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ت - -ن- -ظ- -م وزارة التصس- -ال ،ال- -ي- -وم ،ن- -دوة ح- -ول
لعÓم ،اŸواطن له ا◊ق
«التعرف على وسسائل ا إ
‘ معلومة موثوقة» ،بحضسور وزير القطاع حميد
ڤرين ،حيث سسيشسرف على تنشسيطها اŸدير العام
للتلفزيون ا÷زائري توفيق خالدي ،وذلك بقصسر الثقافة بعنابة ابتداء من
السساعة  ٠9:٠٠صسباحا.

غول يتفقد مشساريع
قطاعية بالطارف
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زيتو Êضسيف «فوروم
أإلذأعة»

طلعي يفتتح
صسالون ألنقل

ي -ق -وم وزي -ر ال -ت -ه -ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة والسس-ي-اح-ة
والصسناعة التقليدية ،عمر غول ،اليوم ،بزيارة
عمل وتفقد Ÿشساريع القطاع بولية الطارف.

ي- -ق- -وم وزي -ر ال -ن -ق -ل ب -وج -م -ع -ة
ط -ل -ع -ي ،ال -ي -وم ،ب -قصس -ر اŸع -ارضس
الصسنوبر البحري «سسافكسس» ،بافتتاح صسالون النقل ،ابتداء من
السساعة  ٠9:٣٠صسباحا.

ندوة حول أللغة أألم
‘ أÛتمع أ÷زأئري
لعلى للغة العربية،
ينظم اÛلسس ا أ
لف -ك -ار» ،غ -دًا،
ضس -م -ن م -نÈه «ح -وار ا أ
لم ‘ اÛت-م-ع ا÷زائ-ري» ،ي-نشس-ط-ه-ا
ن -دوة ح -ول «ال-ل-غ-ة ا أ
لسس-ت-اذان ع-ب-د ال-ن-اصس-ر ب-وع-ل-ي وع-ب-د ا÷ل-يل مرتاضس،
ا أ
وذلك بقاعة اÙاضسرات باŸدرسسة العليا للصسحافة وعلوم
لعÓم ب Íعكنون ابتداء من السساعة  ١٠:٠٠صسباحا.
ا إ

ألصسالون ألدو‹ لإÓعÓم
أآل‹ ‘  14أأفريل
ت- - -ن- - -ظ- - -م اŸؤوسسسس- - -ة ا÷زائ- - -ري - -ة
ل -ل -م-ع-ارضس «سس-اف-كسس» ،ال-دورة ٢٥
ل‹،
ÓعÓ-م ا آ
ل -لصس -ال -ون ال -دو‹ ل -إ
اŸك- -ت -ب ّ-ي -ات والتصس -ال «سس -ي -ك -وم»،
وذلك خÓل الفÎة اŸمتدة ب١4 Ú
إا ١8 ¤أاف- -ري -ل ب -قصس -ر اŸع -ارضس
الصسنوبر البحري.

بن آأشسنهو يحاضسر بفندق
ألهيلتون

ي -ن-ظ-م ن-ادي ال-نشس-اط وال-ت-ف-كÒ
ح - - -ول اŸوؤسسسس - - -ة ،ل- - -ق- - -اء ح- - -ول
م- -وضس- -وع «الب- -ت- -ك- -ار وت- -ط -وي -ر
الإق-ل-ي-م» ،ي-نشسطه الÈوفيسسور
والوزير الأسسبق للمالية عبد
ال -ل -ط -ي-ف ب-ن اآشس-ن-ه-و ،وذلك
ي- - - -وم  ١٦ف -ي -ف -ري ،ب -ف-ن-دق ال-ه-ي-ل-ت-ون
بالعاصسمة.

مسساهمات أŸؤوسسسسات
ألدينية ‘ ألتوعية أألمنية

ينزل وزير اÛاهدين الطيب زيتو ،Êاليوم،
لذاعة ،وذلك ابتداء من
ضسيفا على فوروم ا إ
السساعة  ١١:٠٠صسباحا.

أللقاء أ÷ماعي 31
مع أÛاهدين

ي -ن -ظ -م اŸت -ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ،ال-ي-وم،
ال- -ل- -ق- -اء ا÷م- -اع- -ي  ٣١م - -ع ›م - -وع - -ة م- -ن
اÛاه -دات واÛاه-دي-ن ل-تسس-ج-ي-ل الشس-ه-ادات
ا◊ية حول موضسوع «حرب العصسابات ‘ اسسÎاتيجية الثورة» ،وذلك Ãقره
ابتداء من السساعة  ١4:٠٠بعد الزوال.

ندوة تاريخية حول
رسسوخ مآاثر أŸقاومة

لسسÓ-م-ي-ة
ي -ن -ظ -م اŸت -ح -ف ال -وط -ن -ي ل-ل-م-ج-اه-د وال-كشس-اف-ة ا إ
ا÷زائرية ،بالتعاون مع ديوان رياضس الفتح ،غدًا ،ندوة
ت- -اري -خ -ي -ة ب -ع -ن -وان« :رسس -وخ م -آاث -ر اŸق -اوم -ة وال -ث -ورة
لمة» وذلك بقاعة ابن زيدون ابتداء من السساعة
ا÷زائرية ورموزها ‘ وجدان ا أ
 ٠9:٠٠صسباحا.

كوندور يشسارك ‘ صسالون ألهاتف ألنقال بÈشسلونة

ت-ت-ن-اول حصس-ة «‘ الصس-م-ي-م» ل-ل-فضس-اء ا إ
لذاع-ي ل -أ
Óم-ن ال-وطني،
ع -ل -ى ال -ق -ن -اة ا أ
لو ¤ا إ
لذاع -ي -ة ،ال -ي -وم ،م -وضس -وع «مسس -اه -م -ات
اŸؤوسسسس -ات ال -دي -ن -ي -ة ‘ ال-ت-وع-ي-ة ا أ
لم-ن-ي-ة ‘ ج-زئ-ه-ا ال-ث-ا،»Ê
لو ¤بعÓمة جزائرية ،خÓل
يشسارك مصسنّع الهواتف النقالة «كوندور» للمرة ا أ
ب- -ا إ
لضس- -اف- -ة إا ¤ع- -رضس نشس- -اط- -ات ا أ
لم- -ن ال- -وط -ن -ي خ Ó-ل
الفÎة اŸمتدة ما ب ٢٢ Úإا ٢٥ ¤فيفري ا÷اري بÈشسلونة ‘ ،صسالون اŸؤو“ر العاŸي
ا أ
لسس -ب-وع اŸنصس-رم ،وذلك ع-ل-ى ال-ق-ن-اة ا أ
لو ¤ا إ
لذاع-ي-ة
لول مرة ‘ ،جناح يÎبع على  4٠م‘ ٢
للهاتف النقال ،حيث Áكن للزوار الطÓع ،أ
ابتداء من السساعة  ١٦:٠٠مسساء.
هال كونغرسس سسكوار «سسي.أاسس  ،»١٥٦على أاحدث منتجات وإابداعات اŸصسنّع ا÷زائري،
لفاق جديدة
لخر إا ¤الحتكاك أاك Ìمع اŸتعامل Úالدولي Úوالتطلع آ
الذي يهدف هو ا آ
للتصسدير بعد ‚اح Œاربه ‘ إافريقيا.
لسسÓ-م-ي اح-ت-ف-اء ب-ال-ي-وم ال-وط-ن-ي
ي-ن-ظ-م اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘ ا إ
للشسهيد ،غدا ،برنا›ا ثريا باŸناسسبة يشسمل ندوات تاريخية
ومسسابقات فكرية ووصسÓت شسعرية ثورية ،سسيسستمر إا ¤غاية
 ١8فيفري ا÷اري ابتداء من السساعة  ١٣:٠٠زوال.

أŸركز أإلسسÓمي لبومردأسس
يحتفي بيوم ألشسهيد

ملتقى حول عصسرنة
أŸرفق ألعمومي

أأمسسيات أأدبية وشسعرية ‘
أألسسبوع ألثقا‘ ألفلسسطيني

لقاء حول إأطÓق أ÷يل ألرأبع

لطÓق ا÷يل الرابع ،وسسيدير
تنظم ›لة «أانتيك» ،اŸنتدى الثالث ،الذي سسيخصسصس إ
النقاشس كلّ من مروان دباح مدير مركز البحث لهواوي بفرنسسا ،وزياد ملوشس خب‘ Ò
التدفق العا‹ للهاتف لدى مؤوسسسسة إايريكسسون ،وغزلن بن شسريف مسستشسار دو‹ ‘
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا÷ديدة .وذلك يوم  ١٦ف-ي-ف-ري ب-ف-ن-دق السس-وفيتال على السساعة
.٠8:٣٠

تنظم وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية ،اليوم وغدا،
م -ل -ت -ق-ى ح-ول عصس-رن-ة اŸرف-ق ال-ع-م-وم-ي وت-ث-م ÚاŸورد
ال -بشس -ري اÙل -ي– ،ت إاشس -راف اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -م -وارد
تنظم اŸكتبة الوطنية ا÷زائرية ،اليوم وغدا ‘ ،إاطار
ال -بشس-ري-ة وال-ت-ك-وي-ن وال-ق-وان Úا أ
لسس-اسس-ي-ة ب-حضس-ور
لسس Ó-م -ي ،أامسس -ي -ة أادب -ي -ة
لسس -ب -وع ال -ث -ق -ا‘ ا إ
ف -ع -ال -ي -ات ا أ
خÈاء أاوروب- -ي Úوإاط- -ارات م -رك -زي -ة وﬁل -ي -ة،
وشس -ع -ري-ة مشسÎك-ة لشس-ع-راء ف-لسس-ط Úوا÷زائ-ر ب-ا◊ام-ة،
وذلك ب -ف -ن -دق اŸارك Òاب -ت -داء م -ن السس-اع-ة
لول
ÓعÓن عن «اŸهرجان السسنوي ا أ
تنظم جريدة ا÷مهورية ،اليوم ،ندوة صسحفية ل إ
ابتداء من السساعة  .١4:٣٠ويوم  ١8فيفري ا÷اري أامسسية
 ٠8:٣٠صسباحا.
للتحسسيسس والتضسامن مع فلسسط Úوالقدسس» –ت شسعار« :من جزائر الثورة إا ¤فلسسطÚ
أادبية وشسعرية ،بقصسر الثقافة ﬁمد آال خليفة بقسسنطينة‘ ،
النتفاضسة» ،تزامنا مع الحتفال بيوم الشسهيد وذلك ابتداء من السساعة  ١٠:٣٠صسباحا ،حيث
إاطار فعاليات عاصسمة الثقافة العربية  ٢٠١٥ابتداء من السساعة
سستسستمر التظاهرة إا ¤غاية  ٢٦فيفري ا÷اري.
.١4:٣٠

أŸهرجان أألول للتحسسيسس وألتضسامن مع فلسسط Úوألقدسس

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ١٢٦ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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إلتÓحـ ـ ـ ـ ـم إ÷ ـ ـ ـ ـ ـوإري
خطوة أاخرى تتعزز بها العÓقات ا÷زائرية  -التونسسية ،لتضسيف لبنة جديدة لتلك
التي كانت تربط الدولت Úوالشسعب Úالشسقيق .Úالقواسسم اŸشسÎكة ب Úا÷زائر وتونسض
’منية ‘ ظل تداعيات التطورات التي
Œعلهما يعيدان رسسم اÿارطة السسياسسية وا أ
تشسهدها اŸنطقة ،على ا◊دود مع جارتهما.
’مسض القريب ،كانت سساقية سسيدي يوسسف ﬁطة تاريخية للذاكرة ا÷ماعية،
با أ
امتزجت فيها دماء ا’إخوة ‘ مصس ÒمشسÎك ،للتحرر من براثن ا’سستعمار الواحد،
وقبلها كانت تونسض القاعدة اÿلفية ÷بهة وجيشض التحرير الوطني وكانت صسديقة
الثورة التحريرية ’ يشسوبها أادنى شسك.
’نها
هذه العÓقات التاريخية يجب أان تكون قوية اليوم أاك Ìمن أاي وقت مضسى ،أ
’رهابي
تسستدعي تضسافر ا÷هود أامام التحديات الراهنة وما يهدد اŸنطقة من التكالب ا إ
وأاتباعه وحتى خارج ا◊دود اŸشسÎكة.
ال-عÓ-ق-ات ا÷زائ-ري-ة  -ال-ت-ونسس-ي-ة ’ ت-ق-اسض ب-السس-ن-وات ب-ق-در م-ا ت-قاسض Ãدى تطابق
الرؤوى وتكاتف جهود البلدين خدمة للمصس ÒاŸشسÎك ،فإانها اليوم ‘ حاجة إا ¤وقفة
’م-ن-ي-ة
’ع -ادة ت -رت -يب ورق -ة ال -ط-ري-ق ‘ م-ن-اح-ي ا◊ي-اة السس-ي-اسس-ي-ة وا’ق-تصس-ادي-ة وا أ
إ
وا’جتماعية.
’خوية من بينها
و’ يتأاتّى ذلك إا’ من خÓل دعائم قوية تفرضسها هذه العÓقات ا أ
ضسرورة تعزيز آاليات التشساور والتنسسيق ب Úمسسؤوو‹ البلدين ‘ كل ما من شسأانه أان يكون
حجر عÌة ‘ مسسارها.
’ن اسس-ت-ق-راره-ا م-رت-ب-ط
ه -ذه ال -عÓ-ق-ات ’ Áك-ن-ه-ا أان “ Ïإا’ ب-اسس-ت-ق-رار ا÷ارة ل-ي-ب-ي-ا ،أ
’من اŸغاربي ،من هنا كان حرصض ا÷زائر على متابعة اŸلف الليبي وإارسساء
ارتباطا وثيقا با أ
لغة ا◊وار ب Úأابناء الوطن الواحد ،حتى تبقى وحدة ليبيا خطا أاحمر ،فإان تشسكيل حكومة
وحدة وطنية بليبيا من شسأانه تغليب لغة ا◊وار على منطق آالة اŸوت والدمار.
ي تدخل أاجنبي ‘ الشسأان الليبي ،كان
هذا اŸوقف الداعم للحل السسياسسي والرافضض أ
’ ّ
’ي تدخل مهما كانت
’ول ،سساندتها ودعمتها فيه دول أابدت رفضسها أ
خيار ا÷زائر ا أ
’مر يتعلق بوحدة تراب بلد شسقيق وجار.
’ن ا أ
جنسسيته أاو جهته ،أ
هذه اÿطوة تتمثل ‘ تنسسيق ا÷هود وتوحيد الرؤوى أاك Ìمن ذي قبل Ÿواجهة أاي
’من اŸنطقة وعقباها مثلما
تدخل من شسأانه إاحداث بؤورة توتر تكون انعكاسساتها مدمرة أ
’مر ‘ العراق وأافغانسستان.
هو ا أ

Ö©°ûdG

إاسس-ت-ق-ب-ل رئ-يسض ا÷م-ه-ورية عبد العزيز
بوتفليقة ،أامسض ،با÷زائر العاصسمة ،وزير
اÿارجية التونسسي ،خميسض ا÷هيناوي.
وقد جرى ألسستقبال بحضسور وزير ألدولة وزير
ألشس- -ؤوون أÿارج- -ي- -ة وأل- -ت- -ع- -اون أل- -دو‹ رم- -ط -ان
ل- -ع- -م- -ام- -رة ،ووزي- -ر ألشس -ؤوون أŸغ -ارب -ي -ة وأل–اد
أإلف -ري -ق -ي وج -ام -ع-ة أل-دول أل-ع-رب-ي-ة ع-ب-د أل-ق-ادر
مسساهل ،وكذأ سسف Òأ÷زأئر بتونسس عبد ألقادر
حجار.
وأكد وزير أÿارجية ألتونسسي ،خميسس أ÷هيناوي،

عقب ألسستقبال ،أنه سسلم إأ ¤رئيسس أ÷مهورية
ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،رسس-ال-ة خ-ط-ية من نظÒه
ألتونسسي ألباجي قايد ألسسبسسي ،حول ألوضسع ‘
منطقة أŸغرب ألعربي.
وقال أ÷هيناوي““ :لقد سسلمت رسسالة خطية من
ألرئيسس ألباجي قايد ألسسبسسي إأ ¤ألرئيسس بوتفليقة
تضسّمنت ألوضسع ‘ منطقة أŸغرب ألعربي““.
وأضساف ،أن أللقاء مّكنه من ““ألسستماع إأ– ¤اليل
أل-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ب-خصس-وصس أل-وضس-ع ‘ أŸغ-رب
ألعربي وألوطن ألعربي وضسرورة تفعيل أدأء كل من

سسÓل يسستقبل ا÷هيناوي

أل–اد أŸغ- -ارب- -ي وأ÷ام- -ع -ة أل -ع -رب -ي -ة وأل–اد
أإلفريقي““.
وبعد أن سسجل ““تطابقا كبÒأ ‘ موأقف و–اليل““
أل- - -ط - -رف Úح - -ول ه - -ذه أŸسس - -ائ - -ل ،أك - -د رئ - -يسس
ألدبلوماسسية ألتونسسي أن ألرئيسس بوتفليقة حّمله
بدوره ““رسسالة إأ ¤ألرئيسس ألباجي قايد ألسسبسسي
تضسّمنت حرصس أ÷زأئر على دعم وتنويع عÓقاتها
مع تونسسŸ ،ا فيه مصسلحة ألبلدين ،خاصسة ‘ ظل
ألظروف ألتي “ر بها أŸنطقة ،لسسيما ألتطورأت
‘ ليبيا““.

ضصرورة تعزيز آإليات إلتشصاور وإلتنسصيق ب ÚإŸسصؤوولÚ
’ول ع -ب-د
اسس -ت -ق -ب -ل ال -وزي -ر ا أ
اŸالك سس Ó- - -ل ،أامسض ،ب - - -ا÷زائ- - -ر
ال - - -ع - - -اصس - - -م - - -ة ،وزي- - -ر الشس- - -ؤوون
اÿارج- -ي- -ة ال- -ت- -ونسس- -ي خ- -م -يسض
ا÷ه -ي -ن -اوي ،ال-ذي ي-ق-وم ب-زي-ارة
عمل للجزائر ،بحسسب ما أافاد به
’ول.
بيان Ÿصسالح الوزير ا أ
” خÓل أللقاء إأجرأء
أوضسح ألبيان ،أنه ّ
ت -ق -ي-ي-م شس-ام-ل ل-ل-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة ‘
ﬂت-ل-ف أب-ع-اده-ا ألسس-ي-اسس-ي-ة وأألم-ن-ي-ة
وألقتصسادية وألجتماعية““.

وأضساف نفسس أŸصسدر ،أنه ““بعد أن
أشس -ادأ ب -ال -ط -اب -ع أŸم -ي -ز ل -ل -ع Ó-ق -ات
ألقائمة ب Úألبلدين ،أكد ألوزير أألول
وضسيفه ضسرورة تعزيز آأليات ألتشساور
وأل-ت-نسس-ي-ق ب ÚأŸسس-ؤوول Úع-ل-ى ج-م-يع
أŸسستويات““.
وسسمح أللقاء ألذي حضسره وزير ألدولة
وزي- -ر ألشس- -ؤوون أÿارج- -ي- -ة وأل- -ت- -ع -اون
أل -دو‹ رم -ط -ان ل -ع -م -ام -رة ،بـ ““ت -ب-ادل
وجهات ألنظر حول تطور ألوضسع ‘
أŸنطقة““ ،بحسسب ذأت أŸصسدر.

مسساهل عقب لقائه وزير اÿارجية التونسسي

إجتماع مرتقب لدول إ÷وإر Ÿناقشصة إŸلف إلليبي

كشس- - - - - -ف وزي - - - - -ر الشس - - - - -ؤوون
’ف -ري -ق -ي
اŸغ- -ارب -ي -ة وا’–اد ا إ
وج -ام-ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ع-ب-د
القادر مسساهل ،أامسض ،با÷زائر
ال-ع-اصس-م-ة ،ع-ن اج-تماع مرتقب
ل- -دول ا÷وار ال- -ل- -ي- -ب- -ي ل- -ب -حث
السس-ب-ل ال-ك-ف-ي-ل-ة ب-ال-دف-ع ب-ا◊ل
السسياسسي ‘ هذا البلد.
وعقب أÙادثات ألتي جمعته بوزير
أÿارج - -ي - -ة أل - -ت - -ونسس - -ي ،خ - -م - -يسس
أ÷هيناوي ،ألذي يقوم بزيارة عمل
إأ ¤أ÷زأئ- - -ر ،صس- - -رح مسس- - -اه- - -ل أن
أل- -ط -رف Úأت -ف -ق -ا ع -ل -ى ““أسس -ت -م -رأر
أل- -تشس -اور ب Úأل -ب -ل -دي -ن““ ،ح -يث م -ن
أŸرت-قب أن ي-ع-ق-د ،ق-ري-ب-ا ،أج-ت-م-اع
لدول أ÷وأر قد –تضسنه ألعاصسمة
أل-ت-ونسس-ي-ة م-ن أج-ل ““أل-ت-نسس-ي-ق ب-ي-نها
فيما يتعلق بالوضسع ‘ ليبيا““.
وأكد ‘ هذأ ألصسدد ،أن دول أ÷وأر
““مهتمة بوحدة وأسستقرأر هذأ ألبلد

ألشسقيق وبالتوصسل أيضسا إأ ¤إأجماع
دو‹ ح- - -ول أ◊ل- - -ول ألسس - -ي - -اسس - -ي - -ة
أŸطروحة حاليا““.
وأضس- -اف مسس- -اه- -ل ،أن- -ه ت -ط -رق م -ع
أ÷هيناوي بوجه خاصس ،إأ ¤أألوضساع
أألمنية ألتي تعيشسها أŸنطقة ،خاصسة
ليبيا ،مسسج““ Óتطابق أآلرأء““ ‘ حل
أألزمة ألتي يعيشسها هذأ ألبلد وذلك

من خÓل ““تنصسيب حكومة ألوحدة
ألوطنية ‘ وقت عاجل ويكون مقّرها
ب -ط -رأب -لسس و“ن -ح ل -ه -ا صس Ó-ح-ي-ات
وأسسعة من أجل تو‹ ترتيب ألبيت
ألليبي““.
من جانبه ،أبرز رئيسس ألدبلوماسسية
ألتونسسية ““ألتطابق ألكب ‘ ÒأŸوقف
وألتحليل ألتونسسي وأ÷زأئري““ ،حيث

أنهما يتفقان حول ““ضسرورة تقدË
أ◊ل ألسسياسسي ودفع أإلخوة ألليبيÚ
إليجاد حل لقضسيتهم““ وهو ألŒاه
ألذي ““تسس Òفيه أ÷زأئر وتونسس وكل
دول أ÷وأر““.
وق- -ال ب- -ه- -ذأ أÿصس -وصس““ ،ن -ري -د أن
يتوصسل أإلخوة ألليبيون إأ ¤هذأ أ◊ل
(ألسس -ي -اسس -ي) ‘ أق -رب وقت ‡ك -ن،
ب- -ح- -يث يصس- -ادق ع- -ل -ي -ه ألŸÈان ‘
طÈق على أن يتم أسستÓم أ◊كم ‘
طرأبلسس ونحن مصسّرون على ألوحدة
وألسسÓمة ألÎأبية لهذأ ألبلد““.
أما فيما يتعلق Ãسسأالة أ◊دود بÚ
أ÷زأئ - -ر وت - -ونسس ،ف- -ق- -د ذك- -ر ب- -أان
أله -ت -م -ام ب -ه-ذأ أ÷انب م-وج-ود ‘
أألصسل غ Òأنه يتع Úتعزيزه ،مشسÒأ
إأ ¤أن ك  Ó-أل -ب -ل-دي-ن ق-ام-ا Ãشس-اري-ع
مشسÎك -ة ب-اŸن-ط-ق-ة أ◊دودي-ة ح-ت-ى
ت- -ك- -ون ه- -ذه أألخÒة ““ه- -م -زة وصس -ل
بينهما وعام Óلسستقرأرهما““.

خـــــــÓل زيارتـــــــه البيـــــــضض

إŸوإفقة على تعي Úسصف ÒتايÓندإ إ÷ديد
أعطت أ◊كومة أ÷زأئرية موأفقتها على تعي Úسسيهاسسك فيانغكيتكيو بصسفته سسفÒأ مفوضسا
فوق ألعادة Ÿملكة تايÓندأ لدى أ÷مهورية أ÷زأئرية ألدÁقرأطية ألشسعبية ،بحسسب ما أفاد
به ،أمسس ،بيان لوزأرة ألشسوؤون أÿارجية.

السسف ÒالÎكي ﬁمت بوروي:

قاعدة متينة لتدعيم إلروإبط ب Úإلبلدين ‘ ﬂتلف إÛا’ت

أاكد سسف Òتركيا ‘ ا÷زائر ﬁمت بوروي،
أامسض ،ب -ت -ل -مسس-ان ،أان-ه ت-وج-د ““ق-اع-دة م-ت-ي-ن-ة““
ل -ت -دع -ي -م ال -رواب -ط ال -ت -اري -خ -ي -ة وال -ث-ق-اف-ي-ة
وا’قتصسادية ب Úالبلدين.
ذّكر ألسسف ÒخÓل لقاء مع أŸتعامل ÚألقتصساديÚ
للولية ،أقيم بغرفة ألصسناعة وألتجارة لتلمسسان ،لبحث
سسبل ألشسرأكة قي ﬂتلف أŸيادين ،باŸسستوى أŸتميز
للعÓقات أ÷زأئرية  -ألÎكية أŸبنية على ألروأبط
ألتاريخية وألثقافية وألقتصسادية ،مؤوكدأ أنه ““توجد
قاعدة متينة ب Úألبلدين لتدعيم تلك ألروأبط ‘ شستى
أÛالت وŒسسيدها على أرضس ألوأقع““.
كما أشسار إأ ¤مسستوى ألتبادل ألتجاري ب Úألبلدين
ألذي بلغ سسنة  2014حوأ‹  5مÓي Òدولر وكذأ إأ¤
أŸرت -ب -ة أل -ت -ي –ت -ل -ه-ا أ÷زأئ-ر كشس-ريك أسس-اسس-ي ‘
“وين تركيا بالغاز.
وأب - -رز ب - -وروي ،أن زي - -ارت - -ه إأ ¤أل - -ولي- -ة وأل- -ت- -ق- -اءه
باŸسسؤوول ÚأÙلي Úمن وأ‹ ورئيسس أ÷امعة وبعضس
أŸسستثمرين ،ترمي إأ ¤ألتعرف عن كثب عّما تزخر به
ت -ل -مسس -ان م -ن إأم -ك -ان -ات وم -وأرد Áك -ن م -ن خÓ-ل-ه-ا
أسس -ت -ح -دأث ف -رصس ع -دي -دة ل -لشس-رأك-ة وألن-طÓ-ق ‘
مشس-اري-ع أسس-ت-ث-م-اري-ة Œم-ع ب ÚأŸت-ع-ام-ل ÚأÙليÚ
ونظرأئهم أألترأك ،مؤوكدأ أن ““هذأ ل يتأاتى إأل بعد
تذليل ألصسعوبات ونسسج ألعÓقات ب Úألطرف Úوإأنشساء
توأمة ب Úغرفتي ألتجارة وألصسناعة للبلدين من شسأانها
توف Òمناخ ألتبادل أÓŸئم ومرأفقة أŸسستثمرين من
ك Óألطرف.““Ú

وذكر أنه يحضسر لزيارأت عمل خÓل ألسسنة أ÷ارية
ل- -ف- -ائ- -دة وف- -ود ت- -رك- -ي- -ة ت -ت -ك -ون م -ن رج -ال أع -م -ال
ومسستثمرين ‘ أÛال ألفÓحي إأ ¤أ÷زأئر عامة
وتلمسسان بصسفة خاصسة ،للبحث عن سسبل ألسستثمار
وألشسرأكة.
من جهة أخرى ،أبدى سسف Òتركيا ‘ أ÷زأئر ،عزمه
على إأعطاء َنَفسس جديد لبوأدر ألتوأمة ألتي Œمع
مدينة بورصسة ألÎكية بتلمسسان وألتي أنطلقت ‘ نهاية
سسنة  2012بزيارة وفد رسسمي من بورصسة إأ ¤عاصسمة
أل- -زي- -ان- -ي Úإلرسس- -اء ق -وأع -د أل -ت -ع -اون وأل -ت -ب -ادل بÚ
أŸدينت.Ú
وشس -ه -د ه -ذأ أل -ل -ق-اء أيضس-ا ،ت-دخ-ل ب-عضس أ◊اضس-ري-ن
Áث -ل -ون ق -ط -اع -ات أق -تصس -ادي -ة ب -ال -ولي -ة ل -ل -ت-ع-ري-ف
ب-أانشس-ط-ت-ه-م وأإلم-ك-ان-ات أل-ت-ي ت-وفرها إلقامة شسرأكة
مربحة من أجل دعم أŸؤوسسسسات أإلنتاجية أÙلية
أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ط-اع Úأل-ع-ام وأÿاصس ومسس-اع-دتها على
ألتفتح على أألسسوأق أÿارجية.

تشسارك أتصسالت أ÷زأئر Ãشسروعها ألرأمي إأ¤
ربط أŸناطق ألتي تتوأجد بها كثافة سسكانية تقل
عن ألف نسسمة بشسبكة أألنÎنت ‘ ،أŸسسابقة ألتي
ينظمها أل–اد ألدو‹ لÓتصسالت ،بحسسب ما أفاد
به ،أمسس ،بيان Ÿؤوسسسسة أتصسالت أ÷زأئر.
أوضس- - - - -ح ن - - - -فسس أŸصس - - - -در ،أن أل–اد أل - - - -دو‹
لÓتصسالت ““أختار مشسروع أتصسالت أ÷زأئر ألذي
يتمثل ‘ ربط أŸناطق ألتي يقل عدد سسكانها عن
 1000نسسمة بشسبكة أألنÎنت للمشساركة ‘ أŸسسابقة
أل- -دول- -ي -ة أل -ت -ي ت -ك -اف -ئ سس -ن -وي -ا أفضس -ل مشس -اري -ع
تكنولوجيات أإلعÓم وألتصسال ألتي تسساهم ‘ بناء
وتطوير ›تمع أŸعلومات““.
ويهدف مشسروع أتصسالت أ÷زأئر ،إأ ¤ربط 1321

منطقة يقل تعدأد سسكانها عن ألف نسسمة بشسبكة
أأللياف ألبصسرية ألوطنية قبل أوأخر سسنة .2017
ك -م -ا ي -رم -ي ه-ذأ أŸشس-روع ،أل-ذي “ول-ه أتصس-الت
أ÷زأئ -ر م -ن أم -وأل-ه-ا أÿاصس-ة ،إأ““ ¤ت-وف Òشس-ب-ك-ة
أألنÎنت ل - -ل- -م- -وأط- -ن Úوألشس- -رك- -ات وأŸؤوسسسس- -ات
ألÎب -وي-ة وأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة Ãا ف-ي-ه-ا أŸن-اط-ق
أŸعزولة ع Èجنوب ألوطن““.
جدير بالذكر ،أن فعاليات حفل توزيع جوأئز هذه
أŸسس-اب-ق-ة سس-ي-ت-م Ãن-اسس-ب-ة أن-ع-ق-اد أل-ق-مة ألعاŸية
Ûتمع أŸعلومات أŸقررة من  2إأ 6 ¤ماي 2016
بجنيف (سسويسسرأ) ،حيث سسيتم مكافأاة أفضسل 18
مشسروعا ‘ ›ال تكنولوجيات أإلعÓم وألتصسال
موزعة على  18فئة.

إختيار إتصصا’ت إ÷زإئر للمشصاركة ‘ مسصابقة إ’–اد إلدو‹ لÓتصصا’ت

إ’سص ـ ـ ـ ـ ـ ـرإع فـ ـ ـ ـ ـ ـي ترمي ـ ـ ـم خلـ ـ ـ ـوة سصيـ ـ ـدي أإحم ـ ـ ـد إلتيجـ ـ ـ ـاÊ

دع -ا وزي -ر ال-ث-ق-اف-ة ع-ز ال-دي-ن م-ي-ه-وب-ي،
’حد ،بالبيضض إا ¤ا’سسراع ‘ تنفيذ
أامسض ا أ
ع -م-ل-ي-ة اسس-ت-ع-ج-ال-ي-ة لÎم-ي-م خ-ل-وة سس-ي-دي
أاح -م -د ال -ت -ي -ج -ا ،Êب -ب -وسس -م -غ -ون Ãا يسس-م-ح
بحماية هذا اŸعلم الروحي والتاريخي.
وأبرز ألوزير ،خÓل زيارة ألعمل لدى معاينته ÿلوة
سسيدي أحمد ألتيجا Êبالقصسر أألسسعد لبوسسمغون
‘ إأطار ألزيارة ألتفقدية ألتي شسرع فيها إأ ¤هذه
أل- -ولي- -ة ،ضس- -رورة ألسس- -رأع ‘ ت- -ن- -ف- -ي- -ذ ع -م -ل -ي -ة
أسستعجالية للقيام بالÎميمات ألÓزمة ◊ماية خلوة

سسيدي أحمد ألتيجا Êبالقصسر أألسسعد لبوسسمغون
من حالة ألنهيار ،ألتي تتعرضس لها بعضس جوأنب
من هذأ ألقصسر ألعتيق ألذي يعود تاريخ تشسييده إأ¤
أك Ìمن  17قرنا.
وأوضسح ألسسيد ميهوبي ،أن زيارته ÿلوة سسيدي
أحمد ألتيجا Êرفقة عدد من أıتصس› ‘ Úال
ألÎم -ي -م ت -ه-دف إأ ¤م-ع-اي-ن-ة وضس-ع-ي-ة ه-ذأ أŸع-ل-م
ألروحي وألتاريخي وقصسر أألسسعد‡ ،ا سسيسسمح
““باتخاذ ألقرأر ألصسائب و‘ أقرب أآلجال للشسروع
‘ عملية حماية أŸبنى من أنهيارأت أخرى““.

وأكد ألوزير ‘ ،هذأ ألشسأان ضسرورة أعتماد صسيغة
“كن من حماية هذأ أŸعلم ألروحي وألتاريخي
ألهام ،مذكرأ باŸناسسبة بالبعد ألثقا‘ وألروحي
ÿلوة سسيدي أحمد ألتيجا Êلكونها شساهدة على
ميÓد ألطريقة ألتيجانية ألتي أنتشسرت ‘ كافة
أألصسقاع ،وأصسبح لها أتباع كثÒون ‘ شستى أنحاء
ألعا.⁄
ونوه وزير ألثقافة بأاهمية ألسسياحة ألثقافية ألتي
تعد  -كما قال ““ -رهان أŸسستقبل““ باعتبار أنها
تسسمح بتثم ÚأŸعا ⁄ألثقافية وألتاريخية للجزأئر،

دأعيا إأ ¤ألقيام بعملية –سسيسس وأسسعة ألنطاق
وت -روي -ج وتسس -وي -ق Ÿا ت -زخ -ر ب -ه أ÷زأئ -ر أل -غ-ن-ي-ة
ب -ت -اري -خ -ه -ا وح -اضس-ره-ا ق-ب-ل أن ي-ؤوك-د ب-أان ““أألم-ر
بحاجة إأ ¤عملية أسستغÓل دأئمة لهذه أŸعا ⁄و
Óقتصساد
أل-ك-ن-وز أل-ه-ائ-ل-ة ل-تشس-ك-ل م-وردأ إأضس-اف-ي-ا ل -إ
ألوطني““.
وأوضسح ألسسيد ميهوبي أن أهتمام ألدولة بالقصسور
ألعريقة هو ““أهتمام بالتاريخ وبالبعد ألروحي .كما
تشس -م-ل ه-ذه أل-ع-ن-اي-ة أيضس-ا أل-ط-رق ألصس-وف-ي-ة أل-ت-ي
خ-دمت أ÷زأئ-ر وح-اف-ظت ع-ل-ى أل-ه-وي-ة أل-وط-ن-ي-ة

وأŸوروث أل -ث -ق -ا‘ أل -وط -ن-ي ،وي-ن-درج ذلك ضس-م-ن
سسياسسة ألدولة ألرأمية إأ ¤أÙافظة على ألÎأث
أŸادي وألÓمادي وهو ألتوجه ألذي تضسمنته وثيقة
ألدسستور أ÷ديد““.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاربعة ›معات لعصسرنة قطاع النقل و–سس Úاÿدمات

بوضسياف يدعو إا ¤خوصسصسة خدمات النظافة
واألمن والصسيانة للتفرغ ÿدمة اŸريضض

إاعادة الهيكلة ،توسسيع ا’سستثمار ،اقتحام أاسسواق جديدة والتفتح على القطاع اÿاصض

أاعلن وزير النقل بوجمعة طلعي ،أامسض ،عن إاعادة هيكلة مؤوسسسسات القطاع واسستحداث أاربعة ›معات كبÒة،
وأاكد أان الغاية من ذلك تكمن ‘ العصسرنة وبلوغ مسستوى أاعلى من النجاعة ا’قتصسادية ،وأافاد بعدم تأاثÒ
النظام ا÷ديد على العمال.

قرر وزير الصسحة والسسكان وإاصسÓح
اŸسس- -تشس- -ف -ي -ات ع -ب -د اŸالك ب -وضس -ي -اف،
أامسض ،خÓل زيارة عمل وتفقد قادته
إا ¤و’ي- -ة خ- -نشس -ل -ة ،م -ن -ح مشس -روع 60
سس- -ري- -را إاضس- -اف- -ي- -ا ،ل- -ت- -وسس- -ي -ع مشس -اري -ع
مسس-تشس-ف-ي-ات ب-ل-ديات ““بوحمامة““““ ،عÚ
’شس-غال
ال-ط-وي-ل-ة““ و«اÙم-ل““ ا÷اري-ة ا أ
ب-ه-ا ،ح-يث اسس-ت-ف-ادت ال-ب-لديات الثÓث،
م- -ن مشس- -اري- -ع إا‚از مسس- -تشس -ف -ي -ات بـ40
سس-ري-را ل-ك-ل م-ن-ه-ا ‘ الÈام-ج ال-ت-ن-م-وية
السس- -اب -ق -ة ،ل -ي -ق -رر ال -وزي -ر إاضس -اف -ة 20
سس -ري -را ل -ك -ل م-ن-ه-ا ل-تصس-ب-ح  60سسريرا،
ح- -ت- -ى ت- -ك -ون مسس -ت -ق -ب ،Ó-ق -ادرة ع -ل -ى
اسس -ت -ي -ع -اب م-رضس-ى ال-ب-ل-دي-ات اŸذك-ورة
وتقد Ëخدمة صسحية نوعية للسسكان.

حيث قرر وأامر إاطارات وزارته ،بالعمل على
ﬁارب -ة ه -ذه ال -ظ -اه -رة ،وال -ق -ي-ام رف-ق-ة وزارة
الصس -ح -ة ب -غ -ارات ع -ل -ى ح -د ت -ع -بÒه ع-ل-ى ه-ذه
اÓÙت لتفتيشسها ووضسع حد أ’صسحابها.
وق -د كشس -ف ال -وزي -ر ب -خصس -وصس ن -قصس اأ’ط-ب-اء
اأ’خصسائي Úع Èالوطن ،أان دفعة سستتخرج نهاية
شسهر فيفري ا÷اري ،متكونة من  2400طبيب
م -ت -خصسصس،سس-ي-ت-م ت-خصس-يصس أارب-ع-ة أاخصس-ائ-يÚ
منهم لتدعيم مسستشسفيات و’ية خنشسلة،يضسافون
إا ¤أاربعة أاخصسائي Úكانوا قد أارسسلوا بداية شسهر
جانفي اŸنصسرم إا ¤الو’ية ،و‘ رده على سسؤوال
““الشسعب““ حول نقصس اأ’طباء اŸتخصسصس‘ Ú
أامراضس القلب بالو’ية ‘ مسستشسفيات القطاع
العام ،وعد الوزير بإارسسال طبيب القلب لسسكان
خنشسلة ضسمن الدفعة ا÷ديدة.

خنششلة :سشكندر ◊جازي
العمل لتحقيق اŸسساواة و›انية
اÿدمات الصسحية

العاصشمة :حمزة ﬁصشول
دخ- -ل اıط- -ط ال- -ت- -ن- -ظ- -ي- -م -ي
ا÷ديد للشسركات التابعة لقطاع
النقل ،حيز التنفيذ بشسكل رسسمي،
أامسس ،حيث نصسب الوزير بوجمعة
طلعي رؤوسساء اÛمعات اأ’ربعة
‡ث - -ل - -ة ‘ اÛم - -ع ا÷زائ- -ري
ل -ل -ن -ق -ل ال -ب -ح-ري› ،م-ع ال-ن-ق-ل
الÈي وال-بضس-ائ-ع وال-ل-وج-يسس-تيك،
›م - -ع اÿدم - -ات اŸي - -ن - -ائ- -ي- -ة
و›مع النقل الÈي للمسسافرين.
وق-ال ط-ل-ع-ي ،أان إاع-ادة ل-ل-ه-ي-ك-ل-ة
““ج- -اءت ت -ن -ف -ي -ذا ل -ق -رار ›لسس
مسس -اه-م-ات ال-دول-ة““ ،مضس-ي-ف-ا أان
للخطوة ا÷ديدة ““هدفا واحدا
يتمثل ‘ عصسرنة شسركات القطاع
و–سس Úاÿدمات للمواطن.““Ú
وأاك -د ال -وزي -ر ،أان ت -ن-ظ-ي-م ق-ط-اع
ال-ن-ق-ل ،سس-ي-ج-ع-ل-ه مؤوه Óبالشسكل
ال - -ك- -ا‘ÿ ،دم- -ة ال- -ق- -ط- -اع- -ات
اأ’خ -رى ع -ل -ى غ -رار السس -ي -اح -ة،
ال -ف Ó-ح -ة واŸن -اج -م وال -ط -اق -ة،
مشسÒا بذلك إا ¤مدى مسساهمة
اÛمعات اŸسستحدثة ‘ خدمة
ا’قتصساد الوطني وتنويعه.
وأاوضس- -ح ب- -وج- -م- -ع -ة ط -ل -ع -ي ،أان
أاول - -وي - -ات م - -ؤوسسسس - -ات ال - -ن- -ق- -ل
Ãخ- -ت- -ل- -ف ›ا’ت- -ه““ ،ي- -جب أان
ت -نصسب م -ن اآ’ن فصس -اع -دا ع -ل-ى
–سس Úم -ردودي-ت-ه-ا ا’ق-تصس-ادي-ة
وتخلق الÌوة ومناصسب الشسغل““.
ومن التوصسيات اŸقدمة لرؤوسساء
اÛم -ع -ات ا÷دي -دة ،ا’ع-ت-م-اد
على اŸرونة ‘ التسسي Òوالعمل
وف -ق اŸع -اي Òال-دول-ي-ة ،وت-ع-م-ي-م
الرقمنة وا’تصسال اإ’لكÎو.Ê
و‘ السسياق أافاد وزير النقل ،بأان
اسس -ت -ق Ó-ل -ي -ة تسس -ي ÒاÛم -ع-ات
ورف- -ع ال- -ت -ج -ر Ëع -ن اŸسسÒيÚ
Ãوجب ال -ق-ان-ون ،سس-ي-خ-ف-ف م-ن
ال-ذه-ن-ي-ة البÒوقراطية اŸتصسلبة
التي كانت سسائدة.
وأاضساف أان العصسرنة اŸرجوة من
إاعادة الهيكلة ،تسستهدف تطوير
اسستثمارات الشسركات واسستهداف
أاسس- -واق ج- -دي- -دة خ- -اصس- -ة ع- -ل -ى
الصسعيد القاري ،مؤوكدا ‘ الوقت
ذاته إامكانية إابرام عقود شسراكة
م -ع اÿواصس وف -ت -ح ا’سس -ت-ث-م-ار
شس- - - -رط أان ت- - - -ظ - - -ل اŸؤوسسسس - - -ة
العمومية اŸالك واŸسس.Ò
وأاوضسح الوزير ،بشسأان عدم إادراج
شس - - - -رك - - - -ة اÿط- - - -وط ا÷وي- - - -ة
ا÷زائرية وقطاع النقل بالسسكك
ا◊دي- -دي- -ة ضس- -م- -ن اÛم- -ع -ات
اأ’رب -ع -ة ““ب -أان اŸؤوسسسس -ت Úل-ه-م-ا
ﬂط - - - -ط عصس - - - -رن- - - -ة خ- - - -اصس
سسيتحو’ن Ãوجبه إا› ¤مع،““Ú
مشس- - - -ددا ع- - - -ل - - -ى اأ’ه - - -م - - -ي - - -ة
ا’سسÎاتيجية لهما.
طلعي قال ‘ سسياق متصسل ،أان

ال-دسس-ت-ور ا÷دي-د ي-ع-زز اŸل-ك-ي-ة
ال - -ع- -م- -وم- -ي- -ة Ûا’ت ال- -ن- -ق- -ل
ال- - -ب- - -ح - -ري ،ا÷وي وب - -السس - -كك
ا◊ديدية‡ ،ا يقضسي نهائيا على
فرضسية اÿوصسصسة.
وأاوضس - -ح أان ف - -ت - -ح ال- -ب- -اب أام- -ام
اŸت- - -ع- - -ام- - -ل Úاÿواصس م - -ازال
م-ف-ت-وح-ا ،ل-ل-مسس-اه-م-ة ‘ ت-طوير
قطاع النقل ،شسرط التقدم بطلب
يثبت فعالية اŸشسروع و‚اعته.
وأاك - -د ط- -ل- -ع- -ي ‘ اŸق- -اب- -ل ،أان
الهيكلة ا÷ديدة ،لن يكون لها أاي
أاث -ر ع -ل -ى ل -ل -ج-انب ا’ج-ت-م-اع-ي
ل-ل-ع-م-ل ،ب-ح-يث سس-ي-تسس-مر سسريان
ك -اف -ة ا’ت -ف-اق-ي-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
اŸوقعة.

الشسروع ‘ إا‚از ميناء الوسسط
هذا العام
كشس - -ف وزي - -ر ال - -ن - -ق - -ل ‘ ن- -دوة
صسحفية ،أان وزارة النقل ،تعكف
ع- -ل -ى اإ’سس -راع ‘ ا’ن -ت -ه -اء م -ن
الدراسسات اأ’ولية اÿاصسة بإا‚از
ميناء الوسسط قصسد ا’نطÓق ‘
اأ’شسغال سسنة  ،2016مثلما صسرح
ب - -ه ال - -وزي- -ر اأ’ول ع- -ب- -د اŸالك
سسÓل.
وقال طلعي ،أان للمشسروع أاهمية
اق-تصس-ادي-ة كÈى يسس-م-ح ل-لجزائر
باسستعادة مكانتها ‘ ميدان النقل
البحري ،وسسيكون اŸيناء اأ’كÈ

بوشسوارب :وتÒة اإلصسÓح
القتصسادي Œري بسسرعة
أاشس -اد وزي-ر الصس-ن-اع-ة واŸن-اج-م،
ع -ب -د السس Ó-م ب -وشس-وارب ب-إاع-ادة
ه-ي-ك-ل-ة م-ؤوسسسس-ات ق-ط-اع ال-ن-قل،
وق -ال أان -ه -ا “ت ب -ع -د سس -ن -ة م -ن
ت -ط -ب -ي -ق ن -فسس اıط -ط ع -ل -ى
شسركات قطاع الصسناعة.
واع- -ت Èأان- -ه- -ا ان- -ع -ك -اسس سس -ري -ع
لسس -ي -اسس -ة اإ’صس Ó-ح ا’ق -تصس -ادي
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قرر منح مشسروع جديد لتوسسيع  03مسستشسفيات بخنشسلة

أاشسرف على تنصسيبها طلعي Ãعية بوشسوارب وبحضسور سسيدي السسعيد

‘ البحر اأ’بيضس اŸتوسسط.
وقال إان “ويل اŸشسروع ،سسيتم
ب -ت -م -وي -ل ال-ب-ن-وك ع-ل-ى أان ت-ك-ون
نسس- -ب- -ة ال- -ت- -م- -وي -ل م -ن اÿزي -ن -ة
العمومية ﬁدودة.
وع-ل-ى صس-ع-ي-د آاخ-ر ،أاف-اد ط-ل-عي،
ب -أان الشس -روع ‘ ال -ع-م-ل ب-رخصس-ة
ال-ق-ي-ادة ب-ال-ت-ن-ق-ي-ط سس-يكون شسهر
جوان القادم ،موضسحا أان العمل
على ذلك جار بالتنسسيق مع وزارة
الداخلية.
وج -دد ت -أاك -ي -ده ع -ل -ى ع -دم رف -ع
أاسس-ع-ار وسس-ائ-ل ال-ن-ق-ل ال-ع-م-ومي،
واأ’م- -ر ي- -ن- -ط- -ب- -ق ع- -ل -ى شس -رك -ة
اÿط - -وط ا÷وي - -ة ا÷زائ - -ري- -ة،
وأاشسار إا ¤اسستمرار حوار نقابات
ال -ن -اق -ل Úاÿواصس م -ع ال-ه-ي-ئ-ات
ال -وسس -ط -ي -ة ،ع -ل -ى أان ي-كشس-ف ‘
وقت ق- - - -ريب ع - - -ن ال - - -زي - - -ادات
اŸنتظرة ‘ التسسعÒات.

العدد
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التي شسرعت فيها الدولة تنفيذا
لÈن - -ام - -ج رئ - -يسس ا÷م - -ه- -وري- -ة
وﬂط-ط ع-م-ل ا◊ك-وم-ة .ون-ف-ى
وج- -ود أاي غ -م -وضس ح -ول خ -ط -ة
ت-ن-م-ي-ة ا’ق-تصس-اد ال-وطني ،مÈزا
أان-ه سس-ي-ك-ون ل-ل-م-ؤوسسسسة العمومية
ال -ن -ج -اع -ة ا’ق-تصس-ادي-ة وال-ق-درة
ع-ل-ى ال-ت-ن-افسس-ي-ة م-ث-ل-م-ا هو حال
اŸؤوسسسسة اÿاصسة.

سسيدي السسعيد :إاعطاء
اŸرونة واسستقÓلية تسسيÒ
اŸؤوسسسسة
اع - -ت Èع - -ب - -د اÛي - -د سس- -ي- -دي
السس -ع -ي -د ،اأ’م Úال -ع -ام ل –Ó-اد
ال- -ع -ام ل -ل -ع -م -ال ا÷زائ -ري ،Úأان
إاع- -ادة ه- -ي- -ك -ل -ة ق -ط -اع ال -ن -ق -ل،
سس -ت -ع-ط-ي ا’سس-ت-قÓ-ل-ي-ة الÓ-زم-ة
ŸسسÒي اŸؤوسسسس - - - - -ات ،و–دث
ال -ق -ط -ي -ع-ة الÓ-زم-ة م-ع ال-تسس-يÒ
الدÁاغوجي البÒوقراطي.
وأاك -د أان اسس -ت -ح-داث اÛم-ع-ات
اأ’ربعة ،من شسأانه إاعادة اŸكانة
ل-ل-ت-ي ك-ان ع-ل-ي-ه-ا ال-ق-طاع خاصسة
›ا‹ ال -ن -ق-ل ا÷وي وال-ب-ح-ري،
م -ف-ي-دا ب-أان ال-ت-وج-ه ن-ح-و أاسس-واق
إاف -ري -ق -ي -ا ي -ت -ط -لب اسس -ت-ث-م-ارات
ع - -ام - -ة ،وم- -رون- -ة ‘ ال- -تسس- -ي.Ò
وأاضساف أان للجزائر اإ’مكانيات
والكفاءة وبحاجة إا ¤إارسساء الثقة
اŸطلوبة.

وقد عقد الوزير قبل ذلك ،اجتماعا مع مدراء
اŸؤوسسسس -ات ا’سس -تشس -ف -ائ -ي-ة وإاط-ارات الصس-ح-ة،
ت -ط -رق م -ن خ Ó-ل-ه إا ¤خ-ط-ة اإ’صسÓ-ح ال-ع-ام-ة
ل- - -ل- - -ق - -ط - -اع ،م - -ذك - -را ب - -ا’إصس Ó- -ح ‘ ا÷انب
البيداغوجي الذي أاقره منذ تعيينه على رأاسس
الوزارة’ ،سسيما خطة  24نقطة ،منها اŸئزر،
الشسارة ،النظافة ،اأ’دوية.
كما أاكد على العناصسر اأ’سساسسية الثÓثة التي
ترتكز عليها اÿدمة الصسحية ‘ ا÷زائر ،وهي
اÛانية ،اŸسساواة والعاŸية التي يجب على كل
مسستخدمي القطاع العمل ‘ إاطارها وبذل كل
ا÷ه -د ل -ت -ح -ق -ي -ق -ه -ا’ ،سس -ي -م -ا وأان ك -ل ف -ئ -ات
اŸسس- -ت- -خ- -دم Úب- -ال- -ق- -ط- -اع ،ق- -د ” ال -ت -ك -ف -ل
ب -انشس -غ -ا’ت -ه -ا وت -ل -ب -ي -ة ك -ل اŸط -الب اŸه -ن-ي-ة
وا’جتماعية ،لذا فعلى ا÷ميع القيام بوجباتهم
وفقا للقانون ،أاضساف الوزير.
و‘ إاطار –سس Úالتسسي Òاإ’داري للمؤوسسسسات
ا’سس -تشس -ف -ائ -ي -ة ال-ع-م-وم-ي-ةÃ ،ا يصسب ‘ خ-ان-ة
تقد Ëخدمات نوعية للمرضسي ،دعا بوضسياف
مدراء اŸؤوسسسسات ا’سستشسفائية بخنشسلة وعÈ
ال -وط -ن ،إا ¤م -ن -ح خ -دم -ات ال -ن -ظ -اف -ة واأ’م -ن
والصس- -ي- -ان- -ة إا ¤اÿواصس وف -ق -ا ل -دف Îشس -روط
خاصس للقيام بهذه اŸهام ،حتى يتفرغ الطاقم
اإ’داري لتوف ÒاŸناخ العام للطاقم Úالطبي
وشسبه الطبي .وقال الوزير ‘ هذا اإ’طار ““من
غ ÒاŸع -ق -ول أان ي -ت-اب-ع م-دي-ر م-ؤوسسسس-ة خ-دم-ة
ال -ن -ظ -اف -ة أاو ت -غ -ي Òمصس -ب -اح أاو إاصس Ó-ح أاق-ف-ال
اأ’ب -واب ،ت -وك -ل -وا ع -ل -ى ال -ل -ه أان -ا أام -ث -ل اإ’رادة
السسياسسية ،فهذه هي الطريقة الوحيدة الكفيلة
لÓرتقاء باŸنظومة الصسحية““.

البحث على ميكانزمات للتكامل بÚ
القطاع Úالعام واÿاصض
و‘ إاطار –قيق مبدأا التكاملية ب ÚالقطاعÚ
العام واÿاصس ‘ ،تقد Ëاÿدمات الصسحية،
أاكد الوزير على ضسرورة البحث على ميكانزمات
جديدة“ ،كننا من جعل القطاع اÿاصس يقدم
خدمة عمومية شسأانه شسأان القطاع العام ويدمج
ضس -م -ن اÿري -ط-ة الصس-ح-ي-ة ل-ل-خ-دم-ات ال-ط-ب-ي-ة
وا’سستعجالية.

تدشس Úعيادت Úجديدت Úبلمصسارة
والرميلة

أامر بتفتيشض Óﬁت الطب البديل التي
تدعي مداواة مرضسى السسرطان
ن-دد ب-وضس-ي-اف خÓ-ل ل-ق-ائ-ه ب-إاط-ارات الصس-ح-ة،
ب -ظ -اه -رة ان -تشس-ار Óﬁت ب-ي-ع اŸسس-ت-حضس-رات
واأ’عشس -اب ال -ط -ب-ي-ة ع Èال-وط-ن ،وال-ت-ي ي-دع-ي
أاصسحابها أان لديهم أادوية تقتل مرضس السسرطان،

نفى وجود حا’ت إاصسابة بفÒوسض ““زيكا““ ‘ ا÷زائر ،الÈوفسسور مكي:

وع - -اي- -ن ال- -وزي- -ر ،خÓ- -ل ه- -ذه ال- -زي- -ارة ،ع- -دة
م-ؤوسسسس-ات اسس-تشس-ف-ائ-ي-ة ب-عاصسمة الو’ية وبعضس
ال -ب -ل -دي -ات ك -ان أاه -م -ه -ا ،اŸؤوسسسس-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
ا’سس-تشس-ف-ائ-ي-ة الشس-ه-ي-د ““علي بوسسحابة““ الكائنة
بقلب مدينة خنشسلة ،وكذا اŸؤوسسسسة العمومية
ا’سستشسفائية  120سسرير اÛاهد ““أاحمد بن
ب -ل -ة““ ،ح -يث وق -ف ع -ل -ى مشس -روع ت -وسس -ي-ع ه-ذا
اŸسستشسفى إا 240 ¤سسرير وبالتا‹ مضساعفة
طاقة اسستيعابه ،وبلغت نسسبة اإ’‚از  80باŸائة،
ب- -ع- -دم -ا خصسصس غ Ó-ف م -ا‹ Œاوز  46مليار
سسنتيم لهذا اŸشسروع التوسسعي ،قبل أان يتنقل
إا ¤ال -ع -ي -ادة اÿاصس -ة ““م -زداوت““ ،وال -ت-ي ت-ق-دم
خدمات صسحية متنوعة وجهوية.
كما عاين بعد ذلك الوزير والوفد اŸرافق له،
مسستشسفى مدينة قايسس الشسهيد ““حيحي بلقاسسم““
ودشسن عيادة طبية عمومية متعددة اÿدمات
ب-ب-ل-دي-ة ال-رم-ي-ل-ة غ-رب-ا وأاخ-رى ب-ب-ل-دي-ة Ÿصسارة
ج -ن -وب-ا ،وت-ف-ق-د ورشس-ة إا‚از مسس-تشس-ف-ى ب-ل-دي-ة
بوحمامة بسسعة  60سسريرا.

عل ـ ـ ـ ـى السسلط ـ ـ ـ ـات اÙلي ـ ـ ـ ـة اتخ ـ ـ ـ ـاذ اإلج ـ ـ ـ ـراءات الوقائ ـ ـ ـ ـية لتف ـ ـ ـ ـادي انتشس ـ ـ ـ ـار البع ـ ـ ـ ـوضض
خياطي :نقÎح وضسع هيئة للمراقبة واليقظة

اسستعرضض أامسض ،الÈفسسور يحي مكي رئيسض مصسلحة باŸسستشسفى ا÷امعي بليون
الفرنسسية ﬂتصض ‘ الفÒوسسات وخب ‘ ÒاŸنظمة العاŸية للصسحة ،خطر فÒوسض ““زيكا““
اŸسسبب ’لتهاب خÓيا الدماغ وتقليل حجمه ،بالنسسبة للجنيني ‘ بطن أامه اŸصسابة،
مشسÒا إا ¤أان هذا النوع من البعوضض اŸسسمى ““الزاعجة““ كان منتشسرا ‘ دول إافريقيا ثم
انتقل إا ¤دول أامريكا الÓتينية ،داعيا السسلطات اÙلية للوقاية من خطر انتقال
الفÒوسض Ãحاربته عن طريق اŸبيدات وتنظيف اÓÙت وأاسسواق اÿضسر والفواكه من
’نه
’نسسان ،أ
’رضسية لتوليد ا◊شسرات اŸضسرة با إ
النفايات ،واŸسستنقعات التي تعت Èا أ
ليسض هناك دواء أاو تلقيح لهذا الفÒوسض سسوى الوقاية واليقظة الدائمة.

العاصشمة :سشهام بوعموششة

شس -دد الÈوفسس-ور م-ك-ي ل-دى ن-زول-ه ضس-ي-ف-ا Ãن-ت-دى
““اÛاهد““ على ضسرورة الوقاية من فÒوسس ““زيكا““،
الذي ظهر ‘ قرى صسغÒة بإافريقيا سسنة 1945
وبالتحديد ‘ أاوغندا ونيجÒيا ،بعدها ‘ اأ’دغال
أ’ن القردة نقلته إا ¤اإ’نسسان ،و ⁄يعلن عنها كونهم
’ Áلكون ﬂابر –اليل وأاخصسائي Úباأ’شسعة عند
ال -نسس -اء ا◊وام -ل ،مضس -ي -ف -ا أان -ه ب -فضس -ل ال-ه-ن-دسس-ة
الوراثية ا÷نية والتحاليل اŸتفاعلة ” ،تشسخيصس
اŸرضس بالÈازيل كونها دولة متقدمة و“لك ﬂابر
ال- -ف- -ح -وصس وال -ت -ح -ال -ي -ل واخ -تصس -اصس -ي ‘ Úع -ل -م
الفÒوسسات والبعوضس‡ ،ا دفعها إا ¤دق ناقوسس
اÿطر وإاعطاء اإ’نذار قائ““ :Óهذا يشسجعنا ‘
ا÷زائ -ر ،ل -ل -قضس -اء ع -ل -ى ه -ذه ا◊شس -رات ◊م -اي-ة
السسكان ،خاصسة ونحن ‘ أايام الربيع كي ’ تتكاثر““.

وأاشسار الÈفسسور ‘ هذا اإ’طار ،إا ¤أان ﬁاربة
ال -ب -ع -وضس ه -ي أايضس -ا م -ك -اف -ح -ة فÒوسس ““الضس-نك““
اŸنتشسر بكÌة والذي ينتمي إا ¤نفسس عائلة ““زيكا““
بل أاخطر ،أ’نه يعطي نزيفا دمويا والتهاب الكبد
وال-ق-لب ،ق-ائ““ :Ó-إاذا قضس-ي-ن-ا ع-ل-ى ال-ب-ع-وضس ف-نحن
نقضسي على عدة فÒوسسات““ ،مؤوكدا أان الفÒوسس
Áكن أان ينتقل عن طريق البواخر والطائرات أاو
ع Èإانسسان مصساب يأاتي من جزر أامريكا الÓتينية،
حيث ظهر الفÒوسس ‘ الÈازيل سسنة  2014بإاصسابة
 5حا’ت ،وسسجل العام اŸاضسي إاصسابة مليون و500
أالف شسخصس.
وأاوضس -ح ‘ ه -ذا السس -ي -اق ،أان ال -ب -ع -وضس ي -ظ-ه-ر ‘
اŸسستنقعات وأاوا Êالورود التي يتحجر فيها اŸاء،
وأاسسواق بيع اÿضسر والفواكه واللحوم التي تلقي
بنفاياتها بعد عملية البيع ،ومراقبة ا◊اويات ،حيث
تتكاثر عند الفجر وغروب الشسمسس ولي ،Óداعيا إا¤

اتخاذ كل تداب Òالوقاية بإاعطاء السسلطات اÙلية
لتعليمات رسسمية صسارمة للقضساء على هذا البعوضس،
وتوعية التجار كي نتفادى انتشسار ا◊شسرات ،والعمل
ع -ل -ى ت -ن -ظ-ي-ف ت-لك اأ’م-اك-ن ،وج-م-ع ال-ن-ف-اي-ات ‘
أاك -ي -اسس وع -دم ت -رك-ه-ا تÎاك-م ‡ا ي-ول-د ا◊شس-رات
الضس -ارة ،م -ع ال -رشس ب -اŸب-ي-دات وإازال-ة وت-دم Òك-ل
ال -دوالب ال -ت -ي ت -رم -ى م-ن ط-رف ال-ذي-ن يصس-ل-ح-ون
الدراجات النارية والسسيارات ،أ’نها اأ’سساسس اŸولد
ل -ل -حشس -رات ال -ت -ي ت-خ-ت-ب-ئ ‘ أاط-ر ال-ع-جÓ-ت وك-ذا
اسستعمال غطاء النوم.
وحسسب الÈوفسسور مكي ،فإان العا ⁄أاصسبح اليوم
قرية صسغÒة وا÷زائر بيت من هذه القرية ،قائ:Ó
““إان ظهرت حالة ف Óداعي للقلق أ’نه Áكن شسفاء

الشسخصس ،اÿطر ‘ وجود البعوضس الذي ينتقل إا¤
عدة أاشسخاصس““ ،مؤوكدا أانه ’ توجد حالة فÒوسس
““زيكا““ ‘ ا÷زائر وتبقى اإ’جراءات الوقائية أافضسل
عÓج.
و‘ رده عن سسؤوال حول الهجرة الشسرعية وخطرها
على ا÷زائر ،أاكد أانه ’ يشسكلون خطر بالنسسبة لنقل
فÒوسس ““زيكا““ ،أ’نهم ‘ صسحة جيدة ،وحسسبه أان
اÿطر اŸوجود يكمن ‘ نقلهم لفÒوسس السسيدا،
مضس -ي -ف -ا أان -ه ح -ال-ي-ا أاث-بت ال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي إان-ت-ق-ال
فÒوسس ““زي- -ك- -ا““ ع- -ن ط- -ري -ق ا÷نسس ،أ’ن -ه أاج -رى
–ل- -ي Ÿ Ó-ن -ي رج -ل Úوام -رأاة رج -ع -ا م -ن أام -ري -ك -ا
الÓتينية ،حيث أاصسيبت الزوجة دون أان يكون لها
لسسعة من البعوضس وهذا خطر على جنينها.
من جهته ،أاعلن مصسطفى خياطي ،رئيسس الهيئة
الوطنية لÎقية الصسحة وتطوير البحث ““الفورام““،
ع- -ن ح- -م- -ل- -ة –سس- -يسس- -ي- -ة ل- -ل- -وق -اي -ة م -ن اأ’وب -ئ -ة
والفÒوسسات ،قائ Óإاننا نواجه وباء كبÒا أاصساب
العديد من الدول‡ ،ا يتطلب اتخاذ إاجراءات فعالة
’ تنحصسر ‘ اإ’مكانيات التقنية ،وهي مهمة كل
القطاعات ،مضسيفا أان هيئة الفورام تقÎح وضسع
هيئة للمراقبة أاي مؤوسسسسات اليقظة ،مشسÒا إا ¤أانه
’ يوجد خطر صسفر لكن Áكن أان نشسهد انتقال
ال -فÒوسس ،ل -ه -ذا ي -ن -ب -غ -ي ا◊ذر وات-خ-اذ إاج-راءات
للحماية.

»æWh

ا’ثنين  1٥فيفري  2016م
المؤافق لـ  06جمادى اأ’ولى  14٣7هـ

خÈي يكشسف من تيزي وزو عن عقلنة اسستهÓك أانؤاع الطاقة

بطاقة مغناطسسية Ÿراقبة ا’سستهÓك ومشسروع طموح للطاقة الشسمسسية

كشسف وزير الطاقة صسالح خÈي من تيزي وزو ،عن إاعداد مشسروع دراسسة يهدف إا ¤مراقبة عملية اسستهÓك وتؤزيع
’‹
’عÓم ا آ
الؤقؤد بداية من ﬁطات التكرير إا ¤اŸسستهلك ،مرورا بنقاط التؤزيع والنقل عن طريق برنامج يعتمد على ا إ
’نÎنت ،يتم من خÓلها Œهيز اŸركبات ببطاقات مغناطيسسية تسسمح Ãراقبة نسسبة ا’سستهÓك وا’سستغÓل لهذه اŸادة
وا أ
ا◊يؤية طيلة مسسارها ،لؤضسع حّد لعملية التبذير وكل أاشسكال التحايل ،مؤؤكدا أان الدولة تبذل ›هؤدات كبÒة Ÿكافحة آافة
التهريب والرفع من طاقة التخزين والتؤزيع.

تيزي وزو :ز .كمال

ركز خÈي لدى تقييمه القطاع ،على أاهمية
ع -ق -ل -ن-ة اسس-ت-هÓ-ك ك-ل أان-ؤاع ال-ط-اق-ة م-ن ك-ه-رب-اء
وب -ن -زي -ن“ ،اشس -ي -ا وال -ظ -روف ا’ق -تصس -ادي -ة ال -ت-ي
تشس -ه -ده -ا ا÷زائ -ر ،ح -يث كشس -ف ب -اŸن-اسس-ب-ة ع-ن
اسسÎات -ي -ج -ي -ة ج -دي -دة إ’ع -ادة ت -رشس -ي -د سس-ي-اسس-ي-ة
اسس -ت -ه Ó-ك م-ادة ال-ؤق-ؤد «ال-ب-ن-زي-ن واŸازوت» م-ن
خ Ó-ل تشس -ج -ي -ع أاصس -ح -اب اŸرك-ب-ات ع-ل-ى –ؤي-ل
ع -م-ل-ي-ة اسس-ت-هÓ-ك ال-ب-ن-زي-ن Ãادة ال-بÎول اŸم-ي-ع
«جي.بي.ال» مقابل عدة امتيازات يدفعها صسندوق
ﬂصسصس للعملية ،التي سستبدأا أاو’ مع اÿؤاصس
واŸه- -ن -ي ،Úب -حسسب ال -ؤزي -ر ،كسس -ائ -ق -ي سس -ي -ارات
اأ’جرة ،مشسÒا ‘ هذا الصسدد لدى قيامه بتدشسÚ
مركز الغاز اŸميع «سسÒغاز» ببؤخالفة ،أان الدولة
من خÓل وزارة الصسناعة سستلجأا إا ¤الرفع من
إانتاج عدد اŸركبات التي تسس ÒبسسÒغاز اŸصسّنعة
با÷زائر من  1٣إا ٣0 ¤من اŸائة كإاجراء لتقليل
الفاتؤرة والتخفيف من أاعباء ارتفاع سسعر البنزين
لدى اŸؤاطن.Ú
كما عّرج الؤزير على مشساريع ا’سستثمار التي
باشسرتها سسؤناطراك على اŸدى اŸتؤسسط / 2016
 2020التي قدرها بـ 7٣مليار دو’ر ،يتم الÎكيز
ف-ي-ه-ا ع-ل-ى ت-ط-ؤي-ر ع-م-ل-ي-ة ال-ب-حث وا’سس-تكشساف،
اإ’ن -ت -اج وإا‚از ﬁط -ات ج -دي -دة ل -ل-ت-ك-ري-ر ح-ت-ى
تتمكن ا÷زائر من تقليصس فاتؤرة اسستÒاد الؤقؤد

الذي قدره حاليا بحؤا‹ 1.٥
م -ل -ي -ؤن ط-ن م-ن م-ادة اŸازوت
مقابل  11مليؤن طن اسستهÓك
سس -ن -ؤي ،م -ط -م-ئ-ن-ا ب-ال-ق-ؤل «إان
سسؤناطراك  ⁄تتأاثر بالتقلبات
اأ’خÒة ال -ت -ي يشس-ه-ده-ا السس-ؤق
ال -ع -اŸي ،و ⁄ت -ل -غ مشس -اري -ع-ه-ا
اŸسس-ط-رة ،إا‰ا ق-امت ب-ع-م-ل-ي-ة
تقييم اأ’ولؤيات ،لكن ليسس على
حسس- - -اب اإ’ن- - -ت- - -اج وت- - -رق- - -ي - -ة
ا’سستثمار اÙلي»..
ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤ه -ذا ،كشس-ف
صس -ال -ح خÈي ع -ن ال -ت -ؤج -ه-ات
ا÷دي -دة ل -ل -ج -زائ -ر ‘ ›ال ال -ط -اق-ة ،ب-ال-ت-ح-ؤل
التدريجي نحؤ الطاقات الشسمسسية واŸتجددة بدل
الÎكيز الكلي على البÎول ّŒنبا لتقلبات السسؤق.
وهنا أاعلن «أان ا÷زائر سسطرت برنا›ا طمؤحا
سسيتيح بإانتاج  22أالف ميغاواط من الكهرباء مطلع
 ،20٣0أاي ب - -نسس - -ب - -ة ح - -ؤا‹  2٥م- -ن اŸائ- -ة م -ن
ا’سستهÓك ا◊ا‹» ،وهي نسسبة قال عنها الؤزير
إانها «تشسكل احتياطيا لتغطية حاجيات السسؤق مع
ارتفاع طلبات ا’سستهÓك» .مشسÒا ‘ هذا الصسدد،
أان كل اإ’جراءات اتخذت Ÿباشسرة اŸشسروع ،مع
إانشساء ÷ان قانؤنية تقؤم حاليا بزيارات إا ¤و’يات
ال -هضس -اب وا÷ن -ؤب ل -ت -ح -دي -د اŸؤاق -ع اŸقÎح-ة
ل -نصسب أال -ؤاح ال -ط -اق -ة الشس -مسس -ي -ة ال-ت-ي ق-دره-ا 1
م- -ي- -غ- -اواط ‘ ك- -ل ه -ك -ت -اري -ن م -ن اأ’راضس -ي غÒ

ال- -فÓ- -ح- -ي- -ة وه -ذا ق -ب -ل إاع Ó-ن
اŸن -اقصس -ة ال -ؤط -ن -ي -ة وال-دول-ي-ة،
داعيا اÿؤاصس إا ¤اŸشساركة ‘
عملية ا’سستغÓل وا’سستثمار ‘
هذا اÛال ،بالنظر إا ¤آافاقه
اŸسس- -ت- -ق- -ب- -ل- -ي- -ة وا’ق- -تصس- -ادي -ة
الؤاعدة.
ول-دى ت-ق-ي-ي-م-ه ل-زي-ارة التفقد
التي قادته ،أامسس ،إا ¤و’ية تيزي
وزو ،ث ّ- - -م - - -ن وزي- - -ر ال- - -ط- - -اق- - -ة
اÛه - -ؤدات ال - -ت - -ي ب - -ذل - -ت - -ه - -ا
السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة وال-ؤ’ئ-ية ‘
Œسس- -ي- -د الÈام -ج اŸسس -ط -رة ‘
›ال إايصس -ال ال -ك -ه -رب -اء وال -غ -از إا ¤أاع-ا‹ ج-ب-ال
جرجرة ،حيث اعت Èأان الؤ’ية تعدت نسسبة الربط
الؤطنية ‘ غاز اŸدينة اŸقدرة حاليا بـ 70من
اŸائة وينتظر أان تصسل إا 98 ¤من اŸائة بعد
اسستكمال اŸشساريع ا›ÈŸة لتصسبح اأ’و ¤وطنيا
و 98من اŸائة من نسسبة الربط بالكهرباء.
ودشس -ن خÈي م -رك -ز ال-غ-از اŸم-ي-ع ب-ب-ؤخ-ال-ف-ة،
مركز تعبئة قارورات غاز البؤتان بؤادي عيسسي ،مع
تشسديده على ضسرورة رفع اإ’نتاج إا 1٥ ¤أالف وحدة
ي -ؤم -ي-ا ب-د’ ع-ن  10آا’ف ا◊ال -ي-ة ،وك-ذا ال-ؤك-ال-ة
التجارية لشسركة سسؤنلغاز باŸدينة ا÷ديدة ولبلدية
م -ق -ل -ع ،م -ع إاع -ط -اء إاشس -ارة رب -ط ع -دة ق -رى ب-غ-از
اŸدينة ،منها قرية «تيزي نÎغا» Ãقلع وقرى آايت
شسافع ،أاقرو وزكري بفريحة.

’سسبق:
نؤرالدين آايت ا◊سس Úوزير الطاقة ا أ

أاسسعار النفط تنتعشض ‘  2017إاْن توازن العرضُض والطلب
’على للطاقة
الدعؤة ’جتماع عاجل للمجلسس ا أ
ت- - -ؤق - -ع ن - -ؤرال - -دي - -ن آايت ا◊سس Úوزي - -ر
’سس -ب-ق ‘ ع-ق-د ال-تسس-ع-ي-ن-ي-ات م-ن
ال -ط -اق -ة ا أ
ال -ق -رن اŸاضس -ي ،أان ت -ن -ت -عشس أاسس -ع -ار ب-رم-ي-ل
النفط ‘ عام  ،2017لكن ليسس Ãسستؤيات
قياسسية ،وشسرط أان يتحقق ‘ السسؤق تؤازن
فعلي ب Úالعرضس والطلب ،مراهنا ‘ الظرف
’وب-يب»
ا◊ا‹ ع -ل-ى ق-درة دول م-ن-ظ-م-ة «ا أ
ع -ل -ى ل -عب دور ي -ؤؤث -ر ‘ تصس -ح -ي -ح م -ع -ادل-ة
’سس-ع-ار إاذا ” ال-ت-نسس-ي-ق ا÷ي-د ف-ي-م-ا بينها،
ا أ
’على
ورافع عن ضسرورة اجتماع اÛلسس ا أ
للطاقة ÿصسؤصسية الؤضسع الطاقؤي الراهن
وبروز عديد اŸؤؤشسرات ا÷ديدة.

القليعة :فضضيلة بودريشس
قام نؤرالدين آايت ا◊سس ،ÚاŸسستشسار الدو‹
‘ قضس- -اي- -ا ال- -ط- -اق -ة وزي -ر ال -ط -اق -ة السس -اب -ق‘ ،
ﬁاضسرة أالقاها أامام طلبة اŸدرسسة العليا للتجارة
ب -ال -ق -ل -ي -ع-ة ،ب-تشس-خ-يصس دق-ي-ق ◊صس-ي-ل-ة الصس-ن-اع-ة
البÎولية ‘ ا÷زائر منذ ا’سستقÓل ،مرورا بتأاميم
اÙروق-ات وك-ذا اأ’زم-ة ال-ن-ف-ط-ي-ة ‘ ث-م-ان-ينيات
القرن اŸاضسي ،ووقف بعدها على ما أاطلق عليه
«أازمة  ،»1998ثم تطّرق إا ¤قانؤن اÙروقات
والتؤجه نحؤ اسستغÓل الطاقات اŸتجددة والغاز
الصسخري وأانهى مداخلته بأازمة أاسسعار النفط التي
تشسهدها اأ’سسؤاق ‘ الظرف ا◊ا‹ ،إا ¤جانب
التحديات التي تؤاجهها ا÷زائر ،مقÎحا سسلسسلة
من ا◊لؤل التي Áكن تبّنيها ،لكن كل ذلك ،بحسسبه،
لن يثمر ‘ القريب العاجل.
وحمل تشسريح الؤزير السسابق ،عدة حقائق ،من
بينها اسستغÓل ا÷زائر إا ¤حّد اليؤم ما ’ يقل عن
ث-ل-ث-ي اح-ت-ي-اط-ات-ه-ا ال-نفطية و ٥0م -ن اŸائ -ة م -ن
احتياطاتها الغازية.
وي- -ع- -ت- -ق- -د آايت ا◊سس ،Úأان ال -ن -ق -اشس ا÷دي -د
يتمحؤر حؤل ضسرورة إاصسÓح جميع القطاعات من
أاجل –قيق التطؤر وتكريسس العدالة ا’جتماعية.
وم -ن ب Úال -ت-ح-دي-ات ال-ت-ي ت-ط-رق إال-ي-ه-ا ،م-دى
ال -ق -درة ع -ل -ى ال -ت -ح-دي-د ال-دق-ي-ق أ’فضس-ل الÌوات
اŸت -اح -ة ،وال -ت -ح -ك -م ‘ ا’سس-ت-هÓ-ك اÙل-ي م-ن
خÓل كبح التبذير والتهريب.
على صسعيد الطاقات اŸتجددة التي يرى اÿبÒ
ا◊ا‹ والؤزير السسابق أانها تلعب دورا رئيسسيا ‘

عملية اإ’نتاج ،فاإ’نتاج
ب - -ل- -غ- -ة اأ’رق- -ام ال- -ت- -ي
ق -دم -ه -ا ق -ف-ز م-ن 100
م- - -ي - -غ - -اواط إا1800 ¤
م- - -ي - -غ - -اواط ‘ ،2014
ب- -نسس- -ب- -ة ‰ؤ سس- -ن- -ؤي- -ة
تناهز  6من اŸائة.
و– - - - - - -دث آاي- - - - - -ت
ا◊سس Úع - -ن أاه- -م- -ي- -ة
ال-ت-ؤج-ه ن-ح-ؤ ال-طاقات
اŸتجددة القادرة على
ت -ع -زي -ز ا’ح -ت -ي -اط -ات
الطاقؤية اŸتؤفرة مع
السس Òن - -ح - -ؤ ت - -ن - -ؤي - -ع
ا’قتصساد ،و–سس Úمناخ اأ’عمال ،وتركيز بحث
ال-ك-ف-اءات ع-ل-ى ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة واسس-ت-ح-داث
مناصسب الشسغل ،مقدرا نسسبة البطالة وسسط فئة
الشسباب Ãا يناهز  2٥من اŸائة.
وك-ؤن ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ت-ف-ت-ح ف-رصس-ا ك-بÒة
إ’نشساء مناصسب الشسغل ،أ’نه يرتقب أان يتمكن هذا
القطاع لؤحده ‘ العا ⁄عام  20٣0أان يسستحدث 20
مليؤن منصسب ،بينما يقدر ،اليؤم ،عدد اŸناصسب
اŸسستحدثة به بـ 6.٥مÓي Úمنصسب شسغل.
‘ الشس -ق اŸت -ع -ل -ق ب-ث-ق-ل اأ’وب-يب ‘ تصس-ح-ي-ح
معادلة اأ’سسعار ⁄ ،يخف اÿب Òآايت ا◊سس Úأان

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

ال -دول اأ’ك Ìإان-ت-اج-ا
داخ- - -ل م- - -ن- - -ظ- - -م - -ة
اأ’وب- - -يب Áك- - -ن - -ه - -ا
–ق- - -ي - -ق ال - -ت - -ؤازن.
ويرى أانه يجب على
ج- - -م- - -ي - -ع دول ه - -ذه
اŸنظمة النفطية ،أان
تلتزم مع بعضسها ‘
مسس- - - - -ار ط- - - - -ؤي - - - -ل،
وا÷زائ- - - - -ر ك - - - -ذلك
ب- - -دوره- - -ا ي- - -جب أان
تنخرط ‘ كل ما من
شس -أان -ه أان ي-داف-ع ع-ن
مصس - - -ا◊ه - - -ا .وم- - -ن
الفرضسيات الفعالة والقابلة للتجسسيد ولديها آاثار
إايجابية ،التنسسيق والعمل مع الدول اŸنتجة داخل
وخارج اأ’وبيب لتجنّب خطر الصسدمة.
وبدا اŸسستشسار الدو‹ ‘ قضسايا الطاقة مقتنعا
بضسرورة السس Òنحؤ تقليصس اإ’نتاج ،و‘ حال تؤازن
العرضس والطلب Áكن أان تسسجل اأ’سسعار انتعاشسا
‘  ،2017لكن ‘ حال عدم –قق ذلك ،فيسستحيل
Œسسيد الهدف اŸنشسؤد ،ورÃا نحتاج إا ¤سسنة
أاخرى أاو سسنت .Úعلما أان اأ’سسعار مهما عاودت
ا’رت-ف-اع ل-ن ت-ع-ؤد ل-ت-ب-ل-غ مسس-ت-ؤي-ات ع-ال-ي-ة ،ك-ال-تي
شسهدتها ‘ العشسرية السسابقة.

شسركة توزيع الكهرباء والغاز للوسسط توضسح
تبعا للمقال اŸنشسؤر ‘ جريدتكم اÎÙمة ليؤم اأ’ربعاء  ‘ 2016 / 02 / 10الصسفحة
رقم – 0٥ت عنؤان« :جددوا مطالبهم بتؤف Òمياه الشسرب وغاز اŸدينة ،سسكان آايت مكلة
لشسعبة العامر يعتصسمؤن أامام مقر و’ية بؤمرداسس».
وتبعا ◊ق الرد ،نتمّنى إادراج هذا التؤضسيح بنفسس الصسفحة ،والذي يحتؤي على مايلي:
تعلم مديرية التؤزيع لبؤمرداسس ،أان مشسروع ربط قرية آايت مكلة بشسبكة الغاز الطبيعي ”
بر›ته ضسمن الشسطر التكميلي من اıطط اÿماسسي  2010ـ  2014بعدما قامت اŸديرية
بجميع الدراسسات والتي تشسمل كل القرى اŸتبقية من بلدية شسعبة العامر كقرية بؤدخان،
امؤشسؤشسان ،عمارة السسفلى ،بني ابراهيم ،تليسس ،بن شسارفة ،أانزة ،آايت علي ،عزوزة ،إابن
طفلة وآايت سسعيد أاين سسؤف يتم ربط حؤا‹  ٣000زبؤن بطؤل شسبكة غازية تقدر بـ 280كلم،
يتم إاطÓق اŸناقصسة ‘ اأ’يام القليلة اŸقبلة.

مدير التوزيع لبومرداسس

تقابؤ من قاŸة:
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إانشساء مسساحات لعرضض منتوجات ا◊رفي ÚباŸناطق السسياحية
شس - -ددت ال- -ؤزي- -رة اŸن- -ت- -دب- -ة
اŸك -ل -ف-ة ب-الصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
عائشسة تقابؤ ،خÓل زيارة عمل
وت -ف-ق-د ق-ادت-ه-ا إا ¤و’ي-ة ق-اŸة،
أامسس ،ع - -ل - -ى ضس - -رورة ت - -رك - -ي - -ز
ا◊ر‘ ع - - -ل - - -ى آال - - -ي- - -ات السس- - -ؤق
وم- -ؤاك- -ب- -ة م- -ت- -ط -ل -ب -ات اŸؤاط -ن
ال- - -عصس - -ري - -ة ،مشسÒة إا ¤أان دور
مصس - -ا◊ه- -ا ي- -ك- -م- -ن ‘ م- -راف- -ق- -ة
ا◊رف - - - - - -ي Úعﬂ Èت - - - - - -ل- - - - - -ف
ال-ت-ظ-اه-رات و‘ ال-ت-ك-ؤي-ن ل-بلؤغ
الهدف.
تفقدت تقابؤ ورشسة لصسناعة ﬂتلف أانؤاع الفخار
لط Òمسسعؤد ،الذي يسستغل قطعة أارضس فÓحية Ãسساحة
 400م ،2تشسغل  22عام Óمنذ انطÓق عملها سسنة ،2009
حيث أاشسادت Ãنتؤجاته ا◊رفية .كما سسيقؤم صساحب
نفسس الؤرشسة بتؤسسعة اŸشسروع إ’‚از مصسنع لصسناعة
الفخار ‘ إاطار جهاز «كالبÒاف» ببلدية وادي فراغة
على مسساحة  4000م 2وبكلفة  4مÓي Òسسنتيم ومن
اŸتؤقع أان يشسغل  100عامل.
كما تفقدت ورشسة اÛؤهرات ببلدية قاŸة ،حيث
اطلعت على سسÒورة العمل هناك من صسناعة الذهب
والفضسة للحر‘ منصسؤري سسفيان .خÓلها أاكدت على
ضس -رورة ت -ط -ؤي -ر اŸن-ت-ؤج-ات ا◊رف-ي-ة Ãا ي-ت-مشس-ى م-ع
اأ’صسالة.
ودعت الؤزيرة اŸنتدبة خÓل اسستماعها لعرضس حؤل
القطاع بالؤ’ية ،اŸتعلق بالصسناعة التقليدية ،دعت إا¤
الÎكيز على ا÷ؤدة والنؤعية ،كؤنها ا◊لقة اأ’سساسسية ‘
التسسؤيق ،لتكؤن صسناعة تقليدية تنافسسية ﬁليا ،وطنيا
ودوليا.
ك -م -ا اسس -ت -م -عت ال -ؤزي-رة اŸن-ت-دب-ة إا ¤ع-رضس ح-ؤل
مشسروع إا‚از دار الصسناعة التقليدية .وبدار الثقافة
أابدت اهتماما بانشسغا’ت ا◊رفي Úواطلعت على ما
تقدمه أاناملهم ،من أابرزها ›هؤدات اŸرأاة الريفية،
لتعطي إاشسارة انطÓق دورة تكؤينية ‘ الطرز التقليدي
لفائدة  2٥حرفية.

‘ السسياق ذاته ،أاوضسحت بأانه
سسيتم تشسجيع ا◊رفي ،Úحيث يعؤل
على ا◊ركة ا÷معؤية من خÓل
ت -نشس -ي -ط ال -ت-ظ-اه-رات إ’ب-راز ت-لك
الصس -ن -اع -ات وق-الت إان-ه ” ب-ر›ة
أاك Ìمن  1٣0تظاهرة سسنة 201٥
للÎويج للمنتؤجات اıتلفة.
و‘ لقاء مع الصسحافة ،أاجابت
تقابؤ على سسؤؤال «الشسعب» اŸتعلق
ب -غ -ي -اب الصس -ن -اع -ات ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة
وم -ن -ت -ؤج -ات ا◊رف -ي Úب -اأ’سس-ؤاق
الشس -ع -ب -ي -ة ،ق-ائ-ل-ة إان-ه سس-ي-ك-ؤن ه-ن-اك ورشس-ات وÓﬁت
تخصسصس لذلك ،كما سسيتم التعاون مع الؤ’ة لتخصسيصس
مسس -اح -ات خ -اصس -ة ب-ع-رضس اŸن-ت-ؤج-ات ا◊رف-ي-ة ب-أاه-م
اŸناطق السسياحية التي تسستقطب السسياح ،وأاوضسحت أانه
” Œسسيد ذلك بؤ’ية معسسكر وسستعمم العملية على
باقي و’يات الؤطن.
وبالنسسبة لؤ’ية قاŸة ،أاوضسحت أانه سسيتم دراسسة
اŸؤضس -ؤع م -ع وا‹ ال -ؤ’ي -ة ب -غ-رضس ت-خصس-يصس مسس-اح-ة
ع -رضس Ãن -ط -ق -ة الشس Ó-ل ب-ح-م-ام دب-اغ ،ك-ؤن اŸن-ط-ق-ة
سسياحية بامتياز وتشستهر بحماماتها ،كما سسيتم تخصسيصس
فضساءات للعرضس باأ’ماكن الغابية ،مؤؤكدة على ضسرورة
ترقية العمل من ناحية النؤعية وا÷ؤدة .كما ركزت على
ضسرورة إاعادة النظر ‘ اأ’سسعار لتكؤن ‘ متناول الزبائن
واŸؤاطن ا÷زائري.
ع -ن السس-ؤؤال اŸت-ع-ل-ق ب-ال-ت-أام Úق-الت« :ه-ن-اك ع-م-ل
مشسÎك مع وزارة الضسمان ا’جتماعي ،حيث ” اÿروج
بنتائج هامة وهذا بطلب من ا◊رفي Úونحن بصسدد
تخصسيصس أايام –سسيسسية للحرفي ،Úيبقى على ا◊ر‘
أان يقتنع بالفكرة ويسسجل بالضسمان ا’جتماعي ليتحصسل
على هذه ا’متيازات.
من جهة أاخرى وحؤل إاشسكالية عدم تؤفر اŸادة
اأ’ولية ،أاكدت أانه ’ يؤجد أاي نقصس ‘ اŸادة اأ’ولية
با÷زائر ،ما عدا مادة النحاسس التي يتم اسستÒادها.

قاŸة :آامال مرابطي

’نتاج
تسسريع عملية التصسدير ’حتؤاء «أازمة» فائضس ا إ

بطاطا وادي سسوف ‘ أاسسواق قطر واإ’مارات وقريبا اإيطاليا

اح- -ت- -ؤت وزارة ال- -فÓ- -ح- -ة وال- -ت- -ن- -م- -ي -ة
ال -ري -ف-ي-ة والصس-ي-د ال-ب-ح-ري« ،أازم-ة» ف-ائضس
إانتاج مادة البطاطا اŸسسجلة بؤ’ية الؤادي،
’خضس-ر ل-ل-م-ت-ع-ام-لÚ
ح -يث أاع -طت الضس -ؤء ا أ
ا’ق -تصس -ادي Úل -تصس -دي -ر ه -ذا اŸن -ت-ؤج ن-ح-ؤ
’وروبية ،وهؤ ما يسسمح
’سسؤاق العربية وا أ
ا أ
بـ «إان -ق -اذ» ال -ف Ó-ح م-ن كسس-اد اŸن-ت-ؤج وت-ل-ف-ه
وŒن -ي -ب -ه خسس -ائ -ر «ف -ادح -ة» ،ك -م -ا ي -ن -عشس
اŸداخيل خارج قطاع اÙروقات وإان كانت
العملية «ﬁتشسمة» ‘ بدايتها.
ت -رج -مت م -دي-ري-ة اŸصس-ال-ح ال-فÓ-ح-ي-ة ب-ؤ’ي-ة
الؤادي ،تعليمات وزير الفÓحة والتنمية الريفية
والصس-ي-د ال-ب-ح-ري سس-ي-د أاح-م-د ف-روح-ي ،ال-ق-اضسية
ب -ع -دم ا’ك -ت -ف -اء ب -اإ’ن -ت -اج وال -ت -ؤج -ه إا ¤تصس -دي-ر
اŸنتجات الزراعية نحؤ اأ’سسؤاق اÿارجية على
أارضس ال- -ؤاق- -ع ،ح- -يث سس- -ارعت إا ¤ف- -ت -ح اأ’ب -ؤاب
لتصسدير منتؤج مادة البطاطا الشستؤية مع وضسع
ك -اف -ة ال-تسس-ه-يÓ-ت أام-ام اŸت-ع-ام-ل Úا’ق-تصس-اديÚ
لتسسريع العملية .وإان كان الهدف من العملية احتؤاء
«أازمة فائضس اإ’نتاج» الذي سسجلته الؤ’ية ‘ هذا
اŸؤسسم ،و»إانقاذ» بذلك الفÓح من خسسائر مادية
معتÈة كانت سستلحق به ،بسسبب عدم وجؤد أاسسؤاق
ﬁلية لتصسريف اŸنتؤج.
وقال مدير اŸصسالح الفÓحية بؤ’ية الؤادي
لعلى معاشسي لـ «الشسعب» ،إان قرار تصسدير البطاطا
ا÷زائرية إا ¤اأ’سسؤاق الدولية ،جاء نتيجة –قيق
ف - -ائضس ‘ اإ’ن- -ت- -اج وصس- -ل إا 7 ¤مÓ-ي Úق-نطار،
مزروعة على مسساحة  24أالف هكتار ،وهؤ ما أادى
إا– ¤ق -ي -ق وف -رة ‘ ال -ع -رضس م -ق -اب -ل ان-خ-ف-اضس
الطلب ،جعل اأ’سسعار بالسسؤق اÙلية تنهار إا¤
درجة أان ثمن الكيلؤغرام الؤاحد بلغ  1٥دينارا
بسسؤق ا÷ملة.
و‘ غ- - -ي- - -اب وح - -دات –ؤي - -ل اŸادة ،ف - -رضس
ال -ظ -رف ال -ب -حث ع -ن أاسس -ؤاق ج -دي -دة ل -تصس -ري-ف
اŸن-ت-ؤج وت-ؤج-ي-ه دع-ؤة ل-ل-م-ت-ع-ام-ل Úا’ق-تصس-اديÚ
ال -راغ -ب ‘ Úتصس -دي -ر ه -ذا اŸن -ت-ؤج ل-ل-ت-ق-رب م-ن
اŸصس- -ال- -ح ال- -فÓ- -ح- -ي- -ة وا’سس- -ت- -ف -ادة م -ن رخصس
التصسدير ،وهؤ ما كان بالفعل حيث “ت أاول عملية
تصسدير باŒاه دولة قطر بحصسة قدرت بـ ٣00طن،
ع-ل-ى أان ت-ت-ب-ع ب-ع-م-ل-ي-ة ث-ان-ي-ة ه-ذا اأ’سس-ب-ؤع باŒاه
أاسسؤاق تؤنسس ،إايطاليا واإ’مارات العربية بحصسة

تقدر بـ 1٥00طن ،وهذا بعد اسستكمال عملية –ليل
عّينة من اŸنتؤج أارسسلت إا Èﬂ ¤اŸعهد الؤطني
◊ماية النباتات با◊راشس ،للتأاكد من خلؤها من
اأ’م-راضس ال-ت-ي ق-د ت-ع-ي-ق ع-م-ل-ي-ة ال-تصس-دي-ر ،وهي
العملية اŸعقدة التي ارتأات اإ’دارة  -يقؤل معاشسي
 التكفل بها ،لتخفيف إاجراءات اسستكمال اŸلفع- -ن اŸصس -در اŸط -الب ب -إاي -ج -اد أاسس -ؤاق وشس -ح -ن
البضساعة من ا÷زائر إا ¤غاية البلد اŸرسسل إاليه.
وإان ك- -انت ع -م -ل -ي -ة ال -تصس -دي -ر «ﬁتشس -م -ة» ‘
ب-داي-ت-ه-ا ،م-ق-ارن-ة ب-ح-ج-م اإ’ن-ت-اج ال-ؤف ÒاŸسسجل
بهذه الؤ’ية ،إا’ أانها سستفتح الباب على مصسراعيه
ل-ل-م-ت-ع-ام-ل Úا’ق-تصس-ادي Úإ’ي-ج-اد أاسس-ؤاق جديدة،
سس- -ؤاء ب -أاوروب -ا ،اŸشس -رق ال -ع -رب -ي وح -ت -ى آاسس -ي -ا،
لتصسريف اŸنتؤج ا÷زائري ،خاصسة وأان الظرف
ا◊ا‹ يفرضس تنؤيع اŸداخيل من العملة الصسعبة،
غ Òتلك التي يؤفرها قطاع اÙروقات.
ل -ك -ن ان -خ -راط مصس -ال -ح ال -ت -ج -ارة والصس -ن -اع -ة
ضس -روري إ’‚اح ه -ذا اŸسس -ع -ى ،ف-ؤزارة ال-فÓ-ح-ة
اŸطالبة بتؤف Òاإ’نتاج تعمل على ذلك ،والدليل
اأ’رقام اŸسسجلة سسنؤيا ،ولكن ‘ غياب أاسسؤاق
ووح -دات –ؤي -ل -ي -ة ،يصس -ب-ح «›ه-ؤد ال-فÓ-ح» بÓ-
فائدة أاو ‚اعة اقتصسادية.
ويلزم اŸتعامل ا’قتصسادي ،بحسسب اŸفتشس
Ãديرية اŸصسالح الفÓحية بالؤادي ،عبد السستار
شسريف ،بتقد Ëطلب تصسدير يؤجه للمديرية ،على
أان ت -ق -ؤم ب -ت -ح -ؤي -ل -ه إا ¤ال -ؤزارة ال -ؤصس -ي-ة Ÿن-ح-ه
ال-رخصس-ة ،وت-ع-م-ل ال-ل-ج-ن-ة اŸشسÎك-ة اŸك-ؤن-ة م-ن
م -دي -ري -ة اŸصس-ال-ح ال-فÓ-ح-ي-ة ‡ث-ل-ة ‘ م-ف-تشس-ي-ة
حماية النباتات ،مديرية التجارة ،الغرفة التجارية،
إادارة ا÷مارك ،على تسسهيل عملية التصسدير بعد
حصس -ؤل اŸت -ع -ام -ل ع -ل-ى «ج-ؤاز السس-ف-ر الصس-ح-ي»
للمنتؤج للمرور به ع Èكل منطقة عبؤر دون أاي
مشساكل تذكر.
وسس -ج -ل ذات اŸسس -ؤؤول وج -ؤد ط-ل-ب-ات تصس-دي-ر
أاخرى ،باŒاه أاسسؤاق روسسيا ‘ ،ح Úتعكف ذات
اŸصس -ال -ح ع -ل -ى دراسس -ة إام -ك -ان-ي-ة ت-ؤسس-ي-ع ع-م-ل-ي-ة
ال -تصس -دي -ر ل -تشس-م-ل م-ن-ت-ؤج-ات أاخ-رى ،ع-ل-ى غ-رار
الد’ع ،الطماطم ،الكاوكاو والفلفل والتمر البعلي،
وه -ذا ب -ع -د ا◊صس -ؤل ع -ل -ى ع Ó-م -ة ا÷ؤدة ل -ه-ذه
اŸنتجات اÙلية.

زهراء .ب

اŸدير العام للجمارك ا÷زائرية قدور بن طاهر:

اŸسساهمة ‘ –سس Úمناخ ا’سستثمار مهمة اسسÎاتيجية ÷هاز ا÷مارك
أاك -د اŸدي -ر ال-ع-ام ل-ل-ج-م-ارك ا÷زائ-ري-ة
قدور بن طاهر ،أامسس ،بعنابة ،أان مرافقة
اŸؤؤسسسس -ة ا÷زائ -ري -ة وتشس -ج -ي-ع-ه-ا ‘ أادائ-ه-ا
’سس-ه-ام
’ضس-اف-ة إا ¤ا إ
ا’ق -تصس -ادي ت -ع -د ،ب-ا إ
اŸباشسر والفعال ‘ –سس Úمناخ ا’سستثمار،
’ولؤية
من ب ÚاŸهام ا’سسÎاتيجية ذات ا أ
بالنسسبة ÷هاز ا÷مارك.
قال نفسس اŸسسؤؤول خÓل تنشسيطه لقاء صسحفيا
Ãدرسسة ضسباط ا÷مارك بحجر الديسس بعنابة،

ح -يث أاشس -رف ع -ل -ى ح -ف -ل ت -خ -رج دف -ع-ة ج-دي-دة
لضسباط الفرق ،إان جهاز ا÷مارك الذي يسسهر
ع -ل -ى ح -م-اي-ة ا’ق-تصس-اد ال-ؤط-ن-ي م-ن ك-ل أاشس-ك-ال
اŸضساربة والتهريب ““مدعؤ Ÿؤاجهة التحديات
الداخلية واÿارجية وا’نفتاح أاك Ìعلى اÙيط
ا’ق- -تصس- -ادي وم- -راف -ق -ة اŸؤؤسسسس -ات ا÷زائ -ري -ة
اŸؤلدة للÌوة ع Èمنظؤمة التسسهيÓت اŸتضسمنة
‘ اÿدمة العمؤمية ا÷مركية““.
وذكر بن طاهر بضسرورة اعتماد أاسسلؤب العمل

ا÷ؤاري والتفتح على أا‰اط التؤاصسل الفعال ما
ب ÚاŸنظؤمة ا÷مركية واŸتعامل Úا’قتصساديÚ
من أاجل تشسجيع اŸنتؤج الؤطني ودعم التؤجه
نحؤ تنؤيع الصسادرات خارج اÙروقات.
وŸؤاك- -ب- -ة ال- -ت- -ح- -ؤ’ت السس- -ري- -ع- -ة ا◊اصس -ل -ة ‘
ال-ت-ع-امÓ-ت ا’ق-تصس-ادي-ة وت-ط-ؤر أاسس-اليب وأاشسكال
ال -ت -ح -اي-ل وال-ت-ه-ريب وﬁارب-ة ال-فسس-اد ،ذك-ر ذات
اŸسسؤؤول بأاهمية اŸنظؤمة اŸعلؤماتية ا÷ديدة
التي سستدخل حيز التطبيق ‘ إاطار ا’سسÎاتيجية

ا÷دي -دة ÷ه -از ا÷م -ارك وال -ت -ي ت -ع -ت -م -د ع-ل-ى
الشسراكة الفعالة وتبادل اŸعلؤمات ما بﬂ Úتلف
’م-ن-ي-ة وا÷م-رك-ي-ة ◊م-اي-ة ا’ق-تصس-اد
’ج -ه -زة ا أ
اأ
الؤطني وبسسط أاسساليب التعامل Ãبدإا ا’حÎافية.
وكان اŸدير العام للجمارك أاشسرف قبل ذلك،
وب -حضس -ؤر السس-ل-ط-ات اŸدن-ي-ة وال-عسس-ك-ري-ة ،ع-ل-ى
تخرج الدفعة  16لضسباط الفرق التي تتكؤن من
 182ضسابط ،بينهم  40ضسابطة جمركية ،تلقؤا
تكؤينا دام  12شسهرا.

و“يز حفل تخرج هذه الدفعة التي أاطلق عليها
إاسسم اÛاهد الراحل سسي مؤسسى ﬁمد ،بتنظيم
اسستعراضس عسسكري ومهني وتقليد الرتب للضسباط
اأ’وائ- -ل وت- -ك- -ر Ëع- -دد م- -ن م- -ت- -ق- -اع -دي سس -لك
ا÷مارك.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الصصناديق اÿشصبية تهدد الصصحة العمومية

غياب الرقابة بأاسشواق اŸنتجات البحرية تزيد من حّدة التجاوزات بوهران
لسصماك واŸنتجات البحرية ،التي ل –Îم فيها أادنى
اشصتكى عدد من اŸسصتهلك Úبوهران ،غياب الرقابة على أاسصواق ا أ
شصروط النظافة أاو ا◊فظ.

وهرأن :برأهمية مسسعودة
أاك Ìما لفت أانظارهم« ،الصسناديق العفنة»
اŸسس - -ت - -خ - -دم- -ة ‘ ن- -ق- -ل وع- -رضص األسس- -م- -اك
واŸنتجات السسمكية واألحياء اŸائية األخرى،
ب- -اإلضس- -اف- -ة إا ¤ان- -تشس- -ار ال- -ق- -اذورات وت- -راك- -م
األوسساخ ،حول نقاط البيع.
هذا ما وقفت عليه «الشسعب» ‘ زيارتها إا¤
«سسوق اŸدينة ا÷ديدة» الشسه ،Òحيث سسجّلت،
‡ارسس- -ات وŒاوزات خ- -طÒة ،ت- -ت- -ن- -اقضص م- -ع
الشسروط واŸواصسفات العاŸية لبيع السسمك ،من
ح - -يث ا÷ودة وا◊ف - -ظ وغÒه - -ا م - -ن شس- -روط
السسÓمة والصسحّة.
يحدث ذلك ،رغم وضسوح التشسريعات وصسرامة
ال-ق-وان Úا÷زائ-ري-ة ‘ شس-ق-ه-ا اŸت-عّ-ل-ق ب-إاج-بار
وكÓء بيع السسمك ومهنيي القطاع على اسستعمال
صس-ن-ادي-ق م-ن ال-بÓ-سس-ت-يك ال-غ-ذائ-يŸ ،ا تشس-ك-له
الصس -ن -ادي -ق اÿشس -ب-ي-ة م-ن أاضس-رار صس-ح-ي-ة ع-ل-ى
السسمك واŸسستهلك.
ووفقا Ÿصسدر بيطري ،فإاّن هذا النوع من
الصس -ن -ادي -ق ،ي -زي-د م-ن ال-ع-د ال-ب-ك-تÒي وسس-رع-ة

التلف والتحلل جراء مادة «السسيليولوز» اŸكونة
لـ»اÿشسب» ،ن -اه -يك ع -ن «م -ن -اخ» وه -ران ال-ذي
ي-ت-م-ي-ز ب-ال-دف-ئ وارت-ف-اع ال-رط-وب-ة ،م-ط-ال-با‘ ،

سس-ي-اق مّ-ت-صس-ل ،ب-إاج-ب-ار ال-ت-ج-ار ع-ل-ى اسس-ت-ع-م-ال
صسناديق تتماشسى واŸقاييسص اŸطبّقة ‘ دول
ا÷وار وأاوروبا.

لربعينيات مصصاب Ãرضش السصكري
الضصحية شصاب ‘ ا أ

تسشجيل أاول حالة وفاة باأ’نفلونزا اŸوسشمية بسشيدي بلعباسص
ت - - - -و‘ ي - - - -وم أامسش ،اŸريضش اŸصص- - - -اب
ب -إان -ف -ل -ون -زا اŸوسص -م -ي -ة داخ -ل مصص -ل -ح-ة
لن -ع -اشش ب -اŸسص -تشص -ف -ى ا÷ام -ع -ي ع -ب-د
ا إ
القادر حسصا ،Êوحسصب الدكتور لعاŸي
رئيسش مصصلحة الوقاية فإان الوفاة كانت
ن -ت -ي -ج -ة ال -ت -ع -ق -ي -دات الصص -ح -ي -ة ال-ت-ي
ت -ع -رضش ل -ه -ا الضص -ح -ي -ة بسص -بب إاصص-اب-ت-ه
Ãرضش السص- - - -ك - - -ري ب - - -ع - - -د أان كشص - - -فت
التحاليل الطبية التي ” إارسصالها Ÿعهد
لصص -اب -ة ه-ي
ب -اسص -ت -ور ب -ال -ع -اصص -م -ة أان ا إ
إاصص -اب -ة ان -ف -ل -ون -زا ع -ادي -ة ل -ك -ن اŸرضش
اŸزم- -ن ل- -لضص- -ح -ي -ة وتسص -اه -ل -ه ‘ ع Ó-ج
لزي- -د م- -ن  12ي -وم-ا ف-اق-م م-ن
ا◊ال - -ة أ
وضص - -ع - -ي- -ت- -ه الصص- -ح- -ي- -ة وتسص- -بب ل- -ه ‘
تعقيدات كانت السصبب ‘ وفاته.
Óشسارة فإان الضسحية البالغ من العمر 42
ل إ
سسنة كان قد نقل إا ¤مصسلحة اإلسستعجالت
الطبية يوم الثالث من شسهر فيفري ا÷اري
وه-و ‘ وضس-ع-ي-ة صس-ح-ي-ة م-ت-ده-ورة إاسس-تدعت

إادخاله اإلنعاشص بسسبب تعرضسه Ÿشساكل ‘
ال -ت -ن -فسص ب -ع -د أازي-د م-ن عشس-رة أاي-ام قضس-اه-ا
وسس -ط ع -ائ -ل -ت -ه وه -و ي -ع -ال -ج ن -فسس -ه ب -ت-ن-اول
اŸضس -ادات ا◊ي -وي-ة ب-ط-ري-ق-ة عشس-وائ-ي-ة دون
إاسستشسارة الطبيب ،وهي اإلجراءات التي ينهى
عنها األطباء خاصسة لذوي األمراضص اŸزمنة
‡ن تتطلب حالتهم الصسحية إاسستشسارة طبية
Ãجرد ظهور أاعراضص اإلنفلونزا عليهم.
Óشسارة ،فإان اŸصسالح الطبية كانت قد
ل إ

ف -ت -حت –ق -ي -ق -ا م -ك -ن م-ن ف-حصص اÙي-ط
ال-ع-ائ-ل-ي ل-ل-م-ريضص وال-ذي كشس-ف ع-ن سسÓ-م-ة
أافراد العائلة من أاية عدوى خطÒة باسستثناء
إاصسابة بعضسهم بإانفلونزا عادية “اثلوا للشسفاء
منها مباشسرة ،وهو ما يؤوكد عدم وجود أاي
خ - -ط - -ورة ل - -ل - -فÒوسص ع - -كسص م - -ا ت - -روج ل- -ه
اإلشساعات.

غ.شسعدو

...وفاة اأ’م Úالو’ئي لنقابة سشائقي سشيارات اأ’جرة

ت -و‘ ي -وم أامسص ،األم Úال -ولئ -ي ل -ل-ن-ق-اب-ة
ال-وط-ن-ي-ة لسس-ائ-ق-ي سس-ي-ارات األج-رة والناقلÚ
بسس -ي -دي ب -ل-ع-ب-اسص م-وف-ق غ-ا ،⁄إاث-ر ت-ع-رضس-ه
لصسعقة كهربائية أامام مقر سسكنه الكائن بحي
العربي بن مهيدي ،الضسحية البالغ من العمر
 59سسنة ،كان بصسدد إاصسÓح كوابل كهربائية
رفقة شسقيقه بعد أان أاسسقطتها الرياح القوية،

ليتلقى الضسحية صسعقة قوية عجلت بوفاته ‘
ح Úأاصسيب شسقيقه البالغ من العمر  54سسنة
ب -ح -روق م -ن ال -درج -ة ال-ث-ان-ي-ة ،ه-ذا وخ-ل-فت
ال -واق -ع -ة أاث -را ب -ل-ي-غ-ا ‘ ن-ف-وسص سس-ك-ان ا◊ي
واŸدينة وكل من عرف الضسحية.
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الصصندوق الوطني للتعاون الفÓحي
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انخراط  2600فÓح جديد خطوة لتفعيل اŸبادرات
اسص- -ت- -ج- -اب ال- -فÓ- -ح- -ون واŸرب -ي -ون
والصص- -ي- -ادون ل- -ل- -ن- -داء ال -ذي أاط -ل -ق -ه
الصصندوق الوطني للتعاون الفÓحي،
وذلك ع - - -ل- - -ى اŸسص- - -ت- - -وى ا÷ه- - -وي ‘
ال -ب -ل -دي -ات وال -دوائ -ر ،وه -و م -ا ج -ع-ل
الصص -ن -دوق ي -ح -ق -ق ق -ف -زة ن -وع -ي -ة ‘
لع Ó-م -ي-ة
اŸي -دان ب -فضص -ل ح -م -ل -ت -ه ا إ
لرياف.
اŸوجهة لفائدة سصكان ا أ
واسس -ت -ن -ادا إا ¤ب -ي-ان الصس-ن-دوق –صس-لت
«الشس -عب» ع -ل -ى نسس -خ -ة م -ن -ه ،سس -ج -ل ه-ذا
لخ Òن- - -ت - -ائ - -ج إاي - -ج - -اب - -ي - -ة ‘ اŸي - -دان
اأ
اıصسصص لنخراط اŸسستثمرين الفÓحÚ
ا÷دد ال- -ذي- -ن انضس -م -وا لشس -ب -ك -ة مشسÎك -ي
التعاونية الفÓحية ،حيث قدر عددهم ما
يعادل  2600منخرط جديد اكتتبوا إاجما‹
 9618حصس -ة اج -ت-م-اع-ي-ة ،وت-ب-ق-ى ع-م-ل-ي-ة
النخراط متواصسلة.
و‘ إاط - -ار ت - -وسس - -ي - -ع شس - -ب- -ك- -ة اŸشسÎكÚ
واŸؤومن لهم لدى الصسندوق الوطني للتعاون
ال-فÓ-ح-ي ،وع-ل-ى ه-امشص ال-ت-حضس Òل-ت-ج-دي-د
أاعضس -اء ›السص اإلدارة ل -لصس -ن-ادي-ق ا÷ه-وي-ة
ل-ل-ت-ع-اون-ي-ة ال-فÓ-ح-ية ،أاكدت اإلدارة ا÷ديدة
للصسندوق على ضسرورة بذل كل اÛهودات
÷ذب اŸنخرط Úا÷دد وذلك من خÓل
اع -ت -م -اد ط -رق ال-تسس-ي Òا÷دي-دة ع-ن ط-ري-ق
عصسرنة إاجراءات الكتتاب ‡ا يسسهل عملية
انخراط الفÓح ‘ Úالصسندوق ا÷هوي.
لعÓمية طوال
و” إانشساء هذه ا◊ملة ا إ
شس-ه-ري ج-ان-ف-ي وف-ي-ف-ري وال-ت-ي اسستهدفت
اŸشسÎك ÚواŸنخرط Úا÷دد ‘ العا⁄
الريفي والصسيادين ،بهدف –سسيسسهم حول
اŸبادئ التي يقوم عليها التعاون الفÓحي
واŸتمثلة ‘ :تبادل اŸسساعدة والتضسامن
وك-ذا ح-ث-ه-م ع-ل-ى الن-خ-راط ضس-م-ن شس-ب-كة
الصس -ن -دوق ال -وط -ن -ي ل -ل -ت -ع -اون ال -ف Ó-ح-ي،
لم -ر ح -ول أاه-م-ي-ة
و–سس -يسص اŸع -ن -ي Úب -ا أ

Œديد هيئات تسسي Òالتعاونية الفÓحية،
لع - -ط - -اء ب - -ع - -د ج - -دي- -د ıت- -ل- -ف
وذلك إ
اŸبادرات التي يقوم بها الفÓحون الشسباب
ال -ذي -ن ي -ت -م-ت-ع-ون ب-ه-ارات ج-دي-دة وال-ذي-ن
سسيصسبحون بذاتهم شسركاء جدد للتعاونية
الفÓحية مع أافكار جديدة وروح جديدة
حاملة Ÿشساريع مبتكرة.
لج -راء ال -ذي ب-اشس-ر ف-ي-ه
وي -رم -ي ه -ذا ا إ
الصس -ن -دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ع-اون ال-فÓ-ح-ي إا¤
إاع -ادة ت -نشس -ي -ط تسس -ي Òصس -ن -ادي -ق ال-ت-ع-اون
ال -ف Ó-ح-ي وج-ع-ل-ه-ا أاك ÌدÁق-راط-ي-ة وك-ذا
إاحيائها من الركود الذي يسسودها من خÓل
عناصسر جديدة يافعة تعمل ‘ الفÓحة،
وم-ن ج-ه-ة أاخ-رى ت-دع-ي-م وضس-ع-ي-ة ال-تغطية
التأامينية الفÓحية.
لدارة
وي- - -ت- - -م- - -اشس - -ى Œدي - -د ›السص ا إ
للصسناديق ا÷هوية والصسندوق الوطني مع
م -ه -ام السس-ي-اسس-ة ال-فÓ-ح-ي-ة ا÷دي-دة ح-يث
يرافق الصسندوق الوطني للتعاون الفÓحي
اŸشسÎك Úا÷دد «ف Ó- - - -ح Úوم- - - -رب- - - -يÚ
وصسيادين» على اŸدى القصس ÒواŸتوسسط ،
‘ ت -ط -وي -ر مشس -اري -ع -ه -م وف -ق م -ا ت -ق-دم-ه
ال -دي -ن-ام-ي-ك-ي-ة ا÷دي-دة اÿاصس-ة ب-ال-ق-ط-اع
ال-فÓ-ح-ي وال-ت-ي ي-ت-م ت-ن-ف-ي-ذه-ا ‘ اŸيدان
لفائدة سسكان الريف.
وتسس- -م- -ح ه- -ذه الن- -خ -راط -ات ا÷دي -دة
لدارة
ودخ -ول -ه -ا ال -ف -ع -ال ضس -م -ن ›السص ا إ
Ÿه -ن-ي-ي ال-ق-ط-اع ب-اŸشس-ارك-ة ‘ ال-ق-رارات
اŸرتبطة بتسسي Òالصسناديق ا÷هوية وكذا
بالسستفادة من الدعم والسستشسارات .كما
تسس -م-ح ل-ه-م ب-اŸشس-ارك-ة ال-ف-ع-ال-ة ‘ ات-خ-اذ
القرارات التي تهدف إا– ¤سس Úالنشساط
ال-فÓ-ح-ي وال-ت-أام-ي-ن-ي وج-ع-ل-ه أاك Ìح-رفية،
حيث أان ذلك يرتبط ارتباطا وثيقا بتنمية
قطاع الفÓحة والصسيد.

ق.و

وسصط احتجاجات السصكان على القرار

الناقلون اÿواصص يرفعون تسشعÒة النقل
ب Úتغنيف ووادي اأ’بطال Ãعسشكر

سسيدي بلعباسس :غ.شسعدو

حققت حلم الكث Òمن اŸرضصى

 05عمليات جراحية لزرع الكلى وبر›ة أاك Ìمن  50أاخرى
“ك-ن ،ال-ط-اق-م ال-ط-بي لقسصم
أامراضش الكلى Ãسصتشصفى باتنة
ا÷ام -ع -ي ب -ن ف -ل -يسش ال -ت-ه-ام-ي،
نهاية الشصهر اŸاضصي ،من إاجراء
وب-ن-ج-اح لـ 5ع-م-ل-يات جراحية
خ- -اصص- -ة ب -زرع ال -ك -ل -ى ل -ف -ائ -دة
مرضصى القصصور الكلوي ،والذين
إان-ت-ظ-روا بشص-غ-ف ه-اته الفرصصة
لج -راء ال -ع -م -ل -ي-ات ا÷راح-ي-ة
إ
بالولية ،بعد معاناة طويلة مع
اŸرضش ،حسصب ما أافاد به اŸدير
ال-ع-ام ل-ل-مسص-تشص-ف-ى ا÷ام-ع-ي بن
خد.Ë
أاشس - -رف ع - -ل - -ى ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ات
ا÷راح - -ي- -ة ،ف- -ري- -ق ط- -ب- -ي م- -ن
الشس - -ب- -اب ي- -رأاسس- -ه الÈوف- -يسس- -ور

حسس Úشس- -اوشص ،ع- -م- -ي- -د زراع- -ة
ال -ك -ل -ى ب -ا÷زائ -ر ،ال -ذي ت -ع -ه-د
Ãواصس- -ل- -ة ب -ر›ة ال -ع -دي -د م -ن
ال -ع -م -ل -ي -ات ا÷راح -ي -ة اÿاصس-ة
بزراعة الكلى بباتنة ،خÓل كل

شسهر ،لتحتل بذلك ولية باتنة،
مرتبة رائدة ‘ تصسنيف الوليات
ا÷زائ -ري -ة ال -ت -ي ك -انت سس -ب -اق -ة
ألج -راء ع -م -ل -ي -ات زراع-ة ال-ك-ل-ى
حسسب الÈوفسسور شساوشص ،الذي

أاشسار نهاية السسنة اŸاضسية على
ه -امشص ح -ف -ل ن -ظ-م ع-ل-ى شس-رف
اŸرضس- -ى ال- -ذي- -ن أاج- -ريت ل- -ه- -م
ع -م -ل -ي -ات ج-راح-ي-ة ل-زرع ال-ك-ل-ى
كللت بالنجاح ،أان باتنة “ثل 1/3
ال -ع -م -ل -ي -ات ال -ت -ي أاج -ريت ع -ل-ى
اŸسس- - -ت- - -وى ال- - -وط- - -ن- - -ي ب - -ه - -ذا
اÿصسوصص.
وا÷دي -ر ب -ال -ذك -ر ،أان Œرب -ة
زراعة الكلى بباتنة ،قد حققت
حلم أاك Ìمن  40مريضسا بالقصسور
الكلوي ‘ ،ا◊ياة ،حيث إانطلقت
أاو ¤ال -ع -م -ل -ي -ات خÓ-ل ال-ثÓ-ث-ي
األخ Òمن سسنة .2014

باتنةŸ :وشسي حمزة

لبراهيمي بسصور الغزلن
تسصرب اŸياه Ãدرسصة البشص Òا إ

الفريق الÎبوي يناششد السشلطات التدخل ’حتواء اŸششكل

أاع -رب ال -ف -ري -ق الÎب -وي ل -ل-م-درسص-ة
لب-راه-ي-م-ي بسص-ور
الب-ت-دائ-ي-ة ال-بشص Òا إ
ال - -غ - -زلن وأاول - -ي - -اء ال - -تÓ- -م- -ي- -ذ ،ع- -ن
تذمرهم من ا◊الة التي آالت إاليها هذه
اŸدرسصة العريقة.
‘ تصسريح لـ «الشسعب» أارجع بعضص األولياء
أان م -ا أاخ-رج-ه-م ع-ن صس-م-ت-ه-م وال-تصس-ع-ي-د ‘
اللهجة هو الزيادة ‘ تسسرب اŸياه القذرة
ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا م-ؤوخ-را ه-ذه اŸؤوسسسس-ة ن-ت-يجة
اٍهÎاء قنوات الصسرف الصسحي ،علما أان هذه
اŸدرسسة يتواجد فيها الطابق األول سسكنات
وظيفية يسسكنه أاناسص غادروا سسلك التعليم بعد
أان أاحيلوا على التقاعد ،الوضسعية التي أاثرت
سسلبا على السس Òا◊سسن للمؤوسسسسة.
وحسسب الفريق الÎبوي وأاولياء التÓميذ،

ف -إان تسس -رب اŸي -اه ن -ت -ج ع -ن-ه ان-ب-ع-اث روائ-ح
كريهة وخاصسة ‘ فصسل الصسيف‡ ،ا زاد من
ﬂاوف أاولياء التÓميذ من انتشسار األمراضص
واألوبئة ‘ صسفوف أابنائهم .و‘ نفسص السسياق
ناشسد اÙتجون السسلطات للتدخل العاجل
إليجاد حل لهذه اŸسسالة التي طال انتظار
تسسويتها ،ذلك أان تسسرب اŸياه يعود ظهوره
إا ¤أاك Ìمن ثÓث سسنوات.
خÓل هذه الفÎة ،فإان بلدية سسور الغزلن
خصسصست ميزانية قدرة بـ  500مليون سسنتيم
إلعادة ترميم هذه اŸدرسسة التي شسيدت ‘
ا◊قبة السستعمارية وقد درسص ‘ قاعاتها
ت Ó-م -ي -ذ أاصس -ب -ح -وا ف-ي-م-ا ب-ع-د إاط-ارات ع-ل-ى
اŸسس-ت-وى ال-دو‹ أام-ث-ال ال-دب-ل-وماسسي البشسÒ
إابراهيمي مبعوث األ· اŸتحدة وعضسو ÷نة

ال -ع -ق-ال األف-ارق-ة ،الشس-اع-ر اŸرح-وم مسس-وور
بولنوار وجمال عمرا ÊوغÒهم.
البلدية أارسسلت من جهتها فرقة التقنية
التي حددت مبلغ مليار سسنتيم إلعادة تأاهيلها
وحسسب رئيسص البلدية فإان ميزانية البلدية ل
تسس -ت -ط -ي-ع –م-ل األع-ب-اء وح-ده-ا وط-لب م-ن
جهته مصسالح الولية للمشساركة بـ  500مليون
سس -ن -ت -ي -م ل-ل-قضس-اء ن-ه-ائ-ي-ا ع-ل-ى اŸشس-ك-ل-ة ورد
العتبار للمدرسسة العريقة.
رشس -ي -د ب -ن مسس -ع-ود األم Úال-ع-ام Ÿدي-ري-ة
الÎب -ي -ة ب -دوره أاك -د ب -أان اŸدي -ري -ة مسس-ت-ع-دة
لتقد Ëغ ‘Óما‹ لنطÓق أاشسغال إاعادة
ترميم هذه اŸدرسسة التي تعت Èذاكرة التاريخ
لهذه اŸدينة.

ألبويرة :ع.نايت رمضسان

أاق- - -دم عشص- - -رات السص - -ك - -ان ب - -ق - -ري - -ة
«اŸق - - -اديشش» ح- - -وا‹  3ك -ي-ل-وم Îع-ن
ﬂرج م- -دي- -ن- -ة ت -غ -ن -ي -ف ،ع -ل -ى ق -ط -ع
ال -ط -ري -ق ال -وط -ن -ي رق-م  ‘ 91شص -ط -ره
ال - -راب - -ط ب Úدائ - -رة ت - -غ - -ن- -ي- -ف ووادي
لب-ط-ال Ãعسص-ك-ر ،اح-ت-ج-اج-ا على رفع
ا أ
تسص -عÒة ال -ن -ق-ل ب Úق-ري-ت-ه-م وم-دي-ن-ة
ت - -غ - -ن - -ي- -ف غ Òال- -ب- -ع- -ي- -دة ع- -ن م- -ق- -ر
ال -ت -ج -م -ع -ات السص -ك -ن -ي-ة ب-ال-ق-ري-ة ﬁل
اŸوضص - -وع ودواوي - -ر أاخ - -رى م - -ن - -تشص - -رة
هناك.
تسسبب احتجاج اŸواطن ‘ Úعرقلة حركة
السس Òعلى مسستوى الطريق الوطني رقم 91
وتوقفها طيلة صسبيحة األمسص ،كما شسارك ‘
الحتجاج تÓميذ اŸدارسص والطلبة ،بعد أان
تفاجأا السسكان برفع تسسعÒة حافÓت النقل
ا÷ماعي العاملة على خط وادي األبطال -
تغنيف ،بنسسبة  ،٪30بدون اسستشسارة أاو موافق
مصسالح مديرية النقل لولية معسسكر ،وطالب
سسكان اŸنطقة اÙتجون وفق ما اسستقته
«الشس- -عب» م- -ن ع ÚاŸك- -ان ،ب- -ت- -وف Òسس- -ب- -ل
م -واصس Ó-ت خ -اصس -ة ب -ال -ت-ج-م-ع-ات السس-ك-ان-ي-ة
ال-ق-ري-ب-ة م-ن ت-غ-ن-ي-ف م-وضس-ح ‘ Úشس-كاويهم
أانهم ل يسستطيعون دفع هذه التكلفة بالنظر
إا ¤قدراتهم الجتماعية اŸتدنية ،خاصسة مع
كÌة ت-ن-قÓ-ت-ه-م ال-ي-وم-ي-ة ،وأاضس-افت ع-ي-نة من

سسكان دوار اŸقاديشص أان حافÓت النقل بÚ
بلدية تغنيف وبلدية وادي األبطال ،قل ما
ت- -ت -وق -ف ل -ن -ق -ل ه -ؤولء السس -ك -ان ،خ -اصس -ة ‘
الفÎات الصسباحية أاين تعرف اŸنطقة أازمة
نقل رهيبة ،تتسسبب ‘ تأاخر الكث Òمن العمال
وال -ط -ل -ب -ة م -ن الل -ت -ح -اق Ãن -اصسب ع -م-ل-ه-م
وم- -ق -اع -د ال -دراسس -ة ،وي -رج -ع السس -بب حسسب
اÙتج Úإا ¤قدوم حافÓت النقل ا÷ماعي
‡لوءة عن آاخرها من مدينة وادي األبطال،
‡ا يحرمهم من خدمات النقل ا÷ماعي،
ولنفسص السسبب يضسطر سسكان قرية اŸقاديشص
وم- -ا ج- -اوره- -ا م- -ن دواوي- -ر إا ¤السس- -ت -ع -ان -ة
ب- -ال- -ن- -اق- -ل Úغ Òالشس -رع -ي ،Úتضس -اف إال -ي -ه -ا
معاناتهم اليوم مع رفع التسسعÒة غ ÒاŸرتقب
للناقل.Ú
وطالب السسكان السسلطات الولئية بالتدخل
قصس -د تسس -وي -ة وضس -ع-ه-م ح-ي-ال مشس-ك-ل ال-ن-ق-ل
خاصسة بالنسسبة لتÓميذ الطورين اŸتوسسط
وال-ث-ان-وي ال-ذي-ن ي-زاول-ون دراسس-ت-هم بتيغنيف،
واÙرومون من خدمات النقل اŸدرسسي،
وت -وف Òسس -ب -ل ن -ق -ل حضس -ري-ة خ-اصس-ة بسس-ك-ان
اŸنطقة ،أاين رفع ‡ثلو السسلطات اÙلية
انشس-غ-ال-ه-م ،وق-دم-وا وع-ودا ب-تسس-وي-ة اŸشس-كل
واتخاذ إاجراءات ضسد الناقل Úالذين رفعوا
التسسعÒة بدون اسستشسارة مديرية النقل.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

»æWh

ا’ثنين  15فيفري  2016م
الموافق لـ  06جمادى اأ’ولى  1437هـ

لطباء اÿواصس ‘ ملتقى «الطبيب والقانون» بع Úالدفلى
ا أ

إŸسسؤوولية إلطبية ومرإعاة إإلجرإءت إلقانونية حماية للطبيب وإŸريضص

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أإولد صسالح :تضسافر إ÷هود إل“ام إŸشساريع إ›ÈŸة

لم Òعبد القادر ،أاول أامسس ،بع Úالدفلى على أاهمية مراعاة
شسدد اŸشساركون ‘ اŸلتقى الطبي الذي احتضسنته دار الثقافة ا أ
Óخطاء الطبية Ãختلف أاشسكالها ومظاهرها وتبيعاتها اŸهنية.
الطبيب للمسسائل القانونية أاثناء أاداء مهنته تفاديا ل أ

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي
اŸل -ت -ق -ى ال -ط -ب -ي ال -ذي ن-ظ-م-ت-ه ج-م-ع-ي-ة
اأ’طباء اıتصش Úلع Úالدفلى ،بالتنسشيق مع
مديرية الصشحة بالو’ية وÃششاركة ›موعة
من القانوني ÚواÙام ،Úركز على ›موعة
م- -ن اÙاور ال- -ت -ي ه -ي ‘ صش -لب ال -ت -ع -ام -ل
اليومي أ’صشحاب البدلة البيضشاء سشواء داخل

القطاع Úاÿاصس أاو العمومي أاو العيادات
الطبية اŸتخصشصشة اŸتواجدة على مسشتوى
ال -و’ي -ة ،خ -اصش -ة ت -لك اŸت-ع-ل-ق-ة ب-الشش-ه-ادات
ال-ط-ب-ي-ة وم-رج-ع-ي-ت-ه-ا ال-ق-ان-ون-ي-ة ‘ اŸل-ف-ات
اإ’دارية واإ’جراءات القضشائية عندما يتعلق
اأ’مر بالتحقيقات اŸوكلة للمصشالح اŸعنية.
ومن جانب آاخر أاو ¤اŸتدخلون أاهمية
كÈى Ÿسشأالة اأ’خطاء الطبية التي –دث من

ح Úإا ¤آاخر على اŸمارسشة اليومية والتي قد
ت-ك-ل-ف غ-ال-ي-ا إان  ⁄ي-ت-م ال-ت-ح-ل-ي ب-اŸسش-ؤوولية
الكاملة‡ ،ا قد يكلف الطبيب اŸهني متاعب
إادارية وإاجراءات قانونية قد تذهب به إا¤
أاروقة اÙاكم إاذا ما تب Úوجود أاخطاء طبية
‘ حق بعضس الضشحايا من اŸرضشى واŸعنيÚ
بالتوثيق الطبي والعمليات التي تصشحبه.
ومن جهة أاخرى حرصس اŸششاركون ‘ هذه
التظاهرة التي لقيت إاسشتحسشان ا÷ميع على
تفعيل اŸنظومة القانونية وإاعطائها القدر
ال -ك-ا‘ م-ن ال-ع-ن-اي-ة وم-راع-اة أاط-ره-ا و›ال
تطبيقها والتعامل مع مبدأا «الطبيب والقانون»
ال -ذي ه -و شش -ع -ار اŸل -ت -ق -ى ك -أاول -وي -ة م-ه-ن-ي-ة
وإاجرائية لضشبط القطاع اÿاصس Ÿمارسشي
هذه اŸهنة النبيلة والششريفة ،وهو ما ذهب
إاليه اÙامون اŸششاركون ‘ التظاهرة كما
ه -و ا◊ال ب -ال -نسش -ب-ة ل-ل-م-ح-ام-ي-ة ›ب-ودة م-ن
البليدة.
وتداول على منصشبة مناقششة هذه اÙاور
كل من الÈوفسشور اأ’سشتاذ بو’سس والطبيب
ت -رك -م -ان رئ -يسس اÛلسس ال -ط -ب -ي وال-ط-ب-يب
سش -ع -ي -دي Ãدي -ري -ة «ال -ك -ن -اسس» والÈوفسش -ور
بسش- -اح- -ة رئ- -يسس مصش- -ل- -ح -ة ال -طب الشش -رع -ي
ب-اŸسش-تشش-ف-ى ا÷ام-ع-ي ل-ل-ب-ل-ي-دة رف-ق-ة ب-عضس
اÙام.Ú

‘ انتظار إارفاق البنايات ا÷ديدة بنظام تسسي Òيليق بها

« 2016سسنة إإزإلة إألكوإخ إلقصسديرية»بع“ Úوشسنت
أاكد وا‹ ولية ع“ Úوشسنت احمد
ح -م-و ت-وه-ام-ي خÓ-ل ت-رأاسس-ه ل-ل-م-ج-لسس
لسسبوع ،أان سسنة 2016
الولئي نهاية ا أ
لكواخ القصسديرية
سستكون سسنة إازالة ا أ
نهائيا ،مؤوكدا على وجوب بذل قصسارى
ا÷ه -د Ùارب -ة ال -ب -ن -اء ال -ف-وضس-وي عÈ
ت- -ن- -ظ- -ي- -م خ- -رج- -ات رق- -اب- -ي- -ة وات -خ -اذ
لجراءات الÓزمة ‘ الوقت اŸناسسب.
ا إ
كما صشرح بأان الو’ية سشتكون ‘ اŸوعد
بخصشوصس إازالة اأ’كواخ وغÒها من السشكنات
ال - -هشش - -ة وذلك ب - -ه - -دف Œسش - -ي- -د ا◊رك- -ي- -ة
اإ’سشتثمارية القوية التي تعيششها الو’ية ،وكذا
Œسشيد برامج تنموية ﬂتلفة ا÷وانب أاولها
ال -ب -اب اإ’سش -ك -ا Êأام -ا ف -ي -م -ا ي -خصس ح-رك-ي-ة
التحسش Úا◊ضشري اŸتواصشل بالقطر الو’ئي
فقد ششدد الوا‹ على التهيئة الششاملة ا◊ديثة
’سشيما منها بششارع ﬁمد بوضشياف بعاصشمة
الو’ية ،وكذا عدد من اأ’حياء ا÷ديدة بذات
اŸدينة وعلى رأاسشها سشاحة البلدية الششهÒة،
وششّدد أايضشا على التعجيل ‘ إايجاد اأ’وعية
العقارية داخل النسشيج العمرا Êالقد Ëوالتي
ظ- -ه- -رت ب -ع -د زل -زال سش -ن -ة  1999م -ن أاج -ل

اسش -ت -غ Ó-ل-ه-ا اسش-ت-ث-م-اري-ا ح-ت-ى ول-و ك-انت م-ن
اŸسشاحات الصشغÒة.
وب -اŸن -اسش -ب-ة ،ع-رج ال-وا‹ ،ع-ل-ى اأ’ه-م-ي-ة
القصشوى إ’عطاء و’ية ع“ Úوششنت Ÿسشة
هندسشية للمعمار اÿاصس بها وعلى إالزامية
إارفاق البنايات ا÷ديدة بنظام تسشيÒي يليق
بها Ãا فيه الصشيانة وا◊راسشة.

نقصص كب ‘ Òإألوعية إلعقارية
يرهن Œسسيد إŸشساريع
تعا Êو’ية ع“ Úوششنت ‘ الفÎة اأ’خÒة
م-ن مشش-ك-ل ن-قصس اأ’وع-ي-ة ال-ع-ق-اري-ة حسش-ب-ما
تضشمنه تقرير مديرية التعم Òوالبناء للو’ية
الذي ” عرضشه نهاية اأ’سشبوع خÓل اÛلسس
ال -و’ئ -ي ،وه -و م -ا شش -ك -ل ع -ائ -ق-ا أام-ام إا‚از
مششاريع سشكنية جديدة ما يسشتوجب حسشب
م -دي -ر ال -ق-ط-اع اسشÎج-اع اأ’راضش-ي الشش-اغ-رة
Óوع -ي -ة ال-ع-ق-اري-ة
واإ’سش -ت -غ Ó-ل ال -ع -ق  ÊÓ-ل  -أ
اŸتوفرة اÙددة للتسشجيل ضشمن ﬂطط
 2019-2015وÃسش- -اح -ة إاج -م -ال -ي -ة ،ع -ل -ى

اŸسشتوى الو’ئي ،تعادل  626,6هكتار مدير
التعم Òوالبناء أاكد أايضشا ضشمن التقرير فيما
ي -خصس تسش -ل -ي -م ع -ق -ود ال -ت -ع -م’ Òسش -ي -م-ا ‘
اŸششاريع ا’سشتثمارية بلغ عددها  25عقدا
من ›موع  35مششروعا سشنة  2015ومششاريع
 06مقبولة من ›موع  12مششروعا سشنة،2016
م -ؤوك -دا ع -ل -ى أان ال-دراسش-ة م-ت-واصش-ل-ة ’ت-خ-اذ
القرارات اŸناسشبة بخصشوصس الباقي واŸقدر
عددها بـ  16مششروعا وأاضشاف مدير التعمÒ
والبناء فيما يتعلق بأاششغال الششبكات الرئيسشية
والثانوية ıططات ششغل اأ’راضشي ذاكرا من
Óششغال منها
جانب أاول أانه برمجﬂ 17ططا ل أ
 ‘ 02طور ا’نطÓق ‘ 03 ،مرحلة –ضشÒ
دف Îالششروط و ‘ 12طور اأ’ششغال ،مؤوكدا
أايضش -ا أان -ه سش -ي -ك -ون ع -دد السش -ك-ن-ات اŸع-ن-ي-ة
بالعملية  7706على مسشاحة 272,02هكتار.
ومن جانب ثا ،Êأاكد ذات اŸتحدث أان
عمليات تهيئة السشكنات الريفية عرفت تأاخرا
ناŒا عن إا‚از Œمعات سشكنية فاق عدد
سشكانها الـ  5000وهو ما خلق نوعا ما صشعوبة.

لمن ولية سسطيف
وفق حصسيلة سسنوية أ

ع“ Úوشسنت :ب.م األمÚ

–رير أإزيد من  40أإلف ﬂالفة وحماية خاصسة للتÓميذ
ن-ظ-مت مصش-ال-ح الشش-رط-ة بسش-ط-ي-ف ،ن-هاية
اأ’سشبوع ،ندوة صشحفية ” خÓلها اسشتعراضس
ا◊صشيلة السشنوية أ’نششطة مصشالح الششرطة ‘
›ال اأ’من العمومي ،أاششرف على تنظيمها
رئ -يسس أام -ن ال -و’ي -ة ال -ع -م-ي-د اأ’ول ل-لشش-رط-ة
ﬁم-د أاخ-ريب ،ب-حضش-ور ن-ائ-ب-ه ،ف-ي-م-ا ت-ك-ف-ل
Óم-ن ال-ع-م-وم-ي
رئ -يسس اŸصش -ل-ح-ة ال-و’ئ-ي-ة ل -أ
ﬁافظ الششرطة بلعيد ﬁمد الصشغ Òبعرضس
ا◊صشيلة وإاعطاء ششرح دقيق ومفصشل ،بأارقام
تناولت أادق اŸعطيات ،حيث عكف على سشرد
ﬂت- -ل -ف ا◊ي -ث -ي -ات واأ’سش -ب -اب
وال -ظ -روف ال -ت -ي أادت إا ¤وق -وع
ت-لك ا◊وادث اŸسش-ج-ل-ة ب-إاق-ل-ي-م
ت -خصشصس مصش -ال -ح الشش-رطـة ،م-ع
–ديد السشن وا÷نسس واŸكان
وح -ال-ة ال-ط-ري-ق وح-ال-ة اŸرك-ب-ة
وﬂت- -ل- -ف ال- -ع- -وام -ل ال -ت -ق -ن -ي -ة
واŸن -اخ -ي -ة ،وح-ت-ى أاق-دم-ي-ة ك-ل
سش-ائ-ق وسش-ن-ه وم-ه-ن-ت ـه وإاح-ت-م-ال
تواجده تأات تأاثر ﬂدر ،وغÒها.
وه-ي م-ع-ط-ي-ات وأارق-ام اسش-ت-ع-رضشت خÓل
اللقاء ،وأابرزت اأ’نششطة الوقائية التي ركزت
عليها مصشالح الششرطة بسشطيف خÓل السشنة
ال- -ف- -ارط- -ة ،م- -ع ضش- -رورة ال- -ت- -نسش -ي -ق ال -دائ -م
واŸتواصشل مع ﬂتلف الششركاء الفاعل‘ Ú
اÛال’ ،سشيما ا÷معيات اÙلية التي تعنى
بالسشÓمة اŸرورية وأايضشا رجال اإ’عÓم ،من
أاجل Œسشيد برنامج وقائي جد هادف.

وŒسشيدا للÈامج التحسشيسشية التي أاقرتها
Óم-ن ال-وط-ن-ي ،وذلك
أايضش -ا ال -ق -ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ل -أ
بالتنسشيق مع مديرية الÎبية ،قصشد اسشتهداف
أاك Èقدر ‡كن من تÓميذ اأ’طوار الثÓثة
(ا’ب-ت-دائ-ي ،اŸت-وسش-ط وال-ث-ان-وي) ،م-ع إاي-ف-اد
إاط -ارات م -ت -م -رسش -ة ‘ اÛال ت -ع -ك-ف ع-ل-ى
–سشيسشهم Ãخاطر الطريق ،وتلقينهم طرق
ال -ع -ب -ور السش -ل -ي-م ل-ه-ا م-ع ت-ذكÒه-م Ãخ-ت-ل-ف
ال -ه -ف -وات ال-واجب ت-ف-ادي-ه-ا أاث-ن-اء ت-واج-ده-م
باÙيط اŸدرسشي حفاظا على سشÓمتهم،
م- -ع اŸب -ادرة م -ن حÚ
آ’خ -ر وك -ل م-ا سش-ن-حت
ال- -ف- -رصش- -ة ب- -ت- -نشش -ي -ط
ح- - -ظ- - -ائ- - -ر الÎب- - -ي- - -ة
اŸروري - -ة ال- -ك- -ف- -ي- -ل- -ة
ب - - -ت - - -ك - - -وي - - -ن سش- - -واق
م -نضش -ب-ط Úوم-ل-ت-زمÚ
مسش- -ت -ق -ب  ،Ó-وإاغ -ت -ن -ام
ف - - - -رصش - - - -ة إاح - - - -ي- - - -اء
اŸن-اسش-ب-ات واÙط-ات ال-وط-ن-ي-ة وال-ع-اŸي-ة،
قصشد تنظيم فضشاءات وعروضس وأايام إاعÓمية
ال-ه-دف اأ’سش-اسش-ي م-ن-ه-ا ال-ت-حسشيسس والتوعية
من ﬂاطر حوادث السش Òالتي باتت تؤورق
ا÷ميع ،مع إابراز مغبات Œاهل قانون اŸرور
وإاغ- -ف- -ال ق- -واع -د السش Ó-م -ة اŸروري -ة سش -واء
ب -ال -نسش -ب -ة ل-لسش-ائ-ق Úأاو ال-راج-ل ،Úإا ¤ج-انب
إايفاد إاطارات متمرسشة من أاجل إاثراء ﬂتلف
ال-فضش-اءات اإ’ذاع-ي-ة اÙل-ي-ة وال-وط-ن-ي-ة التي

إإطارإت شسرطية
إلثرإء إŸشسهد
إإلعÓمي

تعنى Ãلف السشÓمة اŸرورية.
ومن أاهم اإ’جراءات الردعية التي أاجÈت
مصشالح الششرطـة على تأاطÒها بعد أان عاينت
Ãوج -ب -ه -ا خ -روق -ات م -روري -ة خ Ó-ل السش -ن -ة
الفارطة  ،2015علما أانها نظمت ما ’ يقل
ع- - -ن  8206ح-اج-ز ون-ق-ط-ة م-راق-ب-ة مرورية
طوال هذه السشنة ما يلي– :رير ما ’ يقل
عن 4183 :جنحة مرور ،ومعاينة و–رير ما ’
يقل ﬂ 40435الفة لقانون اŸرور.
و–رير  1428جنحة متعلقة باإ’فراط ‘
السشرعة بعد أان ” إاثباتها ومعاينتها بواسشطة
ج -ه -از ال -رادار،وك -ذا وضش-ع  566م-رك-ب-ة على
مسشتوى ا◊ظائر البلدية (اÙاششر) ،إاضشافة
إا ¤إاج- - -راء أازي- - -د م - -ن  9292ع-م-ل-ية سشحب
لرخصس السشياقة.
و‘ نفسس السشياق قامت مصشالح الششرطة،
‘ إاطار التصشدي لظاهرة اإ’خÓل بالسشكينة
العامة من طرف أاصشحاب الدراجات النارية،
بتكثيف أانششطتها قصشد ﬁاربة قيام أاصشحاب
ال- -دراج- -ات ال- -ن- -اري -ة ب -اŸن -اورات اÿطÒة،
ظاهرة عزوف هؤو’ء عن وضشع اÿوذة ،وأايضشا
إاحداث قلق أاو إازعاج للسشكينة العامة بنزع
كا” الصشوت اÿاصس بالدراجة النارية ،حيث
جنحة
”– :ري- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ر 696
م- -رور وم- -ع- -اي -ن -ة ﬂ 1367ال -ف -ة م-روري-ة،
ت- -وق- -ي- -ف  1131دراج - - -ة ن - - -اري - - -ة وأاخÒا
وضشع  632دراجة نارية باÙششر.

سسطيف  :نورالدين بوطغان

عقد أاولد صسالح زيتو Êوا‹ بجاية
لقاء ،أاول أامسس ،جمعه بكافة ا÷هات
اŸعنية اŸكلفة بإا‚از مشسروع الطريق
السس- - -ي- - -ار شس - -رق ـ غ - -رب ،ال - -راب - -ط بÚ
ولي- -ت- -ي ب- -ج -اي -ة وال -ب -وي -رة ،وأاشس -غ -ال
ال -ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م  ،09ح- - -يث حث
ع-ل-ى تضس-اف-ر ج-ه-ود ا÷م-يع م-ن أاج-ل
له-داف اŸسس-ط-رة ،واŸت-م-ث-ل-ة ‘
ب -ل -وغ ا أ
لج-ال
إا“ام م -ا ت -ب -ق -ى م -ن اŸشس-روع ‘ ا آ
اÙددة.
أاكد أان أاششغال الطريق الوطني رقم ،09
ووقع خطر الصشخور التي خلفت حادثا أاليما
السشنة اŸاضشية بأاوقاسس سشتنتهي ششهر ماي
القادم ،وهو اŸششروع الذي
اسشتخدمت فيه تقنية راقية
م- - - -ن ط- - - -رف الشش- - - -رك - - -ات
اŸن -ج -زة ،ح -يث ي -ن-ت-ظ-ر أان
توضشع صشخور ‘ هذا ا÷بل
يصش- -ل ث- -ق- -ل- -ه- -ا إا9 ¤اطنان،
وسش-ت-وضش-ع ب-واسش-طة طائرات
مروحية خÓل ششهر مارسس
القادم ،وإا ¤جانب التحكم
‘ التصشدع ا◊اصشل بهذا ا÷بل ينتظر ،أان
ي -ن -ج-ز ‡ر ل-ل-راج-ل Úل-ت-ف-ادي اŸشش-ي داخ-ل
النفق.
الطريق الذي يربط بجاية بالطريق السشيار
ششرق ـ غرب ،مششروع آاخر ” تقييمه ،حيث
أامر الوا‹ كل الفاعل Úالعمل على Œسشيده
وإازاح -ة ك -اف -ة ال -ع -ق-ب-ات ،ك-م-ا أام-ر ب-ت-ع-ج-ي-ل
ال-ت-ع-ويضش-ات ون-زع اأ’ل-ي-اف ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة التي
ت -ع -ي -ق اŸشش -روع ،وك -ذا إا‚از ق-ن-وات صش-رف
اŸياه ،وقصشد تتبع اŸششروع عن قرب قال
الوا‹ أانه سشيسشهر عليه ششخصشيا ،من خÓل

تكثيف الزيارات اŸيدانية ابتداء من ششهر
مارسس اŸقبل.
ع- -ل- -م- -ا أان ه -ذا اŸشش -روع ال -ذي أاسش -ن -دت
أاششغال إا‚ازه Ûموعة مؤوسشسشات جزائرية
 صشينية ،يضشم إا‚از  46منششأاة فنية07 ،ﬁو’ت 13 ،جسشرا ،نفق أارضشي على طول
 1105م Îط - - -و‹ 15 ،ج -دار دع -م ،وث Ó-ث
فضشاءات خدماتية ،موزعة على طول الطريق
اŸؤودي من مدينة بجاية ،إا ¤غاية منطقة
أاحنيف (البويرة) مرورا Ãدن تالة ،حمزة،
القصشر ،سشيدي عيشس ،أامالو ،أاقبو ،تازمالت،
وامششدالة ،ويقطع هذا الطريق و’ية بجاية
ب -هضش -ب -ة الصش -وم -ام .وسش -يسش -اه-م ع-ن-د ن-ه-اي-ة
اأ’شش -غ-ال ‘ ال-قضش-اء ع-ل-ى
ا’زدح- - -ام ،وت- - -خ - -ف - -ي - -ف
ا◊ركة اŸرورية على هذا
اÙور م - - -ن ال - - -ط- - -ري- - -ق
الوطني رقم .26
وم -ن ج -ه -ت -ه أاك -د وزي-ر
اأ’شش-غ-ال ال-ع-م-ومية ،خÓل
الزيارة اأ’خÒة التي قادته
إا ¤و’ي- -ة ب- -ج- -اي- -ة ،ع -ل -ى
ضشرورة Œاوز كافة العراقيل إ’نهاء مششروع
مدخل الطريق السشريع ششرق ـ غرب ،الذي
سشÒبط ب Úبجاية وأاحنيف على مسشافة 100
كلم ،كما ششّدد على ضشرورة تدارك التأاخر
اŸسش - -ج - -ل وتسش - -ل - -ي - -م اŸشش- -روع ‘ اآ’ج- -ال
اÙددة ،ودع -ا السش -ك -ان إا ¤اŸسش -اه -م -ة ‘
تسشهيل مهمة القائم Úعلى اŸششروع ،مضشيفا
أان توسشيع ششبكة الطرقات من اŸؤوهÓت التي
من ششأانها النهوضس بالتنمية.
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بجاية :بن النوي توهامي

لربع وليات غربية
يحسسن نظام توزيع الكهرباء أ

مشسروع إÙول إلكهربائي بوإدي إألبطال ‘ معسسكر يسسلم قريبا
أاكد مدير الطاقة واŸناجم لو’ية معسشكر
ال- -ع- -م- -اري ع- -ل- -ي ‘ ،ح- -ديث لـ»الشش- -عب» أان
اÙول ال -ك -ه -رب -ائ -ي ل -لضش -غ-ط ال-ع-ا‹ ال-ذي
تعكف على إا‚ازه ششركة «سشيمانسس» Ãنطقة
وادي اأ’ب -ط -ال ‘ م -عسش -ك -ر ،سش -ي -دخ -ل ح-ي-ز
اÿدمة الفعلية ‘ الثÓثي الثا Êمن السشنة
ا÷ارية على أاقصشى تقدير ،حيث بلغت نسشبة
اأ’ششغال به  200/400كيلوفولط ،عتبة ،٪95
فيما سشيمكن اŸششروع الذي رصشد له أاك Ìمن
 5م Ó-ي Òو 500م -ل-ي-ون دي-ن-ار ‘ ،الÈن-ام-ج
ا’سش-ت-ع-ج-ا‹ لسش-نة  2014م -ن –سش Úن -ظ-ام
اإ’م -داد ال -ك -ه -رب -ائ -ي أ’رب -ع و’ي -ات غ -رب -ي-ة
›اورة Ÿعسش -ك -ر ،م -ن -ه -ا سش -ع -ي-دة ،غ-ل-ي-زان،
ت- -ي- -ارت وم- -عسش- -ك- -ر إاضش- -اف- -ة إا ¤اŸن- -ط- -ق -ة
الصشناعية ◊اسشي عامر بو’ية وهران.
وي - -دخ - -ل اŸشش - -روع ‘ إاط- -ار اŸشش- -اري- -ع

القاعدية وا’سشتثمارية الهامة لقطاع الطاقة
التي رصشدت لها الدولة مبالغ مالية ضشخمة،
ويجرى حاليا العمل على وضشع أاربع خطوط
ك- -ه -رب -ائ -ي -ة لضش -غ -ط ال -ع -ا‹ ت -رب -ط اÙول
الكهربائي لواد اأ’بطال Ãنطقة حاسشي عامر
بقوة  400كيلو فولط ،وخط للضشغط العا‹
يربط اÙول ﬁل اŸوضشوع بو’ية سشعيدة
ذي ق- - - -وة  220ك -ي -ل-و ف-ول-ط ،وم-ث-ل-ه خ-طÚ
ك-ه-رب-ائ-ي Úي-رب-ط-ان و’ي-ت-ي ت-ي-ارت وغ-ل-يزان
ب-اÙول ال-ك-ه-رب-ائ-ي ،وك-ل-ه-ا مشش-اريع تنموية
ه-ام-ة سش-تسش-ه-م ‘ ت-غ-ط-ي-ة ح-اج-ة اŸواط-نÚ
ل-ل-ك-ه-رب-اء وت-ف-ادي ان-ق-ط-اع ال-ت-يار الكهربائي
خ Ó- -ل فصش - -ل الصش - -ي - -ف ضش - -م - -ن الÈن- -ام- -ج
ا’سشتعجا‹ لوزارة الطاقة واŸناجم.

معسسكر :أام ا.Òÿسس

لغواط
سسيدي ﬂلوف با أ

إسستفادة إلتجزئات إلريفية وإ◊ضسرية من إلكهرباء
تشش- -ه- -د ب- -ل- -دي- -ة سش -ي -دي ﬂل -وف ب -و’ي -ة
ا’غ- -واط  ،أاشش- -غ- -ا’ م- -ت- -ق -دم -ة ‘ ت -وصش -ي -ل
الكهرباء والغاز ıتلف التجمعات الريفية
وا◊ضشرية بفضشل الÈنامج التكميلي للوزير
اأ’ول الذي اسشتفادت منه سشنة .2013
الÈن -ام -ج ه-ذا شش-م-ل حسشب رئ-يسس ب-ل-دي-ة
سش- -ي- -دي ﬂل -وف ب -ل -ب -ول ع -ل -ي ‘ ،تصش -ري -ح
لـ»الششعب» عدة أاحياء ريفية كحي 400-1وحي
 400-2وحي  108سشكن با◊يحاية ،إاضشافة إا¤
ال- -ق -رارة ا◊م -راء وال -رك -وسش -ة واŸن -كب أاي -ن
ششرعت مؤوسشسشة اإ’‚از ‘ تركيب اأ’عمدة
–سشبا لربط ﬂتلف السشكنات الريفية بالتيار
الكهربائي.
وأاضش -اف ب-ل-ب-ول أان ال-ك-ه-رب-اء ” تشش-غ-ي-ل-ه-ا
بضش-اي-ة ب-ن-ان-ة وضش-اي-ة ا÷ل وال-فصش-فصش-ة ب-ع-د
توصشيل ﬂتلف السشكنات الريفية ا÷ديدة من
أاج- -ل ضش- -م- -ان إاسش- -ت- -ق- -رار اŸواط- -ن ‘ ه -ذه
اŸناطق وإاسشتفادته من الكهرباء التي تعد

إاح-دى ضش-روري-ات ا◊ي-اة ،ك-م-ا ب-ل-غت ع-م-ل-ي-ة
توصشيل حي الفصشفصشة التابع لبلدية سشيدي
ﬂلوف على حافة الطريق الوطني رقم 23
ال -راب -ط ب Úاأ’غ -واط وأاف -ل -و ب -غ -از اŸدي -ن -ة
ب-نسش-بة  ٪80ب -ع -د إان -ت -ه-اء أاشش-غ-ال ال-ت-وزي-ع ‘
إان -ت -ظ -ار م -ب -اشش -رة أاشش -غ -ال ال-رب-ط م-ن ق-ري-ة
ا◊اجب نحو هذا التجمع الريفي وإاسشتفادة
سشكان هذا ا◊ي من الغاز الطبيعي ‘ حدود
ششهر.
وب-خصش-وصس ب-رن-ام-ج ال-ك-ه-رب-اء ال-فÓ-ح-ية،
كششف رئيسس بلدية سشيدي ﬂلوف إاسشتفادة
م -ن -اط -ق ا◊م -ي -ة واŸع -ذر رق-م  01ورقم02
وتكملة منطقة الرقصس والششوششة وا◊ويضس
◊مر بعد وضشع جميع اأ’عمدة الكهربائية
إ’سش -ت -ف -ادة عشش -رات ال -ف Ó-ح Úم -ن ال -ط-اق-ة
لتدعيم النششاط الفÓحي وتطويره.

األغواط :م.نذير

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أج- - -م- - -ع ﬂتصص- - -ون خ Ó- -ل أل - -ي - -وم
لسص- -ت- -ث- -م- -ار ‘
أل- -درأسص- -ي أ÷ه- -وي ح- -ول ف- -رصص أ إ
ألسص-ي-اح-ة وألصص-ن-اع-ات أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة أل-ذي أح-تضص-ن-ه ف-ندق
لي-دن» بسص-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسص وأŸنّ-ظ-م م-ن ق-ب-ل م-ديرية ألسصياحة
«أ إ
ل -ولي -ة سص-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسص Ãشص-ارك-ة ‡ث-ل-ي تسص-ع ولي-ات م-ن أ÷ه-ة
لسص-ت-ث-م-ار أضص-ح-ى ضص-رورة ب-اع-ت-ب-اره ﬁرك-ا ل-ل-ت-ن-م-ي-ة
أل -غ-رب-ي-ة ،أّن أ إ
أŸسصتدأمة ،وأحد أك Èمؤوشّصرأت ألنمو ألقتصصادي ،حيث يرتكز ألعمل
حاليا على تدأرك ألتأاخر ،وتأاهيل ألقطاع وجعله ‘ أŸسصتوى ألذي
ي -جب أن ي -ك -ون ع -ل -ي -ه ‘ ظ -ل م -ا ي -ت-وف-ر م-ن م-ؤوهÓ-ت ط-ب-ي-ع-ي-ة
وم -ادي -ة ،ت -اري-خ-ي-ة وت-رأث م-ادي ولم-ادي ،وه-ي م-ؤوهÓ-ت
مشصّ-ج-ع-ة وم-دّع-م-ة ل-ه-ذأ أل-ن-وع أل-ذي يصص-ن-ف ضصمن
ق- -ائ- -م- -ة ألق- -تصص -ادي -ات أŸدرة ل -لÌوأت
وللقيمة أŸضصافة.

سسيدي بلعباسس :غنية شسعدو

‘ ه -ذا الصص -دد ،أاّك -د م -دي -ر ت -ق -ي -ي -م ودع -م اŸشص-اري-ع
بالوزارة ،زبﬁ Òمد سصفيان ،خÓل مداخلته أان السصياحة
تعد أاهم القطاعات اأ’سصاسصية للمخطط الوطني لتهيئة
اإ’قليم آ’فاق  ،٢٠٣٠التي يعول عليها حاليا ،ناهيك عن
إارتباطه Ãجا’ت كالتجارة ،الصصناعات التقليدية ،النقل
وغÒها ،مقدرا ‘ الوقت ذاته عدد اŸشصاريع السصياحية
التي هي قيد اإ’‚از بـ  ١٢٧٠مشصروع ،والتي سصتسصمح
بتوف Òأازيد من  ١٦٠أالف سصرير ،وخلق  ٦٣أالف منصصب
ع-م-ل ج-دي-د ب-ت-ك-ل-ف-ة م-ال-ية تفوق  ٥١٣م-ل-ي-ار دي-نار .هذا
وخ ّصصصصت الوصصاية أايضصا غÓفا ماليا يقدر بـ  ٧٠مليار
سص- -ن- -ت -ي -م إ’ع -ادة ب -عث اŸراف -ق السص -ي -اح -ي -ة ال -ع -م -وم -ي -ة
كا◊مامات اŸعدنية ،وأاضصاف أان عديد اإ’جراءات “ت
مباشصرتها لتذليل العقبات أامام اŸسصتثمرين.
وعن الواقع السصياحي بالو’ية ،أاكد ‡ثل الوزارة وجود
مشصاكل ‘ العقار السصياحي ،باإ’ضصافة إا ¤مشصكل نقصص
اŸوارد البشصرية اŸتخصصصصة ‘ هذا اÛال ،كما نّوه
باحÎام خصصوصصية اŸدينة من خÓل إاسصتغÓل القصصور
القدÁة والسصكنات و–ويلها إا ¤فنادق بسصعات ’ تتعدى
 ٦٠سص-ري-را وف-ق م-ت-ط-ل-ب-ات ال-و’ي-ة وخصص-وصص-ي-تها التي ’
–تاج إا ¤فنادق بسصعات كبÒة ،ورّكز ‘ حديثه أايضصا على
م -ا يسص-م-ى ب-السص-ي-اح-ة ال-ري-ف-ي-ة وال-ت-ي ب-دأات ت-ل-ق-ى رواج-ا
بالو’ية باعتبار أان هذا النوع من السصياحة ’ يحتاج إا¤
إاسصتثمارات ضصخمة لكنه يحقق سصياحة رفيعة تعتمد على
كل ما هو تقليدي بداية باŸوقع والتجهيزات التي تكون ‘
›ملها عبارة عن صصناعات تقليدية وحرفية.

إأمكانيات هامة تنتظر ألسصتغÓل

تتوّفر و’ية سصيدي بلعباسص على ثÓثة مناطق للتوسصع
السصياحي ،وتخصص اŸنطقة ا’و ¤جبل تسصالة او كما يطلق
على تسصميته ﬁليا بجبل العطوشص الواقع على مسصافة ١١
كلم با÷هة الشصمالية Ÿدينة سصيدي بلعباسص ،والذي يعد
أاهم موقع سصياحي غابي بالو’ية ،ويضصم مسصاحة غابية

كبÒة تصصل إا ٣8٠ ¤هكتار على ارتفاع  ١٠٦١م على مسصتوى
سصطح البحر .وقد حّدد اŸوقع كمنطقة للتوسصع السصياحي
وﬁمية طبيعية مهيئة ’سصتقبال اŸشصاريع ،حيث تبقى
غابته العذراء قبلة للعديد من العائÓت اÙبة للطبيعة،
‘ انتظار تصصنيفها واسصتفادتها من مشصاريع سصياحية Œعل
منها منطقة سصياحية تسصتقطب سصياحا من كافة أانحاء
الوطن.أاما اŸنطقة الثانية فتخصص بحÒة سصيدي ﬁمد
بن علي ‘ ،ح Úتخصص اŸنطقة الثالثة غابة سصد صصارنو.
هذا و–توي الو’ية على غطاء نباتي هام يفوق  ٤٠باŸئة
من مسصاحتها اإ’جمالية ،ما جعل منها قطبا سصياحيا هاما
با÷هة الغربية ‘ ›ال السصياحة اإ’يكولوجية اÿضصراء،
وما دفع ا÷هات الوصصية إا ¤إاعادة بعث اŸناطق اأ’كÌ
جذبا للسصياح واŸصصطاف Úعلى غرار الغابات واÙميات
الطبيعية ،كغابة بوحريز الواقعة بإاقليم بلدية تنÒة جنوب
سصيدي بلعباسص بنحو  ٢٠كلم ،والتي خضصعت لتهيئة واسصعة
ع-ل-ى مسص-اح-ة  ١٠ه-ك-ت-ارات ل-تكون فضصاء
ت -رف -ي -ه -ي -ا ل -ل -ع -ائÓ-ت ،غ-اب-ة عÚ
ال -ق -رم -ود ب -ب -ل-دي-ة سص-ف-ي-زف
وغابة بلدية حاسصي دحو
وكذا غابة تÓغ .كما
–ضصى الو’ية Ãا
يسص-م-ى ب-السص-ي-احة
ال -ث-ق-اف-ي-ة ،ح-يث
اح-تضص-نت وع-لى
م- - -دار ال - -عشص - -ر
سص-ن-وات اأ’خÒة
مهرجانات
ث- -ق- -اف- -ي -ة دول -ي -ة
ووطنية خÓل فÎة
اإ’صصطياف
ك- -اŸه -رج -ان ال -ث -ق -ا‘
ال -دو‹ ل -ل -رقصص الشص -ع -ب -ي
وم - - - -ه - - - -رج - - - -ان أاغ - - - -ن - - - -ي - - - -ة
الراي،باإ’ضصافة إا ¤سصياحة اأ’عمال
أاو ما يطلق على تسصميتها سصياحة اŸؤو“رات
ب -اع -ت -ب -ار ال-و’ي-ة م-ن ال-و’ي-ات ال-رائ-دة صص-ن-اع-ي-ا وتضص-م
م -ن -اط-ق صص-ن-اع-ي-ة ه-ام-ة Œلب إال-ي-ه-ا ال-ع-دي-د م-ن رج-ال
اأ’عمال والصصناعي.Ú
وق -الت م -دي -رة السص -ي-اح-ة ل-و’ي-ة سص-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسص ،أان
ح-ت-م-ي-ة اإ’سص-ت-ث-م-ار أاضص-حت م-ن اأ’ول-وي-ات ال-ت-ي ت-ت-طلب
تسص -خ Òك -اف -ة اإ’م -ك -ان -ي -ات ب -ه-دف خ-ل-ق الÌوة وت-ن-وي-ع
اإ’ق -تصص -اد ،ف -ال-و’ي-ة ت-ت-وف-ر ع-ل-ى ال-ع-دي-د م-ن ال-ق-درات
السصياحية التي Œعلها قبلة متعددة اأ’وجه ،وهو اأ’مر
الذي يتحقق باسصتغÓل كل اŸناطق التي تتوفر عليها
الو’ية لصصناعة سصياحة متكاملة ومتنوعة ب Úاÿضصراء،
البيئية ،ا÷بلية ،الرياضصية والثقافية وغÒها ،وأاضصافت أان
الو’ية حاليا تضصم مرافق سصياحية هامة منها  ١٤مؤوسصسصة
فندقية  ١١منها مصصنفة ،بسصعة  ٩٢٦سصرير ،كما Œري
اأ’شصغال أايضصا بسصبعة مشصاريع جديدة سصتوفر مسصتقبÓ
 ٧٤٠سصرير ،كما تتوفر الو’ية أايضصا على  ٢٧وكالة وسصبعة
م -راك -ز ل -لصص -ن -اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة سص-ت-دخ-ل اÿدم-ة ق-ري-ب-ا،
و–صصي الو’ية أايضصا عددا هاما من ا◊رفي Úبلغ ٥٢١١
موزع Úعلى  ٩٤١حر‘ ﬂتصص ‘ الصصناعات التقليدية،
 ‘ ١١٥٥إانتاج اŸواد و ٣١١٢حر‘ ‘ صصناعة اÿدمات،
وقد بلغ عدد مناصصب الشصغل التي يسصاهم ‘ توفÒها
قطاع السصياحة ﬁليا السصبعة آا’ف منصصب عمل.

ضصمان كل التسصهيÓت Ÿرافقتهم ،حيث قال بإانشصاء مدونة
إاسصتثمارات من شصأانها –ديد نوعية اŸشصاريع التي –ضصى
باأ’ولوية ‘ اإ’سصتثمار اÙقق للقيمة اŸضصافة ،واأكد أان
Óسصتثمار على مسصتوى الو’ية
الوعاء العقاري اıصصصص ل إ
فاق  ١٩٠هكتار ،ا’مر الذي سصيمكن حاملي اإ’سصتثمارات
الذكية على غرار اإ’سصتثمار السصياحي من ا◊صصول على
كافة التسصهيÓت مسصتقب Óلتحقيق مشصاريعهم .ولÓإشصارة،
فقد ” تسصجيل عديد العراقيل التي حالت دون مباشصرة
ب -عضص Ÿشص -اري -ع -ه -م ب -اŸن -ط -ق -ة بسص -بب رخصص ال -ب -ن-اء أاو
شص -ه -ادات ال -ت -ع-م Òع-ل-ى ال-رغ-م ت-وف-ر ك-اف-ة الشص-روط م-ن
عقارات ،دراسصات منجزة وأاغلفة مالية ،وهو الوضصع الذي
يرهن مشصروع القرية السصياحية التي ينوي أاحد اÿواصص
Œسصيدها ببلدية سصيدي حمادوشص بسصعة  ١٦٤سصرير تضصم
ﬂتلف اŸرافق الضصرورية Ÿا يسصمى بالسصياحة الغابية
وا÷بلية ،ناهيك عن مشصروع آاخر ’ يقل أاهمية يتمثل ‘
اŸركب السصياحي بطريق تسصالة والذي ⁄
تنطلق اأ’شصغال به بسصبب عراقيل
إادارية ،أاما عن أاشصغال تهيئة
بحÒة سصيدي ﬁمد بن
ع- - -ل- - -ي ف Ó- - -ت- - -زال
متوقفة بعد إاعادة
إاجراء
الدراسصات
ال-ت-ق-ن-ي-ة ب-دق-ة
أاك Ìل-ت-ت-ماشصى
والوضصعية
اإ’يكولوجية
ل- -ل -م -وق -ع ،ه -ذا
اأ’خ Òالذي

القرية ،اŸركب ،بحÒة سسيدي
اﬁمد بن علي واÙطّة
اŸناخية معطّلة حتى الآن

عرأقيل إأدأرية وتعليمات صصارمة

’تزال عديد اŸشصاكل اإ’دارية والبÒوقراطية عموما
ترهن اإ’سصتثمارات السصياحية بالو’ية ،وهو ما وقف عنده
اŸسص -ؤوول ا’ول ع -ن ال -و’ي -ة ،وال -ذي أاع -ط -ى ت -ع -ل-ي-م-ات
م-ب-اشص-رة ل-ل-مسص-ت-ث-م-ري-ن إ’طÓ-ق مشص-اريعهم السصياحية مع

خضصع
السصنوات
اŸاضص -ي -ة ل-ع-م-ل-ي-ة ت-ه-ي-ئ-ة
اعتÈها الكثÒون بالفاشصلة بعد أان أاضصّرت بنظامه البيئي.
و‘ ذات السصياق يراوح مشصروع إا‚از اÙطة اŸناخية
الواقعة بجبل تسصالة مكانه أ’سصباب ’ تزال ›هولة ،على
الرغم من أاهميته ‘ إانعاشص السصياحة ا÷بلية التي تعد من
أاهم ركائز السصياحة بالو’ية.

تسصهيÓت ‘ ألتّمويل وأل ّضصمانات

أاجمع كل من ‡ثل صصندوق ضصمان القروضص للمؤوسصسصات
الصصغÒة وبنك التوف Òواإ’حتياط ومدير الشصباك الوحيد،
على التأاكيد على التسصهيÓت اŸقدمة من قبل الهياكل
الثÓث ‘ دعم اإ’سصتثمار السصياحي باعتباره من الركائز
البديلة إ’قتصصاد الريع ،حيث أاكد ‡ثل الصصندوق ضصمان
القروضص التوجه ا÷ديد للمؤوسصسصة ‘ تسصهيل ا◊صصول
على القروضص اŸتوسصطة للمؤوسصسصات التي تنتج أاو تقدم

خدمات غ Òموجودة ،أاو تلك التي تعطي قيمة مضصافة
Óق -تصص -اد ع -ل -ى غ -رار اŸشص -اري -ع السص -ي -اح -ي-ة ،إاذ Áك-ن
ل -إ
للمسصتثمر اإ’سصتفادة من ضصمان الصصندوق إا ¤غاية العشصر
م Ó-ي Òسص -ن -ت -ي -م ،ك -م -ا أان الصص -ن -دوق ق -ام Ãراف-ق-ة ١٥٤٠
مؤوسصسصة ،مكنت من توف ٥٤ Òأالف منصصب عمل ،منها ٢٩٦
مؤوسصسصة تنشصط ‘ قطاع اÿدمات.
ه- -ذا وشص- -رح م- -دي- -ر الشص- -بك ال- -وح- -ي- -د ك- -اف -ة اŸزاي -ا
Óسصتثمار السصياحي ‘ ،ح Úف ّصصلت
والتجهيزات اŸوجهة ل إ
م -دي -رة «ك -ن-اب ب-نك» ك-ي-ف-ي-ة “وي-ل اŸشص-اري-ع السص-ي-اح-ي-ة
و›مل التسصهيÓت التي تقدمها اŸؤوسصسصة البنكية ◊املي
اŸشصاريع السصياحية.

لكادÁية ‘
تغييب كلي للبحوث أ أ
›ال تطوير أسصÎأتيجية ألقطاع

–ّدث الدكتور لعوج زواوي ‘ معرضص كÓمه حول
إاسصÎاتيجية تطوير قطاع السصياحة كبديل إاقتصصادي ،عن
تغييب كلي لدور اأ’كادمي ،Úحيث أاكد أان عديد الدراسصات
اŸنجزة حول واقع القطاع السصياحي وسصبل النهوضص به ’
تزال حبيسصة اأ’دراج على الرغم من أاهميتها ،أاين دعا إا¤
خلق تواصصل ب Úالقطاع وا÷امعة ،والرجوع إا ¤البحوث
والدراسصات اأ’كادÁية التي أاكدت ‘ ›ملها أان قطاع
السصياحة قطاع أافقي باسصتطاعته –ريك عديد القطاعات
كالبنوك مث Óوالنقل وغÒها فهو يحفز القدرات اإ’نتاجية
التجارية ،ويعد مصصدرا للعمÓت الصصعبة ،كما يسصاهم ‘
خلق مناصصب شصغل بحيث كشصف تقرير للمنظمة العاŸية
للسصياحة أان القطاع يؤوثر على اإ’قتصصاد العاŸي ،فهو مثÓ
يوظف شصخصصا من ب Úكل  ١١شصخصص وÁثل  ٣٠باŸائة من
صصادرات اÿدمات .و‘ تشصخصصيه لواقع السصياحة بالبÓد
عموما ،أاّكد الدكتور أاّن القطاع يعا Êمن عديد اŸشصاكل
أاهمها سصيطرة القطاع العام على الهياكل السصياحية الكÈى،
التسصي ÒالبÒوقراطي ،إاهمال دور القطاع اÿاصص ونقصص
اإ’سصتثمار اأ’جنبي ‘ ،ح Úتلزم النظرة ا÷ديدة
على جعل القطاع من ا’ولويات و–ويل البÓد
إا ¤مركز جذب سصياحي من خÓل توجيه
وسص - -ائ- -ل اإ’عÓ- -م ÿدم- -ة السص- -ي- -اح- -ة،
–سص Úاÿدم- - -ات ،الÎك - -ي - -ز ع - -ل - -ى
ال -ت -ك -وي -ن وال -ت -دريب ،خ -ل -ق ث -ق -اف-ة
سص -ي -اح -ي -ة ل -دى اأ’ف -راد وال -ن-ه-وضص
ب -الصص-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وت-ط-وي-ره-ا،
ب -اإ’ضص -اف -ة إا ¤تسص -ه -ي-ل اإ’ج-راءات
Óسص-ت-ث-م-ار
وت -وف ÒاŸن -اخ اÓŸئ -م ل -إ
واÙاف - -ظ - -ة ع - -ل - -ى اŸك - -تسص - -ب- -ات
التاريخية والÎاثية.
ومن جهته ‡ثل مكتب اإ’سصتشصارة ‘
السصياحة ،نّوه إا ¤ضصرورة التخطيط ا÷يد
للمشصروع قبل مباشصرته من خÓل شصرحه لعديد
اŸف -ات -ي -ح اÿاصص -ة ب -إا‚اح مشص -روع سص -ي -اح -ي ب -داي-ة
ب-ال-ت-خ-ط-ي-ط ،ال-دراسص-ة ،ال-ت-جسص-ي-د واŸراف-ق-ة ك-ال-ت-كوين،
التسصي Òوتسصويق اŸنتج .هذا ورافع نائب رئيسص جمعية
شص-ب-اب م-ت-ط-وع اŸه-ت-م-ة بشص-ؤوون ال-ب-ي-ئ-ة ال-دك-ت-ور سصÓ-م-ي
ﬁمد عن العÓقة الوطيدة للبيئة والسصياحة ،مؤوكدا أان
التطور السصياحي مرهون با◊فاظ على البيئة ،منوها ‘
الوقت ذاته أان البيئة تعّد مفتاحا أاسصاسصيا من مفاتيح
تطوير السصياحة والنهوضص بها ،كما أاّكد ضصرورة مراعاة
ا÷انب البيئي والثقا‘ ‘ بناء الهياكل السصياحية ،مÈزا أان
كل منطقة لها من اÿصصوصصية ما Áيزها عن غÒها ،فبناء
م -رف -ق سص -ي -اح -ي ب -ج -ن -وب ال-و’ي-ة م-ث Ó-ل-ن ي-ح-م-ل ن-فسص
مواصصفات مرفق آاخر بالشصمال باعتبار أان لكل منطقة
خصص- -وصص -ي -ت -ه -ا ،وه -و م -ا ي -جب احÎام -ه خ Ó-ل Œسص -ي -د
اŸشصاريع بهدف خلق سصياحة متكاملة ومتنوعة ‘ آان
واحد.

ا’ثن 15 Úفيفري  2016م
الموافق لـ 06جمادى ا’ولى  1437هـ

من مراسسلينا

اليد العاملة بسسكيكدة

ب Úسضوناطرإك وإŸيناء ..سضائق أإو عون أإمن

تعت Èولية سسكيكدة فÓحية بامتياز إال أان هذا القطاع يعرف عزوفا من قبل طالبي العمل ،و‘
لحيان خÓل جني اÙاصسيل الفÓحية اŸتنوعة ،يجد أاصسحاب اŸسستثمرات صسعوبة كبÒة لقلة
بعضس ا أ
لرياف تخلوا عن العمل ‘ أاراضسيهم بحثا عن منصسب باŸدينة وجهتهم
اليد العاملة ،حتى أان سسكان ا أ
اŸنطقة الصسناعية Ãيناء سسكيكدة وأاما اŸشساريع Ãختلف الصسيغ من النسساج والكناك فهي متوجهة إا¤
ميدان اÿدمات اما الفÓحة فهي ‘ آاخر الهتمامات.

سشكيكدة :خالد العيفة
و‘ ه -ذا السش -ي -اق أاوضش -ح م -دي -ر ال -تشش-غ-ي-ل
ﬁمد ÿضشر بوبكر ،بأان و’ية سشكيكدة تعاÊ
عجزا ‘ اليد العاملة اŸؤوهلة ‘ قطاعات
السش -ي -اح -ة وال -فÓ-ح-ة وال-ب-ن-اء وأان ك-ل ط-ل-ب-ات
ال -ت -وظ -ي-ف اŸوج-ه-ة ل-وك-ال-ة ال-تشش-غ-ي-ل ت-ط-لب
م -ن -اصشب شش -غ-ل بشش-رك-ة سش-ون-اط-راك واŸي-ن-اء
ل-ذلك ف-إان «ت-وق-ع-ات م-دي-ري-ة ال-تشش-غ-يل لو’ية
سشكيكدة بالنسشبة لسشنة  2016تشش Òإا ¤تقليصس
نسشبة البطالة أاك Ìمن خÓل توف 3 Òآا’ف
مؤوسشسشة مصشغرة فضش Óعن تششجيع الششباب
على ا’سشتثمار ‘ ›ا’ت الفÓحة والسشياحة
والصشناعة» ،مؤوكدا ‘ هذا اإ’طار أان مديرية
التششغيل تسشعى إا ¤إانششاء ششراكات ب Úكل من
سش -ون -اط -راك واتصش -ا’ت ا÷زائ -ر وسش -ون -ل-غ-از
واŸؤوسشسشات اŸصشغرة لتششجيع الششباب وكذا
مسشاعدتهم Ãرافقة ميدانية.
وعن عزوف الششباب عن العمل ‘ قطاعي
البناء والفÓحة اعت Èمدير الوكالة الو’ئية
ل-ل-تشش-غ-ي-ل بسش-ك-ي-ك-دة صش-ال-ح سش-اك-ري ب-أان ه-ذه
الظاهرة برزت بقوة ‘ اآ’ونة اأ’خÒة حيث
ي -فضش -ل أاغ -ل -ب-ه-م ال-ع-م-ل كسش-ائ-ق Úأاو ح-راسس،
مششÒا بأان الوكالة وضشعت برنا›ا خاصشا وفقا
ل Ó-ت -ف -اق اÈŸم ب Úوزارة ال -ع -م-ل وال-تشش-غ-ي-ل
والضشمان ا’جتماعي وقطاع الفÓحة يهدف
ب - -ال - -درج- -ة اأ’و ¤إا– ¤دي- -د أاسش- -ب- -اب ه- -ذا
ال -ع -زوف ،وه -ن -اك إام -ك -ان -ي -ة إ’خضش -اع ه-ؤو’ء
الششباب إا ¤تكوين خاصس.
وحسشب بوبكر ﬁمد ÿضشر مدير التششغيل،
أانه ” تسشجيل خÓل سشنة  2015تراجعا طفيفا
‘ معدل البطالة مقارنة بالسشنة التي سشبقتها.
وأاضشاف «أانه ” تسشجيل معدل بطالة بـ46. 9
‘ اŸائة خÓل  2015مقابل  ‘ 66. 9اŸائة
‘  2014معتÈا أان هذه النسشبة ’ بأاسس بها وأان
و’ية سشكيكدة –قق تراجعا مسشتمرا ‘ معدل
البطالة خصشوصشا وأان اŸعدل الوطني يقارب
 ‘ 6. 11اŸائة.
ك - -م- -ا أاشش- -ار ن- -فسس اŸت- -ح- -دث إا ¤أان- -ه ”
‘ 2015اسشتحداث  17841منصشب ششغل مقابل
حوا‹  14أالف منصشب ششغل ‘ السشنة التي
قبلها ،فيما ” انششاء  2412مؤوسشسشة مصشغرة
ضشمن جهازي الوكالة الوطنية لدعم تششغيل
الشش -ب -اب والصش -ن -دوق ال -وط -ن -ي ل -ل -ت-أام Úع-ل-ى
البطالة.
هذا ،وقد اسشتفاد زهاء  3494ششاب كانوا ‘
عداد البطال Úمن مناصشب ششغل خÓل السشنة
اŸاضشية على مسشتوى الو’ية ،وذلك ‘ إاطار
ﬂتلف اأ’جهزة التي تسشÒها وكالة التنمية

رئيسس اÛلسس الشسعبي
الولئي لسسطيف:

–ديات تنموية كبÒة تنتظرنا
أاشش - -رف ﬁم - -د ب- -ودرب- -ا‹ وا‹ و’ي- -ة
سشطيف ،على مراسشم تنصشيب حسشان غول
رئ-يسش-ا ل-ل-م-ج-لسس الشش-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي ،خ-ل-ف-ا
لفا— قÒوا Êالذي انتخب مؤوخرا نائبا
ع- -ن و’ي -ة سش -ط -ي -ف ‘ ›لسس اأ’م -ة‘ ،
إاطار انتخابات التجديد النصشفي أ’عضشاء
›لسس اأ’مة.
و‘ الكلمة التي أالقاها الوا‹ ،أاششار إا¤
أان انتخاب غول باأ’غلبية اŸطلقة يؤوكد
التناسشق اŸوجود داخل اÛلسس الو’ئي،
وف -رصش-ة سش-ان-ح-ة إ’ع-ط-اء ح-ي-وي-ة ج-دي-دة
لو’ية سشطيف ‘ عملية التنمية اÙلية
النششيطة التي تششهدها ،خاصشة ‘ ›ال
ترقية ا’سشتثمار اŸنتج للÌوة ومناصشب
الششغل ،حيث تعت Èسشطيف رائدة ‘ ذلك
‡ا ي - -ت - -ع Úت- -ط- -وي- -ره أاك Ìف- -أاك،Ìحسشب
الوا‹.
أاما الرئيسس ا÷ديد للمجلسس الششعبي
الو’ئي ،فتناول ‘ كلمته التحديات الكبÒة
التي تنتظر اÛلسس ،معتÈا ذلك باŸهمة
الششاقة والصشعبة ،وتتطلب بذل اŸزيد من
ا÷هود واإ’رادة والتعاون اŸسشتمر ب Úكل
ال -ه-ي-ئ-ات ،ك-م-ا ع Èل-ل-وا‹ ع-ن اسش-ت-ع-داده
التام للعمل معه ومع كل الهيئة التنفيذية
للو’ية ‘ ،جو من العمل ا÷اد والتضشامن
والتكامل ÿدمة التنمية اÙلية والتكفل
بانششغا’ت اŸواطن.Ú

سشطيف :نورالدين بوطغان

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لسستاذ صسÓح بركان مدير قسسم ا÷راحة العامة
ا أ
باŸسستشسفى ا÷امعي ببجاية لـ «الشسعب»:

 ٪ ٩٥من
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا’ت
سضرطـان إ÷هاز
إله ـ ـضضـ ـمـ ـ ـي
نتكـ ـ ـ ـ ـفل بـ ـ ـها

لسس -ت -اذ صس Ó-ح ب -رك -ان ه-و أاح-د خ-ري-ج-ي ج-ام-ع-ة ال-طب ب-ا÷زائ-ر
ا أ
العاصسمة ،متحصسل على درجة مشسرف لدفعة ماي  ‘ ،1992أاطروحته «عÓج
جذري لسسرطان العصسارة الصسفراء» سسنة  ،2001ليحصسل بعد ذلك على شسهادة
أاسستاذ متخصسصس ‘ جراحة ا÷هاز الهضسمي ‘ ديسسم ،2006 Èحاصسل بعدها
على لقب بروفيسسور رئيسس قسسم ‘ اŸسستشسفى ا÷امعي لولية بجاية ،نتيجة
لقسسام التي نظمت ‘ ماي .2014
مشساركته ‘ مسسابقة رؤوسساء ا أ
«الشسعب» اقÎبت من الدكتور صسÓح أابركان وكان لها ا◊وار التا‹:
ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة ،وم- -ن ب Úم- -ن- -اصشب الشش -غ -ل
اŸسش -ت -ح -دث-ة ” إانشش-اء  2594م-نصشب ب-فضشل
إا‚ -از  232مشش -روع ضش-م-ن ب-رن-ا›ي أاشش-غ-ال
اŸن -ف -ع-ة ال-ع-ام-ة ذات ال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة ال-ك-ث-ي-ف-ة
وا÷زائ -ر ال-ب-يضش-اء ،وت-تضش-م-ن ه-ذه اŸشش-اري-ع
ا÷اري إا‚ازها على وجه اÿصشوصس تنظيف
ششبكات التطه Òوصشيانة الطرق واŸسشاحات
اÿضش -راء وت -ه -ي -ئ -ة اŸؤوسشسش -ات ال -ت -ع -ل -ي -م -ي -ة
وتنظيف اŸواقع ا◊ضشرية ،إاضشافة إا ¤ما ’
يقل عن  900منصشب ششغل آاخر اسشتفاد منها
ششباب ،وذلك ‘ إاطار برنامج إادماج حاملي
شش -ه -ادات ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وت-ق-ن-ي Úسش-ام‘ Ú
التكوين اŸهني.
ك -م-ا اسش-ت-ف-ادت  27شش-رك-ة أاج-ن-ب-ي-ة نششطة
تتواجد على مسشتوى إاقليم و’ية سشكيكدة منذ
سشنة  2011على  43موافقة أاسشاسشية لتوظيف
عمال أاجانب وﬁلي ‘ Úالقطاعات ا◊سشاسشة
ذات ال -ط -لب اŸت -زاي -د ’سش -ي-م-ا ال-ب-ن-اء ،ح-يث
حظيت هذه اŸؤوسشسشات بـ  33موافقة مبدئية
‘ هذا اإ’طار ،سشمحت بتوف Òنحو 15882
منصشب ششغل.
و’ تزال هذه الششركات اأ’جنبية تعتمد على
ت -وظ -ي -ف ال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة ب-اسش-ت-ق-ط-اب الشش-ب-اب
خريجي مراكز ومعاهد التكوين اŸهني على
مسشتوى الو’ية بالرغم من العزوف ،خاصشة مع
ت -دع -ي-م ه-ذه اأ’خÒة ب-ال-ع-دي-د م-ن اŸشش-اري-ع
السش -ك -ن -ي -ة ا›ÈŸة ال -ت -ي ت -ت-ك-ف-ل ب-إا‚ازه-ا
شش-رك-ات ب-ن-اء أاج-ن-ب-ي-ة خ-اصش-ة الصش-ي-ن-ي-ة م-نها،
ناهيك عن اŸؤوسشسشات اأ’جنبية اأ’خرى التي
ت-نشش-ط ع-ل-ى مسش-ت-وى اŸن-ط-ق-ة ال-بÎوكيماوية
لسش -ك-ي-ك-دة ،أاو مشش-روع ازدواج-ي-ة خ-ط السش-ك-ة
ا◊ديدية وغÒها.

تكفل مباشسر بالبطالÚ
وف- -ي- -م- -ا ي- -خصس إاج- -راءات ال -دع -م إ’نشش -اء
وتوسشيع النششاطات من قبل البطال ÚاŸقاولÚ
ال -ذي -ن تÎاوح أاع -م -اره -م ب 30« Úو 50سشنة»
ضشمن الصشندوق الوطني للتأام Úعن البطالة،
فقد بلغ عدد اŸلفات اŸودعة على مسشتوى
الصشندوق خÓل السشنة اŸاضشية ،أاك Ìمن385
ملف ” من خÓلها قبول  345ملف ،كما ” ‘
هذا اإ’طار منح  345ششهادة مطابقة.
وم- -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ب -ل -غ ع -دد اŸواف -ق -ات
ال -ب -ن -ك-ي-ة اŸم-ن-وح-ة خÓ-ل ن-فسس ال-فÎة275 ،
موافقة ” من خÓلها “ويل  235مششروعا،
وه -و م -ا ي -فسش -ر أان اŸب -ال -غ اŸال -ي -ة اŸم -ول -ة
بقروضس غ Òمكافئة فاقت  25مليار سشنتيم.
Óشش-ارة ،ي-ق-در ال-ع-دد اإ’ج-م-ا‹ ل-ل-م-ل-فات
ل -إ
لع -ت -م -ادات اŸال -ي -ة
تسسّ- -ب -ب ت -راج -ع ا إ
بولية باتنة ‘ عدم إادراج ›موعة من
اŸشس-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة ال-ه-امة ،خاصسة تلك
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ح-م-اي-ة ال-ت-ج-م-ع-ات السسكانية
وعديد البلديات من الفيضسانات ،بعد أان
” اقÎاح مشس - -اري- -ع ◊م- -اي- -ت- -ه- -ا ال- -ع- -ام
اŸاضسي.

باتنةŸ :وششي حمزة

كششفت مديرة الري واŸوارد اŸائية عن
إاحصشاء  13بلدية من أاصشل  61اŸششكلة للو’ية
ب -ات -ن -ة ،ب -ح -اج-ة إا ¤ح-م-اي-ة م-ن ال-ف-يضش-ان-ات،
اقÎحت ل -ه -ا مشش -اري-ع ◊م-اي-ت-ه-ا ،غ Òت-راج-ع
اŸوارد اŸالية اŸوجهة لششق حماية اŸدن من
ال -ف-يضش-ان-ات ،وك-ذا سش-ي-اسش-ة ت-رشش-ي-د ال-ن-ف-ق-ات
ال-ع-م-وم-ي-ة ،وت-راج-ع اŸداخ-ي-ل اŸال-ي-ة بسش-بب
أاسش -ع -ار ال -ن -ف -ط ‘ السش-وق ال-ع-اŸي-ة ح-ال دون
Œسشيدها ،وإادراجها ضشمن العمليات ا÷اري

اŸم- -ول- -ة ‘ إاط- -ار إاج- -راءات ال- -دع -م إ’نشش -اء
وت -وسش -ي -ع ال -نشش -اط -ات م-ن ق-ب-ل اŸق-اول ÚبÚ
الفÎة  2012إا ¤غاية السشنة اŸاضشية ،بـ2514
ملفا ‡ول ،أاي Ãبلغ إاجما‹ فاق  200مليار
سشنتيم.
وب- -ل- -غ ع- -دد اŸل- -ف -ات اŸودع -ة ل -دى ف -رع
سشكيكدة التابع للوكالة الوطنية لدعم تششغيل
الششباب خÓل السشنة الفارطة  7077ملف” ،
من بينها اعتماد  2032ملف ،وإايداع أاصشحابها
لطلبات الدعم من البنوك ،سشواء كان دعما
م -ال -ي -ا أاو “وي  Ó-م -ب -اشش -را إان اخ-ت-ار صش-احب
اŸششروع صشيغة التمويل الثنائي ،ووصشل عدد
دورات ÷نة اقتناء واعتماد و“ويل اŸششاريع
ا’سش -ت -ث -م-اري-ة خÓ-ل السش-ن-ة ن-فسش-ه-ا  21دورة
مكنت من اعتماد  2032ملف منها 789 ،ملف
” “ويلها بصشفة كلية أاي بزيادة قدرت بـ121
باŸائة ،مقارنة مع تلك التي ” تسشجيلها سشنة
 2010أاي م- -ا ي -ع -ادل  433م-ل-ف ج-دي-دا ،م-ع
اإ’ششارة إا ¤أان الغÓف اŸا‹ الذي ” رصشده
سشنة  2014لكل عمليات التمويل بلغت 1956
م -ل -ي -ون دي -ن -ار ،وه -و م-ب-ل-غ ك-ب Òي-ع-كسس م-دى
ا’هتمام الذي توليه الدولة للمششاريع الششبانية،
’سشيما أان هذا اŸبلغ Áثل القرضس دون فائدة
ال-ت-اب-ع ل-ل-وك-ال-ة وال-ق-رضس ال-ب-ن-ك-ي واŸسش-اهمة
الششخصشية اŸقدرة بـ  1إا 2 ¤باŸائة.
وحسشب مصشدر من إادارة «أانسشاج» سشكيكدة،
تقوم هذه اأ’خÒة ‘ إاطار خلق التوازنات بÚ
ﬂت -ل -ف ال -ق -ط -اع -ات ،ب -ت -وج -ي-ه الشش-ب-اب إا¤
ق-ط-اع-ات ال-فÓ-ح-ة والصش-ي-د ال-ب-حري وأاششغال
ال -ب -ن -اء وال-ري والصش-ن-اع-ات ال-ت-ح-وي-ل-ي-ة ،ع-ل-ى
أاسش-اسس أان-ه-ا ق-ط-اع-ات ح-ي-وي-ة وإاسشÎات-ي-ج-ي-ة،
للمسشاهمة ‘ خلق اليد العاملة ،حيث توليها
ال -دول -ة أاه -م -ي-ة ك-بÒة م-ن خÓ-ل ال-ت-ح-ف-ي-زات
وا’متيازات التي وضشعتها للششباب الراغب ‘
ا’سشتثمار اŸتمثلة ‘ نسشبة الفائدة اıفضشة
اŸقدرة بـ 80باŸائة.
إا’ أان اأ’رق - - - - - - - - - - -ام تشش Òإا ¤أان  %29م- -ن
اŸشش -اري -ع الشش -ب -ان -ي-ة اŸسش-ت-ث-م-رة ع-ن ط-ري-ق
اأ’ونسشاج تخصس قطاع ا◊رف و % 25قطاع
اÿدم -ات وال -ن -ق -ل ،ف -ي-م-ا ت-ب-ق-ى ال-نسش-ب-ة ج-د
ضشعيفة بالنسشبة لقطاع الفÓحة بـ 10باŸائة،
والتي أارجعها مصشدرنا إا ¤مششكل العقار الذي
يبقى حجر عÌة أامام الششباب ،على اعتبار أان
ب -نك ال-فÓ-ح-ة يششÎط ع-ل-ى ح-ام-ل-ي اŸل-ف-ات
ك- -راء  5ه-ك-ت-ارات ل-ت-م-وي-ل اŸشش-روع اŸت-علق
باقتناء عتاد فÓحي‡ ،ا يجعل الششاب Áيل
ن-ح-و ال-ق-ط-اع-ات اأ’خ-رى ك-ال-ن-ق-ل ال-ذي جمد
مؤوخرا ،والذي ’ يتطلب أاي ششرط ما عدا
ا◊صشول على رخصشة السشياقة.

@ «الشس- - -عب» :ب- - -ع- - -د اسس- - -ت- - -ق- - -رارك - -م
ب -اŸسس -تشس -ف -ى ا÷ام -ع-ي ل-ب-ج-اي-ة ،بصس-ف-ة
طبيب ومسسؤوول قسسم ا÷راحة العامة،
ورئ-يسس اÛلسس ال-ع-ل-م-ي ،م-اذا ت-ع-ني لك
لل -ق -اب ،واŸن-اصسب ال-ت-ي –صس-لت
ه -ذه ا أ
عليها.
@@ ال - - -دك - - -ت - - -ور راب- - -ح أاب- - -رك- - -ان :إان
اŸسشؤووليات التي أاوكلت إا‹ تتطلب ›هودات
جبارة ،فكو Êأامارسس عدة نششاطات و‘ نفسس
الوقت تعد مهمة ششاقة ،حيث أانني أاقوم Ãهمة
التدريسس ،وا÷راحة ،إا ¤جانب رئاسشة قسشم
واإ’شش -راف اŸب -اشش -ر ع -ل-ى اÛلسس ال-ع-ل-م-ي،
فع Óإان اŸسشؤووليات تثقل كاهلي ،إا’ أانني ’
أاملك سشوى أان أاؤودي هذه اŸهمة بكل فخر
وإاع -ت -زاز ،عسش-ا Êأاك-ون ع-ن-د
حسش- -ن ظ- -ن ا÷ه- -ات ال- -ت -ي
منحتني هذه الثقة لتقدË
الرعاية الكاملة للمرضشى.

@ م- -ا ال- -ه- -دف م- -ن وراء مشس- -ارك -ت -ه ‘
اŸؤو“ر العاŸي اŸنعقد ‘ مدينة مراكشس
باŸغرب؟
@@فع ÓخÓل سشنة  2015سشجلت مششاركتي
‘ م- - -ؤو“ري- - -ن ع- - -اŸي ،Úاأ’ول ه- - -و اŸؤو“ر
ال-ع-اŸي ال-دو‹ ل-ل-ج-راح-ة ال-ع-ام-ة ،م-نظم من
ط -رف ا÷م -ي -ة ال -ف -رنسش-ي-ة
للجراحة الذي كان من 30
سش- -ب- -ت- -م Èإا 02 ¤أاكتوبر
 ،2015ب - -قصش- -ر م- -ؤو“رات
ب - -ب - -اريسس ف - -رنسش- -ا ،وق- -د
ع- -رضشت م- -ن خÓ- -ل -ه ك -ل
السش -رط-ان-ات ال-ت-ي تصش-يب
ا÷هاز الهضشمي.
أام- - -ا ا◊دث ال - -ث - -ا‘ Ê
ح -ي -ات -ي اŸه -ن -ي -ة ،ف -ه-و مشش-ارك-ت-ي ‘ ال-ن-دوة
العاششرة العاŸية (الدولية) ،حول السشرطان ‘
إاف -ري -ق -ي -ا ،ال -ذي إاح -تضش -ن -ت -ه م -دي-ن-ة م-راكشس
ب -اŸم-ل-ك-ة اŸغ-رب-ي-ة وال-ذي ام-ت-د م-ن  18إا¤
22نوفم ÈاŸاضشي ،الندوة الهدف منها توقع
السشرطان وعÓجه ،وقد ميز مششاركتي ‘ هذه
ال -ن-دوة ط-رح-ه-ا ل-ع-دة ن-ق-اط م-ه-م-ة ،ك-ال-عÓ-ج
ال -ك -ي -م -ي -ائ-ي ،وا÷راح-ة ك-ح-ل ج-ذري ل-ب-عضس
ا◊ا’ت Ÿرضشى السشرطان.

من أإهدإفنا
إأ’سضاسضية إلتكوين
إŸتوإصضل

@ ه -ل Áك -ن -ن -ا ال -ي -وم
ال -ق-ول أان ولي-ة ب-ج-اي-ة
–توي على قسسم خاصس
ب-ا÷راح-ة ال-عامة ،اŸزود
ب-ال-وسس-ائ-ل اŸادي-ة وال-بشس-رية ،التي توفر
ال -ع -م -ل -ي -ات ا÷راح-ي-ة اŸرضس-ى ال-ولي-ة
بدل من التوجه نحو وليات أاخرى من
أاجل إاجراء عملياتهم ا÷راحية؟
@@ من جهة Áكن اإ’جابة بنعم ،خاصشة وأان
 %95م -ن ح -ا’ت سش -رط -ان ا÷ه -از ال -هضش -م-ي،
ت-ل-ق-وا رع-اي-ة ك-ام-ل-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى اŸسشتششفى
ا÷ام - -ع - -ي ل - -و’ي - -ة ب - -ج - -اي - -ة ،ب - -إاسش- -ت- -ث- -ن- -اء
سش- -رط- -ان اŸريء ال- -ذي ي -ت -م –وي -ل ا◊ا’ت
اŸرضشية إا ¤العاصشمة.
له- -داف ال- -ت- -ي تصس- -ب -و
وأاغ-لب ا◊ا’ت ب-اŸسش-تشش-ف-ى Œد م-ت-اب-ع-ة @ م- -ا ه- -ي ا أ
ط -ب -ي -ة مسش -ت -م -رة ،خ-اصش-ة وأان ه-ذا ال-ن-وع م-ن ل-ت-ح-ق-ي-ق-ه-ا مسس-ت-ق-ي› ‘ Ó-ال ا÷راحة
اأ’مراضس يتطلب اŸمارسشة من أاجل التحكم العامة؟
ف -ي -ه ب -ال -تشش -خ -يصس اŸب -ك -ر ،وت -ق -د Ëال-عÓ-ج @@ من أاهدا‘ الرئيسشية التكوين اŸسشتمر
اŸناسشب.
لعناصشر القسشم الذي أاششرف عليه ،حتى نتمكن
من أاداء مهمتنا اŸهنية النبيلة على أاكمل وجه،
@ م- -ا م- -دى “ك- -نك م- -ن إادارة قسس -مك ف -يسش -ت -ف -ي -د اŸريضس م -ن اÿدم-ات الصش-ح-ي-ة
ك- - -مسس- - -ؤوول ع - -ن إاج - -راء ال - -ع - -م - -ل - -ي - -ات وبكفاءة عالية ،من خÓل برنامج عملي من
ا÷راح -ي -ة ،وم -دى ت -غ -ط-ي-ت-ه ل-ل-ح-الت أاج- -ل اأ’خ- -ذ ب- -ي- -د م- -رضش -ى سش -رط -ان ا÷ه -از
التي تتطلب ا÷راحة؟
الهضشمي ،و–سش Úنوعية اÿدمات الصشحية
@@ ’ Áكن القول أان القسشم سشيعمل ب Óبتكوين فريق من ا÷راح Úاأ’كفاء Ãسشاعدة
هوادة ،إا ¤أان تتقلصس قائمة اإ’نتظار إا ¤ثÓث الفريق الطبي من ‡رضش Úومسشؤوول ÚإاداريÚ
أاسشابيع ،وهي اŸدة الكافية إ’جراء الفحوصس للرفع من مسشتوى اŸسشتششفى ا÷امعي لبجاية.
والتحاليل ،وإاجراء التواصشل مع أاطباء التخدير ،بجاية :بن النوي توهامي
وغرفة اإ’نعاشس ،من أاجل تقدير اıاطر التي

حسسب مديرية الري واŸوارد اŸائية بباتنة

 ١٣بلدية ‘ حاجة إإ ¤حماية من إلفيضضانات

إا‚ازها.
وت- -ع- -ت Èك -ل م -ن ب -ل -دي -ات Ÿسش -ان ،ج -رم -ة،
ا◊اسشي “هريت ،ع Úجاسشر ،الزانة البيضشاء،
وج- -زء م- -ن ب- -ل- -دي -ة أاريسس ،شش ،Òوإاي -ن -وغ -يسش -ن
والتجمعات السشكنية بكل من بولفرايسس ببلدية
أاو’د ف -اضش -ل،ت -ف -ل -ف -ال ب -ب -ل -دي-ة غسشÒة ،وأاو’د
حريزة بوادي اŸاء وسشيدي علي ببلدية كيمل،
وج -زء م -ن ب -ل-دي-ة ع Úال-ت-وت-ة ،م-ن ال-ت-ج-م-ع-ات
السش-ك-ن-ي-ة ال-ت-ي –ت-اج إا ¤ع-م-ل-ي-ات ح-م-اي-ة م-ن
خطر الفيضشانات لوقوعها بالقرب من وديان
كبÒة وخطÒة ،وقد علمنا من مصشادر مسشؤوولة
إاع-داد اŸصش-ال-ح اŸع-ن-ي-ة لÈن-ام-ج ه-ام ◊م-اي-ة
التجمعات السشكنية السشالفة الذكر.
وأاششارت ذات اŸصشادر إا ¤اسشتفادة  7بلديات

Áكن للمريضس أان يتعرضس لها ،فعلى مسشتوى
قسشمنا مدة التحضش Òللمريضس تÎاوح ب Úششهر
واحد بالنسشبة Ÿرضشى السشرطان ،وثÓث أاششهر
Óورام ،وللخروج من هذه الوضشعية،
بالنسشبة ل أ
وت -وف Òاÿدم -ات الصش -ح-ي-ة ل-ل-م-رضش-ى بشش-ك-ل
أاسشرع ،وجب مضشاعفة عدد غرف العمليات
ا÷راحية.

م - -ن ع - -دة مشش- -اري- -ع ◊م- -اي- -ت- -ه- -ا م- -ن خ- -ط- -ر
الفيضشانات ،تفاوتت نسشبة اإ’‚از بها ب40 Ú
و 80ب -اŸائ -ة ،ك -م -ا ّ” Œاوز ع -راق -ي-ل ت-ت-ع-ل-ق
باعÎاضس مÓك على انطÓق اأ’ششغال ببلديات
ا÷هة ا÷نوبية Ÿدينة باتنة.

 ٣أاسسواق جاهزة
 ⁄تسستغل بعد

ط -الب رئ -يسس ب -ل-دي-ة ب-ات-ن-ة ،ع-ب-د ال-ك-رË
م -اروك ،م -ن ال -ت -ج -ار ا’ل -ت -ح-اق بـ  03أاسشواق
جوارية جديدة بكل من بارك أافوراج ،وبوزوران
وحملة  ،01انتهت بها اأ’ششغال Ãدينة باتنة
غ Òمسش- -ت- -غ- -ل- -ة م- -ن -ذ أازي -د م -ن سش -ن -ت Úرغ -م
جاهزيتها وحاجة اŸواطن Úإاليها ،وهو ما أادى

إا ¤انتششار التجارة الفوضشوية.
«ا »ÒŸوخ Ó-ل ح -م -ل -ت -ه ال-واسش-ع-ة ل-ت-ط-هÒ
اأ’رصش- -ف- -ة م- -ن ال- -ت- -ج -ارة ال -ف -وضش -وي -ة وإازال -ة
العربات ،أاكد على وجوب فتح هاته اأ’سشواق
ووضش -ع ح -د Ÿع -ان -اة السش -ك -ان ،خ -اصش -ة ب -ح-ي
ب -وزوران وال -ق -طب السش-ك-ن-ي ح-م-ل-ة ‘ ال-ت-ن-ق-ل
بعيدا عن اأ’حياء من أاجل التسشوق.
وقال رئيسس بلدية باتنة عبد الكر Ëماروك،
بأان عملية فتح السشوق ا÷واري ا÷ديد بحي
بارك أافوراج قد “ت ،غ Òأانّ السشوق عرفت
عزوفا من اŸواطن Úبسشبب اسشتمرار نششاط
السش -وق ال -ف -وضش -وي ب -ذات ا◊ي ،وه -و م-ا دف-ع
البلدية حسشبه للÎيث إا ¤غاية التخلصس من
التجارة اŸوازية وتنظيم التجار وتوجيههم نحو
اأ’سش -واق ا÷دي -دة ،ب -اإ’ضش -اف -ة لسش -وق ا÷م-ل-ة
الذي يخضشع إ’عادة التهيئة بحي كششيدة وسشوق
ب- -رج ال- -غ- -ول- -ة ،م- -ت- -وّع -دا ال -ت -ج -ار اıال -فÚ
للتّعليمات بسشحب ا’سشتفادات من Óﬁتهم.

إ’ثنين  ١5فيفري  ٢٠١6م
إلموإفق لـ  ٠6جمادى إأ’ولى  ١٤٣٧هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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زÁبابوي تعارضس أاي نشساط يضسفي الشسرعية على احتÓل الصسحراء الغربية

األ· اŸتحدة تأامر موظفيها Ãقاطعة منتدى «كرانسش مونتانا»
سشيششكل خرقا خطÒإ للقانون إلدو‹.
ك- -م- -ا دعت إل -ق -م -ة إل -ب -ل -دإن إأ’عضش -اء ‘
إ’–اد إإ’فريقي وإÛتمع إŸد Êإإ’فريقي
وك- -اف- -ة إŸن -ظ -م -ات إ ¤ع -دم إŸشش -ارك -ة ‘
إŸلتقى.

إلعدد

١6955

لزمة السسورية ‘ منعرج خطÒ
ا أ

10

ا÷يشش النظامي يتقدم ميدانيا وانقسسامات
بخصسوصش التدخل اÿارجي

مطالبة أاوروبا بالضسغط على اŸغرب

لمانة
أاكد مسسؤوول رفيع اŸسستوى ‘ ا أ
لخÒة
 ·ÓاŸتحدة ،أان هذه ا أ
العامة ل أ
أاصس -درت ت -ع -ل -ي -م -ات -ه -ا ÷م-ي-ع م-وظ-ف-ي
ل· اŸت -ح-دة وال-ه-ي-ئ-ات ال-ت-اب-ع-ة ل-ه-ا،
ا أ
بالمتناع عن اŸشساركة ‘ هذه الدورة
اŸزمع عقدها Ãدينة الداخلة اÙتلة.
وذكرت وكالة إأ’نباء إلصشحرإوية «وإصس»،
إلتي أإفادت إلنبأا ،أإمسس ،أإن هذإ إلتأاكيد جاء
بعد إلرسشالة إلتي بعثها إلرئيسس إلصشحرإوي،
إأ’م Úإل-ع-ام ÷ب-ه-ة إل-ب-ول-ي-زإري-و ﬁم-د ع-بد
 ·ÓإŸتحدة بان كي
إلعزيز إ ¤إأ’م Úإلعام ل أ
م -ون ،ب -خصش -وصس إل-دورة إل-ت-ي ي-ن-وي م-ن-ت-دى
«كرإنسس مونتانا» إلسشويسشري عقدها Ãدينة
إلدإخلة إÙتلة ،ششهر مارسس إŸقبل.
وح -ذرت ج -ب -ه -ة إل -ب -ول -ي -زإري -و وإ◊ك-وم-ة
إلصش -ح -رإوي-ة ‘ رسش-ال-ة ب-ع-ثت ب-ه-ا م-ن-ذ وقت
قصش Òإ ¤إأ’م Úإلعام إأ’‡ي ،من أإن عقد
دورة كرإنسس مونتانا بالدإخلة إÙتلة إلعام
إ÷اري ،سش- -ي- -تسش- -بب ‘ م -زي -د م -ن «إل -ت -وت -ر

باŸنطقة» ،معتÈة إّياه خطوة «إسشتفزإزية»
وع -دإئ -ي-ة أإخ-رى ت-ه-دف إ ¤تشش-ج-ي-ع إل-ن-ظ-ام
إŸغ- -رب- -ي ع- -ل- -ى إ’سش- -ت- -م- -رإر ‘ إح- -تÓ- -ل -ه
إلÓششرعي للصشحرإء إلغربية.
ون ّ-ب -هت إل -رسش -ال -ة م -ن خ -ط -ورة إل -تصشّ-رف
إŸغربي هذإ ،باعتبار أإن «إلصشحرإء إلغربية
’زإلت م -درج -ة ع -ل-ى أإج-ن-دة إأ’· إŸت-ح-دة
كإاقليم ’ يتمتع بالتسشي Òإلذإتي ‘ إنتظار
تصشفية إ’سشتعمار منه .وهذإ إإ’قليم  ⁄يكن
أإبدإً جزءإً من إŸغرب إلذي يوإصشل إحتÓله
إلّÓششرعي أ’جزإء كبÒة منه منذ  ٣١أإكتوبر
.»١9٧5
وب-اŸن-اسش-ب-ة ،ذك-رت إ◊ك-وم-ة إلصشحرإوية
وإل -ب -ول -ي -زإري-و Ãصش-ادق-ة إ’–اد إإ’ف-ري-ق-ي،
إل-ذي “ث-ل إ÷م-ه-وري-ة إل-ع-رب-ي-ة إلصش-ح-رإوية
إل -دÁق -رإط -ي -ة إح -دى إل -دول إŸؤوسشسش -ة ل -ه،
ب-اإ’ج-م-اع ،ع-ل-ى ب-ي-ان ‘ ق-م-ت-ه ،ن-ه-اي-ة شش-ه-ر
ديسشم ÈإŸاضشي ،يحث إŸنظمة إلسشويسشرية
وك -ل إŸن -ظ -م Úع -ل -ى إل -غ-اء إŸل-ت-ق-ى ،ك-ون-ه

إاجتماع مرتقب لدول ا÷وار لبحث ا◊ل السسياسسي

إانقضساء مهلة تشسكيل ا◊كومة الليبية على وقع
تفاؤول بقرب –قيق توافق
ي - -واصس - -ل اÛلسس ال - -رئ - -اسس - -ي ال - -ل - -ي - -ب - -ي
مشساوراته لتشسكيل حكومة وفاق وطني كان
م - -ن اŸفÎضس ع- -رضس- -ه- -ا أامسس ع- -ل- -ى ›لسس
النواب ‘ آاخر يوم للمهلة اŸمنوحة للمجلسس
م -ن ق -ب -ل الŸÈان ف -ي-م-ا ع-كسست تصس-ري-ح-ات
Ÿسسؤوول Úليبي Úقرب –قيق توافق ‘ هذا
اŸسسعى باعتباره أامر ملح ‘ ضسوء الفوضسى
لم-ن-ي-ة ال-ت-ي ي-ت-خ-ب-ط ف-ي-ه-ا ال-ب-ل-د وت-ن-امي
ا أ
لرهابي على أاراضسيه.
تنطيم «داعشس» ا إ
وتتوإصشل عملية إلتششاور ب Úأإعضشاء إÛلسس
إلرئاسشي إلليبي بششأان تركيبة حكومية يتوإفق عليها
إ÷ميع وسشط دعوإت دولية بضشرورة إلتعجيل ‘
ذلك لتمكينها من إ’ضشطÓع Ãسشؤوولياتها «خدمة
ل-لشش-عب إل-ل-ي-ب-ي ول-ت-ح-ق-ي-ق ت-ط-ل-ع-ات-ه ،وليتسشنى لها
ك -ذلك إل -تصش -دي ’ن -تشش -ار إإ’ره-اب ع-ل-ى إلسش-اح-ة
إل -ل -ي -ب-ي-ة Ãا ي-ح-ف-ظ مسش-ت-ق-ب-ل ه-ذإ إل-ب-ل-د وي-ؤوم-ن
إ’سشتقرإر إإ’قليمي».
وششكل إلوضشع بليبيا ومسشتقبل هذإ إلبلد ﬁور
إهتمام إŸششارك ‘ Úإجتماع خاصس عقد إلسشبت
Ãي-ون-ي-خ (إŸان-ي-ا) وضش-م وزرإء خ-ارج-ي-ة إل-و’ي-ات
إŸت -ح -دة وب-ري-ط-ان-ي-ا وف-رنسش-ا وإي-ط-ال-ي-ا وأإŸان-ي-ا
وإ’–اد إأ’وروبي ,فضش Óعن إŸبعوث إأ’‡ي
لليبيا مارتن كوبلر ،وذلك بحضشور رئيسس ›لسس
إلنوإب إلليبي إلسشيد عقيلة صشالح.
وبحث إلفرصس إŸتاحة إ’يجاد حلول «سشريعة»
Óزمة إلليبية وسشبل تسشريع وتÒة تششكيل حكومة
ل أ
إلوفاق إلوطني ومقرها ‘ إلعاصشمة طرإبلسس.

دول ا÷وار تتحّرك

أإمام هذإ إإ’نسشدإد ،جددت إ÷زإئر وتونسس
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إلبلدإن إ÷ارإن لليبيا على أإهمية إ◊ل إلسشياسشي
مع إلتأاكيد على رفضس أإي تدخل عسشكري ،جاء
ذلك خÓل لقاء وزيري خارجية إلبلدين رمطان
لعمامرة وخميسس إ÷هيناوي يوم إمسس با÷زإئر
إلعاصشمة ولدى تطرقهما إ ¤إلقضشايا إلتي تهم
إŸنطقة سشيما إلوضشع ‘ ليبيا.
كما ” إلتأاكيد خÓل إللقاء على ضشرورة «توإفق
إلليبي Úفيما بينهم لتكوين حكومة إلوفاق إلوطني
حتى تسشتلم إ◊كم ‘ طرإبلسس وتباششر مهامها
وتعالج بنفسشها إŸسشائل إلتى تهم ليبيا Ãا ‘ ذلك
مسشأالة إإ’رهاب».
إ ¤ذلك كششف وزير إلششؤوون إŸغاربية وإ’–اد
إإ’ف -ري -ق-ي وج-ام-ع-ة إل-دول إل-ع-رب-ي-ة ،ع-ب-د إل-ق-ادر
مسشاهل إمسس إأ’حد عقب لقاءه بوزير إÿارجية
إلتونسشي با÷زإئر إلعاصشمة عن إجتماع مرتقب
لدول إ÷وإر إلليبي لبحث إلسشبل إلكفيلة بالدفع
با◊ل إلسشياسشي ‘ هذإ إلبلد.
وأإكد مسشاهل بأان إلطرف Úإتفقا على «إسشتمرإر
إلتششاور ب Úإلبلدين» ،حيث من إŸرتقب أإن يعقد
قريبا إجتماع لدول إ÷وإر قد –تضشنه إلعاصشمة
إل-ت-ونسش-ي-ة م-ن أإج-ل»إل-ت-نسش-ي-ق ب-ي-ن-ه-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
بالوضشع ‘ ليبيا».
وأإضشاف إلسشيد مسشاهل بأانه تطرق مع إلسشيد
إ÷هيناوي بوجه خاصس إ ¤إأ’وضشاع إأ’منية إلتي
ت-ع-يشش-ه-ا إŸن-ط-ق-ة خ-اصش-ة ل-ي-بيا ,مسشج« Óتطابق
إآ’رإء» ‘ حل إأ’زمة إلتي يعيششها هذإ إلبلد وذلك
م -ن خÓ-ل «ت-نصش-يب ح-ك-وم-ة إل-وح-دة إل-وط-ن-ي-ة ‘
وقت عاجل ويكون مقرها بطرإبلسس و“نح لها
صش Ó-ح -ي -ات وإسش -ع -ة م-ن أإج-ل ت-و‹ ت-رت-يب إل-ب-يت
إلليبي».

رفح يفتح أامام العالقÚ

^ رفح :ع Èميناء رفح إلÈي ‘ إليوم إأ’ول
لفتحه إسشتثنائيا ،إلسشبت ١٣٢٣ ،ششخصس من إلعالق ÚبÚ
مصشر وقطاع غزة.
وأإك -د مصش -در مسش -ؤوول Ãي -ن -اء رف -ح إلÈي ،أإن -ه ” ت -وف Òأإط -ق -م
إضشافية لسشرعة وتيسش Òإإ’جرإءإت لعودة إلعالق Úإ ¤قطاع غزة.

هجومات دموية لبوكو حرام
^ كانو :قتل ثÓثون ششخصشا ‘ هجوم Úششّنهما إرهابيون من
حركة «بوكو حرإم» على قريت Úنائيت Úششمال ششرقي نيجÒيا.

م- -ن ن- -اح -ي -ة ث -ان -ي -ة ،ط -الب إل -وزي -ر إأ’ول
إلصش- -ح- -رإوي ع- -ب -د إل -ق -ادر إل -ط -الب ع -م -ار،
إÛم - -وع- -ة إأ’وروب- -ي- -ة ب- -ب- -ذل ج- -ه- -ود أإكÌ
لÓعÎإف بحق إلششعب إلصشحرإوي ‘ تقرير
إŸصش Òوإ’سش -ت -ق Ó-ل ووق-ف إل-ع-رإق-ي-ل إل-ت-ي
يضش -ع -ه -ا إ’ح -تÓ-ل إŸغ-رب-ي أإم-ام إŸسش-اع-ي
إأ’‡ي- -ة وإل- -دول- -ي- -ة إل- -رإم- -ي -ة إ ¤ح -ل ن -زإع
إلصشحرإء إلغربية.
وث ّ-م -ن إŸسش -ؤوول إلصش -ح-رإوي ب-اŸن-اسش-ب-ة،
م -وق -ف إلسش -وي -د «إÎÙم» وتضش -ام -ن -ه -ا م-ع
إل -قضش -ي -ة إلصش -ح -رإوي -ة إل -ع-ادل-ة وم-ع إلشش-عب
إلصش- -ح -رإوي ‘ ت -ق -ري -ر إŸصش ،Òم -ع -تÈإ أإن
«إلعائق أإمام إ’عÎإف ‘ أإوروبا هو إلدولة
إلفرنسشية وليسس إ÷انب إلقانو Êكما يششاع».
‘ إلسش -ي -اق ،أإك -دت ج -م -ه -وري -ة زÁب-اب-وي
ي نششاط ينظمه إ’حتÓل
«رفضشها إŸطلق» أ’ ّ
إŸغربي باŸناطق إلصشحرإوية إÙتلة ،على
غرإر منتدى كرإنسس مونتانا إŸزمع تنظيمه
Ãدينة إلدإخلة إÙتلة.
ون -ق -لت سش -ف -ارة إ÷م -ه -وري -ة إلصش-ح-رإوي-ة
بهرإري ،إلسشبت ،عن بيان لوزإرة إÿارجية
إلزÁبابوية ،جاء فيه ،أإن زÁبابوي «سشوف لن
تشش - -ارك ‘ أإي نشش - -اط ي- -ه- -دف إ ¤إضش- -ف- -اء
ششرعية إحتÓل إلصشحرإء إلغربية».
وأإبرز إلبيان ،أإن زÁبابوي Œدد مرة أإخرى
م -وق -ف -ه -ا إل -ث -ابت وإل -دإع -م ل -ك -ف -اح إلشش -عب
إلصشحرإوي من أإجل إسشتقÓله.
للتذك ،Òفقد إعÎفت جمهورية زÁبابوي
بالدولة إلصشحرإوية ‘ إلثالث جويلية ١9٨٠
ومنذ ذلك إلتاريخ وهي تدإفع عن حق إلششعب
إلصشحرإوي ‘ تقرير مصشÒه وإ’سشتقÓل.

لنهاء العنف
يعول على نتائجها إ

جولة اإلعادة لÓنتخابات
الرئاسسية بإافريقيا الوسسطى
–سسم األمر

شش -ه-دت ج-م-ه-وري-ة إف-ري-ق-ي-ا إل-وسش-ط-ى ،أإمسس،
إل -تصش -ويت ‘ إ÷ول -ة إل -ث -ان -ي -ة م -ن إ’ن -ت -خ -اب -ات
إلرئاسشية إلتي تنافسس فيها رئيسشا وزرإء سشابقان.
ت -وج -ه إل -ن -اخ -ب -ون ،أإمسس إأ’ح -د ،ب -ج-م-ه-وري-ة
إفريقيا إلوسشطى ،إ ¤مرإكز إ’قÎإع للتصشويت
ب-ج-ول-ة إإ’ع-ادة ‘ إن-ت-خ-اب-ات رئ-اسش-ي-ة ،ع-ل-ى أإم-ل
إعادة إ◊كم إلدÁقرإطي للبÓد وإنهاء سشنوإت
من إلعنف إلذي أإدى إ ¤تقسشيم إلبÓد على أإسشاسس
ديني.
وت -ن -افسس رئ -يسش -ا وزرإء سش -اب -ق-ان ه-م-ا أإن-يسشت
جورج دولوجيلي وفوسشت Úأإرششا„ توإديرإر‘ ،
جولة إإ’عادة ‘ إلوقت إلذي –اول فيه إلسشلطات
إعادة إ÷ولة إأ’و ¤من إ’نتخابات إلŸÈانية إلتي
أإلغيت بسشبب ﬂالفات.
ومثلت نسشبة إŸششاركة إ÷ماهÒية إلتي بلغت
نحو  ٨٠من إŸائة ‘ إ÷ولة إأ’و ¤من إ’نتخابات
رفضشا ششعبيا للعنف إلذي جعل ششمال ششرق إلبÓد
–ت سشيطرة إŸتمردين إŸسشلم Úوجنوب غربها
–ت سشيطرة إŸيليششيات إŸسشيحية.
يذكر ،أإن جمهورية إفريقيا إلوسشطى غرقت ‘
أإسشوإ أإزمة ‘ تاريخها ‘ أإوإئل عام  ٢٠١٣عندما
أإطاح مقاتلون من جماعة سشيليكا إلتي يغلب عليها
إŸسشلمون بالرئيسس فرإنسشوإ بوزيزي.
وردت ميليششيا إلدفاع إلذإتي (أإنتي با’كا) وهي
ميليششيا مسشيحية ،على إنتهاكات سشيليكا Ãهاجمة
إŸسشلم Úإلذين يششكلون أإقلية ،وقتل إآ’’ف ‘
أإعمال عنف وفر وإحد من ب Úكل خمسشة من
موإطني جمهورية إفريقيا إلوسشطى إما دإخليا أإو
خارجيا.

لح - -داث ع - -ل - -ى اŸي - -دان
ت - -تسس - -ارع ا أ
بسسوريا بعد “كن ا÷يشس السسوري من
السس- -ي- -ط- -رة ع- -ل -ى ع -دد م -ن اŸدن ب -ع -د
–ري -ره -ا م -ن ق-بضس-ة ت-ن-ظ-ي-م «داعشس»
لره- -اب- -ي ‘ ،خ- -ط -وة ج -ع -لت ك  Óّ-م -ن
ا إ
السس -ع -ودي -ة وت -رك -ي -ا ت -ع-ل-ن-ان ع-زم-ه-م-ا
إارسس-ال ق-وات ب-ري-ة ل-ق-ت-ال ال-ت-ن-ظ-ي-م م-ا
يقّوضس من فرصس وقف إاطÓق النار ‘
البÓد.
وق -د “ك -ن إ÷يشس إلسش -وري م -ؤوخ -رإ ،م-ن
إلسشيطرة على عدد كب Òمن إÙافظات إلتي
كانت ‘ قبضشة تنظيم دإعشس ،ويعتزم إلتقدم
ب -اŒاه ﬁاف-ظ-ة إل-رق-ة إل-ت-ي “ث-ل «م-ع-ق»Ó-
للتنظيم إإ’رهابي بعد إ’سشتيÓء على موإقع
متاخمة ◊دود هذه إÙافظة.
وم -ن شش -أان إل -ت -ق -دم ن -ح-و إل-رق-ة ،أإن Áن-ح
إلقوإت إ◊كومية موطئ قدم مرة أإخرى ‘
منطقة  ⁄يكن لها وجود بها منذ أإوت ٢٠١٤
وتعقيد أإيّ ﬁاولة من قبل إلسشعودية إ’رسشال
قوإت برية إ ¤إŸنطقة بغرضس قتال دإعشس
إلدموي.
و‘ مسش -ع -ى ل -ت -ق-ريب وج-ه-ات إل-ن-ظ-ر بÚ
إلفاعل ‘ Úإأ’زمة إلسشورية ،وعقب خمسس
سشاعات من إŸفاوضشات إŸضشنية فى ميونخ
ب -أاŸان -ي -ا ،إت -ف -ق إل -دب-ل-وم-اسش-ي-ون ب-خصش-وصس
إأ’زمة إلسشورية ،ليلة إÿميسس إ ¤إ÷معة،
ع- -ل- -ى وق- -ف إ’ق -ت -ت -ال ‘ سش -وري -ا ‘ ظ -رف
أإسشبوع.
وإذإ نفذ هذإ إ’تفاق على إŸيدإن فإانه
سشيششكل خطوة أإو ¤فعلية من أإجل وضشع حّد
للنزإع إلذي خلف  ٢6٠أإلف قتيل منذ ٢٠١١
وأإج ÈمÓي Úإأ’ششخاصس على إلهجرة.
Óع-م-ال
وتضش -م -ن إت -ف -اق م -ي -ون -خ وق -ف -ا ل  -أ
إلعدإئية ع Èسشوريا ،بناء على مقÎح روسشي،
سشيتم تنفيذه إبتدإء من إأ’سشبوع إŸقبل ،على

أإن ت -ق -ام ›م -وع -ة ع -م -ل ب -ق -ي -ادة إل -و’ي-ات
إŸت -ح -دة وروسش -ي -ا ل -ل -ت-ع-ام-ل م-ع إل-ت-ف-اصش-ي-ل
إŸتعلقة با’تفاق للتقليل من إلعنف ووقف
إطÓق إلنار مسشتقب ‘ Óسشوريا.

إانقسسامات بخصسوصش التدخل األجنبي

ح - -ذر رئ - -يسس إل - -وزرإء إل - -روسش- -ي دÎÁي
ميدفيديف ،من توّرط دول منطقة إلششرق
إأ’وسشط ‘ إلصشرإع بسشوريا ومن أإيّ تدخل
ب -ري أإج -ن -ب -ي ‘ ت -لك إل -دول -ة إل -ت-ي دم-رت-ه-ا
إ◊رب إŸسشتمرة منذ خمسس سشنوإت.
وأإك- -د م- -ي- -دف -ي -دي -ف ح -رصس ب Ó-ده ع -ل -ى
مسشاعدة إلششعب إلسشوري على –رير بÓده
من تنظيم «دإعشس» إإ’رهابي وليسس إششعال
حرب جديدة هناك».
وك- -ان وزي- -ر إÿارج- -ي- -ة إلسش -ع -ودي ع -ادل
إ÷ب Òقال ،إن «ثمة طريقت◊ Úل إأ’زمة
إلسش- -وري- -ة ،إل -ط -ري -ق -ة إأ’و ¤ه -ي إل -ع -م -ل -ي -ة
إلسشياسشية بتششكيل ›لسس حكم إنتقا‹ يتو¤
إلسشلطة وإدإرة ششؤوون إلبÓد وكتابة دسشتور
جديد وإجرإء إنتخابات وإ’نتقال بسشوريا إ¤
مسش -ت -ق -ب -ل ج -دي -د ب-ع-ي-دإ ع-ن إل-رئ-يسس بشش-ار
إأ’سشد».
وأإشش- - - -ار إ÷ب Òإ ¤إسش - - -ت - - -ع - - -دإد ب Ó- - -ده
للمسشاهمة بنششر قوإت خاصشة دإخل سشوريا،
‘ حال قرر إلتحالف إلدو‹ Ùاربة دإعشس
نششر قوإت برية أإيضشا.
أإم - -ا ف- -رنسش- -ا ،ف- -ق- -د أإك- -دت أإن إأ’ح- -دإث
إŸأاسشوية ‘ سشوريا وإأ’زمة إإ’نسشانية غÒ
إŸسش -ب -وق -ة إل -ت -ي تشش -ه -ده -ا ،ت -ؤوك -د ضش -رورة
م -وإصش -ل -ة إل -ع -م -ل إل-عسش-ك-ري وإل-دب-ل-وم-اسش-ي
للتوصشل إ ¤حل سشياسشي للنزإع ‘ هذإ إلبلد».
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ،أإك-دت إي-ط-ال-ي-ا أإن-ه-ا ’ ت-ن-وى
إرسشال قوإت برية إ ¤سشوريا ،لكونها «مقتنعة
بعدم جدوى ذلك فى معا÷ة إأ’زمة».

لك Ìمن نصسف قرن
بعد انقطاعها أ

أامريكا وكوبا تسستأانفان الرحÓت ا÷وية
أإك-دت إ◊ك-وم-ة إل-ك-وب-ي-ة ،أإن-ه-ا سش-ت-وق-ع مذكرة
ت -ف -اه -م م -ع إل-و’ي-ات إŸت-ح-دة ،غ-دإ’ ،سش-ت-ئ-ن-اف
إلرحÓت إ÷وية إŸباششرة رسشميا ب Úإلبلدين.
قالت وزإرة إلششؤوون إÿارجية إلكوبية ‘ بيان
صشحفي ،إن «حفل توقيع إŸذكرة سشيعقد ‘ فندق
كوبا إلوطني يوم  ١6فيفري».
وب -ع -د ت -وق -ي -ع إ’ت-ف-اق ،سش-ي-ك-ون أإم-ام شش-رك-ات
إل- -طÒإن  ١5ي-وم-ا ل-تسش-ل-ي-م م-قÎح-ات-ه-ا إÿاصش-ة
بالطرق وإŸسشارإت لوزإرة إلنقل.
وق -د أإع -ربت خ -مسس شش -رك-ات طÒإن أإم-ري-ك-ي-ة
كÈى ع- - -ل- - -ى إأ’ق- - -لÃ ،ا ‘ ذلك «ي- - -ون- - -اي- - -ت- - -د»
و»دلتا»و»أإمريكان» و»سشاوث ويسشت» و»جيث بلو»،
عن رغباتها ‘ تسشي ÒرحÓت إ ¤إ÷زيرة.
وب -ي -ن -م -ا سش -ي -ت-ح-دد إل-ع-دد إل-ن-ه-ائ-ي ل-ل-رحÓ-ت
وإŸسشارإت بناء على إلطلب ،من إŸتوقع أإن يحمل

إ’تفاق إمكانية تسشي Òأإك Ìمن  ١٠٠رحلة يومية
إ ¤كوبا ،بوإقع  ٢٠رحلة إ ¤هافانا و ١٠رحÓت
إ ¤ك -ل م -ط -ار م -ن إŸط -ارإت إل-تسش-ع-ة إل-رئ-يسش-ي-ة
إأ’خرىÃ ،ا ‘ ذلك مطارإت «سشانتياغو دي كوبا»
و»م-ات-ان-زإسس» وك-ام-اغ-ي-ي» و»م-ان-زإن-ي-ل-و» و»سشانتا
كÓرإ».
ك- -م- -ا سش- -ي -ك -ون ب -ق -درة شش -رك -ات إل -طÒإن م -ن
إ÷ان- -ب Úت -وق -ي -ع إت -ف -اق -ي -ات Œاري -ة Ãا ‘ ذلك
«إأ’ك - -وإد» إŸششÎك - -ة ل - -ل - -رح Ó- -ت وإسش - -ت- -ئ- -ج- -ار
إلطائرإت.
وصشرح توماسس إينغل ،مسشاعد وزير إÿارجية
إأ’مريكي ،أإن هذه إ’تفاقية سشتسشمح إآ’ن برحÓت
للركاب إلكوبي Úإ ¤إلو’يات إŸتحدة ،معتÈإ هذه
إÿطوة «عنصشرإ رئيسشيا ‘ سشياسشة إلرئيسس بارإك
أإوباما إلعامة لتطبيع إلعÓقات مع كوبا».

وقال أإحد أإفرإد قوإت إ◊رسس إلقروي ،إن إرهابي Úمن «بوكو
حرإم» يسشتقلون درإجات نارية وعربات هاجموإ قريتي «ياكششاري»
و»كاششيفا».

ت -رشش -ح-ه ÿوضس إ’ن-ت-خ-اب-ات إل-رئ-اسشسش-ة إŸق-رر إج-رإؤوه-ا ي-وم ٢٠
مارسس إلقادم.
وجاء إعÓن إ÷Ôإل جان ماري مايكل موكوكو ( 69عاما) ترششحه
‘ مركز للمؤو“رإت أإمام أإنصشاره بالعاصشمة برإزإفيل.

^ فيينا :دإفع رئيسس وزرإء إلنمسشا إŸسشتششار فÒنر فاÁن،
أإمسس ،عن قرإره إÿاصس بتششديد إإ’جرإءإت على إ◊دود إإ’يطالية
 إلنمسشاوية عند مع« Èبرنر» إ◊دودي قائ ،Óإنه يجب فعل «ما هوأإفضشل Ÿصشلحة إلنمسشا».

قنابل على ﬂيم لÓجئÚ

تشسديد اإلجراءات على ا◊دود

بدء الÎشسح لرئاسسة الكونغو
^ برازافيل :أإعلن قائد سشابق با÷يشس ‘ جمهورية إلكونغو،

^ بÒوت :أإلقى ›هولون ،إأمسس ،قنبلتﬂ ‘ Úيم ع Úإ◊لوة
لÓجئ Úإلفلسشطيني Úإلوإقع Ãدينة «صشيدإ» ‘ جنوب لبنان.
وأإفادت مصشادر أإمنية ،بأان إلقنبلت Úسشقطتا مقابل أإحد إŸكاتب
إأ’منية و ⁄يبلغ عن وقوع إصشابات.

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘

لع ـ ـÓقة
جدليـ ـ ـ ـة ا اŸؤؤلف
لناشسر و
ب Úا

مونسسي :

كتب يدفع أاصسحابها
اŸال مقابل نشسرها
دون مروره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
على ÷ان القراءة

غول :

الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ل يصسنع
ا◊ضسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارة
بل يصسنع دم ـ ـ ـ ـ ـارا
وانحطاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

حوسسيني:

إاعداد  :نور الدين لعراجي

لثن ١٥ Úفيفري  ٢٠١٦م الموافق لـ  ٠٦جمادى ا أ
ا أ
لو ١٤٣٧ ¤هـ  /العدد ١٦٩٥٥

عÓقة Œؤبهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
عدة تسساؤولت..
ثقـ ـة أام أازم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
أاخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓق؟

بوقبال :

نعيجة :

إاعادة ترتيب ال ّسسعر ،عدد النسسخ،
العÓقة السسطحية الّتؤزيع وحقؤق
القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـائمة ب Úالّنشسر..معضسÓت
النـاشسر واŸؤؤلف تبحث عن حلؤل

عطية :

تقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاليد
الّنشسر والّطباعة
با÷ـ ـ ـزائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
متخلّفـ ـ ـ ـة كثـ ـ ـÒا

ﬂفي :

كّتـ ـ ـ ـ ـاب يتحّؤلؤن
إا ¤ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعة
بسسبب ضسغ ـ ـ ـؤط
دور الّنشس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
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لب:Î

ا Ûـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال
ملغم بـ””Œـ ـ ـ ـار
ال ـؤرق والرب ـ ـح
السسري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع””

الؤكيل األدب ـي ا◊لقة اŸفق ـؤدة
وسسبب تراجع صسناعة النشسر ‘ ا÷زائر

^ احتيال الناشسر أاثنـاء طبع العمل
رغم تسسديد اŸبلغ اŸتفق عليـه
كلمة العدد

لنكؤن خ Òخلف
ي-ع-ج اŸشش-ه-د ال-ث-ق-ا‘ ا÷زائ-ري ب-أام-ه-ات ال-ك-تب واإلصش-دارات اıت-ل-ف
أانواعها وأاششكالها ،منها من مّر ومنها من Á ⁄ر على ÷نة القراءة ،وراء
كل هذه اŸؤولفات أاسشماء كان لها السشبق ‘ ركوب موجة التأاليف والطبع
ومعرفة قوان Úوعقود ما قبل الطبع ،وما يتبعها من ترتيب يكون فيها
للمؤولف نسشبة من اإلصشدار ،مع ضشمان حقوقه كاملة دون نقصشان ،يحفظها
العقد اÈŸم ب Úالطرف.Ú
اليوم و‘ ظل تزايد دور النششر وظهور العديد من األسشماء اŸبدعة ‘
ﬂتلف اŸيادين ،فإان جدلية العÓقة ب Úالناششر واŸؤولف أاخذت منحنى
أاخر من الصشراعات واÓÿفات ،وصشلت ‘ الكث Òمن ا◊الت إا ¤أاروقة

^ مؤؤسسسسات Œاريـة تبحث
عن الرب ـح اŸادي والفكري معا

اÙاكم ،أامام تهرب الناششر من كششف عدد
اإلصش -دارات وع -دم –م -ل-ه ت-وزي-ع ال-ك-ت-اب،
ن- -اه- -يك ع- -ن ع -دم دف -ع -ه ◊ق -وق اŸؤول -ف
وت- -ه- -رب- -ه ‘ ال -ك -ث Òم -ن اŸرات م -ن ه -ذه
التبعية.
الكتاب هو صشورة حقيقية لكاتبه ،لذلك يأاتي
حرصص اŸؤولف على أان يكون إاصشداره يششبه
إا ¤ح- -د م- -ا ذلك ال- -ع- -ريسص ال- -ذي ي- -ت -أاهب
للدخول ‘ قفصص اŸتزوج ،ÚفÎاه ملما
ب -ك -ل صش -غÒة وك -بÒة م -ن شش-أان-ه-ا أان ت-فسش-د
نور الدين لعراجي
فرحته بهذا القادم إاليه ،سشواء من حيث
اللغة وŒنبه األخطاء أاو من حيث اإلخراج
والتصشميم وإاعادة مراجعة ما يكتب ثم القراءة اÒÿة مع مقدمة ضشرورية
“نحه تأاششÒة اÿلود ‘ سشماء األدب والثقافة.
كثÒا ما تصشادفنا كتبا ننبهر بغÓفها وتصشميم الصشفحة األو ¤باعتبارها

–مل عنوانا مثÒا نرجسشيا ،فتحملنا الرغبة لششرائها والطÓع على
مكنوناتها ،إال أاننا ننصشدم ‘ الصشفحة الثانية مباششرة لنكتششف أامامنا
ﬂاضص Œربة فاششلة ل صشلة لها بالبداع ول باألدب ول بأاي ششيء ،لذلك
تكون مسشؤوولية الناششر هنا أاخÓقية ومعنوية قبل أان تكون Œارية ،ألن
اŸششهد تختلف فيه القراءات والرؤوى باختÓف ا◊ركة النقدية ،خاصشة
ونحن ‘ عا ⁄أاششبه بقرية صشغÒةÁ ،كن أان يطلع على هذا الصشدار من
هو ‘ أاقصشى القارة األخرى ،وهنا نسشيء Ÿششهدنا الثقا‘ أاك Ìمن أان
نسشاهم ‘ تنميته.
تهرب الناششر من التزاماته اŸادية واŸعنوية هو هروب من مسشؤوولية
حملها أاياه ميثاق الششرف ،الذي يحمي مهنة الناششر باعتباره عنصشرا فاعÓ
‘ السشاحة الثقافية ،فلوله Ÿا كان ألمهات الكتب من تواجد وحضشور.
وك -ي ن -ب -ت -ع -د ع -ن ه -ذه الخ-ف-اق-ات ا÷م-ة ،ي-جب أان ن-ح-م-ي أان-فسش-ن-ا م-ن
فÒوسشات التطفل الثقا‘ التي تعج بها السشاحة ،حتى Áكننا حماية تراثنا
من النسشيان ومسشاعدة ذاكرتنا ‘ اعتÓء اŸكانة التي تليق بها ،مثلما
رسشمها األولون والسشلف.
echaab.nour2013@gmail.com
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الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
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لع ـ ـÓقة
جدليـ ـ ـ ـة ا اŸؤولف
لناششر و
ب Úا
نتناول اليوم ‘ اŸلف الثقا‘
لهذا العدد موضضوعا ل يقل
أاهمية عن اŸواضضع التي شضغلت
اŸشضهد الثقا‘ ب Úمتسضائل
ومتخوف من خوضس اŸغامرة
وب Úمن كان ضضحية لبعضس
ا◊الت التي ل تخدم اŸهنة
وليسضت لها عÓقة Ãيدان
النشضر والكتاب.
هي جدلية العÓقة بÚ
الكاتب واŸؤولف أاو الناشضر،
حاولنا فيها أان نلمسس مواطن
الداء ومكامن اÿلل ،من خÓل
بعضس الشضهادات التي ذكرها
مراسضلونا ‘ تتبعهم لهذه
ا÷دلية القائمة ،وأاصضبحت
تث Òالكث Òمن التسضاؤولت.
Óجابة عليها ذكر لنا بعضس
ول إ
لدباء وأاصضحاب
اŸهتم Úوا أ
اŸهنة أايضضا وجود بعضس
الدخÓء وأاصضحاب ““البزنسضة ““
‘ هذا ا◊قل الذي ل يخضضع
لضضوابط تقننه‡ ،ا عجل
بالكث Òمنهم لولوج أاروقة
اÙاكم بدعاوى متباينة ،إاما
النصضب والحتيال ،إاما
الطباعة دون إاذن اŸؤولف وإاما
التهرب من دفع حقوق اŸؤولف.
‘ هذه اŸسضاحة نحاول ولوج
هذا العا ⁄اŸليء باÿروق،
Óجابة عن بعضس التسضاؤولت.
ل إ
نورا لدين لعراجي

األثن 15 Úفيفري  201٦م الموافق لـ  0٦جمأدى األو 143٧ ¤هـ  /العدد 1٦955
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

الوكيل اأ’دبـ ـي ا◊لقة اŸفق ـودة وسشبب تراج ـع صشن ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعة النششر ‘ ا÷زائر
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الشضاعرة مي غول :
الدكتور الروائي الناقد حبيب مونسضي لـ ““الشضعب““
الب–احيلثالعنانشضدرويرننيشضفررأاضجسنبعيلةى الكّتاب اŸادي وال الرب ـ ـح
الكم ’ يصشنع ا◊ضشارة
كتب يدفع أاصشحابها اŸال مقابل نششرها دون مرورها على ÷ان قراءة
ف
ك
ر
ي
م
عا
الناششر ’ يتحمل سشعر
بل يصشنع دمارا وانحطاطا
التوزيع والنقل فهما على عاتق اŸؤولف

إان الرت- -ق- -اء بصض- -ن- -اع- -ة ال -نشض -ر
مرهون بصضحة العÓقة ب Úالكاتب
والناشضر باعتبارهما Áارسضان مهنة
م-ن أان-ب-ل اŸه-ن ،ل-ك-ن واق-ع ال-عÓ-ق-ة
لحيان عن كيل
يكشضف ‘ معظم ا أ
الت -ه -ام-ات ب Úال-ط-رف Úلع-ت-ق-اد
ك -ل ط -رف ب -أان -ه السض -بب ‘ خ -دم -ة
لخ- -ر ،ف- -غ- -ي- -اب ال -ث -ق -ة
ال- -ط- -رف ا آ
واŸصضداقية وعدم مصضارحة بعضس
ال -ن -اشض -ري -ن اŸؤول -ف Úب -ع -دد ال -نسض-خ
اŸطبوعة وحتى اŸباعة ،كان سضببا
‘ اتسضاع الهوة بينهما واضضطراب ‘
العÓقة التي من اŸفÎضس أان تكون
تكاملية وتشضاركية.
بلعباسس  :غنية شضعدو

و‘ رّده عن سسؤوال الشسعب حول مأهية
هذه العÓقة ،أاكد الدكتور والنأقد حبيب
مونسسي من جأمعة سسيدي بلعبأسس على
ضسرورة التفريق ب Úنأشسر ونأشسر ،نأشسر
أاحرف اŸهنة وليسس ‘ ذهنه فرق بÚ
الكتأب والسسلعة ،فهو ينظر إا ¤الكتأب
على أانه ›ّرد سسلعة مدرة للربح ،كلمأ
كأن السسم مشسهورا ‘ عأ ⁄الكتأبة ،كأن
الربح أاوفر وكأنت الصسفقة مربحة ،فهذا
النوع من النأشسرين ل يفرق ب Úالكتأب
وقطعة الصسأبون.
بل ليسس له ‘ عأ ⁄النشسر والكتأب
من إارب إال مأ يجنيه ‘ نهأية اŸطأف.
وكل مآأسسي الكّتأب والكتأب تأأتي من هذا
النوع من النأسس الذين جأؤووا إا ¤اŸهنة
م -ن ق -ط -أع -أت ل عÓ-ق-ة ل-ه-أ ب-أل-ث-ق-أف-ة
والكتأبة .جأؤووا ألنهم وجدوا ‘ هذا
اÛأل ط -واع -ي -ة ل -ي -ط -ب -ع -وا إا ¤ج-أنب
ال -ك -ت -أب ال -ورق وال -دف Îوع -لب ا◊ل-وى
وت- - -ذاك - -ر ا◊أف Ó- -ت.و..و...و ..ف - -ه - -م
يطبعون كل شسيء من شسأأنه أان يكون مأدة
للربح .ومن ثّم ،ف Óعهد لهم فيمأ يتعلق
ب- -أل- -ك- -ت- -أب ،ول ث -ق -ة ‘ األع -داد ال -ت -ي

يصسرحون بهأ ‘ ملفأتهم .فهم يعيدون
طبع الكتأب مرات ومرات من غ Òإاذن
ول إاشس -ع -أر لصس -أح-ب-ه ب-إأع-أدة ال-ط-ب-أع-ة.
فكلمأ نفد اıزون عأدوا إا ¤الطأبعة
ل-ي-ط-ب-ع-وا ال-ع-دد اŸط-ل-وب ،و‘ اŸقأبل
هنأك من النأشسرين من يحمل هم اŸهنة
وأاخÓقيأتهأ ،وهؤولء هم الذين يعرفون
للكتأب قيمته .وهم الذين يسسعون إا¤
الكتأب يطلبون منهم أاعمألهم ،ويحثونهم
على التأأليف والنشسر وأامثأل هؤولء قلة
مع األسسف ،يعأنون كثÒا من تبعأت هذا
الصسدقŒ ،دهم ‘ ضسأئقة مألية يتقلبون
‘ الديون من أاجل إا‚أح الكتأب وتوفÒ
حقّ اŸؤولف ودفع رسسوم النشسر.
ومن واجب الدولة أان تعرف حقهم
وأان تسسأعدهم ‘ إاخÓصسهم للرفع من
ق-ي-م-ة ال-ك-ت-أب واÙأف-ظ-ة ع-ل-ى ح-قوق
التأأليف وردع النأشسرين العشسوائي Úالذي
Áل-ؤوون السس-أح-ة ال-ث-ق-أف-ي-ة ب-أل-رديء م-ن
الكتب التي يدفع أاصسحأبهأ اŸأل مقأبل
نشسرهأ من غ Òأان “ّر على ÷أن قراءة
تثبت جدارتهأ ونفعهأ ‘ ا◊قل الثقأ‘
واŸعر‘ .وأاضسأف الدكتور مونسسي أان
عدد الطبعأت يقع رهينة ‘ يّد النأشسر
‘ ظ ّ-ل ان -ع -دام وسس -ي -ل -ة Ÿع -رف-ة ال-ع-دد
ا◊قيقي إال مأ يصسرح به النأشسر ويسسجله
على غÓف الكتأب بعدمأ يغ Òمن شسكله
وواجهته .وهنأ تتدخل أاخÓقيأت اŸهنة

ل -ت -ج Èال -ن -أشس -ر ع-ل-ى م-راج-ع-ة اŸؤول-ف
لÒاج -ع ال -ك -ت -أب ،ف -ي -ق -ب -ل ع -ل -ي-ه زي-أدة
وتنقيحأ وتصسليحأ وتصسحيحأ وهي فأئدة
عأئدة على القراء الذين يدفعون الثمن
م -ن ج -ي -وب-ه-م ف-ي-ك-ون ب Úأاي-ده-م ك-ت-أب
منقح جديد مراجع Áكن العتمأد عليه
‘ البحث .وقد حأولت بعضس دور النشسر
اإلشسأرة إا ¤عدد النسسخ اŸطبوعة على
ظهر الكتأب ،غ Òأان هذا اإلجراء ل
ي -ق -دم ول ي -ؤوخ -ر ‘ ظ ّ-ل وج -ود ال -نسس -خ
الرقمية التي يحتفظ بهأ النأشسر والتي
Áكن إاعأدة طبعهأ ‘ كل وقت وح.Ú
و‘ رده حول سسؤوال متعلق بأ◊لقة
اŸف -ق -ودة ب ÚاŸؤول -ف وال -ن -أشس-ر أاج-أب
حبيب مونسسي أان هذه ا◊لقة تكمن ‘
÷أن ال -ق -راءة ال -ت-ي Œي-ز ط-ب-ع ال-ك-ت-أب
ل-ق-ي-م-ت-ه اŸع-رف-ي-ة أاول ،ثّ-م ال-ع-قد الذي
يسسمح للكأتب زيأرة مسستودعأت النأشسر
والطÓع على جداول البيع.
ولكن هذا األمر لن يقوم به مؤولف
أاب - -دا إال إاذا أاوك - -ل ك- -ت- -أب- -ه إا ¤شس- -خصس
ي -حÎف ال-تسس-وي-ق ف-ي-ك-ون واسس-ط-ة ب-ي-ن-ه
وب Úال -ن -أشس -ر ي-خ-ول ل-ه ال-ق-أن-ون ال-ق-ي-أم
بواجب اŸراقبة والسسهر على السستفأدة.
ألنه سسيكون طرفأ ‘ العملية الربحية
التي يجريهأ النأشسر ف Óيسسمح له بألنشسر
إال وف -ق شس -روط وات-ف-أق-أت ل-ك-ل ط-ب-ع-ة.
ولكن هذا النشسأط مفقود عندنأ ل وجود
له ‘ ثقأفتنأ وهو مأ يعمل به الغرب
ال -ي-وم Ãأ يسس-م-ى ب-أل-وك-ي-ل األدب-ي ال-ذي
يقوم بتنظيم صسنأعة النشسر خأصسة مع
اŸؤولف Úالكبأر الذين ل ينقطعون عن
التأأليف ول يهتمون أابدا Ãسسأئل النشسر
ط-أŸأ ه-ن-أك م-ن يسس-ه-ر ع-ل-ى ح-ق-وق-هم
وشس-ه-رت-ه-م وت-روي-ج بضس-أع-ت-ه-م م-ك-أنهم،
وه -و األم -ر ال -ذي ت -ف -ت-ق-ر إال-ي-ه صس-ن-أع-ة
النشسر العربية التي تطمح لوجود قوانÚ
صس -أرم -ة تضس -ب -ط ال -ع -م -ل -ي-ة ب Úال-ن-أشس-ر
واŸؤولف.

ترى الشضاعرة مي غول بأان أاغلب مدراء دور النشضر Œار بطبعهم،
حيث يبحثون عن الربح السضريع قبل أاي شضيء آاخر ،مؤوكدة ‘ حديثها
لبداعي أاضضحى ثانويا بالنسضبة لهم.
لـ«الشضعب““ أان ا÷انب الفكري وا إ
عنابة:هدى بوعطيح

قألت الشسأعرة مي غول ،إان مدراء
دور ال- -نشس- -ر Œأر ط- -ب- -ع -أ ،ودور ال -نشس -ر
مؤوسسسسأت Œأرية لذا من حقهم البحث
عمأ يزود الدخل ويربحهم ،داعية ‘
ذات السسيأق بضسرورة البحث عن الربح
اŸأدي والفكري معأ دون إاهمأل هذا
األخ ،Òالذي سسيسسأهم ‘ ظهور كتّأب
وم- -ب- -دع Úع- -ل- -ى السس- -أح- -ة ال -ث -ق -أف -ي -ة
ا÷زائرية.
كمأ طألبت مي غول بضسرورة النهوضس
أاك Ìبألنشسر ‘ ا÷زائر والهتمأم به،
مشسÒة إا ¤أان ال -نشس -ر م -ن ن -أح -ي -ة ال-ك-م
جيد ،إال أانه من نأحية الكيف ل يبشسر
بأ ،ÒÿواعتÈت غول أان الكم ل يصسنع
ا◊ضس -أرة ب-ل يصس-ن-ع دم-أرا وان-ح-ط-أط-أ،
Óبداع أاول واŸبدعون من ﬂتلف الفئأت والذين
ولهذا وجب إاعطأء األولوية ل إ
بإأمكأنهم الرتقأء بألكتأبة والنشسر والثقأفة بصسفة عأمة.
الشسأعرة مي غول قألت ،إانهأ  ⁄يسسبق لهأ التعأمل مع دور النشسر ا÷زائرية
ككأتبة ،لكنهأ تربطهأ بهم عÓقة صسداقة ،مÈزة بأأن لديهأ ديوانأن ‘ الشسعر
الشسعبي والفصسيح ” اختيأرهمأ من طرف الوزارة ‘ ،اإطأر السسنة الثقأفية لذا ⁄
تعرف تصسأدمأ مع دور النشسر ا÷زائرية.
وعن حقوق الكّتأب اŸهضسومة من قبل دور النشسر ا÷زائرية ،وا÷دل الذي
أاصسبح قأئمأ ‘ كث Òمن اŸرات ب Úالكأتب والنأشسر ،قألت الشسأعرة ““مي غول““ إانه
ل يحق لهأ قول ذلك ،حيث  ⁄تكن حقوقهأ مهضسومة يومأ على الصسعيد األدبي
والثقأ‘ ككأتبة ،أامأ كإأنسسأنة فكل حقوقهأ هضسمت ““وهو مأ سسيقتل ‘ الشسأعرة مي
إابداعهأ ول يكون ثمة جدوى ‡أ طبعت و‡أ تركن بألرف و‡أ يضسج بفكرهأ““،
وعن تعأملهأ مع دور النشسر األجنبية ،خصسوصسأ وأان العديد من الكتأب ا÷زائريÚ
أاصسبحوا يلجأأون إاليهأ ،أاكدت مي أانهأ  ⁄تتعأمل معهأ بعد ،لكنهأ قألت بحسسب
اطÓعهأ ““ل أاظن أانهأ تسستثنى من ترسسيخ الرداءة أايضسأ““ ،حيث أاضسحت أاغلب دور
النشسر ‘ ا÷زائر أاو خأرجهأ ترى ‘ الكأتب ›رد وسسيلة للربح السسريع.

أاج -م -ع ال -ع -دي -د م -ن ال-ك-ت-اب واŸؤول-فÚ
والباحث‡ Úن –دثوا عن Œاربهم مع
ال- - -نشض - -ر لـ ““الشض - -عب““ ب - -اŸسض - -ي - -ل - -ة أان - -ه - -م
ي -ت-ع-رضض-ون ل-ل-نصضب والح-ت-ي-ال م-ن ق-ب-ل
ال -ع -دي -د م -ن ال-ن-اشض-ري-ن ال-ذي-ن ي-خ-ل-ق-ون
ح-ج-ج-ا غ Òواه-ي-ة ل-ع-دم دف-ع أات-عابهم ‘
ظ ّ-ل غ -ي-اب ال-رق-اب-ة ونصس ق-ان-و Êواضض-ح
لضض-ب-ط أاخÓ-ق-ي-ات اŸه-ن-ة و◊م-اي-تهم من
–اي- -ل ب- -عضس ال- -ن- -اشض- -ري -ن ال -ذي -ن ب -ات -وا
يفرضضون شضبه عقود وعلى مقاسضهم.
اŸسضيلة :عامر ناجح
م- -ن ب Úه- -ؤولء ال- -ك- -أتب اÈŸوك ب- -ن ق -أرة
صسأحب  18مؤولف ،روى ‘ حديثه لـ ““الشسعب““
معأنأته مع احد دور النشسر بألولية والتي رفضس
ذك -ر اسس -م-ه-أ ب-ع-د أان ت-ع-دد ضس-ح-أي-أه-أ ودخ-لت
أاروقة العدالة ،حيث ذكر اŸتحدث انه تخلى
عن التعأمل معهأ منذ سسنة  ،2012بعد وقوع
سسوء تفأهم وخÓفأت معهأ وك Ìضسحأيأهأ ‘
م -أ ي -ت -ع -ل -ق ب -ن -وع -ي -ة وسس -ع -ر ال -نشس-ر ،ك-م-أ أاك-د
اŸتحدث أان النأشسرين غألبأ مأ يضسعون بنود
العقد على مقأسسهم ‘ ظلّ غيأب نصس قأنوÊ
واضسح وخأصسة وانه يتم النصسب والحتيأل عليهم
–ت طأئلة مأ يعرف أان ““القأنون ل يحمي
اŸغ-ف-ل ““Úوخ-أصس-ة وان ال-ع-دي-د م-ن-ه-م ي-تعرضس
لضسغوطأت وتأأثÒات أاثنأء إابرام العقد الذي هو
أاشسبه بكÓم ل أاسسأسس له من الصسحة ،وهذا على
ال -رغ -م م -ن ان -ت -م -أئ -ه -م إا ¤ال -دي -وان ال -وط -ن-ي
للمؤولف Úالذي ـ حسسبه ـ يدافع على الثقأفة
الوطنية ول يدافع على الضسغوط واŸمأرسسأت
التي يتعرضس لهأ اŸؤولف من قبل النأشسرين.
أاشسأر اÈŸوك بن قأرة إا ¤أان العديد ‡ن
قصس -دوا ال -دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ؤول-ف Úلسس-ت-ع-أدة

عÓقة Œوبها عدة تسضاؤولت ..ثقة أام أازمة أاخÓق؟

من طرف دور النشسر اŸتعأقد معه (األمر رقم
 05-03مؤورخ ‘  19جمأدى األو ¤عأم 1424
اŸوافق  19يوليو عأم  ،2003يتعلق بحقوق
اŸؤولف وا◊قوق اÛأورة).
وتتجسسد هذه ا◊مأية ‘ تنظيم عقود
اسس -ت -غ Ó-ل ا◊ق اŸأدي ل-ل-م-ؤول-ف وع-ل-ى وج-ه
اÿصسوصس عقد النشسر عن طريق وضسع عدد
جد مهم من القواعد القأنونية التي  ⁄يÎك
Óط-راف اŸت-ع-أق-دة أان ي-ت-ف-قوا
ف-ي-ه-أ ›أل ل -أ
على ﬂألفتهأ ،فهي من النظأم العأم.
يÎتب ع -ل-ى ه-ذا ال-ت-ع-أق-د ن-ت-أئ-ج ق-أن-ون-ي-ة
هأمة ،حيث يتمتع كل من اŸؤولف والنأشسر
Ãج -م -وع -ة م -ن ا◊ق -وق و‘ اŸق -أب-ل تÎتب
›م -وع-ة م-ن الل-ت-زام-أت ول-ت-جسس-ي-د ح-م-أي-ة
ف -ع -أل -ة ◊ق -وق اŸؤول -ف رتب ق -أن-ون اŸل-ك-ي-ة
األدبية والفنية ا÷زائري نتيجة اإلخÓل ‘

وم -ن ج -أن -ب -ه الشس -أع -ر ع -ب-د ال-ل-ه ج-دي اب-ن
األصسيل ،حمل الطرف Úعلى حّد السسواء من
ن -أشس -ري -ن وك -ت -أب م -أ وصس -ل إال -ي -ه سس -وق ال-نشس-ر
بأ÷زائر من عمليأت –أيل ،مشسÒا ‘ حديثه
أان ا÷زائ -ر ب -ه -أ ت-رسس-أن-ة ك-بÒة م-ن ال-ن-أشس-ري-ن
ال -ذي -ن ي -ف -وق ع -دده-م  300ن- -أشس -را ،ل Áلك
ال -ع -دي -د م -ن -ه -م Œرب -ة ول ‡أرسس -ة ول ح -ت -ى
النضسبأط وا◊قوق والواجأت ،همه الوحيد هو
–قيق أاك Èربح مسستغ ÓاŸؤولف بتقد Ëوعود
بدون عقود أاو بنود ل يلتزم بهأ غألبأ ،يضسيف
اŸت -ح -دث أان ه -ن -أك م -ن ي-رت-ب-ط ب-ن-أشس-ر آاخ-ر
بطريقة السسمسسرة ويتكفل بألعديد من اŸؤولفأت
التي ل Áكن ا‚أزهأ ‘ الوقت اŸنأسسب .
إاضسأفة إا ¤مشسأكل الطبأعة التي تتطلب وسسأئل

الكاتب والناششر يبحثان عن تكامل
‘ ظلّ عÓقة جدلية ’ تنتهي

لسضئلة
غياب الكتاب ‘ منافذ البيع وعزوف اŸؤوسضسضات عن شضراءه يث Òا أ
لسضتاذ حوسضيني طاهر ‘ حديثه لـ ““الشضعب““ أان النشضر من الصضناعات
أاوضضح ا أ
Óنسض-ان ب-دءًا Ãادة اÿام والن-ت-هاء
ال-ث-ق-اف-ي-ة،ف-ه-ي ت-ت-ع-ام-ل م-ع ا÷انب ال-روح-ي ل -إ
بتأاثÒها عند السضتهÓك ،واŸؤولف ح Úيقدح فكره إابداعًا وبحثًا وتأاليفًا وتعبًÒا
لفكاره ،ل يشضبعه شضيء
عن أاحاسضيسس ومشضاعر وأاماٍني ويصضل إا ¤صضياغة إابداعية أ
لفكار ب Úأاك Èعدد ‡كن من الناسس يقدمها إا ¤ناشضر يحولها
أاك Ìمن انتشضار هذه ا أ
إا ¤منتوج ملموسس هو الكتاب يتم تداوله ويصضل إا ¤القارئ فيؤوثر فيه معرفة أاو
تكوينًا لشضخصضيته ،وينجم عن هذا التأاث Òتفاعل ثقا‘ واجتماعي وحضضاري.
تصسبح العÓقة ب Úالكأتب ودار النشسر قأئمة
قاŸة :أامال مرابطي
‘ معظم األحيأن على كيل التهأمأت لعتقأد
وق -أل ي -ت -م دراسس -ة اıط-وط اŸق-دم م-ن ك- -ل ط -رف ب -أأن -ه السس -بب ‘ خسس -أرة ال -ط -رف
اŸؤولف من قبل دار النشسر ،ونأدرا مأ يقوم اآلخر .وتبدأا اŸشسأكل والتهأمأت اŸتبأدلة.
بألدراسسة ÷أن متخصسصسة توصسي بألنشسر أاو ولتوضسيح اللبسس ‘ العÓقة ل بد من التوقف
عدمه وفق ›موعة معأي Òتختلف من دار ع- -ن -د م -أ يصس -ب -و إال -ي -ه اŸؤول -ف ،وم -أذا ي -ري -د
نشس- - -ر إا ¤أاخ- - -رى ،إاذا ّ” ال- - -ق- - -ب - -ول ،ت - -ب - -دأا ال -ن -أشس -ر .يسس -ع -ى اŸؤول -ف إا ¤ا◊صس-ول ع-ل-ى
اŸفأوضسأت واŸفروضس أان تنتهي بعقد نشسر ت -ق -دي -ر م -ع -ن -وي وأادب -ي واه -ت -م -أم ب -إأن -ت-أج-ه
واضس - -ح ي- -ح- -دد ف- -ي- -ه ال- -ت- -زام- -أت ال- -ط- -رف Úوانتشسأرا واسسعًأ وسسمعة أادبية أاو مهنية ،إاضسأفة
وح-ق-وق-ه-م-أ وواج-ب-أت-ه-م-أ بنصسوصس خألية من إا ¤ا◊صس -ول ع -ل -ى ح -ق -وق-ه اŸأدي-ة وف-ق م-أ
اللبسس يتنأزل فيه اŸؤولف عن حق السستغÓل ينصس عليه العقد إان وجد.
وم -ن ج -أنب آاخ -ر ،وم -ن ن-أح-ي-ة ال-ن-أشس-ري-ن
اŸأدي مقأبل مبلغ نسسبة ا◊د األدنى %10من
سسعر البيع ،ويظل ا◊ق األدبي أاو اŸعنوي أاوضس- -ح أان ه- -ن- -أك ف- -ئ- -ت Úال- -ن- -أشس -ر صس -أحب
ل -ل -م -ؤول -ف إاذ ل ي -ج -وز ال-ت-ن-أزل ع-ن-ه ،وت-فصس-ل الرسسألة ،فإأنه يريد أان ينتج كتبأً ذات قيمة
ق -وان Úح -ق اŸؤول -ف ال -دول-ي-ة وال-ع-رب-ي-ة ه-ذه وق -أب -ل -ة ل -ل-تسس-وي-ق وأان يسس-ت-ع-ي-د أام-وال-ه ال-ت-ي
يسس-ت-ث-م-ره-أ وي-ح-ق-ق رب-حً-أ م-أديً-أ وال-توسسع ‘
ا◊قوق.
إاذا  ⁄يتم توقيع عقد واضسح ،إاذ غألبًأ مأ اسس -ت -ث -م -أره ،ال -ن -أشس -ر ال-ت-أج-ر ال-ذي ي-ق-تصس-ر
يجهل الكثÒون من أاطراف العقود القوان Úأان اهتمأمه على ا÷أنب الربحي ،فإأن مأ يهمه
ال -ك -ث Òم -ن ال -ن -أشس -ري -ن وم -ع-ظ-م اŸؤول-ف Úل هو فقط أان يحقق ربحأً ،هذا النوع يهضسم
يحصسلون على اسستشسأرات قأنونية ،وغألبأً مأ حقوق اŸؤولف ،إال أان اŸشسرع ا÷زائري سسعى
تكون العقود عأمة تخلو من التفأصسيل ،وهنأ إا ¤وضسع قواعد قأنونية تهدف أاسسأسسأ إا¤
حمأية حقوق اŸؤولف من السستغÓل اŸمأرسس

ابن اأ’صشيل :هناك من يرتبط بناششر
بطريقة السشمسشرة

البعد اŸادي اŸعيار الوحيد اÙدد للعÓقة

الطبع الورقي يوششك على نهايته وسشيقضشي على القليل من اŸكتبات

ذمة النأشسر مسسؤوولية مدنية عن طريق إالزامه
بدفع التعويضسأت للمؤولف ،وإاذا م ّسست ا◊قوق
اŸع -ن -وي -ة أاو اŸأل -ي -ة ‘ ه -ذه ا◊أل -ة ح ّ-م -ل-ه
اŸشسرع اŸسسؤوولية ا÷زائية.
وم- -ن اŸصس- -أعب ال- -ت- -ي ت- -واج- -ه ال- -ن- -أشس -ر
واŸؤول- -ف وال- -ت- -ي تسسّ- -ب -ب اŸشس -أك -ل وال -ت -ه -م
اŸتبأدلة ب Úالطرف ‘ Úأاغلب ا◊ألت والتي
تودي إا ¤عدم حصسول اŸؤولف على حقوقه
ذكر ذات اŸتحدث ،هو التسسويق ،حيث يحتأج
الكتأب ككل منتج آاخر إا ¤التسسويق والعرضس
‘ أامأكن البيع للوصسول إا ¤القأرئ ،و‘ حألة
الكتأب فإأن اŸتلقي يكون فردا ً يرتأد مكتبأت
أاو معأرضس الكتب ،أاو مكتبة عأمة أاو مؤوسسسسة
تعليمية ،وتكمن الصسعوبة دائمأً ‘ أان عدد
مكتبأت البيع قليلة جدا ً – -ولت معظمهأ إا¤
مطأعم سسريعة ،وتكتفي اŸوجودة بأسستÒاد
وعرضس الكتب التي تضسمن لهأ دخ ًÓجيدا
وسسريعأ ،وترفضس عرضس كتب مهّمة.
ي -ن -ع -كسس ذلك ع -ل -ى ال -ع Ó-ق -ة ب Úال-ن-أشس-ر
واŸؤولف معنويأ ،حيث يطوف اŸؤولف على
اŸك-ت-ب-أت ف Ó-ي-ج-د ك-ت-أب-ه م-ع-روضسً-أ ف-يشس-عر
بأإلحبأط فيتهم النأشسر بأأنه ل يقوم بواجبه،
كمأ أان عدم عرضس الكتأب ‘ منأفذ البيع
وع -دم شس-راء اŸؤوسسسس-أت ت-ن-ع-كسس سس-ل-بً-أ ع-ل-ى
حركة بيع الكتأب وبألتأ‹ عن العوائد اŸألية
ل-ل-ن-أشس-ر واŸؤول-ف ،ويسس-تشس-ي-ط اŸؤول-ف غضسبًأ
عندمأ يحصسل على حقوقه عن النسسخ اŸبأعة
‘ نهأية العأم وتكون قليلة جدا ً ،ول يسستطيع
النأشسر أابدا ً أان يقنع بعضس اŸؤولف Úبحقيقة

حقوقهم التي هضسمهأ النأشسر  ⁄يتحصسلوا على
حقهم إاطÓقأ .ويبقى الشسغل الشسأغل للديوان
ال -وط -ن -ي ل -ل -م -ؤول -ف ه -و ا◊صس -ول ع -ل -ى م -ب -ل-غ
الشسÎاك ف -ق -ط .وم -أ ي -ؤوج -ج غضسب اŸؤول-فÚ
والكتأب والشسعراء وغÒهم من الطبقة اŸثقفة
هو اعتمأد سسعر مفتوح للنشسر من قبل النأشسرين
كل حسسب هواه ‘ ظّل غيأب إاجراءات تنظيمية
أاو ردعية واألغرب من هذا أان النأشسر ل يتحمل
سسعر التوزيع والنقل فهي على عأتق صسأحب
الكّتأب و‘ حألة العكسس ،فإأن صسأحب الكتأب
يتحمل  30بأŸأئة إاضسأفية ،وهو مأ يوصسل سسعر
النشسر غأية  200000دينأر جزائري ،وفوق كل
هذا يقول اÈŸوك بن قأرة إان غألبية اŸؤولفÚ
يتعرضسون إا ¤عملية غشس ‘ ا◊جم ونوعية
الكتأب ،داعيأ ‘ ذات السسيأق ا÷هأت الوصسية
التدخل العأجل لتنظيم ومراقبة أاسسعأر النشسر
وفق ضسوابط معينة.

ق- -د ت- -ن- -ف- -ذ م- -ن السس- -وق أاح -ي -أن -أ وغÒه -أ م -ن
اŸشسأكل .هذا من نأحية ،ومن نأحية أاخرى
يقول عبد الله جدي ابن األصسيل ،فإأن إاقبأل
العديد من اŸؤولف( Úإان صسحت التسسمية) ‘
سسبأق ﬁموم على تقد Ëإانتأجهم للنشسر ‘
›ألت عديدة من شسعر وقصسة ورواية وخأطرة
وك -تب م -ت -ن -وع -ة م -ن -ه -أ ح -ت -ى ال -ك -ت -أب الشس -ب-ه
اŸدرسسي وكتب الطبخ وغÒهأ ،إا ¤النأشسرين
بهدف تسسجيل أاسسمأئهم كمؤولف ،Úدون الÎوي
والتنقيح ،وخلق نوعأ من الفوضسى .ومنه أاصسبح
ال -ت -ح -ك-م ‘ ال-ط-رق ال-ق-أن-ون-ي-ة ل-ل-نشس-ر م-ه-مÓ-
وبشسكل كب ،Òوبأت العتمأد على الثقة التي
أاحيأنأ مأ تكون مفقودة ،يضسأف إا ¤هذا نقصس
اÈÿة عند اŸؤولف الذي يرى أان األمر ينتهي
Ãج -رد حصس -ول -ه ع -ل -ى (ال -ردمك) وه -و ال -رق -م
الدو‹ اŸوحد للكتأب.
مسستشسهدا بعدة أامثلة تتعلق بألتحأيل التي
Áأرسسهأ النأشسر وعلى رأاسسهأ إاعأدة طبع العمل
وتسسويقه من وراء ظهر اŸؤولف ومن دون علمه
بسس -بب ازدي -أد ال -ط-لب ع-ل-ى ال-ك-ت-أب .واح-ت-ي-أل
النأشسر على الكأتب ،حيث ل يطبع له العدد
اŸطلوب من النسسخ رغم تسسديد اŸبلغ اŸتفق
عليه.
وتوزيع الكتأب من قبل النأشسر والسستيÓء
على مبلغ النسسخ التي يقوم النأشسر ببيعهأ ،ومع
ه -ذا ،ف -إأن ال -ن -أشس -ر ك-غÒه م-ن أاصس-ح-أب اŸه-ن
التجأرية يختلف من شسخصس إا ¤آاخر ،و–كمه
األخÓق واŸعأملة.
اب -ن األصس -ي -ل خ -ت -م ك Ó-م -ه ب -أ◊ديث ع-ن
األخطأء اللغوية والفنية التي ‘ األصسل يتحملهأ
ال-ن-أشس-ر ل-ك-ن-ه-أ ت-ب-ق-ى ع-ل-ى ع-أتق الكأتب لسسبب
ان -ع -دام وج -ود ÷أن ل -ل -ق-راءة ال-ت-ي ي-فÎضس أان
تكون من مهأم النأشسرين الذين يتحملون عيوب
النشسر.

إان ا◊ديث عن العÓقة ب Úالكاتب والناشضر أاو
اŸبدع ،هو ا◊ديث عن تلك العÓقة الضضرورية
له -داف
ب Úط- -رف Úط- -اŸا ك -ان -ا م -ت -ن -اقضض ‘ Úا أ
ومتفق ‘ Úالغايات ،وعلى الرغم‡ ،ا ينتابها من
ت -واصض -ل وت -ق -ارب ت -ارة ،وق -ط -ي -ع -ة ت -ارة اخ -رى
ن -ت -ي -ج -ة إاخ -ت Ó-ف ال -رؤوي -ة ب -ال -نسض-ب-ة ل-ل-ط-رفÚ
وإاسضتناد كل طرف ا ¤ما يدعم موقفه.
سضوق اهراسس :العيفة سضمÒ

األمر .كمأ اعت Èذات اŸتحدث ،القرصسنة
والتزوير والتصسوير آافة اÛتمعأت ،وأاشسكألهأ
ﬂتلفة وانعكأسسهأ على العÓقة ب Úالنأشسر
واŸؤول -ف ن -ت -ي -ج -ة ت -د Êع -وائ -د ب -ي -ع ال -ك -تب
األصسلية.
وق -أل ،إان ضس -ع -ف ح -رك -ة ال -نشس -ر وضس -ع -ف
ع - -وائ - -د ال - -ن - -أشس - -ر اŸأدي- -ة وت- -د Êا◊ق- -وق
اŸدفوعة للمؤولف .اللّهم إال الكتب التي ترسسل
إا ¤وزارة الثقأفة لتتكفل بنشسرهأ (صسندوق

دعم اإلبداع) لكن العملية تسستغرق وقتأ كبÒا
والتعويضس قد يسستغرق أاك Ìمن سسنة ،ويشسوب
العملية كثÒا من اÙأبأة
وأابرز األسستأذ طأهر أاهمية ظهور مأ يسسمى
ب- -أل- -نشس- -ر الل- -كÎو ،Êق- -أئ ،Ó- -وم -ع ال -ت -ق -دم
التكنولوجي ل شسك أان نهأية الطبع الورقي
ي-وشسك ع-ل-ى ن-ه-أي-ت-ه وب-أل-ت-أ‹ سس-ي-قضس-ي ع-ل-ى
ال -ق -ل -ي -ل م-ن اŸك-ت-ب-أت ال-ت-ي ت-ق-أوم م-ن اج-ل
البقأء.

تعود مسسأألة الطبع والنشسر حسسب راأي ›موعة من
البأحث Úبجأمعة ﬁمد الشسريف مسسأعدية بسسوق
اأهراسس اإ ¤سسيأقأت تأريخية بعيدة ترتبط بتفرد
غو“Èغ بأŸطبعة بعد اأن حصسل حقوقهأ من فرد
 ⁄تكن له اŸأدة الكأفية للمضسي Ãشسروعه قدمأ،
ثم اتضسحت عÓقة اŸوؤلف واŸبدع بألنأشسر اأكÌ
فأأك Ìمع نهأيأت القرن الثأمن عشسر ومأ نقله اأولئك
اŸبدعون من صسعأب تتعلق Ãسسأر الطبع الشسأق.
يقول احد الأسسأتذة اŸتدخل Úاإن موضسوعأ كهذا ل
ينأقشس من طرف واحد لذا اأرى اأنه من الضسروري
فسس -ح اÛأل ل Ó-آخ-ر (ال-ن-أشس-ر) وح-ت-ى اإ ¤ه-ي-ئ-أت
اخ - -رى ذات الصس - -ل - -ة ب - -ه- -ذا اŸوضس- -وع ا◊سس- -أسس،
فألكأتب يتطلع اإ ¤نشسر عمله والذي يعتÈه حلمأ
وهأجسسأ ،اآن Œسسيده ع Èمرحلة ضسرورية وحأسسمة
وهي النشسر مع تطلعه اإ ¤عأمل اŸقروئية ،فضسÓ
ع -م -أ سس -ي -دره ع-ل-ي-ه م-ن ف-وائ-د يسس-خ-ره-أ Ÿشس-روع
مسستقبلي اآخر  .كمأ اأن النأشسر ينطلق من مسسلمأت
النشسر التي بأتت مهيمنة ‘ واقعنأ ،بل اأن من ÷نة
القراءة وهذا بحسسب الإجراء اŸنتهج مرورا بأآليأت

الت -ف -أق م -أ ب Úال -ط -رف Úوصس -ول اإ ¤ال -ع -ق-د وم-أ
يÎتب ع-ل-ي-ه م-ن ال-ت-زام-أت م-ع-ن-وي-ة ومأدية .ومن
الإشسكألت البأرزة اأثنأء عملية النشسر هي طريقة
التفأوضس والتي ل تخرج عمومأ ،عن مبداأين اأولهمأ
ت-ك-أل-ي-ف اŸط-ب-وع وم-ن ي-ت-ح-م-ل-ه-أ وث-أن-ي-همأ عملية
التوزيع ومن يقوم بهأ ،وهي اإشسكألية كÈى يتحكم
ك -ل ط -رف اإ ¤ال -وضس -ع وال -ظ -رف ن -ت -ي -ج -ة ال -ك-ل-ف-ة
ا  Ÿر ت ف ع ة ا ل ت ي ي ت ح جّ ج ا ل ن أ ش س ر  Ãس س ب ب أ ت ه أ ‘ ا ل و ق ت
الذي يجد الكأتب نفسسه ‘ حرج من اأمره اأمأم
الوضسع اŸأدي الذي يعيشسه فيسسعى اإ ¤الأخذ من
اıرج الذي يضسمن له النشسر ،واإن كأن ‘ حقيقته
ﬂرجأ ظرفيأ ،اإذا مأ نظرنأ اإ ¤التخصسصس واآفأق
ت -روي -ج -ه وه -ي ع -ق -ب -ة اأخ -رى تضس -أف اإ ¤م -ت-أعب
الكأتب.
واÓŸحظ اإن البعد التجأري اأصسبح مهيمنأ على
واقع الكتأب والنشسر بصسفة عأمة تلبية لفئة معينة
تتمثل ‘ طÓب اŸدارسس والثأنويأت وهي Ãثأبة
الربح اŸضسمون ،واأمأم هذا الوضسع والواقع الصسعب
الذي يجده البأحث وعلى وجه اÿصسوصس والأسستأذ
ا÷أمعي يلجأأ مكرهأ اإ ¤دور نشسر عربية ويعلم
مسسبقأ ضسيأع حقوقه والتي ل تغأدر دومأ عبأرة
الطبعة الأو ¤لتعرضس ‘ معأرضس دولية وبأأسسعأر
عألية .وعلى الرغم من الإلتفأتة ا÷أدة ‘ مسسأألة
النشسر ‘ ا÷زائر ومأ نشسر من موؤلفأت ‘ اÙأفل
الثقأفية مثل تلمسسأن عأصسمة الثقأفة الإسسÓمية
وقسسنطينة عأصسمة الثقأفة العربية ،تبقى مسسأألة
النشسر عألقة تنتظر مراجعة دقيقة للضسوابط التي
–دد عÓ-ق-ة اŸوؤل-ف ب-أل-ن-أشس-ر ،فضس Ó-ع-ن ت-ك-ل-ف-ة
ا ل و ر ق ا ل ت ي غ أ ل ب أ م أ ي ت ح جّ ج ب ه أ ا ل ن أ ش س ر .

الشضاعر بوقبال ﬁمد لـ ““الشضعب““

عÓقة ملتبسشه ‘ ،درجة عالية من سشوء الفهم
إاعادة ترتيب العÓقة السضطحية
القــــائمة ب Úالنــــاشضر واŸــــؤولف
ذك-ر صض-احب ““م-ا ⁄ي-ق-ل-ه ن-زار““ و«ي-وم-ي-ات ع-اشض-ق ع-ل-ى وشض-ط ال-ت-ق-اعد““ الشضاعر
بوقبال ﬁمد ‘ حديثه لـ ““الشضعب ““ ،شضخصضيا  ⁄يحدث معي شضيء من هذا القبيل
لول
” كل شضيء اسضتنادا لعقد يضضمن حقوقي وحقوق الناشضر سضواء ‘ إاصضداري ا أ
إاذ ّ
““ما ⁄يقله نزار““ عن دار هومة للنشضر والتوزيع ببوزريعة ا÷زائر أاو كتابي الثاÊ
““ي-وم-ي-ات ع-اشض-ق ع-ل-ى وشضك ال-ت-ق-اع-د““ الصض-ادر ع-ن ال-دار ال-ع-رب-ي-ة للعلوم ناشضرون
ببÒوت لبنان.
وادي سضوف :جميلة  .ن
اŸف -روضس أان ت -وط-د ه-ذه ال-عÓ-ق-ة ب-ع-ق-د
نشس -ر واضس -ح ي -ح-دد ف-ي-ه ال-ت-زام-أت ال-ط-رفÚ
وح-ق-وق-ه-م-أ وواج-ب-أت-ه-مأ بنصسوصس خألية من
اللبسس يتنأزل فيه اŸؤولف عن حق السستغÓل
اŸأدي مقأبل مبلغ مقطوع أاو نسسبة من سسعر
البيع ،ويظل ا◊ق األدبي أاو اŸعنوي للمؤولف،
إاذ ل ي -ج -وز ال -ت -ن -أزل ع -ن -ه ،وت -ب -دأا اŸشس-أك-ل
والتهأمأت اŸتبأدلة من هذه النقطة إاذا ⁄
يتم توقيع عقد واضسح أاو عدم توقيع عقد
إاطÓقأ كمأ يحدث أاحيأنأ  .ولتوضسيح اللبسس
‘ العÓقة ل بد من التوقف أامأم مأذا يريد
اŸؤولف ،ومأذا يريد النأشسر.
ي- -ري -د اŸؤول -ف ت -ق -دي -را ً م -ع -ن -وي ً-أ وأادب -ي ً-أ
واه-ت-م-أمً-أ ب-إأن-ت-أج-ه وان-تشس-أرا ً واسس-عً-أ وت-راكم
سسمعة أادبية أاو مهنية يسستثمرهأ ‘ حيأته،
إاضسأفة إا ¤ا◊صسول على حقوقه اŸأدية وفق
مأ يتوقع من شسهرته ومأ ينصس عليه العقد إان
وجد .أامأ النأشسر صسأحب الرسسألة ،فإأنه يريد
أان ينتج كتبًأ ذات قيمة وقأبلة للتسسويق وأان
يسستعيد أامواله التي يسستثمرهأ ويحقق ربحأً
مأديأً Áكنه من العيشس والتوسسع ‘ اسستثمأره
لذلك ل بد من التمييز الذي يسسأعد على
الفهم.
‘ ا÷زائر أاعتقد أان بيئة النشسر والقراءة
ليسست بأŸسستوى الذي يدفع الكأتب لÓهتمأم
بتسسجيل وحمأية مؤولفأته ، ،لذا فإأن مسستوى
صس -ن -أع -ة ال -نشس -ر وال -ت -وزي -ع وط-ب-ي-ع-ة ال-ق-أرئ
اÙلي تؤوثر ‘ درجة اهتمأم اŸؤولف بحمأية
حقوقه.
وعندمأ يعلم أان مؤولفه ل يوزع ول يقرأا
بشسكل جيد أايضسأ يبدأا بألتنأزل عن حقوقه
ويفقد الهتمأم بهأ شسيئأ فشسيئأ .ا◊قيقة أانه
كلمأ زادت اŸقروئية بألبلد أاصسبح اŸؤولف
حريصسًأ على حقوقه وسسلك القنوات القأنونية
◊مأية مؤولفأته .كمأ اجزم ان الواقع اŸهلل
واÎŸدي للكتأب و النشسر والتأأليف بأ÷زائر
هو مأ يجعل شسأبأ مبدعأ يريد أان يرى كتأبه
‘ السسوق ،ويقدم لذلك تنأزلت كبÒة أاحيأنأ،
منهأ دفع حقوق النشسر ،أاو قبول الكأتب بعدد
من النسسخ نظ Òجهد ،حيث تتم العملية‘ ،
غألب األحيأن دون أاي اعتبأر لنوعية الورق
واإلخراج ،ودون منأقشسة سسعر الكتأب وعدد
النسسخ اŸطبوعة ،ودون أاي عقد ب Úهذا
وذاك ‘ حألت كثÒة .
يطألب الكأتب بحقه ‘ نسسبة الربح اŸتفق
عليهأ يأأتي النأشسر ويحرمه منهأ بحجة أانه ⁄
يبع عددا كأفيأ من النسسخ ،وكيف للمؤولف أان
يتأأكد أان النأشسر قد طبع  1000نسسخه وليسس

.3000وهنأك أامر آاخر يكمن ‘ أان اŸؤولف
ا÷زائري يتصسور أان كتأبه سسيدر ذهبًأ عليه،
ومن ثم يصسطدم بألواقع.
ف-أل-ك-ت-أب ال-ع-رب-ي ل ي-ق-أرن ب-أل-ك-ت-أب ‘
الدول الغربية ،فنحن امة ل تقرأا ،وقد يكون
قد حدث لبعضس اŸؤولف Úمواقف مع دور
نشسر ﬁلية اذ كثÒا ً مأ يأأخذ النأشسرون حقوق
اŸؤولف ،Úونلمسس هذا من خÓل مأ نسسمعه
م -ن Œأرب م -ت -داول -ة ع -ن األم -ر .وك -ث Òم-ن
اŸؤولف Úيشستكون من أان النأشسرين ل يدفعون
حقوقهم ‘ ح Úيظلون ينشسرون ،ويعتقدون
‘ الوقت نفسسه بأأن حدود النشسر تنتهي عند
صس- -دور اŸؤول- -ف ،م- -ت -ج -أوزي -ن ب -ذلك ع -ت -ب -ة
ا◊ق - -وق األخ- -رى ،ك- -ح- -ق ال- -ت- -أأل- -ي- -ف وح- -ق
القتبأسس.
أامأ Ÿأذا ل يلتزم النأشسر بأحÎام بنود
العقد اÈŸم ‘ حأل وجوده .نأهيك عن عدم
دفع ا◊قوق والتهرب بدواعي ل معنى لهأ
فمن وجهة نظري هذا بسسبب سسذاجة اŸؤولف
وعدم متأبعته وتقصسيه عن أاسسأسسيأت التعأمل
القأنونية مع النأشسر ف Óأاحد يركب ظهرك إال
اذا كنت منحنيأ ف Óيجب على اŸؤولف إان
يÎك ف-رح-ت-ه ب-ق-ب-ول ال-ن-أشس-ر Ÿؤول-ف-ه ي-نسس-ي-ه
ا÷وانب الأخرى اŸتعلقة بحقوقه وأاعتقد أان
التأأكيد على حمأية حقوق اŸؤولف هو ا◊لقة
األو◊ ¤ل هذه اŸشسكلة.
وعلى الطرف Úأان يتصسديأ معًأ للمصسأعب
ال- -ت -ي ت -واج -ه ه -ذه الصس -ن -أع -ة ح -يث ت -ك -م -ن
اŸشسأكل والتهم اŸتبأدلة ب ÚالطرفŸ Úأ
ي- - -نشس- - -أأ ع- - -ن- - -ه- - -أ م- - -ن ظ- - -روف ت- - -ق - -ود إا¤
الشسك.واÿروج من أازمة ضسيأع حقوق اŸؤولف
وجشسع بعضس النأشسرين ل يتأأتى إال بدراسسة
جمأعية متأأنية من اŸعني Úبألأمر ،واألهم
من هذا تدخل حكومي جأد من اŸسسؤوولÚ
ع -ن ال -ق -ط -أع وت-ط-وي-ر آال-ي-أت ال-نشس-ر إاضس-أف-ة
لضس -رورة إاع -أدة ت -رت -يب ال -ع Ó-ق-ة السس-ط-ح-ي-ة
ال -ق -أئ -م-ة ب Úال-ن-أشس-ر واŸؤول-ف ،ألن-ه-أ ج-أف-ة
وغ Òعملية.
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اÎŸجمة صسليحة نعيجة :

الّروائي لزهر عطية :

ضسبابية العÓقة ب Úالنّاشسر واŸؤولّف

تقاليد الّنشسر والّطباعة با÷زائر متخلّفة كثÒا
اŸؤّزع يأاخذ عن قيمة العمل  45باŸائة من كلفة الكتاب

اسس- - - -ت - - -ب - - -ع - - -دت الّشس - - -اع - - -رة
لسس -ت -اذة صس -ل-ي-ح-ة
واÎŸج -م -ة ا أ
ن-ع-ي-ج-ة ‘ ح-دي-ث-ه-ا لـ ““الشس-عب““،
عدم وجؤد عÓقة واضسحة بÚ
اŸؤؤل- -ف وال -ن -اشس -ر ،بشس -ك -ل ع -ام،
مؤؤكدة على أان أاي مؤؤلف يريد
أان ينشسر كتابه ليجده قّراءه ‘
لسس- -ؤاق ،م- -ق -دم -ا م -ق -اب -ل ذلك
ا أ
ال-ع-دي-د م-ن ال-ت-نازلت منها دفع
ح-ق-ؤق ال-نشس-ر ،أاو ق-ب-ؤل ال-ك-اتب
ب -ع -دد ق -ل -ي -ل م-ن ال-نسس-خ م-ق-اب-ل
لدبي الذي يتطلب جهدا
عمله ا أ
ف-ك-ري-ا وجسس-دي-ا ومعنؤيا ،فضسÓ
عن انعدام مناقشسة سسعر الكتاب
وعدد النسسخ اŸطبؤعة.
قسسنطينة :مفيدة طريفي
غياب ألعقود أÈŸمة ب Úهذأ
وذأك ‘ ح- - -ا’ت ك- - -ثÒة ،تضض- - -ي- - -ف
أأ’سض -ت -اذة وأÎŸج-م-ة أل-ت-ي ت-رج-مت
عدة أعمال للغة أإ’‚ليزية وأŸكّرمة
من طرف فخامة رئيسس أ÷مهورية
ع -ب -د أل -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ،أّن أغ-لب
ألناشضرين يبحثون عن أŸال وفقط،
Óسضف،
وهو حسضبها ألوأقع أŸعاشس ل أ
وأن أأ’موأل هي أأ’سضاسس ‘ عملية
ألنشضر ليأاتي أإ’بدأع وألفعل ألثقا‘
‘ أŸرت- -ب- -ة أأ’خÒة ،مشضّ- -ددة ع -ل -ى
ح-ت-م-ي-ة ت-ن-ظ-ي-م أل-عÓ-ق-ة أ’ع-تباطية
أل - -ق - -ائ - -م- -ة ب Úأل- -ن- -اشض- -ر وأŸؤول- -ف
با÷زأئر خصضوصضا ،سضيما وأّن هناك
كتاب ومؤولفون ’ يعرفون إأن كانت
لهم حقوقا أصض ،Óوآأخرون يريدون
أÙاف- -ظ -ة ع -ل -ى ك -رأم -ت -ه -م ب -ع -دم
ألدخول ‘ متاعب هم ‘ غنى عنها،
ل- -ذلك ’ Áك- -ن- -ن -ا أ◊ديث ع -ن أم -ر

يسض -م-ى أل-عÓ-ق-ة أŸت-ك-ام-ل-ة ب Úه-ذأ
وذأك ،أو عن عÓقة –Îم أإ’بدأع
وتصضنع ألكتاب ،منّوهة ‘ ذأت ألشضأان
أن ه - -ن - -اك أسض- -ت- -ث- -ن- -اءأت و’ ي- -جب
ألتعميم وهي تؤودي
دورها بشضكل جيد.
ل-تضض-ي-ف صضليحة
ن -ع-ي-ج-ة أّن أŸؤول-ف
أ÷زأئري ‘ ألوأقع
ي - -ج - -د صض- -ع- -وب- -ات
كبÒة ،خاصضة منها
أل- - -ت- - -ي ت- - -ت- - -ع - -ل - -ق
ب -ال -ت -نسض-ي-ق م-ع دور
أل-نشض-ر سض-ي-م-ا ف-ي-ما
ي - -ت- -ع- -ل- -ق Ãسض- -أال- -ة
أحÎأم ب- - - -ن- - - -ود أل- - - -ع - - -ق - - -د أÈŸم،
وأل- -ذي ي- -ك- -ون غ- -ائ- -ب- -ا ‘ م- -ع- -ظ -م
أأ’حيان ،وهو أأ’مر ألذي يؤوثر سضلبا
على ألقطاع عموما وعلى معنويات
أل -ك -اتب خصض -وصض -ا ب -اع -ت -ب -اره ك -ائ-ن

ح ّسض -اسس ب-ط-ب-ي-ع-ت-ه ،ح-يث أن أل-وضض-ع
أ◊ا‹ أل -ذي ي -ع -يشض -ه أل -ك -اتب أشض-ب-ه
Ãعاناة يومية Œعل أŸنتوج أأ’دبي
ألذي جاء وليد جهد فكري وجسضدي
وبحث يومي وقرأءأت
وم -ط -ال -ع -ات م-ك-ث-ف-ة
لÓ-ن-ت-ه-اء م-ن أل-ك-تاب
أŸن -ت -ظ -ر م -ن ط-رف
أ÷م - -ه- -ور أŸت- -ت- -ب- -ع
أ’ع -م -ال أŸؤول -ف ،إأ’
أن سض - - - - - -لسض - - - - - -ل - - - - - -ة
أÛه- - -ودأت أل- - -ت- - -ي
ك ّ-ل -فت أل -ك -اتب وق -ت-ا
ك - - -بÒأ ج- - -اء ع- - -ل- - -ى
حسض- - - -اب ح - - -ي - - -ات - - -ه
وأنشضغا’ته لتقف ألعرأقيل ‘ وجه
ط -ب -اع -ة ونشض -ر أل -ك -ت -اب أي -ن ه -ن-اك
سض-ت-ن-ط-ل-ق رح-ل-ة أأ’ل-ف م-ي-ل ل-ل-ت-مكن
لتوقيع عقد يربطهم بالناشضر لضضمان
حقوقهم ،إأ’ أن ألوأقع عكسس ذلك.

ال ّسسعر ،عدد
النسسخ ،التّؤزيع
وحقؤق الّنشسر..
معضسÓت تبحث
عن حلؤل

أاوضس -ح الّ-روائ-ي ل-زه-ر ع-ط-ي-ة
ق- -ائ““ :Ó- -ع Ó-ق -ت -ي ب -ال ّ-ن -اشس -ري -ن
تؤّقفت عند حدود السسؤؤال ماهي
ام-ك-ان-ي-ة ال-نشس-ر عندكم؟ ويكؤن
ا÷ؤاب دائما من قبل الناشسرين
م -اه-ؤ إا‚ازك-م؟ ف-ن-ق-ؤل :إاب-داع،
فيقال لنا هذا النؤع ل نهتم به
ك- -ثÒا ،ون -ح -ن ‘ ال -غ -الب ن -ه -ت -م
ب- -ال- -ك- -ت- -اب ال- -دي- -ن- -ي ،ال- -ك- -ت- -اب
اŸدرسس - - -ي ،و‘ ح - - -دود الب- - -داع
ي -ج -يب أاغ -لب ال -ن -اشس -ري -ن ،إان -ه-م
ي-نشس-رون ع-ل-ى حسس-ابك اÿاصص،
وم-ع-ن-اه ب-ك-ل بسس-اط-ة ت-ق-دم ل-ه-م
ﬂطؤطك وهم يقؤمؤن بتقييم
ت- -ك -ال -ي -ف ال -ط -ب -ع ،وع -ن -د إا“ام
ع-م-ل-ي-ة ال-ط-ب-ع ،ت-أاخ-د بضس-اعتك
بعد الدفع طبعا ،لينتهي المر.
سسكيكدة :خالد العيفة
أما عن عملية ألتوزيع فالناشضرين
’ يقومون بذلك بدأعي أن أأ’عمال
أل -ت -ي ت -ك -ون ع -ل-ى حسض-اب أŸؤول-ف ’
ي-ل-ت-زم أل-ن-اشض-ر ب-ت-وزي-ع-ه-ا ب-ل أأ’عمال
ألتي تصضدر على حسضاب دأر ألنشضر
ف -ق -ط ،ف -أام -ره -ا ي-ؤوول إأ ¤صض-اح-ب-ه-ا
يتصضرف فيها كيفما شضاء.
وبالتا‹ بالنسضبة إأ ¤شضخصضي يؤوكد
صض -احب روأي -ة أل -رم-ي-م ،أّن-ه ’ ي-وج-د
عندنا با÷زأئر ناشضرين بأا” معنى
ألكلمة من حيث ألهنية ،إأ’ ألقليل ،بل
عندنا مطابع أو طابعي و أŸطبعة
تقيم ألعمل من حيث تكلفة ألطبع،
وب -ع -ده -ا ت -دف -ع ق -ي -م -ة م -ن-ت-وجك أو
بضضاعتك حسضب مفهومهم ،وتصضرف

اŸؤؤلّف ﬁمد ﬂفي

ب Úمطرقة اإلبداع األدبي وسسندان اŸسساومة

فيها Ãعرفتك .وعلى هذأ أأ’سضاسس،
وأن- -ا أت- -ك- -ل- -م ع -ن ن -فسض -ي ⁄ ،أ“ك -ن
ألتعامل مع ألناشضرين أ’ن ألكتاب ألذي
يأاخذ من وقتك أك Ìمن سضنت ،Úوبعد
›ه -ود ف -ك -ري مضض -ن -ي ،ت-أاخ-ذ زب-دة
أفكارك إأ ¤دأر ألنشضر ،ويكلفك على
أ’قل  10مÓي Úسضنتيم مثŒ ،Óد
ن- -فسضك ت -وّزع ف -ي -ه -ا ›ان -ا ‘ أغ -لب
أ’حيان’ ،أن توزيعها على أŸكتبات
إأن  ⁄يكن لك معارف شضيء متعب،
زيادة على أن أ’مر صضعبا للغاية““.
ويضضيف لزهر أن أŸوزع يأاخذ عن
ق -ي-م-ة أل-ع-م-ل  45ب -اŸائ-ة م-ن ق-ي-م-ة
أل -ك -ت -اب ،وع -ن -ده -ا م-ا أل-ذي ي-ت-ب-ق-ى
لصض -احب أل -ك -ت -اب ب -ع -د دف -ع -ه ق-ي-م-ة
أل -ط -ب -ع ،ف-مشض-ك-ل أل-نشض-ر ع-ن-دن-ا ج-د
م -ع -ق-د ،ح-ت-ى أن أل-دول-ة سض-اه-مت ‘
“ييع عمل دور ألنشضر ،بتقد Ëلهم
عناوين للطبع ،وكانت سضياسضة ألريع
هذه أفسضدت أŸهنة أك ،Ìأ’نه  ⁄تلزم
ت-لك أل-دور ب-ت-وزي-ع أŸن-ت-وج أل-ف-ك-ري،
ويقتصضر أ’مر على ألطبع فقط ،و‘
أ◊قيقة حتى أن طبع ألكتب من قبل

أŸدي -ري -ات أل -ث -ق -اف -ي -ة ،ك -م -ث-ال ع-ن
أع -م -ا‹ ،أن -ه ي -ت -م ت -ق -د Ëلك ك -م-ي-ة
ألنسضخ لتتصضرف ‘ توزيعها Ãفردك،
وشضخصضيتي ’ تسضمح ‹ بأان أتاجر
ب - -ك - -ت - -ب - -ي ‘ ألسض - -وق ،وأب - -حث ع- -ن
أŸكتبات مث Óلبيع أŸنتوج ،وهذأ أمر
’ أسضتطيع فعله.
أما عن إأبرأم ألعقود مع ألناشضرين،
فأاوضضح عطية ““أّن ألّناشضرين يتهّربون
من إأبرأم ألعقود حتى ’ يلزمه ذلك،
وبالتا‹ هم ’ يريدون أ’لتزأم بأاي
ع -م-ل ،إأضض-اف-ة إأ ¤أن ق-ي-ام-ه-م ب-ط-ب-ع
ألكتب على حسضاب صضاحبها ،يعفيهم
من عملية ألتوزيع ،فتقاليد ألطباعة
وألنشضر با÷زأئر متخلفة كثÒأ ،وأكÌ
م- -ن ذلك ،ف- -أاغ- -لب أل- -ع- -ام -ل Úب -ه -ذأ
أŸيدأن ’ تربطهم عÓقة باŸيدأن
أل-ث-ق-ا‘ أل-ف-ك-ري ،ب-ل هّ-م-ه-م أل-وح-يد
أل-رب-ح ف-ق-ط ،وي-ع-ام-ل-ون أل-كتاب على
أسض -اسس أي سض-ل-ع-ة ،ويشضّ-ج-ع-ون أل-ك-تب
ألتي تهتم بالطبخ وألكتب أŸدرسضية
وألدينية ألتجارية ،مع أنه مؤوخرأ قام
ب - -عضس أŸث- -ق- -ف Úأل- -ول- -وج أ ¤ع- -ا⁄
ألنشضر ،وÁكن تغي Òألوضضع مسضتقبÓ
Óحسضن ،أما حاليا فالوضضع ميؤووسس
ل أ
م -ن -ه ،ول -ه-ذه أ’شض-ي-اء ج-ع-لت أل-ك-اتب
بعيدأ ويتأاسضف ،ويصضل أ ¤أ’حباط
‘ بعضس أأ’وقات““.
وعن أ÷انب ألقانو Êألذي ينظم
ألعملية ،ف Òألروأئي عطية““ ،أنه ’
توجد عÓقات قانونية تربط ب Úدور
أل-نشض-ر وأŸط-اب-ع وأل-ك-اتب ،ف-اŸيدأن
بعيد عن ألشضفافية ،وتبقى ألعÓقات
ألشض-خصض-ي-ة ف-ق-ط ك-وسض-ي-لة للبعضس ‘
ألتعامل مع هذه ألدور وأŸطابع““.

مدير دار النشسر لزهاري لب: Î

اÛال ملغم بـ””Œار الورق والربح السسريع””

كّتاب يتحّؤلؤن إا ¤باعة بسسبب ضسغؤط دور الّنشسر
طباعة ألكتاب ،دون أن يتمكن مع كل هذه
أأ’عباء وألهموم من ألتفك ‘ Òإأنتاج كتابات
جديد و–قيق مشضاريع أدبية أخرى.
وأوضضح ﬁمد ﬂفي صضاحب عدة مؤولفات
أدب -ي -ة ‘ ألشض -ع -ر وأل -قصض -ة ألصض-غÒة ،أن-ه إأ¤
جانب ألظروف أŸادية وأ’جتماعية
ألتي يشضقى فيها ألكاتب ويكابد من
أجل أإ’بدأع أأ’دبي ،أن ألناشضر
أصضبح يو‹ أأ’همية ألبالغة للكسضب
وبأاي طريقة كانت ،كما يو‹ نفسس
Óسض-م-اء ألبارزة،
أل-ع-ن-اي-ة وأأ’ول-وي-ة ل -أ
وه- -ي أل- -ف- -ئ- -ة أل- -ت- -ي ت- -ن- -ال ج- -م- -ي -ع
أل -تسض-ه-يÓ-ت م-ن أل-ط-ب-اع-ة إأ ¤أل-نشض-ر
وألتوزيع.
أاّك- -د ع- -دد م- -ن اŸث- -ق- -ف Úوال- -ك- -ت- -اب
الشس -ب -اب Ãعسس -ك -ر ،ح-ج-م اŸع-ان-اة ال-ت-ي
ي Ó-ق -ؤن -ه -ا ل -ق -اء اÿروج Ãشس -اري -ع -ه-م
لدب -ي -ة إا ¤ال -ن -ؤر ،وات -ف -قت ال -ن -خ -ب-ة
ا أ
اŸثقفة على وضسع دور النشسر ‘ قفصص
الت- -ه- -ام ،خ- -اصس -ة وأان أاغ -ل -ب -ه -ا Áارسص
ضس-غ-ؤط-ات ت-ث-ن-ي ه-ؤؤلء ع-ن ع-زائ-م-ه-م
وط -م -ؤح -ات -ه -م ،وفضس  Ó-ع -ن إاشس -ك -ال-ي-ة
غ- -ي- -اب ه- -ي- -ئ- -ات أاو م- -ؤؤسسسس- -ات ل- -ل -نشس -ر
وال - -ط - -ب - -اع - -ة ع - -ل- -ى اŸسس- -ت- -ؤى اÙل- -ي
و÷ؤئ- -ه -م إا ¤ال -ت -ن -ق -ل مسس -اف -ات ن -ح -ؤ
ولي - - -ات ›اورة ل - - -ع - - -رضص مشس- - -اري- - -ع
كتاباتهم ،قل ما يحظى هؤؤلء Ãؤافقة
صس- -احب م- -ؤؤسسسس- -ة ال- -نشس- -ر وال -ط -ب -اع -ة
بشس -روط ›ح -ف -ة ت -رت -ك -ز غ -ال -ب-ا ع-ل-ى
–ديد التكلفة اŸالية للطباعة ،عادة
ما تكؤن تعجيزية،
معسسكر :أام ا Òÿــ سص
وتتبعها شضروط متعلقة بتحديد عدد ألنسضخ
وط- -رق أل- -ت -وزي -ع أل -ت -ي ’ تصض -ب -و إأ ¤ط -م -وح
ألكاتب ،حيث يزيد من حجم معاناة ألكتاب،
ع - -دم خضض- -وع عÓ- -ق- -ة أل- -ع- -م- -ل ب Úأل- -ك- -تب
وصضاحب دأر ألنشضر إأ ¤أ’تفاقيات أو عقود
مÈمة –دد حقوق ووأجبات ألطرف ،Úوتلزم
أل -ث -ا Êأن ي -ك -ون شض -ري -ك-ا ‘ م-ع-ادل-ة أإ’ب-دأع

أأ’دب- -ي ول -يسس ب -الضض -رورة أن ي -ك -ون أل -وصض -ي
ألشض- -رع- -ي ع- -ل -ى ‚اح أŸشض -روع أأ’دب -ي م -ن
عدمه.

Œارب يعيشسها الكّتاب
دوريا مع دور النّشسر

و‘ أŸوضض- -وع ،سضّ- -ل -طت ““ألشض -عب““ ألضض -وء
ع-ل-ى أح-د أل-ت-ج-ارب أل-ك-ثÒة ل-ل-ن-خبة أŸثقفة
Ãعسض -ك -ر م -ع دور أل -نشض -ر م-ن خ-ارج أل-و’ي-ة،
وب-ال-رغ-م م-ن أن-ه-ا ت-ت-ك-رر ب Úج-م-ي-ع ح-ام-لي
أأ’فكار ومشضاريع ألتأاليف أأ’دبي ،غ Òأنها ’
ت -خ -ت -ل -ف .وي -ق-ول صض-احب ك-ت-اب أÛم-وع-ة
ألشضعرية ““قديسضتي““ ألكاتب ﬁمد ﬂفي ألتي
’ تزأل ألف نسضخة منها مكدسضة ‘ خزأنة
ألكاتب دون توزيع ،أن أ◊ديث عن ألكتاب
ودور أل- -نشض- -ر ه -و ح -ديث ذو شض -ج -ون ي -ط -ول
ألكÓم عليهما و’ يتوقف حتى قيام ألسضاعة
من خÓل Œربته أأ’و ¤مع أول كتاب له،
موضضحا أنه عانى أأ’مرين ،يتعلق أحدهما
بالغياب ألتام لدور ألنشضر ﬁليا ،فاضضطر إأ¤
ط -ب -اع -ة ك -ت-اب-ه أأ’ول ع-ن ط-ري-ق وسض-ي-ط م-ن
أ÷نوب أ÷زأئري لدأر نشضر ‘ ألعاصضمة ،أين
أشضÎط ع -ل -ي -ه –دي -د ع -دد أل-نسض-خ م-ع ع-دم
تسض-وي-ق-ه-ا ،إأضض-اف-ة إأ– ¤م-ل مصض-اري-ف ن-ق-ل
ألكتب من دأر ألنشضر إأ ¤مقر سضكناه Ãعسضكر،
أين يقوم بدور ألبائع فيسضوق لكتابه ،وأضضعا
نصضب ع -ي -ن -ي -ه أسضÎج -اع أŸب -ل -غ أل -ذي ك-ل-ف-ه

“ييز ب Úالكتاب
ول وجود لّÓتفاقيات

مضضيفا أن أغلب دور ألنشضر ويتفق بحسضب
حديث ﬁمد ﬂفي ،جميع من كانت له رؤوية
‘ أŸوضض -وع م -ن أل -ن -خ-ب-ة أأ’دب-ي-ة وأŸث-ق-ف-ة
Ãعسض -ك -ر ،ت -ت -ع -ام -ل م -ع أل-ك-اتب أŸب-ت-دئ أو
أŸب- -دع ألشض -اب ب -رؤوي -ت -ه ك -م -ورد م -ا‹ Áل -ئ
ألنقصس أŸادي ألذي باتت تعانيه دور ألنشضر
بسض -بب ن -ف -ور وه -ج -رة أل -ع -دي -دة م-ن أأ’قÓ-م
أأ’دبية أŸبدعة عنها ،نحو دور نشضر عربية
من دول ›اورة أو حتى دور نشضر أجنبية أ’نها
تضضمن ألطباعة ذأت أ÷ودة ألعالية من ناحية
أإ’خرأج وحتى ألورق.
وع -ن وج-ود أت-ف-اق-ي-ات ت-ك-ون ه-ي أŸرج-ع
ألقانو Êألذي يحمي ألكاتب ويضضمن حقوق
دأر ألنشضر ،فقال ﬂفي وغÒه من ألنخبة
أأ’دبية Ãعسضكر ،أنه من أŸمكن تعميم فكرة
عدم خضضوع عÓقة ألعمل ب Úألكاتب وألناشضر
على جميع دور ألنشضر با÷زأئر ،أ’ن أغلبها ’
يؤوسضسس عÓقات ألعمل مع ألكتاب على عقد
مكتوب أو أتفاقية ،مضضيفا أيضضا أن هناك من
دور ألنشضر ما يعد على رؤووسس أأ’صضابع ألتي
ت -ف-ت-ح أÛال أل-وأسض-ع ل-ل-ك-ت-اب دون أسض-ت-ث-ن-اء
أŸبتدئ Úمنهم عن أŸعروف Úعلى ألسضاحة
ألوطنية ،فتمد يد ألعون وتشضجع على أإ’بدأع
أأ’دب -ي ،ك -م -ا ت -ف -ت -ح ل -ل-ك-ت-اب أ÷دد ورشض-ات
–سض -يسض -ي -ة وت-ع-ل-ي-م-ي-ة ،وت-ق-وم ح-ت-ى ب-ال-نشض-ر
وأإ’شضهار للمشضروع.

لعÓمي لزهاري لبÎ
اعت Èالكاتب وا إ
مدير دار النشسر التي –مل اسسمه أان
““›ال ال- -نشس- -ر ‘ ا÷زائ- -ر م- -ل -غ -م ح -ق -ا
ب -تصس -رف -ات ال -ع -دي-د م-ن““ ،م-ن أاسس-م-اه-م
Œار ال -ؤرق““ ،وال -ذي -ن ل ي -ه-م-ه-م سس-ؤى
ال -رب -ح السس -ري -ع ،ح -يث ي-ع-م-ل ال-ع-دي-د
م -ن -ه -م Ãخ -ال -ف-ة ال-ق-ؤان ،Úدون ع-ق-ؤد
لم-ر ال-ذي ي-ؤؤث-ر
ل -ل -نشس -ر أاو ال -ف -ؤت-رة ،ا أ
لبداع ،ويجعل من
سسلبا على الكتابة وا إ
ال-ك-اتب ضس-ح-ي-ة ،م-هضس-ؤم-ة ا◊ق-ؤق ،ل
ينابها من أامؤال اŸبيعات إا ¤الفتات““.
العاصسمة:حبيبة غريب
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تعقيب التّاريخ األصصلي ليناير ضصاع مع الغزو الّروماÊ
وشصيشصناق مرتزق اإغريقي قدم من بحر إايجة وليسس اأمازيغvيا

ق -رأات ب -ت -مّ-ع-ن ﬁت-وى الّ-ن-دوة اŸنّ-ظ-م-ة م-ن ط-رف ““الّشس-عب الّ-ث-ق-ا‘““ ،ال-ع-دد  16925ليوم
صسصست Ÿناسسبة ا’حتفال بيناير،
ا◊ادي ( )11يناير  2016صسفحات  11،12و ،13والتي خ ّ
‡ا شسّوقنا ،وجعلنا
صسا ‘ ا أ
وخاصسة أان الّندوة ،اسستضسافت عاًŸا ﬂت v
’نÌبولوجيا الثقافيةّ ،
لسسف ،بعد قراءة كاملة
ننتظر الكشسف عن اŸوروث ا’ثنولوجي لهذه اŸناسسبة ،لكن ل آ
صسفحات ،خرجت خا‹ الوفاضش ،كما يقول اŸثل العربي ،بل أاك Ìمن ذلك،
Ùتوى تلك ال ّ
’نÌبولوجيا ،خّريج ا÷امعات الغربية ،كما (صش،)11.
لسستاذ الباحث ‘ ا أ
صسدمت ،كيف ل أ
’نسسان اÿوضش ‘
’نه ‘ رأايي ،عندما يحاول ا إ
يقع ‘ أاخطاء ’ تغتفر ،ودون حرج ،أ
لمة ،يجب أان يكون حذًرا،
اŸوضسوعات اÿاصسة باŸوروث الشسعبي والذاكرة ا÷ماعية ل أ
’مة ‘ صسميمها ،و‘ مكنونها ،فإان
’ّنه Áسش ا أ
ويجب أان يكون على بّينة تامةÃ ،ا يقول ،أ
’تيان بالبّينة ،فيقبل منه ويكون مشسكوًرا على ذلك ،لكن أان Áسّش ويحاول
أاصساب و“ّكن ا إ
’نÌبولوجيا ،وتخّرج من
ق ،ومن دكتور ﬂتصش ‘ ا أ
أان يزعزع هذا ““اŸكنون““ ،دون وجه ح ّ
ا÷امعات الغربية ،ووريث الكاهنة ،فتلك هي ال ّ
طامة الكÈى.
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حتى ل أاتطاول على الدكتور عيسسى بن مكي ،ول
غÒه ،وأان- - -ا ع- - -ل- - -ى دراي- - -ة Ãح - -دودي - -ة م - -ع - -ار‘
األنÌبولوجية ،التي كنّا نوّد أان يتعّمق فيها الّدكتور
حتى ين Òلنا الطّريق ‘ هذا اÛال ،وأانا خّريج
ا÷امعة ا÷زائرية ⁄ ،أارضسع من ثدي اŸدرسسة
الغربية ،لكن يبدو أان الّدكتور ف ّضسل اÿوضض ‘
›ال تاريخي ،وحتى فلكي ،وهما ›الن ل يتحّكم
‡ا أاوقعه ‘ أاخطاء واضسحة.
فيهماّ ،
Òا و–اشسيت الرد Ÿا قد
‘ الواقع ،ترّددت كث ً
يسسبّبه من حرج ÷ريدتنا ““الشسعب““ مع ضسيفها
الدكتور عيسسى بن مكي ،لكن ونظًرا Ÿا أاصساب
تاريخنا من زيف وتزوير وطمسض ع Èمراحله
من طرف اŸدرسسة الغربية عمومًا والفرنسسية
خصس--وًصس--ا Ãا ن--ف--ثت ف--ي--ه م--ن أاف--ك--ار ه-دام-ة
لنسسان ذاته ،ومازلنا نحن هنا وهناك ،نرّدد
ل إ
لفكار على وعي مّنا وحvبا ‘ النسسلخ
تلك ا أ
عن الّذات أاو دون وعي ،رأايت من واجبي Œاه
““ت-----اري-----خ وط-----ن----ي وأاّم----ت----ي““ أان أاقّ----دم ب----عضض
اŸلحظات ،التي قد تزيل بعضض الغموضض على
لسستاذ من مزالق سسواء عن
ما قد وقع فيه ا أ
قصسد أاو جهل ،وحتى ل أابعث اŸلل ‘ نفسض
القارئ بالدخول ‘ تفاصسيل الكث Òمن النقاط
لسستاذ مع الصسحفي ،Úسسأاكتفي
التي أاثارها ا أ
بتقد Ëبعضض اŸلحظات التي تنّم عن جهل
لسس--ت--اذ ب--اŸوضس-وع ،وال-ت-ي ب-ط-رح-ه-ا يسس-ت-ف-ز
اأ
لمة ،قد يكون عن غÒ
““الذاكرة ا÷ماعية““ ل أ
قصسد ول وعي.
❊ أاوًل :أاول تلك النّقاط اŸسستفّزة ،قول األسستاذ أانّ
شسيشسناق مرتزق إاغريقي قدم من بحر إايجة وليسض
أامازيغيًا! فهذه الفكرة قبل الغوصض ‘ مناقشستها،
أالحظ أاّوًل أاّن األسستاذ يتكّلم عن قدوم شسيشسناق من
‡ا يعني
بحر إايجة دون أان يقول من أاين بالضسبطّ ،
أاّنه ل دراية له باŸوضسوع.
❊ ثانًيا يعود األسستاذ ‘ الصسفحة  ،١٢ويتحّدث عن
شسيشسناق اŸرتزق الليبي ،الذي انتصسر على فرعون
مصسر ““رمسسيسض الثا.““Ê
أاج -د ن -فسس -ي ه -ن -ا أام -ام م -ع -اضس-ل ك-ثÒة إان صسّ-ح-ت
العبارة ،حيث ل أاعرف من أاين أابدأا ،لكن حتى أاكون
ﬂتصسًرا ،أاكتفي بالتا‹:
 ١ـ إاذا كان األسستاذ يعÎف أاّن شسيشسناق ““ليبي““،
فيكون بالتا‹ بعيًدا عن اإلغريق ،فهو ““أامازيغي““،
ول Áك- -ن إان ق- -ال أان- -ه ““إاغ -ري -ق -ي““ ،أان يصس -دق ه -و
وي - - - -خ - - - -ط - - - -أا ك - - - -ل ع - - - -ل - - - -م - - - -اء اŸصس - - - -ري- - - -ات
( ،)Egyptologuesوك -ل اŸؤورّخ  Ú-اŸصس -رّيÚ-
ال-ذي-ن درسس-وا ت-اري-خ-ه-م ب-ك-ل ح-ي-ث-ي-ات-ه ،واŸؤورّخÚ
األمازيغ الذين تتبعوا هذا التاريخ و“ ّسسكوا به ،فلول
ه -ذا ال -ي -قŸ ،Úا اخ -ت -ل -ق -وا ه -ذا الشس -خصض ،وه -ذا
التاريخ الرمز لبدء تقوÁهم به واŸعروف تاريخًيا
واŸت- -ف -ق ع -ل -ي -ه ب Úك -ل ع -ل -م -اء اŸصس -ري -ات وك -ل
اŸؤورخ ÚاŸعروف ÚعاًŸيا باإلختصساصض ‘ تاريخ
مصسر الفرعونية ،أان األسسرة الثانية والعشسرين (،)٢٢
التي أاسسسسها شسيشسناق سسنة  ٩٥٠ق ـ م ،هي أاسسرة ليبية
Áا) وبالتا‹ ل
(عندنا نقول ليبي معناه أامازيغي قد ً
Áكن أان يكون كل هؤولء على خطأا ،ويكون الدكتور
عيسسى بن مكي هو وحده ال ّصسادق ،و ⁄يقل لنا حتى
من أاية منطقة من بحر إايجة يكون قد قدم.
وشسيشسناق من مواليد مصسر ،ينحدر من قبيلة ليبية
(أام- -ازي -غ -ي -ة) ،ك -انت ت -ع -يشض ‘ ا÷ن -وب ال -ت -ونسس -ي
(منطقة ا÷ريد) ،هاجرت إا ¤مصسر ‘ الغالب ‘
عهد أامنوفيسض الرابع ( ١٣8٠ق ـ م) ،وتركت جذورها

‘ تونسض فيما يسسمى بقبيلة أامازير (أامازيغ) ‘
ا÷نوب التونسسي حاضسًرا.
ال -ق -ول الّسس -اب -ق ي -ع -ن -ي أاّن شس -يشس-ن-اق Áث-ل ا÷ي-ل
السسادسض عشسر لهذه القبيلة ‘ مصسر ،ولول ضسيق
اŸسساحة اıصسصسة ،لقدمت تفاصسيل كثÒة حول
مسسار هذه القبيلة من اŸشسواشض وظروف دخولها
مصس -ر ع Èواح -ة ال -ب -ح -ري -ة ،وك -ي -ف -ي -ة ت-درج-ه-ا ‘
اŸناصسب الكهنوتية والعسسكرية و‘ بلط الفرعون
بداية من األسسرة الثامنة عشسرة ( )١8حتى تأاسسيسسهم
ألسس-رت-ه-م ال-ث-ان-ي-ة وال-عشس-رين ( )٢٢ع- -ل -ى إاث -ر وف -اة
بسس -وسس -ي -نسض ال -ث -ا Êآاخ-ر ف-راع-ن-ة األسس-رة ال-واح-دة
وال-عشس-رين ( ،)٢١وك -ان شس -يشس -ن -اق ق-د اح-ت-اط ألم-ر
الشسرعية بأان زوج ابنه أاوسسركون من إابنة الفرعون
اŸت -وف -ى ،وب -فضس-ل ه-ذه اŸصس-اه-رة ون-ف-وذه ال-ك-بÒ
ضسمن وراثة عرشض مصسر سسنة  ٩٥٠ق ـ م ،تاريخ الرمز
لبدء التقو Ëاألمازيغي (.)٢٩٦٦ = ٢٠١٦ + ٩٥٠
 ٣ـ شس -يشس -ن -اق  ⁄ي -ع -اصس-ر رمسس-يسض ال-ث-ا ،Êف-ك-ي-ف
يحاربه ،وينتصسر عليه كما يقول الدكتور؟
ذكرنا أاّن شسيشسناق اعتلى عرشض مصسر سسنة  ٩٥٠ق ـ
م ،يعني ذلك أانه عاشض ‘ القرن العاشسر قبل ميلد
اŸسسيح عليه السسلم ،بينما حكم رمسسيسض الثاÊ
‡ا يعني أانه سسابق لشسيشسناق
( ١٢٣٥ - ١٢٩8ق ـ م)ّ ،
بأازيد من ثلثة قرون ،وهذا اÿطأا ،وقع فيه الكثÒ
من الباحث Úالهواة.
 ٤ـ القول أانّ األكادÁية بباريسض هي أاول من طرحت
اŸوضسوع بقوة سسنة ﬁ ‘ ،١٩٦8اولة منها خلق
عصس- -ر ب- -رب- -ري ع- -ل- -ى شس- -اك- -ل- -ة ال- -عصس -ر ال -روم -اÊ
واإلغريقي ،فهذا كلم فيه مغالطات كثÒة ،منها أانّ
تلك األكادÁية – ⁄اول خلق عصسر ،ألنّ العصسور ل
ت -خ -ل -ق حسسب أاه -واء األشس -خ-اصض ،وإا‰ا م-ا ح-اولت
القيام به ،وبل باألدق ما قامت به هو ““بعث““ تقوË
““أام -ازي -غ -ي““ ،وأاق -ول ““ب -عث““ ،ألن ذلك ال -ت-ق-و Ëك-ان
لم-ة““ م-ع وضس-ع
م -وج -وًدا ‘ ““ال -ذاك -رة ا÷م-اع-ي-ة ل -أ
بداية رمزية له ل أاك ،Ìوحتى هذه البداية الرمزية
‘ الواقع أايضًسا ،كانت ما تزال بعضض بقاياها ‘
ال -ذاك -رة ا÷م -اع -ي -ة ‘ تسس-م-ي-ة ي-وم ““ي-ن-اي-ر““ ،ب-ي-وم
الفرعون ‘ بعضض اŸناطق ،و‘ ذلك إاشسارة إا ¤هذا
الفرعون شسيشسناق.
أاما ““فعل الفاعل““ الذي يشس Òإاليه األسستاذ ،فيكفينا
البكاء على ما فعله غÒنا فينا ،إان كنا فعلً على
““وع -ي““ ب -ذات-ن-ا ،ف-ع-ل-ي-ن-ا أان نشس-م-ر ع-ل-ى سس-واع-دن-ا،
ونتقّدم ونقّدم البديل ،فل يجب أان ‚عل من أاعمال
هؤولء مشساجب نعلّق عليها فشسلنا ،وحججًا لتثبيط
عزائمنا ،بل يجب أان تكون حافًزا ودافًعا لنا للمزيد
من التحري والبحث ،ألنه بغ Òذلك ،ل نقدم شسيًئا
ل -ت-اري-خ-ن-ا ،ول ن-زع-زع أاع-م-ال ه-ؤولء ال-ت-ي سس-ت-ب-ق-ى
كالطود شساﬂة ما دام الضسعف فينا.
❊ ثانيا :يقول األسستاذ““ :أاّنه لضسبط التقو Ëالتاريخي
الصسحيح ،األصسح الرجوع إا ٢١ ¤ديسسم Èالذي كان
يعتمده الÈبر كبداية لسسنتهم الزراعية ،وفق حسساب
تقوÁهم الذي كان يعتمد عشسرة ( )١٠أاشسهر فقط،
قبل أان يتم اسستعمال التقو Ëا◊ديث الذي جاء
ليخلف ويصسحّح التقو ÚÁالّلذين وضسعهما كل من
ملك الرومان األول والثا Êوالتقو Ëالثالث الذي
أاع-ت-م-د  ١٢شس -ه ً-را ،وه -ذا م -ا ي-فّسس-ر ان-ت-ق-ال ال-ي-وم
والتاريخ من  ٢١ديسسم Èإا ١٢ ¤جانفي““.
‘ هذه الفقرة كشسف الدكتور فع ً
ل عن عجزه وأابان
عن ضسعفه ،وعدم –كمه ‘ اŸوضسوع اŸعالج ،وإاّل
كيف نف ّسسر حديثه عن تقو Ëأامازيغي ،يسستخدم
سسنة من عشسرة أاشسهر دون سسند له ،ثم يتحدث عن

حح التقو ÚÁالقد ،ÚÁفعن اأي
تقو Ëحديث صس ّ
تقو ÚÁيتحّدث؟ ثم يقول ملك روما Êأاول وثا،Ê
والتقو Ëالثالث الذي اعتمد سسنة من  ١٢شسهًرا ،وهو
ما يف ّسسر ‘ نظره النتقال من  ٢١ديسسم Èإا١٢ ¤
ج -ان -ف -ي ،ف -ه -ذا ك -ل -ه خ -ل -ط ‘ ذه -ن ال-دك-ت-ور و‘
معلومات ل يتحكم فيها ،فل يوجد ل ملك أاول ول
Áا كاملً قبل يوليوسض قيصسر سسنة
ثا Êوضسع تقو ً
٤٦ق.م ،وهو التقو ËاŸعروف بالتقو ËاليولياÊ
( ،)le Calendrier Julienوق - -د ع - -دل- -ه
وصسححه البابا قريقوار الثالث عشسر خلل القرن
السس - -ادسض عشس- -ر ١٥8٢م ،وه- -و ال -ت -ق -و ËاŸع -روف
le
ب- -ال- -ت- -ق -و Ëال -ق -ري -ق -وري (Calendrier
 ،)Grégorienوم- - -ع ذلك أاق- - -دم اŸلح- - -ظ- - -ات
التالية:
 )١يتحّدث الدكتور عن سسنة ““أامازيغية““ ذات عشسر
( )١٠أاشسهر ،بدايتها بالواحد والعشسرين  ٢١ديسسم،È
ول ن- -دري م -ن أاي -ن ل -ه ه -ذا؟ وك -ي -ف اع -ت Èالسس -ن -ة
الزراعية ،تبدأا بالواحد والعشسرين من ديسسم ،Èوهو
ما يسسمى بالنقلب الشستوي ‘ التقو Ëا◊ديث،
ول Áكن أان يكون ل بداية للسسنة الزراعية ول نهاية
لها ،مادامت عملية ا◊رث والبذر تبدأا مع تسساقط
األمطار األو ‘ ¤شسهر أاكتوبر ،ول Áكن للفلح أان
ينتظر حتى العشسر األواخر من ديسسم ،Èوا◊صساد
أايضًسا بداية من شسهر مايو.
هذا من جهة ومن جهة أاخرى اŸعروف تاريخيًا أان
السسنة األمازيغية تتكون من سسنة من  ٣٦٦يوًما‡ ،ا
يجعلها أاطول (زائدة) عن التقو ËاŸداري (السسنة
الشسمسسية) ا◊قيقي بحوا‹ ثلثة أارباع اليوم ،وهي
موزعة بالشسكل التا‹:
 ١ـ  ١فصسل الصسيف (أانبذو  -اويل) Áتد من  ٢٩مايو
إا ٢٩ ¤أاغسسطسض ،ما ›موعه ثلث وتسسع)٩٣( Ú
يومًا.
 ٢ـ  ١فصسل اÿريف (أاميوان  -أاماون) Áتد من ٣٠
أاغسسطسض (أاوت) إا ٢٧ ¤نوفم Èبتسسع )٩٠( Úيومًا.
 ٣ـ  ١فصسل الشستاء (تاقرسست) من  ٢8نوفم Èإا٢٧ ¤
فÈاير بثلث وتسسع )٩٣( Úيوًما.
 ٤ـ  ١فصسل الربيع (تافسسوت) من  ٢8فÈاير إا٢8 ¤
مايو بتسسع Úيومًا.
هكذا نلحظ أان السسنة اŸدارية األمازيغية ،كانت
تعتمد منذ البداية سسنة من أاربعة فصسول ذات ثلثة
أاشسهر لكل فصسل ،وداخل هذا التقسسيم ‚د تقسسيًما
أاك Ìتفصسيلً ل ›ال لتفصسيله هنا.
 )٢خلًفا لذلك ،التقو Ëالروما ،Êهو من اعتمد
سس -ن -ة ذات عشس -ر أاشس -ه -ر (أارب -ع -ة شس -ه -ور ذات واح-د
وثلث )٣١( Úيوًما وسستة أاشسهر ذات ثلث)٣٠( Ú
يوًما) ‡ا يعطي سسنة أاقصسر حتى من السسنة القمرية
( )٣٠٤أايام فقط هذا ما دفع اŸلك نونا (اŸلك
الثا ‘ Êروما  ٦٧٢-٧١٥ق ـ م) أاو اŸلك تاركوينوسض
(اŸلك اÿامسض  ٥٧٩ - ٦١٦ق.م) إا ¤إاضسافة شسهري
يناير ( )JanuariusوفÈاير (،)Fébruarius
وأاصسبحت بذلك السسنة الرومانية تتكون من  ١٢شسهراً
 ٣٥٥يوًما (أاربعة أاشسهر من  ٣١يوًما سسبعة أاشسهر من
 ٢٩يوًما وشسهر واحد من  ٢8يوًما) ،وظلت مع ذلك
السس-ن-ة ال-روم-ان-ي-ة أاق-ل م-ن م-دت-ه-ا ا◊ق-ي-ق-ية ،فلجأا
الرومان إا ¤كبسض شسهر إاضسا‘ من تسسع وعشسرين
( )٢٩يوًما كل سسنت Úدون جدوى.
وŸع- -ا÷ة ه- -ذا الخ -ت -لل ال -دائ -م ب Úال -ت -ق -وË
والفصسول ،جاء اإلصسلح اليوليا ،Êالذي يرتكز على
سسنة من  ٣٦٥ . ٢٥من ثلثمائة وخمسض وسست Úيومًا
وربع يوم (أاي ثلث سسنوات من  ٣٦٥يوًما وسسنة رابعة
من  ٣٦٦يوًما وهو ما يسسمى بالسسنة الكبيسسة ،واليوم
اإلضسا‘ ،يضساف بعد الرابع والعشسرين من فÈاير،
ويعرف باليوم السسادسض مكرر من كالندا مارسض أاي
التاسسع والعشسرين من فÈاير عندنا).
والسسنة تق ّسسم إا ¤اثنتي عشسر شسهًرا تتناوب ما بÚ
 ٣١و  ٣٠ي-وًم-ا ‘ السس-ن-وات ال-ك-ب-يسس-ة ،وك-ان شس-ه-ر
فÈاير يتكون من تسسع وعشسرين يوًما ‘ السسنوات
ال -ع-ادي-ة ،وف-ي-م-ا ب-ع-د ع-ن-دم-ا كّ-رسض الشس-ه-ر ال-ث-ام-ن
لمÈاط -ور أاغسس -طسض ،وأاصس -ب-ح ي-ت-ك-ون م-ن واح-د
ل -إ
وثلث )٣١( Úيوًما ،حتى يعادل الشسهر الذي كّرسض
ليوليوسض قيصسر (شسهر يوليو) ،أاخذ هذا اليوم من
شسهر فÈاير ،فأاصسبح بذلك هذا الشسهر يتكون من ٢8
يوًما ‘ السسنوات العادية ،ومن  ٢٩يوًما ‘ السسنوات
الكبيسسة ،وبذلك يكون التقو Ëاليوليا ،Êالذي اأقّره
يوليوسض قيصسر سسنة  ٤٦ق ـ م ،وبدأا العمل به ‘ األول
من يناير  ٤٥ق ـ م .قد اكتفى بكبسض السسنة كل أاربع
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سسنوات ،وجعل اأول العام ‘ األول من يناير بدل
األول مارسض.
اإلصسلح الذي أاجراه يوليوسض قيصسر على الّتقوË
جل قفزة نوعية ،بجعله السسنة
الروما ،Êرغم اأّنه يسس ّ
اŸدارية تسساوي  ٣٦٥ . ٢٥يومًا ،غ Òأاّن هذه اŸدة
أاك Èقلي ً
ل من اŸدة ا◊قيقية التي تعادل . ٢٤٢٢
 ٣٦٥يوًما ،وهذا الفرق الذي يبدو بسسي ً
طا يÎاكم مع
مرور السسن ،Úبحيث يكون زيادة ثلثة أايام كل ٤٠٠
سسنة أاي سسبعة أايام ونصسف يوم ( ٧ . ٥من األيام) كل
أالف سسنة.
هذا الّنقصض ‘ الّتقو Ëاليوليا ،Êهو الذي دفع
البابا قريقوار الثالث عشسر ( ١٥8٥ - ١٥8٢م) إا¤
إاحداث تقو Ëاأخذ اِسسمه ،وهو تقو Ëيختلف قلي ً
ل
عن التقو Ëاليوليا ،Êاإذ عمل سسنة  ١٥8٢م على
إاعادة الفصسول إا ¤نفسض الوضسعية ،التي كانت عليها
عند انعقاد ›مع نيقيا سسنة  ٣٢٥م ،والذي حّدد
تواريخ اŸواسسم واألعياد الدينية اŸسسيحية ،وخلل
( ١٢٥٧من  ٣٢٥إا )١٥8٢ ¤بلغ الختلل  ١٠أايام،
فقام البابا باقتطاع هذه األيام ،إلعادة التطابق بÚ
السسنة اŸدارية والفصسول ،فانتقل من يوم اÿميسض
 ٤اأكتوبر  ١٥8٢إا ¤ا÷معة  ١٥أاكتوبر ،وحتى يتجنّب
اخ -ت -لًل ‡اث ً-ل ‘ اŸسس -ت -ق -ب -ل ،ق ّ-رر إال-غ-اء ث-لث
سسنوات كبيسسة من أاربع مطلع القرون ،ول يحتفظ إال
بتلك القابلة للقسسمة على  ٤٠٠وهي عام ،١٦٠٠
 ،٢٤٠٠ ،٢٠٠٠وب- -ذلك تصس- -ب- -ح السس -ن -ة اŸداري -ة ‘
التقو Ëالقريقوري ،تسساوي ‘ اŸعدل ٣٦٥ . ٢٤٢٥
يوًما ،ول تتجاوز السسنة اŸدارية ا◊قيقية إال بثلثة
‡ا يشسّكل
أايام كل عشسرة اآلف سسنة (ّ ،)١٠ . ٠٠٠ / ٣
دق -ة نسس -ب -ي -ة ج -ع-ل م-ع-ظ-م دول ال-ع-ا ⁄ت-ت-بّ-ن-ى ه-ذا
التقو ،Ëخاصسة العا ⁄اŸسسيحي ،فتبنّته فرنسسا منذ
ديسسم ،١٥8٢ Èإاذ اأتبعت يوم الأحد  ٠٩ديسسم Èبيوم
اإلثن ٢٠ Úديسسم ،Èوبريطانيا العظمى تبنّته منذ
سسنة  ،١٧٥٢وأا◊قت اليوم الثالث من سسبتم Èبالرابع
عشس -ري -ن ن -فسض الشس -ه -ر ول -يسض ب -ال -ث -الث عشس-ر ،ألن
التقو Ëاليوليا Êكان قد فقد يوًما إاضسافيًا ما بÚ
....١٧٥٢ - ١٥8٢بينما  ⁄تت Íاليومية األمازيغية
ال -ت -ق -و Ëال -ق -ري -ق -وري اإ ¤اآلن ،وم -ازل -ن -ا ن-ت-ع-ام-ل
بالتقو Ëاليوليا Êالذي فقد يوًما إاضسافًيا منذ القرن
الثامن عشسر‡ ،ا يرفع عدد األيام إا ،١٢ ¤وهو
اليوم الذي يحتفل به.
وهكذا نلحظ أاّن الرومان هم من اعتمدوا سسنة
من عشسرة ( )١٠اأشسهر ،وليسض الأمازيغ ،ول يوجد أاي
انتقال من  ٢١ديسسم( Èاإلنقلب الشستوي) إا١٢ ¤
جانفي ،واأنّ الحتفال بالثا Êعشسر من يناير عوضض
األول م -ن ي -ن-اي-ر ع-ن-د الشس-ع-وب اŸسس-ي-ح-ي-ة ،ه-و أاّن
اŸسس -ي-حّ-ي ‘ Ú-م-ع-ظ-م-ه-م اآلن ي-ع-ت-م-دون ال-ت-ق-وË
ال-ق-ري-ق-وري لسس-نة  ١٥8٢م ،ب-ي-ن-م-ا ي-ع-ت-مد األمازيغ
التقو Ëاليوليا ،Êفهذا إاذن هو الفرق ‘ عدد األيام
‘ التقو Ëاليوليا ÊاŸصسحّح ‘ ›مع نيفيا سسنة
 ٣٢٥واŸعدل ثانية من البابا فريقوار الثالث عشسر
سسنة  ،١٥8٢ول علقة له بأاي إانتقال آاخر وكان
واضسحًا اأن الدكتور عيسسى بن مكي ،ل يتحّكم ‘
اŸوضسوع.
 )٣وإان كنت ل أاريد اÿوضض ‘ أامور ل أاهتم بها،
وه -ي ا÷وانب األسس -ط -وري -ة ‘ اŸوضس -وع-ات ،ل-ك-ن
أاشس Òف -ق -ط أاّن ف -ك -رة ال -ع -ج -وز ال-ت-ي –ّدت ي-ن-اي-ر
باÿروج وعنزاتها لطهي الطعام خارج اŸنزل و‘
الهواء الطلق ،إان كان جانًبا أاسسطورًيا ،فنعرف أان
األسس -ط -ورة –م -ل ب -عضض ا◊ق-ائ-ق ،وا◊ق-ي-ق-ة ه-ن-ا
ت -ك -م -ن ‘ اأّن شس -ه -ر فÈاي -ر ن -اقصض ‘ ع -دد األي -ام
بالقياسض إا ¤شسهور السسنة اŸدارية ،فحاول هؤولء
إايجاد مّÈر ذلك ‘ اسستلف يناير يوم من فÈاير
للنتقام من العجوز التي –ّدته ،والواقع شسرحناه
““أاّن شسهر فÈاير يتكّون من  ٢٩يوًما ‘ السسنوات
ال -ع -ادي -ة ،وف -ي -م -ا ي -ع -د ع -ن-د كّ-رسض الشس-ه-ر ال-ث-ام-ن
لمÈاط -ور أاغسس -طسض (شس -ه-ر أاغسس-طسض) ،وأاصس-ب-ح
ل -إ
يتكون من واحد وثلث )٣١( Úيومًا ،أاخذ هذا اليوم
من شسهر فÈاير ،فأاصسبح بذلك هذا الشسهر يتكون
م -ن  ٢8ي -وًم -ا ‘ السس -ن -وات ال-ع-ادي-ة و ٢٩ي-وًم-ا ‘
السسنوات الكبيسسة““.
‘ األخ Òأاسستسسمح الدكتور إان كانت ‘ بعضض
ملحظاتي غلطة ،فل أاسستهدف اŸسساسض بشسخصسه
بقدر ما أاهدف إا ¤تصسحيح األخطاء التي وقع فيها،
لمة ،كان يجب
خاصسة أانها “سض الذاكرة ا÷ماعية ل أ
عدم اÿدشض بها ،وهي التي كانت عرضسة لضسربات
األبناء قبل األعداء.
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فؤواد بوعلي (مدرب مولودية وهران) لـ«الشصعب»:

«‰لك مؤوهÓت التي تسصمح لنا بالتواجد ‘ مرتبة أافضصل»
وصصف فؤواد بوعلي مدرب
مولودية وهران مشصوار فريقه
ليجابي
منذ إاشصرافه عليه با إ
مؤوكدا ‘ حوار لـ»الشصعب»
لفضصل
تطلعه لتقد Ëا أ
والرتقاء أاك ‘ Ìسصلم
الÎتيب الذي يبقى الشصغل
الشصاغل بالنسصبة له.

حاوره :عمار حميسشي

يواصصل اŸنتخب الفلسصطيني
لوŸبي لكرة القدم التحضصÒ
ا أ
بجدية كبÒة للمباراة الودية التي
سصتجمعه بنظÒه ا÷زائري
لربعاء القادم Ãلعب  5جويلية
ا أ
لوŸبي ،هذا ما Ÿسصناه أامسس خÓل
ا أ
ا◊صصة التدريبية التي خاضصها
رفقاء القائد «عبد اللطيف
البهداري» الذين يحضصرون وكلهم
إاصصرار على تقد Ëوجه طيب
والÈوز أامام رفقاء «زيد الدين
فرحات».

موفد «الششعب» إالى البليدة:
محمد فوزي بقاصص
تصشوير :محمد آايت قاسشي
ن-وع ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي ل-ل-م-نتخب األوŸبي
ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي ‘ ا◊صس -ة ال -ت -دري -ب -ي -ة
الصس -ب -اح -ي -ة ال -ت -ي دامت سس-اع-ة ونصس-ف
Ãلعب «مصسطفى تشساكر» بالبليدة بÚ
العمل البد Êوالتكتيكي ،وعرفت ا◊صسة
بعضض اإلصسابات أاخطرها التي تعرضض
لها متوسسط اŸيدان «ﬁمود أابو وردة»
والتي قد تبعده عن مباراة األربعاء.
وب -خصس -وصض ال -ل-ق-اء ال-ودي اآلخ-ر ال-ذي
ط -ال -بت ب -ه إادارة إا–اد ال -ع -اصس-م-ة ،أاك-د
اŸدرب ا÷زائ -ري Ÿن -ت -خب ف -لسس -طÚ
«ول- -د ع- -ل- -ي» ب -أان اإل–اد أاراد ت -ك -رÁه
واŸن-ت-خب ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ال-ذي يعمل له،
ل -ك -ن لضس -ي -ق ال -وقت ولسس -ت -ح -ال -ة ل -عب

مواجهت Úوديت ‘ Úظرف يوم Úرفضض
ال -ط -اق -م ال -ع-رضض م-ن إادارة سس-وسس-ط-ارة
وشسكرها على اللتفاتة التي قاموا بها.
رئ -يسض ب -ع -ث -ة اŸن -ت -خب ال -ف -لسس -ط -ي-ن-ي
«ﬁمد الصسياد» أاكد بأانه رفقة الÓعبÚ
ج -اؤووا ل Ó-ح-ت-ف-ال ه-ن-ا م-ع ا÷زائ-ري،Ú
وقال «‘ ا◊قيقة مباراة األربعاء هي
عرسض وهي مباراة احتفالية للعÓقات
ا÷زائ -ري -ة ال -ف -لسس -ط-ي-ن-ي-ة ،ك-ن-ا ن-ع-ي أان
ا÷زائ-ري Úي-ح-ب-ون الشس-عب ال-ف-لسسطيني
ويكنون لنا الكث Òمن الحÎام ولقضسيتنا،
لكن ما حدث لنا منذ قدومنا من حفاوة
السس -ت -ق -ب -ال وغÒه -ا ه -و أام -ر ل Áك -ن
وصسفه بالكلمات» ،وأاضساف « ⁄أاكن أاعي
أان حب ا÷زائ- -ري Úل- -ل- -ف- -لسس- -ط- -ي- -ن -يÚ
مغروسض ‘ ثقافته ،وأاعتقد أانه يجب أان
تقام دراسسة علمية حقيقة حول حب و
احÎام ا÷زائ - -ري Úلشس - -عب آاخ - -ر ،أام- -ا
الÓعبون فهم منبهرون Ÿا يعيشسونه ،وما
Áكنني أان أاؤوكده لكم بأانها اŸرة األو¤
التي ينتابني فيها هذا الشسعور ،رافقت
اŸن-ت-خب ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ‘ ك-ل خ-رج-اته
وألول مرة أاشسعر بهذا الرتياح ،فشسكرا
ل-ل-ج-زائ-ري Úوأاتسس-اءل ع-ن ال-ك-ي-ف-ية التي
سستكون فيها األجواء يوم األربعاء».
اŸسسؤوول على العارضسة الفنية للمنتخب
الفلسسطيني «عبد الناصسر بركات» اعتÈ
أان السستقبال كان أاك Ìمن رائع وهذه
ال -ظ -روف ج -ع -لت اŸن -ت-خب ي-حضس-ر ‘
أاحسسن الظروف « ،السستقبال كان أاكÌ
م -ن رائ -ع وك -ل ال-ظ-روف اŸري-ح-ة ال-ت-ي
نتواجد فيها منذ يوم اÿميسض جعلتنا
ن -حضس -ر ل -ه -ذا ال -ل-ق-اء ولÓ-سس-ت-ح-ق-اق-ات

سصبورتينغ لشصبونة

ال -ق -ادم -ة ،ح -يث ل-دي-ن-ا صس-ع-وب-ات ك-بÒة
لتجميع الÓعب ‘ Úكل مرة نود الÎبصض
فيها» ،وأاوضسح «خÓل هذا الÎبصض قمنا
بتجميع الÓعب Úلدينا وافدين جدد على
اŸن- -ت- -خب ت -أال -ق -وا م -ؤوخ -را ‘ ال -دوري
وجلبناهم لتجريبهم ،وفرصسة التواجد مع
ب- -عضض ط- -ي- -ل- -ة أاسس -ب -وع ك -ام -ل سس -م -حت
ب-ال-ت-حضس Òا÷ي-د ،وسس-ن-ج-رب الÓ-ع-بÚ
ا÷دد ‘ مباراة األربعاء ومنها سسنعمل
ع - -ل- -ى ب- -ن- -اء م- -ن- -ت- -خب أاق- -وى –ضسÒا
لÓسستحقاقات القادمة».
و من جهته ا◊ارسض الثا Êللمنتخب
«غاﬁ Âجلة» أاكد حبه الشسديد لكرة
ال -ق -دم ا÷زائ -ري-ة وم-ع-رف-ت-ه ب-ال-ب-ط-ول-ة
ا÷زائرية واÿضسر وأاكد «أاحلم باللعب
‘ ال -ب -ط -ول -ة ا÷زائ-ري-ة ،وإاذا ح-دث ‹
ذلك سسيكون شسرفا كبÒا ‹ ،خاصسة إاذا
كان ذلك ‘ فريق وفاق سسطيف الكب،Ò
البطل اإلفريقي وا÷زائري عدة مرات،
وهو ما سسيسسمح ‹ بتطوير مسستواي ألن
ال- -ب- -ط -ول -ة ا÷زائ -ري -ة ك -بÒة ومسس -ت -وى
اŸن -ت -خب أاك ،Èوسس -ي -ك -ون ف -خ-را ‹ أان
أالعب ب Úأاهلي وإاخوتي ‘ ا÷زائر».
ج -ذي -ر ب -ال-ذك-ر أان-ه ق-ب-ل ن-ه-اي-ة ا◊صس-ة
التدريبية للمنتخب الفلسسطيني األوŸبي،
ت-ن-ق-ل  1500شس -اب م -ن ﬂت -ل-ف أان-ح-اء
ال- -وط- -ن إا ¤م -ل -عب مصس -ط -ف -ى تشس -اك -ر
ل-ي-ع-رب-وا ع-ن ح-ب-ه-م ومسس-اندتهم للشسعب
الفلسسطيني وللقضسية الفلسسطينية.
Óشس -ارة ف -إان اŸن -ت -خب ال -ف-لسس-ط-ي-ن-ي
ل -إ
سس- -ي- -ع- -ود ي- -وم اÿم -يسض إا ¤ف -لسس -ط،Ú
وت- - - - -ن- - - - -ت - - - -ظ - - - -ره ت - - - -ربصس– ÚضسÒا
لÓسستحقاقات القادمة.

سصليم ـ ـ ـ ـ ـا Êي ـ ـ ـ ـرفع رصصيـ ـ ـ ـ ـ ـده إا ١٨ ¤هـ ـ ـ ـ ـدفا

رفع الدو‹ ا÷زائري ،إاسسÓم سسليما ،Êرصسيده إا 18 ¤هدفا ‘
البطولة الÈتغالية لكرة القدم ،بعد تسسجيله هدف ÚخÓل مواجهة
فريقه سسبورتينغ لشسبونة أامام ناسسيونال ماديرا (فوز  ،)0-4سسهرة
السسبت برسسم ا÷ولة .22
وافتتح سسليما Êباب التهديف بعد ثÓث دقائق من البداية،
وأاضساف الثا Êله والرابع ‘ اللقاء ،ع Èضسربة جزاء ‘ الدقيقة
.86
‘ ح Úأاحرز هد‘ نادي العاصسمة الÈتغالية ،كل من أادريان
سسيلفا (ضسربة جزاء) ‘ د  ،52وجواو ماريو ‘ د .63
بينما يبقى الÓعب الÈازيلي ومهاجم نادي بنفيكا جوناسض،
يتصسدر ترتيب الهداف ‘ Úالبطولة الÈتغالية لهذا اŸوسسم،
ﬁرزا  23هدفا.
وبفضسل هذا الفوز ،يحافظ أاصسحاب اللون Úالخضسر واألبيضض
على صسدارة بطولة»ليغا سساغريسض» Ãجموع  55نقطة ،متقدمÚ
ب -ث Ó-ث خ -ط -وات ع-ن اÓŸح-ق اŸب-اشس-ر وا÷ار ب-ن-ف-ي-ك-ا (52ن)
اŸنهزم Ãلعبه (« ‘ )1-2الكÓسسيكو» أامام بورتو ،الذي يضسم
ا÷زائري ياسس Úبراهيمي.
وبعد فوز زمÓء الدو‹ ا÷زائري يحتفظ «الدراغاو» باŸرتبة
الثالثة برصسيد49ن.

جاليت يلتحق بزعبية ‘ الصصدارة

لكل واحد منهما ‘ ،ختام ا÷ولة
لو¤
الـ 20من بطولة الرابطة ا أ
موبيليسض.
ويبقى البوركينابي بانو دياوارا،
ه -داف شس -ب -ي -ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ب-تسس-ع-ة
أاه- -داف ‘ ،م -ط -اردة ال -ث -ن -ائ -ي
جاليت-زعبية رغم عجزه عن هز
شس -ب -اك سس -ري -ع غ-ل-ي-زان اŸت-ف-وق
على»الكناري».
لربعاء)،
ويتقاسسم غيسسان (أامل ا أ
م - -ان - -وتشس- -و (سس- -ري- -ع غ- -ل- -ي- -زان)
وق - -اسس - -م - -ي (نصس - -ر حسس Úداي)
اŸرت-ب-ة ال-ث-ال-ث-ة ب-رصس-ي-د ث-م-ان-ية
أاهداف لكل واحد.
ويواصسل أاحسسن هداف اŸوسسم
ال-ف-ارط ،ول-ي-د درارج-ة (م-ولودية
ا÷زائر) الذي سسجل  16هدفا
ب-أال-وان م-ول-ودي-ة ال-ع-ل-م-ة ،الصسيام
Óسسبوع الـ 20على
عن التهديف ل أ

التوا‹ ‘ البطولة.
الÎتيب :

 10أاهداف :زعبية (مولودية وهران)،
جاليت (شسبيبة السساورة).
 9أاهداف :دياوارا (شسبيبة القبائل).
 8أاهداف :غيسسان (أامل األربعاء)،
م-ان-وتشس-و (سس-ري-ع غ-ل-ي-زان) ،ق-اسسمي
(نصسر حسس Úداي).
 7أاهداف :بن يطو (وفاق سسطيف
سس-اب-ق-ا /الشس-ب-اب السس-ع-ودي ح-ال-ي-ا)،
فاهم (شسباب بلوزداد)،
بن يحيى (مولودية وهران) ،طيايبة
(سسريع غليزان).
 6أاه- -داف :م- -رزوق- -ي (م -ول -ودي -ة
ا÷زائ- -ر) ،ب- -ول- -ع- -وي- -دات (شس- -ب- -ي -ب -ة
القبائل) ،سسعيود (دفاع تاجنانت)،
ن -دوي (م -ول -ودي -ة ب -ج -اي -ة) ،م -وسس-ي
(م -ول -ودي -ة وه -ران) ،سس -ي -ق-ار (ا–اد
ا÷زائر).

نتيجة التعادل بالنسسبة لنا إايجابية.
@ م - -ا ال - -ذي ك - -ان ي - -ن- -قصص- -ك- -م
لتحقيق النتصصار؟
@@ الÓعبون تأاثروا بالضسغط الكبÒ
ال- -ذي ف- -رضض ع- -ل- -ي -ه -م م -ن ط -رف
األنصس -ار وه -و أام -ر م-ن-ت-ظ-ر وه-و م-ا
ج -ع -ل-ه-م ي-ف-ق-دون ت-رك-ي-زه-م خÓ-ل
اللحظات األو ¤من الشسوط الثاÊ
التي عرفت تسسجيل شسباب بلوزداد
ل -ه -دف ت -ق -ل -يصض ال -ف-ارق ول-و م-رت
ال -فÎات األو ¤بسسÓ-م ب-ال-نسس-ب-ة ل-ن-ا
كان سسيكون من الصسعب على الشسباب
العودة ‘ النتيجة لكن هذه هي كرة
القدم ◊ظات بسسيطة Œعلك فائزا
ونفسض اللحظات Œعلك تخسسر أاو
تتعادل بالنسسبة لنا األمر اŸهم هو
ت-ط-ور مسس-ت-وى ال-ف-ري-ق ال-ذي أاصس-بح
ي - -ل- -عب ج- -ي- -دا رغ- -م وج- -ود ب- -عضض
ال- -ن- -ق- -ائصض ال- -ت- -ي سس -ن -ع -م -ل ع -ل -ى
تصسحيحها خÓل الفÎة اŸقبلة.
@ ما هو هدفكم هذا اŸوسصم؟
@@ ه -دف -ن -ا األسس -اسس -ي ه-و ضس-م-ان
البقاء بصسفة رسسمية ثم البحث عن
أاه- -داف أاخ- -رى ،وه- -ذا ب- -ن -اء ع -ل -ى
التفاق ا◊اصسل بيني وب Úرئيسض
ال-ف-ري-ق ف-ب-ع-د –ق-ي-ق ه-دفنا األول

اŸت -م -ث-ل ‘ ضس-م-ان ال-ب-ق-اء سس-ن-ق-وم
ب-ت-ع-زي-ز رصس-ي-د ال-ف-ري-ق م-ن ال-نقاط
حتى ننهي اŸوسسم ‘ مرتبة مشسرفة
تليق باسسم مولودية وهران واعتقد
أاننا ‰لك اإلمكانيات لتحقيق ذلك
ب -ع -د اسس -ت-ي-ع-اب الÓ-ع-ب Úل-ط-ري-ق-ة
اللعب التي قمنا بتطبيقها منذ تولينا
زمام العارضسة الفنية.
@ ه- - -ل أانت م - -ت - -خ - -وف ع - -ل - -ى
مسصتقبلك كمدرب للفريق بعد
ت -أاك -ي -د ال-رئ-يسس ب-ل-ح-اج أاح-م-د
على رحيله ‘ نهاية اŸوسصم؟
@@ عقدي مع الفريق مدته موسسم
ونصسف ولسست متخوفا على منصسبي
كمدرب ألنني تعاقدت مع الفريق
ول- -يسض ال- -رئ -يسض رغ -م أان -ه ك -ان م -ن
العوامل التي شسجعتني على اÛيء
ل -ك -ن ت-ع-اق-دت م-ع م-ول-ودي-ة وه-ران
وأاتشس- -رف ب -ذلك وه -د‘ ه -و إاع -ادة
ال- -ه- -ي- -ب- -ة ل- -ل- -ف- -ري- -ق ال- -ذي Áت -لك
اŸؤوهÓت التي تسسمح له بالتواجد
‘ مرتبة أافضسل من التي يوجد بها
ح-ال-ي-ا ل-ه-ذا سس-ن-ع-م-ل ج-اهدين على
مواصسلة النطÓقة ا÷يدة وحصسد
اŸزيد من النقاط.

–ويÓت

أاندية أاوروبية كبÒة تسصعى لسصتقدام فغو‹
تتصسارع ثÓثة أاندية أاوروبية عريقة
م - -ن أاج - -ل ال- -ت- -ع- -اق- -د م- -ع ال- -دو‹
ا÷زائ- -ري سس- -ف- -ي- -ان ف -ي -غ -و‹ ‚م
ف - -ال- -نسس- -ي- -ا اإلسس- -ب- -ا ÊخÓ- -ل فÎة
النتقالت الصسيفية اŸقبلة حسسب
موقع «لو  10سسبورت» الفرنسسي.
وي -ت -ع -ل -ق األم -ر ب -أان -دي -ة ب -رشس-ل-ون-ة
اإلسس- -ب -ا Êوان Îم -ي Ó-ن -و الي -ط -ا‹
وباريسض سسان جرمان الفرنسسي التي
باتت تتصسارع حسسب نفسض اŸصسدر
على ضسم فيغو‹ بعدما أاثبت مكانته
كÓعب وسسط متميز مع اÿفافيشض
منذ ظهوره ألول مرة عام  2011اي
قبل  5مواسسم.
وأاك- -د م- -وق -ع «ل -و  10سس -ب-ورت» أان
األن -دي -ة ال -ثÓ-ث-ة دخ-لت ‘ م-زاي-دة
ع -ل -ى ال -دو‹ ا÷زائ -ري ال -ذي ل -ن
يÎكه فالنسسيا ال بأاعلى مقابل مادي
للموافقة على انهاء عقده الذي Áتد
حتى عام .2018
وبعدما فشسل ان ÎميÓنو ‘ ضسم
ف- -غ -و‹ خ Ó-ل اÒŸك -ات -و الشس -ت -وي
السس -اب -ق يسس -ع -ى ال -ف -ري -ق الي-ط-ا‹
لتعويضض فشسله ‘ الشستاء بالنجاح ‘
ا“ام الصسفقة الصسيف اŸقبل رغم
ﬁاولت برشسلونة ‘ ضسم الÓعب
ا÷زائ - -ري ودخ - -ول ب - -اريسض سس - -ان
جرمان ‘ السسباق بعد قرب انتقال

البطولة الوطنية العسصكرية للرمي بالبندقية نصصف آالية

لو¤
هدافو الرابطة ا أ

ال-ت-ح-ق م-ه-اج-م شس-بيبة السساورة
مصس - -ط - -ف - -ى ج - -ال - -يت ،صس- -احب
ال -ث Ó-ث-ي-ة ‘ م-رم-ى نصس-ر حسسÚ
داي ،ب- -ال- -ل- -ي- -ب -ي ﬁم -د زع -ب -ي -ة
(م - -ول- -ودي- -ة وه- -ران) ‘ صس- -دارة
ت-رت-يب ال-ه-داف Úب-عشس-رة أاهداف

ع-رفت ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة الشس-توية
اŸف- -ت- -وح -ة ل -لسس -ب -اح -ة ‘ ا◊وضض
الصسغ Òالتي جرت بسسطيف ،سسيطرة
مطلقة لفرق صسنفي الرجال والنسساء
للمجمع البÎو‹ للجزائر العاصسمة
حسسب الفرق و‘ الفردي.
وع Ó- -وة ع - -ل - -ى ال - -ع - -دد ال - -ك - -بÒ
للميداليات اÙرزة Œلت سسيطرة
سس -ب-اح-ي اÛم-ع ال-بÎو‹ ب-ت-ت-وي-ج
السس -ب-اح Úأاسس-ام-ة سس-ح-ن-ون (رج-ال)
وأامال مليح (إاناث) كأافضسل سسباحÚ
ضس -م -ن ه -ذه اŸن -افسس -ة ال-ت-ي ج-رت
Ãسسبح اŸدرسسة الوطنية للرياضسات
األوŸبية بسسطيف.
ل-ل-ت-ذك Òح-ط-م سس-ح-ن-ون ( 53ثانية
و 76جزء من اŸائة اختصساصض 100
م Îفراشسة) ومليح ( 25ثانية و91
جزء من اŸائة اختصساصض  50مÎ
سس -ب-اح-ة ح-رة) رق-م-ه-م-ا ال-ق-ي-اسس-يÚ
ال- -وط- -ن- -ي Úح- -يث “ك -ن األول م -ن
–سس Úتوقيته السسابق بحوا‹ ثانية.
و‘ صسنف الفرق ورغم اŸنافسسة
(التي أاضسحت قوية مع مرور األيام)
بﬂ Úتلف التشسكيÓت اŸتنافسسة
إال أان اÛم - -ع ال - -بÎو‹ أاح - -رز ‘
ال -ن -ه -ائ -ي -ات ‘ صس -ن -ف ال -ذك -ور 12
ميدالية ذهبية و 5فضسية و 6برونزية
أاي Ãج - -م- -وع  23م-ي-دال-ية متبوعا
بنادي دا‹ إابراهيم ( 4ذهبيات و4
فضسية و 2برونزيت )Úوإا–اد ا÷زائر
( 3ذهبية و 5فضسية و 5برونزية).
واقتدت سسباحات اÛمع البÎو‹
ب- -زمÓ- -ئ- -ه- -م ال- -ذك- -ور ب- -إاح- -راز 10
م- -ي- -دال- -ي- -ات ذه- -ب- -ي -ة م -ت -ب -وع -ات
Ãن -افسس -ات -ه -ن ل -لسس -اح -ل اÓŸح -ي
Óب -ي-ار ( 3م -ي -دال -ي-ات ذه-ب-ي-ة و2
ل -أ
فضسيت Úو 4برونزية) ونادي باب
ال- -زوار ( 2ذه-ب-ي-ت Úو 4فضس -ي-ة و3
برونزية).
وصس- -رح اŸدي- -ر ال- -ف -ن -ي ال -وط -ن -ي
ل–Ó- -ادي- -ة ا÷زائ- -ري -ة ل -لسس -ب -اح -ة
إاب- -راه- -ي -م عسس -ل -وم ع -قب اخ -ت -ت -ام
البطولة مباشسرة بأان هذه اŸنافسسة
سس -م -حت ب -ج -م -ع أافضس -ل السس-ب-احÚ
الدولي Úالذين ينشسطون با÷زائر أاو
ب- - -اÿارج والطÓ- - -ع ع - -ل - -ى م - -دى
جاهزيتهم قبل السستحقاقات التي
تنتظر الفريق الوطني.
ك -م -ا أاشس-اد اŸدي-ر ال-ف-ن-ي ال-وط-ن-ي
بـ»العودة التدريجية القوية» ليوغرطة
بوما‹ (إا–اد ا÷زائر) الذي كان
ق- -اب ق -وسس Úأاو أادن -ى م -ن –ط -ي -م
ال - -رق - -م ال- -ق- -ي- -اسس- -ي ال- -وط- -ن- -ي ‘
اختصساصض  50م Îفراشسة (اŸقدر
بـ 24ث-ان-ية و 62ج -زء ب-اŸائ-ة) م-ن
خÓل –قيقه لـ 24ثانية و 67جزء
‘ اŸائة.

اعت Èبوعلي نتيجة التعادل التي آالت
إاليها مباراة فريقه مع شسباب بلوزداد
ب -ال -ن -ت -ي -ج -ة اإلي -ج-اب-ي-ة ن-ظ-را ل-ق-وة
اŸنافسض حسسبه الذي اسستغل جيدا
الدعم ا÷ماهÒي من أاجل العودة
‘ النتيجة.
ورفضض بوعلي ربط مصسÒه برئيسض
ال -ف -ري -ق ال -ذي سس -ي -غ -ادر ‘ ن -ه -اي-ة
اŸوسس -م ح -يث كشس -ف أان -ه م -رت -ب -ط
ب -ع -ق -د م -ع م -ول -ودي -ة وه-ران م-دت-ه
م -وسس -م ونصس -ف وي -ط -م -ح ل-تشس-ري-ف
عقده إا ¤النهاية خاصسة إاذا وجد
وسسائل النجاح.
@ »الشص -عب» :ه -ل أان -ت-م راضص-ون
على نتيجة التعادل أامام شصباب
بلوزداد؟
@@ ب-وع-لي :ال-ت-ع-ادل أام-ام ف-ري-ق
ق -وي كشس -ب -اب ب -ل -وزداد ي -ب-ق-ى أام-را
إايجابيا ول يجب التقليل به نظرا
ل-ل-ظ-روف اÙي-ط-ة ب-اŸب-اراة ال-ت-ي
خ- -دمت اŸن- -افسض أاك Ìورغ -م أان -ن -ا
ت-ق-دم-ن-ا ‘ ال-ن-ت-ي-ج-ة خÓ-ل الشسوط
األول بهدف Úدون رد إال أاننا فشسلنا
‘ اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ه -ذا ال -ت -ق-دم
بسس- -بب ق- -وة اŸن- -افسض ال- -ذي Áلك
لع -ب‡ Úي -زي-ن يسس-ت-ط-ي-ع-ون صس-ن-ع
الفارق من كرات بسسيطة وهو األمر
ال -ذي لح -ظ -ه ا÷م -ي-ع ل-ه-ذا اع-تÈ

‚م ال-ف-ري-ق الرج-ن-ت-ي-ن-ي اي-زي-ك-ي-ل
لفيتزي للدوري الصسيني.
ويرغب فغو‹ ‘ النتقال لÈشسلونة

رغم سسعادته باللعب مع فالنسسيا إال
أان األم - -ر أاصس - -ب- -ح اآلن ‘ ي- -د إادارة
فالنسسيا.

البطولة ا÷هوية للكونغ فو

مشصاركة أاك Ìمن  ١٣٠رياضصي ‘ اŸنافسصات تأالق عناصصر أامل بوقادير و «كوبرا» تيسصميلت

يشس- -ارك  138ري-اضس-ي ‡ث-لÚ
ıت -ل -ف ال -ن-واح-ي واŸدارسض
ال - -عسس - -ك - -ري - -ة ‘ م- -ن- -افسس- -ات
ال -ب -ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة
ل-ل-رم-ي ب-ال-ب-ن-دق-ي-ة نصس-ف األ-ي-ة
ال - -ت- -ي ان- -ط- -ل- -قت اأمسض ع- -ل- -ى
مسستوى حقل الرمي الإلكÎوÊ
Ãوزاية (البليدة).
وت - - -ع - - -رف ه- - -ذه اŸن- - -افسس- - -ة
ال- -ري- -اضس- -ي- -ة اŸف -ت -وح -ة ل -ك -ل
الأفراد العسسكري Úدون –ديد
ال - -رتب اأو الأع- -م- -ار اأو ا÷نسض
مشساركة  25وفدا رياضسيا ‡ثÓ
ıت -ل -ف ال -ن-واح-ي واŸدارسض
العسسكرية على غرار الأكادÁية
العسسكرية لشسرشسال واŸدرسسة
ال- -ع- -ل- -ي- -ا لÓ- -إدارة ال -عسس -ك -ري -ة
ل -ل -ن -اح -ي -ة ال -عسس-ك-ري-ة ال-ث-ان-ي-ة
وق - - -ي - - -ادة ال - - -ق - - -وات ا÷وي- - -ة
وال - -ب - -ح- -ري- -ة وق- -ي- -ادة ال- -درك
الوطني ويجري الدور النصسف
ال-ن-ه-ائ-ي ال-ي-وم ع-ل-ي ان ي-جري
النهائي غدا.
و‘ كلمته الإفتتاحية اأكد قائد

ال -واج -ه -ة ال -ب -ح -ري-ة ال-وسس-ط-ى
العميد سسماح زين الدين اأن
هذه اŸنافسسة تندرج ‘ اطار
نشس- -اط -ات ال -ت -حضس Òال -ق -ت -ا‹
مشسÒا ا ¤اأن الكفاءات اŸهنية
وال-ت-حضس Òا÷ي-د ال-ذي ي-ت-م-تع
به الرماة اŸشساركون سسيمكنهم
م- - - -ن خ - - -وضض غ - - -م - - -ار ه - - -ذه
اŸن- -افسس- -ات ب- -روح ري- -اضس- -ي- -ة
عالية.
واأضساف العميد سسماح اأن اأفراد
ا÷يشض ال - -وط - -ن - -ي الشس - -ع - -ب- -ي
م-ع-روف Úب-ت-م-اسس-ك-ه-م وق-وت-هم
ال-ب-دن-ي-ة وال-ذه-ن-ي-ة ‘ اŸيدان
اأث-ن-اء خ-وضض الأع-م-ال ال-ق-تالية
ا ¤جانب تعاونهم الوثيق فيما
ب -ي -ن -ه-م وال-ق-درة ع-ل-ى ت-خ-ط-ي
الصسعاب بصسÓبة ول.Ú
و‘ خ-ت-ام ك-ل-م-ت-ه دع-ا ال-ع-م-يد
سس -م -اح ج -م -ي -ع اŸشس-ارك Úاإ¤
تطوير قدراتهم وكفاءاتهم من
اأج-ل ال-ت-م-ث-ي-ل ا÷ي-د ل-ل-رياضسة
العسسكرية ‘ ﬂتلف اÙافل
الدولية.

تأالق رياضسيو أامل بوقادير (الشسلف) و»كوبرا» لتيسسمسسيلت ‘ البطولة
ا÷ه-وي-ة ل-ل-ك-ون-غ ف-و ووشس-و ال-ت-ي اخ-ت-ت-مت م-ن-افسس-ات-ه-ا ل-ي-ل-ة السسبت بالقاعة
اŸتعددة الرياضسات «الشسهيد عوات الطيب» لتيسسمسسيلت.
واحتل رياضسيو نادي أامل بوقادير (أاواسسط وأاكابر) اŸرتبة األو ¤بفضسل
تفوقهم ‘ جميع منافسسات األسساليب «التاولو» و»السسندا».
كما نال عناصسر فريق «كوبرا» لبلدية تيسسمسسيلت اŸرتبة األو ¤عند األكابر
‘ منازلت اختصساصض الكونغ فو ووشسو فيما جاء نادي –دي بلدية خميسستي
(تيسسمسسيلت) ‘ اŸرتبة الثانية نظ Òتفوق رياضسييه (صسنف األواسسط) ‘
أاربعة أاسساليب وخمسض منازلت .وكانت اŸرتبة الثالثة من نصسيب نادي نصسر
وهران بعد فوز رياضسييه (األواسسط) ‘ خمسسة أاسساليب وثÓث منازلت.
ومكنت النتائج اŸتحصسل عليها من قبل رياضسيي هذه النوادي من التأاهل
مباشسرة إا ¤البطولة الوطنية للكونغ فو ووشسو اŸقررة خÓل شسهر مارسض
اŸقبل با÷زائر العاصسمة .وأاشسار رئيسض اللجنة الوطنية للكونغ فو ووشسو
وعضسو اŸكتب الفيدرا‹ ل–Óادية ا÷زائرية للفنون القتالية يحيى بدور
إا ¤أان»اŸسس -ت -وى ال -ف -ن -ي وال -ب -د Êال -ذي ظ -ه-ر ب-ه ال-ري-اضس-ي-ون خÓ-ل ه-ذه
اŸنافسسات لسسيما ‘ صسنفي اآلمال واألكابر تراوح من اŸتوسسط إا¤
ا◊سسن».
كما كشسف أان اللجنة اŸذكورة سستنظم قريبا دورة تكوينية لفائدة اŸدربÚ
الذين Áلكون درجة تدريب وطنية وذلك ‘ إاطار الÈنامج السسنوي التكويني
الرامي ا– ¤سس Úمسستوى اŸؤوطرين واŸدرب Úعلى اŸسستوى الوطني.
للتذك Òانتظمت هذه البطولة ا÷هوية للكونغ فو ووشسو على مدار يوم Úمن
قبل ال–ادية ا÷زائرية للفنون القتالية بالتنسسيق مع اللجنة الوطنية للكونغ
فو ووشسو ومديرية الشسباب والرياضسة Ãشساركة قرابة  150رياضسي ورياضسية
Áثلون خمسض رابطات و 21ناديا من وليات تيسسمسسيلت والشسلف ووهران
وتيارت ومعسسكر.
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لسســـــــــÓمي
الــــــّرأاي ا إ

ج ـ ـ ـزاء اإلحـسس ـ ـ ـ ـ ـان ‘ اإلسسـ ـ ـ ـÓم اإلحسسـ ـ ـ ـان
ح َسسان} (الرحمن ،)60:أاي :هل جزاء من أاحسسن ‘ عبادة
ن ِإال sا ِإ
جَزاء ا ِإ
ح َسسا ِ
قال الله تعاَ{ :¤ه ْ
ل ْ
ل ْ
ل َ
لمور ‘ هذه
اÿالق ،ونفع عبيده ،إال أان يحسسن خالقه إاليه بالثواب ا÷زيل ،والفوز الكب Òوالعيشش السسليم .وا أ
جَزاًء ِوَفاقًا} (النبأا.)26 :
الدنيا Œري وفق سسنـن الله تعا ‘ ¤كونه والتي منها أان ا÷زاء من جنسش العمل { َ
لن يقّيضش الله لهؤولء من يكرمهم عند كÈهم.
فإاذا أاحسسن الشسباب للشسيوخ كان ذلك سسببا أ

فضسل اإلحسسان إا¤
ا÷ار ‘ اإلسسÓم
ع s- -ظ- -م أإلسضÓ- -م ح- -ق
أ÷ار ،وظل جÈيل عليه
ألسضÓ- - -م ي - -وصض - -ي ن - -ب - -ي
أإلسضÓم ـ صضّلى ألله عليه
وسضلّم ـ با÷ار حتى ظنs
أل -ن-ب-ي ـ صضّ-ل-ى أل-ل-ه ع-ل-ي-ه
وسضلّم ـ أأن ألشضرع سضيأاتي
ب - -ت - -وريث أ÷ار« :م- -ازأل
جÈي -ل ي -وصض-ي-ن-ي ب-ا÷ار
حتى ظننت أأنه سَضُيوuرثه».
وق - - -د أأوصض - - -ى أل- - -ق- - -رآأن
ب- - - -اإلحسض- - - -ان إأ ¤أ÷ار:
{َواْعُ-بُ-دوا الs-لَ-ه َول ُتشْسِرُكوا ِبِه َشسْيئًا
َوِب-اْلَ-والَِ-دْي-نِ ِإاْحَ-سس-انً-ا َوِبِ-ذي اْلُ-قْرَبى
َ Úوالَْجاِر ِذي
َواْلَ-يَ-ت-اَم-ى َواْلَ-مَ-سس-اِكِ -
ِ
ِ
ْ
الُْقْرَبى َوالَْجاِر الُْجنُبِ َوال sصساِحب ِبالَْجنب}
«ألنسضاء.»3٦ :
وأنظر كيف حضس ألنبي ـ صضّلى ألله
عليه وسضلّم ـ على أإلحسضان إأ ¤أ÷ار
وإأك -رأم -ه...« :وم -ن ك -ان ي -ؤوم -ن ب -ال -ل -ه
وأل -ي -وم أآلخ -ر ف -ل -ي -ك-رم ج-اره» ،وع-ن-د
مسضلم« :فليحسضن إأ ¤جاره».
بل وصضل أألمر إأ ¤درجة جعل فيها
ألشض- - -رع ﬁب- - -ة أ Òÿل- - -ل- - -جÒأن م - -ن
أإلÁان ،ق -ال صض -ل-ى أل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسض-ل-م:
«وألذي نفسضي بيده ل يؤومن عبد حتى
يحب ÷اره ما يحب لنفسضه».
وأل- -ذي ي- -حسض- -ن إأ ¤ج- -اره ه -و خÒ
ألناسس عند ألله« :خ Òأألصضحاب عند
أل -ل -ه خÒه -م لصض -اح-ب-ه ،وخ Òأ÷Òأن
عند ألله خÒهم ÷اره».

وغ Òذلك من صضور أ÷وأر.

من حقوق ا÷ار
ل شضك أأن أ÷ار ل - -ه ح - -ق- -وق ك- -ثÒة
نشض Òإأ ¤ب- -عضض- -ه- -ا ،ف- -م- -ن أأه- -م ه- -ذه
أ◊ق -وق :ـ رد ألسض Ó-م وإأج-اب-ة أل-دع-وة:
وه -ذه وإأن ك -انت م -ن أ◊ق -وق أل -ع -ام-ة
للمسضلم Úبعضضهم على بعضس ،إأل أأنها
تتأاكد ‘ حق أ÷Òأن Ÿا لها من آأثار
طيبة ‘ إأشضاعة روح أأللفة وأŸودة.

ـ كف أألذى عنه :نعم فهذأ أ◊ق من
أأعظم حقوق أ÷Òأن ،وأألذى وإأن كان
حرأًما بصضفة عامة فإان حرمته تشضتد
إأذأ كان متوجًها إأ ¤أ÷ار ،فقد حذر
ألنبي ـ صضلّى ألله عليه وسضلّم ـ من أأذية
أ÷ار أأشضد ألتحذير وتنوعت أأسضاليبه ‘
ذلك ،فقد قال أŸصضطفى ـ صضلّى ألله
عليه وسضلّم ـ «وألله ل يؤومن ،وألله ل
ي -ؤوم -ن ،وأل -ل -ه ل ي -ؤوم -ن» ،ق -ي-لَ :مْ-ن ي-ا
رسضول ألله؟ قالَ« :من ل يأامن جاره
من هو ا÷ار؟
بوأئقه» ،وŸا قيل له :يا رسضول ألله! إأن
أ÷ار ه - -و َم - -ن ج - -اورك ،سض- -وأءٌ ك- -ان فÓنة تصضلي ألليل وتصضوم ألنهار ،و‘
مسضلًما أأو كافًرأ ،وأأما حد أ÷وأر فقد لسضانها شضيء تؤوذي جÒأنها ،قال« :ل
تعددت أأقوأل أأهل ألعلم ‘ بيان ذلك خ Òف -ي -ه -ا ،ه -ي ‘ أل -ن-ار»« ،ل ي-دخ-ل
أ◊د ،ولعل أألقرب – وألعلم عند ألله – أ÷نة َمن ل يأامن جاره بوأئقه».وجاء
أأن ما تعارف عليه ألناسس أأنه يدخل ‘ رجل إأ ¤ألنبي ـ صضلّى ألله عليه وسضلّم ـ
ح- - - -دود أ÷وأر ف - - -ه - - -و أ÷ار .وأ÷Òأن يشض -ك -و إأل -ي -ه أأذى ج-اره ،ف-ق-ال« :أط-رح
يتفاوتون من حيث مرأتبهم ،فهناك أ÷ار م -ت -اعك ‘ أل -ط -ري -ق» ،ف-ف-ع-ل؛ وج-ع-ل
أŸسضلم ذو ألرحم ،وهناك أ÷ار أŸسضلم ،ألناسس Áرون به ويسضأالونه ،فإاذأ علموأ
وأ÷ار ألكافر ذو ألرحم ،وأ÷ار ألكافر بأاذى جاره له لعنوأ ذلك أ÷ار ،فجاء
أل- -ذي ل- -يسس ب- -رح- -م ،وه- -ؤولء ج- -م- -ي- -ع- -ا هذأ أ÷ار ألسضيئ إأ ¤رسضول ألله ـ صضّلى
يشضÎكون ‘ كث Òمن أ◊قوق ويختصس أل -ل -ه ع -ل -ي -ه وسض ّ-ل -م ـ يشض -ك -و أأن أل-ن-اسس
بعضضهم Ãزيد منها بحسضب حاله ورتبته .يلعنونه ،فقال صضلى ألله عليه وسضلم:
«فقد لعنك ألله قبل ألناسس».
من صسور ا÷وار
ـ –ّم- -ل أأذى أ÷ار :وإأّن- -ه- -ا وأل- -ل -ه
يظن بعضس ألناسس أأن أ÷ار هو فقط ل - -وأح - -دة م - -ن شض - -ي - -م أل - -ك- -رأم ذوي
من جاوره ‘ ألسضكن ،ول ريب أأن هذه أŸروءأت وألهمم ألعالية ،إأذ يسضتطيع
ألصض -ورة ه -ي وأح -دة م -ن أأع -ظ -م صض -ور ك- -ث Òم -ن أل -ن -اسس أأن ي -ك -ف أأذأه ع -ن
لخ- -ري -ن ،ل -ك -ن أأن ي -ت -ح -م -ل أأذأه -م
أ÷وأر ،لكن ل شضك أأن هناك صضوًرأ أ آ
أأخرى تدخل ‘ مفهوم أ÷وأر ،فهناك صض-ابً-رأ ﬁتسضً-ب-ا ف-ه-ذه درج-ة ع-الية.
أ÷ار ‘ أل - -ع - -م - -ل وألسض- -وق وأŸزرع- -ة ـ تفقده وقضضاء حوأئجه :إأن رسضول
ومقعد ألدرأسضة،
ألله ـ صضّلى ألله عليه وسضّلم ـ يقول:
«ما آأمن بي من بات شضبعاًنا
وج -اره ج -ائ-ع إأ ¤ج-ن-ب-ه
وه - -و ي - -ع - -ل - -م» ،وإأن
أل ّصض -ا◊ Úك -ان -وأ
يتّفقدون
عن أأبي هريرة ـ رضضي ألله عنه ـ قال :قال رسضول ألله ـ صضلّى ألله جÒأنهم
عليه وسضلّم ـ «من كان يؤومن بالله وأليوم أآلخر ،فليقل خÒأ ً أأو ويسض -ع -ون ‘
ليصضمت».
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ف -ق-د ك-انت
ألهدية تأاتي
أل -رج -ل م-ن
أأصضحاب
قال أبن عباسس ـ رضضي ألله عنهما ـ ألعا ⁄ألرّبا Êهو ألذي يعّلم أل-ن-ب-ي ـ صضّ-ل-ى
أل ّ- - - - -ن- - - - -اسس صض- - - - -غ- - - - -ار أل- - - - -ع- - - - -ل- - - - -م ق- - - - -ب- - - - -ل ك- - - - -ب- - - - -اره .ألله عليه وسضلّم
قال أأحد ألسضلف :إأ‰ا ألعلم موأهب يؤوتيه ألله من أأحب من
ـ ف -ي-ب-عث ب-ه-ا إأ¤
خلقه ،وليسس يناله أأحد با◊سضب ،ولو كان لعلة أ◊سضب
ج- -اره ،وي- -ب -عث ب -ه -ا
لكان أأو ¤ألناسس به أأهل بيت ألنبي ـ صضّلى
أ÷ار إأ ¤ج- - - -ار آأخ - - -ر،
ألله عليه وسضلّم ـ
وه -ك -ذأ ت -دور ع -ل-ى أأك Ìم-ن

حفـ ـ ـظ الّلسس ـ ـان

ق ـ ـ ـول مأاث ـ ـ ـ ـور

لول.
عشضرة دور حتى ترجع إأ ¤أ أ
وŸا ذبح عبد ألله بن عمر رضضي ألله
ع -ن-ه-م-ا شض-اة ق-ال ل-غÓ-م-ه :إأذأ سض-ل-خت
ف -اب -دأأ ب -ج -ارن -ا أل -ي -ه -ودي ،وسض -أالت أأم
أŸؤوم -ن Úع -ائشض -ة ـ رضض -ي أل -ل-ه ع-ن-ه-ا ـ
رسضول ألله ـ صضلّى ألله عليه وسضلّم ـ إأنّ
‹ ج -اري -ن ،ف -إا ¤أأّي -ه-م-ا أأه-دي؟ ق-ال:
«إأ ¤أأقربهما منكِ باًبا».

وصسية الله وجÈيل ـ عليه
ال ّسسÓم ـ والّرسسول ـ صسلّى الله
عليه وسسّلم ـ با÷ار
أ÷ار له حق ‘ أإلسضÓم عظيم ،فقد
وصضى به ألله عز وجل ‘ كتابه وقال:
{َواْعُ-بُ-دوا الs-ل-هَ َو َل ُتشْسِرُكوا ِبهِ شَسْيًئا
َوِب-اْلَ-والَِ-دْي-نِ ِإاْحَ-سس-اًن-ا َوِبِ-ذي اْلُ-قْرَبى
َ Úواْلَجاِر ِذي
َواْلَ-يَ-ت-اَم-ى َواْلَ-مَ-سس-اِكِ -
ب ِباْلَجْن ِ
ب َوال sصساِح ِ
اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُن ِ
ب
َ
ُ
ُ
َواْبِن ال sسسِبيِل َوَما َمَل َ
م ِإاsن الsلَه
ك
ن
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ت
ْ
ك َْ ْ
َل ُيِ--ح-بَ tمْ-ن َك-اَن ُمْ-خَ-ت-ا ً
ل َف-خُ-وًرا}
(ألنسضاء ،)3٦ :وجاء ‘ تفسض Òهذه آلية:
أأما أ÷ار فقد أأمر ألله تعا ¤بحفظه
وألقيام بحقه وألوصضاية برعي ذمته ‘
كتابه وعلى لسضان نبيه ،أأل ترى سضبحانه
أأك -د ذك -ره ب -ع -د أل -وأل -دي -ن وأألق -رب،Ú
وأ÷ار ذي ألقربى أأي ألقريب ،وأ÷ار
أ÷نب أأي ألغريب ،وعلى هذأ فالوصضية
ب -ا÷ار م -ن -دوب إأل -ي -ه-ا مسض-ل-م-اً ك-ان أأو
ك- -اف -رأ ً ،وأإلحسض -ان ق -د ي -ك -ون Ãع -ن -ى
أŸوأسض -اة ،وق -د ي -ك -ون Ãع -ن -ى ُح -سض -ن
ألعشضرة وكف أألذى وأÙاماة دونه.
ووصضى با÷ار جÈيل عليه ألسضÓم،
فقد قال رسضول ألله ـ صضلّى ألله عليه
وسضّلم ـ «ما زأل جÈيل يوصضيني با÷ار
حتى ظننت أأنه سضيورثه» ،هكذأ قال
ألنبي ـ صضلّى ألله عليه وسضّلم ـ Ÿا لحظ
أأن جÈيل عليه ألسضÓم يوصضيه با÷ار
م -رأرأ ً وت -ك -رأرأ ً إأ ¤أل-درج-ة أل-ت-ي ظ-ن
ي ـ صضلّى ألله عليه وسضلّم ـ أأن
فيها ألنب ُ
ذلك “هيدأ ً لنزول حكم ُيّورث أ÷ار
من جاره.
وأأما ألنبي ـ صضّلى ألله عليه وسضلّم ـ
فقد ربط ب Úأ÷ار وأإلÁان ،فجعل
من إأÁان أŸرء إأكرأم جاره فقال صضلى
ألله عليه وسضلم« :من كان يؤومن بالله
وأليوم أآلخر فليكرم جاره» ،و ⁄يسضتثن
ألنبي عليه ألصضÓة وألسضÓم من أ÷ار
أأحدأ حتى لو كان أ÷ار يهوديا ،فعن
›اهد أأن عبد ألله بن عمر رضضي ألله
عنهما ُذبحت له شضاة ‘ أأهله ،فلما جاء
قال« :أأهديتم ÷ارنا أليهودي؟ أأهديتم
÷ارنا أليهودي؟».
كما حّذر ألنبي عليه ألصضÓة وألسضÓم
أأذي- -ة أ÷ار ،وج- -ع- -ل ذلك ‡ا ُي- -ن -قصس
إأÁان أŸرء وُيضضعفه فقال« :وألله ل
يؤومن؛ وألله ل يؤومن؛ وألله ل يؤومن»،
قيل ومن يا رسضول ألله؟ قال« :ألذي ل
يأامنُ جاُره بوأئقه» ،أأي ل يؤومن ول
يكتمل إأÁانه من ل َيأامن جاُره شضره
وظلمه.

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

هام جدا

هذه ألصضفحة –توي على آأيات قرآأنية كرÁة
وأحاديث نبوية شضريفة ،ألرجاء أ◊فاظ عليها
وحمايتها من ألتدنيسس .وشضكرأ
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معـ ـ ـ ـا÷ـة قسسـ ـ ـ ـوة القل ـ ـ ـ ـ ـب
دأئماً مهما رأأى نفسضه غنيًا ومهما
رأأى نفسضه قويًا ومهما رأأى نفسضه
م-ت-م-ت-عً-ا ب-اŸع-ارف وأل-علوم؛ فإان
إأدرأكه لهويته يجذبه إأ ¤أÿشضوع
ب Úيدي موله وخالقه ،وأنظروأ
إأ ¤هذأ أŸعنى كيف جسضده بيان
أل -ل-ه ع-ز وج-ل ‘ ق-ول-ه سض-ب-ح-ان-ه
وت -ع-اُ{ :¤يِ-ريُ-د الs-لُه أاَْن ُيَخuفَف
َعْن ُ
لْن َسساُن ضَسِعيفاً}
ق ا ِإ
م َوُخِل َ
كْ
(ألنسضاء ،)28 :أأي إأن ألضضعف ُوِجَد
خْلِق أإلنسضان و ⁄يأات
مصضاحباً لِ َ
م - - - - - - -ن ب - - - - - - -ع - - - - - - -د أ َْÿلِ - - - - - - -ق.
وأن- -ظ- -روأ إأ ¤ق- -ول- -ه سض- -ب- -ح -ان -ه
وتعا{ :¤الله الذي خلقكم من
ضسعف} ،أأي كينونته هي ألضضعف
ذأتها ،وإأ‰ا يريد ألباري عز وجل
من هذأ أأن يب Úلنا أأن نعمة ألقوة

ك -ثٌ Òم -ن أل -ن -اسس يسض-أال-ون بÚ
أ◊ Úوأآلخر عن ألسضبب ‘ أأنهم
ل ي -ج -دون ل -ذة أل -ع -ب -ادة ع-ن-دم-ا
ُي ْ--ق ِ-ب ُ-ل ْ-وَن ب-ه-ا إأ ¤أل-ل-ه ع-ز وج-ل،
يحاولون أأن يتمتعوأ باÿشضوع ول
يتأاsتى لهم ذلك ،يحاولون أأن تكون
مشض-اع-ره-م م-ت-ج-ه-ة إأ ¤أل-ل-ه ع-ز
وجل ‘ وقوفهم ب Úيديه ولكن ل
ي- -ت- -أاsت- -ى ل -ه -م ذلك ،وتشض -رد ب -ه -م
أأف - -ك - -اره - -م ذأت أل - -ي - -م Úوذأت
ألشضمال .وأ÷وأب أأن ألسضبب ‘
ذلك ح-ج-اب أل-ن-ع-م أل-ت-ي ي-غدقها
ألله سضبحانه وتعا ¤على عباده
كالقوة ألتي يتمتعون بها ،وألغنى
ألذي يكرمهم ألله عز وجل به،
وأŸع-ارف وأل-ع-ل-وم أل-ت-ي Áت-ع-هم
ألله سضبحانه وتعا ¤بها ،من شضأان
ه -ذه أل -ن -ع -م أأن ت -نسض-ي
أإلنسض - -اَن ضض- -عَ - -ف- -ه ،أأن
ت -نسض-ي أإلنسض-ان ع-ج-زه
وﬂل-وق-ي-ت-ه و‡لوكيته
لله سضبحانه وتعا ¤وأأن
ت- - -زج - -ه ‘ َوْه ٍ- -م م - -ن
ألسضتقÓل بالذأت‘ ،
وهم من ألغنى وألقوة
أل -ذأت -ي-ة .وم-ن ث-م ف-إان
ه- -ذأ أل- -ذي ي- -ق -ف بÚ
يدي ألله عز وجل ،وقد
ب عن ألله سضبحانه
حِج َ
ُ
وتعا ¤بهذه ألنعم ينسضى حاجته
إأ ¤ألله وينسضى فقره ب Úيدي ألله
عز وجل ،فما ألذي يجعله يخشضع
وه- -و ي- -ت- -خ- -ي- -ل وي- -تصض- -ور غ- -ن -اه
وأسض -ت -ق Ó-ل -ه؟ م -ا أل -ذي ي -ج -ع-ل-ه
ي- -درك أأن- -ه ب Úي- -دي أل- -ل -ه وأأن -ه
يخاطب ألله ،وأأن ألله يرأقبه وأأن
ألنعم ألتي يكرمه ألله عز وجل
بها تطوف بالنشضوة ‘ رأأسضه؟ هذأ
هو ألسضبب ،ولكن ما ألعÓج؟
ألعÓج أأن يعلم أإلنسضان أأنه
ك -ت -ل -ة م-ن ألضض-ع-ف وأل-ع-ج-ز ،وأأن
أل -ف -ق -ر ه -وي-ة ذأت-ي-ة م-وج-ودة ‘
كيانه ،وأأن ألنعم ألتي يتمتع بها
أأيًا كانت إأ‰ا هي عوأرضس تأاتي
أليوم وتذهب غدأ ً .إأن ألذي أأبرز
أإلنسض - -ان إأ ¤أل - -وج - -ود إأ‰ا ه - -و
أÿالق عز وجل ،أأوجده عارياً إأل
م- -ن ف- -ق- -ره ،ت -ائ -ه ً-ا إأل م -ن ذل -ه،
عاجزأ ً بل جاه ً
 Óإأل بضضعفه.
إأذأ أأدرك أإلنسض - - - - - -ان ه - - - - - -ذه
أ◊ق-ي-ق-ة وع-ل-م أأن-ه-ا ه-ي ه-وي-ت-ه

ونعمة ألعلم وألرفاهية وألغنى ما
ينبغي أأن ينسضينا كل ذلك ألهوية
ألتي ُخِلْقَنا بها ،ينبغي أأن نعلم أأن
هذه ألنعم ألوأفدة إألينا إأ‰ا هي
ع-وأرضس ،وأل-ع-وأرضس ت-أات-ي أل-يوم
وتذهب غدأ ً.
هذأ هو ألعÓج ألذي ينبغي أأن
يأاخذ أإلنسضان نفسضه به ،فإان هو
َف َ- -ع َ- -ل ذلك ت - -خ - -لصس م - -ن ه- -ذه
أŸشض- -ك- -ل -ة أل -ت -ي يشض -ك -و م -ن -ه -ا.
ولننظر أأيها أألحبة إأ ¤بالغ لطف
أل -ل -ه سض -ب -ح-ان-ه وت-ع-ا ¤إأذ ي-ب-ت-ل-ي
أإلنسض- - - - - -ان ب Úأ◊ Úوأآلخ - - - - -ر
ب-الب-تÓ-ءأت أŸت-ن-وع-ة ك-اŸرضس
يبعثه ‘ جسضمه ،وكالفقر يبتليه
به بعد ألغنى ،وكالضضعف يبتليه به
ب-ع-د أل-ق-وة ،وألضض-ط-رأب ي-رسض-له
إأل -ي -ه ب -ع -د أألم -ن وأل -ط -م -أان-ي-ن-ة،
م
وصض -دق أل-ل-ه أل-ق-ائ-لَ{ :وَنْبُلوُك ْ
ِب-الsشسu-ر َواْلَ-خْ-يِ-ر ِفْ-تَ-نً-ة َوِإاَلْ-يَ-نا
ُتْ----رَجُ---ع---وَن} (ألنبياء،)35:
يٍء مَِن اْلَخْوفِ
{َوَلَنْبُلَوsن ُ
م ِبشَس ْ
كْ

رّ-ق - -ة أل- - -ق- - -ل- - -وب وخشض - -وع - -ه - -ا
وأن -كسض -اره -ا ÿال -ق -ه -ا م -ن -ح -ة م-ن
أل- -رح- -م- -ن وع- -ط- -ي- -ة م- -ن أل -دي -ان،
تسض-ت-وجب أل-ع-ف-و وأل-غ-ف-رأن ،وت-ك-ون
حرزأ مكينا وحصضنا حصضينًا من ألغي
ب لله عز وجل
وألعصضيان ،وما رsق قل ٌ
إأل كان صضاحبه سضابقا إأ ¤أÒÿأت
مشضمرأ ‘ ألطاعات وأŸرضضاة ،كما
أأّنه ما رقّ قلب إأل وجدته أأحرصس ما
يكون على طاعة ألله وﬁبته ،فما
ُذّكر إأل تذكر ول بُ ّصضر إأل تبصضر ،وما
دخلت ألرقة إأ ¤ألقلب إأل وجدته
م -ط -م -ئ -ن -ا ب-ذك-ر أل-ل-ه ي-ل-ه-ج لسض-ان-ه
بشضكره وألثناء عليه سضبحانه وتعا.¤
ف -ال -ق -لب أل -رق -ي -ق ق -لٌب ذل -ي-ل أأم-ام
عظمة ألله وبطشضه ،ولكن من ألذي
يهب رقة ألقلوب وأنكسضارها؟ ومن
أل-ذي ي-ت-ف ّضض-ل ب-خشض-وع-ه-ا وإأنابتها؟
ب هذأ ألقلب
من ألذي إأذأ شضاء قَل َ
فأاصضبح أأرق ما يكون لذكر ألله عز

وج - -ل وأأخشض - -ع م - -ا ي- -ك- -ون آلي- -ات- -ه
وعظاته؟
إأّن أل- -ق- -ل -وب ب Úإأصض -ب -ع Úم -ن
أأصض-اب-ع أل-ل-ه ت-ب-ارك وت-ع-ا ¤ي-قّ-ل-ب-ه-ا
كيف يشضاء ،فتجد ألعبد أأقسضى ما
يكون قلبا ولكن يأابى ألله إأل رحمته،
ويأابى إأل حلمه وجوده وكرمه حتى
ت -أات-ي ت-لك أل-ل-ح-ظ-ة أل-ع-ج-ي-ب-ة أل-ت-ي
ي -ت -غ-ل-غ-ل ف-ي-ه-ا أإلÁان إأ ¤سض-وي-دأء
ذلك أل- -ق- -لب ب- -ع- -د أأن أأذن أل- -ل- -ه أأن
يصضطفى ويجتبى ،ف Óإأله إأل ألله
م - - -ن دي- - -وأن ألشض- - -ق- - -اء إأ ¤دي- - -وأن
ألسضعادة ،ومن أأهل ألقسضوة إأ ¤أأهل
أل -رق -ة ب -ع -د أأن ك-ان فّ-ظ-ا ج-اف-ي-ا ل
يعرف معروفا ول ينكر منكرأ إأل ما
جه إأ¤
أأشضرب من هوأه ،إأذأ به يتو ّ
ألله بقلبه وقالبه ،إأذأ بذلك ألقلب
ألذي كان جريئا على حدود ألله عز
وجل ،وكانت جوأرحه تتبعه ‘ تلك
أ÷رأأة إأذأ به ‘ ◊ظة وأحدة يتغÒ

لْمَ-واِل
َواْلُ-ج-وِع َوَنْ-ق-صٍص ِمَ-ن ا َ ْأ
لْنُ---ف---سِص َوالs---ثَ--مَ--راِت}
َوا َأ
(ألبقرةŸ ..)155:اذأ؟ أأي- -ن ه- -و
م -ظ -ه-ر أل-ل-ط-ف أل-رب-ا ‘ Êه-ذه
ألبتÓءأت؟
مظهر أللطف أأن مولنا جsل
جÓله يحب منا أأل َن ْسضَكَر بالنعم
ألتي يغدقها علينا وأأل –جبنا
ه -ذه أل -ن -ع -م ع -ن م -رأق -ب-ت-ه ،وأأل
تنسضينا هويتنا أأننا ﬂلوقون من
ألضضعف وآأيلون إأ ¤ألضضعف ،كيف
ألسضبيل إأ ¤ذلك؟!!
لو كانت ألنعمة مسضتمرة دأئمة
إأذأ لكانت حاجزأ ً وألنسضتنا هذه
ألنعم هوياتنا وضضعفنا ،ولكن ألله
عز وجل عندما يبتلي عباده بÚ
أ◊ Úوأآلخ- -ر ب- -ه- -ذه أŸصض- -ائب
ي- - -خ- - -ف- - -ي أŸال
وأل- -غ- -ن -ى لÒسض -ل
إأل-ي-ه ع-وضضً-ا ع-ن-ه
أل -ف -ق -ر ،ي -خ -ف -ي
ويسض- - -ت- - -ل م- - -ن - -ه
أل -ع -اف -ي -ة لÒسض-ل
إأل- -ي- -ه ن- -وع ً-ا م -ن
أألم-رأضس ،يسض-تل
م - - - -ن- - - -ه أألم- - - -ن
ألطمأانينة لÒسضل
إأل -ي -ه ط -ائ-فً-ا م-ن
أÿوف
وألضضطرأب لكي يصضحو أإلنسضان
بهذأ إأ ¤حقيقة أأمره ،وليعلم أأن
هذه ألنعم ألتي تفد إأليه إأ‰ا هي
ك -م -ا ق-لت ل-ك-م ع-وأرضس ،وأل-ن-ع-م
ألعارضضة ل Áكن أأن –ل ﬁل
ألهوية أإلنسضانية أألسضاسضية ،ربنا
ج ُ
م
عز وجل يقولَ{ :واللُsه َأاْخَر َ
كْ
مِْن ُب ُ
طونِ ُأاsمَهاِت ُ
م ل َتْعَلُموَن
كْ
شَسْ-ي-ئً-ا َوَجَ-عَ-ل َلُ-كُ-م الsسسْ-م-عَ
لْفِئَدَة} (ألنحل:
َواْ َأ
لْبَ-صساَر َوا َ أ
 ،)78أأي أأنك يا أبن آأدم ضضعيف ‘
كينونته ،كتلة عجز ‘ هويته ،أأما
أل -ن -ع -م أل -ت-ي ُتْ -سضِ-كُ-ر َك ب Úأ◊Ú
وأآلخ - - -ر ف- - -إا‰ا ه- - -ي ع- - -وأرضس
أأرسضلتها إأليك؛ ف– Óجبنك هذه
ألعوأرضس عن هويتك.
إأذأ علم أإلنسضان هذه أ◊قيقة
وأأدرك -ه -ا لسض -ي -م -ا ع -ن-دم-ا ي-ج-د
أÙن أل- -ت- -ي “ت- -زج م- -ع أŸن- -ح
وأل - -ن- -ع- -م ،ف- -لسض- -وف ي- -زول ه- -ذأ
أإلشضكال ولن يسضأال هذأ أإلنسضان
سضؤوأله هذأ عندما يعلم عجزه.

نعم ـ ـة رّق ـ ـة القل ـ ـ ـ ـ ـ ـب

دعــاء اليـــــوم

أللهم ثّبتنا على أإلÁان وألعمل ألصضالح
وأأح-ي-ن-ا ح-ي-اة ط-ي-ب-ة وأأ◊ق-ن-ا بالصضا◊،Ú
رّبنا تقّبل مّنا إأّنك أأنت أل ّسضميع ألعليم،
وأغ-ف-ر ل-ن-ا ول-وأل-دي-ن-ا و÷م-ي-ع أŸسضلم،Ú
وآأخر دعوأنا أأن أ◊مد لله رب ألعا.ÚŸ
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ألعدد

حاله و–سضن عاقبته ومآاله ،ويتغÒ
ل -يصض -ب -ح م -ت-بصض-رأ ي-ع-رف أأي-ن يضض-ع
أÿط- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -وة ‘ مسضÒه.
إأّنها ألّنعمة ألتي ما وجدت على وجه
أألرضس ،نعمة أأجّل ول أأعظم منها،
ن -ع -م -ة ر ّق-ة أل-ق-لب وإأن-اب-ت-ه إأ ¤أل-ل-ه
تبارك وتعا ،¤وقد أأخ Èألله عز
وج -ل أأّن -ه م -ا م -ن ق -لب ُي -ح-رم ه-ذه
أل -ن -ع -م -ة إأل ك -ان صض -اح -ب-ه م-وع-ودأ
ب -ال -ع -ذأب ،ق -ال سض -ب -ح-ان-ه{ :ف-وي-ل
ل -ل -ق-اسض-ي-ة ق-ل-وب-ه-م م-ن ذك-ر أل-ل-ه}،
لذلك ما من مؤومن صضادق ‘ إأÁانه
إأل وهو يتفكر كيف ألسضبيل ليكون
قلبه رقيقا؟ كيف ألسضبيل لينال هذه
ألنعمة فيكون حبيبا لله عز وجل،
وليًا من أأوليائه ،ل يعرف ألرأحة
وألسضرور إألّ ‘ ّﬁبته وطاعته ألّنه
يعلم أأّنه لن ُيحرم هذه ألّنعمة إأّل
حرم من أ Òÿشضيئا كثÒأ.
ُ
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أأ’ثنين  ١٥فيفري  ٢٠١٦م
ألموأفق لـ ٠٦جمادى أأ’ولى  ١٤٣٧هـ

متاهـــــة
األرقــــام

¬aôY º«gGôHGE :OGóYGE

الكلمــــات السسهميـــة
‡رن

مصشارعة
وصشحفية
جزأئرية

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل ا¤
الدائرة السسوداء
’خرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٧١٤نقطة،
وأا’ “ر ‘ رقم واحد
إا’ مرة واحدة.

وطن
منصشف
جوهر

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

اللغز:

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

أششمل
للنصشب

برأهÚ
Áششي

أرهق

ضشم ولف ““م““

قادم ““م““

آأمن

طبل

حرف مكرر

وألدة
طول

صشوت
أ’نفجار

الح ـ ـ ـ ــل

دردشسة ا◊روف

تقاومان

اخت Èمعلوماتك:
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الكلمات:

السسفرجل ،السسقيفة ،السسكران ،السسكنة ،السسقيم،
السسكة ،السسقط ،السسلفة ،السسلسسبيل ،السسلحفاة،
السسÓمة ،السسلسسلة  ،السسلسس ،السسلك ،السسلق،
السسÓلة ،السسلة ،السسÓح ،السسكون ،السسمك،
السسندبان ،السسن ،سسهد ،سسيول ،نسسن.

الحل  /تسسل وتثقف

الدولة اإ’فريقية التي
تنتمي إا› ¤موعة العشسرين
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❊ أافقيا
يا لعبار ،لبد ،أم ،عميل ،برر ،سشلم ،معلم،
أŸدأد ،يرأسشل ،يبدل ،فن ،رسشم ،حب ،ششبه،
حر ،ألرقم ،مدون ،ك.ك.ك.ك ،يياسس ،ر.ر،
أعدأد ،لنﬁ ،مد لعرأف.
❊ عموديا
ياسش Úششاكر ،أŸعرفة ،كرم ،أ ،⁄كم ،ع.ع،
مسشرح ،كام ،Õ ،مرسشل ،عد ،أسشيا ،دل ،لر،
م- -ذي- -اع ،أم Úق- -وي -در ،لب ،دب ،ب -ر ،أب -دل،
سشلف ،دريد ◊ام.
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الحل  /كلمات متقاطعة
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ﬁلل رياضشي
بالتلفزة
أ÷زأئرية
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أ  -ألفرأعنة؟
ب  -ألرومان؟
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من هو أاول من عرف السسÒك
من ب Úاأ’جناسس البشسرية
التالية:

٢

دولة إأفريقية

ا’سسم اأ’ول Ÿدرب
مولودية بجاية

كلمة السسر

سس

٦

للتمني

وألدتي

جوأب

الشسمل

ل

سشئم

للجوأب
صشنع ““م““

الكلمات السسهمية

أ

نعم باأ’جنبية

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

جل

وأسشعة
أود

سسرار

الكلمــات السسريــة

كل

٥

من ألقارأت

من أخطاء
كرة ألقدم

حكم وطني
لكرة ألقدم

أخفى
بسشط

زميل

دردشسة
لسسهم
اأ

606

رقــــــــــم

١

متششابهان
صشفرة ألبيضس
٣

١٦٩٥٥

متششابهان

للتخيÒ
مدأد
ثلثا سشيء

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السسر:

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

ألعدد
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أافقيا
 )١مناج Òششبيبة ألقبائل،
’ )٢عب سشابق ‘ وفاق سشطيف
 )٣لون ،أسشم إأششارة،
 )٤ششعوب ““م““ ،للجوأب،
 )٥مدأفع سشابق ‘ وفاق سشطيف
 )٦سشنة ،وجع،
 )٧أجرأء ““م““ ،ششاخ وك ،Èششقيق،
 )٨للسشؤوأل ،متششابهة ،للنفي،
ﬂ )٩دة ،مصشانع،
 )١٠أسشم علم مذكر ،جوأب ،أعتاد،
 )١١نكذب ،فناء.

عموديا
 )١منبع مائي با◊جاز ،دولة عربية
 )٢وألدتي ““م““ ،أنظف،
 )٣حرف مكرر ،أتوج ،ظرف مكان،
 )٤زهر ،رقم،
 )٥سشقي ،برق ،ثلثا حدة،
 )٦أرششد ،كافح ،جوأب،
 )٧صشوت أ’نفجار ،من أأ’لوأن ،بسشط،
 )٨ثلثا ألرد ،رأية ““م““،
 )٩أحب ،للندأء ،متششابهة،
 )١٠لÓسشتفهام ،من ألعلوم ““م““ ،ضشروري للطعام،
 )١١حرف مكرر ،من أخطاء كرة ألقدم.

الفجر٠٦.١٠...............:
مواقيت الظهر١٣.٠١...............:
الصسÓة العصسر١٦.٠٢...............:
المغرب١٨.٢٧..............:
العشسـاء١٩.٤٨................:
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^ ١٥فيفري  :١٩٤٧انعقاد اŸوؤ“ر الول لـ «حركة
الن -تصس -ار ل -ل -ح -ري -ات ال -دÁق-راط-ي-ة» ب-ا÷زائ-ر
العاصسمة.
^  ١٥فيفري  :١٩٦٢إاعÓن القادة اÿمسسة
اŸعتقل Úبـ «اولونوى»  Au Lenoyبفرنسسا عن
موافقتهم على نصسوصس اتفاقيات إايفيان ،وارسسالهم
ت-وك-ي Ó-ا ¤رئ-يسس ا◊ك-وم-ة اŸؤوق-ت-ة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة
ا÷زائرية.

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

رؤوسساء الندية يقّرون
بفشسل الحÎاف بسسبب
اŸشساكـــــــــــل اŸاليـــــــــــة

أŸصشادقة على ألتقريرين
أŸا‹ وأأ’دب ـ ـي للرأبط ـ ـ ـة
أÎÙف ـ ـة لك ـ ـ ـرة ألقـ ـ ـ ـدم
عقدت الرابطة اÎÙفة لكرة
القدم جمعيتها العامة العادية،
أامسسÃ ،ركز –ضس ÒاŸنتخبات
الوطنية بسسيدي موسسى ،من أاجل
لدبي واŸا‹
مناقشسة التقريرين ا أ
لعام  ،٢٠١٥وذلك –ت رئاسسة
ﬁفوظ قرباج وبحضسور  ٤١عضسوا
من ا÷معية العامة من أاصسل ،٤٢
حيث “ت اŸصسادقة على ا◊صسيلتÚ
بالجماع.

عمار حميسسي

وعرفت ا÷معية العامة التي جرت أاششغالها بتواجد
ﬁضش -ر قضش-ائ-ي اك-ت-م-ال ال-نصش-اب ال-ق-ان-و Êب-ت-واج-د
معظم ‡ثلي اأ’ندية الذين  ⁄يبدوا أاي اعÎاضشات أاو
ملحظات حول التقريرين اŸا‹ واأ’دبي.
وق -ام ف -وزي ق -ل -ي -ل ن -ائب رئ -يسس ال -راب -ط-ة ب-ع-رضس
إاحصشائيات عدد اللعب Úا’جانب واŸغÎب Úاضشافة
إا ¤نسشب كتلة ا’جور التي تدفعها ا’ندية للعب.Ú
وفاجأا قليل ا◊ضشور بتأاكيده أان ا–اد ا◊راشس هو
النادي الوحيد الذي يسشتفيد بنسشبة  60باŸائة من
ال-لع-ب Úال-ذي-ن ت-ك-ون-وا ‘ ال-ف-ري-ق م-ن-ت-هزا الفرصشة
ليطالب رؤوسشاء اأ’ندية بضشرورة ا’هتمام بالتكوين.

تشسكيل ÷ان لتنظيم انتخابات
٢٠١٧

وصشادق اعضشاء ا÷معية العامة على قرارات تتعلق
بتششكيل ÷ان مهمتها تنظيم ا’نتخابات التي سشتجري
‘ ’ 2017خ-ت-ي-ار رئ-يسس ل-ل-راب-ط-ة خ-ل-ف-ا Ùفوظ
قرباج ،حيث ضشمت اللجنة اŸكلفة بجمع الÎششيحات
ك -ل م -ن رئ -يسس ال-وف-اق حّ-م-ار وم-ورو رئ-يسس ج-م-ع-ي-ة
وهران إاضشافة إا ¤بوقلقال رئيسس أاوŸبي اŸدية.
وضشمت ÷نة الطعون كل من رئيسس ا–اد الششاوية
ياحي وبن سشنادة رئيسس ا–اد بلعباسس إاضشافة ا¤
رئيسس مولودية بجاية ابو بكر اخلف واŸلحظ هو
ا◊فاظ على التوازن ا÷هوي.

اŸطالبة Ãراكز التكوين

انتهز بعضس رؤوسشاء ا’ندية الفرصشة لطرح جملة من
ا’نششغا’ت التي تركزت أاسشاسشا ‘ ا÷انب اŸا‹ من
خ-لل م-ط-ال-ب-ت-ه-م بضش-رورة ا◊صش-ول ع-ل-ى ا’ع-انات
اللزمة التي تسشمح لهم ببناء مراكز التكوين.
واششÎك كل من رئيسس ا–اد الششاوية ياحي ورئيسس
شش -ب -اب ب -ل -وزداد م-الك إاضش-اف-ة إا ¤ال-ن-اط-ق ال-رسش-م-ي
’وŸبي الششلف مدوار ‘ ذات النقطة اŸتمثلة ‘
منح التسشهيلت التي تسشمح لرؤوسشاء ا’ندية با‚اح
ا’حÎاف الذي فششل بسشبب اŸششاكل اŸالية.

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر
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لو ١٤٣٧ ¤هـ اŸوافق لـ  ١٥فيفري ٢٠١٦م
الإثن ٠٦ Úجمادى ا أ

 16°وهران
 08°وهران

الثمن  ١٠دج

قــــامت بهــــا مفــــارز ا÷ـــيشس بعـــ Úالدفــلى والشسلـــف

كششـف وتدمﬂ 21 Òبـأا لإÓرهـابي Úوقنبل ـة تقليديـ ـة ألصشنـ ـع
/الشس-عب ‘ /اإط-ار م-ك-اف-حة
ا’إره- -اب“ ،ك- -نت م- -ف -رزت -ان
ل- -ل- -ج- -يشس ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب -ي
ت -اب -ع -ت -ان ل-ك-ل م-ن ال-ق-ط-اعÚ
ال- -ع -م -ل -ي -ات -ي Úل -ع Úال -دف -ل -ى
والشش- -ل- -ف ب- -اإق -ل -ي -م ال -ن -اح -ي -ة
ال - -عسش - -ك - -ري- -ة ا’أو ،¤ي- -وم 13
ف- -ي -ف -ري  ،2016م- - - -ن كشش- - - -ف
وتدم Òواحد وعششرون ()21
ﬂب- -اأ ل- -لإره- -اب- -ي Úوق- -ن -ب -ل -ة
تقليدية الصشنع.
م- -ن ج- -ه- -ة اأخ- -رى وب- -اإق- -ل- -ي- -م
ال-ن-اح-ي-ة ال-عسش-كرية السشادسشة،
اأوق- -فت م- -ف- -رزت- -ان ت -اب -ع -ت -ان
ل- -ل- -ق- -ط- -اع Úال- -ع- -م- -ل- -ي- -ات -يÚ
لتمÔاسشت وع Úقزام ،مهربÚ
اثن ،Úفيما ” حجز مركبتÚ
رب -اع-ي-ت-ي ال-دف-ع و(  )1 , 6ط- -ن
م -ن اŸواد ال -غ -ذائ -ي -ة وج -ه-از
كششف عن اŸعادن.
وب -بسش -ك -رة ب -اإق -ل -ي -م ال -ن -اح -ي-ة

أامـــــــــن
بومرداسس

ال -عسش -ك -ري -ة ال -راب -ع-ة ،اأوق-فت
م- -ف -رزة اأخ -رى ،شش -خصش -ا ك -ان
ع- -ل- -ى م Ïسش- -ي- -ارة سش -ي -اح -ي -ة

وبحوزته مسشدسس اآ‹.
ك- -م- -ا اأوق -ف ع -ن -اصش -ر ال -درك
ال- -وط- -ن -ي ب -ك -ل م -ن ت -ل -مسش -ان

وت- -ي- -ارت ب- -اإق- -ل- -ي- -م ال -ن -اح -ي -ة
العسشكرية الثانية ،ثمانية ()08
مهاجرين غ Òششرعي.Ú

بتهمة السشب والششتم ،و 16قضشية
ع-ل-ى ع-لق-ة ب-ت-ه-م-ة ال-ت-ه-ديد8 ،
قضش - -اي- -ا م- -رت- -ب- -ط- -ة ب- -ا÷رائ- -م
ا’قتصشادية ،اإضشافة اإ ¤معا÷ة
 15قضش -ي -ة ‘ ›ال م -ك -اف -ح-ة
اسش - -ت - -ه - -لك وŒارة اıدرات
تورط فيها  20ششخصشا .باŸقابل

سشجلت اŸصشلحة الو’ئية للأمن
العمومي خلل نفسس الفÎة 19
حادث مرور جسشما Êخلف قتيل
و 19جريح ،فيها ششهدت عملية
سش-حب رخصس السش-ي-اق-ة ارت-ف-اع-ا
م- -ل- -ح -وظ -ا ق -در بـ 554رخصشة
مقابل  339ششهر ديسشم215 ،È

جنحة 1833 ،غرامة جزافية19 ،
ﬂافة مسشجلة بواسشطة الرادار
ووضش -ع  46م -رك-ب-ة ‘ اÙشش-ر،
كما ” تسشجيل  124تدخل ‘
›ال شش-رط-ة ال-ع-م-ران وح-م-اي-ة
البيئة.

معا÷ـ ـ ـ ـ ـة  273قضشي ـ ـ ـ ـة إأجرأمي ـ ـ ـة ششهـ ـ ـر ج ـ ـ ـ ـانفي

ع - -ا÷ت مصش- -ال- -ح الشش- -رط- -ة
ال -قضش-ائ-ي-ة ’أم-ن ب-وم-رداسس 273
قضش- -ي- -ة اإج -رام -ي -ة خ -لل شش -ه -ر
جانفي اŸاضشي ،تورط فيها 255
شش -خصش-ا م-ن ب-ي-ن-ه-م  8قصش -ر و6
اأجانب ،حيث ” اإيداع  59منهم
ره -ن ا◊بسس ،ف -ي-م-ا اسش-ت-ف-اد 15
شش - - -خصش- - -ا م- - -ن ا’سش- - -ت- - -دع- - -اء
اŸباششر..
طبيعة القضشايا اŸعا÷ة من قبل
مصش- -ال- -ح الشش- -رط- -ة ال- -قضش -ائ -ي -ة
ل-ب-وم-رداسس ط-غت ع-ل-ي-ها ظاهرة
الضش- -رب وا÷رح ال- -ع -م -دي بـ 49
قضشية تورط فيها  70متهما26 ،
قضشية متعلقة بجرائم اŸسشاسس
با’أموال واŸمتلكات 65 ،قضشية
خاصشة باآفة السشرقة بالكسشر و‘
ال -ط -ري -ق ال-ع-م-وم-ي 26 ،قضشية

عائÓت من غليزان أارادت تقد Ëالغاثة فلقيت مصسرعها حرقا

إأرهاب ألطرقات يحصشد  4قتلى بأاو’د برحمة ببلدية زدين

ل- - - -ق- - - -ي مسش- - - -اء أامسس اأ’ح - - -د4 ،
أاشش -خ -اصس مصش -رع -ه -م ب -ال -ط -ري -ق
السشيار ششرق – غرب على مسشتوى
منطقة أاو’د برحمة ببلدية زدين
‘ ع Úالدفلى.
الضش -ح -اي -ا ال -ذي -ن ك-ان-وا ع-ل-ى مÏ
سشيارة من نوع «أاكسشانت» من مزونة

كأاسس العا ⁄للمسسايفة (مرحلة ا÷زائر)

أŸنتخـ ـب ألوطنـ ـي يت ـ ـوج باللـ ـ ـقب
«الشسعب» توج اŸنتخب الوطني
ل-ل-مسش-اي-ف-ة (اخ-تصش-اصس ا◊سش-ام)
ل -ل -ذك -ور أاواسش -ط ب -ل -قب م -رح-ل-ة
ا÷زائ-ر ل-ك-أاسس ال-ع-ا ⁄ل-لمنافسشة

لفريقيــــــــة
لبطـــــــــال ا إ
رابطــــــــة ا أ

أنهزأم مولودية بجاية أمام نادي أششانتي غولد ألغاÊ
انهزم عششية أامسس ،فريق مولودية بجاية أامام نظÒه أاششانتي غولد الغا Êبنتيجة
 1ـ  ‘ 0اŸباراة التي جرت بأاكرا ‘ إاطار مرحلة الذهاب من الدور التمهيدي
لرابطة اأ’بطال اإ’فريقية ،حيث أان لقاء العودة مقرر ببجاية بعد أاسشبوع.Ú
فحظوظ ‡ثلنا كبÒة للعودة ‘ النتيجة وتسشجيل فوز يؤوهله إاا ¤الدور القادم،
ذلك أان «اŸوب»  ⁄يخيب أانصشاره رغم أانه يلعب أاول مباراة له قاريا ،خاصشة وانه
تلقى الهدف ‘ بداية اŸرحلة الثانية من اŸقابلة والتي واصشلها بـ’ 10عب Úبعد
طرد اŸدافع ÿضشاري.
وسشÒكز اŸدرب عمرا Êعلى ا’سشÎجاع بالنسشبة للعبيه خلل الفÎة القادمة
وإاجراء اŸواعيد اÙلية التي تنتظر الفريق قبل اسشتقبال نادي أاششانتي غولد.

حامد .ح

بومرداسس :ز /ك

بعد تغلبه على نظÒه اŸصشري
بنتيجة  ‘ 38 – 45النهائي حسشب
ال -ف -رق ،ال -ذي ج -رى مسش-اء أامسس
بقاعة حرششة.
و“كن الثلثي ا÷زائري اŸكون
من زين الدين هروي ،ايغو دانيال
غ -م -بÒو Êوأاك -رم ب -ون -اب -ي ،ب-ع-د
منافسشة ششديدة من التفوق على
ال- -ث- -لث -ي اŸصش -ري اŸك -ون م -ن
م -ع -ت -ز م -دحت ،ن -ور ال -دي -ن ن -ور
الدين وﬂتار وا‘.
وأاوضشح الناخب الوطني سشا’زار
غ - -وزم- -ان ،أان اŸن- -افسش- -ة ك- -انت
شش - -دي - -دة وت - -أال- -ق مصش- -ارع- -ي- -ن- -ا
وتقدÁهم Ÿسشتوى كب Òويسشمح
ل -ه -م ال -ت-حسش-ن أاك ..Ìوت-ع-د ه-ذه
ال -ن -ت-ي-ج-ة ت-اري-خ-ي-ة ك-ون ال-ف-ري-ق
ا÷زائري يتفوق أ’ول مرة على
م -ن -ت-خ-ب-ي ت-ونسس ومصش-ر ‘ دورة
واحدة.

ب -و’ي -ة غ -ل -ي -زان ،ه-ب-وا Ÿسش-اع-دة
صش -احب شش -اح -ن -ة ان -ق -ل -بت وسش -ط
الطريق وهي –مل زيوتا ششديدة
اإ’ل- - -ت- - -ه- - -اب م- - -ن ن- - -وع ح- - -امضس
السشلفÒيك ،وŸا إاقÎب الضشحايا
من ا◊ادثة هب حريق مهول أاتى
على الضشحايا  4الذين لقوا حتفهم
‘ ع ÚاŸك - -ان ،ف - -ي - -م - -ا ج- -رح 4

آاخ- -رون ” ،ن- -ق -ل -ه -م ع -ل -ى ج -ن -اح
السش - - -رع - - -ة ن - - -ح - - -و اŸؤوسشسش- - -تÚ
ا’سشتششفائيت Úلكل من حمو مكور
وسشدي بوعبيدة.
ه -ذا وق -د ف -ت -حت مصش-ال-ح ال-درك
–قيقا ‘ ا◊ادثة اأ’ليمة.

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي

ششـ ـ ـ ـ ـاب يلف ـ ـ ـظ أأنفاسش ـ ـ ـه – ـ ـ ـت عج ـ ـ ـÓت
حافلـ ـة نق ـ ـل ألطلب ـ ـة بسشي ـ ـ ـدي بلعبـ ـ ـ ـاسس

لقي يوم أامسس ،ششاب يبلغ من العمر  32سشنة ،حتفه ‘ حادث مرور بعد أان
صشدمته حافلة لنقل الطلبة ،ا◊ادث وقع عند النقطة الدورانية بالطريق اŸؤودي
لبلدية ع Úثريد بسشيدي بلعباسس ،بعد أان فاجأات ا◊افلة الششاب اŸدعو (م ن)
لتصشدمه وترديه قتيل بع ÚاŸكان ومن جهتها فتحت مصشالح اأ’من –قيقا
لتحديد أاسشباب ا◊ادث.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

17°

11°

france prix 1

يوفــــــر ŸشسÎكيــــه
أافضســـــل اÿيـــــــارات

جازي يوسشـع قائم ـة
عـ ـ ـ ـروضس ألدف ـ ـ ـ ـ ـع
ألبعـ ـ ـ ـدي «’يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن»

/الشسعب /بعد عام من إاطلق
ع- -روضس ال- -دف- -ع ال- -ب- -ع -دي
«’ين» والتي حققت
‚احا باهرا ‘
السش -وق ،ه -ا ه -و
جازي يقدم اŸزيد
م- -ن اÿي- -ارات ل- -زب- -ائ -ن -ه،
ويضش -ع –ت تصش -رف -ه-م ›م-وع-ة
ك-ام-ل-ة وغ-ن-ي-ة م-ن ال-ع-روضس ،ح-يث أاع-ل-ن
اŸتعامل عن إاثراء قائمة عروضس ’ين بفضشل
إاطلق «’ين  »2000الذي يقÎح على الزبون
مقابل أالفي دينار ششهريا مكاŸات ›انية
نحو ششبكة جازي من السشاعة الثامنة ليل إا¤
ال-ث-ام-ن-ة صش-ب-اح-ا وط-ي-ل-ة ن-ه-اي-ة اأ’سش-ب-وع إا¤
ج - -انب  4سش -اع -ات م -ك -اŸات ن -ح-و ب-اق-ي
الششبكات .كما يتضشمن  1جيغا من ا’نÎنت
و 200رسشالة نصشية قصشÒة صشا◊ة نحو ششبكة
جازي.
وŸزيد من اŸزايا والراحة ‘ ا’سشتخدام،
فإان خط «’ين »1200يرفع من عدد اأ’رقام
اŸفضشلة من  1إا 3 ¤إاضشافة إا ¤إانÎنت
ب-ح-ج-م  300م -ي -غ -ا م -ع ح-ري-ة ال-دخ-ول إا¤
الفيسشبوك وتوي Îوالواتسشابو كذا  500رسشالة
نصش- -ي -ة .أام -ا خ -ط «’ي -ن « 3000ف-ه-و يرفع
رصش- - -ي - -د اأ’نÎنت إا1.5 ¤ج-ي-غ-ا اوك-ت-ي-ه إا¤
جانب مكاŸات ›انية نحو جازي صشا◊ة
 24سشاعة على  24وثلث سشاعات مكاŸات
ن -ح -و الشش -ب -ك-ات أاخ-رى و 300رسش-ال-ة نصش-ية
قصشÒة مهداة .أاما خط «’ين» 5000فلم
يختلف عن سشابقيه حيث يرفع إا ¤أاربعة
أاضشعاف حجم البيانات ليصشل حجمها  4جيغا
بعد أان كان  1جيغا اوكتيه.
كما يقدم جازي لزبائنه إامكانية التحكم ‘
مسش -ت -وى اسش -ت -ه -لك-ه-م الشش-ه-ري ع-ن ط-ري-ق
ا’ششÎاك ‘ خيار «كونÎول» مقابل 100
دي -ن -ار شش-ه-ري-ا ،وه-ذا اÿي-ار م-ت-اح ل-ك-ل م-ن
مششÎكي ’ين  2000 ،1200و.3000
وهذا ليسس كل ششيء ! حيث يضشع جازي ‘
خ -دم -ة زب -ائ -ن -ه خ-ي-ارا ج-دي-دا وه-و ع-رضس
«سشمارت ’ين» ،الذي يقÎح هاتفا ذكيا من
نوع «الكاتيل بيكسشيفÒسشت» مع خط Úمقابل
 3990دينار .وهو متوفر ‘ جميع اÙلت
التجارية ÷ازي ع Èالوطن.
و’كتششاف العروضس وŸزيد من اŸعلومات
ما على الزبون إا’ التقرب من نقاط البيع
ج- - - - - - - - -ازي أاو زي- - - - - - - - -ارة م- - - - - - - - -وق- - - - - - - - -ع
www.Djezzy.dz.

حسســــــب نشســـــرة جويــــــــة خاصســــــــة

أأمطـار متفرقـة وري ـاح قويـة على ششمال ألبÓد إأ ¤غاية يوم غد

شش-ه-دت ال-و’ي-ات السش-اح-ل-ي-ة م-ن
ال- -وط- -ن وال -ق -ري -ب -ة م -ن السش -واح -ل
ابتداء من ،اأمسس ا’أحد ،تسشاقط
اأم -ط -ار م -ت -ف -رق -ة وب -رد مصش-ح-وب-ة
اأحيانا برياح قوية ،حسشبما اأفاد به
ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-لأرصش-اد ا÷وي-ة
‘ نششرة جوية خاصشة.
واأضشاف ذات اŸصشدر اأن الو’يات
اŸع-ن-ي-ة ب-ه-ذه ال-نشش-ري-ة ال-ت-ي “تد

دعـ ـ ـ ـوة

صشلحيتها من اأمسس على السشاعة
السش -ادسش -ة مسش-اء (  18 : 00سش -ا) اإ¤
م-ن-تصش-ف ن-ه-ار ال-ي-وم ،ه-ي ت-لمسشان
وسش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس وع Úت-ي-م-وشش-نت
ووه-ران ومسش-ت-غ-ا Âوالشش-ل-ف وعÚ
ال - -دف - -ل - -ى ،اأم - -ا نسش- -ب- -ة ا’أم- -ط- -ار
اŸرتقبة فسشتبلغ اأو تفوق  40ملم
ﬁليا.
ك- - -م- - -ا اأشش - -ارت ال - -نشش - -ري - -ة اإ ¤اأن

ا’ضش -ط -راب سش -يشش -م -ل ف -ي -م-ا ب-ع-د
و’يات تيبازة وا÷زائر وبومرداسس
وال-ب-ل-ي-دة واŸدي-ة وال-ب-وي-رة وت-يزي
وزو وب -ج -اي -ة وج -ي -ج -ل وسش -ك -ي-ك-دة
وششمال سشطيف ،وذلك من منتصشف
ن -ه -ار ال -ي-وم اإ ¤غ-د ال-ث-لث-اء ع-ل-ى
السش- -اع- -ة السش- -ادسش -ة مسش -اء ( 18 : 00
سشا) مع اأمطار سشتبلغ اأو تفوق 70
ملم ﬁليا.
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