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العدد

لشس -غ -ال ال -ع -م -وم -ي -ة
يشس- -رف وزي- -ر ا أ
والنقل ،عبد الغني زعلن رفقة وزير
ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث العلمي ،طاهر
حجار ،على الفتتاح الرسسمي للتكوين
ما بعد التدرج اŸتخصسصض ‘ ““إادارة النقل
البحري واÿدمات اللوجسستية ،اÈÿة
ال -ب -ح -ري -ة وال -ق -ان -ون ال -ب -ح-ري““ ،وذلك
ال -ي -وم ،ع -ل-ى السس-اع-ة  08 : 30صسباحا
باŸدرسسة العليا للتجارة  -القليعة ولية
تيبازة.

هل يعلم الوا‹ زوخ؟

١٧٤80

بوعزغي يفتتح دورة اŸهندسصÚ
الزراعّي ـ ـ ـ ـ ـ Úالعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرب

يشسرف وزير الفلحة والتنمية الريفية والصسيد البحري عبد القادر بوعزغي،
على افتتاح الدورة  8٤للمكتب التنفيذي لتحاد اŸهندسس Úالزراعي Úالعرب ،اليوم،
لوراسسي.
على السساعة  0٩ : 00صسباحا بفندق ا أ
الدورة تنظّم –ت شسعار ““السستثمارات الفلحية ودورها ‘ –قيق الأمن
الغذائي العربي““.

مصصيطفى على موعد مع قرائه اÿمـيسس

إاحياء ذكرى اسصتشصهاد البطل
بن عبد اŸالك رمضصان

ي -ن -ظ -م بشس Òمصس -ي -ط -ف -ى (وزي -ر سس -اب -ق ل -لسس -تشس -راف
لحصسائيات) بالصسالون الدو‹ للكتاب ،اليوم اÿميسض
وا إ
 02نوفم ،20١٧ Èعلى السساعة  ١٤:00بعد الزوال ،بيعا
ب -ا إ
له -داء ب -ج -ن -اح دار ا÷سس -ور ‘ ا÷ن -اح اŸرك -زي ،E07
وع -ل -ى السس-اع-ة  ١6:00مسس- -اء ،ن -دوة ن -ق -اشض ح -ول ك -تب
سسلسسلة (صسناعة الغد) مؤولف (ا÷زائر  )2030وكتاب
(Ã )Fin de la renteقر ا–اد ناشسري الكتب الواقع بـ
(ا÷ناح اŸركزي) والدعوة عامة.

حصصة ““ألمنكم““ Œيب على انشصغالت اŸسصتمعÚ
لوق -افﬁ ،م -د ع -يسس-ى ،ج-ن-اح وزارة
وا أ
الشس- -ؤوون ال- -دي- -ن- -ي -ة ب -الصس -ال -ون ال -دو‹
للكتاب بقصسر اŸعارضض ،اليوم بداية من
منتصسف النهار.

بسصكرة –تضصن ملتقى
دولياً حول عقبة بن نافع
ت - -ن ّ- -ظ - -م وزارة الشس - -ؤوون ال - -دي- -ن- -ي- -ة
لوق-اف ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ولية بسسكرة،
وا أ
ملتقى دولياً حول الفا— عقبة بن نافع
ال - -ف - -ه - -ري –ت ع - -ن- -وان ““دور اŸؤوسسسس- -ة
الدينية ‘ تشسكيل الشسخصسية الوطنية““،
‘ طبعته السسادسسة وذلك أايام  ٧ ،6و8
ن-وف-م Èا÷اري Ãدي-ن-ة سس-ي-دي ع-ق-ب-ة،
ح- -يث ي- -ق- -وم وزي- -ر الشس- -ؤوون ال -دي -ن -ي -ة
لشسراف على
لوقاف ﬁمد عيسسى با إ
وا أ
اف-ت-ت-اح-ه ،ك-م-ا ي-زور وي-ع-اي-ن ب-اŸن-اسس-ب-ة
مرافقة تابعة للقطاع.

مواعيد سصينمائية
Ÿدينة ا÷زائـر

ت- -نّ- -ظ - -م ولي- -ة ا÷زائ- -ر ت- -ظ- -اه- -رة
““اŸواعيد السسينمائية Ÿدينة ا÷زائر““،
‘ ط -ب -ع -ت-ه-ا الأو ،¤ال-ي-وم ،وت-دوم اإ¤
غ -اي-ة  ٤ن -وف -م Èا÷اري ،ب -ق-اع-ة اب-ن
خ - - -ل - - -دونÃ ،شس- - -ارك- - -ة ﬂرج Úم- - -ن
ا÷زائ -ر وف -رنسس-ا ،اإ ¤ج-انب ف-ت-ح اأف-ق
جديدة Ÿواهب الغد لتنمية معارفهم
والتفاعل مع السسينمائي ÚاÎÙف.Ú

ي-ق-وم وزي-ر اÛاه-دي-ن ،ال-طيب
زي -ت-و ،Êب-زي-ارة ع-م-ل وت-فّ-ق-د إا¤
ولي -ة مسس -ت -غ -ا ،Âيشس-رف خ-لل-ه-ا
على إاحياء الذكرى  63لسستشسهاد
ال - -ب - -ط - -ل ال- -رم- -ز ب- -ن ع- -ب- -د اŸالك
رمضس - - - -ان ،وذلك ي - - - -وم السس- - - -بت ٤
نوفم Èا÷اري.

يوم للتÈع بالدم
Ãديرية ال ّصصيد البحري
بالعاصصمة

Ãناسسبة إاحياء الذكرى
 63لن-دلع ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-رية،
تنظم مديرية الصسيد لولية ا÷زائر
العاصسمة ،يوما للتÈع بالدم ،اليوم،
ب-داي-ة م-ن السس-اع-ة  0٩ : 00صسباحا،
Ãيناء الصسيد بالعاصسمة.

ا◊كـم باإلعدام إاّبـان
الّثـورة الّتحريرية
ي-نّ-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ني للمجاهد،
ب -ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-دي-ري-ات اÛاه-دي-ن
واŸت-اح-ف ا÷ه-وي-ة ال-ل-ق-اء ا÷م-اعي
اŸوسسع رقم  ‘ ،206إاطار جمع شسهادات
اÛاه- -دي- -ن ،ح -ول م -وضس -وع ““ا◊ك -م
لشس- -غ- -ال الّشس- -اق -ة إاّب -ان
لع- -دام وا أ
ب- -ا إ
الّثورة التحريرية““ ،اليوم بداية من
السس-اع-ة  ١٤ : 00ب -ع-د ال-زوال Ãق-ر
اŸتحف.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسض مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(02١)60.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

لم-ن-ك-م““ ال-ت-ي ت-بث ضس-م-ن ال-فضس-اء
ت-ت-طّ-رق حصس-ة ““ أ
لذاع-ي-ة
لم -ن ال-وط-ن-ي ع Èأام-واج ال-ق-ن-اة ا إ
لذاع -ي ل  -أ
ا إ
لو ،¤اليوم ،بداية من السساعة  ١6 : 00إا١٧ : 00 ¤
ا أ
لج - -اب - -ة ع - -ل - -ى تسس - -اؤولت وانشس - -غ - -الت
مسس- - -اًء ،إا ¤ا إ
اŸسس- -ت- -م- -ع› ‘ Úال السس- -لم- -ة اŸروري- -ةÃ ،شس- -ارك -ة
لمن ،وصسحفي
إاطارات ﬂتصسة من اŸديرية العامة ل أ
لو ،¤كما تسستعرضض ا◊صسة حصسيلة حوادث
القناة ا أ
لسسبوع.
لمن الوطني لهذا ا أ
اŸرور بقطاع اختصساصض ا أ

أأجنــــــدة
أÙليات

حنون ‘ برج بوعريريج وقاŸة

بلعيد ‘ تيارت ومعسصكر
ي -ح -ل رئ -يسض ج -ب -ه -ة اŸسس -ت -ق -ب-ل ع-ب-د
ال -ع -زي -ز ب-ل-ع-ي-د ،ال-ي-وم ،ب-ولي-ت-ي ت-ي-ارت
وم - -عسس - -ك - -ر ‘ إاط - -ار ت - -نشس- -ي- -ط ا◊م- -ل- -ة
الن-ت-خ-اب-ي-ة Ùل-يات  23ن-وف-م Èال-قادم،
حيث ينشسط لقاء على السساعة ١0 : 00
لو ،¤وع-ل-ى السس-اعة
صس-ب-اح-ا ب-ال-ولي-ة ا أ
 ١6 : 00مسساء بالولية الثانية.

غول ‘ سصكيكدة وقاŸة
ي- -ل- -ت- -ق -ي رئ -يسض ح -زب Œم -ع أام -ل
ا÷زائر عمار غول ،مناضسلي ا◊زب
واŸت -ع -اط -ف Úم -ع -ه  ،ال -ي-وم ،ب-ولي-ة
سسكيكدة على السساعة  ١0 : 00صسباحا
‘ إاط-ار ت-نشس-ي-ط ا◊م-ل-ة الن-ت-خ-ابية
Ùل-ي-ات  23ن-وف-م .20١٧ Èوي-نشس-ط
غدا لقاء بولية قاŸة.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ت -ت -ع -رضض ال -ب -ي -ئ -ة ’ع -ت -داءات  ⁄ت -ردع -ه -ا
القوان Úو’ اŸواقف اŸعلنة من ا÷هات
اŸعنية بحماية وترقية اÙيط.
ق -ب -ل اأسس -اب -ي -ع شس -ه -دت غ-اب-ة ب-اي-ن-ام ،غ-رب
ال -ع -اصس -م -ة ،ه -ج-م-ة ع-ن-ي-ف-ة لشس-اح-ن-ات م-ن
ا◊جم الكب Òتابعة Ÿوؤسسسسة –ت وصساية
و’ي -ة ا÷زائ -ر األ -قت ب -ك -م -ي -ات ه -ائ-ل-ة م-ن
النفايات اıتلفة واأ◊قت ضسررا باŸسسالك
الÎابية ،ما اأثار انزعاج وقلق السسكان ،الذين
رحبوا بسسماعهم اأن الوا‹ زوخ تنقل اإ ¤عÚ
اŸكان وقرر وقف العملية.
غ Òاأن شس -اح -ن -ة ت -اب-ع-ة Ÿوؤسسسس-ة ““اأسس-روت““
ع- -اودت ،اأمسض ‘ ،غ -رة ن -وف -م ،Èال -نشس -اط
اŸضساد للبيئة ،بتوغلها داخل الغابة الوحيدة
‘ اŸنطقة ،حيث األقت بحمولتها اŸدمرة
‘ نفسض اŸوقع.
السس-ائ-ق ال-ذي سس-األ-ت-ه واأل-ق-يت ب-ال-ل-وم ع-ل-يه،
اأجاب اأن ““اŸسسوؤول Úهم من كلفوه““ وبالتا‹
’ حول و’ قوة له .اأي مسسوؤول Úهوؤ’ء ،وهل
يدركون خطورة ما يرتكب ‘ حق غابة تعود
اإ ¤اÿمسس- -ي- -ن- -ي- -ات و–م- -لت ال- -ك- -ث Òم- -ن
ا’إهمال ليصسل ا’أمر اإ ¤حد –ويل موقع
ي -ت -وسس -ط-ه-ا اإ ¤م-ف-رغ-ة ل-ل-ن-ف-اي-ات؟ .وم-اذا
تنتظر وزيرة البيئة وخاصسة مديريتها لو’ية
ا÷زائ- -ر ومسس- -وؤو‹ ال- -غ -اب -ات ’إن -ه -اء ه -ذا
النشساط غ Òالقانو ÊواŸتعارضض “اما مع
مسس-ار ال-ن-ه-وضض ب-ال-ب-ي-ئ-ة وتنظيف اÙيط.
ف Óيعقل اأن ينظف مكان لتلقى فضسÓته ‘
م -ك -ان اآخ -ر وم -ا ب -ال -ك -م ب -غ -اب -ة ت -ع-ت Èرئ-ة
ال- -ع- -اصس- -م -ة غ -رب -ا وتسس -ت -ق -طب ال -ع -ائ Ó-ت
والشس -ب -اب وال -ك -ه -ول اŸم -ارسس Úل -ل -ري-اضس-ة
والتجوال.
اإن ا◊ال - -ة ال - -ت - -ي ع- -ل- -ي- -ه- -ا ه- -ذا ال- -فضس- -اء
ا’ي- -ك- -ول- -وج- -ي ح- -ال- -ي- -ا ’ ت- -بشس- -ر ب -اÒÿو
ف -اŸداخ -ل م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى مصس-راع-ي-ه-ا بÓ-
رق- -يب وال- -ت- -ج- -اوزات ‘ ح -ق -ه -ا ’ –صس -ى
واÿشسية كل اÿشسية اأن تفقد مسساحات منها
ع -ن ط-ري-ق اإتÓ-ف ا’أشس-ج-ار ،خ-اصس-ة واأن-ه-ا
تتوسسط اأك Ìمن بلدية ،و–تاج اإ ¤اإدارة
صسارمة ،تطلق صسفارة ا’إنذار اŸبكر كلما
رصس- - -دت Œاوزات ح - -ت - -ى ول - -و ك - -انت م - -ن
م- -وؤسسسس- -ات ع -م -وم -ي -ة .ه -ذه ا’أخÒة ال -ت -ي
تنشسط ‘ نطاق النظافة Áكنها اأن تعزز
ث-ق-اف-ة ال-ب-ي-ئ-ة وح-م-اي-ة اÙي-ط ‘ اأوسساط
اإط -ارات -ه -ا وع -م -ال -ه -ا ل -و ي -ب -ادر ال-وا‹ زوخ
باإطÓق مسسار ‘ هذا ا’Œاه .لكن البداية
باإعÓن وقف تفريغ النفايات ،مهما كانت،
‘ ه -ذا اÙي -ط وم -راق-ب-ة ك-ل ال-ت-ج-اوزات
وق -م -ع-ه-ا ب-ال-ق-ان-ون ،م-ث-ل اإل-زام اıال-ف،Ú
ح -ت -ى ل -و ك -ان -وا م -ن ال -ق -ط -اع ال-ع-ام ،ب-دف-ع
غ- -رام- -ات م- -رت -ف -ع -ة ل -ي -ت -ح -م -ل ك -ل ط -رف
مسسوؤوليته.

لم-ي-ن-ة ال-ع-ام-ة ◊زب العمال
ت-نشس-ط ا أ
ل- -وي- -زة ح- -ن- -ون ،ال- -ي -ومّŒ ،م -ع -ا شس -ع -ب -ي -ا
ب -ال -ق -اع -ة م -ت -ع -ددة ال-ري-اضس-ات ب-وب-ع-اي-ة
سساعد ،بداية من السساعة  ١0 : 00صسباحا،
وي-وم ا÷م-ع-ة  3ن-وف-م Èا÷اريÃ ،رك-ز
الثقافة صسالح بوبنيدر بولية قاŸة ،على
السساعة  ١٥ : 00مسساء.

سصاحلي ‘ األغواط ،البيضس وا÷لفة
لم Úال-ع-ام ل-ل-ت-ح-ال-ف ال-وط-ني
ي-نشس-ط ا أ
ا÷م-ه-وري ب-ل-ق-اسس-م سس-اح-ل-ي ،ال-ي-ومŒ ،معا
شسعبيا ،بقاعة اŸكتبة شسريط أاحمد ببلدية
لغواط بداية من السساعة
أافلو بولية ا أ
 ١٤ : 00بعد الزوال ،وينشسط Œمعا آاخرا
غدا ،بقاعة اÙاضسرات أاحمد حري بولية
البيضض على السساعة  ١0 : 00صسباحا ،وبقاعة سسينما الكواكب الشسهيد
ﬁمد زيتو Êبولية ا÷لفة بداية من السساعة  ١6 : 00مسساء.

بن يونسس ‘ برج بوعريريج وقاŸة

ي- - -نشس- - -ط رئ- - -يسض ا◊رك- - -ة الّشس- - -ع- - -ب - -ي - -ة
ا÷زائ -ري -ة ع -م-ارة ب-ن ي-ونسض ّŒم-ع-ا شس-ع-ب-ي-ا
لبراهيمي ،اليوم،
بقاعة ا◊فلت البشس Òا إ
بداية من السساعة  ١0 : 00صسباحا.
ك -م-ا ي-نشس-ط غ-دا ّŒم-ع-ا آاخ-را ب-ولي-ة
ء.
قاŸة ،بداية من السساعة  ١٥ : 00مسسا ً
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Ãناسسبة إاحياء الذكرى  63لندلع ثورة الفا— نوفمÈ

رئيسس ا÷مهورية يÎحم على أارواح شضهداء الثورة التحريرية
ت- -رح- -م رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة ،أامسس،
Ãرب-ع الشس-ه-داء ÃقÈة ال-عالية
(ا÷زائ -ر) ،ع -ل -ى أارواح شس -ه -داء
ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري-ري-ة Ãن-اسس-ب-ة
إاح- -ي- -اء ال- -ذك- -رى  63لندلع
ثورة الفا— نوفم.1954 È
ب -ع -د أن أسس -ت -ع -رضض تشس -ك -ي -ل -ة م-ن
أ◊رسض أ÷م- -ه -وري أدت ل -ه أل -ت -ح -ي -ة
ألشسرفية ،وضسع ألرئيسض بوتفليقة إأكليÓ
من ألزهور وقرأ فا–ة ألكتاب ترحما
ع-ل-ى أروأح شس-ه-دأء أل-ث-ورة أل-ت-ح-ري-رية
وقبّل ألرأية ألوطنية.
وحضس- - -ر أŸرأسس- - -م رئ - -يسض ›لسض
أأ’م -ة ع -ب -د أل -ق-ادر ب-ن صس-ال-ح ورئ-يسض

أÛلسض ألشس -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي ألسس -ع -ي-د
بوحجة وألوزير أأ’ول أحمد أويحيى
ورئ - -يسض أÛلسض أل - -دسس- -ت- -وري م- -رأد
م -دلسس -ي ون-ائب وزي-ر أل-دف-اع أل-وط-ن-ي
رئيسض أركان أ÷يشض ألوطني ألشسعبي
ألفريق أحمد قايد صسالح ووزير ألدولة
أŸسستشسار أÿاصض لرئيسض أ÷مهورية
ألطيب بلعيز ووزير ألشسؤوون أÿارجية
ع-ب-د أل-ق-ادر مسس-اه-ل ووزي-ر أل-دأخ-ل-ية
وأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة وت-ه-ي-ئ-ة أإ’ق-ل-ي-م
ن-ورأل-دي-ن ب-دوي ووزي-ر أل-ع-دل ح-اف-ظ
أأ’ختام ألطيب لوح ووزير أŸالية عبد
أل- -رح -م -ان رأوي -ة ووزي -ر أÛاه -دي -ن
ألطيب زيتو Êوأأ’م Úألعام للمنظمة
ألوطنية للمجاهدين ألسسعيد عبادو.

على هامشض إأشسرأفها على عملية تشسج ÒبحظÒة
دن -ي -ا ب -ارك ،رف-ق-ة ع-دد م-ن أل-ف-ن-ان Úوأل-ك-ت-اب ،ب-ي-ن-ه-م
ألروأئية أحÓم مسستغا‰ي ،دعت ألوزيرة أŸوأطن Úإأ¤
ضسرورة أ’نخرأط ‘ أ◊فاظ على ألبيئة وأأ’رضض ألتي
ح - -رره - -ا ألشس- -ه- -دأء أأ’ب- -رأر وأÛاه- -دون م- -ن ب- -طشض

أ’سس -ت -ع -م -ار أل -ف -رنسس-ي أل-ذي ق-ام ب-ق-ط-ع
أأ’شسجار وحرق أأ’رأضسي.
‘ ذكرى ’ 63ند’ع ألثورة ألتحريرية،
ق -الت زروأط -ي إأن -ه-ا م-ن-اسس-ب-ة ع-ظ-ي-م-ة ’
Áك- -ن- -ن- -ا أن ن- -ع- -ط -ي -ه -ا ح -ق -ه -ا م -ق -ارن -ة
بالتضسحيات أ÷بارة ألتي قام بها مناضسلو
ث -ورة أل -ت -ح -ري -ر وألشس -ه-دأء أل-ذي-ن ق-دم-وأ
ح -ي -ات-ه-م ف-دأء ل-ي-ع-يشض ألشس-عب أ÷زأئ-ري
بسسÓم وأسستقرأر دأئم.
ودعت ألوزيرة شسباب أ◊اضسر إأ ¤أخذ ألعÈة ‡ا
قدمه أجدأدهم ألذين أنتفضسوأ ضسد أ’سستبدأد وألظلم،
باإ’ضسافة إأ ¤ضسرورة أ◊فاظ على هذه أأ’مانة وزرع

أأ’مل وحب ألوطن ‘ قلوب أ÷زأئريÚ
Ÿوأج-ه-ة ج-م-ي-ع أل-ت-ح-دي-ات ،معتÈة إأياها
وأج- -ب- -ا وط- -ن- -ي -ا ومسس -ؤوول -ي -ة ك -ل م -وأط -ن
جزأئري.
م -ن ج -ه -ة أخ -رى أشس -ارت أل -وزي -رة إأ¤
أآ’ل-ي-ات أل-ت-ي ت-ق-دم-ه-ا مصس-ا◊ه-ا للحفاظ
ع- -ل- -ى أل- -ب- -ي- -ئ -ة ،م -وضس -ح -ة أن أŸوأط -نÚ
بإامكانهم أ’تصسال Ãصسالح ألبيئة وألتبيلغ
ع- -ن أıال- -ف- -ات ع ÈأŸوق- -ع أإ’ل -كÎوÊ
أÿاصض بالوزأرة ألتي تعمل جاهدة على ضسمان أŸتابعة
وأل-رق-اب-ة أŸسس-ت-م-رة ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ج-م-ي-ع أل-ق-طاعات
وألهيئات ألوطنية.

ولد علي يعطي إاشضارة انطÓق قافلة اŸقاو’تية من باتنة
ألسس -ي -اق ،ل -ت -أاط Òأل -ق -وأف -ل ألسس -ب -ع أل -ت -ي
سستجوب ﬂتلف و’يات ألوطن وسستسستمر
إأ ¤غاية  30نوفم Èأ÷اري.
من جهة أخرى و‘ رده على سسؤوأل
أ’حد ألصسحفي Úحول أسستدعاء ’عب Úإأ¤
ألفريق ألوطني لكرة ألقدم ” إأقصساؤوهم
سس -اب -ق -ا ،ق -ال أل -وزي -ر« :أ’خ -ت -ي -ار ي -ب -ق-ى
للمدرب وألطاقم ألتقني ونحن لدينا أمل
كب ‘ Òألطاقم ألتقني أ÷ديد وألÓعبÚ
وأ’–ادية لكي تعود ألكرة أ÷زأئرية بقوة إأ ¤أŸسستوى
ألقاري وألدو‹».
ه -ذأ وأشس -رف ول -د ع -ل -ي ‘ خ -ت-ام زي-ارت-ه ل-ع-اصس-م-ة

أأ’ورأسض ،على حفل رمزي ” فيه إأبرأم 9
أتفاقيات ب Úعديد ألقطاعات ألتي لها
ع Ó-ق -ة ب -الشس -ب -اب وم -رأف -ق -ت -ه ‘ نشس -اط
أŸقاو’تية.
من جهته أعلن وأ‹ باتنة عبد أÿالق
صسيودة باŸناسسبة ،عن إأنشساء عدة مناطق
نشساطات موجهة للشسباب أŸقاول ،مؤوكدأ
على أن وزير ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية
وألتهيئة ألعمرأنية قد رحب بالفكرة ووأفق
مباشسرة على “ويل تهيئة هذه أŸناطق بهذه ألو’ية ألتي
أصسبحت قطبا ‘ ألصسناعات أŸيكانيكية ،إأ ¤جانب
مؤوهÓتها ‘ قطاعي ألفÓحة وألسسياحة.

‘ تدخلها أامام الدورة  39للمؤو“ر العام لليونيسسكو ،بن غÈيت:

نعمل على –صض Úالشضباب ا÷زائري من خطاب التطرف

صسرحت وزيرة ألÎبية ألوطنية نورية بن غÈيت،
أمسض ،ب -ب-اريسض ،أن ألسس-ل-ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة ت-ع-م-ل ع-ل-ى
–صس Úألشسباب أ÷زأئري من خطاب ألتطرف أمام
أل -ت-ه-دي-دأت أل-ت-ي ت-وأج-ه-ه-م’ ،سس-ي-م-ا ع-ل-ى ألشس-ب-ك-ات
أ’ج -ت -م -اع -ي -ة .صس -رحت ب-ن غÈيت ‘ ت-دخ-ل-ه-ا أم-ام
ألدورة  39للمؤو“ر ألعام لليونيسسكو ،ألذي يدوم إأ¤
غاية  14نوفم ،Èأنه «أمام ﬂتلف ألتهديدأت ’سسيما
على ألشسبكات أ’جتماعية ،تعمل ألسسلطات ألعمومية
على –صس Úألشسباب من خطاب ألتطرف وأليأاسض من
خÓل خلق ظروف أجتماعية ومهنية موأتية» .وأكدت
أن إأشسرأك هذه ألشسبيبة ألتي تعد «أهم» فئة من سسكان
أ÷زأئر وإأسسهامها ‘ ألتنمية أ’قتصسادية وأ’جتماعية
وأل-ث-ق-اف-ي-ة ل-ل-ج-زأئ-ر ،ت-ع-د «ه-دف-ا رئ-يسس-ي-ا» ل-لسس-ي-اسسة
ألوطنية للشسباب .وأوضسحت ألوزيرة ،أن هذه ألسسياسسة
تقوم على «ردود تتكيف مع ﬂتلف حاجيات ألشسباب،
’سسيما ‘ ›ال أإ’صسغاء وألعمل وألÎفيه وألتنمية
وألتحرر وأأ’دأء» .ولتجسسيد هذأ ألهدف أ’سسÎأتيجي،

تضس -م -ن أل -دسس -ت -ور أ÷دي -د أسس -ت -ح -دأث
›لسض أعلى للشسباب يتضسمن مؤوسسسسات
أÛتمع أŸد ÊأŸمثلة للشسباب ،تضسيف
ألوزيرة ،مؤوكدة أن هذأ أÛلسض أأ’على
سسيكون فضساء لÓلتقاء وألتشساور وألنقاشض
ب Úألشسباب .وأوضسحت أن هذأ أÛلسض
سسيقدم «ردودأ مÓئمة وﬂططات عمل
ناجعة لتحي Úوتطبيق ألسسياسسة ألوطنية
للشسبيبة».
‘ ›ال ألثقافة ،أوضسحت ألوزيرة أن أسستحدأث
مركز ألفئة ألثانية ◊فظ ألÎأث ألثقا‘ غ ÒأŸادي
‘ أفريقيا يدخل ‘ مرحلته ألعملية .وتتمثل مهام
أŸركز ،ألكائن مقره ‘ أ÷زأئر وألذي وأفقت عليه
أل -ن-دوة أل-ع-ام-ة خÓ-ل دورت-ه-ا  37سس-ن-ة  2014وترعاه
منظمة أليونيسسكو ‘ ،تشسجيع دول أŸنطقة على تبني
إأج -رأءأت سس-ي-اسس-ة ع-ام-ة وتشس-ري-ع-ي-ة وإأدأري-ة وت-ن-ظ-ي-م
نشساطات تهدف إأ ¤تعزيز ألقدرأت ألوطنية لبلدأن

اسس -ت -ع -رضس وزي -ر السس -ي-اح-ة والصس-ن-اع-ة
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة حسس -ن م -رم -وري رف -ق-ة سس-فÒ
لمريكية با÷زائر جون
الوليات اŸتحدة ا أ
دي -روشس -ر ،مسس -اء ال -ث Ó-ث-اء ،واق-ع ال-عÓ-ق-ات
ال -ث -ن -ائ -ي -ة ب Úال -ب -ل -دي -ن ،ح -يث اأك -دا ع-ل-ى
ضس -رورة ال-رف-ع م-ن وتÒة ال-ت-ع-اون ب-ي-ن-ه-م-ا،
خ- -اصس- -ة ‘ ›ال السس- -ي- -اح- -ة والسس- -ت- -ث -م -ار
الفندقي ،بحسسب ما أافاد به بيان للوزارة.
أوضسح ألبيان ،أن أللقاء “حور حول
سسبل تعزيز ألتعاون ب Úألبلدين ‘ ›ا’ت ألسسياحة
وألصس -ن -اع -ة أل -ت -ق -ل -ي -دي -ة ،م-ن خÓ-ل «أسس-ت-ع-رأضض وأق-ع
ألعÓقات ألثنائية ب Úألبلدين ،أين ” ألتأاكيد على جودة
أل -عÓ-ق-ات ب Úأ÷زأئ-ر وأل-و’ي-ات أŸت-ح-دة أأ’م-ري-ك-ي-ة
وأهمية ألتباد’ت أ’قتصسادية بينهما».
‘ هذأ ألسسياقّ ،ع Èمرموري عن أسستعدأد قطاعه
للعمل سسويا على «وضسع إأطار قانو Êللتعاون ب Úألبلدين،
من خÓل إأعدأد مذكرة تفاهم تشسمل كل ألنقاط ذأت
أ’هتمام أŸشسÎك ‘ أقرب أآ’جال».

من جهته ،تطرق ألسسف Òأأ’مريكي إأ¤
إأمكانات ألتعاون ألبيني ‘ قطاع ألسسياحة
وألصس-ن-اع-ات أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة عن طريق «تبادل
أÈÿأت وف- -ت -ح ب -اب أل -ت -ك -وي -ن ل -ل -م -وأرد
ألبشسرية ألناشسطة ‘ هذأ أÛال وكذأ
أل-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ط-وي-ر أ’سس-ت-ث-م-ار أل-ف-ندقي
با÷زأئر».
كما أشساد أيضسا باŸقومات ألسسياحية
ألتي –وزها أ÷زأئر من معا ⁄ثقافية
وأثرية وصسناعة تقليدية «متميزة ومتنوعة» وألتي «تسسمح
لها باسستقطاب ألسسياح أأ’مريكي ÚأŸهتم Úبهذأ ألنوع
من أŸنتوج ألسسياحي» ،يضسيف أŸصسدر ذأته.
وخ -لصض أل -ط -رف -ان ،إأ ¤أ’ت-ف-اق ع-ل-ى «ضس-رورة رف-ع
وتÒة تعاونهما ألثنائي من خÓل إأطÓق نشساطات عملية
هدفها تبادل أÈÿأت ‘ أ’سستثمار ألفندقي وأ’سستفادة
من خÈة ألسسÓسسل ألفندقية أأ’مريكية ‘ ›ال ألتسسيÒ
ألسسياحي وألفندقي».

‘ ندوة بوزارة اÿارجية

شضيخي :فرنسضا رفضضت حتى تسضليم نسضخة من بيان  1نوفمÈ

أاشسرف على إابرام  9اتفاقيات بﬂ Úتلف القطاعات

أاع-ط-ى وزي-ر الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة ال-ه-ادي ول-د علي،
أامسس ،إاشس -ارة الن -ط Ó-ق ال -رسس -م -ي ل -ل -ق -اف-ل-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل-ل-م-ق-اولت-ي-ة ل-دى الشس-ب-اب ،م-ن مركز الÎفيه العلمي
بالقطب الرياضسي والثقا‘ بحي كشسيدة Ãدينة باتنة.
أكد ألوزير ،ألذي كان برفقة وأ‹ باتنة عبد أÿالق
صسيودة ومديري ألوكالة ألوطنية لدعم تشسغيل ألشسباب
وألصس -ن -دوق أل-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام Úع-ل-ى أل-ب-ط-ال-ة وأŸدي-ري-ة
ألعامة للشسباب على مسستوى وزأرة ألشسباب وألرياضسة ،أكد
أن أختيار إأعطاء إأشسارة أنطÓق ألقافلة من باتنة ،يعود
لرئيسض أ÷مهورية ألسسيد عبد ألعزيز بوتفليقة وذلك
لربط جيل ثورة نوفم.1954 È
وأوضسح ولد علي ،أن  138إأطار ” تكوينهم ‘ هذأ

لربعاء« ،بشسدة» ،القصسف
أادانت ا÷زائر ،أامسس ا أ
لث-ن،Ú
لول ا أ
لج -رام -ي» ال -ذي ق -امت ب -ه ،أامسس ا أ
«ا إ
طائرات ›هولة الهوية على مدينة درنة الليبية،
ال -ذي راح ضس -ح -ي -ت -ه ال -ع-دي-د م-ن اŸدن-ي› ،Úددة
دعوتها إا« ¤حوار ليبي ليبي شسامل».
‘ تصس -ري -ح ل -ه ،ق -ال أل -ن-اط-ق أل-رسس-م-ي ل-وزأرة ألشس-ؤوون
أÿارجية عبد ألعزيز بن علي شسريف« ،ندين بشسدة ألقصسف
أإ’ج -رأم -ي أل -ذي ق -امت ب -ه ط-ائ-رأت ›ه-ول-ة أل-ه-وي-ة ي-وم
أأ’ثن 30 Úأكتوبر  2017على مدينة درنة شسرق ليبيا وألذي
رأح ضسحيته ألعديد من أŸدني Úأأ’برياء من بينهم أطفال».
«وإأذ ن -ت -ق-دم أ’سس-ر ألضس-ح-اي-ا وذوي-ه-م ولشس-عب ل-ي-ب-ي-ا
ألشسقيق وحكومته بأاخلصض عبارأت ألتعازي وأŸوأسساة،

ف- -إان- -ن- -ا ن- -ع -رب ‘ ذأت أل -وقت ع -ن تضس -ام -ن -ن -ا م -ع -ه -م
وأسستنكارنا ألشسديد Ÿثل هذه أأ’عمال ألشسنيعة ألتي
تتنافى مع كل ألقيم وأŸبادئ أإ’نسسانية وأأ’خÓقية».
وأضساف ألقول« ،إأن أ÷زأئر ألتي مافتئت تدعو إأ¤
حوأر ليبي ليبي شسامل وإأ ¤نبذ ألعنف ودعمت بقوة
مسسار أ◊وأر ألوطني –ت رعاية أأ’· أŸتحدة ،ترى
أن مثل هذه أ’عتدأءأت مرفوضسة ،مهما كان مصسدرها،
لكونها ’ تزيد ألوضسع إأ’ تعقيدأ ،فضس Óعلى أنها تشسكل
عائقا أمام أ÷هود ألتي تبذل من أجل تسسوية سسلمية
Óزمة –فظ لليبيا ألشسقيقة وحدتها وسسيادتها و–صسن
لأ
أنسسجام مكوناتها ألبشسرية وأ’جتماعية وتعيد لهذأ ألبلد
أ÷ار أأ’من ولشسعبه ألشسقيق ألطمأانينة».

ضضرورة رفع وتÒة التعاون الثنائي ‘ ا’سضتثمار الفندقي

زرواطي تدعو إا ¤ا◊فاظ على كل ذرة تراب ضضحى الشضهداء أ’جلها

صسونيا طبة

ا÷زائر تدين بشضدة القصضف اإ’جرامي ا÷وي على مدينة درنة الليبية

لمريكي
مرموري يسستقبل السسف Òا أ

أاشسرفت على عملية تشسج ÒبحظÒة «دنيا بارك»

أاكدت وزيرة البيئة والطاقات اŸتجددة فاطمة
ال -زه -راء زرواط -ي ،أان ال -تضس -ح -ي -ات ا÷ب -ارة ال -ت -ي
قدمها الشسهداء إابان ثورة نوفم ÈاÛيدة “لي على
الشس - -عب ا÷زائ - -ري ا◊ف - -اظ ع- -ل- -ى ك- -ل ذرة ت- -راب
وغرسس ا◊ياة ‘ أارضس الوطن.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أŸن- -ط- -ق- -ة ‘ ›ا’ت –دي- -د أل- -ه -وي -ة
وأل-ت-وث-ي-ق وإأع-دأد ع-م-ل-ي-ات جرد وحماية
ألÎأث ألثقا‘ غ ÒأŸادي أŸتوفر على
أق- -ال -ي -م -ه -م .وأضس -افت أل -وزي -رة ‘ ه -ذأ
أإ’طار ،أن آأخر ‡ثلي شسبه مناطق ألقارة
على وشسك تأاكيد مشساركتهم ألفعلية ضسمن
›لسض أإ’درأة.
م- -ن ج -ه -ة أخ -رى ،أع -ل -نت أن أل -وف -د
أ÷زأئ -ري ي -دع -م أقÎأح-ات أÛم-وع-ة
أإ’ف-ري-ق-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى إأصسÓ-ح أ◊ك-ام-ة وك-ذأ ع-ل-ى
مسستوى تطبيق هدف ألتنمية أŸسستدÁة  4وأجندة
 2063ل–Óاد أ’فريقي .وأبت ألوزيرة إأ’ أن تع Èعن
«أنشسغالها ألكب »Òببعضض أأ’عمال أŸرتكبة ‘ حق
ب - -عضض أأ’ق - -ل - -ي - -ات ◊د أŸسس- -اسض ب- -ا◊ق ‘ أ◊ي- -اة
أŸكرسض ‘ كافة أŸوأثيق وألدسسات Òألدولية وألوطنية
وكذأ أŸسساسض بالÎأث أإ’نسسا ÊوألÓمادي ‘ ﬂتلف
أنحاء ألعا.⁄

‘ إاط -ار الح -ت -ف -الت وال -نشس -اط -ات
الثقافية والعلمية اıلدة للذكرى 63
لندلع ثورة نوفم ÈاŸظفرة ،نظمت
وزارة الشسؤوون اÿارجية ،أامسس ،ندوة
ب-اŸن-اسس-ب-ة أال-ق-اه-ا اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-م-ركز
Óرشسيف عبد اÛيد شسيخي،
الوطني ل أ
ب -حضس -ور م -ع-ا‹ وزي-ر اÿارج-ي-ة ع-ب-د
لم Úال-ع-ام وإاطارات
ال-ق-ادر مسس-اه-ل ،ا أ
ال - -وزارة وك - -ذا ›اه - -دي - -ن و‡ث - -ل - -ي
لعÓم.
ﬂتلف وسسائل ا إ

أأم Úبلعمري
منشسط ألندوة ألسسف Òأأ’سسبق مصسطفى بوتورة ،ذّكر
‘ كلمة ترحيبية بحرصض ألوزأرة على ألتوقف عند هذه
ألذكرى أÿالدة باعتبارها موعدأ سسنويا مقدسسا ،شسأانها
شسأان سسائر مؤوسسسسات ألدولة .كما ذكر بوتورة بنضسال
وكفاح ألشسعب أ÷زأئري من أجل أ◊رية وأ’سستقÓل،
قبل أن يحيل ألكلمة إأ ¤ضسيف ألوزأرة.
شسيخي و‘ مسستهل مدأخلته ،توقف مطو’ عند بيان
أول نوفم ،Èوأصسفا إأياه بالوثيقة ألعظيمة ألتي تفوقت
على زمانها Ÿا “لكه من أبعاد ود’’ت عميقة ،مؤوكدأ
أن أ÷زأئر ’ Áكنها أن تضسل ألسسبيل وهي “تلك هذه
ألبوصسلة .وعاد هنا إأ ¤بعد نظر ﬁرري هذأ ألبيان‘ ،
وقت ك- -انت ف- -ي- -ه أ◊رك- -ة أل -وط -ن -ي -ة مشس -ت -ت -ة أأ’ف -ك -ار
وألتوجهات ألتي كانت Œسسدها ألتيارأت أıتلفة ولكن
جاء هذأ ألبيان ليقول للجميع إأن ألقاطرة قد أنطلقت
ومن أرأد ألركوب فليفعل ذلك من أجل أ÷زأئر ،أ’ن
ألقطار ’ ينتظر أŸتخلف.Ú
سسنتدبر أأ’رشسيف كما تدّبرنا سسÓح ثورة نوفمÈ
قال عبد أÛيد شسيخي ،إأن فرنسسا ’تزأل ترفضض
تسسليمنا أأ’رشسيف ،بحجة أنها ’ “تلكه .مضسيفا ،أنها
رفضست حتى تسسليم ألوثيقة أأ’صسلية لبيان أول نوفمÈ
بدعوى أنها ’ –تفظ بنسسخة ‘ ،ح Úأنه كان موجودأ
‘ ك -ل ﬁاف -ظ -ات شس -رط -ة وم -رأك -ز درك أ’سس -ت -ع -م-ار
وأعطى ألدليل على ذلك بالقول ،إأنه ” أ◊صسول عليه

’حقا ‘ أحد مرأكز ألشسرطة ألفرنسسية
أل -ت -ي أخ -ل -يت ب -ع -د أ’سس -ت -قÓ-ل ‘ .ه-ذأ
ألصسدد ،قال شسيخي إأن فرنسسا ’ “تلك
إأرأدة صسادقة ‘ هذأ أ’Œاه وهي تختلق
أ◊جج وأأ’عذأر لعدم تسسليم أأ’رشسيف،
مؤوكدأ أن أ÷زأئر لن تبقى مكتوفة أأ’يدي
وأن-ن-ا سس-ن-ت-دب-ر أأ’رشس-ي-ف وسس-نحصسل عليه
ب -أاي ط -ري -ق ك -انت ،ك -م -ا ت -دب-رن-ا ألسسÓ-ح
وأل -ذخÒة ل -ل -ق -ي -ام ب -ال -ث -ورة .وه -ن-ا أشس-ار
شسيخي إأن ثمة ألكث Òمن ألدول ألصسديقة ألتي عرضست
علينا تسسليم ملفات وﬁاضسر تخصض ألثورة أ÷زأئرية
وقادتها ،على غرأر دولة جنوب إأفريقيا ويتعلق أأ’مر
بتقارير أ‚زتها وكالة أ’سستخبارأت أŸركزية أأ’مريكية
ألتي كانت ،كغÒها من أجهزة أıابرأت ألعاŸية ،تتابع
بالتفاصسيل ›ريات ألثورة ألتحريرية.

«إان  ⁄تفهم فأانت حمار» ...
شسيخي أŸعروف بروح ألدعابة وأŸرح ،سسرد ‘ آأخر
مدأخلته ،ألتي وصسفها بأاّنها دردشسة وليسست ﬁاضسرة
باŸعنى أأ’كادÁي ،سسرد حكاية طريفة من باب ألعÈة
حدثت ‘ قريته لضسابط ألشسعبة أ’جتماعية وأإ’دأرية
أل -ت-اب-ع-ة ل-ل-ج-يشض أل-ف-رنسس-ي «صس-اصض» ب-ع-د إأعÓ-ن وق-ف
إأطÓق ألنار ،حيث ’حظ ذلك ألضسابط أن أ÷زأئريÚ
أصسبحوأ ’ يقفون عند مروره و’ يقدمون له ألتحية كما
كانوأ يفعلون Ãجرد رؤويته ‘ ألسسابق ،فاسستشساط غضسبا
وسسأال عمدة ألقرية أ÷زأئريŸ ،اذأ ’ يقفون ‹ هؤو’ء
كما كانوأ يفعلون ‘ ألسسابق؟ فأاجابه ألعمدة ،إأن كنت ⁄
تفهم فأانت حمار.
‘ ن- -ه- -اي- -ة أل -ن -دوة “ت دع -وة أ◊ضس -ور أ ¤م -أادب -ة
«كوكتال» أقامتها ألوزأرة على شسرف أ◊اضسرين Ãناسسبة
ألفا— نوفم ،Èليتجه بعدها أ÷ميع إأ ¤نصسب ألشسهدأء
Ãقر ألوزأرة وأ’سستماع أإ ¤ألنشسيد ورفع ألعلم ألوطني
ثم قرأء فا–ة ألكتاب على أروأح ألشسهدأء ألزكية وذلك
بعد قيام وزير أÿارجية عبد ألقادر مسساهل بوضسع إأكليل
م -ن أل-ورود ع-ل-ى أل-نصسب أل-ت-ذك-اري أıل-د ل-تضس-ح-ي-ات
شسهدأئنا أأ’برأر.

الÈفيسسور بشس Òسسعدو Êلـ «الشسعب»:

الكث ـ ـ Òمن قضضايا الث ـ ـ ـورة م ـ ـا تزال مهمشض ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ل‚ازات وليسس الكÓم
ا÷زائر بحاجة إا ¤العمل وا إ

أابرز الÈوفيسسور بشس Òسسعدو ،Êتخصسصس تاريخ حديث
وم-ع-اصس-ر ب-جامعة ا÷زائر ،02-ع-ظ-م-ة ال-ث-ورة ا÷زائ-ري-ة
لفارقة
التي اسستلهمت منها الشسعوب اŸسستعَمرة وسساعدت ا أ
Óسسف  ⁄نعالج كل القضسايا اŸهمة التي
‘ نضسالهم .لكننا ل أ
م- -ات- -زال م- -ه- -مشس- -ة ،داع- -ي- -ا ‘ ح- -ديث ÷ري -دة «الشس -عب»،
الباحث Úوالطلبة واŸؤورخ Úلتناول تلك القضسايا كمسسأالة
التعذيب ،اÙتشسدات وجماجم زعماء اŸقاومة ،تفجÒات
رڤان وغÒها من اŸسسائل اŸهمة.

سسهام بوعموشسة
أكد ألÈوفيسسور سسعدو Êأن ألذكرى ’ 63ند’ع ثورة نوفمÈ
أŸباركة ،هي أهم نقطة ‘ حياة ألشسعب أ÷زأئري وأهم حدث
تاريخي ألذي سسبقته ثورأت وأنتفاضسات قائ« :Óبعضض أŸؤورخÚ
ي -ق -ول إأن ه -ن-اك  164أن-ت-ف-اضس-ة وث-ورة ع-رف-ت-ه-ا أ÷زأئر ،وهذه
ألثورأت كلها  ⁄تصسل إأ ¤ألهدف أŸنشسود وهو طرد أ’سستعمار
أل -ف -رنسس -ي ،وج -اءت ه -ذه أل -ث -ورة أŸب -ارك-ة وح-ق-قت أŸب-ت-غ-ى».

مسستشسهدأ Ãقولة أحد زعماء إأفريقيا ألقائل« :إأذأ كانت مكة
قبلة أŸسسلم ،Úوألفاتيكان قبلة أŸسسيحي ،Úفإان أ÷زأئر قبلة
أأ’حرأر» هذه ألثورة ألتي سساعدت أأ’فارقة قبل وبعد أسسÎجاع
ألسسيادة ألوطنية .وتأاسسف ‘ هذأ ألسسياق ،عن أننا  ⁄نعالج كل ما
يتعلق بهذه ألثورة وفÎة أ’حتÓل وأ’سستدمار ،أ’ن هناك ألعديد
من ألقضسايا ألتي ماتزأل مهمشسة و ⁄يتطرق إأليها ألباحثون
وأŸؤورخون وألطلبة ‘ ،ح Úألطرف أآ’خر عا÷ها بطريقة غÒ
موضسوعية وبانحياز.
‘ ه - -ذأ ألصس - -دد ،دع - -ا ألÈوف - -يسس - -ور سس - -ع- -دو ،ÊأŸؤورخÚ
وألباحث Úوألطلبة ألذين يدرسسون ‘ أŸاسس Îوألدكتورأه ،إأ¤
أ’نتقال من أ÷انب ألسسياسسي ألذي ” ألتطرق إأليه ‘ موضسوع
مؤو“ر ألصسومام ،و 20أوت  ،1955مؤوكدأ أن هناك قضسايا سسياسسية
أخرى وأقتصسادية مهمة  ⁄تعالج ،منها قضسايا مرأكز ألتعذيب،
أÙتشس -دأت ج -م-اج-م ألشس-ه-دأء أل-ذي-ن م-اي-زأل-ون ‘ أŸت-اح-ف،
أت-ف-اق-ي-ات إأي-ف-ي-ان ،مسس-أال-ة رڤ-ان وأأ’سس-ل-ح-ة أل-ن-ووي-ة وأأ’رشس-يف
وقضسايا عديدة تعد باŸئات ’ يعرفها جيل أليوم’ ،بد من

تناولها وألتقليل من أŸوأضسيع أŸسستهلكة.
قائ« :Óعلى أ÷زأئري أن يعود إأ ¤تاريخه ويكتبه وهي من
مسسؤوولية ألطبقة أŸثقفة وباأ’خصض أ÷امعة وطلبتها وباحثيها،
وإأ’ فإان ألشسهدأء سسيسسأالوننا ماذأ فعلتم با÷زأئر ألتي حررناها
بدمائنا ،ماذأ سسنقول لهم؟».
يرى أأ’سستاذ أŸتخصسصض ‘ ألتاريخ أ◊ديث وأŸعاصسر ،أنه
على كل فرد جزأئري ألعمل على تطوير ›اله كالتاجر وألباحث
‘ ›ال تطوير ألبحوث وألسسياسسي أي كل ‘ ›اله ،وبحسسبه
ف -إان -ن-ا م-ازل-ن-ا ‘ ب-دأي-ة أل-ط-ري-ق ‘ ›ال أل-ك-ت-اب-ة أل-ت-اري-خ-ي-ة،
فاŸصسريون ،مث ،Óكتبوأ آأ’ف ألكتب وأ‚زوأ أفÓما وملتقيات
حول أنقÓب أŸلك فاروق وتنصسيب ﬁمد ‚يب ،ونحن ألذين
‰لك ث -ورة م -ن أع -ظ -م أل -ث -ورأت ‘ أل -ك -رة أأ’رضس -ي -ة ب-ع-د ث-ورة
ألفيتنام ،ق ّصسرنا ‘ ذلك وسسنحاسسب أمام ألله وألشسهدأء إأذأ ⁄
نقم بوأجبنا ،أضساف ألÈفيسسور سسعدو.Ê
باŸقابل ،أشسار أأ’سستاذ ‘ قسسم ألتاريخ إأ ¤أن أ’حتفال
بالثورة أŸظفرة سسنويا يكون رمزيا وأأ’جدر أن يكون أ’حتفال

أ◊قيقي بأاول نوفم Èعن طريق ألعمل وأإ’‚ازأت ،وألقيام
ب -ع -م -ل -ي-ات ت-ط-وع-ي-ة م-ن ب-ن-اء وت-ن-ظ-ي-ف ألشس-وأرع وإأع-ادة رف-ات
ألشس -ه -دأء ل-تشس-ري-ف أ÷زأئ-ر و’ ي-ق-تصس-ر ف-ق-ط ع-ل-ى رف-ع أل-ع-ل-م
وأأ’ناشسيد.
قال أيضسا ،إأن أ÷زأئر ’ –تاج إأ ¤ألكÓم بل ألعمل ،أ’ن
مسساحتها أآ’ن تسساوي تقريبا  14دولة من دول أوروبا وإأمكاناتها
ع -دي -دة ج -دأ ،ل-ك-ن ك-ل ه-ذأ م-ه-مشض وغ Òمسس-ت-غ-ل وك-ان ع-ل-ي-ن-ا
أ’حتفال بالعمل بدل ألكÓم ،وتوعية أ÷يل أ÷ديد وجعلهم
يتحملون أŸسسؤوولية ،أ’نهم هم من سسيحملون أŸشسعل ويبنون
أ÷زأئر مسستقب ،Óألتي تتطلب رجا’ ونسساء وشسعبا مثقفا.
وت-أاسس-ف ل-وضس-ع-ي-ة أل-ط-ل-ب-ة ح-ال-ي-ا ،أل-ذي-ن ’ ي-ن-ج-زون أع-م-ا’
مشس-رف-ة وب-ح-وث-ا وأب-ت-ك-ارأت ع-ل-م-ي-ة ت-خ-دم أل-وط-ن ،ق-ائ« :Óمن
أŸفروضض أن هؤو’ء ألطلبة ينجزون بحوثا وينشسئون جمعيات
ثقافيةŸ ،اذأ ‚د أأ’وروبي وألصسيني أفضسل منا ،أ’نه يبتكر،
علينا أ’بتكار و–قيق إأ‚ازأت ÷عل أ÷زأئر مثلما كانت ‘
ألسسابق كل ألدول خاضسعة لها».

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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أحيت ألّذكرى  63لعيد ألثّورة أŸباركة

إلعاصسم ـ ـ ـة تت ـ ـ ـزين ‘ عيـ ـ ـد إلثورة صسانع ـ ـة
إلتمـ ـ ـيز وإ◊ضسـ ـ ـور إلنوفمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÈي
ألرأية أÿضشرأء ..ألسشÓم أÿالد ‘ سشاحة أŸصشا◊ة ألوطنية
أحيت ألعاصشمة ،أمسس ،ألذكرى ’ 63ند’ع ألثورة أÛيدة ،بتنظيم عدة نششاطات ،فنية ،ثقافية ترفيهية ورياضشية ،أقتصشادية وأجتماعية ،عكسشت
إأ‚ازأت أ÷زأئر أŸسشتقلة ،وذلك بإاششرأف وزير ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية نور ألدين بدوي ،وزير أÛاهدين ألطيب زيتو ،Êوزير ألثقافة عز ألدين
ميهوبي ،وأ‹ ألعاصشمة عبد ألقادر زوخ وعدد من أÛاهدين وأÛاهدأت وأÛتمع أŸد Êأحتفالية وقف جميعهم من خÓلها وقفة إأجÓل وترحم على من
’من وأ’سشتقرأر.
ضشحوأ بالنفسس وألنفيسس من أجل أن –يا أ÷زأئر حرة مسشتقلة ‘ كنف أ أ
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زرينيز :نوفم Èيجمع شسمل إ÷الية إ÷زإئرية ‘ مصسر
–يي أ÷الية أ÷زأئرية ‘ أÿارج مثلها مثل باقي أ÷زأئري Úألذكرى 63
’ند’ع أعظم ثورة ‘ تاريخ ألبششرية ضشد أ’سشتعمار ،منها أ÷الية أ÷زأئرية
‘ جمهورية مصشر ألعربية ألتي أسشتعدت لتخليد ألذكرى بالتحضشŸ Òهرجان
أحتفا‹ للتعريف بالثورة أ÷زأئرية ومآاثرها ،حيث تششرف على أŸهرجان
’خضشر
ألدكتورة أ÷زأئرية Áينة زرينيز‡ ،ثلة عن أ◊زب أ÷زأئري أ أ
’وسشط.
للتنمية بصشفتها أمينة عامة مكلفة با÷الية ‘ مصشر وألششرق أ أ
ع-ن الّ-ن-شض-اط اŸنّ-ظ-م ب-اŸن-اسض-ب-ة ،ذك-رت Áينة
زرينيز ‘ حديث لـ «الشضعب» أاّنه يدخل ضضمن
ال-ع-دي-د م-ن ال-ت-ظ-اه-رات ال-ت-ي ت-نّ-ظمها ا÷الية
ا÷زائرية Ãصضر ،غ Òأاّنه يتمّيز بكونه نشضاط
شضامل ومتكامل سضيتم الÎكيز فيه على ا÷انب
ال-ت-اري-خ-ي ل-ل-ث-ورة اŸظّ-ف-رة وم-آاث-رها بداية من
اŸقاومة الشضعبية ضضد ا’سضتعمار الفرنسضي إا¤
ان -د’ع ال -ث -ورة ال -ن -وف -مÈي -ة و–ق -ي -ق السض-ي-ادة
ال-وط-ن-ي-ة ،ك-م-ا ي-ت-خّ-ل-ل اŸه-رج-ان عروضضا فنية
وأاخ -رى تسض ّ-ل -ط الضض -وء ع -ل-ى الÎاث ا÷زائ-ري
اŸادي والÓّ- -م -ادي ،وت -ق -ام ب -اŸن -اسض -ب -ة أايضض -ا
ﬁاضضرة حول اŸرأاة ا÷زائرية ب ÚاŸاضضي
وا◊اضض -ر ،يسض ّ-ل -ط ف -ي-ه-ا الّضض-وء ع-ل-ى مشض-ارك-ة
اŸرأاة ا÷زائرية ‘ حرب التحرير وّŒندها
ÿوضش معركة البناء والتشضييد بعد ا’سضتقÓل

دون إاه -م -ال ل -ذك -ر ال -دع -م ال -ذي ت -ل-ق-اه اŸرأاة
ا÷زائرية اŸعاصضرة على ﬂتلف اأ’صضعدة.
م -ن ج-ان-ب-ه-ا ،ال-دك-ت-ورة Áي-ن-ة زري-ن-ي-ز ق-الت أان
ذكرى الفا— نوفم Èمن أاك ÌاŸناسضبات الوطنية
ال -ت -ي –ت -ف-ل ب-ه-ا ا÷ال-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ‘ مصض-ر
ب -اع -ت -ب -اره-ا ﬁط-ة ل-ل-عÈة واسض-ت-ذك-ار اأ’›اد
ومناسضبة ÷مع شضمل ا÷الية ا÷زائرية حول
تطلعاتها واهتماماتها وتعّزز العÓقات بينهم،
ذكرى Áتزج فيها ا◊ن Úللوطن اأ’م با◊ديث
عن قضضاياه وتراثه العريق ،حسضب Áينة زريينز
ال -ت -ي أاّك -دت أايضض -ا أاّن -ه ُي -ل -ح -ظ اه -ت -م -ام ب -ال -غ
للمصضرّي Úبتاريخ الثورة ا÷زائرية ومآاثرها من
باب اعتزازهم بالعÓقات ا÷زائرية اŸصضرية
التي قد قّدمت الّدعم الكث Òللقضضية الوطنية.

معسشكر :أام ا Òÿــ سس

تيبازة تسشابق ألزمن و–يي أŸناسشبة

صسال ـ ـ ـون جه ـ ـ ـوي للمؤوسّسسس ـ ـ ـات إŸصسّغ ـ ـ ـرة

آاسشيا مني
تصشوير  :عباسس تليوة
بداية ا’حتفا’ت كانت من سضاحة
اŸق -اوم -ة ح -يث ” الÎح-م ع-ل-ى
اأرواح شض-ه-دائ-ن-ا ا’أب-رار ل-تسض-ت-م-ر
الفعاليات اıلدة لهذه الذكرى
التاريخية العظيمة ‘ هذا اليوم
ا’أغ- -ر وسض- -ط ال- -ع- -اصض- -م -ة– ،ت
األ -وان ال -راي -ة اÿضض-راء واأه-ازي-ج
ال -ف -رق -ة ال -ن -ح -اسض -ي -ة ت-ع-الت م-ن
خÓلها اأصضوات جيل ا’سضتقÓل
لتمجيد ماآثر من صضنعوا بطو’ت
›د ا’أمة ،احتفالية مزجت بÚ
جزائر الثورة وا÷زائر اŸسضتقلة،

Œسضدت ‘ لوحات فنية لعدد من
ال- - -دراج Úال - -ذي - -ن شض - -ارك - -وا ‘
ال -ط -ب -ع-ة  14ل-ل-ج-ائ-زة ال-دول-ي-ة
الكÈى Ÿدينة ا÷زائر للدراجات
الهوائية.
ل -يشض -رف ب -ع-ده-ا وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة
رف- -ق- -ة ال -وف -د اŸراف -ق ‘ اإط -ار
النشضاطات اıلدة لذكرى الفا—
نوفمر  ،1954على تدشض Úسضاحة
اŸصضا◊ة الوطنية ببلدية سضيدي
ﬁم -د ،ه -ذه السض -اح -ة اÿضض -راء
التي تعكسش تسضميتها اÛهودات
اŸب -ذول -ة م -ن ط -رف م-ن ح-م-ل-وا
اŸشض - -ع- -ل ب- -ع- -د ا’سض- -ت- -قÓ- -ل ‘
ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى اأم -ن واسض -ت -ق -رار
ال -وط -ن م -ت -جسض -دة ‘ شض -خصض -ي -ة

رئ -يسش ا÷م -ه -وري -ة السض -ي -د ع-ب-د
العزيز بوتفليقة الذي كرسش هذه
السض -ي -اسض -ة ‘ اŸي -دان ،ك -م-ا ق-ام
ال -وزي -ر ب -اإع -ط-اء اإشض-ارة ان-طÓ-ق
قافلة الشضباب اŸقاو’تية.
ل -ت -خ -ت -ت -م ا’ح -ت -ف -ال -ي -ة اح -ت -ف-اء
وت -خ -ل -ي -دا ل -ل -ذاك -رة ال -ت -اري -خ-ي-ة
ال -ع -ظ -ي -م -ة ب-حضض-ور ع-رضش ف-ن-ي
Ÿلحمة «جزائر،ا’أرضش الفاتنة»،
بقاعة ا’أوبرا ،عكسضت من خÓل
ع- -رضض- -ه- -ا ال- -ف- -ن- -ي ال- -رائ -ع اأه -م
اŸراح -ل ال -ت -ي م -رت ب-ه-ا ال-ث-ورة
ا÷زائ - -ري- -ة› ،سض- -دة ب- -ط- -و’ت
شض -ه -دائ -ن -ا ا’أب -رار وتضض-ح-ي-ات-ه-م
الزكية التي وجب اأن تبقى راسضخة
‘ اأذهان ا÷زائري Úجي Óبعد

ج-ي-ل ،ف-اŸسضÒة م-ا ت-زال ط-وي-ل-ة
اأمام ا’أجيال القادمة ’سضتكمال
مسضÒة بناء ا÷زائر اŸسضتقلة ،بل
اإن واجبهم نحو شضعبهم اأعظم ‘
خضض -م ع -ا ⁄ال -ت -ن -افسش م -ن اأج-ل
كسضب ن -اصض -ي-ة ال-ع-ل-م وال-ت-ف-وق ‘
ﬂتلف اÛا’ت ،يفرضش عليهم
ا÷هد ،الصض ÈواŸثابرة لتشضريف
دول -ت -ه -م و›ت -م -ع-ه-م ،م-ن خÓ-ل
اإ‚از حضض- - -اري ع- - -ام وشض- - -ام- - -ل
يضض- -م- -ن ل- -ه- -م السض- -ي- -ادة ،ال- -ع- -زة
وال -ك -رام -ة ،وال -ق -وة ا’ق -تصض-ادي-ة
وال- -رف- -اه اŸادي وه -ي ال -رسض -ال -ة
ال- -ت -ي تضض -م -ن -ه -ا خ -ط -اب رئ -يسش
ا÷م -ه -وري -ة ‘ ك-ل-م-ت-ه اأول اأمسش
باŸناسضبة.

Ãناسشبة ذكرى أند’ع ثورة أول نوفم ÈأÛيدة

توزي ـ ـع  190سسكـ ـن إجتماعي بالرميلة وإإيصسال إلغاز بإاÓﬂف
أششرف ﬁمد حطاب ،وأ‹ بجايةÃ ،ناسشبة أ’حتفا’ت ألرسشمية أıلّدة للذكرى ألثالثة وألسشت’ Úند’ع ألثورة
ألتحريرية أŸباركة ،على عملية إأيصشال ألغاز أŸدينة لفائدة سشكان قرية «إأÓﬂف» ببلدية ألقصشر ،وتسشليم مفاتيح
ألسشكنات للمسشتفيدين من حصشة 190سشكن إأيجاري عمومي بقرية ‘ألرميلة ببلدية سشيدي عيشس.
كانت اÙطة اأ’و ¤للوفد الو’ئي،
ق -ري -ة «إاÓﬂف» ب -ب -ل -دي -ة ال -قصض-ر،
ح -يث وضض -ع ح ّ-ي -ز اÿدم -ة Ÿشض-روع
إايصضال الغاز الطبيعي ،ما من شضأانه
وضض -ع ح -د Ÿع -ان -اة السض -ك -ان ال -ذي -ن
عّبروا عن ارتياحهم .وبع ÚاŸكان
أاكد السضيد الوا‹ أاّن الهدف الذي
تسض- -ع- -ى مصض- -ا◊ه ل -ت -ح -ق -ي -ق -ه ،ه -و
ال- -وصض- -ول إا 56 ¤ب -اŸئ-ة م-ن نسض-ب-ة
إايصض -ال ال -غ -از ال -ط -ب -ي-ع-ي م-ع ن-ه-اي-ة
السضنة ،و 87باŸئة خÓل سضنة ،2018
ح - - -يث ّ” ال - - -وصض - - -ول إا ¤إاق - - -ن - - -اع
اŸواط -ن Úل -ل-ع-دول ع-ن اŸع-ارضض-ة،
التي سضاهمت ‘ تأاخر عملية ايصضال
الغاز للعديد من البلديات.
وهو ما سضمح بانطÓق مشضروع تزويد
أازيد من 80أالف منزل ببلديات ،سضوق
ا’ث- -ن ،Úت- -ام- -ري -جت ،م -ل -ب -و ،سض -وق
ا’ث -ن ،Úدرق -ي-ن-ة ،إاضض-اف-ة إا ¤زي-ام-ة
منصضورية بو’ية بجيجل ،وهذا بعد
م -ع -ان -اة دامت أازي -د م-ن 16سض-ن-ة من
ا’ن- -ت- -ظ- -ار ،ح- -يث ّ” حّ- -ل مشض- -ك- -ل
اŸع- -ارضض- -ة ع- -ل- -ى مسض- -ت- -وى ق- -ري- -ة

«ت -ي -دلسض »Úب -ب -ل -دي -ة أاوق -اسش ،ل -ي-ت-م
ت -زوي-د اŸن-اط-ق اŸذك-ورة ان-طÓ-ق-ا
من منطقة وادي «تابلوط» ،مرورا
Ãدينة أاوقاسش على مسضافة 1550م،
وه-و اŸشض-روع ال-ذي ت-ت-ك-ف-ل ب-إاج-ازه
شضركة «كوسضيدار» بغÓف ما‹ يقدر
بـ  750مليون دينار.
أام-ا اÙط-ة ال-ث-ان-ي-ة ف-ك-انت ب-ب-لدية
سض - -ي - -دي ع- -يشش ،ح- -يث ّ” تسض- -ل- -ي- -م
190سض -ك -ن إاي -ج-اري ع-م-وم-ي ب-ق-ري-ة
«أارميلة» ،وذلك خÓل حفل جرى ‘
أاجواء من الفرحة والبهجة ،وقد عبّر
ع- -دد م- -ن اŸسض -ت -ف -ي -دي -ن م -ن ه -ذه
ا◊صضة السضكنية عن ارتياحهم لهذه
العملية التي طاŸا انتظروها ،وأاّكد
السضيد حطاب أان مصضا◊ه تسضعى إا¤
ان -ط Ó-ق ك -اف -ة اŸشض -اري-ع السض-ك-ن-ي-ة
ب-ال-و’ي-ة ،ضض-م-ن ب-رن-ام-ج ط-م-وح من
ﬂت- -ل- -ف اأ’‰اط ي- -ق -در بـ 122789
وحدة سضكنية 40069 ،وحدة سضكنية
‘ ط - -ري - -ق ا’‚از ،م - -ن- -ه- -ا 13883
سضكنات اجتماعية.
وتضضاف هذه ا◊صضة التي ّتم الشضروع

‘ إا‚ازه - -ا ب- -ع- -د –دي- -د ال- -وع- -اء
ال- -ع- -ق- -اري اÿاصش ب- -اح- -تضض- -ان- -ه -ا،
واŸقدرة بـ  5آا’ف وحدة سضكنية ‘
إاط -ار سض-ك-ن-ات (ع-دل) ،وم-ن-ه-ا 2400
وحدة ببلدية وادي غ 720 ،Òببلدية
ال -قصض-ر 140 ،ب -ب-ل-دي-ة ت-وج-ة ،و500
ب-ب-ل-دي-ة أام-ي-زور وال-ب-ق-ي-ة ‘ ع-اصضمة
الو’ية.
و‘ سضياق مّتصضل ،سض ّ
طرت مصضالح
أامن و’ية بجاية برنا›ا احتفاليا
ب - -ه - -ذه ال - -ذك - -رى ،ح - -يث ّ” ت - -زيÚ
اŸقرات باأ’عÓم والرايات الوطنية
م -ع بث اأ’ن -اشض-ي-د ال-وط-ن-ي-ة ،ك-م-ا ّ”
ت -ن -ظ -ي -م زي -ارات م -ي -دان-ي-ة Ÿت-ح-ف
اÛاه -د ل -و’ي -ة ب -ج -اي -ة وﬂت -ل-ف
فروعه بأامن الدوائر ،باإ’ضضافة إا¤
إال -ق -اء ﬁاضض -رات ل-ف-ائ-دة م-ن-تسض-ب-ي
اأ’مـن الوطني من طرف ›اهدين
من اŸنطقة وأاسضاتذة ﬂتصض‘ Ú
ال- -ت- -اري- -خ ا÷زائ- -ري وإاط- -ارات م -ن
اأ’من الوطني.
” من خÓلها التطرق إا ¤أاهم
و ّ
اÙط -ات ال -ت-اري-خ-ي-ة ،ال-ت-ي م-ي-زت

أحتفا’ت بّذكرى عيد ألّثورة بخنششلة

إإطÓق إسسم إلشّسهيد بن بولعيد على إŸدينة إ÷ديدة

أحيت و’ية خنششلة مرأسشــم أ’حتفا’ت ألرسشمية بالذكرى ألثالثة وألسشت Úلعيد ثورة
نوفم ÈأÛيدة– ،ت إأششرأف ألسشلطات أÙلية أŸدنية وألعسشكرية وÃششاركة ‡ثلي أÛتمع
أŸدÃ Êختلف أطيافه ومششاربه ،حيث سشيتم باŸناسشبة تسشمية أŸدينة أ÷ديدة بطريق ألعيزأر
بعاصشمة ألو’ية باسشم ألششهيد ألرمز «مصشطفى بن بولعيد» وكذأ إأطÓق أسشماء عدة ششهدأء على
أحياء هذأ ألقطب ألعمرأ Êأ÷ديد.
تضضمن الÈنامج اŸعد للذكرى ‘
هذا السضياقŒ ،سضيد تسضمية إاقامة
ال- -وئ- -ام ب- -اسض- -م الشض -ه -ي -د «ح -وح -ة
ال- -واع -ر» ،وإاط Ó-ق اسض -م الشض -ه -ي -د
«ك- -ن -زاري ل -زه -اري» ع -ل -ى إاق -ام -ة
الهناء إا ¤جانب تسضمية إاقامة الفل
باسضم الشضهيد «قليل ﬁمد» وإاقامة
البهجة باسضم الشضهيد «بغزوا على»

إاضضافة إا ¤تسضمية إاقامة الصضنوبر
ب-اسض-م الشض-ه-ي-د «ع-ث-م-ا Êخ-ميسضي»
ب -اŸن -اسض -ب -ة ت -خ-ل-ي-دا Ÿآاث-ر ه-ؤو’ء
اأ’بطال.
” بهذه باŸناسضبة ،وضضع حّيز
كما ّ
اÿدم - -ة Ÿرك- -ز ال- -ت- -زوي- -د ب- -غ- -از
اŸدينة ◊ي  592مسضكن ومشضتة
بوطم ،Úوكذا تدشض Úقاعة جديدة

متعددة الرياضضات ببلدية اÙمل
شضرق عاصضمة الو’ية خنشضلة ،إا¤
ج -انب وضض -ع ح -ي-ز اÿدم-ة Ÿرك-ز
تزويد قريتي فرنقال وتاشضقرانت
ب -دائ-رة ا◊ام-ة ب-خ-دم-ة ال-ك-ه-رب-اء
–سضينا لظروف العيشش لقاطنيها.

خنششلة :سشكندر ◊جازي

ه -ذه اŸن -اسض -ب -ة ع Èك-اف-ة اŸق-رات
اأ’م-ن-ي-ة ب-ال-و’ي-ة ل-ي-ت-م بعدها تكرË
”‘
اÛاهدين ا◊اضضرين ،كما ّ
نفسش اإ’طار تنظيم مسضابقات فكرية
وث -ق -اف -ي -ة وع -دة نشض-اط-ات ري-اضض-ي-ة
ل -ف -ائ -دة ق -وات الشض-رط-ة ،واخ-ت-ت-مت
بحفل تكرÁي على شضرف الفائزين
فيها ،ويبقى الهدف من ﬂتلف هذه
النشضاطات هو غرسش مبادئ الثورة
ال-ت-ح-ري-ري-ة ل-دى اأ’ج-ي-ال الصض-اع-دة
وتعريفهم Ãعانات الشضعب ا÷زائري
من ا’سضتعمار الغاشضم.

بجاية :بن النوي توهامي

تتوأصشل أليوم وغدأ بالقاعة متعّددة ألرياضشات لتيبازة فعاليات ألطبعة
’و ¤للصشالون أ÷هوي للمؤوسشسشات أŸصشغرة ألذي تنظمه أللجنة ألو’ئية
أ أ
’حدأث أŸرتبطة بثورة
’عياد ألوطنية وأŸناسشبات وأ أ
’يام وأ أ
أŸكلفة بإاحياء أ أ
ألتحرير ألوطني تزأمنا وألذكرى ألـ ’ 63ند’ع ألثورة ألتحريرية ،وذلك –ت
ششعار»أŸؤوسّشسشة أŸصشغرة لتنمية أ’قتصشاد ألوطني».

تشض Òمصضادرنا من الفرع الو’ئي لوكالة دعم
وتشضغيل الشضباب ،إا ¤أانّ الصضالون دعيت له 50
م -ؤوسضسض-ة م-ن و’ي-ات ت-ي-ب-ازة ،ال-ب-ل-ي-دة ،ا÷زائ-ر
وب-وم-رداسش 22 ،م -ن -ه -ا ّ” “وي-ل-ه-ا م-ن ط-رف
«أانسض-اج» ،ف-ي-م-ا ت-ن-حدر  15م-ؤوسضسض-ة م-ن ج-هاز
ال -ق -رضش اŸصض -غ -ر وت-ع-ن-ى  11م-ؤوسضسض-ة أاخ-رى
بجهاز الكناك ،وتشضارك ‘ الصضالون من خÓل
أاجنحتها الدعائية كل من الوكالة الوطنية لدعم
تشض- -غ- -ي- -ل الشض- -ب- -اب ووك -ال -ة ال -ق -رضش اŸصض -غ -ر
والصضندوق الوطني للتأام Úعن البطالة والوكالة
ال -وط -ن-ي-ة ل-ل-تشض-غ-ي-ل وال-غ-رف-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-ل-ح-رف
والصض-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة Ãعية مديرية التشضغيل
بالو’ية ،بحيث ”ّ تقسضيمه إا 4 ¤فضضاءات كÈى
يعنى أاولها بعرضش ﬂتلف اŸنتجات واÿدمات
اŸع- -وضض- -ة م- -ن ط- -رف اŸوؤسضسض -ات اŸشض -ارك -ة
وث -ان -ي-ه-ا ب-وك-ا’ت إانشض-اء اŸؤوسضسض-ات اŸصض-غ-رة
لعرضش خدماتها وتقد Ëإا‚ازاتها ومسضاراتها
وثالثها بشضركاء وكا’ت التشضغيل ،فيما خ ّصضصش
ال -فضض -اء ال -راب -ع ل -لصض -ح-اف-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸدع-وة
لتغطية ا◊دث.
وع -ن اأ’ه -داف اŸرج ّ-وة م -ن الصض -ال -ون ،ت-ق-ول
اŸك -ل -ف -ة ب-اإ’عÓ-م ع-ل-ى مسض-ت-وى وك-ال-ة أانسض-اج
ب -ال -و’ي -ة رت -ي -ب -ة صض -دوق -ي ،ب -أاّن اأ’م -ر ي -ت-ع-ل-ق
بالدرجة اأ’و ¤بالتعريف Ãختلف أاجهزة دعم
التشضغيل وتقد ËاŸعلومات الضضرورية للراغبÚ
‘ ا◊صضول عليها ،مع الÎكيز على التدابÒ
التحفيزية اŸتخذة من طرف الدولة ‘ ذلك
بالتوازي مع “ك‡ Úثلي اŸؤوسضسضات اŸشضاركة
من الÎويج Ÿنتجاتهم وخدماتهم مع ترغيب
الزوار من فئة الشضباب على إانشضاء مؤوسضسضات
مصضغرة خاصضة بهم تسضلهم مسضاراتها من خÓل
Œارب اŸؤوسضسضات السضابقة ،إاضضافة إا“ ¤كÚ
مسضÒي اŸؤوسضسض - -ات اŸشض - -ارك - -ة م - -ن ت - -ب - -ادل
اŸعارف والتجارب مع نظرائهم من جهة مع

الشضركاء ا’قتصضادي Úمن جهة أاخرى.

أمن تيبازة يحيي أ◊دث ألتاريخي

أاحيت مصضالح أامن و’ية تيبازة الذكرى الـ 63
’ن -د’ع ال -ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة اÛي-دة ،ب-ت-ن-ظ-ي-م
أاب-واب م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى مصض-ال-ح الشض-رط-ة ل-ف-ائدة
اŸواطن Úتضضمنت عرضش ﬂتلف التجهيزات
اŸسضتعملة من قبل عناصضر الشضرطة ‘ ﬂتلف
مهامهم اليومية.
ك -م-ا شض-م-ل ب-رن-ام-ج ال-ت-ظ-اه-رة ت-ن-ظ-ي-م ح-ظÒة
مرورية لصضالح اأ’طفال قصضد تلقينهم دروسضا
ت -رب -وي -ة خ -اصض -ة ب -السض Ó-م-ة اŸروري-ة ،وح-م-ل-ة
–سض-يسض-ي-ة ل-ف-ائ-دة سض-ائ-ق-ي اŸرك-ب-ات راف-ق-تها
ع -م -ل-ي-ة ت-وزي-ع م-ط-وي-ات –وي ارشض-ادات ح-ول
السضياقة السضليمة واآ’منة ،كما احتضضن مقر أامن
ال -و’ي -ة ع -دة ت -ظ -اه -رات ري-اضض-ي-ة ومسض-اب-ق-ات
فكرية حول تاريخ ا÷زائر بالتوازي مع إالقاء
ﬁاضضرة من طرف ›اهدي اŸنطقة لفائدة
ق -وات الشض -رط -ة ح -ول ب -ي -ان أاول ن -وف-م1954 È
وأاهداف الثورة التحريرية بهدف ترسضيخ القيم
الثورية الوطنية لدى اأ’جيال الصضاعدة.
” إاعطاء إاشضارة
أاما على ال ّصضعيد الّرسضمي ،فقد ّ
انطÓق سضباق العدو داخل اŸدينة من طرف
وا‹ ال -و’ي -ة ،ك -م -ا ّ” ت -دشض Úم -رك -ز ال -تسض-ل-ي-ة
ال -ع -ل -م-ي-ة ب-ع-اصض-م-ة ال-و’ي-ة م-ع تسض-م-ي-ت-ه ب-اسض-م
اÛاه -د اŸت -و‘ م -ن-اوي-ن ع-ب-د ال-ق-ادر Ãع-ي-ة
تسضمية حي  660مسضكن بأاعا‹ اŸدينة باسضم
الشضهيد ﬁمد الفا Êوتوزيع جوائز رمزية على
الرياضضي ÚاŸتفوق ÚخÓل اŸوسضم الرياضضي
اŸنصضرم ،كما شضهدت ليلة أاول نوفم Èعرضش
ف- -ي- -ل- -م ك- -ر Ëب- -ل- -ق- -اسض- -م م -ن ط -رف م -دي -ري -ة
اÛاه-دي-ن ق-ب-ي-ل ال-ت-ن-ق-ل إا ¤السض-اح-ة ال-بلدية
لرفع الراية الوطنية عند منتصضف الليل.

تيبازة :عÓء ملزي

بر›ة معارضس تاريخية وعروضس مسشرحية

تـ ـ ـدشس Úمشساريـ ـع تنموي ـ ـة وأإخرى شسبانيـ ـ ـة بقسسنطين ـ ـ ـ ـة

عاششت عاصشمة ألششرق أ÷زأئري
قسشنطينة أجوأء أ’حتفا’ت
ألرسشمية بالذكرى ’ 63ند’ع
ألثورة ألتحريرية ‘ ألفا— من
نوفم ،1954 Èعلى غرأر باقي و’يات
ألوطن ،وألتي يسشتذكر من خÓلها
ألششعب أ÷زأئري تضشحيات ششهدأئنا
حوأ بالنفسس
أ أ
’برأر ألذين ضش ّ
وألنفيسس ‘ سشبيل –رير ألوطن من
برأثن أ’سشتدمار ألفرنسشي.

ه-ذه اŸن-اسض-ب-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة أاح-ي-ت-ه-ا سضÒت-ا ،ب-تدشضÚ
مشضاريع اسضÎاتيجية أاشضرفت عليها السضلطات الو’ئية
والعسضكرية واŸتمثلة ‘ عدد من اŸشضاريع الشضبابية
وا’قتصضادية بالو’ية التي عرفت قفزة نوعية وتطورا
ملحوظا ‘ اŸشضاريع الهيكلية ،فانطÓقا من عملية
تدشض Úمركب رياضضي جواري ببونوارة بلدية أاو’د
رحمون الذي نال اسضتحسضان شضباب اŸنطقة والذي
كان من ب Úمطالبهم اŸلحة ،وصضو’ إا ¤تدشض Úبيت
الشض -ب -اب ب -اÿروب م -رك -ز واŸدي-ن-ة ا÷دي-دة ع-ل-ي
منجلي وكذا وضضع حيز اÿدمة Ÿتوسضطة بالوحدة
ا÷وارية رقم  ،16هذا فضض Óعن سضلسضلة من عمليات
فتح مشضاريع رياضضية ووضضعها حيز اÿدمة وعلى

رأاسض -ه -ا م -ل -عب اإ’خ-وة ف-راد ب-ح-ي زواغ-ي وم-ل-ع-بÚ
ج-واريﬁ Úاذي Úل-ل-م-ل-عب الشض-ه-ي-د ح-مÓ-وي ،ك-ما
ع -رف ق -ط-اع الصض-ح-ة إاع-ادة ف-ت-ح مصض-ل-ح-ة ج-راح-ة
العظام باŸسضتشضفى ا÷امعي ابن باديسش إا ¤جانب
فتح مصضلحة القسضطرة بقسضم أامراضش القلب ،وهي
التدشضينات التي Áكنها أان تغ Òالكث ‘ ÒاŸسضار
التنموي للو’ية خاصضة تلك التي تتعلق باŸواطن.
وتواصضلت ا’حتفا’ت التاريخية التي جاءت بطعم
ا’‚ازات وال- -ت- -دشض- -ي- -ن- -ات ال- -ت -ي تصضب ‘ ف -ائ -دة
ومصض-ل-ح-ة اŸواط-ن ال-قسض-ن-ط-ي-ن-ي سض-ي-م-ا ال-تي تتعلق
بالصضحة والرياضضة ،بتدشض Úوتسضمية وكالة بريدية
وكذا فرع بلدي بحي بن شضرقي ،إاضضافة إا ¤عملية
وضضع حيز اÿدمة للمكتبة الرئيسضية بباب القنطرة
وه -ي ال -ت -ي ك -انت م -ن ب Úأاه -م مشض -اري -ع ت -ظ -اه-رة
قسض-ن-ط-ي-ن-ة ع-اصض-م-ة ال-ث-ق-اف-ة ال-ع-ربية  ،2015وال -ت-ي
صضّ-م-مت ب-ط-ري-ق-ة ف-ن-ي-ة وم-ع-م-اري-ة ج-م-ي-لة أاضضافت
للمدينة العتيقة جما’ وبهاء ومنÈا ثقافيا يضضاف
لرصضيد مدينة العلم والعلماء ،كما ” إاعادة ا’عتبار
لنزل البانوراميك الواقع بوسضط اŸدينة حيث أاعيد
فتحه ما يسضاهم ‘ دفع حركة اÿدمات السضياحية
وتعزيز قدرة ا’سضتيعاب.
ونظّمت الرابطة الوطنية لكرة القدم حفل تكرË
على شضرف قدماء ’عبي كرة القدم بنزل اŸاريوت،

ك -م -ا ّ” ت -ك -ر Ëاأ’سض -رة ال -ث -وري -ة وب -عضش ال -ف-ن-انÚ
السضينمائي ،Úوتسضليم  08مفاتيح أاكشضاك بسضاحة أاحمد
باي ،لتختتم ا’حتفا’ت Ãراسضيم رفع العلم الوطني
بسضاحة أاحمد باي وسضط اŸدينة وا’سضتماع للنشضيد
الوطني من طرف السضلطات الو’ئية والعسضرية وكذا
كافة اأ’سضرة الثورية وعلى السضاعة منتصضف الليل
’سضتقبال الفا— من نوفم Èمع أاو ¤سضاعاته.
من جهة أاخرى ،احتفلت كافة القطاعات بالو’ية
بالذكرى الـ ’ 63ند’ع الثورة التحريرية أاول نوفمÈ
 1954على رأاسضها الديوان الوطني للثقافة واإ’عÓم
«الزينيت» ،حيث ” افتتاح معرضش تاريخي خاصش
باأ’سضرة الثورية إا ¤جانب معرضش تاريخي Ãشضاركة
ك -ل م -ن م -ت-ح-ف اÛاه-د ل-و’ي-ة قسض-ن-ط-ي-ن-ة وك-ذا
م-درسض-ة ال-ف-ن-ون ا÷م-ي-ل-ة و›م-وع-ة م-ن العارضضÚ
اÙلي Úتواصضل فعالياته إا ¤غاية يوم غد ،فضضÓ
ع-ن ت-ن-ظ-ي-م ح-فÓ-ت ف-ن-ي-ة ي-ح-ي-ي-ه-ا ك Ó-م-ن الشضاب
فارسش ،كمال القاŸي وفرقة تاي ،كما شضمل الÈنامج
عروضش مسضرحية “ثلت ‘ عرضش أاوبÒات بعنوان «
أاسضود ا÷زائر» للجمعية الثقافية «كازا» العلمة ومن
إاخراج «أام Úبيزاد» وكذا عرضش مسضرحي موجه
للطفل بعنوان «معا.»⁄

قسشنطينة :مفيدة طريفي
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أÛاهد جليل ألوأسسيني يروي حقائق عن ألثّورة لـ «ألشسعب»:

إلو’ية إÿامسشة أإك Èمناطق إلعبور إحتضشنت إلّثورة إ÷زإئرية قبل ميÓدها

–قيق ألتّنمية وألسستقرأر يتطلّب بناء دولة أŸؤوسّسسسات

لنسسان وسساهمت ‘ –رير ألعديد من ألشسعوب
لنسسا Êأعظم ثورة ‘ ألتاريخ ،حّررت أ إ
أجمع ألكث Òمن أ÷امعيّ Úعلى أنّ أ÷زأئر قدمت للوجود أ إ
جلوأ
لفريقية و‘ قارتي آأسسيا وأمريكا ألÓتينية ،وكسسبت أيضسا متعاطف Úمن أقطاب ألعا ،⁄أ أ
ألعربية وأ إ
لمر ألذي جعلها تقّدم قربانا من ألشسهدأء سس ّ
لجيال ألقادمة،
جلها ألتاريخ و–مل تباشسÒها أ أ
أسسماءهم بأاحرف من ذهب ٦٣ .سسنة مّرت على أندلع ثورة ألتحرير أŸباركة ألذكرى ألتي يجب أن يسس ّ
لذلل وكل أشسكال ألسستعمار.
لّنها أنطلقت من رحم ألشسعب أ÷زأئري ،رأفضسا ألسستغÓل وألعبودية وأ إ
و–افظ على أفكارها ،وتدأفع عنها ،أ
لرأء ألتي أجمع أصسحابها على أنّ إأحياء هذه أŸناسسبة هو شسعور بالفخر وألنتماء إأ ¤أرضض حّررت
«ألشسعب» ّŒولت ‘ ألوسسط أ÷امعي ،وحملت هذه أ آ
بدماء ألشّسهدأء وألتضسحية من أجل أن نحيا وهي خط أحمر ل “سض ول تهان.

»LGô©d øjódGQƒf
أيوب عباسض :باحث ‘ ألعلوم
ألسسياسسية وألعÓقات ألّدولية

قامت من أإجل إلعّزة وإلكرإمة
وكانت مهد حركات إلتّحّرر

ق -ال ال-ب-احث
‘ ال - - - -ع - - - -ل- - - -وم
السس-ي-اسس-ي-ة أايوب
عباسس بأاّن اآ’’م
ال- -ت- -ي ت -خ -تصس -ر
ه - - - - - - - - -ذه اŸدة
الزمنية و–تفظ
ب - -ه - -ا ال - -ذاك - -رة
الشس-ع-ب-ية سستبقى
راسس - - - - -خ- - - - -ة ‘
ماضسي وحاضسر الشسعب ا÷زائري ’ “حى رغم
مضسي  63عاما عن اند’ع الثورة التحرير اÛيدة،
نوفم 54 Èب Úماضسيه وما يحمله من معاناة وآا’م
شسعب و›د وعّزة ،هو رمز دولتنا وشسرفنا الذي
نعتز به ع Èكل ا◊قب الزمنية ،مذّكرا بالبيت
الذي خّلدته ملحمة نوفم« ÈسسÓما سسÓما جبال
البÓد..فأانت القÓع لنا والعماد» ،فكانت حصسنا
Óج -داد وب -ع -زÁت -ه -م ق -ه -روا اأ’ع -ادي
م- -ن- -ي -ع -ا ل  -أ
واŸغتصسب ،Úفباؤووا بأاشسÓئهم خاسسئ Úغ Òأانه
ي -ق -ول :يسس -ت -حضس -ر Êسس -ؤوال واح -د ف -إاذا ق -ل -ن-ا أان
شس -ه -داءن -ا ضس ّ-ح -وا ب -أارواح -ه-م وب-ك-ل م-ا ه-و غ-ا‹
ون- -ف- -يسس ،ف- -م- -اذا سس- -ي- -قّ- -دم شس- -ب- -اب ه- -ذه اأ’م- -ة
لشسهدائهم؟
ال -ث -ورة ال -ت -ي ق -امت م-ن أاج-ل ال-ع-زة وال-ك-رام-ة
وشسرف اأ’مة بأابعادها اÙلية والعربية والدولية،
فهي فخر ا◊ركات التحريرية ،يضسيف أايوب بان
الوطن أامانة وهو عرضسنا وشسرفنا جميعا.

ليندة عمار أسستاذة ألبيولوجيا
جامعة سسكيكدة

نوفمﬁ Èطة لتقييم إإ’‚ازإت
وإÿيبات أإيضشا

ق -الت ل -ي -ن-دة
ع- -م- -ار أاسس- -ت- -اذة
البيولوجيا
بجامعة  20أاوت
بسس -ك -ي -ك-دة إان-ه-ا
تشسعر بظلم Œاه
الذاكرة وأامام ما
ينتظر جيلهما ’
Áث- -ل أام Ó- -ول -و
بصس-يصس-ا بالنسسبة
إال -ي -ه -ا ،م -ع -ت -ق -دة أان ا◊رب ’زالت مسس -ت -م -رة ‘
الذاكرة ا÷ماعية وبعد مرور  63سسنة على اند’ع
ال -ث -ورة ال-ت-ي م-ك-نت ا÷زائ-ر م-ن ا’سس-ت-قÓ-ل ب-ع-د
اسستعمار طويل دام  132سسنة.
تضسيف ليندة عمار أان اأ’مر يسستوجب وقفة
لفحصس  63سسنة من عمر ا’‚ازات التي طرأات
على هرم مؤوسسسسات الدولة ،فاأ’كيد هناك أاشسياء
أا‚زت ولكن أايضسا حسسبها أاو باأ’حرى هناك
خيبة كانت مÓزمة لهذا اŸسسار الزمني الطويل
أ’ك Ìمن نصسف قرن بات أايضسا يطرح أاك Ìمن
تسساؤول وهو طرح مفصسلي اليوم ،يجب العودة
إال-ي-ه ل-ت-ق-ي-ي-م مسس-ار ب-ن-اء ال-دول-ة وم-عا÷ة بعضس
ا’خت’Óت ،تقول ليندة إان اأ’مر يسستوجب على
ا÷يل ا◊ا‹ والقادم مراعاة القيمة ا◊قيقية
لهذا التاريخ والبحث عن حلول النجاعة.
‘ السس - -ي - -اق ت - -ؤوك - -د أان - -ه إاذا “ك- -ن الشس- -اب
ا÷زائري من طرح هذا السسؤوال اŸفصسلي فتلك
ع Ó-م -ة ج -ي -دة ُت -ث -بت أان ه -ن -اك وع -يً-ا ي-تشس-ك-ل
ويتقدم ،دون زعمها تقد Ëحلول ،ولكنها حÚ
تفكر مثل غÒها كباحثة عن حلول ناجعة لوضسع
يشسهد الكث Òمن الÎاكمات فواجب وضسع حد

ل- -ه- -ذا م- -ع- -تÈة أان ه -ن -اك ث Ó-ث دع -ائ -م ي -جب
مراعاتها لتحقيق أاية وثبة وطنية تنموية أاولها
ع-دم إاه-م-ال اŸع-ط-ي-ات ال-دول-ي-ة واإ’ق-ل-يمية ثم
ا’بتعاد عن عوامل التفرقة والتشستيت ب Úأافراد
الشسعب .ومسساعدة اآ’خر باأ’فكار البناءة.

زكريا إأدريسض حوأشض (ماسسÎ
درأسسات مقارنة)

إلثّورة حّررتنا من إ’سشتعباد وعلينا
إلتحرر من ذهنيات إلغرب
أاّك -د زك-ري-ا
إادريسس ح- - - -واشس
ط -الب ب -ج -ام-ع-ة
ا÷زائ- - - - - - - - - - -ر 3
ت -خصسصس م-اسسÎ
دراسس-ات م-ق-ارنة
بالعلوم السسياسسية
والعÓقات
ال-دول-ي-ة ،ب-أان كّل
الوقائع
واأ’ح -داث ال -ت-ي
شسهدتها الّثورة الّتحريرية من تضسحيات وإا‚ازات
خ- -اصس- -ة اسس -ت -ع -ادة ا◊ري -ة وال -ت -ح -رر م -ن وي Ó-ت
اإ’سس-ت-ع-م-ار وج-ح-ي-م-ه ،واŸسس-ؤوول-ي-ة اآ’ن ه-ي على
عاتق رجال اليوم للمضسي على سسÒة الثوار الذين
حوا بكل ما لديهم من أاجل اسستقÓل ا÷زائر،
ضس ّ
و–ق -ي-ق وح-دة الّشس-عب ،يضس-ي-ف زك-ري-اء م-تسس-ائÓ-
ماذا ينتظر اŸقابل من رجال اليوم Ÿواصسلة البناء
أام الثورة التحريرية  ⁄تصسنع تغيÒا ‘ قلوبهم؟
م -ا ه -و م -ت -وّق -ع ب-ن-اء م-ع-ا ⁄ال-دول-ة ا÷زائ-ري-ة
ب -ا’سس -ت -ع -ان -ة ب -إاط-ارات الّشس-عب وثّ-واره-ا اأ’ح-رار
لتشسييد تلك اŸعا ،⁄و“ثيل اسسم ا÷زائر أاحسسن
“ث -ي-ل ‘ ا÷انب ال-دب-ل-وم-اسس-ي خ-اصس-ة ،و–ق-ي-ق
الّتنمية وا’سستقرار ‘ داخل ا÷زائر Ùو آاثار
الثورة وبناء دولة اŸؤوسّسسسات وليسس دولة الزبائن،
فما هو منطقي شسعب اضسطهد طيلة  132سسنة من
أاشس - -ن - -ع السس - -ي- -اسس- -ات ،وأاخ- -ط- -ر ال- -ق- -رارات ضس- -د
ا÷زائرّي Úوضسد معا ⁄الشّسعب ا÷زائري ،فهل
Áك -ن اسسÎج -اع قّ-وة ت-لك اŸؤوسّس-سس-ات وف-ع-ال-ي-ت-ه-ا
خÓل ثÓث وسست Úسسنة؟
ا÷واب أامر صسعب جّدا من كل أاطياف الشّسعب
م -ن ال -قّ-م-ة إا ¤ال-ق-اع-دة الّ-ت-ع-اون سس-وي-ا ب-ت-جسس-ي-د
مبادئ العدالة ا’جتماعية ،والبعد عن اŸمارسسات
«اŸصس-ل-ح-ي-ة» ل-ل-وصس-ول إا ¤ه-دف ب-ن-اء م-ؤوسّس-سس-ات
فّعالة ،باإ’ضسافة لذلك Œسسيد مبدأا دولة القانون
وا◊فاظ على ا◊ريات الشسخصسية.
و‘ ختام حديثه ،أاشسار زكرياء إا ¤نقطة مهمة
وما تعلق بالعمل الّثوري قائ’ Óبد أان يرى أاّنه إارث
سس -ي -اسس-ي وط-ن-ي ﬁف-وظ ،ي-جب ع-ل-ى ج-ي-ل ال-ي-وم
اأ’خ -ذ ب -أاسس -ب -اب م -ا ه -و م -وج -ود م -وازاة ب -اأ’خ-ذ
ب -إاي -ج -اب-ي-ات اŸاضس-ي اÛي-د ل-ل-خ-روج م-ن دائ-رة
ا’حتفال باند’ع ثورة كأاي ثورة –ّررية ‘ العا⁄
م -ن دون اسس -تشس -ع -ار ق -ي -م -ت -ه-ا وال-ق-ي-م-ة اŸضس-اف-ة
اŸطلوبة من هذا ا÷يل.

هني مصسطفى (ماسس Îدرأسسات
سسياسسية مقارنة)

إ’لتفاف حول مكتسشبات نوفمÈ
وإ◊يلولة دون إŸسشاسس بوحدة إلبلد
ق -ال ال -ط-الب
ح -ف-ي مصس-ط-ف-ى
‘ تصس- - -ري- - -ح- - -ه
لـ«الشس - -عب» ،أاّن- -ه
«ي- - -ع - -ت Èج - -ي - -ل
ا÷زائ - - - -ر م- - - -ن
ط -ل -ب -ة وإاط-ارات
الّثورة الّتحريرية
م -ن اŸسس -اه-مÚ
‘ ال ّ- -ت - -ع - -ري - -ف
بالقضسية ا÷زائرية ‘ اÙافل الدولية ،وكذا بناء
ال- -دول -ة ا÷زائ -ري -ة ب -ع -د اإ’سس -ت -ق Ó-ل ،وت -رسس -ي -خ

الشّس-خصس-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة وا’ل-ت-ف-اف حول مبادئ
وق -ي -م ال-ث-ورة الّ-ت-ح-ري-ري-ة اŸب-ارك-ة ،رغ-م ك-ل
ﬁاو’ت طمسس مكتسسبات ثورة نوفم Èبعد
ا’سستقÓل إا’ّ أاّنه كان لهم دور فّعال ‘ بناء
دول- -ة اŸؤوسسسس- -ات وا◊ي -ل -ول -ة دون اŸسس -اسس
ب -وح -دة ال -ب -ل-د ،و›اب-ه-ة ّﬂط-ط-ات ال-دول-ة
لتقسسيم الوطن و–ييد جيل نوفم ‘ ÈمسسÒة
تشسييد الوطن.
واضساف ‘ الصسدد نفسسه ،بأاّن جيل ال ّ
طلبة
ا◊ا‹ عليه اÙافظة على رسسالة نوفمÈ
ك -م -رج -ع -ي -ة ج-ام-ع-ة ل-ك-ل أاط-ي-اف اÛت-م-ع،
وك- -إارث يصس- -ون وح- -دة ال- -وط- -ن م- -ن- -ذ ف- -ج -ر
اإ’سستقÓل ضسد ﬁاو’ت التّشسكيل ‘ رموز
اŸرجعية الثورية ،وكأاعظم ثورة ‘ التاريخ
حت
ا◊ديث وا’عتزاز با’نتماء إا ¤أاّمة ضس ّ
بالّنفيسس من أاجل أان تعيشس ا÷زائر حّرة،
واŸسساهمة ‘ حمل اŸشسعل وتنوير اأ’جيال
القادمة بحجم الّتضسحيات ا÷سسام من أاجل
ط -رد اŸسس -ت -ع-م-ر ال-غ-اشس-م ،ورغ-م إاره-اصس-ات
العوŸة بأابعادها العابرة للحدود إا’ّ أانّ طالب
ا÷زائر منذ ا’سستقÓل ’ يزال يعت Èثورتنا
اŸباركة مرجعية أاسساسسية ‘ اسستكمال مسسÒة
بناء دولة اŸؤوسّسسسات ،وبعث اقتصساد تنافسسي
وت -ن-م-ي-ة مسس-ت-دام-ة ‘ ا÷زائ-ر ،واÙاف-ظ-ة
ع -ل -ى ال -وح -دة ال -وط -ن -ي -ة ضس -د ك -ل ﬁاو’ت
الّتفرقة ب Úأابناء الوطن الواحد.

حمادو يوسسف باحث ‘ ألعلوم
ألسسياسسية وألعÓقات ألدولية

ششباب إأ’مسس حمل لوإء إلنضشال من
إلسشياسشة إ ¤إ÷بال
أاوضسح
ال-ب-احث ي-وسس-ف
ح -م-ادو أان ث-ورة
التحرير
ا÷زائرية
اÛيدة أانعشست
سس- -م- -اء ال- -وط -ن
ح- -ت- -ى ح- -ق- -قت
ا’سستقÓل
والسس-ل-م واأ’م-ان
ب-ن-تيجة اكتسسبها
وعي الشسباب اŸتشسبع بالروح الوطنية وعجل
ب -ا’ن -ت -ق -ال م -ن ال -نضس -ال السس-ي-اسس-ي إا ¤ال-ع-م-ل
اŸسس -ل -ح ل -ت -ن -ط-ل-ق شس-رارة أاول رصس-اصس-ة ل-ل-ث-ورة
اŸباركة ‘ الفا— من نوفم 1954 Èبسسواعد
شسباب جزائري حمل لواء النضسال من السسياسسة
إا ¤ا÷بال.
إان Œند خÒة أابنائها ملب Úبكل ما أاوتوا
–قيقا للجزائر التي حلم بها أاجدادهم من قبل
ف -الشس -ب -اب ك -ان و’ ي -زال ه -و أاسس -اسس ال -ن -هضس -ة
والتقدم وهو قلب الوطن النابضس وعصسب اأ’مة
وروحها وسسراجها الوضساء.
‘ السسياق ذاته أاكد يوسسف حمادو أان سسمة
شسباب ثورة  1954اتسسمت بروح التضسحية باŸال
والنفسس وتقد Ëالوطن قبل كل شسيء إاضسافة إا¤
التنازل عن كل ماهو مادي وشسخصسي –قيقا
للمصسلحة العامة همهم الوحيد أان يرضسى أاطفال
ونسساء وشسيوخ ا÷زائر جزائرنا حرة ومسستقلة.
عÓوة عن ذلك فإان ا÷زائري الشساب حينها أابى
إا’ أان يجعل من بلد اŸليون ونصسف اŸليون
شسهيد مسسكنا له ’ مفر منه رغم اŸعاناة على
أان يجعل من غÒها بÓدا ولو –ققت فيها كل
ملذات ا◊ياة فالوطن هو ا◊ياة.
ﬂتتما قوله إان التضسحيات شسهد بها العدو
قبل الصسديق متأاسسفا على ما وصسل إاليه شسباب
ال -ي -وم ق-ائ Ó-إان ال-ق-ي-م تÓ-شست وت-زع-زعت ب-ع-د
مرور  63سسنة منذ ا’سستقÓل فأاضسحى شسبابنا
Óسسف عن كل ما
اليوم يقدم نفسسه ومصسلحته ل أ
هو وطني ،بل وحتى أاصسبح بعضس شسبابنا اليوم ’
تعني له هذه اأ’يام الوطنية الغالية إا’ أايام عطل
وراحة.

أّك -د أÛاه -د ج -ل -ي -ل أل -وأسس-ي-ن-ي ع-ل-ى أه-م-ي-ة بومدين وقايد احمد وعلي كا‘.
وهنا أاشسار إا ¤أاهم اّ Ù
إأعÓ-ء شس-أان أل-ولي-ة أÿامسس-ة وت-ع-زي-ز م-ك-ان-ت-ه-ا
طات الرئيسسية ‘ حياته ،وهو
ع -ل -ى خ -ري -ط-ة أل-ث-ورة أ÷زأئ-ري-ة ،م-ع-تÈأ أن-ه-ا ‘ سسن ال  10تقريبا يردد كلمات أاغنية بالدرجة :ما دارت
«أك Èوأق- -وى أل- -ولي- -ات أل -ت -اري -خ -ي -ة م -ن ح -يث فينا فرنسسا ‘ قاŸة وخراطة وسسطيفÁّ...ا ◊نينة ما
أسس -ت -ح -وأذه-ا ع-ل-ى ث-لث ألÎأب أ÷زأئ-ري ،وك-ان تبكيشس على ولدك العزيز راه مات على ا◊رية...
ق -ال :ت-عّ-رضست ل-ل-ك-ث Òم-ن اŸضس-اي-ق-ات بسس-بب ه-ذه
يتوأجد بها  ٦قوأعد فرنسسية رئيسسية و 750ألف
جندي فرنسسي» ،حسسبما نقله ّﬁدثنا عن ضسباط الكلمات رغم أاّنني  ⁄أاكن أاعلم أاّنها أاغنية وطنية و’
ت - -لك أŸرح - -ل - -ة ،وع- -ل- -ى رأسس- -ه- -م أل- -رأئ- -د ق- -اي- -د حتى معنى الثورة إا ¤أان شساركت ‘ البداية ÷لب ونقل
اŸؤون ،انطÓقا من اŸغرب اأ’قصسى ،ثم كلّفت بنقلها
أحمد أŸدعو «سسي سسليمان».
إا ¤الو’ية الرابعة واÿامسسة والثالثة ،وتعّرفت حينها
على العديد من قادة الثورة وزعمائها ،من أامثال بشسÒ
وقد كانت الو’ية اÿامسسة با÷هة الغربية من أاك Èبومعزة والبشس Òاأ’خضسر اإ’براهيمي ومبارك اŸيلي
مناطق العبور ومراكز التموين الرئيسسية ،احتضسنت الثورة والعربي التبسسي وحسس◊ Úول ودماغ العÎوسس ،وغÒهم
ا÷زائ -ري -ة ق -ب -ل م-يÓ-ده-ا وواصس-لت دع-م-ه-ا ح-ت-ى ب-ع-د من اأ’سسماء التي كانت ترّدد على مسسامعي خÓل قيامي
ت-ع-رضس-ه-ا لضس-غ-ط م-كّ-ث-ف م-ن ق-ب-ل ال-ع-دو ،ب-فضس-ل إارادة Ãهّمتي.
وهو يروي ق ّصسته أاشسار إا ¤اÛاهد اŸدعو مقدم الطيب
نسس- - -ائ- - -ه- - -ا وح- - -ن- - -ك- - -ة رج - -ال - -ه - -ا ،م - -ن أاك - -ف - -أا وخÒة
اÛاه -دي-ن اŸك-ل-ف Úب-ق-ي-ادة ال-ث-ورة ا÷زائ-ري-ة وع-ل-ى ضسراريسس من سسكان قرية العجايجة بلدية جبالة التابعة لدائرة
رأاسسهم الشسهيد ﬁمد خيضسر والزعيم الراحل هواري ن- -دروم -ة شس -م -ال و’ي -ة ت -ل -مسس -ان ،وال -ذي ك -ان ‘ ذلك ال -وقت
بومدين والراحل أاحمد بن بلة ،أاول رئيسس للجزائر بعد مسسؤوو’ ،مردفا بالقول :هذا اأ’خ ÒاقÎح عليّ أان أاعمل معهم
‡ن أاعدوا العدة Œهيزا وتدريبا ‘ إاطار نقل السسلع من اŸغرب ،كو Êكنت وحيد أابي وبيتنا
اŸسستقلة وغÒهم ّ
م-ع-زو’ ب-ال-ب-ادي-ة وب-ه م-ط-ام Òسس-رّي-ة ب-ق-ري-ة الشس-ب-ي-ك-ة Ãغ-نية
’نطÓق الثورة اŸباركة»
كما أاشساد الواسسيني بالدعم واŸسساندة التي كانت با◊دود اŸغربية ا÷زائرية.
أاضساف :وافقت مباشسرة دون أان أادرك أاّنني سسأاكون
ال-ث-ورة ت-ل-ق-اه-ا م-ن الشس-عب اŸغ-رب-ي اŸسس-ان-د ل-ل-قضس-ي-ة
ا÷زائ -ري -ة ،داع -ي -ا ‘ ال -وقت ن-فسس-ه إا ¤ت-ع-زي-ز م-ك-ان-ة ي - -وم - -ا أاح - -د ال - -ف - -اع- -ل ÚاŸع- -ن- -ي ‘ Úن- -ظ- -ام “وي- -ن
«اŸنطقة اÿلفية» باŸغرب وإابراز دورها ‘ دعم الثورة الثورة التحريرية ومراكز اŸؤوونة ،وأاذكر أاّن أاول مهّمة
ا÷زائ-ري-ة ،و’سس-ي-م-ا ب-ت-ط-وان وط-ن-ج-ة ومكناسس وفاسس كلفني بها ﬁمد الطيب الذي تو‘ ‘ عام  1959رفقة 3
واÿميسسات ،وغÒها من اŸناطق واŸراكز ا÷زائرية من أاصسحابة كانت ‘ شسهر سسبتم Èأاو أاكتوبر من سسنة
اÿاصسة بالتدريب وصسنع اأ’سسلحة ،ناهيك عن مراكز  1954حيث  ⁄يكن يتجاوز سسني  17سسنة ،هي التنقل إا¤
العÓج و“وين الثورة من أاغذية وأالبسسة وأادوية وذخÒة وجدة إ’دخال كيسس Úمن الشسع Òبوزن  50كلغ للكيسس
الواحد على م Ïحمار ،وبالضسبط من منزل اŸدعو
حربية وكل ما يحتاجه اÛاهدون.
ا◊اج ا÷زائ -ري ّﬁم -د ،و ⁄أاك -ن أاع -ل -م أاّن ب -داخ -ل -ه -ا
منشسورات توعوية تنّدد باإ’سستعمار وا◊الة اŸزرية التي
..إلششعب إحتضشن إلّثورة حتى إلنصشر
يعيشسها الشسعب ا÷زائري ،إا’ بعد شسهر تقريبا حÚ
أارجع الواسسيني الفضسل اأ’ول إا ¤الشسعب ا÷زائري ك-ل-م-ن-ي ﬁم-د ال-ط-يب ل-ي-ع-ل-م-ن-ي ب-ح-ق-ي-قة أاّنها مقا’ت
الذي احتضسن الثورة إا ¤اآ’خر ،و ⁄يبخل على جيشس طبعت باŸغرب و” توزيعها لتنوير الشسعب.
التحرير الوطني Ãسساعداته اŸعنوية واŸادية ،انطÓقا
وتوالت اŸهمات التي كلف بها الواسسيني منذ سسنة
م -ن ج -م -ع اأ’م -وال وال -ع -م -ل ا÷اد ع -ل-ى ت-وف ÒالسسÓ-ح  ،1955ومن بينها يقول «عملية إادخال  8أاسسلحة و 6قنابل
واıابئ بسسرّية تامة ،باعتبارها عنصسرا أاسساسسيا ‘ يدوية كانت داخل كيسس ،نقلتها على م Ïدراجة هوائية،
‚اح الثورة’ ،سسيما باŸناطق الريفية وا÷بلية بعيدا بأامر من اŸدعو جليل ﬁمد بن احمد الذي اسستدعاÊ
عن أانظار العدو و–ركاته.
إا ¤بيته وكان معه آانذاك ›موعة من اÛندين ‘
وقد مّر الكفاح اŸسسّلح حسسبه دائما بعدة مراحل ،ا÷ب -ل وع -ل -ى رأاسس -ه-م اŸدع-و ك-ع-و ﬁم-د ال-ط-يب ول-د
ابتداء من جمع ا’شسÎاكات وإانشساء اŸراكز اıفية جناسسنية وﬂتار عقب الليل ،ومن ثم نقلتها بأامر منهم
والسس- -ري- -ة وت- -خصس- -يصس ف- -رق م -ك ّ-ل -ف -ة
إا ¤اŸدعو السسي مÈوك بدشسرة الكاف
باإ’تصسا’ت ب ÚاŸناطق مرورا بجمع إبرإز مكانة إŸنطقة بنواحي مغنية».
اأ’سسلحة واŸسساعدات من عند الشسعب،
وÃجرد ذكر تلك ا◊قيقة ،أاصسّر على
يضس- -ي- -ف ّﬁدث- -ن -ا أاّن -ه ك -ان ي -خ ّ-زن  25إÿلفية وإعÓء ششأان ال- - - -ت- - - -ذكÃ Òشس- - - -ارك- - - -ت- - - -ه ‘ إادخ- - - -ال
اÛاه-د ال-ب-ط-ل ع-ب-د ا◊ف-ي-ظ ب-وصسوف
اسلس-ع-اŸÓيح-ة-اا،أ’و–ّ¤صس -ولا-لوثاانيع -ةل -مي -ثهل م« -النسساتات◊ري»،ب إلو’ية إÿامسشة
اŸع- - -روف بـ «السس- - -ي مÈوك» ‘ ج- - -وان
والتي اشسÎاها اŸواطنون أاو جندوا بها
 1956إا ¤وجدة ليخلفه الزاعيم الراحل
أاو –صسلوا عليها كغنائم سسواء ‘ اŸعارك أاو الكمائن أاو هواري بومدين على رأاسس الو’ية اÿامسسة بعدما كان
اŸواجهات الطويلة وتÈعوا بها للجيشس.
مراقبا خاصسا باŸناطق قبل مؤو“ر الصسومام وبعدها
وكشسف أانّ السسÓح الذي ظهر أاو’ أاŸا Êوإايطا‹ نائب قائد الو’ية اÿامسسة.
وبأاقل نسسبة من أامريكا ،وتوالت هذه العمليات تبعا إا¤
غاية بلوغ  13نوعا من اŸتفّجرات على غرار التيانتي أإعرف إلكث Òمن إ◊قائق إŸعلوم منها وإÛهول
والبÓسستيك والبارود القطني والبارود اأ’سسود ،وغÒها
وقال الواسسيني خÓل اللقاء الذي جمعه بـ «الشسعب»:
م- -ن اأ’ن- -واع اأ’خ- -رى ،إاضس -اف -ة إا ¤ح -وا‹  11ن-وع م-ن
اأ’سسلحة اأ’مريكية و 11نوع من اأ’سسلحة الفرنسسية و 8إاّن خ Òما اختتم به كÓمي ‘ هذا اŸوضسوع هو كÓم
أانواع من اأ’سسلحة اأ’Ÿانية وزهاء  3أانواع من اأ’سسلحة اŸرحوم بن بّلة وهو يقول ‹ أانت ولدي وأانت الصسديق
اإ’سس -ب-ان-ي-ة ،ن-اه-يك ع-ن اأ’سس-ل-ح-ة ال-روم-ان-ي-ة وال-ك-وب-ي-ة اأ’ول وأانا حقا من تÓميذ بن بلة وّﬁمد خيضسر وأاعرف
وال -تشس -ي -ك -وسس -ل -وف -اك-ي-ة واأ’سس-ل-ح-ة ال-ن-اري-ة واإ’ي-ط-ال-ي-ة الكث Òعن زعماء الو’ية اÿامسسة ،مردفا« :ذاكرتي ’
تزال قوّية وبإامكا ÊاŸسساهمة ‘ إاثراء الذاكرة الوطنية
«بÒيتا».
وقد كانت اأ’سسلحة التي Áتلكها جيشس التحرير عند حول تاريخ اŸنطقة ،وكشسف الكث Òمن ا◊قائق اŸعلوم
اند’ع الثورة تقليدية تتمثل أاسساسسا ‘ بنادق الصسيد منها واÛهول خÓل فÎة نضسا‹ وما قبله من تاريخ
والسسÓح اأ’بيضس واŸسسدسسات على غرار قذائف الهاون ا◊ركة الوطنية ،وأانقلها على لسسان زعماء عايشسوها».
وبعدها تطّرق إا ¤عديد اŸعطيات الهامّة ،ومنها
عيار  60ملم و 45ملم ،وبعضس أانواع البارود الشسديد
ا’نفجار الذي يتم تعبئته بأانابيب طوله  3م ÎلتفجÒه اŸؤو“ر الذي شسارك فيه أاحمد بن بلة على مسستوى
اأ’سسÓك الشسائكة ،يضسيف نفسس اŸصسدر ،مشسÒا ‘ منزل ﬁمد بلوزداد ‘ بلكور ‘ ا÷زائر ‘ عام ،1947
ن -فسس ال -وقت إا ¤مصس -ن -ع ال -ذخÒة واأ’سس -ل-ح-ة ال-ب-يضس-اء والذي أاسسفر عن إانشساء منظمة شسبه عسسكرية سسرية
واأ’سسلحة النارية اŸتطّور الذي أاقامه جيشس التحرير سسميت بـ «اÿاصسة» برئاسسة ﬁمد بلوزداد ،حيث قّرر
الوطني ‘ مدينة الدار البيضساء باŸغرب ،وكان يشسرف اÛت-م-ع-ون الشس-روع ‘ ال-ك-ف-اح اŸسس-ل-ح ،حسس-ب-م-ا ن-قله
ّﬁدثنا على لسسان أاحمد بن بّلة والذي أاّكد له حسسبه
عليه فنيون أامريكيون وأاŸان وفرنسسيون.
و ⁄يكن جليل الواسسيني يعلم يوما أاّنه سسيكون رمزا دائما أانهم  ⁄يكونوا ﬁضسرين ’ند’ع الثورة ‘ شسهر
للشسباب ا÷زائري اŸناضسل من أاجل اسستقÓل بÓده ،نوفم Èبالذات.
وقال نق Óعن نفسس اŸصسدر خÓل ا’جتماعات
وب- -رز نشس -اط -ه م -ع السس -ن -وات ا’أو ¤م -ن ان -د’ع ال -ث -ورة
بانخراطه ‘ إادخال كل ما –تاجه الثورة وا÷يشس من التي كان يقيمها Ãنزله بعد خروجه من السسجن ،أانهم
اŸغرب اأ’قصسى ،كما كان لها دورا كبÒا ‘ صسفوف قاموا خÓلها بتعي Úمصسطفى بن بولعيد رفقة  15من
جيشس التحرير من خÓل نقل اأ’سسلحة إا ¤الو’ية الثالثة اŸرافق Úوهناك من قال  26فردا ÷لب السسÓح من
والرابعة واÿامسسة ،وبعد وضسع اأ’سسÓك الشسائكة لعزل ليبيا ،ويقول اأ’ب الروحي للثورة هو ﬁمد بلوزداد الذي
الثورة ا÷زائرية شسارك ‘ عمليات تدمÒها با◊دود دعاهم إا ¤جمع اأ’موال لشسراء السسÓح والقيام بثورة
اŸغربية ،مشسÒا إا ¤خطورة اأ’لغام التي وضسعتها فرنسسا ضسد فرنسسا.
ونقل عن بن بلّة أانه وبعد  3أاشسهر من ذلك التاريخ
ب -ه -ذه ا÷ه -ة ،وأاغ -ل -ب -ه -ا ف -رنسس -ي-ة وأاŸان-ي-ة وإا‚ل-ي-زي-ة
دخل السسÓح للجزائر ووضسعوا جزءا منه ‘ اأ’وراسس
وأامريكية.
وكشسف ‘ هذا اإ’طار عن مشساركته ‘ هذه العملية وح ّ-ول ا÷زء ال -ت -اب -ع ل -ل -و’ي-ت Úال-راب-ع-ة واÿامسس-ة إا¤
رفقة بوصسوف وÿضسر بن طوبال وكر Ëبلقاسسم با◊كومة مدينة الشسلف و’ يزال مكانه ›هو’ ‘ أاحد اıازن
اŸؤوقتة’ ،فتا ‘ الوقت نفسسه إا ¤عÓقته اŸتينة مع هيئة السسرية بباطن اأ’رضس إا ¤يومنا هذا ،بعدما قتل العدو
اأ’ركان العامة ÷يشس التحرير وعلى رأاسسها العقيد هواري اÛاهدين ا’ثن Úاللذين كّلفا بالعملية.
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إسشتعرإضشات عسشكرية ورياضشية –اكي ق ّصشة إلنضشال إ÷زإئري

لعÓم
إانشصاء ﬂابر وفرق بحث مشصÎكة ب Úالتاريخ وا إ
لنسصانية بجامعة علي لونيسصي البليدة Ã ،2ناسصبة ذكرى اندلع الثورة التحريرية ،ملتقى دوليا
احتضصنت كلية العلوم ا إ
لعÓم والثورة التحريرية» ،تناول خÓله شصهود عيان وباحثون ،الدور الفعال الذي أاداه رجال حملوا السصÓح ‘ يد
حول « ا إ
والقلم ‘ يد أاخرى ،والقضصية الوطنية ‘ القلب ،من زمرة اÛاهدين بالقلم والكلمة الثورية وقتها ‘ ،حشصد الرأاي العام.

البليدة :لينة ياسسمÚ
اŸل -ت -ق -ى حضش -ره ب-اح-ث-ون أاك-ادÁي-ون م-ن
تونسس والكويت ومصشر ،وأاك Ìمن  21جامعة
جزائرية ،تناول فيه اŸششاركون دور اإلعÓم
‘ ا◊رك -ة ال -وط -ن -ي-ة ‘ ال-فÎة اŸم-ت-دة م-ن
 1919إا ،1954 ¤وال - -ع Ó- -ق- -ة ب ÚاإلعÓ- -م
ال -ف -رنسش -ي وال -ث-ورة ،ودور رج-ال اإلعÓ-م م-ن
›اه -دي ال -ث -ورة ‘ ال-ت-ع-ري-ف ب-ال-ث-ورة ع-ل-ى
اŸسشتوى الدو‹.
وركز اŸتدخلون على إاظهار دور اإلعÓم
ال -ذي راف-ق ال-قضش-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ‘ ب-داي-ات-ه-ا
األو ،¤اعتبارا من نهاية القرن  ،19أاي منذ أان
كانت ‘ أاروقة األحزاب الوطنية والثورات
الشش -ع -ب -ي -ة ال -ت -ي ظ -ه -رت Ÿق-اوم-ة الح-تÓ-ل
السشتدماري ،حيث تفطن فيها «حملة القضشية
ا÷زائرية» ‘ العقل والقلب والروح « ،إا¤
أاه -م -ي -ة اسش -ت -غ Ó-ل وسش -ائ -ل اإلع Ó-م وق -ت-ه-ا،

اŸسش -م-وع-ة واŸق-روءة ب-األخصس ،ل-ت-ب-دأا أاو¤
بوادر ا◊رب اإلعÓمية إان صشح القول مع «
ا÷رائد ،وبرزت بششكل منوع ،ليتم اإلعÓن
رسش -م -ي -ا ب-ب-داي-ة م-راف-ق-ة اإلعÓ-م أاو الصش-ح-اف-ة
اÙدودة حينها للحركة الوطنية ‘ الفÎة التي
ت- -لت ا◊رب ال- -ك- -ون- -ي -ة األو 1918( ¤و،)1945
وأاصش -ب -حت ج -رائ -د ال-بصش-ائ-ر م-ث Ó-والŸÈان
ا÷زائري واألمة والششهاب ،من األسشماء التي
ح-ف-ظ-ه-ا ا÷زائ-ري-ون ،وه-ن-ا ت-غÒت معطيات
ال -ت -ع -اط -ي م -ع السش-ت-ع-م-ار ،وال-ذي ق-ال أاح-د
اŸت- -دخ- -ل Úإان ف- -رنسش- -ا وعت وف- -ه- -مت ب -أان
ا÷زائري Úفقهوا أاهمية اإلعÓم ‘ ﬁاربتها
وفضش -ح ﬂط -ط -ات-ه-ا ال-ت-خ-ري-ب-ي-ة ل-ك-ل شش-يء،
وخاصشة للهوية الوطنية.
وألن ا◊راك السشياسشي الوطني ،بات غÒ
فعال ول ›د ،كششف متدخلون عن ظهور
طرح جديد ب Úششباب غامروا ،حينما أاعلنوا
أان فرنسشا السشتعمارية ل يقضشي عليها إال
السشÓح واسشتعمال القوة ،وهنا زاد اإلعÓم ‘

–مل مسشؤوولية ثقيلة ‘ ،الوطن وخارجه،
وباتت اŸسشؤوولية أاثقل ،ورسشم مفجرو الثورة
التحريرية ‘  1نوفم ،1954 Èأان السشتقÓل
واسشÎجاعه هو الهدف ا◊لم ،و ⁄تتخلف
األق Ó-م الصش -ح -ف -ي-ة واألصش-وات اإلذاع-ي-ة‘ ،
إاطÓ-ق رصش-اصش-ات ال-ت-ح-ري-ر م-ؤوج-ج-ة ل-لثورة،
زادت ‘ تأاليب الضشم Òالوطني ،وهنا اعÎف
اŸشش-ارك-ون ‘ اŸل-ت-ق-ى ب-أان ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-رير
الوطني ،أاصشبحت لها قنوات خارجية “كنت
من إاسشماع صشوتها وصشوت الثورة ،وباتت دول
كثÒة تسشمع بأان «ا÷زائر تاريخ وأامة وششعب
ل Áك- -ن أان ي- -ت- -م اسش- -ت- -ع- -ب- -اده ب- -ال- -ط -ري -ق -ة
الحتÓلية».
واسش -ت -ط -اع ح -م-ل-ة «رسش-ال-ة ال-وط-ن» حسشب
اسشتنتاجات وتقييم األكادÁي ÚاŸششارك ،Úأان
يسش- -ت- -م- -ي- -ل- -وا م- -واق -ف دول كÈى وق -ت -ه -ا ‘
مؤو“رات ومنظمات دولية ،مثل هيئة األ·
اŸتحدة ومؤو“ر باندونغ باندونيسشيا ‘ العام
 ،1955زادت تلك اŸواقف ‘ مد جرعات
للثورة ،والتي وصشلت بالسشÓح والقلم والصشوت
وإاسشهام ا÷ميع ،إا ¤قطف ا÷زائري Úششعبا
ون- -خ- -ب- -ا وق- -ادة ومصش- -ل -ح ،Úث -م -رة «ا◊ري -ة
واسشتعادة اسشتقÓل ا÷زائر».
وخلصس اÙاضشرون إا ¤توصشيات مهمة،
أاكدوا فيها على ضشرورة إانششاء ﬂابر وفرق
بحث مششÎكة ب Úالتاريخ واإلعÓم والتصشال،
وتوجيه اهتمامات الطلبة Ÿزيد من العناية
ب-األرشش-ي-ف اŸت-وف-ر ب-ال-بÓ-د ال-ع-رب-ية ،وإابرام
اتفاقيات مششÎكة ب Úأاقسشام التاريخ واإلعÓم
والتصشال ونظÒاتها بالبÓد العربية الششقيقة،
مع الÎكيز على توجيه الطلبة للقيام بأابحاث
ع-ل-ى مسش-ت-وى اŸاسش Îوال-دك-ت-وراه واŸت-ع-لقة
بالششخصشيات ا÷زائرية ‘ ،التاريخ واإلعÓم
والتصشال ،مع توصشية إاعداد «قاموسس إاعÓمي
تاريخي جزائري».

الحتفال بالفا— نوفم ‘ Èأاجواء ‡يزة Ãعسصكر

دعوة إلششباب ◊فظ إلع Èوإ◊فاظ على أإمانة إلششهدإء
أاح -يت ولي -ة م -عسش -ك-ر ،أامسس ،ال-ذك-رى 63
ل -ل -ف -ا— ن -وف -م ‘ Èأاج -واء م -ي -زه -ا ب -رن -ام-ج
احتفا‹ ضشخم ششمل اسشتعراضشات فلكلورية
واحتفالية باŸناسشبة احتضشنتها سشاحة األمÒ
عبد القادر ،ليلة أامسس األول ،واسشتمر برنامج
الح -ت -ف -ال ب -اŸن -اسش-ب-ة ل-يشش-م-ل تسش-م-ي-ة ع-دة
م -راف -ق ع -م -وم -ي-ة وصش-ح-ي-ة ب-أاسش-م-اء شش-ه-داء
و›اهدين متوف Úأابرزها اسشتعادة الششهيدة
ب -ل -ب -وري رح -م -ة ل -تسش -م -ي-ت-ه-ا ع-ل-ى رأاسس أاه-م
Óم -وم -ة وسش-ط م-دي-ن-ة
م -ؤوسشسش -ة ع Ó-ج -ي -ة ل  -أ
م-عسش-ك-ر وتسش-م-ي-ة ال-وح-دة ال-رئ-يسشية للحماية
اŸدن -ي -ة ب -اسش -م اÛاه -د اŸت -وف -ى ق -ل -ب-وزة
بومدين الذي ناضشلت عائلته طوي Óمن أاجل
تخليد اسشمه.

وألن ال- - -ذك - -رى  63ل -ل -ث -ورة اÛي -دة ق-د
ت- -زام- -نت م- -ع إاق- -ب -ال ا÷زائ -ر ع -ل -ى م -وع -د
ان -ت-خ-اب-ي ل ي-ق-ل أاه-م-ي-ة ع-ن سش-اب-ق-ي-ه ،ف-ق-د
امتزجت اŸناسشبة بدعوات السشلطات اÙلية
وأاصش - -وات ال - -ف - -اع - -ل ‘ ÚاÛت - -م- -ع اŸدÊ
الداعية إا ¤نبذ التفرقة ب Úا÷زائري Úوعدم
النصشياع ألبواق الفتنة اÙرضشة على واجب
ا÷زائري Úنحو الوطن ،و‘ سشياق ذلك وجه
وا‹ م -عسش -ك -ر ﬁم-د ل-ب-ق-ى دع-وة إا ¤ع-م-وم
مواطني ولية معسشكر حثهم من خÓلها على
أاداء واجبهم النتخابي ،موضشحا ‘ كلمة له
أانه يسشتوجب على كل جزائري أاداء واجبه
ال -وط-ن-ي ب-إاخÓ-صس وأام-ان-ة ومسش-ؤوول-ي-ة إاذا م-ا
ت -ع -ل -ق األم -ر ب -الن -ت -خ -اب -ات اŸق -ب-ل-ة ع-مÓ-

ب-ال-تضش-ح-ي-ات ال-ك-ام-ل-ة وغ ÒاŸن-ق-وصش-ة ال-تي
قدمها ششهداء الثورة التحريرية ،مقدما ‘
ذات السشياق Ùة عن Œربته الششخصشية ‘
ت -و‹ م -ن -اصشب اŸسش -ؤوول -ي -ة ب -فضش-ل اإلصش-رار
والعزÁة وكذا التعليم اÛا Êالذي حرصشت
الدولة على السشتمرار ‘ تقدÁه للجزائريÚ
خاصشة ‘ فÎات قدÁة اسشتفحل فيها الفقر
والعوز ب Úا÷زائري ،Úمقارنة مع ا÷هود
اŸضشاعفة التي تبذل حاليا لÎقية و–سشÚ
اŸسشتوى اŸعيششي لهم ،وأاضشاف ﬁمد لبقى
‘ دعوته اŸؤوثرة للششباب أان ‡ارسشة حقهم
وواج -ب -ه -م الن-ت-خ-اب-ي أابسش-ط شش-يء Áك-ن أان
يقدموه للوطن اŸفدى.

معسسكر :أام ا.Òÿسش

كرمت ›اهدي اŸنطقة

سشيدي بلعباسس تسشتحضشر بطو’ت وأإ›اد إŸنطقة إÿامسشة
ت -ع -يشس ولي -ة سص -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس أاي-ام-ا
لنشص-ط-ة
ت -اري -خ -ي -ة ح -اف -ل -ة ،م -ث -ق -ل -ة ب -ا أ
ال-ث-ق-اف-ي-ة ،ال-ف-ك-ري-ة وال-ري-اضص-ي-ة ت-زام-نا
وإاح - -ي- -اء ال- -ذك- -رى  63لن- -دلع ث- -ورة
ال -ت -ح -ري -ر اÛي-دة ،ح-يث ت-رت-ك-ز م-ع-ظ-م
لنشصطة اŸقامة على العودة إا ¤تفاصصيل
ا أ
ا◊دث ال -ت-اري-خ-ي ب-اŸن-ط-ق-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة
اÿامسص -ة وال -ت -ع -ري -ف ب-أا›اد وب-ط-ولت
صصانعي التاريخ بهذه اŸنطقة.
قامت ،أامسس ،السشلطات اÙلية الولئية
رفقة األسشرة الثورية بزيارة اÛاهد زياÊ
طيب Ãقر سشكنه ‘ ،خطوة للتقرب أاك Ìمن
ه -ذا اÛاه -د واسشÎج -اع ذك -ري -ات ال -ك -ف-اح
اŸسش -ل -ح وم -ا اقÎف -ه ا÷يشس ال -ف -رنسش -ي م-ن
جرائم ‘ حق الششعب األعزل ورفقاء ا÷هاد،
حيث حظي اÛاهد بتكر ‘ Ëيوم قال عنه
إان -ه م -ن أافضش -ل أاي -ام ح -ي -ات -ه ي -وم شش -ارك م-ع
رفقائه من الرعيل األول من اÛاهدين ‘
إاط Ó-ق أاول رصش -اصش -ة م -ع -ل -ن Úب -داي -ة ح -رب

ضشروسس ضشد اŸسشتدمر الفرنسشي ،اÛاهد
زي- -ا Êال- -ط- -يب إال -ت -ح -ق ب -ك -ت -ائب اŸن -ط -ق -ة
اÿامسشة كممرضس ،حيث سشاهم ‘ “ريضس
ال- -ع -دي -د م -ن اÛاه -دي -ن ‡ن أاصش -ي -ب -وا ‘
معارك ضشد العدو ششهدتها اŸنطقة اÿامسشة
كمعركة جرف الÎاب كما سشاهم أايضشا ‘
ت -ك -وي -ن ال -ع -دي-د م-ن اŸع-ا÷ Úم-ن ﬂت-ل-ف
اŸناطق والوليات التاريخية ،قبل أان يرتقي
وبفضشل نضشاله العسشكري إاﬁ ¤افظ سشياسشي
باŸنطقة .هذا و” أايضشا تكر ËاÛاهد
خﬁ ‘Ó- -م- -د وه- -و أاح- -د صش- -ان -ع -ي ال -ث -ورة
باŸنطقة اÿامسشة ،هذا األخ Òالذي دعا ‘
رسش -ال -ة وج -ه -ه-ا ل-لشش-ب-اب إا ¤اإلل-ت-ف-اف ح-ول
ال -وط -ن وم -واصش -ل -ة ع -م-ل-ي-ة ال-ب-ن-اء م-وؤك-دا أان
ا÷زائر أامانة ‘ عنق كل جزائري وجزائرية.
ك-م-ا ح-م-ل ب-رن-ام-ج اإلح-ت-ف-ال تسش-مية مقر
ال -وح -دة ال -رئ-يسش-ي-ة ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة ب-إاسش-م
الششهيد بلعمري قادر اŸدعو سشي اŸدا،Ê
ال -ذي إال -ت -ح -ق بصش-ف-وف ال-نضش-ال سش-ن-ة ،1998

حيث عمل بالقسشمة الثانية للناحية الثالثة من
اŸنطقة اÿامسشة بولية سشيدي بلعباسس وكان
ينششط –ت قيادة سشي خليفة برتبة جندي،
ث -م واصش -ل ك -ف -اح-ه اŸسش-ل-ح –ت ق-ي-ادة سش-ي
لقمشس اŸهاجي ،ليتحول إا ¤النششاط سشنة
– 1926ت قيادة سشي عبد الكر ،Ëششارك
سشي مدا ‘ Êعديد اŸعارك واإلششتباكات
ضشد قوات اإلحتÓل قبل أان يسشتششهد على إاثر
وششاية بتواجده رفقة عدد من اÛاهدين
ب- -أاح -د اŸسش -اك -ن ب -دوار ا◊ن -ايشش -ة ب -ب -ل -دي -ة
العمارنة ‘  26أافريل  1962بعد ﬁاصشرة
ال-ق-وات ال-ف-رنسش-ي-ة ل-ل-م-ن-زل ووق-وع إاششتباكات
عنيفة.
وبركح اŸسشرح ا÷هوي تف براعم جمعية
شش -ذى ال -ط -رب ‘ ت -ق -د Ëم-ل-ح-م-ة ت-اري-خ-ي-ة
ب -ع -ن-وان اÿف-ق وال-ب-ن-ود وال-ت-ي –ك-ي مسشÒة
نضشال وكفاح جيل بأاكمله ‘ سشبيل نيل ا◊رية
واإلسشتقÓل.

سسيدي بلعباسش :غ شسعدو

خ- - - - - - -رج آالف ا÷زائ - - - - - -ري ،Úأاول أامسس
ال- -ث Ó-ث -اء ،إا ¤شص -وارع وه -ران ل Ó-ح -ت -ف -ال
بالذكرى الثالثة والسصت Úلندلع الثورة
ال -ت -ح-ري-ري-ة ال-كÈى ‘ مسصÒة ج-م-اهÒي-ة
حافلة ،عرفت مشصاركة ﬂتلف اŸديريات
والهيئات واŸؤوسصسصات واŸنظمات وغ Òذلك
م-ن ف-ع-ال-ي-ات اÛت-م-ع اŸد ،Êوذلك ب-حضصور
السص -ل -ط -ات اÙل -ي -ة وال -ت -ن -ف -ي -ذي -ة اŸدن-ي-ة
وال -عسص -ك -ري -ة ،وع -ل-ى رأاسص-ه-م ال-وا‹ م-ي-ل-ود
شصريفي.

وهران :براهمية مسسعودة
احتفالية وهران اıلّدة لعيد الثورة ،ششهدت
مسشÒة ك -رن -ف -ال -ي -ة ح -اشش -دة ،ط -افت شش-ارع ج-يشس
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ب-واج-ه-ة ال-ب-ح-ر ح-ت-ى سش-اح-ة 1
نوفم« ÈبÓزدارم سشابقا» –ت قيادة كوكبة من
اÛاه- - -دي- - -ن واÛاه- - -دات ح - -ام - -ل Úال - -راي - -ة
ا÷زائ-ري-ة ع-ال-ي-ا واألوسش-م-ة والشش-ارات ال-ت-قديرية
تزّين مÓبسشهم العسشكرية ،وسشط هتفات اŸئات
م -ن الشش -ب-اب وال-ك-ه-ول والشش-ي-وخ ،ي-وّح-ده-م ه-دف
واح -د ،وع -م -ل ُي -قصش -د ب -ه وج -ه ا÷زائ-ر وب-ط-ول-ة
أابنائها األششاوسس ودفاعهم اŸسشتميت عن أامنها
القومي وحدودها.
وق-د شش-ه-دت ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي
تواصشلت ألك Ìمن  8سشاعات اسشتعراضشات عسشكرية
ورياضشية وأانششطة تعبÒية فنية وثقافية– ،اكي
بدّقة وإاتقان ق ّصشة النضشال ا÷زائري ،مرورا بأاهّم
اŸقاومات الششعبية واألحداث التاريخ ،كما أاعطت
خصشا رائعا للثورة ا÷زائرية منذ اندلعها سشنة
مل ّ
 1954وإا ¤أان –ّقق النصشر اŸب Úنحو عهد جديد
وحقبة جديدة “ثل التطور واإلزدهار ،وهو ما
عّبرت عنه مصشالح ا◊ماية اŸدنية وفرقة البحث
والتدخل «البيياري» التابعة لششرطة وهران بخÈتها
وإامكانياتها الكبÒة وغÒها من اŸؤوسّشسشات التي
ششاركت هي األخرى بلوحات تعبÒية تصشّور لنا

حة
مراحل تطّورها وتقّدمها ،على غرار قطاع الصش ّ
والÎب -ي-ة واŸوارد اŸائ-ي-ة والتصش-الت وال-ن-ظ-اف-ة
والتطه.Ò
كما وقفت «الششعب» على التصشرفات اŸدنية
التي أابدتها العائÓت ا÷زائرية من سشكان اŸدينة
واŸناطق ا÷وارية ،عندما اصشطفوا على جانبي
ال -ط -ري -ق م -ط -ل -ق Úال -زغ -اري-د وأاه-ازي-ج ال-ب-ه-ج-ة
واŸسشرة ،والكل عبّر بطريقته اÿاصشة Ãا يختلج
‘ ن-فسش-ه م-ن اŸشش-اع-ر ال-وط-ن-ي-ة واإلف-ت-خ-ار ب-ه-ا،
ب-ع-دم-ا ت-زّي-ن ال-ك-ث Òم-ن-ه-م ب-أال-وان ال-راي-ة الوطنية
واأللبسشة التقليدية لÎك بصشمة لهم ولو بزغرودة
›د جزائرية ‘ حق ا÷زائر وأابنائها.
ومن ب Úأاهم اŸششارك ÚاŸنظم ،Úمديرية
الشش -ب -اب وال -ري -اضش-ي-ة ،وال-ت-ي أا ّك-د مسش-ؤوول-ه-ا األول
غربي بدر الدين أاّنهم اسشتغرقوا ششهرين ‘ –ضشÒ
هذا الÈنامج الذي يعّد األك Èمن نوعه با÷زائر،
لسش - -ي - -م - -ا م- -ن خÓ- -ل ال- -ت- -نسش- -ي- -ق ب Úف- -ق- -رات- -ه
السش-ت-ع-راضش-ي-ة ،ك-عروضس اÛسشمات وا÷داريات
ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-رائ-ع-ة ،ومسشÒة ال-دراج-ات ال-ه-وائ-ي-ة
والرياضشات الششعبية والفنون القتالية ناهيك عن
أالعاب الفانتازيا وفروسشية البارود ،باإلضشافة إا¤
العروضس العسشكرية للسشيارات الششرطية وا◊ماية
اŸدنية ،والتي تÓحقت تبعا على أانغام األناششيد
الوطنية واألغا ÊالÎاثية والششعبية اÙلية.
بدوره وا‹ وهران اعت Èأاّن األعياد الوطنية
«واجب مقّدسس» والحتفال بها كل عام حّق على
كل جزائري وجزائرية Ãختلف فئاتهم وششرائحهم
الجتماعية ،داعيا السشلطات اŸدنية والعسشكرية
واŸنتخب Úإاضشافة إاﬂ ¤تلف أاطياف اÛتمع
اŸد Êأان يضشبطوا سشاعتهم على توقيت األحداث
التاريخية للثورة ا÷زائرية ،التي أاخرجت فرنسشا
وأاذنابها من ا÷زائر ،بعد أاك Ìمن  132سشنة من
ال -ت -ع -ذيب وال -ب-طشس وال-ت-ن-ك-ي-ل وال-ق-ت-ل وﬁاولت
طمسس الهوية وما قابلها من عزم و–دي والتزام
وإاÁان بضش -رورة ال -وق -وف صش -ف -ا واح -دا ل -ت -ح-ري-ر
ا÷زائر من السشتعمار الغاششم.

تندوف –تفي بذكرى الثورة التحريرية بفعاليات

إ‚ازإت تنموية وإجتماعية ’فتة

ت -خ -ل -ي -دًا ل -ل -ذك -رى  63لن- -دلع ال -ث -ورة
ال- -ت -ح -ري -ري -ة اÛي -دة ،وب -حضص -ور السص -ل -ط -ات
اÙلية مدنية وعسصكرية ووجوه من العائلة
ال- -ث- -وري- -ة ،اح- -تضص- -نت ولي- -ة ت- -ن -دوف ع -دة
ف-ع-ال-ي-ات ج-واري-ة وشص-ب-انية Ãشصاركة العديد
من فعاليات اÛتمع اŸد.Ê
كانت البداية برفع العلم الوطني وقراءة الفا–ة
ووضشع إاكليل من الزهور ‘ كل من سشاحة ومقÈة
الشش -ه -داء إاي -ذان ً-ا ب -ان -ط Ó-ق الح -ت -ف-الت ال-رسش-م-ي-ة
ب -ال-ولي-ة ،ل-يشش-رف وا‹ ال-ولي-ة ب-ع-ده-ا ع-ل-ى ت-دششÚ
ع -دي -د اŸراف -ق ال -ت -ن -م -وي -ة ووضش -ع ح -ج -ر األسش-اسس
Ÿششاريع أاخرى واعدة ودافعة لعجلة التنمية بالولية،
ح- -يث أاشش -رف ال -وا‹ ع -ل -ى إاع -ط -اء إاشش -ارة ان -ط Ó-ق
مشش-روع إا‚از شش-ب-ك-ة ال-ك-ه-رب-اء Ãن-ط-ق-ة ال-نشش-اطات
م -رك -ال -ة ووضش -ع ح-ج-ر األسش-اسس إل‚از غ-رف تÈي-د
بسشعة  05آالف م Îمكعب ،وكذا وضشع ‘ اÿدمة كل
من فرع بلدي بحي وخزان مائي بسشعة  1000مÎ

مكعب ‘ حي موسشا ،Êكما أاششرف وا‹ الولية على
إاعطاء إاششارة انطÓق طواف الدراجات األول من
نوعه بولية تندوف Ãششاركة  30طف Óوالذي يدخل
‘ إاطار اليوم الÎفيهي اÿاصس بالعائÓت اŸنظم
من طرف الرابطة الولئية للرياضشة للجميع ومديرية
الششباب والرياضشة.
تكر Ëوعرفان Ÿناضشلي «ا÷هاد األك»È
وبذات اŸناسشبة ،ششهدت ولية تندوف تكر Ëعدة
أاسشماء ثورية وإاطارات من الولية ،والتي كان لها باع
كب ‘ Òالتنمية اÙلية ،و‘ هذا اإلطار أاكد وا‹
الولية «أان ا÷زائر دولة عظيمة ل Áكن أان تهتز
م -ه -م -ا ك -انت اŸؤوام -رات وال -دسش-ائسس ،ودورن-ا ال-ي-وم
يقتضشي منا العÎاف Ãجهودات من ضشحوا ‘ سشبيل
ح -ري -ة واسش -ت -ق Ó-ل ه -ذا ال -وط -ن إاب -ان السش -ت -ع -م -ار،
وب -العÎاف أايضشً-ا ب-ج-م-ي-ل صش-ن-ي-ع م-ن-اضش-ل-ي ا÷ه-اد
األك ‘ Èمعركة البناء والتششييد».

تندوف :عويشش علي

لهقار تخلد الذكرى
عاصصمة ا أ

مششاريع تنموية يتعزز بها إŸوإطن
له -ق -ار ،صص -ب -اح أامسس،
خ- -ل- -دت ع- -اصص -م -ة ا أ
الذكرى  63لتفج Òثورة التحرير اŸظفرة 1
نوفم ،1954 Èبحضصور السصلطات اŸدنية على
لسصرة
رأاسصهم وا‹ الولية دومي جي ،‹Óوا أ
العسصكرية والعائلة الثورية ،وعلى غرار باقي
وليات الوطن “ت قراءة الفا–ة على أارواح
الشص-ه-داء ال-ط-اه-رة ،ووضص-ع إاك-ل-ي-ل م-ن الزهور
ÃقÈة الشصهداء.
ميز هذا اليوم اŸبارك ‘ تاريخ الوطن ،تعزيز
ا◊ياة اليومية للمواطن بجملة من اŸششاريع التي من
ششأانها أان تقدم له اإلضشافة مسشتقب ،Óحيث أاششرفت
السش-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ب-ق-ري-ة م-رت-وتك ال-ت-اب-ع-ة ل-ب-ل-دية
(إادلسس) حوا‹  300كلم ششرق عاصشمة الولية ،على
توزيع  27إاعانة مالية بقيمة  70مليون سشنتيم من أاجل
ت-رم-ي-م السش-ك-ان لسش-ك-ن-ات-ه-م ،وك-ذا رب-ط  140مواطن
بششبكة الكهرباء الريفية بتكلفة قدرت بـ  352مليون
دي -ن -ار ،مشش -روع ل -ط -اŸا ان -ت -ظ -ره اŸواط -ن اÙل-ي

بالقرية.
‘ نفسس السشياق ” دخول حيز اÿدمة مقر وكالة
Œارية لششركة توزيع الكهرباء بعاصشمة الولية والتي
من ششأانها أان تخفف الضشغط على اŸواطن و–سشن
اÿدمة فيما يخصس تسشديد الفوات ،Òومن أاجل تزويد
كل سشكان الولية باŸاء الششروب ” ،تزويد قرية
أامسش -ل  30ك -ل -م ج -ن-وب ع-اصش-م-ة اله-ق-ار ،ذات 250
سشاكن ،بخزان ماء بسشعة  50م Îمكعب.
و‘ ›ال السشكن ” باŸناسشبة اŸباركة توزيع 64
سش -ك -ن-ا ت-اب-ع-ة ل-لصش-ن-دوق ال-وط-ن-ي Ÿع-ادل-ة اÿدم-ات
اإلج-ت-م-اع-ي-ة Ÿسش-ت-ح-ق-ي-ه-ا ،وتسش-م-ية ا◊ي على إاسشم
›اهد متو‘ على غرار بعضس الششوارع.
كما ” توزيع  06درجات نارية وعششرة كراسشي
متحركة Ÿسشتحقيها من ذوي اإلحتياجات اÿاصشة،
وك- -ذا اŸت- -وج Úاألوائ -ل ‘ سش -ب -اق نصش -ف ال -ط -وي -ل
(اŸاراطون) بجوائز تششجيعية.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
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روسصيكادأ مع أ◊دث

أانشسطة ثقافية وفنية ‘ مسستوى ا◊دث التاريخي
أحيت سصكيكدة وعلى غرأر باقي وليات ألوطن ،ألذكرى  63لثورة أول نوفم 1954 ÈأÛيدة ،ألتي مكنت أ÷زأئر بكفاح شصعبها من
أسصÎجاع سصيادتها بعد كفاح مرير مع أŸسصتعمر ،وأنطلقت ألحتفالت ألتي دأمت يوم ،Úباسصتعرأضس فرق فلكلورية وندوة تاريخية بالنزل
لمن ألولئي إأ ¤غاية
لسصÓمية أنطلقت من مقر أ أ
ألبلدي لبلدية سصكيكدة ،نشصطها ›اهدون عايشصوأ أ◊دث ،ومسصÒة من طرف ألكشصافة أ إ
سصاحة ملعب  20أوت  ،1955حيث أسصتمرت على مسصتوأها ألحتفالت أıلدة للثورة أÛيدة إأ ¤غاية منتصصف ألليل أين ” عزف ألنشصيد
ألوطني ،وقرأءة فا–ة ألكتاب ترحما على أروأح ألشصهدأء ألذين قدموأ أروأحهم ألزكية ‘ سصبيل حرية أ÷زأئر.
ل -ث -ورة أاول ن -وف -م ÈاÛي -دة وب -أاسس -ل-وب
ي -ن -ظ-ر إا ¤اŸسس-ت-ق-ب-ل وب-ن-م-اذج ن-اج-ح-ة
ك-الÈوف-يسس-ور ي-وسس-ف وغ-ل-يسس-ي وهو ابن
‘ صسباح أامسص ،توجه حجري درفوف
السس- -ت- -قÓ- -ل أاح- -د ث- -م- -ار ه- -ذه ال- -ث -ورة
وا‹ الولية ،مرفوقا بالسسلطات اŸدنية،
اÛيدة.
األمنية والعسسكرية وكذا األسسرة الثورية
إا ¤مقÈة الشسهداء ببلدية رمضسان جمال،
الشسرطة ‘ اŸوعد
أاي -ن ” رف -ع ال -ع -ل-م ال-وط-ن-ي ع-ل-ى أان-غ-ام
النشسيد «قسسما» ،وباŸناسسبة أاشسرف وا‹
ك-م-ا ن-ظ-مت مصس-ال-ح أام-ن سس-ك-يكدة
ال -ولي -ة ع -قب ذلك ع -ل -ى تسس -م-ي-ة وح-دة
Ãن -اسس -ب -ة إاح -ي-اء ال-ذك-رى  63لندلع
ت-اب-ع-ة ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ية باسسم اÛاهد
ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري -ري -ة اŸظ -ف -رة ،ن-دوة
اŸت - -و‘» ال - -ع- -ي- -ف- -ة مسس- -ع- -ود» اŸدع- -و
ت -اري -خ -ي -ة ح -ول ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري -ري -ة
«م -وسس -ى» ،ل -تسس-ت-م-ر الح-ت-ف-الت ب-قصس-ر
اŸظفرة ،أاين اسستقبلت ›موعة من
الثقافة والفنون أاين أاشسرف الوا‹ على
›اهدي اŸنطقة الدين “ت دعوتهم
ت -ك -ر› Ëاه -دي ال -ولي -ة ع -رف -ان-ا ل-ه-م
Ÿشساركتنا هذا ا◊دث التاريخي الهام،
ب -ال -ب -ط -ولت ال -ت -ي سس-ج-ل-ه-ا ت-اري-خ ث-ورة
حيث على مسستوى قاعة اÙاضسرات
نوفم ÈاÛيدة.
ب -حضس -ور رؤوسس -اء اŸصس -ال-ح وج-م-ع م-ن
ل
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ن
و‘ إاطار الÈ
إاط- -ارات وقـوات الشس- -رط- -ة وال- -ط -ل -ب -ة
ب-ال-ذكرى  63لن-دلع ال-ث-ورة ال-ت-حريرية
اÎŸبصس Úوبعد الوقوف لتحية النشسيد
اÛي-دة ،قصس-ر ال-ث-ق-اف-ة لسس-ك-ي-كدة نظم
الوطني وكدا ◊ظة ترحم على أارواح
الطبعة الثانية للصسالون الولئي للصسورة
شس- -ه- -داء ال- -وط- -ن ،اسس- -ت- -ه- -لت ال- -ن -دوة
ال -ف -ت -وغ -راف-ي-ة– ،ت شس-ع-ار « سس-ك-ي-ك-دة
Ãحاضسرة تاريخية قيمة حول تاريخ
بعدسسات مصسوريها «Ã ،شساركة قياسسية
الثورة التحريرية اŸظفرة أالقيت من
ة
ألك Ìمن  50مصسورا من كل أانحاء الولي
ق -ب-ل السس-ت-اد ا÷ام-ع-ي ب-ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم
وبإاشسراف أاسساتذة ﬂتصس ‘ Úالصسورة
الج -ت-م-اع-ي-ة والنسس-ان-ي-ة ب-ج-ام-ع-ة 20
الذين أاطروا ورشسات تكوينية Ÿدة يومÚ
أاوت  ،1955ال-دك-ت-ور ه-ي-دوق-ي رشس-يد،
ب -قصس -ر ال -ث -ق -اف-ة ،وك-ان اخ-ت-ت-ام ف-ع-ال-ي-ة
تلتها مداخÓت ÷ملة من ›اهدي
ة
الصس-ال-ون ال-ولئ-ي ل-لصس-ورة ال-فوتوغرافي
اŸن -ط -ق-ة ك-ل م-ن اÛاه-د ب-وع-يسس-ي
ب -حضس -ور السس -ل -ط-ات اÙل-ي-ة ،وإاط-ارات ا÷م- -ه- -ور ،ك- -ل ه- -ذه ال- -ت- -ك -رÁات “ت العقيد علي كا‘ ،وبنفسص اŸناسسبة نشسط حسس ،ÚاÛاه -د ب -ون -ور زي -دان وك -ذا
قطاع الثقافة واŸصسورين من Îﬁف Úب -اŸوازاة م -ع ح -ف -ل ف -ن-ي ج-م-ي-ل أاح-ي-اه الدكتور عبد القادر نطور مدير  Èﬂم -ت -ق-اع-د م-ن صس-ف-وف األم-ن ال-وط-ن-ي
وهواة وكذا ا÷مهور السسكيكدي اÙب ال -ف -ن -ان ف -ا— روان-ة وال-ذي ت-ف-اع-ل م-ع-ه الÎاث بجامعة  20أاوت  1955سسكيكدة اÛاه- -د صس- -دود ع -ل -ي ،ال -ذي -ن رغ -م
ل- -قصس- -ر ال- -ث- -ق- -اف- -ة وال- -و‘ ل- -نشس -اط -ات -ه ا÷مهور كثÒا مسستحسسن Úهذه اللتفاتة ﬁاضسرة بعنوان «دور الغنية الشسعبية ت -ق -دم -ه -م ب -السس-ن إال أان-ه-م أاب-وا إال أان
إابان الثورة التحريرية « بقاعة العروضص يشس- -ارك- -وا ق -وات -ن -ا ب -ه -ج -ة الح -ت -ف -ال
اŸتنوعة ،وذلك ‘ حفل بهيج وفرحة الطيبة Ÿصسوري الولية.
عارمة بفوز ثÓثة مصسورين ” اختيارهم
وبنفسص اŸناسسبة ،احتفاءً بالذكرى  63ال -كÈى ،وي-ح-تضس-ن ب-ه-و دار ال-ث-ق-اف-ة إا ¤ب -اŸن -اسس -ب -ة ،ح -يث ب -دوره -م ع-رضس-وا
م -ن ط -رف ال-ل-ج-ن-ة اıتصس-ة ‘ اق-ت-ن-اء لن- -دلع ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري -ري -ة اÛي -دة ،غاية اÿامسص عشسر من الشسهر ا÷اري مقتطفات حية عن مسسÒتهم الثورية
أافضسل الصسور اŸتناولة للمنظر السسياحي ع- -اشست ق- -اع- -ة ال- -ع- -روضص ال -كÈى ل -دار اŸع- -رضص ال- -ت- -اري- -خ- -ي ل- -رم- -وز ال- -ث- -ورة العظيمة ‘ اŸنطقة التاريخية الثانية،
اŸداخÓت التي تركت أاثرها العميق
ل- -ل- -ولي- -ة ال- -ت- -ي ت- -ع- -د ج- -وه- -رة الشس -رق الثقافة ﬁمد سسراج أاحداث اŸسسرحية التحريرية اÛيدة.
من جانبها نظمت اŸكتبة الرئيسسية ‘ أان -فسص ق -وات الشس -رط -ة ا◊اضس-ري-ن
ا÷زائري ،وقد توج الفنان ﬁمد  ÚŸالثورية «أازقة األبطال» للفرقة اŸسسرحية
فليغة با÷ائزة األو ،¤وفاز الفنان خ Òل -ل -وح -دة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل-ت-دريب وال-ت-دخ-ل ل -ل -م-ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة بسس-ك-ي-ك-دة ،ن-دوة خصسوصسا من الشسباب.
الندوة اختتمت بحفل رمزي على
الدين بوشسحيط با÷ائزة الثانية ،ونال للحماية اŸدنية الدار البيضساء ا÷زائر ،ال -ق -راءة ‘ ع-دده-ا ال-ث-ام-ن م-ع ضس-ي-ف-ه-ا
ا÷نسص اللطيف حظه من هذه اŸسسابقة واحتفت ورشسة الفنون التشسكيلية لنفسص اŸوسسوعي الÈوفيسسور يوسسف وغليسسي شسرف األسسرة الثورية لولية سسكيكدة
بفوز الفنانة حنان حداد با÷ائزة الثالثة اŸؤوسسسس -ة ب -ال-ذك-رى  63لن-دلع ال-ث-ورة ال -ذي صس -ال وج -ال ب -ق -اع-ة م-ك-ت-ظ-ة ع-ن اÛاه -دة أاي -ن ” ت -ك -رÁه -م ع-رف-ان-ا
ل-ي-ت-م ت-ك-رÁه-م ب-ج-وائ-ز ق-ي-مة وشسهادات التحريرية من خÓل رسسومات جسسدها آاخرها بنخبة ولية سسكيكدة وضسيوف من وتقديرا لهم بالتضسحيات ا÷سسام التي
تقديرية بغية –فيزهم على العطاء أاك ÌاŸنخرطون ‘ هذه الورشسة على مسستوى ولي -ات ع -دة ،ع -ل -ى غ -رار قسس -ن -ط -ي -ن -ة ،ق -دم-وه-ا ‘ سس-ب-ي-ل ح-ري-ة ال-وط-ن ،م-ع
ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة ،واد سس -وف ،م -ي-ل-ة ،أاخذ صسور تذكارية عائلية مع ضسيوف
‘ ›ال الصس - -ورة ال - -ف - -وت - -وغ - -راف - -ي- -ة ،بهو اŸؤوسسسسة.
باإلضسافة إا ¤تكر Ëالفنان صسديق ديبون
ك -م -ا ن -ظ -مت م -ؤوسسسس -ة دار ال -ث -ق-اف-ة ع-ن-اب-ة وسس-ط-ي-ف ،وام-ت-دت األمسس-ي-ة م-ن أام -ن ال -ولي -ة ال -دي -ن أاب -دوا ب -ه -ج -ت -ه-م
لفوزه بجائزة أافضسل صسورة ‘ اŸوضسوع عرضسا مسسرحيا «أاوبÒات ثورية» بعنوان الثانية زوال إا ¤السسادسسة مسساء ‘ رحاب وسسعادتهم العارمة بالدعوة التي وجهت
ا◊ر ،وه- - -و اŸوضس- - -وع ال - -ذي اخ - -ت - -اره «الشسهيد» من تقد Ëالتعاونية الثقافية ال-ف-ك-ر ال-ن Òوال-ت-ح-ل-ي-ل ال-ع-ل-م-ي ال-راقي ،لهم من قبل جهاز الشسرطة ومشساركتهم
اŸتسسابقون حسسب ذوقهم ،كما ” تكر Ëأاف -ك -ار وف -ن -ون ال -ع -ل-م-ة سس-ط-ي-ف ب-ق-اع-ة النقد البناء والشسعر ا÷ميل ،وقد حققت الحتفال بهذه اŸناسسبة الغالية على
الفنان إالياسص رحامنية الذي فاز بجائزة ال -ع-روضص ل-ل-م-ت-ح-ف ا÷ه-وي ل-ل-م-ج-اه-د هذه الفعالية هدفها بتخليد الذكرى  63قلوب كافة ا÷زائري.Ú
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باتنة –يي ألذكرى Ãشصاركة آألف أŸوأطنÚ

تدشس Úمشساريع ضسخمة بقطاعات اŸياه ،الغاز والكهرباء والشسباب

سشكيكدة :خالد العيفة

عنابة –تفل بالذكرى  63لندلع ألثورة ألتحريرية أÛيدة

اسستعراضض فني وثقا‘ ضسخم واسستذكار Ÿبادئ نوفمÈ
أح -ت-ف-ال ضص-خ-م شص-ه-دت-ه م-دي-ن-ة ع-ن-اب-ة عشص-ي-ة أل-ف-ا—
نوفم ،Èأحتفاء بالذكرى  63لندلع ألثورة ألتحريرية
لحياء هذه أŸناسصبة
أÛيدة ،حيث كانت بونة ‘ أŸوعد إ
أل-ت-اري-خ-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رأر ب-اق-ي ولي-ات أل-وط-ن ،أي-ن تزينت
لناشصيد ألوطنية
أŸدينة بأالوأن ألرأية ألوطنية ،وظلت أ أ
تدوي بسصاحة «ألكور» على مدأر يوم Úكامل.Ú

عنابة :هدى بوعطيح

حضس-ور ك-ب Òشس-ه-دت-ه سس-اح-ة ال-ث-ورة «ال-ك-ور» ب-ع-نابة،
والذين جاؤووا ليتقاسسموا مع بعضسهم فرحة ذكرى الفا—
ن- -وف- -م ،Èواسس -ت -ع -ادة أا›اد اŸاضس -ي وب -ط -ولت أاب -ن -اء
ا÷زائر الذين قدموا النفسص والنفيسص ألجل أان –يا
ا÷زائر حرة مسستقلة ،جمهور كب ..Òالصسغ Òقبل الكب،Ò
السسلطات اÙلية ،اÛتمع اŸد ،Êالسسلطات األمنية
والعسسكرية أابوا إا ¤أان يكونوا ‘ اŸوعد لÓحتفال بهذه
الذكرى العظيمة ‘ أانفسص الشسعب ا÷زائري.
اسس-ت-ع-راضص ضس-خ-م ،اح-ت-ف-ال م-ت-واصس-ل سس-ه-رة ال-فا—
نوفم Èإا ¤غاية أامسص ،وعلى وقع أاغنية «وان تو ثري»
انطلق اŸهرجان الذي كان يحمل ب Úدللته رسسالة
Óج -ي -ال الصس -اع -دة ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى ت -اري-خ األج-داد،
ل -أ
ومواصسلة اسستذكار بطولت أابناء هذا الوطن ،والتمسسك
Ãبادئ نوفم Èومبادئ الثورة التحريرية اÛيدة.
جميع القطاعات الثقافية والÎبوية والسسياحية كانت
لها مشساركة ‘ هذا السستعراضص الفني والثقا‘ الكب،Ò
أاك Ìم- - -ن  20أال -ف شس -اب ك -انت ل -ه -م مشس -ارك -ة ‘ ه-ذا
اŸهرجان ،عروضص فنتازية ،قتالية ،عروضص مسسرحية
وحفل فني سساهر باŸسسرح ا÷هوي عز الدين ›وبي
أاحياه نخبة من ‚وم الفن ا÷زائري ،الذين أاعادوا على
مسس-ام-ع ا◊ضس-ور أاغ-لب األن-اشس-ي-د ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-تغنى
بالثورة ا÷زائرية وأا›ادها وبطولت شسعبها.
أاهم ما ميز السستعراضص القوافل التي كانت Œوب
شسوارع اŸدينة حاملة ب Úثناياها تاريخ ا÷زائر وعادتها
وت-ق-ال-ي-ده-ا ،م-ن ت-ن-ظ-ي-م ف-رق وج-م-ع-ي-ات ت-اب-ع-ة ل-قطاع
الثقافة ،حيث اسستهوت هذه اŸبادرة ا÷مهور العنابي،

الذي  ⁄يتوان ‘ متابعتها باهتمام ،إا ¤جانب العروضص
القتالية ألشسبال بونة.
من جانب آاخر شسهدت الحتفالية تدشس Úالعديد من
اŸراف -ق م -ن ق -ب -ل وا‹ ولي -ة ع -ن -اب -ة ﬁم-د سس-ل-م-ا،Ê
وباŸناسسبة احتضسن مقر الولية حف Óشسعبيا على شسرف
ا÷م-ع-ي-ات وال-ن-وادي ال-ري-اضس-ي-ة ،وت-ق-د Ëإاع-انات مالية
◊وا‹  200جمعية ونادي ينشسطون على مسستوى الولية.
الشس -رط -ة ا÷واري -ة ل -ولي-ة ع-ن-اب-ة اح-ت-ف-لت ب-دوره-ا
بذكرى نوفم Èوعلى مدار أاسسبوع كامل ،حيث نظمت
ندوة تاريخية نشسطها كل من اÛاهدين «غسسول خليفة»
و»عمار عمÒات» واألسستاذين ا÷امعي Úبقسسم التاريخ
ال -دك -ت-ورة «ب-ودخ-ان-ة صس-وري-ة» ،وال-دك-ت-ور»ب-يك ﬁم-د»،
فضس Óعن إاقامة معارضص ıتلف نشساطات اŸصسالح
األمنية ،على غرار شسرطة ا◊دود ا÷وية والبحرية،
إاضسافة إا ¤عرضص فيديو للوقوف على أابرز ﬁطات
الثورة التحريرية الكÈى ،والتعريف بشسهداء نوفم.È
كما قامت بتنظيم منافسسة فكرية ‘ مادة التاريخ بÚ
الطلبة اÎŸبصس Úبرتبة مÓزم أاول ،إا ¤جانب نشساطات
ري-اضس-ي-ة ،م-ن-ه-ا اسس-ت-ع-راضص ق-ت-ا‹ ‘ ف-ن ال-ت-اي-ك-وان-دو،
وال -ذي ” ت -ن-ظ-ي-م-ه سس-ه-رة ال-ف-ا— ن-وف-م Èبسس-اح-ة أام-ن

–Óاد الرياضسي لشسرطة
الولية من طرف فرق تابعة ل إ
عنابة ،بحضسور إاطارات ،رتباء أاعوان ،وأاعوان شسبيهÚ
ıت -ل -ف مصس -ال -ح أام -ن ال -ولي -ة ،إاضس -اف -ة إا ¤ع -ائ Ó-ت
الرياضسي ÚاŸشسارك ،Úومقابلة اسستعراضسية ،جمعت بÚ
–Óاد ال-ري-اضس-ي شس-رط-ة
ف -ري-ق-ي ك-رة السس-ل-ة م-دارسص ل -إ
عنابة وجامعة عنابة ،واختتمت الحتفالية بزيارة مقÈة
الشسهداء والÎحم على أارواح شسهداء الثورة اÛيدة.
من جهتها ،قامت جمعية وفاء ◊ماية وتخليد مآاثر
ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري-ري-ة ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع دار ال-ث-ق-اف-ة ﬁم-د
ب -وضس -ي -اف ،ب -ت -ك -ر Ëاألسس -رة ال-ث-وري-ة ،إا ¤ج-انب زي-ارة
ميدانية لبعضص اÛاهدين والطÓع على صسحتهم ،كما
ن-ظ-مت ا÷م-ع-ي-ة م-ع-رضس-ا ح-ول ت-اري-خ ا÷زائ-ر ل-ت-مكÚ
الزوار من الطÓع على بطولت وأا›اد من صسنعوا
الثورة التحريرية اÛيدة.
وتزينت ﬂتلف اإلقامات ا÷امعية التابعة Ÿديرية
اÿدمات ا÷امعية سسيدي عمار بالرايات الوطنية ،مع
بث األغا Êالوطنية ع ÈمكÈات الصسوت ،وقد سسطرت
اŸديرية بالتنسسيق مع اإلقامات ا÷امعية التابعة لها
برنا›ا ثقافيا ورياضسيا ثريا Ãشساركة عشسرات الطلبة،
تخليدا لهذه الذكرى.

لورأسس ب -ات -ن-ة
أح -يت ،أمسس ،ع -اصص -م -ة أ أ
ألح -ت-ف-الت أıل-دة ل-ل-ذك-رى  63لندلع
ث -ورة أل -ت -ح -ري -ر ،ب -تسص -ط Òب -رن-ام-ج ضص-خ-م
أسص- - -ت- - -حضص- - -رت ف - -ي - -ه أن - -تصص - -ارأت ألشص - -عب
أ÷زأئ- -ري ‘ نضص- -الت- -ه م- -ن أج- -ل أل -ت -ح -رر
وأن- -ت- -زأع ألسص- -ت- -قÓ- -ل ،ح- -يث أشص -رف وأ‹
ولية باتنة ألسصيد عبد أÿالق صصيودة على
فعاليات ألحتفال بكل دوأئر ألولية ألتي
زأرها على مدأر  4أيام كاملة كانت أŸناسصبة
فرصصة لتدشص Úعدة منشصآات صصحية ومرأفق
ري - -اضص - -ي - -ة ووضص- -ع ح- -ي- -ز أÿدم- -ة ل- -ل- -غ- -از
وأل-ك-ه-رب-اء وإأع-ط-اء إأشص-ارة أن-طÓق مشصاريع
تخصس أŸياه.

سس-يسس-م-ح ب-ت-وزي-ع م-ن-ت-ظ-م لح-ت-ياجات السسكان من
اŸياه الصسا◊ة للشسرب ،و‘ إاطار ترقية السستثمار
السسياحي قام الوا‹ بوضسع حجر األسساسص إل‚از
فندق مصسنف أاربع ‚وم ببلدية ع Úياقوت ،حيث
أاشس-اد وا‹ ال-ولي-ة ب-أاه-م-ي-ة السس-ت-ث-م-ار ‘ –ق-ي-ق
ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف أاب-ع-اده-ا وبأان مصسالح
ال-ولي-ة ›ن-دة لسس-ت-ق-ب-ال انشس-غ-الت اŸسستثمرين
ومرافقتهم.
هذا و” تدشس Úمشساريع تكسسية مÓعب جوارية
بالعشسب الصسطناعي ‘ كل من قرية ذراع بولطيف
ببلدية ع Úياقوت ،وقرية كواشسية ببلدية بولهيÓت
وكذا سساحة لعب ببلدية جرمة من أاجل السستثمار
‘ ال -ع -نصس -ر ال -بشس -ري ب -اع -ت -ب-اره أاسس-اسص ال-ت-ن-م-ي-ة
ال- -بشس- -ري -ة اŸسس -ت -دام -ة ،وع -ل -ى ضس -وء انشس -غ -الت
مواطني بلديات الشسمرة ،بولهيÓت ،ع Úياقوت
وجرمة كشسف صسيودة بأان تغطية احتياجات سسكان
ال-ولي-ة بشس-ب-ك-ة ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از ال-ط-ب-ي-عي تغطية
كاملة هي أاولوية قصسوى ‘ برنا›ه ،وأانه يجب
ت- -رق- -ي -ة مشس -ارك -ة اŸواط -ن ‘ الÈام -ج ا÷واري -ة
للتنمية.
وي -ت -م ب-اŸن-اسس-ب-ة أايضس-ا إاطÓ-ق أاسس-م-اء شس-ه-داء
الثورة التحريرية على العديد من األحياء السسكنية
ت-خ-ل-ي-دا ل-ذاك-رت-ه-م وع-رف-ان-ا ب-نضسالهم ،على غرار
حملة  01التي حملت اسسم الشسهيد ﬁمد لعموري،
وحملة  02باسسم الشسهيد أاحمد نواورة ،أاما القطب
ا◊ضسري حملة  03فحمل اسسم اÛاهد اŸتو‘
مصسطفى مراردة اŸدعو بن النوي.
ك-م-ا شس-ه-د ط-ري-ق بسس-ك-رة اسس-ت-ع-راضسات شسعبية
Ãشس -ارك -ة ﬂت -ل -ف ال -ق -ط -اع -ات ب -ال-ولي-ة ،وف-رق
شس-ب-ان-ي-ة وري-اضس-ي-ة وك-ذا ج-م-ع-ي-ات أاخرى ،عكسست
تاريخ وإا‚ازات ا÷زائر أاعقبها افتتاح اŸعرضص
ال -ت -اري -خ -ي وا◊ف -ل ال -ولئ -ي ح -ول ال-ذك-رى ب-دار
الثقافة لتكر Ëاألسسرة الثورية والفرق اŸشساركة ‘
السستعراضص.
وا÷دير بالذكر أان برنامج اإلحتفالت “يز
ب -ج -م -ل -ة م -ن ال -نشس -اط -ات ال -ت -اري-خ-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة
والرياضسية إاضسافة إا ¤تنظيم تكرÁات ومسسابقات
ومعارضص متنوعة ،كما شسمل تنظيم العديد من
اŸلتقيات والندوات التاريخية باŸناسسبة.

عاشست،أامسص ،عاصسمة األوراسص باتنة ،على وقع
اسستعراضص فني ضسخم Ãناسسبة إاحياء الذكرى 63
لندلع ثورة نوفم ÈاÛيدة ،وهو تقليد سسنوي
دأابت ب -ات -ن -ة ع -ل -ى ت -ن -ظ -ي-م-ه Ãن-اسس-ب-ة الح-ت-ف-ال
باألعياد الوطنية خاصسة عيدي الثورة والسستقÓل،
ح -يث ن-ظ-مت مصس-ال-ح ال-ولي-ة اسس-ت-ع-راضس-ا ي-ح-ك-ي
إا‚ازات ا÷زائ - -ر اŸسس - -ت - -ق - -ل - -ة Ãشس - -ارك - -ة ك- -ل
القطاعات خاصسة التي لها عÓقة مباشسرة بيوميات
اŸواط- -ن وانشس- -غ- -الت- -ه ،ح- -يث ج- -اب اآللف م -ن
اŸواطن Úوالعمال شسارع طريق السستقÓل حاملÚ
األعÓ- -م وال- -راي- -ات ال- -وط- -ن- -ي- -ة وسس- -ط ه -ت -اف -ات
اŸواطن Úالذين اصسطفوا ‘ طواب ÒكثÒة وطويلة
لÓسستمتاع بتلك العروضص اŸمتازة خاصسة العروضص
Óسس Ó-ك األم -ن -ي-ة م-ن درك وشس-رط-ة
ال -ق -ت -ال -ي -ة ل  -أ
وحماية مدنية أاطلعت اŸواطن Úمن خÓل تلك
اللوحات الفنية على إامكانياتها اŸادية والبشسرية
وكيفية عملها وطرق تدخÓتها اıتلفة للحفاظ
على أامن اŸواطن Úو‡تلكاتهم.
وتباعا وأامام مرأاى مسسؤوو‹ الولية وإاطاراتها
وضسيوفها يتقدمهم الوا‹ عبد اÿالق صسيودة على

اŸنصسة الشسرفية جابت قطاعات الري والصسحة
والÎب -ي -ة والشس -ب-اب وال-ري-اضس-ة وال-فÓ-ح-ة وغÒه-ا
شس -وارع وأاح -ي -اء ب -ات -ن -ة –ك -ي واق -ع ال-ت-ن-م-ي-ة ب-ه-ا
وإا‚ازاتها ‘ عهد ا÷زائر اŸسستقلة ومنذ قدوم
الرئيسص بوتفليقة للحكم سسنة  1999والذي بفضسل
ب -را›ه ال -ت -ن -م -وي-ة وﬂط-ط-ات-ه اÿم-اسس-ي-ة ن-ق-ل
ا÷زائر من مرحلة العشسرية السسوداء إا ¤مرحلة
ال-ت-ن-م-ي-ة وال-ب-ن-اء وال-تشس-ي-ي-د والعزة والكرامة هكذا
حكت لوحات اسستعراضص باتنة التاريخي Ãناسسبة
عيد الثورة اÛيدة.
وكرم الوا‹ باŸناسسبة ‘ حفل كب Òاألسسرة
الثورية بالولية وكذا اŸديريات والفرق اŸشساركة
‘ اإلح -ت -ف -الت اıل -دة ل-ل-ث-ورة ،ك-م-ا اسس-ت-حسس-ن
سسكان باتنة السستعراضص الذي مكنهم من التعرف
وع -ن ق -رب ع -ل -ى ع -دي -د ال -ق-ط-اع-ات ال-ت-ي ك-ان-وا
يجهلون عنها الكث Òوالتقدم الكب Òالذي تعيشسه
الولية خاصسة مع العتاد واإلمكانيات الكÈى التي
عرضسها كل قطاع تعكسص التطور ا◊اصسل تنمويا ‘
الولية بفضسل برامج الدولة الكÈى.

باتنةŸ :وششي حمزة
‘ دائرة بوزينة ” تدشس Úقاعة عÓج ببلدية
لرباع ووضسع حجر األسساسص لتغطية ملعب كرة
القدم بالعشسب الصسطناعي ببلدية بوزينة وببلديتي
منعة وتيغرغار ” تدشس Úبئر ارتوازي Ãنطقة
امنطان ووضسع حيز اÿدمة مشسروع ربط مركز
ت -ال -ي -لت بشس -ب-ك-ة ال-ك-ه-رب-اء ،وب-اŸن-اسس-ب-ة أايضس-ا ”
إاعطاء إاشسارة انطÓق أاشسغال صسيانة وتهيئة روضسة
الشس -ه -داء بسس -ن -ان ب-ل-دي-ة شس Òدائ-رة ث-ن-ي-ة ال-ع-اب-د،
ووضسع حجر األسساسص Ÿشسروع إا‚از ثانوية وبثنية
العابد ” وضسع حيز اÿدمة Ÿشسروع تزويد 52
عائلة بالكهرباء الريفية Ãنطقتي تغاغت وزانة.
وببلدية اريسص ” إاعطاء إاشسارة إانطÓق مشسروع
إا‚از بئر عميق للتدعيم باŸياه الصسا◊ة للشسرب
بأاريسص مركز ،ووضسع حيز اÿدمة لشسبكة الغاز
الطبيعي Ÿشستة ملوجة لفائدة  166عائلة وخدمة
الشسبكة الكهربائية مركز ا◊ريق لفائدة  310عائلة
ببلدية اشسمول وكذا تدشس Úقاعة عÓج ببلدية فم
الطوب.
و ‘ إاط -ار ب -رن -ام -ج اإلح -ت -ف -الت دائ-م-ا وضس-ع
صسيودة حيز اÿدمة شسبكات توف ÒاŸياه الصسا◊ة
ل -لشس-رب ب-ب-ل-دي-ت-ي اŸع-ذر والشس-م-رة ‡ا سس-يسس-م-ح
بتوف ÒاŸياه لسسكان هذه اŸناطق على مدار 24
سساعة ” ،إا‚ازه ‘ مدة ثÓثة أاشسهر وهو ما

...واسستعراضض ضسخم يحكي إا‚ازات ا÷زائر اŸسستقلة بعاصسمة األوراسض باتنة

ضصبطت بحوزة  4أشصخاصس

ل .ح

حجز  30قنطارا من مادة أاوراق التبغ ا÷اف ببيطام
“ك-نت ال-ف-رق-ة اإلق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي ببيطام من
حجز  30قنطار امن أاوراق التبغ ا÷اف ،بسسبب ا◊يازة غÒ
القانونية ،و‡ارسسة نشساط Œاري غ Òقار دون القيد ‘
السسجل التجاري وعدم الفوترة ،قدرت القيمة اŸالية للمادة
اÙجوزة بحوا‹  20مليون سسنتيم ،كما ” حجز الوسسيلة
اŸسستعملة ‘ نقل البضساعة اŸتمثلة ‘ شساحنة نوع رونو
ومركبة نوع بيجو  j5مسستعملة ‘ فتح الطريق ،مع توقيف 4
أاشسخاصص تÎاوح أاعمارهم ب 25 Úو 31سسنة.
عملية ا◊جز قام بها أافراد الفرقة ‘ إاطار ﬁاربة
ا÷رÁة بشس -ت -ى أان -واع -ه -ا ،ع -ل -ى مسس-ت-وى ح-اج-ز أام-ن-ي
بالطريق الوطني رقم  78الرابط ب Úمدينتي بريكة
وبسسكرة حيث بعد مراقبة وتفتيشص شساحنة نوع رونو
مغطاة قادمة من اŒاه مدينة بسسكرة نحو مدينة بريكة،

” العثور بالصسندوق اÿلفي على اÙجوزات اŸذكورة
أاعÓه ،ليتم على إاثرها توقيف سسائق الشساحنة ومرافقه
واقتيادهما رفقة اÙجوزات إا ¤مقر الفرقة Ÿواصسلة
ال -ت -ح -ق -ي -ق ،ح -يث أاف -اد اŸوق -وف -ان أان ال-بضس-اع-ة م-لك
لشسخصص آاخر ،قام بشسرائها من ولية الوادي لغرضص
نقلها إا ¤ولية سسطيف وهو من يقوم بفتح الطريق على
م Ïمركبة نوع بيجو  j5لتجنب ا◊واجز األمنية وتسسهيل
م-رور الشس-اح-ن-ة ،واسس-ت-غÓ-ل ل-ل-م-ع-ل-وم-ة ” ت-وق-ي-ف تلك
اŸركبة على مسستوى ا◊اجز األمني للدرك الوطني
ب -اıرج الشس -م -ا‹ Ÿدي -ن -ة ب -ري -ك-ة ع-ل-ى م-ت-ن-ه-ا م-الك
البضساعة رفقة شسخصص آاخر.

Ÿوششي .ح

ألخميسس  02نوفمبر  20١٧م
ألموأفق لـ  ١3صسفر  ١٤39هـ
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بلعيد من الششلف:

 ⁄الشسمل والتغي Òالهادئ
نعمل على ّ
أاكد رئيسس جبهة اŸسشتقبل عبد العزيز
بلعيد ،خÓل Œمع ششعبي نششطه بالقاعة
اŸت-ع-ددة ال-نشش-اط-ات ب-ب-ل-دي-ة الشش-ط-ي-ة ‘
الششلف ،على التغي Òالهادئ والسشلسس ‘
أاسش- -ال- -يب ا◊ك- -م واŸم- -ارسش -ات وال -تسش -يÒ
وال - -ذه- -ن- -ي- -ات دون ت- -غ- -ط- -ي- -ة ا◊ق- -ائ- -ق
والسشكوت على الفسشاد وهذا قصشد –قيق
لجيال ÿدمة اŸواطن بعيدا عن
تÓحم ا أ
شش -راء ال -ذ· ،م -ط -ل -ب-ا ب-دع-م السش-ت-ق-رار
وع -دم اŸسش -اسس ب -اŸؤوسشسش -ة ال -عسش -ك-ري-ة أاو
إاقحامها ‘ اŸعÎك السشياسشي.

الشسلف :و.ي .أاعرايبي

وق -ال ب -ل-ع-ي-د أإن ت-ح-ق-ي-ق ألنسس-ج-ام ب-ي-ن
جيلي ألثورة وألسستقÓل هو مد عملت به
أل -ث -ورة أل -م -ظ -ف -رة أل -ت-ي ق-ه-رت أل-ح-ل-ف
ألأط -لسس -ي ب -وأسس -ط -ة شس -ب -اب ل -م ت-غ-ره-م
ألمرأكز ألثقافية ألفرنسسية ألتي تسسارع
أإليها خريجو جامعتنا ،بل حسسبه هزهم
حب ألوطن لخدمته من أجل لم ألشسمل
بعيدأ عن ألمسساومات ألتي تطلقها بعضس
ألأب -وأق لإب -ع -اده ع -ن أل -ح -ق-ل ألسس-ي-اسس-ي
ألنظيف ،وهو ما تسسعى جبهة ألمسستقبل
ي -ق -ول ب -ل -ع -ي -د أإل -ى م -ح -ارب -ت -ه ب -ال-ط-رق
ألحضسارية وألديمقرأطية بعيدأ عن كل
أشسكال ألعنف وألمجابهة.

وشس- -جب ب- -ل- -ع- -ي- -د ك- -ل أشس -ك -ال أل -ت -زوي -ر
وألسسكوت عن ألحقائق ،مطالبا بالتغيير
أل-ه-ادئ خ-اصس-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى أل-ذه-ن-ي-ات
و أسس -ال -يب أل -تسس -ي-ي-ر وم-ح-و أل-م-م-ارسس-ات
ألدنيئة ألتي تسسعى عدة جهات لنشسرها،
وه-و م-ا ت-رفضس-ه ج-ب-ه-ة أل-مسس-ت-ق-ب-ل أل-ت-ي
ت -رك -ز ع -ل -ى أخ -ل -ق -ة ون -ظ -اف-ة أل-خ-ط-اب
ألسسياسسي ورفضس ألعنف وألدعوة أإلى لم
ألشس - -م - -ل كشس - -رط ل - -ل- -دخ- -ول ف- -ي ح- -وأر
أق -تصس -ادي وأج -ت -م -اع -ي وسس -ي -اسس -ي ،لأن

حسسب ذأت أل -م-ت-ح-دث أل-ج-زأئ-ر ح-رره-ا
ألجميع ويبنيها ألجميع ،شسريطة ألتسسلح
بالإرأدة وألوطنية ألتي قدمها لنا جيل
نوفمبر ولباقي حركات ألتحرر» .فوعي
ألموأطن صسار أكثر نضسجا ،يتجه به أإلى
أل -ت -غ -ي -ي -ر ألسس -لسس ب-ع-ي-دأ ع-ل-ى ف-ك-رة أن
ألشس -عب ق -ط -ي -ع ،وأل -ب -ق -ي -ة مصس -در ق -رأر
وأإمÓءأت ،فهذه ألقوة هي حسسب بلعيد
قوة تنصسب ألرئيسس وألوزير ألأول بالطرق
ألديمقرأطية وألممارسسة ألسسياسسية ،لذأ
حذر ألمنتخبين من بيع ألذمم ومن ردود
ألأف- - -ع - -ال ح - -ول ألإقصس - -اءأت ألأخ - -ي - -رة
ل-ل-ق-وأئ-م ،ف-ال-ج-ب-ه-ة ح-ريصس-ة ع-ل-ى أإب-عاد
ألأي-ادي أل-م-ل-ط-خ-ة ب-ال-ت-زوي-ر ،دأع-يا أإلى
ألخروج بقوة يوم  23نوفمبر لإفشسال كل
أل-م-ح-اولت وأل-دف-ع أإل-ى ت-ع-ي-ي-ن م-جالسس
تخدم ألموأطن وتنمي بلديته بكل عدل
وشسفافية خاصسة في ظل ألإسستقرأر ألذي
سساهم فيه ألجيشس ألوطني ألذي يبقى
محايدأ وبعيدأ عن ألسسياسسة رغم محاولة
ب -عضس ألأط -رأف أإق -ح-ام-ه ،غ-ي-ر أن ذك-اء
ع -ن -اصس-ره وق-ي-ادت-ه ج-ع-لت م-ن-ه م-وؤسسسس-ة
متماسسكة مكلفة بحماية ألبÓد لأن أعدأء
ألجزأئر ما زألوأ يتربصسون بها.

مقدما برنا›ه وإا‚ازاته السشابقة

بطـ ـاشس يخت ـ ـار الفا— مـ ـن نؤفمـ ـ Èويلتق ـ ـ ـي بأاطي ـ ـ ـاف اÛتمـ ـ ـع
قام أامسس متصشدر القائمة الحرة للجزائرالوسشطى لؤولؤوة الجزائر عبد الحكيم بطاشس في
حضشور محبيه من الحركة الجمعوية وأاطياف المجتمع المدني مرفوقا بالمترششحين في
ق-ائ-م-ت-ه ب-زي-ارة م-ي-دان-ي-ة إال-ى ح-ي م-ي-ل-وز ب-وسش-ط ال-ع-اصش-م-ة ح-يث ق-ام ال-م-ت-رشش-ح-ون بشش-رح
البرنامج النتخابي للمواطنين وأاهدافه المسشتقبلية تحت ششعار «معا لÓسشتمرارية،»...
على الذهاب بقوة إالى صشناديق القتراع يوم  23من ششهر نوفمبر الجاري لنتخاب القائمة
الحرة  -لؤولؤوة الجزائر -التي تحمل رمز «ج».

نورالدين لعراجي
وشسهدت ألحملة ألنتخابية منذ أنطÓقها
في  29من شسهر أكتوبر ألمنصسرم ،تحركا
ك-ب-ي-رأ ونشس-اط-ا م-ك-ث-ف-ا ل-م-ترشسحي ألقائمة
ألحرة  -لوؤلوؤة ألجزأئر -عبر شسوأرع و أحياء
ألبلدية ،حيث تم أسستقبال ألموأطنين عبر
 30مدأومة لشسرح برنامج ألمرحلة ألقادمة
ألذي تم تسسطيره من طرف ألقائمة ألحرة.
ف -ي ألسس -ي -اق ذأت -ه ظ -ه -ر م-تصس-در أل-ق-ائ-م-ة
أل -ح -رة ب -ط-اشس ف-ي ل-ق-ائ-ه م-ع أل-م-وأط-ن-ي-ن
مطمئنا أإياهم قائ :Óسسنحقق ألفوز ألكبير
وسس-ن-ت-حصس-ل ع-ل-ى أك-ب-ر ع-دد م-ن أل-م-قاعد
بالمجلسس ألبلدي وسسنكمل ألمسسيرة ألتي
شس -رع -ن-ا ف-ي-ه-ا م-ن-ذ سس-ن-وأت م-ن أج-ل دع-م
ألسس -ت -ق -رأر أل -ذي ت -ع-رف-ه ب-ل-دي-ة أل-ج-زأئ-ر

ألوسسطى وتحقيق ألمزيد من ألمكتسسبات
من أجل جزأئر متطورة ومزدهرة.
أكد بطاشس خÓل حديثه مع ألموأطنين من
أب- -ن- -اء ب- -ل -دي -ة أل -ج -زأئ -ر أل -وسس -ط -ى ع -ل -ى
أل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى ه-ي-ب-ة ب-ل-دي-ت-ه-م أل-ع-ريقة
وأل-حضس-اري-ة م-ع-ت-ب-رأ أي-اه-ا ق-وي-ة ب-اأبنائها،
وق - -د ح- -ق- -قت أل- -ك- -ث- -ي- -ر م- -ن أل- -م- -ك- -اسسب
وألإن- -ج- -ازأت خÓ- -ل ألسس -ن -وأت أل -م -اضس -ي -ة
لصسالح ألموأطنين قائ« :Óل للترأجع عن
ألمكاسسب ألمحققة في ألبلدية ..وكلنا عزم
على موأصسلة تنفيذ برنامج ألقائمة ألحرة
 ل -وؤل -وؤة أل -ج -زأئ -ر  -ف-ي شس-ت-ى أل-م-ج-التألج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة ،أل- -ت- -رب -وي -ة ،أل -ري -اضس -ي -ة،
ألثقافية».
دع- -ا ب- -ط -اشس م -وأط -ن -ي ب -ل -دي -ة أل -ج -زأئ -ر
ألوسسطى أإلى تاأدية وأجبهم ألنتخابي يوم
 23نوفمبر ألمقبل وألتعبير عن ر أيهم بكل

‘ Œمع ششعبي Ãيلة وقسشنطينة

قسسنطينة :أاحمد دبيلي

قال بن فليسس لدى تنشسيطه تجمعا شسعبيا
ب -دأر أل -ث -ق -اف -ة م -ب -ارك أل -م -ي -ل -ي ب-ذأت
أل -م -دي -ن -ة ،ب -رسس -م أل -ح-م-ل-ة ألن-ت-خ-اب-ي-ة
أل-ج-اري-ة ت-حسس-ب-ا لن-ت-خ-اب-ات أل-م-ج-السس
ألشسعبية ألمحلية لـ  23نوفمبر ألمقبل،
أإن هذأ ألحوأر ألوطني «ينبغي أن يقود
أإل-ى أإرسس-اء ق-ان-ون أن-ت-خ-اب-ي ج-دي-د غ-ير
أإقصس -ائ -ي ي -وؤدي أإل -ى أن -ت -خ-اب-ات ن-زي-ه-ة
لموؤسسسسات ألدولة» ومنها أإلى «مجلسس
شسعبي وطني شسرعي تنبثق منه حكومة
وح -دة وط-ن-ي-ة ودسس-ت-ور ج-دي-د ت-وأف-ق-ي»
يضسمن ،بحسسبه ،تنظيم ألحياة ألسسياسسية
في ألبÓد.
و أرجع رئيسس حزب طÓئع ألحريات ما
وصسفه بفشسل عمليات ألنتقال ألسسياسسي
ألسسابقة أإلى «غياب ميثاق وطني» يضسمن
هذأ ألنتقال ألسسياسسي ألسسلسس ،معتبرأ
أن- -ه « ب- -دون م- -خ- -رج سس- -ل- -م- -ي لÓ- -أزم- -ة
ألسس- -ي- -اسس- -ي- -ة ل ي- -وج -د سس -وى ألنسس -دأد
ألمضسر بمصسالح ألبÓد».
و أشساد بن فليسس بمناسسبة أإحياء ألذكرى
 63لندلع ثورة نوفمبر ألمظفرة بدور
أل -ج -يشس أل -وط -ن -ي ألشس -ع -ب-ي وتضس-ح-ي-ات

دعا علي بن فليسس رئيسس حزب طÓئع
أ ل - -ح - -ر ي - -ا ت أإ ل -ى ب -ن -ا ء د و ل -ة ج -ز أ ئ -ر ي -ة
د ي -م -ق -ر أ ط -ي -ة أ ج -ت -م -ا ع -ي -ة ذ أ ت س س -ي -ا د ة
ت -ر ت -ك -ز ع -ل -ى م -ب -ا د ئ أ و ل ن -و ف -م -ب -ر و ف -ي
أإ ط ا ر أ ل د ي ن أ لإ س س  Óم ي أ ل ح ن ي ف .
وقال «بن فليسس» خÓل ألتجمع ألشسعبي
أ ل - -ذ ي أ ح - -ت ض س -ن -ت -ه أ م س س د أ ر أ ل -ث -ق -ا ف -ة
« م ا ل ك ح د أ د » ب ق س س ن ط ي ن ة  ،أإ ن ب ن ا ء ه ذ ه
أ ل د و ل ة ف ي أ ل م ر ح ل ة أ ل ر أ ه ن ة ل ن ي ت اأ ت ى
أإ ل ب - -ا ل - -ح - -و أ ر أ ل س س - -ي - -ا س س - -ي أ ل - -ت -و أ ف -ق -ي
وألسسلمي ألهادئ وألذي تشسارك فيه كل
ألقوى ألحية في ألمجتمع من سسلطة
و م ج ت م ع م د ن ي و أ ح ز أ ب س س ي ا س س ي ة لأ ن ه ـ
كما أضساف ـ ألمخرج ألوحيد للخروج
م ن أ لأ ز م ة أ ل س س ي ا س س ي ة أ ل ر أ ه ن ة .
وأع- -ت- -ب- -ر رئ- -يسس أل- -ح- -زب أن أل- -م- -خ- -رج

احÎم كل اأ’حزاب واجب وطني وتثم Úحرية الصسحافة

خ Ó-ل ال -ت -ج -م -ع الشش -ع -ب -ي ال -ذي
ان-ع-ق-د ،أامسس ،ب-اŸسش-رح ال-ب-ل-دي عمار
العسشكري Ãدينة البويرة ،ششدد ولد
لخ - -وة ب Úأاب - -ن - -اء
ع- - -ب- - -اسس ع- - -ل- - -ى ا أ
ا÷زائ -ر ،م-ع-تÈا أان ق-ان-ون اŸصش-ا◊ة
ال -وط-ن-ي-ة سش-اه-م ك-ثÒا ‘ ه-ذا الشش-أان
لم-ان
لخ-وة وا أ
ح -يث أارج -ع ل -ل -ب Ó-د ا أ
والطمأانينة و‘ هذا السشياق أاششار إا¤
ل‚ازات ال - -ت - -ي ح- -ق- -قت ‘ ع- -ه- -دة
ا إ
الرئيسس بوتفليقة.

البويرة  :ع نايت رمضسان

طلب ولد عباسس من محافظ جبهة ألتحرير
سسرد وباألرقام كل ما أنجز على مسستوى ولية
ألبويرة في كل ألقطاعات وعلى سسبيل ألمثال
ق -ط -اع أل -ت -رب-ي-ة أي-ن أصس-ب-حت أل-ولي-ة ت-زخ-ر
ب -ث -ان -وي -ة ف -ي ك -ل ب-ل-دي-ة أإل-ى ج-انب أل-م-وأرد
أل- -م- -ائ- -ي -ة وذلك ب -وج -ود ث Ó-ث -ة سس -دود وف -ي
أل-مسس-اح-ات أل-مسس-ق-ي-ة ه-ن-اك أك-ث-ر م-ن ٧000
هكتار.
كل هذه ألمشساريع شسيدت في إأطار برنامج
رئ -يسس أل -ج-م-ه-وري-ة وأل-ذي ه-و رئ-يسس ج-ب-ه-ة
أل-ت-ح-ري-ر .ب-ال-نسس-ب-ة ل-ج-م-ال ول-د ع-ب-اسس ف-إان
أألفÓن ليسس حزبا بل جزءأ ل يتجزأ من
ألدولة ألجزأئرية قائ Óإأن جبهة عميروشس
وبن مهدي وكل ألزعماء ألذين فجروأ ألثورة
تحت غطاء جبهة ألتحرير ثم باشسروأ ثورة
ل -ل -ب -ن -اء وأل -تشس -ي -ي -د ب -ع -د وق-ف إأطÓ-ق أل-ن-ار

وأسس-ت-قÓ-ل أل-ج-زأئ-ر ،مشس-ي-رأ أن-ه ي-ح-ت-رم ك-ل
أألح-زأب ألسس-ي-اسس-ي-ة وه-و دي-م-ق-رأطي يشسجع
حرية ألصسحافة.
وقال إأن مسستقبل ألجزأئر في شسبابها وفي
هذأ ألسسياق أبدى تذمره لما تناقلته بعضس
وسسائل أإلعÓم في قضسية ألشسباب ألذي يريد
ألسسفر إألى ألخارج معتبرأ أن ذلك حق مشسروع
يدخل في ألحريات ألفردية وهذأ يحدث في
ك-ل ب-ل-دأن أل-ع-ال-م .ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ذي-ن ي-ط-ال-ب-ون
ب-الن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسس-ي-ة ف-إان أل-دسس-ت-ور وضسع
قوأنين وآأليات حيث تنظم كل خمسس سسنوأت.
لذأ يجب ألتريث وسسوف نرى عندما يحين
أل -وقت ب -أان أل -رئ -يسس سس -ي -ك-ون ل م-ح-ال-ة م-ن
صسفوف جبهة ألتحرير.

سشاحلي من بجاية:

ضسرورة –قيق اللحمة الؤطنية والتماسسك ا’جتماعي

بجاية :بن النوي توهامي

صسدق و أمانة وقد بدأ ألنسسجام ألمتين بين
رئ-يسس أل-ب-ل-دي-ة أل-م-ن-ت-هية عهدته وموأطنيه
ألذين يتوأفدون يوميا أإلى ألمقر ألرئيسسي
ل -ل -ح-م-ل-ة ألن-ت-خ-اب-ي-ة بسس-اح-ة ألأم-ي-ر ع-ب-د
ألقادر وسسط ألعاصسمة ويعلنون مسساندتهم
ل- - -ه حسسب م- - -ا وق - -فت ع - -ل - -ي - -ه «ألشس - -عب»
بالمدأومة.

ألشسهدأء وألمجاهدين من أجل أسسترجاع
ألحرية وألسسيادة.
وبعد أن دعا أإلى «ألمحافظة على رسسالة
ألشس- -ه- -دأء» ،وج- -ه رئ -يسس ح -زب ط Ó-ئ -ع
ألحريات ندأء أإلى ألموأطنين يدعوهم
فيه أإلى ألمشساركة بكثافة في أنتخابات
 23ن-وف-م-ب-ر أل-ج-اري وأل-تصس-ويت لصسالح
أل -م -رشس -ح -ي -ن ضس -م -ن ق -وأئ -م تشس -ك -ي -ل-ت-ه
ألسسياسسية.

...ويؤؤكد على بناء دولة
دÁقراطية نؤفمÈية

ولد عباسس من البويرة:

١٧٤٨0

لم Úال-ع-ام ل-ل-ت-ح-ال-ف ال-وط-ن-ي
نشش -ط ا أ
ا÷م -ه -وري ب-ل-ق-اسش-م سش-اح-ل-ي ،أامسسŒ ،م-ع-ا
شش -ع -ب -ي -ا ،ب -ق -اع -ة دار الشش-ب-اب مصش-ا‹ ع-ل-ي
ببلدية خراطة ،ولية بجاية ،قال فيه إان
ث- -ورة ن- -وف- -م ÈاÛي- -دة ت -ع -ت Èدرسش -ا ضش -د
الضشطهاد وضشد اŸمارسشات الوحششية ،وهي
م- -ف- -خ- -رة ل- -ك- -ل ج -زائ -ري ،وك -ن -ز ب Úي -دي
لجيال القادمة يجب ا◊فاظ عليه وإا¤
ا أ
لبد.
ا أ

بن فليسس يدعؤ إا ¤حؤار وطني جامع إ’يجاد حلؤل لألزمة
دعا رئيسس حزب طÓئع ا◊ريات علي
لرب- -ع -اءÃ ،ي -ل -ة ،إا¤
ب- -ن ف- -ل- -يسس ،أامسس ا أ
إارسش- -اء ح -وار وط -ن -ي ج -ام -ع بﬂ Úت -ل -ف
لطراف (سشلطة ومعارضشة وقوى حية)
ا أ
ح -ول ج -دول أاع-م-ال واضش-ح م-ت-ف-ق ع-ل-ي-ه
مسشبقا من أاجل إايجاد ا◊لول الÓزمة Ÿا
اعتÈه «أازمة سشياسشية تعيششها البÓد».

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

ألعدد
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ألسسياسسي يجب أن يعتمد على أنتخابات
ن-زي-ه-ة ون-ظ-ي-ف-ة وتشس-ك-ي-ل ح-ك-ومة وحدة
وط - -ن- -ي- -ة وأإع- -دأد م- -ي- -ث- -اق لÓ- -ن- -ت- -ق- -ال
ألديمقرأطي ألسسلسس ،مشسيدأ باأن ألحوأر
ألسس-ي-اسس-ي ي-ب-ق-ى صس-م-ام ألأم-ان أل-وح-ي-د
لبناء هذه ألدولة وألتي يجب أن تعتمد
في تسسييرها على سسلطات ديمقرأطية
من تنفيذية وتشسريعية وقضسائية ومعتبرأ
في ذأت ألسسياق أن هذه ألسسلطات هي
ألتي تكتب للدولة ألديمومة وألصسيرورة
تنفيذأ لمبادئ أول نوفمبر.
ودع- -ا ب- -ن ف- -ل -يسس أإل -ى ألع -ت -م -اد ع -ل -ى
أقتصساد قوي مبني على أسسسس من شساأنها
أل -رف -ع م -ن ألإن -ت -اج ل -م -وأج-ه-ة ألأزم-ات
ألصسعبة ألتي قد توأجه ألبÓد ومحذرأ
من ألحلول ألظرفية ألتي قد ل تخدم
ألمجتمع.

بلقاسسم سساحلي ،أكد أن ألتشساور هو سسر
ن-ج-اح أل-م-ج-السس أل-م-ن-تخبة ،وألنتخابات
ه- -ي ف- -رصس- -ة ل- -ت- -جسس- -ي- -د أل- -م -م -ارسس -ات
أل-دي-م-ق-رأط-ي-ة ،و أك-د أن أل-مشس-اركة تكون
ب- -ق- -وة ك- -ي ت- -ك- -ون أل -م -ج -السس شس -رع -ي -ة،
ب-م-ن-ت-خ-ب-ي-ن أك-ف-اء ي-م-ك-ن-ه-م رفع ألتحدي
وتحقيق ألأهدأف ألمسسطرة.
مضس - -ي - -ف - -ا أن دخ - -ول ح - -زب - -ه م - -ع- -ت- -رك
ألن- -ت- -خ- -اب- -ات ب- -ب- -رن- -ام- -ج وط- -ن- -ي ،ول- -ه
أإسسقاطات على مسستوى ألبلدية وألولية،
ح- - -يث أن دسس- - -ت - -ور  20١6ج-اء ب-ح-ق-وق
وم -ك -اسسب ل-ل-م-وأط-ن-ي-ن ،ي-جب أن ت-جسس-د
و أول ت-ح-د ف-ي م-ح-ور أل-ت-ح-ال-ف أل-وط-ني
ألجمهوري ،هو كيفية ألعمل لتعزيز دولة
ألحق وألقانون وتحقيق أللحمة ألوطنية
وأل -ت -م -اسسك ألج -ت -م -اع -ي ،م -ع ت -حسس -ي-ن
ألإط - -ار أل- -ق- -ان- -ون- -ي أل- -ذي ي- -زأول ف- -ي- -ه
ألمنتخب عمله ،وهذأ في أإطار تشساور مع

ألجمعيات ،ألنقابات وألمثقفين .كما دعا
أل -م -وأط -ن -ي -ن لخ -ت -ي -ار م-م-ث-ل-ي-ه-م أل-ذي-ن
يسسيرون ألشساأن ألعام.
و أشس -اد سس-اح-ل-ي ب-ع-دي-د ألإن-ج-ازأت أل-ت-ي
حققتها بÓدنا بعد  55من ألسستقÓل،
و أل - -ح ع - -ل - -ى ضس - -رورة ل ّ- -م شس- -م- -ل ك- -اف- -ة
ألجزأئريين لبناء دولة قوية متماسسكة في
ظل ألتهديدأت ألجوأرية ،وألمشساركة في
ألتشسريعات ليسس ألغاية منها ألظفر باأكبر
ع -دد م -ن أل -م -ق-اع-د ب-ل م-ن أج-ل ضس-م-ان
أسس-ت-م-رأري-ة م-وؤسسسس-ات أل-دول-ة وأل-ح-فاظ
على أسستقرأر ودعم ألبناء ألموؤسسسساتي.

..ويؤؤكد من “Ôاسست :ا’نتخابات اÙلية فرصسة
لتكريسس اŸمارسسة الدÁقراطية

أكد بلقاسسم سساحلي ألأمين ألعام لحزب
أل -ت -ح -ال -ف أل -وط -ن -ي أل -ج-م-ه-وري ،خÓ-ل
ألتجمع ألذي نشسطه أمام مناضسلي حزبه
بعاصسمة ألأهقار ،أن ألإنتخابات ألمحلية
ه - -ي ف - -رصس - -ة ل - -ت - -ك - -ريسس أل- -م- -م- -ارسس- -ة
أل-دي-م-ق-رأط-ي-ة ،ب-مشس-ارك-ة ألموأطنين في
أختيار ممثليهم وألتعبير عن أرأئهم ،ومنه
م-م-ارسس-ة ألسس-ي-ادة ألشس-ع-ب-ي-ة أل-ت-ي ضس-ح-ى
عليها مليون ونصسف مليون شسهيد وأآلف
من ألشسهدأء حتى في ألماأسساة ألوطنية
أإلى أن تم أإسسترجاع حق أإجرأء ألإنتخاب،
وهذأ بقول ألموأطن لكلمته بتاأدية وأجبه
وحقه ألدسستوري ،في وقت نÓحظ فيه
أن دول مجاورة ل تسستطيع أن تمارسس
ه- -ذأ أل- -ح- -ق ،ب- -ال- -رغ- -م م -م -ا ي -ق -ال ع -ن
ألإن- -ت- -خ- -اب- -ات وشس- -رع- -ي -ة أل -م -وؤسسسس -ات،
وطريقة ألإنتخاب وحضسور ألمال ألفاسسد
وغ -ي -ره -ا ،مشس -ددأ ع-ل-ى ع-دم ج-ع-ل ه-ذه
ألأسسباب تتركنا نتنازل عن حق ألإنتخاب.
دعا سساحلي من دأر ألثقافة ،ألموأطنين
أإل-ى ق-ول ك-ل-م-ت-ه-م ب-ق-وة ي-وم ألإن-ت-خ-ابات
بالتوجه بقوة أإلى صسناديق ألإقترأع ،وهذأ
ب- -اإخ- -ت -ي -ار ألأنسسب وألأصس -ل -ح ل -ت -جسس -ي -د
ألديمقرأطية ألتشساركية ،ألتي تعتمد على

أل -تسس -ي -ي -ر أل -ج -م-اع-ي ،وه-ذأ ب-ال-مشس-اورة
للوصسول أإلى ألمصسلحة ألعامة ،خاصسة في
وقت ي- -وصس -ف ف -ي -ه أل -وضس -ع ألإق -تصس -ادي
بالصسعب ،موؤكدأ باأنه ليسس بالكارثي ،لأن
أل - -ج - -زأئ- -ر ل- -دي- -ه- -ا م- -ق- -وم- -ات ألإقÓ- -ع
ألإقتصسادي سسوأء في عاصسمة ألهقار أو
غ -ي -ره -ا ،ع -ل-ى غ-رأر ألإسس-ت-ق-رأر ألأم-ن-ي
وأل -م -ال -ي وألسس-ي-اسس-ي وأل-م-وأرد أل-بشس-ري-ة
ألتي تتوفر عليها ألجزأئر وتوفر ألطاقة
وألسسوق.
ووجه سساحلي في كلمته أنتقادأ شسديدأ
لبعضس ألأطرأف ألتي تتحدث عن تدخل
ألجيشس في ألسسياسسة ،في وقت أننا في
ألإنتخابات ألمحلية ،موؤكدأ باأن ألجيشس
أل - -وط - -ن - -ي ألشس - -ع - -ب - -ي و أسس Ó- -ك ألأم - -ن
يسستحقون ألإشسادة وألثناء ،مطالبا هذه
ألأطرأف بترك ألموؤسسسسات ألأمنية بعيدأ
عن ألسسياسسة لأن ألجزأئر جمهورية.
وطالب سساحلي ألموطنين بضسرورة ألتوجه
وألمشساركة بقوة يوم  23نوفمبر في أدأء
وأجبهم وأختيار ممثليهم وألمسساهمة في
تعزيز بناء موؤسسسسات ألدولة.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
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عيد ألثورة يوحد أÿطاب ألسسياسسي للحملة أ’نتخابية

أاحزاب تؤوك ـ ـد أان برا›ها مسشتمدة
م ـ ـ ـ ـن نضش ـ ـ ـال ونه ـ ـج الششهـ ـ ـداء

’حزأب ألسسياسسية أŸشساركة ‘ أنتخابات أÛالسس ألشسعبية ألبلدية وألو’ئية ،حيث أغتنمت
وحد عيد ألثورة ألتحريرية ،أ أ
ألتشسكيÓت أŸشساركة ‘ أسستحقاق  23نوفم ÈأŸناسسبة لتع Èعن موأقفها ألوطنية حيال مصسلحة ألبÓد وألعباد ،مؤوكدين أن
برأ›هم مسستمدة من وحي رسسالة ألشسهدأء.

جÓل بوطي

Óح -زاب
ل -م ت -خ -ل الصس -ف -ح -ات ال -رسس -م -ي -ة ل  -أ
السسياسسية على مواقع التواصسل الجتماعي من
طرح أافكارهم ومواقفهم حيال العيد  63لثورة
نوفمبر المجيدة والدعوة إالى مواصسلة رسسالة
الشسهداء الذين ضسحوا من أاجل الوطن ،ودعوا
إالى انتهاج نهجهم والمجاهدين الذين لبوا
النداء.
في هذا الصسدد كتبت حركة مجتمع السسلم أانه
م- -ن- -ذ نشس- -أات ا ،م- -اف- -ت- -ئت «ح -مسس» ت -ط -الب
بالتعدد ة حاملة را ة التغ ر السسلمي ومسستمدة
نضس- -ال ا م- -ن تضس -ح ات شس داء ث -ورة ن -وف -م -ب -ر
 ،1954من أاجل اسستكمال بناء دولة جزائر ة
د مقراط ة اجتماع ة ذات سس ادة ضسمن إاطار
المبادئ اإلسسÓمية بوسسائل السسلم والشسورى
وال -د م-ق-راط ة ع-ب-ر إارادة الشس-عب ال-ج-زائ-ري
الحر والسس د.
وأاضسافت الحركة عبر موقعها الرسسمي على
حسساب «فيسسبوك» ،أامسس ،لقد بذلت حركة
مجتمع السسلم قصسارى ج د ا في خدمة الشسعب
م- -ن خÓ- -ل م- -ن -ت -خب ا ال -م -ح -ل ن ،رغ -م ك -ل
العراق ل التي واج ا المنتخب المحلي ،ألن ا
ت - -ؤوم - -ن أان ال- -ن وضس ب- -ال- -بÓ- -د ل م- -ك- -ن ا إال
ب-اسس-ت-ع-ادة ال-ب-ن ة ال-ق-اع-د ة ل-ل-دول-ة ال-جزائر ة
عاف ت ا وصسحت ا وفعال ت ا وخل ت ا األولى
البلد ة.
كما أاشسارت «حمسس» أان الحركة لم تتأاخر عن
ال-م-واع د ال-وط-ن ة ال-م-خ-ت-ل-ف-ة والسس-تحقاقات
المتتال ة مقترحة برنامج ا المسستمد من و ة
الشس- -عب ال -ج -زائ -ري وث -وابت ا ،وم -ت -ط -ل -ب -ات
المراحل المختلفة ومقدمة أاحسسن الكفاءات
من رجال ا ومن جم ع أابناء الجزائر وبنات ا،
م - -ؤوك - -دة أان «ح - -مسس» تضس - -رب م - -وع- -دا م- -ع

النتخابات المحل ة المقرر وم  23نوفمبر
 ،2017برجال من اخت اركم وببرنامج مسستمد
م- -ن زخ- -م ال- -ت- -ج- -رب- -ة سس- -ت -ج ب ل -ت -ط -ل -ع -ات
المواطن ن.
م- -ن ج -ه -ت -ه ع -ب -ر ح -زب ال -ت -ج -م -ع ال -وط -ن -ي
ال-دي-م-ق-راط-ي ع-ن وف-اء ك-ل م-ن-اضس-ل-يه رسسالة
ثورة أاول نوفمبر ،مؤوكدا أانها مناسسبة لمواصسلة
الزده -ار واألم -ن ل -ل -ب Ó-د م -ت -م -ن -ي -ا ل -لشس -عب
ال -ج -زائ -ري السس -ع -ادة ،ف-ي ح-ي-ن نشس-ر رسس-ال-ة
رئيسس الجمهورية بمناسسبة ذكرى الثورة ،وحيا
المجاهدين األشساوسس الذين لبوا النداء ،وعبر
ع -ن ف -خ-ره واع-ت-زازه ب-ث-ورة ال-م-ل-ي-ون ونصس-ف
مليون شسهيد ،وقال «الرندي» إان عيد الثورة
م-ن-اسس-ب-ة ل-ل-وق-وف وق-ف-ة إاجÓ-ل وت-رح-م ع-لى
أارواح الشسهداء األبرار.
من جهته حيا حزب تجمع أامل «الجزائر تاج»
ال -ب -ط -ولت ال-جسس-ام ل-لشس-ه-داء ،ق-ائ ،Ó-أامسس،

«في مثل هذا اليوم العظيم اندلعت ثورتنا
التحريرية المباركة ضسد السستعمار الفرنسسي
الظالم معلنة بداية النهاية لÓسستعمار» ،في
ح -ي -ن ذك -ر رئ -يسس ال -ح -زب ف-ي ت-ج-م-ع-ات-ه أان
مصسلحة الوطن فوق كل اعتبار ول بد من
العمل على الحفاظ على السستقرار الذي جاء
بفضسل شسهدائنا األبرار وحيا في نفسس الوقت
كل المجاهدين والمجاهدات.
وي-ذك-ر أان ال-ح-م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ت-دخ-ل ي-ومها
السس -ادسس ال -ي -وم ف-ي ظ-ل ت-ن-افسس شس-رسس ب-ي-ن
م-م-ث-ل-ي األح-زاب ال-مشس-ارك-ة ف-ي الن-ت-خابات
للوصسول إالى أاكبر عدد من الناخبين ،وتختلف
م -واضس -ي -ع وب -رام -ج األح -زاب حسسب ن-ه-ج ك-ل
تشسكيلة سسياسسية ،إال أان عيد الثورة وحد كل
األحزاب للتخندق في صسف واحد لمصسلحة
الوطن والسستقرار المنشسود.

بودربة :نظام الضشمان ا’جتماعي ‘ ا÷زائر
من ب Úاأ’حسشن ‘ العا⁄

العاصضمة  :فريال بوشضوية

ل- -م ت- -ف- -وت ق- -ي- -ا د ة ح- -زب ج- -ب -ه -ة ال -ق -وى
ا لشس- -ت -راك -ي -ة « ا لأف -ا ف -اسس» ا إ ح -ي -ا ء ذك -رى
ال -ف -ات -ح ن -وف -م -ب-ر  ،و ب-ر م-جت ب-ال-م-ن-اسس-ب-ة
بمقرها ،بعد ظهر اأمسس ،محاضسرة حول
« ال -م -ح -ا ف -ظ -ة ع -ل -ى ال-ط-ا ب-ع ا لج-ت-م-اع-ي
ل -ل -د ول -ة ف -ي ب -ي-ا ن ا أ و ل ن-وف-م-ب-ر »  ،ا أل-ق-ا ه-ا
ا لأ خ ص س -ائ -ي ف -ي ع Ó-ق -ا ت ال-ع-م-ل و ق-ا ن-ون
الشسغل نور الدين بودربة ،ولعل اأبرز ما

ج-ا ء ف-ي-ه-ا ج-و د ة و ف-ع-ال-ي-ة ن-ظ-ام الضس -م -ا ن
ا لج-ت-م-اع-ي ال-م-ع-ت-م-د ف ي الجزائر ،ا ل ذي
ص س -ن -ف -ه ب -ي -ن ا لأ حسس -ن ع -ل-ى ا لإطÓ-ق ف -ي
العالم.
واأفاد نور الدين بودربة في السسياق ،باأن
ن-ظ-ام الض س-م-ا ن ا لج-ت-م-اع-ي ف-ي ال-ج -ز ا ئ -ر
ا أسسسس ل-د ول-ة اج-ت-م-اع-ي-ة  ،و ق-ط-ع ا أشس -و ا ط -ا
ك -ب -ي -رة  ،م سس-ا ه-م-ا ف-ي ال-ق ض س-ا ء ع-ل-ى ع -د م
المسساواة ،ورافع من جهة اأخرى لسستمرار
دعم المواد الواسسعة السستهÓك ،تكريسسا
للطابع الجتماعي للدولة لسسيما في ظل
الظرف المالي الصسعب.
و ب-ع-د م-ا ا أك-د ا أ ه-م-ي-ة ا لإ ن-ج-ازا ت الم حققة
رغم اأن ما تبقى فعله ليسس بالهين اأيضسا،
ا أف- -ا د ذ ا ت ال- -م- -ت- -د خ- -ل ب- -ا أ ن ه- -ن -ا ك ع -د ة
ت-ح-د ي-ا ت ت-ق-ع ع-ل-ى ع-ات-ق ق-ط-ا ع ال-ت -رب -ي -ة
ال -وط -ن -ي -ة ل ب -د م -ن رف -ع -ه -ا ف -ي غ ضس -و ن
الأعوام الثÓثة المقبلة ،اأهمها تهيئة كل
ظ -رو ف اسس -ت-ق-ب-ا ل ع-د د ال-تÓ-م-ي-ذ ا ل -ه -ا ئ -ل
ال- -م- -ت -وق -ع ،ا إ ذ تشس -ي -ر ا لإ ح ص س -ائ -ي -ا ت ا إ ل -ى
تسس -ج -ي -ل م-ل-ي-ون و  7 0 0ا أل- -ف ب- -ي- -ن 2 0 1 5

البويرة :ع.نايت رمضضان
وفي نفسس السسياق ندد بالحملة الأخيرة
التي عرفها المركز الثقافي الفرنسسي،
حيث ذهب شسباب الجزائر لطلب العلم
لكن اأعداء الجزائر اأعطوا لها تاأويÓت
ل اأسس -اسس ل -ه -ا م -ن الصس -ح-ة ،ه-ذا وم-ن
ج- -ه- -ة اأخ -رى تسس -اءل ع -ن ف -ح -وى ت -لك
الحملة التي تاأتي من اأصسحاب جلدة

إاعÓء لواء الوطن فوق اŸصشالح ا◊زبية
دع- -ا رئ- -يسس ح -رك -ة أ’إصس Ó-ح أل -وط -ن -ي
ف - -ي  ‹Ó- -غ - -وي - -ن - -ي ،صس - -ب- -اح أمسس ،خÓ- -ل
ت-نشس-ي-ط-ه Œم-ع-ا شس-ع-ب-ي-ا ب-اŸك-ت-بة أŸركزية
ب -ودرأي ب -ل -ق -اسس -م ب -اŸسس -ي -ل -ة،أŸوأط -ن Úإأ¤
ضس- -رورة أŸشس- -ارك- -ة ب- -ق- -وة ‘ أ’ن- -ت -خ -اب -ات
أÙل -ي -ة أل -ق -ادم -ة ل -ت -ف-ويت أل-ف-رصس-ة ع-ل-ى
أÎŸبصس Úبا÷زأئر من خÓل أ◊رصس أن
تكون ‡ثلة وقوية Ãنتخبيها خاصسة وأن
’صس Ó-ح ت -ل -ت -زم ب -إاع Ó-ء مصس -ال -ح
ح -رك -ة أ إ
ألوطن فوق أŸصسالح أ◊زبية.

ب -الشس -رح ال -م -فصس -ل ل -ب -رن -ام -ج ال -ح -رك -ة ال -خ-اصس
النتخابات البلدية والولئية الذي يعبر -كما قال-
عن الواقع المعيشسي للمواطن بأاولوية تعزيز الثقة
بين المواطن والمنتخبين.
وتسس -اءل غ -وي -ن-ي ع-ن ه-دف ب-عضس األح-زاب ال-ت-ي
ت -زاي -د ب -ال -وط -ن -ي -ة وب -ال -ح -ديث ع -ن الن-ت-خ-اب-ات
الرئاسسية القادمة وهو يعتبر حسسبه سسابقا ألوانه
خاصسة وأاننا نخوضس غمار النتخابات المحلية في
الوقت الحالي التي تسستدعي العمل التشساركي مع
المواطن خاصسة فيما يتعلق بالتنمية المحلية التي
تعتبر هي األسساسس.

توأتي من سسكيكدة:

العنصشر النسشوي البديل ‘ إادارة ششؤوون البلديات بششفافية
أعت Èرئيسس أ÷بهة ألوطنية أ÷زأئرية،
م -وسس -ى ت -وأت -ي ،أمسس ،بسس -ك -ي -ك -دة أن «أل -ب -دي -ل
’دأرة شس-ؤوون أل-ب-ل-دي-ات ب-ك-ل شس-ف-اف-ي-ة ي-ك-م-ن ‘
إ
ألعنصسر ألنسسوي».
أاوضسح تواتي خÓل تنشسيطه تجمعا شسعبيا بقاعة
المركز الثقافي «عيسسات إايدير» بوسسط المدينة
يندرج في إاطار الحملة النتخابية لختيار أاعضساء
المجالسس الشسعبية البلدية والولئية ليوم  23نوفمبر
المقبل ،بأان «المرأاة بإامكانها إادارة شسؤوون البلدية
أاحسس -ن م -ن ال -رج -ل» ألن -ه -ا ت -ت -ح -ل -ى -ك -م-ا ق-ال-
بـ»الصسبر وتصسغي أاكثر لنشسغالت المواطنين».
وأاضس-اف رئ-يسس ال-ج-ب-ه-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ج-زائرية أامام
حضسور جماهيري متواضسع بأان تشسكيلته السسياسسية
«ت- -رفضس نسس- -ب- -ة ال -ث -لث ل -ل -م -رأاة ضس -م -ن ال -ق -وائ -م
النتخابية» مطالبا بمزيد من التمثيل النسسوي في
المجالسس المنتخبة .واعتبر تواتي في هذا السسياق
أان متصسدرة قائمة حزبه لنتخاب المجلسس الشسعبي
البلدي لسسكيكدة «سستكون األولى في تاريخ هذه
الجماعة المحلية» ،داعيا الناخبين للتصسويت عليها
ألن-ه-ا «سس-ت-غ-ي-ر ال-ك-ث-ي-ر ف-ي ه-ذه ال-ب-لدية» ،بحسسب
ق-ول-ه .وت-ع-ه-د ب-أان م-ت-رشس-ح-ي تشس-ك-ي-ل-ته السسياسسية
سسيكونون «آاذانا صساغية للمسستضسعفين وسسيعملون
لي Óنهارا لحمايتهم والسسهر على حقوقهم».

وبعد أان اعتبر أان البلدية هي النواة األسساسسية
ل -ل-دول-ة ،ط-الب ت-وات-ي ب-ج-ع-ل ال-م-ج-السس الشس-ع-ب-ي-ة
ال- -ب- -ل -دي -ة «م -ن -ب -را إليصس -ال مشس -اك -ل الشس -عب إال -ى
السسلطة» ،قبل أان يدعو الناخبين إالى المشساركة
بكثافة في انتخابات المجالسس الشسعبية المحلية
ي- -وم  23ن -وف -م-ب-ر وال-تصس-ويت لصس-ال-ح م-ن ي-حسس-ن
تمثيلهم خÓل العهدة المقبلة.

اŸششاركة ‘ ا’نتخابات
وسشيلة للمقاومة والصشمود

و ،2020بينهم مليون و 100األف تلميذ في
الطور البتدائي.
ف -ي س س -ي -ا ق ا آ خ -ر ،ا أ ش س -ا ر ا إ ل -ى ا أ ن ا ل -ج -ز ا ئ -ر
ترصسد  9 . 3بالمائة من الميزانية لقطاع
الصسحة ،فيما من المفترضس اأن تصسل اإلى
ح - -د و د  1 5ب -ا ل -م -ا ئ -ة ،م -ن -ت -ق -د ا م -ا ا ع -ت -ب ره
تناقضسات في مشسروع قانون الصسحة في
اإشسارة اإلى المادة التي توؤكد ضسمان العÓج
ل - -ك -ل ا ل س س -ك -ا ن  ،و م -ا د ة ا أ خ -ر ى ت ش س -ي -ر ا إ ل -ى
مجانية العÓج للطبقات الهشسة فقط.

غول من ألبويرة:

واح -دة م -ح -ذرا م -ن النسس -ي -اق وراءه -ا
وال -غ -رضس ال -وح -ي -د زع -زع -ة اسس -ت -ق-رار
البÓد.
وف -ي ه -ذا ال -م -وضس-وع اأك-د اأن ال-ج-زائ-ر
اسس -ت -ط-اعت ل-م شس-م-ل اأب-ن-ائ-ه-ا رغ-م ك-ل
المحاولت الخارجية لكن ل تزال البلد
الوحيد في المغرب العربي الذي ليسس
ل-ه عÓ-ق-ة م-ع ال-ك-ي-ان الصس-ه-ي-ون-ي ،ك-ما
ب-ق-يت صس-ام-دة اأم-ام م-ا سس-م-ي ب-ال-رب-ي-ع
العربي الذي دمر عدة بلدان.
وف- -ي ه -ذا السس -ي -اق ن -وه ب -ال -مصس -ال -ح -ة
ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي اسس-ت-رج-عت م-ن خÓ-ل-ه-ا
ال -ج -زائ -ر الأم -ن والسس -ت -ق -رار وم-ك-نت
الشس -عب م -ن ال -ع -يشس ف-ي اأم-ان وال-دول-ة
ال- -ج- -زائ- -ري -ة خ -اضست م -ع -رك -ة ال -ب -ن -اء
والتشسييد .وهنا دعا مترشسحي تاج اإلى

أاشسار غويني في الكلمة التي أالقاها أامام الحضسور
من إاطارات الحزب والمتعاطفين معه ،أان الحركة
تسسعى جاهدة من أاجل بناء مؤوسسسسات قوية لتعزيز
الثقة بين المواطن ومنتخبيه وتأاسسيسس التشساور مع
فعاليات المجتمع المدني قصسد تعزيز الثقة بين
الطرفين والتي تراجعت حسسبه بشسكل كبير خÓل
السسنوات األخيرة .
وبالحديث عن الذكرى  63لندلع ثورة نوفمبر
المجيدة ،أاكد غويني أان حركة اإلصسÓح الوطني
ترى أانه من الوفاء لعهد الشسهداء هو الحفاظ على
ال- -مشس- -روع ال- -حضس- -اري وإان -ج -از مشس -روع ت -ج -ري -م
السستعمار والذي شسهد حسسبه عدة محطات هامة
وجب تجسسيده.
وف -ي خ -ت-ام ك-ل-م-ت-ه ت-ط-رق رئ-يسس ح-رك-ة اإلصسÓ-ح

حنون من ألقليعة

مسشتقبل ا÷زائر يكمن ‘ الششباب
دع -ا رئ -يسس ح -زب Œم -ع أم -ل أ÷زأئ-ر
عمار غول ،أمسس ،خÓل Œمع شسعبي نشسطه
باŸسسرح ألبلدي Ãدينة ألبويرة ،إأ ¤حمل
مشس-ع-ل ألشس-ه-دأء ،م-ذك-رأ أن شس-ب-اب أ÷زأئ-ر
حملوأ ألسسÓح ضسد أŸسستعمر لتحرير ألبÓد
وع -ل -ى شس-ب-اب أل-ي-وم أن-ت-ه-اج ن-فسس أل-ط-ري-ق
لبناء أ÷زأئر.

غويني من أŸسسيلة:

17480

اŸسضيلة :عامر ناجح

’فافاسس» يسسلط ألضسوء على أ÷انب أ’جتماعي ‘ ذكرى نوفمÈ
«أ أ

’سس -ب -ق ◊زب
’ول أ أ
أك -د ألسس -ك -رت Òأ أ
ج-ب-ه-ة أل-ق-وى أ’شسÎأك-ي-ة ع-لي ألعسسكري،
ب-أان إأح-ي-اء ذك-رى أل-ف-ا— ن-وف-م 1954 Èلن
’ف-اف-اسس» ،ت-اري-خ ’
ت -ك -ون ت -ق -ل-ي-دي-ة ‘ «أ أ
ي-ف-وت ل-ل-وق-وف وق-ف-ة ع-رف-ان وتقدير أمام
أل - -تضس - -ح - -ي - -ات أ÷سس- -ام لشس- -ه- -دأء أل- -ث- -ورة
أل -ت -ح -ري-ري-ة وصس-ان-ع-ي أ’سس-ت-قÓ-ل ،ول-دى
تطرقه إأ ¤ألطابع أ’جتماعي للدولة ،قال
’خصسائي ‘ عÓقات ألعمل وقانون ألشسغل
أ أ
ن- -ور أل- -دي- -ن ب- -ودرب- -ة ،إأن ن- -ظ- -ام ألضس- -م -ان
أ’جتماعي أŸعتمد ‘ أ÷زأئر يعد من بÚ
’نظمة ‘ ألعا.⁄
أحسسن أ أ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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العمل لضسمان حياة اأفضسل للمواطنين
ك -م -ا دع -ا السس -ك -ان ل -ل-ذه-اب ب-ق-وة ي-وم
القتراع للتصسويت لصسالح الشسباب.

أّكدت رئيسسة حزب ألعمال لويزة حنون‘ ،
Œمع شسعبي لها بدأر ألثقافة بالقليعة ‘ ،إأطار
أ◊م-ل-ة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ل-ل-م-حليات أّن حزبها مقتنع
’ّن أŸشس- -ارك- -ة ت -ع -ن -ي
ب- -اŸشس- -ارك- -ة ‘ أÙل- -ي- -ات أ
أŸقاومة وألصسمود للدفاع عن فضساءأت أ◊رية
وألدÁوقرأطية أŸتوفرة ،مشسÒة إأ ¤كون قوأئم
أ◊زب ك - -ف - -اح - -ي - -ة نضس- -ال- -ي- -ة –Îم أل- -ع- -ه- -دة
أ’نتخابية.

القليعة :عÓء ملزي

قالت لويزة حنون في معرضس تدخلها المطول
اأمام مناضسليها ومحبيها باأّن المنتسسبين للحزب
يحوزون على نفسس طويل ول يسستسسلمون للياأسس
ب -ال -رغ -م م -ن ال -ت -ع ّ -ف -ن السس-ي-اسس-ي وال-م-م-ارسس-ات
ال-م-ق-رف-ة ال-ت-ي ت-م-ارسس-ه-ا ب-عضس ال-ج-هات ،داعية
مرشسحي الحزب اإلى اللتزام التام بمبادئه التي
ت -ق -تضس -ي اإشس -راك ال -م -واط -ن -ي -ن ف -ي ال -م-داولت
واإع Ó-م -ه -م ب -ك-ل ال-ق-رارات م-ع السس-ع-ي ال-ح-ث-يث
لسستعادة ممتلكات البلديات بالتوازي مع محاربة
الفتراسس المحلي للعقار والمال العام واحترام
ق -ان -ون الصس -ف -ق -ات ال -ع -م -وم -ي -ة وح-م-اي-ة ح-ق-وق
و م د ا خ ي ل ا ل ب ل د ي ا ت  ،و ق ا ل ت ل و ي ز ة ح ن و ن ا أ ي ض س ا ا إ نّ
م-رشس-ح-ي-ه-ا ل ي-ق-دم-ون وع-ودا ك-اذب-ة ل-لمواطنين
واإّنما يتسسلحون بجملة من اللتزامات النضسالية
التي تقتضسي السسعي من اأجل توفير كافة الشسروط
الضسرورية لتحقيق اإقÓع تنموي حقيقي ،موؤّكدة
على اأّن هذا الإقÓع يقتضسي دعما مباشسرا من
الدولة وتوقيفا حازما لسسياسسة التقشسف المنتهجة
لسسيما واأنّ اأزمة انهيار اأسسعار البترول ل تشسّكل
سس -وى ع -ام  Ó-م -ن ع -وام -ل ب-روز الأزم-ة ال-م-ال-ي-ة
وليسست هي الأزمة في حّد ذاتها واقترحت لويزة
حنون جملة من النقاط لتحقيق بحبوحة مالية
بوسسعها ضسمان ميزانية الدولة لفترة  4سسنوات
متتالية وتتمثل اأهمها في تحصسيل  12500مليار
دينار من الضسرائب غير المحصسلة اإلى غاية 2014
فقط وقد يكون الرقم مرتفعا اأكثر مع نهاية
ا ل س س ن ة الحالية ،اإضسافة اإلى تحصسيل  8700مليار

دينار من القروضس غير المسسّددة اإلى غاية نهاية
 2014ناهيك عن تطبيق مادة هامة من الدسستور
تقضسي بمصسادرة الثروات غير الشسرعية.ودافعت
لوزيرة حنون بشسراسسة عن طوابير الشسباب الذين
توافدوا على المركز الثقافي الفرنسسي لجتياز
مسس -اب -ق -ة ال -ل -غ -ة ال -ف -رنسس -ي-ة ل-م-واصس-ل-ة ال-دراسس-ة
بفرنسسا ،مشسيرة اإلى اأّن ذلك يعتبر نتاجا لسسياسسة
التعليم الفاشسلة بالجزائر ،بحيث اعتبرت الشسباب
ضس -ح -اي -ا ل-ه-ذه السس-ي-اسس-ة ال-ف-اشس-ل-ة وال-ت-ي اأف-رزت
ان- -ه- -ي- -ارا م- -ت- -واصس Ó- -ل- -ل -ن -ظ -ام -ي -ن الق -تصس -ادي
والجتماعي ببÓدنا ،كما شسّنت لويزة حنون حربا
ضسروسسا على قانون المالية للسسنة المقبلة 2018
الذي اقترح زيادات في اأسسعار الوقود مما ينعكسس
سسلبا على عّدة نشساطات اأخرى ناهيك عن تقليصس
الميزانيات لعّدة قطاعات هامة مع تحديد عدد
م ن ا ص س ب ا ل ش س غ ل ا ل م م ن و ح ة ل ه ا ف ي ح ي ن ا أ نّ ت ل ك
ال -ق -ط -اع -ات ت-ح-ت-اج ف-ي ال-واق-ع اإل-ى اأع-داد اأك-ث-ر
اأه -م -ي -ة م -ن ت -لك ال-م-ن-اصسب ب-ال-ن-ظ-ر اإل-ى ح-اج-ة
ال -م -واط -ن ل Ó-سس -ت -ط -ب -اب وال -ع Ó-ج والك -ت -ظ -اظ
المسسجل في الموؤسسسسات التربوية وضسعف القدرة
الشسرائية ،مشسيرة اإلى اأّن الثورة التحررية كانت في
ج- -وه- -ره- -ا اشس- -ت- -راك- -ي- -ة ذات ب- -ع- -د اج- -ت -م -اع -ي
ديموقراطي ونحن اأحوج ما نكون الآن اإلى تلك
ال -م -ب -ادئ ال -ت -ي اأقّ-ره-ا ن-داء اأول ن-وف-م-ب-ر وح-زب
العمال يعتبر حاليا الأقرب اإلى تلك المبادئ في
ح -ي-ن اأّن ال-ع-دي-د م-ن الأح-زاب ب-ال-ج-زائ-ر ط-ع-نت
الثورة في الظهر وتبنت مبادئ غير التي قامت من
اأجلها الثورة.
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Óوطان:
‘ دراسشة للمعهد الهولندي العابر ل أ

’وروبي
’فريقي-ا’–اد ا أ
قمة ا’–اد ا إ

أاك Ìمن مليون مغربي يعيشسون من Œارة ا◊شسيشش

ا÷مهورية الصسحراوية تتلقى دعوة رسسمية للمشساركة
وال -تصس -دي -ق ع -ل-ى ع-ق-ده ال-ت-أاسس-يسس-ي دون أاي
شسروط ول –فظات».

الذكرى  24لتفاقية اÿيانة

تلقى رئيسس ا÷مهورية العربية الصشحراوية الدÁقراطية ،ابراهيم غا‹ ،دعوة
’فريقي ،موسشى فكي مهامات ،للمششاركة ‘
رسشمية من رئيسس مفوضشية ا’–اد ا إ
’وروبي التي سشتنعقد
’فريقي وا’–اد ا أ
القمة اÿامسشة للششراكة ب Úا’–اد ا إ
بأابيدجان عاصشمة كوت ديفوار ،يومي  ٢9و 3٠نوفم Èا÷اري ،وهو نفسس نصس
’فريقي.
’عضشاء با’–اد ا إ
الدعوة التي بعث بها فكي إا ¤رؤوسشاء كافة الدول  55ا أ
كما أاكد السسيد موسسى فكي للرئيسص ابراهيم ك -ي -ف ي -ت -ح -دث بصس -وت واح -د ،ف -ا–ا ب-ذلك
غا‹ أان «مفوضسية ال–اد الفريقي سستتخذ صسفحة جديدة لتتبوأا إافريقيا اŸكانة التي
كافة التداب ÒالÓزمة والضسرورية لتكون قمة تليق بها على الصسعيد الدو‹».
الشس- -راك- -ة اÿامسس- -ة ب Úال–اد اإلف- -ري- -ق -ي يذكر أان ال–اد األوروبي و ال–اد اإلفريقي
وال–اد األوروبي ناجحة بكل اŸقاييسص Ãا اتفقا على إاعادة تسسمية القمة اŸقبلة بÚ
يخدم تنمية أافريقيا وتعزيز الشسراكة بينها األوروب - - -ي Úواألف - - -ارق - - -ة ب - - -ق- - -م- - -ة ال–اد
الوروب- -ي-ال–اد اإلف- -ري- -ق- -ي وال -ت -ي ك -انت
وأاوروبا».
وك- -انت ا÷م -ه -وري -ة ال -ع -رب -ي -ة الصس -ح -راوي -ة م - -ع - -روف - -ة سس - -اب- -ق- -ا ب- -اسس- -م «ق- -م- -ة ال–اد
الدÁقراطية قد هنأات ‘ وقت سسابق ال–اد األوروبي-إافريقيا».
اإلفريقي وكافة الشسعوب اإلفريقية ،مؤوكدة ويأاتي هذا التوافق ب ÚاŸنظمت Úاإلفريقية
على ثقتها التامة بأان القمة سستكون بكل تأاكيد واألوروب -ي -ة لـي -فشس-ل اŸن-اورات والضس-غ-وط-ات
ن -اج -ح -ة وب -ك -ل اŸق -اي -يسص وف-رصس-ة ل-ت-ع-زي-ز التي Áارسسها اŸغرب على ال–اد الوروبي
الشس- -راك- -ة وال- -ت -ع -اون ب Úال–اد الف -ري -ق -ي مباشسرة أاو من خÓل الدول األوروبية ا◊ليفة
وال–اد الوروب- - - -ي ،م- - - -ع- - - -تÈة أان «ال–اد بغية إاقصساء ا÷مهورية العربية الصسحراوية
الفريقي وبتبصسره وحكمة دوله ووحدتهم الدÁقراطية التي تعد إاحدى الدول اŸؤوسسسسة
أاصسبح شسريكا Îﬁما أامام الشسعوب الفريقية ل–Óاد اإلفريقي الذي وافق اŸغرب على
و‘ عÓقاته مع الشسركاء األجانب ،كونه عرف عضس -وي -ت -ه ف -ي -ه م -ن خ Ó-ل انضس -م -ام -ه إال -ي -ه

ي-ت-زام-ن الن-تصس-ار ال-ذي ح-ق-ق-ت-ه ا÷م-ه-ورية
الصس -ح -راوي -ة ‘ اف -ري -ق-ي-ا ،م-ن خÓ-ل ت-أاك-ي-د
مشساركتها ‘ القمة القادمة بكوت ديفوار ،مع
ال-ذك-رى  42ل-ل-م-ؤوام-رة ال-ت-ي ع-قدتها إاسسبانيا
دول -ة الح -ت Ó-ل  -م -ع اŸغ-رب وم-وري-ت-ان-ي-التتنازل لهما عن اإلقليم بعد مغادرتها عوضص
تنظيم اسستفتاء تقرير مصس Òالصسحراوي Úكما
كان مقررا.
وباŸناسسبة ،وصسف ‡ثل جبهة البوليسساريو
بفرنسسا ،السسيد أابي بشسرايا البشس Òتاريخ 31
أاكتوبر « 1975باليوم األسسود ،ليسص ‘ تاريخ
الشسعب الصسحراوي فحسسب وإا‰ا ‘ تاريخ
اŸنطقة اŸغاربية بكاملها ،باعتباره عنوانا
للغدر واÿيانة اŸرتكبة بحق شسعب صسغÒ
ومسس-ا .»⁄وأاضس-اف ال-دب-ل-وم-اسس-ي الصسحراوي
باŸناسسبة أان «اÿيانة تتلخصص ‘ كون اإلدارة
السستعمارية اإلسسبانية التي تقدمت بتعهدات
 ·ÓاŸتحدة من أاجل
للشسعب الصسحراوي ول أ
تصس -ف -ي -ة السس -ت -ع -م -ار م -ن اإلق -ل -ي-م وت-ن-ظ-ي-م
السستفتاء خÓل النصسف األول من عام ،1975
قد دخلت ‘ مؤوامرة مع دول ا÷وار Ÿصسادرة
حق الشسعب الصسحراوي ‘ الوجود» ‘ ،حÚ
«أان ال- -غ- -در ق- -د أات -ى م -ن ال -ب -ل -دي -ن ا÷اري -ن
اŸغ -رب وم -وري -ت -ان -ي -ا ح-ي-ن-ه-ا ،خ-اصس-ة ا÷ار
الشسما‹ الذي شسرع منذ هذا التاريخ ‘ القيام
بحرب إابادة حقيقية من خÓل القتل اŸمنهج
والعتقال والتشسريد للصسحراوي.»Ú
و شس- - -دد أاب- - -ي بشس - -راي - -ا ع - -ل - -ى أان «الشس - -عب
الصس-ح-راوي أاث-بت ل-ل-م-م-ل-ك-ة اŸغ-ربية وللعا⁄
بعد  15سسنة من ا◊رب و 42سسنة من النزاع
أانه عصسي على الÎويضص ،وأان الواقع الوطني
الصسحراوي اليوم أامر ماثل للعيان ول Áكن
Óقليم والسسÓم
Œاوزه إاطÓقا وأاي مسستقبل ل إ
‘ اŸنطقة لن يتحدد إال من خÓل الحتكام
إلرادة الشسعب الصسحراوي وحقه غ Òالقابل
ل- - -ل- - -تصس - -رف ‘ ت - -ق - -ري - -ر اŸصس Òوا◊ري - -ة
والسستقÓل».

«ينخرط ‘ زراعة ا◊شسيشص ‘ اŸغرب أاكÌ
من  140000مزارع ،وإاذا أاضسفنا عائÓتهم،
فإان أاك Ìمن مليون شسخصص مرتبطون بهذا
الق -تصس -اد غ ÒاŸشس -روع’’ ،ه -ذا م -ا كشس -ف -ت-ه
دراسس -ة ح -دي -ث -ة أا‚زه -ا اŸع -ه -د ال-ه-ول-ن-دي
Óوط- -ان ،وال- -ذي أاوضس- -ح ،ك -ذلك،
ال- -ع- -اب- -ر ل - -أ
بالتزامن مع أازمة الريف أان ’’هذا الوضسع يÈز
فشس -ل الÈام -ج ال -ت -ن -م -وي -ة ال -ب -دي -ل -ة ل -زراع-ة
ا◊شسيشص ‘ الريف’’.
أاشس - -ارت ال - -دراسس - -ة إا ¤أان اŸغ - -رب لي - -زال
يحافظ على مكانته كمنتج رئيسص للحشسيشص
‘ ال -ع -ا ،⁄وأان م -ن -ت -ج-ي ’’ا◊شس-يشص’’ ،خÓ-ل
اÿمسس Úسسنة األخÒة ،أاظهروا ’’قدرة مهمة
‘ التأاقلم مع الظروف اŸتغÒة التي يعرفها
السسوق الدو‹’’‘ اقتصساد ا◊شسيشص.

تأاجيل ﬁاكمة الزفزا‘

م -ن ن -اح -ي -ة ث-ان-ي-ة ،أاج-لت ﬁك-م-ة م-غ-رب-ي-ة،
ﬁاك-م-ة ال-ق-ائ-د اŸي-دا Êلـ«ح-راك ال-ري-ف»،
ن - -اصس - -ر ال - -زف - -زا‘ ،م - -ع  31م -ن نشس -ط -اء
الحتجاجاتŸ ،دة أاسسبوع.
وأارج -عت ﬁك-م-ة السس-ت-ئ-ن-اف Ãدي-ن-ة ال-دار
البيضساء (شسمال) تأاجيل اÙاكمة إا ¤الرغبة
‘ البت ‘ طلب النيابة العامة ضسم اŸلف،
الذي يحاكم Ãوجبه الزفزا‘ ورفاقه ،إا¤
م - -ل- -ف ›م- -وع- -ة آاخ- -رى تضس- -م  21ناشس ً
طا
معتقً.Ó
وت -ت -ه -م ال -ن -ي -اب -ة ال -ع -ام -ة ال -زف-زا‘ ورف-اق-ه
بـ«اŸسص بالسسÓمة الداخلية للمملكة» ،وهي
تهمة قد تصسل عقوبتها إا ¤اإلعدام أاو السسجن
مدى ا◊ياة.

اÛلسس الرئاسشي بليبيا يطلب حماية اŸدنيÚ

حكومة الوفاق تعلن ا◊داد ثÓثة أايام عقب قصسف درنة

غداة انطÓق ا÷لسشة الثانية من ﬁاكمة اŸتهم Úباعتداء باردو

طعن شسرطي Úقرب الŸÈان التونسسي واعتقال منفذ الهجوم
أاع- -ل- -ن اŸت- -ح- -دث ب- -اسس- -م وزارة ال -داخ -ل -ي -ة
ال -ت -ونسس -ي -ة ،أامسص األرب-ع-اء ،إاصس-اب-ة شس-رط-يÚ
بجروح إاثر تعرضسهما لطعن بسسك Úقرب مقر
الŸÈان ‘ ضساحية باردو بتونسص العاصسمة،
أاح -ده -م -ا إاصس -اب -ت -ه خ -ط -رة ،وأاضس-افت وزارة
الداخلية ‘ بيان أان اŸهاجم الذي ” توقيفه
م - -ع- -روف ل- -دى السس- -ل- -ط- -ات ب- -أان- -ه ي- -ت- -ب- -ن- -ى
«الفكراŸتطرف».
وقال اŸتحدث إان «شسخصسا تعّمد صسباح أامسص
مهاجمة دورية أامنية تابعة لشسرطة اŸرور

بسس -اح -ة ب -اردو وط -ع -ن ضس-اب-ط-ا بسس-ك Úع-ل-ى
مسستوى رقبته واسستهدف زميله على مسستوى
جبينه».
وأاضس- -اف أان- -ه ” إال- -ق- -اء ال- -ق -بضص ع -ل -ى ه -ذا
الشسخصص الذي اعÎف وفق التحريات األولية
بتبنيه للفكر اŸتطرف منذ ثÓث سسنوات.
و“كنت األجهزة األمنية التونسسية ‘ اآلونة
األخÒة من تفكيك عدة خÓيا متطرفة و
إارهابية ‘ سسياق ا◊رب على اإلرهاب التي
وضسعها رئيسص ا◊كومة يوسسف الشساهد ‘

مقدمة أاولويات حكومته التي شسكلها ‘ أاوت
اŸاضسي.
ج -اء ه -ذا الع -ت -داء غ -داة ان -ط Ó-ق ا÷لسس-ة
الثانية من ﬁاكمة اŸتهم Úبالعتداء على
متحف باردو الذي وقع ‘ مارسص ،2015
وأادى إا ¤مقتل  22شسخصسا (شسرطي تونسسي
و 21سس- -ائ- -ح- -ا غ- -رب -ي -ا) ،ب -حضس -ور ﬁامÚ
فرنسسي.Ú
وسسيحاكم اŸتهمون Ãوجب قانون مكافحة
اإلرهاب ما يجعلهم عرضسة لعقوبة اإلعدام.

أاع- -ل- -ن اÛلسص ال- -رئ- -اسس- -ي
ال- -ل- -ي- -ب- -ي ◊ك- -وم -ة ال -وف -اق
الوطني ا◊داد ثÓثة أايام
ع -ل -ى أارواح م -ن سس -ق-ط-وا ‘
ال -قصس -ف ا÷وي ي-وم الث-نÚ
‘ م -دي -ن -ة درن-ة السس-اح-ل-ي-ة،
( )250ك - -ل - -م شس - -م - -ال غ- -رب
بنغازي ‡ا أادى إا ¤مقتل 15
شسخصسا.

مهاجم أاوزبكي ‘ قلب التحقيق

السسلطات األمريكية تصسف هجوم نيويورك «باإلرهابي»

ق -الت السس-ل-ط-ات األم-ري-ك-ي-ة إان م-ه-اج-را
أاوزبكسستانيا متهما بقتل ثمانية أاشسخاصص
‘ مدينة نيويورك دهسسا باقتحام مسسار
للدراجات بشساحنة مسستأاجرة يوم الثÓثاء،
عمل بشسكل منفرد فيما يبدو لكن الهجوم
ال-ذي وق-ع ي-وم الح-ت-ف-ال ب-ع-ي-د ال-ه-ال-وين
ي -ح -م -ل ك -ل ال -ع Ó-م -ات اŸم -ي -زة ل -ع -م -ل
إارهابي.
وق-الت صس-ح-ي-ف-ة ن-ي-وي-ورك ت-اÁز وشس-بكة
سس-ي.ان.ان ال-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة إان اŸت-ه-م الذي
أاطلقت الشسرطة النار عليه واعتقلته بعد
◊ظ -ات م-ن ت-ن-ف-ي-ذه ل-ل-ه-ج-وم ‘ ا÷انب
الغربي من مانهاتن السسفلى ،ترك رسسالة
يعلن فيها إانه نفذ الهجوم باسسم تنظيم
الدولة اإلسسÓمية اإلرهابي.
وعدد القتلى صسغ ÒباŸقارنة بهجمات
مشسابهة وقعت العام اŸاضسي ‘ فرنسسا
وأاŸانيا .لكنه يظل الهجوم اŸنفرد األكÌ
دم -وي -ة ‘ ن -ي-وي-ورك م-ن-ذ ال-ه-ج-وم ال-ذي
اسستخدمت فيه طائرات ﬂطوفة لتفجÒ
برجي مركز التجارة العاŸي ‘ مانهاتن
السسفلى ‘  11سسبتم‡ 2001Èا أادى إا¤
مقتل أاك Ìمن  2600شسخصص.
ووقعت اŸذبحة التي خلفها اŸهاجم بعد
أان دهسص بشس -اح -ن -ت -ه الصس -غÒة ع -ددا م-ن
اŸارة وراك -ب -ي ال -دراج -ات ع -ل -ى ط -ري -ق
الدراجات على بعد بضسع أابنية من موقع
برجي مركز التجارة العاŸي.
بعد ذلك خرج من الشساحنة ملوحا Ãا بدا

أانهما بندقيتان قبل أان يواجهه ضسابط من
شس -رط -ة اŸدي -ن -ة وي -ط-ل-ق ال-ن-ار ع-ل-ي-ه ‘
ال -ب -ط -ن .وق -الت الشس -رط -ة إان -ه-ا صس-ادرت
ب -ن -دق-ي-ة ك-رات م-ل-ون-ة وب-ن-دق-ي-ة رشص م-ن
اŸوقع .وباإلضسافة إا ¤القتلى الثمانية
أاسس -ف -ر ال -ه -ج -وم ع-ن إاصس-اب-ة  11شسخصسا
وصس-ف مسس-ؤوول-و اإلط-ف-اء ج-راح-ه-م ب-أان-ها
خطÒة لكنها ل تهدد ا◊ياة.

أاجانب ب Úالقتلى

ق- -ال ج- -ي- -مسص أاون- -ي- -ل م- -ف- -وضص شس -رط -ة
نيويورك إان السسلطات أاعلنت وفاة سستة
أاشسخاصص ‘ اŸوقع واثن ‘ Úمسستشسفى
قريب.
وق - -الت وزارة خ - -ارج- -ي- -ة األرج- -ن- -ت Úإان
خمسسة من القتلى من مواطني األرجنتÚ

كانوا ‘ زيارة لنيويورك ‘ إاطار احتفال
›م -وع-ة م-ن األصس-دق-اء ب-ت-خ-رج-ه-م م-ن
اŸدرسسة .وقال وزير خارجية بلجيكا إان
أاحد مواطنيه ضسمن القتلى.
ووصس- -ف مسس- -ؤوول- -ون م- -ن م- -ك- -تب رئ -يسص
البلدية ووزارة األمن الداخلي الهجوم بأانه
ع -م -ل إاره -اب -ي ل -ك -ن أان -درو ك -وم-و ح-اك-م
نيويورك قال إانه يعتقد أان اŸهاجم عمل
Ãفرده.

من هو منفذ هجوم منهاتن؟

ذكرت وسسائل إاعÓم أامريكية ،أان اŸشستبه
به ‘ تنفيذ هجوم منهاتن ،هو شساب (29
عاما) من أاوزبكسستان ،وصسل إا ¤الوليات
اŸتحدة عام .2010
وأاشس - -ارت اŸصس- -ادر إا ¤أان اسس- -م الشس- -اب

«سس-ي-ف ال-ل-ه سس-اي-ب-وف» ،وه-و أاوزب-كسستاÊ
متزوج ولديه طفÓن ،وجاء إا ¤الوليات
اŸت - -ح- -دة ‘  2010وي -ق-ط-ن ‘ م-دي-ن-ة
«تامبا» بولية فلوريدا.
وذك -ر م -ق -رب -ون م -ن اŸشس -ت -ب -ه ،أان -ه ك-ان
«شس -خصس -ا سس -ع -ي-دا ج-دا» ،ي-حب ال-ولي-ات
اŸتحدة ،مؤوكدين أانه ليسص إارهابيا« ،اإنه
سسعيد دائما ،ويبتسسم طوال الوقت».
بدورها أاشسارت وسسائل إاعÓم عديدة نقÓ
عن مسسؤوول ،Úأان لسسايبوف سسج Óجنائيا،
ل -ك -ن أاغ -لب سس -ج -ل -ه ي -تضس -م -ن ﬂال -ف-ات
م -روري -ة ،ارت -كب م -ع -ظ -م -ه -ا ‘ ولي -ت -ي
ميسسوري وبنسسلفانيا.
وي -ع -م-ل الشس-اب سس-اي-ب-وف سس-ائ-ق شس-اح-ن-ة
Œاري -ة ،ل -ك -ن أاح-د أاصس-دق-ائ-ه ،ي-ق-ول اإن-ه
عمل أايضسا سسائق تاكسسي ،وعاشص فÎة من
الزمن ‘ ولية نيوجÒسسي.

ترامب يأامر Ãراقبة األجانب

أاعلن الرئيسص األمريكي دونالد ترامب ‘
تغريدة على توي Îمسساء الثÓثاء أانه أامر
وزارة األمن الداخلي األمريكية ،بتشسديد
إاج -راءات م -راق -ب-ة األج-انب ال-راغ-ب‘ Ú
دخول الوليات اŸتحدة.
وق -ال ت -رامب «ل -ق -د أام -رت ل -ت -وي وزارة
األمن الداخلي بتشسديد إاجراءات برنامج
ال -ت -ح -ق -ق الصس -ارم -ة أاصس  .»Ó-وأاضس-اف أان
«النزاهة السسياسسية أامر جيد ولكن ليسص
هنا».

وقال اÛلسص الرئاسسي‘ ،
ب -ي -ان ل -ه أامسص األرب -ع -اء «‘
ال - -وقت ال - -ذي ي - -دي- -ن ف- -ي- -ه
اÛلسص ال -رئ -اسس-ي ◊ك-وم-ة
الوفاق الوطني بأاشسد عبارات
ال- - -رفضص والسس- - -ت- - -ه- - -ج- - -ان
والسس -ت -ي -اء ال-قصس-ف ا÷وي
الذي تعرضست له مدينة درنة
يوم الثن Úوالذي أادى إا¤
سس -ق -وط ع -دد م -ن األط -ف -ال
وال - - -نسس- - -اء األب- - -ري- - -اء ف- - -إان
اÛلسص ال- -رئ- -اسس- -ي ي- -ع- -ل -ن
ا◊داد العام ‘ جميع أارجاء
البÓد Ÿدة ثÓثة أايام ،مع
تنكيسص الراية إا ¤اŸنتصسف
وت-وشس-ي-ح الصس-ح-ف ال-رسس-م-ية
ب- -السس- -واد» .وك -انت مصس -ادر
ل- -ي- -ب- -ي- -ة أاك -دت م -ن ق -ب -ل أان
الضس- -رب- -ات ال- -ت- -ي ن- -ف -ذت -ه -ا

طائرات ›هولة تسسببت ‘
سسقوط  15قتي Óوإاصسابة أاكÌ
من  20آاخرين.
ودع - -ا اÛلسص ال - -رئ - -اسس- -ي
◊ك -وم -ة ال -وف -اق ال -وط -ن -ي،
›لسص األمن الدو‹ ،لفتح
–قيق ‘ واقعة قصسف درنة
وف -ق -ا ل-ل-ق-رار ◊ 1973ماية
اŸدن-ي ‘ Úل-ي-ب-ي-ا ،وم-ع-رف-ة
ا÷ه- - - -ة اŸسس- - - -ؤوول - - -ة ع - - -ن
القصسف.
ووصس- -فت ح- -ك- -وم -ة ال -وف -اق
الوطني الغارة بأانها جرÁة
ح - - -رب ‘ ،وقت ن - - -فت م - - -ا
تعرف بقوات عملية الكرامة
بقيادة اللواء اŸتقاعد خليفة
ح- -ف Îأان ت -ك -ون ط -ائ -رات -ه -ا
نفذت الغارة.
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إاجماع على ﬁورية الشصخصصية ..وتفاوت على طرائق صصناعتها

طرحت ندوة «اخÎاع الشصخصصية ‘ الرواية» سصؤوال قدÁا جديدا ،يتعلّق بركيزة من ركائز البناء السصردي ،وهي الشصخصصية .وأاجمع
اŸشصاركون ‘ الندوة ،وهم ك ،Ìعلى ﬁورية هذا الدور ،ولكنهم أابانوا ‘ نفسص الوقت
على اختÓف جلي ‘ طريقة تعامل كل واحد منهم مع شصخصصياته ،وكيفية بنائها
و–ريكها.

تشص Òالقراءة األولية Ÿؤولفها بعنوان « أاسصطورة
سصنجابي» الصصادر عن دار النشصر تيديكلت إا ¤زمن
األسصطورة العائد إا ¤ما قبل نزول األديان واشصتهر
هذا ا÷نسش األدبي الصصعب فى األدب اليوناÊ
وعادة أابطاله ماب Úآالهة وأانصصاف آالهة وشصياطÚ
وحتى البشصر.
يوحي هذا العمل إا ¤ذلك الصصراع اŸتولد حول
من يتقلد زمام ا◊كم حيث تندلع حوله حروب
ول -ك -ن ت -ن-تصص-ر ا◊ك-م-ة دوم-ا ،وي-ع-د ه-ذا اŸؤول-ف
موجها لفئة اŸراهق Úوبهذا تكون اŸؤولفة قد
ن -ظ -رت ن-ظ-رة ج-ادة ب-ت-ق-دÁه-ا ه-ذا ال-ع-م-ل ل-ه-ذه
الشصريحة من القراء عامة وخاصصة هواة الفنون
ال-ق-ت-ال-ي-ة ك-م-ا أان-ه-ا اسص-ت-درجت ال-ق-اريء ‘ رح-ل-ة
سص-ي-اح-ي-ة ع Èاخ-ت-ي-اره-ا Ÿن-اط-ق ج-ب-لية جزائرية
ووجود شصÓلت مÈزة جمال ا÷زائر ،من غابات
وصصحارى وحتى دقلة نور ا÷زائرية ذات الشصهرة
العاŸية ،واعتمدت اŸؤولفة على األسصلوب السصردي
Ãا م- -ي- -ز األسص- -ط- -ورة ورسص- -مت خÓ- -ل -ه ل -وح -ات
متÓحقة وجميلة وكان هناك إاهداء خفى ما بÚ

السصطور للشصعب الفلسصطينى بتواجد صصديقة البطل
فى إاحدى اللوحات السصردية عندما جلبت مادة
ال -ث -وم ل-عÓ-ج اŸق-ات-ل بشص-ام-روك-ا وه-ذه ال-تسص-م-ي-ة
مأاخوذة من اللغة الكردية القدÁة وتعني اŸتقدم
ن -ح -و اŸوت وق -د ج -اءت شص -خصص -ي -ات األسص -ط-ورة
مدروسصة كون أان اŸؤولفة هي ‘ األصصل سصيناريسصت
باختيارها للشصاب والفتاة من هواة الفنون القتالية
ح -ت -ى ي -ت -ع -رضص -ا ل -ل -م -خ -اط-ر وي-ح-ارب-ا الشص-ي-اطÚ
لسصÎجاع قلعة اÙبة التي تعود ÷د الشصاب من
الزمن الغابر.
إان وجود السصنجاب فى األسصطورة حسصب رواية
تركية ⁄ ،يكن اعتباطيا وإا‰ا أادى دورا رئيسصيا إا¤
ج-انب بشص-ام-روك-ا ف-ه-م-ا ÁثÓ-ن ازدواج-ي-ة ف-عالة،
ظهور السصنجاب الثائر ◊ظة تدم Òالقلعة بكاملها
وهÓك من فيها وبهذا يكون ا◊يوان الضصعيف

اسصتمرت ،صصبيحة أامسشÃ ،ركز التسصلية العلمية
ب -اŸدي -ة ف-ع-ال-ي-ة ت-ظ-اه-رة األي-ام ا÷ه-وي-ة األو¤
للفيلم القصصÒلليوم الثا ÊاŸنظمة من قبل جمعية
األق- - - -واسش Ÿواهب الشص- - - -ب- - - -اب– ،ت إاشص - - -راف
مديرية الشصباب والرياضصة وبالتنسصيق مع ديوان
م-ؤوسصسص-ات الشص-ب-اب ب-ه-ذه ال-ولي-ة وÃسص-اع-دة م-ن
ب -ل -دي -ة ع -اصص -م -ة ال -ولي-ة وÃشص-ارك-ة شص-ب-اب م-ن
ولي -ات ا÷زائ -ر ،ال -ب -ل -ي-دة ،تسص-مسص-ي-لت ،اŸدي-ة،
األغواط و بومرداسش.
هذا وفيما تابع اŸهتمون بهذا اŸيدان ‘ بداية
ال -ت -ظ -اه -رة –ت أاع÷ Úن -ة –ك-ي-م م-ك-ون-ة م-ن
دك -ات -رة وأاسص -ات -ذة ‘ إان -ت -اج األف Ó-م ال-قصصÒة ‘
›الت اإلخراج ،الصصورة والسصيناريو قادم Úمن
ولي- -ات وه- -ران ،سص -ط -ي -ف ،ا÷زائ -ر ال -ع -اصص -م -ة
واŸدية ،عرضصا شصرفيا من ولية باتنة –صصل
ﬂرجه على اŸرتبة األو ‘ ¤مهرجان وهران،
والقاهرة ،وسصيد Êللفيلم القصص Òسصنة ، 2017
شصاهد هؤولء أايضصا فيلما قصصÒا تربويا صصبيحة
ال -ب -ارح-ة ،م-دت-ه ح-وا‹  09دق-ائ-ق ،ب-ع-ن-وان خÒ
جليسش ıرجه الطفل جمال الدين مهري 16
سصنة ،من ولية اŸدية ” ،التأاكيد فيه بأانه ‘
الوقت الذي اختلط فيه علينا ا◊ابل بالنابل ،تاه
بنا الوضصع ما ب Úالعيشش ‘ جماعة أاو التفرد

بذلك ،حيث ننسصاق وراء رفقاء السصوء أاو العيشش ‘
الوحدة القاتلة ،لينتهي الفيلم بالتفاؤول على أانه
رغم سصوداوية العيشش ‘ اÛتمع إال أان هناك
رفيق هو خ Òجليسش.
كشصف اسصحاق مصصطفاوي
رئ -يسش ه -ذه ا÷م -ع -ي -ة أان
األفÓم القصصÒة بنحو 20
عم ÓاŸعروضصة ‘ الفÎة
اŸمتدة من  31أاكتوبر إا¤
 01نوفم ÈواŸتزامنة مع
الح- -ت- -ف -ال ب -ال -ذك -رى 63
إلندلع الثورة التحريرية،
تضصمنت عدة مواضصيع من لدن شصباب هاو مغمور،
م -ع -تÈا اŸب -ادرة أايضص -ا األو ¤م -ن ن -وع -ه-ا ب-ه-ذه
الولية ،وهدفت حسصبه إا ¤تشصجيع هذه الفئة على
إان -ت -اج م -ث -ل ه-ذا ال-ن-وع م-ن األفÓ-م ،فضص Ó-ع-ل-ى
ﬁاولة تطوير ميدان السصمعي البصصري باŸدية
بصصفة خاصصة وبا÷زائر بصصفة عامة ‘ ،حÚ
وصص- -فت رئ- -يسص- -ة ÷ن- -ة ال- -ت -ح -ك -ي -م م -اي -ا أاح Ó-م
Ÿط -اع -ي ،م -اسص 2 Îت -خصصصش ن-ق-د مسص-رح-ي
وسص-م-ع-ي بصص-ري ،ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ب-أان-ه-ا تسص-ت-حق
ال -تشص -ج -ي -ع ،م -ؤوك -دة ‘ ه -ذا الصص-دد أان األع-م-ال
اŸعروضصة كانت هادفة ،غ Òأانها كانت منقوصصة

من ا÷انب التقني والسصينمائي الفني .
 ⁄ت ّ-ت -أاخ-ر ÷ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م ‘ ال-ي-وم ال-ث-ا Êع-قب
متابعتها للفيلم ÚالقصصÒين بعنوان خ Òجليسش
وسصوء الظن ،بحضصور مديري الشصباب والرياضصة
ودي -وان م -ؤوسصسص -ات الشص -ب -اب ،م-ن
ت -وج -ي -ه ب -عضش ال -نصص-ائ-ح ال-ع-م-ل-ي-ة
للمخرجÿ Úصصت ‘ أان السصينما
ه- -ي ل -غ -ة ع -اŸي -ة وت -رت -ك -ز ع -ل -ى
الصصورة دون الكتابة ،إا ¤جانب أان
اŸتفرج هوشصخصش ذكي وبإامكانه
أان يسص-ت-ن-ب-ط األف-ك-ار وال-ت-وج-هيات
دون أان ي- -ب- -ذل اıرج ج- -ه- -دا ‘
توصصيلها له ،مع ضصرورة تقاسصم األدوار من أاجل
“ك Úاıرج م -ن ت -ت-ب-ع ﬁت-وى ال-ف-ي-ل-م ون-ق-ده،
وتوصصيل الرسصالة القوية للجمهور.
كما أاكد أاعضصاء ÷نة التحكيم أامام هواة هذه
التظاهرة على وجوب اŸطالعة وتخصصيصش وقت
لها من أاجل اختيار أاحسصن النصصوصش ،فضص Óعلى
حسصن اختيار األماكن اÿاصصة بالتصصوير ،باعتبار
أان الفيلم هو حوار ويتطلب وجود عتاد خاصش به،
عÓوة على تفادي اسصتعمال اŸوسصيقي العاŸية
تفاديا للوقوع ‘ السصرقة األدبية.
اŸدية  :ع.علياÊ

لو ¤للفيلم القصص ÒباŸدية
ليام ا÷هوية ا أ
‘ا أ

عـ ـ ـروضض تربويـ ـ ـ ـة
وج ـ ـريئة تصصنـ ـ ـ ـ ـع
واقع الفن السصابع

تصصوير :فواز بوطارن

–اول ال- -ط- -ب- -ق- -ة اŸث -ق -ف -ة ب -ولي -ة اŸدي -ة
لي -ج-اب-ي ع-ل-ى ﬁت-وى م-ع-رضص
ال -ت -ط -ف -ل ا إ
ا÷زائ -ر ال -دو‹ ل -ل -ك -ت-اب ،وم-ن ب Úه-ؤولء
الشصاعرة والسصيناريسصت تركية عبد الكرË
ل-وصص-ي-ف ال-ت-ي سص-تشص-ارك م-ن ع-م-ق م-دي-ن-ة
لي-ام ‘ ه-ذه
قصص -ر ال -ب-خ-اري ب-اŸدي-ة ه-ذه ا أ
ال-ط-ب-ع-ة ب-ع-رضص وال-ب-ي-ع ب-ال-ت-وق-ي-ع Ÿؤول-ف-يها
«أاسص -ط -ورة سص -ن-ج-اب-ي» و«م-ن-ت-زه ف-رج-ي-ن-ا» ‘
ﬁاول -ة م -ن -ه -ا ل -ت -ق-د Ëب-عضص م-ن أاف-ك-اره-ا
ومكنوناتها.
اŸدية  :ع.علياÊ

قويا بعدما انتفضش .هناك رمزية واضصحة تعمدتها
اŸؤولفة ‘ أاسصطورتها.
سصتكون ÷مهور معرضش ا÷زائر الدو‹ للكتاب
فرصصة لتذوق خبايا مؤولفها الثا Êبعنوان منتزه
فرجينا ،الذي سصيÈز لهم تلك اŸعا ⁄التاريخية
با÷زائر وكذا حقبة خروج األقدام السصود وبقاء
البعضش من اŸعمرين وحادثة هدم شصنوغا التي
كانت وإا ¤حد قريب معبدا بقصصر البوخارى ،كما
سص -ي -ك-تشص-ف ال-زائ-رون ألج-ن-ح-ة اŸع-رضش ك-ل ه-ذه
اÎŸاك -م-ات ال-ت-ي أال-ه-مت السص-ي-ن-اريسصت واŸؤول-ف-ة
ل -وصص -ي -ف ت -رك -ي -ة إا ¤ح -د ال-ث-م-ا ،¤ف-ك-ان م-ن-ت-زه
فرجينيا الذي صصدر عن نفسش دار النشصر ،منعرجا
ت-اري-خ-ي-ا سص-م-ح Ÿتصص-ف-ح-ي-ه سص-اب-قا وأاولئك القراء
اإلفÎاضص- -ي Úب -ال -غ -وصش ‘ ح -ي -اة السص -ت -ق -رار ‘
ال -وط -ن ،ح -يث تÈز شص -خصص -ي -ة م -ن -ى ع Èسص-ع-ي-ه-ا
ل -ت -ق-د Ëا Òÿف-ى ج-م-ي-ع أاشص-ك-ال-ه وأان-واع-ه ،وه-و
ا◊دث ال -ذي أاري -د م -ن -ه ال-ت-ع-ت-ي-م اإلي-ج-اب-ي أام-ام
القارىء من طرف صصاحبة اŸؤولف حتى تتمكن
اآلنسصة منى من تبيان حقيقة ما يخفيه اŸنتزه
و–قق بذلك حملها ع Èسصطور الرواية القصصÒة
لتتوضصح بأان فرجينيا هي تلك الفنانة التى تخلت
ع -ن ال -ره -ب -ن -ة وعشص -قت ال -ع -زف ع -ل -ى آال-ة األورغ
ال -ق -دÁة ،وق -د ت -وضص -حت روح السص -ي -ن-ارسصت ب-ك-ل
رمزية من خÓل تلك اŸشصاهد التي سصتشصد هؤولء
وكأاننا بصصدد مشصاهدة فيلم طويل ،إاذ ارتبطت فيه
خ -ي -ارات اإلب -داع ال-ك-ثÒة واŸزج م-ا ب Úت-ق-ن-ي-ات
ال -ك -ت-اب-ة ف-ى ›ال سص-ي-ن-اري-و م-ن م-زج وق-ط-ع بÚ
اŸشصاهد وماب Úاألسصلوب السصردي الذي تعتمده
اŸؤولفة ‘ هذا اŸسصار الشصاعري عŒ Èربتها
اŸنقولة من واقع معيشش مبني على صصدق الكلمة
واŸشصاعر ا÷ياشصة.

ل توجد ترجمة للقرآان ل يشصوبها اÿلل والنقصصان

«اخÎاع الشصخصصية ‘ الرواية»

لحداث والوقائع و‘ نسصج التفاصصيل وكذا ‘ خلق واختيار الشصخصصيات التي تقوم عليها
من اŸعلوم أان لكل كاتب رواية أاسصلوبه اÿاصص ‘ حبك ا أ
ا◊كاية والتي Œذب إاليها القارئ ليعيشص معها اŸغامرة ويتأاثر لفرحها وحزنها ويتشصوق من خÓلها Ÿعرفة القصصة من البداية إا ¤النهاية.
وغالبا ما ‚د البعضش أاو الكث Òمن الروائي ‘ شصخصصياته فهي تعكسش الكثÒ
قصصر اŸعارضص :حبيبة غريب
من افكاره وأاحÓمه وهو يعيشش فيها ويتقمصصها مند الوهلة األو ¤ويسصاير
شصّكل عنوان« :اخÎاع الشصخصصية ‘ الرواية » موضصوع ندوة النقاشش التي األحداث والوقائع من خÓلها حتى نهاية ا◊كاية.
كما يؤوثث اŸكان ويؤوُثر الزمان على الشصخصصيات ‘ الرواية كما ‘ روايات
اح -تضص -ن-ت-ه-ا أاول أامسش ق-اع-ة اÙاضص-رات سص-ي Ó-ب-قصص-ر اŸع-ارضش الصص-ن-وب-ر
البحري اŸنتظمة باŸوازاة مع فعاليات الطبعة  22للصصالون الدو‹ للكتاب ،صصديق حاج أاحمد زيوا Êالذي يعتمد ‘ كتاباته على الشصخصصية الصصحراوية
والتي نشصطها كل من :أام Úالزاوي فاطمة بخاي ،سصعيد خطيبي ،بشص Òمفتي ،وال -ت -ي ي -ع -تÈه -ا صص -وت ال -ه -امشش أاي ان -ه -ا سص -ف Òي-ح-ك-ي م-ع-يشص-ة اÛت-م-ع
الصصحراوي والفريقي بكل جوانبه.
حبيب ايوب  ،صصديق حاج احمد زيوا...Ê
لدمي لتكون بلدة أاو مدينة أاو بلدا او تكون
واتفق اŸشصاركون ‘ اللقاء على أان الشصخصصية ‘ الرواية تختلف من كاتب إا ¤كما أان الشصخصصية قد تتخطى ا آ
آاخر ومن طبع روائي ا ¤آاخر ،قد تكون الشصخصصية انسصان تدور حوله األحداث حيوانا أاو اشصياًء كما هو ا◊ال ‘ بعصش من روايات فاطمة بخاي التي
يعكسش من خÓل حكايته وتصصرفاته ‘ الرواية ما يعيشصه أاي فرضش من تبني قصصصصها على شصخصصية وهران وكذا بشص Òمفتي الذي يجعل من
لنثى التي يقع الكاتب والقارئ
اÛتمع وتختلف ادواره وتصصرفاته بحسصب اŸكان ا÷غرا‘ والظرف الزمني ا÷زائر العاصصمة بطلة رواياته ويشصبهها با أ
‘ غرامها.
الذي تقع فيه احداث الرواية.

السصيناريسصت تركية لوصصيف
وجها لوجه مع عشصاق الكتاب بالعاصصمة

13

قصصر اŸعارضص :أاسصامة إافراح
نشصط اللقاء ،الذي أاداره الدكتور أام Úزاوي ،كل
من ﬁمد فتيلينة ،سصعيد خطيبي ،بشص Òمفتي،
عبد الوهاب بن منصصور ،حاج أاحمد الصصديق،
وح -ب -يب أاي -وب .وك -ل ه-ؤولء م-ن ال-روائ-ي Úال-ذي-ن
فرضصوا أانفسصهم وكتاباتهم .وإان وجبت اإلشصارة
إا ¤كون اإلكثار من الضصيوف ،الذي قد يجعل
ا÷لسص -ة ت -ب -دو ط -ب-ق-ا شص-ه-ي-ا ث-ري-ا ،ي-ؤودي أاح-ي-ان-ا
ال -وظ -ي -ف -ة ال -ع -كسص -ي -ة ،ول يÎك اÛال ال -ك -ا‘
للمداخل Úمن أاجل عرضش Œاربهم وأافكارهم
بأاريحية ،ويصص Òكلّ واحد منهم يختزل جمله
سص -م -اح-ا ل-غÒه ب-ا◊ديث ،ألسص-ب-اب أاه-م-ه-ا ضص-ي-ق
الوقت الذي ل يرحم تنظيميا.
اعت ÈاŸشصاركون عموما بأان اŸتلقي يشصارك هو
اآلخر ‘ بناء الشصخصصية الروائية ،وقد تعّددت
Œارب هؤولء الكتاب واختلفت ،فمنهم من ينطلق
من بناء الشصخصصية من ﬁضش خياله ،ومنهم من
ي-ن-ط-ل-ق م-ن شص-خصص-ي-ات ت-اري-خ-ي-ة ويضص-يف عليها
بهارات الرواية.
وإاذا كان عبد الوهاب بن منصصور مث Óيكتب وفق
البيئة اÙيطة ،فإان سصعيد خطيبي ينطلق من

شصخصصية إايزابيل إابرهاردت التاريخية ،أانا بشصÒ
م -ف -ت -ي ف  Ó-ي -ن-ف-ي دور ال-ذاك-رة ال-ذات-ي-ة ‘ ب-ن-اء
الرواية ،ولكنها مع الوقت تصص Òذكريات متقطعة
حتى تشصابه اÿيال.
و‘ ت- -ف- -اوت آاخ- -ر‚ ،د أان ب- -ن م -نصص -ور ،خ Ó-ل
تصصريحه لنا ،ينفي “اما كل إامكانية ألن تتمرد
عليه شصخصصياته ،مادام هو من «خلقها» وتخيلها:
«قد ينطبق هذا القول على اآلخرين ولكن ليسش
عليّ أاناÃ ،ا أانني خالق هذه الشصخصصيات ،فكيف
ت -ت -م ّ-رد؟ ه -ي ل -ن ت -ف-ع-ل ذلك وإا‰ا سص-أاوّج-ه ه-ذه
الشصخصصيات بحيث تؤودي ،داخل ا◊ركة وا◊ياة،
ال -ن -ه-اي-ة اّÙددة ال-ت-ي أاخ-ت-اره-ا أان-ا» ،ي-ق-ول ب-ن
منصصور ،مضصيفا بأانه ‘ ،بعضش ا◊الت عندما
نكتب ،نكتشصف أان هناك مسصارات أاخرى لهذه
الشص -خصص -ي -ة ،ورÃا ن -غ Òه -ذه اŸسص -ارات «وه-ذا
ل -يسش “ردا ،ف -ه -ي “ّردت ع-ل-ى ال-واق-ع ال-ك-ت-اب-ي
ولكن ليسش على الكاتب الذي أاعاد توجيه وتطويع
الشصخصصية».
باŸقابل ،يرى سصعيد خطيبي ،الذي وجهنا إاليه
نفسش السصؤوال ،أان “رد الشصخصصية على مؤولفها
أامر «قد يحصصل مع أاي كاتب» ،فقد يجد هذا
األخ Òن -فسص -ه «م -نسص-اق-ا خ-ل-ف شص-خصص-ي-ات-ه ال-ت-ي

يختلقها ثم يجد نفسصه يركضش خلفها» ،وهذه حالة
ط- -ب- -ي- -ع -ي -ة و‚ده -ا م -ع ك -ت -اب ع -اŸي ،Úحسصب
خطيبي ،الذي يقّر بأان األمر  ⁄يحصصل معه بعد،
ولكن «لو حصصل فهذا ليسش أامرا سصلبيا ،بل يزيد
أاحيانا من شصغف الكتابة».
أاما عن سصؤوالنا حول اŸزج واÿلط والتداخل بÚ
الشصخصصية الروائية وشصخصصية الكاتب ذاته ،فإان
خطيبي يقّر بحدوث ذلك وهو «ما يفتح الباب
نحو النقد النفسصا Êللنصش األدبي» ،ويرى بأانه من
األنسصب أان ي -ح -اف -ظ ال -ك -اتب ع -ل -ى مسص -اف -ة م-ن
الواقع .بينما يعت Èبن منصصور بأاننا ل نسصتطيع
التحكم ‘ اŸسصافة ب Úالشصخصصية الروائية وبÚ
الروائي ،وإا‰ا تتحكم فيها حاجة النصش.
من كلّ ما سصبق ،يّتضصح أان لكلّ كاتب Œربته
اÿاصصة ‘ خلق الشصخصصيات و–ريكها ‘ سصياق
النصش ،إاذ ل توجد وصصفة سصحرية ،قاّرة وثابتة،
ومضصمونة النتائج ،من أاجل ذلك .كما يّتضصح لنا أان
هذا الختÓف والتفاوت ‘ الرؤوى هو ما يضصمن
الغنى والتنوع الذي يجعل كّل رواية قائمة بذاتها،
وكّل روائي له بصصمته التي Áتاز بها عن سصابقيه،
ومعاصصريه ،و ⁄ل أاولئك الذين سصيلونه.

اح -تضص -نت ق-اع-ة «السص-ي »Ó-أامسص ال-ثÓ-ث-اء ل-ق-اًء ‘
إاط -ار سص -لسص-ل-ة ﬁاضص-رات وزارة الشص-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة
لوق- -اف ،ت -ط ّ-رق إا« ¤ت -رج -م -ة م -ع -ا Êال -ق -رآان
وا أ
الكر ،»Ëنشصطه كلّ من الÈوفيسصور سصعيد شصيبان،
الÈوف -يسص -ور ال -ط -اه -ر ق -اي -د ،وال -دك-ت-ورة سص-م-ي-ة
وŸان .وإا ¤ج -انب اŸوضص -وع ال -رئ -يسص ،ك-ان ال-ل-ق-اء
سص -ان -ح -ة ل -لّÎح-م ع-ل-ى أارواح الÈوف-يسص-ور ﬁم-د
ال -ع -رب -ي دم -اغ ال -عÎوسص ،ع -ب -د ال-وه-اب ح-م-ودة،
وك -ذا اسص -ت -حضص -ار اŸف -ك -ر م -الك ب -ن ن -ب -ي ‘ ذك -رى
رحيله.
قصصر اŸعارضص :أاسصامة إافراح
طرح اللقاء ›موعة من التسصاؤولت ،منهاŸ :اذا نÎجم
ال -ق -رآان؟ وŸاذا نÎج -م ال -ت -ف -اسصÒ؟ وم -ا ه-و ال-راب-ط بÚ
اإلثنÚ؟ ما الذي يفسصر وجود مئات الÎجمات للقرآان؟
و‘ مداخلة مسصتقاة من ذاكرته الزاخرة وعلمه الوافر،
ح -اول الÈوف -يسص -ور شص -ي -ب -ان اإلج -اب-ة ع-ن ب-عضش األسص-ئ-ل-ة
السصابقة ،قائ Óإان ضصرورة الÎجمة بدأات ‘ عهدة النبوة،
حينما بدأا األعاجم يهتمون بالقرآان الكر Ëمع دخولهم
اإلسص Ó-م ،وك -ان م-ن أاوائ-ل اÎŸج-م Úالصص-ح-اب-ي سص-ل-م-ان
الفارسصي ،كما كان هناك من يÎجم معا Êالقرآان الكرË
‘ مسصاجد األقطار اإلسصÓمية .وبوجود مئات ،بل آالف
الÎجمات إا ¤عدة لغات ‘ العا ،⁄اكتفى شصيبان بلمحة
وجيزة عن بعضصها ،مسصتشصهدا بÎجمة Ùمد حميد الله،
يعطي ‘ مقدمتها قائمة بعدد الÎجمات ‘ السصبعينيات.

نظمتها مديرية الثقافة بورقلة تزامنا وعيد الثورة

الطبعة األو÷ ¤ائزة اإلبداع األدبي تكّرم الفائزين

أاعلنت مديرية الثقافة لولية ورقلة أاول أامسص
بالتزامن مع الحتفالت بالذكرى  63لندلع
الثورة التحريرية الفا— من نوفم ،1954 Èعن
لدبي
Óبداع ا أ
نتائج مسصابقة ا÷ائزة الولئية ل إ
لو .¤وق -د ّ” ب -اŸن -اسص -ب-ة ت-ك-رË
‘ ط -ب -ع -ت -ه -ا ا أ
لو ‘ ¤القصصة،
خمسصة أاسصماء فائزة باŸراتب ا أ
الشصعر والرواية باŸكتبة العمومية.
ورقلة :إاÁان كا‘

ا÷ائ -زة ال -ولئ -ي-ة حسصب م-دي-ر ال-ث-ق-اف-ة ل-ولي-ة ورق-ل-ة
ﬂت -ار ق -رم -ي -دة “ث -ل ف -رصص -ة ل -تشص -ج -ي-ع ال-ع-دي-د م-ن
الطاقات الشصبابية اŸبدعة ‘ اÛال األدبي من جهة
ولتنشصيط وتعزيز اŸشصهد الثقا‘ ‘ الولية من جهة
أاخرى ،وÿلق جو من التنافسش ب ÚاŸبدع› ‘ Úال
القصصة ،الشصعر والرواية أايضصا.
“ت من طرف ÷نة –كيمية
عملية انتقاء الفائزين ّ
م -ت -خصصصص -ة ت-ت-ك-ف-ل ب-ت-ح-دي-د أاحسص-ن األع-م-ال األدب-ي-ة
وأاجودها .بعد اسصتÓم األعمال من بداية اإلعÓن عن
ا÷ائزة خÓل  45يوما على أان يكون اŸوعد سصنويا
يضصيف نفسش اŸتحدث ،وبالعودة إا ¤نتائج اŸسصابقة
فقد اسصتلمت جائزة اŸرتبة األو› ‘ ¤ال القصصة
علجة صصدوقي عن قصصتها «الدين» فيما كانت اŸرتبة
ال-ث-ان-ي-ة ل-ل-ف-ائ-ز ﬁم-د ال-ط-اه-ر اإلم-ام ل-قصص-ته «طفولة
متأاخرة» ،و‘ ›ال الشصعر كانت اŸرتبة األو ¤لـ عبد
الرحمن بن شصويحة عن قصصيدته «فلسصط Úا◊بيبة»
فيما كانت اŸرتبة الثانية لـ عبد الوهاب صصحراوي عن
قصصيدة «أابكي وحيدا» ،أاما عن جائزة اإلبداع األدبي ‘
ال-رواي-ة ف-ع-ادت لصص-اح-ب-ت-ه-ا حسص-ي-ن-ة م-ف-ل-ح عن روايتها
«قلب أام» .الفائزون باŸراتب األو ¤سصيتكفل قطاع
الثقافة بالولية بطبع أاعمالهم كما أاوضصح السصيد قرميدة
‘ حديث لـ»الشصعب».
اŸناسصبة كانت كذلك فرصصة لتوزيع بطاقة فنان على

عدد من الفنان Úبالولية ‘ ›ال الفن التشصكيلي،
ال-غ-ن-اء واŸوسص-ي-ق-ى ،ع-م-ل-ي-ة ت-وزي-ع ب-ط-اق-ة ف-ن-ان كانت
لفائدة  8فنان Úمن بينهم  4فنان Úتشصكيلي ÚوثÓث
مغن Úوموسصيقي واحد.

توزيع أاك Ìمن  22أالف كتاب
على العديد من القطاعات

وشصمل الÈنامج أايضصا توزيع حصصة معتÈة تفوق  22أالف
نسصخة بـ 12أالف عنوان على بعضش اŸديريات اÙلية
بورقلة والقطاعات التي Œمعها اتفاقيات تعاون مع
قطاع الثقافة.
ومن ب Úالهيئات اŸعنية مديرية الÎبية للولية والتي
ت -دّع -مت ب-ح-وا‹  4717ك -ت-اب و 921ع-ن-وان ،م-ديرية
اÛاهدين بـ 527نسصخة و 254عنوان ،مديرية الشصباب
والرياضصة حوا‹  1108عنوان ،مديرية الشصؤوون الدينية
بـ 773كتاب ،باإلضصافة إا ¤تدعيم مديرية إادارة السصجون
وإاعادة اإلدماج مؤوسصسصة الوقاية وكذا اŸؤوسصسصة العقابية
بالولية بعدد من الكتب والعناوين اŸهمة.

حصصة معتÈة أايضصا وزعت على الفضصاءات اŸتواجدة ‘
دور الشصباب واŸراكز الثقافية ،اŸبادرة كانت بتوجيه
من وا‹ الولية عبد القادر جÓوي الذي أاكد على
أاهمية توف Òالكتاب ‘ هذه اŸرافق التي تسصتوعب
عددا كبÒا من الشصباب ومن شصأانها أان تسصاهم ‘ دعم
اŸقروئية وترسصيخ ح ّسش اŸطالعة لدى هذه الفئة.

ورقلة اÛاهدة ..إاصصدار جديد باŸناسصبة

Óسصتاذ الباحث ﬁمد سصليمان حكوم
إاصصدار جديد ل أ
طرح Ãناسصبة الذكرى  63لندلع الثورة التحريرية –ت
عنوان ورقلة اÛاهدة ،ويقدم هذا اإلصصدار ـ حسصب ما
أاوضصح كاتبه ـ مقدمة قاعدة بحثية حول تاريخ ورقلة
خ Ó-ل ال -ق -رن ال -عشص -ري-ن وم-دى مسص-اه-م-ت-ه-ا ‘ ال-ث-ورة
التحريرية من خÓل التنظيمات التي كانت متواجدة
آانذاك واÛاهدين ودور اŸرأاة فيها والعمليات التي
شصهدتها منطقة الواحات بالعتماد على  135مرجعية
ما ب Úكتب مطبوعة وبحوث وﬁاضصرات واسصتماع إا¤
شصهادات ›اهدين وفيديوهات وأاشصرطة.

ومن الÎجمات ‘ ا÷زائر ذكر اŸتحدث ترجمة بن
داود ،وأاحمد التيجا ،Êوباألخصش الÎجمة الشصهÒة للشصيخ
حمزة أابو بكر العميد األسصبق ÷امع باريسش ،الذي كان
أاسصتاذا للغة العربيةÃ ،ا تتضصمنه من مÓحق وحواشصي
وتعليقات ،وقد طبعت ‘ باريسش كما طبعت بخمسصة أاجزاء
‘ ا÷زائر.
و–دث شصيبان عن Œربته ‘ ا◊صصة األسصبوعية «نور
القرآان والسصنة» مع قناة «كنال أا÷Òي» ما ب2000 Ú
و ،2006رفقة عمار طالبيﬁ ،فوظ سصماتي ،والفقيد عبد
الوهاب حمودة .وكشصف بأان الشصروح والتفسص Òما تزال
خزينة األسصطوانات التي تنتظر –ويلها إا ¤أاقراصش ،وقد
تكّفلت الوزارة بطبع ما ترجم من سصور وتنتظر التصصحيح
لكي تطبع.
و ⁄يغفل شصيبان ا◊ديث عن الÎجمة إا ¤األمازيغية،
التي قام بها الشصيخ سصي موح الطيب ،والتي طبعت ‘
اŸدينة اŸنورة بطلب من ›مع فهد للقراآن الكر،Ë
وح-ال-ي-ا أان-ه-ى ال-ت-فسص Òال-وج-ي-ز ل-ل-ق-رآان م-ع ال-ت-أاك-ي-د ع-لى
النواحي العلمية للتفسص Òوهي تنتظر الطبع.
كما ذكر رمضصان واحسش الذي كان مديرا للمركز الوطني
Óمازيغية مطبوعة ‘
للبحث العلمي ،وقد أا‚ز ترجمة ل أ
باريسش وا÷زائر من طرف دار زرياب ،با◊رف الÓتيني
والتيفيناغي.
واع -ت Èشص -ي-ب-ان ب-أان الÎج-م-ات اŸت-وف-رة ب-ال-ف-رنسص-ي-ة ‘
ا÷زائر ،ما عدا أاحمد تيجا Êوحمزة بوبكر ،توجب على
اŸرء أان اإلنسصان ح Úقراءتها ألنها تدل على عدم الفهم
الكامل من غ ÒاŸسصلم« ،Úألننا نعت Èأان من  ⁄يسصلم ل

أاعاد العمÓق نوبلي فاضصل إا ¤السصاحة

بوهج نوفم Èفادي طلبي
يشصدو جزائر يا مطلع اŸعجزات»

دبي:
مراسصلة خاصصة
وفاًء ÿطه الفني
األصص - -ي - -ل أاط - -ل- -ق
ال -ف-ن-ان ا÷زائ-ري
اŸق-ي-م ب-اإلمارات
ك - -ل- -ي- -ب- -ه ا÷دي- -د
«ج -زائ-ر ي-ا م-ط-ل-ع
اŸع -ج-زات» وه-ي
م -ن إال -ي-اذة شص-اع-ر
الثورة مفدي زكريا وأا◊ان اŸلحن الكب Òنوبلي
ف -اضص-ل ا÷زائ-ري ال-ع-ائ-د إا ¤السص-اح-ة ..ال-ك-ل-يب
مشصحون بالرسصائل بدءا بلقاء جيل Úمن الفنان Úا÷زائري ‘ Úإاحالة إا¤
اسصتمرار روح نوفم Èتزامنا مع أاجواء احتفال ا÷زائري Úبثورتهم اÛيدة
التي كانت رسصالة –ّرر إانسصانية Œاوز وهجها حدود البÓد لتكون نÈاسصا
للشصعوب التواقة للحرية واإلنعتاق.
وعن كليبه ا÷ديد الذي تو ¤توزيعه اŸوسصيقي أاحمد الزميلي أاما إاخراجه
فكان من طرف زكريا ميمو Êفقال فادي طلبي أانه «يحمل رسصالة حب
ووحدة وتقارب دائمة ما ب Úأابناء الوطن» ،مشصددا على أان ا÷زائري فخور
دوما بتاريخه اŸشصرق أاينما كان وحيثما وجد.
الكليب الذي صصّور بطريقة مبتكرة يروي ع Èالصصورة قصصة شصاب جزائري
معاصصر يتغنى بثورة بÓده وأا›اد أاجداده Ãا يوحي أان ثورة نوفم Èحاضصرة
‘ يومياتنا ووجدان ا÷يل ا◊ا‹ من الشصباب كما أان نبتة حب الوطن تنبع ‘
القلب ،خاصصة إاذا عاشش ا÷زائري بعيدا عن وطنه رغم أان فادي دائم
التواصصل با÷زائر يزورها باسصتمرار لتصصوير أاعماله وكليباته ‘ ربوعها وهو
يجتهد ويحرصش على الÎويج ŸعاŸها الطبيعية والسصياحية ‘ كليباته لكي
يطلع عليها ﬁبوه جمهوره العربي.
وعن التعليقات التي أاوحت بأان الكليب ذا عÓقة باإلرهاصصات السصياسصية ا◊الية ‘
البÓد قال فادي «أانا غنيت القصصيدة ا÷ميلة واŸؤوثرة لشصاعر الثورة والتي –مل
شصحنات من اإلعتزاز والفخر بثورة نوفم Èأاعظم ثورات العصصر ا◊ديث والتي غÒت
وجه ا÷زائر واŸنطقة حبا ‘ بÓدي وتاريخها وليسش تعبÒا عن أاي راهن سصياسصي آاÊ
ألن الثورة اŸباركة مسصتمرة ‘ الوجدان ع Èاالعقود واألزمان.

Áك -ن أان ي -ك -ون مÎج -م -ا ك -ام  Ó-ل -ل -ق -رآان ال -ك -ر ،Ëوك-ل
الÎجمات مفيدة ولكن ل واحدة منها كافية».
و‘ هذا الصصدد ،أاعطى مثال بÎجمة جاك بÒك ،التي
طلبت الوزارة من شصيبان ود.أاحمد عروة سصنة  1986إابداء
رأايهما فيها ،فدرسصاها لشصهور ،وفيها قال شصيبانÁ« :كن
Óنسصان أان يقرأا مقدمة هذه الÎجمة ليفهم أانها صصادرة
ل إ
من غ Òمسصلم» .وخلصش إا ¤أان كل الÎجمات مفيدة ،ولكن
ل واحدة منها تخلو من النقائصش والشصوائب والختÓلت.
من جهتهّ– ،دث اÛاهد والباحث الطاهر قايد عن
Œربته ‘ ترجمة القرآان ،وقال إانها كانت مؤويدة ببعضش
التفاسص ÒاŸوجزة وموجهة للجالية ا÷زائرية ‘ فرنسصا
ألنها ل تقرأا العربية .واعت Èبأان التوجهات ا÷ديدة ‘
التفسص Òقد تفضصي إا ¤ترجمات ﬂتلفة “اما عّما نعرف
اليوم.
أاما الدكتورة سصمية وŸان ،فتحدثت عن بداية الهتمام
بÎجمة القرآان إا ¤اللغات الÓتينية ،وقالت إانها بداأت من
قلب فرنسصا سصنة  1142أاي  50سصنة بعد ا◊رب الصصليبية
األو ،¤وكان الهدف منها مغرضصا وهو ضصرب اإلسصÓم
بتوظيف النصش القرآا Êنفسصه ،بدليل أانها أاطلقت عليه اسصم
«السصّم القاتل» .كما كانت أاو ¤الÎجمات سصنة  1844أاثناء
ا◊ملة الفرنسصية ‘ ا÷زائر على يد مÎجم عسصكري
(كازÒÁسصكي القادم من بولندا) ،وحذرت وŸان من هذه
جهة ،ورحّبت بكل ترجمة يتقيد
الÎجمات اŸغرضصة اŸو ّ
صصاحبها بالصصرامة واألمانة العلميت ،Úودعت إا ¤قطيعة
إابسص- -ت -ي -م -ول -وج -ي -ة ب ÚاÎŸج -م والÎج -م -ات اŸغ -رضص -ة
واŸوجهة.

ا◊ركة الثقافية –يي الذكرى وتخلد مآاثر الشصهداء

نشصاط ثقا‘ مكثّف احتفاء بأاّول نوفم Èبتيبازة

سصطرت إادارة دار الثقافة الدكتور
أاح -م -د ع -روة ب -ال -ق -ل -ي-ع-ة ب-رن-ا›ا
احتفاليا ثريا تزامنا وموعد غّرة
نوفم Èالذي Áجّد انطÓق الثورة
التحريرية ضصد اŸسصتعمر الغاشصم.
ك -م -ا أادرجت إادارة اŸركب ال -ث -ق -ا‘
ع -ب -د ال-وه-اب سص-ل-ي-م بشص-ن-وة ضص-م-ن
ب -رن -ا›ه -ا الشص-ه-ري لشص-ه-ر ن-وف-مÈ
عّدة فقرات ووصصÓت ثقافية لها
صصلة بهذا اŸوعد التاريخي الهام.
تيبازة :عÓء ملزي

ففي دار الثقافة الدكتور أاحمد عروة
ب -ال -ق -ل -ي -ع -ة ّ” ع -رضش شص -ري-ط وث-ائ-ق-ي
بعنوان «أاطفال القصصبة» لفائدة األطفال
اŸنخرط Úبنادي الطفل على مسصتوى
الدار Ãعية فقرة أاخرى تعنى بالقراءات
الشص -ع -ري -ة ك -م -ا أاح -ي-ا ل-ي-ل-ة أاّول ن-وف-مÈ
›م- -وع -ة م -ن ال -ف -ن -ان Úاıتصص‘ Ú
ال -ف -ن الشص -ع -ب -ي ح -ف  Ó-سص -اه-را ل-ف-ائ-دة
جمهور مدينة القليعة من بينهم الفنان
رياضش بن رجدال والفنان عبد القادر
لرشصام ،أاما خÓل يوم الفا— من نوفمÈ
ف - -ق - -د ب - -ر›ت إادارة ال- -دار ﬁاضص- -رة
ت -ل -ق -ي -ه -ا الأسص -ت -اذة ال -دوح ف -اي-زة ح-ول
م -وضص -وع أاسص -ب -اب وب -وادر ان-دلع ال-ث-ورة
ال-ت-ح-ري-ري-ة ت-ل-ي-ه-ا ق-راءات شص-ع-ري-ة بكل
اطيافه وا‰اطه Ãعية عرضش مسصرحية
فرسصان ا◊رية ÷معية حركة اŸسصرح
Ÿدي-ن-ة ال-ق-ل-ي-ع-ة ل-ت-ت-واصص-ل الح-ت-ف-ال-ي-ة
Ãع - -رضش ا÷زائ - -ر ال - -دو‹ ل - -ل- -ك- -ت- -اب
Ãشص -ارك -ة ن -ادي ال -ط-ف-ل ب-ال-دار وف-رق-ة

ث Ó-ث -ي ال -بسص -م -ة ل -ل -ف -ك -اه-ة واŸرح م-ع
عرضش أابرا أالف ليلة وليلة وتقد Ëعّدة
قراءات شصعرية.
وب-اŸركب ال-ث-ق-ا‘ ع-ب-د ال-وه-اب سص-ل-يم
بشصنوة فقد أاقامت ا÷هة اŸنظمة عّدة
معارضش جامدة لها صصلة وثيقة بتاريخ
ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري -ري -ة أاه -م -ه -ا اŸع-رضش
ا÷م -اع -ي ل-ل-ف-ن-ون ال-تشص-ك-ي-ل-ي-ة والصص-ور
Ãشصاركة كل من زينب مشصيشش وﬁمد
وليد .ومعرضش خاصش بصصور ›اهدات
و›اه -دي ح -رب ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن-ي-ة
إاضصافة إا ¤معرضش آاخر يعنى بـا÷رائد
الصص - -ادرة خ Ó- -ل فÎة ح - -رب ال - -ت - -حÒ
ال -وط -ن-ي-ة وم-ع-رضش راب-ع ي-ع-ن-ى ب-ال-ك-تب
ال -ت-اري-خ-ي-ة ،ك-م-ا ب-ر›ت إادارة اŸركب
ﬁاضصرة تاريخية حول ثورة الفار— من
نوفم Èبالتنسصيق مع ا÷معية الوطنية
ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى ال-ذاكرة وتبليغ رسصالة
الشصهداء إاضصافة إا ¤لقاء تربوي وفكري
Óط -ف -ال ب -ت -أاط Òم -ب -اشص -ر م-ن أاسص-ت-اذ
ل -أ
ﬂتصش ‘ التاريخ وأامسصية شصعرية من
ت -نشص -ي -ط ع -دد م -ن الشص -ع-راء اÙل-ي،Ú
“ت بر›ة حفل فني سصاهر ليلة
فيما ّ
األربعاء إا ¤اÿميسش يحييه عدد من
ال -ف-ن-ان ÚاÙل-يﬂ ‘ Úت-ل-ف ال-ط-ب-وع
ال-غ-ن-ائ-ي-ة اح-ت-ف-اء ب-ع-ظ-م-ة ث-ورة ن-وفمÈ
اÛيدة ،ليتواصصل ا◊فل يوم ا÷معة
ل -ف -ائ -دة ف -ئ -ة األط -ف -ال ب-ع-رضش ت-رب-وي
خ- -اصش ل- -ه صص- -ل -ة ب -اŸن -اسص -ب -ة ت -ق -دم -ه
ا÷م-ع-ي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة ل-لÎاث الشص-ع-بي من
ولي-ة ت-يسص-مسص-ي-لت ت-ل-ي-ه مسص-رح-ية نفسش
ا◊ري -ة وأاغ-ان ت-رب-وي-ة ووط-ن-ي-ة ل-ف-ائ-دة
ا÷يل ا◊يل ا÷ديد.

إأعدأد:

آلخميسس  0٢نوفمبر  ٢017م
آلموآفق لـ13صسفر  1439هـ

–يي آ÷زآئر آلذكرى
آل- -ـ  63لن-دلع آل-ث-ورة
آÛي- - -دة ،آل - -ذي هّب
خÓ- -ل- -ه -ا ك -ل شس -رآئ -ح
آÛتمع ‘ آلفا— من
نوفم 1954 Èمن أآجل
–ري - -ر ه - -ذآ آل- -وط- -ن
حوآ بأانفسسهم وبكل
وضس ّ
ما Áلكون ألجلنا حتى
ن -ن -ع -م آل-ي-وم ب-ا◊ري-ة،
آل -رخ -اء ،آل -ط-م-أان-ي-ن-ة،
وآلعزة وآلكرآمة.
شس-ه-دت آل-ث-ورة آل-ت-ح-ري-ري-ة مشس-ارك-ة آ÷ميع Ãا
ف -ي -ه -م آألط -ف -ال ،م-ا ج-ع-ل-ه-م يÎك-ون بصس-م-ت-ه-م
بأاحرف من ذهب ألّنهم سساهموآ بشسكل فعال ‘
خدمة آلثوآر ‘ كل أآرجاء آلوطن رغم قسسوة
آ◊ياة وظلم آŸسستعمر آلذي حرمهم من عيشس
طفولتهم كغÒهم من أآطفال آلعا.⁄
تلك آلظروف آلقاسسية صسنعت منهم أآبطال رغم
صسغر سسuنهم ،حيث كانوآ يكتمون أآسسرآر آلثورة
وكانوآ Ãثابة همزة وصسل ب Úآلسسكان وآلثوآر ‘
آ÷ب -ال ب -ن -ق -ل -ه -م ل -ل -رسس -ائ-ل سس-اع-ده-م ‘ ذلك
ب -رآءت -ه -م آل -ت -ي ح -ج -بت ع -ن آŸسس-ت-ع-م-ر ح-ج-م
آŸسسؤوولية وآŸهمة آلتي يقومون بها لسسÎجاع
حريتهم.
أآما آليوم و‘ ظل كل ما ننعم به من حرية،
خÒآت وغÒه -ا م -ن آإلم -ك -ان-ي-ات آŸوف-رة أآم-ام
أآطفالنا أآو جيل آلغد ،يجب أآن تكونوآ قدوة Ÿن
سسبقوكم حتى توآصسلوآ مهمة آلبناء وآلتشسييد من
خÓل آلتسسلح بالعلم وآŸعرفة ،وعاشست آ÷زآئر
حرة مسستقلة.

أمينة جابالله
نبيلة بو ڤرين

آلعدد 17480
info@ech-chaab.com -- www.ech-chaab.com
aldjazairialsaghi@gmail.com

الشّشقيقـ ـان قرشش ـ ـي رز Ëوسشامـ ـ ـي

عليكم ا’قتداء بأاطفال
نوفم Èلبناء جزائر الغد
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–ي ـ ـ ـ ـا ا÷زائـ ـر...
–يا ا÷زائر…–يا ا÷زائر

بقلم نبيلة بوقرين

‘ كل يوم من آلفا—
ن-وف-م Èن-ق-ف ج-ميعا
وقفة إآجÓل وآحÎآم
لشس- -ه- -دآئ -ن -ا آألب -رآر،
ون -ق-رأآ آل-ف-ا–ة ع-ل-ى
أآروآح - -ه- -م آل- -زك- -ي- -ة،
ونشس - -ارك ‘ ن - -دوآت
وﬁاضسرآت تاريخية
ﬂصسصس- - - -ة لÎوي- - - -ج
ب - - -ط- - -ولت وم- - -آاث- - -ر
أآج- - -دآدن- - -ا ،آل- - -ذي - -ن
ضسّ-ح-وآ ب-أان-فسس-هم من
أآجل أآن نبقى أآحرآرآ آلخر رمق ‘ حياتنا ،ومن
أآجل أآن ننعم باألمن وآل uسسلم آلذي كان من سسابع
آŸسستحيÓت أآن يكون إآبان آإلسستعمار آلفرنسسي،
آلذي تفنـّن ‘ ﬁاولته آلعقيمة ‘ سسلبنا أآبسسط
حقوقنا وآضسعا أآبشسع آلقوآن ÚآلّÓإآنسسانية ،حيث
ك- -ان ي -ه -دف إآﬁ ¤و ه -وي -ت -ن -ا آ÷زآئ -ري -ة م -ن
آلشسمال إآ ¤آ÷نوب لسسيما آلشسرق وآلغرب..لكن
ه -ذآ آل -ه -دف  ⁄ي -ت -ح -ق-ق ،وشس-اء آل-ل-ه أآن ي-نصس-ر
شسهدآءنا آألبرآر و›اهدينا آألحرآر بصسدقهم
‘ حبهم لÎآب آ÷زآئر ،آلتي تعت ÈآŸوضسوع
آلذي ل يناقشس فيه ،ولسسان حال أآجدآدنا آنذآك
ي- -ق -ول ي -ا إآم -ا أآن ن -ن -تصس -ر أآو أآن ن -ن -تصس -ر ،وك -ان
آلن -تصس -ار آألع -ظ-م آل-ذي ب Îج-ذور آلسس-ت-ع-م-ار
وسسحقها ‘ سساحات آلوغى ،ومنذ ذلك آ◊Ú
إآ ¤غاية ما يرث آلله آألرضس ومن عليها سسيبقى
علمنا مرفرفا ‘ سسماء آلدنيا ،وكلنا للجزآئر
وبا÷زآئر ومع آ÷زآئر..و–يا آ÷زآئر وآÛد
وآÿل -ود لشس -ه -دآئ -ن -ا آألب-رآر و–ي-ة ل م-ت-ن-اه-ي-ة
Ûاهدينا آألحرآر.

بقلم أمينة جابالله

»àeƒM …OÉgh ..
إاسضم اŸدرسضةﬁ :مد مسسعودي
مدرسستنا متوآجدة بحي آ÷رف بباب آلزوآر ،وتعد
” بناؤوها بهذآ آ◊ي آÎŸآمي آألطرآف
أآّول مدرسسة ّ
‘ أآوآسسط آلتسسعينات من آلقرن آŸاضسي.
وكانت ‘ أآول آألمر عبارة عن شساليهات ﬁاطة
بسسور ،حيث دآمت هذه آلوضسعية بضسعة آأعوآم
إآ ¤أآن ” ب- -ن -اء م -درسس -ة ب -ط -اب -ق Úأآرضس -ي
وع -ل -وي أآي ب -اŸع-اي ÒآŸط-ل-وب-ة وي-درسس
فيها حوآ‹  500تلميذ من آلسسنة آألو¤
إآ ¤آلسسنة آÿامسسة مع تخصسيصس قسسم
للطور آلتحضسÒي.

هادي حومتي
حي آ÷رف حي مÎآمي آألطرآف يقع بباب
آلزوآر وهو معروف بـ ““سسوق آ÷رف““ أآو““سسوق
دبي““ كما يحلو للبعضس تسسميته ،يأاتيه آلناسس من كل
ح -دب وصس -وب لق -ت -ن-اء مسس-ت-ل-زم-ات-ه-م م-ن م-ل-بسس
وأآفرشسة وأآثاث وأآوآ…Êإآلخ.
وغ Òبعيد عن آ◊ي وبالتحديد قرب سسوق آ÷رف
أآ‚زت آلبلدية ملعبا جوآريا ،ليسستفيد منه أآطفال
وكبار آ◊ي ،إآضسافة إآ ¤آألحياء آÛاورة كحي
مكودي وغÒه..إآل أآن حظ آألطفال آلصسغار ‘
آسستعمال هذآ آŸلعب قليل جدآ ،ولذلك يطالبون

بأان
تخصسصس
لهم مسساحات أآخرى
Ãا ‘ ذلك أآلعاب تتناسسب وأآعمارهم ألنّ
آلفضساء آلوحيد آıصسصس للعب وآلÎفيه يوجد
بحي  05جويلية ،وهو بعيد بعضس آلشسيء عن سسكان
آ÷رف.
ه- -وآي- -ة ““رز ““Ëه- -ي صس- -ن- -ع رج- -ال آل- -ي -ون وب -عضس
آÛسسمات من مÓقط آÓŸبسس ،حيث يسستطيع
أآن يروي ألسسرته مغامرآت ذلك آلروبوت بتفاصسيل

تسستحق أآن تكتب كقصسصس
خ -ي -ال-ي-ة ه-ادف-ة ،إآذ م-ع ك-ل
›سسم يدوي بسسيط يÎك
بصسمة آإنسسانية ولسسان حال
كل آألعمال آلتي نالت إآعجاب
أآسسرته يقول شسكرآ لصساحب فكرة
آن- -تصس -ار آ Òÿع -ل -ى آلشس -ر ‘ آخ -ر
قصسة مروية.
أآم -ا ““سس -ام -ي““ ف -ه -وآي-ت-ه ت-ت-م-ث-ل ‘ آل-رسس-م ،وتشس-ك-ي-ل
م -رك -ب -ات م -ن ق -ط -ع آل -ل -ي -غ-و ون-حت ب-عضس آألشس-ك-ال
آıتلفة ،ومن هوآياته أآيضسا زيارة آŸتاحف وأآخذ
صسور مع كل آثار ‘ كل زيارة تقوده إآ ¤منطقة معينة.
شضكرا ماما وشضكرا ÷ريدة ““الشضعب““.
أامينة جابا لله
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الطّف ـ ـ ـل الشّشهي ـ ـ ـد عمـ ـ ـار ياسشـ ـ ـ ـف
ولد سسنة  1945بحي آلقصسبة با÷زآئر آلعاصسمة،
دخل مدرسسة بحي سسوسسطارة وآنقطع عنها وعمره
 11سسنة ،وثق به آÛاهدون لذكائه وشسجاعته
وتفانيه ‘ حب آلوطن رغم صسغره ،وكلف بنقل
آألسسلحة وآلرسسائل ومرآفقة آلشسهيد آلعربي بن
مهيدي ‘ حي آلقصسبة .آكتشسف آلفرنسسيون أآمره
فهجر منزل وآلديه ليعيشس مع آÛاهدين إآ ¤أآن
آسس-تشس-ه-د م-ع آل-ب-ط-ل Úحسس-ي-ب-ة ب-ن ب-وع-ل-ي وع-ل-ي
لب -وآنت ‘ م -ع -رك -ة آ÷زآئ -ر ،وع-م-ره ل ي-ت-ج-اوز
آلثانية عشسرة.

مسضÒتـــــــــــــه
آلشّسهيد عمر ياسسف آŸعروف بإاسسم عمر آلصسغ،Ò
م -ث -ال ل -تضس -ح -ي -ة آل-ط-ف-ل آ÷زآئ-ري أآث-ن-اء آل-ث-ورة
آلتحريرية .فالطفل عمر ياسسف إآنضسم إآ ¤آلثورة
وسسّنه ليتعّدى  13سسنة وكان من ›اهدي حي آلقصسبة آلعتيق ،شسارك مع رجال ‘ سسن وآلده ‘
حمل آلرسسائل إآ ¤آŸسسؤوول ،Úوكان حلقة وصسل ب Úآلقائد آلعربي بن مهيدي وياسسف سسعدي
وباقي آلفدآئي ،Úوشسهد له آلشسهيد آلعربي بن مهيدي بحماسسه آلفياضس وبإارآدته آلفولذية.
وآسستطاع بنباهة تخ ّ
طي كّل آ◊وآجز آلبوليسسية ،و ⁄تتمكن آلسسلطات آلفرنسسية من إآكتشساف
نشساطه إآ ¤أآن آسستشسهد رفقة حسسيبة بن بوعلي وعلي لبوآنت وحميد بوحميدي يوم  08أآكتوبر
 1957بعد نسسف آŸنزل آıتبئ Úفيه بحي آلقصسبة.
لبرار وأاسضكنهم فسضيح جناته.
رحم الله شضهداءنا ا أ

هي دوله ‘ جنوب غرب آسسيا
وتشسÎك ‘ آ◊دود مع تركيا وإآيرآن
وآل- - - - -ك - - - -ويت وآألردن وآلسس - - - -ع - - - -ودي - - - -ة
وسس-وري-ا..ول-ه-ا سس-احل ( 60ك-م) ع-ل-ى خ-ل-يج
آلبصسره.
آل -ع -رآق Áر ب -ه ن -ه -ري -ن أآسس -اسس -ي Úه -م -ا دج-ل-ة
وآلفرآت ،وآللذآن سساعدآ على قيام آ◊ضسارة على
ضسفافهم آ ¤يومنا هذآ عاصسمة آلعرآق هي بغدآد
ومكانها ‘ وسسط آلعرآق .ويشسق بغدآد نهر دجلة
آ ¤نصسف Úكرخ ورصسافه.
أآك Îآل -ن -اسس ي -ت -ك -ل -م -ون آل -ع -رب -ي-ة ب-ل-ه-ج-ات م-ث-ل
آلبصسرآوية وآŸصسÓوية وآلبغدآدية وكردي
وآشسوري وكلدآ Êوتركي وآلرمنية وآلسسريا.
جنة جنة جنة جنة يا وطنّـــا
يا وطن يا حبّيب يابو تراب الطيب
حتى نارك جنة..حتى نارك جنة
بÎابك رضضينا..وبأاحضضانك ربينا
بÎابك رضضينا..ولÎابك حنينا
وÃجدك علينا..للعليا وصضلنا
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شضاركنا با◊ل اŸناسضب وإاتصضل على الرقم
0674040596

^ إآذآ كنت معيدآ للسسنة آلدرآسسية ل تتأاّزم من آإلعادة بل تفاءل
بسسنتك آلدرآسسية آ÷ديدة ،وليسس عيبا أآن يكون آلتلميذ معيدآ
للسسنة آلدرآسسية ،ونتمنّى لك آلتوفيق ‘ سسنتك هذه.
^ آسستفد من عامك آŸاضسي Ãا وآجهتك من صسعوبات وكيف
تغّلبت عليها ،وتذّكر عزيزي آلتلميذ أآّن آإلنسسان آلعاقل هو من
يسستفيد من Œاربه آلسسابقة.

^ زين الدين :إآسسم علم مذكر عربي مركب ،معناه جمال آلدين وحسسن
آلدين.
^ زينة :آسسم علم مؤونث عربي بكسسر آلزآي وهو ما ُيَتزين به ،وقد وردت
‘ آلقرآن آلكر Ëحوآ‹ عشسرين مرة:

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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الخميسص  0٢نوفمبر  ٢01٧م
الموافق لـ  1٣صسفر 14٣٩هـ

لو ¤موبيليسس «ا÷ولة »10
الرابطة اÎÙفة ا أ

دأرب ــــ ي وأع ـــ د ب ـــ  Úألعمي ـــ د ون ـــــ ادي بارأدو
يواجه ،مسشاء الغد ،فريق
مولودية ا÷زائر ا÷ار نادي
بارادو ‘ داربي عاصشمي
كبÃ Òلعب عمر حمادي
ببلوغ ‘ ،Úمباراة تدخل ‘
إاطار ا÷ولة العاششرة من
لو¤
الرابطة اÎÙفة ا أ
موبيليسس بداية من السشاعة
.16:00

العدد
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«ب ــــ ن غاي ــــ و» م ـــــ ن أأسس ــــــ ود ألأطل ـــــــ سس
ألبلي ـــ دي يف ـــ وز باŸرحل ــــ ة ألثاني ــــــــ ة

نبيلة بوقرين

يسسعى العميد إا– ¤قيق الفوز
Ãا أان -ه صس -احب الضس -ي -اف -ة ع-ل-ى
ال- -ورق م- -ن أاج- -ل إاضس- -اف -ة ث -لث
ن- -ق -اط إا ¤رصس -ي -ده -م م -ن أاج -ل
الرت- -ق- -اء أاك ‘ Ìسس -ل -م الÎت -يب
ال- -ع- -ام ب- -ال- -ن -ظ -ر إا ¤اŸن -افسس -ة
الكبÒة ب Úكل الفرق التي تهدف
إا ¤التواجد ‘ اŸراتب األو¤
منذ البداية حتى تكون اŸأامورية
أاسس- -ه- -ل ‘ م -رح -ل -ة ال -ع -ودة م -ن
اŸوسسم الرياضسي.
ومن جهة أاخرى فإان اŸولودية
ع - -رفت ب - -داي- -ة صس- -ع- -ب- -ة خ- -لل
اŸوسس- -م ا◊ا‹ بسس- -بب م -رح -ل -ة
الفراغ التي مر بها الفريق بالنظر
ل-ت-أاخ-ر ب-داي-ة ال-ت-حضس Òوارت-باط
النادي باŸنافسسة القارية إال أانه
اآلن بدأا يسستعيد توازنه من جديد
بدليل أانه فاز ‘ ا÷ولة اŸاضسية
خارج الديار أامام إا–اد البليدة
ب -ث -ن -ائ-ي-ة م-ا ي-ع-ن-ي أان م-ع-ن-وي-ات
ال-لع-ب Úع-ال-ي-ة وسس-ي-عملون على
مواصسلة سسلسسلة النتصسارات.
إال أان الصس- - - -اع - - -د ا÷دي - - -د إا¤
ال -قسس -م األول أاك -ي-د أان-ه سس-ي-ع-م-ل
على اسستغلل الضسغط الذي Áر
به العميد من أاجل كسسب النقاط
ال- -ث- -لث- -ة م- -ن ا÷ول -ة ال -ع -اشس -رة
وب - -ال - -ت - -ا‹ ال- -ع- -ودة إا ¤ط- -ري- -ق
الن -تصس -ارات م -ن ج -دي-د ب-ع-دم-ا
سس - -ق - -ط األسس - -ب - -وع اŸاضس- -ي ‘
الداربي العاصسمي الذي جمعهم

مع فريق إا–اد ا◊راشص.
لشسارة فإان نادي بارادو يحقق
ول إ
نتائج مقبولة إا ¤حد ما ..لكن
يبقى على اللعب Úفقط تسسيÒ
األم - - -ور أام - - -ام اŸول- - -ودي- - -ة ألن
اŸواجهة سستكون صسعبة على كل
ال -ط-رف Úوال-ف-اصس-ل ال-وح-ي-د ه-و
اŸسستطيل األخضسر.
إا–اد العاصشمة مطالب
بالتأاكيد أامام أاوŸبي اŸدية
فيما يتنقل إا–اد العاصسمة إا¤
اŸدية من أاجل ملقاة األوŸبي
اÙلي ‘ مواجهة مثÒة يسسعى
م -ن خ -لل أاب -ن-اء سس-وسس-ط-ارة إا¤
ال- -ع- -ودة ب -ال -زاد ك -ام -ل ل -ت -أاك -ي -د
عودتهم القوية إا ¤جو البطولة
بعد فÎة الفراغ التي مر بها ‘
ا÷ولت اŸاضسية بسسبب ارتباطه
ب -اŸن -افسس -ة ال-ق-اري-ة إال أان-ه اآلن
أاصس-ب-ح ي-ل-عب ع-ل-ى ج-ب-ه-ة واح-دة
ف- -ق- -ط م- -ا ي- -ع- -ن -ي أان ال -لع -بÚ
سس- -ي -ق -دم -ون ك -ل م -ا ل -ي -ده -م ‘

ا÷ولت القادمة حتى يعودوا إا¤
مقدمة الÎتيب.
بينما يهدف األوŸبي إا ¤اإلبقاء
ع -ل -ى ال -ن-ق-اط ‘ ال-دي-ار Ãا أان-ه
سس -يسس -ت -ف -ي -د م-ن ع-ام-ل-ي األرضص
وا÷م- -ه- -ور رغ- -م أان اŸأام- -وري -ة
سستكون صسعبة أامام الÎسسانة التي
ي- -ت- -م- -ت- -ع ب- -ه- -ا الضس -ي -وف ،إال أان
م -ع -ن -وي-ات ال-لع-ب Úع-ال-ي-ة ب-ع-د
التعادل الثم Úالذي عادوا به من
بلعباسص أامام اإل–اد اÙلي ما
يعني أانه كل طرف سسيعمل على
–قيق أاهدافه.
بينما يسستقبل نادي إا–اد بسسكرة
ف - -ري - -ق إا–اد ال - -ب- -ل- -ي- -دة وه- -ذه
اŸواج- - -ه - -ة م - -ثÒة ب Úط - -رفÚ
ي -ع -رف-ان ب-عضس-ه-م-ا ج-ي-دا ب-ح-ك-م
ال-ل-ق-اءات ال-ت-ي ج-م-عت ال-فريقÚ
‘ اÎÙف الثا ‘ Êالسسابق ما
يعني أانها سستكون مثÒة ب Úفريق
يريد فرضص نفسسه وآاخر يطمح
ل -ل -خ -روج م -ن سس -لسس -ل -ة ال -ن -ت-ائ-ج
السسلبية التي تلحقه منذ بداية
اŸنافسسة.

بطولــــة القسشـــم اŸمتــــاز لكـــرة اليــــد (إاناث)

أإنط ــــــ Óق أŸنافسس ـــــ ة ي ــــ وم غ ــــ د أ÷مع ـــــ ة
تنطلق البطولة الوطنية للقسشم اŸمتاز
(سشيدات ‘ كرة اليد يوم ا÷معة Ãششاركة
 10أاندية وكلها أامل ‘ خÓفة حامل اللقب
اÛمع البÎو‹ ‘ السشجل الذهبي
للمنافسشة.
وسس -ت-ج-رى ال-ب-ط-ول-ة ذه-اب-ا وإاي-اب-ا ي-ت-م ع-ل-ى إاث-ره-ا
التعرف على هوية البطل ا÷ديد.
ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -ج -ول -ة األو ¤اŸق-ررة ي-وم-ي ا÷م-ع-ة
والسس -بت سس-ت-ت-ن-ق-ل ب-ط-لت ا÷زائ-ر إا ¤قسس-ن-ط-ي-ن-ة
Ÿواج-ه-ة ا÷م-ع-ي-ة اÙل-ي-ة ،ب-ي-ن-م-ا يلعب الوصسيف
واŸنافسص اŸباشسر للمجمع نادي األبيار ضسد إا–اد

آاقبو ‘ افتتاح اŸوسسم يوم ا÷معة.
برنامج اŸباريات
يوم ا÷معة (سشا )15:00
لبيار.
ا–اد اقبو ـ نادي ا أ
يوم السشبت( :سشا )11:00
جمعية قسشنطينة ـ اÛمع البÎو‹
حواء سشعيدة ـ ششباب باشس جراح
ششبيبة أاوزلقن ـ نادي فتيات قسشنطينة
مادي ميلة ـ نادي ارزيو

ريـــــال مدريــــــد

ب ــــ ن ز Áــــ ة ي ــــ رد عل ـــ ى تصسريح ــــ ات لينك ــــ ر
رد كر Ëبن زÁة ،مهاجم ريال مدريد
ل‚ليزي غاري
لسشبا ،Êعلى سشخرية ا إ
ا إ
لينكر ،لعب برششلونة وليسش Îسشيتي
السشابق ،بعد تراجع مسشتواه ‘ الفÎة
لخÒة.
ا أ
« وقال بن زÁة ‘ ،تصسريحات نقلتها صسحيفة ذا
صسن أاشسعر باألسسف على لينكر وما يقدمه ،لقد كان
لع -ب -ا سس -اب -ق -ا وأاصس-ب-ح اآلن إاع-لم-ي-ا ،وم-ع ذلك ⁄
ي -ت -وق -ف ع -ن الن -ت -ق-اد ،وك-أان-ه ل ي-ع-رف شس-ي-ئ-ا ع-ن
اللعبة».
وت-اب-ع «ل ي-ه-م-ن-ي الن-ت-ق-ادات اŸوج-ه-ة إا‹ ،ألن-ن-ي
أاقوم بواجبي على أاكمل وجه ،ولكن  ⁄أانتظر من
لعب سسابق أان يسس ‘ Òهذا الطريق من اصسطياد
األخطاء والسسخرية دون سسبب».
وكان لينكر ،قد انتقد أاداء اللعب ،بعد مباراة
توتنهام ( ‘ )1-1دوري أابطال أاوروبا ،قائل «بن
زÁة لعب ع- -ادي ول- -يسص م- -ن ط- -ي -ن -ة اŸه -اج -مÚ
الكبار» ،ما اسستوجب تدخل زين الدين زيدان مدرب
اŸل- - - -ك- - - -ي ،ل- - - -ل- - - -دف- - - -اع ع- - - -ن م- - - -ه- - - -اج- - - -م - - -ه.
وقال لينكر ‘ ،تغريدات ماضسية «هل اÿطأا مني؟..
أام أان بن زÁة لعب مبالغ فيه؟ ‘ ..كل مباراة ُيهدر
هدًفا مع فريق كب Òمثل ريال مدريد ..هو لعب
مناسسب ،لكنه ليسص كبÒا.
و ⁄يتوقف لينكر عند هذا ا◊د ،ولكن قارن ب Úبن

فيما يلتقي كل من إا–اد بلعباسص
م- -ع دف -اع ت -اج -ن -انت ب -داي -ة م -ن
السس-اع-ة  ‘ 15:00ل-ق-اء م-ت-ب-اين
ح- - -يث ي - -ه - -دف ن - -ادي ال - -غ - -رب
ا÷زائ -ري إا ¤اسس-ت-غ-لل ع-ام-ل-ي
األرضص وا÷مهور من أاجل الفوز
ب-ي-ن-م-ا ي-ب-حث ال-دف-اع ع-ن العودة
ب- -أاق- -ل األضس -رار وŸا ل ن -ت -ي -ج -ة
إايجابية من خارج الديار ‘ هذه
اŸواجهة اŸثÒة.
الÈنامج
غدا ا÷معة :
أاوŸب- - - - - - - -ي اŸدي- - - - - - - -ة ــ ا–اد
ال- -ع- -اصش- -م- -ة ع- -ل- -ى السش- -اع -ة
15:00
ا–اد بسشكرة ــ ا–اد البليدة
على السشاعة 15:00
إا–اد ب - - -ل - - -ع - - -ب - - -اسس ــ دف- - -اع
ت - -اج - -ن- -انت ع- -ل- -ى السش- -اع- -ة
15:00
م- -ول- -ودي- -ة ا÷زائ- -ر ــ ن- -ادي
بارادو على السشاعة .16:00

التصشنيــــــــــف العــــاŸي
لÓعبي التنسس (أاواسشط)

يوسسف ريح ـــــــ ان
ي
ــــــــــــــــــــــــــ
يرتق
أإ ¤أŸرتبة ٢٤٢

ت- - - - -ق - - - -دم لعب ال - - - -ت - - - -نسس
ا÷زائري يوسشف ريحان بـ 72
م -رك -زا ‘ ال -تصش -ن -ي-ف ال-ع-اŸي
Óواسش- - -ط ال- - -ذي
ا÷دي - - -د ل  - - -أ
تصش -دره ال–ادي -ة ال -دول -ي-ة
ل -ل -ع -ب-ة ﬁت Ó-ب-ذلك اŸرت-ب-ة
لخÒ
 ،242حسشب الÎتيب ا أ
للهيئة الدولية.
وج- -اء ه- -ذا الرت- -ق- -اء ب- -ع- -د
اŸشش -وار ال -ط -يب ال-ذي ح-ق-ق-ه
لعب اÛمع البÎو‹ خÓل
Óواسش -ط
ال- -دورة ال- -دول -ي -ة ل  -أ
«اŸضشرب الذهبي» الذي جرت
لسش- -ب- -وع اŸنصش- -رم
وق- -ائ- -ع- -ه ا أ
ب- - -اŸغ- - -رب ،ح- - -يث وصش- - -ل إا¤
ال-ل-ق-اء ال-ن-ه-ائي قبل أان ينهزم
أامام منافسس مغربي بششوطÚ
مقابل واحد.
لن - - - -اث ،ضش - - - -ي- - - -عت
ل - - - -دى ا إ
م -واط -ن -ت -ه ل -ي -ن -دة ب -ن ق -دور
ف -رصش -ة الرت -ق -اء إا ¤م -راك-ز
م -ت -ق -دم-ة ‘ الÎت-يب ال-ع-اŸي
ب - -ع - -د انسش - -ح - -اب- -ه- -ا م- -ن دورة
«اŸضش- - -رب ال - -ذه - -ب - -ي» ع - -قب
لصشابة على اŸسشتوى
تعرضشها إ
اليد قبل انطÓق اŸنافسشة.

لطلسس البليدي باŸرحلة
لمسس الدراج «عبد الرحمن بن غايو» من نادي أاسشود ا أ
فاز عششية ا أ
الثانية من ا÷ائزة الكÈى الدولية للدراجات للجزائر العاصشمة  2017بتوقيت قدره 48
دقيقة و 38ثانية ‘ ،اŸسشلك اŸغلق الذي أاقيم ب Úششارعي «زيغود يوسشف» و «عسشلة حسش»Ú
على مسشافة  48كلم ‘ سشباق جرى على ثÓث Úدورة ،بحضشور ششخصشيات سشياسشية يتقدمها
وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية «نور الدين بدوي» الذي أاعطى
إاششارة انطÓق السشباق رفقة وزير الثقافة «عز الدين ميهوبي» ووا‹ ا÷زائر العاصشمة
«عبد القادر زوخ» من أامام مقر الولية.

ﬁمد فوزي بقاصص
تصصوير ﬁ :مد آيت قاسصي

ق -رر اŸن -ظ -م -ون ت-ق-ل-يصص ع-دد
الدورات التي كانت مقررة بـ 45
دورة وإال- -غ- -اء ال- -ن- -ق -اط األرب -ع -ة
ل -لسس -رع -ة ال-ت-ي ك-انت م-ق-ررة ‘
الÈن-ام-ج ،بسس-بب ت-أاخ-ر ان-ط-لق
السس-ب-اق لسس-اع-ت Úك-ام-ل-ت Úلسسوء
ال -ت -ن-ظ-ي-م ،وه-و م-ا ج-ع-ل سس-ب-اق
اŸرح -ل -ة ال -ث -ان -ي -ة م -ن ا÷ائ-زة
ال- -كÈى ال- -دول- -ي- -ة ل- -ل- -دراج -ات
للجزائر العاصسمة  ،٢01٧يقتصسر
على  ٣0دورة ‘ مسسلك مغلق.
بداية السسباق عرفت ندية كبÒة
ب Úك- - -ل اŸتسس - -اب - -ق Úال - -ذي - -ن
اجتمعوا ‘ كوكبة موحدة ،ورغم
ﬁاولت «ل- -ع- -ق- -اب» م -ن ن -ادي
اÛم - -ع ال- -بÎو‹ ‘ ك- -ل م- -رة
ال -ق-ي-ام ب-الن-ف-لت رف-ق-ة  ٣من
دراجي اÛمع النفطي إال أانهم
‘ كل مرة كانت ﬁاولتهم تبوء
بالفشسل إا ¤غاية الدورة  15التي
ع - - -رفت ان - - -ف- - -لت األوك- - -راÊ
«أاليكسساندر هالوفاشص» من نادي
ال -نصس -ر اإلم -ارات -ي ،ودراج ن-ادي
أاسس -ود األط -لسص ال -ب -ل -ي-دي «ع-ب-د

الرحمن بن غايو» الذين رفعوا
الر” عاليا ما جعل مهمة اللحاق
بهما شسبه مسستحيلة ،و‘ الدورة
 1٨اتسس- -ع ال- -ف- -ارق ب Úث -ن -ائ -ي
اŸقدمة والكوكبة إا ٣٣ ¤ثانية
ك -ام -ل -ة ،م-ا ج-ع-ل ال-ث-ن-ائ-ي يسسÒ
باقي الدورات بذكاء ،وقبل نهاية
السس- -ب- -اق بسس- -ب -ع دورات خ -ط -ف
ا÷زائ- -ري «ب- -ن غ -اي -و» اŸرك -ز
األول من األوكرا« Êأاليكسساندر»
وبقي مسسيطرا على الوضسع إا¤
غ -اي -ة دخ -ول -ه ‘ اŸرك-ز األول،
ل -ي -ف-تك صس-دارة سس-ب-اق اŸرح-ل-ة
ال- -ث- -ان- -ي- -ة م- -ن ا÷ائ -زة ال -كÈى
الدولية بتوقيت قدره  4٨دقيقة
و ٣٨ث- -ان- -ي -ة ،ي -ل -ي -ه األوك -راÊ
«ال -ي-كسس-ان-در ه-ال-وف-اشص» ب-ن-فسص
التوقيت ،فيما حل دراج اÛمع
ال- - -بÎو‹ «ح - -م - -زة ي - -اسس‘ »Ú
اŸركز الثالث ليعرب عن نواياه
‘ ه -ذه ال -دورة ،ب-ع-دم-ا خ-ط-ف
ال -ق -م-يصص األب-يضص ألحسس-ن دراج
آامال ‘ اŸرحلة األو.¤
ه- - -ذا وأاع - -رب ال - -دراج «ع - -ب - -د
الرحمن بن غايو» الفائز Ãرحلة
واح- -دة خ- -لل ط -واف ا÷زائ -ر
الدو‹ األخ Òعن سسعادته بالفوز
باŸرحلة الثانية مؤوكدا بأان هذا

كأاسس ا÷زائر اŸمتازة

وف ـــــ اق سسطي ــــــــ ف يتّوج باللق ــــــــ ب

تّوج فريق وفاق سشطيف ،مسشاء أامسس ،بلقب
كأاسس ا÷زائر اŸمتازة ،بعد فوزه على ششباب
بلوزداد بضشربات الÎجيح ( 4ـ  )3كون اŸباراة
التي احتضشنها ملعب الششهيد حمÓوي
لبيضس ( 0ـ .)0
بقسشنطينة انتهت بالتعادل ا أ

حامد حمور

ويضسيف وفاق سسطيف تتويجا آاخر لسسجله الÌي حيث
يعد فريق األلقاب سسواء على الصسعيد الوطني أاوالقاري
أاوالعربي ..ويؤوكد بذلك بدايته اŸوفقة ‘ اŸوسسم
ا◊ا‹ ‘ الرابطة اÎÙفة األو ¤أاين عاد ‘ ا÷ولة
اŸاضسية بفوز ثم Úمن وهران على حسساب اŸولودية
اÙلية قبل أان يكسسب أاول أالقاب اŸوسسم ا◊ا‹
بتتويجه أامسص.
كانت الفرحة عارمة وسسط لعبي ومسسÒي وأانصسار
الوفاق مباشسرة بعد توقيع اللعب آايت واعمر لضسربة

اŸنتخب الوطني

الÎجيح األخÒة التي منحت الفوز لفريقه الذي لعب
مباراة جيدة وصسنع العديد من اÙاولت ‘ هذه
اŸباراة ،ل سسيما ‘ اŸرحلة الثانية ..لكن التسسرع من
جهة وبراعة حارسص الشسباب صسا◊ي حالت دون وصسول
باك Òوأامقران وجابو إا ¤اŸرمى.
بينما اعتمد شسباب بلوزداد على ا◊ملت اŸعاكسسة ‘
معظم األحيان بواسسطة لكروم وحامية ،لكن دون فعالية.
وكان التنافسص على أاشسده ‘ وسسط اŸيدان حيث عمل
كل من تودوروف وماضسوي على تركيز اللعب بهذه
اŸنطقة ،خاصسة وأان كل الفريق Úكانا ‘ مسستوى
جيد من الناحية البدنية.
وانتظر ا÷مهور ا◊اضسر إا ¤غاية سسلسسلة ضسربات
الÎجيح للفصسل ب Úالفريق Úحيث ابتسسم ا◊ظ ألبناء
ع Úالفوارة الذين سسجلوا أاربع مرات وضسيع جابو
واحدة ‘ ..ح Úأان لعبي الشسباب ضسيعوا ضسربت Úمن
طرف نعما Êوحامية.

غياب يوسسف عطال بسسبب

سسيغيب اŸدافع الدو‹ يوسسف عطال عن تربصص اŸنتخب الوطني –سسبا Ÿباراة نيجÒيا يوم  10نوفم ÈواŸباراة
الودية أامام منتخب إافريقيا الوسسطى يوم  14من نفسص الشسهر بسسبب اإلصسابة حسسب ما أاكدت الفاف على موقعها
الرسسمي أامسص.
وÁكن القول أان عطال الذي عاد إا ¤اŸنافسسة مع ناديه كورتري البلجيكي ولعب كأاسساسسي ‘ شسهر أاكتوبر تعرضص
لصسابة مع النادي وسسيغيب لعدة أايام ولن يكون حاضسرا ‘ تربصص «اÿضسر» الذي ينطلق يوم  6نوفم Èا÷اري.
ل إ

ح.ح

–ويÓت

أأرسسنال يجدد أهتمامه بتوماسس ليمار
زÁة وهاري ك Úمهاجم توتنهام ،كما سسخر من
دفاع زيدان عن كر ،Ëحينما صسنع مهاجم اŸلكي
هدفا Ÿارسسيلو ‘ مباراة إايبار بقوله «يبدو أان بن
زÁة يسستطيع “رير الكرة ،هذا إا‚از فريد من
نوعه بالنسسبة لزيدان».
وسسجل كر Ëبن زÁة ،هدًفا وحيًدا فقط ،خلل
مباريات اŸوسسم ا÷اري مع ريال مدريد..

ال -ف -وز سس -ي -ح -ف -ز زم -لئ -ه ع-ل-ى
–سس Úنتائجهم ‘ اŸرحلتÚ
اŸت-ب-ق-ي-ت Úم-ن ا÷ائ-زة ال-كÈى
الدولية.
كما كشسف الشساب «حمزة ياسس»Ú
بأان احتلله اŸركز الثالث يعود
ل- -تضس- -اف -ر ج -ه -ود ك -ل ع -ن -اصس -ر
ال - -ف - -ري - -ق ،وأان ن- -ادي اÛم- -ع
ال - -بÎو‹ ي - -ه- -دف إا ¤خ- -ط- -ف
ال- -ق- -م- -يصص األصس -ف -ر ‘ ن -ه -اي -ة
ا÷ائ -زة ال -كÈى ،وق-ال «ه-دف-ن-ا
ال- -ف -وز بسس -ب -اق ا÷ائ -زة ال -كÈى
وخ-ط-ف ال-ق-م-يصص األصس-ف-ر ،ك-ل
عناصسر الفريق تعمل لنكون ‘
ال- -ن- -ه- -اي- -ة ‘ الصس- -دارة ف- -ردي- -ا
وحسسب الفرق ،مرحلة الغد جد
صس-ع-ب-ة وف-ي-ه-ا ال-ك-ث Òم-ن ال-عمل
التكتيكي ويجب الظفر بها إاذا كنا
نطمح للتتويج ‘ النهاية».
هذا وŒرى صسبيحة اليوم بداية
م- - -ن السس - -اع - -ة ا◊ادي - -ة عشس - -ر
اŸرح -ل -ة ال -ث -ال -ث -ة م -ن ا÷ائ-زة
الكÈى الدولية للجزائر العاصسمة
 ،٢01٧على مسسلك مفتوح على
ال-ط-ري-ق ان-ط-لق-ا م-ن ب-ئ-ر ت-وتة
مرورا ع Èتيبازة والبليدة وصسول
إا ¤بئر توتة على مسسافة تقدر
بـ  1٣5كلم.

تسشعى إادارة نادي أارسشنال اللند Êإا ¤إاغراء توماسس ليمار ‚م نادي موناكو
الفرنسشي من جديد لÓنضشمام لصشفوفه خÓل فÎة النتقالت الصشيفية
القادمة ،حسشبما نششرته صشحيفة «ديلي مÒور الÈيطانية».

وأاوضسحت «الصسحيفة» أان النادي اللند ⁄ Êيفقد اهتمامه باللعب مع مرور الوقت
على الرغم من أانه سسوف يتنافسص مع برشسلونة وليفربول من أاجل الفوز بخدماته ‘
العام اŸقبل.
وفشسل «اŸدفعية» ‘ ضسم ليمار بعدما تقدم بعرضص لناديه قيمته ٩0مليون جنيه
اسسÎليني ‘ شسهر أاوت اŸاضسي.

يومي ـات إسصـÓميـ ـة

الخميسص  0٢نوفمبر  ٢017م
الموافق لـ1٣صسفر  14٣٩هـ

هام جدا

إاعداد :عب ـد الق ـادر سصنات ـي
إامام خطيب Ãسصجد البشص Òاإلبراهيمي
شصـارع الشصهـداء
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العدد
17480

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

هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا

حظّك من أإسصماء إلله إ◊سصنى

ΩÓ````````°S’EG »````````a OGô````````a’CG ø````````eGC π````````FÉ°†a

مطلب إاإنسصسا Êمرجعيته اإلتوحيد واإلعدل وتكافؤو اإلفرصص

الّله لفظ ا÷Óلة

ال ّ-ل -ـه ه -و ل -ف -ظ جÓ-ل-ة ي-دل ع-ل-ى
ال-ذات اإلل-ه-ي-ة اŸقّ-دسس-ة ،وم-عناه
اŸت-فّ-رد ب-ال-وج-ود وال-وح-دان-ية،
وف -ي -ه م -ع -ن -ى ال-عّ-زة وا÷Óل
والعظمة.
وحّ- -ظ- -ك م- -ن -ه أاخ -ي أان ت -ك -ون
موحّدا له ل تعبد إالّ إاياه ،وأان
ت- -ك- -ون ع -زي -زا ب -ع ّ-زت -ه وع -ظ -ي -م -ا
بعظمته سسبحانه.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
يقول تعاﬁ ‘ ¤كم تنزيله« :الذين آامنوا
لمن
و ⁄يلبسسوا إاÁانهم بظلم أاولئك لهم ا أ
وهم مهتدون»  -آال عمران.
إان األمن النفسسي والجتماعي مطلب إانسسا Êوحق
«غريزي جبلي»َ ،خلق الله على أاسساسسه اإلنسسان ول
يحق ألي إانسسان أان يحرم منه أاو يسسبب اآلخر
Óخر حالة من الروع والفزع وانعدام الطمأانينة
ل آ
والسستقرار ،سسواء كان ذلك ‘ سسرب اإلنسسان أاو
مكان إاقامته أاو عمله أاو حياته كلها ،لذا اعتÈ
اإلسسÓم أان سسر السسعادة ا◊قيقية ليسست اŸال أاو
السسلطان وا÷اه ،إا‰ا هي األمن على النفسص وما
يتبعها.
وصسدق رسسول الله الكر Ëح Úيقول““ :من أاصسبح
منكم آامنًا ‘ سسربه معافى ‘ بدنه عنده قوت
يومه فكأا‰ا حيزت له الدنيا““.
وانطÓقا من قناعة اإلسسÓم بهذه األمور و“سسكا
بالفطرة التي ُفطر عليها اإلنسسان ،جعل التحية بÚ
ال -ن -اسص وال -ت -ي ت -ع -ن -ي األم -ان والط-م-ئ-ن-ان وع-دم
الÎويع هي ““السسÓم عليكم““ .وهو بذلك يقر حق
اإلنسس -ان ‘ ا◊ي -اة اآلم -ن -ة ال -ب -ع -ي -دة ع-ن أاسس-ل-وب
الÎهيب .ولقد جعل ترويع اآلم ÚجرÁة نكراء
يعاقب عليها بالطرد من رحمة الله تعا ،¤حيث
ي -ق -ول ع -ل -ي -ه الصس Ó-ة والسس Ó-م« :م -ل-ع-ون م-ن رّوع
م -ؤوم -ن -ا» ول -ع -ن م -ن يشس Òإا ¤أاخ -ي -ه ب-ح-دي-دة ول-و

مزاحا.
واألمن ‘ اإلسسÓم طريق نحو التقدم والسستقرار
وال -ت -م -ك Úا◊ق -ي -ق -ي ‘ ه -ذه األرضص م -ن خ Ó-ل
التسسخ Òوالتعم ،Òحيث تعهد الله سسبحانه لعباده
اŸؤومن Úذلك فقال« :وَعد الله الذين آامنوا منكم
وع-م-ل-وا الصس-ا◊ات ل-يسس-ت-خ-ل-فّ-ن-ه-م ‘ األرضص كما
اسستخلف الذين من قبلهم وليمكنـّن لهم دينهم الذي
ارتضس-ى ل-ه-م ول-ي-ب-دلّ-ن-ه-م م-ن ب-ع-د خ-وف-ه-م آام-ن-ا»-
النور.
فباألمن يخرج اÛتمع من التخلف ا ¤التقدم
ومن البداوة إا ¤ا◊ضسارة ومن ا÷هل إا ¤العلم
والثقافة.
ول يتأاّتى ذلك ‘ ا◊قيقة إال بتتبع السسنـن الكونية
التي وضسعها الله للناسص والتي بطبيعتها ل –ابي
أاحدا بل تكون حليفة للكافر على اŸؤومن وللطالح
ع- -ل- -ى الصس- -ال- -ح ‘ ح- -ال ح -رق أاشس -واط -ه -ا وع -دم
احÎامها.
أاه-م ه-ذه السس-نـن ال-ت-ي تسس-اع-د ‘ اسس-ت-ت-ب-اب
لمن و–قيقه:
ا أ
أاول  -التوحيد :وذلك عن طريق تنقية العقيدة
من شسوائب الشسرك والدجل والشسعوذة والعتماد
على الله بالعمل واألخذ باألسسباب ،كما قال تعا:¤
«يعبدونني ول يشسركون بي شسيئا».

إصصÓح ذإت إلب Úيرفع درجات إŸسصلم
{ول تنازعوا فتفشسلوا وتذهب ريحكم}

ال ّصصلح خلق رفيع ‘ القرآان
األسستاذ عبد القادر سسناتي

ي - -ق - -وم اإلسس Ó- -م ع- -ل- -ى ا◊ب واŸوّدة
والّرحمة والتّسسامح ،ويرّبي أاتباعه على
ذلك ،فهم قوم يتحاّبون ول يتباغضسون،
وي-ت-ع-ارف-ون ف Ó-ي-ت-ن-اك-رون ،وي-ت-عاونون
ف Óيتخاذلون ،إاّنهم أاذّلة على بعضسهم
بعضسا ،أاعّزة على أاعدائهم ويتواصسلون
ف Ó- -ي- -ت- -ق- -اط -ع -ون ،وي -دع -و لح -ق -ه -م
لسس -اب -ق-ه-م ك-م-ا ق-ال ت-ع-ا{ :¤والذين
ج -اؤووا م -ن ب -ع -ده-م ي-ق-ول-ون رّب-ن-ا
لخ-وان-نا الذي سسبقونا
اغ-ف-ر ل-ن-ا و إ
لÁان ول Œعل ‘ قلوبنا غّÓ
با إ
ل- -ل- -ذي- -ن آام- -ن- -وا رّب- -ن -ا إا ّن -ك رؤووف
رحيم}.
ول- -ه- -ذا ف- -إاّن اإلسسÓ- -م ي- -ح -رصص ع -ل -ى
الّتواصسل ب Úأابنائه ،ويكره الّتقاطع والفرقة
والتشستت {ول تنازعوا فتفشسلوا وتذهب
ريحكم““}.
وي -ق -ول ع -ل -ي -ه ال ّصس Ó-ة وال ّسس Ó-م ن -اه -ي -ا ع-ن
الّتقاطع والّتدابر فيما روى المام مسسلم““ :ول
ت- -ق- -اط- -ع- -وا ول ت- -داب- -روا ول ت- -ب -اغضس -وا ول
–اسسدوا وكونوا عباد الله إاخوانا““.
ك -ل ه -ذا م -ن أاج -ل ال -ب -ق -اء ع-ل-ى ك-ي-ان األّم-ة
وقّوتها واجتناب ضسعفها وهوانها ،فكان مبدأا
ال ّصسلح واŸصسا◊ة خلق إاسسÓمي رفيع يدعو
إال -ي -ه ال -ق -رآان لسس ّ-د م -داخ-ل ال ّشس-ي-ط-ان ودف-ع
أاسساليبه ‘ التحريشص ب Úأابناء األمّة ،يقول
ت-ع-ا{ :¤وإان ج-ن-ح-وا ل-لّسس-ل-م ف-اج-نح لها

وقضسية العقيدة مهمة ‘ اإلرتقاء بفكر اإلنسسان
الذي يبعده عنه اÿوف إال من الله والبتعاد عن
فكرة التحالف مع الشسيطان وذلك عن طريق ولوج
مداخله قصسد التغلب على اŸشساكل ومنها األمن
النفسسي والقلبي.
ثانيا  -العدل :بأاسسمى معانيه ،سسواء كان مع
النفسص أاو الولد أاو الزوجة أاو الراعي أاو الرعية،
فهو أاسساسص اŸلك وهو أاسساسص اسستمرار دÁومة
هذا اŸلك واÙافظة عليه .لذا ‚د الله تعا¤
يأامر به ويؤوكد على أاهميته ،كما ‘ قوله تعا:¤
«اعدلوا هو أاقرب للتقوى» .وقول« :وإاذا حكمتم
ب Úال- -ن- -اسص أان –ك- -م- -وا ب- -ال -ع -دل» .وق -ول -ه« :ول
يجرمنّكم شسنآان قوم على أان ل تعدلوا»  -اŸائدة.
ولقد سسجل التاريخ أان اŸسسلم إاذا حقق العدل
Áكن له أان يحقق السستقرار ‘ بلده ولرعيته ،فÓ
يخاف إال الله أاو الذئب على غنمه وما قولة كسسرى
لعمر ح Úقال له« :عدلت فأامنت فنمت يا عمر»
إال دلي Óعلى أان العدل أاسساسص األمن واألمان للبÓد
والعباد.
ثالثا :وم-ن السس-نـن ال-ت-ي ي-ت-ح-ق-ق األم-ن بسس-ب-ب-ه-ا
ﬁاربة الظلم والظا ،ÚŸباعتبار أان هذا عنوان
ال-فسس-اد وسس-ر ال-ت-خ-ل-ف وان-تشس-ار ال-ف-وضس-ى وال-ق-ت-ل
والهرج وا◊رق ،سسواء كان ‘ منشسآات األفراد أاو
ا÷ماعات أاو الشسعوب والدول واألوطان.

والظلم حرام ‘ اإلسسÓم وما أاهلك الله القرى بعد
أامنها وبركتها إال بسسبب ظلم أاهلها ،فقال تعا:¤
«وكم من قرية أاهلكناها وهي ظاŸة فهي خاوية
على عروشسها»  -النور.
وما كان يحصسل لها ذلك إال بسسبب الظلم والعدوان.
رابعا :وكذلك من سسنـن الله ‘ الكون التي –قق
األمن ‘ األوطان ،مبدأا تكافـؤو الفرصص وهو يعزز
إاعطاء لذوي الكفاءات واŸهن مكانة ‘ اÛتمع
وف-رصس-ة ل-ت-ف-ت-ي-ق ال-ق-درات ال-ك-ام-ن-ة فيهم من غÒ
ﬁاباة ول تهميشص أاو –ق ،Òوأان يوضسع الرجل
اŸناسسب ‘ اŸكان اŸناسسب ،ألن عدم –قيق
ه -ذا اŸب -دأا ي -ؤودي إا ¤ال -ف -ل -ت -ان األم-ن-ي وال-ت-ن-ك-ر
لÓ-ن-ت-م-اء ل-ل-وط-ن وخ-دم-ت-ه وال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-خ-ري-به
والتعاون مع اÎŸبصس ‘ Úبث روح الكسسل وتغذية
روح التيئيسص ب Úالناسص وظهور الطبقية التي تعمل
على البلبلة والفوضسى ب Úفئات األمة.
خÓصسة القول ،من خÓل هذا نسستطيع أان نقول إان
األمن عامل مهم ‘ عملية البناء والتشسييد و–قيق
العيشص الرغيد «الذي أاطعمهم من جوع وآامنهم من
خوف».
فÁ Óكن أان نتصسور عيشسا رغيدا إال إاذا كان هناك
أامن يحقق عمرا مديدا ،فعلينا جميعا العمل من
أاجل –قيقه واسستتباب معاŸه لنسسعد ‘ الدنيا
ونرتقي ‘ اآلخرة.

قال ا◊سسن البصسري :تفقد ا◊Óوة ‘
صسÓة و‘ الّذكر و‘
ثÓثة أاشسياء ‘ :ال ّ
قراءة القرآان ،فإان وجدت وإا ّ
ل
ن الباب مغلق.
فاعلم أا ّ

جوإبك

عّمـ ـ ـا
يشصغل ـك

تخّطي الصصفوف إايذاء للّناسص

خ Òإلهدى
جيزت له الدنيا
لم -ام الÎم -ذي ‘ سس -ن -ن -ه م-ن
روى ا إ
حديث عبيد الله بن ﬁصسن اÿطمي
أانّ ال -ن -ب -ي ــ صس -ل-ى ال-ل-ه
عليه وسسلم ــ قال:
““م -ن أاصس -ب -ح م -ن-ك-م
آام - - -ن - - -ا ‘ سس - - -رب- - -ه،
م - -ع - -اف- -ى ‘ جسس- -ده،
ع - -ن - -ده ق - -وت ي- -وم- -ه
ف- -ك -أا‰ا ح -ي -زت ل -ه
الدنيا““.

وتوّكل على الله““} .وب Úأانّ عملية ال ّصسلح
وإاصسÓح ذات الب Úمن األمور اŸهّمة التي
ترفع درجات اŸسسلم عند الله تعا ،¤وأاّن
فسسادها من أاعظم ما يحطّم ◊مة اÛتمع
ويكّدر صسفوه حيث روى الÎمذي أاّن النبي ـ
صس -ل -ى ال -ل -ه ع -ل-ي-ه وسس-ل-م ـ ق-ال““ :أال أاخÈك-م
بأافضسل من درجة ال ّصسيام وال ّصسدقة؟ :قالوا:
بلى يا رسسول الله ،قال :إاصسÓح ذات الب Úفإان
فسساد ذات الب Úهي ا◊القة ل أاقول –لق
الشس -ع -ر ول -ك -ن –ل -ق ال-دي-ن““ ،ف-م-ا أاج-م-ل أان
ن -ت -م -ث-ل ه-ذا اÿل-ق ال-ع-ظ-ي-م ‘ ح-ي-ات-ن-ا و‘
ﬁيطنا لنسسعد ‘ الدنيا واآلخرة ،ونحّقق
ألن-فسس-ن-ا الّ-رف-ع-ة وال ّسس-م-و وا◊ي-اة ال ّسس-ع-ي-دة،
والتقدم والتطور ‘ ›ميع ›الت ا◊ياة.

ا◊Óوة ‘ ثÓثة أاشصياء

لمام يخطب
❊ سس :ما حكم تخطّي صسفوف اŸصسلّ Úوا إ
يوم ا÷معة؟
❊❊ ج :تخ ّ
طي الرقاب معناه Œاوز الناسص وإايذاءهم ‘ التفريق
بينهم بغرضص ا÷لوسص ‘ مكان ل يتسسع Ÿن جاء متأاّخرا ،وهو
سسلوك مشس Úينم على سسوء أادب مع الناسص ،وهو حرام ‘ أارجح
األقوال بدليل قوله صسلى الله عليه وسسلم Ÿن جاء متأاّخرا ﬁاول
الوصسول إا ¤الصسف األول عن عبد الله بن ُبسسر  -رضسي الله عنه -
قال جاء رجل يتخ ّ
طى رقاب النّاسص يوم ا÷معة والنبي ـ صسلى الله
عليه وسسلم ـ يخطب فقال له““ :اجلسص فقد آاذيت““.
فعلى من يّتخذ هذا ال ّسسلوك سسبي ،Óيعلم أاّنه أامر حرام ل يجوز.

سسلوك ‘ اŸيزان

اعطوا الّطريق حّقه
من ب Úال ّسسلوكات ال ّسسلبية التي ينتهجها كث Òمن الّناسص التوقف على األرصسفة
ومنع اŸارة من اسستعمال هذا الّرصسيف اّ ıصسصص لهم ،وهو سسلوك غÒ
حضساري ،والذي من اŸفروضص أان نكون ملتزم Úفيه بالقانون العام والّتوجيه
الّنبوي ‘ اسستعمال ال ّ
طريق وعدم غلقها على الّناسص ،فللطّريق العام حق
وواجب قّرره السسÓم يجب تنفيذه Ÿا جاء عن ابن سسعيد اÿدري أان النبي
ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ قال ““اعطوا الطّريق حّقه““.

