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صصوت القدسس وا’سصرى
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دوما كانت الجزائر تحمل راية السسبق في ““العطاء““ لفلسسطين..
شسكرا لبلد يدرك حقا قيمة ““الوطنية المتحررة““ من عبث اآلخرين
T
الخميسس  ٠٣جانفي  ٢٠١٣م الموافق لـ  ٢١صصفر  ١٤٣٤هـ العدد ١٥٩٩٤

جزائر العزة والكرامة
تبارك ميÓد الثورة الفلسسطينية

¿É°ùf’G ¥ƒ≤◊ »æWƒdG ôjô≤àdG ‘ º¡e Qƒﬁ »°VÉ≤dG á«dÓ≤à°SG
03¢U

ت فاتحة البدايات للثورة ،كانت اوسسع فضساءات التمرد والشستعال ،كان عام 1965م عام البعث
ل اعتقد المسستعمرون انه ذهب إالى طريق النهاية ،فاكتشسفوا أانهم أامام بداية القيامة لشسعب
مة ل تموت.
رحب األنظمة الرجعية العربية في ذلك الوقت ،أاو تطمئن لهذا الميÓد الثائر ،لكن الله بعث
سسطينيين من يناصسرهم ويقف في جانبهم في ذاك الوقت ،وقد كانت الدولة األولى التي
ت بانطÓقة حركة فتح وثورتها المسسلحة – عام  1964مـ هي بلد المليون ونصسف مليون شسهيد،
وقدمت لها كل العون المادي والمعنوي ،لقد كانت الجزائر الثورة – جزائر العزة والكرامة–
ئر األحرار  ،وهى التى سسمحت ايضسا بتأاسسيسس ممثليه فلسسطينية بالجزائر .
انطلقت حركة التحرير الوطني الفلسسطيني ““فتح““ ،وهي تحمل شسعارات المرحلة وكان عليها
واجه كل تسساؤولت التشسكيك– والتهام التي حاصسرتها من كل فج واتجاه ،لكنها بقيت مصسرة
ان تصسنع مرحلتها الجديدة ،وتجيب على كل تسساؤولت الشستات واللجوء والهزيمة  ..ماذا–
ف–؟ وبمن–؟ ومن أاين–؟ ومتى..؟ واسستطاعت في عناد وبسسالة أان تشسق طريقها ،وتؤوسسسس
ربة ثورية فلسسطينية خالصسةأاخذت على عاتقها زمام المبادرة والمواجهة في زمن الهزيمة.
سسعت نحو تفعيل الوجود الفلسسطيني– وبعث الشسخصسية الفلسسطينية محليًا ودوليًا من خÓل

المقاتل الفلسسطيني الصسلب العنيد القادر على تحطيم المناعة اإلسسرائيلية ،واسستقطاب الجماهير
الفلسسطينية ومن خلفها كل الجماهير العربية في طريق الثورة المسسلحة وحشسدها فيها ،واعادة
بناء الدولة الفلسسطينية على األرضس الفلسسطينية ،واسستمر المقاتلون ابطال ““العاصسفة““ يقطعون
األرضس طول وعرضسا في صسقيع يناير القاسسي،وواجهوا المطاردة والمÓحقة والعتقال في كل
مكان من األرضس العربية ،وبعد عامين من المواجهة المنفردة بين فتح وإاسسرائيل ..ورغم ضسراوة
ال˘م˘ع˘رك˘ة ال˘ت˘ي واج˘ه˘ت˘ه˘ا ع˘ل˘ى األرضس ال˘ع˘رب˘ي˘ة ب˘ال˘تشس˘ك˘يك والتهام والحصسار والحجز والمطاردة
ب˘غ˘رضس خ˘ن˘ق ال˘ث˘ورة– اسس˘ت˘ط˘اعت ““ف˘ت˘ح““ م˘ن خ˘Óل ق˘ت˘ال˘ه˘ا ال˘ي˘وم˘يأان ت˘ح˘ط˘م ال˘تسس˘اؤولت ال˘حائرة
والعاجزة والمشسككة– وتقفز عنها– وتثبت أان العمل داخل األرضس المحتلة ممكن– وان أاسسطورة
المناعة اإلسسرائيلية ما هي إال خرافة تتحطم تحت ضسربات الرادة الفلسسطينية الباسسلة ،وأاصسبح
التمرد المسسلح الفلسسطيني واقعًا اكبر منأان يحجز عليه.
لقد قدر عدد شسهداء فتح من انطÓقتها الى الن نحو ما يزيد 75الف شسهيد ،كانوا قربانا لمذبح
الحرية الفلسسطيني ،هذه الثورة التي ولدت في خندق المقاومة قادرة على اسستكمال الطريق
وصسنع القرار للمسستقبل.
د .عبد ربه العنزي
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الخميسس  ٠٣جانفي  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢١صسفر ١٤٣٣هـ

باباأأحمد يقيم
ألدخول ألمدرسسي

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـرودة وأأمط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار ألي ـ ـ ـ ـ ـ ـوم و غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدأ
سسيكون الطقسس باردا و ممطرا
بوسسط وغرب البÓد اإلى غاية يوم
غد ،حسسب توقعات الديوان
الوطني لÓأرصساد الجوية .وسسيكون
الطقسس اليوم باردا نسسبيا ومغيما
وممطرا ،حيت تتراوح درجات
الحرارة ما بين  ٨و ١٢درجة،
وسستكون شسدة الرياح متغيرة
بغرب البÓد ،حيث تتراوح
سسرعتها ما بين  ١٥و
كم/السساعة .وحسسب توقعات
الديوان سسيكون الطقسس غدا،
باردا مع تسسجيل اأمطار غزيرة،
فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين  ١٣و ١٦درجة مع هبوب رياح ضسعيفة اإلى
معتدلة.

ممننششسسآاآاتتللتتععززييززأأللططااققةةأأللككههرربباائئييةةببتتييسسسسممسسسسييللتت

يترأاسس ،اليوم ،وزير التربية

الوطنية عبد اللطيف بابا احمد
أاشسغال الندوة الوطنية لمدراء
التربية والخاصسة أاشسغالها بتقييم
الدخول المدرسسي  ٢٠١٢ـ ،٢٠١٣
هذا بمقر الوزارة بدءا من السساعة
التاسسعة صسباحا .

''تاج'' يعقد
مجلسسه ألوطني

تم اعتماد مؤوخرا  ٥٠مشسروعا اسستثماريا
جديدا بسسعيدة من شسأانها اسستحداث
 ١٥١٦٨منصسب شسغل والتي تمسس شستى
قطاعات النشساطات ا’قتصسادية من طرف
لجنة المسساعدة على تحديد الموقع وترقية
ا’سستثمارات وضسبط العقار ،حسسبما أاشسار
إاليه نفسس المصسدر .و يعول على هذه
ا’سستثمارات التي سستسستفيد من مختلف
تدابير الدعم والتشسجيع لخلق المؤوسسسسات
بعث ديناميكية جديدة لحركية التنمية
ا’قتصسادية لسسعيدة التي ’ تزال تعتمد و
بشسكل أاسساسسي على النشساطات الفÓحية و
الرعوية.

ت ـوزي ـ ـ ـع  ٧٧٠٠هكتـ ـ ـ ـار مـ ـ ـن أألرأضس ـ ـ ـي بتم ـ ـنرأسست
يرتقب هذه السسنة توزيع ما مجموعه  ٧,٧٠٠هكتار من اأ’راضسي الفÓحية في إاطار صسيغة ا’متياز الفÓحي
بو’ية وسستشسمل هذه العملية أاكثر من  ٦٠مسستثمرا الذين
سسيسستفيدون من خمسسة ( )٥محيطات فÓحية تقع
بناحية تيدكلت (إان صسالح) و بمناطق والبركة و مليانة
و إانغر وعين قزام بأاقصسى جنوب الو’ية ،وتتوفر
هذه المسساحات الفÓحية على مياه جوفية كافية
ومجهزة بشسبكة الكهرباء الفÓحية ،حسسب ذات
المصسدر .ومن المنتظر أان تسسمح هذه المسستثمرات
الفÓحية المسستقبلية في توفير مناصسب شسغل دائمة
لفائدة شسباب هذه المناطق وتلبية حاجيات سسكانها
بالمنتجات الفÓحية كما سستسساهم على المديين
المتوسسط والبعيد في توسسعة رقعة اأ’راضسي الفÓحية
بو’ية تمنراسست وفي مكافحة ظاهرة التصسحر.

أامل الجزائر (تاج) ـ غدا
بتعاضسدية عمال البناء بزرالدة
بدءا من السساعة الـ ١٤زوا’،
أاشسغال انعقاد المجلسس الوطني
للتشسكيلة.

يؤمية وطنيةإاخبارية
تصسدر عن المؤؤسسسسة العمؤمية القتصسادية(شسركة ذاتأاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ١٢٦.٠٠٠ ٠٠٠.٠٠ :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

التحرير
التحرير(021) 60 / 67 / 83 :
الفاكسس(021) 60. 67. 93 :

األمانة العامة
(021) 60. 69. 55

اإلدارة والمالية
(021) 73. 93. 27

''عـ ـ ـدة زيـ ـ ـ ـن ألهـ ـدة''
ق ـ ـريبا بمسسرح وهرأن

''ألعدل وألبيان''
يحتفل بمنتخبيه

ينظم حزب العدل والبيان ،يوم

''أأسسفـار للربـح''تطلقهـا ‚م ـ ـ ـ ـ ـة على ألفايسسبـوك
(نجمة)،
تسسمح
الرسسمي
الراعي
والفريق
للـ(فاف)
الوطني منذ ،٢٠٠٩
لمحبي كرة القدم من
أامنيتهم
تحقيق
لتشسجيع
والذهاب
الخضسر خÓل كأاسس
إافريقيا لأÓمم ٢٠١٣
سستحتضسنها
التي
جنوب إافريقيا ما بين
 ١٩جانفي و ١٠فيفري
بإاطÓقها
،٢٠١٣
مسسابقة خاصسة بمتصسفحي اأ’نترنيت .وتدعوا نجمة الراغبين في المشساركة في
هذه المسسابقة الولوج إالى صسفحتها الرسسمية على الفايسسبوك أاين يمكن للمترشسح
دعوة أاصسدقائه لÓلتحاق بالصسفحة والتصسويت لصسالحه .وفي نهاية العملية ،يتم
تعيين أاسسماء الفائزين من بين المشساركين العشسرة المتحصسلين على أاكبر عدد من
اأ’صسوات ،حيث يسستفيدون من جائزة تضسم تذكرة السسفر ،وإاقامة نصسف داخلية في
الفنادق باإ’ضسافة إالى إاجراءات التأاشسيرة ،والنقل والتنقل نحو جوهانسسبورغ
وبريتوريا وروسستنبورغ.

السسبت  ٠٥جانفي ،بدءا من
السساعة الـ ٣٠:٠٨صسباحا ،حفل
تنصسيب منتخبيه بالمجالسس
المحلية وكدا بداية الدورة
التدريبية في فن القيادة الحزبية
مهارات ا’تصسال ،هذا بالوكالة
الوطنية لتسسلية الشسباب بزرالدة.

أجتماع ألنقابة
ألوطنية للقضساة
تنطلق غدا ب ـ ـدءا م ـ ـن السساع ـة
 ٠٩ :٣٠صسباحا  ،بإاقامة القضساة
أاشسغال اجتماع المجلسس الوطني
للنقابة الوطنية للقضساة ڤخجnف >t

الرئيسسة المديرة العامة
مسسؤؤولة النشسر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة
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مشسروعا أسستثماريا بسسعيدة

يترأاسس عمار غول ـ رئيسس تجمع

يتوقع انطÓق مشسروع انجاز خط ثنية الحد ـ خميسس مليانة (عين الدفلى) بو’ية
تسسمسسيلت ،على مسسافة  ٣٥كلم مع بداية السسنة الجراية ،فيما ينتظر اسستÓم قريبا
للخط الكهربائي رقم  ٢بين تيسسمسسيلت وبرج بونعامة ( ٤٢كلم) والذي رصسد لتجسسيده
غÓف مالي قدره  ٦٩٠مليون دج  .ومن جهتها خصسصست وحدة شسركة ڤسسونلغازڤ
غÓفا ماليا قدره  ٤٠٠مليون دج لتجسسيد عدة مشساريع هي قيد ا’نجاز والمتمثلة في
إاعادة تهيئة الشسبكة الكهربائية اأ’رضسية والجوية على مسسافة ٣ر ٣٥كلم إاضسافة إالى ٢٣
محو’ كهربائيا بداخل أاحياء تيسسمسسيلت وثنية الحد وبرج بونعامة .

العدد
١٥٩٩٤

سسيتم قريبا تقديم
على ركح المسسرح
«عبد
الجهوي
القادرعلولة»
لوهران اإنتاج جديد
بعنوان «عدة زين

الهدة» حسسب ما
اأعلنه موؤلف النصس
الكاتب المسسرحي
سسنوسسي،
مراد
اأن
مشسيرا
المسسرحية عمل اأكثر

هز’ من مونولوج
«متزوج في عطلة»
الذي األفه كذلك
وحقق نجاحا كبيرا.
و قد سسبق اإتمام
نصس هذه المسسرحية
التي يوؤديها الممثل
سسمير بوعناني .
عنوان
ويكشسف
المسسرحية «عدة زين
الهدة» الذي هو
لفظية
عبارة

مسستمدة من التراث
اللغوي الشسعبي عن
شسخصسية
صسفات
«عدة» الذي هو
«رجل بسسيط يحظى
محيطه
باحترام
لكرمه و لباقته في
عÓقاته ا’إنسسانية».

لق ـاء حـ ـول «بيـ ـ ـار شسـ ـو‹»
باŸركز ألثقا‘ أ÷زأئري
ينظم اŸركز الثقا‘ ا÷زائري لباريسس
بفرنسسا ،لقاء تكرÁي للمجاهد الراحل
الدكتور «بيار شسو‹» ،هذا يوم السسبت ١٧
جانفي ا÷اري بدءا من السساعة الـ٣٠١٨
مسساءا .ويحضسر اللقاء شسخصسيات ومثقفون
جزائريون وفرنسسيون اإ ¤جانب اأسسرة الفقيد.

إلعÓناتكم (021) 73.60.59
أتصسلوأ ب ـ :ألسسرعة وألجودة
مÓحظة:
المقا’ت والوثائقالتي ترسسلأاوتسسلم للجريدة ’ تردإالىأاصسحابها
نشسرتأاو لم تنشسر و’ مجال لمطالبة الجريدة بها

تطبع بالمؤؤسسسسات التالية:الؤسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنؤب S.I.A :مطبعة ور ڤلة

المؤؤسسسسة الؤطنية للنشسر
واإلشسهار

 ١شسارع باسستؤر ـ الجزائر
الهاتف(021)73. 71. 28.... :
(021)73. 76. 78
(021)73. 30. 43
الفاكسس(021)73. 95. 59... :

ألخميسس  ٠٣جانفي  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٢١صشفر ١٤٣٤هـ

ألعدد

وطني

إلتعليمة حؤل تسسهيÓت إلقروضس إلبنكية:

قسسنطيني :ضسرورة تخفيف الوثائق اإ’دارية

١٥٩٩٤

03

إسستعدإدإ للمؤإعيد إلسسياسسية إلقادمة:

قادة اأ’حزاب يحسسمون المسسأالة في ا’جتماعات الداخلية

دخلت إلطبقة إلسسياسسية في
دعا رئيسس إللجنة إ’سستشسارية لحماية وترقية حقؤق إ’نسسان فاروق قسسنطيني ،أإمسس إإلى تؤسسيع إإجرإءإت
إلتسسهيÓت إلبنكية ،لتشسمل تخفيف إلؤثائق إإ’دإرية على مسستؤى إلقطاعات إأ’خرى ،في خطؤة للقضساء على إلجزإئر بحلؤل إلعام  ٢٠١٣مرحلة
هامة تسستلزم منها ترتيب بيتها
إلبيروقرإطية إلتي حرمت إلمؤإطن ـ كم قال ـ من حقؤق عدة.
إلدإخلي ’ سسيما وأإن أإغلبها تعيشس
حول وضشعية حقوق أإلنسشان على وقع خÓفات دإخلية،وتكمن
ألبيروقرأطية ،لأÓسشف عÓمة
زهراء.ب
في ألجزأئر لسشنة  ،٢٠١٢إأ’همية إلتي يكتسسيها إلعام إلجديد
مميزة للجزأئر ،مششيرأ إألى أأن
وألذي ينتظر رفعه إألى رئيسس بالنسسبة للتشسكيÓت إلسسياسسية في
وقال قسشنطيني ،لدى أسشتضشافته في ألبيروقرأطية ألممارسشة في
ألجمهورية حيث أأكد أأن أأغلب كؤنها تسسبق سسنة إ’نتخابات
حصشة حوأر أليوم للقناة أإلذأعية أألولى ،ألمؤوسشسشات هي ألتي أأوقفت
ألقترأحات ألمتضشمنة فيه إلرئاسسية إلمرتقبة في  ، ٢٠١٤ما
«لبد من تدأبير ألتخفيف من ألوثائق كل ششيء وعطلت حصشول
تتعلق بتدعيم أسشتقÓلية يسستدعي منها إلتحضسير إلجيد لهذإ
أإلدأرية لترسشيخ حقوق أإلنسشان في أأذهان ألموأطن على أأبسشط حقوقه
ألقاضشي ألن مهمة هذأ أألخير إ’سستحقاق إ’نتخابي إلهام ،وذلك
ألجميع ،فكما بادر بها ألوزير ألول تجاه في أآلجال ألطبيعية ،فضشÓ
من خÓل مرإجعة حسساباتها للعب كل
ألبنوك ،أعتقد أأنه عليه أأن يوجه نفسس على أأنها حرمت ألمريضس من
صشعبة جدأ.
ألتعليمات للقطاعات ألخرى لكي تبسشط تلقي عÓجه في ألوقت
وحسشب ذأت ألمسشؤوول أإورإقها تحسسبا للحدث.
أألمور ألمعقدة ،ف Óيوجد قطاع ل يطلب ألمناسشب مثلما يحدث
«أسشتقÓلية ألقاضشي موجودة
فريال/ب
وثائق عديدة باتت تعرقل نششاط ألموأطن ،لمرضشى ألسشرطان ،ألذين
ومطبقة حسشب ما يقتضشيه
أختارت ألعديد من ألتششكيÓت
بل وتجعله يفقد ألثقة في نفسشه ،وفي يتعرضشون للتعذيب بدل ألعÓج بسشبب ألقانون ،لكن ألقاضشي يجب أأن يكون أأكثر
أإلدأرة على حد سشوأء».
أسشتقÓلية» بالنظر للملفات ألحسشاسشة ألتي ألسشياسشية برمجة أجتماعات ألعلى ألهيئات
ألبيروقرأطية.
وفي رأأي قسشنطيني ،يجب أأن تبدأأ حقوق
وفي رأأي قسشنطيني ،ألمجهودأت ألتي يعالجها ،وبالنظر إألى ألضشغوط ألتي تمارسس تتزأمن ومطلع ألسشنة ألجارية ،ورغم أأن
أإلنسشان من أليوم من أإلدأرة ،معتبرأ بذلتها ألجزأئر لتطوير وضشعية حقوق عليه سشوأء من ألعائÓت أأومن ألرأأي ألعام أأو ممثليها أأكدوأ بأان أألمر يتعلق بلقاءأت
ألتخفيف من ألوثائق أإلدأرية «خطوة أإلنسشان غير كافية ،رغم أأنه سشجل تحسشن من أأصشحاب ألقضشية ،وهو ما يعقد مهمته .ودورأت عادية ضشمن برنامج ألحزب ،إأل أأن
وأأردف قائ :Óلتجنيب ألقاضشي ألرششوة ألظرف ألذي تنعقد فيه يجعلها غير عادية
أيجابية وضشرورية» لترسشيخ ثقافة حقوق في ألتكفل بالحقوق ألجتماعية ،على غرأر
أإلنسشان في أأذهان ألجميع.
ألسشكن ،ألصشحة ،ألتعليم ،تم رفع رأتبه ،في وقت كنا ننتظر أأن تدعم ألن أألمر يتعلق بالتحضشير لÓنتخابات
ورحب قسشنطيني بإاجرأءأت
أألششغال ألعمومية  ،أسشتقÓليته ،ففي بعضس أألحيان يتخوف ألرئاسشية ،لسشيما وأأن قادة ألعديد من
ألتسشهيÓت ألبنكية ،ألنها
موضشحا «أأننا تأاخرنا  ٣٠ألقاضشي من إأصشدأر ألحكم دون أأن يضشغط أألحزأب يعتزمون خوضس ألتجربة بينهم
سشتخفف وتسشهل أأمور ألتجار،
سشنة ألسشباب مختلفة عليه أأي طرف ،وهذأ رأجع ربما إألى قادة ترششحوأ سشابقا منهم أألمينة ألعامة
ن
ألصشناعيين وجميع ألمتعاملي
خاصشة ألسشباب مالية ششخصشيته .ورأفع قسشنطيني لزيادة عدد لحزب ألعمال لويزة حنون.
ك
أإلقصشاديين ،بعد أأن كان ألبن
وبالنسشبة لحزب ألعمال ألذي يعقد دورة
وهذأ ل يمكننا ألغاءه في ألقضشاة في ألمحاكم وألمجالسس ألقضشائية،
ع
ن
م
«صشندوق بيروقرأطية
ف Óيعقل كما قال أأن «نطلب من ألقاضشي عادية لمجلسشه ألوطني في أأوأخر ششهر
عام أأو عامين».
ل
د
ت
ش
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م
هؤولء من كل ششيء»،
وفي رده عن سشؤوأل ،ألفصشل في  ١٥٠قضشية في ألجلسشة ألن هذأ فيفري وفق ما أأكد ألعضشو ألقيادي جلول
ط
خ
ل
أ
ح
في ذلك بتأاخر فت
جودي لـ «ألششعب» ألذي لم يدل بأاي
من هو ألمسشؤوول عن مسشتحيل» ،ويصشعب من مهامه.
٥
ة
د
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ل
أ
د
ألجوي ألجزأئر ـ كن
من جهة أأخرى ،تمسشك قسشنطيني بعقوبة تفاصشيل حول ألنقاط ألمبرمجة في جدول
تفششي ألبيروقرأطية في ألجزأئر ،قال
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أ
سشنوأت ،مثلما لفت
قسشنطيني أأن ألبيروقرأطية ورثناها عن ألسشجن ألمؤوبد ضشد مختطفي أألطفال ،بدل أأعمال ألجتماع ،ورغم ذلك فإان أألمينة
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أألمريكي ألسشابق
ألمسشتعمر ألفرنسشي ،ووزدنا دعمناها ،إألى أإلعدأم ألن هذأ أإلجرأء ل يحل أأي مششكل ،ألعامة للحزب سشتتطرق حتما إألى تعديل
ن
أأ
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قال عندما تم أ
درجة أأنها تحولت إألى فن ،وجعلت كل ولو كان كذلك لتوقف ألجرأم يوم كان ألدسشتور ألذي يأاتي أسشتكمال لسشلسشلة
ل
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٥
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«هذأ ألمششروع
أإلصشÓحات ألسشياسشية ألتي مسشت في
ششخصس ل يسشتيطع ألتحرك ،قبل أأن يضشيف يطبق على حد قوله.
ل
ا
ش
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ى
و
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ة
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ح
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ي
ل
و
يتطلب في أل
مرحلة أأولى خÓل ألسشنة ألمنقضشية عدة
أأن ألمششكل ليسس في ألنصشوصس ،وأنما في
.
»
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هاتفي لنفتح
قوأنين من ذلك تلك ألمتعلقة بالنتخابات
تطبيقها على أأرضس ألميدأن.
ت
ح
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وحسشب
وأألحزأب وقانون حالت ألتنافي ،كما أأنها
وعاد قسشنطيني للحديث عن آأخر تقرير
لن تفوت ألفرصشة للتطرق إألى ألحدث
في عملية وإسسعة
شسبكة إأ’جؤر تدخل حيز إلتطبيق
أآلخر ألذي ل يقل أأهمية ويتعلق أألمر
للجيشس إلؤطني إلشسعبي برئاسشيات  ٢٠١٤ألتي تكتسشي أأهمية
بالنسشبة لهذه ألسشيدة ألتي سشبق لها وأأن
ترششحت للمنصشب.
تعد شسبكة إأ’جؤر إلجديدة إلتي سسيسستفيد  ،ول مسشتوأهم كإاطارأت
إإضسرإب عمال بريد إلجزإئر:
منها إلعمال في إإ’عÓم إلعمؤمي ،مكسسبا هاما في مؤوسشسشة إأعÓمية
،ينعكسس على إلؤضسعية إلمهنية ،إإذ يعد محفزإ عمومية ،تسشاهم في
ألسشياسشات
للرفع من مسستؤى إأ’دإء لتقديم إإعÓم نؤعي  ،تطبيق
قضشت قوأت ألجيشس ألوطني
ب
ن
ا
ج
ل
ا
ب
ل
ف
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ا
ب
ة
ش
وترقية إلخدمة إلعمؤمية إلتي يؤؤديها هذإ ألخاص
ألششعبي ،أأمسس ،على إأرهابيين أثنين،
أإكد إلمدير إلعام لمؤؤسسسسة بريد هدفهم في ذلك تحقيق مآارب ششخصشية من
ي
ع
ا
م
ت
ج
ل
أ
و
ي
إلقطاع ،من خÓل نقل إنشسغا’ت إلمؤإطنين ألمهن
جميع بمنطقة بورزأزن بضشوأحي بلدية قدأرة إلجزإئر محمد إلعيد مهلؤل أإمسس خÓل تحريك من يرفعون مطالب ششخصشية
ي
ف
ل
إلى إلجهات إلمسسؤؤولة ،إ’يجاد إلحلؤل لها ،للعما
ويسساهم كذلك في تحسسين إلؤضسعية ألقطاعات ،و دورها بوزقزة ،ششمال غرب ولية بومردأسس ،بالجزإئر بأان إلعمل جاري رفقة ل دخل فيها لإÓدأرة ألعامة وإأنما حلها يمر
’حتؤإء عبر ألترتيب ألتسشلسشلي للمسشؤوولين».
كذلك في أمتصشاصس حسشبما علم أأمسس أألربعاء من مصشدر نقابة عمال إلبريد
إ’جتماعية ،إلتي تجعل إلصسحفي يمارسس
أأمني.
كما أأكد بأان ألمحتجين «لم يحترموأ
إلحركة إإ’حتجاجية إلتي يؤإصسلها
ي
ت
ل
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ل
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ا
ش
ش
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ل
أ
ن
م
م
ه
ب
ش
ض
غ
عمله بارتياح .
وبهذأ يرتفع عدد أإلرهابيين أللذين عمال إلقطاع منذ إأ’حد إلمنصسرم أألطر ألتي ينصس عليها ألقانون» دأعيا
ل
ا
ج
م
ل
أ
ح
ت
ف
ب
ا
ه
ن
و
ه
ج
أ
و
ي
تم ألقضشاء عليهم بهذه ألمنطقة بين مشسيرإ إإلى أإن هذإ إإ’حتجاج «غير إأياهم إألى «ألتعقل وتغليب ألمصشلحة
وألمهنية  ،كما تضشمنت أأمامهم للتعبير عن
حياة  /ك
ألعامة» خاصشة بالنظر إألى حجم وأأهمية
ليلة يوم أإلثنين و إألى غاية ،أأمسس ،قانؤني».
ألتفاقية ألمتعلقة بها
ى
ل
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ه
ل
ق
ن
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ش
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أ
ة
ك
ب
ش
ش
يعتبر تطبيق
أسشتنادأ إألى نفسس ألمصشدر إألى تسشعة
و أأوضشح مهلول أأن «ألممثلين ألرسشميين مؤوسشسشة بريد ألجزأئر وعÓقتها ألمباششرة
بنود خاصشة بالمسشار
ة
ن
ا
م
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ب
ة
ي
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س
ل
أ
ا
م
و
ة
د
أألجور ألجدي
إأرهابيين وذلك إأثرعملية وأسشعة تقوم لعمال ألقطاع (نقابة بريد ألجزأئر) بصشدد بالموأطنين .
ألمهني من خÓل إأعادة
ت
أ
ز
ا
ي
ت
م
أ
تحمله من
وفي جولة للبريد ألمركزي لوحظ ششلل
دون مزأيدة أأو إأثارة،و قد بها قوأت ألجيشس ألوطني ألششعبي أإلتصشال مع ألمحتجين إلعادتهم إألى جادة
ألتصشنيف وألترقية في
لعب أإلعÓم ألجوأري وألتي ل تزأل مسشتمرة إألى حد ألسشاعة .ألصشوأب وألنظر في كيفية ألتكفل عام برز بششكل خاصس على مسشتوى
ي
م
و
م
ع
ل
أ
ع
ا
لعمال ألقط
بأانوأعه سشوأء ألثقيل أأو ألرتب ،لرفع أإلجحاف دورأ كبيرأ في هذأ
ألششبابيك أألمر ألذي خلف أمتعاضشا و
وكانت قوأت ألجيشس ألوطني ألششعبي بالمطالب ألتي يرفعونها.
ألذي كان يمارسس على
كما أأكد بأان ألحوأر «كان دأئما تذمرأ في أأوسشاط ألموأطنين.
ألصشحافة ألمكتوبة مكسشبا ألعديد من ألصشحفيين ألمجال ،حيث حمل هموم قد تمكنت ليلة ألجمعة وليلة أألحد
م
ه
ت
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ش
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و
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ي
ن
ط
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و
م
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أ
ولدى ألتقرب من ألعمال طالب هؤولء
ألفارطين من ألقضشاء على إأرهابيين متوأصش »Óمن خÓل أإلسشتماع إألى مطالب
أسشتجابة
،وتعد
برحيل ألمدير ألعام ألذي أتهموه بـ«سشوء
لنششغالت ظل مطروحة ، ،وقد بعث ذلك إأحسشاسس أأينما كانوأ  ،متخطيين إأثنين آأخرين أأحدهما بمنطقة ألعمال وألسشعي إألى ألتكفل بانششغالتهم.
باإلحباط أنعكسس سشلبا
غير أأن ألمدير ألعام لمؤوسشسشة بريد ألتسشيير» كما نددوأ بما أأسشموه «بتوأطؤو»
بالرغم من أأن «أإلفرأج » على أألدأء و ممارسشة جميع ألصشعاب للقيام ألزعاترة ببلدية زموري وأآلخر
ه
ي
ل
م
ي
ا
م
ب
ش
س
ح
م
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م
ع
ب
بمنطقة دأر بوني ببلدية بغلية أأقصشي ألجزأئر حرصس على ألتقليل من حجم وثقل ألنقابة ألتي أأعلنوأ سشحب ألثقة منها.
عن هذه ألششبكة أخذ وقتا ألمهنة ،وبالتالي فهي
.
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وششددوأ في ذأت أإلطار على أأن
هذه ألحركة أإلحتجاجية ألتي أأكد بأانها
ششرق ولية بومردأسس.
أأطول ،قابله صشبر من تمثل نوع من ألتششجيع
«موجهة من طرف بعضس أألششخاصس أإلضشرأب «سشيسشتمر إألى غاية تحقيق
طرف عمال ألقطاع حينا وألتحفيز لبذل مجهودأت
ألمطالب ألمرفوعة» وألتي «ل تنحصشر
،و تذمر أأحيانا أأخرى أأكثر وتقديم عمل نوعي
فقط في ألمنح وإأنما تتعدأها إألى ظروف
ة
ر
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ك
س
س
ب
،ومتابعة
مسشتمرة يمكنه من ألسشتفادة من
ألعمل ألمتردية».
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هذه ألترقيات ألتي تعد
كما أأكدوأ بأان نسشبة أإلسشتجابة لهذأ
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ب
مرت
أإلضشرأب ألذي يدوم منذ أألحد ألفارط قد
من ألحقوق أألسشاسشية.
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بلغت « ٨٠بالمائة».
وقد أأعادت كذلك
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وجددوأ مطالبتهم بتطبيق ما ينصس عليه
ألعتبار ألصشحاب ألمهنة
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ألقانون أألسشاسشي ألذي تمت ألمصشادقة
،من خÓل مسشاهمتها في
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عليه سشنة  ٢٠٠٨مذكرين بأانه وعقب
لÓسشتجابة لنششغال كبير رفع ألغبن ألذي كان يعاني ألقوأئم ألسشكنية ألتي تم أإلعÓن عليها .
ألموأطنون بمقابلة رئيسس ألدأئرة  ،أإلضشرأب ألذي كانوأ قد ششنوه سشنة ٢٠١٢
،وقد كان من بين أأهم منه ألصشحافيون في  ،وتعليقها في أألماكن ألعمومية  ،إأل
وفي ذأت ألسشياق هدد ألموأطنون وهو أألمر ألذي لم يتحقق حسشب تمت ألموأفقة على سشبعة نقاط من مجمل
ألسشابق ،حيث كانت أأجرة
ألمطالب ألتي رفعها أغلبهم (خاصشة ألعاملين أأن ألغاضشبين وألرأفضشين لهذه ألقوأئم باجتياح ألسشكنات ألتي سشتوزع على ألموأطنين ألذين ألتقتهم ألششعب  ١٧ ،مطلبا غير أأنها «لم تطبق لغاية أآلن».
أأقدموأ على عملية ألحتجاج  ،في أأصشحابها ألمسشتفيدين  ،وأحتÓلها ونقلوأ إأليها معاناة أأسشر بسشكرية تعيشس
لإÓششارة وفي محاولة للتقرب من
صشحافيو هذأ ألقطاع ،و في مجال ألصشحافة
.
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ألمتمثلة في تحسشين
ممثلي ألنقابة بعين ألمكان فإانهم تهربوأ
ألجتماعية ألمكتوبة ) ل يعكسس ألولية  ،مع ألقيام بأاعمال ألششغب إأذأ لم يتم ألسشتجابة لمطالبهم
ألوضشعية
جراف عبد الحق ورفضشوأ أإلدلء بأاي تصشريح.
وفي ذأت ألسشياق ششهد مقر
ألمجهودأت ألتي يبذلونها كمحاولت غلق ألطرق بالمتاريسس
وإأذأ كانت أألمينة ألعامة لحزب ألعمال
ل تعاني من ألمششاكل ألدأخلية وألتصشدعات
ما يجعلها تتفرغ للتحضشير بكل هدوء
لتعديل ألدسشتور ولÓسشتحقاقات ألرئاسشية،
فإان أألمر مختلف بالنسشبة لرئيسس حركة
مجتمع ألسشلم «حمسس» أأبو جرة سشلطاني
ألذي وأن خرج فائزأ من كل ألموأجهات
ألتي جمعت بينه وبين «منافسشيه» أأو
«خصشومه» ،إأل أأن ألحركة دفعت ألثمن
غاليا بالنزيف ألذي حصشل في صشفوفها أثر
أنسشحاب ششخصشيات ذأت ألوزن ألثقيل منها
على غرأر عبد ألمجيد مناصشرة وأأحمد
ألدأن وعمار غول لحقا.
وقد يكون ألفرأغ ألكبير في صشفوف
«حمسس» ورقة رأبحة لصشالح سشلطاني في
حال أأرأد ألترششح لÓنتخابات ألرئاسشية
مدعوم في ذلك بتغيير ألخندق بعد
ألتحاقه بالمعارضشة وأنسشحابه من هيئة
ألتحالف ألرئاسشي ،ورغم أأنه أأكد في غمرة
حديثه عن ألربيع ألعربي بأانه لن يترششح
لعهدة ثالثة على رأأسس ألحركة ،إأل أأن حدثا
بحجم سشباق ألرئاسشيات قد يدفعه إألى
مرأجعة حسشاباته بالتفكير في ألبقاء على
رأأسشها لخوضس ألتجربة ،ومن أأجل ذلك هو
مطالب بالتمهيد لذلك خÓل أجتماع
مجلسس ألششورى ألمقرر في  ١٧من ألششهر
ألجاري ،وعلى أألرجح فانه لن يلق رفضشا أأو
معارضشة نظرأ لمغادرة أألعضشاء ألذين
برزوأ في ألمعارضشة مؤوسشسشين تششكيÓت
جديدة.
وبالنسشبة ألحزأب أأخرى برمجت بدورها
لقاءأت هامة مثلما هو ألششأان بالنسشبة
لجبهة ألتحرير ألوطني وألتجمع ألوطني
ألديمقرأطي ،فإان ألمششكل أألول ألمطروح
أأمام قيادأتها معالجة ألخÓفات ألدأخلية ،
ألنه وأن وصشفت من قبلها بأانها ظاهرة
صشحية في أأي حزب سشياسشي ،إأل أأنها قد
تششغلها عن ألسشتعدأد لموأعيد هامة
كتعديل ألدسشتور مث.Ó
لإÓششارة ،فان أللقاءأت ألدأخلية سشتكون
فرصشة بالنسشبة إألى ألطامحين في ألترششح
إألى ألرئاسشيات.

اسستقÓلية القاضسي
محور مهم في
التقرير الوطني
حول حقوق ا’نسسان

تحسسين اأ’وضساع ا’جتماعية للصسحافيينإ’عÓم محترف القضساء علىإارهابيين اثنين
بالقرب من قدارة بوزڤزة

المدير العام يؤوكد بأان العمل جاري ’حتواء اإ’حتجاج غير القانوني

مواطنون يهددون باجتياح السسكناتإاذا لم تتم ا’سستجابة لمطالبهم

الخميسس  ٠٣جانفي  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢١صشفر ١٤٣٤هـ

وطني

الناطق الرسصمي للخارجية:

الدولة الجزائرية مجندة إ’طÓق سشراح الدبلوماسشيين المختطفين «بغاو»
أاكد الناطق الرسصمي لؤزارة الشصؤؤون الخارجية عمار بÓنيأامسس بالجزائر العاصصمة ان الدولة الجزائرية
مجندة بشصكل «كلي» من اجل اطÓق سصراح دبلؤماسصييها المختطفين في غاو (مالي) مضصيفا ان ا’تصصا’ت مع
مختلف المحاورين وعبر شصتى القنؤات «متؤاصصلة».
وعن سشؤوال حول
ششريط الفيديو الخير
الدبلوماسشيين
حول
الجزائريين
بمالي
المحتجزين
الذي بث على الموقع
الخباري الموريتاني
«الخبار.أانفو» اوضشح
بÓني «ليسس لدي اي
تعليق خاصس حول ذلك
الفيديو ،ال انني اؤوكد
بان اجهزة الدولة
مجندة
الجزائرية
بششكل كلي من اجل
عودة مواطنينا سشالمين
معافين».
كما اششار بÓني الى ان «التصشالت
متواصشلة مع مختلف المحاورين وعبر
ششتى القنوات وان خلية الزمة المششكلة
لهذا الغرضس تجتمع بششكل منتظم

وتبقى في اتصشال مسشتمر مع عائÓت
الرهائن».
الدبلوماسشيين
وبخصشوصس
الجزائريين المختطفين من طرف

الحركة من اجل
التوحيد والجهاد في
إافريقيا الغربية كان
الوزير المنتدب المكلف
المغاربية
بالششؤوون
والفريقية عبد القادر
مسشاهل قد أاكد في
حديث نششر في الـ٢٢
نوفمير  ٢٠١٢خصس به
«لوسشوار
صشحيفة
دالجيري» أان «مصشير
الرهائن الجزائريين
يبقى ضشمن محور
ويجند
انششغالتنا
الدولة
أاجهزة
باسشتمرار» مضشيفا أانه
ل يمكنه قول المزيد «لضشرورة السشرية».
للتذكير ان قنصشل الجزائر بغاو (مالي)
وسشتة من معاونيه قد تم اختطافهم في
الـ ٥افريل.

أاشصاد بالتجربة الجزائرية

المجلسض المصشري يطالب باعتماد نسشبة  ٪٣٠للمرأاة بالبرلمان
طالب المجلسس المصصري للمرأاة بان
ينصس قانؤن ا’نتخابات البرلمانية
المصصري الجديد على تخصصيصس
نسصبة  ٣٠بالمائة للنسصاء في القؤائم
ا’نتخابية ليكؤن تمثيل المرأاة
مشصرف تحت قبة البرلمان القادم
وذلك على غرار قانؤن ا’نتخابات
في الجزائر الذي أاسصهم في وصصؤل
 ١٤٥سصيدةإالى قبة البرلمان.
وقالت رئيسشة المجلسس ميرفت التÓوى
انه من «مسشاوئ قانون النتخاب السشابق أانه
لم ينصس على وضشع المرأاة في مكانة
متقدمة في قوائم األحزاب فضش Óعن أان
اتسشاع حجم الدائرة النتخابية يعد أاحد
أابرز المعوقات التي تواجه المرأاة في
النتخابات البرلمانية» معتبرة أان المرأاة
المصشرية تعد «أاقل النسشاء العربيات تمثيÓ
في البرلمان».
وششددت التÓوي في بيان لها نششرته

الصشحافة أامسس على ضشرورة أان «ينصس
قانون النتخابات البرلمانية المقبل على أان
تمثل النسشاء بنسشبة  ٣٠بالمائة من قائمة
الحزب على أان تكون امرأاة على األقل في
الثلث األول من القائمة وإال تعتبر القائمة
ملغاة على غرار قانون النتخاب في
الجزائر والذي أاسشهم في وصشول  ١٤٥سشيدة
إالى مقاعد البرلمان».
وأاششارت التÓوى خÓل اجتماع دعا اليه
المجلسس أامسس وحضشرته عضشوات بمجلسس
الششورى وممثÓت عن القوى السشياسشية
المصشرية إالى أان المجلسس المصشري للمرأاة
سشيواصشل مسشيرته من أاجل «إاعادة صشياغة
المواد الخاصشة بالمرأاة في الدسشتور» وذلك
في حالة فتح باب الحوار لمناقششة تلك
المواد مششيرة إالى أان الدسشتور الجديد «غير
معبر عن المرأاة ول يلبى طموحاتها».
وقد دعت المششاركات في هذا الجتماع
القوى السشياسشية والجمعيات المدنية لبحث

خÓل عشصرية

توزيعأاكثر من ٤آا’ف قرضض حسشن
مسصتشصار
ذكر
الشصؤؤون
وزير
الدينية واأ’وقاف
عبد الحميد دغبار
أامسس أانه تم تؤزيع
أاكثر من ٤٠٠٠
قرضس حسصن خÓل
عشصر سصنؤات مما
مكن من انشصاء ١٢
أالف منصصب شصغل
منتج عبر سصائر
و’يات الؤطن.
و أافاد نفسس المسشؤوول
خÓل ترأاسشه لجلسشة حول
تطوير موارد صشندوق
الزكاة بمقر ولية تيزي
وزو أان تجربة الجزائر
«الرائدة» في اسشتغÓل
واسشتثمار موارد صشندوق
الزكاة سشتكون خÓل
منتصشف جانفي الجاري
محل لقاء دراسشي
واسشتلهام بدار اإلمام
بالمحمدية بالعاصشمة من
قبل خبراء عدة وفود
إاسشÓمية وذلك تزامنا مع
طبعتها  ١١لهذا العام.

وأاششار المصشدر أان
وزارة الششؤوون الدينية
واألوقاف أانششأات مؤوخرا
لجنة مرافقة مختصشة
مكونة من خبراء في
المالية واألعمال قصشد
توجيه ونصشح وتصشويب
أاداء المسشتثمرين الششباب
المنخرطين في جهاز
القرضس الحسشن الذي
تششرف على تسشييره وزارة
الششؤوون الدينية و األوقاف
بغية ضشمان أاكبر قدر من
فرصس النجاح والفعالية
والنششاطات
للمششاريع
المسشتحدثة.

العدد

وأابرز ذات المصشدر أان
فئة الجامعيين كانت قد
اسشتفادت وبششكل بارز من
مزايا القرضس الحسشن
الخالي من الفائدة والبالغ
حاليا  ٥٠٠أالف دج حيث
تم في هذا الششأان خلق
متخصشصشة
عيادات
جديدة في الطب
والفÓحة
والصشيدلة
وتربية الماششية بهدف
التخفيف من آافة البطالة
وفي نفسس الوقت تعزيز
القتصشادي
النمو
والمردود الفÓحي للبÓد.

اآللية لمخاطبة مجلسس الششورى من اجل
تضشمين المقترحات التي خرج بها في
قانون النتخاب القادم وضشرورة مششاركة
مجلسس المرأاة في الحوار الوطني المقرر
يوم  ٩جانفي الجاري والمخصشصس لتقديم
مقترحات لتعديل المواد الخÓفية في
الدسشتور الجديد ليتم تقديمها إالى مجلسس
النواب القادم.
ويطالب المجلسس المصشري للمرأاة
بتضشمين الدسشتور مبادئ تجرم التمييز ضشد
المرأاة والتجار بالبششر وزواج القاصشرات
وعمالة األطفال والعنف األسشري والعنف
ضشد المرأاة والطفل إاضشافة إالى مطلبه بمنح
«تمييز ايجابي للمرأاة للحصشول على نسشب
في المناصشب القيادية والمجالسس النيابية
بهدف تغير وضشع المرأاة المصشرية في
المجتمع».

مطالبين بمناصصب
شصغل في المؤؤسصسصات
ا’قتصصادية

مجموعة من الششباب
البطال تحتج بورقلة
احتج ،أامسس ،عششرات من الششباب
البطال بوسشط مدينة ورقلة للمطالبة
بـ«توفير مناصشب ششغل بالمؤوسشسشات
اإلقتصشادية المتواجدة بالمنطقة»،
كما لوحظ.
و قد أاحدثت هذه الحركة
اإلحتجاجية ،ششل Óششبه كامل للنششاط
التجاري وحركة المرور ،سشيما على
مسشتوى الششارع الرئيسشي لحي بني ثور
بوسشط عاصشمة الولية.
وقد سشبق هذه الحركة
اإلحتجاجية ،اعتصشام مجموعات
ششبانية لعدة سشاعات بمفترق الطرق
بذات الحي قبل أان تقوم فرق مكافحة
الششغب بتفريقهم.
ول زالت األجواء متوترة إالى حد
ما ،حيث لوحظ اتتششار فرق مكافحة
الششغب بكثافة قصشد فتح الطرق
المغلقة من قبل المحتجين و تسشهيل
الحركة المرورية.
ويطالب المحتجون ـ أايضشا ـ من
السشلطات المعنية بانششاء «خلية لقامة
حوار بششأان تسشيير ملف التششغيل
بالولية» ،على حد تعبيرهم.
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بعد السصطؤ على الكؤابل

برنامج لعصشرنة الخطوط الهاتفية بوهران
سصطرت مديرية
«إاتصصا’ت الجزائر»
بؤهران برنامجا
لعصصرنة
هاما
الخطؤط الهاتفية
خÓل  ٢٠١٣بهدف
مكافحة السصرقات
المتكررة للكؤابل
حسصب ما علم لدى
هذه الشصركة.
اسشتبدال
وسشيتم
جميع كوابل النقل النحاسشية التي
تعرضشت للسشرقات بتجهيزات لششبكة
الربط المتعددة الخدمات «أامسشان»
األكثر قربا من الزبائن وفقا لنفسس
المصشدر.
كما سشيسشتفيد زبائن «إاتصشالت
الجزائر» بفضشل هذه الششبكة وانطÓقا
من خطوط الهاتف الثاب من المزيد من
الخيارات التكنولوجية التي تسشمح لهم
باسشتخدام الهاتف
(الصشوت-الصشورة) وكذا اسشتقبال
القنوات التلفزيونية دون اللجوء إالى
الهوائيات المقعرة فضش Óعن األنترنت ذو
التدفق العالي.
ويندرج هذا البرنامج الهام ضشمن
برنامج التطوير التكنولوجي للقطاع
الرامي إالى اسشتفادة  ٦مÓيين مششترك
عبر التراب الوطني من مختلف
الخدمات ذات الجودة العالية في آافاق
 . ٢٠١٣وتكمن أاهمية نظام «أامسشان» في

تقريب «إالى أاقصشي حد» التجهيزات الى
الزبون لتكون نوعية الخدمات أاحسشن
حسشب ما أاششير إاليه.
وسشيسشمح إاعداد هذا المخطط
للعصشرنة الذي يتوزع على  ٢٠مركزا و٣٨
موقعا بالتقليصس بششكل كلي لمششكل
تعطل الهاتف والربط بششبكة األنترنت
بفضشل قرب هذا النظام ( ٨٠٠متر)
لفائدة المششترك.
ويششكل نظام «أامسشان» «إانطÓقة
حقيقية نحو التعميم والتوفير للمواطن
التدفق العالي والعالي جدا» -كما أاوضشح
ذات المصشدر  -مذكرا بأان إادراجها يرمي
إالى تجسشيد
المرحلة األخيرة من مسشار عصشرنة
ششبكة اإلتصشالت لششركة «إاتصشالت
الجزائر».
وفي إاطار هذا البرنامج سشتسشتفيد
ولية وهران بصشفة تدريجية من تركيب
أازيد من  ٢٠٠أالف خط حسشب ما أاششير
إاليه

لعصصرنة مدينة معسصكر

الششروع في هدم البنايات الهششة وإازالة اأ’حياء القصشديرية
أاقدمت مصشالح ديوان الترقية
والتسشيير العقاري لولية معسشكر على
هدم عدة بنايات مهددة بالنهيار
وتششكل خطرا على المارة وقاطنيها في
ظروف أامنية حسشنة وبمششاركة مصشالح
الحماية المدنية ،حيث تم ترحيل
العائÓت التي كانت تقطنها إالى
سشكنات لئقة في إاطار القضشاء على
السشكن الهشس بالولية فبحيي المحطة
ومدبر تم ترحيل  ٢٦عائلة وإاعادة
إاسشكانهم بحي  ٢٩٣سشكن ،كما تم هدم
مبنى كائن بششارع نواري حمو كان
مهددا بالنهيار وأاخرى بحي العرقوب،
وقد تم تنفيذ هذه العملية بعد ترحيل
قاطنيها مباششرة ،حيث سشتسشتغل
األرضشية إلنجاز مششروع سشكنات ترقوية
ومركز تجاري ومرافق اخرى ،كما
سشتباششر عملية هدم البنايات الهششة في
بلدية عين فارسس التي عرفت هي

األخرى عملية ترحيل بعضس العائÓت
إالى سشكنات جديدة على مسشتوى حي
 ١٨مسشكنا ،ومن المنتظر أان تششهد
دائرة سشيق اكبر عملية إلزالة حي
الكونغو القصشديري و حي  ٣٠٠هكتار
مع ترحيل العائÓت والحرصس على
عدم ششغور المسشاكن اآليلة للسشقوط من
طرف آاخرين ،جدير بالذكر أان ديوان
التسشيير العقاري قد فتح صشناديق
تحصشيل اإليجار على مسشتوى دوائر
البرج،ئبوحنيفية ووادي األبطال من
ششأانها تخفيف معاناة المواطنين ورفع
الضشغط الحاصشل على وحدات دائرة
معسشكر فيما ينتظر ان تفتح صشناديق
أاخرى مسشتقب Óعلى مسشتوى دائرتي
وادي التاغية وزهانة.

أأم ألخير .سس

نحوإاعادة تأاهيل  ٧مناطق للنششاطات
الصشناعية بمسشتغانم

يرتقب الشصروع خÓل هذه
السصنة فيإاعادة تأاهيل  ٧مناطق
للنشصاطات الصصناعية بؤ’ية
مسصتغانم حسصبما اسصتفيد لدى
مديرية الصصناعة والمؤؤسصسصات
الصصغيرة والمتؤسصطة وترقية
اإ’سصتثمار.
وقد خصشصس لهذه العملية غÓف
مالي يتجاوز ٣ر ٢مليار دج حيث
تسشتهدف كل من منطقتي النششاطات
لفرناكة وتلك المتواجدة بصشيادة
وماسشرى وعين تادلسس وبوقيراط
وسشيدي علي فيما تتربع على مسشاحة
اجمالية في حدود  ٢٢٠هكتار.
وتششمل األششغال المبرمجة على
إاعادة العتبار لمختلف الششبكات
(التطهير والمياه الصشالحة للششرب
والكهرباء والغاز والهاتف) فضش Óعن
فتح طرق داخلية تششير ذات
المديرية.
الجدير بالذكر أان ولية مسشتغانم
تتوفر على تسشع مناطق للنششاطات
الصشناعية تضشم حوالي  ١٩٩وحدة

صشناعية منها  ٧عمومية و ٧٨تابعة
للخواصس بينما يوجد الباقي قيد
التجسشيد وأاخرى متوقفة.
وتسشمح هذه المؤوسشسشات التي
ينششط أاغلبها في مجال الصشناعة
الغذائية فضش Óعن الخدمات والنقل
بتوفير زهاء  ٥الف منصشب ششغل
دائم وفق المصشدر ذاته.
ومن جهة أاخرى سشيششرع خÓل السشنة
الجارية أايضشا في عملية تهيئة المنطقة
الصشناعية الجديدة المتواجدة بمنطقة
«البرجية» (بلدية الحسشيان) المتربعة
على مسشاحة  ٢٠٠هكتار.
وسشتتكفل الوكالة الوطنية للوسشاطة
وضشبط العقار بأاششغال التهيئة المتمثلة
في وضشع مختلف الششبكات وفتح
مسشالك وطرقات داخلية.
وسشيمكن هذا الفضشاء الصشناعي فور
النتهاء من أاششغال التهيئة من احتضشان
وحدات ومؤوسشسشات صشناعية جديدة
وتوفير بالتالي العديد من مناصشب
الششغل.

وطني

الخميسس  ٠٣جانفي  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢١صصفر  ١٤٣٤هـ

العدد
١٥٩٩٤

مسصتخدمو قطاع التعليم والتكوين المهنيين

السستفادة من منحة الدعم البيداغوجي بأاثر رجعي منذ جانفي ٢٠٠٨
اسصتفاد مسصتخدمو قطاع
التكوين والتعليم المهنيين من
منحة الدعم البيداغوجي
المقدرة بـ ١٥بالمئة من الجر
الرئيسصي وباثر رجعي من جانفي
 ،٢٠٠٨والتي تخصس السصÓك
التقنية والمقتصصدية بعد
التسصوية النهائية مع مصصالح
وزارة المالية والمديرية العامة
للوظيفة العمومية.
عقدت بمقر وزارة التكوين المهني
جلسصة عمل بحضصور ممثلين عن
التحادية الوطنية لمسصتخدمي قطاع
التكوين والتعليم المهنيين التابعة
للسصناباب ،والوزارة الوصصية ،حيث تم
تجديد وتفعيل المقرر الوزاري المتعلق
بتشصكيل لجنة التشصاور و التحاور ما بين
الطرفين ،مع التزام ممثلي الوزارة بايجاد
الطرق و الجراءات القانونية لدماج
جميع العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي
و الجزئي.
و اعطيت الموافقة المبدئية على
تشصكيل لجنة خاصصة بين الطرفين للتكفل
باعداد مشصروع تعديل لبعضس البنود
المتعلقة بالقانون السصاسصي و النظام
التعويضصي لتدارك النقائصس و
الختللت التي سصجلت اثناء تطبيقه،
بالضصافة الى تعميم السصتفادة من منحة
الجنوب و احتسصابها على الجر الرئيسصي
الجديد حسصب ما جاء في بيان صصادر عن
التحادية الوطنية لمسصتخدمي القطاع
تلقت «الشصعب» نسصخة عنه.
و اسصتطاع عمال التكوين و التعليم
المهنيين حسصب البيان الموقع من رئيسس

التحادية الوطنية عمر بورغدة ،الظفر
بمناصصب مالية للترقية الداخلية تخصس
جميع مسصتخدمي القطاع ،وتوفير طب
العمل و احترام التعددية النقابية ورفع
كل العراقيل المسصجلة على مختلف
المسصتويات ،متفقين على تقديم
مقترحات فيما يخصس تحسصين الميدان
البيداغوجي و اسصتقرار و تطوير القطاع
من خلل توفير الهياكل و التجهيزات و
برامج التكوين و المكونين المتماشصية مع
التطوير التكنولوجي و الحتياجات
الفعلية لسصوق الشصغل لليد العاملة
المؤوهلة.
وتعتبر مناقشصة جملة النقاط المدرجة
في ارضصية المطالب المرفوعة كرد من
الوزارة على الوقفة الحتجاجية التي
نظمت أامام مقرها نهاية نوفمبر
الماضصي ،بحضصور ممثلي النقابات على
المسصتوى الوطني ،والذين اعتبروا الوزير

السصؤوال مطروح واإلجابة غائبة

ندرة في القطعة والورقة النقدية  ٢٠٠دينار بالمسسيلة
يشصتكي العديد من المتعاملين في
قطاع التجارة والخدمات على مسصتوى
ولية المسصيلة ندرة حادة في الورقة
النقدية والقطعة النقدية الحديثة ذات
فئة المئتي دينار وهذا على الرغم من
اسصتحداث هذه األخيرة في السصنوات
القليلة الماضصية لتحل محل الورقة
السصابقة الذكر إال أانها أاصصبحت غير
متوفرة وبشصكل كبير جدا ،فالورقة
النقدية من فئة المئتي دينار كبيرة
الحجم والتي ما يزال العديد من التجار
يرفضصون التعامل بها بحكم أانها أاصصبحت
متهرئة جدا ول يمكن الحتفاظ بها
نظرا ألنها أاصصبحت ل تحوي الخصصائصس
التي يجب أان تتوفر في السصمة النقدية
وعلى رأاسصها صصعوبة التلف .وأاما الورقة
النقدية من نفسس الفئة وبالحجم الصصغير
فقد أاضصحت نادرة جدا وجلها شصبه
متهرئة فل يجد أاي متعامل كيفية إاجراء
معاملته التجارية في ظل عدم توفر
ذات الورقة فيضصطر إالى اجرائها

يخشصون تقسصيم الشصركة بالبليدة

ممثل ـ ـو شسرك ـ ـ ـ ـة الوقاي ـ ـ ـ ـ ـ ـة والعم ـ ـ ـ ـ ـ ـل
األمن ـ ـ ـي لسسونلغـ ـ ـاز ينـ ـ ـددون بالتجـ ـ ـاوزات
نددت فروع نقابية ‡ثلة
لشصركة الوقاية والعمل األمني
(سصباسس) والشصريك الجتماعي
Ãجمع سصونلغاز بارتكاب
مسصؤوول Úلتجاوزات وصصفوها
باÿطÒة ،والتهميشس الذي
أاصصبح Áارسس ضصد ‡ثلي
العمال بالوحدات ا÷هوية
وعدم إاشصراكهم ‘ مسصائل
مصصÒية تتعلق Ãسصتقبل
العمال خصصت التحويÓت
احÎام
دون
والتوظيف
التنظيمات اŸعمول بها.

جيهان.ي

بالقطع النقدية المعدنية من فئة مئة
دينار والتي غالبا ما تصصيب الزبون
بالتهكم من الكم الذي سصيحمله في جيبه
بحكم ثقل القطعة النقدية وخاصصة إان
كان عددها كبير جدا أاو يضصطر إالى
اسصتعمال قطع أاخرى حسصب ما يراه هو
حل ،وبخصصوصس القطع النقدية من فئة
مئتي دينار المسصتحدثة مؤوخرا فتكاد
تكون نادرة وجل التجار يسصتحسصنون
عدم التعامل بها وألنها حسصبهم تشصبه
بشصكل كبير القطعة المعدنية من فئة
عشصرين دينار والتي غالبا ما يتم التعامل
بالقطعة النقدية ذات فئة مئتي دينار
على أاسصاسس أانها القطعة النقدية عشصرون
دينار والعكسس صصحيح ،باإلضصافة إالى أان
العديد من المتعاملين يسصتحسصنون عدم
التعامل بها إاذا كانت بقدر كبير من
القطع ففي هذه الحالة ل تتوفر
الخاصصية النقدية سصهولة الحمل والتعامل
بها.

المسسيلة :عامر ناجح

تطهير المحيط من النشصاط الموازي بميلة

ادماج التجار بسسوق جديد في شسلغوم العيد
باشصرت مصصالح أامن دائرة شصلغوم العيد التابع لولية ميلة صصباح أامسس بعملية ترحيل
تجار الخضصر والفواكه الذين يمارسصون نشصاطهم بطريقة غير شصرعية بأاحد األسصواق
الفوضصوية بالمدينة ،هذا السصوق الذي كان يشصوه واجهة المنطقة بفعل إاقامته بصصفائح
الزنك والفوضصى الدائمة به ما خلق مشصكل كبيرا في حركة المرور بالمنطقة ،التجار
الذين كانوا يحتلون الطريق تم تحويلهم إالى سصوق منظم (فضصاء تجاري) بقرب من
المنطقة و المعروفة بطريق فرجيوة بنفسس المنطقة في ما سصيحول مقر السصوق الذي
تم تهديمه باسصتعمال الجرافات إالى طريق مزدوجة مما يفك الخناق و مشصكل
الكتظاظ وسصط المدينة ،وقد تمت هذه العملية بنجاح و سصط ارتياح المواطنين و
التجار ،حيث تم تخصصيصس مكان لئق دون تهميشصهم ،ويرجع الدور الفعال لمصصالح
األمن التي عرفت كيفية التعامل مع التجار الفوضصويين في إاطار مكافحة التجارة
اللشصرعية وإاعادة تنظيمها.

ميلة :فارسس مدور.

كونه المسصؤوول األول عن القطاع يرفضس
فتح باب الحوار معهم رغم تعليمات
رئيسس الجمهورية في اجتماعه األخير مع
الوزراء والقاضصية بفتح التشصاور مع جميع
المواطنين.
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موثق ان ﬂاوف العمال من التقسصيم
الواقع ‘ الشصركة ا ٤ ¤فروع ،جرت دون
اشصراك الشصريك الجتماعي ‘ هذه
العملية اŸصصÒية Ÿسصتقبل  ١٧الف
عامل  ،واضصاف بان اŸدير العام اخّل
بالتزامه باشصراكهم ‘ عملية التقسصيم ان
حدث ذلك فعل وصصرح ‘ ﬁضصر رسصمي
بتاريخ  ٢٢افريل من السصنة ا÷ارية
وشصهده اŸفتشس الرئيسس للعمل عقب
ا◊ركة الحتجاجية العمالية امام
مقر اŸديرية العامة ،كما اوضصح من
جانبه عدم توقيعه على اية وثيقة ترتب
عنها حرمان العمال من نسصبة الثر
الرجعي واŸقدرة بـ  ،٪٣٣وقال «انني
ا–دى نشصر اي وثيقة تثبت انني امضصيت
مع اي كان حرمننا من هذا الثر
الرجعي» ،وان اŸدير العام  ⁄يلتزم
بشصأان رفع اŸلف على ›لسس التسصي،Ò
واعت Èحسص Úدحو ما حدث هو غÒ
مقبول كون اŸسصؤوولية تشصمل مصص١٧ Ò
الف عامل .

ودعا ‡ثلو العمال ع Èالفروع
النقابية ıتلف الوحدات ‘ بيان
مفصصل ا ¤ضصرورة السصتعجال ‘
تنصصيب اŸكتب الوطني لنقابة الشصركة،
ودعوة أايضصا العمال باŸوازاة ا ¤التحلي
باليقظة وا◊ذر من الشصاعات الداعية
ا ¤التفرقة وخلق الفوضصى ‘ اوسصاطهم،
واوضصح حسص Úدحو رئيسس ÷نة
اŸشصاركة سصباسس لـ«الشصعب» وع Èتوضصيح

البليدة :لينة ياسسمÚ

كانت موجهة نحو عيادات خاصصة بوهران على متن سصيارة نفعية رفضس صصاحبها التوقف لإلشصارة ما
أادى إالى السصتنجاد بالمشصط الكاسصح ليتم توقيفها وتم
توقيف صصاحبها الذي اعترف بحمله كميات كبيرة من
األدوية من المغرب نحو عيادات خاصصة بوهران كما أاكد
أان األدوية المحجوزة مجرد عينات فقط.
هذا وقد تم توقيف المتهم وإاحالته على وكيل
الجمهورية لدى محكمة ندرومة المختصس إاقليميا لمتابعته
تمكن عناصصر الدرك الوطني لمنطقة بوطراق بعين فتاح بتهمة تهريب األدوية ،هذا وتعد هذه المرة الثانية التي يتم
نهار أاول أامسس من اإلطاحة بشصبكة لتهريب األدوية من فيها حجز أادوية مهربة من المغرب بذات المنطقة بعد أان
المغرب نحو وهران ،العملية جاءت على إاثر حاجز لعناصصر سصبق وتم توقيف طالب جامعي وبحوزته كميات كبيرة من
الدرك على الطريق الوطني رقم  ٣٥بالمكان المسصمى قرية األدوية وأاقراصس منع الحمل مهربة من المغرب نحو الجزائر.
األخوة مقلشس حيث تم حجز سصيارة محملة بأاكثر من ٦٠٠
تلمسسان  :محمد ب
علبة دواء مختلفة األنواع موزعة على  ٣٠٠نوع كانت مهربة

حجز سسيارة محملة بكميات كبيرة
من األدوية مهربة من المغرب

 ٧١٦٣منصصب عمل العام الماضصي

تراجع معدل التشسغيل ببجاية
عرف سصوق العمل
تقديرات
حسصب
المسصؤوولين عن قطاع
العمل والتشصغيل في
بجاية ،تراجعا ملحوظا
سصنة  ،٢٠١٢بعدما بلغت
عدد فرصس العمل التي تم
إانشصاؤوها  ٧١٦٣فقط
مقابل  ١٣٣٠٤وظيفة سصنة
 ،٢٠١١وهذا ما عكسس
سصلبا على منحنى نمو
البطالة بالولية ،بالتالي
انعكاسصاته السصلبية على
مناخ األعمال والقتصصاد
المحلي بشصكل متزايد.
هذا ويبرر القائمون على
وكالة العمل والتشصغيل
ببجاية هذا التراجع ،إالى
تجميد التوظيف في
القطاع العام غير أان
غالبية الشصباب الباحث
عن العمل يرجعون السصبب
إالى البيروقراطية المعتمدة في توزيع
مناصصب الشصغل ،ما دفع بالعديد منهم
إالى إالغاء التعامل مع وكالة دعم التشصغيل
في إايجاد وظيفة قانونية ،األمر الذي
يدفع بالكثير من الشصباب إالى الرضصوخ
لشصبح البطالة التي أاثقلت كاهلهم ،أاو
قبول وظائف غير لئقة في سصوق العمل
الموازية رغم المخاطر والصصعوبات التي
تواجههم .ويرى العديد من العارفين
بشصؤوون العمل أان ولية بجاية يمكنها
عكسس مؤوشصر البطالة وامتصصاصس نسصبة
كبيرة من اليد العاملة خلل ،٢٠١٣وذلك
بالتركيز على إاطلق مجموعة من

المشصاريع الهامة المبرمجة في إاطار
الخطة الخماسصية  ،٢٠١٤ / ٢٠١٠والتي
ظلت حبيسصة األدراج لعدة سصنوات ،ول
تزال تنتظر اإلفراج عنها خلل السصنة
الجديدة الجارية .ومن بين هذه
المشصاريع التي تعول عليها السصلطات
المحلية بالولية والتي من شصأانها دعم
سصوق العمل ،من خلل توفير مناصصب
شصغل دائمة ومؤوقتة ،وكذا إاعطاء دفعة
إاضصافية للتنمية ببجاية ،والتي عرفت
تأاخرا وركودا ألزيد من عقدين من
الزمن ،كبناء المسصتشصفى الجامعي
الجديد ،ومحور الطريق السصريع شصرق ـ
غرب على مسصافة  ١٠٠كلم ،تهيئة

وإاصصلح مئات الكيلومترات من شصبكة
الطرق الولئية والبلدية ،انجاز شصبكات
الصصرف الصصحي ومعالجة المياه،
باإلضصافة إالى توسصيع البنية األسصاسصية
للميناء والمطار ،بناء المحطة البحرية
الجديدة ،انجاز مصصنع لأللبان في
خراطة ،وغيرها من المشصاريع المهمة
التي سصتعيد التوازن إالى سصوق العمل
والتي سصتمتصس نسصبة كبيرة من اليد
العاملة الشصابة وبالتالي عكسس منحنى
نمو البطالة .

بجااية  :بن النوي
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«الششعب» ترصشد واقع التنمية بعين فزة بتلمسشان

بلدية تزخر بإامكانيات كبيرة لكن تعاني العزلة والتهميشص
تقع بلدية عين فزة ـ على بعد  ١٠كيلومترات ششرق مدينة تلمسشان ـ وتصشنف منأاغنى البلديات بالمناطق
السشياحية،إاذ تتربع على مسشاحة تقدر بـ ٢٠٠كيلومتر مربع ،يحدها ششرقا :بلدية الواد األخضشر وجنوبا :بلدية تيرني بني هديل وششمال:
بلدية ششتوان ،ششمال وغربا :مدينة تلمسشان ..تحتل موقعا اسشتراتيجيا ،حيث تعتبر المدخل الرئيسشي لمدينة تلمسشان ،كما تعد محط السشياح من مختلف
بقاع العالم ،كما تصشنف بلدية عين فزة منأاهم المناطق الفÓحية نظرا لوفرة الماء بها .مع ذلك هناك الكثير من التعقيدات تحول دون
انطÓق البلدية في حركيةإانمائية ،مثلما يوضشحه السشتطÓع الميداني لـ«الششعب».

اسستطÓع /تلمسسان :محمد .ب
وتعد مغارات (بني عاد) الواقعة في الجنوب
الششرقي على بعد  ٦كلم عن مقر البلدية ،من
بين أابرز المعالم السشياحية التي ارتبطت بعين
فزة وتحظى بزيارة أا’ف السشياح يوميا ،وتقع
هذه المغارات في قمة جبالها الششرقية ،حيث
تتميز هاته المغارات بجماليتها وروعتها
وحظيت بدراسشة من طرف باحثين في علوم
الجيولوجيا وعلم اأ’رضض والتاريخ.
اتفق العديد من الباحثين على أان هاته
المغارات ـ التي يمتد عمقها إالى عدة
كيلومترات ـ تششكلت منذ مÓيين السشنين
وتششكلت معها أا’ف النوازل والصشواعد
بداخلها اأ’مر الذي جعل كل المعنيين باأ’مر
بتلمسشان ـ وفي مقدمتهم ـ بلدية عين فزة التي
اسشتثمرت أاموا’ كبيرة ومعتبرة في هاته
المغارات بداية من تزيينها ووضشع اأ’ضشواء
بداخلها وممرات منظمة للسشياح وأايضشا
توظيف عدد من المرششدين السشياحيين
وتمكنت بفضشل هاته اإ’سشتراتيجية أايضشا من
خلق عدة مواطن ششغل لششباب المنطقة ’
سشيما في الحرف التقليدية والخدمات
واسشتعادة هاته المغارات مكانتها كقبلة
سشياحية من الطراز اأ’ول بتلمسشان وتبقى
ششاهدة على زيارات عديدة للكثير من رؤوسشاء
الدول والحكومات وأايضشا عششرات الوزراء من
دول العالم ووفود رسشمية عالية المسشتوى
وسشفراء معتمدين بالجزائر والتي انبهرت
بسشحر هاته المغارات التي لعبت خÓل الثورة
التحريرية دورا كبيرا في حماية المجاهدين
وأايضشا محورا رئيسشيا في تقديم الخدمات
للثوار ضشد ا’حتÓل الفرنسشي خاصشة وأان
موقعها يحاذي عدة مناطق جبلية مجاورة
عرفت بدورها الريادي في الثورة التحريرية
’ سشيما منطقة وادي الششولي ومداششرها
التاريخية كيبدر وبني حماد ومزوغن ،ورغم
أان هذه المنطقة فقدت مكانتها خÓل
العششرية السشوداء لكنها بعد اسشتتباب اأ’من
بفعل المصشالحة الوطنية والوئام المدني
تمكنت من الرجوع بقوة وتكون ذات مكانة
مهمة خصشوصشا خÓل تظاهرة تلمسشان
عاصشمة الثقافة اإ’سشÓمية حيث حلت كل
الوفود التي نزلت بتلمسشان ضشيفة على مغارات
(بني عاد).

فضشول محبي هذا النوع من السشياحة ،أاما في
موسشم الربيع والصشيف على حد السشواء
وباعتدال الطقسض تتزين الوريط بأالوان أا’ف
اأ’نواع من الزهور والنباتات وتجوبها عدة
أاصشناف من الطيور مما يجعل كل من يزور
المنطقة يعجب لجمالية المنظر وغناء
الطيور وليسض هذا فحسشب بل في أاعالي
الوريط يظهر ذلك الجسشر المعلق والمصشنوع
من الفو’ذ لممر السشكة الحديدية والذي يعود
إالى الفترة ا’سشتعمارية
والذي تقال عنه بعضض
الروايات وأاكدتها أايضشا بعضض
الدراسشات انه ششيد في نفسض
الفترة ومن طرف نفسض
المهندسض الذي أاششرف على
بناء برج ايفل بفرنسشا،
ويضشمن هذا المكان أايضشا
اسشتراحة للعائÓت في
مطاعم وفضشاءات وأايضشا
مسشاحات للترفيه والتأامل في
بحيرات اصشطناعية أانجزت
لدعم النششاط السشياحي ،كما
اعتبرت منذ سشنوات قÓئل
غابات المنطقة المحاذية
للوريط بمثابة حظيرة وطنية تمتد على
عششرات الهكتارات وتضشم بداخلها أاصشنافا
نادرة من النباتات واأ’ششجار والحيوانات
شص’Óت الوريط وقصصة جديدة لجسصر البرية والزواحف وغيرها وبذلك تعتبر
برج ''إايفل'' مع السصياحة
شش’Óت الوريط واحدة من اأ’ماكن السشياحية
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طريق الخطر الدائم
يقف الزائر لمدينة عين فزة على الطريق اجل تصشنيف يكون اكبر حجما وأاكثر فاعلية
الرابط مابين تلمسشان وعين فزة بشش’Óت يضشمن لها بمراسشيم وقوانين دعما تنمويا
رغم أان الطرقات الوطنية تعتبر نعمة على
الوريط التي تقع في منطقة معروفة بكثافة واسشتثماريا أاكبر.
التجمعات السشكانية كونها تضشمن لها حركية
طابعها الغابوي وأايضشا مرتفعاتها الصشخرية
تجارية هامة وتسشاهم في خلق مناصشب ششغل
الششاهقة وانعراج مسشار الطريق الوطني رقم ٧
للقضشاء على البطالة لكن عين فزة ’ تنعم
التغطية الصصحية مشصكل عويصص
وهي إاحدى المناطق السشياحية الهامة ببلدية
بذلك فرغم ان الطريق الوطني رقم  ٧والذي
عين فزة والتي تتخذ من كل موسشم وفصشل حلة
تعرف بلدية عين فزة اضشافة إالى طابعها يربط تلمسشان بباقي جهات ششرق الو’ية
خاصشة لذلك ،ففي موسشم الششتاء أاين تششتد
السشياحي بالطابع الفÓحي والرعوي وهي ومختلف الو’يات لغرب البÓد ومن ثم عمق
البرودة والتهاطÓت المطرية تنتعشض معها
تتكون من عدة قرى ومداششر وعلى رأاسشها التراب الوطني وهو يششقها إالى ششطرين فان
فاعلية ونششاط الشش’Óت التي تتدفق من على
قرية بني عاد ،وتتميز هاته القرية أايضشا ذلك لم يكن له انعكاسض ايجابي عليها وعلى
مئات اأ’متار وتزداد قوة تدفقها بزيادة
بتواضشع في مرافقها ا’جتماعية ،فقاعة مواطنيها فعدة اسشتثمارات في مجال التجارة
كميات اأ’مطار وتنتهي بمجرى وادي يصشنع
العÓج التي تم تدششينها منذ فترة لم تلبي والخدمات والمطاعم أاكدت فششلها بسشبب
هو اأ’خر ديكورا مميزا محاذيا لحدائق غناء
حاجيات ورغبات السشكان بششكل كبير مما عزوف أاصشحاب المركبات على التوقف بعين
تنتج اجود أانواع الفواكه كالرمان والتين
يضشطرهم في غالب اأ’حيان إالى التنقل إالى فزة ليسض لششئ وإانما أ’ن ذلك يعتبر بالنسشبة
والمششمشض وغيرها وهي مناظر تسشتهوي

مقر الو’ية أاو مقر دائرة ششتوان للعÓج في
ظل محدودية الخدمات ،ششأانها في ذلك ششأان
قرية تاقمة التي توجد على الحدود اإ’دارية
مع بلدية الواد اأ’خضشر والتي تفتقد إالى
خدمات صشحية في المسشتوى مما يتسشبب أايضشا
في متاعب كثيرة للمواطنين ،أاما قرية عوششبة
والتي تعتبر ثالث اكبر وأاهم تجمع سشكاني
خارج مقر البلدية فتقاسشم سشابقتيها المعاناة
إا’ أان الحلول تبقى ممكنة بالنسشبة للمواطنين
كون عوششبة ’ تقع سشوى على
بعد كيلومترات معدودات من
تلمسشان إاضشافة إالى ذلك أانها
تحاذي الطريق الوطني
ا’جتنابي الذي يؤودي إالى
عاصشمة الو’ية ،وتسشببت هاته
الوضشعية الصشعبة للتغطية
الصشحية في تسشجيل العديد من
المششاكل أاحرجت بششكل كبير
السشلطات والمصشالح المختصشة
’ سشيما قطاع الصشحة حيت
ارتبط اسشم تاقمة خÓل
السشنوات الخمسض اأ’خيرة
بمرضض التيفؤويد والذي أاصشبح
داء يسشجل بششكل ششبه سشنوي
وما الكارثة التي سشجلت عام  ٢٠٠٦إا’ دليل
على ذلك عندما تعرضض العششرات من قاطنة
الجهة إالى مرضض في نفسض الوقت نتيجة تلوث
مياه الششرب بالمياه المسشتعملة .

التغطية الصصحية
ومشصكل النقل
حرم المنطقة
من نهضصة
سصياحية

لهم مضشيعة للوقت ويفضشلون قطع ٦
كيلومترات إاضشافية لتناول وجبة با’وريت
السشياحية أاو  ١٠كيلومترات للوصشول إالى مدينة
تلمسشان ،أاما القادم من هاته اأ’خيرة
والمتوجه إالى و’يات أاخرى فليسض له دواع
للتوقف بعين فزة ،ومن جانب أاخر فان هذا
الطريق ’ يجلب إا’ المصشائب إاذ أاصشبح يسشمى
بطريق الموت في كل من قريتي عوششبة وبني
عاد هاته اأ’خيرة تسشجل فيها حوادث مرور
بششكل يومي خاصشة وأان عششرات البنايات
تحاذي الطريق وأايضشا المدرسشة ا’بتدائية
ويضشطر العديد من سشكانها قطع الطريق لعدة
مرات يوميا وسشجلت المنطقة عششرات
الحوادث خÓل السشنوات الماضشية وعدة قتلى
وجرحى وخسشائر مادية ،غالبا ما كانت تنتهي
باحتجاج سشكان بني عاد بإاغÓقهم الطريق
أامام حركة المرور لعدة سشاعات من اليوم وهنا
حكاية أاخرى مع اأ’من وغالبا أايضشا ما كانت
تنتهي بإاصشرار المواطنين على وضشع ممهÓت
تفتقد إالى المعايير المعمول بها مما كان وما
زال يتسشبب في العديد من الحوادث بالنسشبة
أ’صشحاب المركبات الذين ’ يعتقدون بوجود
ممهل في ذلك الطريق المعبد والمسشتوي
بحجم طريق وطني ،إا’ بعد الوصشول إاليه ،أاما
في قرية عوششبة فاأ’مر مششابه للغاية ويبقى
اإ’ششكال مطروحا إالى حد إايجاد حلول سشليمة
من خÓل بناء ممرات علوية وإايجاد حلول
.
أانجع وانسشب لتقليصض عدد الضشحايا

وفرة المياه والمناخ حسصنت
المنتوج الفÓحي
تعتبر الفÓحة ببلدية عين فزة ،أاهم نششاط
اقتصشادي لسشكانها والمورد الرئيسشي
لمعاششهم ،باعتبار أان أاكثر من  ٥٠بالمائة من
سشكانها يقطنون القرى والمداششر والتجمعات
السشكانية المعزولة وغالبية مسشاكنهم مجاورة
لحقولهم وأاراضشيهم الفÓحية التي يجيدون
اسشتغÓلها بفضشل خبراتهم من جهة رغم
محدودية المسشاحات اأ’رضشية لكن وفرة المياه
جعلت اأ’راضشي منتجة ،فعين فزة معروفة
بإانتاج أاجود أانواع الخضشر وأاصشناف من الفواكه
ويعود الفضشل في ذلك إالى طبيعة موقعها
ا’سشتراتيجي في مرتفع وأايضشا نقاوة المناخ
بها واأ’كثر من ذلك توفر المياه بششكل كبير
للغاية مما جعل العديد من الفÓحين
يسشتفيدون من مششاريع انجاز أانقاب مائية
وأاثمر كل ذلك على إاعطاء مردود هام من
اإ’نتاجية خاصشة في مواسشم جني الخضشر
ويحبذ سشاكنتها بيع منتوجهم بجوار حقولهم
عندما يصشطفون على جنبات الطريق الوطني
رقم  ٧في كل من عوششبة وبني عاد مششكلين
منظرا مميزا يششارك في البيع الرجال
والنسشاء ،وكذا اأ’طفال والششباب وبأاسشعار جد
تنافسشية تجعل العديد من مواطني المدن
المجاورة لتلمسشان يقصشدون هذا المكان
المفتوح على الهواء الطلق ومن بين أاجود
المنتوجات الفÓحية الششمندر والبصشل
بأانواعه والبطاطسض والطماطم والخيار
والجزر إالى جانب بعضض الفواكه وفي مقدمتها
التين بأاصشنافه وأايضشا التين الششوكي الذي
يغطي مسشاحات معتبرة من جهات عين فزة
وسشاهمت هاته الخطوات اأ’حادية الجانب
من سشكان قرى البلدية في تحسشين مسشتواهم
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ا’جتماعي والمادي وتششجيعهم على البقاء
في منطقتهم إايمانا منهم بالحياة الكريمة
فيها أافضشل من أاي مكان أاخر وما زاد من
نجاح العملية أايضشا أان اغلب عائÓت هاته
التجمعات مرتبطة ببعضشها البعضض عن طريق
النسشب أاو القرابة مما يجعل ذلك الترابط
والتكاتف ا’جتماعي اليومي صشورة حاضشرة
على مدار سشاعات اليوم وطيلة أايام السشنة .

النقلأازمة تنتظر الحل
يعاني سشكان بلدية عين فزة من عدة مششاكل
تؤورق حياتهم ،على رأاسشها معضشلة النقل،
خصشوصشا الريفي منها ،إاذ تنعدم المواصشÓت
على الخطوط بين المداششر ومقر البلدية من
جهة وباتجاه مقر الو’ية من جهة اخرى،
فسشكان بني عاد يضشطرون للتوقف سشاعات
على حافة الطريق الوطني رقم  ٧للظفر
بمكان في حافلة قد تكون قادمة من أاو’د
ميمون او الواد اأ’خضشر او حتى سشيدي
بلعباسض متوجهة إالى تلمسشان للسشفر إالى هاته
اأ’خيرة وغالبا ما يكون ذلك لدواعي طارئة
كمرضض أاو تسشوية ملف إاداري أاو غيرها ،إا’ أان
توقف الحافÓت بهاته المنطقة غير مضشمون
خاصشة في اأ’وقات اأ’ولى من الصشباح والتي
يرفضض أاصشحابها التوقف بسشبب عدم وجود
أاماكن ششاغرة و’ تبدأا اأ’زمة في ا’نفراج
سشوى بعد العاششرة صشباحا وتكاد ’ تجد حÓ
خÓل أايام العطل والمناسشبات خاصشة وانه ’
توجد خطوط خاصشة تربط هاته القرى بمقر
الو’ية ،كما تعرف منطقة عوششبة التي ’
يفصشلها سشوى  ٤كيلومترات عن عين فزة نفسض
المششكل إاذ يضشطر مواطنوها ركوب حافÓت
النقل الجماعي إالى المحطة البرية بعاصشمة
الو’ية قاطعين نحو  ٨كيلومترات ومنها اخذ
حافلة أاخرى باتجاه عين فزة لمسشافة ١٠
كيلومترات أايضشا و’ يختلف اأ’مر عندهم عن
وضشعية سشكان بني عاد حيث غالبا ما يتنقلون
لذات اأ’سشباب ،والوضشعية تكاد تكون صشعبة
وكارثية لسشكان قرية تاقمة التي تقع إالى بعد
نحو  ٥كيلومترات من الطريق الوطني الذي
تمر عبره الحافÓت وحينها يكون سشكانها
مجبرون للمششي على اأ’قدام كل هاته
المسشافة للوصشول إالى نقطة توقف الحافلة
ومن هنا تبدأا قصشة أاخرى مع النقل وإايجاد
مكان ششاغر واسشتدعت معانات سشكان هاته
الجهات منهم إالى ا’سشتيقاظ مبكرا وأاحيانا
في حدود الخامسشة صشباحا للوصشول إالى
تلمسشان أاو عين فزة في الموعد المحدد الذي
يكون الثامنة أاو الثامنة والنصشف من اجل
تسشوية ملف إاداري أاو فحصض طبي أاو مزاولة
عمل يومي ،أاما الطلبة الجامعيون فأاصشبحت
مششاكلهم أاكثر صشعوبة وتحد وتهدد من
مردودهم العلمي وأايضشا من إامكانية
مواصشلتهم للدراسشة ،فهاته القرى تبعد
بمسشافات ’ تتعدى  ٢٥كيلومتر عن تلمسشان
وهي مسشافات ’ تسشمح حسشب القوانين
المعمول بها في نظام الخدمات الجامعية
للطلبة سشواء ذكور أاو إاناث من ا’سشتفادة من
غرف الطالب باإ’قامات الجامعية التي
تششترط على الفتاة  ٣٠كيلومترا على اأ’قل أاما
الطالب فيجب أان تكون إاقامته موجودة على
مسشافة تعادل أاو تتجاوز  ٥٠كيلومترا ورغم
ا’جراءات والمراسشÓت التي قامت بها
السشلطات البلدية لعين فزة لمختلف الهيئات
من اجل توفير حافÓت النقل الجامعي
بمعدل رحلة واحدة صشباحا وأاخرى مسشاء.

القطار الحل اأ’مثل..
يرى سشكان بلدية عين فزة أان القطار هو
الحل اأ’مثل للقضشاء على أازمة النقل لكن
المحطة الموجودة ببلدية عين فزة والتي
’زالت مغلقة منذ عششرات السشنين وتحديدا
منذ سشنوات الثمانينات من القرن المنصشرم،
وفي هذا اإ’طار مازال سشكان الجهة يتسشاءلون
عن سشبب ذلك وعن تماطل الجهات الوصشية

في اعادة تششغيل المحطة وتقديم خدمات
للمواطنين خاصشة وان مسشار السشكة الحديدية
الذي يعبر المدينة يعتبر أاهم خط بالجهة
الغربية من البÓد والذي يربط بين وهران
وتلمسشان وغالبا ما يكون عششرات من مواطني
عين فزة بحاجة إالى التنقل إالى وهران صشباحا
في الرحلة اأ’ولى لهذا القطار الذي يصشل إالى
الباهية في حدود  ٨و ٢٠دقيقة صشباحا وهو
توقيت يناسشب الجميع لقضشاء أامورهم قبل
العودة إالى تلمسشان ،إا’ أان القطار ’ يتوقف
بعين فزة رغم إامكانية ذلك مما يضشطرهم
للتوجه إالى تلمسشان ومن ثم اخذ سشيارة أاجرة
أاو حافلة ورغم ذلك فهاتان الوسشيلتان ’
تضشمن لهما الوصشول باكرا وفي أاحسشن
اأ’وقات يكون في حدود العاششرة صشباحا ،كما
أان عددا من سشكان عين فزة
يزاولون عملهم التجاري
واإ’داري في مناطق أاخرى
كأاو’د ميمون التي تبعد عنها
بنحو  ٢٥كيلومترا وأايضشا
سشيدي بلعباسض البعيدة بنحو
 ٨٠كيلومترا ششرقا وهي
محطات يتوقف بها القطار
وهم أايضشا مضشطرون للتنقل
بالحافÓت التي ’ تضشمن
وصشولها في المواعيد
المحددة بالنظر لبطء
سشيرها على الطريق ،وبذلك
يبقى خط السشكة الحديدية
الذي يمر على عين فزة
يضشمن النششاط ا’قتصشادي لوحدات تخزين
الحبوب بالمنطقة ’ غير في انتظار أان تتخذ
المصشالح الوصشية إاجراءات وتدابير من اجل
إاعادة تفعيل محطة القطار لضشمان خدمات
للمسشافرين انطÓقا من عين فزة باتجاه
تلمسشان وأايضشا وهران وحتى العاصشمة .

درجة انجاز بنايات دون معايير قانونية خاصشة
بالتهيئة العمرانية مسشتغلين دوافع ملكية
العقار وهي ميزة منتششرة بالجهة حيث كل من
يششيد منز’ إا’ ويكون على أارضشية ملك له أاو
لعائلته وحينها تكون السشلطات المحلية عاجزة
عن توقيفه ،وأاما في حا’ت التهيئة فتبدو
صشعبة للمصشالح الوصشية فالبلدية التي تششتكي
دوما من غياب الموارد المالية والتي تقتصشر
على الميزانية السشنوية التي ’ تكفي لتجسشيد
كل المششاريع تصشطدم أايضشا بتصشرفات
عششوائية لمواطنين يقوم العديد منهم بحفر
الطريق من اجل تسشوية ششبكة المياه الصشرف
الصشحي وأاخر لتوصشيل الغاز وأاخر لتحسشين
مياه الششروب وغيرها من اأ’ششغال التي
أاسشاءت كثيرا للمدينة ويزداد اأ’مر سشوءا
بالنسشبة للقرى اأ’خرى التي
تفتقد إالى مثل هاته التهيئة
لعدة أاسشباب ،ففي الوقت الذي
تؤوكد فيه مختلف المصشالح أان
القيام بذلك مسشتحيل في
الوقت الحالي إالى حين توصشيل
هاته التجمعات بغاز المدينة
وإانهاء أاششغال الششبكات
الخاصشة بالمياه ،يطالب
المواطنون باإ’سشراع في
العملية من اجل تحسشين
ظروفهم ا’جتماعية خاصشة
وأان تجمعاتهم السشكانية هاته
تعتبر واجهة على الطريق
الوطني رقم  ٧مثلما هو الششأان
بالنسشبة لقرية بني عاد التي يقطنها نحو ١٢٠٠
نسشمة وقرية عوششبة التي يزيد عدد
سشكانها عن  ١٨٠٠نسشمة .

مغارات ''بني عاد''
تسستعيد واجهتها
وشس’Óت
''الوريط''
تصسنع الحدث

التهيئة العمرانية ..هاجسس
يÓحق المسسؤوولين
يبدو أان الحظ ’ يسشمح لمنطقة عين فزة أان
تكون قطبا سشياحيا بامتياز لتتدارك بعضض
النقائصض في مجال البيئة فغالبية التجمعات
السشكانية عبر البلدية تفتقد إالى تهيئة
عمرانية منظمة ،فأاحياء تتخذ من أاسشماء
راقية لها كحي بيروانة وحي النصشر وحي
الششهداء والوئام وغيرها ’ تعكسض حقيقة
محيطها فتدهور وضشعية الطرقات واهترائها
في العديد من الزوايا والدروب زاد من تفاقم
الوضشع ،خاصشة وأان العديد منها لم يتم
ترميمها منذ عدة سشنوات وازداد عدد سشكانها
بششكل كبير ومثير خÓل الفترة اأ’خيرة إالى

بريد عين فزة يعتمد
على الحمام الزاجل
في الوقت الذي يعرف العالم تطورا في
مجا’ ا’تصشا’ت ’يزال سشكان عين فزة
يعملون بالطرق البدائية ،حيث تبقى الخدمات
البريدية المقدمة لمواطني الجهة من أاسشوا
الحا’ت المسشجلة عبر تراب الو’ية ،فعين
فزة ’ يوجد بها سشوى مركز بريد وحيد
بمحاذاة مقر البلدية وبجوار الطريق الوطني
رقم  ٧والذي يعود تاريخ إانششائه إالى الفترة
ا’سشتعمارية حينها لم يكن يتعدى تعداد
البلدية  ١٠٠٠نسشمة وكان المركز الذي يتكون
سشوى من قاعة بحجم غرفة مسشاحتها ’ تزيد
عن  ١٥مترا مربعا كافية لتقديم الخدمات أاما
حاليا وبعد مرور  ٥٠عاما على ا’سشتقÓل ومع
تضشاعف عدد سشكان عين فزة لعدة مرات
فاصشبح المركز يعيشض مششكÓت بالجملة

خاصشة أاوقات الذروة وأايام صشرف رواتب
العمال ومنح المجاهدين وباقي ذوي الحقوق
أاين يصشطف العششرات من المواطنين رجا’
ونسشاء خارج المركز للقيام بعملياتهم في
منظر ومششهد يسشيء للبلدية ويثير انتباه كل
المارة بما في ذلك أاصشحاب المركبات
المتوجهين إالى تلمسشان والقادمين منها باتجاه
و’يات أاخرى و’ يقتصشر اأ’مر عند هذا
الحد ،بل كثيرا ما يفترشض المواطنون اأ’رضض
في انتظار دورهم بسشبب غياب مقاعد من
جهة ،وكذا طول مدة ا’نتظار من جهة أاخرى
والتي تتسشبب فيها أامور أاخرى فالمركز ’
يوظف سشوى عونين اثنين أاحدهما يقوم
بصشرف الرواتب وكل العمليات المششابهة في
حين يضشطر اأ’خر إالى لعب دور سشاعي البريد،
وغالبا ما تتسشبب مثل هاته المششاكل في
مناوششات عديدة بين المواطنين .

مرافق شسبانية محدودة والمركز
الثقافي بدون روح
رغم أان أاكثر من نصشف سشكان البلدية ششباب،
لكنهم لم يجدوا ضشالتهم في إاثبات الذات
والكششف عن مواهبهم بسشبب غياب المرافق
الششبانية المخصشصشة لذلك ،فالمركز الششباني
الوحيد المتواجد بمقر البلدية أاصشبح ’ يقدم
الخدمات الضشرورية وليسض هذا فحسشب ،بل
طريقة تسشييره أاصشبحت ’ ترضشي المهتمين،
كما أان الششباب يتسشاءل حاليا عن مصشير مركز
ثقافي أاخر تم بناءه وبمواصشفات حديثة
وانتهت اأ’ششغال به منذ أازيد من عام كامل و’
يزال مغلقا أامام الششباب في وضشع يعكسض فعÓ
الÓمبا’ة وعدم ا’هتمام ،وفي ظل هاته
الظروف ’ يجد هؤو’ء الششباب من متنفسض
سشوى قضشاء سشاعات أاوقات الفراغ أاو نهاية
اأ’سشبوع بحديقة عين الصشخرة في الضشاحية
الششمالية من المدينة والتي قام عدد من
الخواصض با’سشتثمار فيها من خÓل انجاز
بعضض المرافق البسشيطة كمتنزه وعتاد للعب
اأ’طفال ومقاهي كثيرا ما تسشتهوي الششباب
لÓلتقاء فيها إالى درجة أانها أاصشبحت محجا
لبعضض العائÓت القادمة من عدة جهات من
الو’ية وأايضشا فضشاء مفضش Óلبعضض الزوار
والمدعوين لقضشاء أاوقات فيها وتعرف هاته
المنطقة المششهورة بتدفق كبير للمياه العذبة
من خÓل جريان بعضض السشواقي المائية على
مدار العام رواجا وإاقبا’ ’فتا خÓل فترات
الصشيف وششهر رمضشان حيث تنظم سشهرات
ليلية تمتد إالى غاية اأ’وقات المتأاخرة من
الليل في حين يتخذ أاطفال عين فزة من مياه
عين الصشخرة مسشبحا لهم في فصشل الصشيف.

وطني

الخميسس  ٠٣جانفي  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ٢١صسفر  ١٤٣٤هـ

طوارئ في ا’سستعجا’ت الطبية بوهران

حوادث مرور متعددة تخلف ضصحايا وجرحى

وهران:براهمية.م
سسجلت مصسالح ا◊ماية اŸدنية ليلة
رأاسس السسنة اŸيÓدية مقتل تلميذ
وإاصسابة  ١٣آاخر بجروح عﬂ Èتلف طرق
و’ية وهران .ا◊ادث اأ’ول وقع بالطريق
اإ’جتنابي رقم  ٤الرابط ب Úمنطقة عÚ
البيضساء ووسسط اŸدينة ،أاسسفر عن مقتل
شساب يبلغ من العمر  ١٨سسنة وإاصسابة  ٥من
رفقائه تÎاوح أاعمارهم ماب ١٩ Úو٢١
سسنة بجروح اسستدعت نقلهم على جناح
السسرعة إا ¤مصسلحة ا’سستعجا’ت

ا÷ثة إا ¤مصسلحة حفظ ا÷ثث ،كما
أاسسفر ا◊ادث الثا Êالكائن بالطريق
اŸؤودي بكنسستال عن إاصسابة  ٤أاشسخاصس
بجروح ،اثر اصسطدام سسيارت Úاأ’و ¤من
نوع رونو  ١٩وبرلينغو وانقÓبهما ،ويتعلق
اأ’مر بكل من «شس.ن» البالغ من العمر ٥٣
سسنة ،حيث أاصسيب باآ’م على مسستوى
الظهر والذراع اأ’Áن ،وإاصسابة «ب.ب»
بآا’م على مسستوى الذراع والظهر،
و«ب.م» البالغ من العمر  ٥٠سسنة بجروح
على مسستوى الرأاسس و الظهر ،باإ’ضسافة
ا« ¤ب.ع» البالغ من العمر ٤١سسنة بآا’م
على مسستوى الصسدر والظهر و«ب.ك»
البالغ من العمر  ٢٤سسنة أاصسيب بضسيق ‘
التنفسس والصسدر .أاما فيما يتعلق با◊ادث
الثالث فقد خلف إاصسابة امرأات Úبجروح
البالغ Úمن العمر  ٥٩سسنة وذلك بعد أان
دهسستهما سسيارة و’ذت بالفرار بعد ذلك.
أاما ا◊ادث الرابع فوقع برأاسس فالكون
النا œعن اصسطدام سسيارة من نوع ماروتي
بدراجة نارية من نوع فاسسبا ،حيث خلف
إاصسابة شساب ÚتÎاوح أاعمارهما ماب٢١ Ú
سسنة و ٢٦سسنة بآا’م على مسستوى ا◊وضس
وجروح على على مسستوى الرأاسس.
ليتم –ويل الضسحايا على جناح
السسرعة إا ¤مصسلحة ا’سستعجا’ت
الطبية لتلقي العÓج Ãختلف اŸؤوسسسسات
التابعة لنطاق إاقليمهم ‘ اŸقابل فتحت
مصسالح اأ’من –قيقا ‘ ا◊وادث .

الطبية اين يتواجدون –ت العناية
اŸركزة باŸسستشسفى ا÷امعي ‘ ،حÚ
” فتح –قيق حول ظروف ا◊ادث،
حيث كان اŸصسابون ومن بينهم الضسحية
الذي يدرسس ‘ الطور الثانوي على مÏ
سسيارة من نوع «سسانبول» متوجه Úلقضساء
أاوقات Ãناسسبة حلول السسنة ا÷ديدة
ليفقد السسائق السسيطرة على اŸركبة على
مسستوى اŸنعطف اŸؤودي إا ¤اŸقÈة
أادى إا ¤اصسطدامه بعمود إانارة ،ليتم
إابÓغ مصسالح الدرك وعناصسر ا◊ماية
اŸدنية التي أاسسعفت اŸصساب Úوحولت

٢٠١٢أاكثر السسنوات دموية

 ٣٩قتي Óو ٧٤١جريح في حوادث مرور بعين تيموشصنت
عين تموشسنت :ب.م األمين
سسجلت مصسالح المجموعة اإ’قليمية
للدرك الوطني لعين تموشسنت خÓل سسنة
 ٤٠٨ ،٢٠١٢حادث مرور من بينها ٣٧
حادثا مميتا و ٣٣٦حادث جسسماني ،في
حين بلغ عدد الحوادث المادية  ٣٥حادثا،

خلفت هاته الحوادث  ٣٩قتي Óو٧٤١
جريحا ،وفي مقارنة لها مع حصسيلة سسنة
 ٢٠١١أاشسارت ذات المصسالح إالى أان الشسيء
ا’يجابي هو تسسجيل نقصس في عدد
القتلى حيث أاحصست سسنة ٤٤٥ ،٢٠١١
حادث مرور ترتب عنها تسسجيل ٧٥٢

ضسحية منها  ٥٢قتي Óو ٧٠٠جريح ،هذا
وأارجعت عناصسر الدرك أاسسباب هذه
الحوادث إالى العنصسر البشسري بالدرجة
اأ’ولى الذي يتقاسسمه كل من السسائقين
والمارة.

سسنة سسجنا نافذا في حق المتهم

يزّور شصهادة مدرسصية لينخرط في صصفوف الجمارك بوهران
وهران :براهمية.م
التمسس ممثل الحق العام لدى
محكمة الجنح بحي جمال الدين نهار
أامسس توقيع عقوبة سسنة حبسسا نافذا
في حق المتهم (ب.ي) على خلفية
ارتكابه جنحة التزوير واسستعمال
المزور في شسهادة مدرسسية.
العملية تعود إالى تاريخ إاعÓن
مديرية الجمارك عن مسسابقة خاصسة
بإادماج أاعوان جدد في قطاعها،

خÓل اأ’يام القليلة المقبلة ،ليقوم
المتابع في قضسية الحال البالغ من
العمر  ٣٢سسنة بتشسكيل ملف اإ’نخراط
المكون من وثائق إادارة من بينها
شسهادة مدرسسية تثبت بأانه يحمل
مسستوى دراسسي يفوق الثالثة ثانوي،
وهي الوثيقة التي قام بتزويرها بحيث
أانه لم ينجح في اجتياز الطور
اإ’كمالي ليتفطن له المشسرفون على
مصسلحة اإ’دارة ،حيث قاموا بإايداع

شسكوى لدى وكيل الجمهورية الذي
أامر بتوقيفه وإايداعه رهن الحبسس
المؤوقت إالى غاية مثوله أامام القاضسي،
حيث أانكر المتهم الفعل المنسسوب إاليه
موضسحا أان والده الذي فارق الحياة
هو من أاودع الملف دون علمه ليوقع
في حقه ممثل النيابة العامة العقوبة
السسالفة الذكر.

العملية تكللت بحجز  ١٢.٥كلغ من الكيف

اإلطاحة بشصبكة لتهريب المخدرات واألسصلحة بمغنية
تلمسسان :محمد ب
تمكنت عناصسر الشسرطة القضسائية
’أمن دائرة مغنية فجر اأول اأمسس من
ا’إطاحة باأحد عناصسر شسبكة دولية
لتهريب ا’أسسلحة والذخيرة من
المغرب والمتاجرة فيها وحجز كميات
هامة من ا’أسسلحة والذخيرة كانت
مهربة على متن سسيارة قادمة من
الحدود الغربية.
العملية جاءت على اإثر معلومات
تلقتها مصسالح الشسرطة القضسائية ’أمن
دائرة مغنية حول مرور سسيارة قادمة
من الزوية محملة با’أسسلحة والذخيرة
وعلى اإثر حاجز اأمني على الطريق
الوطني رقم  ٩٩الرابط ما بين بني
بوسسعيد ومغنية لفت انتباههم دوران
سسيارة مشسبوهة كانت قادمة نحوهم
لترجع اأدراجها ليتم مÓحقتها حيث
تم توقيف صساحبها «اأ.سس»  ٢٦سسنة

وبتفتيشس السسيارة تم العثور على
بندقية صسيد تكرارية عيار ١٢ملم،
اإضسافة اإلى ٧علب من خراطيشس
الصسيد عيار  ١٢ملم بمجموع ١٧٥
خرطوشسة زيادة على منظارين
حربيين متطورين وجهاز كاشسف
لÓألغام والذخيرة ،كما تم العثور

بالسسيارة على  ١٢ . ٥كلغ من الكيف
المعالج كانت مخباأة داخل السسيارة
باإحكام وبالتحقيق مع المتهم
الموقوف اأكد اأنه مجرد ناقل
للبضساعة كاشسفا على شسركائه .ومن
شساأن التحقيقات اأن تكشسف عناصسر
الشسبكة.

العدد
١٥٩٩٤
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عمليات مداهمة لأÓماكن المشسبوهة وتواجد مسستمر

مصصالح األمن بغليزان تضصاعف جهودها لمحاربة اإلجرام

ثمن ،رئيسس اأمن و’ية
غليزان ،العميد اأول عبد الغني
براشسد الدور الذي تقوم به
الشسرطة في سسبيل مكافحة
الجريمة ،وتحقيق ا’أمن على
مسستوى الخريطةالجغرافية التي
تغطيها مصسالح اأمن غليزان.
وشسّدد في ذات السسياق على
ضسرورة تحلي المواطن بروح
المسسوؤولية بوصسفه طرفا مهما في
نجاعة المهام الملقاة على عاتقي
الشسرطي ،الذي يتحرك وفق
البÓغات والنداءات.

غليزان :ع .عبد الرحيم

واأكد خÓل الندوة الصسحفية التي تّم
تنظيمها بمناسسبة عرضس نشساطات
مختلف مصسالحه خÓل سسنة  ٢٠١٢اأّنه
جد راضس على العمل الذي تقوم به
مصسالح شسرطة غليزان خاصسة في
المناطق الحضسرية التي تعرف كثافة
سسكانية كبيرة .واأضسح ذات المسسوؤول باأّن
الشسرطة تقوم بمجهودات كبرى لتوفير
ا’أمن وا’أمان ومعاجلة مختلف
القضسايا المحلية ،واأّن ا’أرقام تدل على
ذلك بعدما توصسلت مختلف المصسالح
ا’أمنية اإلى تحقيق نسسبة اإنجاز قدرت
 ٧٩ . ١٥في المائة ،وهي دليل ملموسس
حسسب رئيسس ا’أمن الو’ئي على
المجهودات المبذولة من قبل مختلف
مصسالح الشسرطة للحّد والتصسّدي
للجريمة بكّل اأشسكالها من خÓل اإقحام
جميع الوحدات في مكافحة واسستئصسال

بوؤر ا’إجرام الحضسري ،مع انتهاج خّطة
مباغتة المجرمين واسستمرارية عمليات
الشسرطة في مداهمة ا’أماكن
المشسبوهة ،مع التواجد المسستمّر لقّوات
الشسرطة من اأجل تغطية اأمنية شساملة
لجميع مناطق ا’ختصساصس.
جلت المصسالح ا’أمنية بغليزان
وسس ّ
ارتفاعا في قضسايا الفسساد التي ارتفعت
اإلى  ٢١مقابل  ٧قضسايا فسساد في ٢٠١١
تتعّلق في مجملها بتبديد المال العام
حّلت منها ١٢
وسسوء اسستغÓل الوظيفةُ ،
قضسية ،واأرسسلت اإلى العدالة ’تخاذ
ا’جراءات مع  ٥٥شسخصسا متوّرطا فيها
و اأّن بقية القضسايا ’ زالت سسارية و
ذكرت المصسالح ا’أمنية اأّن سسنة ٢٠١٢
ا ن ت ه ت  ،ل ك نّ ا ل ت ح ق ي ق ف ي ق ض س ي ة ا ل ف س س ا د
جلت في المجلسس البلدي
التي سُس ّ
لعاصسمة الو’ية يظّل قائما مع عدد من
المسسّيرين السسابقين .وبخصسوصس تزوير
جل ت ا ل م ص س ا ل ح ا ’ أ م ن ي ة
المركبات ،سس ّ
حجز  ٢١مركبة ٧ ،منها لم تكن وثائقها
مزّورة ،فيما اُأنجزت  ٦منها توّرط فيها
 ٢٠شسخصسا ،صسدر في حّق  ٣منهم اأمرا
با’إيداع ،واسستفاد  ٨من اإفراج موؤّقت
وتلّقى ٤اسستدعاًء مباشسرا ،و’ زال ٦
اآخرين في حالة فرار.
وتّم خÓل هذه السسنة القيام بـ٧٩٣
عملية شسرطة لمداهمة بوؤر ا’إجرام
للقضساء على مختلف اأشسكال ا’إجرام
ا’أشسخاصس
وتوقيف
الحضسري،
المبحوث عنهم من قبل العدالة ،حيث
تعتبر عمليات وقائية للحّد من انتشسار
الجريمة.

تحقيقات معمقة مع التجار غير الشسرعيين

األمن بسصطيف يÓحق عصصابات المشصروبات الكحولية
سسطيف :نورالدين بوطغان
المصسالح
مختلف
عززت
العملياتية التابعة ’أمن و’ية
سسطيف من المراقبة ،مع تكثيف
اإنتشسارها في الميدان خاصسة عبر
مداخل عاصسمة الو’ية ،مع برمجة
عمليات مداهمة من حين ’أخر
لكل ا’أماكن المعروفة باأوكار
تعاطي وبيع المشسروبات الكحولية،
اإذ اسستطاعت مختلف المصسالح
النشسطة الموزعة عبر اإقليم و’ية
سسطيف ،في غضسون ا’يام الثÓثة
ا’أخيرة من حجز كمية معتبرة من
المشسروبات الكحولية التي كانت
معروضسة للبيع بطرق غير شسرعية،
بالمنطقة الصسناعية بعين ولمان،
المنطقة الصسناعية للخواصس
بالعلمة ،حي السسعادة بمدينة

العلمة وكذا على مسستوى الغابة
المحاذية لمسستشسفى عين ولمان،
اإذ قدرت الكمية المحجوزة بـ:
 ١٠٤٠وحدة من مختلف ا’أنواع،
المحجوزات تم وضسعها تحت
تصسرف مفتشسية اأمÓك الدولة
بالعلمة ،في حين تم فتح تحقيقات
معمقة من قبل المصسالح
المختصسة.
في ذات السسياق اأحالت عناصسر
با’أمن
القضسائية
الشسرطة
الحضسري الرابع باأمن دائرة
العلمة اأمام النيابة لدى محكمة
العلمة شسابا في مقتبل العمر
بتهمة القيادة في حالة سسكر
حيث صسدر في حقة امر با’إيداع
رهن الحبسس الموؤقت .

القاء القبضض على عصصابة متلبسصة بسصرقة  ٦٠رأاسصا من الغنم
’ تزال فرقة الدرك الوطني Ãدريسسة
تÓحق اŸسسبوق Úوالفارين من العدالة حيث
وبعد يوم Úمن توقيف احد الفارين من
العدالة ،وبعد اربع وعشسرين سساعة من ا◊ادثة
“كنت الفرقة من ﬁاصسرة ›موعة متكونة
من عنصسرين ينحدران من ع Úكرمسس
والسسوقر ‘ العشسرينيات من العمر ،حيث
اغتنما اشستغال احد اŸواطن Úوهو اŸسسمى

(ج.شس) بزفاف ابنه ليلة اول امسس Ãدريسسة
تاركا قطيعه Ãزرعته  ٢كلم بطريق السسوقر
حيث قام اŸتهمان بالسسطو على  ٤٠نعجة و٢٠
خروفا وهي نصسف حاصسة القطيع الذي Áلكه
الضسحية وكانت السساعة تشس Òا ¤الثانية
صسباحا ،وقبل افÓت اŸتهم Úقام الضسحية
بتفقد غنمه حيث ’حظ غياب العدد اŸذكور
‡ا اسستدعى نفور ابنائه وابÓغ فرقة الدرك

الوطني التي كانت تقوم بدورية و“ت
ﬁاصسرة اŸتهم Úوالقبضس عليهما واسسÎجاع
القطيع الذي ” ا’سستيÓء عليه حيث ’ يزا’
قيد التحقيق ،لكون اŸنطقة شسهدت عدة
اعمال سسرقة لÓغنام ‘ ا’عوام السسابقة
وسسيتم تقد ËاŸتهم Úا ¤وكيل ا÷مهورية
لدى ﬁكمة السسوقر للنظر ‘ امرهما.

تيارت :عمارة.ع

ألخميسص  ٠٣جانفي  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٢١صسفر  ١٤٣٤هـ

ألعدد
١٥٩٩٤
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النفايات الطبية تهّدد سشكان حي اللوز بوهران

الحرق العشسوائي سسبب في انبعاث روائح سسامة
غياب ا’جراءات ا’سستعجالية زاد من خطورة الوضسع
جه مدير الصشحة لو’ية وهران حسشب مصشادر ''الششعب'' ،تعليمات خاصشة لمدير المؤوسشسشة المتخصشصشة في طب النسشاء
و ّ
والتوليد وجراحة اأ’طفال تازي فاطمة بحي اللوز ،بعدأان تأاكد عدم معالجة النفايات الطبية وفق المعايير الدولية
ودون ا’هتمام في الكم الهائل من اأ’خطار التي تتسشبب فيها ،وششّدد على وقف الحرق نهائيا في انتظار الحل.

وهران :براهمية.م

دخول مسستشسفى أأو نوفمبر
بإايسسطو وهو حال حي بلونتار،
نظرأ ’حتما’ت ألتلوث ألكبيرة
ألموجودة بها ،و ألتي تؤوثر بصسفة
ألعاملين
على
مباشسرة
أأطباء
من
بالمسستشسفى
وممرضسين ،باإ’ضسافة إألى
وأأ’شسخاصص
ألمرضسى،
ألمترددين على ألمسستشسفى ،ما
يتطلب ضسرورة ألتنبيه إألى
ضسرورة ألتخلصص من ألنفايات
ألطبية وأ’سستشسفائية ،بدءأ من
وضسعها في أأ’ماكن ألمخصسصسة
لها ،وأنتهاء بعملية ألتخلصص منها
نهائيا.
وتشسمل ألنفايات ألطبية أأو
أ’سستشسفائية سسوأء ألصسلبة أأو
ألسسائلة وحتى ألغازية نفايات
ألمطبخ وأأماكن إأعدأد وتدأول
وتناول أأ’غذية ،نفايات ألمكاتب
أإ’دأرية ،نفايات ألمغاسسل وبقايا
ألمنظفات ،باإ’ضسافة إألى أإ’بر
وألحقن ،وأأدوأت ألجرأحة،
وأأنابيب نقل ألدم وغيرها من
أأ’دوأت ألحادة ،ألتي تعد
مصسدرأ مباشسرأ ’نتقال ألعدوى
نظرأ ’حتوأئها على كميات
كبيرة من ألجرأثيم وألفيروسسات.
كما أأنه من ألمسستحيل أأن تبقى
تلك ألنفايات خارجا أ’كثر من ٧
سساعات ،وعليه فإان عملية
ألتخلصص منها عن طريق حرقها
ومعالجتها تتم بصسفة يومية.

لوضشع حد للنزوح الريفي بسشطيف

مشساريع تنموية لÓسستقرار السسكان

فمنذ ثÓثة أأشسهر أشستدت
حسسب سسكان أللوز بعاصسمة غرب
ألبÓد روأئح ألنفايات ألطبية
وألصسيدلية ألتي تنتجها بقايا
ألمسستشسفى ألمنبعثة من نفايات
طبية صسنفت بالخطيرة منها ـ أأبر
وأأمصسال
وأأكياسص
طبية
وضسمادأت وأأدوية وبقايا
مختبرأت ـ وغيرها من ألموأد تم
ألتخلصص منها عن طريق حرقها
بطرق عشسوأئية ،مما عرضص
حياة ألموأطنين خاصسة مرضسى
ألحسساسسية وألربو ألوأقعين
بالمحيط إألى مضساعفات صسحية
كبيرة ،بدليل أأن  ٤٠موأطنا وّقع
’ئحة شسكوى رفعت إألى ألجهات
ألمعنية ،وهي ألظاهرة ألتي
تشسّتد حسسب ألسسكان خاصسة ألسساعة ألثامنة إألى حوألي ألجريدة عن درأسسات في طريق
خÓل سساعات ألصسباح أأ’ولى ما ألسساعة ألعاشسرة تقريبا.
أإ’نجاز بعاصسمة غرب ألبÓد
أأكدت لجنة ألفÓحة وألبيئة بالشسرأكة ومختلف ألجهات
بين
وألصسيد ألبحري ألمعنية من مديرية ألصسحة إألى
بدورها،
أأن ألبيئة وألهيئة ألتنفيذية.
ألمشسكل حاليا لجنة ألفÓحة وألبيئة وألصسيد
على طاولة ألبحري أأكدت أأن ألظاهرة
وزأرة ألبيئة أنتشسرت حتى على مسستوى
أأكدت مديرية ألسسكن وألتجهيزأت ألعمومية لو’ية وأأن إأجرأءأت ألمسستشسفى ألجامعي أأول نوفمبر
مسستعجلة
بإايسسطو وألمرأكز ألصسحية بحي
سسكيكدة ،أسستÓمها أأزيد من  ٣٩٠٠وحدة سسكنية سستتخذ في
بلونتار ،وكانت مصسالح ألبيئة
بمختلف ألصسيغ ،وذلك خÓل ألسسنة ألماضسية ،ألقريب
بوهرأن وألجمعيات ألناشسطة في
وكشسفت ذأت ألمديرية عن برمجة  ٥٥٢٠سسكن ألعاجل،
مجال ألبيئة ،قد أأخطرت
أأخرى في ألعام ألجاري ،٢٠١٣وهي برأمج كفيلة وكشسف
ألجهات ألمعنية لهول ألكارثة
سسطيف :نورالدين بوطغان
بتقليصص حدة ألطلب ألمتزأيد على مختلف أأنماط مصسدر
ألسسكن بو’ية سسكيكدة ،وقدر عدد ألسسكنات ألتي
ألتي تعدت ألخط أأ’حمر مع
سسجلت في إأطار برنامج ألمخطط ألخماسسي أأ’ول
وألثاني ،بـ  ٦٧١٦٧وحدة سسكنية في جميع ألصسيغ.
فقد تم أنجاز أأكثر من  ٢٧٠٠وحدة سسكنية ،وأأزيد
عن  ٢٨٠٠٠وحدة في طور أ’نجاز ،وكانت حصسة
أأ’سسد لسسكنات أ’يجار ألعمومي ،ألمقدرة بأازيد
عن  ٣٠٠٠٠وحدة سسكنية .أأما فيما يخصص برنامج
 ٢٠١٢فقد تم تسسجيل  ١٨١٣٤وحدة سسكنية،
يششتكي سشكان بلدية العيسشاوية بأاقصشى ششرق و’ية المدية وناخبيها من مششكلة اهتراء الطرقات بوسشطأاحيائها ،اأ’مر
منها ٩٨١سسكنات عمومية أيجارية ،و  ٧٣٦سسكنات
الذي جعلهم خارج دائرة تحسشين اإ’طار ا’جتماعي وأابقاها تحت رحمة الحرمان والتخلف والتهميشش ،بعدأان تخطت
تتمثل في صسيغة ألترقوي ألمدعم ،و  ٤٥٨٨وحدة
مرحلة تنصشيب المجلسش البلدي الجديد بأاقل صشراع من التصشادمية التي عرفتها بعضش بلديات الو’ية.
سسكنية ريفية ،وفي نفسص ألبرنامج تم أسستÓم ٣٣٢٤
سسكن ،من ضسمنه  ١٥٠١وحدة أيجارية ،و ٢٣٥وحدة كما يعاني نسسيجها ألبشسري بالمدأشسر ألثمانية ألمتوزعة خارج أقليم ألبلدية بهذه ألمنطقة
أأخرى تسساهمية ،وأأخيرأ  ٢٨٨٠وحدة سسكنية ريفية،
ألجبلية من مشسكلة غياب ألمسسالك ألفÓحية ،مما قّلل من أسستغÓل رقعتها ألترأبية ألصسالحة
ومن ألمنتظر أسستÓم خÓل ألسسنة ألحالية ما يقدر
بـ  ١٣٨٦٠وحدة سسكنية ،مع أ’نطÓق في أسستكمال لزرأعة كل أأنوأع ألثمار مثلما شسهدته في أآ’ونة أأ’خيرة في مجال زرأعة ألزيتون.
ألبرأمج ألمتبقية وألمتأاخرة ألمقدرة بـ  ، ١٠٧٤٦من ويطالب مئات ألسسكان ألمهرجين بفضسل ألعشسرية ألسسودأء في هذأ ألصسدد من
ضسمنها ٥٦٠٠سسكن عمومي أيجاري ٢٨٩٠ ،سسكن ألسسلطات ألمحلية توفير ألمزيد من أأ’من وشسق ألطرقات من أأجل
ألسسماح لهم بالعودة إألى أأرزأقهم من أأجل خدمة أأ’رضص ،وتوفير لقمة
ترقوي مدعم ،و ٢٤٨سسكن ريفي.
وفي سسياق متصسل ،تم بنهاية شسهر ديسسمبر من ألعيشص أ’بنائهم بهذه ألمنطقة ألسسياحية وألتي تتوفر على بعضص
ألسسنة ألفارطة ،ترحيل  ٢٠٠عائلة كانت تقطن مرأفق ألتي ما تزأل هياكل بدون روح في مجال قطاع ألشسباب،
بسسكنات غير ’ئقة بأاحياء كل من ڤبا’سسكةڤ إألى جانب إألحاههم على ضسرورة توفير عيادة خاصسة بالتوليد
،ڤرهوأجڤ وـ ألكاليتوسص ـ ببلدية تمالوسص إألى بهذه ألمنطقة ألمعزولة بغية ألحفاظ على صسحة أأ’م وألوليد،
سسكنات إأجتماعية جديدة ،وتدخل هذه ألعملية في باعتبار أأن ألمقبÓت على وضسع أأجنتهن يقطعن نحو  ٣٠كم
إأطار ألقضساء على ألسسكن ألهشص وألتي تشسهدها باتجاه مسستشسفى تابÓط في حالة من ألخطر ألدأئم بسسبب
مختلف بلديات ألو’ية منذ أأيام ،كما قامت مصسالح وعورة ألطريق.
ديوأن ألترقية وألتسسيير ألعقاري وبالتنسسيق مع كما يطالب ألسسكان بتوفير ألتدفئة بالمؤوسسسسات ألتربوية حتى
بلدية تمالوسص بتوفير كل ألوسسائل ألمادية وألبشسرية يتمكن أأبناؤوهم من ألتحصسيل ألعلمي ألمطلوب ،عÓوة عن
لمسساعدة ألعائÓت في عملية ألترحيل ،من خÓل إأصسرأرهم على تدأرك مشسكل ألنقل ألمدرسسي ألذي يقتصسر على
توفير ألشساحنات.
بعضص ألمركبات ألقديمة.

برمجة ٥٥٢٠
سسكن سسنة  ٢٠١٣بسسكيكدة

تتوأصسل ألمجهودأت ألجبارة ألتي تبذلها ألدولة في
سسبيل إأسسكان ألموأطن وخاصسة سسكان أأ’رياف بو’ية
سسطيف ،بفك ألعزلة وتوفير ظروف أ’سستقرأر من خÓل
برأمج طموحة كثيرة تأاتي في مقدمتها برأمج ألدعم في
ألسسكن ألريفي ألتي أسستفادت منها كل بلديات ألو’ية.
ولعّل ألبرأمج أأ’خرى ذأت ألصسلة وكذأ أأ’همية وألتي
أسستفادت منها ألو’ية في إأطار تنفيذ برنامج ألمرحلة
ألخماسسية  ٢٠١٠ـ  ٢٠١٤هو ما تعكف على أنجازه
ألمؤوسسسسة ألوطنية للهندسسة ألريفية لغرضص إأسسكان سسكان
أأ’رياف بمختلف بلديات ألو’ية ،وهو ألبرنامج ألذي
رصسدت له أأغلفة مالية معتبرة لحد أآ’ن.
وقد شسرعت ألمؤوسسسسة ألمذكورة في تجسسيد أأهم محاوره
منذ سسنة  ،٢٠١٠من خÓل فتح ألمسسالك لتسسهيل حركة
ألمرور ألجوأرية بين ألمدأشسر و ألقرى وغرسص أأ’شسجار،
خاصسة منها أأشسجار ألزيتون وألغرأسسة ألغابية.
وقد رصسدت للبرنامج في سسنته أأ’ولى  ٦٠مليار سسنتيم.
أأما سسنة  ٢٠١١كما أأن هناك غÓفا بـ  ٣٥مليار ليعرف
ألمبلغ زيادة معتبرة خÓل ألسسنة ألمنصسرمة  ٢٠١٢بـ ٥٢
مليار سسنتيم .وقد حدت ألبرأمج ألتي وضسعتها ألدولة
لغرضص توطين سسكان أأ’رياف بالو’ية من ألنزوح نحو
ألمدن وأأ’وسساط ألحضسرية ،وهي ألظاهرة ألتي شسهدتها
ألو’ية بقوة ،خاصسة سسنوأت ألمأاسساة ألوطنية بسسبب
أنعدأم أأ’من باأ’رياف في ألمنطقتين ألشسمالية
وألجنوبية ،وقد بدأأ ألكثيرون في ألعودة إألى مسساكنهم
بالقرى ألمختلفة من خÓل برأمج ألتنمية ألتي رصسدت
لها ،ويشسكو ألموأطنون خاصسة من تعطل أ’سستفادة من
من دعم ألدولة في مجال ألسسكن ألريفي ،رغم ألبرنامج
ألطموح ألذي أسستفادت منه بلديات ألو’ية ،خاصسة ذأت
ألطابع ألريفي منها ،ويعتبرون حل أإ’شسكال هو حجر
ألزأوية في نجاح برنامج توطين ألسسكان في أأ’رياف.

بلدية العيسشاوية بالمدية

اهتراء الطرقات يقلق السسكان

سسكيكدة :خالد العيفة

المدية :م.أامين عباسس

دولي

الخميسس  ٠٣جانفي  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ٢١صسفر  ١٤٣٤هـ

العدد
١٥٩٩٤

التحذير األخÒ

بعد ا’تفاق على تسسريع عملية التفاوضس

«أانصشار الدين» تسشلمأارضشية مطالب سشياسشية لوسشيط األزمة في مالي
قدمت «جماعةأانصسار الدين»أارضسية مطالب سسياسسية ،للرئيسس البوركينابي ووسسيط مجموعة
ا’يكواسس لحلأازمة مالي بلبز كومباري ،اسستعدادا منها ’سستكمال المفاوضسات التي شسرع فيها منذ مدة،
كانآاخرها اللقاء الثÓثي المشسكل من وفد عن الحكومة المالية ،وحركة تحرير ازواد وأانصسار الدين،
أاين تم وضسع ا’طار التفاوضسي.

حمزة محصصول
وكشسف مصسدر من الرئاسسة
البوركينابية ،أان وفدا من جماعة
«أانصسار الدين» التي تسسيطر على إاقليم
ازواد ونطالب بتطبيق الشسريعة في
معاقلها .ووصسل أاول أامسس الى
واغادوغو ،وسسلم الرئيسس بلبسس
كومباري ،وثيقة بأاكثر من ثÓثين
صسفحة ،تحتوي على ارضسية مطالب
سسياسسية.
وحسسب ذات المصسدر الذي صسرح
لوكالة فرنسس براسس ،فإان مضسمون
هذه اأ’رضسية لم يكشسف عنه ،مكتفيا
بالحديث عن الوفد الذي غادر في
ذات اليوم العاصسمة واعادوغو.
وجاءت خطوة «أانصسار الدين» بعد
أايام قليلة عن اعÓن اتفاق السسلطة
المركزية المالية ،مع الوسسيط بلبسس
كومباري ،على تسسريع المفاوضسات مع
الجماعات التي لها مطالب سسياسسية
واجتماعية ،لتسسهيل عزل التنظيمات
ا’رهابية والعصسابات حتى تكون
هدفا دقيقا أ’ي ضسربة عسسكرية،
نضسع حدا لعبئها بأامن واسستقرار

المنطقة وتضسمين «أانصسار الدين»
مطالبها وشسروطها التفاوضسية في
وثيقة من ذات الحجم ،فهم على انه
اختصسار للوقت ،وتسسريع وتيرة
التفاوضس ،ويحتمل ان يكون تصسورا
نهائيا إ’نهاء ا’زمة بعد سسلسسلة
اللقاءات الماضسية مع دول الجوار التي
تدعم مقاربة الحل السسياسسي،
واتفاقها اأ’خير مع حركة تحرير

على خطى الصشÚ

أأم Úبلعمري

أاعلن زعيم كوريا الشسمالية (مونغ كيم
أان) ‘ بداية السسنة عن (منعرج حاسسم)
‘ إاصسÓح إاقتصساد بÓده الذي اسستنزفته
برامج التسسليح اŸكلفة خاصسة ماتعلق
منها بغزو الفضساء،حيث ‚حت كوريا
الشسمالية ‘ إارسسال قمرها الصسناعي
نهاية سسنة  ٢٠١٢ما أاثار حفيظة،
الشسقيقة كوريا ا÷نوبية والدول الغربية
بشسكل عام اŸنزعجة من الÈامج
العسسكرية لبيونغ يانغ و ⁄يتضسمن
اÿطاب الذي أالقاه (جونغ كيم أان) ‘
الفا— جانفي أاي إاشسارة إ’نفتاح سسياسسي
ﬁتمل ‘ البÓد ،ويظهر جليا التأاثر
بالنموذج الصسيني (دولة بنظام )Úنظام
إاقتصسادي ليبÒا‹ متفتح ونظام سسياسسي
مغلق ’زال يعقد مؤو“رات ا◊زب
الشسيوعي الذي يعت Èالنواة الصسلبة ‘
شسؤوون البÓد ويرسسم السسياسسات
الداخلية وتوجهات السسياسسة اÿارجية
للصس Úالتي –ولت إا ¤عمÓق
إاقتصسادي وسسياسسي ،حيث إالتحق حجم
السسياسسة باإ’قتصساد بعدما كانت الصسÚ
(قزم سسياسسي وعمÓق إاقتصسادي)
بنجاحها ‘ قلب اŸعادلة التي تربط
النمو اإ’قتصسادي باإ’نفتاح اإ’قتصسادي
والدمقرطة أاو’  .ويبدو أان الصس Úهي
من يشسجع جارتها على اإ’نفتاح
إاقتصساديا من خÓل القيام بإاصسÓحات
إاقتصسادية جذرية ،من أاجل اÿروج من
ا◊الة التي يعيشسها الشسعب الكوري
الشسما‹ جراء العقوبات اإ’قتصسادية
اŸفروضسة عليها على خلفية مواصسلة
برنا›ها التسسلحي وإانتهاء الدعم
اŸا‹ لإ–Óاد السسوفياتي سسابقا .
إان الشساب الذي خلف والده على رأاسس
كوريا الشسمالية وأاعلن أان عهده لن يكون
عهد شسد ا◊زام وأانه عازم على القيام
بإاصسÓحات إاقتصسادية جذرية قصسد
–سس ÚاŸسستوى اŸعيشسي لشسعبه ،فهل
تنجح كوريا الشسمالية ‘ إاقتفاء خطى
الصس Ú؟

ازواد على ا’بتعاد عن التطرف
وا’رهاب وإادانة كل اشسكاله.
ويتوقع ان تتم لقاءات أاخرى في
اأ’يام القليلة القادمة ،بين ا’طراف
المتنازعة برعاية وسسيط مجموعة
«اإ’يكواسس» بلبسس كومباري ،إ’يجاد
المخرج الذي يرضسي الجميع وبقي
المنطقة مخاطر التدخل العسسكري
على أاهالي اإ’قليم والسساحل ككل.

يبحث نشسر القوة الدولية شسرق الكونغو الديمقراطية

اجتماع لمفوضشية اإلتحاد اإلفريقي الثÓثاء المقبل فيأاديسضأابابا
قررت مفوضسية ا’تحاد
اإ’فريقي عقد اجتماع وزاري في
أاديسسأابابا يوم لبحث نشسر القوة
الدولية المحايدة المزمعة في
الجزء الشسرقي من جمهورية
الكونغو الديمقراطية وكذلك
لمتابعة تعزيزآالية التحقق
المشستركة الموسسعة في شسرق البÓد.
وذكر بيان أاصسدره ا’تحاد ا’فريقي
أامسس أان هذا اإ’جتماع يأاتي في إاطار
متابعة المشساورات حول نفسس الموضسوع
والذي عقد بمقر ا’تحاد ا’فريقي
بأاديسس أابابا يومي  ٢٧و ٢٨ديسسمبر
الماضسي ،وكذلك في إاطار تطبيق بيان
مجلسس السسلم واأ’من ا’فريقي الصسادر
في  ١٠ديسسمبر الماضسي والذي يطالب
بإاتخاذ الخطوات الضسرورية لتعزيز آالية
التحقق المشستركة في ضسوء خطة
العمليات التي أاعدها المؤوتمر الدولي
لمنطقة

البحيرات العظمى وكذلك التعجيل
بتشسكيل القوة الدولية المحايدة.
ويشسارك في ا’جتماع مسسؤوولون
وممثلون ووزراء من ا’تحاد ا’فريقي
ومن دول المؤوتمر الدولي لمنطقة
البحيرات العظمى والمجموعة
ا’قتصسادية لوسسط إافريقيا ومجموعة
تنمية الجنوب اإ’فريقي سسادك واأ’مم
المتحدة واإ’تحاد اأ’وروبي والدول
الدائمة العضسوية بمجلسس اأ’من الدولي
ومن الدول المجاورة لجمهورية الكونغو
الديمقراطية.
وتواجه قوات الحكومة بجمهورية
الكونغو المدعومة ببعثة من اأ’مم
المتحدة ،تمردا مسسلحا من حركة إام ٢٣
والتي تمكنت في الشسهور اأ’خيرة من
السسيطرة على عدة مدن وتهدد
بالسسيطرة على العاصسمة كينشساسسا ،كما
احتلت مؤوخرا منطقة غوما في شسرق
البÓد وإاقليم شسمال كيفو.
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وضسع ا’أخضسر ا’إبراهيمي اŸبعوث ا’أ‡ي ا’أطراف السسورية اأمام
مسسوؤوليتها بشساأن مسستقبل بÓدهم ﬁذرا للمرة ا’ألف من اıاطر
اÙدقة ‘ غياب اأي تنازل واإصسرار ا’إخوة ا’أعداء على اسستعمال
العنف وبكل قوة من اأجل –قيق اأهدافهم ولو على حسساب مصسÒ
شسعب بÓد الشسام الضسارب ‘ اأعماق التاريخ ويزخر بقيم ا◊وار
والتعايشس.
القناعة التي توصسل اإليها الدبلوماسسي ا÷زائري اıضسرم ترتكز
على معطيات بحوزته ينجز على اأسساسسها خطته للخروج من حالة
ا’نسسداد باإشسراك كافة القوى الداخلية والعواصسم اŸعنية بالنزاع
خاصسة الو’يات اŸتحدة وروسسيا التي اأكدت اأك Ìمن مرة اأن انشسغالها
يتجاوز الدفاع عن نظام حكم مع Úبقدر ما يتعلق با’نشسغال Ãسستقبل
بلد بكامله يحتل موقعا حسساسسا ‘ منطقة الشسرق الوسسط الذي ينام
ويصسبح على خطر انفجار الوضسع كلية ‘ ضسوء تداعيات الوضسع
الفلسسطيني وانتهاكات الدولة العÈية ◊قوق وحدود دول ا÷وار.
التطورات السسياسسية وقوة ا’تصسا’ت التي تتسسارع بشسكل مكثف ‘
ظل تزايد وتÒة العنف اŸسسلح حتى اختلط ا◊ابل بالنابل على
حسساب اأمن وسسÓمة اŸدني Úتسستدعي التزام كافة اŸعني Úبا’أزمة
ا◊ادة والتي ’ تسستحق كل هذا النزيف وا’سستنزاف للموارد
والقدرات بالعودة اإ ¤روح ا◊كمة والرشسد والشسعور بثقل اŸسسوؤولية
’قتناصس الفرصسة ا’أخÒة التي يطرحها ا’إبراهيمي بعيدا عن اأي
انحياز لطرف دون ا’آخر وهو الرجل الذي ’ يقبل باأي شسكل من
ا’أشسكال اÿضسوع لوصسفات تطبخ من الغ Òخاصسة اإذا كانت منحازة
Ÿشسروع مع.Ú
و’أك Ìمن مرة نفى الرجل ا◊امل للهم السسوري مصسارعا لنزعات
اإقليمية ودولية اأي تسسويق من جانبه Ÿشسروع مع ÚلطاŸا روجت له
بعضس ا÷هات من خÓل منابر اإعÓمية مشسهود لها بصسب الزيت على
النار ولو اأتي لهيبها على ا’أخضسر واليابسس.

السسودان

البششير وسشلفاكير يلتقيان فيإاثيوبيا غدا
قالت حكومتا السسودان وجنوب
السسودان اأن رئيسسي البلدين
سسيجتمعان ‘ اإثيوبيا يوم ا÷معة
لبحث كيفية تعزيز اأمن ا◊دود
واسستئناف صسادرات النفط
ا÷نوبية ع Èمرافئ ‘ الشسمال.
وقال متحدثان باسسم ا◊كومتÚ
اأن ا’–اد ا’فريقي سسيسستضسيف
القمة ب Úالرئيسس السسودا Êعمر
حسسن البشس ÒونظÒه ا÷نوبي
سسلفا ك ‘ Òاأديسس اأبابا.
ومن ناحية ثانية شسنت حركة
العدل واŸسساواة السسودانية اأمسس
ا’أربعاء هجوما با’أسسلحة الثقيلة
على عدد من اŸناطق Ãحلية
ودبندة بو’ية شسمال كردفان
ونهبت اŸتاجر والسسيارات
اأبراج
واأتلفت
والوقود،

ا’تصسا’ت.
ونقلت صسحيفة ا’أهرام اليوم
الصسادرة باÿرطوم اأمسس عن وا‹
شسمال كرفان معتصسم مÒغني
زاكي قوله اأن اŸعتدين –اشسوا
تفاديا
العسسكرية
اŸواقع
للمواجهات واÿسسائر.
وتقاتل ثÓث ›موعات مسسلحة
هي حركة (العدل واŸسساواة)
و(حركة –رير السسودان) جناح
عبد الواحد ﬁمد نور و (جيشس
–رير السسودان) جناح منى اركو
مناوى ا◊كومة اŸركزية ‘
اÿرطوم منذ العام .٢٠٠٣
وترفضس ا◊ركات الثÓث
ا’نضسمام لوثيقة سسÓم ” التوقيع
عليها ‘ جويلية  ٢٠١١برعاية
قطر.

داعيا القوى السسياسسية للحفاظ على وحدة وسسيادة العراق

المالكي يلتزم بتنفيذ بعضض مطالب المتظاهرين

اأكد رئيسس الوزراء العراقي نوري
اŸالكي ،اأمسس ا’أربعاء ،اأنه بداأ بتنفيذ
بعضس مطالب اŸتظاهرين وخاصسة ما
يتعلق باŸعتقل Úوحمل الŸÈان مسسوؤولية
تنفيذ البعضس ا’آخر ’سسيما ما يتعلق
باإلغاء بعضس القوان.Ú
ونقلت مصسادر اإعÓمية عن اŸالكي قوله ‘
كلمة وجهها اإ ¤الشسعب العراقي اأمسس« :نتابع
باهتمام بالغ ما يحدث ‘ عدد من اÙافظات
التي تشسهد تظاهرات ،تطالب بتحقيق عدد من
اŸطالب التي نعتقد اأن بعضسها مطالب مشسروعة
اإمتزجت باأخرى تتناقضس جوهريا مع طبيعة
النظام السسياسسي ‘ البÓد الذي يجب اأن نحتكم
فيه جميعا اإ ¤الدسستور والقانون».
واأضساف اإن ›لسس الوزراء فضس Óعن رئيسس
الوزراء ’ Áلك الصسÓحية الدسستورية ‘ اإلغاء
القوان Úالتي يشسرعها ›لسس النواب وخصسوصسا
قانون اŸسساءلة والعدالة وقانون مكافحة
ا’رهاب ،كما اأن قانون العفو العام  ⁄يتم

التصسديق عليه ‘ ›لسس النواب حتى ا’آن .
واأضساف اأن ›لسس النواب يتحمل اŸسسوؤولية
الكاملة ‘ اإلغاء قانو ÊاŸسساءلة والعدالة
ومكافحة ا’إرهاب واأن ا◊كومة ملزمة وفقا
للدسستور بتنفيذ ما تقره السسلطة التشسريعية من
قوان ،Úكما اأن باإمكان الكتل السسياسسية ومن
بينها القائمة العراقية التي تطالب باإلغاء هذه
القوان Úاأن تتقدم ÃقÎح قانون يطالب باإلغاء
هذين القانون Úثم تتم عملية اŸناقشسة ‘
الŸÈان واقراره ‘ حال “ت اŸوافقة عليه .
وقال جددت الطلب من رئاسسة ›لسس القضساء
قبل يوم Úبا’إسسراع ‘ حسسم ملفات اŸعتقلÚ
وقد ” تشسكيل  ١١هيئة قضسائية جديدة تعمل
ليل نهار لÓسسراع ‘ حسسم ملفات اŸعتقلÚ
واطÓق سسراح من  ⁄تتلطخ اأيديهم بدماء
ا’أبرياء .
كما حذر اŸالكي من تسسييسس التظاهرات
خدمة ’أجندات خارجية وحسسابات سسياسسية
وفئوية ضسيقة داعيا القوى السسياسسية الوطنية

التعاون للحفاظ على وحدة وسسيادة العراق
و–قيق تطلعات الشسعب العراقي ‘ ا◊رية
والعدالة وا’زدهار .
للتذك ،Òفاإن ﬁافظة ا’أنبار تشسهد لليوم الـ
 ١٣على التوا‹ تظاهرات واعتصسامات على
خلفية اعتقال رجال حماية وزير اŸالية القيادي
‘ القائمة العراقية رافع العيسساوي تطالب
باإطÓق سسراح السسجينات واŸعتقÓت ‘ سسجون
وزارتي الداخلية والعدل واصسÓح العملية
السسياسسية وامتدت هذه التظاهرات بعد ذلك
لتشسمل مدن ﬁافظات صسÓح الدين ونينوى
و ك ر ك و ك.

اسشتدراك

سسقط اسسم الزميل سسابع ناصسر من الموضسوع
المنشسور في الشسعب الدبلوماسسي عدد امسس
«تونسس أامام التحديات»
فمعذرة للزميل والقراء

الخميسس  ٠٣جانفي  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢١صسفر ١٤٣٣هـ

العدد
١٥٩٩٤

رياضضة

بعدإانطÓق تربصس «الخضسر» بسسيدي موسسى

إلفريق إلوطن ـي يسسـاف ـ ـرإإلى جنـوبإإفريقيـ ـا إليـ ـوم
إانطلق ،مسسأءأامسس ،تربصس المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم بمركز سسيدي موسسى بألعأصسمة ،تحضسيرا لنهأئيأت كأأسس
أاممإافريقيأ المزمعإاجرائهأ في الشسهر الحألي ،وقد عرف التربصس حضسور غألبية الÓعبين المحليين والمحترفين الذين
بدأاوا الوصسول تبأعأإالى مطأر (هواري بومدين) ،على غرار كل من سسيدريك ولموشسية ،قديورة مصسبأح ومهدي مصسطفى،
والحأرسس الوهأب رايسس مبولحي واآلخرين  ،الذين توجهوا مبأشسرةإالى مركز سسيدي موسسى.

محمد فوزي بقاصص
تصسوير :محمدآايت قاسسي
وأاكد الظهير األيسسر للمنتخب الوطني ولعب ميÓن (جمال
مصسباح) أان الشسروع في التربصس مبكرا قبل نهائيات كأاسس أامم
إافريقيا  ،٢٠١٣سسيكون أامرا جيدا بالنسسبة للÓعبين العائدين من
اإلصسابة وسسيمكنهم من إاسسترجاع مسستوياتهم« :هذا التربصس
سسيكون مفيدا لنا وسسيعود علينا بالنفع في الكان ،خاصسة أانه
سسيسسمح لنا بالبقاء دائما مع جو المنافسسة بالنظر إالى المبارتين
الوديتين اللتين سسنلعبها أامام منتخب جنوب إافريقيا وفريق من
البطولة الدرجة األولى هناك  ،كما سسيسسمح للمصسابين بإاسستعادة
مسستواهم قبل أايام من إانطÓق المنافسسة اإلفريقية».
ما ميز إانطÓق هذا التربصس هو خلو تعداد (وحيد هاليلوزيتشس)
من اإلصسابات هذه المرة بعدما إالتحق الجميع في صسحة جيدة
وتعافى كل المصسابين .لإÓشسارة ،فإان «الخضسر» سسيكونون ،مسساء
اليوم ،على موعد من أاجل الذهاب في سسفرية إالى جنوب إافريقيا
من أاجل مباشسرة التربصس اإلعدادي الذي سسيتخلله مبارتين وديتين
أامام منتخب جنوب إافريقيا وفريق من البطولة المحلية.

بعد تأألقه الكبير بفألنسسيأن

إاسستعـــدادا لبطولــــة العــــألم لكــــرة اليـــــد

إلمنتـخب إل ـوطني يـدخل فيآإخر تربصص بكروإتيا غدإ
يدخل ،ظهيرة اليوم ،المنتخب الوطني لكرة اليد رجأل في تربصس تحضسيري
بألعأصسمة قبل التنقلإالى كرواتيأ ،غدا ،منأاجل الدخول فيآاخر مرحلة
إاعدادية خأصسة ببطولة العألم التي تفصسلنأ عنهأأايأم معدودة.

نبيلة بوقرين
يهدف بوشسكريو من
التي
الحصسة
برمجها بالجزائر
إالى الحديث مع
ورفع
أاشسباله
قبل
معنوياتهم
التنقل إالى كرواتيا،
للدخول في آاخر
معسسكر يدوم من الـ ٤إالى
الـ ١٠من شسهر جانفي
الحالي.
يتخلل هذا التربصس لقاءين
وديين األول في  ٦جانفي
ضسد منتخب النرويج الذي
يقيم بدوره معسسكره بنفسس
المكان ،حيث يريد الناخب
الوطني أان يقيم أاكبر عدد
من المباريات الودية ضسد
منتخبات أاوروبية من أاجل
أاخذ صسورة عن طريقة لعب
منافسسي «الخضسر» في
البطولة الرسسمية.
أاما المواجهة الثانية
واألخيرة ،سستكون ضسد
المنتخب السسعودي في الـ٩
من ذات الشسهر حيث يسسعى
بوشسكريو من المواجهتين
إالى تحديد التشسكيلة
األسساسسية التي سسيدخل بها
للمنافسسة إاضسافة إالى العمل
الفني.
وكان قد ركز في التربصسات
الماضسية على الجانب البدني
بشسكل كبير من أاجل التدارك
الذي كان يعاني منه

المحليين بالدرجة بسسبب
توقف البطولة المحلية ألكثر
من سسنة.
وكان المنتخب الوطني قد
عاد إالى الجزائر ،أاول أامسس،
أاي تأاخر بـ ٢٤سساعة عن
الموعد المحدد بسسبب
مشسكل في البرمجة للرحلة
التي كانت سستقل زمÓء
بركوسس ،حيث ركز بوشسكريو
خÓل هذا المعسسكر على
الجانب البدني ،ما أادى إالى
شسعور الÓعبين باإلرهاق ألن
التربصس كان طوي Óولم
يسستفيدوا من الراحة منذ
مدة.

اإلرهأق قد ينعكسس
سسلبأ على الÓعبين
كما كشسف لنا بعضس العناصسر
أانهم تعبوا كثيرا من الظروف
التي واجهتهم خÓل
المعسسكر الماضسي بسسبب
التنقÓت الكثيرة التي
قادتهم نحو بعضس البلدان
األوروبية من أاجل لعب

كأأسس الجمهورية:

إإجـ ـ ـرإء قرعـ ـ ـة إلـ ـ ـدور ثمـ ـن
إلنه ـ ـ ـائي ي ـ ـ ـوم  ٨جانف ـ ـ ـ ـي
تجري عملية القرعة للدور ثمن النهائي لكأاسس الجمهورية،
يوم الثÓثاء القادم ( ٨جانفي) بفندق (الميركير) بداية من
السساعة ( ،)٤٥:١٧حيث سستعرف األندية الـ ١٦المتأاخلة عن
منافسسيها.
ولإÓشسارة ،فإان األندية المعنية بهذا الدور هي:
ـ م .الجزائر ـ شس .قسسنطينة ـ م .وهران ـ م.بجاية ـ
شس.الشسراقة ـ و.سسطيف ـ ن .حسسين داي ـ ج .الشسلف ـ شس.
بلوزداد ـ و.تلمسسان ـ إا .عين البيضساء ـ إا .العاصسمة ـ إا.
البليدة ـ إا .الحراشس ـ شس .عين الفكرون ـ أا .عين مليلة.

المباريات الودية
على غرار كل
من سسلوفينيا
وسسلوفاكيا،
خاصسة في ظل
البرودة الشسديدة
الموجودة
هناك.
ولإÓشسارة ،لقد
إاعتمد المدرب
الوطني على مختصس فني
من البحرين بهدف الوقوف
على النقاط الهامة بالنسسبة
لÓعبين سسواء األخطاء
المرتكبة أاو عدد األهداف
المسسجلة للفريق وعليه في
نفسس الوقت ،وبالتالي
تفاديها أاثناء المباريات
الرسسمية ،وهذه النقطة
لقت إاسستحسسان زمÓء
كربوشس بما أانها سساعدتهم
كثيرا على تصسحيح أاخطائهم
خاصسة وأانها األولى من
نوعها.
أاما فيما يخصس متابعة
أاشسرطة فيديو للمنتخبات
المنافسسة «للخضسر» ،كشسف
لنا بعضس الÓعبين أانه لم
يخصسصس مجال لهذا الجانب
ألن المدرب يريد أان يعين
منافسسيه أاثناء المنافسسة بما
أان األمور تتغير من موعد
آلخر بما أانه هناك وقت
أاثناء البطولة.
في حين سسيشسد المنتخب
الوطني رحاله إالى إاسسبانيا
في الـ ١٠من جانفي بهدف
الدخول في أاجواء المنافسسة
الرسسمية التي يطمح من
خÓلها المدرب بوشسكريو
بلوغ الدور الثاني بعد
التغييرات التي حدثت على
طريقة التأاهل والتي
أاصسبحت أاربعة فرق بدل
ثÓثة مثلما كان عليه في
الطبعات الماضسية خاصسة
بكرواتيا سسنة  ٢٠١١أاين
إاحتلت الجزائر المركز
الرابع في مجموعتها ..لكن
لم تتمكن من بلوغ الدوري
الثاني ولهذا فإان بالمجموعة
سستهدف إالى الحفاظ على
نفسس المسستوى.

قادير يلتحق رسسميا
بأاولمبيك مرسسيليا

أاكده النأدي الجنوبإافريقي في موقعه الرسسمي:

(إلخضسر) يوإجهون «بÓتينيوم سستارز» يوم  ١٧جانفي
يواجه بÓتينيوم سستأرز
الجنوبإافريقي
المنتخب الجزائري لكرة
القدم في مبأراة ودية
يوم  ١٧جأنفي فيإاطأر
تحضسيرات «الخضسر»
لنهأئيأت كأأسسإافريقيأ
لأÓمم (كأن ـ )٢٠١٣
المقررة بجنوبإافريقيأ
بين  ١٩جأنفي و١٠
فيفري ،حسسبمأأاكده
النأدي النأشسط في
بطولة جنوبإافريقيأ
بموقعه الرسسمي.
هذا التأاكيد من طرف
بÓتينيوم سستارز لجراء هذا
اللقاء يوم  ١٧جانفي بمدينة
روسستنبرغ على أاغلب الظن
يضسع حدا للشسكوك الحائمة
حول إاقامة هذا الموعد
الودي .
وكان رئيسس التحادية
الجزائرية لكرة القدم،
محمد روراوة قد أاوضسح في
ندوته الصسحفية األخيرة ،أان

مسسؤوولي النادي الجنوب
إاإلفريقي لم يؤوكدوا بعد
برمجة هاته المقابلة الودية.
ويحتل بÓتينيوم المركز
الثالث في جدول ترتيب
بطولة جنوب إافريقا برصسيد
 ٣١نقطة على بعد  ٤نقاط
من المتصسدر كايزر شسييفسس
بعد  ١٦جولة من المنافسسة.

وسسبق لنادي بÓتينيوم لعب
مبارتين وديتين أامام
منتخبات وطنية ،وكان ذلك
أامام إانجلترا التي كانت
تحضسر لنهائيات كأاسس العالم
 ٢٠١٠والمنتخب الغاني الذي
كان يسستعد لنهائيات كأاسس
إافريقيا لأÓمم  ٢٠١٢بالغابون
وغينيا السستوائية.

إاضسأفةإا ¤اإلفريقي التونسسي

أامضسى ،عشسية
أامسس ،الÓعب
الدولي
الجزائري ،فؤواد
قادير ،على عقد
منادي
مع
أاولمبيك مرسسيليا
سسنتين
لمدة
ونصسف مقابل
مبلغ مالي قدر
بـ ٥٠٠أالف أاورو ،حيث إاجتاز الفحصس الطبي
بنجاح ،صسباح أامسس ،قبل ترسسيم النتقال
قادما من نادي فالنسسيان.
وبالتالي ،تحقق حلم قادير الذي كان جّد
مهتم باإللتحاق بأاحد أاعرق األندية
الفرنسسية وإاعطاء دفع آاخر لمشسواره
الرياضسي ،بعد أان تأالق بشسكل كبير مع ناديه
السسابق بتسسجيله للعديد من األهداف
ومسساهمته في فوز فريقه.
وكان قادير على وشسك اإلمضساء لمرسسيليا
في الصسائفة الماضسية ،قبل أان يتم توقيف
العملية ،لكن التصسالت ،بقيت بين الطرفين
إالى غاية الميركاتو الشستوي.
وفور إامضسائه للعقد شسارك قادير ،أامسس،
في حصسته التدريبية األولى مع أاولمبيك
مرسسيليا ،قبل أان يلتحق بالمنتخب الوطني
الذي دخل في تربصس أامسس ،وهذا للمشساركة
في كأاسس إافريقيا المقررة في جنوب
إافريقيا ،وبالتالي ،فإان النادي الفرنسسي لن
يسستفيد من خدمات قادير إال بعد نهاية
جانفي الحالي .وقد أاعجب المناجير أانيغو
كثيرا بإامكانيات الÓعب قادير الذي دخل
دائرة اهتمام أاولمبيك مرسسيليا منذ عدة
أاشسهر ..وسسيسساهم بدون شسك في مسسيرة
الفريق ،كما فعل قبله بعضس الÓعبين
الجزائريين على غرار بلماضسي .ولإÓشسارة،
فإان قادير لعب هذا الموسسم  ١٨مباراة مع
ناديه فالنسسيان ،سسجل خÓلها ( )٦أاهداف.

حامد حمور

أالن ميشسأل:
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عودية مطلوب من رين إلفرنسسي ونادي إ‚ليزي
يبدوأان هذا الموسسم هو
األخير للمهأجمأامين
عودية مع فريقه
وفأق سسطيف،
حيثأاضسحى
الÓعب
مطلوبأ من
عديد األندية
التي تريد
ضسمه خÓل
فترة
النتقألت
الشستوية بعد
المسستوى الجيد
الذي ظهر به مع
وفأق سسطيف.

عمار حميسسي

وسساهم ـ أايضسا ـ تواجده مع المنتخب الوطني
كواحد من األوراق الرابحة في يد البوسسني
هاليلوزيتشس في رفع أاسسهمه في سسوق
النتقالت وجعله مطلوبا بقوة من مختلف
البطولت وسستكون كأاسس أامم إافريقيا محطة
مهمة لÓعب من أاجل الظفر بعقد احترافي
يسستطيع مواصسلة التأالق من خÓله.
ولهذا السسبب ،أاكدت مصسادر على صسلة
بالÓعب أان هذا األخير متابع من نادي رين
الفرنسسي الذي يريد ضسمه بعد نهاية الموسسم
حتى ل يضسطر لدفع مقابل مادي لوفاق
سسطيف من أاجل التخلي عن الÓعب خاصسة
أان عقد عودية مع الوفاق ينتهي في جوان
المقبل كما يتواجد الÓعب أايضسا في مفكرة
أاحد أاندية الدرجة الثانية النجليزية التي
ترغب في التعاقد معه دون نسسيان العرضس
الذي قدمته إادارة اإلفريقي التونسسي لضسم
الÓعب.

الÓعب يفكر في (الكأن)
ثم اإلحتراف
أاما الÓعب نفسسه فهو يفكر
جديا في تغيير األجواء
وخوضس تجربة احترافية
في أاوروبا خاصسة بعد أان
حقق كل شسيء مع الوفاق
بعد فوزه بالثنائية
الموسسم الماضسي ويبقى
الهدف المنشسود بالنسسبة
له هو التأالق في منافسسة
رابطة أابطال إافريقيا لكن
ضسبابية األهداف التي حددتها
إادارة الوفاق في هذه المنافسسة
جعلت الÓعب يقتنع أان فريقه ليسس
لديه القدرة على منافسسة كبار القارة على
غرار األهلي المصسري أاو الترجي التونسسي
ويطمح عودية حسسب ذات المصسادر لترك
بصسمته في كأاسس أامم إافريقيا والتركيز مع
المنتخب على تشسريف الجزائر في هذه
المنافسسة ثم التفكير بتمعن في مسستقبله
الحترافي.

الوفأق يريد اإلسستفأدة مأديأ
ولعلمها أانها قد ل تسستفيد ماديا من صسفقة
تحويل عودية في نهاية الموسسم بعد نهاية
عقده ألنه سسيصسبح حرا من أاي التزام
فسستحاول إادارة الرئيسس حمار بيع الÓعب
في فترة النتقالت الشستوية .وبهذا سسيكون
اإلفريقي التونسسي األقرب لضسم الÓعب
خاصسة انه قدم عرضسا يقدر بحوالي عشسرة
مÓيير سسنتيم وحتى الÓعب نفسسه ل يعارضس
خوضس تجربة في تونسس لتكون محطة
بالنسسبة له من أاجل النتقال إالى أاوروبا.

سسنتفرغ لمنافسستي إلبطولة ورإبطةأإبطالإإفريقيا

صسرح مدرب شسبيبة بجأية،
أالن ميشسأل،أان مشسوار
فريقه خÓل مرحلة
الذهأب كأنإايجأبيأ ،رغم
الخفأق ‘ –قيق الهدف
اŸسسطر واŸتمثل ‘ احتÓل
اŸركز الثألث ،منوهأ ‘ ذات
السسيأق ،بأÛهودات التي
بذلهأ لعبوه من خÓل
تسسجيل حصسيلة ايجأية
أاحسسن من تلك التي
سسجلوهأ ‘ اŸوسسم الفأرط.

بجاية :بن النوي .ت

مضسيفا أانه يعمل على حث
عناصسر الفريق على مواصسلة
اŸشسوار بدون هوادة ‘ مرحلة
العودة حتى يتمكنوا من –قيق

مركز مشسرف.
وفيما يخصس النتدابات التي
تنوي الشسبيبة القيام بها ،فقد
اكتفى ﬁدثنا با◊ديث
عنئالسستفادة من خدمات
الثنائي األجنبي (بانڤورا)
و(كولبيا‹) ،كاشسفا أان السسوق ل
يضسم لعيب ÚباŸسستوى الذي
يريده.
و‘ سسياق آاخر،ئقال ذات
اŸتحدث ،أان القصساء من
منافسسة الكأاسس ليسس نهاية
العا ،⁄مؤوكدا أان لعبيه قاموا
بدورهم كما ينبغي بدليل األداء
ا÷يد طيلة فÎات اللقاء.
و‘ اÿتام قال ﬁدثنا أان
صسفحة الكأاسس قد طويت نهائيا،
وسسنتفرغ Ÿنافسستي البطولة

إافريقيا
أابطال
ورابطة
والتحضس Òسسيتواصسل لضسمان
جاهزية الفريق خÓل توقف
البطولة.
وللتذك ،Òفقد اكتفت الشسبيبة
باŸركز اÿامسس خÓل الشسطر
األول من البطولة هذا اŸوسسم
Ãجموع  ٢٥نقطة ،على بعد
سست نقاط عن الرائد وفاق
سسطيف.
وهي حصسيلة مقنعة ومشسجعة ـ
حسسب الطاقم Úالفني واإلداري
ـ بالنظر إا ¤التغيÒات العديدة
لعناصسر الفريق مقارنة باŸوسسم
الفارط ،سسيما سسياسسة التشسبيب
التي انتهجتها إادارة طياب منذ
الصسائفة اŸاضسية ،وŒلى ذلك
من خÓل مشساركة العديد من

الÓعب Úالشسبان ‘ لقاءات
مرحلة الذهاب وهم ، ،حموشس،
◊لو شسحيمة ،لعريبي ،أايت
فرقان وزغلي.

ألخميسص  ٠٣جانفي  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٢١صصفر  ١٤٣٤هـ

يوميــات إإسسـÓميـــة
إاعداد  :عبد الكريم  .ل

هأم جدأ

هذه ألصصفحة تحتوي على آأيات قرآأنية كريمة
وأحاديث نبوية شصريفة ،ألرجاء ألحفاظ عليها
وحمايتها من ألتدنيسص .وشصكرأ

منهج ألمسسلم في ألحيأة

البـ ـ ـ ـذاءةأاصسـ ـ ـ ـل الشسـ ـ ـ ـر والمعاصسـ ـ ـي
ممأ ’ شسك فيهأأن شسريف ألنفسس ’ يسستسسهل أأ’لفأظ ألقبيحة؛ حتى ’ يكؤنأأه ً
 Óلمقت ألله ،وأسستخفأف ألنأسس
بشسخصسه ،و’ شسكأأن بذأءة أللسسأن مذمؤمة ومنهي عنهأ،و’ شسكأأيضسأأأن أأ’لفأظ ألقبيحة كثيرة.
ألبأعث على ألبذأءة

ومصصدر ألبذأءة ألخبث
وأللؤوم ،وألباعث عليها إأما
قصصد أإ’يذأء وإأما أ’عتياد
ألحاصصل من مخالطة
ألفسصاق وأأهل ألخبث وأللؤوم
أ’ن من عادتهم ألسصب .وفي
كل أأ’حوأل فقد نهى ألّله
عن ألبذأءة وألمجاهرة
باأ’لفاظ ألقبيحة في قوله
جْهَر
ب ألsلُه أْل َ
تعالىُ ’﴾ :يِح t
ِبالسtصوِء مَِن أْلَقول ِإأِ’ َمْن ُظلَمِ
ْ
َوَكاَن ألsلُه سَصِميعاً َعِليمًا﴿
[ألنسصاء .]١٤٨:بل بsين ألله
في كتابه أأن ذلك من صصفات
ألمنافقين ألذين وصصف ألله
حالهم مع ألمؤومنين فقال:
﴾أأشصحة
عليكم[﴿...أأ’حزأب.]١٩:
فالمؤومن ’ يجاري ألسصفهاء
وأأصصحاب ألخÓعة وألبذأءة،
بل يحافظ على مروءته
صصيانًة لنفسصه ،وقد قيل:
أحتمال ألسصفيه خير من
ألتحلي بصصورته ،وأإ’غضصاء
عن ألجاهل خيٌر من
مشصاكلته.

من مؤأضسع ألبذأءة

وألفحشس

هناك ألكثير من ألموأضصع
وأأ’وقات ألتي يلجأا فيها
بعضص ضصعاف أإ’يمان ومن
سصاءت أأخÓقهم للبذأءة وقد
بين شصيئا منها أإ’مام ألغزألي
رحمه ألّله  ،فقال :وموأضصع
ذلك متعددة ويمكن حصصرها
في كل حال تخفى ويسصتحيا
منها ،فإان ألتصصريح في مثل
هذه ألحال فحشص وينبغي
ألكناية عنها .وأأكثر ما يكون
في أألفاظ ألوقاع وما يتعلق
به ،فإان أ’هل ألفسصاد عبارأت
فاحشصة
صصريحًة
يسصتعملونها .وأأما أأهل
ألصصÓح فإانهم يتحاشصون
عنها ويدلون عليها بالرموز
فيذكرون ما يقاربها ويتعلق
بها ،أألم تر أأن أللّه عز وجل
كنى باللمسص عن ألجماع،
ولذلك فإانه تسصتعمل أألفاظ
مثل ألمسص وأللمسص وألدخول
ويدخل
وألصصحبة؟!...
ألفحشص أأيضًصا وألبذأءة في
ذكر ألنسصاء وألكÓم عنهsن..
وكذلك يدخل في ذكر
ألعيوب ألتي يسصتحيا منها

خصسوصسيات
النبي اأ’عظم

عن جابر بن عبد ألّله :أأن ألنبي
صصلى ألّله عليه وسصلم قال'' :أأعطيت
خمسصًا ،لم يعطهن أأحد قبلي:
* ُنصصرت بالرعب مسصيرة شصهر.
جعلت لي أأ’رضص مسصجدأ ً
* و ُ
وطهورأ ً ،فأايما رجل من أأمتي
أأدركته ألصصÓة فليصصل.؟
* وُأأحلت لي ألمغانم ولم ُتحل أ’حد
قبلي.
* وأأُعطيت ألشصفاعة.
* وكان ألنبي يبعث إألى قومه
خاصصة ،وُبعثت إألى ألناسص
عامة'')١(.
* وأأُعطيت جوأمع ألكلم.
* وُختم بي ألنبيون.
جعلت صصفوفنا كصصفوف
* و ُ
ألمÓئكة.
* وأأُعطيت أآ’يات من آأخر سصورة
ألبقرة من كنز تحت ألعرشص (يشصير
إألى ما حطه ألله عن أأمته من
أإ’صصر وتحميل ما ’ طاقة لهم به
ورفع ألخطأا وألنسصيان).
* وُأأعطيت مفاتيح أأ’رضص.
* وسُصميت أأحمد.
جعلت أأمتي خير أأ’مم.
*و ُ
* وُغفر لي ما تقدم من ذنبي وما
تأاخر.
* وُأأعطيت ألكوثر.
*وإأن صصاحبكم لصصاحب لوأء ألحمد
يوم ألقيامة تحته آأدم فمن دونه.؟
* وكان شصيطاني كافرأ ً فأاعانني
ألّله عليه فأاسصلم''( .)٢وقد ذكر أأبو
سصعيد ألنيسصابوري في كتاب شصرف
ألمصصطفى أأن عدد ما أختصص به
نبينا صصلى ألله عليه وسصلم عن
أأ’نبياء سصتون خصصلة.

أأنه إأيذأء.أ.هـ.
أأيها ألحبيب :إأذأ كان رسصول
أللّه صصلى ألّله عليه وسصلم قد
ب ألديك فقال:
نهى عن سص u
''’ تسصبوأ ألديك فإانه يوقظ
للصصÓة'' .فهل يليق بنا أأن
نسصب خلق ألّله ألذين شصهدوأ
شصهادة ألحق؟!.

ألعلمأء ألصسألحؤن
يحذرون من ألبذأءة

كاأ’عرج وأأ’قرع ،..فÓ
ينبغي أأن ُيعبر عنها بصصريح
أللفظ.أهـ .وقد عsد رسصول
أللّه صصلى ألّله عليه وسصلم
ألبذأءة شصعبة من ألنفاق،
وأأخبر أأن أللّه عز وجل
يبغضص ألفاحشص ألبذيء
فقال'' :وإأن ألله ليبغضص
ألفاحشص ألبذيء'' .كما بين
صصلى ألله عليه وسصلم أأن
ألبذأءة طريق إألى ألنار
فقال'' :ألحياء من أإ’يمان

وأإ’يمان في ألجنة ،وألبذأءة
من ألجفاء وألجفاء في
ألنار'' .وأعلم رحمك ألّله أأن
من ألبذأءة أسصتعمال أأسصماء
ألحيوأنات لوصصف أإ’نسصان
بها ،قال أإ’مام ألنووي رحمه
ألله :ومن أأ’لفاظ ألمذمومة
ألمسصتعملة في ألعادة قول
ألشصخصص لمن يخاصصمه :يا
حمار ،يا تيسص ،يا كلب ،ونحو
ذلك ،فهذأ قبيح من وجهين:
أأحدهما أأنه كذب ،وأآ’خر

حروف من نؤر

لقد كان أأجدأدنا من
ألصصحابة وألتابعين رضصي
أللّه عنهم أأبعد ألناسص عن
ألبذأءة وألفحشص ،كما كانوأ
من أأعظم ألناسص تحذيًرأ من
هذه أآ’فة ألعظيمة ألتي ’
يبتلى بها إأ’ من ضصعف
إأيمانه ،فعن عبد أللّه بن
مسصعود رضصي ألّله عنه قال:
أأَْلأاَُم شصيٍء في ألمؤومن
ألفحشص .ولما رأأى أأبو
ألدردأء رضصي ألّله عنه أمرأأة
سصليطة أللسصان قال :لو كانت
هذه خرسصاء كان خيًرأ لها .أأما
أأ’حنف بن قيسص رحمه ألّله
فقال :أأ’ أأخبركم بأادوأأ ألدأء:
أللسصان ألبذيء ،وألخلق
ألدنيء.

الحل ـ ـ ـم م ـ ـ ـنأاخـ ـ ـÓق الرجـ ـ ـال
وقال ألحسصن في قوله تعالى'' :وإأذأ
خاطبهم ألجاهلون قالوأ سصÓما (-)٦٣
جهل عليهم لم
(ألفرقان) :،حلماء إأن ُ
يجهلوأ .وألحلم مجاهدة للنفسص مثله
مثل كظم ألغيظ ،و’ يصصل إأ’ بالمرأسص
وألمغالبة وتقديم ألرغبة بخير ما
بعده ،وهو درع وأق من ألجهل وآأثاره
ومن ألحمق ومغبته''.قال أأبو ألدردأء
رضصي ألّله تعالى عنه'' :إأنما ألعلم
بالتعلم وإأنما ألحلم بالتحلم ،ومن يتوق
ألخير يعطه ،ومن يتوق ألشصر
يوقه''.؟وسصفه رجل على إأسصحاق

ألحنظلي فاحتمله وقال :أ’ي شصيء
تعلمنا ألعلم...؟''وهذأ معنى مهم من
معاني طلب ألعلم وهو ممارسصته في
ألحياة ،وجعله قائدأ ً في ألتصصرفات.
قال ألشصافعي يرحمه ألّله'':إأذأ نطق
ألسصفيه ف Óتجبه''فخير من إأجابته
ألسصكوت''سصكت عن ألسصفيه فظن
أأني''عييت عن ألجوأب وما عييت''ففي
ألنفسص رغبات للرد وألزيادة ،ولو أتبع
ألمرء هوأه لما كان متبعًا للعلم ولفعل
كما يفعل جهال ألناسص ،ولكن أتباع أأمر
ألّله تعالى وأأمر نبيه عليه ألصصÓة

وأأولى''.وقال
أأحق
وألسصÓم
أآ’خر'':ولربما أبتسصم ألوقور من
أأ’ذى''وضصميره من حّره يتأاّوه''ولربما
خزن ألحليم لسصانه''حذر ألجوأب وإأنه
لمفّوه''قال أأبو حاتم :ألوأجب على
ألعاقل إأذأ غضصب وأحتد أأن يذكر كثرة
حلم ألّله عنه ،مع توأتر أنتهاكه محارمه
وتعديه حرماته ،ثم يحلم ،و’ يخرجه
غيظه إألى ألدخول في أأسصباب ألمعاصصي.

بقلم األسستاذ :عبدالرحمن
مسسعودي  -غرداية

يقؤلؤنأأنهم على ألدين وألعلم وألثقأفة

رقي ـة وشسع ـوذة م ـع سسبـ ـق اإ’صسـ ـرار والترصسـ ـد؟!
لقد أأكرم ألّله نبيه صصلى ألّله عليه
وسصلم وأأعز أأمته بهذأ ألدين
ألعظيم ،ألذي أأوجد سصعادة
ألبشصرية ،وشصيد لها سصلم ألرقي
بكلمة ذهبية وأحدة هي (أقرأأ)
لتدفن ورأءها كل برأثين ألجهل
وألخرأفة ومظاهر ألشصرك ،غير أأن
ما تصصنعه بعضص أأ’يادي يجعل هذه
ألحقيقة تغيب ،حتى أأصصبحنا ’
نسصتطيع أأن نؤوكد صصحة أنتمائنا
للعقيدة أإ’سصÓمية ألسصمحة ،فÓبد
أأن نسصلط ألضصوء ،وندري بكل
وأقعية ما يجري ،ويحدث في
مجتمع مسصلم مثقف ،ألذي يصصرح
دوما بموأكبته تطورأت ألعصصر
ألقائم على ألتكنولوجيا وألعلم''.
فهل نسصلم ونجزم بهذه ألقناعة؟؟؟
بكل أأسصف ’ نسصتطيع طالما أأننا
نرجح كفة ألجهل على ألعلم؟؟
كانت أأول مأاسصاة صصنعتها إأحدى
أأ’مهات ألمثقفات بولدها ألذي لم
يتجاوز أأربع سصنوأت حين قررت
تسصليمه أ’نياب ألجهل ،تخيلوأ ما
حدث؟كان ألطفل ألبريء يعاني من

إأصصابة أللوزتينُ ،نصصحت ألوألدة
بوجود أمرأأة مسصنة تدأوي هذأ
ألنوع من أأ’مرأضص ،سصبحان ألله،
وكأان ألعجوز فقهت لب ألطب،
أأخذت بكل قسصوة ريشصات للكتابة،
ومسصت كل ما في قصصبة ألبلعوم
حتى تدفقت ألدماء ،وهي تطمئن
أأ’م أأنه أأمر يحدث بشصكل عادي،
لكن هيهات؟؟ سصرعان ما دخلت
ألبرأءة في غيبوبة ،ونقل بعدها
فورأ إألى ألمسصتشصفى فكانت ألنهاية
ألمأاسصاوية ألوفاة بعد حدوث ثقب
في ألقصصبة؟ومن ألطبيعي فتح
تحقيق حول ألموضصوع لكن؟؟ من
ألمدأن؟ أأهي ألعجوز ألمجرمة
تحت غطاء ألجهل ،أأم أأنها ألوألدة
ألمثقفة باسصم ألعلم؟ ولمن يكون
ألعذر؟ بحزن عميق وندم تعترف
أأ’م بأانها هي من قتلت ولدها''أأما
وجه ألغرأبة أآ’خر في ألصصورة ألتي
نرأها تتكرر بين أأوسصاط ألفتيات
ألجامعيات ،ودونهن مسصتوى إأذ
تطرقن بأاعدأد هائلة ،أأبوأب كل
من يتخذ من ألرقية ألشصرعية لباسصا

ألعدد
١٥٩٩٤

وغطاءأ أ’غرأضص ونوأزع بحجة
وأحدة أأنهن مسصحورأت أأو سصكنهن
جن منعهن من ألزوأج وألنجاح إألخ،
ولنتصصور حجم ألخسصائر ألمادية
وألمعنوية ،بل تتعدأها إألى فقد
ألشصرف وتمزيق أأ’عرأضص؟؟ فأاين
ألثقافة وألعلم ألذي تلقينه؟ ’ نرى
سصوى أسصتسصÓما للخرأفة ،ومظاهر
ألشصرك وألشصعوذة وألجهل؟؟ ليطرح
من
جديد
من
ألسصؤوأل
ألمسصؤوول؟وذأك ألذي سصلم نفسصه
لجهل أأبيه أأو جهله فكان مصصيره
ألجنون ،إأذ يقوم بعضص ألطاعنين في
ألسصن في مدأوأة آأ’م ألرأأسص
وألروماتيزم بإاخرأج بعضص ألدم ألذي
يزعمون أنه فاسصد؟؟ وتلك صصور ووقائع
كثيرة ’ صصلة لها ’ بالدين و’ بالعلم
يكون ضصحيتها أأناسص يقولون أأنهم على
ألدين وألعلم وألثقافة ،ويبقى ألسصؤوأل ’
يبارحنا؟؟ من ألمسصؤوول عن مثل هذه
ألتوجهات ألشصاذة؟ ويبقى ألصصرأع بين
غلبة ألعلم أأو ألجهل؟
علي أأبو أأسصامة Ðإأمام خطيب Ð
مسصجد ألهدى ألجزأئر ألعاصصمة
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أأنت تسسأأل وألشسيخ يجيب

إاقامة الحفÓت بالمسسجد
هل يجؤزأأن نقيم
حفÓت بألمسسجد
يكؤن بهأ عروضس
تمثيلية؟
''’ حرج في إأقامة
في
ألحفÓت
وإأحياء
ألمسصاجد
ألحفÓت
هذه
عروضص
بتقديم
تمثيلية إأذأ كان
ألمقصصود منها هو
حضص ألناسص على ألخير وليسص فيها منكرأت ،وإأن كان
هناك مكان ملحق بالمسصجد فهذأ أأفضصل.

اإ’نسسان مخيرأام مسسير؟

هل أإ’نسسأن مخيرأأم مسسير؟

''هناك أأشصياء ’ يختارها أإ’نسصان ،ولكنه مسصير فيها
وفق إأرأدة ألله تعالى ،مثل بلد منشصئه ،ولون بشصرته،
ونوع جنسصه ،وطوله وقصصره إألى آأخر هذه أأ’مور،
وهذه أأ’مور أقتضصت عدألة ألّله تعالى أأ’ يكون فيها
ثوأب و’ عقاب؛ حتى ’ يحاسصب أإ’نسصان على ما لم
ترتكبه يدأه''.أأما إأحرأز ألطاعات ،وأجتناب
ألمعاصصي ،وأقترأف أأ’خطاء ،وإأتيان ألجنايات،
وإأشصباع ألشصهوأت ،فهذه أأمور يأاتيها أإ’نسصان بمحضص
إأرأدته وقصصده ،و’ جبر أ’حد عليه فيها ،لكننا عند
وقوعها نعلم أأن ألّله أأرأد هذه أأ’شصياء ،بمعنى أأن ألّله
’ مكره له ،لكن ’ يلزم من إأرأدته لها أأن يرضصاها،
فاللّه ’ يحب ألكفر و’ يرضصاه .وألّله عز وجل يعلم
أأ’مور قبل أأن تقع على ألوجه ألذي سصتقع عليه لسصعة
علمه سصبحانه.

الشسيخ محمد شسريف قاهر رئيسس لجنة
الفتوى بالمجلسس اإلسسÓمي األعلى

مؤؤسسسس نظرية تبلؤرأت ذرأت ألمأء يؤؤكد:

ماء زمزم فريد ومتميز ’ يشسبه
أاي نوع من المياه في العالم

البسسملة القرآانية تغّير خواصص الماء العادي
أأكد عالم ،أأن ماء زمزم يمتاز بخاصصية علمية ’ توجد في ألماء
ألعادي ،مشصيرأ إألى أأن ألدرأسصات وألبحوث ألعلمية ألتي أأجرأها
على ألماء بتقنية ''ألنانو'' لم تسصتطع تغيير أأي من خوأصصه ،وأأن
قطرة من ماء زمزم حين إأضصافتها إألى أألف قطرة من ألماء
ألعادي تجعله يكتسصب خصصائصص ماء زمزم.
وأأوضصح ألدكتور مسصارو إأيموتو ألباحث ألعالمي ألياباني رئيسص
معهد هادو للبحوث ألعلمية في طوكيو  ،أأنه أأجرى ألعديد من
ألبحوث وألدرأسصات على ماء زمزم حصصل عليه من شصخصص عربي
كان يقيم في أليابان ،مبينا أأن ماء زمزم فريد ومتميز و’ يشصبه
في بلورأته أأي نوع من ألمياه في ألعالم أأيا كان مصصدرها .ولفت
ألنظر إألى أأن ''كل ألدرأسصات في ألمختبرأت وألمعامل لم تسصتطع
أأن تغير خاصصية هذأ ألماء ،وهو أأمر لم نسصتطع معرفته حتى أآ’ن
وأأن بلورأت ألماء ألناتجة بعد ألتكرير تعطي أأشصكا’ رأئعة لذلك
’ يمكن أأن يكون ماء زمزم عاديا''.
وأأشصار ألباحث ألياباني مؤوسصسص نظرية تبلورأت ذرأت ألماء ألتي
تعد أخترأقا علميا جديدأ في مجال أأبحاث ألماء ومؤولف كتاب
''رسصائل من ألماء'' ،إألى أأن ألبسصملة في ألقرآأن ألكريم ،ألتي
يسصتخدمها ألمسصلمون في بدأية أأعمالهم وعند تناول ألطعام أأو
ألخلود إألى ألنوم لها تأاثير عجيب على بلورأت ألماء .وأأضصاف
''عندما تعرضصت بلورأت ألماء للبسصملة عن طريق ألقرأءة أأحدثت
فيه تأاثيرأ عجيبا وكونت بلورأت فائقة ألجمال في تشصكيل ألماء''.
وأأشصار ألدكتور مسصارو إأيموتو إألى أأن من أأبرز تجاربه ،إأسصماع
ألماء شصريطا يتلى فيه ألقرآأن ألكريم فتكونت بلورأت من ألماء
لها تصصميم رمزي غاية في ألصصفاء وألنقاء.
وأأبان ألعالم ألياباني ،أأن أأ’شصكال ألهندسصية ألمختلفة ألتي
تتشصكل بها بلورأت ألماء ألذي قرئ عليه ألقرآأن أأو ألدعاء تكون
أهتزأزأت ناتجة عن ألقرأءة على هيئة صصورة من صصور ألطاقة،
مشصيرأ إألى أأن ذأكرة ألماء هي صصورة من صصور ألطاقة ألكامنة
ألتي تمكنه من ألسصمع وألرؤوية وألشصعور وأ’نفعال وأختزأن
ألمعلومات ونقلها وألتأاثر بها ،إألى جانب تأاثيرها في تقوية
مناعة أإ’نسصان وربما عÓجه أأيضصا من أأ’مرأضص ألعضصوية
وألنفسصية .وأأكد أأن ألماء يتأاثر وفق ما يتعرضص له من مؤوثرأت
إأيجابية أأو سصلبية وهو ما يشصدد عليه في نظريته.
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البروفيسشور مصشطفى خياطي في حوار مع ''الششعب''
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تثير ألرعب بالعتدأء على
ألبرأءة بدأفع ألشسذوذ..

ضس ـ ـ ـ ـرورة أسستحـ ـ ـ ـدأث مرأكـ ـ ـ ـز ع ـ ـ ـ ـÓج لهـ ـ ـ ـذه ألفئ ـ ـ ـ ـة ألمريضس ـ ـ ـة
١٥أألف شسخصض يودعون ألسسجن سسنويا بتهم تتعلق بقضساياأأخÓقية
فتحت الجريمة الششنعاء المقترفة في حق الطفلتين ششيماء وسشندسس ،بعد اختطافهما ،الجدل الواسشع حول ظاهرة
ا’ختطاف التي عادت من جديدإالى المجتمع مثيرة ا’ششكالية الكبيرة حول كيفية مواجهة هذا الخطر الزاحف  ..وهل
تكفي التدابير القانونية الردعية في تخليصس المجتمع من جماعةأاششرار تتمادي في الهمجية دون واعزأاخÓقي وديني
وضشمير حي'' .الششعب'' فتحت الملف ،عبر هذا الحوار مع البروفيسشور مصشطفى خياطي رئيسس الهيئة الوطنية لترقية
وتطوير الصشحة.
من تحقيق ا’عتداء على
اأ’طفال ،طريقة اختفائهم
وقتلهم ما هي الحلول التي
تقترحونها لتجاوز هل الواقع
الششنيع.
@@ أاول في إاعتقادي أان الحل األولي
يبدأا من المحيط األسصري للطفل إاذ
يجب توعيته بعدم التعامل بعفوية مع
الناسض الغرباء مثلما حدث لشصيماء،
وأاكثر من ذلك يجب
على األسصرة أا ن تحذر
أاولدها من أاي
شصخصض مشصبوه حتى
لو كان من األقارب.
مع األسصف ل يخفى
على أاحد أان عدة
قضصايا لزنى المحارم
تسصجل يوميا على
المحاكم
مسصتوى
الجزائرية ..أاما بشصأان
الذين
األشصخاصض
لديهم شصذوذ جنسصي،
لبد من التكفل بهم في مراكز خاصصة
لمعالجتهم وإاذا ثبت في حقهم
إارتكاب مثل هذه الجرائم الجنسصية
يجب أان تردعها عقوبة السصجن
المؤوبد وأان ل يشصملهم العفو أابدا؟

ظاهرة اختطاف اأ’طفال
مرتبطة بمؤوامرة كبيرة تتعلق
باسشتغÓل أاعضشائهم مثل ما
يششاع؟
@@ إاذا تحدثنا عن اختطاف األطفال
بهدف نزع أاعضصائهم فإان المكانيات
التي تسصخرها الدولة لهذا الغرضض ل
تسصمح لنا بالقيام بمثل هذه العمليات
على مسصتوى المسصتشصفيات العمومية،
فما بالك إاذا
األمر
تعلق
بالعيادات
الخاصصة والدليل
على ذلك أانه
ولحد السصاعة.
إاجراء
يمكن
سصتين ( )٦٠عملية
زرع على مسصتوى
القطر كام،Ó
وهو مؤوشصر آاخر
على أاننا لزلنا
نعاني من صصعوبة
التحكم في التقنيات المطبقة في
مثل هذه العمليات الجراحية
الحسصاسصة ،خاصصة إاذا ما تعلق األمر
بكيفية الحفاظ واسصتعمال العضصو
وزرعه في المريضض.

أأول من تعرضض
لÓختطاف
أبن مدير ألبنك
ألوطني ألجزأئري

أأجرت ألحوأر :دليلةأأوزيان
@ الششعب :كيف تفسشرون
ظاهرة اختطاف اأ’طفال في
الجزائر

التحقيقات التي باشصرتها الشصرطة
آانذاك أان جماعات من اللصصوصض
اسصتغلوا الوضصع آانذاك والوضصع العام
السصائد في البÓد لسصرقة أابناء
األغنياء مقابل حصصولهم على مبالغ
مالية.
ودام األمر على هذا الحال ولم
تكشصف السصلطات عن أارقام بشصأان
الظاهرة إالى غاية  ،٢٠٠٩حيث
أاعلن وزير الداخلية األسصبق آانذاك
السصيد نور الدين زرهوني وألول مرة
عن  ٨٤٨حالة اختطاف ..وما يمكن
اسصتخÓصصه من كل هذا بروز فئة
من المرضصى نفسصيا تتصصف
بسصلوكات عدوانية .،ويتضصح هذا
ث المحاكم
جليا من خÓل ب ّ
الجزائرية في  ١٥أالف حالة بتهم
تتعلق بقضصايا أاخÓقية واعتداءات
جنسصية وهو ما لحظناه في
السصنوات األخيرة وبقوة.

@@ البروفيسصور :في الحقيقة،
ظاهرة اختطاف األطفال في
الجزائر ليسصت وليدة السصاعة وتعود
إالى زمن الراحل هواري بومدين
رحمه الّله ..وأاول من تعرضض
لÓختطاف أانذاك هو ابن مدير
البنك الوطني الجزائري .الذي هّز
البلد بأاكمالها واتخذت جميع
التدابير األمنية آانذاك بأامر من
الرئيسض الراحل مكنت من إالقاء
القبضض على الجاني تم إاعدامه في
ظرف أاسصبوع واحد ،وامتدت
الظاهرة إالى فترة الثمانينات
والتسصعينات حيث عاشصت الجزائر
مخاطر كبيرة بسصبب العشصرية
@ تقولون أان ظاهرة
السصوداء ،حيث سصجل اختفاء آانذاك
عدد ل يسصتهان به من األطفال ،ا’نحراف ارتفعت في السشنوات
علقت صصورهم في مراكز الشصرطة اأ’خيرة بششكل مذهل ..في
المتواجدة عبر الوطن ،وكلفت اعتقادكم ماهيأاسشباب ذلك؟

@@ يجب أان نشصير هنا إالى أان هذه
الفئة المنحلة أاخÓقيا ظهرت من
تداعيات الوضصع العام والظروف التي
مرت بها الجزائر دون أان ننسصى
غياب األسصرة عن أاداء دورها،
باإلضصافة إالى بروز مقاهي النترنيت
@ أا’ تعتقدون
دون حسصيب ولرقيب ،واتضصح ذلك أان
أاكثر من خÓل الدراسصة التي قمنا بها
كهيئة وطنية لترقية الصصحة ''فورام''
والتي لها اهتمامات بقضصايا األطفال
والمراهقين.
كشصفت أان أاغلب المواقع التي
تتصصفحها الفئة العمرية من
 ١٦سصنة فما فوق هي
مواقع إاباحية ،وما ينجّر
عنها من سصلوكات
منحرفة عادة ما
تتجسصد في الواقع
باعتداءات
جنسصية ضصد
األطفال وقد
تصصل إالى حد
القتل بدافع
الخوف.
@ انطÓقا

غياب دور أألسسرة ..ألموأقع أإلباحية
سسببان رئيسسيان في أسستفحال ألظاهرة

ثقافة
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الفنانة نوال ايلول تفتح قلبها لـ « الشصعب»

دعا لتوظيف حراسص التراثإليقاف العبث به

باباسسي« :خطة لتهيئة ألقصسبة وجعلها وجهة سسياحية»
كشصف رئيسص مؤوسصسصة حماية
القصصبة والمعالم التاريخية في
العاصصمة بلقاسصم باباسصي عن
إاقدام السصلطات المحلية على
هدم أاكثر من  ٤٢٦بناية
عثمانية عتيقة وهذا منذ ٢٠٠٢
و التي كانت تشصكل أاحياء
متشصابكة في القصصبة العليا و
السصفلى من أاصصل  ١٢٠٠بناية
موضصحا أان ما تم هدمه كان من
الممكن إانقاذه لو اتخذت
السصلطات المحلية اإلجراءات و
التدابير الضصرورية في حينها.

أاجرت اللقاء :هدى حوحو
كما عبّر باباسصي عن ارتياحه
للتطمينات التي قّدمت له من قبل
المسصؤوولين عن ميترو الجزائر،
الخاصس بشصطر سصاحة الشصهداء ،الذين
اتخذوا كل اإلجراءات ،حسصبه،
للحفاظ على األسصاسصات التحتية
للمدينة القديمة رغم وجود بعضس
التحفظات كون الهتزازات المتكررة
أاّثرت على األسصاسصات .ونّدد بلقاسصم
باباسصي بالتماطل في اتخاذ
اإلجراءات القانونية إليقاف عملية
إاسصكان القصصبة في كل مرة يتم
إاخÓؤوها ،وطالب من خÓل اللقاء
الذي جمعه بجريدة «الشصعب» الى
ضصرورة أاخذ هذا المشصكل بعين
العتبار.
لقاء صصحفي جمع الباحث باباسصي
بجريدة «الشصعب» تحدث عن الرؤوية
المسصتقبلية لحماية آاثار الجزائر
العاصصمة و التحضصير لمرسصوم جديد
لنقاذ القصصبة من التدهور الذي
طالها في الفترات الماضصية ،فكان
هذا الحوار.
الشصعب :كيف تقيمون مشصكل
القصصبة الذي يعاني سصكانها
التهميشص وماهي الجراءات
والتدابير التي سصتتخذ في
نظركم لنقاذ هذا المعلم
الحضصاري العتيق؟
بلقاسصم باباسصي :ما يمكنني أان
أاقوله هو موافقة الحكومة على
المرسصوم الوزاري،
الذي تبنى مخططا
اسصتعجاليا إلنقاذ
القصصبة ،يعد أامرا
إايجابيا خاصصة وأان
هذا المخطط سصيمر
على ثÓث مراحل
تنطلق
أاسصاسصية
القليلة
األشصهر
القادمة ،لكن ما يثير تخوفي من
األوضصاع الحالية هي البناءات التي
تتطلب التدخل السصريع والمباشصر،
خاصصة ،وأان فصصل الشصتاء حّل بنا ول
ندري ما تخبئه لنا الطبيعة سصواء من
الكوارث الطبيعية التي أاصصبحت سصمة
من سصمات األحداث التي تمر بها
العاصصمة خÓل هذا الفصصل منها
األمطار الغزيرة ،والثلوج التي
أاصصبحت تغزو الجزائر في السصنوات
األخيرة وعلينا أاخذ الحيطة لذلك.

األسصاسصات التحتية للمدينة القديمة على ملف ترميم وصصيانة القصصبة.
رغم وجود بعضس التحفظات كون
الهتزازات المتكررة أاّثرت على
كلمةأاخيرة...
األسصاسس.
أاما عن النقاط السصلبية التي تم
¯ ما يجب أان أاقوله هو ضصرورة
تسصجيلها هو التماطل في اتخاذ الحفاظ على الموروث الحضصاري
اإلجراءات القانونية إليقاف عملية الجزائري والعاصصمي ،كما أاحيي
إاسصكان القصصبة في كل مرة يتم سصكان القصصبة األصصليين الذين قاموا
إاخÓؤوها ،حتى البناءات الفوضصوية بإاعادة فتح «دويراتهم» وبعث الروح
التي تم التخلصس منها تم اسصتغÓلها فيها بعد أان هجرها سصكانها وعبث
ولم يحل المشصكل بعد ،وهي الدائرة فيها الدخÓء ،فالقصصبة هي الرفيق
التي لزلنا ندور حولها .وعلى هذا لذكريات العاصصميين الذين اجتمعوا
األسصاسس أاوجه نداء الى وزارة الثقافة في يوم ما فيها ،وكان هذا الحي هو
لتوظيف ما يسصمى بحّراسس التراث المثوى األبدي واألصصلي لهم .
إليقاف العبث به.
هل هناك في نظركم مخططا
اسصتعجاليا للحفاظ وحماية
القصصبة؟
¯ هي رؤوية مسصتقبلية إلعادة تهيئة
القصصبة خÓل سصنة  ٢٠١٣وهي اخÓء
السصكنات الهشصة وإاعادة ترميميها
حضصاري
كموروث
واسصتغÓله
وتحويلها الى منطقة سصياحية يزورها
السصياح من كل مناطق العالم،
بالضصافة الى دراسصات قام بها
مهندسصون وخبراء في الميدان إلعادة
العتبار لهذه المنطقة األثرية
القديمة ،منها دراسصة بدأا العمل عليها
منذ سصنة  ٢٠٠٧وتم تقديمها سصنة
 .٢٠١٠بالضصافة الى
النسصيج
تعرضس
للقصصبة
العمراني
للتشصويه بسصبب إاقامة
بناءات ل تتÓءم مع
العمراني
النسصيج
القديمة،
للمدينة
وهذا ما أادخل هذه
المنطقة في متاهات.

أأشسغال ألميترو ـ
تهدد بنايات ألحي
ألعتيق

ماهو دور مؤوسصسصة القصصبة
في تبني الخطة السصتعجالية؟

¯ فع Óمؤوسصسصة القصصبة تحاول
تحسصيسس الجميع بأاهمية الحفاظ
على القصصبة وكل أاجزاءها وعاداتها،
ألنها جزء محوري في الذاكرة
الجزائرية ومرادف لأÓصصالة ،كما
نأاسصف لحالة التسصيب والÓمبالة
حيث عرفت القصصبة سصرقات عديدة
ألبوابها العريقة وأاجزاء من الرخام
كيف ترون الحل لتفادي والخزف العتيق الذي يباع بصصورة غير
هذه الكوارث على سصكان شصرعية في أاماكن عديدة من طرف
شصبكة مختصصة في هذه السصرقات ،كما
القصصبة خاصصة؟
أان مسصتوى الترميم الذي ميز
¯ ما يمكن الشصارة إاليه هو المنطقة لم تراع المعايير والمقاييسس
التطمينات التي قّدمت من قبل للحفاظ على روح المدنية سصواء تعلق
المسصؤوولين عن ميترو الجزائر ،الذين األمر بالمواد األصصلية للبناء رغم
اتخذوا كل اإلجراءات ،للحفاظ على إاشصراف حوالي  ١٢٠مكتب دراسصة
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«آأسسفي»إأنتاج جديد في ألطابع ألحوزي
تعمل صصاحبة الموهبة في
مداعبةآالة الرباب ''نوال ايلول''
على إاصصدار أالبومين ،حيث
تطمح الفنانة المتخصصصصة في
فن هندسصة البناء والعمران أان
تسصاهم في أالبوميها اللذين
ينزلن الى السصوق اعتبارا من
األسصبوع األول من السصنة
الميلدية الجديدة ،تعزيز
المشصهد الغنائي في طبع الحوزي
والعروبي الذي يعرف نقصصا
بالرغم من المدارسص العتيقة
فيه.
فتحت نوال ايلول قلبها لـ ''الشصعب
'' وأافصصحت عن أاول مشصروعين لها
يضصافان الى سصلسصلة المشصاريع الفنية
في الحوزي والعروبي واألغنية
التراثية عموما والحضصارية ،أان
األلبوم األول اسصمته '' أاسصفي ''  ،يضصم
سصلسصلة من أاغاني الحوزي المسصتمدة
من التراث الندلسصي الحضصاري
وسصلسصلة من '' المخلصصات '' ،وعن
اختياره الثاني لفن العروبي قالت
المتأالقة نوال أانها اختارت رمل مايا
وأاغاني من الفن المغربي في طبع
الزيدان ،وعن أالبومها الثاني تحدثت
أايلول أانها اختارت له اسصم '' نحبك ''،
وهو عبارة عن سصلسصلة من المديح
عاطفي في الغالب فيه من مديح سصيد
النام زائد سصلسصلة من األغنية
العاصصمية العصصرية ،وتأامل الفنانة
الشصابة أان توصصل رسصائل من خÓل
أالبوميها الى كل بيت تتذوق األغنية
والتراثية
والملتزمة
الهادفة
المصصبوغة بلون عصصري.

ولم تخف نوال عن مدى تأاثرها
بالصصوت الرجالي خصصوصصا للمشصايخ
أامثال دحمان بن عاشصور وعبد الكريم
دالي ،فضص Óعن صصاحبة الصصوت
الذهبي فضصيلة دزيرية ،وعن
اختيارها العزف منذ صصغرها على آالة
الرباب أاو ما تعرف بأاداة النبÓء التي
نادرا ما تميل إاليها الفنانات لصصعوبة
اسصتعمال أاصصابع اليد الخمسس في
مداعبة األوتار ،وقالت تلميذة
مدرسصة الغرناطية والبشصطارزية بأان
أالبوميها الجديدين سصيكونان إاضصافة
الى الحوزي ،وأان الفضصل في الوصصول
الى اصصدراهما يعود الى هاتين
المدرسصتين اللتين نقشصتا فيها أالوان
الطبوع في الغنوة األندلسصية عموما
منذ العام  ،٢٠٠١كما أان مشصاركتها في
المهرجانات الوطنية والدولية صصقÓ
موهبتها وزادا في تأالقها وكسصب ثقة
في قدراتها ،خصصوصصا تمكنها في
النوبة المغربية واكتسصابها خامة
صصوتية متميزة تجيد عبرها الطبوع
المختلفة.

البليدة :لينة ياسسمين

محمد بغداد في قراءة نقدية لها

أأزمة ألمؤوسسسسة ألفقهية تسستدعي ألعÓج
يصصدر قريبا لإلعلمي
والكاتب محمد بغداد عن
«ذاكرة األمة الجزائرية» كتاب
بعنوان «أازمة المؤوسصسصة الفقهية
في الجزائر» ،وهو عبارة عن
دراسصة أاكاديمية وجهد بحثي
متخصصصص ،تتبع فيها الكاتب
تفاصصيل الحركة الفقهية
الجزائرية ،وتجلياتها في
مختلف المجالت..

هدى بوعطيح
اعتبر محمد بغداد كتابه الجديد
الذي يقع في ثÓثمائة صصفحة،
ومقسصم إالى خمسصة عشصر مبحثا حسصب
بيان ـ تلقت '' الشصعب'' نسصخة منه ـ
يختلف عما أاصصدره
من قبل ،حيث دام
البحث ألكثر من
عشصر سصنوات نقب
فيها على ملفات
المؤوسصسصة الفقهية،
الكتاب
ليكون
مسصحية
دراسصة
ألهم المراحل والمحطات المكونة
للبناء الهيكلي لهذه المؤوسصسصة.
ويقول الكاتب إان التحديات التي
فشصل فيها الخطاب الفقهي
الجزائري ،والنزواء الذي انسصحب
إاليه ،والتخلي الواضصح الذي يتوارى
فيه ،وابتعاده السصلبي عن مواجهة
األسصئلة الكبرى التي ينتجها المجتمع،
جعله يطلق مصصطلح «أازمة» كعنوان
إلصصداره الجديد ،كون ذلك يشصكل
المفتاح األسصاسصي لدراسصة الظاهرة،
التي تفاقمت إالى مسصتوى األزمة التي
تعني في أابسصط معانيها العجز

والتواري.
ويرى محمد بغداد في كتابه
ضصرورة اإلسصراع إالى
فتح المؤوسصسصة الفقهية،
ألبواب الحوار أامام
المثقفين
جميع
والفاعلين
على
الجتماعيين،
أاسصاسس أانها جزء ل
يتجزأا من مكونات
المجتمع ،وأان إافرازات الحركة
الجتماعية ،توجب عليها القيام
بالشصروع في إاعادة النظر في
أابجدياتها ،بداية من تحديد المعنى
التاريخي الذي يحدد هويتها،
ويضصبط موقعها في المجتمع ،وصصول
إالى إاعادة إانعاشس النخب الدينية،
وبالذات في الجانب الوظيفي المنوط
بها تجاه التاريخ ،ألن المؤولف يعتبر
الفتوى ليسصت قرارا دينيا محضصا ،بل
حل اجتماعي ،ومنتوج بشصري خالصس.
وحسصب محمد بغداد كتابه «أازمة
المؤوسصسصة الفقهية في الجزائر» يركز

فتحأأبوأب ألحوأر
للمثقفإلثرأء
ألخطاب ألديني

على اإلهمال الواضصح إالى درجة
المقصصود ،لأÓسصاسس الذي تقوم عليه،
والمتمثل تحديدا في توضصيح المعنى
المÓزم لها ،والمشصكل لهويتها ،إاضصافة
إالى تجاهل التراكمات والتجارب
السصابقة.
وخصصصس الكاتب ـ حسصب البيان ـ
محورين من كتابه للعواصصم الفقهية
الجزائرية ،من توات وبجاية وتلمسصان
ومازونة ،وغيرها من العواصصم التي
كشصف عن انجازاتها التاريخية
واجتهاداتها العلمية ،على اعتبار أانها
كانت النموذج العملي خÓل مختلف
المراحل التاريخية للمجتمع ،وهي
النماذج التي كان ـ حسصب المؤولف ـ
باإلمكان اسصتثمار نتائج جهودها
العلمية ،وانجازاتها الميدانية ،أان
تخصس المؤوسصسصة الدينية برمتها من
الكثير من التصصدعات التي حلت بها،
وتنقذها من التيه الذي وجدت نفسصها
متورطة فيه.
كما عّرج محمد بغداد على
مسصارات عدد من الشصخصصيات
المؤوثرة في المسصيرة الفقهية،
واسصتشصهد بالواقع الجتماعي
والثقافي للمجتمع ،من خÓل الخلل
الكبير بين الفتوى والزمن ،أاين يبرز
ذلك الغياب الرهيب والصصمت
المطلق ،وعدم الكتراث للمؤوسصسصة
الفقهية بالتحولت الجوهرية ،التي
يعرفها المجتمع ،واألكثر من ذلك
الظهور المقلق لها في بعضس
التفاصصيل الجزئية لهذه التحولت ،إال
أان ظهورها يكتنفه الكثير من التردد
والتخبط ،مما يجعلها في أاغلب
األحيان تجلب الشصفقة ،وتحصصل على
السصتهتار الجتماعي العام .
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¿ƒdh ,ójó÷G ΩÉ©dG
ô˘˘ Ø˘ ˘ °UC’É˘˘ ˘c …ƒ˘˘ ˘b
IÒÑc ICGôL êÉàëj
çÉ˘KC’G äGQÉ˘«˘N ø˘e ô˘aƒ˘à˘j É˘e ø˘μ˘d ,∫õ˘æŸG Qƒ˘μ˘jó˘d ¿ƒ˘∏˘c √QÉ˘˘«˘ à˘ N’
πH ôØ°UC’G ìÉ°ùàcG Üƒ∏£ŸG ¢ù«∏a ,¿GQó÷G ™£bh äGQGƒ°ù°ùc’Gh
hCG IOôØe »°SGôμH ¿ƒ∏dG Gòg ¬«Ø°†j …òdG ¢TÉ©àf’G ìhQ øe IOÉØà°S’G
.Ak hóg ÌcCG iôNCG ¿GƒdCÉH êõ“ QGƒ°ù°ùcG ™£b
É‡ ,áfƒ∏ŸG ¢Tƒ≤ædG hCG QÉgRC’ÉH Iôé°ûe äÉ©Ñ£H AÉ°†«ÑdG á«Ø∏ÿG
.ÉgGƒàﬁ á«dÉªL RÈjh IOôØàe á©£b É¡∏©éj
ájÉZ QÉμaCÉHh QƒμjódG ⁄ÉY ‘ Éë°ùàμe hóÑj è«°ùædGh ∫õ¨dGh õjô£àdG
πH §≤a á«£ZC’Gh óFÉ°SƒdG ≈∏Y ô°üà≤j Óa ,∫Éª÷Gh ábÉfC’G ‘
.É°†jCG äGQGƒ°ù°ùc’Gh IAÉ°VE’Éc áaGôW ÌcCG ™£b ÛEG ÉgGó©àj
™£b ÛEG Iƒ≤H Oƒ©J ájƒ≤dG É¡ª«eÉ°üJh É¡°Tƒ≤æH á«≤jôaC’G äGÒKCÉàdG
.áeOÉ≤dG áæ°ùdG çÉKCG
∫RÉæŸG äGQƒμjO ‘ RÈj π«ªL øa •ƒ£ÿGh ±ôMC’Gh ó«dÉH áHÉàμdG
.¿GQó÷G ¥Qhh
äGQƒμjódGh çÉKC’G ™£b øe ÒãμdG óéàa ,Ëó≤dGh åjó◊G ÚH êõŸG
áLhõ‡ É¡æjóŒ áÁó≤dG ájhó«dG ∫ÉªYC’Éa ábÉfCÉH Éª¡æ«H êõ“ »àdG
.áãjóM äÉÑ«£°ûàH õ«ªàj Ëó≤dG çÉKC’Gh ,É«Lƒ∏æμàdÉH
¢Sƒª∏e hCG ¢Sƒ°ùﬁ ƒg Ée πch áYGQõdGh Ö°ûÿÉc á«°VQC’G ô°UÉæ©dG
.2013 ‘ É«∏L √ÒKCÉJ hóÑj

á«ªμdG øe π∏b ºK ,AGôª◊G Ωƒë∏d OÉà©ŸG
Ωƒ˘ë˘∏˘dG ¿C’ ,É˘«˘ é˘ jQó˘˘J É˘˘¡˘ dhÉ˘˘æ˘ à˘ J »˘˘à˘ dG
øjƒμJ ≈∏Y »°SÉ°SCG πμ°ûH πª©J AGôª◊G
»°VÉjQ πμ°ûH ∂ª°ùL RGôHEGh ∂JÓ°†Y
…ô°üæY ≈∏Y …ƒà– É¡fCG Éªc ,Ohó°ûe
ø˘˘jò˘˘dG 12`H ÚeÉ˘˘à˘ «˘ ˘ah ∂fõ˘˘ dGh ó˘˘ jó◊G
.∞©°†dGh ∫Gõ¡dG º°ù÷G ¿ƒÑæéj
:πHGƒàdG ÖæŒ ` 6
,ΩÉ©£˘∏˘d π˘HGƒ˘à˘dG á˘aÉ˘°VG Öæ˘é˘à˘j ¢†©˘Ñ˘dG
‘ CGó˘Ñ˘«˘a ÆÉ˘°ùà˘°ùe ÒZ ¬˘ª˘©˘ W í˘˘Ñ˘ °ü«˘˘a
hCG äÉ¡μæŸG ¢†©H áaÉ°VEÉH ôeC’G á÷É©e
ÒZ ΩÉ©£dG íÑ°üj Éægh ,ΩÉ©£∏d âjõdG
,¬˘fRh ¢UÉ˘≤˘fG ≈˘∏˘Y √ó˘˘YÉ˘˘°ùj ’h »˘˘ë˘ °U
πHGƒàdG ¢†©H áaÉ°VEÉH ºb ∂dP øe ’óHh
.Ê ‘ »ædG á≤jô£H ¬«¡£J ¿CG ≈∏Y ΩÉ©£∏d
ábÉ£dG äÉHhô°ûe ∫hÉæJ ‘ •GôaE’G ` 7
:á«°VÉjôdG øjQÉªàdG ∫ÓN
¢†©Ñd êÉàëà°S á°VÉjô∏d ∂à°SQÉ‡ AÉæKCG
ô©°ûJ …òdG ±ÉØ÷G Öæéààd äÉHhô°ûŸG
™˘˘æ˘ °üj ¢†©˘˘Ñ˘ dG ø˘˘μ˘ d ,¥ô˘˘©˘ à˘ dG AGô˘˘L ¬˘˘H
äÉ˘˘Yô˘˘ °ùdG á˘˘ «˘ ˘dÉ˘˘ Y ÚJhÈdG äÉ˘˘ Hhô˘˘ °ûe
,á°VÉjôdG á°SQÉ‡ AÉæKCG É¡dhÉæJ ‘ •ôØjh
…CÉH ¬fRh ¢ü≤æj ⁄ ¬fCG áé«àædG ¿ƒμJh
.IQƒ°U
’óH áÑcôŸG äÉæ«eÉà«ØdG ≈∏Y OÉªàY’G ` 8
:¿RGƒàŸG º«éjôdG øe
‹ÉàdÉHh ,''¬«Jƒ°ùdG'' QÉ°†ÿG √ôμj ¢†©ÑdG
¢†jƒ©àd äÉæ«eÉà«ØdG ä’ƒ°ùÑc ÛEG CÉé∏j
AÉæKCG á«©«ÑW ô°UÉæY øe º°ù÷G √ó≤Øj Ée
≈∏Y ó«Øe ÒZ ôeC’G Gòg øμd .º«éjôdG
π˘˘ª˘ ©˘ ˘J äÉ˘˘ æ˘ ˘«˘ ˘eÉ˘˘ à˘ ˘«˘ ˘Ø˘ ˘dG ¿C’ ,¥Ó˘˘ WE’G
ΩÉ©£dG øY ÓjóH â°ù«d É¡æμd ,äÓªμªc
π°ü– ¿CG ∂«∏Y ‹ÉàdÉHh ,GóHCG »°ù«FôdG
ô˘˘°†ÿG ø˘˘e ∂ª˘˘°ùL äÉ˘˘LÉ˘˘«˘ à˘ MG ≈˘˘∏˘ ˘Y
.É¡JÓjóH øe ¢ù«dh É¡°ùØf

QÉKBG É¡d ¢ù«d ÜÉ°ûYC’G ¿CÉH º«∏°ùàdG ` 3
.''á«©«ÑW'' É¡fCG OôÛ á«ÑfÉL
ÜÉ°ûYC’G ∫hÉæJ ¬fÉμeEÉH ¿CG ¢†©ÑdG ø¶j
É¡d ¿ƒμj ¿CG ¿hO á≤∏£e IQƒ°üH á«©«Ñ£dG
Qò◊G ∂«∏Y øμdh ,á«ÑfÉL ¢VGôYCG ájCG
ÜÉ˘˘°ûYC’G ≈˘˘∏˘ Y OÉ˘˘ª˘ à˘ ˘Y’G ó˘˘ æ˘ ˘Y
¢UÉ˘≤˘fG ¢Vô˘¨˘H á˘«˘©˘«˘Ñ˘£˘ dG
…ODƒ˘j ¢†©˘Ñ˘dÉ˘˘a ,¿Rƒ˘˘dG
Ió©ŸÉH äÉ°ü∏≤J ÛE G
á˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘HÉ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °UE’G hCG
∫É¡°SE’ÉH
É‡ ,ø˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘eõŸG
‘ ÖÑ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘°ùà˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘j
º˘°ù÷G ±É˘©˘°VG
≈˘˘∏˘ Y ¬˘˘aÉ˘˘ Ø˘ ˘Lh
.ó«©ÑdG ióŸG
‘ •Gô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ aE’G ` 4
á˘˘ ª˘ ˘©˘ ˘WC’G ∫hÉ˘˘ ˘æ˘ ˘ J
É˘e ¿CG º˘Yõ˘H á˘ª˘ °Só˘˘dG
á«ªc ƒg ájÉ¡ædG ‘ ¥ôØj
:É«eƒj ∂d áMƒª°ùŸG äGô©°ùdG
äÉÑLƒdG ≈∏Y Ωƒ≤j º«éjQ ≈∏Y OÉªàY’G
¿ƒ˘˘gO ≈˘˘∏˘ Y …ƒ˘˘à– »˘˘à˘ dG hCG á˘˘ ©˘ ˘jô˘˘ °ùdG
óM §îàJ ⁄ É¡fCG OôÛ äGQó«gƒHôch
‘ ∂°ùØæd ¬JQôb …òdG ájQGô◊G äGô©°ùdG
¢UÉ≤fG ≈∏Y ∑óYÉ°ùj ød »FGò¨dG ∂eÉ¶f
áæ«©e áª©WCG ∑Éæg ¿C’ .ø¶J Éªc ∂fRh
‹É˘à˘dÉ˘Hh ,π˘eÉ˘c π˘μ˘ °ûH É˘˘¡˘ ª˘ °†g º˘˘à˘ j ’
áÑcôe ¿ƒgO IQƒ°U ‘ º°ù÷G ‘ ¿õàîà°S
ÉªàM ójõJ É¡fCG Éªc ,É¡æe ¢ü∏îàdG Ö©°üj
.ΩódG ‘ ôμ°ùdG ∫ó©e øe
:á«FÉ¡f IQƒ°üH AGôª◊G Ωƒë∏dG ÖæŒ ` 5
»˘FGò˘Z ΩÉ˘¶˘ f ≈˘˘∏˘ Y OÉ˘˘ª˘ à˘ Y’É˘˘H º˘˘≤˘ J ’
.πeÉc πμ°ûH AGôª◊G Ωƒë∏dG øe ∂eôëj
∂cÓ˘˘¡˘ à˘ °SG ¢UÉ˘˘≤˘ fÉ˘˘H CGó˘˘HG á˘˘jGó˘˘Ñ˘ ˘dG ‘

á«°VÉjôdG øjQÉªàdG πÑb πcC’G ÖæŒ `1
:Égó©Hh
ΩÉ©£dG ∫hÉæJ øY ¬dRÉæJ ¿CG ôμØj ¢†©ÑdG
ÛEG …ODƒ«°S Égó©Hh á°VÉjôdG á°SQÉ‡ πÑb
¥ôM áé«àf ,´ô°SCG IQƒ°üH ¬fRh ¢UÉ≤fG
øμd ...¿ƒgódG øe Qób ÈcCG
,áÄWÉ˘N á˘eƒ˘∏˘©ŸG √ò˘g
ÛEG …ODƒ˘˘à˘˘°S É˘˘¡˘˘˘fC’
∂ª°ùL ±É©°VG
ióŸG ≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ Y
É˘ª˘c ,ó˘«˘©˘Ñ˘ dG
º˘˘ ¡˘ ˘j É˘˘ e ¿CG
ºc ƒg ,É≤M
äGô©°ùdG
ájQGô◊G
»àdG
É¡bô¨à°ùJ
Ωƒ«dG QGóe ≈∏Y
øY ô¶ædG ±ô°üH
,ΩÉ©£dG ∫hÉ˘æ˘J â«˘bƒ˘J
Öæ˘é˘à˘J ¿CG ∂«˘∏˘Y ‹É˘à˘ dÉ˘˘Hh
’óH AÉNÎ°S’G äÉbhCG ‘ ΩÉ©£dG ∫hÉæJ
…òdG âbƒdG ‘ É¡æe ∂ª°ùL ¿ÉeôM øe
πLCG øe ábÉ£dG øe ójõª∏d ¬«a êÉà–
.»°VÉjôdG èeÉfôH ∫Éªμà°SG
:á¡cÉØdG ∫hÉæJ ∫ó©e øe π«∏≤àdG ` 2
πeÉμdÉH Ωƒ≤j É«FGòZ ÉeÉ¶f Ωóîà°ùJ âæc GPG
GQƒa ¬˘aÉ˘≤˘jEG ∂«˘∏˘©˘a ,á˘¡˘cÉ˘Ø˘dG OÉ˘©˘Ñ˘à˘°SG ≈˘∏˘Y
¬cGƒØdG ¿C’ ,ÉfRGƒJ ÌcCG ôNBG ΩÉ¶æH ¬dGóÑà°SGh
ô˘˘°†j …ò˘˘dG ÖcôŸG ô˘˘μ˘ °ùdG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y …ƒ˘˘ à– ’
ä’ó©e øe ójõj ’ á¡cÉØdG ôμ°ùa .º°ù÷ÉH
óYÉ°ùj ¬fCG Éªc ,¥ÓWE’G ≈∏Y ΩódÉH ôμ°ùdG
∂∏©éj ‹ÉàdÉHh ,óÑμdG ∞FÉXh Ú°ù– ≈∏Y
ÓH á«°VÉjôdG á°SQÉ‡ ≈∏Y IQóbh ÉWÉ°ûf ÌcCG
.OÉ¡LG hCG Ö©J

Ió«L á«YÉªàLG äÉbÓY ‘ ∂JOÉ©°S :§≤a äGó«°ù∏d
ø˘˘e ±Gó˘˘gC’G ∂∏˘˘J ÛEG ∫ƒ˘˘°Uƒ˘˘˘dG ≥˘˘˘jô˘˘˘Wh
hCG É˘«˘HÉ˘é˘jEG Gô˘eCG ¬˘«˘ a ±OÉ˘˘°üf ¿CG ø˘˘μ˘ ªŸG
.ÌcCG
‘ ÒÑ˘c ÜÉ˘°ùM π˘˘ã˘ e AÉ˘˘«˘ °TC’G ∑Ó˘˘à˘ eG ¿CG
Ö∏éj ¿CG øμªŸG øe IôNÉa IQÉ«°S hCG ∂æÑdG
’ ¬fC’ ,áàbDƒe IQƒ°üH øμd IOÉ©°ùdG ¿É°ùfEÓd
É˘˘fQƒ˘˘©˘˘°T ≈˘˘∏˘˘Y ΩGó˘˘˘à˘˘˘°ùe ÒKCÉ˘˘˘J ÛEG …ODƒ˘˘˘j
¬æY »æ¨à°ùj ¿CG ™«£à°ùj ’ Ée øμd ,AÉNôdÉH
á˘˘ «˘ ˘YÉ˘˘ ª˘ ˘à˘ ˘L’G äÉ˘˘ bÓ˘˘ ©˘ ˘dG ƒ˘˘ g ¿É˘˘ °ùfE’G
™˘ª˘à› ‘ ∑Î°ûŸG ¢û«˘˘©˘ dGh AÉ˘˘bó˘˘°UC’Gh
äGò˘dG á˘ª˘«˘≤˘H Qƒ˘˘©˘˘°ûdG ÛEG á˘˘aÉ˘˘°VEG ,ó˘˘MGh
.™ªàÛG ƒgh ,ÈcCG ¿É«c øe Aõéc

É˘¡˘ eGõ˘˘dEÉ˘ H ¢ùØ˘˘æ˘ dG ≈˘˘∏˘ Y ∫É˘˘≤˘ KE’G Öé˘˘j ’
ô˘˘©˘ °ûj ’ ≈˘˘à˘ M ìƒ˘˘ª˘ £˘ dG á˘˘«˘ dÉ˘˘ Y ±Gó˘˘ gGC
.É¡≤«≤– ‘ ≥ØNCG GPEG •ÉÑME’ÉH ¿É°ùfE’G
Ö∏Œ ’ É˘˘gó˘˘Mh á˘˘Mƒ˘˘ª˘ £˘ ˘dG ±Gó˘˘ gC’É˘˘ a
âbh AÉ°†b ƒg ºgC’Gh ,¿É°ùfEÓd IOÉ©°ùdG
á˘°VÉ˘jô˘dG á˘˘°SQÉ‡h ,AÉ˘˘bó˘˘°UC’G ™˘˘e ∫ƒ˘˘WCG
h ,ΩƒædG øe ±Éc §°ùb òNCG ≈∏Y ¢Uô◊Gh
±Gó˘gCG ™˘°Vh ø˘Y »˘∏˘ î˘ à˘ dG »˘˘æ˘ ©˘ j ’ Gò˘˘g
π˘ã˘e ô˘YÉ˘°ûe É˘¡˘H §˘Ñ˘Jô˘˘J É˘˘¡˘ fC’ á˘˘Mƒ˘˘ª˘ W
ô©°ûj ¿É°ùfE’G π©éj …òdG ÒãŸG ÖbÎdG
ø˘e ±Gó˘gC’G ó˘jó˘˘ë˘ à˘ a ,É˘˘°†jCG IOÉ˘˘©˘ °ùdÉ˘˘H
Iô˘eÉ˘Z IOÉ˘©˘°ùH ô˘©˘°ûf É˘æ˘∏˘©˘é˘j ¿CG ø˘μ˘ ªŸG

إاعداد  :ج.أامينة

الخميسس  ٠٣جانفي  ٢٠١٣م
الموافق لـ ٢٢صصفر  ١٤٣٤هـ

العدد

١٥٩٩٤ koutoufcom@gmail.com
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إقرأإ...وصضيتي
إلحمل :تحكم بعقلك
في جميع أامور حياتك
و’ تتركها لعواطفك
فتتحكم بك.

º` ∏©J π`g
أإنه في  ٠٣جانفي من عام
١٩٥٩أإصضبحتأإلسضكا إلولية
رقم  ٥٠ضضمن إلوليات
إلمتحدة إألمريكية؟
أإن في  ٠٣جانفي من كل عام
هو يوم مهرجان ''باكسش'' من
إألسضطورة إلرومانية؟

إلثور :اإذا جرحت
إانسصانا وطال صصمته تأاكد
بأانه يعاقبك عقابا أاقسصى
من عقاب الكÓم.
إلجوزإء :اإذا أاردت أان
تحب يجب أان تتحمل
عيوب الشصخصس أايضصا
الحب ليسس أان تحب صصفاته
الجميلة فقط.
إلسضرطان :هو نفسس
الباب أان تراه مدخÓ
وغيرك يراه مخرجا
واختÓف الرأاي ’ يفسصد للود
قضصية ولكنه يخلع الباب أاحيانا.

á` ` ` °†eh

ي حياتك
ما تهبه ف
أإفضضل
عدوك''
لعفو عن
''إ
خصضمك
صضبر على
وإل
صضديقك
خÓصش ل
و إل
ة لطفلك
وة إلحسضن
وإلقد
لوإلديك
إلحسضان
و
م لنفسضك
وإلحترإ

إألسضد :مازلت على يقين
أان هناك شصيء ينتظرك،
شصيء
الصصبر
بعد
سصيبهرك فينسصيك مرارته.

إتح ـ ـ ـ ـ ـ ـدى  ..وإع ـ ـ ـرف إلح ـ ـل

GEإإHبàتùس°صºم
á` ` ` ` ` ` `jƒ°T

¯ من نوادر ومعجزات
اللهجة ا÷زائرية
إايه :أاوكي
إايه :شصفا عليها
إايه :واشس تسصتحق
إايه :ومنبعد واشس صصار.
إايه :مندمج مع اŸوضصوع..
را Êمعاك.
إايه نفسصها لكن نÈة الصصوت
Œعلها تختلف عن بعضس من
حيث اŸهام ..فن ’ يتقنه إا’
نحن ..و‹ قلدهم أالف –ية..
َمصْصبح وأانت إايه .إاييه ،إايييه..

¯ عزيزي اأ’ب:
كيف تتصصرف إاذا فقدت
أابناءك ‘ اŸنزل؟
قم بإاغÓق اŸودم تاع
ا’نÎنت وراك رايح تلقاهم
خارج Úمن كل جيهة ..حتى
تقدر تصصيب جاركم يقولك
غ Òا Òÿواشس كاين..

Ωƒ` ` ` ` ` `«dG ≥` ` ` ` `ÑW
حل ـ ـوة مقليـ ـ ـة
إلمقادير:

.

¯ من أاضصرار الفيسصبوك:
أانك تصصاب بالغربة ‘ بيتك
و’ ترى إاخواتك إا’
بالصصدفة .،أاذكر يوما أاÊ
التقيت مصصادفة بأاخي عند
ثÓجة اŸطبخ فنزلت دمعتي
من الفرحة.

مأهو إلشصيء إلذي يكسصو إلنأسس
وهو عأربدون مÓبسس؟
شصيء في إلسصمأء وليسس في إلمأء فمأ هو؟

اقدم لكم هذه الحلوة
ا’قتصصادية وسصهلة وسصريعة
التحضصير.
بيضصتان
نصصف كأاسس شصاي سصكر
نصصف كأاسس شصاي زيت
شصاي عصصير
نصصف كأاسس
البرتقال
كيسس فانيÓ
كيسس خميرة كيماوية (٧غ)
دقيق حسصب الخليط
السصكر المسصحوق للرشس.
إلطريقة:
يخفق البيضس والسصكر ثم أاضصيفي الزيت وعصصير البرتقال
والفاني Óوالخميرة الكيماوية ثم الدقيق شصيئا
فشصيئا حتى الحصصول على عجين لينة.
تعلم على شصكل أاصصابع بقطر  ١سصم وتقلى في
الزيت السصاخن على نار
هادئة تصصفى وتفند في
السصكر المسصحوق.

@@ hوfنëحøن HبÉCأأWطÑبÉأbقæنÉأ
fنôرYعÉأcكºم @@
Hبüص°صëحàتµك`ـ `ـ `ـºم

حل إلعدد إلماضضي

 - ١إ’سصفنج
 ٢ـ إلظل

:á«ªdÉY ∫ÉãeGCh ºµM
’ تؤؤلمؤاأاحد فكل القلؤب مليئة
بما يكفيها.
حسسن الكÓم من حسسن الخلق،
فإاذا كان كÓمك حسسنا كان خلقك
كذلك.
كم من شسخصص ابتعد ليرتاح فتعبأاكثر.
أالم الخيبة مؤؤلم كعجؤز جحد
فضسلها ذاك الذي كان رضسيع بين
يديها.

إلعذرإء :من خان غيرك
أ’جلك يخونك أ’جل
غيرك هذه حقيقة وليسصت
حكمة.
إلميزإن :الفوتوشصوب
قادر على تجميل أاي
انسصان من الخارج ،لكنه
يعجز عن تجميل القلوب.
إلعقرب :إاعمل أاكثر من
اآ’خرين ،وتوقع أاقل مما
يحصصل عليه اآ’خرون.
إلقوسش :كل حديث معرضس
لسصوء الفهم حتى الصصمت
قد سصاء فهمه يسصاء.
إلجدي :ابتسصم و’ تسصأام
وأابرز قدرتك على
مواجهة هذه الحياة
وصصعوبتها.
إلدلو :حين تصصمت
النسصور تبدأا الببغاوات
بالثرثرة.
إلحوت :غادرت الكÓب
عندما شصبعت ،حتما
سصتعود عندما تجوع فعند
المصصالح تأاتيك الكÓب مشصتاقة.

همسســــة و صســـــدى
''’ تنخدع ’ ...تكن ضصفدعأ''
أإحضضر عالم ضضفدعا فأالقاه في
ماء سضاخن جدإ ليرى رعدة فعله.
فقفز إلضضفدع مباشضرة وهرب من
إإلناء بكل برإعة.
إنتظر إلعالم دقائق قليلة ثم
عاد وجلب إلضضفدع ورشّش عليه
بعضش إلما ء إلبارد فهدأإ روعه
قلي .Óثم وضضعه بإاناء كبير فيه
ماء با..رد وجلسش إلضضفدع فيه
قلي Óحتى إطمأان.
بعد قليل..
قام إلعالم بإاشضعال إلنار من تحت
تدريجية
بطريقة
إإلناء

وبطيئة ..فارتفعت إلحرإرة من١٠
إإلى  ١٥في دقائق ثم بدأإ يزيد
إلحرإرة درجة وإحدة كل دقيقة
حتى غليت وإلضضفدع فيها ل
يحرك سضاكنا فمات إلمسضكين
وإسضتنتج إلعالم درسضا ''إلضضفدع ل
يحسش بالتغيير إلتدريجي من
حوله حتى لوكان به نهايته''!
إلحكمة :علينا أإن ننتبه لما
يتغير من حولنا..
كثيرون ممن ترجع بهم إلحياة
إإلى إلخلف تدريجيا وكثيريون من
تضضر بهم إلحياة ببطء وهم ل
يشضعرون ول يسضتقيظون إإل عند
إلغليان ولحظة فوإت إآلوإن!!

إإنته

