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افتتاحيـــة

عمـ ـ ـق يناي ـ ـ ـر
^ بقلم :أامينة دباشس
’ول مرة سصُيحتفى ‘ ا÷زائر بيناير كيوم
أ
’جرÃ ،وجب قرار رئاسصي.
عطلة مدفوعة ا أ
’م -ازي -غ-ي-ة ‘ ع-ه-د
م -كسصب آاخ -ر ح -ق -ق -ت -ه ا أ
رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة السص- -ي- -د ع- -ب -د ال -ع -زي -ز
ب- -وت -ف -ل -ي -ق -ة ب -ع -دم -ا أاصص -ب -حت ل -غ -ة وط -ن -ي -ة
وأاُح -دثت ل -ه -ا ﬁاف-ظ-ة سص-ام-ي-ة ث-م دسصÎت-ه-ا
ك- -ل -غ -ة رسص -م -ي -ة إا ¤ج -انب ال -ل -غ -ة ال -ع -رب -ي -ة
أاصصبحت تدرسس عﬂ Èتلف أانحاء الوطن (3٨
و’ي -ة) ،ك -م -ا سص -ت -نشص -أا ل -ه -ا أاك -ادÁي -ة خ-اصص-ة
بتطويرها وترقيتها.
’بأاسس أان تÈمج هنا وهناك أامسصيات فنية
وأايام ثقافية إاحياء لهذه اŸناسصبة التي تعودنا
’و ¤بيناير
عليها منذ صصغرنا إا’ أان القطاع ا أ
’ن أاسصÓفنا ‘
يبقى قطاع الفÓحة والزراعة أ
حرصصهم على إاحياء هذا اليوم منذ ٢96٨سصنة
(حسصب ب - -عضس ال - -دراسص - -ات) ي- -ت- -ط- -ل- -ع- -ون إا¤
اسص -ت-ق-ب-ال ع-ام ج-م-ي-ل ذي وف-رة ‘ ﬁاصص-ي-ل-ه
الزراعية اŸتنوعة.
’نسص-ان
ي -ن -اي -ر ه -و ق -ب -ل ك -ل شص -يء عÓ-ق-ة ا إ
’رضس ،وهذه د’لة نضصعها نصصب أاعيننا كي
با أ
’ نفرغ ا◊دث من ﬁتواه ا◊قيقي.
’نسصان ع Èالقرون وكماهو
ماكان يخشصاه ا إ
ا◊ال ‘ عصص- -رن- -ا أايضص- -ا السص- -ن -وات ال -ع -ج -اف،
ا÷ف- - -اف ،ال- - -ك - -وارث ال - -ت - -ي ت - -قضص - -ي ع - -ل - -ى
اÙاصصيل ..الخ ،لذا ُيحتفل بيناير كأاول يوم
’رضس أاكÌ
م -ن السص -ن -ة ا÷دي-دة ك-ي ت-ك-ون ا أ
سصخاء.
Ÿاذا ’‚ع -ل م -ن ه -ذا ال -ي -وم رم -ز ال ُ-ل -ح -م -ة
ال -وط -ن -ي -ة وال -ت -آازر ا’ج -ت -م-اع-ي وا’ه-ت-م-ام
ب- -أاراضص- -ي- -ن- -ا الشص- -اسص -ع -ة ،م -ن سص -ه -ول ،ج -ب -ال،
وصصحاٍر؟
شص- -ع -ار ه -ذا ال -ي -وم ي -جب أان ي -ك -ون «خ -دم -ة
’رضس» خاصصة ‘ زمن الÓأامن الغذائي ،الذي
ا أ
نسص-ت-ورد ف-ي-ه أابسص-ط اŸن-ت-وج-ات ال-فÓ-حية مع
أان -ن -ا ك -ن-ا ‘ اŸاضص-ي غ Òال-ب-ع-ي-د خ-زان ال-ب-ح-ر
’بيضس اŸتوسصط للحبوب وا◊مضصيات الخ..
ا أ
ه- -ل صصُ- -ع- -ب ع -ل -ى ا–اد ال -ف Ó-ح Úوق -ط -اع
ال - -ف Ó- -ح - -ة ع - -م - -وم - -ا أان ي - -ج - -ع - -ل م - -ن ه- -ذه
ا’ح-ت-ف-ا’ت م-ن-اسص-ب-ة ل-ت-ج-ن-ي-د الشص-باب حول
’رضس ب -ع -دم -ا ه-اج-ره-ا
ال -ع -ودة إا ¤خ -دم -ة ا أ
الكثÒ؟
Ÿاذا ن -حصص -ر ي -ن -اي -ر ‘ رك -ن ال -ث -ق-اف-ة وال-ف-ن
اŸط -ب -خ -ي؟ Ÿاذا ’ن -ع -ط -ي-ه ب-ع-ده ا’ق-تصص-ادي
موازاة مع طابعه ا’جتماعي؟
صص -ح-ي-ح أان-ن-ا ن-ف-ت-ق-د إا ¤اŸع-ل-وم-ة ال-دق-ي-ق-ة
اÿاصص - -ة ب - -أاصص - -ول ه - -ذا ال - -ي - -وم وت - -اري - -خ- -ه
ا◊قيقي ،لكنه يعد موروثا ثقافيا وتاريخيا
يجدر توظيفه ‘ صصالح ›تمعنا واقتصصادنا،
خ -اصص -ة وأان -ه يشص -ك -ل أاح -د ع -ن -اصص -ر ه -وي -ت -ن-ا
الوطنية.
فمÈوك يناير على جميع ا÷زائري Úجعله
ال -ل -ه ◊م -ة ق-وي-ة ب-ي-ن-ن-ا وب Úأارضص-ن-ا اŸع-ط-اء
’رضس حسصاسصة
’رضس علينا كب Òوا أ
ففضصل ا أ
’‚ني من التخلي عنها إا’ عقما!

Ãن- - -اسص- - -ب- - -ة ح - -ل - -ول السص - -ن - -ة
’م- -ازي- -غ- -ي- -ة «ي- -ن- -اي- -ر» ٢96٨
ا أ
ت -ت -ق -دم ج -ري -دة ''الشص-عب'' إا¤
الشص- -عب ا÷زائ -ري ب -ت -ه -ان -ي -ه -ا
اÿالصصة راجية من الله تعا¤
أان ي-ع-ي-ده ع-ل-ي-ن-ا جميعا Ãزيد
من ا ÒÿوالÈكات.
يناير سصعيد
العدد١7539:
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كعوأن يشسارك ‘
أحتفالت يناير بغردأية

نسسيب ينصسب أأعضساء
÷ 5ان لأÓحوأضس
ألهيدروغرأفية

02

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد
ي -ق -وم وزي-ر التصس-ال ج-م-ال ك-ع-وان،
ال-ي-وم ،ب-زي-ارة ل-ولي-ة غ-رداية ،يشسرف
خÓلها على نشساطات واحتفالت يناير
ب-ه-ذه ال-ولي-ة ،ح-يث سس-ي-حضس-ر مهرجان
لمازيغي القد،Ë
وادي ميزاب للÎاث ا أ
Óذاعة والتلفزيون
وسس-ت-ك-ون م-ن-اسس-ب-ة ل إ
لم-ازي-غ-ي-ة
لب-ع-اد ا أ
لب-راز ا أ
ا÷زائ-ري Úإ
للجزائر من خÓل برامج ﬂتلفة.

١٧٥٣9

بدوي وزوخ يشسرفان على برنامج ألحتفال بالسسنة أألمازيغية

مرموري ‘ زيارة
عمل أإ ¤باتنة

يشس- -رف وزي- -ر ال -داخ -ل -ي -ة
وا÷ماعات اÙلية نورالدين
بدوي مرفوقا بوا‹ العاصسمة
ع-ب-د ال-ق-ادر زوخ ،غ-دا ،ع-ل-ى
الÈنامج الحتفا‹ Ãناسسبة
لم- -ازي -غ -ي -ة ،ح -يث
السس- -ن- -ة ا أ
سس -ي -ك -ون الن -ط Ó-ق م -ن م-ق-ر
الولية على  ١٦:٠٠مسساء.

عيسسى يشسرف على ملتقى حول ألقيم
أ◊ضسارية ‘ ألÎأث ألوطني أألمازيغي

...ويعاين قطاع أŸوأرد
أŸائية بورڤلة وألوأدي

ألدألية ‘ زيارة عمل إأ ¤أم ألبوأقي

ي- - -ق- - -وم وزي- - -ر الشس - -ؤوون ال - -دي - -ن - -ي - -ة
لوق-اف ﬁم-د ع-يسس-ى ،ال-ي-وم ،بزيارة
وا أ
ع -م -ل وت -ف -ق-د إا ¤ولي-ة ال-ب-وي-رة ح-يث
سس-يشس-رف ع-ل-ى اف-ت-ت-اح ف-ع-ال-ي-ات اŸل-ت-قى
الثا Êحول «القيم ا◊ضسارية ‘ الÎاث
لمازيغي» ،وذلك بدار الثقافة
الوطني ا أ
ع -ل-ي زع-م-وم اب-ت-داء م-ن السس-اع-ة ١٠:٠٠
صسباحا ،إا ¤جانب زيارة اŸعهد الوطني
ÓسسÓك اÿاصسة بالقطاع.
اŸتخصسصس ل أ

بلعيد يشسرف على أشسغال
أÛلسس ألوطني

زروأطي تنصسب أÛالسس ألعلمية
تشس-رف وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ف-اطمة الزهراء
زرواطي ،اليوم ،على تنصسيب اÛالسس العلمية للمؤوسسسسات –ت
وصساية اŸركز الوطني لتنمية الÌوات البيولوجية ،اÙافظة
ال-وط-ن-ي-ة ل-لسس-اح-ل ،ال-وك-ال-ة الوطنية للتغÒات اŸناخيةÃ ،قر
الوزارة ،ابتداء من السساعة  ١4:٠٠بعد الزوال.

عد مع ألتاريخ –ط ألرحال بقاعة أبن زيدون

ي

وم إأ
عÓمي حول قانون أŸالية باŸدية

بلدية سسيدي أﬁمد
–تفي بيناير

تنظم بلدية سسي
ث -ري-ا ب-رأاسس الس دي أاﬁمد ،برنا›ا
ا
س-ن-ة أ
لم-ازي-غ-ي-ة ،ال-ي-وم،
و
ذلك ب -ق -اع -ة سسÒا م -
ي
س
س
Î
ا
«
م-يسس-و،»Ê
ابت
د
ا
ء
م
ن
ا
ل
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ة
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:
 ١4بعد الزوال.

ت-ت-واصس-ل ،ال-ي-وم ،الح-تفالت إا¤
لوŸب-ي
غ -اي -ة ال -غ-د ،ب-دي-وان اŸركب ا أ
ﬁم -د ب -وضس -ي -اف –ت رع -اي-ة رئ-يسس
ا÷م - -ه - -وري - -ة ،وذلك ع - -ل- -ى السس- -اع- -ة
الثالثة مسساء.

لدارة والمالية
ا إ

ولد علي يشسرف على أحتفالت
يناير بالشسلف وبومردأسس

ت - -ن - -ظ- -م ج- -م- -ع- -ي- -ة أاصس- -دق- -اء إاÁدغ- -اسس- -ن،
بالتنسسيق مع جمعيات غو‘ للسسياحة ،للحفاظ
ع -ل -ى الÎاث والشس-ب-اب غ-و‘ وب-ل-دي-ة غسسÒة
ي -وم -ي  ١٢و ١٣ج -ان -ف-ي ا÷اري ،ت-ظ-اه-رة
احتفالية برأاسس السسنة الأمازيغية ،بداية
ب- -نشس- -اط ث -ق -ا‘ وسس -ي -اح -ي ون -دوة ح -ول
اŸوضسوع ومعرضس للصسور.

يقوم وزير الشسباب والرياضسة الهادي
ولد علي ،غدا ،بزيارة عمل وتفقد إا¤
ولي -ة الشس -ل -ف ‘ الصس-ب-اح وب-وم-رداسس ‘
لع- - - -ط- - - -اء إاشس- - - -ارة ان- - - -ط Ó- - -ق
اŸسس- - - -اء إ
الحتفالت بيناير .٢9٦8

سساحلي يجتمع باŸكتب
ألوطني للحزب

حصسة «ألمنكم» ترد على أنشسغالت أŸسستمعÚ

أ

Ÿؤوسسسسات ألÎبوية –تفي بيناير

Ãناسسبة ال
حتفال برأاسس السسنة ا أ
لما
وزارة الÎبية الوطنية ،اليوم ،برن زيغية «يناير» ،سسطرت
ا›ا
ثريا على مسستوى كل
اŸؤوسسسسات الÎبو
ية Ãراحلها الثÓث ،ب
ت
ن
ظ
ي
م
أ
ا
ن
ش
س
ط
ة
ث
ق
ا
ف
ي
ة
وف- -ن- -ي- -ة م- -ن أاج- -
وا◊ضساري ا Ÿل الع- -ت- -زاز ب- -اŸوروث
ال -ت -اري -خ -ي وال -ث -ق -ا‘
تنو
ع
ل
ب
Óدنا يتمحور حول
›ال Úالبيداغوجي،
الثقا‘ والفني.

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

برنامج ثري ببلدية أرغيسس أحتفال بيناير

ت -ن -ظ-م غ-رف-
ة ال-ت-ج-ارة والصس-ن-اع-ة
ل-ولي-ة اŸدي-ة ،ال-ي-وم،
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ا÷زائري يوما إا
عÓميا حول قانون اŸا
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يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

التحرير

ي - -ق - -وم وزي - -ر اŸوارد اŸائ - -ي - -ة حسسÚ
نسس -يب ،ب -زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق-د Ÿشس-اري-ع
لح-د  ١4ج-ان-في ا÷اري
ال -ق-ط-اع ي-وم ا أ
لثن ١٥ Úجانفي
بولية ورڤلة ويوم ا أ
 ٢٠١8بولية الوادي.

ألقاعة
ألبيضسوية –تضسن
ألحتفالت بيناير
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تعقد جبهة اŸسستقبل ،غدا› ،لسسها
ال-وط-ن-ي ،ح-يث سس-يÎأاسس ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب-ل-ع-ي-د أاشس-غ-ال-ه وي-ت-ب-ع ب-ندوة صسحفية،
وذلك ب-ق-ري-ة ال-ف-ن-ان« Úأاوف-ا» ب-زرالدة
ابتداء من السساعة  ٠9:٣٠صسباحا.

ي - -ق - -وم وزي- -ر السس- -ي- -اح- -ة
والصسناعة التقليدية حسسÚ
مرموري ،غدا ،بزيارة عمل
وت- -ف- -ق- -د إا ¤ولي- -ة ب- -ات- -ن- -ة
Óشس -راف ع -ل -ى اح -ت -ف -الت
ل - -إ
لم- -ازي- -غ- -ي- -ة
رأاسس السس - -ن - -ة ا أ
«أام-ن-زو أان-ي-ن-ار» ،ك-م-ا سس-ي-قوم
ب- -إاطÓ- -ق وت- -دشس Úمشس- -اري -ع
تابعة للقطاع.

لسس-رة وقضس-اي-ا اŸرأاة غ-نية
ت-ق-وم وزي-رة ال-تضس-ام-ن ال-وط-ن-ي وا أ
الدالية ،اليوم وغدا ،بزيارة عمل وتفقد إا ¤أام البواقي Ÿعاينة
لضسافة إا ¤إاعطاء
الهياكل التابعة للقطاع من مراكز ومدارسس ،با إ
إاشس-ارة ان-طÓ-ق ال-ق-اف-ل-ة السس-ي-اح-ي-ة السس-ت-كشس-اف-ي-ة ÷ب-ل سس-يدي
ارغ -يسس ،وب -ع Úال -ف -ك -رون ك -م -ا سس-تشس-رف ع-ل-ى اح-ت-ف-الت رأاسس
لمازيغية.
السسنة ا أ

مو

يÎأاسس وزي- - - -ر اŸوارد اŸائ- - - -ي - - -ة حسسÚ
نسس- -يب ،ي -وم  ١٣ج-ان-ف-ي ،م-راسس-م تنصسيب
Óحواضس الهيدروغرافية
أاعضساء ÷ ٥ان ل أ
ع - -ل - -ى اŸسس - -ت - -وى ال- -وط- -ن- -ي ،وذلك Ãق- -ر
ال- - -وزارة ،اب- - -ت- - -داء م- - -ن السس - -اع - -ة ٠8:٠٠
صسباحا.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠٢١)٦٠.٧٠.٣٥:

(021) 60.70.40

لقاء حول تاريخ ،عادأت وتقاليد يناير

تنظم اŸ
ؤوسسسسة الوطنية لÓتصسال النشسر وا إ
لشسهار ،اليوم ،لقاء حول
تاريخ ،عا
د
ا
ت
و
ت
ق
ا
ل
ي
د
ي
ن
ا
ي
ر
و
ذ
ل
ك Ãكتبة شسايب دزاير شسارع باسستور،
اب
تداء من السساعة  ١4:٣٠بعد الزوال.

نت -دع -وق -ةد مص -سؤوسحسسفسية حول صسالون ألتكوين أŸتوأصسل للتشسغيل

ة ث -ق-اف-ة واتصس-ال،ي-وم  ١٣ج -ان-ف-ي ا÷اري ،ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة
Ãن-اسس-ب-ة ت-ن-ظ-ي-م الصس-ال-ون ال-وط-ن-ي
ل
ل
ت
ك
وي-ن اŸت-واصسل للتشسغيل وذلك بقاعة
زينات ،الطابق  ،١٠8رياضس
الفتح ،ابتداء من السساعة  ١٠:٠٠صسباحا.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

لم Úالعام ◊زب التحالف
يجتمع ا أ
ا÷م- -ه -وري ب -ل -ق -اسس -م سس -اح -ل -ي ،ي -وم ١٣
جانفي ا÷اري ،باŸكتب الوطني للحزب
لسس -ت -ع -راضس حصس -ي -ل -ة نشس -اط -ات-ه ل-ع-ام
 ٢٠١٧وب-رن-ام-ج ال-ع-مل لـ ،٢٠١8م-ت-بوعا
ب- -ن- -دوة صس- -ح- -ف- -ي -ة وذلك ب -اŸق -ر اŸرك -ز
ل-ل-ح-زب ب-ال-ق-رب م-ن ف-ن-دق دار الضس-ياف
ابتداء من السساعة  ١١:٠٠صسباحا.

إلع ـÓناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

ألخميسس  11جانفي  2018م
ألموأفق لـ  23ربيع ألثاني  1439هـ

’ن فصصاعدا التاريخ اŸوافق لـ 12يناير
سصتشصمل من ا آ

إ◊كومة توإفق على تعديل إلدرإج رأإسس إلسسنة إألمازيغية ‘ قائمة إألعياد إلرسسمية
وأفقت أ◊كومة على إأدرأج تعديل ‘ ألقانون
لعياد ألرسصمية ألتي سصتشصمل
أÙدد لقائمة أ أ
لم- -ازي -غ -ي -ة
لن فصص- -اع- -دأ رأسس ألسص- -ن- -ة أ أ
م- -ن أ آ
أŸوأفق لـ 12يناير ،بحسصبما أفاد به ،أمسس ،بيان
لول.
Ÿصصالح ألوزير أ أ
أوضص -ح ذأت أل -ب-ي-ان ،أن-ه «خÓ-ل أج-ت-م-اع-ه-ا،
أمسس ،وأفقت أ◊كومة على إأدرأج تعديل ‘

لعياد ألرسصمية ألتي
ألقانون أÙدد لقائمة أ أ
لم-ازي-غ-ي-ة أŸوأف-ق لـ12
سص -تشص -م-ل رأسس ألسص-ن-ة أ أ
ي-ن-اي-ر .وسص-ي-وأصص-ل ه-ذأ أل-ت-ع-دي-ل مسص-اره ضص-م-ن
›لسس ألوزرأء ليصصل قريبا إأ ¤ألŸÈان».
وأضص -اف ن -فسس أŸصص -در ،أن -ه «ط -ب -ق-ا ل-ق-رأر
رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة ،فإان
ق- -رأر ت -رسص -ي -م  12ي -ن-اي-ر  2018رأسس ألسص -ن -ة

لج-ر ” ،أت-خ-اذه
لم-ازي-غ-ي-ة ع-ط-ل-ة م-دف-وع-ة أ أ
أأ
بصصفة أسصتثنائية من طرف ›لسس ألوزرأء ‘
أنتظار تأاطÒه قانونيا».
وكان رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة
لرب-ع-اء  27ديسص -م ،2017 Èخ Ó-ل
ق -د أع -ل -ن ،أ أ
أج-ت-م-اع ›لسس أل-وزرأء ،ق-رأره ب-ت-ك-ريسس ي-ن-اي-ر
لجر أبتدأء من  12يناير .2018
عطلة مدفوعة أ أ

البنك العاŸي يتوقع ‰و ا’قتصصاد الوطني

إ◊كومة تنجح ‘ موإجهة إألزمة إŸالية
أاثبتت ا◊كومة ‚اح خطتها اŸتبعة ‘
’زم-ة اŸال-ي-ة ال-ت-ي ت-واج-ه البÓد
م-واج-ه-ة ا أ
’خÒة ،حيث جاء تقرير
خÓل السصنوات ا أ
ال -ب -نك ال -ع -اŸي ح-ول ا÷زائ-ر ،أامسس ،ي-ؤوك-د
’سصÎاتيجية التي تتخذها السصلطات
‚اح ا إ
ال- -ع -م -وم -ي -ة ل -ت -ع -زي -ز ا’ق -تصص -اد ال -وط -ن -ي
وحمايته من الÎاجع رغم اسصتقرار أاسصعار
’سصواق العاŸية.
النفط ‘ ا أ

جÓل بوطي
مؤوشصرأت ‰و إأيجابية بدأ يشصهدها ألقتصصاد
ألوطني مع بدأية ألسصنة أ÷ديدة  2018وهو ما ⁄
يتوقعه أÈÿأء ألقتصصاديون سصابقا ،أألمر ألذي
يضصع أ◊كومة بقيادة ألوزير أألول أحمد أويحيى،
‘ وضصعية مريحة نسصبيا مع تأاكيد ألبنك ألعاŸي
على –سصن ألقتصصاد خÓل ألسصنة أ÷ارية وألسصنة
ألقادمة  ،2019أألمر ألذي من شصأانه رفع مؤوشصرأت
ألنمو ألقتصصادية رغم –ذيرأت أÈÿأء سصابقا
بتباطؤو ألنمو.
تصصريحات أويحيى حول أÿطة ألتي تعتمدها
ح -ك -وم -ت -ه Ÿوأج-ه-ة أل-ظ-رف ألق-تصص-ادي أÿاصس
ب -اتت وأضص -ح -ة ون -اج -ح -ة إأ ¤ح -د ب -ع -ي-د ،ب-حسصب
م -ت -اب -ع Úل -لشص -أان ألق -تصص -ادي ،سص -ي -م -ا م -ا ت -ع -ل -ق

بالسصتثمار سصوأء أألجنبي أو أÙلي ،حيث خصصت
ح -ك -وم -ة أوي -ح -ي -ى ألسص -ت-ث-م-ار ب-اه-ت-م-ام ك-ب Òم-ع
أÙافظة على قاعدة  49 / 51ألتي كانت تسصعى
قوى أقتصصادية أجنبية إلزأحتها ‘ أتفاقياتها مع
أ÷زأئر ،لكن ألسصلطات ألعمومية أعتÈت ذلك غÒ
وأرد ن -ه -ائ -ي -ا م -ه -م -ا ك -انت أل -ظ -روف ،وأك -دت أن
ألقاعدة رمز للسصيادة ألوطنية ل Áكن ألنأاي عنها.
‘ م- -ق- -اب- -ل ذلك ،ي- -رى أŸت -اب -ع -ون ل -ل -مشص -ه -د
ألقتصصادي أنه من غ ÒأŸسصتبعد أن تلجأا أ◊كومة
إأ ¤إأصصÓحات أقتصصادية أك Èمن أ◊الية ،للحفاظ
على وتÒة أرتفاع مؤوشصرأت ألنمو أŸسصجلة ،خاصصة
ب -ع -د –سص -ن أسص -ع -ار أل-بÎول وب-ل-وغ-ه-ا مسص-ت-وي-ات
إأي -ج -اب -ي -ة  ⁄تشص -ه -ده -ا خ Ó-ل ألسص -ن-وأت أل-ثÓ-ث،
بحسصب ألوكالت ألعاŸية ،أألمر ألذي يعت Èحافزأ
آأخر على أسصتمرأرية تطور ألقتصصاد ألوطني.
تقرير ألبنك ألعاŸي ،ألذي تطرق إأ ¤قانون
أŸال-ي-ة لسص-ن-ة  ،2018ق -ال إأن -ه ج -اء ب -ق -رأرأت م -ن
شصأانها رفع ألنمو ‘ ألسصنة أŸقبلة ،وأوضصح ألبنك
‘ تقريره ألصصادر ،أمسس ،أن نفقات ألسصتثمار
أ÷دي -دة وأل -ت -دأب ÒأŸال-ي-ة أل-ت-ي ج-اء ب-ه-ا ق-ان-ون
أŸال -ي -ة لسص-ن-ة  2018م -ن شص -أان -ه-ا أن ت-رف-ع أل-ن-م-و
با÷زأئر ‘ أŸدى ألقصص.Ò
وأشصار ألبنك ألعاŸي لتوقعات ألنمو Ãنطقة
ألشصرق أألوسصط وشصمال إأفريقيا ،أنه فيما يخصس

أ÷زأئ -ر سص -ت -ع -زز ن -ف -ق -ات ألسص-ت-ث-م-ار أل-ع-م-وم-ي-ة
أŸتعلقة Ãيزأنية  2018وألتوجه أŸا‹ أ÷ديد
للنمو على أŸدى ألقصص ‘ ،Òح ⁄ Úيشصر ألتقرير
إأ– ¤سصن أسصعار ألنفط ‘ أألسصوأق ألعاŸية خÓل
هذه أأليام وما إأن كان له دور ‘ ‰و ألقتصصاد
ألوطني.
لكن ‘ مقابل ذلك تسصعى أ◊كومة ،بحسصب
تصصريحات سصابقة للوزير أألول أحمد أويحيى ،إأ¤
ت- -ع- -زي- -ز ق- -وت -ه -ا ألق -تصص -ادي -ة م -ن خ Ó-ل –ري -ر
ألسص -ت -ث -م -ار وأل -دف -ع ب-ع-ج-ل-ة أل-ق-ط-اع أÿاصس إأ¤
أŸسص-اه-م-ة أل-ف-ع-ل-ي-ة ‘ ت-ط-وي-ر ألق-تصص-اد ألوطني
وتوف Òمناصصب ألشصغل للشصباب ،إأضصافة إأ ¤رفع
مسصتوى أإلنتاج ألوطني وتثمينه.
وبحسصب تقرير ألبنك ألعاŸي بصصفة عامة حول
منطقة ألشصرق أألوسصط وشصمال أفريقيا ،فإانه من
أŸتوقع أن يرتفع ألنمو ‘ أŸنطقة إأ‘ ٪3 ¤
 ،2018حيث كان  ‘ ٪1.8عام .2017
ومن أŸتوقع أن تكتسصب أإلصصÓحات ‘ جميع
أن -ح-اء أŸن-ط-ق-ة زخ-م-ا ،وم-ن أŸت-وق-ع أن ت-خ-ف-ف
ألقيود أŸالية مع بقاء أسصعار ألنفط ثابتة ،ومن
أŸتوقع أن –سصن ألسصياحة ‰و ألقتصصادأت ألتي
ل تعتمد على صصادرأت ألنفط ،مشصÒأ إأ ¤أن من
شص-أان أسص-ت-م-رأر أل-ن-زأع-ات أ÷ي-وسص-ي-اسص-ي-ة وضص-ع-ف
أسصعار ألنفط أن يعوق ألنمو ألقتصصادي.

’فريقي
ا’–اد ا إ

رإوية ‘ كيغا‹ للمشساركة ‘ إجتماع ÷نة وزرإء إŸالية إلعشسر
يحل وزير أŸالية عبد ألرحمان
رأوية ،أليوم ‘ ،ألعاصصمة ألروأندية
ك -ي -غ -ا‹ ل -ل-مشص-ارك-ة ‘ أشص-غ-ال ÷ن-ة
وزرأء أŸال - - -ي - - -ة أل- - -عشص- - -ر ل–Ó- - -اد
أإلفريقي وألتي تعت Èأ÷زأئر عضصوأ
ضص -م -ن -ه -ا ،ب -حسصب م -ا ع -ل -م ‘ ب-ي-ان
لوزأرة أŸالية.
بحسصب ذأت أŸصصدر ،سصتلتئم هذه

أل-ل-ج-ن-ة ‘ أل-ع-اصص-م-ة كيغا‹ ،ألسصبت
أŸقبل ‘ ،أجتماع يدخل ‘ إأطار
ت - -ف - -ع - -ي - -ل ق - -رأر ن - -دوة رؤوسص- -اء دول
وح- - -ك- - -وم- - -ات أل–اد أإلف - -ري - -ق - -ي
أŸصص -ادق ع -ل -ي-ه خÓ-ل ق-م-ة ك-ي-غ-ا‹
أŸنظمة ‘ جويلية  2016وألتي تتعلق
ب -آال -ي-ات أل-ت-م-وي-ل أ÷دي-دة Ÿي-زأن-ي-ة
ل–Óاد أإلفريقي.

وسصيقوم أعضصاء ÷نة وزرأء أŸالية
ألعشصر لدول أل–اد أإلفريقي خÓل
ه-ذأ ألج-ت-م-اع ،ب-ال-ب-حث وأŸصصادقة
ع -ل -ى أإلج -رأءأت أل -ع -م -ل -ي-ة أل-وأجب
أتخاذها من طرف ألدول أألعضصاء ‘
أل–اد أإلفريقي لضصمان أسصتقÓلية
“ويل هذه أŸنظمة ألقارية ،يضصيف
بيان وزأرة أŸالية.

بوعزغي 20 :أإلف عقد إمتياز لÓسستغÓل إلفÓحي منحت منذ 2011
ق--ال وزي--ر ال--فÓ--ح--ة وال--ت--ن--م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة
والصصيد البحري عبد القادر بوعزغي ،اأمسس،
ب--ا÷زائ--ر ،اإن--ه ” م--ن-ح  20األ-ف ع-ق-د ام-تياز
’سص---ت---غÓ---ل ا’أراضص---ي ال---فÓ--ح--ي--ة ال--ت--اب--ع--ة
’أمÓ--ك ال--دول--ة م--ن-ذ  ،2011م-----شصÒ----ا اإ ¤اأن
اÿلية اŸنصصبة على مسصتوى الوزارة Ÿتابعة
ع--م--ل--ي--ة اسصÎج--اع ا’أراضص--ي ال--فÓ-ح-ي-ة غÒ
اŸسصتغلة تباشصر عملها بانتظام.
و أضص-اف ب-وع-زغ-ي خÓ-ل أج-ت-م-اع-ه ب-ل-ج-ن-ة أŸال-ي-ة
وأŸيزأنية للمجلسس ألشصعبي ألوطني Ÿناقشصة مشصروع

قانون تسصوية أŸيزأنية لسصنة  ،2015أن ألوزأرة –صصي
حتى أليوم ( )2مليو Êهكتار من ألأرأضصي ألفÓحية غÒ
أŸسصتغلة ،أي ما Áثل  ٪33من أŸسصاحة ألإجمالية
لÓأرأضصي ألفÓحية وأŸقدرة بـ 8مÓي Úهكتار.
من جانب أآخر ،قال ألوزير أإن ألقطاع يعمل حاليا
على تسصوية ما يسصمى بـ « أرأضس ألعرشس» ،موضصحا أن
مصصالح ألوزأرة تسصعى لإقناع مÓكها بتسصوية ملفاتهم
لدى أŸصصالح أıتصصة ما Áكنهم من أ◊صصول على
وثائق أ◊يازة وبالتا‹ أإدرأجها ضصمن ألأوعية ألعقارية
لÓسصتغÓل ألفÓحي.

بهدف اسصتغÓل خÈتهم وكفاءاتهم ‘ بناء البÓد وتنميتها

تسسهيÓت ألفرإد إ÷الية باÿارج لÓسستثمار ‘ إ÷زإئر
ات -خ -ذت ا◊ك -وم -ة إاج -راءات تسص -ه -ي-ل-ي-ة
وت -دابﬁ Òف -زة ل -تشص -ج -ي -ع أاف -راد ا÷ال -ي -ة
ا÷زائرية اŸقيمة باÿارج على ا’سصتثمار
واŸسص - -اه - -م- -ة ‘ ال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة ا’ق- -تصص- -ادي- -ة
وا’ج -ت -م-اع-ي-ة ‘ ا÷زائ-ر م-ن خÓ-ل وزارة
ال-ع-م-ل وال-تشص-غ-ي-ل والضصمان ا’جتماعي‘ ،
ت-أاك-ي-د ل-ه-ا ل-ت-ح-دي-د إام-ك-انات النمو البعيدة
ع - -ن ا’سص - -ت - -غ Ó- -ل ال- -ك- -ام- -ل ،مشصÒا إا ¤أان
’همية» ⁄
الودائع ا’سصتثمارية «البالغة ا أ
تسص- -ت- -غ- -ل ب- -ع -د ،ت -ن -ف -ي -ذا ل -ق -رارات رئ -يسس
ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ 7
’ول
ديسصم ‘ Èباريسس من خÓل التوف Òا أ
لفائدة أافراد اÛتمع اŸقيم ‘ Úفرنسصا.

سسعاد بوعبوشش
حددت ألوزأرة ألقطاعات ألوأجب ألسصتثمار
ف -ي -ه -ا ع -ل -ى غ -رأر أل-زرأع-ة ،ألصص-ن-اع-ة أل-غ-ذأئ-ي-ة،
ألسصياحة ،ألقتصصاد ألرقمي ،ألصصناعة ألتحويلية،
وأل -ط -اق -ات أŸت -ج-ددة أو ألق-تصص-اد أألخضص-ر ،م-ع
تشصجيع أ÷زأئري Úألذين يعيشصون ‘ أÿارج ÷لب
معارفهم ومهارأتهم أŸكتسصبة ‘ ألبلدأن أŸضصيفة
ÿدمة بلدهم.
وع -ل -ى أل -رأغ -ب Úأو أŸه -ت -م Úب -ه -ذه أل -ت-دأبÒ
ألتقرب من ألتمثيليات ألدبلوماسصية بالقنصصليات أو
ألهيئات ألوطنية لتشصجيع أŸشصاريع ألصصغÒة ،أثناء

إأقامتها ‘ أ÷زأئر ،من أجل «ألتعرف على جميع
ألفرصس أŸتاحة لهم وأسصتقدأمها لسصتغÓلها ‘
بناء ألبÓد وتنميتها».
‘ هذأ ألسصياق ،ذكرت ألوزأرة Ãختلف آأليات
ألدعم ألتي أقّرتها ألدولة إلنشصاء أألنشصطة ‘ إأطار
أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-دع-م تشص-غ-ي-ل ألشصباب «أونسصاج»
ألصص- -ح- -اب أŸشص- -اري -ع ألشص -ب -اب م -ن  35-19سصنة
وألصصندوق ألوطني للتأام Úضصد ألبطالة «كناك»
للعاطل Úعن ألعمل ( 50-30سصنة).
ك-م-ا نشص-رت أل-ب-ط-اق-ة أل-ت-ق-ن-ي-ة أŸتعلقة بكيفية
إأنشصاء أŸشصاريع ألصصغÒة من جانب شصباب أ÷الية
أŸوجودين ‘ أÿارج وهي ‡اثلة لتلك أŸوجهة
أŸوأطن ÚأŸقيم Úبا÷زأئر ،باسصتثناء أŸسصاهمة
ألشص -خصص -ي -ة ب -ال -ع -م-ل-ة أألج-ن-ب-ي-ة ‘ ه-ي-ك-ل “وي-ل
أŸشصروع ،حيث أن أŸسصاهمة تكون ‘ شصكل أموأل
خاصصة بـ ٪1من أŸبلغ أإلجما‹ لÓسصتثمار إأذأ كان
هذأ أألخ Òأقل من أو يسصاوي  5مÓي Úدج ،و٪2
إأذأ كان ألسصتثمار أك Èمن  5مÓي Úدينار وأقل من
أو يسصاوي  10مÓي Úدينار.
ي- -ت- -م م- -ن- -ح أل- -ق- -رضس غ ÒأŸدف- -وع «أونسص -اج»
و»كناك» بنسصبة  ٪29من إأجما‹ مبلغ ألسصتثمار
عندما يكون هذأ أألخ Òأقل من أو يسصاوي 5
مÓي Úدينار وعندما يكون أك Èمن  5مÓي Úوأقل
م - -ن أو يسص - -اوي  10م Ó-ي Úدي -ن-ار ،ف-إان أل-ق-رضس
سص- -ي- -ك- -ون ‘ ح- -دود  ٪28م- -ن أŸب- -ل -غ أإلج -م -ا‹

لÓسصتثمار ‘ ،ح Úيتم –سص Úألقرضس ألبنكي
بنسصبة  ٪100باإلضصافة إأ ٪70 ¤من إأجما‹ قيمة
ألسصتثمار.
ب -خصص -وصس ه -ذه أل -ت -دأب Òأل -ت-يسصÒي-ة ،أشص-ارت
ألوزأرة إأ ¤أن صصيغ إأنشصاء «أŸكاتب أÛتمعة»
و»مركبات ورشصة عمل» ،ألنشصطة ﬁددة ،تشصكل
أيضصا جزءأ من هذأ ألÈنامج أŸوجه نحو إأنشصاء
أŸشص- - -اري- - -ع ألصص- - -غÒة ،مشصÒة إأ ¤أن أل - -ق - -روضس
أإلضص -اف-ي-ة غ ÒأŸدف-وع-ة «ل-ل-م-ك-اتب أÛت-م-ع-ة»
أŸمنوحة ÿريجي ألتعليم ألعا‹ هو مبلغ ل Áكن
أن يتجاوز مليون دينار مسصÎدة من إأيجار أŸباÊ
أıصصصصة إلنشصاء هذه أŸكاتب ألتي Œمع بÚ
مشص-روع Úك-ح-د أدن-ى ي-ق-دم-ه-ا ألشص-ب-اب ويشص-غلون
ن- -فسس أŸب- -ا ÊوÁارسص- -ون ن- -فسس ›ال أل- -نشص- -اط
ك- -ال- -طب ،أŸسص- -اع- -دة أل- -قضص- -ائ- -ي- -ة ،وأÙاسص -ب -ة
أÙاماة ...وغÒها.
فيما يتعلق بالقرضس أŸدفوع أإلضصا‘ ،مركبات
ورشصة عمل ،من أجل  500ألف دج مسصÎدة“ ،نح
للشصباب من خريجي ألتدريب أŸهني ،بهدف شصرأء
م- -رك- -ب- -ة ورشص- -ة ع- -م- -ل Ÿم- -ارسص -ة أألنشص -ط -ة غÒ
أŸسص-ت-ق-رة ل-لسص-ب-اك-ة وأل-ك-ه-رب-اء وأل-ت-دف-ئة وتكييف
ألهوأء وأŸيكانيكا وما إأ ¤ذلك ،كما يقدم قرضس
إأضصا‘ غ Òمدفوع أألجر ل يتجاوز  500ألف دج
للتكفل بإايجار أŸبا Êأو أألرصصفة على مسصتوى
أŸوأنئ من أجل إأنشصاء أنشصطة ألسصلع وأÿدمات.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بدوي يعلن عن فتح –قيقات ‘ إلقضسية
كشص-ف وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة
وا÷م - - - -اع - - - -ات اÙل - - - -ي - - - -ة
وال- -ت- -ه- -ي- -ئ- -ة ال- -ع- -م- -ران- -ي- -ة
نورالدين بدوي ،أامسس ،عن
ف -ت -ح –ق -ي -ق -ات ب -خصص-وصس
’ط -ب-اء
«ا’ع -ت -داء» ع -ل -ى ا أ
اŸق- -ي- -م ÚخÓ- -ل وق- -ف -ت -ه -م
’سص -ب -وع
ا’ح- -ت- -ج- -اج- -ي -ة ،ا أ
اŸاضصيÃ ،سصتشصفى مصصطفى
ب - -اشص - -ا ا÷ام - -ع - -ي (ا÷زائ - -ر
العاصصمة).
ق- -ال ب- -دوي ‘ تصص- -ري -ح ل -لصص -ح -اف -ة ،ع -قب
ت-ق-دÁه ل-ع-رضس ح-ول تسص-وي-ة م-ي-زأن-ي-ة ق-ط-اع-ه
لسص- -ن -ة  2015أم- -ام ÷ن -ة أŸال -ي -ة وأŸي -زأن -ي -ة
ب -اÛلسس ألشص -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي ،ردأ ع -ل-ى سص-ؤوأل
لط -ب -اء
ب -خصص -وصس «م -زأع -م ألع -ت -دأء» ع -ل -ى أ أ
لرب-ع-اء 3
أŸق -ي -م Úم -ن ط -رف ألشص-رط-ة ،ي-وم أ أ

ج -ان -ف -ي ،إأن «ه -ن -اك –ق-ي-ق-ات
مفتوحة وجارية وسصوف –دد كل
ألنقاط ‘ هذه ألقضصية».
وأوضص - - -ح أل - - -وزي- - -ر ،أن «ك- - -ل
لط -ب -اء أ÷زأئ -ريÃ Úن ف -ي-ه-م
أأ
أŸق -ي -م -ون ،ه -م أب -ن-اء أ÷زأئ-ر،
لم-ك-ان-ات
وق -د وف -رت ل -ه-م ك-ل أ إ
ل-يصص-ب-ح-وأ أط-ب-اء» ،مشص-ددأ ع-ل-ى
«ضصرورة رفع مطالب وأنشصغالت
ك-ل أŸوأط-ن Úوأل-ف-ئ-ات أŸه-ن-ية
با◊وأر وألتشصاور».
وأكد ‘ ذأت ألسصياق ،أنه «بتعليمات صصارمة
م- -ن ط- -رف رئ- -يسس أ÷م -ه -وري -ة ع -ب -د أل -ع -زي -ز
بوتفليقة ،فإان أŸؤوسصسصات ألدسصتورية مفتوحة
أم -ام ج -م -ي -ع أŸوأط -ن Úل -ع -رضس أنشص -غ -الت -ه -م
وأقÎأح- - -ات - -ه - -م ،شص - -رط أحÎأم ق - -وأن Úه - -ذه
أŸؤوسصسصات وألهيئات».

إلقطاع لن يتخلى عن عمال عقود ما قبل إلتشسغيل
أك- -د وزي- -ر أل- -دأخ- -ل -ي -ة وأ÷م -اع -ات أÙل -ي -ة
وألتهيئة ألعمرأنية نورألدين بدوي ،أمسس ألأربعاء،
با ÷ ز أ ئ ر أ ل ع ا صص م ة ،أ ن ق ط ا ع ه « ل ن ي ت خ ل ى » ع ن ف ئ ة
أ ل ع م ا ل ح ا م ل ي ع ق ود م ا ق ب ل أ ل ت شص غ ي ل »  ،م  Èز أ « أ ن ه م
س ص ي خ ض ص ع ون ق ر ي ب ا ل ت ك و ي ن ق ص ص  Òأ  Ÿد ى ل ت م ك ي ن ه م
م ن ت س ص ي ﬂ Òت ل ف أ  Ÿر أ ف ق أ ل ع م و م ي ة ل ل ب ل د يا ت » .
وقال ألسصيد بدوي ‘ رده على أنشصغالت نوأب
÷ ن ة أ  Ÿا ل ي ة و أ  Ÿي ز أ ن ي ة با  Ûل س س أ ل ش ص ع ب ي أ ل و ط ن ي ،
خ  Óل م نا ق ش ص ة ق انو ن ت س ص و ي ة مي ز أ ن ي ة ل س ص نة 2 0 1 5
ب ح ض ص و ر و ز ي ر أ ل ع Óق ات مع أل  Ÿ Èا ن أ ل ط ا ه ر خ ا و ة ،
أإن قطاعه «لن يتخلى عن عماله من حاملي عقود

م ا ق ب ل أ ل تش ص غ ي ل  ،خ ا ص ص ة ع ل ى أ Ÿس ص ت و ى أ  Ùل ي » ،
ل- -ك- -ن  -ك- -م- -ا ق- -ال « -لب- -د م- -ن أل- -ذه- -اب ن -ح -و
ألتخصصصس» ،موضصحا أن هوؤلء ألعمال «سصيخضصعون
قريبا لتكوين قصص ÒأŸدى حتى يتسصنى لهم تاأطÒ
وتسص -يﬂ Òت -ل -ف أŸرأف -ق أل -ع -م -وم-ي-ة ل-ل-ب-ل-دي-ات
ك ا  Ÿك تب ا ت و أ  Ÿس ص اب ح و د و ر أ لش صب ا ب و أ ل س ص ي ن م ا » .
من جانب أآخر ،كشصف ألوزير عن فتح مركز
ل -ل -ت -ك -وي -ن ع-ن ب-ع-د ل-ف-ائ-دة أŸن-ت-خ-ب ÚأÙل-يÚ
وع -م -ال أ÷م -اع -ات أÙل -ي -ة ،مشصÒأ أ ¤أن -ه «ل
 Áك ن – ق ي ق م س ص ار أ ل ع ص ص ر ن ة د و ن ت ر ق ية أ  Ÿو ر د
ألبشصري.

يتعلق باختصصاصصات ›لسس الدولة وتنظيمه وعمله

أإعضساء ›لسس إألمة يصسادقون باإلجماع على مشسروع إلقانون
’م- -ة ال -وط -ن -ي،
صص- -ادق أاعضص- -اء ›لسس ا أ
’ج- -م -اع ،ع -ل -ى مشص -روع ال -ق -ان -ون
أامسس ،ب- -ا إ
اŸت - -ع - -ل- -ق ب- -اخ- -تصص- -اصص- -ات ›لسس ال- -دول- -ة
وت-ن-ظ-ي-م-ه وع-م-ل-ه ‘ ج-لسص-ة ع-ل-نية ترأاسصها
رئيسس اÛلسس عبد القادر بن صصالح بحضصور
’خ-ت-ام ال-ط-يب ل-وح،
وزي -ر ال -ع-دل ح-اف-ظ ا أ
ووزير العÓقات مع الŸÈان الطاهر خاوة.
ي -تضص -م -ن مشص -روع أل -ق -ان -ون أل-عضص-وي أŸع-دل
وأŸتمم للقانون ألعضصوي رقم  01-98أŸؤورخ ‘
 30ماي  1998خمسس موأد تنصس ‘ ›ملها على
لوأم -ر
إأب- -دأء رأي ›لسس أل- -دول- -ة ‘ مشص- -اري -ع أ أ
وم-رأج-ع-ة تشص-ك-ي-ل-ت-ه ذأت أل-ط-اب-ع ألسصتشصاري ‘
شص -ك -ل ÷ن -ة أسص -تشص -اري -ة ت -ت -و ¤درأسص -ة مشص-اري-ع
لوأم- - - -ر ‘ أ◊الت
أل- - - -ق- - - -وأن Úومشص- - - -اري- - - -ع أ أ

ألسصتثنائية .وسصتسصمح هذه أŸرأجعة ألقانونية
بتكريسس ألتدأب Òألتي جاء بها ألدسصتور ،سصيما
أŸادة  142ألتي تخول Ûلسس ألدولة إأبدأء رأيه
لوأم- -ر أل -ت -ي يصص -دره -ا رئ -يسس
ح- -ول مشص- -اري- -ع أ أ
أ÷مهورية خÓل فÎة ألعطلة ألŸÈانية ،وتنصس
على أنه «لرئيسس أ÷مهورية أن يشصرع بأاوأمر ‘
مسصائل عاجلة ‘ حالة شصغور أÛلسس ألشصعبي
أل -وط -ن -ي أو خ Ó-ل أل -ع -ط-ل-ة ألŸÈان-ي-ة ب-ع-د رأي
›لسس ألدولة» .وأبقى ألتعديل ألدسصتوري على
لصصÓ-ح-ات أل-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا أŸن-ظ-وم-ة ألقضصائية
أإ
منذ تبني نظام ألزدوأجية ألقضصائية ‘ دسصتور
 ،1996وذلك Ãوجب ألقانون رقم  01-16ألذي
ينصس على أن ›لسس ألدولة «Áثل ألهيئة أŸقومة
لدأرية».
لعمال أ÷هات ألقضصائية أ إ
أ

’دماج ا’جتماعي للمحبوسصÚ
يتعلق بإاعادة ا إ

إŸصسادقة باإلجماع على مشسروع إلقانون إŸتضسمن تنظيم إلسسجون
صصادق أعضصاء ›لسس أألمة ،أمسس ،باإلجماع،
ع-ل-ى مشص-روع أل-ق-ان-ون أŸتضص-م-ن ت-ن-ظ-ي-م ألسصجون
وإأعادة أإلدماج ألجتماعي للمحبوسص ‘ Úجلسصة
ع -ل -ن -ي -ة ت -رأسص-ه-ا رئ-يسس أÛلسس ع-ب-د أل-ق-ادر ب-ن
صصالح ،بحضصور وزير ألعدل حافظ أألختام ألطيب
لوح ،ووزير ألعÓقات مع ألŸÈان ألطاهر خاوة.
يرمي هذأ ألنصس إأ– ¤ديث ألسصياسصة ألعقابية
أل -وط -ن -ي -ة م -ن خ Ó-ل أن -ت -ه-اج ن-ظ-ام أل-وضص-ع –ت
أŸرأق -ب -ة ألل -كÎون -ي-ة أل-ذي سص-ب-ق إأدرأج-ه ضص-م-ن
أŸن-ظ-وم-ة أل-ق-ان-ون-ي-ة سص-نة  2015ك-ب-دي-ل للحبسس
أŸؤوقت ،عن طريق حمل ألشصخصس أÙكوم عليه
لسصوأر إألكÎو Êيهدف إأ ¤ألسصماح Ãعرفة توأجده
‘ مكان –ديد أإلقامة أŸب ‘ Úمقرر ألوضصع
ألصصادر عن قاضصي تطبيق ألعقوبات.

وقد تضصمن هذأ ألنصس شصروط ألسصتفادة من
ه -ذأ أإلج -رأء ،ك -م -ا أوضص -ح ك-ي-ف-ي-ات أل-وضص-ع –ت
أŸرأق -ب -ة أإلل -كÎون -ي -ة وآأل -ي-ات م-ت-اب-ع-ة وم-رأق-ب-ة
تنفيذه ،فضص Óعن إأبرأزه لكيفيات إألغائه وأآلثار
أÎŸتبة عن ألتنصصل من هذه أŸرأقبة.
من أهم ما ينصس عليه مشصروع ألقانون ،توسصيع
ن-ظ-ام أŸرأق-ب-ة أإلل-كÎون-ي-ة ل-ل-م-ح-ك-وم ع-ليهم إأ¤
ت-ك-ي-ي-ف ه-ذه أل-ع-ق-وب-ة ،ح-يث ي-رم-ي ه-ذأ ألج-رأء
أŸتمثل ‘ حمل أÙكوم عليه لسصوأر ألكÎوÊ
يسصمح Ãعرفة توأجده Ãكان أإلقامة أÙدد من
طرف ألقاضصي إأ“ ¤ك ÚأŸعني من قضصاء عقوبته
أو جزء منها خارج أŸوؤسصسصة ألعقابية وهذأ ‘ ظل
«أحÎأم كرأمة ألشصخصس أŸعني وسصÓمته وحياته
أÿاصصة».

لوح :سستعزز مسسار إصسÓح إلعدإلة
أك -د وزي -ر أل -ع-دل ح-اف-ظ
ألأختام ألطيب لوح ،أمسس ،أن
مصص- - - - -ادق- - - - -ة ›لسس ألأم - - - -ة
ب- -الإج- -م- -اع ع- -ل- -ى مشص -روع -ي
أل-ق-ان-ون ÚأŸت-ع-ل-ق Úب-ت-ن-ظ-يم
ألسص- - -ج- - -ون وأإع- - -ادة ألإدم - -اج
ألج-ت-م-اع-ي ل-لمحبوسص Úوكذأ
أخ -تصص -اصص-ات ›لسس أل-دول-ة،
م- -ن شص- -اأن- -ه- -ا «ت- -ع -زي -ز مسص -ار
أإصصÓح ألعدألة» .قال لوح ‘
تصصريح للصصحافة عقب جلسصة
أŸصص -ادق -ة ،أإن مسص -ار أإصص Ó-ح أل -ع -دأل -ة ي -ع -د
Ãث-اب-ة «أل-ع-م-ود أل-ف-ق-ري Ÿوأصص-ل-ة ب-ن-اء دول-ة
أل -ق -ان -ون ع-ل-ى أسصسس سص-ل-ي-م-ة ،وذلك ت-ط-ب-ي-ق-ا
ل -ت -وج -ي -ه -ات رئ -يسس أ÷م -ه-وري-ة ألسص-ي-د ع-ب-د
ألعزيز بوتفليقة».
من جانب أآخر ،وبخصصوصس «مزأعم حول
تسصجيل أعتدأء على ألأطباء أŸقيم Úألذين
شصنوأ حركة أحتجاجية با÷زأئر ألعاصصمة»،
أوضص - - - -ح أل - - - -وزي- - - -ر أن- - - -ه «◊د ألآن ،وحسصب
أŸع- -ل- -وم- -ات أل- -وأردة م- -ن ﬂت- -ل- -ف ن -ي -اب -ات

أ÷م -ه -وري -ة وخ -اصص -ة أل -ن-ي-اب-ة
أل -ع -ام -ة ع -ل -ى مسص-ت-وى ›لسس
قضصاء ألعاصصمة ⁄ ،نسصجل أي
شصكوى أو دعوى من أي طرف
بخصصوصس تسصجيل أعتدأء على
ألأطباء أŸقيم.»Ú
وبشص-اأن أل-ت-ح-ق-ي-ق أل-قضصائي
أÿاصس ب-وف-اة رع-ي-ة ج-زأئ-ري-ة
ب -اإسص-ب-ان-ي-ا ،كشص-ف وزي-ر أل-ع-دل
ع -ن «أإم -ك -ان -ي -ة أسص -ت Ó-م ج -ث-ة
أŸرح -وم أل -ي -وم أو غ -دأ ،ل-ي-ت-م
بعدها تشصريح أ÷ثة ألتي تعد عملية أآلية ياأمر
بتنفيذها قاضصي ألتحقيق أŸكلف بالقضصية»،
مشصÒأ أإ ¤أنه «من مهام نفسس ألقاضصي أإصصدأر
أإن -اب-ات قضص-ائ-ي-ة وف-ق-ا ل-ق-وأن Úأ÷م-ه-وري-ة».
وذكر ‘ هذأ ألشصاأن أن ألنيابة ‘ أ÷زأئر
«فتحت هذأ ألتحقيق ألقضصائي تطبيقا للمادة
 588من قانون ألإجرأءأت أ÷زأئية ألصصادر
سصنة  ،»2015موؤكدأ ‘ نفسس ألسصياق أنه «”
ف-ت-ح –ق-ي-ق Úأآخ-ري-ن ي-ت-ع-ل-ق-ان بوفاة رعيتÚ
جزأئريتÃ Úدينة مرسصيليا ألفرنسصية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أسساتذة جامعيؤن وﬂتصسؤن يؤؤكدون لـ«ألشسعب»:

04

على ا÷زائر تغي Òسسياسستها اÿارجية والتكييف مع الؤاقع ا÷ديد
عدم ألتدخل ‘ شسؤؤون ألدول –ؤل من مبدإأ إأ ¤عقيدة

يرى ألÈفسسؤر ﬁمد رضسا مزوي رئيسس  Èﬂألعلؤم ألسسياسسية وألعÓقات ألدولية بجامعة أ÷زأئر  ،03أنه على أ÷زأئر أن تتكيف مع ألؤأقع أ÷ديد بتغي Òسسياسستها أÿارجية وألعÓقات
ألدولية Œاه ألقضسايا أŸتعلقة بالسساحل ،وإأقامة –الفات صسغÒة ‘ وقت وجيز من أجل مصسلحتها وألبتعاد عن أسستعمال أفكار أŸدأرسس ألقدÁة ألتي Œاوزها ألزمن كمدرسسة كؤبنهاغن أŸنادية
ؤسسسساتي ،دأعيا إأ ¤خلق مرأكز أفكار با÷زأئر لتقد Ëأ◊لؤل Ÿؤأجهة أŸشساكل ألرأهنة.
لنسسان وألسسلم ،ولها طابع إأنسسا Êوم ؤ
◊قؤق أ إ

سصهام بوعموشصة
تصصوير :عباسس تيليوة
واأضس - -اف الÈفسس - -ور م - -زوي ‘ تصس- -ري- -ح لـ
«الشسعب» ،على هامشس اليوم الدراسسي حول
«السس -ي -اسس -ة اÿارج -ي -ة ل -ل -ج -زائ -ر وال-ت-ه-دي-د»
اŸنظم اأمسس بكلية العلوم السسياسسية جامعة
ا÷زائر  03اأن الهدف من هذا اليوم هو اإعادة
النظر ‘ العÓقات الدولية ‘ العا ،⁄بحكم
ظهور معطيات جديدة ومفاهيم عكسس ما كان
خÓل ا◊رب الباردة التي شسهدت صسراعا بÚ
ال -ق -ط -ب Úال-ل-يÈا‹ والشسÎاك-ي وح-رك-ة ع-دم
الن-ح-ي-از ،وخ-ل-قت م-ف-اه-ي-م واضس-ح-ة ،ب-ع-ده-ا
ظهور اأزمة اإقتصسادية كبÒة سسنة  2008مسست
البنوك والقتصساد العاŸي بعدما كان النظام
الراأسسما‹ منتجا اأصسبح ماليا ﬁضسا ل يرحم.
‘ هذا السسياق ،اأشسار رئيسس  Èﬂالعلوم
السسياسسية والعÓقات الدولية اإ ¤اأن ا÷لسسات
ا÷يو اسسÎاتيجية ‘ – 2016دثت عن تفكك
ال -ع-ا ⁄ب-دخ-ول ن-ظ-ام ج-دي-د ،وج-لسس-ات 2017
اأقرت بوجود فوضسى واأزمات و” اÿلط بÚ
الإرهاب مع العصسابات اŸالية قائ« :Óهناك
م -ف -اه -ي -م ج-دي-دة اإذا اأردن-ا مسس-اع-دة اÈÿاء
ا÷زائري ‘ ،Úالسسلطة ينبغي القيام باجتهاد
كب Òلفهم واقع العا ⁄ا÷ديد ،مسساألة ا◊دود
وال- -ه- -وي- -ة Œاوزه- -ا ال- -زم- -ان» ،وحسس- -ب -ه ف -اإن
ا◊روب ال-عسس-ك-ري-ة ت-ق-لصست واع-ت-م-د اأسس-ل-وب
اآخر بقلب النظام بطريقة سسلمية ،ومثال ذلك
ال -رب -ي -ع ال -ع-رب-ي ،وك-ذا ﬁارب-ة الأف-ك-ار ون-زع
القيم ‘ ظل انتشسار العوŸة التي ترتكز على
اŸال دون اأدنى اعتبار لÓإنسسان ،والشسركات
متعددة ا÷نسسيات هي التي تسس Òالسسياسسة.
وقال اأيضسا اأن ا ،Èıيعمل على تقدË
معطيات جديدة وتوصسيات اسستنادا اإ ¤الواقع

تصسب ‘ مصسلحة النخب خاصسة على مسستوى
الشس- -وؤون اÿارج -ي -ة واŸسس -وؤول Úالسس -ي -اسس -يÚ
للتفك ‘ Òا◊لول اŸناسسبة للتصسدي لÓأزمات،
مثلما هو معتد به ‘ الدول اŸتقدمة ،كاشسفا
عن بر›ة ملتقى وطني واأخر دو‹ للوصسول
اإ ¤كنز اŸعلومات التي تفيد السسلطة ،كما اأن
هناك بحث قيد التحضس Òحول موضسوع البيئة،
ويوم دراسسي حول الهجرة ينظم اليوم.
من جهتها تطرقت اأسستاذة العلوم السسياسسية
لويزة اأيت حمدوشس ،اإ ¤موضسوع عدم التدخل
‘ الشس- -وؤون ال- -داخ- -ل- -ي- -ة ل- -ل- -دول ال- -ذي –ول
تدريجيا من مبداأ اإ ¤عقيدة ،موضسحة اأن عدم
التدخل عقيدة يعني بناء سسياسسة على اأسساسس
ثوابت وليسس قواعد اأي اأشسياء جامدة واأفكار
ث -اب-ت-ة غ Òق-اب-ل-ة ل-ل-ن-ق-اشس وال-ت-ي ع-ادة ق-اب-ل-ة
للتعديل عكسس اŸبداأ ح Úتبنى سسياسسة على
اأسساسسه فاإنه يدرج ما “ليه التجربة اŸيدانية

أŸدير ألعام لشسركة «أكسسا» للتأامينات:

لن نغادر السسؤق ا÷زائرية وسسنعزز اسستثماراتنا
أع -ل -ن أŸدي -ر أل-ع-ام وأŸسس-ؤؤول أل-ت-ن-ف-ي-ذي
لشس -رك -ة «أكسس -ا» أ÷زأئ -ر ب-ي-ار ف-اسسÒوت ،ع-ن
تسس -ج -ي -ل أرت -ف -اع ‘ رأسس -م -ال -ه -ا ب-ح-ؤأ‹ 1250
مليؤن دج ليصسل إأ ¤حدود  2250مليؤن دج
ب- -ع- -د  6سس - -ن - -ؤأت م - -ن ت- -ؤأج- -ده- -ا ‘ ألسس- -ؤق
أ÷زأئ-ري-ة ،م-ؤؤك-دأ أن ألشس-رك-ة سس-ت-ع-م-ل ع-ل-ى
تعزيز أسستثمارأتها ‘ أ÷زأئر.

صصونيا طبة
خÓ- -ل ن- -دوة صس- -ح- -ف- -ي -ة نشس -ط -ه -ا ،أامسس ،ب -حضس -ور
اŸسس -اه -م Úوالشس-رك-اء ب-اŸق-ر ا÷دي-د ل-لشس-رك-ة ب-وادي
حيدرة بالعاصسمة الذي سسيتم افتتاحه رسسميا ‘ جوان
اŸق -ب -ل أاك -د اŸسس-ؤوول ال-ت-ن-ف-ي-ذي واŸدي-ر ال-ع-ام «ب-ي-ار
فاسسÒوت» أان رفع رأاسسمال شسركة التأام Úعلى ا◊ياة
«أاكسس - -ا» م - -ن شس- -أان- -ه أان يسس- -اه- -م ‘ تسس- -ري- -ع Œسس- -ي- -د
إاسسÎاتيجية اŸؤوسسسسة ‘ التطور والنجاح ‘ ا÷زائر
على اŸدى الطويل.
واع- -ت Èم -ا ” –ق -ي -ق -ه م -ن ‚اح ه -ام -ا ،ج -ع -ل
الشسركة –تل اŸرتبة السسابعة ‘ السسوق ا÷زائرية
للتأامينات ،وهو سسيحفزها لبذل ›هودات اك Èمن
خÓل التقرب من الزبائن وتقد Ëخدمات نوعية
وكسسب الثقة مع شسركائها بغرضس بلوغ اŸرتبة الثالثة
‘ آافاق  ،2020مشسÒا إا ¤تسسجيل نسسبة ‰و ‘ رقم

األعمال قدرت بـ.٪30
‘ ذات السس- -ي- -اق ،أاضس- -اف أان «أاكسس- -ا» ل- -ل -ت -أام -ي -ن -ات
انخرطت ‘ تغي Òشسامل ،وهو ما مّكنها من اŸرور من
دور مسسدد تعويضسات إا ¤شسريك دائم مع الزبائن ،حيث
تطمح الشسركة إا ¤السستجابة لتطلعات الزبائن وتوفÒ
لهم ا◊ماية الدائمة من اıاطر اليومية التي تعÎضس
حياتهم باختÓفها ،حيث تتوفر على  30.000زبون عن
تأام Úالسسيارات وتتعامل مع  4000شسركة جزائرية.
وحسسب اŸدي- -ر ال- -ع- -ام ف- -ان ف- -رع- -ي ال- -ت- -أام Úع -ن
األشسخاصس واألضسرار لشسركة «أاكسسا» سسجل ‰وا جيدا
مرجعا النجاح اÙقق إا ¤شسبكتها القوية ع 68 Èوكالة
م -وزع -ة ‘ ك -ام-ل ال-ق-ط-ر ال-وط-ن-ي ،ب-اإلضس-اف-ة إا ¤أان-ه-ا
ت-تضس-م-ن  500م-ت-ع-اون ي-ت-م-ي-زون ب-خÈة ع-ال-ي-ة وخ-دمة
الزبائن التي تعت ‘ Èقلب إاسسÎاتيجية تطور اŸؤوسسسسة
ال -ت-ي سس-ط-رت أاه-داف-ا إاسسÎات-ي-ج-ي-ة ت-ت-م-اشس-ى وال-ن-ج-اح
اÙق-ق ‘ م-ق-دم-ت-ه-ا ت-ع-زي-ز اسس-ت-ث-م-اراتها ‘ ا÷زائر
وŒسس -ي -د إاسسÎات -ي -ج -ي -ة ط -م-وح-ة ع-ل-ى م-دى السس-ن-وات
اŸقبلة.
كما قامت مؤوسسسسة «أاكسسا» بعصسرنة نظام اإلعÓم
اآل‹ وجعله جزائريا  ٪100بعد اسستفادة ›موعة من
اıتصس ‘ ÚاÛال من تكوين مكثف من قبل خÈاء
أاوروبي Úلتقد Ëصسورة عصسرية عن الشسركة ،ومواجهة
ج -م -ي -ع ال -ت -ح-دي-ات ال-ت-ي ت-ن-ت-ظ-ر ق-ط-اع ال-ت-أام-ي-ن-ات ‘
اŸسستقبل.

لسسÎأتيجية ألرأمية لتشسجيع أŸنتؤج أÙلي
‘ إأطار أ إ

مؤؤسسسسة « »ENIEتطلق هؤاتف ذكية ألول مرة وتنافسس كÈى الشسركات

أعلن أŸدير ألعام Ÿؤؤسسسسة « »ENIEأŸعروفة
لل-كÎون-ي-ة ج-م-ال بكارة عن
للت أ إ
ب-اإن-ت-اج أ آ
لول م -رة وأل -ت -ي
إأطÓ- -ق ه -ؤأت -ف -ه -ا أل -ذك -ي -ة أ
ت -ت -ؤأج -د ح -ال-ي-ا ‘ ألسس-ؤق م-ؤؤك-دأ أن ألشس-رك-ة
أث -ب -تت ق-درت-ه-ا ع-ل-ى أق-ت-ح-ام ع-ا ⁄أل-ه-ؤأت-ف
ومنافسسة كÈى ألشسركات ‘ هذأ أÛال.

صصونيا طبة
خÓ-ل ن-دوة ن-ظ-مت ب-اŸدرسس-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-لفندقة
واإلطعام بع Úالبنيان ،أاكد الرئيسس اŸدير العام
ج -م -ال ب -ك-ارة أان إان-ت-اج ه-وات-ف ذك-ي-ة Ãواصس-ف-ات
عالية ا÷ودة دليل على أان اŸؤوسسسسات ا÷زائرية
قادرة على –قيق النجاح ‘ ﬂتلف اÛالت،
باإلضسافة إا ¤منافسسة اŸنتجات اŸصسنعة عاŸيا
فيما يتعلق بالتكنولوجيات ا◊ديثة اŸعتمدة ‘
تصسنيع الهواتف الذكية.
وأاكد ذات اŸسسؤوول أانه ‘ إاطار اإلسسÎاتيجية
ال -رام -ي -ة ل -تشس -ج -ي -ع اŸن -ت-وج اÙل-ي اسس-ت-ط-اعت
مؤوسسسسة «أاو »Êأان –قق أاهدافها ‘ اقتحام عا⁄
الهواتف النقالة ‘ ا÷زائر والتي سسطرتها منذ
سس -ن -وات وت -ط -ل -بت ب -ذل ›ه -ودات ك -بÒة ل-ت-ن-وي-ع

منتجاتها.
م-ن ج-ه-ت-ه أاوضس-ح مسس-ؤوول اŸب-ي-ع-ات سس-ط-يحي
ﬁم- -د أاك- -رم أان «أاو »Êأاط- -ل -قت  4م-وديÓ-ت من
الهواتف الذكية ‘ مرحلة أاو ¤واŸتمثلة ‘ E5
 EF1، E1،و ،E7لكنها سستسستمر ‘ إاطÓق منتجاتها
من ‰ 8اذج ذات نوعية جيدة وتتوفر على أاحدث
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ‘ م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-الكامÒا واŸيزات
ال -ت -ق -ن -ي -ة األخ -رى ع -ل -ى غ -رار ال -ب -ط-اري-ة وق-درة
التخزين.
‘ ذات السس -ي -اق ،كشس -ف ع -ن أاسس -ع -ار ال-ه-وات-ف
ال -ذك -ي -ة اŸوج -ه -ة ل -ل -زب -ائ -ن ‘ م -ت -ن -اول ج -م -ي-ع
ا÷زائري Úوالتي تÎاوح ما ب 12 Úأالف دج و28
أالف دج ،مشسÒا إا ¤وجود نقاط بيع ﬂتلفة عÈ
القطر الوطني سسيتم من خÓلها تسسويق اŸنتجات
اŸتوفرة حاليا والتي سسيتم توزيعها من قبل ›مع
«حمانا».
وأاضس- -اف م- -دي -ر اŸب -ي -ع -ات بـ  HG Powerأان
الهواتف الذكية تتوفر على تطبيقات و‡يزات يتم
تطويرها ‘ نظام التشسغيل ،حيث سسيتم العمل على
تغطية السسوق الوطنية بهواتف  ،ENIEزيادة على
مسساعي التوجه إا ¤التصسدير واŸنافسسة ‘ سسوق
األجهزة الذكية.

قائلة« :اإذا طبق اŸبداأ ‘ مرحلة معينة واأدى
اإ ¤نتائج مرضسية فيتم العمل به ‘ مرحلة
مقبلة ،واإذا “ت مÓحظة نقائصس وتناقضسات
ي -ت -م اأخ -ذه -ا ب -ع Úالع -ت -ب -ار Ÿراج -ع -ت -ه-ا ‘
السس -ي -اسس -ة اŸق-ب-ل-ة م-ث-ل-م-ا ه-و م-ع-م-ول ب-ه م-ع
الدول».
واأضس -افت اأيت ح -م -دوشس اأن ،اŸشس -ك -ل م -ع
ال -ع -ق-ي-دة ه-و Œم-ي-د السس-ي-اسس-ة اÿارج-ي-ة ول
تÎك ه -امشس اŸن -اورة لأن ا÷م -ي -ع ي -ع -ل -م اأن
ا÷زائر مهما كانت الأوضساع لن تتدخل ،وهذا
نقصس بالنسسبة لنا وورقة ل تسستعملها ا÷زائر،
مشسÒة اإ ¤ربط هذه اŸسساألة بنقطة مهمة
وهي افÎاضسية ا◊دود قائلة اإن هناك بعدا
اجتماعيا واإنسسانيا ،يجعل سسكان ا◊دود جزءا
من كل اآخر معناه اأننا نعرف اأن قبائل التوارق
ج- -زءه- -ا ‘ ا÷زائ- -ر وج -زئ -ه -ا اآخ -ر ‘ م -ا‹
وليبيا ،و‘ الشسمال نفسس الشسيء.

وق- -الت اأيضس -ا اأن ع Ó-ق -ة سس -ك -ان م -ن -ط -ق -ة
ا÷ن- -وب ا÷زائ- -ري ب- -الإق- -ل -ي -م اأق -ل ق -وة م -ن
عÓ-ق-ات-ه-م م-ع ال-ف-ئ-ات الج-ت-م-اع-ي-ة الأخ-رى،
بحكم الطبيعة التي تفرضس هذا ويجب اأخذها
ب-ع Úالع-ت-ب-ار ،ك-م-ا اأن ه-ن-اك ق-ب-ائ-ل وسس-ك-ان
متواجدين ‘ جنوب ا÷زائر ومتواجدين من
ا÷هة الأخرى من ا◊دود تعيشس من خÓل
هذا التبادل اŸسستمر ،وحسسبها فاإن ﬁاولة
بناء جدار اأمني عسسكري بيننا وبينهم ل يخلق
اإل مشساكل.

ضسرورة التنسسيق ب Úدول ا÷ؤار
◊ماية ا◊دود
ت -ن-اولت ال-دك-ت-ورة ن-ادي-ة ب-ن ورق-ل-ة اأسس-ت-اذة
قسسم الإعÓم بجامعة زيان عاشسور با÷لفة‘ ،
م-داخ-ل-ت-ه-ا السس-ي-اسس-ة اÿارج-ي-ة التي تنتهجها

ا÷زائر Œاه القضسايا الراهنة وﬁددات هذه
السس-ي-اسس-ة اÿارج-ي-ة واŸت-م-ث-ل-ة ‘ اÙددات
ال -ط -ب-ي-ع-ي-ة واÙددات الق-تصس-ادي-ة واŸوارد
الطبيعية التي تزخر بها ا÷زائر ،واÙددات
اŸكانية واŸرجعية التي تتحدث عن النسسق
ال -دي -ن-ي والإسسÓ-م-ي ،لأن-ن-ا دول-ة ت-ت-م-ت-ع ب-ل-غ-ة
واح -دة واŸذهب اŸال -ك-ي الإسسÓ-م-ي اإضس-اف-ة
اإ ¤ال -ل -غ -ة ا÷زائ -ري -ة والأم -ازي -غ -ي -ة ،وحسسب
اأسستاذة قسسم الإعÓم اأن هذه العوامل تلعب
دورا كبÒا ‘ كسسب الرهان و–ديات ا÷زائر،
Œاه م -ا نشس -ه -ده ال-ي-وم م-ن ن-زاع-ات اإق-ل-ي-م-ي-ة
خ -اصس -ة ع -ل -ى ا◊دود ا÷غ -راف -ي -ة م-ع ال-دول-ة
الليبية والتي قد توؤثر سسلبا على السسياق العام
ل -ل -ح -دود ا÷غ -راف -ي -ة ب Úال-دول ال-ق-ري-ب-ة م-ن
ا÷زائر والتي تشسهد نزاعات.
وذكرت ‘ هذا السسياق ،بسسياسسة ا÷زائر
التي تشسجع الشسعوب على تقرير مصسÒها وكذا
الدول التي لها نزاعات داخلية وخارجية والتي
ت -ن -اهضس الإره -اب ،ق -ائ -ل -ة« :ه -ذا م-ا ن-ل-مسس-ه
خاصسة بعد التجربة اŸريرة التي مرت بها
ا÷زائر ،خÓل العشسرية السسوداء التي صسنعت
م -ا يسس -م -ى «ال -ن -اأي ب-ال-ن-فسس» ع-ن الصس-راع-ات
خاصسة اأننا  ⁄نشسهد ربيعا عربيا» ،و‘ ردها
عن سسوؤالنا اأكدت الأسستاذة ورقلة اأن ،الأزمة
الأم -ن -ي -ة ال -ت -ي م -رت ب -ه -ا ا÷زائ-ر ت-ع-ت Èم-ن
الأسس -ب -اب اŸه -م -ة ال -ت -ي سس -اه -مت ‘ ه-ي-ك-ل-ة
سسياسسية جديدة لÓأمة ا÷زائرية من جميع
ال-ن-واح-ي وت-ع-زي-ز ا÷انب ال-داخ-ل-ي ل-ل-ج-زائر،
مشسÒة اإ ¤اأهمية التنسسيق ب Úالدول خاصسة
دول ا÷وار ◊ماية ا◊دود ،كون ذلك يسساهم
بشسكل كب ‘ Òاإيجاد حماية لهذه الدول ،قائلة:
«ل نسستطيع اأن نبتعد عن دول ا÷وار لأنه
يدخل ‘ سسياسسة ﬁاربة الإرهاب الذي هو
واحد مهما تعددت وسسائله».

قبل  6أشسهر من مؤسسم أ◊ج لسسنة 2018

عملية التسسجيل ألداء الركن اÿامسس لإÓسسÓم تنطلق اليؤم
لدأء ف-ريضس-ة
ت -ن -ط -ل-ق ع-م-ل-ي-ة أل-ق-رع-ة أ
أ◊ج Ÿؤسسم  ،2018أليؤم ،وقد تقرر ألرفع
من شسرط عدم أ◊ج إأ 7 ¤سسنؤأت بدل من 5
سس -ن -ؤأت ،وذلك ب -حسسب أل -ب -ي-ان ألصس-ادر ع-ن
وزأرة أل - -دأخ - -ل - -ي - -ة وأ÷م - -اع- -ات أÙل- -ي- -ة
وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ية ألتي تلقت «ألشسعب»،
أمسس ،نسسخة منه.

حياة .ك
قبل قرابة  6أاشسهر من أاداء الركن اÿامسس ‘
اإلسس Ó-م ،يشس -رع ال -ي-وم ‘ ال-تسس-ج-ي-ل ع-ل-ى اŸوق-ع
الل -كÎو Êاÿاصس ب -وزارة ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙل- - - -ي - - -ة وال - - -ت - - -ه - - -ي - - -ئ - - -ة ال - - -ع - - -م - - -ران - - -ي - - -ة
( ،)www.interieure.gov.dzوذلك على مدار السساعة
وطيلة أايام األسسبوع ،كما Áكن للراغب ‘ Úالقيام
بهذه الفريضسة الذين ل يحوزون على الربط بشسبكة
النÎنيت ،القيام بالتسسجيل مباشسرة على مسستوى

ب- -ل- -دي- -ة اإلق- -ام- -ة ،خ Ó-ل أاي -ام وسس -اع -ات ال -ع -م -ل
األسسبوعية.

عدم ا◊ج خÓل  ٧سسنؤات بدل  5سسنؤات
باإلضسافة إا ¤الشسروط التي تتجدد كل موسسم
حج ،هناك أاخرى جديدة منها عدم ا◊ج خÓل 7
سس -ن -وات السس -اب -ق -ة اب -ت-داء م-ن م-وسس-م  ،2011ك -م-ا
يشسÎط ع- -ل -ى اŸرأاة ال -راغ -ب -ة ‘ ال -تسس -ج -ي -ل م -ع
ﬁرمها الشسرعي أان يكونا مقيم Úمعا ‘ نفسس
البلدية ،باإلضسافة إا ¤إاجبارية اÙرم الشسرعي
للمرأاة البالغ سسنها اقل من  45سسنة ،كما يجب ذكر
عدد التسسجيÓت السسابقة واŸتتالية خÓل العشسر
( )10سسنوات األخÒة.
فيما يخصس ا◊جاج الذين  ⁄تسسعفهم القرعة
لعدة مرات وŒاوز سسنهم الـ 70سسنة ،فقد تقرر منح
 2000جواز ،بشسرط فوزهم بالقرعة اÿاصسة بهم،
وهي العملية التي سستنظم بالتنسسيق ب Úوزارتي
الداخلية والشسؤوون الدينية.

وقد أاقرت ا◊كومة جملة من التداب Òالتي من
شس -أان -ه -ا –ق-ي-ق شس-ع-ار «ح-ج ال-ك-رام-ة» ع-ل-ى أارضس
الواقع ،لتفادي تكرار اŸشساكل التي كان يعا Êمنها
ا◊جاج سسواء على مسستوى اإليواء أاو اإلطعام ،وقد
أاوك-لت م-ه-م-ة اŸت-اب-ع-ة ل-ل-ج-ن-ة ال-دائ-م-ة القطاعية
اŸشسÎكة التي يÎأاسسها وزير الشسؤوون الدينية.

القرعة يؤم  ١٠فيفري القادم
ك -م-ا أاع-ل-نت وزارة الشس-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة واألوق-اف،
قبل نهاية السسنة اŸنقضسية أانها اعتمدت  44وكالة
سسياحية لتنظيم موسسم حج  ،2018مع التأاكيد على
ح- -رصس- -ه- -ا ال- -ك- -ب Òع -ل -ى إا‚اح اŸوسس -م ال -ق -ادم،
وتشسديدها على اŸنظم Úعلى –سس Úاÿدمات،
اسستجابة لتطلعات ا◊جاج.
وŒدر اإلشسارة إا ¤أانه سسيتم غلق التسسجيÓت
يوم األربعاء  31جانفي ا÷اري ،على أان يتم إاجراء
عملية القرعة Ÿوسسم ا◊ج  2018يوم السسبت 10
فيفري القادم.

ألرئيسس أŸدير ألعام لشسركة «أليانسس» ،حسسن خليفاتي:

تراجع قطاع التأام Úبتسسجيله ‰ؤا بـ ٢٠١٧ ‘ ٪4
لول ل –Ó- - -اد
كشس - - -ف ن - - -ائب أل - - -رئ - - -يسس أ أ
أ÷زأئ-ري ل-ل-ت-أام Úوإأع-ادة أل-ت-أام ،Úوألرئيسس
أŸدير ألعام لشسركة «أليانسس»حسسن خليفاتي،
ترأجع قطاع ألتأام Úبتسسجيل نسسبة ‰ؤ ‘ - 4
أل -ع -ام  ،2017ت- -ؤأصس- -ل م -ن -ح -ة ألن -خ -ف -اضس ‘
غضسؤن ألسسنة أ÷ارية ،مسستندأ ‘ ذلك لعقؤد
ألتأام ÚأÈŸمة نهاية ألسسنة إأذ أنخفضست تلك
ألتي كانت تقدر بـ 10مليؤن سسنتيم إأ 4 ¤أو 3
مليؤن سسنتيم ،كما رأفع ‘ ألسسياق لسستحدأث
«سس-ل-ط-ة ضس-ب-ط مسس-ت-ق-ل-ة تضسع شسركات ألتأامÚ
أمام مسسؤؤولياتها».

فريال بوشصوية
طمأان نائب الرئيسس األول ل–Óاد ا÷زائري
للتأام Úوإاعادة التأام ،Úلدى نزوله أامسس ضسيفا على
ال- -ق- -ن- -اة اإلذاع- -ي -ة األو ،¤اŸواط -ن Úب -خصس -وصس
ال -زي -ادات ال -ت-ي مسست ت-أام Úالسس-ي-ارات م-ع ب-داي-ة
السسنة ا÷ديدة ،مؤوكدا أانها «رمزية جاءت ‘ إاطار
قرار اتخذته وزارة اŸالية قبل سسنت Úمقرة زيادة
‘ اŸسس -ؤوول -ي-ة اŸدن-ي-ة ،ق-دره-ا  ٪20ت-ط-ب-ق ع-لى
م -دى أارب-ع سس-داسس-ي-ات ،ون-ح-ن ‘ ال-ثÓ-ث-ي ال-ث-الث
اآلنŸ ،ا نسسقطها على السسعر ا◊قيقي  ،٪5ل
تزيد عن  75أاو  100دج للسسنةŸ ،اذا الزيادة نظرا
لختÓل التوازن ب Úما تدفعه و–صسله كإاتاوة ‘

حال وقوع حوادث اŸرور».
‘ رده ع- -ل- -ى سس- -ؤوال ي- -خصس ت- -راك- -م اŸل- -ف -ات
والتأاخر ‘ دفع التعويضسات عن حوادث اŸرور
واألضسرار ،ذكر حسسن خليفاتي ،بتسسط Òبرنامج
طبق طيلة الثÓث سسنوات األخ ،Òشسمل ملفات
العام  2010وحاليا ” الوصسول إا¤
العام  2015 / 2014وسسيتم النتهاء
م-ن-ه-ا ق-ب-ل ان-قضس-اء السس-ن-ة ا÷اري-ة،
بالنسسبة لـ 2017 / 2016كنا وضسعنا
آال-ي-ة ج-دي-دة ل-ت-ف-ادي ت-راك-م م-لفات
ال -ت -أام ،Úم -ق-را ب-أان اŸراق-ب-ة ال-ت-ي
تقوم بها وزارة اŸالية ،بالتنسسيق مع
÷ن- -ة إاشس- -راف وشس -رك -ات ال -ت -أام،Ú
لف- - -ت - -ا إا ¤أان اŸؤوم - -ن ا÷زائ - -ري
يختار أا‚ع اŸؤومن.Ú
م -راج -ع -ة م -ه -ن -ة ال -وك -ي -ل ل -ف -ت -ح اÛال أام-ام
ا÷امعي ،Úو” تقليصس مدة التكوين إا 18 ¤شسهرا
ل -ه -ذه الشس -ري -ح -ة ،ال-ي-وم مشس-ك-ل اسس-ت-قÓ-ل-ي-ة ÷ن-ة
اإلشسراف التابعة لوزارة اŸالية ،مؤوكدا التفاعل
الي-ج-اب-ي ل-ل-وزارة والسس-ت-ع-داد Ÿع-ا÷ة اŸشس-اك-ل
التي تعÎضسها ،ولعل أابرزها التمييز ب Úشسركات
التأام Úالناشسطة ‘ القطاع العام واÿاصس ،وكذا
اŸنافسسة غ Òالشسريفة ‘ القطاع التي –اربها
ال -دول -ة ،ال-ت-ي ت-رتب ع-ن-ه-ا ح-رب-ا ‘ األسس-ع-ار ب-ع-د

إاغ-راق-ه-ا وت-ق-ل-يصس اŸوؤون-ات ال-ذي ي-ه-دد ت-وازن-ها
اŸا‹ ،واعت Èمراجعة القوان Úلوضسع حد لبعضس
سسماسسرة التأام ،Úوهم  4إا 5 ¤احتكروا السسوق
بوضسع قوانينهم اÿاصسة أاك Ìمن ضسرورة.
وم- -ق- -اب- -ل ذلك ال- -ت- -زمت الشس- -رك- -ات ب -ت -حسسÚ
اÿدم- - -ات واإلسس - -راع ‘ دف - -ع
ال- -ت -ع -ويضس -ات ،م -ؤوك -دا أان ٪92
تعالج ‘ نفسس السسنة ،مشسددا
على ضسرورة وضسع سسلطة ضسبط
مسستقلة تضسع شسركات التأامÚ
أامام مسسؤوولياتها ،واعÎف بأان
سس -وق ال -ت -أام Úتضس -ررت نسس-ب-ي-ا
بسسبب إاغراق السسوق ،فمهما ”
اسستÒاد السسيارات أاو مهما كان
ع- -دد اŸرك- -ب- -ة ف -ان -ه ل Áك -ن
اسس -ت -دراك ال -وضس -ع ،وخ -لصس إا ¤ال -ق-ول ب-أان سس-وق
السسيارات فرصسة  ⁄نحسسن اسستغÓلها».
واع- -ت Èم- -ي -ث -اق الشس -راك -ة ب Úال -ق -ط -اع ال -ع -ام
واÿاصس فرصسة سسانحة ،تضسع حدا للتمييز فاسسحة
اÛال أامام شسركات جزائرية فعالة وذات جدوى،
وشسجع ‘ سسياق آاخر توجه الصسÒفة اإلسسÓمية،
لسسيما وأانها تلبي رغبة جزء كب Òمن ا÷زائري،Ú
لف -ت -ا إا ¤أان أاك ÈاŸت -ع-ام-ل Úال-ذي-ن ي-ع-ت-م-دون-ه-ا
موجودون ‘ لندن وهونغ كونغ.

اسستحداث سسلطة
ضسبط مسستقلة تضسع
شسركات التأام Úأامام
مسسؤؤولياتها ضسرورة
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الخميسس  11جانفي  2018م
الموافق لـ  23ربيع الثاني  1439هـ

جمعت أاك Ìمن  750أالف طن من اŸواد ا◊ديدية خÓل 2017

اتفاقية شسراكة ب« Úصساف حديد» ومديرية تسسي Òمراكز الردم التقني لوهران
أاعلنت ششركة صشاف حديد ‘ الطبعة الثانية للصشالون الدو‹ للرسشكلة ومعا÷ة النفايات ،عن عقد ششراكة واسشعة النطاق
‘ ›ال جمع وإاعادة تدوير اŸعادن ا◊ديدية مع اŸؤوسشسشة العمومية لتسشي Òمراكز الردم التقني للنفايات بوهران ،تدخل
حّيز التنفيذ ششهر جانفي ا÷اري.

وهران :براهمية مسضعودة

وق -د “ك -نت شض -رك -ة صض -اف ح -دي -د ،وه-ي
شض- -رك- -ة ج- -زائ- -ري -ة ت -رك -ي -ة ت -ع -م -ل ‘ ›ال
اسضÎجاع اŸواد ا◊ديدية التي يتم إاعدادها
بواسضطة أادوات وآا’ت حديثة ،من جمع أاكÌ
م -ن  570أال -ف ط-ن م-ن ال-ن-ف-اي-ات ا◊دي-دي-ة
خÓل سضنة  2017و 550أالف طن خÓل ،2016
وتخضضع جميع النفايات ا◊ديدية التي تسضلم
للشضركة للوزن والتفريغ والفرز حسضب الفئة
والضضغط ‘ شضكل سضبائك وتخزينها و–ميلها
‘ ال -وقت اŸن -اسضب ع -ل -ى الشض-اح-ن-ات نصض-ف
اŸقطورة لتسضليمها إا ¤العمÓء ،حسضبما أاّكده
لنا رئيسس مركز اŸبيعات لدى الشضركة ،الكائن
مقرها الرئيسضي ‘ وهران بحي الصضديقية.
أاوضضح ﬁمد شضردود ‘ تصضريح لـ«الشضعب»
أاّن صض -اف ح -دي -د تسض -ع -ى إا ¤مضض-اع-ف-ة ه-ذه
ال -ك -م -ي -ة م -ن خ Ó-ل ا’ت -ف -اق -ي-ة اÈŸم-ة م-ع
مديرية تسضي Òمراكز الردم التقني لوهران
والتي تشضرف على ثÓثة مراكز على مراكز
ردم ال -ن-ف-اي-ات اŸن-زل-ي-ة اŸت-واج-دة ب-ح-اسض-ي
ب -ون -ي-ف وأارزي-و وال-ع-نصض-ر ،إاضض-اف-ة إا ¤م-رك-ز
الردم التقني للنفايات الهامدة بع Úالبيضضاء
الوحيد من نوعه على مسضتوى و’ية وهران.
وبصضفتها فاعل اقتصضادي خاضضع للقانون

ا÷زائري العام ،سضاهمت شضركة صضاف حديد
التي دخلت السضوق ا÷زائرية ‘ سضنة 2013
بصضفة فعالة ‘ ا◊د من البطالة من خÓل
ت - -وظ - -ي - -ف أاك Ìم - -ن  500ع -ام -ل وإاشض-راك
مؤوسضسضات وشضركات ÷مع ونقل النفايات التي
يتم جمعها بوسضائل ﬂتلفة ‘ متناول جميع
اأ’طراف اŸعنية.
ك -م -ا “ّك -نت م -ن اسض -ت -ح-داث أاك Ìم-ن 19
حظÒة تابعة لها ’سضÎجاع وتخزين اŸواد
ا◊ديدية ع Èالوطن ،و“تلك أاك Ìمن 150

شضاحنة ﬂتلفة اأ’نواع ،حسضب مصضدرنا الذي
كشضف ‘ الوقت نفسضه عن جلب عدد من
اŸاك-ن-ات ا÷دي-دة ال-ت-ي ت-ع-م-ل ب-اŸغناطيسس
من أاجل تسضهيل عملية فرز وجذب اŸواد
ا◊ديدية واŸعادن اıتلطة من النفايات
اŸنزلية والهامدة ،وذلك ‘ إاطار الشضراكة
اŸشضار إاليها سضابقا ،كتجربة ‰وذجية ،تسضعى
الشض-رك-ة إا ¤ت-ع-م-ي-م-ه-ا مسض-ت-ق Ó-عﬂ Èت-لف
مراكز الردم التقني على اŸسضتوى الوطني.

تسشتحوذ على  ٪10من الورق اŸتوفر ‘ السشوق الوطنية

مؤوسسسسة طونيك تعتزم إانتاج فصسائل كارطونية جديدة عن طريق الشسراكة
تعتزم اŸؤوسشسشة العمومية
لق- - -تصش- - -ادي- - -ة «ط- - -ون- - -يك
ا إ
صش-ن-اع-ة» ،ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ج-مع
ا÷زائ- - -ري ل- - -ل - -ت - -خصشصش - -ات
ال -ك -ي -م -ي-ائ-ي-ة إان-ت-اج فصش-ائ-ل
م- -عّ- -ي -ن -ة م -ن ال -ورق اŸق -وى،
وذلك ‘ إاطار لوائح ›لسس
اŸسش- - - -اه- - - -م - - -ة ال - - -ت - - -ي –ث
اŸؤوسشسش -ات ال -ع -م -وم -ي -ة ع-ل-ى
ال-ب-حث ‘ م-واضش-ي-ع الشش-راك-ة
م-ع شش-رك-اء م-ق-ي-م Úوط-نيÚ
أاو أاجانب أاو ششراكة ﬂتلطة
ج-زائ-ري-ة أاج-ن-ب-ي-ة ،حسش-ب-م-ا
علم أامسس لدى مديرها العام
السشيد بن سشا ⁄جميل.
ت- -ع -ت Èط -ون -يك صض -ن -اع -ة أاول
م-ؤوسضسض-ة رسض-م-ي-ة تسضÎج-ع ال-ورق
‘ ا÷زائر ،ع Èنقاط التقاط
ال- - -ورق ع - -ل - -ى مسض - -ت - -وى الÎاب
ال- -وط -ن -ي وخ -اصض -ة ‘ ال -و’ي -ات
ال -ك -بÒة ،وذلك ب -نسض -ب-ة  ٪10م- -ن
الورق اŸتوّفر ‘ السضوق الوطني
والذي تقّدر كميته بـ  800أالف
طن سضنويا من ﬂتلف اأ’نواع،
ب- -حسضب تصض- -ري- -ح- -ات ب- -ن سض -ا⁄
لـ«الشضعب» على هامشس فعاليات
الصض- -ال- -ون ال -دو‹ «روسض -ك -ل -ي -ن -غ
اكسضبو» ‘ طبعته الثانية بوهران.
وقد أانشضئت مؤوسضسضة «طونيك
ل -لصض -ن -اع -ة» ‘ سض -ن-ة  2011و”
ت -أاسض -يسض -ه -ا وف-ق-ا ل-ل-ق-رار 6/109

ال- -ذي ” م- -ن خÓ- -ل -ه إادم -اج 10
م - - -ؤوسضسض - - -ات ذات مسض- - -ؤوول- - -ي- - -ة
ﬁدودة ،توظف حاليا أاك Ìمن
 2400ع- -ام- -ل ،م- -وزع Úع- -ل -ى
مسضتوى  10وحدات إانتاجية ‘
ﬂت -ل -ف م -راح-ل Œم-ي-ع ال-ورق،
إانتاج الورق و–ويله ،ع Èسضلسضلة
إان -ت -اج ﬁك -م -ة م -ن-ب-ع-ث-ة أاسض-اسض-ا
حسضب مصض- - -درن- - -ا م- - -ن ف- - -ك- - -رة
اŸسض -اه -م -ة ‘ اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى
البيئة ودعم ا’قتصضاد الوطني.
كما قال أان أاهداف اŸؤوسضسضة
ت -ك -م -ن أاسض -اسض -ا ‘ ج -م -ع ال -ورق
و–وي- -ل- -ه ﬁل- -ي -ا ،مشضÒا إا ¤أاّن
ال -ك -م -ي -ة اŸسضÎج -ع -ة واŸق-درة
بـ ٪10من السضوق الوطنية أاي 80
أال -ف ط -ن سض -ن -وي-ا ك-م-ا سض-ب-ق وأان

أاشضرنا ،حيث تسضتغل ‘ ›ملها
ع - -ل - -ى اŸسض- -ت- -وى اÙل- -ي ،و‘
فÎات زمنية معّينة تقوم الشضركة
بخدمة التصضدير إا ¤اÿارج ،مع
العلم أانّ آاخر عملية تصضدير لها
كانت خÓل الثÓثي اأ’خ Òمن
سضنة  2017بحوا‹  3آا’ف طن.
كما أاشضار نفسس اŸسضؤوول إا¤
أاّن ط -ون -يك صض -ن -اع -ة ت -ن -ت -ج ورق
اللي Ôاأ’سضاسضي ‘ صضناعة الورق
اŸم -وج ،إاضض-اف-ة إا ¤اŸل-ف-وف-ات
واأ’طباق الورقية ،اŸسضتعملة ‘
صضناعة الورق الصضحي والناعم،
اŸناديل الورقية ،الورق الصضحي
وورق اŸائدة ،فيما تعت Èعملية
اسضÎج - - - -اع ال - - - -ورق ال - - - -ق- - - -دË
وال - -ك - -رط- -ون ا◊ل- -ق- -ة اأ’و‘ ¤

‘ وقفة احتجاجية نظمت بالبويرة

السض -لسض -ل -ة اإ’ن -ت -اج -ي -ة ،وذلك ‘
انتظار إادخال آا’ت جديدة إ’نتاج
أان -واع م -ع ّ-ي-ن-ة م-ن ال-ورق اŸق-وى
الذي ’ يتم –ويله ﬁليا ،بسضبب
الضض -ع -ف ال -ت -ك -ن -ول-وج-ي ‘ ه-ذا
اÛال.
ج- -دي- -ر ب -ال -ذك -ر أاّن م -ؤوسضسض -ة
طونيك للصضناعة والكائن مقرها
ال- -رئ- -يسض- -ي Ãن- -ط- -ق- -ة ال -نشض -اط
ب-وسض-م-اع-ي-ل ال-ت-ابعة لو’ية تيبازة
ب -ا÷زائ -ر ال -ع-اصض-م-ة ت-ن-ت-ج ع-ل-ى
سضبيل اŸثال ’ ا◊صضر  25أالف
طن من الكرطون وحوا‹  22أالف
طن سضنويا من الورق الصضحي.
كما تنشضط ‘ ›ال الطباعة
وفن الغرافيك ،من خÓل تصضميم
اÛسض-م-ات ال-غ-راف-يكية للتغليف
ÓفÓ-م ال-تصض-م-ي-م-ي-ة،
وال -رسض-وم ل -أ
وك -ذا ت -ق -ط -ي -ع ال -ورق Ãخ -ت -ل-ف
اأ’ح- -ج- -ام واأ’شض- -ك -ال اŸوج -ه -ة
ل -ل -ت -غ -ل -ي -ف ال -ورق-ي وال-ك-رط-وÊ
وط -ب -اع -ة اأ’فسضت ال -كÓ-سض-ي-ك-ي-ة
والرقمية للطباعة والتغليف بكل
اأ’شض- -ك- -ال ،إاضض- -اف -ة إا ¤ت -ل -ب -يسس
السض- - - - -ي - - - -ارات واŸسض - - - -اح - - - -ات
ا’شضهارية ،كما أاّنها تضضع –ت
تصضرف اŸتخصضصض ‘ Úالتوزيع
وال -ب -ن -اء ح -ل -و’ ل -وج -يسض -ت -ي -ك -ي-ة
م -ن -اسض -ب-ة وغÒه-ا م-ن اÿدم-ات
اأ’خرى.

وهران :براهمية مسضعودة

اŸقاومون يطالبون برفع منحة التقاعد النسسبي

ن-ظ-مت ال-ت-نسش-يقية الوطنية Ÿقاومي
لرهاب واŸواطن ÚاŸتطوع Úبولية
ا إ
ال -ب-وي-رة ،وق-ف-ة اح-ت-ج-اج-ي-ة أام-ام م-ق-ر
ال-ولي-ة ل-ل-م-ط-ال-ب-ة بتحسش Úوضشعيتهم
الجتماعية.
ا’ح -ت-ج-اج ال-ذي حضض-ره اŸنسض-ق ال-وط-ن-ي
علي بوقطاية ،رفع فيه اÙتجون ’فتات
ك -تب ع -ل -ي-ه-ا ن-ري-د رد ا’ع-ت-ب-ار ب-رف-ع م-ن-ح-ة

ال -ت -ق -اع -د ال -نسض -ب -ي ،ك-م-ا ط-ال-ب-وا السض-ل-ط-ات
با’عÎاف بتضضحياتهم خÓل عشضرية اŸأاسضاة
ال- -وط -ن -ي -ة أاي -ن ضض -ح -وا ب -ال -ن -فسس وال -ن -ف -يسس
’سضتتباب اأ’من.
ويرفضس الباتريوت منحة التقاعد النسضبي
اŸق - -درة ب  15000دج ح -يث ق -ال -وا إان -ه-ا ’
تسض- -م- -ن و’ ت- -غ -ن -ي م -ن ج -وع ،ك -م -ا ط -ال -ب -وا
بإادماجهم ‘ قطاع الدفاع الوطني أ’ن عكسس

أاسش-ف-ر الج-ت-م-اع ال-ذي ج-م-ع أامسس ‡ث-ل-ي ن-ق-اب-ات ﬂت-لف
وسش -ائ-ل ال-ن-ق-ل وم-دي-ري-ة ال-ن-ق-ل ل-ولي-ة سش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ع-ن
زي- -ادات ‘ تسش- -عÒة ال- -ن- -ق -ل ا◊ضش -ري وشش -ب -ه ا◊ضش -ري ب -ع -د
الزيادات التي ششهدتها أاسشعار الوقود مطلع العام ا÷ديد ،وقد
لجرة الفردية ا◊ضشرية التي
خصس القرار تعريفة سشيارة ا أ
” رفعها إا 90 ¤دج بزيادة قدرت  20دج ،فيما تقرر زيادة 5
دنان ‘ ÒتسشعÒة وسشائل النقل ا÷ماعية ا◊ضشرية.
وعن تفاصضيل القرارات التي خلصس إاليها ا’جتماع أاكد ‡ثل
نقابة سضائقي سضيارات اأ’جرة أان النقابات الثÓث واŸتمثلة ‘

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

ذلك يعد إاجحاف ‘ حق الذين قضضوا أاك Ìمن
عشضر سضنوات بجانب ا÷يشس الوطني الشضعبي،
كما يطالبون بتمك Úمن عملوا ‘ قطاعات
أاخرى Ÿدة تفوق سضبع سضنوات من ا’سضتفادة
م -ن ال -ت-ق-اع-د ،ك-م-ا ط-ال-ب-وا ب-ت-حسض Úظ-روف
اŸعيشضة للمعطوب ÚوعائÓت شضهداء الواجب
الوطني.

البويرة :ع.نايت رمضضان

مدير الصشحة والسشكان بسشوق أاهراسس:

تشسغيل أاول وحدة طبية للكشسف اŸبكر عن سسرطان الثدي باألشسعة

أاعلن مدير الصشحة والسشكان لولية سشوق
أاه -راسس ع -م -ر ب -ن ت -وات -ي ،ع -ن دخ-ول ح-ي-ز
اÿدم - - -ة أاول وح - - -دة ط - - -ب- - -ي- - -ة ت- - -ع- - -م- - -ل
ب -اŸام -وغ -راف-ي-ا ال-كشش-ف اŸب-ك-ر ع-ن سش-رط-ان
لششعة Ãسشتششفى «ابن رششد».
الثدي با أ
أاوضض -ح ذات اŸسض -ؤوول ب -أان -ه ” ت -خصض -يصس ي-وم
اث -ن Úم -ن ك -ل أاسض-ب-وع ’سض-ت-ق-ب-ال اŸواط-ن Úب-ه-ذه
ال- -وح- -دة ا÷دي- -دة سض- -واء ك- -ان -وا م -رضض -ى أاو ‡ن
يرغبون ‘ القيام بعملية الكشضف الصضحي اŸبكر
عن هذا الداء من باب الوقاية.
وأاضضاف بن تواتي ،أان جهاز اŸاموغرافيا الذي
كان معط Óمنذ سضنوات دخل حيز اÿدمة وذلك
بعد اسضتقدام الطبيب اأ’خصضائي ‘ اأ’شضعة الذي
كانت تفتقر إاليه الو’ية.
باإ’ضضافة إا ¤ذلك ،أاكد مدير القطاع بأانه ”
تفعيل جهاز السضكان ÒاŸتواجد بذات اŸؤوسضسضة ‘
انتظار بعث نفسس اÿدمات Ãسضتشضفى «هواري
بومدين» Ãدينة سضدراتة ثا ÊأاكŒ Èمع سضكاÊ
ب- -ال- -و’ي- -ة وال- -ت- -ي ت- -ت -وف -ر ع -ل -ى ج -ه -از سض -ك -انÒ
وماموغرافيا ‘ انتظار اسضتقدام اأ’خصضائي الثاÊ
‘ اأ’شضعة قريبا.
ومن شضأان هذه العملية أان –دث توازنا بÚ
مدينتي سضوق أاهراسس وسضدراتة التي تعت ÈثاÊ
أاكŒ Èم -ع سض -ك -ان ب -ال -و’ي -ة ل -ل -ت -ك -ف-ل ب-اŸرضض-ى

وŒن-ي-ب-ه-م م-ع-ان-اة ال-ت-ن-ق-ل ل-ل-عÓ-ج ب-و’ي-ت-ي عنابة
وقسضنطينة.
‘ ذات السض- -ي- -اق ت -ع -ززت ح -ظÒة اŸؤوسضسض -ات
ا’سضتشضفائية التابعة لقطاع الصضحة والسضكان بو’ية
سضوق أاهراسس باسضتÓم  6سضيارات إاسضعاف جديدة
›هزة بأاحدث الوسضائل الطبية.
وأاوضضح باŸناسضبة مدير الصضحة والسضكان عمر
بن تواتي بأان اسضتÓم هذه ا◊صضة من اŸركبات
ال-ط-ب-ي-ة ال-ت-ي ت-ط-ل-بت غÓ-ف-ا م-ال-ي-ا إاج-م-اليا بـ 60
مليون د.ج والتي تندرج ‘ إاطار اقتناء مشضÎك
قامت به الوزارة الوصضية لفائدة عدة و’يات يأاتي
ل- -يضض -اف إا 22 ¤سض-ي-ارة إاسض-ع-اف ع-ام-ل-ة ب-الو’ية
ليصضبح عددها اإ’جما‹  28سضيارة إاسضعاف.
وتتوزع هذه ا◊صضة التي من شضأانها أان تسضمح
بتكفل أافضضل باŸرضضى من حيث ضضمان اإ’جÓء
والنقل الصضحي ‘ ظروف مÓئمة على اŸسضتشضفى
ال -ق -د Ëلسض-وق أاه-راسس واŸؤوسضسض-ة ا’سض-تشض-ف-ائ-ي-ة
«ابن رشضد» بسضوق أاهراسس كذلك ومؤوسضسضة الصضحة
ا÷واري- -ة بسض- -وق أاه- -راسس فضض Ó- -ع- -ن اŸؤوسضسض- -ة
ال -ع -م -وم -ي -ة ا’سض -تشض -ف -ائ -ي -ة لسض-درات-ة واŸؤوسضسض-ة
ا’سض-تشض-ف-ائ-ي-ة Ÿدي-ن-ة ت-اورة واŸؤوسضسض-ة ال-عمومية
للصضحة ا÷وارية ببلدية مداوروشس.

سضوق أاهراسس :صضحراوي .ح

اسشتمرار حالة النسشداد باÛلسس البلدي للظهرة

اŸتمدرسسون يدفعون فاتورة شسلل النقل اŸدرسسي وغياب اإلطعام
ان -ع -كسشت ح -ال-ة النسش-داد ال-ت-ي ي-ع-رف-ه-ا
اÛلسس الشش -ع -ب -ي ال -ب -ل-دي ل-ل-ظ-ه-رة ب-ولي-ة
الشش -ل -ف ،سش -ل -ب -ا ع -ل -ى واق -ع ال -ت-م-درسس بـ24
م -درسش -ة اب -ت -دائ -ي -ة لزالت ت -ع-رف أازم-ة ‘
لط -ع -ام ،ب -حسشب مصش -ادر
ال- -ن- -ق- -ل وغ -ي -اب ا إ
ﬁلية.

الشضلف :و.ي.أاعرايبي
بحسضب اŸعطيات اŸتوفرة ،فإان الوضضع صضار
’ يطاق ‘ ظل حالة التشضنج ب ÚاŸنتخب Úالذين
رفضض -وا ت -نصض -يب رئ-يسس اÛلسس ال-ب-ل-دي اŸدع-و
ع -ب -د ال-ب-اق-ي ق-ريشس‡ ،ا ع-ط-ل مصض-ال-ح ال-ب-ل-دي-ة
والسضكان وتقد Ëاÿدمات وتسضي Òشضؤوون منطقة
ال- -ظ- -ه- -رة اŸع- -ط- -ل -ة م -ن -ذ م -دة ،ك -م -ا ه -و ا◊ال
Óطوار الثÓثة ،حيث ’زال
باŸؤوسضسضات الÎبوية ل أ
التÓميذ يعانون اأ’مرين نتيجة غياب وسضائل النقل
اŸدرسض -ي‡ ،ا خ -ل -ق ح-ال-ة م-ن ال-ق-ل-ق وال-ف-وضض-ى
وا’سضتياء لدى التÓميذ وأاوليائهم الذين وجدوا

مشض -اك -ل وصض-ع-وب-ات إ’يصض-ال أاب-ن-ائ-ه-م إا ¤م-ق-اع-د
الدراسضة خاصضة فئة البنات.
وم- -ن ج- -انب آاخ- -ر ي- -درسس تÓ- -م -ي -ذ اŸدارسس
ا’ب-ت-دائ-ي-ة ب-ب-ط-ون ف-ارغ-ة ج-راء ان-ع-دام اإ’طعام،
حيث بقيت هذه الهياكل ◊د كتابة هذه السضطور
مشضلولة رغم قسضاوة الظروف اŸناخية التي تعرفها
الناحية ذات التضضاريسس الغابية وا÷بلية.
ويطالب اأ’ولياء الوا‹ بالتحرك إ’نقاذ أابنائهم
من اأ’وضضاع اŸزرية التي  ⁄يعد يتحملونها ‘ ظل
ال- -وضض- -ع اŸت -أازم وغ -ي -اب ا◊ل -ول بسض -بب انسض -داد
اÛلسس ال -ب -ل-دي ل-ل-ظ-ه-رة م-ن-ذ ان-ت-خ-اب-ه ب-دع-وى
السض -ط -و ع -ل -ى أاصض -وات اŸن -ت -خ -ب Úب-ط-ري-ق-ة غÒ
شضرعية حسضب ما تتناقله أاصضوات السضكان الغاضضبÚ
على الوضضع اŸعفن ◊د السضاعة يشض Òهؤو’ء.
و‘ ﬁاول- -ة Ÿع- -رف- -ة رد ال- -رئ- -يسس اŸن -ت -خب
اŸدعو عبد الباقي فريشس ،اتصضلنا بهذا اأ’خÒ
على رقم هاتفه النقال ،لكن  ⁄يرد على اتصضا’تنا
رغم اÙاو’ت اŸتكررة والرسضائل القصضÒة التي
بعثناها لذات اŸنتخب.

الزيادة ‘ أاسشعار النقل تدخل حيز التطبيق

تخوف اŸواطن Úمن تÓعبات أاصسحاب اŸركبات ببومرداسس
دخ-لت ،أامسس ،ب-ولي-ة ب-وم-رداسس ،بصش-ف-ة
رسش -م -ي -ة ،ال -زي -ادات ‘ أاسش -ع -ار ال -ن -ق -ل ال-ت-ي
أاقرتها الوزارة الوصشية بالتنسشيق مع ششركاء
ال -ق -ط -اع ح-ي-ز ال-ت-ط-ب-ي-ق ع Èأازي-د م-ن 360
خ -ط م -ا ب Úوط -ن -ي ،ولئ -ي وب-ل-دي ،ت-وازي-ا
وال -زي -ادات ال -ت -ي ع -رف -ت-ه-ا أاسش-ع-ار ال-ب-ن-زي-ن
واسش- -ت- -ج -اب -ة لنشش -غ -الت ال -ن -اق -ل Úال -ذي -ن
ان -ت -ظ-روا ه-ذه اŸرة ال-ق-رار ال-رسش-م-ي وع-دم
ال -ت-ه-ور ،م-ع ذلك ت-ب-ق-ى ت-خ-وف-ات اŸواط-نÚ
م -ط -روح -ة م -ن ع -م -ل -ي -ة ال -ت Ó-عب ب -أاسش-ع-ار
اÿطوط واللعب على الفواصشل الصشغÒة ‘
اŸسشافات.

بومرداسس :ز .كمال
أاع -ل -نت م -دي -ري-ة ال-ن-ق-ل ل-و’ي-ة ب-وم-رداسس ع-ن
الشضروع ‘ تطبيق اأ’سضعار ا÷ديدة على مسضتوى
كل خطوط الو’ية بداية من  10جانفي مثلما كان
مقررا ،وبذلك يجد اŸسضافر نفسضه أامام وضضعية
ج-دي-دة دشض-ن-ت-ه-ا سض-ن-ة  2018ب-ع-د زي-ادات أاسض-ع-ار
ال-ب-ن-زي-ن ،وه-ي ال-ف-رصض-ة ال-ت-ي اسض-ت-غ-ل-ه-ا ال-ن-اق-لون
للضضغط على الوصضاية من أاجل الرفع من أاسضعار
ال -ت-ذاك-ر ل-ت-غ-ط-ي-ة ال-ن-ف-ق-ات وال-زي-ادات ‘ ال-وق-ود
والتعويضس عن مطالبهم القدÁة وﬁاولة فرضس
منطقهم على اŸواطن Úمسضتغل Úعدم ا’سضتقرار
اإ’داري Ãديرية النقل التي ظلت لسضنوات تسضÒ
ب-ال-ن-ي-اب-ة وŒم-د ﬂط-ط ال-ن-ق-ل ومشض-روع –سضÚ
مسضتوى اÿدمات اŸتدهورة بالقطاع بعد عرضس

ششرع العمل بها من طرف الناقلÚ

تسسعÒات النقل ا◊ضسري تث Òاسستياء الزبائن بسسيدي بلعباسس
النقابة الوطنية لسضائقي سضيارات اأ’جرة والناقل ÚاŸنضضوية
–ت ل -واء اإ’–اد ال -ع -ام ل -ل -ع -م -ال ا÷زائ -ري ،Úإا–اد ال -ت -ج -ار
وا◊رفي Úبالتنسضيق مع مصضالح اأ’من ،مديرية التجارة ،مصضالح
البلدية ومديرية النقل ،اتفقوا وباإ’جماع على سضعر  90دج كسضعر
رسضمي لتعريفة النقل الفردي ا◊ضضري ،على أان تطبق التسضعÒة
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ا÷ديدة ابتداء من اليوم بعد صضدور رزنامة التعريفة ا÷ديدة
الرسضمية ،كما مسضت الزيادات أايضضا تعريفة النقل ا◊افÓت
Ÿسضافة أاقل من  30كلم ب 2دج لتصضبح  20دج ‘ ،ح ⁄ Úتشضهد
تسضعÒة النقل Ÿا ب Úالو’يات آاية زيادات واسضتقرت ‘ حدود 3
دج للكيلوم Îالواحد.

اŸلف للمناقشضة باÛلسس الشضعبي الو’ئي.
ورغم ﬁاولة مديرية النقل تطم ÚاŸواطنÚ
ب -أان ال -زي -ادات رم-زي-ة ومضض-ب-وط-ة حسضب ال-ق-ان-ون
واŸع- -ي- -ار اÙدد ل- -ط- -ب -ي -ع -ة ال -زي -ادات “اشض -ي -ا
واŸسضافة مع إاجبار الناقل Úعلى تعليق الزيادات
‘ زجاج ا◊افÓت ،إا’ أان التجربة اŸريرة مع
سضلوكات أاصضحاب اŸركبات واŸشضاكل اليومية التي
ي -ت -خ-ب-ط ف-ي-ه-ا ال-ق-ط-اع ب-و’ي-ة ب-وم-رداسس ن-ت-ي-ج-ة
تداخل اÿطوط ،عدم احÎام اأ’وقات ،تكدسس
اŸركبات ‘ خطوط على حسضاب أاخرى وحرمان
اŸسض -اف-ري-ن م-ن خ-ط-وط ري-ف-ي-ة ب-ح-ج-ة أان-ه-ا غÒ
م -رب -ح -ة وه -ذا ب -اسض -ت -غÓ-ل ال-غ-ي-اب ال-ت-ام أ’ع-وان
التفتيشس والرقابة ،قد جعلت قلوبهم ’ تطمئن
Ÿث- -ل ه- -ذه ال- -تصض -ري -ح -ات إاذا  ⁄ت -ك -ن م -ت -ب -وع -ة
بإاجراءات رقابية وردعية ◊ماية اŸسضافرين من
كل أاشضكال ا’سضتغÓل اŸمارسس ضضدهم ‘ اŸال
والوقت.
يذكر أان التسضعÒة ا÷ديدة ‘ قطاع النقل التي
ح -ددت ب -ح-وا‹  5دي-ن-ار ،سض-ي-ت-م ت-ط-ب-يقها حسضب
معيار الكلم وطول اŸسضافة ،وهي تبدأا من  20دينار
بدء من  0إا 5 ¤كلم 25 ،دينار من  5إا 10 ¤كلم35 ،
دينار من  10إا 20 ¤كلم 45 ،دينار من  20إا30 ¤
كلم ‘ ،ح Úيتم احتسضاب اŸسضافات الطويلة التي
تتجاوز  30كلم حتى  900كلم ما ب 1,55 Úدينار
للكم إا 1.90 ¤دينار و 23دينار بالنسضبة لسضيارات
اأ’جرة ،وهنا ‘ هذه التفاصضيل الصضغÒة التي كثÒا
م -ا شض -ك -لت ن-زاع-ات ومشض-اح-ن-ات ب ÚاŸسض-اف-ري-ن
والناقل Úخاصضة ‘ اÿطوط البلدية والريفية.

و‘ اŸقابل عاشس اŸواطنون حالة من الÎقب قبل اإ’فراج
ع -ن ال -تسض -عÒة ا÷دي -دة ال -ت -ي ت -ف -اج -أا ل -ه -ا ال -ك-ث Òواع-تÈوه-ا
باŸرتفعة مقارنة بتد Êالقدرة الشضرائية واإ’رتفاع اŸسضجل ‘
عديد اŸواد اإ’سضتهÓكية ،كما عÈوا عن إاسضتيائهم من زيادات
تسضعÒة النقل بحجة أان جل مركبات الناقل Úتشضتغل Ãادة سضÒ
غاز الذي “ ⁄سضه الزيادات أاو مادة اŸازوت التي عرفت
الزيادات بقيمة رمزية ’ تتعدى  2,30دج.

سضيدي بلعباسس :غ .شضعدو

الخميسس  11جانفي  2018م
الموافق لـ  23ربيع الثاني  1439هـ
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من اŸنتظر تسصليمها نهاية السصنة ا÷ارية

أاسسباب تقنية وراء تأاخر مشسروع اÙطة البحرية Ãيناء عنابة
شص -دد وا‹ ع -ن-اب-ة ﬁم-د سص-ل-م-اÊ
ع- - -ل- - -ى ضص - -رورة تسص - -ل - -ي - -م اÙط - -ة
’ج-ال
ال -ب -ح-ري-ة Ãي-ن-اء ع-ن-اب-ة ‘ ا آ
اÙددة ،بعدما كان مقررا تسصليمها
ب -ع-د  30شص -ه -را م -ن ت-اري-خ ان-طÓ-ق
’شص-غ-ال ب-ه-ا شص-ه-ر ماي  ،2016ح-يث
ا أ
أاك -دت اŸؤوسصسص -ة اŸك -ل -ف -ة ب -اŸشص -روع
““ب-ات-ي-م-ي-ت-ال““ أان-ه سصيتم ا’نتهاء من
أاشصغال اÙطة البحرية نهاية السصنة
ا÷ارية.

عنابة :هدى بوعطيح

كشض -فت ““ب -ات -ي-م-ي-ت-ال““ أان ال-ت-أاخ-ر ‘ إا‚از
اŸشض- -روع ب- -ح -وا‹  05أاشض -ه -ر سض-ب-ب-ه ب-عضس
اŸشض -اك -ل ال -ت -ق -ن-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رار –وي-ل ق-ن-اة
الصض- -رف الصض- -ح -ي وت -ف -ك -يك ﬁط -ة ت -ول -ي -د
ال -ك -ه -رب -اء اŸت-واج-دة وسض-ط اŸي-ن-اء ب-ه-دف
توسضيعه ،مشضÒة إا ¤أانها تعمل على تدارك
هذا التأاخر ،على أان تقوم بتسضليم اŸشضروع
نهاية السضنة ا÷ارية ،ومن اŸنتظر أان يدخل
حيز اÿدمة شضهرأافريل من سضنة .2019
وق - -د أاج - -رى وا‹ ال - -و’ي - -ة زي - -ارة ل- -ه- -ذا
اŸشض- -روع ،ال- -ذي ي -ع -ت Èم -ن أاك ÈاŸشض -اري -ع
بو’ية عنابة والتي يعول عليها سضكانها ،لبعث
النقل البحري للمسضافرين ،حيث رصضد لها 2.5
م- -ل- -ي- -ار دج م- -ق- -ت -ط -ع م -ن اأ’م -وال اÿاصض -ة
Ÿؤوسضسضة ميناء عنابة ،وتÎبع على  8آا’ف مÎ

مربع وفق تصضميم عصضري يسضتجيب للمعايÒ
الدولية.
وتضضم اÙطة البحرية اŸهيأاة ’سضتقبال
 100ب -اخ -رة ،رصض -ي -ف Úل-ل-م-رك-ب-ات و‡ري-ن
للمسضافرين ،إا ¤جانب مركز Œاري ،مقهى،
شض -رك -ات ال-ت-أام ،Úوفضض-اء لÎوي-ج اŸن-ت-ج-ات
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة اÙل-ي-ة ،وﬂت-ل-ف اŸسض-ت-ل-زمات
التي من شضأانها تقد Ëخدمات راقية ÷ميع
مسضتخدمي اÙطة البحرية ،والتي تسضتوعب
 125أال -ف مسض -اف -ر سض -ن -وي -ا ‘ ،ال-وقت ال-ذي
تسض -ت -ق -طب ف -ي -ه اÙط -ة ا◊ال -ي -ة  16أالف
مسض- -اف- -ر سض- -ن- -وي- -ا ،إاضض -اف -ة إا ¤أان اŸشض -روع
سضيسضمح باسضتحداث  200منصضب شضغل.
وت-ع-ت Èالسض-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ه-ذا اŸشض-روع
الذي كان حبيسس اأ’دراج منذ أاك Ìمن 05

سضنوات ليتم بعثه من جديد سضنة  ،2016فرصضة
’سضÎجاع القيمة السضياحية لو’ية عنابة ،كما
سضيكون مÓذا لسضكانها ،بعد قرار إاعادة فتح
اŸيناء من ا÷هة اŸقابلة Ùطة القطارات،
وإازالة ا◊واجز ا◊ديدية التي ” وضضعها منذ
أاك Ìمن  30سضنة ،حيت سضتمكن هذه اŸبادرة
أاب-ن-اء ب-ون-ة م-ن ال-دخ-ول إال-ي-ه وا’سض-ت-م-ت-اع ب-ه
خصضوصضا وأان اŸيناء سضيكون مرسضى للقوارب
واŸرك -ب -ات السض -ي -اح-ي-ة وال-ي-خ-وت ،ك-م-ا ت-ع-د
اÙطة البحرية فرصضة أايضضا لبعث ا◊ركة
ا’قتصضادية بالو’ية من خÓل نقل البضضائع
واŸسضافرين عن طريق اŸيناء.
Óشض -ارة تضض -م اÙط -ة ال-ب-ح-ري-ة Ãي-ن-اء
ل -إ
عنابة 03 ،طوابق ،ورواق Úخاصض ÚباŸراكب،
م-دع-م-ة Ãداخ-ل م-ب-اشض-رة م-ن اŸدي-ن-ة ن-ح-و
اÙط- -ة ال- -ب- -ح -ري -ة ،وم -ن -ه -ا إا ¤ال -ب -اخ -رة،
ب -اإ’ضض -اف-ة إا‡ ¤ري-ن خ-اصض Úب-اŸسض-اف-ري-ن
وكل ما يتعلق بإاجراءات السضفر ونقل اأ’متعة.
وسض -ي -ك -ون ال-ط-اب-ق ال-ث-الث م-ك-ان-ا ل-لÎف-ي-ه
وا’سضÎاحة لسضكان بونة ،حيث يضضم مقاهي
ومطاعم مطلة على البحر ،مسضÒة من قبل
اŸؤوسضسض-ة ال-ع-م-وم-ي-ة لÓ-سض-ت-ثمار الفندقي ‘
إاطار اتفاقية ب Úهذه اأ’خÒة ومؤوسضسضة ميناء
ع-ن-اب-ة ،وذلك ب-ه-دف ت-ق-د Ëخ-دم-ات ن-وع-ية
للزبائن ،ترقى إا ¤مصضاف اÙطات البحرية
اŸنجزة وفق معاي Òدولية ،من جهة أاخرى
سضيتم تهيئة اŸدخل ا÷نوبي Ÿدينة عنابة
اŸؤودي إا ¤اŸي -ن -اء ب-ت-وسض-ع-ة ال-ط-رق وإاع-ادة
تأاهيلها.

توزيع السصكن ا’جتماعي نهاية جانفي بسصكيكدة

 1500وحدة سسكنية أ’صسحاب البنايات اŸهددة با’نهيار
’ح- -ي- -اء ال -هشص -ة ب -و’ي -ة
ن- -ظ- -م سص- -ك- -ان ا أ
سصكيكدة العديد من الوقفات ا’حتجاجية
على غرار حي بحÒة الطيور القصصديري،
سصكان حي لعرايسص ببلدية فلفلةŸ ،طالبة
السص -ل -ط -ات اÙل-ي-ة ب-ت-ع-ج-ي-ل ت-رح-ي-ل-ه-م إا¤
سص - -ك - -ن- -ات ج- -دي- -دة م- -ن- -ددي- -ن ب- -وضص- -ع- -ه- -م
ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي واŸع- -يشص -ي اŸزري وم -ع -رف -ة
مصصÒهم من السصكن الذي سصطرته السصلطات
الو’ئية ،كما تتواصصل Ãدينة القل العديد
من ا’حتجاجات  ،تتعلق ‘ ›ملها بالسصكن،
ح- -يث Œم- -ع صص- -ب- -اح أامسص م -ئ -ات اŸواط -نÚ
اŸعني Úبالسصكن أامام مقر الدائرة للمطالبة
’فصص-اح ع-ن ق-ائ-م-ة اŸسص-ت-فيدين ،رغم أان
ب-ا إ
ال -وا‹ ق -دم أاج -ن -دة واضص -ح -ة ع -ن ع -م -ل -ي-ة
الÎح- -ي- -ل أاو ت- -وزي- -ع السص- -ك- -ن ب -ك -ل أاح -ي -اء
عاصصمة الو’ية ،وباقي البلديات.
وجدد درفوف حجري وا‹ سضكيكدة ،مؤوخرا،
تأاكيده أان عملية ترحيل سضكان ا◊ي القصضديري
ب-حÒة ال-ط-ي-ور ،سض-ت-ت-م م-ب-اشض-رة ب-ع-د ت-طه Òا◊ي
بشضكل نهائي من أاك Ìمن  150كوخ جديد ،بعد
عمليات الÎحيل اأ’خÒة التي م ّسضت ك Óمن أاحياء
““اŸاتشس““ والزفزاف  1و ،2موضضحا أاّن اŸعنيÚ
ب -ع -م -ل -ي -ة الÎح -ي -ل ع -ل-ى مسض-ت-وى ه-ذا ا◊ي ،ه-م
العائÓت التي ” إاحصضاؤوها سضنوات  2007و2011
و ،2014مضضيفا أان سضكنات هؤو’ء جاهزة للتوزيع.
وف -ي-م-ا ي-خصس ب-اق-ي السض-ك-ان ال-ق-اط-ن Úع-ل-ى
مسضتوى السضكنات الهشضة ،وسضكنات اŸدينة القدÁة

سضيما العائÓت اŸتواجدة داخل مسضاكن مهددة
با’نهيار ،فقد أاشضار الوا‹ إا ¤أانه ” تخصضيصس
لهم حصضة سضكنية تقّدر بـ  500وحدة يضضاف إاليها
 1000وحدة أاخرى وتخصس العائÓت التي تعا Êمن
ضضيق ،إاضضافة إا ¤طالبي السضكن ا’جتماعي ،هؤو’ء
سض -ي -ت -م ت -رح -ي -ل-ه-م م-ب-اشض-رة ب-ع-د إا“ام دراسض-ة ك-ل
اŸل -ف -ات م -ع ن -ه-اي-ة الشض-ه-ر ا÷اري وب-داي-ة شض-ه-ر
فيفري على أاك Ìتقدير ،أاما القاطنون على مسضتوى
أاحياء بوعباز ،حسض Úلوزاط والزفزاف  ،3فقد
اوضض -ح اŸسض -ؤوول اأ’ول ع -ل -ى ال-و’ي-ة ،ب-أان ع-م-ل-ي-ة
ت-رح-ي-ل-ه-م سض-ت-ت-م م-ب-اشض-رة ب-ع-د ا’ن-تهاء من عملية
إا‚از السضكنات ا÷ارية اıصضصضة لهم.
كما انتشضرت إاشضاعة Ãدينة القل تتعلق بعملية
اقتطاع حصضة  68وحدة سضكنية وتخصضيصضها لذوي
ا◊قوق من ضضحايا اإ’رهاب ،معÈين عن رفضضهم
اŸط- -ل- -ق ل- -ه- -ذا ا’ق- -ت- -ط- -اع خ- -اصض- -ة وأان ال- -ذي -ن
سضيسضتفيدون منه ليسضوا من سضكان القل‡ ،ا جعل
السضكان ينظمون العديد من الوقفات ا’حتجاجية،
إا’ أان رئيسس الدائرة نفى ذلك جملة وتفصضي،Ó
مؤوكدا بأانه  ⁄ترده أاي تعليمة ’ شضفاهية أاو كتابية
تشض Òإا ¤ضضرورة اقتطاع حصضة لذوي ا◊قوق من
ضضحايا اإ’رهاب‡ ،ا دفع ا÷هات اıت ّصضة إا¤
فتح –قيق لتحديد اأ’طراف التي تقف وراء تلك
اإ’شضاعات التي حركت الشضارع القلي.
و–صض -ي م -دي -ن-ة ال-ق-ل 1100 ،وح-دة سض-ك-نية
ج -اه -زة ل -ل-ت-وزي-ع ،م-ن-ه-ا  700وح -دة ‘ م -ن -ط-ق-ة
بوعÓهم ،و 400وحدة أاخرى ‘ منطقة بومهاجر،

بعد صصدور اŸرسصوم التنفيذي ‘ ا÷ريدة الرسصمية

تعليق مؤؤقت لـ 851منتؤج من ا’سستÒاد

صصدر اŸرسصوم التنفيذي اŸتضصمن تعيÚ
البضصائع موضصوع التقييد عند ا’سصتÒاد ‘
ا÷ري -دة ال -رسص -م -ي-ة رق-م  .01ووف -ق -ا ل -ه-ذا
ال -نصص ال -تشص -ري -ع -ي اŸؤورخ ‘  7ي-ن-اير 2018
فإانه ““يعلق مؤوقتا اسصتÒاد البضصائع اŸعينة ‘
اŸلحق اŸرفق بهذا اŸرسصوم إا ¤غاية إاعادة
ضصبط توازن ميزان اŸدفوعات““.
وبلغ عدد اŸواد اÿاضضعة للتعلق اŸؤوقت عند
ا’سض -تÒاد  851م -ن -ت-ج-ا ي-ن-ت-م-ي إا 45 ¤ف-ئ-ة من
ال-بضض-ائ-ع .وي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر أاسض-اسض-ا ب-ال-ف-واكه ا÷افة
اأ’ج-ب-ان (م-ن-ت-ج-ات ن-هائية) ،ال -ف-واك-ه ال-ط-ازج-ة
(ب -اسض -ت -ث-ن-اء اŸوز) ،اÿضض-ر ال-ط-ازج-ة (ب-اسض-ت-ث-ن-اء
الثوم) ،اللحوم (باسضتثناء ◊وم ا’بقار) ،التونة
مشض -ت -ق -ات ال -ذرة –ضضÒات ال -ل -ح -وم -ي ال -ع -ل -ك-ة،
ا◊ل -وي -ات والشض -وك -و’ت -ة ،وال -ع -ج -ائ -ن ال -غ-ذائ-ي-ة،
ومشضتقات ا◊بوب ،ومصضÈات اÿضضر والطماطم
اÙضض -رة أاواŸصضÈة اŸرب -ى وال -ه Ó-م وال -ف -واك-ه
اŸصضÈة والتحضضÒات الغذائية واŸواد اŸعدنية
ا’سض -م -نت م -واد ال -ت -ن -ظ-ي-ف اŸواد ال-بÓ-سض-ت-ي-ك-ي-ة
اŸصض -ن -ع -ة ونصض -ف اŸصض -ن-ع-ة م-ن-ت-ج-ات ال-ن-ظ-اف-ة
ال -رخ -ام وال -غ -ران -يت ورق ال -ت -ن-ظ-ي-ف-ي السض-ج-ادات
اÿزف اŸصض- - -ن- - -ع ال- - -زج - -اج ا◊صض - -ادات م - -واد
ا◊ن- -ف- -ي- -ات اأ’سضÓ- -ك وال- -ك- -واب- -ل اأ’ث- -اث الÌي -ا
التجهيزات الكهرومنزلية والهواتف النقالة.
ي -ذك -ر أان -ه -ي زي -ادة ع -ل -ى ت-ع-ل-ي-ق اسض-تÒاد 851
م- -ن -ت -ج -اي ف -ق -د ” ات -خ -اذ إاج -راءات ذات ط -اب -ع
تسضعÒي ‘ إاطار تأاط Òعمليات ا’سضتÒاد .ويتعلق
اأ’مر بتداب Òجديدة وردت ‘ قانون اŸالية 2018
تقضضي بتوسضيع قائمة السضلع اÿاضضعة للضضريبة
ع -ل -ى ا’سض -ت -ه Ó-ك ال -داخ -ل-ي ب-نسض-ب-ة  30باŸائة

بالنسضبة ل 10فئات من اŸنتجات النهائية وهي
سضمك السضلمون الفواكه اّÛففة دون قشضور وفواكه
›ّففة أاخريي التوابل ا◊لويات التحضضÒات على
أاسض -اسس اŸسض-ت-خ-لصض-ات (سض-وائ-ل وغÒه-ا) أاج-ه-زة
اŸودم وأاجهزة ا’سضتقبال الرقمي اأ’جهزة اŸنبهة
للحرائقي أاجهزة كهربائية منّبهة أاجهزة الكمبيوتر
(” –ديد اسضم اŸنتجات وبندها ا÷مركي ‘
اŸادة  32من قانون اŸالية  .)2018يضضاف إا¤
ذلكي رفع ا◊قوق ا÷مركية بالنسضبة ل  32فئة من
اŸن -ت -ج -ات ال -ن-ه-ائ-ي-ة وه-ي :ب-ذور ع-ب-اد الشض-مسس
م -ع ّ-دات م -ن اŸواد ال-بÓ-سض-ت-ي-ك-ي-ة أاف-ران ال-ط-ب-خ،
أاجهزة تنقية اŸياه ،أاجهزة تنقية اŸشضروبات،
أاجهزة تنقية الزيوت اŸعدنية ،أاجزاء من مصضفاة
الهواء ،أاجهزة الرفعي ا÷سضور اŸتحّركة ،جسضور
ذات أاعمدة متحركة ،لواحق اإ’عÓم اآ’‹ ،أاجهزة
ال -ك -م -ب -ي -وت -ر اÙم -ول -ة وال -ل-وح-ات ا’ل-كÎون-ي-ة،
الوحدات اŸركزية للمعا÷ة وخوادم الكمبيوتر،
وحدات الذاكرة ،قارئ بطاقات الذاكرة ،مواد
اأ’نابيب ،أاجزاء أاجهزة اŸودم وأاجهزة الهواتف
النقالة وغÒها ،بطاقات فك التشضف ،Òبطاقات
اŸوصّضÓت ،الكوابل الكهربائية ،حاويات القمامة،
ه -ي-اك-ل ا÷رارات والشض-اح-ن-ات ،ع-رب-ات ال-تÈي-د،
–ضضÒات م- -ن ال- -ف- -ول السض- -ودا ،ÊاŸرب -ى ،م -واد
ا◊ن -ف -ي -ات -ي اّÙو’ت ال -ك-ه-رب-ائ-ي-ةي اŸكّ-مÓ-ت
الغذائية ،الصضودا و اŸياه اŸعدنية ،البطاريات،
الهواتف اÿلوية واŸشضروبات (” –ديد اسضماء
اŸنتجات وبندها ا÷مركي ‘ اŸادة  115من
قانون اŸالية .2018

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

كما أان ÷نة الدائرة أاكملت عملها ،وقامت بتحديد
القوائم اأ’ولية للمسضتفيدين ،ومن اŸنتظر أان يتم
توزيعها بعد  15من الشضهر ا÷اري.

سسكيكدة :خالد ألعيفة

وا‹ معسصكر خÓل تفقده
مشصروع اŸاو:

اŸؤؤسسسسات مطالبة
بالتدخل بجدية
وا’لتزام بتعهداتها

وقف وا‹ معسضكر ﬁمد لبقى أامسس ‘ زيارة
تفقدية للمنشضآات القاعدية Ÿشضروع اŸاو بدائرتي
م -عسض-ك-ر وب-وح-ن-ي-ف-ي-ة ع-ل-ى وتÒة اأ’شض-غ-ال ب-رواق
معسضكر ،حيث أابدى اŸسضؤوول عدم رضضاه عن تقدم
اإ’‚از ،رغم تعهدات ›مع ““هيدروأاميناجمنت““
بتسضليم ﬁطت Úللضضخ Ãعسضكر وبوحنيفية قبل
نهاية السضنة اŸنقضضية.
و أاكد لبقى على هامشس تلقيه تفاصضيل تقنية
ıطط أاشضغال مشضروع اŸاو على رواق معسضكر،
ضض-رورة ت-دخ-ل اŸؤوسضسض-ات ب-ج-دي-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى
ورشض-ات اŸشض-روع وت-ل-ت-زم ب-ت-ع-ه-دات-ه-ا م-ع ال-وزارة
الوصضية وكذا السضلطات اÙلية التي يقع عليها
جزء كب Òمن الضضغط بسضبب تأاخر تسضليم اŸشضروع
م-ق-اب-ل أازم-ة اŸي-اه ال-ت-ي تضض-رب اŸن-ط-ق-ة ط-ي-ل-ة
مواسضم السضنة ،خاصضة وأانه  ⁄يعد للمؤوسضسضات أاي
حجج مادية تÈر بها تعطل اŸشضروع ‘ ظل تكفل
الوزارة بتسضوية جميع الوضضعيات اŸادية للمقاولة
اŸشض - -رف - -ة ع - -ل- -ى ا’‚از ،ح- -يث ب- -ل- -غت نسض- -بت
اسض -ت-هÓ-ك اŸب-ال-غ اŸال-ي-ة اإ’ج-م-ال-ي-ة اŸرصض-ودة
للمشضروع نسضبة  72باŸائة مقابل  62باŸائة نسضبة
ت -ق -دم اأ’شض -غ-ال ع-ل-ى رواق م-عسض-ك-ر ال-ذي يشض-م-ل
ا‚از ﬁطت Úللضضخ يتوقع تسضليمهما ‘ منتصضف
شضهر مارسس وخزان بسضعة  30أالف م 3لن يكون
جاهزا قبل شضهر أاكتوبر من السضنة ا÷ارية.
و إاضضافة إا ¤رغبة السضلطات الو’ئية ‘ تنفيذ
مشضروع اŸاو ‘ آاجال قريبة ،بهدف التحكم ‘
حاجيات اŸواطن ÚاŸتزايدة من مياه الشضرب ‘
ظل نشضوء أاحياء سضكنية جديدة ،قال لبقى ،أان
اآ’ف-اق ال-واع-دة ل-ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ة ب-ال-و’ية ترتبط
باŸشضروع ،موضضحا ‘ سضياق حديثه أان اŸنطقة
ب -ع -ي -دة ج -دا ع -ن –ق -ي -ق ه -دف ت -وسض -ي -ع ن -ط-اق
اأ’راضض -ي اŸسض -ق -ي-ة بسض-بب ت-أاخ-ر تسض-ل-ي-م مشض-روع
اŸاو ،الذي سضيمكن و’ية معسضكر من ا’عتماد
على مياه البحر اÓÙة ‘ نظام التموين Ãياه
الشضرب و–ويل مواردها اŸائية السضطحية للسضقي
الفÓحي للوصضول على اأ’قل لـ 30أالف هكتار من
اأ’راضضي الفÓحية اŸسضقية ،اأ’مر الذي يسضتوجب
‘ الظرف الراهن حسضب اŸسضؤوول -حشضد جميع
ا÷هود للدفع باŸشضروع ومن ثمة –قيق توجهات
ا◊ك -وم -ة وأاه -داف ﬂط -ط رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة
اŸت -ع -ل -ق ب -ال -رف-ع م-ن ق-درات ال-ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ي
للتخلصس من التبعية لقطاع اÙروقات.

معسسكر :أم أ .Òÿسس
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باتنة تتذيل الÎتيب الوطني ‘ –صصيل الضصرائب

مسسؤؤولؤ القطاع مهددون Ãتابعات قضسائية ‘ حال تقاعسسهم
ه- -دد وا‹ ب- -ات- -ن- -ة ع -ب -د اÿال -ق
صص -ي -ودة م -وظ -ف -ي ق -ط -اع الضص -رائب
ب -ات -خ -اذ إاج -راءات صص -ارم-ة ضص-ده-م
بسصبب التقاعسص الكب Òالذي أابدوه
‘ –صصيل ا÷باية والضصرائب للعام
اŸاضص - -ي  ،2017ك- -اشص- -ف -ا ع -ن ت -ذي -ل
ال- - -و’ي- - -ة الÎت- - -يب ال- - -وط- - -ن- - -ي ‘
التحصصيل واصصفا إاياه بالسصلبي وغÒ
اŸقبول.

باتنةŸ :وشسي حمزة

وأاشض -ار صض -ي -ودة خ Ó-ل ت -دشض -ي -ن-ه Ÿرك-زي
ضضرائب جديدين بباتنة إا ¤دور هذا القطاع
‘ اŸسضاهمة ‘ الرفع من ميزانية الو’ية
إ’‚از مشض-اري-ع ت-ن-م-وي-ة Ãخ-ت-ل-ف ال-ب-لديات،
وضض-رورة م-راق-ب-ة –صض-ي-ل الضض-رائب وأاه-م-ية
ا÷باية العادية كمورد هام لÓقتصضاد اÙلي
وخلق الÌوة للجماعات اÙلية ،وأان ﬁاربة
كل أاشضكال الغشس ا÷بائي على غرار التهرب
م -ن دف -ع الضض -ري -ب -ة أاول -وي -ة ب-رن-ا›ه ل-لسض-ن-ة
اŸالية  ،2018خاصضة وان و’ية باتنة معروفة
وط -ن -ي -ا بÌائ -ه -ا ا’ق-تصض-ادي ورق-م أاع-م-ال-ه-ا
ال -ك -ب ‘ Òع -دة ق -ط-اع-ات ع-ل-ى غ-رار شض-عب
الفÓحة كالتفاح والعسضل وكذا إانتاج الذهب
وت -واج -د م-ن-ط-ق-ة صض-ن-اع-ي-ة ك-بÒة ب-ه-ا وع-دة
م- -ن- -اط- -ق نشض- -اط- -ات وم- -دن كÈى م- -ع -روف -ة
ب-ح-رك-ي-ت-ه-ا ال-ت-ج-اري-ة ع-ل-ى غرار بريكة ،عÚ
التوتة ،ع Úياقوت ،والسضوق الوطني با÷زار
اÿاصس ببيع قطع الغيار وغÒها ،اأ’مر الذي
يفÎضس فيه حسضب الوا‹ أان يكون التحصضيل
الضض -ري -ب -ي ك -بÒا ،غ Òأان ال -واق -ع شض -يء آاخ-ر
حسضب صضيودة.

–صسيل سسلبي وتسس Îعلى  12مليار سسنتيم
واسض -ت -غ -ل ال -وا‹ ف -رصض -ة ت -دشض-ي-ن-ه Ÿرك-ز
الضضرائب واŸركز ا÷واري للضضرائب بباتنة
حيث تلقى شضروحات وافية حول اŸشضروعÚ
الذين بلغت قيمتهما اŸالية ما يقارب 48
مليار سضنتيم للمركز الواحد ،ليبدي –فظه
على جودة اأ’شضغال التي  ⁄تكن ‘ اŸسضتوى
اŸطلوب وÎ– ⁄م ما هو متفق عليه ‘
دف Îالشض -روط ،م -ع -ط -ي -ا ت -ع -ل-ي-م-ات صض-ارم-ة
Ÿك -تب ال -دراسض -ات واŸؤوسضسض -ت ÚاŸك -ل-ف-تÚ
باإ’‚از بضضرورة تصضويب هذه النقائصس ‘
أاج -ل أاقصض -اه أاسض -ب -وع واح -د خ-اصض-ة م-ا ت-ع-ل-ق
ب-طÓ-ء اŸرك-ز وواج-ه-ت-ه وال-ن-ظ-اف-ة وغÒها،
خاصضة وان اŸشضروع أا‚ز من  2012وتأاخرت
به اأ’شضغال إا ¤غاية السضنة ا÷ديدة .2018
وع- -ل- -ى ه -ذا اأ’سض -اسس شض -دد ال -وا‹ ع -ل -ى

ضض- -رورة ت- -ف- -ع -ي -ل ال -دور ال -رق -اب -ي Ÿصض -ال -ح
الضضرائب ومديرية التجارة من أاجل ضضمان
–صض -ي -ل ا÷ب -اي -ة اÙل-ي-ة ،ودع-ا اŸوظ-فÚ
وال -ع-م-ال ل-ت-حصض-ي-ل الضض-رائب م-ن اŸواط-نÚ
العادي Úخاصضة ما تعلق Ãسضتحقات إايجار
السضكنات ا’جتماعية التي بلغت نسضبة %30
ف -ق -ط ،وك -ذا إاي -ج -ار ‡ت -ل -ك -ات ا÷م -اع -ات
اÙلية ،وخاصضة ضضبط النشضاطات التجارية
التي ’ –Îم اإ’جراءات اإ’دارية اŸعمول
بها على غرار فتح سضجل Œاري وا’نتسضاب
إا ¤صضندوق الضضمان ا’جتماعي ،حيث أاكد
الوا‹ ‘ تصضريح له أانه ” غلق أاك Ìمن 400
ﬁل Œاري ولن يسضÎجعها أاصضحابها إا’ بعد
تسضوية وضضعيتهم القانونية واإ’دارية اÿاصضة
بدفع الضضرائب.

–ؤيل مؤظف تسس Îعن بائع خمؤر
كانت خرجة وا‹ باتنة ،لقطاع الضضرائب
فرصضة لكشضف عدة حقائق وتفج Òفضضيحة
م -دوي -ة “ث -لت ‘ ات -خ -اذه م -ن -ذ ت -نصض -ي -ب-ه
إ’جراءات قانونية وإادارية صضارمة لتحصضيل
 12مليار سضنتيم عبارة عن ديون وضضرائب
عالقة منذ  2004لدى احد بائعي اÿمور
بو’ية باتنة ،و–صضيل مليارات أاخرى كانت
ع -ال -ق -ة ل -دى م-ت-ع-ام-ل Úاق-تصض-ادي ÚوŒار
معروف Úبباتنة منذ سضنوات ،واتهم الوا‹
عدة موظف Úبقطاع الضضرائب بالتواطؤو مع
ب- - -عضس اŸت - -ع - -ام - -ل Úاأ’ث - -ري - -اء ل - -ل - -تسضÎ
عليهم،وجدولة ديونهم الكثÒة Ÿدة زمنية
طويلة وهو ما رفضضه الوا‹ جملة وتفصضيÓ
م-ه-ددا ب-ات-خ-اذ إاج-راءات قضض-ائ-ي-ة ضض-دهم
ع - -ل - -ى غ - -رار –وي - -ل - -ه أ’ح - -د اŸوظ - -فÚ
اŸسض -ؤوول Úع -ن م -ل -ف -ات الضض-رائب ل-رج-ال
اŸال واأ’عمال وتاجر اÿمور بباتنة.
وا‹ باتنة وخÓل لقاء بعمال الضضرائب
أاكد إاطÓعه الكلي على كيفية عمل سضÒ
ﬂتلف مرافق مصضالح الضضرائب كاشضفا عن
عدم رضضاه وكذا اŸواطن Úوحتى مسضؤوو‹
وزارة اŸالية عن أاداء مصضالح الضضرائب ‘
ب -ات -ن -ة ،ل -ع -دم –صض -ي-ل م-ب-ال-غ ه-ام-ة ظ-لت
عالقة.
ولتفعيل التحصضيل اإ’يجابي أاشضار وا‹
باتنة إا ¤ضضرورة ا’سضتفادة من خÈة عمال
ال -ق -ط -اع اŸت -ق -اع -دي -ن وف -ت-ح م-ك-تب ل-ه-م
ب -اŸدي-ري-ة ل-ل-ج-وء إال-ي-ه-م ‘ ح-ال تسض-ج-ي-ل
نقصس ‘ اŸوظف Úوكذا إارسضالهم ıتلف
ب -ل -دي -ات ال-و’ي-ة الـ 61ل-ت-ك-وي-ن اŸنتخبÚ
وعمال البلديات ‘ كيفية التسضي Òا◊سضن
للموارد اŸالية للبلديات.

’فراج عن قوائم اŸسصتفيدين
طالبوا با إ

سسكان سسيدي عيسسى وبؤسسعادة يحتجؤن باŸسسيلة

شصهدت و’ية اŸسصيلة
’سص- - - - -ب- - - - -وع
ب - - - - -ح - - - - -ر ا أ
اح - -ت - -ج - -اج - -ات ب - -ع - -دة
ب- -ل- -دي- -ات ل- -ل- -م -ط -ال -ب -ة
’سص- - -راع ‘ ت- - -وزي- - -ع
ب- - -ا إ
السص-ك-ن-ات ا’ج-ت-م-اعية
ال-ت-ي ط-ال أام-د ت-وزيعها
رغ - - -م ت - - -ط- - -م- - -ي- - -ن- - -ات
السص - -ل- -ط- -ات ال- -و’ئ- -ي- -ة
ب›Èة عملية التوزيع
ق- -ب- -ل ن -ه -اي -ة ال -ث Ó-ث -ي
’ول م- - - - -ن السص- - - - -ن- - - - -ة
ا أ
ا÷ارية.

أŸسسيلة :عامر ناجح

ع -رفت ك -ل م -ن م -دي -ن -ة
ب -وسض -ع -ادة وسض -ي-دي ع-يسض-ى
احتجاجات دامت أاك Ìمن
ي -ومŸ Úط-ال-ب-ة السض-ل-ط-ات
’سضراع ‘ توزيع السضكنات
اإ
ا’ي-ج-اري-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ال-ت-ي
مضضى  4سضنوات كاملة على
آاخ -ر ع -م -ل-ي-ة ت-وزي-ع ،ح-يث
ط -الب اÙت -ج -ون ب-ب-ل-دي-ة
سضيدي عيسضى بعد غلق مقر
ال-ب-ل-دي-ة السضلطات بالتدخل
’فراج عن قائمة
العاجل وا إ
اŸسض - -ت - -ف - -ي - -دي - -ن وإان- -ه- -اء
م -ع -ان -ات -ه -م م -ع مصض -اري-ف
الكراء التي فاقت حسضبهم
 12000دي- -ن -ار ج -زائ -ري
ل- -لشض- -ه- -ر وت- -خ -ف -ي -ف عبء
الضضيق الذي تعيشضه العديد

’سضرة التي تتكون حتى
من ا أ
م - -ن  10إاف- -راد ‘ م- -ن -زل
صضغ.Ò
وأام -ا Ãدي -ن -ة ب -وسض -ع-ادة
فقد وجه اÙتجون خÓل
الثÓثة أايام اŸتواصضلة من
ا’حتجاج انتقادات شضديدة
ل - -لسض - -ل- -ط- -ات وات- -ه- -ام- -ه- -ا
ب - -ال - -ت - -م - -اط - -ل ‘ ت - -وزي- -ع
السض- -ك -ن -ات وت -ق -د Ëوع -ود
ك -ثÒة  ⁄ي -ط -ب -ق أاي م -ن -ه-ا
خ -اصض -ة ت -لك ال -ت -ي وع -دت
فيها بتوزيع السضكنات بعد
ا’ن -ت -خ -اب -ات اÙل -ي-ة و⁄
تف بها ،متسضائل Úعن سضبب
م-ن-ع ع-م-ل-ي-ة التوزيع خاصضة
وأان العديد من مدن الوطن
أاف-رجت ع-ن ق-وائ-م السض-ك-ن
Ãختلف صضيغه.
وكان الوا‹ حاج مقداد،
قد أاكد ‘ وقت سضابق أانه
وج- -ه ت- -ع- -ل -ي -م -ات صض -ارم -ة
÷ميع اŸسضؤوول ÚاÙليÚ
اŸع-ن-ي Úب-السض-ك-ن ت-طالبهم

بضض- - -رورة رب- - -ط ج- - -م - -ي - -ع
السض - -ك - -ن - -ات ب- -الشض- -ب- -ك- -ات
اıت -ل -ف -ة ق -ب -ل تسض-ل-ي-م-ه-ا
ل -ل -م -واط -ن ن -ه-اي-ة ال-ثÓ-ث-ي
’ول من السضنة ا÷ارية.
اأ
واسض - - - -ت- - - -ن- - - -ادا إا ¤ذات
السضلطات فان حصضة السضكن
ا’ي-ج-اري-ة اŸع-ن-ي-ة ب-ع-ملية
ال -ت -وزي -ع ه-ي  6330وحدة
سض- - - -ك - - -ن - - -ي - - -ة ع Èدوائ - - -ر
ال -و’ي -ة..ك -م -ا ب -ل-غ ‘ ذات
الشضأان حسضب نفسس اŸصضدر
ع- -دد السض- -ك- -ن -ات اŸب -ل -غ -ة
ل -ل -ج-ان ال-دوائ-ر ” ،5205
ت- -وزي -ع م -ن -ه -ا  787وحدة
سض- -ك- -ن- -ي- -ة ،أام -ا السض -ك -ن -ات
Óشضهار والتعليق
ا÷اهزة ل إ
ف- -ق- -د ب -ل -غت  1136وحدة
سض- -ك- -ن- -ي -ة ،و‘ ح Úب -ل -غت
ا◊صض -ة اŸت -ب-ق-ي-ة ل-ل-ت-وزي-ع
’ول م -ن
خÓ- -ل ال- -ث Ó-ث -ي ا أ
سضنة  2018هي  3282حصضة
سضكنية.

ألخميسض  ١١جانفي  ٢٠١٨م
ألموأفق لـ  ٢٣ربيع ألثاني  ١٤٣٩هـ

اسست

طÓع

»æWh

جماجم ألششهدأء أ÷زأئري ...Úقضشية تخرج إأ ¤ألعلن

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

قادة اŸقاومة بوبغلة وبوزيان وغÒهما ...ينتظرون العودة إا ¤أارضض الوطن
’نسشان
’نسشان عن عدم أحÎأم بقايا أ إ
@ Ÿاذأ تسشكت منظمات حقوق أ إ
@ ألباحثون مطالبون ببذل أŸزيد من أ÷هد لكششف هوية باقي أ÷ماجم

’ أث- - -ر ÷م- - -اج- - -م ألشش- - -ه - -دأء
أ÷زأئ - -ري ‘ Úأروق - -ة م- -ت- -ح- -ف
” نقلها
أ إ
’نسشان بباريسس ..لقد ّ
’رضشي من أŸتحف
إأ ¤ألطابق أ أ
بعيدأ عن أع Úألزوأر لتحفظ ‘
صش-ن-ادي-ق م-ك-ع-ب-ة ألشش-ك-ل ،يحمل
ك -ل وأح -د م -ن -ه -ا رق -م-ا تسش-لسش-ل-ي-ا
أغ-ل-ب-ه-ا يششّ-ك-ل أل-ه-وي-ة أل-وح-يدة
لصشاحب أ÷مجمة….

لصسلي...Ú
يجيز إأعادتها إأ ¤أصسحابها أ أ
م -ك -ت -ب -ة أŸت -ح-ف ل –ت-وي سس-وى ع-ل-ى
م-ع-ل-وم-ات ضس-ئ-ي-ل-ة ح-ول ج-م-اج-م ألشس-ه-دأء
أ÷زأئ -ري ،Úف -ف -ي أل-ب-اب أıصسصض ل-ه-ذأ
أŸوضس -وع ت -ت -ح-دث أŸصس-ادر ع-ن ج-م-اج-م
ت-ع-ود ل-ل-مسس-ت-ع-م-رأت أل-ف-رنسس-ي-ة أل-ق-دÁة..
ويأاتي ألذكر على إأعادة بقايا بشسرية تعود
لدولة جنوب أفريقيا وذلك Ãوجب قانون
م -ت -ع ّ-ل -ق ب -اسسÎج -اع رف -ات شس-خصض ي-دع-ى
سسارجي بار“ان صسدر عن أ÷معية ألوطنية
ألفرنسسية ‘ دورتها غ Òألعادية بتاريخ ١٢
فيفر ( … ٢٠٠٢نسسخة من ألقرأر).

اسستطÓع :خ.ط.ع

رفات  ١٨ألف جزأئري أسستشسهدوأ أثناء
مرحلة أŸقاومة ألوطنية ” نقلها بعد أنتصسار
ألثورة ألتحريرية ودحر أŸسستعمر إأ ¤فرنسسا
لتسستقر Ãتحف أإلنسسان ..ومن حيث ل تدري
ل من ﬂتلف
كانت فرنسسا تعرضض أمام أ Ÿأ
أ÷نسس -ي -ات شس -وأه -د ل سس-ب-ي-ل ل-دحضس-ه-ا ع-ن
أرتكاب فرنسسا ألسستعمارية جرأئم نكرأء ‘
ح ّ-ق أ÷زأئ -ري Úع -ل -ى م -دأر ق -رن ورب -ع م -ن
ألزمن ..وأي شسهادة أبلغ وأقوى من جماجم
أسس -ت -ؤوصس -لت م -ن أجسس -اد أصس -ح -اب -ه-ا ت-ن-ك-ي-ل
بالضسحايا وتخويفا Ÿن بقوأ أحياء ..لتنقل
ه -ذه أ÷م -اج -م م -ن أرضس -ه -ا ك -غ -ن -ائ -م ح-رب
وتعرضض ‘ متحف أإلنسسان ‘ تصسرف ل Áت
لنسسانية بصسلة.
ل إ

ا÷زائريون يتوافدون
على اŸتحف للسسؤوال عن مصسÒ
جماجم الشسهداء
ألزأئر Ÿتحف أإلنسسان بباريسض ،ل Áكنه
أن ّÁر على هذأ أŸكان دون أن يسسأال عن
ج -م -اج -م ألشس-ه-دأء أ÷زأئ-ري ،Úخ-اصس-ة م-ن-ذ
أتسس -اع دأئ -ر أ÷دل ح -ول ضس -رورة تسس -ل -ي-م-ه-ا
ل-ل-ج-زأئ-ر ..ف-ي-م-ا ي-زور أ÷زأئ-ري-ون أŸت-حف
خصسيصسا لسستطلع أألمر ،بل هناك من يريد
إألقاء نظرة عليها… مسسؤوولو أŸتحف حّدثونا
ع - -ن ع - -دد زوأر أŸت - -ح- -ف م- -ن أ÷زأئ- -ريÚ
أŸقيم Úبفرنسسا وألقادم Úمن أ÷زأئر ⁄
يسسبق له مثيل ‘ ألفÎة أألخÒة ،خاصسة منذ
عام  ٢٠١١تاريخ كشسف سسّر أ÷ماجم ومازألوأ
يتوأفدون إأ ¤أآلن ..حتى أصسبح أألمر بالنسسبة
للقائم Úعلى أŸتحف طبيعيا وعاديا..
ﬁمد أنتهز فرصسة أعياد أŸيلد ونهاية
ألسسنة لينتقل من مدينة ليون ليشساهد جماجم
أ÷زأئ- -ري ..Úق- -ال ب -نÈة أل -غ -اضسب أك Ìم -ن
خمسس Úسسنة وفرنسسا –تفظ برفات شسهدأئنا

ماذأ لو كنا نحن من نحتفظ ببقايا فرنسسي
وأحد.
نادية قدمت من ليل ألفرنسسية ،قالت لبد
لهذه أ÷ماجم أن تعود للجزأئر وتدفن ‘
ترأبها ..أحمد جزأئري بجنسسية فرنسسية دعا
ألباحث ÚوأŸؤورخ Úإأ ¤ألكشسف عن مزيد من
خبايا ألفÎة ألسستعمارية ،قائل إأن أكتشساف
هذه أ÷ماجم جاء صسدفة إأذن ما خفي فهو
أك Èوأعظم.

جماجم الشسهداء ﬁفوظة
‘ الطابق السسفلي للمتحف

…إأنها ﬁفوظة بالطابق ألسسفلي أألرضسي،
ه-ي أ÷م-ل-ة أل-ت-ي ي-كّ-رره-ا مسس-ؤوول-و أŸت-حف
على أسسماع كل من يسسأال عن جماجم شسهدأء
أ÷زأئ-ر ..سس-أال-ن-ا إأح-دى أŸع-ن-ي-ات ب-اŸتحف
عن أسسباب نقلها إأ ¤روأق ‡نوع على ألزوأر
قالت ..من منطلق إأنسسا Êل يجوز عرضض
بقايا بشسرية باŸتاحف ..وأضسافت خاصسة
ع-ن-دم-ا ي-ت-عّ-ل-ق أألم-ر ب-رف-ات ج-زأئري Úوهنا
قاطعتهاŸ ..اذأ أ÷زأئريون بالذأت ..قالت
ن -ظ -رأ ◊سس -اسس -ي -ة أŸوضس -وع وأل-ع-لق-ات بÚ
ألبلدين .وأسسÎسسلت تقول ““إأن أ÷ماجم كانت
م -ع -روضس -ة ‘ فÎة ألسس -ب -ع -ي -ن -ات م -ن أل-ق-رن
” سسحبها لعتبارأت إأنسسانية
أŸاضسي ،لكن ّ
ت -ق-ول ّﬁدث-ت-ي أن-ه-ا  ⁄ت-ر ج-م-اج-م ضس-ح-اي-ا
أŸق - -اوم - -ة أ÷زأئ - -ري - -ة م - -ع- -روضس- -ة ق- -ط..
لتضسيف ..هي ﬁفوظة ‘ ألطابق ألسسفلي ‘
أنتظار ألبت ‘ أمرها““.

جماجم بشسرية للتدليل على
نظرية التطور
ل - -ك - -ن أŸف- -ارق- -ة أل- -كÈى وألصس- -ارخ- -ة ‘

أŸتحف ،أنه مازأل يعرضض بقايا بشسرية عبارة
عن جماجم يعود تاريخها إأ ¤فÎأت قدÁة
من تاريخ ألبشسرية وقد سسأالنا مرشسدتناŸ ،ا ⁄
–جب عن أألنظار Ãا أنكم تعتقدون بأان
لعرأف أإلنسسانية،
عرضض بقايا ألبشسر مناف ل أ
ق -الت ““إأن -ه-ا ت-ع-ود إأ ¤أزم-ن-ة ع-اب-رة وب-ال-ت-ا‹
لباسض من عرضسها..
ع -دة ج -م -اج -م ﬂت-ل-ف-ة أألح-ج-ام م-ازألت
ت -ع-رضض ‘ م-ت-ح-ف أإلنسس-ان ب-ب-اريسض يسس-ت-ن-د
إأليها ‘ إأبرأز نظرية تطور أإلنسسان من قرد
إأ ¤شسكله أإلنسسا Êأ◊ا‹““.

أاصسل ا◊كاية...
منذ شسهر مارسض من عام  ⁄ ،٢٠١١يعد أمر
ج- -م- -اج- -م ألشس- -ه- -دأء أ÷زأئ- -ري ÚأŸوج -ودة
Ãت -ح -ف أإلنسس -ان ب -ب-اريسض سس-رأ… ل-ق-د فّ-ج-ر
ألباحث أ÷زأئري علي فريد بلقاضسي قضسية
أحتجاز فرنسسا ÷ماجم مقاوم ÚجزأئريÚ
أسستقدموأ من أ÷زأئر بعد خروج أŸسستعمر
م- -ن أل -ب -لد ﬁم -ل ب -خÒأت -ه -ا ح -ت -ى رف -ات
شس -ه -دأئ -ن-ا ..ب-ع-د خ-روج أŸوضس-وع إأ ¤أل-ع-ل-ن
صسدرت عريضسة تطالب باسسÎجاع أ÷ماجم
إأل - -كÎون- -ي- -ا وق- -ع- -ه- -ا م- -ا ي- -ق- -ارب  ٣٠ألف
(٢٩٧٨٥موقع بالتحديد) إأ ¤غاية  ٢٦جويلية
.٢٠١٦
وقد رأسسل عدة مثقف Úجزأئري ÚأŸدير
أل- -ع- -ام Ÿت- -ح -ف ب -اريسض م -يشس -ال غÒو ح -ول
أŸوضس-وع م-ط-ال-ب Úب-اسسÎج-اع أ÷م-اج-م من
بينهم ألنائب بالŸÈان ﬁمد كاديك ألذي
تلقى ردأ من نائب مدير أŸتحف تن ّصسل فيه
من أŸسسؤوولية ألفرأج عن أ÷ماجم ،باعتبار
أن ألقانون ألفرنسسي ل يسسمح بذلك مؤوكدأ أن
ألـ  ١٨ألف جمجمة وهيكل عظمي ألتي تعود
لضسحايا جزأئري Úتعد إأرثا وطنيا فرنسسيا ل
يجوز ألتصسرف فيها إأل بوجود سسند قانوÊ

 500جمجمة ” التعرف
عليها من ›موع  20أالف
يÎأوح ع----دد أ÷م---اج---م وأل---ه---ي---اك---ل
أل-ع-ظ-م-ي-ة ت-ع-ود لشس-ه-دأء ج-زأئ-ري Úلدى
متحف ألنسسان بباريسض ما ب ١٨ Úألف
و ٢٠ألف أحتفظ بها أŸسستعمر بعد أن
أخذها عنوة كما أسستو ¤على أرشسيف
ضسخم وثروأت ل تعد ول –صسى٥٠٠ ..
ج--م-ج-م-ة ف-ق-ط ّ” أل-ت-ع-رف ع-ل-ى ه-وي-ة
أصسحابها من ضسمنها  ٣٦قائدأ للمقاومة
أل--وط--ن--ي--ة (ث--ورة أل--زع-اطشس-ة) ..ق-ط-عت
رؤووسسهم أوأسسط ألقرن ألـ  ١٩كمحاولة
م----ن ط----رف أŸسس----ت----ع---م---ر ل---ت---خ---وي---ف
لطفاء فتيل أŸقاومة من
أ÷زأئري Úإ
خلل ألتنكيل بجثث ألضسحايا.
أسس-م-اء ب-ارزة صس-ن-عت أل-ت-اري-خ ي-عرفها
أ÷زأئريون وهي مصسدر فخر وأعتزأز
م--ث-ل ألشس-ي-خ ب-وزي-ان أل-ق-ل-ع-ي ق-ائ-د ث-ورة
أل----زع----اطشس----ة ب----دأي---ة  ١٨٤٩وموسسى
أل----درق----اوي وسس---ي أıت- -ار ب- -ن ق- -وي -در
ألتيطرأوي وﬁمد Ûد بن عبد أŸالك
أŸدعو ألشسريف بوبغلة وعيسسى أ◊مادي
ليام إأذأ ما
وغÒهم ‡ن سستكشسف عنهم أ أ
أج -ت -ه -د أل -ب-اح-ث-ون وألنÎوب-ول-وج-ي-ون م-ا
ي -ت -ط ّ-ل -ب ع -م -ل دؤووب -ا وت-ع-اون-ا م-ن شس-ت-ى
لن جزءأ كبÒأ من ذأكرتنا ما
أ÷هات ..أ
زأل طي ألنسسيان أو ألخفاء…
و‘ أنتظار إأفرأج فرنسسا عن جماجم
أل -ه -ي -اك -ل أل -ع -ظ-م-ي-ة ل-لشس-ه-دأء أصس-ب-ح م-ن
ألضس- -روري أن ت- -ل- -عب م- -ن- -ظ -م -ات ح -ق -وق
ألنسسان دورها ‘ وقف ألتلعب ببقايا
لنسس -ان ح -رم -ت-ه ح-ي أو م-يت،
أل -بشس -ر ،ف -ا إ
ويحق له أن يدفن ‘ أرضسه ب Úأهله إأكرأم
أŸيت ‘ مدلوله ألنسسا Êوألديني دفنه
أم-ا أŸط-ال-ب-ة ب-تسس-ل-ي-ط ألضس-وء ع-م-ا عاناه
هؤولء من قتل وتنكيل بجثثهم وتهج Òإأ¤
أرضض غ Òأرضسها فذأك حديث آأخر.

ألعدد
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جماجم
لهامات شساﬂة..
أام Úبلعمري

هل من ألÓئق أطÓق
’نسشان““
تسشمية ““متحف أ إ
على ذلك أŸبنى ألباريسشي
ألذي تتكدسس فيه جماجم
’’ف من ششهدأء أŸقاومات
أ آ
أ÷زأئرية ؟ أ ⁄تكمل تلك
أ÷ماجم ألطاهرة ألرسشالة
وهي ظلت ششاهدة على
حرب أبادة مارسشها
أ’سشتعمار ألفرنسشي و دليل
يدين ماضشيه أ’جرأمي ؟
لقد كان أ÷رم ألوحيد
ألذي أقÎفه أصشحاب تلك
ألهامات ألششاﬂة هو
“سشكهم بأارضشهم و مقاومة
ألوجود أ’سشتعماري منذ
’و ¤لتؤوكد تلك
ألوهلة أ أ
أ÷ماجم أن ألششعب
أ÷زأئري  ⁄يهضشم أبدأ
روأية ““أ÷زأئر فرنسشية““
و أنه حارب أ’سشتعمار
’ول و أدرك أن
منذ أليوم أ أ
أ◊ضشارة ألتي بشّشر بها هي
(حضشارة) ألتنكيل و قطع
ألرؤوسس و هذه أ÷ماجم
ششاهدة على ذلك و على أن
فكر ““دأعشس““ أ’رهابي له
خلفياته ألتاريخية و ⁄
يأات من عدم و ما يقÎفه
أليوم أفعال ششنيعة مارسشها
أ’سشتعمار ألفرنسشي قبل
أك Ìمن قرن ‘ حق
أ÷زأئري Úو ألبششرية
جمعاء.
أذأ كان أ◊فاظ على
كرأمة أ’نسشان حيا هي عدم
’ي من حقوقه
ألتعرضس أ
مهما كانت بسشيطة فان
أ◊فاظ على كرأمته ميتا
وبإاجماع كل أŸعتقدأت و
أ’ديان ألسشماوية هو دفنه
أو حرقه أو أي طريقة
تصشون كرأمة أŸيت بل حتى
ألفرأعنة ألذين كانوأ
يخلدون علية قومهم
بتحنيطهم كانوأ يفعلون
ذلك بدفنهم ‘ توأبيت ’
يصشل أليها أحد.
’كرأم
حان ألوقت إ
جماجم ششهدأء أŸقاومة
أ÷زأئرية بدفنها ‘ ترأب
أ÷زأئر ألتي ماتوأ من أجلها
’ن أروأحهم ألطاهرة ألتي
أ
ألتحقت ببارئها و هي تتقلب
أليوم ‘ جنات أÿلد
وألرضشوأن لن تششعر بالرأحة
إأ’ عندما تعود تلك
أ÷ماجم أ ¤أ’رضس ألتي
أحتضشنتها عندما سشقطت من
بطون أمهاتها ثم أحتضشنتها
و أرتوت من دمائها ألزكية
و هي تسشقط ششهيدة من
أجل أ÷زأئر ،أما عرضشها ‘
أŸتاحف و أŸعارضس هي
جرÁة قتل ثانية و أنتهاك
لكرأمة أ’نسشان.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ليام العلمية والتقنية الـ 11لسشوناطراك ‘ أافريل  2018بوهران
ا أ

موعد دو‹ مع ا’بتكار والشسراكة والتقاء الباحث Úمع الصسناعيÚ

–ضش- - -ر الشش- - -رك- - -ة ال- - -وط- - -ن- - -ي - -ة
ل-ل-م-ح-روق-ات ””سش-ون-اطراك”” لتنظيم
لي-ام ال-ع-ل-م-ي-ة وال-ت-ق-ن-ية (الطبعة
ا أ
 )11واŸع- -رضس ال- -ع- -ل- -م- -ي ال- -ث- -الث ‘
الفÎة من  16إا 19 ¤افريل القادم
Ãركز التفاقيات بوهران .وتعالج
ليام التي Œري –ت رعاية
هذه ا أ
رئ - - -يسس ا÷م - - -ه - - -وري- - -ة م- - -وضش- - -وع
””البتكار والششراكة ‘ ظرف عاŸي
للتحول الطاقوي””.

سسعيد بن عياد

وكانت سصوناطراك قد بادرت ‘ 1994
بتنظيم هذا اŸوعد ليكون إاطارا مÓئما
للتبادل ب ÚاÈÿاء والباحث Úا÷امعيÚ
ح-ول أاع-م-ال-ه-م وم-ن-اقشص-ة مسص-ائ-ل ت-ت-ع-لق
ب -ا÷وانب ال -ت -ق -ن -ي-ة وال-ع-ل-م-ي-ة ل-ل-ط-اق-ة.
وي- -ت -م -ي -ز ال -ل -ق -اء اŸرت -قب ه -ذه السص -ن -ة
ب- -ت- -خصص- -يصس ج- -ن- -اح ل- -ل- -ع -رضس ل -ف -ائ -دة

اŸؤوسصسص -ات وال -ه -ي -ئ -ات وال -وك-الت ال-ت-ي
تنشصط ‘ ›ال الطاقة.
وأاوضصح اŸدير العام لسصوناطراك ولد
قدور ‘ إاعÓنه عن اŸناسصبة أان الظرف
يسصتدعي البحث عن أافضصل سصبل التآازر
ب Úال -ف -اع -ل ‘ Úق -ط -اع ال-ط-اق-ة ب-ك-اف-ة

لول مرة منذ ديسشم2014 È
أ

›الت-ه وŒن-ي-د ك-ل ال-ك-ف-اءات م-وضص-ح-ا
أان -ه -ا ف-رصص-ة ل-ل-ت-وج-ه بشص-ك-ل ن-وع-ي ن-ح-و
اŸسص- - -ت- - -ق- - -ب- - -ل ‘ ضص- - -وء ال- - -ت- - -ح - -ولت
ا÷ي -واسصÎات -ي -ج -ي -ة ال -ق -ائ -م -ة وال -ت -ق-دم
ال -ت -ك -ن -ول-وج-ي ال-ب-ارز .ل-ذلك ف-ان ت-رق-ي-ة
البتكار والشصراكة هي العنصصر ا÷وهري
ألشصغال هذه التظاهرة ‘ ظل التوجهات
ال -ك-بÒة ل-لصص-ن-اع-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي تشص-م-ل
ال-ت-ق-ن-ي-ات ال-ت-ك-ن-ول-وج-ية للمهن واأل‰اط
ا◊ديثة للمناجمنت.
وأاوضص- -حت دع- -وة اŸشص- -ارك- -ة ‘ ه -ذه
األي- -ام أان ال- -ه- -دف اŸسص- -ط -ر ي -ك -م -ن ‘
–ديد التقنيات والتكنولوجيات اŸبتكرة
من اجل تسصريع مسصار التحول الطاقوي
وتشصجيع إانتاج القيمة اŸضصافة والتقريب
ب Úالعا ÚŸاألكادÁي والصصناعي .ومن
شصأان بعده الدو‹ يسصاهم هذا اŸوعد ‘
صصياغة دقيقة للرهانات ودعائم التحول
الطاقوي من خÓل الشصراكة.

برميل نفط ““برنت““ يسسجل  ٦٩.١٦دو’ر
ي -واصص -ل ال -ن -ف-ط –ق-ي-ق م-ك-اسصب ب-ع-د أان
سصجل سصعر برميل ““برنت““  69.16دولر أامسس
‘ األسصواق األسصيوية فيما بلغ برميل خام
مزيج ““برنت““  69.09دولر .وهو أاول ارتفاع
يتحقق منذ ديسصم .2014 Èويعكسس هذا جملة
م -ؤوشص -رات اي -ج -اب -ي -ة أاب -رزه -ا ‚اع -ة ات -ف -اق
تخفيضس اإلنتاج اŸوقع ب Úأاعضصاء منظمة
ال-ب-ل-دان اŸصص-درة ل-ل-ن-ف-ط ““أاوب-يك““ وال-ب-ل-دان
اŸنتجة من خارجها وهو التفاق الذي تبلور
أاسصاسصا با÷زائر قبل أان يكرسس رسصميا بفيينا

سصنة  2016وÁدد العمل به ‘ نوفم ÈاŸاضصي
إا ¤غاية نهاية سصنة .2018
واسص-ت-ن-ادا ل-ل-م-ح-ل-ل Úف-ان تراجع احتياطي
اÿام األمريكي بـ  1مليون/ب خÓل األسصبوع
األخ Òح -ف-ز اŸسص-ت-ث-م-ري-ن ‘ ق-ط-اع ال-ن-ف-ط
ف - -ي - -م- -ا –سص- -نت وتÒة ال- -ط- -لب ،غ Òأان- -ه- -م
ي -ت -ح-ف-ظ-ون بشص-ان م-واصص-ل-ة م-ن-ح-ى الرت-ف-اع
Óسصعار لفÎة طويلة بفعل شصبح
اŸضصطرد ل أ
اإلنتاج األمريكي للغاز الصصخري باÿصصوصس.
ل- -ل- -ت- -ذك Òسص- -ب- -ق Èÿاء م- -ت- -خصصصص‘ Ú

الشصؤوون النفطية توقعهم عودة –سصن أاسصعار
النفط التي Áكن أان تصصل مسصتوى  70دولر
ﬁذرين من وهم العتقاد ببلوغ أاسصعار جد
عالية ‡ا يسصتدعي ا◊رصس كما هو ا◊ال
بالنسصبة للجزائر على مضصاعفة ا÷هود على
مسص- -ار ب -ن -اء اق -تصص -اد غ Òم -رت -ب -ط عضص -وي -ا
ب- -اÙروق- -ات وت- -أاسص- -يسس م -رح -ل -ة ال -ت -ح -ول
الطاقوي ،وان كانت اÙروقات ل تزال حاليا
القاطرة التي تقود النمو.

سس .بن عياد

سشجلت خÓل الششهر اŸاضشي بجيجل

ﬂ 2034الفة مرورية و 30حادثا مروريا جسسمانيا
سصجلت مصصالح األمن العمومي بأامن ولية
ج- -ي- -ج- -ل ،خ Ó-ل شص -ه -ر ديسص -م Èم -ن السص -ن -ة
اŸاضص-ي-ةﬂ 2034 ،ال -ف -ة ‘ ق -ان-ون اŸرور،
م-ن-ها  334ح-ال-ة خ-اصص-ة ب-ا◊ج-ز ب-ال-كماشس،
بسص -بب ارت -ك -اب السص -ائ -قﬂ Úال -ف-ة ال-وق-وف
اŸم -ن -وعﬂ 165 ،ال -ف -ة مسص-ت-وج-ب-ة لسص-حب
رخصص -ة السص -ي -اق -ة ل -غ -رضس ال -ت -ع-ل-ي-ق Ÿدة 03
أاشص -ه -ر ،بسص -بب ارت -ك -اب السص-ائ-قﬂ Úال-ف-ات
“ثلت أاسصاسصا ‘ عدم ارتداء اÿوذة ،عدم
اسص -ت -ع -م -ال ح -زام األم -ن اسص -ت -ع-م-ال ال-ه-ات-ف
ال -ن -ق-ال ،السص-رع-ة اŸف-رط-ة ““رادار““ ،خ-ل-ل ‘
أاضصواء اŸركبةﬂ 64 ،الفة مسصتوجبة لسصحب
رخصص - -ة السص- -ي- -اق- -ة Ÿدة  06أاشص-ه-ر ،شص-م-لت
ﬂال- -ف- -ات السص ‘ ÒالŒاه اŸم- -ن -وع ،ع -دم
احÎام إاشصارة قف التجاوز اÿط ،Òالتجاوز
على اÿط اŸسصتمر ،عدم احÎام إاشصارة قف
الضصوئية ،كما ” تسصجيل  78جنحة ‘ قانون
اŸرور ،انحصصرت ›ملها ‘ شصهادة التأامÚ
غ Òسصارية اŸفعول ،انعدام شصهادة التأام،Ú
رفضس الم-ت-ث-ال رفضس اÿضص-وع ل-ل-ت-ح-ق-ي-قات
اإلداري -ة ل -لشص -خصس واŸرك -ب-ة ،ال-ق-ي-ادة ب-دون
رخصصة ،والقيادة ‘ حالة سصكر ،و 27جنحة ‘
ق- -ان- -ون ال- -ت- -نسص- -ي -ق ت -ع -ل -قت ب -رك -وب ون -زول
اŸسصافرين ‘ نقاط غ Òمرخصس بها ،انعدام
القابضس وعدم وضصع الشصارة اŸهنية من طرف
ال -ق-ابضس والسص-ائ-ق ان-ع-دام ع-ل-ب-ة اإلسص-ع-اف-ات
األول-ي-ة ،م-ط-ف-أاة ا◊ري-ق م-ن-ت-ه-ية الصصÓحية،
ب -اإلضص -اف -ة إا ¤وضص -ع  04م-رك-بات باÙشصر
البلدي بسصبب تنفيذ قرارات ولئية وﬁاضصر
اŸراقبة التقنية منتهية و 03دراجات نارية
بخصصوصس عدم تقد Ëالوثائق اÿاصصة بها،
من جهة أاخرى ” إارسصال  06ملفات للجنة
الولئية خاصصة بحوادث اŸرور ا÷سصمانية
ورفضس المتثال ،أاما بالنسصبة ◊وادث اŸرور
ا÷سص -م-ان-ي-ة ،ف-ق-د سص-ج-لت ذات اŸصص-ال-ح ‘
نفسس الفÎة  30حادثا مروريا أاصصيب على
إاثرها  37شصخصصا بجروح فيما سصجلت فرقتي
التطه Òوشصرطة العمران وحماية البيئة على
ال -ت -وا‹ ﬂ 39ال -ف -ة خ -اصص -ة ب-ال-ب-ن-اء ب-دون
رخصصة ،إاعاقة الطريق العام واألماكن العامة،
رمي الفضصÓت ذات اŸصصدر ا◊يوا Êو33
ﬂالفة منها  22متعلقة بعرضس وبيع سصلع ‘
الطريق العام و 11عملية حجز.

 ١١4قضسية أاحصستها الشسرطة
القضسائية
كما أاحصصت مصصالح الشصرطة القضصائية

ب -أام -ن ال -ولي -ة ،خ Ó-ل نشص -اط -ات -ه -ا لشص -ه -ر
ديسص - -م ÈاŸاضص - -ي 114 ،قضص-ي-ة ﬂت-ل-فة،
“ث- - - -لت ‘  59قضص -ي-ة خ-اصص-ة ب-اŸسص-اسس
ب -اŸم -ت -ل -ك -ات ،شص -م -لت قضص -اي -ا السص-رق-ات
اŸوصص -وف -ة ،السص -رق-ات ال-بسص-ي-ط-ةﬁ ،اول-ة
السص-رق-ة ،سص-رق-ة ال-دراج-ات ال-ن-اري-ة ،أافعال
ال-ه-دم وال-ت-خ-ريب ،وا◊رائ-ق ال-ع-م-دي-ة36 ،
قضص- -ي -ة خ -اصص -ة ب -اŸسص -اسس ب -األشص -خ -اصس،
أاب -رزه -ا قضص -اي -ا ال -ق -ت -ل ال-ع-م-ديﬁ ،اول-ة
ال- -ق -ت -ل ،الضص -رب وا÷رح ال -ع -م -دي ،السصب
وال-ت-ه-دي-د 08 ،قضص -اي -ا خ-اصص-ة ب-اŸسص-اسس
بالشصيء العمومي“ ،ثلت ‘ قضصايا تكوين
ج- -م- -ع- -ي -ة أاشص -رار ،ح -م -ل أاسص -ل -ح -ة ب -يضص -اء
ﬁظورة ،اإلقامة غ Òالشصرعية اŸشصاجرة
واıال- -ف- -ات اŸت- -ع- -ل -ق -ة ب -تشص -ري -ع ع -م -ل
األجانب 07،قضص- -اي- -ا خ- -اصص -ة ب -ا÷رائ -م
اŸع -ل -وم -ات-ي-ة ،ب-خصص-وصس قضص-اي-ا ال-ق-ذف،
ال -ت -ه -دي -د واŸسص -اسس ب-ا◊ي-اة اÿاصص-ة‘ ،
ح ” Úتسصجيل  04قضصايا خاصصة باŸسصاسس
ب- -األسص- -رة ،واآلداب ال -ع -ام -ة ألج -ل قضص -اي -ا
ال -ت -ح-رشس ا÷نسص-يﬁ ،اول-ة ال-ف-ع-ل اıل
با◊ياء على قاصصر إابعاد قاصصر ،من خÓل
ذلك ” تسصجيل تورط  75شصخصصا ،من بينهم
 06قصصر و 03نسصاء قد كان تورطهن ‘
قضص -اي -ا اŸسص-اسس ب-األشص-خ-اصس ب-اسص-ت-ك-م-ال
اإلجراءات القانونية ‘ حق اŸوقوف” ،Ú
إايداع  10أاشصخاصس ا◊بسس ،إاصصدار أاحكام
ب -ا◊بسس غ Òن -اف -ذ وغ -رام -ات م -ال-ي-ة لـ16
شصخصصا ،اإلفراج عن شصخصس واحد– ،ويل
شصخصس واحد إا ¤مصصالح أاخرى فيما ”
إارسص- -ال  07م -ل -ف -ات قضص-ائ-ي-ة إا ¤ا÷ه-ات
القضصائية اıتصصة.

...وتوقيف شسخصس Úوحجز
 80قطعة نقدية أاثرية Ãيلة
“كنت عناصصر فرقة البحث والتحري
( )BRIب- -اŸصص- -ل- -ح -ة ال -ولئ -ي -ة ل -لشص -رط -ة
ال -قضص -ائ -ي -ة أام -ن ولي -ة م-ي-ل-ة ،م-ن ت-وق-ي-ف
شصخصص Úوحجز  80قطعة نقدية أاثرية تعود
للفÎة النوميدية ،سصعيا منها للحفاظ على
اŸوروث ا◊ضص - -اري واŸادي ،وم- -واصص- -ل- -ة
لسصلسصلة العمليات النوعية ‘ هذا اÛال
التي ‚حت بها.
تفاصصيل القضصية تعود إا ¤تلقي عناصصر
فرقة البحث والتحري معلومات أاكيدة عن

وج -ود عصص -اب -ة إاج -رام-ي-ة ت-نشص-ط ‘ ›ال
اŸتاجرة بالقطع النقدية األثرية ب Úعدة
وليات ،بعد تكثيف األبحاث والتحريات ”
دراسص- -ة ووضص- -ع خ- -ط- -ة ﬁك- -م -ة ع Èع -دة
ﬁاور أاسصفرت عن اكتشصاف وجود صصفقة
بيع قطع نقدية أاثرية Ãدينة فرجيوة ،وبعد
تكثيف التحريات ” توقيف Ÿركبة على
متنها شصخصصان ينحدران من ولية اŸسصيلة،
ب-ع-د إاخضص-اع-ه-ا ل-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ل-مسس وت-ف-تيشس
اŸرك -ب-ة ع Ìب-داخ-ل-ه-ا ع-ل-ى ك-يسس ي-ح-ت-وى
على  80قطعة نقدية أاثرية ،ليتم مباشصرة
توقيفهما واقتيادهما إا ¤مقر الفرقة.
التحقيق مع اŸشصتبه فيهما ب Úأان سصبب
تواجدهما Ãدية فرجيوة هو إابرام صصفقة
لبيع تلك القطع النقدية لشصخصس من ولية
م- -ي- -ل- -ة ي- -ج- -هÓ- -ن ه- -وي- -ت- -ه ،ب- -ع -د ع -رضس
اÙج- -وزات ل- -ل -خÈة م -ن ط -رف مصص -ال -ح
مديرية الثقافة لولية ميلة ” ،التأاكيد أان
القطع النقدية اÙجوزة تعود إا ¤الفÎة
النوميدية وتكتسصي أاهمية وقيمة تاريخية
جد مهمة ،حيث أا‚ز ضصد اŸشصتبه فيهما
ملف جزائي ،و” تقدÁهما أامام النيابة
اıتصص -ة ال -ت -ي أاصص -درت ‘ ح -ق-ه-م-ا أام-ر
با◊بسس اŸؤوقت.

جيجل وميلة :خالد .ع
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تسسوية وضسعية اŸواطن Úالبالغ ÚثÓث Úسسنة فما فوق

«الشش - -عب”” ُ -ت - -ع - -ل - -ن وزارة ال - -دف - -اع
ال -وط -ن -ي ب -أان تسش -وي -ة ال -وضش -ع-ي-ة Œاه
اÿدم-ة ال-وط-ن-ي-ة ،اŸت-ع-لقة باŸواطنÚ
البالغ ÚثÓث )30( Úسشنة فما فوق إا¤
غ-اية  31ديسش-م ،2014 Èأاي اŸول -ودي-ن
سشنة  1984وما قبل ،اŸقررة من طرف
السش- -ي- -د رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري -ة ،ال -ق -ائ -د
لع-ل-ى ل-ل-ق-وات اŸسش-ل-ح-ة ،وزير الدفاع
ا أ
الوطني ،تتواصشل ‘ ظروف جيدة.
بهذا الصصدد ،ومنذ بداية هذه العملية وإا¤
غاية  31ديسصم ،2017 Èارتفع عدد اŸواطنÚ
ال -ذي -ن اسص -ت -ف -ادوا م-ن اإلج-راءات ال-رئ-اسص-ي-ة
خÓ- -ل فÎة ثÓ- -ث ( )03سص -ن -وات إا ¤م-ائ-تÚ
وث -م -ان -ي -ة وأارب -ع Úأال -ف -ا وخ -مسص-م-ائ-ة وإاث-نÚ

وأاربع )248.542( Úمواطنا ،من بينهم ثÓثة
آالف وخ -مسص -م -ائ -ة وثÓ-ث-ة وسص-ب-ع)3.573( Ú
مقيما باÿارج.
و‘ إاطار نفسس هذه اإلجراءات و‘ نفسس
ال -فÎة ” ،تسص -وي -ة وضص-ع-ي-ة سص-ب-ع-م-ائ-ة وسص-ت-ة
وسص -ب -ع Úأال -ف -ا وسص -ب -ع -م -ائ-ة وتسص-ع-ة وث-م-انÚ
( )776.789م -ت-أاخ-را م-ن ال-دف-ع-ات ق-ب-ل سص-ن-ة
.2014
من جهة أاخرى ،تنهي وزارة الدفاع الوطني
إا ¤ع- -ل- -م اŸواط- -ن Úب- -أان م- -راك- -ز وم -ك -اتب
اÿدمة الوطنية ،ع Èكامل الÎاب الوطني،
تواصصل اسصتقبال األشصخاصس اŸعني Úللتكفل
بهم ،بالسصرعة اŸطلوبة ،وهذا بصصرف النظر
عن جداول اŸرور اÙددة مسصبقا.

لسشبوع
بعد اختفائها أ

عناصسر الدرك تنقذ تلميذة ﬂتطفة ‘ بني حواء
‚حت ع - -ن - -اصش - -ر ال - -درك ‘ إان - -ق- -اذ
تلميذة ﬂتطفة ببلدية بني حواء من
أاي - -دي شش- -اب Úك- -ان- -ا ع- -ل- -ى م Ïسش- -ي- -ارة
سش -ي -اح-ي-ة م-ن ن-وع ””إاي-ب-ي-زا”” ك-انت ع-ل-ى
ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رقم 11م-ت-ج-هة نحو
ولية تيبازة.
ب -حسصب اŸع -ل -وم -ات ال -ت -ي اŸسص-ت-ق-اة م-ن
مصصادرنا ،فإان الضصحية اıتطفة Ÿسصماة
““م.م““ والبالغة  16عاما كانت رفقة أاخيها Ÿا
اسص-ت-ه-دف-ه-م-ا اÛرم-ان ب-ب-ل-دي-ة ت-نسس ،حيث
اسصتعم Óالعنف ‘ رميها داخل مركبتهما من

نوع ““إايبيزا““ ولذا بالفرار نحو وجهة ›هولة.
غ Òأان –رك مصصالح الدرك لبلدية تنسس
على الفور وإاشصعارهم نظراءهم ببلدية بني
ح -واء م -ك -ن م -ن ت -وق -ي -ف اÛرم Úوإان -ق -اذ
التلميذة مع إاحالتهما على وكيل ا÷مهورية
لدى ﬁكمة تنسس.
من جانب آاخر ” العثور على تلميذتÚ
ب- -ن- -واح- -ي مسص- -رغ ‘ Úولي- -ة وه- -ران ب- -ع -د
اخ-ت-ف-ائ-ه-م-ا ،م-ن-ذ أاسص-ب-وع ،ب-ب-ل-دية ع Úمران
وهما ‘ صصحة جيدة ،بحسصب مصصادرنا.

ألشسلف :و.ي .أعرأيبي

لمن قسشنطينة
‘ التقرير السشنوي أ

انخفاضس ﬁسسوسس ‘ معدل ا÷رÁة بالو’ية

لم -ن
كشش- -ف ال -ت -ق -ري -ر السش -ن -وي أ
ولي -ة قسش -ن -ط -ي -ن -ة ع-ل-ى ان-خ-ف-اضس
م -ع -دل ا÷رÁة Ãخ -ت-ل-ف أان-واع-ه-ا
سش -ن-ة  2017وه-ذا م-ق-ارن-ة ب-السش-نة
لم -ن-ي-ة
ال -ت -ي ق -ب -ل -ه -ا ،وان ا◊ال -ة ا أ
مسش - -ت- -ق- -رة ب- -فضش- -ل ﬁارب- -ة ا÷رم
لم -ن .وج -اء ‘
وال- -ت- -أاك- -ي- -د ع- -ل- -ى ا أ
ال -ت -ق -ري -ر ال -ذي كشش -ف ع -ن-ه أامسس،
لم - -ن ال - -ولي- -ة‘ ،
لول أ
اŸسش - -ؤوول ا أ
ن-دوة صش-ح-ف-ي-ة اح-تضش-ن-ه-ا م-ق-ر أام-ن
قسش-ن-ط-ي-ن-ة ،أان نسش-ب-ة ‚اح اŸهمات
لم- -ن- -ي -ة ل -لشش -رط -ة ال -قضش -ائ -ي -ة ‘
ا أ
القضشاء على ا÷رم سشنة  2017بلغ
أاك Ìم- -ن  ٪72م-ق-ارن-ة بسش-ن-ة 2016
وال-ت-ي  ⁄ت-ت-ع-د ف-ي-ه-ا ه-ذه ال-نسش-ب-ة
 ٪62وهذا بفارق Œاوز .٪11

قسسنطينة :أحمد دبيلي
ت - -ؤوك- -د ال- -ب- -ي- -ان- -ات ‘ ›ال الشص- -رط- -ة
ال -قضص -ائ -ي -ة أان قضص -اي -ا ا÷ن -اي -ات وا÷ن -ح
اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب- -اŸسص -اسس ب -األشص -خ -اصس ق -د
انخفضس سصنة  2017بشصكل ﬁسصوسس وهذا
م - - -رده حسصب اŸسص - - -ؤوول األول اŒ ¤اوب
اŸواط-ن ب-اع-ت-ب-اره أاح-د ع-ن-اصص-ر اŸع-ادل-ة
األمنية ،كما تشص Òاإلحصصائيات أايضصا ا¤
انخفاضس معدل قضصايا القتل ‘ ،ح Úبقيت
قضص - -اي - -ا ا÷ن - -اي- -ات وا÷ن- -ح اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة
باŸمتلكات واألموال شصبه مسصتقرة ‘ .حÚ
تشص Òاإلحصصائيات ا ¤أان معدل السصرقات
اŸقرونة بالعنف قد ارتفعت مقارنة بسصنة

 ،2016أاما سصرقة اŸركبات فقد ارتفعت
ه- - -ي األخ - -رى ،غ Òأان ›ه - -ودات األم - -ن
ت-ك-ل-لت ب-اسصÎج-اع ق-راب-ة نصص-ف اŸرك-ب-ات
اŸسصروقة سصنة  2017وهذا بفضصل وضصع
ﬂط-ط ج-ه-وي Ÿك-اف-ح-ة ه-ذه ال-ظ-اه-رة.
و‘ ›ال قضص- - -اي- - -ا ا÷ن- - -اي- - -ات وا÷ن- - -ح
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -األسص-رة واآلداب ف-ق-د شص-ه-دت
ان-خ-ف-اضص-ا ﬁسص-وسص-ا ب-ي-ن-م-ا ارت-ف-عت نسصبة
ا÷رائ -م Ÿت -ع -ل-ق-ة ب-الق-تصص-اد ال-وط-ن-ي ‘
ب -عضس أاشص-ك-ال-ه-ا ،ك-م-ا ارت-ف-عت أايضص-ا نسص-ب-ة
ال-قضص-اي-ا اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ا÷رÁة اŸع-ل-وم-اتية
بنسصبة قاربت .٪50
أاما عن جرائم اıدرات فقد ارتفعت
نسصبة هذه ا÷رائم بحيث –تل اŸؤوثرات
ال -ع-ق-ل-ي-ة ال-نسص-ب-ة األع-ل-ى م-ق-ارن-ة ب-األن-واع
األخ - -رى م - -ن اıدرات ول- -ه- -ذا ع- -م- -دت
مصصالح األمن ا ¤تنظيم أاياما –سصيسصية
خاصصة ‘ أاوسصاط اŸؤوسصسصات التعليمية مثل
اŸتوسصطات والثانويات.
وب- -خصص- -وصس األم- -ن ال- -ع- -م- -وم -ي كشص -ف
التقرير عن انخفاضس ‘ عدد ا÷رحى ‘
حوادث اŸرور بينما سصجل ارتفاع ‘ عدد
القتلى مقارنة بسصنة  2016وهذا يعود حسصب
التقرير األمني ا ¤العامل البشصري ،كما ”
سصنة  2017سصحب  463رخصصة سصيارة وهي
نسصبة منخفضصة مقارنة بسصنة  .2016كما
أاشصار التقرير ‘ األخ Òا ¤مشصاريع األمن
ال-وط-ن-ي اŸن-ج-زة واŸسص-ج-ل-ة على مسصتوى
مدينة قسصنطينة ا ¤أا‚از مقر أامن ولية
جديد وأاربع مقرات ألمن الدائرة و 15مقر
أامن حضصري ووحدة حفاظ أامن ،كما أان
مشص- -اري- -ع أاخ- -رى مسص -ج -ل -ة ضص -م -ن ب -رام -ج
سصتتحقق ‘ اŸسصتقبل القريب.

لولية
اسشتنادا إا ¤التحاليل البكÎيولوجية ا أ

منع اسستهÓك مياه ينابيع «تاكسسنة »و«قاوسس» بجيجل

منعت مؤوخرا بلدية تاكسصنة بجيجل،
شصرب مياه الينابيع اŸتواجدة باŸنطقة،
بعد ظهور أاعراضس ألمراضس متنقلة عÈ
اŸياه ،متمثلة ‘ حالت عديدة Ÿرضس
التهاب الكبد الفÒوسصي““أا““ ،وذلك ببلديتي
ج-ي-ج-ل وت-اكسص-ن-ة ،وث-ب-وت ع-دم صصÓ-حية
مياه الينابيع بعد التحاليل البكÎيولوجية
األولية التي أاجريت على عينة من ماء
هذه الينابيع ،يتعلق األمر بخزان بجوجو
صصÓ-ح ،وم-ن-ب-ع ب-ج-وج-و ي-وسص-ف بتاكسصنة،
وا◊نفية العمومية بجوار مسصجد مثÓثÚ
““منبع حناشصة““ بالغريانة ،كما ” اتخاذ
ج - -م- -ل- -ة م- -ن اإلج- -راءات ع Èب- -ل- -دي- -ات
›اورة ،وتشصديد عملية مراقبة صصهاريج
بيع اŸياه الصصا◊ة للشصرب ،على غرار
بلدية قاوسس.
منعت مؤوخرا بلدية تاكسصنة بجيجل،

شصرب مياه الينابيع اŸتواجدة باŸنطقة،
بعد ظهور أاعراضس ألمراضس متنقلة عÈ
اŸياه ،متمثلة ‘ حالت عديدة Ÿرضس
التهاب الكبد الفÒوسصي““اأ““ ،وذلك ببلديتي
ج-ي-ج-ل وت-اكسص-ن-ة ،وث-ب-وت ع-دم صصÓ-حية
مياه الينابيع بعد التحاليل البكÎيولوجية
األولية التي أاجريت على عينة من ماء
هذه الينابيع ،يتعلق األمر بخزان بجوجو
صصÓ-ح ،وم-ن-ب-ع ب-ج-وج-و ي-وسص-ف بتاكسصنة،
وا◊نفية العمومية بجوار مسصجد مثÓثÚ
““منبع حناشصة““ بالغريانة ،كما ” اتخاذ
ج - -م- -ل- -ة م- -ن اإلج- -راءات ع Èب- -ل- -دي- -ات
›اورة ،وتشصديد عملية مراقبة صصهاريج
بيع اŸياه الصصا◊ة للشصرب ،على غرار
بلدية قاوسس.
اتخذت بلديتا قاوسس وجيجل ،جملة
من اإلجراءات الوقائية ،أاين ” اسصتدعاء

أاصص -ح -اب شص -اح -ن -ات ب -ي-ع اŸي-اه الصص-ال-ح
ل -لشص -رب ،وإاج -راء –ال -ي -ل Èﬂي -ة ح-ول
اŸياه ،ومعرفة مكان تزويدهم باŸياه،
ك-م-ا ” ت-ق-د Ëت-ع-ل-ي-م-ات ل-ل-م-عني Úبعدم
اقتناء اŸياه من  5مصصادر للتموين باŸياه
الصصا◊ة للشصرب.
وطلبت السصلطات اÙلية بتاكسصنة ‘
ب-ي-ان ل-ه-ا ،ب-ال-ت-ق-ي-د ب-اإلرشص-ادات الصصحية
ألج - -ل سص Ó- -م - -ة اŸواط - -ن Úول - -ت- -ف- -ادي
الم -راضس اŸت -ن -ق -ل -ة ع -ن ط-ري-ق اŸي-اه،
كعدم التزود Ãياه العيون العمومية الغÒ
م-ع-ا÷ة ك-إاج-راء وق-ائ-ي ،اسص-ت-هÓ-ك م-ياه
معا÷ة Ãاء جافيل ومعرفة مصصدرها،
غسص -ل ال -ي -دي -ن ق -ب -ل وب -ع -د الك-ل ،غسص-ل
اÿضصر والفواكه جيدا قبل تناولها.

جيجل :خالد .ع

من مراسسلينا

اÿميسص  11جانفي  2018م
الموافق لـ  23ربيع الثاني  1439هـ

قطاع اŸياه –ت اÛهر بو’ية اŸدية

ألبحث عن أفضسل ألصسيغ لضسمان ألتوزيع ومتابعة إأ‚از أŸشساريع
تعت Èالسشلطات اÙلية بو’ية اŸدية قطاع اŸياه انششغا’ حادا Œلى ‘ اللقاء الذي أاششرف عليه وا‹
ال-و’ي-ة ﬁم-د ب-وشش-م-ة ومسش-اع-دوه وب-خ-اصش-ة م-دي-ري اŸوارد اŸائ-ي-ة ،ال-دي-وان ال-وط-ن-ي للتطه ،Òوا÷زائرية
ل -ل -م -ي -اه ،ح -يث ّ” ال-ت-طّ-رق وق-ت-ه-ا إا ¤أاه-م ا’‚ازات ،إا ¤ج-انب إاب-راز وضش-ع-ي-ت-ه ا◊ال-ي-ة وم-ك-ام-ن الضش-ع-ف،
’ضشافة إا ¤تقد Ëخارطة الطريق –سشبا لفصشل الصشيف القادم .2018
با إ

ع.علياÊ
واسضتفادت اŸدية ‘ إاطار –سضÚ
شض -ب -ك -ات ال-ت-وزي-ع م-ن مشض-روع ‘ إاط-ار
الصضندوق الوطني للمياه بقصضد العمل
على Œديد جزئي لقنوات التوزيع وقد
” اخ -ت -ي -ار اŸواق -ع م -ن ط-رف م-ك-تب
ّ
ال -دراسض-ات اŸك-ل-ف ب-إاع-داد اıط-ط
التوجيهي بقصضد القضضاء على النقاط
السض- -وداء Ãخ- -ت- -ل- -ف أاح- -ي -اء اŸدي -ن -ة،
ب-اإلضض-اف-ة إا ¤اسض-ت-غÓ-ل ب-اق-ي ال-ع-ملية
القطاعية لتجديد وتوزيع شضبكات توزيع
اŸياه الصضا◊ة للشضرب ‘ إاطار مشضروع
اسضتعجا‹ ،كونه Ãثل هذه اŸشضاريع
سضيتم اŸسضاهمة ‘ توف Òعلى األقل
 40باŸائة من اŸياه التي كانت تتسضرب
ظ-اه-ري-ا وب-اط-ن-ي-ا ،ك-م-ا وّف-ر سض-د ك-دية
أاسض -ردون ل -ه -ذه ال -ولي -ة حصض -ة ت-ق-در بـ
 200000م Îمكعب لتموين ثما Êعشضر
 18ب -ل -دي -ة ،ل -تصض -ل ب -ذلك خ Ó-ل ه-ذه
الصضائفة إا 28 ¤بلدية ،علما أان هذه
البلديات “ّون Ãعدل  24 / 24سضاعة
وتتمثل أاسضاسضا ‘ تابÓط ،سضدراية،
العزيزية ،القلب الكب ،Òبني سضليمان،
سض -ي -دي ن -ع -م-ان ،ال-ع-م-اري-ة ،الÈواق-ي-ة،
ب- -وغ- -ار ،قصض- -ر ال- -ب- -خ- -اري ،ب- -وغ -زول،
ميهوب ،مغراوة ،سضيدي الربيع ،مزغنة،

أاولد ذاي -د ،السض -واق-ي ،ب-وسض-ك-ن وف-رق-ة
أاولد العربي .كما أانه سضيتّم ربط العديد
من البلديات مسضتقب ‘ Óإاطار Œسضيد
ب- -عضص اŸشض- -اري- -ع اŸسض- -ج- -ل- -ة ضض- -م- -ن
الÈنامج القطاعي ،حيث سضيتم توفÒ
ه -ذه اŸادة ا◊ي -وي -ة لسض -اك -ن-ة ب-ل-دي-ات
الشضهبونية ،بعطة ،أاولد ابراهيم ،بئر بن
ع -اب -د ،ال-رب-ع-ي-ة ،ج-واب ،سض-ي-دي زي-ان،
ب -وشض -راح -ي -ل ،خ -مسص ج -وام -ع ،وسض-ان-ق
بعدما ”ّ اإلعÓن عن اŸناقصضة ،كما
” ت- - -أام ‘ Úه- - -ذا الصض- - -دد مصض- - -ادر
ّ
التموين بربط نظام كدية اسضردون مع
ن -ظ -ام ال -بÒي -ن ع -ل-ى مسض-ت-وى ب-وغ-زول
ل-تسض-ت-ف-ي-د ب-ل-دي-ت-ا ع Úب-وسضيف وشضÓلة
العذاورة من مياه نظام كدية اسضردون،
أاما بالنسضبة لتدعيم نظام –ويل مياه
” تدعيمه
سضّد غريب الÈواقية ،فقد ّ
بنظام هذا السضّد على مسضتوى خزانات
الÈواقية لتحويل حجم إاضضا‘ قدره ما
ب 4000 Úإا 6000 ¤م Îمكعب يوميا
‘ إاطار الصضندوق الوطني للمياه ،فضضÓ
ع -ن ق -ي -ام ا÷ه -ات اŸع -ن -ي -ة ب-ت-ج-دي-د
الشضبكة اŸهÎئة ،وهذا حسضب الدراسضة
اŸن- -ج- -زة م- -ن ط -رف م -دي -ري -ة وح -دة
ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه وال-ب-ال-غ طولها 5540
م Îب -ال -ت -نسض -ي -ق م -ع مصض -ال -ح م -دي-ري-ة
القطاع (سضنة  ،)2015أاما فيما يتعّلق
بالري الفÓحي ،فقد اسضتفادت مديرية

لتفادي ﬂاطر الغاز بتيارت

اŸوارد اŸائ -ي -ة ل -ل -ولي -ة ب -ح-وا‹ 176
رخصض- -ة ح -ف -ر م -ن -ه -ا م -ا ه -و م -وج -ه -ة
للسضقي .أاما بخصضوصص اŸياه السضطحية
–توي هذه الولية على سضد كب Òو16
سضدا صضغÒا ،منها ما هو موجه للشضرب
والسض -ق -ي م -ع -ا ،وم -ن ب Úه -ذه السض-دود
هناك  04سضدود صضغÒة قيد الدراسضة.
ونبّه وا‹ الولية ‘ هذا الجتماع إا¤
األه-م-ي-ة ال-ت-ي أاول-ت-ه-ا ا◊ك-وم-ة ل-قطاع
اŸوارد اŸائية من خÓل رفع التجميد
عن مشضاريع القطاع والتي م ّسضت ثÓث
ع- -م- -ل- -ي- -ات ت -ت -م -ث -ل ‘ ا‚ازŒ ،ه -ي -ز
واسض - -ت- -غÓ- -ل ﬁط- -ة تصض- -ف- -ي- -ة اŸي- -اه
اŸسض-ت-ع-م-ل-ة Ÿدي-ن-ة الÈواق-ي-ة ،ح-م-اية
اŸراكز ا◊ضضارية من الفيضضانات عÈ
الولية (وادي اŸالح بالÈواقية) وأاولد
معرف ،عÓوة على معا÷ة العجز ‘
رب- -ط شض- -ب- -ك- -ة ال- -ت- -ط- -ه Òب- -األق -ط -اب
ا◊ضض -ري -ة ع Èال -ولي -ة ،ك-م-ا أالّ-ح ع-ل-ى
ضض- -رورة اŸت- -اب- -ع- -ة ال- -دوري -ة ألشض -غ -ال
ال -ع -م -ل -ي -ات اŸسض -ج -ل -ة وال -ع -م -ل ع -ل-ى
اسضتÓمها ‘ آاجالها اÙددة مع الزام
م -ق-اولت ال‚از ب-ع-دم ق-ط-ع ال-ت-زوي-د
باŸياه الصضا◊ة للشضرب عن اŸواطن،Ú
خ -اصض -ة ف -ي-م-ا ي-ت-عّ-ل-ق ب-إاع-ادة الع-ت-ب-ار
Ùط - -ات الضض ّ- -خ وه - -ذا اسض - -ت - -دراك - -ا
للوضضعية اŸسضجلة خÓل صضائفة السضنة
الفارطة.
هذا وفيما ل يزال سضكان بلدية
اŸيهوب ومداشضرها خارج دائرة هذه
الهبة اŸسضؤوولة ،تسضاءل أاحد اŸواطنÚ
ع -ن سض -بب ع -دم ق -ي -ام م -دي -ري -ة اŸي-اه
ب -تصض-ل-ي-ح ال-ع-طب ‘ وق-ت-ه م-ث-ل م-ا ه-و
مÓحظ بضضواحي مدينة قصضر البخاري
نحو بلدية اŸفا–ة جراء تسضرب اŸاء،
ول- -ك- -ون أان ذلك م- -ن شض -أان -ه أان ي -ج -ع -ل
التسضرب بكمية هائلة دون مراعاة ذلك
‘ ظل انتشضار ا◊فر والطرق اŸهÎئة
إا ¤أاجل مسضمى ودون تعبيد لها عند
نهاية كل مشضروع ،اقÎح آاخر أان تكون
ف - -رق ال - -ت - -دخ- -ل إلصضÓ- -ح م- -ث- -ل ه- -ذه
األع -ط -اب Ãع-دل 24/24سض -ا ،ك-م-ا ه-و
ا◊ال بالنسضبة لشضركة توزيع الكهرباء
والغاز .

حملة لتحسسيسس ألتÓميذ وأألسسر

تيارت :ع.عمارة
باششرت ششركة نفطال لو’ية
تيارت بأاششراف مديرية الطاقة
واŸناجم ‘ إاطار القوافل عÈ
اŸؤوسشسشات الÎبوية للو’ية
للتحسشيسص Ãخاطر تسشرب
الغاز وﬂاطره وتقد Ëدروسص
عملية ،وقد اعطيت اششارة
البداية من ثانوية عداوي
ا◊بيب ببلدية مدريسشة جنوب
الو’ية،
ح -يث ج -اءت ال-ع-م-ل-ي-ة ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع
م -دي -ري -ة ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة وم -دي-ري-ة
الÎبية .وتهدف العملية ا ¤كيفية نقل
ق-ارورات ال-غ-از ب-ال-ب-ل-دي-ات ال-ت-ي تعرف

باسضتهÓكها Ÿادة غاز ،وكذا البلديات
ال - -ت - -ي سض - -ج - -لت ب - -ه - -ا ح- -وادث ج- -راء
السضتعمال غ Òالعق ÊÓلقارورات الغاز
وسضتحط القافلة الرحال ببلديات ولية
تيسضمسضيلت أايام  9و 10من هذا الشضهر
بالعديد من اŸؤوسضسضات الÎبوية ،كما
سضتتنقل ا ¤بلدية افلو بولية األغواط.
وحسضب اŸكلفة بالعÓم على مسضتوى
شضركة نفطال بولية تيارت زهرة مبارك
ان طريقة –سضيسص تÓميذ اŸدارسص
ن-اج-ع-ة ل-ك-ون ال-تÓ-م-ي-ذ ي-ن-ق-ل-ون ك-ل ما
يجري باŸؤوسضسضات الÎبوية ا ¤ذويهم
ب- -ك- -ل ام- -ان- -ة ويشض- -ارك- -ون ب -دوره -م ‘
–سضيسص اولياءهم ،وكون التلميذ يتلقى
دروسض -ا ن-ظ-ري-ة وت-ط-ب-ي-ق-ي-ة ب-اŸؤوسضسض-ة
الÎب-وي-ة وي-ع-ي ف-ح-واه-ا بسض-رع-ة بحكم
التجربة والسضن ونضضوج العقل بالنسضبة
للتÓميذ.

وحسضب ﬁدث- - -ت - -ن - -ا ،ف - -إان ا◊م - -ل - -ة
التحسضيسضية تندرج ضضمن برامج الشضركة
الشضتوي الذي تنظمه كل سضنة لفائدة
مسض-ت-ع-م-ل-ي ال-غ-از بشض-تى انواعها والذي
جاء هذا العام –ت شضعار «شضتاء بدون
حوادث».
وج-ن-دت الشض-رك-ة ع-م-ال-ه-ا وم-راك-زه-ا
ل-ت-نشض-ي-ط ه-ذه ا◊م-ل-ة خصض-يصض-ا مّسض-ت
ح-ت-ى سض-ائ-ق-ي شض-اح-ن-ات ن-ق-ل ق-ارورات
غاز البوتان لكونهم يتعاملون مباشضرة
م -ع ال-زب-ائ-ن واŸؤوسضسض-ات وع-ل-ى ق-وارع
ال- -ط- -رق- -ات ل- -ت- -زوي -د سض -ك -ان األري -اف
بقارورات الغاز .
وشض- - - - - -اركت ‘ ه - - - - -ذه ا◊م - - - - -ل - - - - -ة
ال -ت -حسض -يسض -ة الذاع -ة اÙل -ي -ة ل -ولي-ة
ت -ي -ارت ،ومّسض-ت ك-ذلك السض-ك-ان ال-رح-ل
ال-ذي-ن يسض-ت-ع-م-ل-ون ق-ارورات ال-غ-از وقد
اسضتعملت اللهجات العامية التي يتعامل
بها هؤولء السضكان سضواء بالدارجة أاو
غÒها.
Óشضارة ،فإان ولية تيارت تضضم عدة
ل إ
وح -دات ك -وح-دة ت-وزي-ع ال-غ-از وال-بÎول
اŸم - -ي - -ع «ب - -اŸن - -ط- -ق- -ة الصض- -ن- -اع- -ي- -ة
زعرورة» تقدر قدرة انتاجه اليومية بÚ
 14أالف قارورة و 21أالف قارورة يوميا
وآاخر «بولية تيسضمسضيلت» ُينتج يومًيا
ب 7 Úأالف إا 10 ¤آالفِ ،عÓوةً عن
ذلك فهي –وي على عدة مسضتودعات
ت-اب-ع-ة ل-ه-ا ب-أاق-اِل-ي-م «ف-رن-دة،افلو،سضوقر
قصضر الشضÓلة تبيع يوميا ما ›موعه
ح- - - - - - -وا‹  3أالف ق- - - -ارورة ،ح - - -يث
ت -ع -م -ل اŸؤوسضسض -ة ج -اه -دة ع-ل-ى ت-وفÒ
اŸن -ت -ج ‘ ال -وقت واŸك -ان اŸن-اسض-بÚ
واألق -رب ل -ل-زب-ون ال-ذي أاصض-ب-ح ل ي-ج-د
صضعوبة للتزود قارورات الغاز.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تسساقط أ◊جارة وأنزلق أŸنحدرأت
بجاية :بن النوي توهامي

يتعرضص مسضتخدمو الطريق الوطني رقم  ،09والطريق الولئي رقم  ،16الرابط ÚبÚ
برج مÒة وبجاية مرورا بسضوق الثن Úو اأوقاسص ،إا ¤خطر تسضاقط ا◊جارة جراء
الضضطرابات ا÷وية األخÒة التي عرفتها اŸنطقة ،اإضضافة اإ ¤ضضيق الطريق“ ،Úثل
اŸنحدرات وا÷روف اŸطلّة عليهما كارثة حقيقية بالنسضبة لسضائقي اŸركبات ،الذين
يجازفون بحياتهم كلما مّروا بهما.
و‘ هذا الصضدد بقول اأحد السضائق« ،Úاألكيد اأن الطريق الوطني رقم  09يتضضمن
العديد من األماكن اŸعروفة بتسضاقط ا◊جارة به ،ما يجعل السضائق Úالذين يسضلكونه
يعيشضون حالة من الفزع والقلق ،فباإلضضافة إا ¤األخطار التي تعرضضهم لها السضلوكات
غ ÒاŸسضؤوولة وغ Òالواعية لبعضص السضائق ،Úيشضكل تسضاقط الكتل الصضخرية خطرا
إاضضافيا ليسص من شضأانه طمأانتهم ،واŸرور من هذا الطريق يشضبه اإ ¤حّد بعيد اıاطرة
واÛازفة ،إاذ Œهل ما هو مصضÒك.
ولكن ،يبقى األمر الذي يزيد من شضدة تخوف مسضتخدمي هذا الطريق ‘ اسضتحالة
التنبؤو بهذا النوع من الكوارث ،حيث بإامكان السضائق Úتوخي ا◊ذر والنتباه أاثناء
السضياقة ،ولكن كيف لهم Œنب النهيارات األرضضية وتسضاقط الكتل الصضخرية وا◊جارة
التي Áكن أان تخطف حياتهم ‘ أاي ◊ظة؟».
وأامام هذا الوضضع ،يبقى أامام السضائق Úالذين يوّدون Œنب هذا الطريق ،اŸرور
بالطريق الولئي رقم  16الذي ّÁر بقريتي أايت اإدريسص وتيزي نÈبر قبل الوصضول إا¤
أاوقاسص ،وهنا أايضضا ،وهو ما أاكده سضائق آاخر ،فباإلضضافة اإ ¤ضضيق الطريق واŸنحدرات
الشضديدة ،كثÒا ما تتّم معاينة انزلقات الÎبة وإانهيار اŸنحدرات ،على إاثر األمطار
التي تهاطلت مؤوخرا باŸنطقة ،حيث ”ّ تسضجيل تسضاقط العديد من الكتل الصضخرية
وا◊جارة وكذا إانزلق الÎبة على طول هذا الطريق.
و◊سضن ا◊ظ  ⁄يتم تسضجيل أاية حالة إا ¤حّد اليوم ،ولكن يبقى تسضاقط ا◊جارة أامرا
خطÒا Áكن أان يؤودي إا ¤األسضوء ‘ اأية ◊ظة ،فضض Óعن هذا ،تسضبب هذه اŸشضكلة
اضضطرابا ‘ حركة اŸرور ويحتار مسضتخدمو هذا الطريق أاي من اŸمرين يسضلكون،
فمن جهة قد يتعرضضون إا ¤تسضاقط ا◊جارة على مركباتهم ،ومن جهة أاخرى قد
ينزلقون ويسضقطون ‘ أاسضفل اŸنحدر».
من ا÷دير ،اإلشضارة إا ¤عÓقة هذه الظاهرة با◊رائق اŸهولة التي عرفتها ولية
بجاية الصضيف اŸنصضرم ،ولكن األمر تأازم على اإثر األمطار األخÒة ،إاذ أان األرضص بعد
ارتوائها باألمطار ونظرا إا ¤كونها تفتقد إا ¤الغطاء النباتي الذي كان من شضأانه تثبيتها،
أاصضبحت غ Òمسضتقرة ما سضهل ‘ إانزلقها وانهيارها ،فمن اŸعروف أان مياه األمطار
والسضيول التي تنحدر ع Èتضضاريسضها Œرف كتل األحجار التي تسضقط من أاعا‹
اŸنحدرات اŸطلة على الطريق ‘ نهاية مطافها.
وأامام هذه الظروف ،ينبغي على السضلطات اÙلية التكفل بهذه اŸشضكلة اÿطÒة
بأاسضرع ما يكون ،قصضد تفادي األضضرار واÿسضائر البشضرية على وجه اÿصضوصص ،و‘
انتظار Œسضد ذلك ،ينبغي على السضائق Úتوخي ا◊يطة وا◊ذر لتجنب ما Áكن أان
يكون مأاسضاة حقيقية.

بالرغم من نقصص عدد اŸفتشش Úبالششلف

أكÌمن  17400تدخل Ÿرأقبة أŸمارسسة ألتجارية

تشش ÒالتدخÓت التي سشجلتها
مصشالح التجارة واŸراقبة وقمع
الغشص إا ¤حصشيلة  ⁄تعد تعكسص
بتاتا حجم التجاوزات واÿروقات
القانونية ‘ اŸمارسشة التجارية
سشواء بعاصشمة الو’ية أاو غÒها
من البلديات التي مازالت  ⁄تطلها
فرق ذات اŸديرية‡ ،ا جعل
أاصشحاب اÓÙت يتمادون ‘
خروقاتهم ششأانهم ششأان ‡ارسشي
التجارة الفوضشوية.

الششلف /و.ي.أاعرايبي
ال-وضض-ع-ي-ة حسضب اŸسض-ت-ه-ل-ك Úم-ازالت
ب- -ح- -اج- -ة إا ¤ت- -نشض- -ي -ط ف -رق اŸراق -ب -ة
وت -وزي -ع-ه-ا ع-ل-ى ك-ل ال-ب-ل-دي-ات واŸواق-ع
ال -ت -ج-اري-ة ال-ت-ي ظ-لت ب-ع-ي-دة ع-ن ع-ي-ون
اŸراق - - -ب - - -ة .ف- - -اح- - -تÓ- - -ل األرصض- - -ف- - -ة
واŸسض -اح -ات ال -ع -م -وم -ي-ة ،وال-ب-ي-ع ب-دون
فواتر والكشضف عن األسضعار ،وكذا توزيع
مادة ا◊ليب واŸتاجرة باألسضماك ومادة
السض -ردي -ن ب -أاسض -ع -ار لت -زال ب -ع -ي -دة ع -ن
م- -راق- -ب- -ة مصض- -ال- -ح ال -ت -ج -ارة وه -ي م -ن
اÿروق -ات ال -ت -ي ط -اŸا اشض -ت -ك -ى م-ن-ه-ا
الزبون واŸسضتهلكون على وجه العموم
لكن لحياة Ÿن تنادي يقول ﬁدثونا من

اŸتضضررين.
فما صضدر عن ذات اŸصضالح بخصضوصص
عدد التدخÓت التي وصضلت إا17489 ¤
خÓ- -ل سض- -ن- -ة  ،2017حسضب اŸسض- - -ؤوول - -ة
بقطاع التجارة راضضية .ق غ Òكافية ول
ت- -كشض- -ف واق- -ع ال- -ت -ج -اوزات اŸسض -ج -ل -ة
والتسضيب التجاري ،فيما يتعلّق باŸراقبة
و–دي-د األسض-ع-ارال-ت-ي ي-ف-رضض-ه-ا ال-ت-جار
على حسضب اأمزجتهم ورغباتهم ‘ الربح
السضريع على حسضاب اŸسضتهلك اŸغبون ـ
يقول ﬁدثونا ـ من اŸتسضوق .Úوهو ما
يعني مداخيل كبÒة ضضاعت من مصضالح
التجارة بالتا‹ فقدتها اÿزينة العمومية
والبلديات التي مازالت بحاجة إا ¤الرفع
من عائداتها ومداخلها ا÷بائية .لذا ⁄
تعد اŸبالغ اŸالية للسضلع غ ÒاŸفوترة
واŸقدرة بـأاك Ìمن  6مÓي Òو 500مليون
سضنتيما ل تعكسص الرقم ا◊قيقي لهذه
التجاوزات واÿرقات غ Òالشضرعية ‘
منظومة التجارة اÙلية بالولية .لذا
ي-ن-اشض-د اŸسض-ت-ه-ل-ك-ون اŸصض-ال-ح اŸع-ن-ية
بتكثيف نشضاط فرقها والضضرب من حديد
لردع اıالف Úمع اللجوء إا ¤عمليات
حجز اŸواد والعتاد وإاغÓق اÓÙت
والورشضات ومراكز اÿدمات التي تنعدم
ب -ه-ا وسض-ائ-ل ال-ن-ظ-اف-ة خ-اصض-ة ب-األسض-واق
والفضضاءات التجارية.

‹hO
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الموافق لـ  23ربيع الثاني  1439هـ

اÙامي العام Ùكمة العدل الأوروبية:

اتفاق الصسيد البحري ب Úال–اد الأوروبي واŸغرب باطÓ
لوروبي واŸغرب باطل كونه يطبق على الصسحراء
يعد اتفاق الصسيد البحري اÈŸم ب Úال–اد ا أ
الغربية ومياهها القليمية حسسب النتائج التي توصسل اليها اÙامي العام Ùكمة العدل الوروبية والتي
نشسرت أامسس.
و‘ بيان لها أاعلنت ﬁكمة العدل الوروبية أانه « حسسب اÙامي العام واتلي فان اتفاق الصسيد البحري
لوروبي واŸغرب باطل كونه يطبق على الصسحراء الغربية ومياهها القليمية».
اÈŸم ب Úال–اد ا أ
وحسصب النتائج التي عرضصها على
ﬁك-م-ة ال-ع-دل ا’وروب-ي-ة ف-ق-د اع-تÈ
ا÷Ôال م -ي -ل-ك-ي-ور وات-ل-ي اأن «ا’–اد
ا’وروب- -ي م- -ن خÓ- -ل اإب- -رام- -ه ل- -ه -ذا
ا’تفاق  ⁄يتمسصك بالتزامه ‘ احÎام
ح- -ق الشص -عب الصص -ح -راوي ‘ ت -ق -ري -ر
اŸصص.»Ò
واأوضص- - - -ح اأن ا’–اد ا’أوروب- - - -ي ⁄
ي- - -حÎم اأيضص- - -ا ال- - -ت - -زام - -ه بـ « ع - -دم
ا’عÎاف ب -وضص -ع غ Òق-ان-و Êم-ن-ب-ث-ق
ع- -ن ان -ت -ه -اك -ه و ⁄يضص -ع الضص -م -ان -ات
الضص- -روري- -ة ل -ي -ت -م اسص -ت -غ Ó-ل اŸوارد
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ل-لصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة لفائدة
شصعب هذا ا’قليم».
و‘ سص- - - -ن - - -ة  2013وق - - -ع ا’–اد
ا’أوروب- -ي ع- -ل- -ى ات- -ف -اق م -ع اŸغ -رب
يسص - -م - -ح لسص - -ف - -ن الصص- -ي- -د ال- -ب- -ح- -ري
ا’أوروبية -اأغلبيتها اسصبانية -بالعمل
ب-اŸي-اه ا’إق-ل-ي-م-ي-ة ل-لصص-ح-راء ال-غربية
ال - -ت- -ي ه- -ي ح- -ال- -ي- -ا –ت ا’ح- -تÓ- -ل
اŸغربي.
وب- -ع- -د م -رور سص -ن -ة ق -دمت ج -ب -ه -ة
ال-ب-ول-يسص-اري-و ط-ع-ن-ا ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-اإلغاء
ا’ت -ف-اق ،وخشص-ي-ة م-ن ن-ت-ي-ج-ة ‡اث-ل-ة
لقرار اأصصدرته ‘  21ديسصم2016 È
ﬁكمة العدل ا’أوروبية التي اأقرت اأن
ات - - -ف - - -اق- - -ات الشص- - -راك- - -ة ب Úا’–اد
ا’أوروب- -ي واŸغ- -رب ’ ت- -ط- -ب -ق ع -ل -ى
الصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة صص-ادقت ا◊ك-ومة
اŸغ- -رب- -ي- -ة ‘ ج -وي -ل -ي -ة  2017على
مشص -روع -ي ق-ان-ون ي-ه-دف-ان ا ¤اإع-ادة
–دي -د اÛال ال -ب -ح -ري ل -ل -م -م -ل -ك-ة
وقامت بالتا‹ بضصم اŸياه ا’قليمية
ل-لصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة لضص-مان سصيطرتها
على اŸوارد البحرية الصصحراوية.

لوروبية
أاوكوكو –ذر اŸفوضسية ا أ

حذرت التنسصيقية ا’أوروبية للدعم
وال -تضص -ام -ن م -ع الشص -عب الصص -ح -راوي
(اأوكوكو) الثÓثاء اŸفوضصية ا’أوروبية
من اأي مناورات تهدف اإ ¤التحايل
ع -ل -ى ق-رار ﬁك-م-ة ال-ع-دل ا’أوروب-ي-ة
ال -ذي خ -لصس اإ ¤اأن ات -ف -اق الشص -راك -ة
و–رير التجارة ب Úا’–اد ا’أوروبي
واŸغ -رب غ Òق -اب -ل ل -ل -ت -ط-ب-ي-ق ع-ل-ى
الصصحراء الغربية.
و‘ رسص- -ال- -ة م- -وج- -ه- -ة Ÿف- -وضص- -ي -ة
الشصوؤون اÿارجية ومفوضصية التجارة
الدولية بالŸÈان ا’أوروبي اأكد رئيسس
اأوك -وك -و ،ب -ي-ار غ-ا’ن اأن-ه ي-ت-ع Úع-ل-ى
اŸفوضصية ا’أوروبية «اÿضصوع للقانون
ال- -دو‹» و»احÎام ال- -ق- -ان- -ون ال- -دو‹
وا’ل- -ت- -زام -ات ا’أوروب -ي -ة Œاه شص -عب
الصصحراء الغربية».
ون -دد ‘ ه -ذا السص -ي-اق بـ»ال-ت-ع-ت-ي-م»
الذي يحوم على اŸفاوضصات ا÷ارية
ح -ول ب -روت-وك-و’ت ال-فÓ-ح-ة اÿاصص-ة
باتفاق الشصراكة ب Úا’–اد ا’أوروبي
واŸغرب.
وكان ›لسس ا’–اد ا’أوروبي قد
رخصس ب - -ت - -اري - -خ  29م -اي ال -ف -ارط

اŸفوضصية ا’أوروبية
م - - -ن اأج - - -ل اإع- - -ادة
ال - -ت - -ف - -اوضس ع- -ل- -ى
الÈوت - -وك - -و’ت بÚ
ا’–اد واŸغ- - - - -رب
ب- -ع- -د صص- -دور ق -رار
ﬁك- - -م- - -ة ال - -ع - -دل
ا’أوروب- - - -ي - - -ة ‘ 21
ديسص- - - - - - - - - -م2016 È
والذي ذكر اأن اتفاق
التجارة ’ Áكن اأن
ي - - -ط - - -ب - - -ق ع - - -ل- - -ى
الصصحراء الغربية بالنظر اإ ¤وضصعها
«اŸنفصصل واŸتميز» عن اŸغربي غÒ
اأن مضص -م -ون ه -ذا ال-تصص-ري-ح ق-د ب-ق-ي
سصريا منذ ذلك الوقت.
واعت Èرئيسس التنسصيقية اأن هناك
«العديد من اŸوؤشصرات» التي تشص Òاأن
اŸف -وضص -ي -ة ا’أوروب -ي -ة –اول Ãع -ي -ة
اŸغ - -رب اأن ت - -ت - -ح - -اي- -ل ع- -ل- -ى ق- -رار
اÙكمة وهو ما Áثل بعبارة اأخرى
–اي  Ó- -ع - -ل - -ى ال - -ق - -ان - -ون ا’أوروب- -ي
والدو‹.
واأبرز ذات اŸسصوؤول يقول «اإذا كان
نصس ا’تفاق موضصوع اإعادة التفاوضس
ي -ه-دف ح-ق-ا اإ ¤ال-ت-ح-اي-ل ع-ل-ى ق-رار
ﬁكمة العدل ا’أوروبي فسصيبقى حل
واحد لفرضس احÎام القانون اأ’ وهو
اللجوء من جديد اإ ¤الهيئة القضصائية
ا’أوروبية ،فالقانون الدو‹ ’ Áكن
اأن يكون موضصوع مفاوضصات».
وحسصب التنسصيقية ا’أوروبية للدعم
وال -تضص -ام -ن م -ع الشص -عب الصص-ح-راوي،
–اول اŸف -وضص -ي -ة ا’أوروب-ي-ة اإح-داث
ل- -بسس ب« Úسص -ك -ان ا’ق -ل -ي -م» و»شص -عب
الصصحراء الغربية» ،اأو ب« Úمشصاورة
الطرف »Úو»اŸوافقة الصصريحة».

خطوة هامة نحو تخفيف التوتر

رئيسس كوريا ا÷نوبية مسستعد لقمة مع ا÷ارة الشسمالية
أاك-د ال-رئ-يسس ال-ك-وري ا÷نوبي
م -ون ج -اي-إان ،أامسس ،اسس -ت-ع-داده
ل -ع -ق -د اج -ت -م -اع ق-م-ة م-ع ا÷ارة
الشس -م -ال -ي-ة إاذا ت-وف-رت ال-ظ-روف
اŸناسسبة لذلك.

ق- - -ال م- - -ون ‘ م - -وؤ“ر صص - -ح - -ف - -ي
Ãن-اسص-ب-ة ال-ع-ام ا÷دي-د ،اإن-ه مسص-ت-ع-د
لعقد اجتماع قمة ب Úالكوريت ‘ Úاأي
وقت اإذا توفرت الظروف ،قائ Óاإنه
منفتح على اأي نوع من ا’جتماعات
Ãا ‘ ذلك ﬁادثات قمة.
غ Òاأن الرئيسس الكوري ا÷نوبي،
اأشصار اإ ¤اأن ﬁادثات القمة يجب اأن
ت- -ث- -م- -ر ع- -ن ن -ت -ائ -ج وي -جب اأن ت -ه -ي -اأ
الظروف لعقدها ،مضصيفا اأن ا◊وار
من اأجل ا◊وار ’ Áكن اأن يصصبح
هدفا ‘ العÓقات ب Úا÷ارت.Ú
وتاأتي تصصريحات مون بعد يوم من
ع -ق -د اأول ح -وار رف -ي -ع اŸسص -ت-وى بÚ
الكوريت Úمنذ عام ،Úواتفق ا÷انبان
ب- -حسصب ب- -ي- -ان مشصÎك ع- -ل- -ى اإج -راء
ﬁادثات عسصكرية لتخفيف التوتر ‘
شصبه ا÷زيرة الكورية.
ك -م-ا واف-قت ك-وري-ا الشص-م-ال-ي-ة ع-ل-ى
اإرسص - -ال ’ع - -ب Úوف - -رق - -ة تشص - -ج - -ي - -ع
ل- -ل- -مشص- -ارك- -ة ‘ ا’أل- -ع- -اب ا’أوŸب- -ي -ة
الشصتوية واŸزمع اأن تسصتضصيفها كوريا
ا÷ن -وب -ي -ة ‘ ب-ي-ون-غ شص-ان-غ ‘ فÈاي-ر
اŸقبل.
من جهتها ،اأعلنت جمهورية كوريا
الشص -م -ال -ي-ة ع-ن ‚اح ا’ج-ت-م-اع رف-ي-ع
اŸسص -ت -وى م -ع ك -وري-ا ا÷ن-وب-ي-ة ال-ذي
عقد ‘ قرية الهدنة با‰و‚وم.
وق - -الت وك- -ال- -ة ا’أن- -ب- -اء ال- -ك- -وري- -ة

اŸرك -زي -ة ال -رسص -م -ي -ة اإن -ه ب -ن -اء ع-ل-ى
التوقعات وا’هتمام الكب Òمن جانب
ك- -ل ال- -ك- -وري Úوال- -ك- -ث Òم- -ن اأعضص -اء
اÛت - -م - -ع ال- -دو‹ ع- -ق- -د ا÷ان- -ب- -ان
مشص- -اورات ﬂلصص- -ة بشص- -اأن ال -قضص -اي -ا
ال- -رئ -يسص -ي -ة Ãا ‘ ذلك ضص -م -ان ‚اح
الدورة  23لÓألعاب ا’أوŸبية الشصتوية
و–سص ÚالعÓقات ب Úالكوريت.Ú
ونقلت الوكالة عن ا’إعÓن الصصادر
ع - -ن ا’ج - -ت- -م- -اع ق- -ول- -ه اإن الشص- -م- -ال
وا÷ن - -وب م- -ن شص- -ب- -ه ا÷زي- -رة ق- -ررا
التنفيذ الفعال للتعاون من اأجل ضصمان
‚اح اأوŸبياد بيونغ تشصانغ واسصتغÓل
هذه الفرصصة لزيادة التقدير الوطني.

ترحيب دو‹

ورحب ا’أم Úالعام لÓأ· اŸتحدة
اأنطونيو غوتÒيشس با’تفاق ب Úكوريا
الشصمالية وكوريا ا÷نوبية بشصاأن العمل
ع-ل-ى ت-خ-ف-ي-ف ح-دة ال-ت-وت-ر العسصكري
بينهما.
وقال سصتيفان دوجاريك ،اŸتحدث
باسصم ا’أم Úالعام لÓأ· اŸتحدة‘ ،

ب- -ي -ان «ا’أم Úال -ع -ام
رحب ب - - -ال - - -ت - - -ق- - -دم
ا◊اصص - - - - -ل خÓ- - - - -ل
ا  Ùا د ث -ا ت ا ل -ث -ن -ا ئ -ي ة
ب Úال- - - -ك- - - -وري - - -ت،Ú
وبشص - - - -ك- - - -ل خ- - - -اصس
ال -ت -وصص -ل اإ ¤ات -ف-اق
ل-ل-ع-م-ل ع-ل-ى تخفيف
ح - - - -دة ال - - - -ت- - - -وت- - - -ر
ال- -عسص- -ك- -ري وع- -ق- -د
ﬁادث -ات عسص -ك -ري-ة
مشصÎكة واإعادة فتح
اÿط ال- - -عسص- - -ك- - -ري
السصاخن ب Úالكوريت.»Ú
واأضص -اف« ،اإع -ادة ت -اأسص-يسس وت-ع-زي-ز
مثل هذه القنوات اأمر هام من اأجل
ت -ق -ل -ي -ل خ-ط-ر سص-وء ال-ت-ق-دي-ر اأو سص-وء
ال- -ف- -ه- -م وت -خ -ف -ي -ف ح -دة ال -ت -وت -ر ‘
اŸن-ط-ق-ة»م-رح-ب-ا اأيضص-ا ب-ق-رار ك-وري-ا
الشصمالية اإرسصال وفد اإ ¤دورة ا’ألعاب
ا’أوŸب-ي-ة الشص-ت-وي-ة ال-ت-ي تسص-تضص-ي-ف-ه-ا
سص -ي -ول الشص -ه -ر اŸق -ب-ل حسص-ب-م-ا اأف-اد
دوجاريك.
م- - -ن ج- - -ان- - -ب- - -ه - -ا ،وصص - -فت ك - -بÒة
ال-دب-ل-وم-اسص-ي Úا’أوروبي ÚاÙادثات
ب Úالكوريت Úباأنها « اإشصارة مشصجعة»
و»خ- -ط- -وة اإي -ج -اب -ي -ة» ب -اŒاه –سصÚ
العÓقات ب Úا÷انب.Ú
وق -الت اŸم -ث -ل -ة ال -ع -ل-ي-ا ل-لسص-ي-اسص-ة
اÿارجية ل–Óاد ا’أوروبي فيديركا
موغÒيني ‘ بيان اإن الكتلة ترحب
ب -ا’إع Ó-ن اŸشصÎك ال -ذي ” ت -ب -ن -ي-ه
عقب اÙادثات ،موؤكدة اأنه « مفيد
لتعزيز الثقة وتخفيف حدة التوتر ‘
شصبه ا÷زيرة الكورية».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بعد اŸواجهات العنيفة ب ÚاŸتظاهرين والشسرطة

تونسس تعزز اإلجراءات األمنية حول اŸقرات ا◊كومية
ع-ززت السس-ل-طات التونسسية
لم -ن -ي -ة ‘ ع -دد
لج- -راءات ا أ
ا إ
م-ن م-دن ال-ب-لد ،ال-ت-ي ت-ع-يشس
م -ن -ذ ق -راب-ة أاسس-ب-وع ع-ل-ى وق-ع
اح -ت -ج -اج -ات شس -ع-ب-ي-ة م-ن-ددة
ب -ال -زي -ادة ف -ى السس -ع -ار ال -ت -ي
أاق -ره -ا ق -ان-ون اŸال-ي-ة ا÷دي-د
ل- -ع -ام  ،٢01٨وال -ت -ي ت-خ-ل-ل-ت-ه-ا
ع-م-ل-ي-ات ت-خ-ريب واع-تداءات
لم-لك ،ف-ي-م-ا ط-م-أانت
ع -ل -ى ا أ
ا◊ك - -وم - -ة م - -واط - -ن - -ي - -ه - -ا أان ال - -وضس- -ع
الق- -تصس -ادي «ال -دق -ي -ق» ال -ذي “ر ب -ه
ال -ب-لد ه-و «وضس-ع اسس-ت-ث-ن-ائ-ي» وأان ع-ام
« ٢01٨سس -ي -ك -ون آاخ-ر ع-ام صس-عب ع-ل-ى
التونسسي.»Ú

أامام اتسصاع رقعة ا’حتجاجات الشصعبية و–ولها
إا ¤مواجهات ب ÚاÙتج Úوقوات اأ’من وما
ت-خ-ل-ل-ه-ا م-ن أاع-م-ال ت-خ-ريب و–ط-ي-م ل-ل-ممتلكات
ال-ع-ام-ة واÿاصص-ة÷ ،أات السص-ل-ط-ات ال-ت-ونسص-ي-ة إا¤
نشصر قوات من ا÷يشس أامام اŸقرات ا◊كومية
واŸنشصآات العامة ‘ عدد من اŸدن واŸناطق
اŸعنية با’حتجاجات ومنها سصيدي بوزيد وتالة
والقصصرين.
كما نشصر ا÷يشس التونسصي عددا من عرباته
اُŸدرع- -ة أام- -ام اŸق- -رات ا◊ك- -وم -ي -ة واŸنشص -آات
العامة ‘ مدينة طÈبة Ãدينة منوبة الواقعة غرب
تونسس العاصصمة التي شصهدت ليلة ا’ثن-ÚالثÓثاء
وفاة أاحد اُŸحتج Úاختناقا بالغاز اŸسصيل للدموع
فضص Óعن إاصصابة خمسصة من رجال اأ’من بجروح
خÓل مواجهات ب Úالطرف.Ú
وانتشصر ا÷يشس أايضصا ‘ ،مدن الكاف ،وسصاقية
سص -ي -دي ي -وسص -ف ال-ت-ي ك-انت مسص-رح-ا ط-ي-ل-ة اأ’ي-ام
اŸاضصية Ÿواجهات حادة ب ÚاÙتج Úوقوات
اأ’من .وكذلك فى مدينة نفزة بو’ية باجة ،بعد أان
أاضصرم ﬁتجون النÒان ‘ مقر للشصرطة ونهبوا
ﬁتويات أاحد اŸقار ا◊كومية باŸدينة ،وفق ما
صصرح به مصصدر أامني لصصحيفة «الصصريح أاون ’ين»
التونسصية اŸسصتقلة الذي أاوضصح أان «ﬁتج Úقاموا
بحرق مركز الشصرطة وسصيارت Úأامنيت Úواقتحام
مبنى القباضصة اŸالية (هيئة –صصيل الضصرائب)
ونهب ﬁتوياته».

توقيف متظاهرين

وف-ى م-دي-ن-ت-ي ال-قصص-ري-ن وت-ال-ة ،ال-ل-ت Úشص-ه-دتا
مسصاء أامسس وجود تعزيزات أامنية مكثفة ،ذكرت

وكالة ا’نباء التونسصية (وات) نق Óعن مصصدر أامني،
أان ال- -ه- -دوء ع- -اد إا ¤ح- -ي- -ي «ال- -ن- -ور» و»ال- -زه -ور»
بالقصصرين بعد أان تواصصلت عمليات الكّر والفر بÚ
›م -وع -ة م -ن الشص -ب -اب وال -وح-دات اأ’م-ن-ي-ة ال-ت-ي
اسصتعملت الغاز اŸسصيل للدموع لتفريقهم بعد أان
عمدوا إا ¤رشصق رجال اأ’من با◊جارة وإاشصعال
العجÓت اŸطاطية وإاغÓق الطرق.
وانطلقت اŸظاهرات اŸنددة بارتفاع أاسصعار
اŸواد ا’سص- -اسص- -ي- -ة وق- -ط- -اع اÿدم- -ات ‘ ت -ونسس
وللمطالبة بإايجاد حلول جذرية Ÿعضصلة البطالة
و–قيق التنمية الشصاملة ومعا÷ة التسصي Òاإ’داري،
بشصكل سصلمي ‘ مدينة منوبة ،يوم ا’حد اŸاضصي،
إا’ أان -ه -ا سص -رع -ان م -ا ان-تشص-رت ل-تشص-م-ل  11مدينة
و–ولت إا ¤م- -واج- -ه- -ات ع -ن -ي -ف -ة ب ÚاÙت -جÚ
وقوات اأ’من ما أادى إا ¤إايقاف  206متظاهرا ‘
ﬂت -ل -ف اŸدن اŸع -ن -ي -ة ،وف -ق م -ا ذك -ر ال -ن -اط -ق
ال-رسص-م-ي ب-اسص-م وزارة ال-داخ-ل-ي-ة ال-ت-ونسص-ية العميد
خليفة الشصيبا Êأامسس.
وكان التونسصيون اسصتقبلوا العام ا÷ديد Ãوجة
زيادات غ Òمسصبوقة ‘ اأ’سصعار ،تضصمنها قانون
اŸالية لعام  ،2018وطالت هذه الزيادات قطاع
اÙروق- - -ات وا’تصص- - -ا’ت وخ- - -دم- - -ات اأ’نÎنت
وب -عضس اŸواد ا’سص -ت -ه Ó-ك -ي -ة وع -دة أاصص-ن-اف م-ن
اأ’دوي- -ة وال- -ف -ن -ادق وال -ك -ح -ول وال -ع -ط -ور واŸواد
التجميلية.

ا◊كومة تطمئن

‘ أاول رد فعل على ا’حتجاجات الشصعبية التي
تشص -ه -ده -ا ب Ó-ده ،أاق -ر رئ-يسس ا◊ك-وم-ة ال-ت-ونسص-ي-ة
يوسصف الشصاهد بصصعوبة الوضصع ا’قتصصادي الذي
“ر به تونسس ،التي تواجه ضصغوطات «قوية» من
اŸقرضص Úالدولي Úلفرضس إاصصÓحات تسصتهدف
خفضس العجز ‘ اŸيزانية وإاصصÓح اŸالية العامة،
داع -ي -ا ‘ ال -وقت ن-فسص-ه م-واط-ن-ي-ه إا ¤ت-ف-ه-م ه-ذا
الوضصع «الدقيق وا’سصتثنائي» ،مطمئنا إاياهم أان
«عام  2018سصيكون آاخر عام صصعب على التونسصي»Ú

اعتÈت صسياغة الدسستور شسأانا سسياديا

األ· اŸتحدة تقدم دعما فنيا لÓنتخابات العامة ‘ ليبيا
ل·
لم Úالعام ل أ
أاعلن وكيل ا أ
اŸت- -ح- -دة ل -لشس -ؤوون السس -ي -اسس -ي -ة،
ل·
جيفري فيلتمان ،أامسس ،أان ا أ
اŸت -ح -دة سس -ت -ق-دم ال-دع-م ال-ف-ن-ي
لجراء العملية النتخابية على
إ
ال-وج-ه اŸط-ل-وب ،ب-ن-اء ع-لى طلب
حكومة الوفاق الوطني.

جاء ذلك خÓل موؤ“ر صصحفي ،عقده
وك -ي -ل وزارة اÿارج -ي-ة ب-ح-ك-وم-ة ال-وف-اق
الوطني لطفي اŸغربي ،مع وكيل ا’أمÚ
العام لÓأ· اŸتحدة للشصوؤون السصياسصية
جيفري فيلتمان ،واŸبعوث ا’أ‡ي اإ¤
ليبيا غسصان سصÓمة.
واأوضص - -ح ف - -ي- -ل- -ت- -م- -ان ،خÓ- -ل اŸوؤ“ر
الصص- -ح -ف -ي ال -ذي ع -ق -د ب -دي -وان رئ -اسص -ة
الوزراء ،اأن ا’أم Úالعام لÓأ· اŸتحدة
اأن -ط -ون -ي -و غ -وتÒيشس ج -دد ال -ت-زام ا’أ·
اŸتحدة بدعم اÿطة ا’أ‡ية ‘ ليبيا
باإجراء انتخابات عامة سصنة .2018
واأك - - -د اŸسص - - -وؤول ا’أ‡ي دع- - -م ا’أ·
اŸتحدة عملية ا’سصتفتاء على الدسصتور،
م- -ع احÎام سص- -ي- -ادة ل- -ي- -ب- -ي- -ا وال- -ق -رارات
اŸتخذة من الشصعب الليبي ،للوصصول اإ¤
ح - -ل سص - -ي- -اسص- -ي شص- -ام- -ل ،مشصً Òا اإ ¤اأن- -ه
سصيلتقي ا’أم Úالعام لÓأ· اŸتحدة نهاية
ه- -ذا ا’أسص- -ب- -وع ،ل -ي -ط -ل -ع -ه ع -ل -ى ن -ت -ائ -ج
ﬁادث -ات -ه م -ع رئ-يسس اÛلسس ال-رئ-اسص-ي
فائز السصراج.
وح- -ول ال- -ع- -م- -ل- -ي -ة ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة ،اأك -د
اŸسصوؤول ا’أ‡ي ،تقد Ëا’أ· اŸتحدة
ال-دع-م ال-ف-ن-ي ’إج-رائ-ه-ا ،ب-ن-اء ع-لى طلب
ح-ك-وم-ة ال-وف-اق ال-وط-ن-ي ’إ“ام ال-ع-م-ل-ي-ة

ا’نتخابية على الوجه اŸطلوب.
و‘ معرضس رده على اأسصئلة الصصحفيÚ
ب -خصص -وصس ال -دسص -ت -ور ،اأك -د ف -ي-ل-ت-م-ان اأن
عملية كتابة الدسصتور شصاأن سصيادي ليبي،
داع ً-ي -ا اإ ¤اإ“ام ال -ع -م -ل-ي-ة وف-ق ال-ت-واف-ق
السصياسصي الذي يطمح اإليه الليبيون.

غرق  100مهاجر

اأعلن خفر السصواحل الليبي عن فقدان
م- - -ا ب 90 Úاإ 100 ¤م-ه-اج-ر ‘ ال-ب-حر
اŸتوسصط بعد غرق قارب مطاطي كان
يقلهم قبالة سصواحل ليبيا.
ون -ق -لت مصص -ادر صص -ح -ف-ي-ة ،اأمسس ،ع-ن
اŸت -ح-دث ب-اسص-م خ-ف-ر السص-واح-ل ال-ل-ي-ب-ي
اأيوب قاسصم ،قوله اإن القارب اŸطاطي
كان يحمل اأك Ìمن  100شصخصس قبل اأن
يغرق ،مشصÒا اإ ¤اأن فرق ا’نقاذ “كنت
من اإنقاذ  17شصخصصا فقط بينهم نسصاء.
ولفت اإ ¤اأنه ” انتشصال  300شصخصس
من ثÓثة زوارق اأخرى واجهت صصعوبات
‘ البحر ،معربا عن ﬂاوفه من احتمال
موت اŸفقودين غرقا .من جانبه ،قال
ناصصر القمودي من خفر سصواحل مدينة
صصÈاتة« :وجدنا موقع القارب حوا‹ الـ
 10صصباحا كان يعد غارقا كليا وعÌنا
على حوا‹  16مهاجرا على قيد ا◊ياة
اأما الباقون ففي عداد اŸفقودين».
وتقدر اŸنظمة الدولية للهجرة وفاة
 2832م-ه-اج-را ‘ ال-ب-ح-ر ال-ع-ام اŸاضص-ي
اأث- -ن -اء ﬁاو’ت ال -وصص -ول اإ ¤الشص -واط -ئ
ا’إيطالية التي وصصلها بالفعل  119األفا
و 310اشص -خ -اصس وه -و م -ا Áث -ل ت-راج-ع-ا
م -ل-ح-وظ-ا ‘ اأع-داد اŸه-اج-ري-ن م-ق-ارن-ة
بعام  2016حيث توفى  458مهاجر ،بينما
وصصل بالفعل 181األف و 436اآخرون.

ôjÉæj
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يناير يجمع األمازيغ ...

لجر بداية من ٢٠١٨
وعطلة مدفوعة ا أ

البحث عن لغـ ـ ـ ـة
تواصصل واحـ ـ ـ ـدة
موحدة صصمام األمان
تسسابق ومنافسسة لحتضسان ـ ببومرداسس

ثراء وتنوع أام غياب تصصور موحد ÿدمة الثقافة األمازيغية
على غ Òالعادة وعكسس ما عهدناه ‘ السسنوات السسابقة أاثناء الحتفال Ãناسسبة يناير أاو العام
لم -ازي -غ -ي-ة ال-ذي ك-انت تشس-رف ع-ل-ي-ه م-دي-ري-ة ال-ث-ق-اف-ة ل-ولي-ة ب-وم-رداسس
ا÷دي -د ل -لسس -ن -ة ا أ
بالتنسسيق مع عدد من اŸراكز والفعاليات الثقافية ،توسسعت هذه السسنة مظاهر التحضسÒات
لنشسطة الثقافية والÈامج إا ¤حد التنافسس ب Úالفاعل‘ Ú
لسستقبال ا◊دث وتنوعت معها ا أ
هذا ا◊قل ‘ غياب التنسسيق من أاجل تقد Ëطبعة تليق بأاهمية اŸناسسبة بعيدا عن ا◊سسابات
الضسيقة..
بومرداسس..ز /كمال
تربوية وهي ا’حتفائية الرسسمية إاح- -ي- -اء اŸن -اسس -ب -ة ب -ط -ري -ق -ت -ه -ا
ال- -ت- -ي أاع- -د ل- -ه- -ا ب- -رن -ام -ج ث -ري اÿاصسة داخل رقعة جغرافية ’
‘ هذا اÛال سسطرت مديرية ب- -ال- -نشس- -اط- -ات م- -ن- -ه -ا م -ع -ارضس ت -خ-رج ع-ن دائ-رة ال-ث-ن-ي-ة ب-ع-رضس
ال - -ث - -ق - -اف - -ة ل- -و’ي- -ة ب- -وم- -رداسس ل -لصس -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي-دي-ة وا◊ل-ي ،برامج فنية وثقافية متنوعة ،لكنه
بالتنسسيق مع دار الثقافة رشسيد م - - -ع- - -رضس ح- - -ول الÎاث اŸادي وصس -ل إا ¤ح -د ت -ق -د Ëنشس -اط-ات
م -ي -م-و Êوب-ال-ت-ع-اون م-ع م-دي-ري-ة واŸوروث الشس -ع -ب -ي اأ’م -ازي -غ-ي ،وبرامج موازية حتى داخل البلدية
الشس- -ب- -اب وال- -ري- -اضس -ة ،م -دي -ري -ة معرضس للباسس التقليدي والفنون ال -واح -دة ع -ل -ى غ-رار م-ا تشس-ه-ده
السس -ي -اح-ة والصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-تشس-ك-ي-ل-ي-ة إا ¤ج-انب مداخÓت بلدية عمال التي سسوف –تضسن
وا÷م -ع -ي -ات ال -ث-ق-اف-ي-ة اÙل-ي-ة م - -ن ت - -ق - -د Ëب- -اح- -ثﬂ Úتصس Úت -ظ -اه -رت Úاأ’و ¤ي -وم اÿم-يسس
ال -ن -اشس -ط -ة ‘ اŸي -دان ت-ظ-اه-رة ت- -ت- -ن- -اول رم- -زي -ة ي -ن -اي -ر وب -ع -ده Ãرك- -ز اŸدي- -ن- -ة م- -ن ت- -نشس- -ي- -ط
«أاسسبوع الÎاث اأ’مازيغي» من  6ا’جتماعي والتقليدي لدى سسكان ف-ع-ال-ي-ات اÛت-م-ع اŸد Êم-ثلما
إا ¤غاية  ١٣يناير ا÷اري ،موزعا اŸنطقة ،مع إابراز جهود الدولة هو موضسح ‘ دعاوي اŸشساركة
ب Úعدة بلديات منها بلدية عمال الرامية ا ¤إاعادة ا’عتبار للغة وب- -رن- -ام -ج ال -نشس -اط -ات اŸقÎح،
بقرية»تيزة» يوم السسبت بالتنسسيق اأ’م- -ازي- -غ- -ي -ة ب -دءا م -ن ع -م -ل -ي -ة والثانية –تضسنها قرية تيزة مثلما
مع جمعية»ثافاث» وبلدية أاعف ÒالدسسÎة وجعلها لغة وطنية إا ¤دأابت عليها Ÿدة أاربع سسنوات ‘
‘ ن- -فسس ال -ي -وم ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع آاخ- -ر ق -رار ل -رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة موقف طرح الكث Òمن التسساؤو’ت
ج-م-ع-ي-ة نشس-اط-ات ال-ه-واء ال-طلق ،اŸت-ع-ل-ق بÎسس-يم  ١٢ي-ن-اير كعيد ح -ت -ى ب Úال -ن -اشس -ط ‘ Úم-ي-دان
الÎف- -ي- -ه وال -ت -ب -ادل ب Úالشس -ب -اب وطني.
الÎاث اأ’م- -ازي- -غ -ي ع -ن أاسس -ب -اب
ل -ق -ري -ة»ع -ب -ادة» ،ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤ب- -اŸق- -اب -ل ت -ت -ن -افسس ف -ع -ال -ي -ات عدم توحيد ا÷هود والنشساطات
قاعة اŸسسرح لبلدية يسسر وعدة اÛت -م -ع اŸد Êل-ب-ل-دي-ات سس-وق إ’ح -ي -اء ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة ال-وط-ن-ي-ة
مراكز شسبانية أاخرى ومؤوسسسسات ا◊د ،ب -ن-ي ع-م-ران وع-م-ال ع-ل-ى وخدمة الثقافة اأ’مازيغية.

قسسم الÎاث بجامعة اŸدية

طلبة قسصم الفنون يثورون ‘ وجه إاطارات كلية اآلداب واللغات
أاق -دم صس -ب -ي -ح -ة أامسس ط -ل -ب -ة ح -ف -ظ الÎاث» قسس -م
الفنون» بكلية اآ’داب واللغات بجامعة يحي فارسس
باŸدية ،على غلق بعضس ا◊جرات التعليمية جراء
عدم اعÎاف ا÷امعة بهذا التخصسصس الوطني «قسسم
الفنون » .
برر هؤو’ء وقفتهم ا’حتجاجية ببهو ا÷امعة بعÚ
الذهب ،حسسب بيان إاضسراب وجه إا ¤عميد الكلية،
لكون اإ’دارة التي تتكفل بالعملية البيداغوجية ⁄
تقم بإاشسعار ا÷هات اŸعنية ‡ثلة ‘ كل من وزارة
ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وم-دي-ري-ة ال-وظ-ي-ف العمومي ووزارة
الÎبية بهذا التخصسصس ،إا ¤جانب التÓعب والتغيÒ
اŸسس -ت-م-ر ’سس-م ال-ت-خصسصس واسس-م ال-ك-ل-ي-ة اŸن-ت-مÚ
اليها ،إا ¤حد أانه بات غ ÒمعÎف به ومصسÒه
›هول.
طالب اÙتجون من العميد التدخل السسريع ◊ل
مشس -اك -ل -ه -م وذلك ع -ن ط -ري -ق ع-ق-د اج-ت-م-اع ط-ارئ
يحضسره إا ¤جانبهم‡ ،ثلون عن قطاعات الوظيف
ال -ع -م -وم -ي وزارة ال -ت -ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي
والÎبية الوطنية باإ’ضسافة إا‡ ¤ثل جامعة يحي
فارسس ،فضس Óعن زمÓئهم ا◊الي ÚواŸتخرجÚ

وهذا قصسد معرفة وتبيان مصس Òهؤو’ء ومسستقبلهم
‘ هذا التخصسصس.
من جهته ،و‘ رده على جملة مطالب هؤو’ء قال
الدكتور مولود فطومي رئيسس قسسم حفظ الÎاث
بهذه الكلية إان ما قام به اÙتجون هو أامر مرفوضس
مسستغربا غلق ا◊جرات من طرفهم ‘ وقت شسرع
باقي الطلبة ‘ اجتياز اإ’متحانات ،معتÈا ‘ الوقت
ذاته أانه مثلما يكفل القانون حق اإ’ضسراب فإانه
وجب عليهم احÎام اإ’جراءات اŸعمول بها ،مؤوكدا
‘ هذا الصسدد أان الكلية وجامعة اŸدية من واجبها
ال-ت-ك-ف-ل بضس-م-ان سسÓ-م-ة ال-ع-م-ل-ي-ة البيداغوجية ،أاما
فيما يخصس التوظيف فهو أامر خارج عن نطاقه
وليسس من صسÓحيات هذه اŸوؤسسسسة التعليمية ،على
اع-ت-ب-ار أان ط-اق-م ال-ك-ل-ي-ة ه-و بصس-دد ال-ق-ي-ام ب-واج-به
اŸهني لفائدة هؤو’ء رغم نقصس اأ’سستاذة .
ل-ل-ع-ل-م ف-ت-ع-داد ال-ط-ل-ب-ة وال-ط-ال-ب-ات اÙتج Úبهذا
التخصسصس الوطني يقدر بنحو  6٣طالبا من ب٧٠ Ú
طالبا وطالبة مسسجل Úبهذا القسسم.
اŸدية  :ع.علياÊ

لحياء اŸناسسبة
نشساطات ثقافية و ترفيهية و سسياحية إ

اŸوعد وطني وعرسس بهيج للثقافة األمازيغية

لمازيغية ا÷ديدة ،وا◊دث هذه اŸرة ،الحتفائية الوطنية
ا÷زائر على موعد بداية من يوم غد مع السسنة ا أ
لمازيغية بكل متغÒاتها وثرائها وعراقتها ،وكذا الحتفاء بÎسسيم يوم  ١٢جانفي أاو الفا—
بهذا العيد وبالثقافة ا أ
لجر وباŸناسسبة فقد ” بر›ة أانشسطة وبرامج
من السسنة الÈبرية يوما وطنيا وعيدا شسعبيا ،وعطلة مدفوعة ا أ
ثقافية وترفيهية واجتماعية وسسياحية على مسستوى كل الÎاب الوطني ،الهدف منها مصسا◊ة الشسعب ا÷زائري
لمازيغية.
مع إارثه وتراثه وتاريخه وهويته ا أ
اŸن- -ط -ق -ة ال -ث -ق -ا‘ اŸت -ن -وع وتشس -ج -ي -ع «ث-ق-اف-ي-ا وسس-ي-اح-ي-ا» ح-يث يضس-م برنا›ا
حبيبة غريب
السسياحة ا÷بلية» الذي اعتÈته رئيسسة غنيا ومتنوعا ،من ﬁاضسرات حول يناير،
Óوراسس ،ك-م-ا
م -ن ي Úال -ت -ظ -اه -رات اŸن -ت -ظ -رة ع -ل -ى ا÷معية الفتية بالبعد ا◊دث التاريخي م -ع -رضس ل-لÎاث ال-ث-ق-ا‘ ل -أ
مسس -ت -وى وسس -ط ال -بÓ-د ،إاح-ي-اء ا÷م-ع-ي-ة واŸت - -م - -ث - -ل ‘ ت - -رسس - -ي- -م رأاسس السس- -ن- -ة «سستكرسس هذه اأ’يام أايضسا ’كتشساف ثراء
ال-وط-ن-ي-ة ت-راث ج-زاي-رن-ا نشس-اط-ه-ا ب-جبل اأ’م -ازي -غ -ي -ة م -ن ط -رف ف -خ -ام -ة رئ-يسس الÎاث غ ÒاŸادي ‘ اأ’وراسسÃ ،ا ‘
شسنوة و’ية تيبازة يوم ا÷معة  ١٢جانفي ا÷مهورية السسيد عبد العزيز بوتفليقة ،ذلك ال -ع -دي -د م-ن ال-ب-ط-و’ت ‘ اأ’ل-ع-اب
ال-ط-ب-ع-ة اأ’و ¤ل-ل-ع-ي-د ال-وط-ن-ي «ي-ناير»  ،واع- -ت- -ب- -ار سس- -ن- -ة  ٢٠١٨سس -ن-ة ال-ث-ق-اف-ة التقليدية :تاكورت ،اÛبد ،سسباق العدو
ابتداء من السساعة  ٩صسباحا وسستكون هذه اأ’م -ازي -غ -ي -ة ،وح -رصس -ا م -ن -ا ع -ل-ى إاب-راز ال- -ري- -ف- -ي ل- -ل- -قÓ- -ع ال- -ق- -دÁة ،م- -ع -رضس
Óوراسس ،وأايضسا
ا’ح- -ت- -ف- -ال- -ي- -ة الÎاث- -ي- -ة ،ك -م -ا صس -رحت اأ’ه-م-ي-ة ال-ت-ي ي-ك-تسس-ي-ه-ا ه-ذا ال-ي-وم لدى الصس-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ل -أ
لـ»الشسعب» رئيسسة ا÷معية فائزة رياشس اŸواط- -ن ا÷زائ -ري وع Ó-ق -ت -ه ال -ك -بÒة مسسابقة ‘ فن الطهي التقليدي Ÿنطقة
ك» Ãشساركة اŸواطن ÚوعائÓت منطقة باأ’رضس وخÒاتها ،يسسر ا÷معية الوطنية غسسÒة».
جبل شسنوة وبحضسور أاعضسائها اŸؤوسسسس « Úت- -راث ج- -زاي- -رن -ا « إاب Ó-غ -ك -م ع -ن أاول أاما بغرب البÓد  ،فقد احتضسنت وهران
ووفود من ﬂتلف و’يات الوطن ،حيث نشس -اط -ات -ه-ا ب-ع-د اع-ت-م-اده-ا رسس-م-ي-ا م-ن منذ  6وإا ¤غاية  ١٤من الشسهر ا÷اري
يتضسمن برنامج ا÷معية الوطنية تراث طرف وزارة الداخلية ،إاحياء ا’حتفالية فعاليات اأ’سسبوع الثقا‘ اأ’مازيغي ،من
خÓ- -ل سس- -لسس- -ل- -ة اأ’نشس- -ط- -ة ال- -ث -ق -اف -ي -ة
ج -زاي -رن -ا الصس -ع -ود إا ¤ج -ب -ل شس -ن -وة م-ع الوطنية «يناير».
العائÓت الشسنوية ثم زيارة ضسريح سسيدي و‘ شسرق البÓد تنظم « جمعية أاصسدقاء والÎف -ي -ه -ي -ة والÎب-وي-ة ال-ت-ي ب-ر›ت ‘
اب -راه -ي -م و’ل -ة ون -زة والشس -ج-رة اأ’ل-ف-ي-ة مدغاسسن ،بالشسراكة مع جمعيات :الغو‘ العديد من اأ’ماكن ع Èالو’ية ،نذكر من
والتعرف من خÓل كل هذا على النباتات ل -لسس -ي -اح -ة ،أازال ◊ف-ظ الÎاث ،وشس-ب-اب بينها ﬁاضسرات وحفÓت فنية وجو’ت
ال -ت -ي ك-انت ت-ع-ت-م-د ع-ل-ي-ه-ا ال-ع-ائÓ-ت ‘ ال-غ-و‘،وب-ال-ت-ع-اون م-ع اÛلسس الشس-ع-ب-ي سسياحية للمناطق اأ’ثرية اأ’مازيغية التي
–ضس Òأاط-ب-اق-ه-ا ال-ت-ق-ل-ي-دية ،إاضسافة إا ¤لبلدية غسسÒة «أامنزو أانينار  »٢٩6٨وهذا تزخر بها اŸنطقة ،وهو الÈنامج الذي
ت-ق-د Ëط-ب-ق ت-ق-ل-ي-دي ل-لضس-ي-وف وج-لسس-ة ي- -وم- -ي ا÷م- -ع- -ة والسس- -بت ،حسسب ب- -ي -ان سسطرته كل من مديرية الثقافة وجمعية
شس -ع -ب -ي -ة م-ع ف-ن-ان م-ن اŸن-ط-ق-ة ال-ف-ن-ان –صسلت «الشسعب « على نسسخة منه .
ن- -وم- -ي- -دي- -ا Ãع- -ي- -ة م- -دي- -ري- -ة الشس- -ب -اب
م -وسس -ى رح -ال ،ال -ه -دف ه-و إاب-راز ت-راث وي -ع -ت Èه -ذا ا◊دث ،ي -ق-ول ذات ال-ب-ي-ان والرياضسة.
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مسستلهم من احتفالية بني سسنوسس Ãدينة تلمسسان

ألكرنفال أألمازيغي «أيرأد» بوهرأن ‘ عرضس« فرجوي» بعد غد بوهرأن
’مازيغي الذي سستقام فعاليته بعد غد ا÷معة بعاصسمة الغرب ا÷زائري وهران ‘ ،عرضس احتفا‹ بتظاهرة  12يناير أاو
بدأات التحضسÒات للكرنفال ا أ
رأاسس السسنة الÈبريةÃ ،بادرة من «ا÷معية الثقافية الفن النشسيط لوهران» وبالتنسسيق مع «جمعية نوميديا الثقافية».قال عضسو ا÷معية ،اıرج
اŸسسرحي سسم Òزموري ‘ تصسريح لـ «الشسعب» إانّ هذا الكرنفال اŸصسّغر ،سسيكون عبارة عن عرضس فرجوي بعنوان «إايراد» اŸسستلهم من احتفالية إايراد بني
سسنوسس Ãدينة تلمسسان الذي تؤوديه ›موعة من شسباب هذه اŸنطقة الواقعة Ãرتفعات جنوب و’ية تلمسسان خÓل ا’حتفا’ت بعيد «يناير» اŸصسادف
ليوم  12يناير من كل سسنة لتخليد عادات وتقاليد –اكي حقبة تاريخية معّينة.
وهران  :براهمية مسسعودة

حيث سصيقوم أاك Ìمن  30فنانا تابع Úلورشصة اŸسصرح
النشصيط ÷معة الفن النشصيط بارتداء أاقنعة وأازياء على
شص-ك-ل ج-ل-ود ح-ي-وان-ات وب-ق-اي-ا اأ’قشص-م-ة ،وي-ج-وب-ون ب-ه-ا
الشصارع بطريقة كوليغرافية على وقع دقات القرقابو
لفرقة الديوان ،وذلك ما بعد صصÓة ا÷معة انطÓقا من
م-ت-ح-ف ال-ف-ن-ون اŸع-اصص-رة وإا ¤غ-اي-ة ال-ك-ت-درائ-ي-ة ،أاين
سص-ي-ق-وم  12شص -اب -ا ب -ت -ن -ظ-ي-م ورشص-ة صص-غÒة ح-رة رف-ق-ة
ا÷مهور ‘ إاطار ما يعرف Ãسصرح الشصارع.ويعود تاريخ
ا’ح -ت -ف -ال ال -ت -ق -ل -ي -دي ب -ه-ذا ال-ع-ي-د إا ¤ان-تصص-ار اŸلك
شصاشصناق سصنة  950قبل اŸيÓد على جيوشس رمسصيسس من
أاسص-رة ال-ف-راع-ن-ة حسصب ال-رواي-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-تي أاشصار
إاليها سصم Òزموري والذي أاكد لنا أانه «بعد تلك اŸعركة
اŸظ -ف-رة أانشص-أا سص-ك-ان اŸن-ط-ق-ة ك-رن-ف-ال أاي-راد (اأ’سص-د
باأ’مازيغية) للرمز إا ¤النصصر والسصلم وتطلعهم بقدوم
سصنة جديدة وموسصم فÓحي خصصب ولفت «زموري» إا¤
أان هذا الكرنفال الذي يشصكل حف Óشصعبيا قدÁا ،يتميّز
بعّدة طقوسس وتقاليد ‡يزة ،غ Òأان تسصميتها تتغ Òمن
جهة إا ¤أاخرى على مسصتوى هذه اŸنطقة ا÷بلية ،حيث

ي -ع -رف ع -ن -د سص -ك -ان دوار ت-افسص-رة بـ»الشص-ي-خ ب-وق-رن-ان»
و»ك -راع ف -ري -ع -ة» ل -دى سص-ك-ان ق-رى ب-ن-ي عشص Òوسص-ي-دي
ال -ع -رب -ي وأاو’د م -وسص -ى وغÒه-ا م-ن اŸن-اط-ق الشص-اوي-ة
والقبائلية.
أاوضصح ّﬁدثنا أاّن كرنفا’ت «إايراد» تقام منذ  2968أاي
ع- -ل -ى م -دار أاك Ìم -ن  30ق -رن-ا ،إ’ب-راز الÎاث ال-ث-ق-ا‘
Óمازيغ ،كما أانها عبارة
واإ’نسصا Êوا◊ضصاري الباهر ل أ
ع- - -ن شص - -ك - -ل م - -ن أاشص - -ك - -ال اŸسص - -رح اإ’ط - -ا‹ أاو م - -ا
يعرف بكوميديا دي ’رتي ،أاي اŸسصرح الشصعبي أاو
مسصرح اأ’قنعة الذي يربط اŸاضصي با◊اضصر ‘ قوالب
إاب -داع -ي -ة ف -رج-وي-ة ،تÈز الÎاث ال-ث-ق-ا‘ وا’ج-ت-م-اع-ي
واإ’نسصا .Êوهو ما جعله يناقضس رأاي اأ’كادÁي Úبأانّ
اŸسصرح ا÷زائري يعود إا ¤سصنة  1926بقدوم الناقد
وال -ك -اتب واŸسص -رح -ي وال -درام -ات -ورج اŸصص -ري ج -ورج
أابيضس ،يضصيف نفسس اŸصصدر إاّن احتفالية «إايراد» حتى
وإان  ⁄تسصتطع أان تكون مسصرحا كÓسصيكيا إا’ أاّنها عبارة
ع-ن ع-رضس ف-رج-وي ،ي-ع-ت-م-د ‘ ث-ي-م-ت-ه ال-رئ-يسص-ي-ة ع-لى
ع - -نصص - -ر اŸف - -ارق - -ات واŸواق - -ف واأ’ح - -داث ‘ ،ج- -و
يفيضس باŸرح والدعابة والطقوسس الفلكلورية ،وغÒها
من أاشصكال اللعب اŸسصرحي ‘ تلك الفرج أاو ا◊فÓت.

تواصسل ا’حتفا’ت ببجاية

أ÷معيات تسستحضسر أŸوروث ألثقا‘ وألجتماعي

ت -ت -واصص -ل ا’ح -ت -ف -ا’ت ب -ع -ي-د ي-ن-اي-ر
2968من خÓل تنظيم عديد اأ’نشصطة
ال -ف -ن -ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة ،ح-يث Áث-ل ه-ذا
العيد الوطني ثابتا من ثوابت الهوية
ال -وط -ن -ي-ة وت-راث-ا يسص-ت-م-د ع-م-ق-ه م-ن
حضصارة ا÷زائر العريقة واعتزازا لكل
جزائري ،وتضصمنت هذه ا’حتفا’ت
ال -ت -ي شص -اركت ف -ي -ه -ا ع -دة ج-م-ع-ي-ات
ث -ق -اف -ي -ة ق-ادم-ة م-ن 17و’ي-ة وب-ل-دي
تونسس وليبيا ،معارضس ‘ فنون الطبخ
ال -ت -ق -ل -ي -دي شص -ارك ،إا ¤ج-انب أان-واع
م-ن-ت-ج-ات الصص-ن-اع-ة ال-تقليدية ،وإابراز
موروثات اأ’عراسس والÎاث التقليدي
والفلكلور اأ’مازيغي.
وبهذه اŸناسصبة أاشصرف ﬁمد حطاب
وا‹ بجاية ،أامسس ،بدار الثقافة على
اف -ت -ت -اح ال -رسص-م-ي لÓ-ح-ت-ف-ا’ت ال-ت-ي
ت -ه -دف إا ¤ت -رسص-ي-خ ع-ادات وت-ق-ال-ي-د
اŸنطقة ،فضص Óعن أانه يشصكل فرصصة
ل- -ل- -م- -واط- -ن Úل Ó-ط Ó-ع ع -ل -ى ب -عضس
النماذج اŸعروضصة وكيفية ا’حتفال
ب -ه -ذه اŸن -اسص -ب -ة ،سص -ي -م-ا وأان ت-رق-ي-ة
اأ’م-ازي-غ-ي-ة ت-ع-د م-كسص-ب-ا إاضص-اف-ي-ا من
شصأانه تعزيز الوحدة الوطنية.
وب- -حسصب اأ’سص- -ت -اذة ح -دوشس Áي -ن -ة،
‘ي-ع-ود ت-اري-خ ا’ح-ت-ف-ال ب-ي-ن-اي-ر “ك-ن
اŸلك الÈب- - -ري «شص- - -يشص- - -ن- - -اق» م- - -ن
ا’ن - -تصص- -ار ع- -ل- -ى اŸلك ال- -ف- -رع- -وÊ
«رمسصيسس الثالث» ،ويسصمى هذا اليوم
‘ ا÷زائر «باب السصنة» أاو «يّناير»
(ب- - -تشص - -دي - -د ال - -ن - -ون) ،وŒري ه - -ذه
ا’ح- -ت- -ف- -ا’ت ‘ ج- -و م- -ن ال- -ت- -ف -اؤول
وال-ف-رح-ة م-ن خÓ-ل إاح-ي-اء ال-ع-ائÓت
ال- -ب- -ج- -اوي- -ة ل- -ل- -ط- -ق- -وسس وال- -ع- -ادات
اŸوروثة.
ح -يث ’ ت -ف -وت ال -ع-ائÓ-ت ال-ب-ج-اوي-ة
ا’حتفال برأاسس السصنة اأ’مازيغية ،أاو

م-ا ي-ع-رف ب-ال-ل-ه-ج-ة اÙل-ي-ة ‘إامنسصي
ن-ي-ن-اي-ر‘ ي-وم 12ج-ان-ف-ي م-ن ك-ل سص-ن-ة،
و–رصس ال- -نسص- -وة ‘ ب- -ج- -اي- -ة ع- -ل- -ى
–ضص Òعشصاء يناير والذي يكون ليلة
الـ 12جانفي ،كما تقوم ربات البيوت
ب -إاع-داد ط-ب-ق خ-اصس ب-ه-ذه اŸن-اسص-ب-ة
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ،وال -ذي ي -ت -م -ث -ل ب-ط-ب-ق
ال- -كسص -كسص -ي ب -ال -دج -اج ،ويضص -اف إا¤
ا- Ÿرق 7أان -واع م -ن ا◊ب -وب واÿضص-ر
ا÷افة تيمنا بسصنة فÓحية ذات وفرة
‘ ا’نتاج.
وخÓل العشصاء يجتمع أافراد العائلة
حول مائدة تقليدية ،لتقاسصم الطبق
وت- -ب -ادل ال -ت -ه -ا Êب -ح -ل -ول ال -ع -ام
ا÷دي- - - - -د ،و–ب- - - - -ذ أاغ - - - -لب
العائÓت البجاوية القاطنة
باŸناطق الريفية ،إاعداد
ط -ب -ق ‘إام -نسص -ي ن -ي-ن-اي-ر‘
ب- -ال- -دج- -اج ال -ذي ت -ت -م
تربيته ‘ البيوت أ’ن
ط -ع -م -ه ل -ذي-ذ ،أام-ا ‘
صص -ب -ي -ح -ة ي -وم ال -ع -ي-د
ت -ق -وم ال-نسص-وة ب-إاع-داد
ب - - - - - - -عضس اأ’كÓ- - - - - - -ت
ال-ت-ق-ل-يدية مثل كالبغرير
واÿف -اف ،ح -يث ي-ج-ت-م-ع
أاف -راد ال -ع -ائ-ل-ة واŸدع-وي-ن
لهذه اŸناسصبة ،ليتناولوه على
م -ائ -دة ال -ق -ه -وة ‘ الصص -ب-اح أاو ‘
اŸسص -اء ،ف -إاع -داد م-ث-ل ه-ذه اأ’كÓ-ت
الشصعبية تÈز مدى تشصبثهم Ãوروثهم
الثقا‘ والتقليدي ،الذي توارثوه أابا
عن جد منذ ما يقارب 30قرنا ليثبتوا
بذلك تعلقهم بجذورهم والوفاء لهم‘.
والروايات الشصعبية تروي أان ا’حتفال
بيناير يعود إا ¤تعلق سصكان منطقة
اŸغ-رب ال-ع-رب-ي ب-ال-فÓ-ح-ة واأ’رضس،

ت- -اب- -ع ق- -ائ :Ó- -وم -ن أاج -ل ا◊ف -اظ ع -ل -ى ال -ه -وي -ة
اأ’م-ازي-ع-ي-ة ب-ع-ادات-ه-ا وط-ق-وسص-ه-ا ” ،ت-أاسص-يسس م-هرجان
ﬁل -ي ب -وه -ران أاُط -ل -ق ع-ل-ي-ه «ك-رن-ف-ال إاي-راد» سص-ي-ن-ظ-م
ال-نسص-خ-ة ال-ث-ال-ث-ة م-ن-ه ،ي-وم ا÷م-عة  12ج-ان-في ،بوسصط
اŸدينة ،بحكم اتسصاع رقعة اإ’حتفال بهذه السصنة وسصط
الفئات الشصعبية اıتلفة لسصكانها ،ناهيك عن الطبيعة
السصياحية للو’ية وتفتحها على الثقافات.
كما أاشصار إا ¤أانّ أاول Œربة كانت ‘ سصنة  2015ثم سصنة
 ،2016فيما ” إالغاء هذه اإ’حتفالية الكرنفالية ‘ السصنة
اŸنصصرمة لظروف  ⁄يفصصل فيها ،ومع ذلك أاوضصح أانّ
تظاهرة هذه ال ّسصنة ،تتميّز عن غÒها ‘ كون أانّ جمعية
«الفن النشصيط» – ّصصلت عن دعم مادي ومعنوي من
اإ’–اد اأ’وربي ،وذلك ‘ إاطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق
الشص -راك -ة ب Úا÷زائ -ر وا’–اد اأ’ورب -ي ،وال -ذي م ّ-ك -ن
ا÷م -ع -ي -ة م -ن إانشص -اء مشص -روع شص -راك-ة ومشص-روع ت-ك-وي-ن
مسصرحي يشصمل  60مÎبصصا من  15إا 30 ¤سصنة ‘ عديد
ا’خ- -تصص -اصص -ات اŸسص -رح -ي -ة وع -ل -ى رأاسص -ه -ا اŸؤوث -رات
الصص- -وت- -ي- -ة واŸؤوث- -رات الضص- -وئ- -ي- -ة واأ’داء ال- -ت -م -ث -ي -ل -ي
والسصينوغرافيا والكتابة الدرامية والسصينوغرافيا.

ت- -ن- -ظ -م م -دي -ري -ة ال -ث -ق -اف -ة
ل-و’ي-ة خ-نشس-ل-ة ،م-ن  10إا¤
ج - - -ان - - -ف- - -ي ا÷اري،
13
Ãشساركة مؤوسسسسات القطاع،
دار ال-ث-ق-اف-ة الشس-ه-ي-د «علي
سس - - -واي - - -ح - - -ي» واŸت - - -ح- - -ف
ال - -ع - -م - -وم- -ي ال- -ت- -اري- -خ- -ي
الشس- - - - - -ه - - - - -داء «ا’خ - - - - -وة
ب- -ول- -ع- -زي- -ز» م -ع م -ك -ت -ب -ة
اŸط- -ال- -ع- -ة ال- -ع -م -وم -ي -ة،
أانشس-ط-ة ث-ق-اف-ية تراثية
متنوعة احتفاء بأاسسبوع
’مازيغي اŸقام
الÎاث ا أ
Ãن- -اسس- -ب- -ة ا’ح- -ت -ف -ال
ب- -ح- -ل- -ول رأاسس السس- -ن -ة
وÁث-ل ي-ن-اي-ر ب-داي-ة السص-ن-ة ال-فÓ-ح-ي-ة ا’مازيغية ينار 2968
ويكون ‘ الثا Êعشصر من شصهر جانفي اŸصسادف لـ  12جانفي
من كل سصنة ميÓدية ،غ Òأان التقو Ëمن كل سسنة.
اأ’م -ازي-غ-ي يسص-ب-ق ال-ت-ق-و ËاŸيÓ-دي
بحوا‹  951سصنة.واŸصصادر التاريخية
خنشسلة  :اسسكندر ◊جازي
ت -ق -ول أان ب -داي -ة ا’ح -ت -ف -ال ب -السص -ن-ة
اأ’مازيغية ،يعود إا ¤ا’نتصصار الذي كشصف مدير الثقافة عبد القادر جعÓب لـ»الشصعب»
حققه اŸلك اأ’مازيغي شصيشصناق على ‘ هذا اإ’طار ،عن بر›ة معرضس بدار الثقافة
الفرعون اŸصصري رمسصيسس الثا ‘ ،Êعلى سصوايحي التي سصتحتضصن اأ’نشصطة ا›ÈŸة،
معركة طاحنة وعند عودته إا ¤بلده يضصم أاك Ìمن  30عارضصة وعارضس من ﬂتلف
م -ن -تصص -را ،أام-ر
ا÷معيات الثقافية الÎاثية خاصصة منها اÙلية
من أاجل إابراز العادات والتقاليد اأ’مازيغية من
عروضس أالبسصة وأاكÓت شصعبية وكل ما تزخر
ب- -ه ال -و’ي -ة م -ن ت -راث أام -ازي -غ -ي م -ادي
و’م -ادي ضص -ارب -ة ج -ذوره ‘ أاع -م-اق
ال - - -ت - - -اري - - -خ ،إا ¤ج- - -انب ع- - -رضس
منحوتات فنية ومعرضس للكتاب
والصص-ورة ال-ف-وت-وغ-رافية خاصصة
باŸناسصبة.
وأاضصاف ﬁدثنا أان ا÷مهور
اÿنشصلي بهذه اŸناسصبة على
موعد مع تقد Ëندوات فكرية
ت- -تضص- -م- -ن إال- -ق- -اء ﬁاضص -رات
ıتصص Úم- - -ن- - -ه- - -ا ﬁاضص - -رة
بعنوان البعد ا◊ضصاري للÎاث
ا’م-ازي-غ-ي ي-ل-ق-ي-ها الدكتور جمال
ن-ح-ا‹ رئ-يسس قسص-م ال-ل-غ-ة وال-ث-ق-افة
اأ’مازيغية بجامعة باتنة ،إاضصافة إا¤
إاقامة اسصتعراضس فلكلوري ضصخم بالبارود
والفرسصان يÈز عادات اأ’مازيغ ا’حتفالية.
كذلك يتضصمن الÈنامج اŸسصطر إاقامة حفل فني
ب-إاق-ام-ة ب-اع-ت-م-اد ه-ذا ال-ت-اري-خ ع-ي-دا م -ن أاداء ع -م -ي -د اأ’غ -ن -ي -ة الشص -اوي-ة ع-ب-د ا◊م-ي-د
وط- -ن- -ي- -ا ل- -ك- -ل اأ’م- -ازي -غ ت -ق -ام ف -ي -ه بوزاهر ،وكذا تقد Ëمسصرحية باأ’مازيغية لتعاونية
ا’حتفا’ت واأ’فراح كل سصنة ،بيد أان اŸسصرح تيزي وزو بعنوان «سصي ميمي» وكذا تنظيم
ط-ري-ق-ة ا’ح-ت-ف-ال ب-السص-ن-ة اأ’مازيغية زي -ارة Ÿوق -ع م -ا ق -ب -ل ال -ت -اري -خ اŸسص -م -ى «ك -دي-ة
ا÷ديدة تختلف من منطقة أ’خرى .القمح».
بجاية :بن النوي توهامي

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

’مازيغي باŸدية
Óسسبوع الثقا‘ ا أ
–ضسÒا ل أ

تسسط Òبرنامج متنوع للÎأث وفسسيفسساء
تصسنع ألتميز

تنظم كل من مديرية الثقافة ،دار الثقافة «حسسن ا◊سسني» ،واŸتحف
العمومي الوطني للفنون والتقاليد الشسعبية بو’ية اŸدية –ت الرعاية السسامية لرئيسس
ا÷م -ه -وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،وب-إاشس-راف وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ووا‹ ال-و’ي-ة أاسس-ب-وع الÎاث ال-ث-ق-ا‘
’مازيغي «عيد يناير  »2018 / 2968وهذا ‘ الفÎة اŸمتدة من  10إا 16 ¤جانفي  2018بإاشسراك
ا أ
العديد من القطاعات وا÷معيات والهيئات واŸؤوسسسسات ذات الصسلة.

خنشسلة تواكب ا◊دث

فلكلور ،مسسرح ،معارضس
وندوأت فكرية إلبرأز
أŸوروث أألمازيغي

الخميسس  11جانفي  2018م الموافق لـ  23ربيع الثاني  1439هـ العدد 17539

اŸدية  :ع.علياÊ
تقوم ا÷معيات ومديرية السصياحة وغرفة
الصص- -ن- -اع- -ة ال- -ت -ق -ل -ي -دي -ة ‘ ب -داي -ة ه -ذه
التظاهرة ببهو دار الثقافة Ãعرضس خاصس
بهذه اŸناسصبة إ’براز عادات وتقاليد هذه
الو’ية لÓحتفال بيناير ،إا ¤جانب تنظيم
معلقات تتضصمن التاريخ الثقا‘ للو’ية،
ول-وح-ات ف-ن-ي-ة تشص-ك-ي-ل-ية ،فضصÓ
ع-ل-ى م-ع-رضس
آاخر ﬂصصصس
للحرف
والصصناعات
التقليدية،
يتضصمن
مأاكو’ت شصعبية،
خزفيات
وف-خ-اري-ات ،ح-لي
فضص - -ي - -ة ،أال - -بسص - -ة
ت- -ق- -ل- -ي- -دي -ة ،ط -رز
وخ -ي -اط-ة ،ال-زرب-ي-ة
ال-ت-ق-ليدية والنسصيج،
خ -ي -م -ة ت -ق-ل-ي-دي-ة،..
ب - - - -اإ’ضص - - - -اف- - - -ة إا¤

مشصاركة  06عارضص Úمن ﬂتلف و’يات
الوطن ،كما سصيتم إاطÓق مسصابقة أ’طفال
ه- -ذه ال- -و’ي -ة –ت ع -ن -وان « ال -ق -ام -وسس
اأ’م- -ازي- -غ- -ي ال- -ع- -رب- -ي» ع ÈاŸؤوسصسص -ات
الÎبوية بقصصد ﬁاولة اكتشصاف اأ’بجدية
اأ’مازيغية  -تيفناغ -بالتنسصيق مع مديرية
الÎبية .
تشصرف هذه الهيأات بالتنسصيق مع إاذاعة
اŸدية ‘ اليوم اŸوا‹ على تنظيم ندوة
ثقافية بعنوان «الÎاث الثقا‘ اأ’مازيغي
ب -اŸدي -ة ،م -ن ت -نشص-ي-ط أاسص-ات-ذة وب-اح-ثÚ
وأاك -اد ÚÁم -ه -ت-م Úب-الÎاث اأ’م-ازي-غ-ي،
لتتبع بتنظيم مسصابقة أاحسصن طبق تقليدي
باŸناسصبة بالتنسصيق مع مديرية السصياحة
والصص -ن -اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ب-ف-ن-دق م-وق-ررن-و
بالÈواقية ،عÓوة على اإ’عÓن الرسصمي
عن افتتاح هذه اŸبادرة التي أالفت هذه
الو’ية تنظيمها بهذه الدار ،حيث سصيتخلل
ه -ذا اإ’ع Ó-ن إاق -ام -ة ح -ف -ل ف -ن-ي م-ت-ن-وع
Ãشص -ارك -ة ف -رق ف -ل -ك -ل -وري -ة م-ن ﬂت-ل-ف
جهات الوطن ،إاذ سصيشصتمل على مشصاهد
“ث -ي -ل-ي-ة لÓ-ح-ت-ف-ال ب-ع-ي-د ي-ن-اي-ر ‘ ه-ذه
الو’ية ،كما سصيكون هذا ا◊فل مسصندا
بخط أاثÒي مفتوح لعدة و’يات من طرف

اإ’ذاعة ا÷هوية لنقل حفل متنوع بعنوان
«طبوع من الربوع» بحضصور الفرق اÙلية
اŸشص -ارك -ة ،ل-يسص-ت-م-ر ال-ع-رضس ع-ل-ى م-دار
اأ’سصبوع Ãشصاركة عدة فاعل Úمن بينهم
ج -م -ع -ي -ات ال -دال -ي -ة ب -اŸدي -ة وال -بشص -ائ -ر
ب -ب -وسص -ك -ن وال -ق -ل -وب ال -ن -اشص -ط -ة ب -قصص -ر
ال- -ب- -خ- -اري ‘ ع- -رضس “ث- -ي- -ل- -ي ي -جسص -د
ا’ح -ت -ف -ال اÿاصس Ãن -اسص -ب -ة ي-ن-اي-ر عÈ
ﬂت -ل -ف م -ن -اط -ق ال -و’ي -ة ،ن-اه-يك ع-ل-ى
ت- -ن- -ظ- -ي -م م -ع -رضس ث -ق -ا‘ ﬁل -ي خ -اصس
باŸناسصبة يتخلله عروضس فلكلورية وحفل
ف -ن -ي م -ع ن -ق -ل م -ب-اشص-ر ع Èأاث Òاإ’ذاع-ة
خ Ó-ل ي -وم ك-ام-ل ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة
الشصباب والرياضصة ببلدية سصي اÙجوب،
مضصاف إا ¤ذلك عقد ندوة ثقافية تراثية
ح - -ول اŸن - -اسص- -ب- -ة ي- -نشص- -ط- -ه- -ا أاسص- -ات- -ذة
وﬂتصص -ون Ãت -ح -ف ال -ف -ن -ون وال-ت-ق-ال-ي-د
الشصعبية ،تعقب باحتفالية أاخرى خاصصة
ع -ل -ى شص -رف ت Ó-م -ي -ذ م -دارسس ع -اصص-م-ة
التيطري باŸدية.
سصيتضصمن الÈنامج اŸتنوع اŸسصطر لهذه
ا’ح-ت-ف-ال-ي-ة أايضص-ا ان-طÓ-ق ف-عاليات «أايام
ال -ف -ي -ل -م اأ’م -ازي -غ-ي» ب-اŸدي-ة م-ن خÓ-ل
ب-ر›ة ع-دة أافÓ-م أام-ازي-غ-ي-ة وم-ن-اقشصتها

من طرف ﬂتصص Úبدار الثقافة حسصن
ا◊سص-ن-ي ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع اŸرك-ز ال-وط-ني
للسصينما والسصمعي البصصري ،دون نسصيان
ف- -ئ- -ة اأ’ط- -ف- -ال م- -ن ذوي اإ’ح -ت -ي -اج -ات
اÿاصصة التي سصتكون حاضصرة من خÓل
ع -روضس ت -رف -ي -ه -ي -ة وب -ه -ل -وان -ي -ة وت -وزي-ع
ا◊ل-وي-ات وال-ه-داي-ا ب-ال-ت-ع-اون مع مديرية
ال-نشص-اط ا’ج-ت-م-اع-ي ،إا ¤ج-انب ت-ن-ظ-ي-م
رحلة ثقافية –ت شصعار «من اأ’جداد إا¤
اأ’ح- -ف- -اد» ل- -ف- -ائ -دة ط -ل -ب -ة قسص -م الÎاث
ب- -ج- -ام -ع -ة ي -ح -ي ف -ارسس وب -عضس ‡ث -ل -ي
ا◊رك -ة ا÷م -ع -وي -ة وه -ذا ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع
دائرة تابÓط وا÷امعة وبعضس ا÷معيات
تسصتهدف هذه الرحلة زيارة كل من متحف
’لة نسصومر وإاحدى البيوت الÎاثية وكذا
ت -وزي -ع ال -ه -داي-ا وا◊ل-وي-ات ع-ل-ى أاط-ف-ال
اŸنطقة Ãرافقة عروضس ترفيهية ببلدية
ال -ع -يسص -اوي -ة « «ت -ول -ث-اث ،»Úل-ت-خ-ت-ت-م ه-ذه
Óط-ف-ال
ال -ت -ظ -اه -رة ب -ع -رضس مسص -رح-ي ل -أ
ب -ع -ن -وان «ال -ق -ري -ة السص -ع-ي-دة» م-ن ت-ق-دË
جمعية الوفاء لبلدية اŸدية وإاعÓن نتائج
مسص-اب-ق-ة «اك-تشص-اف ال-ق-ام-وسس اأ’م-ازيغي
ال-ع-رب-ي» وت-وزي-ع ا÷وائ-ز ع-ل-ى ال-ف-ائ-زين
بدار الثقافة حسصن ا◊سصني.

مظاهر تعكسس “سسك اÛتمع باŸناسسبة

سسكيكدة –تفل برأأسس ألسسنة أألمازيغية ‘ أأول أأسسبوع ثقا‘ أأمازيغي
–ي -ي سس -ك -ي -ك -دة ع -ل-ى غ-رار ب-اق-ي
و’ي - - -ات ال - - -وط - - -ن ،رأاسس السس - - -ن- - -ة
’م-ازي-غية  ‘ 2018/2968أاج -واء
ا أ
اح -ت -ف -ال -ي-ة –تضس-ن-ه-ا دار ال-ث-ق-اف-ة
ﬁم-د سس-راج ،ال-ت-ي يسس-ت-ه-ل بعرضس
ل -ب -ا‹ ال -دي -وان ال -وط -ن-ي ل-ل-ث-ق-اف-ة
وا’عÓم  ،ومن اŸنتظر ان تعيشس
’خÒة ،ع - -رسس - -ا ج- -زائ- -ري- -ا
ه - -ذه ا أ
أاصس - -ي  Ó- -ي - -ع - -كسس “سسك اÛت - -م - -ع
السس -ك -ي-ك-دي ب-ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة ،وذلك
من خÓل اŸشساركة القياسسية للفرق
اÙلية من جمعيات إاضسافة إا ¤فرق
من خارج الو’ية ،وعرضس ببهو دار
الثقافة ﬂتلف اŸعارضس من حلي
وأال- -بسس- -ة وأاوا Êت -ق -ل -ي -دي -ة و–ف
ف- -ن- -ي- -ة أاصس- -ي- -ل- -ة ت -رم -ز إا ¤ال -ب -ع -د
’مازيغي للعديد من مناطق و’ية
ا أ
سس- -ك -ي -ك -دة ،ال -ت -ي م -ا ت -زال أاسس -ره -ا
’ب-اء ،خصس-وصس-ا
م -تشس -ب-ث-ة ب-ع-ادات ا آ
باŸنطقة الغربية من الو’ية.
سسكيكدة :خالد العيفة
إاضص -اف-ة ا ¤م-ع-رضس ال-ك-ت-اب اأ’م-ازي-غ-ي
الذي تنظمه اŸكتبة الرئيسصية للمطالعة
ال- -ع -م -وم -ي -ة ل -ل -و’ي -ة ،أاي -ن ي -ت -اح أ’ب -ن -اء
روسص -ي -ك -ادا ا’ط Ó-ع ع -ل -ى ال -ع -دي -د م -ن
اıط - -وط - -ات ال- -ت- -ي ك- -ت- -بت ب- -ال- -ل- -غ- -ة
اأ’مازيغية ،وتسصتضصيف هده اأ’خÒة ‘

لقاء اŸعرفة ‘ عدده اأ’ول الÈوفيسصور
صصالح بلعيد رئيسس اÛلسس اأ’على للغة
ال-ع-رب-ي-ة ،وق-راءات شص-ع-ري-ة م-ع ›موعة
من الشصعراء باللغة ا’مازيغية من العديد
و’ي - -ات ال- -وط- -ن ،ع- -ل- -ى غ- -رار ب- -ات- -ن- -ة،
“Ôاسصت ،تيزي وزو ،غرداية ،إاضصافة ا¤
ت -وزي -ع م -ط -وي-ات ح-ول ت-اري-خ ي-ن-اي-ر بÚ
اŸاضص -ي وا◊اضص -ر وك -ت -اب واŸط -ال -ع -ة
العمومية بو’ية سصكيكدة.
وتعرف هده الطبعة اأ’و ¤من ا’سصبوع
الÎاث ال -ث -ق -ا‘ ا’م -ازي -غ -ي بسص-ك-ي-ك-دة،
العديد من اÙاور ا’حتفالية ،يحتضصنها
قصص -ر ال -ث -ق -اف -ة وال-ف-ن-ون ،ودار ال-ث-ق-اف-ة
ﬁم -د سص -راج ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا الشص-ق ال-ث-ق-ا‘
الذي جاء متنوعا ،من اسصتعراضصات لفرق
ال- -ف -ل -ك -ل -ور وال -ب -ارود ،م -ع -رضس الصص -ورة
الفوتوغرافية الÎاثية ،عرضس مسصرحي
بعنوان «تاوزر» ÷معية تافاتات ببجاية،
ح -ف -ل ف -ن -ي ام-ازي-غ-يﬁ ،اضص-رات ح-ول
الثقافة ا’مازيغية ،وباÙور الرياضصي،
ان- -طÓ- -ق مسص- -اب- -ق -ة احسص -ن ب -حث ح -ول
اŸوضص - - - -وع ،دورات ‘ ال- - - -ري- - - -اضص- - - -ات
الÎفيهية ،ا‚از ملصصقات حول ا◊دث،
دورات ‘ ك- - -رة السص - -ل - -ة ،ك - -رة ال - -ق - -دم،
ب -اŸدارسس ،واسص -ت -ع-راضص-ات ري-اضص-ي-ة ‘
ا’ي -ك -ي -دو ،ام -ا الشص -ق ق -ط -اع السص -ي -اح-ة
والصص -ن -اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،ف-يضص-م م-ع-ارضس
متنوعة تخصس اÿلي واللباسس التقليدي،
م- -ع- -رضس ال- -نسص- -ي -ج وال -زراب -ي ،م -ع -رضس

ال- -ن- -ح -اسس ،م -ع -رضس السص Ó-ل ،ال -ف -خ -ار،
ا’مداد ،السصÒاميك ،وا’كÓت الشصعبية،
وا◊ل- -وي- -ات ال- -ت- -ق- -ل- -ي -دي -ة ،إاضص -اف -ة ا¤
اŸسصابقات التي اطلقت بهده اŸناسصبة
‘ ا’كÓت الشصعبية ،ا◊لويات التقليدية،
والباسس التقليدي.

«ألشسرشسمة» لسستقبال يناير

وتسصتعد العديد من العائÓت Ãختلف
قرى وأارياف الو’ية ،سصواء تلك الواقعة
ب- -ا÷ه- -ة الشص- -رق- -ي -ة م -ن -ه -ا أاو ال -غ -رب -ي -ة
لÓ- -ح- -ت- -ف- -ال ب- -ي- -ن- -اي- -ر ،ال- -ذي ي- -رت -ب -ط
ب-ا’ح-ت-ف-ا’ت السص-ن-وي-ة ل-لسصنة اأ’مازيغية
ا÷دي -دة وسص -ط أاج -واء ت -ت -م -ي -ز ب -ال-ف-رح
والسصعادة والتفاؤول بعام أامازيغي مبارك،
ف-ا’ح-ت-ف-ا’ت ال-رسص-م-ي-ة ب-ه-ذه اŸن-اسص-بة
اأ’م-ازي-غ-ي-ة ت-ب-دأا ل-يلة  12ج-ان-في ،حيث
تشصرع العائÓت وعلى طريقة اأ’جداد ‘
إاعداد الطبق التقليدي اŸعروف باللهجة
اÙلية ب»الرقاق» ،وهي « أاكلة تشصبه
إا ¤ح- -د م- -ا «ل- -ف- -ت- -ات» ،ف- -ب -ع -د –ضصÒ
العجينة يتم بسصطها باليد إا ¤أان تصصÒ
رق-ي-ق-ة م-ث-ل ال-ورق ث-م ي-ت-م ط-ه-ي-ه-ا طهيا
كام Óفوق فرن تقليدي  ،وعندما تنتهي
عملية الطهي يشصرع ‘ تقطيعها بواسصطة
اليد إا ¤قطع صصغÒة جدا لتوضصع مباشصرة
‘ «الكسصكاسس» حيث يسصتوي «الرقاق»
اŸقطع على البخار وبعد مدة من الزمن
’ تتجاوز الثÓث Úدقيقة حسصب الكمية

اŸراد إاعدادها ،يقدم أ’فراد العائلة ‘
صصحون أاغلبها تقليدية الصصنع بعد أان يتم
–ليته بالعسصل ا◊ر وزبدة البقرة ويؤوكل
مع الل ‘ Íأاجواء عائلية  ،أاما بعضس
العائÓت فتفضصل –ضص Òبعضس اأ’طباق
ال- -ت- -ق- -ل- -ي- -دي- -ة اأ’خ- -رى ك»ل- -ف- -ت- -ات» أاو
«الشص- -خشص -وخ -ة» ب -ال -دج -اج أاو ال -ل -ح -م أاو
«ت -ري -دة» ب -ل -ح -م ال-ديك ال-روم-ي ،أام-ا ‘
اليوم  12من يناير وبعد تناول العشصاء
فتجتمع العائÓت ‘ اجواء عائلية حول
صصينية «القشصقشصة» أاو كما تعرف ‘ بعضس
اŸن -اط-ق الÈب-ري-ة ب-ال-و’ي-ة ب»ال-رق-اع»،
وال -ت -ي تضص -م ع -ادة أان -واع -ا ﬂت -ل-ف-ة م-ن
اŸكسصرات من لوز وجوز وبندق وفول
سص- - - - -وداﬁ Êمصس وت› Úف- - - - -ف و“ر
وحلوى وفسصتق حلبي وبندق ،كما تقوم
بعضس العائÓت اأ’مازيغية باŸنطقة إا¤
ج- -انب ه- -ذه ا’ح- -ت -ف -ا’ت ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة
ال- -ق -دÁةÃ ،ا يسص -م -ى ﬁل -ي -ا ب -ع -م -ل -ي -ة
«الشص -رشص -م -ة» ،وذلك ب -ج -م-ع ك-م-ي-ات م-ن
القمح والشصع Òوا◊مصس ووضصعها ‘ إاناء
‡لوء باŸاء يوما كام Óأاو يتم تخمÒها
وذلك تفاؤو’ بسصنة فÓحية خصصبة ،و‘ ما
يخصس اŸناطق التي –تفل بيناير بو’ية
سص -ك -ي -ك -دة وحسصب ذات اŸصص -در ،ف -ه -ي
ت -ت -واج-د Ãن-ط-ق-ة أاو’د أاح-ب-اب-ة وزردازة
شص- -رق ال -و’ي -ة ،وأاو’د اع -ط -ي -ة  ،أاقصص -ى
غرب سصكيكدة.

على هامشس ا’حتفال بالناير و ذوجم Èبتيبازة
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أ÷مرة أÿبيثة أكتشسفها أألمازيغ وأبتلعها ألصسينيون وأألمريكان
يناير يجمع شسمل كل ا÷زائريÚ

’مازيغية عند العديد من العائÓت ا÷زائرية من التقاليد اŸقدسسة التي ’ Áكن Œاوزها أاو
يعت Èا’حتفال بغّرة السسنة ا أ
’وŒ ‘ ¤اهل
ن الذي أاصسبح شسائعا وقائما لدى العائÓت بهذا الشسأان يكمن بالدرجة ا أ
ا’سستغناء عنها بعفوية وتلقائية ،غ Òأا ّ
حقيقة يناير أاو الناير كما هو متداول عند معظم ا÷زائري Úبالرغم من تشسابه الطقوسس والعادات اŸوروثة أابا عن جد لدى
’مر Ãنطقة القبائل أاو مناطق أاخرى بشستى ربوع
’عظم من فعاليات اÛتمع ا÷زائري برمته’ ،سسيما ح Úيتعّلق ا أ
السسواد ا أ
’مازيغية عموما.
’مازيغي وا◊ضسارة ا أ
ا÷زائر التي تقطنها عائÓت أامازيغية تو‹ اهتماما بالغا ومتمّيزاللتاريخ ا أ
تيبازة :عÓء ملزي
م -ث -ل -م -ا ه -و الشص -أان ب -ال -نسص -ب -ة Ÿدن وأاري-اف
منطقة تيبازة بحيث  ⁄تتمكن عّدة جهات
ﬁسص-وب-ة ع-ل-ى ه-ذه ال-ف-ئ-ة ب-عّ-دة م-ن-اط-ق من
الو’ية من تقد Ëتفاسص Òمقنعة تلقى إاجماعا
م-ن ط-رف ج-م-ي-ع اŸواط-ن Úع-ل-ى ا’ح-ت-ف-ال
ب -ال -ن-اي-ر ‘ ح Úأان عّ-دة مصص-ادر اج-ت-م-اع-ي-ة
أاخ - -رى ’ –سصب ع - -ل - -ى ال - -ت - -ي- -ار اŸتشص- -دق
با’مازيغية أاقّرت بصصفة تكاد –قق اإ’جماع
أانّ ا’ح -ت-ف-ال ب-ال-ن-اي-ر ي-ن-درج ضص-م-ن ت-رسص-ان-ة
التقاليد التي “ّيز اÛتمع ا÷زائري وما
اŸأاك- -و’ت اıت- -ل- -ف- -ة ال -ت -ي ي -ت -م ت -ن -اول -ه -ا
باŸناسصبة إا’ عينات من اŸواد الرمزية التي
تعنى بنشصر معا ÊالتÓحم والÎابط ب Úأافراد
اÛتمع ناهيك عن ا’حتياط من اأ’مراضس
اÙتملة مسصتقبÃ Óا يفيد أانّ عادة الناير
ت -رت -ب -ط ب -اŸع -ت -ق-دات وال-ت-ف-اسص Òاÿراف-ي-ة
للتصصرفات الواقية من كل سصوء يحتمل بأان
يصصدر عن الطبيعة.

أŸأاكولت ألشسهية وأ◊لويات تصسنع
أ◊دث ‘ يناير

و‘ هذا السصياق فقد أاجمعت العائÓت التي
صصادفناها بكل من القليعة وفوكة وشصرشصال
وأاع -ا‹ ق -وراي -ة و ح -ج -وط وال -ت-ي “ّث-ل أاكÈ
التجمعات السصكانية باŸنطقة على أاّن العادة
اŸوروث - -ة ع - -ن اأ’ج - -داد ت - -ق - -تضص- -ي –ضصÒ
مأاكو’ت التشصتشصة الشصهية والتي تعتمد على
اسصتعمال النباتات الغذائية (القرنينة واÿبيز
والسصلق وغÒها) ليلة  11جانفي على أان يتم
–ضص Òعشصاء اليوم اŸوا‹ باللحوم البيضصاء
عن طريق إاسصالة دماء دجاج حيث يلتزم رّب
كّل بيت بتناول رأاسصه بعد طهيه بخلفية
اŸق -درة ع -ل -ى تسص -ي Òشص-ؤوون ال-ب-يت
دون أاية عوائق تذكر ،كما تق ّسصم
على أافراد العائلة الواحدة ‘
ذات الليلة جملة من ا◊لويات
اŸع -دة ل -ه -ذا ال -غ-رضس و ه-ي
ا◊ل -وي -ات ال -ت-ي Œم-ع ع-ادة
ب Úال - -ل - -وز وا÷وز وال - -ف- -ول
السص - -ودا Êوال - -ت ÚاÛف - -ف
وال-ت-م-ر وح-ل-وي-ات أاخ-رى ي-ت-م
–ضصÒه -ا ﬁل-ي-ا دون نسص-ي-ان
ثمرة الÈتقال التي ينتقى منها
الصص- - -ن- - -ف اأ’ك ÌحÓ- - -وة ح - -ت - -ى
يتناسصب مع ا◊كمة اŸتعلقة بهذه
ال -ع -ادة ال -رام -ي -ة إا ¤ت -ع -زي-ز الÎاب-ط و
التآازر ب Úأافراد اأ’سصرة طيلة العام اŸوا‹
فيما تقوم ربات البيوت بتحضص Òاÿفاف ‘
ال- -ي- -وم اŸوا‹ ‘ إاشص- -ارة م- -ن- -ه- -ا إا ¤اÿف- -ة
والليونة ‘ كل مناحي ا◊ياة طيلة العام كله،
ب- -ح- -يث ’ت- -زال ع- -دة ع- -ائÓ- -ت ب -اŸن -ط -ق -ة
ﬁاف-ظ-ة ع-ل-ى ه-ذه ال-ت-ق-ال-ي-د اŸت-وات-رة ع-ن
اأ’جداد فيما تكتفي عائÓت أاخرى بتناول
ا◊لويات ليلة الثا Êعشصر من جانفي التي
تصص -ادف م -ي Ó-د سص -ن -ة ج -دي -دة م -ن ال -ت -اري-خ
اأ’م- -ازي- -غ- -ي ال -ذي “ت -د ج -ذوره إا ¤ال -ق -رن
ال- -ع- -اشص- -ر ق- -ب -ل اŸي Ó-د ،حّ“ Úك -ن ا◊اك -م
اأ’م -ازي -غ -ي ال -ف -ذ شصشص-ن-اق م-ن دح-ر ال-ق-وات
ال -ف-رع-ون-ي-ة اŸداه-م-ة Ÿعسص-ك-رات اأ’م-ازي-غ
ال -ذي -ن ع -رف ع -ن -ه -م م -ن -ذ ال -ق -دم دف -اع-ه-م
اŸسصتميت عن أاوطانهم وأاراضصيهم.

ألقليعة –ن إأ ¤ماضسيها

وإاذا كانت معظم اأ’سصاط Òالتي وردت إالينا
أابا عن جد Œمع على أاّن ا’حتفال بالناير
يهدف إا ¤دفع اأ’مراضس اÙتملة وقضصاء
ع-ام سص-ع-ي-د ب-ع-ي-دا ع-ن اŸشص-اك-ل ا’ج-تماعية
والصص -ح -ي -ة ف -إان ال -ب-عضس اآ’خ-ر ّ‡ن –ّدث-ن-ا
إاليهم أاشصاروا إا ¤أاّنهم ظلّوا يّÎددون ‘ هذه
اŸناسصبة على أاضصرحة أاولياء الله الصصا◊Ú
لغرضس التّÈك على غرار أابناء مدينة القليعة
ال -ذي -ن ي-قصص-دون ال-و‹ الصص-ال-ح سص-ي-دي ع-ل-ى
مبارك إا’ أاّن زحف الغارة اإ’رهابية الرهيبة
ط -ي -ل -ة سص -ن -وات خ -لت ع -ل -ى ك -ل م -ا ل -ه صص-ل-ة
بالتقاليد والعادات أافرز Œميد العديد منها
إا ¤إاشصعار آاخر ،غ Òأاّن أابناء القليعة يراودهم
ا◊ن Úح -ال-ي-ا ل-ل-ع-ودة م-ن ج-دي-د إا ¤ت-ق-ال-ي-د
اأ’جداد Ãا يفيد أانّ كثÒا من ا÷زائري⁄ Ú
ي -ع -ودوا ق -ادري -ن ع -ل-ى ال-ت-م-ي-ي-ز ب Úال-ع-ادات

نكهة أمازيغية خالصسة باحتفالت يناير بالقليعة
–تضسن دار الثقافة الدكتور احمد عروة بالقليعة ،جانبا هاما من احتفا’ت
’م -ازي -غ -ي -ة ب -ت-ي-ب-ازة م-ن خÓ-ل ج-م-ل-ة م-ن ال-ع-روضس ‘ ﬂت-ل-ف
رأاسس السس -ن -ة ا أ
’مازيغية.
ا÷وانب اŸتعلقة بالتقاليد والثقافة ا أ
وتعت Èجمعية دارنا اÙلية من أاهم ا÷معيات اŸسصاهمة بالتظاهرة من خÓل –ضصÒ
مأاكو’ت شصعبية تقليدية لها عÓقة با◊دث إا ¤جانب عروضس فولكلورية وقراءات شصعرية
باللغة اأ’مازيغية ،كما سصاهمت جمعيات و فرق أاخرى بنشصاطات فنية متنوعة على غرار
فرقة اشصنويان من تيبازة و جمعية اأ’مل للفولكلور من سصيدي غيÓسس وجمعية تيوزيوي من
تيزي وزو لتمثيل الطابع القبائلي وجمعية الفنتازيا والبارود من و’ية غرداية لتمثيل ثقافة
بني ميزاب وفرقة الرفاعة من و’ية باتنة لتمثيل تقاليد منطقة الشصاوية.
كما –تضصن دار الثقافة بالقليعة بالتوازي مع هذه النشصطات اŸميزة معرضصا متنوعا على
مدار ثÓثة أايام متتالية بداية من اليوم اأ’ربعاء لتختتم التظاهرة يوم ا÷معة القادم بعرضس
Óلبسصة التقليدية اأ’مازيغية وتكر ËاŸشصارك ‘ Úالتظاهرة على هامشس حفل فني
أازياء ل أ
سصاهر ،بحيث يت ّضصح من خÓل الÈنامج الÌي اŸعد من طرف هذه
الهيئة الثقافية أانّ التظاهرة حظيت بنكهة أامازيغية خالصصة
ت-ل-ي-ق Ãسص-ت-وى ا◊دث ل-ه-ذه السص-ن-ة وال-ك-ت-ع-لق باعتبار
رأاسس السصنة اأ’مازيغية عطلة مدفوعة اأ’جر.
القليعة :عÓء ملزي

اŸوروثة
ع - -ن اأ’زم - -ن - -ة
ال- -غ- -اب- -رة وت -لك ال -ت -ي أاتت ب -ه -ا ال -ف -ت -وح -ات
اإ’سصÓمية ‘ وقت ’حق.
وم -ن ه-ذا اŸن-ط-ل-ق ف-ق-د Ÿسص-ن-ا ل-دى ف-ئ-ات
واسصعة من اÛتمع Ãدينة القليعة التاريخية
أاّن ا’هتمام بعيد الناير يصصبّ حاليا ‘ تناول
ﬂتلف ا◊لويات اŸمزوجة ببعضصها البعضس
ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة ا’سص-ت-هÓ-ك وال-ت-لّ-ذذ ب-ه-ا ’غÒ
ب-ح-يث تسص-ت-غّ-ل ه-ذه اŸن-اسص-ب-ة إ’ق-ام-ة أاف-راح
عائلية يلتف من خÓلها معظم أاعضصاء العائلة
الواحدة حول اŸائدة لتعرضس عليهم أاحلى
وأال ّ-ذ ا◊ل -وي -ات ب-ال-تسص-اوي ودون أاّي ت-فضص-ي-ل
لفرد على آاخر ،وتبقى الرغبة ا÷اﬁة ‘
ال -ت-لّ-ذذ ه-ي اŸع-ي-ار اأ’ك Ìشص-ي-وع-ا ل-دى ف-ئ-ة
الشصباب التي ترفضس فكرة ا’رتباط اأ’عمى
بجذور التاريخ Ÿا لها من تأاث Òمباشصر على
اŸعتقدات اÿرافية غ Òا◊ضصارية.

ذوجم Èل يزأل ﬁفوظا
‘ عادأت وتقاليد أ÷زأئريÚ

على صصعيد آاخر ’تزال العديد من العائÓت
التيبازية على اختÓف مواقعها –تفل بعيد
ذوجم Èالذي يصصادف الثا Êعشصر من شصهر
ديسصم Èبتحضص Òعشصاء من اللحوم البيضصاء
ك -ع-رب-ون م-ن-ه-ا ل-ت-ودي-ع ال-ع-ام السص-اري دون أان
تتعّرضس لسصوء و إاحÎازا منها من اإ’صصابة
بقطرة جمب ÒالشصهÒة التي يحتمل أان تسصقط
بأاوا ÊاŸاء الشصروب ‘ تلك الليلة أاو بعدها
ليصصاب الذي يتناول اŸاء اŸعني بآا’م وأاورام
حادة خÓل اأ’سصبوع اŸوا‹ ويغادر ا◊ياة
ق -ب -ل ح -ل -ول شص -ه -ر ذوج-م ÈاŸق-ب-ل ،ذلك م-ا
أاّكدته لنا عّدة عائÓت ومن مناطق ﬂتلفة

بحيث ’يزال أافرادها يحّذرون أابناءهم من
شصرب اŸاء اŸعروضس للسصماء بالليل طيلة
شصهر ذوجم Èقبل التحديق فيه مليا للتأاّكد
من خلوه من ا÷مرة اÿبيثة التي تنتسصب
إا ¤ج-م-ب Òالشص-ه’ ،Òسص-ي-م-ا ح-ي-ن-م-ا ي-ت-عّ-لق
اأ’م -ر ب -اŸي -اه اŸعّ-رضص-ة ل-ل-ن-ج-وم حسصب م-ا
ي -ع -ت -ق -ده ال -ع -دي-د ّ‡ن ك-وت-ه-م ع-ق-دة ت-اري-خ
جه
اأ’جداد ،و قد زاد هؤو’ء اقتناعا بهذا التو ّ
ما حصصل بالصص Úقبل  4سصنوات من اآ’ن حÚ
اكتسصح فÒوسس السصارسس مناطق متعددة من
ه -ذا ال -ب -ل -د م -تسص -ب -ب -ا ‘ م -ق -ت -ل اآ’’ف م -ن
الصصيني ،Úأاو كما حصصل بالو’يات اŸتحدة
قبل ذلك ح Úانتشصرت جمرة خبيثة غريبة
Ãصصالح الÈيد اأ’مريكية وأاسصفرت عن وفاة
العديد من اأ’شصخاصس.
وإاذا كانت هذه اŸعتقدات والتخمينات تبدو
‘ ظاهرها قد Œاوزها الزمن وهي مرتبطة
ارتباطا وثيقا بأاسصاط Òاأ’ول Úالتي Œمع بÚ
اÿوف وا◊ماقة فإانّ الذي ’ Áكن إانكاره ‘
هذا اإ’طار هو عمق ا◊ضصارة ا÷زائرية التي
“تد جذورها إا ¤قرون ما قبل اŸيÓد وإا¤
ع- -ه- -ود م- -ا ق- -ب- -ل ال- -ت- -اري- -خ ،ب- -ح -يث ’ت -زال
اŸعتقدات والتقاليد اŸتداولة حينها قائمة
ب -ب Ó-دن -ا ب -ال -رغ -م م -ن ت -ع -اقب ال -ع -دي -د م -ن
ا◊ضص -ارات اأ’خ -رى ط -ي-ل-ة ق-رون م-ن ال-زم-ن
و’تزال بصصمات التاريخ شصاهدة على عمق
ا÷ذور وعراقة التقاليد والقيم ،و ⁄تتمّكن
الفتوحات اإ’سصÓمية الزاحفة من اŸشصرق من
إاذابة التقاليد اŸرتبطة باÿرافة واأ’سصطورة
وإاعادة بناء الشصخصصية ا÷زائرية وفق النمط
اŸشص -رق -ي اأ’صص -ي -ل ك-م-ا  ⁄ت-ت-مّ-ك-ن م-ن سص-د
›م -ل ال -ث-غ-رات ال-ت-ي ت-ن-ف-ذ عÈه-ا ت-رسص-ان-ة
التقاليد الشصعبية العريقة والضصاربة جذورها
‘ عمق التاريخ من اأ’زل ،ومن ذلك فإاّنه ’
يختلف اثنان اليوم ‘ كون عدد ’ يسصتهان به
من ا÷زائري Úيحافظ على ›مل العادات
اŸوروثة اعتقادا منه بأاّنها من الدين وأاّنها
من الطقوسس التي ’ يجوز ا’سصتغناء عنها
لضص-م-ان سصÒورة ا◊ي-اة بصص-ورت-ه-ا ال-ط-ب-ي-عية،
ف -ه -ل أاسص -ه -مت ا÷ه -ات اŸسص -ؤوول -ة ع-ن ه-ذه
ا÷وانب ‘ أاداء وظيفتها فع Óأام أاّن اأ’مور
’تزال تسص Òوفق النمط الذي تصصنع فلسصفته
اأ’سصطورة ؟؟؟
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لمازيغية
لورأسس برأسس ألسسنة أ أ
هكذأ يحتفل سسكان أ أ

““أامنزو نسسقاسس““ باألوراسس فرصسة لسستحضسار عبق
اŸاضسي والتفاؤول Ãسستقبل أاخضسر

ع -كسس ك -ل سس -ن -ة ي -ح -ت -ف-ل سس-ك-ان
ألورأسس على غرأر كل أ÷زأئريÚ
لمازيغية
هذأ ألعام برأسس ألسسنة أ أ
ي ّ-ن -اي -ر””أم -ن -زو نسس -ق-اسس”” ،ب-ط-ري-ق-ة
م -ل -ي-ئ-ة ب-السس-ع-ادة وأل-ف-رح ﬂت-ل-ف-ة
ك -ثÒة ب -ع -د ت -رسس -ي -م أل -ي -وم ك -ع-ي-د
وط -ن -ي وع -ط-ل-ة ل-ل-ج-زأئ-ري ،Úوه-و
أل -ق -رأر أل -ت -اري -خ-ي وأ÷ريء أل-ذي
ب -ادر إأل -ي-ه رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة لتدعيم أللحمة
أل-وط-ن-ي-ة وت-ع-زي-ز أل-هوية ألثقافية
وأل - -ت - -اري - -خ - -ي- -ة وألج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة
ل -ل -ج -زأئ -ري ،Úب -ع -د ت -رسس -ي-م أل-ل-غ-ة
لم- -ازي- -غ -ي -ة وت -رق -ي -ت -ه -ا إأ ¤ل -غ -ة
أ أ
رسسمية و دسسÎتها سسنة .2016

باتنةŸ :وششي حمزة

ل-ع-ي-د ““يّ-ن-اي-ر““ ب-الوراسض رم-زي-ة كبÒة،
ح -يث ي -ح -ت -ف-ل ب-ه األوراسض-ي-ون ب-ط-ق-وسض
كانت وما تزال ضضاربة ‘ عمق حضضارة
األمازيغ تتجسضد بعديد األنشضطة الثقافية
وال -ف -ل -ك -ل-وري-ة اŸت-ن-وع-ة ،وك-ذا م-ع-ارضض
الصضور واأللبسضة التقليدية واÙاضضرات
ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-اŸوروث ال-ت-اري-خ-ي وال-ثقا‘
ل- -ل- -حضض -ارة األم -ازي -غ -ي -ة ال -ت -ي م -ا ت -زال
شضاﬂة.
ل يكاد يخلو بيت من بيوت األوراسض
م -ن ““رائ-ح-ة وط-ع-م““ يّ-ن-اي-ر ،ح-يث ي-ح-م-ل
الحتفال بـ«أامنزو نسضقاسض““ ‘ ،مضضامينه
““قصضصضا وحكايات““ للتفاؤول بسضنة خضضراء
و خصض- -ب- -ة رغ- -م اخ- -ت Ó-ف ال -ع -ادات م -ن
منطقة ألخرى بولية باتنة إال أان اŸغزى
وال - -ه - -دف واح - -د وه - -و ا◊ف - -اظ ع- -ل- -ى
““حضضارات وتاريخ األجداد““.
يعود تاريخ الحتفال بيناير إا950 ¤
سض -ن -ة خ -لت ق -ب -ل اŸي Ó-د ،ح -يث أانشض-أات
ا◊ضض-ارة األم-ازي-غ-ي-ة رزن-ام-ت-ه-ا اÿاصض-ة
باعتمادها بداية التاريخ األمازيغي ،أاما
عن معنى كلمة ““ينّاير““ فهي تنقسضم إا¤
شضق ،Úاألول ““ينا““ ويعني الفا— ،والثاÊ
““ير““ ويعني الشضهر ،ليتشضكل بذلك معنى
الفا— من الشضهر ،فرغم مرور أاك Ìمن
 2900سضنة من انتصضار الزعيم األمازيغي
شض -يشض -ن-اق ع-ل-ى رمسض-يسض ال-ث-ا ،Êف-رع-ون
مصض- -ر ،إال أان سض- -ك -ان م -ن -ط -ق -ة األوراسض
كغÒهم من ا÷زائري Úل زالوا يفتخرون
بهذه اŸلحمة التاريخية التي رسضخت ‘
Óمازيغ
أاذهانهم و–كي تاريخا عريقا ل أ
األحرار.

الشسرشسم ..ثاروايث
والكسسكسسي...أاطباق –كي
التاريخ
وي-ت-جسض-د الح-ت-ف-ال بـ«يّ-ن-اي-ر““ ب-ت-نظيم
م- -وائ- -د غ- -داء وعشض- -اء Œت- -م- -ع ح- -ول -ه -ا
ال -ع -ائ Ó-ت واألق -ارب وا÷Òان ‘ أاج-واء
اج -ت -م -اع -ي -ة وروح-ان-ي-ة ت-ع-كسض ال-تÓ-ح-م
والتكافل والتضضامن ب Úسضكان األوراسض،
ح - -يث ك- -انت ال- -نسض- -وة ق- -دÁا حسضب م- -ا
رصضدته جريدة““الشضعب““ خÓل لقائنا بعدة

نسض-اء ب-ت-ن-ظ-ي-ف اŸوق-د وتشض-غ-ي-ل-ه ت-ي-م-نً-ا
ب -ح-ل-ول ب-رك-ة ال-ع-ام ا÷دي-د ،إاضض-اف-ة إا¤
ملء األوا ÊباŸاء ‘ ليلة رأاسض السضنة
األم - -ازي - -غ - -ي - -ة و‘ ه - -ذا ت - -ع - -ب Òع- -ل- -ى
اÿصضوبة والنماء وا◊ياة ،كما أاكدته لنا
ا◊اجة ““عقيلة““  ،والتي أاشضارت إا ¤أاهمية
وحرصض نسضاء األوراسض قدÁا وإا ¤غاية
ال -ي -وم ب -ت -حضض Òع-دة أاط-ب-اق ل-ه-ا رم-زي-ة
خاصضة على غرار ““إايرشضمن““ ،وهي مادة
من القمح تغلى Ãاء سضاخن وتÎك ليلة
كاملة لينتفخ القمح و‘ الصضباح الباكر،
تضضاف إاليها حبات ا◊مصض وهناك من
يضضيف لها الذرة اÛففة ،ويضضاف إاليه
ال -عسض -ل وي -زي -ن أاح -ي -ان -ا ب -ب-عضض ال-ف-واك-ه
اÛففة ويوزع على ا÷Òان.
كما يعت Èطبق ““الÈبوشضة““ اŸعروفة
بالكسضكسضى ،من ب Úأاهم أاطباق أاول أايام
““ي ّ-ن -اي -ر““ إاضض-اف-ة إا ¤إاع-داد ط-ب-ق يسض-م-ى
بالشضاوية ““ثاروايث““ وتسضند مهمة إاعداده
ل -ك -بÒة السض -ن ‘ ال -ع -ائ -ل -ة وي -ت -ك -ون م -ن
طماطم وبصضل تضضاف إاليه كمية قليلة من
الدقيق،تضضاف لها بعد طهيها كمية من
السضمن أاو الدهان وهذه األكلة تراجعت
ن- -وع- -ا م -ا ‘ السض -ن -وات األخÒة ب -ع -د أان
هجرتها النسضاء ‘ اŸدن الكÈى.

طقوسس تسستحضسر عبق حضسارة
األمازيغ
وعند الظهÒة تخرج النسضاء خاصضة ‘
ال- -ق- -رى واŸشض- -ات -ي ع -ل -ى غ -رار““أاريسض““،
““إاشضمول““““ ،مروانة““““ ،اينوغيسضن““““ ،تكوت““
و«ب-وزي-ن-ة““““ ،لرب-اع““ و«ث-ن-ي-ة ال-ع-ابد““....و
غÒه -ا ‘ ›م -وع -ات بصض-ح-ب-ة أاب-ن-ائ-ه-ن
خ- - -اصض- - -ة الصض- - -غ - -ار ‘ اŒاه ا◊ق - -ول و
البسضات Úوكذا الغابات وﬂتلف اŸناطق
ا÷بلية إلحضضار ﬂتلف أانواع األعشضاب
اÿضضراء و جمعها تفاؤول بعام فÓحي
جديد و ناجح واخضضر يتم فيه ضضمان
““األمن الغذائي““ للعائÓت وسضكان القرى
واألرياف.
وق -دÁا ت -ؤوك -د ا◊اج-ة ““ف-ت-ي-ح-ة““ أان-ه-ا
كانت رفقة جارتها –ضضرن ›موعة من
ا◊جرات الصضغÒة بشضرط أان تكون بعدد
أابناء عائلتها و تطلى بالسضمن أاو ““الدهان““
وتوضضع بعدها على النار وتÎك إا ¤غاية
أان تسض- -ود بشض- -ك- -ل ك- -ب Òو‘ ذلك ت- -ف -اؤول
بدخول الفرح للمنزل وتنظيمه لعرسض
بزواج احد األولد ‘ ذلك العام ،كما يتم
غزل الصضوف ووضضعه ‘ اŸفاصضل التي
بها أالم  ،حيث يعتقد األوراسضيون قدÁا
 ⁄ÓوعÓج حقيقي أللم
بأان ذلك مزيل ل أ
لتتزين النسضوة ‘ بداية اليوم بالسضواك
والكحل بعد اسضتيقاظهن باكرا ‘ دللة
ع-ل-ى ال-نشض-اط وا◊ي-وي-ة إلسض-ت-ق-ب-ال ال-عام
ا÷ديد.
وقبل ذلك تتعاون النسضوة إلنهاء النسضيج
ال- -ق- -ائ- -م ““ازط- -ا““ و ك -ل أاشض -غ -ال ح -ي -اك -ة
اŸفروشضات و الزرابي و بنسضيج األزياء
التقليدية على غرار القشضابية و«ثامÓيث““
او ““اح -ن -ب -ل““ وغÒه-ا ،ق-ب-ل دخ-ول السض-ن-ة
ا÷دي- -دة درءا ألي شض- -ؤوم ك- -م -ا وتسض -ت -غ -ل

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

ال-ف-رصض-ة Ÿب-ارك-ة األط-ف-ال ب-وضض-ع أاسضاور
من الصضوف بأايديهم لضضمان تربيتهم و
نشض -أات -ه -م ‘ ج -و م -ن ا◊ي -وي -ة والصض -ح-ة
والعافية.
وت-ؤوك-د اŸراج-ع ال-ت-اري-خ-ي-ة ب-أان السضنة
األمازيغية بدأات كسضنة فÓحيه بالدرجة
األو ،¤كن Ìالقمح اŸطبوخ ‘ البسضاتÚ
للتقرب من الطبيعة لتكون السضنة ‡طرة
وخضض- -راء وال- -بسض- -ات ÚوفÒة اÙاصض -ي -ل
وال -تÈك ب -ا◊شض -يشض ال -ذي ي -وضض -ع ع -ل-ى
مداخل البيوت ،إلبعاد هواجسض وﬂاوف
ا÷وع والشضؤوم و الشضر.
وم- -ن ال- -ع- -ادات األخ- -رى السض- -ائ -دة ‘
منطقة األوراسض ،حلق شضعر اŸولود الذي
ي -ب -ل -غ سض -ن -ة م -ن ال-ع-م-ر ع-ن-د ح-ل-ول ه-ذه
اŸناسضبة ،حيث تخصضصض له أاجمل الثياب
ل -ي -وضض -ع داخ-ل قصض-ع-ة ك-بÒة ت-دور ح-ول-ه
ال -نسض -اء م -ن أاق -ارب -ه لÎم -ى ف -وق-ه ام-رأاة
متقدمة ‘ السضن مزيجا من ا◊لويات
واŸكسض- -رات والسض- -ك- -ر وال -ب -يضض ل -ي -ك -ون
مسضتقبله زاهرا ويزق بالذرية الكثÒة التي
–مل اسضمه وتخلد.

لعبة ““ثي عشسان““ و«ثاكورث““
للمتعة والتسسلية
ك- -م- -ا ي- -ك- -ون ل- -ل- -عب واŸرح واŸت- -ع- -ة
وال-تسض-ل-ي-ة نصض-يب م-ن اح-ت-ف-الت ““يّ-ن-اي-ر““
باألوراسض حيث تتصضدر لعبة ““ثي عشضان““
أاو ““ثاعشضونت““ أاو لعبة التمرن على األسضرة
م- -ن ط- -رف األط- -ف -ال الصض -غ -ار أاول -وي -ات
أامسض-ي-ات الح-ت-ف-ال بـ«يّ-ن-اي-ر““ وت-لق إاقبال
كبÒا عليها من طرف اآلباء واألمهات مع
أابنائهم حيث كانت هذه اللعبة شضائعة
م-ن-ذ ال-ق-دم ب-اŸن-ط-ق-ة ت-ه-دف إا ¤ت-لقÚ
روح اŸسضؤوولية للطفل الصضغ Òسضواء ذكر
أاو أانثى لتعويده على العتماد على نفسضه
و–م-ل اŸسض-ؤوول-ي-ة ف-ي-ت-ك-ل-ف األم اب-ن-ت-ها
الصضغÒة بتنظيف اŸنزل مث Óوطبخ طبق
صضغ Òأايا كان مع القيام ببعضض األعمال
اŸنزلية األخرى اÿفيفة ‘ الوقت الذي
يحرصض األب على جعل ابنه يعمل خارجا
لسضيما بعضض األعمال الفÓحية والسضقي
والرعي وغÒها .
ويسض -ت -حضض -ر ع-م-ي ““ﬁم-د““ اح-د أاه-م
م-ظ-اه-ر ““اي-خ-ف نسض-ق-اسض““ واŸت-م-ث-ل ‘
ل -ع -ب -ة ““ث -اك -ورث““  ،وه-ي أاشض-ه-ر األل-ع-اب
الشضعبية األوراسضية والتي تشضبه ،إا ¤حد
بعيد ،لعبة الهوكي األمريكية ،حيث تقوم
النسضاء بهذه اŸنطقة بجلب مادة ا◊لفاء
اŸع - -روف - -ة ب- -الشض- -اوي- -ة بـ«أاري““  ،وب- -ع- -د
ظفرها مع قليل من شضمع العسضل ،تتحول
إا ¤كرة تسضتعمل ‘ لعبة ““ثاكورث““ ،والتي
يشضارك فيها فريقان فقط متسضاويÚ
تكونان من  8إا 9 ¤أاعضضاء من النسضاء أاو
الرجال ،ويتم التفاق على شضروط اللعبة
وفق قواعد معينة ،ويدير شضخصض يختار
ك -ح -ك-م ب-رضض-ى ا÷م-ي-ع ،غ-ال-ب-ا م-ا ي-ك-ون
شض -ي -خ -ا أاو ع -ج-وزا ل-ت-وف-ر ع-نصض-ر ال-وق-ار
وا◊كم والعدل فيه ألن هدف ا÷ميع من
ال-ل-ع-ب-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة  ،ه-و اŸت-عة والبتهاج
والتسضامح .
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فتيحة كلواز
يحاول البعضض ربط المازيغية Ãنطقة معينة و حصضرها ‘ حدود جغرافية ضضيقة
ما يسضمح للمتطاول Úبا◊ديث عن السضتقÓل الذاتي لتلك الوليات متناسض Úأان
ا÷زائري اماتزيغي سضواء كان ناطقا Ãختلف اللهجات التي “يز اللغة المازيغية أاو
العربية أاو اللهجات العربية اŸوجودة عندنا ،فالعربية و أان تكلم بها ا÷زائري هي ل
تنفي امازيغيته و ل انتماءه اإ ¤هذا ا÷انب اŸميز من الهوية ا÷زائرية التي
اسضتمدت أابعادها اللغة و لعل التعريف الذي قدمه قائد اإلصضÓح ‘ ا÷زائر عبد
ا◊ميد بن باديسض ‘ اأبيات شضعرية التي ذكر فيها ان شضعب ا÷زائر مسضلم و إا¤
العروبة ينتسضب خ Òدليل على المازيغية بديهية ل Áكن نفيها عن أاي شضخصض مهما
كانت اŸنطقة التي ينتمي إاليها ‘ ا÷زائر.
اŸذهل ‘ األمر أان اŸتجول ‘ ﬂتلف األسضواق ا÷زائرية يرى اللحمة
المازيغية التي يتميز بها الشضعب ا÷زائري ففيها ترى الكل يتأاهب لÓحتفال بهذه
اŸناسضبة باقتناء ﬂتلف السضلع التي “يز الحتفال كـ«الÎاز““ و وجبة الطعام التي
تتكون من مادة أاسضاسضية هي القمح و اÿضضار اŸوسضمية ألن اŸناسضبة تدوم ثÓثة أايام
من يوم الـ 11من جانفي إا ¤اليوم  13منه ،هذا الجتماع و الشضÎاك ‘ هذا الحتفال
الذي يرتبط بالسضنة الفÓحية يعكسض حقيقة يريد الكثÒون اإخفاءها و طمسضها ‘ أان
ا÷زائر امازيغية على مسضاحتها التي تبلغ  2,382مليون كلم مربع ،و لذاك لن نسضمح
ألي شضخصض أان يحول المازيغية من ميزة توحدنا إا ¤قضضية تفرقنا و من ا◊بل
الوثيق الذي يشضد بعضضه بعضضا إا ¤سضÓح ُتضضرب به ا÷زائر من اÿارج و الداخل.
لذلك يحتفل ا÷زائري المازيغي هذه السضنة بـ«يّناير““ و قد رسضم كعطلة مدفوعة
األجر ما يعني غلق الباب اأمام كل اŸزايدات و التÓعبات التي كانت –دث هنا و
هناك بغية تقسضيم ا÷زائر إا ¤اأقليات و أاقاليم ليتحقق بذلك ما أاراده السضتعمار و
فشضل ‘ –قيقيه على مدار الـ  132سضنة من اÙاولت الفاشضلة لطمسض الهوية و
التاريخ و لعل خلقه Ÿصضطلح ا÷هوية ب Úا÷زائري Úكانت Ãثابة اÿطة البديلة
لتقسضيمهم إا ¤مناطق صضغÒة اإن  ⁄يكن جغرافيا فثقافيا،و لكن هيهات لن الثورة
تعطيهم الدرسض القوي على تÓحم أابناء الوطن الواحد فكان اÛاهدون يتنقلون بÚ
اŸناطق ا÷زائرية ب Óقيود و يبيتون ‘ القرى ‘ أاعا‹ جبال جرجرة وهم من
أاقصضى الغرب ا÷زائري و العكسض صضحيح و لو كانوا ل يعتÈون أانفسضهم أاقليات Ÿا
ا–دوا ضضد اŸسضتعمر الفرنسضي.
ومن األم Òعبد القادر اإ ¤للفاطمة نسضومر إا ¤بوبغلة إا ¤اŸقرا Êإا ¤األمÒ
خالد إا ¤عبد ا◊ميد بن باديسض اإ ¤مصضا‹ ا◊اج اإ ¤الثورة التحريرية  ⁄نسضمع
أابدا عن خÓف حول امازيغية ا÷زائري لن األمر كان بديهيا ‘ تلك الفÎة و ألنهم
كانوا متشضبع Úبعناصضر الهوية ا÷زائرية ا◊قيقية و التي  ⁄يسضتطع اŸسضتعمر فهم
◊متها أاو حقيقتها ،لذلك يسضتطيع ايا كان اŸزايدة على انتمائنا المازيغي و ان
اختلط اللسضان ا÷زائري ب Úعربية و امازيغية.

““يّناير““ ‘ سسطور
«يّناير”” أو جانفي أو
””ّناير”” بحسسب أختÓف
لم-ازي-غ-ي-ة
أل -ل -ه-ج-ات أ أ
وأŸغ- -ارب- -ي- -ة ‘ شس- -م -ال
أف - -ري - -ق - -ي - -ا ه - -و أح - -د
لم -ازي -غ-ي-ة،
ألشس -ه -ور أ أ
لول م-ن
ف -ه -و ألشس -ه -ر أ أ
لم -ازي -غ -ي -ة،
ألسس- -ن -ة أ أ
وي -ت -زأم -ن ح -ل -ول -ه م -ع
أل-ي-وم أل-ث-ا Êعشس-ر م-ن
ب- - - - -دأي- - - - -ة ألسس- - - - -ن - - - -ة
أŸيÓدية،و تبتدئ من
سس - - -ن- - -ة تسس- - -ع- - -م- - -ائ- - -ة
وخ-مسس Úق-ب-ل أŸيÓ-د،
وب-ال-ت-ا‹ ف-ان أل-ت-قوË
لم- - -ازي- - -غ- - -ي ي - -زي - -د
أ أ
تسس- -ع- -م- -ائ -ة وخ -مسسÚ
سس - -ن - -ة ع - -ن أل- -ت- -أاري- -خ
أŸيÓدي ،فمث Óتوأزي
لم- -ازي- -غ- -ي -ة
ألسس- -ن- -ة أ أ
 2968ألسس - -ن- -ة 2018
أŸيÓدية.
و ارت- - -ب- - -ط ““يّ- - -ن- - -اي - -ر““
Ãع - -ت- -ق- -دات ضض- -ارب- -ة ‘
ال- -ق- -دم ،ف -م -ث  Ó-ي -ع -ت -ق -د
األمازيغ أان من يحتفل به
سض -ي -ح -ظ -ى بسض-ن-ة سض-ع-ي-دة
ون-اج-ح-ة ،وي-خ-ت-ل-ف شض-كل
الح -ت -ف -ال م-ن ق-ب-ي-ل-ة إا¤
أاخ -رى ،وي -ب -دوا أان -ه ح-ت-ى
ب -عضض ال -ق -ب -ائ -ل اŸع -رب -ة
–تفل بالسضنة األمازيغية،
وت -ع -ت Èأاك -ل -ة أاورك -ي -م-ن و
الكسضكسض إاحدى الوجبات
الهامة ‘ ذلك الحتفال،
وŒدر اإلشض- - - - - - -ارة إا ¤أان
ال -كسض -كسض وج -ب -ه ع-اŸي-ة
أام- -ازي- -غ- -ي- -ة األصض -ل ،ذات
اع - -ت- -ب- -ار م- -ت- -م- -ي- -ز ل- -دى
اŸغ- - -ارب- - -ي Úأام- - -ازي- - -غ - -ا
وم - -ع- -رب .Úب- -ل ح- -ت- -ى اإن
اŸغ- - -ارب- - -ة ي- - -ت - -ن - -اول - -ون

الكسضكسض ‘ يوم ا÷معة
كعادة عندهم.
وحسضب اŸع- - -ت- - -ق - -دات
األم- -ازي- -غ- -ي- -ة ف -ال -ت -ق -وË
الم- - -ازي - -غ - -ي م - -رت - -ب - -ط
ب -أاسض -ط -ورة ام -رأاة ع -ج -وز
اسض-ت-ه-انت ب-ق-وى ال-ط-ب-يعة
ف-اغÎت ب-ن-فسض-ه-ا فسضارت
ت - -رج- -ع صض- -م- -وده- -ا ضض- -د
الشضتاء القاسضية ،اإ ¤قوتها
و ⁄تشضكر السضماء ،فغضضب
““يّناير““ فطلب من ““فورار““
أان ي- -ق- -رضض -ه ي -وم -ا ح -ت -ى
ي- -ع- -اقب ال- -ع- -ج- -وز ع- -ل- -ى
جحودها ،وإا ¤يومنا هذا
يسض-ت-حضض-ر ب-عضض األمازيغ
ي- -وم ال- -ع- -ج- -وز وي -ع -تÈون
ي-وم-ه-ا ي-وم ح-ي-ط-ة وحذر،
وي - - -فضض- - -ل ع- - -دم اÿروج
ل -ل -رع -ي ﬂاف -ة ع -اصض-ف-ة
شضديدة.
و كانت بداية التقوË
األمازيغي متعلقة بانتصضار
اإرادة الشض- -عب األم -ازي -غ -ي
ع - - - -ن - - - -دم - - - -ا ‚ح اŸلك
األم-ازي-غ-ي ““شض-يشض-ن-اق““ ‘
معركة دارت وقائعها على
ضض -ف -اف ن -ه -ر ال-ن-ي-ل ع-ل-ى

ال -ف -راع -ن -ة ب-ق-ي-ادة اŸلك
““(رمسض - -يسض)““ ،وب - -ال- -ت- -ا‹
تو‹ األمازيغ سضدة ا◊كم
‘ ت - -لك اŸن - -ط - -ق- -ة م- -ن
““ث- -ام- -زغ- -ا““ ،وال- -ت -أاسض -يسض
ل - -ب - -داي- -ة ع- -ودة اإلنسض- -ان
األم-ازي-غ-ي ل-ل-مصض-ا◊ة مع
ذات - -ه وﬁي - -ط - -ه ،وب - -ن- -اء
Œرب-ة سض-ي-اسض-ي-ة ت-اري-خ-ية
ع-رفت ب-رق-ي-ه-ا ا◊ضضاري
وازده-اره-ا اق-تصض-ادي.أاما
شض -ه-ور السض-ن-ة األم-ازي-غ-ي-ة
ف - -ه - -ي ي - -ن - -اي- -ر ،ف- -ورار،
مارسض ،يÈير ،مايو،يونية،
ي- -ول- -ي- -زُ ،غ- -شضت ،شض -ت -ن،È
طوبر ،وان ،Èجن.È
Œولت ‘ ﬂت- -ل -ف
األسضواق الشضعبية فوجدت
حركة حثيثة من الباعة و
ال-زب-ائ-ن لسض-ت-ق-ب-ال السض-نة
الم-ازي-غ-ي-ة ا÷دي-دة التي
Œع -ل ل -ل -ج -زائ -ر ت -ق -وÁا
خ -اصض -ا ب -ه -ا ب -دا ت -اري-خ-ه
بقرون طويلة ق ÓالتقوË
اŸيÓ- - -دي ،م- - -ا ي - -ع - -كسض
ال- -ت- -اري -خ ال -ذي صض -ن -ع -ت -ه
الشض -ع -وب الم -ازي -غ -ي -ة ‘
شضمال إافريقيا عامة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألكاتب أŸسضرحي فوزي سضعيدأ Êلـ«ألشضعب““:

أآطمح لرفع شسعار آŸسسرح آألمازيغي ‘ آÙافل آلدولية
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«آنتقي تفاصسيل روآياتي من Œاربي ‘ آ◊ياة””

ظروف وأآزمات حالت دون نشسر روآياتي

ف -وزي سض-ع-ي-دأ ،Êف-ن-ان شض-اب ،ي-عشض-ق
أŸسض- -رح م- -ن- -ذ صض- -غ- -ره ،ي- -ك -تب روأي -ات
ويخط أشضعارأ ،بالرغم من ألعوأئق ألتي
ت- -وأج -ه -ه ،إأل أن -ه ي -ت -ح -دأه -ا ل -ي -ح -ق -ق
طموحه ‘ ،حوأر له مع ““ألشضعب““ أكد أن
ل-ه أع-م-ال ف-ن-ي-ة ت-ن-ت-ظر ألتجسضيد على
لن –ق -ق
خشض- -ب- -ة أŸسض- -رح ،وي- -ط- -م- -ح أ
أعماله روأجا كبÒأ ،و–ظى بدرأسضات
–ل-ي-ل-ي-ة ون-ق-دي-ة أكادÁية ،وأشضار إأ¤
أنه سضيمضضي ‘ أŸسضرح بقوة ،وأŸشضاركة
‘ مهرجانات خارج ألوطن بهدف رفع
لم- -ازي- -غ- -ي ‘ أÙاف- -ل
شض- -ع- -ار أŸسض- -رح أ أ
ألدولية.

حاورته :هدى بوعطيح

@ ألشض - -عب :أل- -ف- -ن- -ان أŸسض- -رح- -ي ف- -وزي
سضعيدأ ..Êدخلت عا ⁄أŸسضرح وعمرك
ل ي -ت -ج -اوز أل -عشض -ري-ن سض-ن-ة ،ك-ي-ف ك-انت
ب - -دأي - -اتك ..وم- -ا أل- -ذي ق- -دم- -ت- -ه خÓ- -ل
لب ألفنون؟
مشضوأرك ألفني أ
@@ ف- -وزي سض -ع -ي -دأ :Êأآول مسض - - - -اء آÒÿ
وم -رح -ب -ا بك سض -ي -دت -ي ،ب -دآي -ات -ي ع-ل-ى خشض-ب-ة
آŸسضرح كانت Ãسضرحيات مدرسضية ‘ متوسضطة
““شضريحة““ بولية سضطيف ،من خÓل مسضرحية
ل -ل-ك-اتب آل-ت-ونسض-ي أآÁن صض-وآف ب-ع-ن-وآن ““ط-الب
آل -ع -ل -م““ ،ح -يث أآديت دور آل -ط -الب آل-ن-ج-يب ،ث-م
شض- -اركت ‘ مسض- -رح- -ي- -ة ““آل- -ه -زÁة““ ‘ ث -ان -وي -ة
““ب -وق -اع -ة““ ،وب -ع -ده -ا آن-ت-ق-لت إآ ¤ولي-ة ب-ج-اي-ة
ألنضض -م ل -ورشض-ات آلسض-ت-اذ ع-زي-ز ح-م-اشض-ي ب-دآر
آلثقافة ““طاوسس عمروسس““ ،أآين سضاهم ‘ تكويني
‘ آŸوندرآم وآŸونولوغ ،ثم حضضرنا مسضرحيات
ب -ع-ن-وآن ““آألي-ت-ام““ و«آلسض-ي خ-يضض-ر““ و«آلسض-اق-ي-ة““
و«آلبنت آ÷ميلة““.
ألشض-ارك ب-ع-ده-ا ‘ مسض-رح-ي-ة ““آل-دي-ن-اصض-ور““
ل-ل-م-خ-رج آل-ف-رن-ك-وج-زآئ-ري بشض Òلع ،‹Óوآلتي
فازت با÷ائزة آألو ¤خÓل آŸهرجان آلدو‹
للمسضرح ببجاية سضنة  ،2014ثم بعد تخرجي من
ورشضات آلخرآج ‘ نفسس آŸهرجان على يد
آلسضتاذ آلعرآقي آبو عبد آلله عباسس وآŸصضري
سضÓمة إآمام ،قمت بإاخرآج أآول عمل مسضرحي
Óط-ف-ال ب-ع-ن-وآن ““ع-ودة آل-ط-ف-ل““ أآدآء ““شض-ل-غ-وم
ل -أ

أآحمد““.
@ إأذن ““ع - -ودة أل - -ط - -ف - -ل““ ه - -ي ب - -دأي- -ة
لخرأج أŸسضرحي ،هل
مشضوأرك ‘ عا ⁄أ إ
Áكن ألقول إأنها كانت ألنطÓقة ألفعلية
بالنسضبة لك ،وهل وجدت ألدعم لعرضضها
على خشضبة أŸسضرح؟
@@ وجدت صضعوبة على خشضبة آلتحضضÒآت
بسضبب بÒوقرآطية بعضس آŸرآفق آلثقافية ‘
بجاية ،لكنني باŸقابل وجدت كل آلدعم من
جامعة بجاية بدعم من آلسضيد آŸدير ،حيث
وفروآ ‹ ﬂتلف آإلمكانيات حتى آŸادية منها،
و بعدها وجدت نفسس آŸشضكل ‘ عرضضها على
آŸسضرح ،إآ ¤أآن رأآت آلنور خÓل عطل آلطفال
و‘ آلبتدآئيات.
@ وبالرغم من ألعوأئق ألبÒوقرأطية
وأجهت ألتحديات ووأصضلت عملك ألفني،
وأل- -ي- -وم ه- -ل ه- -ي ن- -فسس أل- -ع- -وأئ- -ق أل -ت -ي
وأجهتك ‘ بدأية مشضوأرك؟
@@  ⁄ي- -ت -غ Òشض -يء ن -فسس آل -بÒوق -رآط -ي -ة،
ف -اıرج ي-ن-ت-ظ-ر فÎة ل-ك-ي ي-ت-م ب-ر›ة ع-م-ل-ه
ويسضتغل آÿشضبة ،ثم يجد مضضايقات ‘ إآخرآج
آŸسض -رح -ي -ة وآل -ت-زآم-ات ك-ثÒة ،ع-وآئ-ق ‘ م-ن-ح
آألجهزة ،هذآ إآذآ منحوآ لك آلقاعة للتحضض،Ò
ثم يجد آıرج نفسضه يقوم بجمع آŸمثل‘ Ú
برنامج يسضاعدهم ،أآو يلتزم بÈنامج ديكتاتوري
من آŸؤوسضسضات آلثقافية ،وعقبات أآخرى تافهة،
تعود بالضضرر على معنويات آıرج وتقهره.
@ وهل لديك أعمال مسضرحية أخرى
تريد عرضضها على خشضبة أŸسضرح ،لكنك

Œد دأئ-م-ا م-ا ي-ع-ي-ق ط-م-وح-ات وإأب-دأعات
فنان شضاب؟
@@ ع-ن-دي مسض-رح-ي-ة ““آ÷السض-ون ع-ن-د ع-تبة
آلصض -مت““ نصس مسض -رح -ي ل -ل -ف-ن-ان ع-ب-د آل-رح-ي-م
حمانة ،عبارة عن مونودرآم قمت بتحويله إآ¤
مسضرحية ،ونطمح أآن نشضارك بها ‘ ﬂتلف
آŸه -رج -ان -ات ،م -ع آل -ع -ل -م ق -د ن -ق-وم ب-ع-رضض-ه-ا
باŸسضرح آ÷هوي آلعلمة ،فقط تنقصضها بعضس
آل -ل -مسض -ات ف -ن -ح -ن م -ازل-ن-ا ‘ آŸشض-ه-د آل-رآب-ع،
إآضضافة إآ ¤مسضرحية ““آلبارح أآفضضل““ وهو عمل
فني أآمازيغي نعمل عليه ‘ أآوقات تسضمح لنا
ب -ال -ع -م -ل ،ك -م -ا ن -ق -وم ب -ب -عضس آل -ت -حضضÒآت ‘
منازلنا.
@ ل-ديك أل-ع-دي-د م-ن أل-روأي-ات ،وأل-ت-ي
ق -لت بشض -أان -ه -ا أنك ت -ع -ت -زم ع -رضض -ه-ا ع-ل-ى
ف-ن-ان Úج-زأئ-ري Úلح-تضض-ان-ه-ا و–وي-ل-ه-ا
إأ ¤أعمال سضينمائية ،فهل كان لك ذلك؟
@@ نشضرت روآية ““ضضاوية““ بدآر نشضر أآمازيغية
ثم جمدت آلطبع وآلنشضر وآلتسضويق بعد صضدور
مائة نسضخة ،بسضبب أآخطاء تقنية ولغوية و‘
آÿل -ف -ي -ة أآيضض -ا بسض -بب إآه -م -ال م -ن دآر آل -نشض-ر
وآسضÎجعنا آلنسضخ ،إآضضافة إآ ¤روآيات أآخرى
بعنوآن ““قبلة آ÷ب““ ““Úرحيل أآمنة““““ ،فاطمة““،
““ب- -ن- -ات آل- -ق- -ري- -ة““““ ،ح- -زن““ ث- -م ““رح -ي -ل““ ،ك -نت
سض -أاط-ب-ع-ه-ا ب-دآر نشض-ر م-ع آل-ع-ل-م-ة ،ل-ك-ن ظ-روف
وأآزمات حالت دون نشضرها‡ ،ا يجعلني أآصضÈ
وسض -أاسض-ع-ى ل-نشض-ره-ا خ-ارج آ÷زآئ-ر وق-وف-ا ع-ن-د
نصضيحة كتاب Îﬁف.Ú
@ وسضط ألعوأئق ألتي توأجهك ‘ ›ال
إأبدأعك كمخرج مسضرحي ،كاتب روأيات
وشضاعر إأ ¤ماذأ تطمح مسضتقبÓ؟
@@ أآطمح مسضتقب Óلنيل شضهادة آلدكتورة ‘
آل -درآسض -ات آل -لسض -ان-ي-ة ،وب-عث أآع-م-ا‹ آل-روآئ-ي-ة
ب -ن -ج -اح ،ف -ب -ال-رغ-م م-ن مسض-ت-وآي آŸت-وآضض-ع ‘
آلكتابة ،إآل أآنني أآطمح أآن –قق أآعما‹ روآجا
كبÒآ ،وتسضاهم ‘ بعث آلقيم آألخÓقية وآلتأاثÒ
بإايجابية ،وأآن –ظى أآعما‹ بدرآسضات –ليلية
ون -ق -دي -ة أآك -ادÁي -ة ،وت-ب-ن-ي ب-عضس نصض-وصض-ي ‘
آألعمال آألكادÁية ،كما أآطمح أآن أآمضضي ‘
آŸسض -رح ب -ق -وة وآŸشض -ارك -ة دول -ي -ا ورف -ع شض-ع-ار
آŸسضرح آألمازيغي دوليا ،ألننا نشضأانا من رحم
آŸعاناة ،ولذلك يجب أآن نحقق غايتنا.

لمازيغية
يعاد عرضضها Ãناسضبة ألسضنة أ أ
جمعية آفاق بوزرة –تفي بـ 07
””أآمنوكال”” نسسيج من تاريخ ‡الك نوميديا على ركح قÒطا سسنوآت من آلعطاء آلثقا‘ وآÒÿي

تقدم ،عشضية أليوم ،على ركح مسضرح
قسض- -ن- -ط- -ي- -ن- -ة أ÷ه- -وي““ ﬁم- -د أل -ط -اه -ر
ألفرقا ،““Êمسضرحية ““أمنوكال““  ،وهذأ ‘
لمازيغية
إأطار ألحتفال برأسس ألسضنة أ أ
.2968

قسسنطينة  /اأحمد دبيلي

هذه آŸسضرحة آلناطقة باألمازيغية  ،كتب نصضها
آŸمثل ““عيسضى ردآف““ ،وأآخرجها للمسضرح ““كرË
بودشضيشس““ ،فيما عاد آلتأاليف آŸوسضيقى لـ ““عبد
آلكر Ëخمري““ وآلكوريغرآفيا لـ ““رياضس بروآل““،
ك-م-ا يشض-ارك ‘ آل-ت-م-ث-ي-ل ف-ي-ه-ا ك-ل م-ن «:ي-اسض-مÚ
ف -ري -اك““““ ،ج -م -ال م -زوآري““““ ،أآح -م-د ح-م-امصس““،
““شضاكر بوŸدآيسس““““ ،سضمﬁ Òسضن““ ،حيث تقمصضوآ
أآدوآر ““آلصضحفية ،آŸهندسس آŸعماري ،ماسضينيسضا،
آ÷Ôآل آلروما ،Êآ÷Ôآل آلنوميدي““ ،بينما يقوم
ب -ادوآر آل -رآقصض““ :Úل-ب-ن-ى زوآوي““““ ،ح-ن-ان ت-ب-ا،““Ê
““صضدآم حمÓوي““.
وتتلخصس قصضة مسضرحية ““أآمنوكال““ آلتي أآنتجها
مسض -رح قسض -ن -ط -ي-ن-ة آ÷ه-وي سض-ن-ة Ã 2015ناسضبة
تظاهرة قسضنطينة عاصضمة للثقافة آلعربية وقدمت
‘ عرضس شضر‘ ‘ شضهر أآكتوبر من نفسس آلسضنة،
‘ أآن شضابة صضحفية مهتمة بكل ما هو ترآثي
يتعلق بحضضارة ““نوميديا ““ تلبي دعوة صضديق لها
وهو مهندسس معماري لزيارة ضضريح ““ماسضينيسضا““،
وخÓل آللقاء آلذي جمعهما وآ◊وآر آلذي جرى
بينهما تتعجب وتتأاثر لكÌة آŸعلومات آıتلفة
وآلغزيرة للمهندسس فيسضكن ذهنها حالة من آلهوسس
وآألح Ó-م ،تسض-اف-ر م-ن خÓ-ل-ه-ا ع Èآل-زم-ن ل-ت-ج-د
نفسضها ‘ آلعهد ““آلنوميدي““ وبالضضبط يوم وفاة
آإلقليد آلعظيم ““ماسضينيسضا““ فتحضضر مرآسضم دفنه
وتعيشس بعدها أآحدآثا كثÒة وأآحيانا خطÒة حتى
على حياتها بالذآت وبعد رحلة طويلة ـ وكل هذآ ‘
ﬂيلتهاـ تعود للوآقع آ◊ا‹ لتبعث برسضالة تطالب
بالهتمام أآك Ìبحضضارتنا وتاريخنا ألنهما جزء ل
ي-ت-ج-زأآ م-ن ه-وي-ت-ن-ا آألصض-ي-ل-ة وآلضض-ارب-ة ‘ أآعماق
آلتاريخ.
آ÷دير بالذكر ،أآن هذه آŸسضرحية آلتي أآعيد
عرضضها أآك Ìمن مرة وكانت أآول Œربة على مسضرح
قسضنطينة باألمازيغية فهي تأاتي آليوم وÃناسضبة
آلح -ت -ف -ال ب -السض-ن-ة آألم-ازي-غ-ي-ة ب-اع-ت-ب-اره-ا ع-ودة
جديدة و‡يزة لقرآءة آلÎآث آلتاريخي للمملكة
““آل -ن -وم -ي-دي-ة““ ب-ال-ل-غ-ة آألم ،وت-وظ-ي-ف ه-ذآ آل-زخ-م

آلÎآثي على خشضبة آŸسضرح وأآيضضا لÓسضتفادة منه
باعتباره عنصضرآ هاما ‘ تقوية شضخصضيتنا آلوطنية
‘ عمقها آلتاريخي آŸتأاصضل ،وأآيضضا –صض Úهذه
آلشضخصضية آŸنفردة وآŸتميزة عن آألخر.

 ..جمعية”” آلهدى”” تشسارك بنشساطات ثقافية متنوعة
وي -ح -تضض -ن أآيضض -ا مسض -رح قسض -ن -ط -ي -ن-ة آ÷ه-وي
““ﬁم -د آل -ط -اه -ر آل-ف-رق-اÃ ““Êن-اسض-ب-ة آلح-ت-ف-ال
ب -السض -ن -ة آألم -ازي-غ-ي-ة آ÷دي-دة ،نشض-اط-ات ث-ق-اف-ي-ة
م-ت-ن-وع-ة ت-ن-ظ-م-ه-ا ““ج-م-عية آلهدى““ لوآدي ميزآب،
وحسضب تصض -ري -ح رئ -يسض -ه-ا آلسض-ي-د ““ آ◊اج مسض-ع-ود
آلوآهج““ لـ ““آلشضعب““ فإان هذه آلنشضاطات تنطلق
آليوم مسضاء من بهو آŸسضرح Ãعزوفات للفرقة
آل-كشض-ف-ي-ة ت-ت-ب-ع-ه-ا ك-ل-م-ة آلح-ت-ف-ال ب-ي-ن-اي-ر ي-ل-قيها
آلدكتور ““ ناصضر بلحاج““ من جامعة باتنة ،يقام
بعدها حفل إآنشضاد تقدمه فرقة““ آحمد جمال““
Óن-اشض-ي-د ي-تضض-م-ن أآن-اشض-ي-د وط-ن-ية وأآمازيغية ،ثم
ل -أ
يقدم عرضس ““ دآتاشضو““ ألهم آلعادآت وآلتقاليد
ب -ه -ذه آŸن -اسض -ب -ة ي -ع-ود ب-ع-ده-ا م-وآصض-ل-ة آل-ع-رضس
آإلنشضادي مع آلفرقة آإلنشضادية.
ثم تشضارك آ÷معية ‘ ›ال آلتمثيل Ãسضرحية
ف-ك-اه-ي-ة ل-ل-م-م-ث-ل ““دديك آ◊اج آب-رآه-يم حوآشس““،
يختتم آ◊فل بعدها بتكرÁات للمشضارك Úبهذه
آŸن -اسض -ب -ة ،وأآخÒآ ي -ق -دم ع -رضس آخ -ت -ت -ام-ي م-ع
آÛم- -وع- -ة آإلنشض -ادي -ة Ãن -اسض -ب -ة دخ -ول آلسض -ن -ة
آألمازيعية آ÷ديدة.

 ..عروضض وحفÓت فنية بقصسر آلثقافة وقاعة آحمد باي

وت -ف -ت -ح آلح -ت -ف -الت آل -رسض-م-ي-ة ب-رأآسس آلسض-ن-ة
آلمازيغية بقصضر آلثقافة ““ﬁمد آلعيد آآل خليفة““
وه -ذآ ب -ع -روضس ف-ل-ك-ل-وري-ة ت-رآث-ي-ة Ãشض-ارك-ة ف-رق
شض -ع -ب -ي -ة م -ن قسض -ن -ط -ي -ن -ة وت -ي -زي وزو ت -ن -ظ -م-ه-ا
آŸدي -ري -ات آل -ولئ-ي-ة ل-ل-ث-ق-اف-ة وآل-ت-ك-وي-ن آŸه-ن-ي
وآلشضبيبة وآلرياضضة وآلسضياحة ،كما يتم باŸناسضبة
تدشض Úمعرضس ترآثي تقليدي ببهو قصضر آلثقافة
وهذآ Ãشضاركة  25حرفيا من قسضنطينة ،تيزي وزو،
بجاية ،باتنة ،آلبويرة وغردآية .
وبقاعة آ◊فالت آلكÈى ““آحمد باي““ ينظم
آل -دي -وآن آل-وط-ن-ي ل-ل-ث-ق-اف-ة وآإلعÓ-م ﬁاضض-رآت،
معارضس ،جلسضات شضعرية ،قعدآت تقليدية وهذآ
قصض -د إآب -رآز آل -ب -ع -د آألم -ازي-غ-ي ل-ل-ث-ق-اف-ة وآلÎآث
آلوطني ،Úكما يسضتمتع عشضاق آلطرب بحفل فني
ي -ح -ي -ي -ه ك -ل م-ن  «:ج-م-ال صضÈي ،سض-ل-ي-م آلشض-اوي
ومالك آلفقÒآت““.

عرضضت جمعية آآفاق آلعلمية وآلثقافيه ببلدية
وزرة ،عشض -ي -ة أآول أآمسس ،ب -ورت -ري تضض -م-ن ﬂت-ل-ف
آألعمال آلتي قامت بها سضنة  2017أآمام آلسضلطات
آÙلية ‘ ﬂتلف آÛالت وهذآ Ãجمع آلشضباب
على هامشس إآطفائها لشضمعتها آلسضابعة.
كرمت هذه آلهيأاه منخرطيها وكل من دعم
مسضارها ومشضوآرها على أآنغام قبائيلية أآصضيلة،
ك -م -ا أآط -ربت ج -م -ع -ي -ة آل -وصض -ال إلح-ي-اء آلÎآث
آŸدعوين بوصضÓت تغنى فيها طاقمها با◊بيب
آŸصض -ط -ف -ى وقصض -ائ -د أآخ-رى م-ن آلÎآث ،ح-يث
–ولت أآجوآء هذآ آÛمع إآ ¤دفء مع إآحتفالية
ي -ن -اي -ر ‘ ،وقت أآصض -ر ج -م -ه-ور ه-ذه آŸؤوسضسض-ة
آلشض-ب-ان-ي-ة ع-ل-ى م-ت-اب-ع-ة ع-رضس مسض-رحي بعنوآن
آıرج لتتوآصضل عملية آلتكر Ëفشضمت آلعديد
من إآطارآت آ÷معية ومن بينهم أآحسضن منخرط
““يوسضف رحال““ وأآقدمهم ““بÓل زآيدي““من فئة
ذوي آلحتياجات آÿاصضة ،فضض Óعلى تكرË
ج-م-ع-ي-ة آل-وصض-ال ،ح-يث ت-ع-ان-قت آل-ق-لوب خدمة
للفن وآلعمل آ÷معوي بهذه آلبلدية آلرآغبة ‘
طي سضنوآت آلظÓم.
أآثنت رئيسضة دآئرة وزرة بهذه آŸناسضبة ‘
كلمة على كل ما تبذله بلدية عاصضمة آلدآئرة ‘
›ال ترقية آ◊سضن آŸد ،Êكون أآن ذلك حسضبها
يع Èعن حرصضها بالوطن وآŸوآط شضاكرة ‘
ه -ذآ آلصض -دد أآعضض -اء ج -م -ع -ي -ة آآف -اق ع -ل-ى ه-ذآ
آل-نشض-اط وآل-ع-م-ل آل-دؤووب ،م-ع-رج-ة ع-ل-ى ت-دخ-ل
رجل آ◊ماية آŸدنية جمال حÓسضي آŸشضيد
ب -ع -م -ل -ه -ا ع -ل -ى أآن ه-ذه آÙط-ة تسض-ت-دع-ي م-ن
آ÷ميع آلوقوف وقفة آحÎآم كبÒة لكل رجال
آألسضÓك آألمنية Ãا ‘ ذلك آ◊ماية آŸدنية
آلسضاهرين على رآحة وطمأانينة آلبÓد وآلعباد،
مشضÒه أآنها جد فخورة كونها تشضرف على 03
وحدآت تابعة ÷هاز آ◊ماية آŸدنية ،على أآمل
أآن يتعزز إآقليمها دآئرتها بوحدة رآبعة ،معلنة
أآمام مدعوي هذه آلحتفالية أآن وآ‹ آلولية قد
وآفق على بناء قاعة متعددة آلرياضضات شضريطة
توفر قطعة أآرضضية بنحو أآك Ìمن  500م Îمربع،
‘ ح Úقال رئيسس هذه آ÷معية آلذي يشضغل
مهام نائب رئيسس هذه آلبلدية إآنه باإلضضافة إآ¤
هذه آلقاعة هناك مشضروع ملعب معشضوشضب قد
ب-اشض-رت آل-ل-ج-ن-ة آل-ت-ق-ن-ي-ة ع-م-ل-ي-ة إآ‚از ب-طاقته
آل- -ت- -ق- -ن- -ي -ة ع -ل -ى أآن ت -ت -ك -ف -ل ب -ه آل -ب -ل -دي -ة م -ن
أآموآل خزينتها.

اŸدية:ع.علياÊ

لع Ó- -م - -ي ‚يب
ق- - -دم أل- - -ك- - -اتب وأ إ
سض -ط -ن -ب -و‹ ،أول أمسسÃ ،ك -ت-ب-ة شض-ايب
دزأي- -ر أل- -ت- -اب- -ع- -ة أŸؤوسضسض- -ة أل- -وط -ن -ي -ة
لشض- -ه- -ار ك -ت -اب -ه
لÓ- -تصض- -ال وأل- -نشض- -ر وأ إ
ألصضادر باللغة ألفرنسضية عن دأر ألنشضر
ألقصضبة ،وهو ألروأية ألثانية له وألتي
–م -ل ع -ن-وأن ““أب-ن أم-ه““ :صض-وت أل-دم““،
متحدثا عن Œربته مع كتابة ألروأية
وع -ن غ -وصض -ه ‘ أح -دأث وأن -ت-ق-ائ-ه
للتفاصضيل ألدقيقة للشضخصضيات
لحدأث.
لماكن و أ أ
وأ أ

حبيبة غريب

آلقصضة آلتي تدور أآحدآثها ‘ آلعاصضمة،
ت -ق -دم صض -ورة ج -م -ي -ل -ة ع -ن قصض -ب -ة آ÷زآئ -ر
وسضكانها وطريقة آ◊ياة بها آلتي ترتكز على
ثقافة آلتسضامح وآلحÎآم وآلرجلة وتوطيد
آلعÓقة آلنسضانية ،وهي –كي أآيضضا حكاية
دينا آلشضابة آŸثقفة ميسضورة آ◊ال وعليوآت
أآو ““علي آŸصضفر““ آلذي Áلك موهبة آلتصضفÒ
قادر أآن يردد بها أآي ◊ن كان ،وهو آلشضاب
أآيضضا آلذي عرف حياة آعوجاج وآنحÓل
آجتماعي ،يرجع إآ ¤آلطريق آلصضحيح ويفتح
كشضكا لبيع آلكتب آلقدÁة .

و–كي آلروآية يقول ‚يب سضطمبو‹‘ ““،
ق- -الب درآم- -ي آج- -ت- -م -اع -ي““ ع -ن آل -ع Ó-ق -ات
آإلنسض -ان -ي -ة آل-ت-ي ت-رب-ط ع-ل-ي-وآت ب-دي-ن-ا ،ع-ن
آل-ت-ق-ارب آل-ذي ي-ح-دث ب-ي-ن-ه-م-ا لتكتشضف بعد
ذلك آنه أآخوها من وآلدتها ،وكذآ عن آلفوآرق
آلجتماعية آلتي قد يقلصضها آلود وآلتوآصضل
وآلصض -دآق -ات وآل -روآب -ط آألسض -ري -ة آل -ت -ي وأآن
تقطعت تبقى صضلة آلدم وآلقرآبة هي آ÷الب
وآ÷سضر““.
وكشضف سضطنبو‹ قائ““ :Óإآن فكرة آلعنوآن
ترجع للناشضر ،مع آلعلم أآن آلكتاب يحتوي على
ÓعÓمي،
 200صضفحة ،وهو آلإصضدآر آلرآبع ل إ
بعد روآية ““آلفنان““ ،وبورتريهات ““طريقي آإ¤
آل-ن-ج-وم““ آلصض-ادري-ن ع-ن دآر آل-نشض-ر آل-قصض-ب-ة،
وك - -ت- -اب آل- -ت- -أاث Òآلصض- -ادر ع- -ن دآر آŸرسض- -ى
للنشضر““.
Óشضارة ،فقد آختتم آللقاء آألدبي آلذي
ل إ
شض -ه -د ن -ق -اشض -ا شض -ي -ق -ا ح -ول ك -ت -اب -ة آل -روآي-ة
وشض -خصض -ي -ات -ه -ا ومسض -ار آل -ك -اتب وآإلع Ó-م-ي
وŒربته ،بحصضة بيع باإلهدآء ،مع آلعلم أآن
م -ك -ت -ب-ة شض-ايب دزآي-ر تضض-رب م-وع-دآ أآمسض-ي-ة
آليوم ÷مهورها حول إآشضكالية آلحتفاء بعيد
يناير.

تقّدم  3سضهرأت فكاهية وفيلما سضينمائيا بأاوبرأ أ÷زأئر

نوآل مدآ ..Êآلعودة إآ ¤آألصسول

–تضض- - -ن أوب- - -رأ أ÷زأئ- - -ر ب- - -وعÓ- - -م
ء من أليوم أÿميسس وعلى
بسضايح ،أبتدأ ً
م -دأر  3أي-ام ،أ◊دث أل-ث-ق-ا‘ أل-ف-ك-اهي
““آأ÷ي م -و إأÁور““ ،م -ع ‚م -ة ك -وم -ي -دي-ا
لصض -ول أ÷زأئ -ري -ة
ألسض -ت -ان -د آأب ذأت أ أ
نوأل مدأ .Êويعد هذأ أŸوعد بعرضس
م -ت -ك -ام -ل ك -م-ا عّ-ودت-ن-ا ن-وأل ،م-ع ت-وق-ع
أسض -تضض -اف -ة وج -وه ج -زأئ -ري-ة وع-اŸي-ة.
وإأ ¤ج- -انب ذلك ،سض- -يشض- -ه- -د ب- -ع- -د غ- -د
لول ل-ف-ي-ل-م ““ه-ذأ ك-ل
ألسض-بت أل-ع-رضس أ أ
شض-يء ب-ال-نسض-ب-ة ‹““ ،أل-ذي يصضّ-ور ك-ي-ف
تصضطدم أحÓم فنانة بجدأر ألوأقع.

أاسسامة إافراح
سض -ي -ك -ون ج -م -ه -ور آل -ك -وم -ي -دي -ا آل-ن-اط-ق-ة
بالفرنسضية على موعد بدآية من سضهرة آليوم
مع آلفنانة آلكوميدية نوآل مدآ ‘ ،Êإآطار
آلطبعة آألو ¤من تظاهرة ““آآ÷ي مون إآÁور““
(حرفيا :آ÷زآئر آلعاصضمة ،دعابتي ..وهي
ت Ó-عب ل -ف -ظ -ي ب -ع -ب -ارة آآ÷ي م-ون أآم-ور أآي
آ÷زآئر حبي) .ويأاتي هذآ آ◊دث Ãبادرة
Óنتاج بالشضرآكة مع آلديوآن
من شضركة كارل ل إ
آلوطني ◊قوق آŸؤولف وآ◊قوق آÛاورة.
وقد آختار آŸنظمون نوآل مدآ Êألنها ““كانت
دآئما –لم بإانتاج عروضس ‘ آ÷زآئر ،بلدها
آألصض -ل -ي““ .ك -م -ا وع-د آŸن-ظ-م-ون ،إآ ¤ج-انب
آل-ف-ك-اه-ة آŸضض-م-ون-ة ،بضض-ي-وف ““سض-ي-ف-اج-ئ-ون
آ◊ضضور منهم آ÷زآئريون وآلعاŸيون““.
وباإلضضافة إآ ¤آلعروضس آلفكاهية آلثÓثة،
سضتشضهد أآوبرآ آ÷زآئر بعد غد آلسضبت عرضضا
حصض -ري -ا ل -ف -ي -ل-م ““ه-ذآ ك-ل شض-يء ب-ال-نسض-ب-ة ‹
 ،““C’est tout pour moiآلذي ُعرضس
‘ ف - -رنسض - -ا ‘  29ن-وف-م Èآل-ف-ارط ،وآل-ذي
أآخرجته وكتبت نصضه نوآل مدآ ،Êإآ ¤جانب
كونها صضاحبة دور آلبطولة فيه.
ي-روي آل-ف-ي-ل-م قصض-ة ل-ي-ل-ى آل-ت-ي –ل-م م-ن-ذ
آلطفولة بأان تصضبح رآقصضة .تنتقل ليلى إآ¤
باريسس سضعيا ورآء –قيق حلمها ،ولكن خيبات
آألمل تÓحقها ،لتكتشضف أآنها غ Òمرحّب بها
‘ ه -ذآ آل -ع -ا ،⁄وت -ن -ت -ق-ل ب-ذلك إآ ¤آم-ت-ه-ان
آلكوميديا ..و‘ هذآ آŸسضار تسضيطر عليها
فكرة وآحدة فقط وهي أآن يكون آسضمها ‘

آ÷زء آل -ع -ل -وي م -ن آŸلصض -ق آإلع  ،ÊÓ-ل -ك-ي
يفتخر وآلدها بها .وهكذآ Áكن أآن نتعرف ‘
ه -ذه آل -قصض -ة ع -ل -ى ج -انب ك -ب Òم -ن آل -قصض-ة
آ◊قيقية لنوآل مدآ ،Êليكون هذآ آلفيلم نوعا
من ““آلبيوغرآفيا““ آلضضمنية.
ل-ل-ت-ذك ،Òن-وآل م-د Êف-ن-ان-ة ب-ل-ج-ي-ك-ي-ة من
أآصضل جزآئري ،من موآليد  .1983آنتقلت نوآل
إآ ¤باريسس ‘ سضن آ◊ادية وآلعشضرين آآملة ‘
أآن تصض Òكوريغرآفية ورآقصضة .سضنة ،2011
تخلت نوآل عن آلرقصس لتبدأآ بكتابة نصس ““وآن
مان شضو““ –ت عنوآن ““أآنا آألك Ìبلجيكية““.
سض -ج -لت حضض -وره -ا ‘ آلÈن-ام-ج آل-ت-ل-ف-زي-وÊ
““جمال كوميدي كلوب““ ،قبل أآن تعتمد على
آلفيديوهات آلقصضÒة على إآنسضتغرآم وأآطلقت
ع -ل -ي -ه -ا آسض -م ““إآنسض -ت-اوي-ل““ ،وك-انت م-ن أآوآئ-ل
آل-ف-ك-اه-ي Úآل-ذي-ن آسض-ت-خ-دم-وآ هذآ آلتطبيق،
وحققت بذلك أآك Ìمن  20مليون مشضاهدة.
حققت عروضس نوآل ‚احا ‘ آŸسضارح
آل -ب -ل -ج -ي -ك-ي-ة وآل-ف-رنسض-ي-ةÃ ،ا ‘ ذلك أآع-رق
آلقاعات وأآكÈها .وآŒهت نوآل مدآ Êإآ¤
آلسضينما ،وبعد مشضاركتها ‘ فيلم من إآخرآج
آآن -ا جÒون -ي Ó-سض-ن-ة  ،2012شض -اركت ‘ ف -ي -ل-م
““آآليبي.كوم““ من إآخرآج فيليب لشضو ‘ دور
سضينتيا بيلليني .أآما فيلم ““ كل شضيء بنسضبة ‹““
فهو من إآخرآج وتأاليف نوآل مدآ Êآلتي تؤودي
فيه دور آلبطولة.
وليسضت هذه أآول مشضاركة لنوآل مدآ‘ Ê
تظاهرة با÷زآئر ،حيث سضبق لها أآن شضاركت
‘ ““آآ÷ي ري- -ر““ (آ÷زآئ -ر ل -لضض -حك) سض -ن -ت -ي
 2013و.2015

إأعدأد:

ألخميسش  11جانفي  2018م
ألموأفق لـ  2٣ربيع ألثاني  14٣9هـ

هل –ب كلمة «ينتقل
إا ¤السشنة اŸقبلة»؟

ألعدد 175٣9
info@ech-chaab.com -- www.ech-chaab.com
aldjazairialsaghi@gmail.com

زيادة على حفظه لكتاب الله

بقلم أمينة جابالله

طه فرج قدوة كل طفل ‘ طاعة والديه

عزيزي الطفل  ..إاذا سشبق
لك وأان رأايت م - - - -ع - - - -ل- - - -مك
م- -ن -زع -ج -ا ولكن -ه ل ي -ظ -ه -ر
ان- -ف- -ع- -ال- -ه م -فضش  Ó-ت -ق -دË
ال -نصش -ح ،ف-اع-ل-م أان-ه م-درك
بأامورك و بأامور كل التÓميذ
ب-ال-قسش-م ولي-ري-د م-نك إال أان تصش-ب-ح ن-اجحا وÎﬁما
وواث -ق -ا م -ن ن -فسشك  ..وإان ك -نت –ب م -ع -ل -مك ف -عÓ-
واصش-ل ق-راءة السش-ط-ور ل-ت-ع-رف م-اه-ي أاسش-باب إانزعاج
اŸع-ل-م  ..ي-ن-زع-ج اŸع-ل-م م-ن ال-تلميذ الذي ل يح ّضشر
كتبه ومن الذي ل يقوم بواجباته اŸنزلية و من الذي
يششوشش ‘ القسشم ومن الذي يتكلم بدون احÎام ‘
ال -قسش -م و خ -ارج -ه..وم -ن ال-ت-ل-م-ي-ذ ال-ذي ي-خشش-ى أان
يضش -حك ع -ل -ي -ه رف -اق-ه ع-ن-دم-ا تكون إاج-اب-ت-ه خ-اط-ئ-ة
ويفضشل عدم اŸششاركة حتى ل يكون عرضشة للضشحك
فيما بعد .ومن التلميذ الذي يسشتهزئ باآلخرين و من
الذي يأاخذ أادوات غÒه بالقوة ومن الذي يدعي بأانه
يسشتطيع أان ينجح بالغشش و يتفن ـن ‘ اخÎاع حيل
ل -ل -غشش ‘ اإلم -ت -ح -ان -ات .ضش-ارب-ا ع-رضش ا◊ائ-ط ت-عب
وال -دي -ه ع -ل -ي -ه ال -ل -ذي -ن ي-ع-ت-ق-دان أان ط-ف-ل-ه-م-ا ‚ح
ب-اع-ت-م-اده ع-ل-ى ن-فسش-ه ل ع-ل-ى ح-ي-لة ل يسشتخدمها إال
الكسشا.. ¤
وبعد قراءتك Ÿا سشبق هل سشتكون مصشدرا إازعاج
اŸع -ل-م أام سش-تكون ع-ن-د حسش-ن ظ-ن وال-ديك ال-ل-ذي-ن
ينتظران ◊ظة تكلل تعبك بكلمة «ينتقل إا ¤السشنة
اŸقبلة» بكل جدارة واسشتحقاق؟

»àeƒM …OÉgh ..
يعت Èالطفل طه فرج من ب ÚالتÓميذ
النجباء ‘ مدرسشته بأاو’د فايت بالنظر إا¤
ذكائه اÿارق وقدرته الكبÒة ‘ اسشتيعاب
اŸعلومات التي يقدمها له أاسشاتذته ‘ القسشم،
رغم صشغر سشنه ويتحصشل دائما على عÓمات
’متحانات منذ أان وطئت
جيدة ‘ الفروضس وا إ
قدماه اŸؤوسشسشة التعليمية.

نبيلة بوقرين
وŸا أسص- -ت- -فسص- -رن- -ا ع- -ن سص -بب ‚اح ه -ذأ ألÈع -م
ألصص -غ ،Òإأك -تشص -ف -ن -ا أأن -ه ي -ر ّك -ز ك-ثÒأ ع-ن-دم-ا ي-ك-ون
أألسصتاذ يلقي ألدروسش ‘ ألقسصم ،وعند عودته إأ¤
أŸنزل يقوم Ãرأجعتها وحلّ “ارين مشصابهة وتأادية
كل وظائفه حتى تÎسّصخ أŸعلومات ألتي أكتسصبها ‘
ذهنه وبالتا‹ تسصهل عليه عملية مرأجعة ألفروضش
وأإلمتحانات.
كما Áلك طه فرج موهبة أأخرى سصمحت له بالتأالق
ت -ت -م -ث-ل ‘ سص-رع-ة أ◊ف-ظ وه-ذأ م-ا ج-ع-ل-ه ي-ح-ف-ظ
ألقرآأن ألكر ‘ Ëسصن مبكرة جدأ ،ما جعله مفخرة

’م- -ازي -غ -ي
شش- -يشش- -ن- -ق اŸلك ا أ
ال -ذي ه-زم ال-ف-رع-ون اŸصش-ري،
Óمازيغ تاريخا بأارضس
وخلد ل أ
مصش- - -ر .ه- - -و م - -ع - -روف ب - -اسش - -م
شش -يشش -ن -ق أاو (شش-اشش-ان-ق شش-يشش-اق
شش-وشش-ن-ق) 950( ،ـ  929ق.م)،
ملك مصشري أامازيغي..

ájógh õ¨d

عائلته وكل أأصصدقائه وأ÷Òأن وكسصب ود أ÷ميع
Ãن فيهم أأسصاتذته ألذين يحبونه كثÒأ ألنه ‚يب،
خ -ل -وق وم -ه -ذب و›ت -ه -د أأو ب -األح -رى Áت -لك ك -ل
ألصصفات أ◊ميدة ألتي جعلتهم يتنبأاون له Ãسصتقبل
حافل بالنجاح وألعطاء على أأن يكون أأحد أأعÓم
هذه أألمة عندما يك.È
من جهة أأخرى ،فإان أأبويه يعتÈأنه مفخرة للعائلة

وأأشص -ادوأ ب -تصص-رف-ات-ه
أل - -ت - -ي ت- -دل ع- -ل- -ى أأن- -ه Áلك
مسصتقب Óوأعدأ ألنه يسصتمع لكل ألنصصائح أŸسصدأة
له ،وهذأ هو ألسصر أ◊قيقي ‘ ‚احه ـ بحسصب
تصصريحهما ـ بدليل أأنه حامل لكتاب ألله رغم صصغر
سصنه ،فيما أأكد ألطفل أأنه جد فخور بحفظه للقرآأن
ألكر Ëوله ألشصرف ‘ أأن يسصعد وألديه ألنهما سصبب
وجوده ولهما كل ألفضصل ‘ أ◊ياة ألتي يعيشصها من
خ Ó-ل ت -وف Òك -ل أ◊اج -ي -ات ،وأأه-م شص-يء أل-رع-اي-ة
وثقتهم ألكبÒة فيما يقوم به.
وبالتا‹ ،فإان طه فرج هو قدوة لكل أألطفال ‘
ألبيت أأو أŸدرسصة ،خاصصة أأنه يحفظ ألقرآأن ألكرË
وهذأ أأهم دسصتور يجب أأن يÎسّصخ ‘ ألصصدور لكي
يكÈوأ على طاعة ألله وسصّنة ألرسصول،ألنها طريق
ألفÓح ‘ ألدنيا وأآلخرة حفظه ألله ورعاه وشصكرأ
ألبويه على نعم ألÎبية.
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يرجع نسصبه إأ ¤قبائل أŸشصوأشش
ألليبية ،وهو أبن ‰روت من تنتسش
بح .وكان ملك ‘ قبيلته وأشصتهر
بالعدأله وأأخذ أ◊ق للمسصتضصعفÚ
وأأتى إأليه ›موع من أŸصصري‘ Ú
ذلك وقت يشص- -ت- -ك- -و م- -ن م- -ع- -ام -ل -ة
أل- -ف- -رع -ون أ◊اك -م وأل -ظ -ل -م أل -ذى
Áارسص- -ه ع- -ل -ي -ه م -وأع -د شص -يشص -ن -ق
أ÷ن - - -ود ودخ - - -ل ‘ ح - - -رب ضص - - -د
أل- -ف- -رع- -ون أل- -ط -اغ -ي رب -ح أ◊رب
وحكم مصصر بسصهولة تامة أسصتطاع
شصيشصنق أأن يتو ¤أ◊كم ‘ مصصر،
وب -ال -ت -ا ¤أأسصسش أألسص -رة أŸصص -ري-ة

أمينة جابالله
نبيلة بو ڤرين
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ِم ْصصَر
جمهوِريُة مِصصَر
أأو رسصميًا ُ
ألَعَربيةِ هي دولة عربية تقع ‘ ألركن
ألشصما‹ ألشصرقي من قارة أأفريقيا ،ولديها أمتدأد
آأسصيوي ،حيث تقع شصبه جزيرة سصيناء دأخل قارة آأسصيا فهي
دولة عابرة للقارأت .ويحّد جمهورية مصصر ألعربية من ألشصمال
ألبحر أŸتوسصط بسصاحل يبلغ طوله  995كم ،ويحدها شصرقا ألبحر
أألحمر بسصاحل يبلغ طوله  1941كم ،ويحدها ‘ ألشصمال ألشصرقي
فلسصط Úبطول  265كم ،ويحدها من ألغرب ليبيا على أمتدأد خط
بطول  1115كم ،كما يحدها جنوبا ألسصودأن بطول  1280كم .تبلغ
مسصاحة جمهورية مصصر ألعربية حوأ‹  1.002.000كيلوم Îمربع
وأŸسصاحة أŸأاهولة تبلغ  78990كم 2بنسصبة  % 7.8من أŸسصاحة
ألكلية وُتقسصم مصصر إأدأريًا إأﬁ 27 ¤افظة ،وتنقسصم كل ﬁافظة
إأ ¤تقسصيمات إأدأرية أأصصغر وهي أŸرأكز أأو أألقسصام.

ألثانية وألعشصرين ‘ عام  950ق.م
أل- -ت- -ي ح- -ك- -مت ق -رأب -ة ق -رن Úم -ن
أل - -زم- -ان .أأم- -ا أإلغ- -ري- -ق فسص- -م- -وه
سصوسصاكوسش..
ما هو الششيء
الذي ’ يسشتفاد
منه إا’ إاذا كسشر؟

ششاركنا با◊ل اŸناسشب وإاتصشل على الرقم
0674040596

مشصربتشش من نيلها طب جربت تغنيلها جربت فعز متحزن
“شصي فشصوأرعها وتشصكيلها
‡شصتشش فضصوأحيها طيب مكÈتشش فيها ول
ليك صصورة عالرملة كانت عالشصط
‘ موأنيها
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’سشبوعية
 نظم أاوقات للمراجعة ا أ احتفظ بالقواميسس ششارك معلمك مششاركة فعالة -كن واثقا من قدراتك

سشليمان :أسصم علم مذكر عÈي تورأتي،
معناه :رجل ألسصÓم ،أشصتهر به ألنبي سصليمان ،ولفظه ألعÈي:
شِصلومو .أأو هو أسصم عربي تصصغ Òسصلمان (أنظره).
حياة :أسصم علم مؤونث عربي ،وهو نقيضش أŸمات ،من ألفعل
ي :عاش َش .وأ◊ياة :ألعيشش ألكر Ëللمرء .وأ◊ياة :ألنفع،
َ
حِي َ
﴾IlÉ«nnM ¢
وأŸنفعة ،وعليه نزل قوله تعاp UÉ°ün ≤prdG »ap ºrµondhn﴿ :¤
(ألبقرة :من أآلية .)179
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ألخميسس  11جانفي  2018م
ألموأفق لـ  23ربيع ألثاني 1439هـ

الدور  16لكــــأاسس ا÷مهوريـــــة

شضب ـ ـ ـ ـاب إال ـ ـ ـ ـيزي يطم ـ ـ ـ ـ ـح لدخ ـ ـ ـ ـ ـ ـول
التاريـ ـخ م ـ ـن بوابـ ـ ـة شضب ـ ـاب بلـ ـ ـ ـوزداد
Œري ،اليوم وغدا ،مباريات دور Ÿ 16نافسشة كأاسس ا÷مهورية ،حيث سشيكون حامل اللقب أامام فرصشة التأاهل للدور اŸقبل عندما
’ندية إا– ¤قيق نتائج إايجابية.
يسشتضشيف فريق ششباب إاليزي فيما تطمح معظم ا أ

عمار حميسصي

ي -ط -م -ح ح -ام -ل ل-قب ك-اأسس أ÷م-ه-وري-ة شص-ب-اب ب-ل-وزدأد
Ÿوأصصلة أŸغامرة وألتاأهل أإ ¤ألدور أŸقبل من بوأبة
شصباب أإليزي ’إحرأج حامل أللقب على أرضصه وأمام
جمهوره رغم صصعوبة أŸاأمورية.
وي -ع -ا Êألشص -ب -اب ك -ثÒأ ه -ذأ أŸوسص -م ‘ أل-ب-ط-ول-ة ب-ع-د
ألنتائج ألسصلبية ألتي حققها وكان أآخرها ألهزÁة ‘
ب -ل-ع-ب-اسس أم-ام أ’–اد أÙل-ي ح-يث سص-ت-ك-ون م-ن-افسص-ة
أل -ك -اأسس ف -رصص -ة ل -تضص-م-ي-د أ÷رأح و–ق-ي-ق أ’ن-طÓ-ق-ة
أŸنتظرة.
وينوي أŸدرب رشصيد ألطاوسصي أإجرأء بعضس ألتغيÒأت
Ãا أنه مازأل ‘ فÎة أكتشصاف مسصتوى ألÓعب Úبعد أن
أشص -رف ع -ل -ى م -ب -ارأة أ–اد ب -ل -ع -ب -اسس ،ح -يث سص -ت -ك-ون
ألعناصصر ألتي سصتحظى بالفرصصة ‘ مهمة أإثبات ألذأت
أمام أŸدرب أ÷ديد من أجل كسصب ثقته وموأصصلة
ألتوأجد بصصفة أسصاسصية خÓل أŸباريات أŸقبلة.
ويسصعى شصباب أإليزي لدخول ألتاريخ من أوسصع أ’أبوأب
من خÓل أ’إطاحة بفريق شصباب بلوزدأد رغم أن كل
أŸوؤشصرأت توحي بتاأهل زمÓء لكروم لكن وأقع أŸيدأن
غالبا ما يكون له رأي أآخر.
وسصيدخل شصباب أإليزي موأجهة شصباب بلوزدأد بدون
ضصغط وهو ما من شصاأنه أن يكون عقبة ‘ وجه أŸنافسس
ألذي سصيلعب على وتر ألتاريخ وضصمان ألتاأهل أŸبكر من
خÓل ألدخول بقوة ‘ أŸبارأة وألتسصجيل من ألبدأية.
وت -ت -وأج -د أن -دي -ة أخ -رى م -ن أل -رأب-ط-ة أ’أو ‘ ¤ن-فسس
وضصعية شصباب بلوزدأد حيث سصتكون أمام فرصصة ألتاأهل

الÈنامج
أإ ¤أل- -دور أŸق- -ب- -ل ع -ل -ى غ -رأر ن -ادي ب -ارأدو وأوŸب -ي
أŸدية ،حيث يحل هذأ أ’أخ Òضصيفا على أ–اد أو’د
بلخ Òفيما يوأجهة نادي بارأدو مولودية ألبيضس.
كما سصيكون هذأ ألدور فرصصة مهمة أمام أندية أخرى
لصصناعة ألتاريخ وألتاأهل أإ ¤ألدور أŸقبل على غرأر
ن -ادي م -ق -رة وشص -ب -اب أل -دأر أل -ب -يضص -اء‚ ،م أل -بسص-ب-اسس
وغÒها من أ’أندية ألطاﬁة لكتابة تاريخ جديد ‘
منافسصة ألكاأسس.

اÿميسس :ششباب الدار البيضشاء ‚ -م البسشباسس 14:30
ا÷معة :مولودية البيضس  -نادي بارادو 14:30
جمعية ع Úمليلة  -ا–اد ا’خضشرية 14:30
دفاع تاجنانت  -مولودية سشعيدة 14:30
ا–اد بلدية بلخ - ÒاوŸبي اŸدية 14:30
مولودية ا◊سشاسشنة  -مولودية بجاية 14:30
ششباب الزاوية ‚ -م مقرة 14:30
ششباب بلوزداد  -ششباب وسشط اليزي 15:00

برنارد كازو( Êمدرب مولودية ا÷زائر) لـ «الششعب»:

سضنتنقل إا ¤بوسضعادة للعودة بورقة التأاهل للدور ثمن النهائي
 ⁄أاعد «ششعال» باللعب أاسشاسشيا ‘ كل مباريات البطولة

أاكد مدرب مولودية ا÷زائر «برنارد كازو »Êأان
الفريق سشيتنقل إا ¤بوسشعادة من أاجل العودة إا¤
العاصشمة بورقة التأاهل إا ¤الدور ثمن النهائي من
’مل اÙلي رغم
منافسشة كأاسس ا÷مهورية أامام ا أ
صشعوبة اللقاء ،موضشحا بأانه سشيقوم بعدة تغÒات ‘
’ضشعف ‘ مباراة إا–اد
الدفاع الذي كان ا◊لقة ا أ
بسشكرة ،وأان تواجد «ششاوششي» و»بوهنة» ‘ تربصس
اŸنتخب اÙلي لن يكون مؤوثرا ،موضشحا أان لديه دائما
البديل ،كما –دث عن قضشية ا◊ارسس «ششعال» الذي
غادر مركز الفندقة بع Úالبنيان ليلة لقاء ا–اد
بسشكرة ،وعن قلة احÎامه للطاقم الفني ولزمÓئه
’مور ‘ ،هذا
وقارن ب Úا◊ارسش ‘ Úالعديد من ا أ
ا◊وار:

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
تصصويرﬁ :مد آيت قاسصي

الشش- -عب :ت- -واج- -ه -ون ي -وم السش -بت اŸق -ب -ل أام -ل
ب - - -وسش - - -ع - - -ادة ‘ دور  16م- -ن م- -ن -افسش -ة ك -أاسس
ا÷مهورية ؟
برنارد كازو :Êمبارأة كغÒها من أŸباريات ألتي
نخوضصها ‘ ألرأبطة أÎÙفة أأ’و ،¤رغم أننا سصنوأجه
فريقا من ألرأبطة أÎÙفة ألثانية لكرة ألقدم و‘ عقر
دأره’ ،عبو أمل بوسصعادة سصيلعبون مبارأة كبÒة بالنسصبة
Óطاحة بنا ولفت
لهم وسصيعملون كل ما ‘ وسصعهم ل إ
أنظار ألفرق ودخول تاريخ ناديهم ،نعرف أن أŸوأجهة
سص -ت-ك-ون صص-ع-ب-ة وسص-ن-ل-ع-ب-ه-ا ‘ ظ-روف م-غ-اي-رة ،ول-ك-ن-ن-ا
سصنتنقل إأ ¤بوسصعادة من أجل ألعودة إأ ¤ألعاصصمة بورقة
أل -ت -أاه -ل إأ ¤أل -دور ث -م -ن أل -ن -ه -ائ -ي م -ن م-ن-افسص-ة ك-أاسس
أ÷مهورية وأ◊فاظ على ديناميكية ألنتائج أإ’يجابية
ألتي نحققها قبل نهاية مرحلة ألذهاب ،وهو ما سصيمكننا
من ألتحضصŸ Òبارأة وفاق سصطيف برسصم أ÷ولة  17من
ألرأبطة أÎÙفة أأ’و ¤لكرة ألقدم Ãعنويات مرتفعة،
خصصوصصا أننا ننوي ألعودة بنتيجة إأيجابية تسصمح لنا من
أ’قÎأب أك Ìمن صصاحب ألريادة شصباب قسصنطينة.
@ «شش- -اوشش- -ي» و»ب- -وه -ن -ة» ح -اضش -ران ‘ ت -ربصس
اŸنتخب اÙلي ،أا’ يششكل ذلك مششك Óبالنسشبة
لكم ؟
@@ ‘ أŸولودية Ÿا يغيب ’عب ليسصت نهاية ألعا⁄
لدينا تعدأد ثري و’عب Úمتعددي أŸناصصب وÁكننا
تعويضس غياب أي ’عب بدأعي أإ’صصابة أو ألعقوبة ،أآ’ن
أل -ث -ن -ائ -ي «شص -اوشص -ي» و»ب -وه -ن -ة» ي -ت -وأج-دأن ‘ ت-ربصس
أŸنتخب أÙلي وهذأ أمر جيد بالنسصبة لهما أ’نهما
سص-ي-ع-ودأن Ãع-ن-وي-ات م-رت-ف-ع-ة إأ ¤أل-ف-ري-ق ،ب-ال-نسصبة لنا
أخ -رت ب -رن -ام -ج أل-ت-دري-ب-ات ي-وم أÿم-يسس إأ ¤أأ’مسص-ي-ة
ع -وضس ألصص -ب -ي -ح -ة ح -ت-ى ي-تسص-ن-ى لÓ-ع-ب Úأل-دخ-ول م-ع
أÛموعة وأ’ندماج مع زمÓئهم قبل مبارأة ألكأاسس،

مولودية بجاية:
أصصبح حارسس مرمى فريق أ–اد ألبليدة ،ألياسس
م-زي-ان ،أŸسص-ت-ق-دم أل-ث-اŸ Êول-ودي-ة ب-ج-اي-ة خÓ-ل
فÎة أ’نتقا’ت ألشصتوية «أÒŸكاتو» بعقد مدته 18
شصهرأ ،حسصبما علم أمسس أ’ربعاء من إأدأرة ألنادي
أŸنتمي إأ ¤ألرأبطة أÎÙفة ألثانية لكرة ألقدم.
ويلتحق مزيان ( 30سصنة) Ãهاجم نصصر حسص Úدأي
هشصام شصريف أŸنضصم إأ ¤ألنادي ألبجاوي بعقد
مدته سصنة ونصصف.

ك -م -ا سص-ي-ت-درب-ان م-ع أل-ف-ري-ق ل-ي-ل-ة أŸب-ارأة ح-ت-ى ي-ك-ون-ا
جاهزين Ÿوأجهة يوم ألسصبت أŸقبل.
@ ‘ حالة عدم جاهزية «بوهنة» هناك حلول
لتعويضشه ،لكن كيف سشتتعاملون مع الوضشع ‘
ح -ال -ة غ -ي -اب «شش -اوشش -ي» ع -ن ح -راسش -ة اŸرم -ى
خصشوصشا أان «ششعال» معاقب إاداريا ؟
@@ لكل مشصكل حل هذأ أمر مفروغ منه ‘ ،حالة غياب
«بوهنة» لسصبب ما فهناك «عزي» سصيكون جاهزأ من أجل
تعويضصه خصصوصصا أنه لعب مبارأة كبÒة ضصد فريق ودأد
تلمسصان ‘ ألدور  32من منافسصة كأاسس أ÷مهورية ،ومن
دون غياب «بوهنة» كنت سصأاحدث تغÒأت ‘ أŸبارأة
أŸقبلة ‘ ﬁور ألدفاع ،رغم أننا  ⁄نتلق أي هدف أمام
بسص-ك-رة ل-ك-ن أŸدأف-ع Úق-ام-وأ ب-أاخ-ط-اء ’ ت-غ-ت-ف-ر أث-ن-اء
أللقاء كادت تكلفنا ‘ مناسصبت Úهدف ألتعادل ،كما أÊ
سصأاقرر خÓل ألتدريبات من سصأاقحم على ألروأق أأ’يسصر
ب« Úقرأوي» و»بوÿوة» ألذي عوضس «بدبودة» ألذي كان
خارج أإ’طار أمام بسصكرة ولكنه هو أآ’خر  ⁄يدخل جيدأ
‘ ألعشصرين دقيقة أأ’و ¤من أŸرحلة ألثانية وسصرعان
ما عاد وصصلح خطأاه ووجد معاŸه.
كما أ Êسصأاقوم بتغي ‘ Òوسصط أŸيدأن مقارنة Ãبارأة
بسصكرة ألتي وجد فيها مهاجمو أŸنافسس سصهولة ‘
ألتوغل وبلوغ منطقة عملياتنا ،من يخطأا أثناء أللقاء
يعود إأ ¤مقعد ألبد’ء وألقانون يطبق على أ÷ميع ،و‘
ح -ال -ة إأصص -اب -ة أ◊ارسس «شص -اوشص -ي» وه -و أأ’م-ر أل-ذي ’
نتمناه فسصنقحم أ◊ارسس ألثالث «دعاسس» ألذي “ت
ترقيته من أآ’مال هذأ أŸوسصم وسصنمنحه ألفرصصة مثلما
منحناها للجميع.
@ أا’ تظن بأان منحه فرصشة ‘ مثل هذا اللقاء
›ازفة حقيقية منكم ؟
@@ ◊د أآ’ن  ⁄أمنحه ألفرصصة و»شصاوشصي» سصيكون

أ◊ارسس أأ’ول إأ’ إأذأ حدث أمر أضصطرأري ،وإأذأ منحناه
ألفرصصة هذأ سصيكون شصرفا بالنسصبة لـ «دعاسس» و‹ ورÃا
بعدها سصنجدد فيه ألثقة مرأت عدة ،حتى «شصاوشصي»
منحت له ألفرصصة ‘ يوم من أأ’يام وكان أ◊ارسس أأ’ول
لفريق كب Òأسصمه شصبيبة ألقبائل بعده ك Èأسصمه إأ ¤أن
أتيحت له ألفرصصة ‘ أŸنتخب ألوطني وقام ÃسصÒة
كبÒة ‘ مشصوأره ألكروي ألذي  ⁄ينته بعد ،عند قدومي
ل -ل-م-ول-ودي-ة ح-ذر Êأ÷م-ي-ع م-ن «شص-اوشص-ي» ووصص-ف-وه ‹
بطريقة كنت أتوقع وقتها بأان هذأ أ◊ارسس غ Òخلوق،
لكن  ⁄أحكم على ما سصمعته وترك ألوقت يثبت ‹ إأن
كان ذلك صصحيحا ،وإأذأ بي أكتشصفت رج Óوحارسصا كبÒأ
من ب Úأأ’فضصل ألذين دربتهم ‘ مسصÒتي ألكروية ،وما
فعله «شصعال» ليلة لقاء بسصكرة قلة أحÎأم أ’نه ترك
ألفريق ‘ نصصف ألطريق ،كنت أ“نى أن يتحدث معي
وأن يشصرح ‹ أسصباب رفضصه ألقرأر دون أن يقرر مغادرة
مركز ع Úألبنيان دون سصابق إأنذأر ،وما تعجبت له أكÌ
بعد خروج أ ،Èÿأإ’شصاعات ألتي كانت تقول بأان مدرب
أŸنتخب ألوطني «رأبح ماجر» و»كمال قاسصي ألسصعيد»
ضص-غ-ط-وأ ع-لّ-ي ح-ت-ى أشص-رك «شص-اوشص-ي» أسص-اسص-ي-ا ل-ي-ك-ون
مسصتعدأ Ÿبارأة أŸنتخب ألوطني ضصد روأندأ ،وأريد أن
أضصيف شصيء مهم.
@ تفضشل..
@@ على «شصعال» أن يشصكرنا أنا وألطاقم ألفني ،أ’ننا
نحن من منحه ألفرصصة ليلعب أسصاسصيا وهي ألفرصصة ألتي
“ ⁄نح له أŸوسصم أŸاضصي ،وضصعنا فيه ألثقة وجعلناه
أ◊ارسس رق -م وأح -د ‘ أل -ف -ري -ق ،ك -ن -ا دأئ -م -ا وأضص-حÚ
وعادل Úمع كل ألÓعب ،Úومقارنة مع «شصاوشصي» ألذي ⁄
يلعب Ÿدة  10مباريات كاملة ‘ ألبطولة ألوطنية بقي
صص -ام -ت -ا و ⁄ي -ت -ك -ل -م ،صص -ح -ي -ح أن -ه غضصب ق -ب-ل م-ب-ارأة
أ◊رأشس ،لكنه سصرعان ما تدأرك نفسصه وكان حاضصرأ
معنا على مقعد ألبد’ء ،من ناحية ألتصصرفات «شصاوشصي»
كان له تصصرف مثا‹ وكان أحÎأفيا وبقي يعمل عكسس
«شصعال» ،وباŸناسصبة ليسصت أŸرة أأ’و ¤ألتي يخرج فيها
عن أ’نضصباط وهي ألنقطة ألتي ’ أتسصامح معها بتاتا،
ضصف إأ ¤ذلك «شصاوشصي» ليسس متعودأ أن يشصاهد أŸدرب
يتعامل معه مثلما تعاملت معه أنا ‘ ،ألسصابق  ⁄يكن
يتدرب لكنه كان يلعب ويأاتي ‘ نهاية أأ’سصبوع ويلعب
أسصاسصيا ،هذه أأ’مور تغÒت معي أآ’ن على ألÓعب ألذي
يحمل قميصس أŸولودية أن يكون جاهزأ  100باŸائة
ويتدرب طيلة أأ’سصبوع لنفصصل فيما إأذأ كان سصيلعب أم ’
و»شص -اوشص -ي» ف -ه-م ذلك ج-ي-دأ رف-ق-ة ب-ق-ي-ة ألÓ-ع-ب‘ ،Ú
أŸول- -ودي- -ة ‰لك ح- -ارسص‡ Úت- -ازي- -ن وك Ó-ه -م -ا Áلك
مؤوهÓت ﬂتلفة عن أآ’خر« ،شصعال» ‡تاز ‘ خرجاته
وجها لوجه و‘ خرجاته ألهوأئية ،أما «شصاوشصي» فيقرأ
أللعب جيدأ ويحسصن أللعب بكلتا ألقدم Úوهو ما ينقصس
«شصعال» ،ومن يقول بأا Êوعدت «شصعال» باللعب أسصاسصيا
‘ كل مباريات ألبطولة فهو كاذب وليأاتي برهانه.

ا◊ـ ـ ـ ـ ـ ـارسس مزي ـ ـ ـ ـ ـ ـان يدعـ ـ ـ ـ ـم التشضكيلـ ـ ـ ـ ـة
و“ك - -ن «أŸوب» م - -ن رف - -ع ع - -ق - -وب- -ة أŸن- -ع م- -ن
أ’سص -ت -ق -دأم -ات أل -ت-ي ك-انت مسص-ل-ط-ة ع-ل-ي-ه خÓ-ل
«أÒŸك -ات -و» ألشص -ت -وي م-ن خÓ-ل تسص-وي-ة وضص-ع-ي-ت-ه
أŸالية Œاه ’عبيه.
وتبقى إأدأرة نادي «Áا قورأية» تبحث عن مدرب
جديد خلفا Ÿصصطفى بسصكري أŸغادر بالÎأضصي
ع -قب خسص -ارة أل -ف-ري-ق ي-وم أ÷م-ع-ة ب-وه-رأن أم-ام
أ÷معية أÙلية ( )0-1ضصمن أ÷ولة .16

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

وكان من أŸنتظر أن تتعاقد أإ’دأرة مع أŸدرب
عبد ألكر ËبÒة غ Òأن أŸفاوضصات فشصلت بسصبب
مدة ألعقد ،ففي ألوقت ألذي أشصÎط فيه ألتقني
 18شص -ه -رأ ،أقÎح أل -ن -ادي ع-ق-دأ إأ ¤غ-اي-ة ن-ه-اي-ة
أŸوسصم أ÷اري قاب Óللتجديد.
وي -ت -وأج -د «أŸوب» ‘ ألصص -ف أل -ث -ا Êبـ 29نقطة،
خلف ألرأئد جمعية ع Úمليلة بثÓث خطوأت،
حيث يسصعى إأ ¤ألعودة إأ ¤بطولة ألنخبة سصريعا.

ألعدد

17539

سشباق « سشلسشلة را‹ داكار» با÷زائر:

19

ولد علي:الفصضل ‘ اŸوضضوع بعد ا◊ديث عن بعضس النقاط
قال وزير الششباب والرياضشة،
الهادي ولد علي ،إانه يتعÚ
ا◊ديث مع السشلطات اŸعنية
حول بعضس النقاط قبل منح
’خضشر Ÿنظمي را‹
الضشوء ا أ
داكار الششه Òالذين يرغبون ‘
إاقامة سشباق للرياضشات
اŸيكانيكية ‘ صشحراء ا÷زائر.
وصص -رح ول -د ع -ل -ي ل -لصص -ح -اف -ة مسص -اء
أل -ث Ó-ث-اء ع-ل-ى ه-امشس أف-ت-ت-اح أسص-ب-وع
ألÎأث أأ’مازيغي بوهرأنÁ ’« :كننا
أل -فصص -ل ‘ أل -وقت أ◊ا‹ ب -خصص-وصس
ه- -ذأ أŸوضص- -وع ،أ’ن ث -م -ة ت -ف -اصص -ي -ل
ي-ت-وجب أ◊ديث ع-ن-ه-ا م-ع ألسص-ل-ط-ات
أŸعنية قبل أتخاذ ألقرأر ألنهائي».
منذ أسصبوع ،تقدم منظمو مسصابقة إأ¤
باريسس -دأكار ذأئعة ألصصيت بأاول طلب
رسصمي للعودة ›ددأ إأ ¤أ÷زأئر ألتي
شصكلت من قبل مرحلة هامة من هذأ
أل-رأ‹ أل-دو‹ وه-ذأ خÓ-ل أل-ط-ب-ع-ات
أل- -عشص- -ر أأ’و- -– )1988 -1979( ¤ت
تسص -م -ي -ة «ب-اريسس  -أ÷زأئ-ر -دأك-ار».
وشصكلت عاصصمة أ÷زأئر بوأبة ألدخول
إأ ¤ألقارة ألسصمرأء.
وبعدها ،غادر ألرأ‹ أ÷زأئر ،قبل أن
ي- -ع -ود ل -فÎة قصصÒة ول -ل -م -رة أأ’خÒة
Ãناسصبة طبعة  ،1993حيث جرت عدة
مرأحل منه با÷نوب أ÷زأئري.

ورح -ل رأ‹ دأك -ار ن -ه -ائ-ي-ا ع-ن أل-ق-ارة
أإ’فريقية منذ إألغاء نسصخة .2008
وكان وزير ألشصباب وألرياضصة قد كشصف
‘ وقت سصابق أن أÛموعة ألفرنسصية
‘أم -وري سص -ب -ور ‘ ق -د ت -ق -دمت ب -ط -لب
رسص -م -ي إأ ¤ألسص -ل -ط-ات أ÷زأئ-ري-ة ‘
هذأ أ’Œاه ،وأن وفدأ عنها منتظر
با÷زأئر ‘ فÈأير أŸقبل للحديث
عن هذأ أŸشصروع.
وأضص -اف أل -وزي -ر« :أ÷زأئ-ر ل-دي-ه-ا ك-ل
أإ’م- -ك -ان -ي -ات ’ح -تضص -ان م -ن -افسص -ات
ري -اضص -ي -ة ك -بÒة سص -وأء ع -ل -ى ألصص-ع-ي-د
أل -ق-اري أو أإ’ف-ري-ق-ي ،م-ث-ل-م-ا ب-ره-نت
عليه مؤوخرأ من خÓل تنظيم ألطبعة
أل -ث-ال-ث-ة ل-رأ‹ –دي ألصص-ح-اري أل-ت-ي
أنطلقت من وهرأن أو ألبطولة ألعاŸية

أ’قل من  21سصنة ‘ كرة أليد با÷زأئر
ألعاصصمة ،لكن بخصصوصس رأ‹ دأكار،
يتع ÚألÎيث قبل أتخاذ قرأر نهائي
بخصصوصصه».
وحسصب ألصصحافة ،فإان ‘أموري سصبور ‘
ترغب ‘ تنظيم  -با÷زأئر -سصباق
«سصلسصلة رأ‹ دأكار» على شصكل رأ‹
ل -ل -م -حÎف Úوأل -ه -وأة Ÿدة سص -ت-ة أي-ام
وهذأ أبتدأء من شصهر سصبتم ÈأŸقبل.
يذكر أن رئيسس أ’–ادية أ÷زأئرية
ل-ل-ري-اضص-ات أŸي-ك-ان-يكية ،شصهاب بلول،
كشصف يوم ألثÓثاء أنه باإ’ضصافة أ¤
رأ‹ دأكار ،فإان أأ’Ÿان وأإ’يطاليÚ
أيضصا مهتمون بتنظيم حدث رياضصي
موأز ‘ صصحرأء أ÷زأئر ،أبتدأء من
هذه ألسصنة.

ا’–ادية ا÷زائرية للرياضشات الششراعية:

إامكانية إامضضاء اتفاقية تبادل مع ا’–اد اإ’يطا‹

تعتزم ا’–ادية ا÷زائرية للششراع التوقيع
على اتفاقية تبادل مع نظÒتها ا’يطالية ،من
أاجل ا’سشتفادة من خÈة مدربيها ،حسشبما كششف
عنه رئيسس الهيئة الفيدرالية ،حسشان جي.‹Ó
وأوضصح مسصؤوول ألهيئة «هناك إأمكانية للتوقيع على أتفاقية
تبادل مع أ’–ادية أ’يطالية ‘ إأطار ألÈوتوكول أŸوقع بÚ
وزأرأتي ألبلدين أŸتعلق بالتعاون ألرياضصي .لقد –دثنا مع
مسص -ؤوو‹ أ’–ادي-ة وم-ن-ح-ون-ا أŸوأف-ق-ة أŸب-دئ-ي-ة م-ن أج-ل
إأرسصال مدرب ÚعاŸي Úلتأاط Òرياضصيينا».
ويتنقل أŸنتخب أ÷زأئري للشصرأع ‘ أختصصاصصات ألÓزير
ألثÓثة (سصتاندأر-رأديال )4.7 -إأ ¤سصوأحل مدينة كروتوÊ
بايطاليا أليوم إ’جرأء تربصس مشصÎك مع نادي فيليكو ،من 11
إأ 18 ¤جانفي.
ويدخل هذأ ألÎبصس ‘ إأطار ألتحضص Òللمنافسصات ألكÈى
أŸقررة ألسصنة أ÷ارية ،على غرأر ،ألعاب ألبحر أŸتوسصط
أŸزمع تنظيمها Ãدينة تارأغونا أإ’سصبانية وكذأ أأ’لعاب
أإ’فريقية للشصباب أŸقررة با÷زأئر.
وأضصاف نفسس أŸسصؤوول قائ« :Óننتظر ألضصوء أأ’خضصر من
قبل ألوزأرت Úللشصروع ‘ ألعمل معا وأإ’مضصاء على هذأ
أ’تفاقية ،حيث نÎقب قدوم تقني Úأيطالي Úلتأاط ÒأكÈ

ع- -دد م -ن أل -ب -ح -اري -ن وأŸدرب Úب -ا÷زأئ -ر .سصÔك -ز ع -ل -ى
أ’سصتفادة من طريقة عملهم ،سصيما وأن أŸدرب ÚأŸنتظر
قدومهم صصنعوأ أبطا’ عاŸي ÚوأوŸبي Úونحن بعيدون عن
أŸسصتوى ألعاŸي ‘ جميع أختصصاصصات ألشصرأع».
ويتوجه ألوفد أ÷زأئري ،بقيادة رئيسس أ’–ادية حسصان
ج -ي  ،‹Ó-إأ ¤أل -ع -اصص -م -ة أ’ي -ط -ال -ي-ة روم-ا أل-ي-وم ‘ ح-دود
أÿامسص -ة صص -ب -اح -ا ث -م يشص -د أل -رح -ال إأ ¤م -دي -ن-ة ك-روت-وÊ
با÷نوب أإ’يطا‹.
ويشصارك ‘ هذأ ألÎبصس  12بحارأ ،من بينهم  6فتيات،
بقيادة ثÓثة مدرب ،Úحسصبما علم من ألهيئة ألفيدرألية.

وفيما يلي قائمة الرياضشي:Ú
زيا Êوسصيم -بوصصوأر عبد أÿالق -بن سصرأي أسصامة -قبايلي
ﬁمد -حروز أنيسسﬂ -تاري
هشص-ام-ع-ق-ي-ل ن-ه-ى-ح-م-يشس Ÿي-اء -ك-رسص-ان م-ال-ي-ة -ت-وأبي
رشصا -لشصهب فاطمة ألزهرأء -ضصياء
ر Ëأسصرأء.
أاسشماء اŸدرب:Ú
مرزوقي فيصصل -خوألد سصفيان -ترياقي رشصيد.

’و:¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

احتمال السضماح ’–اد بلعباسس بانتداب ’عب ‘ ÚاÒŸكاتو
“كنت إأدأرة أ–اد بلعباسس من تسصديد ديونها
Œاه ’عب Úسصابق Úأشصتكوها لدى غرفة
تسصوية ألنزأعات ل–Óادية أ÷زأئرية
لكرة ألقدم ،ما يسصمح لها بالتطلع
ل -رف -ع ع-ق-وب-ة أŸن-ع م-ن أ’ن-ت-دأب
أŸف- -روضص- -ة ع- -ل- -ي -ه -ا ،حسصب م -ا
أسصتفيد لدى إأدأرة ألنادي ألناشصط
‘ ب- -ط -ول -ة أل -رأب -ط -ة أÎÙف -ة
أأ’و.¤
وصص- -رح ق- -دور ب -ن ع -ي -اد ،أŸدي -ر
أل -ع -ام ل–Ó-اد ،ق-ائ“« :Ó-ك-ن-ا م-ن
تقليصس حجم ألديون ألتي كانت على
كاهل ألنادي إأ ¤غاية  10مÓي Úدينار
ألتي سصتقتطعها رأبطة كرة ألقدم أÎÙفة
من حصصتنا من حقوق ألنقل ألتلفزي».
وعلى غرأر عدة أندية أخرى من ألرأبطت ÚأÎÙفت،Ú
ي -ت -وأج -د ف -ري -ق أ–اد ب -ل -ع -ب -اسس –ت ط -ائ -ل أŸن-ع م-ن
أ’نتدأبات خÓل فÎة ألتحويÓت ألشصتوية أ◊الية ،بعدما
تقدم عدة ’عب Úسصابق ‘ Úألفريق ضصد أأ’خ Òبشصكاوى
ل -دى غ-رف-ة تسص-وي-ة أل-ن-زأع-ات ل-ل-م-ط-ال-ب-ة Ãسص-ت-ح-ق-ات-ه-م

أŸال - -ي - -ة ،ح - -يث ق - -درت دي - -ون أل - -ن- -ادي
أإ’جمالية بـ 50مليون دينار.
وأكد أŸدير ألعام أ’بناء ‘‘أŸكرة‘‘
أنه يرتقب أليوم رفع أ◊ظر
عن أ’نتدأبات على ناديه،
ما يسصمح له Ãباشصرة عملية
أ’سص- -ت -ق -دأم -ات أل -ت -ي م -ا
أنفك يطالب بها أŸدرب
سص - -ي أل - -ط - -اه- -ر شص- -ري- -ف
ألوزأ.Ê
لكن ألكثﬁ ‘ Òيط أ’–اد
يخشصى أن تكون إأدأرة ألنادي
قد تأاخرت كثÒأ ‘ دخول سصوق
أ’نتدأبات ألشصتوية ألذي سصيغلق أبوأبه
يوم  15من ألشصهر أ÷اري ،سصيما وأن ألÓعبÚ
ألقÓئل أŸعني ÚبالتحويÓت قد أمضصى معظمهم مع فرق
أخرى.
ويحتل أ–اد بلعباسس أŸرتبة ألسصابعة ‘ ألبطولة بعد
أ÷ولة  16ألتي جرت نهاية أأ’سصبوع أŸاضصي بـ 23نقطة،
وبفارق تسصع نقاط عن أŸتصصدر شصباب قسصنطينة.

‘ مباراة ودية –ضشÒية

اŸنتخب الوطني لÓعب ÚاÙلي Úيتفوق على نظÒه
الرواندي بنتيجة عريضضة

(ألشص -عب) :ت -ف -وق أŸن -ت -خب أل -وط-ن-ي
ل Ó-ع -ب ÚأÙل -ي Úمسص -اء أمسس ع-ل-ى
نظÒه ألروأندي بنتيجة عريضصة 1 - 4
‘ أŸب -ارأة أل -ودي -ة أل-ت-حضصÒي-ة أل-ت-ي
جرت Ãلعب أŸنزه بتونسس.
وسص-ج-ل أشص-ب-ال أل-ن-اخب أل-وط-ن-ي رأب-ح
ماجر أأ’هدأف عن طريق شصافعي ‘
أل-دق-يقت 10 Úو ،29وع -ب -ي -د ( د) 22
وب-وق-ل-م-ونة (د ..)88ووق -ع ل -ل-م-ن-ت-خب
ألروأندي موبومبيي ‘ ألدقيقة . 79
وت -ع -د ه-ذه أل-ن-ت-ي-ج-ة ج-د م-ف-ي-دة م-ن
ألناحية أŸعنوية للتشصكيلة ألوطنية أمام
أŸن- -ت- -خب أل -روأن -دي أل -ذي يسص -ت -ع -د
ل -ل -مشص -ارك -ة ‘ أل -ب -ط -ول -ة أإ’ف -ري-ق-ي-ة
لÓعب ÚأÙلي.Ú
ول -عب أل -ف -ري -ق أل -وط-ن-ي م-ب-ارأة أمسس

بالتشصكيلة ألتالية:
شصاوشصي ،عروسس ،شصافعي ،بوهنة ،بن

م -وسص-ى ،ب-وخ-نشص-وشس ،ل-ك-روم ،ب-ل-خ،Ò
جابو ،أ ،‹ÓŸعبيد.
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’سشتعمارية تصشدر
^  11جانفي  :1٨٥1السشلطات ا إ
ق-ان-ون-ا رب-طت Ãوج-ب-ه ا÷زائ-ر ب-ف-رنسش-ا ÷ع-ل-ه-ا
سشوقا Œاريا Ÿنتجاتها ،وللقضشاء على اŸنافسشة
’جنبية.
ا أ
^  11ج-ان-في  :1٩٥٥ق-ي-ادة ال-ث-ورة ا÷زائ-رية
تصشدر بيانا بالعاصشمة اŸصشرية تعلن فيه عن تأاسشيسش
÷نة “ثل جبهة التحرير الوطني ‘ القاهرة.

الخميسش  ٢٣ربيع الثاني  1٤٣٩هـ الموافق لـ  11جانفي  ٢٠1٨م
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بعد ا÷ماجم
هل تعود األدمغة ‘ شستاء «يناير»؟

بقلم :
نور الدين
لعراجـــي

يعت ÈإطÓق إلقمر إلصضناعي «أإلكوم -سضات» أإهم
إ‚از شضهده «حصضاد إألسضبوع» وعرفته إ÷زإئر ‘
ب-دإي-ة سض-ن-ة  .2018ت-ث-م Úه-ذه إÿط-وة إل-ع-ل-م-ي-ة
وإل-ط-ف-رة إل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة إل-ه-ام-ة ‘ تاريخ إلتطور
إل -رق-م-ي ،ل ي-ت-أات-ى إل ب-ت-ث-ب-يت إل-ه-م-م ،وتشض-ج-ي-ع
إألدم -غ -ة إ÷زإئ-ري-ة ع-ل-ى إلب-دإع وإلب-ت-ك-ار ،م-ع
م -ن-ح-ه-م إل-ق-در إألك Èم-ن إلسض-ت-قÓ-ل-ي-ة ‘ خ-ل-ق
بدإئل جديدة سضوإء ‘ إلتصضالت أإو ‘ إلدفاع،
إلصضناعة أإو ‘ إلصضحة أإو غÒها من إÛالت
إألخ-رى إل-ت-ي ت-خضض-ع ل-ل-ت-ج-ارب إل-ع-لمية إلدقيقة
جدإ وهي حكر على جهات خارجية تتحكم فيها
مثلما شضاءت ،ولعل إلنÎنيت وما عرفته إ÷زإئر
إثر إلعطب إلذي أإصضاب إلكابل إلبحري Ãدينة
ع- -ن- -اب- -ة إلسض- -ن- -ة إل- -ف- -ارط -ة ،أإه -م درسش Áك -ن -ن -ا
إسض-ت-خÓ-صض-ه م-ن Œرب-ة إل-ت-ب-ع-ي-ة ،ب-ح-يث تعطلت
إŸصض- -ال- -ح إلق- -تصض- -ادي -ة ل -ل -م -ؤوسضسض -ات إÿاصض -ة
وإلعمومية بسضبب هذإ إلنقطاع إŸفاجئ ،وأإدخل
إل -ب -ل -د ‘ ن -ف-ق م-ظ-ل-م م-ن إل-ت-وت-رإت ،ألن-ن-ا ب-ك-ل

بسضاطة ل ‰لك مؤوهÓت هذه إلتكنولوجيا ،و‘
ظرف وجيز Áكن لقتصضادنا إلرقمي أإن يتعطل
أإو يصض-ب-ح ره-ي-ن-ة ه-ذه إل-ط-ف-رة إل-رق-م-ي-ةﬂ ،ل-ف-ا
أإعباء وخيمة على إÿزينة لعمومية.
إلسض -ت -ق Ó-ل -ي -ة إل -ت -ك -ن-ول-وج-ي-ة أإيضض-ا م-ه-م-ة ل-ك-ل
إل -ق -ط -اع -ات ،وق -د إث -ب -تت إل -ت-ج-ارب أإن م-ق-اب-ل-ة
رياضضية يلعب فيها منتخبنا إلوطني خارج إلوطن،
يحرم فيها إ÷مهور وإŸشضاهد من متابعتها ،ألن
سض -ل -ط -ة إل -بث ،مسض -أال-ة سض-ي-ادة أإك Ìم-ن-ه-ا صض-ف-ق-ة
Œاري -ة ،وإن ك -انت إألم -ث -ل -ة ك -ثÒة ،ف-ان ح-ق-ائ-ق
إخرى يدمى إلقلب ح Úسضماعها ،عندما تفشضل
ب -عضش م -رإك -ز إل -ب -حث ع -ن -دن -ا ‘ –دي -د ب-عضش
إلهزإت إلرضضية إÙلية ،حتى ننتظر إÈÿإت
إلج -ن -ب -ي-ة “ن-ح-ه-ا ت-لك إŸؤوشض-رإت ،وإذإح-اول-ن-ا
معرفة تلك إلعمليات إلسضتفزإزية إŸمارسضة من
ب -عضش إŸرإك -ز إل -ت -ي –ت -ك -ر ه -ذه إل -ن-وع-ي-ة م-ن
إÿدم -ات ،ل -و ج-دن-ا إن ط-اق-م-ه-ا إل-بشض-ري ك-ل-ه-م
درسض -وإ ب -ا÷ام -ع -ات إ÷زإئ -ري -ة ،ل -ك-ن-ه-م وج-دوإ
إلفضضاء إلعلمي وإلبحث متوفر بشضكل إك‡ Èا هو
عليه موجود ‘ إلوطن.
بعد هذإ إل‚از إلذي حققته إلدمغة إ÷زإئرية
‘ صضناعة هذإ إلسضاتل  ،هل بإامكان إلرإدة إن
ترسضوإ على إ‚ازإت إخرى ،وخطوإت ذإت خÒ
وف ‘ ،Òميادين ﬂتلفة إلوطن ‘ حاجة إليها،
خاصضة وإن إدمغتنا هم إألسضسش إلتي يقوم عليها
تقدم إلدول إلخرى  ،وهم كوإدرها علو شضأانها
وعزها.

عودة جماجم إŸقاومة وإ◊رب إلتحريرية ،هي
مسضأالة شضرف إك Ìمنها مسضالة ذإكرة تاريخية ،لن
سضياق إلحدإث معلوم  ،منذ إلحتÓل إ ¤غاية
خروج إخر عسضكري من مرسضى وهرإن ومغادرة
إÈÿإت إلفرنسضية من حاسضي مسضعود ‘ ، 1968
إذإ كان إلسضتعمار هو إلسضتغÓل وإلسضتدمار،
ف Óينتظرمنه إلعÎإف بجرإئمه ضضد إلنسضانية
لن ضضحاياه كانوإ من شضهدإء إلذإكرة إ÷ماعية
ومنهم من كانوإ فئرإن Œارب ‘ رقان وحموديا،
ومهما تسض Îإلسضتعمار ‘ تسضمية Œاربه إلنووية
من إلÒبوع إلزرق إ ¤إلبيضش  ،فان إلبشضر هم
ضضحايا هذه إ◊قبة إŸريرة من كفاح شضعبنا ،وهم
إح -ق ب -دف-ن ي-ل-ي-ق Ãق-ام-ه-م ك-م-ا ي-دف-ن إلم-وإت
ويكرم إŸوتى ،وليسضقط إŸطلب بالتقادم.
غدإ نلج فجرإ أإمازيغيا بكل مﬁÓه ،وع Èيناير
إل -ع -ي -د إل -وط -ن -ي إŸرسض-م ‘ إŸوإث-ي-ق وإŸوشض-ح
بعطلة مدفوعة إلجر  ،حتى وإن تزإمن ‘ إول
ظهور له كعيد مع عطلة نهاية إلسضبوع ،سضيثلج
قلوب إلكثÒين منا مع إŸوسضم إلقادم ،من جهة
إخ -رى ،سض -وف يضض -ع ح -دإ ل -ك-ل إلب-وإق إل-ن-اع-ق-ة
لتصضمت قلي Óوتبتعد عن مسضتنقعات إضضافية لزرع
شضقاقها ومكرها ب Úإوسضاط إلشضعب ،إلعيد عيد
إ÷زإئ -ر ب -رم-ت-ه-ا م-ن ت-اءإت-ه-ا إلرب-ع-ة ،م-ن «ت-اء»
تلمسضان إ ¤تبسضة ،ومن تندوف إ ¤تيزي وز ،ولكي
ت- -ب- -ق- -ى إل- -ذك- -رى ﬂل- -دة ‘ ذإك- -رت -ن -ا ج -م -ي -ع -ا
....أإسضقاسش أإمقاسش.
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قامت بها مفارز ا÷يشش ع Èعدة و’يات

توقيف مهرب Úإاثن Úوحجز مركبات
وقنطار و 48كلغ ﬂدرات

«الششعب»  ‘ -إط - - - -ار ﬁارب - - - -ة
إلتهريب وإ÷رÁة إŸنظمة ،أإوقفت
مفارز للجيشش إلوطني إلشضعبي ،يوم
 09ج-ان-ف-ي  ،2018خ Ó-ل ع -م-ل-ي-ات
متفرقة بكل من برج باجي ﬂتار
وع Úڤ- -زإم/ن.ع ،6.م- -ه- -رب،)02( Ú
وح -ج -زت شض -اح -ن-ة وم-رك-ب-ة رب-اع-ي-ة
إل-دف-ع و( )07درإج- -ات ن- -اري -ة و()05
أإطنان من إŸوإد إلغذإئية و()2000
ل Îمن إلوقود و( )05أإجهزة كشضف
عن إŸعادن و( )04مولدإت كهربائية
و( )04مطارق ضضغط باإلضضافة إ¤
( )500غ- -رإم م -ن م -ادة إل -دي -ن -ام -يت
وم -ن -ظ -ار م-ي-دإن ‘ .سض-ي-اق م-تصض-ل،
أإوق- -فت م- -ف- -رزة ل -ل -ج -يشش إل -وط -ن -ي

إلشضعبي بالتنسضيق مع عناصضر إلدرك
إلوطني بوهرإن/ن.عŒ )06( ،2.ار
ﬂدرإت وحجزت ( )100كيلوغرإم
م -ن إل -ك-ي-ف إŸع-ال-ج و( )05سض-ي-ارإت
سضياحية ،فيما ضضبط حرسش إ◊دود
كمية أإخرى تقدر بـ( )48كيلوغرإما
بتلمسضان/ن.ع .2.من جهة أإخرى و‘
إط -ار ﬁارب -ة إلصض -ي-د غ Òإلشض-رع-ي
ل -ل -م -رج -ان ،أإوق-ف ح-رسش إلسض-وإح-ل
بالقالة/ن.ع )04 ( ،5.غ -ط -اسض ÚغÒ
مرخصض Úوحجزوإ معدإت غطسش،
فيما ” توقيف ( )30مهاجرإ غÒ
شضرعي من جنسضيات ﬂتلفة بكل من
إل -ن -ع -ام -ة وت -ل -مسض-ان وع“ Úوشض-نت
وبشضار وع Úڤزإم.

اإلرهابي «عبد الرحمان»
يسسلم نفسسه بتمÔاسست
«الششعب»  ‘ -إط- -ار م- -ك -اف -ح -ة
إلإرهاب وبفضضل إ÷هود إŸتوإصضلة
ل -ق -وإت إ÷يشش إل -وط -ن-ي إلشض-ع-ب-ي،
سّضلم إرهابي نفسضه ،ظهر يوم 10
جانفي  ،2018للسضلطات إلعسضكرية
ب -ال -ن -اح -ي -ة إل -عسض -ك -ري -ة إلسض -ادسض -ة
بتمÔإسضت ،وبحوزته ( )01مسضدسش
رشض- -اشش م- -ن ن- -وع كÓ- -شض- -ن- -ي- -ك -وف
و- - -ﬂز )02( ÊذخÒة ‡ل- - -وءي- - -ن.

وي- - -ت- - -ع- - -ل- - -ق إلأم- - -ر ب- - -اŸسض- - -م- - -ى
«إأ.ع - -ب - -دإل - -ل - -ه» ،إŸك - -ن - -ى «ع- -ب- -د
إل- -رح- -م -ان» .ت -اأت -ي ه -ذه إل -ن -ت -ائ -ج
إŸيدإنية لتوؤكد مرة إأخرى جاهزية
وإسضتعدإد وحدإت إ÷يشش إلوطني
إلشض -ع -ب -ي إŸرإب-ط-ة ع-ل-ى إلشض-ري-ط
إ◊دودي ل -ل -ب Ó-د ،ل -ل -تصض -دي ل -ك -ل
ﬁاولت إŸسضاسش بحرمة وسضÓمة
إلÎإب إلوطني.
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