈد ،فما
كان منه إا’ أان قال لعمه فÈاير ””يا عم فÈاير
أاع -ر Êل -ي-ل-ة ون-ه-ارا ،ك-ي أاق-ت-ل ال-ع-ج-وز ال-ت-ي
أارادت أان ت -ت -ح -دا ،””Êوك -ان ل -ه ذلك ب -ت-خ-ل-ى
فÈاير عن يوم Úمن عمره لصسالح يناير الذي
ج -م -د ال -ع -ج -وز وع -ن -زات -ه-ا ،وإا ¤اآ’ن ي-ق-ول
أاجدادنا أانه توجد Ãنطقة جرجرة صسخرة
ت -دع -ى ””صس -خ -رة ال -ع -ج -وز وال -ع-ن-زات”” ح-يث
ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤ت -لك الصس-خ-رة الضس-خ-م-ة Áك-ن
م-لح-ظ-ة ع-ج-وزا –لب م-ع-زات-ه-ا ،وب-ق-رب-ه-ا
بعضس صسغار اŸاعز.

يناير رمز للهوية وترأث
مدفون تناسضته ألعيون
ي - -ت - -ف - -ق ا÷م - -ي- -ع ب- -اأ’وراسس وا÷زائ- -ر ،أان
ا’حتفال بعيد يناير ،يرمز إا ¤ا◊افظ على
لمازيغ ،كما
الهوية ،والÎاث اإ’نسسا ÊالÌي ل أ
يؤوكد ذلك السسيد عمار ﬁمدي رئيسس جمعية
ب -ان -ورام -ا ل-لسس-ي-ن-م-ا وال-ث-ق-اف-ة ب-و’ي-ة ب-ات-ن-ة،
فمهما كانت اإ’حتفا’ت بسسيطة فهي ترمز
إا ¤غنى هذه العادات ا’جتماعية ود’’تها
الثقافية ،مؤوكدا ‘ لقاء مع جريدة ””الشسعب””
أان ””ي -ن -اي -ر ه -و رمٌ-ز راسس-خ م-ن رم-وز ال-ه-وي-ة
اأ’م -ازي -غ -ي -ة ،وم -ع أان ت -ق -ال-ي-د ا’ح-ت-ف-ال ب-ه
تختلف من منطقة إا ¤أاخرى فهو مناسسبة
ل- -ل -تصس -ال -ح م -ع ال -ذات وال -ت -ع -ب Òع -ن “سسك
اأ’جيال ا◊الية بتقاليد وعادات اأ’جداد””.

عمار ﬁمدي رئيسس جمعية
بانوراما للسسينما والثقافة
لـ ””الشسعب””:

رأفد من روأفد
ألثقافة أإلنسضانية

ويوضسح ﬁدثنا ان ا’حتفا’ت بيناير ’ تقتصسر على اأ’مازيغ فقط ،بل تشسمل أاغلب سسكان
شسمال إافريقيا ،فنحن كجمعيات ›تمع مد Êنهتم بالثقافة نقوم بتنظيم ﬁاضسرات ونشساطات
ثقافية إ’بعاد ””شسبهة”” الفلكلور عن هذه اŸناسسبة اŸهمة ‘ تاريخ وثقافة ا÷زائري Úأ’ن
اأ’مازيغية ـ حسسبه -رافد من روافد الثقافة اإ’نسسانية ،وهى إارث إانسسا Êكب ’ Òيجوز حصسره ‘
بعضس اŸناطق والغوصس ‘ عا ⁄اأ’سساط Òوإابعادها عن ا◊ياة اليومية ،فاأ’مازيغية هي
مشسروع Ûتمع متطور يواكب تطورات العصسر ،وليسس ›رد إاحياء مناسسبات وأاسساط ،Òفيجب
–ري-ر ال-ع-ق-ل اأ’م-ازي-غ-ي م-ن م-ن-ط-ق ال-ف-ل-ك-ل-ور وفسس-ح اÛال ل-ل-ح-اق ب-ركب ال-ت-ق-دم ،ف-ال-ل-غة
اأ’مازيغية ‘ حاجة إا ¤مناهج وتوحيد ا◊رف واŸصسطلحات وغÒها ،أام جعل اأ’مازيغية
›رد احتفا’ت ومناسسبات ترتكز على ماضس و ،¤لذلك يجب فسسح اÛال للباحث Úوتدعيمهم
‘ كل اÛا’ت ÿدمة هذا اإ’رث اإ’نسسا Êالكب.Ò
وبإاقرار الرئيسس بوتفليقة ‘ اŸشسروع التمهيدي للدسستور ا÷ديد اللغة اأ’مازيغية كلغة وطنية
ورسسمية بجانب العربية ،سسيأاتي يوم يتم فيه اعتماد ””يsناير”” عيداً وطنيًا وعطلة مدفوعة اأ’جر،
على غرار باقي اأ’عياد الوطنية والعاŸية والدينية.
باتنةŸ:وشسي حمزة

مدير الأوركسسÎا الوطنية السسمفونية
عبد القادر بوعزارة لـ«الشسعب””

أأعددنا حف ÓكبÒأ لـ””يناير””..
وألثقافة هي طريقنا إأ ¤أ◊ضضارة
لوركسسÎا ال-وط-ن-ي-ة
ي -ح -دث -ن -ا م-دي-ر ا أ
السس-م-ف-ون-ي-ة ع-ب-د ال-قادر بوعزارة ،عن
ا◊فل اŸوسسيقي الذي سسيحتضسنه قصسر
ال- -ث- -ق- -اف- -ة م- -ف -دي زك -ري -ا ،سس -ه -رة غ ٍ-د
ال - -ث Ó- -ث - -اءÃ ،ن - -اسس - -ب - -ة رأاسس السس - -ن - -ة
لم-ازي-غ-ي-ة .وي-ق-ول ب-وعزارة ،إان هذا
ا أ
ا◊ف-ل ،اŸن-ظ-م ب-ال-ت-ع-اون م-ع اÙاف-ظ-ة
Óم -ازي -غ -ي -ة ،صس-ار ت-ق-ل-ي-دا
السس -ام -ي -ة ل  -أ
ÓوركسسÎا ،وف-رصس-ة ل-دع-م اŸب-دعÚ
ل -أ
الشس-ب-اب وال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ق-درات-هم .كما
لم -ازي-غ-ي-ة،
ث ّ-م -ن اŸب -ادرة ا ¤دسسÎة ا أ
معتÈا إاّياها خطوة أاخرى على طريق
التحضسر.
حاوره :أاسسامة إافراح
«الشس -عب”” :م -رح -ب-ا بك ..ه Óّ-حّ-دث-ت-ن-ا
ع- -ن ا◊ف -ل ال -ذي ت -ع -ت -زم -ون إاق -ام -ت -ه
لمازيغية؟
احتفال برأاسس السسنة ا أ
ع-ب-د ال-ق-ادر بوعزارة :ه -ذا ا◊ف-ل ال-ذي
سسنقدمه ،سسهرة غدٍ ،بقصسر الثقافة مفدي
زك -ري -ا ،ب -ال -ت -ع -اون م -ع اÙاف -ظ-ة السس-ام-ي-ة
لم -ازي -غ-ي-ة ،اح-ت-ف-ا’ بـ«ي-ن-اي-ر”” ،أاع-ددن-ا ل-ه
ل -أ
برنا›ا خاصسا و‡يزا ،يليق Ãناسسبة لنا كبÒ
الشسرف با’حتفاء بها ..وليسست هذه أاول مرة
–ت -ف -ل ف-ي-ه-ا اأ’وركسسÎا ال-وط-ن-ي-ة Ãن-اسس-ب-ة
يناير ،بل أاصسبح ذلك عادة وتقليدا بالنسسبة
إالينا .قّدمنا العديد من ا◊فلت مع قامات
‘ اأ’غنية اأ’مازيغية مثل دا شسريف خدام،
رحمه الله ودا آاكلي يحياتن .نحن نقدر ونثمن
ه -ذا ال -ف-ن اأ’م-ازي-غ-ي ال-راق-ي ،ون-ع-م-ل ع-ل-ى
إاعطاء القيمة ا◊قيقية ليسس للموسسيقى فقط
بل للغناء أايضسا .ولعلّ ما ’حظناه خلل عملنا
مع هؤو’ء الفنان Úالكبار هو أان لهم قيمة
خاصسة لدى جمهور ا÷زائري.Ú
‘ برنامج حفل ،سسهرة غد ،ارتأاينا أان نفتتح
Ãق -ط -وع -ات ع -اŸي -ة ،ح -يث سس -ن-ب-دأا ا◊ف-ل
ب-اف-ت-ت-اح-ي-ة ل-ل-م-وسس-ي-ق-ار ””ف-ران-ت-ز فان سسوبي
 ،””Franz von Suppéب -ع -ن -وان ””الشس -اع-ر
واŸزارع”” ،كما سسنقدم مقطوعة من تراثنا
اأ’مازيغي من عمق الصسحراء ا÷زائرية ،من
خلل كوكتيل من تأاليف وتوزيع اŸوسسيقار
إاسس-م-اع-ي-ل ب-ن ح-وح-و .وق-د أاع-ط-ي-نا الفرصسة
ل- -لشس- -ب- -اب م -ن ا÷ي -ل الصس -اع -د ال -ذي ي -ؤودي
اأ’غنية اأ’مازيغية ،مثل زه Òمازاري ،صسونيا
عمراﬁ ،Êمد ميلودي اŸدعو شسغلي الذي
سسبق وأان شسارك معنا ‘ حفل جانت وسسيقدم
م -ق -اط -ع م -ن ال -ت -ي-نÒي ،ل-زه-ر شس-راي-ط-ي ‘
اأ’غنية الشساوية ،وسستكون اأ’غنية اŸيزابية
ح -اضس -رة م -ع -ن -ا ب -ال-ع-ن-وان اŸع-روف’”” :شس-ي
’شسي””.
م تتل ّ
خصس أاهمية هذا ا◊فل؟
في َ
فيما يتعلق بالشسق الفني ،أاشس Òإا ¤الÈنامج
الذي خ ّصسصسناه لهذه اŸناسسبة ،حيث يشسارك
هؤو’ء الفنانون أ’ول مرة ‘ حفل موسسيقي
من هذا ا◊جم رفقة أاوكسسÎا ذات مسستوى
ع -اŸي ،وه -ي ف -رصس -ة ل -ه-ؤو’ء الشس-ب-اب ح-ت-ى

يÈهنوا على قدراتهم ،إاذ ليسس من السسهل
الوقوف والغناء أامام اأ’وركسسÎا وهو موقف
يتطلب من الفنان الشساب موهبة وح ّسسا فنيا
راقيا ،فالنشساز والنوتات اÿاطئة غ Òمسسموح
بها حينما تعزف وراءك أاوركسسÎا سسمفونية.
من جهة أاخرى ،فإاننا نحاول تقد Ëموسسيقانا
اÿاصسة بوجه آاخر سسمفو ÊأاكادÁي Áكن
عزفه ‘ ﬂتلف مناطق الوطن .وقد أاريد
أ’ول ح -ف -ل ن-ب-دأا ب-ه السس-ن-ة أان ي-ك-ون م-ت-ع-ل-ق-ا
بÎاثنا ا÷زائريŸ ،ا لهذا الÎاث والهوية
ال-وط-ن-ي-ة ا÷زائ-ري-ة م-ن أاه-م-ي-ة وجب ع-ل-ي-نا
صسونها والتعريف بها.
‘ هذا السسياق ..ما هو رأايك ‘ دسسÎة
لم-ازي-غ-ي-ة ك-م-كّ-ون ل-ل-ه-وية الوطنية،
ا أ
لسس-اسس-ي ‘
وا◊ق ‘ ال-ث-ق-اف-ة ل-دوره-ا ا أ
اÛتمع؟
إاننا اليوم بصسدد بناء ›تمع متح ّضسر ،أ’ننا
دخلنا طريق ا◊ضسارة التي ’ رجعة فيها،
هذا شسعارنا ،ونحن وا◊مد لله سسائرون قدما
على هذا النهج ..كما أان ا◊ضسارة عن طريق
اŸوسسيقى هي أاجمل شسيء نقدمه .إان الثقافة
والهوية ركيزة من الركائز التي تعتمد عليها
اÛتمعات ‘ بناء مكوناتها.
لوركسسÎا ال-وط-ن-ي-ة
م -اذا ع-ن ج-دي-د ا أ
على اŸدى القريب ،خصسوصسا العروضس
اŸوسسيقية العاŸية؟
ا÷زائ -ر واح -دة م ّ-وح -دة ب -ف-ن-ه-ا وأاصس-ال-ت-ه-ا،
وت -رك -ن -ا اŸايسسÎو ،أام Úق -وي-در ،ي-ب-دع ب-ك-ل
أاري -ح -ي -ة ،ح -يث م -ع ب -داي -ة السس-ن-ة سس-ن-ت-ح-ف
ج - -م - -ه - -ورن - -ا ب - -رائ - -ع - -ة ””ال - -دان- -وب اأ’زرق””
الكلسسيكية ‘ ،حفل سسيكون عاŸيا ،وفرصسة
Ùبي اأ’وركسسÎا السسمفونية التي صسار لها
شس-ه-رة ف-اقت ك-ل ال-ت-وق-ع-ات ب-فضس-ل السس-ياسسة
التي تنتهجها البلد.
كما سسيكون هناك حفل آاخر ‘ الـ 27جانفي
م - -ع ضس - -ي - -ف ا÷زائ - -ر اŸايسسÎو اأ’وك - -راÊ
ف -لد ÒÁشس -اي -ك -و ،ال -ذي سس -ي -م-ت-ع ا÷م-ه-ور
Ãقاطع أاوبرالية عاŸيةÃ ،شساركة سسوبرانو
وتينور من أاوكرانيا ،وÃشساركة جزائرية مثل
ع-ازف-ة ال-ب-ي-ان-و اŸم-ت-ازة ل-وي-زة ح-م-ادي التي
سستقدم كونسسرتو رقم واحد آ’لة البيانو من
تأاليف فرانز ليسست  ،Franz Lisztوا÷مهور
م-دع-و ل-ل-ق-دوم وا’سس-ت-م-ت-اع ب-إام-ك-ان-يات هذه
العازفة اŸتميزة.
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لرهابي ‘ ليبيا
ألدول ألغربية تسستعد ◊رب ضسد «دأعشس» أ إ

روسسيا تشسدد على ضسرورة التنسسيق الدو‹ والسسودان يرفضش أاي تدخل
أبلغت فرنسسا وألوليات أŸتحدة
أ÷زأئ-ر ب-ع-م-ل-ي-ات عسس-ك-رية كبÒة
سس -تشس -ن-ه-ا دول غ-رب-ي-ة ضس-د ت-ن-ظ-ي-م
لرهابي ‘ ليبيا ‘ ،حÚ
«دأعشس» أ إ
ترى روسسيا ضسرورة تنسسيق أ÷هود
لره-اب وت-ف-عيل
أل-دول-ي-ة Ùارب-ة أ إ
لمن ‘ ،ح Úيرى
قرأرأت ›لسس أ أ
ألسس- - - - - - -ودأن أن ل ج- - - - - - -دوى م - - - - - -ن
ألتدخÓت ألعسسكرية ‘ ليبيا ◊ل
لزمة ،وأن ألطريق ألوحيد لذلك
أ أ
ه- -و ط- -ري -ق أ◊وأر وأن دول أ÷وأر
بإامكانها ألتوصسل إأ ¤ذلك.

ô°UÉf / ¢S

ق- -الت صس- -ح- -ي- -ف -ة «ا »Èÿا÷زائ -ري -ة
السسبت  9جانفي نق Óعن مصسادر مطلعة،
إان الدول الغربية –ضسر ‘ الوقت الراهن
لعمليات عسسكرية ضسد التنظيم.
وأاضس - -افت الصس - -ح- -ي- -ف- -ة أان ال- -و’ي- -ات
اŸتحدة وفرنسسا طلبتا من ا÷زائر تعاونا
أامنيا بهذا الشسأان.
ويشس ÒاŸصس- - - -در إا ¤أان ال- - - -رئ - - -يسسÚ
اأ’م- -ري- -ك- -ي ب- -اراك أاوب- -ام -ا وال -ف -رنسس -ي
ف-رانسس-وا ه-و’ن-د ،ق-ررا ع-قب ال-ه-ج-مات
ال -ت -ي اسس -ت -ه -دفت ال -ع -اصس -م-ة ال-ف-رنسس-ي-ة
باريسس ‘ نوفم ،2015 Èتوجيه ضسربات
مركزة للتنظيم ‘ ليبيا.
ول - -ف- -تت الصس- -ح- -ي- -ف- -ة إا ¤أان أاج- -ه- -زة
ا’سس-ت-خ-ب-ارات ال-غ-رب-ي-ة ت-ع-م-ل م-ن-ذ ع-دة
أاشسهر على جمع اŸعلومات عن نشساط
«داعشس» ‘ ليبيا بهدف التحضس Òلشسن
الهجمات.
وت-ؤوك-د الصس-ح-ي-ف-ة اسس-ت-ن-ادا إا ¤مصسدر

مطلع أان اأ’شسهر القادمة سستشسهد هجوما
جويا قويا ومركزا من دول غربية ضسد
«داعشس» ‘ ليبيا ،وأافادت بأان مسسؤوولÚ
غربي Úأابلغوا ا÷زائر ودو’ قريبة من
ليبيا بهذا القرار الذي اتخذ ‘ القمة
ال - -ت - -ي ج- -م- -عت ال- -رئ- -يسس Úاأ’م- -ري- -ك- -ي
والفرنسسي.
وقال ذات اŸصسدر إان الدول الغربية لن
تسس-م-ح ب-وج-ود م-عسس-ك-رات ت-دريب ت-اب-ع-ة
لتنظيم «داعشس» ‘ مواقع ’ يفصسلها عن
ال Èاأ’وروب- - -ي سس- - -وى ال - -ب - -ح - -ر ،غ Òأان

ا÷ه- -ادي -ة ح -ام -ل Úشس -م -وع -ا وأازه -ارا
وﬁول Úالتمثال الذي يتوسسطها إا¤
نصسب تذكاري مرŒل.
وبعد اŸراسسيم التي تخللت اأ’سسبوع
إاحياء لذكرى ضسحايا هجمات جانفي
 2015ال -ت -ي ن -ف -ذه -ا ثÓ-ث-ة مسس-ل-حÚ
وأاسسفرت عن مقتل  12شسخصسا ‘ مقر
أاسسبوعية «شسار‹ إايبدو» وشسرطية ‘
ضساحية باريسس وأاربعة رهائن يهود ‘
م -ت -ج -ر ي -ه -ودي ،ج -رت أامسس م -راسس -م
شس- -م -لت ج -م -ي -ع ضس -ح -اي -ا ال -ه -ج -م -ات
ا’رهابية ‘ العام اŸنصسرم
وي -كشس-ف ال-رئ-يسس ف-رانسس-وا ه-و’ن-د
ورئيسسة بلدية باريسس آان هيدالغو قبل
الظهر عن لوحة تذكارية عند أاسسفل
شسجرة سسنديان زرعت لهذه اŸناسسبة
‘ سساحة ا÷مهورية ،وتلى ذلك حفل
م -وسس -ي-ق-ي قصس Òأاح-ي-اه اŸغ-ن-ي ج-وÊ
هاليداي وكورسس ا÷يشس
وتركت اعتداءات  2015أاثارا ‘ هذا
البلد حيث بات عسسكريون منذ جانفي
ي- -ج- -وب- -ون شس- -وارع ب -اريسس ‘ دوري -ات
وي- - -ح - -رسس - -ون ال - -ك - -ن - -ائسس واŸدارسس
ال- -ي- -ه -ودي -ة واŸسس -اج -د ‘ ك -ل أان -ح -اء
ف -رنسس -ا ،وأاع -ل -نت ح-ال ال-ط-وارئ م-ن-ذ
ن- - -وف - -م Èوتضس - -اع - -فت اŸداه - -م - -ات
والتوقيفات.

اŸصس- -در  ⁄ي- -كشس- -ف ع- -ن ه- -وي -ة ال -دول
اŸشساركة ‘ العمليات.
م -ن ج -ه -ت -ه-ا أادانت روسس-ي-ا ال-ه-ج-م-ات
ا’رهابية التي تشسهدها ليبيا مشسددة على
ضس -رورة تضس -اف -ر ا÷ه -ود ال-دول-ي-ة بصس-ف-ة
اسستعجالية لوضسع حد للخطر ا’رهابي ‘
ل- -ي- -ب- -ي- -ا والشس- -رق ا’وسس- -ط بشس- -ك- -ل ع -ام
واعتÈت اÿارجية الروسسية أان أانشسطة
اŸت-ط-رف-ي Úت-ت-ط-لب ال-ت-ع-ج-ي-ل ب-ت-ح-قيق
ق - -رار ›لسس اأ’م - -ن ال- -دو‹ رق- -م 2259
الرامي إا ¤إاقامة نظام قانو Êعلى كامل
تراب ليبيا.
‘ ح Úأاكد وزير اÿارجية السسوداÊ
«ابراهيم الغندور» عن رفضس بÓده أ’ي
تدخل دو‹ ‘ ليبيا ،مؤوكدا على أان جوار
ل-ي-ب-ي-ا وم-ن-ه-م (ا÷زائ-ر ومصس-ر والسس-ودان
وت -ونسس وال -ن -ي -ج -ر) وا÷ام -ع -ة ال -ع -رب -ي-ة
وا’–اد ا’ف- -ري- -ق- -ي Áك- -ن أان ي- -ك- -ون -وا
ف -اع -ل ‘ Úال -ت -وصس -ل إا ¤ح-ل م-ع-تÈا أان
ا◊وار السسياسسي هو الطريق الوحيد ◊ل
اأ’زمة الليبية.

الهدف توف Òا◊ماية للشسعب وتنفيذ التعهدات بإانهاء النزاع
ت-ع-ق-د أل-ل-ج-ن-ة أل-وزأري-ة ألعربية
أŸصس -غ -رة أŸع -ن -ي -ة ب -ال -ت -ح-رك ع-ل-ى
ألسس -اح -ة أل -دول -ي-ة ل-دع-م أل-قضس-ي-ة
لحد على
أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة أج-ت-ماعا أ أ
ه -امشس أشس -غ -ال ألج -ت -م-اع أل-وزأري
ألطارئ لوزرأء أÿارجية.
Œتمع اللجنة برئاسسة مصسر وحضسور
ال- -دول اأ’عضس- -اء ف- -ي- -ه- -ا (مصس -ر واأ’ردن
وف - -لسس - -ط ÚواŸغ- -رب) ل- -ب- -حث ا÷ه- -ود
اŸبذولة لدعم القضسية الفلسسطينية وسسبل
التحرك العربي من أاجل توف Òا◊ماية
الدولية للشسعب الفلسسطيني.
وينعقد هذا ا’جتماع ‘ أافق زيارة من
اŸرتقب أان يقوم بها اأ’م Úالعام
ل -ل -ج -ام -ع-ة ال-ع-رب-ي-ة ن-ب-ي-ل ال-ع-رب-ي اإ¤
ن -ي -وي -ورك ال -ي -وم ا’ث -ن Úل -ل -مشس -ارك-ة ‘
·Ó
اجتماع دو‹ دعا إاليه اأ’م Úالعام ل أ
اŸتحدة بان كي مون Ÿناقشسة اŸعايÒ
اÿاصس -ة ب -اخ -ت -ي -ار اأ’م Úال-ع-ام ا÷دي-د
 ·ÓاŸتحدة حيث من اŸقرر اأن يتم
ل أ

خÓله إاطÓع بان كي مون على الرؤوية
ال -ع -رب -ي -ة واŸقÎح -ات اÿاصس -ة ب -ت-وفÒ
ا◊ماية للشسعب الفلسسطيني.
وي-ن-ت-ظ-ر أان ي-ل-ت-ق-ي ال-ع-رب-ي ك-ذلك م-ع
وزي -ر اÿارج -ي -ة ا’أم -ري -ك -ي ج -ون كÒي
ليحثه على وفاء ا÷انب اأ’مريكي بتنفيذ
ال -ت -ع -ه -دات اأ’م -ري -ك-ي-ة السس-اب-ق-ة ل-ل-دول
ال -ع -رب -ي -ة ب -إان-ه-اء ال-ن-زاع ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي -
اإ’سسرائيلي وفق إاطار زمني ﬁدد.

“ك- - -نت أل- - -ق- - -وأت أل- - -ع- - -رأق- - -ي - -ة
أŸشسÎكة مدعومة بطÒأن ألعرأق
وأل -ت -ح-ال-ف أل-دو‹ م-ن صس-د ه-ج-وم
لره -اب -ي ع-ل-ى
ل -ت -ن -ظ -ي -م (دأعشس) أ إ
م-ن-ط-ق-ة ألسس-ك-رأن-ه ب-قضس-اء ح-دي-ثة
لنبار غربي ألعرأق‡ ،ا أسسفر عن
با أ
مقتل  131إأرهابي.
ذكر بيان لقيادة العمليات اŸشسÎكة،
مسس -اء السس -بت ،أان ق -وات ت -اب -ع -ة ل-ل-ف-رق-ة
السس -اب -ع -ة ب -ق -ي -ادة ع -م -ل-ي-ات ا÷زي-رة ‘
ا÷يشس ال- -ع- -راق- -ي ،وق- -وات «م- -ك- -اف -ح -ة
اإ’رهاب» وطÒان ا÷يشس والقوة ا÷وية
ال- -ع- -راق- -ي- -ة وطÒان ال- -ت- -ح- -ال -ف ال -دو‹
ومقاتلي العشسائر ‘ حديثة“ ،كنت من
صسد هجوم Ÿسسلحي التنظيم على منطقة
السسكرانة الشسرقية.
وأاضس -اف أان ال -ق -وات اŸشسÎك -ة ك-ب-دت

واشسنطن تسستعرضش قوتها ‘ سسماء سسيول
يانغ هذا اأ’سسبوع وأاكدت أانها كانت عبارة
عن تفج Òقنبلة هيدروجينية ،مؤوكدا أان
ال-ق-اذفة بي 52سسÎات-وف-ورتريسس القادرة
ع -ل -ى ح-م-ل أاسس-ل-ح-ة ن-ووي-ة ح-ل-قت ل-وقت
قصس Òفوق القاعدة العسسكرية اأ’مريكية
‘ أاوسسان على بعد  70كلم جنوب خط
ا◊دود م- -ع الشس- -م- -ال ق -ب -ل أان ت -ع -ود إا¤
قاعدتها.
وأاك- -د شس- -اه- -د ع- -ي -ان ل -وك -ال -ة اأ’ن -ب -اء
الفرنسسية أان –ليق قاذفة البي  ،52وهو
الطراز الذي غالبا ما تسستخدمه الو’يات
اŸتحدة ‘ مناوراتها السسنوية اŸشسÎكة
مع ا÷نوب ولكن قلما تعلن عن ذلك.

اعتداء على ’ ٣٠جئا سسوريا بكندا وإادانة واسسعة للحادث
لوسس - - -اط ألسس - - -ي- - -اسس- - -ي- - -ة
أدأنت أ أ
لج-م-اع ،أمسس ،أعتدأء
أل-ك-ن-دي-ة ب-ا إ
بغاز ألفلفل أسستهدف ›موعة من
حوأ‹  30لجئا سسوريا خÓل حفل
نظم لسستقبالهم ‘ مدينة فانكوفر
غربي ألبÓد.
ن -دد رئ -يسس ال -وزراء ال -ك -ن -دي ج -اسسÏ
ترودو بالهجوم على الÓجئ ÚالسسوريÚ
‘ فانكوفر قائ Óإان ا◊ادث «’ يعكسس
اسستقبال الكندي Úا◊ار للسسوري.»Ú
وقالت شسرطة فانكوفر إان ا◊ادث وقع
ا÷معة خارج مبنى أاقامت فيه جمعية
مسس -ل -م-ي ك-ن-دا ح-ف-ل اسس-ت-ق-ب-ال لÓ-ج-ئÚ
ف- -ي- -م- -ا ك- -ان ن -ح -و  100شس-خصس ب-ي-ن-ه-م
›موعة صسغÒة من الÓجئ Úينتظرون
ا◊افلة.
وأاوضسح مفوضس الشسرطة ،آادام باŸر اأن
›ه- -و’ ع- -ل -ى دراج -ة اقÎب ورشس غ -از
الفلفل على رجال ونسساء واأطفال.

واأشس -ار وزي -ر ال -ه -ج -رة ال-ف-درا‹ ج-ون
ماكالوم اأن  20شسخصسا تلقوا العÓج ‘
موقع الهجوم منددا با◊ادث.
م -ن ج -ان -ب -ه -ا ق -الت رئ -يسس -ة ح -ك -وم -ة
م-ق-اط-ع-ة ك-ول-وم-ب-ي-ا الÈيطانية ،كريسستي
كÓرك أانه «’ Áكن التسساهل مع ا◊ادث
اأيا كان الدافع» .أاما توماسس مالك Òرئيسس
ا◊زب الدÁقراطي ا÷ديد ،فدعا إا¤
وقف ا◊قد بكل ما لدى الكندي Úمن
ت- -ع -اط -ف واصس -ف -ا م -ا ح -دث بـ»ال -ع -دوان
اŸؤوسسف».
و‘ السسياق ذاته ،دعت رئيسسة ا◊زب
اÙاف- - -ظ رون- - -ا امÈوز إا ¤ت- - -وق- - -ي - -ف
م -رت -ك -ب -ي ا’ع -ت -داء وم Ó-ح -ق-ت-ه-م أام-ام
اÙاكم.
ووصسل حوا‹  8آا’ف ’جئ سسوري إا¤
كندا منذ نهاية نوفم ÈاŸنصسرم من أاصسل
 25أالفا يتوقع اأن تسستقبلهم كندا بحلول
نهاية فيفري اŸقبل.

القوات العراقية تقضسي على  ١٣١مسسلحا و«داعشش» اإ’رهابي يعدم  ٨٠عراقيا ‘ اŸوصسل

بعد ألتجربة ألنووية ألتي أجرتها كوريا ألشسمالية
حلقت قاذفة أمريكية قادرة على
ح-م-ل أسس-ل-ح-ة ن-ووي-ة ف-وق أل-ق-اعدة
لم -ري -ك -ي -ة ‘ أوسس -ان
أل -عسس -ك -ري -ة أ أ
ب-ك-وري-ا أ÷ن-وب-ي-ة على بعد  70كلم
ج- - -ن- - -وب خ- - -ط أ◊دود م- - -ع أ÷ارة
ألشسمالية ‘ أسستعرأضس لقوة أ÷يشس
لم -ري -ك -ي ب-ع-د أل-ت-ج-رب-ة أل-ن-ووي-ة
أ أ
أل- -ت- -ي أج- -رت- -ه- -ا ب- -ي- -ون- -غ ي -ان -غ ه -ذأ
لسسبوع.
أ أ
أاع -ل -ن ا÷يشس اأ’م -ري -ك -ي أان إاح -دى
قاذفاته بعيدة اŸدى حلقت اأ’حد فوق
كوريا ا÷نوبية ‘ اسستعراضس لقوته بعد
ال -ت -ج -رب -ة ال -ن -ووي-ة ال-ت-ي أاج-رت-ه-ا ب-ي-ون-غ

أجتماع عربي بالقاهرة لبحث ألقضسية ألفلسسطينية

‘ حفل نظم لسستقبالهم ‘ مدينة فانكوفر

فرنسسا تكرم ضسحايا الهجمات اإ’رهابية
سس - -اح- -ة «أ÷م- -ه- -وري- -ة» وسس- -ط
ألعاصسمة باريسس كانت على موعد
لح -د ب -ت -ك -ر Ëخ -اصس ت -ق -وم ب-ه
أ أ
ف-رنسس-ا ،ب-حضس-ور أل-رئ-يسس هولند
ل -ت -خ -ل -ي -د ذك-رى ج-م-ي-ع ألضس-ح-اي-ا
أل- -ذي -ن ق -ت -ل -وأ ‘  2015برصساصس
لرهاب على أرأضسيها.
ألتطرف وأ إ
وكشس- - -ف ه- - -ولن- - -د ع- - -ن ل - -وح - -ة
ت- -ذك- -اري- -ة ع- -ن- -د أسس- -ف- -ل شس -ج -رة
سس-ن-دي-ان زرعت ل-ه-ذه أŸن-اسس-ب-ة ‘
سس -اح -ة أ÷م -ه -وري -ة ،وت -ل -ى ذلك
حفل موسسيقي قصس Òأحياه أŸغني
جو Êهوليدأي.
من سساحة «ا÷مهورية» التي –مل
رم -زي-ة ك-بÒة ع-ن-د ال-ف-رنسس-ي ،Úك-رمت
فرنسسا اأ’حد ذكرى نحو  150شسخصسا
قضس -وا ‘ ه -ج -م -ات إاره -اب -ي -ة ن -ف-ذه-ا
إارهابيون خÓل  ،2015العام اأ’سسود ‘
تاريخها.
ف - -م - -ن ه - -ذه السس - -اح - -ة ان - -ط- -ل- -قت
ضس- - -د «اŸسسÒة ا÷م- - -ه - -وري - -ة» ‘ 11
جانفي  2015احتجاجا على اإ’رهاب
وشس- -ارك ف- -ي- -ه- -ا أاك Ìم- -ن  1,2مليون
شسخصس تقدمهم حوا‹ خمسس Úزعيما
ومسسؤوو’ أاجنبيا.
و‘ ت- - -لك السس- - -اح- - -ة أايضس- - -ا Œم - -ع
الباريسسيون عفويا بعد كل من الهجمات

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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واŸرة اأ’خÒة التي أاعلن فيها ا÷يشس
اأ’مربكي عن –ليق قاذفة من هذا النوع
فوق كوريا ا÷نوبية تعود إا 2013 ¤عقب
إاج-راء ك-وري-ا الشس-م-ال-ي-ة Œرب-ت-ه-ا ال-نووية
الثالثة .ويومها نشسر البنتاغون قاذفة بي
 52واخرى خفية من طراز «بي.»2
وأاعلنت كوريا الشسمالية اأ’ربعاء أانها
أاجرت بنجاح Œربة نووية جديدة هي
الرابعة لها ،مؤوكدة أانها اسستخدمت فيها
قنبلة هيدروجينية ‘ سسابقة من نوعها،
اأ’مر الذي شسكك فيه العديد من اÈÿاء
أ’ن قوة القنبلة الهيدروجينية أاك ÈبكثÒ
من نظÒتها الذرية.

التنظيم خسسائر بشسرية كبÒة ودمرت 25
مركبة ﬂتلفة اأ’نواع ودبابة من طراز
«تي  »55كانت بحوزة اإ’رهابي.Ú
كما اعدم تنظيم «داعشس» اإ’رهابي 80
ع -راق -ي -ا ب -ي -ن -ه -م م -ن-تسس-ب-ون ‘ الشس-رط-ة
وا÷يشس وناشسطون ıالفتهم تعليمات
ال -ت -ن -ظ -ي -م رم-ي-ا ب-ال-رصس-اصس ‘ م-عسس-ك-ر
«الغز’ »Êوسسط مدينة اŸوصسل شسما‹
البÓد.
وصسرح مصسد أامني عراقي بأان عمليات
اإ’عدام التي “ت يوم السسبت جاءت على

خلفية اتهام اŸقتول Úبالتخابر وا’تصسال
مع ا◊كومة العراقية والكشسف عن مواقع
التنظيم.
من جهة أاخرى ،أاعلنت «خلية اإ’عÓم
ا◊رب- -ي» ال- -ت -اب -ع -ة ل -ق -ي -ادة ال -ع -م -ل -ي -ات
اŸشسÎكة بالعراق ‘ بيان لها أان قائدا
عسسكريا ‘ تنظيم «داعشس» يدعى عاصسي
ع- -ل- -ي ال- -ع- -ب -ي -دي ق -ت -ل ‘ قصس -ف ج -وي
للتحالف الدو‹ اسستهدف ناحية «بروانة»
بقضساء «حديثة» Ãحافظة اأ’نبار غربي
البÓد.

ع Èألعا⁄

عشسرات اآ’’ف يتظاهرون ببولندا

^ فارسسوفيا :خرج عشسرات اآ’’ف
اأ’رب -ع -اء ‘ ب -ول -ن -دا ل-ل-ت-ظ-اه-ر ت-ن-دي-دا
بقانون جديد Áنح ا◊كومة اÙافظة
السسيطرة على اإ’عÓم ا◊كومي.

التعليم كمحرك اأسساسسي لتحقيق أاهداف
التنمية اŸسستدامة والذي يسستمر حتى
 13من الشسهر ا÷اري.

البشس Òيع Úوزراء جدد

^ ب-رشس-ل-ونة :ت-وصس-ل ا’ن-فصس-ال-يون
ال -ك -ات-ال-ون-ي-ون ي-وم السس-بت ’ت-ف-اق ح-ول
تشس -ك -ي -ل ح -ك -وم -ة ج-دي-دة ب-ه-ذه ا÷ه-ة
لواقعة شسمال شسرق اسسبانيا وبالتاليتجنب
انتخابات جديدة قد تفقدهم اأ’غلبية.

^ أÿرطوم :اأصس- -در ال- -رئ -يسس
السس - -ودا Êع - -م - -ر ال - -بشس Òي- -وم السس- -بت
مرسسوما جمهوريا قضسى Ãوجبه تعيÚ
دك -ت -ور فضس -ل ع -ب -د ال -ل -ه وزي -را لشس-ؤوون
رئ -اسس -ة ا÷م -ه -وري -ة ،وال -دك -ت -ور ع -م-ار
Óرشساد واأ’وقاف ،كما
مÒغني وزيرا ل إ
اأصسدر مرسسوما بتعي Úالدكتور حسسÚ
حمدي وزير دولة للشسباب والرياضسة.

مؤو“ر دول حول التعليم ينطلق اليوم بالهند

هادي يع Úأاربعة وزراء وﬁافظا

^ نيودلهي :ت-ن-ط-ل-ق ال-ي-وم Ãدينة
«أاح-م-د أاب-اد» ال-ه-ن-دي-ة ب-رع-اي-ة م-ن-ظ-مة
اأ’· اŸتحدة للÎبية والعلوم والثقافة
«اليونيسسكو» أاعمال اŸؤو“ر الدو‹ حول

^ عدن :اأصسدر الرئيسس اليمني عبد
ربه منصسور هادي مسساء السسبت قرارات
بتعي ٤ Úوزراء جدد ‘ حكومة بحاح و٤
نواب وزراء وﬁافظ جديد.

اتفاق ب Úا’نفصسالي ÚالكتالونيÚ

á°VÉjQ

اإلثنين  11جأنفي  2016م
الموافق لـ  30ربيع األول 1437هـ

للمشساركة في البطولة الفريقية لكرة اليد 2016

ألمنتخب ألوطني يتّوجه إألى ألقاهرة يوم  18جانفي

يتوجه المنتخب الوطني لكرة اليد
للذكور ،يوم الثنين القادم 18
جانفي ،الى القاهرة للمشساركة في
البطولة الفريقية المقررة،
بداية من الـ  21من الشسهر الحالي،
من أاجل الدفاع عن اللقب القاري
الذي كان «الخضسر» قد تّوجوا به
عام  2014بالجزائر .

والفنية  ..الى جأنب ذلك ،فإأن الندوة
الصس -ح -ف -ي -ة سس -ت-ك-ون م-ن-أسس-ب-ة ل-مسس-ؤوول-ي
الت -ح -أدي -ة ال -ج -زائ -ري -ة ت -ق -دي-م ال-ب-ذل-ة
ال -رسس-م-ي-ة ال-ت-ي سس-وف ي-رت-دي-ه-أ ع-ن-أصس-ر
المنتخب الوطني في القأهرة و المصسممة
من طرف شسركة «مأكرون».
وبألنسسبة للمنتخب الوطني الذي يواصسل
تحضسيراته المكثفة بسسلوفينيأ تسسير األمور
ال- -ى األحسس- -ن ب -أل -رغ -م م -ن الن -ط Ó-ق -ة

المتأخرة لÓسستعدادات ،حيث أانه سسيواجه
نظيره السسلوفيني ،اليوم ،في مبأراة قوية
سستكون جد مهمة لزمÓء بركوسس لوضسع
كل امكأنيأتهم على الميدان ،كمأ سستكون
م-ن-أسس-ب-ة ل-ل-ن-أخب ال-وط-ني لتحديد بصسفة
أاول-ي-ة ال-تشس-ك-ي-ل-ة األسس-أسس-ي-ة ال-ت-ي سسيعتمد
عليهأ في البطولة الفريقية  ..ل سسيمأ
وأان بحسسب المعلومأت التي تحصسلنأ عليهأ
قأم بوشسكريو بأعتمأد اسستراتيجية اشسراك

يوسسف شسيبان (مهاجم دفاع تاجنانت) لـ «الشسعب»:

«أتمنى أن نبلغ ألدور ألنهائي لكأاسس ألجمهورية ألول مرة في تاريخ ألنادي»

تأاهل فريق دفاع تاجنانت إالى
الدور ثمن النهائي من منافسسة كأاسس
الجمهورية ،بعد مواجهة صسعبة
أامام نادي وادي السسمار ..والتقينا
بهداف فريق دفاع تاجنانت
«يوسسف شسيبان» الذي أاكد لنا بأان
فريق وادي السسمار شسكل لفريقه
العديد من الصسعوبات ،في هذا
الحوار:

حاوره :محمد فوزي بقاصص

«الشس-عب» :ت-أاه-ل-ت-م إال-ى ال-دور ث-م-ن
ال- -ن- -ه- -ائ- -ي م -ن ك -أاسس ال -ج -م -ه -وري -ة
بصس- -ع -وب -ة ك -ب -ي -رة أام -ام ن -ادي وادي
السسمار؟
يوسسف شسيبان :لعبنأ مبأراة قوية أامأم
م -ن -أفسس ي -ج -ي -د ل -عب ك-رة ال-ق-دم ج-ي-دا،
وفرضس علينأ نسسقأ عأليأ ،رغم أاننأ كنأ
متفوقين في النتيجة منذ الدقيقة الـ 27
من عمر الشسوط األول ،لكننأ لم نتمكن من
مضس-أع-ف-ة ال-ن-ت-ي-ج-ة ،وف-ريق وادي السسمأر
تحول للهجوم بعدهأ وحرمنأ من تطبيق
أاسسلوب لعبنأ ،كمأ أانه ضسيع العديد من
الفرصس السسأنحة للتهديف أامأم المرمى،
إالى غأية أان تمكنوا من التعديل في الوقت
ب-دل الضس-أئ-ع م-ن الشس-وط ال-ث-أن-ي ،ب-ع-ده-أ
ل- -ع- -ب- -ن- -أ ال- -وقت اإلضس- -أف -ي دون ج -دوى،
وابتسسمت ضسربأت الترجيح لنأ في النهأية
بنتيجة ( ،)1-2رغم أان الحأرسسين كأنأ في
المسستوى مأ يبين صسعوبة اللقأء إالى الثواني
األخيرة ،المهم أاننأ اليوم في الدور ثمن
النهأئي وحققنأ هدفنأ بألعودة بتأشسيرة
التأهل ،كمأ يجب أان أاوضسح شسيئأ مهمأ بأن
الÓعبين الذين واجهنأهم اليوم غألبيتهم
خ -ري -ج -ي م -درسس -ة إات -ح-أد ال-ح-راشس ،ت-م
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بوصسوف (حارسس نصسر حسسين داي ) لـ «الشسعب»:

«من ألمنطقي أن تصصبح ألكأاسس هدفنا بعد ألتأاهل لثمن ألنهائي»

عّبر خير الدين بوصسوف ،حارسس مرمى نصسر
حسسين داي ،عن سسعادته بالتأاهل إالى ثمن نهائي
كأاسس الجمهورية على حسساب شسبيبة السساورة،
متمنيا أان يسستطيع فريقه التتويج بكأاسس
الجمهورية.

حاوره :عمار حميسسي

حامد حمور

أاكد لنأ رئيسس التحأدية الجزائرية لكرة
ال -ي -د سس -ع -ي-د ب-وع-م-رة أان ك-ل ال-ت-رت-ي-ب-أت
جأهزة بألنسسبة للفريق الوطني للتنقل الى
مصسر في ظروف جيدة ،حيث سسيسسأفر
ف -ي رح -ل -ة ع -أدي -ة ل -ل -خ -ط -وط ال -ج -وي -ة
ال -ج -زائ -ري -ة ،عشس-ي-ة ي-وم  18ج-أن-ف-ي ..
وسس-ي-ق-ي-م ب-أل-ق-أه-رة رف-ق-ة ك-ل المنتخبأت
ال -مشس-أرك-ة ف-ي ف-ن-دق «سس-ون-يسس-ت-أ» وسس-ط
العأصسمة المصسرية.
بوعمرة وبوشسكريو في ندوة
صسحفية
ق-ب-ل ال-ت-وج-ه ال-ى مصس-ر سس-ي-ع-ق-د رئ-يسس
الت -ح -أدي -ة ال-ج-زائ-ري-ة ل-ك-رة ال-ي-د رف-ق-ة
ال-ن-أخب ال-وط-ن-ي ،صس-أل-ح ب-وشس-كريو ،ندوة
صس -ح -ف -ي -ة ،ي -وم األح -د ال -ق -أدم ،ب -ق -أع -ة
ال-م-ح-أضس-رات ال-ت-أب-ع-ة ل-ل-م-ركب األول-مبي
م-ح-م-د ب-وضس-ي-أف ،أاي-ن سس-ي-ق-دم ف-ي-ه-أ كل
م -ن -ه -م -أ آاخ -ر ال -مسس -ت-ج-دات ق-ب-ل دخ-ول
المنأفسسة القأرية من النأحيتين التنظيمية

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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السستغنأء عنهم عند وصسولهم لفئة األكأبر،
تلقوا تكوينأ ممتأزا في اإلتحأد ولديهم
إامكأنيأت كبيرة ويلعبون من أاجل الصسعود
هذا الموسسم في البطولة ،أاشسكرهم على
مأ قدموه وأاهنئهم على المبأراة الكبيرة
التي لعبوهأ ضسدنأ ،كمأ ل أافّوت الفرصسة
ألشسكر حأرسسنأ الثأني «بلعÓم» الذي أادى
مبأراة في المسستوى وأانقذنأ من جحيم
اإلقصسأء.
^ ل -ك -ن ن -ادي وادي السس -م -ار ان -ت -ق-د
التحكيم وطالب بضسربة جزاء؟
^^ ل أاخ- -ف -ي ع -ل -يك ب -أن -ي ل -م أاشس -أه -د
اللقطة جيدا ،والحكم اعتبر أانه ل توجد
ضسربة جزاء ،الحكأم حرمونأ من عديد
األه -داف وضس -رب -أت ال-ت-رج-ي-ح ،وسس-ج-لت

علينأ العديد من األهداف غير الشسرعية
ومنحت لمنأفسسينأ ضسربأت جزاء خيألية
في البطولة.
^ تأاهلتم للمرة الثانية في تاريخ
لن
النادي لهذا الدور ،أال تفكرون ا آ
في بلوغ الدور النهائي؟
^^ شسرف لنأ أان نتأهل إالى الدور ثمن
النهأئي من السسيدة الكأسس ،خصسوصسأ بعد
المشسوار المثألي في بطولة هذا الموسسم
وكل النتأئج الطيبة التي قدمنأهأ ،نحن
متأهلون وسسننتظر مأ سستسسفر عنه القرعة
التي أاتمنى أان تنصسفنأ ،واآلن بعد نهأية
الدور الـ  16بقيت سسوى  8فرق من الرابطة
المحترفة األولى ،وهو مأ قد يكون في
صسألحنأ خصسوصسأ في حألة مأ إاذا كأنت
مبأريأت الدور القأدم مبأشسرة بين فرق
ال -ن -خ -ب -ة ،وه -و م-أ ي-ع-ن-ي أان ف-رق-أ أاخ-رى
سستقصسى ،وأاتمنى أان نتمكن من الذهأب
إالى أابعد دور ممكن في الكأسس ولمأ ل بلوغ
النهأئي ألول مرة في التأريخ مثل مأ قأم
به الموسسم المأضسي كل من أامل األربعأء
ومولودية بجأية.
لسس-ب-وع ال-م-ق-ب-ل إالى
^ ت-ت-ن-ق-ل-ون ا أ
غ -ل -ي -زان ف -ي اسس -ت -ئ -ن -اف م -ب -اري-ات
البطولة؟
^^م -ب -أراة ل -ن ت -ك -ون سس -ه -ل -ة ب -ف-ع-ل ك-ل
ال -مشس -أك -ل ال -ت -ي ي -ت -خ-ب-ط ف-ي-ه-أ ال-ف-ري-ق
ال -م -ن -أفسس ،سس-ت-ك-ون أاصس-عب خصس-وصس-أ أان
غليزان الذي يريد الفوز علينأ من أاجل
ال -ع -ودة ب-ق-وة ف-ي ال-ب-ط-ول-ة وكسسب ن-ق-أط
تمكنهأ من البقأء في حظيرة الكبأر ،كمأ
أان -ه م -ن -تشس -ي ب-ف-وز م-ن خ-أرج ال-دي-أر ف-ي
الكأسس وتأهل إالى الدور المقبل وهو مأ قد
ي -ج-ع-ل-ه ي-ل-عب ب-أك-ث-ر ث-ق-ة أام-أم-ن-أ ،ل-ك-ن-ن-أ
سسنتنقل من أاجل السستثمأر في المشسأكل
التي يتخبط فيهأ فريق غليزان.

لولمبياد 2016
الكرة الطائرة :الدورة الفريقية المؤوهلة أ

قمة وأعدة بين ألجزأئروتونسس في نصصف ألنهائي أليوم

يواجه المنتخب الوطني للكرة الطأئرة (رجأل) اليوم في الدور
نصسف النهأئي نظيره التونسسي ،ضسمن الدورة المقأمة ببرازافيل
(ال-ك-ون-غ-و) وال-م-ؤوه-ل-ة لÓلعأب الولمبية  2016ب-ري-و دي ج-أن-يرو
البرازيلية ،بهدف اقتطأع تأشسيرة المرور للنهأئي.
بفضسل ثÓثة انتصسأرات متتألية ،تصسدرت الجزائر المجموعة
الثأنية لتواجه بذلك المنتخب التونسسي صسأحب المركز الثأني عن
المجموعة الولى ،في الدور نصسف النهأئي ،علمأ وأان تونسس
انهزمت في آاخر مواجهة لهأ أامأم مصسر بثÓثة أاشسواط دون
مقأبل.
المنتخب الجزائري الذي ل زال يتلذذ بميداليته الذهبية التي عأد
بهأ في شسهر سسبتمبر المأضسي من ...برازافيل بمنأسسبة األلعأب
اإلفريقية األخيرة بعد فوزه على منتخب البلد المضسيف الكونغو
Óط-أح-ة ب-أل-م-رشس-ح-ي-ن ت-ونسس
( ،)0-3ت -ح -ذوه ع-زي-م-ة ف-ولذي-ة ل -إ
ومصسر ،اللذين سسج Óعلى التوالي سست وثÓث مشسأركأت في

مختلف المواعيد األولمبية السسأبقة.
ل -ك-ن م-ه-م-ة ال-م-ن-ت-خب ال-ج-زائ-ري سس-ت-ك-ون صس-ع-ب-ة ح-يث يسس-ع-ى
المنتخب التونسسي ،الممثل اإلفريقي في أاولمبيأد 2012-بلندن أان
يكرر نفسس اإلنجأز.
ويتأهل المتوج بهذه الدورة التصسفوية الى أاولمبيأد ريو ،بينمأ
يخوضس صسأحبأ المركزين الثأني والثألث دورة تصسفوية أاخرى
مأبين القأرات نهأية مأي المقبل بأليأبأن.
البرنامج
الثنين  11جانفي:
مصسر -الكامرون (سسا )16 ، 00
الجزائر  -تونسس (سسا )18 ، 00

كأاسس الجمهورية

ألفـ ـ ـ ـرق ألمتأاهلـ ـ ـ ـة إألـ ـ ـى ألـ ـ ـدور ثمـ ـ ـ ـن ألنهـ ـ ـ ـائي
األندية المتأهلة بحسسب مسستواهأ ،للدور ثمن النهأئي لكأسس
الجزائرفي كرة القدم بعد اجراء الدور السسأدسس عشسر:
لولى (:)8
الرابطة ا أ
سسريع غليزان  -أامل الربعأء  -مولودية بجأية  -وفأق سسطيف -
نصسر حسسين داي
اتحأد الحراشس  -مولودية الجزائر  -دفأع تأجنأنت
الرابطة الثانية (:)3

نأدي بأرادو  -شسبأب عين الفكرون  -اتحأد بلعبأسس
قسسم الهواة (:)3
هÓل شسلغوم العيد  -اتحأد تبسسة  -جمعية مغنية
قسسم ما بين الجهات (:)1
أامل غريسس
القسسم الجهوي:
سسريع أامل عين الدفلى.

ك -ل الÓ-ع-ب-ي-ن ف-ي ال-م-ب-أراة ال-ت-حضس-ي-ري-ة
المأضسية.
Óشسأرة ،فإأن المنتخب الوطني يتواجد
لإ
في المجموعة األولى التي ت ّضسم كل من
ف -ري -ق ال -ب -ل -د ال -م -ن -ظ-م مصس-ر ،ال-غ-أب-ون،
المغرب ،نيجيريأ ،الكأميرون  ..وسسيبدأا
«الخضسر» المغأمرة ،يوم  21جأنفي في
ال -م -ب -أراة الف -ت -ت -أح -ي -ة أام -أم ال -م-ن-ت-خب
المصسري.
بوعريفي (رئيسس التحادية
الجزائرية لكرة السسلة):

إأمكانية إأشصرأف مدرب صصربي على
ألمنتخب ألوطني لألكابر ...

رفضس ب -وصس -وف ف -ي ح -وار لـ «الشس -عب» م-ن-ح-ه ال-فضس-ل
ال -ك -أم -ل ف -ي ت -أه -ل ف -ري -ق -ه ،م-ؤوك-دا أان-ه ت-ح-ق-ق ب-فضس-ل
م -ج -ه -ودات ال Ó-ع-ب-ي-ن ال-ذي-ن ك-أن-وا ف-ي ال-مسس-ت-وى أام-أم
المنأفسس الذي يعد من األندية المميزة هذا الموسسم .أاكد
الحأرسس السسأبق ألولمبي المدية ،أانه يطمح ألن يكون
واحدا من أافضسل حراسس البطولة الوطنية رغم اعترافه
بوجود عدة حراسس مميزين في مختلف األندية.
(الشسعب) :كيف تصسف تأاهل فريقك لثمن نهائي
كأاسس الجمهورية؟
بوصسوف  -هو تأهل مهم بألنسسبة للفريق رغم معأنأتنأ
طيلة أاطوار المبأراة والوقت اإلضسأفي ،إاضسأفة إالى ركÓت
الجزاء ،فألمبأراة كأنت صسعبة نظرا لقوة المنأفسس الذي
يلعب كرة جميلة ويملك لعبين مميزين ،لكننأ كنأ في
الموعد واسستطعنأ تسسيير المواجهة لصسألحنأ رغم أاننأ لم
نسستطع التسسجيل بسسبب ضسيأع عدد كبير من الفرصس
بسس -بب ن -قصس ال -ت -رك -ي -ز ،ل-ك-ن بصس-ف-ة ع-أم-ة ال-ت-أه-ل ك-أن
مسستحقأ رغم أانه ل يقلل من قيمة شسبيبة السسأورة التي
أاتمنى لهأ التوفيق في البطولة.
هل كنت تتوقع تأالقك في المباراة؟
بصسراحة أارفضس تسسمية مأ قمت به تألقأ ،ألنني قمت
بواجبي فقط ومسسأهمتي في التأهل كأنت سستكون بدون
ف -أئ -دة إان فشس -ل زم Ó-ئ -ي ف -ي تسس -ج -ي -ل ركÓ-ت ال-ج-زاء
األخ -رى ،ل -ه -ذا سس-ع-أدت-ي ت-ك-ون أاك-ب-ر ح-ي-ن ي-ك-ون ال-ع-م-ل
ال-ج-م-أع-ي م-ت-ك-أم Ó-خÓ-ل ت-ح-ق-ي-ق النتصسأرات و علينأ
البقأء على نفسس الوتيرة في الفترة المقبلة خأصسة أان
الفريق يسستطيع قول كلمته في هذه المنأفسسة.
هل أاصسبحت الكأاسس هدفا لكم؟

لولى
الرابطة المحترفة ا أ

برمجة مبارأة شصباب بلوزدأد ـ مولودية ألجزأئر بملعب  ٢٠أوت ٥٥
سس -ي-ج-ري ل-ق-أء شس-ب-أب ب-ل-وزداد -
مولودية الجزائر لحسسأب الجولة الـ
 16ل-ب-ط-ول-ة ال-راب-ط-ة ال-م-ح-ت-رفة
األول -ى ل -ك -رة ال -ق -دم ،رسس -م -ي-أ ي-وم
السسبت  16جأنفي (سسأ )16 ، 00
ب-م-لعب  20أاوت ( 1955الجزائر)،
بحسسب مأ أاعلنت عنه أامسس رابطة
كرة القدم المحترفة على موقعهأ
الرسسمي.

كشسف رئيسس التحادية
الجزائرية لكرة السسلة ،رابح
صس به
بوعريفي ،في تصسريح خ ّ
«الشسعب» أانهم مازالوا يبحثون عن
مدرب للمنتخب الوطني أاكابر
رجال ،قبل الدخول في المرحلة
التحضسيرية الخاصسة بالمنافسسة
لفريقية ،بداية من شسهر مارسس
ا إ
المقبل بهدف تحقيق نتائج
إايجابية.

نبيلة بوقرين

ولهذا فإانهم على مسستوى هيئة كرة
السسلة يبحثون عن مدرب بإامكانه قيادة
الفريق الوطني في قادم المواعيد
بحسسب بوعريفي «المنتخب الوطني
أاكابر ذكور سسيدخل في أاجواء
التحضسيرات الخاصسة بالمواعيد
الرسسمية ،بداية من شسهر مارسس القادم،
لضسمان أافضسل اسستعداد من أاجل تحقيق
نتائج إايجابية ،مثلما سسطرنا له على
مسستوى التحادية ،في بداية السسنة
الجارية».
لول على رأاسس الهيئة
وواصسل الرجل ا أ
قائ« :Óحاليا مازلنا نبحث عن المدرب
الذي بإامكانه قيادة الفريق في
المسستقبل لخÓفة علي فيÓلي لتحقيق
نتائج إايجابية ولم نتوصسل إالى أاي اتفاق
ليام
لن و سسننتظر إالى غاية ا أ
إالى حد ا آ
لنه
القادمة حتى نفصسل في الموضسوع ،أ
لسسماء ولكن سسنتعاقد مع
هناك بعضس ا أ
المدرب الذي يتماشسى مع طموحاتنا من
دون شسك حتى نسسمح للفريق بالعمل في
اسستقرار وفي ظروف مريحة «.
بحسسب محدثنا« :هناك مدرب صسربي
من المقرر أانه سسيتولى مهام الفريق في
المسستقبل ونحن في اتصسال معه
لتحديد شسروط العقد ..ولهذا سسيكون
لنا اجتماع مع وزير الشسباب والرياضسة
السسيد الهادي ولد علي من أاجل مناقشسة
الموضسوع لكي تتولى الوزارة التكاليف
لمور
الخاصسة بالقامة وغيرها من ا أ
لخرى التي تتطلب مبالغ مالية كبيرة
ا أ
وسسنعرف القرار بعدها».
Óشسارة ،فإان رئيسس التحادية كشسف
ول إ
لـ «الشسعب» أان كل التربصسات الخاصسة
بالفرق الوطنية سستنطلق في شسهر مارسس
لمكانيات في
بالجزائر وبتوفير كل ا إ
قوله« :كل التربصسات الخاصسة بالفرق
الوطنية ذكور وإاناث سستكون في شسهر
مارسس القادم بالجزائر في المراكز
المعتادة على غرار السسويدانية
لÓسستعداد لكل المنافسسات القادمة من
أاجل تحقيق نتائج إايجابية ونحن سسنوفر
كل الظروف الÓزمة لضسمان الوصسول
لهداف المسسطرة».
إالى ا أ

بعد الوصسول لثمن النهأئي األمور أاصسبحت واضسحة فكل
فريق يريد التتويج بكأسس الجمهورية والوصسول على األقل
للنهأئي الذي سسيكون انجأزا كبيرا بألنسسبة للفريق ،لكن
األمور لن تكون سسهلة أامأم عدة فرق تريد هي األخرى
تحقيق نفسس الهدف الذي نريد تحقيقه ويجب التحضسير
جيدا للمواجهأت المقبلة ،مع األخذ في عين العتبأر أان
القرعة قد تكون قأسسية وتوقعنأ مع أاحد األندية القوية.
ما هو هدفك هذا الموسسم؟
طموحي هو التطور أاكثر ألكون واحدا من أافضسل الحراسس
في البطولة و هذا من خÓل اللتزام في الفريق و هنأ انوه
بألعمل الكبير الذي يقوم به الجهأز الفني لمسسأعدتي على
تطوير إامكأنيأتي ألكون في المسستوى خÓل المبأريأت و
هذا هو سسبب التحأقي بفريق نصسر حسسين داي بسسبب
توفر جميع عوامل النجأح التي تسسمح لي بتحقيق أاهدافي
الشسخصسية و حتى مع الفريق و هنأ ل أانكر أانني احلم
بألتتويج بكأسس الجمهورية مع النصسرية و تحقيق مشسوارا
مشسرفأ في البطولة .

ه-ذه ال-م-ب-أراة ال-م-ح-ل-ي-ة ال-عأصسمية
ال -ت -ي ب -رم -جت ف -ي ال -م -رة األول -ى
بملعب  20أاوت تم تحويلهأ إالى
ملعب  5جويلية «ألسسبأب تنظيمية»
قبل أان تبرمج مجددا بملعب 20
أاوت . 55
ع- -قب ال- -ج -ول -ة الـ  15واألخيرة
لمرحلة الذهأب للبطولة المحترفة
األول -ى م -وب -ي -ل -يسس ،ي -ح -ت-ل شس-ب-أب

عبد الرحمان مهداوي:

بلوزداد المركز الثأني برصسيد 26
نقطة و بفأرق نقطتين عن مولودية
الجزائر ،الثألثة ( 24نقطة).
أام-أ ال-ل-ق-أء ال-ع-أصس-م-ي ال-ثأني بين
ات -ح-أد ال-ج-زائ-ر (ال-ب-ط-ل الشس-ت-وي)
ونصسر حسسين داي ،لحسسأب نفسس
الجولة ،فسسيدور يوم الخميسس 14
ج- -أن -ف -ي (سس -أ 00ر )18ب- -م- -ل- -عب 5
جويلية (الجزائر).

«أأهلي برج بوعريريج قادر على تحقيق ألصصعود»

صسّرح مدرب نادي أاهلي برج بوعريريج عبد
الرحمان مهداوي ،عقب نهاية التربصس الشستوي،
بمدينة الشسلف بأان فريقه قادر على تحقيق
الصسعود لحظيرة النخبة وحظوظه ل تزال
قائمة.
عبر مهداوي في هذا السسيأق عن طموحأته مع فريق
عأصسمة البيبأن قأئ« :Óنأمل في لعب األدوار األولى و
ل-دي-ن-أ م-ج-م-وع-ة م-ت-ك-أم-ل-ة .أاع-ت-ق-د أان ف-ري-ق أاه-ل-ي برج
بوعريريج يملك الوسسأئل لتحقيق هدفه واللعب ضسمن
الكبأر».
وعن التربصس الشستوي ،أاكد المدرب أانه كأن مهمأ للفريق
وقد حقق األهداف المسسطرة بدنيأ وتقنيأ.
قأل في ذات السسيأق «وقفنأ إالى حد بعيد على مدى
جأهزية الÓعبين من خÓل الحجم السسأعي للتدريبأت
ال-م-ب-رم-ج-ة وك-ذا م-ن خÓ-ل ال-م-ب-أرات-ي-ن ال-ودي-ت-ين اللتين
خضسنأهمأ رغم أانني كنت أارغب في لعب مبأراة ثألثة ،لكن
المهم أان التربصس انتهى دون تسسجيل إاصسأبأت» قبل أان
يضسيف بأن الفريق سسيظهر بوجه مغأير خÓل مرحلة
العودة.
Óشسأرة ،فقد أانهى أاهلي برج بوعريريج ،يوم الجمعة،
لإ
تربصسه الشستوي بمدينة الشسلف والذي دام  10أايأم تخلله
إاج-راء م-ب-أرات-ي-ن ودي-ت-ي-ن أام-أم ف-ري-ق-ي-ن م-ن قسس-م ال-ه-واة
(مجموعة الغرب) همأ شسبأب وادي رهيو (انهزام  )1-2و
شسبأب سسنجأسس (فوز .)2-6
وقد تم اختيأر إاجراء التربصس بهذه المدينة بغرب البÓد
من أاجل إابعأد الفريق عن ضسغوطأت مدينة برج بوعريريج

ريال مدريد

والسسمأح لكل الطأقم بألعمل في جو هأدئ ،بحسسب مأ
أاوضسحه من جهته ،كمأل بوجÓل ،رئيسس مجلسس إادارة
النأدي.
Óشسأرة ،فقد تم تسسريح ثÓثة لعبين هم المهأجم
لإ
رمزي بورقبة ولعبي وسسط الميدان سسليم حنيفي ومراد
زروقي ،فيمأ منعت الرابطة الوطنية لكرة القدم النأدي
م -ن الن -ت -داب خÓ-ل ال-م-ي-رك-أت-و الشس-ت-وي بسس-بب مشس-ك-ل
الديون العألقة لÓعبين سسأبقين والمقدرة بـ  11مليون دج،
بحسسب مأ أاوضسحه الرئيسس بوجÓل.
للتذكير يحتل نأدي أاهلي برج بوعريريج حأليأ المرتبة
الثأمنة ضسمن الترتيب العأم برصسيد  21نقطة رفقة أامل
بوسسعأدة منأفسسه القأدم في الجولة األولى لمرحلة العودة
وعلى بعد  7نقأط عن المتصسدر وبطل مرحلة الذهأب
اتحأد بلعبأسس.

زيدأن ينجح في أختباره أألول
حقق ريأل مدريد فوزا كبيرا على ضسيفه
ديبورتيفو لكورنيأ بنتيجة ( )0-5برسسم
الجولة  19من البطولة السسبأنية لكرة القدم،
سسهرة السسبت ،في أاول لقأء للمدرب الجديد
زين الدين زيدان خلفأ لرافأييل بينيز.
وسسجل كريم بن زيمة للفريق الملكي هدفين
( 15و  ،)90ثم غأريث بيل ثÓثة أاهداف
أاخرى ( 23و 49و.)63
ورفع ريأل مدريد رصسيده بهذا الفوز إالى 40
نقطة في المركز الثألث في الترتيب.
بألمقأبل ،تجمد رصسيد ديبورتيفو عند 27
نقطة ليظل في المركز السسأبع مؤوقتأ لحين
انتهأء بأقي مبأريأت هذه الجولة.
وبأت زيدان أاول مدرب فرنسسي يتولى
تدريب «الميرينغي» والمدرب الحأدي عشسر
خÓل عهد فلورنتينو بيريز في رئأسسة ريأل
مدريد والممتد على مدار  13عأمأ.

طÓع
اسست

اإ’ثن ١١ Úجانفي  ٢0١6م
اŸوافق لـ  30ربيع اأ’ول  ١٤3٧هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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““غو‚ـ ـ ـة““ ..تقالي ـ ـد شسعبيـ ـ ـة لطلب الغي ـ ـث Ãعسسك ـ ـر
ربطها السسكان بعادات مصسدرها ›هول

«غو‚ة””
دم-ي-ة رث-ة ال-ثياب،
تصصنع من عود حطب وما
توفر من قطع قماشش بالية
وقشش ،وه -ي ن -فسص -ه -ا ال -دم -ي-ة
ال- -ت- -ي ي- -ع- -م- -د ال- -ف Ó-ح -ون إا¤
نصص -ب -ه -ا ‘ ح-ق-ول ال-ف-اصص-ول-ي-اء
لب- - -ع- - -اد ال- - -ط- - -ي - -ور
وال- - -ذرة إ
وإاخ -اف -ت -ه -ا ل -ل-ح-ي-ل-ول-ة دون
ت- - - - -خ- - - - -ريب اŸن - - - -ت - - - -وج
الفÓحي.

معسسكر  :أم أ Òÿسس
ول-ه-ذه ال-دم-ي-ة اسس-ت-ع-م-ا’ت أاخ-رى ،م-رت-بطة
بتقاليد وعادات منطقة معسسكر وما جاورها
من مناطق فÓحية ‘ حال ضسرب القحط
وح -ل ا÷ف -اف وشس -حت السس -م-اء ع-ن اŸط-ر،
ح -يث ك -ان سس -ك -ان م -عسس -ك -ر ع -ل-ى اخ-تÓ-ف
ان- -ح- -داره- -م م- -ن ال- -ري- -ف أاو ‘ اŸدي -ن -ة،
يصسنعون هذه الدمية الرثة الثياب اŸسسماة
““غو‚ة““ ،حتى يجوب بها اأ’طفال الصسغار
شس- -وارع اŸدي- -ن- -ة ون- -واح- -ي ال- -ق- -رى‘ ،
جماعات وهم يهتفون بـ«غو‚ة عرات
رأاسس -ه -ا ي -ا رب-ي شس-م-خ رأاسس-ه-ا ..ي-ا رب-ي
النو..كحلة ما فيها ضسو““ ،لطلب الغيث.
وكانت هذه العادة مÓزمة ◊ا’ت
ا÷ف -اف ك -م -ا ك-انت ت-أات-ي ب-ج-دواه-ا
فسسرعان ما يسسقط اŸطر ،على حد
ذك- -ر وال- -دت -ي ال -ت -ي ك -انت أاول م -ن
اسس -ت -فسس-رت-ه-ا ع-ن قصس-ة ““غ-و‚ة““،
وبداية عند ذكريات طفولتي حÚ
ك- -ن- -ا ‚وب ذلك ا◊ي ال- -ع- -ت- -ي -ق
حامل Úدمية من القشش والثياب
ال -رث -ة ،ون -غ -ن-ي م-ا ت-داول ع-ل-ى
أالسس- -ن- -ت- -ن -ا ع -ن غ -و‚ا وط -لب
ال- -غ- -يث ،وت- -ق- -ول وال- -دت -ي أان
لـ«غ - -و‚ة““ ت - -اري - -خ ط- -وي- -ل،
رصسدت هي أاحد فصسوله ‘
““عام القحط““ أاو ““عام البون““
أاثناء فÎة ا’سستعمار الفرنسسي واÛاعة
ال-ت-ي ارت-ب-طت بسس-ي-اسس-ة ف-رنسس-ا ل-ت-ج-ويع الشسعب
ا÷زائري وتزاوجها مع فصسول مناخية قاسسية
ك- -فت ف- -ي- -ه- -ا السس- -م -اء ع -ن اŸط -ر ف -ازداد غÍ
ا÷زائري Úحينها.
وكانت ““غو‚ة““ طريقة عفوية لطلب الغيث
قد ’ ترتبط ‘ معناها بالدين كما ’ ترتبط
بشسبهات تخالفه ،إا‰ا كانت غو‚ة وظلت إا¤
وقت ليسش ببعيد طريقة بسسيطة لطلب الغيث
أابطالها اأ’طفال الصسغار كونهم معني Úبوصسف
اÓŸئ -ك -ة ال -ذي -ن ’ ي-رد رج-اؤوه-م .وي-ق-ول أاح-د
سس -ك -ان م -دي -ن -ة م-عسس-ك-ر صس-اف-ا  65سس-ن-ة ،وق-د
اسسÎج -ع ذاك -رت-ه م-ب-تسس-م-ا““ ،ك-ن-ا ‚ول ط-رق-ات
اŸدي -ن -ة ‘ ›م -وع-ات ون-ه-ت-ف ب-ط-لب ال-غ-يث،
وكانت النسساء تخرج الد’ء وما توفر من أاواÊ
ﬁم-ل-ة ب-اŸاء فÎم-ي-ه ع-ل-ي-ه-ا ،ف-ن-ت-ب-لل ونواصسل
مسسÒتنا لنجوب كامل أاحياء اŸدينة وكان يلتحق
ب-ن-ا أاب-ن-اء اأ’ح-ي-اء ل-يسسÒوا م-ع-ن-ا““ ،مضس-ي-ف-ا أانهم

““غ- - - - - -و‚ة““ ت - - - - -ف - - - - -ي
ب- -ال- -غ- -رضش ..ف- -يسس -ق -ط
اŸط- -ر حسسب م- -ا ات -ف -ق
عليه حديث أاولئك الذين
وقع عليهم ا’سستطÓع.
و‘ اŸوضس- - - - -وع أايضس- - - - -ا
حاولنا اسستطÓع رأاي الفئة
الشس -اب -ة وال -ن -اشس -ئ -ة م -ن ك Ó-
ا÷نسس ‘ ÚاÛت- - - - - - -م- - - - - - -ع
اŸعسسكري.

تباين اآلراء عمق الرواية
ويقول ““أام ““Úوهو عون حماية
مدنية ،شساب ‘ مقتبل العمر ،من
ع -ائ -ل -ة ﬁاف -ظ-ة وم-ت-دي-ن-ة ،م-رتب
الهندام وصساحب علم ومعرفة ،أانه
ي -ع -رف ““غ -و‚ة““ وك-ان ي-ج-وب رف-ق-ة
أاب -ن -اء ا÷Òان أاح -ي -اء اŸدي -ن -ة ب -ت-لك
ال -دم-ي-ة ال-رث-ة ال-ث-ي-اب وي-غ-ن-ون غ-و‚ة
ويطلبون الغيث من الله .أاما صسورية ذات
 30سس- -ن- -ة ف  Ó-ت -ع -رف ““غ -و‚ة““ حسسب
حديثها ،و’ حتى قويدر صساحب  50سسنة،
الذي حاول أان ينكر معرفته لـ«غو‚ة““،
قائ Óأانه كان صسغ Òالسسن Ÿا كانت تقام
م -واكب الصس -ب -ي-ان ل-غ-و‚ة وأان-ه  ⁄ي-ع-د ل-ه-ا
وجود ‘ وقتنا ا◊ا‹.
لكن قويدر  ⁄يخطئ ح Úذكر أانه  ⁄يعد
ل -غ -و‚ة وج -ود ،ح-ت-ى ح-ق-ول ال-فÓ-ح ⁄ Úت-ع-د
ت -نصسب ال-دم-ى ال-ت-ي ت-خ-ي-ف ال-عصس-اف ÒاŸت-ل-ف-ة
للمنتوج الذرة والفاصسولياء.

كانوا
يسسÒون حفاة اأ’قدام
م -عÈا ع -ن ظ -روف ال -ف-ق-ر وال-ع-وز ال-ت-ي
سس- - - -ادت ‘ ت- - - -لك ال- - - -فÎة اŸوج- - - -زة ب ÚفÎة
ا’سس -ت -ع-م-ار وفÎة م-ا ب-ع-د ا’سس-ت-قÓ-ل ،وأاع-قب
عليه السسيد علي وهو تقريبا ‘ نفسش سسنه ““كان
النسسوة يطبخون أايضسا طبق ““التشسيشسة““ من القمح
Óطفال ‘ الشسارع بدون
اŸطحون ويقدمونه ل أ
اسس -ت -ث -ن -اء ،وي -قصس -د ب -ذلك ط-لب الÈك-ة وال-رزق
واŸطر ،خاصسة ‘ حا’ت ا÷فاف““.
رؤوية الدين واضسحة والوعي
وإان كانت أاراء الشسريحة الواسسعة من سسكان
الديني غّيب ““غو‚ة““
اŸدي -ن -ة ك -ب -ار السس -ن ق -د اسس -ت -ق -رت ع-ل-ى رؤوي-ة
““غ -و‚ة““ ك -وسس -ي -ل-ة ل-ط-لب ال-غ-يث ،و’ ي-راد ب-ه-ا
للدين رؤوية ثابتة ‘ أامر «غو‚ة» وﬂتلف
التبدع ‘ الدين أاو اÿروج عن اŸلة ،فهم أايضسا
ركزوا على ا◊ديث عن الÈكة والنية ا◊سسنة الوسسائط الدينية ب Úالعبد وربه ،التي تخرج عن
ال - -ت - -ي ك - -انت ال - -ق - -اسس- -م اŸشسÎك ب Úا÷Òان ن- -ط -اق شس -عÒة الصس Ó-ة وال -دع -اء ،و‘ ذلك أاك -د
واأ’ه -ا‹ وصس Ó-ت ال -رح -م ،وسس -رع -ان م -ا ك-انت الشس- -ي- -خ ﬁم- -د ا÷ ‹Óإام- -ام وعضس- -و م- -وؤسسسش

÷معية ““عليم““ لقدماء ثانويي مؤوسسسسة جمال
الدين اأ’فغا Êوصساحب حصسة فتاوى على الهواء
ب -إاذاع -ة م -عسس -ك -ر ،أان ““غ-و‚ة““ ك-م-ا ات-ف-ق ع-ل-ى
تسسميتها تدخل فيما يدعى بثقافة ›تمع ،لكنها
عادة يطغى عليها شسيئ من ا÷هل ،تداولت ‘
أاوسساط اÛتمع ‘ الفÎة ا’سستعمارية وبقيت
متجذرة ب Úالناسش الذين كانوا مطعم ÚبإاÁان
قوي بالله تعا ¤إاذ يتوكلون عليه وهم يقومون
بتلك العادة ،فيصسنعون ““غو‚ة““ كوسسيلة لطلب
الغيث والسسقيا.
ويضسيف الشسيخ ﬁمد ا÷ ،‹Óأان ““غو‚ة““
ك -انت م -وج -ودة بشس -ك -ل ﬂت -ل -ف م-ن ال-ط-ق-وسش
والشسكل ‘ العصسر ا÷اهلي ،ونقلت من بÓد
العرب أاين كان الناسش يسستمطرون بأاشسياء تعلق
فوق البيوت ،حيث فعل اÛتمع العربي ذلك قبل
ح -ت -ى ‘ زم -ن سس -ي-دن-ا إاب-راه-ي-م وإاسس-م-اع-ي-ل ‘
الطواف حول البيت وحمل الناسش للحجارة ‘
أاسسفارهم نحو الكعبة الشسريفة ،لتتحول شسريعة
الطواف با◊جارة إا ¤عبادة الهياكل واأ’وثان،
وأاوضسح الشسيخ ‘ حديثه ،أان «غو‚ة» شسكل آاخر
من وسسائط ا’سستسسقاء التي ينظر إاليها الدين
من زاوية الشسرك بالله وهي ‘ اأ’سساسش وسسيط
باطل إاذ يخرج عن شسعÒة الصسÓة والدعاء لطلب
اŸطر والسسقيا.
وق- -ال اإ’م- -ام ﬁم- -د ا÷ ‹Óأان م- -ث- -ل ه -ذه
اŸمارسسات ،ليسست وليدة اÛتمع ا÷زائري ،إاذ
تعرف كثÒا ‘ اŸغرب ومن هناك قدمت إا¤
›تمعات ا÷هة الغربية من الوطن وشسجع عليها
ا’سستعمار الفرنسسي ،كما حاربها عبد ا◊ميد
اب - -ن ب - -اديسش رح - -م - -ه ال - -ل - -ه ،م- -ؤوك- -دا أان ه- -ذه
اŸمارسسات وبفعل وسسائل التثقيف تكاد تختفي
من اÛتمع اÙلي ،بعد أان أادت الفضسائيات
دورها اإ’يجابي ‘ نشسر الدين وتفتح البيوت
ا÷زائرية على الثقافة الدينية ،إاضسافة إا ¤ما
توفر لدى ا÷زائري Úمن وعي ديني.
و‘ خ -ت -ام ح -دي -ث-ه لـ«الشس-عب““ أاردف الشس-ي-خ
ا÷ ،‹Óقائ Óأان طلب ا’سستسسقاء ’ بد أان
ي -ك -ون ب -ط -ري -ق -ت -ه الشس-رع-ي-ة م-ن خÓ-ل ال-دع-اء
اŸت- -واصس -ل والصس Ó-ة ،إاضس -اف -ة إا ¤ا’سس -ت -ق -ام -ة
وتطه Òالقلوب ورد اŸظا ⁄إا ¤أاهلها.

ا’ثن ١١ Úجانفي  ٢٠١٦م

يوميــات إاسسـÓميـــة

هام جدا

اŸتع ّصسبون يسسيئون فهم اإلسسÓم ألّنهم يقرؤوونه قراءة منقوصسة

دعا الدكتؤر عمر عبد الكا‘ إا¤
التفرقة ب Úالدين والتدين لن
الدين ثابت منذ وفاة النبي ــ صَصلsى
الل ُ
م ــ ل يسصتطيع احد أان
ه َعلَْيهِ َوسَصلَ s
يحذف شصيئا من الكتاب والسصنة ،لن
الدين ليسس إافرازا جماعيا حتى
يتغ Òمع الزمن فالدين يأاتي من
السصماء.
‘ ح Úأان التدين انفعال بشسرى بالدين،
مشسÒا إا ¤أان اÿلط ب Úا’ثن Úيسسئ إا¤
الدين ’ن اإ’نسسان ﬂلوق ناقصس وكسسبه
اŸعر‘ ﬁدود وبعضس اŸتدين Úيسسيئون
فهم الدين أ’نهم يقرؤوونه قراءة منقوصسة.
‘ الوقت الذي انتزع فيه أاعداء اإ’سسÓم
اآ’يات التي تتحدث عن القتال من سسياقها،
وات- - - -ه - - -م - - -وا اإ’سس Ó- - -م ب - - -أان - - -ه ي - - -دع - - -و
Óرهاب،فاŸشسكلة ليسست ‘ النصس ولكن
ل إ
‘ الفهم البشسرى لهذا النصس.
وقال أان طرح سسؤوال هل للدين مكان ‘
عصسر التكنولوجيا؟ يشس Òإا ¤إاحسساسسنا بأان
العا ⁄كله يعيشس ‘ أازمة سسواء أادركها أاو ⁄
ي -درك -ه -ا ،ون -ح -ن اŸسس -ل-م Úأام-ام مشس-ك-ل-ة
حقيقة وليسست مزيفة و’ وجود لها فالعصسر
الذي نعيشس فيه ليسس هو العصسر الذي نحب
أان نشسارك فيه ،فهو عصسر غÒنا ونحن
›رد متفرج Úوتابع ÚلغÒنا دون أادنى
ق -درة ع -ل -ى ا’سس -ت -ق Ó-ل-ي-ة ،رغ-م أاّن دي-ن-ن-ا
اإ’سس Ó-م -ي ي -ط -رح رؤوي -ة ن -اضس-ج-ة ل-ل-ح-ي-اة
وا ÒÿواŸشس -ارك -ة ،ف -ه -ل ل -ل -دي -ن م -ك-ان؟
مؤوكدا أاّن الدين نظام حياة يكفل السسعادة
Óنسسان وأاداء الدور ا◊قيقي له ‘ ا◊ياة،
ل إ
وبدون هذا الدور يشسقى اإ’نسسان{ ،ومن
أاعرضس عن ذكري فإاّن له معيشسة ضسنكا}،
فاإ’نسسان واÛتمع اŸتدّين ’ يشسقى و’
يضس -ل وإا‰ا ي -ع-يشس ا◊ي-اة ال-ط-ي-ب-ة ول-يسست

حياة الضسنك ،والقرآان الكر Ëكتاب حياة
يحيا به اإ’نسسان.
وأاضساف الدكتور عمر عبد الكا‘ منذ أازمة
تصسريحات بابا الفاتيكان قلت’ :بد من أان
نكف عن ا◊ديث عن غ ÒاŸسسلم Úوان
ن- -ه- -ت -م ب -ت -ط -وي -ر ال -ذات اإ’سس Ó-م -ي -ة ،أ’ّن
اŸسس- -ل- -م Úاآ’ن ’ ي- -عÈون ع- -ن ح- -ق -ي -ق -ة
ÓسسÓم،
اإ’سسÓم وإا‰ا سسلوكياتهم تسسيء ل إ
فاإ’سسÓم ليسس دينا ﬁليا وإا‰ا دين عاŸي
{وم- -ا أارسس- -ل -ن -اك إاّ’ رح -م -ة ل -ل -ع -ا،}ÚŸ
ولذلك فاّن اإ’سسÓم ينتشسر اآ’ن ‘ العا⁄
ليسس بقوة اŸسسلم Úوإا‰ا بقوته الذاتية،
كما أان الغربي Úلديهم فكرة مسسبقة وسسيئة
ع- -ن اإ’سسÓ- -م ،ول -و أان ه -ذه ال -ف -ك -رة زالت
لدخلوا ‘ دين الله أافواجا ،وهذا سسيحدث
قريبا ’ن اإ’سسÓم هو دين العقل والتفكÒ
العلمي .وأاوضسح أانّ القرآان الكر Ëيأاخذنا
إا ¤سس -اح-ت Úوي-ط-لب م-ن-ا ال-ن-ظ-ر وال-ت-أام-ل
ف -ي-ه-م-ا ،وه-ذا ال-ت-أام-ل ’ب-د أان ي-ق-ودن-ا إا¤

عن عطاء بن السسائب أان أابا عبد الرحمن
السس -ل -م -ي ق -ال :أاخ -ذن -ا ال -ق -رآان ع -ن ق -وم
أاخÈونا أانهم كانوا إاذا تعلموا عشسر آايات
 ⁄ي- -ج- -اوزوه -ن إا ¤ال -عشس -ر اأ’خ -ر ح -ت -ى
يعلموا ما فيهن ،فكنا نتعلم القرآان والعمل
ب -ه ،وسسÒث ال -ق-رآان ب-ع-دن-ا ق-وم يشس-رب-ون-ه
شسرب اŸاء ’ ،يجاوز تراقيهم.
عن إابراهيم قال :كان اأ’سسود يختم القرآان
‘ رمضسان ‘ كل ليلت ،Úوكان ينام بÚ
اŸغرب والعشساء ،وكان يختم القرآان ‘
غ Òرمضسان ‘ كل سست ليال.

قال سسÓم بن أابي مطيع :كان قتادة يختم
القرآان ‘ سسبع ،وإاذا جاء رمضسان ختم ‘
كل ثÓث ،فإاذا جاء العشسر ختم كل ليلة.
وروى إاسسحاق اŸسسيبي عن نافع قالŸ :ا
غسس -ل أاب -و ج -ع-ف-ر ال-ق-ارئ ،ن-ظ-روا م-ا بÚ
نحره إا ¤فؤواده كورقة اŸصسحف ،فما شسك
من حضسره أانه نور القرآان.
وق -ال أاح -م -د ب-ن ث-ع-ل-ب-ة :سس-م-عت سس-ل-م ب-ن
م -ي-م-ون اÿواصس ي-ق-ول :ق-لت ل-ن-فسس-ي :ي-ا
نفسس ،اقرئي القرآان كأانك سسمعتيه من الله
ح Úتكلّم به ،فجاءت ا◊Óوة.

مفهوم القيم من اŸفاهيم الشسائعة ‘
ح -ي -ا ت -ن -ا ا ل -ي -و م -ي -ة ب -و ص س -ف -ه -ا م -ع -ا ي Ò
للسسلوك ا’إنسسا ،ÊفكثÒا ً ما نتحدث
عن القيم ونشسكو ‘ اأحيان كثÒة من
انهيار القيم ونع Èعن ا◊اجة اŸلحة
ل  Ó- -إ ن س س - -ا ن ا  Ÿع - -ا ص س - -ر ا إ  ¤ا ’ إ ح س س - -ا س س
ب -ا ل -ق -ي -م  .ب -ع -د ا أ ن ا ن -ت ش س -ر ت ا ل س س -ط -ح -ي -ة
التي تاأخذ بها ا’أمور والتي اأدت بنا
ا إ  ¤ع - -د م ا إ د ر ا ك ا ل - -ق - -ي - -م ا ◊ ق - -ي - -ق - -ي -ة
لÓأشسياء وا’أشسخاصس ،ويرتبط بضساآلة
ا ’ إ ح س س -ا س س ب -ا ل -ق -ي -م ظ -و ا ه -ر ك -ث  Òة م -ث ل
التخلف وا’نحÓل والياأسس والتشساوؤم.
و‘ اŸقابل يرتبط بازدياد ا’إحسساسس
ب -ا ل -ق -ي -م م -ف -ا ه -ي -م ا ل -ت -ق -د م و ا ل -ت -ف -ا و ؤ ل
والنظام والÎابط ،فالقيم ليسس خاصسة
ب - -ا ÷ ا ن ب ا ’ أ خ  Ó- -ق - -ي ف -ق -ط ف -ه -ن -ا ك
› ا ’ ت ك -ث  Òة ل -ل -ق -ي -م م -ث -ل ق -ي -م ا ◊ ق
و ا  Ò ÿو ا ÷ م ا ل  ،ك م ا ا أ نّ ه ن ا ك ق ي م اً
دينية تتداخل مع هذه اÛموعات من
القيم التي –كم حياة ا’إنسسان اأو التي
ينبغي اأن –كم حياة ا’إنسسان.
و ا ل -و ا ق -ع ا أ ن م -ث -ل ه -ذ ه ا ل -ق -ي -م ُت -ع -د م -ن
ا ل -ث -و ا ب ت ‘ ح -ي -ا ة ك -ل ا أ م -ة ف -ه -ي ق -ي -م
م - -ط - -ل - -ق - -ة ’ ت - -ت - -غ  Òب - -ت -غ  Òا ل -ظ -ر و ف
وا’أحوال ،ف Óيعقل اأن يكون العدل اأو

ا ل ص س د ق ا أ و ا ’ أ م ا ن ة ق ي م ًا ن س س ب ي ة  ،ف ا ل ق ي م
اŸطلقة تعد غاية ‘ ذاتها ،اأما القيم
ا ل -ن س س -ب -ي -ة ف -ه -ي و س س -ي -ل -ة ل -ت -ح -ق -ي ق غ ا ي ة ،
و م -ن ه -ن -ا ي -ط -ل -ق ع -ل -ى ا ل -ق -ي -م ا ل -ن س س -ب -ي -ة
ا أ ي ض س ً-ا ا س س -م ا ل -ق -ي -م ا ل -و س س -ي -ل -ة  ،ف -ق -ي -م -ة
ا ل س س ي ا ر ة م ث  ًÓم ر ه و ن ة  Ãا ت و ؤ د ي ه م ن
خدمات .واŸال ’ تكون له قيمة اإ’
من حيث هو وسسيلة لكث Òمن ا’أمور
اŸرغوب فيها ‘ ا◊ياة ،والتمييز بÚ
ه -ذ ي -ن ا ل ص س -ن -ف  Úم -ن ا ل -ق -ي -م ي -ع -د ا أ م -ر ا ً
بالغ ا’أهمية ‘ ›ال ا’أخÓق ،اإذ اأن
ا ◊ ي - -ا ة ا  Ò ÿة ه - -ي ا ل - -ت - -ي ت - -و ؤ د ي ا إ ¤
ا أ ق ص س - - -ى ح - - -د ‡ ك - - -ن م - - -ن ا  ، Ò ÿو ‘
ا ل و ق ت ن ف س س ه ت ن ظّ م ا ل ق ي م ا ل و س س ي ل ة ع ل ى
ا أ ّن ه ا ت خ د م ا ل ق ي م ا  Ÿط ل ق ة

١٦٩٢٥

فتاوى شصرعية

دعا الدكتؤر عمر عبد الكا‘
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العدد

هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا

إاعداد  :عبد الكر . Ëل

الموافق لـ  ٣٠ربيع اأ’ول  ١٤٣٧هـ

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

صسÓة من ل يحفظ الفا–ة
ي مسص ّ
ن ،اجتهدنا
❊ سس :رجل أام ّ
‘ ت -ع-ل-ي-م-ه ب-عضس آاي-ات ال-ق-رآان
ال- -ك- -ر ،Ëل- -ك -ن -ه ل يسص -ت -ط -ي -ع
ا◊فظ ،فماذا يجب علينا فعله
لّن-ه ل
ل -ي -ت -م ّ-ك -ن م -ن الصص Ó-ة أ
يعرف حتى الفا–ة؟

مع السسلف ‘ قراءة القرآان

منهج اإلسسÓم ‘ حماية القيم اإلنسسانية والروحية

اإ’Áان ب -وح -دان -ي-ة ال-ل-ه ت-ع-ا ،¤وأان-ه خ-ل-ق
السسموات واأ’رضس ،واختÓف الليل والنهار،
مشسÒا إا ¤أانه بالنسسبة للتكنولوجيا هناك
قفزة تكنولوجية ضسخمة ‘ الوقت ا◊ا‹
واŸسستقبل ،فكيف سسيواجه اŸسسلمون هذه
القفزة الكونية غ ÒاŸسسبوقة؟
هناك آاثار سسلبية للتكنولوجيا بجانب آاثارها
ا’يجابية ،ف Óتوجد حركة إانسسانية إايجابية
ع-ل-ى ط-وال ال-ت-اري-خ ،ف-ال-ت-ك-ن-ولوجيا حّولت
العنف من أامر عارضس إا ¤طبع مغروسس ‘
اإ’نسسان اŸعاصسر ،وأادت إا ¤تفكك روابط
ال -ق -رب-ى ،وأاصس-ب-حت ال-عÓ-ق-ات خ-ال-ي-ة م-ن
الدفء وا◊ياة.

من كنوز السسنة النبوية
ضسرب لنا رسسول الله ـ صَسsلى اللsه َعَلْيِه
َوسَسsلَم ـ خ Òمثال على ضسرورة الصسدق
’بناء وعدم الكذب عليهم :عن عبد
مع ا أ
اللsه بن عامر قال :دعتني أامي ،ورسسول
اللsه ـ صَسsلى اللsه َعَلْيِه َوسَسsلَم ـ قاعد ‘
بيتنا ،فقالت :ها ،تعال أاعطيك ،فقال
صسلى الله عليه وسسلم « :ما أاردت أان
تعطيه؟» ،قالت :أاعطيه “ًرا ،فقال لها:
«أاَما إانك لو  ⁄تعطيه شسيًئا ُكتِبت عليك
كذبة».
’ط -ف -ال ي -راق -ب -ون سس -ل -وك ال -ك -ب -ار
ف- -ا أ
ويقتدون بهم ،ف Óيجوز خداعهم بأاي
حال .قال أابو الطيب :و‘ ا◊ديث أان
Óطفال عند البكاء
ما يتفsوه به الناسس ل أ
مث ً
 Óبكلمات هز’ً أاو كذبًا بإاعطاء شسيء
أاو بتخويف من شسيء حرام داخل ‘
الكذب .كذلك يراعى الصسدق معهم ‘
ا◊ديث عند تسسليتهم أاو إاضسحاكهم أاو
سسرد قصسصس وحكايات عليهم ،وينبغي
أا’ يدخل الكذب ‘ هذا كله.

أاقوال حكيمة
❊ البعضس ينشسر السسعادة أاينما ذهب،
’خر يخلّفها وراءه متى ذهب.
والبعضس ا آ
❊ إاذا جاءك ال ّ
طعن من اÿلف ،فهذا
ي- - - - -ع- - - - -ن - - - -ي أاّن - - - -ك ‘ اŸق ّ- - - -دم - - - -ة.
’صسدقاء بعضسهم كالورود اليانعة،
❊ ا أ
ف - -ي - -ه- -م نضس- -ارة وشس- -ب- -اب ،وب- -عضس- -ه- -م
ك -ال -ب-ن-فسس-ج ف-ي-ه-م ر ّق-ة؛ إاذا م-ا ق-ط-ع-وا
ذبلوا ،والبعضس الثالث كالزهور الÈية
ل- - - -يسس ل- - - -ه- - - -م رائ - - -ح - - -ة أاو ط - - -ع - - -م.

❊❊ ج :إاذا اج -ت -ه -د” واج -ت -ه-د ه-و
ول -ك -ن ه -ذا ق -در اسس -ت-ط-اع-ت-ه رغ-م
سسÓمة عقله ،فإاّنه يكفي أان يحفظ
ولو آاية واحدة من الفا–ة ،ويرّددها
وحدها Ãا قدره سسبع مرات ،وذلك يعّد حينئذ سسبع آايات .وإاذا كان ’ يحفظ
ال- -ف- -ا–ة وي- -ح- -ف- -ظ غÒه- -ا ف- -ي- -ق- -راأ م- -ا ي- -ح- -ف- -ظ وت- -ك- -ف -ي -ه ع -ن ال -ف -ا–ة.
فإان اجتهد واجتهد” معه و ⁄يتمّكن من حفظ شسيء فإاّنه يصسلي ويحمد الله
ويكبّره بدل قراءة القرآان ،فقد روي عن النبي ـ صَسsلى اللُه َعَلْيهِ َوسَسsلَم ـ أانه قال:
«إاذا قمت إا ¤الصسÓة فإان كان معك قرآان فاقرأا به ،وإا’ّ فاحمد الله وهّلله
وكّبره».

لسصÓم
الرضصاعة الطبيعية ‘ ا إ

مدرسسة تربوية تخرج طفً Óصسا◊اً

م -ا م -ن ط -ف -ل م -وج -ود ‘ ال-ع-ا ⁄اإ’
برعاية الله تعا ¤وبتدب Òالله تعا،¤
ولو نحن طّبقنا أاوامر الله تعا ¤سسنجد
بركة تطبيق هذه اأ’وامر ‘ اأبنائنا و‘
بناتنا ،وهكذا فإاّن اإ’عجاز ا’جتماعي
‘ ال -رضس -اع -ة ال -ط -ب -ي -ع-ي-ة ’ شسك أان-ه
مبحث كب Òجدا وعظيم.
هكذا يؤوّكد لنا الدكتور زغلول النجار
وي -ق -ول Ÿن ي -تسس -اءل Ÿاذا ح ّ-دد ال-ل-ه
تعا ¤فÎة الرضساعة بحول ÚكاملÚ؟
أانّ العلم اآ’ن يؤوّكد لنا على أاّن بطانة
معدة الوليد ’ يكتمل ‰وها اإ’ ‘
هذه الفÎة ،وإاذا  ⁄يكن ‰وها قد
اكتمل فاإّن اأيّ ل Íغ Òل Íا’أم يصسل

اإ ¤الدم مباشسرة ويوؤدي اإ ¤تكوين
اأجسس - -ام م - -ن - -اع - -ي- -ة تضس- -ر بصس- -ح- -ة
ا’إنسسان.
ومن هذه ا’أضسرار اأّن هذه ا’أجسسام
اŸناعية تدّمر خÓيا ا’إنسسول‘ Ú
البنكرياسس وتسسمى خÓيا بيتا ،وهي
ال -ت -ي ت -ف -رز ا’أنسس -ول Úوال -ت -ي ت-عÚ
جسس- -م ا’إنسس- -ان ع- -ل -ى هضس -م اŸواد
السسكرية و–ويلها اإ( ¤غرايفوهد)
ال -ذي ي -خ -ت -زن ‘ ال -ك -ب -د ،ون -ت-ي-ج-ة
’إفراز السسكر ‘ الدم ينتج ما يعرف
Ãرضس ال -ب -ي -ل -وسس -ك -ر .ل -ه-ذا ي-وصس-ي
ال -ق -راآن ال -ك -ر Ëوي -و ّضس -ح اأّن ال-فÎة
اŸث- -ل- -ى ل- -ل- -رضس -اع ح -ول Úك -ام -ل.Ú

قد يضسعف إاÁان اŸؤومن عن الّتوبة
م -ن ذنب م -ع ّ-ي -ن ،أاو رّب -م -ا ’ تسس-اع-ده
ظروف حياته على اإ’قÓع عن هذا
ال ّ- -ذنب .وإاذا ك- -ان ا◊ال ه- -ك- -ذا فÓ- -
ينبغي للمؤومن أان يعجز عن ا’سستغفار،
فا’سستغفار من أاسسباب اŸغفرة ،ومن
وسسائل تخفيف أاثر الّذنب ،وهذا ليسس
Ãسستنكر؛ فا’سستغفار اŸقرون بالتّوبة
له شسأان آاخر؛ أ’ّن من تاب من الّذنب
توبة مكتملة الشّسرائط وجبت له من

الله اŸغفرة.
واأمّ - -ا ا’سس- -ت- -غ- -ف -ار دون اإق Ó-ع ع -ن
الّذنب فاإّنه واإن كان اأقsل درجة لكن
’ ُي -ع -دم ال -ع -ب -د م -ن -ه ف -ائ -دة؛ ’أّن -ه
ت -ع ّ-ر ضس ب -ال ّ-د ع-اء ل-ن-ي-ل رح-م-ة ال-ل-ه
ت -ع -ا ¤وم -غ -ف -رت-ه ل-لّ-ذ نب .وال ّسس -ل-ف
رحمهم الله قّرروا ونبّهوا اأّن ›ّرد
ا’سستغفار دون ا’إقÓع عن الّذنب
اأو العزم عليه ،ليسس التّوبة اّلتي وعد
الله عليها باŸغفرة.

أاك ـ ـ ـ ـ Ìم ـ ـ ـ ـن السستغف ـ ـ ـ ـار
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قال ابن القيم :الصص Èباعتبار
م ت ع ل ق ب ث  Óث ة اأ ق س ص ا م  :ص ص  Èا لأ و ا م ر
و ا ل ط ا ع ا ت ح ت ى ي ؤؤ د ي ه ا  ،و ص ص  Èع ن
اŸناهي واıالفات التي ل يقع فيها،
و ع ل ى ا لأ ق د ا ر و ا لأ ق ض ص ي ة ح ت ى ل
يسصخطها.

اŸسسلـــم مـَـ ْ
ن سسِلــم اŸسسلمـــون مــــن لسسانــه

حفظ اللسسان هو أاّ’ يتحدث اŸسسلم إا’
بخ ،Òوأان يبتعد عن قبيح الكÓم ويتخÒ
كÓمه الذي هو عنوان على عقله وأادبه،
حيث يسستدل على عقل الرجل بكÓمه،
وعلى أاصسله بفعله فاإ’نسسان مسسئول عن
ك -ل ل -ف-ظ ي-خ-رج م-ن-ه ح-يث يسس-ج-ل-ه ال-ل-ه
وي-ح-اسس-ب-ه ع-ل-ي-ه ،ي-ق-ول ال-ل-ه ت-ع-ا{ :¤ما

يلفظ من قول إا’ لديه رقيب عتيد}،
حيث حثنا الله جل وع Óورسسوله ـ صَسsلى
اللهُ َعَلْيِه َوسَسsلَم ـ على ذلك ح Úقال « :إاذا
أاصسبح ابن آادم فإاّن اأ’عضساء كلها ُتَكuفر
اللسسان ،تقول :اّتق الله فينا ،فإاّنما نحن
بك ،ف - -إان اسس - -ت- -ق- -مت اسس- -ت- -ق- -م- -ن- -ا ،وإان
اعوججت اعوججنَا» ،وقال الله صسلى الله

عليه وسسلم ’« :يسستقيمُ اإÁان عبد حتى
يسس -ت -ق -ي-م ق-ل-ب-ه ،و’ يسس-ت-ق-ي-م ق-ل-ب-ه ح-ت-ى
يسس- - - - - - -ت- - - - - - -ق- - - - - - -ي- - - - - - -م لسس- - - - - - -ان- - - - - - -ه».
وأاورد أامور عدة Ÿن أاراد اأن يسسلم من
سسوءات اللسسان ،أاولها هي اأ’ يتكلم اإ’
لينفع بكÓمه نفسسه أاو غÒه ،أاو ليدفع
ضسرا ً عنه أاو عن غÒه ،وعليه أان يتخÒ

الوقت اŸناسسب للكÓم ،فكما نقول «لكل
مقام مقال» .وعلى اŸؤومن أان يقتصسر من
الكÓم على ما يحقق الغاية أاو الهدف،
وحسسبما يحتاج إاليه اŸوقف حيث يقال:
اقتصسر من الكÓم على ما يقيم حجتك
ويبلغ حاجتك ،وإاياك وفضسوله أاى زيادته
فإانه يزtل القدم ،ويورث الندم.

áMGÎ°SG

أإلثن ١١ Úجانفي  ٢٠١٦م
أŸوأفق لـ  ٣٠ربيع أألول  ١٤٣٧هـ

متاهـــــة
األرقــــام
ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل ا¤
الدائرة السسوداء
’خرى شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٧١٩نقطة
وا’ “ر ‘ رقم واحد
ا’ مرة واحدة..

¬aôY º«gGôHGE :OGóYGE

عملة آأسسيوية

وبخ

٣

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

دردشسة
لسسهم
اأ

‘ ألدرأع

حرف مكرر

حناشسي

الح ـ ـ ـ ــل

كلمات متقاطعة

الفسسطاط

كلمات سسهمية

ا’ندماج

كلمة سسر

“يم الÈغوثي

دردشسة ا◊روف

كوكب تسستمد
منه أ◊رأرة
وألدتي
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الكلمات:

زار ابن بطولة ك Óمن مصسر وسسوريا وا÷زيرة
العربية ،وقد اسستغرقت رحلة القافلة التي كان
فيها تسسعة أاشسهر للوصسول ا ¤مصسر..
وزار ‘ مصسر وادي النيل والقاهرة والصسعيد وزار ‘
فلسسط Úوبيت ◊م..
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أ  -ألسسومرية
ب  -ألهÒوغفية
ج  -ألفرعونية
د  -ألصسينية
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اخت Èمعلوماتك..

أاي لغة قدÁة من ب Úاللغات
القدÁة التالية :ومن تكون؟
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جنسسية حارسس منتخب الÈتغال
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أرشسد
مربي

مدرب ألهÓل
ألسسودأÊ
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الحل  /كلمات متقاطعة

أف-ق-ي-ا  )١دأي حسس ،Úم- -ال ،ل- -ي- -ل- -ى ب- -ن
فرحات ،ري ،ورد ،⁄ ،دم ،أسسيا ،بجاية،
م -رب -ي ،ح -ل -م ،ل ،Úل -ي -ل ،شس-م ،ي-ح-ي ب-ن
مÈوك ،ل.ل.د.د ،لبنان ،ورود ،ين ،مد،
نسساير..
عموديا )١ :دليلة حليلو ،أي ،ميل ،حل،
يلي ،أمشسي ،ود ،حار ،مبدر ،سسب ،لبد،
ندون ،نفر ،من ،بل ،ردأر ،درب ،مح،
سسبل ،ون ،أ.أ ،ي.ي.ي ،كان ،ألتل،⁄ ،
ب..Ú
الحل متاهة ا أ
’رقام

= ٤٤ + ٢٥ + ٩٩ + ٧٧ + ٣٥ + ٥٠ + ٨٠
٤١٠
الحل  /تسسل وتثقف

ج  /يحمل اŸطرب
الكب Òحسس Úا÷سسمي
ا÷نسسية ““ا’ماراتية““
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لقياسس
أŸسساحة
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شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع ا’Œاهات مع
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مكتبة األمن الوطني وجهة مرجعية للباحث Úا÷امعيÚ

دراسص -ات ع -ل -م-ي-ة ج-ام-ع-ي-ة ل-ن-ي-ل
شصهادة الدكتوراه.
حيث أاكد رئيسش خلية التصصال
والصص-ح-اف-ة ،ع-م-ي-د أاول ل-لشصرطة
أاعمر لعروم ،أان هذه التسصهيÓت
ال -ت -ي يسص -ت -ف -ي -د م -ن -ه -ا ال -ط -ل -ب-ة
وال - -ب - -اح - -ث - -ون ،ت- -ن- -درج ضص- -م- -ن
ت -وج-ي-ه-ات السصـي-د ال-ل-واء اŸدي-ر

Óمن الوطني الناصصة على
العام ل أ
ف-ت-ح ق-ن-وات ال-ت-واصص-ل م-ع ج-ميع
شص- -رائ- -ح اÛت -م -ع ،م -ع ضص -رورة
الهتمام بتقد Ëخدمة متميزة
ونوعية للمواطن من طرف كافة
مصصالح األمن الوطني.
وتبقى إادارة التصصال والعÓقات
Óم -ن ال -وط -ن -ي ع -ل -ى
ال- -ع -ام -ة ل  -أ

ج-واز سص-ف-ر م-ب-ح-وث ع-ن-ه دول-يا،
م- -ن ط- -رف م- -ن- -ظ -م -ة الشص -رط -ة
ا÷نائية (أانÎبول) ،ليتم توقيفه
وت-ق-دÁه أام-ام ال-ن-ي-ابة اıتصصة
إاقليميا.

حجز  110.409وحدة
من اŸشسروبات الكحولية

“ّك -نت ق -وات الشص-رط-ة األسص-ب-وع
الفارط ،ضصمن عمليات متفرقة
ع Èإاقليم اختصصاصش كل من أامن
ولي - - - -ات ،ا÷زائ - - - -ر ،اŸدي- - - -ة،
خنشصلة ،وقسصنطينة من ضصبط ‘
حصص- -ي- -ل- -ة إاج- -م- -ال- -ي -ة ب -ل -غت 02
كيلوغرام و 148غرام من القنب
الهندي ،وتوقيف سصبعة أاشصخاصش
متورط ‘ Úحالة تلبسش ،كانوا

بصصدد ترويجه.
كما ” ‘ نفسش الفÎة ،حجز
 110.409وحدة من اŸشصروبات
الكحولية بأانواع وأاحجام ﬂتلفة،
وت -وق -ي -ف  03أاشص -خ -اصش ك-ان-وا
بصص- -دد ب- -ي- -ع- -ه- -ا ب- -ط -ري -ق -ة غÒ
شصرعية ،باإلضصافة إا ¤توقيف 07
أاشصخاصش ‘ حالة تلبسش بصصدد
ترويج  1061قرصش ﬂدر ،وهي
ال -ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ي اسص-ت-ن-دت ق-وات
الشصرطة ‘ تنفيذها إا ¤اسصتغÓل
معلومات أاكيدة ،حيث ” تقدË
اŸشص- -ت- -ب -ه ف -ي -ه -م أام -ام ا÷ه -ات
القضصائية اıتصصة إاقليميا.
 43ح -ادث م -رور خ Ó-ل ن -ه -اي -ة
األسصبوع
كشصفت خلية التصصال والصصحافة،
أان مصصالح مرور األمن الوطني

كانت ﬁل بحث من طرف أمن أ◊رأشش

درك اÿروبـ ـ ـة يسسÎج ـ ـع سسيـ ـ ـارة من نـ ـ ـ ـوع «بولو»
“ّكنت وحدات الدرك
الوطني لبلدية اÿروبة
م -ن م -ف -اج -ئ -ة عصص -اب-ة
داخ- - - -ل أاح - - -د اŸرائب
وه- -ي بصص- -دد ت- -ف- -ك -يك
أاج-زاء سص-ي-ارة مسص-روق-ة
م -ن ن-وع «ف-ول-كسص-ف-اغ-ن
بولو» كانت ﬁل بحث
م - -ن - -ذ شص - -ه- -ر ديسص- -مÈ
اŸاضص- - -ي م- - -ن ط- - -رف
عناصصر األمن ا◊ضصري
ل- - - -ب- - - -ل - - -دي - - -ة ا◊راشش
ب -ال -ع -اصص -م -ة ب-ن-اء ع-ل-ى
شصكوى السصرقة اŸودعة
م - - -ن ط - - -رف صص - - -احب
السصيارة.
ع - -م - -ل- -ي- -ة ال- -ت- -وق- -ي- -ف
اŸب - - -اغت و‘ ح- - -ال- - -ة
ال- - -ت- - -ل- - -بسش ب- - -ا÷رÁة
ل -لشص -ب -ك-ة اŸت-ك-ون-ة م-ن

ألثمن  ١٠دج

19°

france prix 1

للكÎونية بأامن جيجل
خلية مكافحة أ÷رأئم أ إ

توقيف ناشسر صسور بدون رضسا صساحبها على الفايسسبوك

ع -ل-ى إاث-ر الشص-ك-وى اŸق-دم-ة
م -ن ط -رف أاح -د األشص-خ-اصش
ت -ت -ع -ل -ق ب -ت -ع -رضص-ه لن-ت-ح-ال
ه - - -وي- - -ت- - -ه ،و نشص- - -ر صص- - -وره
الشص - -خصص - -ي- -ة ع- -ل- -ى م- -وق- -ع
ال - -ت - -واصص - -ل الج - -ت - -م- -اع- -ي
ف -ايسص -ب -وك ،ب -اشص -ر ع -ن-اصص-ر
خ- -ل- -ي- -ة م -ك -اف -ح -ة ا÷رائ -م
اإلل - -كÎون - -ي- -ة ب- -أام- -ن ولي- -ة
ج-ي-ج-ل –ق-ي-ق-اتهم ،مكنتهم
م -ن –دي -د ه -وي -ة ال -ف -اع -ل
وي-ت-ع-ل-ق األم-ر بشص-خصش ي-ب-لغ
من العمر  31سصنة ،قام بخلق
حسصاب على موقع التواصصل
الج-ت-م-اع-ي فايسصبوك باسصم
الضص -ح -ي-ة م-ع نشص-ر صص-ور ل-ه،
مرفقة بعبارات غ ÒأاخÓقية
للتشصه Òبه ،وعليه ” تكوين

ملف قضصائي ضصده و تقدÁه
أام- -ام ا÷ه- -ات ال- -قضص- -ائ- -ي- -ة
اıتصص -ة ،ب-ت-ه-م-ة اŸسص-اسش
ب - -ح - -رم - -ة ا◊ي - -اة اÿاصص- -ة
Óشصخاصش بنقل ووضصع صصور
ل أ
ال -غ ‘ Òم -ت -ن -اول ا÷م -ه -ور

بدون رضصا صصاحبها ،انتحال
ه -وي -ة ال-غ ،Òإان-ت-اج و ت-روي-ج
صص- - -ور ﬂل - -ة ع Èشص - -ب - -ك - -ة
ال - -ت - -واصص - -ل الج - -ت - -م- -اع- -ي
«ال- - -ف- - -ايسش ب- - -وك» ،أاي - -ن ”
إايداعه ا◊بسش اŸؤوقت.

اسص-ت-غÓ-ل ل-ب-عضش اŸعلومات
مفادها قيام أاحد األشصخاصش
بÎوي - - -ج اıدرات ع - - -ل- - -ى
مسصتوى أاحياء مدينة اŸيلية،
وبعد القيام بعدة أابحاث و
–ري - -ات “ّك - -ن ع - -ن - -اصص - -ر
الشص- -رط- -ة ال- -قضص- -ائ- -ي- -ة م- -ن
–ديد هوية الفاعل ويتعلق

األمر بشصاب يبلغ من العمر
 35سص-ن-ة وب-ت-وق-يفه وتفتيشصه
ع Ìب- -ح- -وزت- -ه ع -ل -ى ك -م -ي -ة
اıدرات م- -ن ن- -وع (ك- -ي- -ف
م- -ع- -ال- -ج) ،إاضص- -اف- -ة إا235 ¤
قرصش من اŸؤوثرات العقلية،
و ع- -ل- -ي- -ه ” ت- -ك- -وي -ن م -ل -ف
قضصائي ضصده و تقدÁه أامام

ا÷هات القضصائية اıتصصة،
ب- -ت- -ه- -م -ة ح -ي -ازة اıدرات
واŸؤوث -رات ال-ع-ق-ل-ي-ة ب-غ-رضش
الŒار غ ÒاŸشص - -روع ،أاي- -ن
صص -در ‘ ح -ق -ه أام -ر ب -إاي -داع
ا◊بسش اŸؤوقت.

وأامن دائرة اŸيلية يوقف مرّوج اıدرات واŸؤوثرات العقلية

ت -واصص -ل دائ -م م -ع ك -اف -ة شص-رائ-ح
اÛت- -م- -ع Ãا ‘ ذلك ال- -ط- -ل -ب -ة
وال -ب -اح -ث ،Úك -ون السص -ت-ث-م-ار ‘
ال- -ع- -نصص -ر ال -بشص -ري ي -ع -د م -رك -ز
اله- -ت -م -ام واÙرك األسص -اسص -ي
ل- -دوال- -يب ال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة الشص -ام -ل -ة
واإلعمار وعنصصرا مهما ‘ توفÒ
األمن والسصتقرار ‘ اÛتمع.

شسرطة ا◊دود تضسبط شسخصسا بحوزته جواز سسفر مبحوث عنه من طرف األنÎبول

“ّكنت ألفرقة ألثانية
لششرطة أ◊دود أ÷وية
Ãطار هوأري بومدين
ألدو‹ ،يوم  7جانفي ،من
ضشبط ششخصش بحوزته جوأز
سشفر مبحوث عنه دوليا ،كان
بصشدد مغادرة ألÎأب
ألوطني باŒاه باريسش.
هذه العملية ،جاءت خÓل إاجراء
ق -وات الشص -رط -ة ال -ع -ام -ل -ة ع -ل -ى
مسص -ت -وى ن-ق-اط م-ع-ا÷ة رحÓ-ت
السص -ف -ر Ãط -ار ه -واري ب-وم-دي-ن
ال- -دو‹ – ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصص -م -ة،
Ãراقبة وثائق سصفر وحركة مرور
اŸسصافرين ع ÈاŸطار ،أاين لفت
انتباههم سصلوك وتصصرفات أاحد
األشصخاصش ،حيث وبعد التدقيق
‘ وث-ائ-ق-ه ت-بّ-ي-ن أان-ه ي-ح-وز ع-ل-ى

 19°وهرأن

 20°ألجزأئر

عنابة

Œسشيد سشياسشة ألتصشال أ÷وأري مع أŸوأطنÚ

/ألششعب ‘ /إأطار Œسشيد
سشياسشة ألتصشال أ÷وأري مع
أŸوأطن Úبجميع ششرأئحهم،
تسشاهم أŸديرية ألعامة
لمن ألوطني من خلل
ل أ
مكتب ألعلقات ألعامة
ألتابع ÿلية ألتصشال
وألصشحافة ‘ ،مسشاعدة
ألباحث Úأ÷امعي‘ Ú
ﬂتلف ألختصشاصشات
ألعلمية ‘ إأ‚از بحوثهم
لكادÁية.
ودرأسشاتهم أ أ
هذه اŸسصاعدة تتمثل ‘ تأاطÒ
وم-راف-ق-ة وت-وج-ي-ه ال-ط-لبة خÓل
إا‚ازهم لبحوثهم ا÷امعية ،من
ط - -رف إاط - -ارات وﬂتصص Úم - -ن
ﬂتلف مصصالح الشصرطة ،حسصب
ال - - -ت - - -خصصصش وك - - -ذا م- - -وضص- - -وع
ال -دراسص -ة ،ح-يث ي-ت-م وضص-ع –ت
تصصرف الطلبة ﬂتلف اŸراجع
وال -ك -تب اŸت-وف-رة ع-ل-ى مسص-ت-وى
Óم-ن
م -رك -ز ال-ت-وث-ي-ق واإلعÓ-م ل -أ
الوطني ‘ ›ال العلوم القانونية
والشصرطية اŸتخصصصصة.
‘ ه - -ذا الصص - -دد ” ،تسص - -ج - -ي- -ل
اسص-ت-فادة  30ب-اح-ث-ا ج-ام-عيا من
خ -دم -ات م-ك-ت-ب-ة م-رك-ز ال-ت-وث-ي-ق
Óم-ن ال-وط-ن-ي خÓ-ل
واإلع Ó-م ل  -أ
سص - -ن - -ة  ،2015ل - - - -غ - - - -رضش إا‚از

 23°ألجزأئر

عنابة

لول  ١٤٣7هـ أŸوأفق لـ  ١١جانفي ٢٠١٦م
ألإثن ٣٠ Úربيع أ أ

 18°وهرأن

18°

شصخصص Úحسصب مصصادر
م- -ن ال- -درك ال- -وط -ن -ي،
ج- - -اءت ب- - -ن- - -اء ع- - -ل- - -ى
م- - -ع- - -ل - -وم - -ات وصص - -لت
اŸصص- - - -ل- - - -ح- - - -ة ح - - -ول

ال -ت -ح-رك-ات اŸشص-ب-وه-ة
ل- -ل- -م -ت -ه -م Úال -ذي -ن ”
تسص- -ل- -ي- -م -ه -م واŸرك -ب -ة
اŸسصÎجعة إا ¤عناصصر
األمن الوطني اŸكلفÚ

ب -ال -ت -ح -ق -ي-ق ب-ن-اء ع-ل-ى
ت- - -ع- - -ل - -ي - -م - -ات وك - -ي - -ل
ا÷مهورية لدى ﬁكمة
بودواو.

بومرداسس :ز /ك

سصجلت  43حادث مرور يومي 08
و  09جانفي ( 2016نهاية األسصبوع
) ،ع- - -ل- - -ى مسص- - -ت - -وى اŸن - -اط - -ق
ا◊ضصرية  ،أادى إا ¤وفاة ()01
شصخصش و جرح  56آاخرين.
و حفاظا على سصÓمة ا÷ميع ،
Óم-ن
ّŒدد اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل -أ
ال -وط -ن -ي دع -وت -ه -ا Ÿسص -ت -ع -م-ل-ي
الطريق العام ،إا ¤ضصرورة التحلي
باليقظة وا◊ذر ،واحÎام قانون
اŸرور وع - - - - - -دم اإلف- - - - - -راط ‘
السصرعة .
Óمن
كما تضصع اŸديرية العامة ل أ
الوطني –ت تصصرف اŸواطنÚ
ال - -رق- -م األخضص- -ر  ،1548ل- -ط -لب
اŸسصاعدة أاو التوجيه واإلرشصاد.

ق-تيل و 16ج-ريح ‘
اصس - -ط- -دام شس- -اح- -ن- -ة
بحافلة باŸسسيلة

خلف حادث مرور وقع ،صصباح
أامسشÃ ،نطقة الضصاية بسصيدي
هجرسش ‘ اŸسصيلة قتي Óو
 16ج -ري -ح-ا حسصب م-ا أاك-دت-ه
مصص - -ال- -ح ا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي- -ة
باŸسصيلة .على إاثر اصصطدام
وق -ع ب Úشص-اح-ن-ة وح-اف-ل-ة م-ن
ن -وع ت -وي -وت-ا ت-ع-م-ل ع-ل-ى خ-ط
اŸسصيلة ـ سصيدي عيسصى .حيث
تو‘ شصخصش يبلغ من العمر30
سصنة وجرح  16شصخصصا تÎاوح
أاعمارهم ما ب 20 Úو  83سصنة
من ﬂتلف األجناسش أاسصعفوا
ون- -ق- -ل- -وا م- -ن ط -رف مصص -ال -ح
ا◊م -اي -ة اŸدن -ي-ة إا ¤ع-ي-ادة
ع Úا◊ج - - -ل أاي- - -ن ت- - -ل- - -ق- - -وا
اإلسصعافات األولية .

اŸسسيلة :عامر ناجح

جيجل :خالد.ع

سشيدي بلعباسش

توقيف شساب حاول تهريب  16كلغ من الكيف بحافلة
أاحبطت ،يوم أامسش ،مصصالح
ا÷م - -ارك ل - -ولي - -ة سص- -ي- -دي
بلعباسشﬁ ،اولة تهريب 16
كلغ من الكيف اŸعالج ،كانت
م - -وج - -ه - -ة ل- -لÎوي- -ج بشص- -رق
الوطن ،العملية “ت ببلدية
ح- -اسص- -ي زه -ان -ة ب -ع -د ق -ي -ام
ع -ن -اصص -ر ال-ف-رق-ة اŸتشص-ع-ب-ة
÷م-ارك ب-ن ب-اديسش ب-ع-م-ل-ية

ت- -ف- -ت- -يشش روت -ي -ن -ي -ة إلح -دى
ح -اف Ó-ت ن -ق -ل اŸسص -اف-ري-ن
اŸت-ج-ه-ة م-ن ولي-ة ت-ل-مسص-ان
إا ¤ولية سصوق أاهراسش،أاين
” ال -ع-ث-ور ع-ل-ى ح-ق-ي-ب-ة ب-ه-ا
ك -م -ي -ة اıدرات اŸذك -ورة
ومباشصرة ” توقيف صصاحبها
ال -ب -ال -غ م -ن ال-ع-م-ر  30سصنة
و–ويله إا ¤فصصيلة األبحاث

ال- -ت- -اب- -ع- -ة Ÿصص- -ال -ح ال -درك
ال- - -وط- - -ن- - -ي إلسص- - -ت- - -ك - -م - -ال
ال -ت -ح -ق -ي -ق -ات ،وق -د ق -درت
القيمة اŸالية للمحجوزات بـ
 960مليون سصنتيم أامام قيمة
الغرامة اŸالية فقد قدرت
بأاربعة مÓي Òسصنتيم.

سسيدي بلبعاسس :غ شسعدو

كانوأ ‘ رحلة أسشتجمام

مقتل حافظ للقرآان ‘ انقÓب حافلة بالشسريعة السسياحية
لقي تلميذ من طلبة حفظ
القرآان الكر ، Ëمصصرعه إاثر
ح-ادث م-روري ،ان-ق-ل-بت ف-يه
ح -اف -ل -ة ن -ق -ل ل -ل -مسص-اف-ري-ن،
قدمت من منطقة بن طلحة
ب -ولي -ة ا÷زائ -ر ،ك -ان ع -ل -ى
م-ت-ن-ها  28ط-ف Ó-م-ن ط-ل-ب-ة
حفظ القرآان الكر Ëجاءوا
ل-ل-ت-م-ت-ع Ãن-اظ-ر ال-ط-بيعة ‘
ح-ظÒة الشص-ري-ع-ة السص-ياحية،
ف- -ي- -م -ا أاصص -يب  3آاخرون
بجروح متفاوتة اÿطورة .
ت - -دخ- -ل ع- -ن- -اصص- -ر اإلن- -ق- -اذ

ال-ت-اب-ع Úل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة،
ألج - -ل ت - -ق - -د Ëاإلسص - -ع - -اف
الضص - -روري- -ة ل- -ل- -م- -ج- -روحÚ
واŸصصدوم Úمن الطلبة الـ
 28و–وي -ل -ه-م ع-قب ذلك
على عيادة بن بولعيد بقلب
م -دي -ن -ة ال -ب -ل -ي -دة ،ف -ي -م-ا ”
–وي - -ل ج - -ث- -ة ال- -ط- -ف- -ل ذي
الثما Êسصنوات على مصصلحة
ح- -ف- -ظ ا÷ثث Ãسص- -تشص- -ف -ى
فرانتز فانون بوسصط البليدة،
وحسصب اŸع - -ل- -وم- -ات األو¤
ع- -ن ا◊ادث ،ف- -إان ا◊اف -ل -ة

التي كانت تقل الطلبة كانت
‘ رحلة عودة مسصاء السصبت
اŸاضصي ،ويبدو أان السصائق ⁄
يسص-ت-ط-ع ال-ت-ح-ك-م ‘ قيادتها
‘ م -ن -ع -رج خ -طÃ Òن-ط-ق-ة
ج Ó-ل -ط -ة ل -ي -ج -د ن -فسص -ه ‘
منحدر انزلقت ا◊افلة إاليه،
ﬂل -ف -ة ق -ت -ي  Ó-و  3جرحى
ومصص- - -دوم Úم - -ن ال - -رك - -اب
الصصغار  ،الذين جاؤووا ألجل
ال- -ت- -م- -ت- -ع ب- -ب- -ق- -اي -ا ال -ث -ل -وج
با◊ظÒة السصياحية .

البليدة :لينة ياسسمÚ

بدعوة من فرع أ–اد ألكتاب

عروسس الزيبان تسستضسيف الشساعر التونسسي عبد الكر Ëخالقي

ن- -ظ -م ف -رع ا–اد ال -ك -ت -اب
ا÷زائري Úببسصكرة ،مسصاء
اأول اأمسش (السص- - - - - - - - - - - -بت)،
ب - -اŸك - -ت - -ب - -ة ال - -رئ- -يسص- -ي- -ة
للمطالعة العمومية «ﬁمد
عصص - - - - -ام - - - - -ي» ‘ اإط- - - - -ار
نشص -اط-ات-ه ال-دوري-ة اأمسص-ي-ة
شصعرية على شصرف الشصاعر
ال- -ت- -ونسص- -ي ع- -ب- -د ال- -ك -رË
خ - -ال- -ق- -ي ،وذلك ب- -حضص- -ور
شص- -ع- -راء واأدب -اء وم -ث -ق -ف -ي
ع- - -روسش ال- - -زي- - -ب- - -ان وك - -ل

اŸه-ت-م Úب-الشص-اأن ال-ثقا‘،
حيث عرفت الأمسصية التي
اأدارها الشصاعر عبد اŸالك
ب -درة ،اع -ت Ó-ء اŸنصص-ة ك-ل
ا◊ضص - - -ور م- - -ن الأصص- - -وات
الشص -ع -ري -ة ال-نسص-وي-ة ،م-ن-ه-ا
وال -رج -ال -ي -ة ال-ذي-ن صص-ال-وا
وج- - -ال- - -وا ب- - -قصص - -ائ - -ده - -م
Ãخ- - - -ت- - - -ل - - -ف الأغ - - -راضش
الشص- -ع- -ري- -ة م- -ن الشص- -ع- -ب- -ي
والفصصيح ‡ا جعل ا÷لسصة
ل -وح -ة فسص-ي-فسص-ان-ي-ة ل-ل-ب-وح

ن- -زول ع -ن -د رغ -ب -ة ضص -ي -ف
الشص - - -رف ،ل - - -يشص- - -دو ه- - -ذا
الأخ Òبصص- - -وت- - -ه الصص - -داح
ف -ك -انت قصص -ائ -ده ومضص-ات
من ا◊ب تارة والوطن تارة
اأخ -رى و‘ خ -ت-ام الأمسص-ي-ة
” تكر Ëالشصاعر التونسصي
م- - - -ن ط- - - -رف ف- - - -رع ا–اد
ال- - - -ك- - - -ت- - - -اب ا÷زائ - - -ريÚ
ببسصكرة.

بسسكرة :خالد بن نعجة

