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يشصرف وزير السصياحة والصصناعة التقليدية
حسص -ن م -رم -وري ،ع-ل-ى م-راسص-م ح-ف-ل ت-وزي-ع
جوائز الطبعة  15للجائزة الوطنية للصصناعة
التقليدية والفنية ،اليوم ،ابتداء من السصاعة
 14:00بعد الزوال بفندق ا÷زائر.
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عبادو يشسرف
على إحياء
إلذكرى  56ليوم
إلهجرة

ولية إ÷زإئر –تفي بيوم إلهجرة

سسو‘ يحاضسر Ãكتبة
شسايب دزإير
ينشصط الباحث ‘ التاريخ فؤواد سصو‘،
ﬁاضصرة حول « 17أاكتوبر  ،1961واجب
التذكر» ،اليومÃ ،كتبة شصايب دزاير ،على
السصاعة  15:00مسصاء.

ندوة حول وزإرة إلتسسليح وإلتصسالت إلعامة

يشص- - -رف األم Úال - -ع - -ام
ل- -ل- -م- -ن- -ظ- -م- -ة ال- -وط- -ن -ي -ة
للمجاهدين سصعيد عبادو،
ع- -ل -ى إاح -ي -اء ال -ذك -رى 56
ل-ل-ي-وم ال-وط-ن-ي للهجرة 17
أاك-ت-وب-ر ،ال-ي-وم ،ب-اŸت-ح-ف
ال-وط-ن-ي ل-ل-م-جاهد رياضس
الفتح ،على السصاعة 09:30
صصباحا.

ي- -ن- -ظ -م اŸرك -ز
الوطني للدراسصات
والبحث ‘ ا◊ركة
الوطنية وثورة أاول
ن - - - -وف- - - -م،1954 È
ن - -دوة ت - -اري- -خ- -ي- -ة
خ- - -اصص- - -ة بـ «وزارة
التسصليح
والتصصالت العامة
 اŸال- - - -غ» ،ي- - - -وماÿميسس  19أاكتوبر
ا÷اري ،ع- - - - -ل - - - -ى
السص- - - -اع- - - -ة 09:30
صص- -ب- -اح- -ا ب -ق -اع -ة
اÙاضصرات
للمركز.

ور

إŸركز إإلسسÓمي يفتتح موسسمه إلثقا‘
Ãناسصبة الذكرى 56
ل-ل-ي-وم ال-وط-ني للهجرة،
ي -ن-ظ-م اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘
اإلسصÓمي حفل افتتاح
اŸوسصم الثقا‘ / 2017
 ،2018ب - -اإلضص- -اف- -ة إا¤
م-ع-رضس ل-ك-تب ال-ت-اري-خ
ال-وط-ن-ي وصص-ور خ-اصص-ة
Ãظ-اه-رات  17أاكتوبر
والثورة
1961
التحريرية ،اليوم ،على
السص- - -اع- - -ة ال - -ع - -اشص - -رة
صصباحا.

طوإبع بريدية تشسجع إإلنتاج إلفÓحي

‡يزة تضصم أاربعة طوابع تتمحور حول أانواع
مؤوسصسصة بريد ا÷زائر ،أامسس ،ورقة طوابعية
أاصصدرت
تتميز الطوابع األربعة
ج ا÷زائري ،بحسصب ما أاورده بيان للمؤوسصسصة.
اÿضصر والفواكه ذات اإلنتا
فني جاء بحجم  ،35 /35حيث «يحمل الطابع
سصعر كل واحد منها  25دينارا جزائريا ،برسصم
التي يبلغ
رة Ãدينة وهران ،أاما الطابع الثا Êفيمثل
فاكهة الكليمونت Úالتي ” اكتشصافها أاول م
األول رسصم
حمل الطابع الثالث رسصم الباذ‚ان ،والرابع
ك ÌاسصتهÓكا ‘ العا ،⁄أاي اÿوخ ،بينما ي
الفاكهة األ
صصورة اليقط.»Ú
تمر إا ¤غاية اليوم ،وهذا بجميع القباضصات
طلق البيع اŸسصبق لهذه الطوابع ،أامسس ،ليسص
وقد ان
األربعاء  18أاكتوبر  ‘ ،2017جميع اŸكاتب
ع 48 Èولية .كما سصينطلق البيع العام ،يوم
الرئيسصية
ة الطوابعية سصÎفق بظرف يحمل ختم اليوم
وضصح اŸصصدر ذاته ،الذي أاشصار إا ¤أان الورق
الÈيدية ،ي
Óصصدار بقيمة 7,00دج.
األول ل إ

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

لدارة والمالية
ا إ

ول اŸؤوسصسصات
ح
إلنسصانÃ ،قره ،ورشصة عمل زاد ،ن-ائب ف-رع
ه-ا اف-ري-ن شص-ه-ر
طني ◊قوق ا
ينظم اÛلسس الو ان وم -ب -ادئ ب-اريسس ،ت-ق-دم 09:30 -صصباحا.
ص-
م ،على السصاعة
ال -وط -ن -ي -ة ◊ق -وق اإلنس ق اإلنسصان ،اليو
ت الوطنية ◊قو
اŸؤوسصسصا

إثرإء
إلذإكرة إلوطنية

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

التحرير

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

سسات حقوق إإلنسسان

شسة عمل حول مؤوسس

ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد ‘ ،إاطار حصصة «موعد مع التاريخ» ،العدد
 148بعنوان« :كيف يشصارك ا÷ميع ‘ إاثراء الذاكرة الوطنية بالوثائق واŸعلومات
واألشص -ي -اء ال-ت-اري-خ-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رار مشص-ارك-ة األغ-ل-ب-ي-ة السص-اح-ق-ة ‘ نصص-رة ودع-م ال-ث-ورة
ال -ت -ح -ري -ري -ة ب -ك-ل غ-ال ون-ف-يسس»،
اليوم ،على السصاعة 10:00
صص - - -ب - - -اح - - -اÃ ،ق- - -ر
اŸدرسصة الوطنية
العليا للبيطرة
با◊راشس.

حمدي ضسيف
إ–اد إلكتاب
إ÷زإئريÚ

يسص -ت -ق -ب-ل ا–اد ال-ك-ت-اب
ا÷زائ - - -ري ‘ Úل - - -ق- - -ائ- - -ه
الشص -ه -ري ،األديب الشص -اع -ر
أاح-م-د ح-م-دي ع-م-ي-د ك-ل-ية
التصص- - -ال ،ال - -ي - -وم ،ع - -ل - -ى
السص - -اع - -ة  10:00صصباحا
Ãق- -ره اŸرك -زي .ي -ت -ن -اول
ال - -ل - -ق- -اء Œرب- -ة الشص- -اع- -ر
اإلب -داع -ي -ة وم -دّون-ت-ه شص-ب-ه
ال- -ك- -ام- -ل- -ة ال- -ت- -ي صص- -درت
حديثا.

تنظم ولية ا÷زائر الحتفالت اıلدة للذكرى  56لليوم الوطني للهجرة 17
أاكتوبر  ،1961حيث يتم زيارة مقÈة الشصهداء ببلدية الكاليتوسس ،والÎحم على أارواح
الشصهداء بالشصراقة ،كما يتم تدشص Úمدرسصة اŸوسصيقى بشصارع سصويدا Êبوجمعة
وغÒها من النشصاطات.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أإمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

هزة أإرضسية بع Úإلدفلى

سسجلت ،أامسس،
دق- -ائ- -ق ه -زة أا على السساعة  ٠8و٣
رض
ال -دف-ل-ى ب-ل-غت س -ي -ة ب -ولي -ة عÚ
شس-
على سسلم ريشس دت-ه-ا  ٣,٢درجات
،Î
بحسسب ما أافاد به
م- - -رك- - -ز ال - -ب - -حث
‘
ع
ل
م
ا
ل
ف - -لكوالفيزياء الفلك
وأاوضس- -ح ا Ÿية وا÷يوفيزياء.
صس -د
لرضس-ي -ر ذات -ه ،أان م -رك -ز
ال-ه-زة ا أ
ة
ك-ل-م ج-ن-وب -ح-دد ع-ل-ى ب-عد ٠4
غ-ر
ب ال-عبادية بنفسس
الولية.

إلع ـÓناتكـم إتصسل ـ ـوإ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :
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بن صصالح يتحادث مع رئيسض أ÷معية ألوطنية Ÿقاطعة كيبك

بحث سصبل إانعاشض العÓقات الŸÈانية ب Úا÷زائر وكندا
لمة عبد ألقادر
–ادث رئيسض ›لسض أ أ
ب - -ن صص - -ال - -ح ،أمسض ،م - -ع رئ - -يسض أ÷م- -ع- -ي- -ة
أل -وط -ن -ي -ة Ÿق -اط -ع -ة ك -ي -بك (ك -ن -دأ) ،ج-اك
شصانيون ،وهذأ على هامشض أشصغال أ÷معية
 137ل–Óاد ألŸÈا Êألدو‹ ألتي يحتضصنها
قصصر تافريشصكي Ãدينة سصانت بيÎسصبورغ
ألروسصية ،بحسصب ما أفاد به بيان للمجلسض.
أللقاء ،ألذي حضضره سضف Òأ÷زأئر Ãوسضكو،
إأسض- -م- -اع- -ي- -ل عÓ- -وة ،وب- -عضص م -ن أعضض -اء أل -وف -د
ألŸÈا Êأ÷زأئري ،سضمح باسضتعرأضص «ألعÓقات
ألثنائية ب Úألبلدين وسضبل إأنعاشضها ،بعد فÎة ألفتور
ألتي عرفتها ‘ ألسضنوأت أألخÒة».

بحث سصبل ألتعاون
ب Úألبلدين ‘
›ال ألÎبية

بن غÈيت تسصتقبل
سصف ÒالصصÚ

أسض- -ت- -ق- -ب- -لت وزي- -ر ألÎب- -ي- -ة
ألوطنية نورية بن غÈيت ،أمسص
ألثنÃ ،Úقر دأئرتها ألوزأرية
ب -ا÷زأئ-ر ،ي-ان-غ غ-وأن-غ-و سض-فÒ
ج- -م- -ه- -وري- -ة ألصض Úألشض -ع -ب -ي -ة
با÷زأئر ،حيث ” بحث سضبل
ألتعاون ب Úألبلدين ‘ ›ال
ألÎب- -ي- -ة وف- -ق ب- -ي- -ان ل -ل -وزأرة.
وأوضضح ألبيان أن ألطرف ÚعÈأ
ع- -ن إأرأدت -ه -م -ا ل -ت -ف -ع -ي -ل ه -ذأ
ألتعاون من خÓل وضضع فريق
ع -م-ل مشضÎك يسض-ع-ى ل-ت-ح-دي-د
أه-م ﬁاور أل-ت-ع-اون أŸرت-ب-طة
باÛال ألÎبوي.

كما ” تناول «ألعÓقات ب ÚبرŸا Êألبلدين
ودور ألدبلوماسضية ألŸÈانية ‘ ألدفع بالعÓقات
ألثنائية إأ ¤مسضتويات أرقى وكذأ دورها ‘ حل
ألنزأعات على أŸسضتوى ألدو‹ وتنسضيق أ÷هود من
أجل موأجهة ألتحديات ألتي يعرفها ألعا.»⁄
Óشض -ارة ،ف -إان أشض-غ-ال أ÷م-ع-ي-ة  137ل–Óاد
ل -إ
ألŸÈا Êأل- -دو‹ لت- -زأل م- -ت- -وأصض- -ل- -ة ‘ ج- -لسض- -ة
خصضصضت Ÿوأصض -ل-ة أل-ن-ق-اشص أل-ع-ام ح-ول إأشض-ك-ال-ي-ة
«تعزيز ألتعددية ألثقافية وألسضÓم من خÓل أ◊وأر
ب Úأألدي- -ان وأألع- -رأق»Ã ،شض- -ارك- -ة وف -د ب -رŸاÊ
مشضÎك فيما ب Úغرفتي ألŸÈان برئاسضة ألسضيد
عبد ألقادر بن صضالح.

لوح أمام ÷نة ألشصؤوون ألقانونية باÛلسض ألشصعبي ألوطني:

صصÓحيات قضصائية واسصتشصارية Ûلسض الدولة ‘ مشصروع القانون ا÷ديد
ع- -رضض وزي- -ر أل- -ع- -دل ح -اف -ظ
لخ -ت -ام أل -ط -يب ل -وح ،أمسض ،ع -ل-ى
أ أ
لدأرية
÷نة ألشصؤوون ألقانونية وأ إ
وأ◊ري - - -ات ب - - -اÛلسض ألشص - - -ع - - -ب - - -ي
أل-وط-ن-ي ،مشص-روع أل-ق-ان-ون ألعضصوي
ألذي يعدل ويتمم ألقانون ألعضصوي
رقم  01-98أŸؤورخ ‘  30ماي 1998
وأŸت - -ع - -ل- -ق ب- -اخ- -تصص- -اصص- -ات ›لسض
ألدولة وتنظيمه وعمله.
وخÓل جلسضة ترأسضها ،شضريف نزأر،
رئيسص أللجنة ،أكد لوح أن مشضروع ألقانون
«ي -ن -درج ‘ إأط -ار ت -ك -ي -ي-ف ه-ذأ أل-ق-ان-ون
ألعضضوي مع أألحكام أ÷ديدة أŸنصضوصص
عليها ‘ ألتعديل ألدسضتوري أألخ Òألذي
ب -ادر ب -ه رئ-يسص أ÷م-ه-وري-ة» ،مضض-ي-ف-ا أن
ه-ذأ أل-ت-ع-دي-ل أوك-ل ل-ل-م-جلسص صضÓحيات
قضض -ائ -ي -ة وأسض -تشض -اري -ةŒ ،سض-ي-دأ ل-ن-ظ-ام
أزدوأج -ي -ة أل -قضض -اء أل -ذي ك-رسض-ه دسض-ت-ور
.1996
وت- - -ط- - -رق وزي- - -ر أل- - -ع - -دل ،إأ ¤أه - -م
ألتعديÓت ألتي تضضمنها ألنصص ،وأŸتمثلة
‘ «Œسضيد أŸهمة ألسضتشضارية Ûلسص
ألدولة ‘ ›ال إأبدأء ألرأي ‘ مشضاريع
أألوأمر ألتي يصضدرها رئيسص أ÷مهورية
‘ حالة شضغور أÛلسص ألشضعبي ألوطني
أو خÓل ألعطل ألŸÈانية» وذلك تطبيقا
ألحكام أŸادة  142من ألدسضتور ،ويقÎح
أŸشض - -روع أن ي- -درسص أÛلسص مشض- -اري- -ع
أألوأم- -ر وف- -ق -ا ل -ن -فسص أإلج -رأءأت أل -ت -ي
يدرسص بها مشضاريع ألقوأن ،Úحيث «يتم
إأخ- -ط- -اره ب- -ه- -ا م- -ن ط -رف أألم Úأل -ع -ام
للحكومة بعد مصضادقة أ◊كومة عليها».

وي -ت -ع -ل -ق أل -ت -ع -دي-ل أل-ث-اÃ ،Êرأج-ع-ة
تشض- - -ك - -ي - -ل - -ة ›لسص أل - -دول - -ة ‘ أÛال
ألسضتشضاري ،حيث «يتدأول أÛلسص ‘
÷ن-ة أسض-تشض-اري-ة ب-دل م-ن ج-م-ع-ي-ة ع-ام-ة
و÷نة دأئمة» كما يحدث حاليا ،حيث أكد
أل- -وزي- -ر أن ه- -ذأ أإلج- -رأء ج- -اء «ت -وخ -ي -ا
للنجاعة وعدم ثقل أإلجرأءأت» ،ويحدد
أŸشض -روع تشض -ك -ي -ل-ة أل-ل-ج-ن-ة ألسض-تشض-اري-ة
أŸت -ك -ون -ة م-ن رئ-يسص أÛلسص وﬁاف-ظ
ألدولة ورؤوسضاء ألغرف وثÓثة مسضتشضارين
يعينهم رئيسص ›لسص ألدولة ،كما يلزم
أŸشضروع أللجنة بدرأسضة مشضاريع أألوأمر
وألقوأن ‘« Úأقصضر أآلجال».
أم-ا أل-ت-ع-دي-ل أل-ث-الث ف-ي-تعلق بـ»–يÚ
م- -وأد أل- -دسض -ت -ور أŸنصض -وصص ع -ل -ي -ه -ا ‘
أŸادت 1 Úو 3من ألقانون ألعضضوي رقم
 01-98وفقا ألرقامها أ÷ديدة ألوأردة ‘
ألتعديل ألدسضتوري أألخ ،»Òكما يقÎح
أŸشض- -روع ت- -ع- -دي- -ل أŸادة  40م - -ن ذأت
ألقانون ألعضضوي عن طريق «ألنصص على
أن ت - -خضض - -ع أإلج - -رأءأت ذأت أل - -ط - -اب - -ع

رأوية من وأشصنطن:

أل -قضض -ائ -ي أم -ام ›لسص أل -دول -ة ألح -ك-ام
قانون أإلجرأءأت أŸدنية وأإلدأرية بدل
من قانون أإلجرأءأت أŸدنية ألذي ”
إألغاؤوه سضنة .»2008
وخÓ-ل م-ن-اقشض-ت-ه-م Ÿشض-روع ألقانون،
ثمن أغلب ألنوأب ألتعديÓت أŸقÎحة
مشضيدين بهذه «أإلضضافة» ألتي سضتسضاهم
‘ تعزيز دور ›لسص ألدولة ،معتÈين أن
أŸشضروع «قفزة نوعية ‘ مسضار إأصضÓح
أل-ع-دأل-ة»,ك-م-ا ” ط-رح تسض-اؤولت ت-ع-لقت
بعضضها باÓŸحظات ألشضكلية ،فيما ركزت
أخ- -رى ع- -ل- -ى ك- -ي- -ف- -ي- -ة –دي -د أل -ط -اب -ع
ألسضتعجا‹ وفÎة درأسضة أŸشضاريع وكذأ
عن تشضكيلة أÛلسص.
و‘ رده على أسضئلة ألنوأب ،أكد وزير
أل- -ع- -دل ح- -اف- -ظ أألخ- -ت- -ام ،أن أل- -ط- -اب- -ع
ألسض -ت-ع-ج-ا‹ «ي-ق-دره أل-وزي-ر أألول أل-ذي
يحدد أيضضا ألفÎة ألسضتعجالية لدرأسضة
أألوأم -ر ومشض-اري-ع أل-ق-وأن ،»Úمضض-ي-ف-ا أن
›لسص ألدولة يتكون حاليا «من تشضكيلتÚ
إأح -دأه -م -ا خ -اصض -ة ب -ال -قضض -اي -ا أل -ع -ادي -ة
وأألخرى بالسضتعجال ،غ Òأنه ‘ ألوأقع
و‘ ألتطبيق هناك تشضكيلة وأحدة» ،ومن
ه -ن -ا ج -اء إأقÎأح تشض -ك -ي -ل ه -ي -ئ-ة وأح-دة
«ت -درسص مشض -اري -ع أل -ق -وأن Úوأألوأم-ر م-ع
أألخذ بع Úألعتبار ألطابع ألسضتعجا‹».
و‘ هذأ ألصضدد ،قال ألسضيد لوح أن
أل -ت -ع -دي Ó-ت أŸدرج-ة وك-ل أإلصضÓ-ح-ات
ألتي مسضت قطاع ألعدألة هي «وأقعية»،
مضضيفا أنه «ل ينبغي ألنعزأل عن وأقع
أŸؤوسضسض - -ات أ÷زأئ - -ري - -ة ح - -ت - -ى ت- -ؤوت- -ي
أإلصضÓحات ثمارها».

التمويل غ Òالتقليدي يوجه لÓسصتثمار وليسض للتسصيÒ

أع-ل-ن وزي-ر أŸال-ي-ة ع-ب-د أل-رح-مان
روأية ،أمسض ،أن أللجوء إأ ¤ألتمويل
غ Òأل -ت-ق-ل-ي-دي أŸق-رر لسص-د أل-ع-ج-ز ‘
أŸي -زأن -ي -ة سص -ي -ك -ون م -رف -وق -ا ب-رق-اب-ة
صصارمة لتفادي ألتضصخم.
‘ تصض- - -ري- - -ح لـ «وأج» ،ع- - -ل- - -ى ه - -امشص
ألجتماعات ألسضنوية لصضندوق ألنقد ألدو‹
وأل-ب-نك أل-ع-اŸي أŸن-ع-ق-دة ب-وأشض-ن-ط-ن ،أكد
أل -وزي -ر «سض -ن -ت -خ -ذ سض-لسض-ل-ة م-ن أإلج-رأءأت
لتفادي هذه ألظاهرة».
‘ هذأ ألصضدد ،أوضضح أŸسضؤوول أألول
عن قطاع أŸالية ،أن ألعملية مؤوطرة بشضكل
ﬁك -م م -ن خ Ó-ل ت -ع -دي -ل ق -ان -ون أل -ن -ق -د
وألقرضص ألذي أدخل هذه أألدأة أ÷ديدة
ل -ل -ت -م -وي -ل ،مضض -ي -ف -ا أن ه -ذأ أل-نصص ي-ح-دد
أسضتعمال ألتمويÓت وأهدأفها.
كما أكد رأوية ،أن «هذأ ألتمويل سضيوجه
لÓ- -سض- -ت- -ث -م -ار ول -ن ي -خصضصص دي -ن -ار وأح -د
للتسضي‡ ،Òا يسضمح للمؤوسضسضات بالتوفر على
ألسض- -ي- -ول- -ة م -ن أج -ل ت -ط -وي -ره -ا وب -ال -ت -ا‹
أسضتحدأث مناصضب شضغل».
وأضضاف ،أن أللجوء إأ ¤هذأ ألتمويل ،هو
خيار أقتصضادي بات ضضروريا لتفادي خيار

أŸدي -ون-ي-ة أل-دول-ي-ة ،مشض-ي-دأ ب-وج-اه-ة ق-رأر
رئيسص أ÷مهورية أŸتعلق بالتسضديد أŸسضبق
لديون ألبلد.
وأردف وزير أŸالية« :نحن ‘ وضضعية
تسضمح لنا بتفادي أللجوء إأ ¤ألتمويل ألدو‹،
سض -ي -م -ا أن دي-ون-ن-ا ل-يسضت م-ع-تÈة» .وأضض-اف
ق -ائ « :Ó-ع -رفت أ÷زأئ -ر م -رح -ل-ة ل ي-ري-د
جميع أ÷زأئري Úعيشضها مرة أخرى :أزمة
أقتصضادية مرفوقة بإارهاب أعمى» .من
ج - -ه - -ة أخ - -رى ،ذك - -ر رأوي- -ة ب- -الن- -ح- -رأف
ألتضضخمي ألذي حصضل سضنة  1994عندما

خضض -عت أ÷زأئ -ر ،ألول م -رة ‘ ت -اري -خ-ه-ا،
لÈن-ام-ج أل-ت-ع-دي-ل أل-ه-ي-ك-ل-ي لصض-ندوق ألنقد
ألدو‹.
وأسضÎسض -ل ي -ق -ول« :ت -ذك -روأ أن -ه خ Ó-ل
أل-ت-ع-دي-ل أل-ه-ي-ك-ل-ي خسض-ر أل-دي-ن-ار ‘ ظرف
وجيز  35من أŸائة من قيمته ‘ سضنة ،1994
حيث عرف سضعر أÿبزة ألوأحدة أرتفاعا
كبÒأ» ،مشضÒأ إأ ¤أن تدهور قيمة ألدينار
ك -انت م -ن ب Úأإلج -رأءأت أألسض -اسض -ي-ة ل-ه-ذأ
ألÈنامج ‘ .نفسص ألسضياق ،صضرح رأوية أن
سضعر  50دولرأ للÈميل «يبقى مقبول» ،ألنه
ي- -ع- -ادل ألسض- -ع- -ر أŸرج -ع -ي أل -ذي ح -ددت -ه
أ◊كومة إلعدأد أŸيزأنية.
علما أن عجز ميزأنية ألتسضي Òسضيتم سضده
من خÓل أللجوء إأ ¤ألتمويل غ Òألتقليدي.
وأوضضح ألوزير ،أن ألضضريبة على ألÌوة
أŸتضضمنة ‘ مشضروع قانون أŸالية 2018
تهدف إأ– ¤قيق ألنصضاف أ÷بائي.
وق - -د أعÎف أل - -وزي - -ر ب - -الصض - -ع- -وب- -ات
أŸوأجهة ‘ –صضيل هذه ألضضريبة ،لسضيما
فيما يتعلق بتقييم مؤوشضرأت ثروة أألشضخاصص
غ ÒأŸعروف Úلدى أ÷باية.
وسضتتكفل أإلدأرة أ÷بائية بهذأ ألعمل،

لردن
مؤو“ر أŸرأة ألعربية با أ

م - -ن خ Ó- -ل إأع - -دأد ب- -ط- -اق- -ي- -ات خ- -اصض- -ة
باألشضخاصص أŸعني Úبهذه ألضضريبة.
كما وعد يقول« :سضنحصضل على هذه
ألبطاقيات ‘ ألوقت أÙدد».
وردأ ع- -ل- -ى سض- -ؤوأل ح- -ول أل -ت -وق -ع -ات
أألخÒة لصضندوق ألنقد ألدو‹ حول ألنمو
با÷زأئر ،صضرح رأوية أن وزأرته ترأهن
ع -ل -ى نسضب أك Èم -ن ت-لك أل-ت-ي ت-وق-ع-ت-ه-ا
مؤوسضسضة بروتن وودسص.
وسضتقوم وزأرة أŸالية وصضندوق ألنقد
أل-دو‹ ب-ج-م-ع ت-وق-ع-ات-ه-م-ا خÓل أŸهمة
ألقادمة للصضندوق با÷زأئر.
وغ-ال-ب-ا م-ا ت-ت-ك-ي-ف أل-تصضحيحات ألتي
يقوم بها صضندوق ألنقد ألدو‹ بخصضوصص
توقعاته مع ألنسضب ألتي –ددها أ÷زأئر.
و‘ ألوقت ألذي يرأهن فيه صضندوق
ألنقد ألدو‹ على ‰و بنسضبة  1,5من
أŸائة سضنة  ،2017فإان تلك ألتي يقدمها
أل -ب -نك أل -ع-اŸي ت-ق-در بـ 2,2م -ن أŸائ-ة
لنفسص ألسضنة .علما أن ألنمو حقق تقدما
خÓل ألثÓثي أألول من سضنة  2017حيث
قدر بـ 3,7من أŸائة ،بحسضب توقعات
ألبنك ألعاŸي.

إابراز مسصاعي ا÷زائر ‘ “ك ÚاŸرأاة سصياسصيا واقتصصاديا
أبرز أسصاتذة جامعيون جزأئريون ،أمسض ،بالعاصصمة
لردن -ي-ة ع-م-ان ،مسص-اع-ي أل-دول-ة أ÷زأئ-ري-ة ‘ ›ال
أ أ
“ك ÚأŸرأة سص-ي-اسص-ي-ا وأق-تصص-ادي-ا وأج-ت-م-اعيا ،مشصÒين
إأ ¤أن أŸشص -رع أ÷زأئ -ري «ع -م -ل ع -ل -ى أل -ق -ي -ام ب-ب-عضض
لصصÓحات ‘ ›ال ألقضصاء على جميع أشصكال ألتمييز
أ إ
ضصد أŸرأة».
أك -د ه -ؤولء أألسض -ات-ذة ‘ م-دأخÓ-ت م-ن-فصض-ل-ة ق-دم-وه-ا ‘
مؤو“ر أŸرأة ألعربية ‘ منظومة تنمية أŸوأرد ألبشضرية ،ألذي
يحتضضنه أألردن –ت شضعار« :ألتمك Úوزيادة أŸشضاركة ‘ سضوق
ألعمل» ،أن أŸنظومة ألقانونية أ÷زأئرية «كّرسضت مبدأ أŸسضاوأة
ب Úأ÷نسض ‘ Úألتمتع با◊قوق أŸدنية وألسضياسضية وألقتصضادية
وألج -ت -م -اع -ي -ة و‡ارسض -ت -ه -ا ك -ل -ي -ة» ،مشضÒي -ن إأ ¤أن أŸشض-رع
أ÷زأئري عمل على موأءمة ألنصضوصص ألقانونيةÃ ،ا يكرسص
مشضاركة أŸرأة ‘ ألتنمية أŸسضتدأمة ،باعتبار أن مشضاركة أŸرأة
‘ ألعملية ألتنموية يبقى أمرأ ضضروريا ،يفرضضه أنخرأط أ÷زأئر
‘ مناخ ألدÁقرأطية وأ◊دأثة».
و“ت أإلشضارة ‘ هذأ ألصضدد ،إأ ¤تعديل ألدسضتور باعتباره
أع-ل-ى ق-ان-ون Áد ب-اق-ي أل-ق-وأن Úم-ب-ادئ-ه-ا ول-وأئ-ح-ه-ا ل-ت-ك-تسضب
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أŸشضروعية وذلك بغرضص ترقية أ◊قوق ألسضياسضية للمرأة وهو ما
Œسضد Ãوجب أإلصضÓحات ألسضياسضية أألخÒة وتعديل عدد من
ألقوأن( Úألعمل وألعقوبات وأ÷نسضية ) .و–دثت أسضتاذة ألعلوم
ألسضياسضية وألعÓقات ألدولية بجامعة أ÷زأئر بورأيو ليندة‘ ،
هذأ أÛال ،عن «ألنقلة ألنوعية» ألتي شضهدتها أألطر ألتشضريعية
أÿاصضة باŸرأة وألتي عززت ،بحسضبها ،مكانة أŸرأة أ÷زأئرية
‘ كافة أألصضعدة وسضمحت لها Ãوأكبة ألتحولت ألجتماعية
وألقتصضادية ألتي يعرفها أÛتمع أ÷زأئري».
وŒسضيدأ ألهدأف ألتنمية أŸسضتدأمة أأل‡ية قالت أسضتاذة
ألعلوم ألسضياسضية ،إأن أ÷زأئر «أخذت بع Úألعتبار هذه أألهدأف
من خÓل وضضعها ألرضضية تشضريعية لصضالح أŸرأة عززت بها ما
أسضمته «ألتمييز أإليجابي للمرأة أقتصضاديا وسضياسضيا وأجتماعيا»،
مؤوكدة أنه يبقى على أŸرأة مقابل هذأ ،أŸبادرة وألعمل.
وأكدت من جهتها نسضيمة آأمال حيفر ،وهي ﬁامية وباحثة
‘ ألقانون ،أن أ÷زأئر سضجلت تقدما «ملحوظا» ‘ ›ال ترقية
دور أŸرأة منذ ألشضروع ‘ أإلصضÓحات أألو ¤عام  ،1990مشضÒة
إأ ¤أنه «” تسضجيل وتÒة سضريعة خÓل ألسضنوأت أألخÒة لوضضع
ألÎت-ي-ب-ات أل-ت-ي تسض-م-ح ل-ل-م-رأة أ÷زأئ-ري-ة ب-الضض-طÓ-ع بدورها

كام.»Ó
كما شضددت أمام أŸؤو“رين على أن أŸشضرع أ÷زأئري «⁄
يفرق ب Úألرجل وأŸرأة ‘ ‡ارسضة أ◊ق ‘ ألعمل ،فكل من
أل -دسض -ت -ور وأل -تشض -ري -ع -ات Œسض -د وت -ك -رسص م -ب-دأ أŸسض-اوأة بÚ
أ÷نسض‡ ‘ Úارسضة هذأ أ◊ق وأ◊قوق أÎŸتبة عنه».
و‘ معرضص حديثه عن “ك ÚأŸرأة أ÷زأئرية أقتصضاديا،
ق -ال شض-ع ÊÓ-صضÓ-ح أل-دي-ن ،أسض-ت-اذ ب-احث ‘ أل-ت-ن-م-ي-ة وأل-ع-ل-وم
ألسضياسضية بجامعة ورقلة ،إأن هذأ ألتمك« Úيعت Èمن أهم ألقضضايا
ألتي برزت على رأسص أولويات برأمج ألدولة أ÷زأئرية ،خاصضة
بعد ألتحول إأ‰ ¤ط ألقتصضاد أ◊ر وألذي تزأمن مع أسضتحدأث
حزمة من ألقوأن ÚوألÈأمج ألهادفة إأ ¤تأاهيل ألنسضاء وخلق دور
لهن ضضمن أŸنظومة أÛتمعية وبالتا‹ ﬁاولة تعزيز مكانتهن
ألجتماعية وألقتصضادية».
وعلى ألرغم من هذه أ÷هود ،أوضضح أŸتدخل وجود عدة
عوأئق –ول دون “ك Úأ÷زأئرية أقتصضاديا ،أهمها  -كما قال
Óن -اث ،خ -اصض -ة ‘ أŸن -اط-ق
 ت -د ÊأŸسض -ت -وى أل -ت -ع -ل -ي -م -ي ل  -إألصض-ح-رأوي-ة ،إأضض-اف-ة إأ ¤أل-ن-ظ-رة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ل-ل-م-رأة م-ن طرف
أÛتمع ألذكوري.
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مشصاورات ب Úكعوان وسصف Òبلجيكا

أج- - -رى وزي- - -ر ألتصص - -ال
ج- - -م- - -ال ك- - -ع - -وأن ،وسص - -فÒ
ب- -ل- -ج- -ي- -ك- -ا ب- -ا÷زأئ- -ر ب -ي -ار
لث- - - -ن،Ú
ج - - - -ي- - - -ون ،أمسض أ أ
ب- - -ا÷زأئ- - -ر أل- - -ع- - -اصص- - -م- - -ة،
«مشص- -اورأت ح -ول مشص -ارك -ة
وزأرة ألتصص- -ال ‘ م- -ل -ت -ق -ى
ح- -ول مسص- -اه -م -ة م -وأط -نÚ
بلجيكي ‘ Úحرب ألتحرير
أل - -وط - -ن - -ي» ،ب- -حسصب ب- -ي- -ان
لوزأرة ألتصصال.
جاء ‘ ألبيان ،أن «أŸلتقى
ألذي موضضوعه «جبهة ألشضمال:
أل -ب-ل-ج-ي-ك-ي-ون وح-رب أ÷زأئ-ر-
 »1962-1954وأÈŸمج ليوم 29
أك-ت-وب-ر ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصضمة ،أي
عشضية ذكرى أول نوفم،1954 È
ل -ق-ي ت-رح-ي-ب-ا وأسض-ع-ا ل-دى وزي-ر
ألتصض -ال ،أل -ذي أك -د أن -ه ي-ع-تÈ
هذأ وأجبا وعرفانا إأزأء أولئك
ألذين دفعهم إأÁانهم بالقضضية
أل -ع -ادل-ة لشض-ع-ب-ن-ا إأ ¤أل-تضض-ح-ي-ة
ب -ال -ن -فسص وأل -ن -ف -يسص ‘ سض -ب -ي -ل
ألعدألة وأ◊رية» .وأضضاف نفسص

أŸصضدر ،أن ألطرف Úأشضادأ بـ
«ج -ودة أŸت -دخ -ل ÚوأŸف-ك-ري-ن
وأÙاضضرين وأŸؤورخ Úألذين
سضتكون مسضاهماتهم وتفاعÓتهم
إأث- -رأًء ل- -ل- -ذأك- -رة أل- -ت- -اري- -خ- -ي- -ة
ول -ل-ن-ق-اشص ح-ول ج-ب-ه-ة ألشض-م-ال
إأبان حرب ألتحرير ألوطني ألتي
ن- -خ- -ل- -د ‘ ه- -ذه أألي- -ام إأح -دى

ﬁط - -ات - -ه- -ا أل- -ب- -ارزة أل وه- -ي
م -ظ -اه-رأت  17أك -ت -وب-ر 1961
بباريسص» .وطمأان ألسضيد كعوأن
ألسضف Òألبلجيكي بشضأان أسضتعدأد
دأئ -رت -ه أل -وزأري -ة ل -ت -ق-د« Ëك-ل
ألدعم ألÓزم» من أجل «إأعطاء
هذأ أŸلتقى ألتغطية أإلعÓمية
ألتي يسضتحق».

يوسصفي يسصتقبل كاتب ألدولة ألروما ÊلÓقتصصاد

تعزيز الشصراكة والتعاون الصصناعي ﬁور اÙادثات
أسص-ت-ق-بل وزير ألصصناعة
وأŸن -اج -م ي -وسص -ف ي-وسص-ف-ي،
أمسض ،ب- - - -ا÷زأئ- - - -ر ،ك - - -اتب
ألدولة ألروما ÊلÓقتصصاد،
مسص- -ؤوول صص -ن -اع -ة أل -دف -اع،
إأي - -ون رأدو ،ح - -يث ت - -ط- -رق
م - -ع - -ه إأ ¤آأف - -اق أل - -ت - -ع- -اون
ألصص-ن-اع-ي وتعزيز ألشصرأكة
ب Úألبلدين ،بحسصب ما أفاد
به بيان للوزأرة.
أل -ل -ق -اء ك -ان ف-رصض-ة ل-ت-ق-ي-ي-م
ع Ó-ق -ات أل -ت-ع-اون ب Úأل-ب-ل-دي-ن
وآأفاق تعزيز ألشضرأكة ألثنائية ‘

ميادين ألصضناعة وأŸناجم بÚ
ألبلدين ،بحسضب نفسص أŸصضدر.
وق -د شض -دد أل -ط -رف -ان ع -ل -ى
ضضرورة تطوير مشضاريع ألشضرأكة

‘ ﬂت -ل -ف م -ي -ادي -ن ألصض-ن-اع-ة
(أل -زرأع -ي-ة-أل-غ-ذأئ-ي-ة وأ◊دي-د
وألصض-لب وأŸن-اول-ة أŸي-ك-ان-يكية
وأل - - - -ك - - - -ه- - - -رب- - - -اء وألتصض- - - -ال
وأل- - -نسض - -ي - -ج )...وك - -ذأ ق - -ط - -اع
أŸناجم ،يضضيف ألبيان.
‘ هذأ ألصضدد ،ع Èرأدو عن
ن-ي-ة ح-ك-وم-ت-ه ‘ ت-ن-ظ-ي-م بعثات
أق-تصض-ادي-ة إأ ¤روم-ان-ي-ا ل-لسضماح
ل -رج -ال أألع -م -ال م -ن أل -ب-ل-دي-ن
ل -ل -ت -ب -ادل وأسض -ت -غÓ-ل إأم-ك-ان-ات
وف- -رصص ألشض- -رأك- -ة أŸت -اح -ة ‘
ميادين معينة.

لŸانية با÷زأئر
لتطوير ألسصتثمارأت أ أ

بن مرادي يدعو إا ¤تعزيز التعاون القتصصادي ب Úالبلدين
دعا وزير ألتجارة ﬁمد
لث- -ن،Ú
ب- -ن م- -رأدي ،أمسض أ أ
ل-دى أسص-ت-ق-ب-ال-ه سصف ÒأŸانيا
با÷زأئر ميشصال زينار ،إأ¤
ب - -ذل أŸزي - -د م - -ن أ÷ه- -د ‘
سص -ب -ي -ل ت -ط -وي -ر أل -ع Ó-ق -ات
ألق- -تصص- -ادي- -ة ب Úأ÷زأئ -ر
وأŸان- -ي -ا ،خصص -وصص -ا ‘ ›ال
ألسص- -ت -ث -م -ارأت أل -ذي ي -ع -د
أولوية ‘ أجندة أ◊كومة،
ب - -حسصب م - -ا أف - -اد ب - -ه ب- -ي- -ان
ألوزأرة.
أوضضح ألوزير أهمية ألشضرأكة
ب Úألبلدين ،سضيما وأن أŸانيا
ت - -ع - -ت Èخ- -امسص ‡ون ل- -لسض- -وق
أ÷زأئرية وألزبون رقم ‘ 26
ق -ائ-م-ة زب-ائ-ن أ÷زأئ-ر ،ب-حسضب

ن - -فسص أŸصض- -در .وب- -ل- -غ ح- -ج- -م
أŸبادلت ألتجارية ب Úأ÷زأئر
وأŸانيا خÓل ألسضدأسضي أألول
من  2017ما قيمته  1,5مليار
دولر .وذكر بن مرأد ‘ ،نفسص
أإلط- -ار ب -أان« :أ÷زأئ -ر أرضض -ي -ة
خصض- -ب- -ة لÓ- -سض- -ت- -ث -م -ار ب -فضض -ل

أإل‚ازأت أل- -ت -ي ” –ق -ي -ق -ه -ا
خ Ó- -ل ألسض - -ن - -وأت أألخÒة م- -ن
حيث ألهياكل ألقاعدية».
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه أب- -دى ألسض -فÒ
أألŸا Êتفاؤوله ◊جم ألتبادلت
ألق-تصض-ادي-ة ب Úأل-ب-ل-دين ،حيث
قدم عرضضا عن أهم أسضتثمارأت
ب Ó- -ده ‘ أ÷زأئ - -ر .ك - -م - -ا عÈ
ألسضيد زينار عن «حرصضه على
ت -وسض -ي -ع ألشض -رأك -ة أ÷زأئ-ري-ة -
أألŸانية وسضبل ترقيتها وتنويعها
لتشضمل ﬂتلف ألقطاعات خارج
أÙروق- -ات» وذلك م- -ن خ Ó-ل
«صض- -ي- -غ ﬂت- -ل- -ف- -ة ك -ال -تصض -دي -ر
وألشض -رأك -ة وأŸن -اول -ة» ،يضض -ي-ف
ألبيان.

لنسصان
أبرز أهمية تطوير أŸكمÓت ألغذأئية لصصحة جسصم أ إ

الباحث قوبلر :ربع ا÷زائري Úيعانون من مرضض
متÓزمة األبيضض

أب-رز أل-دك-ت-ور وأل-ب-احث ‘ ع-ل-م ألنباتات
لم-ري-ك-ي دأن ق-وب-ل-ر،
لب -ح -اث أل-ع-ل-م-ي-ة أ أ
وأ أ
أه-م-ي-ة أŸك-مÓ-ت أل-غ-ذأئ-ي-ة أŸسص-تخلصصة من
لل-ي-اف ،ك-ون-ه-ا ل –ت-وي ع-ل-ى
أل -ن-ب-ات-ات وأ أ
لنسص-ان
أŸوأد أل -ك -ي -م -ي-ائ-ي-ة أŸضص-رة بصص-ح-ة أ إ
لصص -اب-ة ب-أام-رأضض
وأل -ط -ب -ي -ع -ة ،م -ا ي -ج -نب أ إ
م- - -زم- - -ن - -ة ،مشصÒأ إأ ¤أن رب - -ع أ÷زأئ - -ريÚ
لب- -يضض
ي - -ع - -ان - -ون م- -ن م- -رضض م- -تÓ- -زم- -ة أ أ
وأع -رأضص -ه ت -ت-م-ث-ل ‘ زي-ادة أل-وزن ،أرت-ف-اع
أل -ده -ون أل -ث Ó-ث -ي-ة ،ضص-غ-ط أل-دم وغÒه-ا،
ك-اشص-ف-ا ع-ن أخÎأع م-ن-ت-وج ي-خ-ف-ف من تلك
لصصابة باŸرضض وهو يحتوي
لعرأضض قبل أ إ
أ أ
على نسصبة كبÒة من أŸاء.
أوضض -ح أل -دك -ت -ور ق -وب -ل -ر خ Ó-ل أŸؤو“ر أل-ذي
نظمته شضركة «يونيسضيتي أألمريكية ألعاŸية» ألول
م- -رة ،أن أŸك- -مÓ- -ت أل- -غ- -ذأئ -ي -ة م -ه -م -ة لصض -ح -ة
ألشض -خصص ،ك -ون -ه -ا ت-ع-ن-ى ب-ت-ط-وي-ر أ÷سض-م وب-ن-ي-ت-ه
وصضحة كل أألعضضاء كالقلب ،ألكبد ،ألكلية وكل
أعضضاء ألدماغ ألنه يحتاج للصضيانة مثل ألسضيارة
وأ÷سضم ألذي يعت Èمن أألمور أألك Ìتعقيدأ على
وجه أألرضص ،وحسضبه فإانه Ÿعا÷ة أŸرضص ينبغي
معرفة عوأمل ألعطب وأŸتمثلة ‘ أرتفاع نسضبة
ألكوليسضتÒول ،ألغلوكوز بسضبب ألدهون.
وأضض-اف أل-ب-احث ‘ ع-ل-م أŸغ-ذي-ات أل-ط-ب-ي-عية
وط -ري -ق -ة ت -ط-وي-ر أŸك-مÓ-ت أل-غ-ذأئ-ي-ة ،وت-ط-وي-ر

أإلنتاج أ÷يني أن هدفهم هو جعل أ◊ياة أفضضل،
مشضÒأ إأ ¤أن أŸوأد ألكيميائية تؤودي إأ ¤مرضص
يسضمى متÓزمة أألبيضص ألذي يجتاح ألعا ⁄من
ب -ي-ن-ه-ا أ÷زأئ-ر ،ألن رب-ع أ÷زأئ-ري Úي-ع-ان-ون م-ن-ه
وأع- -رأضض- -ه ه- -ي زي- -ادة ‘ أل- -وزن ،ضض- -غ- -ط أل -دم،
ألغلوكوز ‘ ›رى ألدم قال قوبلر.
قال أيضضا إأنه ‘ حالة ثبوت وجود ثÓثة معاي،Ò
يعني أن ألشضخصص مصضاب بالدأء ” أخÎأع منتوج
من أجل ألتخفيضص من تلك أألعرأضص قبل أإلصضابة
باŸرضص ،وهو يحتوي على نسضبة كبÒة من أŸاء
ألن ألعÓج مكلف ÿزأئن ألدول ،كما أن ألعÓج
أفضضل لتفادي إأنفاق مبالغ مالية كبÒة.
علما أن شضركة يونيسضيتي ألعاŸية أألمريكية
حصضلت على فرصص لÓسضتثمار ‘ ،أ÷زأئر منذ
أرب -ع -ة سض -ن -وأت وه -ي شض -رك -ة ت -نشض -ط ‘ ألسض -اح-ة
ألعاŸية قرأبة عشضرين سضنة ولها مرأكز ‘  50دولة
م-ن ب-ي-ن-ه-ا أ÷زأئ-ر ،وألشض-رك-ة م-ب-ن-ي-ة ع-ل-ى أل-ع-لوم
وأألبحاث وألعامل أألسضاسضي لنجاحها هو ألشضغف
وحب ألكتشضاف وتطوير أألبحاث هدفها تطوير
أŸك-مÓ-ت أل-غ-ذأئ-ي-ة أŸت-ط-ورة ،أل-ت-ي تسض-تنتج من
أل- -ن- -ب- -ات- -ات وأألل- -ي- -اف ول ت- -ع- -ت -م -د ع -ل -ى أŸوأد
ألكيميائية ،بحيث تتعامل ألشضركة مع أفضضل ألعلماء
‘ ألعا.⁄

سسهام بوعموشسة
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ألثÓثاء  17أكتوبر  2017م
ألموأفق لـ  26محرم  1439هـ

Óرشساد الفÓحي
إاحياء اليوم العاŸي للتغذية والوطني ل إ

بوعزغي :دعم كل اŸبادرات والسستثمارات لتحقيق الكتفاء الذاتي
التقليصس من فاتورة السستÒاد ثورة حقيقية تعيشسها البلد
أاك-د وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-مية
ال -ري -ف-ي-ة والصس-ي-د ال-ب-ح-ري ع-ب-د
القادر بوعزغي أامسسÃ ،سستغا،Â
أان ا÷زائ -ر ع -ل -ى وشسك ال -وصس -ول
إا ¤الك - -ت - -ف - -اء ال- -ذات- -ي ‘ ›ال
اŸنتجات الفÓحية.
وق -ال أل -وزي -ر ل -دى إأشض -رأف -ه ع -ل -ى
أن-طÓ-ق أ’ح-ت-ف-ا’ت أل-رسض-م-ي-ة ب-اليوم
Óرشضاد
ألعامي للتغذية وأليوم ألوطني ل إ
ألفÓحي ألتي –تضضنها و’ية مسضتغاÂ
«نحن على وشضك ألوصضول إأ ¤أ’كتفاء
ألذأتي ‘ أŸنتجات ألفÓحية وبلغنا
 70إأ 75 ¤من أŸائة وسضنصضل إأ100 ¤
باŸائة».
وأبرز بوعزغي خÓل كلمة ألقاها
باŸناسضبة بجامعة مسضتتغا Âبحضضور
وزي- -رة أل- -تضض- -ام- -ن أل -وط -ن -ي وأأ’سض -رة
وقضض -اي -ا أŸرأة غ -ن-ي-ة أل-دأل-ي-ة ووزي-رة
أل -ب -ي-ئ-ة وأل-ط-اق-ات أŸت-ج-ددة ف-اط-م-ة
أل- -زه- -رأء زروأط -ي و‡ث -ل أŸن -ظ -م -ة
أل -ع -اŸي -ة ل -ل -زرأع-ة وأل-ت-غ-ذي-ة (أل-ف-او)
با÷زأئر نبيل عسضاف أن «كل ألوسضائل
وألظروف مÓئمة من أجل ألوصضول إأ¤
هذأ ألهدف» ،مضضيفا أنه «متيقن ‘
أل - -ع - -م - -ق وب- -ك- -ل صض- -دق ب- -أان ه- -ن- -اك
مسضتثمرين جعلوأ من ألفÓحة أسضاسضا
ووسض -ي -ل -ة ل -ل -مسض -اه -م -ة ‘ دع-م أل-ن-م-و
أ’قتصضادي بإامتياز».

وأوضضح ألوزير أن أŸنتوج ألفÓحي
‘ أ÷زأئر «أنتقل من  500مليار دج
سضنة  2000إأ 3000 ¤مليار دج أليوم»،
مشضÒأ إأ ¤أن «هذأ دليل بأان هناك
ث-ورة ح-ق-ي-ق-ي-ة ت-ع-يشض-ه-ا ألبÓد سضمحت
بتقليصس فاتورة أسضتÒأد كل أŸنتوجات
ألفÓحية سضنة  2000إأ ¤أسضتÒأد ثÓث
أو أرب -ع م -ن -ت -ج-ات أل-ي-وم وه-ي أل-ق-م-ح
وأ◊ليب و‘ بعضس أأ’حيان أللحوم».
وق- - -ال أل- - -وزي - -ر إأن «م - -ا ” إأ‚ازه
وألنتائج ألتي وصضلنا إأليها أليوم بقطاع
أل-زرأع-ة ه-و ث-ورة ح-ق-ي-ق-ي-ة درت ع-ل-ى
أ÷زأئ - -ر أ Òÿم - -ن ح - -يث أŸن - -ت - -وج
ألفÓحي» ’فتا إأ ¤أن «ألريف ألذي

كان مصضدرأ لهجرة أŸوأطن Úهو أليوم
‘ أ÷زأئر يعرف هجرة عكسضية من
أŸدن إأ ¤أل -ري -ف أ’ن-ه أصض-ب-ح م-ن-ت-ج-ا
وفضض-اء ح-ي-وي-ا أع-ي-د أن-ت-ع-اشض-ه ب-فضض-ل
ضض -خ أم -وأل ع -م-وم-ي-ة ك-بÒة ‘ ق-ط-اع
ألفÓحة».
وأوضض- -ح ب- -وع -زغ -ي أن «ألسض -ي -اسض -ة
أ◊كيمة ألتي أقرها رئيسس أ÷مهورية
ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة م-ن خÓ-ل ك-ل
ألÈأم -ج أل-ت-ي خصضصض-ه-ا ل-ل-فÓ-ح-ة م-ن
سضنة  2000صضبت كلها ‘ هدف وأحد
ما يزأل يؤوكد عليه من خÓل خطة
ع -م -ل أ◊ك-وم-ة أأ’خÒة وه-و أل-ت-ن-م-ي-ة
ألريفية وأ’كتفاء ألذأتي».

وأبرز ألوزير أن ألتوجه أليوم هو
أل -ت-أاط Òوتسض-ه-ي-ل وم-رأف-ق-ة ودع-م ك-ل
أŸبادرأت وأ’سضتثمارأت ألتي تهدف
إأ ¤ت- -وسض- -ي- -ع أŸسض- -اح- -ات أل- -زرأع- -ي -ة
وأŸسض-اح-ات أŸسض-ق-ي-ة وت-نويع أŸنتوج
ألفÓحي و–ويل هذأ أŸنتوج إأذأ كان
زأئدأ أو متدفقا وتصضديره إأ ¤أÿارج
‘ حالة أ’كتفاء ألذأتي.
وق -د حضض -ر ح -ف-ل أف-ت-ت-اح أ◊دثÚ
‡ث-ل-و أŸع-اه-د وأŸؤوسضسض-ات أل-وط-نية
أل-ت-اب-ع-ة ل-ق-ط-اع-ات أل-فÓ-ح-ة وألصض-ي-د
أل -ب -ح -ري وأŸوأد أŸائ -ي -ة وأل-تضض-ام-ن
ألوطني وألبيئة وأسضاتذة وطلبة جامعة
مسضتغا.Â
وق -د ق -امت ب -اŸن -اسض -ب-ة أŸن-ظ-م-ة
أل -ع -اŸي -ة ل-ل-زرأع-ة وأل-ت-غ-ذي-ة ب-ت-ك-رË
بشضهادأت أسضتحقاق عددأ من أصضحاب
أŸشضاريع وأŸؤوسضسضات ألذين سضاهموأ
‘ تطوير ألقطاع ألفÓحي.
وسض- -ت- -ت -وأصض -ل أ’ح -ت -ف -ا’ت ب -ه -ذه
أŸن -اسض -ب -ة أل -ت -ي ت -دوم ي -وم Úب -زي-ارة
أŸزرعة ألنموذجية «بن زأزة وإأخوأنه»
بحاسضي ماماشس أŸتخصضصضة ‘ تعبئة
وت-غ-ل-ي-ف أل-ب-ط-اط-ا أŸوج-ه-ة ل-لتصضدير
وك- - -ذأ زي- - -ارة م - -زرع - -ة «أل - -بسض - -ت - -ان»
أŸتخصضصضة ‘ أشضجار ألفاكهة بعÚ
أل -ن -ويصض-ي وأسض-ت-زرأع أح-وأضس ألسض-ق-ي
ألفÓحي بسضمك ألبلطي أأ’حمر.

الدالية :تشسغيل ومسساعدة أازيد من  3ملي Úشسخصس ‘ إاطار سسياسسة التضسامن
مكنت السسياسسة ا◊كومية للتضسامن الوطني
ب- -تشس -غ -ي -ل ومسس -اع -دة أازي -د م -ن ث Ó-ث -ة م Ó-يÚ
لول م-ن السس-ن-ة
مسس -ت -ف -ي -د إا ¤غ -اي-ة السس-داسس-ي ا أ
ا÷اري- -ة عﬂ Èت- -ل -ف أاج -ه -زة ال -دع -م وآال -ي -ات
لدماج واŸسساعدة اŸهنية والجتماعية ،بحسسب
ا إ
ما أاعلنت عنه ،أامسسÃ ،سستغا ،Âوزيرة التضسامن
لسسرة وقضسايا اŸرأاة غنية الدالية.
الوطني وا أ
أضضافت وزيرة ألتضضامن ألوطني ،خÓل ألكلمة ألتي
أل-ق-ت-ه-ا Ãن-اسض-ب-ة أل-ي-وم أل-ع-اŸي ل-ل-ت-غ-ذي-ة وأل-يوم ألوطني
Óرشضاد ألفÓحي ،ألتي أحتضضنت مسضتغا Âأ’حتفا’ت
لإ
ألرسضمية بهما ،أن «أ◊كومة أ÷زأئرية تسضعى إأ– ¤قيق
ألعدألة أ’جتماعية وألتنمية ألبشضرية بكل أبعادها ،من
خÓل ألتكفل أأ’‚ع بالفئات أŸعوزة’ ،سضيما ‘ أŸناطق
أŸعزولة وأÙرومة وإأ ¤ترقية وتنمية ألعنصضر ألبشضري
ألذي هو أسضاسس أÛتمع».
وأبرزت غنية ألدألية« ،أن هذه ألسضياسضة ومن خÓل
ألÈأمج ألتي يسضÒها ألقطاع ،سضمحت بتشضغيل ومسضاعدة
أزيد من  3مÓي Úمسضتفيد إأ ¤غاية ألسضدأسضي أأ’ول من
ألسضنة أ÷ارية ،مشضÒة أ ¤أنه من خÓل برنامج أشضغال
أŸنفعة ألعامة ذأت أ’سضتعمال أŸكثف لليد ألعاملة” ،

خلق ما يفوق  180ألف منصضب شضغل .كما مكن برنامج
أ÷زأئر ألبيضضاء بإا‚از ما يقارب  35ألف مشضروع وتوفÒ
 200ألف منصضب شضغل خÓل نفسس ألفÎة .ومكنت برأمج
أل -ت -ن -م -ي -ة أ÷م -اع-ي-ة  -تضض-ي-ف أل-وزي-رة  -خÓ-ل أل-فÎة
أŸمتدة من  1999إأ ،2017 ¤من إأ‚از ما يقارب  3آأ’ف
مشضروع تضضاف إأ ¤برنامج أإ’دماج أ’جتماعي وأŸهني
أل -ذي سض -م -ح ه -و أآ’خ -ر ب -إادم-اج م-ا ي-ف-وق نصض-ف م-ل-ي-ون
مسضتفيد من ألفئات ألهشضة .وذكرت ذأت أŸسضؤوولة ،أن
ألÈنامج أÿاصس بإادماج حاملي ألشضهادأت ،ألذي يسضÒه

قطاع ألتضضامن ألوطني ،وفر إأ ¤غاية ألسضدأسضي أأ’ول من
 2017أك Ìمن  260ألف منصضب عمل بالتوأزي مع جهاز
أل -ق -رضس أŸصض -غ -ر أل-ذي م-ن-ح  800أل-ف ق-رضس ل-ت-م-ويل
أŸشضاريع أŸصضغرة ‘ عديد أÛا’ت ،ما سضاهم ‘
أسضتحدأث  1.2مليون منصضب شضغل .و” خÓل نفسس
ألفÎة ،إأنشضاء  269خلية جوأرية للتضضامن على مسضتوى
أل-ب-ل-دي-ات ل-ت-ح-دي-د ج-ي-وب أل-ف-ق-ر وأح-ت-ي-اج-ات ألسض-ك-ان
أŸعوزين وألتكفل بهم وهو ما مكن ألقطاع من مسضاعدة
 800أل -ف شض -خصس ‘ إأط -ار ب -رن -ام-ج أŸن-ح-ة أ÷زأف-ي-ة
للتضضامن ،تضضيف ألوزيرة.
وأوضضحت غنية ألدألية ‘ ختام كلمتها Ãدرج «ﬁمد
بن شضهيدة» بالقطب أ÷امعي خروبة« ،أن هذه ألسضياسضة
تهدف إأ– ¤ويل ألتحديات إأ ¤فرصس أسضتثمارية وأعدة
ما يعزز دور ألقطاع ألزرأعي ويرفع كفاءة أدأئه ويتيح
فرصس توظيف و–سض Úمسضتوى أŸعيشضة ،بدل ألتفك‘ Ò
ألهجرة» وهو ما ’ يتحقق ،بحسضب ألوزيرة ،إأ’ «بإارأدة
شضاملة تعتمد على أ’سضتشضرأف وأليقظة أ’سضÎأتيجية
وأŸع-ا÷ة أ’سض-ت-ب-اق-ي-ة ل-ل-ظ-وأه-ر أ’ج-ت-م-اع-ية ‘ ،إأطار
مسض -ار تشض -ارك -ي م -ن أج -ل ضض -م-ان ‚اع-ة وف-اع-ل-ي-ة أكÈ
للسضياسضات أإ’جتماعية».

زروا طي :التأاكيد على التنوع البيولوجي لضسمان لألمن الغذائي
أكدت وزيرة ألبيئة وألطاقات أŸتجددة فاطمة
أل -زه -رأء زروأط -ي ،أمسس أ’ث -نÃ ،Úسض -ت -غ -ا ،Âأن
أ◊فاظ على ألتنوع ألبيولوجي هو ضضمان أأ’من
ألغذأئي ‡ا يسضاعد على تثبيت ألسضاكنة وﬁاربة
أل-ت-ن-قÓ-ت أل-ك-ث-ي-ف-ة ل-لسض-ك-ان لدوأعي أقتصضادية أو
أسضباب أخرى .وقالت ألوزيرة ‘ ألكلمة ألتي ألقتها
Ãن -اسض -ب -ة أ’ح-ت-ف-ا’ت أل-رسض-م-ي-ة ب-ال-ي-وم أل-ع-اŸي
للتغذية ألتي أحتضضنتها و’ية مسضتغا« Âأن أ◊فاظ
وأ’سض-ت-ع-م-ال أŸسض-ت-دأم ل-ل-ت-ن-وع أل-ب-يولوجي يشضكل
جزءأ من خطة عمل أ◊كومة ألتي تهدف إأ ¤دمج
هذأ ألتنوع ‘ ﬂتلف ألقطاعات Ãا ‘ ذلك
أل -ف Ó-ح -ة وألصض -ن -اع -ة أل -ت -ي تسض -ت -غ -ل ه-ذأ ألÎأث
ألطبيعي وألتي تسضاهم بنسضبة من  20إأ‘ 30 ¤
أŸائة من ألنا œألوطني أÿام مع أ’سضتثمار ‘
أأ’ن-ظ-م-ة أل-ب-ي-ئ-ي-ة ذأت أŸردودي-ة أل-ع-الية لتحسضÚ
ظ -روف أŸع-يشض-ة ل-لسض-ك-ان وخ-ل-ق م-ن-اصضب ألشض-غ-ل
ألدأئمة» .وأشضارت زروأطي إأ ¤أن دأئرتها ألوزأرية
تعمل وفق «برنامج كب Òمن أجل –سض Úأ◊كامة

ألبيئية وتطوير ›ا’ت إأنشضاء أŸؤوسضسضات ألصضغÒة
ألتي تتناغم مع أÙيط ألطبيعي» ،مشضÒة إأ ¤أنه
” م -ؤوخ -رأ ت -ك -وي-ن  130أم-رأة ب-و’ي-ت-ي أل-ط-ارف
وعنابة ‘ ميدأن ألزيوت أŸسضتخلصضة من شضجرة
ألسضرو وتربية ألنحل وألنباتات ألعطرية‡ ،ا سضمح
بإانشضاء مناصضب عمل وتوف ÒأŸعيشضة «لعدد كب»Ò
من ألنسضاء مع أقÎأح تعميمها إأ ¤و’يات أخرى
مسضتقب .Óوذكرت ألوزيرة أن خطة ألعمل - 2016
 2022أل -ت -ي سض -ط -ره-ا أل-ق-ط-اع وأل-ت-ي ت-ن-ب-ث-ق م-ن
برنامج عمل أ◊كومة «سضتسضمح للجزأئر Ãوأجهة
أل -ت -ح -دي -ات أ’ج-ت-م-اع-ي-ة وأ’ق-تصض-ادي-ة وأل-ب-ي-ئ-ي-ة
أŸتعلقة بالتغيÒأت ألشضاملة وأ◊د من أ’سضتÒأد
وأ’سضتثمار ‘ أأ’نظمة ألبيئية ألوطنية باعتبار أن
أ’سضتدأمة خيار أسضاسضي للتنمية ‘ أŸسضتقبل».
وشضاركت وزيرة ألبيئة وألطاقات أÛددة رفقة
وفد وزأري هام ضضم وزير ألفÓحة وألتنمية ألريفية
وألصض -ي -د أل -ب -ح -ري ع -ب-د أل-ق-ادر ب-وع-زق-ي ووزي-رة
أل -تضض-ام-ن أل-وط-ن-ي وأأ’سض-رة وقضض-اي-ا أŸرأة غ-ن-ي-ة

لطباء
أابدى رئيسس اÛلسس الوطني لعمادة ا أ
ا÷زائريﬁ Úمد بقاط بركا ،Êأامسس– ،فظات
بشس- -أان مشس- -روع ال- -ق- -ان- -ون ال- -ت- -م- -ه- -ي- -دي اÿاصس
بالصسحة معربا عن ارتياحه لـ»Œميد النصس».
وأوضض -ح ب -ق -اط ب -رك -ا Êع -ل -ى أم-وأج أل-ق-ن-اة أل-ث-ال-ث-ة
Óذأعة ألوطنية أنه «ينبغي ألتفك Òسضويا ‘ إأيجاد حلول
لإ
توأفقية لكي ’ نكرر خطأا مشضروع ألقانون ألتمهيدي
أÿاصس بالصضحة» معربا عن أرتياحه لـ»Œميد ألنصس من
قبل ألسضلطات».
ودعا إأ ¤ضضرورة «–سض Úألنصس من خÓل قرأءة
ثانية» كي «’ يتكرر خطأا ألنصس ألذي أعده شضخصضان أو
ثÓثة أشضخاصس ليسس لهم أي أتصضال بالوأقع أŸيدأ Êو’
بفرصس تطور ألصضحة».
وأضضاف قائ Óإأن أ÷زأئر وصضلت إأ ¤وضضع «شضبه
أنسضدأد» ،مشضÒأ إأ ¤أن «منظومة ألصضحة ألعمومية ليسس
بإامكانها تقد Ëخدمات ‘ مسضتوى متطلبات ألسضكان».
وألح بقاط بركا Êعلى «ضضرورة إأيجاد حلول توأفقية
‘ أقرب أآ’جال Ÿشضاكل ألصضحة» ،مؤوكدأ أن أÛلسس
ألذي يرأسضه «شضريك للسضلطات ألعمومية».
وأضضاف قائ« Óلقد ألتقينا بوزير ألصضحة أ÷ديد
وأعربنا له عن مطالبنا سضيما وأنه ينتمي إأ ¤ألسضلك

أ’سض-تشض-ف-ائ-ي أ÷ام-ع-ي» م-قÎح-ا أل-ت-ح-رك بسض-رعة أ’ن
ألوضضع -كما قال -أك Ìمن حرج جرأء قلة أ’عتبار
وأنعدأم أأ’من ألذين يعا Êمنه أأ’طباء وألشضبه ألطبيÚ
‘ ألفضضاءأت ألعمومية».
وب -خصض -وصس ›ال أل -ت -ك -وي -ن ‘ أل -ق -ط -اع-ي أوضض-ح
أŸت -ح -دث أن « ت -ك -وي -ن أأ’ط -ب -اء ل -يسس م -ع-تÈأ و’ ي-ت-م
بطريقة عصضرية» ،متأاسضفا من جهة أخرى كون « ألطبيب
يعا Êمن نقصس ‘ إأمكانيات ألعمل وهو أمر مسضتقل عن
إأرأدته».
وف- -ي- -م- -ا ي- -ت- -ع- -ل- -ق ب -اأ’ط -ب -اء أŸك -ون ‘ Úأ÷زأئ -ر
وأŸمارسض ‘ Úأÿارجي أكد بقاط بركا Êأن أأ’مر
يتعلق بـ « نزيف حاد» بالنسضبة للبلد مرجعا رحيل هؤو’ء
أأ’طباء إأ ¤ألظروف أ’جتماعية ألتي ’ تشضجعهم على
ألبقاء ‘ أ÷زأئر.
وحسضب أأ’رق -ام أل -ت -ي ق -دم -ه -ا ه -ن-اك  5000طبيب
جزأئري مسضجلون ‘ ›لسس نقابة أأ’طباء ألفرنسضيÚ
دون أحتسضاب  10إأ 20000 ¤طبيب آأخر يقومون بأاعمال
صضغÒة ‘ مصضالح أ’سضتعجا’ت بفرنسضا وهو أمر « مضضر
Ÿنظومتنا ألصضحية ومسضتقبل ألطبيب أ÷زأئري دون
ألتحدث عن ألكارثة إأزأء أ’قتصضاد ألوطني ألذي يكون
أطباء لفائدة بلدأن أخرى».

info@ech-chaab..com
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لبواب اŸفتوحة لوكالة تثم ÚاÙروقات «النفط»
خÓل إاشسرافه على ا أ

قيتو: Êنلتزم بإازالة ا◊واجز القانونية
والبÒوقراطية أامام السستثمار

النتهاء من مراجعة اÙاور الكÈى لقانون اÙروقات شسهر جوان
اسستغلل الغاز الصسخري لن يكون قبل  5أاو 10سسنوات
كشس- -ف ،أامسس ،مصس- -ط -ف -ى ق -ي -ت -و Êوزي -ر
ال -ط -اق -ة أان الن -ت -ه -اء م -ن م -راج-ع-ة اÙاور
ال -كÈى ل -ق -ان -ون اÙروق -ات م -رت -قب شس -ه -ر
جوان اŸقبل ،مؤوكدا بأان آاجال دراسسة ملفات
اŸسس -ت -ث -م -ري -ن سس -ي-ت-م م-ط-اب-ق-ت-ه-ا ل-ل-م-ع-ايÒ
الدولية ،أاي لن تتعدى مدة شسهر واحد بدل
 18شسهرا ،وقال إان اسستغÓل الغاز الصسخري
سسوف يكون على اŸدي ÚاŸتوسسط والطويل
أاي ما ب 5 Úو10سسنوات.

فضضيلة بودريشس
قال وزير ألطاقة خÓل أإشضرأفه على أنطÓق
أأ’ب-وأب أŸف-ت-وح-ة ح-ول أنشض-ط-ة أل-وك-ال-ة أل-وطنية
لتثم Úموأرد أÙروقات «ألنفط» إأن هذأ أللقاء
ينظم أ’ول مرة ،ويشضارك فيه  30شضركة من 25
دولة ،أبدوأ أهتماما كبÒأ با’سضتثمار ‘ أ÷زأئر.
وذكر قيتو Êأنه ” تقد Ëشضروحات مسضتفيضضة
للشضركات أأ’جنبية ألرأغبة ‘ أ’سضتثمار با÷زأئر،
عن مرأجعة ألقانون وتعزيزه وكذأ نظام أ÷باية،
و” إأطÓعهم على تغي Òعدة أمور ،خاصضة ما تعلق
ب-ت-ق-ل-يصس أج-ل درأسض-ة م-ل-ف-ات أŸسض-ت-ث-مرين ،على
أعتبار أنه ‘ ألسضابق كانت ألفÎة طويلة تصضل إأ¤
 18شض -ه -رأ ،ب -ي-ن-م-ا أل-ي-وم ت-ت-ط-اب-ق م-ع أŸق-اي-يسس
ألدولية ،أي ’ تتعدى مدة شضهر وأحد إأ ¤جانب أن
أ’سضتقبال كان يقتصضر على يوم أ’ثن ،Úعلما أنه
ف -ت -ح شض -ب -اك خ -اصس وح -ي -د ط -ي -ل -ة أي -ام أأ’سض-ب-وع
’سض -ت -ق -ب -ال أŸسض -ت -ث -م -ري -ن ،و ⁄ي-خ-ف أل-وزي-ر أن
ألشض-رأك-ة سض-ت-ك-ون ‘ إأط-ار أل-ق-اع-دة أ’سض-ت-ث-م-اري-ة
 ‘ 51_49إأطار معادلة رأبح ..رأبح ،ويعتقد أن
هذه ألتعديÓت تهدف إأ– ¤سض Úمناخ أ’سضتثمار
وج -ع -ل-ه ج-ذأب-ا ‘ ›ال أ’سض-ت-كشض-اف وأسض-ت-غÓ-ل
أÙروق-ات ل-ت-ج-دي-د أ’ح-ت-ي-اط-ات وت-ن-وي-ع نسضيج
ألصضناعات ألبÎوكيماوية ألتحويلية ،أ’ن أ’سضتثمار
سضÒكز على ألتكرير وخلق ظروف جيدة لتثمÚ
ﬁلي وأمثل للموأرد ألوطنية ،و’ شضك أن كل ذلك
من شضأانه أن يفضضي إأ ¤سضد أ’حتياجات أŸتزأيدة
للسضوق ألوطنية و–سض ÚأŸدأخيل وتعزيز مكانة
أ÷زأئ -ر ك -ع -نصض-ر ف-ع-ال Áك-ن أ’ع-ت-م-اد ع-ل-ي-ه ‘
أأ’سضوأق أإ’قليمية وألدولية وكذأ بناء جسضور قوية
م- - -ع ألشض- - -رك - -اء ،ووع - -د ب - -إاع Ó- -ن أ◊رب ع - -ل - -ى
ألبÒوقرأطية وإأزألة أ◊وأجز ألقانونية وأإ’دأرية
أمام أ’سضتثمار.
و‘ رده ع -ل -ى سض -ؤوأل ي -ت -ع -ل -ق Ãرأج-ع-ة ق-ان-ون
أÙروق- -ات ‘ ل -ق -ائ -ه م -ع رج -ال أإ’ع Ó-م ع -ل -ى
ه - -امشس أأ’ب- -وأب أŸف- -ت- -وح- -ة ،أع- -ت Èأن ق- -ان- -ون
أÙروقات ليسس قانونا عاديا كونه يحمل ألكثÒ
من أÿصضوصضية ،خاصضة ‘ ألظرف ألرأهن ألذي
ت -ط -لب ت -ع -دي -ل-ه ،ك-ون أل-ق-ان-ون أ◊ا‹ ت-زأم-ن م-ع
أسضعار بÎول تعدت سضقف 100دو’ر للÈميل ،بينما
أليوم ألسضعر تقلصس إأ ¤ألنصضف ،إأ ¤جانب تغÒ
أ÷باية ،ووصضف قيتو ‘ Êنفسس أŸقام ألقطاع
ألبÎو‹ با◊يوي ،ويطرأ عليه ألتغي Òكل سضاعة،
وصضرح ألوزير حول مسضأالة أسضتغÓل ألغاز ألصضخري
بأان ألشضروع ‘ عملية أ’سضتغÓل لن يكون غدأ
وإأ‰ا يتطلب مدة تÎأوح ما ب 5 Úو10سضنوأت،
وأشضار ألوزير أن وكالة «ألنفط» عكفت Ÿدة 3
سضنوأت كاملة على ألتشضاور Ÿعرفة أŸشضاكل ألتي
توأجهها ألشضركات ألرأغبة ‘ أ’سضتثمار ‘ ›ال
أÙروقات ،وبالفعل ” –ديدها بدقة.
ويرى ألوزير أن ألرقمنة من شضأانها أن تقضضي
على ظاهرة ألبÒوقرأطية ،وباŸوأزأة مع ذلك قدر

Óم Ó-ك
وزي- -ر أل -ط -اق -ة أŸسض -اح -ة أإ’ج -م -ال -ي -ة ل  -أ
أŸنجمية من أÙروقات بأاك Ìمن 1.5مليون مÎ
مربع ’ يسضتغل منها سضوى  30باŸائة ،وأوضضح أن
كثافة أ◊فر تقارب  14بئرأ ‘  10آأ’ف كلم مربع،
معÎفا بامتÓك أ÷زأئر ’حتياطي هام جدأ من
أŸوأرد ألنفطية ألتقليدية وغ Òتقليدية ،من شضأانه
أن يضضع أ÷زأئر ‘ أŸرأتب أأ’و ‘ ¤ألعا،⁄
وأعلن عن –قيق ألعديد من أ’سضتكشضافات خÓل
ألفÎة أأ’خÒة خاصضة ‘ عام  ،2017إأ ¤جانب فتح
مناطق بÎولية وغازية جديدة بفعل جهود ألبحث،
وب -فضض -ل تشض -ج -ي -ع أل-ب-حث وأ’سض-ت-غÓ-ل ‘ شض-م-ال
أ÷زأئر ،أي ‘ أŸناطق ألعائمة وأŸناطق ألبعيدة
عن أŸرأفق ألقائمة أو ذأت أ÷يولوجيا أŸعقدة،
وأقر ألوزير ‘ سضياق متصضل بأانه سضيتم توسضيع
شض -ب -ك -ة خ -ط -وط أأ’ن -اب-يب م-ع أل-زي-ادة ‘ ق-درأت
أŸع- -ا÷ة وأل- -ت- -خ- -زي- -ن ،ووصض- -ف ذلك ب- -ال -ف -رصس
أ’سضتثمارية ألهامة أŸفتوحة للشضركاء أŸسضتثمرين
ألذين سضيجدون إأ ¤جانب كل ذلك بنى –تية جيدة
وشضروط تشضغيل ﬁفزة وموأرد بشضرية مؤوهلة.
يذكر أن وزير ألطاقة –دث عن ألشضروع ‘
مشضاورأت خاصضة مع ألشضركات ألبÎولية وألغازية،
ب-ه-دف أل-وق-وف ع-ل-ى م-دى أسض-ت-ي-ع-اب-ه-ا لنصضوصضنا
ألتشضريعية وألتنظيمية وإأنهاء شضكوكها ‘ أأ’حكام
أ÷بائية ،وألتزم بتقد Ëكل ألتوضضيحات وألسضÒ
إأ ¤أب- -ع- -د م -ن ذلك ع -ن ط -ري -ق أت -خ -اذ إأج -رأءأت
–فيزية جذأبة لتحسض Úمناخ أأ’عمال.
وركز وزير ألطاقة قيتو Êعلى ألنية ألقائمة من
أج -ل ت -ع -زي -ز أل -عÓ-ق-ات م-ع ألشض-رك-اء أل-ت-ق-ل-ي-ديÚ
وأ’سضتعدأد ألثابت بهدف إأرسضاء تعاون مثمر مع
أŸسض-ت-ث-م-ري-ن أÙل-ي Úوأأ’ج-انب ،أل-ذي-ن يهتمون
بتجسضيد مشضاريع ‘ قطاع أÙروقات ،معتÈأ أن
ه -ذأ أل -ه -دف ي -ن -ت-ظ-ر أن يسض-م-ح ب-ت-ط-وي-ر أل-ب-حث
وأسضتغÓل أÙروقات وفتح آأفاق جديدة للشضرأكة
بتنويع حجم ألتبادل ونقل ألتكنولوجيا عن طريق
إأقامة شضرأكة خاصضة مع ›مع سضونطرأك .وخلصس
إأ ¤ألقول ‘ هذأ ألسضياق إأنه سضيتوأصضل إأرسضاء
جميع ألشضروط أŸريحة ألتي تسضمح بخلق شضرأكة
على أŸدي ÚأŸتوسضط وألبعيد ،وذكر ضضرورة توفر
شضروط لتسضمح بإا‚از مشضاريع ناجحة بالنظر إأ¤
أإ’مكانيات ألضضخمة ألتي تتوفر عليها أ÷زأئر،
وت -ت -م -ث-ل ه-ذه ألشض-روط ‘ ت-ف-ه-م ج-ي-د ل-ت-ط-ل-ع-ات
وقدرأت ألشضركاء ،ثم –ديد أأ’هدأف وأŸنافع
أŸشضÎكة مع إأرسضاء مناخ ثقة ‘ إأطار تعاقدي
يسضتفيد منه ألطرفان.
أما أرزقي حسضيني أŸسضؤوول أأ’ول عن وكالة
«ألنفط» ،فتطرق إأ ¤دور ألوكالة وضضرورة إأعادة
بعث أŸشضاريع أ’سضتثمارية وتعزيز ألشضرأكة وجذب
أŸسضتثمرين أأ’جانب ،ويرى أن مشضاريع ألشضرأكة ’
ينبغي أن تكون بأاغلفة مالية ضضخمة بهدف تشضجيع
وأسضتقطاب أŸسضتثمرين ألصضغار ،وكشضف أن هذه
أل-ن-ق-ط-ة أŸه-م-ة سض-ي-ت-م إأدرأج-ه-ا ضض-م-ن ت-ع-ديÓت
ألنصضوصس ألقانونية.

الÎكيز على الصسناعات التحويلية والغذائية ببومرداسس

أل -دأل -ي-ة ‘ أ’ح-ت-ف-ا’ت أل-رسض-م-ي-ة ل-ل-ي-وم أل-ع-اŸي
للتغذية ألتي جاءت –ت شضعار «فلنغ Òمسضتقبل
أل -ه -ج -رة :نسض -ت -ث -م-ر ‘ أأ’م-ن أل-غ-ذأئ-ي وأل-ت-ن-م-ي-ة
ألفÓحية».

 5000طبيب جزائري مسسجلون ‘ ›لسس نقابة األطباء الفرنسسي Úانطلق التسسجيلت
Ÿرشسحي شسهادة التعليم
اŸتوسسط والبتدائى
أن -ط -ل-قت ،أول أمسس ،أل-تسض-ج-يÓ-ت ÎŸشض-ح-ي
شض-ه-ادة أل-ت-ع-ل-ي-م أŸت-وسض-ط وشض-ه-ادة ن-ه-اي-ة أل-طور
أ’بتدأئي على موقع ألديوأن ألوطني لÓمتحانات
وأŸسضابقات ،حسضب ما كشضفت عنه وزيرة ألÎبية
ألوطنية ،نورية بن غÈيت ،على حسضابها ‘ موقع
ألتوأصضل أ’جتماعي.
و“ت -د تسض -ج -يÓ-ت مÎشض-ح-ي شض-ه-ادة أل-ت-ع-ل-ي-م
أ’بتدأئي وشضهادة ألتعليم أŸتوسضط من  15أكتوبر
إأ 15 ¤ن- - -وف- - -م 2017 Èع - -ل- -ى أŸوق- -ع
h t t p : / / b e m . o n e c . dz
وhttp://cinq.onec.dz
وكانت ألتسضجيÓت بالنسضبة ÎŸشضحي شضهادة
أل -ب-ك-ال-وري-ا ق-د أن-ط-ل-قت ي-وم  09أك-ت-وبر أ÷اري
و“ت -د إأ ¤غ -اي -ة  09ن-وف-م 2017 Èع-ل-ى أŸوقع
http://bac.onec.dz

عرضس Œارب ناجحة ‘ النشساط الفلحي والصسناعات الغذائية

احتضسن ،أامسس ،اŸعهد الوطني للسسياحة
وال- -ف -ن -دق -ة ب -ولي -ة ب -وم -رداسس ،ت -ظ -اه -رة
اق-تصس-ادي-ة Ãن-اسس-ب-ة ال-ي-وم العاŸي للتغذية
اŸصسادف لـ  16أاكتوبر من كل سسنة Ãبادرة
م - -ن م - -دي - -ري- -ة الصس- -ي- -د ال- -ب- -ح- -ري واŸوارد
الصس-ي-دي-ة وب-ال-ت-نسس-يق مع مديرية التكوين
اŸه- -ن- -ي واŸصس- -ال- -ح ال- -فÓ- -ح -ي -ة ،ح -يث ضس -م
اŸع - - -رضس ع - - -دة Œارب اسس - - -ت - - -ث - - -م - - -اري- - -ة
واق -تصس -ادي -ة ن -اج -ح -ة ‘ ›ال الصس -ن -اع -ات
لسس -م -اك ‘ ا◊واج-ز
ال -غ -ذائ -ي -ة وت -رب -ي -ة ا أ
اŸائية.

بومرداسس :ز /كمال
شض -ك -لت أل-ت-ظ-اه-رة أل-ت-ي وأك-بت أل-ي-وم أل-ع-اŸي
ل-ل-ت-غ-ذي-ة وأŸرأة أل-ري-ف-ي-ة م-ن-اسض-ب-ة ل-ل-ن-اشض-ط‘ Ú
أل-ق-ط-اعت أل-فÓ-ح-ي-ة ،ت-رب-ي-ة أأ’سض-م-اك وأصضحاب
مؤوسضسضات مصضغرة ‡ولة ‘ إأطار وكالة «أ‚ام»
ب -ع -رضس ﬂت -ل -ف أŸن -ت-ج-ات أل-غ-ذأئ-ي-ة ك-اأ’ج-ب-ان
ومشض-ت-ق-ات-ه-ا ،أل-ع-ج-ائ-ن ،أأ’سضماك أŸعلبة ،إأضضافة
إأŒ ¤ارب أخرى شضرع فيها بعضس ألفÓح Úتتعلق
بتوسضيع تربية أأ’سضماك ‘ أأ’حوأضس أŸائية ‘
إأط -ار ع -م -ل -ي -ة دم -ج أل -نشض -اط أل -ف Ó-ح-ي وألصض-ي-د
ألبحري ،حيث أسضتفاد  50فÓحا من هذه ألعملية
تكون متبوعة بتكوين خاصس ومرأفقة ميدأنية طيلة
مرأحل أإ’نتاج حسضب ما كشضف عنه لـ «ألشضعب»

مدير غرفة ألصضيد ألبحري.
ك-م-ا ك-ان Ÿرأك-ز أل-ت-ك-وي-ن أŸه-ن-ي ل-ب-وم-ردأسس
خاصضة منها مركز برج منايل  2أŸتخصضصس ‘
مهن ألصضناعات ألغذأئية وألتحويلية ومركز خميسس
أÿشض -ن -ة حضض-ور ق-وي ‘ أل-ت-ظ-اه-رة ب-ع-رضس ع-دة
إأسضهامات وإأ‚ازأت أÎŸبصض› ‘ Úال تعليب
أŸن-ت-ج-ات أل-غ-ذأئ-ي-ة وﬁاول-ة أسض-ت-غÓ-ل أل-قدرأت
ألفÓحية ألتي تزخر بها ألو’ية ‘ هذأ أÛال،
إأ ¤جانب هذأ ” تقد Ëعدد من أŸدأخÓت من
قبل ألشضركاء ‘ أŸيدأن كممثلي جامعة بومردأسس
وتيزي وزو “حورت كلها حول ألتحديات ألرأهنة
وأŸسضتقبلية لتطوير ألقطاع ألفÓحي ونشضاطات
ألصضيد ألبحري لدعم أ’قتصضاد ألوطني خاصضة ‘
›ا’ت ألصضناعات ألغذأئية وألتحويلية ألتي تظل
فتية لكنها تشضهد مزيدأ من أ’هتمام وألقبول من
قبل أŸسضتثمرين وحاملي أŸشضاريع أ’قتصضادية،
وهنا دعا وأ‹ ألو’ية ألذي أشضرف على أفتتاح
أŸع -رضس أل -ف Ó-ح ÚوأŸه -ن -ي ‘ Úق-ط-اع ألصض-ي-د
ألبحري وتربية أŸائيات «إأ ¤ضضرورة ألÎكيز على
أÛه -ودأت أŸت -ع -ل -ق -ة ب -الصض -ن-اع-ات أل-ت-ح-وي-ل-ي-ة
وألغذأئية ’سضتغÓل ألفائضس ‘ شضعبة عنب أŸائدة
وﬂت -ل -ف أŸن -ت -ج -ات أ◊ي-وأن-ي-ة أأ’خ-رى ك-ره-ان
مسضتقبلي بديل عن ريع أÙروقات وإأعطاء دفع
قوي للفÓح ÚوأŸنتج Úوتشضجيعهم على أŸزيد
من ألعمل..

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

»æWh

الثÓثاء  17أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  26محرم  1439هـ

‘ عملية قرعة أاششرفت عليها الهيئة اŸسشتقلة Ÿراقبة ا’نتخابات

اأ’حزاب تتعرف على أاماكن إاششهار الÎششيحات وترتيب أاوراق التصشويت

“ث - -ل  13م -ق -اط -ع -ة إاداري -ة ،و–ت-ل ب-ل-دي-ة
الشسراڤة اŸرتبة اأ’و ¤من حيث عدد قوائم
الÎشسح ( 14قائمة) ،كما ’حظنا خÓل إاجراء
ال -ع -م -ل -ي -ة أان ه-ن-اك ب-ل-دي-ات ’ ي-ت-ع-دى ع-دد
ق-وائ-مها  ،4ك -م -ا ه-و ا◊ال ب-ال-نسس-ب-ة ل-ب-ل-دي-ة
حيدرة.

العدد
17466

05

’فÓن»:
’م Úالعام لـ»ا أ
أاكد إاحصشاء  4آا’ف طعن ،ا أ

 33295مرششح ‘ اÛالسس الششعبية البلدية
و  ‘ 4419الو’ئية
اجتماع اللجنة اŸركزية مؤوجل ’إششعار آاخر

بلدية الششراڤة اأ’و ¤من حيث عدد القوائم

” Ãق -ر سش -ي -ن -م -ا الشش -ب -اب ب -ا÷زائ -ر
الوسشطى ،أامسس ،إاجراء القرعة اŸتعلقة
ب- -ت- -ع- -ي Úأام- -اك- -ن إاشش- -ه- -ار الÎشش -ي -ح -ات
وت -رت -يب أاوراق ال -تصش -ويت ،ل-ف-ائ-دة 25
حزبا سشياسشيا و 3قوائم حرة اŸششاركة ‘
ا’ن- -ت- -خ- -اب -ات اÙل -ي -ة اŸق -ررة ي -وم 23
ن -وف -م Èال-داخ-ل– ،ت إاشش-راف ال-ه-ي-ئ-ة
ال -ع -ل-ي-ا اŸسش-ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات،
’حزاب السشياسشية.
وبحضشور ‡ثلي ا أ

بالعاصسمة.
أاكد نذير خث Òعضسو الهيئة العليا اŸسستقلة
Ÿراق- -ب- -ة ا’ن -ت -خ -اب -ات ‘ تصس -ري -ح ÷ري -دة
«الشسعب» ،أان القرعة Œري ‘ جو هادئ،
–ت أانظار ‡ثلي اأ’حزاب السسياسسية التي
دخ -لت اÙل -ي -ات ،م -ف -ي -دا أان ع-دد ال-ق-وائ-م
ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اÛالسس الو’ئية 15
قائمة ،وأاعطت القرعة النتائج التالية :جبهة
القوى ا’شسÎاكية رقم  1يليها حزب جبهة
التحرير الوطني رقم  ،2حركة ›تمع السسلم
رقم  ،3ا◊ركة الشسعبية ا÷زائرية رقم ،4
حزب العمال رقم  ،5حزب ا◊رية والعدالة
رقم  ،6حزب الشسباب رقم  ،7ا’–اد من أاجل
النهضسة والعدالة والبناء رقم  ،8جبهة ا÷زائر
ا÷ديدة رقم – ،9الف تكتل الفتح رقم ،10
التجمع من أاجل الثقافة والدÁقراطية رقم
– ،11الف تاج رقم  ،12جبهة اŸسستقبل رقم
 ،13حزب الفجر ا÷ديد رقم  ،14التجمع
الوطني الدÁقراطي رقم .15
أاما تلك اŸتعلقة بالبلدية هناك  57قائمة

أاوضسح خث Òأان إاجراء القرعة على مسستوى
الو’ية ،إ’عطاء رقم بطاقة التصسويت ورقم
إ’شسهار الÎشسيحات ،أاما وجه ا’ختÓف مع
البلدية ،هو كون العملية تتم على مسستوى هذه
اأ’خÒة ،أاي أان الÎتيب يكون حسسب القائمة
لكل بلدية ،قد ‚د تشسكيلة سسياسسية معينة ‘
ترتيب  ‘ 1بلدية ما ،وترتب  ‘ 5بلدية
أاخ -رى ،ون -فسس الشس -يء ي -ن-ط-ب-ق ع-ل-ى ل-وح-ات
إاشسهار الÎشسيحات.
وأاف -اد اŸت -ح -دث أان -ه ع -قب ا’ن -ت -ه-اء م-ن
ال -ق-رع-ة ،ي-ت-م ك-ت-اب-ة ﬁضس-ر إاج-راء ال-ق-رع-ة،
تدون فيه كل ›ريات العملية ،لكي تتمكن
الهيئة العليا اŸسستقلة Ÿراقبة ا’نتخابات من
القيام Ãهامها الرقابية اŸنوطة بها.
ومن ب ÚاŸواد التي ينصس عليها القانون
العضسوي اŸاّدة  65التي تنصس على أانه ينتخب
اÛلسس الشسعبي البلدي واÛلسس الشسعبي
ال - -و’ئ- -ي Ÿدة خ- -مسس ( )5سس-ن-وات ب-ط-ري-ق-ة
ا’قÎاع النسسبي على القائمة.
أاما اŸاّدة  ،79فإانها تنصس على أان عدد
أاعضس -اء اÛالسس الشس -ع -ب -ي -ة ال -ب-ل-دي-ة ،ي-ت-غÒ
حسسب ت -غ Òع -دد سس -ك -ان ال-ب-ل-دي-ة ال-ن-ا œع-ن
ع -م -ل -ي -ة اإ’حصس -اء ال -ع-ام ل-لسس-ك-ان واإ’سس-ك-ان
اأ’خ Òوضسمن شسروط منها أان البلديات التي
يقل عدد سسكانها عن  10آا’ف سساكن ،فإان
عدد أاعضسائها ’ يتجاوز  13عضسوا ،ويزداد
عدد اأ’عضساء كلما ارتفع عدد السساكنة حيث
يصسل إا 43 ¤عضسوا عندما يسساوي أاو يفوق
عدد سسكان البلدية اŸعنية  200أالف نسسمة.

«الشش- -عب» دعت ال -ه -ي -ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا اŸسس-ت-ق-ل-ة
Ÿراقبة ا’نتخابات التشسكيÓت السسياسسية من
أاحزاب و–الفات ،التي ” قبول ملفات ترشسح
ق -وائ -م -ه -ا ن -ه -ائ -ي -ا ل Ó-ن-ت-خ-اب-ات اÙل-ي-ة ،إا¤
اŸشساركة ‘ عملية القرعة اŸتعلقة بتحديد
ال-رق-م ال-ت-ع-ري-ف-ي ال-وط-ن-ي ل-ق-وائ-م الÎشس-ي-حات
اŸقررة اÿميسس اŸقبل ،حسسب ما أاورده بيان
لهذه الهيئة.
وأاوضسح ذات اŸصسدر أانه «–سسبا ’نتخابات

أاعضس -اء اÛالسس الشس -ع -ب -ي-ة ال-ب-ل-دي-ة وال-و’ئ-ي-ة
اŸزمع إاجراؤوها يوم  23نوفم ،Èتعلم الهيئة
العليا اŸسستقلة Ÿراقبة ا’نتخابات التشسكيÓت
السسياسسية من أاحزاب و–الفات ،التي ” قبول
ملفات ترشسح قوائمها نهائيا عن إاجراء عملية
القرعة لتحديد الرقم التعريفي الوطني لقوائم
الÎشسيحات يوم اÿميسس  19أاكتوبر  2017بقصسر
الثقافة مفدي زكريا ابتداء من السساعة العاشسرة
صسباحا».

وط -ال -بت ال -ه -ي -ئ -ة اأ’ح -زاب السس -ي -اسس -ي -ة ال -ت-ي
سستشسارك بقوائم مÎشسح Úلهذه ا’نتخابات تعيÚ
‡ثل Úاثن◊ )02( Úضسور هذه العملية التي Œري
–ت إاشسراف أاعضساء اللجنة الدائمة للهيئة العليا
اŸسستقلة Ÿراقبة ا’نتخابات.
واع -تÈت ال -ه -ي -ئ -ة أان -ه «ح -رصس -ا م -ن-ه-ا ع-ل-ى
مشساركة جميع اŸعني Úبهذه العملية ،يعد هذا
ال-ب-ي-ان Ãث-اب-ة دع-وة ل-ك-اف-ة اأ’ح-زاب السس-ياسسية
اŸعنية با’نتخابات».

حياة  /ك
تصسوير :عباسس تيليوة

طبقا للقانون العضسوي رقم  01-12اŸؤورخ
‘ ج - -ان - -ف- -ي سس- -ن- -ة  2012اŸت-ع-ل-ق ب-ن-ظام
ا’نتخابات ” ،إاجراء القرعة اŸتعلقة بتعيÚ
أام -اك -ن إاشس -ه -ار الÎشس -ي -ح -ات وت -رت -يب أاوراق
التصسويت– ،سسبا للمحليات ،بحضسور ‡ثلي
Óح -زاب السس -ي -اسس-ي-ة ال-ت-ي ت-تسس-اب-ق ل-ل-ظ-ف-ر
ل -أ
Ãق- -اع- -د ‘ اÛالسس ال- -و’ئ- -ي -ة وال -ب -ل -دي -ة

...و –ديد الرقم التعريفي الوطني لقوائم الÎششيحات غدا

اŸراجعة ا’سشتثنائية تسش ÒبوتÒة جيدة ببجاية

إاجراءات تسشهيلية للتسشجيل ‘ القوائم اإ’نتخابية

ت- - -ت- - -واصش- - -ل ع- - -م- - -ل- - -ي - -ة اŸراج - -ع - -ة
’سش -ت -ث -ن -ائ-ي-ة ل-ل-ق-وائ-م ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ‘
ا إ
ظ -روف ﬁك -م -ة ،ع Èب -ل -دي -ات و’ي -ة
ب-ج-اي-ة– ،سش-ب-ا ل-تشش-ري-عات  23نوفمÈ
ال- -ق- -ادم ،وسش- -ط إاج- -راءات تسش- -ه- -ي- -ل -ي -ة
م- - -ع- - -تÈة لصش - -ال - -ح اŸواط - -ن Úال - -ذي - -ن
ي -رغ -ب-ون ‘ تسش-ج-ي-ل أاو شش-طب أان-فسش-ه-م
ضش -م -ن ال -ق -وائ -م ،وه -ي ال -ع -م -ل -ي-ة ال-ت-ي
ت- - -ه- - -دف ك- - -ذلك إا“ ¤ك ÚاŸواط- - -نÚ
البالغ 18 Úسشنة من تسشجيل أانفسشهم ‘
القوائم ا’نتخابية.

بجاية :بن ألنوي توهامي
و‘ هذا الصسدد أاكد علواشس أاعمر موظف
ب -ب -ل-دي-ة سس-ي-دي ع-يشس ،أان ع-م-ل-ي-ة اŸراج-ع-ة
السس-ن-وي-ة ل-ل-ق-وائ-م ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ع-رفت Œاوبا
ك -بÒا ل -ل -م -واط -ن ،Úسس -ي -م -ا ب -ع -د ال -ع -م-ل-ي-ات
ال-ت-حسس-يسس-ي-ة ال-ت-ي ” ت-ن-ظ-ي-م-ها عﬂ Èتلف
اŸؤوسسسسات التعليمية ومراكز التكوين اŸهني،
حيث عرفت العملية إاقبا’ للمواطن ،Úسسيما
غ ÒاŸسسجل ‘ Úالقوائم ا’نتخابية والبالغÚ
( )18سسنة كاملة من عمرهم ،إا ¤غاية 31
ديسسم ،Èباإ’ضسافة إا ¤الناخبات والناخبÚ
ال-ذي-ن غÒوا م-ق-ر سس-ك-ن-اه-م ل-ل-تسس-جيل ،وهي
العملية التي ترفق بوثيقة إاثبات لهوية اŸعني
وشسهادة اإ’قامة.
مضسيفا ،أان العملية سستتواصسل إا ¤غاية 31
أاك -ت-وب-ر اŸق-ب-ل ’سس-ت-ق-ب-ال اŸواط-ن Úال-ذي-ن
ي-ت-واف-دون بشس-ك-ل م-ع-ت ،Èوسس-م-حت ب-تسس-جيل
 201ناخب ،أاما اŸواطنون الذين غÒوا مقر
إاقامتهم نحو بلديات أاخرى ،فقد بلغ عددهم
 93ن-اخ-ب-ا ،وقصس-د تسس-ه-ي-ل ال-ع-م-ل-ي-ة وت-فادي
Óسسراع ‘ عملية
” Œنيد أاعوان ل إ
الضسغطّ ،
اŸراج -ع -ة ،وك -ذا ت-ع-ب-ئ-ة ج-م-ي-ع اإ’م-ك-ان-ي-ات
الضسرورية لضسمان كل ما من شسأانه ،مسساعدة

اŸواط -ن ع -ل -ى ت -أادي -ة واج -ب-ه ا’ن-ت-خ-اب-ي ‘
أاحسسن الظروف.
Óشسارة فقد ”ّ اإ’عÓن عن قبول 271
ول إ
Óحرار– ،سسبا
قائمة ترشسح وحضسور قوي ل أ
ل Ó-ن -ت-خ-اب-ات اÙل-ي-ة ب-ب-ج-اي-ة ،م-ع تسس-ج-ي-ل
القوائم ا◊رة ع 18 Èبلدية ،وسسيشسارك حزب
القوى ا’شسÎاكية على مسستوى  50بلدية‘ ،
ح Úيشس -ارك ح -زب ال -ت -ج -م -ع ال -دÁق -راط-ي
الوطني الدÁقراطي على مسستوى  49قائمة،
أام-ا ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي فسس-يكون
ح- - -اضس - -را ع 43 Èب -ل-دي-ة ،وح-زب ال-ث-ق-اف-ة

والدÁقراطية متواجد على مسستوى  38بلدية،
باإ’ضسافة إا 18 ¤قائمة حرة.
و–صس- -ي و’ي- -ة ب- -ج- -اي- -ة  529506ناخب
م - - - -وزع Úع 335 Èم -ك -تب تصس -ويت ،تضس -م
1227م -ك -تب ،ي -ؤوط -ره -م أازي -د م -ن  10آا’ف
م -ؤوط -ر’ ،ن -ت -خ -اب ‡ث -ل -ي -ه-م ،ح-يث جّ-ن-دت
م -دي -ري -ة ال -ت -ن -ظ -ي -م والشس-ؤوون ال-ع-ام-ة ،ك-اف-ة
اإ’مكانيات البشسرية واŸادية ،لضسمان ال ّسسÒ
ا◊سسن للعملية ا’نتخابية ،من خÓل وضسع
جميع الوسسائل الÓزمة بالتنسسيق مع السسلطات
اÙلية للبلديات والدوائر.

يشش- -ارك ح- -زب ج- -ب- -ه- -ة ال- -ت- -ح- -ري- -ر
ال - -وط - -ن - -ي ‘ ك- -ل اÛالسس الشش- -ع- -ب- -ي- -ة
ال -و’ئ-ي-ة بـ  48و’ي -ة ،وأاغ -لب اÛلسس
الشش-ع-ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة ب-اسش-ت-ث-ناء  5فقط،
واسش -ت -ن -ادا إا ¤تصش -ري-ح-ات أام-ي-ن-ه ال-ع-ام
جمال ولد عباسس فإان ا◊زب سشيحافظ
ع - -ل - -ى م - -وق- -ع- -ه ال- -ري- -ادي ‘ السش- -اح- -ة
السشياسشية.

فريال بوشسوية
تصسويرﬁ :مد أيت قاسسي

ق -دم ،أامسس ،اأ’م Úال-ع-ام ل-ل-ح-زب ال-ع-ت-ي-د
حصسيلة عملية –ضس Òا◊زب Ÿشساركته ‘
ا’ن-ت-خ-اب-ات اÙل-ي-ة ال-وشس-ي-ك-ة ،و‘ ل-قاء ”
بحضسور رؤوسساء قوائم العاصسمة وكذا ‡ثلي
وسس- -ائ- -ل اإ’عÓ- -م ،ع- -ق- -ده ب- -اŸرك -ز ال -دو‹
للمؤو“رات عبد اللطيف رحال ،يأاتي بعد عدة
أاشسهر عن صسمت ولد عباسس ،أاشسار بأان عدد
اŸل -ف-ات ال-ت-ي ت-ل-ق-اه-ا ا◊زب ل-ل-مشس-ارك-ة ‘
ا’سستحقاقات Œاوز  55أالف ملف ” ،دراسسة
 38728أال -ف م -ن -ه -ا ،وأاسس-ف-رت ال-ع-م-ل-ي-ة ع-ن
اخ -ت-ي-ار  33295م-رشس-ح ل-ل-م-ج-السس الشس-ع-بية
البلدية ،و  4419للمجالسس الشسعبية الو’ئية.
واسستنادا إا ¤توضسيحات ولد عباسس الذي
بدا راضسيا عن عملية –ضس Òالقوائم ،رغم
إاحصساء ما ’ يقل عن  4اآ’ف طعن ،فإان 65
باŸائة من اÎŸشسح Úذوي مسستوى جامعي،
م-ق-اب-ل  25ب -اŸائ -ة مسس -ت -وى م -ت-وسس-ط و 10
ب -اŸائ -ة م -ن ا’ب -ت -دائ -ي ،وب -رر ه-ذه اأ’خÒة
بÎشسح فÓح Úو›اهدين وأابناء الشسهداء
واŸرأاة والشسباب ،موضسحا بخصسوصس عملية
الÎشسح بأانها “ت بعد عملية هيكلة “يزت
بعقد  1541جمعية عامة للقسسمات ،ما كرسس
اخ -ت -ي -ار ال -ق -اع -دة ل -ل -م -رشس -ح Úو” ع -رضس
ال -ق -وائ-م ع-ل-ى ال-ل-ج-ان ال-و’ئ-ي-ة ال-ت-ي ق-دمت
رأاي-ه-ا ،ق-ب-ل إاح-ال-ت-ه-ا ع-ل-ى اŸك-تب السس-ياسسي
الذي درسسها ملف Ãلف.
اأ’م Úالعام لـ «اآ’فÓن» الذي حرصس طيلة
اللقاء على التأاكيد بأان عهد إاعداد القوائم
ب -ال -ت -ع -ي -ي -ن -ات ان -ت -ه -ى ،م -ف-ن-دا ت-ع-رضس-ه أ’ي
ضسغوطات مهما كان نوعها ،تطرق ‘ سسياق
ح -دي -ث -ه ع -ن ال -ق -وائ -م إا ¤نسسب اÎŸشس-حÚ
حسسب السسن ،إاذ ” إاحصساء حوا‹  75باŸائة

منها  293قائمة للمجالسس البلدية و 7قوائم للو’ئية

 13حزبا سشياسشيا يششارك ‘ ا’نتخابات اÙلية Ãعسشكر
أاك -دت مصش -ادر رسش-م-ي-ة لـ»الشش-عب» ،ف-ي-م-ا
ت- -ع- -ل- -ق ب- -ال -ت -حضشÒات اŸك -ث -ف -ة ل -ت -ن -ظ -ي -م
ا’نتخابات اÙلية اŸقررة ‘ نوفم ÈاŸقبل،
أان  13ح -زب -ا سش -يشش -ارك رسش-م-ي-ا ‘ اŸعÎك
ا’نتخابي الهام على مسشتوى و’ية معسشكر،
بتقد 293 Ëقائمة Ÿرششحي هذه ا’أحزاب
ي-ت-ن-افسشون على  793م-ق-ع-د يخصس اÛالسس
الششعبية البلدية و 7قوائم تتنافسس على 43
م-ق-ع-دا ب-اÛلسس الشش-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي ،ه-ذا م-ن
أاصشل  298قائمة للمجالسس البلدية تقدمت
ÿوضس غ -م -ار اŸن -افسش -ة و 11ق-ائ-مة أاخرى
ت- -خصس الÎشش- -ح Ÿق- -اع- -د اÛلسس الشش- -ع- -ب- -ي
الو’ئي.
و‘ تفاصسيل أاك ،Ìيكون غربال اإ’دارة قد
أاقصسى  5قوائم من الÎشسح لÓنتخابات البلدية
و 4ق- -وائ- -م أاقصس -يت م -ن ان -ت -خ -اب -ات اÛلسس
ال- -و’ئ- -ي ،م- -ن- -ه- -ا ق- -ائ- -م -ة ح -رة –ت تسس -م -ي -ة
«الراشسدية « التي أارجعت أاسسباب إاقصسائها لعدم
ت-ق-دÁه-ا لÈن-ام-ج ان-ت-خ-اب-ي ،إاضس-اف-ة إا ¤قائمة
اÛلسس ال- -و’ئ- -ي ◊زب أام- -ال ا÷زائ- -ر ال -ذي

فشسل ‘ جمع التوقيعات الÓزمة وحتى الدخول
ل- -ل- -م- -عÎك ا’ن- -ت -خ -اب -ي ب -ا’نضس -واء –ت ل -واء
التحالفات ا◊زبية ،فيما قدم حزب «تاج» قائمة
واح - -دة ت - -خصس اÛلسس الشس - -ع - -ب - -ي ال- -ب- -ل- -دي
لبوحنيفية.
ع -م -وم-ا ،أارج-عت مصس-ادرن-ا ،أاسس-ب-اب إاخ-ف-اق
بعضس اأ’حزاب وعدة قوائم وحتى إاقصساء بعضس
اÎŸشس- -ح Úم- -ن اŸشس- -ارك- -ة ‘ ا’ن- -ت- -خ -اب -ات
اÙل -ي -ة إا ¤ع -دة أاسس -ب-اب ،م-ن-ه-ا مسس-أال-ة ج-م-ع
التوقيعات وﬂالفة قانون ا’نتخابات بتقدË
أاشس -خ -اصس ت -رشس-ح-وا ‘ ع-دة ق-وائ-م ع-ل-ى غ-رار
مÎشسحة مشسÎكة ب Úقائمة ◊زب اŸسستقبل
وحزب ا◊رية والعدالة ،هذا إا ¤جانب إاقصساء
ورفضس ع- - -دد ك - -ب Òم - -ن اÎŸشس - -ح Úأاث - -ب - -تت
التحقيقات اأ’منية واإ’دارية أانهم ﬁل متابعة
قضسائية أاو متورط ‘ Úقضسايا متعلقة باإ’رهاب
واإ’خÓل بالنظام العام.
من جهة أاخرى ،وحسسب اŸعلومات الرسسمية
اŸقدمة لنا ،فيكون حزب اأ’رندي واأ’فÓن قد
تقدما بقوائم تغطي كافة بلدية الو’ية مع تغيÒ

م -ل -ح -وظ ‘ اأ’سس -م -اء والشس -خصس-ي-ات اŸق-دم-ة
ل-لÎشس-ح ،ي-ل-ي-ه-م-ا ح-زب ا◊رك-ة الشس-ع-ب-ي-ة ال-ذي
غطى  42بلدية من أاصسل  47بلدية وحركة حمسس
التي اكتفت بتغطية  32بلدية ،إاضسافة إا ¤حزب
اŸسس -ت -ق -ب -ل وح -زب ال-ع-م-ال ال-ذي-ن “ك-ن-وا م-ن
اŸشس-ارك-ة ‘ ا’ن-ت-خ-اب-ات اÙل-ي-ة ب-ت-غ-طية 32
بلدية ،حيث لوحظ من خÓل هذه اŸعطيات
ت-ق-دم إاي-ج-اب-ي ل-ب-عضس اأ’ح-زاب ال-ف-ت-ية وتراجع
ي -ك -اد ي -ل -غ -ي اأ’ح -زاب اÙسس -وب-ة ع-ل-ى ال-ت-ي-ار
اإ’سسÓمي من اŸشسهد السسياسسي ‘ ،وقت عاد
فيه حزب ا÷بهة الوطنية ا÷زائرية بقوة إا¤
ال -واج-ه-ة السس-ي-اسس-ي-ة ﬁل-ي-ا ب-ت-ق-د 20 Ëقائمة
Óرق-ام
ل -ل -م-ج-السس ال-ب-ل-دي-ة ،و‘ ق-راءة أاخ-رى ل -أ
اŸقدمة يذكر أان قوائم اÎŸشسح ÚلÓنتخابات
البلدية تراوحت ب 2 Úو 10قوائم ‘ البلدية
الواحدة ،مثل بلدية وادي التاغية التي تقدمت
’ن-ت-خ-اب-ات ›لسسها  10ق-وائ-م وب-ل-دية قرجوم
ال- -ت- -ي سس- -ي- -ت- -ق- -اسس -م ح -زب -ا اأ’ف Ó-ن واأ’رن -دي
لوحدهما مقاعد ›لسسها البلدي.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

‡ن تÎاوح أاعمارهم ما ب 25 Úو  45سسنة،
مقابل  20باŸائة تÎاوح أاعمارهم ما ب45 Ú
و  55سسنة ،فيما تقدر نسسبة من يفوق عمرهم
 65سسنة بـ  5باŸائة ،كما سسجلت مشساركة
معتÈة للمرأاة.
ويصس- -ل ع- -دد اŸرشس- -ح ÚلÓ- -ن- -ت- -خ- -اب -ات
اÙل -ي -ة م -ن أاعضس -اء ال-ل-ج-ن-ة اŸرك-زي-ة ،اإ¤
حوا‹  118عضسو بينهم  40امرأاة ،كما ترشسح
 41أامﬁ Úاف- -ظ- -ة ،وت- -رشس- -ح ا◊زب ‘ 48
و’ية ‘ اÛالسس الشسعبية الو’ئية ،ولن يكون
حاضسرا إا’ ‘  5بلديات من ›موع 1541
بلدية ،فيما  ⁄يشسارك ‘ طبعة العام ‘ 2012
حوا‹  35بلدية.
وÃجرد اختتام ولد عباسس لتدخله الذي
ج -رى ‘ حضس -ور وزراء سس -اب-ق Úب-ي-ن-ه-م ع-ب-د
القادر وا‹ ،وﬁجوب بدة ،بوجمعة طلعي،
ق -رأا أاح -د اŸن -ت -خ-ب’ Úئ-ح-ة دع-م ومسس-ان-دة
لÈنامج رئيسس ا÷مهورية ،ليفتح ولد عباسس
م -ب -اشس -رة اÛال أام -ام الصس -ح -اف -ي Úل -ط -رح
انشسغا’تهم ،وجاء ‘ مقدمتها اسستفسسار حول
مدى صسحة الشسائعات التي أاكدت أان أاحزابا
بارزة و‘ مقدمتها «اأ’فÓن» قامت بإايداع
قوائم بعد انقضساء اآ’جال القانونية يوم 24
سسبتم ،Èأامر فنده بشسكل قاطع دون إاخفاء
اسستيائه من اŸسسأالة ،مؤوكدا أانه حزبه أاول من
ي -داف-ع ع-ن ال-ق-وان Úوي-حÎم ال-دسس-ت-ور ال-ذي
بادر رئيسس ا÷مهورية باقÎاحه ،كما التزمت
التشسكيلة حرفيا بتوصسيات رئيسس ا÷مهورية
ال -ت-ي ت-أات-ي ‘ م-ق-دم-ت-ه-ا الشس-ف-اف-ي-ة واحÎام
القوان.Ú
وج - -دد ‘ م - -ع - -رضس رده ع - -ل - -ى أاسس- -ئ- -ل- -ة
بخصسوصس إاعداد القائم على أاسساسس التعيينات
ووف -ق م -ع -ي -ار اÙاب -اة ،ال -ت -أاك -ي-د ب-أان ع-ه-د
ا’حتكار و“ ¤اما ‘ بيت ا◊زب العتيد و’
›ال لـ «رخصس ا’سستÒاد» ،أاما بخصسوصس
قدوم مناضسل Úمن أاحزاب أاخرى للÎشسح،
فإانه  ⁄يفند اأ’مر لكن كل من يريد ا’لتحاق
بحزبه عليه ا’سستقالة من صسفوف التشسكيلة
السسابقة ،كما أانه لن تكون له بأاي حال من
اأ’حوال اأ’سسبقية ‘ القوائم ا’نتخابية التي
تكون فيها اأ’ولوية Ÿناضسلي ا◊زب.
و ⁄يخف امتعاضسه من ا◊ديث ›ددا
ع -ن ت -راج -ع ن -ت -ائ -ج ا◊زب ‘ ا’ن -ت -خ -اب-ات
التشسريعية ،قياسسا إا ¤عدد اŸقاعد مؤوكدا أان
اŸقياسس الوعاء ا’نتخابي الذي ارتفع بـ 500
أال- -ف ،م- -تسس- -ائŸ Ó- -اذا ’ ي- -ت -م ا◊ديث ع -ن
الÎاجع ‘ طبعتي  2002و  ،2007من جهة
أاخ -رى وردا ع -ل -ى ت -أاج -ي -ل ان -ع -ق -اد ال -ل -ج -ن-ة
اŸركزية التي كانت مقررة ‘  22و  23أاكتوبر
ا÷اري ،ذكر بأان –ديد التاريخ ” التزاما
بقوان Úا◊زب التي تنصس على اجتماعها مرة
سس -ن -وي -ا ،وق -ب -ل –دي -د ت -اري -خ ا’ن -ت -خ -اب-ات
اŸزمعة يوم  23نوفم Èالداخل ،أاي أان هذا
التاريخ يتزامن وا◊ملة ا’نتخابية ،وكان ’بد
من تأاجيلها.
وبخصسوصس اÿرجات التي بر›ها اأ’مÚ
ال-ع-ام ◊زب ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي
«اأ’رن -دي» أاح -م -د أاوي -ح-ي-ي ‘ إاط-ار ا◊م-ل-ة
ا’نتخابية ،أاكد أان اأ’مر ’ يطرح إاشسكا’،
مذكرا بأانه دافع عن حزب جبهة التحرير
الوطني ،كما  ⁄يفوت اŸناسسبة ليشس Òإا ¤أان
«اأ’رندي» ابن «اأ’فÓن» ‘ إاشسارة إا ¤أان
اأ’خ Òأاك Èقوة سسياسسية ،ومن هذا اŸنطلق
’ خوف و’ حرج من اŸنافسسة السسياسسية،
وأاك -د أان ك -ل م -ن يسس -ان -د رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة
م -رحب ب -ه ،أام -ا ب -خصس -وصس «الشس -ك -ارة» ف Ó-
›ال لها “اما ،وأافاد بأان ا◊ديث عن 2019
منع “اما على اŸناضسل ÚاŸطالب Úبالتفرغ
Ÿهامهم.
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 17أاكتوبر  17 - 1961أاكتوبر  56 ،2017سضنة مرت
على اŸظاهرات التي اصضطلح على تسضميتها اŸؤورخ الفقيد جون لوك
إاينودي بـ ““معركة باريسس““ والتي تعد معركة كبÒة وﬁطة من اÙطات الكÈى
للثورة أابطالها كانوا اŸهاجرين ا÷زائري Úالذين  ⁄يتأاخروا ‘ ،تلبية نداء قادة جبهة
التحرير الوطني للخروج ‘ مظاهرات سضلمية للتعب Òعن رفضضهم لÓحتÓل ،وإاخبار الرأاي العام
الفرنسضي والعاŸي أان هناك شضعب اغتصضبت أارضضه ونّكل به ،ومطلبه الوحيد هو اسضÎجاع سضيادته
كاملة ’ منقوصضة .هذا ما أابرزه اÛاهد وعضضو فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسضا ﬁمد
غف ÒاŸدعو ““موح كليشضي““ لدى نزوله ضضيفا على جريدة ““الشضعب““ ،كونه كان أاحد اŸسضؤوولÚ
Ãقاطعة كليشضي ،وشضارك ‘ توعية وتنظيم اŸناضضل Úللتحضض Òللمظاهرات.

أالف مهاجر جزائري مهيكلون ‘ صسفوف جبهة التحرير الوطني

سسهام بوعموشسة
تصسوير :عباسس تيليوة

اÛاه- -د غ- -ف Òفّضض -ل سض -رد األح -داث ب -ط -ري -ق -ة
ك-رون-ول-وج-ي-ة وب-ال-ت-فصض-ي-ل ،ق-بل بداية اŸظاهرات
التي  ⁄تأات اعتباطا وكعادته  ⁄يفوت ل صضغÒة ول
كبÒة سضعيا منه Ùاربة ثقافة النسضيان ،وحرصضا
على نقل الوقائع التاريخية بكل أامانة وبدون تزييف
ك-ي يسض-ت-وع-ب-ه-ا الشض-ب-اب ،وي-درك-وا ح-ج-م تضضحيات
األجداد الذين تصضّدوا بشضجاعة لهمجية السضتعمار
الفرنسضي ،يدفعه ‘ ذلك حب للوطن وغÒته على
ال -ت -اري-خ ،وب-ط-ب-ي-ع-ة ا◊ال ه-و ك-ان م-ن اŸسض-ؤوولÚ
ال-ذي-ن صض-ن-ع-وا ا◊دث ب-ط-ري-ق-ة م-ن-ظ-م-ة Ãقاطعة
كليشضي وضضواحي باريسس.
أاوضضح موح كليشضي أان البداية للتحضضŸ Òظاهرات
الـ  17أاكتوبر  ،1٩61كانت ح Úأالقى ا÷Ôال شضارل
ديغول خطابا أامام القدام السضوداء بعد قدومه إا¤
السضلطة سضنة  ،1٩58مفاده أان ا÷زائر فرنسضية من
داكار إاÔ“ ¤اسضت ،ما أاثار حفيظة ÷نة التنسضيق
والتنفيذ الذين قاموا بالرد عليه عن طريق فرحات
ع -ب -اسس عضض-و ال-ل-ج-ن-ة ‘ تصض-ري-ح ل-ه م-ن ال-ق-اه-رة
قائ““ :Óجبهة التحرير الوطني قررت نقل ا◊رب
إا ¤أارضس ال -ع -دو““ ،ب -ع-ده-ا ” التصض-ال ب-ف-ي-درال-ي-ة
جبهة التحرير الوطني بفرنسضا.
وأاشضار إا ¤أانه ،بعد اغتيال الشضهيد البطل العربي بن
م -ه -ي -دي ان -ت -ق -ل ع -ب-ان رمضض-ان وسض-ع-د دح-لب إا¤
Óشضراف
اŸغرب ،وقام عبان بتعي Úعمر بوداود ل إ
ع-ل-ى ال-ف-ي-درال-ي-ة ك-ي ي-ب-ق-ى ال-ن-ظام متماسضك ،لكن
أاعطيت له أاوامر بالذهاب ا ¤أاŸانيا Œنبا من
إال -ق -اء ال -ق -بضس ع -ل -ي -ه م -ث -ل ب-ن م-ه-ي-دي ،و–ضضÒ
أانفسضهم لنقل الثورة ا ¤عقر دار العدو وكان ذلك ‘
 1٠جوان  .1٩57وهي النقطة السضاسضية التي ركز
عليها عبان باسضم ÷نة التنسضيق والتنفيذ.
” بالفعل ،بحيث بقي عمر بوداود بأاŸانيا
وهو ما ّ
من  1٩57إا ،1٩6٢ ¤ونفذت فيدرالية جبهة التحرير
الوطني بفرنسضا أارضضية الصضومام التي نصضت على
ث Ó-ث أاه -داف ﬁددة وه -ي ه -ي -ك -ل -ة ك -ل ا÷ال -ي -ة
ا÷زائرية بأاوروبا وإاشضراكهم ‘ دعم الثورة ،الدعم
اŸا‹ ل- -ل- -ث- -ورة ،وت -ن -وي -ر ال -رأاي ال -ع -ام ال -ف -رنسض -ي
والعاŸي ،وطبقت األوامر بحذافÒها.
علما أان سضنوات  1٩56 ،1٩55و 1٩57كانت صضعبة
ب-ال-نسض-ب-ة Ÿن-اضض-ل-ي ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر الوطني بحكم
اÓÿف- -ات م- -ع اŸصض- -ال -ي ،Úوب -ت -واط -ؤو ودع -م م -ن
الشضرطة الفرنسضية للطرف اآلخر ،لكن مع نهاية
“ 1٩57كن مناضضلو ا÷بهة من القضضاء عليهم وبقي
فقط ا÷زائريون الشضرفاء الذين سضاهموا ‘ دعم

م-ي-زان-ي-ة ال-ث-ورة ب 8٠ب -اŸائ-ة حسضب إاحصض-ائ-ي-ات
أاحمد فرنسضيسس ،و 8٠أالف مهاجر جزائري مهيكل
‘ صضفوف جبهة التحرير الوطني بفرنسضا.
Óشضادة بالدعم
و ⁄يفّوت اÛاهد غف Òالفرصضة ل إ
واŸسض- -اع- -دة ال- -ك- -بÒة ال- -ت- -ي ق -دم -ه -ا اŸث -ق -ف -ون
الفرنسضيون مثل شضبكة كوريال وجونسضون ،وبيان 1٢1
الذين سضاهموا ‘ التعريف بالثورة وتسضهيل نشضاط
مناضضليها.
 15٠ف-دائ-ي م-ت-ط-وع ب-ف-رنسض-ا أارسض-ل-وا إا ¤اŸغ-رب
وأاŸان -ي -ا ل -ل-ت-دريب ع-ل-ى اسض-ت-ع-م-ال األسض-ل-ح-ة م-دة
شضهرين– ،ت إاشضراف رئيسس اŸالغ عبد ا◊فيظ
بوصضوف ،بحيث قاموا بأاول معركة أاو ما اصضطلح
ع-ل-ى تسض-م-ي-ت-ه-ا ا÷ب-ه-ة ال-ث-ان-ية ‘  ٢5أاوت 1٩58
اسض -ت -ه-دفت م-ع-ام-ل ت-ك-ري-ر ال-بÎول ب-ف-رنسض-ا أاول-ه-ا
معمل ““موري بيان““ Ãرسضيليا ،وذلك على السضاعة
منتصضف الليل ،تلتها عمليات أاخرى اسضتهدفت عشضر
مصضانع ” حرقها ،قال ضضيف من““ Èالشضعب““.
ليعود بنا ا ¤الوراء بقليل للحديث عن واقعة أاخرى
‘  1سضبتم ،1٩58 Èح Úقام ﬁافظ الشضرطة
ال -ف -رنسض -ي -ة م-وريسس ب-اب-ون ال-ذي ك-ان ب-قسض-ن-ط-ي-ن-ة
وأاحضضره الوزير األول دوبري Ãنع حظر التجوال
على ا÷زائري Úبباريسس وضضواحيها ،وأامر بقتل كل
شضخصس له مÓمح عربية وقد راح ضضحيتها حتى
الوروبيون من جنسضيات اسضبانية وايطالية ،ألن لهم
نفسس مÓمح بعضس ا÷زائري Úما خلق ضضجة ‘
وسض -ائ -ل الع Ó-م ال -ف -رنسض -ي -ة ف -ت -م ت -وق -ي-ف ح-ظ-ر
ال -ت -ج -وال ،ك-م-ا أان السض-ف-اح ب-اب-ون أاحضض-ر م-ع-ه م-ن
قسضنطينة  5٠٠حركي ،ووزعهم ‘ بارباسس بلباسس

خ -اصس وÃراف -ق -ة الشض -رط-ة ال-ف-رنسض-ي-ة ف-أاصض-ب-ح-وا
م-رت-زق-ة ي-ق-ت-ل-ون إاخ-وان-ه-م ،ل-ك-ن اسض-ت-طاع مناضضلو
ا÷ب -ه -ة ال -قضض -اء ع -ل -ي -ه -م ،و ⁄ي -ت -وق-ف نشض-اط-ه-م
الفدائي.
و‘  15سضبتم 1٩58 Èقام ثÓث فدائي Úبعمل جبار
ضضد وزير التصضال جاك سضوسضتال بقلب باريسس
بالتحديد بسضاحة النجوم ،بعد إاطÓقهم وابل من
الرصضاصس على هذا العنصضري لكنه ‚ا من الغتيال
ت- -ع- -رضس ف- -ق- -ط ÷روح ،ب -اŸق -اب -ل أاظ -ه -رت ت -لك
العمليات الفدائية للعدو أان جبهة التحرير قوية
وÁكنها الضضرب ‘ أاي مكان ،بحيث أاعطت هذه
ال-ع-م-ل-ي-ة ف-رصض-ة ل-ل-ج-ن-ة ال-تنسضيق والتنفيذ لتأاسضيسس
ا◊ك -وم -ة اŸؤوق -ت -ة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ا÷زائ-ري-ة ‘ 1٩
سضبتم ،1٩58 Èو‘  15سضبتم Èمن نفسس السضنة قام
دي -غ -ول ب -ت -غ-ي Òتصض-ري-ح-ه ب-ا◊ديث ألول م-رة ع-ن
تقرير اŸصض ،Òو‘  ٩سضبتم 1٩6٠ Èبع Úتيموشضنت
قال عبارته الشضهÒة ““ا÷زائرية جزائرية““.

باب ـ ـون يأامـ ـر  7آا’ف شسرطي و1500
درك ـ ـي بقم ـ ـع ا÷زائرّي ـ ـ ـÚ
‘  5أاك-ت-وب-ر وضض-ع ح-ظ-ر ال-ت-ج-وال ال-ث-ا ،Êب-حيث
أاحضضر بابون  7آالف شضرطي و 15٠٠دركي وشضرطة
ب -ل-ب-اسس م-د Êل-ق-م-ع ا÷زائ-ري ،Úل-ك-ن ق-ادة ج-ب-ه-ة
التحرير أاعطت أاوامر بعدم اÿروج و‘  7أاكتوبر
 1٩61راسضل مسضؤوو‹ اŸقاطعات الفرنسضية قادة
الثورة اŸتواجدين بأاŸانيا ،بتقد Ëطلبات وانتظار
القÎاحات ،وكان الرد من القيادة ‘  1٢أاكتوبر

 1٩61التي طلبت من مسضؤوو‹ الضضواحي الفرنسضية
–ضض Òأان- -فسض -ه -م ل -ي -وم الـ  17أاك-ت-وب-ر ب-إاعÓ-م كل
اŸن -اضض -ل Úبضض -رورة خ -روج ك -ل ف-ئ-ات ا÷ال-ي-ة ‘
مسضÒة سضلمية دون حمل أاي سضÓح أاو أاداة والسض‘ Ò
باريسس الوسضطى ،بحيث جنّد موح كليشضي أاك Ìمن
 ٢٠أالف مناضضل ‘ الولية الو ¤لتطبيق أاوامر
ال -ن -ظ -ام .وك -ان رد السض -ل -ط -ة ال -ف -رنسض-ي-ة ب-ت-نصض-يب
الشضرطة ‘ كل مداخل اŸيÎو وإالقاء القبضس على
كل جزائري ووضضعه ‘ ا◊افلة ،بحيث كانت ليلة
 17اك -ت -وب -ر دم-وي-ة ب-ح-ق وق-م-ع ل م-ث-ي-ل ل-ه حسضب
شضهادة اÛاهد غف.Ò
وبحسضب إاحصضائيات اŸؤورخ Úالفرنسضي ،Úفإاّنه ”
القبضس على  1٢5٠٠جزائري ،أاما عدد اŸوتى فÓ
توجد إاحصضائيات دقيقة بشضأانها .ونشض Òهنا إا¤
فرقة الشضرطة ا÷مهوري Úقدمت شضهادتها حول ما
وقع ‘ تلك الليلة من قمع رهيب ،مؤوكدة أانه ”
تكبيل ا÷زائري Úورميهم ‘ نهر السضان والبعضس
اآلخر ” حرقهم لي Óوآاخرون ” شضنقهم وتعليقهم
ع -ل -ى األع -م -دة وا÷سض -ور ‘ ،ح Úأارسض -ل ال -ب -عضس
اآلخ- -ر ل- -ل- -ج -زائ -ر و” رم -ي -ه -م ‘ ال -ب -ح -ر ،وه -ذه
الشضهادات اعتمد عليها اÛاهد غف ‘ Òتدوين
كتابه حول مظاهرات  17أاكتوبر .1٩61
باŸقابل ،أاعطت نقابة الشضرطة الفرنسضية معلومات
مفادها ،أان دوبري ،بابون ،جول فÒي وديغول هم
اŸسض- -ؤوول- -ون اŸب- -اشض- -رون ع -ن ج -رÁة  17أاكتوبر
وينبغي معاقبتهم ،ألنهم أالقوا بـ ٣5٠جزائري ‘ نهر
السضان وهناك من جردوا من هويتهم ثم قتلوا ،وقد
–صض- -ل اŸؤورخ ج- -ون ل -وك إاي -ن -ودي ع -ل -ى أاسض -م -اء
اŸوتى من اŸسضتشضفيات ومصضلحة ا÷ثث.
‘ اليوم اŸوا‹ قام التجار بإاغÓق Óﬁتهم ،و‘
 1٩أاكتوبر  ،1٩61خرجت النسضاء بأامر من قيادة
ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي وت-وج-هن نحو ﬁافظات
الشض -رط -ة ،السض -ج -ون وم-راك-ز ال-ت-ج-م-ي-ع ل-ل-م-ط-ال-ب-ة
بإاطÓق سضراح أازواجهن واŸناضضل ،Úورفع شضعار
–ري - -ر ا÷زائ - -ر .وب- -حسضب م- -وح ك- -ل- -يشض- -ي ،ف- -إان
اŸن-اضض-ل Úك-ان-وا ي-ج-ت-م-ع-ون ‘ اŸيÎو وي-ت-ب-ادلون
اŸعلومات كي ل يشضك العدو فيهم ،واصضفا باريسس
بعاصضمة ›زرة اإلنسضان وليسس حقوق النسضان.
تخليدا لذكرى العديد من ا÷زائري Úالذين قتلوا
أاث-ن-اء ال-ق-م-ع ال-دم-وي ل-ل-م-ظ-اه-رات السض-ل-مية ،التي
ق -ام -وا ب -ه-ا ي-وم  17أاك-ت-وبر  ،1٩61ل-وح-ة ت-ذك-اري-ة
وضضعها رئيسس بلدية باريسس بارتران دولنو عند
جسض- -ر سض -ان م -يشض -ال Ãن -اسض -ب -ة ال -ذك -رى األرب -عÚ
Ûزرة  17أاكتوبر  1٩61بباريسس .ونحن ماذا قدمنا
لهؤولء الذين ضضحوا من أاجل ا÷زائر ‘ عقر دار
العدو؟.

“ضض-ي السض-ن-ون وت-ب-ق-ى األع-م-ال ال-نضض-ال-ي-ة
واŸواق -ف ال -ب -ط-ول-ي-ة اŸشضّ-رف-ة خ-ال-دة ،ل
Áكن ﬁوها من الذاكرة الوطنية ،تروي
Óجيال مآاثر ال ّسضلف الصضالح .تعود ذكرى
ل أ
› - -ازر  17أاك -ت-وب-ر  1٩61ال-ت-ي ارت-ك-بها
البوليسس الفرنسضي ‘ حق اŸدني Úمن اأبناء
ا÷الية ا÷زائرية اŸقيمة بفرنسضا ليتجدد
العهد مع الوطن.
تبقى تلك اŸظاهرات ال ّسضلمية ذات الكلفة
العالية عنوانا بارزا ‘ تاريخ ثورة التحرير
ونضض- -ال الشض -عب ا÷زائ -ري .ل -ق -د ان -ت -فضس
اŸهاجرون ا÷زائريون كرجل واحد لكسضر
ق- -رار ح- -ظ -ر ال -ت -ج -وال اŸف -روضس ب -ق -رار
ع- -نصض- -ري سض- -ل- -ط- -ت- -ه اإلدارة ال- -ف- -رنسض -ي -ة،
ب -ت -ح -ريضس م-ن اŸت-ط-رف Úف-ي-ه-ا م-ن اأج-ل
التحرشس با÷زائري Úوالزج بهم ‘ دّوامة
” التخطيط لها بشضكل دقيق.
ّ
لقد –ّولت فرنسضا إا ¤سضاحة حرب مفتوحة
ج- -رت ف- -ي- -ه- -ا فصض -ول أاخ -رى م -ن م -ع -رك -ة
ال -ت -ح -ري -ر ،ح -يث بسض-طت ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
سض -ل -ط -ت -ه -ا ‘ اŸي -دان م -ن خ Ó-ل Œن -ي -د
ا÷زائ -ري Úل -ل -مشض -ارك -ة ‘ ال -ث -ورة ب -ك-اف-ة
الطرق من دفع منتظم لÓشضÎاكات والقيام
بأاعمال حربية تركت أاثرها ‘ اŸسضتعمر
ومطاردة للمناوئ ÚوالعمÓء اÿطÒين لها.
ووج -دت رسض -ال -ة ث -ورة ال-ت-ح-ري-ر صض-داه-ا
ال -ع -م -ي -ق ‘ ﬂت -ل -ف أاوسض-اط ا÷زائ-ري،Ú
وح -ت -ى اÙب Úل -ل -ح -ري -ة واŸداف-ع Úع-ن
القيم مثل وسضائل اإلعÓم العاŸية بباريسس
واألجانب هناك من ﬂتلف جهات العا⁄
اكتشضفوا ما يعانيه شضعب يقبع –ت جÈوت
اسضتعمار فرنسضي سضعى قادته عبثا إلزالة
ع -ق-دة ه-زÁت-ه-م ‘ ف-ي-ت-ن-ام ب-الن-ت-ق-ام م-ن
ا÷زائري.Ú
ملحمة  17أاكتوبر جديرة بأان تخلد بجميع
Óح -داث ،ون -ق -ل
ال- -وسض- -ائ- -ل م- -ن ت- -اري- -خ ل  -أ
Óرشضيف ،وإاقامة نصضب
للشضهادات وجمع ل أ
ت- -ذك- -اري -ة ◊م -اي -ة ال -ذاك -رة م -ن ﬁاولت
التشضويشس التي تقودها أاوسضاط فرنسضية ‡ن
يخشضون التاريخ.
“ت بعضس العمليات ‘ هذا اإلطار
حقيقة ّ
تفتح اÛال أامام اإعÓن اعÎاف صضريح
با÷رÁة والتنديد بها ،لكن ل يزال الكثÒ
ي-ن-ت-ظ-ر ال-ق-ي-ام ب-ه اإح-ق-اق-ا ل-ل-حق واحÎاما
ألرواح من أالقي بهم ‘ نهر السض ،Úومن
اغتيلوا ‘ شضوارع عاصضمة ا÷ن واÓŸئكة،
ومن تعّرضضوا للتعذيب والتنكيل ‘ مقرات
البوليسس الفرنسضي.
هذا التاريخ يبقى وصضمة عار ‘ جبينهم،
ولن يتمّكنوا من التخلصس منه سضوى بقول
ا◊ق -ي-ق-ة ال-ت-ي ت-ع-ت Èح-ل-ق-ة ‘ مسض-ار ب-ن-اء
مسضتقبل يرتكز على قواعد عادلة ومنصضفة
ل ›ال فيها لنزعة الهيمنة اأو النتقام.
ك - -ي- -ف Ûت- -م- -ع يصض- -ن- -ف رائ- -دا ‘ ›ال
ا◊ريات والقانون اأن يقبل بتداول اأسضماء
م - -ن أام- -ث- -ال السض- -ف- -اح أاوسض- -اريسس وب- -اوب- -ن
وغÒه -م -ا م -ن ق -ادة ال -ب -ول -يسس واÈıي-ن
ال-ذي-ن ت-ل-ط-خت أاي-دي-ه-م ب-دم-اء ا÷زائريÚ
األبرياء رجال ونسضاء وحتى اأطفال.
اŸناسضبة بقدر ما تذّكر باŸأاسضاة وآالمها
بقدر ما تعد أايضضا مبعثا للفخر والعتزاز
Ãن شضاركوا ‘ ملحمة مقاومة الحتÓل ‘
عقر داره وفضضحه اأمام العامل برمته ونالت
بذلك ا÷الية ا÷زائرية باŸهجر شضرف ما
بعده شضرف تتوارثه األجيال.
وبالفعل فإانّ أاجيال اليوم ‘ البلد األم كما
‘ اŸهجر أامام مسضؤوولية ل تقل عن تلك
التي –ملها الباء واألجداد من اأجل إادراك
م-دى ال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي ت-واج-ه-ه-ا البÓد من
اج -ل إاب -ع -اد أاي خ -ط -ر ﬁت -م -ل ق -د ي -ه -دد
السضيادة الوطنية .ويتعلق األمر بالتقاط نداء
الوطن للعمل بكل قوة من أاجل اŸسضاهمة
‘ تنمية القدرات اŸالية والقتصضادية من
خÓ- -ل ال- -ع- -م -ل وا÷د ،واك -تسض -اب ال -ع -ل -وم
واب- -ت- -ك- -ار ا◊ل- -ول ŸعضضÓ- -ت اق- -تصض -ادي -ة
واسضتثمارية.
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ديغول وجد نفسسه ‘ حالة سسيئة إاثر القمع الوحشسي

بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد  ٨أاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام

إاذا كانت مظاهرات  11ديسسم 1960 Èعجلت با’سستقÓل ،فإان مظاهرات  17أاكتوبر  1961عجلت باŸفاوضسات هذا ما اسستشسففناه من
التصسريحات الصسادرة ،عن اÛاهد غفﬁ Òمد اŸدعو ““موح كليشسي““ خÓل النقاشس الÌي ‘ ““ضسيف الشسعب““؛ تاريخان مضسيئان ‘ مسسÒة
ثورة التحرير باŒاه ا’سستقÓل ...فرضسهما الشسعب ا÷زائري اŸكافح ‘ اŸيدان وحتما على فرنسسا ا÷لوسس إا ¤طاولة اŸفاوضسات.

جمال أوكيلي

ال -ك -ث Òم -ن اŸسض-ؤوول Úال-ذي-ن ك-ان-وا
األق - - - -رب م - - - -ن سضÒورة األح- - - -داث
اع- - - -تÈوا أان  17أاك-ت-وب-ر  1961هو
خا“ة اŸعارك الكÈى التي خاضضتها
جبهة التحرير الوطني والتي زادت
من حركة فوز القيم الوطنية ‘ أاعلى
مسض -ت -واه -ا شض -ع -ر ال -ف -رنسض-ي-ون ب-ق-وة
مداها وأاثر وقعها ‘ نفسضية القادة
ال -عسض -ك -ري Úال-ذي-ن وج-دوا أان-فسض-ه-م
وعلى رأاسضهم ديغول ‘ ورطة ولبد
م -ن إان -ق -اذ ف-رنسض-ا م-ه-م-ا ك-ان األم-ر
والتخلصس من كل هذا الضضغط الناœ
عن الصضمود البطو‹ للجزائري‘ Ú
فرنسضا بدليل أان ديغول وبعد  8أايام
Óمر الواقع وشضرع
من ا◊دث خضضع ل أ
‘ البحث عن التقرب من القيادات
ا÷زائ -ري -ة ع-ن ط-ري-ق السض-ويسض-ريÚ
يوم  28أاكتوبر .1961
وهكذا بدأات اÙادثات التي كانت

عبارة عن جسس للنبضس ‘ أاول األمر
اŸف -اوضض -ان ا÷زائ -ري-ان ه-م-ا رضض-ا
م- -الك وﬁم- -د الصض- -دي -ق ب -ن ي -ح -ي
الفرنسضيان برونو دولسس وكلود شضايي
وقد خاطب الطرف ا÷زائري الوفد
الفرنسضي قائ:Óهل أانتم جادون ‘
ﬁادثاتكم؟ وهذا عندما سضجل بأان
ه - -ؤولء ي - -رغ - -ب - -ون ‘ ا◊ديث ع - -ن
الشض- -م -ال ف -ق -ط ‘ ح Úأان ا÷ن -وب
لنقاشس عليه.
هذا نتاج ما أافرزته مظاهرات 17
أاك-ت-وب-ر  1961وال -كشض-ف ع-ن ال-ت-أاثÒ
ال -ب -ال -غ ل -ت-لك األح-داث ع-ل-ى دي-غ-ول
واإلح- - -ب- - -اط ال - -ذي ◊ق ب - -ه ج - -راء
ماتعرضس له ا÷زائريون ‘ باريسس
واإلدان -ة ال -دول -ي -ة ل -ف -رنسض-ا ع-ل-ى م-ا
اقÎف -ت -ه م -ن أاع -م-ال إاج-رام-ي-ة ضض-د
اŸت -ظ -اه -ري-ن ب-ق-ت-ل  350جزائري
إاسضتنادا إا ¤مصضادر نقابية للشضرطة
ال- -ت -ي أاوردت فضض -ائ -ح ل ي -تصض -وره -ا
ال-ع-ق-ل ..ت-ب-دأا ب-غ-ل-ق م-داخ-ل ب-اريسس

اŸق- - -درة بـ 35ب -اب -ا واع -ت -ق -ال ك-ل
ا÷زائ - -ري Úواأخ - -ذه - -م إا ¤أام- -اك- -ن
›ه -ول -ة ه -ن -اك م-ن أاح-رق-وا أاح-ي-اء
بداخل أاكياسس وهناك من أالقي به
من الطائرات إا ¤البحر ..واعتقال
 12 ،500أالف جزائري.
وب - -ال - -رغ- -م م- -ن ه- -ذه اŸم- -ارسض- -ات
ال Ó-إانسض -ان -ي -ة ،ال -ت-ي وصض-لت إا ¤ح-د
ليطاق ،فإان القيادة الثورية آانذاك
قررت إاحياء الذكرى  7ألول نوفمÈ
ودخل  15أالف معقتل ‘ إاضضراب عن
الطعام.

أاصضوات ...اإلنصضاف

وت -ت -ع -ا ¤األصض -وات ال-ي-وم م-ن داخ-ل
ف -رنسض -ا م -ن أاج -ل إانصض -اف ضض -ح -اي -ا
ال -ق -م -ع ال -ب -ول-يسض-ي ال-ف-رنسض-ي خÓ-ل
مظاهرات  17أاكتوبر  1961و‘ هذا
اإلطار ،طالبت ›موعة  17أاكتوبر
 1961السض -ل -ط-ات ال-ع-ل-ي-ا ‘ ف-رنسض-ا
ب -ات -خ -اذ م -وق -ف واضض -ح م-ن ج-رائ-م

““موح كليشسي““ حارسس ذاكرة الو’ية السسابعة

توثي ـق دقي ـق لك ـل م ـا يكت ـب ع ـن الث ـورة ف ـي اŸهج ـر
لن ل يتعـدى  ٣كتـب
^ مـا دّون مـن مراجـع حتـى ا آ
مايزال اÛاهد ﬁدم غف ÒاŸدعو““ موح كليشسي““ حامŸ Óلف نضسال ا÷الية ا÷زائرية ‘ فرنسسا أاي ما يسسميها علي هارون ““ الو’ية
السسابعة““ نسسبة إا ¤نظÒاتها التاريخية  6بأارضس الوطن عقب تقسسيم أارضسية مؤو“ر الصسومام انطÓقا من مسساهمته اŸباشسرة إا ¤جانب
’خرين ‘ ضسرب مصسالح ا’سستعمار ‘ عقر داره وإا◊اق به أاضسرار ’تعد و’–صسى ‘ العدة والعتاد إا ¤درجة إاصسابته بهسستÒيا
إاخوانه ا آ
قتل أاي جزائري تصسادفه قوات القمع ‘ أازقة باريسس.

جمال أوكيلي

هذا الرجل ل ينتابه اŸلل أاوالكلل كل موعد 17
أاكتوبر يحل علينا إال وتراه ينتقل من جهة إا¤
أاخرى رفقة وثائق األرشضيف ليسضت إال ذاكرة الكفاح
اŸرير للجزائري ‘ Úفرنسضا والتضضحيات ا÷سضام
ال -ت -ي ق -دم -وه -ا م -ن أاج -ل السض -ت -ق Ó-ل ال -وط -ن -ي،
ووق-وف-ه-م ك-رج-ل واح-د ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ه-دف األسضمى
الذي حدده بيان أاول نوفم ÈواŸواثيق األسضاسضية
األخ- -رى ‘ –ري- -ر ال- -ب- -ل- -د م- -ن أاصض -ف -اد وأاغ Ó-ل
الحتÓل.
وهذه اإلرادة الفولذية الراسضخة ‘ وجدان هذا
الرجل مصضدرها اإلÁان العميق Ãا أا‚زه أاناسس
أاشضاوسس قرروا أان أان يقفوا باŸرصضاد آللة اŸوت
السضتعمارية مهما كان حجم التضضحيات ،واألمرل
ي -ت -ع -ل -ق ب-كÓ-م م-ن-م-ق أاب-دا ب-ل أان اÛاه-د غ-فÒ
يتحدث بالوقائع اŸوثقة تختصضر فÎة مشضرقة من
تاريخ كفاح ا÷زائري ‘ ÚاŸهجر.
وع -ل -ى غ -رار ال -ك -ت -اب ا÷دي -د ال -ذي دّون-ه وأاث-راه
Ãعطيات أاخرى على خÓف الطبعات السضابقة،
واŸعزز بوثائق نادرة كتابة وصضورة ،فإان اŸعني
أاراد أان يسضتغل كل األوراق التي اسضتطاع الوصضول
إاليها ،أاو التي –صضل عليها ،من مصضادر متعددة
ت- -ث -بت أان ل -ه -ا ع Ó-ق -ة م -ب -اشض -رة ،وصض -ل -ة وط -ي -دة
باألحداث ..يعتÈها هامة تضضف ‘ خانة تثمÚ
نضضال هؤولء ‘ فرنسضا.
و‘ هذا الصضدد وثق اÛاهد غف Òتفاصضيل مسضار
إاع -ادة رف -ات الشض -ه -ي-دة ف-اط-م-ة بّ-دار إا ¤ا÷زائ-ر
وهي طفلة صضغÒة من بجاية ع Ìعليها ‘ نهر
السض ÚمÈزا اŸراسضÓ- -ت ال- -ت- -ي “ت ب- -ي- -ن- -ه وبÚ

اŸصض -ال -ح ال -ب -ل -دي -ة ‘ مسض-ق-ط رأاسس ع-ائ-ل-ت-ه-ا ‘
ا÷زائر بالرغم من صضعوبة اŸهمة إال أان قناعته
كانت أاقوى من رد اإلدارة التي وافقت على دفنها
‘ مربع الشضهداء ،لكن دون صضفة الشضهيدة.
أاوردن -ا ه -ذه ال -ع-ي-ن-ة ل-ن-ب ÚاÛه-ود اÿارق ال-ذي
ي -ب -ذل-ه غ-ف Òخ-دم-ة ل-ل-ت-اري-خ ا÷زائ-ري وتسض-ل-ي-ط
الضضوء على هذه اŸرحلة من الكفاح الذي قاده
رج -ال أاف -ذاذ دّوخ -وا السض-ت-ع-م-ار ‘ بÓ-ده ول-ق-ن-وه
درسضا ل ينسضاه أابدا ولنقل هذه اŸعلومات يتطلب
األمر كذلك ا◊رصس اŸتواصضل والدائم من قبل
ال- -ذي- -ن ع- -اشض -وا وع -ايشض -و األح -داث ع -ن ق -رب أاو
صضانعيها أاي رجال اŸيدان ‡ن تولوا مسضؤووليات
عسضكرية حسضاسضة جدا ..تكيفوا مع نظام سضري
أاعطى ثماره ‘ الوقت اŸناسضب.
ونظرا لنعدام أارشضيف هذه الفÎة واحتكاره بصضفة
شضخصضية ونقصضد هنا وجوده لدى أاشضخاصس معينÚ
فإان غف Òسضارع إا ¤الكشضف عن ما بحوزته من
ملفات لتعدو أان تكون ›رد مراسضÓت““ إافتكها
من لدن اŸقرب Úمنه ‘ ح Úأان الوثائق ذات
األهمية القصضوى توجد لدى القيادات التي ناضضلت
‘ اŸهجر.
وب -ال -رغ -م م -ن ذلك ف -إان ه -ذا اÛاه -د ت -ع -ه-د أاو
باألحرى عاهد ،كل أاولئك الذين أالقي بهم ‘ نهر
السض Úبأان ينقل رسضالتهم إا ¤أاجيال هذا الوطن،
مهما كانت الشضهادات كÌتها أاو قلتها اŸهم خوضس
هذا الطريق حتى وإان كان صضعبا أاحيانا.
و‘ هذا السضياق أابدى اÛاهد غف Òدهشضته من
ضضآالة الكتابات عن  17أاكتوبر  1961والتي لتتعدى
 29كتابا  26للباحث Úالفرنسضي ÚوالÈيطاني Úو3
ل-ل-ج-زائ-ري Úوه-م ع-ل-ى ال-ت-وا‹ ع-ل-ي ه-ارون ع-مر

بوداوود ،واŸتحدث ﬁمد غف Òوهذا يب Úمدى
ال -ف -رق الشض -اسض -ع ‘ إاي Ó-ء ال -ع -ن -اي -ة ل -ه -ذا ا◊دث
التاريخي الذي يعد حلقة من حلقات تدعيم الكفاح
لسضتقÓل ا÷زائر.
ومايÓحظ هنا هو أان من كتبوا عن هذه اÙطة
هم ›اهدون ‘ اŸقام األول ،وليسضوا بأاكادÁيÚ
أاو م- -ؤورخ Úم- -ن ذوي الخ -تصض -اصس ل -ت -ب -ق -ى ه -ذه
““الورشضة““ مفتوحة من أاجل اسضتكمال هذا اŸسضار
‘ تدوين مايتطلبه األمر إلطÓع األجيال على
م- -اق- -ام ب- -ه م- -ن سض -ب -ق -وه -م م -ن أاج -ل –ري -ر
ا÷زائر.
وإان كانت هناك كتابات يعتÈها ا÷زائريون
‰وذجية ومرجعية كالتي صضدرت عن جان
ل- -وك إاي- -ن -ودي ‘ ن -ق -ل -ه ل -ل -ح -ق -ائ -ق غ Òأان
مانحتاجه هو الكشضف عن سضر ‚اح تلك
اŸظ - -اه - -رات ،ولي - -ك - -ون ه - -ذا إال ب- -لسض- -ان
ا÷زائري.Ú
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بدار فطيمة أاصسغر شسهيدة ‘ أاحداث  17أاكتوبر 1961

ضضحية عنصضرية السضفاح موريسص بابون

كّلما –ل علينا ذكرى  17أاكتوبر ،1961
تعيد إا ¤أاذهاننا شسريط القمع الوحشسي
الذي سسّلط على اŸهاجرين ا÷زائريÚ
الذين خرجوا ‘ مظاهرات سسلمية ‘ ذلك
اليوم .لكن السسفاح موريسس بابون
وÃباركة السسلطة الفرنسسية آانذاك ،أاعطى
أاوامر للشسرطة بقمع كل جزائري ورميه ‘
نهر السسان ،وكانت الشسهيدة فطيمة بدار
ذات الضسفائر وا’بتسسامة العريضسة إاحدى
ضسحايا هذه اÛزرة ،التي  ⁄تسسلم براءتها
وهي حاملة اÙفظة ‘ يدها من بطشس
الشسرطة الفرنسسية ،بحيث ” إالقاء جثتها
‘ نهر السسان دون أاي احÎام ◊قوق
’نسسان ‘ بلد يدعي ا◊رية واŸسساواة
ا إ
’نسسان ،لتبقى هذه ا÷رÁة
وحقوق ا إ
وصسمة عار على جب ÚاŸسستعمر.

سسهام.ب

الدولة فبعد  56سضنة لزالت ا◊قيقة
 ⁄تعرف كاملة ،كما أان فرنسضا ⁄
ت- -عÎف Ãسض -ؤوول -ي -ت -ه -ا ‘ ح -روب -ه -ا
السض -ت-ع-م-اري-ة ،ل-ذلك ف-إان اŸط-ال-ب-ة
ب -إاظ-ه-ار ا◊ق-ي-ق-ة وال-ع-دال-ة ح-ت-م-ي-ة
لمفر منها وسضتضضع هذه اÛموعة
اليوم لوحة رمزية بجسضر سضان ميشضال
لسضتذكار هؤولء الذين كانوا ضضحية
الغدر.
وم -ن ج -ه -ت -ه ،دع -ا األسض -ت-اذ اول-ي-ف-ي
لوكور غراندميزون الدولة الفرنسضية
إا ¤العÎاف ب- - - - - - -اÛازر ضض- - - - - - -د
ا÷زائري Úبعد أان أاصضبحت معروفة
وتعويضس القتلى وتكون باريسس اليوم
على موعد مع سضلسضلة من الوقفات
لسض- -ت -حضض -ار ذلك ال -ي -وم م -ن خ Ó-ل
ل -ق -اءات ح -ول ت -لك ا÷رائ -م وع-ن-ف
ال- -دول- -ة وم- -راسض- -م ت- -رح- -م وم -وائ -د
مسض -ت -دي -رة وال-ع-روضس ك-م-ا سض-تشض-ه-د
ف-رنسض-ا نشض-اط-ات م-ت-ن-وع-ة ت-دخل ‘
هذا اإلطار.

العدد
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فطيمة بدار ،ضضحية عنصضرية ﬁافظ الشضرطة
م- -وريسس ب- -اب- -ون ،خ- -رجت ‘ الـ  17أاك-ت-وبر 1961
ل -ل -مشض -ارك -ة ‘ اŸظ -اه -رات م-ث-ل ك-ل ا÷زائ-ريÚ
يدفعها ‘ ذلك حب الوطن ،رغم أان والدتها طلبت
م -ن -ه -ا ال -ب -ق -اء ‘ اŸن -زل ل -رع-اي-ة اخ-وت-ه-ا وع-دم
اÿروج ،لتجد أامامها اŸصض ÒاŸشضؤووم وهو الرمي
‘ نهر السض ،Úوبعد  13يوما من البحث ع Ìعمال
تنظيف قناة ““توبربينة  ،““7على جسضدها و ⁄يتمكن
وال- -ده -ا م -ن ال -ت -ع -رف ع -ل -ي -ه -ا ف -ق -ط الضض -ف -ائ -ر
واÙفظة كانت دليل على أانها فلذة كبده التي
غدر بها.
ولدت الشضهيدة فطيمة بدار بتاريخ  5أاوت 1946
ب-ب-ج-اي-ة ،ت-ن-ح-در م-ن ع-ائ-ل-ة م-ت-واضض-ع-ة أابوها كان
مهاجر بفرنسضا سضافر للعمل هناك من أاجل لقمة
العيشس 1951 ‘ ،غادرت الشضهيدة بجاية مع أامه
لÓلتحاق بأابيها وعمرها خمسس سضنوات ،والدها
كان عامل ‘ مصضنع غاز فرنسضا ،كان سضج Úمن

طرف األŸان وهرب ليشضارك ‘ معركة إايطاليا ”
تسضريحه سضنة .1945
أاقامت العائلة ‘ البداية Ãدينة ““سضارسضال““ بعدها
اسضتقرت بسضان دونيسس ،وكانت فطيمة اك Èإاخوتها
وتسضاعد أامها كثÒا بأاعمال اŸنزل بعد عودتها من
اŸدرسض -ة ،ك-م-ا ت-ت-ك-ف-ل بشض-ق-ي-ق-ه-ا الصض-غ Òج-ودي
وشض -ق -ي -ق -ات -ه -ا الصض -غ -ري -ات ،وت -راف -ق أاخ -ي -ه -ا إا¤
ا◊ضضانة ،فكانت اŸع Úالوحيد لمها ‘ تربية
أاخواتها .كانت الشضهيدة تلميذة ›تهدة ‘ الثانوية
التجارية والصضناعية بسضان دو ‘ ،Êالـ  17أاكتوبر
 2006ن -ق -لت رف -ات -ه -ا م -ن ف -رنسض-ا ل-ت-دف-ن Ãرب-ع
الشض -ه -داء Ãسض -ق -ط رأاسض -ه-ا Ãدي-ن-ة ت-يشض-ي ب-ولي-ة
بجاية ،بفضضل مسضاعدة وإاصضرار اÛاهد ﬁمد
غ -ف Òال -ذي ب -ذل ›ه-ودا ل-ن-ق-ل-ه-ا ب-ع-دم-ا رفضضت
Óسضف
السضلطات اŸعنية  -وزارة اÛاهدين  -ول أ
تسضجيلها على أانها شضهيدة ،وبعد إاحضضاره الوثائق
التي تثبت ذلك ” دفنها ‘ مقÈة الشضهداء.

““حق ا’سستدعاء والتذكر ‘  17أاكتوبر  1961بباريسس

دف Îخاصص للذاكرة ÷ون لوك إاينودي”” Ùمد غفÒ
مرجع مهم للطلبة والباحث Úوعمل جدي يحفظ الذاكرة الوطنية
صسدرت الطبعة الرابعة لكتاب اÛاهد
ﬁمد غف ÒاŸدعو موح كليشسي لسسنة 2016
بعنوان ““حق ا’سستدعاء والتذكر ‘ 17
أاكتوبر  1961بباريسس :دف Îخاصس للذاكرة
÷ون لوك إاينودي““ ،منقحة وثرية –توي
على معلومات إاضسافية ،وصسور ووثائق غÒ
منشسورة –صسل عليها من بعضس اŸؤورخÚ
الفرنسسي ÚاŸسساندين للقضسية ا÷زائرية،
مع نسسخ من ا÷رائد الوطنية باللغة
العربية والفرنسسية التي –دثت عن
مظاهرات  17أاكتوبر 613 ‘ ،1961صسفحة،
وقد قام بتقد Ëالكتاب اŸؤورخ الفرنسسي
جون لوك إاينودي والÈفسسور بوعÓم
عيدون.

سس.بوعموشسة

يعد هذا اإلصضدار ا÷ديد عم Óجديا حفاظا على
ال-ذاك-رة ال-وط-ن-ي-ة ،م-ن ال-ت-زي-ي-ف وإايصض-ال ال-رسضالة
Óج -ي -ال ال -ق -ادم -ة ب-أان السض-ت-ع-م-ار واح-د م-ه-م-ا
ل -أ
تعددت أاشضكاله وكي ل تبقى تضضحيات الشضهداء
طي النسضيان ،بحيث دعم اÛاهد غف Òمؤولفه
بوثائق جديدة وشضهادات مثÒة صضرحت بها نقابة
الشضرطة الفرنسضية ‘ تقاريرها ،واعÎاف الرئيسس
الفرنسضي السضابق فرانسضوا هولند بهذه اŸسضÒة
السض- -ل- -م- -ي- -ة ال- -ت- -ي –ولت إا ¤ق- -م- -ع دم -وي ضض -د
اŸت -ظ -اه -ري -ن ا÷زائ-ري ،Úوق-د ن-ت-ج ع-ن-ه اقÎاح
الŸÈان الفرنسضي ومصضادقته على قانون Úاألول
العÎاف ب- -ق -م -ع م -ظ -اه -رات  17أاك -ت-وب-ر 1961
والقانون الثا Êحول –ديد  19مارسس كيوم وطني
إلحياء هذه الذكرى لضضحايا حرب ا÷زائر ،كما
قامت بلدية سضان دونيسس بتسضمية حديقة عمومية
بالبلدية باسضم الشضهيدة فطيمة بدار تخليدا لها.
م - -وازاة م - -ع ذلك ،راسض - -ل عضض - -و الŸÈان ون - -ائب
الرئيسس مكلف بالÎبية والشضباب ماثيو أانوتا رئيسس
اÛلسس ال- -ع- -ام ÷سض- -ر السض- -ان بسض- -ان دون -يسس
سضتيفان تروسضال باقÎاح تسضمية الكلية التي
سض -ت -ن -ج -ز ب -ح -ي ب Ó-ي -ال بسض-ان دون-يسس ب-اسض-م
الشض -ه -ي-دة ب-دار لÎسض-ي-خ ذاك-رت-ه-ا بشض-ك-ل دائ-م
وذلك ب -ت -اري -خ  .2013 /10 /16و ⁄ي- -ف- -وت
اÛاهد الفرصضة لتخليد صضديقه اŸؤورخ جون
لوك إاينودي.

باŸقابل ،تطرق موح كليشضي ‘ مؤولفه ŸسضÒته
ال-نضض-ال-ي-ة ح Úإال-ت-ح-ق ب-ال-ث-ورة م-ن سض-اح-ة ك-ليشضي
بباريسس –ت قيادة ﬁمد الشضريف ميدو ،Êو‘
 1956أاصضبح مسضؤوول عن منطقة كليشضي وهي الكنية
التي أاصضبح يعرف بها ،وقام بعدة عمليات فدائية ‘
عقر دار العدو ،كما واجه اŸصضالي Úالذين كانوا
يغتالون إاخوانهم ،بحيث شضارك ‘ تنظيم اŸسضÒة
السضلمية ليوم  17أاكتوبر  1961بباريسس.
Œدر اإلشضارة إا ¤أان عضضو فيدرالية جبهة التحرير
بفرنسضا ،ما يزال يواصضل نشضاطه من أاجل ا◊فاظ
على الذاكرة الوطنية من النسضيان ،ع Èالتنقل إا¤
اŸدارسس البتدائية والثانويات وا÷امعات وكذا
اŸدارسس العسضكرية إللقاء اÙاضضرات وتقدË
شض -ه -ادت -ه ح -ول م -ا ع-ايشض-ه م-ن أاح-داث ك-ون-ه ك-ان
ف -اع  ‘ Ó-ت -لك اŸظ -اه -رات ،وي -ج -م-ع األرشض-ي-ف
والوثائق التاريخية إلعادة كتابة تاريخنا دون أاي
ت- -زي- -ي- -ف ول- -ت- -خ- -ل- -يصض- -ه م- -ن ك- -ت -اب -ات اŸدرسض -ة
ال-ك-ول-ون-ي-ال-ي-ة .وب-ال-ت-ا‹ ف-إان ه-ذا اإلصض-دار ي-ع-تÈ
مرجعا مهما للباحث Úوالطلبة.

‹hO

آلثÓثاء  17أآكتوبر  2017م
آلموآفق لـ  2٦محرم 1439هـ
ألــــــدورة Û 17لــــــسس وزرأء
لفريقي
خارجية دول أل–اد أ إ

اŸشصاركة ‘ القمـ ـ ـة
اإ’فريقية ـ اأ’وروبية
مفتوحـ ـ ـ ـ ـة للجميـ ـ ـع

ع- -ق- -دت ،أمسسÃ ،ق- -ر أل–اد ألف- -ري- -ق- -ي ‘
أديسس أبابا ،أشسغال ألدورة ألسستثنائية ألسسابعة
عشس- -رة Ûلسس وزرأء خ- -ارج- -ي- -ة دول أل–اد
ألف -ري -ق -ي ،ل -ب -حث أŸوق-ف ألف-ري-ق-ي أŸوح-د
لف-ري-ق-ي-
بشس -أان ق -م -ة ألشس -رأك -ة ب Úأل–اد أ إ
لوروب -يÃ ،شس -ارك -ة وف -د صس -ح-رأوي
أل–اد أ أ
ي -ق-وده ألسس-ي-د ﬁم-د سس-ا ⁄ول-د ألسس-الك عضس-و
لم -ان-ة أل-وط-ن-ي-ة ÷ب-ه-ة أل-ب-ول-يسس-اري-و وزي-ر
أ أ
ألشسؤوون أÿارجية.
ن-اقشست أل-دورة مسس-أال-ة ح-ق أŸشس-ارك-ة ÷م-ي-ع
لعضس- -اء ‘ أل- -ق -م -ة
دول أل–اد ألف- -ري- -ق- -ي أ أ
لف- - -ري- - -ق - -ي وأل–اد
أÿامسس- - -ة ب Úأل–اد أ إ
لوروبي ألتي سستعقد يومي  29و 30نوفمÈ
أ أ
ليفوأرية أبيدجان ،إأضسافة
أŸقبل بالعاصسمة أ إ
إأ ¤بحث مشسروع وثيقة عمل ألقمة ومشسروع
لعÓن ألذي من أŸتوقع أن يتوجها.
أ إ
كما أعتمدت ألدورة مسسودة أŸشساريع أŸشسÎكة
لولوية لدى ألشسريك ،2022/2018 Úو‘
ذأت أ أ
م-ق-دم-ت-ه-ا قضس-اي-ا ألشس-ب-اب وألهجرة وقضسايا ألسسلم
لمن وألÎكيز على ألتنمية أŸسستدأمة ،إأضسافة
وأ أ
لفريقي أŸوحد حول
إأ ¤بحث مشسروع أŸوقف أ إ
أت-ف-اق ك-وت-ون-و Ÿا ب-عد  ،2020وأŸتضس-م-ن ألشس-رأكة
أل- -ت- -ن- -م- -وي -ة ب Úأل–اد ألف -ري -ق -ي وم -ن -ط -ق -ة
ألكاريبي وأÙيط ألهادي.
Óشس-ارة ،ف-إان أل-دورة ألسس-ت-ث-ن-ائ-ية للمجلسس
ل -إ
لفريقي ألتي دأمت
ألتنفيذي ألتابع ل–Óاد أ إ
ي-وم-ا وأح-دأ ،سس-ي-ت-ع-ت-م-د أل-ت-ق-ري-ر ألصس-ادر ع-ن
لخ Òللجنة أŸندوب Úألدأئم Úألذي
أللقاء أ أ
عقد باديسس أبابا يومي  12و 13أكتوبر ،2017
وحضس-رت-ه أ÷م-ه-وري-ة ألصس-ح-رأوي-ة بوفد هام
ضس- - -م إأ ¤ج - -انب وزي - -ر ألشس - -ؤوون أÿارج - -ي - -ة
ألسسادة ،حمدي أÿليل ميارة ألوزير أŸنتدب
أŸكلف بالشسؤوون ألفريقيةŸ ،ن أباعلي ألسسفÒ
لف-ري-قي،
ألصس-ح-رأوي ل-دى أث-ي-وب-ي-ا وأل–اد أ إ
إأضس -اف -ة إأ ¤أعضس -اء أل-ب-ع-ث-ة ألصس-ح-رأوي-ة ل-دى
لفريقي.
أثيوبيا وأل–اد أ إ
ه - - -ذأ وك - - -ان وزي - - -ر ألشس - - -ؤوون أÿارج - - -ي - - -ة
ألصس- -ح- -رأوي ﬁم -د ألسس -ا ⁄ول -د ألسس -الك أك -د
لسس- -ب- -وع أŸاضس- -ي ،أن أ÷م -ه -وري -ة أل -ع -رب -ي -ة
أ أ
ألصس-ح-رأوي-ة أل-دÁق-رأط-ي-ة سس-تشس-ارك ‘ ق-مة
لوروبي بأادبيجان
لفريقي-أل–اد أ أ
أل–اد أ إ
لعضساء ‘ أل–اد
على قدم مسساوأة مع ألدول أ أ
لف -ري -ق -ي وإأل ف -ل -ن ي -ك -ون ه -ن -اك ق -م -ة بÚ
أ إ
إأفريقي Úوأوروبي.Ú
وأشسار ‘ هذأ ألسسياق ،إأ« ¤أن أŸغرب يسسعى
حاليا ،بتوأطؤو من فرنسسا ،إأ ¤عرقلة مشساركة
أ÷م- - -ه- - -وري- - -ة أل- - -ع- - -رب- - -ي- - -ة ألصس - -ح - -رأوي - -ة
ألدÁقرأطية ‘ أجتماع ألشسرأكة ب Úأل–اد
لوروب -ي أل -ذي سس -ي-ن-ظ-م
لف -ري -ق -ي-أل–اد أ أ
أ إ
ليفوأرية».
قريبا ‘ ألعاصسمة أ إ
وذك- -ر أل- -وزي -ر ألصس -ح -رأوي ب -فشس -ل أŸب -ادرأت
أŸغربية ألرأمية إأ ¤إأبعاد ألوفد ألصسحرأوي من
أŸشساركة ‘ أجتماعات ألقمة ألرأبعة أل–اد
لف -ري -ق -ي-أل -ع -ا ⁄أل -ع -رب -ي أل -ت -ي ع -ق-دت ‘
أ إ
نوفمÃ 2016 Èالبو (غينيا ألسستوأئية) وقمة
لف- -ري- -ق -ي  29أŸن -ع-ق-دة ‘ ج-وي-ل-ي-ة
أل–اد أ إ
لخÒة
ب -أاديسس -ا أب -اب -ا (إأث -ي -وب -ي-ا) وك-ذأ أل-ق-م-ة أ أ
لفريقي -أليابان.
أل–اد أ إ

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

أعنف أعتدأء إأرهابي يضسرب ألصسومال

ارتفاع ضصحايا هجوم مقديشصو إا 276 ¤قتيل و 300جريح
لعÓم ألصسومالية ،أمسس ،أن حصسيلة ألعتدأء بالشساحنة أŸفخخة ،وألذي
أعلنت وزأرة أ إ
وقع ألسسبت ‘ وسسط ألعاصسمة مقديشسو ،أرتفعت إأ 276 ¤قتيل و 300جريح .و ⁄تعلن أي
لرهابية ألصسومالية أŸرتبطة بتنظيم
جهة مسسؤووليتها عن ألعتدأء ،لكن حركة «ألشسباب» أ إ
ألقاعدة غالبا ما تشسن هجمات وأعتدأءأت أنتحارية ‘ مقديشسو وضسوأحيها.

آرت -ف -عت حصس -ي -ل -ة آ’ع -ت -دآء ب-الشس-اح-ن-ة
آŸف -خ -خ -ة آل -ذي وق -ع آلسس -بت ‘ وسس-ط
م -ق -ديشس -و إآ 27٦ ¤ق-ت-ي Ó-و 300جريح،
ب - - -حسسب م - - -ا أآع - - -ل - - -نت وزآرة آإ’عÓ- - -م
آلصسومالية صسباح آ’ثن .Úوأآفادت آلوزآرة
‘ بيان أآن «آ◊كومة آلفدرآلية آلصسومالية
تؤوكد مقتل  27٦شسخصسا ‘ آلتفج Òونقل

 300شسخصس أآصسيبوآ بجروح إآﬂ ¤تلف
مسس -تشس -ف-ي-ات م-ق-ديشس-و» .وت-اب-عت« :ث-م-ة
عملية إآغاثة وطنية جارية وسسنتقاسسم أآي
معلومات جديدة» ما ينذر باحتمال آرتفاع
آ◊صسيلة ›ددآ .وقالت آلوزآرة أآيضسا
«قام أآقرباء  111قتي Óبدفنهم ‘ ،حÚ
دف -نت آ◊ك -وم -ة آÙل -ي -ة ‘ م -ق -ديشس-و

آآ’خ -ري -ن .سس -ي -ع-ل-ن ح-دآد وط-ن-ي وت-رف-ع
صس -ل -وآت ع -ل -ى أآروآح آلضس -ح-اي-ا ‘ آأ’ي-ام
آŸقبلة» .ووق-ع آ’ع-ت-دآء بشس-اح-ن-ة ب-عد
ظهر آلسسبت عند تقاطع بي كاي ‘ 5
منطقة هودآن ،آ◊ي آلتجاري آŸكتظ ‘
آلعاصسمة Ãتاجره وفنادقه .وحدث ذلك
أآمام فندق سسفاري آلشسعبي آلذي ’ يؤومه

شصقيقـ ـ ـ ـة اŸعتقـ ـ ـ ـ ـل أاي ـ ـ ـ ـوب زغ ـ ـ ـ ـدود تؤوكـ ـ ـ ـد تعرضصـ ـ ـ ـه للتعـ ـ ـ ـذيب

قالت ÷نة عائÓت معتقلي أ◊رأك ألشسعبي بالريف أŸتوأجدين بسسجن أ◊سسيمة وأŸرحل Úعنه ،أنها توصسلت بأاخبار من عائلة أŸعتقل ألسسياسسي أيوب زغدود ألقابع
بالسسجن أÙلي بتاونات ،تفيد تعرضسه Ÿمارسسات سسادية وعنصسرية من دأخل سسجن ع Úعائشسة ألسسيء ألذكر .وأضسافت أن أŸعتقل ألسسياسسي أيوب زغدود تعرضس للتعذيب
لكل مرة وأحدة ‘ أليوم ،وهو
أŸمنهج وألضسرب أÈŸح من طرف أحد حرأسس ألسسجن أŸسسمى يوسسف Ãسساعدة شسخصس آأخر وو ضسع مع كبار أÛرم ،Úوأضسافت أنه يتوصسل با أ
لكل ،وأكدت أللجنة نفسسها أن ‘ هذأ ألسسجن ل يوجد ما Áكن أن يبقي ألسسج Úمعافى ل جسسمانيا ول نفسسيا -
عبارة عن بعضس أÿبز وألقليل من أ أ
من جهة أآخرى ،نفت آŸندوبية آلعامة جميع آ◊قوق آلتي يضسمنها له آلقانون ،آلسسجنية نفسسها ،متهمة آŸندوبية نفسسها نفسسه ،مؤوكدة أآنها سستنقل قضسيته للرأآي
إ’دآرة آلسس- -ج- -ون وإآع- -ادة آإ’دم- -اج ن- -ف -ي -ا شسأانه ‘ ذلك شسأان جميع آلنز’ء.
ب- -ال- -ك- -ذب وآ’فÎآء ،وم- -ؤوك- -دة ت- -ع- -رضس آلعام آلوطني لفضسح هذه آŸمارسسات آلتي
قاطعا ،تعرضس آلنزيل آŸعتقل بالسسجن من جهة أآخرى كذبت شسقيقة آŸعتقل شس-ق-ي-ق-ه-ا آŸع-ت-ق-ل أ’بشس-ع أآن-وآع آل-ت-عذيب ت- -ع -ود ل -لسس -ن Úآل -غ -اب -رة ،وق -الت إآن إآدآرة
آÙل-ي ب-ت-اون-ات ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة آأ’ح-دآث أآيوب زغدود ‘ آتصسال باŸوقع ما أآوردته وآإ’هانة ،وآلسسلوكات آ◊اطة من آلكرآمة آلسسجن تعمد لÓنتقام من شسقيقها فقط
آلتي شسهدتها مدينة آ◊سسيمة ،أ’ي آعتدآء مندوبية آلسسجون من تأاكيدها عدم تعرضس آإ’نسس -ان -ي -ة ،وق -الت إآن -ه -ا ل-ن تسس-كت وك-ل
أ’نه من آلريف ،ويقضسي ﬁكوميته بسسبب
أآو تعذيب أآو تعنيف ،مؤوكدة أآنه يسستفيد من أآخيها للتعذيب على يد موظف باŸؤوسسسسة عائلتها عما يقاسسيه شسقيقها ‘ آلسسجن آ◊رآك آلشسعبي.

مدريـــد “نحـــه مهلــــة إأضسافيــــة لتوضسيـــح موقفـــــــه

زعيـ ـ ـ ـ ـم كتالوني ـ ـ ـا يبقـ ـ ـ ـ ـي «ا’لتب ـ ـ ـ ـ ـاسس» بخصصـ ـ ـ ـ ـوصس ا’سصتقـ ـ ـ ـ ـ ـÓل
لجرأء حوأر
لسسبا Êماريانو رأخوي ،عرضس فيها أن يجتمعا بأاسسرع وقت ‡كن إ
بعث زعيم كتالونيا كارلسس بيغدÁونت ،أمسس ،رسسالة إأ ¤رئيسس ألوزرأء أ إ
خÓل ألشسهرين أŸقبل ،Úمبقيا «أللتباسس» بخصسوصس ألسستقÓل .أقÎأح سسرعان ما ردت عليه مدريدÃ ،نحه مهلة إأضسافية لغاية أÿميسس ،من أجل
تقد Ëإأجابة «وأضسحة وصسريحة».
أآع- -طت آ◊ك- -وم- -ة آإ’سس- -ب- -ان -ي -ة رئ -يسس
كتالونيا آ’نفصسا‹ كارليسس بوتشسيمون،
أآمسس ،م -ه -ل -ة ج -دي -دة م -ن أآج -ل ت-ق-دË
إآجابة «وآضسحة وصسريحة» حول ما إآذآ
كان أآعلن عمليا آسستقÓل كاتالونيا عن
إآسسبانيا ،بعد آنقضساء مهلة أآو ¤آكتفى ‘
أآع -ق -اب -ه-ا ب-رد  ⁄ي-وضس-ح ف-ي-ه آ’ل-ت-ب-اسس
آÙيط باأ’مر.
وأآع -ل -نت ن -ائب رئ-يسس آل-وزرآء آإ’سس-ب-اÊ
سس -ورآي -ا سس -اي -ن -ز دي سس -ان -ت -ا م -اري -ا ،أآن

بسسبب موقعها آ÷غرآ‘ وثرآئها آ’قتصسادي ،ظلت هذه آÙافظة منذ فÎة
م -ب -ك -رة م -ن ت -اري -خ آل-ع-رآق آ◊ديث م-ن-ط-ق-ة ن-زآع وت-وت-ر ب Úب-غ-دآد وأآرب-ي-ل،
وآسستمرت كذلك خÓل آلغزو آأ’مÒكي للعرآق عام  2003وما بعده.
وضسعت كركوك Ãوجب آŸادة  140من دسستور آلعرآق ،آلذي أآقر ‘  15أآكتوبر
 ،2005ضسمن ما تسسمى آŸناطق آŸتنازع عليها ب Úآلسسلطة آŸركزية ‘ بغدآد

عون يدعو لعودة ألÓجئÚ

@ بÒوت  :قال ألرئيسس أللبنا Êميشسيل عون،
أمسس ،إأن أÛت -م -ع أل -دو‹ ب -ح -اج -ة Ÿسس -اع -دة
ألÓجئ Úألسسوري ‘ ÚبÓده على ألعودة إأ¤
أŸن-اط-ق أل-ت-ي ع-اد إأل-ي-ه-ا «أل-ه-دوء» ،مضس-ي-فا أن
لبنان « ⁄يعد قادرأ على –مل أŸزيد».
لغ-اث-ة أل-دول-ي-ة
وط -لب ع-ون م-ن م-ن-ظ-م-ات أ إ
«ع -دم ت -خ-وي-ف أل-رأغ-ب Úم-ن-ه-م ب-ال-ع-ودة إأ¤
ب Ó-ده -م ط-اŸا أن ه-ذه أل-ع-ودة ت-ت-م ب-ن-اء ع-ل-ى
رغبتهم».

‘ آلعادة مسسؤوولون حكوميون ،و ⁄تعلن
أآي ج -ه -ة مسس-ؤوول-ي-ت-ه-ا ،غ Òأآن آلسس-ل-ط-ات
أآشس - -ارت ب - -أاصس- -اب- -ع آ’ت- -ه- -ام إآ ¤ح- -رك- -ة
«آلشسباب» آإ’سسÓمية آŸتطرفة آŸرتبطة
ب-ت-ن-ظ-ي-م «آل-ق-اع-دة» وآل-ت-ي غ-البا ما تشسن
ه- -ج- -وم- -ات وآع- -ت -دآءآت آن -ت -ح -اري -ة ‘
مقديشسو وضسوآحيها.

مفنــــدة أدعــــاءأت أŸندوبيـــــة ألعامــــة للسسجــــون أŸغربيـــــة

تعد كركوك من أقدم أÙافظات ألعرأقية ألغنية بالنفط ،و“ثل
لكرأد وألÎكمان وألعرب وقوميات أخرى ،وظلت ﬁل
خليطا من أ أ
توتر مسستمر ب Úأ◊كومة أŸركزية ‘ بغدأد وأربيل.
و“تد كركوك على مسساحة عشسرة آ’ف كيلوم Îمربع ،وتبعد عن بغدآد نحو
 250كيلوم ،Îويقدر عدد سسكانها بنحو مليون ونصسف آŸليون نسسمة ،ب Úكرد
وعرب وتركمان وقوميات أآخرى.
و“تاز هذه آÙافظة Ãخزونها آلنفطي آلهائل ،وتشس Òآلتقديرآت إآ ¤أآنها
تنتج  %40من إآجما‹ آلنفط آلعرآقي ،و %70من آلغاز آلطبيعي آلذي ينتجه
آلعرآق بوجه عام.
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آألف ألسسكان يفرون خوفا
مـــــن أŸوأجهــــة أŸسسلحــــة

القوات العراقية
تسصيطر على مناطق
اسصÎاŒية ‘ كركوك
أفادت ألقيادة أŸشسÎكة للقوأت
ألعرأقية ،أمسس ،أنها أسستعادت
ألسسيطرة ألكاملة على حقول نفطية
ومطار كركوك ألعسسكري وعلى
قاعدة «كيه  ،»1أك Èقاعدة
عسسكرية ‘ أÙافظة .وفر آألف
ألسسكان من كركوك باŒاه إأربيل
وألسسليمانية ،أŸدينت ÚألرئيسسيتÚ
‘ إأقليم كردسستان ألذي يتمتع بحكم
ذأتي.

«آ◊ك- -وم- -ة ت- -أاسس- -ف ل- -ق- -رآر آ◊ك- -وم -ة
آل-ك-ات-ال-ون-ي-ة ع-دم آ’سس-ت-ج-اب-ة ل-ط-لبها»،
وأآع-طت ب-وتشس-ي-م-ون م-ه-ل-ة ت-ن-ت-ه-ي ع-ن-د
آل -ع -اشس-رة م-ن صس-ب-اح آÿم-يسس م-ن أآج-ل
تقد Ëإآجابة «وآضسحة وصسريحة».
وك- -ان ب -وتشس -ي -م -ون دع -ا رئ -يسس آل -وزرآء
آإ’سسبا Êماريانو رآخوي إآ ¤آجتماع «‘
أآق- - -رب وقت ‡ك - -ن» ◊ل أآسس - -وأآ آزم - -ة
سسياسسية “ر بها آلبÓد منذ آنتهاء نظام
آلديكتاتور فرآنشسيسسكو فرآنكو ‘ .1975

وأآتت خطوة بوتشسيمون مع آنتهاء مهلة
ح -ددت -ه -ا م-دري-د ل-ت-وضس-ي-ح م-وق-ف-ه م-ن
مسسأالة آإ’عÓن عن آسستقÓل آإ’قليم.
إآ’ أآن رئيسس كاتالونيا  ⁄يعط ‘ رسسالته
إآجابة وآضسحة ونهائية على طلب مدريد
ت -وضس -ح آ’ل -ت -ب -اسس آل -ن -اج -م ع-ن إآعÓ-ن
بوتشسيمون آأ’سسبوع آŸاضسي« :أآنا آقبل
ت -ف -ويضس آلشس-عب ل-ك-ي تصس-ب-ح ك-ات-ال-ون-ي-ا
جمهورية مسستقلة» ‘ أآعقاب آسستفتاء
حظرته مدريد وأآيد خÓله  90باŸئة من

كرك ـ ـ ـ ـوك الغنيـ ـ ـ ـ ـة بالنفـ ـ ـ ـ ـطﬁ ...افظـ ـ ـ ـ ـة تتنازعه ـ ـ ـا القومي ـ ـ ـ ـات

منطقة نزأع

آلعدد
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وإآقليم كردسستان آلعرآق ،وهي آŸناطق آلتي وصسفها رئيسس آلوزرآء آلعرآقي
حيدر آلعبادي ‘ مؤو“ر صسحفي عقده ‘ آلثالث من أآكتوبر  2017بأانها مناطق
ﬁتلة من قبل آإ’قليم آلذي آسستو ¤عليها منذ عام  2003بشسكل تدريجي،
مسستغ Óآنشسغال آلقوآت آلعرآقية Ãحاربة ما أآسسماه آإ’رهاب.
ووفقا لهذآ آلبند ،تتو ¤آ◊كومة آ’–ادية ببغدآد إآدآرة هذه آÙافظة ،لكن
آلوآقع على آأ’رضس يظهر أآن آأ’كرآد عملوآ ومنذ آ’حتÓل آأ’مÒكي ،وحتى
قبله ،على فرضس هيمنتهم عليها ،حيث عملت آأ’حزآب آلكردية طوآل تلك
آلفÎة على ربطها باŸناطق ذآت آأ’غلبية آلكردية ،على غرآر ﬁافظات
كردسستان آلثÓث :آلسسليمانية ،وأآربيل ،ودهوك.
وآتسسعت هيمنة آأ’كرآد على كركوك ‘ ظل آجتياح تنظيم آلدولة آإ’سسÓمية
آ’رهابي أآجزآء كبÒة من شسمال وغرب آلبÓد ،حيث “كنت قوآت آلبشسمركة
من دخول آÙافظة ‘ جوآن  ،2014بعد طرد آلتنظيم آلدموي آلذي بقي
مسسيطرآ على مناطق أآخرى ›اورة.
وُيتهم آأ’كرآد بإاحدآث تغي ÒدÁغرآ‘ ‘ آÙافظة آلعرآقية بهدف ضسمها
إ’قليم كردسستان ،وهو ما أآشسار إآليه أآرشسد آلصسا◊ي رئيسس آ÷بهة آلÎكمانية
آلنائب عن ﬁافظة كركوك بقوله ‘ بيان له ‘  27أآفريل 2017؛ إآن آلسسلطات

قتلى ‘ هجوم إأرهابي بالعريشس

@أل -ق -اه -رة :ق -الت مصس -ادر أم -ن-ي-ة ‘ مصس-ر ،إأن
أربعة من رجال ألشسرطة وأثن Úمن أŸدنيÚ
ق- -ت -ل -وأ وأصس -يب  22آأخ- -رون ‘ ه- -ج- -وم شس -ن -ه
إأرهابيون على نقطة أمنية Ãدينة ألعريشس
كÈى م - -دن ﬁاف- -ظ- -ة شس- -م- -ال سس- -ي- -ن- -اء أمسس
ألثن.Ú
وقال شسهود إأن خمسس سسيارأت دفع رباعي تقل
كل وأحدة منها أربعة إأرهابي Úهاجمت قوأت
أم- -ن -ي -ة ت -ت -م -رك -ز ب -ال -ق -رب م -ن ك -ن -يسس -ة م -ار
له- -ل- -ي أل- -وط- -ن- -ي
ج - -رجسس وف - -رع أل - -ب - -نك أ أ
بالعريشس.

أ◊وأر ألليبي يتوأصسل

@ ت -ونسس :ت -ت -وأصس -ل ‘ أل -ع -اصس-م-ة أل-ت-ونسس-ي-ة

آŸشسارك ÚآسستقÓل آإ’قليم عن إآسسبانيا.
ثم ما لبث أآن علق فورآ تنفيذ آإ’عÓن
إآفسس - -اح - -ا ‘ آÛال أآم - -ام آ◊وآر م - -ع
مدريد آلتي سسارعت إآ ¤رفضس أآي نقاشس
‘ آŸسسأالة.
ودف- -عت آأ’زم- -ة ‘ ك- -ات- -ال -ون -ي -ا رئ -يسس
آ◊ك-وم-ة آإ’سس-ب-ان-ي-ة إآ ¤آل-ت-ل-ويح بتفعيل
آŸادة  155من آلدسستور آلتي Œيز «تسسلم
إآدآرة آŸؤوسسسسات» ‘ آإ’قليم  -أآي إآلغاء
آ◊كم آلذآتي  -وهو أآمر غ Òمسسبوق.

آلكردية ‘ آÙافظة تعمل على تغي ÒآلÎكيبة آلسسكانية.

ألسستفتاء

ورغ -م آ’عÎآضس -ات آل -ق -ادم -ة م -ن ح -ك -وم -ة ب -غ -دآد وم -ن آل-ك-ت-ل-ت Úآل-ع-رب-ي-ة
وآلÎكمانية ،أآقر ›لسس كركوك ‘ أآفريل  2017إآجرآء آسستفتاء على آنضسمام
آÙافظة إ’قليم كردسستان ،وأآعلن ‘ آلوقت نفسسه “سسكه برفع آلعلم آلكردي
فوق آŸؤوسسسسات آ◊كومية ‘ آÙافظة.
كما صسّوت ›لسس ﬁافظة كركوك ‘  29أآوت  2017باأ’غلبية على مشساركة
آÙافظة باسستفتاء آسستقÓل كردسستان.
وتوآلت آÿطوآت آلكردية للسسيطرة على آÙافظة آلغنية بالنفط ،بإادرآجها
من قبل قادة إآقليم كردسستان ضسمن آسستفتاء آ’نفصسال عن بغدآد ،آلذي جرى ‘
 25سسبتم.2017 È
وتسسببت تلك آÿطوآت ‘ آŸزيد من آلتوتر ب Úآأ’كرآد وحكومة بغدآد ،آلتي
عارضست آ’سستفتاء بحجة معارضسته لدسستور آلعرآق آلذي أآقر عام  ،2005كما
ع-ارضس-ت-ه آŸك-ون-ات آأ’خ-رى آل-ت-ي ت-ق-ط-ن ك-رك-وك ،وآع-تÈت آل-ق-وى آل-ع-رب-ي-ة
وآلÎكمانية آلقرآر Ãثابة «آحتÓل كردي» وبدآية ’نقسسامات كبÒة.

أ÷ول -ة أل -ث -ان -ي-ة م-ن أ◊وأر أل-ل-ي-ب-ي وأب-رزه-ا
÷ن -ة صس -ي -اغ -ة ت -ع -دي -ل ألت -ف -اق ألسس -ي -اسس -ي
ل -ل -وصس -ول ل -ت -وأف -ق-ات ل-ت-ع-دي-ل-ه ،وب-حث آأل-ي-ة
ت -ك -وي-ن أÛلسس أل-رئ-اسس-ي وفصس-ل-ه ع-ن رئ-اسس-ة
أ◊كومة.
وتسس-ع-ى أل-ل-ج-ن-ة -أŸك-ون-ة م-ن  16م-ن أعضس-اء
لع- -ل- -ى ل- -ل- -دول- -ة-
›لسس أل- -ن- -وأب وأÛلسس أ أ
ل -ل -وصس -ول إأ ¤ه -ذه أل -ت-وأف-ق-ات خÓ-ل ه-ذي-ن
ل‡ي إأ ¤ل-ي-ب-ي-ا
أل -ي -وم Úب -رع -اي -ة أŸب -ع-وث أ أ
غسسان سسÓمة.

مادورو يعزز موأقعه
@ كركاسس :فاز معسسكر ألرئيسس ألفنزويلي
ن- -ي -ك -ولسس م -ادورو بـ 17ولي- -ة م- -ن أصس- -ل
وليات فنزوي ،23 Óأما أŸعارضسة ألتي كانت

أظ -ه -رت أسس -ت -ط Ó-ع -ات أل -رأي أن -ه-ا أل-ف-ائ-زة
بالنتخابات ،فلم تفز سسوى بخمسس وليات.
وت-ع-ت Èألن-ت-خ-اب-ات Ãث-اب-ة أختبار Ÿادورو
ول -ل -م -ع -ارضس -ة ع -ل-ى ح-د سس-وأء ،وت-أات-ي ب-ع-د
تظاهرأت دأمية أسستمرت أشسهًرأ من دون أن
ت - -ؤودي إأ ¤إأسس - -ق - -اط - -ه وأودت ب - -ح - -ي- -اة 125
شسخصس.

لقوى
مÒكل مازألت أ أ

@ برل : Úنفت أŸسستشسارة ألŸانية أنغيÓ
مÒك - -ل ،أمسس ،أن ت- -ك- -ون ه- -زÁة ح- -زب- -ه- -ا
أÙاف -ظ ‘ أن -ت -خ-اب-ات ﬁل-ي-ة أضس-ع-ف-ت-ه-ا م-ع
ق- -رب أن- -طÓ- -ق م- -ف- -اوضس- -ات حسس- -اسس- -ة ه -ذأ
لسسبوع لتشسكيل أئتÓف حكومي جديد.
أ أ
وقالت مÒكل «إأننا نتجه إأ ¤هذه أÙادثات

وآسستعادت آلقوآت آلعرآقية آلسسيطرة آلكاملة
ع-ل-ى ح-ق-ول ن-ف-ط-ي-ة وم-ط-ار ك-رك-وك آلعسسكري
وأآك Èقاعدة عسسكرية ‘ آÙافظة كانت قوآت
آلبشسمركة آلكردية سسيطرت عليها ‘  2014بعد
آنهيار آ÷يشس ‘ آŸوصسل.
وقال سسكان إآن قوآت عرآقية نزعت ،أآمسس،
آل-ع-ل-م آل-ك-ردي آل-ذي ُرف-ع ف-وق م-ب-ن-ى ﬁاف-ظ-ة
كركوك ‘ أآفريل إآ ¤جانب علم آلعرآق.
وسس-ي-ط-رت ق-وآت ع-رآق-ي-ة خ-اصس-ة ،ع-ل-ى م-بنى
آÙاف - -ظ- -ة ‘ وقت سس- -اب- -ق ي- -وم آ’ث- -ن Úدون
م -ق -اوم -ة م -ن آل -ق -وآت آل -ك -ردي -ة آŸن -تشس -رة ‘
آŸدينة.
وسسمح آنسسحاب قوآت آلبشسمركة من موآقعها
‘ جنوب كركوك للقوآت آلعرآقية بتحقيق هذآ
آل- -ت- -ق- -دم آلسس- -ري- -ع ،حسسب م -ا أآف -ادت ت -ق -اري -ر
ﬂتلفة.
وأآفادت آلقيادة آŸشسÎكة للقوآت آلعرآقية ‘
ب-ي-ان-ات م-تÓ-ح-ق-ة ع-ن «آسس-ت-ك-م-ال ق-وآت ج-هاز
مكافحة آإ’رهاب إآعادة آ’نتشسار ‘ قاعدة «كيه
 »1بشس- -ك- -ل ك- -ام- -ل» ،ث- -م ع- -ن «ف- -رضس آل- -ق -وآت
آŸشسÎكة آأ’من على ناحية ليÓن وحقول نفط
باباكركر وشسركة نفط آلشسمال» ،ثم عن «فرضس
قوآت آلشسرطة آ’–ادية وآلرد آلسسريع آأ’من
على مطار كركوك (قاعدة آ◊رية).
و“كنت آلقوآت آŸشسÎكة من فرضس سسيطرتها
على منشسآات نفطية وأآمنية وطرق وأآربع نوآحي
‘ آلضسوآحي آ÷نوبية آلغربية Ÿدينة كركوك.
وت -ق -ع ق -اع -دة «ك -ي-ه  »1شس -م -ال غ -رب م -دي -ن-ة
كركوك ،وتأاسسسست على أآيدي آأ’مريكي ‘ Úعام
 ،2003وكانت مقر فرقة  12للجيشس آلعرآقي.
أآما آŸطار آلعسسكري فيقع إآ ¤آلشسرق من مدينة
كركوك ،ويعت Èنوآة تأاسسيسس آلقوة آ÷وية بعد
عام .2003
وآنطلقت آلقوآت آلعرآقية منتصسف ليل آأ’حد
إآ ¤آ’ثن Úمن منطقة “ركزها جنوب كركوك
باŒاه آ◊قول آلنفطية وآلقاعدة آلعسسكرية ‘
آ÷ه-ة آلشس-م-ال-ي-ة آل-غ-رب-ي-ة .ووصس-لت إآ ¤م-دخ-ل
مدينة كركوك آ÷نوبي وسسيطرت على آ◊اجز
آأ’مني وأآزآلت آلعلم آلكردي ورفعت بد’ عنه
آلعلم آلعرآقي ،بحسسب شسهود .وقطع آلطريق
آلرئيسسي آلعام آلرآبط ب Úبغدآد وكركوك.

للف
فرأر أ آ
وخوفا من وقوع معارك ب Úآلقوآت آلعرآقية
وآلبشسمركة ،فر آ’ف آلسسكان ،أآمسس ،من كركوك
باŒاه إآربيل وآلسسليمانية ،آŸدينت ÚآلرئيسسيتÚ
‘ إآقليم كردسستان .وتسسببت حركة آلنزوح على
م ÏحافÓت وسسيارآت مكتظة بازدحام خانق
◊ركة آلسس.Ò
وأآفاد مسساعد مدير آلصسحة ‘ منطقة جمال
شسرزآد حسسن إآن عشسرة مقاتل Úمن آلبشسمركة
قتلوآ وأآصسيب  27آخرون بجروح ‘ معارك ليلية
ب Úقوآت كردية ووحدآت من آ◊شسد آلشسعبي ‘
كركوك.

ألبشسمركة تهدد
‘ آŸق- -اب- -ل أآك -دت آل -ق -ي -ادة آل -ع -ام -ة ل -ق -وآت
آل -بشس -م -رك -ة آل -ك-ردي-ة ‘ ب-ي-ان ،أآمسس ،ردآً ع-ل-ى
سسيطرة آلقوآت آلعرآقية على موآقع ‘ جنوب
ﬁافظة كركوك وعلى مطار كركوك آلعسسكري،
ومقر شسركة آلنفط آلشسمال ،باإ’ضسافة إآ ¤حقل
باباكركر آلنفطي ،أآن آ◊كومة آلعرآقية «سستدفع
ثمنًا باهظًا» ◊ملتها على مدينة كركوك.
لقوى» على أŸسستوى
مدرك Úأننا أ◊ركة أ أ
ألوطني بعد أنتخابات  24سسبتم.È

تنصسيب حاكم جاكارتا أŸسسلم
@ ج - -اك - -رت - -ا  ،” :أمسس ،ت - -نصس - -يب ح - -اك - -م
لن-دون-يسس-ي-ة ج-اك-ارت-ا أ÷دي-د
أل -ع-اصس-م-ة أ أ
أŸسسلم بعد حملة أنتخابات أثارت أنقسسامات
وشس -ه -دت ت -ظ -اه -رأت وأسس -ع -ة ضس -د م-ن-افسس-ه
أŸسسيحي.
لك -ادÁي ووزي -ر أل -ت -ع -ل -ي -م
و” ت- -نصس- -يب أ أ
ألسس- -اب- -ق أن- -يسس ب -اسس -وي -دأن ون -ائ -ب -ه ،رج -ل
لعمال سساندياغا أونو ،بعد نحو سستة أشسهر
أ أ
على هزÁة حاكم جاكرتا أŸسسيحي باسسوكي
تاهاجا بورناما.
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ال ّتهيئة العمرانية ‘ ا÷زائر
إاحداث التّوازنات ‘ نسشق التج ّمعات وتصشحيح الختÓلت
الكثافة ال ّسشكانية ‘ الشّشمال أا ّدت إا ¤نقصس فادح

‘ العقــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــار

كلمة العدد

أابعاد اسشÎاتيجية
جمال أاوكيلي
–رصص ال ّسس -ل -ط -ات ال -ع -م-وم-ي-ة ع-ل-ى إادراج م-ف-ه-وم
التّهيئة العمرانية ‘ نشساط الوزارات اŸعنية بذلك
نظرا Ÿا يحمله هذا اŸلف من أابعاد اسسÎاتيجية
حيوية على ال ّصسعيد اŸتمثّل ‘ إاحداث التّوازنات
الكÈى ‘ توزيع وانتشسار التجّمعات البشسرية.
وهذا هو التوجه القائم حاليا لدى ا÷هات اŸسسؤوولة
التي تسسعى من أاجل العمل وفق هذه النّظرة بعيدة
اŸدى وال ّصسارمة ‘ آان واحد ،أا’ وهي تصسحيح
ا’خت’Óت ‘ النّسسيج العمرا Êومراعاة ا’قامة
للسسكان ‘ شسريط ’ يسستند أ’ي تناقضسات وا◊فاظ
على الّنسسق ‘ التصسور والتّطبيق.

ومفهوم الّتهيئة العمرانية ’ يعني أابدا تلك اأ’شسغال
البسسيطة التي نراها هنا وهناك أاو إاعادة ترميم
العمارات وترقيع البنايات أاو التكفل بهياكل ومنشسآات
قاعدية أاوخدماتية ليسص اأ’مر هكذا.
ما يقصسد بذلك هو تفك Òمعّمق إا ¤أاقصسى حدود
أاع -ل -ى درج -ة م -ن أاج -ل إاع -ادة ال ّ-ن -ظ -ر ‘ ك -ل ه -ذه
الّتحركات البشسرية من داخل ا÷زائر العميقة إا¤
السساحل أاي الشسمال برؤوية هادئة ترمي فيما ترمي
إا ¤السسعي من أاجل تغي Òهذا ا’Œاه نحو ا÷نوب
ا÷زائري.
نقول هذا الكÓم من باب أانّ هناك تشسبّعا بشسريا ‘
الشسمالÁ ’ ،كن لهذا الشّسريط السساحلي أان يحتمل
‡ا هو عليه من ال ّضسغط البشسري ،إا ¤درجة
أاكّ Ì
أاصسبح ا÷ميع يشستكون من نقصص العقار واأ’راضسي
واŸسساحات ،هذه الفضساءات أاضسحت اليوم مشسغولة،
واأ’دهى واأ’مر أاّن سسعر ا ÎŸاŸربع الواحد يعد
خياليا أاما الكراء فحّدث و’ حرج.
و‘ مقابل ذلك ،فإانّ جنوبنا الكب Òمازال فضساء
شساسسعا قاب’ Óسستقبال اŸزيد من السسكان من كل

ا÷زائر كي نصسل ا ¤اıطّط اŸتعّلق بالتّهيئة
ال-ع-م-ران-ي-ة ي-ك-ون الّ-ت-واف-د ع-كسس-ي-ا م-ن الّشس-م-ال إا¤
ا÷نوب.
هذا ’ يعني بأانّ الشّسريط ال ّسساحلي يتوافد عليه من
ا÷نوب ’ ،يفهم اأ’مر هكذا ،بل أاّن الشّسغل الشّساغل
ل -ل -م Ó-ح -ظ Úه -و ك-ي-ف-ي-ة ال-وصس-ول إا ¤تسس-وي-ة ه-ذا
الوضسع وسسّد هذه الّثغرة مسستقب Óأ’نه منطقيا ’
Áك - -ن اسس- -ت- -م- -رار ا◊ال ع- -ل- -ى ه- -ذا اŸن- -وال غÒ
اŸتوازن ‘ ›ال الّتهيئة العمرانية ،واŸراد هنا هو
سسعي ال ّسسلطات العمومية إا ¤اعتبار هذه اŸسسأالة
م- -ن ضس- -م- -ن أاول- -وي- -ات- -ه- -ا اŸسسّ- -ط- -رة ‘ ب- -را›ه -ا
ا’سس -تشس -راف -ي -ة ‘ ق -ط -اع ال ّ-ن -سس-ق ال-ع-م-را Êاآ’ه-ل
بالسسكان ،أ’ّن العمل يجب أان يّÎكز على قاعدة أاو
مبدأا التّوازن البشسري اŸناطقي ا◊ديث ،الذي ’
يبنى على التجّمعات القدÁة وإا‰ا التوجه إا ¤تصسّور
جديد ‘ جنوبنا كما هو ا◊ال بالنسسبة للمدينة
ا÷ديدة بحاسسي مسسعود ،هذا ‰وذج Áكن تعميمه
خÓل اآ’فاق القادمة ،وهناك أامثلة أاخرى لكنها
توجد ‘ الشسمال كسسيدي عبد الله ،بوينان وعلي

@ ﬂطّـ ـ ـ ـ ـطات ششغل
األراضشي غÎﬁ Òمة
بسشيـ ـ ـ ـ ـدي بلعب ـ ـ ـ ـ ـاسس
@التّوسّشعات العششوائية
للمدن خلّفت نسشيجـ ـ ـ ـ ـا
غ Òمتجانسس بتيبـ ـ ـازة
@ أاحياء مراقد وحصشصس
أافق ـدت ا◊ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـائر
الك ـ ـ ـÈى بريقهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
الهندسشي ببومرداسس

منجلي ،كان باإ’مكان أان تكون هذه ا’‚ازات ‘
ا÷نوب.
علينا أان نعيد الّنظر ليسص فقط ‘ برا›نا وإا‰ا
Óسسف يتجاهل هذه الّنقطة
كذلك خطابنا ،الذي ل أ
بالرغم من أاّن هناك مؤوشّسرات ‘ هذا الشّسأان ،منها
ما يعرف بالو’يات اŸنتدبة التي تفسسح اÛال
واسسعا لهذا التوجه.
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اŸهندسص اŸعماري حبششي وليد لـ «الششعب»:

التّوسّسعات العشسوائية للمدن خلّفت نسسيجا غ Òمتجانسس
’ نراعي ‘ دراسساتنا اŸعطيات الواقعية
تيبازة :عÓء ملزي
قال اŸهندسش وليد حبشسي بأاّن مدننا ‘ شسكلها اŸوروث
كانت مقبولة إا ¤حد كب‰ ‘ Òط Œانسش عمرانها ،غ Òأاّن
ال -ت -وسّس-ع-ات ال-ت-ي أاح-دثت ع-ل-ى مّ-ر ع-ق-ود خ-لت م-ن الّ-زم-ن
رافقها شسرخ كبŒ ‘ Òانسش العمران ،أ’ّنها ’ تتّم عادة وفق
معاي Òمضسبوطة و’ تأاخذ ‘ ا◊سسبان توف ÒاŸرفقات
الضسرورية من هياكل قاعدية وطرقات للمرور ،كما أاّنها
تغفل “اما عن التقاليد اÙلية وا÷وانب ا÷مالية للهياكل
اŸنجزة ،و’ تأاخذ ‘ ا◊سسبان أايضسا ما له عÓقة با÷انب
ال-ب-ي-ئ-ي ال-ذي ي-ع-ت Èأام-را م-ه-م-ا ب-ال-نسس-ب-ة للمدينة ا◊ديثة،
وضسرب اŸهندسش مث Óعلى ذلك مدينة تيبازة التي –تل
فيها العديد من ا’دارات موقعا جغرافيا ’ يليق بها غÒ
بعيد عن اŸناطق اأ’ثرية ،وهو اŸوقع الذي كان يفÎضش
بأان يحّول إا ¤وجهة سسياحية بامتياز من خÓل إانشساء فنادق
وأاسسواق للصسناعات التقليدية Ãعية مرفقات أاخرى تليق
باحتياجات السسواح ،على أان يتم إادراج مقرات ا’دارات
بأاعا‹ اŸدينة Œنبا للضسغط اŸضساعف اŸفروضش على
اŸدينة ’سسيما خÓل سساعات الذروة ،كما أانّ مشسروع 1700
سسكن من ‰ط عدل الذي يرتقب الشسروع ‘ ا‚ازه قريبا
بالقرب من حديقة التسسلية للمدينة يعت Èهو اآ’خر مضسرا
بالتجانسش العمرا Êا ¤درجة كبÒة بالنظر ا ¤مسساهمته
اŸباشسرة ‘ تغي Òالنظرة ا ¤اŸدينة سسواء تعلق اأ’مر من
اŸدخل الشسرقي أاو حتى من البحر أ’ّنه كان يفÎضش بأان
يعتمد تدّرج ‘ ارتفاع البنايات انطÓقا من مسستوى سسطح
ال -ب -ح -ر ووصس -و’ إا ¤أاع-ا‹ اŸدي-ن-ة ،اأ’م-ر ال-ذي سس-يسس-م-ح
با◊فاظ على الطابع ا÷ما‹ للعمران .ويكشسف هذا الواقع
عن غياب تام لنظرة اسستشسرافية مسستقبلية لقطاع التعم،Ò
ب -ح -يث ي -ت -م اخ -ت -ي-ار اأ’رضس-ي-ات إ’‚از ﬂت-ل-ف اŸشس-اري-ع
اŸقÎح-ة ب-ط-ري-ق-ة عشس-وائ-ي-ة وغ Òم-دروسس-ة ل-ت-ب-قى بذلك
›م -ل ا’قÎاح -ات اŸت -ع -ل -ق -ة ب-ال-ت-وسس-ع-ات تصسب ‘ ه-ذا
اŸنحى ،وتلحق بالتجانسش العمرا Êضسررا ’ يليق باÙيط
ا◊ضسري للمدن.
وع -ن اأ’سس -ب -اب اŸب -اشس-رة لÈوز ظ-اه-رة ان-ع-دام ال-ت-ج-انسش
العمراÃ Êدننا ،أاشسار اŸهندسش حبشسي وليد إا ¤أاّن ا’مر
يرجع كّله ا ¤إاهمال العديد من اŸعطيات الهامة التي
ي- -فÎضش ب- -أان ت- -ؤوخ -ذ ‘ ا◊سس -ب -ان خ Ó-ل م -رح -ل -ة إاع -داد
ال-دراسس-ات ل-ل-مشس-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة ال-كÈى ت-أات-ي ‘ م-ق-دمتها
قضسايا النمو الدÁوغرا‘ وطبيعة اŸوقع ا÷غرا‘ وتاريخ

بعد زلزال  2003ببومرداسص

أاحياء مراقد أافقدت ا◊ظائر الكÈى بريقها الهندسسي
ششهدت مدن ولية بومرداسص مباششرة بعد زلزال سشنة  2003انفجارا عمرانيا كبÒا بفضشل عششرات اŸششاريع
لعادة إاسشكان اŸنكوب ÚاŸوّزع Úع Èأازيد من  15أالف ششا‹ ،ناهيك عن
السشكنية التي اسشتفادت منها الولية إ
اŸسش -اع -دات اŸب -اشش -رة ال -ت -ي اسش-ت-ف-اد م-ن-ه-ا ب-اق-ي اŸتضشّ-رري-ن لÎم-ي-م سش-ك-ن-ات-ه-م اŸصش-ن-ف-ة ‘ اÿان-ة اÿضش-راء
والÈت-ق-ال-ي-ة ،ف-ازده-رت م-ع-ه-ا ث-ق-اف-ة اŸق-اولت-ي-ة واŸرق Úا÷دد ،ال-ذي-ن اك-تسش-ح-وا اŸي-دان لÓ-سش-تفادة من
العروضص مقابل فوضشى حضشرية ،وحتى تغي Òالنمط العمرا Êلبعضص ا◊ظائر التاريخية.
بومرداسص :ز ــ كمال
ف-ق-دت ال-ك-ث Òم-ن اŸدن ال-ت-اري-خ-ي-ة ب-ب-وم-رداسش ك-ب-ودواو،
الثنية أاو يسسر ،وسسيدي داود وحتى عاصسمة الو’ية «روشسي
ن -وار» ب -ري -ق -ه -ا ا◊ضس -اري ،وشس -ك -ل ب -ن -اي -ات -ه-ا وّﬂط-ط-ه-ا
ال -ه -ن -دسس-ي ،ن-ت-ي-ج-ة ف-وضس-ى ال-ع-م-ران واŸشس-اري-ع السس-ك-ن-ي-ة
ال-ع-م-وم-ي-ة واÿاصس-ة ال-ت-ي ب-رزت ك-ال-ف-ط-ري-ات مباشسرة بعد
زل- -زال ب- -وم- -رداسش ،ح- -يث ت- -وسّس- -عت أاط -راف اŸدن ‘ ك -ل
ا’Œاه -ات أاح -ي -ان -ا ع -ل-ى حسس-اب ال-ع-ق-ار ال-فÓ-ح-ي ،ال-ذي
اكتسسحه ا’سسمنت مسستغل Úالفراغ القانو Êمن حيث الرقابة
وّﬂلفات اأ’زمة اأ’منية التي سساهمت ‘ إاعادة تشسكيل
اÿارطة الدÁغرافية نتيجة النزوح الريفي الداخلي ،الذي
شس ّ-ك -ل ظ -اه -رة اج-ت-م-اع-ي-ة ك-ان م-ن ن-ت-ائ-ج-ه-ا ظ-ه-ور ب-ي-وت
القصسدير أاو الصسفيح ،وتوسسع اأ’حياء القدÁة «’سسيتي» ،و⁄
تسسلم من ذلك حتى مواقع الشساليهات اŸقدرة بـ  95موقعا
من عملية التوسسع العشسوائي والبناءات الفوضسوية.
هذه العشسرية لوحدها كانت كافية ÿلخلة النسسيج العمراÊ
Ãدن ب -وم -رداسش ،ب -ظ -ه-ور أاح-ي-اء م-راق-د ت-ف-ت-ق-د ل-ل-ه-ي-اك-ل
واŸرافق اأ’سساسسية ومتطلبات التهيئة ا◊ضسرية كالطرقات،
اأ’رصس -ف-ة وشس-ب-ك-ات الصس-رف وال-غ-از –ت ضس-غ-ط ح-اج-ي-ات
إاعادة اإ’سسكان ،بل بقيت عبارة عن ورشسات مفتوحة وأاشسغال
غ Òمنتهية كا◊فر وإاعادة Œديد القنوات اıتلفة ،وهذه
ال -وضس -ع -ي -ة  ⁄ت -خ ّ-ف -ف الضس -غ -ط ع -ل-ى ن-واة وم-راك-ز اŸدن
واأ’حياء القدÁة التي تظل مرتعا مفضس Óللمواطن Úبسسبب
توفر مراكز التسسوق ،اŸسستشسفيات وﬁطات النقل وغÒها
من اŸتطّلبات اأ’خرى.

كما شسهد النسسيج العمرا Êالذي يفتقد للتخطيط الدقيق
والتصساميم الهندسسية ا◊ديثة اŸتعلقة بإانشساء مدن عصسرية
أاو توسسع القدÁة منها إا ¤ظهور التجمعات العمرانية التابعة
للخواصش ،وهي عبارة عن Œزءات تتكون من فيÓت مشسكلة
من طابق Úأاو ثÓثة ‘ كل مدن الو’ية ،أاغلبها غ Òمنتهية
ا’‚از يطبعها لون اآ’جر اأ’حمر ‘ ،ح Úالداخل إاليها قد
ي-ت-ي-ه ‘ م-ت-اه-ات-ه-ا بسس-بب ال-ف-وضس-ى وغ-ي-اب ال-ت-هيئة وشسبكة
الطرقات ،وحتى لوحات اإ’شسارة أاو ما يدل على اسسم ا◊ي
السسكني ا÷ديد إان صسح القول.
هذه الوضسعية وبحسسب عدد من اıتصس› ‘ Úال السسكن
والبناء الذين –ّدثوا لـ «الشسعب» ،تورط فيها العديد من
رؤوسس -اء ال -ب-ل-دي-ات ال-ذي-ن ف-ت-ح-وا اÛال ÷شس-ع اŸرقÚ
واŸقاول Úا÷دد ،الذين فازوا بصسفقات عمومية إ’‚از
عشسرات اŸشساريع السسكنية تعّدت الـ  40أالف وحدة ‘
ﬂتلف الصسيغ ،الكث Òمنها  ⁄يسسلّم بعد ما أاثّر على
ع-م-ل-ي-ة إاع-ادة اإ’سس-ك-ان ،وتسس-ه-ي-ل ع-م-ل-ية ا’سستحواذ على
ا÷ي -وب ال -ع -ق -اري -ة داخ -ل اŸدن خ -اصس -ة السس-اح-ل-ي-ة م-ن-ه-ا
ك- -ب- -وم -رداسش م -رك -ز ودلسش ،وح -ت -ى ع -ل -ى ح -واف ال -ودي -ان
واأ’راضسي الهشسة غ Òالصسا◊ة للبناء إ’‚از سسكنات ترقوية
من  6طوابق بعيدة كل البعد عن اŸعاي Òالقانونية وبأاسسعار
‡ا خلق مدنا موازية تفتقد للبعد
تقارب مليار سسنتيمّ ،
ا÷م -ا‹ وا◊ضس -اري ،وضس -غ -ط إاضس-ا‘ ل-لسس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة
ومعاناة ا’ختناق اŸروري اليومي.
باŸقابل  ⁄يكن للخزينة العمومية البلدية أاّية اسستفادة من
هكذا مشساريع نفعت أاصسحابها وخلقت كفضساءات سسكنية قد
تثقل كاهل اÛالسش البلدية القادمة.
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ما مصس Òقانون ١٥ / ٠٨؟
ان-ع-دام ت-ام ل-ل-ع-م-ران ال-عصس-ري ،غ-ي-اب ه-ن-دسس-ة ت-راع-ي ف-ي-ها
خصسوصسية ا÷زائرّي Úوهويتهم ومضسمون حضسارتهم ،هندسسة
خالية من ا÷مال ‘ زمن تصسنع فيه الهندسسة اŸعمارية آاية ‘
اإ’تقان وتشسّكل واجهة ثقافية سسياحية ،سساكنة تهتم با÷مال
الداخلي و’ تو‹ أاي أاهمية للواجهة اÿارجية .صسورة تعكسش
فوضسى العمران ‘ أاك Èمدن ا÷زائر وعلى رأاسسها عاصسمة
البÓد ،يحدث هذا ‘ ظل تعطّل قانون قواعد مطابقة البنايات
وإا“ام إا‚ازها ،الذي وبعد أازيد من  7سسنوات من صسدوره ’
يزال يتأارجح ب Úعزوف اŸواطن Úونقصش ا÷انب التوعوي
والتحسسيسسي بأاهمية هذه اÿطوة ،ليبقى حبيسش اأ’دراج رغم
اأ’همية التي يشسّكلها.
قانون  15 - 08الصسادر من عام  ،2008الذي اعتÈه اıت ّصسون
‘ ›ال العمران باÿطوة ا’يجابية ،باعتباره كفي Óبتسسوية
وضسعية البنايات غ ÒاŸكتملة وإايجاد حلول إ’عادة ا’عتبار
لواجهة اŸدن ،و–قيق مطابقة البنايات طور ا’‚از وإاعطائها
اŸن -ظ -ر ا÷م -ا‹ ال Ó-ئ -ق م -نسس-ج-م وم-ت-ن-اغ-م ب-احÎام ق-واع-د
التعم ،Òحيث يسسمح هذا اأ’خ Òمن ا’سستفادة من رخصسة
اإ’“ام أ’صس -ح -اب ال -ب -ن -اي -ات غ ÒاŸت-م-م ع-ن-د ن-ه-اي-ة اآ’ج-ال،
Óصسحاب الذين Áلكون
ويسسمح با’سستفادة من شسهادة مطابقة ل أ
بنايات غ Òمكتملة.
ورغم كل اإ’جراءات التي تضسّمنها القانون إا’ أان اإ’شسكال يبقى
مطروحا وبشسدة أامام جدل مدى تطبيق هذا القانون والعراقيل
التي تقف أامام تطبيقه ،ولعل من اأ’سسباب الرئيسسة التي طرحها
أاهل ا’ختصساصش هي عدم دراية معظم اŸعني Úبفحوى هذا
القانون ،ما بات يتطلب اتخاذ إاجراءات احÎازية أاك Ìمن أاجل
أان يفهمه اŸواطن ويعمل به ،فالشسيء الوحيد الذي يدركه هو
ضسرورة حصسوله على رخصسة للبناء ،فإاجراءات تسسوية البنايات
غ ÒاŸكتملة اŸتضسمنة ‘ قانون  ،08 - 15تهدف بالدرجة
اأ’و ¤لوضسع حد Ÿشسكل فوضسى العمران الذي تعرفه معظم
و’يات الوطن.
فصسفائح آاجورية حمراء من اÿارج طبعت جل الشسوارع حتى
أارقى اأ’حياء أافقدتها جمالها ،غياب هندسسة معمارية خارجية
أارجعها العديد إا ¤غياب رأاسش اŸال إ’كمالها ،حيث يف ّضسلون
اسستغÓل ما Áلكون ‘ القيام بديكورات عصسرية داخل اŸنزل،
وإان اختلفت ا◊جج عن سسبب عدم اسستكمالها تبقى حقيقية
تشسّوه اŸنظر ا÷ما‹ Ÿدننا و’ تؤوّهل ا÷زائر العاصسمة أ’ن
تكون عروسش البحر اأ’بيضش اŸتوسسط بامتياز.
وب -ه-ذا ي-ب-ق-ى مشس-ك-ل ف-وضس-ى ال-ع-م-ران ال-ذي ت-ع-رف-ه ﬂت-ل-ف
البنايات على مسستوى ا÷زائر يعود إا ¤غياب ثقافة الرجوع إا¤
اŸهندسس ÚاŸعماري ÚاŸؤوهل ‘ Úوضسع تصسميم يراعى فيه
حضسارة ا÷زائر.

ن Œانسص العمران Ãدننا يبقى هدفا صشعب اŸنال ،ويسشتحيل –قيقه
أاّكد اŸهندسص اŸعماري حبششي وليدأا ّ
ل الظروف ا◊الية التي –كم عا ⁄العمران بالنظر إا ¤كون السشبب اŸباششر الذي يقف وراء
ميدانيا ‘ ظ ّ
الظاهرة يكمن ‘ التوسشعات العششوائية للمدن بعيدا عن النظرة السشتششرافية الششاملة.
اŸنطقة وتقاليدها ،إاضسافة إا ¤عّدة نقاط أاخرى تعنى
ب -ال -ط -اب -ع ا÷م -ا‹ وال -ن-ظ-رة الشس-م-ول-ي-ة ،ك-م-ا سس-اه-م ع-دم
اسستقرار مراكز اتخاذ القرار ‘ بروز هذه الظاهرة أ’ّن
اأ’مر هنا بحاجة إا ¤قدر كب Òمن التواصسل وا’سستمرارية.
وق -ال ﬁدث -ن -ا ب -أاّن اŸدي -ن -ة ي-جب ال-ت-خ-ط-ي-ط ل-ه-ا وإا‚از
مرافقها وهياكلها وفق دراسسة دقيقة ومعمقة بعيدا عن
سس-ي-اسس-ة الÈي-ك-و’ج ،وت-خ-ط-ي ال-ن-ظ-رة ا÷م-ال-ي-ة والتقاليد،
وذلك بتحديد أارضسية قانونية صسلبة تنظم هذا اŸيدان ويتم
تطبيقها على أارضش الواقع بصسرامة كبÒة على غرار ما هو
معمول به بباقي دول العا ⁄التي –Îم نفسسها.
وع-ن اŸدي-ن-ة ال-ن-م-وذج ال-ت-ي Áك-ن اع-ت-ب-اره-ا م-ن-ت-ظ-مة ‘
عمرانها وهياكلها ،قال ﬁدثنا بأانّ Ÿدن ا÷زائرية تبقى
مع اأ’سسف بعيدة عن التجانسش العمرا ،Êإا’ أاّن ذلك يخضسع
لسس -ل-م درج-ات م-ت-ف-اوت ،ف-م-دي-ن-ة سس-ط-ي-ف م-ث Ó-سس-اع-ده-ا
موقعها ا÷غرا‘ اŸسسطح أ’ن تكون اأ’قرب إا ¤ما هو
مطلوب من غÒها ،كما ’ تخل مدن أاخرى من هذه الصسفة
ولكنّه ‘ كل ا◊ا’ت فإاّن نظرة اسستطÓعية من السسماء
Áكنها الكشسف عن كم كب Òمن العيوب التي يحملها العمران
‘ طياته ،على عكسش ما هو قائم Ãدينة برشسلونة ا’سسبانية
مث ،Óوالتي –وز على بناءات منتظمة وطرقات متوازية
ومتقاطعة بشسكل جذاب و‡ّيز بالنظر إا ¤كون ا÷هات
اŸعنية بتوسسيع اŸدينة  ⁄تهمل ›مل اŸعاي Òالتقنية
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-وسس-ع-ة ال-ع-م-ران-ي-ة م-نذ امد بعيد ،كما ’حظ
ا÷زائريون الزائرون لتونسش اعتماد اللون Úاأ’زرق واأ’بيضش
دون سسواهما ‘ طÓء ›مل اŸدن السساحلية ما أاضسفى
عليها روعة وجما’ ،ناهيك عن Œسسيد ‰ط عمرا Êمتمّيز
بها بالتوازي مع تطبيق قوان Úصسارمة لتنظيم هذا القطاع،
ونحن با÷زائر بأامسش ا◊اجة ا ¤ذلك.
ومن التداعيات السسلبية لعدم Œانسش العمران بروز بؤور
سسوداء تعنى با’زدحام اŸروري بالعديد من اŸدن ،كما أاّن
م -ن -اط -ق ﬁددة م -ن م -دن -ن -ا تسس -ت -ق -ب -ل ع-ددا ﬁدودا م-ن
اŸواطن Úوالزوار ‘ فÎات ﬁددة ،وأاعدادا مضساعفة
خ Ó-ل فÎات أاخ -رى دون أان ت -ت -م -ك-ن ال-ه-ي-اك-ل وال-فضس-اءات
اŸتوفرة من تلبية حاجيات هؤو’ء ،وهذا يرجع أاسساسسا ا¤
غ -ي -اب ال-ن-ظ-رة ا’سس-تشس-راف-ي-ة ال-ب-ع-ي-دة اŸدى أاث-ن-اء إاع-داد
الدراسسات اŸتعلقة بالعمران ،بحيث أافرز هذا الواقع إا‚از
مسس -تشس -ف -ي -ات ب -وسس -ط اŸدن بشس-ك-ل ي-ع-ي-ق مسس-ار ب-ل-وغ-ه-ا،
و–ّولت أاجزاء من بعضش اŸدن إا ¤وجهة جّذابة للزوار،
فيما تبقى أاجزاء أاخرى تشسبه اأ’طÓل واŸراقد ’ غ.Ò
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ا÷زائر :آاسشيا مني

اÿب Òالعقاري جلول عياشص باŸدية :

اّıطط التّوجيهي للتّهيئة ’ يطّبق من طرف اŸنتخبÚ

أاق ّ-ر السش -ي -د ع -ب -اسص ج -ل -ول ع -ي -اشص ،م-دي-ر سش-اب-ق Ÿك-تب
ال-درسش-ات ال-ع-م-ران-ي-ة ل-ولي-ة اŸدي-ة ب-وج-ود اخ-تÓ-لت
‘ ت- - -وط Úال- - -ت - -ج - -م - -ع - -ات السش - -ك - -ان - -ي - -ة بسش - -بب ع - -دم
احÎام اıط- -ط ال- -ت -وج -ي -ه -ي ل -ل -ت -ه -ئ -ي -ة ال -ع -م -ران -ي -ة
ب -ال -ولي -ة اŸصش -ادق ع -ل -ي -ه م -ن ط -رف م -ن-ت-خ-ب-ي اÛلسص
الششعبي الولئي.
اŸدية :ع ــ علياÊ
بّرر السسيد عياشش الذي يشسغل حاليا مهمة خب Òعقاري لدى
العدالة هذه اŸشسكلة ‘ ،عدم إادارك منتخبي هيئة اÛلسش
الشسعبي الو’ئي بهذا اÛال ا◊يوي ،بحيث ’ يتم تطبيق هذه
التوجهيات على أارضش الواقع رغم أانه يتم مناقشستها من طرف
هؤو’ء اŸنتخب ÚواŸصسادقة عليها ،مسستغربا ‘ الوقت ذاته كيف
أان ا÷هات اŸكلفة بالبناء تقوم

بصسرف أاموال كبÒة جراء تسسديد تكاليف حقوق الدراسسات ،إا’
أان هذه الدراسسات ’ يتم تطبيقها ‘ اŸيدان ،رغم أان مكاتب
الدراسسات التي تفوز بصسفقات أاو “نح تلك بطريقة الرضسا والتي
لطاŸا تقدم حلو’ لتلك اإ’خت’Óت التقنية ،غ Òأانه ’ يتم
ت-ط-ب-ي-ق ه-ذه ا◊ل-ول ل-ع-دم وج-ود مسس-تشس-اري-ن م-ك-ل-ف Úب-ال-تهئية
العمرانية لدى كل من الوا‹ ورؤوسساء الدوائر وحتى البلديات.
ونفى اŸدير السسابق Ÿكتب الدرسسات العمرانية بهذه الو’ية،
وجود ما يسسمى بثقافة اإ’حاطة بأابجديات التهيئة العمرانية،
فضس Óعلى أان أاغلب رؤوسساء الدوائر الذين أاوكلت لهم مهمة
تطبيق القانون رقم  ،08 / 15الذي يسسمح بتسسوية الوضسعية
بشسأان العقار والبناء ‘ السسنوات اأ’خÒة  ⁄يسستوعبوا أاهداف
هذا القانون الذي أاولته السسلطات العليا ‘ البÓد أاهمية كبÒة من
أاج -ل ال -قضس -اء ع -ل -ى ال -ب -ن -اي -ات ال -ف-وضس-وي-ة اŸشس-وه-ة ل-ل-ع-م-ران
واÙيط.
وأاكد عيسسى لوصسيف رئيسش بلدية أاو’د معرف بجنوب
ال - - -و’ي- - -ة ،ف- - -رضس- - -ي- - -ة ورؤوي- - -ة ه- - -ذا
اÿبÒالعقاري من منطلق
ال -وج -ود ال-ف-ع-ل-ي
Ÿشسكلة

اخت’Óت ‘ توط Úالتجمعات السسكانية ،باعتبار أان هذا اأ’مر
مفروغ منه ،لكون أان هناك رؤوسساء ›السش شسعبية و’ئية عملت
على خلق مثل هذه اŸشسكلة كونهم رفضسوا اإ’قامة بسسكناتهم
السسابقة ،وفضسلوا ا’قامة بعاصسة الو’ية هروبا من ا◊ياة العادية
ورغبة ‘ معيشسة أاحسسن ،وهو اأ’مر الذي يسسقط فيه كل مرة
ال -ك -ث Òم -ن رؤوسس-اء ال-ب-ل-دي-ات ،ح-يث ي-غ-ادرون اŸواط-ن Úال-ذي-ن
زكوهم لتقلد مسسؤوولية رئيسش ›لسش شسعبي بلدي ‘ رحلة بحث
عن هذه الرفاهية والتمدن ،مشسÒا ‘ هذا الصسدد إا ¤أان الدولة
 ⁄تقصسر قط ‘ تثبيت اŸزارع Úوسسكان اŸداشسر والقرى
بدليل توفÒالسسكن الريفي وﬂتلف الهياكل القاعدية ا◊يوية
اŸرافقة إ’سستقرار السساكنة كالشسبكات والطرقات وفرصش العمل،
غ Òأانه مع حلول اأ’زمة اŸالية ،فرÃا  -يقول  -سستÎاجع مثل
ه -ذه الÈام -ج اإ’‰ائ -ي -ة ال -ت -ي ت -خ -ل -ق ال -ت -وزان م -ا ب Úال -ري-ف
واŸدينة.
أاوضسح رئيسش هذه البلدية بأان مصسا◊ه ليسست لها سسلطة وضسع
وتوط Úالتجمعات السسكانية باإ’قليم كون ذلك من صسÓحيات
ا÷ماعات اÙلية ،على اعتبار أان البلديات لها سسلطة توفÒ
العقار فقط ،جازما بأانه وأ’جل خلق هذا التوازن ونحن على
أابواب اÙليات وجب على رؤوسساء البلديات اإ’قامة Ãقرات
ب -ل -دي -ات -ه -م م -ن أاج -ل ›السس -ة م -واط -ن -ي -ه -م والسس-م-اع
Ÿشس -اك -ل -ه -م ال -ي -وم -ي -ة ع -ن ق -رب إ’ي -ج -اد ا◊ل-ول
اŸن- -اسس- -ب- -ة ل- -ه- -ا ،مشسÒا إا ¤أان السس- -ل -ط -ات
اÙل -ي -ة ق -د م -ن -حت ب-ل-دي-ت-ه م-ن-ذ 05
سسنوات وإا ¤يومنا هذا حوا‹ 317
سس -ك -ن وإاع -ارة ري -ف -ي -ة ‘ اط-ار
تثبيت السسكان ،و” ا‚ازها
كلية عدا  47واحدة فقط،
م -ن ّ-ب -ه-ا ‘ ه-ذا السس-ي-اق ب-أان
هذه الصسيغة السسكنية سساعدت
ع - -ل - -ى اسس - -ت - -ق - -رار اŸواط - -نÚ
وسس- -م- -حت ب- -إاشس -راك -ه -م ‘ ا÷انب
التنموي وترشسيد النفقات العمومية ‘
ظل ضسعف امكانيات بلديته ،إا ¤جانب ذلك
يجب ‘ اŸقابل توف Òالوسسائل القاعدية كاŸدراسش
واŸسس-اج-د واŸسس-ت-وصس-ف-ات واŸن-اقب ا÷م-اع-ي-ة ل-لشس-رب
والسسقي الفÓحي أ’جل ربح معركة التثبيت ،التي لطاŸا أاكد
عليها رئيسش ا÷مهورية ‘ خطاباته الرسسمية ‘ عدة مناسسبات.

تكّفل بأارياف ومدن ولية بجاية

انشسغال دائم ’سستقرار السسكان ‘ مناطقهم
لعادة تهيئة وتزفيت الطرق بÎاب
لششغال العمومية ببجاية ‘ إاطار ميزانية السشنة ا÷ارية ،بغÓف ما‹ قّدر بـ  200مليون دينار إ
تدّعم قطاع ا أ
لرياف على حد سشواء ،كما سشمحت السشتجابة Ÿطالب السشكان والتكفل بانششغالتهم فيما يخصص الطرق.
الولية ،حيث مسشت اŸدن وا أ
ب -غ -رضش ضس -م-ان اسس-ت-ق-رار الÎب-ة وإازال-ة اÿط-ر ال-ذي ›ال التنمية اÙلية ،حيث تتميز بالفÓحة ا÷بلية
بجاية :بن النوي توهامي
من جهة وامتÓكها ŸؤوهÓت صسناعية تسساهم بعث
يحوم على هذه اŸناطق بسسبب وقوع انهيارات.
وأاشس- -ار مصس- -در مسس- -ؤوول ،إا ¤أان اŸدي- -ري- -ة ال -و’ئ -ي -ة وكعّينة عن اŸشساريع التي شسرع ‘ Œسسيدها بقطاع مشساريع مسستقبلية تهدف للنهوضش باŸنطقة اقتصساديا،
Óشسغال العمومية ،سسجّلت خÓل اıطط اÿماسسي اأ’شسغال العمومية ،بلدية صسدوق بو’ية بجاية على والعمل من خÓلها على توف Òمناصسب شسغل وخلق
ل أ
عشس-رات ال-ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ي مسست أاشس-غ-ال إاع-ادة ال-ت-ه-يئة إاعانة مالية من الو’ية  3.3مليار سسنتيم ،موجهة لتهيئة الÌوة.
وإا‚از وفتح طرق جديدة ،فضس Óعن Œسسيد مشساريع شسبكة الطرقات اŸهÎئة ع Èعديد اأ’حياء والقرى ،وللتذك ،Òفقد أاّكد ﬁمد حطاب وا‹ بجاية ،خÓل
جد هامة منها ” إانهاء أاغلبيتها ،وسسمحت بتسسجيل وهذا بعد الشسكاوى التي تقدم بها ‡ثلو السسكان ،حول ال -زي -ارات اأ’خÒة ال -ت -ي ق-ام ب-ه-ا ،ع-ل-ى ضس-رورة إان-ه-اء
ت-ط-ور ‘ ›ال صسÓ-ح-ي-ة اسس-ت-غÓ-ل ال-ط-رق ب-ال-و’ي-ة ،وضسعية الطرقات التي تسسببت ‘ عزلهم خاصسة مع أاشسغال التهيئة ‘ أاقرب اآ’جال ،من أاجل وضسع حد
علما أان القطاع اسستفاد هذه السسنة من ميزانية قّدرت تسساقط اأ’مطار ،والتي تسسبب بركا مائية تنتشسر على ıت- -ل- -ف ال- -تصس- -دع- -ات واأ’خ -ادي -د ال -ت -ي تشس -ه -ده -ا
ب -ـ 200م-ل-ي-ون دي-ن-ار ،ح-يث خّصس-صست ل-ت-غ-ط-ي-ة تكاليف طول اŸسسالك الÎابية ،كما تتسسبّب ‘ عرقلة حركة الطرقات ،والتي من شسأانها أان تسساهم ‘ مسساعدة
السس Òوعزل بعضش اأ’حياء ما شسّكل متاعب للمواطن ،Úالسسكان على ا’سستقرار.
أاشسغال صسيانة وإاصسÓح الطرقات ع Èإاقليم الو’ية.
” الذين يجدون صسعوبة ‘ اجتياز طرقات كلها حفر هذا ،وبالرغم من اÛهودات التي ّ Œسسدت على أارضش
مضسيفا ،أانه قصسد معا÷ة ظاهرة انز’ق الÎبة فقد ّ
تخصسيصش غÓف ما‹ بقيمة  36مليار سسنتيم على وأاخاديد .وم-ن ج-ه-ت-ه-م ،عّ-ب-ر السس-ك-ان ع-ن ارت-ياحهم الواقع إا’ أان هناك نقائصش م ّسست بعضش اŸناطق ،على
مسستوى  52منطقة بـ  22بلدية ،على مسسافة تقدر  128للمجهودات اّ Ûسسدة ،والتي من شسأانها –سس Úاإ’طار غ-رار ت-اق-ل-ي-عث ،ح-يث ي-ط-الب السس-ك-ان م-ن السس-ل-ط-ات
اŸعيشسي لهم ورفع الغ Íعنهم خاصسة ‘ فصسل اÙل -ي-ة بضس-رورة ا’ل-ت-ف-ات إا ¤مشس-اغ-ل-ه-م ،اŸت-م-ث-ل-ة
هكتارا،
الشس- -ت- -اء ،خ- -اصس -ة أان ال -ب -ل -دي -ة بالدرجة اأ’و ‘ ¤تعبيد الطرق اŸهÎئة ،حيث أاعرب
ا÷ب-ل-ي-ة ت-ل-عب دورا ه -ؤو’ء ع -ل -ى لسس -ان السس-ي-د ج-ح-ازي ‡ث-ل ع-ن-ه-م ،ع-ن
ه - -ام- -ا ‘ تأاسّسفهم بسسبب عدم مبا’ة اŸعني Úبالصسعوبات التي
تواجههم ‘ التنقل ،حيث  ⁄يسستفد من أاي مشسروع
تهيئة منذ فÎة طويلة ،رغم الشسكاوى العديدة اŸودعة
لدى اÛالسش اŸنتخبة ،وهو ما جعل السسكان ‘
وضس -ع -ي -ة صس -ع -ب-ة ‘ فصس-ل-ي الشس-ت-اء والصس-ي-ف
بسسبب ا◊فر واأ’خاديد التي كانت سسببا
‘ عطب العديد من السسيارات ،كما أانّ
السسكان يجدون صسعوبات ‘ اÿروج
وال -دخ -ول إا ¤ب -ي -وت -ه-م سسÒا ع-ل-ى
اأ’قدام بسسبب اأ’وحال مع تهاطل
اأ’مطار وتناثر الغبار صسيفا.
مضس-ي-ف-ا أاّن-ه ي-أام-ل م-ن الّسس-ل-ط-ات
اÙلية أان تتحّرك للقضساء على
ال -ن -ق -اط السس -وداء ب -اأ’ح -ي-اء ،ال-ت-ي
ت- -ت- -ح- -ول إا ¤ط- -رق ت -راب -ي -ة يصس -عب
ع -ب -وره-ا ،ح-يث م-ازالت ال-ط-رق-ات غÒ
معّبدة وشسبكة اإ’نارة العمومية  ⁄تغط كافة
الشسوارع وا◊ي يغرق ‘ الظÓم.
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اŸكّلف Ãتابعة
الّتعم Òببلدية دحو:

ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـ ـات

ّﬂططات شسغل
الأراضسي غÎﬁ Òمة
بسسيدي بلعباسس
توسّسع فوضسوي
باألحياء الشّسمالية
للمدينة

التجّمعــــات
السسكــــانية
بسسكيكـــــدة

أارج -ع اŸه -ن -دسس اŸع -م -اري واŸك -ل -ف Ãراق -ب -ة وم -ت -اب -ع -ة ال-ت-ع-م Òع-ل-ى مسس-ت-وى ب-ل-دي-ة ح-اسس-ي دح-و بسس-ي-دي
بلعباسس إاسسماعيل سسعدين سسبب إاختÓل النسسيج العمرا ÊباŸدينة إا ¤عدم مطابقته للمقاييسس ا◊ديثة،
لسسÓمية.
لطار البنائي فضس Óعن عدم احÎامه ÿصسوصسية العمارة ا إ
وعدم تقيده با إ
سسيدي بلعباسس:غ ــ شسعدو
كما أاّكد أاّن السشبب يرجع أايضشا لتقليصص
دور اŸه -ن -دسص اŸع -م -اري ال-ذي وجب
منحه امتيازات أاك Ìمن خلل إاششراكه
‘ ﬂت- -ل- -ف مسش- -اب- -ق- -ات ال- -ه- -ن- -دسش- -ة
اŸعمارية وفتح اأ’ظرفة ،وكذا ‘ ÷ان
التحكيم واختيار اŸششاريع للرفع من
مسش -ت-وى ال-ع-م-ران وال-ب-ن-اء ،ه-ذا اأ’خÒ
ال -ذي ب-ات ي-ع-ا Êال-ك-ث Òم-ن ال-ن-ق-ائصص
وال -ع -ي -وب ،خ -اصش-ة م-ا ت-ع-ل-ق ب-ت-ه-م-يشص
اŸسش -اح -ات اÿضش -راء وع -دم ال -ت -ق -ي -د
بأاطر البناء ،وهي الصشورة التي تعكسشها
ال -ع -دي -د م -ن اأ’ح-ي-اء ال-واق-ع-ة ب-ا÷ه-ة
الششمالية للمدينة ،والتي تششهد توسشعا
عمرانيا فوضشويا ،على غرار حي سشيدي
ا÷يل‹ ،الروششي وبن حمودة التي ⁄
–Îم فيها ﬂططات ششغل اأ’راضشي
واŸسشاحات اÿضشراء.
وأاضش- -اف اŸت- -ح ّ-دث أاّن و’ي -ة سش -ي -دي
ب-ل-ع-ب-اسص ال-ت-ي ل-ط-اŸا ع-رفت ب-نسش-ق-ها
نظرا Ÿا تتميز به من عمران مÎاصص،
طرقات مسشتوية ،مسشاحات خضشراء
وه -ن -دسش -ة ع-م-ران-ي-ة ‡ي-زة،
شش-ه-دت خ-لل ال-عقدين
اŸاضش- -ي Úت- -وسش -ع -ا
عمرانيا عششوائيا
فرضشته
العششرية
السش- -وداء ب -ع -د
ن -زوح ال -ع -دي-د
م - - -ن سش- - -ك- - -ان
اأ’ري- -اف ،ح -يث
اضشطرت
السشلطات إا ¤توفÒ
السش-ك-ن ل-ل-مواطن Úدون

‡ا أاّدى إا¤
أاية دراسشة دقيقة وعميقة ّ
ظهور أاحياء ذات كثافة سشكانية كبÒة أاو
ما يطلق عليها إاسشم اأ’حياء اŸراقد،
وهي اأ’حياء التي تفتقد لعديد اŸعايÒ
التي تبنى بها اأ’حياء خاصشة ما تعلق
باŸسشاحات اÿضشراء ،مرافق التسشلية
لط -ف -ال ،فضش -ل ع-ن ع-دم احÎام-ه-ا
ل -أ
Ÿقاييسص البناء كنسشب ششغل اأ’راضشي،
احÎام اŸسش - -اف - -ات ب Úال - -ب - -ن - -اي - -ات،
ال -ت -ه -وي -ة ،اإ’ضش -اءة ،ال-ك-ث-اف-ة وغÒه-ا،
ح - -يث أاصش - -ب- -حت اŸق- -او’ت تصش- -ن- -ف
ا÷مالية ضشمن آاخر اهتماماتها ‘ ،ظل
غ- - - -ي - - -اب الصش - - -رام - - -ة وال - - -رق - - -اب - - -ة.
و’ Áك - - -ن ا◊ديث ع- - -ن ال- - -ت- - -ده- - -ور
العمرا Êبالو’ية عموما دون ا◊ديث
عن مششاكل البنايات الفردية  -يضشيف
اŸت -ح -دث  -وال-ت-ي يشش-ي-ده-ا اŸواط-ن
بطرق عششوائية ‘ ظل غياب الصشرامة
والتطبيق الفعلي للقوان ،Úحيث ‚د
جل البنايات بدون تهيئة خارجية ما
لنسشجة
تسشبب ‘ تششويه الوجه العام ل أ

ا◊ضش -اري -ة ،وه -ن -ا Áك -ن ا◊ديث ع -ن
غ -ي -اب ث-ق-اف-ة ال-ت-ه-ي-ئ-ة وال-ع-م-ران ل-دى
اŸواطن ،الذي يتفنّـن ‘ تزي Úمسشكنه
من الداخل ‘ ح ’ Úيكلف نفسشه حتى
القيام بأاعمال بسشيطة خارجية كالتهيئة
والطلء دون ذكر اŸسشاحات اÿضشراء
ال- -ت- -ي ’ يÎك ل- -ه -ا ›ا’ ‘ مسش -اح -ة
مسشكنه.
و‘ ذات السشياق ،تعا ÊاŸبا ÊالقدÁة
ب- -وسش- -ط اŸدي- -ن- -ة وال- -ت- -ي ت- -ع -د رم -زا
ع -م -ران-ي-ا م-ن اإ’هÎاء وال-هشش-اشش-ة ،م-ا
دف- -ع ب- -ا÷ه- -ات ال- -وصش- -ي- -ة إا ¤إاط -لق
مششروع لتهيئتها ،وهو اŸششروع الذي
يهدف إا ¤إاعادة اإ’عتبار للبنايات التي
تعد إارثا ماديا للمدينة ،وقد خ ّصشصص
للمششروع غلف ما‹ قّدر بـ  90مليار
سشنتيم ،حيث ” اإ’نتهاء من ترميم 11
ب-ن-اي-ة م-ن ج-م-ل-ة  27ب-ن-اي-ة Œري ب-ه-ا
اأ’ششغال حاليا ،على أان تتواصشل العملية
ل -ت-مسص  107ب -ن -اي-ة ق-دÁة ت-ق-ع ج-ل-ه-ا
بوسشط اŸدينة.

اŸهندسس
طواهرية اŸليا Êعبد
الباقي :

خارطة الطّريق هي
ال ّسسبيل األ‚ع لتفادي
التّشسويه العمراÊ

حّقق قطاع العمران بو’ية ع Úالدفلى نتائج مششجعة ‘
ظل اأ’رقام التي تكششف عنها اŸصشالح اŸعنية لفائدة
تعم Òبلديات اŸنطقة وتفعيل اŸششاريع التنموية ،غ Òأان
ب -عضص اإ’خ -ت -ل’ت ‘ ال -نسش-ي-ج ال-ع-م-را Êع-ل-ى اŸسش-ت-وى
اÙل -ي وو’ي -ات أاخ -رى ‘ ال -ت -ع -ام -ل م-ع ﬂط-ط شش-غ-ل
اأ’راضشي بات من النقاط السشوداء التي تخل بجماليات
ال- -ع- -م- -ران وانسش- -ج- -ام- -ه م -ع اÙي -ط ال -ع -م -را ،Êحسشب
اŸهندسص اŸعماري والŸÈا Êا◊ا‹ طواهرية اŸلياÊ
عبد الباقي ،الذي كششف لـ «الششعب» عن تششخيصص دقيق

للظاهرة
على مسشتوى الو’يات.
وب - - -رأاي ذات اإ’ط- - -ار
اŸع- -م -اري والŸÈاÊ
ا◊ا‹ طواهرية اŸليا Êعبد الباقي ،الذي ششغل منصشب
مدير وكالة التسشي Òالعقاري لعدة سشنوات بع Úالدفلى،
فإان التصشاميم للمششاريع العمرانية سشواء كانت عمومية أاو
إادارات ﬁلية أاو جهوية من جهة أاو مششاريع عمرانية
خاصشة أاو هياكل قاعدية ،فإان فلسشفة Œسشيدها تنطلق من
فضشاء جما‹ عام يأاخذ أادق التفاصشيل وا÷زئيات ضشمن
إاطار الصشورة اإ’جماعية ıطط التعم ،Òالذي تنششده
ا÷هات اŸعنية بالقطاع ورفقة السشلطات اÙلية التي
–بذ إاعطاء صشورة أارقى وأاجمل للمششاريع ،يقول ذات
اŸه- -ن- -دسص اŸع- -م- -اري اŸع- -روف Ãسش- -ح -ت -ه ا÷م -ال -ي -ة
ل-ل-مشش-اري-ع ال-ت-ي أاشش-رف ع-ل-ى Œسش-ي-ده-ا ب-ع-اصشمة الو’ية
وعدة بلديات بإاقليم ع Úالدفلى.
هذا التصشور برأاي ﬁدثنا هو اŸعيار ا◊قيقي ÿلق

البحث
عن اŸرافق
اÿدماتية

ت -ط-الب ال-ع-دي-د م-ن ج-م-ع-ي-ات
اÛتمع اŸد ÊباسستغÓل اŸواقع
التي يتم –ريرها من البناءات
ال-قصس-دي-ري-ة ب-أاط-راف اŸدي-ن-ة
على غرار حي «اŸاتشس» ،الذي
يÎب-ع ع-ل-ى  12ه-ك-ت-ارا ،بأان ل
تسس-ت-غ-ل ف-ق-ط ‘ ب-ناء السسكنات
وإاه- -م -ال ج -انب ه -ام ،ي -ت -ع -ل -ق
ب - - -اŸسس- - -اح- - -ات اÿضس- - -راء غÒ
اŸوج- -ودة ب -اŸدي -ن -ة ،خصس -وصس -ا وأان السس -م -نت
ي-زح-ف ع-ل-ى ال-غ-اب-ة اŸسس-ل-ي-ة ب-أاع-ا‹ سسطورة،
ك -م -ا ت -أام -ل ه-ذه ا÷م-ع-ي-ات ت-خصس-يصس م-راف-ق
ترفيهية وخدماتية على شساكلة هياكل إادارية
يسس -ت -ف -ي -د م -ن-ه-ا اŸواط-ن ،وتسس-ه-ي-ل م-ت-ط-ل-ب-ات
ا◊ي - -اة ،ك - -م - -ا أان ت - -وسس - -ع الح - -ي- -اء ‘ ا÷ه- -ة
ا÷نوبية يتطلب التفك ‘ Òتخصسيصس مسساحة
لم -ن ب -ت -لك ا÷ه -ة م -ن
ل‚از م- -ق -ر Ÿصس -ال -ح ا أ
إ
اŸدينة.
سسكيكدة :خالد العيفة

ف -اŸواط -ن ب-أاغ-لب أاح-ي-اء اŸدي-ن-ة ال-ق-دÁة م-ن-ه-ا أاو
ا÷دي -دة ،يشش -ت -ك -ي م-ن ج-م-ل-ة م-ن مشش-اك-ل ون-ق-ائصص
ايتخبط فيها ‘ ظل انعدام التهيئة العمرانية وافتقار
ا◊ي Ÿسش -اح-ات ل-عب ا’ط-ف-ال ،وم-راف-ق خ-دم-ات-ي-ة،
تأاتي ‘ مقدمة هذه اŸششاكل ا◊الة اŸزرية التي
شش-ه-دت-ه-ا ال-ط-رق ،ب-اأ’خصص ال-وضش-ع-ي-ة ال-ك-ارث-ي-ة التي
توجد عليها الطرقات الثانوية ،حيث أاصشبح من
الصش -عب اسش -ت -ع -م-ال-ه-ا سش-واء ل-ل-راج-ل Úأاو
أ’صشحاب السشيارات الذين يششتكون
م - - -ن اأ’ع- - -ط- - -اب واأ’ضش- - -رار
اŸت- -ك- -ررة ال- -ت- -ي ت- -ل -ح -ق
بسش -ي -ارات -ه -م ،إاذ أان -ه -م
أاصش- -ب- -ح- -وا ي -ج -دون
صش- - - -ع - - -وب - - -ات ‘
الّدخول
واÿروج م- - - - - -ن
ا◊ي بسش - - - - - -بب
ترّدي الطرقات
ال- - -ت - -ي أاك Ìم - -ا
Áيّ- -زه -ا ا’هÎاء
وكÌة ا◊فر.
كما عبّر عديد سشكان
ا’ح-ي-اء ا÷ن-وب-ي-ة ل-ل-م-دي-ن-ة

فضشاء عمرا Êمنسشجم ،يراعي كل
اأ’وعية العقارية وما يطرأا عليها من تغÒات
ب-ف-ع-ل اخ-ت-ي-ار وŒسش-ي-د اŸشش-اري-ع وت-ك-ام-لها مع اÙيط
ال-ب-ي-ئ-ي وال-ع-م-را .Êأام-ا ب-خصش-وصص اإ’خ-ت-ل’ت اŸسشجلة
وال -ت -ي ع -ادة إان  ⁄ن-ن-ت-ب-ه إال-ي-ه-ا ون-أاخ-ذه-ا ب-دق-ة ودراسش-ة
اسشتششرافية ،فإان ›ال اإ’ختلل سشيسشجل حتما وعند
ذلك ن- -ت- -أاسش- -ف ع- -ل- -ى
اŸن- -ظ- -ر ال- -ع- -ام ،إاذن
ف -م -ح -ارب -ة ال -تشش -وي -ه
ي -ن -ط -ل-ق م-ن ال-ب-داي-ة،
و‘ نظري يقول ذات
الŸÈا Êالشش - - - - - - - - -اب
اŸه -وسص ب -ج -م-ال-ي-ات
العمران ،أان اأ’مر يرجع أاسشاسشا ‘ عدة و’يات Ãا فيها
ع- -ل- -ى اŸسش- -ت -وى اÙل -ي ،إا ¤ع -دم إاحÎام ﬂط -ط -ات
التعم Òوالتوسشع ومسشأالة ششغل اأ’راضشي سشواء فيما تعلق
بناء هياكل عمومية أاو سشكنات Ãختلف صشيغها أاو بناءات
ومشش -اري -ع خ -اصش -ة ،وال -ت -ي ت -ن-ب-ث-ق حسشب ق-ول اŸه-ن-دسص
اŸعماري عن ﬂططات التوجيه أ’ن كل اŸسشاحات تقنيا

عن اسشتيائهم الششديد من الروائح
الكريهة اŸنبعثة من الÈك اŸائية
اŸت -ج -م-ع-ة ب-ا◊ف-ر ع-ل-ى مسش-ت-وى
ا’حياء على غرار  20أاوت 700 ،55
مسشكن ،ا’مل وغÒها ،حيث تششكل
إازعاجا لهم و“نعهم حتى من فتح
ن- - -واف- - -ذه - -م ،وأاضش - -حت مصش - -درا
ل-ل-حشش-رات وال-ط-ف-ي-ل-ي-ات اŸسش-ب-بة
لم-راضص اŸع-دي-ة ،م-ط-ال-ب Úمن
ل -أ
اŸعني Úوضشع حد لهذا الوضشع الذي يهّدد راحتهم
وصشحتهم.
ورغم إاعادة تأاهيل طريق القل ببني مالك على مسشافة
 700مÎا وتهيئة الطريق الرابط ب Úحي قوسص قزح
ومدرسشة بن خوخة ا’بتدائية بنفسص ا◊ي ،والتغطية
بالزفت لطريق هضشبة بني مالك مع أاششغال تهيئة
طريق سشيدي أاحمد على مسشافة  3آا’ف مÎا ،إا’ أان
ذلك  ⁄يغ Òمن معا ⁄ا◊ي ،للÈيكو’ج ‘ اإ’‚از،
وŒدد ظهور ا◊فر على أاغلب الطرقات التي عبدت
مؤوخرا.
و‘ ظل سشياسشة التهميشص واللمبا’ة اŸنتهجة من
ق -ب -ل السش -ل -ط -ات اÙل -ي -ة ل -ب -ل-دي-ة سش-ك-ي-ك-دة ،ي-ب-ق-ى
”
اŸواطنون ‘ انتظار التفاتة اŸسشؤوول Úالذين ّ
ان-ت-خ-اب-ه-م م-ن أاج-ل –سش Úال-ظ-روف وت-ن-م-ي-ة أاح-ي-اء
ال-ب-ل-دي-ة وب-عث اŸشش-اري-ع ذات اŸصش-ل-ح-ة ال-ع-ام-ة م-ن
م -راف -ق خ -دم -ات -ي -ة وت -رف -ه -ي -ة ،وت-ق-ريب اإ’دارة م-ن
اŸواطن بإا‚از مششاريع تتعلق بهذا الششأان من ملحق
ل -ل -ب-ل-دي-ات ،والÈي-د وغÒه-ا م-ن م-راف-ق ال-ق-ط-اع-ات
ال -ه -ام -ة ‘ ا◊ي -اة ال-ي-وم-ي-ة ل-ل-م-واط-ن ‘ ظ-ل ت-وسش-ع
اŸدينة.
وكل هذا التدهور الذي تعرفه أاحياء اŸدينة ،رغم أان
بعضص ا’حياء خضشعت لعملية إاعادة تهيئة و–سشÚ
حضشري منذ مدة ،والغرضص من العملية كما صشرح
القائمون عليها ،هو العمل من أاجل توف Òالظروف
اŸريحة للمواطن Úداخل أاحيائهمÃ ،ا يتماششى مع
ما يجب أان تكون عليه هذه اأ’خÒة من مسشاحات
خضش -راء ومسش -اح -ات ل -ل -عب وأارصش -ف-ة م-ه-ي-أاة وشش-وارع
معبدة وإانارة عمومية ،حتى ’ تتحول إا› ¤رد أاحياء
مراقد ‡لة ،ا’ ان بطء عملية اإ’‚از حولت العملية
إا ¤نقمة ،زيادة ا ¤افتقاد العملية إا ¤ا’حÎافية،
بعد أان أافرغت من اŸسشحة ا÷مالية ،ناهيك عن
ان -تشش -ار اأ’ت -رب -ة وال -رم -ل وتضش -رر ب -عضص اŸسش-اح-ات
اÿضشراء‡ ،ا سشاهم ‘ تششويه اÙيط ‘ ،غياب
شش -ب -ه ك -ل -ي Ÿصش -ال -ح اŸراق -ب-ة واŸت-اب-ع-ة م-ن ط-رف
ا÷هات البلدية اıتصشة.

يششملها ﬂطط ،أ’نه Ãثابة خاريطة طريق تنبني على
هذه اأ’سشسص الفلسشفية وا÷مالية والتقنية التي ذكرناها
من قبل ،يقول ﬁدثنا.
كما يعت Èأان هذه خاريطة الطريق التي تبعد النسشيج
العمرا Êعن كل تششويه واختلل ‘ كل الو’يات ،تعمل بها
الهيئات اŸششرفة والقائم Úعلى اسشتعمال هذه الفضشاءات
وك -ذا السش -ل -ط-ات اÙل-ي-ة
ل -ت -ف -ادي ه -ذه اŸظ -اه-ر.
و–ق-ي-ق-ه-ا ب-ن-ظ-ر ﬁدثنا
يتم عن طريق التحسشÚ
ال -دوري ıط -ط ت-وج-ي-ه
ا’أراضش - - - -ي م- - - -ن خ- - - -لل
اŸراقبة واŸرافقة ،وهذا
لتقد– Ëفة عمرانية تنسشجم مع اأ’ذواق ،أ’ن النمط
ا◊ضشاري العمرا Êهو فلسشفة أامة وتاريخ الفن العمرا،Ê
يشش Òذات اŸه -ن -دسص ال -ع-م-را Êط-واه-ري-ة اŸل-ي-ا Êع-ب-د
الباقي من ع Úالدفلى.

التّحسس Úالّدوري ıطّط
توجيه األراضسي يكون باŸراقبة

ع Úالدفلى :و  -ي  -أاعرايبي

ثقافة

ألثÓثاء  1٧أكتوبر  201٧م
ألموأفق لـ  26محرم  1439هـ

اعت‚ Èاحهم طفرة ثقافية

اŸتوجون بـ «كتارا» قيمة مضسافة ‘ اŸشسهد الّثقا‘ ا÷زائري والعربي
أعت Èوزير ألثقافة عز ألدين ميهوبي ‘ بيان تلقت «ألششعب» نسشخة منه ،بأاّن فوز
ألكّتاب أ÷زأئرّي ÚألثÓثة بجائزة كاتارأ للروأية ألعربية «قيمة مضشافة ‘ أŸششهد
ألثقا‘ أ÷زأئري وألعربي» ،حسشب بيان لوزأرة ألثقافة .وأصشفا هذأ ألنجاح بأانه «مبهر
و‡ي -ز» ،م -ع-تÈأ أن ت-ت-وي-ج-ه-م «ل-يسس غ-ري-ب-ا» ك-ون-ه-م «ح-ف-روأ ب-ج-ه-ده-م وأج-ت-ه-اده-م
أسشماءهم ‘ خارطة أ◊ركة أأ’دبية ألعربية» .وأضشاف ألبيان أن تأالق هؤو’ء ألكّتاب
«يقتضشي من أŸؤوسشسشات ألثقافية ودور ألنششر مزيدأ من ألدعم وأŸسشاعدة على أنتششار
أدبهم وإأصشدأرأتهم» .وكان أأ’كادÁي وألششاعر بشش Òضشيف ألله وألروأئيان عبد ألوهاب
عيسشاوي وسشعيد خطيبي قد تّوجوأ بجوأئز كاتارأ للروأية ألعربية ‘ ألعاصشمة ألقطرية
ألدوحة يوم أÿميسس أŸاضشي ‘ حفل إأعÓن نتائج أ÷ائزة ‘ دورتها ألثالثة.

تنصسيب ÷نة –كيم جائزة آاسسيا جبار الكÈى للّرواية

نصشبت أول أمسس أأ’حد ÷نة –كيم جائزة آأسشيا جبار ألكÈى للروأية للطبعة ألثالثة،
وألتي ضشّمت سشبعة أعضشاء من جامعّي Úومثّقف ،Úحسشب ما جاء ‘ بيان للوكالة ألوطنية
للنششر وأ’ششهار .وضشّمت ÷نة ألتحكيم عÓوة على رئيسشتها ألسشابقة أ÷امعية ‚اة
خدة كل من أمينة بقاط وعبد أÛيد مردأسشي وحميد بوحبيب وأبرأهيم صشحروأي
وعبد ألقادر بوزيدة وعاششور فني.
تنظم جائزة آأسشيا جبار ألكÈى للروأية ألتي –مل أسشم ألروأئية أ÷زأئرية ألكبÒة
ألتي رحلت ‘  2015من قبل ألوكالة ألوطنية للنششر وأ’ششهار (أناب) وأŸؤوسشسشة ألوطنية
للفنون أŸطبعية (أيناغ) ،تسشلّم هذه أ÷ائزة منذ تأاسشيسشها ‘  2015أ’حسشن عمل
إأبدأعي باللغات ألعربية ،أأ’مازيغية وألفرنسشية للسشنة.

أاهدت نسشخة منها للواء هامل

الشّسرطية اŸبدعة إاÁان مريني توّقع أاول إاصسداراتها بأادرار

مريني إأÁان ،ونصس أدبي فني رسشمتِه يعكسس أدبا إأنسشانيا وحسشا
مرهفا يخالج ألوجدأن ،ما ظهر إأ’ لÒبط أسشرة أأ’من ألوطني
ب -إاب -دأع أدب -ي ‡ي -ز ،ل -يسس ه-و ب-ال-غ-ريب و’ ب-ال-ب-ع-ي-د ع-ن أب-ن-اء
ومنتسشبي ألششرطة أ÷زأئرية».
رسشالة ألششكر وألتقدير قّدمها أللوأء رمزأ وششهادة وأعتزأزأ
Óمن ألوطنيّ› ،ددأ دعمه ومرأفقته
بأابناء أŸديرية ألعامة ل أ
لكل عمل ›د ،مقدر للنجاح وألتميز.

ورششات هادفة للقراءة وطي الورق والّرسشم بخنششلة

اŸكتبة اŸتنّقلة Œوب البلديات تشسجيعا للمقروئية ‘ الوسسط اŸدرسسي
خنششلة  :اسشكندر حجازي

–ت شش - -ع - -ار «م- -ن أج- -ل دع- -م وتشش- -ج- -ي- -ع
أŸقروئية ‘ ألوسشط أŸدرسشي» ،وÃبادرة
م-ن أŸك-ت-ب-ة أل-رئ-يسش-ي-ة أŸط-ال-ع-ة أل-ع-م-وم-ية
ل -و’ي -ة خ -نشش -ل -ة ،أن -ط -ل -قت صش-ب-اح أمسس م-ن
م- -درسش -ة ق -وأرف ÿضش -ر ب -ع -اصش -م -ة أل -و’ي -ة
فعاليات ألقافلة ألثقافية Ÿدأرسس ألبلديات
Ãناسشبة ألدخول أŸدرسشي ،حيث سشتجوب
عدة بلديات بالو’ية من  16إأ 19 ¤أكتوبر
أ÷اري ،ي-ت-م م-ن خÓ-ل-ه-ا ت-ن-ظ-ي-م مسش-اب-ق-ات
فكرية وتقد Ëعروضس تثقيفية تربوية هادفة
ل -ف -ائ -دة ت Ó-م-ي-ذ أŸدأرسس تشش-ج-ي-ع-ا ودع-م-ا
للمقروئية ‘ ألوسشط ألÎبوي.
كشش - -ف ‘ ه - -ذأ أإ’ط- -ار م- -دي- -ر أŸك- -ت- -ب- -ة
ألرئيسشية للمطالعة ألعمومية نذير بوثريد لـ
«ألششعب» ،أن هذأ ألنششاط ألهادف بادرت به
أŸكتبة بالتنسشيق مع مديرية ألÎبية للو’ية،
بهدف تششجيع ألتÓميذ ع Èعدة نششاطات

ث-ق-اف-ي-ة ت-رب-وي-ة وت-رف-ي-ه-ية على أإ’قدأم على
ألقرأءة وحبها حتى تششكل أ◊جر أأ’سشاسس ‘
–صش -ي -ل -ه -م أل -ع -ل -م -ي وت -رف-ع م-ن مسش-ت-وأه-م
ألدرأسشي.
وأوضشح ‘ هذأ ألصشدد نفسس أŸصشدر ،أّن
ب-رن-ام-ج أل-ق-اف-ل-ة ي-تضشّ-م-ن م-ن خÓ-ل تسش-خÒ
أŸك -ت -ب -ة أŸت-ن-ق-ل-ة ل-ه-ذه أل-ت-ظ-اه-رة ،ت-ق-دË
عروضس ترفيهية ثقافية ÷معية ثÓثي ألبسشمة
لفائدة تÓميذ أربع مدأرسس ببلديات خنششلة،
طامزة ،قايسس وبغاي ،مع إأجرأء مسشابقات
فكرية وإأقامة ورششات للرسشم وألقرأءة وطي
ألورق.
ك -م -ا سش -يسش -ت -ف -ي -د تÓ-م-ي-ذ ه-ذه أŸدأرسس،
ب -ب -ط -اق -ات أن -خ -رأط ›ان -ي -ة ت -وّزع ع-ل-ي-ه-م
باŸناسشبة وسشط أŸكتبة أŸتنقلة ،حيث سشيتم
أطÓعهم على ما –تويه من كتب وعناوين
ألكتب أŸتوأجدة باŸكتبة ألو’ئية ‘ أجوأء
–فيزية يتعّود من خÓلها ألطفل على أجوأء
ألقرأءة وحبه للمطالعة.

أن -ط -ل -قت عشش -ي -ة أول أمسس ب -دأر أل-ث-ق-اف-ة
حسش- -ن أ◊سش- -ن- -ي ف- -ع- -ال -ي -ات أأ’ي -ام أأ’دب -ي -ة
ألسشادسشة باŸديةÃ ،ششاركة نخبة من أأ’دباء
وألشّش -ع -رأء وأل -ن -ق -اد وأأ’ك -ادّÁي Ú-أŸه-تّ-مÚ-
بالكلمة أل ّصشادقة من دأخل وخارج ألو’ية،
وهذأ –ت ششعار «ذأكرة أ÷رح».
حسشب خارطة طريق دأر ألثقافة ألتي دأبت
على تنظيم هذه ألتظاهرة ،فإانه سشيتم توزيع
عدد كب Òمن بطاقات ألفنان Úبهذه ألو’ية،
وألتذك ÒباŸسشÒة ألفنية وألتاريخية للششيخ
أل -ف -ذ وأل-رم-ز وأل-رأح-ل ﬂت-ار أسش-ك-ن-در عÈ

ق ّ-دمت ال -ف -رق -ة الشش -اب-ة ÷م-ع-ي-ة «أاسس أاو أاسس ب-اب ال-واد»– ،ت إاشش-راف
اıرج السش -وري حسش Úك -ن -ا ،Êب -عضس اŸشش -اه -د ال-ت-ي ي-تضش-م-ن-ه-ا ال-ع-رضس
اŸسشرحي «بروفا» ،الذي سشيحتضشنه اŸسشرح الوطني ا÷زائري مسشاء يوم
لول مرة،
السشبت اŸقبل .ويقÎح هذا العمل ،الذي يجمع ششبابا Áثلون أ
مواضشيع عديدة من الواقع اŸعيشس ﬁليا ودوليا ‘ ،بيئة قهرية يحاول
ليديولوجي.
ا◊ب فيها أان يصشلح أافسشده الصشراع ا إ
ي -أات -ي ه -ذأ أل -ع -رضس ث -م -رة ت -ع -اون بÚ
أŸسشرح ألوطني أ÷زأئري وجمعية «أسس
أو أسس باب ألوأد» ،يندرج ‘ رؤوية لÎقية
أŸسش- -رح ألشش- -ب- -اب -ي ،وإأع -ط -اء أل -ف -رصش -ة
’ك -تشش -اف ف-ن-ان Úم-غ-م-وري-ن أو مشش-اري-ع
‚وم ي - -دع - -م - -ون أل- -رك- -ح أ÷زأئ- -ري ‘
أŸسشتقبل.
ألتقينا Ãخرج ومؤولف ألعمل ،ألسشوري
حسش Úكنا ،Êوسشأالناه عن أأ’رضس ألتي
أنبتت هذأ ألعرضس أ÷ديد ،فقال« :هذه
ل -يسشت Œرب -ت -ي أأ’و ،¤ح -يث سش -ب -ق وأن
عملت  4سشنوأت مع أ÷معيات وقدمت
خÓل هذه أŸدة ألعديد من أأ’عمال‘ ،
أ÷زأئر ألعاصشمة ،ألششلف ،ع Úألدفلى،
وغÒه-ا ،وشش-اركت ‘ م-ه-رج-ان-ات ب-اسش-م
أ÷معياتÃ ،ا ‘ ذلك مهرجان أŸسشرح
أÎÙف..وم -ن أأ’ع-م-ال أل-ت-ي ق-دم-ت-ه-ا
«تقاسشيم ششرقية» ،و»عانسشتان» ثم «كلمات
م- -ت- -ق- -اط- -ع -ة» ،وك -انت ‹ أع -م -ال ح -ت -ى
بالتلفزيون أ÷زأئري».
وي- -ق- -ول ك- -ن- -ا Êإأن- -ه أول ك- -اتب سش -وري
وع -رب -ي ي-ك-تب ‘ «ألشش-ع-ب-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة»
حينما قّدم عرضس «ألعانسشتان» ،ودخل ‘
أل- -ب- -ي- -ئ- -ة أ÷زأئ- -ري -ة ،م -ا دف -ع ﬂرجÚ
ج- - -زأئ - -ري Úإأ ¤ت - -ل - -ق - -ي - -ب - -ه بـ «أıرج
أ÷زأئري ألسشوري».
وع- -ن ه- -ذأ أل -ع -م -ل أل -ذي ي -ق ّ-دم -ه م -ع
أŸسشرح ألوطني أ÷زأئري وجمعية «أسس
أو أسس باب ألوأد» ،يقول كنا Êإأن أŸسشأالة
بدأت بنوع من ألصشدفة ،حيث ” أقÎأح
أسش- -م- -ه ل- -ه -ذأ أŸشش -روع ،ويضش -ي -ف« :أن -ا
أخÎت ألفكرة ‘ حد ذأتها ’ أ÷معية،
ف -ح-ي-ن-م-ا ب-دأت ‘ أ’ج-ت-م-اع-ات وج-دت
ألفكرة جميلة وهي تأاط Òمسشرح ألششباب،
لذلك وأفقت مباششرة».

وع- -ن ع- -رضس ي- -وم ألسش- -بت ي- -ق- -ول ل- -ن -ا
أıرج «أ÷زأئري ألسشوري» إأن ألعمل
يتحدث عن حا’ت إأنسشانية ناŒة عن
أ◊روب وأÿرأب وأل - -دم - -ار ‘ أل- -وط- -ن
أل- -ع- -رب- -ي ،ع Èدرأم- -ا ج- -زأئ- -ري- -ة ب- -ك- -ل
مكوناتها« ،وع Èلعبة أŸسشرح على ألركح
سشنششاهد ألكوميديا وألÎأجيديا وأأ’غاÊ
ألÎأث -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة وأ◊ن -اء وغ Òذلك،
بششكل ’ يكون ›انيا بل يتم تسشخÒها
ضشمن ألعرضس» ،يقول كنا Êألذي يضشيف
لنا بأان أأ’هم ‘ أأ’مر هو أن أ÷مهور
أ÷زأئري سشيأاتي ليششاهد أبناءه ألششباب
ضشمن هذأ أŸششروع ألثقا‘.
وي -ؤوك -د ك -ن -ا ،Êبصش -ف -ت -ه م -ؤول -ف أل-نصس
كذلك ،بأانه كتب عرضشا بناء على ألورششة
ألتي سشبقت ألعرضس ،وعلى هذأ أأ’سشاسس
” ت - -وزي - -ع أأ’دوأر ،ول - -ك- -ن- -ه ل- -يسس نصش- -ا
مسشرحيا أدبيا ،أما عن أختيار ألعنوأن
«بروفا» فÒى أن ذلك قد يعود إأ ¤كون
هذأ ألعرضس هو أ’أول ألذي يقدمه هؤو’ء
ألشش -ب-اب ،و“ن-ى أن ت-ك-ون ه-ذه أل-ت-ج-رب-ة
ناجحة ،وأن تكون فا–ة أ’عمال أخرى
تسشهم ‘ ألتقدم ‘ هذأ أÛال ،وتششجع
أ÷م- -ع- -ي- -ات وأŸسش- -رح أل- -وط- -ن- -ي ع -ل -ى
أ’سشتمرأر على هذأ ألنهج.
أما عن إأدأرة ‡ثل Úيفتقدون “اما إأ¤
ألتجربة ،قال أıرج إأن ألششباب كانوأ
م-ت-ح-مسش ،Úو ⁄ي-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-م ب-ط-ريقة
ف -ج -ة ،وح -اول ب -ن -اء عÓ-ق-ة شش-خصش-ي-ة ’
عÓ- -ق -ة أأ’سش -ت -اذ وأل -ت -ل -م -ي -ذ أو أıرج
وأŸمثل« ،كان ’ بد من تقليصس ألفارق
ألعمري بيني وبينهم ،أنزل ‘ ألسشن قليÓ
ويصشعدون هم قلي Óحتى نلتقي ‘ نقطة
معينة ،ويأاخذوأ أŸعلومة من بوّد وحب ’
بتلق ،»Úكما أعت Èكنا Êبأانه من ضشمن 9
‡ثل Úفإان أ÷مهور سشÒى بأانه يوجد 5
أو  6ششباب هم بالفعل مششاريع ‡ثل.Ú

ا÷زائر بحاجة ماسّسة Ÿدرسسة
ﬂت ّصسة ‘ علم اآ’ثار

باتنة :حمزة Ÿوششي

فرصسة لتذّكر اŸسسار الفني والتّاريخي للشّسيخ الّرمز ﬂتار اسسكندر
اŸدية :عليا Êعلي

«بروفا»..سسانحة ’كتشساف ‚وم اŸسستقبل

صشون ‘ علم الّتراث يؤوّكدون من باتنة:
ﬂت ّ

لدبية ال ّسشادسشة باŸدية
ليام ا أ
انطÓق ا أ
ع -رضس ف -ي -دي-و ،ك-م-ا سش-ت-ق-وم ه-ذه أŸؤوسشسش-ة
ألثقافية بتكر Ëكل من ألروأئية مايسشة باي،
أأ’ديب وأŸؤورخ ألشش - -ي- -خ ﬂت- -ار أسش- -ك- -ن- -در،
أل -ب-احث وأل-ك-اتب وأإ’عÓ-م-ي سش-ع-دي ب-زي-ان
وأإ’ع Ó-م -ي -ة وأل -ب -اح -ث -ة ‘ ألÎأث ألشش -ع -ب-ي
ف- -اط -م -ة ول -د خصش -ال ،م -ع إأم -ت -اع أ÷م -ه -ور
بقرأءأت ششعرية ،وتنظيم مسشامرة ششعرية.
سش -ت -دوم ه -ذه أل -ت -ظ -اه-رة إأ ¤غ-اي-ة أل-ي-وم،
ويكون أŸهتمون بعا ⁄ألكلمة ‘ موعد مع
قرأءة علنية Ÿؤولف بعنوأن «نصشف قرن من
أل -ك-ت-اب-ةŒ..رب-ت-ي ‘ أŸه-ج-ر» م-ن ت-نشش-ي-ط
أأ’سشتاذ سشعدي بزيان ،كما سشتتبع بقرأءأت
ششعرية ،فضش Óعلى تنظيم خرجة سشياحية إأ¤
م-ت-ح-ف أل-ف-ن-ون وأل-ت-ق-ال-ي-د ألشش-ع-بية ومتحف

يعّد ثمرة تعاون ب ÚاŸسشرح الوطني
وجمعية «أاسس أاو أاسس باب الواد»

اŸسشرح الوطني :أاسشامة إافراح

لمازيغية والفرنسشية
لحسشن عمل إابداعي بالّلغات العربية ،ا أ
أ

«الششعب»  /قّدم رئيسس أمن و’ية أدرأر رسشالة ششكر وتششجيع
Óم-ن
ل -ل -ط-ال-ب-ة م-ري-ن-ي إأÁان ،ن-ي-اب-ة ع-ن أل-ل-وأء أŸدي-ر أل-ع-ام ل -أ
ألوطني ،عن كتابتها أأ’دبية لقصشة قصشÒة بعنوأن «نفق أمل
بنهاية غادرة» ،وألتي أهدت نسشخة منها للسشيد أللوأء أŸدير
Óمن ألوطني .وأششاد ألهامل باŸبادرة أأ’دبية للطالبة،
ألعام ل أ
باعتبارها من أسشرة أأ’من ألوطني ،حيث جاء ‘ رسشالته« :تلّقيت
بامتنان بالغ وتششريف كب ،Òمؤولّفكم أŸولود ‘ حنايا أسشرة
جزأئرية ،يرعاها ششرطي فذ ،أبي ،فنعم أŸولودين ،طالبة علم

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أÛاه-د ودأر ألصش-ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دية ،وسشتتبع
هذه أÿرجة أيضشا بعقد ندوة نقدية بعنوأن
«أل-قصش-ي-دة ألشش-ع-ب-ي-ة ‘ و’ي-ة أŸدي-ة..ت-اريخ
وŒارب» للدكتور ÿضشر لوصشيف وأإ’عÓمية
ألباحثة ‘ ألÎأث ألششعبي فاطمة ولد خصشال
أبنة مدينة ششÓلة ألعذأورة.
تقوم دأر ألثقافة بعرضس فيلم «عبد أ◊ميد
أبن باديسس» للمخرج باسشل أÿطيب متبوعا
Ãناقششة ،كما سشتتخّلل هذه أأ’يام عقد ورششة
‘ ألكتابة خاصشة بالقصشة ألقصشÒة «تقنيات
وف -ن -ي -ات ورؤوى ب -ال -ل -غ -ة أل-ع-رب-ي-ة» ،ي-ؤوّط-ره-ا
أأ’سشتاذ وألكاتب عبد ألرزأق بوكبة وأخرى
‡اث-ل-ة ب-ال-ل-غ-ة أل-ف-رنسش-ي-ة م-ن ت-أاط Òأل-كاتب
ﬁمد بورحلة.

طالب ﬂتصشون ‘ علم أآ’ثار وألتاريخ
ألقد ËخÓل ندوة فكرية نظمت Ãسشرح
باتنة أ÷هوي  ،من ألسشلطات أŸعنية ‡ثلة
‘ وزأرة أل- -ث- -ق -اف -ة وأ÷ام -ع -ة أ÷زأئ -ري -ة
بضشرورة أŸسشامة ألفعالة وأ÷ادة ‘ على
إأرسشاء قوأعد مدرسشة جزأئرية ﬂتصشة ‘
ع -ل -م أآ’ث -ار ل -ه -ا م -ق -وم -ات-ه-ا وأب-ج-دي-ات-ه-ا
وهويتها أÿاصشة ‘ درأسشة أآ’ثار با÷زأئر
وأشش - -ار ع - -دد م- -ن أسش- -ات- -ذة أ÷ام- -ع- -ات
أıتصش ‘ Úعلم أآ’ثار على هامشس لقاء
تكرÁي على ششرف مدير ألثقافة لو’ية
باتنة وألباحث ‘ علم أ’آثار عمر كبور ،إأ¤
ضشرورة أإ’سشرأع ‘ درأسشة أآ’ثار أŸوجودة
‘ أ÷زأئر بطرق علمية وÎﬁفة ترأعى
فيها خصشوصشية كل منطقة للحفاظ عليها
م -ن أ’ن -دث -ار ت-أاخ-ذ ب-ع Úأ’ع-ت-ب-ار أل-رؤوي-ة
أ÷زأئ -ري -ة ‘ ذلك وأل -ت -ي ي -جب أن ت -ك-ون
ناقلة ◊قيقة تاريخ كل معلم أثري.
وأوضش -ح أأ’سش -ات -ذة وف -ع -ال -ي-ات أÛت-م-ع
أŸد Êوأıتصش- -ون ‘ ع -ل -م أأ’ث -ار أل -ذي
نششطوأ مدأخÓت تطّرقوأ خÓلها Ÿضشمون
رسش- -ال- -ة أل -دك -ت -ورأه ل -ل -ب -احث ع -م -ر ك -ب -ور
أŸوسش- -وم- -ة «أÛت -م -ع أل -ق -دŸ Ëن -ط -ق -ة
أل-ق-ن-ط-رة م-ن خÓ-ل أل-ك-ت-اب-ات وأıلفات
أأ’ثرية خÓل ألفÎة أŸمتدة ما ب Úألقرن
أأ’ول وألثالث أŸيÓدي ،»Úأّن أأ’طروحة
كانت سشباقة للحديث عن تاريخ منطقة لها

تاريخ عريق ضشارب ‘ عمق ألتاريخ ،وبها
مقّومات أثرية –تاج للمزيد من ألبحث
وألتحري لفهم مكونات ›تمع تلك أ◊قبة
أل -زم-ن-ي-ة أل-ق-دÁة ،ك-م-ا ت-ظ-ه-ر ق-ي-م-ة ه-ذأ
أل- -ب- -حث أأ’ك -ادÁي ‘ أŸزج ب Úأل -ت -اري -خ
وألعمرأن وعلم أآ’ثار إ’ماطة أللثام على
خبايا ألقنطرة ،خاصشة وأنّ ألباحث عمر
كبور رّكز ‘ بحثه على أ÷انب أ’جتماعي
للسشكان أأ’صشلّي Úقبل قدوم ألرومان ،حيث
ن -ق -ل وأق -ع-ا ح-ق-ي-ق-ي-ا خ-ال-ي-ا م-ن أل-ت-زي-ي-ف
وألتششويه ،كما أششار إأ ¤ذلك حاجي ياسشÚ
رأبح أسشتاذ جامعي Ãعهد أآ’ثار بجامعة
أ÷زأئر ،وألذي ذهب بعيدأ ‘ مدأخلته
ح Úأكد إأمكانية تعميم ألبحث على عدة
مناطق با÷زأئر.
بدورها ألدكتورة زهرة ششتوح أسشتاذة ‘
أل- -ت- -اري- -خ ب- -ج -ام -ع -ة أ◊اج ÿضش -ر ب -ات -ن -ة
،01أع- -تÈت أل- -ب- -حث ف- -رصش- -ة ح- -ق- -ي- -ق -ي -ة
Óسش- -ات- -ذة وأıتصشŸ Úع- -رف- -ة ت- -اري- -خ
ل - -أ
أŸنطقة من ألبدأية ،خاصشة وأن ألكث Òمن
أŸعا ⁄أأ’ثرية وألتاريخية ألقيمة با÷زأئر
ماتزأل –تاج لدرأسشات أكادÁية تؤوّرخ لها.
أما ألباحث عمر كبور صشاحب أأ’طروحة،
فأاششار إأ ¤أن ألبحث هو عصشارة ›موعة
كبÒة من ألدرأسشات وألبحوث أŸمتدة على
م - -دأر  30سش -ن -ة م -ن أل -ع -م -ل وأل-درأسش-ات
أŸيدأنية Ÿنطقة ألقنطرة ،وكششف معا⁄
حياة ألسشكان ‘ تلك أ◊قبة ألزمنية ألهامة
من تاريخ أ÷زأئر.

الثÓثاء  17أاكتوبر  ٢٠17م
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لـ““الششعب““:

اŸششاركة السشياسشيـة للششباب سشتولـد
األفكـ ـ ـ ـ ـار وتنه ـ ـ ـ ـضض بالقتصشـ ـ ـ ـاد
^ على اÛتمع ا÷زائري اÿروج من التكالية إا ¤ثقافة السشتثمار والعطاء
يسشرية د’ل طالبة جامعية وناششطة ششبابية وجمعوية من مواليد مدينة باتنة ،ششغوفة Ãجال اŸششاركة اŸدنية ،وتنمية اŸهارات
القيادية واإدارة اŸششاريع .توؤمن بعمق ا’سشتثمار ‘ تنمية الششباب والسشياسشة والعÓقات الدولية ،وقد طّورت يسشرية من خÓل
›موعة متنوعة من اŸناهج ،مهارات فريدة للعمل ‘ ا’أنششطة ا’جتماعية اŸتنوعة واŸتعددة الثقافات .ويششمل ذلك
ال-ع-م-ل ك-ق-ائ-دة شش-اب-ة ’أه-داف ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسش-ت-دام-ة ع-ل-ى الصش-ع-ي-د اÿارج-ي ل-لنهوضس باأهداف التنمية اŸسشتدامة ‘
البÓد .تتقن العديد من اللغات ا’أجنبية وعضشوة ‘ العديد من ا÷معيات اÒÿية واأنششطة “ك Úالششباب،
ل-دي-ه-ا رغ-ب-ة شش-دي-دة ‘ –صش-ي-ل ال-ع-ل-م ،اأق-ب-لت ع-ن دراسش-ات-ه-ا ع-ل-ى ن-ح-و ف-ع-ال ،وك-انت ا’أو ‘ ¤ث-انويتها
وت-خصشصش-ه-ا ‘ شش-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا ،ال-ت-ح-قت ب-ع-ده-ا ب-ج-ام-ع-ة قسش-ن-ط-ي-ن-ة ،وحاليا هي تدرسس ا’أدب
الفرنسشي باŸدرسشة العليا لÓأسشاتذة با÷زائر العاصشمة .واحدة من السشفراء الفائزين الثÓث
‘ مسش- -اب- -ق- -ة وط- -ن -ي -ة ““اأفضش -ل سش -ف ““Òم -ن اأك -ادÁي -ة اŸع -ل -م ÚاŸب -ت -ك -ري -ن ‘ ا÷زائ -ر
«  INNOVATIVE TEACHER’S ACADEMY ».توؤّكد ‘ هذا ا◊وار
ال -ذي خصشت ب -ه ج-ري-دة ““الشش-عب““ ط-م-وح-ات-ه-ا الﬁÓ-دودة ‘ خ-دم-ة
ا÷زائر واŸسشاهمة ‘ تطويرها ،ملحة على ضشرورة اأن يكون
للششباب دور هام ‘ القيادة والعمل السشياسشي.

^^ خلـ ـ ـ ـق بنيـ ـ ـة اجتماعيـ ـ ـة قويـ ـ ـة تعتم ـ ـد عل ـ ـى دع ـ ـم الّناششط ـ ـ Úالششبـ ـ ـ ـاب
…hÓ¨e óªfi :ÉgQhÉM
❊ الششعب :ششاركت ‘ عدة نششاطات ششبابية خارج
الوطن ،ما هي؟ وكيف “ت اŸششاركة فيها؟
❊❊ يسش - -ري- -ة د’ل :شش -اركت ك -م -ن-دوب-ة و‡ث-ل-ة
دبلوماسشية للعربية السشعودية بطاولة اŸفاوضشات
‘ ÷ن- -ة ب- -رن -ام -ج األ· اŸت -ح -دة اإل‰ائ -ي و‘
الجتماع األول للجنة الفرنكوفونية –ت عنوان:
““تعزيز دور الششباب ‘ الكفاح
من أاجل ا◊د من الفقر Ãا
يتماششى مع الدورة الثالثة من
أاهداف التنمية اŸسشتدامة ‘
ا÷زائر““ .ومششاركات أاخرى
‘ ال- -ع- -دي- -د م -ن األنشش -ط -ة
الجتماعية والثقافية.
‘ عام  ٢٠17كنت أاصشغر
ق - - -ائ - - -دة ج- - -زائ- - -ري- - -ة ”
اخ-ت-ي-اره-ا لÈن-ام-ج م-كثف
ل -وزارة اÿارج-ي-ة األم-ري-ك-ي-ة ،ي-رك-ز ع-ل-ى ب-ن-اء
القيادة ومهارات خدمة اÛتمع .وكنت من بÚ
 5٢٠مششارك ” اختيار منهم  17طالبا من القادة
ا÷زائ- -ري Úل- -ت- -م- -ث- -ي- -ل ا÷زائ -ر ‘ ال -ولي -ات
اŸتحدة األمريكية.
ك-م-ا ” اخ-ت-ي-اري ك-أاصش-غ-ر ‡ث-ل ل-ل-ج-زائ-ر ‘
ج- -ام- -ع- -ة م- -ون -ات -ان -ا MONTANA STATE
( ، UNIVERSITY )MSUوق- - -د ق- - -دم ‹
الÈنامج ‘ هذه ا÷امعة Œربة مباششرة من
ال- -ولي -ات اŸت -ح -دة ،شش -م -لت سش -لسش -ل -ة م -ن
اÙاضشرات واŸناقششات وورششات العمل
ال -ق -ي -ادي -ة وأانشش -ط -ة اŸشش -ارك -ة اŸدن -ي-ة
واŸتاحف .زرت مدينة بوزمان مونتانا،
ال-ت-ي ه-ي ““م-دي-ن-ة السش-م-اء ال-ع-ظ-ي-م-ة““،
وأاك Èب -ي -ئ -ة اج-ت-م-اع-ي-ة وط-ب-ي-ع-ي-ة ‘
م -ون -ت -ان -ا .ك -م -ا زرت م-واق-ع Ãدي-ن-ة
ن -ي-وي-ورك ،ج-ام-ع-ة ك-ول-وم-ب-ي-ا ،م-ق-ر
األ· اŸتحدة ،ششيكاغو وواششنطن
العاصشمة.

ف -ه -م أافضش -ل ل -ل -رب -ط ب Úال-ن-ظ-ام ال-دو‹ ،وا◊اج-ة إا¤
اسشتحداث أاششكال بناءة ومفيدة للطرف Úمن التعاون عÈ
ا◊دود الوطنية ،التواجد ‘ عا ⁄متصشل بششكل متزايد.
الهدف من الدروسس ‘ ا÷امعة هو أايضشا تعزيز مهاراتنا
األكادÁية والفكرية التي من ششأانها أان تخدمنا جيدا
للقيادة ‘ جميع اÛالت التي نختارها Ÿهنتنا ،وأان
نصشبح سشفراء لبلداننا ‘ اÿارج وهي Œربة غ Òعادية،
ب- -اإلضش -اف -ة إا ¤األث -ر اإلي -ج -اب -ي ال -ذي ن -واج -ه -ه ع -ل -ى
›ت -م-ع-ن-ا .ن-ح-ن ﬁظ-وظ-ون ب-ال-ع-م-ل م-ع ف-ري-ق م-ؤوه-ل
تأاهي Óعاليا ،مع اÈÿات الوطنية والدولية ،وتطوير
ق- - -درات- - -ن- - -ا ‘ ›ال التصش- - -الت،
وا÷م - - -ه - - -ور وال - - -ت- - -ح- - -دث وإادارة
اŸششاريع ،وإانششاء ششبكة وطنية.

مششاركاتي ‘ نششاطات
وبرامج ششبابية باÿارج
سشاعدتني على تنمية
مهاراتي ‘ التّأاث Òوالقيادة

❊ م- -ؤوّخ- -را ك -نت ضش -م -ن أاعضش -اء
““ق-ادة ال-غ-د““ حّ-دث-ي-ن-ا ع-ن ت-لك
التّجربة؟

❊ من هم الطّلبة اŸؤوّهلون للمششاركة ‘ الÈنامج؟

❊❊ بالفعل فقد ششاركت ‘ برنامج
““ق- -ادة ال- -غ -د““ ،وه -و ي -دخ -ل ضش -م -ن
م-ب-ادرة الشش-راك-ة األم-ري-ك-ي-ة الشش-رق  -أاوسش-ط-ي-ة ““م-يبي““
للطÓب ا÷امعي ÚاŸتميزين من جميع أانحاء منطقة
الششرق األوسشط وششمال إافريقيا ،يقدم دورات تدريبية
مكثفة ‘ ›ال القيادة Ÿدة سشتة أاسشابيع تقريبا ‘
الوليات اŸتحدة األمريكية ،ويركز على الدروسس التي
تخصس ا◊كومة التششاركية وتطبيق مهارات القيادة.
ويسشتفيد منه ما يصشل إا 1٢٠ ¤طالب جامعي من الششرق
األوسش -ط وشش -م -ال اف -ري -ق -ي -ا .ي -ت -م ت -وزي -ع ال -طÓ-ب بÚ
اŸؤوسشسش- -ات األك- -ادÁي- -ة األم- -ري- -ك- -ي- -ة ح -يث ي -ط -ورون
مهاراتهم القيادية ويوسشعون معرفتهم للمجتمع اŸدÊ
وا◊ك-م ال-تشش-ارك-ي وك-ي-ف-ي-ة ت-ط-ب-ي-ق-ه-م-ا ‘ ›ت-م-عاتهم
اÙل-ي-ة .وت-ت-اح ل-ل-مشش-ارك Úف-رصش-ة الل-ت-ق-اء ب-ن-ظرائهم
األم -ري -ك -ي ÚواŸشش -ارك -ة ‘ أانشش -ط -ة ت -خ -دم اÛت-م-ع
اÙلي ،ويتسشنى لهم أايضشا اŸراقبة واŸششاركة ‘ سشÒ

❊❊ هذا الÈنامج مفتوح لطÓب ا÷امعات الذين تÎاوح
أاعمارهم ب ٢٠ Úو ٢4سشنة ينتمون لـ  1٣دولة عربية من
ب - -ي - -ن - -ه - -م ا÷زائ - -ر ،يسش - -ع - -ى إا¤
اسشتقطاب عدد متسشاو ب Úاإلناث
وال- - - -ذك - - -ور ،وي - - -جب أان ي - - -ك - - -ون
اŸشش- -ارك- -ون ‘ الÈن -ام -ج ط Ó-ب
جامعي Úأاو طÓب دراسشات عليا
‘ أاي تخصشصس أاكادÁي ،ويرغبون
ا◊صش -ول ع -ل -ى ف-رصس صش-ن-ع ق-رار
عند عودتهم لبÓدهم ويبدون رغبة
‘ تعميق مششاركتهم اŸدنية.
ويعت ÈاŸتقدمون الذين زاروا الوليات اŸتحدة سشابقا
أاو درسش- -وا ‘ اÿارج غ Òم- -ؤوه- -ل ،Úك- -م- -ا ي- -جب ع- -ل- -ى
اŸت -ق -دم Úإاظ-ه-ار “ك-ن-ه-م م-ن ال-ل-غ-ة اإل‚ل-ي-زي-ة ل-ك-ي
يششاركوا ‘ صشفوف ا÷امعات األمريكية .ويجب أايضشا
أان يكونوا مسشجل ‘ Úجامعاتهم ‘ بلدانهم ودائمي

❊ م - -ا ه - -ي أاه- -داف الÈن- -ام- -ج
وماذا اسشتفدت منه؟
❊❊ من خÓل ذلك الÈنامج كان
الهدف اسشتكششاف عدة ›الت
م-ن-ه-ا ال-ت-اري-خ األمريكي ،حقوق
اإلنسش - -ان ،األح - -داث ا÷اري - -ة،
ت- - -ط - -وي - -ر اÛت - -م - -ع اŸد،Ê
السش -ي -اسش -ة ،ال -ث -ق-اف-ة ،ال-ب-ي-ئ-ة،
ال- -دي- -ن ،وخ- -دم- -ة اÛت- -م -ع
والقيادة.
فا÷مع بﬂ Úتلف تلك
اŸواضش -ي -ع ال-ت-ي ي-ت-ن-اول-ه-ا
الÈن -ام -ج ه -و Ÿسش-اع-دة
ال -ق-ادة الشش-ب-اب ع-ل-ى

Áكنكم مششاهدة فيديوهات ““ الششعب““ على موقع ا÷ريدة أاو على الرابط التا‹:
www.youtube.com/journalechaab

العملية ا◊كومية اÙلية والولئية والفيدرالية .ويششمل
الÈنامج جولت دراسشية إا ¤عدة مناطق من الوليات
اŸتحدة.
ب- -ع- -د الن- -ت- -ه- -اء م- -ن الÈن -ام -ج ‘ ال -ولي -ات اŸت -ح -دة
األم -ري -ك -ي -ة ،ي -ت -م إارشش-اد وم-ت-اب-ع-ة اŸشش-ارك Úم-ن ق-ب-ل
اŸنظمة اŸنفذة للÈنامج ،حيث يتم تقوية Œربتهم عÈ
ع -دة أانشش -ط -ة ل -ل -خ -ري -ج ،Úت -ه -دف إا ¤إاح -داث ت -غ -يÒ
اجتماعي إايجابي ‘ وطنهم .ويتم عقد ندوة تدريبية
م -ت -اب-ع-ة ‘ اŸن-ط-ق-ة ع-ن-د إا“ام الÈن-ام-ج ‘ ال-ولي-ات
اŸتحدة األمريكية أاين كان للجزائر Œربة فريدة من
نوعها ،خاصشة وأاننا أاك Èوفد عربي مششارك من بÚ
شش -م -ال إاف -ري-ق-ي-ا واŸشش-رق ال-ع-رب-ي .ف-أات-ي-حت ل-لسش-ف-راء
ا÷زائري Úالفرصشة للتفك ‘ Òالكيفية التي Áكنهم بها
إاجراء تغيÒات ملموسشة ومسشتدامة وكيفية حل اŸششاكل
التنموية للششباب ‘ أارضس الوطن.

ا◊ضش -ور .ع -ن -د ت -ق -د Ëط -لب اŸشش -ارك -ة وط -ي -ل -ة م -دة
الÈنامج ل Áكن للمششارك Úأان يكونوا حاصشل Úعلى
ا÷نسش -ي -ة األم -ري -ك -ي -ة واإلق -ام -ة ال -دائ -م-ة ‘ ال-ولي-ات
اŸتحدة األمريكية ،ويتم بعدها إاجراء مقابÓت معهم
وترششيحهم من قبل السشفارات.
❊ ‘ رأايك ما هي العوامل اŸسشاعدة على تقوية
اŸششاركة السشياسشية للششباب؟
❊❊ ششخصشيا أارى بأان العمل السشياسشي يسشاهم كثÒا ‘
تنوير اآلراء ومعرفة ا◊قيقة وأاحوال العا ،⁄فاŸششاركة
ال -ف -ع -ال -ة ل -لشش -ب -اب ق -وام-ه-ا ال-ث-ق-اف-ة واألخÓ-ق وال-ق-ي-م
Óمة .آامل أان تكون السشنة ا÷ديدة ،سشنة
ا◊ضشارية ل أ
لتوعية الششعب وإاصشÓح اÛتمع وغرسس القيم اإليجابية
فيه ،كما آامل بقوة أان يخرج اÛتمع ا÷زائري من
عقلية التكالية إا ¤ثقافة السشتثمار والعمل والعطاء ،ألن
اŸت -غÒات الق -تصش -ادي -ة ال -ت -ي ت -واج -ه ا÷زائ -ر ح-ال-ي-ا،
تسشتوجب تضشافر اÛهودات وا–اد كل األطراف ،من
أاجل بناء بنية اجتماعية جزائرية قوية وصشلبة ،تعتمد
على دعم كل الناششط Úالششباب.
وبصش -ف -ت -ي ق -ائ-دة ،سش-أاب-ذل قصش-ارى
ج -ه -دي ل -ن -ق -ل رسش -ال-ت-ي إادراك-ا م-ن-ي
ب -أاه -م -ي-ة اŸشش-ارك-ة ‘ ه-ذه ال-ف-رصس
ل-ل-ت-غ-لب ع-ل-ى ج-م-ي-ع األزم-ات ،وطرح
مزيد من األفكار لتحسش Úمهاراتهم
وكل ذلك يسشاعد ‘ Êالقدرة على
التأاث Òعلى اآلخرين وفهم القواعد
وت - -ق - -دي - -ر الت- -ف- -اق- -ي- -ات ‘ ا◊ي- -اة
الج-ت-م-اع-ي-ة ،ك-ون ال-كفاءات القيادية
تولد القدرة واإلبداع والبتكار والثقة.

اŸتغّيرات القتصشادية
تسشتوجب تضشافر
جهود ا÷ميع

❊ ما هي طموحاتك وأاهدافك اŸسشتقبلية؟
❊❊ حلمي اŸسشاهمة ‘ عÓقة أاعمق ب Úالسشكان
والششباب الذي يعمل على تنمية احتياجات البÓد .كما
أاود مسشاعدة الششباب ‘ ربط الثقافات للعمل بنششاط
وم -ع -ا÷ة اح -ت -ي -اج -ات اÛت -م -ع ل -ت -ع -زي -ز ال -ت-ن-م-ي-ة
ومشش -ارك -ت -ه -م ‘ ال -قضش-اي-ا اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ه-م ،وتشش-ج-ي-ع
ال- -ط- -اق- -ات الشش -ب -ان -ي -ة ‘ ات -خ -اذ ال -ق -رارات وصش -ن -ع
السش -ي -اسش -ات ع -ن ط -ري -ق حضش -وره -م وت -ف -اع -ل -ه -م ‘
اŸبادرات لتحسش Úمنهجية العمل .أاود أان خلق التغيÒ
الجتماعي اإليجابي لتعزيز التعاون بششأان القضشايا
العاŸية من خÓل توف ÒاŸهارات واألدوات الÓزمة
لتحقيق النجاح اŸسشتمر.
❊ هل من إاضشافات؟
❊❊ أاخÒا أاسشتطيع القول أان لكل مبدع إا‚از ،ولكل
شش -ك-ر قصش-ي-دة ،ول-ك-ل م-ق-ام م-ق-ال ،ول-ك-ل ‚اح شش-ك-ر
وتقدير ،فجزيل الششكر إا ¤من إاذا عششت الدهر كله
لن أاو‘ حّقهما إا ¤من أاوصشا Êرّبي بطاعتهما دون
م -عصش -ي -ت -ه إا ¤سش -بب ‚اح -ي وسش -ع -ادت -ي ‘ ال ّ-دن -ي -ا
واآلخ -رة ،إا ¤ال -وال -دي -ن ال -ك -ر ÚÁوك-ل م-ن سش-ان-دÊ
وسشاعد ‘ Êهذه اŸهمة من األصشدقاء وزمÓء وكل
م -ن شش -ج-ع-ن-ي .وشش-ك-ر خ-اصس ÷ري-دة ““الشش-عب““ ال-ت-ي
منحتني هذه الفرصشة وعلى اهتمامها بالششباب.

صشفحـــة ششباب بÓدي علـــى الفايــــسس بـــوك :
www.facebook.com/chababbeladi

الثÓثاء  17أاكتوبر  2017م
الموافق لـ 26محرم  1439هـ

فؤواد بوعلي ،مدّرب ششبيبة السشاورة لـ ““الششعب““:

””قرار ا’–ادية بتعي Úجهاز فني ﬁلي
لتدريب اŸنتخب اأ’ول خيار صصائب””
أاثنى فؤواد بوعلي مدرب ششبيبة السشاورة ‘
حوار لـ ““الششعب““ على خيار ا’–ادية
ا÷زائرية لكرة القدم Ãنحها الفرصشة
÷هاز فني ﬁلي من أاجل قيادة اŸنتخب
خÓل الفÎة اŸقبلة بعد الفششل ‘ التأاهل
إا ¤كأاسس العا.2018 ⁄

حاوره :عمار حميسسي

و ⁄ي -ف ّ-وت ال-ت-ق-ن-ي ا÷زائ-ري ال-ف-رصس-ة ل-ي-ؤوّك-د أان
اŸدرب اÙل -ي ب -غضس ال -ن -ظ -ر ع -ن السس -م ال-ذي
سسيتو ¤اŸأاموريةÁ ،تلك اŸؤوهÓت التي تسسمح له
ببلوغ األهداف اŸسسطرة ،خاصسة أان هناك عدة
مدرب Úأاثبتوا كفاءتهم خÓل الفÎة اŸاضسية.
وع -اد ب -وع -ل -ي ل-ي-قّ-ي-م مشس-وار ف-ري-ق-ه ◊د اآلن ‘
البطولة ،مؤوكدا أانه إايجابي حيث سسيكون الفوز
هدف الفريق خÓل اŸواجهة اŸقبلة أامام نصسر
حسس Úداي ،فيما اعت Èالتعادل أامام شسباب بلوزداد
بالنتيجة العادلة.
❊ الشش- -عب :ك- -ي- -ف ت- -ق- -ي- -م مشش- -وار اŸن -ت -خب
الوطني ‘ تصشفيات اŸونديال؟
❊❊ اŸدّرب فؤواد بوعلي :اŸنتخب الوطني كان
خ -ارج الط -ار خ -اصس -ة أان -ه  ⁄يسس -ت-ط-ع –ق-ي-ق أاي
انتصسار ‘  5مباريات السسابقة ،وتنتظره مواجهة
شس-ك-ل-ي-ة أام-ام ن-ي-جÒي-ا الشس-ه-ر اŸق-ب-ل ،ل-ك-ن األم-ر
اÙزن ليسس اÿسسارة ألنها جزء من لعبة كرة
القدم ،ولكن الطريقة واألداء اللّذان تراجعا كثÒا
خÓل الفÎة اŸاضسية رغم وفرة اŸواهب سسواء
اÙلية أاو اÎÙفة ،وهو ما يؤوكد وجود خلل ما
على القائم Úعلى اŸنتخب إايجاد ا◊لول له لنهم
القرب ويعرفون مكمن الداء ،لكن على العموم
ه -ن -اك فÎات ف -راغ “ر ب -ه -ا ك -ل اŸن -ت -خ-ب-ات ‘
العا ،⁄واألهم هو التعلم من األخطاء من أاجل
ال -ن -ه -وضس بسس -رع -ة وت -ف -ادي م-واصس-ل-ة ال-غ-رق ،ألن
المور حينها سستصسبح صسعبة للغاية ‘ ظل الضسغط
الكب ÒاŸفروضس من طرف الراي العام الرياضسي،
وحتى ا÷مهور الذي  ⁄يتعود على رؤوية منتخبه
يقدم هذا اŸسستوى.
❊ رح - - -ي - - -ل اŸدرب أاصش - - -ب - - -ح قضش - - -ي- - -ة وقت
وا’–ادية ÷أات للخيار اÙلي ،هل تعتقد
أاّنها صشائبة ‘ هذا القرار؟
❊❊ ل أادري Ÿاذا يقلل الكث Òمن قيمة اŸدرب
اÙلي خاصسة أان معظم إا‚ازات اŸنتخب جاءت
على يد مدربﬁ Úلي Úدون النقاصس من قيمة
اŸدرب Úالج -انب ،ال -ذي -ن ق-دم-وا الضس-اف-ة ع-ل-ى
غرار البوسسني هاليلوزيتشس وحتى غوركوف كان
قريبا من اعادة بناء منتخب جديد ،إال أان عامل
الوقت  ⁄يسساعده واÿيار اÙلي يبقى خيارا
منطقيا .وحسسب رأايي وبغضس النظر عن السسم
الذي سسيتو ¤اŸامورية أاعتقد أان ال–ادية صسائبة
‘ خيارها واŸراهنة على الكفاءة اÙلية أامرا
طبيعيا ‘ ظل فشسل معظم اŸدرب ،Úالذين جاؤووا
خÓل السسنت ÚاŸاضسيت Úبدليل الÎاجع الرهيب
‘ نتائج اŸنتخب الذي اصسبح يجد صسعوبات كبÒة
حتى على أارضسه ،وهو المر الذي  ⁄نعهده من
قبل.

❊ هل سشيسشمح تواجد مدرب ﬁلي لÓعبي
البطولة بأاخذ فرصشتهم ‘ اŸنتخب؟
❊❊ أاول ل يجب ربط اŸدرب اÙلي بÓعبي
البطولة فقط لنه سسيكون مسسؤوول عن اŸنتخب
الول وتواجد لعبÎﬁ Úف Úامر ايجابي يجب
السس -ت -ث -م -ار ف-ي-ه م-ث-ل-م-ا ف-ع-ل-ن-ا م-ن ق-ب-ل ‘ 2010
و ،2014لكن هناك بعضس اŸراكز التي تعا Êمن
بعضس النقصس و‘ ظل تواضسع مسستوى الÓعبÚ
اÎÙف Úعلى مسستوى هذه اŸراكز من الفضسل
البحث عن البدائل ‘ البطولة ،وهي موجودة حيث
ي -وج -د ال -ع -دي -د م -ن ال Ó-ع -ب ÚاŸم -ي -زي -ن ال-ذي-ن
يحتاجون ا ¤اخذ الفرصسة والثقة لكن كما قلت
سس -اب -ق-ا ي-جب السس-ت-ث-م-ار ‘ الÓ-ع-ب ÚاÎÙفÚ
بالطريقة اŸثلى لنهم يلعبون ‘ مسستوى اعلى
وهو طبيعي ويحدث ‘ كل اŸنتخبات.
❊ ك-ي-ف ت-قّ-ي-م مشش-وار ف-ري-قك م-ن-ذ ان-طÓ-ق
اŸوسشم؟
❊❊ لقد حّققنا بداية موّفقة رغم أان النتائج أاحيانا
ل تخدمنا لكن على العموم أانا راضس عن مردود
الفريق وصسلنا ا ¤النقطة  11بعد التعادل أامام
شسباب بلوزداد،
وهو ما سسيسسمح لنا بالتواجد مع فرق اŸقدمة وهو
الهدف اŸسسطر مع الدارة لكن علينا العمل أاكÌ
من أاجل –قيق نتائج أافضسل خاصسة أاننا ‰لك
اŸؤوهÓ- -ت ال- -ت- -ي تسس- -م -ح ل -ن -ا ب -ل -عب دور أاك‘ È
ال -ب -ط -ول -ة ه -ذا اŸوسس -م ،وأان -ا شس -خصس -ي -ا م-ت-ف-ائ-ل
Ãسستقبل الفريق ‘ اŸباريات اŸقبلة.

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

á°VÉjQ

الّرابطـــــــــة اÎÙفـــــــــة ا’ولـــــــــى

يسشتقبل اŸتصشّدر ا÷ديد لبطولة الرابطة
اÎÙفة ا’و( ¤موبيليسس) لكرة القدم
فريق ششباب قسشنطينة فريق وفاق سشطيف،
‘ مقابلة مثÒة وواعدة تعّد ،دون شش ّ
ك،
قمة هذه ا÷ولة ،فيما ’يزال فريقا ا–اد
ا◊راشس وا–اد البليدة ‘ رحلة بحث عن
تسشجيل أاول انتصشار لهما ‘ اŸنافسشة Ãناسشبة
أاجراء مقابÓت ا÷ولة السشابعة من عمر
البطولة اŸقررة اليوم.
فالشسباب القسسنطيني الذي ارتقى إا ¤قمة الÎتيب
‘ ا÷ولة اŸاضسية برصسيد ( 13نقطة) ،سسيكون ‘
هذه ا÷ولة مطالبا بتجاوز عقبة اÓŸحق (وفاق
سسطيف اŸركز الثالث بـ 12نقطة) من أاجل البقاء ‘
كرسسي الريادة ،وأاك Ìمن هذا تأاكيد أاحقيته بالفوز
الثم Úالذي عاد به ‘ ا÷ولة اŸاضسية من ملعب
ا–اد بسسكرة بنتيجة (.)1 - 2
وب -اŸق -اب-ل ،سس-ي-ك-ون ف-ري-ق وف-اق سس-ط-ي-ف اŸت-عÌ
بقواعده ‘ ا÷ولة اŸاضسية أامام أاوŸبي اŸدية -0
 ،)0مطالبا بالتدارك ‘ سسفرية قسسنطينة من خÓل
–قيق نتيجة إايجابية “كنه من البقاء ‘ مركز
مريح Áكنه من متابعة سسباق البطولة الذي يسسعى
فيه للتتويج النهائي عن قرب بأاريحية وثقة.
م -ن ج -ه-ت-ه سس-ي-ك-ون ف-ري-ق شس-ب-اب ب-ل-وزداد (اŸرك-ز
الثا Êبـ  12نقطة) ،الذي تع Ìهو اآلخر Ãيدانيه ‘
ا÷ولة اŸاضسية امام شسبيبة السساورة بـ ( )1-1على
موعد بتنقل صسعب ا ¤اŸدية لتحدي الوŸبي
اÙلي (اŸركز الـ  11بسست نقاط).
وسس -ت -ك -ون م -ق -اب -ل -ة ه -ذه ا÷ول -ة ف -رصس -ة سس -ان -ح-ة
ألصس -ح -اب الرضس اŸع -روف Úب -ق -وت -ه -م Ãي-دان-ه-م
المام الياسس لتأاكيد احقيتهم بالنتيجة ا÷يدة التي
عادوا بها من خارج الديار امام كل من مولودية
ا÷زائر ( )0-0ووفاق سسطيف(.)0-0
وتبدو مهمة شسبيبة السساورة (اŸركز الرابع ب ـ 11
ن -ق -ط -ة) ،اŸن -تشس -ي -ة ب-اÿرج-ة اّŸوف-ق-ة ‘ ا÷ول-ة
اŸاضسية ،يسسÒة نسسبيا عند اسستقبالها لتشسكيلة نصسر
حسس Úداي (اŸركز العاشسر بـ 7نقاط) التي Œ ⁄د
◊ّد اآلن ال-ط-ري-ق-ة اŸث-ل-ى ل-ل-خ-روج م-ن ال-وضس-ع-ي-ة
الصس -ع -ب-ة ال-ت-ي ت-ع-يشس-ه-ا وسس-لسس-ل-ة ال-ن-ت-ائ-ج السس-ل-ب-ي-ة
اŸسسجلة اخرها التعادل داخل الديار امام نادي
بارادو (.)1-1
وع-ل-ي-ه ،سس-ت-ك-ون ال-ك-ف-ة ‘ ه-ذه اŸق-اب-ل-ة مّ-رج-ح-ة
بصسفة كبÒة لصسالح شسبيبة السساورة التي  ⁄تسسجل

البارصص ـ ـ ـا مهتّمة بخدم ـ ـ ـات هÒيـ ـ ـرا وماتـ ـ ـا

❊❊ هدفنا من خÓل هذه اŸواجهة هو –قيق
الن -تصس -ار خ -اصس -ة أان اŸب -اراة سس -ت -ج-ري Ãل-ع-ب-ن-ا
والتحضس Òلها سسيكون ‘ وقت قصس Òألن الفارق
ب Úمواجهة شسباب بلوزداد والنصسرية هو ثÓثة أايام
فقط ،حيث سسّÔكز أاك Ìعلى عامل السسÎجاع
لتفادي إارهاق الÓعب Úحتى يكونوا ‘ اŸوعد.

وفيما يخصس األهداف التي يسسعى
رب -اع ال -وزن ال -ث -ق -ي -ل ب -ل -وغ-ه-ا ‘
اŸسس -ت -ق -ب-ل ال-ق-ريب واŸت-وسس-ط،
ق -ال ط -وي -ري““ :اغ -ت -ن-مت ف-رصس-ة
بطولة إافريقيا بأاوغندا لÓسستعداد
Óواسس-ط
ج -ي -دا ل -ب-ط-ول-ة ال-ع-ا ⁄ل -أ
 2018ك - -آاخ- -ر سس- -ن- -ة ‹ ‘ ه- -ذا
الصس -ن -ف ،ح -يث أاط -م -ح ل -ل -ت-ت-وي-ج
بثÓث ميداليات ذهبية .باإلضسافة
ا ¤اŸشس -ارك -ة ‘ ب -ط -ول -ة ال-ع-ا⁄
Óك-اب-ر ‘ ك-ال-ي-ف-ورن-يا (الوليات
ل -أ
اŸتحدة األمريكية) شسهر نوفمÈ
القادم من أاجل اكتسساب مزيد من
اÈÿة ع Èالحتكاك باŸسستوى
ال -ع -ا‹ وسس -ي -م -ا –سس Úأارق -ام -ي
الشس - -خصس - -ي - -ة ،ألن ه - -د‘ ع - -ل- -ى

اي هزÁة Ãيدانها منذ جانفي  ،2015خاصسة واّن
اŸن- -افسس ه- -ذه اّŸرة ي -ع -ا Êك -ثÒا ‘ ب -داي -ة ه -ذا
اŸوسسم و ⁄يهتدي بعد ا ¤الطريقة اŸثلى التي
ت -ع -ي -ده ا ¤سس-ك-ة الن-تصس-ارات رغ-م السس-ت-ق-دام-ات
الكثÒة التي عرفتها تشسكيلة النصسرية.
ويتع Úعلى فريق مولودية وهران (اŸركز اÿامسس
بـ  11نقطة) ،العائد بفوز مث Òعلى حسساب ا–اد
ا◊راشس ‘ ا÷ولة اŸاضسية ( ،)2-3توخي ا◊يطة
وا◊ذر ‘ مواجهة مولودية ا÷زائر (اŸركز الـ 12
بـ  5نقاط) التي كثÒا ما كانت تنقÓتها إا ¤مدينة
الباهية ايجابية.
والك- -ي- -د أاّن ف- -ري- -ق م- -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر اŸت -ع -ادل
ببولوغ ‘ Úاخر مقابلة له أامام أاوŸبي اŸدية (-0
 ،)0سسيسسعى جاهدا ‘ هذه اŸقابلة ا ¤تسسجيل
ثا Êفوز له ‘ مشسوار البطولة بعد الفوز الوحيد
◊ّد اآلن امام ا–اد بسسكرة بـ ( ‘ )0-1ا÷ولة
الو .¤هذه اŸهمة سسوف لن تكون يسسÒة امام
تشس -ك -ي -ل -ة ال -وه-ران-ي-ة اŸت-واج-دة ح-ال-ي-ا ‘ م-ن-ح-ى
تصس- -اع- -دي وا◊ريصس- -ة دون شسك ع- -ل- -ى م- -واصس- -ل -ة
اŸشسوار بنفسس الوتÒة ‘ إاطار مسسعاها لÓقÎاب
اك Ìمن اŸقدمة.

–ويــــــــÓت

أاطمح للّتتويج بـ ٣ذهبيات ‘ بطولة العا⁄
ّ
ل ـ ـ ـ ـ ـن نتوقـ ـ ـ ـ ـع مبـ ـ ـ ـاراة
سصهل ـ ـة أام ـ ـام ناب ـ ـو‹

أاعرب الرباع ا÷زائري
أاÁن طويري عن فخره عقب
إاحرازه لقب أاحسشن رياضشي
’واسشط ،وجمعه
لدى ا أ
لثÓث ميداليات ذهبية ‘
وزن  105كلغ خÓل بطولة
’ثقال
 ·Óلرفع ا أ
إافريقيا ل أ
(ذكورا وإاناثا) التي جرت
بأاوغندا ب 7 Úو 14أاكتوبر،
مؤوكدا أانه يطمح ايضشا
لتحقيق ثÓث ميداليات
ذهبية ‘ بطولة العا⁄
Óواسشط  2018بأاوزبكسشتان.
ل أ
وصسّرح طويري ،بطل العا2015 ⁄
Óشس- -ب- -ال ،ق- -ائ““ :Ó- -شس -اركت ‘
ل - -أ
الدورة لكتسساب مزيد من اÈÿة
‘ اŸن -افسس -ات ال -رسس -م -ي -ة ح -يث
ت -وجت ب -ل -قب أاحسس -ن ري-اضس-ي ‘
ال-دورة وثÓ-ث م-ي-دال-ي-ات ذه-ب-ية.
مسستوى الدورة كان فوق اŸتوسسط
وه- -ي Ãث- -اب- -ة ﬁط- -ة –ضسÒي -ة
ب -ال -نسس -ب -ة ‹ –سس -ب -ا ل -ل -م-واع-ي-د
الهامة التي تنتظر Êعلى اŸدى
القريب واŸتوسسط““.
وأاضساف““ :حاولت لعب دور قائد
الفريق مع زمÓئي ‘ اŸنتخب
سسيما وأانهم يشساركون ألول مرة ‘
بطولة قارية ،إاذ “كنا من تكوين
›موعة منسسجمة تسسودها الروح
ال-ري-اضس-ي-ة م-ا سس-م-ح ل-ن-ا ب-ال-تتويج
باŸرتبة األو ‘ ¤الفردي ،وكذا
حسسب الفرق““.

ذكرت صسحيفة (دياريو غول) اإلسسبانية أاّن نادي
برشسلونة اإلسسبا Êمهتم بضسم ثنائي خط وسسط
ن -ادي م -انشسسس Îي -ون -اي -ت-د ال‚ل-ي-زي خ-وان م-ات-ا
واندر هÒيرا.
وأافادت الصسحيفة ““إان فيلفاردي يرغب ‘ ضسّم
ال Ó-ع -ب Úل-ت-ع-ويضس ان-در غ-وم-يشس-ي ال-ذي ب-ات ‘
طريقه للرحيل عن برشسلونة بعد أان فشسل ‘ إاثبات
ج-دارت-ه ب-اح-تÓ-ل م-رك-ز ‘ ال-تشس-ك-ي-ل-ة األسس-اسس-ي-ة
للفريق““.
ول - -عب هÒي- -را ( 28ع- -ام- -ا) –ت ق -ي -ادة ارنسست
فيلفاردي اŸدير الفني للنادي الكتالو Êأارنسست
فيلفاردي ح Úكان يتو ¤تدريب نادي اتليتك بلباو،
بينما ينتهي عقد ماتا مع الشسياط Úا◊مر ‘
نهاية اŸوسسم ا◊اي ،و ⁄يتم Œديد العقد حتى
اآلن.

غوارديو’:

اŸسس -ت -وى اŸت -وسس -ط ه -و صس-ع-ود
م -نصس -ة ال -ت -ت -وي -ج خ Ó-ل األل -ع-اب
األوŸبية  2020بطوكيو““.
وسس- -يشس- -ارك اأÁن ط- -وي -ري ‘
ت -خصسصس ال -وزن ال -ث -ق -ي-ل (105
كلغ) رفقة زميله وليد بيداÊ
‘ وزن اأك Ìمن  105كلغ ،خÓل
ب -ط -ول -ة ال -ع -ا ⁄ل -رف-ع الأث-ق-ال
اأكابر ،التي سستجري ‘ الفÎة
اŸم - -ت- -دة ب 28 Úن -وف-م Èو5
Ãدينة
ديسس- - - - - - - -م2017 È
كاليفورنيا .كما سسيكون طويري
( 19سسنة) حاضسرا ‘ منافسسة
بطولة العا ⁄لÓأواسسط 2018
باأوزبكسستان ب 6 Úو 14جويلية
كاآخر سسنة له ‘ هذه الفئة.
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قّم ـ ـ ـة كبـ ـ ـÒة بـ ـ ـ Úشش .قسصنطين ـ ـ ـة ووف ـ ـاق سصطيـ ـ ـف

❊ كيف ترى مواجهة نصشر حسش Úداي؟

أاÁن طويري:

العدد

صسّ- -رح ب- -يب غ- -واردي- -ول اŸدي- -ر ال- -ف- -ن- -ي ل -ن -ادي
مانشسسس Îسسيتي اإل‚ليزية بأانه سسيكون من الغباء
توقع مواجهة سسهلة أامام نابو‹ ضسمن دوري
أاب - -ط - -ال أاوروب - -ا ال - -ي - -ومÛ ،رد أان ال - -ف- -ري- -ق
اإل‚ليزي سسحق سستوك سسيتي  ‘ 2 - 7بطولة
القسسم اŸمتاز.
وأاوضسح غوارديول ‘ تصسريحات لوسسائل إاعÓم
بريطانية““ :بالطبع سسيكون من الغباء التفكÒ
بهذه الطريقة ،سسأاعرضس لقطات فيديو عن
ن-اب-و‹ لع-ب-ي ف-ري-ق-ي ألظ-ه-ر ل-ه-م أان-ه ف-ري-ق
ج -ي -دي ن -اب -و‹ يسس -ت -ط -ي-ع إاي-ق-اف خ-ط-ورتك
ب-الضس-غ-ط الشس-دي-د ع-ل-ى الÓ-ع-ب Úوأان-ا سس-ع-يد
جدا أل Êحصسلت على فرصسة مواجهة فريق
من هذا النوع““ .ويتصسدر نابو‹ بطولة القسسم
األو ¤اإلي- -ط -ا‹ ب -رصس -ي -د  24ن-ق-ط-ة ،ويحتل
اŸركز الثالث ‘ اÛموعة السسادسسة برابطة
األبطال خلف سسيتي اŸتصسدر وشساختار صساحب
اŸركز الثا Êبعد هزÁته ‘ اŸباراة الفتتاحية - 2
 1أامام الفريق األوكرا Êوانتصساره  1 - 3على فينورد.
و ⁄ي -خسس -ر ف -ري -ق اŸدرب غ-واردي-ول ‘ ال-ب-ط-ول-ة،
ويتصسدر اŸسسابقة بسسبعة انتصسارات وتعادل فى 8
مباريات ..وأاظهر قدراته الكبÒة أامام سستوك لكن
اŸدرب اإلسسبا Êقال ““إان نابو‹ لن ينهار –ت
الضسغط““.
ي ش س ا ر اإ  ¤اأ ن م ا ن ش س س س  Îس س ي ت ي ب د اأ ح م ل ت ه ا لأ و ر و ب ي ة
بالفوز  0 - 4على فينورد ،وتبعها بالفوز  0 - 2على
شساختار.

وسستسسعى تشسكيلة ا–اد بلعباسس (اŸركز السسادسس بـ
 10نقاط) ،التي ما فئت –قق نتائج جيدة زاد من
ق-ي-م-ت-ه-ا ط-ري-ق-ة ال-ل-عب ا÷م-ي-ل-ة ال-ت-ي يبديها أابناء
““وادي مكرة““ ‘ كل مقابلة ،ا ¤التأالق اك‘ Ì
السسفرية التي سستقوم بها ا ¤مدينة الورود Ÿواجهة
الفريق اÙلي ا–اد البليدة ،الذي  ⁄يجني ◊ّد
اآلن سسوى نقطة واخدة ‘ مشسوار البطولة.
هذه الوضسعية ا◊رجة Œعل الفريق البليدي ›Èا
ع-ل-ى السس-ت-ف-اق-ة و–ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة اي-جابية Ãيدانه
وامام جمهوره قبل ان تتأازم وضسعيته أاك ‘ Ìبطولة
الرابطة اÎÙفة الو ¤التي عاد لها هذا اŸوسسم
بعد ان لعب موسسم Úاثن ‘ Úبطولة القسسم الثا.Ê
نفسس الشسيء ينطبق على ا–اد ا◊راشس (اŸركز الـ
Ã 15جموع نقطة وحيدة) ،ا ÈÛهو الخر على
ال -ت-دارك ع-ن-د ن-زول-ه ضس-ي-ف-ا ع-ل-ى شس-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل
(اŸرك -ز السس -اب-ع بـ 8ن -ق -اط) ا◊ريصس -ة ع-ل-ى ﬁو
ال -ه -زÁة اŸشس -ي -ن -ة ال -ت -ي Œرع-ه-ا ال-ف-ري-ق ا÷ول-ة
اŸنصسرمة ببلعباسس بـ ( .)1 - 4والكيد أاّن الفريق
ا◊راشسي –ت قيادة مدربه التونسسي حمادي دحو
سستكون صسعبة للغاية وسسيكون الفريق فيها ‡نوعا
من اÿطأا.

تصشنيف الّÓعبات
اÎÙفات للتنسس

الّرومانية سصيمونا
هاليت ‘ ال ّصصدارة

تقّدمت الروسسية ماريا شساربوفا التي أاحرزت يوم
األحد لقب دورة تيا‚ Úالصسينية ،وهو األول لها
بعد عودتها من إايقاف Ÿدة  15شسهرا بسسبب
ت- -ن -اول م -ادة ﬁظ -ورة 29 ،م -رك-زا ‘ تصس-ن-ي-ف
لعبات كرة اŸضسرب اÎÙفات الصسادر أامسس
ل -ت-ح-ت-ل اŸرك-ز  ‘ 57الÎت- -يب ال -ذي تصس -درت -ه
الرومانية سسيمونا هالييت Ãجموع  6175نقطة.
وأاحرزت الروسسية اŸصسنفة أاو ¤عاŸيا سسابقا،
واŸت-وج-ة ب-خ-مسس-ة أال-ق-اب ‘ ال-ب-ط-ولت ال-كÈى
““غراند سسÓم““ ،لقب الدورة الصسينية على حسساب
البيÓروسسية الشسابة إارينا سسابالينكا  5 - 7و5 - 7
( ،)8 - 10لتفوز بأاول لقب لها منذ  ،2015وأاول
لقب منذ عودتها ا ¤اÓŸعب ‘ أافريل اŸاضسي
بعد إايقافها من قبل ال–اد الدو‹ للعبة.
وأاح- -رزت شس -اراب -وف -ا ب -ال -ت -ا‹ ل -ق -ب -ه -ا السس -ادسس
والثÓث ‘ ÚمسسÒتها ،واقÎبت من دخول نادي
الÓعبات اÿمسس Úاألوليات عاŸيا.
وسستحاول شسارابوفا مواصسلة تقدمها ‘ التصسنيف
العاŸي ‘ األسسبوع ا◊ا‹ خÓل مشساركتها ‘ كأاسس
ال-ك-رم-لÃ Úوسس-ك-و ،وال-ت-ي سس-تشس-ارك ف-ي-ه-ا ببطاقة
دعوة ،كغالبية الدورات التي خاضستها منذ عودتها.
و ⁄يطرأا أاي تغي Òعلى مراكز الصسدارة ،حيث
بقيت الرومانية سسيمونا هاليب ‘ اŸركز األول
ال -ت -ي ت -ب -وأات-ه األسس-ب-وع اŸاضس-ي-ي م-ت-ق-دم-ة ع-ل-ى
السس -ب -ان -ي -ة غ -ارب -ي -ن -ي م-وغ-وروتسس-ا وال-تشس-ي-ك-ي-ة
كارولينا بليسسكوفا.
’وليات:
ترتيب الÓعبات العششر ا أ
 - 1الرومانية سسيمونا هاليب .6175
 - 2السسبانية غاربيني موغوروتسسا .6135
 - 3التشسيكية كارولينا بليسسكوفا .5605
 - 4الوكرانية إالينا سسفيتولينا .5465
 - 5المÒكية فينوسس وليامسس .4642
 - 6الد‰اركية كارول Úفوزنياكي .4540
 - 7الÓتفية يلينا اوسستابنكو .4510
 - 8الروسسية سسفيتÓنا كوزنتسسوفا .3950
 - 9الفرنسسية كارول Úغارسسيا .3860
 - 10الÈيطانية جوهانا كونتا .3795

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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اŸنتخب ا÷زائري يÎاجع اإ ¤اŸركز ٦٧

اŸنتخ ـــــ ب الوطن ـــ ي عل ــــ ى موع ــــ د حاسشم اأمـام
زامبي ـــــــ ا ي ـــــ وم  4ن ــــ وفم Èالق ــــــ ادم
سسيجري اŸنتخب الوطني للريغبي مباراة فاصسلة أامام نظÒه الزامبي يوم  4نوفم Èالقادم ‘ إاطار منافسسات كأاسس افريقيا،
’سساسس نظمت ا’–ادية للعبة يوم أامسس ندوة صسحفية للحديث عن هذا اŸوعد الهام الذي ينتظر النخبة
وعلى هذا ا أ
’مÚ
الوطنيةÃ ،شساركة رئيسس ا’–ادية بن حسسان عبد القادر سسفيان ا ¤جانب مدرب اŸنتخب الوطني عÓم بومدين وا أ
العام ل–Óادية عزوز عايب.
اŸي- - - - - -دان وه- - - - - -ذا Ÿدة ١٠
سص - -ن - -وات ‘ ع - -ام  ٢٠٠٧من
خÓ- -ل ع- -م- -ل ق- -اع- -دي ك- -بÒ
مباراة زامبيا سصتكون حاسصمة
للحصصول على ترقية ‡ارسصة
ب - - -حسصب م - - -ا اأك - - -ده رئ - - -يسش
هذه الرياضصة اÙبوبة عند
ال–ادية حيث ‘ حالة الفوز
ا÷زائ- - -ري Úح- - -يث ق- - -ال « :
ب- -ه- -ا سص- -تسص- -م- -ح ل- -ل -م -ن -ت -خب
وصصلنا ◊د الأن ا ¤اإنشصاء ٢٧
ا÷زائ - - - -ري الرت - - - -ق- - - -اء اإ¤
ف - -ري - -ق- -ا ‘  ١٣ولي- - -ة عÈ
اŸسصتوى ( ب )‡ ،ا Áكنه
الوطن ،كما ركزنا على تكوين
من لعب اŸنافسصات التي قد
 ٤٥٠م- -وؤط- -ر و  ٤٢حكما..
Œع -ل-ه ‘ السص-ن-وات ال-ق-ادم-ة
ف -ب -ال -ع -م -ل اŸت -واصص-ل ل-دي-ن-ا
ي- -ت- -م- -وق -ع ‘ اŸسص -ت -وى ( اأ )
ال- - -رغ- - -ب- - -ة ‘ ال - -وصص - -ول اإ¤
وبالتا‹ امكانية اŸشصاركة ‘
مسصتويات اأحسصن «.
البطولة العاŸية.
و تنتشصر هذه الرياضصة بشصكل
و Áك- -ن ال- -ق- -ول اأن ال- -ن- -اخب
م-ن-ظ-م ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-ع-دي-د
ال-وط-ن-ي عÓ-م ب-وم-دي-ن اأشصار
م- -ن ال- -ولي- -ات وي- -زداد ع- -دد
اأن ال- -ف- -ري- -ق ال- -وط -ن -ي ل -دي -ه
اŸم- -ارسص ‘ Úك- -ل م -رح -ل -ة،
ح - -ظ - -وظ ك - -بÒة ل - -ل - -ف- -وز ‘
خاصصة واأن ‡ارسصة الريغبي
زام-ب-ي-ا ،ب-ال-ن-ظ-ر لÓ-إمكانيات
Œري على نفسش ميادين كرة
ال -ك-بÒة ال-ت-ي ي-ت-م-ت-ع ب-ه-ا م-ن
ال -ن -اح -ي -ة ال -ف -ن -ي -ة ح-يث ق-ام لهذه الفيدرالية الفتية حيث ي-ج-ع-ل ال-ق-ائ-م Úع-لى الفريق ال- - -ق- - -دم ح - -يث ق - -ال رئ - -يسش
ال - -ف - -ري- -ق بÎبصص Úسص- -م- -ح- -ا اأن دخول اŸنتخب الوطني ‘ ي-رون اŸسص-ت-ق-ب-ل ب-ط-م-وح-ات ال–ادية بن حسصان ⁄ « :
‚د اأي مشص - -ك - -ل ‘ اإي - -ج - -اد
ل-ل-ن-اخب ال-وط-ن-ي ب-اأخذ فكرة اŸن- -افسص- -ة الف- -ري -ق -ي -ة ج -اء كبÒة.
واضصحة عن الÓعب Úوضصبط مباشصرة ‘ اŸسصتوى ( ج ) ،و كان الأم Úالعام ل–Óادية اÓŸعب ح - -يث اأن ه - -ي - -اك- -ل
التشصكيلة التي تشصارك ‘ هذه وليسش ‘ اŸسصتوى ( د ) كون عزوز عايب قد اأشصار ‘ هذا اسصتقبال الرياضصي Úموجودة
ال- -ف- -ري- -ق ا÷زائ -ري ي -ت -م -ت -ع الط - -ار اأن ›ه- -ودات ك- -بÒة ون- -ح- -ن م -رت -اح -ون م -ن ه -ذه
اŸباراة.
و ت -ع -د ه -ذه اÙط -ة م -ه -م-ة بامكانيات فنية معتÈة‡ ..ا بذلت منذ عدة سصنوات على الناحية «.

حامد حمور

إا–اد بلعباسس

ششريف الوزا :Êاأنتظر الأفضشل من الÓعبÚ
يتواجد ا–اد بلعباسس منذ
بضسع جو’ت ‘ منحى
تصساعدي بعد البداية
اÙتشسمة التي سسجلها ‘
بطولة الرابطة ا÷زائرية
’و ¤لكرة القدم ،ولكن
ا أ
مدربه سسي الطاهر شسريف
الوزا Êيؤوكد أانه ’يزال
’فضسل من ’عبيه.
ينتظر ا أ
صص- -رح اŸدرب ‘ ه- -ذا السص -ي -اق
«صصحيح أاننا ‘ –سصن ملحوظ
م -ن-ذ بضص-ع م-ب-اري-ات ،ول-ك-ن-ن-ا ل-ن
نصص- -ل ب- -ع -د إا ¤مسص -ت -وان -ا ال -ذي
“يزنا به اŸوسصم الفارط على
األقل.
وك- -ان ال–اد ب- -ق- -ي- -ادة شص- -ري -ف
الوزا Êمن ب ÚاŸفاجآات السصارة
ل- - -ب- - -ط- - -ول - -ة اŸوسص - -م اŸاضص - -ي
ب -ال-ت-زام-ن م-ع ع-ودت-ه إا ¤سص-اح-ة
ال -ك-ب-ار ،ح-يث أان-ه-ى ال-ب-ط-ول-ة ‘
الصص- -ف ال -راب -ع ،ك -م -ا “ك -ن م -ن
الوصصول إا ¤نصصف نهائي كأاسش
ا÷زائ -ر ال -ذي خسص -ره بضص -رب-ات
الÎج- -ي- -ح ع- -ل -ى م -ي -دان شص -ب -اب
بلوزداد.
وسص -ج -ل أاب -ن -اء «اŸك -رة» ف -وزي -ن
ث -م -ي -ن ‘ Úل-ق-ائ-ي-ه-م-ا األخÒي-ن
أام- -ام ا–اد ا÷زائ- -ر وشص- -ب- -ي- -ب- -ة

Áك- - -ن ت- - -فسص Òه- - -ذا الÎاج - -ع
بالهزÁة التي تكبدها «اÿضصر»
أامام اŸنتخب الكامÒو)٢/٠( Ê
◊سص- -اب ا÷ول -ة اÿامسص -ة وم -ا
ق -ب-ل األخÒة ضص-م-ن اÛم-وع-ة
الثانية من تصصفيات كأاسش العا⁄
.٢٠١٨
ع - -ل- -ى اŸسص- -ت- -وى الف- -ري- -ق- -ي،
تدحرجت ا÷زائر إا ¤اŸرتبة
 ‘ ١٣ترتيب تقوده تونسش ،تليها
مصص - -ر ث - -م السص - -ي - -ن - -غ - -ال .أام - -ا

’وائل إافريقيا
ترتب العشسرة ا أ
١ـ تونسس
 ٢ـ مصسر
 ٣ـ السسينغال
 4ـ ج -م-ه-وري-ة ال-ك-ون-غ-و
الدÁقراطية
 ٥ـ نيجÒيا
 ٦ـ الكامÒون
 ٧ـ اŸغرب
 ٨ـ غانا
 ٩ـ بوركينافاسسو
 ١٠ـ كوت ديفوار
 ١٣ا÷زائر.

حمادي الدو (مدرب إا–اد ا◊راشس) لـ «الشسعب»:

انطÓقتنا ا◊قيقية سشتكون من تيزي وزو
بعد الهزÁة القاسسية التي تكبدها فريق إا–اد ا◊راشس
بعقر الديار أامام الضسيف مولودية وهران ‘ إاطار ا÷ولة
’و ¤لكرة القدم ،اقÎبنا
السسادسسة من الرابطة اÎÙفة ا أ
من اŸدرب التونسسي للصسفراء «حمادي الدو» الذي أاكد لنا
بأان فريقه ’ يسستحق الهزÁة أامام اŸولودية وكان
’قل نقطة واحدة ،موضسحا أان قلة تركيز
يسستحق على ا أ
الÓعب Úوالنقصس الفادح ‘ ا÷انب البد Êهو الذي
دفعهم لتلقي هدف ‘ Úظرف أاربع دقائق ،كما أاكد بأان
ا◊راشس تتمتع بÓعب‡ Úيزين وكشسف بأانه متأاكد من أان
الفوز Ãباراة واحدة سسيحرر اÛموعة التي سستحقق نتائج
باهرة ‘ باقي مشسوار البطولة ،كما أاوضسح بأان الفريق
سسيتنقل إا ¤مدينة تيزي وزو للعودة بنتيجة ايجابية
تكون Ãثابة ا’نطÓقة ا◊قيقية للصسفراء هذا اŸوسسم‘ ،
هذا ا◊وار :

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
تصصويرﬁ :مد آيت قاسصي

ال-ق-بائل ( ،)١ / ٤ب-ع-دم-ا ع-ادوا
بتعادل من وهران (‘ )١ / ١
داربي ( )٢ / ٠الغرب ا÷زائري.
ومكنت هذه النتائج الفريق من
الصص - -ع - -ود إا ¤الصص - -ف السص- -ادسش
ب -رصص -ي-د  ١٠ن- -ق- -اط ب -ع -د سصت
جولت من اŸنافسصة.
وأاضصاف اŸدرب :شصخصصيا كنت

أات- -وق -ع صص -ع -وب -ة ‘ الن -ط Ó-ق -ة
ب- -ال- -ن- -ظ -ر إا ¤ال -ت -غ -يÒات ال -ت -ي
ع-رف-ت-ه-ا تشص-ك-ي-ل-ت-ن-ا ق-بل انطÓق
اŸوسصم بعد رحيل بعضش ركائز
الفريق واسصتقدام لعب Úآاخرين،
ول- -ك -ن األم -ور ب -دأات تسص Òن -ح -و
األفضصل وهو ما يجعلنا متفائلÚ
بخصصوصش بقية اŸشصوار.

نادي السسد القطري

عـ ـ ـودة قويـ ـ ـة لبغ ـ ـ ـداد بو‚ ـ ـ ـ ـ ـاح
ك - - -انت ع - - -ودة اŸه - - -اج- - -م ال- - -دو‹
ا÷زائري بغداد بو‚اح جد موفقة
مع فريقه بعد تعافيه من اإلصصابة،
ح- -يث سص- -ج- -ل مسص- -اء األح- -د ه- -دف -ا
حاسصما لصصالح فريقه السصد القطري
ضصد النادي القطري ( )٣ / ١ليتمكن
بذلك فريقه من الرتقاء إا ¤صصدارة
الÎتيب رفقة نادي الدحيل ،واقحم
الÓ- -عب السص -اب -ق ‘ صص -ف -وف إا–اد
ا◊راشش والنجم السصاحلي التونسصي
‘ اŸق -اب -ل -ة ‘ ال -دق-ي-ق-ة  ٤٦مكان
الÓ-عب السص-ي-اري ل-ي-ت-م-ك-ن ب-عد أاربع
دق -ائ -ق م -ن -ح ال -ت -ف -وق ل -ن -ادي السص -د
القطري الذي كان متعادل (.)١ / ١
وسصجل الهدف الثالث لصصالح السصد
القطري من قبل الÓعب ا◊يدوسش
‘ ال -دق-ي-ق-ة  ٨٦ل-ي-ت-م-ك-ن فريقه من

تقهقر اŸنتخب
ا÷زائري لكرة القدم
بخمسسة مراكز ليحتل
اŸرتبة  ‘ ٦٧ترتيب شسهر
أاكتوبر الذي نشسرته،
أامسس ،ا’–ادية
الدولية لكرة القدم
(الفيفا) Ãوقعها
الرسسمي ،فيما تبقى
أاŸانيا ‘ الصسدارة.

اŸن -ت -خب ال -ن-ي-جÒي اŸن-افسش
اŸق -ب -ل ل -ل-ج-زائ-ر ‘ تصص-ف-ي-ات
اŸونديال فيتواجد ‘ اŸركز
 ٤١ع- -اŸي- -ا وال- -راب -ع ق -اري -ا.
ل- -ل- -ت -ذك ،Òك -انت ن -ي -جÒي -ا أاول
منتخب إافريقي يقتطع تأاشصÒة
التأاهل إا ¤مونديال روسصيا وهو
ما جعلها تتقدم بثÓثة مراكز.
كما سصمحت ا÷ولتان األخÒتان
م -ن ال -تصص -ف -ي -ات اŸون -دي -ال -ي -ة
(م -ن -ط -ق -ة أام -ري -ك -ا ا÷ن -وب -ي-ة)
Ÿنتخب البÒو بالدخول ضصمن
قائمة أاحسصن  ١٠فرق ‘ العا⁄
ألول مرة ‘ التاريخ ،وسصيلعب
البÒو مباراة سصد ما ب Úالقارات
أامام زيلندا ا÷ديدة من أاجل
التأاهل للمونديال.
وع- -اد اŸن- -ت- -خب اإلسص -ب -ا Êإا¤
كوكبة  ١٠األوائل ليحتل الصصف
الثامن ضصمن الÎتيب الذي ميزه
أايضصا دخول أاربعة بلدان ضصمن

قائمة  ٥٠األوائل ،يتعلق األمر
ب -ال -ن -مسص -ا وج -م-ه-وري-ة ال-تشص-يك
واŸغرب وبنما الذي تأاهل ألول
مرة ‘ تاريخه إا ¤كأاسش العا.⁄
وسصيصصدر الÎتيب اŸقبل للفيفا
يوم  ٢٣نوفم.٢٠١٧ È

اعتÓء صصدارة الÎتيب مناصصفة مع
فريق الدحيل.
وŒدر اإلشص- - -ارة أان ب- - -و‚اح ال- - -ذي

ابتعد عن اÓŸعب Ÿدة أاك Ìمن
شصهر سصجل سصبعة أاهداف ‘ البطولة
القطرية.

الشس -عب :ه -زÁة ق -اسس -ي -ة وم -ؤوث-رة أام-ام م-ول-ودي-ة وه-ران،
أاليسس كذلك؟
Óسصف أانا جد حزين لهذه اÿسصارة التي  ⁄تكن
حمادي الدو  :ل أ
متوقعة إاطÓقا خصصوصصا أاننا وإا ¤غاية الدقيقة  ٨٨من اŸباراة كنا
متفوق Úبالنتيجة ،أاعتقد أاننا ل نسصتحق الهزÁة وكنا نسصتحق على
األقل نقطة وحيدة ‘ هذا اللقاء ،صصحيح أاننا قدمنا شصوطا أاول سصيئا
للغاية و ⁄نتمكن ‘ غالبية فÎات اللقاء من Œاوز وسصط اŸيدان وقمنا
بالعديد من الهفوات واألخطاء وهو ما جعل اŸنافسش يسصتغل الوضصع
ويسصجل علينا هدف السصبق ،لكن بعدما قدمنا النصصائح لÓعب ÚبÚ
الشصوط Úورفعنا من معنويات الÓعب Úدخلنا خÓل اŸرحلة الثانية
بكل قوة بدليل أاننا “كنا من معادلة النتيجة بسصرعة من ضصربة جزاء
وبعدها “كنا من إاضصافة الهدف الثا ،Êكانت لدينا العديد من الفرصش
إلضصافة أاهداف أاخرى ،وبقينا نسصيطر على أاطوار اŸواجهة كاملة،
هزÁتنا اليوم راجعة إا ¤سصوء الÎكيز وأاعتقد أان ا÷ميع تيقن بأان
الÓعب Úيعانون كثÒا من الناحية البدنية وهو ما اسصتغله فريق مولودية
وهران ‘ النهاية و“كن من تسصجل هدف ‘ Úظرف أاربع دقائق ليعود
بنقاط اŸباراة ،أا“نى أان ل أاتأاثر هذه الهزÁة على اÛموعة من
الناحية اŸعنوية ،ينتظرنا عمل كب Òللغاية ويجب أان نضصع اليد ‘ اليد
من أاجل تدارك ما فاتنا مع بداية اŸوسصم ا◊ا‹ ،وكي نخرج اإل–اد
من هذه الوضصعية التي يتواجد فيها.
@ ك -ل م-ن شس-اه-د اŸب-اراة أاك-د ب-أان «ب-وع-ك-از» ت-ف-وق ع-ل-ي-ك-م
تكتيكيا ،وأان إاقحام مهاجم إاضسا‘ كان وراء هزÁتكم ،ما
تعليقك؟
@@ منذ قليل فقط كنت أا–دث عن ا◊الة البدنية لÓعب ،Úوقلت بأانهم
يعانون نقصصا فادحا من الناحية البدنية ،أاشصركت ثÓثة لعب‘ Ú
اŸرح-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة إلن-ع-اشش ح-ظ-وظ-ن-ا ‘ اإلب-ق-اء ع-ل-ى ال-تفوق وأاشصركت
مدافعا ‘ العشصر دقائق األخÒة حتى نغلق جميع اŸنافذ ‘ هدف
التعادل ،صصحيح أان اŸهاجم ارتقى فوق ا÷ميع وسصجل هدف التعادل
بطريقة ذكية وسصط غياب اŸراقبة ،لكن ‘ الهدف الثالث ل يتحمل
مسصؤووليته ل الدفاع ول ا◊ارسش ألنه جاء بطريقة تقنية عالية جدا من
اŸهاجم بخارج القدم ومن خارج منطقة العمليات ،وأاي دفاع آاخر كان
ليتلقى الهدف نفسصه ،ما علينا إال الÎكيز جيدا على مقابÓتنا اŸقبلة،
صصحيح أاننا اليوم لعبنا مباراتنا اÿامسصة منذ انطÓق اŸوسصم ومازالت
أامامنا مباراة متأاخرة أامام إا–اد العاصصمة ،وصصلت منذ أاسصبوع إا¤
الفريق ول Áكنني بعد  ٦حصصصش تدريبية تغ Òالكث ،Òلكني متأاكد بعد

مواجهة اليوم بأان الفريق Áلك لعب‡ Úيزين ينقصصهم إال فوز وحيد
حتى تعود األمور إا ¤ما كانت عليه ‘ السصابق ،فقط أاطلب من أانصصارنا
أان يبقوا معنا ويسصاندوننا من أاجل اÿروج من هذه الوضصعية الصصعبة.
’خ Òبنقطة وحيدة ،أالسستم متخوفÚ
@ –تلون اŸركز ا أ
من الوضسعية ا◊الية للفريق؟
@@ صصحيح أان الوضصعية حرجة ،لكني عندما قبلت اŸهمة كنت أاعي ما
ي -ن -ت -ظ -ر ،Êت -ل-ق-يت ضص-م-ان-ات م-ن ق-ب-ل اإلدارة أاول ب-ال-ع-ودة إا ¤ال-ب-يت
والسصتقبال ‘ القريب العاجل Ãلعبنا باÙمدية ،وهناك من دون شصك
سصÎتفع معنويات الÓعب Úأاك Ìبعقر الديار وأامام ا÷مهور ا◊راشصي،
اآلن نحن نسصتقبل تارة ‘ ملعب  ٢٠أاوت  ٥٥وتارة أاخرى Ãلعب «عمر
حمادي» ببولوغ ،Úهذا من جهة ومن جهة أاخرى ،ل يجب أان ل ننسصى
بأان اإلدارة تغÒت أاياما فقط قبل انطÓق اŸوسصم ا÷ديد Ãكتب
جديد ،ورغم أان التحضصÒات جرت ‘ ظروف جيدة بتونسش إال أان
التشصكيلة تغÒت بنسصبة  ٩٥باŸائة بعد اسصتقدام  ١٩لعبا واإلبقاء على
ث Ó-ث -ة لع -ب Úم -ن اŸوسص -م ال-ف-ارط ،ل-ه-ذا األم-ر ال-ن-ت-ائ-ج  ⁄ت-ت-ب-ع لأن
الÓعب Úل يلعبون منذ وقت طويل معا كما أان توقف البطولة ‘ العديد
من اŸناسصبات أاثر بعضش الشصيء عليهم ،لكن متأاكد من أاننا سصنكون
أافضصل بعد إاشصرا‘ على رابع مباراة ‹ تواليا على رأاسش العارضصة الفنية
للفريق.
@ ت-ت-ن-ق-ل-ون إا ¤ت-ي-زي وزو Ÿواج-ه-ة ا÷ري-ح ال-ث-ا Êشس-بيبة
القبائل الذي انهزم ‘ آاخر لقاء له بأاربعة أاهداف لواحد
من تنقله إا ¤بلعباسس؟
@@ شصبيبة القبائل فريق كب ،Òصصحيح رÃا يعا Êمن أازمة نتائج لكنه
فريق يبقى كبÒا مهما كان األمر ،الفرق الكبÒة كما يقال “رضش ول
“وت ،أاعلم أان الشصبيبة انتدبت مدربا جديدا هو الفرنسصي «جون إايف
شص -اي» ال -ذي ي -ع -رف ال -ب -يت ج -ي-دا وت-وج م-ع ال-ف-ري-ق ب-ع-دي-د األل-ق-اب،
والÓعبون سصيحالون –قيق الوثبة مع الطاقم ا÷ديد وهم ‘ نفسش
وضصعيتنا ،لكننا ›Èون على العودة بنتيجة ايجابية من تيزي وزو،
وسصÔمي بكامل ثقلنا هناك لنعود بالفوز ألننا بحاجة ماسصة إاليه ،الفوز
هناك سصيجعل الÓعب Úيتحررون وسصيÎكنا نعمل ‘ ظروف جيدة،
وانطÓقتنا ا◊قيقة سصتكون من تيزي وزو.
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 ^1٧أاك- -ت- -وب -ر  :1961ت -ظ -اه -ر آالف ا÷زائ-ري Úسص-ل-م-ي-ا ‘
الشصوارع الرئيسصية بباريسش اسصتجابة لنداء فيدرالية
جبهة التحرير الوطني مسصاندة للثورة واŸعتقلÚ
ا÷زائري Úرّدت عليه الشصرطة الفرنسصية بعنف
دموي.
^ 1٧إاكتوبر  :1959أاجرى الرئيسش فرحات عباسش عدة
لم Òمولي
اتصصالت ومقابÓت مع اŸلك ﬁمد اÿامسش وا أ
ا◊سصن واŸسصؤوول ÚاŸغاربة بالرباط قبل أان يعود إا ¤تونسش.

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
عنابة

الثÓثاء ﬁ ٢6رم  1٤٣9هـ اŸوافق لـ  1٧أاكتوبر  ٢01٧م

«أأوريدو» يعلن عن أأسضماء ألفائزين
‘ مسضابقة «‚مة أإلعÓم»

أاع-ل-ن م-ت-ع-ام-ل ال-ه-ات-ف ال-ن-ق-ال «أاري-دو» ع-ن أاسص-م-اء الصص-ح-في Úالفائزين ‘ الطبعة  11م-ن مسص-اب-قة «‚مة
لعÓم والتصصال والقتصصاد الرقمي.
لعÓم» التي تعني بتكنولوجيات ا إ
ا إ
صصونيا طبة
ع -رف ا◊ف -ل ال -ذي اح-تضض-ن-ه اŸرك-ز
الدو‹ للمؤو“رات عبد اللطيف رحال
حضض - - -ور ‡ث - - -ل Úع - - -ن اŸؤوسضسض - - -ات
ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ،ووزراء سض- -اب- -ق Úووا‹
ا÷زائر العاصضمة عبد القادر زوخ وكذا
ع -دة شض -خصض -ي -ات ” ،خ Ó-ل -ه تسض -ل -ي-م
ا÷وائز للفائزين من العائلة الصضحفية
ا÷زائرية.
وافتتح ا◊فل نيابة عن اŸدير العام
Ÿؤوسضسض- -ة «أاوري- -دو» خ -وسض -ي ن -ازاري -و
اŸدير التجاري التنفيذي الذي أاكد أان
«‚مة اإلعÓم» أاصضبح حدثا متميزا
ومرجعيا مع مر السضن Úوموعدا مهما
‘ اŸشضهد اإلعÓمي ا÷زائري الذي
ي -ج-لب ع-ددا م-ت-زاي-دا م-ن اŸشض-اركÚ
الصض -ح -ف -ي Úال -ذي -ن Áث -ل -ون ﬂت -ل -ف
وسض- -ائ- -ل اإلعÓ- -م مشضÒا إا ¤أاه- -م- -ي -ة
موضضوع القتصضاد الرقمي.
و‘ رسض -ال -ت -ه ب -ه-ذه اŸن-اسض-ب-ة أال-ق-اه-ا
خ- -وسض- -ي ن- -ازاري- -و ع ÈاŸدي -ر ال -ع -ام
لـ»أاريدو» هندريك كاسضتيل عن افتخاره
بجمع عائلة الصضحافة الوطنية بÌائها

ي -ع -د ب -ن خ -ل -ي -ف ال -ذي Áث -ل ج-ري-دة
ال- -وط- -ن ح- -اصض- -دا ا÷ائ- -زة ال- -ث- -ان -ي -ة
و–صضلت سضلمى مناعي من اŸشضوار
السضياسضي على ا÷ائزة الثالثة ‘ ،حÚ
اضض -ط -رت ÷ن -ة ال -ت -ح -ك -ي -م إا ¤إال-غ-اء
ا÷ائ- -زة األو ،¤ب- -اإلضض- -اف -ة إا ¤ف -ئ -ة
اإلعÓم اإللكÎو Êالتي فاز بها كل من
راضض- -ي- -ة م- -رب- -اح «الشض- -روق أاون Ó-ي -ن»
والزب Òفاضضل «أانا ا÷زائر» وعادت
ا÷ائ- -زة األو ¤إا ¤ن- -ادي -ة سض -ل -ي -م -اÊ
«الشضروق أاونÓين».
و” تسضليم ا÷وائز عن فئة الصضحافة
اŸكتوبة العامة واŸتخصضصضة إا ¤كل
من مونى لعموري «اŸواطن» ‘ ،حÚ
ع -ادت ا÷ائ-زة ال-ث-ان-ي-ة إا ¤مصض-ط-ف-ى
بسض -ط -ام-ي ا Èÿوال-ث-ال-ث-ة إا ¤اف-ت-يسس
زاي- -دي «ال- -ن- -ه- -ار» ،أام -ا ف -ئ -ة اإلن -ت -اج
اإلذاع-ي وال-ت-ل-ف-زي-و Êف-ع-ادت ا÷ائزة
األو ¤إا ¤كل من عمران كربوع عن
إاذاعة البهجة ،وعمر بودي «الشضروق
ن -ي -وز» ،ع -ل -م -ا أان ج -وائ -ز اŸسض -اب -ق -ة
اŸالية تتدرج من مبلغ  500أالف دينار
إا 300 ¤أال-ف دي-ن-ار وا÷ائ-زة ال-ث-الثة
بقيمة  200أالف دينار.

طافوا Ãختلف مصصالح الشصرطة ا÷زائرية

وفد أأجهزة أŸباحث وأألدلة أ÷نائية يغادر أرضض ألوطن

اخ -ت -ت -م أاعضض -اء ال -وف -د ال-ع-ام-ل-ون ‘ أاج-ه-زة اŸب-احث واألدل-ة
ا÷نائية للدول التابعة Ûلسس وزراء الداخلية العرب ،أامسس،
زي- -ارة ال- -ع- -م- -ل إاﬂ ¤ت- -ل -ف أاقسض -ام ودوائ -ر ا ÈıاŸرك -زي
للشضرطة ،بحضضور مدير الشضرطة القضضائية وإاطارات من مديرية
الشضرطة القضضائية وا ÈıاŸركزي للشضرطة .باŸناسضبة ،كانت
ألعضضاء الوفد العامل ‘ Úأاجهزة اŸباحث واألدلة ا÷نائية
للدول األعضضاء Ãجلسس وزراء الداخلية العرب زيارة ميدانية
إاﬂ ¤ت -ل -ف األقسض-ام واŸك-اتب ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-مصض-ل-ح-ة اŸرك-زي-ة
ل -ت -ح-ق-ي-ق الشض-خصض-ي-ة ،ح-يث اط-ل-ع أاعضض-اء ال-وف-د ع-ل-ى أاح-دث

 20°ا÷زائر

العدد 17466

لعÓم والتصصال والقتصصاد الرقمي
عن موضصوع تكنولوجيات ا إ

وتنوعها ‘ هذا ا◊دث الذي يكرسضه
المتياز اإلعÓمي ا÷زائري ،مضضيفا
أان هذا ا◊فل Áثل فرصضة للثناء بعمل
كافة العائلة الصضحفية التي تؤوكد ‘ كل
مرة وفاءها Ãهنية من خÓل مرافقة
أاريدو ‘ –دياتها وإا‚ازاتها ،مهنئا
ال- -ف- -ائ- -زي- -ن م -ن ج -م -ي -ع الصض -ح -ف -يÚ
اŸشض -ارك Úوأاعضض -اء ÷ن -ة ال -ت -ح -ك-ي-م
الذين سضاهموا ‘ ‚اح هذه الطبعة
ا÷ديدة لنجمة اإلعÓم».
من جهته أاثنى رئيسس ÷نة التحكيم
ال-وزي-ر السض-اب-ق ل-لÈي-د وت-ك-ن-ول-وج-يات
اإلعÓم والتصضال موسضى بن حمادي
ع-ل-ى ن-وع-ي-ة األع-م-ال الصض-ح-ف-ي-ة التي
قدمها اŸشضاركون ‘ هذه اŸسضابقة
التي فاز بها  14مشضاركا من أاصضل ،141
م -ؤوك -دا ‘ سض -ي -اق آاخ -ر ع -ل -ى أاه -م -ي-ة
ال -ت -وسض -ع ‘ ت -ن -ظ -ي -م ه -ذا ال -ن -وع م -ن
اŸسضابقات الفكرية إا ¤كتابة بحثية
وك - - -ذا ضض - - -رورة ت - - -أاط Òوت - - -ك- - -وي- - -ن
اإلعÓمي Úبشضكل متواصضل.
وتخلل حفل توزيع ا÷وائز ‘ جزئه
األول ت - -ك- -ر Ëال- -ف- -ائ- -زي- -ن م- -ن ف- -ئ- -ة
الرسضومات الصضحفية التي عادت إا¤

 23°ا÷زائر

اŸع -دات وال -وسض -ائ -ل اŸت -ط -ورة اŸسض -ت -ع -م -ل-ة م-ن ق-ب-ل خÈاء
الشضرطة ا÷زائرية ‘ ›ال –قيق الشضخصضية والدعم الذي
تشضكله ‘ إاطار التصضدي للجرÁة ‘ .هذا الصضدد ،قام أاعضضاء
ال -وف -د ال -ع-ام-ل ‘ Úأاج-ه-زة اŸب-احث واألدل-ة ا÷ن-ائ-ي-ة ل-ل-دول
األعضض -اء Ãج -لسس وزراء ال -داخ -ل -ي -ة ال-ع-رب ،ب-زي-ارة إا ¤دائ-رة
اÙف -وظ-ات اÿاصض-ة ب-ال-بصض-م-ات ال-عشض-اري-ة ،أاي-ن ق-دمت ل-ه-م
شضروحات وافية من قبل إاطارات ﬂتصضة تابعة لذات الدائرة
أاب -رزت م -ن خ Ó-ل -ه -ا م -دى –ك -م -ه -ا ‘ ال -ت -ق -ن -ي -ات ا◊دي-ث-ة
اŸسضتعملة من طرف الشضرطة ا÷زائرية ‘ ›ال البصضمات.

 27°وهران
 26°وهران
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لطلسصي
‘ إاطار التعاون العسصكري مع منظمة حلف شصمال ا أ

أÛموعة ألبحرية أألو ¤للناتو
« »SNMG-1ترسضو Ãيناء أ÷زأئر

‘ إاط- -ار ال- -ت- -ع- -اون ال -عسض -ك -ري م -ع
م -ن -ظ -م -ة ح -ل -ف شض -م -ال األط-لسض-ي،
رسضت ،أامسس  16أاكتوبر Ã ،2017يناء
ا÷زائر ،اÛموعة البحرية األو¤
ل -ل-ن-ات-و اŸسض-م-اة «‘ ،»SNMG-1
توقف يدوم أاربعة ( )04أايام.خÓل
هذا التوقف ،سضيتم اسضتقبال وفد من
اÛموعة البحرية من طرف رئيسس
أارك- -ان ق- -ي- -ادة ال- -ق- -وات ال- -ب- -ح -ري -ة
ا÷زائ -ري -ة وسض ُ-ت -ن-ف-ذ ك-ل م-ن سض-ف-ن
اÛم -وع -ة ال -ب-ح-ري-ة األو ¤ل-ل-ن-ات-و
ووح- -دت Úع- -ائ- -م- -ت Úم- -ن ق- -وات- -ن -ا
البحرية “ارين للمنع البحري
Óشضارة فإان سضفن
»  «.PASSEXل إ
اÛم -وع -ة ال -ب-ح-ري-ة األو ¤ل-ل-ن-ات-و
« »SNMG-1تتكون من خمسس ()05
سضفن –ت قيادة نرويجية وهي:
 الفرقاطة الÔويجية«HNOMS Otto Sverdup «. 312F-
 الفرقاطة الÈتغالية«.»NRP D.Francisco de Almeida 334F-
 الفرقاطة اإلسضبانية«.»ESPS NUMANCIA 83F-
 الفرقاطة الهولندية«.»HNLMS Evertsen 805F-

قامت بها مفــــارز
ا÷يشش والدرك
‘ عدة مناطق

توقيف مهربÚ
وحجز طن من
أŸوأد ألغذأئية

« الشص- -عب» ‘ إاط- - -ار ﬁارب - -ة
ال- -ت- -ه- -ريب وا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة،
أاوق -فت م -ف -ارز ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي
الشضعبي ،يوم  15أاكتوبر  2017بكل
م- - - - - - - - - - - - - -ن بشض - - - - - - - - - - - - -ار/ن.ع3.
و“Ôاسضت/ن.ع ،6.مهرب)02( Ú
اث -ن Úوح-ج-زت ( )32,3ط -ن-ا م-ن
اŸواد الغذائية و( )1000ل Îمن
ال-وق-ود و( )06أاج -ه -زة كشض -ف ع-ن
اŸع-ادن وم-ط-رق-ت-ي ( )02ضض-غ-ط
وصض- -ف- -ي- -ح- -ة ل- -ت- -ول- -ي- -د ال- -ط -اق -ة
الشض -مسض -ي -ة ،إاضض -اف -ة إا ¤م -ع -دات
أاخرى للتنقيب عن الذهب.
‘ سض -ي -اق م-تصض-ل ،أاوق-فت م-ف-ارز
للجيشس الوطني الشضعبي وعناصضر
الدرك الوطني بكل من تلمسضان
ووهران/ن.ع 2.وبشضار/ن.ع3.
وورقلة/ن.ع- - - - - -Œ )10 ( ،4.ار
ﬂدرات وح- - - - - -ج- - - - - -زت ()90,5
ك -ي -ل -وغ -رام م -ن ال -ك -ي-ف اŸع-ال-ج
و( )07مركبات سضياحية و()55000
ق-رصض-ا م-ه-ل-وسض-ا ،ف-ي-م-ا ” ضض-بط
( )17ق- -ن- -ط- -ارا م- -ن م- -ادة ال -ت -ب -غ
بالوادي/ن.ع 4.و( )50000ك- -يسس
من نفسس اŸادة بوهران/ن.ع.2.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاوق-فت م-ف-ارز
للجيشس الوطني الشضعبي وحراسس
ا◊دود ب -ك -ل م -ن ت -ل -مسض -ان ،عÚ
صض- -ال- -ح ،غ- -رداي- -ة وورڤ- -ل -ة)30( ،
مهاجرا غ Òشضرعي من جنسضيات
ﬂتلفة.

 سضفينة اإلمداد األŸانية« .»FGS Rhön 1443A-
ي- -ه- -دف ه- -ذا ال -ت -وق -ف إا ¤ت -ع -زي -ز
التعاون العسضكري من خÓل تبادل
اÈÿات ب Úقواتنا البحرية ومنظمة
ح-ل-ف شض-م-ال األط-لسض-ي ع Èت-دع-ي-م

á` ` ` `dÉ°SQ
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ال -ت -نسض -ي -ق ال -ع -م -ل -ي -ات-ي ‘ ›الت
اŸراق- -ب -ة واألم -ن ال -ب -ح -ري Úوك -ذا
“ك Úالطرف Úمن تطوير قدرات
العمل اŸشضÎك ‘ حالت األزمة
Ãا يسضاهم ‘ تعزيز أامننا البحري
من أاي خطر أاو تهديد ﬁتمل.

ا÷الية ا÷زائرية باŸهجر
تقف ضصــــــد النسصيــــــــان

أسضتع ـدأدأت إلحي ـ ـاء
ألذكـرى وفرنسضـا تسضتعيد
شضريط › ـ ـازرها ألÓإأنسضـ ـ ـانية
ليام بالنسصبة للجزائري ÚاŸقيم ‘ Úفرنسصا ذلك اْلَيْوَم
 ⁄يكن يوما ككل ا أ
من السصابع عشصر أاكتوبر سصنة  1961فقد قررت فدرالية جبهة التحرير
الوطني أان تقيم تظاهرة ليعرف اŸواطنون الفرنسصيون أان ا÷زائر تعيشش
لخضص-ر وال-ي-ابسش وأان ا◊ك-وم-ة السص-ت-ع-مارية تخفي
ح-رب-ا ي-ح-رق ف-ي-ه-ا ا أ
عنهم الكث Òمن ا◊قائق ،وأابناؤوهم Áوتون من أاجل قضصية ظاŸة ،لكن
ا◊كومة الفرنسصية والبوليسش بقيادة العنصصري والنازي موريسش بابون
قرروا قمع اŸتظاهرين ورمي جثثهم إا ¤نهر السص ‘ Úوسصط باريسش ،بل
تعدت الأمور إا ¤اعتقالت وحشصية دامت أاسصابيع عرف فيها ا÷زائريون
لهانة.
كل أانواع العذاب وا إ

باريسشﬁ :مد خذير
ظلت هذه القضضية ملغاة من الذاكرة
الشض -ع -ب -ي -ة ال -ف -رنسض -ي -ة ،ع-ل-ى األق-ل
الرسضمية منها حتى سضنة  2012أاين
اعÎف ال -رئ -يسس ال-ف-رنسض-ي السض-اب-ق
بهذه ا÷رÁة البشضعة التي ارتكبت
‘ حق عمال وطلبة ونسضاء عزل.
اْلَ- -ي ْ-وَم وب -ع -د م -رور  56سض-ن-ة ع-لى
اŸذب- -ح- -ة اıل- -ة ب- -ك -ل األع -راف
الدولية وبحقوق اإلنسضان وكل مبادئ
اإلنسضانية تعود هذه الذكرى األليمة
ورغ -م ك -ل م -ا ق -ي-ل وم-ا ك-تب ع-ن-ه-ا
م- - -ازال ب- - -عضس شض- - -ب- - -اب ا÷ال - -ي - -ة
ا÷زائرية ل يعرفون هذا التاريخ
األليم الذي عاشضه أاسضÓفهم ،وقد
ب-ر›ت ب-عضس ال-وج-وه ال-ف-ن-ي-ة م-ث-ل
اŸغ -ن -ي اإي -دي -ر ح -ف -ل ‘ م-ق-اط-ع-ة
«ك- -ايسض- -ي سض -و ب ّ-وأا» أاي -ن سض -ي -ع -رضس
اıرج نذير دندون فيلمه «وجوه
ابريل ‘ مدرسضة رومان رولن».

ك -م -ا سض -ت -ق -وم ب -عضس نسض-اء ج-م-ع-ي-ة
عريف بÎديد بعضس األغا Êالعربية
واألمازيغية التي –كي قصضتهم مع
الهجرة واŸهجر ،كما سضتكون هناك
وق -ف -ة ل -لÎح -م ع-ل-ى الشض-ه-داء ف-وق
كÈي سض - -ان م- -يشض- -ال أاي- -ن ” رم- -ي
اŸت -ظ -اه -ري-ن ‘ ال-ن-ه-ر م-ن ط-رف
بوليسس باريسس سضنة  ،1961تظاهرة
رم-زي-ة أاخ-رى سض-ي-ك-ون م-ق-رها على
رصضيف جول قسضد.
و‘ مقاطعة اوبرفيل دعت البلدية
ل -ت -خ -ل -ي -د ه-ذه ال-ذك-رى األل-ي-م-ة ‘
سض- -اح- -ة ال- -نسض -م -ات 17اكتوبر،1961
نفسس الشضيء تشضهده مقاطعة سضان
سض- - -ا دون - -ي - -ه ب - -ط - -لب م - -ن رئ - -يسس
اŸق -اط -ع -ة سض -ت -ي -ف -ان روسض -ل .وق-د
ت - - -ع - - -ددت ال - - -نشض - - -اط- - -ات ‘ ك- - -ل
اŸقاطعات اÙيطة بباريسس نظرا
لتواجد ا÷الية ا÷زائرية وكي ل
ننسضى تضضحيات الرجال اıلصض.Ú

الفاف

–ديد مهام أأعضضاء أŸديرية ألفنية ألوطنية
التقى،أامسس ،رئيسس الفاف خ Òالدين زطشضي بكل من رابح سضعدان و بوعÓم شضارف ‘ اليوم اŸوا‹ لتنصضيبهما مديرا فنيا وطنيا
ومديرا للفرق الوطنية على التوا‹ Ãركز سضيدي موسضى وذلك من أاجل –ديد اŸهام والصضÓحيات ،وبعد جلسضة التشضاور ،تقرر
تعي Úكل من عامر شضفيق مسضاعدا للمدير الفني الوطني ،مكلفا بالتكوين ،وعبد الكر Ëبن عودة مسضاعدا للمدير الفني الوطني،
مكلفا بالتطوير والنخبة ..كما سضمح هذا الجتماع بتقدÙ Ëة عامة عن الوضضعية ا◊الية ،ووضضع خارطة طريق للعمل مسضتقبÓ
وعÓوة على ذلك ،تقرر خÓل الجتماع أانه سضيتم تعزيز اŸديرية الفنية الوطنية وفق ما يحدده اŸسضوؤولون بالهيئة.

