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إاقبال كبير للشسباب
والعائÓت
صص ١٤
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اإلثنين  ٠٢نوفمبر  ٢٠١٥م
الموافق لـ  ١٩محرم  ١٤٣٧هـ

وأ‹ يضسع حيز أÿدمة مقطعا من ألسسيار بالغرب
’شسغال إلعمومية بزيارة
يقوم وزير إ أ
عمل وتفقد إ ¤مقطع إلطريق إلسسيار
وسس- -ط  -غ- -رب ،ل- -وضس -ع ح -ي -ز إÿدم -ة
م-ق-ط-ع ع-ل-ى مسس-افة  10٥ك-ل-م بو’يتي
ع Úإل- -دف- -ل- -ى وغ- -ل- -ي- -زإن ب -ع -د إع -ادة
ت-أاه-ل-ي-ه ،وه-ذإ ي-وم إلثÓثاء  3نوفمÈ
إ÷اري.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
إلعدد 16٨6٥

طلعي ‘ بجاية
ي -ق -وم وزي-ر إل-ن-ق-ل ب-وج-م-ع-ة ط-ل-ع-ي،
إل -ي -وم ،ب -زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د ل-و’ي-ة
ب- -ج- -اي- -ة ،ي- -ت -ف -ق -د خ Ó-ل -ه -ا مشس -اري -ع
وهياكل إلقطاع بهذه إلو’ية.

بن خالفة ضسيف فوروم أإ’ذأعة

يوم درأسسي حول
«أŸدرسسة وألكتاب»

صسالون للمؤوسسسسة أŸصسغرة ألناشسطة
‘ أÛال ألثقا‘
تنطلق ،إليوم ،فعاليات إلصسالون إلوطني للمؤوسسسسة
إŸصس- -غ- -رة إل- -ن -اشس -ط -ة ‘ إÛال إل -ث -ق -ا‘ –ت شس -ع -ار:
’حياء إلثقا‘»،
«إŸؤوسسسسة إŸصسغرة وسسيلة للتنمية وإ إ
إلذي نظمته إلوكالة إلوطنية لدعم تشسغيل إلشسباب
وتسستمر إ ¤غاية  07نوفم ،201٥ Èبقاعة إلعروضش
إلكÈى أإحمد باي (إلزينيت)  -قسسنطينة.
إ’فتتاح إلرسسمي يكون بدإية من إلسساعة إلتاسسعة
 09:00صسباحا.

ي-ح-ل وزي-ر إŸال-ي-ة ع-ب-د إل-رح-م-ان ب-ن خ-ال-فة،
’ذإعة.
ضسيفا على فوروم إ إ
ي -ن -اقشش إل-ع-دد إ÷دي-د إل-ذي ي-بث ،إل-ي-وم،
تنظم وزإرة إلÎبية إلوطنية ،بالتنسسيق مع
ع -ل -ى إŸب -اشس -ر م -ن إŸرك -ز إل -ث -ق -ا‘ ع -يسس -ى
ة
وزإرة إل -ث -ق-اف-ة ،ي-وم-ا درإسس-ي-ا ح-ول «إŸدرسس-
مسس- -ع- -ودي Ãق- -ر إŸؤوسسسس- -ة ،وذلك إل- -ي -وم
1
0
وإل- -ك- -ت- -اب» ،غ- -دإ ،إب- -ت -دإء م -ن إلسس -اع -ة :00
صسباحا إ ¤إلسساعة  10:30زوإ’ مشسروع
صس-ب-اح-ا ب-قصس-ر إŸع-ارضش إلصس-ن-وب-ر إلبحري ،حيث
قانون إŸالية  2016وإلتوإزنات إŸالية ‘ موإجهة تد Êأإسسعار
من إŸقرر أإن يحضسره إطارإت من وزإرة إلÎبية إلنفط وقضسايا أإخرى لها عÓقة بالقطاع.
’ثرإء إلنقاشش.
إ

لقـ ـ ـ ـاء تشسـ ـ ـاوري أ’حـ ـ ـزأب سسياسسي ـ ـ ـة

ﬁاضسرة عن
أ◊رب ألفرنسسية ‘
أ÷زأئر

ي - -ن - -ظ - -م ح - -زب إل - -ت- -ح- -ال- -ف إل- -وط- -ن- -ي
إ÷م-ه-وري م-ع إل-ط-ب-ق-ة إلسس-ي-اسس-ي-ة ،لقاء
تشساوريا يضسم ك Óمن إ÷بهة إ÷زإئرية
ل -ل -ت -ن -م -ي -ة وإ◊ري-ة وإل-ع-دإل-ة وح-زب
إل-ت-ج-دي-د وإل-ت-ن-م-ية وحركة إلشسبيبة
وإل -دÁق -رإط -ي-ة وإ÷ب-ه-ة إل-وط-ن-ي-ة
Óحرإر من أإجل إلوئام.
ل أ
وسسيتم إللقاء يوم إلسسبت إبتدإء من
إلسس-اع-ة  10:00صس-ب-اح-ا ب-اŸق-ر إŸرك-زي ل-ل-ت-ح-الف إلوطني
’م Úإل -ع -ام ل -ل -ت -ح -ال -ف
إ÷م- -ه- -وري وذلك –ت إشس- -رإف إ أ
ب -ل-ق-اسس-م سس-اح-ل-ي ،وسس-ت-ك-ون م-ن-اسس-ب-ة ’سس-ت-ع-رإضش م-وإق-ف
’ح -زإب إŸشس -ارك -ة م -ن إŸسس -ت -ج -دإت إل-وط-ن-ي-ة وإل-دول-ي-ة
إ أ
’سسيما إŸبادرإت إلسسياسسية إŸطروحة وكذإ مشسروع تعديل
إلدسستور.

‘ إط - - -ار م - - -وإصس - - -ل - - -ة
إل -نشس -اط إل -ث-ق-ا‘ إل-ذي
سس- - - - - - - - -ط- - - - - - - - -ره إÛلسش
’ع  - - -ل  - - -ى
’سس Ó- - -م - - -ي إ أ
إ إ
وإح - -ي - -اء ل - -ل- -ذك- -رى 61
’م -ن إل -وط -ن -ي ‘ ت -غ -ط -ي -ة
شس- -اركت م -روح -ي -ات إ أ
’ن-د’ع ث-ورة إل-تحرير
إ’حتفا’ت إıلدة للذكرى ’ 61ند’ع إلثورة
إŸب -ارك -ة ،ي -ق-دم إŸؤورخ
إل- -ت- -ح- -ري- -ري- -ة إŸب- -ارك -ة ،وه -ذإ ب -ن -ق -ل م -ن إ÷و،
’ŸاÊ
وإل - - - - - -ب- - - - - -احث إ أ
ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع إل -ت -ل -ف -زي-ون إ÷زإئ-ري› ،ري-ات
ه-ار“وت أإلسسنهانسش،
إن -ط Ó-ق إل -رإ‹ إل -دو‹ وﬂت -ل -ف إ’سس-ت-ع-رإضس-ات
ﬁاضس- - -رة ب- - -ع- - -ن- - -وإن« :إ◊رب إل- - -ف - -رنسس - -ي - -ة ‘
إÿاصسة بÈنامج إ’حتفال ،إلذي تشسارك فيه عدة
إ÷زإئ -ر ...ت -ع -ق -ي -دإت إل-ت-كّ-ي-ف ب Úإل-ق-ب-ول
ق -وإف-ل شس-ب-ان-ي-ة م-ن ﬂت-ل-ف أإن-ح-اء إل-وط-ن ،ي-ج-وب-ون
وإل - -ك - -بت» ،وذلك ،إل - -ي- -ومÃ ،ق- -ر إÛلسش
شس-وإرع إل-ع-اصس-م-ة ل-ل-ت-ع-ب Òع-ن إ◊قب إلتاريخية إلتي
’بيار.
با أ
ع- -ايشس- -ه- -ا إلشس -عب إ÷زإئ -ري ،ويÈزون م -ع -رك -ة إل -ب -ن -اء
وإلتنمية إلتي تخوضسها إ÷زإئر.
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شسارك  136عدإء ‘ منافسسات نصسف مارإطون إ أ
’رإدة
إ’ف -ت -خ-ار ل-دى أإج-ي-ال إلشس-ب-اب ‡ا ي-خ-ل-ق ل-دي-ه-م ق-وة إ إ
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عليه.
جرت أإطوإر هذه إلتظاهرة إلرياضسية ‘ مسسلك طوله  1٥كلم
’ه -ق -ار وإ ¤غ -اي -ة ن-ق-ط-ة
وذلك إن -ط Ó-ق -ا م -ن ج -وإر ج -ب -ل إ أ
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إلوصسول بدإر إلثقافة وسسط مدينة “Ôإسست ،حيث شسهدت
إلÈنامج
منافسسة كبÒة ب ÚإŸشسارك Úإلوإفدين من  1٨و’ية ،بينهم
إل-ت-حسس-يسس-ي لفائدة
 27إمرأإة.
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ل أ
حول أإخطار إ’ختناق بغاز أإحادي إلكربون،
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م - -وضس - -وع مسس - -اه - -م- -ة
،
È
م
س
س
ي
د
1
0
¤
إ
È
م
ف
و
ن
0
3
ن
م
ء
إ
د
ت
ب
إ
’سسبوع إلعاŸي
وهرإن « 1أإحمد بن بلة» وذلك ‘ إطار إحياء إ أ
’م - - -ن إل - - -وط- - -ن- - -ي ‘
إ أ
وإلبدإية سستكون بالقافلة إلتحسسيسسية
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مروحيـ ـ ـ ـات أأ’م ـ ـ ـ ـن تشسـ ـ ـ ـارك
‘ أحتفا’ت  1نوفم ـÈ

أ◊ف ـ ـ ـ ـ ـاظ عل ـ ـ ـ ـ ـى ألصسح ـ ـ ـ ـ ـة ألعمومي ـ ـ ـ ـ ـة
موضس ـ ـ ـ ـ ـوع «‘ ألصسمي ـ ـ ـ ـ ـم»

حملة
وقائية و–سسيسسية
حول أخطار أ’ختناق بالغاز

أك ـ ـ ـ ـ ـ Ìمـ ـ ـ ـ ـن  130مشسـ ـ ـ ـ ـارك ‘ نصسـ ـ ـ ـ ـف
مارأطـ ـ ـ ـ ـون أأ’هقـ ـ ـ ـ ـار

ملتقى حول معا÷ة ألنفايات بوهرأن

يومية وطنية إخبارية تصسدر عن إŸؤوسسسسة إلعمومية
إ’قتصسادية(شسركة ذإت أإسسهم)
رأإسش مالها إ’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع إلشسهدإء إلجزإئر

إلÈيد إ إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊإŸوقع إ إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

إلتحرير

إلتحرير(021) 60.67.83 :
إلفاكسش(021) 60.67.93 :

’دإرة وإلمالية
إ إ

أإمانة إلمديرية إلعامة

إلهاتف(021) 60.69.55:
إلفاكسش(021)60.70.3٥:

(021) 60.70.40

إلرئيسسة إŸديرة إلعامة
مسسؤوولة إلنشسر

أأمينة دباشس
مدير إلتحرير

فنيدسس بن بلة

إ’ع 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:
إŸقـــا’ت وإل- - -وث- - -ائ- - -ق إل- - -ت - -ي ت - -رسســــل أإوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإ ¤أإصسحابها نشسرت أإو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة إ÷ريدة بها

’شسهار
إŸؤوسسسسة إلوطنية للنشسر وإ إ
 1شسارع باسستور ـ إ÷زإئر
إلهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
إلفاكسش(021)73.95.59... :

وسسسسات إلتالية:إلوسسط :مطبعة  S.I.Aإلغرب :شسركة إلطباعة  S.I.Oإلشسرق :شسركة إلطباعة  S.I.Eإلجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

الثنين  02نوفمبر  2015م
ا لم و ا ف ق ل ـ  1 9م ح ر م  1 4 3 7ه ـ

الذكرى الـ 61لندلع الثورة التحريرية

رئيسض ا÷مهورية يÎحم على أارواح الشسهداء
ترحّم رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،أامسسÃ ،ربع الششهداء ÃقÈة العالية (ا÷زائر) ،على أارواح
ششهداء الثورة التحريرية Ãناسشبة إاحياء الذكرى  61لندلع ثورة الفا— من نوفم.1954 È

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حفل اسشتقبال بقصشر الششعب ‘ عيد الثورة

03

ولد خليفة وسسÓل يتلقيان تها Êأاعضساء ا◊كومة وضسباط سسام Úوشسخصسيات
أاق -ي -م ،أامسس ،ب -قصش-ر
الششعب ،حفل اسشتقبال
Ãن - - -اسش - - -ب - - -ة إاح - - -ي- - -اء
ال- -ذك -رى  61لندلع
ث- - - -ورة أاول ن- - - -وف - - -مÈ
 ،1954حضش- - -ره ك- - -ب- - -ار
اŸسش- -ؤوول ‘ Úال- -دول -ة،
ي- - -ت - -ق - -دم - -ه - -م رئ - -يسس
اÛلسس الشش- - - - -ع- - - - -ب - - - -ي
ال-وط-ن-ي ﬁم-د العربي
ول -د خ -ل-ي-ف-ة ،وال-وزي-ر
لول ع- - - - - -ب - - - - -د اŸالك
ا أ
سشلل.
بهذه اŸناسسبة ،تلقى ولد خليفة وسسÓل
التها Êمن أاعضساء ا◊كومة وضسباط سسامÚ
‘ ا÷يشض الوطني الشسعبي ومن شسخصسيات

ت -اري -خ -ي-ة ووط-ن-ي-ة و›اه-دي-ن و›اه-دات،
فضس Ó- -ع- -ن ‡ث- -ل- -ي األح- -زاب السس- -ي- -اسس- -ي -ة
وت -ن -ظ -ي -م -ات اÛت -م-ع اŸد Êوك-ذا أاعضس-اء
السسلك الدبلوماسسي اŸعتمد با÷زائر.

لسشرة الثورية
بحضشور لعمامرة ووجوه من ا أ

وزارة اÿارجية –يي ذكرى غرة نوفمÈ

بعد أان اسستعرضض تشسكيلة من ا◊رسض
ا÷مهوري أادت له التحية الشسرفية ،وضسع
الرئيسض بوتفليقة إاكلي Óمن الزهور وقرأا
فا–ة الكتاب ترحما على أارواح شسهداء
الثورة التحريرية وقّبل الراية الوطنية.

حضس - - - -ر اŸراسس - - - -م رئ- - - -يسض اÛلسض
الشسعبي الوطني ﬁمد العربي ولد خليفة
والوزير األول عبد اŸالك سسÓل ورئيسض
اÛلسض الدسستوري مراد مدلسسي ورئيسض
الديوان برئاسسة ا÷مهورية أاحمد اأويحيى

ونائب وزير الدفاع الوطني رئيسض أاركان
ا÷يشض ال -وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ال-ف-ري-ق أاح-م-د
ق -اي -د صس -ال -ح واألم Úال -ع -ام ل -ل -م -ن -ظ-م-ة
الوطنية للمجاهدين سسعيد عبادو وأاعضساء
من ا◊كومة.

...ويتلقى تها Êمسسؤوول Úسسام ‘ Úالدولة

ت -ل -ق-ى رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة ،أامسس ،با÷زائر
ال -ع -اصش -م -ة ،ال -ت -ه -ا Êم -ن مسش-ؤوولÚ
سش-ام ‘ Úال-دول-ة Ãن-اسش-ب-ة الذكرى
 61لن- - -دلع ث - -ورة أاول ن - -وف - -مÈ
اÛيدة.
وتلقى رئيسض الدولة التها Êمن رئيسض
اÛلسض الشسعبي الوطني ﬁمد العربي
ول -د خ -ل -ي -ف -ة وال-وزي-ر األول ع-ب-د اŸالك
سسÓل ورئيسض اÛلسض الدسستوري مراد
مدلسسي.
كما تلقى رئيسض ا÷مهورية التها Êمن
وزي- -ر ال- -دول- -ة م -دي -ر ال -دي -وان ب -رئ -اسس -ة
ا÷مهورية أاحمد أاويحيى ووزير الدولة
اŸسس -تشس -ار اÿاصض ل -رئ -يسض ا÷م -ه-وري-ة
الطيب بلعيز ووزير الدولة وزير الشسؤوون
اÿارج- -ي- -ة وال- -ت- -ع- -اون ال- -دو‹ رم- -ط -ان
ل -ع -م -ام -رة ون -ائب وزي -ر ال-دف-اع ال-وط-ن-ي
رئ -يسض أارك -ان ا÷يشض ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب-ي

زيتو ‘ Êلقاء Ãتحف اÛاهد:

جزائر العزة والكرامة يجب أان تكون كما أارادها الشسهداء

ال -ف -ري -ق أاح -م -د ق -اي -د صس-ال-ح وم-ن وزي-ر
اŸال-ي-ة ع-ب-د ال-رح-م-ان ب-ن خ-ال-ف-ة ووزير
ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙلية نورالدين

بدوي ووزير اÛاهدين الطيب زيتو،Ê
وكذا من األم Úالعام للمنظمة الوطنية
للمجاهدين السسعيد عبادو.

لثار السشلبية لتلوث الهواء
التصشدي ل آ

ا÷زائر حاضسرة ‘ اجتماع األردن
لردنية عمان،
تششارك ا÷زائر ،اليوم ،بالعاصشمة ا أ
‘ اجتماع Èÿاء من منظمة الصشحة العاŸية الذين
سشيعكفون على دراسشة «تأاث Òتلوث الهواء بالغبار» على
لوسش -ط وشش-م-ال إاف-ري-ق-ي-ا ،ت-ن-ف-ي-ذا
الصش -ح -ة ‘ الشش -رق ا أ
لث-ار الصش-ح-ي-ة
ل‡ي ال -ق -اضش -ي ب -ال -تصش-دي ل -آ
ل -ل -ق -رار ا أ
السشلبية لتلوث الهواء والتي تتسشبب سشنويا ‘ وفاة 8
ملي Úششخصس ‘ العا.⁄
يأاتي انعقاد هذا الجتماع  -بحسسب بيان صسادر
ع-ن اŸرك-ز اإلق-ل-ي-م-ي لصس-ح-ة ال-ب-ي-ئ-ة ال-ت-ابع Ÿنظمة
الصسحة العاŸية  -كخطوة أاو ¤عملية باŒاه تنفيذ

هذا القرار ،وعم Óبتوصسيات اجتماع خÈاء سسابق
عقد ‘ عمان ‘ شسهر يناير من عام  ،2014حيث
يأامل اŸنظمون ‘ أان تسساهم نتائج هذا اللقاء ‘
«–ديث دلئل اŸنظمة ÷ودة الهواء».
ي -ذك -ر ،أان ال -دول اŸشس -ارك -ة ‘ ج -م-ع-ي-ة الصس-ح-ة
العاŸية اŸنعقدة ‘ شسهر مايو اŸنصسرم ،كانت قد
اتخذت ألول مرة ‘ تاريخها قرارا بشسأان التصسدي
Óثار الصسحية السسلبية لتلوث الهواء والذي يعد أاكÈ
لآ
اıاطر البيئية على الصسحة ‘ العا.⁄
تشس Òاألرق -ام ال -ع -اŸي -ة إا ¤تسس -ج-ي-ل ح-وا‹ 4,3

مÓي Úحالة وفاة نتيجة التعرضض لتلوث الهواء ‘
األم-اك-ن ال-داخ-ل-ي-ة  3,7م Ó-ي Úح -ال-ة وف-اة ن-ت-ي-ج-ة
للتعرضض لتلوث الهواء اÿارجي كل عام يقع منها أاكÌ
من  400أالف وفاة سسنويا ‘ منطقة الشسرق األوسسط
وشسمال إافريقيا.
يتناول اŸلتقى ،الذي يدوم أاربعة أايام ،عددا من
اÙاور ذات الصس -ل -ة خصس -وصس -ا Ãراق -ب-ة ال-ع-واصس-ف
الرملية ورصسدها وتطوير أانظمة اإلنذار اŸبكر التي
ت-ت-وق-ع ح-دوث-ه-ا ،وال-ت-أاثÒات الصس-ح-ي-ة ل-ت-ل-وث ال-ه-واء
با÷سسيمات الدقيقة.

لنÎبول بكيغا‹
الدورة  84للجمعية العامة ل أ

اللواء هامل يسستعرضض Œربة الشسرطة ا÷زائرية ‘ مكافحة ا÷رÁة
الشش-عب /يشش-ارك ال-ل-واء ع-ب-د ال-غ-ني هامل،
لمن الوطني ،على رأاسس وفد من
اŸدير العام ل أ
لمن الوطني ،من  02إا05 ¤
اŸديرية العامة ل أ
نوفم Èا÷اري ‘ ،أاششغال الدورة  84للجمعية
ال -ع -ام-ة ل-لشش-رط-ة ا÷ن-ائ-ي-ة (أانÎب-ول) وال-ت-ي
تسش -تضش -ي -ف -ه -ا ال -ع -اصش -م -ة ال -روان-دي-ة ك-ي-غ-ا‹
Ãششاركة ‡ثل Úعن  190دولة ،حيث سشيتم
م- -ن- -اقشش- -ة ع -دي -د اŸواضش -ي -ع ،م -ث -ل م -ك -اف -ح -ة
لره- -اب وال- -تصش- -دي ل- -ل- -م -خ -درات ،ا÷رÁة
ا إ
لل -كÎون -ي -ة ،أام-ن ا◊دودﬁ ،ارب-ة ال-رشش-وة
ا إ
لموال.
واسشÎجاع رؤووسس ا أ
باŸناسسبة ،يقدم اللواء عبد الغني هامل ورقة

أاح- -يت وزارة الشش- -ؤوون
اÿارج- -ي- -ة ،مسش- -اء أامسس
لول ،ال - - - - - -ذك - - - - - -رى 61
ا أ
لن - - - - - -دلع ث - - - - - -ورة أاول
ن- -وف -م ،1954 Èب- -حضش -ور
وزي - - -ر ال - - -دول - - -ة وزي - - -ر
الشش - - - -ؤوون اÿارج - - - -ي- - - -ة
والتعاون الدو‹ ،رمطان
ل- -ع- -م- -ام- -رة ،ووج- -وه م -ن
لسشرة الثورية.
ا أ
وب - -اŸن - -اسس - -ب - -ة ،نشس - -ط
اÛاهد ﬁمد بوداود  -اŸعروف بـ «السسي
منصسور»ﬁ -اضسرة تناول فيها عملية تزويد
اÛاهدين ‘ ا÷بال باألسسلحة خÓل حرب
التحرير الوطني ،مÈزا الظروف الصسعبة التي
كانت تؤودى فيها هذه اŸهمة.
وأاضساف اÛاهد بوداود ،الذي كان آانذاك
م-ك-ل-ف-ا ب-ال-ت-نسس-ي-ق ب ÚخÓ-ي-ا ج-ب-ه-ة التحرير

ال- -وط- -ن- -ي ب- -اŸغ- -رب لق- -ت- -ن -اء
األسسلحة وإايصسالها إا› ¤اهدي
ج - -يشض ال - -ت - -ح - -ري - -ر ال- -وط- -ن- -ي
ب -ا÷زائ -ر ،ك -م-ا ك-ان ع-ل-ى رأاسض
مديرية اإلمداد Ÿنطقة الغرب،
أان ه - -ذه اŸه - -م - -ة ك- -انت «ج- -د
حسساسسة».
ذك-ر ب-اŸن-اسس-ب-ة ،أان-ه-م ك-ل-فوا
بهذه اŸهمة لكون لديهم ماضض
نضس- -ا‹ ب- -اÛم -وع -ة السس -ري -ة،
ح -يث ك-ان-وا يصس-ن-ع-ون األسس-ل-ح-ة
ب -أان-فسس-ه-م ،مشسÒا إا ¤أان-ه-م ق-ام-وا ب-واج-ب-ه-م
للوصسول إا ¤هدف واحد ووحيد فقط أال وهو
–رير البÓد من قيد السستعمار.
واختتم الحتفال بالذكرى  61إلندلع ثورة
أاول نوفم ‘ 1954 Èمنتصسف الليل برفع العلم
الوطني وقراءة فا–ة القرآان الكر Ëووضسع
إاكليل من الزهور ترحما على أارواح الشسهداء.

ع-م-ل يسس-ت-ع-رضض م-ن خÓ-ل-ه-ا Œرب-ة
الشسرطة ا÷زائرية ‘ ›ال مكافحة
ك - -ل أاشس - -ك - -ال ا÷رÁةÃ ،ا ف - -ي - -ه - -ا
ا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة واإلره -اب وك -ذا
›الت تعزيز التعاون وتوثيق آاليات
ت- -ب- -ادل اŸع- -ل- -وم- -ات والتصس- -ال بÚ
أاج -ه -زة الشس -رط -ة ع -ل -ى الصس -ع -ي-دي-ن
ال-دو‹ واإلق-ل-ي-م-ي ،ضس-م-ن اŸن-ظ-مة
الدولية للشسرطة ا÷نائية (أانÎبول).
كما سسيتناول اللواء هامل ،بالشسرح
وال -ت-فصس-ي-ل ،م-وضس-وع إانشس-اء م-ن-ظ-م-ة ‘‘األف-ري-ب-ول‘‘
وجهود ا÷زائر الكبÒة ‘ Œسسيد هذا اŸشسروع

ال -ذي سس -ت -ح-تضس-ن م-ق-ره ا÷زائ-ر،
ح- -يث سس -يسس -م -ح ب -ت -دع -ي -م آال -ي -ات
التعاون األمني ب Úأاجهزة الشسرطة
‘ إافريقيا.
وسس-ت-ك-ون ل-ل-واء ل-ق-اءات ع-دي-دة
مع نظرائه من ﬂتلف دول العا⁄
اŸشس- - -ارك ‘ Úأاشس- - -غ - -ال ال - -دورة،
ل- -ت- -ب- -ادل اآلراء وت -ع -زي -ز ال -ت -ع -اون
ال-ث-ن-ائ-ي ب Úأاج-ه-زة الشس-رط-ة ع-لى
الصس- -ع- -ي -دي -ن اإلق -ل -ي -م -ي وال -دو‹
Ûابهة كل أاشسكال ا÷رÁة والتصسدي للتهديدات
األمنية.

أاك - - -د وزي- - -ر اÛاه- - -دي- - -ن،
ال -ط -يب زي -ت-و ،Êأامسس الأول،
با÷زائر العاصشمة ،أان جزائر
«ال- -ع- -زة وال -ك -رام -ة» ي -جب أان
تكون كما أارادها ششهداء ثورة
أاول ن- - -وف- - -م 1954 ÈاÛيدة
ال- - -ذي- - -ن ضش- - -ح- - -وا ب - -ال - -ن - -فسس
وال -ن -ف -يسس م -ن أاج-ل ال-تصش-دي
ل -ل -مسش -ت-ع-م-ر ال-غ-اشش-م و–ري-ر
البلد.
أاوضسح زيتو ‘ Êكلمة أالقاها
خÓل لقاء نظم Ãتحف اÛاهد
بديوان رياضض الفتح إاحياء للذكرى  61لندلع ثورة
التحرير ،أان «جزائر العزة والكرامة يجب أان تكون
كما أارادها الشسهداء :جزائر ا◊رية التي Œسسد
ال - -ق - -ي- -م األخÓ- -ق- -ي- -ة واŸث- -ل ال- -ع- -ل- -ي- -ا ‘ إاط- -ار
ال -دÁق -راط -ي -ة ال -ت-ي ت-ب-ن-ي وت-ط-ور وت-نّ-م-ي ال-ف-رد
ا÷زائري».
واسس -ت -ط -رد زي -ت -و Êق-ائ« :Ó-ج-زائ-ر ال-ي-وم ه-ي
ج -زائ -ر ال -ع -زة وال -ك -رام -ة ،لأن -ه-ا وضس-عت ‘ ق-لب
اهتمامها ومشساريعها اإلنسسان ،حيث أان اŸواطن
أاصسبح هو الوسسيلة وهو الهدف».
كما وصسف الوزير الشسعب ا÷زائري بـ «الشسعب
ال -ب -ط -ل ال -ذي ح -ول الن-كسس-ار إا ¤ان-تصس-ار وج-ع-ل
ا÷زائر ‘ كل مرة نÈاسسا يقتدى به» ،مشسÒا إا¤
معاناته إابان ثورة التحرير ( )1962-1954وأاثناء
Óره -اب
سس- -ن- -وات ال -تسس -ع -ي -ن -ي -ات ح -يث تصس -دى ل  -إ
الهمجي.
‘ هذا الصسدد ،أاشساد زيتو Êبسسياسسة الوئام
الوطني ثم ميثاق السسلم واŸصسا◊ة الوطنية اللذين
بادر بهما رئيسض ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة،
م -ن أاج -ل اسسÎج -اع األم -ن والسس-ل-م ل-ل-بÓ-د وإاع-ادة
وضسع ا÷زائر ‘ طريق التنمية والتطور ،مضسيفا

أان ال -رئ -يسض ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة «ي-ب-ق-ى
صسانع التاريخ باألمسض واليوم».
وذك- - -ر ال- - -وزي - -ر ،أان رئ - -يسض
ا÷م- -ه -وري -ة «شس -ارك ‘ ح -رب
التحرير وثورة البناء والتشسييد
ورف -ع راي -ة ا÷زائ -ر خّ-ف-اق-ة ‘
العا ⁄وأاخرج ا÷زائر من الفتنة
إا ¤السسلم واألمان والسستقرار
ورفع شسأانها وأارجعها للمحافل
الدولية» ،مؤوكدا أان الرئيسض هو
«ال- -رج -ل ال -ذي ع -اه -د الشس -عب
وأاوفى بعهده».
ك -م -ا أاشس -اد زي -ت -و Êب -اإل‚ازات ال -ه -ام -ة ال -ت-ي
شس -ه -دت -ه-ا ا÷زائ-ر م-ن-ذ  ‘ 1999م -ي -ادي-ن ع-دة،
ك -ق -ط -اع -ات السس -ك -ن وال -ن -ق -ل وال -ط-رق وال-ت-ع-ل-ي-م
والتكوين اŸهني ،داعيا إا ¤دعم برنامج رئيسض
ا÷مهورية من أاجل الدفع بوتÒة التنمية اÙلية
والوطنية.
واعت Èالوزير ،أان إاحياء الذكرى  61لندلع
الثورة «ليسض ›رد ﬁطة تاريخية فقط وإا‰ا هو
موعد مع التاريخ()...؛ تاريخ ‡لوء وحافل Ãا
اكتنزته مسسÒة شسعب خÓل العصسور» ،مضسيفا أان
الشسعب ا÷زائري «وقف ‘ كل مرة للحفاظ على
رسسالة ثورة أاول نوفم.»È
وقد حضسر ا◊فل كل من وزير الدولة وزير
اÿارجية والتعاون الدو‹ رمطان لعمامرة ،ووزيرة
الÎبية الوطنية نورية بن غÈيت ،وكذا ‡ثل Úعن
األسسرة الثورية واÛتمع اŸد Êوباحث› ‘ Úال
التاريخ والكتاب.
بهذه اŸناسسبة ،كرمت وزارة اÛاهدين عددا
م -ن ال-ك-ت-اب وال-ب-اح-ث ‘ Úت-اري-خ ال-ث-ورة اÛي-دة
وا◊ركة الوطنية ،منهم من قضسى نحبه ومنهم من
ليزال على قيد ا◊ياة.

لزمة الليبية
مواصشلة للمششاورات حول ا أ

اجتماع ثÓثي جزائري  -مصسري  -إايطا‹ اليوم
ينظم ،اليوم ،با÷زائر ،اجتماع ثلثي
يضش -م ا÷زائ -ر ومصش -ر واإي -ط -ال -ي -ا ل-دراسش-ة
الوضشع ‘ ليبيا ،بحسشب ما اأششار اإليه ،اأمسس،
بيان لوزارة الششوؤون اÿارجية.
اسستنادا اإ ¤نفسض اŸصسدر ،سسيجمع هذا
اللقاء ،الذي يندرج ‘ اإطار اŸشساورات بÚ
ال- -ب- -ل- -دان ال- -ثÓ- -ث- -ة ،ك Ó- -م- -ن وزي- -ر الشس -وؤون
اŸغاربية وال–اد الإفريقي وا÷امعة العربية
عبد القادر مسساهل ووزير الشسوؤون اÿارجية
اŸصس - -ري سس - -ام - -ح شس - -ك - -ري ووزي- -ر الشس- -وؤون
اÿارجية والتعاون الإيطا‹ باولو جنتيلو.Ê

بحسسب نفسض البيان« ،سسيعكف الوزراء على
ب -حث ال -وضس -ع ‘ ل -ي -ب -ي -ا وال -وسس -ائ-ل ال-ك-ف-ي-ل-ة
بالإسسراع واإ‚اح مسسار ا◊وار الوطني الليبي
–ت اإشسراف الأ· اŸتحدة من اأجل تشسكيل
ح- -ك- -وم- -ة وح- -دة وط- -ن -ي -ة ‘ اإط -ار ال -تسس -وي -ة
السسياسسية».
ب -ه -ذه اŸن -اسس -ب-ة ،سس-ي-ق-وم ال-وزراء ال-ثÓ-ث-ة
اأيضس -ا بـ «ت -ق-ي-ي-م ان-ع-ك-اسس-ات ع-دم السس-ت-ق-رار
السس-ي-اسس-ي والأم-ن-ي ب-ه-ذا ال-ب-ل-د ع-ل-ى ال-ب-لدان
اÛاورة واŸنطقة بشسكل عام» ،بحسسب نفسض
اŸصسدر.

وطني

أ’ثن ٠٢ Úنوفم ٢٠1٥ Èم
أŸوأفق لـﬁ 1٩رم  1٤٣٧هـ

أحزأب ،منظمات وخÈأء ‘ ششهادأت لـ«ألششعب»:

آلية مسستقلة Ÿرآقبة آ’نتخابات ،توسسيع دور آŸعارضسة ومنحها صسÓحية آإ’خطار تخدم آلدÁقرآطية
أÿب Òألقانو Êبوجمعة صشويلح لـ«ألششعب””:

تعزيز آلوحدة آلوطنية حول آلتاريخ وآلهوية
ق- -ال أÿب Òأل -ق -ان -و ،Êب -وج -م -ع -ة
صش- - -وي- - -ل- - -ح لـ«ألشش- - -عب”” ،أن رسش- - -ال - -ة
أل -رئ -يسس ع -ب -د أل -ع -زي -ز ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة،
Ãناسشبة ألذكرى ’ 61ند’ع ألثورة
أل -ت -ح -ري -ري -ة ،ح-م-لت أه-م أÿط-وط
أل- -ع- -ريضش- -ة أŸن- -ت- -ظ- -رة ‘ م- -رأج- -ع -ة
أل - -دسش - -ت - -ور ،وأف - -اد ب- -أان أل- -ت- -ع- -دي- -ل
ألدسشتوري أŸرتقب بحاجة إأ ¤مزيد
من ألÎيث وألتدقيق لضشمان ألتوأفق
ألتام.

حمزة ﬁصصول
أوضشح بوجمعة صشويلح ،أن تأاكيد ألرئيسس
ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة ع-ل-ى “اشش-ي مشش-روع م-رأج-ع-ة
ألدسشتور وتطلعات تعزيز ألوحدة ألوطنية
ح -ول أل -ت -اري -خ وأل -ه -وي -ة وأل-ق-ي-م أل-روح-ي-ة
وأ◊ضشاريةÁ ،كن أن يجسشد ‘ ديباجة
ألدسشتور أو ‘ مادة قانونية خاصشة.
وقال صشويلح ””ألهوية ،ألتاريخ وإأضشافة
أŸصش -ا◊ة أل -وط -ن -ي -ة ت -ع -ت Èم -ن أل -ن-ق-اط
أأ’سشاسشية ألتي تدفع إأ ¤مزيد من ألثبات
وألتÓحم فيما يضشمن أ’سشتقرأر وألوحدة
ألوطنية”” ،مفيدأ أنها عناصشر هامة ‘ نصس
أل -دي -ب -اج -ة ك -م -ا Áك-ن أن ت-وضش-ع ‘ م-وأد
خاصشة.
وف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب-ت-ع-زي-ز أحÎأم ح-ق-وق
أŸوأطن Úوحرياتهم وأسشتقÓلية ألعدألة،
ألتي أتى ألرئيسس بوتفليقة على ذكرها ‘
ذأت ألرسشالة ،لتبيان ألغاية أŸرجوة من
مرأجعة ألدسشتور ،أبرز صشويلح ””أ◊ريات
أأ’سشاسشية للموأطن Úموجودة ‘ ألدسشتور
أ◊ا‹ وي -ق -تضش -ي ت -ط -ب -ي-ق-ه-ا ‘ أŸي-دأن،
وتكييف ألقوأن Úألعضشوية أ◊الية معها””.

وبشش -أان ت -ع -م -ي -ق أل-فصش-ل ب Úألسش-ل-ط-ات
وتكاملها ،أكد أÿب ‘ Òألقانون ألدسشتوري
أن أل -فصش-ل ب Úألسش-ل-ط-ات ق-ائ-م دسش-ت-وري-ا،
وأ’نسشجام فيما بينها يقتضشي أ’ تخضشع
ألسشلطة ألتششريعية إأ ¤ألسشلطة ألتنفيذية،
أي ””أ’ تسشتقوي سشلطة على أخرى”” .وأن
ألسشلطة ألتششريعية ‘ ،حاجة أإ ¤تعديل
قوأنينها ألدأخلية وألقانون ألعضشوي ألذي
ينظم عÓقة ألŸÈان Ãا يضشمن أŸزيد
من أ◊رية ألŸÈانية للنوأب ‘ أعمالهم
حتى ’ يكون هناك خضشوع تام للسشلطة
ألتنفيذية””.
وأوضش - -ح صش- -وي- -ل- -ح ،ب- -خصش- -وصس إأم- -دأد
أŸعارضشة ألŸÈانية بالوسشائل ألتي “كنها
من أدأء دور أك Ìفعالية Ãا ‘ ذلك إأخطار
أÛلسس ألدسشتوري ،أن ذلك يعطي أسشلوبا
مرنا لنوأب أŸعارضشة ويششجع عملهم من
خÓل “كينهم من أإ’خطار ألذي يقتصشر
حاليا على رئيسشا ألŸÈان بغرفتيه ورئيسس
أÛلسس ألدسشتوري.

منظمات ششبابية وطÓبية:

وأسشتطرد عضشو ›لسس أأ’مة ألسشابق،
أنها أسشاليب عمل”” ،غ Òأن ألعمل أ◊قيقي
ي -ك -م -ن ‘ أل -ت -ع -ددي -ة أ◊زب -ي-ة وأ’ن-ف-ت-اح
ألسشياسشي لعمل أأ’حزأب وأŸعارضشة بششكل
ي- -ج- -ع- -ل- -ه -ا تسش -اه -م ‘ أÿي -ارأت أل -كÈى
ل -ل -ب Ó-د”” ،م -وضش -ح -ا أن ذلك ي -خ -ت -ل-ف ع-ن
أŸب - -ادرأت ألصش- -ادرة م- -ن ه- -ن- -ا وه- -ن- -اك،
وأل- -ق -ائ -م -ة ع -ل -ى أل -ه -ي -ك -ل -ة أل -عضش -وي -ة أو
ألششخصشية أو ألعفوية أŸصشلحية.
وأعت Èصشويلح ””أنه من أ÷ميل أن تكون
أŸع-ارضش-ة ق-وة وط-ن-ي-ة ت-ع-م-ل ع-ل-ى أل-دف-ع
ب-ال-ب-ل-د وك-ل م-ا ي-ج-م-ع ‘ إأط-ار ألشش-ف-اف-ي-ة
وأŸؤوسشسشات ألدسشتورية””.
ويتوقع أÿب Òألقانو ،Êأن تكون أآ’لية
أŸسشتقلة Ÿرأقبة أ’نتخابات ‘ ،ألقانون
ألعضشوي لÓنتخابات حيث يتم إأدخالها ،مع
أحتمال أن ينصس عليها ألدسشتور ،وقال أنها
ي - - -جب أن Œع - - -ل أأ’ح- - -زأب وألشش- - -رك- - -اء
ألسش - - -ي - - -اسش - - -ي Úوﬂت- - -ل- - -ف أŸؤوسشسش- - -ات
وألسش-ل-ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة ت-ت-ع-اون دأخ-ل هذه
أللجنة Ãرأفقة من وزأرة ألدأخلية.
وأكد بششأان موعد أإ’عÓن عن مسشودة
أŸرأج -ع -ة أل -دسش -ت -وري -ة ،ب -أان أŸه -م ل-يسس
أل -ت-وق-يت ق-ريب أم ب-ع-ي-د ””ول-ك-ن-ن-ا ب-ح-اج-ة
تطبيق وŒسشيد قوأن Úألدولة”” .ورأى أن
أل -ظ -روف أÙي -ط -ة ب-ال-ب-ل-د وأل-ت-ه-دي-دأت
وأأ’زمات أÓŸحقة عاŸيا على أ’قتصشاد
Œعل من أ◊ديث عن مرأجعة ألدسشتور
سشابق أ’وأنه.
وتابع ””أعتقد أن ألظروف أŸوضشوعية
تسشتدعي أŸزيد من ألÎيث وألتدقيق Ãا
يضشمن ألتوأفق ألتام بﬂ Úتلف ألششرأئح
وأأ’ط -ي -اف ألسش -ي -اسش -ي -ة”” ،مضش-ي-ف-ة ””ج-ب-ه-ة
أ÷زأئر –تاج إأ ¤أŸزيد من أ’سشتقرأر
وألثبات لتجاوز ألصشعاب””.

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

ألعدد

16٨6٥

04

آلوئام وآŸصسا◊ة آلوطنية لتعزيز آلسسلم وآ’سستقرآر
^حكيم بوغرارة
توقف رئيسس أ÷مهورية ،عبد ألعزيز بوتفليقة ‘ ،ألرسشالة ألتي وجهها
للششعب أ÷زأئري Ãناسشبة ألذكرى ’ 61ند’ع ألثورة ألتحريرية عند ألوئام
أŸد ÊوأŸصشا◊ة ألوطنية ،حيث قال عنهما ””سشيظل ألوئام أŸد ÊوأŸصشا◊ة
ألوطنية مثال ‘ Úحب ألوطن ،وتأاكيدأ لسشمو أ÷زأئر ،فوق كل ششيء ولدى
أ÷ميع وتكريسشا للوحدة ألوطنية ألتي بفضشلها تكون ‘ متناولنا كل غاية
ننششدها””.
ويأاتي أهتمام رئيسس أ÷مهورية بالوئام أŸد ÊوأŸصشا◊ة ألوطنية Ÿا كان
لهما من دور ‘ إأنقاذ أ÷زأئر من ﬂالب أإ’رهاب وألفتنة ألتي أتت على ألكثÒ
من ألدول ألتي عاششت ما يعرف «ألربيع ألعربي».
وتضشمنت ألرسشالة مقارنة أ’سشتعمار ألفرنسشي باإ’رهاب أأ’عمى ،حيث قال
ألرئيسس أن أ÷زأئري Úألذين قاوموأ أإ’رهاب تسشلحوأ باإرأدة أÛاهدين ‘
وقت ألثورة ،حيث أششار ألرئيسس ‘ ألكلمة ””لقد كتب على ألششعب أ÷زأئري أن
يكافح وحيدأ ب Óنصش ،Òمن أجل بقاء وطنه ،ويقارع إأرهابا أعمى عدË
Óمثال ‘ روح
أإ’نسشانية مقارعة كان إأبانها أÛاهدون أأ’ششاوسس مضشربا ل أ
أŸوأطنة وألتجند من أجل ‚دة ألوطن””.
وسشيكون للمصشا◊ة ألوطنية أهتمام كب Òمسشتقب Óبعد أن طالبت ألكث Òمن
أأ’ط -رأف دسشÎه -ا وت -دع -ي -م -ه -ا ب -إاج -رأءأت ج -دي -دة م -ن أج -ل ت-ع-زي-ز ألسش-ل-م
وأ’سشتقرأر أ’جتماعي وأ◊فاظ على أŸكتسشبات ألوطنية.
وزأد أ’هتمام باŸصشا◊ة ألوطنية بعد تدهور أأ’وضشاع ‘ ما‹ وليبيا
وﬂتلف ألدول ألعربية ألتي ذهبت ضشحية ما يسشمى «ألربيع ألعربي» وبد’ من
ألدÁقرأطية وجدت نفسشها –ت رحمة أ÷ماعات أإ’جرأمية وأإ’رهابية.
وباتت أŸصشا◊ة ألوطنية ‘ أ÷زأئر مرجعا هاما ıتلف ألدول ◊ل
ألصشرأعات ألدأخلية وألتفرغ للتنمية وهي ألسشياسشة أŸثلى للتخلصس من تبعات
أإ’رهاب.

كمال بن سشا :⁄أقامة آألية مسشتقلة Ÿرأقبة أ’نتخابات

توحد آلطبقة آلسسياسسية حول تطلعات آأ’مة

آلشسباب حلقة أآسساسسية ‘ معادلة آلبناء آلوطني وآلتطور

أشش -اد ‡ث -ل -و ت -ن -ظ-ي-م-ات
طÓبية وششبابية Ãا جاءت
ب - - - - -ه رسش - - - - -ال- - - - -ة رئ- - - - -يسس
أ÷م - -ه - -وري- -ةÃ ،ن- -اسش- -ب- -ة
ألذكرى  61لثورة ألتحرير
أÛي -دة ‘ أ÷انب أŸت -ع-ل-ق
ب-الشش-ب-اب’ ،سش-ي-م-ا أل-تأاكيد
ع - -ل- -ى دوره- -م ‘ أŸرح- -ل- -ة
أŸقبلة ألتي سشيحظون فيها
ب -اه-ت-م-ام أك Èل-ل-مسش-اه-م-ة
أل - -ف- -ع- -ل- -ي- -ة ‘ أل- -ت- -ن- -م- -ي- -ة
ألوطنية ‘ ك Óألصشعيدين
أ’ق- -تصش- -ادي وألسش- -ي- -اسش -ي،
وأل-رق-ي ب-ا÷ه-وري-ة ع-لى نهج
مفجري أول نوفم.È

جÓل بوطي

أششاد رئيسس أŸن Èألوطني
لصشوت ألششباب ،فركوسس ﬁمد

ح-ذي-ف-ة ،لـ«ألشش-عب”” ب-ال-قرأرأت
ألوأردة فيما يتعلق بتثم Úدور
ألشش -ب-اب ‘ أŸرح-ل-ة أŸق-ب-ل-ة،
م -ؤوك -دأ أن أل-ت-ح-دي-ات أ◊ال-ي-ة
تفرضس إأششرأك عنصشر ألششباب
‘ شش-ت-ى أŸي-ادي-ن ل-ل-مسش-اه-م-ة
أل-ف-ع-ل-ي-ة ‘ أل-ت-ن-م-ي-ة أل-وط-ن-ية،
خ -اصش -ة ‘ ظ-ل أل-ظ-روف أل-ت-ي
يعيششها ألعامل أجمع وأ÷زأئر
بصشفة خاصشة.
وأششار فركوسس إأ ¤ضشرورة
مسش-اه-م-ة ألشش-ب-اب ‘ أŸشش-ه-د
أ’ق -تصش -ادي وع -دم أ’ه -ت -م -ام
فقط با÷انب ألسشياسشي ولكن
أل -ره-ان-ات أŸط-روح-ة ت-ف-رضس
علينا كششباب أكتسشاح أŸيادين
أŸن -ت -ج-ة ع-ل-ى غ-رأر أل-فÓ-ح-ة
وأ’سش - -ت- -ف- -ادة م- -ن أŸشش- -اري- -ع
وألدعم ألذي وفرته ألدولة ‘
إأطار تششغيل ألششباب.

و“ث- -ل ره- -ان- -ات ت -خ -ف -يضس
ظاهرتي ألبطالة وألهجرة غÒ
ألشش-رع-ي-ة وأسش-ت-م-ال-ة أل-كفاءأت
أل - -وط - -ن - -ي- -ة ب- -اÿارج م- -ن بÚ
أأ’ولويات ألتي يجب أن يحظى
بها ألششباب ‘ أŸرحلة أŸقبلة
أل -ت -ي ت -ؤوسشسس Ÿرح-ل-ة ج-دي-دة
يÈز فيها ألششباب كحلقة تنمية
ب -ام -ت -ي -از حسشب رئ -يسس صش -وت
من Èألششباب ألوطني.
وأششاد فركوسس بتأاكيد رسشالة
رئ- -يسس أ÷م -ه -وري -ة ع -ن ق -رب
أإ’فرأج عن ألتعديل ألدسشتوري
أل -ذي ي -رأه ه -و أآ’خ -ر ي -جسش -د
خطوة هامة لتعزيز أ◊ريات،
منوها إأ ¤دور أŸنوط بالششباب
‘ أŸرحلة أŸقبلة على جميع
أأ’صشعدة وأŸششاركة ألبناءة ‘
تنمية ألبÓد على نهج مفجري
أول نوفم Èلرسشم ثورة جديدة

‘ كل أŸيادين.
م- -ن ج- -ه- -ت -ه عضش -و أŸك -تب
أل -وط -ن -ي ل -ل -ت -ح -ال-ف م-ن أج-ل
أل- -ت- -ج- -دي- -د أل- -طÓ- -ب -ي سش -مÒ
بورأسس نوه إأ ¤أهمية مضشمون
م -ا ت -ع -ل -ق ب -ج -انب ألشش-ب-اب ‘
رسشالة ألرئيسس ،مذكرأ أن ألفئة
تبوأت مكانة كبÒة ‘ أ◊ياة
ألسشياسشية وأŸسشاهمة ‘ صشنع
أل- -ق- -رأر ’سش -ي -م -ا ‘ أأ’ح -زأب
ألسش -ي -اسش -ي -ة ع -ل -ى غ-رأر ح-زب
جبهة ألتحرير ألوطني.
وبخصشوصس مسشاهمة ألطالب
‘ عجلة ألتنمية ألوطنية بعد
أل- -ت- -خ- -رج م- -ن أ÷ام- -ع -ة ي -رى
بورأسس ‘ تصشريح ل ””ألششعب””
أن أ÷ام -ع -ة أ÷زأئ-ري-ة ت-خ-رج
أل-ي-وم آأ’ف أل-ط-ل-ب-ة ب-إام-ك-ان-ه-م
أŸششاركة ‘ مسشÒة ألبناء رغم
ألنقائصس أŸسشجلة ألتي تعرفها
أ÷ام - -ع - -ة حسشب أŸت - -ح- -دث،
مؤوكدأ أن جيل أ’سشتقÓل كفيل
ب- -ان ي- -ح -ف -ظ رسش -ال -ة ن -وف -مÈ
ويحافظ عليها.
وق- -ال ب- -ورأسس أن أل -ت -ك -وي -ن
أ÷يد ألذي يحظى به ألطالب
أ÷ام - - - -ع- - - -ي ‘ أŸؤوسشسش- - - -ات
ألعلمية أو تلك أŸنششاة ‘ إأطار
أل -ت -ك -وي -ن أŸه-ن-ي ت-ع-د ع-امÓ-
أي -ج -اب -ي-ا لÓ-ع-ت-م-اد ع-ل-ى ف-ئ-ة
ألششباب ‘ تسشي ÒأŸؤوسشسشات
أل-وط-ن-ي-ة ،م-وضش-ح-ا أن أل-ط-بقة
أŸث-ق-ف-ة م-ن-ه-م ت-ع-د خ Òدل-ي-ل
ع- -ل- -ى أل -وع -ي أل -ن -اضش -ج أل -ذي
–ظى به ما Áكن من Œسشيد
تنمية وطنية فعلية.

’مÚ
أع -ت Èك -م -ال ب -ن سش -ا ،⁄أ أ
أل- -ع -ام ألسش -اب -ق ◊زب أل -ت -ج -دي -د
أ÷زأئري ،أن ألرسشالة ألتي بعث
ب -ه -ا رئ -يسس أ÷م-ه-وري-ة Ãن-اسش-ب-ة
ذكرى أول نوفم ÈأÛيدة ،ألتي
تضش - - -م- - -نت مشش- - -روع م- - -رأج- - -ع- - -ة
’عÓن عنه
ألدسشتور ألذي سشيتم أ إ
ق -ري-ب-ا ،أن-ه-ا أخ-رجت أ÷زأئ-ر م-ن
أıاضس أل - -عسش Òأل - -ذي ع - -اشش- -ت- -ه
’خÒة.
أ÷زأئر ‘ أŸدة أ أ

حياة كبياشش
قال بن سشا ‘ ⁄تصشريح لـ«ألششعب””
أن رسشالة ألرئيسس ،ألتي حسشم فيها ‘
م-ا ي-ت-ع-ل-ق Ãسش-أال-ة م-رأج-ع-ة أل-دسش-تور،
ج -اءت ‘ وق -ت -ه -ا ب -ع -د ت-ه-ي-ئ-ة ل-ه-ا ك-ل
أأ’ج - -وأء ،ل- -وق- -ف أ÷دل أل- -ق- -ائ- -م بÚ
أح- - -زأب أŸع - -ارضش - -ة وأŸوأ’ة ،وك - -ذأ
ل- -ط- -م- -أان- -ة أل- -رأي أل- -ع- -ام ‘ أل- -دأخ- -ل
وأÿارج ،خ -اصش -ة وأن أ÷زأئ -ر ت -وأج -ه
أخطار خارج حدودها أ÷غرأفية.
ولعل أهم نقطة ‘ هذه ألرسشالة تلك
أŸتعلقة با’نتخابات وأŸتعلقة بإاقامة
آأل-ي-ة مسش-ت-ق-ل-ة Ÿرأق-ب-ت-ه-ا ،وه-و م-طلب
أسشاسشي للمعارضشة ،ألذي كانت ””تناور
به ،وتطالب دوما بنزأهة أ’سشتحقاقات
بسش -بب غ -ي -اب ه -ذه أآ’ل -ي -ة”” ،ك-م-ا أن-ه-ا
سشتوفر ـ حسشبه ـ أ÷و أÓŸئم إ’جرأء
أ’سشتحقاقات ألقادمة ‘ إأطار منافسشة
شش - -ري - -ف - -ة ،ب - -ع - -ي - -دأ ع - -ن أŸزأي- -دأت
وأŸغا’ة.
وحسشب ب -ن سش -ا ،⁄ف -إان ه -ذه أآ’ل -ي-ة

تطمأان أŸعارضشة ‘ ،تنظيم أنتخابات
شش-ف-اف-ة ،ت-ع-ي-د أل-ث-ق-ة ل-لشش-عب ،وتقضشي
على ظاهرة ألعزوف أ’نتخابي ،ألذي
م -ي-ز أ’سش-ت-ح-ق-اق-ات ألسش-اب-ق-ة م-ا ع-دأ
ألرئاسشيات ،وÁكن أن ””تنزع ألفتيل بÚ
أحزأب أŸعارضشة وأŸوأ’ة”” ،من خÓل
ت -وح -ي -د ك -ل أل -ط -ب-ق-ة ألسش-ي-اسش-ي-ة وم-ن
خ Ó-ل -ه -ا ك -ل شش -رأئ -ح أÛت -م-ع ،وذلك
ب -ال -ن -ظ -ر إأ ¤أل-ره-ان-ات أل-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا
أ÷زأئر.
ولفت بن سشا ⁄إأ ¤أن مرأجعة أسشمى
وثيقة ‘ ألبÓد ،يعد مولودأ مهما جدأ
ب -ال -نسش -ب-ة ل-ل-ج-زأئ-ري ،Úأ’ن-ه سش-ي-جسش-د
أإ’صشÓ- -ح- -ات ألسش -ي -اسش -ي -ة ،ك -م -ا أن -ه -ا
سش-ت-وح-د أ÷ب-ه-ة أل-دأخ-ل-ي-ة ،وت-ع-ط-ي-ه-ا
م- -ن- -اع- -ة ضش- -د أل- -ه- -زأت م- -ه -م -ا ك -انت
أرت-دأدأت-ه-ا ،م-ن-ه-ا أأ’زم-ة أ’ق-تصشادية،
أل -ت-ي ت-رت-بت ع-ن ت-ه-اوي سش-ع-ر أل-بÎول
ألذي تعتمد أ÷زأئر بصشفة ششبه كلية
على مدأخله.
ومن خÓل قرأءته Ÿضشمون ألرسشالة،
يرى بن سشا ⁄أنه سشيكون هناك تدأول
دÁقرأطي على ألسشلطة ،باإ’ضشافة إأ¤
ح - -ري- -ة أإ’عÓ- -م ،ف- -م- -ج- -ال أ◊ري- -ات
أل -ف -ردي -ة وأ÷م -اع -ي -ة سش-ي-ت-وسش-ع أك،Ì
مششÒأ إأ ¤أن أ÷زأئر كانت سشباقة قبل
دول ألعا ⁄ألعربي إأ ¤أ’نفتاح ،حيث
شش -ه -دت ت -ع -ددي -ة ح -زب -ي -ة وإأعÓ-م-ي-ة،
وك - -ونت ل- -ه- -ا Œرب- -ة ف- -ري- -دة ‘ ه- -ذأ
أÛال.
ويتوقع أأ’م Úألعام ◊زب ألتجديد
أ÷زأئري أن يتم أإ’عÓن عن مرأجعة
ألدسشتور نهاية ألسشنة أ÷ارية أو ألثÓثي
أأ’ول من ألسشنة أŸقبلة كأاقصشى تقدير.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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يحكي بطولة شسعب وقوة مفجري الثورة

اŸتحـ ـ ـف اŸرك ـ ـ ـزي للجي ـ ـ ـشش
ينظ ـم معرضضا للصض ـور والكتـب

إاشضراك جميع اŸنظمات أاعطى نكهة ‡يزة لÓحتفال

أاشس -رف وا‹ اŸدي -ة مصس -ط -ف -ى ل-ع-ي-اضس-ي،
’حد ،على مراسسم تكرË
ليلة السسبت إا ¤ا أ
 10أاشس-خ-اصس ،ب-ينهم › 05اه-دين والباقي
من معطوبي ا◊رسس البلدي ‘ ،إاشسارة إا¤
’ول وذلك الذي
وفاء الدولة لهذا الرعيل ا أ
دف -ع ف -ات -ورة ال -عشس -ري-ة السس-وداء إا ¤ج-انب
’منية اıتلفة.
القوات ا أ

اŸدية :م.أام Úعباسس
تعهد الوا‹ بإا‚از مضسمار للعدو الريفي للناشسئة،
بقصسد بعث هذه الرياضسة ‘ .ح Úطالب ‘ حفل
عيد الثورة التحريرية من اŸشسرف Úعلى الورشسة
الوطنية لفن اÿط العربي ،بتكوين أابناء الو’ية
خارج عاصسمة الو’ية ‘ العطل اŸدرسسية ،بهدف
زرع اأ’مل ‘ نفوسض قاطني اأ’رياف واŸداشسر
وتفج Òقدراتهم.
تابع مرافقو الوا‹ ﬁتوى أاجنحة العرضض بدار
الثقافة حسسن ا◊سسني وأاوبÒات حول شسخصسية
الشسهيد حاج حمدي اŸدعو أاحمد أارسسÓن ،نالت
إاع- -ج- -اب ه- -ؤو’ء Ãدرج -ات اŸسس -رح ،فضس  Ó-ع -ن
مشس-اه-دت-ه-م ف-ي-ل-م-ا وث-ائ-ق-ي-ا ح-ول الشس-هيد العقيد
لطفي قرب سساحة مسسجد النور قبيل سساعة الصسفر
ورفع العلم الوطني.

ذك - -ر أاح- -م- -د ف- -ؤواد شس- -ع- -واط- -ي ،اأ’م Úال- -و’ئ- -ي
للمجاهدين باŸدية لـ «الشسعب» ،أامسض ،أان الهّبة
الشسبانية ارتبطت بعقد اجتماع ›موعة  22والذي
مهد لتفج Òثورة نوفم Èاÿالدة غ Òبها الرعيل
اأ’ول ›رى التاريخ ،حيث أاطلقت صسيحات الله
أاك Èونطق الرشساشض لتحرير هذه اأ’رضض من الغزاة

ع - -رف اŸت - -ح - -ف اŸرك- -زي ل- -ل- -ج- -يشس
الوطني الشسعبي برياضس الفتح (ا÷زائر
ال- -ع- -اصس- -م- -ة) ،أامسسÃ ،ن -اسس -ب -ة ت -دشسÚ
معرضس للصسور والكتب إاحياء للذكرى
’ 61ن- -د’ع ث- -ورة أاول ن- -وف -م1954 È
اÛي- -دة ،إاق -ب -ا’ ك -بÒا ل -ل -زوار ال -ذي -ن
جاءوا من ﬂتلف و’يات الوطن.
Ãج -رد ف -ت -ح أاب -واب اŸت -ح -ف ،دخ -ل م -ئ -ات
الزوار ،بينهم تÓميذ اŸدارسض الذين قدموا
من ﬂتلف و’يات الوطن وأافراد الكشسافة
اإ’سسÓمية والطلبة الذين طافوا ع Èأاروقته
Ÿشس -اه -دة صس -ور ك -ب -ار ال -ق -ادة واÛاه-دي-ن
والشسهداء الذين صسنعوا ثورة نوفم ÈاÛيدة.
الصسور اŸعروضسة باŸتحف Œسسد اŸعارك

ال -كÈى ال -ت -ي خ -اضس -ه -ا أاب-ط-ال ا÷زائ-ر ضس-د
ا’سستعمار الغاشسم ‘ الفÎة اŸمتدة ما بÚ
 1954و ‘ 1962الو’يات السست التاريخية بكل
م -ن اأ’وراسض وم -ن -ط -ق -ة ال -ق -ب -ائ -ل والشس -م-ال
ال -قسس -ن -ط-ي-ن-ي وا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة وال-ق-ط-اع
الوهرا Êوالصسحراء.
من ب Úهذه اŸعارك التي خصسصض لها حيز
ك - -ب Òب- -اŸع- -رضض م- -ع- -رك- -ة ا÷رف ‘ 1955
ومعركة ع Úالزانة ‘  1959ومعركة “لوين
أاوز’قن ‘  1957ومعركة جبل بولقرون ‘
 1958ومعركة جبل بشسار ‘  1960وكذا معركة
جبل ثامر ‘ .1959
ب- -حسسب رئ- -يسض م- -ك- -تب ال- -ع Ó-ق -ات ال -ع -ام -ة
للمتحف الرائد ﬂتار عكاشض ،فإان معرضض

” اأ م س س  ،ت س س م ي ة م ق ر ا ل ك ت ي ب ة 9 4
ل -ل ش س -ر ط -ة ا ل -ع س س -ك -ر ي -ة ب -و ر ڤ -ل -ة ب -ا س س -م
الشسهيد علي سسماحي.
و ق د اأ ش س ر ف ع ل ى م ر ا س س م ا ل ت س س م ي ة ق ا ئ د
ا ل -ن -ا ح -ي -ة ا ل -ع س س -ك -ر ي -ة ا ل -ر ا ب -ع -ة  ،ا ل -ل و ا ء ع ب د
ا ل -ر ز ا ق ش س -ر ي -ف  ،ب -ح ض س -و ر ض س -ب -ا ط س س -ا م Ú
وعائلة الشسهيد.
و ت ن د ر ج ه ذ ه ا ل ع م ل ي ة ‘ اإ ط ا ر ا ’ ح ت ف ا ’ ت
ا  ıل د ة ل ل ذ ك ر ى ا ل و ا ح د ة و ا ل س س ت ’ Úإ ن د ’ ع
ث -و ر ة ن -و ف -م  1 9 5 4 Èا  Ÿظ -ف -ر ة  ،ك -م -ا اأ ن -ه ا

ت اأ ت ي اأ ي ض س ا ‘ س س ي ا ق  Œس س ي د ع م ل ي ة ت س س م ي ة
ﬂتلف مقرات الوحدات التابعة للجيشض
ا ل -و ط -ن -ي ا ل ش س -ع -ب -ي ب -اأ س س -م -ا ء ش س -ه -د ا ء ا ل ث و ر ة
التحريرية اÛيدة ،كما ذكر قائد الكتيبة
اŸقدم زروخي نبيل.
و ق -د م ت ن -ب -ذ ة ع -ن ح -ي -ا ة ا ل ش س -ه -ي -د ع -ل -ي
س س - -م - -ا ح - -ي ا ل - -ذ ي و ل -د خ  Ó-ل س س -ن -ة 1 9 2 7
ب و ر ڤ ل ة  ،و اإ ل ت ح ق ب ص س ف و ف ج ي ش ض ا ل ت ح ر ي ر
ا ل -و ط -ن -ي ‘ ش س -ه -ر س س -ب -ت -م  1 9 5 5 Èب ر ت ب ة
جندي ،حيث شسارك ‘ عدة عمليات ضسد

ق - -و ا ت ا ’ س س - -ت - -ع - -م - -ا ر ا ل - -ف - -ر ن س س - -ي اإ  ¤اأ ن
ا س س ت ش س ه د ‘ م ي د ا ن ا ل ش س ر ف ‘ اأ ك ت و ب ر م ن
نفسض السسنة خÓل معركة جبل سسردوسض
ع - -ل - -ى م - -ق - -ر ب - -ة م - -ن ا ◊ د و د ا ÷ ز ا ئ - -ر ي - -ة
التونسسية.
وباŸناسسبة ” تكر Ëعائلة الشسهيد علي
س س م ا ح ي خ  Óل ح ف ل اأ ق ي م ب ا ل ن ا د ي ا ÷ ه و ي
ل - -ل - -ج - -ي ش ض ب - -و ر ڤ - -ل - -ة – ت اإ ش س -ر ا ف ق -ا ئ -د
ا ل -ن -ا ح -ي -ة ا ل -ع س س -ك -ر ي -ة ا ل -ر ا ب -ع -ة ا ل -ل -و ا ء ع -ب -د
الرزاق شسريف بحضسور ضسباط سسام.Ú

تسضمية مقر الكتيبة  94للشضرطة العسضكرية باسضم الشضهيد علي سضماحي

معـــــــارضس وأانشسطـــــــة ‘ عيـــــــد الثـــــــورة

ق - - -ال رئ - - -يسس ج- - -ب- - -ه- - -ة
ال- - -ت - -غ - -ي ،Òع - -ب - -د اÛي - -د
م- - - - - -ن- - - - - -اصس - - - - -رة ،أامسس ،إان
ال -دÁق -راط -ي-ة ا◊ق-ي-ق-ي-ة
ترتكز على أاصسوات الشسعب،
مضس- - -ي- - -ف- - -ا أان ا÷زائ- - -ريÚ
ي-ق-درون ق-ي-م-ة ا’سستقÓل
والوحدة الوطنية.
دعا مناصسرةŒ ‘ ،مع شسعبي
نشسطه بو’ية البويرة ‘ إاطار
إاحياء الذكرى ’ 61ند’ع الثورة
ال -ت-ح-ري-ري-ة ،إا ¤وح-دة الشس-عب
وت -ك -ات -ف ا÷ه -ود ل -ب -ن -اء دول -ة ق -وي -ة ،خ -اصس -ة ‘
اأ’وضس -اع ال -راه -ن -ة ،أ’ن ا÷زائ-ر ل-ك-ل ا÷زائ-ريÚ
ب-دون اسس-ت-ث-ن-اء وإان اخ-ت-ل-فت ان-ت-م-اءات-ه-م ا◊زب-ية
واإ’ديولوجية .كما دعا اÛاهدين الذين يدلون
بشسهاداتهم إا ¤التحلّي بروح اŸسسؤوولية دون تراشسق
‘ ال- -ك- -ل -م -ات ،ف -اŸواط -ن ي -ري -د أان يسس -ت -م -ع إا¤

أاح-يت م-درسس-ة الشس-ه-ي-د ت-عشس-اشض ب-رك-ان ب-اŸدي-ة،
بالتنسسيق مع جمعية ا’أمل أ’ولياء التÓميذ ،هذه
ال -ذك -رى اÛي -دة ب -إاق -ام-ة م-ع-رضض م-ت-ن-وع وث-ري
ب -الصس-ور ل-لشس-ه-داء واÛاه-دي-ن ،وك-ذا ال-ع-م-ل-ي-ات
اŸع -ارك ال -ت -ي خ -اضس -ه -ا ه -ؤو’ء ،إا ¤ج-انب صس-ور
أاكدت بشساعة ما قام به اŸسستعمر ‘ حق أابناء هذا
الوطن.
واأبدى بعضض الزوار ‘ حديثهم لـ «الشسعب»،
اإعجابهم بالتنوع الذي ميز اŸعرضض Ÿا حمله
من شسهادات موثقة عن الثورة التحريرية عÈ
تصس- -ري -ح -ات ق -دمت ب -عضض صس -ان -ع -ي م -ل -ح -م -ة
ا÷زائر.

الروايات من عدة زوايا وا’سستماع
إا ¤الرأاي والرأاي اآ’خر وÃسستوى
التضسحيات التي قدمها الشسهداء.
ك- -م- -ا رحب ب- -ا◊راك السس -ي -اسس -ي
الذي يخدم مصسلحة الوطن وكل
رأاي يناقشض.
ع -ن اأ’زم -ة ال -ن -اŒة م -ن ان -ه -ي-ار
أاسسعار البÎول ،دعا كل اأ’طراف
إا ¤ا÷لوسض حول طاولة واحدة
إ’ي -ج -اد ح -ل -ول إ’ن -ق-اذ ا’ق-تصس-اد
الوطني و’ يجب علياŸعارضسة أان
تصس- -ف- -ق ل -ه -ذه اأ’زم -ة وت -ق -ول إان
السسلطة هي الوحيدة التي تغرق ،بل هذا ّ Áسض
الوطن بكامله وعلى كل واحد مّنا أان يشسعر بأانه
معني بهذه الوضسعية ونضسع اليد ‘ اليد من أاجل
اŸصسلحة العليا للوطن.

البويرة :ع .نايت رمضسان

’رامل صسنّاع الثورة
قدمت هدايا رمزية أ

تدشض Úمنشضآات ومرافق بعاصضمة األهڤار

أاحييت و’ية “Ôاسست كغÒها من و’يات
الوطن الذكرى الـ ’ 61ند’ع الثورة اÛيدة
ل -غ -رة ن-وف-م ‘ ،1954 Èج- -و ام- -ت -زجت ف -ي -ه

البليدة :لينة ياسسمÚ

ب- -زي- -ارات ق- -ام خÓ- -ل- -ه -ا ب -ت -دشسÚ
مشس-اري-ع ت-ن-م-وي-ة .ك-انت ا’ن-طÓقة
ب- -الصس- -وم- -ع- -ة ،ح- -يث دشس- -ن ال -وا‹
والوفد اŸرافق له ،متوسسطة تربوية
ودارا ل - -لشس - -ب - -اب وم- -ق- -را ج- -دي- -دا
Ÿدي-ري-ة الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة بأاو’د
يعيشض.
وب -ب -ن -ي ت -ام -و ” ،ت-دشس Úوتسس-م-ي-ة

مدرسضة تعشضاشش بنات ‘ اŸوعد التاريخي

ا÷زائريون يقّدرون قيمة السضتقÓل والوحدة الوطنية

احتفل سسكان و’ية البليدة
والسس - -ل - -ط - -ات اÙل - -ي- -ة ،أامسس،
ب -ال-ذك-رى  61ل-ت-ف-ج Òإاح-دى
أاع-ظ-م ال-ث-ورات ال-ت-ح-ريرية ‘
ال -ع -ا .⁄شس -م -لت ا’ح -ت -ف -ال -ي-ة
ت -ن -ظ -ي -م م -ع -ارضس ت -اري -خ-ي-ة،
إاق- -ام- -ة أانشس- -ط- -ة وت- -ظ- -اه -رات
ث- -ق- -اف -ي -ة ،فضس  Ó-ع -ن ت -دشسÚ
مرافق تربوية وإادارية وأاخرى
’نشس- -ط- -ة الÎف- -ي -ه
م- -وج- -ه- -ة أ
والتثقيف للشسباب.

م- -ؤوسسسس- -ة ث- -ان- -وي- -ة وأايضس -ا ت -دشسÚ
وتسسمية مركز بريد ببني حمدان ‘
ب -ن -ي خ-ل-ي-ل ،ب-اإ’ضس-اف-ة إا ¤ت-دشسÚ
مقر للمفتشسية اإ’قليمية للتجارة ‘
ال -ع -ف -رون ،وﬁط -ة حضس-ري-ة ل-ن-ق-ل
اŸسسافرين ‘ موزاية.
ك-م-ا دشس-ن ال-وف-د ال-رسس-م-ي خ-زان-ا
م -ائ-ي-ا Ãزرع-ة رق-م  20بضسواحي

ال -ك-ف-رة رغ-م اسس-ت-ع-ان-ة ف-رنسس-ا ب-ا◊ل-ف اأ’ط-لسس-ي
مسستعملة كل أانواع اأ’سسلحة Ãا ‘ ذلك اÙرمة.
غ Òأان ذلك Á ⁄نع ،بحسسبه ،من «تكسس Òهذا
العدو ع Èالعديد من الضسربات اŸوجعة ،إا ¤أان
جاء النصسر اŸب Úبعد سسبع سسنوات ونصسف من
ال -ع -ذاب وا◊ق -رة وضس -ري-ب-ة ك-بÒة م-ن الشس-ه-داء»،
مناشسدا اأ’جيال ا◊اضسرة بضسرورة أاخذ العÈة من
هذا التاريخ ا◊افل بالبطو’ت وإا ¤اÙافظة
ع -ل -ى ا’سس -ت -ق Ó-ل ،ل -ك -ون -ه أام -ان-ة ‘ أاع-ن-اق ه-ذه
اأ’جيال من خÓل تعزيز الصسفوف والتصسدي بكل
ق -وة ل -ك -ل م -ن تسس -ول ل -ه ن -فسس -ه ﬁاول-ة اŸسس-اسض
بحرمة هذا الوطن.
على صسعيد آاخر ،بعثت مديرية ا◊ماية اŸدنية
Óسسرة الثورية واÛاهدين الذين
–ية إاجÓل ل أ
مايزالون يحملون الرسسالة ،إا ¤جانب ترقية 04
ضسباط إا ¤رتب أاعلى خصست ضسباط سسام ،ÚعÓوة
ع-ل-ى م-ت-ق-اع-دي-ن ،م-ع-تÈة أان-ه-ا ت-ع-د م-ن ال-و’يات
السسباقة ‘ رفع التحدي بتسسخ Òكل إامكاناتها
أ’جل توف Òاأ’من واأ’مان للمواطن و‡تلكاته.

مناصسرة من البويرة:

البليــــــــــــــــدة تعيــــــــــــــــشش ا◊ــــــــــــــــدث

ك - -ب- -ق- -ي- -ة م- -دن وو’ي- -ات ا÷زائ- -ر
اŸسستقلة ،احتفلت عاصسمة اŸتيجة
بعيد ثورة كل ا÷زائري ÚاŸقدسسة،
كانت البداية مع تنظيم أامن الو’ية
م-ع-ارَضض ل-لصس-ور ال-ت-اري-خ-ية ،فضسÓ
ع -ن إاق -ام -ة أاج -ن -ح -ة خ-اصس-ة ل-ف-رق
اأ’من اŸشسكلة وتقدﬁ Ëاضسرات
نشس - -ط- -ه- -ا ›اه- -دون –ت ت- -أاطÒ
اأ’م - -ن ال - -و’ئ - -ي ،م - -ع ت- -خصس- -يصض
Óسسرة الثورية والفائزين
تكرÁات ل أ
‘ مبارزات رياضسية وذهنية.
خصض ا÷هاز التنفيذي عدة بلديات

16865

’حتفائية من اŸدية
«الشسعب» تنقل إ

األم Úالولئي للمجاهدين :اإلسضتقÓل
أامانة ‘ أاعناق األجيال

الصسور ووثائق ثورة أاول نوفم 1954 ÈاÛيدة
سسيظل مفتوحا للجمهور باŸتحف اŸركزي
للجيشض Ÿدة أاسسبوع ،Úفيما سسيسستمر معرضض
الكتاب التاريخي ليوم.Ú
يضسم معرضض الكتاب التاريخي ›موعة من
ال -ك -تب ال -ت -اري-خ-ي-ة ال-ق-دÁة وا÷دي-دة ح-ول
تاريخ ا’سستعمار با÷زائر ıتلف اŸؤولفÚ
ا÷زائ -ري Úواأ’ج -انب وك -ذا م -ذك -رات ل-ع-دة
شس- -خصس -ي -ات ع -اصس -رت ال -ث -ورة اÛي -دة م -ن
جزائري Úوأاجانب.
وسسيتم باŸناسسبة  -حسسب الرائد عكاشض -
ت -ك -ر Ëع -ائ -ل-ة اÛاه-د اŸرح-وم اإل-ي-اسض
دريشض والذي شسهد منزله اجتماع ›موعة
 22التاريخي.
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م -وزاي -ة اأيضس -ا وتسس -م -ي -ة وت -دشسÚ
ا◊دي-ق-ة ال-ع-م-وم-ي-ة بسسيدي سسا⁄
‘ بوعرفة.
ختام ا’حتفالية ،خصسصض لتكرË
ضس -ح -اي -ا ال-واجب ال-وط-ن-ي ’أسس-رة
ا◊رسض البلدي.
بدورها احتفلت جمعية سسندسض ‘
الشسفة ،بالذكرى اıلدة لثورتنا

اŸق-دسس-ة ،ب-ع-رضض صس-ور ت-اري-خية
ب -اŸرك -ز ال -ث -ق-ا‘ واأيضس-ا ت-ن-ظ-ي-م
مسسابقة ‘ الرسسم لصسالح الÈاعم
الصس -غ -ار ،ك -م -ا سس -ط -ر اŸن-ظ-م-ون
عرضض فيلم «معركة ا÷زائر» عÈ
شساشسة عمÓقة.
وخ- -ت- -م اŸن -ظ -م -ون ا’ح -ت -ف -ال -ي -ة
ب -ع -رضض مسس -رح -ي ‡ي -ز ،تضس -م-ن
ع -رضس -ا ب -ع -ن -وان «صس-ورة شس-ه-ي-د»،
اأب -دع ‘ اإخ -راج -ه -ا اŸت-األ-ق ع-ب-د
ال -ق-ادر مسس-ع-ودي ،تضس-م-ن نصس-ه-ا،
ا◊ديث ع- - -ن ه- - -م- - -وم الشس- - -ب - -اب
وال- -واق- -ع اŸق- -ارن ب Úي- -وم- -ي -ات -ه
ب- -ا’أمسض وال -ي -وم ،وم -دى ارت -ب -اط
جيل ا’سستقÓل بالتاريخ والوطن،
‘ مشساهد موؤثرة؛ مقارنة حملت
صس- -ورا ع- -ن ج- -ي- -ل ال -ث -ورة وج -ي -ل
ا’سس -ت -ق Ó-ل ،ل -ي -ع-ل-ن ع-ن انسس-دال
السس- -ت- -ار ب- -ت- -خصس- -يصض ت- -ك- -رÁات
نوعية ،اأثرت ‘ نفوسض اŸكرمÚ
م- - -ن ج- - -ي- - -ل ال - -ث - -ورة اÛاه - -دة
باÿصسوصض ،حينما تفضسل ‡ثلون
ع - -ن اأب - -ن - -اء ج - -ي - -ل ا’سس- -ت- -قÓ- -ل
ب -ت -خصس -يصس -ه -م ب -ت-لك ال-ت-ك-رÁات
اÿالدة.

النشساطات الثقافية والتاريخية ،حيث قامت
السس -ل -ط-ات اÙل-ي-ة ،ي-ت-ق-دم-ه-م وا‹ ال-و’ي-ة
سس- -ي- -ل- -م- -ي ب- -ل- -ق -اسس -م وال -عسس -ك -ري -ة والسس -لك
ال-دب-ل-وم-اسس-ي ل-دول ا÷وار واأ’سس-رة ال-ث-ورية،
بالوقوف ÃقÈة الشسهداء وقفة إاجÓل على
أارواح الشس- -ه- -داء اأ’ب- -رار ووضس- -ع إاك- -ل -ي -ل م -ن
الزهور وا’سستماع للنشسيد الوطني ورفع العلم
وق -راءة ال -ف -ا–ة ،ه-ذا م-ا رصس-دت-ه «الشس-عب»
بع ÚاŸكان.
م-ي-ز ا’ح-ت-ف-ال ب-غ-رة ن-وف-م ،Èت-دشس Úووضس-ع
حجر اأ’سساسض لعدد من اŸشساريع التنموية،
ح -يث ك -انت ال -ب -داي -ة ب -وضس-ع ح-ج-ر اأ’سس-اسض
Ÿشسروع  1000مقعد بيداغوجي تابع للمركز
ا÷ام -ع -ي ب -ع -اصس -م -ة اأ’ه -ڤ-ار ،م-ن شس-أان-ه أان
يحتضسن كليات ومعاهد على اŸدى البعيد.
كما ” وضسع حجر اأ’سساسض Ÿشسروع إا‚از
وŒه-ي-ز م-ت-وسس-ط-ة ب-ع-اصس-م-ة اأ’ه-ڤار بجميع
اŸرافق وكذا ›مع مدرسسي ،وفيما يخصض
الشس- -ب- -اب وال- -ري- -اضس -ة ف -ق -د ” وضس -ع ح -ج -ر
اأ’سساسض لقاعة متعددة الرياضسات  500مقعد
ومسسبح جواري من شسأانه أان يكون متنفسسا
للشسباب ‘ فصسل الصسيف ،كما ” وضسع حيز
اÿدم-ة اŸت-ح-ف ال-ت-اب-ع ل-ل-ح-ظÒة ال-ث-ق-افية
اأ’هڤار والذي يضسم كل ما تزخر به عاصسمة
اأ’هقار من موروث تاريخي وثقا‘.
‘ ج- -انب تشس- -غ- -ي -ل الشس -ب -اب ” وضس -ع ح -ي -ز
اÿدمة مدرسسة لتعليم اللغات والتي اسستفادت
م -ن -ه -ا إاح -دى الشس -اب -ات ‘ إاط-ار آال-ي-ات دع-م
تشسغيل الشسباب.
ك - -م - -ا ك - -انت زي - -ارة ل- -ف- -ائ- -دة أارام- -ل ب- -عضض
اÛاه-دي-ن وت-ق-د Ëب-عضض ال-ه-داي-ا ال-رم-زية
لهم.

“Ôاسست :بن حود ﬁمد الصسالح
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إحتضسن مؤو“ر إلصسومام إلتاريخي

«متحف إافري» يخضسع للÎميم بعد اإلهمال
أإمر أإو’د صسالح زيتو Êوإ‹ بجاية ،بإا‚از درإسسة جيولوجية ‘ منطقة إفري من أإجل ترميم إŸعلم إلتاريخي ،إŸتمثل ‘
إلكوخ إلذي إنعقد فيه مؤو“ر إلصسومام ،حيث أإن إ÷دإر إلوقائي للكوخ شسهد تصسّدعا بسسبب إنز’ق إلÎبة.
ت -ن -ب-عث م-ن ب Úث-ن-اي-ا أŸن-زل
رأئ-ح-ة أل-ب-ط-و’ت أل-ت-ي ت-رسش-ل-ه-ا
ج - - -اء ه- - -ذأ أل- - -ق- - -رأر أل- - -ذي
ت -لك ألصش -ور وأل-ل-وح-ات أÿال-دة،
أسش- -ت- -حسش- -ن -ت -ه أأ’سش -رة أل -ث -وري -ة
أل - -ت - -ي ت- -رم- -ز أ’ب- -ط- -ال أل- -ث- -ورة
وم-وأط-ن-و أل-و’ي-ة ،خÓ-ل أل-زيارة
ألتحريرية ،وكأان خيا’تهم تعود
ألتي قادت أŸسشؤوول أأ’ول على
بنا إأ ¤زمن عبان رمضشانÿ ،ضشر
أ÷ه-از أل-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ل-و’ية ،رفقة
ب - -ن ط- -وب- -ال وأل- -ق- -ائ- -د ق- -اسش- -ي
مدير ألثقافة ،مدير أÛاهدين،
وصش -دي -ق -ه ،وه -م ف-ي-ه ي-دردشش-ون
رئ -يسس ب -ل -دي -ة إأف -ري و›اه-دي
بأاصشوأت خافتة حول نار هادئة
أŸن- -ط -ق -ة ،ح -يث ” ت -خصش -يصس
‘ إأحدى زوأيا أŸنزل.
غÓ- -ف م- -ا‹ م- -ع- -ت Èم- -ن أج- -ل
وأنت تششاهد تلك أŸنحوتات
Œسش-ي-د ه-ذأ أŸشش-روع ل-ل-ح-ف-اظ
وك -أاّن -ك تسش -م -ع صش-دى أصش-وأت-ه-م
على ألذأكرة ومكاسشب ألثورة.
تنبعث من جدرأن ذلك أŸنزل،
ي -ع -د «م -ت-ح-ف إأي-ف-ري» م-زأرأ
أل- -ذي ه- -و ع- -ب -ارة ع -ن م -ت -ح -ف
ورم-زأ ع-ظ-ي-م-ا ب-ال-نسش-ب-ة لسش-ك-ان
تاريخي يضشم ألعديد من أللوحات
أŸن -ط -ق -ة ول -ل -ج -زأئ -ر ك -ك -ل”ّ ،
وأل ّصش -ور أل -ت -ي تÈز أهّ-م م-رأح-ل
أف-ت-ت-اح-ه سش-نة  ‘ 1984أل-ع-هدة ت- -وق- -يت جّ- -د حسش- -اسس ⁄ ،ي -ك -ن ت -لك أل ّ-ن -صشب أل-ت-ذك-اري-ة وك-أاّن-ه-ا ألثورة أÛيدة .إأ ¤جانب ذلك
أل -رئ -اسش -ي -ة ل -لشش-اذ‹ ب-ن ج-دي-د ،صشدفة وإأ‰ا ينبع من ألثقة ألتي ج-السش-ة ع-ل-ى ع-روشش-ه-ا وج-درأنه ي -ح -ت -وي أŸن -زل ع -ل -ى م -ق -ا’ت
وذلك تخليدأ للذأكرة ألوطنية ،إأذ وضشعها هؤو’ء ألرجال ‘ سشكان م- -زّي- -ن- -ة Ãن- -ح- -وت- -ات غ- -اي -ة ‘ صش -ح -ف -ي -ة ،ب-رق-ي-ات وم-رأسشÓ-ت
Áث -ل أŸت -ح -ف ع -ن -وأن -ا ل -ت-اري-خ أŸن -ط -ق -ة أŸع-روف Úب-ن-خ-وت-ه-م أإ’بدأع ،كما Áكن للزأئرين رؤوية رسش-م-ي-ة ،أسش-ل-ح-ة وب-نادق قدÁة،
أ÷زأئ - - -ر أ◊ديث ورم - - -زأ م- - -ن وأعتزأزهم بوطنيتهم.
تلك أأ’سشلحة أ÷ميلة ألتي تعود أل -زي أل -عسش -ك -ري ل -ل -م -ج-اه-دي-ن
ل- -ه- -ذأ ،ف- -إاّن سش- -ك- -ان إأي- -ف- -ري Ãخيلته إأ ¤زمن أ◊روب.
أل -رم -وز أıل -دة ل -ث-ورة ن-وف-مÈ
وألشش - -ه - -دأء وح - -ت - -ى ل - -ل- -ج- -ن- -ود
أÛيدة ’رتباطه ألوثيق Ãؤو“ر م- -ازأل- -وأ ي- -ع- -ت -زون وي -ف -ت -خ -رون
كما يحتوي ألفناء على سشّلم
ألفرنسشي Úإأ ¤جانب خوذأتهم،
Ãن-ط-ق-ت-ه-م وب-ال-ث-قة ألتي ُمنحت وأسش - -ع ي- -ؤودي إأ ¤م- -نصش- -ة ك- -بÒة
ألصشومام  20أوت .1956
كما يضشم أŸتحف أيضشا أجنحة
لهم و ⁄يخّيبوأ ،بل بالعكسس فقد ﬁاطة بالرخام ،حيث غّنت أ’ول
ف- -ف- -ي ه -ذأ أŸك -ان ،أج -ت -م -ع
ل-ط-ائ-رة أل-ه-ل-ي-ك-وب Îي-تّم عرضشها
عملوأ أŸسشتحيل من أجل ضشمان م -رة ي -وم أف -ت -ت -اح أŸت -ح-ف ع-ام
رج -ال أك ّ-ف -اء مشش ّ-ب -ع -ون ب -ال -روح
للزّوأر بكل فخر وأعتزأز.
سشÓ- -م- -ة ق- -ادة أل -ث -ورة ،ب -ال -ت -ا‹  1984أŸط -رب -ة أل -رأح -ل-ة وردة
ألوطنية وأتفقوأ على مبدإأ وأحد
وبجوأر أŸتحف توجد مكتبة
ضشمنوأ ‚اح أŸؤو“ر ألذي تكّلل أ÷زأئرية ،و‘ أعلى ألفناء وبÚ
وك -ل-م-ة ف-اصش-ل-ة ،أ’ وه-و ت-ن-ظ-ي-م
تضشّم ألعديد من ألكتب وأŸرأجع
ÃيÓد ميثاق ألصشومام أŸششهور .أشش -ج -ار أل -ت Úوك -رم-ة ك-بÒة م-ن
أل -ث -ورة أŸظ ّ-ف -رة وإأرسش -اء أسشسس
أل -ت -اري -خ-ي-ة ،وي-وج-د ح-وأ‹ 500
يسشتقبل أŸتحف حششودأ كبÒة ألعنبÁ ،كن رؤوية ذلك أŸنزل
جزأئر ما بعد أ’سشتقÓل سشتبنى
كتاب يتصشفحها ألطلبة وألباحثون
‡ن ي- -رغ- -ب- -ون ‘ أسش- -ت- -كشش- -اف أل -ق -د Ëذي أل -ط -رأز أل -ق -ب -ائ -ل-ي
ب- - -ع- - -زÁة وإأرأدة ألشش- - -عب ،وم - -ا
م- - -ن أج- - -ل إأث - -رأء م - -ع - -ارف - -ه - -م
أŸك -ان ،ع Èب -وأب-ة ت-ن-ف-ت-ح ع-ل-ى أأ’صشيل ،وهو يفتح أبوأبه للّزوأر
ر
أختيار هذأ أŸكان لعقد مؤو“
وأبحاثهم.
فناء كب Òمبّلط وحوله تنتصشب بصشدر رحب.
وطني ضشّم أبرز قادة ألثورة ،و‘

بجاية :بن آلنوي .ت

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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يوم درإسسي حول مرجعية أإول نوفم Èبالشسلف

رسسالة رئيسس ا÷مهورية خارطة طريق لتحصس Úاألمة من اıاطر

أإث -ار إŸت -دخ -ل -ون ‘ إل -ي -وم إل -درإسس-ي
حول «أإول نوفم Èمرجعية أإمة وأإمان
شس -عب» ،إل -ذي أإشس -رفت ع -ل -ى ت -ن -ظ -ي-م-ه
’من إلو’ئي بالشسلف ،مسسائل
مديرية إ أ
ج-وه-ري-ة ت-ت-ع-ل-ق Ãج-م-وع-ة م-ن إلقيم
’ب- -ع -اد ل -ل -ث -ورة إل -ت -ح -ري -ري -ة ع -ل -ى
وإ أ
’قليمي وإلدو‹.
إŸسستوى إÙلي ،إ إ
أل -ت -ظ -اه-رة أسش-ت-ق-ط-بت ج-م-ع-ا غ-فÒأ م-ن
مسشتخدمي قطاع ألششرطة وأأ’سشرة أإ’عÓمية
وألثورية ،وكانت مناسشبة ثمنها أŸتدخلون من
أل -ب -اح -ث ‘ Úألشش -أان أل -ت -اري -خ -ي ،ي-ت-ق-دم-ه-م
أأ’سشتاذ ألطيب بوقرة وألباحث ﬁمد عزة،
أث -اروأ مسش -ائ-ل ج-وه-ري-ة كشش-فت ع-ن ع-ظ-م-ة
ألثورة ،كونها مرجعية أأ’مة ألتي حصشنتها من
ﬂاط- -ر أرأد م- -ن- -ه- -ا أŸسش- -ت- -ع- -م -ر أل -ذوب -ان
وأ’ندثار وألقضشاء على قوأعدها وأسشسشها،
‡ا ج -ع -ل -ه -ا أم -ان شش -عب ط -م -وح ل Ó-ن -ع-ت-اق
وألتطور وألعيشس ‘ كرأمة.
عكسشت ألثورة أيضشا أبعادأ أخرى –مل ‘
ط-ي-ات-ه-ا أل-ط-اب-ع أإ’نسش-ا Êوأل-ث-وري وت-خليصس
ألشش -ع -وب م -ن ق -ي -ود أ’ضش -ط -ه -اد وأل -ع-ب-ودي-ة
وأ’سشتغÓل ،من خÓل عملية أ’سشتلهام من
ه -ذه أأ’ب -ع -اد م -ن ألشش -ع -وب ع -ل -ى أŸسش -ت-وى
أإ’قليمي ،أإ’فريقي وألدو‹.
ك -م-ا ح-رصس أŸت-دخ-ل-ون ع-ل-ى غ-رسس ق-ي-م
ث-ورت-ن-ا أŸظ-ف-رة ‘ أل-ن-اشش-ئ-ة و–صش Úأل-ب-لد

ألذي تÎبصس به بعضس ألقوى على أŸسشتويÚ
أÿارجي وألدأخلي ،معتÈين ندأء أ÷مهورية
Óمة خارطة طريق لتحصش Úأأ’مة
‘ رسشالة ل أ
أ÷زأئرية من تلك أıاطر.
م -ن ج -انب آأخ -ر ،ط ّ-ع -م أŸن -ظ -م -ون ه -ذه
أل -ت-ظ-اه-رة ب-ف-ي-ل-م وث-ائ-ق ت-ن-اول أه-م أح-دأث
أل - -ث - -ورة وم - -وق - -ف ألشش - -عب أ÷زأئ - -ري م - -ن
ﬂط- - -ط- - -ات سش - -ي - -اسش - -ة أأ’رضس أÙروق - -ة
ل -ل -مسش -ت -ع -م -ر أل -ف-رنسش-ي .ب-اŸوأزأة م-ع ذلك،
ششهدت دأر ألثقافة نششاطات متنوعة ،على
غ -رأر ب -ل -دي -ات أل -و’ي -ة “ث -لت ‘ مسش-رح-ي-ة
تاريخية وسشهرة فنية إأ ¤غاية إأطÓق أول
رصشاصشة رمزية ‘ سشاعة ألصشفر أ’ول نوفمÈ
أل -ت -ي ع-ايشش-ه-ا رع-ي-ل أل-ث-ورة وج-م-ع ك-ب Òم-ن
ألششباب وألسشلطات ألعسشكرية وألو’ئية.
و’ية ع Úألدفلى عاششت نفسس أأ’جوأء،
وصش -ن -عت أ’سش -ت -ث-ن-اء ب-دأر أل-ث-ق-اف-ة وق-اع-ات
ألعروضس ألتي تزينت بأانششطة متنوعة جلبت
فضش - -ول أل- -زوأر ع- -ل- -ى ق- -ول رئ- -يسس أÛلسس
ألشش-ع-ب-ي أل-و’ئ-ي ألسش-ي-د ﬁم-د ن-اج-م ،أل-ذي
أع- -ت ÈتÓ- -ح- -م ألشش- -عب أث- -ن -اء أل -ث -ورة وفÎة
ألعششرية ألسشودأء فوت ألفرصشة على أأ’عدأء
وم-ن-ح أل-ث-ق-ة ل-لشش-عب أل-ذي يصش-ن-ع أن-تصش-ارأته
بيده ‘ عهد ألعزة وألكرأمة.

آلشسلف /ع Úآلدفلى :و.ي .أآعرآيبي

خÓل إحتفائية نوفمÃ Èعسسكر

توزيع سسكنات ترقوية وتسسمية أاحياء بأاسسماء شسهداء

فيما ” ربط حي حÁÓية بغاز إŸدينة

تدشس Úمرافق شسبانية ببومرداسس

أإحيت إلسسلطات إلو’ئية وإÙلية
’سسرة إلثورية وفعاليات
إ ¤جانب إ أ
إÛت- -م -ع إŸد Êل -و’ي -ة ب -وم -ردإسس،
أإمسس ،إل- - - -ذك - - -رى  61ل- -ث- -ورة أإول
ن- -وف- -م ÈإÛي- -دة ،ب -ت -ن -ظ -ي -م ع -دة
أإنشس- -ط- -ة إح- -ت- -ف- -اء ب- -اŸن -اسس -ب -ة ،م -ع
تدشس Úمرإفق عمومية وتزويد حي
حÁÓية ببودوإو بغاز إŸدينة.
ق- -امت وأ‹ أل- -و’ي- -ة ن- -وري -ة زره -و،Ê
ب- -ت- -دشش Úب- -عضس أŸرأف- -ق أل- -ع- -م- -وم- -ي- -ة

ألشش -ب -ان -ي -ة ،م -ن -ه -ا دأر ألشش -ب -اب ل -ب -ل -دي-ة
ب-وم-ردأسس ب-ح-ي أل-ك-رم-ة وأخ-رى ب-ب-ل-دية
ب -ودوأو ،م -ع إأع-ط-اء إأشش-ارة ت-زوي-د سش-ك-ان
حي حÁÓية بغاز أŸدينة وكذأ أ’فتتاح
أل -رسش -م -ي ل -لصش -ال -ون أل -وط -ن -ي ل -ل -ن-وأدي
أÿضشرأء بدأر ألششباب سشعيد سشنا.Ê
بدورها قامت عدد من ألبلديات بهذه
أŸن -اسش -ب -ة أل -ت -اري -خ -ي-ة ،ب-إاطÓ-ق أسش-م-اء
ألششهدأء وأÛاهدين على بعضس أأ’حياء
ألسشكنية أ÷ديدة وأŸؤوسشسشات ألتعليمية

بهدف ربط جيل ألششباب برموزه ألوطنية
وإأع -ادة أ’ع -ت -ب -ار Ÿن ضش -ح -وأ ‘ سش-ب-ي-ل
أسشتقÓل أ÷زأئر.
مع أإ’ششارة أن برنامج أ’حتفائية ألذي
سش-ط-رت-ه و’ي-ة ب-وم-ردأسس ،ب-ال-ت-نسش-يق مع
م -دي -ري -ة أÛاه -دي -ن ،أن -ط -ل -ق ،سش -ه -رة
ألسشبت ،بعرضس فيلم كر Ëبلقاسشم بقاعة
ألسشينما ،مع تنظيم مسشÒة جابت ألششارع
ألرئيسشي للمدينة كما هو معهود.

بومردآسش :ز .كمال

...وربط منطقة تلزة وصسالح الشسبل بالغاز الطبيعي ‘ سسكيكدة
أششرف فوزي بن حسش ،Úوأ‹ ألو’ية،
على أنطÓق أ’حتفال بالذكرى  61لعيد
ألثورة أول نوفم ،1954 Èوهذأ ‘ حضشور
ألسش-ل-ط-ات أŸدن-ي-ة ،أل-عسش-ك-ري-ة ،أأ’م-ن-ي-ة
وأأ’سشرة ألثورية ،حيث “يز أليوم أأ’ول
من أ’حتفال بعرضس ششريط وثائقي حول
أŸنظمة أÿاصشة بقصشر ألثقافة وألفنون،
ك-م-ا ” ت-ن-ظ-ي-م مسشÒة شش-ب-اب-ي-ة رأف-ق-ت-ه-ا
أل -ف -رق -ة أل -ن -ح -اسش -ي-ة م-ن أأ’م-ن أل-و’ئ-ي
باŸلعب ألبلدي  20أوت  ،1955لتتم بعد
ذلك قرأءة بيان أول نوفم 1954 Èورفع
ألعلم ألوطني ‘ أÿتام.

ت -وج-ه أل-وف-د أل-و’ئ-ي صش-ب-ي-ح-ة أل-ف-ا—
نوفم ،2015 Èإأ ¤مقÈة ألششهدأء ،حيث
أششرف فوزي بن حسش Úعلى قرأءة فا–ة
ألكتاب ترحما على أروأح ألششهدأء ووضشع
ب- -اق- -ة زه- -ور ع- -ل- -ى أŸع- -ل- -م أل- -ت -ذك -اري
وأ’سش -ت -م -اع إأ ¤أل -نشش -ي -د أل -وط-ن-ي ورف-ع
ألعلم.
“ي- -زت أ’ح- -ت -ف -ا’ت ب -ذك -رى أن -د’ع
أل -ث -ورة أÛي-دة ب-ت-دشش Úأشش-غ-ال أل-رب-ط
بالغاز ألطبيعي Ÿدينة ألقل وبالتحديد
Ãن -ط -ق-ة ت-ل-زة ح-يث أسش-ت-ف-ادت م-ن ه-ذه
أÿدم -ة أ◊ي -وي -ة  4429ع-ائ-ل-ة .ألعملية

ذأتها ششهدتها منطقة صشالح ألششبل ببلدية
فلفلة ،حيث ” أ’نتهاء من ›مل 892
توصشيلة سشيتم ألفرأغ منها خÓل أيام.
وب -ب -ل -دي-ة “ال-وسس ” ،ت-دشش ÚأŸرك-ز
Óط-ف-ال أŸع-وق Úذه-ن-يا
أل-ب-ي-دأغ-وج-ي ل -أ
بسشعة  120سشرير وألذي ششرع ‘ إأ‚ازه
خÓل ششهر أفريل من سشنة  2013ضشمن
ألÈأمج ألقطاعية .وسشيضشمن هذأ أŸركز
أŸت- -اب- -ع- -ة أل- -ن- -فسش -ي -ة وإأدم -اج أأ’ط -ف -ال
وأŸرأه- - - -ق ÚأŸع- - - -وق ‘ Úأل - - -وسش - - -ط
أŸدرسشي ألعادي.

سسكيكدة :خالد آلعيفة

شسمل ندوإت فكرية ،دينية ومسسابقات رياضسية

تندوف –تفل بذكرى ا◊رب التحريرية

إح-ي-اًء ل-ل-ذكرى  61ل-ث-ورة إلفا—
ن -وف -م ÈإÛي -دة ،ب -رن -ام -ج ث-ري ”
تسس-طÒه ب-اŸن-اسس-ب-ة ب-و’ي-ة تندوف
م-ن خÓ-ل ت-ن-ظ-ي-م ع-ديد إلفعاليات
’نشس - -ط- -ة ت- -ع- -كسس م- -دى تشس- -بث
وإ أ
سس- -ك- -ان إŸن -ط -ق -ة Ãب -ادئ ن -وف -م.È
ف -ع -ل -ى م -دإر أإسس -ب -وع ك-ام-ل ،شس-ه-دت
ب-ل-دي-ة ت-ن-دوف ت-ن-ظ-ي-م إل-عديد من
إل- -ن- -دوإت إل- -ف- -ك- -ري- -ة وإل- -دي- -ن- -ي- -ة
ومسس -اب -ق -ات ري -اضس -ي-ة وف-ك-ري-ة م-ن
أإج - - -ل –سس - - -يسس أإط- - -ف- - -ال إŸدإرسس
بعظمة إلثورة وشسهدإئها.
م- -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى ،أشش- -رف م -رم -وري
أمومن على تدشش Úألعديد من ألهياكل

ب -ب -ل-دي-ة ت-ن-دوف ،ح-يث ق-ام رف-ق-ة رئ-يسس
أÛلسس ألشش -ع -ب -ي أل -و’ئ -ي وألسش -ل -ط -ات
أÙل -ي -ة ،م -دن-ي-ة وعسش-ك-ري-ة ووج-وه م-ن
أأ’سش -رة أل -ث -وري -ة ،ب -رف -ع أل -ع -ل-م أل-وط-ن-ي
بسشاحة ألششهدأء ووضشع إأكليل من ألزهور
وقرأءة ألفا–ة ÃقÈة ألششهدأء ،ليششرف
ب -ع -ده -ا وأ‹ أل -و’ي -ة ع -ل -ى وضش -ع ح-ج-ر
أأ’سشاسس Ÿششروع إأ‚از مصشنع Úللحليب
ل -ل -مسش-ت-ث-م-رْي-ن «م-زه-ود زه »Òو»أب-غ-اشس
ع -ب -د أل -ل -ه» ومشش -روع إأ‚از م -ق-ر ج-دي-د
ل-دي-وأن ألÎق-ي-ة وأل-تسش-ي Òأل-ع-ق-اري ،ك-م-ا
كانت لوأ‹ ألو’ية فرصشة تدشش Úوحدة
ج-دي-دة ل-ل-ح-م-اي-ة أŸدن-ي-ة وم-ركز للÈيد
ب-ح-ي أŸسش-ت-ق-ب-ل وإأطÓ-ق أسش-م أÛاه-د

أŸرحوم «مصشطفى زيتو »Êعلى ألقاعة
متعددة ألرياضشات Ãلعب «عبد أ◊ميد
كرما‹».
ب -ذأت أŸن -اسش-ب-ة ،أع-ط-ى وأ‹ أل-و’ي-ة
إأشش- -ارة أن- -ط Ó-ق سش -ب -اق أل -ع -دو أل -ري -ف -ي
أŸدرسش -ي وأل -ذي تشش-رف ع-ل-ي-ه م-دي-ري-ة
ألÎب -ي -ة وأل -رأب -ط -ة أل -و’ئ -ي -ة ل -ل -ري -اضش-ة
أŸدرسشيةÃ ،ششاركة أزيد من  400تلميذ.
ك -م -ا أق -ي -م ب -اŸسش -تشش-ف-ى أıت-ل-ط سش-ي
أ◊وأسس حفل تكرÁي على ششرف ألطاقم
أل -ط -ب -ي وع -م -ال أل -ق-ط-اع ،ب-حضش-ور وأ‹
ألو’ية ورئيسس أÛلسس ألششعبي ألو’ئي.

تندوف :عويشش علي

أإشسرفت إلسسلطات إلو’ئية Ãعسسكر،
أإمسس ،ع- - -ل- - -ى إ’ح- - -ت- - -ف- - -ا’ت إıل - -دة
للذكرى  61لثورة نوفم ÈإŸباركة‘ ،
أإجوإء ميزها حضسور شسعبي قوي Ãعية
إلسس- -ل- -ط- -ات إل- -عسس- -ك -ري -ة وإل -قضس -ائ -ي -ة
’سسرة إلثورية ،إضسافة إ ¤فعاليات
وإ أ
إÛتمع إŸد.Ê
كما ميز ألذكرى مسشاهمة بعضس أ÷معيات
‘ أنشش -ط -ة تضش-ام-ن-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رأر ج-م-ع-ي-ات
أأ’حياء ببلدية ألÈج ألتي أطلقت حملة للتÈع
بالدم.
أسشتهل ألوفد ألو’ئي ألرسشمي أحتفا’ت
ألفا— نوفم ÈبتÓوة بيان نوفم ،Èبعد رفع
ألعلم وأإ’صشغاء للنششيد ألوطني بسشاحة أأ’مÒ
ع- -ب -د أل -ق -ادر عشش -ي -ة أ’ح -ت -ف -ال ب -ال -ذك -رى،
ليتوأصشل بعاصشمة ألو’ية حيث ” تسشمية عدة
مرأفق وسشاحات عمومية بأاسشماء ›اهدي
أŸنطقة وألششهدأء ،إأضشافة إأ ¤إأطÓق حملة

للتÈع بالدم وإأعطاء إأششارة أ’نطÓق لسشباق
ألدرأجات ألهوأئية وتسشليم مفاتيح ألسشكنات
ل-ل-مسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن حصش-ة  150سش-ك-ن ت-رقوي
م -دع-م Ãعسش-ك-ر و 14سش-ك-ن-ا ع-م-وميا ببلدية
ألبنيان و 65سشكنا آأخر ببلدية أÿلوية ‘ دأئرة
ألÈج ،حيث أحتضشن موقع إأ‚از  506سشكن
ت -رق -وي م -دع -م ب -ع -اصش -م -ة أل -و’ي -ة م -رأسش -م
ألعملية.
وأسشتكمل وأ‹ معسشكر زيارته ألتي تدخل
‘ إأطار أ’حتفا’ت أıلدة للثورة أŸباركة،
ب-ت-ف-ق-د مصش-ل-ح-ة أل-ب-ي-ومÎي ب-ب-ل-دي-ة م-عسشكر
ووضشعها حيز أÿدمة .كما أششرف أŸسشؤوول
ألتنفيذي على تسشمية وتدشش› Úمع مدرسشي
ب -ح -ي م -دب -ر ب -اسش -م ألشش -ه-ي-د أح-م-د ك-ورأسس
وتسشمية أ◊ي أŸقابل لسشاحة مصشطفى بن
ألتهامي وأŸششارفة Ÿركز أŸدينة ،بـ «حي
عيد ألثورة».

معسسكر :أآم آ.Òÿسش

برنامج متنوع بڤاŸة ‘ ذكرى الثورة
ق -ام وف -د م -ن و’ي -ة ق -اŸة ،ت -ت-ق-دم-ه-م
’و ¤على إ÷هاز إلتنفيذي‘ ،
إŸسسؤوولة إ أ
إط -ار إ’ح -ت -ف -ال ب-ذك-رى إن-د’ع إل-ث-ورة
إل -ت -ح -ري -ري -ة ب -زي -ارة Ÿدي -ري-ة إ◊م-اي-ة
إŸدنية ،حيث ” تفتيشس فصسائل إلتدخل
بجميع تشسكيÓتها (إلتعدإد وإلعتاد) ،كما
قّدمت شسروحات حول عمل إŸصسالح.
أششرفت وأ‹ ألو’ية على إأطÓق أول دفعة
م -ن أف -وأج (أŸسش -ع -ف ÚأŸت-ط-وع Úأ÷وأري)Ú
أŸكونة من  04أفوأج ،كل فوج يضشم  12فردأ
Ãجموع  43( 48ذكورأ 14 ،إأناثا) ” ،تكوينهم
من طرف إأطارأت وأطباء أ◊ماية أŸدنية.
هذه أأ’فوأج ” أختيارها من ألÈنامج أأ’ول
(مسشعف لكل عائلة).
ونظمت مناورة تطبيقية أمام ألوفد ألرسشمي
وأŸتمثلة ‘ أنهيار جزئي لعمارة بها عدد معتÈ
م-ن أŸوأط-ن Úو◊سش-ن أ◊ظ ي-ق-ط-ن ب-ج-ان-ب-ه-ا
أفرأد من أŸسشعف Úأ÷وأري( Úباللباسس أŸميز
لهم) وألذين يقومون بالتدخل ‘ ألوقت أ◊رج

ألذي يحتاج فيه أŸتضشررون للنجدة قبل وصشول
أإ’سش - -ع- -اف- -ات ،ب- -اإ’ضش- -اف- -ة إأ ¤ت- -أام ÚأŸك- -ان
وأل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن أ◊وأدث أ÷ان-ب-ي-ة ،ك-م-ا ي-قومون
ب-إان-ق-اذ وإأسش-ع-اف ألضش-ح-اي-ا ب-ال-ط-رق ألصش-حيحة
وألتكفل ألنفسشي أيضشا للمصشاب Úبالهلع إأ ¤حÚ
وصشول أإ’سشعافات.
وم -وأصش -ل -ة ل -ل -زي -ارأت أل -ت-ف-ق-دي-ة ” ،ت-ف-ق-د
أŸك -ت -ب -ة أŸرك -زي -ة ب-ج-ام-ع-ة  08م - -اي 1945
وأÛهزة بأاحدث ألتجهيزأت ،وكذأ أŸششروع
ألسش -ك -ن -ي ل -لشش -رك -ة ألÎك-ي-ة ،ح-يث ” إأ‚از 54
مسش -ك -ن -ا .ك -م -ا ك -انت أŸن -اسش-ب-ة ف-رصش-ة ل-زي-ارة
›اهدين مقعدين هما ﬁمد عجابي وÒ‰ي
فاطمة Ãدينة ڤاŸة.
من جانب آأخر ” ،تسشمية ألقطب أ÷ديد
ب Íجرأح باسشم أÛاهد هاششمي عجرف ،كما
أطلق إأسشم أم ألدور بلقاسشم على ﬂيم ألششباب
بع Úألصشفرأء.

ڤاŸة :آمال مرآبطي
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““الشسعب““ تسسلط الضسوء على Œارب Ÿؤوسسسسات مصسغرة ناجحة

شسباب –دى الصسعاب ويثبت قدرات ‘ ›ال اŸقاو’تية

شسكل الصسالون الو’ئي للمؤوسسسسات اŸصسغرة بو’ية بومرداسس ،فضساء مÓئما لعرضس تداب ÒاŸرافقة التي وضسعتها وكا’ت الدعم اÙلية ،ونافذة مكنت من اسستعراضس Œارب ناجحة Ÿؤوسسسسات
’مر عبارة عن فكرة لدى شسباب أاغلبهم جامعيون ومتخرجون من معاهد التكوين اŸهني لتنضسج وتتبلور ‘ الواقع وتتحول إا ¤مؤوسسسسة قائمة
اقتصسادية ناشسطة ‘ عدة ›ا’ت ،كانت ‘ بداية ا أ
بذاتها ،بفضسل متابعة أاجهزة الدعم اıتلفة وبالتا‹ اŸسساهمة ولو بقسسط بسسيط ‘ تنمية ا’قتصساد اÙلي.

اسستطÓع :ز /كمال
ت- -وق- -فت ““الشش- -عب““ خÓ- -ل ت- -ن- -ظ -ي -م
ت-ظ-اه-رة الصش-ال-ون ال-و’ئ-ي ل-لمؤوسشسشات
اŸصش- -غ- -رة ب- -دلسس ال- -ذي أاخ- -ذ شش- -ع- -ار
““اŸقاو’تية ‘ خدمة التنمية اÙلية““
ل-دى ال-ع-دي-د م-ن ال-ت-ج-ارب ال-ن-م-وذجية
ال-ن-اج-ح-ة ال-ت-ي أاصش-ب-حت Ãث-اب-ة الدليل
والقدوة لدى فئة الششباب الوافدين إا¤
أاج -ن -ح -ة ال -ع -رضس –ت داف -ع ال-فضش-ول
لكنها –ولت إا ¤اهتمام فعلي ،وبالتا‹
ازدادت ال- -ق- -ن- -اع -ة ل -دي -ه -م أان ’ شش -يء
Áن -ع -ه -م م -ن ول -وج ع -ا ⁄اŸق -او’ت -ي -ة
وا’سش- -ت- -ث- -م- -ار ‘ ›م -ل ال -ق -ط -اع -ات
العذراء باŸنطقة كاأ’نششطة الفÓحية،
السشياحة ،الصشيد البحري واهم من ذلك
الصشناعة التقليدية وا◊رفية التي تزخر
ب -ه -ا اŸن -ط -ق -ة وﬁاول-ة ان-تشش-ال-ه-ا م-ن
ا’ندثار ،كالصشناعات ا÷لدية ،الفخار،
صش- -ن- -اع -ة السش -ل -ل ،وب -اق -ي ال -نشش -اط -ات
ا’ق-تصش-ادي-ة اأ’خ-رى ب-اÿصش-وصس م-ن-ها
الصش - -ن - -اع - -ات ال - -غ - -ذائ- -ي- -ة اÿف- -ي- -ف- -ة
وال -ت -ح -وي -ل -ي -ة ،ون -ظ -را أ’ه -م -ي-ة ب-عضس
اŸؤوسشسشات وطريقة –ديها صشعوبات
التموقع داخل السشوق وŒاوز إاششكالية
اŸن-افسش-ة ارت-أاي-ن-ا ع-رضس ال-ب-عضس م-نها
م -ن اج -ل ال -عÈة وال -ت -أاك -ي-د أان ’ شش-ي-ئ
مسش-ت-ح-ي-ل ،و’ وج-ود ل-ه-واجسس اسش-م-ه-ا
إاج- - -راءات اŸل - -ف اإ’داري ال - -ث - -ق - -ي - -ل
بضش - -م - -ان- -ات اŸشش- -رف Úع- -ل- -ى تسش- -يÒ
ال- -وك- -ا’ت اÙل- -ي- -ة وم- -ن- -ه- -ا ل -ونسش -اج
اŸبادرة لهذه التظاهرة.

حمادي فطيمة

بإايرادات عملية عصشر زيتون اÿواصس
من الفÓح Úوبعضس اŸنتوج اÿاصس
بالعائلة أاو ششرائه بقيمة تÎواح ما ب7 Ú
آا’ف دينار إا 9 ¤آا’ف دينار أاحيانا ’
يقدم سشوى  15ل Îبسشعر ﬁدد حاليا
بـ 700دينار ،وهو نششاط رÃا ’ يكفي
ل -ت -غ -ط -ي -ة ال -ت-ك-ال-ي-ف وتسش-دي-د ق-روضس
ال -ب -نك ،إا‰ا أاسش -ع -ى إا ¤ا’سش -ت-ث-م-ار ‘
غرسس مسشاحات أاخرى بأاششجار الزيتون
ل-رف-ع ق-ي-م-ة اإ’ن-ت-اج
اŸقدر
حاليا
بحوا‹
أالفÚ
لÎ

حمÓت ‚ية

التوسشعة ،واجهنا ‘ بداية اأ’مر بعضس
الصشعوبات ‘ التسشويق وتسشريع عملية
التوزيع وذلك راجع Ÿقر النششاط الذي
كان ‘ البداية باŸدينة ا÷ديدة لدلسس،
حيث كان الزبائن يتلقون صشعوبات ‘
ا◊صش -ول ع -ل -ى اŸن -ت -وج ن -ت -ي -ج -ة ب -ع-د
اŸنطقة على الطريق الرئيسشي ،اأ’مر
ال -ذي دف -ع-ن-ا ب-ت-غ-يﬁ Òل ال-نشش-اط إا¤
بلدية برج منايل ،وهنا بدأات ا’نطÓقة
ال -ف -ع -ل -ي -ة ل-ل-م-ؤوسشسش-ة وأاصش-ب-ح ل-ه-ا اسش-م
Œاري ‘ السش- -وق اÙل- -ي وال -وط -ن -ي،
وم -ن -ه -ا ع Ó-م-ت-ن-ا ال-ت-ج-اري-ة
اŸتخصشصشة

ياسس Úرزيق

لونسشاج هي حاليا منتششرة ع Èالعديد
م -ن ال -و’ي -ات م -ث -ل -م -ا ق -ال ‡ث-ل-ه-ا ‘
اŸعرضس ياسش Úرزيق صشاحب ديبلوم ‘
النجارة متحدثا للششعب““..ششركة صشارل
لصش- -ن- -اع- -ة اŸط- -اب- -خ ال -عصش -ري -ة Ãادة
““ا’م- -دي- -اف““ ه- -ي م- -ؤوسشسش- -ة ب -دأات ‘
النششاط سشنة  ،2011تتكون حاليا من 12
ع -ام Ó-نسش-ه-ر ع-ل-ى ت-ق-د Ëإان-ت-اج ع-ا‹
ا÷ودة والدليل ‘ ذلك نسشبة ا’نتششار
والتواجد على اŸسشتوى الوطني بفضشل
ا÷دية والتفا ‘ Êالعمل ،لكن الفضشل
ال -ك -ب Òي -ع -ود إا ¤وك -ال -ة ل -ونسش -اج ال-ت-ي
ف - -ت - -حت ل - -ن - -ا اأ’ب - -واب ل - -ول - -وج ع- -ا⁄
اŸقاو’تية وا’سشتفادة من قرضس يقدر

معصسرة زيتون عصسرية تتحدى
تضساريسس اعف Òا÷بلية

ي- -وغ- -ورط- -ة ب- -اج- -ة ،شش- -اب يشش- -ارك
ب - -اŸع - -رضس أ’ول م - -رة ل - -ل - -ت- -ع- -ري- -ف
Ãؤوسشسش -ت-ه ا’ق-تصش-ادي-ة وال-ب-حث ع-ن
نقاط بيع وتسشويق منتوجه من زيت
ال- -زي- -ت -ون ‘ ث -ا Êم -وسش -م ل -ه ب -ع -د
ا’نتهاء من Œهيز اŸعصشرة العصشرية
التي أاطلق عليها اسشم ““معصشرة باجة““
اŸت - -واج - -دة ب - -ب - -ل - -دي - -ة اع- -ف Òشش- -رق
بومرداسس ،سشأالنها عن البداية ،منطلق
ال -ف -ك -رة وم -راح -ل إانشش -اء اŸؤوسشسش-ة ‘
إاط -ار وك -ال -ة ل -ونسش-اج ف-أاج-اب-ن-ا ب-ال-ق-ول
““م -ؤوسشسش -ة ب -اج -ة إ’ن -ت -اج زيت ال -زي-ت-ون
حديثة النششأاة ،حيث دخلت ‘ النششاط
ششهر جانفي من سشنة  ،2015وبالتا‹
نحن اآ’ن ‘ ثا Êموسشم من العمل ،أاما
عن فكرة إانششاء معصشرة عصشرية فهي
ترجع لطبيعة البلدية ا÷بلية اŸعروفة
بزراعة أاششجار الزيتون كنششاط أاسشاسشي
‘ اŸن -ط -ق -ة ،وع -ل-ي-ه ف-ان ال-ف-ك-رة م-ن
ن -اح -ي -ة ال -تسش -وي -ق ودراسش -ة السش-وق ه-ي
مقبولة وقابلة للتجسشيد ،بعدها توجهت
إا ¤وكالة دعم وتششغيل الششباب إ’يداع
اŸل -ف ،وب -ع-د  6أاشش-ه-ر –صش-لت ع-ل-ى
اŸواف - -ق - -ة وق - -رضس م - -ن ط - -رف ب- -نك
ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة ق-دره 950
م -ل -ي -ون سش -ن -ت-ي-م م-وج-ه ’ق-ت-ن-اء اآ’’ت
والوسشائل الضشرورية بكل سشهولة ودون
عراقيل ما عدى عملية ا◊صشول على
اآ’’ت ال -ت -ي ت-ع-ط-لت ق-ل-ي Ó-م-ن ط-رف
اŸمول..
و‘ سشؤوال عن كيفية ا◊صشول على
مادة الزيتون ،طريقة التسشويق واآ’فاق
اŸسش -ت -ق -ب -ل -ي -ة ل-ل-م-ؤوسشسش-ة ،أاك-د الشش-اب
يوغورطة ““أانا ’ أاخفي عليكم رغبتي ‘
توسشيع النششاط مسشتقب Óوعدم ا’كتفاء

سش- -ن- -وي -ا ،وتشش -غ -ي -ل
ع -م -ال ج -دد يضش -اف إا ¤ال -ت -ع -داد
ا◊ا‹ للمؤوسشسشة وهو أاربعة عمال.

مؤوسسسسة ““ديلي كر ““Ëوبداية
ا’نتشسار ‘ السسوق

كما قلنا سشابقا ‘ تغطيتنا للصشالون،
 ⁄يعد قطاع اŸقاو’تية يقتصشر على
فئة الرجال فقط ،بل أاصشبح يجلب أايضشا
ف -ئ -ة ال -نسش -اء م-ن خ-ري-ج-ات ا÷ام-ع-ات
اللواتي رغ ‘ Íدخول عا ⁄النششاط
ا’ق-تصش-ادي وإانشش-اء م-ؤوسشسش-ات مصش-غرة
’سش -ت -غ Ó-ل ال -ف -راغ ال-ت-ج-اري ‘ ب-عضس
اأ’نشش -ط -ة ال -ت -ي ’ ت -زال ف -ت -ي -ة ب -و’ي -ة
ب -وم -رداسس وم -ن -ه-ا الصش-ن-اع-ة ال-غ-ذائ-ي-ة
اÿف-ي-ف-ة ،وه-ن-ا ت-ظ-ه-ر أام-ام-نا مؤوسشسشة
““دي- -ل -ي ك -ر ““ËاŸشش -ارك -ة ‘ اŸع -رضس
ب -ع -ي -ن -ات م -ن إان-ت-اج اأ’ج-ب-ان اŸوج-ه-ة
ل-ل-ط-ب-خ وصش-ن-اع-ة ا◊ل-وي-ات ،اسش-ت-قبلتنا
السش- -ي- -دة ““ح -م -ادي ف -ط -ي -م -ة““ ب -غ -رضس
ا◊ديث ع - - -ن ط- - -ب- - -ي- - -ع- - -ة اŸؤوسشسش- - -ة
ف -اسشÎسش -لت ‘ ال -ك Ó-م ““ه -ي م -ؤوسشسش-ة
أانشش -ئت سش -ن -ة  ،2013ب -فضش -ل إاج -راءات
الدعم اŸقدمة من طرف وكالة لونسشاج
وه -و ق-رضس ب-ق-ي-م-ة  950م-ل-يون سشنتيم
’ق -ت -ن -اء وسش -ائ -ل ال -ع -م -ل ،ل -ك -ن ب -داي-ة
النششاط كان مع بداية سشنة  ،2014حاليا
نشش- -غ -ل  4ع -م -ال ‘ ان -ت -ظ -ار ع -م-ل-ي-ة

‘ إان- - -ت- - -اج
اأ’جبان.
وع-ن اآ’ف-اق اŸسش-ت-ق-ب-ل-ي-ة ل-ل-م-ؤوسشسشة
أاج- -ابت ب -ال -ق -ول ““ب -ط -ب -ي -ع -ة ا◊ال ك -ل
مؤوسشسشة تبدأا صشغÒة ثم تبدأا ‘ التطور
والنمو ،وهو ما نصشبوا إاليه حاليا بعد
ا’سش- -ت- -ق- -رار وا’ن- -ط Ó-ق ‘ ال -نشش -اط،
وبالتا‹ الرفع من كمية اإ’نتاج ا◊الية
اŸق -درة ب -ح -وا‹  1500ك -ل -غ ‘ ال-ي-وم
لتغطية السشوق اÙلي بو’ية بومرداسس
ثم باقي اŸناطق اأ’خرى ‘ ،انتظار
ت -ن -وي -ع إان -ت -اج ا÷ Íال -ط-ازج Ãخ-ت-ل-ف
اأ’حجام واأ’ششكال الذي يبقى هدفنا
اŸسش -ت -ق -ب -ل -ي ع -ل -ى ال -رغ -م م -ن ب -عضس
الصش -ع -وب -ات ال-ت-ي ت-واج-ه-ن-ا م-ن ن-اح-ي-ة
التوزيع وعدم إاعطائنا موافقة ا◊صشول
ع -ل-ى شش-اح-ن-ة تÈي-د ل-ن-ق-ل اŸن-ت-وج م-ن
طرف الوكالة بحجة أان هذا النوع من
النششاط ﬂصشصس لفئة أاخرى على حد
قولها..

صسناعة اŸطابخ العصسرية..
Ÿسسة جزائرية بامتياز

حضشر من بلدية اأ’ربعطاشس لعرضس
م - -ن - -ت- -وج- -ه اŸت- -خصشصس ‘ صش- -ن- -اع- -ة
اŸط-اب-خ ال-عصش-ري-ة ا÷اه-زة وال-تعريف
Ãؤوسشسشته التي أانششئت ‘ إاطار وكالة

بـ 350م-ل-ي-ون سش-ن-تيم،
ح -يث اسش -ت -ط -ع -ن -ا ح-ال-ي-ا إارج-اع ق-رضس
ال -ب -نك ال -وط -ن -ي ا÷زائ -ري ‘ ان-ت-ظ-ار
تسشديد دين الوكالة قريبا.
وع - -ن ال - -ه - -دف م - -ن اŸشش - -ارك - -ة ‘
الصش -ال -ون ومسش -ت -ق -ب -ل الشش -رك-ة““ ،أاع-تÈ
يسش Úرزي- -ق أان ه- -دف- -ن- -ا اأ’سش -اسش -ي ‘
حضشور الصشالون هو عرضس Œربتنا على
الشش- -ب- -اب ال- -راغب ‘ اأنشش- -اء م- -ؤوسشسش -ة
مصش- - -غ - -رة وا◊ذو ح - -ذون - -ا ،وﬁاول - -ة
إاق -ن -اع -ه -م ب -أان ك -ل ال -ع-راق-ي-ل اإ’داري-ة
وال- -بÒوق- -راط- -ي -ة السش -اب -ق -ة ‘ دراسش -ة
و“وي - -ل اŸؤوسشسش - -ات ان- -ت- -هت ب- -فضش- -ل
اإ’جراءات ا÷ديدة اŸتعلقة باŸرافقة
اŸسشتمرة ،كما تششكل فرصشة لنا لعرضس
م-ن-ت-وج وط-ن-ي Ãواصش-ف-ات دول-ي-ة ق-اب-لة
ح -ت -ى Ÿن-افسش-ة اŸن-ت-وج اŸسش-ت-ورد م-ع
حرصشنا على Œهيز اŸطابخ بأاجهزة
كهرومنزلية من إانتاج جزائري لتششجيع
اإ’نتاج اÙلي ‘ ،ح Úيبقى هاجسشنا
اأ’ك Èهو كيفية توسشيع ورششة النششاط
التي  ⁄تعد تسشتوعب حاليا كمية اإ’نتاج
وتلبية طلبيات الزبائن.

يوغرطة باجة

تربية أابقار ا◊ليب– ..ديات
اŸرأاة الريفية

 ⁄ي- -غ- -ره- -ا م -نصشب ع -م -ل إاداري ‘
إاح-دى اŸؤوسشسش-ات ال-وط-ن-ي-ة ب-اع-تبارها
مهندسشة دولة ‘ الفÓحة ،بل أارادت
اسش- -ت -غ Ó-ل ق -درات -ه -ا ال -ف -ك -ري -ة وإادارة
اأ’عمال ‘ ،ا’سشتثمار الفÓحي وإانششاء
م - -ؤوسشسش - -ة مصش - -غ - -رة ‘ إاط - -ار وك - -ال- -ة
““أاونسش -اج““ م -ت -خصشصش -ة ‘ ت-رب-ي-ة أاب-ق-ار
ا◊ليب Ãنطقة الزاوية التابعة إاداريا
ل - -ب - -ل - -دي- -ة أاع- -ف ،Òأان- -ه- -ا اŸه- -ن- -دسش- -ة
واŸسشتثمرة ““حمÓت ‚ية““ التي فتحت
قلبها للششعب ‘ الصشالون للحديث عن
ب -داي -ت-ه-ا اأ’و ،¤أاسش-ب-اب اخ-ت-ي-ار م-ه-ن-ة
صش -ع-ب-ة ت-ق-ري-ب-ا ع-ل-ى اŸرأاة ال-ت-ي ك-انت
تعزف سشابقا عن مهن ذات ›هود
ب- -د Êوب- -زة م- -وح- -دة وب- -وت ت -ق -وم
بتوزيع اأ’عÓف وتنظيف ا’صشطبل،
لكن حب اŸهنة والرغبة ‘ التميز
بدد هذه النظرة لدى ا÷نسس اللطيف،
وه - -ن - -ا ت - -كشش- -ف صش- -اح- -ب- -ة اŸؤوسشسش- -ة
بالقول““الظروف اÙيطة سشاعدتني ‘
اخ -ت-ي-ار ه-ذا ال-نشش-اط ال-فÓ-ح-ي ،م-ن-ه-ا
ال-ب-ي-ئ-ة ال-ري-ف-ي-ة ووج-ود ت-ق-ال-ي-د ع-ائلية
سش -اب -ق -ة إاضش-اف-ة إا ¤شش-ه-ادة ال-ت-خصشصس
ا÷ام -ع -ي -ة ‘ اŸي -دان ،ك -م -ا أان م -ه-ن-ة
ت -رب -ي -ة اأ’ب-ق-ار ك-مشش-روع ل-ق-ي م-واف-ق-ة
سشريعة من قبل ÷نة دراسشة اŸلفات
ع -ل -ى مسش -ت -وى وك -ال-ة ل-ونسش-اج ،وه-و م-ا
مهدا ‹ ‘ ا◊صشول على قرضس بنكي
سش -م -ح ‹ ب -اق -ت-ن-اء  10ب-ق-رات ح-لوب،
وبفضشل النششاط وا÷هد تضشاعف العدد
بفضشل الله إا 30 ¤بقرة حاليا وÃعدل
إانتاج يقدر بـ 20ل Îيوميا لكل بقرة.
ولدى ردها عن حجم الصشعوبات التي
Œاب - -ه - -ه - -ا أاث - -ن- -اء ال- -نشش- -اط ،اعÎفت
اŸسش -ت -ث -م -رة ب -وج -ود صش-ع-وب-ات ف-ع-ل-ي-ة
خاصشة ما تعلق بغÓء أاعÓف ا◊يوانات
التي وصشلت إا ¤حدود  4آا’ف دينار
للقنطار ،باإ’ضشافة إا ¤تذبذب عملية
ا◊صش -ول ع -ل -ى أاع Ó-ف ال -دع -م ك-م-ادة
النخالة وكذا اسشتقرار سشعر ا◊ليب وهو
ح -ال-ي-ا ’ ي-ت-ج-اوز  32دي-ن-ارا ‘ م-ل-ب-نة
بودواو ،وغÒها من العراقيل اأ’خرى،
ل-ك-ن ال-تصش-م-ي-م ع-ل-ى ال-ن-ج-اح وم-واصش-لة
ال -ع -م -ل يسش -م -ح ل -ن -ا ب -ت -ج-اوز اŸشش-اك-ل
وإاي -ج -اد ب -دائ -ل أاخ-رى ك-ا’سش-ت-ث-م-ار ‘
›ال زرع ا◊شش- - - - - - - -ائشس وأاع Ó- - - - - - -ف
ا◊يوانات Ãا هو موجود من مسشاحات
صشا◊ة للزراعة ،مثلما قالت.
هي إاذن بعضس التجارب الناجحة لدى
شش-ب-اب اخ-ت-ار ن-ه-ج اŸق-او’ت-ي-ة وإانشش-اء
م-ؤوسشسش-ات مصش-غ-رة ك-ف-ت-ه شش-ر ال-ب-طالة،
وق - -دم م - -ن ح- -يث ’ ي- -دري مسش- -اع- -دة
للششباب اÎŸدد الذي اقتنع هو أايضشا
ان -ه يسش -ت -ط -ي -ع ك -ذلك ،وإاسش-ه-ام-ات ول-و
بنسشبة بسشيطة ‘ دعم ا’قتصشاد الوطني
واÙلي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الرهان على «الشُسعب» ا’سسÎاتيجية

لسشمنت
يعت Èسشكأن بني سشليمأن بتأبÓط وإلسشوإقي ،بأأنه ‘ إلوقت إلذي بأت إ إ
لرضشية Ãدخل عأصشمة إلدإئرة ،ل تزإل
يزحف تدريجيأ نحو أإجود إŸسشأحأت إ أ
لعطأء إلغلة
أإرإضشي سشهل بني سشليمأن «إŸتيجة إلثأنية بأ÷زإئر» عذرإء وقأبلة إ
لنتأج بحوإ‹  30إ40 ¤
من قمح وششع Òوإ◊بوب إ÷أفة رغم ترإجع نسشبة إ إ
قنطأر من إ◊بوب ‘ إلهكتأر ،بعكسس مأ كأنت عليه بنحو  60قنطأرإ ‘ إلهكتأر.

ل تزإل إلعديد من
إŸط- - - - -أع- - - - -م إŸدرسش- - - - -ي - - - -ة ‘
وه-رإن م-غ-ل-ق-ة وأإوع-زت إŸف-تشش-ية
إل-ولئ-ي-ة ل-ل-ت-غ-ذي-ة إلسش-بب إ ¤تخلي
إ÷م- - -أع- - -أت إÙل- - -ي- - -ة ع - -ن دوره - -أ ‘
إل- -ت- -م -وي -ل ،حسشب إŸرسش -وم 70 / 65
إŸؤورخ ‘  11مأرسس  ،65وينصس على
أإن م -ن م -ه -أم إل -ب -ل -دي -ة إل -ت-ك-ف-ل
ب- -أل- -غ- -أز ،إل- -ع- -م- -أل وم- -وإد
إلتنظيف.

اŸدية:
م.أام Úعباسس

وهران :براهمية مسسعودة
أل - -ت Ó- -م - -ي - -ذ أŸت - -م - -درسس ” ،Úرف- -ع ع- -دد
أŸسستفيدين من حوأ‹  55000مسستفيد سسنة
 2008إأ ¤ما يفوق  90000مسستفيد هذه ألسسنة،
أي بزيادة ،قدرها  51.58باŸائة.
ويقّدر سسعر ألوجبة ألغذأئية ألوأحدة بـ45
دج ،تقع على عاتق وزأرة ألÎبية ،وبحسسب
مصسادرنا من مديرية ألÎبية ،يخّول ألقانون
ل-ب-عضص أل-ب-ل-دي-ات ،ع-ل-ى غ-رأر أرزي-و وب-طيوة،
وغÒها من ألبلديات ألغنية ،أŸسساهمة ‘
–سس Úألوجبة بدعم ،قدره  5دج للطفل
ألوأحد ،لÎتفع بذألك كلفة ألوجبة ألغذأئية
أل- -وأح- -دة إأ 50 ¤دج ،وحسسب أل -ت-وضس-ي-ح-ات
أŸقدمة ،فإان ألعتمادأت أŸالية أıصسصسة
ل- - -ت- - -حسس Úأل- - -وج- - -ب- - -ة ،تصسّب ‘ خ- - -زي- - -ن - -ة

أŸتوسسطات ،وذلك ‘ إأطار ألتضسامن أŸا‹
أÙلي ،ألرأمي إأ ¤دعم أŸدأرسص لتوفÒ
ألتغذية ألصسحية.
ويعت Èمدرأء أŸتوسسطات بحكم ألقانون
«أآلم- -ري -ن ب -الصس -رف» :ح -يث ي -ع -ط -ي ه -ؤولء
ألتفويضص إأ ¤مدير أŸدرسسة لشسرأء أŸوأد
أل -غ -ذأئ -ي -ة ،ف -ي -م -ا ي-ت-م أخ-ت-ي-ار أŸم-ول‘ Ú
أÛالسص أإلدأرية ألبلدية ،ويتم تنصسيبه ‘
آأج -ال -ه أÙددة ل -ف -ت -ح أŸط -اع -م ‘ وق -ت-ه-ا
Ãحضس -ر رسس -م -ي ،تسس-ل-م نسس-خ م-ن-ه ŸسسÒي-ن
أŸط- -اع- -م أŸدرسس- -ي- -ة وم- -درأء أŸؤوسسسس- -ات
أŸعنية بتسسي ÒأŸطاعم أŸدرسسية ،حسسب
تأاكيدأت أ÷هات أŸكلفة بالعملية.

بلدية بوزينة ببأتنة

السسكان يطالبون بإاعادة النظر ‘ قائمة السسكن الريفي
جه ،ألعشسرأت من موأطني بلدية بوزينة
وّ
ب- -ولي- -ة ب -ات -ن -ة ،ع -ريضس -ة إأ ¤أل -وأ‹ﬁ ،م -د
سسلما ،Êيطالبونه فيها بضسرورة فتح –قيق
عاجل ‘ قضسية أسستفادة  60شسخصسا من ألبناء
” تعليقها مؤوخرأ
ألريفي وهي ألقائمة ألتي ّ
وأثارت موجة من ألحتجاج بالبلدية ،وقد أكد
أÙتجون وجود أك Ìمن  20أسسما ألشسخاصص
ل يسستحقون هاته ألسسكنات كونهم ل تتوفر
فيهم ألشسروط أÿاصسة بالسستفادة ،مؤوكدين ـ
حسسبهم ـ وجود  10أسسماء قالوأ بأانهم من
أف -رأد ع -ائ -ل -ة أح -د ن -وأب أÛلسص ألشس -ع -ب-ي
ألبلدي ،باإلضسافة إأ ¤ورود أسسماء لعدد كبÒ
م -ن أل -ع -زأب ،وغ ÒأŸق-ي-م ÚبÎأب أل-ب-ل-دي-ة
مسسجل ‘ Úذأت ألوقت أزيد من ألف ملف
طلب سسكن ريفي على مسستوى ألبلدية ينتظر
أل -ت -ح -ق-ي-ق إلنصس-اف أÙت-اج Úأ◊ق-ي-ق-ي،Ú
وأكدوأ بأان توزيع حصسصص ألسسكن ألريفي ‘
ألبلدية يشسوبه ‘ كل مرة ألغموضص وغياب
ألشس -ف -اف -ي -ة ،مصس-ال-ح أل-ب-ل-دي-ة أك-دت ب-دوره-ا
تسسجيل طعون كثÒة ‘ قائمة ألـ 60مسسكن
ريفي ،مشسÒة إأ ¤أن ألقائمة مقسسمة على
ثÓث مناطق بالبلدية ،وهي ليسست نهائية بل
أسسماء مقÎحة لÓسستفادة من هاته ألصسيغة
ألسسكنية.

هدم  15سشكنأ فوضشيأ بÈيكة

‘ إأط -ار سس -ي-اسس-ة أل-قضس-اء ع-ل-ى ألسس-ك-ن-ات
ألفوضسوية شسرعت منذ مدة بلدية بريكة ‘

16865

قدرإت فÓحية هأئلة بأŸدية

التمـ ـ ـ ـويـ ـل يبق ـ ـى الهـ ـ ـ ـاج ـ ـ ـسض اأ’ك ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر

موضسحة بأانه بالرغم من أ÷هود أŸبذولة،
تبقى إأشسكالية أŸوأرد ألبشسرية عائقا رئيسسيا
خ -اصس -ة م -ع أرت -ف -اع ع -دد أŸط-اع-م ،يسس-ج-ل
ألنقصص ‘ أليد ألعاملة ،زيادة عن ألتوظيف
أŸؤوقت ‘ إأط- -ار تشس -غ -ي -ل ألشس -ب -اب ،ه -ذأ ⁄
Áكن من سسّد ألفرأغ ‘ أŸناصسب ألشساغرة،
ّ
‡ا يضسطر مدرأء أŸدأرسص ،كل سسنة إأ¤
أإلسستعانة بعمال ألنظافة ،ما يؤوثر سسلبا على
جودة ألوجبات.
وق- -د سس- -ج- -لت م- -دي- -ري- -ة ألÎب- -ي -ة ل -ولي -ة
وهرأن ،خÓل أŸوسسم ألدرأسسي أ◊ا‹ زيادة
ﬁسسوسسة ‘ عدد أŸطاعم أŸدرسسية ،حيث
أرتفع ألعدد من  178مطعم سسنة  2008إأ¤
 254م -ط-ع-م سس-ن-ة  ،2015م- - -ن ›م - -وع 534
م-درسس-ة أب-ت-دأئ-ي-ة ،وأسس-ت-ج-اب-ة ل-تنامي أعدأد

ألعدد
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ي -ؤوك -د مصس-درن-ا ب-أان-ه
ف-ي-م-ا ي-عّ-ول ع-ل-ى م-ن-ط-قة
ب -وسس -ك-ن ألن ت-ك-ون ق-ط-ب-ا
إلن - - -ت- - -اج م- - -ادة أ◊ل- - -يب
أŸب - -تسس - -ر ‘ ألسس - -ن - -وأت
أل-ق-ادم-ة ،ب-اقÎأح ضسرورة
Óرأضسي
إأخÓء ألسسلطات ل أ
ألفÓحية أÿصسبة بدأئرة
بني سسليمان وألتوجه إأ¤
منطقة سسيدي ألربيع لبناء
سسكنات أو أقطاب حضسرية ‘ ،ح Úيجزم
مسستغلو شسعبة أنتاج أللحوم ألبيضساء بتوفÒ
ألدجاج وألبيضص با◊جم ألذي تطلبه ألسسوق
أل -وط -ن -ي -ة ،ورÃا ح -ت -ى أل -تصس -دي -ر شس -ري -ط-ة
مسس -اع-دة أصس-ح-اب أŸدأج-ن ‘ أل-ق-ف-ز ع-ل-ى
بعضص أŸشساكل ألعالقة.
وأشس -ار أح -د أŸوأط -ن‡ Úن أل -ت -قت ب -ه-م
يومية «ألشسعب» إأ ¤أن أألرضص ‘ أ÷زأئر
ك -انت وم -ا ت -زأل ت -ن -ت -ج أل -ذهب مسس -تشس -ه -دأ
ب- -ت- -ج -رب -ة أح -د أل -ف Ó-ح Úبضس -وأح -ي دأئ -رة
وأمري،غرب ألولية ،كون أن هذأ أŸزأرع،
قام بتجربة رأئدة ‘ ›ال زرع مادة ألعدسص
بقطعة أرضسية ،فأانتجت له خÒأ وغلة وفÒة،
ق- -درت ب -ن -ح -و  06ق- -ن- -اط‡ Òا سس- -م- -ح ل -ه
بتسسويقها باŸدية ،منافسسا بذلك أولئك ألذين
يسستوردون هذه أŸادة بالعملة ألصسعبة ،و‘
أل -وقت أل -ذي ج -زمت ف -ي-ه إأح-دى أŸق-ي-م-ات
بهذه ألدأئرة أن هذه أŸنطقة ،فع Óتنتج
أل -ذهب ‘ ،إأشس -ارة م -ن -ه -ا ل-ك-ل أن-وأع أÿضس-ر
وألفوأكه وتربية أŸوأشسي وألÌوة أ◊يوأنية
أŸن -ت -ج -ة ل -ل -ح-ل-يب ب-اع-ت-ب-ار ،أن ه-ذه أ÷ه-ة
ألوأقعة غرب ألولية “تاز بتضساريسص جبلية
م -ت -ن -وع -ة وم -ن -اخ يسس-اع-د ك-ثÒأ ع-ل-ى خ-دم-ة
أألرضص.
ي-ؤوك-د ح-م-ي-د ل-ك-ح-ل ،فÓ-حÃ ،ن-ط-قة

بوسسبسسي ببلدية بن شسكاو أıتصسة ‘ أنتاج
أل -ك -روم وأل -ت -ف-اح ،أن مسس-أال-ة أألم-ن أل-غ-ذأئ-ي
م-رت-ب-ط-ة أسس-اسس-ا ب-ال-ع-ودة إأ ¤خ-دم-ة أألرضص
دون سس -وأه -ا ،إأ ¤ج -انب أإلسس -ت -غ Ó-ل أألم-ث-ل
للقدرأت أÙلية للوصسول إأ ¤أإلكتفاء ألذأتي
ومن ثم تصسدير ألفائضص نحو أÿارج ،باعتبار
أن أŸنتجات ألفÓحية هي ﬁل طلب ‘
أÿارج ك -ون-ه-ا ط-ب-ي-ع-ي-ة  100ب -اŸائ-ة ،مÈرأ
مشسكلة ترأجع ألزرأعة بهذه أŸنطقة أ÷بلية
«ألباردة» بسسبب نقصص أŸرأعي ،أألمر ألذي
يصسعب من عملية تربية أ◊يوأنات ،فضس Óعن
نقصص غرف ألتÈيد بحيث يعمل هذأ ألسسبب
ع -ل -ى إأت Ó-ف أل -ف-وأك-ه ،وع-دم ت-رك أل-ف-رصس-ة
للمسستهلك Úبهذه ألولية أقتناء هذه أŸادة
خ -ارج وقت ج -ن -ي-ه-ا ،ن-اع-ت-ا ب-ل-دي-ة ب-ن شس-ك-او
Ãثابة أحسسن بلدية ‘ أنتاج ألفوأكه «ألعنب
وألتفاح» لوجود مزرعة ‰وذجية سسي حمو.
يعتقد ألشساب وألفÓح «رشسيد بن زكور»
بهذه أŸنطقة وألذي صسادفناه عقب مطالبة
ألسس- -ل- -ط- -ات أÙل- -ي- -ة ب -ت -وف Òفضس -اء ب -دي -ل
ل-تصس-ري-ف وتسس-وي-ق م-ادة أل-ع-نب ،ب-أان ح-ت-م-ية
أألمن ألغذأئي تتطلب منا ألعودة إأ ¤منطق
أإلقتناع بأان «ألفÓحة هي بحق أبنة ألنية»،
‘ أشس- -ارة م- -ن- -ه ب -أان -ه Ÿا غ -ادرن -ا ج -دودن -ا
«أل- -رج -ال -ة وأل -ن -وأي -ا» ت -رأج -عت أل -زأرع -ة ‘
بÓدنا.

تأأخر ‘ إ‚أز إŸششأريع ببجأية

اŸقاولون يتحايلون على الو’ية

تطه Òأألحياء وﬂتلف أ÷يوب ألعقارية من
ألسسكنات ألفوضسوية ،حيث أقدمت ،مصسالح
ب -ل -دي -ة ب -ري-ك-ة ‘ ولي-ة ب-ات-ن-ة ،ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة
ألقضساء على ألبنايات ألفوضسوية ،من خÓل
هدم  15سسكنا فوضسويا يقع Ãحاذأة طريق
ألوزن ألثقيل أŸؤودي نحو بلدية بيطام ،وقد
أكدت مصسادر رسسمية من ألبلدية لنا أسستعانت
ب-ال-ق-وة أل-ع-م-وم-ي-ة ل-ت-ن-ف-يذ ألعملية تفاديا ألي
مشساكل وردود أفعال غ Òمتوقعة من طرف
ألسس -ك -ان أل -ذي -ن ب -ن -وأ سس -ك-ن-ات-ه-م ب-ط-رق غÒ
ق -ان -ون -ي -ة ودون أ◊صس -ول ع-ل-ى رخصص أل-ب-ن-اء
أÿاصسة ،حيث يعمد ألسسكان و‘ غفلة من
أل-ب-ل-دي-ة إأ ¤ب-ن-اء وتشس-ي-ي-د سس-ك-ن-ات ‘ ظ-رف

“Ôإسشت

ا‚از  ٩٦٤٢سسكن ريفي
جرى إأ‚از  9.642وحدة بصسيغة ألسسكن ألريفي
ب- -ولي- -ة “Ôأسست خÓ- -ل ألسس -ن -وأت أألخÒة ،ك -م -ا
أسستفيد من مسسؤوو‹ قطاع ألسسكن بالولية .وتندرج
ه -ذه أ◊صس-ة أŸن-ج-زة م-ن ألسس-ك-ن-ات أل-ري-ف-ي-ة م-ن
ضسمن حصسة إأجمالية قوأمها
لنطÓق قريبا ‘
 14.450سسكن ،حيث ينتظر أ إ
م- -ا ت -ب -ق -ى م -ن ه -ذأ ألÈن -ام -ج ألسس -ك -ن -ي أل -ذي
أسستفادت منه ألولية ضسمن أÿماسسي أŸنقضسي
وفقا Ÿا أوضسحه مدير ألقطاع طعيبة ﬁمد.
وأشس -ار ب -اŸن -اسس -ب -ة ،إأ ¤أن ه -ذأ أل -ن-م-ط م-ن
ألسس-ك-ن ي-ح-ظ-ى ب-إاق-ب-ال «وأسس-ع» م-ن ق-ب-ل سس-كان
لج-ت-م-اع-ي-ة
أل -ولي -ة ÓŸئ-م-ت-ه ل-ل-خصس-وصس-ي-ات أ إ
للمنطقة.
وفيما يتعلق بÈنامج ألقضساء على ألسسكن ألهشص
فقد أسستفادت ولية “Ôأسست من  2.800إأعانة،
ح- -يث أن- -ط -ل -قت أألشس -غ -ال ‘  1.395سس -ك-ن هشص
( 1.300بتمÔأسست و 95بع Úصسالح) وألتي تخصص
ألÎميم وإأعادة ألتهيئة.

ق- -ي- -اسس- -ي ‘ ع- -ق- -ارأت ل- -يسست ل -ه -م إلج -ب -ار
ألسسلطات أÙلية لحقا على ألرضسوخ لهم
وتسسوية وضسعيتها أألمر ألذي تسسبب ‘ عرقلة
ألعديد من أŸشساريع أÿاصسة بإا‚از مرفق
عمومية
وك -انت ح -م -ل -ة ه -دم ألسس-ك-ن-ات وأل-ب-ن-اءأت
أل -ف -وضس -وي -ة بÈي -ك -ة ق -د ب-اشس-رت-ه-ا أŸصس-ال-ح
أŸع -ن -ي -ة م -ن -ذ أزي -د م-ن ع-ام ل-ت-وف Òأل-وع-اء
أل -ع -ق -اري ألÓ-زم ل-ت-ن-ف-ي-ذ ﬂت-ل-ف أŸشس-اري-ع
أل-ت-ن-م-وي-ة ب-اŸن-ط-ق-ة ،خ-اصس-ة م-ا ت-عّ-ل-ق ب-بناء
مشساريع ألسسكن Ãختلف ألصسيغ ،إأضسافة إأ¤
توفﬂ Òتلف أŸرأفق ألعمومية.

أبدي وأ‹ بجاية أسستياءه جرأء ألتأاخر أŸسسجل ‘ أ‚از أŸشساريع ألتنموية أŸسسجلة ببلدية
أدك -ار ،وأك -د ع -ل -ى ضس -رورة أسس -ت -درأك أل -ت -أاخ -ر أŸسس -ج -ل ،وأع -ت -م-اد درأسس-ات مÓ-ئ-م-ة ألصس-ح-اب
ألختصساصص.
ومن ب ÚأŸشساريع ألتي شسهدت تأاخرأ ،ألقاعة أŸتعددة أÿدمات ألتي أنطلقت بها أألشسغال سسنة
 2009بتاوريرت إأغيل وبدون درأسسة ،إأ ¤جانب درأسسات غ Òوأقعية كإا‚از مدأرسص بنفسص ألبلدية،
حيث تشس Òألدرأسسة إأ 10 ¤أقسسام لكن ميدأنيا يوجد  6أقسسام فقط.
أما ألتأاخر ‘ أل‚از فقد “ثل ‘ مركز أ◊ماية أŸدينة ،وهنا أمر ألوأ‹ بإانهاء أألشسغال ‘
جانفي ألقادم ،وكذلك طريق ألتجزئة رقم  03ألذي أنطلقت فيه أألشسغال منذ سسنة  ،2010وأمر
ألوأ‹ كافة أŸصسالح أŸعنية أإلسسرأع ‘ أل‚از.
وأمام هذأ ألوضسع ،أمر ألوأ‹ أن تنجز كافة أŸشساريع مسستقب Óمن طرف ذوي ألختصساصص،
وأغتنم ألفرصسة لÓسستماع لنشسغالت أŸوأطن Úألذين –دثوأ له عن معاناتهم ،سسيما ما تعلّق
باŸياه ألصسا◊ة للشسرب ،غاز أŸدينة ،نقضص أ◊طب ‘ فصسل ألشستاء ،ونقصص أŸرأفق ألثقافية
وألرياضسية.

بجاية :بن النوي  .ت

من هنـــــأك وهنـــــــــــأك

ورقلة

إيليزي:

وحدة اأ’مراضض العقلية تدخل اÿدمة

إاعادة تأاهيل قنوات اŸياه بـ «أاوهانت»

دخ -لت أŸؤوسسسس -ة أإلسس -تشس -ف-ائ-ي-ة أŸت-خصسصس-ة ‘
أألم -رأضص أل -ع -ق-ل-ي-ة أل-وأق-ع-ة ب-ق-ري-ة أ◊دب ب-ب-ل-دي-ة
ألرويسسات (شسرق ورقلة) حيز أÿدمة بعد تدعيم
أقسسامها بطاقم طبي وشسبه طبي متخصسصص ،حسسب
ما علم من مسسؤوو‹ ألقطاع.
وشس -رعت ه-ذه أŸنشس-أاة ألصس-ح-ي-ة أ÷دي-دة م-ط-ل-ع
ألشس- -ه -ر أ÷اري ‘ أسس -ت -ق -ب -ال ه -ذه ألشس -ري -ح -ة م -ن
أŸرضس -ى ،ح-يث ت-ت-ك-ف-ل م-ن-ذ أف-ت-ت-اح-ه-ا بـ  14حالة
تتوأجد حاليا –ت ألرعاية ألطبية أغلبها يعا Êمن
أمرأضص عقلية حادة ومتقدمة بحيث يتم إأخضساعها
للعÓج ألطبي وألنفسسي ألتدريجي ،حسسب ما أوضسح
نفسص أŸصسدر.
وتتوزع هذه أ◊الت ب 7 Úحالت جديدة من
أ÷نسس Úفيما ”ّ نقل إأ ¤ألهيكل أ÷ديد أ◊الت
ألسسبع أŸتبقية Ãصسلحة أألمرأضص ألعقلية ألقدÁة
أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ؤوسسسس-ة أإلسس-تشس-ف-ائ-ي-ة ل-لصس-حة ألعمومية
«ﬁمد بوضسياف» كما “ت أإلشسارة إأليه.

رصسد غÓف ما‹ بقيمة  40مليون دج للتكفل
ب-إاع-ادة ت-أاه-ي-ل أل-ق-ن-وأت أل-رئ-يسس-ي-ة ل-ل-م-ي-اه ألصسا◊ة
ل -لشس -رب ب -ال -ت -ج -م -ع ألسس -ك -ا« Êأوه-انت» ب-ب-ل-دي-ة إأن
أميناسص ولية إأيليزي ،حسسب ما أسستفيد لدى مصسالح
مديرية أŸوأرد أŸائية.
ويندرج هذأ أŸشسروع أ◊يوي ألذي يبلغ طوله
أإلجما‹  2.300م Îطو‹ ‘ إأطار برنامج ألصسندوق
أÿاصص ب -ت -ن -م -ي -ة م -ن -اط-ق أ÷ن-وب ،ح-يث سس-يسس-م-ح
بالتقليل من تسسربات أŸياه ألصسا◊ة للشسرب ألتي
تشسهدها أŸنطقة ،كما أوضسح مدير أŸوأرد أŸائية
عبد ألسسÓم طويل.
ك -م -ا سس -يسس -م -ح ه-ذأ أŸشس-روع أل-ذي يشس-ه-د وتÒة
متسسارعة ‘ إأ‚از وألذي حددت مدة إأ‚ازه بأاربعة
أشس -ه -ر أيضس -ا م -ن –سس Úخ -دم -ات أل -ت -زود ب -اŸي -اه
ألصس-ا◊ة ل-لشس-رب ل-ق-اط-ن-ي ه-ذه أ÷م-اع-ة أÙل-ي-ة،
يضسيف نفسص أŸسسؤوول.

غردإية:

اسستكمال الطريق ا’جتنابي لـ القرارة
” تخصسيصص غÓف تكميلي قوأمه  105مليون
ّ
دج لسس- -ت- -ك- -م -ال أشس -غ -ال إأ‚از مشس -روع أل -ط -ري -ق
ألجتنابي Ÿدينة ألقرأرة (غردأية) ,حسسب ما علم
Óشسغال ألعمومية.
لدى أŸديرية أÙلية ل أ
وق- -د سس -ج -ل ه -ذأ أŸشس -روع أل -ذي خصسصص ل -ه
غÓف أو‹ قوأمه  200مليون دج وأŸتعلق بإا‚از
طريق أجتنابي Ãدينة ألقرأرة ( 120كلم شسمال
شس -رق غ -ردأي -ة) وأل -ذي ت-وق-فت أشس-غ-ال-ه م-ن-ذ ع-دة
أشس- -ه -ر ت -أاخ -رأ ك -بÒأ بسس -بب ع -دم ك -ف -اي -ة رخصس -ة
ألÈنامج بعد ظهور أشسغال إأضسافية تتطلب غÓفا
ماليا تكميليا ،حسسب ما أوضسحه لوأج مدير أألشسغال
ألعمومية لغردأية ,علي تقار.
وقد ” تكليف ألشسركة ألتي أسسندت إأليها أشسغال
ألطريق ألجتنابي شسمال مدينة ألقرأرة باسستئناف
أألشس -غ -ال ح -يث ب -ل -غ م -ع -دل ت -ق-دم-ه-ا  60باŸائة
وتسسريع وتÒة أإل‚از من أجل تدأرك ألتأاخر ألذي
يسس- -ج -ل -ه ه -ذأ أŸشس -روع ,حسسب م -ا أضس -اف -ه ذأت
أŸسسؤوول.

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
لثن ٠٢ Úنوفم ٢٠١٥ Èم الموافق لـ ﬁ ١٩رم  ١٤٣٧هـ  /العدد ١٦٨٦٥
ا أ
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وجود نصشوصص إألنÎنيت
دون ذكـ ـ ـ ـ ـ ـر إŸصش ـ ـ ـ ـ ـ ـدر
ول إلكتاب ول صشاحب إل ـنّصص
لطار بوزارة الÎبية
ا إ
الوطنية آاسشيا عثمانية :

““نعمل جـ ـ ـ ـ ـاهدين
على توثيق إلعÓقة
ب Úإلكتاب وإلطفل
السشيدة حراث لـ““ الششعب““:

إلنصص إألدبي طريق
لتحسش Úوترقية إللغة
Ãختلف جوإنبه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

كلمة العدد

غياب أإم تغييب؟
نورا لدين لعراجي
’ششك أن ألكث Òمن ألقرأء وأŸتتبع ،Úألذين غرفوأ من أŸدرسشة أ÷زأئرية من جيل
ألسشبعينيات ومنتصشف ألثمانينيات ،يحتفظون Ãخيلتهم ألثقافية وألتعليمية بتلك
ألنصشوصص أأ’دبية أ÷زأئرية ‘ كتبنا أŸدرسشية ،حيث تششغل نصشف صشفحاتها ،سشوأء
أكانت ششعرأ أم نÌأ ..مقالة أو مقا’ ...ومن خÓلها عرفنا مولود فرعون وعرفنا ““دأر
ألسشبيطار““ ألنصص أأ’دبي وأبطاله ،قبل أن نششاهده ‘ فيلم ““أ◊ريق““ Ùمد ديب،
وعرفنا ““ريح أ÷نوب““ للروأئي عبد أ◊ميد بن هدوقة من خÓل درسص أللغة ألعربية
وألنحو ،قبل مششاهدته باأ’سشود وأأ’بيضص فيلما ‘ ألششاششة ،وعرفنا ألطاهر وطار
ورششيد بوجدرة وميمو ،Êألركيبي ،رضشا حوحوﬁ ،مد مصشايفﬁ ،مد ألعيد آأل
خليفة وغÒهم من روأد أأ’دب وألثقافة...
كل هذه أأ’سشماء ،عرفناها ‘ أŸدرسشة أ÷زأئرية ،إأ ¤جانب كبار كتاب أأ’دب
ألعربي مثل طه حسش Úوألعقاد وحافظ إأبرأهيم وششوقي وإأبرأهيم ناجي وفدوى
ط-وق-ان وجÈأن وم-ي-خ-ائ-ي-ل ن-ع-ي-م-ة ...وغÒه-م م-ن أأ’سش-م-اء أأ’خ-رى أل-ت-ي رأف-ق-ت-ن-ا
نصشوصشهم ‘ مسشارنا ألدرأسشي ،إأ ¤أن كÈنا ومازألت عالقة بالذأكرة ،ششربنا من
معاŸها وحفظنا كل ما جادت به قريحة ألكتابة وألقرأءة وألنحو وأإ’عرأب وششرح

أŸفردأت ..مازألت تلك ألÌوة أللغوية وأأ’دبية ششاهدة على عطاءأت تلك أŸرحلة.
م -ا ن -ق -ف ع -ل -ي-ه أل-ي-وم Ÿوضش-وع أل-ك-ت-اب أŸدرسش-ي وت-غ-ي-يب أو غ-ي-اب أل-نصص أأ’دب-ي
أ÷زأئ -ري ف -ي -ه ،ل -ي -ع -د م -أاسش -اة كÈى ،خ-اصش-ة ون-ح-ن أم-ام ج-ي-ل يسش-ت-ع-م-ل ك-ل أن-وأع
تكنولوجيات أ’تصشال ،لديه قدرة عجيبة ‘ ألتعامل مع هذه ألتقنيات.
فكيف لنا دفعه إأ ¤نصشوصص مأاخوذة من أأ’نÎنت دون معرفة مصشدرها ،و’ صشاحبها،
ثم نضشعها دروسشا ‰وذجية لهم ‘ مرحلة تعد من أهم أŸرأحل أÿصشبة للناششئة...
كل هذأ ألتسشيب ألثقا‘ وألÎبوي حتما سشتكون عوأقبه وخيمة ‘ ألتحصشيل ألعلمي،
ليحلينا إأ ¤طرح ألعديد من أأ’سشئلة أÒÙة،
ماذأ نريد من جيل ’ يعرف جنسشية نصشوصشه أأ’دبية ...و’ يعرف أن كاتبا ‘ أقصشى
جنوبنا أو ششرقنا أو ‘ أي منطقة كانت ،نال جوأئز أدبية وكتاباته تدرسص Ãششرق
أأ’رضص ومغربها؟
ماذأ نريد من جيل  ⁄يتطلع إأ ¤معرفة مؤورخيه وكتابه وششعرأئه وأدباء وطنه؟
ماذأ نريد من مدرسشة ’ تهتم بتدريسص كتب أبنائها ألذين كانوأ باأ’مسص أطفا’ وهم
خريجو هذه أŸؤوسشسشات ألÎبوية؟
ألهوية تبدأ من هنا ...وألبحث عن تاريخنا يبدأ ‘ ألكتاب أŸدرسشي ،نتوغل فيه،
نحاكيه و‚السشه ...كي نعرف حقيقتنا ألتائهة ونفك طÓسشم أ◊لقة أŸفقودة.
هو أنششغال يجب أن يأاخذ حقه من ألدرأسشة ...وإأعادة ألنظر وقد أثلج صشدرنا حرصص
رئيسص أ÷مهورية على هذأ أ’هتمام وكذلك ألوزير أأ’ول سشÓل أثناء أفتتاحه صشالون
ألكتاب ‘ طبعته ألعششرين ،عندما ششدد على إأعادة ألوجه أ◊قيقي للكتاب أŸدرسشي
ول-ل-ك-اتب وأŸؤورخ أ÷زأئ-ري ،ح-ت-ى ي-درك أط-ف-ال-ن-ا ك-ي-ن-ون-ت-ه-م وم-ن-ب-ع-ه-م م-ن خÓ-ل
ألنصشوصص ألوطنية ألتي يسشتوجب على ألقائم Úأخذها بع Úأ’هتمام ،حتى يسشتقيم
جيل أطفالنا أŸعر‘ من خÓل حضشور نصشوصص أبناء وطنه وكتابه.

““الششعب““ ترصشد سشي٢٠١٥ Ó

إإقبال هائل للششباب
وإلعائÓت من كل
رب ـ ـ ـوع إلوطـ ـ ـ ـ ـن
زيارإت موجهة للتÓميذ
لتقريبهـ ـ ـ ـ ـم من ع ـ ـ ـ ـا⁄
إلكت ـ ـ ـ ـاب وإŸطـ ـ ـ ـالعة
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وجود نصسوصص األنÎنيت دون ذكر اŸصسدر ول الكتاب ول صساحب ال ّنصص
نحاول ‘ هذه اÙطة من ملفاتنا الثقافية ،تسسليط الضسوء على انشسغال طاŸا
أاخذ الكث Òمن التجاذب وتبادل أاطراف ا◊ديث من منتقد على ما يحدث
øن
øام ع
øمت فصس
øزة الصس
øه ع
øذت
øن أاخ
øد ،وهøنøاك م
øؤوي
øاب اŸدرسسøي ،وب Úم
øت
øøك
øøل
ل
لÁان.
الكÓم ،وآاخر يلوم على صسفحات ا÷رائد كأاضسعف ا إ
‘ هذه الوقفة ،حاولنا التطرق إا ¤هذا اŸوضسوع واŸتعلق Ãضسمون الكتاب
لدبية
øنصسوصص ا أ
øهøا ال
øي
øيب ف
øغ
øع ت
øي
øواضس
øن م
øه م
øن
øم
øتضس
øا ي
Óøل م
øن خ
اŸدرسسøي م

لطار بوزارة الÎبية الوطنية آاسسيا عثمانية :
ا إ

““نعمل جاهدين على توثيق العÓقة ب Úالكتاب والطفل““
 25أالف تلميذ من ﬂتلف الوليات ‘ ””سسي””2015 Ó

رفع صسالون ا÷زائر الدو‹ للكتاب ‘ ،طبعته العشسرين› ،موعة من التحديات والرهانات ،كان من أاهمها إاعادة
لو .¤من هذا اŸنطلق بدأا العمل على
العÓقة ب Úالكتاب والقارئ ،ويبدأا العمل على ذلك منذ اŸراحل العمرية ا أ
ورشسة ثقافية كÈى ،بالتنسسيق ب Úوزارتي الثقافة والÎبية ،وكان معرضص ا÷زائر للكتاب فرصسة لتجسسيد جانب
Óنشسطة الثقافية والرياضسية بوزارة الÎبية
من هذا التنسسيق ،الذي تشسرحه لنا آاسسيا عثمانية ،اŸديرة الفرعية ل أ
الوطنية ‘ ،هذا ا◊وار..
قصسر اŸعارضص :أاسسامة إافراح
تصسوير :فواز بوطارن
الشس- -عب :ه -ذه أاول م -رة ي -ت -م ف -ي -ه -ا
التنسسيق بهذه الصسفة الرسسمية بÚ
وزارة الÎب- -ي- -ة والصس- -ال -ون ال -دو‹
ل - -ل - -ك - -ت- -اب ..حّ- -دث- -ي- -ن- -ا ع- -ن ه- -ذه
التجربة..
^ ^ آاسسيا عثمانية :طبعا ل يخفى
” مؤوخرإ عقد إتفاقية بÚ
عليكم أإنه ّ
وزإرة إلÎب -ي -ة إل -وط -ن -ي -ة ووزإرة إل-ث-ق-اف-ة
ت -دخ -ل ‘ إط -ار إل -ت -نسص -ي-ق ب Úإل-وزإرتÚ
وإع -ط -اء ل-لÎب-ي-ة روح إل-ث-ق-اف-ة ول-ل-ث-ق-اف-ة
فضصاء إلÎبية ،وهي إلغاية إلعامة وإلهدف
‘ كل بنود إلتفاقية ،ويأاتي هذإ إلصصالون
إلدو‹ للكتاب ‘ طبعته إلعشصرين ‘ إطار
إلن -ط -لق ‘ إل -ت -جسص -ي -د إل -ف -ع -ل-ي ل-ه-ذه
ي وأإنت صصغÒ
إلتفاقية ،بشصعار ““حافظ عل ّ
أإح -م -يك وأإنت ك -ب ،““Òع -ل -ى لسص -ان ك -ت -اب
إلطفل– ،ت هذإ إلشصعار تأاتي مشصاركتنا
ك- -وزإرة وح -رصص إلسص -ي -دة وزي -رة إلÎب -ي -ة
إلوطنية على إŸشصاركة إلوإسصعة وإلفعالة
‘ إŸع- -رضص م- -ن خ- -لل ›م- -وع- -ة م- -ن
إÛالت :أإول زي- -ارة إألج- -ن- -ح- -ة وخ -ل -ق
ع-لق-ة ب Úإل-ط-ف-ل (أإو إل-ت-ل-م-ي-ذ ب-ال-نسص-بة
لوزإرتنا) وإلكاتب ،هذإ إŸبدع إلذي يظّل
›هول ‘ ﬂيل إلتلميذ ،إحدإث هذه
إل-ع-لق-ة إŸادي-ة إŸل-م-وسص-ة م-ن إل-توإصصل
وإلح -ت -ك -اك إŸب-اشص-ر م-ع إل-ك-ت-اب .ف-م-ن
إŸهم أإن يتحول ﬂيال إلتلميذ إ ¤وإقع.
إÛال إلثا Êيأاتي ‘ إطار إلتنسصيق مع
ﬁاف-ظ-ة إŸه-رج-ان ب-ت-خصص-يصص ورشص-ات
للكتابة وإلقرإءة وإلرسصم بالرغم من أإنها
قفزة كبÒة هذه إلسصنة إل أإننا نعتÈها ما
زإلت ل تشص-ب-ع أإب-ن-اءن-ا إŸول-ع Úب-ال-ك-ت-اب-ة
وإÙب Úللقلم ،وقد جاءوإ ليظهروإ ملكة
إلكتابة وإلقرإءة عندهم ،أإقول إلقرإءة من
خ -لل إ◊ك -اي-ة ،وإع-ادة ف-ك-رة إ◊ك-وإت-ي
لدى إلتلميذ ،وكيف تأاتي قامة من قامات
إألدب إ÷زإئري لتحكي ما كتبت .هذه
هي إلورشصات إلتي نسصعى إ ¤إŸشصاركة
فيها وإعطاء دفع جديد ونظرة جديدة
تربوية بيدإغوجية لها.
أإما إÛال إلثالث فهو إلسصينما ،ونحن
لسص -ف إلشص-دي-د ل ‰لك ث-ق-اف-ة إل-ف-ي-ل-م
ل -أ
ون -ح -اول إل -ت -أاسص-يسص ل-ه-ا م-ن خ-لل دع-وة
أإبنائنا ◊ضصور عرضص لفيلم وإلنقاشصات
ح- -ول- -ه م- -ع إıرج وك- -اتب إلسص- -ي- -ن -اري -و
وإ÷م -ه -ور ،وأإن ي -ت -ع -رف ع -ل -ى إلسص-ي-ن-م-ا
ويتكون لديه حب زيارة إلسصينما.
دون أإن ن- -نسص- -ى ›ال آإخ- -ر ه -و ل -ل -ك -ب -ار
ي- -ت- -جسص -د ‘ إÙاضص -رإت وإل -ن -دوإت ‘
إطار إلـ«سصيل““ ،من خلل مشصاركة هيئة
إل - -ت - -ف- -ت- -يشص وإألسص- -ات- -ذة وإıتصص‘ Ú
إÙاضصرإت إ›ÈŸة.
لط-ف-ال ال-ي-وم
ك-ل م-ا ن-ق-وم ب-ه م-ع ا أ
ن-حصس-د ث-م-اره ‘ اŸسس-ت-ق-ب-ل ..ما هي
لج-راءات ا÷دي-دة ال-ت-ي ت-تخذها
ا إ
ال -وزارة ‘ ه -ذا الصس -دد ،خ -اصس -ة م-ع

وضسع اŸقروئية الداعي للقلق الذي
شسرحه مدير اŸركز الوطني للكتاب
منذ أايام؟
^ ^ سصأاعود وأإذكر بالشصعار إلبسصيط أإين
ي-خ-اطب إل-ك-ت-اب إل-ت-ل-م-ي-ذ وي-قول ““إرعني
وأإنت صص - -غ Òوسص - -أاح - -م - -يك وأإنت ك- -ب،““Ò
إل -ك -ت -اب ه -و إل -ذي ي -ع -ط -ي -ن -ا إŸه -ن-دسص
وإلطبيب وإŸعلم ،و«من ل يقرأإ فهو ميت““
على رأإي أإسصتاذنا إألديب أإم Úإلزإوي.
ل ي-ن-ب-غ-ي أإن ن-ق-ف-ز ع-ل-ى إل-وإق-ع ،ف-ه-ناك
أإزمة مقروئية ل تخصص إŸدرسصة فقط بل
إÛت -م -ع بصص -ف -ة ع -ام -ة ،وه -ن -اك أإم-ث-ل-ة
Ùاربة هذه إألزمة مثل كتاب إ÷يب،
إلذي إعتمد عليه لتشصجيع إŸقروئية ‘
إÛتمعات إألوروبية ،ألنه سصهل إ◊مل
ويشص-ج-ع إل-ت-ل-م-ي-ذ ع-ل-ى إل-ق-رإءة .ن-ح-ن ‘
إلتعليم إلثانوي نشصاط يسصمى إŸطالعة،
وإل -ت -ل -م -ي-ذ يشصّ-ج-ع ع-ل-ى م-ا ي-ق-رأإ .ه-ن-اك
م-ب-ادرإت ول-ك-ن-ه-ا م-ب-عÌة وم-ت-ن-اثرة وغÒ
مثمنة .وبالعودة إ ¤إŸعرضص كان هناك
إفتتاح كب Òله من طرف إلوزير إألول ،ثم
‘ إليوم إألول من إلتظاهرة حضصر 1600
تلميذ ‘ إŸعرضص ،وهذإ ما نعتÈه سصوإء
كوزإرة أإو كمجتمع مكسصبا كبÒإ وإنتصصارإ،
حتى أإن أإحد إلكتاب إلفرنسصي Úقال :هذه
أإول م- -رة أإدخ- -ل إ ¤م- -ع- -رضص وأإرى ه -ذه
إلزحمة من إألطفال .علينا نحن أإيضصا أإن
نثّمن هذه إلصصورة إ÷ميلة ،ونرإها على
أإنها سصعي للتأاسصيسص لثقافة إŸقروئية ‘
إŸدرسصة إ÷زإئرية ،ونتوقع كوزإرة تربية
مشصاركة أإك Ìمن  25أإلف تلميذ ‘ هذإ
إلصصالون ،خلل إلفÎة إŸمتدة إ ¤إلسصابع
نوفم ،Èوهم تلميذ من جميع وليات
إلوطن.
با◊ديث عن باقي وليات الوطن..
ك- -ي- -ف نسس- -ت- -نسس- -خ ه- -ذه ال -ت -ج -رب -ة
لتسستفيد منها اŸناطق الداخلية؟
^ ^ أإق- -ول لك ب- -أان ت -لم -ي -ذ إل -ب ّ-ي -ضص
م-وج-ودي-ن إل-ي-وم ،وك-ذإ إألغ-وإط ،ورق-ل-ة،
خنشصلة ،وهرإن ،سصيدي بلعباسص ،إلشصلف،
نحن نتحدث عن  25أإلف تلميذ ،ول أإتكلم
ع -ن ت -لم -ي -ذ إل -ع -اصص -م -ة ،ألن م-دي-ري-ات
إلÎب -ي -ة إل -ث -لث -ة ل -ل -ع -اصص -م-ة إضص-اف-ة إ¤
إل -ولي -ات إÛاورة :ت -ي -ب -ازة ،ب -وم -ردإسص
وإلبليدة ،يحضصرون يوميا  500تلميذ إ¤
إŸع - -رضص ،وإ‰ا أإ–دث ع - -ن إل- -ولي- -ات
إألخرى إلتي حرصصت وزإرة إلÎبية على
إعطائها فرصصة مشصاركة أإطفالها.
ما نطمح إليه مسصتقبل أإن ينتقل إلصصالون
إ ¤إلوليات وليسص إلعكسصŸ .اذإ ل يزور
معرضص إلكتاب هذه إلوليات؟ يجب أإن
ن -غ Òإل -ن -ظ -رة .أإسص -دي ع-ب-ارإت إل-ت-ق-دي-ر
Ÿدي-ري-ات إلÎب-ي-ة ل-ل-ج-زإئ-ر وسص-ط ،إل-تي
إحتضصنت إألطفال إلقادم Úمن إلوليات
إل -دإخ -ل -ي -ة وآإوت -ه -م ‘ إل -ث-ان-وي-ات ،وت-لك
مسصاهمة ‘ صصنع هذه إŸبادرة.
هنالك أإمر آإخر يجدر بنا عدم نسصيانه،
ه-و أإن-ن-ا أإخ-رج-ن-ا إل-كّ-ت-اب إ ¤إل-ث-ان-ويات،
فبدًءإ من يوم  2نوفم Èسصتشصهد ثانويات

عّ- -دة ‘ إل- -ع- -اصص- -م- -ة حضص- -ور ك- -ت -اّب إ¤
إلتلميذ ،وسصنخرج هذإ إلكاتب إÙاط
ب -ع -ا‚ ⁄ه -ل -ه (أإت -ك -ل -م ب -اسص -م إل -ت -ل-م-ي-ذ)
وسصننزله إ ¤إلتلميذ إلذي سصÒإه ويلتقيه
‘ مؤوسصسصته إلÎبوية.
كما أإن إÙاضصرإت إŸقدمة تنقل ‘
شصكل ﬁاضصرإت مرئية ‘ كل إلوليات،
وه -ي -ئ -ات إل-ت-ف-ت-يشص وإألسص-ات-ذة م-دع-وون
◊ضصورها .هو برنامج قوي سصطرته وزإرة
إلÎبية وأإخذته على عاتقها بالتنسصيق مع
وزإرة إلثقافة ،ويوجد أإرضصية رإئعة لهذإ
إلصصالون ومنظميه ،ونتمنى أإن هذإ إلزخم
م-ن إألف-ك-ار وإل-ط-م-وح-ات ي-ج-د إل-رع-اي-ة
وإل -ت -ث -م Úوإلسص -ت -م -رإري -ة ،ف -ل-يسص ع-ب-ث-ا
مصص-ادف-ة ه-ذإ إلصص-ال-ون ل-ل-ذك-رى إ◊ادي-ة
وإلسص-ت Úلن-دلع إل-ث-ورة ،ف-ل-ي-ن-دلع بدإخل
أإطفالنا حب إلقرإءة وحب إلتميز ،نحن
أإحفاد أإبطال صصنعوإ ثورة أإدهشصت إلعا،⁄
نحن أإهل لهذإ ولسصنا فارغ Úولدينا ما
نقدمه ،علينا أإن نرتقي Ãا ‰لك ألطفالنا
وأإج -ي -ال -ن -ا ،ف -ا÷زإئ-ر تسص-ت-ح-ق م-ن-ا ه-ذإ
وأإك.Ì

ا÷زائرية ،حيث يشسهد الكتاب ‘ جميع اŸراحل التعليمية هذا الغياب ،مع ما
يعرفه اŸشسهد الثقا‘ Ÿئات النصسوصص ا÷زائرية التي أابدع أاصسحابها فيها..
موازاة مع النجاح الذي يفرضسه هذا النصص ‘ اŸشسهدين العربي والدو‹ من
جوائز وإابداعات باهرة.
‘ هذا العدد ،حاولنا التقرب أاك Ìمن أاصسحاب الختصساصص بقطاع الÎبية
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الوطنية وبعضص مدراء اŸؤوسسسسات الÎبوية ،فكان هذا الطرح الذي تتناوله
«الشسعب» ‘ عددها هذا.
ناهيك عن مواكبتنا Ÿا يتضسمنه الصسالون الدو‹ للكتاب ‘ طبعته العشسرين
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ومطبوعات يتم تداولها اليوم.

مفتشسة الÎبية سسابقا السسيدة حراث لـ”” الشسعب””:

النصص األدبي طريق لتحسس Úوترقية اللغة Ãختلف جوانبها

النصسوصص اÛهولة اŸصسدر سسطحية ل تراعي األهداف اÿاصسة ول العامة...
‘ هذه الوقفة ،نحاول اسستخÓصص
ال- -ع Èم- -ن Œرب- -ة ط- -وي -ل -ة لسس -ي -دة
رافقت قطاع الÎبية با÷زائر منذ
ف-ج-ر السس-ت-قÓ-ل إا ¤ال-ي-وم ،مفتشسة
الÎب- -ي- -ة سس- -اب- -ق -ا السس -ي -دة ف -اط -م -ة
ال -زه -راء ح -راث  ‘ ...ه-ذه اÙط-ة
نسسلط الضسوء على الهتمامات التي
ي -ول -ي -ه -ا ال -ق -ط-اع Ÿراف-ق-ة ال-ط-ف-ل ‘
لو ¤باŸدرسسة ..إا ¤غاية
سسنواته ا أ
ت-درج-ه ‘ اŸراح-ل ال-ت-ع-ل-ي-م-ية،وإاذا
ك - -ان ال - -ك- -ت- -اب اŸدرسس- -ي أاو ¤ه- -ذه
اÙط- -ات ،فÓ- -ب- -د أان ي- -ت- -وف- -ر ع -ل -ى
اŸراج- - -ع ا◊ق- - -ي - -ق - -ي - -ة م - -ن خ Ó- -ل
النصسوصص واŸواضسيع التي تدرسص له،
وإاذا ك - - - -ان ع - - - -كسص ذلك ،فسس- - - -وف،
نسسقط ‘ ما ل يحمد عقباه ،ولنا ‘
ما نشسهده اليوم من تخلخل وتراجع
إال دليل على هذا البتعاد عن أاهم
عنصسر Ÿرافقة التلميذ.
حوار :نور الدين لعراجي
””الشس- - -عب”” :ي- - -ت - -داول م - -ؤوخ - -را ‘
اŸشسهدين الÎبوي والثقا‘ تسساؤولت
لدبي ا÷زائري
حول غياب النصص ا أ
‘ ال- - -ك - -ت - -اب اŸدرسس - -ي ‘ ،ح‚ Úد
ب- - -عضص ال - -نصس - -وصص م - -ن النÎن - -يت
يجهل صساحبها Ÿاذا؟

اŸفتشسة حراث :عندما نتناول ضصرورة
^ إدرإج إل- - - -نصص إألدب - - -ي إ÷زإئ - - -ري ‘
إلكتاب إŸدرسصي ،فينبغي أإن نهدف بذلك
إ ¤إل -ت -حسص Úوت -رق -ي -ة إل -ل -غ -ة Ãخ -ت -ل-ف
ج -وإن -ب -ه -ا ضص -م -ن إل-نشص-اط-ات إل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة
وإل-ت-ع-ل-م-ي-ة إل-ت-ي Áارسص-ه-ا إŸت-ع-لم ‘ كل
إŸرإح -ل إل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة...ألن إدرإج أإي نصص
ي-رت-ك-ز ع-ل-ى مضص-م-ون إŸن-ه-اج إل-ت-ع-ل-ي-مي
وإلتعلمي إŸوجه وإıصصصص لكل طور.
م-اذا ت-قصس-دي-ن ب-اŸن-ه-اج Úال-ت-ع-لمي
والتعليمي؟
^ فاŸنهاج هو إلوعاء إلذي يحتوي على
إل-ت-ع-ل-ي-م-ات وإŸوإرد إŸع-رف-ي-ة ل-كل مادة
ونشصاط...وإللغة إلعربية أإسصاسصا هي وعاء
كل إألنشصطة إلتعلمية‡ ،ا يوجب إيلءها
إألولوية وإلتدقيق وإلتفحصص أإثناء وضصع
إلكتاب إŸدرسصي.
ما دور الدولة أاو الوصساية هنا؟
^ إن إل- -دول- -ة تضص- -ع إŸرإم -ي وإل -غ -اي -ات
للنظام إلÎبوي و–ّدد ملمح إŸوإطن
إل -ذي ي -خضص -ع ل -ل-ت-ك-وي-ن إŸسص-ت-م-ر خ-لل
“درسص -ه قصص -د ضص -م-ان تشص-ك-ي-ل إŸوإط-ن
إلصص-ال-ح ل-ن-فسص-ه و›ت-م-ع-ه ووط-ن-ه...ومن
هنا –ّدد إألهدإف إلعامة للÎبية وإلتعليم
 ..ل -ي -ت -م ت -ف -ت-ي-ت-ه-ا إ ¤إأله-دإف إÿاصص-ة
إÙت - -وإة ‘ إŸوإد إل- -درإسص- -ي- -ة و‘ ك- -ل
إŸرإحل.
م-اه-ي الشس-روط ال-ت-ي ي-جب تّ-وف-ره-ا
لدÁومة النصص وتواجده؟
^ إذن ندرك من هذإ أإن وضصع إلنصص ‘
إل - -ك - -ت - -اب إŸدرسص - -ي ي - -خضص - -ع لشص- -روط
وم- -ق- -اي- -يسص م- -ت- -عّ- -ددة وم- -ن- -ه -ا إ÷وإنب
إŸع -رف -ي -ة ب -ال -درج -ة إألو ¤ث -م إلÎب-وي-ة
وإل -ع -ل -م -ي-ة وإل-ل-غ-وي-ة وإل-ث-ق-اف-ي-ة...وك-ل-ه-ا
مرتبطة باألهدإف إلعامة وإÿاصصة إلتي
نسص -ع -ى إŒ ¤سص -ي -ده -ا حسصب إل -وح -دإت
إل- -ت- -ع- -ل- -م- -ي -ة إŸت -درج -ة وإÙاور إل -ت -ي
يتضصمنها إŸنهاج دإئما...لذلك ‚د أإن
إللجنة إلوطنية للمناهج هي إلتي –ّدد
إŸنهاج إلتعليمي إلتعلمي و–ّدد ملمح
كل مرحلة للمتعلم.
وه -ل ه -ن -اك ق -ي -ود م -ع ّ-ي -ن -ة ل -ل-نصص
لدبي؟
ا أ
^ هذه إألخÒة تأاتي بعد وإضصع ومؤولف
إلكتاب إŸدرسصي ،إلذي يتقيّد باŸنهاج
وي -رإع -ي إل -وح -دإت إل -ت -ع-ل-م-ي-ة إŸوزع-ة،
وإÙاور إلتي ل تسصمح له أإحيانا بإايجاد
له -دإف ،إ ¤ج -انب
إل- -نصص إŸط- -اب- -ق ل - -أ
م -رإع -اة ح -ج -م إل -ك-ت-اب إŸدرسص-ي ودفÎ
إلشصروط إلذي يضصبط عمله رغم أإنه من
إŸت -خصصصص Úوإل -ب -اح -ث ÚوإلÎب -وي Úم-ن
تسصند لهم مهمة تأاليف إلكتاب إŸدرسصي.

لخ -ذ م -ن
ه- -ل وق- -ف -ت -م ع -ل -ى ه -ذا ا أ
النÎن -يت وك -ي-ف ه-و م-وق-ف-ك-م م-ن
ذلك؟
^ إن إلنصص إألدبي ل يأاتي هكذإ بصصورة
بسصيطة مثلما يفهمه إلبعضص...ألن –ديد
إل- -نصص- -وصص ل- -لع- -ت- -ب- -ارإت وإŸرت- -ك -زإت
إŸذك- -ورة...ب- -ل ه- -ي ع- -م- -ل- -ي- -ة دق- -ي- -ق -ة
وشصاقة...وحتى عند وضصع إلكتاب بصصورته
إلنهائية فمن إŸعمول به أإن يعتمد من
طرف إللجنة إلوطنية إıتصصة ‘ تقييم
إل -ك -ت -اب إŸدرسص -ي ق -ب -ل ط -ب-ع-ه إ ¤حÚ
إŸصصادقة عليه وفق إلتوضصيح إلسصابق.
وإللجنة إلوطنية لتقييم إلكتاب إŸدرسصي
تعتمد شصبكة إلتقييم إŸتعددة إŸقاييسص
وإŸعاي ÒوإŸعاملت إŸفصصلة كل منها
‘ أإسصئلة دقيقة.
فعل نلحظ ضصآالة وجود إلنصص إألدبي
إ÷زإئ -ري ‘ إل -ك -تب إŸدرسص -ي -ة بصص -ورة
ع-ام-ة...ف-ف-ي إل-ت-ع-ليم إŸتوسصط وإلثانوي
‚د نصص-وصص-ا ›ه-ول-ة إŸصص-در وب-عضص-ه-ا
مأاخوذ من إلنÎنت بكيفية سصطحية ل
ترإعي ل إألهدإف إÿاصصة ول إلعامة....
كيف Áكننا –قيق قراءة سسليمة
للطفل وفق إاطار صسحيح؟
^ولكن نسصأال من إŸؤوهل حينئذ لنتقاء
إل -نصص -وصص إألدب -ي -ة إ÷زإئ -ري -ة ل -ت -ط-ع-ي-م
إلكتاب إŸدرسصي بها أإو تغليبها على كل
إلنصصوصص إŸدرجة فيه و‘ كل إŸرإحل
ب -ال -ت -ع -ل -ي -م -ي -ة...ن-ع-م إل-نصص-وصص ت-ت-طّ-ل-ب
إŸرإجعة إلكاملة ضصمن إإلصصلح إلÎبوي
إلشصامل ولكن ينبغي أإن تتم بصصورة وإضصحة
و‘ إط- -اره- -ا إلصص- -ح- -ي- -ح وف -ق إأله -دإف
إلعامة للنظام إلÎبوي وقصصد إثرإء وترقية
إللغة إلعربية لدى إŸتعلم Úوتهذيب حسصه
بجمالية إلنصص وإللغة إلرإقية دون إهمال
إ÷وإنب إلÎب -وي -ة وإل -ق -ي -م -ي -ة وإل-وط-ن-ي-ة
وإإلنسص-ان-ي-ة...ووووو...ألن تشص-ك-ي-ل إ◊سص
إ÷ما‹ وإإلبدإعي وإلفكري وإŸعر‘ ل
شصك يصصل إŒ ¤سصيد إŸلمح إŸتكامل
من ورإء إلتعلم ...وصصول إ ¤إلتمكن من
سصلمة إللغة نطقا وكتابة....وهناك عدة
›الت أإيضصا لتحقيق ذلك منها إلقرإءة
إŸوج -ه -ة وإŸط -ال -ع -ة وإلل-ت-ق-اء ودرإسص-ة
إلعروضص ونشصاطات أإخرى مثل إŸسصرح
وإلثقافة إلعامة من خلل تنظيمها لفائدة
إŸت -ع -ل -م...Úألن ت -عضص -ي -د إل-نصص إألدب-ي
إ÷زإئري ‘ إلتعليم Áكن أإن يدعم ‘ كل
ذلك وليسص إلكتاب إŸدرسصي فحسصب.
ه -ل ن -ت -وّق -ع إاع -ادة ن -ظ -ر ‘ م-ا سس-ب-ق
ذكره؟
^ حاليا نرى أإنه يتم إ◊ديث عن أإهمية
إدرإج إلنصص إألدبي إ÷زإئري ‘ إلكتاب
إŸدرسصي Ãعزل عن كل ما ذكرته سصابقا
وكأان من أإلّف إلكتب إŸدرسصية على مدإر
عشصرإت إلسصن Úليسص جزإئريا ول يفضصل
إدرإج ذلك ‘ إلكتاب إŸدرسصي....وهذإ
م - -ث Òل - -ل- -تسص- -اؤول....ألن تشص- -ك- -ي- -ل ÷ن- -ة
إعتباطيا وإخرإج هذإ إŸوضصوع من أإطره
وق-ن-وإت-ه إل-ط-ب-ي-ع-ي-ة وإلتنظيمية وإلرسصمية
سص-يسص-يء إ ¤إل-ت-ع-ل-ي-م وإل-ك-ت-اب إŸدرسص-ي
أإصصل..
إن إلعمل إلذي ل يشصارك فيه ول يتفحصصه
إıتصص -ون وإل -ب-اح-ث-ون وإŸي-دإن-ي-ون م-ن
أإه -ل إلÎب -ي -ة وإل -ت -ع -ل -ي-م سص-ي-ك-ون أإع-رج-ا
وهجينا.

نور الدين لعراجي

الدكتور والباحث ﬁمد داود :

لسستاذ حوسسيني طاهر:
ا أ

لدباء واŸفّكرين ا÷زائرّيÚ
أابناؤونا ل Áلكون معلومات حول ا أ

اŸنظومة الّتربوية لها الّدور الفّعال
‘ بناء اÛتمع وإاعداد الفرد وغرسص القيم

اŸدرسسة تسساهم ‘ بناء الهوية ا÷ماعية للمجتمع والهوية الفردية تغييب الّنصص األدبي ا÷زائري ‘ الÈامج الّتعليمية
لسس-ت-اذ ب-ج-ام-عة
أاوضس-ح ﬁم-د داود ا أ
وه- -ران واŸل -ح -ق الع Ó-م -ي ب -وزارة
الÎب -ي -ة ال-وط-ن-ي-ة ‘ ح-وار خّصس-ه لـ
””الشس- -عب”” ،ع- -ل- -ى أاه- -م- -ي- -ة ال- -ك- -ت -اب
اŸدرسسي بالنسسبة للطفل التي Œعله
ي-تÓ-ءم وي-ت-ك-ي-ف م-ع ﬁيطه ،وقال
بأانّ أامورا بديهية بالنسسبة لكل نظام
ت-رب-وي ي-ط-م-ح ل-ت-عزيز مكانة الواقع
لط-ف-ال ،مشسÒا ل-غ-ي-اب ال-نصص
ل-دى ا أ
ا÷زائ- -ري ع- -ن ﬁت- -وي- -ات ال -ك -ت -اب
اŸدرسسي ،فكان هذا ا◊وار.
حوار :أامال مرابطي
❊ الشس- -عب :ال- -ك -ت -اب اŸدرسس -ي وم -اذا
يعكسص من واقع على الطفل؟
لسستاذ ﬁمد داود :بطبيعة إ◊ال
❊❊ ا أ
إلكتاب هو خزإن إألفكار وإŸعلومات إلتي
Áك-ن ل-ل-ط-ف-ل أإن يسص-ت-ف-ي-د م-ن-ها ،وبالتا‹
يكّون شصخصصيته إلثقافية وإلفكرية ،ولهذإ
لبد للكتاب أإن تكون له أإهدإف تربوية
Œعل من إلطفل يتلءم ويتكيف مع وإقعه.
فهذه إألمور بديهية ،بالنسصبة لكل نظام
ت -رب -وي ي -ط-م-ح إ ¤ت-ع-زي-ز م-ك-ان-ة إل-وإق-ع
وإÙيط ‘ أإذهان إلتلميذ ،وأإن يجعل
منهم موإطن Úصصا◊ ،Úولهذإ ل بد أإن
يتضصمن إلكتاب مضصام Úتاريخية وأإدبية
وهوياتية ترمي إ“ ¤ت Úعلقة إألطفال

Ãح-ي-ط-ه-م إل-ع-ائ-ل-ي وإل-وطني ،فاŸدرسصة
تسص- -اه- -م بشص- -ك- -ل ك- -ب ‘ Òب- -ن- -اء إل- -ه -وي -ة
إ÷م -اع -ي -ة ل -ل-م-ج-ت-م-ع وإل-ه-وي-ة إل-ف-ردي-ة
لفرإد ،من هنا تظهر أإهمية إŸدرسصة
ل أ
وأإيضصا خطورتها.
❊ الّنصص ا÷زائري غائب عن وطنه
‘ منظومتنا اŸدرسسية ،حيث نÓحظ
ال -ك -ث Òم -ن الق -ت -ب -اسس -ات ل -نصس-وصص
لنÎنيت،
أاجنبية وأاخرى تنقل من ا أ
ه -ل ي -ت-ن-اسسب ه-ذا م-ع م-ن-ظ-وم-ت-ن-ا أام
ماذا؟
❊❊ صصحيح ،إّن إلنصص إ÷زإئري غائب
“ام -ا ع -ن ﬁت -وي-ات إل-ك-ت-اب إŸدرسص-ي،
كون أإبناءنا ل Áلكون معلومات حول أإشصهر
إألدب- -اء وإŸف -ك -ري -ن إ÷زإئ -ري ،Úإل -ذي -ن

حسس ÚعÈوسص
(كاتب وأاسستاذ):

ظُـلمنا ‘ عهد
ال ّسسابق Úفهل
سستنصسفنا الوزيرة
بن غÈيت؟

إنّ إ◊ديث عن إقصصاء أإدباء إ÷زإئر من
إŸقرر إلدرإسصي (أإي إلكتاب إŸدرسصي)
أإرإه ت- - - -عّسص - - -فـا ‘ ح - - -ق إل - - -نـصص إألدبـي
لب-دإع ،وإŸب-دع
وإل -ث -ق -افـي ،وت-ه-م-يشص-ا ل -إ
إ÷زإئ- - - - - -ري .إّن أإغ- - - - - -لب إŸب- - - - - -دعÚ
إ÷زإئ- -رّي Ú- -خ- -دم- -وإ ق- -ط- -اع إل ّ-ت -رب -ي -ة
وإلتعليم .ومن هذإ إŸنطلق أإصصرخ بكل
لغـات إلعا ،⁄أإنا لسصـت ضصد إلنّصص إألدبي
من إلعصصر إ÷اهلي إ ¤يومنـا هذإ ،ول
ضصـد أإدباء إلعا ⁄إلعربي وإلعا ،⁄ولكن
بكل صصـدق أإدعو إل ّسصاهريـن على وزإرة
إلÎب -يـة إل -وط -ن -يـة أإن ي -ن -ظـروإ إل-ي-نـا م-ن
زإويـة إلعÎإف بفضصل إألديب وإŸبدع
إ÷زإئري على إلثقافة وإإلبدإع ‘ ،وطن
إسص - -م - -ه إ÷زإئ- -ر دون إقصص- -اء إألج- -ي- -ال
إألدبية.
إّني أإكتب للطفل إ÷زإئـري منذ أإك Ìمن
ربع قرن وأإمثا‹ كثÒون ،وعلى إللجنة
إıت ّصصة بتأاليف إلكتـاب إŸدرسصـي أإن
تدرك بأاّن إ÷زإئـر “لك أإسصماء أإدبية
ك -بÒة م -ن ج -ي-ل إلسص-ت-ق-لل ،وت-ك-رÁهـا
ب- -إادرإج- -هـا ‘ إل- -ك- -ت- -اب إŸدرسص- -ي ح -ق
لديب ووإجب ع-ل-ى إل-ن-اشص-ئ-ة م-ن أإب-ن-اء
ل -أ
إ÷زإئر أإن يعرفوإ أإدباء بلدهم.

كما أإدعو أإعضصاء هذه إللجنة أإّل Áارسصوإ
ع -ل -ي -ن -ا أإسص-ل-وب إلن-ت-ق-ائ-ي-ة ع-ل-ى أإسص-اسص
إلنتماء إ◊زبي وإ÷هوي وإلعرقي ،وأإن
تـدرج نصصـوصص إألدبـاء ع - - - - - - - -لـى ك ّ- - - - - - - -ل
إŸسصتوي ـات إلدرإسصيـة من إلتحضصيـري إ¤
إŸسصتـوى إلنهائـي .فلقد عانينـا إإلقصصاء
وإلتهميشص منذ عقود من مسصؤوو‹ قطاع
إلÎبية فهل تنصصفنا بن غÈيت! ،عانينا
هذإ إلوضصع وكأاّن إ÷زإئر بلد إلفرإغ ل
شصيء فيها من إبدإع إل تلك إلنصصوصص
إŸبتـورة إلتي أإخذت من شصبكـة إألنÎنـت،
تصس ّ-وروا ك -ي -ف ي-كـون ك-تـاب واحـد
يشستمـل على أاكثـر من  18نصسا بÓ
كاتب؟! ومثله مأاخوذ من ›لت ‘
كتاب إلسصنة إألو ¤متوسصط ،وإألفضصل أإن
يؤوخذ إلنصص من إŸصصدر للكاتب.
ن نصسوصسا اأخرى تنسسب
وتصسّوروا أا ّ
ل -غ Òأاصس -ح -اب -ه-ا ،ع-ل-ى سس-ب-ي-ل اŸث-ال
النصص Ùمد الهراوي وينسسب Ùمد
لخضس-ر السس-ائ-ح-ي ،وتصسّ-وروا كيف
ا أ
يكون مسستوى التلميذ ا÷زائري ‘
لدبـي؟!
ل كـوارث النصص ا أ
ظـ ّ
أإملـي أإن تتـدإرك وزإرة إلÎبيـة إلوطنية
تلك إلهفوإت ،وأإن تنصصف أإدباء إ÷زإئر
إألحياء وإألموإت.
سسجّلها نور الدين لعراجي

قّدموإ إلكث Òلهذإ إلوطن ع ÈإŸرإحل
إل -ت-اري-خ-ي-ة إıت-ل-ف-ة ،ن-ذك-ر ع-ل-ى سص-ب-ي-ل
إŸثال ل إ◊صصر روإية ““إ◊مار إلذهبي““
ألب- -ول- -ي- -وسص وه- -و أإديب ع- -اشص ‘ إل- -فÎة
إل- -روم- -ان- -ي- -ة ،وإألدب- -اء إل- -ذي -ن ع -اصص -روإ
إل- -فÎإت إل- -ت- -ي ت -ب -عت ›يء إل -ع -رب إ¤
شص -م -ال إف-ري-ق-ي-ا ،وإألدب-اء إل-ذي-ن ع-ايشص-وإ
إلفÎة إلسصتعمارية وفÎة إلسصتقلل من
أإم -ث -ال ﬁم -د ب -ن شص -نب ،إل-ط-اه-ر وط-ار،
مرزإق بقطاشص ،كاتب ياسصﬁ ،Úمد ديب،
زهور أإونيسصي ،آإسصيا جبار وأإيضصا إألدباء
إ÷دد إلذين درسصوإ ‘ إŸدرسصة وإ÷امعة
إ÷زإئ-ري-ة م-ن أإم-ث-ال أإح-لم مسص-ت-غ-ا‰ي،
ل-ع-رج وإسص-ي-ن-ي ،بشص Òم-ف-ت-ي ،ح-م-ي-د ع-بد
إلقادر ،سصم Òقاسصمي وغÒهم ك .Ìوقد
كشصفت مصصادر من وزإرة إلÎبية أإّن إلعديد
م -ن إل -نصص -وصص إل -ت -ي ت -تضص ّ-م -ن -ه -ا إل -ك-تب
إŸدرسصية هي عبارة عن نصصوصص ““›هولة
إل- -ه- -وي- -ة““ ” إسص- -ت- -نسص -اخ -ه -ا م -ن م -وإق -ع
إلكÎونية دون إإلشصارة ألصصحابها ،وهي
كارثة ما بعدها كارثة ،فاألم Òعبد إلقادر
غ Òمعروف بصصفته شصاعر ومتصصوف.
لك Ìجاهزية
❊ الطّفل هو ا◊لقة ا أ
وخصس - -وب - -ةŸ ،اذا م - -ن- -ذ ال- -ب- -داي- -ة ل
ن-عّ-رف-ه ب-ك-ت-اب وط-ن-ه؟ وهل تتعامل
لخرى Ãا ‚نيه نحن؟
لقطار ا أ
ا أ
❊❊ ب -ط -ب -ي -ع -ة إ◊ال ف -ال-ط-ف-ل ه-و إألكÌ
ع -رضص -ة ل -ل -ت -أاث -ر ب-األف-ك-ار ،ك-ون-ه ل Áلك
Œرب -ة ول م -ع -ل -وم -ات ت -دل -ه ع-ل-ى إل-ن-ه-ج
إلصصحيح ‘ إ◊ياة ،بل هو يتعلم كل شصيء
منذ نعومة أإظافره ،فل يسصتوعب إل ما
تلّقنه له إلعائلة وإŸدرسصة من أإفكار وقيم،
وبالتا‹ فهو عرضصة للتغليط ،إذإ  ⁄يؤوخذ
به ويتم توجيهه إلتوجيه إلصصحيح.
وإŸعلوم أإّن كل إلبلدإن تسصعى من خلل
إلÈإم -ج إل -درإسص -ي -ة إ– ¤صص Úأإب -ن -اءه -ا
بالتلق Úإلصصحيح للمبادئ وإلقيم إلوطنية
وإلدينية وإلثقافية إŸتعلقة ببلدهم .وهنا
ل بد من إلتذك Òأإن إŸدرسصة تلعب دورإ
كبÒإ ‘ هذإ إألمر.
❊ ال -ك-تب الّ-ت-اري-خ-ي-ة Ãا ت-زخ-ر ب-ه،
ه- -ل ه- -ي ق -ادرة أان ت -ق ّ-رب اŸادة م -ن
لذهان وŒعل اŸهتّم Úبها يحبّونها
ا أ
ويتملون Ãزاياها
وفضسائلها؟
❊❊ إل- -ت -اري -خ إ ¤ج -انب إألدب ه -و إل -ذي
ي-رب-ط إل-ف-رد ب-وط-ن-ه وي-ج-ع-ل-ه ي-ت-فّتح على
إآلخ- -ر ،ف- -ك- -ل إلشص- -ع- -وب “لك ““أإسص- -اطÒ
مؤوسصسصة““ أإو قصصصص تاريخية تبني إıيال
إلفردي وإ÷ماعي .ول Áكن لشصعب يجهل
تاريخه ،إلقد Ëمنه وإلوسصيط وإŸعاصصر
أإن ي -رت -ب -ط ب -وط-ن-ه بشص-ك-ل ع-ادي ،وي-ع-تّ-ز
بهويته إلوطنية وبانتمائه إ◊ضصاري ،إذإ ⁄
ي -ت -ع -ل -م ت-اري-خ ب-لده م-ن-ذ صص-غ-ره وي-ع-رف
إألمور إإليجابية وحتى إلسصلبية عن وطنه
أإن يتم ّسصك بطموحات وآإمال موإطنيه
و›تمعه .وهنا تكمن أإيضصا أإهمية إلتاريخ
ب -ل خ -ط -ورت -ه ،ألن إل-ت-اري-خ Áلك وظ-ي-ف-ة
إيديولوجية تؤوسّصسص للنسصجام إلوطني ،إذإ
“ت إلسص -ت -ع -ان -ة ب-ه بشص-ك-ل ج-ي-د ،وسص-ع-ى
ّ
إŸؤورّخون ‘ كتابة تاريخ يخدم إŸوإطنة
ويجعل إلفرد إ÷زإئري يتصصالح مع ذإته
ومع ﬁيطه ،ويخدم بلده بشصكل يتوإفق
مع إŸصصلحة إلعامة وإلبعد إلسصÎإتيجي
للوطن.

لسس -ت -اذ ح -وسس -ي -ن -ي ط-اه-ر م-رّب-ي
ي -ق ّ-دم ا أ
وصساحب مدرسسة تعليمية خاصسة ،بعضص
لحصسائيات اŸتعلقة بالنّظام الّتعليمي ‘
ا إ
ا÷زائر الراهن واŸسستقبل قائ”” :ÓأاعتÈ
ه- -ذا النشس- -غ- -ال ح -ج -ر زاوي -ة ال -ت -ع -ل -ي -م
لن-ه ع-ن-دم-ا ن-ن-ظر إا ¤النظام
ا◊ق-ي-ق-ي ،أ
لرق- - -ام
ال - - -ت - - -ع - - -ل - - -ي - - -م - - -ي م- - -ن زاوي- - -ة ا أ
لنشس -اءات ،أاو
لحصس- -اءات ،أاو اŸب- -ا Êوا إ
وا إ
ال -وظ -ائ -ف واŸسس -ؤوول -ي -ات ف -حسسب ،ف -إا ّن -ن-ا
لنسس -ان :اŸع ّ-ل -م،
له- -م وه- -و ا إ
سس- -ن- -ه- -م- -ل ا أ
ال ّ-ط -الب ،اŸوّظ -ف ،ال -ف -رد ب-ك-ل م-كّ-ون-ات-ه
لدراكية والنفسسية والوجدانية
العقلية ا إ
لرقام ،أاو
والسسلوكية ،فنضسعه كرقم من ا أ
ن- -ت- -ع -ام -ل م -ع -ه ك -م -ا ُت -ع -ام -ل ال -ف -ئ -ران ‘
ﬂتÈات التجارب””.
جلها نور الدين لعراجي
سس ّ
موضّصحا أإّن إلتطرق إ ¤تغييب إلنصص إألدبي من
إلÈإمج إلتعليمية يقع من دون أإدنى شصك على
إŸنظومة إلÎبوية ،إلتي لها دورإ فعال ‘ بناء
إÛتمع وإعدإد إلفرد ،وغرسص إلقيم وتعزيز
إلهوية ،وأإن من أإهم إلوسصائل إلتي تعمل على
غرسص وترسصيخ إلقيم هي إلنصصوصص إŸدرجة ‘
إلكتاب إŸدرسصي ومنها إلنصص إألدبي.
ليعرج ‘ حديثه على إألسصباب إ◊قيقية ورإء
تغييب إلنصص إألدبي من برإمج إلتعليم ضصمن
إŸنظومة إلÎبوية ،متسصائل ‘ إلوقت نفسصه
حول إألسصباب إلتي تقف ورإء ذلك وهل هي
رإج -ع -ة إ ¤ل -ع -دم إسص -ت -ج -اب -ت-ه ◊اج-ات إل-ف-رد
إ÷زإئري؟ أإم إ ¤إعتبارإت أإخرى؟
إإلنسصان إ÷زإئري له وإقع يعيشصه ،وله نوإزع
إنسصانية يبغي إشصباعها من خلل إلنصص إألدبي
إ÷م -ي -ل ،ول -يسص إل-وصص-ف-ي أإو إل-ت-اري-خ-ي ف-ق-ط،
وإلطامة إلكÈى أإن بعضص إلنصصوصص أإخذت من
إألنÎن -يت إل -ذي ه -و فضص -اء م -ف -ت -وح Áك-ن ألي
شصخصص أإن يكتب ما شصاء.
وإنطلقا من مكانته ‘ تسصي Òمدرسصة تعليمية
خاصصة ،أإحاطنا إألسصتاذ حوسصيني على مربط
إلفرسص كما يقال ،من خلل إلدليل إلقاطع على
غياب إلنصصوصص إألدبية من إلÈإمج إلتعليمية
ح -يث ي -ق -ول““ :وح -ت-ى إن وج-دت ف-ه-ي نصص-وصص
ل - -ل - -وط- -ن- -ي- -ة وإ◊م- -اسص- -ة ،تÈز م- -آاث- -ر إل- -ث- -ورة
وإÛاه - -دي - -ن..ه - -ذإ غ Òك - -اف ألن إإلنسص - -ان
إ÷زإئري له وإقع يعيشصه ،وله نوإزع إنسصانية
يبغي إشصباعها من خلل إلنصص إألدبي إ÷ميل،
ول -يسص إل-وصص-ف-ي أإو إل-ت-اري-خ-ي ف-ق-ط ،وإلّ-ط-ام-ة
إلكÈى أإن بعضص إلنصصوصص أإخذت من إلنÎنيت
إلذي هو فضصاء مفتوح Áكن ألي شصخصص إن
يكتب ما شصاء .وإليكم إلدليل على تغييب إلنصص
إألدبي إ÷زإئري إسصتنادإ إ ¤إحصصاءإت قام بها
ﬂت ّصصون بعد إلطلع على إلكتب إŸدرسصية.

حصسيلة للنّصسوصص التي تضسّمنها الكتاب
اŸدرسسي حسسب ال ّسسنوات ومراحل التّعليم
صسا
 1ـ السسنة ا أ
لو ¤متوسّسط :من ب 95 Úن ّ
مقّررا للقراءة واŸطالعة اŸوجّهة ،نصسيب
لدب - - -ي ا÷زائ- - -ري 4 :نصسوصص
ال - - -نصص ا أ
شسعرية ،و 8نصسوصص نÌية.
ـ السس -ن -ة ال -ث -ان -ي -ة م -ت -وسس -ط 3 :نصسوصص
صسا أادبيا نÌيا من
شسعرية جزائرية ،و 12ن ّ

صسا مقّررا لهذا اŸسستوى.
ب 75 Úن ّ
ـ السسنة الثالثة متوسسط :من ب 61 Úنصسا
م - -ق ّ- -ررا ‘ حصسصص ال- -ق- -راءة واŸط- -ال- -ع- -ة
اŸوج- -ه -ة‚ ،د  7نصس -وصص أادب-ي-ة نÌي-ة
جزائرية و  4نصسوصص شسعرية جزائرية.
ـ السس -ن -ة ال -راب -ع -ة م -ت -وسس-ط :ن wصص شس-ع-ري
ج - -زائ - -ري واح - -د ،و 4نصس- -وصص نÌي- -ة
صس -ا م-ق-ررا ل-ه-ذا
ج- -زائ -ري -ة م -ن ب 52 Úن v
اŸسستوى.
لو ¤ثانوي :عدد النصسوصص
 1ـ السسنة ا أ
 39نصس -ا ،م -ن ب -ي -ن -ه -ا  3نصس -وصص نÌي -ة
فحسسب إاثنان منها للكاتبة القاصسة زنÒ
جميلة ،والنصص الثالث يبدو أانه موضسوع،
ف -اŸؤول -ف ›ه -ول،وي -خ -ل-و ال-ك-ت-اب م-ن أاّي
نصص شسعري جزائري.
 2ـ السس -ن -ة ال -ث-ان-ي-ة ث-ان-وي :ك-م-ا أان ع-دد
ال -نصس-وصص  39نصس- -ا ب- -ه- -ذه السس- -ن -ة إاّل أان
لدب-ي ا÷زائ-ري ي-ك-اد ي-خ-ل-و م-ن-ه
ال -نصص ا أ
الكتاب ،إاْذ يوجد إا ّ
ل نصص شسعري جزائري
واح -د ي -ع -ود إا ¤ال -ق -رن ال -ث-الث ال-ه-ج-ري
ب -ع -ن -وان ””اسسÎج -عت ت -ل -مسس -ان”” ،وال -نصص
ال -نÌي ال-وح-ي-د ب-ع-ن-وان ””اسس-ت-قÓ-ل بÓ-د
اŸغرب””.
 3ـ السسنة الثالثة ثانوي ،اللغة العربية
وآادابها شسعبة آاداب وفلسسفة :من ب60 Ú
لدب-ي،
نصس -ا ‘ صس -ي -غ -ه-ا ال-ثÓ-ث-ة :ال-نصص ا أ
ال-نصص ال-ت-واصس-ل-ي ،اŸط-ال-عة اŸوجهة ‚د
نصس- -ا شس- -ع- -ري- -ا واح -دا ل -ل -ط -ب -يب الشس -اع -ر
اŸرح -وم ﬁم -د الصس-ال-ح ب-اوي-ة ،و 14نصسا
لزمنة.
نÌيا جزائريا متفاوتة ا أ

أاسسباب تغييب النّصص األدبي ا÷زائري
من الÈامج التّعليمية
 1ـ م -ع ّ-دو الÈام-ج ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة  ⁄ي-درسس-وا
لدب ا÷زائري ‘ كل اŸراحل الدراسسية،
ا أ
وجهلهم با◊راك واŸشسهد الثقا‘.
لدب -ي-ة مشسّ-ت-ت-ة وح-ب-يسس-ة
 2ـ ال ّ-ن -صس -وصص ا أ
اÿزائ - -ن ،واأغ - -ل- -ب- -ه- -ا ﬂط- -وط- -ات يصس- -عب
ق-راءت-ه-ا م-ك-ت-وب-ة ب-اÿط العثما Êبالنسسبة
للقدامى.
صس- - -راع ب ÚاŸعّ- - -رب ÚواŸت - -ف - -رنسس،Ú
 3ـ ال ّ
وﬁاولة كل طرف طمسص وحجب نصسوصص
لخر.
ا آ
لدب-اء
 4ـ غ -ي -اب م-وسس-وع-ة ع-ن ال-ع-ل-م-اء وا أ
ا÷زائ - -ري Úح- -ت- -ى  2013م - -ع ف- -ري- -ق دار
ا◊ضسارة ،حيث أاحصسينا ما ل يقل عن 3000
عا ⁄وأاديب جزائري سسواء اŸعاصسرين منهم
أاو القدامى.
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””الشسعب”” ترصسد سسي20١٥ Ó

إاقبال هائل للشضباب والعائÓت من كل ربوع الوطن
زيارات موجهة للتÓميذ
لتقريبهم من عا ⁄الكتاب واŸطالعة

لسستاذ والكاتب سسليم دراجي
ا أ

الكتب العلمية والتقنية انطÓقا من  ٤٠٠دج ليتعدى
عتبة 1٠٠٠٠دج لبعضس العناوين.

مواد أادبية ثرية دسضمة تتضضّمن
نب Óوسضمّوا وخلقا ووطنية

الكتاب الديني ‘ الصضدارة كالعادة

لسس - -ت- -اذ وال- -ك- -اتب
ب - -دوره ا أ
سسليم دراجي عرج على واقع
ال -ك-ت-اب اŸدرسس-ي ‘ م-راح-ل-ه
لو ¤ب- -ع- -د السس- -ت -ق Ó-ل إاذ
ا أ
ي -ق -ول”” :ح -ي -ن-م-ا كّ-ن-ا صس-غ-ارا
ن - - - - - - -درسض ‘ اŸرح - - - - - - -ل- - - - - - -ة
الب- -ت- -دائ- -ي- -ة،ك -ان ال -ك -ت -اب
اŸدرسس -ي وسس -ي -ل -ة ت -ع-ل-ي-م-ي-ة
ب - -ح - -ق ،ف - -ك- -انت ال- -نصس- -وصض
ا›ÈŸة فيه كلها تعمل على
لدب- - -ي،
ت - - -رب- - -ي- - -ة ال- - -ذوق ا أ
وت- -ن- -م- -ي- -ة روح اŸسس- -ؤوول- -ي -ة
لسسبوع وعطلة أاول
وغ- - -رسض حب ال- - -وط- - -ن ‘ اسستقطب الصسالون الدو‹ للكتاب ‘ طبعته العشسرين ،وخÓل عطلة نهاية ا أ
أانفسسنا””.
لع-م-ار وم-ن ﬂت-ل-ف رب-وع
ن -وف -م Èاه -ت-م-ام ع-دد ه-ائ-ل م-ن اŸواط-ن ÚواŸواط-ن-ات م-ن ﬂت-ل-ف ا أ
الوطن ،لسسيما منهم الطلبة وﬁبي اŸطالعة وهواة الكلمة والقلم ،كما شسكل تنوع وكÌة عدد
ويضس- -ي- -ف ب- -أان -ه
ال-عارضس 290 Úع -ارضض ج-زائ-ري م-ن-ه-م ي-وم-ي-ة ””الشس-عب”” و 620أاج-ن-ب-ي Áثلون  40دول-ة ،سسببا
ا
وهم ناشسئة كانؤ
وج-ي-ه-ا ل-ت-واف-د ال-زوار وإاق-ب-ال-ه-م ع-ل-ى ج-م-ي-ع أاج-ن-ح-ة ال-ت-ظ-اه-رة ال-ت-ي ي-ح-تضس-نها قصسر اŸعارضض
ي -ح-م-ل-ؤن ق-ي-م
الصسنوبر البحري لغاية الـ 07نوفم Èالقادم.
ا Ò- - -ÿوا◊ - -ب
قصسر اŸعارضض :حبيبة غريب
اŸدرسسية ومناهل ا’متحانات اÿاصسة بامتحانات
وا÷مال،
اŸسستؤي ÚاŸتؤسسط والنهائي خاصسة.
تصسوير :فواز بوطارن
وي -عشس-ق-ؤن ع-ل-ى ح-د
وكالسسنؤات اŸاضسية ،يشسهد الكتاب ا÷امعي إاقبا’
ق -ؤل -ه وط-ن-ن-ا ح-د ا÷ن-ؤن،
وشس-ك-ل ت-ؤاف-د ا÷م-ه-ؤر ال-ؤاسس-ع ب-أاع-داد خ-ي-ال-ية ⁄ ،كبÒا من قبل الزوار الشسباب وطلبة ا÷امعات ،الذين
وبأاذواق سسليمة وجميلة ،نشسأانا ﬁبّ Úلنشسر
تشسهد لها الطبعات السسابقة مثي ،Óحسسب الكث Òمن اسستحسسن الكث Òمنهم التنؤع ووفرة العناوين التي
ا÷مال ومقاومة القبح أاينما كان مصسدره.
ال -ع -ارضس ،Úف -رصس -ة ل -ه -ؤؤ’ء ل -ل -ت-ع-ب Òع-ن سس-ع-ادت-ه-م تتيحها مشساركة الكم الهائل من دور النشسر ا÷زائرية
أاما ‘ اŸرحلت ÚاŸتؤسسطة والثانؤية ،يقؤل بأانه كانت النصسؤصس أادبية
وارتياحهم للصسفقة اŸربحة التي كللت مشساركتهم واأ’جنبية خاصسة العربية منها.
ثرية دسسمة تتضسمن نب Óوسسمؤا وخلقا ووطنية ،وكان الÈنامج يتضسمن
باŸعرضس ،لكنه شسكل ضسغطا كبÒا على فرق اأ’من وقد شسكل ‘ هذا الصسدد ،جناح ديؤان اŸطبؤعات
الصسبغة العربية وا÷زائرية ،ليتسساءل :وإا’ كيف عرفنا مفدي زكريا وﬁمد
والسسÓمة ،وكذا على اŸرافق العمؤمية ،وكان الرابح ا÷امعية وجهة حتمية لطلبة ا÷امعات واŸعاهد،
العيد واأ’م Òعبد القادر والشسيخ عبد ا◊ميد بن باديسس ورضسا حؤحؤ
اأ’ك Èنقاط بيع اŸؤؤكؤ’ت واŸشسروبات اŸؤجؤدة ’قتناء العناوين والكتب التي تسساعدهم ‘ إا‚از
وﬁمد اأ’خضسر السسائحي وأابؤ القاسسم سسعد الله؟وغÒهم كث.Òيتخّرج
بقؤة والتي شسهدت وبالرغم من أاسسعارها اÿيالية أابحاثهم العلمية وكذا تنمية قدراتهم اŸعرفية.
ال ّ
طالب من ا÷امعة بشسهادة الليسسانسس أاو اŸاجسست Òأاو اŸاسس ‘ Îاللغة
وآادابها ’ يسستطيع كتابة طلب بلغة عربية صسحيحة وسسليمة،إا’ من رحم إاقبا’ جنؤنيا.
واŸل -فت لÓ-ن-ت-ب-اه ‘ ه-ذه ال-ط-ب-ع-ة ال-عشس-ري-ن ،ال-ت-ي
ربي ’،ذوق و’ حسس وطني و’ قيم.
أاما كجانب علمي ‘ اللغة العربية ،فإاّنه يرى قبل أان تصسبح ظاهرة لغؤية رصسدت ““الشسعب““ ،بعضس جؤانبها ،هؤ تؤافد تÓمذة
اŸؤؤسسسسات الÎبؤية بعدد هائ ،Óجاؤووا من العاصسمة وا ÓŸحظ أايضسا ،هذه السسنة خÓل اŸعرضس الدو‹
وك-أان-ه-ا شس-يء غ-ريب ع-ن ال-ل-غ-ة ب-ال-رغ-م م-ن أان-ه-ا أاسس-اسس-ه-ا ،وه-ك-ذا ع-ل-منا والؤ’يات اÛاورة لها ‘ إاطار رحÓت منظمة من للكتاب ،هؤ ا’رتفاع اÙسسؤسس الذي عرفته أاسسعار
تÓمذتنا أايضسا ،فكانت اللغة سسيدة ،وŸا أاريد بها سسؤءا غÒت الÈامج ق -ب -ل إادارات اŸت-ؤسس-ط-ات وال-ث-ان-ؤي-ات خ-اصس-ة ،ه-ذا ال -ك -تب ،اأ’م -ر ال -ذي ع -ك -ر ن -ؤع -ا م-زاج ع-ددا ك-بÒا
واŸناهج مرات عديدة حتى وصسلنا إا ¤ما نحن عليه.
وفقا لتعليمة صسادرة عن مديريات الÎبية وبالتا‹ الذين قدمؤا من أاجل اقتناء أاك Èعدد ‡كن من
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يتخّرج الطالب من ا÷امعة بشسهادة الليسسانسس أاو اŸا
وزارة الÎبية الؤطنية ،حسسب ما عملت ““الشسعب““ لدى الكتب والعناوين والذي اصسطدمؤا ا بؤاقع فرضسته
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اللغة وآادابها ’ يسستطيع كتابة طلب بلغة عربية صس
تقربها من بعضس اإ’داري ÚاŸسسؤؤول Úعن الزيارات ،حسسب ال -ك -ث Òم -ن ‡ث -ل -ي دور ال -نشس -ر ارت -ف -اع “ن
رحم رّبي ’ ،ذوق و’ حسس وطني و’ قيم.
التي تهدف أاسساسسا إا ¤تقريب التلميذ واŸراهق من ال- -ؤرق ‘ السس- -ؤق ال- -ع -اŸي -ة ب -ال -ت -ا‹ ان -ع -ك -اسس -ات -ه
‘ هذا الشسأان يتأاسّسف الكاتب سسليم دراجي ليشس ّ
خصس السسبب ‘ ذلك ،ع -ا ⁄ال -ك -ت-اب وإاع-ط-اءه ال-ف-رصس-ة لÓ-ح-ت-ك-اك ب-ع-ا ⁄اŸباشسرة على أاثمان اإ’صسدار والطباعة.
حسسب رأايه اŸتؤاضسع هؤ قتل روح التعليم والتعلم معا ،بكث Òمن الؤسسائل،
وعÈت السسيدة ““مر ““Ëربة بيت قدمت إا ¤اŸعرضس
منها دخؤل التجارة بشسكل فظيع ‘ الÎبية ومنها التسسيب ا◊اصسل ‘ اŸطالعة.
وا÷دي- -ر ب- -ال- -ذك- -ر ،أايضس -ا ،أان ال -رح Ó-ت اŸؤج -ه -ة رفقة أابنائها الثÓثة““ ،عن خيبة أاملها إاذ اضسطرتها
ال -ق -ط-اع ،وم-ن-ه-ا ال-تسس-ام-ح ال-ذي ف-اق ك-ل ح-دود ال-ل-ي-اق-ة م-ع ط-الب ال-ع-ل-م إا ¤اŸعرضس الدو‹ للكتاب شسملت  ٣٠تلميذا وتلميذة اأ’سسعار اŸعروضسة هذه السسنة إا ¤ا’لتزام بشسراء
ومنها...ومنها...ما ’ يّتسسع اÛال لسسرده.
من كل مؤؤسسسسةÃ ،عدل زيارة واحدة فقط ،على أان بعضس الكتب الدراسسية أ’بنائها والعدول عن اقتناء
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أاما الّنصسؤصس التي تدرسس حاليا ‘ غياب م
يتم تدارك التغيب عن مقاعد الدراسسة حÓل العطلة عنؤان Úأاخرى خاصسة بالثقافة العامة والتي كانت
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بأانها قد اسستبدلت كل النصسؤصس ا÷ميلة
اŸدرسسية ،حسسب تصسريح اŸسسؤؤول عن رحلة ثانؤية تنؤي ان تضسيفها إا ¤مكتبتها بالبيت““.
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وتهذب الذوق ،بنصسؤصس أاقل ما يقال علي
وتبدأا أاسسعار الكتب اŸعروضسة انطÓقا من  2٥٠دج
من برج الكيفان بالعاصسمة.
علميا خالصسا أاو شسبه أادبي جاف ،أاو مزيجا ب Úهذا وذاك ويذيل بكلمة وكشسف بعضس طلبة ثانؤية الثعالبي بحسس Úداي عن خ -اصس -ة ال -ك-تب ال-دراسس-ي-ة ووال-رواي-ات ال-كÓ-سس-ي-ك-ي-ة
““أانÎنيت““ ،وهؤ أامر يجب أان يطرح على واضسعي الÈامجŸ ،اذا هذه مدى سسرورهم بتؤاجدهم بأاجنحة اŸعرضس الدو‹ واŸعاد إاصسدارها ﬁليا و ٤٠٠و ٨٠٠دج فما فؤق
النصسؤصس التي ’ تخدم علما و’ متعّلما؟
للكتاب الذي يتيح لهم فرصسة اقتناء بعضس الكتب ل -ل-ع-ن-اوي-ن واإ’صس-دارات ا÷دي-دة  ،ف-ي-م-ا ي-ب-دأا صس-ع-ر
نورا لدين لعراجي

ارتفاع ﬁسضوسس ‘ األسضعار مقارنة بالطبعات اŸاضضية

اŸوضضوع اÈŸمج يتصضّدره
الّتعريف بصضاحبه ،وقواعد
الّلغة تدرسس مسضتقّلة

ارتفاع ‘ األسضعار مقارنة بالطبعة
اŸاضضية

لكادÁي حسسن رمعون لـ””الشسعب””
الباحث ا أ

التنسضيق موجود ب Úالعديد من مراكز البحث األفريقية
لك- - -ادÁي حسس- - -ن رم- - -ع - -ون،
نشّس- - -ط ا أ
ال -ب -احث ب -اŸرك -ز ال -وط -ن -ي ل -ل-ب-حث ‘
لنÌوب - -ول - -وج - -ي - -ا الج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة
ا أ
والثقافية بوهران ””كراسسك”” ،مداخلة
‘ فضس- -اء ””روح ال- -ب- -ان- -اف”” ب -الصس -ال -ون
ال -دو‹ ل -ل -ك -ت -ا ِب ،ق ّ-دم ف -ي -ه -ا ””اÛل-ة
لفريقية للكتب”” ،وهي ›لة تصسدر
ا أ
نتاج تعاون ب Úمراكز بحثية ‘ مدن
أاف -ري -ق -ي -ة ث Ó-ث -ة ه-ي وه-ران ،داك-ار
وأاديسض أابابا .وتسساهم هذه اÛلة ‘
لفريقية ،وكل
ال-ت-ع-ري-ف ب-ال-ث-ق-اف-ة ا أ
إاصس - -دار ج - -دي - -د ‘ ›الت ال - -ع - -ل- -وم
الجتماعية.
قصسر اŸعارضض :أاسسامة إافراح
تصسوير :فواز بوطارن
وعلى هامشس النشساط– ،دث السسيد رمعؤن

لـ«الشس -عب““ ق -ائ  Ó-إان ال -ع -رضس ي -ت -طّ-رق إا¤
›لة أافريقية يصسدرها الـ«كراسسك““ ،وتصسدر
اÛلة باللغت Úاإ’‚ليزية والفرنسسية ‘ آان
الؤقتÃ ،عنى أانها تتضسمن مقا’ت باللغت،Ú
ح-يث ي-ت-ك-ف-ل ال-ك-راسسك ب-ؤه-ران باŸقا’ت
ب-ال-ل-غ-ة ال-ف-رنسس-ي-ة ،ف-ي-م-ا تتكفل أاديسس أابابا
ب-اŸق-ا’ت ب-اإ’‚ل-ي-زي-ة ،أام-ا ال-ت-نسسيق فيتم
ب-ال-ع-اصس-م-ة السس-ن-غ-ال-ي-ة داك-ار ع-ل-ى مسس-ت-ؤى
““›لسس ت - -ط - -ؤي - -ر اأ’ب - -ح - -اث ‘ ال - -ع- -ل- -ؤم
ا’جتماعية بأافريقيا““ .وتعمل اÛلة على
ت- -ق -د Ëك -ل اإ’صس -دارات وال -ك -تب ا÷دي -دة
بالقارة اأ’فريقية ،وذلك ‘ ›ا’ت العلؤم
ا’جتماعية ،اأ’دب ،السسينما ،الفنؤن ،وكل
ما يتعلق بالقارة السسمراء.
وع -ن سس -ؤؤال -ن -ا ح -ؤل م -دى ت-ط-ؤر ال-ت-نسس-ي-ق
وال- -ت- -ع- -اون بﬂ Úت- -ل- -ف م- -راك- -ز ال- -ب- -حث
اأ’فريقية ،قال رمعؤن إانه ’ Áكن القؤل
بانعدام التنسسيق ،وأاعطى مثا’ بهذه اÛلة

التي Áكن أان ‚دها سسؤاء Ãؤقع أانÎنت
الكراسسك أاو مركز اأ’بحاث بداكار ،ويشسرف
ن -فسس اŸرك -ز ع -ل -ى ال -ع -دي-د م-ن اÓÛت
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ع-ل-ؤم اإ’نسس-ان-ي-ة ،وهناك طلب
واهتمام من لدن الباحث Úواıتصس ،Úأاما
ا÷م - -ه- -ؤر ال- -ؤاسس- -ع ف- -ي- -جب أان ن- -ؤف- -ر ل- -ه
إاصس -دارات أاخ -رى““ ،ب -ط -ب -ي -ع-ة ا◊ال ي-ؤج-د
فراغات يجب ملؤؤها““ يقؤل رمعؤن.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى سس -أال -ن -ا ال -ب-احث ع-ن دور
الثقافة والكتاب ‘ التقارب ب Úالشسعؤب
اأ’ف- -ري- -ق -ي -ة ،و–ق -ي -ق ا’–اد اأ’ف -ري -ق -ي
اŸنشس- -ؤد ،وأاج- -اب رم- -ع- -ؤن ب -أان ال -رواي -ات
اأ’فريقية كثÒة ا’نتشسار ،كما أان الكتب ‘
›ا’ت ال -ع -ل -ؤم ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ،السس -ي-ن-م-ا،
والثقافة عمؤما صسار عددها ’ بأاسس به،
وهذه خطؤة إايجابية ،ومن هذا اŸنطلق
نسسعى إا ¤اŸسساهمة ‘ نشسر هذه الثقافة
ع› Èلتنا ““اÛلة اأ’فريقية للكتب““.

وع -ن ج -دي -د السس -ي -د رم -ع -ؤن ،اŸت-م-ث-ل ‘
““قامؤسس ماضسي ا÷زائر Le dictionnaire du
 ،““passé de l’Algérieمن ما قبل التاريخ إا¤
 ،1962وال -ذي أاشس -رف ع -ل -ى إاصس -داره رف-ق-ة
›م -ؤع -ة م-ن ال-ب-اح-ث ،Úي-ق-ؤل رم-ع-ؤن إان-ه
يتطرق إا ¤فÎات من فÎة ما قبل التاريخ،
وفÎة اŸؤح -دي -ن ،اŸراب -ط ،Úال-ط-اسس-ي-ل-ي
ناجر ،الفÎة الرومانية ،اأ’م Òعبد القادر،
الثؤرة التحريرية ،وكل ما يحتاج ا÷زائري
Ÿعرفته عن ماضسيه وتاريخه ،وهؤ مشسروع
ما يزال يحتاج إا ¤أان يتم اسستكماله ،وما زال
العمل متؤاصس Óعليه.

وك -ك -ل ط -ب -ع -ة خ -لت ،ي -ب -ق -ى اإ’ق -ب -ال ع -ل -ى ال -ك -تب
الدينية يتصسدر قائمة ا’هتمامات ،والدليل على ذلك
ال-ع-دد ال-ه-ائ-ل م-ن اأ’ج-ن-ح-ة ال-ت-ي ت-ع-رضس م-نشسؤرات
وعناوين و›لدات تفي هذا التؤجه ،وبأاسسعار تنطلق
من  ٤٠٠دج لتصسل إا ¤غاية  ٥٠٠٠دج فما فؤق.
و‘ سسياق آاخر فقد اسستقطبت العروضس اÿاصسة
بكتاب الطفل والÈامج الÎبؤية الÎفهية التي يقدمها
ال- - -ع- - -دي- - -د م- - -ن ال - -ع - -ارضس ÚاÙل - -ي Úواأ’ج - -انب
اهتمام العائÓت اŸتؤافدة بكÌة بحكم عطلة نهاية
اأ’سسبؤع مع العلم أان التخفيضسات على اÛمؤعات
ال -قصسصس -ي -ة وال -ع -اب الصس -غ -ار ق -د ب -دأات م -ن-د ال-ي-ؤم
اأ’ول للمعرضس.

البحث عن أارشضيف جريدة ““الشضعب““

شسهد جناح جÒة ““الشسعب ““منذ اليؤم اأ’ول للمعرضس،
إاق- -ب- -ا’ ك- -بÒا م- -ن ال- -ق- -راء اأ’وف- -ي- -اء ل -ه -ا ،وال -ذي -ن
اسس -ت -درج-ت-ه-م ›ل-دات اأ’رشس-ي-ف اŸع-روضس-ة وال-ت-ي
تعؤد إا ¤سسنتي  196٨و،19٧٥
وك -ان السس -ؤؤال اŸل -ح ال -ذي ي-ط-رح-ه ا÷م-ي-ع ،ع-ل-ي-ن-ا
ه -ؤ““م-ت-ى ت-ت-م رق-م-ن-ة أارشس-ي-ف أاول ج-ري-دة ل-ل-ج-زائ-ر
اŸسستقلة ،ومتى يتم وضسعه أاي اأ’رشسيف على شسبكة
النت؟““
واسستقطبت إاصسدارات  ٣1أاكتؤبر والفا— نؤفمŸ ،Èا
–م -ل -ه م -ن م -ل -ف -ات وم-ؤضس-ؤع-ات خ-اصس-ة ب-اح-ت-ف-اء
ا÷زائر بالذكرى الـ’ 61ند’ع ثؤرة نؤفم ÈاÛيدة،
اه -ت-م-ام ال-زوار الشس-ب-اب خ-اصس-ة تÓ-م-ذة اŸؤؤسسسس-ات
الÎب -ؤي -ة ،ال -ذي -ن ط -ل -ب -ؤا ا◊صس-ؤل ع-ل-ى نسس-خ م-ن-ه-ا
’سس-ت-ع-م-ال-ه-ا ك-م-راج-ع ل-ب-ح-ؤث-ه-م ح-ؤل ثؤرة التحرير
الؤطني وأابطالها.

بنجام Úسستورا يتحدث
عن كتابة تاريخ الثورة

يجب إارسضاء نقاشس وتقاطع
ب Úمؤورخي ا÷زائر وفرنسضا

ق- -ال اŸؤؤرخ ال -ف -رنسس -ي ب -ن -ج -ام Úسس -ت -ؤرا ،خ Ó-ل
مداخلة له ‘ إاطار فعاليات صسالؤن ا÷زائر الدو‹
ل -ل -ك -ت -اب ،إان ك -ت-اب-ة ت-اري-خ ال-ث-ؤرة ا÷زائ-ري-ة ل-يسس
باŸهمة السسهلة ،وأانه عمل ضسخم يسساهم ‘ إا‚ازه
اŸؤؤرخؤن سسؤاء ‘ ا÷زائر أاو فرنسسا ،دون نسسيان
دور الناشسرين ‘ هذا اÛال.
وأاضس- -اف سس- -ت- -ؤرا أان ›ال ك- -ت- -اب -ة ت -اري -خ ال -ث -ؤرة
ا÷زائرية  ⁄يبق منحصسرا ‘ هذين البلدين ،بل
تؤسّسع ليشسمل مؤؤرخ Úمن أافريقيا وحتى الؤ’يات
اŸت -ح -دة اأ’م -ري-ك-ي-ة ،ه-ذا اأ’م-ر سس-اه-م ‘ ت-غ-يÒ
اÿط -اب اÿاصس ب-ال-ث-ؤرة ،وت-داخ-لت ف-ي-ه ﬂت-ل-ف
الرؤوى واŸقاربات.
وأاكد اŸؤؤرخ الفرنسسي بأانه ما يزال يؤجد الكث Òمن
ال - -ع - -م - -ل ال - -ذي ي- -جب ال- -ق- -ي- -ام ب- -ه ب ÚاŸؤؤرخÚ
ا÷زائري Úونظرائهم الفرنسسي Úبخصسؤصس الكتابة
‘ تاريخ الثؤرة ا÷زائرية ،كما أاكد على ضسرورة
ال-ت-أاسس-يسس ل-ن-ق-اشس ب-ي-ن-ه-م-ا ،وأان ت-ت-قاطع اآ’راء بÚ
هذين الطرف Úحتى ’ يصسيبها ا÷مؤد.
وقال ضسيف صسالؤن الكتاب ،إانه كان عاكفا على
كتابة عمل جديد حؤل العÓمة عبد ا◊ميد بن
باديسس ،وقد شسرع فع ‘ Óجمع اŸصسادر الضسرورية
ل-ذلك ،ول-ك-ن وع-ك-ة صس-ح-ي-ة ج-ع-ل-ت-ه ي-تؤقف مؤؤقتا،
مؤؤكدا على عزمه إانهاء هذا العمل.
واعت Èسستؤرا بأان الزمن هؤ ما Áنح اŸصسداقية
أ’عمال اŸؤؤرخ ،وأاشسار إاŒ ¤ربته ‘ اÛال والتي
ف - -اقت اأ’رب- -ع Úسس- -ن- -ة ،ك- -م- -ا أاشس- -ار إا ¤م- -ؤؤرخÚ
جزائري Úلهم باعهم الطؤيل ‘ العمل التأاريخي.
قصسر اŸعارضض :أاسسامة إافراح
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أاربعون عاما على مأاسساة ا’جتياح اŸغربي

مسسؤوولون إاسسبان يجددون دعمهم ◊ل عادل ‘ الصسحراء الغربية
أاك -دت اÙاف-ظ-ة السس-ي-اسس-ي-ة ÷يشس
التحرير الشسعبي الصسحراوي ،أان تاريخ
’’م
 31أاك -ت -وب -ر ذك -رى ““ت -ع-تصس-ره-ا ا آ
ج- -راء م- -ا ق- -امت ب- -ه ج- -ح -اف -ل ال -ن -ظ -ام
اŸغربي من دمار وقتل وتشسريد وتنكيل
وما ذهب ضسحيته من شسهداء““.
وعÈت اÙافظة السسياسسية ‘ بيان لها
Ãن -اسس -ب -ة م -رور أارب -ع Úع -ام -ا ع -ل -ى م-أاسس-اة
الجتياح اŸغربي للصسحراء الغربية ،عن مدى
فظاعة الحتÓل ““منذ أاربع Úسسنة مضست كان
الج -ت-ي-اح اŸغ-رب-ي ل-بÓ-دن-ا ح-ام Ó-ك-ل صس-ور
اÿراب ومشس -ك  Ó-ح -ق-ب-ة م-ظ-ل-م-ة م-ن ت-اري-خ
شسعبنا اŸعاصسر وحتى اŸنطقة برمتها““.
واسس-ت-حضس-ر ال-ب-ي-ان““ ت-لك األم-واج ال-بشسرية
ال-عسس-ك-ري-ة اŸدف-وع-ة ق-ه-را وال-ت-ي ت-تخذ من
القتل والتعذيب أاسسلوبا ومنهجا قصسد إاذلل
وتركيع شسعب أابي ،له من اŸآاثر التاريخية ما
يفتخر به““ مشسيدا بعزÁة الشسعب الصسحراوي
ال -ذي ““صس-م-د ع Èأارب-ع Úسس-ن-ة م-ق-دم-ا ث-م-ن-ا
غ- -ال- -ي -ا وتضس -ح -ي -ات جسس -ام وآالف الشس -ه -داء
وا÷رحى واŸعطوب ÚواŸعتقل Úوالثكا.““¤
وعÈت اÙاف - -ظ - -ة السس - -ي- -اسس- -ي- -ة ÷يشس
التحرير الشسعبي الصسحراوي عن تضسامنها مع
كافة مكونات ا÷سسم الصسحراوي مؤوكدة أانه
““ل تراجع أابدا عن –قيق هدفنا ‘ ا◊رية
والسستقÓل ،فمهما تعرضسنا له من تقسسيم
وﬁاولت تدمÒية مصسدرها النظام اŸغربي
ال -ظ -ا ⁄ف -إان ذلك ل -ن ي -ث -ن -ي ع -زائ-م ال-رج-ال
والنسساء عن تشسبثهم بحقهم اŸشسروع ،وأان
ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر الشس-ع-ب-ي الصس-ح-راوي سس-يظل
مسستعدا للذود عن حياضس الوطن““.

حرب إابادة
أاكد السسبت رئيسس جمعية أاولياء اŸعتقلÚ
واŸفقودين الصسحراوي Úالسسيد عبد السسÓم
ع -م -ار ““أان ال-ن-ظ-ام اŸغ-رب-ي ك-ان ي-ن-وي إاب-ادة
الشسعب الصسحراوي إابان ا◊رب التي خاضسها
ضسد جيشس التحرير الشسعبي الصسحراوي طوال
سستة عشسر سسنة ““.
وأاب -رز السس -ي -د ع -ب -د السس Ó-م ع -م -ار أاث -ن -اء
م- -داخ- -ل- -ت- -ه ‘ اÙاضس -رة ال -ت -ي ن -ظ -م -ت -ه -ا
اÙافظة السسياسسية ÷يشس التحرير الشسعبي
الصس- -ح- -راوي ،أان اك- -تشس- -اف ح -وا‹ عشس -ري -ن
م- -قÈة ج- -م- -اع- -ي -ة ب -األراضس -ي الصس -ح -راوي -ة
اÙررة ل -ه -و خ Òدل -ي -ل ع -ل -ى ف-ظ-اع-ة ه-ذا
العدو ،مسستحضسرا ‘ نفسس الوقت اŸواقف
ال Ó-إانسس -ان -ي -ة ل-ل-ن-ظ-ام اŸغ-رب-ي أاث-ن-اء رفضس-ه
اسستقبال بعضس األسسرى اŸغاربة والذين سسبق
وأان أاطلقت جبهة البوليسساريو سسراحهم سسنة
.2004
ك-م-ا أاك-د رئ-يسس ج-م-ع-ي-ة أاول-ي-اء اŸع-ت-ق-لÚ

واŸفقودين الصسحراوي Úعلى أاهمية الضسغط
ع -ل -ى الشس -رك -ات اŸت -ورط -ة ‘ ن-هب الÌوات
الطبيعية الصسحراوية ‘ سسبيل الضسغط على
الدولة اŸغربية ،مطالبا اÛتمع الصسحراوي
بضس-رورة ال-تصس-ع-ي-د وال-ت-حسس-يسس Ãع-ان-اة هذا
الشسعب.

دعم ومسساندة
ج- -دد مسس- -ؤوول- -ون إاسس- -ب- -ان دع- -م بÓ- -ده -م
ل -ل -مسس -اع -ي األ‡ي -ة ‘ الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي-ة
الرامية إا ¤إايجاد حل سسياسسي ،عادل ودائم
يحÎم تقرير مصس Òالشسعب الصسحراوي بصسفة
حرة ونزيهة ،مؤوكدين تضسامنهم مع الÓجئÚ
الصسحراوي ÚاŸتضسررين من الفيضسانات التي
ضسربت اŸنطقة مؤوخرا.
ونقلت وكالة األنباء الصسحراوية عن بيان
ل-ك-اتب ال-دول-ة ل-لشس-ؤوون اÿارج-ي-ة السس-ب-انية،
اقناثيو ابانييث نشسرته وكالة األنباء السسبانية
““إا‘““ ،أان إاسس-ب-ان-ي-ا ““ت-دع-م اŸه-م-ة ال-رئ-يسس-ي-ة
التي تقوم بها األ· اŸتحدة و اŸتمثلة ‘
البحث عن حل سسياسسي ،عادل ،دائم ومقبول
من الطرف ÚيحÎم تقرير مصس Òالشسعب
الصسحراوي بصسفة حرة ونزيهة““.
وخ Ó- -ل ل - -ق - -ائ- -ه ي- -وم ا÷م- -ع- -ة اŸاضس- -ي
·Ó
Óم Úال -ع -ام ل  -أ
ب -اŸب -ع -وث الشس -خصس -ي ل  -أ
اŸت -ح-دة ‘ الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ،ك-ريسس-ت-وف-ر
روسس ،على إاثر زيارة عمل قادت هذا األخÒ
إا ¤ك -ل م -ن ال -رب -اط ،ن -واكشس -وط ،وﬂي-م-ات
الÓجئ Úالصسحراوي Úفا÷زائر ،أابلغ أابانييث
اŸمثل
ال‡ي بتقد Ëاسسبانيا Ÿسساعدة تقدر بـ
 200.000يورو كمسساعدة إاضسافية إا ¤وكالة
األ· اŸتحدة لÓجئ ،Úوذلك للتخفيف من

ومن ثم إاعÓنه رسسميا.
بÒن-اردي-ن-و ل-ي-ون م-ن ج-ه-ت-ه
أاك- -د ا÷م- -ع- -ة أان- -ه ل- -ن ي- -غ -ادر
م -نصس -ب -ه ق -ب -ل ت -وصس-ل أاط-راف
النزاع هناك إا ¤إاتفاق نهائي
Óزم- -ة األم- -ن -ي -ة
يضس- -ع ح- -دا ل - -أ
والسسياسسية ‘ البÓد.
وأاوضسح ‘ تصسريح صسحفي
أانه ““رفضس “ديد مهمته التي
ان -ت -هت م -ط -ل -ع شس-ه-ر سس-ب-ت-مÈ
اŸاضسي ألنه كان على يق Úبأان الليبي Úقد
توصسلوا بالفعل إا ¤إاتفاق لكن األمور-كما قال
 تغÒت بعد ذلك““.وأاعلن ليون أان ““برŸان طÈق سسيعقد اليوم
اجتماعا على أامل ‘ أان يعلن عن موافقته
على مقÎحه““ وإاذا حدث هذا خاصسة ‘ ظل
وجود ““أاجواء إايجابية ‘ طرابلسس““ كما قال
فإان التوقيع على التفاق قد يتم ‘ غضسون
أاسسابيع قليلة وسسيتم بعد ذلك تشسكيل حكومة
تعمل من طرابلسس.

آاث-ار األم-ط-ار ال-ط-وف-ان-ي-ة ال-ت-ي ت-هاطلت على
ﬂيمات الÓجئ Úالصسحراوي.Ú
كما ناقشس ا÷انبان ““الوضسعية الصسعبة““ ‘
ﬂيمات الÓجئ Úالصسحراوي Úوخاصسة بعد
األضس -رار ال -ت -ي ◊قت Ãخ -ي -م -ات ال Ó-ج-ئÚ
ب -ت -ن -دوف (ج -ن -وب غ -رب ا÷زائ -ر) م -ن -ذ 16
أاكتوبر اŸاضسي‡ ،ا تسسبب ‘ خسسائر مسست
اıي- -م -ات بصس -ف -ة م -ت -زام -ن -ة ،ح -يث ت -ركت
الضسطرابات اŸناخية وضسعية هشسة ضساعفت
من معاناة الÓجئ Úالصسحراوي.Ú

حقوقي يتعرضص للتعذيب
كشس -فت ›م -وع -ة م -ن الصس -ور اŸسس -رب-ة
مؤوخرا من سسجن الحتÓل اŸغربي Ãدينة
ال- -داخ- -ل- -ة اÙت- -ل- -ة ع- -ن ت- -ع- -رضس اŸداف- -ع
الصس -ح -راوي ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -راي ل -ل -ت -ع-ذيب
ا÷سس-دي أاث-ن-اء اع-ت-ق-ال-ه ب-ت-اري-خ  29سسبتمÈ
 ،2015حسسب مصسدر حقوقي صسحراوي.
وأابرز اŸصسدر ،أان اŸعني أافاد لعائلته ““أانه
ت -ع -رضس ل -ل -ت -ع -ذيب ا÷سس -دي بشس-ك-ل وحشس-ي
مباشسرة بعد توقيفه من طرف عناصسر من
شسرطة القمع اŸغربي وقوات ما يسسمى لبل،Ò
وهو ما أادى إا ¤إاصسابته بجروح خطÒة على
مسس- -ت- -وى ال- -رأاسس وال- -ظ -ه -ر ن -ق -ل إاث -ره -ا إا¤
اŸسس- -تشس- -ف- -ى اإلق -ل -ي -م -ي Ãدي -ن -ة ال -داخ -ل -ة
اÙتلة““.
كما أان رئيسس اÙكمة البتدائية  ⁄يقم
ب- -إاج- -راء ف- -ح -وصس ط -ب -ي -ة ع -ل -ى اŸع -ت -ق -لÚ
السس -ي -اسس -ي Úالصس-ح-راوي ÚاŸت-اب-ع ‘ Úه-ذا
اŸلف ،كحالة عبد العزيز براي الذي ورغم
مضسي عدة أاسسابيع من اعتقاله ل زالت آاثار
التعذيب بادية على جسسده ول زال يشستكي من
مضساعفاتها حسسب ما أافادت به عائلته.

’تراك ينتخبون الŸÈان
ا أ

«حزب العدالة والتنمية”” يتطلع لألغلبية

كان  54مليون ناخب،
أامسس ،ع - -ل- -ى م- -وع- -د م- -ع
ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ريعية
بÎكيا التي جرت وسسط
تشسديدات أامنية وأاجواء
م- -ن ال- -ت -وت -ر ن -اŒة ع -ن
ت - - -ف - - -جÒات ن - - -ف - - -ذه - - -ا
إارهابيون ،وŒدد النزاع
الكردي.

«دي ميسستورا”” ‘ دمشسق
لتحضس ÒاŸفاوضسات
السسورية

حل سستيفان دي ميسستورا ،مبعوث األ·
اŸت -ح -دة إا ¤سس -وري -ا ،أامسس ب -دمشس -ق ب -ع-د
ي -وم Úم -ن اج -ت -م -اع ‡ث-ل Úل-ق-وى ع-اŸي-ة
ودول م -ت -ن -افسس -ة ب -اŸن -ط -ق -ة ‘ ف -ي-ي-ن-ا ‘
ﬁاولة للتوصسل إا ¤حل للحرب الدائرة ‘
البÓد منذ قرابة اÿمسس سسنوات.
وذكرت مصسادر ‘ األ· اŸتحدة أان دي
م -يسس -ت -ورا سس -ي -حضس -ر اج-ت-م-اع-ات ‘ وزارة
اÿارج- -ي- -ة السس- -وري- -ة و ⁄ت -ذك -ر اŸصس -ادر
ت -ف -اصس -ي -ل أاخ-رى ع-ن ال-زي-ارة .وك-انت آاخ-ر
زيارة قام بها دي ميسستورا إا ¤دمشسق ‘
سسبتم ÈاŸاضسي.

 12قتيل ‘ تفج Òفندق Ãقديشسو
و–دث شسهود عيان عن عدد كب Òمن
لول الذي اسستخدم
ا÷ثث بعد النفجار ا أ
فيه اŸهاجمون حافلة صسغÒة لتدم Òأابواب
الفندق اÙصسن ،وبعد ذلك قام اŸسسلحون
بدخول اŸبنى.
لف-ري-ق-ي وال-ق-وات
ل -ك -ن ق -وات ال–اد ا إ
ا◊كومية أاكدت أانها سسيطرت على اŸبنى

أاد ¤ال - - -ن - - -اخ - - -ب- - -ون األت- - -راك
ب -أاصس -وات -ه -م أامسس األح-د ‘ ان-ت-خ-اب-ات تشس-ري-ع-ي-ة
حاسسمة ‘ بلد يسسوده التوتر ويواجه العنف القادم
من سسوريا.
و‘ الن -ت -خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة ال-ت-ي ج-رت ‘ 7
جوان ،مني حزب العدالة والتنمية بنكسسة كÈى
حيث خسسر الغالبية اŸطلقة التي كان يشسغلها منذ
 13ع- -ام- -ا ‘ الŸÈان رغ- -م ن- -ي- -ل -ه  %6 ،40م- -ن
األصسوات ،ما أاغرق تركيا ‘ حالة عدم اسستقرار
وق -د حشس -د ي -وم السس -بت رئ -يسس ال -وزراء اŸن -ت-ه-ي-ة
وليته أاحمد داود أاوغلو ومنافسسوه من اŸعارضسة
آلخ - -ر م- -رة م- -ن- -اصس- -ري- -ه- -م ع- -ل- -ى أام- -ل ت- -ك- -ذيب
اسستطÓعات الرأاي التي تتوقع جميعها أان تأاتي
النتيجة هذه اŸرة تكرارا للنتائج التي خرجت بها
صسناديق القÎاع قبل خمسسة أاشسهر.

حزب أاردوغان يسسعى وراء
اأ’غلبية
ت -ع -ه -د ال -رئ -يسس الÎك -ي رجب ط -يب إاردوغ -ان
بعودة السستقرار مرة أاخرى إاذا فاز حزبه باألغلبية
وقال بعد أادائه الصسÓة ‘ اŸسسجد ا÷ديد ‘
اسسطنبول«:هذه النتخابات سستكون لÓسستمرارية
والسستقرار والثقة ،ولكن معارضسيه يحذرون من أان
فوز حزبه باألغلبية سسيغذي ما يقولون إانه نزعات

اسستبدادية متزايدة لديه.
وإاذا أاخفق حزب العدالة والتنمية مرة أاخرى ‘
ا◊صسول على األغلبية Ãفرده ،فإانه سسيعود إا¤
اŸف -اوضس -ات ل -تشس -ك -ي -ل ح -ك -وم -ة إام -ا م -ع ا◊زب
ال- - -ع- - -ل - -م - -ا Êاألول ‘ ال - -ب Ó- -د ،ح - -زب ““الشس - -عب
ا÷مهوري““ ،أاو مع حزب ““ا◊ركة القومية““.
و‘ النتخابات السسابقة ،كان إاردوغان يرغب
‘ ف -وز ح -زب ال -ع -دال -ة وال-ت-ن-م-ي-ة ب-ث-ل-ث-ي م-ق-اع-د
الŸÈان  -وع- -دده -ا اإلج -م -ا‹  - 550م -ن أاج -ل
اŸضسي قدما بخططه ‘ –ويل تركيا إا ¤نظام
ا÷مهورية الرئاسسية .
وأاحبط حزب الشسعوب الدÁقراطي ،اŸناصسر
Óكراد ،طموح أاردوغان إاثر فوزه بعتبة العشسرة ‘
ل أ
اŸئة ،ليضسمن بذلك مقاعد ‘ الŸÈان ألول مرة
و‘ جوان انهار وقف إلطÓق النار ب Úا÷يشس
الÎكي وحزب العمال الكردسستا Êبعد مقتل أاكÌ
من  30كرديا ‘ تفج Òانتحاري ُيشستبه ‘ أانه من
تنفيذ تنظيم داعشس اإلرهابي بالقرب من ا◊دود
مع سسوريا و‘ أاعقاب هذا ،شسهدت تركيا أاعنف
اعتداء إارهابي على أارضسها عندما ُقتل أاك Ìمن
 100شسخصس ‘ هجوم انتحاري اسستهدف مسسÒة
Ÿتظاهرين ،وقالت ا◊كومة إان منفذي الهجوم
م -رت -ب -ط -ان ““ب-داعشس““ وي-ت-ه-م م-ن-ت-ق-دون أاردوغ-ان
بتغذية العنف بهدف تقليل التأاييد الذي يحظى به
ح -زب الشس -ع -وب ال -دÁق -راط -ي ،وه -و م -ا ت -ن -ف -ي -ه
ا◊كومة .

ترقب Ÿا سسيكشسفه لغز الصسندوقÚ

موسسكو والقاهرة تسستبعدان فرضسية العمل
اإ’رهابي ضسد الطائرة الروسسية اŸنكوبة

بعد ‚اح ﬁادثات فيينا

حركة الشسباب ا’رهابية تتبنى الهجوم

قتل  12شسخصسا على األقل ‘ هجوم فجر
خÓ-ل-ه مسس-ل-ح-ون ›ه-ول-ون سس-ي-ارة م-ف-خ-خ-ة
أامام فندق ““صسحفي العاŸي““ ‘ مقديشسو قبل
اق -ت -ح-ام-ه ،وت-ب-نت ح-رك-ة الشس-ب-اب اإلره-اب-ي-ة
اŸرتبطة بتنظيم القاعدة الهجوم على هذا
ال-ف-ن-دق ال-ذي ي-رت-اده ع-ادة م-وظ-ف-ون ورج-ال
أاعمال ،مؤوكدة أان العملية ما زالت مسستمرة.
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«ليون« يواصسل انخراطه ‘ ا◊وار

·Ó
ج -دد األم Úال -ع -ام ل  -أ
اŸتحدة ،بان كي مون ،تأاكيده
على أان ‡ثله اÿاصس بليبيا،
بÒن- - -اردي - -ن - -و ل - -ي - -ون ،م - -ازال
م -ن -خ -رط -ا ‘ تسس -ه -ي -ل ا◊وار
السسياسسي الليبي
وت- -ع- -ق- -ي- -ب -ا ع -ل -ى سس -ؤوال ‘
مؤو“ر صسحفي عقده بجنيف،
حول قيادة بعثة األ· اŸتحدة
للمسساعدة ‘ ليبيا (أاونسسميل)،
أاكد األم Úالعام ثقته الكاملة ‘ جهود السسيد
ليون،الهادفة إا ¤دعم الليبي Úلختتام عملية
ا◊وار السس -ي -اسس -ي وتشس -ك-ي-ل ح-ك-وم-ة ال-وف-اق
الوطني.
 ·ÓاŸتحدة بان كي
وكان األم Úالعام ل أ
م-ون ق-د أاب-ل-غ رئ-اسس-ة ›لسس األم-ن ب-ت-ع-ي-ي-ن-ه
ال-دب-ل-وم-اسس-ي األŸا Êم-ارت-ن ك-وب-ل-ر م-ب-ع-وث-ا
Óسس -ب -اÊ
أا‡ي -ا ج -دي -دا إا ¤ل -ي -ب -ي -ا خ -ل -ف -ا ل  -إ
ب -رن -اردي -ن -و ل -ي -ون وك -ان ع -ل -ى ›لسس األم-ن
الدو‹ الرفضس أاو اŸوافقة على هذا التعيÚ

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

العدد
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بعد دحر اŸهاجم.Ú
وف -ن -دق ““صس -ح -ف -ي ال -ع -اŸي““ ك-غÒه م-ن
اŸب- -ا Êال- -دول- -ي- -ة ‘ م- -ق- -ديشس -و ،ي -خضس -ع
لجراءات أامنية مشسددة.
إ
لره- -اب- -ي- -ون ‘ ح -رك -ة الشس -ب -اب
وك- -ان ا إ
ه -اج -م -وا م -ن ق -ب -ل ف -ن -ادق ‘ ال -ع -اصس -م-ة
الصسومالية.

أاعلنت ا◊كومة اŸصسرية ‘ بيان ،صسباح أامسس،
أان ع -ن -اصس -ر ال -ق -وات اŸسس-ل-ح-ة اŸصس-ري-ة وف-ري-ق
اإلسسعاف التابع لوزارة الصسحة يسستكملون أاعمال
البحث ‘ موقع –طم الطائرةالروسسية اŸنكوبة.
كما انتقل فريق البحث واإلنقاذ الروسسي مع
ن- -ظÒه اŸصس- -ري إا ¤م -وق -ع ا◊ادث لسس -ت -ك -م -ال
أاع-م-ال ال-ب-حث واإلن-ق-اذ ،وب-دء ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات ح-ول
مÓبسسات ا◊ادث.
وك- -انت ق- -د وصس- -لت مسس- -اء السس -بت  3طائرات
روسس -ي -ة ت -ق -ل ع-دداً م-ن اŸسس-ؤوول Úال-روسس ،ع-ل-ى
رأاسسهم وزراء النقل والطوارئ والطÒان اŸد،Ê
إاضسافة إا ¤أاطقم البحث والتحقيق واإلنقاذ ،وعدد
من اŸعدات الÓزمة لعمل الفريق الروسسي.
وك- -انت السس -ل -ط -ات اŸصس -ري -ة أاع -ل -نت ‘ وقت
سسابق ،السسبت ،العثور على الصسندوق Úاألسسودين،
وهو ما سسيحدد ما حدث للطائرة قبل –طمها
ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم  ،224إاضسافة إا¤
أافراد الطاقم اŸكون من  7أافراد ،وسسيكشسف أاهم
التفاصسيل واألسسباب التي أادت إا ¤سسقوطها.

تشسكيك ‘ صسحة بيان ””و’ية سسيناء”” اإ’رهابي
يذكر أان روسسيا ومصسر اسستبعدتا فرضسية أاي
ع-م-ل إاره-اب-ي م-ت-ع-ل-ق بسس-ق-وط ال-ط-ائ-رة ،م-كذبÚ
بذلك تبني جماعة ““ولية سسيناء““ التابعة لتنظيم
““داعشس““ اإلرهابي إاسسقاط الطائرة.
وباÿصسوصس أاورد وزير النقل الروسسي مكسسيم
سس- -وك -ول -وف أان إاع Ó-ن ال -ت -ن -ظ -ي -م اإلره -اب -ي ع -ن
مسسؤووليته عن سسقوط الطائرة ل Áكن اعتباره
صسحيحا ،وأاضساف ““نحن على اتصسال دائم بزمÓئنا
اŸصسري Úوبالسسلطات ا÷وية ‘ هذا البلد ،حتى
اآلن ل Áلكون أاي معلومة تؤوكد تلميحات من هذا
النوع““.

وسس - -ئ - -ل رئ - -يسس ال - -وزراء اŸصس- -ري ‘ م- -ؤو“ر
صسحفي حول ما إاذا كان عمل إارهابي وراء –طم
الطائرة فاكتفى بالقول أان ““اÈÿاء أاكدوا أانه فنيا
ل ي -ت -م إاسس -ق -اط ال -ط -ائ -رة م -ن ه -ذا الرت-ف-اع وأان
الصس- -ن -دوق األسس -ود ه -و م -ا ي -ح -دد سس -بب سس -ق -وط
الطائرة ،و‘ الوقت ا◊ا‹ هناك تقييم فني وفق
األسسسس اŸتعارف عليها““.
وقال العديد من اÈÿاء العسسكري Úأان ““ولية
سسيناء““ اإلرهابية ،التي تعد منطقة شسمال سسيناء
معقلها ،ل “لك صسواريخ قادرة على اسستهداف
ط -ائ -رة ع -ل -ى ارت-ف-اع  30أال -ف ق -دم ،ول -ك -ن-ه-م ⁄
يسستبعدوا إامكان وجود قنبلة على م Ïالطائرة أاو
أان -ه -ا أاصس -ي -بت بصس -اروخ أاو ب -ق-ذي-ف-ة أاث-ن-اء ﬁاول-ة
الطائرة الهبوط إاثر عطل فني.

منع اسستخدام طائرات ايرباصص ايه321-

Óنباء أامسس،
ذكرت وكالة انÎفاكسس الروسسية ل أ
أان هيئة (روسسÎانسسنادزور) اŸعنية بتنظيم النقل
‘ روسس -ي -ا أام -رت شس -رك -ة ك-وج-ال-ي-م-اف-ي-ا ل-ل-طÒان
بالتوقف عن اسستخدام طائرات أايرباصس أايه321
◊ Úمعرفة أاسسباب –طم طائرة تابعة للشسركة من
نفسس الطراز ‘ مصسر يوم السسبت.
ل -ك-ن ن-ق-لت وك-ال-ة الإعÓ-م ال-روسس-ي-ة ع-ن ‡ث-ل
للشسركة قوله إان كوجاليمافيا  ⁄تتلق هذا األمر من
الهيئة.

الفحصص الطبي للطاقم ””سسليم””

كما نقلت ““إانÎفاكسس““ عن ﬁقق Úقولهم إان
ط-اق-م ال-ط-ائ-رة ال-روسس-ي-ة خضس-ع-وا ل-ف-ح-وصس طبية
مؤوخرا و ⁄يتم رصسد أاي مشسكÓت به.
وقالت مايا ايفانوفا من مكتب الدعاء اÿاصس
بالنقل ‘ إاقليم فو÷ا ““خضسع الفريق لفحصس طبي
قبل السسفر إا ¤شسرم الشسيخ وأاعلن أانهم لئقون
للطÒان““.
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لبطآل ألفريقية
لو ¤من نهآئي رأبطة أ أ
بعدمآ خسشر إأ.ألعآصشمة أŸرحلة أ أ

حمـ ـ ـ ـ ـدي :سشندافع عن كامل حظوظنا ‘ مباراة العودة

خ- -يب ف- -ري- -ق إأ–آد أ÷زأئ- -ر
لح -م -ر
آأم- -آل عشش- -آق أل- -ل- -ون Úأ أ
لسش - - - -ود وك- - - -ل أ÷زأئ- - - -ريÚ
وأ أ
ألذين سشآندوأ أبنآء سشوسشطآرة ‘
لب-ط-آل
ن -ه -آئ -ي ذه -آب رأب -ط -ة أ أ
لف -ري-ق-ي-ة ل-ك-رة أل-ق-دم سش-ه-رة
أ إ
ألسش -بت Ãل -عب «ع -م -ر ح -م-آدي»
ب -ب -ول -وغ ،Úأي -ن أن -ه-زم ‘ ع-ق-ر
أل- -دي- -آر ب- -ه- -دف Úل- -وأح- -د أم -آم
‡ث - -ل أل- -ك- -رة أل- -ك- -ون- -غ- -ول- -ي- -ة
أل -ع -م Ó-ق «ت -ي.ب-ي .م-آزأم-ب-ي»،
ورهن بذلك حظوظه ‘ ألعودة
لول للفريق من
بآلتآج ألقآري أ أ
ل–آد خسش-ر
ه -ن -آك ،رغ -م أن «أ إ
أŸعركة و ⁄يخسشر أ◊رب».

ال- -ك- -ث Òم- -ن األخ- -ط- -اء ‘ اخ- -ت -ي -ار
ال Ó-ع-ب Úاألسص-اسص-ي ‘ Úم-ق-دم-ت-ه-م
اŸداف- - -ع «م - -ازاري» ال - -ذي ي - -ل - -عب
موسصمه األول ‘ اإل–اد ول Áلك
اÈÿة الÓزمة للعب مباراة نهائي
أاك Èمنافسصة قارية ‘ ،الوقت الذي
ك - -ان ي- -ن- -ت- -ظ- -ر ا÷م- -ي- -ع مشص- -اه- -دة
«شص -اف -ع -ي» ب -ج -انب «خ -وال-د» ،و»ب-ن
موسصى» ظهÒا أايسصرا و»سصوقار» على
ا÷ن -اح األيسص -ر ،ه -ي أاخ -ط -اء ك -ل -ه -ا
ك -ل -فت إا–اد ا÷زائ -ر ال-ه-زÁة وق-د
ت -ف -وت ع-ل-ى رف-ق-اء اŸت-أال-ق «ﬁم-د
 ÚŸزماموشس» الذي أانقذ مرماه من
 4أاهداف ﬁققة العودة بالكأاسس من
«لومومباشصي».
‘ ن- -فسس السص -ي -اق« ،ح -م -دي» أاك -د لـ
«الشص -عب» ع -ن -د ن-ه-اي-ة اŸب-اراة ب-أان-ه
يتحمل مسصؤوولية الهزÁة ‘ النهائي،
«أا–م -ل مسص -ؤوول -ي-ة ال-ه-زÁة ‘ ه-ذا
ال- -ل- -ق- -اء ‘ ،ب -داي -ة اŸب -اراة اخÎت
الÓعب Úاألك Ìجاهزية ÿوضس هذا
النهائي وهذه كانت نظرتي للمباراة،
لسصوء ا◊ظ  ⁄تكن األمور معنا وأانا
آاسصف كثÒا على ما حدث ،اŸنافسس
كان أاحسصن تنظيما منا خÓل أاطوار
اŸب -اراة وك -ان أاحسص -ن ان -تشص-ارا ف-وق
أارضص - - -ي - - -ة اŸي- - -دان ،وق- - -د أاحسص- - -ن

ال- -ت- -ف -اوضس م -ع -ن -ا ه -ن -ا ‘ ا÷زائ -ر
وسصجل الهدف األول ‘ وقت حسصاسس
جدا ،وهذا ما جعله يقلب اŸوازين
لصصا◊ه وإاضصافة الهدف الثا ،Êكما
أان خÈة لع- - -ب- - -ي- - -ه ‘ اŸن- - -افسص- - -ة
اإلف-ري-ق-ي-ة ج-ع-ل-ت-هم يصصنعون الفارق
لصص- -ا◊ه- -م ،ك- -ان- -وا أاذك -ي -اء ل -ل -غ -اي -ة
و‚حوا ‘ مسصاعيهم».
وع -ن الخ -ت -ي -ارات ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا ‘
بداية اللقاء ،أاكد أانه يتحمل كامل
مسصؤوولياته ‘ هذا اللقاء ولن يندم
ع -ل-ي-ه-ا« ،ال-ظ-روف  ⁄ت-خ-دم-ن-ا ق-ب-ل
اŸب -اراة ،ف -ق -د ع -ان -ى ف -ري -ق -ي م -ن
العديد من اإلصصابات قبل اŸباراة
النهائية ،التي كنا نتمنى أان ندخلها
بكل أاوراقنا ،فغاب عنا «مفتاح» و
«أان -دري -ا» بسص -بب ال-ع-ق-وب-ة« ،خ-وال-د»
لعب مصصابا وا÷ميع يعرف أان الذي
ي- -ع- -ا Êم- -ن اصص- -اب- -ة ل ي- -ل -عب ب -ك -ل
إامكانياته« ،درفلو» الذي كنت بحاجة
ماسصة إاليه ‘ هذا اللقاء خاصصة بعد
عودته القوية مع اŸنتخب الوطني
ال -عسص -ك -ري  ⁄ي-ت-ع-اف م-ن اإلصص-اب-ة،
وبالنسصبة لكل من (مازاري ،شصافعي،
ب -ن خ -م -اسص -ة ،سص-وق-ار وب-وشص-ام-ة) ⁄
ي -ك -ون -وا ج -اه-زي-ن “ام-ا ب-ع-د ع-ودة
أاغلبيتهم هذا األسصبوع من اإلصصابة،

وفضصلت إاشصراك األك Ìجاهزية ،لن
أان -دم ع -ل -ى اخ-ت-ي-ارات-ي أل Êأاشص-ركت
األفضصل ‘ هذا اللقاء».
وع - -ن ح - -ظ- -وظ اإل–اد ‘ م- -ب- -اراة
العودة أاوضصح« ،متأاسصف جدا ÷مهور
اإل–اد الذي تنقل بقوة للملعب من
أاج -ل مسص -ان -دت -ن -ا ‘ ال-ن-ه-ائ-ي ،ف-ق-د
سصعينا إلسصعادهم مثلما كنا نقوم به
‘ كل مرة منذ إاشصرا‘ على العارضصة
ال -ف -ن -ي -ة ل -ل-ف-ري-ق ،ح-ظ-وظ-ن-ا لزالت
قائمة ومباراة العودة سصتكون صصعبة
للغاية ،لكننا سصنضصحي من أاجل بلوغ
الهدف اŸنشصود رغم صصعوبة اŸهمة
هناك ‘ ..الندوة الصصحفية قلت لكم
ب -أان م -ازام-ب-ي ق-د ي-ف-وز ‘ ال-ذه-اب
ونحن قد نتنقل هناك ونفوز أا“نى
أان يحصصل ذلك باسصÎجاع اŸصصابÚ
و»أاندريا» ‘ اللقاء القادم ،كي نعود
ب -ال -ت -اج ونسص -ع -د ا÷م-ي-ع ب-ع-د خ-ي-ب-ة
مباراة الذهاب».
«حمدي» رفضس اإلجابة عن سصؤوالنا
اŸتعلق Ãا إاذا كان قد –سصر لعدم
السص -ت -ق -ب-ال ‘ م-ل-عب  5ج-وي-ل-ية ..
وأاجابنا بغضصب شصديد« ،لن أاجيبكم
عن هذا السصؤوال ،كنا نود اللعب على
ملعبنا وقمنا بذلك ،اآلن سصÔكز على
األهم وهي مباراة العودة».

قآلوأ عن أŸبآرأة
^ بآتريسس كآرتÒون( مدرب تي بي مآزÁبي)« :هذا الفوز خارج
الديار يريحنا كثÒا ،لكن ذلك لن Áنعنا من اللعب بطريقة هجومية ‘
مواجهة الياب .لدينا جمهور يعشصق اللعب ا÷ميل وسصنسصعى ا ¤امتاعه⁄ .
يكن أامامنا أاي طريقة للعب سصوى الهجوم.
وأابقى حذرا من ال–اد بالرغم من انهزامه على أارضصه ،ألنه فريق يحسصن
ال -ت -ف -اوضس خ -ارج أارضص -ه وق -ادر ع -ل -ى صص -ن-ع اŸف-اج-أاة .ب-الضص-اف-ة ا ¤أان
ا÷زائري Úمعروفون بردة فعلهم ‘ الوضصعيات الصصعبة .لكن لدينا فريق
قوي وأابقى متفائ Óبه ،ألننا ‰تلك لعب Úسصريع Úوفعال .Úسصنسصعى للفوز

منششآآت

بلقاء الياب لإثبات قوتنا وجدارتنا ‘ التتويج باللقب».
^ حآج عدلن (ألنآطق ألرسشمي ل–آد أ÷زأئر)« :مررنا جانبا ‘ هذا
اللقاء ،لكن التتويج يبقى واردا Ãا أاننا ‰لك فريق جيد سصبق له وأان حقق نتائج
جيدة خارج الديار وهو قادر على تكرار نفسس الشصيء ‘ لوبومباشصي».
^ علي سشآمآطآ (مهآجم تي بي مآزÁبي)« :لسصنا أابطال بعد .لقد
واجهنا فريقا جيدا أاثبت قدراته ‘ هذه اŸنافسصة القارية .لقد سصÒنا
ال -ل -ق -اء بشص -ك -ل ج -ي -د ل -ف -ائ -دت -ن -ا ،ل-ك-ن ك-ل شص-يء ي-ب-ق-ى وارد ‘ م-ث-ل ه-ذه
اŸواجهات ،ألننا  ⁄نحقق أاي شصيء اآلن ولسصنا أابطال بعد».

تششغيل اŸسشبح ا÷ديد بسشطيف

لوŸبي
” ،أمسس ،تششغيل أŸسشبح أ أ
ل- -ل- -م- -درسش- -ة أل- -وط- -ن- -ي -ة ل -ل -ري -آضش -آت
لوŸبية بسشطيف وذلك خÓل حفل
أ أ
أشش- -رف ع- -ل- -ي- -ه وأ‹ أل- -ولي- -ة ﬁم- -د
بودربآ‹.
وصصرح باŸناسصبة مدير الشصباب والرياضصة
بالنيابة ناصصر فاضصلي بأان هذه اŸنشصأاة
الرياضصية هي من اآلن فصصاعدا ‘ متناول
نوادي السصباحة الـ 12على مسصتوى الهضصاب
العليا التي تضصم ‘ ›موعها أازيد من 1700
سص-ب-اح م-ه-ي-ك-ل Úب-اإلضص-اف-ة إا ¤ط-ل-ب-ة معهد
الÎبية البدنية و الرياضصية ÷امعة فرحات
عباسس.
وأاضص- - -اف ن - -فسس اŸسص - -ؤوول ب - -أان اŸسص - -ب - -ح
األوŸب - -ي ا÷دي- -د ال- -ذي ي- -ع- -د ج- -زءا م- -ن
اŸدرسص -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ري-اضص-ات األوŸب-ي-ة
سص-يسص-ت-ع-م-ل أايضص-ا م-ن ط-رف ن-وادي ال-ن-خبة
وكذا ﬂتلف الفئات العمرية للفرق الوطنية
اŸدعوة إا ¤إاجراء تربصصات باŸدرسصة .و
‘ رده على سصؤوال متعلق ببعضس اŸعلومات
ال - -ت - -ي تشص Òإا ¤ع- -دم م- -ط- -اب- -ق- -ة ا◊وضس
ل -ل -م -ع -اي Òال -دول -ي -ة بسص-بب « ن-قصس ع-دي-د
السصنتيمÎات ‘ الطول اŸطلوب اÙدد بـ
 50مÎا» أاوضصح السصيد فاضصلي بأان ÷نة
أاوفدتها الفيدرالية ا÷زائرية للسصباحة قد
أاكدت بشصأان مسصأالة اŸطابقة بأان «اŸنشصأاة
تسص-ت-ج-يب ل-ل-م-ع-اي Òال-دول-ي-ة ال-تي تشصÎطها
ال–ادية الدولية للسصباحة».
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ﬁمد زكريني لـ «ألششعب»:

«التحكيم كان ‘ اŸسشتوى طيلة أاطوار اŸباراة»

أك -د ﬁم -د زك -ري-ن-ي ‘
تصش -ري -ح خّصس ب-ه «ألشش-عب»
أن أ◊ك- - -م أŸصش - -ري ج - -ه - -آد
ج- -ريشش- -ة ك- -آن ‘ أŸسش- -ت- -وى
أŸط - - -ل - - -وب خÓ- - -ل إأدأرت- - -ه
Ÿوأجهة ذهآب نهآئي رأبطة
أب- -ط -آل إأف -ري -ق -ي -آ ب Úإأ–آد
أل- -ع- -آصش- -م- -ة ون -آدي ت -ي ب -ي
م -آزم -ب -ي أل -ك -ون -غ-و‹ أل-ت-ي
ج- - -رت ،ل- - -ي- - -ل- - -ة أول أمسس،
Ãل - - -عب ع - - -م - - -ر ح - - -م- - -آدي
بلوغ.Ú

نبيلة بوقرين

ﬁمد فوزي بقاصص
تصصوير ﬁ :مد آيت قاسصي

وب -ال -رج -وع إا ¤أاط -وار ال -ل -ق-اء ال-ذي
عرف الكث Òمن اإلثارة وا◊ماسس،
أاج- -م- -ع ك -ل م -ن ت -اب -ع م -ب -اراة إا–اد
ا÷زائر أامام نادي تي.بي .مازÁبي
أان ﬁور الدفاع كان ا◊لقة األضصعف
‘ ه -ذا ال -ل -ق -اء ،ح -يث ان -دهشس ك -ل
ا◊اضصرين ‘ اŸلعب والذين تابعوا
اŸباراة على الشصاشصة الصصغÒة من
األداء الضص -ع -ي-ف ال-ذي ق-دم-ه ثÓ-ث-ي
ﬁور ال -دف -اع (خ -وال -د ،م -ازاري ث -م
شصافعي) ،حيث أاشصرك الطاقم الفني
‘ اŸرحلة األو« ¤مازاري» رفقة
«خوالد» ،لكن األول ارتكب أاخطاء
كثÒة وبدا غ Òواثق من نفسصه وغÒ
مركز ‘ جل أاطوار اŸباراة ما جعل
م -ه -اج -م -ي ن -ادي م -ازم -ب -ي ي-ج-دون
سصهولة كبÒة ‘ اخÎاق دفاع اإل–اد
وتسصجيل الهدف األول بعدما بلغوا
م -رم -ى «زم -ام -وشس» ‘ ال -ع-دي-د م-ن
اŸن -اسص -ب -ات ،وه -و م -ا دف -ع اŸدرب
«م-ي-ل-ود ح-م-دي» ل-ت-ع-ويضصه باŸدافع
«شص-اف-ع-ي» ‘ ال-دق-ي-قة  52ال -ذي ⁄
ي -دخ -ل اŸب -اراة بشص -ك -ل ج -ي -د وك -ان
يعتقد أانه سصيكون أاسصاسصيا..
أام -ا «خ -وال-د» ف-ق-د ارت-كب أاخ-ط-اء
فادحة ‘ الشصوط الثا Êبعدما خرج
م -ن اŸب -اراة ل -كÌة الضص -غ-ط ،ك-ل-فت
فريقه الهزÁة بعدما تسصبب ‘ ركلة
ا÷زاء الثانية الذي جاء على إاثرها
الهدف الثا Êللضصيوف ،ورغم خÈته
الكبÒة والواسصعة إال أان «خوالد» كان
خارج اإلطار “اما ‘ هذا اللقاء.
اŸسصؤوول األول على رأاسس العارضصة
الفنية لفريق إا–اد ا÷زائر ارتكب

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ويضصم مسصبح اŸدرسصة الوطنية للرياضصات
األوŸب -ي -ة اŸغ -ط -ى واŸت -وف -ر ع -ل-ى ن-ظ-ام
لتسصخ ÚاŸياه مدرجات تتسصع لـ  1200مقعد
وحوضس للمنافسصة  5025مÁ Îكن –ويله
إا ¤ح- - -وضص 2525 Úم Îوذلك م - -ن خ Ó- -ل
حواجز متحركة.
كما يضصم على اÿصصوصس قاعتان Ÿعلمي
السص -ب -اح -ة وغ -رف ل-ت-غ-ي ÒاÓŸبسس وأاخ-رى
Ÿراقبة تعاطي اŸنشصطات وصصونا (حمام
بالبخار) وقاعة للندوات الصصحفية باإلضصافة
إا ¤كافتÒيا وقاعة Ÿراقبة وحراسصة النظام
الكهربائي .وقد أا‚زت أاشصغال هذا اŸسصبح
الذي تطلب اسصتثمارا عموميا بقيمة 1,57
م -ل -ي -ار د.ج وال -ذي يسص -ت -ج -يب Ÿت -ط -ل -ب -ات
ال -ري -اضص -ة ذات اŸسص-ت-وى ال-ع-ا‹ م-ن ط-رف
›موعة من  10مؤوسصسصات.
ومن شصأان هذه اŸنشصأاة الرياضصية أان تتمكن
كذلك ،بحسصب ما ورد ‘ الشصروحات التي
ق -دمت خÓ-ل ح-ف-ل تشص-غ-ي-ل-ه-ا ،م-ن Œسص-ي-د
سص-ي-اسص-ة ت-ك-وي-ن الشص-ب-اب اŸوه-وب Úوت-عزيز
اإلسصÎاتيجية الوطنية لتنمية الرياضصات و
تنظيم منافسصات كÈى ‘ السصباحة.
كما قام وا‹ الولية الذي أاشصرف على حفل
تشص- -غ -ي -ل اŸسص -ب -ح األوŸب -ي ا÷دي -د ال -ذي
تزامن مع إاحياء الذكرى الـ 61لندلع ثورة
ال -ف -ا— م -ن ن -وف -م 1954 Èب-إاع-ط-اء إاشصارة
الف- -ت -ت -اح ال -رسص -م -ي ل -ل -م -وسص -م ال -ري -اضص -ي
للسصباحة.

اسصتحسصن ا◊كم الدو‹ السصابق
مسص- -ت -وى األداء ال -ذي ظ -ه -ر ب -ه
جريشصة طيلة أاطوار اŸواجهة،
ألن- - -ه وف- - -ق ك- - -ل ال - -ت - -دخ Ó- -ت
واألخ -ط-اء ال-ت-ي أاع-ل-ن ع-ن-ه-ا ‘
قوله« :التحكيم خÓل اŸواجهة
التي جمعت ب Úإا–اد العاصصمة
و نادي تي بي مازمبي الكونغو‹
كان ‘ اŸسصتوى اŸطلوب ،ألن
جريشصة عرف كيف يسص Òاألمور
فوق اŸيدان و كان قريبا من كل
اللقطات وهذا ما سصاعده على
اتخاذ قرارات ‘ ﬁلها وبشصكل
صصحيح ومن دون أاخطاء طيلة
اŸباراة وذلك راجع إا ¤اÈÿة
ال -ت -ي ي -ت -م -ت-ع ب-ه-ا ‘ م-ث-ل ه-ذه
اŸواعيد الهامة».
وواصصل ﬁدثنا ‘ ذات السصياق
«لقد أاخرج بطاقت ÚحمراوتÚ

‘ ﬁل -ه -م -ا وك -ذا ال -ب -ط -اق -ات
الصص- -ف- -راء و ج -م -ي -ع اإلن -ذارات
كانت صصحيحة و حتى ضصربتي
ا÷زاء أايضصا  ⁄يخطئ فيهما..
و بهذا فإان ا◊كم اŸصصري أادار
ال- -ل- -ق -اء ب -ك -ل احÎاف -ي -ة وذك -اء
و–كم ‘ األمور حتى النهاية،
ذلك راجع أايضصا إا ¤التحضصÒ
البسصيكولوجي والبد Êالعا‹ ما
ج - -ع - -ل - -ه ي - -ك- -ون ‘ اŸسص- -ت- -وى
اŸط- -ل- -وب ،إاضص- -اف -ة إا ¤ال -روح
ال -ري -اضص -ي -ة ال -ع -ال-ي-ة م-ن ج-انب
ال Ó- -ع - -ب Úف - -وق اŸي - -دان م- -ن
ال -ف -ري -ق ،Úألن -ه -م ت -ق -ب -ل -وا ك-ل
القرارات التي أاعلن عنها و⁄
يحتجوا عنها وكل ذلك كان له
دور ك - - -ب ‘ Òع - - -دم ارت- - -ك- - -اب
األخطاء».

ك- - -م- - -ا ت - -ط - -رق زك - -ري - -ن - -ي إا¤
اŸسص- - -اع - -دي - -ن وال - -ذي - -ن ق - -ال
بشصأانهما أانهما كانا ‘ اŸسصتوى
أايضصا ‘ قوله «ل يختلف األمر
ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ح-ك-م ÚاŸسصاعدين
طه أابو السصادات وحسصام أاحمد
اللذان قدما مسصتوى رائعا هما
أايضصا وكانت لهما Ÿسصة واضصحة
م - - - -ن خ Ó- - - -ل اإلعÓ- - - -ن ع- - - -ن
اıلفات التي تخصصهما ولهذا
فإانهما قاما بدور كب Òوسصاعدا
ا◊كم الرئيسصي ‘ مهمته كثÒا.
وبالتا‹ فإان الطاقم التحكيمي
من مصصر كان ‘ اŸوعد و⁄
ي- -رت- -كب أاخ- -ط -اء م -ؤوث -رة ع -ل -ى
ال -ن -ت -ي-ج-ة م-ا زاد م-ن احÎاف-ي-ة
اŸواج -ه -ة وال -رف-ع م-ن مسص-ت-وى
األداء ‘ اللعب».

بطولة ألعآ ⁄لألعآب ألقوى لذوي ألحتيآجآت أÿآصشة:

اŸنتخب الوطني يحل ‘ اŸركز الـ ٢٢

حل أŸنتخب ألوطني أ÷زأئري ‘ أŸركز
ألثآ Êوألعششرين ‘ ،ألÎتيب ألعآم لبطولة
لع -آق -ة ‘
لل -ع -آب أل -ق -وى ل -ذوي أ إ
أل- -ع- -آ ⁄أ
ط-ب-ع-ت-ه-آ ألسش-آب-ع-ة ألتي إأحتضشنتهآ ألعآصشمة
أل- -ق- -ط- -ري- -ة «أل- -دوح- -ة» م- -ن  22إأ31 ¤
أكتوبرÃ ، 2015ج- - -م - -وع  11م-ي-دأل-ي-ة (2
ذهبية و 7فضشية و 2برونزية) فيمآ حصشل
م -ن -ت -خب ألصش Úم -تصش-درأل-ب-ط-ول-ة ع-ل-ى 85
م-ي-دأل-ي-ة ( 41ذه -ب-ي-ة و 26فضش- - -ي - -ة و 18
برونزية).
وع- -رفت دورة «ال -دوح -ة» مشص -ارك -ة  1300رياضصي
مثلوا  90دولة ضصمن فعاليات التأاهل لدورة األلعاب
شص -ب -ه األوŸب -ي -ة ب -الÈازي -ل ال-ت-ي سص-ت-ق-ام ‘ شص-ه-ر
سصبتم« Èريو.»2016-
وحافظت ا÷زائرية نسصيمة صصايفي على لقبها
العاŸي ‘ رمي القرصس فئة «أاف  »57بعد تتويجها
ب -اŸي -دال -ي -ة ال -ذه -ب -ي -ة خÓ-ل ال-ي-وم اÿامسس م-ن
البطولة.
و‘ ما يلي النتائج اÿتامية للدورة السصابعة لبطولة
العا ⁄أللعاب القوى:

منتخب الصص ÚاŸركزاألول برصصيد  85ميدالية (
 41ذهبية و  26فضصية و  18برونزية) فيما حل
منتخب روسصيا ‘ اŸركز الثا Êبرصصيد  69ميدالية
(  24ذهبية و  21فضصية و 24برونزية ) تÓه
م- -ن -ت -خب ال -ولي -ات اŸت -ح -دة ‘ اŸرك -ز ال -ث -الث
Ãجموع  39ميدالية ( 13ذهبية و  16فضصية و 10
برونزية ) وجاء ‘ اŸركز الرابع منتخب بريطانيا
Ãجموع  31ميدالية (  13ذهبية و  9فضصية و9
برونزية ).
وب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-م-ن-ت-خ-ب-ات ال-ع-رب-ي-ة ف-قد حل منتخب
ا÷زائر ‘ اŸركز الـ Ã 22جموع  11ميدالية ( 2
ذهبية و 7فضصية و 2برونزية ) ثم منتخب اŸغرب
‘ اŸركز Ã 28جموع  7ميداليات (  2ذهبية و5
ب- -رون- -زي- -ة ) ث- -م ال- -ع -راق ‘ اŸرك -ز Ã 40جموع
ميداليت( Úذهبية وفضصية) ،وحل منتخب الكويت
‘ اŸرك- - -ز  42ب -ذه -ب -ي-ة واح-دة ث-م اإلم-ارات ‘
اŸرك- -ز Ã 46ج -م-وع  4م -ي -دال-ي-ات (  3فضصية
وبرونزية واحدة ) ثم منتخب مصصر ‘ اŸركز 56
Ãي -دال -ي -ة فضص -ي -ة واح -دة ث -م م-ن-ت-خب سص-وري-ا ‘
اŸركز الـ  58أايضصا بفضصية واحدة.

مآنششيسش Îيونآيتد

فان غال يعÎف بتفوق أارسشنال ومانششيسش Îسشيتي

برششلونة

سشواريز يتحدث عن الفرق بينه وب Úنيمار
أاب -دى ال -ن -ج -م ال -دو‹ األوروغ-وي-اÊ
ل - -ويسس سص - -واري - -ز‚ ،م ب- -رشص- -ل- -ون- -ة
اإلسصبا Êلكرة القدم ،سصعادته بالفوز
ال -ذي ح -ق -ق-ه الÈصص-ا ع-ل-ى مضص-ي-ف-ه
خ -ي -ت -ا‘ ضص -م -ن م -ن -افسص -ات ا÷ول-ة
العاشصرة من الليغا اإلسصبانية .وأاكد
سص -واري -ز ‘ ح -وار ل -ه م -ع صص -ح -ي-ف-ة
موندويبورتيفو الكتالونية ‘ عددها
الصصادر ،أامسس ،أان الفريق لعب مباراة
أاك Ìمن رائعة .وقال بهذا الصصدد:
«ال -ف -ري -ق ك -ك -ل ل -عب م-ب-اراة رائ-ع-ة،
اÛهود الذي بذله الفريق ل Áكن
أان ينحصصر بيني وب Úنيمار ،لقد قدم
ا÷ميع أامورا رائعة».
وع -ن -د سص -ؤوال-ه ع-ن ال-ف-رق ب-ي-ن-ه وبÚ
نيمار ،قال سصواريز« :كل لعب يعرف ما عليه فعله ‘ اŸلعب ،فعلى
سصبيل اŸثال أانا ل أاسصتطيع أان أاراوغ ثÓث أاو أاربع مدافع ،Úهذا األمر
يخصس نيمار وهكذا».
وÁر سص -واري -ز ح -ال -ي -ا رف-ق-ة ن-ي-م-ار ب-فÎة أاك Ìم-ن رائ-ع-ة ،ح-يث سص-ج-ل
ال Ó-ع -ب -ان ‘ ال -دوري اإلسص -ب -ا Êح -ت -ى ه -ذه ا÷ول -ة  17ه-دف-ا لصصالح
برشصلونة ،حيث يحتل نيمار صصدارة هدا‘ البطولة ،بينما يحل سصواريز
ثانيا رفقة رونالدو وايغاتشصو لعب ريال سصوسصيداد.
ا÷دير بالذكر أان النادي الكتالو Êبهذا الفوز يتقاسصم صصدارة الليغا
نقطيا مع ريال مدريد برصصيد  24نقطة ،لكن اŸلكي يتفوق بفارق
األهداف‡ ،ا قد يجعل مواجهة الكÓسصيكو بطعم الصصدارة إاذا ما
اسصتمر الوضصع على حاله..

أب- - -دى أŸدي- - -ر أل- - -ف- - -ن- - -ي
أل-ه-ول-ن-دي ل-ويسس فآن غآل،
م- - - -درب ن- - - -آدي م- - - -آنششسشÎ
ل‚ل-ي-زي ل-ك-رة
ي -ون -آي-ت-د أ إ
ألقدم ،أسشتيآءه عقب وقوع
ف-ري-ق-ه ‘ ف-خ أل-ت-ع-آدل أم-آم
مضش -ي -ف -ه ك -ريسش-ت-آل ب-آلسس
ضش-م-ن م-ن-آفسش-آت أ÷ول-ة 11
ل‚ل - -ي - -زي
م- - -ن أل- - -دوري أ إ
أŸمتآز.
و–دث فان غال ‘ تصصريحات
ن- -ق- -ل- -ت- -ه- -ا صص- -ح -ي -ف -ة سص -ب -ورت
اإل‚ل -ي -زي -ة أاك -د ب -ه -ا أان ال-ف-وز
ب- -ال- -ب- -ط- -ول- -ة ي -جب أان Áر م -ن
األن - -دي - -ة اŸت - -وسص - -ط- -ة ،م- -ث- -ل
سص- -وان- -زي وك- -ريسص- -ت- -ال ب- -السس
وغÒهما.
وأاكد بهذا الصصدد« :إاذا أاردنا أان
نضصع أانفسصنا ب ÚاŸنافسص Úعلى
ال - -ل - -قب ي - -جب أان ‚ت- -از ه- -ذه

اŸباريات ،التي برأايي تعزز من
ح -ظ-وظ ال-ف-ري-ق م-ن اŸن-افسص-ة
على اللقب» .وأاضصاف فان غال:
«على سصبيل اŸثال ،آارسصنال هزم
سص-وان-زي ب-ثÓ-ث-ي-ة ن-ظيفة ،بينما
ن -ح -ن خسص -رن -ا ب -ه-دف Úم-ق-اب-ل
ه -دف ،رغ -م أان -ن-ا ل-ع-ب-ن-ا بشص-ك-ل
أافضص- -ل م- -ن آارسص- -ن- -ال ،ل -ك -ن -ه -م
‚ح- -وا ‘ تسص- -ج- -ي -ل األه -داف
عكسصنا».
وشصّ-دد ‘ تصص-ري-ح-ات لصص-ح-ي-فة
إايفنينغ نيوز أان فريقه ما زال
ي -ت -أاخ -ر Ãراح -ل ع-ن م-انشصسصÎ
سص- -ي- -ت- -ي وآارسص- -ن- -ال ،م -ؤوك -دا ‘
الوقت ذاته على ضصرورة الفوز
‘ اŸب -اري -ات الصص -غÒة ،ب-ع-ي-دا
عن مواجهات «البيغ فور».
ويعا Êمانشصسص Îيونايتد بشصكل
واضص - -ح ‘ ال- -ه- -ج- -وم ،ح- -يث ⁄
ينجح الفريق ‘ زيارة الشصباك

‘ آاخ- - -ر ث Ó- -ث م - -واج - -ه - -ة ‘
الراضصي اإل‚ليزية ،تعادل ‘
م- -ب- -ارات Úضص- -م- -ن م- -ن- -افسص- -ات
ال - -دوري وخ - -رج م - -ب - -ك - -را م- -ن
الكابيتال ون على يد مدلزبره
ب - -ع- -د أان ان- -ت- -هت اŸب- -اراة دون
أاهداف ،لتحكم ركÓت ا÷زاء
لصص - -ال - -ح م - -دل- -زب- -رغ وت- -قصص- -ي
اليونايتد.
ا÷ دي- -ر ب- -ا ل- -ذك -ر اأن ا Ÿدرب
ال -ه -و ل -ن -دي لق -ى ا ل -ك-ث Òم -ن
ال ن - - -ت- - -ق - -اد ات خ - -اص ص - -ة م - -ن
س ص -ك -و ل-ز ،اأ سص-ط-و رة ا ل شص-ي -اط Ú
ا ◊ مر ،ا لذ ي اأكد اأنه لن يكو ن
س ص - -ع - -ي- -دا ‘ ح- -ا ل ل- -عب –ت
اإد ار ة ف ان غ ال ،وذ لك ب سصبب
ا ل -ن -ه-ج ال-دف-اع-ي ا ل-ذ ي ي-رك -ز
ع -ل -ي -ه م-ت-ن-ا سص-ي-ا ا ل-ه-ج-وم وه و
ا  Ÿش صكل ة ا لأك  Èو ا لأك  Ìت اأث Òا
على الفريق.

الفجر٠٥.4٥...............:
مواقيت الظهر1٢.3٢...............:
الصصلة العصصر1٥.٢8...............:
المغرب1٧.٥٢..............:
العشصـاء1٩.14................:
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’سصتعمارية القبضش
^  ٠٢نوفم :1٩٥4 Èأالقت السصلطات ا إ
ع -ل -ى ب -عضش اŸن -اضص -ل ÚواŸسصÒي-ن « ◊رك-ة ان-تصص-ار
ا◊ري -ات ال -دÁق -راط -ي -ة » ضص ً-ن -ا م -ن -ه -ا أان-ه-م وراء
تفج Òالثورة.
^ ٠٢ن-وفم :1٩٥٧ Èشص-ارك وف-د ع-ن ج-ب-ه-ة التحرير
’ب-يضش اŸت-وسص-ط
ال -وط-ن-ي ‘ أاشص-غ-ال م-ؤو“ر ب-ل-دان ال-ب-ح-ر ا أ
لسصتعمار اŸنعقد ‘ أاثينا( اليونان
’وسصط اŸضصاد ل إ
والشصرق ا أ
) .اŸؤو“ر أاعلن مسصاندته التامة لكفاح الشصعب ا÷زائري.

الطقسش المنتظر اليوم و الغد
عنابة
عنابة

 23°الجزائر

 20°الجزائر

العدد 16865

’ثنﬁ 1٩ Úرم  143٧هـ اŸوافق لـ  ٠٢نوفم٢٠1٥ Èم
ا أ

 21°وهران
 23°وهران

الثمن  1٠دج

23°

18°

france prix 1

كــــــــــأاسش ا÷زائـــــــــر اŸمتـــــــــازة

وف ـ ـ ـ ـ ـاق سشطي ـ ـ ـ ـ ـف ( – )1مولودي ـ ـ ـ ـ ـة بجاي ـ ـ ـ ـ ـة ()0
’بناء ع Úالفوارة
بلعمÒي يهدي اللقب أ
توج وفاق سصطيف ،مسصاء أامسش ،بلقب كأاسش ا÷زائر اŸمتازة بعد
تفوقه ‘ النهائي على حسصاب مولودية بجاية بنتيجة  ‘ ٠ – 1اŸباراة
التي احتضصنها ملعب الشصهيد حملوي بقسصنطينة ،بفضصل الهدف
الوحيد الذي سصجله اŸهاجم بلعمÒي ‘ الدقيقة  83من اŸباراة.

حامد حمور
يعد هذا اللقب اأ’ول أ’بناء ع Úالفوارة ‘ هذه
اŸن-افسس-ة ،ب-ع-د إاخ-ف-اق ‘ Úم-ن-اسس-ب-ت ،Úل-يزّين
خزائنه بهذه الكأاسض التي شسارك فيها كحامل
ل-قب ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ..وسس-وف ت-ع-ط-ي-ه دف-عا
معنويا Ÿشسواره ‘ الرابطة اÎÙفة اأ’و.¤
‘ ح Úخاضض فريق مولودية بجاية اŸوعد،
كونه الفائز بلقب كأاسض ا÷مهورية.
Áكن القول إان اŸباراة كانت تكتيكية بالدرجة
اأ’و ¤ب Úم -اضس -وي وع -م -را ،Êأاي-ن اع-ت-م-د ك-ل
واحد منهما على تشسكيلته اأ’سساسسية .وأاتيحت
فرصض عديدة لك Óالفريق ،Úلكن اأ’مور بقيت
على حالها ‘ اŸرحلة اأ’و ،¤قبل أان يعتمد
الوفاق أاسسلوب الضسغط على دفاع مولودية بجاية
عن طريق بن يطو ،العمري وحدوشض .و‘ نفسض
الوقت اعتمد مولودية بجاية على الهجومات
اŸعاكسسة ،مسستغ Óسسرعة زرداب وحمزاوي..
ه- -ذا اأ’خ Òال -ذي –صس -ل ع -ل -ى ضس -رب -ة ج -زاء
عندما عرقل من طرف قلب دفاع الوفاق بن
العمري ..و ⁄يتمكن زرداب من –ويل الضسربة

إا ¤ه -دف ح -يث خ -رجت ك -رت -ه ف-وق ال-ع-ارضس-ة
اأ’فقية للحاسض خذايرية ‘ الدقيقة .49
تعد هذه الضسربة منعرجا حاسسما ‘ اŸباراة،
أاين تأاثر أاشسبال اŸدرب عمرا Êبهذا التضسييع،
وبدا الوفاق أاك ÌعزÁة وتنظيما فوق اŸيدان
ب -ح -م Ó-ت م -ت -ك -ررة ع -ل -ى ال -ن -اح -ي-ت Úال-ي-م-ن-ى
واليسسرى ونشسط كثÒا بوشسار وبن يطو وبلعمÒي
الذين أاقلقوا دفاع مولودية بجاية ،قبل أان يتمكن
بلعمÒي من تسسجيل الهدف الوحيد ‘ اŸباراة
بقذفة قوية باليسسرى من منطقة ا÷زاء خادع
ب -ه -ا ا◊ارسض ح -م -زاوي ال -ذي  ⁄ي -ك -ن ي-ن-ت-ظ-ر
اÙاولة بتلك السسرعة.
ح- -اول ع- -م -را Êت -دارك اŸوق -ف ‘ ال -دق -ائ -ق
اأ’خÒة ع- -ن- -دم- -ا أادخ -ل ك  Óّ-م -ن شس -ت -ال وŒار
إ’عطاء دفع ÿط الهجوم ،إا’ أان ذلك  ⁄ينفع
«اŸوب» أامام التنظيم اÙكم للوفاق ويقظة
ا◊ارسض خذايرية.
الوفاق كان ‘ اŸوعد ‘ اÙاولة الثالثة ‘
هذه اŸنافسسة التي سستكون Ãثابة ﬁفز كبÒ
ل -ل -ف -ري -ق ه-ذا اŸوسس-م ،ب-ع-د أان ع-رف تسس-ج-ي-ل
بعضض النتائج اŸتواضسعة ..وعÓمات السسعادة
ك -انت ب -ادي -ة ع -ل-ى رئ-يسض ال-ن-ادي حسس-ان ح-م-ار

البطاقة الفنية
ملعب الشسهيد حمÓوي بقسسنطينة :أارضسية جيدة ،طقسض
غائم ،تنظيم ﬁكم .التحكيم للثÓثي :أامالو ،ثامن وبونوة.
اأ’هداف :بلعمÒي (د )83لـ و.سسطيف.
تشسكيلة الفريق:Ú
مولودية بجاية:
رحما ،Êخث ،Òمسسعودي ،بن علي ،معمر يوسسف ،صسا◊ي،
سسيديبي ،بلقاسسمي ،يايا ،زرداب وحمزاوي.
اŸدرب :عمرا. Ê
وفاق سصطيف:
خ -ذاي -ري -ة ،ب -وشس -ار ،ح-اشس-ي ،ب-ن ال-ع-م-ري ،ك-ن-يشض ،ب-ع-وز،
داغولو ،أامادا ،بن يطو ،العمري وحدوشض.
اŸدرب :ماضسوي.

^

رفقة ’عبيه عند صسافرة ا◊كم أامالو.
ب-ي-ن-م-ا سس-ي-ح-اول م-درب م-ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة إاع-ادة

الÎكيز لÓعبيه ‘ البطولة ،أاين –سسنت نتائج
الفريق بشسكل كب Òمنذ عودة عمرا.Ê
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عبد القادر عمرا( Êمدرب مولودية بجاية):

خ Òالدين مضشوي (مدرب وفاق سشطيف):

« ⁄يكن من السسهل الفوز بهذه اŸباراة ،بالنظر إا ¤أان العديد من
’عبينا يعانون من إاصسابات ،حيث ظهر التعب عليهم ‘ الشسوط الثا،Ê
خاصسة وأان اأ’رضسية كانت ثقيلة نوعا ما وكان يتطلب مزيدا من ا÷هد
البد.Êأا– ّسسر على غرار كل الÓعب Úعلى تفويت ركلة ا÷زاء ‘ بداية
الشسوط الثا ،Êعلى الرغم من أاننا كنا ح ّضسرنا لركÓت ترجيح ﬁتملة،
لكن هذه هي كرة القدم.صسدقو Êالقول ،من وجهة رأايي فإان مدينة
قسسنطينة بهذا اŸلعب واأ’رضسية اŸمتازة واŸنشسآات الفندقية ا÷ديدة
التي تعززت بها تسستحق فع Óاحتضسان مباريات اŸنتخب الوطني».

«اإن ن ي فخو ر جدا ب Óعب ينا ا لذين ع رف وا ك ي ف ي تخ طون ا له ز Áة
ا’أخ Òة ‘ ا لبط ول ة ،حي ث اأ حس سسست اأ ن ا لتعب قد نا ل م ن
عناصسر بجاية عقب ا’سسÎاحة ما ب Úالشسوط ،Úما جعلني
اأقحم ا لهادي بل عم Òي الذي  ⁄ي خ ّيب واأ هدى ل نا ال ن ص س ر ا لذي
اأ عت  Èه مس ستح قا و ال ذي من شساأن ه اأ ن يبد د حا ل ة الض س غ ط ا لتي
كان يعا  Êم نها ’ عبونا ل ن فت ح صسف ح ة جدي دة .صس ح ي ح اأ نن ي
ت لق يت ع روضسا خا صسة لتد ريب ا Ÿنتخب ال وط ن ي الل يبي ،لكن اأ نا
دائما ‘ سسطيف».

ا–ادية الصصائغ Úبوهران –ذر:

انتشش ـ ـ ـار ﬂي ـ ـ ـف لبي ـ ـ ـع الذه ـ ـ ـب اŸغشش ـ ـ ـوشش
 ٥٠٠تاجر وهمي وطاو’ت تغزو اŸدينة ا÷ديدة

أاطروحة الدكتوراه
لعلمية نصصÒة
ل إ
صصبيات تناقشش
اليـــــــوم

صشـورة الو’يات اŸتحدة ‘ الصشحافة ا÷زائرية
ب - - -ع- - -د سص- - -ن- - -وات م- - -ن ال- - -ت- - -حضصÒ
وال - -ت - -دق - -ي - -ق ‘ ﬁت - -وى ال - -رسص- -ال- -ة
’علمية
ا÷امعية ،تناقشش الزميلة ا إ
نصصÒة صصبيات أاطروحة الدكتوراه ‘
’علم وا’تصصال –ت عنوان:
علوم ا إ
’مريكية
«صص-ورة ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة ا أ
‘ الصصحافة ا÷زائرية».

فنيدسس بن بلة

تشسمل اأ’طروحة ،التي تناقشسها صسبيات،
‘ ح -دود ال -واح -دة زوا’ ،ب -ك -ل -ي -ة اإ’عÓ-م
ب- -ج -ام -ع -ة ا÷زائ -ر  ،03دراسس- -ة –ل -ي -ل -ي -ة
ل -ي -وم -ي -ات «الشس -عب»« ،اÛاه-د»« ،ا»Èÿ
و»ال -وط -ن» م-ن  11سس-ب-تم 2001 Èإا09 ¤
أافريل  2003تاريخ سسقوط بغداد.
تعّد اأ’طروحة ،التي حرصست اإ’عÓمية
صسبيات على إاعدادها بتمعن ،جهدا علميا
ينّم عن جدية اأ’سستاذة Ãعهد علوم اإ’عÓم

وا’تصس- -ال ب Íع- -ك- -ن -ون ،وأاول دراسس -ة م -ن
نوعها تبحث ‘ صسورة اآ’خر لدى وسسائل
اإ’عÓم ا÷زائرية على مسستوى ا÷امعة.
كما أانها أاول دراسسة تتعلق بتحليل مضسمون
الصسحف العمومية ‘ العشسرية اأ’خÒة وما
ل- -ع- -ب- -ت- -ه م- -ن دور ‘ اŸشس- -ه -د اإ’ع Ó-م -ي
التعددية.
تأاتي اأ’طروحة لتعزز اŸكتبة ا÷امعية،
خ -اصس-ة وأان-ه-ا ت-ع-رضض م-ن أاسس-ت-اذة م-ارسست
الصسحافة وظيفة ‘ عدة ﬁطات إاعÓمية
على غرار «الشسعب»« ،السسÓم « و»ا»Èÿ
قبل التفرغ للتدريسض Ãعهد علوم اإ’عÓم
وا’تصسال.
معروف عن اأ’سستاذة صسبيات وطنيتها
الكبÒة التي تظهرها ‘ كل نقاشض حول
م - -وضس- -وع وان- -ع- -كسست ه- -ذه اŸي- -زة ع- -ل- -ى
م -ن -اقشس -ت-ه-ا أ’ط-روح-ة ال-دك-ت-وراه ‘ شس-ه-ر
نوفم Èاأ’غر.

رايتنا ...وُقبلة الرئيسش

حّ- -ذرت ا’–ادي- -ة ال- -و’ئ -ي -ة ل -لصص -ائ -غÚ
ب- -وه- -ران ،م- -ن ظ- -اه -رة ان -تشص -ار ب -ي -ع ال -ذهب
اŸغشصوشش ،مطالبة هياكل الرقابة للعمل على
مواجهة هذه الظاهرة اÿطÒة ،التي تؤوثر
سصلبا على ‡تهني ا◊رفة ،وتؤودي إا ¤إاهدار
م -وارد ال -دول -ة ‘ ،وقت يشص -ك -ل ف -ي -ه ال -ذهب
اŸسص -ت -ع -م -ل نسص -ب-ة  ٪4٠م - -ن ح - -ج - -م ال - -ذهب
’سصواق اÙلية.
اŸتداول با أ
وحّملت ذات ا÷هة ،ا÷هات اŸسسؤوولة عن القطاع،
اŸسسؤوولية اأ’و ‘ ¤انتشسار الذهب اŸغشسوشض عن
طريق دمغه وبيعه ‘ اأ’سسواق اÙلية ،مشسÒة ‘
سسياق متصسل بأاصسابع ا’تهام إا ¤أاطراف أاخرى ،تقوم
بإادخاله من بلدان أاوروبية بأاسسعار تنافسسية ’ ،تزيد
عن  4آا’ف دينار للغرام الواحد مقارنة بالذهب
ا÷زائري أاو ا’يطا‹ من عيار  18قÒاط والذي
يزيد سسعره عن  6آا’ف دينار للغرام.
ولفتت مصسادر لـ»الشسعب» إا ¤أاّن بعضض اŸواطن،Ú
يبحثون ‘ الغالب عن السسعر اأ’رخصض ،ويذهبون
ضس -ح -ي -ة ال -غشض ،م -وضس -ح -ة أان ال -ك -ث Òم -ن ال-ت-ج-ار،
يتÓعبون بالعيار ،حيث يكون أاقل ‡ا هو متعارف
عليه ‘ اأ’سسواق ،و’ سسيما عيار ( ،)21وكث Òمنه
ﬂتوم بأاختام مزورة‡ ،ا يفتح ـ حسسبهم ـ اÛال
واسس -ع -ا ل -ل -م -ن -افسس-ة غ Òالشس-رع-ي-ة ،ه-ذا إا ¤ج-انب
مشسكل طاو’ت بيع الذهب ،والذي يفوق عددهم
بسسوق اŸدينة ا÷ديدة  500تاجر وهمي ،حسسب
نفسض اŸصسدر.
وقد كشسفت جولة ميدانية قامت بها «الشسعب» عن
وجود تباين ب Úأاسسعار الغرام للعيارات اıتلفة من
ال -ذهب ،ف -ي -م -ا ي -ؤوك -د ب -عضض أاصس-ح-اب اÓÙت ‘
أاسسواق الذهب ،أان أاسسعار البيع منخفضسة ،بينما يؤوكد
آاخرون أانها ’ تزال مرتفعة ،مع وجود فوارق سسعرية
كبÒة للقطع الذهبية اŸتشسابهة من ›ال إا ¤آاخر

نورالدين لعراجي

مازال كما عاهدناه منذ اعتلى سصدة ا◊كم
إا ¤ال -ي -وم ..غ Òم -ب -دل و’ مÎدد ،ت -ق -ل -ي-د ⁄
ن- -أال- -ف- -ه إا’ ‘ ف- -خ -ام -ت -ه اÛاه -د ع -ب -د ال -ع -زي -ز
’مر
بوتفليقة ..حرصش دأاب عليه كلما تعلق ا أ
Ãن -اسص -ب -ة وط -ن-ي-ة أاو اسص-ت-ح-ق-اق يسص-ت-وجب ف-ي-ه
اŸوقف– ..ية رايتنا الوطنية بأالوانها الزاهية
اŸعّ-ب-رة ع-ن السص-ل-م وال-تسص-ام-ح وال-تصص-ال-ح ،ال-ذي
’بناء الوطن الواحد أاغلق
اختاره شصعارا أابديا أ
بواسصطته أازمة غÒت البلد والعباد ،فأاخرجها
’خاء والوحدة والوئام..
’مان ..بر ا إ
إا ¤بر ا أ
‘ كل مرة يسصتوقفني اŸشصهد الذي يقف فيه
ال-رئ-يسش اÛاه-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ليقة منحيا
إا ¤رايتنا الوطنية مقبل عليها مقبuل إاياها ‘
’مسش
غ- -م- -رة م -ن ال -ذك -رى وا◊ن Úإا ¤رف -اق ا أ
‡ن دف - -ع - -وا أاع - -م - -اره - -م ف- -داء ل- -ه- -ذا ال- -وط- -ن
اŸف- -دى ...وق- -ف- -ة وق- -ب- -ل- -ة ..ت- -وق- -ظ ذك -ري -ات
’شصاوسش وا◊رائر
’مسش ..تسصتذكر بطو’ت ا أ
ا أ
م - -ن أاب - -ن - -اء ا÷زائ - -ر ...ه- -ؤو’ء ال- -ذي- -ن يشص- -دد
الرئيسش ‘ كل مرة وهو يقف لتحية العلم ،إا’
وأان يأاخذه ب Úيديه ويقبله .أاليسش القائل بأانه
«ق- -د ك -تب ع -ل -ى الشص -عب ا÷زائ -ري أان ي -ك -اف -ح،
وحيدا بل نصص ،Òمن أاجل بقاء وطنه ،ويقارع
’نسصانية مقارعة كان إابانها
إارهابا أاعمى عد Ëا إ
لم -ث -ال ‘ روح
’شص- -اوسش مضص -رب -ا ل  -أ
اÛاه- -دون ا أ
اŸواطنة والتجند من أاجل ‚دة الوطن».
هي إاذن خصصال اÛاهد «عبد القادر اŸا‹»،
–ضص- -ر ك- -ل -م -ا ت -ع -ل -ق ا◊دث ب -اسص -ت -ذك -ار م -آاث -ر
’›اد فÎاه ي- - -ذك- - -ر آاب- - -اءن- - -ا
ال- - -ب- - -ط- - -و’ت وا أ
’مسش
’ل-ف-ة ف-ه-و رف-ي-ق ا أ
وشص -ه -داءن -ا ب -ن-وع م-ن ا أ
القريب ،رافقهم ‘ الفيا‘ والصصحاري وا÷بال،
صص- -ام- -دون ‘ وج- -ه ا’سص- -ت- -ع- -م- -ار ،م- -ت- -مسص -ك -ون
ب-أاسص-لف-ه-م وب-أارضص-ه-م وب-حريتهم وبكرامتهم إا¤
أان صص-ارت سص-ن-د ت-ع-ري-ف ه-وي-ة ب-لدن-ا وت-عريف
ه-وي-ة شص-ع-ب-ن-ا ه-ي ال-ث-ورة ال-ت-ي ق-ال ع-ن-ه-ا «بأانها
أاعادت ا÷زائر إا ¤الوجود بعد أان جردت طيلة
مائة واثن Úوثلث Úعاما من تاريخها وثقافتها
وحتى من شصعبها».
‘ ن- - -وف- - -م Èال- - -ع- - -زة والشص - -رف ...ن - -وف - -مÈ
اŸصص- -ا◊ة ...دمت ح- -ام- -ي راي- -ت- -ن -ا ال -وط -ن -ي -ة،
فدعني أانحني إا› ¤د وصصانعي تاريخنا اÛيد
وإا ¤شص- -ه- -داء ث- -ورت- -ن -ا ال -ع -ظ -ي -م -ة ...ك -ل ع -ام
ون- - -وف - -م› Èدن - -ا وع - -زن - -ا وشص - -ه - -رن - -ا اÿال - -د
’بدية.
ومرجعيتنا ا أ

قام بها ا÷يشش بالناحية
العسصكرية اÿامسصة

تدمﬂ Òبأاين يحويان أاسشلحة
وذخÒة بقسشنطينة وسشكيكدة
‘ نفسض السسوق ،الكائن باŸدينة ا◊ديدة.
وق -ال مسس -ت -ه -ل -ك -ون لـ»الشس -عب»« :إان ب -عضض ال -ت -ج-ار
يتÓعبون باأ’سسعار ويبالغون ‘ تكلفة قيمة تصسنيع
الذهب ،التي تضساف إا ¤سسعر البيع دون أاي معاي،Ò
بسسبب ما وصسفوه بتحكم أاطراف ‘ إانتاج الذهب
اÙل -ي ،واشس -ت -ك -ى ه-ؤو’ء م-ن «ان-ع-دام أاي م-ظ-اه-ر
للرقابة على أاسسواق الذهب ،مع عدم وجود ’فتات
توضسح أاسسعار البيع التي من اŸفÎضض أان يلتزم بها
التجار».
من جهتهم ،طالب الصسائغون بضسرورة تدخل ا÷هات
الوصسية لتنظيم السسوق وإاعادة النظر ‘ القوانÚ
اŸتعلقة بالضسريبة اŸقدرة بنسسبة  ٪12من رأاسض
اŸال ،م - -ع اقÎاح ت - -خصس- -يصض ب- -نك ﬁل- -ي خ- -اصض
بالصسائغ Úمن أاجل إاعادة ا’عتبار لهذه اŸهنة التي
تسساهم ‘ ا’قتصساد الوطني.
فيما نفت جهات رسسمية ،فضسلت عدم ذكر اسسمها
مسسؤوولياتها عن أاسسواق الذهب ‘ ما يتعلق بالرقابة
ع -ل -ى اأ’سس-ع-ار ،م-ع-تÈة أان «السس-وق م-ف-ت-وح-ة ،وف-ق-ا
Ÿع -اي Òتسس -ع Òب -ي-ع ال-ذهب ع-اŸي-ا ،وت-ت-غ Òبشس-ك-ل
يومي» ،كما أاكدت أان دور أاجهزة الرقابة ،ينحصسر ‘
التحقق من أاي شسكوى للمخالفات التي يتعرضض لها
اŸسستهلكون من أاي غشض عند البيع ،أاو من خÓل
رفضض ال -ت -ج -ار اإ’ي -ف -اء Ãسس -ت -ح -ق-ات اŸسس-ت-ه-ل-كÚ
اŸنصسوصض عليها ‘ قانون حماية اŸسستهلك.

«الشس- -عب»  ‘ /إاط- -ار م -ك -اف -ح -ة اإ’ره -اب وب -فضس -ل اسس -ت -غ Ó-ل
اŸع-ل-وم-ات ،ق-امت م-ف-رزت-ان ل-ل-ج-يشض ال-وط-ن-ي الشس-عبي تابعتان
ل-ل-ق-ط-اع Úال-ع-م-ل-ي-ات-ي Úل-قسس-ن-ط-ي-ن-ة وسس-ك-ي-ك-دة ب-إاقليم الناحية
العسسكرية اÿامسسة يوم  31أاكتوبر  ،2015بكشسف وتدمﬂ Òبأاين
مهيأاين يحويان قاذفا صساروخيا مضسادا للدبابات و( )56قنبلة
تقليدية الصسنع وقنبلة يدوية ومواد متفجرة وكمية من الذخÒة
ومولد كهربائي ولوازم النوم وأادوية ومبلغ من اŸال قدره (238
 )000دينار جزائري وأاغراضض أاخرى .جاء هذا ‘ بيان وزارة
الدفاع الوطني تلقت «الشسعب» نسسخة منه.من جهة أاخرى ،و‘
إاطار تأام Úا◊دود وﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفرزتان
ب-ال-ق-ط-اع Úال-ع-م-ل-ي-ات-ي ÚلÈج ب-اج-ي ﬂت-ار وع Úڤ-زام ب-إاقليم
الناحية العسسكرية السسادسسة )16( ،مهربا ،فيما ” ضسبط مسسدسض
رشساشض من نوع كÓشسنيكوف وكمية من الذخÒة و( )24جهاز
كشسف عن اŸعادن ومطرقتي ضسغط.

