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ا÷لوسس علـ ـى طاول ـ ـة
التفـ ـ ـاوضس بنّديـ ـ ـة
ومسصاواة ب ÚالطرفÚ
ما كان لو’ صصÓب ـ ـة
الث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـورة

فـي اليـوم الثانـي مـن زيارتـه للناحيـة العسصكريـة الخامسصـة بقسصنطينــة
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ويـ ـ ـ ـدشص ـ ـ ـن زورقا بحـ ـ ـريا
^ الوحدة الصصناعية البحرية من أانسصجة
الصصناعـة العسصكريـة التي تزخر بها بÓدنا
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بمناسصبة احتضصان الجزائر للدورة الدولية للدراجات في طبعتها  ،21من  27مارسس إالى  02أافريل ،2018
يسصتضصيف منتدى يومية «الشصعب» السصيد قربوع مبروك رئيسس التحادية الجزائرية للدراجات في ندوة
نقاشس ،اليوم الثÓثاء  20مارسس  ،2018على السصاعة  10:30صصباحا ،بمقر جريدة الشصعب 39 ،شصارع الشصهداء
الجزائر العاصصمة.
حضصوركم يشصرفنا

info@ech-chaab..com
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’حياء عيد النصصر اŸوافق لـ 19مارسس:
رئيسس ا÷مهورية ‘ الذكرى  ٥٦إ

الذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرى ٥٦
إلحياء عيد النصضر
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الشضعب ا÷ ـزائ ـ ـ ـ ـري أاخرج من رحـ ـم اŸسضتحي ـ ـ ـل نصضره
^ ا÷لوسس على طاولة التفاوضس بنّدية ومسضاواة ب Úالطرف Úما كان لول صضÓبة الثورة

وجه رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،رسصالة إا ¤الشصعب
ا÷زائريÃ ،ناسصبة إاحياء ذكرى عيد النصصر اŸوافق لـ 19مارسس ،فيما
يلي نصصها الكامل:
«بسصم الله الرحمان الرحيم
والصصÓة والسصÓم على أاشصرف اŸرسصل Úوعلى آاله وصصحبه إا ¤يوم
الدين.

جميع الصصعد بلدا يزدهر بالعلم وبالتصصنيع وبالتقدم ا’قتصصادي وا’جتماعي.
تلكم هي ا÷زائر اŸسصتقلة ،ثمرة ثورة نوفم ÈاŸظفرة ،ووليدة عيد النصصر
الذي نقف عنده اليوم ،تلك ا÷زائر  -قلت  -التي أاْعَلت كلمتها على اŸسصتوى
العاŸي وأاصصبحت قبلة Ÿسصتضصعف Úوّﬁركا لديناميكية تكريسس نظام اقتصصادي
عاŸي جديد وأاك Ìعد’؛ ديناميكية انطلقت من ا÷زائر ورافعت عنها ا÷زائر
’·.
‘ ﬁافل ا أ
صصحيح أان اŸسصÒة الباهرة التي اسصتمرت بها ا÷زائر اŸسصتقلة طوال عقود
من الزمن قد تأاثرت من جراء تقلبات اقتصصادية عاŸية ،وبعدها من مأاسصاة
وطنية أاليمة ،غ Òأان الشصعب ا÷زائري العظيم الذي ماتزال تلهمه روح نوفم،È
عرف كيف يحرك هممه ‘ الصصمود واŸقاومات واسصتبقاء الدولة ا÷زائرية
’شصاوسس وللجيشس الوطني الشصعبي سصليل جيشس
اŸسصتقلة ،ولقد كان للمجاهدين ا أ
التحرير الوطني دور جوهري ‘ ترسصيخ هذا الصصمود ،و‘ حماية ا÷مهورية
ا÷زائرية الدÁقراطية الشصعبية .وبحمد الله ونعمته عادت ا÷زائر إا ¤مسصÒة
البناء والتشصييد؛ عودة انطلقت با’سصتلهام بقيمنا السصمحة لكي نغلب الصصلح على
الفتنة ،ولكي نؤوثر كذلك مصصلحة الوطن على مصصا◊نا الفردية.

أايتها السصيدات الفضصليات،
’فاضصل،
أايها السصادة ا أ
حدث عظيم الذي شصهده الشصعب ا÷زائري ‘ ذلك اليوم  19مارسس منذ سصت
وخمسص Úسصنة خلت ،وما كان ليشصهده لو  ⁄يفتد قضصيته العادلة بوثبة عظيمة
لشصعب كله؛ شصعب قدم أافواجا عظيمة من اÛاهدين واÛاهدات؛ شصعب
’›اد؛ شص--عب ق--دم ك--ل ه--ذه
ضص--ح--ى Ãل--ي--ون ونصص--ف م--ل--ي--ون م--ن الشص--ه--داء ا أ
التضصحيات بعد أان عانى الشصدائد واÙن وكابد جميع صصنوف القمع اŸادي
واŸعنوي على أايدي اسصتعمار ’ يتورع عن شصيء من أاجل هيمنته وبسصط طغيانه
’نسص-ان
’رزاق واسص-ت-ع-ب-اد ا إ
ع--ل--ى شص--عب ح--ر ووط--ن سصّ--ي--د م--ن خÓ-ل اسص-تÓ-ب ا أ
وﬁاولة طمسس معا ⁄الهوية الوطنية.
إان ا÷زائري ⁄ Úيخنعوا يوما و ⁄يسصتكينوا قط للغزاة ،على مدى أاك Ìمن
قرن من ا’حتÓل ،فسصجلهم التاريخي حافل با’نتفاضصات والثورات والنضصال
الذي أافضصى إا ¤نضصج سصياسصي أادى إا ¤وعي وطني عميق فجر ‘ نهاية اŸطاف
ثورة ›يدة وعظيمة بقيت إا ¤يومنا هذا موضصوع إاشصادة وتقدير ليسس من طرف
’نسصانية ‘ العا.⁄
الشصعب ا÷زائري فحسصب ،بل حتى من أاك Èجزء من ا إ

رغم اختÓل التوازن ‘ القوى ،الشضعب أابهر العا⁄
Ãسضتوى األداء الثوري
لقد أاخرج الشصعب من رحم اŸسصتحيل نصصره وغيّر التاريخ مسصاره ،ونازل
’داء الثوري
العدو بِندية رغم اختÓل التوازن ‘ القوى ،فأابهر العاÃ ⁄سصتوى ا أ
إانسصانية وكفاءة ،حتى تبوأا بثورته مقام القدوة
واŸثال.
’ترحم باسصم
وأاغتنم هذه اŸناسصبة التذكارية أ
الشصعب ا÷زائري وباسصمي اÿاصس على أارواح
’›اد ،سصائ Óمو’نا أان يجعلهم ‘
شصهدائنا ا أ
علّي ‘ Úجنته اÿالدة ،وأاتوجه بنفسس اŸناسصبة
ب--رسص--ال--ة ﬁب--ة وت-ق-دي-ر ل-رف-ق-ائ-ي اÛاه-دي-ن
واÛاه--دات ،م--ت--م--ن--ي--ا ل--ه--م م--وف--ور الصص--ح--ة
والسص--ع--ادة وط--ول ال--ع--م-ر ل-ي-ك-ون-وا شص-ه-ودا ع-ل-ى
اŸزي--د م--ن ال--ت-ق-دم ÷زائ-رن-ا اŸسص-ت-ق-ل-ة ث-م-رة
كفاحهم النبيل.

ا÷زائر اأصضبحت قلعة السضتقرار على مسضتوى
اŸنطقة وفضضاء اإلزدهار والنمو

الطرف Úلو’ صصÓبة الثورة وإاÁان قادتها بحق شصعبهم اŸشصروع ‘ تقرير
اŸصص Òوفرضس ا’سصتقÓل.

^ ك -تب ال -ت ـ ـ ـ ـ ـ ـاري -خ ح -ب-ل-ى
Ãا يدينـ ـ ـه من جرائـ ـ ـم ضضد
اإلنسضاني ـ ـ ـة وج ـ ـرائم حرب

ثورة ›يدة وعظيمة بقيت إا ¤يومنا هذا موضضوع
إاشضادة وتقدير ‘ العا⁄
أايتها السصيدات الفضصليات،
’فاضصل،
أايها السصادة ا أ
’ نسص--رف ‘ سص--رد اŸآاث--ر وت--ع--داد ج-رائ-م ال-ع-دو ضص-د شص-ع-ب-ن-ا وﬂط-ط-ات-ه
ل--ت--ق--ويضس مشص--روع –ررن--ا ،ف-ك-تب ال-ت-اري-خ ح-ب-ل-ى Ãا ي-دي-ن-ه م-ن ج-رائ-م ضص-د
’نسصانية وجرائم حرب ،وÃا يخزيه من مؤوامرات حاكها ضصد الشصعب ،فكم
اإ
سص--ع--ى ع--ب--ث--ا ب--ال-ق-وة اŸف-رط-ة ،وب-اŸن-اورات السص-ي-اسص-ي-ة وا’سص-ت-خ-ب-ارات-ي-ة إا¤
إاخضصاعه .وما كان له أان يجلسس على طاولة التفاوضس بندية ومسصاواة بÚ

حرّي با÷زائريات وا÷زائري Úأان يفخروا
بتاريخهم ويجددوا الثقة ‘ نفوسضهم
ف--ح--ري ب--ا÷زائ--ري-ات وا÷زائ-ري Úال-ي-وم أان ي-ف-خ-روا ب-ت-اري-خ-ه-م
ويجددوا الثقة ‘ نفوسصهم ،ويعتزوا Ãآاثرهم ،بل وأان يصصونوا هذا
’ن فيه سصؤوددهم وتقدمهم وحماية حقوقهم اŸعنوية
’رث العظيم ،أ
اإ
واŸادية.

أايتها السصيدات الفضصليات،
’فاضصل،
أايها السصادة ا أ
لقد سصمحت روح ثورة نوفم ÈاÛيدة باسصتمرار ا÷زائر ‘ انتزاع انتصصار
بعد انتصصار غداة اسصتعادة سصيادتها على قطرنا اŸفدى.

تأاميم تدريجي Ÿمتلكات شضعبنا بعدما سضلبها السضتعمار
بالفعل ،إان روح ثورة نوفم Èوعزم الشصعب ا÷زائري على اسصتقÓل كامل غÒ
منقوصس أادى با÷زائر اŸسصتقلة إا ¤تأاميم تدريجي Ÿمتلكات شصعبنا التي كان
ا’سصتعمار قد سصلبها من أاراضس فÓحية ،ثم مناجم وصصو’ إا ¤اÙروقات،
وذلك كله ‘ أاقل من عشصرة أاعوام.
وعلى هامشس هذه اÿطوات ‘ التحرير ا’قتصصادي الكامل ،عرفت ا÷زائر
’سصراع ‘ إانهاء الوجود العسصكري
كذلك كيف تسصتعمل –رير أارضصها مع ا إ
للمحتل السصابق بحرا وبرا .إان هذه الروح الوطنية العليا هي التي حملت مسصÒة
البناء والتشصييد التي “يزت بها ا÷زائر والتي جعلت من مسصتعمرة متخلفة ‘

فطوال عقدين من الزمن ،كان لرجال ونسصاء جيل نوفم ÈاŸفدى أان يقودوا
اŸسصÒة ويجندوا أاجيال ا’سصتقÓل ‘ بناء جزائر العزة والكرامة ،جزائر يÎاجع
فيها التخلف أاك Ìفأاك ،Ìجزائر أاصصبحت قلعة ا’سصتقرار على مسصتوى اŸنطقة،
’زدهار والنمو ‘ ربوعها لفائدة شصعبها.
وفضصاء ا إ
واليوم ،وبÓدنا تعا Êمرة أاخرى من تقلبات السصوق العاŸية؛ تقلبات أادت إا¤
فقدان نصصف مداخيلها اÿارجية ،فإان ا÷زائر تصصمد مرة أاخرى وتسصهر ‘ كنف
السصيادة على تعبئة قدراتها ’جتياز هذا اŸنعرج الصصعب ،وا◊فاظ على مسصار البناء
’قبال على اقتصصاد متحرر من التبعية اŸفرطة للمحروقات.
والتشصييد وا إ
أايتها السصيدات الفضصليات،
’فاضصل،
أايها السصادة ا أ
‘ هذا اليوم اıلد لنصصرنا العظيم ،أاود أان أاناشصد جميع بنات وأابناء وطني اإ¤
’شصاوسس ،وأان يتمعنوا
’›اد و›اهدينا ا أ
ا’سصتلهام من سصÒة أاسصÓفنا ،شصهدائنا ا أ
’حداث التي واجهتها البÓد بنجاح منذ اسصتعادة اسصتقÓلنا وسصيادتنا
‘ ﬂتلف ا أ
الوطنية.
إانه ‘ اسصتطاعة بÓدنا أان Œتاز بسصÓمة وانتصصار مصصاعبنا اŸالية ا◊الية
والظرفية .كما أانه من الضصروري أان يسصتمر ›تمعنا ‘ ترقية ثقافة ا◊قوق
وا◊ريات مع ا◊فاظ على اŸصصالح ا÷ماعية والعليا Ûتمعنا .و‘ نفسس اŸنوال،
يحق للسصاحة السصياسصية ‘ بÓدنا أان تعرف تنوعا وصصراع الÈامج ،وسصعي ا÷ميع
للوصصول ا ¤سصدة ا◊كم ،غ Òأانه من واجب ا÷ميع اŸسصاهمة ‘ هذه ا◊ركة
الدÁقراطية التعددية مع جعل ا÷زائر واŸصصالح العليا لشصعبها فوق ا÷ميع.
أايتها السصيدات الفضصليات،
’فاضصل،
أايها السصادة ا أ
علينا أان نسصتلهم من عيد النصصر أاعيادا لÓنتصصار على التخلف والÎدي والتشصتت،
’زمات والظروف الصصعبة ،برصّس الصصفوف وحشصد الطاقات ،وا’قتداء
واجتياز ا أ
’›اد ،وضص -م -ان وح -دت -ن -ا ال-وط-ن-ي-ة ،وسص-ي-ادة ق-رارن-ا ‘ ج-م-ي-ع
’سص Ó-ف ا أ
Ãث -ال ا أ
اÛا’ت داخليا وخارجيا.
’بناء وبنات ا÷زائر بهذا ا’حتفال اŸتجدد بالنصصر اŸب ،Úوهنيئا
هنيئا أ
للمجاهدين وللمجاهدات على هذا اليوم الذي صصنعوه بتضصحياتهم واÛد واÿلود
’برار.
لشصهدائنا ا أ
عاشصت ا÷زائر حرة سصيّدة.
والسصÓم عليكم ورحمة الله تعا ¤بركاته».

 19مارسس ﬁطة لتعزيز الثقة بالنفسس وإاحراز اŸزيد من ا’نتصصارات

فضضل ا◊فاظ على ا÷مهورية ا÷زائرية يعود Ûاهدينا وجيشضنا

أأم Úبلعمري

وصص-ف رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة السص-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة‘ ،
رسصالته إا ¤الشصعب ا÷زائري Ãناسصبة الذكرى  56لـ 19مارسس،
ذلك اليوم من سصنة  ،1962با◊دث العظيم واعتÈه إا‚ازا لكل
الشص - -عب ا÷زائ- -ري ال- -ذي خ- -رج م- -ن أاصصÓ- -ب- -ه ج- -ح- -اف- -ل م- -ن
اÛاه -دي -ن وق-دم ق-واف-ل م-ن الشص-ه-داء ’ف-ت-داء ال-وط-ن وأاب-دى
أاسصمى حا’ت الصص Èوا÷لَد أامام صصنوف من الظلم والطغيان
مارسصهما اسصتعمار اسصتدماري مسصتعد لكل شصيء إ’بقاء هيمنته
Ÿواصصلة عمليات النهب وا’سصتعباد.
رئيسس ا÷مهورية ذكر ‘ رسصالته باŸناسصبةÃ ،سصار اŸقاومة
ا÷زائرية ا◊افل بانتفاضصات وثورات اسصتمرت لقرن لتصصقل
الوعي السصياسصي للشصعب ا÷زائري وتعمق حسصه الوطني شصكÓ
أارضصية أ’عظم ثورة ‘ القرن  ،20معتÈا نصصر  19مارسس باإ’‚از
الذي ولد من رحم اŸسصتحيل ،حيث اسصتطاع الشصعب ا÷زائري
أان يقلب اŸوازين واŸعاد’ت لصصا◊ه بثورة أادهشصت العا⁄
وأاصصبحت أا‰وذجا وقدوة للباحث Úعن ا◊رية.

رئيسس ا÷مهورية ‘ نصس رسصالته دعا ا÷زائري Úإا ¤تعزيز
الثقة ‘ النفسس وا’عتزاز بتاريخهم ومآاثر أاسصÓفهم وصصيانة
إارثهم ومآاثرهم ،معتÈا إاياها معا ⁄التقدم والسصؤودد وحماية
ا◊قوق وإا ¤اÿروج من دائرة سصرد البطو’ت وتعداد جرائم
ا’سصتعمار وترك هذه اŸهمة للتاريخ،
م- -ؤوك- -دا أان ل- -يسس ه -ن -اك أادن -ى شصك أان
ا’سصتعمار ما كان ليجلسس إا ¤الطاولة
ل- -و’ ا’ن- -تصص- -ارات اŸي -دان -ي -ة ل -ل -ث -ورة
وإاÁان قادتها الراسصخ بحق الشصعب ‘
ا’سصتقÓل وا◊رية.
رئيسس ا÷مهورية أاكد ‘ رسصالته ،أان
وهج ثورة نوفم ⁄ Èيتوقف عند هذه
اÙطة ،معتÈا أان الثورة كانت وقودا
كل اإ’‚ازات الÓحقة مثل التأاميمات،
إا ¤إانهاء كل جيوب بقايا التواجد ا’سصتعماري ‘ بÓدنا و” ذلك
‘ وقت قياسصي ،مضصيفا أان هذه الروح النوفمÈية هي التي
حركت مسصÒة البناء والتقدم وجزائر اليوم هي ثمرة عيد النصصر
وبفضصله أاصصبحت مÓذا للمسصتضصعف ÚواŸضصطهدين وأاصصبحت

تنوع الÈامج
والطموحات السضياسضية
حق مضضمون

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠٢1)٦٠.٧٠.٣٥:

(021) 60.70.40

قوة اقÎاح ‘ اÙافل الدولية ،طالبت بنظام اقتصصادي جديد
ي -راع -ي مصص -ال -ح ا÷م-ي-ع وه-و م-ط-لب أاط-ل-ق م-ن أارضس ا÷زائ-ر
اŸسصتقلة ودافعت ‘ كل مكان ومناسصبة.
الرئيسس بوتفليقة هّون ‘ رسصالته Ãناسصبة عيد النصصر من وقع
الصص- - -ع- - -وب - -ات ا’ق - -تصص - -ادي - -ة واÙن
واŸصص- -ائب وع- -ل- -ى رأاسص- -ه- -ا ال -ه -ج -م -ة
اإ’ره- -اب- -ي- -ة ع- -ل -ى الشص -عب ا÷زائ -ري،
م -ؤوك -دا أان ال -روح ال -ن -وف -مÈي-ة م-ازالت
تبعث فيه روح اŸقاومة والصصمود ،رادا
الفضصل ‘ ذلك إا ¤أابائنا اÛاهدين
وإا ¤ج -يشص -ن -ا سص -ل -ي -ل ج -يشس ال -ت -ح-ري-ر
الوطني اللذين كان لهما الفضصل ‘ هذا
الصصمود و‘ بقاء ا÷مهورية ا÷زائرية
واق -ف-ة ل-تسص-ت-أان-ف ›ددا مسصÒة ال-ب-ن-اء
والتشصييد.
‘ رسصالته عاد رئيسس ا÷مهورية إا ¤التحديات الراهنة وعلى
رأاسصها تراجع مداخيل اÙروقات ‡ا فوت على ا÷زائر نصصف
مداخليها اÿارجية ،مؤوكدا أانها سصتصصمد مرة أاخرى وسصتواصصل

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

التزاماتها ا’جتماعية ‘ ظل ا◊فاظ على اسصتقÓل قرارها
السصياسصي وا’قتصصادي والعمل ‘ الوقت نفسصه على التحرر من
سصطوة أاسصواق النفط وتقلبات أاسصعاره.
وباŸناسصبة ،ناشصد رئيسس ا÷مهورية الشصباب ا’سصتلهام من
سصÒة الشصهداء واÛاهدين وأان يتدبروا ‘ اÙن التي مرت
على ا÷زائر بردا وسصÓما ،حينها يدرك شصبابنا ـ يضصيف رئيسس
ا÷مهورية  -أان بÓدنا قادرة على اجتياز اŸصصاعب اŸالية
العابرة والظرفية.
ع-ل-ى الصص-ع-ي-د السص-ي-اسص-ي ،دع-ا رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة إا ¤ت-رق-ية
ثقافة ا◊قوق وا◊ريات دون أان يكون ذلك على حسصاب التماسصك
وا’نسصجام اÛتمعي .Úكما دعا إا ¤التنافسس الشصريف من أاجل
ال -وصص -ول إا ¤السص -ل -ط -ة ،ع-ل-ى أان ي-ك-ون ذلك م-ق-رون-ا Ãسص-اه-م-ة
ا÷ميع ‘ تعزيز ثقافة الدÁقراطية والتعددية ‘ إاطار مراعاة
اŸصصلحة العليا للوطن.
‘ ختام رسصالته ،دعا رئيسس ا÷مهورية إا ¤جعل ﬁطة 19
مارسس قاعدة لتحقيق انتصصارات جديدة على التخلف والÎدي
وتذليل الصصعوبات واجتيازها ،واضصع Úنصصب أاعيننا ا◊فاظ على
الوحدة الوطنية وعلى سصيادة قرارنا الداخلي واÿارجي.

إلع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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رئيسس أ÷مهورية يهنئ نظÒه ألتونسسي
ب-عث رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-فليقة
رسض -ال -ة ت -ه-ن-ئ-ة إأ ¤ن-ظÒه أل-ت-ونسض-ي أل-ب-اج-ي ق-اي-د
ألسضبسضيÃ ،ناسضبة إأحياء ألذكرى ألثانية وألسضتÚ
ل-ع-ي-د أسض-ت-قÓ-ل بÓ-ده ،أك-د ل-ه ف-ي-ه-ا حرصضه ألدأئم
ع- -ل- -ى “ت Úوشض- -ائ- -ج أل -ق -رب -ى وأل -تضض -ام -ن وحسض -ن
أ÷وأر ،وموأصضلة ألعمل لÓرتقاء بعÓقات ألتعاون
نحو أفضضل أŸرأتب خدمة Ÿصضلحة ألشضعب.Ú
وق-ال أل-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ رسس-ال-ة أل-ت-ه-ن-ئ-ة« :يسس-ع-دÊ
Ãناسسبة إأحياء ألشسعب ألتونسسي للذكرى ألثانية وألسستÚ
لعيد أسستقÓله أÛيد ،أن أعرب لفخامتكم ،باسسم أ÷زأئر

شس -ع -ب -ا وح-ك-وم-ة وأصس-ال-ة ع-ن ن-فسس-ي ،ع-ن أخ-لصس أل-ت-ه-اÊ
وأط -يب أل -ت -م -ن -ي -ات ،رأج-ي-ا م-ن أŸو ¤أل-ع-زي-ز أل-ق-دي-ر أن
يتولكم Ãوفور ألصسحة وألعافية ويحقق للشسعب ألتونسسي
ألشسقيق أŸزيد من ألتقدم وألزدهار».
وأضس -اف رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة «وإأذ أق -اسس-م-ك-م أف-رأح-ك-م
وأفرأح ألشسعب ألتونسسي ألشسقيق بهذه أŸناسسبة ألوطنية
ألغالية ،ألتي يسستحضسر فيها ألتونسسيون نضسالت بنات وأبناء
ألشس -عب أل -ت -ونسس -ي وشس -ه -دأئ-ه أل-ذي-ن ضس-ح-وأ ب-أاروأح-ه-م ‘
موأجهة قوى ألسستعمار ،ل يفوتني أن أشسيد Ãسساعيكم
ألدؤووبة وجهودكم أŸوصسولة لبناء دولة مسستقلة دÁقرأطية

تندرج ‘ إأطار أŸشضاورأت ألثنائية للحوأر أŸتوسضطي

مسساهل يسستقبل مسساعد أأ’م Úألعام ◊لف «ألناتو» للشسؤوون ألسسياسسية وأأ’منية
أسستقبل وزير ألشسؤوون أÿارجية عبد ألقادر مسساهل ،أمسسÃ ،قر دأئرته ألوزأرية ،مسساعد أألم Úألعام
Ÿنظمة حلف شسمال أألطلسسي (ألناتو) للشسؤوون ألسسياسسية وألسسياسسة أألمنية ،أÿاندرو ألفار غونزأليسس،
ألذي يقوم بزيارة عمل إأ ¤أ÷زأئر.
تندرج هذه ألزيارة ‘ إأطار أŸشساورأت ألثنائية للحوأر أŸتوسسطي ◊لف شسمال أألطلسسي ،ألتي تعد
أ÷زأئر عضسوأ فيه منذ مارسس .2000
كما سسيلتقي مسسؤوول حلف ألناتو مع إأطارأت سسامية مكلفة با◊وأر أŸتوسسطي مع أŸنظمة.

^ أÿاندرو ألفار :هناك «ألكث Òلتعلمه» من جهود أ÷زأئر ’سستقرأر أŸنطقة
^ مسساهل :هذأ ألنوع من أللقاءأت مهم «لك Óألطرف»Ú
أك -د مسس -اع -د أألم Úأل -ع -ام Ÿن -ظ -م-ة ح-ل-ف
شس -م -ال أألط -لسس -ي (أل -ن-ات-و) ل-لشس-ؤوون ألسس-ي-اسس-ي-ة
وألسسياسسة أألمنية ،أÿاندرو ألفار غونزأليسس،
أمسس ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصس -م -ة أن ه -ن -اك «أل -ك-ثÒ
لتعلمه» من جهود أ÷زأئر لسستقرأر أŸنطقة.
و‘ تصسريح له للصسحافة عقب أللقاء ألذي
خصسه به وزير ألشسؤوون أÿارجية ،عبد ألقادر
مسساهل ،أوضسح مسساعد أألم Úألعام ◊لف
ألناتو أنه تناول مع مسساهل جهود أ÷زأئر ‘
›ال ألسستقرأر أإلقليمي ،مؤوكدأ أنه هناك
«ألكث Òلتعلمه» من هذه أ÷هود.
وقال ذأت أŸسسؤوول «يجب علينا أن نفهم
ونتعلم كل ما قامت به أ÷زأئر خÓل هذه
ألسس -ن -وأت ألج -ل أسس -ت -ق -رأر أŸن -ط -ق-ة» .ك-م-ا
تشس- -رف ذأت أŸسس -ؤوول بسس -م -اع أل -وزي -ر وه -و
يشسرح له بالتفصسيل ما Áكن ويجب ألقيام به
«ألجل ألتعاون أك ÌوألŸام Ãا يحدث ‘
منطقة ألبحر أألبيضس أŸتوسسط».
من جهته ،أكد مسساهل أن زيارة مسساعد

أألم Úألعام تندرج ‘ إأطار أ◊وأر ألقائم بÚ
حلف شسمال أألطلسسي وأ÷زأئر ،مضسيفا أن
ألطرف Úأعتمدأ «حوأرأ دأئما».
وقال رئيسس ألدبلوماسسية أ÷زأئرية «إأنها
ل -ق -اءأت ج -د م-ف-ي-دة ح-يث نسس-ت-ع-رضس أألم-ن
أإلقليمي وأŸشساكل ألتي توأجهها منطقتنا»،
مÈزأ أن هذأ ألنوع من أللقاءأت مهم «لكÓ
أل- -ط -رف »Úح -يث ع -رضس -ن -ا حسسب ،ق -رأءت -ن -ا
أÿاصسة ،أألمور ألتي Œري ‘ بيئتنا على
غ -رأر أل -وضس -ع ‘ ل -ي -ب -ي -ا وألسس -اح-ل وﬁارب-ة
ألرهاب».
وأك - -د أل- -وزي- -ر «ن- -ح- -اول م- -وأج- -ه- -ة ه- -ذه
أل-ت-ح-دي-ات أن-طÓ-ق-ا م-ن Œرب-ت-ن-ا أل-تي نريد
مقاسسمتها مع شسركائنا» ،مشسÒأ كذلك إأ ¤أن
أللقاء كان فرصسة «للحديث عن كل ما قامت
به أ÷زأئر بدأية من قانون ألرحمة ثم ألوئام
أŸد ÊفاŸصسا◊ة ألوطنية ‘ أألخ.»Ò
وصس -رح رئ -يسس أل -دب -ل -وم -اسس -ي-ة أ÷زأئ-ري-ة
ق -ائ « :Ó-ن -ح-ن أل-ي-وم ‘ م-رح-ل-ة ج-دي-دة ه-ي

ألعيشس معا» ،مذكرأ أن أ÷زأئر قد بادرت
على مسستوى أأل· أŸتحدة بÓئحة تتمحور
حول ألعيشس معا ‘ سسÓم ألتي قررت جعل
يوم  16ماي من كل سسنة «يوما عاŸيا للعيشس
معا».
وحسسب مسس- -اه- -ل ف- -إان أل -ع -يشس م -ع -ا ه -و»
ألعيشس ‘ سسÓم وألسستماع لبعضسنا ألبعضس
وألحÎأم أŸت -ب -ادل ث -م أل -ع -م -ل سس -وي -ا ع -ل-ى
إأحÓل ألسسÓم ‘ منطقتنا».
و‘ بيان موجه للصسحافة أفادت ألوزأرة
أنه خÓل هذأ أللقاء قام ألطرفان «بتقييم
شسامل» للعÓقات وألتعاون ب Úأ÷زأئر وحلف
أل -ن -ات -و وه -ذأ ‘ إأط -ار مشس -ارك -ة أ÷زأئ-ر ‘
أ◊وأر أŸتوسسطي ◊لف ألناتو.
وأشس-اد أل-ط-رف-ان ب-ه-ذه أŸن-اسس-ب-ة «بجودة»
أ◊وأر وألتعاون ب Úأ÷زأئر وحلف ألناتو،
مÈزأن آأفاق ألتعاون أŸتاحة ‘ إأطار تنفيذ
ألÈن-ام-ج أل-ف-ردي ل-لشس-رأك-ة وأل-ت-ع-اون أŸوقع
عليه ب Úألطرف.2014 ‘ Ú

نشضط أ’حتفا’ت ألرسضمية ‘ ألنعامة ،زيتو:Ê

أ’فتخار بنضسا’ت ألشسعب أ÷زأئري مكسسب تاريخي
أب -رز وزي -ر أÛاه -دي -ن أل -ط-يب
زي-ت-و ،Êأمسس ،ب-ال-ن-ع-ام-ة ،أه-م-ية
ت-خ-ل-ي-د م-اآث-ر أل-ث-ورة أل-ت-ح-ري-رية
أŸظ - -ف - -رة وأ’ف - -ت - -خ- -ار ب- -ت- -اري- -خ
نضض - -ا’ت ألشض - -عب أ÷زأئ - -ري م- -ن
أجل أسضÎجاع أسضتقÓله.
ق -ال زي-ت-و ‘ Êأف-ت-ت-اح ن-دوة ت-اري-خ-ي-ة
ب-ع-نوأن « 19م -اي  1962ـ أن- -تصس -ار أإرأدة
شس -عب» ،أن -ت -ظ -مت Ãن-اسس-ب-ة ألح-ت-ف-الت
ألرسسمية بالذكرى  56لعيد ألنصسر« ،أإننا
نقف أليوم أمام ذكرى خالدة من كفاح
ألشس -عب أ÷زأئ-ري وﬁط-ة ب-ارزة ي-ف-ت-خ-ر
بها ألشسعب أ÷زأئري لأنها توجت كفاحا
مريرأ ضسد أÙتل ألغاصسب ونتذكر من
خÓلها أبطال شسهر مارسس شسهر ألشسهدأء
أل -ذي -ن أف -ت -دوأ ح-ري-ة أ÷زأئ-ر ب-ح-ي-ات-ه-م
أل -غ -ال -ي -ة وأسس-تشس-ه-دوأ ‘ م-ي-دأن ألشس-رف
لننعم با◊رية وألسستقÓل».
كما أشساد بعظمة ثورة أول نوفمÈ
 ،1954م -ذك -رأ ب -اأن أل -دول -ة أ÷زأئ-ري-ة
«ت -و‹ أه-ت-م-ام-ا خ-اصس-ا ل-ت-خ-ل-ي-د م-اآث-ر
ألثورة ألتحريرية و أن Œعل من ماآثرها
ورم -وزه -ا و أح-دأث-ه-ا ﬁط-ات ل-ت-وريث
ت-اري-خ أل-ث-ورة لÓ-أج-ي-ال ألصس-اع-دة أل-تي
عليها حفظ ألأمانة وصسيانة ألوديعة ألتي
خلفها ألسسلف».
وقد نشسط هذه ألندوة ألتي أحتضسنتها
دأر ألثقافة أحمد شسامي للنعامة أسساتذة
وب -اح-ث-ون ب-ت-اأط Òع-ل-م-ي ل-ل-م-رك-ز أل-وط-ن-ي
ل -ل -درأسس -ات وأل -ب -حث ‘ أ◊رك -ة أل -وط-ن-ي-ة
وثورة أول نوفم.È
ورك- -زت أŸدأخ Ó-ت أل -ت -ي ” أإل -ق -اوؤه -ا
خÓل أللقاء على أهمية مفاوضسات أإيفيان
وألإت -ف -اق-ات أل-ت-ي “خضست ع-ن-ه-ا .ك-م-ا ”
ألتطرق أيضسا أإ ¤دللت عيد ألنصسر ألذي
يعد حدثا تاريخيا.
من جهته تطرق أÙاضسر مرين برأهيم

‘ مدأخلة حول «تاريخ أŸنطقة ألثامنة
ألتابعة للولية ألتاريخية أÿامسسة» ،أإ ¤دور
أŸن-ط-ق-ة أ◊دودي-ة ب-ا÷ن-وب أل-غ-رب-ي أإبان
أل -ث-ورة أل-ت-ح-ري-ري-ة ‘ أل-ت-م-وي-ن وأل-ت-ج-ه-ي-ز
÷يشس أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي ب-وصس-ف-ه-ا منطقة
عبور ونظرأ لقيمتها ألسسÎأتيجية أقام بها
أŸسستعمر ألفرنسسي  12مركز تعذيب.
ل-ل-ت-ذك“ ،Òي-زت ألح-ت-ف-الت أل-رسس-م-ي-ة
أıل -دة ل -ع -ي -د أل -نصس -ر أل -ت-ي أق-ي-مت ه-ذه
ألسس -ن -ة ب -ولي -ة أل -ن -ع -ام -ة ،ب -ت -وج -ي-ه رئ-يسس
أ÷م-ه-وري-ة ألسس-ي-د ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة
رسس- -ال- -ة أإ ¤ألشس -عب أ÷زأئ -ريÃ ،ن -اسس -ب -ة
أإحياء هذه ألذكرى ألتاريخية قر أها نيابة
عنه وزير أÛاهدين بدأر ألثقافة أحمد

شسامي بحضسور ألأسسرة ألثورية وجمع من
أŸوأطن.Ú
كما أشسرف زيتوÃ ÊقÈة ألشسهدأء «بن
دومة» ببلدية ع Úألصسفرأء ،على مرأسسم
رفع ألعلم ألوطني وقرأءة فا–ة ألكتاب
ت -رح -م -ا ع -ل -ى أروأح ألشس -ه -دأء أل -ط-اه-رة
ووضس -ع أإك -ل -ي -ل م -ن أل -زه -ور أم-ام أل-نصسب
ألتذكاري ليتم بعد ذلك أإعادة دفن رفات
 132شسهيد بذأت أŸقÈة ألتي ” ترميمها
وتهيئتها.
وب -ذأت أŸن-اسس-ب-ة ،خّصس سس-ك-ان ولي-ة
أل-ن-ع-ام-ة رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-عزيز
بوتفليقة بتكر Ëشسر‘ تقديرأ وعرفانا
÷هوده ‘ ›ال تثم Úألرصسيد ألثوري
وأل-ت-اري-خ-ي ل-ل-ج-زأئ-ر وأه-ت-مامه بÎسسيخ
ألقيم ألسسامية للثورة ألتحريرية أŸباركة
وتخليد مسسÒة ونضسالت أبطالها.
وتسس -ل -م وزي -ر أÛاه -دي -ن ن-ي-اب-ة ع-ن
رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ه -ذأ أل -ت-ك-ر ،Ëوه-و
عبارة عن لوحة فنية ّ Œسسد مشساهد من
معركة «أإمزي» ( 7 ،6و 8مايو  )1960ألتي
كانت جبال أŸنطقة مسسرحا لها.
وع -رفت م -رأسس-م أإح-ي-اء ه-ذه أل-ذك-رى
أيضس- -ا ،ع -ددأ م -ن أل -ت -ك -رÁات خصسصست
Ûاهدين و أرأمل شسهدأء ومنظمات وطنية
وجمعيات ولئية تهتم بتدوين ألتاريخ ،أإ¤
جانب تكر Ëألفائزين ‘ مسسابقات ثقافية
ورياضسية وفنية نظمت بهذه أŸناسسبة.
كما ” أإمضساء عدد من ألتفاقيات بÚ
م- -دي- -ري- -ة أÛاه- -دي- -ن ل- -ولي- -ة أل -ن -ع -ام -ة
وم- -دي- -ري- -ات أخ- -رى ك- -ال -ث -ق -اف -ة وألÎب -ي -ة
وأل -ت -ك-وي-ن وأل-ت-ع-ل-ي-م أŸه-ن-ي ،Úأإضس-اف-ة أإ¤
أŸركز أ÷امعي «صسا◊ي أحمد» بالنعامة
وألتي تخصس تنظيم دورأت تكوين وندوأت
ت-اري-خ-ي-ة ‘ أإط-ار ت-ع-زي-ز أل-ع-ن-اي-ة بالذأكرة
ألتاريخية لÓأمة وتبليغ رسسالة أول نوفمÈ
لÓأجيال.

ل·
وم- -ت- -م- -ي- -زة أŸك- -ان- -ة ،وق- -وي- -ة أŸع- -ا ⁄ورأئ- -دة ب Úأ أ
وألشسعوب».
وأسستطرد ألرئيسس بوتفليقة قائ« :Óهذأ وأغتنم هذه
ألسسانحة ألسسعيدة لسستذكار ألقيم وأŸبادئ ألتي ناضسلنا من
لجدد لكم
أجلها جميعا لسستعادة حريتنا وأسستقÓلنا ،و أ
أرت-ي-اح-ي أل-ع-م-ي-ق ل-ل-مسس-ت-وى أŸت-م-ي-ز أل-ذي بلغته عÓقات
لخوة وألتعاون ب Úبلدينا وشسعبينا ألشسقيق ،Úمؤوكدأ لكم
أأ
حرصسي ألدأئم على “ت Úوشسائج ألقربى وألتضسامن وحسسن
أ÷وأر ،وم-وأصس-ل-ة أل-ع-م-ل لÓ-رت-ق-اء ب-عÓ-ق-ات أل-تعاون نحو
أفضسل أŸرأتب وÃا يخدم أŸصسلحة أŸشسÎكة لبلدينا».

يوسسفي يتحادث مع ‡ثل برنامج أأ’· أŸتحدة للتنمية
أسض- -ت- -ق- -ب -ل وزي -ر
ألصض-ن-اع-ة وأŸن-اج-م
ي- -وسض- -ف ي- -وسض- -ف -ي،
أمسس أ’أول ،أ’أمÚ
أل - - -ع - - -ام أŸسض- - -اع- - -د
لÓ- - - -أ· أŸت - - -ح - - -دة
وأŸدي- - -ر أŸسض- - -اع - -د
لÈن- - - - -ام- - - - -ج أ’أ·
أŸت- -ح -دة أ’إ‰ائ -ي،
م - - - - -د ي - - - - -ر أ  Ÿك - - - -ت ب
أ’إق -ل -ي -م -ي ل -ل -دول
أل- -ع- -رب -ي -ة ‘ ن -فسس
ألÈنامج مرأد وهبة ،بحسضب ما أفاد
به أمسس ،بيان للوزأرة.
ت -ن -اول أل -ط -رف -ان خ Ó-ل ه -ذأ أل -ل -ق -اء
أل -ت -ط -ورأت أŸسس -ج -ل-ة ب-ق-ط-اع ألصس-ن-اع-ة
وأŸن - - -اج - - -م ب - - -ا÷زأئ - - -ر ،ب- - -حسسب ذأت
أŸصسدر.
من جهته أشساد وهبة «بقدرة أ÷زأئر
ع -ل -ى ت-ن-م-ي-ة وت-ط-وي-ر م-ورده-ا أل-بشس-ري»
ب-فضس-ل ت-ع-ل-ي-م ج-ي-د ون-ظ-ام صس-ح-ي فعال،
يضسيف ألبيان.
وت -ن -اول أل -ط -رف -ان خ Ó-ل ت -ع -رضس-ه-م-ا
للتعاون ألثنائي ،أإمكانية مرأفقة برنامج
ألأ· أŸت-ح-دة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ل-قطاع ألصسناعة
وأŸناجم من أجل تكوين موظفي وكالت
تطوير ألسستثمارأت أŸنتشسرة ع Èألوطن
من أجل أسستقبال أمثل للمسستثمرين.
كما أبرز ‡ثل برنامج ألأ· أŸتحدة
للتنمية ،من جهة أخرى ،أإمكانية مرأفقة
مبادرأت لÓسستثمار ‘ ›ال –لية أŸياه
أŸا◊ة ‘ صسالح ألفÓح ‘ Úأ÷نوب،
بحسسب ألبيان.

...ويسستقبل سسف ÒأŸملكة أŸتحدة
أسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر ألصس -ن -اع -ة وأŸن -اج -م
ي- - -وسس- - -ف ي - -وسس - -ف - -ي ،أمسس ،ب - -ا÷زأئ - -ر
أل- -ع- -اصس- -م- -ة ،سس- -ف ÒأŸم -ل -ك -ة أŸت -ح -دة
ب- - -ا÷زأئ - -ر ،ب - -اري روب - -رت ل - -ون ،ح - -يث
“ح- -ورت أÙادث- -ات ح- -ول سس- -ب- -ل دع -م

وتعزيز ألتعاون ألقتصسادي
وألشسرأكة ألثنائية ،بحسسب
ما أفاد به بيان للوزأرة.
خ Ó-ل ه-ذأ أل-ل-ق-اء ،عÈ
ألسس- - -ف ÒألÈي - -ط - -ا Êع - -ن
«أه- -ت- -م -ام شس -رك -ات ب Ó-ده
ب- -ول -وج ألسس -وق أ÷زأئ -ري -ة
ورغ - -ب - -ة رج - -ال ألأع- -م- -ال
ألÈي-ط-ان-ي ‘ Úألسس-تثمار
‘ أ÷زأئر» ،خصسوصسا ‘
›ال أل- -ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي- -ات
أ◊دي- - -ث- - -ة ،يضس - -ي - -ف ذأت

أŸصسدر.
كما أبرز لون ،ألإمكانيات ألكبÒة ألتي
ي-ح-وز ع-ل-ي-ه-ا أل-ب-ل-دأن ل-ت-ع-زي-ز ت-ع-اون-ه-ما
ألق - -تصس- -ادي وأل- -ف- -رصس أŸت- -اح- -ة أم- -ام
ألشس - -رك - -ات أ÷زأئ - -ري - -ة وألÈي - -ط- -ان- -ي- -ة
لسستحدأث شسرأكات ‘ عدة ›الت.
وب- - -حسسب ألسس- - -ف ÒألÈي - -ط - -ا ،Êف - -اإن
ألزيارة أŸرتقبة للمبعوث أÿاصس للوزير
ألأول ألÈي - -ط - -ا ÊأŸك - -ل- -ف ب- -الشس- -رأك- -ة
ألقتصسادية أللورد ريتشسارد ريسسبي ،أبريل
أŸقبل ،أإ ¤أ÷زأئر ،سستمكن من أإعطاء
دفع أإضسا‘ للشسرأكة ب Úألبلدين.
من جانبه جدد يوسسفي رغبة أ÷زأئر
‘ ت -وط -ي -د ع Ó-ق -ات -ه -ا ألق -تصس -ادي-ة م-ع
أŸم- - -ل- - -ك- - -ة أŸت- - -ح- - -دة خ- - -ارج ق - -ط - -اع
أÙروقات.
ك- -م- -ا أع- -رب أل- -وزي- -ر ع- -ن ت- -رح- -ي- -ب- -ه
بالشسركات ألÈيطانية ‘ أ÷زأئر ،دأعيا
أإياها أ ¤ألسستثمار ‘ أÛال ألصسناعي
ألذي يشسهد ديناميكية حقيقية ‘ ألوقت
ألرأهن ،على غرأر ألصسناعات ألإلكÎونية
وألنسسيجية وألإسسمنت ..أإلخ ،يضسيف بيان
ألوزأرة.
وق -د أب -رز أل -وزي -ر خ Ó-ل ه-ذأ أل-ل-ق-اء،
ألإم -ك -ان -ات أل -ط -ب -ي -ع -ي-ة وأل-بشس-ري-ة أل-ت-ي
–وزه -ا أ÷زأئ -ر وأŸزأي-ا أل-ت-ي “ن-ح-ه-ا
أ◊كومة للمسستثمرين أÙلي Úوألأجانب
وأل- -ت- -ي م -ن شس -اأن -ه -ا تشس -ج -ي -ع ألشس -رك -ات
ألÈي- -ط- -ان- -ي- -ة ل- -ل -ق -دوم وألسس -ت -ث -م -ار ‘
أ÷زأئر.

’طÓع على أنشضغا’ت يعا Êمنها أŸوأطن
قصضد أ إ

وفد ÷نة أŸالية وأŸيزأنية بالغرفة ألسسفلى
يعاين أÙافظات ألعقارية ببسسكرة
قام ،أمسس ،وفد عن ÷نة أŸالية
وأŸيزأنية باÛلسس ألشضعبي ألوطني
Ãع - -اي - -ن - -ة وضض - -ع - -ي - -ة أÙاف- -ظ- -ات
ألعقارية بو’ية بسضكرة.
تندرج هذه ألزيارة أŸيدأنية،مثلما
أك - -ده لـ «وأج» رئ- -يسس أل- -وف- -د ت- -وف- -ي- -ق
ط-ورشس ،ضس-م-ن أل-ب-ع-ث-ات ألسس-ت-عÓ-مية
ل -ل -ج -ن -ة أŸال -ي-ة وأŸي-زأن-ي-ة ب-اÛلسس
ألشسعبي ألوطني ،لÓطÓع عن كثب على
ألنشسغالت ألتي يعا Êمنها أŸوأطنون
‘ ›ال أل -ع -ق-ار م-ن ج-ه-ة وأل-ن-ق-ائصس
أŸسسجلة ‘ ألتنسسيق ب ÚأÙافظات
لرأضس -ي وم -دي-ري-ة
أل -ع -ق -اري -ة ومسس -ح أ أ
أمÓك ألدولة ‘ معا÷ة ملف ألعقار
من جهة أخرى.
وأوضسح طورشس ،أن هذه أŸعاينات
أŸي -دأن -ي -ة كشس -فت ع -ن ت -د Êأÿدم -ة
ألعمومية ببعضس أÙافظات ألعقارية
لرأضسي
وأخطاء تتعلق بعمليات مسسح أ أ
وألوضسع ‘ حسساب أÛهول .كما قال،
إأن تسسوية ملف ألعقار تتطلب ألقضساء
لسسرأع ‘ رقمنة
على ألبÒوقرأطية با إ
أل- -ق -ط -اع أل -ت -ي لزألت ،ب -حسس -ب -ه ،دون

أŸسس- -ت- -وى أŸط- -ل- -وب ح -ت -ى ي -ت -م -ك -ن
أŸوأطن من أسستخرأج جميع ألوثائق،
لسسيما عقود أŸلكية وعقود ألمتياز
‘ آأجال قصسÒة.
وأسستنادأ لذأت أŸسسؤوول عن ألوفد،
فإان هذه ألزيارأت أŸيدأنية لعدد من
ألوليات هي «Ãثابة عينات من شسرق
ŸÓام
وغرب وشسمال وجنوب ألوطن ل إ
لسسابيع
Ãلف ألعقار ،على أن يتم ‘ أ أ
ألقادمة عقد أجتماعات مع ألفاعلÚ
‘ أل - -ق - -ط - -اع ،ع- -ل- -ى غ- -رأر أŸوث- -قÚ
وأÙضس -ري -ن أل -قضس -ائ -ي ÚوأŸدي -ري-ن
أŸرك - -زي Úووزي - -ر أŸال - -ي - -ة ،ل - -ط - -رح
أل- -ن- -ق -ائصس أŸسس -ج -ل -ة وأقÎأح ح -ل -ول
ل -ت -ذل -ي -ل أل -ع-ق-ب-ات أم-ام أŸوأط-ن‘ Ú
أ◊صسول على عقود ملكية عقارأتهم».
Óشسارة ،فإان وفد أÛلسس ألشسعبي
ل إ
ألوطني ألذي زأر أÙافظات ألعقارية
بعاصسمة ألولية وسسيدي عقبة وطولقة،
يضس -م  15ن -ائ-ب-ا وح-ل ،أمسس ،ب-بسس-ك-رة
ضس-م-ن ﬁط-ت-ه أل-ث-ال-ث-ة ب-ع-د ب-ومردأسس
وباتنة.
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الذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرى ٥٦
إلحياء عيد النصسر

‘ إأطار أ’حتفا’ت أıلدة للذكرى  56لعيد ألنصشر

زوخ يدعو جيل اليوم للحفاظ على الوطن وخدمته
تضشحيات ششهدأءأ÷زأئر عÈة ومثال يقتدى به

دعا وأ‹ و’ية أ÷زأئر عبد ألقادر زوخ جيل
أ◊اضشر إأ ¤ضشرورة أ◊فاظ على ألوطن ألذي
ضشحى من أجله ألششهدأء ‘ سشبيل أن يأاتي أليوم
أل- - -ذي ي- - -ن - -ع - -م ف - -ي - -ه أ÷زأئ - -ري - -ون ب - -ا◊ري - -ة
وأ’سشتقÓل.

العاصسمة :صسونيا طبة
أاضساف زوخ ،على هامشض إاحياء ذكرى  56لعيد النصسر
أان ما قدمه الشسهداء من تضسحيات جبارة طوال فÎة
ا’سستعمار الفرنسسي من اŸفروضض أان يكون عÈة لشسباب
اليوم ومثا’ يقتدى به مشسÒا إا ¤أان عيد النصسر هو وفاء
بالعهد.
وقال وا‹ و’ية ا÷زائر ،إان خدمة الوطن وا◊فاظ
على اسستقراره لن يتحقق بدون ابناء الشسعب ا÷زائري
اŸسس- -ؤوول- -ي Úع -ل -ى ه -ذا ال -ب -ل -د ال -ذي ح -رره الشس -ه -داء
واÛاه-دي-ن ،خ-اصس-ة ‘ ظ-ل ال-ت-ح-دي-ات الصس-ع-ب-ة ال-تي
تواجه ا÷زائر ‘ الوقت الراهن.
وقام وا‹ و’ية ا÷زائر العاصسمة بزيارة إا ¤سساحة

اŸقاومة ببلدية ا÷زائر الوسسطى اين ” خÓلها الÎحم
ع -ل -ى أارواح الشس -ه -داء ال -ط -اه -رة ورف -ع ال -ع -ل -م ال-وط-ن-ي
وا’سستماع للنشسيد الوطني وكذا وضسع إاكليل من الزهور.
و‘ اط -ار ا’ح -ت -ف -ا’ت اıل-دة ل-ذك-رى  19مارسض
 1962توجه اأ’م Úالعام لو’ية ا÷زائر العاصسمة إا¤

أششرف عليها وأ‹ عنابة

مقÈة الشسهداء ببلدية الكاليتوسض حيث ” رفع العلم
وا’سستماع للنشسيد الوطني بحضسور أابناء وبنات الشسهداء،
ب -اإ’ضس -اف -ة ا ¤وضس -ع إاك -ل-ي-ل م-ن ال-زه-ور والÎح-م ع-ل-ى
شسهداء الوطن اأ’برار.
وأاشسرف ا’م Úالعام على تدشس Úالتسسميةيا÷ديدة
لبعضض اŸدارسض ببلدية القصسبة واŸتمثلة ‘ مدرسسة
النور باسسم الشسهيد ارزقي اجعود ومدرسسة السسÓم التي
سسميت عن الشسهيد ﬁمود عطا الله ومتوسسطة نهج
عنابة التي اخدت اسسم الشسهيد ﬁمد لغواطي.
و” ت -ك -ر Ëع -ائ Ó-ت الشس -ه -داء م -ن ط -رف ال-وف-د
ال-رسس-م-ي ،وك-انت م-ن-اسس-ب-ة لÓ-سس-ت-م-اع لتÓميذ متوسسطة
الشس-ه-ي-د ﬁم-د ل-غ-واط-ي ال-ذي-ن ق-دم-وا ع-رضض م-ل-ح-م-ة
ا÷زائر.
م -ن ج -ه-ت-ه أاك-د اأ’م Úال-و’ئ-ي ل-ل-م-ن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل-ل-م-ج-اه-دي-ن ع-ل-ى ضس-رورة ال-ت-مسسك ب-ال-وح-دة ال-وط-ن-ية
وŒنيد صسفوف جميع ا÷زائري Úضسد ﬁاو’ت زعزعة
اسس -ت -ق -رار ال -وط -ن مضس -ي -ف-ا أان ا÷زائ-ر ﬁم-ي-ة ب-فضس-ل
أابنائها ،من شسهداء الثورة الذين قدموا أارواحهم ‘ سسبيل
ا◊صسول على ا’سستقÓل.

تدشس Úمرافق اجتماعية ورياضسية ببلدتي عنابة وبرحال
أششرف وأ‹ و’ية عنابة ﬁمد سشلما Êأمسس
ع-ل-ى أ’ح-ت-ف-ا’ت أل-رسش-م-ي-ة ب-عيد ألنصشر ،وذلك
بتدشش Úعديد أŸرأفق ‘ أÛا’ت أ’جتماعية
وألصش -ح-ي-ة وأل-ري-اضش-ي-ة ،وأل-ت-ي شش-ه-دت-ه-ا ك-ل م-ن
ب-ل-دي-ت-ي ع-ن-اب-ة وب-رح-ال ،حيث عود وأ‹ عنابة
’يام ألوطنية
سشكان أŸدينة على أ’حتفا’ت با أ
بتدشش ÚأŸرأفق ،وتوزيع ألسشكنات ،وكل ما يخدم
أبناء بونة.

عنابة :هدى بوعطيح
وقبل ا’نطÓق ‘ تدشس ÚاŸرافق التنموية ،اسستهل
ﬁم-د سس-ل-م-ا Êاح-ت-ف-ال-ه ب-ي-وم ال-نصس-ر ،ب-وضس-ع ب-اقة من

ال -ورود Ãق -ام الشس -ه -ي -د ،والÎح -م ع -ل -ى شس-ه-داء ال-ث-ورة
ال-ت-ح-ري-ري-ة ا÷زائ-ري-ة ،ح-يث ك-ان م-رف-وق-ا ب-السس-ل-طات
اÙلية ،والعسسكرية واŸدنية.
ليتم بعدها التوجه نحو بلدتي عنابة وبرحال ،أاين ”
ت- -دشس Úال- -ع- -دي- -د م- -ن اŸراف- -ق ع- -ل- -ى غ -رار اÓŸعب
ا÷واري -ة ،ب -ك -ل م -ن ح -ي «ب -ات -ريسض ل-وم-ام-ب-ا» ،ح-ي 08
مارسض ،إا ¤جانب تدشس Úحديقة «القطار» بحي جيشض
التحرير الوطني ببلدية عنابة ،والتي طال انتظارها لدى
Óطفال وللعائÓت
سسكان الو’ية ،حيث سستكون متنفسسا ل أ
ال -ع -ن -اب -ي -ة ’ ،سس -ي -م-ا وأان-ه-ا سس-ت-ق-دم ﬂت-ل-ف اÿدم-ات
لروادها.
و‘ إاطار النهوضض بقطاع التكوين اŸهني ،تعززت
و’ية عنابة بورشست Úجديدت ،Úأاشسرف على تدشسينهما

ﬁمد سسلماÃ Êركز التكوين اŸهني  05ماي ،1945
وه- -و م- -ا سس- -ي- -ف- -ت -ح اÛال ’سس -ت -ق -ب -ال ع -دد أاك Èم -ن
اÎŸبصسﬂ ‘ Úتلف التخصسصسات واÛا’ت.
كما اسستفاد سسكان حي سسيدي سسا ⁄من ملعب بلدي،
قام الوا‹ بافتتاحه أامسض أامام أابناء ا◊ي ،الذين أابدوا
فرحتهم الكبÒة بهذا ا’‚از الذي تدعم به واحد من
أاعرق اأ’حياء بو’ية عنابة ،ناهيك عن تدشس Úالفرع
البلدي ا÷ديد بحي بوخضسرة ببلدية البو.Ê
من جهة أاخرى شسهدت و’ية عنابة احتفاء باليوم
الوطني لوقف إاطÓق النار  19مارسض ،تنظيم حفل بدار
ال -ث -ق -اف -ة ” ،خ Ó-ل -ه ت -وزي -ع أاج -ه -زة السس-م-ع ع-ل-ى ذوي
ا’ح- -ت -ي -اج -ات اÿاصس -ة ،وذلك –ت إاشس -راف م -دي -ري -ة
النشساط ا’جتماعي والتضسامن لو’ية عنابة.

ششرأكة ب ÚأŸدرسشة ألوطنية متعددة ألتقنيات وأŸتعامل ألنقال«جازي»

النطÓق الرسسمي Ÿشسروع ا◊ضسانة التكنولوجية للمؤوسسسسات الناشسئة بالتزامن وعيد النصسر
أع -ل -نت أŸدرسش-ة أل-وط-ن-ي-ة أŸت-ع-ددة أل-ت-ق-ن-ي-ات،
أمسس ،ببلفور ببلدية أ◊رأشس ‘ إأطار ألششرأكة مع
م -ت -ع -ام -ل أل -ه -ات -ف أل -ن -ق -ال ج -ي -زي ع -ن أ’ن-طÓ-ق
أل -رسش-م-ي Ÿشش-روع «أ◊ضش-ان-ة أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة» أل-ذي
أعلنت عنه ‘ ديسشم Èسشنة  2016و“ت درأسشته ‘
 2017على أن تكون أ’نطÓقة ألفعلية له ‘ عيد
أل- -نصش- -ر ،وأل- -ذي ي- -ه- -دف إأ ¤أل- -ت- -ك- -ف- -ل ب -اŸشش -اري -ع
’بدأعية ألتي تسشاهم ‘ تطوير أ’قتصشاد ألرقمي.
أ إ

خالدة بن تركي
صس -رح ال-رئ-يسض اŸدي-ر ال-ع-ام لشس-رك-ة ج-ي-زي «م-ات-ي-و
غالفيا« ÊخÓل الندوة الصسحفية التي عقدها ،أامسض،
ب -دار حضس -ان -ة اŸشس -اري -ع اإ’ب -داع -ي -ة ال -ك -ائ -ن م -ق -ره-ا
باŸدرسسة الوطنية اŸتعددة التقنيات ببلفور با◊راشض،
أان مشسروع ا◊ضسانة التكنولوجية الذي أاعلن عنه ‘ إاطار
الشسراكة ب ÚاŸدرسسة الوطنية اŸتعددة التقنيات وبÚ
الشس -رك -ة م -ن -ذ سس-ن-ت ،Úج-اء ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ج-م-ي-ع اŸشس-اري-ع
التكنولوجية اŸقدمة من طرف الطلبة سسواء باŸدرسسة
الوطنية اŸتعددة التقنيات أاو طلبة Ãدارسض أاخرى أاو
جميع شسرائح اÛتمع اŸهم-حسسبه -الفكرة اإ’بداعية

التي يتم من خÓلها تطوير اŸشسروع وإانشساء مؤوسسسسات
ناشسئة ‘ اÛال التكنولوجي ودعمها ماديا ومعنويا
على غرار الـ 5مشساريع التي تبنتها منذ سسنت Úوكان واحد
منها من طرف اŸدرسسة الوطنية اŸتعددة التقنيات و4
آاخ -ري-ن م-ن ›Óت ﬂت-ل-ف-ة ،وشس-م-لت ال-تسس-ج-يÓ-ت ‘
اŸرحلة اأ’و 5 ¤و’يات فقط ،غ Òآان اŸرحلة الثانية
يضس -ي -ف اŸدي -ر ال -ع -ام شس -م -لت ج-ل ال-و’ي-ات وﬂت-ل-ف
الشسرائح التي “لك فكرة مشسروع إابداعي تكنولوجي،
أاين انطلقت التسسجيÓت أامسض على أان تسستمر ا ¤غاية
 30أاف- -ري- -ل اŸق- -ب -ل ،مشسÒا ‘ ذات
السس- -ي- -اق ع- -ن اسس- -ت- -ع- -داده ل -ي -ت -ب -ن -ى
اŸشس-اري-ع اإ’ب-داع-ي-ة ودع-م-ه-ا ﬁليا
وخ -ارج -ي -ا وه -ذا خ -دم -ة ل Ó-ق-تصس-اد
الوطني للجزائر .
أاوضس -ح م -دي-ر اŸدرسس-ة ال-وط-ن-ي-ة
متعددة التقنيات «ديباشض ﬁمد»‘ ،
رده على سسؤوال «الشسعب» ،أان ما ميز
اŸرحلة الثانية من مشسروع «ا◊ضسانة التكنولوجية «هو
التعميم واÿروج من اÿاصسية اأ’كادÁية على اعتبار أان
اŸشساريع موجهة ÷ميع الشسرائح دون إاشسÎاط اŸسستوى
العلمي و‘ كل و’يات الوطن وذلك من خÓل التسسجيل

ع ÈاŸوق - -ع ا’ل - -كÎو Êل- -لشس- -رك- -ة أاو اŸدرسس- -ة ال- -ذي
سسيسستقبل طلبات الÎشسح ابتداءا من اليوم ويسستمر لغاية
نهاية أافريل ويكون الÈنامج متواصسل لفتح باب Ÿرحلة
ثالثة ‘ إاطار تسسجيÓت جديدة ،وهو ما قاله أاسستاذ ‘
اŸدرسسة الوطنية اŸتعددة التقنيات «عمر سسطيحي»
تخصسصض « آاليات» ‘ شسرح أافضسل للموضسوع «آان الفكرة
هي اأ’سساسسية ‘ اŸبادرة ’ن اŸسستوى التعليمي ليسض
Óبداع كون أان هذا اأ’خ ’ Òيقتصسر على فئة
شسرطا ل إ
الطلبة وإا‰ا قد يكون نابع من أاشسخاصض ليسض لديهم أاي
مسستوى تعليمي وهو ما يشسجع فكرة
ت- - -وسس- - -ي- - -ع اŸشس- - -روع إا ¤ف - -ئ - -ات
اÛتمع».
و‘ إاطار أاهداف الشسراكة قال
«مسسعود عبد اÛيد» مدير عام
‘ وزارة الصس- -ن- -اع- -ة واŸن -اج -م ‘
تصس- - -ري - -ح خصض ب - -ه «الشس - -عب» ،آان
ال -ه -دف اأ’ول مسس -اع -دة أاصس -ح -اب
اŸشس-اري-ع ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ‘ إاط-ار ق-ان-ون ال-ب-حث العلمي
الذي أاكد على تقد Ëالدعم للفئة اإ’بداعية من أاجل
إانشساء مؤوسسسسات مصسغرة وتوف Òمناصسب شسغل وعدم
خسسارة اŸواهب اإ’بداعية.

التسسجيÓت مفتوحة
أامام اŸبدع Úإا ¤غاية
 30أافريل اŸقبل

تكر 159 Ëأرملة ششهيد

البجاويون يحيون ذكرى عيد النصسر بنشساطات ثرية
أاحيت ﬂتلف بلديات و’ية بجاية ،أامسض ،الذكرى الـ
 56لعيد النصسر  19مارسض  ،1962بتنظيم العديد من
ال-ت-ظ-اه-رات اŸت-ن-وع-ة وال-ن-دوات ال-ت-اري-خية ،من خÓل
الوقوف عند أاهم اÙطات التي ميزت الثورة التحريرية
اÛيدة ،والتطرق إا ¤إابراز اŸغزى من ’حتفال بهذه
الذكرى العظيمة ،التي “ثل ◊ظة توقف وتأامل ورسسالة
مسستمرة ‘ مسسÒة تاريخ جزائر العزة والكرامة.
و‘ هذا الصسدد أاكدت علواشض فاطمة أارملة الشسهيد،
أاّن “ثل هذه الذكرى ،نعت Èحدثا هاما ‘ تاريخ بÓدنا
” تكريسض حنكة الدبلوماسسية
ا◊افل باإ’‚ازات ،حيث ّ
ا÷زائرية ،والتي دّولت القضسية ا÷زائرية بانتهاج وسسيلة
من وسسائل الكفاح الثوري لتحرير ا÷زائر ،وهي من أابرز
ال-ث-م-ار ال-ت-ي كّ-ل-لت ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ات-ف-اق-ات إاي-ف-يان ،وّ”

اسسÎجاع ا’سستقÓل الوطني وتوقيف إاطÓق النار يوم
 19مارسض .1962
ا’حتفا’ت بذكرى عيد النصسر “ّيزت بالÎحم على
أارواح الشس-ه-داء وت-ن-ظ-ي-م Œم-ع ل-ل-م-ج-اه-دين ،السسلطات
اÙل- -ي -ة ،وع -دي -د اŸواط -نÃ ÚقÈة الشس -ه -داء ،ح -يث
قّدمت شسهادات تاريخية حّية لبعضض اÛاهدين ،والذين
ذّكروا بالشسهداء الذين قدموا النفسض والنفيسض من أاجل
أان تعيشض ا÷زائر حّرة ،كما ” تكر 159 Ëأارملة شسهيد
م -ن ﬂت-ل-ف ال-دوائ-ر ،ك-م-ا ت-ط-رق-وا إا ¤ال-ظ-روف ال-ت-ي
سس -ادت م -ف -اوضس -ات إاي -ف -ي -ان إا ¤غ -اي -ة ال -ت -وق -ي -ع ع -ل -ى
ا’تفاقيات ،والتي كرسست اسستقÓل ا÷زائر بعد أاك Ìمن
130سس-ن-ة ،ب-ع-د ال-نضس-ال ال-ق-وي واŸت-واصس-ل وال-تضسحيات
ا÷سسام أ’بناء ا÷زائر.

سسطرت السسلطات اÙلية لو’ية سسطيف برنا›ا
رسس-م-ي-ا م-ت-ن-وع-ا ’ح-ي-اء ال-ذكرى  56ل-ع-ي-د ال-نصس-ر بعدة
بلديات باŸنطقة الشسرقية للو’ية ،وشسمل هذا الÈنامج
Œمع السسلطات اÙلية ،والتوجه نحو مقام الشسهيد
سسطيف للÎحم على أارواح الشسهداء الطاهرة بعاصسمة
ال -و’ي -ة ،ق -ب -ل ا’ن -ط Ó-ق ن -ح -و ب -ل -دي-ة ال-ق-ل-ت-ة ال-زرق-اء
إ’سستقبال الوا‹ والوفد اŸرافق له ÃقÈة الشسهداء ،ثم
تسس -م -ي -ة ح-ي  50مسس -ك -ن إاج -ت-م-اع-ي وح-ي  40مسسكن
تسساهمي باسسم اÛاهد كحول عبد القادر مع تكرË
عائلته.
‘ بلدية بازر سسكرة “ت تسسمية حي  40مسسكنا
إاجتماعيا -اÓŸح باسسم الشسهيد بشس Òشسريف عمار مع

تكر Ëعائلته .كما ” وضسع حيز اÿدمة للغاز الطبيعي
Ãن -ط -ق-ة ا◊ÓŸة ل-ف-ائ-دة  48ع-ائ-ل-ة،وك-ذا وضس-ع حيز
اÿدمة للقاعة اŸتعددة النشساطات حي علي اأ’وراسسي
م -ع تسس -م -ي -ت -ه -ا ب -اسس -م الشس -ه -ي-د :ال-زي-ن ب-وزي-د وت-ك-رË
ع-ائ-ل-ت-ه،ووضس-ع ح-ي-ز اÿدم-ة ل-ل-ف-رع ال-ب-ل-دي ب-ح-ي ع-لى
اأ’وراسسي.
أاما ‘ بلدية العلمة ،فقد ” إاعطاء إاشسارة اإ’نطÓق
Ÿشس -اري -ع إا‚از ال -غ -از ال -ط -ب -ي-ع-ي وإا‚از شس-ب-ك-ة اŸي-اه
الصسا◊ة للشسرب مع خزان مائي بسسعة  300م ،3ومع
إافتتاح أاقسسام اŸدرسسة اإ’بتدائية Ãشستة لهراولة،كما
شسهدت حضسور عروضض ‘ الرياضسيات القتالية وعروضض
للكشسافة اإ’سسÓمية مع توزيع ا÷وائز على الفائزين ‘

ومن جهتها سسطرت مصسالح أامن و’ية بجاية برنا›ا
احتفاليا بهذه الذكرى ،حيث ” تنظيم زيارات ميدانية
ل -ف -ائ -دة م -وظ -ف -ي الشس -رط -ة وال -ط -ل -ب -ة اÎŸبصس ،Úإا¤
اŸتحف ا÷هوي للمجاهد ببجاية ،وكذا ﬂتلف فروعه
بأامن الدوائر ،باإ’ضسافة إا ¤إالقاء ﬁاضسرات لفائدة
موظفي الشسرطة من تنشسيط إاطارات من أامن الو’ية،
وكذا ›اهدين من اŸنطقة ” من خÓلها التطرق
بإاسسهاب إا ¤أاهمية هذه الذكرى ،وتوقيف القتال مع
اŸسستعمر الفرنسسي بعد التوقيع الرسسمي على اتفاقيات
إايفيان ،و–قيق الثورة ا÷زائرية ما ناضسل من أاجله
أاجيال منذ .1830

بجاية :بن النوي توهامي

...وتظاهرات رسسمية ببلديات شسرق سسطيف
ﬂت -ل -ف ال -دورات ال -ري -اضس -ي -ة واŸسس -اب -ق -ات ب -اŸل-عب
اŸدرسسي «جفال عÓوة».
كما وضسع حجر اأ’سساسض Ÿشسروع تهيئة قضساء عائلي
بسساحة فندق براو بالعلمة.وزيادة اÛاهد «تنوطيت
رمضسان ‘ بيته اŸتواجد بحي  373قطعة ،إاضسافة ا¤
وضسع حجر اأ’سساسض Ÿشسروع إا‚از خزان اŸاء Ãخطط
شسغل اأ’راضسي  ،41-42وأاخÒا حضسور ﬁاضسرة ،عروضض
وأانشس-ط-ة ث-ق-اف-ي-ة ت-ت-خ-ل-ل-ه-ا ت-ك-رÁات ب-اÛم-ع ال-ثقا‘
‘‘جي ÊÓامبارك» باŸدينة.

سسطيف :نورالدين بوطغان

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أك Ìمن أربعة مÓي Úطفل من  1830إأ 1962¤أسشتششهدوأ ،خياطي:

 ⁄نعطها وزنها ا◊قيقي وعلينا تخليد ذكراها

^ شسر‘ :علينا إاشسراك األطفال ‘ بناء مسستقبل ا÷زائر
^ هامل :اسستقرار ا÷زائر خط أاحمر وعلى الشسباب التشسبع بالقيم الثابتة

أسش- - -ت- - -ع- - -رضس أŸت- - -دخ- - -ل - -ون ‘ أل - -ن - -دوة
أل-ت-اري-خ-ي-ة أل-ت-ي ن-ظ-م-ت-ه-ا أŸدي-ري-ة ألعامة
Óم-ن أل-وط-ن-ي أمسس بشش-اط-ون-افÃ ،ناسشبة
ل -أ
ذكرى  19مارسس بوقف إأطÓق ألنار أو يوم
أل - -نصش - -ر دور أط - -ف - -ال أ÷زأئ - -ر إأب- -ان ث- -ورة
’سشاليب أŸروعة ألتي
ألتحرير ،وأÛازر وأ أ
أرتكبتها فرنسشا أ’سشتعمارية ‘ حق هؤو’ء
’ب- -ري- -اء ،م- -ن سش- -ج -ن وت -ع -ذيب
’ط- -ف- -ال أ أ
أ أ
وŒويع ‘ أÙتششدأت وقتل ،بحيث أسشتششهد
خ Ó-ل ح-رب أل-ت-ح-ري-ر  174ط-ف-ل جزأئري
ب -ا÷ب -ال ،وأك Ìم -ن أرب-ع مÓ-ي Úط-ف-ل م-ن
’طفال يدفعون
1830أ ،1962 ¤و’ يزأل أ أ
’لغام أŸزروعة من طرف
ألضشريبة جرأء أ أ
أ’سشتعمار ،دأعي Úلتخليد ذكرى هؤو’ء.

سسهام بوعموشسة
أابرز اللواء عبد الغني هامل اŸدير العام
Óمن الوطني ‘ ،كلمة أالقتها نيابة عنه رئيسسة
ل أ
Óمن الوطني
خلية ا’تصسال باŸديرية العامة ل أ
ه -ن -د ع -ك -وشض ،ع -ظ-م-ة ت-اري-خ ا÷زائ-ر ا◊اف-ل
’·،
ب-اÙط-ات اŸشس-رف-ة واŸسس-ت-ل-ه-م-ة ل-كل ا أ
ف Óيكاد Áر يوم إا’ ويحمل ‘ طياته ذكرى
وشسهادة حية تروي مناقب رجال ونسساء قالوا
للظلم ’ ،فصسنعوا ا◊دث بتضسحياتهم ا÷سسام
لننعم بالرخاء والسسلم .يقول اللواء عبد الغني
هامل.
Óمن الوطني ،أان شسهر
وأاضساف اŸدير العام ل أ
مارسض له وزن ثقيل ‘ ذاكرتنا وسسيظل منبع
’ن-ه سس-ج-ل
إال-ه-ام-ن-ا وف-خ-رن-ا Ãاضس-ي-ن-ا اÛي-د أ
’سس -ود ك -ال -ع -رب-ي ب-ن
اسس -تشس -ه -اد ال -ع -دي -د م -ن ا أ
م-ه-ي-دي ،مصس-ط-ف-ى ب-ن ب-ول-ع-ي-د ،ال-عقيد لطفي،
العقيد عمÒوشض وسسي ا◊واسض ،الذين تركوا لنا
أام-ان-ة السس-ي-ادة ،ق-ائ »:Ó-ه-ي أام-ان-ة ‘ أاع-ن-اق-ن-ا
Óجيال»،وحسسبه
يسس-ت-وجب صس-ي-ان-ت-ه-ا وت-ب-ل-غيها ل أ
ف- -إان اسس- -ت -ق -رار ا÷زائ -ر خ -ط أاح -م -ر ’ Áك -ن
Œاوزه أاو مسس -ه بسس -وء,داع -ي -ا الشس-ب-اب ل-ل-تشس-ب-ع
بالقيم الثابتة واسستلهام الع Èمن تاريخنا لبناء
ا÷زائر.
من جهتها ،قالت اŸفوضسية الوطنية ◊ماية
الطفولة ورئيسسة الهيئة الوطنية ◊ماية وترقية
ال -ط -ف -ل م -ر Ëشس -ر‘ ،أان ث-ورت-ن-ا اÛي-دة ه-ي
خزان معر‘ وثقا‘ توجت تضسحياتها باسستقÓل
ا÷زائ -ر ،وع -ل -ي -ن -ا اسس -ت -خÓ-صض ال-ع Èم-ن ه-ذه
الشس-واه-د ال-ت-اري-خ-ي-ة ،م-ع-ط-ي-ة أام-ث-ل-ة ع-ن ع-م-ر
ياسسف رمز الطفولة اŸكافحة من أاجل –رير
بÓدنا ،وأامثاله ك Ìوالذي –مل مسسؤوولية أاكÈ
من سسنه الصسغ Òبنقل الرسسائل إا ¤اÛاهدين
وإاخفاء السسÓح ،بحيث تخلى عن أالعابه وصسحبة
أاقرانه ومقاعد الدراسسة ،من أاجل ا÷زائر.
وأاضس -افت شس -ر‘ أان ،أاط -ف -ال ن -وف -م Èك -ان-وا
مصسدر إالهام للمجاهدين وحسسبها فإان الثورة

كانت رسسالة لكل البشسرية بامتياز ،داعية اإ¤
’طفال ‘ بناء مسستقبل بÓدنا قائلة»:
إاشسراك ا أ
هذه الندوة هي رسسالة عرفان لكل أاطفال حرب
التحرير الذين حملوا قضسية بÓدهم» ،كما نوهت
ب -ج -ه -ود رئ -يسض ا÷م -ه -وري -ة ‘ إاصس -دار ق-ان-ون
◊ماية الطفل سسنة  .2015منوهة ‘ معرضض
ح -دي -ث -ه-ا ب-اÛه-ودات ال-ت-ي ت-ب-ذل-ه-ا اŸدي-ري-ة
Óم -ن ال-وط-ن-ي ‘ ،ت-ن-ظ-ي-م م-ث-ل ه-ذه
ال -ع -ام -ة ل  -أ
الندوات للتعريف بتاريخنا.
ب-اŸق-اب-ل اسس-ت-ع-رضض رئ-يسض ال-ه-ي-ئ-ة ال-وط-نية
لÎق -ي -ة الصس -ح -ة وت -ط -وي -ر ال -ب -حث ،مصس -ط -ف-ى
خياطي ‘ مداخلة بعنوان أاطفال ا◊رب خÓل
ال - -فÎة  1830و 1962إاحصس -ائ -ي -ات ح-ول ع-دد
’طفال ا÷زائري Úالذين ماتوا إابان ا’حتÓل
اأ
’وب-ئ-ة أاو ق-ت-ل-وا ‘ السس-ج-ون
بسس -بب ال-ت-ج-وي-ع وا أ
وم- -راك -ز اÙتشس -دات وال -ذي -ن اسس -تشس -ه -دوا ‘
الثورة ،مؤوكدا أان هناك أاك Ìمن أاربع مÓيÚ
ط- -ف- -ل م- -ات- -وا خ Ó-ل ه -ذه ال -فÎة ،و 174طفل
’حصسائيات
اسستشسهد ‘ الثورة،علما أان هذه ا إ
أاصسدرها الÈفسسور ‘ كتاب.

أاخطر جرÁة قامت بها فرنسسا هي الزج
باألطفال ‘ السسجون واŸراكز العسسكرية
وأاشسار خياطي إا ¤أان ،أاخطر جرÁة قامت بها
فرنسسا هي الزج باأ’طفال دون  14سسنة ‘ السسجون
واŸراكز العسسكرية للفرز والعبور ،تزوير شسهادة
ميÓدهم بأانهم بلغوا سسن ال 18سسنة للحكم عليهم
ب- -اإ’ع- -دام ،وك- -ذا وضس- -ع- -ه -م ‘ اÙتشس -دات أاي -ن
ت -ع -رضس -وا ل -ل-ق-م-ع وال-ت-ج-وي-ع واإ’صس-اب-ة ب-أام-راضض،
وحرمانهم من التمدرسض مع إانشساء مركز Ÿتابعة
نسساء الهواء واسستخدامهم كأاطفال الدعارة.
وقال أايضسا أان ،جبهة التحرير الوطني تفطنت
ل -ه -ذه اأ’م -ر ف -ح -اربت ال-رذي-ل-ة وال-فسس-اد وأادخ-لت
الشسباب اŸتوغل ‘ أاوكار الدعارة Ãنحهم بعدا
حضساريا وإاشسراكهم ‘ الثورة ،كما سسعت إ’نشساء
اŸدارسض ا◊رة ال- -ت -ي ب -ل -غ ع -دده -ا  400مدرسسة
والتي كان يزورها أاك Ìمن  100أالف تلميذ ،ويعود
الفضسل ‘ ذلك للكشسافة اإ’سسÓمية وجمعية العلماء
اŸسسلم Úا÷زائري ،Úالذين اسستغلوا قانون 1901
الذي يرخصض إ’نشساء ا÷معيات والنوادي.
م -وازاة م -ع ذلك ،أاب -رز رئ-يسض ال-ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة
لÎقية الصسحة وتطوير البحث أاهمية الطفولة التي
حسسبه  ⁄نعطيها وزنها ا◊قيقي ،كونها قامت
ب-ع-م-ل ج-ب-ار خÓ-ل ا’ح-تÓ-ل ال-ف-رنسس-ي وتعرضست
للتعذيب واآ’’م ،كما أاعطت صسور ومÓمح من
البطو’ت ،قائ Óأان الطفل مسستقبل البلد.
Óشسارة فقد ” تكر Ëكل من اŸدير العام
ول إ
Óمن الوطني ورئيسسة الهيئة الوطنية ◊ماية
ل أ
ال- -ط- -ف- -ل م- -ر Ëشس- -ر‘ والÈفسس- -ور مصس -ط -ف -ى
خياطي.

إاعادة إاسسكان وعدة مكاسسب اجتماعية بولية بومرداسس

ششهدت أمسس و’ية بومردأسس عدة
أح- -ت- -ف- -ا’ت ونشش -اط -ات ث -ري -ة ﬂل -دة
للذكرى ألـ 56لعيد ألنصشر ،وكما جرت
عليه ألعادة  ⁄تعد مثل هذه أŸناسشبات
أل-وط-ن-ي-ة وأل-ت-اري-خية ألهامة مقتصشرة
’نششطة أ’سشتعرأضشية من
فقط على أ أ
م - -ع - -ارضس وم- -دأخÓ- -ت ب- -ل –ولت إأ¤
م -وأع -ي -د أج -ت-م-اع-ي-ة ب-ام-ت-ي-از “ي-زه-ا
ت -دشش-ي-ن-ات ل-ل-م-رأف-ق أل-ع-م-وم-ي-ة ورب-ط
’ح -ي -اء وأل -ق -رى ب -غ -از أŸدي-ن-ة
ب -عضس أ أ
’سش -ك -ان
وصش- -و’ إأ ¤ع -م -ل -ي -ات إأع -ادة أ إ
لقاطني ألششاليهات وألسشكنات ألهششة..

بومرداسس :ز.كمال
ا’ح-ت-ف-ا’ت ال-رسس-م-ي-ة ل-ع-ي-د ال-نصس-ر ل-ه-ذه
السسنة التي أاشسرف عليها وا‹ الو’ية كانت
من مقÈة الشسهداء لبلدية عمال التي شسهدت
أاع -م -ال ت -ه -ي -ئ-ة ،ح-يث ” ب-اŸن-اسس-ب-ة ت-ك-رË
جمعية «ثفات» لقرية تيزة التي فازت مؤوخرا
Ãسسابقة أاحسسن قرية مع توزيع صسك بقيمة

 150مليون سسنتيم كدعم وتشسجيع للمجهودات
اŸب -ذول -ة ‘ ›ال ال-ت-ه-ي-ئ-ة وح-م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة
وخلق فضساء معيشسي صسحي ونظيف للسسكان،
م -ع ت -ق -د Ëإاع-ان-ة م-ال-ي-ة ت-ق-در بـ 100مليون
سس -ن -ت -ي -م لÎج -م -ة ال -ف -ي -ل -م ال-ث-وري «اأ’ف-ي-ون
والعصسا» إا ¤اأ’مازيغية.
و شسهدت بلدية برج منايل بهذه اŸناسسبة
التاريخية انطÓق عملية إاعادة إاسسكان 800
عائلة قاطنة بأاحياء الشساليهات ‘ كل من حي
نافطال ،بيسسيار ،فاشسي وغÒها من اŸواقع
اأ’خرى التي عمرت طوي Óبهذه البلدية التي
 ⁄ت -ع -رف ع-م-ل-ي-ات إاع-ادة إاسس-ك-ان م-ن-ذ فÎة
طويلة ،وبقرية «الغيشسة» بنفسض البلدية أاعطى
وا‹ ال- -و’ي -ة إاشس -ارة رب -ط  733م-ن-زل بالغاز
الطبيعي بعد معاناة طويلة لسسكان اŸنطقة،
إاضسافة إا ¤هذا شسهد الÈنامج ا’حتفا‹ عدة
مكاسسب اجتماعية أاخرى منها وضسع حجر
اأ’سس- -اسض ’‚از اÙط- -ة الÈي -ة ب -ع -اصس -م -ة
الو’ية وتوزيع  32حافلة للنقل اŸدرسسي على
البلديات خاصسة الريفية منها

»æWh

الثÓثاء  20مارسض  2018م
الموافق لـ  02رجب  1439هـ

الذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرى ٥٦
إلحياء عيد النصصر

صشادف رحيلها أحتفالية عيد ألنصشر

وفاة اÛاهدة وأارملة الشصهيد « الشصعاوطية » ‘ البليدة

توفيت نهار أمسس ‘ ،ألبليدة أÛاهدة عثمان Áينة أŸششهورة بلقبها ألثوري « ألششعاوطية »  ،عن عمر ناهز ألـ  95سشنة  ،و
’عÓن عن وقف إأطÓق ألنار .
صشادف رحيل ألفقيد أ’حتفالية أıلدة لذكرى عيد ألنصشر و أ إ
اŸقدسض ظلت عالقة ‘ ذهنها  ،و يؤوكد أاحد
مقربيها بأانها كانت دوما تنتظر ا ¤ا÷زائر و
ششاءت األقدار أان تÎكنا اÛاهدة و األم
ا ¤أابناء وطنها  ،على انهم قطعة منها  ،و أان
ا◊نون الراحلة اÛاهدة ‘ يوم ملحمي ،
قطف ثمار ا◊رية  ،كلفها هي زوجها كما
لتلتحق بزوجها الششهيد  ،و ببطÓت رحلوا
كلف دفع  1.5مليون ششهيد بأارواحهم  ،و هي
عنا أايضشا ‘ أايام خالدة  ،و كششف مقربون من
كانت على الدوام تدعو بأان ا÷زائر وطن
اÛاهدة الراحلة لـ « الششعب «  ،أان الفقيدة
الحرار  ،و ليسض Áكن أان يتنصشل Ÿا قدمه
كانت واحدة من بطÓت الثورة اŸقدسشة .
الششهداء بالمسض  ،و كانت توصشي دوما بالذود
التحقت باÛاهدين ‘ الولية الرابعة ،
عن ا÷زائر  ،لن دم الششهداء الذي جرى فوق
رافقت زوجها و  ⁄تتخل عن رسشالتها  ،و
ارضشها الطاهرة ليسض بالرخيصض .
بالرغم من أان زوجها سشقط ششهيدا ‘ أاحد
و ا÷دير بالتذك Òا ¤أان البليدة ،عرفت
معارك التحرير  ،قبل أان ترى ا÷زائر نور
رح -ي -ل اÛاه-دة ب-اي-ة و اŸشش-ه-ورة ب-ل-ق-ب-ه-ا
اسشتقÓلها  ،إال أانها ظلت وفية لرسشالة ا÷هاد
ال -ث -وري « ال -ك -ح -ل -ة « ‘ ال -ف -ا— م-ن ن-وف-مÈ
 ،تقدم أاعمال بطولية Ãششاركتها ‘ بعضض
اŸاضشي ، 2017كما عرفت ربوع الولية عدة
اŸع- -ارك  ،ضش- -د ال- -ع- -دو و عسش- -ك- -ر ف- -رنسش- -ا
و  ⁄ينته بها األمر بعد اسشÎجاع ا÷زائر أانشش -ط -ة ﬂل -دة ل -ل -ذك -رى  ،و ايضش-ا اسش-ت-غ-لت
اŸغتصشب ، Úو اسشتمر بها األمر كذلك ا ¤أان لسشيادتها و حريتها  ،بل تواصشل األمر مع ثورة السش -ل -ط-ات ال-ولئ-ي-ة ت-دشش Úب-عضض اŸشش-اري-ع
أاطلت ششمسض ا◊رية  ،و ” اإلعÓن عن البناء و التعم ، Òو  ⁄تتخلف ايضشا اÛاهدة التنموية  ،و اŸوجهة باألسشاسض لفئة الششباب
اسشتقÓل ا÷زائر ‘ العام . 1962
« الشش -ع -واط -ي -ة « ،رغ -م أان أاي -ام ث-ورة ال-ل-ه-يب ‘ عيد النصشر و النتصشار .

البليدة:لينة ياسسمÚ

’سشرة ألثورية
حضشرتها أ أ

تدشص Úعيادة متعددة اÿدمات بالقطب العمرا Êا÷ديد بخنشصلة
أاحيت ولية خنششلة أامسض ،الذكرى ال56
ل -ع-ي-د ال-نصش-ر اŸواف-ق ل19م م- -ارسض م -ن ك -ل
سشنة ،حيث أاششرفت السشلطات ا◊لية و‡ثلون
ع -ن األسش -رة ال -ث -وري -ة ،ع -ل -ى ع -دة نشش -اط -ات
متنوعة احتفاء بالذكري منها تدشش Úالعيادة
اŸت- -ع- -ددة اÿدم- -ات ب- -ال- -ق- -طب ال- -ع -م -راÊ
ا÷ديد.
اŸرف - -ق ا÷دي- -د اŸدشش- -ن ،ي- -ق- -دم ع- -دة
خ -دم -ات صش -ح -ي -ة م -ت-ن-وع-ة م-ن ال-طب ال-ع-ام

والعÓج البسشيط إا ¤عدة تخصشصشات طبية
متنوعة ،حيث ” تزويد هذه العيادة بأاطباء
عام Úوأاطباء متخصشصش ‘ Úطب النسشاء،
العظام والرضشوضض ،جراحة األسشنان وغÒها
من اÿدمات.
سش -ك-ان اŸدي-ن-ة ا÷دي-دة اسش-ت-بشش-روا خÒا
ب- -ه- -ذه اŸؤوسشسش- -ة الصش- -ح- -ي -ة ا÷دي -دة ال -ت -ي
سشتتكفل من اآلن فصشاعا باÿدمات الطبية
Óح -ي -اء ا÷ن -وب -ي -ة ل -ل -م -دي -ن-ة ،أام-ل ‘ Úأان
ل -أ

تتضشافر جهود ا÷ميع من اجل اÙافظة
ع-ل-ي-ه-ا ب-ال-تسش-ي Òا◊سش-ن وصش-ون ال-ت-ج-ه-يزات
اŸسشخرة.
” ب -اŸن -اسش -ب -ة ،إاق -ام -ة ح -ف -ل Ãت-وسش-ط-ة
اإلخ-وة الشش-ه-داء «اقضش-ي» ب-ب-ل-دي-ة ت-اوزي-انت،
أاي- -ن ” ت- -ك- -ر› Ëم -وع -ة م -ن اÛاه -دي -ن
وتقد Ëأاوبرات باŸناسشبة لتÓميذ اŸؤوسشسشة
احتفاء بالذكرى.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي

...و تنظيم دورة رياضصية جوارية Ãناسصبة عيد النصصر بأامن ولية ميلة
نظمت مصشالح اأمن ولية ميلة Ãلعبها
ا÷واري دورة رياضشية ‘ كرة القدم بÚ
فرق و مدارسض كرة القدم ،من ﬂتلف
ب-ل-دي-ات ال-ولي-ة ،اح-ت-ف-ال ب-ع-ي-د ال-نصش-ر ،
حيث تدوم الدورة ثÓثة اأيام و تتزامن مع
ع -ط -ل -ة ال-رب-ي-ع شش-اركت ف-ي-ه-ا ث-م-ان ف-رق
Ãجموع فاق  100طفل تÎاوح اأعمارهم
ب 12 Úو  13سشنة.
” اف - - -ت - - -ت - - -اح ال - - -دورة اأمسض ‘ ،حÚ
اغتنمت الفرصشة لتذك Òالأطفال برمزية
عيد النصشر و اأهمية اÙطات الوطنية
ال -ت -اري -خ -ي -ة ،ك -م -ا ” ت -ذكÒه -م ‘ ه -ذه
اŸناسشبة باأخÓقيات الرياضشة سشيما نبذ
ال -ع -ن -ف وال -ف-رق-ة ونشش-ر ق-ي-م ال-تسش-ام-ح و
ال -تضش -ام -ن ب -ي -ن -ه -م ،و ك -ذا الب -ت -ع -اد ع-ن
التدخ Úو اıدرات.
الدورة الرياضشية تسشتمر اإ ¤غاية يوم

ا◊ذر من عدو األمسس الذي مازال مÎبصصا حتى و إان بدل جلده وأاسصلوبه
م- -ع أن أŸن- -اسش -ب -ة أÿال -دة ل -ذك -رى
عيد ألنصشر أŸصشادف ليوم  ١9مارسس،
أرتأات «ألششعب» أخذ عينة من وأحد
من ب ÚأÛاهدين ألذين ضشحوأ من
أجل أسشتقÓل ألوطن ألغا‹ و–ريره
من أŸسشتعمر ألفرنسشي ألغاششم ،ونعني
به ألفقيد أÛاهد ،زوين أ◊اج عامر
أŸدع- -و ب- -اسش- -م أل- -ث- -ورة ﬁم- -د أل- -ذي
أنخرط ضشمن صشفوف جيشس ألتحرير
سشنة .١957

سسعيدة :ج  .علي
اÛاهد الراحل الذي وافته اŸنية عن
عمر ناهز  84سشنة بعد مرضض عضشال أالزمه
فراشض اŸرضض Ÿدة طويلة Ãسشكنه العائلي
الواقع بحي الصشومام Ãدينة سشعيدة ،كان
÷ريدة الششعب وان خصشت لقاء من قبل ‘
جلسشة مع اŸرحوم ببيته العائلي وهو طريح
الفراشض ،حيث سشرد لنا وقتها جوانب طويلة
ŸسشÒة أاثناء فÎة الحتÓل الفرنسشي وما
قدمه رفقة رفقاءه ‘ الدرب  ،بداية من
صش -ع -وده إا ¤ا÷ب -ل ،ب -ع -د أان ق -ام ب -ع-م-ل-ي-ة
فدائية عندما أاطلق النار Ãسشدسشه على
ف -رنسش -ي ،ب -ح -ي ع -م -روسض ال-ت-اري-خ-ي ولذ
ب -ال -ف -رار ن -ح -و ج -ب -ل ب -ن ع-ل-وشض Ãن-ط-ق-ة
تÒسش.Ú
ت -ن -ق-ل إا ¤ا÷ه-ة ال-غ-رب-ي-ة ن-اح-ي-ة ج-ب-ال
سش-ع-ي-دة وسش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسض ال-ت-ي ك-ان ي-طلق
عليها الناحية السشادسشة الولية اÿامسشة،
وششارك اÛاهد الراحل ا◊اج عامر ‘
أاول عملية ب Úا◊دود ا÷زائرية اŸغربية
ب -ع -د أان ك -ل -ف -وا م -ن ط -رف ال -ق -ي-ادة ب-ن-ق-ل
لسش -ل-ح-ة م-ن وج-دة اŸغ-رب-ي-ة ن-ح-و ج-ب-ال
اأ
ا÷ه- -ة ال- -غ- -رب- -ي- -ة قصش- -د ت- -وزي -ع -ه -ا ع -ل -ى
اÛاهدين ،وقتها خÓل تلك ا÷لسشة مع
اÛاهد اŸرحوم ورغم مرضشه  ⁄ينسشى
سش -ي ﬁم -د ع -ن-دم-ا أاصش-يب خÓ-ل م-ع-رك-ة
أاثناء ذات العملية لنقل السشÓح على مسشتوى
لصشابة التي –ملها
الرجل اليمنى ،وهي ا إ
سشاقه رفقته إا ¤مثواه الأخ.Ò
سشي ﬁمد ابن بومرششي سشابقا ،الذي
روى ل -ن -ا قصش -ة ح -رق ب -ل -دي-ة سش-ع-ي-دة ال-ت-ي
اسش -ت -ع -م -لت ف -ي -ه -ا سش -ي-ارة «سش-يÎوان»»ك-ان

يقودها الششهيد ششبلي ﬂتار برفقة الخوة
الشش-ه-داء ب-راسش-ي ،وأاع-م-ال ف-دائ-ي-ة ‡اث-لة
جرت بسشعيدة وما أاكÌها ،حسشب ششهادات
“ك -ن -ا م -ن ج -م -ع -ه-ا خÓ-ل ت-لك ا÷لسش-ة و
اخرى تخصض هذه الششخصشية التي اعتÈها
من عايششوا الفقيد،سشي ﬁمد عامر زوين
–كي .
و ‘  1963حمل رتبة رقيب أاول بالناحية
العسشكرية الثانية بوهران ،وطلب منه وقتها
بالعمل كسشائق ششخصشي لوا‹ ولية سشعيدة،
حيث أاكد لنا وقتها الفقيد  ،انه ششغل مهنة
لك Ìمن  15واليا ورؤوسشاء دائرة مقر
سشائق أ
عاصشمة ولية سشعيدة.
لخÒة التي
وكانت هذه الكلمات ا أ
جمعتنا با◊اج عامر رحمه الله بالقول « :
ا◊مد لله نحن قدمنا واجبنا نحو الوطن
والبقاء لله،»..وكأان هذا اÛاهد والرقيب
لول وسشائق الولة والرؤوسشاء الذين تعاقبوا
اأ
على سشعيدة ،أاراد وقتها أان يخرج ما ‘
لرج - -اع ا◊ق إا¤
أاع- - -م- - -اق - -ه ‘ ﬁاول - -ة إ
أاصشحابه ،حتى يعرف الناسض وخاصشة ا÷يل
الصش- -اع- -د شش- -ه- -ادات ح- -ي- -ة ع -ن أام -ث -ال -ه -م
ا◊قيقي ،Úل يرجو من وراء ذلك غ Òتبيان
ا◊قيقة التاريخية.
و وجه عمي عامر ‘ حديثه رسشالة إا¤
ا÷يل الصشاعد Ÿواصشل بناء الوطن بقوله»:
لمسض الذي مازال مÎبصشا
ا◊ذر من عدو ا أ
حتى وان بدل جلده وأاسشلوبه».

أانشصطة ﬂتلفة باŸسصيلة إلحياء عيد النصصر باŸسصيلة
 21مارسض اليوم العاŸي للغابات ،حيث
سشيتم تذك Òالأطفال خÓل حفل الختتام
بضش -رورة ح -م -اي -ة ال -ب-ي-ئ-ة و اŸشش-ارك-ة ‘

ال-ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ط-وع-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-ن-ى بتزيÚ
اÙيط اŸعيششي.

ميلةﬁ :مد بوسسبتة

توزيع  913سصكننا ووضصع حجر أاسصاسس Ÿشصروع  400وحدة عدل بالÈواقية
على هامشض عملية التوزيع هذه التي حضشرتها
ﬂتلف السشلطات اŸدنية والعسشكرية بالولية
أاّن العمل جار هذا العام على توزيع أازيد من
 7000وحدة سشكنية Ãختلف الصشيغ .
عّبر اŸسشتفيدون القادم Úمن ﬂتلف
ال-ب-ل-دي-ات ع-ن ك-ب Òف-رح-ت-ه-م ب-ه-ذه السشكنات
خاصشة وأان البعضض منهم أاكدوا أانهم إانتظروا
هذه السشكنات ألزيد من  15سشنة مع العلم بأان
الوا‹ قام بوضشع حجر األسشاسض Ÿششروع 400
سش -ك -ن بصش-ي-غ-ة ع-دل وذلك Ãدي-ن-ة الÈواق-ي-ة
على هامشض احتفائية عيد النصشر .
وع -ل -ى صش -ع -ي -د ذي صش -ل -ة ن -ظ -م اŸت -ح-ف
ا÷هوي للمجاهد بهذه الولية يوما دراسشيا

Ÿوظفي اŸتاحف ا÷هوية و الولئية بهدف
اسشتغÓل كل الوسشائط و الوسشائل التكنولوجية
‘ العرضض اŸتحفي و التنششيط التاريخي و
تلق Úالدروسض لناششئة وهذا Ãدرج معهد
التكوين والرششاد الفÓحي .
و أاكد مراد حمزاوي مدير ذات اŸتحف
بأان هذا اليوم الدراسشي أاريد منه تفعيل هذه
األادوات ‘ ال -ع -رضض اŸت -ح -ف-ي و ال-ت-نشش-ي-ط
ال -ت -اري-خ-ي و ت-ل-ق Úال-دروسض ل-ن-اشش-ئ-ة ب-قصش-د
اب -راز ال -ط -رق و ال -وسش -ائ -ل ال-ك-ف-ي-ل-ة ب-ت-ق-دË
الدروسض التاريخية على أاحسشن وجه و كذا
تبيان أاهمية التاريخ الوطني و التعريف به .

اŸدية :علي ملياÊ

ربط  4٦0منزل بالغاز الطبيعي بالبويرة
أاششرف أامسض مصشطفى ليما Êوا‹ ولية
ال -ب -وي -رة ع -ل -ى الح -ت -ف -الت ب-ذك-رى ع-ي-د
ال-نصش-ر،ال-ب-داي-ة ك-انت م-ن م-رب-ع الشش-ه-داء،
ح -يث ” رف -ع ال -ع -ا ⁄ال -وط -ن -ي ،وال-ت-ذكÒ
ب-تضش-ح-ي-ات الشش-عب ا÷زائ-ري ل-ك-ي ي-عيشض
اآلن ‘ العزة كما ” التطرق إا ¤اإل‚ازات
‘ ششتى اŸيادين.
‘ نفسض السشياق ” وضشع حيز التششغيل
ششبكة توزيع العمومى للغاز ببلدية معالة
دائ -رة األخضش -ري -ة و ال -ت -ي ع -اششت ج-ح-ي-م

وصشية ›اهد من سشعيدة قبل وفاته للجيل ألصشاعد

إأسشتذكار أ’أمسس ألقريب وإأششادة بعظمة ألثورة

وسشط فرحة وزغاريد إأختزلت  ١5سشنة من أ’نتظار

وزعت السشلطات اÙلية صشبيحة باŸدية
صشبيحة أامسض  913وحدة سشكنية Ãختلف
الصشيغ  ،منها  343وحدة بصشيغة العمومي
اإليجاري  ،وتعت Èهذه العملية الثالثة من
ن -وع -ه -ا ب -ه-ذه ال-ولي-ة وال-ت-ي ف-اقت ◊ّد اآلن
 3000وحدة سشكنية ‘ هذا العام .
أاكد ﬁمد بوششمة وا‹ اŸدية ‘ هذا
الصش-دد ب-أاّن ال-ع-م-ل سش-ي-ت-واصش-ل وسش-ت-كون سشنة
 2018سشنة السشكن بالنسشبة للولية  ،ملحا على
ضشرورة العمل Ãبدأا ا÷ودة والنوعية ‘
اإل‚از وتسشليم السشكنات بعد تتمة عمليات
الربط ومتطلباتها بصشفة نهائية  ،مششÒا ‘
ح-دي-ث-ه Ÿم-ث-ل-ي ﬂت-ل-ف ال-وسش-ائل اإلعÓمية

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السشتعمار الذي أاحرق القري و األرياف
وق -ت -ل ال -رج -ال وال -نسش-اء واألط-ف-ال و ن-ك-ل
ب -أاه -ل -ه -ا ال -ذي-ن ث-اروا ‘ وج-ه اŸسش-ت-ع-م-ر
الفرنسشي و كذا جحيم العششرية السشوداء.
و Ùو آاثار الفقر أاششرف وا‹ الولية
ع- -ل -ي ح -ف -ل ت -وزي -ع م -ف -ات -ي -ح السش -ك -ن -ات
العمومية اليجارى لفائدة  20مواطن كانوا
يسشكنون ‘ بيوت تنعدم بها أادنى ششروط
ا◊ياة ،كما ” تسشمية ا◊ي باسشم الششهيد
عياشض علي.

و ‘ إاط -ار ت -ع -ري -ف ج-ي-ل اإلسش-ت-قÓ-ل
بتضشحيات أاجداده و كذا بششاعة اŸسشتعمر
ن -ظ -مت م -دي -ري-ة الÎب-ي-ة ق-اف-ل-ة ت-اري-خ-ي-ة
لفائدة  400تلميذ جاؤووا من  12دائرة إا¤
مركز التعذيب بتيليوات بلدية أاهل القصشر
و كما مكن ديوان مؤوسشسشات الششباب ل400
ط- -الب م- -ن ج- -ام -ع -ة اك -ل -ي ﬁن -د او◊اج
بالبويرة من زيارة هذا اŸعلم التاريخى.

البويرة  :ع نايت رمضسان

ن -ظ -مت ولي -ة اŸسش -ي -ل -ة  ،أامسض ‘ ،إاط-ار
إاح -ي -اء الح -ت -ف -الت اıل -دة ل -ع -ي -د ال-نصش-ر
اŸصش - -ادف ل  19م -ارسض م -ن ك -ل سش-ن-ة ع-دة
أانششطة ثقافية ورياضشية وﬁاضشرات تاريخية
لسشتذكار بطولت ‡ن قدموا أانفسشهم ‘
سش- -ب- -ي- -ل اسشÎج- -اع السش- -ي- -ادة ال- -وط -ن -ي -ة م -ن
اŸسشتعمر كللت بوقف إاطÓق النار وإاعÓن
السشتقÓل .
و اغتنم وا‹ الولية حاج مقداد باŸناسشبة
إال- -ق -اء ك -ل -م -ة تضش -م -نت ب -ط -ولت اÛاه -دة
وا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى ا÷زائ -ر ام -ت -ث -ال ل -رسش -ال -ة
الشش -ه -داء ك -م -ا تضش -م -نت الح-ت-ف-ال-ي-ة إاطÓ-ق
العديد من التسشميات على العديد من الششوارع
بأاسشماء ششهد و›اهدين على غرار تسشمية
حي 300باسشم نويبات الزواوي واسشم حي
 210/3500مسشكن بالقطب ا◊ضشري ا÷ديد
باسشم الششهيد ونوغي مصشطفى,
وأاكد وا‹ الولية حاج مقداد على هامشض
التظاهرة أان اŸناسشبة تعت Èتاريخ عظيم
عظمة الششعب ا÷زائري خاصشة وان فرنسشا
وقتها اعÎفت بقيام الدولة ا÷زائرية بعد
مفاوضشات ايفيان ووقف إاطÓق النار بفضشل
نضش - -ال أاب- -ن- -اء ال- -وط- -ن ا÷زائ- -ري مششÒا ‘
ح -دي -ث -ة ان ع-م-ل-ي-ة تسش-م-ي-ة األح-ي-اء ب-أاسش-م-اء

الشش -ه -دا واÛاه -دي -ن م -ت -واصش -ل -ة إا ¤غ-اي-ة
النتهاء من تسشميتها كلها .
م -ن ج -ان -ب -ه -ا السش -ل -ط -ات األم-ن-ي-ة أاح-يت
اŸناسشبة بعدة نششاطات تاريخية على غرار
ب -ر›ة ﬁاضش-رة Ãدرسش-ة الشش-رط-ة نشش-ط-ه-ا
أاسش -ات -ذة ج-ام-ع-ي-ون م-ت-خصشصش-ون ‘ ال-ت-اري-خ
وك- -ذا ب- -ر›ة زي- -ارة إا ¤م- -ت- -ح -ف الشش -رط -ة
باŸسشيلة لفائدة طلبة أاعوان الششرطة .
ك -م -ا سش -ط -رت ذات اŸصش-ال-ح ل-ن-ه-ار ال-ي-وم
برنامج أاخر بتعلق بتدشش Úمنششات ومقرات
Óم -ن م -ن ق -ب -ل اŸف -تشض ا÷ه -وي لشش -رط-ة
ل -أ
ال- -وسش- -ط ووا‹ ال- -ولي- -ة وتسش- -ل -ي -م م -ق -ررات
اسشتفادة للسشكنات تسشاهمية  ,حيث يششرف
اŸفتشض ا÷هوي لششرطة الوسشط ‡ث Óلعناية
اللواء عبد الغا Êهامل على تدشش Úمقر
األمن ا◊ضشري اÿارجي بلدية برهوم  ،ونزل
ال- -ع- -زاب ب- -ذات ال- -ب- -ل- -دي- -ة وت- -دشش Úاألم- -ن
ا◊ضش - - - - - -ري اÿامسض ب - - - - - -أام- - - - - -ن دائ- - - - - -رة
ب -وسش -ع -ادة ب -اإلضش -اف -ة إا ¤تسش -ل -ي -م م-ق-ررات
السشتفادة من مششروع  96سشكن تسشاهمي
لفائدة مسشتخدمي الأمن الوطني على مسشتوى
حي  05جويلية.

اŸسسيلة :عامر ناجح

مدينة  ٢٠أوت ‘ أŸوعد

نشصاطات متنوعة Ãناسصبة عيد النصصر بسصكيكدة
قام صشباح أامسض ،وا‹ سشكيكدة Ãعية
السشلطات اŸدنية والعسشكرية Ãناسشبة عيد
النصشر اŸوافق ل 19مارسض من كل سشنة،
بتسشمية دار اŸسشن Úببلدية سشكيكدة باسشم
اÛاه -دة اŸت -وف-ي-ة «ب-وق-ن-دورة ال-ه-دب-ة»،
وك -انت ه -ذه اŸن -اسش -ب -ة ف -رصش -ة اط -ل-ع م-ن
خÓلها الوا‹ على وضشعية اŸقيم.Ú
وب-قصش-ر ال-ث-ق-اف-ة وال-ف-ن-ون ،حضشر الوا‹
جانبا مهما من الندوة التاريخية اŸقامة
باŸناسشبة ،نششطها أاسشاتذة اŸعهد العلمي
للمتحف ا÷هوي العقيد علي كا‘ ،والتي

عرضض من خÓلها ﬁاور هامة عن هذه
الذكرى التي تعد منعرجا حاسشما لتاريخ
ثورة التحرير الكÈى.
كما احتضشن قصشر الثقافة والفنون بنفسض
اŸناسشبة معرضشا للصشور اÿاصشة بالذكرى
وآاخر للكتب التاريخية ،عروضض مسشرحية
ث -وري -ة ،إا ¤ج -انب ت -ق-د Ëأان-اشش-ي-د وأاغ-اÊ
وطنية من طرف الفرقة اŸوسشيقية لقصشر
الثقافة.

سسكيكدة :خالد العيفة
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الثÓثاء  20مارسس  2018م
الموافق لـ  02رجب  1439هـ

لعمال ا÷زائري الباكسستاÊ
لقاء ا أ

حجم التبادلت التجارية  ⁄يتجاوز  26مليون دولر
باكسستان تبحث على صسيغة التفاضسل لإقامة السستثمارات

بلغ حجم التبادلت التجارية ب Úا÷زائر والباكسستان  26مليون
دولر وه-و رق-م ضس-ئ-ي-ل ل ي-ع-كسس ال-ق-درات الق-تصس-ادي-ة وت-طلعات
لسسيوي عن السستفادة من صسيغة
البلدين ،فيما يبحث هذا البلد ا أ
شسراكة تفاضسلية من اجل إاقامة مشساريع اسستثمارية.

حياة .ك
ال -ت -ق -ى ،أامسس ،ب -ال -غ -رف -ة ال -ج -زائ -ري -ة ل -ل -ت-ج-ارة والصش-ن-اع-ة ،رج-ال اأ’ع-م-ال
الجزائريون مع نظرائهم الباكسشتانيين ،لبحث سشبل إاقامة مششاريع اسشتثمار في
إاطار الششراكة ،وقد أابدى الطرف اأ’جنبي اهتماما خاصشا با’سشتثمار في
الجزائر ،وا’سشتفادة من التسشهيÓت التي يمنحها القانون ،وكذا مناخ اأ’عمال
الذي عرف تحسشنا من خÓل ا’متيازات التي يوفرها.
ابرز عبد الرحمان هادف رئيسس غرفة التجارة والصشناعة التيتري المدية،
أاهمية اللقاء بالنسشبة للجزائر الذي تعرف تحو’ في نظرتها ا’قتصشادية ،التي
تعتمد على إابراز القدرات ا’قتصشادية لجلب ا’سشتثمار الباكسشتاني إاليها ،أ’نه
«لم تعد سشوق للسشلع والبضشائع» ،مششيرا إالى أان التباد’ت التجارية بين البلدين
تعود بالمنفعة على هذا البلد اأ’سشيوي ،فيما ’ تتجاوز الصشادرات الجزائرية
إاليه بضشع آا’ف من الدو’رات.

صشادرات ا÷زائر إا ¤باكسشتان ل تتعدى بضشعة آالف الدولرات

وأاضش -اف ف -ي تصش -ري -ح ل-لصش-ح-اف-ة ع-ل-ى ال-ه-امشس أان ال-ج-زائ-ر ب-ح-ك-م م-وق-ع-ه-ا
الجغرافي لديها إامكانيات ومكتسشبات وهي تعمل على إابرازها لكل الوفود
ا’قتصشادية التي تم اسشتقبالها ،حيث تمثل المنششئات القاعدية عامل أاسشاسشي
وهام في حركة التباد’ت ،تتمثل في الطريق العابر للصشحراء ،والذي يمّكن من
تسشهيل نقل البضشائع إالى ’غوسس ،حيث انخفضشت المدة من  45يوم إالى  10أايام.
ولفت في هذا السشياق إالى أان الباكسشتان تولي اهتمام بالسشوق اإ’فريقية وبإاقامة
اسش -ت -ث -م -ارات ف-ي-ه-ا ،واه-ت-م-ام خ-اصس ب-بÓ-دن-ا ال-ت-ي ت-م-ت-لك م-وق-ع-ا ج-غ-راف-ي-ا
وإامكانيات هائلة ’سشتقطاب رؤووسس اأ’موال اأ’جنبية ،مششيرا انه حاليا ’
يوجد حاليا سشوى مؤوسشسشتين باكسشتانيتين تنششط في مجال البناء في الجزائر،
وابرز أان الطرف الباكسشتاني مهتم با’سشتثمار في الجزائر وفق القوانين
الجزائرية بما فيها القاعدة .51-49
و بالنسشبة للقاء قال هادف انه يوم إاعÓمي نظمته الغرفة الجزائرية للصشناعة

والتجارة حول سشبل الششراكة بين الجزائر والباكسشتان« ،بالرغم من انه جاء
متأاخرا» ،إا’ انه يمكن رؤوسشاء المؤوسشسشات من الحصشول على معلومات حول
القدرات ا’قتصشادية لك Óالبلدين ،مششيرا إالى أان ا’قتصشاد الباكسشتاني اقتصشاد
ناششئ وجد متطور ،والجزائر تعمل على ا’سشتفادة من خبراتها في بعضس
ال-م-ج-ا’ت ع-ل-ى غ-رار ال-نسش-ي-ج وال-ج-ل-ود ،ال-فÓ-ح-ة وال-ع-ت-اد ال-م-ي-ك-انيكية التي
تسشتخدم في هذا المجال ،باإ’ضشافة إالى والصشناعات الغذائية والصشيدلة.
و أاضشاف انه من خÓل اليوم اإ’عÓمي « أاردنا أان نعرف الوفد الباكسشتاني أان
الجزائر ليسشت للتجارة فحسشب وإانما هو بلد مفتوح لÓسشتثمار ،وأانها لم تعد
سشوق ،وقد اسشتقبلنا الوفد إ’قامة اسشتثمارات على المدى القريب ،وهو الهدف
من اللقاء « ،مفيدا أان الوفد الباكسشتاني سشيزور باإ’ضشافة إالى العاصشمة ،و’يتي
وهران وغليزان ،اين سشيكون لهم لقاءات في إاطار ثنائي مع رجال اأ’عمال في
هاتين الو’يتين.
و من جهته أاكد رئيسس الوفد الباكسشتاني ا’هتمام الذي يوليه رجال اأ’عمال
الباكسشتانيون لÓسشتثمار في الجزائر ،مبرزا أان لك Óالبلدين مسشتقب Óزاهرا
من الناحية ا’قتصشادية ،مبديا في ذات الوقت إارادة في التحول من مجرد
عمليات تصشدير إالى الجزائر ،إالى إاقامة مؤوسشسشات على أاسشسس ششراكة متينة،
مششيرا إالى أان هناك لقاءات تجري حاليا ،تتمحور حول مناقششة الضشرائب والرسشوم،
كما تبحث الباكسشتان ا’سشتفادة من «الصشفة التفاضشلية وقد قدمت مقترحا خاصشا
بذلك .

افتتحت رفقة مباركي وميهوبي صسالون النشساط اŸصسغر ،الداليا:

تخصشيصص  1.5مليار دينار لدعم مششاريع اŸرأاة الريفية السشنة ا÷ارية

لسسرة
كشسفت وزيرة التضسامن الوطني وا أ
وقضس- -اي- -ا اŸرأاة غ- -ن- -ي- -ة ال- -دال -ي -ا ،أامسس ،ع -ن
ت -خصس-يصس م-ل-ي-ار وخ-مسس-م-ائ-ة م-ل-ي-ون دي-ن-ار
كقروضس لفائدة اŸرأاة الريفية خÓل السسنة
ا÷اري- -ة ‘ ،ح Úأاع- -ل- -نت ت- -نصس- -يب خÓ- -ي- -ا
لع-ادة –دي-د
ج -واري -ة ع Èك -ل ال -ولي-ات إ
وإاحصساء العائÓت الهشسة لدعمها اجتماعيا.

جÓل بوطي
يسشمح الغÓف المالي الذي خصشصشته الحكومة لدعم
المرأاة الريفية حسشب الداليا بفتح مناصشب ششغل قد
تصشل حسشبها إالى  22أالف منصشب خÓل السشنة الجارية،
م -ؤوك -دة أان سش-ي-اسش-ة دع-م ال-ف-ئ-ات ال-هشش-ة مسش-ت-م-رة رغ-م
اأ’زمة المالية ،،حيث أان الحكومة قررت مواصشلة الدعم
ا’جتماعي لكن في إاطار سشياسشة ترششيد النفقات.
الدالية في ندوة صشحفية نششطتها ،أامسس ،على هامشس
افتتاحها الصشالون الوطني للنششاط المصشغر رفقة وزير
الثقافة ووزير التكوين والتعليم المهنيين أاوضشحت أان
الغÓف المالي المخصشصس للمرأاة الريفية سشيمكن من

اسشتحداث  15أالف مششروع في مختلف النششاطات التي
تناسشب المرأاة الريفية على غرار الحرف اليدوية.
كما أاششارت وزيرة التضشامن إالى أان الغÓف المالي للوكالة
الوطنية للقرضس المصشغر بلغ  14مليار دينار وذلك منذ
اسش -ت -ح -داث-ه-ا ف-ي اط-ار ف-ت-ح م-ن-اصشب الشش-غ-ل ب-ال-درج-ة
اأ’ولى ،رغم ان الوضشع ا’قتصشادي اليوم يختلف تماما
عن وقت مضشى لكن تمويل القروضس مسشتمر لمختلف
النششاطات التي يدعمها الجهاز ا’جتماعي.
في ردها على سشؤوال صشحفي حول دعم الفئات الهششة
قالت الداليا أان قانون المالية تضشمن بنود لدعم العائÓت
الهششة ،حيث تم تنصشيب خÓيا جوارية عبر كل الو’يات
ب -غ -رضس ال -ق -ي -ام ب -ع -م -ل-ي-ة إاحصش-اء شش-ام-ل-ة ل-ك-ل ال-ف-ئ-ات
ال-م-ح-روم-ة ال-ت-ي ت-رى ال-ح-ك-وم-ة إان-ه-ا ب-ح-اج-ة إال-ى دعم
مباششر ،نافية أاي تراجع عن هذه السشياسشة التي يدعمها
رئيسس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ششخصشيا وأامر
باسشتمراريتها وعدم التخلي عنها رغم الوضشع المالي
الصشعب على حد تعبيرها.
وبخصشوصس الصشالون أاكدت وزيرة التضشامن الوطني انه
يسشمح بإايجاد فضشاء لتسشويق المنتجات التي تلقى رواجا
كبيرا في لدى المواطنين ،مششيرة إالى أان بعضس الحرف

لقيت إاعجابا من طرف اأ’جانب على غرار مششروع
رسش-ك-ل-ة ال-ن-ف-اي-ات ال-بÓ-سش-ت-ي-ك-ي-ة ال-ذي ي-دخ-ل ف-ي إاطار
الحفاظ على البيئة ،مضشيفة أان التظاهرة تسشمح لكل
ال-مشش-ارك-ي-ن سش-ي-م-ا ال-نسش-اء ب-ت-ب-ادل ال-خبرات فيما بينهن
وتبادل التجارب.
يششارك في الصشالون الذي ينظم تحت ششعار «المرأاة
ال-ري-ف-ي-ة م-ك-اسشب وت-حديات»  100ام-رأاة مسش-ت-ف-يدة من
جهاز القرضس المصشغر إاضشافة إالى عششر جمعيات ناششطة
ف-ي م-ج-ال ال-ت-ن-م-ي-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة واإ’دم-اج ا’ق-تصش-ادي
’سشيما لصشالح النسشاء ،باإ’ضشافة إالى مششاركة منظمات
وه -ي -ئ -ات شش -رك -ي-ة ل-ج-ه-از ال-ق-رضس ال-مصش-غ-ر ،ف-ي ح-ي-ن
يتواصشل إالى غاية الـ  21من الششهر الجاري.
يذكر أان النتائج المحققة في قطاع دعم المرأاة الريفية
ت -ع -كسس ال-ج-ه-ود ال-ت-ي ت-ب-ذل-ه-ا وزارة ال-تضش-ام-ن ال-وط-ن-ي
واأ’سشرة وقضشايا المرأاة من خÓل تجنيد جميع اأ’طراف
ال-ف-اع-ل-ة ،م-ن اج-ل ت-ع-زي-ز مشش-ارك-ة ال-م-رأاة ال-ري-ف-ية في
ال -ت -ن-م-ي-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وا’ق-تصش-ادي-ة وف-ي ن-فسس ال-وقت
تجسشيد المخطط الوطني لترقية المرأاة الريفية -2015
.2019

وزع  3آالف سسكن اجتماعي ايجاري بقسسنطينة ،طمار يكشسف:

حصشصص جديدة وبرامج سشكنية اسشتثنائية

طلبات سسكنات «عدل» العالقة تعالج ‘ القريب العاجل

أاك-د وزي-ر السس-ك-ن وال-ع-م-ران واŸدي-ن-ة ،ع-ب-د
الوحيد طمار،أامسس ،على هامشس مراسسم توزيع 3
أالف مسسكن اجتماعي إايجاري بالقطب ا◊ضسري «
م-اسس-ي-ن-يسس-ا» ب-ب-ل-دي-ة اÿروب بقسسنطينة ،على أان
حصسصس سسكنية أاخرى سستوزع خÓل شسهري أافريل
وجويلية من السسنة ا÷ارية.

قسسنطينة :أحمد دبيلي
أاضشاف طمار ،خÓل زيارة عمل إالى و’ية قسشنطينة،
أان عملية توزيع السشكنات بمختلف الصشيغ سشتتواصشل
مسشتقب Óفي هذه الو’ية والتي سشتكون لها اأ’ولوية في
هذا المجال ،داعيا في ذات السشياق إالى ضشرورة تعزيز
هذه اأ’حياء الجديدة بكل المرافق الضشرورية للسشكان.
وع-ن م-ل-ف-ات سش-ك-ن-ات «ع-دل» ،والسش-ك-ن-ات ال-ت-رق-وي-ة
ال -م -دع -م -ة ،ق -ال ال -وزي -ر ،أان وزارت -ه ات -خ -ذت ق -رارا

ب-دراسش-ة ه-ذه ال-ط-ل-ب-ات وإاي-ج-اد ال-ح-ل-ول ال-ع-ال-ق-ة في
المسشتقبل القريب ،مؤوكدا على أان حصشة من سشكنات
«ع-دل» ق-د ت-م ال-ت-ك-ف-ل ب-ه-ا ف-ي ق-ان-ون ال-م-ال-ي-ة لسش-ن-ة
.2018
وقد اسشتحسشن الوزير ،خÓل توزيعه للسشكنات سشالفة
الذكر ،نوعية اأ’ششغال المنجزة والتي قال عنها أانها
ف- -ي ت- -حسش- -ن مسش- -ت- -م- -ر ومشش- -ج- -ع- -ا ف -ي ذات ال -وقت
ال -م -ؤوسشسش-ات ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ع-م-ل-ي-ات ا’ن-ج-از
وبمواد مصشنعة محليا.
وخ Ó-ل وضش -ع -ه ل -ح-ج-ر اأ’سش-اسس ل-مشش-روع ب-ن-اء 1500
مسشكن اجتماعي إايجاري جديد بالقطب الحضشري «
ماسشينيسشا» بالخروب والذي يتوقع انتهاء ا’أششغال به
ب-ع-د  24شش -ه -را م -ن اآ’ن ،حث ال -وزي -ر ال -ق -ائ-م ع-ل-ى
المششروع باحترام اآ’جال المحددة في البناء وهذا
حتى تتزامن عمليات التسشليم مسشتقب Óمع الدخول
المدرسشي ،وهو ما تم التطرق إاليه والموافقة عليه ـ

كما قال الوزير
ـ ف- -ي م- -ج -لسس
الوزراء
اأ’خير،
ح -ف -اظ -ا ع -ل-ى
حقوق
المتمدرسشين.
وكان الوزير ،قد وضشع خÓل زيارته حجر أاسشاسس بناء
ث- -ان- -وي -ة ت -تسش -ع أ’ل -ف م -ق -ع -د ،ومسش -ج -د « ع -م -ر ب -ن
العزيز»بمسشاهمة « باتينول» للبناء ،بحي  19مارسس
 1962ال-ج-دي-د ب-ال-ق-طب ال-حضش-ري» ماسشينيسشا» ،كما
تفقد مقر الملحق اإ’داري بنفسس الحي.
ت -ج -در اإ’شش -ارة ،أان ب -رام -ج السش -ك -ن -ات ا’ج -ت -م -اع-ي
ا’يجارية الجديدة على مسشتوى قطب « ماسشينيسشا»
بالخروب ،بلغ مجموعها  11250وحدة،منها  3أا’ف
منجزة والباقي ’ يزال في طور ا’نجاز.

يتم بطريقة تدريجية بعد Œريب كل مرحلة

وزارة الصشناعة تعلن انطÓق اإلنتاج ‘ أاول مصشنع للغزل

شسرع أاول مصسنع للغزل Ãركب النسسيج لغليزان ‘ النتاج
اÿميسس اŸاضسي  15مارسس حسسبما أافاد به أامسس ،بيان لوزارة
الصسناعة واŸناجم.
وأاوضش -ح ن -فسس ال -مصش-در ب-أان تشش-غ-ي-ل ال-مصش-ن-ع سش-ي-ت-م ب-ط-ري-ق-ة
تدريجية بعد تجريب كل مرحلة من المراحل العملية مششيرا إالى
أان فترة التجارب سشتسشتمر إالى غاية  15أابريل المقبل.
وينتظر أان يبلغ ا’نتاج في خط الغزل «دينيم» -بعد انتهاء
التجارب 20 -طنا يوميا للفريق الواحدي في انتظار ا’نتقال
التدريجي لنظام العمل بثÓث فرق في  24سشاعة حسشب البيان.
وف-ي ان-ت-ظ-ار اسش-ت-ق-ب-ال ت-ج-ه-ي-زات ال-نسش-ج وال-م-ع-ال-ج-ة النهائية
لمنسشوجات «دنيم» والخياطة بصشفة تدريجية ابتداء من نهاية

العام الجاري سشيتم توجيه الخيوط المنتجة للتصشدير تنفيذا
’لتزامات الششريك .يذكر أان مصشنع الغزل «دينيم» وغير «دينيم»
(قطن وقماشس) بطاقة انتاجية تقدر ب 30مليون متر سشنويا
يندرج في إاطار تجسشيد الششراكة المبرمة وفق القاعدة 49/51
بين الششركة التركية «انترتاي» فرع مجمع «تايبا» والمؤوسشسشات
الجزائرية العمومية «سشي اند اشس» و»تيكسشالغ» و»اسس ان تي ا»
والتي توجت بإانششاء الششركة المختلطة «تايال» .وتسشعى هذه
الششركة المختلطة في مرحلة أاولى إالى انجاز مركب مدمج
إ’ن-ت-اج ال-نسش-ي-ج وال-مÓ-بسس ي-ت-ك-ون م-ن ث-م-ان-ي-ة مصش-ان-ع ب-ط-اق-ة
إاجمالية متوقعة تقدر ب 44مليون متر خطي سشنويا بالنسشبة
للنسشج و 12.200طن بالنسشبة للغزل و 30مليون قطعة موجهة

لإÓنتاج السشراويل واأ’قمصشة  60بالمائة منها موجهة للتصشدير.
اما المرحلة الثانية فتهدف إالى إاقامة  10مصشانع متخصشصشة في
انتاج المواد اأ’ولية للنسشيج (أالياف اصشطناعية) وبعضس اأ’نسشجة
التقنية واأ’فرششة المنزلية .وزيادة على ورششات ا’نتاجي يسشعى
مصشممو هذا المركب إالى إانجاز مرافق ملحقة من بينها مدرسشة
التكوين في مهن النسشيج وإاقامة تششمل  547سشكن ومحطة
طاقوية (كهرباء وبخار) بقدرة  35ميغاواط ومحطة تصشفية
ق -ادرة ع -ل-ى م-ع-ال-ج-ة  10آا’ف م /3ال -ي -وم .وي-ت-وق-ع ان ي-نشش-ئ
المششروع الذي تقدر تكلفته ب 170مليار دجي حوالي  25الف
منصشب عملي حسشب الوزارة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاكد أان إانتاج حليب النوق بلغ  50مليون ل Îسسنويا ،بوعزغي:

النطÓق ‘ عملية كÈى لتلقيح
اŸواششي ع ÈالÎاب الوطني

أاكد وزير الفÓحة والتنمية الريفية والصسيد
البحري عبد القادر بوعزغي ،أامسس ،بÈج باجي
ﬂتار بولية أادرار أانه ” النطÓق ‘ عملية
كÈى لتلقيح اŸواشسي Ãا فيها البل خاصسة على
مسستوى الهضساب العليا وا÷نوب الكب.Ò
وقال بوعزغي على هامشس ا’حتفال بفعاليات الطبعة
ال-ث-انية والعششرون( )22ل-ع-ي-د ال-ج-م-ل ب-ب-ل-دي-ة ب-رج باجي
مختار أانه تم ا’نطÓق في عملية كبرى تخصس تلقيح
ال-م-واشش-ي ع-ل-ى ال-مسش-ت-وى ال-وط-ن-ي م-ع ضش-م-ان ال-ت-غطية
البيطرية في الجنوب الكبير وكذا تكوين وتأاطير المربين
والموالين في مجال التلقيح ا’صشطناعي للمواششي.
وأاكد أان القطاع سشيتكفل ب»التغطية الصشحية والبيطرية
Óبل وسشائر المواششي عبر كامل التراب الوطني بما فيه
لإ
الجنوب الكبير» تدعيما للمربين والموالين مع توفير
ب -رام -ج ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-أاط-ي-ر لصش-ال-ح ال-ق-ائ-م-ي-ن ف-ي ه-ذا
المجال .كما أاكد من جهة أاخرى ان الدولة «تعمل على
تششجيع كل مبادرة وكل اسشتثمار يعمل على تثمين المنتوج
الفÓحي بصشفة عامة» .وقال بهذا الصشدد أان القطاع
سشيدعم المسشتثمرين الراغبين في إانششاء ملبنات إ’نتاج
حليب النوق لتغطية الطلب المحلي والوطني مؤوكدا أان
ا’نتاج السشنوى لحليب النوق بالوطن قد بلغ قرابة 50
مليون لتر  5مÓيين لتر منها من انتاج منطقة برج باجي
مختار وحدها.
أاما بخصشوصس إاعادة تأاهيل المراعي واأ’راضشي الزراعية
بالجنوب الكبير وخاصشة بمنطقة برج باجي مختار التي
تزخر بالمراعي الواسشعة واأ’راضشي الصشالحة للزارعة
(التي توجد حاليا في حالة تدهور) فقد أاششار الوزير الى
أان «طلبات ا’سشتثمار بالمنطقة موجودة» وأان القطاع
سش-ي-ع-م-ل ع-ل-ى ت-وف-ي-ر ج-م-ي-ع ال-ظ-روف ’سش-تصشÓ-ح هذه
اأ’راضشي مع توفير و» إاعادة تأاهيل آابار المياه الموجودة
بالمنطقة» .وقال بخصشوصس ثروة ا’بل أان الدولة قدمت
دعما للموالين عن طريق إامدادهم بالششعير «المدعم»

ل-ت-غ-ذي-ة ال-م-واشش-ي خ-اصش-ة ب-م-ن-اط-ق ال-ج-ن-وب ب-م-ا ف-ي-ها
منطقة برج باجي مختار.
وأاكد فيما يتعلق بأاهم مطلب لمربي ا’بل وهو تصشنيفه
ك»ث -روة وط -ن -ي -ة» أان-ه ت-م ع-ل-ى مسش-ت-وى وزارة ال-فÓ-ح-ة
وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصش-ي-د ال-ب-ح-ري «تنصشيب فرقة من
م-خ-تصش-ي-ن ت-ع-م-ل ع-ل-ى اسش-ت-حضش-ار ك-ل ال-م-ع-ل-ومات وكل
الششروط من أاجل تصشنيف المنطقة (برج باجي مختار)
كمنطقة رعوية وتصشنيف الجمل كثروة وطنية».
أاما بخصشوصس احتفا’ت الخاصشة بالطبعة ال 22لعيد
الجمل ببرج باجي مختار بو’ية أادرار فقد لقيت هذه
السشنة اهتماما خاصشا من قبل السشلطات حيث حضشرها
أ’ول مرة ممثلين عن الحكومة (وزير الفÓحة والتنمية
ال-ري-ف-ي-ة والصش-ي-د ال-ب-ح-ري ع-ب-د ال-ق-ادر ب-وعزغي ووزير
الششباب والرياضشة الهادي ولد علي) حيث تمت تحت
ال -رع -اي -ة السش -ام -ي -ة ل -رئ -يسس ال -ج-م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة.
وثمن والي و’ية ادرار حمو بكوشس هذه المبادرة التي
’قت اسشتحسشان أاهل أادرار وبرج باجي مختار ،مؤوكدا
على ان اهتمام السشلطات بهذه التظاهرة التي تتم كل
سشنة هي «رسشالة واضشحة على أان الجنوب الجزائري
وخاصشة أاقصشى الجنوب له مكانة وأاهمية اسشتراتيجية من
حيث تأامين الحدود وتفعيل دواليب ا’قتصشاد الوطني
من خÓل مششاريع كبرى التي تقام به خدمة للمواطن
وللتنمية المحلية».

فيما تعهد Ãرافقة طلب تأاسسيسس ا–ادية لرياضسة اŸهاري

ولد علي :سشنعمل على ترقية الرياضشة
الششبانية با÷نوب الكبÒ

سس -ت -ع -م -ل وزارة الشس -ب -اب وال -ري -اضس-ة ع-ل-ى
ترقية الرياضسة بأادرار وسسائر مناطق ا÷نوب
الكب Òنظرا للطاقة الشسبانية التي تتمتع بها
لحد بÈج
هذه اŸناطق ،حسسبما أاكده أامسس ا أ
باجي ﬂتار بولية أادرار وزير القطاع الهادي
ولد علي.
قال ولد علي على هامشس ا’حتفال بفعاليات الطبعة
الثانية والعششرون( )22لعيد الجمل ببلدية برج باجي
م -خ -ت -ار ب -و’ي -ة ادرار أان وزارة الشش -ب -اب وال -ري -اضش -ة
سشتعمل على ترقية الرياضشة بأادرار وسشائر مناطق
الجنوب الكبير نظرا للطاقة الششبانية التي تتمتع بها
ه-ذه ال-م-ن-اط-ق ،مضش-ي-ف-ا أان «ال-ق-ط-اع مسش-ت-ع-د ل-دع-م
ومرافقة المطالبين بإانششاء اتحادية لرياضشة المهاري
بعد موافقة ا’تحادية الجزائرية لرياضشة الفروسشية».
وفيما يخصس الهياكل الرياضشية أاعلن الوزير أانه «تم
تششكيل لجنة مختصشة على مسشتوى ا’دارة المركزية
ل -وزارة الشش -ب -اب وال -ري -اضش -ة م -ك-ون-ة م-ن م-ه-ن-دسش-ي-ن
ومختصشين من أاجل مراقبة صشارمة أ’رضشية المÓعب
(سش-واء ال-م-غ-ط-اة ب-ال-عششب ا’صش-ط-ن-اع-ي أاو الطبيعي)
لمراقبة مدى التزام المؤوسشسشات التي قامت باأ’ششغال
المتعلقة باأ’رضشية بدفتر الششروط «.
Óلعاب ا’فريقية للششباب
وفيما يتعلق بالتحضشيرات ل أ
في طبعتها الثالثة التي سشتقام بالجزائر من  19الى 28
ي-ول-ي-و ال-م-ق-ب-ل ،ف-ق-د أاك-د ال-وزي-ر أان-ه-ا «تسش-ي-ر بوتيرة
عادية» وأان «عمليات ترميم الهياكل التي خصشصشت
للتدريب والمنافسشات جارية وكذا تحضشير المنتخبات
الوطنية».
و ك-انت ال-ل-ج-ن-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة ل-ج-م-ع-ي-ة ال-ل-ج-ان ال-وط-ن-ي-ة
وا’ولمبية ا’فريقية قد اعلنت في وقت سشابق أانه تم
Óلعاب
اع-ت-م-اد  27ري-اضش-ة خÓ-ل ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ال-ث-ة ل -أ

ا’فريقية للششباب  2018المقررة بالجزائر من بينها
خ-مسش-ة اخ-تصش-اصش-ات م-ؤوه-ل-ة ال-ى اأ’ل-ع-اب اأ’ول-م-بية
لنفسس السشنة والتي سشتجرى باأ’رجنتين.
وف-ي-م-ا ي-خصس ال-ري-اضش-ات ال 27ال-ت-ي ت-م اع-تمادها،
فهي :أالعاب القوى ،التجذيف ،البادمنتون ،المÓكمة،
الكانوي ،الدراجات ،المبارزة ،كرة القدم ،الجيدو،
المصشارعة ،السشباحة ،الرغبي ،تنسس ،تنسس الطاولة،
ك -رة ال -ق -دم الشش -اط-ئ-ي-ة ،ال-ج-م-ب-از ،الشش-راع ،ال-ثÓ-ث-ي
(ت-ري-ات-ل-ون) ،ال-ه-وك-ي ع-ل-ى ال-عششب ،ال-رم-ي ب-القوسس،
ال -رم -اي -ة ،رف -ع ا’ث -ق -ال ،ك-رة ال-ي-د ،ال-ك-رة ال-ط-ائ-رة،
الطايكواندو ،الفروسشية ،كرة السشلة ( )3x3والكاراتي
دو الذي سشيصشبح رياضشة أاولمبية ابتداء من أاولمبياد
.2020
وتعني هذه اأ’لعاب الرياضشيين الششبان الذين تتراوح
اعمارهم بين  15و 18سشنة ،علما ان النسشخة ا’ولى
جرت بالرباط (المغرب) في حين نظمت الثانية في
غابورون (بوتسشوانا).

قبل بداية اŸوسسم الدراسسي 2019-2018

بن غÈيت تششدد على ضشرورة وصشول الكتاب اŸدرسشي لكل التÓميذ
ششددت وزيرة التربية الوطنية ,نورية بن غبريت امسس
ا’ثنين ,على ضشرورة بذل الجهد الÓزم لضشمان وصشول
الكتاب المدرسشي لكل التÓميذ قبل بداية الموسشم الدراسشي
 ,2019-2018حسشب ما أاوضشحه بيان للوزارة .وأاوضشح نفسس
المصشدر,أان السشيدة بن غبريت أاكدت خÓل ترأاسشها لجلسشة
عمل حول بروتوكول عملية توزيع الكتاب المدرسشي بحضشور
إاطارات من اإ’دارة المركزية والمدير العام للديوان الوطني
للمطبوعات المدرسشية  ,على ضشرورة بذل الجهد الÓزم
لضش-م-ان وصش-ول ال-ك-ت-اب ال-م-درسش-ي ل-ك-ل ال-م-ت-م-درسشين قبل
بداية الموسشم الدراسشي المقبل  .وتم خÓل هذا ا’جتماع
,تقديم عرضس عن مهمة التدقيق التي قامت بها لجنة
مششكلة من مجموعة من المفتششين حول عملية توزيع
الكتب المدرسشية وبيعها التي ششهدها الدخول المدرسشي
 ,2018-2017عÓ-وة ع-ل-ى ال-خ-روج ب-ت-وصش-ي-ات وت-وج-ي-ه-ات
وتعليمات ترمي إالى تنفيذ بروتوكول عملية توزيع الكتاب
Óشش- -ارة  ,ف- -ق -د وضش -ع ال -دي -وان ال -وط -ن -ي
ال- -م- -درسش- -ي .ل - -إ
للمطبوعات المدرسشية تحت تصشرف التÓميذ  30كتابا
م -درسش -ي-ا ج-دي-دا و  6ك-راريسس ل-ل-ت-م-اري-ن ت-خصس الطورين
الثاني من التعليم ا’بتدائي والمتوسشط (السشنتان الثالثة
والرابعة ابتدائي والثانية والثالثة متوسشط) وهذا «اسشتكما’
ل-ل-ت-حسش-ي-ن-ات ف-ي ال-م-ن-اه-ج ال-ت-رب-وي-ة ال-ت-ي ان-ط-ل-قت السشنة

الماضشية» .من جهة أاخرى ,كانت وزيرة التربية قد أابرزت
أان ل-ج-ن-ة ال-م-ط-اب-ق-ة وال-م-ت-اب-ع-ة ل-ل-ك-تب المدرسشية رفضشت
اع-ت-م-اد سش-ب-عة ( )07ك -تب ج -دي -دة ك -انت م-وج-ه-ة ل-ت-دريسس
تÓميذ الطور الثاني من التعليم المتوسشط (السشنتان الثانية
والثالثة متوسشط) كونها «لم تكن في المسشتوى المنتظر»,
مششيرة الى أانه من بين اأ’سشباب التي اسشتندت اليها اللجنة
هو أان «محتوى بعضس هذه الكتب أاعلى من مسشتوى التÓميذ
وأاخرى أاقل منه ,مما تطلب عدم ادراجها هذه السشنة,
وبناء على ذلك تم تحيين الكتب القديمة للتدريسس بها هذه
السشنة» .كما أاوضشحت السشيدة بن غبريت أان عملية تقييم
ومراجعة الكتب الجديدة تسشتغرق ما بين خمسشة وثمانية
اششهر ,كما تتطلب مراجعتها تجنيد  15متدخ Óفي كل
مادة ,علما ان اإ’طارات المعنية بمراجعة الكتب يتم
اخ -ت-ي-اره-م ع-ل-ى اسش-اسس ال-ك-ف-اءة ف-ي م-ه-ن-ة ال-ت-دريسس ف-ي
قطاعي التربية والتعليم العالي .للتذكير ,فقد تم ا’خذ
ب-ع-ي-ن ا’ع-ت-ب-ار ف-ي ال-م-ن-اه-ج وال-ك-تب ال-م-درسش-ي-ة الجديدة
البعد الوطني الجزائري بهدف تنمية الروح الوطنية لدى
اأ’جيال القادمة ,اسشتنادا الى مختارات من النصشوصس
اأ’دبية الجزائرية التي توصشلت اليها اللجنة المششتركة بين
وزارة التربية ووزارة الثقافة والتي تم تنصشيبها في مطلع
سشنة.
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التصشنيع يتم بواسشطة نفايات الورق اŸسشÎجع

أإول عملية تصشدير أ’طباق إلبيضض نحو تونسض

ان -ط -ل -قت أاول ع -م-ل-ي-ة تصش-دي-ر ع Èال Èم-ن اŸن-ط-ق-ة الصش-ن-اع-ي-ة
ا÷دي -دة ب -ال -رم -اي -ل ال-ت-اب-ع-ة ل-ب-ل-دي-ة رأاسض ال-وادي ،وه-ي اŸن-ط-ق-ة
لمكانيات
الصشناعية ا÷ديدة التي ل تزال تنتظر التهيئة وتوف Òا إ
الطاقوية من غاز وكهرباء.

برج بوعريريج :حبية بن يوسسف
تعد تجربة ألتصسدير لمصسنع أطباق ألبيضش هي أألولى من نوعها من هذه
ألمنطقة ألصسناعية بعد تجسسيد ألمشسروع وأنطÓقه في أإلنتاج منذ حوألي
ألخمسسة أشسهر ،وضسمنت شسحنة ألسسلعة ألمصسدرة  06شساحنات ذأت مقطورة
نحو تونسش عبر ألمعبر ألبري ،وهي عملية تضساف إألى عدد من عمليات
ألتصسدير ألتي كانت تتم إأنطÓقا من ألمنطقة ألصسناعية ببرج بوعريريج.
أك-د م-م-ث-ل أل-ج-م-ارك م-ح-م-د ج-ن-ي-ن أل-م-ف-تشش أل-رئ-يسس-ي ل-ل-ع-م-ل-ي-ات ألتجارية
بمفتشسية أقسسام ألجمارك ببرج بوعريريج أن سسنة  2017سسجلت فيها ولية برج
بوعريريج صسادرأت بقيمة  12مليون دولر ،كما عرفت بدأية سسنة  2018تنفيذ
 50عملية تصسدير في ألثÓثي أألول في أنتظار أن تكون هذه ألسسنة متميزة من

حيث ألصسادرأت خاصسة بعد تطبيق ألتحفيزأت وأإلجرأءأت ألجديدة للجمارك
بالتنقل إألى ألمصسنع وإأجرأء عمليات ألمعاينة لتقليصش ألوقت وألجهد على
ألمسستثمرين.
من جهته مسسير ألشسركة ألمصسدرة ألطباق ألبيضش ألجمعي عيدل أكد أن
أإلجرأءأت ألجديدة ألتي دخلت حيز ألتنفيذ من طرف ألجمارك سسهلت على
ألمتعاملين ألقتصساديين إأجرأءأت ألتصسدير ،فبمجرد ألتفاق مع ألزبون تتم
تعبئة ألسسلع في ألشساحنات وتقوم فرق ألجمارك بالتنقل إألى ألمصسنع وليسش
ألعكسش ،وتتم أإجرأءأت ألمعاينة بسسرعة وهو ما يسسمح باإلسسرأع في إأيصسال
ألبضسائع إألى ألزبائن في ألخارج.
و بخصسوصش أسستثماره في ألمنطقة ألصسناعية ألجديدة برأسش ألوأدي أكد
ألتحدث أن ألمشسروع ذو بعدين ،أقتصسادي وبيئي ،حيث يتم إأقتناء مخلفات
ونفايات ألورق وألكارتون ألمختلفة ليعاد تصسنيعها كأاطباق للبيضش وألتي وجدت
زب -ائ -ن دأخ -ل وخ -ارج أل -وط -ن ،ووج -ه ن -دأء إأل -ى ضس -رورة أل -ت-ك-ف-ل ب-انشس-غ-الت
ألمسستثمرين بهذه ألمنطقة ألصسناعية ألجديدة خاصسة ما تعلق بالغاز وألكهرباء
وألتهيئة ألتي تعد ألهاجسش ألكبير وألعائق أمام توسسيع ألسستثمار.

للقضشاء على ﬂلفات التهريب

ﬂطط ’‚از  30مششروعا توفر  20أإلف منصشب ششغل باŸناطق إ◊دودية

كششف وا‹ ولية تلمسشان علي بن يعيشض
ع-ن ب-رن-ام-ج ث-ري ل-ل-ن-ه-وضض ب-اŸن-اط-ق ا◊دودية
الغربية اŸوزعة على  ٠٧بلديات بولية تلمسشان
لضشمان تششغيل ششباب هذه اŸناطق ‘ مرحلة ما
بعد التهريب الذي ” Œفيف منابعه Ãوجب
ﬂطط لل مغنية الذي ” تنفيذه بداية من
 ٢٠١6/٠١/٢6والذي قضشى على التهريب وخلق
بعضض التحول ‘ حياة سشكان اŸنطقة وخصشوصشا
ششبابها.
ومن أجل حماية ألشسباب وضسمان لقمة عيشسهم
وإأبعادهم على بعضش ألمحاولت لسستغÓلهم من
ق -ب -ل ب -ارون -ات أل -ت -ه -ريب ف-ي ألح-ت-ج-اج وت-ه-دي-د
ألسستقرأر بالمنطقة ،تم إأعدأد مخطط خاصش من

قبل ألدولة ألجزأئرية للنهوضش بالمنطقة من خÓل
ألمصسادقة على عدة مشساريع تنموية أقتصسادية في
ألمناطق ألحدودية ألممتدة على مسسافة  171كلم
من مرسسى بن مهيدي شسمال إألى ألعريشسة جنوبا
لضس -م -ان ت -حسس -ي -ن مسس -ت -وى أل -ع -يشش لسس -ك -ان ه-ذه
ألمناطق ألتي تزيد عن  40ألف نسسمة موزعة على
 07بلديات حدودية إلبعادهم عن ألتهريب بكل
إأشس -ك -ال -ه وضس -م -ان مسس -اه -م -ت -ه-م ف-ي خ-ل-ق أل-ث-روة
وألتنمية ألمحلية.
ف -ي ه -ذأ ألصس -دد ت -م إأطÓ-ق ب-رن-ام-ج ت-ن-م-وي ه-ام
سس -يضس -م -ن إأن -ج -از وح -دأت أسس-ت-ث-م-اري-ة تشس-م-ل 30
مشسروعا تنمويا موزعا ما بين منطقة ألنشساط في
ناحية بني بوسسعيد وكذأ ألمنطقة ألصسناعية ألولد

ب-ن دأم-و ب-م-غ-ن-ي-ة،ب-اإلضس-اف-ة إأل-ى ت-ه-ي-ئ-ة أل-م-ح-يط
ألفÓحي ألمسسقي بمغنية ألذي سسيضسمن خلق 20
ألف منصسب شسغل على مسساحة فÓحية تقدر بـ7
آألف هكتار.
هذه ألمشساريع ألتي سستعيد ألبسسمة لسسكان ألحدود
وتحولهم من معول هدم لÓقتصساد ألوطني إألى
معول بناء يسساهم في ألتنمية ألمسستدأمة للمنطقة
ضس -م -ن أل -ب -رن -ام -ج أل -ح-ك-وم-ي أل-ه-ادف إأل-ى إأنشس-اء
أقتصساد ناجح.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

 3.2مليار سشنتيم حصشيلة إلزكاة هذإ إلعام ببجاية

أاك- -د أاح- -م- -د ت -غ -ل -يسش -ي -ة م -دي -ر الشش -ؤوون
لوق-اف ل-ولي-ة ب-ج-اي-ة ،أان-ه ”
ال -دي-ن-ي-ة وا أ
ج-م-ع 3.٢م -ل -ي-ار ‘ إاط-ار ح-م-ل-ة ج-م-ع أام-وال
ال -زك-اة ل-ه-ذه السش-ن-ة ع Èمسش-اج-د ال-ولي-ة،
وه-ي حصش-ي-ل-ة إاي-ج-اب-ي-ة شش-هدت زيادة بـ٥٠٠
م -ل -ي -ون سش -ن -ت -ي-م ،مضش-ي-ف-ا أان ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة
سشتتواصشل بغرضض جمع مبالغ مالية معتÈة
تعود بالفائدة على اŸعوزين واÙتاج.Ú
وسسيسسمح حسسب ذأت ألمتحدث ،بتغطية حاجيات
أل -ع -ائ Ó-ت أل-ف-ق-ي-رة ،وأل-م-ق-در ع-دده-ا ب-أازي-د م-ن

عبر بلديات ألولية ،تحت إأشسرأف مفتشسي ألقطاع
وأألئمة أألسساتذة ،وذلك بهدف زيادة ألوعي بالزكاة
وترسسيخ مفهوم فاعلية ألزكاة ودورها ،وألمسساهمة
ف -ي ت -ط -ب -ي -ق ه-ذه أل-ف-ريضس-ة ت-ط-ب-ي-ق-ا وم-م-ارسس-ة،
لتسستفيد منها ألشسرأئح ألمحتاجة ،وعملية ألزكاة
ت-ع-ت-ب-ر سس-ل-م-ا ل-ت-ح-ق-ي-ق م-ج-ت-مع متكافل أجتماعيا
ومتÓحم إأنسسانيا.

بجاية :بن النوي توهامي

Ÿواجهة أاسشباب التششدد بالتنمية اŸسشتدامة

ضشرورة إإرسشاء معا ⁄وإضشحة للحد من إنتششاره بورڤلة
عالج ألملتقى ألدولي للسسيرة ألنبوية ألذي أنطلق أمسش ،في طبعته ألسسابعة بورقلة
موضسوع ألمنهج ألنبوي في موأجهة أسسباب ألتشسدد بالتنمية ألمسستدأمة ،حيث
يسسلط ألضسوء على أسسباب تنامي معدلت ألتطرف وألتشسدد ألتي تسستدعي هبة
معرفية لتجفيف منابعها ألفكرية ألتي تتغذي منها ببرهان علمي معرفي سساطع
عبر أإلجابة على كل ألتسساؤولت ألمطروحة في هذأ ألباب بإاضساءأت علمية.
ورڤلة :إأيمان كافي
ي-ه-دف ه-ذأ أل-ل-ق-اء أل-ذي ع-رف حضس-ورأ ج-م-اه-ي-ري-ا ك-ب-ي-رأ ومشس-ارك-ة ل-ك-وك-بة من
أألسساتذة وألدكاترة وألباحثين وألمشسايخ ،جزأئريين وأجانب على غرأر مشساركات

م-ن ت-ونسش م-وري-ت-ان-ي-ا ،ألسس-ودأن ،ف-لسس-ط-ي-ن ،أألردن ،م-ال-ي-زي-ا ،ن-ي-جيريا ،ألسسنيغال
وألسسويد ،إألى تقديم تصسور وأضسح إلشسكالية تنامي ظاهرة ألتطرف وألتشسدد عبر
ربطها بأاهمية موأجهتها بالتنمية ألمسستدأمة من أجل ألخروج بتوصسيات من شسأانها
إأرسساء معالم للحد منها ،حسسبما ذكره محمد عمر حسساني مدير ألشسؤوون ألدينية
وأألوقاف بورقلة.

جيجل :خالد العيفة

بشش Òمصشيطفى لـ «الششعب»:

إإنششاء خلية لليقظة مششÎكة إلقطاعات Ùاصشرة إلتطرف
أبرز كاتب ألدولة ألأسسبق لÓسستشسرأف وألإحصسائيات بشسير مصسيطفى في
ح -ديث لـ»ألشس-عب» ع-ل-ى ه-امشش أل-م-ل-ت-ق-ى أل-دول-ي ل-لسس-ي-رة أل-ن-ب-وي-ة أه-م-ي-ة
موأجهة ألتشسدد وألتطرف ومحاصسرة هذه ألظاهرة ألتي تعرف أرتفاعا في
معدلتها سسنويا باإنشساء خلية لليقظة مشستركة بين كافة ألقطاعات ألمعنية.
وأضس -اف مصس -ي -ط -ف -ى أن أل-ت-ط-رف ه-و م-ع-ادل-ة م-ت-ع-ددة أل-م-ت-غ-ي-رأت ل-ذلك
فالمطلوب من وأضسعي ألسسياسسات أن يحللوأ هذه ألمتغيرأت في شسكل
منظومة يقظة تعطي للحكومة فرصسة لوضسع ألسسياسسات وألآليات لÓحتسساب
للمسستقبل ،موضسحا أن أسسباب ألتشسدد متعددة كما أن موضسوع ألتطرف
وألتشسدد ل يعني ألشسوؤون ألدينية لوحدها أو ألمدرسسة لوحدها أو ألحكومة
لوحدها بل هو قضسية تهم ألمجتمع برمته.
و أكد ألمتحدث على وجود عÓقة مثبتة ما بين وضسعية ألنمو في ألدول
ونزوع ألشسباب أإلى ألنحرأف وألتشسدد أو ألهجرة بمختلف ألطرق ،حيث
تمثل وضسعية ألمعاشش حسسبه ألسسبب ألأول للظاهرة ،أما ألسسبب ألثاني في
رأيه فله عÓقة بالنظام ألأمني بحيث كلما كان هناك أمن بما معناه
ألسستقرأر كانت هناك تنمية وهناك نمو وألنمو يسساعد ألشسباب على ألعمل
لهذأ –يضسيف– في ألقرأآن ألكريم نجد ربطا شسديدأ ما بين ألقتصساد
وألسستقرأر في قوله تعالى «ألذي أطعهم من جوع وأآمنهم من خوف» وهي
عÓقة مثبتة منذ  15قرن .وفي توضسيحه لعÓقة ألوضسع ألقتصسادي بظاهرة
ألتطرف ذكر بشسير مصسيطفى أنه كلما لوحظ أرتفاع في منسسوب ألفقر
وأل-ت-ه-م-يشش أزدأد ع-دد أل-م-تشس-ددي-ن ول-ه-ذأ ت-ق-ول أل-م-وؤشس-رأت أن أل-م-ن-طقة
ألعربية ألتي تعرف توأجدأ وأضسحا للظاهرة تسسجل أكبر نسسبة في ألفقر
قدرت بـ 27في ألمائة ،في حين في ألمانيا ألتي ل وجود للتشسدد فيها نجد
نسسبة ألفقر  13في ألمائة وفي ألتحاد ألأوروبي  17في ألمائة ومعدل ألفقر
في ألعالم يقدر بـ  10في ألمائة.
من هنا تتبين حسسبما أوضسحه مصسيطفى مسساهمة ألوضسع ألقتصسادي في
ألمشسكلة ،فعدد سسكان ألعالم ألعربي يصسل أإلى حدود  366مليون لكن عدد
ألبطالين في حوألي  60مليون وعدد مناصسب ألشسغل ألمطلوبة أإلى غاية
 2030هو  50مليون ،لذلك فاإن وضسعية سسوق ألشسغل تمنع من أسستقرأر
ألشسباب حول ألوظائف وهذأ يفتح ألباب للتطرف وبالإضسافة أإلى ذلك يقول
ألمتحدث أن زيادة ألسسكان تلعب دورأ مهما أيضسا فكلما كان هناك نمو

بسشبب إانسشداد القنوات الرئيسشية للمياه القذرة

سشيول إأ’مطار بطريق إلششطية تنذر بالكارثة

خلفت التسشاقطات اŸطرية التي عرفتها عدة أاحياء وطرق ببلدية الششلف مششاهد من
ال -ف -يضش -ان -ات وانسش -داد ‘ اÛاري اŸائ-ي-ة وق-ن-وات صش-رف اŸي-اه ال-ق-ذرة‡ ،ا ي-ت-ط-لب ت-دخÓ-
اسشتعجاليا للحيلولة دون تسشجيل خسشائر حسشب معاينتنا لعدة مناطق بذات البلدية.

الشسلف :و.ي.اعرايبي
خ -ل -فت أألم-ط-ار أألخ-ي-رة ح-ال-ة م-ن أل-ذع-ر ب-ي-ن
صس-ف-وف ألسس-ك-ان وأل-فÓ-ح-ي-ن ومسس-ت-ع-ملي ألطريق
باتت تسستدعي تدخ Óأسستعجاليا لتدأرك ألنقائصش
أل -مسس -ج -ل-ة خ-اصس-ة ف-ي أل-ت-ه-ي-ئ-ة وق-ن-وأت ألصس-رف
ألصسحي ألتي أصسبحت تشسكل خطرأ حقيقيا يقول
ألموأطنون بعين ألمكان كما هو ألحال بالطريق
أل-م-ؤودي ل-ب-ل-دي-ة ألشس-ط-ي-ة م-رورأ ب-م-رك-ز أل-م-رأقبة
أل -ت -ق -ن-ي-ة ل-لسس-ي-ارأت و»ب-ئ-ر سس-خ-ون» ،ح-يث تسس-بب
أنسسدأد ألقنوأت ألرئيسسية للمياه ألقذرة في غلق
ألطريق وشسل حركة ألمرور بذأت ألنقطة.
و تسسببت هذه ألظاهرة في أنتشسار روأئح كريهة
زرعت ألرعب في نفوسش مسستعملي ألماء ألشسروب
Óنعام ،خوفا من
من بئر مؤوسسسسة ألموأد ألغذأئية ل أ

تسسرب ألمياه ألقذرة لمسستوى ألمياه ألجوفية ،مما
ق-د ي-ن-ج-م ع-ن-ه ت-ل-وث م-ي-اه أل-ب-ئ-ر أل-ذي يسس-ت-ع-م-ل-ه
ألسسكان كونه من ذو نوعية جيدة ،بالمقارنة مع
أآلبار ألمحيطة به أو مياه ألبحر ألمعالجة بمحطة
م -اي -ن-يسش،وأم-ام ه-ذه أل-م-خ-اط-ر ألصس-ح-ي-ة ي-ن-اشس-د
ألسسكان ديوأن ألتطهير ومديرية ألموأرد ألمائية
وألري ومصسالح ألبلدية بالتدخل إلصسÓح ألوضسع
قبل فوأت أألوأن.
يحدث هذأ في ظل غياب ألمرأقبة ألتقنية إلنجاز
ألمشساريع ألتنموية بعدة بلديات من طرف ألمصسالح
أل-م-ع-ن-ي-ة وأل-م-ن-ت-خ-ب-ي-ن أل-م-ح-ل-ي-ي-ن أل-ق-اب-ع-ين ورأء
أل -ك-رأسس-ي م-ث-ل-ه-م م-ث-ل م-درأء أل-ج-ه-از أل-ت-ن-ف-ي-ذي
ب- -ال- -ولي- -ة ،وه- -و م- -ا ي -فسس -ر أإلسس -ت -ه -ان -ة بصس -ح -ة
ألموأطنين وأألرأضسي ألفÓحية ألتي صسارت وسسط
بين برك من ألمياه وألفيضسانات ألخطيرة.

لعÓم ا÷زائري بجامعة قسشنطينة
لول حول ا إ
اŸلتقى الوطني ا أ

ششهدت زيادة بـ ٥٠٠مليون سشنتيم
4آألف ع -ائ -ل -ة م -ح -ت -اج -ة م-ن أل-ع-ائÓ-ت أل-م-ع-وزة
وأألرأمل وألمطلقات وذوي ألحتياجات ألخاصسة،
ألذين تم إأحصساؤوهم من قبل ألجمعيات ألدينية،
حيث سسيسستفيد ألمعنيون من منح وحوألت مالية
إلع-ان-ت-ه-م م-ادي-ا ب-فضس-ل زك-اة أل-م-حسس-ن-ي-ن وأرب-اب
ألعمل.وأضساف تغليسسية أّن ألحمÓت ألتحسسيسسية
أل-وأسس-ع-ة أل-ت-ي ب-اشس-رت-ه-ا م-دي-ري-ة ألشس-ؤوون أل-دينية
لقيت أسستحسسانا كبيرأ لدى ألمحسسنين ،حيث تمّ
ألتأاكيد على ضسرورة ألمسساهمة في صسندوق ألزكاة،
من خÓل تنظيم لقاءأت وندوأت لتوعية ألموأطنين
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سسكاني بعيد عن ألنمو ألقتصسادي تظهر ألبطالة.
و أكد ألمتحدث على أهمية ألعمل على ألرفع من معدلت ألنمو ألقتصسادي
ألوطني أإلى ما يعادل  7في ألمائة وفق ما تطمح ألدولة لتحقيقه ،حيث تمثل
زيادة ألسسكان في ألجزأئر حاليا ما بين  1,9في ألمائة أإلى  2.5في ألمائة
ولكن توقعات ألنمو ألقتصسادي لهذه ألسسنة  1 , 9في ألمائة مع زيادة في
عدد ألسسكان وألمطلوب في ألتنمية أن يكون ألنمو ألقتصسادي يسساوي 3
أضسعاف ألنمو ألسسكاني ،فاإذأ كان نمو ألسسكان  2في ألمائة فالمفروضش أن
يرتفع معدل ألنمو ألقتصسادي أإلى  6أو  7في ألمائة.
وسسائط ألتوأصسل ألجتماعي سساهمت في تسسويق ألأفكار ألتطرفية
وأعتبر مصسيطفى في سسياق حديثه أن غياب ألمرجعية ألدينية موؤخرأ بعد
تفكيك ألمنظومة ألفقهية أدى أإلى ظهور مدأخل فكرية خارج ألمرجعية
ألدينية ،كما أشسار أإلى أن وسسائط ألتوأصسل ألجتماعي سساهمت في تسسويق
ألأفكار ألتطرفية أإل أن ألحلول لموأجهة أسسباب هذه ألظاهرة تبقى نفسسها،
حيث أإذأ كانت هناك تنمية وتم رفع ألنمو ألقتصسادي وعدد مناصسب ألشسغل
فاإنه لن يكون هناك تشسدد وبالتالي سستسستخدم هذه ألوسسائط في ألتسسويق
لÓأفكار أليجابية ألمرجعية على سسبيل ألمثال ،مفهوم ألثقة ،مفهوم رأسش
ألمال ألجتماعي ،مفهوم ألمعرفة وليسش لتسسويق ألمفاهيم ألخاطئة.

تسشليم قرإرإت إلتعي Úلـ  12مسشاعدي إلتمريضض

أثمر تدخل وألي ألولية لدى مصسالح ألوظيف ألعمومي عن تقديم رخصسة
أسستثنائية لتوظيف  12مسساعد تمريضش أإضسافي ،كانت مصسالح ألوظيف
ألعمومي قد تحفظت عن تعيينهم بعد تخرجهم ضسمن ألدفعة ألسسابقة وألتي
أسستلم أصسحابها قرأرأت تعيينهم ألشسهر ألماضسي.
ألمعنيون عبروأ عن فرحتهم ألكبيرة لحل هذه ألإشسكالية خÓل مرأسسم
أسستÓم قرأرأت تعينهم من طرف بشسير فار وألي ألولية ،رفقة رئيسش
ألمجلسش ألشسعبي ألولئي ،رئيسش دأئرة جيجل ومدير ألصسحة وألسسكان ،كما
أبدوأ أسستعدأدهم لبذل كل ألمجهودأت من أجل تقديم خدمة صسحية في
ألمسستوى للموأطنين عبر ألموؤسسسسات ألسستشسفائية أتي سسيزأولون عملهم
بها.

سسكيكدة  :خالد العيفة

 80أإسشتاذإ جامعيا ناقششوإ أإهمية إلتكوين
إأ’كادÁي وإŸهني لطلبة إإ’عÓم

ن -ظ -مت أامسض ،ج -ام -ع -ة صش -ال -ح ب -وب-ن-ي-در
لعÓم والتصشال
قسشنطينة  3كلية علوم ا إ
لعÓ-م ا÷زائ-ري
لول «ا إ
اŸل-ت-ق-ى ال-وط-ن-ي ا أ
لكادÁي واŸهني» الذي
إاششكالية التكوين وا أ
لع Ó- - - - - - - -م
ج- - - - - - - - -اء –ت شش- - - - - - - - -ع - - - - - - - -ار « ا إ
ا÷زائ -ري–...دي -ات ال -ي -وم...ت -ط -ل -ع -ات
ال-غ-د»Ã ،شش-ارك-ة  ٨٠ب-احث وب-اح-ث-ة جاءوا
م -ن  3٥ج-ام-ع-ة م-ن ج-ام-ع-ات ال-وط-ن ،حيث
لعÓ-م
ن-اقشش-وا م-وضش-وع ال-ت-ك-وي-ن ‘ ›ال ا إ
والتصشال أاهمية خاصشة لدور هذا اÛال ‘
إاع- -ط- -اء ه- -وي- -ة ل- -ل- -م -ج -ت -م -ع وت -ب -ع -ا ل -ذل،
لسشتتباب الدÁقراطية فيه ،خصشوصشا وأان
لسش-رة
أادوار اŸؤوسشسش -ات ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة م-ث-ل ا أ
لح- - -زاب ت - -راج - -عت بشش - -ك - -ل
واŸدرسش- - -ة وا أ
واضشح.
و تم طرح موضسوع ألتكوين أألكاديمي وألمهني على
ألمهن ألتصسالية برمتها ،أي بكل ما يعترضسها من
مشساكل ومعوقات وهو ما يطرح حسسبهم بشسكل
مباشسر في ألجزأئر ،سسيما بعد ما خصسصسته ألدولة
من ميزأنية لتكوين ألصسحفيين ،إأل أن ألوقوف عن
طبيعة هذأ ألتكوين يبقى هو ألرهان مع مرأعاة
ج-م-ي-ع أل-م-ع-اي-ي-ر أألخ-رى أل-ت-ي ت-ت-م-ثل في أإللمام
بالمحددأت ألفنية وألتقنية ألحترأفية مقل ألقدرة
على ألكتابة في جميع ألموأضسيع أو ألشستغال على
أل-وسس-ائ-ط أل-ت-ق-ن-ي-ة أل-ح-دي-ث-ة ،وه-نا طرح عدد من
أألسساتذة ألمحاضسرين إأشسكالية تتمحور حول سسبل
تكوين إأعÓمي ألغد أكاديميا ومهنيا؟
ألملتقى ألعلمي ألذي تضسمن ثÓث محاور أسساسسية
جاء في مقدمتها ألتكوين أإلعÓمي ألمهني في
ألجزأئر ،ألمحور ألثاني بعنوأن ألتكوين أإلعÓمي

أألكاديمي في ألجزأئر وثالثهم تحديات ألتكوين
أإلعÓ- -م- -ي ف -ي أل -ج -زأئ -ر ،ح -يث ك -انت م -ن ب -ي -ن
أألهدأف ألتي نظم من خÓلها ألملتقى هي تشسريح
وأقع ألتكوين ألمهني أإلعÓمي ألجزأئري ،تسسليط
ألضسوء على جهود ألدولة ألرأمية لرفع من مسستوى
أإلعÓم وأإلعÓميين ،خلق آأليات لتدعيم ألبرنامج
أألك-ادي-م-ي ب-ال-ج-ام-ع-ات أل-ج-زأئ-ري-ة وي-ت-ناسسب مع
أل- -وأق- -ع أإلعÓ- -م -ي فضس  Ó-ع -ن رصس -د أل -ف -ج -وأت
أل-م-وج-ودة ب-ي-ن أل-ت-ك-وي-ن أألك-ادي-م-ي وأل-م-ه-ني في
أل -ج -زأئ -ر ،وع -ل -ى ه -امشش أأله-دأف أل-ت-ي وضس-عت
لتحقيقها بالملتقى ألعلمي فقد تبعتها محاضسرأت
ع-ل-م-ي-ة وتنشسيط  10ج-لسس-ات ع-ل-م-ي-ة م-نهم ورشسة
ل -ل -م -ه -ن -ي -ي -ن وأل -ت -ي أط -ره -ا أسس -ات -ذة ج -ام -ع-ي-ي-ن
متخصسصسين في مجال أإلعÓم وألتصسال.
وفي ختام ألملتقى ألعلمي خرجت أللجنة ألعلمية
بتوصسيات مهمة تلخصست مجملها في محاولة فتح
ت - -خصش أإلع Ó- -م وألتصس- -ال ع- -ل- -ى أل- -م- -ؤوسسسس- -ات
أإلع Ó-م -ي-ة وع-ل-ى ضس-رورة أل-ت-رك-ي-ز ع-ل-ى أل-ج-انب
ألتطبيقي في تلقين ألدروسش ألبيدأغوجية ،إأشسرأك
أإلعÓميين وألصسحفيين من مختلف ألمؤوسسسسات
أإلع Ó-م -ي -ة ف -ي أل -ت -أاط -ي -ر وأل -م -ت -اب -ع -ة ،تشس -ج-ي-ع
أل -م -ب -ادرأت ألشس -ب-اب-ي-ة ف-ي م-ج-ال أإلعÓ-م «إأنشس-اء
ق-ن-وأت وصس-ح-ف وإأذأع-ات دأخ-ل-ي-ة ،ت-ح-ي-ي-ن ب-عضش
أل -م -ن -اه -ج أل -ب -ي -دأغ -وج -ي-ة أل-ق-دي-م-ة ،أسس-ت-ح-دأث
ت -خصسصس -ات ج-دي-دة ت-وأكب ت-ط-ورأت ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا
أإلعÓم وألتصسال إألى جانب فتح نقاشش وندوأت
دورية حول مسستجدأت ألحقل أإلعÓمي تأاطير
زيارأت ولقاءأت بين أألسساتذة ألمتخصسصسين في
أإلعÓم وألمؤوسسسسات أإلعÓمي

قسسنطينة :أاحمد دبيلي

من الفÎة  ٢٠١٧إا٢٠١٨ ¤

تسشجيل  16حالة إعتدإء على أإمÓك وقفية Ãيلة

كشش - -ف م - -دي - -ر الشش- -ؤوون ال- -دي- -ن- -ي- -ة
لوق - -اف ل - -ولي - -ة م - -ي - -ل - -ة مسش - -ع - -ود
وا أ
ب- -و÷وي- -ج- -ة ،ب- -أان مصش -ا◊ه ح -ولت ١6
قضش -ي -ة ع -ل -ى ال -ع-دال-ة ،وق-ال ب-أان ه-ذه
ال-قضش-اي-ا ت-ن-وعت م-ا ب Úالع-ت-داء على
أامÓ- -ك وق- -ف- -ي- -ة ،والع -ت -داءات ع -ل -ى
اŸؤوسشسش -ات ال -دي -ن -ي -ة ،وﬁت -وي -ات-ه-ا ،أاو
م-وظ-ف-ي-ه-ا ،مضش-يفا بأان القضشايا اŸسشجلة
ح -ال -ي-ا ‘ ال-فÎة اŸم-ت-دة م-ن  ٢٠١٧إا¤
 ٢٠١٨هي  ٧قضشايا على مسشتوى اÙكمة
لدارية ،قضشية على مسشتوى اÙكمة
ا إ
ال -ع -ل -ي-ا ،و ٨ع- -ل- -ى مسش -ت -وى اÙك -م -ة
البتدائية ” ،الفصشل ‘  ٥قضشايا منها،
والباقي حسشب بو÷ويجة للمتابعة.

ميلةﬁ :مد بوسسبتة
وأوضس -ح ذأت أل -مسس -ؤوول ،أن ه -ذه أل -قضس-اي-ا
ترجع إألى سسنة  2017بمجموع  13قضسية،
ومطلع سسنة  ،2018بمجموع  3قضسايا ،ومن

أسسبابها ألعترأضسات ألتي وأجهتها مصسالح
م-دي-ري-ة ألشس-ؤوون أل-دي-ن-ي-ة وأألوقاف بميلة،
حالت دون ألنطÓق في بناء ألمسساجد،
وألمدأرسش ألقرآأنية ،حيث سسجلت ألعديد
م -ن ألع -ت -دأءأت ع -ل -ى أألم Ó-ك أل -وق-ف-ي-ة
ألمتمثلة في قطع أرضسية من قبل بعضش
ألموأطنين ألذين قاموأ بتسسييجها ،وألبناء
عليها ،ما أسستدعى أللجوء لمصسالح ألقضساء
ل -ح -م -اي -ت -ه -ا ،وأسس -ت-رج-اع-ه-ا ب-غ-ي-ة تشس-ي-ي-د
ألمؤوسسسسات ألدينية عليها.
و ت- -ح -دث أل -مسس -ؤوول ع -ن سس -بب آأخ -ر دف -ع
ب -مصس -ال-ح أل-م-دي-ري-ة إأل-ى أروق-ة أل-م-ح-اك-م،
ي-ت-م-ث-ل ف-ي ألع-ت-دأءأت أل-مسس-ج-ل-ة في حق
أل-م-ؤوسسسس-ات أل-دي-ن-ي-ة ،ك-ت-خ-ريب ت-ج-هيزأت
ألمرأقبة ،أو محاولة سسرقة صسناديق ألزكاة
أل -ت -ي سس -ج -لت ع-دة م-رأت ،ب-اإلضس-اف-ة إأل-ى
ألع -ت -دأء ع -ل -ى م -وظ -ف -ي -ن ي-ع-م-ل-ون ب-ه-ذه
ألمؤوسسسسات ألدينية كالمؤوذن ،وأإلمام.
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أنتخــــب لعهـــــدة جديــــدة بنسشبــــــــة ٪ 76.67

ب ـ ـ ـ ـوت Úيـ ـ ـدعو للحف ـ ـ ـاظ علـ ـ ـ ـ ـى وح ـ ـ ـ ـ ـدة روسشيـ ـ ـ ـ ـا
أنتخب ألرئيسس ألروسشي فÓد ÒÁبوت Úلو’ية رئاسشية جديدة بنسشبة ٪ 76,67من أ أ
’صشوأت ‘ أقÎأع أ أ
’حد ،بحسشب ما قالت
أللجنة أ’نتخابية ‘ روسشيا ،أمسس .وبذلك سشجل بوت Úألذي عزز موقعه على رأسس ألبÓد ،نتيجة أفضشل من تلك ألتي حصشل عليها
‘ أ’نتخابات ألسشابقة ألتي جرت ‘  ،2012وكذلك أفضشل من تقديرأت أسشتطÓعات ألرأي ‘ أ أ
’سشابيع أ أ
’خÒة.
وأاع-ل-نت ال-ل-ج-ن-ة ا’ن-ت-خ-اب-ية اŸركزية أان
ال-ن-ت-ائ-ج ا÷زئ-ي-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسسية
الروسسية أاظهرت بعد فرز نصسف بطاقات
ا’قÎاع تصسدر الرئيسس فÓد ÒÁبوت Úبـ
 ٪ 75من اأ’صسوات.
حل ثانيا مرشسح ا◊زب الشسيوعي بافيل
غرودين Úبـ ٪13,4متقدما على القومي
اŸتشسدد فÓد ÒÁجÒينوفسسكي ()6,3
والصس -ح -اف -ي -ة ال -ق -ري -ب -ة م -ن اŸع -ارضس -ة
الليÈالية كزينيا سسوبتشساك (.٪)1,4
جاءت هذه النتائج أاعلى من اŸتوقع ‘
تكريسس لبوت Úالبالغ من العمر  65عاما
قضسى منها أاك Ìمن  1٨عاما ‘ السسلطة،
رئيسسا لو’ية رابعة لبÓده التي أاعادها ‘
السس- -ن- -وات اأ’خÒة إا ¤واج- -ه- -ة السس -اح -ة
الدولية ‘ ،وقت يخوضس فيه اختبار قوة
م-ع ال-غ-رب م-ن-ذ تسس-م-ي-م ال-ع-م-يل الروسسي
اŸزدوج السس -اب -ق سسÒغ -ي سس -ك -ري-ب-ال ‘
اŸملكة اŸتحدة .بذلك سسيبقى الرئيسس
الروسسي فÓد ÒÁبوت Úسسيد الكرملÚ
حتى  2024ح Úسسيبلغ من العمر  72عاما
وسس -ي -ك-ون ق-د أامضس-ى  25ع-ام-ا م-ن-ه-ا ‘
السسلطة بعد تعيينه خلفا للرئيسس السسابق
بوريسس يلتسس.Ú
نتيجة هذه ا’نتخابات تفوق تلك التي
حققها ‘ انتخابات  2012والتي بلغت
حينها .٪ 63,6
ب-ع-د اإ’عÓ-ن ع-ن ال-ن-ت-ائ-ج ،شس-ك-ر ب-وتÚ
اآ’’ف م- -ن أانصس- -اره ال- -ذي- -ن Œم -ع -وا ‘
وسس-ط م-وسس-ك-و لÓ-ح-ت-ف-ال ب-ف-وزه ال-كب،Ò

معتÈا أان هذا اأ’مر يظهر «الثقة واأ’مل»
لدى الشسعب الروسسي.
قال بوت Úأامام انصساره قرب الكرملÚ
«أارى ‘ ه -ذا اأ’م -ر ال -ث -ق -ة واأ’م -ل ل -دى
شسعبنا .سسنقوم بعمل كب ‘ Òشسكل مسسؤوول
وفاعل».
تابع «أارى ‘ ذلك امتنانا إ’‚از كث Òمن
اأ’م- -ور ‘ ظ- -روف ب- -ال- -غ- -ة الصس -ع -وب -ة».
وأاضس -اف ال -رئ -يسس ال -روسس -ي «سس-ن-ف-ك-ر ‘
مسس-ت-ق-ب-ل وط-ن-ن-ا ال-ع-ظ-ي-م وأاب-ن-ائ-ن-ا ،نحن

عازمون على النجاح».
ق- -ال ب- -وت Úأايضس- -ا «م -ن اŸه -م ج -دا أان
نحافظ على هذه الوحدة ،هذه الوحدة
ضس -روري -ة ل-ل-ت-ق-دم» .وك-ان ا◊شس-د ي-ه-ت-ف
«روسسيا» و»قمنا باÿيار الصسائب».
و‘ أاول ت -ع -ل -ي -ق ل -ه ع-ل-ى قضس-ي-ة تسس-م-ي-م
ا÷اسسوسس اŸزدوج بÈيطانيا ،سسÒجي
سس- -ك -ري -ب -ال ،ق -ال ب -وت« Úإان م -ن ال -ه -راء
التفك Òبأان موسسكو مسسؤوولة عن الهجوم».
بادر الرئيسس الصسيني شسي ج Úبينغ ،أامسس،

مــــن بينهـــم أطفــــال وﬂتــــــل عقـــــلًيا

بتهنئة فÓد ÒÁبوت Úبإاعادة انتخابه
رئيسسا لروسسيا لعهدة جديدة مدتها سست
سسنوات.
قال الرئيسس ج Úبينغ  ‘ -برقيته لبوتÚ
أاوردتها وكالة أانباء (شسينخوا) الصسينية -
«إان الشسعب الروسسي ‘ السسنوات اأ’خÒة
ا–د كرجل واحد ‘ التقدم بقوة على
ط -ري -ق –ق -ي -ق ‚اح ك -ب ‘ Òال -ت -ن -م-ي-ة
ا’قتصسادية وا’جتماعية ،ولعب دور بناء
مهم ‘ الشسؤوون الدولية».

ّŒدد ا’حتجاجات بجرادة اŸغربية للمطالبة باإ’فراج عن اŸوقوفÚ

 Œد د ت  ،أ م س س أ ’ ح تج ا جا ت  ،ب ع د أ ن
د ع ت ÷ ن ة  ،ت ط ل ق ع ل ى ن ف س ش ه ا أ سش م
«أللجنة أÙلية لدعم حرأك جرأدة» أإ¤
أ ل ت ظ ا ه ر أ ما م ق ص ش ر أ ل ع د أ ل ة ل د ع م
م ع ت ق لي أ ◊ ر أ ك  ،ب ا ل تز أ م ن م ع ع ر ض س
أÛموعة أ’أو ¤من أŸعتقل Úعلى
خلفية موأجهات «أ’أربعاء أ’أسشود» ،على
أ و  ¤جل س ش ا ت أ Ùا كم ة .

‘ السسياق ،قال عبد ا◊ق بنكادى عضسو هيئة الدفاع
ع -ن م -ع -ت-ق-ل-ي «ح-راك ج-رادة» ،اإن ال-ع-دد ا’إج-م-ا‹
ل ل م ع ت ق ل  Úع ل ى خل ف ي ة ا ◊ ر ا ك و ص س ل ا إ  26 ¤م ع ت ق Ó
ب ي ن ه م  4ا أ ح د ا ث م ن ض س م ن ه م ط ف ل ة و  ﬂت ل ع ق ل ي ا “ ،ت
ا إ ح ا ل ت ه عل ى م س س ت ش س ف ى ا ’أ م ر ا ض س ا ل ع ق ل ي ة  .ا أ ض س ا ف
ا  Ùا م ي ا ن ه ج ر ى ت ق د  2 2 Ëم ع تق  Óا أ م ا م ا  Ùك م ة ،
سسبعة منهم اأحالهم الوكيل العام على وكيل اŸلك
ب-اÙك-م-ة ا’ب-ت-دائ-ي-ة ب-وج-دة ،وعشس-رة اآخ-رين “ت
اإح-ال-ت-ه-م ع-ل-ى ق-اضس-ي ال-ت-ح-ق-ي-ق م-ن اأج-ل اسس-تكمال
ا ’ س س ت ن ط ا ق ا لت ف ص س ي ل ي .
ا أ ش س ا ر ا Ùا م ي  ،ا أ ن ه ج رت  ،ا أ م س س  ،ا أ ط و ا ر ا ÷ ل س س ة
ا ل ث ان ي ة م ن  ﬁا ك م ة ا ل ن ش س ط ا ء ا ل ذ ي ن ” ا عت قا ل ه م ق ب ل

ا أ ح د ا ث ا ’أر ب ع ا ء ا ’أ س س و د  ،و ه م « ع ز ي ز ب و د ش س ي ش س » ،
« ا أ م  Úم قل ش س » و » م ص س ط ف ى ا دع ن  ، »Úا  Ÿت اب ع  Úب ت ه م
م-ت-ع-ددة م-ن ب-ي-ن-ه-ا ،اإه-ان-ة م-وظ-ف Úع-م-وم-ي Úاأثناء
قيامهم Ãهامهم واŸشساركة ‘ ارتكاب العنف ‘
ح ق ه م و ا ل ع صس ي ا ن و م ق ا و م ة ا أ ش سغ ا ل ا أ م ر ت ب ه ا ا ل س س ل ط ة
ال -ع -ام -ة وا’عÎاضس ع -ل -ي -ه -ا ب -واسس -ط -ة ال -ت -ج -م -ه -ر
والتهديد.
ا أ و ض س ح ا  Ùا م ي ب ن ك ا د ى اأ ن ب ع ض س ا  Ÿت ه م  Úال ذ ي ن ”
ا ع ت ق ا ل ه م ب ع د ا أ ح د ا ث ا  Ÿوا جه ا ت  Áثل و ن ه م ا أي ض س ا
ا أ م ا م ا  Ùك م ة  ،ح ي ث و ج ه ت ل ه م ت ه م ﬂت ل ف ة م ن
ضس -م-ن-ه-ا ،ال-ت-ح-ريضس ع-ل-ى ارت-ك-اب ج-ن-اي-ات وج-ن-ح،
التجمهر اŸسسلح ،اŸسساهمة ‘ تنظيم مظاهرة غÒ
م- -رخصس ل- -ه- -ا ،ح- -ي -ازة ا’أسس -ل -ح -ة ،ت -خ -ريب اأشس -ي -اء
 ﬂص س ص س ة ل ل م ن ف ع ة ا ل ع ا م ة  ،و ا إ ض س ر ا م ا ل ن  Òان  ،و و ض س ع
ا أ ح ج ا ر ل لع ر ق ل ة .
ا أ ك د ب ن ك ا دى ا أن ج م ي ع ا  Ÿت ه م  Úي ت اب ع ون ‘ ح ا ل ة
اع- -ت -ق -ال ،مشسÒا اإ ¤ان ن -فسس ال -ت -ه -م ال -ت -ي وج -هت
ل ل م ع ت ق ل  Úا ل ب ا ل غ  ” Úت و ج يه ها ا أ ي ض س ا ل  Óأ ح د ا ث .
ج ا ء ت ا أ ح د ا ث ا ’أ ر ب ع ا ء ا  Ÿا ض س ي  ،ب ع د ا أ ن م ن ع ت و ز ار ة
ال -داخ -ل -ي -ة ،ال -ث Ó-ث -اء ،اŸظ-اه-رات غ ÒاŸرخصس-ة،

ب -ج -رادة ،ع -ل -ى اع -ت -ب -ار اأن «ال -ق -ان-ون ي-ف-رضس ت-وف-ر
ت ر خ ي ص س م ن ا ل س س ل ط ا ت لل س س م ا ح با ل ت ظ ا ه ر ‘ ا ’أ م ا ك ن
العامة».

نششطاء ألبيضشاء ينّددون بالقمع

ه ذ ا و ن ظ م ا ل ع ش س ر ا ت م ن ا ل نش س ط ا ء با ل د ا ر ا ل بي ض س ا ء  ،ا أ و ل
ا أ م س س  ،و ق فة ا ح ت ج ا ج ي ة ت ض س ا م ني ة م ع ح ر ا ك ج ر ا د ة .
و ر ف ع ا  Ùت ج و ن ش س ع ا ر ا ت م ن د د ة با ل ت د خ ل ا’أ من ي ،
ض س د ا Ùت ج  ، Úم ط ا ل ب  Úبا إ ط  Óق س س ر ا ح ا Ÿع ت ق ل Ú
و–ق-ي-ق م-ط-الب السس-اك-ن-ة ال-ع-ادل-ة .وشس-هدت الوقفة
م ش س ا ر ك ة ن شس ط ا ء م ن ا ل ي س س ا ر و حق و ق ي  Úو ن ق اب ي . Ú
‘ ظ ل ا ل ت ط و ر ا ت ا ل تي و ا ك ب ت ا ’ ح ت ج ا ج ا ت ا ل س س ل مي ة
ل س س ك ا ن « ج ر ا د ة » ،م نذ ا ’أ ر ب ع ا ء ا  Ÿا ض س ي  ،ا إ ثر اإ ص س اب ة
ا ل ع ش س ر ا ت ‘ م و ا ج ه ا ت ب  Úا Ÿت ظ ا ه ر ي ن  ،و ا ل ق و ا ت
ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ،اأسس- -ف- -رت ع -ن ع -دد م -ن ا’إصس -اب -ات،
وا’ع - -ت- -ق- -ا’ت ‘ .اإط- -ار ت- -ف- -اع- -ل- -ه م- -ع ا’أح- -داث
ا  Ÿا أ س س ا و ي ة ،ا ل ت ي تع ر ف ه ا م د ي نة ج ر ا د ة  ،ق ا ل  ﬁم د
ن -ب -ي -ل ب -ن ع -ب -د ال -ل -ه ،ا’أم Úال -ع -ام ◊زب ال -ت -ق -دم
و ا ’ ش س Îا ك ي ة  « ،ا أ ن د د ب ق و ة ب ك ل م ظ ا ه ر ا ل عن ف  ،و ا أ نا د ي
ا إ  ¤ت فع ي ل ا ◊ و ا ر  ،وا إ ي ج ا د ا ◊ ل و ل ا Ÿنا س س ب ة  Ÿط ا ل ب
ا  Ÿو ا ط ن  Úا Ÿش س ر و ع ة » .

أثناء مطاردته من قبل أ أ
’من ألتونسشي

إاره ـ ـ ـ ـابي يفّجـ ـ ـ ـ ـر نفسشـ ـ ـ ـه ‘ ب ـ ـ ـن قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـردان

ق -الت وزارة ال -داخ -ل -ي -ة ال -ت-ونسس-ي-ة ،أامسس
ا’ثن ،Úأان ارهابيا فجر نفسسه ح Úكانت
قوات اأ’من تطارده رفقة مشستبه به آاخر،
‘ م -ن -ط -ق -ة ب -ن ق -ردان ال-واق-ع-ة ج-ن-وب
البÓد.
فجر ا’رهابي نفسسه ،أامسس ،إاثر مطاردته
من قوات اأ’من التونسسية ‘ منطقة بن
قردان بجنوب البÓد ،كما أاعلنت وزارة

الداخلية.
قال الناطق الرسسمي باسسم وزارة الداخلية
خليفة الشسيبا Êإان قوات اأ’من «طاردت
مشس -ت -ب -ه Úإاث -ن ‘ Úم-ن-ط-ق-ة ب-ن ق-ردان،
وف -ج -ر أاح-ده-م-ا ن-فسس-ه ب-دون أان ي-ح-دث
إاصس -اب -ات ‘ صس-ف-وف اأ’م-ن-ي ،»Úمضس-ي-ف-ا
«وصسلتنا معلومات حول –ركات مشستبهÚ
إاثن ‘ Úمنطقة اŸقرون قرب اÙمية

ألبشش Òيزور مصشر

الطبيعية الُتوي التابعة ل Íقردان» قرب
ا◊دود مع ليبيا.
وأاشس-ار ال-ن-اط-ق ال-رسس-م-ي ب-اسس-م ال-داخ-لية
«ح Úتوجهت وحدات ا◊رسس الوطني
صس-وب-ه-م-ا وع-ن-دم-ا ب-دأان-ا ن-ت-ع-امل معهما،
فجر أاحدهما نفسسه دون أان يصسيب قوات
اأ’من ،أاما الثا Êف Óتزال قوات اأ’من
ت -ت-ع-ام-ل م-ع-ه وه-و ي-ح-م-ل كÓ-شس-ن-ي-ك-وف
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@ ألقاهرة :اسستقبل الرئيسس اŸصسري عبد الفتاح
السسيسسي ‘ ،مطار القاهرة ،أامسس نظÒه السسوداÊ
ع- -م -ر ال -بشس Òال -ذي ي -ق -وم ب -زي -ارة رسس -م -ي -ة Ÿصس -ر
اسستغرقت يوما واحدا .تندرج هذه الزيارة ‘ إاطار
مواصسلة التشساور ب Úالرئيسس Úوبحث سسبل تعزيز العÓقات اأ’خوية التي
تربط ب Úالبلدين ‘ كافة اÛا’ت.
دعاية عنصشرية
@ أمسشÎدأم :تقدمت أاحزاب سسياسسية وجمعيات إاسسÓمية ‘ هولندا
بشسكوى قضسائية ضسد حزب ا◊رية والتلفزيون ا◊كومي على خلفية
عرضس اأ’خ Òفيلما يضسم ﬁتوى معاديا ل إ
ÓسسÓم ،أاعده ا◊زب ضسمن
ح-م-ل-ت-ه ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة .ع-رضس ال-ت-ل-ف-زي-ون ا◊ك-وم-ي ال-تابع لوزارة التعليم
والثقافة والعلوم ‘ هولندا فيلم ا◊ملة ا’نتخابية ◊زب ا◊رية ،رغم
احتوائه على عبارة «اإ’سسÓم قاتل» اأ’مر الذي أاثار غضسبا واسسعا.
مناهضشو أسشتقÓل كاتالونيا يتظاهرون
@ برششلونة :خرج اآ’’ف من مناهضسي اسستقÓل إاقليم كاتالونيا إا¤
شسوارع برشسلونة للتأاكيد على رفضسهم ا’نفصسال عن مدريد ‘ ،ظل فراغ
حكومي ل إ
Óقليم منذ إاعÓن اسستقÓله من ا’نفصسالي Úبقيادة الرئيسس
السسابق كارلسس بيغدÁونت ‘ ،أاكتوبر اŸاضسي.
–ت شسعار «التعقل اآ’ن أاك Ìمن أاي وقت مضسى!» ،جاب اŸتظاهرون

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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سشلطات ا’حتÓل اŸغربية تقمع ﬁتج ÚصشحراويÚ

منعت سشلطات أ’حتÓل أŸغربية بالقوة Ãدينة بوجدور أÙتلة ألوقفة ألتي دعت لها
فعاليات حقوقية إ
’ثارة أنتباه أÛتمع ألدو‹ Ÿا يجري بالصشحرأء ألغربية ،بحسشب ما
ذكرت وكالة أ’نباء ألصشحرأوية (وأصس).

قالت الوكالة ان سسلطات ا’حتÓل
عمدت من خÓل عناصسرها ،بالزيÚ
ال- - -رسس- - -م - -ي واŸد ،Êإا ¤اعÎاضس
اŸناضسÓت الصسحراويات وتعنيفهن
ومنعهن من ا’لتحاق Ãكان تنظيم
الوقفة ،أاين تعرضست العديد منهن
للتعنيف اللفظي وا÷سسدي.
ك -انت ق -وات ا’ح -ت Ó-ل اŸغ -رب-ي
اق - -دمت ا÷م- -ع- -ة اŸاضس- -ي ع- -ل- -ى
ال- -ت- -دخ- -ل وبشس- -ك- -ل ع- -ن- -ي- -ف ضس- -د
م -ت -ظ -اه -ري -ن صس -ح-راوي Úخ-رج-وا
للتظاهر بالعاصسمة اÙتلة العيون
اسس -ت -ج -اب -ة ل -ن -داء سس -اب -ق ك-انت ق-د
أاطلقته تنسسيقية الفعاليات ا◊قوقية
بالصسحراء الغربية وذلك إ’ثارة انتباه
اŸن- - -ت- - -ظ- - -م ال - -دو‹ Ÿا ي - -ج - -ري
بالصسحراء الغربية.
ف -رضست ق -وات ا’ح -تÓ-ل حصس-ارا
مشسددا ‘ ذلك اليوم على كل ا’زقة
والشسوارع اŸؤودية ا ¤شسارع السسمارة
ب -ال -ع -ي -ون اÙت-ل-ة ق-ب-ل أان –اصس-ر
اŸت-ظ-اه-ري-ن وت-ع-رضس-ه-م ل-ل-ت-عنيف
وإاسساءة اŸعاملة ،وهو ما أادى ا¤
سس -ق -وط ال -ع -دي -د م -ن الضس -ح-اي-ا ‘
صسفوفهم.
‘ يوم الثÓثاء ،من قبله قامت ايضسا
ب- -ا’ع- -ت -داء وبشس -ك -ل وحشس -ي ع -ل -ى
اŸن- -اضس- -ل واŸع- -ط- -ل الصس -ح -راوي
صسÓ- -ح ح- -ي- -م -اد ح -يث ك -ان بصس -دد
ال -ت -ظ -اه -ر رف-ق-ة ال-ع-دي-د م-ن اب-ن-اء
الشس -عب الصس -ح -راوي أام-ام م-ق-ر م-ن

م-ق-رات ا’ح-تÓ-ل Ãدي-ن-ة السس-م-ارة
اÙتلة.
ت-داولت وك-ال-ة ا’ن-ب-اء الصس-ح-راوية
وم- -واق- -ع اعÓ- -م- -ي- -ة أاخ -رى صس -ورة
اŸعتدى عليه ،ملطخا بدمه وأاثار
ا’عتداء بادية على كامل جسسمه.
أاق - -دمت تشس - -ك - -ي Ó- -ت م - -ن ق - -وات
ا’ح -ت Ó-ل اŸغ-رب-ي ع-ل-ى ﬁاصس-رة
اŸع -ط -ل اŸذك -ور وا’ع-ت-داء ع-ل-ي-ه
بآا’ت حادة‡ ،ا تسسبب له ‘ جروح
غائرة على مسستوى الرأاسس نتج عنها
ن-زي-ف ح-اد ت-ط-لب ن-ق-ل-ه ع-ل-ى وج-ه
السسرعة ا ¤مسستشسفى اŸدينة.

أ’لتزأم بالقانون
أ أ
’وروبي

ن -اشس-د اأ’م Úال-ع-ام ’–اد شس-ب-ي-ب-ة
السس- -اق -ي -ة ا◊م -راء ووادي ال -ذهب،
عضس- -و اأ’م- -ان- -ة ال- -وط- -ن -ي -ة ÷ب -ه -ة
ال -ب -ول -يسس -اري-و ﬁم-د سس-ع-ي-د دادي،
أامسس ،ق- -ي- -ادة الشس- -ب- -اب ا’شسÎاك -ي
اأ’وروب- -ي واŸن -ظ -م -ات اŸنضس -وي -ة
–ت ل -وائ -ه بضس-رورة الضس-غ-ط ع-ل-ى
دولهم ،وكذا على مفوضسية ا’–اد
اأ’وروبي لÓلتزام با◊كم الصسادر
عن ﬁكمة العدل اأ’وروبية ،نهاية
شس-ه-ر ف-ي-ف-ري ال-ف-ارط ،ح-ول ات-ف-اق
الشسراكة ‘ ميدان الصسيد البحري
ب Úا’–اد اأ’وروبي واŸغرب.
أاوضسح ﬁمد سسعيد دادي ‘ رسسالة
ا ¤رئ- - -يسس الشس- - -ب- - -اب ا’شسÎاك- - -ي

اأ’وروبي ،خواو دوارتي البوكÒكي،
أان ا◊كم الصسادر عن ﬁكمة العدل
اأ’وروبية «بÃ Úا ’ يدع ›ا’
للشسك ان إاقليم الصسحراء الغربية ’
يشسكل جزءا من اŸغرب» ،وبالتا‹
ف- - -إان أاي ات- - -ف- - -اق مÈم ب Úا’–اد
اأ’وروبي واŸغرب يعد «غ ÒقانوÊ
اذا م -ا شس -م -ل الصس -ح-راء ال-غ-رب-ي-ة أاو
مياهها اإ’قليمية».
أاضس- -اف ‘ ن -فسس السس -ي -اق أان ه -ذا
ا◊كم القضسائي جاء «مكم◊ Óكم
سسابق» ،صسدر عن نفسس اÙكمة،
نهاية شسهر ديسسم 2016 Èحول اتفاق
الشس -راك -ة وال -ت -ح -ري -ر ال-ت-ج-اري بÚ
ا’–اد اأ’وروبي واŸغرب ،والذي
ب Úان الصسحراء الغربية تعد «إاقليما
م -ت -م -ي -زا ومسس -ت-ق »Ó-ع-ن اŸغ-رب،
وبالتا‹ فإان ا’تفاقيات الثنائية بÚ
اŸغ -رب وشس -رك -ائ-ه اأ’ج-انب ،سس-واء
ك- - - -ان ا’–اد اأ’وروب - - -ي أاو غÒه ’
ي -جب ان ت -ن -ط -ب -ق ع -ل -ى الصس -ح-راء
ال-غ-رب-ية.
‘ السس- -ي -اق ،وج -هت
السسلطات البلدية واÙلية وا÷هوية
لو’ية بوجدور وكذا مواطنيها ،دعوة
للدول والشسركات اأ’وروبية من أاجل
ا’م- -ت- -ث -ال ل -ق -رار ﬁك -م -ة ال -ع -دل
اأ’وروبية الصسادر ‘ الـ  27فيفري
اŸاضسي والقاضسي ببطÓن أاي اتفاق
صس -ي -د ب -ح -ري ي -وق -ع -ه م-ع اŸغ-رب
ويشسمل اŸياه اإ’قليمية للصسحراء
الغربية.

سشيف أ إ
Îششح للرئاسشيات ألقادمة
’سشÓم ألقذأ‘ ي ّ

عم ـ ـداء بلديـ ـ ـات ليبيا يششـ ـّددون على الوحدة

أ ك د أ  Ÿش ش ار ك و ن ‘ أ ع م ا ل أ  Ÿل تق ى أ ل ث ا  Êل ع م د أ ء ب لد ي ا ت ل ي ب ي ا أ ل ذ ي –ت ض ش ن ه
ألعاصشمة طرأبلسس أ◊رصس على نبذ أÓÿفات ألسشياسشية وألتاأكيد على وحدة
أ ل  Îأ ب أ لو ط ن ي و ع د م أ  Ÿس ش ا س س ب ا ل س شي ا د ة أ ل و ط ن ي ة  .ن قل ت م ص ش ا د ر ص ش حف ي ة  ،أ م س س  ،ع ن
عبد ألروؤوف بيت أŸال ،عميد بلدية طرأبلسس ‘ كلمة أفتتاح أŸلتقى قوله أإن «هذأ
أŸلتقى جاء أسشتكما’ وألتزأما Ÿلتقى ششحات وياأتي ‘ ظل ظروف قلقة تعيششها ليبيا
وهو أمر لن يزيدنا أإ’ “اسشكا ‘ هذه ألظروف ألصشعبة كون ألبلديات ’ تضشطلع
ب ا  Ÿه ام أ  ÿد م ي ة ف ق ط  ،ب ل يج ب أ ن ت ك و ن ع ن و أ ن ا ح قي ق ي ا ل وح د ة أ ل ب  Óد و ت ر أ ب ه ا
و س ش ي ا د ته ا أ ل و ط ن ي ة » .

ويطلق النار» .ويذكر أانه  ⁄تسسجل أاي
إاصسابات ‘ صسفوف قوات اأ’من  .ويأاتي
ذلك فيما أاحيت تونسس ذكرى أاحداث بن
قردان التي وقعت قبل سسنت Úح Úهاجم
اره -اب -ي -ون م -ق -رات أام-ن-ي-ة ف-ج-را .شس-ه-د
الوضسع اأ’مني ‘ تونسس –سسنا ملحوظا
وفقا للسسلطات التي تدعو دائما رغم ذلك
للتيقظ.

شسوارع العاصسمة الكاتالونية ،ملّوح ÚبأاعÓم
إاسسبانيا وكاتالونيا وا’–اد اأ’وروبي ،بناء
على دعوة من اÛتمع اŸد Êالكاتالو،Ê
وبدعم من أاحزاب رافضسة لÓسستقÓل.
خروج آأ’ف أŸدني Úمن ألغوطة

@ دمششق :يتواصسل خروج آا’ف اŸدني Úالسسوري ÚاÙاصسرين الذين
تتخذهم التنظيمات اإ’رهابية دروعا بشسرية ‘ الغوطة الشسرقية عÈ
اŸمرات اآ’منة بريف دمشسق ،وقامت وحدات ا÷يشس السسوري بتأامينهم
بكل الوسسائل الÓزمة وتقد ËالتسسهيÓت الضسرورية لهم بالتعاون مع
الهÓل اأ’حمر العربي السسوري.
ذكرت مصسادر من وكالة ا’نباء السسورية «سسانا» ،أامسس ا’ثن ،Úإان آا’ف
اŸدن -ي Úأاغ -ل -ب -ي-ت-ه-م أاط-ف-ال ونسس-اء خ-رج-وا م-ن ال-غ-وط-ة الشس-رق-ي-ة عÈ
اŸمرات اآ’منة حيث قامت وحدات من ا÷يشس السسوري ،بتأام Úوصسولهم
إا ¤مناطق آامنة “ت تهيئتها ’سستقبالهم.
إأما أ أ
’دلة أو أ’عتذأر
@ موسشكو :اعت Èالكرمل Úأان على بريطانيا أان تتحمل عاج Óأام آاجÓ
مسسؤوولية افÎاءاتها الباطلة على روسسيا ،وأانه سسيتع Úعليها أان تثبت
صسحة ادعاءاتها باأ’دلة ،أاو تعتذر لروسسيا.
قال دميÎي بيسسكوف اŸتحدث باسسم الكرمل« :Úنحن نفهم التعاطف
اليوروأاطلسسي ،وأاجدد التأاكيد أان على بريطانيا أان تتحمل عاج Óأام آاجÓ
مسسؤوولية افÎاءاتها الباطلة على روسسيا ،أ’نه سسيتع Úعليها أان تثبت
صسحة ادعاءاتها باأ’دلة ،أاو تعتذر لروسسيا.

أاضساف بيت اŸال «اجتمعنا للتأاكيد
على نأاي البلديات عن أاي Œاذبات
سسياسسية أاوخÓفات أ’ننا نحرصس أان
ي-ك-ون اسس-ت-قÓ-ل-ه-ا وح-ي-اده-ا إايجابيا
ك - -م - -ا ي - -جب ا◊رصس ع- -ل- -ى ع- -دم
اŸسس -اسس ب -السس-ي-ادة ال-وط-ن-ي-ة وك-ل-ن-ا
م-ت-ف-ق Úب-أان ت-ك-ون ال-ب-ل-دي-ات ع-ماد
الدولة اŸدنية لتطبيق مفهوم اإ’دارة
اÙل-ي-ة ك-ون-ه-ا “ث-ل خ-ط ال-تماسس
اأ’ول ب Úالدولة واÛتمع إاضسافة
إا ¤أان- - -ه - -ا “ث - -ل ال - -رق - -م الصس - -عب
والصس - -ح - -ي - -ح ‘ م - -ع- -ادل- -ة ا◊ك- -م
اÙلي» .وخرج اŸلتقى ‘ يومه
ال -ث -ا Êواأ’خ Òب -ت -وصس -ي -ات ه -ام-ة،
–ث على بذل كل ا÷هود ◊ماية
وح - -دة ال - -ب - -ل - -د و–ق - -ي- -ق السس- -ل- -م
وا’سستقرار.
حضسر اŸلتقى أاك Ìمن  100عميد
ب-ل-دي-ة ،م-ن ب-ي-ن-ه-م  30ع-م-يد بلدية
Áثلون شسرق ليبيا وهي اŸرة اأ’و¤
ال -ت -ي ي -حضس -ر ف -ي -ه -ا ‡ث-ل-ي اŸدن
الشس-رق-ي-ة ل-ط-راب-لسس ،م-ن-ذ ا’نقسسام
السسياسسي الذي تفاقم عام . 2014
من جانبه أاكد حسس Úا◊اسسي ،عميد
ب -ل -دي -ة شس -ح -ات ،شس -رق ال-بÓ-د ب-أان
«ا’ج -ت -م -اع ه -ذا ل -ت -وح -ي-د ا÷ه-ود

ول -ل -مسس -اه -م-ة بشس-ك-ل أاوسس-ع إ’ي-ج-اد
أا‚ح و أاشسمل السسبل ◊ل مشساكل
أاب-ن-ائ-ن-ا ول-ك-ي ن-ب-حث سسوية اıرج
وا◊لول إ’خراج اŸواطن من حالة
العوز والبؤوسس».
أاضس -اف ا◊اسس -ي «ه -ذا اŸل -ت -ق -ى
›رد ان -ع -ق -اده ه -و ضس -د ا’ن-قسس-ام
ودعاة ا’نقسسام نحن هنا كممثلÚ
ل -ب-ل-دي-ات اŸن-ط-ق-ة الشس-رق-ي-ة ج-ئ-ن-ا
ل- -ل- -ع- -اصس- -م- -ة ط- -راب -لسس ل -ن -ق -ول ’
لÓنقسسام « .وعقد اŸلتقى اأ’ول
ل-ع-م-داء ال-ب-ل-دي-ات ال-ل-ي-ب-ي-ة بشس-ح-ات
شسرق البÓد ‘ جانفي اŸاضسي.

اŸاضسي إاصسدار أاك Ìمن  200مذكرة
توقيف بحق مهرب Úومتورط‘ Ú
ت -ن -ظ -ي -م ع -م -ل -ي -ات ه -ج -رة واŒار
بالبشسر.
بشسأان تراجع اÛتمع الدو‹ عن
ال-ت-زام-ات ق-ط-ع-ه-ا بإاعادة  700أالف
مهاجر من ليبيا العام اŸاضسي ،بينما
بلغ عدد اŸرحل Úإا ¤دولهم  15أالفا
فقط ،برر كولومب أان اŸهاجرين
اŸوق- -وف Úي -زدادون م -ن شس -ه -ر إا¤
آاخ -ر ،بسس -بب ت -واف -ده -م اŸسس -ت-م-ر،
م -وضس -ح -ا أان اج-ت-م-اع ن-ي-ام-ي ب-حث
تسسريع إاعادتهم إا ¤دولهم.

حذر وزير الداخلية الفرنسسي ،جÒار
ك - -ول - -ومب ،م- -ن –ال- -ف اŸه- -ربÚ
اŸتورط ‘ Úعمليات الهجرة مع
اإ’رهابي ،Úبعد ثبوت تورط منظمي
رح Ó-ت ع -ب -ور سس-ري-ة ل-ل-م-ه-اج-ري-ن
اأ’فارقة إا ¤ليبيا وعودتهم ﬁملÚ
بأاسسلحة إا ¤النيجر .وقال كولومب
‘ م -ق -اب -ل -ة م -ع ق -ن-اة «ف-رانسس »24
الناطقة باللغة الفرنسسية ‘ ،ختام
زيارة إا ¤النيجر ،إانه أ’ول مرة نلمسس
إارادة ‘ ل -ي -ب -ي -ا ‘ ﬁارب -ة ظ-اه-رة
الهجرة السسرية ،بعد إاعÓن اÿميسس

‘ اŸق - -اب - -ل أاع - -ل - -ن أاÁن ب- -وراسس
اŸك- -ل- -ف ب- -الÈن- -ام- -ج السس- -ي- -اسس- -ي
واإ’صسÓ- - -ح- - -ي لسس- - -ي- - -ف اإ’سس Ó- -م
ال- -ق- -ذا‘ ،خ Ó-ل م -ؤو“ر صس -ح -ف -ي
ع-ق-ده ،أامسس ،ب-ال-ع-اصس-م-ة ال-ت-ونسس-ي-ة
ت -رشس -ح ‚ل ال -ق -ذا‘ لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
ال -رئ -اسس-ي-ة اŸق-ب-ل-ة .أاك-د ب-وراسس أان
‚ل ال- -ع -ق -ي -د ال -ق -ذا‘ م -ن خ Ó-ل
ت -رشس -ح -ه ل  -إ
Óن -ت -خ -اب -ات ال-رئ-اسس-ي-ة
اŸق- -ب- -ل- -ة ’ ي- -ط -م -ح إا ¤السس -ل -ط -ة
Ãفهومها التقليدي ،بل يطمح إا¤
إانقاذ بÓده.

–الف أŸهرب Úوأ’إرهاب

سشيف أ’سشÓم يÎششح
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ﬁليـ ـ ـ ـ ـات
الثÓثاء  ٢٠مارسش  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٠٢رجب  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٥٩٧

Œمعات سصكانية بدون مرافق خدماتية

مسسؤؤولية اŸؤاطن أام ا÷ماعات اÙلية؟
إاجÎار نفسس اŸطالب..

الطريق ،الكهرباء ،الغاز
واŸصس ـ ـالـح اإلداريـ ـة

صصعوبة ‘ تطبيق ّ ﬂ
ططات الّتهيئة العمرانية ببومرداسش

النّسسق الهندسسي يفقد معاŸه ا◊ضسرية
لحياء
بعد توّقف عمليات إاعادة هيكلة ا أ

وضسع مقلق يراوح مكانه ‘ غياب مبادرات ﬁلية
بولقرود ،اŸنطقة الصصناعية الصصغرى ووادي الوحشش

مناطق خارج حسسابات السسلطات اÙلية بسسكيكدة
كلمة العدد

مطالب تراوح
مكانها
‘ متابعتنا اليومية ◊ركية التنمية عÈ
و’ياتنا من خÓل مراسسلينا ‘ ع ÚاŸكان،
نسس ّ-ج -ل ت -ك -رار واجÎار انشس -غ -ا’ت سس-ك-ان
البناءات الذاتية ا÷ديدة ‘ نقاط أاصسبحت
معروفة نظ ÒاŸطالب الكثÒة التي تنقل
عنهم كلما أاتيحت لهم فرصسة العثور على
جمال أاوكيلي
قناة إ’بÓغ ذلك.
ه -ذه ا’نشس-غ-ا’ت اّŸل-ح-ة ت-ت-عّ-ل-ق ب-اŸراف-ق اÿدم-ات-ي-ة وا÷واري-ة ا◊ي-وي-ة

اŸفقودة من مراكز للصسحة ،الÈيد ،ملحقات البلديات ’سستخراج وثائق
ا◊الة اŸدنية والصسيدليات وغÒها ..و’ تتوّقف القائمة عند هذا ا◊ّد ..بل
أان هناك حديث ’ ينتهي عن –ويل اŸسسالك الÎابية ‘ وسسط التجمع
السسكا Êإا ¤طرق وا’سستفادة من شسبكات الكهرباء ،الغاز واŸياه...
هذا الضسغط الصسادر عن هؤو’ء السساكنة أاصسبح فع Óهاجسسا مقلقا بالنسسبة
للسسلطات اÙلية التي هي على اطÓع واسسع على هذه ا◊ا’ت اŸوثقة
لديها منذ أان – ّصسل اŸعنيون على القطع اأ’رضسية إا ¤غاية اإ’نتهاء من
ع-م-ل-ي-ة ال-ب-ن-اء دون اسس-تشس-ارت-ه-ا أاو اŸط-ال-ب-ة ب-اŸراف-ق-ة ب-خصسوصص تفاصسيل
معيّنة.
’دارة ُتظهر
’خر هي التي جعلت ا إ
هذه الفجوة ‘ ا’تصسال والتعامل مع ا آ
’نصس-ات ل-ه-م وال-ت-كّ-ف-ل ب-قضس-اي-اه-م
ن-وع-ا م-ن ا÷ف-اء Œاه-ه-م وت-رفضص ا إ
’نية .ومن خÓل هذا اŸلف الذي أامامنا نّود أاخذ عينات من هذه
اآ
’براز وضسعيتها الراهنة وابتعادها عن ذلك النسسيج العمراÊ
’حياء إ
اأ
ا◊امل للنسسق الواحد اŸتّبع من طرف السسلطات اÙلية ‘ ﬂطّطاتها
الهندسسية اŸتّفق عليها.
واŸطلع على مطالب هؤو’ء ،يÓحظ بأانها تشسÎك جلّها ‘ طبيعتها
الواحدة ،أاي الهياكل اÿارجية التي تتجاوزهم ،وتعود إا ¤السسلطات

’شسراف على مثل هذه اŸلفات.
اÙلية اّıول لها قانونا ا إ
وم -ن الصس -ع -وب -ة Ãك -ان ،أان ت -ت -ف-اع-ل ت-لك ا÷ه-ات اŸسس-ؤوول-ة م-ع م-ا ي-أام-ل-ه
السسكان ..كون تلك اŸطالب غ Òمدرجة ‘ ميزانية البلدية ..وهذه اأ’خÒة
’ يعنيها ما يقع ‘ تلك اŸناطق ونقصسد هنا انتظار ظروف أاخرى لعلّ
وعسسى تسسوى وضسعياتهم فيما يتعّلق بإاطÓق ‘ كل مرة نداءاتهم.
وما تزال هذه اŸسسائل ا◊ادة تراوح مكانها إا ¤غاية يومنا هذا ،نظرا لتعّقد
اŸشسكل بدليل أانه ‘ كل مناسسبة يجّددون دعواتهم من أاجل إايÓء العناية
Ÿشساكلهم.
و–ّول حقا هذا الوضسع عبئا ثقي Óعلى السسلطات اÙلية التي عجزت عن
حلّه ‘ أاوانه ،نظرا لعدة اعتبارات منها خروجه من ›ال اŸشساريع التي
تتابعها عن قرب ..وحاليا فإان هذا الفراغ ولّد أاجيا’ من الشسباب تطالب
بإاعمار أاحيائهم،
وأادى بهم اأ’مر إا ¤ا’نتقال إا ¤عاصسمة الو’ية من أاجل التسسلية والÎفيه
و‡ارسسة الرياضسة أاو ا’سستفادة من اÿدمات ‘ قطاعات معيّنة ..وما تزال
اأ’صسوات تتعا ¤من هذه التجمعات السسكانية غ ÒاŸهيأاة لتسسمع من قبل
السسلطات اÙلية .إ’دماجها ‘ سسياسستها التنموية ’حقا.
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صصعوبة ‘ تطبيق ّ ﬂ
ططات الّتهيئة العمرانية ببومرداسش

الّنسسق الهندسسي يفقد معاŸه ا◊ضسرية

أاّدى غياب ﬂطّطات التّهيئة والّتعم Òأاو صصعوبة تطبيقها وعدم احÎام شصروط البناء والتوسصعة العمرانية
’حياء السصكنية شصبه الفوضصوية اŸنجزة من قبل
‘ الكث Òمن مدن و’ية بومرداسش ،إا ¤بروز التجمعات وا أ
اÿواصش التي تفتقد ıطّط عمرا Êعصصري واضصح اŸعا ،⁄وهو ما أافقدها معاŸها ا◊ضصرية وعّقد من
عملية ربطها Ãختلف شصبكات التموين وفتح الطرق وŒسصيد بعضش اŸرافق العمومية.
بومرداسش :ز ــ كمال
للمعاي Òالهندسسية ومتطلبات التهيئة ب-ال-ت-ع-ويضض ع-ن اŸم-ت-ل-ك-ات ،وأاح-ي-ان-ا
ا◊ضسرية اŸطلوبة.
لقاطني البيوت القصسديرية الفوضسوية
ع-وائ-ق ك-ثÒة واج-هت ع-م-ل-ي-ة ت-ط-ب-يق وقد حاول القانون  15 / 08الصسادر ‘ الذين اسستفادوا من سسكنات اجتماعية
ططات التهيئة والتعم Òللعديد من  20جويلية سسنة  2008اّÛمد معا÷ة على حسساب اŸسستحّق Úالفعلّي ،Úمن
ّﬂ
ب- - -ل - -دي - -ات ب - -وم - -رداسض ،ال - -ت - -ي ّ“ت جانب من هذا اÿلل اŸتعلق بإاكمال أاه-م-ه-ا مشس-روع عصس-رن-ة وك-ه-رب-ة خط
م- -ن -اقشس -ت -ه -ا ع -ل -ى مسس -ت -وى اÛلسض وتسس -وي -ة السس-ك-ن-ات اŸن-ج-زة م-ن ق-ب-ل السسكة ا◊ديدية ‘ شسقه الرابط بÚ
الو’ئي Ãا فيها قضسية ا’قتطاع من اÿواصض ‘ الكث Òمن هذه اأ’حياء ،الثنية وبرج منايل ‘ اŒاه تيزي وزو،
اأ’راضسي الفÓحية لتجسسيد عدد من والتجمعات السسكنية التي توسّسعت ‘ وصسعوبة إايجاد حل ’سستكمال الشسطر
اŸشساريع العمومية نتيجة أازمة العقار أاط- - -راف اŸدن وح- - -ت- - -ى ‘ ال - -ق - -رى الثا Êمن ازدواجية الطريق الوطني
و–ديات التوسسعة وإانشساء أاحياء ومدن واأ’رياف بطريقة فوضسوية تغيب عنها رقم  ‘ 24شسقه الرابط ب Úزموري
جديدة كإامتداد طبيعي لهذه اأ’قطاب ﬂط - -ط - -ات اإ’‚از ،وح - -ت - -ى رخصض ورأاسض ج -ن -ات ،ح -يث تضس -رب ف -وضس -ى
ا◊ضسرية اسستجابة Ÿتطلبات التنمية ،البناء التي كان من اŸفروضض أان تسسّلم ال -ع -م-ران أاط-ن-اب-ه-ا ب-اسس-ت-غÓ-ل ح-واف
وارتفاع نسسبة السسكان مع ا◊اجة إا ¤من طرف البلديات ،لكنه  ⁄يفلح كثÒا الطريق العمومي والشسريط السساحلي
مزيد من اŸشساريع السسكنية واŸرافق بسس- -بب غ- -ي- -اب ال -ت -ج -اوب م -ن ط -رف ‘ تعد صسارخ على القانون ،الذي Áنع
العمومية اأ’سساسسية اŸرافقة ،خاصسة اŸواط -ن Úأ’سس -ب -اب م -ت -ع -ددة ،وكّ-ل-ه-ا البناء ‘ مسسافة ’ تقل عن  300مÎ
‘ اÛا’ت الصس- - -ح- - -ي - -ة ،الÎب - -وي - -ة ظ -روف صس ّ-ع -بت م -ن م-ه-ام السس-ل-ط-ات عن الشساطئ ،وغÒها من اأ’مثلة التي
وال- -ري- -اضس- -ي- -ة وغÒه -ا م -ن ال -ه -ي -اك -ل ال- -ع- -م- -وم -ي -ة ‘ Œسس -ي -د ﬂط -ط -ات تعكسض غياب الدور الفعلي للسسلطات
ال -ق -اع -دي -ة اأ’خ-رى ،وك-ل ه-ذا بسس-بب وب-رام-ج ال-ت-ه-ي-ئ-ة ،وم-د شس-ب-كات اŸياه اÙل -ي -ة وا÷ه -ات ال -وصس-ي-ة ب-ح-م-اي-ة
وضسعية البناءات الفوضسوية التي “ثل وال - -غ- -از وف- -ت- -ح ال- -ط- -رق داخ- -ل ه- -ذه ال-ب-ي-ئ-ة وم-راق-ب-ة سس Òال-ع-مران لتجنب
‘ بعضض البلديات أاحياء كاملة تكاثرت ال -ت -ج -م -ع -ات ال -ع -م -ران -ي-ة ،ال-ت-ي أا‚ز مثل هذه الكوارث ،وكذا الردع القانوÊ
و‰ت ‘ ظل ظروف صسعبة مرت بها البعضض منها ‘ أاماكن خطÒة قد تهدد و–دي- -د اŸسس- -ؤوول -ي -ات ع ّ-م -ن أاوصس -ل
الو’ية ،خاصسة بعد زلزال  2003وفÎة سسÓمة القاطن Úبها سسواء على ضسفاف اŸن-اط-ق ا◊ضس-ري-ة ب-و’ي-ة ب-وم-رداسض
العشسرية السسوداء التي عرفت هجرة ال - -ودي - -ان أاو ‘ اأ’م - -اك- -ن اŸع- -روف- -ة إا ¤هذه الدرجة من التقهقر والÎاجع
داخلية واسسعة ،وبعضض الفراغ القانو Êب -ان -ز’ق-ات الÎب-ة وح-واف ال-ط-رق-ات وال -تشس -وي -ه ،وب -ال -ت -ا‹  ⁄ي -ب -ق ل -ب-عضض
والÎاخ - - -ي ‘ م - - -راق- - -ب- - -ة اأ’مÓ- - -ك ال -وط -ن -ي -ة ،واأ’م -ث -ل-ة ع-ل-ى ذلك ك-ثÒة اŸدن ال -ع -ري -ق -ة ب -ال -و’ي -ة كسس -رف-ي-ل،
العمومية واŸراقبة الصسارمة لصسÒورة بو’ية بومرداسض ،حيث بدأات تظهر م -يÔف -ي -ل ،ب -رج م-ن-اي-ل ،أاŸا (ب-ودواو)
العمران وسسوق العقار الذي وقع ‘ ن-ت-ائ-ج-ه-ا ال-ك-ارث-ي-ة م-ن خÓ-ل ظ-اهرة وروشس -ي ن -وار إا’ صس -وره -ا ال -ت-اري-خ-ي-ة
أانياب السسماسسرة واŸرق Úالعقاري ،Úا’عÎاضس- - -ات ال- - -ت- - -ي ط- - -الت أاغ- - -لب اŸع -ل -ق -ة ‘ اŸق-اه-ي أاو ي-ت-م نشس-ره-ا
ال -ذي-ن سس-اه-م-وا ه-م ك-ذلك ‘ ت-ع-ق-ي-د اŸشساريع العمومية وتسسبّبت ‘ تأاخ Òوت- -ب -ادل -ه -ا ع -ل -ى شس -ب -ك -ات ال -ت -واصس -ل
الوضسعية بإانتاج أاحياء جديدة تفتقد تسس-ل-ي-م اŸشس-اري-ع ‘ وق-ت-ه-ا ل-ل-م-طالبة ا’جتماعي كحن Úللماضسي القريب.

بالرغم من مرور عشصريات على بناء مسصاكنهم

السسكان ينتظرون الضسروريات اليومية ببلديات تيارت
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‘ فÎة التسسعينات ،شسّيدت سسكنات بطريقة فوضسوية ‘
ع- -دة أام- -اك- -ن ب- -ح -ج -ة ال -ظ -روف ا’م -ن -ي -ة ،واÿوف ع -ل -ى
اŸمتلكات وغÒها من ا’مور ،كالقصسديري ،خاصسة و‘
اأ’عوام اŸاضسية بادر بعضض اŸواطن Úببناءات مرخصسة،
لكنهم ’ يزالون ينتظرون مرافق كاŸاء والكهرباء والغاز
وال-ت-ه-ي-ئ-ة ا◊ضس-ري-ة ،وال-ن-م-وذج ب-ب-ل-دي-ة شس-ح-ي-م-ة ب-ا÷ن-وب
الشسرقي لو’ية تيارت ،حيث وزعت على اŸسستفيدين حصسة
 40سسكنا ذاتيا منذ سسنة ،2007وحتى اليوم  ⁄تربط
سسكناتهم ’ بالكهرباء و’ اŸاء و’ غاز اŸدينة رغم تواجد
سسكناتهم بالوسسط ا◊ضسري ،وقد زرنا ا◊ي الذي اشستكى
سس -ك -ان -ه م -ن مشس -ك -ل ال -ك -ه-رب-اء ح-يث ت-ع-اقب ع-ل-ى رئ-اسس-ة
اÛلسض الشسعبي البلدي  3رؤوسساء و ⁄يسستطعوا ايجاد حل
للمشسكل ،وقد طرحنا منذ مدة اŸشسكل على مديرة الطاقة
واŸناجم لو’ية تيارت الذي قال انه سسيجد حÓل للمشسكل
لكن ◊د السساعة ’ يزال  40مواطنا ينتظرون –قيق حلم
ايصسال سسكناتهم بالكهرباء.
اما ببلدية مدريسسة ف Óيزال سسكان حي الواد ينتظرون
ايصس-ال سس-ك-ن-ات-ه-م ب-ال-ك-ه-رب-اء رغ-م تشس-ييدهم للسسكنات منذ
سس -ن -وات ط -وي -ل -ة ،وحسسب ‡ث -ل -ه ا◊ي ف -إان -ه دق -وا ج -م-ي-ع
اأ’بواب ،لكن الوعود تبخرت ويأاملون ‘ التفاتة من وا‹
الو’ية.
وبلدية ع Úكرمسض ف Óيزال بعضض اŸواطن Úالذين شسيدوا
سس -ك -ن -ات-ه-م م-ن-ذ فÎة ال-تسس-ع-ي-ن-ات ي-ن-ت-ظ-رون ك-ذلك ت-ه-ي-ئ-ة
أ’حيائهم ،مثل حي شسطايبو ،وطريق بلدية مادنة وحتى
داخ -ل ال -وسس -ط ا◊ضس-ري ه-ن-اك ب-عضض اأ’ح-ي-اء ت-ف-ت-ق-ر ا¤
ط-رق-ات م-زف-ت-ة ،ب-ل-دي-ة سس-ي-د ع-ب-د ال-رح-م-ان ج-ل طرقاتها
تفتقر ا ¤تهيئة وسسط السسكنات اŸشسيدة منذ سسنوات.
اما ببلدية مدريسسة ،فإان حي الشساطو ورغم تشسييد بناياتهم
من طرف اŸواطن Úمنذ الثمانينات ا’ انه ’ تزال تفتقر
ا ¤الطرقات اŸزفتة رغم تسسجيل مشسروع منذ مدة و
اŸقاولة اŸكلفة با‚ازه توقفت أ’سسباب ›هولة وكذلك
اأ’مر بالنسسبة ◊ي اŸعلم Úكما يسسمى ’ تزال ا’تربة
وا’وحال شستاء تعيق سس Òسساكني ا◊ي لكون اŸشسروع شسرع

السسوقر ..النموذج

بلدية السسوقر تعت‰ Èوذجا ‘ بعضض ا’حياء منذ سسنوات
خلت ،فقد اعتمدت مصسالح البلدية واŸصسالح اıتصسة
على تهيئة مسسبقة للتحصسيصسات التي شسيدت عليها بنايات
” ايصسال قطاع اأ’راضسي
باıرج ا÷نوبي للمدينة ،حيث ّ
اıصسصسة للبناء بقنوات الصسرف الصسحي ،وقنوات اŸياه
الصسا◊ة للشسرب ،وحتى رسسم اأ’رصسفة قبيل الشسروع ‘
البناء وحتى اأ’عمدة الكهربائية ،ثبتت ‡ا جعل اŸواطنÚ
اصسحاب البنايت الذاتية ا ¤ا’سسراع ‘ البناء والسسكن.
ببلدية تيارت وبحي كارمان ”ّ هدم بعضض البنايات غÒ
القانونية و” اسسكان اصسحابها ،لكنه قبل الÎحيل  ⁄يسستفد
السسكان ’ من الكهرباء والغاز طيلة مدة شسغلهم للسسكنات
الفوضسوية.
لكن ما لوحظ ‘ السسنوات اأ’خÒة أان بلدية تيارت اصسبحت
ه -ي اأ’خ-رى ‰وذج-ا ‘ ال-ت-ه-ي-ئ-ة ،ف-ك-ل ال-ب-ن-اءات أاصس-ب-حت
مزودة باŸرافق الضسرورة كالغاز والكهرباء و اŸاء الشسروب،
وأازيحت حتى النفايات الثقيلة بسسبب ا◊مÓت التطوعية
ا’سسبوعية ،وهي تعليمات من وا‹ الو’ية السسيد بن تواتي
عبد السسÓم .وكون عاصسمة الو’ية اسستفادت من عدد معتÈ
م -ن السس -ك -ن -ات ت -عّ-د ب-اأ’’ف ،وأاصس-ب-حت مصس-ال-ح اŸراق-ب-ة
التقنية توقف كل عمل غ Òقانو.Ê
نقول ‘ اأ’خ Òأان العديد من السسكنات التي شسيدت منذ 10
أاو  20سسنة  ⁄يتمكن أاصسحابها من ا’سستفادة من عدة مرافق
ك -ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از وت-ع-ب-ي-د ال-ط-رق-ات وخ-اصس-ة ب-ال-ب-ل-دي-ات
الداخلية سسواء بسسبب عدم تسسوية الوثائق أاو بسسبب فوضسوية
البناءات.
تيارت :ع .عمارة

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

ﬁلي ـ ـ ــ ـ ــات

فرعة الزيت ،مزاورو وحي  ٣٢مسصكنا بحمادوشش ببلعباسش

وضسع مقلق يراوح مكانه ‘ غياب مبادرات ﬁلية
أابدى العديد من سصكان بلدية فوكة بتيبازة قلقهم
م-ن ت-وق-ف ع-م-ل-ي-ات إاع-ادة ه-ي-ك-لة ا’أحياء ،والتي
’لفية ،وهي العمليات التي
شصرع فيها مع بداية ا أ
بوسصعها رفع قدر كب Òمن الغ ÍواŸعاناة على سصكان
’حياء اŸنشصأاة بطريقة فوضصوية خارج اıططات
ا أ
العمرانية.

وب -ال -ن-ظ-ر إا ¤ك-ون ب-ل-دي-ة ف-وك-ة أاخ-ذت ك-ب-ل-دي-ة ‰وذج-ي-ة
’نطÓق التجربة التي شسملت حي Úفقط ،وهّلل لها الكثÒ
‡ن يعانون ظروفا معيشسية صسعبة بأاحياء شسعبية تفتقد إا¤
ّ
شس -ب -ك -ات ح-ي-وي-ة ح-دي-ث-ة ،ف-ق-د ظّ-ل سس-ك-ان ب-اق-ي اأ’ح-ي-اء
ينتظرون دورهم شسأانهم شسأان سسكان أاحياء ﬂتلف بلديات
الو’ية التي تعا Êمن الفوضسى العمرانية ،غ Òأانّ هذا
الدور  ⁄يصسل بعد وتوقف الÈنامج الطموح الذي كان
يصسبو إاليه سسكان الو’ية أ’سسباب ﬂتلفة ،و’ تزال العديد
من اأ’حياء الشسعبية تعا ‘ Êصسمت من طغيان الفوضسى
وصسعوبة اŸسسالك وضسيق اأ’زقة ،وانعدام شسبكات الصسرف
أاح -ي -ان -ا ب -ال -ت -وازي م -ع ان -ع -دام ا’ن -ارة ال -ع -م-وم-ي-ة واŸاء
الشسروب.
” تشسييدها منذ
وتشسمل جملة هذه اأ’حياء تلك التي ّ
الفÎة السسابقة  ،وبزوغ فجر ا’سستقÓل ،وتلك التي برزت
إا ¤الوجود خÓل العشسرية السسوداء وهي أاحياء تضسّم آا’ف
ال-ع-ائÓ-ت ول-يسض م-ن السس-ه-ل ت-رح-ي-ل-ه-ا إا ¤سس-ك-ن-ات ’ئ-ق-ة
عمليا ،اأ’مر الذي يتطلب تهيئة أاحيائها وفق ما يوفر لها
حّدا أادنى من ا◊ياة الكرÁة.
ومن اأ’مثلة ا◊ّية على

تلك اأ’حياء حي الكومينال Ãنطقة واد السسبت ببلدية
قوراية ،الذي ’ يزال يعيشض مشساكل جّمة تعنى بانز’ق
الÎبة والصسرف الصسحي واŸاء الشسروب ،وهو حيّ أانشسئ
منذ فÎة العشسرية السسوداء لكنّه –ّول ‘ سسنوات قليلة ا¤
ي بالبلدية ،حسسبما تشس Òإاليه بعضض اŸصسادر ،و’
أاك Èح ّ
ت-خ-ت-ل-ف ع-ن-ه وضس-ع-ي-ات أاح-ي-اء ال-غ-ربي بخميسستي البحرية
والرادار بالقليعة وبنوة بفوكة ،وغÒها من اأ’حياء الفقÒة
عﬂ Èت -ل -ف ال -ب -ل -دي -ات ،ك -م -ا ’ ت-زال أاح-ي-اء واد م-رزوق
بعاصسمة الو’ية وحوضض الرمان وسسي اﬁمد بوقرة بفوكة
وال-ك-اري-ار ب-ب-وسس-م-اع-ي-ل وب-ن ع-زوز ب-ق-لب م-دي-ن-ة ال-ق-ل-يعة
وأاح -ي -اء اخ -رى ع -دي -دة ت -ع -ا Êم-ن مشس-اك-ل ع-دي-دة ت-ع-ن-ى
باŸسسالك على وجه اÿصسوصض ،بحيث يسستحيل لشساحنة
جمع القمامة وسسيارة ا’سسعاف ووسسائل النقل اıتلفة
ال -ول -وج إا ¤ه -ذه اأ’ح -ي -اء ل -غ -رضض ت-رق-ي-ة ا◊ي-اة ال-ي-وم-ي-ة
للمواطن لتبقى اأ’حياء بذلك بأامسض ا◊اجة ا ¤إاحياء
فكرة إاعادة الهيكلة من خÓل اقÎاح مسسالك مريحة بها
مرفقة Ãختلف الشسبكات ا◊يوية ،مع ترحيل العائÓت
اŸتضسررة ا ¤سسكنات اجتماعية على غرار ما حصسل بحي
هواري بومدين بفوكة.
وكان حي علي عماري الشسعبي ببلدية فوكة قد احتفظ
بالسسبق ‘ ا’سستفادة من مشسروع ’عادة الهيكلة ،حيث كان
يعت Èحينها أاك Èحي على مسستوى ›مل بلديات الو’ية،
” الشسروع ‘ بداية اأ’لفية ‘ Œسسيد اŸشسروع ،وهو
و ّ
اŸشسروع الذي تضسّمن تهيئة الطرقات وŒديد شسبكات
ال -ت -ط -ه Òالصس -ح-ي واŸاء الشس-روب وا’ن-ارة
العمومية ،إاضسافة ا ¤عّدة مرافق أاخرى،
ك-م-ا أاّن سس-ك-ان

بعد خرجتها اŸيدانية
إا ¤دائرة العامرية

أاحياء ‘ وضسعية يرثى لها

’حياء
بعد توّقف عمليات إاعادة هيكلة ا أ

تيبازة :عÓء ملزي

‘ ا‚ازه لكنه توقف بسسبب فسسخ عقد اŸقاولة التي اسسند
اليها تنفيذ اŸشسروع ،و ’ تزال اأ’مور على حالها.
وببلدية مادنة اقصسى جنوب تيارت فإان البنايات اŸشسيدة
ح-دي-ث-ا أاي م-ن-ذ عشس-رة سس-ن-وات ت-ف-ت-ق-ر ا ¤ت-ه-ي-ئ-ة وت-زف-يت
طرقات ومنها ا ¤كهرباء.
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ا◊ي دفعوا أاموا’ ﬁدودة للحصسول على عقود اŸلكية
لسسكناتهم ليتجاوز ا◊ي بذلك مرحلة الفوضسى ويلتحق
سسكانه باÙيط العمرا ÊاŸهيكل ،قبل أان يح Úالدور
على حي هواري بومدين اÛاور ،إا’ أانّ سسكانه رفضسوا
ك-ثÒا م-ن الشس-روط ال-ت-ي أام-ل-ت-ه-ا م-ق-تضس-ي-ات ع-م-لية إاعادة
الهيكلة ’سسيما ما تعلق منه بدفع تكاليف إا‚از سسكنات
جديدة بنمط ا’جتماعي التسساهمي لـ  100عائلة ،كان
ي-فÎضض ت-رح-ي-ل-ه-ا ل-غ-رضض ال-ت-م-ك-ن م-ن ت-وسس-ي-ع ال-ط-رق-ات
واأ’زقة داخل ا◊ي .وبعد أاخذ ورّد تلقى اŸتعاملون ‘
هذا اŸشسروع تعليمة وزارية تعنى بتحويل الصسيغة السسكنية
” ترحيل  100عائلة من
ا ¤الطابع ا’جتماعي ،بحيث ّ
ذات ا◊ي إا ¤ح- -ي ب- -ن دوم- -ي واسس -ت -ف -ادوا م -ن سس -ك -ن -ات
اج -ت -م -اع -ي -ة ’ئ -ق -ة ،إا’ أاّن الÎاج -ع ع -ن “وي -ل اŸشس-روع
وتكليف الو’ية للوكالة العقارية للتسسي Òا◊ضسري بتجسسيد
اŸشسروع بغÓف ما‹ متواضسع قّدر ‘ شسطره اأ’ول بـ 25
مليون دج حال دون –قيق العملية أ’هدافها اŸرجوة،
بحيث  ⁄ينطلق الشسطر الثا Êبعد ،وتوقفت مع مرور
الزمن ﬂتلف العمليات اŸماثلة اŸتعلقة باعادة الهيكلة
Óحياء الفوضسوية.
ل أ
وبتوّقف عمليات إاعادة الهيكلة التي اسستبشسر بها السساكنة
خÒا بداية اأ’لفية ’ ،تزال مشساكل السساكنة باأ’حياء غÒ
اŸهيكلة تتكاثر وتتفاقم ،وتزيد من وتÒة الضسغط على
السسلطات اÙلية التي ’ Œد سسب Óكفيلة للتكفل بها بعيدا
عن مشساريع شساملة تعتمد من طرف ا÷هات الوصسية.

’ي -زال واق -ع ال -ت -ن -م -ي -ة ب-ع-دي-د اّÛم-ع-ات
ال ّسسكنية اŸتواجدة جنوب سسيدي بلعباسض
ي-راوح م-ك-ان-ه ،بسس-بب غ-ي-اب ال-ب-ن-ى ال-ت-حتية
والقاعدية ،وانعدام أادنى متطلبات ا◊ياة
الضسرورية التي تبقى بعيدة عن اهتمامات
ا÷ه - -ات اŸسس- -ؤوول- -ة ،ب- -داي- -ة ب- -اŸشس- -اري- -ع
ال -ت-ن-م-وي-ة ال-ت-ي “سض ﬂت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات،
Óحياء والشسبكات ا◊يوية
التهيئة ا◊ضسرية ل أ
ك-ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ،ال-ك-ه-رب-اء ال-ريفية واŸاء
الشسروب.
وت-ع-رف اّÛم-ع-ات ال-واق-ع-ة أاقصس-ى ج-نوب
ال-و’ي-ة ك-ق-ري-ة ف-رع-ة ال-زيت ال-ت-اب-عة لبلدية
وادي السسبع جنوبا مشساكل با÷ملة أاهمها
انعدام الغاز الطبيعي ،حيث عّبرت العائÓت
القاطنة بهذا اّÛمع السسكني النائي عن
م-دى اسس-ت-ي-ائ-ه-ا م-ن اŸع-ان-اة ال-ي-وم-ي-ة ال-تي
تكابدها جراء غياب هذا اŸورد الطاقوي،
خ -اصس -ة م -ع اإ’ن -خ -ف -اضض ال -ك -ب Òل -درج -ات
ا◊رارة ب -اع -ت-ب-ار أان اŸن-ط-ق-ة ت-ق-ع Ãح-ور
الهضساب العليا ،اأ’مر الذي دفع بالسسكان إا¤
تكرار مطلبهم إا ¤السسلطات اÙلية من
أاجل التدخل وإايصسالهم بالغاز الذي ’ يبعد
كثÒا عن ›معهم السسكني ،وهو اإ’نشسغال
الذي رفعوه إا ¤ا÷هات الوصسية ‘ أاك Ìمن
مناسسبة خاصسة بعد قيام مصسالح مؤوسسسسة
توزيع الغاز للغرب بزيارة للمنطقة وإاجراء
دراسس -ات ب -ه -ا م -ن -ذ أاك Ìم-ن سس-ن-ت ،Úاأ’م-ر
الذي دفعهم إا ¤التأاكيد على مطلبهم بهدف
انتشسالهم من غ Íيتكرر مع كل موسسم شستاء،

وتتكّرر معه معاناة البحث عن قارورات غاز
ال -ب -وت -ان ال -ت -ي ك -ثÒا م -ا ت -خضس-ع أاسس-ع-اره-ا
للمضساربة ،ما ينعكسض سسلبا على اŸواطن
البسسيط.
وببلدية مزاورو الواقعة بنحو  60كلم جنوبا،
يعيشض قاطنو اّÛمع السسكني ضساية خليفة
أاوضس-اع-ا م-زري-ة بسس-بب ال-ن-ق-ائصض اŸسسّ-جلة
داخل القرية بداية Ãشسكل الغاز الطبيعي،
ن -قصض اŸاء الّشس -روب واإ’ن -ارة ال -ع -م -وم -ي-ة،
حيث عّبروا عن اسستنكارهم الكب Òللّركود
وال-غ-ي-اب ال-ت-ام ل-ل-ح-رك-ة الّ-ت-ن-موية باŸنطقة
وانعدام شسروط العيشض الكر ،Ëوكذا انتشسار
مظاهر التخلف بالقرية.
و‘ ه- -ذا الّصس- -دد ط -الب ه -ؤو’ء ب -ال -ت -دخ -ل
العاجل للسسلطات اÙلية من أاجل رصسد
برامج تنموية ذات طابع جواري ،حيث يؤوّكد
سس- -ك- -ان اّÛم -ع أاّن اŸع -ان -اة ب -اتت تصس -ن -ع
يومياتهم بسسبب العديد من النقائصض ،والتي
ي -تصس ّ-دره -ا مشس -ك -ل شس-ح ا◊ن-ف-ي-ات ب-اŸي-اه
ال ّصسا◊ة للشسرب ،وغياب اإ’نارة العمومية
ب - -اإ’ضس - -اف- -ة إا ¤مشس- -ك- -ل اهÎاء اŸسس- -الك
ال -رئ -يسس -ي-ة وال-ف-رع-ي-ة ،وم-ا زاد م-ن م-ع-ان-اة
السساكنة غياب غاز اŸدينة على الرغم من
ت -واج -ده ب -ن -ح -و ك -ي -ل-ومÎات ف-ق-ط ب-ب-ل-دي-ة
م-زاورو ،ح-يث ط-ال-ب-وا ب-إايصس-ال-ه-م ب-الشس-ب-ك-ة
باعتبار أان اŸنطقة معروفة بÈودتها ‘
فصس -ل الشس-ت-اء ،ح-يث يصس-عب ع-ل-ي-ه-م اق-ت-ن-اء
قارورات غاز البوتان.
ه- -ذا ويضس- -ي- -ف شس- -ب- -اب ال- -ق- -ري- -ة خ- -اصس- -ة

ا÷ام-عّ-ي Ú-م-ن-ه-م ح-اج-ت-ه-م اŸاسس-ة لشس-بكة
اأ’نÎنت ،ح -يث ط -ال -ب -وا ا÷ه -ات ال -وصس -ي-ة
بتوف Òخطوط من شساأنها فك العزلة عنهم،
‘ ظل النقصض الفادح ‘ الهياكل الÎفيهية
والثقافية باŸنطقة.
وببلدية سسيدي حمادوشض يعيشض قاطنو حي
 32مسسكنا عزلة تامة وحالة من التهميشض،
حيث طالبوا بإادراج ›معهم ضسمن برامج
ال -ت -ن -م -ي -ة اÙل -ي -ة ن -ظ -را إ’ف-ت-ق-اده أ’دن-ى
الشس-روط الضس-روري-ة ب-داي-ة ب-ال-ك-ه-رب-اء ال-ت-ي
أاّكدوا أاّنها الغائب اأ’ك Èعن حيهم ما دفعهم
إا ¤اإ’سس -ت -ع -ان -ة ب -ال -رب-ط ال-عشس-وائ-ي ،ال-ذي
يشسّ-ك-ل خ-ط-را ح-ق-ي-ق-ي-ا ع-ل-ي-ه-م ،ناهيك عن
تسسبّبه ‘ فوضسى الكوابل الكهربائية التي
تشسوه منظر ا◊ي.
ه- -ذا وشسّ- -دد ه- -ؤو’ء السس- -ك- -ان أايضس- -ا ع- -ل -ى
اŸط-لب ال-ق-اضس-ي ب-رب-ط مسس-اك-ن-ه-م ب-ال-غ-از
الطبيعي ،الذي أاضسحى من الضسروريات التي
’ Áك-ن اإ’سس-ت-غ-ن-اء ع-ن-ه-ا ،وال-ذي يسس-ت-ع-مل
كمصسدر تدفئة ‘ الفصسل البارد وللطهي،
ويجنبهم مشسقة البحث عن قارورات غاز
ال -ب-وت-ان،ك-م-ا ط-ال-ب-وا اأيضس-ا ب-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ط-رق
واأ’رصس -ف -ة ال -ت -ي ت -ت -ح-ول إا ¤ب-رك Ãج-رد
تسس -اق -ط زخ -ات ﬁدودة م -ن اأ’م -ط-ار ،م-ا
يؤودي إا ¤مقاطعة اŸركبات للحي ،وصسعوبة
ح -رك -ة ال -راج -ل’ Úسس -ي -م -ا ال-تÓ-م-ي-ذ أاث-ن-اء
التحاقهم باŸؤوسسسسات الÎبوية.
سصيدي بلعباسش :غ ــ شصعدو

وا‹ ع“ Úوشسنت ترفضض
تسسوية البناءات الفوضسوية
رفضصت وا‹ و’ية ع“ Úوشصنت السصيدة
لبيبة ويناز خÓل خرجاتها اŸيدانية
التي كانت آاخرها بدائرة العامرية ،حيث
أاشصرفت على ›لسش تنفيذي ،كل إاشصكال
التسصوية للسصكنات الفوضصوية ،ودعمها
بالقنوات ا◊يوية على غرار الصصرف
الصصحي واŸياه الصصا◊ة للشصرب والغاز
’موال
الطبيعي ،معتÈة ذلك تبديدا أ
الدولة ‘ الفوضصى .هذا وشصّددت الوا‹
خÓل إاشصرافها على آاخر ›لسش تنفيذي
على ضصرورة القضصاء على البناء
الفوضصوي ،وبالتا‹ على ظاهرة تشصويه
العمران عن طريق الشصروع ‘ تنظيم
عمليات هدم البنايات الفوضصوية تنفيذا
’حÎام قوان Úالتعم ÒاŸعمول بها ،مع
ا’بتعاد كليا ،عن تسصويتها بكيفية أاو
بأاخرى لكي يكونوا عÈة لكافة من تسصول
له نفسصه ‘ إانشصاء سصكنات فوضصوية‘ ،
رسصالة واضصحة إا ¤أاصصحاب السصكنات
الفوضصوية التي ارتفع عددها بالو’ية ‘
’خÒة ،خاصصة باŸناطق
’ونة ا أ
ا آ
السصياحية التي تسصيل لعاب وأاطماع
الراغب ‘ Úالبحث عن سصكنات لقضصاء
موسصم اصصطياف مريح بشصواطئ عÚ
“وشصنت الذهبية ،خاصصة الوردانية
ورشصقون التي غزتها الفوضصى.

ع“ Úوشصنتﬁ :مد بن ترار

اختÓل مكشصوف بع Úالدفلى

انسسداد مداخل وﬂارج أاحياء الدردارة ،سسوفاي ،الزاوية والفونال
ي-واج-ه سص-ك-ان ع-دة أاح-ي-اء ب-ب-ل-ديات خميسش مليانة
وع -ريب وم -ل -ي -ان -ة وع Úال -دف -ل-ى م-ت-اعب ‘ ت-ه-ي-ئ-ة
وإازالة التوحل ،وربط شصبكة الصصرف الصصحي والغاز
و“ديد قنوات اŸاء الشصروب بسصبب مظاهر فوضصى
اŸبا ،Êوعدم احÎام اıطط العمرا Êأاثناء عملية
’‚از ،وهو ما يجعل مسصؤوولية الوضصعية الكارثية
ا إ
مشصÎكة ب Úالسصكان واŸصصالح اŸعنية.
ع Úالدفلى :و ــ ي ــ أاعرايبي
وبحسسب الوضسعية التي عايناها بذات اŸناطق رفقة ‡ثلي
السسكان ،فإان مظاهر اإ’ختÓل العمرا Êأاصسبح نقطة سسوداء
‘ يوميات هؤو’ء ،الذين شسّيدوا بناءات ’ تسستجيب للمخطط
العمرا Êبل تتعارضض مع كل توسسيع أاو إا‚از مرفق من
اŸراف-ق اÿدم-ات-ي-ة وال-ت-ن-م-وي-ة ب-ذات اأ’ح-ي-اء ال-ت-ي بعضسها
مازال يفتقد أ’دنى شسروط ا◊ياة الكرÁة ،حسسب تصسريحات
السسكان الناقمة عن الوضسع الذي يتخبط فيه هؤو’ء ،الذين
اعÎفوا بأانهم جزء من حالة الفوضسى التي خلفتها مواقعهم
السسكنية التي أاغلق بعضسها كل اŸنافذ لدخول هذه اأ’حياء
بطريقة سسهلة ،وهو ما جعل هذه اŸناطق تعد نقاط سسوداء
‘ يوميات ﬁدثينا من السسكان.
هذا اإ’ختÓل العمراŸ Êسسناه ‘ حيي الدردارة وسسوفاي
الشسمالية Ãدينة خميسض مليانة ،حيث تسسببت الظاهرة ‘
حرمان السسكان من اŸرافق ا◊يوية كفتح الطرقات وإاقامة
قنوات لصسرف مياه اأ’مطار مع كل تسساقط ﬂلفة بركا
م-ائ-ي-ة ،وت-ت-ح-ول حسسب م-عاينتنا
إا ¤روائح كريهة ،ناهيك عن
اأ’وح- - -ال وت - -ع - -رق - -ل اŸرور
بالطرقات
الضس - -ي- -ق- -ة ال- -ت- -ي
ت -ف-ت-ق-د ل-ل-م-ع-ايÒ
ال-ت-ق-ن-ية مع
انتشسار

الفضسÓت واأ’وسساخ كون أان شساحنة
جمع القذورات ’ تسستطيع دخول
ه- -ذه اأ’زق- -ة الضس- -ي- -ق -ةﬁ« ،م -د»،
«علي» و»خالد» من سسكان الناحية
الذين حملوا اŸسسؤوولية أ’بناء ا◊ي
بالدرجة اأ’و ¤واŸصسالح التقنية
والعمرانية لبلدية خميسض مليانة.
ومن ناحية أاخرى’ ،زالت منطقة
الزاوية ببلدية عريب ﬁرومة من
ع -دة مشس -اري -ع ك -ت -ه-ي-ئ-ة ال-ط-رق-ات
الداخلية الضسيقة ،والتي حالت دون
تلبيسسها حسسب وقوفنا بع ÚاŸكان،
حيث تنتشسر اأ’وحال وبعضض اŸباÊ
الطوبية اŸشسوهة للعمران ،وهو ما
يتطلب اتخاذ اجراءات اسستعجالية
◊ل ه- -ذه اŸعضس- -ل- -ة ،ي- -ق -ول أاح -د
السسكان الذي رافقنا لكشسف هذه اŸهازل التي صسارت ’
تطاق.
ونفسض اŸناظر اŸشسينة وقفنا عليها بقرقاح وحي الفونال
بأاعا‹ مدينة مليانة التي جعلت من اŸنطقة ذات اŸناظر
السس -ي-اح-ي-ة م-ل-وث-ة وم-ه-ددة ل-ل-واق-ع ال-ب-ي-ئ-ي ،وه-ذا ‘ غ-ي-اب

اŸن - - -ت - - -خ- - -ب ÚاÙل- - -يÚ
واŸصس-ال-ح ال-ت-ق-ن-ي-ة الغائبة
ع- - -ن اŸراق - -ب - -ة خ - -اصس - -ة
با÷يوب العقارية الضسيقة
التي صسارت مرتعا للبناءات
اŸشسّوهة والغلق العشسوائي
والفوضسي لبعضض اŸداخل
واıارج ل - - - - - - - -ذات ا◊ي
ال- - -ذي ف- - -ق - -د ك - -ثÒا م - -ن
م- - -ع - -اŸه ،ي - -ق - -ول أاب - -ن - -اء
اŸنطقة اأ’صسلي.Ú
وأام- - -ام ه- - -ذه ال- - -ظ- - -روف
واŸظاهر ،يناشسد السسكان
ورؤوسس - -اء اأ’ح - -ي - -اء ب- -ع- -دة
Œم-ع-ات سس-ك-ان-ي-ة بتشسديد
اŸراقبة وتنظيم اÙيط
العمرا ÊاŸتدهور ،والتي حال دون اسستفادة هذه اŸناطق
م -ن مشس -اري -ع ت -ن -م -وي -ة ط -اŸا ط -الب ب-ه-ا السس-ك-ان ل-ت-حسسÚ
ظروفهم اŸعيشسية ،يقول هؤو’ء اŸغبونون ضسحايا اإ’همال
والتسسيب والتخلي عن اŸسسؤوولية ‘ وقت سسابق.

بولقرود ،اŸنطقة الصصناعية الصصغرى ووادي الوحشش

مناطق خارج حسسابات السسلطات اÙلية بسسكيكدة

ق- -امت السس- -ل- -ط- -ات اÙل- -ي -ة ن -ه -اي -ة
ال-ث-م-ان-ي-ن-ات وب-داي-ة ال-تسس-ع-ي-ن-ي-ات من
ال-ق-رن اŸاضس-ي ،ب-اسس-ت-ح-داث م-ن-اط-ق
ومفارز سسكنية ،للبناء الذاتي بغرضض
ت- -خ- -ف- -ي- -ف الضس- -غ- -ط ع- -ل- -ى السس- -ك- -ن
ا’جتماعي ،على غرار ،احياء سسيدي
اح - -م - -د ،ب - -ول - -ق- -رود ،وادي ال- -وحشض،
وب -وع -ب -از ،ا’ ان ه-ذه السس-ك-ن-ات ال-ت-ي
–ّولت ا› ¤معات سسكنية الواحدة
منها تك Èالعديد من بعضض البلديات
التي زارها وا‹ الو’ية مؤوخرا و–تاج
ه- -ي ك- -ذلك أ’غ- -ل- -ف- -ة م- -ال -ي -ة إ’نشس -اء
اŸراف -ق الضس -روري-ة ل-ت-ل-ب-ي-ة ح-اج-ي-ات
السسكان.
هذه التجمعات السسكنية ،تخلت عنها
السس-ل-ط-ات اŸت-ع-اق-ب-ة ،وت-ركت ◊الها،
دون ت- -وف Òابسس- -ط م- -رف- -ق ،و ⁄ي- -ت -م
ال - -ت - -ف - -ك ‘ Òا‚از ب - -عضض اŸراف - -ق
الضس -روري -ة ،ك -ف -رع ل -ل -ب-ل-دي-ة او م-رك-ز
صسحي ،او مرافق الÎفيه والتسسلية ،بل
ان بعضض اأ’حياء من هذه اأ’خÒة’ ،
ت-ت-وف-ر ع-ل-ى ال-رب-ط ب-ق-ن-وات تصس-ري-ف
اŸياه القذر ومياه ا’مطار .اما عن
التهيئة العمرانية فذلك امر آاخر ،حتى
يخيل للوافد لهذه اأ’حياء ،انه ‘ قرية
من القرى النائية ،ليسض بوسسط مدينة
ق -ي -ل ع -ن -ه-ا ال-ك-ث ،Òح-يث ال-ب-ح-ب-وح-ة

اŸالية ،والرتبة الثانية على اŸسستوى
ال -وط -ن -ي م -ن ح-يث م-داخ-ي-ل ا÷ب-اي-ة
البÎولية وميناء سسكيكدة.
م -ا ت -زال م -ع -ان -اة اŸسس -ت -ف -ي -دي-ن م-ن
اŸفارز ا’جتماعية التي ”ّ إانشساؤوها
‘ أاط- -راف اŸدي- -ن- -ة ك -ح -ي ب -وع -ب -از
اŸنطقة الصسناعية الصسغرى وبولقرود
‘ ا÷ه- -ة ال -ع -ل -ي -ا ل -ب -ن -ي م -الك و500
مسسكن وسسيدي أاحمد Ãدينة سسكيكدة
سسنة  1986مسستمرة إا ¤اليوم ،وتعرف
ب-اŸف-ارز ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ب-ك-ل أاصسنافها،
” إا‚ازها ع Èتراب الو’ية
والتي ّ
ب -غ -رضض اŸسس -اه -م-ة ‘ حّ-ل إاشس-ك-ال-ي-ة
السس-ك-ن ،ف-إاّن أاغ-ل-ب-ه-ا ي-واج-ه إاشس-ك-ال-ية
عدم التسسوية اإ’دارية نظرا ÷ملة من
العوائق ،منها مشسكلة –ويل اأ’رضسية
وع -دم ت -ه -ي -ئ-ت-ه-ا وع-دم إاصس-دار ع-ق-ود
اŸل -ك -ي -ة ل -ل-مسس-ت-ف-ي-دي-ن بسس-بب ع-ج-ز
ميزانية البلديات عن التكفل بها.
واŸفارز الواقعة ‘ أاطراف اŸدينة
و‘ ا÷هات العلوية تتحّول ‘ فصسل
الشس-ت-اء إاŒ ¤م-ع-ات سس-ك-ن-ي-ة م-عزولة،
ح- -يث يصس- -عب ع- -ل- -ى وسس- -ائ -ل ال -ن -ق -ل
ا÷ماعية الدخول إاليها ويجد السسكان
صسعوبات ‘ التحرك ما ب Úأاحيائهم
وباقي أاحياء اŸدينة ،بحيث تتدهور
الطرق الفرعية الداخلية غ ÒاŸعبدة

وي- -زداد ع- -دد الÈك اŸائ- -ي -ة ل -غ -ي -اب
شسبكات تصسريف مياه اأ’مطار.
ورغ -م أاّن ال -ق -ان -ون اÿاصض ب-ال-ت-ه-ي-ئ-ة
ا◊ضسرية يلزم البلدية بالتكفل بالتهيئة
ا◊ضسرية للمفارز ا’جتماعية ،إاّ’ أاّن
هذه اŸواقع ا◊ضسرية مازالت بعيدة
عن اهتمامات رؤوسساء البلديات ،الذين
ت-ع-اق-ب-وا ع-ل-ى ث-ا Êأاغ-ن-ى ب-ل-دي-ة ع-ل-ى
اŸسستوى الوطني ،فهي خالية “اما
م -ن أاي -ة م -ظ -اه -ر ل-ل-ت-ه-ي-ئ-ة ب-اسس-ت-ث-ن-اء
ت -وصس -ي -ل ال -ك -ه -رب -اء إال -ي-ه-ا م-ن ط-رف
الشسركة الوطنية للكهرباء والغاز منذ
قرابة سستة وعشسرين سسنة.
مصس-ال-ح ب-ل-دي-ة سس-ك-ي-ك-دة ت-رج-ع ت-أاخر
أاشسغال التهيئة وتعطّل اŸشساريع التي
خصسصسها اÛلسض الشسعبي البلدي ‘
بداية  ،2008لهذه اŸفارز للتكفل بها
م- -ن ج- -م- -ي- -ع ا÷وانب ،إا ¤م- -دي- -ري- -ة
ال-ت-ع-م Òال-ت-ي وع-دت ب-ال-ت-ك-ف-ل بها إاّ’
أاّنها  ⁄تفعل شسيئا ‘ اŸيدان ثم عادت
‘ النهاية وسسمحت للبلدية بالتصسرف
‘ ملف تهيئة اŸفارز ،أاما مديرية
ال-ت-ع-م Òن-فت م-زاع-م ال-ب-ل-دي-ة وأاك-دت
ع -ل -ى أاّن ت-ه-ي-ئ-ة اŸف-ارز ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
مهمة البلدية و’ دخل للمديرية فيها.
سصكيكدة :خالد العيفة
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بالرمشسي ،مغنية ،هن ،Úدار يغمراسسن ،مرسسى بن مهيدي وبني وارسسوسض

لرضسية يعانون باŸدية
أاصسحاب التجزئات ا أ

أاحياء غ Òمهيّأاة بتلمسضان يطالب سضكانها بالتسضوية

تعيشض العديد من بلديات ولية تلمسسان مشساكل عويصسة مع أاحياء فوضسوية وّŒمعات سسكنية ” ا‚ازها بطرق غÒ
سسليمة على أاراضض خاصسة أاو عمومية بدون توثيق رسسمي ول رخصض بناء ،والتي تزايد عددها و–ول أاصسحابها إا¤
اŸطالبة بحقوقهم ‘ التنمية من ربط سسكناتهم باŸياه الصسا◊ة للشسرب ،ومد قنوات الصسرف الصسحي وربطهم بالكهرباء،
لشسغال ل تكون إال للسسكنات التي أاقيمت بطرق شسرعية إال إان ضسغط السسكان دفع بالسسلطات إا ¤بعث
ورغم أان هذه ا أ
سسبل ◊لها خاصسة ‘ ظل وجود مشساكل عويصسة تعيشسها العديد من البلديات مع السسكن الفوضسوي على غرار الرمشسي،
مغنية ،هن ،Úدار يغمراسسن،مرسسى بن مهيدي وبني وارسسوسض.

أاو’د يوسضف مدينة فوضضوية
جديدة

يقف أŸسصافر على ألطريق أألو’ئي
رقم  ١٠٤أأ خÓل زيارته إأ ¤مدينة
هن ،Úوعلى بعد  ٠١كلم من شصرقها
على قرية كبÒة يكاد حجمها يسصاوي
م-دي-ن-ة ه-ن Úألسص-اح-ل-ي-ة ،ه-ذه أل-قرية
أŸطلة على ضصفاف ألبحر أŸتوسصط
شص -ي -دت ع-ل-ي-ه-ا ف-يÓ-ت رأئ-ع-ة ’ أأح-د
يشصك أأنها أأقيمت بدون ترخيصس و’
وثائق .إأنها قرية أأو’د يوسصف ألتي ”
إأنشص -اء أأغ -لب سص -ك -ن-ات-ه-ا ع-ل-ى غ-اب-ات
منزل ألشصهÒة ،وعلى ضصفاف شصاطئ
تافسصوت ألتي من أŸفروضس أأن تكون
منطقة للتوسصع ألسصياحي ،لكن نفوذ
أأصص-ح-اب-ه-ا ج-ع-ل-ه-م ي-ق-ي-مون سصكناتهم
ع -ل-ى ضص-ف-اف أل-ب-ح-ر ،وأأم-ام أل-ت-ج-م-ع
ألكب Òللسصكنات ألتي غالبا ما تعمر
خÓل موسصم أ’صصطياف عكسس بعضس
ألسص - -ك - -ان أل - -دأئ - -م ،Úف- -ق- -د صص- -اروأ
يضصغطون على ألسصلطات ألبلدية من
أأجل ألتهيئة أ◊ضصرية وربط سصكناتهم
ب -اŸاء ألصص -ال-ح ل-لشص-رب ،وم-د ق-ن-وأت
ألصص- -رف ألصص- -ح- -ي وق- -ن- -وأت أل- -غ- -از
ألطبيعي ،وألتي من شصأانها أن تكلف
أل-ب-ل-دي-ة أل-ف-قÒة م-ب-ال-غ م-الية ضصخمة
خاصصة وأأن عملية ألتسصوية ’ تزأل ⁄
ت -ت -م ،ت -ك -دسصت ب-ال-ب-ل-دي-ة أŸئ-ات م-ن
م -ل -ف-ات أ◊ي-ازة وط-لب أل-تسص-وي-ة عÈ
قانون  ١٥ - ٠٨رغم أأن هذه ألسصكنات
أأ‚زت خÓل ألسصنوأت أأ’خÒة فقط
و’ ي-ن-ط-ب-ق ع-ل-ي-ه-ا ه-ذأ أل-ق-انون ،كما
أأنها أأقيمت ‘ مسصاحات غابية وأأخرى
من أŸفروضس أأن توجه إأ ¤ألتوسصع
ألسصياحي ،ما جعل ألسصلطات ‘ حÒة
وÒﬂة ب Úألتسصوية وإأقامة ﬂتلف
أŸنشص -آات أل -ق -اع -دي -ة ب -ال -دوسس ع-ل-ى
أل- -ق- -ان- -ون أأو رفضس أل- -ع -م -ل -ي -ة وف -ق -ا
ل -ل -ق -ان -ون ،وب-ال-ت-ا‹ ف-ت-ح أل-ب-اب أأم-ام
أ’حتجاجات أليومية وألغلق للبلدية
وأل-ذي سص-ب-ق وأأن ع-اشص-ت-ه م-ق-ر ب-ل-دي-ة
هن ÚخÓل ألسصنة أŸاضصية.
وأح -ت -ج أل -عشص-رأت م-ن سص-ك-ان أ◊ي
ألفوضصوي ألذي أأطلق عليه أسصم حي
ي -ام-ن-ه ب-ق-ري-ة سص-ي-دي ب-ون-وأر  ٠٧كلم
شصمال غرب مدينة ألرمشصي بعد رفضس

ألبلدية تسصوية سصكناتهم ألتي أأقيمت
على أأرضس فÓحية تعود ملكيتها أ¤
أح -دى أل -ع -ائ Ó-ت أل -ت -ي أشصÎى أأح -د
Œار أل - -ع - -ق - -ار ج- -زءأ م- -ن- -ه- -ا ،وق- -ام
بتجزئتها بطريقة غ Òشصرعية وأأقام
Œم -ع -ا سص -ك -ن -ي -ا أل-ذي ك-ل-ف-ه ألسص-ج-ن
وأŸتابعة ألقضصائية ،لكن دون توقيف
عملية ألبناء ألتي كثÒأ ما كانت تنتهي
بشصجارأت عنيفة مع أصصحاب أ’رضس،
لكن ونظرأ لعÓقة ألسصكان مع «أ»ÒŸ
ألسص -اب-ق سص-م-ح ل-ه-م ب-ال-ب-ن-اء وأأك Ìم-ن
ذلك فقد منحهم شصهادأت أثبات سصكن
وترخيصس بإاقامة جسصر وطريق ،لكن
ألسص -ك -ان وب-دع-م م-ن أح-د أŸن-ت-خ-بÚ
أل- -ذي ي- -ق- -ي -م ب -ه أأصص -ب -ح -وأ ي -ه -ددون
للمطالبة بالتسصوية وألتهيئة أ◊ضصرية
ورب- -ط سص- -ك- -ن- -ات- -ه -م ب -اŸاء وق -ن -وأت
ألصص -رف ألصص -ح-ي وأل-غ-از ،وه-و أأ’م-ر
ألذي ع Èعنه رئيسس دأئرة ألرمشصي
ألسص -ي -د م -ع -م -ر إأسص -م-اع-ي-ل ب-ال-رفضس
ب-ح-ك-م أأن ألسص-ك-ن-ات ف-وضص-وي-ة أأق-يمت
ب -دون ت-رخ-يصس وع-ل-ى أأرضس فÓ-ح-ي-ة
Áنع تسصويتها قانونا ،مشصÒأ أ ¤أأن
ت -اج -ر أل -ع-ق-ار نصصب ع-ل-ي-ه-م وب-اع-ه-م
أأرأضصي خارج أÙيط ألعمرأ ،Êوهي
أرضس ذأت ملكية خاصصة أأصصحابها
طرحوأ ملفها على ألعدألة ،ومهددأ
باللجوء أ ¤تطبيق ألقانون ومباشصرة
ع -م -ل -ي -ة أل -ه -دم ‘ ح -ال-ة أأي ن-وع م-ن
أ’حتجاج ،خاصصة وأأن ألدولة ’ تشصجع
ألبناء ألفوضصوي و’ تدفع مبالغ مقابل
تشصجيعه ‘ ألوقت ألذي من باعهم
أ’رضس حقق أرباحا دون دفع ضصرأئب
للدولة.

سضكنات غ’ Òئقة
Ãرسضى بن مهيدي

تشصهد سصوأحل أ÷هة ألغربية لو’ية
ت - -ل - -مسص - -ان ‰وأ ك - -بÒأ ل - -لسص - -ك- -ن- -ات
ألفوضصوية ألتي أأقيمت على سصوأحل
ك -ل م-ن سص-ي-دي ي-وشص-ع ،ب-ي-در ،م-رسص-ى
أأو’د بن عايد ،وشصايب رأسصو ألسصاحلية
م -ن ق -ب-ل أل-ع-ائÓ-ت أل-ت-ي أأغ-ل-ب-ه-ا م-ن
أŸغÎب Úألذين وقعوأ ضصحايا شصبكات
بيع ألعقار بحكم إأن أŸنطقة ‡نوعة
من ألبناء لوقوعها ضصمن موأقع قريب
من ألبحر ،ومن أŸفروضس أأن تكون

ت- -ب- -ذل السس -ل -ط -ات ال -ولئ -ي -ة ب -ب -ات -ن -ة،
›ه -ودات ك -بÒة ‘ ﬁارب -ة ال -ب -ن -اي -ات
والسس- -ك- -ن- -ات ال- -ف -وضس -وي -ة ال -ت -ي أاصس -ب -ح
ظ -ه -وره -ا ك -ال -ف -ط -ري -ات ،خ -اصس -ة ع -ل-ى
حواف مدن الولية الكÈى ،حيث أامر
وا‹ ب-ات-ن-ة ع-ب-د ال-ق-ادر صس-ي-ودة مؤوخرا
خÓ- -ل ق- -وف- -ه ع- -ل- -ى مشس- -روع سس- -ك- -ن- -ات
عمومية إايجارية ببلدية وادي الطاقة،
ب -ه -دم ال -ب -ن -اءات ال -ف -وضس -وي -ة ،خ -اصس -ة
ع -ن -دم -ا وق -ف ع -ل -ى ح -ال -ة ب -ن -اء سس -ك -ن
لمÓ-ك ال-دول-ة
ف-وضس-وي ب-أارضض ت-اب-ع-ة أ
ﬂصسصس -ة ل -ب -ن -اء سس -ك -ن -ات اج -ت -م -اع-ي-ة
إايجارية.
باتنةŸ :وشسي حمزة
أأكد صصيودة ،أأنه لن يتسصامح مع كل من يخالف
أل-ق-وأن Úب-ب-ن-اء سص-ك-ن-ات ف-وضص-وي-ة ت-تسص-بب مع
مرور ألوقت ‘ عرقلة مهام مقاو’ت إ’‚از
ألسصكنات ،ما أأثار أسصتياءه ،خاصصة وأأنه وقف

م -وأق -ع ل -ل -ت -وسص -ع ألسص -ي-اح-ي وإأق-ام-ة
منشصآات سصياحية للنهوضس با’قتصصاد
ألوطني ،وجعله موقعا ÿلق ألÌوة،
ل -ك -ن غ -ي -اب وع -ي أŸن -ت -خ-ب Úوع-دم
أه- -ت -م -ام -ه -م ب -اأ’م -ر أأدى إأ ¤إأق -ام -ة
Œمعات سصكانية صصار أليوم أأصصحابها
ي -ط-ال-ب-ون ب-ح-ق أل-تسص-وي-ة وأŸشص-اري-ع
أل -ت-ن-م-وي-ة وأل-رب-ط ب-ال-غ-از وأل-ك-ه-رب-اء
وأŸي- -اه ألصص- -ا◊ة ل- -لشص- -رب وق- -ن -وأت
ألصصرف ألصصحي ،وهو ما تقبلته بعضس
ألبلديات ،وهو ما كلف بالتخلي على
م -نشص -ات أق -تصص-ادي-ة كÈى ع-ل-ى غ-رأر
أل -ق -ري -ة ألسص -ي -اح -ي -ة أل -ن -م -ودج أل -ت -ي
بر›تها وزأرة ألسصياحة بشصاطئ بيدر
ل-ك-ن أصص-ط-دمت ب-ن-هب ع-ق-اره-ا سص-ن-ة
 ‘ ،٢٠٠٧ح Úرفضصت بلديات أأخرى
تسصوية أأ’مر على غرأر بلدية مرسصى
ب- -ن م- -ه- -ي- -دي أل- -ت -ي ق -امت ب -ت -ه -دË
ألسصكنات ألفوضصوية.
وتعت Èمدينة مغنية أ◊دودية إأحدى
أأك Èأل -ب -ل -دي -ات أل -ت -ي ت -ن -تشص -ر ف -ي -ه-ا
ألسص -ك -ن-ات أل-ف-وضص-وي-ة ،وأل-ت-ي أأق-ي-مت
ب -دون ت -رخ -يصس سص-وأء ع-ل-ى أأ’رأضص-ي
أل- -فÓ- -ح -ي -ة أأو أل -غ -اب -ي -ة ،وي -ع -د ح -ي
أ◊مري أأحد أأك Èأأ’حياء ألفوضصوية
ألذي يحوي أأك Ìمن  ١١أألف مسصكن،
ورغم أأنه أأقيم بدون أأي ترخيصس و’
ت -وث -ي -ق خÓ-ل أل-عشص-ري-ة أأ’خÒة ل-ك-ن
ألسص-ل-ط-ات أل-ب-ل-دي-ة Ÿدي-ن-ة م-غ-ن-ية ⁄
Œد أأي حل سصوى أ’نصصياع Ÿطالب
ألسص -ك -ان وتسص -وي -ة ه -ذأ أ◊ي ورب -ط-ه
ب -ك -اف -ة ألشص -ب -ك-ات (أل-ت-ط-ه ،ÒأŸي-اه
ألصصا◊ة للشصرب ،ألغاز ،ألهاتف،)...
و–ول إأ ¤أأرق -ى أإ’ح -ي -اء ب -ع -دم-ا ”
ت- -ه- -ي -ئ -ة شص -وأرع -ه وإأق -ام -ة أŸدأرسس
وأŸت -وسص -ط -ات ب-ه ،ح-يث تشص Òب-عضس
أأ’طرف أأن ألتهيئة كلفت ألبلدية ما
يزيد عن  ١٠٠مليار سصنتيم ،لكن أأ’مر
كان لزوما بعدما  ⁄تتمكن أÛالسس
أŸتعاقبة من توقيف ظاهرة ألفوضصى
Ãغنية ،وألتي صصار أÛلسس ألبلدي
أ◊ا‹ ’ Áكنه ألتحكم فيها ،وأختار
أل- -تسص- -وي- -ة ب- -دع- -م م- -ن وأ‹ أل- -و’ي -ة
ألسصابق.
تلمسسانﬁ :مد بن ترار

ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـ ـات

التهيئة غائبة ..إا ¤أاجل مسضمى

لولويات رغبة ‘
تعت Èالتهيئة العمرانية ‘ نظر السسلطات اÙلية لولية اŸدية من ب Úإاحدى ا أ
لطار اŸعيشسي وقد ترجم ذلك ‘ مÓحظات وا‹ الولية السسيد ﬁمد بوشسمة ،حيث تطّرق
–سس Úا إ
بحضسور مديرية التجهيزات العمومية ،إا ¤ا◊الة الكارثية التي أاصسبحت تعيشسها بعضض أارصسفة وطرق
شسوارع بلديات الولية ،نتيجة عدم احÎام دف Îالشسروط أاثناء إا‚از مشساريع التهيئة ا◊ضسرية
لشسغال.
وكذا غياب عامل الرقابة من بداية وإا ¤غاية إانتهاء ا أ
ولدى إأعÓنه عن أŸبلغ أإ’جما‹
أŸرصص -د إ’ع-ادة أل-ت-ه-ي-ئ-ة أ◊ضص-ري-ة
أŸقدر بأاك Ìمن  ٣٥٠مليار سصنتيم
إأضصافة إأ ٢١٥ ¤مليار سصنتيم برنامج
ق -ط -اع -ي ،ل -ف -ائ -دة أأغ -لب أŸن -اط-ق
أ◊ضصرية ببلديات ألو’ية وعاصصمة
ألو’ية على وجه أÿصصوصس  ،قال
وأ‹ أل - - -و’ي - - -ة« :حسصب زي - - -ارأت - - -ي
ألتفقدية ألشصخصصية ’حظت بأان جل
برأمج ألتهيئة وإأعادتها خÓل مدة ’
تتجاوز أÿمسس سصنوأت ،كانت تصصبّ
‘ ألطريق ألذي يتوسّصط أŸدينة‘ ،
ح Úتبقى أأ’حياء أأ’خرى ألبعيدة
ع -ن أأ’ضص-وأء أل-ك-اشص-ف-ة ،ب-ات ي-ع-يشس
سص - -ك - -ان - -ه - -ا ح- -ا’ت م- -ن أإ’ه- -م- -ال
ألو’ية تتوفر على Œ ١٠زئات تعيشس ألشصبكات أÿارجية وفق ما جاء به
أÓŸح -ظ ‘ شص -أان ت-ه-ي-ئ-ة أأ’رصص-ف-ة
أأغلبها وضصعيات مزرية ،أأ’مر ألذي قانون ألتعم Òألسصاري ألعمل به .كما
ومسصالك ألشصوأرع ‘ ظلّ ألÓمبا’ة
أأج÷ Èنة ألتعم ÒباÛلسس ألشصعبي أأنه ’ يجوز للموثق –رير عقد ألبيع
من طرف قاطنيها.
ب -ه -ذه أل -ب -ل-دي-ة ‘ أل-ع-ه-دة ألسص-اب-ق-ة إأ’ بتوفر أأو أسصتكمال أأشصغال ألتهيئة،
وأأشص -ار مسص -ؤوول -و أÛت -م-ع أŸدÊ
لتناول مسصأالة كارثية هذه ألتجزئات ،مسص-ت-غ-رب-ا ﬁدث-ن-ا ف-وضص-ى أل-ع-مرأن
ببلدية عاصصمة ألو’ية عند فتح باب
بسص-بب أف-ت-ق-اره-ا ل-ل-ت-ه-ي-ئ-ة وب-خ-اصصة أÓŸح- -ظ- -ة ع Èب- -ل -دي -ات أل -و’ي -ة،
طرح أإ’نشصغا’ت ،إأ ¤جملة من هذه
Œزئ -ة م -رج -ا شص -ك Òوخ -دي -ج -ة ب-ن وأصص-ف-ا إأي-اه-ا ب-أان-ه-ا ألسص-م-ة ألسصائدة
أأ’حياء أŸنسصية كما لفت أأحدهم إأ¤
رويسصي ،حيث “ّكنت هذه أللجنة من وألتي ’ Áكن إأخفاؤوها ،طارحا ‘
نقطة  ⁄يشصر إأليها من طرف هؤو’ء
إأقناع أÛلسس ألبلدي وقتها إ’‚از هذه ألسصانحة مشصكلة ألتهيئة أÿاصصة
وأŸتعلقة بالتجزئة رقم ٠٢
ج -زء م -ن شص-ب-ك-ات ألصص-رف ألصص-ح-ي ب-ال-ت-ج-زئة رقم  ١٠ب-ب-لدية ألÈوأقية
و ٠٣ب -أاع -ا‹ م -ن -ط-ق-ة م-رج شص-ك،Ò
ب-ت-ج-زئ-ة خ-دي-ج-ة ب-ن رويسصي وتهيئة وأل -ت -ي ب -ال -رغ-م م-ن ت-وزي-ع-ه-ا ن-ه-اي-ة
وألتي يعيشس سصكانها لنحو  ٢٠سصنة
م -ن أإ’ه -م-ال ،بسص-بب أن-ع-دأم ت-ه-ي-ئ-ة Œزئ - -ة ’ك - -ادأت ب - -ح - -ي أŸصص - -ل- -ى سصنوأت ألثمانينات ،غ Òأأنه  ⁄يتمّ
أسص -ت -ج-اب-ة ل-ن-دأءأت أل-ن-ج-دة أل-ت-ي ’ ربطها بشصبكة ألكهرباء وألغازÃ ،ا ‘
ألطريق أŸتوسصط لهذأ أ◊ي وعلى
طاŸا طالب بها سصكان هذه ألتجزئة ،ذلك Œزئ- -ات أأخ- -رى ب -إاق -ل -ي -م ه -ذه
مسصافة ’ تتجاوز  ٥٠٠م ،Îناهيك
ف-ي-م-ا أأخ-ذت مصص-ال-ح أل-ت-ع-م Òب-ه-ذه ألبلدية وزعت ‘ هذه ألفÎة و ⁄يتم
عن صصعوبة دخول سصيارأت أإ’سصعاف
أل-و’ي-ة ع-ل-ى ع-ات-ق-ه-ا ت-ه-ي-ئ-ة ك-ل من رب- -ط- -ه- -ا أأيضص- -ا بشص- -ب -ك -ات ألصص -رف
أÿاصص -ة وأل -ع -م -وم -ي-ة ،إأ’ ل-لضص-رورة
Œزئ - - -ة ب - - -وأأح - - -م - - -د وب - - -وه- - -ل- - -ة .ألصص- -ح- -ي إأ’ ‘ ألسص- -ن- -وأت أأ’خÒة،
أل - -قصص - -وى ،ك - -أاصص- -ح- -اب أأ’م- -رأضس
تؤوكد مصصادر «ألشصعب» بأان ألوكالة ﬁم Óمسصؤوولية ذلك إأ ¤أ÷ماعات
أŸزمنة ،حيث يضصطر أأولياؤوهم إأ¤
Óخذ أÙلية أıتصصة ‘ ›ال أŸتابعة
ألعقارية باتت ملزمة بالتدخل ل أ
إأيصصالهم إأ ¤أأسصفل أ◊ي على نحو
بيد سصكان هذه ألتجزئات وبخاصصة وأŸرأق -ب -ة ،م -قÎن -ا ه -ذأ أل -ت -قصصÒ
 ٤٠مÎأ على ألسصوأعد ،كما أأن هذأ
‘ ›ال توضصيح أ◊دود ب Úألقطع بعدم تخصصيصس أأغلفة مالية لغرضس
أŸن - - - - - -ح- - - - - -در أÿط ÒأŸؤودي إأ¤
أأ’رضصية ببعضس ألتجزئات إأ ¤جانب أل-ت-ه-ي-ئ-ة أÿارج-ي-ةﬂ ،ت-تما موفقي
سصكناتهم سصبق وأأن لقى شصاب حتفه
ألسصعي إأ“ ¤ك ÚأŸسصتفيدين من إأضص- -اف- -ت- -ه ه- -ذه ب- -أان- -ه ’ Áك -ن م -ن
ب- -ه ع- -ام  ،٢٠١6ع -ل -ى إأث -ر إأن -ز’ق -ه،
ألقطع أأ’رضصية بتجزئه خديجة بن ألناحية ألقانونية بيع أأي قطعة أأرضس
ب -اإ’ضص -اف -ة إأ ¤ت -ع -رضس أأك Ìم-ن ١١
رويسصي من دفاترهم ألعقارية ألعالقة ›زأأة إأ’ إأذأ كانت مهيئة سصلفا.
م- -وأط- -ن- -ا إأ ¤إأن- -كسص -ارأت ﬂت -ل -ف -ة
’ يزأل يعانى سصكان Œزئة بوهلة
منذ سصنوأت ،منبه ذأت أŸصصادر ،أأن
أÿط - -ورة ع - -ن - -د قصص - -د ألسص- -اك- -ن- -ة
ألتهيئة ألعمرأنية ومثلما تعمل على بحي قطيطن باŸدية منذ أأك Ìمن
للمسصجد للصصÓة ألفجر بينهم رئيسس
–سص Úأ’ط -ار أŸع -يشص -ي ل-ل-م-وأط-ن عشص -ري -ة م-ن أل-زم-ن م-ن غ-ي-اب ج-زء
÷نة أ◊ي ،أأما بجهة شصمال أ◊ي،
فإانها تسصتهلك أأموأ’ كبÒة ‘ ظّل كب Òمن ألتهيئة ألعمرأنية وبخاصصة
ح -يث م -ن -ط -ق-ة ﬂت-ل-ف أل-نشص-اط-ات
أل- -ت- -قشص- -ف أŸا‹ أل- -ذي ت -ع -ا Êم -ن ما تعلّق بغياب أأ’رصصفة وألطرقات،
أإ’جتماعية وألتعليمية وأإ’قتصصادية،
أÿزينة ألعمومية أليوم ،وقد زأدت ‡ا ن ّ -غ -صس ح -ي -اة ه -ؤو’ء أŸوأط -نÚ
فÁ Ó-ك-ن ل-ل-تÓ-م-ي-ذ ق-ط-ع أŸنحدر
متاعب ألسصكان أأŒاه بلدية عاصصمة وأأب -ن -ائ -ه -م ط -وأل ه -ذه أŸدة بسص-بب
ألÎأب -ي صص -ع -ودأ ون-زو’ أأي-ام ألشص-ت-اء
ألو’ية بعد تنازلها على بيع ألقطع عدم إأيÓء رؤوسصاء أÛالسس ألشصعبية
وأل-ث-ل-وج ،خ-وف-ا م-ن أإ’ن-ز’ق ك-ال-ذي
أل -ذي -ن ت -ع-اق-ب-وأ ع-ل-ى رئ-اسص-ة ب-ل-دي-ة
أأ’رضصية منذ  ١٩٩٤إأ ¤يومنا هذأ.
تعّرضصت إأليه إأمرأة ’ تزأل طريحة
عاصصمة ألو’ية ،أأي أعتبار أأو أأهمية
أل- -ف- -رأشس إأ ¤ي -وم -ن -ا ه -ذأ ‘ ،وقت مسضؤوولية ا÷ماعات اÙلية
وكشص - -ف أأح - -م - -د م - -وف - -ق- -ي رئ- -يسس لسصكان هذه ألتجزئة أŸنتمي بعضصهم
صصّرح ألوأ‹ بشصأان هذأ أ◊ي بأانه
Óسص - -رة أل - -ث- -وري- -ة .وق- -د شص- -رعت
أÛلسس أÙل - -ي ل - -ل - -م - -ه - -ن - -دسص Úل  - -أ
سصبق له وأأن تفقده ذأت مسصاء ،وهو
أŸعماري Úبهذه ألو’ية ،أأنه بالنسصبة أŸصص -ال -ح أŸع -ن -ي -ة ‘ ت -دأرك ه -ذأ
ألشصيء ألذي أأكده أأحد أأعضصاء ÷نة
ل-ل-ت-ج-زئ-ات أ’ج-ت-م-اع-ي-ة أل-ت-ي “ن-ح ألتأاخر ،حيث ”ّ Œديد شصبكة أŸياه
أ◊ي مؤوخرأ ،إأذ وبعد مناقشصة هذه
ل-ل-م-وأط-ن Úع-ن ط-ري-ق أل-ب-ل-دي-ات أأو ألشص- -روب ،ف- -ي- -م- -ا ي -ب -ق -ى سص -ك -ان -ه -ا
ألنقطة تعهد أ◊ضصور من مسصؤوو‹
ألوكا’ت ألعقارية أأو تلك أŸملوكة ي -ن -ت -ظ -رون إأع -ادة Œدي -د وت -وسص -ي-ع
أÛلسس ألبلدي أ÷ديد وألسصلطات
Óف-رأد ،ف-إان أل-ق-ن-اة أل-رئ-يسص-ي-ة ل-لصص-رف ألصص-ح-ي،
أÙلية على مسصتوى ألدأئرة بتقييم ل-ل-خ-وأصس وأل-ت-ي ت-ب-اع ل -أ
ت-ه-ي-ئ-ت-ه-ا أÿارج-ي-ة ت-ق-ع ع-لى ألبائع ب- -ع -دم -ا ّ” رب -ط سص -ك -ان أل -ت -ج -زئ -ة
عمليات تهيئته وÃبلغ يصصل إأ ¤نحو
سصوأء كان مرفقا عموميا أأو خاصصا ،أÛاورة ب- -ج- -وأر ق- -اع- -ه أ◊فÓ- -ت
 ٨مÓي Òسصنتيم.
مذكرأ ‘ هذأ ألصصدد بأان أŸوأطن بالشصبكة ألقدÁة ،سصيما وأأن أأشصغال
Œ ١٠زئات كارثية
Ÿا يقتني أأي قطعة أأرضس يجب أأن أل -ط -رق-ات وأأ’رصص-ف-ه ب-ق-يت ع-ال-ق-ة
ع - -ل- -ى صص- -ع- -ي- -د ذي صص- -ل- -ة تشص Òت -ك -ون م -ه -ي -أاة وم -وصص -ول-ة Ãخ-ت-ل-ف جرأء هذه أŸشصاريع أ◊يوية.
معلومات مطلعة بأان بلدية عاصصمة
اŸدية :علي ملياÊ

لميار ل يحÎمون اّ ı
ططات التوجيهية بباتنة
«ا أ

ضضرورة تفعيل دور مكاتب الدراسضات

شص -خصص -ي -ا ع -ل -ى أسص -ت -ف -ح -ال ظ-اه-رة أل-ت-وسص-ع
ألعمرأ Êألفوضصوي Ãحيط عقارأت ﬂصصصصة
إ’‚از مشص -اري -ع ع -م-وم-ي-ة ،تشص-ه-د ع-اصصمة
أأ’ورأسس ب- -ات -ن -ة ‘ ،لسص -ن -وأت أأ’خÒة ظ -ه -ور
سصكنات متدأخلة وعشصوأئية يزدأد عددها مع
م-رور أل-وقت ل-تصص-ب-ح Œم-ع-ات سص-ك-ن-ي-ة ت-زدأد
مطالب قاطنيها من ألسصلطات أÙلية بتوفÒ
متطلبات على غرأر ألتهيئة ألعمرأنية ومرأفق
ت-رب-وي-ة وم-دأرسس وغÒه-ا ،م-ا ي-خ-ل-ق مشص-اك-ل
ج ّ-م -ة ل -ل -ب -ل -دي-ات وح-ت-ى أل-و’ي-ة بسص-بب ع-دم
قانونية تلك ألسصكنات من جهة وأعتدأئها على
أأمÓك خاصصة أأو عمومية من جهة ،وأأ’صصعب
هو أأنها بنيت بطريقة فوضصوية يصصعب معها
تنميتها وتوف Òمتطلبات قاطنيها .هذأ ما

يتطلّب إأعادة ألنظر ‘ ألتوزيع ألسصكا Êوإأعادة
هيكلة رغم وجود ÷ان Ùاربة ظاهرة ألبناء
ألفوضصوي ،تضصم ‡ثل Úعن أŸصصالح ألتقنية
ب-ال-ب-ل-دي-ة وم-ف-تشص-ي-ة أل-ب-ن-اء وأل-تعم Òومديرية
أأمÓك ألدولة ،باإ’ضصافة لشصرطة ألعمرأن.
ومن شصأان هدم ألبنايات وألسصكنات ألفوضصوية،
أسصÎجاع وعاء عقاري هام سصيخصصصس لبناء
منشصآات أجتماعية وأقتصصادية أأخرى ،حسصب
ما أأكده وأ‹ باتنة صصيودة ألذي أرجع ألسصبب
إأ ¤عدم أحÎأم ﬂططات ألتوجيه ألعمرأÊ
م -ا سص -اع -د ع -ل -ى أ’ن -تشص -ار أل-ك-ب Òل-لسص-ك-ن-ات
ألفوضصوية على مسصتوى ألعديد من ألبلديات
وأل -دوأئ -ر أل-كÈى ،ع-ل-ى غ-رأر ب-ات-ن-ة ،ب-ري-ك-ة،
مروأنة ،نقاوسس وع Úألتوتة وغÒها.

وأأشصار ألوأ‹ ‘ عديد خرجاته أŸيدأنية على
ﬂاطر ألبناء ألعشصوأئي للسصكنات كاŸشصاكل
ألصصحية وألبيئية وأ’جتماعية وألتي سصتسصاهم
‘ أنتشصار أ÷رÁة ألتي عادة ما تسصتفحل ‘
أل-ت-ج-م-ع-ات ألسص-ك-ان-ي-ة أل-ف-وضص-وية و–ول دون
تنفيذ ألÈأمج أإ’‰ائية ،كتلك ألتي لها عÓقة
بعمليات ألتوصصيل Ãختلف ألشصبكات أ◊يوية.
وأأشصارت عديد ألتقارير ألتي قدمها أÛلسس
ألشصعبي ألو’ئي لباتنة ‘ عديد دورأته بعدة
بلديات إأ ¤أأن ألسصبب ألرئيسس هو عدم أحÎأم
أıططات ألتوجيهية للتهيئة وألتعم ،Òمن
طرف أأ’ميار ،وحملت مسصؤوولية ألوضصع لغياب
دور أŸن - -ت - -خ- -ب Úسص- -وأء م- -ا ت- -عّ- -ل- -ق ب- -الشصّ- -ق
ألتحسصيسصي أأو ألعملي حول ﬂططات شصغل

أأ’رأضصي وأعÎأضس هؤو’ء أŸوأطن Úمع مرور
ألوقت على إأ‚از مشصاريع ﬁلية لفائدتهم
وتقتصصر مطالبهم فقط على توف Òألكهرباء
وألغاز وحتى هذه أŸطالب Œد ألدولة صصعوبة
كبÒة ‘ –قيقها بسصبب عم أحÎأم أأوعية
وطرق وأأماكن أ‚ازها.
وي- -ؤوك- -د ب- -عضس م- -ن أل- -ت -قت ب -ه -م ج -ري -دة
«ألشصعب» من ﬂتصص ‘ Úبعضس مصصالح
أل- -و’ي- -ة خ- -اصص- -ة Ãدي- -ري- -ة ›ال أل -ب -ن -اء
وأل-ت-ع-م Òب-ب-ات-ن-ة ع-ل-ى ضص-رورة ت-ف-ع-يل دور
مكاتب ألدرأسصات ‘ تسصجيل ألتحفظات
بشصأان أıططات ألعمرأنيةﬁ ،ذرين من
خطورة عدم ألقيام بذلك وألتقصص Òفيه،
رغم حمÓت ألقضصاء على ألبناء ألفوضصوي
بأاطرأف أŸدينة ،كما تسصهر مصصالح أأمÓك
ألدولة بباتنة على مرأفقة عمليات Œسصيد
وإأ‚از ألÈأم- -ج أل- -ت- -ن- -م -وي -ة ،ب -ت -خصص -يصس
’وع- -ي- -ة أل- -ع- -ق- -اري -ة أل Ó-زم -ة ’ح -تضص -ان
أ أ
أŸرأفق وألÈأمج ألسصكنية ألكÈى.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مهرجان عنابة للفيلم أŸتوسشطي من  21إأ 27 ¤مارسس أ÷اري

جمعية ألوفاء لÎقية ألطفولة باŸسشيلة

بلجيك ـ ـا ضشيف ألشش ـ ـ ـرف ،و 11دول ـ ـة يتنافسش ـ ـون عل ـ ـى «ألعناب ألذهبي»
ي -غ -يب ع -ن أل -دورة أل -ث-ال-ث-ة
Ÿهرجان عنابة للفيلم أŸتوسشطي
أسش-م-اء ف-ن-ي-ة ’م-ع-ة م-ن أل-وط-ن
أل -ع-رب-ي ،وأل-ت-ي ب-إام-ك-ان-ه-ا صش-ن-ع
أ◊دث خ Ó-ل ه -ذه أل -ت-ظ-اه-رة
ألثقافية وألفنية ألكÈى ،ألتي
–تضش-ن-ه-ا ع-ن-ابة من  21إأ27 ¤
م- - - -ارسس أ÷اري– ،ت شش- - - -ع - - -ار
«ألسش Ó-م ل -ل -م-ت-وسش-ط» ،ح-يث ّ”
تخصشيصس لها  30مليون دج.

« 17دولة ‘ أŸوعد»
وتشس -ارك ف -ي ه -ذه ال -ت -ظ-اه-رة 17
دول -ة ع-ل-ى غ-رار ت-ونسس ،ال-م-غ-رب،
مصس-ر ،اسس-ب-ان-ي-ا ،ل-ب-ن-ان ،ف-لسسطين،
ف- -رنسس- -ا ،إاي- -ط- -ال- -ي- -ا ،ال- -ب -رت -غ -ال،
سسويسسرا ،الفلبين ،تركيا ،رومانيا،
ال-ل-وكسس-م-ب-ورغ ،ق-برصس ،إالى جانب
ال -ب -ل -د ال -مضس -ي -ف ال-ج-زائ-ر ،ح-يث
سسيكون الجمهور العنابي على مدار
أاسس- -ب- -وع ع- -ل -ى م -وع -د م -ع أاح -دث
اأ’فÓم السسينمائية في المتوسسط،
على غرار «في انتظار السسنونوات»
من الجزائر« ،الشسيخ جاكسسون» من

ﬁاربة ﬂتلف أششكال أآلفات ألجتماعية
وفق برنامج ثقا‘ وترفيهي
أط -ل -قت ج -م -ع -ي -ة أل -وف -اء لÎق -ي-ة أل-ط-ف-ول-ة
ب-اŸسش-ي-ل-ة ت-ظ-اه-رة ث-ق-اف-ي-ة وترفيهية تزأمنا مع
’ط-ف-ال أŸدأرسس تضش-م-نت
أل -ع -ط -ل -ة أل -رب -ي -ع -ي-ة أ
أل -ع -دي -د م-ن أل-نشش-اط-ات أل-ه-ادف-ة أل-ت-ي أسش-ت-ه-وت
’طفال وآأبائهم وألتي كانت –ت ششعار «تعالو
أ أ
ن- -ف- -رح ون- -ب- -دع « بÈن- -ام- -ج ك- -ب Òضش ّ-م ح -م Ó-ت
’فات أ’جتماعية
–سشيسشية Ùاربة ﬂتلف أ آ
وورششات مفتوحة للرسشم وأŸوسشيقى.

عنابة هدى بوعطيح

كشسف محافظ مهرجان عنابة للفيلم
المتوسسطي السسعيد ولد خليفة خÓل
ندوة صسحفية نشسطها أامسس بالمكتبة
الرئيسسية بعنابة ،عن تقليصس ميزانية
ال -م-ه-رج-ان ب-نسس-ب-ة  50ف-ي ال-م-ائ-ة،
مشس -ي -را إال -ى أان ذلك ل -م ي -ؤوث -ر ع -ل -ى
ال-ت-ظ-اه-رة م-ن ن-اح-ي-ة اخ-ت-يار أافÓم
ذات ج -ودة وك -ف -اءة ،ح -يث سس -ت -ك -ون
ال- -ع -روضس ـ ك -م -ال ق -ال ـ أافضس -ل م -ن
الدورتين السسابقتين ،إا’ أان المتحدث
يخف بأان تقليصس الميزانية أاثر فقط
من ناحية اسستفاضسة عدد معتبر من
الفنانين من مختلف الدول.
وأاشس -ار ول -د خ -ل-ي-ف-ة إال-ى أان ب-ل-ج-ي-ك-ا
سستكون ضسيف شسرف الدورة الثالثة
لمهرجان عنابة ،أاين سسيتم عرضس 07
أافÓ- -م خ- -اصس -ة ب -ه -ا ،ق -ائ  Ó-ب -أان -ه -م
ي-ع-م-دون إال-ى اخ-ت-ي-ار ب-ل-د م-ن خ-ارج
ال -ب -ح -ر ال -م-ت-وسس-ط ،ب-ه-دف ت-م-ك-ي-ن
ج-م-ه-ور السس-ي-ن-م-ا م-ن ا’طÓ-ع ع-ل-ى
أافÓم دول أاخرى ذات جودة ونوعية،
وسس -ي -ف -ت -ت -ح ف -ي -ل -م «ع -ائ-ل-ة سس-وري-ة»
لـ»ف -ي -ل -يب ف -ان ل -ي -و» ال-دورة ال-ث-ال-ث-ة
ل -ل -م -ه-رج-ان ،ح-يث ي-رصس-د ال-م-خ-رج
ال -ب -ل -ج-ي-ك-ي ال-حصس-ار ال-مسس-ت-م-ر ف-ي
سسوريا منذ  07أاعوام.
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اŸسشيلة :عامر ناجح

مصس- -ر« ،صس -ي -ف  73م-ن اسس-ب-انيا،
وتشسارك فرنسسا بفيلم «وطنيونا»،
وف -لسس-ط-ي-ن بـ»اصس-ط-ي-اد اأ’شس-ب-اح»،
إاضس -اف -ة إال -ى إان -ت -اج مشس -ت -رك ب -ي-ن
الجزائر والبرتغال بعنوان «زوسس»،
والجزائر سسويسسرا وفرنسسا «كباشس
ورجال» ،كما تشسارك المغرب بفيلم
«رج -اء ب -نت ال-مÓ-ح» وغ-ي-ره-ا م-ن
العروضس.
وت -ت -ن -افسس ع -ل -ى ج -ائ -زة «ال-ع-ن-اب
الذهبي»  11دولة بـ 20فيلما ،منها
 10أاف Ó- -م روائ - -ي- -ة ،و 10أافÓم
وثائقية أانتجوا بين  2017و،2018
وت -دخ-ل ال-ج-زائ-ر ال-م-ن-افسس-ة ،بـ03
أافÓم من بينها  04أافÓم سسينمائية
مشس- -ت- -رك -ة م -ع سس -ويسس -را ،ف -رنسس -ا
والبرتغال ،وقد كشسف السسعيد ولد
خ -ل -ي -ف-ة ع-ن اسس-ت-ق-ب-ال ع-ل-ى م-دار
السسنة أاكثر من  450فيلم ،حيث تمّ
اختيار اأ’فÓم ذات النوعية ،والتي
تلقى إاعجاب جمهور عنابة ،والذي
اع-ت-ب-ره ال-م-ح-اف-ظ أاحسس-ن ج-مهور
في الجزائر من حيث اإ’قبال على
قاعات السسينما.
السس- -ع- -ي -د ول -د خ -ل -ي -ف -ة ،ق -ال ب -أان
اأ’فÓم المنتقاة ،خاصسة الوثائقية
م- -ن- -ه- -ا ،ت -ع -رف ب -م -ا ي -ح -دث ف -ي
المتوسسط ،والظروف الحالية التي
ت- -ع- -يشس- -ه- -ا ال- -ب- -ل- -دان ال- -مشس- -ارك -ة
واأ’وضس -اع ف-ي سس-وري-ا وف-لسس-ط-ي-ن،
ك - -م - -ا ي - -ت ّ- -م ع- -رضس أايضس- -ا خ- -ارج
ال-م-ن-افسسة  14ف-ي-ل-م-ا قصس-ي-را م-ن
الجزائر.
ال -م -ه -رج -ان ي -ع -رف أايضس -ا ت-ق-دي-م
حصسصس خاصسة تشسمل فيلمين اأ’ول

ب -ع -ن -وان «ه -مسس ال -م -اء» ل-ل-م-خ-رج
ال - -ت- -ونسس- -ي ال- -ط- -يب ال- -وح- -يشس- -ي،
و»أاسس-وار ال-ق-ل-ع-ة السس-ب-ع-ة» للمخرج
الجزائري أاحمد راشسدي.

تكر Ëخاصص لرضشا
ألباهي ومولود معمري
من جهة أاخرى اختار القائمون على
ال-ت-ظ-اه-رة أان ي-ك-ون ع-م-ي-د السس-ي-نما
التونسسية رضسا الباهي ضسيف شسرف
ال- -دورة ال- -ث- -ال- -ث- -ة ،أاي -ن ي -ت -م ع -رضس
مجموعة من أافÓمه وهي« :شسمسس
الضسباع»« ،السسنونوات ’ تموت في
القدسس»« ،العلبة السسحرية» و»زهرة
حلب» ،كما يتم تكريم اأ’ديب مولود
م- -ع- -م- -ري ب- -ع- -رضس ف- -ي- -ل -م «ال -رب -وة
ال -م -نسس -ي -ة» ل-ل-م-خ-رج ع-ب-د ال-رح-م-ن
بوقرموح ،و»فجر المعذبين» للمخرج
أاحمد راشسدي.
ومن خÓل»عين على فلسسطين» يتم
عرضس  04أافÓم ،وهي «هاملت في
ف-لسس-ط-ي-ن» إان-ت-اج ف-رنسسي« ،اصسطياد
أاشسباح» لفلسسطين« ،كتابة على الثلج»
إان- -ت -اج مشس -ت -رك ف -لسس -ط -ي -ن ،ت -ونسس
ومصس -ر و»السس -ن -ون -وات ’ ت -م-وت ف-ي
القدسس» إانتاج تونسسي.
إالى جانب ذلك أاكد مدير الثقافة

ل- -و’ي- -ة ع- -ن- -اب- -ة إادريسس ب -وذي -ب -ة أان
القائمين على التظاهرة رافعوا أ’جل
كسسب ره -ان -ي -ن وه -و م-ا ت-ح-ق-ق ،م-ن
خÓل تقديم أافÓم ذات قيمة جمالية
وفنية ،إاضسافة إالى التكوين الفني في
ال -م-ج-ال السس-ي-ن-م-ات-وغ-راف-ي ،وال-ذي
تولد عنه إانجاز مجموعة من اأ’فÓم
أان -ت -ج -ه -ا شس -ب -اب ه -واة م -ن ع -ن -اب-ة،
اسستفادوا من ورشسات تكوينية خÓل
الدورة السسابقة بالتعاون مع مهرجان
«ق-ل-ي-ب-ي-ة» ال-ت-ونسس-ي لسس-ي-ن-م-ا ال-ه-واة،
مشسيرا إالى أان التجربة لم تكن سسهلة،
وسس- -ي- -ت- -م ع- -رضس أاع- -م- -ال -ه -م خ Ó-ل
ال-ت-ظ-اه-رة ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا «ك-اراك-وسس-ت-ا»
ل- -زك- -ري -ا ع -ل -ي -وات« ،ل -ي -ل -ة ب -يضس -اء»
ل-ب-وم-ع-ي-زة ع-ب-د ال-رؤووف ،ق-ط-عة من
الظÓم للطاهر بوكاف..
إاضس-اف-ة إال-ى ال-ع-روضس داخ-ل ق-اع-ات
السس -ي -ن -م -ا ،سس -ت -ك -ون ه-ن-اك ع-روضس
جوارية عبر بلديات عنابة ،وأافÓم
Óطفال يتم عرضسها بمركز الطفولة
ل أ
المسسعفة ،ومسستشسفى البوني ،فضسÓ
ع -ن ت -ن -ظ -ي-م ورشس-ات اأ’ول-ى خ-اصس-ة
بالمحترفين وتخصس ورشسات تفكير
حول الوثائقي وورشسة ثنائية المخرج
ومدير التصسوير ،أاما الخاصسة بالهواة
السس-ي-ن-م-ائ-ي-ين فتتعلق بورشسة تقنيات
الصسوت ،التصسوير والتركيب.

ﬁاضشرأت وقرأءأت وورششات Ãختلف أŸنابر وألفضشاءأت

حينم ـ ـا يحتفي «بيت ألششعر» بعي ـ ـد ألنصشر
’ول م -ن ت -ظ -اه-رة
خ Ó-ل أف -ت -ت -اح -ه أل -ي -وم أ أ
’ثن ÚباŸكتبة
«أ÷زأئر تتنفسس ششعرأ» ،أمسس أ إ
ألوطنية ،وصشف وزير ألثقافة عز ألدين ميهوبي
«ب-يت ألشش-ع-ر» ب-اŸشش-روع أل-ذي أن-ت-ظ-رن-اه طوي،Ó
وأن -ه ب -دأ ك -بÒأ Ãا ي -ح -م-ل-ه م-ن رؤوي-ة ت-رم-ي إأ¤
وضشع لبنة قوية ‘ أŸششهد ألثقا‘ .وأششاد ميهوبي
ب -اخ -ت-ي-ار م-ن-اسش-ب-تْ-ي ع-ي-د أل-نصش-ر وأل-ي-وم أل-ع-اŸي
للششعرŸ ،ا للششعر من بُعد وطني وتاريخي وثقا‘.

اŸكتبة الوطنية :أاسشامة إافراح

اعتبر وزير الثقافة أان «بيت الشسعر» فتح أابوابه
ل -ل-ج-زائ-ر ال-ع-م-ي-ق-ة ،ول-م ي-ت-وق-ف ف-ق-ط ف-ي ح-دود
العاصسمة .وأاكد ميهوبي على دعمه «بيت الشسعر»
وأاشس-اد ب-ت-ف-وق الشس-ع-راء ال-ج-زائ-ري-ي-ن ف-ي م-خ-ت-ل-ف
التظاهرات والمناسسبات ،وهو دليل على أان الشسعر
الجزائري بخير ،كما أاشساد بالعÓقة القائمة بين
الشسعر والجامعة ،خاصسة مع ما باتت هذه اأ’خيرة
تنتجه من مذكرات تخرج تعنى بأاعمال المبدعين
الجزائريين.
ودعا وزير الثقافة إالى تذكر القدامى من الشسعراء
دون إاغ -ف -ال ا’ه -ت -م -ام ب -الشس-ب-اب ،م-ؤوك-دا ع-ل-ى أان
Óنسسان شسعور» .كما أان الشسعر
«الشسعر باقٍ ما بقي ل إ
الجزائري بدأا يأاخذ ،حسسبه ،أاشسكا’ جديدة خاصسة
م -ع اسس -ت -خ -دام ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا ووسس -ائ-ل ا’تصس-ال
الحديث ،وقد كان مشسروع «قصسيدة كليب» محاولة
لÓنخراط في هذا المسسار .وأاشسار ميهوبي إالى أان
شسعر اليوم صسارت قصسائده تقدم على الشساشسات في
السساحات العامة ،كما أان للشسعر طقوسسه في كل
مجتمع وأامة.
أاما سسليمان جوادي فأاكد أان «بيت الشسعر» الذي
يرأاسسه ’ يهدف إالى أان يكون بدي Óأاو منافسسا لهيئة
أاو جمعية .ويأاتي هذا النشساط اأ’ول لـ»بيت الشسعر»
Óصسوات
ل-ي-ح-ت-ف-ي ب-ع-ي-د ال-نصس-ر ،وي-فسس-ح ال-مجال ل أ
الشس-ع-ري-ة ال-ج-زائ-ري-ة الشس-اب-ة ال-ق-ادم-ة م-ن مختلف
أان-ح-اء ال-وط-ن ل-ل-ت-ع-ب-ي-ر ع-ل-ى م-ا يجول بخواطرها،
وسس -ان -ح -ة ل -دراسس -ة اأ’ع -م -ال الشس-ع-ري-ة ال-م-وج-ودة
والتطرق إالى مختلف اأ’عمال السسابقة.

إال -ى روح الشس -اع -ر سس -ي م -ح -ن-د أاو م-ح-ن-د ،وضس-مت
أاسسماء منها محمد بوطغان ،الطيب لسسلوسس ،منيرة
سسعدة خلخال ،عبد القادر مكاريا ،وعبد المجيد
غريب.
أام-ا ال-مسس-رح ال-وط-ن-ي ال-ج-زائ-ري ف-اح-تضس-ن جلسسة
ع -ل -م -ي-ة م-رف-وع-ة إال-ى روح الشس-اع-ر ك-اتب ي-اسس-ي-ن،
تضس -م -نت «أاسس -ئ-ل-ة ح-ول اإ’ب-داع وه-ج-رة اأ’شس-ك-ال،
ال-ه-اي-ك-و ن-م-وذج-ا» ،و»اإ’ي-ق-اع ال-بصس-ري ب-دي Ó-ع-ن
اإ’ي -ق-اع الصس-وت-ي» ،و»ق-راءة ف-ي الشس-ع-ر ال-ج-زائ-ري
المعاصسر» ،فيما كانت الجلسسة الشسعرية مرفوعة
إالى روح الشساعر عبد الله بوخالفة ،مع معرضس
للكتاب بباحة المسسرح ،وورشسات تكوينية .ولم تغب
القراءات الشسعرية عن قاعة المقار وقرية الفنانين
بزرالدة ،على أان تتواصسل الفعاليات اليوم الثÓثاء
ويوم غد اأ’ربعاء الموافق لليوم العالمي للشسعر.

من جهته ،تحدث رئيسس اللجنة العلمية الدكتور
ع -ب -د ال -ق -ادر راب -ح -ي ع-ن «ح-ل-م أاصس-ب-ح ح-ق-ي-ق-ة»،
وسس -ان -ح -ة ’سس -ت -ذك -ار الشس -ع -راء ال -راح -ل -ي-ن م-ن-ه-م
واأ’حياء ،مضسيفا أان فريق «بيت الشسعر» حاول في
هذا الملتقى أان يرى بعين الشسعراء وبالعين التي
ترى الشسعراء ،والتي «تضسع الشسعر الجزائري في
مصساف الشسعراء العالميين» .كما تحدث رابحي عن
العمل على اسستقدام مختلف الشسعراء والباحثين
والنقاد من عديد الجامعات.
وتعددت فعاليات تظاهرة «الجزائر تتنفسس شسعرا»
في يومها اأ’ول المحتفي بعيد النصسر ،وتوزعت
على مختلف المنابر الثقافية .ففي المكتبة الوطنية
ب -ال -ح -ام -ة ُرف -عت ال -ج -لسس-ة ا’ف-ت-ت-اح-ي-ة إال-ى أارواح
الشسعراء الغائبين ،وُعرضس فيلم من إانتاج المركز
ال-دول-ي ل-لصس-ح-اف-ة ت-حت ع-ن-وان «أارواح-ه-م م-ع-نا»،
عرضس صسورا لـ 46شساعرة
وشس- -اع -ر ،وك -انت الصس -ورة
الـ 47ج -م -اع -ي-ة ضسّ-م-ت
م -ح -م-د ال-ع-ي-د آال خ-ل-ي-ف-ة
وم-ول-ود م-ع-م-ري وم-ح-م-د
عون وقدور محمصساجي ،تسشتمر فعاليات ألورششة ألوطنية
ق-امت ب-ال-ت-ق-اط-ه-ا السسيدة أŸدرسش- - -ي - -ة ل - -ف - -ن أÿط أل - -ع - -رب - -ي
محمصساجي.
وألزخرفة لليوم ألثالث بثانوية
ودائ-م-ا ب-ال-م-كتبة الوطنية،
شس-ه-دت ال-ج-لسس-ة ال-ع-ل-م-ي-ة خ- -دي- -ج- -ة ب- -ن رويسش- -ي ب- -ع- -اصش- -م- -ة
اأ’ول- -ى ،ال -ت -ي رف -عت إال -ى أل -ت -ي -ط-ري Ãشش-ارك-ة  38متمدرسشا
ُ
روح الشس -اع -ر اأ’م-ي-ر ع-ب-د ومتمدرسشة قادم Úمن و’يات سشوق
’غ -وأط ،ت -ي -زي
ال -ق -ادر ،ت -ق -دي -م م-داخ-ل-ة أه- -رأسس ،ت -ي -ارت ،أ أ
«الراهن الشسعري ومواجهة وزو ،ج - -ي - -ج - -ل ،ب - -رج ب - -وع- -ري- -رج،
اأ’ع - -ط - -اب» ،وم- -داخ- -ل- -ة تسش- -مسش- -ي- -لت ،ت- -ي -ب -ازة ،مسش -ت -غ -ا،Â
«الكتابة الصسوفية ودورها باتنة ،وأŸدية.
ف- -ي ت- -ط- -وي- -ر ال- -ت- -ج- -رب -ة
الشس- -ع -ري -ة» ،ث -م م -داخ -ل -ة
«ل -م -اذا الشس-ع-راء ف-ي زم-ن أاع-ل-نت أاسس-م-اء ب-ول-ح-ب-ال م-دي-رة التربية
الشس -دة؟» .ك -م -ا اح -تضس-نت عشس- - -ي - -ة أاول أامسس ع - -ن ان - -ط Ó- -ق ه - -ذه
ال-م-ك-ت-ب-ة ال-وط-نية الجلسسة التظاهرة في طبعتها التاسسعة والتي باتت
الشسعرية اأ’ولى التي ُرفعت قبلة لعشساق فن الخط العربي والزخرفة

في هذا الجانب أاكد رئيسس جمعية الوفاء لترقية
ال -ط -ف -ول -ة ل -و’ي -ة ال-مسس-ي-ل-ة «ع-ز ال-دي-ن ع-زي ،أان
التظاهرة تحمل برنامج ثريا يهدف إالى محاربة
مختلف اآ’فات ا’جتماعية التي يمكن أان يكون لها
أاث -ر سس -ل -ب -ي ع -ل -ى ح -ي -اة ال -ط -ف -ل ،مشس-ي-را إال-ى أان
التظاهرة ذات أابعاد ثقافية ورياضسية وفنية برسسم
ال-ع-ط-ل-ة ال-رب-ي-ع-ي-ة ت-ح-مل في طياتها اسستعراضسات
وع- -روضس وم- -ع- -ارضس وورشس- -ات ف -ن -ي -ة م -ف -ت -وح -ة
Óط-ف-ال ،وح-ف-ل ف-ن-ي م-وسس-ي-ق-ي ب-هلواني وأاخرى
ل -أ
ت -خّصس ال -ح-مÓ-ت ال-ت-حسس-يسس-ي-ة ل-م-ح-ارب-ة اآ’ف-ات
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ،مشس -ي-را إال-ى أان هـذا ال-ب-رن-ام-ج تّ-م
إاعداده من طرف منشسطين ومختصسين نفسسانيين
يراعي ويتماشسى مع سسلوكيات الطفل وما يطلبه،
كانت ا’نطÓقة من شسارع جيشس التحرير الوطني
بعاصسمة الو’ية وكذا الحظيرة المرورية التابعة

لمديرية أامن الـو’ية ،بعد اإ’نطÓقة اأ’ولية أان
م ّسست في بدايتها المؤوسسسسات الشسبانية والتربوية
وري -اضس اأ’ط -ف -ال ال -م -ن-تشس-رة ع-ب-ر عـدة ب-ل-دي-ات،
وكشس -ف ال -م -ت -ح -دث أان ال -ج -م -ع -ي-ة بصس-دد إاطÓ-ق
تظاهرات أاخرى على غرار المسسابقات التصسفوية
في الرسسم والموسسيقى واأ’زيـاء التقليدية والدمـى
وق-اف-ل-ة ل-ل-نشس-اط-ات ال-ج-واري-ة ال-ترفيهية ،التي من
المق ـرر أان تجـوب أاحيـاء وقـرى المسسيلة ،على ان
Óطفـال
تختتم التظاهرة بإاقامة حفـل فني متنوع ل أ
وال-ع-ائÓ-ت ب-م-ن-اسس-ب-ة ع-ي-د ال-نصسر وتوزيع الجوائز
على الفائزين في مختلف المسسابقات.

تسشتمر على مدأر  6أيام

أنطÓق أأليام ألربيعية ألسشادسشة Ÿسشرح ألطفل بالقليعة
أن - -ط - -ل- -قت مسش- -اء أمسس ب- -دأر أل- -ث- -ق- -اف- -ة
أل -دك-ت-ور أح-م-د ع-روة ب-ال-ق-ل-ي-ع-ة ف-ع-ال-ي-ات
Óي-ام أل-رب-ي-ع-ية Ÿسشرح
أل-ط-ب-ع-ة ألسش-ادسش-ة ل -أ
أل- -ط- -ف- -ل Ãشش- -ارك- -ة ع ّ-دة ف -رق ق -دمت م -ن
’حياء أ◊دث.
أ÷زأئر ألعميقة إ

عÓء ملزي

ومن المرتقب بأان يسستمتع أاطفال القليعة وما جاورها
على مدار  6أايام متتالية بمختلف العروضس المسسرحية
والترفيهية والتهريجية التي بوسسعها رفع قدر كبير من
الضسغط عنهم تزامنا والعطلة الربيعية لهذا الموسسم،
بحيث اسستعانت الجهة المنظمة بالعديد من الفرق
والفنانين البارزين في هذا المجال من أاجل تشسكيل

أامثل لترسسيم البسسمة في أاوجه اأ’طفال المتعطشسين
لمثل هذه التظاهرات’ ،سسيما وأان الطبعات السسابقة
شسهدت جميعها امتÓء قاعة العروضس بدار الثقافة
ع -ن آاخ-ره-ا .ووف-ق-ا ل-ل-ب-رن-ام-ج ال-مسس-ط-ر ع-ل-ى م-دار
أاسسبوع كامل من طرف إادارة الدار يرتقب مشساركة كل
تعاونية مسسرح الديك من سسيدي بلعباسس والتعاونية
الثقافية تافيتكا من سسطيف ،إاضسافة إالى الفنانين عبد
ال -ب-اق-ي م-ج-ي-د وع-م-و ي-زي-د م-ن ال-ج-زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة
وب -راه -ي -م شس -ع-ب-ي م-ن ال-ق-ل-ي-ع-ة ون-ج-يب ح-ف-اف م-ن
ب- -وم- -رداسس ،ب -ح -يث ي -رت -قب ب -أان ت -ج -م -ع ال -ع -روضس
Óط-ف-ال
ال -م -ق -ت -رح -ة ب-ي-ن ال-مسس-رح-ي-ات ال-م-وج-ه-ة ل -أ
وال -ع -روضس ال -ت -رف -ي -ه -ي -ة وأال -ع -اب ال -خ -ف -ة وع -روضس
القراقوز.

’حدأث
إأظهار جرأة أıرج Úأ÷زأئري ‘ Úتصشوير أ أ

ندوة وطنية حول ألوأقعية أ÷ديدة ‘ ألسشينما
أ÷زأئرية بجامعة أم ألبوأقي
ت-ن-ظ-م أل-ي-وم ،ك-ل-ي-ة أل-ع-لوم أ’جتماعية
’نسش -ان-ي-ة ب-ج-ام-ع-ة ألشش-ه-ي-د «أل-ع-رب-ي ب-ن
وأ إ
م - -ه- -ي- -دي» ل- -و’ي- -ة أم أل- -ب- -وأق- -ي ،ب- -ق- -اع- -ة
أÙاضش - -رأت أل- -كÈى ،ن- -دوة وط- -ن- -ي- -ة –ت
ع- -ن -وأن «أل -وأق -ع -ي -ة أ÷دي -دة ‘ ألسش -ي -ن -م -ا
أ÷زأئرية»Ã ،ششاركة دكاترة ﬂتصش Úمن
ﬂت -ل -ف ج -ام -ع -ات أل-وط-ن ،ت-ت-م-ح-ور ح-ول
ألتعرف عن ألسشينما أ÷زأئرية منذ مرحلة
أل- -ث- -ورة ودرأسش- -ة أل- -وأق- -ع- -ي- -ة وأل- -وأق -ع -ي -ة
أ÷ديدة عﬂ Èتلف مرأحلها.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي

يهدف تنظيم هذه الندوة حسسب البرنامج المسسطر ،إالى
ا’طÓع على مفهوم الواقعية الجديدة للسسينما العالمية
وال-ت-ي ظ-ه-رت ب-ع-د ال-ح-رب ال-ع-ال-م-ي-ة ال-ث-ان-ي-ة حين قّرر
الواقعيون الجدد تصسوير أافÓمهم بالشسوارع لنقل صسورة
المجتمع كما هي ،ثم دراسسة ظهور الواقعية والواقعية
الجديدة في السسينما الجزائرية عبر مختلف المراحل،
خ-اصس-ة م-ن-ه-ا م-رح-ل-ت-ي ال-ث-ورة وال-عشس-ري-ة السس-وداء .كما
ت -ه -دف ه -ذه ال -ن -دوة ،إال -ى إاظ -ه -ار ج -رأاة ال -م -خ -رج -ي-ن
الجزائريين في تصسوير كل ما هو واقعي وحديث خاصسة

في مرحلة العشسرية السسوداء ،إالى جانب دراسسة مسساهمة
ال -واق -ع -ي -ة ال -ج -دي -دة ف -ي م -ع -ال-ج-ة وتصس-وي-ر ال-ظ-روف
ا’ق -تصس-ادي-ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع ال-ج-زائ-ري ع-ب-ر
مختلف الفترات.
من بين المشساركين في هذه الندوة التي سستنظم تحت
الرئاسسة الشسرفية لرئيسسة الجامعة الدكتورة حوبار فريدة
واإ’شس-راف ال-ع-ام ال-دك-ت-ور ب-ل-ع-ي-دي ع-ب-د ال-ح-كيم عميد
الكلية ،قدور عبد الله دكتور بجامعة وهران ،وجÓل
خشساب من جامعة سسوق أاهراسس ،رضسوان بلخيري من
جامعة تبسسة ،إالى جانب الدكتورة وسسار نوال من جامعة
أام البواقي.
ه -ذا إاضس -اف -ة إال -ى ت -رقب مشس -ارك -ة ال-دك-ت-ورت-ي-ن ،ن-ادي-ة
لعبيدي ،وفايزة يخلف من جامعة الجزائر 3ومختصسين
وأاسساتذة آاخرين في هذا المجال .تعتبر الجزائر من
أاولى بلدان العالم الثالث التي شسهدت ظهور السسينما من
جانبها الواقعي في غضسون حرب التحرير ،حيث سساهم
مخرجون أاوروبيون وإايطاليون خاصسة ،بمسساعدة عناصسر
ج -ب -ه -ة ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن-ي وج-يشس ل-ل-ت-ح-ري-ر والشس-عب
الجزائري في نقل الواقع المرير للجزائر إابان حرب
التحرير لتسساهم بذلك السسينما بواقعيتها الحديثة بشسكل
كبير في تدويل القضسية الجزائرية آانا ذاك.

Ãششاركة أزيد من  11و’ية

أأنامل ألÈأءة تدأعب ألريششة ‘ ورششة أÿط ألعربي وألزخرفة باŸدية

اŸدية :علي ملياÊ

وق- -ل- -ع -ة ل -ل -خ -ط -اط -ي -ن الشس -ب -اب ب -فضس -ل
مداعبتهم للريشسة واأ’لوان ،معتبرة بأانها
تعد بمثابة محطة مسساهمة في صسياغة
الشس -خصس -ي-ة ال-م-ت-ك-ام-ل-ة ل-ل-ت-ل-م-ي-ذ ب-ه-دف
ال -وصس -ول ل -م -واط -ن صس -ال-ح ،سس-ي-م-ا وأان-ه-ا
ج -اءت ف -ي خضس-م ا’ح-ت-ف-ا’ت ال-م-خ-ل-دة
ل -ذك-رى ع-ي-د ال-نصس-رإال-ى ج-انب اسس-ت-م-رار
لتعميق ا’سستقÓل الوطني على المسستوى
الفني والرمزي بتبنيها شسعار «المدرسسة
Óبداع الفني».
فضساء ل إ
ع -رف ح -ف -ل اف -ت-ت-اح ه-ذه ال-ط-ب-ع-ة ت-حت
رعاية والي الو’ية تنظيم برنامجا ثريا
تّ- -م خÓ- -ل -ه اسس -ت -ع -راضس شس -ري -ط مصس -ور
ل -مسس -ي -رة ال -خ -ط ال-ع-رب-ي وال-خ-ط-اط-ي-ن،
فضس Ó-ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م م-ع-رضس ب-ال-م-ن-اسس-ب-ة

وإاعÓن عن انطÓق الورشسة التكوينية في
الخط العربي قدمها كل من اأ’سستاذين
ع -ب -دال -رزاق ق -ارة ب -رن -و وفضس -ي -ل صس-ف-ار
ومالي تضسمنت لمحة شساملة حول الخط
ال - -ع - -رب- -ي ،أادوات- -ه ،أان- -واع- -ه ،وق- -واع- -ده
اأ’سساسسية بعدما ’حظ المشسرفون عليها
رقيا ملحوظا للمسستوى.
هذا وفيما سسيكون ضسيوف قطاع التربية
ب- -ه- -ذه ال -و’ي -ة ع -ل -ى م -وع -د م -ع ع -رضس
مسسرحي بعنوان «عمر والرحلة العجيبة»
م- -ن ط -رف ج -م -ع -ي -ة اأ’ق -واسس ل -م -واهب
الشسباب بهذه الو’ية ،أابانت خارطة طريق
هذه الورشسة التي يؤوطرها أاسساتذة التربية
ال-ف-ن-ي-ة واط-ارات ج-م-ع-ي-ة ال-راق-م ل-ت-رقية
الصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-ي-دي-ة وال-فنون التشسكلية،

تراجعا في عدد المشساركين فيها في هذه
الطبعة بسسبب سسوء اأ’حوال الجوية ،مع
العلم بأان من بين  38مشساركا هناك 21
متمدرسسة.

ألثÓثاء  20مارسص  2018م
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 1 0 0آأ ل ف ي و ر و ث م ن ح م ا م ة
ن أدأء هذه ألطيور ألرأئع يرجع إأ› ¤موعة من أ÷ينات أÿاصسة بها ،وهو
أظهرت درأسسة للخريطة ألورأثية للحمام ألزأجل أ ّ
ما جعلها ذأت قيمة كبÒة ،ووصسل بسسعر ألوأحدة من بعضض سس’Óتها إأ ¤مئة ألف يورو.
ب -ورت -و ألÈت -غ-ال-ي-ة ع-م-ا إأذأ ك-ان
ف -ق-ب-ل فÎة ط-وي-ل-ة م-ن ظ-ه-ور
لدى أ◊مام ألزأجل جينا ّÁكنه
أإلنÎنت ،وح -ت -ى ق -ب -ل أل -ه-ات-ف
من ألقيام بأادأئه أŸتميز ،وهو
وأل -ت-ل-غ-رأف ،أسس-ت-خ-دم أل-ب-ح-ارة
م -ا سس -ي-ف-ت-ح أل-ب-اب أم-ام –سسÚ
أŸصس - -ري - -ون أ◊م - -ام أل- -زأج- -ل
سسÓ- -ل- -ت- -ه ،ل- -ك- -ن –ق -ي -ق -ات -ه -م
ل -ل -ت-بشس Òب-ع-ودت-ه-م إأ ¤أŸي-ن-اء،
أŸنشس-ورة ‘ دوري-ة أل-ب-ي-ول-وج-يا
ÓعÓن عن
وأسستعمله أليونان ل إ
أ÷زي -ئ -ي-ة وأل-ت-ط-ور أظ-ه-رت أن
أل- -ف- -ائ -ز ‘ أألل -ع -اب أألوŸب -ي -ة
أألم- -ور أك Ìت- -ع- -ق -ي -دأ ‡ا ك -ان
ألقدÁة ،كما أسستخدمته وكالة
يعتقد سسابقا.
رويÎز ل- - -ن - -ق - -ل أألخ - -ب - -ار م - -ن
وأشسنطن.
وقد أسستخدمته أ÷يوشص ،إأذ
أسستخدم ألفرنسسيون ثÓث Úألف
ح -م-ام-ة خÓ-ل أ◊رب أل-ع-اŸي-ة
وتوصّسل هؤولء ألباحثون إأ ¤أن
أألو ،¤ك-م-ا أط-ل-ق ألÈي-ط-ان-يون
مزيجا فريدأ من أŸيزأت هو
آألف أ◊م - - -ام ب- - -اŸظÓ- - -ت ‘
ألذي Áنح نخبة أ◊مام ألزأجل
صسفوف أŸقاومة خÓل أ◊رب
ألسس-رع-ة وأل-ق-درة ع-ل-ى أل-ت-حمل
ألعاŸية ألثانية.
من ضسمنها أ÷ ÚأŸسسؤوول عن
وأسس-ت-ع-رضس-وأ خÓ-ل درأسس-ت-ه-م
وأإلحسساسص بالŒاه.
وقد بلغ سسعر بعضص سسÓلت
أل-ت-ق-اط-ع-ات أل-عصس-ب-ية وألعضسلية
 17مليونا و 425ألفا و 765من
وقد قامت ألباحثة ما÷ورزأتا
ه- - -ذأ أ◊م- - -ام ع - -دة آألف م - -ن
ألتي تتحكم ‘ عمل ألعضسÓت
أ÷ي -ن -ات وم -ت -غÒأت -ه -ا ،وك -انت
آأن - -ا غ - -زدأ وزم Ó- -ؤوه - -ا – -ت
أل- -ي- -وروأت ،ح- -ت -ى وصس -ل سس -ع -ر
وأدأئها؛ أو أ÷ ÚأŸتحكم ‘
أل- -ن- -ت -ي -ج -ة أن أ◊م -ام أل -زأج -ل
إأشسرأف ألباحث ميغيل كارنÒو
أ◊م -ام-ة بشس-ك-ل أسس-ت-ث-ن-ائ-ي إأ¤
ت -ك -وي -ن أل-ده-ن أل-ك-ب-دي (إأف-رأز
أŸسس - -ت - -خ - -دم ‘ ألسس - -ب - -اق - -ات
 ب -ت -ح -ل -ي -ل أÿري -ط-ة أ÷ي-ن-ي-ةم- -ئ- -ة أل- -ف ي -ورو .وأفضس -ل ه -ذأ
أألحماضص ألدهنية) ،وهو حاسسم
أل-ت-ن-افسس-ي-ة ي-ح-توي على ألعديد
ل- - -عشس- - -ر ح- - -م- - -ام- - -ات زأج - -ل - -ة
أ◊م-ام ه-و أل-ق-ادر ع-ل-ى أل-ع-ودة
ل- -ل- -ح -ف -اظ ع -ل -ى ت -وأزن ط -اق -ة
م -ن أÿرأئ-ط أ÷ي-ن-ي-ة أÿاصس-ة
مسستخدمة ‘ ألسسباقات ،وقارن
ف
إأ« ¤م -وط -ن -ه» ب -ع -د ق -ط -ع أل-
أ÷سس- -م ،أو أ÷ Úأل -ذي ي -ن -ظ -م
ب - -ه ،ل ت - -وج - -د ل- -دى أل- -ط- -ي- -ور
أل - -ب - -اح- -ث- -ون ه- -ذه أ◊م- -ام- -ات
Ú
ب
ك - -ي- -ل- -وم Îبسس- -رع- -ة تÎأوح
«قوة» أŸشسابك ألعصسبية ‘ قرن
أألخرى.
ببعضسها بعضسا ،كما قارنوأ هذه
سس - -ب- -ع Úو 120ك- -ي -ل -ومÎأ ‘
آأم -ون ،وأل -ت -ي ت-رت-ب-ط ب-ال-ذأك-رة
وألوأقع أن هناك بالفعل بعضص
أÛموعة  -من ناحية أخرى -
ألسساعة.
أŸك -ان -ي -ة وب -إاحسس -اسص أل -ط -ائ-ر
أ÷ي- -ن- -ات أل- -ت- -ي ّ” –دي- -ده -ا
مع  35من أ◊مام ألعادي.
ة
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بالŒاهات.
بوصسفها تكتسسي أهمية خاصسة،

مزيج فريد

ﬁكمة رومانية لرجل حي :رسشميا أآنت ميّت

قالت ﬁكمة رومانية لرجل حي إأنه يعتÈ
ميتا ،ول Áكن تغ Òذلك ألن طلب أسستئنافه
ضسد شسهادة موته ” تقدÁه بعد وقت طويل!

وفشسل قسسطنط Úريلو ( 63عاما) ‘ إألغاء
شسهادة وفاته ألتي صسدرت عام  ،2003بعد أن
طلب من أÙكمة ‘ بلدة بارلد أن يتم
نقضسها.
وحصسلت زوجة ريلو على شسهادة وفاته بعد
أن أمضسى أك Ìمن عقد من ألزمان ‘ تركيا،
وخÓ- -ل ت- -لك أل- -فÎة  ⁄ي- -ك- -ن ع -ل -ى أتصس -ال
بأاسسرته.
ولكن أÙكمة أخÈته أن «أألوأن قد فات»،
وسسيتع Úعليه أن يظل متوفى رسسميا!
وغادر ريلو رومانيا إأ ¤تركيا عام 1992
للبحث عن عمل ،وعاد آأخر مرة إأ ¤رومانيا
ع - -ام  ،1999ول -ك -ن ي -ب -دو أن -ه ق -ط -ع ج -م -ي -ع
أتصسالته مع أسسرته.
وبعد سسنوأت من عدم وصسول أخبار منه

أسس -ت -خ -رجت زوج -ت -ه شس -ه-ادة وف-ات-ه ،وق-الت
زوجة ريلو ‘ أÙكمة إأنها  ⁄تسسمع أي
شسيء من زوجها منذ عام  ،1999ولذلك فقد
أفÎضست أنه مات ‘ زلزأل أثناء وجوده ‘
تركيا.
و‘ وقت سس -اب -ق م -ن ه -ذأ أل -ع-ام ،أع-ت-ق-لت
ألسسلطات ألÎكية ريلو ورحلته إأ ¤رومانيا
بسسبب أنتهاء صسÓحية وثائقه ،وقد كان يعتزم
Œديد جوأز سسفره ‘ رومانيا وألعودة إأ¤
ت -رك -ي-ا ،ل-ك-ن ع-ن-د وصس-ول-ه أح-ت-ج-زه م-وظ-ف-و
ألهجرة ألذين أبلغوه بأانه تو‘ عام .2003
وقال ريلو إأنه يريد ألعودة إأ ¤تركيا وإأنه أنشسأا
هناك شسركة صسغÒة ،لكنه يوأجه أآلن معركة
قانونية لسستعادة هويته وأ◊صسول على جوأز
سسفر.

ملياردير ششاب يدفع  10آآ’ف دو’ر ليحيا بذآكرته آ’’ف آلسشن..Úلكن آلثمن :حياته

دف- -ع سس- -ام أل- -ت -م -ان رأئ -د أألع -م -ال وأح -د
مليارديرأت ألتكنولوجيا ‘ وأدي ألسسيليكون
أألمÒك- -ي  10آألف دولر ُل -ي -ق -ت-ل وُي-حَ-ف-ظ
Óبد.
دماغه ل أ
ُيعtد ألتمان وأحدأً من ب 25 Úشسخصساً ‘
قائمة أنتظار «نيكتوم» ،وهي شسركة ناشسئة
تقول إأsنه Áكنها –ميل وتخزين ﬁتويات
دماغ أإلنسسان على جهاز حاسسوب ،لكن ‘
م- -ق- -اب- -ل ألح- -ت- -ف- -اظ ب- -دم- -اغ -ه إأ ¤أألب -د،
سسيتوجب على أŸليون Òألبالغ من ألعمر 32
عاماً أن Áوت ‘ عمليةٍ مشسابهٍة لÓنتحار
Ãسساعدة ألطبيب ،وهي عملية قانونية ‘ 5
ولياٍت أمÒكية فحسسب.
أŸفارقة أsن شسركة «وأي كومبيناتور» ألتي
أسسسس-ه-ا أل-ت-م-ان ُت-مu-ول مشس-اري-ع ن-اشس-ئ-ة ع-ل-ى
غ-رأر شس-رك-ة «ن-ي-ك-ت-وم».ت-ن-طوي ألعملية ألتي
دفع ألتمان ليشسارك بها على –نيط ألدماغ
ك -ي Áك -ن ﬁاك -اة ﬁت -وي -ات -ه ع -ل -ى ج -ه -از
حاسسوب لحقاً ،و‘ ألعمليةُ ،يوصsسل ألعميل
وهو على قيد أ◊ياة بجهاز ،وبعد ذلك ُيحقن
Ãوأد أل-ت-ح-ن-ي-ط أل-ك-ي-م-ائ-ي-ة أÿاصسة بشسركة
نيكتوم.
وت- -ق- -ول ألشس- -رك- -ة إأsن أل- -ط- -ري- -ق -ة «ق -ات -ل -ة
ب-ال-ت-أاك-ي-د» .وق-ال روب-رت م-اك-ن-ت-اير ألشسريك
أŸؤوسسسص لشس - -رك - -ة «ن - -ي - -ك - -ت - -وم» إأsن Œرب- -ة
أŸسس -ت -خ -دم مشس -اب -ه ٌ-ة ل -ع -م -ل -ي -ة ألن -ت -ح -ار
Ãسساعدة ألطبيب.
تشس Òألشسركة على موقعها أإللكÎو Êإأ¤
إأsن مهمتها هي «أ◊فاظ على دماغك بشسكٍل
جيد Ãا يكفي لتظل جميع ذكرياته سسليمًة:
بدأيًة من ألفصسل ألرأئع من كتابك أŸفضسل
إأ ¤ألشسعور بهوأء ألشستاء ألبارد ،أو إأعدأد

ف- -طÒة ت -ف -اح ،أو
تناول ألعشساء مع
أألصس - - - -دق- - - -اء أو
ألعائلة».وتضسيف
ألشس -رك -ة« :ن -ؤوم-ن
أsن -ه خÓ-ل أل-ق-رن
أ◊ا‹ سس- -ي- -ك- -ون
م- - - -ن أŸم - - -ك - - -ن
رق- - -م- - -ن- - -ة ه- - -ذه
أŸعلومات
وأسس-ت-خ-دأم-ه-ا ‘
إأع- - - - -ادة إأنشس - - - -اء
وعيك».
وق- -دم أل -ع -رضص
ألتقدÁي للشسركة
ف - -ك- -رًة ‡اث- -ل- -ة:
«ماذأ لو أخÈناك أsننا Áكن أن نحفظ نسسخة
من معلومات دماغك؟»
وÁك -ن لسس -ائ -ل أل -ت -ح -ن -ي-ط ح-ف-ظ أ÷سس-د
ُمجمدأً وسسليمًا دون تعtرضسه ÿطر ألتحtلل
Ÿئات أو رÃا آألف ألسسنوأت .لكن كي تنجح
ألعملية ،ينبغي أن يكون ألدماغ نشسطًا وفقاً
للمجلة.
وتقول شسركة «نيكتوم» إأsنها ُتخطط لوصسل
ه- -ؤولء أل- -ذي- -ن ُي- -ع -ان -ون م -ن م -رضٍص عضس -ال
ويسسجلون مع ألشسركة بجهازٍ للقلب وألرئة،
وضسخ خليط ألتحنيط ‘ ألشسريان ألسسباتي
‘ أعناقهم بينما هم على قيد أ◊ياة و–ت
ألتخدير ألعام.
أسستشسارت ألشسركة ﬁام Úمطلع Úعلى
ألقانون ،وقالوأ إأsنه ‘ حال كان أألشسخاصص
أل-ذي-ن ي-ري-دون أل-ق-ي-ام ب-ال-ع-م-ل-ي-ة ُيعانون من

م -رضٍص عضس -ال ،ف -إاsن -ه -م ي -ع -ت -ق -دون أsن ه -ذه
أÿدمة سستكون قانونية بالنسسبة لهم.
وق- - -ال أل- - -دك- - -ت- - -ور إأي- - -ان بÒسس - -ون ع - -ا⁄
أŸسستقبليات إأsنه يعتقد أsنه خÓل  50عامًا
سسيكون ألبشسر قادرين على وضسع أدمغتنا ‘
«ألسسحابة».وقال إأن sألشسخصص قد يكون حينها
ق -ادرأً ع -ل -ى «أسس -ت -خ -دأم أي روب -وت ي -ري -ده
للعيشص ‘ ألعا ⁄أ◊قيقي».
وُي -ذك -ر أsن شس -رك-ة «ن-ي-ك-ت-وم» ل-دي-ه-ا م-ن-ح-ة
ف -ي -درأل-ي-ة ك-بÒة ،وت-ت-ع-اون أيضسً-ا م-ع ع-ل-م-اء
أألعصس - -اب ‘ م - -ع - -ه - -د م - -اسس- -اتشس- -وسس- -تسص
ل-ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا .وف-ازت ت-ق-ن-ي-ات-ه-ا ل-ل-ت-ح-ن-يط
بجائزٍة قدرها  80ألف دولر أمÒكي بعد أن
“كنت من أ◊فاظ على أدمغة خنازير على
ن- -حٍ- -و ج -ي -د ل -درج -ة أsن -ه ك -ان م -ن أŸم -ك -ن
مشساهدة جميع ألتشسابكات ألعصسبية دأخلها
باسستخدأم ›هر إألكÎو.Ê

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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 ⁄يدر ‘ خلد رجل ‘ أŸانيا تطارده
أل-ع-دأل-ة أن ول-ع-ه ب-ال-ت-دخ Úسس-ي-ك-ون
سس -ب -ب ً-ا ‘ أإلي -ق -اع ب -ه ،وأوضس-حت
ألشس- -رط- -ة أل–ادي -ة أن أل -رج -ل
أقدم على إأشسعال سسيجارة دأخل
ﬁط -ة أل -ق -ط -ار ‘ ه -ام-ب-ورج،
رغ -م ح -ظ-ر أل-ت-دخ ،Úوع-ن-ده-ا
أسستوقفته ألشسرطة ،وعند فحصص
ب- -ي -ان -ات -ه ،ت -ب -ي -نت أن ه -ن -اك أم -ر
أعتقال صسادر بحقه.

«آل tسشمنة مفيدة للقلب»..آعتقاد خاطئ
أنهت درأسستان حديثتان أعتقادأً كان
سسائدأً لدى ألبعضص بأان ألسسمنة لديها
بعضص ألفوأئد للقلب رغم مضسارها
أألخرى.
ونشس- - - - - -رت إأح - - - - -دى ه - - - - -اتÚ
أل -درأسس -ت› ‘ Úل -ة «ي -وروب-ي-ان
ه- -ارت ج- -ورن- -ال» ألÈي- -ط- -ان -ي -ة،
وت -ن-اولت م-ل-ف-ات ط-ب-ي-ة ل-ن-ح-و 297
ألف شسخصص بالغ ب Úألعام2006 Ú
و .2010وتوصسل معدوها ،وهم باحثون ‘
جامعة جÓسسكو ،إأ ¤وجود عÓقة ب Úألوزن ألزأئد بحسسب مؤوشسر كتلة
أ÷سسم ،وأمرأضص ألقلب وأألوعية .فح Úيزيد أŸؤوشسر عن  22أو 23
ترتفع نسسبة أإلصسابة بهذه أألمرأضص .وتؤويد ألدرأسسة ما جاء ‘ درأسسة
أخرى نشسرت آأخر ألشسهر أŸاضسي ‘ ›لة «جاما كارديولوجي» شسملت
بيانات  190ألف شسخصص ب Úألعام 1964 Úو.2015
وتعارضص هذه ألنتائج بعضص ألدرأسسات أŸثÒة للجدل ألتي كانت
تتحدث عن أن ألوزن ألزأئد Áكن أن يرفع أمد أ◊ياة أŸتوقع .وف ّسسر
معّدو ألدرأسسة ألÈيطانية نتائج تلك ألدرأسسات بأانها أهملت عوأمل
أخرى مثل أن يكون أنخفاضص ألوزن لدى أŸشسمول Úبالدرأسسة سسببه
ألتدخ Úأو أإلصسابة بأامرأضص أخرى.

«لونافيتي» جهاز يتحّدى آ÷اذبية
أب -ت -ك-ر ف-ري-ق م-ن أل-ب-اح-ث ‘ Úج-ام-ع-ة
ط -وك -ي -و أل -ي -اب -ان -ي -ة ج -ه -ازأً ي -رت-دي-ه
أŸسستخدم على ظهره ،ويسسمح له
بتحدي أ÷اذبية عن طريق ألقفز
لرت- -ف- -اع- -ات أع -ل -ى وŸسس -اف -ات
أط -ول ع -ن أŸع -ت -اد ،ك-م-ا ل-و ك-ان
يقفز على سسطح ألقمر ألذي يقل
فيه معدل أ÷اذبية مقارنة بسسطح
أألرضص .ويتكون أ÷هاز أ÷ديد ألذي
أطلق ألباحثون عليه أسسم «لونافيتي» من
ح -زأم م -تصس -ل ب -ط -ائ-رة صس-غÒة م-ن دون ط-ي-ار
تسسمح للمسستخدم بالرتفاع تلقائياً عن سسطح أألرضص ،وإأن كان بشسكل
مؤوقت .ويحتوي أ÷هاز أيضساً على ›موعة من ألدوأرأت أŸثبتة فوق
رأسص أŸسستخدم على غرأر أŸروحية.
وأوضسح ألباحثون أن ألغرضص من هذأ أ÷هاز هو تعزيز أو زيادة
ألقدرأت ألبشسرية ‘ ألقفز أو أ◊ركة بشسكل عام،
وأّكدوأ أن أ÷هاز أ÷ديد Áكن أن يغني أإلنسسان ‘ أŸسستقبل عن
أسس -ت -خ -دأم جسس -ور ع -ب -ور أŸشس -اة أو ألسس  ⁄Ó-أل -ت -ق-ل-ي-دي-ة ،ك-م-ا Áك-ن
أسستخدأمه Ÿسساعدة أŸعاق Úحركياً.

‘ أآسشÎآليا ..سشجناء ولكن فّنانون
يبدو أنه من ألصسعب ألتمييز ب Úعمل
فني أ‚زته يد حرة وآأخر من إأبدأع
شس - - - -خصص مسس- - - -ل- - - -وب أ◊ري- - - -ة،
ف- -الÈن -ام -ج أل -رسس -م -ي ل -رع -اي -ة
أŸوأهب أل- - -ف- - -ن - -ي - -ة ‘ ب - -عضص
ألسسجون أألسسÎألية ،أسسفر عن
إأن- -ت- -اج أŸئ- -ات م- -ن أل- -ل- -وح- -ات
وأ÷دأريات وألتحف ألتي يتسسابق
على أقتنائها هوأة ألفنون.
ومن أŸتوقع أن تباع ألعشسرأت منها
Ãئات ألآلف من ألدولرأت هذه ألسسنة ،و‘
ألسسنة أŸاضسية بيعت لوحات و–ف بـ  219ألف دولر.
ول عجب أن ألكث Òمنها من عمل أيدي نزلء من أألبوريج Úألسسكان
أألصسلي Úألذين يشسكلون  % 28من نزلء ألسسجون أألسسÎألية.

آحتال على  80أآلف ششخصص وكسشب  130مليون دو’ر
“ّكن خب Òكمبيوتر تركي من كسسب أك Ìمن  130مليون دولر ،بعد أن
أحتال على نحو ثمان Úألف شسخصص من خÓل لعبة أفÎأضسية مسستوحاة
من لعبة «فارمفيل».
وأسستطاع ﬁمد آأيدين ( 27عاما) أن يبتز زبائنه ع Èتطبيق «بنك
أŸزرع- - -ة» أل - -ذي ط ّ- -وره ‘ أوت  ،2016وه-و ت-ط-ب-ي-ق ي-ح-اك-ي م-زرع-ة
أفÎأضس -ي-ة ي-ق-وم أŸسس-ج-ل-ون ف-ي-ه-ا بشس-رأء وت-رب-ي-ة أŸاشس-ي-ة وأل-دوأج-ن
وألنحل ع ÈأإلنÎنت ،على أمل أن Œلب لهم أسستثمارأتهم فائدة مالية
حقيقية.
ووعدت شسركة آأيدين بÎبية هذه أŸوأشسي ‘ مزأرع حقيقية ،ودفع
أموأل Ÿسستخدمي ألتطبيق من خÓل إأنتاج حليب وعسسل و◊وم تلك
أ◊يوأنات.
وإأذأ كان أŸسستخدمون أألوأئل للتطبيق أسستفادوأ من دفعات مالية،
فإان أألغلبية ألعظمى  ⁄تر سسوى صسور نقطية ألبقار ُرسسمت عÈ
مصسفوفات بيكسسل ،ورأح ضسحية ذلك نحو ثمان Úألف شسخصص ،خسسروأ
أك Ìمن  130مليون دولر.

á°VÉjQ
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درفلو ،مهاجم إأ–اد ألعاصصمة لـ «ألشصعب»:

أإلرهاق أأثر سشلبا على مسشتوى ألفريق وسشنسشتغل
ف ـ ـ ـÎة توق ـ ـف ألبطول ـ ـة لششحـ ـ ـن ألبطاريـ ـ ـات
لرهاق أثر كثÒأ على مسصتوى ألفريق خلل موأجهة
أعÎف مهاجم أ–اد ألعاصصمة أسصامة درفلو ‘ حوأر لـ «ألشصعب» ،أن أ إ
مانياما ألكونغو‹ ‘ إأياب دور Ÿ 16نافسصة كأاسس ألكاف ،خاصصة أن أللعب ⁄ Úيسصتفيدوأ من ألوقت ألكا‘ للرأحة.

حاوره :عمار حميسسي
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ،أك-د درف-ل-ؤ أن
فÎة ت -ؤق -ف أل -ب -ط -ؤل-ة سس-تسس-م-ح
ل -ل -ف-ري-ق ب-اسسÎج-اع أن-ف-اسس-ه م-ن
أجل أكمال أŸؤسسم بقؤة خاصسة
ب -ع -د ألره-اق بسس-بب أل-ت-ن-ق-ل أ¤
إأف -ري -ق -ي -ا ل -ل -عب م -ؤأج-ه-ة ك-أاسس
أل- -ك -اف وأل -ع -ؤدة ب -ع -ده -ا ل -ل -عب
م -ؤأج -ه -ة أل -ؤف -اق .أب -دى درف-ل-ؤ
سسعادته بالتسسجيل مؤؤكدأ أن هذأ
ألعمل هؤ نتاج مسساعدة زمÓئه
م- -ن خ Ó-ل أيصس -ال أل -ك -رة ل -ه ‘
أفضس - - -ل أل- - -ظ- - -روف م- - -ن أج- - -ل
ألتسسجيل ومسساعدة ألفريق على
–قيق ألنتائج أليجابية.
(ألشص- -عب) :م- -ا سص- -ر أل- -ظ- -ه- -ور
أل-ب-اهت ل-ل-ف-ري-ق ‘ م-وأج-ه-ة
مانياما؟
درفلو :ب- -ال- -ف- -ع -ل  ⁄ن -ظ -ه -ر
ب - -اŸسس - -ت - -ؤى أŸط- -ل- -ؤب خÓ- -ل
مؤأجهة مانياما بسسبب ألرهاق
ألذي عانينا منه كثÒأ وهؤ ألمر
أل -ذي أث-ر ع-ل-ى أŸسس-ت-ؤى أل-ف-ن-ي
لÓ- -ع- -بÃ Úا أن -ن -ا ك -ن -ا ن -ط -م -ح
ل- -ت- -ح- -ق -ي -ق ألن -تصس -ار وأل -ت -أاه -ل
بجدأرة وأسستحقاق لكن ألعكسس
هؤ ألذي حدث حيث تأاهلنا أ¤
أل- -دور أŸق- -ب- -ل ب- -ع- -د أل- -ت- -ع -ادل
أليجابي وأسستفدنا من ألنتيجة
ألي-ج-اب-ي-ة أل-ت-ي ح-ق-قناها خÓل
مؤأجهة ألذهاب ول يجب نسسيان
أن -ن -ا ق -م -ن -ا Ãشس -ؤأر م -ارأط-ؤ،Ê
خÓ- -ل أل -فÎة أŸاضس -ي -ة خ -اصس -ة
ألتنقل أ ¤ألكؤنغؤ وألعؤدة ،وهؤ
ألمر ألذي أرهقنا كثÒأ ثم لعب

مؤأجهة قؤية أمام ألؤفاق ،أين
قدمنا كل ما لدينا من ألناحية
ألبدنية وهؤ ما أنعكسس سسلبا على
مسستؤأنا أمام أŸنافسس ألذي كان
‘ أفضس -ل أح -ؤأل -ه م -ن أل -ن -اح-ي-ة
أل -ب -دن-ي-ة وظ-ه-ر أل-ت-ف-ؤق وأضس-ح-ا
خاصسة خÓل ألصسرأعات ألفردية
ألتي كانت ‘ أغلبها للمنافسس،
‡ا أدى لÎأجع سسيطرتنا على
أŸبارأة لكن على ألعمؤم أŸهم
–ق- -ق وه- -ؤ أل- -ت -أاه -ل أ ¤أل -دور

أŸق -ب -ل ح-يث سس-ن-ك-ؤن م-ط-ال-بÚ
ب -اج -رأء –ضسÒأت م -ك -ث -ف -ة م-ن
أجل أسستعادة مسستؤأنا أ◊قيقي
‘ أŸباريات أŸقبلة.
@ ت-رأج-ع مسص-ت-وى أل-ف-ري-ق
لنصص -ار ي -تشص -اءم -ون
ج- -ع -ل أ أ
حول أŸسصتقبل؟
@@ ل يجب ألتشساؤوم فنحن نعمل
ب- -ج- -د م- -ن أج- -ل أسس -ع -اد ألنصس -ار
و–ق- - -ي - -ق أله - -دأف أŸسس - -ط - -رة
وأعتقد أننا سسنسستغل فÎة تؤقف

ألبطؤلة جيدأ من أجل ألتحضسÒ
ل-ل-م-ب-اري-اتت أŸت-ب-ق-ي-ة خ-اصس-ة أننا
سس-نسس-ت-ع-ي-د مسس-تؤأنا ألفني وألبدÊ
وهؤ ألهم وأعتقد أن أŸسستقبل
سسيكؤن أفضسل بالنسسبة للفريق Ãا
أن سسبب ترأجعنا أمام مانياما هؤ
بد Êوليسس فني وهؤ ألمر ألذي
سس -ي -ق-ؤم أ÷ه-از أل-ف-ن-ي ب-اصسÓ-ح-ه
بالتنسسيق مع أÙضسر ألبد ،Êوهؤ
ما سسيؤؤدي لتطؤر مسستؤى ألفريق
أك Ìفأاك ÌخÓل أŸباريات أŸقبلة
وألتي سستكؤن صسعبة لكننا عازمؤن
على قؤل كلمتنا ‘ ألبطؤلة Ãا أننا
متؤأجدون على مقربة من صساحب
أŸقدمة نسسعى خÓل أŸؤأجهات
أŸقبلة على –قيق ألفؤز من أجل
حصسد أŸزيد من ألنقاط وألبقاء
ع -ل -ى م -ق -رب -ة م -ن أل -رأئ -د وأن-ه-اء
أŸؤسسم بقؤة.
@ ح -اف -ظت ع -ل -ى ف -ع -ال -ي-تك
خلل موأجهة مانياما؟
@@ صسحيح ألن هد‘ ألتسسجيل
دأئ -م -ا وه -ؤ ألم -ر أل -ذي أسس -ع -ى
ل -ل -ق -ي-ام ب-ه خÓ-ل ك-ل أŸب-اري-ات
ألم -ؤر ل -ن ت -ك -ؤن سس -ه-ل-ة ‘ ظ-ل
أŸن -افسس -ة أل -ك -بÒة ل -ك -ن ب -دع -م
زمÓ- -ئ -ي أق -ؤم ب -ال -تسس -ج -ي -ل ألن
ألعمل هؤ عمل جماعي ووصسؤل
أل- - -ك- - -رة ‹ ‘ ظ- - -روف ج - -ي - -دة
يسساعد ÊكثÒأ على وضسعها ‘
ألشسباك ول أريد حصسر ألنجاح ‘
ألتسسجيل لشسخصسي فقط بل كما
قلت هؤ عمل جماعي سسؤأء على
أرضسية أŸيدأن من خÓل دعم
زمÓ- -ئ -ي أو ‘ أل -ت -دري -ب -ات م -ن
خÓل ألعمل ألذي أقؤم به رفقة
أ÷هاز ألفني للفريق.

زأيد لج (رئيسس ›لسس إأدأرة مولودية أ÷زأئر) لـ «ألشصعب»:

سشنتفرغ أآلن ألهدأفنا أÙلية وألعمل على Œديد عقود أللعبÚ
لخÒة وحقق أول أهدأف أŸوسصم ألكروي ( )2018 - 2017بالعبور إأ ¤دور
لونة أ أ
بعدما “كن فريق مولودية أ÷زأئر من ألعودة بقوة ‘ أ آ
لفريقية لكرة ألقدم ،أقÎبنا من رئيسس ›لسس إأدأرة ألفريق «زأيد لج» ألذي أكد لنا بأان أللعب Úأكدوأ
لبطال أ إ
أÛموعات من منافسصة رأبطة أ أ
لفريقية
لبطال أ إ
قوة أŸولودية ،موضصحا بأان هذه ألنتائج هي نتيجة ألعمل أŸتوأصصل ،موضصحا بأانه بعد ألتأاهل إأ ¤دور أÛموعات من رأبطة أ أ
سصيتفرغ ألفريق إأ– ¤قيق أهدأفه ﬁليا ،كما –دث عن قرعة أŸنافسصة ألقارية ألتي سصتقام غدأ بالقاهرة أŸصصرية ،وعن ألسصتقدأمات ألتي سصيقوم
بها ألفريق ‘ أÒŸكاتو ألصصيفي وكذأ Œديد عقود أللعب ‘ ،Úهذأ أ◊وأر:

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
«ألشص -عب» :ف -وز ع -ريضس ع -ل-ى ن-ادي
مونتاين أوف فاير ألنيجÒي وتأاهل
إأ ¤دور أÛموعات؟
زأي- - -د لج :أك -دن -ا ب -أان ف-ري-ق م-ؤل-ؤدي-ة
أ÷زأئر كب Òوقؤي وعؤدتنا على مسستؤى
م-ن-افسس-ة رأب-ط-ة أألب-ط-ال أإلف-ري-ق-ية هذأ
أŸؤسس -م ك -انت إأي -ج -اب -ي-ة وم-ف-رح-ة ،ه-ذأ
أل -ت -أاه -ل ه -ؤ ن -ت -ي -ج -ة أل -ع-م-ل أŸت-ؤأصس-ل
وألدؤووب قبل أنطÓق أŸؤسسم وألنتيجة
ألنهائية مسسعدة ومفرحة وتشسجعنا على
م -ؤأصس -ل -ة أŸشس -ؤأر ب -ق-ؤة وأل-ت-ب-اري ع-ل-ى
أ÷بهات ألثÓث.
لول ‘ أŸوسصم ‘
@ حققتم هدفكم أ أ
لفريقية ‘ أنتظار
لبطال أ إ
رأبطة أ أ
ألبطولة وألكأاسس؟
@@ جهؤدنا كما قلت أثمرت بتحقيق
هدفنا أألول ‘ أŸنافسسة ألقارية بالعبؤر
إأ ¤دور أÛمؤعات ،وأآلن سسنتفرغ لباقي
أŸشس -ؤأر ل -ت -ح -ق -ي -ق ك -ل أأله -دأف ع -ل-ى
ألصسعيد أÙلي وبعدها سسنقؤم بتحديد

أأله -دأف ‘ م -ن -افسس -ة رأب -ط -ة أألب -ط-ال
أإلف -ري-ق-ي-ة م-ع مسس-ؤو‹ أإلدأرة وأل-ط-اق-م
ألفني.
@ ت -ت -ع -رف -ون ع -ل -ى م -ن -افسص -ي -ك-م ‘
لربعاء،
لبطال ،يوم غد أ أ
رأبطة أ أ
Ãن -اسص -ب -ة ق -رع -ة دور أÛم-وع-ات،
كيف تتّوقعون باقي أŸشصوأر؟
@@ هذه أŸنافسسة تشسارك فيها إأل ألفرق
أل -ق -ؤي -ة ،ح -يث ت -خ -ت -ار أل -ك -ؤن -ف -درأل -ي -ة
أإلفريقية لكرة ألقدم ألبطل ونائب ألبطل
‘ منافسسة ألبطؤلة من كل بلد ‘ ألقارة
ألسس -م -رأء ،ول -ه -ذأ ن-ح-ن ن-درك ب-أان ب-اق-ي
أŸن-افسس-ة سس-ت-ك-ؤن صس-ع-ب-ة وق-ؤي-ة ،ون-ح-ن
مسستعدون لكل ألحتمالت وفريقنا يعمل
ب - -ج- -دي- -ة ‘ أل- -ت- -دري- -ب- -ات وي- -ب- -ذل ك- -ل
أÛه -ؤدأت ل-ت-ح-ق-ي-ق أأله-دأف وإأسس-ع-اد
ج-م-ه-ؤرن-ا أل-ع-ريضس ،وم-رح-ب-ا ب-أاي ف-ري-ق
سستضسعنا ألقرعة معه ‘ دور أÛمؤعات
ون -ح -ن مسس -ت -ع-دون ل-ك-ام-ل ألح-ت-م-الت،
وألفريق ألذي يشسارك ‘ أي منافسسة سسؤأء
ﬁلية أو قارية تكؤن لديه طمؤحات كبÒة
بالذهاب إأ ¤أبعد دور ‡كن منها ،ول
يجب أن يخاف من أي فريق أو يدخل

أŸنافسسة بثؤب أŸنهزم وأن ل يسستصسغر
أي منافسس ألن أÿطأا على هذأ أŸسستؤى
ل يغتفر.
@ ه -ل سص -ي -ت -م ت -دع -ي -م أل -ف -ري-ق
بلعب ‘ ÚأÒŸكاتو ألصصيفي أŸقبل
حتى يذهب ألنادي إأ ¤أبعد دور ‘
هذه أŸنافسصة؟
@@ ب -ط -ب -ي -ع -ة أ◊ال ،سس -ن -ح -اول أل -ع-م-ل
للذهاب إأ ¤أبعد دور ‘ منافسسة رأبطة
أألبطال أإلفريقية ولبلؤغ ذلك يجب علينا
ت -دع -ي -م أل-ف-ري-ق بÓ-ع-ب Úج-دد ،ب-حسسب
حاجيات ألفريق ،ودأئما ذلك سسيكؤن على
حسسب أإلمكانيات أŸادية للفريق وحسسب
ما هؤ متؤفر ‘ ألسسؤق.
@ وبخصصوصس عملية Œديد عقود
أللعب Úمع نهاية أŸوسصم أ÷اري؟
@@ كما سسبق وأن أعلن عنه أŸدير ألعام
ألرياضسي للفريق «كمال قاسسي ألسسعيد»
أل -ذي أع -ل-ن ب-أان-ه ب-ع-د م-ب-ارأة أل-ع-ؤدة م-ن
ألدور ألثا Êمن منافسسة رأبطة أألبطال
أإلفريقية لكرة ألقدم أمام نادي مؤنتاين
أوف فاير ألنيجÒي سسيتم أ◊ديث مع
ألÓعب ‘ Úهذأ ألشسأان من أجل “ديد

سصعيدة

سشعدأن يعاين أألرضشية أّ ıصشصشة إلنششاء أŸركز ألتقني أ÷هوي

أبدى أŸدير ألفني أŸسسؤول أألول على أŸديرية ألفنية
ألؤطنية لكرة ألقدم رأبح سسعدأن ،أمسس ألثن ،Úبسسعيدة
خÓ-ل م-ع-اي-ن-ت-ه أألرضس-ي-ة أıصسصس-ة لح-تضس-ان مشسروع
أŸركز ألتقني أ÷هؤي لتحضس ÒأŸنتخبات ألؤطنية لكرة
أل-ق-دم ،ب-ا÷ه-ة أل-غ-رب-ي-ة ،إأع-ج-اب-ه ب-اŸؤق-ع أل-ذي أعتÈه
أسسÎأت-ي-ج-ي ،وأع-ط-ى أŸدي-ر أل-ف-ن-ي م-ؤأف-ق-ت-ه أŸبدئية
خÓل زيارة أŸؤقع ألذي يÎبع على مسساحة  12هكتارأ
Ãنطقة ع Úألزرقاء ،ألؤأقعة با÷هة ألشسرقية لعاصسمة
ألؤلية على بعد مسسافة  4كلم عن مقر ولية سسعيدة.
هذأ وكان أŸدير ألفني رفقة عضسؤين من أŸديرية ألفنية
وأين خصسصس لقاء مع وأ‹ ولية سسعيدة ،صسبيحة أمسس،
Ãق -ر أل -ؤلي-ة ،رف-ق-ة م-دي-ر أألشس-ب-اب وأل-ري-اضس-ة ورئ-يسس

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

ألرأبطة أ÷هؤية لكرة ألقدم لسسعيدة ،حيث ” مناقشسة
أŸشسروع وكل أإلجرأءأت ألتي تسسمح بتجسسيد هذأ أŸركز
على أرضس ألؤأقع .علما ،بحسسب ألشسروحات أŸقدمة
من طرف مدير ألشسباب وألرياضسة للؤلية للؤفد أŸرأفق
للمدير ألفني رأبح سسعدأن ،أن ذأت أŸركز ألتقني أ÷هؤي
سس-ي-ح-تضس-ن ب-ج-ان-ب-ه أك-ادÁي-ة ل-ل-مؤأهب ألرياضسية ومؤقع
لحتضسان مركز لتحضس Òمؤجه لفريق مؤلؤدية سسعيدة
سسيتم تخصسيصس مسساحتها بعد إأ“ام كل أإلجرأءأت ،كما
زأر سسعدأن وألؤفد أŸرأفق له مقر ألرأبطة أ÷هؤية لكرة
ألقدم لسسعيدة ألتي يÎأسسها ألدكتؤر ياسس Úبن حمزة ،ألتي
تضسم  6وليات با÷هة ألغربية.

سسعيدة :ج .علي

عقؤد ألÓعب ،Úألن هذأ أللقاء كما يعلم
أ÷ميع مصسÒي بالنسسبة لنا نحن إأدأرة
ألفريق من أجل Œديد عقؤد ألÓعب،Ú
كؤن ألعبؤر إأ ¤دور أÛمؤعات يلزم معه
Óب -ق -اء ع -ل -ى ن -فسس
Œدي- -د أل- -ع- -ق- -ؤد ل - -إ
أÛمؤعة خصسؤصسا أن إأجازأت ألÓعبÚ
‘ أŸنافسسة أإلفريقية قليلة وألكاف ل
“ن- -ح- -ن- -ا ع- -دد ك- -ب Òم- -ن أإلج -ازأت ‘
أÒŸك -ات -ؤ ول ن -ري -د أن ن -ق -ع ‘ أخ -ط-اء
سس -اب -ق -ي-ن-ا ،ول-ه-ذأ أألم-ر ألÓ-ع-ب Úأل-ذي-ن
تنتهي عقؤدهم مع فريق مؤلؤدية أ÷زأئر
سس -ن -ب -دأ أŸف -اوضس -ات م -ع -ه -م ل -ت -ج -دي -د
عقؤدهم هذأ أألسسبؤع بعد عؤدة ألÓعبÚ
م -ن أي -ام أل -رأح -ة أل -ت -ي م -ن -ح -ه -ا إأي -اه-م
أŸسسؤول أألول على رأسس ألعارضسة ألفنية
للفريق أŸدرب «برنارد كازو »Êوأألمؤر
سس- -تسس Òبصس- -ف- -ة ع- -ادي- -ة ،وأ◊ديث ع- -ن
Œديد ألعقد سسيتم كذلك مع أŸدرب
وطاقمه ،وعن ألسستقدأمات كذلك بدأنا
ألعمل منذ أسسابيع ‘ هذأ أ÷انب حتى ل
ن-ك-ؤن م-ت-أاخ-ري-ن وسس-ن-حضس-ر ك-ل شس-يء ‘
أوأن-ه ،ل-ي-ب-ق-ى أل-ف-ري-ق دأئ-م-ا ب-نفسس ألقؤة
وألهيبة إأن شساء ألله.

جوفنتوسس

ششكوك حول مششاركة كيليني
‘ لقاء ريال مدريد

لصصابة
نأ إ
ذكرت صصحيفة «توتو سصبورت» ،أمسس ،أ ّ
ألعضصلية ألتي تعرضس لها جورجيو كيليني ،مدأفع
نادي جوفنتوسس ،أمام سصبال ( ،)0-0ألسصبت أŸاضصي‘ ،
ليطالية ،أسصوأ من ألتي ” توقعها.
إأطار ألبطولة أ إ
وأضص -افت ألصص-ح-ي-ف-ة« :ه-ن-اك ب-عضس ألشص-ك-وك ح-ول
ق-درة ك-ي-ل-ي-ن-ي ع-ل-ى أŸشص-ارك-ة ‘ أŸقابلت ÚألوديتÚ
لرجنت Úوإأ‚لÎأ ،حيث
ليطا‹ أمام أ أ
للمنتخب أ إ
يتوقع غيابه عنها» .أشصارت ألصصحيفة إأ ¤أن كيليني
سصيغيب بنسصبة كبÒة ،عن موأجهة ريال مدريد ‘
دور ربع ألنهائي من رأبطة أبطال أوروبا ،أŸقرر ليوم
 3أفريل أŸقبل.
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تعـي Úأأيت جـودي على ألعارضشة ألفنية
عيّنت إأدأرة مؤلؤدية بجاية ،أمسس،
أŸدرب ع ّ- -ز أل - -دي - -ن أيت ج - -ؤدي،
Óشسرأف على ألعارضسة ألفنية خلفا
لإ
للمدرب رشسيد بؤعرأطة ،ألذي ”ّ
فسس- -خ ع- -ق- -ده ب- -الÎأضس -ي م -ع إأدأرة
ألفريق ألبجاوي ،عقب أŸشساكل ألتي
ح -دثت ب-ي-ن-ه وب Úب-عضس أŸسسّ-ي-ري-ن
وألÓّ- -ع -ب ..Úوت -ق ّ-رر أل -ط Ó-ق بÚ
أل -ط -رف ،Úب -ال -رغ -م م-ن أن أل-ف-ري-ق
ي -ح -ت -ل أŸرت -ب -ة أل -ث-ان-ي-ة ‘ ج-دول
ألÎتيب ،بفارق نقطت Úفقط عن
أŸتصس -دري -ن ع Úم -ل -ي -ل -ة وشس -ب -ي-ب-ة
بجاية.
ب -حسسب رئ-يسس أل-ف-ري-ق مصس-ط-ف-ى
أرزقي ،فقد ”ّ تذليل كافة ألعرأقيل
من أجل –قيق ألسستقرأر للنادي
ألبجاوي وضسمان مؤسسم كروي ناجح،

” ألتفاق على لعب ورقة ألصسعؤد
و ّ
إأ ¤أل- -قسس- -م أل- -ؤط- -ن -ي أألول ،وج -اء
أخ -ت -ي -ار أŸدرب أيت ج -ؤدي ن-ظ-رأ
Ÿشس- - -ؤأره أإلي - -ج - -اب - -ي أŸسس - -ج - -ل

ومسساهمته أإليجابية ‘ ميدأن ألكرة
أŸسستديرة.

بجاية :بن النوي توهامي

حكيم بوغادو لـ «ألشصعب»:

سشطرنا برنا›ا ثريا أسشتعدأدأ لأللعاب أألفريقية للششباب
ل–ادية أ÷زأئرية للسصباحةﬁ ،مد حكيم بوغادو ‘ ،حوأر خاصس ÷ريدة
ع Èرئيسس أ إ
لشصغال ،دون مرأعاة أولوية ألسصباح ‘ ÚألفÎة
«ألشصعب» عن أسصفه لغلق بعضس أŸسصابح بسصبب أ أ
لفريقية للشصباب ألتي سصتجري
للعاب أ أ
أ◊الية ألتي تعت Èجد مهمة من أجل ألتحضص Òل أ
وقائعها با÷زأئر ،شصهر جويلية ألقادم ،ورغم ذلك إأل أنهم سصطروأ برنا›ا ثريا لضصمان –قيق
نتائج مشصرفة.

حاورته :نبيلة بوقرين

«ألشص - - - - -عب» :ك - - - - -ي- - - - -ف Œري
للعاب
ألتحضصÒأت أÿاصصة با أ
لفريقية للشصباب؟
أ أ
«حكيم بوغادو» :نحن أآلن نعاÊ
من مشسكل كب Òبسسبب غلق بعضس
أŸسس -اب -ح ،أألم -ر ي -ت -ع -ل -ق ب -ك-ل م-ن
مسس- -اب- -ح أŸركب أألوŸب- -ي ﬁم- -د
ب -ؤضس -ي -اف ومسس -ب-ح أول م-اي ،ألن-ه-ا
تخضسع لÎميمات حتى تكؤن جاهزة
Óلعاب أألفريقية للشسباب ألصسيف
لأ
ألقادم .لكن من غ ÒأŸنطقي أن
تغلق جميعها ‘ نفسس ألؤقت وكان
ب -إام -ك-ان أŸسس-ؤول Úأل-ع-م-ل ب›Èة
أألشس -غ-ال بشس-ك-ل ت-دري-ج-ي وم-رأع-اة
مصسلحة ألسسباح Úألنها أألوÃ ¤ا
أننا ‘ فÎة ألتحضسÒأت.
@ ما هي ألرسصالة ألتي تّوجهها
للمسصؤوول Úعن ألوضصع؟
@@ ‘ ب -دأي -ة أŸؤسس -م ك -ان ه -ن -اك
مشسكل ‘ أل›Èة وبعدما تؤصسلنا
◊ل ،أآلن أصسبح هناك مشسكل آأخر
وأألم -ر ي-ت-ع-ل-ق ب-غ-ل-ق أŸسس-اب-ح رغ-م
أ◊اجة أŸاسسة لها من أجل مؤأصسلة
أل- -ع- -م- -ل وأل- -ت- -حضسÒأت ل- -ل -م -ؤع -د
أألفريقي ألذي  ⁄يبق يفصسلنا عنه
ألكث Òمن ألؤقت ول تؤجد أمامنا
ح -ل -ؤل ‘ م-ث-ل ه-ذأ أل-ؤضس-ع ،ول-ه-ذأ
ن -ح -ن ‘ م -أازق ح -ق -ي-ق-ي وي-جب أن
تتخذ أإلجرأءأت ألÓزمة من طرف
أŸعني Úإليجاد حلؤل حتى ل يعرقل

أل -ع -م -ل أŸسس -ط -ر م -ن أج-ل ضس-م-ان
أفضسل إأسستعدأد ‘ قادم أألسسابيع.
@ م- -ا ه- -و ألÈن- -ام -ج أŸسص -ط -ر
لضص- - -م- - -ان أفضص- - -ل ج- - -اه - -زي - -ة
للسصباحÚ؟
@@ سسطرنا برنا›ا ثريا خاصسا
بكل ألفئات ألعمرية من أجل ضسمان
أفضس-ل ج-اه-زي-ة ل-ل-ع-ن-اصس-ر أل-ؤط-ن-ية
لقادم أŸؤأعيد حيث سسيدخل فريق
أألشسبال ‘ سسؤيدأنية ،بدأية من ألـ
 20م- -ارسس ،أألك -اب -ر ‘ ت -ي -زي وزو
وأل -ف -ئ-ات ألصس-غ-رى ‘ ولي-ة ب-ؤي-رة،
ولكن تركيزنا أ◊ا‹ على أأللعاب
أألف-ري-ق-ي-ة ل-لشس-ب-اب ألن-ه ح-دث ج-د
مهم خاصسة أنه سسيكؤن ‘ أ÷زأئر
وع -ل-ي-ن-ا أن ن-ك-ؤن ج-اه-زي-ن لضس-م-ان
–ق -ي -ق ن -ت -ائ -ج إأي -ج -اب -ي -ة ونشسّ-رف

أأللؤأن ألؤطنية بحؤل ألله.
@ كيف تقّيم منافسصة كأاسس أ÷زأئر
‘ أ◊وضس ألكب Òلهذأ أŸوسصم؟
@@ منافسسة كأاسس أ÷زأئر با◊ؤضس
ألكب Òوهي أألو ¤للمؤسسم أ◊ا‹،
ج- -رت ‘ ظ- -روف ‡ت -ازة Ãسس -ب -ح
سس-ؤن-اط-رأك م-ن أ÷انب أل-ت-ن-ظيمي
وأŸسس -ت -ؤى ك -ان ع-ال ج-دأ ب-ال-ن-ظ-ر
للتنافسس ألذي دأر ب 236 Úسسباح
شساركؤأ ‘ هذأ أŸؤعد Áثلؤن 8
رأب -ط -ات 24 ،ف -ري -ق -ا ،إأضس-اف-ة إأ¤
ت -ؤأج -د سس -ب -اح-ي أل-ف-ري-ق أل-ؤط-ن-ي،
ورغ -م أل-ت-ق-ارب أل-ك-ب Òب Úع-ن-اصس-ر
نادي إأ–اد ألعاصسمة وفريق أÛمع
ألبÎو‹ إأل أن ألتتؤيج كان من نصسيب
ه- -ذأ أألخ Òل- -دى ألصس- -ن- -ف Úذك- -ؤر
وإأناث.

ألبطولة ألوطنية ألعسصكرية لسصباق ألتوجيه

مششاركة  ١١١عدأء وعدأءة ‘ أŸنافسشة

يشصارك ‘ ألبطولة ألوطنية
ألعسصكرية لسصباق ألتوجيه
ألتي أنطلقت ،أمسس ألثن،Ú
لكادÁة ألعسصكرية
با أ
لشصرشصال ألرئيسس ألرأحل
هوأري بومدين بتيبازة 111
عدأء وعدأءة Áثلون
ﬂتلف هياكل أ÷يشس
ألوطني ألشصعبي.
أجرى أŸتنافسسؤن ألذين Áثلؤن 15
فريقا تابع للنؤأحي ألعسسكرية ألسستة
إأ ¤جانب بعضس مدأرسس ووحدأت
أ÷يشس ألؤطني ألشسعبي ،خÓل أليؤم
أألول من تظاهرة منافسسة «أŸسسافة
أŸتؤسسطة» ذكؤرأ وإأناثا على ميدأن
غابي بطؤل  5000م.Î

و يرتقب أن تتؤأصسل فعاليات ألبطؤلة
أل -ت -ي أشس-رف ع-ل-ى أف-ت-ت-اح-ه-ا ق-ائ-د
أألك-ادÁة أل-ل-ؤأء ع-ل-ي سس-ي-دأن أل-ي-ؤم
أل-ثÓ-ث-اء ب-إاج-رأء م-ن-افسس-ة «أŸسسافة
ألطؤيلة» ذكؤر على
أمتدأد  10آألف م Îطؤ‹ قبل أن
يسس -دل ألسس -ت -ار ع -ل-ى أل-ب-ط-ؤل-ة ،ي-ؤم
أألربعاءÃ ،نافسسة «ألتتابع» وألعÓن
عن ألنتائج ألفنية ألنهائية.
ت-ع-د ري-اضس-ة سس-ب-اق أل-ت-ؤج-ي-ه أل-ت-ي
Œري ب -ؤسس -ط غ -اب -ي ع -ل-ى مسس-لك
ﬁدد Ãع -ا ⁄ي-ك-تشس-ف-ه-ا أŸتسس-اب-ق
بالعتماد على بؤصسلة وخريطة ‘
وقت زم -ن -ي ﬁدد م -ؤع -د ري-اضس-ي
ه- -ام»– ،تضس -ن -ه سس -ن -ؤي -ا أك -ادÁي -ة
شسرشسال مثلما وصسفه أللؤأء سسيدأن.

ميسصي:

أب -رز ق -ائ -د أألك -ادÁي -ة ‘ ك -ل -م-ة
أفتتاحية أهمية ألتحكم ‘ مثل هذأ
ألنؤع من ألرياضسات Ÿا له عÓقة
م -ب -اشس -رة Ãه -ام أل -ف -رد أل-عسس-ك-ري،
م-ؤضس-ح-ا أن أل-ق-ي-ادة أل-ع-ل-ي-ا ل-لجيشس
ألؤطني ألشسعبي تؤليه عناية خاصسة.
دعا ‘ هذأ ألسسياق أŸتنافسسؤن إأ¤
بذل أÛهؤدأت من أجل ألتحكم ‘
أسس -ت -ع -م -ال أÿرأئ-ط وأل-ت-ج-ه-ي-زأت
وحسسن أختيار أŸسسالك ‘ أ◊الت
غ Òع -ادي -ة ل -ل -ؤصس -ؤل إأ ¤أل -ه-دف.
ت-ن-درج أل-ب-ط-ؤل-ة أل-ؤط-ن-ي-ة ألعسسكرية
للسسباق ألتؤجيهي ‘ إأطار ألÈنامج
ألسس- -ن- -ؤي ل -ل -نشس -اط -ات أل -ري -اضس -ي -ة
وأل-دول-ي-ة ل-ل-م-ؤسس-م ألرياضسي -2017
.2018

أأحلـ ـ ـ ـ ـم بالف ـ ـ ـ ـوز بك ـ ـ ـ ـ ـأاسس ألعـ ـ ـ ـ ـا⁄

أّكد ليؤنيل ميسسي قائد و‚م أŸنتخب أألرجنتيني أألول
لكرة ألقدم ،أن حلمه هؤ ألفؤز Ãؤنديال  2018بروسسيا،
ورفع كأاسس ألبطؤلة بعد أأل ⁄ألذي شسعر به عقب خسسارته
أمام أŸانيا ‘ نهائي  .2014قال ميسسي  ‘ -مقابلة مع
ب- -رن- -ام- -ج (ل ك- -ؤرن -يسس -ا) ع -ل -ى ق -ن -اة (أم -ري -ك -ا ت -ي ‘)
أألرجنتينية« :ما تخيلته دأئما هؤ ألتؤأجد بهذأ ألنهائي
وألفؤز به ورفع ألكأاسس ،إأنه حلم دأئم ،ويصسبح أك Ìقؤة ‘
كل مرة يح Úفيها مؤعد أنطÓق أŸؤنديال ،ولهذأ كان
ألبكاء ‘  2014مؤŸا ألننا كنا نعرف مدى صسعؤبة ألفؤز
باŸؤنديال ،وكنا قريب Úجدأ».
أضساف «أŸؤنديال صسعب للغاية وكنا على وشسك –قيق
هذأ أ◊لم ،هذأ ما نريد وتريده ألبلد بأاكملها ،ومع ذلك
فهذأ ليسس أمرأ سسه .»Óوتلعب أألرجنت ‘ ÚأÛمؤعة

أل-رأب-ع-ة ب-اŸؤن-دي-ال أل-روسس-ي ب-ج-انب م-ن-تخبات أيسسلندأ
وكروأتيا ونيجÒيا.

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة

إلثÓثاء  ٢٠مارسس  ٢٠١٨م
إلموإفق لـ  ٠٢رجب ١٤٣٩

هام جدأ

أ÷ار ‘ أإلسسÓم مكّرم ول يؤوذيه إألّ لئيم وخبيث

إإّن إ÷ار ‘ إإلسس Ó- -م ل- -ه م- -ك- -ان- -ة
ع- -ظ -ي -م -ة ،ف -ه -و رك -ي -زة م -ن رك -ائ -ز
إÛتمع ،ومعادلة هامة ل يسستهان
ب -ه ،ت -ع -م-ل ع-ل-ى إسس-ت-ق-رإر إÛت-م-ع
وإسس -ت -م -رإر إ◊ي -اة ،و–ق -ي-ق م-ع-ن-ى
إل- -ت- -ع- -اون وإل- -ت- -ك- -اف- -ل وإل- -تضس- -ام -ن
إلجتماعي ،وقدÁا قالوإ :إ÷ار قبل
إلدإر ،ألّن إ÷ار إلقريب أإفضسل من
إألخ إلبعيد ،فهو بحق أإحد أإسسباب
إل ّسسعادة إلدنيوية ،ألّنه إإذإ كان لك
ج -ار سس -وء أإت -ع -بك وأإشس-ق-اك ،ول-رÃا
فّكرت بأان تخسسر كل شسيء وإإن كنت
ت -ن -ام ع -ل-ى م-ل-ي-ارإت إل-دن-ان ،Òف-ق-د
تسسمح ‘ كل ذلك من أإجل إلبحث
عن جار ﬁسسن –سسن إإليه ويحسسن
إإل -يك ،وصس -دق إل -رسس-ول ـ صسّ-ل-ى إلّ-ل-ـه
عليه وسسّلم ـ ح Úقال« :من إلفوإقر
جار سسوء إإن رأإى خÒإ دفنه وإإن رأإى
شس ّ-رإ أإذإع -ه» (إلسس -ي -وط-ي ‘ إ÷ام-ع
إلصسغ.)Ò
إإّن ح- -ق إ÷ار ع- -ل- -ى ج- -اره م -ؤو ّك -د
ب-اآلي-ات وإألح-اديث ،ف-ق-ال سس-ب-ح-انه
‘ إل - - -ق- - -رآإن’nhn ¬n˘∏s˘dG Ghóo˘Ño˘˘YrGhn{ :
øpjróndpGƒndrÉ˘Hp hn É˘Äk˘«r˘°nT ¬p˘Hp Gƒ˘co pô˘°ûr ˘Jo
≈enÉàn«ndrGhn ≈˘Hnôr˘≤o˘drG …òp˘Hp hn É˘fkÉ˘°ùn ˘MrGEp
.}≈Hnôr≤odrG …Pp pQÉénrdGhn Ú
p pcÉ°ùn ªndrGhn
وعن عائشسة  -رضسي إلله عنها -
قالت :قال رسسول إلله ـ صسلى إلله
عليه وسسلم ـ «مازإل جÈيل يوصسيني
ب -ا÷ار ح -ت -ى ظ -ن -نت أإّن -ه سس -ي -وّرث-ه»
(مسسلم).
وإ÷ار ل يؤوذيه إإّل لئيم وخبيث،
يقول عليه إل ّصسÓة وإل ّسسÓم« :وإلله ل
يؤومن وإلله ل يؤومن» ،قيل يا رسسول
إلله قد خاب وخسسر من هو؟ قال:

«من ل يأامن جاره بوإئقه» ،قالوإ :وما
بوإئقه؟ قال« :شسّره».
ومن سسوء إ÷وإر ما يقع فيه كثÒ
من إلّناسس أإّنك تقّدم له إ Òÿوترقبه
بعينك وترعاه ولكنه يتعبك ويشسقيك،
ي -ب -حث لك ع -ن إل -زلت ف -يضسّ -خ-م-ه-ا
ويدفن لك إÒÿإت ويجحدها ،ومثل
ه- -ذإ ط- -لب م ّ-ن -ا رسس -ول إلسس Ó-م أإن
نتعّوذ من شسّره ،فعن أإبي هريرة -
رضسي إلله عنه  -قال :قال رسسول إلله
ـ صسلى إلله عليه وسسلم ـ «تعّوذوإ بالله
م - - -ن ج - - -ار إل ّسس- - -وء ‘ دإر إŸق- - -ام ـ
إإلق -ام -ة ـ ف -إاّن ج -ار إل-ب-ادي-ة ي-ت-ح-ول
عنك» (روإه إلنسسائي).
وقال لقمان لبنه :يا بني قد حملت
إ◊ج -ارة وإ◊دي -د وإ◊م-ل إلّ-ث-ق-ي-ل،
فلم أإجد شسيئا قط أإثقل من إ÷ار
إلسسوء.
وج - -ار إلسس - -وء يشس- -م- -ل :ج- -ارك ‘
إل- - -ع- - -م - -ارة وإ◊ي وإل - -دإر ،وإل - -زوج
وإل ّ-زوج-ة وإل ّصس-دي-ق إÓŸزم ،وزم-ي-ل

رعاية أليتيم فرضش على أألقارب ‘ مرأحل حياته كّلها

إليتيم ‘ إلسسÓم هو من فقد أإباه أإو
أإّمه أإو هما معا قبل أإن يبلغ ،وإلذي
ي-ف-ق-ده-م-ا م-ع-ا ه-و أإع-ظ-م مصس-ي-بة من
غÒه ن -ظ -رإ ل -ل -م -ع -ان -اة إل-ت-ي ي-ت-لّ -ق-اه-ا
لّن-ه-م-ا رح-م-ة
مسس -ت-ق-ب Ó-ب-ف-رإق-ه-م-ا ،و أ
ج -ام -ع -ة ل -لشس -ت -ات ،مضس ّ-م-دة ل-ل-ج-رإح،
ماسسحة للدموع ،هادية للّرإحة وإلسسعة
وإلطمئنان فهما جنّة إلدنيا وزهرتها.
ورع -اي -ة إل -ي -ت -ي -م ف -رضس ع -ل-ى أإق-رب
إلّناسس إإليه ،فإان قام به إلقريب إلوإحد
لقارب،
سسقط هذإ إلفرضس على باقي إ أ
وتشسمل هذه إلّرعاية كل إحتياجاته إلتي
يحتاجها أإمثاله ،ومن ذلك:
❊ حسس -ن ت -رب -ي -ت -ه وت -ع-ل-ي-م-ه إلّ-ت-ع-ل-ي-م
إŸناسسب ،وكفالته ‘ هذإ إÛال لها
فضس -ل ك -ب Òوأإج -ر ع -ظ -ي-م ،ح-يث وع-د
إلنبي ـ صسلى إلله عليه وسسلم ـ من يكفل
إل -ي -ت -ي-م ب-أاّن-ه سس-ي-ك-ون ق-ري-ن-ه ‘ إ÷ّن-ة
فقال« :أإنا وكافل إليتيم كهات ،»Úوقرن
ب Úأإصسبعيه إلسسبابة وإلتي تليها.
❊ كذلك من إلّرعاية إلوإجبة له هي
م- -ا ي -ت -ع ّ-ل -ق ب -ح -ف -ظ م -ال -ه وت -ن -م -ي -ت -ه
وإسستثماره وعدم إلسسرإف فيه ،ولقد
أإمر إلله تعا ¤بحفظه وإإعطائه كامÓ
¿
لليتيم بعد رشسده فقال سسبحانهr ÉEpan{ :
ºr¡p«rdnGEp Gƒ©oanOrÉan Gók°rTQo ºr¡oæreu ºào°ùr fnGB
É˘akGôn˘˘°rSGEp É˘˘gnƒ˘˘∏o˘˘co ÉCr˘˘Jn ’nhn ºr˘˘¡o˘˘dnGƒn˘˘erGCn
( }GQkGónHphnسسورة إلنسساء).
ول -ق -د ح ّ-ذر ك -ذلك م -ن أإك -ل م -ال-ه أإو
أإخذه بغ Òوجه حق ،ومن فعل ذلك
فقد أإكل نارإ ‘ جوفه عياذإ بالله فقال
∫
¿ n GƒnerGCn
n ƒ∏ocoÉCrjn ø
¿ n jòpdsG
سسبحانهs GEp{ :
o ≈˘enÉ˘àn˘«n˘drG
»˘ap ¿nƒ˘o∏˘co ÉCr˘jn É˘ªn˘fsGEp É˘ªk˘∏r˘X
}GÒk©p°nS ¿nƒr∏n°ür «n°nShn GQkÉ˘fn ºr˘¡p˘fpƒ˘£o˘Ho
(سس- - -ورة إل - -نسس - -اء) ،وي - -دخ - -ل ‘ ه - -ذإ

إلعمل ،وشسريك إلتجارة ويجب Œنّب
ج- -ار إلسس- -وء وإلّ- -ت- -ب- -اع -د ع -ن -ه ق -در
إلمكان ألّنه هو إلشسر إلدإئم ،وإألذى
إÓŸزم.
ول- -ق- -د ك- -ان إل -ن -اسس ‘ إ÷اه -ل -ي -ة
وإلسسÓم يتفاخرون بحسسن إ÷وإر،
وعلى قدر إ÷ار يكون ثمن إلدإر.
روي أإنّ أإحد إلناسس باع دإره بأاربعة
آإلف دينار ،فجيء بها فقال :هذإ
ث -م -ن دإري ف -أاي-ن ث-م-ن ج-اري؟ ق-ال:
و÷ارك ثمن؟ قال :نعم.
وإلسسÓم يأامر بحسسن إÛاورة ولو
م -ع إل -ك -ف -ار ،وشس-ر إل-ن-اسس م-ن ت-رك-ه
إل-ن-اسس إّت-ق-اء شسّ-ره وت-ب-اع-د ع-ن-ه م-ن
يعرفه Œنّبا لضسّره كما يقال.
وأإخبث إ÷Òإن من يتتّبع إلعÌإت
ويتطّلع إإ ¤إلعورإت ‘ سسره وجهره،
وليسس Ãأامون على دين ول نفسس ول
أإهل ول مال ،قال رسسول إلله ـ صسلى
إلله عليه وسسلم ـ «من كان يؤومن بالله
وإليوم إآلخر فليكرم ضسيفه ،ومن كان

إسس-ت-ب-دإل إلّ-رديء م-ن
م -ال-ه ب-ال-ط-يب م-ن
م-ال إل-ي-ت-ي-م ،ف-لقد
حّذر إلله من هذإ
ف- - -ق - -الGƒJoGBhn{ :
’nhn ºr¡odnGƒnerGCn ≈enÉàn«ndrG
nå«˘˘pÑ˘˘în ˘˘rdG Gƒ˘˘doós˘˘Ñn˘˘àn˘˘˘Jn
≈ndGEp ºr¡o˘dnGƒn˘erGCn Gƒ˘o∏˘co ÉCr˘Jn ’nhn pÖ˘«u˘s£˘dÉ˘Hp
.}GÒ
n Écn ¬fqGE ºrµopdGƒnerGCn
¿ k Ñpcn ÉkHƒMo
ول -ق-د إه-ت-م إل-ق-رآإن وإلسس-ن-ة ب-رع-اي-ة
إل -ي-ت-ي-م ،ودع-ا إإ ¤إلّ-رح-م-ة ب-ه وإإدخ-ال
إلبسسمة وإلفرحة على وجهه ،وإعت Èأإّن
إŸسسحة على رأإسس إليتيم تذهب غلظة
إل -ق -لب وقسس -وت -ه ،وأإّن رع -اي -ت-ه عÓ-م-ة
إلÁان فقد قال ‘ سسورة إلبقرة وهو
يتحّدث عن إل ÈوإلÁان
إ◊ -ق∫nÉªndrG ≈˘JnGBhn....{ :
…hpPn ¬p˘˘Ñu˘˘Mo ≈˘˘˘∏n˘˘˘Yn
≈Hnôr≤ordG
.}....≈enÉàn«ndrGhn
فعلينا
إلهتمام
باليتامى
ورع - -اي- -ت- -ه- -م ح- -ق
إل-رع-اي-ة ،ول ي-ن-بغي
على من يتكّفلهم أإن
ي-أاك-ل م-ال-ه-م ويهدره
‘ إلباطل أإو يخلطه
م- -ع م- -ال- -ه ف- -ي -أاخ -ذ
أإحسس-ن-ه وي-ب-ق-ي على
لنّ ذلك
إلّرديء منه أ
ي - - - - -ؤوّدي إإ ¤غضسب
إلله تعا ،¤ويجعل
إل ّ- - - - -ن- - - - -ار مصسÒه
وإلعياذ بالله.

ي -ؤوم -ن ب -ال -ل -ه وإل-ي-وم إآلخ-ر ف-ل-ي-ك-رم
ج -اره ،وم -ن ك-ان ي-ؤوم-ن ب-ال-ل-ه وإل-ي-وم
إآلخر فليقل خÒإ أإو ليصسمت» (متفق
عليه).
وقال رسسول إلله ـ صسلى إلله عليه
وسس -ل -م ـ «إŸؤوم -ن م -ن أإم -ن-ه إلّ-ن-اسس،
وإŸسس -ل -م م -ن سس -ل -م إŸسس -ل-م-ون م-ن
لسس -ان -ه وي -ده ،وإŸه -اج -ر م -ن ه -ج-ر
إلسسوء ،وإلذي نفسسي بيده ل يدخل
إ÷ّنة من ل يأامن جاره بوإئقه».
فعار عليك أإّيها إŸسسلم أإن تبيت
شس -ب -ع -ان -ا وج -ارك ط -ا ٍو ج-ائ-ع ،وع-ار
عليك أإن تلبسس إ÷ديد وتبخل عليه
Ãا أإبليت من ثيابك ،وعار عليك أإن
ت-ت-مّ-ت-ع ب-ال-ط-ي-بات وجÒإنك يشستهون
شس-ي-ئ-ا م-ن-ه-ا ،ول-ك-ن ل ت-ع-ط-ي-هم شسيئا
وأإنت تعلم بذلك.
إإّن من إلحسسان إإ ¤إ÷ار أإن ينتبه
إŸسسلم إإ ¤أإوقات إلنوم وإلرإحة ،فÓ
ي -ن -ب -غ-ي أإن ي-ؤوذي ف-ي-ه-ا ج-اره وم-ن-ه-ا
إل-ق-ي-ل-ول-ة ،وب-ع-د صسÓ-ة إل-عشس-اء ف-هي
أإوق - - -ات رإح - - -ة ون - - -وم ،وك - - -ذلك أإن
تسستأاذنه أإثناء إلعمل ‘ بيتك وقت
ف أإولدك عن أإذإه ،وإعمل
رإحته ،وك ّ
ع- -ل -ى أإن ت -ق ّ-دم ل -ه إ Òÿدإئ -م -ا ول
تسسّلط عليه ما يحزنه ويضسّره.
فليتصسّور كل وإحد منّا وهو يوّفر
÷اره إلّرإحة وإلطمئنان من خÓل
إŸعاملة إ◊سسنة ،وإلدفع با◊سسنى
‘ ح - -ال إÿصس - -وم - -ة ك- -ي- -ف ي- -ك- -ون
إÛتمع وكيف يشسعر إŸسسلم بدفء
إ◊ياة وسسعادتها.
ج-ع-ل-ن-ا إل-ل-ه وإإي-اك-م م-ن إÙسس-نÚ
÷Òإنهم ،ونعوذ به من جار إل ّسسوء
فإاّنه بئسس إلبطانة.

إلعدد
١٧٥٩٧

info@ech-chaab..com
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هذه ألصصفحة –توي على آأيات قرآأنية
كرÁة وأحاديث نبوية شصريفة ،ألرجاء أ◊فاظ
عليها وحمايتها من ألتدنيسس .وشصكرأ

إأعدأد :عب ـد ألق ـادر سسنات ـي
إأمام خطيب Ãسسجد ألبشس Òأإلبرأهيمي
شسـارع ألشسهـدأء
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ح ّ
ظك من أاسشماء الله ا◊سشنى
åYÉÑdG

ه -ذإ إلسس -م ي -ع -ن-ي أإن إل-ل-ه ه-و إل-ذي
يبعث إÿلق كلهم ليوم ل ريب منه ،وهو
‘ حق إلله تعا ¤يحمل عدة معا:Ê
 - ١أإّن -ه ب -اعث إÿل -ق ي-وم إل-ق-ي-ام-ة
¿nƒ©oªn°ùr ˘jn ø
n ˘jòp˘dsG Ö
{o «˘ép ˘àn˘°ùr ˘jn É˘ªn˘fsGEp
¿} (سسورة إألنعام).
n ƒ©oLnôrjo p¬«rdnGEp ºsKo ¬os∏dG ºo¡oão©nÑrjn ≈JnƒrªndrGhn
π
 - ٢أإّنه باعث إلرسسل إإ ¤إÿلقu co »ap Éænãr©nHn ór≤ndnhn...{ :
( }...’kƒ°oSQs ámesGCoسسورة إلنحل).
 - ٣أإّنه يبعث عباده على إألفعال إıصسوصسة بخلقه لÓرإدة
وإلدوإعي ‘ قلوبهم {}ôِ ërÑndrGhn ôuÑndrG »ap ºrcoôo«u°ùn jo …òpdsG ƒngo
(يونسس)
 - ٤أإّنه يبعث عباده عند إلعجز باŸعونة وإإلغاثة.
وحظ إلعبد من هذإ إلسسم أإن يبعث نفسسه كما يريد إلله
فع Óوقول ،فيحملها على ما يقربها من إلله تعا ¤لÎقى
إلنفسس وتدنو من إلكمال.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
قال أحدهم :ليسس أليتيم من أنتهى أبوأه من
ن أليتيم من
م أ◊ياة وخلقاه دلي ،Óإأ ّ
هّ
تلقى له أّما تخّلت أو أبا
مشصغو’».

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

خ Òالهدى
غÒة ألله تعا ¤و–ر Ëألفوأحشش
عن عبد ألله بن مسصعود قال :قال رسصول ألله ــ
ب إأليه
صصلى ألله عليه وسصلم ــ «ليسس أحد أح ّ
أŸدح من ألله عز وجل من أجل ذلك مدح نفسصه،
وليسس أحُد أغ Òمن ألله من أجل ذلك حّرم
ألفوأحشس وليسس أحد أحبّ إأليه ألعذر من
ألله من أجل ذلك أنزل ألكتاب وأرسصل
ألّرسصل» (روأه ألبخاري ومسصلم).

أعÓم أ÷زأئر أ◊بيبة

ي أ’سصتنجاء
❊ سس :هل إأذأ خرج مّني ألريح يجب عل ّ
أم أّنني أتوضّصأا مباشصرة؟
❊❊ ج :إلريح من نوإقضس إلوضسوء إلذي يجب فيه Œديد
إلوضسوء ،وهو صسوت بريح إأو بدونه يخرج من دبر إلنسسان،
ل -ك -ن ل ي -جب م -ن -ه إلسس -ت -ن -ج -اء ب-ل ي-ك-ره ألّن-ه م-دع-اة إإ¤
إلوسسوإسس.
صصÓة؟
❊ سس :وإأذأ حدث ‹ أ أ
’مر ‘ أل ّ
❊❊ ج :إإذإ حدث وإأن خرج إلّريح من إŸصسلي ‘ صسÓته،
ف -ال -وإجب ع -ل -ي -ه إلنصس -رإف ول ي -ج -وز ل -ه إلسس -ت -م-رإر ‘
إلصسÓة ،فيضسع يده على أإنفه ويذهب ليجّدد وضسوءه ،ويدرك
ما فاته مع إإلمام ويكمل بقية إلركعات إŸتبقية.

ﬁمد بن أبي ألقاسسم أŸشسّدأ‹

هو ﬁمد بن أإبي إلقاسسم إŸشسّدإ‹ من علماء إ÷زإئر إ◊بيبة ،شسهر باŸشسدإ‹ نسسبة لقبيلة من إلزوإوة ،إأخذ عن أإبيه بل ترقى معه
‘ بعضس شسيوخه ،وكان إإماما كبÒإ مقدما على أإهل عصسره ‘ إلفقه وغÒه ،خطب با÷امع إألعظم ببجاية ،وكان يضسرب به إŸثل ‘
إلعلم وإ◊رصس وإلتّعليم فكان يقال :أإتريد أإن تكون مثل أإبي عبد إلله إŸشسّدإ‹ ،تو‘ ببجاية سسنة  ٨٦٦هـ.
وله تآاليف كثÒة منها (تكملة حاشسية أإبي مهدي عيسسى إلوإنوغي على إŸدونة) ،وهو مؤولف ‘ غاية إ◊سسن وإلتحقيق تدل على
إإمامته ‘ إلعلوم ،ومنها (ﬂتصسر إلبيان) ألبي رشسد ،رّتبه على مسسائل إإبن إ◊اجب وجعله شسرحا له ،وأإسسقط منه إلتكرإر ،ورد كل
مسسأالة إإ ¤موضسعها من إلحالت ،فجاءت ‘ غاية إلتقان وإلتيسس ،Òوترك من إŸسسائل ما ل تعّلق له إأصس ÓبكÓم إبن إ◊اجب ،ومنها
‡ا  ⁄يطلع
أإبحاث إبن عرفة ‘ ﬂتصسره إŸتعلقة بكÓم إإبن شساشس ،وإبن إ◊اجب وشسرحه مع زيادة شسيء يسس ‘ Òبعضس إŸوإضسع ّ
عليه إبن عرفة.
أإخذ عن ﬁمد بن أإبي إلقاسسم إŸشسّدإ‹ جماعة من إألئمة كالمام أإبي إلربيع إ◊سسناوي وأإبي مهدي ،وعيسسى بن إلشساط وإلعا⁄
ﬁمد بن مرزوق إلكفيف ،وله فتاوى منقولة ‘ إŸازونية
وإŸعيار.
ب ÚألصصÓح وألفسصاد يقظة
رحم إلله عاŸنا إ÷ليل ،وأإسسكنه فسسيح جنانه وجزإه إلله
أل ّ
ضصم.Ò
خÒإ عن إلسسÓم وإŸسسلم.Ú

حكمة العدد

الثÓثاء  ٢٠مارسس  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٢رجب  ١٤٣٩هـ

حسضبÓوي ‘ تيسضمسضيلت

زيتو Êيشضرف على إاحياء
الذكرى  62لسضتشضهاد
بن بولعيد
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العدد
ي-ق-ؤم وزي-ر الصش-ح-ة والسش-ك-ان وإاصشÓح
اŸسشتششفيات ،اليؤم ،بزيارة عمل وتفقد
إا ¤ولي -ة ت -يسش -مسش -ي -لت ،ح-يث سش-ي-ك-ؤن
النطÓق من مقر الؤلية.

ميهوبي يشضرف على العرضس األول
لفيلم «أاسضوار القلعة السضبعة»

17596

دعــوة
يقؤم وزير اÛاهدين الطيب زيتؤ،Ê
يؤم  22مارسس ا÷اري ،بزيارة إا ¤ولية
Óششراف على إاحياء الذكرى 62
باتنة ،ل إ
لوراسس مصش-ط-ف-ى ب-ن
لسش -تشش-ه-اد ب-ط-ل ا أ
بؤلعيد.

Ãن- -اسش -ب -ة اح -تضش -ان ا÷زائ -ر ال -دورة
الدولية للدراجات ‘ طبعتها  ،21من 27
م- -ارسس إا 02 ¤أاف-ريل  ،2018يسش-تضشيف
م-ن-ت-دى ي-ؤم-ي-ة «الشش-عب» السش-ي-د ق-ربؤع
مÈوك رئ - -يسس ال–ادي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
ل - -ل - -دراج - -ات ‘ ،ن- -دوة ن- -ق- -اشس ،ال- -ي- -ؤم
الثÓثاء  20مارسس  ،2018على السشاعة
 10:30صشباحاÃ ،قر جريدة الششعب39 ،
ششارع الششهداء  -ا÷زائر العاصشمة.
حضشؤركم يششرفنا

زرواطي تشضرف
على حملة تشضجÒ
اÛلسس الشضعبي الوطني
يسضتأانف أاشضغاله

يشش - -رف وزي- -ر ال- -ث- -ق- -اف- -ة ع- -زال- -دي- -ن
م -ي -ه -ؤب -ي ،ال -ي -ؤم ،ع-ل-ى ال-ع-رضس الشش-ر‘
لول ل -ف -ي -ل -م «أاسش -ؤار ال -ق-ل-ع-ة السش-ب-ع-ة»
ا أ
ل -ل -م -خ -رج أاح -م -د راشش -دي ،وذلك ب-أاوب-را
ا÷زائ- -ر ب- -ؤعÓ- -م بسش- -اي- -ح ،اب- -ت -داء م -ن
السشاعة  19:00مسشاء.

يسشتأانف اÛلسس الششعبي الؤطني أاششغاله ،ابتداء
من السشاعة  9:30صشباحا ،بجلسشة علنية تخصشصس
ل-ت-ق-د Ëوم-ن-اقشش-ة مشش-روع ال-ق-ان-ؤن اŸعدل واŸتمم
لج- -راءات
Óم - -ر  156-66اŸتضش - -م - -ن ق- -ان- -ؤن ا إ
ل --أ
لرب-ع-اء ،ي-ت-م
لشش-غ-ال ي-ؤم ا أ
ا÷زائ-ي-ة .وت-ت-ؤاصش-ل ا أ
خÓ-ل-ه-ا م-ن-اقشش-ة مشش-روع ال-ق-ان-ؤن اŸت-ع-ل-ق ب-ح-ماية
لشش-خ-اصس ال-ط-ب-ي-ع-ي› ‘ Úال م-ع-ا÷ة اŸع-ط-ي-ات
ا أ
ذات الطابع الششخصشي.

اليوم العاŸي للمياه

–ي - -ي وزارة اŸؤارد اŸائ - -ي- -ة ،ي- -ؤم 22
م- -ارسس ا÷اري ،ال -ي -ؤم ال -ع -اŸي ل -ل -م -ي -اه
وذلك بدار الثقافة ببجاية وذلك –ت
ششعار« :ا÷ؤاب ‘ الطبيعة».

مرموري يختتم
تظاهرة عيد ا÷مل

يشش- -رف وزي- -ر السش- -ي -اح -ة والصش -ن -اع -ة
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة حسش-ن مرمروي ،اليؤم ،على
اختتام تظاهرة عيد ا÷مل ‘ طبعتها
 50بÈج باجي ﬂتار.

كتابة التاريخ حول
 19مارسس ﬁور
ﬁاضضرة
ت -ن -ظ -م م -ك -ت -ب -ة شش -ايب دزاي-ر،
ال -ت -اب -ع -ة ل -ل -م -ؤؤسشسش -ة ال -ؤط-ن-ي-ة
لشش- -ه- -ار،
ل Ó- -تصش - -ال ،ال - -نشش- -ر وا إ
ال -ي -ؤمﬁ ،اضش -رة ح -ؤل «ك -ت -اب -ة
ال-ت-اري-خ ح-ؤل  19م -ارسس »1962
م- -ن ت- -نشش- -ي- -ط اŸؤؤرخ ف -ؤؤاد سش -ؤ‘
والصشحفي بؤخلفة أازيت ،وذلك
ب - -اŸك - -ت - -ب - -ة اŸت - -ؤاج- -دة بشش- -ارع
باسشتؤر ابتداء من السشاعة 14:00
بعد الزوال.

اللقاء ا÷ماعي اŸوسضع
رقم 245

زعÓن بورقلة

ي -ن -ظ -م اŸت -ح -ف ال -ؤط -ن -ي ل -ل-م-ج-اه-د،
ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع م -دي -ري -ات اÛاه -دي -ن
واŸت -اح -ف ا÷ه -ؤي -ة ،ال -ل-ق-اء ا÷م-اع-ي
اŸؤسشع رقم Ã 245قر قسشمة اÛاهدين
ب -الÈج ال -ب -ح -ري ،ع -ل -ى السش-اع-ة 10:00
صشباحا .وقد خصشصس هذا اللقاء Ÿؤضشؤع
«ال- -كشش- -ف ع- -ن اسشÎاŒي- -ة ال- -ت- -ع- -ب -ئ -ة
الشش- - -ام - -ل - -ة وسش - -ر ‚اح - -ه - -ا ‘ ال - -ث - -ؤرة
التحريرية».

أاربعينية اÛاهد اŸرحوم
«عبد ا◊فيظ أامقران»

إاحياء الذكرى 56
لعيد النصضر

لع-ل-ى،
لسش Ó-م-ي ا أ
ي -ن -ظ -م اÛلسس ا إ
ي - -ؤم  22م -ارسس ا÷اري ،أارب -ع -ي-ن-ي-ة
اÛاهد اŸرحؤم عبد ا◊فيظ أامقران
وذلك اب - -ت - -داء م - -ن السش - -اع - -ة 10:00
صشباحا.

ي -ن -ظ -م م -ك -تب اŸن -ظ -م -ة ال -ؤط -ن -ي -ة
ل-ل-م-ج-اه-دي-ن ل-ؤلي-ة ا÷زائ-ر ،ال-ي-ؤم،
ب - -ال- -ت- -نسش- -ي- -ق م- -ع اŸت- -ح- -ف ال- -ؤط- -ن- -ي
ل-ل-م-ج-اه-د ،اح-ت-ف-ال بعيد النصشر ،على
السش - -اع- -ة ال- -ؤاح- -دة زوال ،ب- -اŸت- -ح- -ف
الؤطني للمجاهد.

يوم مفتوح
على اŸقروئية على أامواج جيل
أاف.أام
لذاعة ا÷زائرية ،اليؤم ،على أامؤاج إاذاعة جيل
تنظم ا إ
أاف.أام يؤما مفتؤحا حؤل اŸقروئية واŸطالعة ‘ أاوسشاط
الششباب ا÷زائري– ،ت ششعار «كلنا نطالع» ،وذلك
اب -ت -داء م -ن السش -اع-ة  06:00صش-ب-اح-ا إا¤
غاية  22:00لي.Ó

ت - -ن - -ظ - -م وزارة ال- -ب- -ي- -ئ- -ة وال- -ط- -اق- -ات
اŸت -ج -ددة ،ب -ال-ت-نسش-ي-ق م-ع وزارة السش-ك-ن
وال- -ع- -م -ران واŸدي -ن -ة ووزارة ال -ف Ó-ح -ة
وال -ت -ن -م -ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصش-ي-د ال-ب-ح-ري،
ح- -م -ل -ة ال -تشش -ج Òال -كÈى ب -إاشش -راف م -ن
وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة ف-اطمة الزهراء زرواطي
بـ 10000مسشكن باŸدينة ا÷ديدة سشيدي
ع- -ب- -د ال- -ل -ه اب -ت -داء م -ن السش -اع -ة 09:00
صشباحا.

ندوة صضحفية حول الصضالون
الدو‹ ألنظمة األمن
وحماية البيئة ضضد ا◊رائق
ت-ن-ظ-م ،غ-دا ،ن-دوة صش-ح-ف-ي-ة ل-ل-حديث عن
لم -ن وح-م-اي-ة
لن -ظ -م -ة ا أ
الصش -ال -ؤن ال -دو‹ أ
ال -ب -ي -ئ -ة ضش -د ا◊رائ -ق ،ال -ذي ي -ن-ظ-م ب-قصش-ر
اŸؤؤ“رات ع -ب-د ال-ل-ط-ي-ف رح-ال ،وذلك ع-ل-ى
السش- -اع- -ة ا◊ادي- -ة عشش -رة صش -ب -اح -ا ب -ف -ن -دق
سشؤفيتال.

لششغال العمؤمية والنقل
يقؤم وزير ا أ
عبد الغني زعÓن .اليؤم ،بزيارة عمل
وت-ف-ق-د ل-ؤلي-ة ورق-ل-ة ،ح-يث سش-يشش-رف
ع- -ل- -ى وضش- -ع الÎام- -ؤاي ح- -ي- -ز اÿدم- -ة
بالؤلية.

زوخ يعاين مشضاريع العاصضمة
ي- - -ع- - -ط - -ي وا‹
ال -ع -اصش -م -ة ع -ب-د
ال- - - - -ق- - - - -ادر زوخ،
ال - - -ي- - -ؤم ،إاشش- - -ارة
ان -ط Ó-ق مشش-روع
ضش - -ب - -ط ح - -رك- -ة
اŸرور وي - - -دشش - - -ن
حظÒة
للسشيارات ،وذلك
خÓ- - - - -ل زي - - - -ارة
ع - -م - -ل وت - -ف- -ق- -د
ıت -ل-ف مشش-اري-ع
لششغال
ا أ
العمؤمية والنقل على مسشتؤى إاقليم ولية ا÷زائر ،انطÓقا
من السشاعة  08.30صشباحا.
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مواقيت
الصسÓة

^  ٢٠م -ارسس  :١٩5٦ال-رئ-يسس ال-ت-ونسس-ي «◊بيب
ب- -ورق -ي -ب -ة» ي -ل -ق -ي خ -ط -اب -ا مسس -ان -دة ل -لشس -عب
ا÷زائري.
^  ٢٠م - -ارسس  :١٩5٨ق -ام رئ -يسس ا◊ك -وم -ة
اŸوؤق -ت-ة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ا÷زائ-ري-ة ف-رح-ات ع-ب-اسس
ب -زي -ارة ث -ان -ي -ة إا ¤ل -ي-ب-ي-ا ع-ل-ى رأاسس وف-د مشسّ-ك-ل م-ن
ب- -ل- -ق- -اسس- -م ك- -ر ،Ëع- -ب- -د ا◊ف- -ي- -ظ ب- -وصس- -وف وﬁم -ود
الشسريف.

الثÓثاء  ٠٢رجب  ١٤٣٩هـ الموافق لـ  ٢٠مارسس  ٢٠١٨م
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الفريق ڤايد صصالح يتفقد وحدة البناء البحري بعنابة ويدشصن زورقا بحريا
الوحدة الصسناعية البحرية من أانسسجة الصسناعة العسسكرية التي تزخر بها بÓدنا
فع Óأألهدأف أŸرغوبة””.

العمل دون هوادة من أاجل اÙافظة
على هذا اŸكسسب الذي ’ يقدر بثمن

مششاهد ألعمل أŸيدأ Êألعق ÊÓوألـمÎوي ،أŸبني على رؤوية صشائبة
وبعيدة ألنظرŒ ،عل من ألبحث وألتطوير وألتصشنيع ألعسشكري Ãختلف
فروعه وتخصشصشاته ،أحد أهم هوأجسشها ،بل أولوياتها ألتي تسشتحق
أŸزيد من ألعناية وألكث Òمن ألرعاية””.

’مثل وا’سستعمال
ضسرورة ا’سستغÓل ا أ
’وفى ıزون الطاقات البشسرية
ا أ

فمن هذأ أŸنطلق ،يأاتي أ◊رصس على تفقد أحوأل وحدة ألبناء
ألبحري لعنابة ،ألننا نعت Èأن ما أسشتطعتم أنتم عمال وعامÓت هذه
ألوحدة أن تنجزوه ،وأن –ققوه ‘ ظرف وجيز ،أي منذ تدششينها ‘
ششهر فÈأير  2016حتى أآلن ،هو فع Óإأ‚از تسشتحقون عليه أليوم كل
ألتششجيع بل ألتقدير وألعرفان.
وإأننا نعت Èأنكم بحكم إأصشرأركم ونزأهتكم أŸهنية قادرون على
مضشاعفة وزيادة ما –قق من إأ‚ازأت كّما ونوعا ،وهذأ يسشتلزم
بالضشرورة ألسشتغÓل أألمثل وألسشتعمال أألوفى ıزون ألطاقات
ألبششرية ألذي تتوفر عليه هذه ألوحدة ألصشناعية ألبحرية ،إأ ¤جانب
حسشن توظيف ما أكتسشبته من Œارب وخÈأت حتى أآلنÃ ،ا يجسشد
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الثمن  ١٠دج

‘ اليوم الثا Êمن زيارته للناحية العسسكرية اÿامسسة بقسسنطينة

«“ »Ö©°ûdGيز أليوم ألثا Êمن زيارة ألفريق أحمد ڤايد صشالح نائب
وزير ألدفاع ألوطني ،رئيسس أركان أ÷يشس ألوطني ألششعبي إأ ¤ألناحية
ألعسشكرية أÿامسشة ،أمسس أألثن ،Úبتفقد وتفتيشس وحدة ألبناء ألبحري
بعنابة ،وذلك برفقة أللوأء عمار عثامنية ،قائد ألناحية ألعسشكرية
أÿامسشة وأللوأء ﬁمد ألعربي حو‹ ،قائد ألقوأت ألبحرية.
‘ ألبدأية وبعد مرأسشم ألسشتقبال ،أسشتمع ألفريق إأ ¤عرضس ششامل
ح-ول م-ه-ام وم-ك-ون-ات ه-ذه أل-وح-دة ألصش-ن-اع-ي-ة ،ل-ي-ق-وم ب-ع-ده-ا بتفقد
ﬂتلف مرأفقها وورششاتها ومعاينة ‰اذج من منتجاتها وتدشش Úزورق
بحري مصشّنع ‘ هذه ألوحدة.
للتذك ،Òفإان وحدة ألبناء ألبحري بعنابة ألتي أششرف ألفريق على
تدششينها ششهر فيفري  ،2016هي فرع من مؤوسشسشة ألبناء وألتصشليح
ألبحري ÚباŸرسشى ألكب Òبالناحية ألعسشكرية ألثانية وهي تتو ¤مهام
صشناعة وبناء زوأرق أإلنقاذ وصشناعة ألزوأرق نصشف ألصشلبة وŒديد
هياكل ألسشفن قيد أÿدمة وكذأ تركيب Œهيزأت منظومات أ،ÏŸ
فضش Óعن أŸسشاهمة ‘ صشيانة وتصشليح قوأرب ألصشيد ألتابعة لقطاع
ألصشيد ألبحري ألعمومي وأÿوأصس ‘ .هذأ أإلطارأ “كنت هذه
ألوحدة ،منذ دخولها حيز أإلنتاج ،من صشيانة وتصشليح ( )470قارب
صشيد لصشيادين خوأصس من ﬂتلف ألوليات ألسشاحلية للوطن وهي
تششغل عددأ معتÈأ من أبناء أŸنطقة مسشاهمة بذلك ‘ توف Òمناصشب
ششغل وألتخفيف من حّدة ألبطالة.
خÓ-ل ه-ذه أل-زي-ارة ،إأل-ت-ق-ى أل-ف-ري-ق ب-إاط-ارأت ومسش-ت-خ-دمي وعمال
ألوحدة ،أين ألقى كلمة توجيهية ذّكر فيها با÷هود ألكÈى ألتي يبذلها
أ÷يشس ألوطني ألششعبي من أجل ترقية وتطوير ألصشناعة ألعسشكرية ‘
بÓدناÃ ،ا ‘ ذلك ›ال ألصشناعة ألبحرية ألتي سشاهمت بششكل
م-ل-م-وسس ‘ ت-ط-وي-ر ق-وأت-ن-ا أل-ب-ح-ري-ة ،ح-اث-ا ع-م-ال ومسش-ت-خدمي هذه
أل -وح -دة ع -ل -ى ضش -رورة أل -ت-ح-ك-م ‘ ن-اصش-ي-ة ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ب-ن-اء ألسش-ف-ن
وألزوأرق:
«إأننا نعت Èهذه ألوحدة ألصشناعية ألبحرية نسشيجا متينا من أنسشجة
ألصش -ن -اع -ة أل -عسش -ك -ري -ة أل-ت-ي ت-زخ-ر ب-ه-ا بÓ-دن-ا ،وذلك ب-فضش-ل أل-دع-م
أŸتوأصشل ألذي ما أنفك يقدمه لها فخامة ألسشيد رئيسس أ÷مهورية
ألقائد أألعلى للقوأت أŸسشلحة وزير ألدفاع ألوطني ،هذه ألصشناعة
ألتي نريدها ‘ أ÷يشس ألوطني ألششعبي ،بأان تكون مششهدأ آأخر من
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أل -ف -ري -ق أك -د ع -ل -ى أأله-م-ي-ة أل-ب-ال-غ-ة أل-ت-ي ت-ك-تسش-ي-ه-ا ه-ذه أل-وح-دة
ألصشناعية› ‘ ،ال بناء وتصشليح ﬂتلف ألزوأرق لفائدة ألقوأت
ألبحرية ،وكذأ قيامها بعمليات تصشليح وصشيانة قوأرب ألصشيد ألتابعة
لقطاع ألصشيد ألبحري ألعمومي وأÿاصس ،وألتي يعلم أ÷ميع مدى
أهميتها ألقتصشادية وألجتماعية:
«ومن ب Úهذه أألهدأف أŸرغوبة ألتي ألحّ دوما على وجوب أŸضشي
قدما ‘ بلوغها ،هي ضشرورة ألتحسش ÚأŸسشتمر للمعارف وأŸهارأت
Óطارأت وأŸسشتخدم ،Úوألعمل دون هوأدة وبتفان ششديد من أجل
لإ
أÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ه -ذأ أŸكسشب أل -ذي ل ي -ق -در ب-ث-م-ن ،ه-ذه أل-وح-دة
أŸكسشب ألتي كان من ب Úأهدأفها أألسشاسشية ،باإلضشافة إأ ¤ألرفع
أŸطرد Ÿنحنى صشناعتنا ألعسشكرية ،قلت ،من ب Úأهدأفها باإلضشافة
إأ ¤ذلك ،هو أŸسشاهمة بفعالية ‘ ألتخفيف من معاناة إأخوأننا ألذين
يجعلون من مهنة ألصشيد ألبحري مصشدرأ لتحصشيل رزقهم ،وهو ما
يسشتوجب بالضشرورة أهمية توسشيع نطاق أÿدمات أŸقدمة لهم ‘
›ال أل-ت-ك-ف-ل ب-ك-اف-ة أل-ع-م-ل-ي-ات أŸت-ع-ل-ق-ة بÎم-ي-م وتصش-ل-ي-ح وصش-يانة
قوأربهم ،ليتجنبوأ بصشفة كاملة أللجوء للخارج من أجل طلب مثل هذه
أÿدمات ،وهو إأسشهام بقدر ما نفتخر به ،فهو عمل وطني خالصس
ألنية ،يؤوكد ششدة ألتÓحم ألوجدأ Êألذي يربط ألششعب بجيششه ،وذلكم
وسشام فخر يعتز أ÷يشس ألوطني ألششعبي ،سشليل جيشس ألتحرير ألوطني
بأان يتوششح به على ألدوأم””.
بعدها أسشتمع ألفريق إأ ¤تدخÓت عمال ألوحدة ألذين عÈوأ عن
ششكرهم وأمتنانهم للقيادة ألعليا للجيشس ألوطني ألششعبي ألتي منحتهم
فرصشا هامة للمسشاهمة بفعالية ‘ تطوير هذأ أŸيدأن أ◊يوي من
ألصشناعات ألعسشكرية.
أÙطة أŸوألية من زيارته“ ،ثلت ‘ قيام ألفريق بتفقد مششروع
إأ‚از نادي أŸوقع بعنابة ،وألذي سشبق وأن وضشع حجر أسشاسشه ششهر
أوت  ،2017أين حث ألقائم Úبإا‚از هذأ أŸششروع على ضشرورة
أإلسشرأع ‘ Œسشيده ميدأنيا باŸوأصشفات أŸطلوبة.
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للتعريف Ãهامها ومكونات
سسÓحها

قوات الدفاع ا÷وي عن اإلقليم
‘ أايام إاعÓمية Ãيلة
ن -ظ -مت ،ن -ه-ار أمسس ،ب-دأر أل-ث-ق-اف-ة م-ب-ارك
أŸيليÃ ،يلة ،قيادة قوأت ألدفاع أ÷وي عن
أإلقليم أياما إأعÓمية تدوم تÓثة أيام ،حيث
أك- -تشش- -ف أŸوأط -ن أŸي -ل -ي ،ألول م -رة ،ب -عضس
م -ك -ون -ات سش Ó-ح أل -ق -وأت أ÷وي -ة ل-ل-دف-اع ع-ن
أإلق -ل -ي-م ،إأ ¤ج-انب أŸه-ام أل-ت-ي ت-ؤودي-ه-ا ه-ذه
ألقوأت ‘ ألدفاع عن ألÎأب ألوطني بوأسشطة
سشÓح ألطÒأن على أŸسشتوى ألوطني.
وقد أششرف على أفتتاح ألفعاليات ألعميد
حوأسش Úعبد أ◊ميد ألقائد أ÷هوي للدفاع
أ÷وي عن أإلقليم للناحية ألعسشكرية أÿامسشة،
بحضشور ألسشلطات أأŸدنية وألعسشكرية .وقد
أشش-ت-م-لت أل-ت-ظ-اه-رة ع-ل-ى ع-دة أنشش-ط-ة أهمها
معرضس ببهو وسشاحة دأر ألثقافة .كما ” تقدË
عرضس مفصشل عن مهام هذه ألقوأت ومكونات
سشÓ-ح-ه-ا ،م-رك-زأ ع-ل-ى أه-م-ي-ة ه-ذأ أل-ن-وع م-ن
Óج-وأء
أل -ق -وأت أل -ت -ي ت -ع -د أل -ع Úأ◊ارسش -ة ل  -أ
أ÷زأئرية .وخÓل ندوة صشحفية نششطها عمر
سشرحان رئيسس مصشلحة ألتصشال بقيادة ألدفاع
أ÷وي عن أإلقليم ألوطني ،أكد ذأت أŸسشؤوول
أن ألهدف من مثل هذه أأليام أإلعÓمية هو
ت -ق -ريب أŸسش -اف -ة ب Úأ÷يشس وأم -ت -ه وت-ع-زي-ز
جسشور ألتوأصشل ب Úألششعب وجيششه ،كما تعد
فرصشة لÓطÓع عن ﬂتلف أŸهام ومكونات
ودور هذأ ألسشÓح ‘ منظومة قوأت أ÷يشس مع
ألتعريف بفرصس ألتكوين ضشمن هذأ ألنوع من
ألقوأت.

ﬁمد بوسسبتة

