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يشسرف وزير ا’تصسال جمال كعوان،
ال -ي -وم ،ع -ل -ى ت -دشس ÚاŸط -ب-ع-ة ال-دّوارة
ء من السساعة
بالرويبة ،وذلك ابتدا ً
الـ  11:00صسباحا.

عيسشى يحتفي بيوم
إلعلم بقسشنطينة

إإعـــــــــــÓن
’كشساك ،والقراء الكرام عن وضسع
تعلم جريدة «الشسعب» كافة اŸوزع ،Úأاصسحاب ا أ
ّ
ّ
رق -م ه-ات-ف-ي ج-دي-د –ت تصس-رف-ه-م  021738539ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-انشسغا’تهم ،فيما يتعلق
بتذبذب توزيع الصسحيفة أاو عدم وصسولها إا ¤مناطقهم.
وعليه ،فإانها تضسع هذا اÿط الهاتفي ’سستقبال طلباتهم واقÎاحاتهم.

طمار يتفقد وكالة «عدل»
يشس- - -رف وزي - -ر الشس - -ؤوون ال - -دي - -ن - -ي - -ة
’وقاف ﬁمد عيسسى ،اليوم ،بو’ية
وا أ
قسسنطينة على فعاليات اŸلتقى السسادسس
عشسر Ãناسسبة يوم العلم بعنوان« :وحدة
’مام
’مة ا÷زائرية ‘ فكر ا إ
الوطن وا أ
ع -ب -د ا◊م -ي -د ب -ن ب -اديسس» ،وذلك ب -دار
الثقافة «مالك حداد» ،كما يشسرف على
اف -ت -ت -اح م -ل -ت -ق -ى دو‹ م -وسس -وم« :راه -ن
’مÒ
’عÓم الديني وآافاقه» ،بجامعة ا أ
ا إ
’سسÓمية.
عبد القادر للعلوم ا إ

...ويدششن مششاريع بباتنة
كما يقوم ﬁمد عيسسى بزيارة عمل
’ربعاء  17أافريل
إا ¤و’ية باتنة ،يوم ا أ
ا÷اري ،يشس -رف خ Ó-ل -ه -ا ع -ل -ى اف -ت -ت-اح
فعاليات اŸلتقى الوطني اŸوسسوم بـ« :دور
’من الفكري
اŸؤوسسسسة الدينية ‘ تعزيز ا أ
وا’نسس -ج -ام ا’ج-ت-م-اع-ي ،وذلك ب-ق-اع-ة
اÙاضس - -رات ال - -كÈى ب - -ك - -ل- -ي- -ة ال- -ع- -ل- -وم
’سسÓمية ‘ ،ح Úيقوم بتدشس Úبعضس
ا إ
اŸرافق القطاعية.

زروإطي ‘ زيارة
لع Úتيموششنت

قيطو Êيفتتح إأ’يام
إلعلمية لسشوناطرإك

تدشش Úمكتبة مطالعة

ي- -ق- -وم وزي- -ر ال- -ط- -اق- -ة مصس- -ط- -ف- -ى
ق -ي -ط -و ،Êال-ي-وم وغ-دا ،ب-زي-ارة ع-م-ل
وت- - -ف- - -ق - -د إا ¤و’ي - -ة وه - -ران ال - -ت - -ي
’ي- - -ام ال- - -ع- - -ل- - -م - -ي - -ة
سس- - -ت- - -ح- - -تضس- - -ن ا أ
لسس - -ون - -اط - -راك ‘ ،ط - -ب - -ع- -ت- -ه- -ا الـ ،11
واف- -ت- -ت- -اح اŸع- -رضس ال- -ع- -ل- -م -ي Ãرك -ز
ا’ت -ف -اق -ي -ات ،إا ¤ج -انب ت-ف-ق-د ب-عضس
اŸشس -اري-ع ال-ق-ط-اع-ي-ة و إادخ-ال ب-عضس-ه-ا
حيز اÿدمة.
ي-ق-وم وزي-ر السس-ك-ن وال-ع-م-ران واŸدي-نة
عبد الوحيد طمار ،اليوم ،بزيارة عمل و
تفقد على مسستوى وكالة –سس Úالسسكن و
ت -ط -وي -ره «ع -دل» ،وذلك ع -ل-ى السس-اع-ة الـ
 15:00زوا’.

زيتو Êيششرف على إحياء ذكرى إسشتششهاد
إلبطل إلرمز «بوجمعة سشويدإ»Ê

يوم تقني حول بناء إلسشفن

يشس -رف وزي -ر اÛاه -دي -ن ال -ط -يب زي -ت -و ،Êال -ي -وم،
ب-و’ي-ة ت-ي-ب-ازة ب-ال-ق-ل-ي-ع-ة ،ع-ل-ى إاح-ي-اء ال-ذكرى الـ 62
’سستشسهاد البطل الرمز «بوجمعة سسويدا ،»ÊاŸوافقة
ليوم العلم سسنة . 1956

ت-ن-ظ-م اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-لصس-ي-د ال-ب-حري
وتربية اŸائيات ،اليوم ،بالتنسسيق مع الغرفة
ا÷زائ-ري-ة ل-لصس-ي-د ال-ب-ح-ري وب-الشس-راك-ة مع
مؤوسسسسة ايكوريب – بÒو اŸتخصسصسة ‘ بناء
سسفن الصسيد البحري ،يوما تقنيا و–سسيسسيا
ح -ول ت -رق -ي -ة وتشس -ج -ي -ع اسس -ت-ع-م-ال اŸن-ت-وج
الوطني ،وذلك Ãقر اŸديرية العامة للصسيد
ال -ب -ح -ري ب -ع Úال -ب -ن -ي -ان ،ب -ال-ع-اصس-م-ة ع-ل-ى
السساعة  08.30صسباحا.

يوم عمل

 ....ويششرف على إحياء ذكرى معركة سشوق أإهرإسس
كما يشسرف زيتو Êعلى احياء الذكرى الـ Ÿ 60عركة سسوق أاهراسس الكÈى ‘ 26
أافريل  ،1958وذلك يوم اÿميسس  26أافريل ،بو’ية سسوق أاهراسس.

جزإئري – بÒو

عرضس نتائج إŸسشح إÿاصس بتقييم
إلعادإت إ’سشتهÓكية لأÓدوية ‘ إ÷زإئر

Óميا بÚ
ناعة ،اليوم ،لقاءً إاع والشسراكة
م ال-ي-وم ،ا’–اد ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ت-ع-ام-ل ‘ Úالصسيدلة
صس التعاون
جارة والصس
ينظ
ر
ت
ء عاما لعرضس نتائج اŸسسح اÿاصس بتقييم العادات
الغرفة ا÷زائرية لل م من البÒو ،لبحث ف  09صسباحا.
لقا
ه
سساعة .00
م
’وراسسي
Óدوية ‘ ا÷زائر ،بفندق ا أ
تنظ ل ا÷زائري Úونظرائ سمة على ال
ا’سستهÓكية ل أ
رفة بالعاص
’عما
رجال ا أ
غ
على السساعة التاسسعة صسباحا.
لك Ãقر ال
صسادية ،وذ
سس -ي -ت -دخ -ل خÈاء م -ك -تب «اÁار» ع -ل-ى وج-ه
ا’قت
السسياسسات
«
اÿصسوصس لتقد Ëالتقييمات التي قدمها اŸواطنون
’ول حول- :ة :ال-رؤوى
Ÿغاربي ا أ
ب-ي
ىا
Óدوية،
ا÷زائ-ري-ون ،ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اسس-ت-هÓ-ك-ه-م ل أ
وم السسياسسية اŸلتق ضس-وء ال-ت-ج-ارب اŸغ-ار ر اŸدرسسة
صسباحا Ãق
عل
’دوي -ة ع -ل -ى اŸسس -ت -وى ال -وط -ن-ي ،وبصس-ف-ة
ة الوطنية العليا لل راسس -ة م -ق -ارن-ة ع-ل-ى عة 09.00
وصس -ن -ع ا أ
م اŸدرسس
ا
رب -ي :د
س
س
ل
ا
ى
ية الغد عل
عامة ،درجة ثقتهم بالنظام الوطني للصسحة.
تنظ ‘ دول اŸغ -رب ال -ع  -وم وا ¤غا
ة
داء من الي
ال -ل -غ -وي  ، -وذلك ابت
والبدائل»
ن عكنون.
باب
ديد يربط
ول خط ج
ية عن دخ
 08.صسباحا
د
ي
كة ا◊د
د سسلطة الضسبط الÈيد واŸواصسÓت السسلكية
عة 30
تعق
ة الوطنية للنقل بالسس من اليوم ،على السسا -اع ،ويضس-م
ك-ي-ة ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة ،غ-دا ،حول سسوق القطاع،
وي -ر ال-ق-طنة ،ابتداء
علن اŸؤوسسسس
والÓ-سس-ل-
ن -ة وت -ط
قسسنطي
ت
مطعما بكل
سيلة ونشساط السسلطة ،خÓل سسنة  ،2017وذلك
العاصسمة بو’ية سسÎات -ي -ج -ي -ة عصس -ر حدة –وي
وعرضس حص
ك ‘ إاط -ار إا
عربات ووا
بحسس Úداي ،بالعاصسمة ،على السساعة 10.00
ذل
ف الزبائن.
ع
بفندق سسلطان،
و القطار ا÷ديد أارب وبة من طر
سروط اŸطل
صسباحا.
الش

ر ملتقى مغاربي

ات إلّلغوية ﬁو

إلسشياسش

مة– قسشنطينة)

ة جديد (إلعاصش

ت- -ق- -وم وزي- -رة ال- -ب- -ي- -ئ- -ة وال- -ط- -اق- -ات
اŸتجددة فاطمة الزهراء زرواطي ،غدا،
ب - -زي - -ارة ع - -م - -ل وت- -ف- -ق- -د ل- -و’ي- -ة عÚ
تيموشسنت .

خط سشك

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

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

يشس- -رف وزي- -ر ال- -ع- -م- -ل وال- -تشس- -غ- -ي -ل
والضسمان ا’جتماعي مراد زما‹ ،رفقة
’سس- -رة
وزي- -رة ال- -تضس- -ام- -ن ال- -وط- -ن- -ي وا أ
وقضسايا اŸرأاة غنية الدالية ،اليوم ،على
اف -ت -ت -اح م -ل-ت-ق-ى دو‹ ح-ول «ا’ق-تصس-اد
ا’ج-ت-م-اع-ي وال-تضسامني :واقع جزائري
وع- -اŸي ،وذلك Ãق- -ر اŸدرسس- -ة ال- -ع- -ل- -ي -ا
ل -لضس -م -ان ا’ج -ت -م -اع -ي ب -اب -ن ع -ك -ن-ون،
ابتداء من السساعة  08.30صسباحا.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أإمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ندوة صشحفية لسشلطة ضشبط إلÈيد

ي- -ق- -وم وزي- -ر ال- -ث- -ق- -اف- -ة ،ع -ز ال -دي -ن
ميهوبي ،رفقة وا‹ و’ية تيبازة موسسى
غÓ-ي ،ال-ي-وم ،ب-ت-دشس Úم-ك-ت-ب-ة م-ط-العة
ال-و’ي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-وزارة ال-ث-ق-اف-ة ،باسسم
’ديبة الراحلة» آاسسيا جبار» ،وذلك على
ا أ
السساعة  15.00زوا’.

 ...ويششرف على حفل تكرË
ششخصشيات وطنية
كما يشسرف وزير الثقافة ،اليوم ،على
ح- -ف- -ل ت- -ك- -ر Ëع- -دد م- -ن الشس- -خصس- -ي- -ات
ال -وط -ن -ي -ة ال -ث -ق -اف-ي-ة وال-ع-ل-م-ي-ة ب-أاوب-را
ا÷زائ-ر «ب-وعÓ-م بسس-ي-اح» ع-ل-ى السس-اع-ة
 17.00مسساء.

 ...ويفتتح إŸؤو“ر إلدو‹
Ÿهنيي إلسشمعي إلبصشري
ويشسرف ميهوبي ،اليوم ،على افتتاح
أاشس -غ -ال اŸؤو“ر ال -دو‹ السس -ن -وي Ÿه -ن -ي-ي
’دب-ي وال-درام-ي ‘
السس -م-ع-ي ال-بصس-ري وا أ
ال -ع -ا ،⁄ال -ذي ت -ن -ظ -م -ه ال-ك-ون-ف-درال-ي-ة
ال -دول -ي -ة لشس -رك -ات اŸؤول -ف ÚواŸل -ح-ن،Ú
ب -ال -ت -ع-اون م-ع ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ◊ق-وق
اŸؤول - - -ف وا◊ق- - -وق اÛاورة ،ب- - -ف- - -ن- - -دق
السس- -وف- -ي -ت -ال ع -ل -ى السس -اع -ة الـ 09 :00
صسباحا.

....ويسشتقبل نظÒته إŸالية
ويسس -ت -ق -ب -ل م-ي-ه-وب-ي ن-ظÒت-ه اŸال-ي-ة
وزي-رة ال-ث-ق-اف-ة «ن-دي-ا رام-ات-وليا ديالو»،
غدا الثÓثاء ،على السساعة  16.00زوا’،
‘ إاط-ار مشس-ارك-ة ج-م-ه-وري-ة م-ا‹ ضسيف
Óبداع.
شسرف الصسالون الدو‹ الرابع ل إ

إ’ع ـÓناتكـم إتصشل ـ ـوإ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

’شسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

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

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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رئيسس ا÷مهورية يتلقى برقيات تعازي من رؤوسشاء دول وششخصشيات
ت- -ل -ق -ى رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة ،أامسس ،ب-رق-ي-ات ت-ع-ازي م-ن رؤؤسش-اء
دؤل ؤعدة ششخصشيات دؤلية أاعربوا له فيها
ع -ن تضش -ام-ن-ه-م ؤت-ع-اط-ف-ه-م م-ع ا÷زائ-ر ع-قب
ح-ادث سش-ق-وط ال-ط-ائ-رة ال-عسش-ك-ري-ة ال-ذي ؤقع
يوم ا’ربعاء اŸنصشرم ببوفاريك (البليدة).
وجاءت برقيات إلتعازي هذه من طرف رئيسس
ج-م-ه-وري-ة ك-ازإخسس-ت-ان ن-ور سس-ل-ط-ان ن-زإر ب-اي-ي-ف
وإألم Úإلعام ل–اد إŸغرب إلعربي إلطيب بكوشس
وإŸدير إلعام للمنظمة إإلسسلمية للÎبية وإلعلوم
وإلثقافة ،عبد إلعزيز بن عثمان إلتويجري وخليفة
إلطريقة إلتيجانية بالسسنيغال شسريف عبد إŸطلب
تيجا Êوكذإ من مطرإن إلطائفة إألسسقفية Ãصسر
وشسمال إفريقيا وإلقرن إإلفريقي من Òحنا أإنيسس.

كما تلقى رئيسس إ÷مهورية تعازي إلوزير إلول
إل- -ل- -ب- -ن- -ا Êإلسس- -اب- -ق ف- -ؤوإد إلسس -ن -ي -ورة وإŸؤوسسسس -ة
إلفلسسطينية ◊قوق إإلنسسان وإألم Úإلعام للمؤو“ر
إلشس -ع-ب-ي ل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ب-اÿارج م-ن Òشس-ف-ي-ق وك-ذإ
رئ -يسس ح -زب إل–اد ووزي -ر ل -ب -ن -ا Êسس -اب -ق ع -ب-د
إلرحيم مرإد.

الصشرايرة يقدم Ãقر السشفارة
ا÷زائرية تعازي ا◊كومة ا’ردنية
ق- -دم ن- -ائب رئ -يسس إل -وزرإء وزي -ر دول -ة لشس -ؤوون
رئاسسة إلوزرإء إلرد Êجمال إلصسرإيرة  ،أإمسس،
Ãقر إلسسفارة إ÷زإئرية بعمان تعازي إ◊كومة

‡ث Óلرئيسس ا÷مهورية

‘ افتتاح أاششغال القمة العربية الـ 29بالظهران السشعودية
اف -ت -ت -حت  ،أامسس،ب -ال-ظ-ه-ران (م-ن-ط-ق-ة ال-دم-ام) ب-اŸن-ط-ق-ة الشش-رق-ي-ة ل-ل-ع-رب-ي-ة
السشعودية أاششغال القمة العربية الـ – 29ت رئاسشة خادم ا◊رم ÚالششريفÚ
اŸلك سشلمان بن عبد العزيز آال سشعود.
وتشسارك إ÷زإئر ‘ هذه إلقمة من خلل
رئيسس ›لسس إألمة عبد إلقادر بن صسالح‡ ،ثل
لرئيسس إ÷مهورية عبد إلعزيز بوتفليقة.
وسس- -ط إج -رإءإت أإم -ن -ي -ة مشس -ددة ،إنطلقت
أإشس -غ -ال ه -ذه إل-ق-م-ة Ãرك-ز إŸلك ع-ب-د إل-ع-زي-ز
إلثقا‘ إلعاŸي (إثرإء) وإلتي تنظم ‘ ظروف
ب-ال-غة إلتعقيد ،ح -يث م -ن إŸن -ت -ظ -ر أإن يشس-ك-ل
إعلن إلظهرإن إلذي سسيتوج هذإ إلجتماع عا‹
إŸسستوى ،خ -ري -ط -ة ط -ري -ق ل -ل -ع -م -ل إل -ع-رب-ي
إŸشسÎك ‘ سس -ب -ي -ل إل -ت -وصس-ل إ ¤ح-ل-ول –م-ل
إلطابع إلسستعجا‹ للعديد من إŸلفات وعلى
رأإسس- -ه- -ا إل -تصس -ع -ي -د إلسس -رإئ -ي -ل -ي Œاه إلشس -عب
إل -ف-لسس-ط-ي-ن-ي وت-دإع-ي-ات إألزم-ة إلسس-وري-ة ،مع
إلعمل على إيجاد ﬂرج للنسسدإد إلذي تعرفه
إألزم-ة إل-ليبية ،دون إغ -ف -ال إل-وضس-ع ‘ إل-ي-م-ن
وإلعرإق.
وكان وزرإء إÿارجية إلعرب قد قاموإ برفع
ل -ل-ق-ادة مشس-اري-ع إل-ق-رإرإت إل-ت-ي “خضس ع-ن-ه-ا
إجتماعهم و إلتي شسددوإ من خللها على إلهوية
إلعربية للقدسس ،عاصسمة إلدولة إلفلسسطينية مع
إلتأاكيد على حق إلشسعب إلفلسسطيني ‘ ‡ارسسة
سسيادته على أإرإضسيه على حدود  1967طبقا
لقرإرإت إلشسرعية إلدولية.
كما سسجلوإ أإيضسا إلتشسبث بخيار إلسسلم كحل
إسسÎإتيجي ‘ معا÷ة إألزمات إلتي تعيشسها
ب -عضس إل -دول إل -ع -رب -ي -ة وإل -ت -وصس-ل إ ¤تسس-وي-ات
سسياسسية دإئمة لها.

...والقادة العرب يقدمون
تعازيهم للجزائر ‘ ضشحايا
سشقوط الطائرة العسشكرية
أإعرب عبد إلقادر بن صسالح رئيسس ›لسس
إألم-ةأإمسس ،خ-لل مشس-ارك-ت-ه ‘ إل-ق-م-ة إل-ع-رب-ي-ة
إل 29بالظهرإن بالعربية إلسسعودية ،عن شسكره
لقادة إلدول إلعربية إŸشسارك ‘ Úإلقمة على
تعازيهم وموإسساتهم للجزإئر إثر حادث –طم
إل -ط -ائ -رة إل -عسس -ك-ري-ة إألل-ي-م ب-ب-وف-اريك ب-ولي-ة
إلبليدة.
و‘ كلمة أإلقاها باسسم رئيسس إ÷مهورية عبد
إلعزيز بوتفليقة أإمام هذه إلقمة إلعربية شسكر
إلسسيد بن صسالح «قادة إلدول إلعربية إŸشساركÚ
‘ إل-ق-م-ة ع-ل-ى ت-ع-ازي-ه-م وم-وإسس-ات-ه-م ل-ل-جزإئر
ق-ي-ادة وشس-ع-ب-ا وع-ل-ى تضس-ام-ن-ه-م ع-ل-ى إثر حادث
–طم إلطائرة إلعسسكرية إألليم».

رئيسس ›لسس اأ’مة يدعو إا¤
مواصشلة اليقظة ‘ مواجهة اإ’رهاب
حذر رئيسس ›لسس إلمة ،عبد إلقادر بن
صس -ال -ح  ،أإمسس ،ب -ال -ظ -ه -رإن ب-اŸم-ل-ك-ة إل-ع-رب-ي-ة
إلسسعودية ،م- - -ن «آإف- - -ة إإلره - -اب وم - -ن ع - -ودة
إŸقاتل Úإألجانب وإنتقال إ÷ماعات إلرهابية
إ ¤م- -ن- -اط- -ق ج -دي -دة» ،دإع -ي -ا إ ¤م -وإصس-ل-ة
«إليقظة» ‘ موإجهة إلرهاب.
وأإضس -اف ب -ن صس -ال -ح خ -لل مشس-ارك-ت-ه ‡ث-ل
لرئيسس إ÷مهورية ،عبد إلعزيز بوتفليقة‘ ،
أإشسغال إلقمة إلعربية إل 29إلتي إنعقدت أإشسغالها
بالظهرإن أإن «إلنتصسارإت إÙققة مؤوخرإ على
إإلرهاب ‘ إŸنطقة ل يجب أإن تنسسينا إ◊ذر
وإ◊يطة».
وتابع قائل بأان هذه إآلفة « ⁄تنته بعد ،و
تسس-ت-دع-ي ب-الضس-رورة م-وإصس-ل-ة إل-ي-ق-ظ-ة وحشس-د
إلطاقات وتكاتف إ÷هود وإلتنسسيق مع إÛتمع
إل -دو‹ م -ن أإج -ل م-وإج-ه-ت-ه-ا ب-أاسس-ال-يب ن-اج-ع-ة
وفعالة».
و‘ ذإت إلسسياق قال رئيسس ›لسس إألمة
ب- -أان- -ه «ي- -ت- -وجب إلل -ت -زإم إلصس -ارم Ãن -ع “وي -ل

إلره -اب وﬁارب -ة ردي -ف-ات-ه م-ن ف-ك-ر م-ت-ط-رف
وتفشس للجرÁة إŸنظمة إلعابـرة للحدود بكل
أإشسكالها وغÒها من إآلفات وإŸظاهر إلسسلبية».
وذكر ‘ هذإ إإلطار بالرسسالة إلتي وجهها
إلرئيسس بوتفليقة ،إ ¤إجتماع إلدورة إلـ 35
ل-وزرإء إل-دإخ-ل-ي-ة إلعرب ،إŸن -ع-ق-د ‘ إ÷زإئ-ر
شسهر مارسس إŸاضسي ،وإلتي ضسمنها «حرصس
إ÷زإئر إلبالغ على موإجهة هذه إıاطر»

...ويدعو إا ¤تعزيز ا÷هود
لدعم القضشية الفلسشطينية
ودعا رئيسس ›لسس إألمة ،إ ¤تعزيز إ÷هود
ل -دع -م إلشس-عب إل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ‘ ك-ف-اح-ه ،وحث
إÛتمع إلدو‹ على –مل مسسؤوولياته كاملة
«ل -لضس -غ-ط ع-ل-ى ق-وة إلح-ت-لل ب-ك-اف-ة إل-وسس-ائ-ل
◊م -ل -ه -ا ع -ل-ى إل-وق-ف إل-ف-وري ل-ع-دوإن-ه-ا ع-ل-ى
إلشسعب إلفلسسطيني إألعزل وإلنصسياع Ÿبادئ
إلقانون إلدو‹ وقرإرإت إلشسرعية إلدولية».
و أإكد بن صسالح ،أإن إلقضسية إŸركزية بالنسسبة
للعا ⁄إلعربي ،إلقضسية إلفلسسطينية« ،تتعرضس
لج -ه -از ع -ل -ي -ه -ا وإل-ن-ي-ل م-ن
Ùاولت آإث -م -ة ل  -إ
إ◊قوق إŸشسروعة للشسعب إلفلسسطيني ،وعلى
رأإسسها حقه ‘ إقامة دولته إŸسستقلة وعاصسمتها
إلقدسس إلشسريف على حدود عام  1967طبقا
ل-ق-رإرإت إلشس-رع-ي-ة إل-دول-ي-ة وم-رج-ع-ي-ات عملية
إلسسلم».
ك -م -ا ج -دد رفضس إ÷زإئ -ر وإدإن -ت -ه-ا إلق-دإم
إإلدإرة إألم- -ري- -ك -ي -ة ع -ل -ى إلعÎإف ب -ال -ق -دسس
إلشس -ري -ف ع-اصس-م-ة إلسس-رإئ-ي-ل وإع-ت-زإم-ه-ا ن-ق-ل
سسفارتها إليهاﬁ ،ذرإ من تدإعياته إÿطÒة
ع -ل -ى إلسس -ل -م وإألم -ن إل -دول -ي Úك -ون -ه إن -ت -ه -اك -ا
للقرإرإت إلدولية و تقويضسا لعملية إلسسلم.
ك -م -ا أإه-اب ب-ن صس-ال-ح ب»إل-نضس-ال إل-ب-ط-و‹»
للشسعب إلفلسسطيني إلشسقيق و»إسستماتته إلباسسلة
وإŸلحمية» أإمام ما يتعرضس له من إعتدإءإت
ي- -وم- -ي- -ة وآإخ- -ره -ا إÛزرة إŸرت -ك -ب -ة ‘ ح -ق
إألب -ري -اء إل-ع-زل ‘ إل-ذك-رى إلـ 42ل-ي-وم إألرضس،
دإع- -ي- -ا ‘ ن- -فسس إل- -وقت إإلسس- -رإع ‘ ت- -ن- -ف -ي -ذ
إإلج -رإءإت إŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -ع-م-ل م-ع إÛم-وع-ة
إل -دول -ي -ة ع -ل -ى ت -أاسس -يسس آإل -ي -ة دول -ي -ة م -ت -ع-ددة
إألطرإف– ،ت م -ظ -ل -ة إأل· إŸت-ح-دة إلع-ادة
إطلق عملية إلسسلم ‘ إلشسرق إألوسسط Ãا
يحقق حل عادل وشسامل للقضسية إلفلسسطينية.
وج -دد ب -ن صس -ال -ح «وف -اء إ÷زإئ -ر Ÿوق -ف -ه-ا
إŸب-دئ-ي وإل-ث-ابت ودع-م-ه-ا إل-لمشس-روط ل-نضسال
إلشس -عب إل -ف -لسس -ط -ي -ن -ي م -ن أإج -ل إق -ام -ة دول -ت-ه
إŸسس -ت -ق -ل -ة ع -ل-ى ح-دود ع-ام  1967وعاصسمتها
إلقدسس إلشسريف وحsثها على إ‚از إŸصسا◊ة
إل- -ف- -لسس- -ط- -ي- -ن- -ي- -ة وت- -وح- -ي- -د صس- -ف- -وف إإلخ- -وة
إلفلسسطيني ‘ Úموإجهة إلحتلل إإلسسرإئيلي».

...و يششدد «آان اأ’وان أان نرقى
بأادائنا إا ¤مسشتوى ما يحيط
بأامتنا من ﬂاطر و–ديات»
شسدد بن صسالح أإمسس إألحد على أإنه «قد آإن
إألوإن ل-ل-دول إل-ع-رب-ي-ة أإن ت-رق-ى ب-أادإئ-ه-ا إ¤
مسستوى ما يحيط باألمة إلعربية من ﬂاطر
و–ديات ،وأإن تعي أإن ما ينتظرها قد يكون أإكÌ
سسوءإ وأإقل رحمة بأامنها وإسستقرإرها» ،مضسيفا
أإن ذلك «ل ي -ت -ط -لب أإك Ìم -ن م -رإج -ع-ة ل-ل-ن-فسس
و–ل بالشسجاعة وإ÷رأإة لتحديد موإطن إÿلل
حتى تسستطيع تقد Ëإ◊لول إŸناسسبة لها».
وأإكد رئيسس ›لسس إألمة أإن إلظروف إلتي
“ر بها إŸنطقة إلعربية وإلعا« ⁄تقتضسي
تعضسيد قوة وأإمن وإسستقرإر إلدول إلعربية،
وتعزيز إلتضسامن ب Úإلدول وإلشسعوب وŒاوز

إÿلف -ات و ك -ذإ إصس -لح إ÷ام -ع -ة إل -ع -رب-ي-ة
بشسكل يسسمح لها بأان تلعب دورها كامل و
تسس -م -ع صس -وت -ه -ا ‘ إÙاف -ل إل -دول-ي-ة و Œد
إ◊لول إللزمة للنزإعات عوضس أإن تفرضس
عليها هذه إ◊لول من إÿارج».
وبخصسوصس إألوضساع ‘ ليبيا ،قال رئيسس
›لسس إألم- -ة أإن ه- -ذه إألزم- -ة «ت- -ب- -ق -ى ﬁل
إنشسغال وإهتمام إ÷زإئر»› ،ددإ إلدعوة إ¤
تكثيف إلعمل «من أإجل تعزيز إ◊ل إلسسياسسي
وإلسسلمي لهذه إألزمة –قيقا ألمن وإسستقرإر
هذإ إلبلد إ÷ار وإلشسقيق ،بعيدإ عن كافة
إلتدخلت إألجنبية إلتي ل تخدم إسستقرإره
وإسستقرإر إŸنطقة».
كما أإكد دعم إ÷زإئر Ÿسسار إلتسسوية إلتي
ترعاه إأل· إŸتحدة ،وموإصسلتها إلعمل على
ت- -ق- -ريب وج- -ه- -ات ن -ظ -ر إل -ف -رق -اء إل -ل -ي -ب -يÚ
وتشسجيعهم على إ◊وإر إلشسامل وإŸصسا◊ة
ونبذ لغة إلعنف وتغليب إŸصسالح إلعليا لليبيا
حفاظا على سسيادتها ووحدة ترإبها وإنسسجام
شسعبها.
و‘ هذإ إإلطار ،رحب بن صسالح باتفاق
إŸصس- -ا◊ة إل- -ذي ” م- -ؤوخ- -رإ ب Úم- -دي -ن -ت -ي
إلزنتان ومصسرإتة ،آإمل بأان يشسمل هذإ إŸسسار
ك -ل رب -وع ل -ي -ب-ي-ا وب Úك-ل أإط-ي-اف-ه-ا ل-ت-ح-ق-ي-ق
إŸصسا◊ة وإلوفاق إلوطني Úلبلوغ إلسستقرإر
إلذي ينهي كل إلصسرإعات وإلتجاذبات بعيدإ
عن كل تدخل أإجنبي لصسالح جيشس موحد –ت
سسلطة مدنية قادرة على إ◊فاظ على إألمن
وإل -وح -دة إلÎإب -ي -ة ل -ل -ي -ب -ي -ا و ك -ذإ م -ك -اف-ح-ة
إإلرهاب.
وفيما يتعلق باألزمة إلسسورية ،أإعرب إلسسيد
بن صسالح عن «إنشسغال إ÷زإئر إلعميق إزإء
إل -تصس -ع -ي -د إل -ذي ع-رف-ت-ه إألوضس-اع ‘ سس-وري-ا
وتدإعياته على إلشسعب إلسسوري إلشسقيق وعلى
أإم-ن وإسس-ت-ق-رإر إŸن-ط-ق-ة ككل» ،م-ؤوك-دإ على
ضسرورة إإلسسرإع ‘ إلتوصسل إ ¤حل سسياسسي
سس -ل -م -ي «إل -ذي ي -ب-ق-ى إÿي-ار إل-وح-ي-د إلن-ه-اء
إألزمة ،من خلل إ◊وإر إلبناء ب Úإألطرإف
إلسسورية ،و ⁄شس-م-ل-ه-ا وإل-تصس-ال-ح ف-ي-م-ا ب-ي-نها
إعلء Ÿصسلحة إلوطن إلسسوري إ÷امع لكافة
أإبنائهÃ ،ا ي- -فضس- -ي إ ¤ع- -ودة لج- -ئ- -ي- -ه إ¤
ديارهم ،وإعادة بناء سسوريا إلغد ‘ إطار
إحÎإم إرإدة إلشس - -عب إلسس - -وري ‘ إخ - -ت - -ي - -ار
قيادته».
وأإضساف أإيضسا أإنه «من إلضسروري إنتهاج
إŸصسا◊ة إلوطنية Ãا يكفل أإمن و إسستقرإر
وسسيادة سسوريا ووحدتها ،ويحقق آإمال إلشسعب
إلسسوري إلشسقيق ‘ إلتنمية وإلتقدم».
أإم -ا ‘ م -ا ي -خصس إلشس -أان إل -ي -م-ن-ي ،ناشسد
رئيسس ›لسس إألمة إلفرقاء إليمني« Úلطي
صسفحة إلقتتال وتبني إ◊وإر وإ◊ل إلسسياسسي
وإŸصسا◊ة كأاسساسس إلنهاء هذه إألزمةÃ ،ا
يضس- -م- -ن وح -دة و سس -ي -ادة وإسس -ت -ق -رإر إل -ي -م -ن
و–سس Úإلوضسع إإلنسسا ÊإŸتدإعي و–قيق
طموحات إلشسعب إليمني إلشسقيق ‘ إلعيشس
إلكر.»Ë
ك - -م - -ا أإع - -رب ع - -ن أإم - -ل - -ه ‘ أإن ت- -فضس- -ي
إŸشس - -اورإت و إلتصس - -الت إل - -ت - -ي ي - -ق- -وده- -ا
إŸبعوث إأل‡ي إ« ¤بعث إ◊وإر وإلتفاوضس
ب Úجميع إألطرإف للوصسول إ ¤حل سسياسسي
ت -وإف -ق -ي ي -ل -ب -ي ط -م -وح-ات إلشس-عب إل-ي-م-ن-ي
إلشسقيق».

...و يجدد موقف ا÷زائر
اŸطالب بإاصشلح «عميق»
÷امعة الدول العربية
من جهة أإخرى جدد رئيسس ›لسس إلمة،
م- -وق -ف إ÷زإئ -ر إŸط -الب ب»إصس -لح ع -م -ي -ق
÷امعة إلدول إلعربية حتى تكون ‘ مسستوى
إل -ت -ح -دي-ات إل-ت-ي ت-وإج-ه إل-ع-ا ⁄إل-ع-رب-ي و دول-ه
وشسعوبه».
وأإضساف بن صسالح بأان «حال إلوطن إلعربي ل
يسسر ول يبعث على إلتفاؤول Ÿ ،ا بلغه من تدهور
وت- -رد ‘ ﬂت -ل -ف م -ن -اح -ي إ◊ي -اة إلسس -ي -اسس -ي -ة
وإألمنية وإلقتصسادية ،رغم إإلرإدة إŸبدإة ‘
إجتماعات سسابقة على بذل إŸسستطاع Ÿوإجهة
إıاط -ر إÙي -ط -ة ب-ال-دول إل-ع-رب-ي-ة وتسس-ري-ع
وتÒة حل إألزمات وإطفاء نار إلفتنة إلتي تعصسف
باألمة إلعربية».
وأإوضس -ح رئ -يسس ›لسس إلم -ة ب -أان «إل -ن -ت-ائ-ج
إÙق - - -ق - - -ة  ⁄ت - - -ك - - -ن ‘ مسس - - -ت - - -وى إآلم- - -ال
وإلطموحات» مÈزإ إن «ما ” إ‚ازه ،منذ بدء
مسسÒة إلعمل إلعربي إŸشسÎك ،ل يرقى إ ¤ما
تتمناه إلشسعوب إلعربية ،وهو ما يحتم ضسرورة
إإلسسرإع ‘ إصسلح إŸنظومة إلعربية إŸشسÎكة
وإÿروج برؤوية إسسÎإتيجية موحدة تبعث إلروح
‘ إل- -ع -م -ل إل -ع -رب -ي إŸشسÎك قصس -د إل -ت -ك -ف -ل
Ãختلف إلقضسايا إŸصسÒية إلسسياسسية وإألمنية
وإلق-تصس-ادي-ة وإلج-تماعية ،وحشس-د إل-ط-اق-ات
لتجاوز إلتحديات وتخطي إلصسعاب ،لسسيما تلك
إŸت-ع-ل-ق-ة Ãك-اف-ح-ة إإلره-اب وإل-تصس-دي ل-ل-ف-كر
إŸتطرف وإنتشسار إلتنظيمات إإلرهابية ‘
ﬂت-ل-ف أإن-ح-اء إل-وط-ن إل-ع-رب-ي وإل-ت-ك-ف-ل ب-آام-ال
إلشسعوب إلعربية ‘ إلتنمية وإلرقي وإلتطور
وإلتكامل إلقتصسادي وإلثقا‘».

...و يلتقي الرئيسس اŸوريتاÊ
ﬁمد ولد عبد العزيز
لمة عبد إلقادر
إلتقى رئيسس ›لسس إ أ
بن صسالح بصسفته ‡ثل لرئيسس إ÷مهورية
ع -ب -د إل -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة أإمسس ،ب-ال-رئ-يسس
إŸوري -ت -اﬁ Êم -د ول -د ع -ب-د إل-ع-زي-ز ع-ل-ى
هامشس أإشسغال إلقمة إلعربية إل 29إŸنعقدة
بالظهرإن ‘ إلعربية إلسسعودية.
خلل إللقاء تقدم بن صسالح بالشسكر للرئيسس
إŸوريتا Êعلى مشساعر إŸوإسساة وإلتعاطف مع
إ÷زإئر إلتي ع Èعنها إثر حادث –طم إلطائرة
إلعسسكرية ‘  11أإبريل.
ك- -م- -ا ع Èل- -ل- -رئ -يسس إŸوري -ت -ا Êع -ن «إرإدة
إ÷زإئ -ر ‘ ت -ع -زي -ز وت -وسس-ي-ع ع-لق-ات إل-ت-ع-اون
إŸمتازة إلقائمة ب Úإلبلدين».
ب- -ع- -د أإن ج- -دد ت- -ع- -ازي- -ه إÿالصس- -ة ل- -رئ -يسس
إ÷م -ه -وري -ة ع -ب -د إل -ع -زي -ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة وإلشس-عب
إ÷زإئري ،أإعرب إلرئيسس ولد عبد إلعزيز عن
«إرتياحه» لنوعية إلعلقات إلتي تربط إلبلدين
مؤوكدإ عزمه على توطيدها.
وشس- -ك -ل إل -ل -ق -اء إل -ذي ج -رى ب -حضس -ور وزي -ر
إلشسؤوون إÿارجية عبد إلقادر مسساهل فرصسة
لتبادل وإسسع لوجهات إلنظر حول إلوضسع إلسسائد
‘ إŸنطقة.

إلردنية للجزإئر عقب حادث سسقوط إلطائرة
إل- -عسس- -ك- -ري -ة إل -ذي وق -ع ي -وم إلرب -ع -اء إŸنصس -رم
ببوفاريك (إلبليدة).
وك -تب إلصس -رإي -رة ب -اسس -م إ◊ك-وم-ة إلردن-ي-ة ‘
سسجل إلتعازي بان إْلردن « تلقى بكل مشساعر
إلسسى نبأا إسستشسهاد كوكبة من أإبناء إلوطن إلكبÒ
وحملة إلرسسالة من إهلنا وأإعزإئنا ‘ إ÷زإئر
إلشسقيقة».
وأإضساف ‘ رسسالة إلتعازي قائل »:وأإننا إذ
نع ،Èح-ك-وم-ة وشسعبا ،ل -ل -ج -زإئ-ر رئ-اسس-ة ك-رÁة
وحكومة جليلة وشسعبا طيبا عريقا ولذوي إلشسهدإء
إلبرإر عن مشساعر إلتعزية» دإع Úإلله تعا ¤إن
يتغمدهم بوإسسع رحمته وأإن «يد Ëعلى إ÷زإئر
وإلوطن إلكب Òنعمه وإسستقرإره ».

‘ إاختتام أاششغال القمة العربية الـ29

التأاكيد على دعم القضشية الفلسشطينية
وإايجاد حل سشياسشي لألزمة السشورية

إختتمت مسساء أإمسس إألحد ،بالظهرإن (إلسسعودية) ،أإشسغال إلقمة إلعربية
إلتاسسعة وإلعشسرين باصسدإر بيان ختامي جدد فيه إŸشساركون دعمهم للقضسية
إلفلسسطينية ووقوفهم إ ¤جانب إلشسعب إلفلسسطيني لنيل حقوقه إŸشسروعة،
لزمة إلسسورية ودعم إŸؤوسسسسات إلشسرعية
وعلى ضسرورة إيجاد حل سسياسسي ل أ
إلليبية .أإ كد إلبيان إÿتامي لـ»قمة إلقدسس» ‘ إلسسعودية ،إلوقوف إ ¤جانب
إلقضسية إلفلسسطينية ،متعهدإ بالعمل على تقد Ëإلدعم إللزم لها ،مشسÒإ
إ ¤مسساندة خطة إلسسلم إلتي أإعلنها إلرئيسس إلفلسسطيني ،وإلعمل على دعم
إلسسÎإتيجيات لصسيانة إألمن إلقومي إلعربي .كما أإشسار إلبيان إ« ¤أإهمية
إل-ي-ق-ظ-ة ل-وق-ف إألط-م-اع إإلق-ل-ي-م-ي-ة إل-ت-ى تسس-ت-ه-دف أإرإضسى إلدول إلعربية،
ورفضس وإدإنة إلقرإر إألمريكي بحق إلقدسس وإعتباره باطل ،وتفعيل شسبكة
أإمان مالية لدعم فلسسط.»Ú
وفيما يتعلق باألزمة إلسسورية ،فشسدد إلبيان إÿتامي على «ضسرورة إيجاد
حل سسياسسي ينهي إألزمة إلسسوريةÃ ،ا يحقق طموحات إلشسعب إلسسوري
إلذي يئن –ت وطأاة إلعدوإن ،وÃا يحفظ وحدة سسوريا ،ويحمي سسيادتها
وإسستقللها ،وينهي وجود جميع إ÷ماعات إلرهابية فيها ،إسستنادإ إ¤
ﬂرجات جنيف ( )1وبيانات ›موعة إلدعم إلدولية لسسوريا ،وقرإرإت
›لسس إألمن ذإت إلصسلة ،وخاصسة إلقرإر رقم  2254لعام . 2015

دعم اŸؤوسشسشات الششرعية الليبية ،ودعم ا◊وار الرباعي
وبشسأان إلوضسع ‘ ليبيا ،فشسدد إلبيان إÿتامي للقمة إلعربية ،على «أإهمية
دعم إŸؤوسسسسات إلشسرعية إلليبية ،ودعم إ◊وإر إلرباعي إلذي إسستضسافته
جامعة إلدول إلعربية Ãشساركة إل–اد إألوروبي وإل–اد إألفريقي وإأل·
إŸتحدة للتوصسل لتفاق ينهي إألزمة من خلل مصسا◊ة وطنية تتكئ على
إلتفاق إلسسياسسي إŸوقع ب Úأإطرإف إلنزإع إلليبية» .وقال إŸشساركون ‘
بيانهم «نؤوكد وقوفنا مع إلليبي ‘ Úجهودهم لدحر إ÷ماعات إإلرهابية
وإسستئصسال إÿطر إلذي “ثله بؤورها وفلولها على ليبيا وعلى جوإرها.
ونلتزم بتهيئة إلوسسائل إŸمكنة وتكريسس كافة إ÷هود إللزمة» للقضساء على
إلرهابي.Ú

–ميل حكومة ميا‰ار اŸسشؤوولية الكاملة حيال أاقلية الروهينغا اŸسشلمة
من جهة أإخرى ،أإدإن إلبيان «أإعمال إإلرهاب وإلعنف وإنتهاكات حقوق
إإلنسسان ضسد أإقلية إلروهينغا إŸسسلمة ‘ ميا‰ار ،مطالبا إÛتمع إلدو‹
بـ»–مل مسسؤوولياته وإلتحرك بفاعلية دبلوماسسيا وقانونيا وإنسسانيا لوقف
تلك إلنتهاكات ،و–ميل حكومة ميا‰ار إŸسسؤوولية إلكاملة حيالها» .كما
جددوإ إلتأاكيد من جهة أإخرى على أإن «أإمن إلعرإق وإسستقرإره وسسلمة
ووحدة أإرإضسيه حلقة مهمة ‘ سسلسسلة منظومة إألمن إلقومي إلعربي» وعلى
«إلدعم إŸطلق للعرإق ‘ جهوده للقضساء على إ÷ماعات إإلرهابية» و»تثمÚ
إإل‚ازإت إل -ت -ي ح-ق-ق-ه-ا إ÷يشس إل-ع-رإق-ي» .وأإك-دوإ ع-ل-ى إ÷ه-ود إل-ه-ادف-ة
إلعادة إألمن وإألمان للعرإق و–قيق إŸصسا◊ة إلوطنية ،ع Èتفعيل عملية
سسياسسية تفضسي إ ¤إلعدل وإŸسساوإة وصسولً إ ¤عرإق أإمن ومسستقر».

التضشامن الكامل مع لبنان وتوف Òالدعم السشياسشى وا’قتصشادى له
وج -دد إل -ق -ادة وإل -رؤوسس -اء وإŸل -وك وإألم -رإء إل -ع -رب ‘ خ -ت -ام إل -ق -م -ة
«إل -تضس -ام -ن إل -ك -ام -ل م -ع ل -ب -ن -ان وت-وف Òإل-دع-م إلسس-ي-اسس-ى وإلق-تصس-ادى ل-ه
و◊كومته ولكافة مؤوسسسساته إلدسستوريةÃ ،ا يحفظ إلوحدة إلوطنية إللبنانية
وأإمن وإسستقرإر لبنان وسسيادته على كامل أإرإضسيه» .وأإكد إلبيان على «إ◊ق
إلثابت للدول إألعضساء ‘ إتخاذ جميع إإلجرإءإت وإسستخدإم كافة إلوسسائل
إلتي –ول دون تعرضسها ألي تهديدإت تشسكل خطرإ على أإمنها وسسلمة
›تمعاتها ،وذلك وفقا Ÿيثاق جامعة إلدول إلعربية وميثاق إأل· إŸتحدة»،
مرحبا بجهود إ◊كومة إلسسودإنية «إ◊ثيثة» إلرإمية إ ¤تعزيز إلسسلم وإألمن
وإلسستقرإر فى ربوع إلبلدÃ ،ا ‘ ذلك إŸسساعي إŸبذولة إلنقاذ ﬂرجات
إ◊وإر إلوطني إلذي عقد –ت شسعار «سسودإن يسسع إ÷ميع».

الرئيسس ﬁمود عباسس يثمن موقف ا÷زائر
الثابت لدعم القضشية الفلسشطينية
ثمن رئيسس إلدولة إلفلسسطينيةﬁ ،مود عباسس ،أإمسس بالظهرإن باŸملكة
إلعربية إلسسعودية موقف إ÷زإئر «إلثابت» ،بقيادة رئيسس إ÷مهورية ،عبد
إلعزيز بوتفليقة ،إزإء إلقضسية إلفلسسطينية و»حرصسها إلدإئم على إلوقوف
إ ¤جانب إلشسعب إلفلسسطيني إلشسقيق» .جاء ذلك خلل لقاء إلرئيسس ﬁمود
عباسس برئيسس ›لسس إألمة ،عبد إلقادر بن صسالح إلذي Áثل إلرئيسس
بوتفليقة ‘ إلقمة إلعربية إلتي Œري أإشسغالها Ãدينة إلظهرإن ،حيث ”
بحث تطورإت إألوضساع ‘ إألرإضسي إلفلسسطينية إÙتلة وخاصسة ‘ إ◊رم
إلقدسسي إلشسريف.
وخلل إللقاء جدد بن صسالح إلتأاكيد على «تضسامن إ÷زإئر إŸطلق مع
إلشسعب إلفلسسطيني إلشسقيق ودعمها إلثابت وإلدإئم له من أإجل إسسÎجاع
حقوقه إŸشسروعة وعلى رأإسسها حقه ‘ إقامة دولته إŸسستقلة وعاصسمتها
إلقدسس إلشسريف» ،مشسددإ على دعمها للجهود إلتي تبذلها إلدبلوماسسية
إلفلسسطينية من أإجل حشسد إلدعم إلدو‹ Ÿوإجهة إلتصسعيد إإلسسرإئيلي.
وجرى إللقاء بحضسور وزير إلشسؤوون إÿارجية ،عبد إلقادر مسساهل.
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‘ حوار ÷ريدة الرياضس السشعودية ،مسشاهل يؤوكد:

حرصس ا÷زائر على وحدة الصسف العربي وتعزيز العمل العربي اŸشسÎك
أاشش -اد وزي-ر الشش-ؤوون اÿارج-ي-ة ,ع-ب-د ال-ق-ادر
مسشاهل بالعÓقة «اŸتميزة» التي تربط ا÷زائر
ب -ال -ع -رب -ي -ة السش -ع -ودي -ة ,مششÒا إا ¤أان اج -ت -م -اع
ال-ل-ج-ن-ة اŸششÎك-ة ا÷زائ-ري-ة-السش-ع-ودي-ة اŸزم-ع
عقدها ابتداء من يوم الثÓثاء القادم بالرياضس
سشيدفع بهذه العÓقة إا« ¤مصشاف أاعلى» ,داعيا ‘
ن- -فسس ال- -وقت ,ا÷ام- -ع- -ة ال -ع -رب -ي -ة إا ¤تضش -اف -ر
ا÷هود وŒاوز اÓÿفات والعمل على «إاعÓء
اŸصشلحة العليا العربية فوق كل اعتبار».
و‘ حوار ÷ريدة الرياضس السسعودية ,عشسية انعقاد
القمة العربية  29بالظهران باŸملكة العربية السسعودية و
انطÓق أاشسغال اللجنة اŸشسÎكة ا÷زائرية-السسعودية
أاشساد مسساهل بالعÓقة «اŸتميزة» التي تربط ا÷زائر
بهذا البلد «الشسقيق» وباأ’خصس ب« Úقائدي البلدين
فخامة الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة و حضسرة خادم
ا◊رم Úالشس -رف ÚاŸلك سس -ل -م -ان ب -ن ع -ب -د ال -ع-زي-ز آال
سس -ع -ود ,وال -ت -ي ت-ت-ج-ل-ى ‘ اŸسس-ت-وى ال-رف-ي-ع ل-ل-تشس-اور
وال -ت -ع -اون ال -ق -ائ -م ب Úا÷زائ -ر وال -ري -اضس ‘ ﬂت -ل-ف

اÛا’ت» ,مشسÒا إا ¤أان اجتماع
تلك اللجنة سسيدفع بهذه العÓقة إا¤
«مصساف أاعلى».
وف -ي -م -ا ي -خصس ال -ق-م-ة ال-ع-رب-ي-ة,
اعت Èمسساهل أانها تنعقد ‘ ظرف
«جد حسساسس» حيث أانه « ⁄تعرف
أام- -ت- -ن- -ا ال- -ع- -رب- -ي -ة –دي -ات ب -ا◊دة
واÿط -ورة ال -ت -ي ت -ع -رف-ه-م-ا ال-ي-وم»,
Óسسف الشسديد ازدادت ‘
قائ« :Óفل آ
اŸرحلة اأ’خÒة اأ’زمات والنزاعات
التي تعيشسها أامتنا تفاقما ’ مثيل له
نا œأاسساسسا عن تعدد أاشسكال التدخÓت اأ’جنبية ‘
شسؤووننا الداخلية اأ’مر ,الذي يتطلب منا أان نعمل على
إايجاد ا◊لول اÓŸئمة فيما بيننا وهذا ’ Áكن أان
يحصسل إا’ بتضسافر ا÷هود وŒاوز اÓÿفات والعمل
على إاعÓء اŸصسلحة العليا العربية فوق كل اعتبار».
ردا على سسؤوال مدير –رير ا÷ريدة حول مشساركة
ا÷زائر وحرصسها على التئام الصسف العربي ,اأكد الوزير

قيطو Êيتطرق إا ¤التعاون الطاقوي الثنائي مع السسفÒين اليابا Êوالبحريني
اسس -ت -ق-ب-ل وزي-ر ال-ط-اق-ة مصس-ط-ف-ى
ق -ي -ط -و ، Êأامسس،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة
سس -فÒي ال -ي-اب-ان وال-ب-ح-ري-ن السس-ي-دي-ن
كازورا أاوغاوا و فؤواد صسادق ﬁمد
ال -ب-ح-ارن-ة ع-ل-ى ال-ت-وا‹ ح-يث ت-ط-رق-ا
معهما ا ¤التعاون الطاقوي الثنائي
خصس - - - -وصس- - - -ا ‘ ›ال اÙروق- - - -ات
حسسبما أافاد به بيان للوزارة.
وخÓل اللقاء الذي جمعه بالسسفÒ
اليابا Êتطرق الطرفان إا ¤العÓقات
الثنائية ا÷زائرية-اليابانية ‘ قطاع الطاقة و
التي وصسفت بـ « العريقة واŸمتازة» حسسب نفسس
اŸصسدر.
ك -م -ا أاب-رز ال-ط-رف-ان ف-رصس ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي
اŸت - -اح - -ة وا’سس - -ت - -ث - -م- -ار ’سس- -ي- -م- -ا ‘ ق- -ط- -اع
اÙروقات (ا’سستكشساف والتنقيب عن النفط ‘
البحر) وكذا الطاقات اŸتجددة و –لية مياه

ال- -ب- -ح- -ر ‘ .ه- -ذا الصس -دد
اعرب السسف Òاليابا Êعن
رغ- -ب- -ة شس- -رك -ات ب Ó-ده ‘
مواصسلة النشساط اك‘ Ì
ا÷زائر.
م -ن ج -ان-ب-ه اسس-ت-ع-رضس
ق-ي-ط-و Êلضس-ي-فه اŸشساريع
الكÈى للقطاع ‘ ﬂتلف
اÛا’ت ،معربا عن أامله
‘ أان ت- - -ع- - -زز الشس - -رك - -ات
اليابانية تواجدها با÷زائر من خÓل اŸشساركة
‘ اŸناقصسات التي يسستعد قطاع الطاقة اطÓقها
‘ ›ال اÙروقات .و‘ لقائه مع السسفÒ
البحريني تطرق الطرفان ا ¤العÓقات الثنائية
التي Œمع البلدين والتي وصسفت بـ « ا÷يدة»
وك -ذا آاف -اق ت -ع -زي -زه -ا أاك Ìخصس -وصس -ا ‘ ق -ط-اع
الطاقة .

أان «ا÷زائر دائما و ما تزال حريصسة
على التئام الصسف العربي» ,وهذا ما
دأابت ع -ل -ي -ه ك -م-ا ق-ال –ت ال-ق-ي-ادة
السس -ام -ي -ة ل -رئ -يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
العزيز بوتفليقة ‘« ,كل –ركاتها
Œاه اأ’شس -ق -اء والشس -رك -اء اآ’خ -ري-ن,
م -ؤوم -ن -ة إاÁان -ا ع -م -ي-ق-ا ب-أان ا◊ل-ول
Óزمات التي تعصسف بأامتنا ’ Áكن
ل أ
إا’ أان ت- -ك- -ون سس- -ل- -م -ي -ة ب -ع -ي -دا ع -ن
التدخÓت اأ’جنبية وأان أامتنا تكتسسب
م-ن ال-ق-درات وال-ط-اق-ات واإ’م-كانات
م -ا Áك -ن -ه -ا م -ن إاي-ج-اد ا◊ل-ول اŸرضس-ي-ة ل-ك-ل أازم-ات-ن-ا
ا◊الية».
وأاوضسح مسساهل أان ا÷زائر ما انفكت تشسدد على
«ضس-رورة ال-ق-ي-ام ب-إاصسÓ-ح-ات ع-م-ي-ق-ة داخ-ل م-ن-ظومتنا
العربية حتى تتمكن من التأاقلم مع اأ’وضساع الراهنة
جهويا ودوليا وŒد حلو’ عربية Óÿفاتها وأازماتها
حتى ’ تفرضس عليها ا◊لول من اÿارج».

بدوي ‘ زيارة رسسمية إا ¤غينيا
ي- - -ق - -وم وزي - -ر ال - -داخ - -ل - -ي - -ة
وا÷م -اع-ات اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة
ال- -ع -م -ران -ي -ة ن -ور ال -دي -ن ب -دوي
ب -زي -ارة رسس -م -ي -ة ا ¤ج-م-ه-وري-ة
غ -ي -ن-ي-ا م-ن ال-ي-وم إا 18 ¤افريل
ا÷اري ،حسسب ما افاد به أامسس،
ب - -ي - -ان ل - -ل - -وزارة .وأاوضس - -ح ذات
اŸصس -در أان -ه «ب -دع -وة م-ن وزي-ر
ال- -دول- -ة وزي -ر ا’م -ن وا◊م -اي -ة
اŸدنية الغيني ،عبدول كابيلي كامرا ،يقوم وزير الداخلية
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي بزيارة
رسسمية ا ¤جمهورية غينيا أايام  18، 17، 16أابريل ا◊ا‹».
يذكر أان الوزير الغيني كان قد قام بزيارة ا ¤ا÷زائر بداية
العام اŸاضسي صسرح خÓلها أان ا÷زائر»بلد كبÁ Òكننا ان
نتعلم الكث Òمنه ،وÁكننا القيام Ãباد’ت مثمرة ‘ اطار
اŸصسلحة اŸتبادلة للبلدين».

تسشاعد ‘ التكفل بالنسشاء واŸعنفات و من هن ‘ وضشع صشعب الدالية:

القاعدة اإلحصسائية توفر بيانات وموؤشسرات موثوقا منها

ثمنت وزيرة التضشامن الوطني اŸرأاة وقضشايا
’سش- -رة غ -ن -ي -ة ال -دال -ي -ة  ،أامسس ،خ Ó-ل ال -دورة
ا أ
التكوينية حول كيفية اسشتعمال قاعدة البيانات
ل -ل -نسش -اء ‘ وضش -ع صش -عب أاو ضش-ح-اي-ا ال-ع-ن-ف «أام-ان
«ج- -ه- -ود ال- -ق- -ط -اع ل -ل -ت -ك -ف -ل ب -الشش -رائ -ح ال -هشش -ة
والوصشول إاليها ‘ أاي نقطة من ربوع الوطن من
’دارية التي ” إاطÓقها
خÓل قاعدة البيانات ا إ
’ل-ي-ات وال-ت-داب ÒاŸوضش-وع-ة
م -ؤوخ -را ل -ت -ع -زي -ز ا آ
للتكفل با◊ا’ت التي يسشتقبلها القطاع .

خالدة بن تركي
وأاكدت الدالية ،أامسس  ،خÓل إاشسرافها على افتتاح
أاشسغال الدورة التكوينية حول اسستعمال قاعدة البيانات
اإ’دارية» أامان» على الدور الفعال للقاعدة اإ’حصسائية ‘
ت-وف Òب-ي-ان-ات وم-ؤوشس-رات م-وث-وق م-ن-ه-ا م-ن اج-ل ت-أاك-يد
ا’‚ازات اÙققة ‘ الوصسول إا ¤الشسرائح الهشسة وهو
العمل الذي يدخل ‘ إاطار عصسرنة ورقمنة القطاع فيما
يخصس جمع البيانات اÿاصسة Ãختلف شسرائح اÛتمع

اŸسستهدفة من قبل القطاع.
وق- - -الت وزي- - -رة ال- - -تضس - -ام - -ن ،أان
ال›Èة أاداة ل -ت -وج -ي -ه ع -م-ل ال-وزارة
ودعم تطوير ﬂططات العمل بوضسع
ب- -رام- -ج مÓ- -ئ -م -ة وأاك Ìاسس -ت -ه -داف -ا
وتكييفا ‘ ›ال الوقاية من العنف
وح -م -اي -ة وم -راف -ق-ة ال-نسس-اء ‘ وضس-ع
صس- -عب ،وذلك م- -ن خÓ- -ل ال -ت -ق -اري -ر
اإ’حصس- -ائ -ي -ة ال -ت -ي تسس -م -ح ب -دراسس -ة
أاسسباب ومتغÒات الظاهرة والتمكن
من معرفة اÿلل وتدارك النقائصس
لتحسس Úاÿدمة اŸقدمة للمرأاة اŸتواجدة ‘ وضسع
صسعب.
ويسسمح العمل على رصسد ﬂتلف حا’ت العنف من
خÓل قاعدة الكÎونية بتسسجيل و–ليل كافة البيانات
آال -ي -ا وال -ت -ي ت -وف -ره -ا خÓ-ي-ا اإ’صس-غ-اء اŸت-واج-دة ع-ل-ى
مسس -ت -وى م -دي -ري -ات ال -نشس -اط ا’ج -ت -م -اع-ي وال-تضس-ام-ن
ل-ل-و’ي-ات واÓÿي-ا ا÷واري-ة وم-راك-ز إاسس-ت-ق-ب-ال ضس-ح-ايا

ال -ع -ن -ف وم -ن ه -ن ‘ وضس -ع صس-عب
وكذا ا÷معيات وهو العمل الذي
ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى تصس-ن-ي-ف-ات وتعريفات
موحدة ◊ا’ت العنف من خÓل
إاعداد ‰وذج اسستبيان موحد تفاديا
ل Ó-زدواج -ي -ة ‘ تسس -ج -ي-ل ا◊ا’ت
وا’ختÓف ‘ التصسنيف.
وأاشس- -ارت ال- -وزي -رة إا ¤أاه -م -ي -ة
اÿصس- -وصس -ي -ة والسس -ري -ة ‘ احÎام
ا◊ياة اÿاصسة للحا’ت التي يتم
تسس -ج -ي -ل -ه -ا م -ؤوك -دة ع -ل -ى أاه -م -ي-ة
اإ’دخال الصسحيح لكل البيانات التي تعطي ›موعة من
اŸت- -غÒات ذات ال- -ط- -اب- -ع ال- -دÁغ- -را‘ ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي
وا’قتصسادي وأاشسكال العنف مرتكبيه نوع اŸسساعدة
اŸطلوبة واŸقدمة وذلك بصسفة مسستمرة وآانية ،مشسيدة
‘ ذات السسياق Ãجهودات مسستخدمي القطاع ‘ التكفل
باحتياجات اŸواطن’ Úسسيما ضسحايا العنف من النسساء
ومن كانت ‘ وضسع صسعب.

مباركي من بوسشماعيل:

ا÷زائر – ّضسر لفعاليات تكوين مواردها البشسرية ‘ ›ال التكنولوجيات ا◊ديثة
كششف وزير التكوين والتعليم اŸهنيﬁ Úمد
م -ب -ارك -ي أامسس ،ع -ل -ى ه -امشس اف -ت -ت -اح -ه Ÿل -ت-ق-ى
ال-ورشش-ات ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ‘ ›ال ال-تقنيات الناششئة
’من اŸعلوماتي
اŸتخصشصشة ‘ تسشي Òالششبكات وا أ
ب -ب -وسش -م -اع -ي -ل ع -ل-ى –ضش Òا÷زائ-ر ل-ف-ع-ال-ي-ات
تكوين مواردها البششرية ‘ ›ال التكنولوجيات
ا◊ديثة بجدية.

بوسسماعيل :عÓء ملزي
وأاشس -ار م -ب-ارك-ي إا ¤ك-ون اسس-ت-ع-م-ال ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
ا÷دي- -د م- -ن اآ’ن فصس- -اع- -دا ه- -و ال- -ذي ي- -ح ّ-دد ت -ط -ور
ا’قتصساد العاŸي مدرجا فعاليات الورشسات التكوينية
لفائدة اطارات متخصسصسة لعّدة دوائر وزارية ومؤوسسسسات

ع -م -وم-ي-ة ضس-م-ن ب-رن-ام-ج ا◊ك-وم-ة
الرامي ا ¤تطوير ا’قتصساد الرقمي
وتثبيت اأ’من السسيبÒا.Ê
وأاشسار الوزير مباركي أايضسا ا¤
ا ¤وج -ود ت -ع -اون وث -ي -ق م -ع ن -ظ -ام
سسيسسكو اŸتخصسصس ‘ هذا اÛال
ك -اشس -ف -ا ع -ن م-ن-ح  24أال-ف شس-ه-ادة
سسيسسكو للجزائري Úا ¤حّد اآ’ن من
بينها  2600شسهادة ”ّ منحها خÓل
العام اŸنصسرم ،و أاّكد الوزير على
ك -ون ال -ن-ظ-ام أانشس-أا عّ-دة أاك-ادÁي-ات
للتكوين على مسستوى  30و’ية و ’
ي - -زال ا÷ه - -د م- -ت- -واصس ‘ Ó- -ه- -ذا
اÛال.

م- -ن ج- -ه- -ت -ه كشس -ف اŸدي -ر ال -ع -ام
لÈنامج سسيسسكو با÷زائر عن انشساء
 59أاكادÁية با÷زائر لتكوين اطارات
اŸسس -ت -ق -ب -ل ‘ ›ال ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
ا◊ديثة ،مشسÒا ا ¤اسستقدام عدد من
ا’ط-ارات اŸت-خصسصس-ة ال-ن-اشس-طة على
الصسعيد ا’فريقي للمسساهمة ‘ تكوين
اŸدع-وي-ن Ÿل-ت-ق-ى ال-ت-ق-ن-ي-ات الناشسئة
اŸت- -خصسصس- -ة ‘ تسس- -ي Òالشس- -ب -ك -ات و
اأ’من اŸعلوماتي ومؤوّكدا على مرافقة
ا÷زائ-ر ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-وث-ب-ة اŸطلوبة ‘
›ال ت- -ك -وي -ن اŸك -ون Úو ال -ط -ل -ب -ة و
اŸه - -ن - -دسس Úم - -ن ج - -ه - -ة و ح- -م- -اي- -ة
مؤوسسسساتها من الهجمات اŸعلوماتية من جهة اخرى.

’ئمة
عيسشى يكششف خÓل ندوة لتأاط Òا أ

جامع ا÷زائر األعظم سسيسسلم مع نهاية 2018
كشش- -ف وزي -ر الشش -ؤوون ال -دي -ن -ي -ة
’وق- - -اف ﬁم - -د ع - -يسش - -ى ،أامسس،
وا أ
با÷زائر العاصشمة ان مششروع جامع
ا÷زائر ا’عظم الذي دخل مرحلة
التزي Úوالزخرفة سشيسشلم مع نهاية
. 2018
واوضسح عيسسى ‘ كلمة له خÓل دورة
ت -دري -ب -ي -ة ل -ف -ائ -دة ا’ئ -م -ة ال -ذي-ن سس-ي-ت-م
انتقاؤوهم لتأاط ÒاŸسسجد ا’عظم الذي
يتسسع ل 120.000مصسلي أانه «” الدخول

ح -ال -ي -ا ‘ م -رح -ل -ة ال -ت -زي Úو ال-زخ-رف-ة
ل-ل-مسس-ج-د وه-ي ع-م-ل-ي-ة ت-ت-م ب-ال-تشساور مع
اŸه - -ن - -دسس ‘ Úال - -ت - -زي Úواÿط - -اطÚ
لضسبط التصساميم الداخلية واÿارجية».
وب -اŸن -اسس -ب -ة ذك -ر ال -وزي-ر أان-ه ي-ج-ري
حاليا تكوين الطاقم الديني الذي سسيتكفل
مسستقب Óبتسسي Òهذا اŸسسجد  ,مشسÒا
ا ¤أان ‘‘التكوين سسيكون وطنيا و بخÈة
دولية مع ا◊فاظ على اŸرجعية الوطنية»
 ,مضسيفا بانه سسيدوم Ÿدة ثمانية اشسهر

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

’ن -ت -ق -اء ا’ك -ف-أا وذلك حسسب خ-ط-ة ع-م-ل
مضس- -ب- -وط- -ة وآال -ي -ات ل -ل -ت -ق -و Ëع Èع -دة
ﬁطات.
‘ هذا اŸضسمار قال الوزير انه يريد
ا’سس - -ت - -ف - -ادة م - -ن Œارب تسس - -ي Òب- -عضس
اŸسساجد ‘ هذا اÛال كجامع ا’زهر
Ãصس- -ر وا◊رم Úالشس- -ري- -ف Úب -ال -ع -رب -ي -ة
السس -ع -ودي -ة ومسس -ج -د زاي -د ب -ن سس -ل -ط-ان
با’مارات العربية واختيار ا’نسسب او يتم
انشساء التجربة ا÷زائرية اÿاصسة بنا.

العدد
17620

04

حافظت على مسشتوى التحويÓت ا’جتماعية وجنبت القدرة الششرائية للمواطن اأ’سشوأا:

ا÷زائر تنجح ‘ اجتياز امتحان ذروة األزمة القتصسادية..و‘ رهان تنويع اقتصسادها

‚حت ا÷زائ - - - - - - - - - -ر ‘ Œاوز
ام- -ت- -ح- -ان سش- -ن- -ة  2017بسشÓم،
ﬁققة نتائج «Îﬁمة» ـ وفق ما
’ول أاحمد أاويحيي
أاكده الوزير ا أ
ـ  ،وك- -ان اÈÿاء ق -د ت -وق -ع -وا أان
’صش -عب اق -تصش-ادي-ا ع-ل-ى
ت -ك -ون ا أ
’زم - -ة
’طÓ- - -ق ،م- - -ن- - -ذ ب- - -دء ا أ
ا إ
ا’ق- -تصش- -ادي- -ة ،ال- -ن- -اج- -م- -ة ع- -ن
الÎاجع ا◊اد ‘ أاسشعار النفط ‘
العام  ،2014كما “كنت من رفع
–دي ال - -ت - -ن - -وي- -ع ا’ق- -تصش- -ادي،
با’عتماد أاسشاسشا على –قيق إانتاج وطني ،سشاهم
فيه بقدر كب Òانتعاشس قطاع الصشناعة.

فريال بوشسوية
ت -ن-فسست ا÷زائ-ر الصس-ع-داء ،ب-ع-د اج-ت-ي-از سس-ن-ة ذروة
اأ’زمة ا’قتصسادية بامتياز ،وعلى اأ’رجح فان السسنة
ا÷اري-ة سس-ت-ك-ون أاحسس-ن اق-تصس-ادي-ا واج-ت-م-اع-ي-ا ،بفضسل
السسياسسة ا◊كيمة اŸنتهجة ،وكذا انتعاشس أاسسعار اÿام
اأ’سسود ›ددا ،والتي Œاوزت عتبة الـ  70دو’را.
ورغم تسسجيل ارتفاع ‘ نسسبة البطالة خÓل اأ’عوام
الثÓثة اأ’خÒة ،ورغم الزيادات ‘ أاسسعار بعضس اŸواد
’سسيما منها الوقود ،إا’ أان أاهم ما Áكن اإ’شسارة إاليه ‘
هذا السسياق ،التمسسك بالدعم واإ’بقاء على نفسس حجم
اأ’م -وال اŸوج -ه -ة ل -ل -ت -ح -وي Ó-ت ا’ج -ت -م -اع-ي-ة ،ع-مÓ-
بتوجيهات رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وبعد اجتياز اأ’زمة مع Œنيب اŸواطن حدة آاثارها
على حياته اليومية ،بالÎكيز أاسساسسا على حماية قدرته
الشس- -رائ -ي -ة ،ف -ان سس -ن -ة  2018سس -ت-ك-ون ب-داي-ة اŸن-ح-ى
ال -تصس -اع -دي ›ددا’ ،سس -ي -م -ا وأان ا÷زائ -ر  ⁄ت -ك -ت -ف
بتسسي Òاأ’زمة ،وإا‰ا فكرت ‘ حل جذري لتتحرر بشسكل
نهائي من التبعية للمحروقات ،لتفادي أان تكون رهينة
›ددا لتقلبات أاسسعارها ،من خÓل ‰وذج اقتصسادي

ج -دي-د ب-ادر ب-ه ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة،
Áتد على مدى  3سسنوات ،اŸمتدة
ب 2017 Úو .2019
وŒاوزت بذلك ا÷زائر اأ’سسوأا،
و ⁄ت- -دخ- -ل ‘ دوام- -ة اق- -تصس -ادي -ة،
وم- -وازاة م- -ع اأ’زم -ة ال -ت -ي سسÒت -ه -ا
ب -ح -ك -م -ة ك -بÒة ،سس -اع -ده -ا ‘ ذلك
إاج- -راءات وت -دابﬁ Òوري -ة وه -ام -ة
ات- -خ- -ذه- -ا رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري -ة‘ ،
م- -ق- -دم -ت -ه -ا تسس -دي -د م -دي -ون -ي -ت -ه -ا
اÿارجية ،واأ’هم من ذلك توجيهه
تعليمات صسارمة بعدم اللجوء إاليها مهما بلغت حدة
اأ’زم-ة ا’ق-تصس-ادي-ة ،وك-ذلك ب-اسس-ت-غÓ-ل أام-وال صس-ندوق
ضسبط اإ’يرادات“ ،كنت البÓد من –قيق انطÓقة تعد
خطوة أاو ¤على طريق تنويع ا’قتصساد الوطني.
تنويع ا’قتصساد الوطني الذي بات إاجباري أاك Ìمنه
خيار يطرح أامام ا÷زائر ،يرسسم طÓقها مع التبعية
Ÿداخ -ي -ل اÙروق -ات ،ه -و اآ’خ -ر ح-ق-ق ‚اح-ا ب-دأات
Œني ثماره اليوم ،حيث ” ا‚از عديد اŸصسانع لÎكيب
السسيارات ،التي سساهمت ‘ خلق مناصسب شسغل وبعث
صسناعات على غرار اŸناولة ،التي بعول عليها ‘ كسسب
ال -ره -ان ،وا ¤ذلك ت -وق -فت ا÷زائ -ر ب -فضس -ل السس-ي-اسس-ة
اŸنتهجة ‘ التصسنيع ،عن اسستÒاد ا’سسمنت على سسبيل
اŸث- -ال ،والشس- -روع ‘ تصس- -دي- -ره إا ¤إاف -ري -ق -ي -ا ،وك -ذلك
ا◊ديد بعد افتتاح مصسانع كبÒة ‘ ا÷زائر ‘ ،انتظار
اسستÓم النسسيج الذي سسيصسدر بدوره إا ¤إافريقيا.
انتعاشس القطاع الصسناعي ،وا’سستثمارات الكبÒة ‘
قطاع الفÓحة الذي حقق بدوره خطوات هامة ،موازاة
مع التحكم ‘ ا’سستÒاد Ãا Áكن من انتعاشس اإ’نتاج
الوطني ،باللجوء إا ¤منع اسستÒاد بعضس اŸواد كإاجراء
ظر‘ ،تؤوكد التوجه ا’قتصسادي ا÷ديد للجزائر ،كما
أانها أاكدت كذلك بأانه ورغم الصسعوبات تفاؤول الدولة كان
‘ ﬁله ،وأان دعاة التيئيسس وتسسويد الوضسع ،كانوا مرة
أاخرى على خطأا ،وراهنوا على الورقة اÿطأا.

لوح يعرضس مشسروع قانون اإلجراءات ا÷زائية أامام ÷نة الشسؤوون القانونية

’ختام الطيب لوح ،أامسس ،عرضشا حول
قدم وزير العدل حافظ ا أ
’جراءات ا÷زائية ,أامام ÷نة الششؤوون القانونية
مششروع قانون ا إ
’مة ,حسشب ما أاورده بيان لذات الهيئة التششريعية.
Ûلسس ا أ
وأاوضسح ذات اŸصسدر ,أان ÷نة الشسؤوون القانونية واإ’دارية وحقوق
اإ’نسسان والتنظيم اÙلي وتهيئة اإ’قليم والتقسسيم اإ’قليمي« ,عقدت
اجتماعا برئاسسة الزين خليل رئيسس اللجنة ,خصسصس لÓسستماع إا ¤عرضس
حول مشسروع القانون الذي يعدل ويتمم اأ’مر رقم  155-66اŸؤورخ ‘ 8
يونيو  ,1966اŸتضسمن قانون اإ’جراءات ا÷زائية ,قدمه وزير العدل
بحضسور وزير العÓقات مع الŸÈان ﬁجوب بدة».

حول الششبكة ا’سشتد’لية ا÷ديدة للمرتبات

بن غÈيت :عدد كب Òجدا من موظفي قطاع الÎبية سسيسستفيد منها
صس -رحت وزي -رة الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة
ن- - - -وري- - - -ة ب - - -ن غÈيت امسس ا’أح - - -د
بتيسسمسسيلت بأان «عددا كبÒا جدا «من
م-وظ-ف-ي ق-ط-اع الÎب-ي-ة سس-يسس-ت-فيد من
الشسبكة ا’سستد’لية ا÷ديدة Ÿرتبات
اŸوظف Úونظام دفع رواتبهم .وقالت
بن غÈيت خÓل حصسة إاذاعية ‘ إاطار
زي -ارة ال -ع -م -ل وال -ت-ف-ق-د ال-ت-ي ق-ادت-ه-ا
ل-ل-و’ي-ة «ب-ال-رغ-م م-ن الضس-ائ-ق-ة اŸالية
ال- -ت- -ي “ر ب- -ه- -ا ال- -بÓ- -د إا’ أان رئ- -يسس
ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
أاعطى أاولوية لقطاع الÎبية بتطبيق اŸرسسوم الرئاسسي
الصسادر بتاريخ  2014والذي يحدد الشسبكة ا’سستد’لية
Ÿرتبات اŸوظف Úونظام دفع رواتبهم» ,مضسيفة بأان
«عددا كبÒا جدا» من اŸوظف Úبالقطاع سسيسستفيد بعد
تطبيق هذا اŸرسسوم .وأاشسارت ‘ ذات الصسدد بأان «هذه
الشس -ب -ك -ة ا’سس -ت -د’ل-ي-ة ا÷دي-دة تسس-م-ح Ãع-ا÷ة ب-عضس
ا’خ- -ت’Ó- -ت ال- -ت- -ي ك- -انت م- -وج -ودة ‘ تصس -ن -ي -ف رتب
اŸوظف Úوالتي طرحتها سسابقا ﬂتلف النقابات ومنها
رفع صسنف أاسستاذ التعليم ا’بتدائي من الرتبة  11إا12 ¤
وكذا منح رتب عليا Ÿدراء اŸؤوسسسسات واŸفتشسÚ
والنظار» ,معلنة أان قرابة  26رتبة قد اسستفادت من
الشسبكة ا’سستد’لية ا÷ديدة.
وأاشس- -ارت ال- -وزي- -رة إا« ¤وج- -ود ب- -عضس ا’خ- -ت’Ó- -ت
اŸسسجلة ‘ قطاع الÎبية والتي هي حاليا قيد الدراسسة
من قبل ÷نة تابعة لوزارة الÎبية الوطنية» ,معÈة عن
أاسسفها من بعضس اأ’طراف التي  ⁄تبدي سسعادتها بهذا
اŸكسسب (الشسبكة ا’سستد’لية ا÷ديدة) وقدموا مطالب
أاخرى وهذا أامر غ Òمعقول» ,كما اضسافت  .ومن جهة
أاخرى ذكرت السسيدة بن غÈيت أان «دائرتها الوزارية
Óسساتذة
سستأاخذ بع Úا’عتبار خريجي اŸدارسس العليا ل أ

ل -ه -ذه السس-ن-ة ال-ذي-ن ي-ق-در ع-دده-م
ب- -أاك Ìم -ن  5آا’ف م -ت -خ-رج وذلك
خ Ó-ل مسس-اب-ق-ة ت-وظ-ي-ف اأ’سس-ات-ذة
اŸق -ب -ل -ة» ,م -ؤوك -دة ع-ل-ى أان «ه-ذه
ال -ف -ئ -ة ل -ه -ا اأ’ول -وي-ة ‘ ال-ت-وظ-ي-ف
ب -ال -ق -ط -اع الÎب -وي» .ك -م -ا أاع -ل-نت
الوزيرة عن تنظيم أاسسبوع اŸدرسسة
‘ ال- - -فÎة م - -ن  25إا 28 ¤يونيو
اŸق -ب -ل ال -ذي سس -ي -خصسصس ل-ت-وزي-ع
ال -ك -تب اŸدرسس-ي-ة وتسس-ل-ي-م كشس-وف
النقاط ,حيث سستكون هذه الفÎة
بداية التحضس Òالفعلي للدخول اŸدرسسي اŸقبل -2018
 .2019وأابرزت بأان الوزارة «سستشسرع ‘ طرح الكتاب
اŸدرسسي ا÷ديد باŸؤوسسسسات الÎبوية خÓل الدخول
اŸدرسس -ي  ,»2020-2019مشسÒة إا ¤ت - -وف - -ر حصس- -ة 20
مليون كتاب مدرسسي كاحتياط خÓل السسنة ا÷ارية
«‡ا يعكسس وجود وفرة» .وفيما يتعلق بتدريسس اللغة
اأ’م -ازي -غ -ي -ة ,ق-الت السس-ي-دة ب-ن غÈيت أان «ه-ذه ال-ل-غ-ة
تدرسس حاليا على مسستوى  38و’ية حيث وفرنا 300
منصسب أاسستاذ اللغة اأ’مازيغية بهدف تعميم تدريسسها
خÓل اŸوسسم الدراسسي اŸقبل» ,مضسيفة بأانه «يسستعمل
ح -ال -ي -ا ث Ó-ث -ة ح-روف ل-ت-دريسس ال-ل-غ-ة اأ’م-ازي-غ-ي-ة ه-ي
ا◊رف ال -ع -رب -ي وح -رف ت-ي-ف-ي-ن-اغ وا◊رف الÓ-ت-ي-ن-ي».
وبخصسوصس نتائج اللقاء الذي جمعها مسساء أامسس مع
‡ثلي نقابات قطاع الÎبية بو’ية تيسسمسسيلت ,أاشسارت
ال -وزي -رة ب -أان الشس -ريك ا’ج -ت-م-اع-ي ب-ال-و’ي-ة ق-دم ع-دة
اقÎاحات والتي “تاز «Ãصسداقية كبÒة « ,فضس Óعلى
مطلب فتح معهد لتكوين اŸوظف Úواأ’سساتذة والذي
سس -ي -نشس -أا ع -ل -ى مسس -ت -وى ج -زء م -ن ث -ان-وي-ة «اŸصس-ا◊ة»
بعاصسمة الو’ية «باعتبارها تتوفر على عدد كب Òمن
اأ’قسسام».

وفد من ›لسس األمة يعاين قطاع الصسحة بسسطيف
حل ،صسباح أامسس د ،وفد من الغرفة العليا للŸÈان بو’ية سسطيف ،يتشسكل من بعضس أاعضساء ÷نة الصسحة
باÛلسس –ت رئاسسة رئيسسة اللجنة الÈوفيسسور صساشسة لويزة ،للقيام بزيارة عمل وتفقد لواقع قطاع الصسحة
بالو’ية ،وهذا برفقة مديرة الصسحة والسسكان للو’ية واطارات من مقر الو’ية.
تدخل هذه الزيارة حسسب رئيسسة اللجنة ‘ اطار الزيارات العادية للو’يات لÓطÓع على الوضسعية اŸيدانية،
وإاعداد تقرير عنها لÒفع للجهات الوصسية،وتشسمل ،حسسبها ،زيارة و’ية سسطيف رابع بلديات وهي :بني ورتيÓن
شسمال غرب عاصسمة الو’ية ،وع Úأازال جنوبا ،والعلمة شسرقا ‘ اليوم اأ’ول.
فيما يخصسصس اليوم الثا Êلزيارة مرافق الصسحة بعاصسمة الو’ية ،ومنها اŸسستشسفى ا÷امعي سسعادنة ﬁمد
عبدالنور ،ومركز مكافحة السسرطان بحي الباز ،غرب مدينة سسطيف ،والذي افتتح منذ أاك Ìمن  3سسنوات ’سستقبال
مرضسى السسرطان ،والتكفل بهم من الو’ية واŸناطق اÛاورة لها.
وتقوم اللجنة الŸÈانية با’طÓع على اŸرافق الصسحية بالبلديات اŸذكورة وكيفية تسسيÒها ،واŸشساكل التي
تعا Êمنها ،من اجل رفع تقرير مفصسل ا ¤وزير الصسحة والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفيات للتدخل ◊ل اŸشساكل التي
يصسادفها ‘ اŸيدان اŸرضسى واأ’طباء واŸسسÒون لتحسس Úالوضسعية وتقد Ëأاحسسن اÿدمات للمواطن.Ú

سسطيف :نورالدين بوطغان
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أاشضرف عليه لهبÒي Ãشضاركة أالف عون من بينهم أاجانب

ا◊ماية اŸدنية ‘ “رين على أاعلى مسستوى بالبويرة
’مان
^ حول زلزال إافÎاضضي ا÷اهزية الدائمة صضمام ا أ

تشض -ارك ا◊م -اي -ة اŸدن -ي-ة ا÷زائ-ري-ة ‘
“رين دو‹ على أاعلى مسضتوى على مدار 5
’ول م -ن ن -وع -ه ب -ع -د اف-ت-ك-اك-ه-ا
أاي -ام وه -و ا أ
لشضهادة اŸطابقة حول زلزال افÎاضضي حدد
’صض-ن-ام ب-و’ي-ة ال-ب-وي-رة،
م -وق-ع-ه Ãدي-ن-ة ا أ
–ت إاشض -راف اŸن -ظ -م -ة ال -دول -ي -ة ل-ل-ح-م-اي-ة
Ãشض -ارك -ة 1000ع -ون ح -م -اي -ة م -دن -ي-ة م-ن
بينهم 300من دول أاجنبية على غرار تونسس
فرنسضا الÈتغال ،ايطاليا،اسضبانيا وبولونيا و
’ب-ق-اء ع-ل-ى
 26خ -بÒا ومÓ-ح-ظ-ا  ،ب-ه-دف ا إ
ا÷اهزية الدائمة.

مبعوثة الششعب إا ¤البويرة :آاسشيا مني
انطÓق التمرين الجزائري األوروبي الفتراضصي
المبرمج من طرف التحاد األوروبي كان تحت
إاشص-راف ال-م-دي-ر ال-ع-ام ل-ل-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة ال-ع-ق-يد
مصصطفى لهبيري ،حيث يرتقب أان يتواصصل التمرين
إالى  18أافريل الجاري بولية البويرة وتدخل هذه
المناورة تحت اسصم «سصايمكسس  ،»2018في إاطار
ال -م -ي -ك -ان -ي -زم األوروب -ي ل-ل-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة ،ب-ع-د
الت -ف -اق-ي-ة ال-م-مضص-اة ف-ي سص-ن-ة  ،2016وه -ذا ب -ع -د
التمرين الذي أاقيم بإايطاليا.
التمرين يتمثل حسصب توضصيحات المÓزم األول
نسص -ي -م ب -رن -اوي ال -م -ك-ل-ف ب-اإلعÓ-م ع-ل-ى مسص-ت-وى
المديرية العامة للحماية المدنية في زلزال يضصرب
ولية البويرة بشصدة  07درجات على سصلم ريشصتر،
م-ع وج-ود أاخ-ط-ار ج-ان-ب-ي-ة ت-ت-م-ث-ل ف-ي ان-ه-ي-ار سصد
للماء ،و حادث مرور نقل المواد الخطيرة.
وي -ن-قسص-م ال-ت-م-ري-ن إال-ى قسص-م-ي-ن يشص-م-ل ت-رت-ي-ب-ات
الجدول نظري  ،على مسصتوى مركز القيادة الثابث،
بمشصاركة كل المقاييسس التي تقوم بمحكاة الزلزال،
و كدا تسصييرها،أاما التمرين الثاني  ،هو ميداني
تطبيقي يدوم  03أايام عبر  07أاماكن تضصررت من
الزلزال.
الهدف من هذا التمرين هو قياسس و تنظيم مدى
ت-نسص-ي-ق م-خ-ت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات ع-ل-ى مسص-ت-وى م-ركز
القيادة الثابت ،و كذا نجاعة اإلمكانيات التدخلية
منها السصلكية و الÓسصلكية  ،باإلضصافة إالى تقييم

’دارية لبئر توتة:
وجهتها اŸقاطعة ا إ

الدالية تؤودي زيارة لعائÓت ضسحايا الطائرة العسسكرية

’سض-رة
أاج -رت وزي -رة ال-تضض-ام-ن ال-وط-ن-ي وا أ
وقضض -اي -ا اŸرأاة غ -ن -ي -ة ال -دال-ي-ة ،أامسس ،زي-ارة،
ب-اŸق-اط-ع-ة ا’داري-ة ل-ب-ئ-ر ت-وت-ة ،إا ¤ع-ائÓ-ت
ضض-ح-اي-ا ح-ادث ال-ط-ائ-رة ال-عسض-ك-ري-ة الذي راح
ضضحيته  257راكبا ،لتقد Ëالتعازي واŸواسضاة
حيث عÈت عن تضضامنها معها.
وق -د ك -انت وزي -رة ال -تضص -ام -ن م-رف-وق-ة ب-ال-وال-ي
لدارية للحراشس ومسصؤوولين
المنتدب للدائرة ا إ
من الوزارة.
وقد قاسصمت الدالية مشصاعر الحزن والتأاثر مع
عائÓت الضصحايا وذلك باسصم الحكومة وكانت
ال -زي -ارة رم -زي -ة مسصت ع -ائ Ó-ت ث Ó-ث ضص-ح-اي-ا
الجنديان المرحومان عثمان شصريف ( 19سصنة)
وإال-ي-اسس ح-م-دان ( 23سص-ن-ة ) ال-ق-اط-ن-ان ب-تسصالة

المرجة (دائرة بئر توتة) بنفسس الحي وعائلة بن
موسصى سصعيدية ( 49سصنة) بأاولد الشصبلي معبرة
ع -ن ب -ال -غ ت -أاث -ره -ا ب -ه-ذه ال-مصص-ي-ب-ة ال-ت-ي أال-مت
ب -ال -ج -زائ-ر داع-ي-ة ال-م-ول-ى ع-ز وج-ل أان ي-ت-غ-م-د
الضصحايا بواسصع رحمته وأان يلهم ذويهم الصصبر
والسصلوان.
من جانبها بدت على عائÓت الضصحايا عÓمات
التأاثر موسصومة بالصصبر عن قضصاء الله وقدره
بهذا المصصاب.
Óشص-ارة ت-م ب-ع-د ظ-ه-ر أامسس دف-ن ال-م-رح-وم-ي-ن
ل -إ
عثمان شصريف والياسس حمدان بينما ما تزال
عائلة المرحومة بن موسصى سصعيدية في انتظار
ايجاد جثة الوالدة التي هي أام لخمسصة أابناء
تتراوح أاعمارهم ما بين  22و 9سصنوات.

‘ أاول خرجة له بعد تعيينه على رأاسس قطاع السضياحة

التنسصيق الميداني بين الفرق المتدخلة الجزائرية
و األوروبية من ناحية العمل بنفسس المقاييسس و
ال- -م- -ن- -ه- -ج- -ي- -ة ال- -م- -ع -م -ول ب -ه -ا ع -ل -ى ال -مسص -ت -وى
ال -دول -ي،ب -اإلضص -اف -ة إال -ى ق-ي-اسس ال-وقت ال-م-ت-ط-لب
ل -وصص -ول اإلسص -ع-اف-ات ال-دول-ي-ة و ك-ذا ال-مسص-اع-دات
اإلنسصانية عبر الجو ،البحر و البر.
وم -ن ال -م -ن -ت -ظ -ر أان يشص -ارك ف -ي ه -ذه ال -ت -م -اري-ن
التمويهية الخاصصة بالزلزل مختلف الوحدات و
ذلك عبر سصبعة مواقع مختلفة في مدينة األصصنام
حيث تتواجد القاعدة الحية و معسصكر مختلف
الوحدات و في بشصلول بالقرب من سصد تلسصديت
وكذلك في سصور الغزلن.
وأاوضص-ح ف-ي ه-ذا اإلط-ار ال-م-ف-تشس ال-ع-ام ل-ل-ح-م-اية
ال-م-دن-ي-ة ال-ع-ق-ي-د م-ح-م-د خÓف بالمديرية العامة
للحماية المدينة ان الهدف الرئيسس من تنظيم
هذه المناورات هو اختبار قابلية و مدى جاهزية
خÓيا الدعم اللوجسصتيكي و إاجراءات المسصاعدة
الدورية ،مشصيرا إالى أان هذه التمارين التي تدوم
إالى غاية  18من الشصهر الجاري يشصارك فيها ثمانية
وحدات من المخطط السصتعجالي و كذلك خبراء
دوليين و مراقبون من  26دولة .
ك-م-ا ي-رم-ي ال-ت-م-ري-ن إال-ى اخ-ت-ب-ار أاداء ال-مسص-تويات

ال-م-خ-ت-ل-ف-ة لسص-لسص-ل-ة ال-ق-ي-ادة وال-ت-حقق من تغطية
وت-ن-ظ-ي-م ع-م-ل-ي-ات اإلرسص-ال-ي وك-ذلك لتقييم جانب
ال-ت-نسص-ي-ق .ك-م-ا وي-ت-وخ-ى ك-ذلك م-ن ه-ذا ال-ت-م-ري-ن
«اإلبقاء على الجاهزية الدائمة « لحالة التأاهب
والسص- -ت -ع -داد ل -ه -ذه ال -ف -رق ال -مشص -ارك -ة وت -ج -رب -ة
فعالياتها حيث وضصع تعداد في محيط حقيقي في
ال -م -ي-دان م-ن ح-يث ال-ت-ن-ظ-ي-م وال-ت-ك-ف-ل ب-م-خ-ت-ل-ف
ال -ج -وانب ال-ع-م-ل-ي-ة لضص-م-ان اسص-ت-قÓ-ل-ي-ة ال-ت-م-وي-ن
واإلم -داد ال -ت -ف -اع -ل وال -ت -ع -ام -ل م -ع ال -وضص -ع -ي -ات
والتقنيات العملية الجديدة والخبرة المكتسصبة
وإاضصافة إالى ذلك فإان الهدف من هذه المناورة
تجربة درجة إادماج لمختلف وسصائل الدعم في
ج -ه -از ال -ت -دخ -ل واإلسص -ع -اف ل -ل -ولي -ة ال -م -تضص-ررة
والتناسصق والنسصجام العملي وكذا نجاعة الدعم
في التكفل بالكارثة ومدى التنسصيق مع مختلف
الدول التي تنظيم من أاجل المشصاركة في عملية
اإلنقاذ.
أاما فيما تعلق للجانب األوروبي فإان المناورات
سصوف تمكنه من تقييم التعاون بين الدول األعضصاء
في التحاد األوروبي وتلك الخاصصة بمنطقة البحر
األبيضس المتوسصط .

“سس  22و’ية

توزيع  26أالف وحدة بصسيغة «عدل» خÓل األشسهر الثÓثة اŸقبلة
سصيتم توزيع  26أالف وحدة سصكنية عبر  22ولية
ف -ي إاط -ار ب -رن -ام-ج ال-ب-ي-ع ب-اإلي-ج-ار «ع-دل» خÓ-ل
األشصهر الثÓثة المقبلة «ماي-يونيو-يوليو» ,وذلك
وفقا لرزنامة محددة ,حسصبما أاكده امسس األحد
وزي -ر السص -ك -ن وال-ع-م-ران وال-م-دي-ن-ة ع-ب-د ال-وح-ي-د
طمار .وحسصب الوزير سصيتم خÓل األشصهر الثÓثة
المقبلة توزيع  6.000وحدة سصكنية بالعاصصمة على
 3مراحل وخÓل مدة  3أاشصهر ,الى جانب عدة
وليات أاخرى على غرار باتنة ,تلمسصان ,الشصلف,
ت -ي -ارت ,ال -ب -ل -ي -دة ,بشص -ار ,سص -ط -ي-ف ,سص-ع-ي-دة ,
قسصنطينة و غيرها من الوليات .وخÓل إاشصرافه
ع -ل -ى إاط Ó-ق ع -م -ل -ي -ة تسص -ل -ي -م شص -ه -ادات م-ا ق-ب-ل
التخصصيصس مسصاء امسس مقر وكالة «عدل»  ,أاكد
الوزير على اسصتمرار القطاع في عصصرنة عÓقة
المواطن مع الدارة من خÓل فتح المجال له
ل-ل-ق-ي-ام ب-م-ح-ت-ل-ف اإلج-راءات «ع-ن ب-عد» .وأاضصاف
طمار قائ« :Óكل الجراءات سصتتم عن بعد خاصصة
واننا نعمل على اسصتحداث تطبيق جديد الذي
يسصمح للمواطن بمتابعة كل مراحل الملف (من
اي -داع ال -ط -لب ال-ى تسص-ل-م ال-م-ف-ات-ي-ح) خÓ-ل الي-ام
القليلة القادمة».
وأاكد طمار ان  2018سصتكون «سصنة ادخال التقنيات
الحديثة في التعامل مع طلبات السصكن وتقريب
الدارة من المواطن» .وسصيتم خÓل اليام المقبلة
تنظيم عملية التسصديد عن بعد لقيمة السصكن وذلك
باسصتعمال بطاقة الدفع اللكتروني ,ثم النتقال
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الى مرحلة دفع مسصتحقات اليجار
ع- -ن ب- -ع- -د .وب- -خصص -وصس ال -ط -ع -ون
المودعة التي تخصس برنامج عدل 2
ف -ق -د ب-ل-غت م-ا م-ج-م-وع-ه  11أالف
و 883حالة طعن مرت على مختلف
انواع التحقيقات منها  6.800حالة
تخصس البطاقية الوطنية للسصكن,
ت- - - - - -م رفضس  4.592ح-ال-ة م-ن-ه-ا,
و 1.000حالة تخصس تحقيق وزارة
ال -داخ-ل-ي-ة وال-م-ت-م-ث-ل-ة اسص-اسص-ا ف-ي
اشص -ك -ال -ي -ة ال-تسص-ج-ي-ل ال-م-زدوج م-ن
ط -رف الزواج ,وال -ذي -ن ق -دم ل -ه-م
حق الختيار بين التنازل ألحد الطرفين أاو توثيق
الشص-ق-ة ب-اسص-م ال-زوج-ي-ن م-ع ب-عضص-ه-م-ا .ف-ي-م-ا بلغت
الطعون التي تخصس الحفظ العقاري  15أالف حالة
تم رفضس حوالي  5.291حالة  ,والمتعلقة بالتعليمة
الوزارية التي تحدد معايير القصصاء (بالنسصبة لمن
يمتلكون سصكنا أاقل من  50متر مربع أاو ارضصية أاو
ادرجوا ضصمن الميراث) .وتقرر وفق الوزير تحديد
تاريخ معين للرد على المكتتبين لدى قيامهم بإايداع
الطعون .يذكر أان عملية دراسصة الطعون في اطار
ب-رن-ام-ج «عدل « 1شص - -م- -لت  14أال -ف ح -ال -ة .أام-ا
بخصصوصس صصيغة الترقوي العمومي  ,كشصف الوزير
عن حصصة معتبرة مقدرة ب  7.944مسصكن سصتكون
جاهزة شصهر يونيو المقبل ,سصيتم برمجتها للتوزيع
حسصب الدفع وحسصب الوليات ,منها  440مسصكن

تعلقت Ãكتتبي برنامج عدل 2

في بلدية عين البنيان بالعاصصمة
مسص- -ك- -ن ب- -ال- -رغ -اي -ة
و1.020
(ال- -ع- -اصص- -م -ة) إال -ى ج -انب ولي -ات
البويرة ,تلمسصان ,باتنة ,سصكيكدة
,تيبازة ,الوادي ,البليدة ,بسصكرة
و الشصلف...الخ .وسصيكون بإامكان
ال -م -ك -ت -ت -ب -ي -ن ف -ي ه -ذه الصص -ي -غ -ة
الطÓع على مدى تقدم الملفات
عبر الموقع اللكتروني للمؤوسصسصة
الوطنية للترقية العقارية .وسصينظم
القطاع بعد غد الثÓثاء لقاء مع
المركز الوطني للمراقبة التقنية
ل - -ل - -ب - -ن- -اء (سص- -ي.ت- -ي.سص- -ي) إلطÓ- -ق الج- -راءات
والمعامÓت «عن بعد» والتي تخصس المتعاملين
في المجال من مهندسصين معماريين ومهندسصين
م-دن-ي-ي-ن و غ-ي-ره-م .وق-د ت-م ب-ال-م-ن-اسص-ب-ة ال-وق-وف
دق- -ي -ق -ة صص -مت ت -رح -م -ا ع -ل -ى شص -ه -داء ال -ط -ائ -رة
العسصكرية المنكوبة أاين قدم الوزير تعازيه لعائÓت
الضصحايا .يذكر أان الوكالة الوطنية لتحسصين السصكن
وتطويره «عدل « قد شصرعت في تسصليم أازيد من
 50أالف شصهادة ما قبل التخصصيصس لفائدة مكتتبي
عدل  2الذين اختاروا المواقع السصكنية  .وتشصمل
العملية التي انطلقت اليوم األحد وسصتسصتمر الى
غاية  25ابريل الجاري نحو  50.116شصهادة ما
قبل التخصصيصس عبر  26ولية منها حصصة تقدر ب
 10آالف شصهادة تخصس مكتتبي ولية الجزائر.

الشسروع ‘ تسسليم أازيد من  50أالف شسهادة ما قبل التخصسيصص
شضرعت الوكالة الوطنية لتحسض Úالسضكن
وت -ط -وي -ره «ع -دل « ‘ تسض-ل-ي-م اأزي-د م-ن 50
األ -ف شض -ه -ادة م -ا ق -ب -ل ال -ت -خصض -يصس ل-ف-ائ-دة
م-ك-ت-ت-ب-ي ع-دل  2ال -ذي-ن اخ-ت-اروا اŸواق-ع
السض -ك -ن -ي-ة و ق-ام-وا ب-تسض-دي-د ق-ي-م-ة الشض-ط-ر
الثالث من قيمة اŸسضكن.
وتشصمل العملية التي انطلقت  ،اأمسس ،وسصتسصتمر
الى غاية  25ابريل الجاري نحو  50 . 116شصهادة
ما قبل التخصصيصس عبر  26ولية منها حصصة تقدر

بـ  10اآلف شصهادة تخصس مكتتبي ولية الجزائر.
وتم فتح الموقع اللكتروني لوكالة «عدل» لفائدة
مكتتبي هذه الوليات على مدى احدى عشصرة
يوما ,على ان تخصصصس  3اأيام لكل مجموعة من
الوليات.
وشص- -رع اأمسس ،م- -ك -ت -ت -ب -و ولي -ات اأدرار والغ -واط
وب-ات-ن-ة وال-ب-ل-ي-دة وت-م-ن-راسصت وسص-ط-ي-ف وسص-ع-يدة
وسص-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس وقسص-ن-ط-ي-ن-ة وال-مسص-يلة ووهران
وبرج بوعريريج والنعامة في اسصتخراج شصهادات

ما قبل التخصصيصس عبر الموقع اللكتروني لوكالة
«عدل» ,فيما سصتشصرع سصت ( )6وليات اأخرى يوم
 18اأبريل المقبل في اسصتخراج شصهادات ما قبل
ال -ت -خصص -يصس وه-ي ال-ب-يضس وبسص-ك-رة وام ال-ب-واق-ي
وميلة وتيارت وسصكيكدة.
وسص -ت -ن -ط-ل-ق ال-ع-م-ل-ي-ة ف-ي ولي-ات الشص-ل-ف وبشص-ار
وتلمسصان والجلفة وعنابة وغليزان يوم  22اأبريل
الجاري ,فيما سصتبداأ بالنسصبة لولية الجزائر يوم
 25اأبريل.

سص -ج -ل ت -رام-واي ال-ج-زائ-ر صص-ب-ي-ح-ة أاول
أامسس منذ السصاعة العاشصرة اضصطرابات في
السص -ي-ر ع-ل-ى ال-خ-ط ال-راب-ط ب-ي-ن م-ح-ط-ت-ي
سص- -ي- -دي دريسس و ب- -ن زرق- -ة (ب- -ل -دي -ة ب -رج
لح -دى
ال- -ك- -ي- -ف- -ان) بسص -بب «خ -ل -ل ت -ق -ن -ي إ
العربات» ,حسصبما أاكده أامسس ،بيان مؤوسصسصة
اسصتغÓل ترامواي الجزائر «سصيترام «.

و أاوضص- -حت «سص- -ي -ت -رام» أان -ه م -ن -ذ السص -اع -ة
العاشصرة و  20دقيقة من أاول أامسس الموافق
لـ  14أابريل  ,2018توقف الخط الرابط بين
الحيين سصيدي ادريسس و بن زرقة التابعين
لبلدية برج الكيفان (شصرق العاصصمة) و ذلك
لح- -دى ع- -رب- -ات
بسص - -بب «خ - -ل - -ل ت - -ق- -ن- -ي إ
الترامواي», .قد تم الحفاظ حسصب البيان

ع -ل -ى ال -خ -دم -ة ب -ي -ن م -ح-ط-ت-ي ال-ع-ن-اصص-ر
وميموني حمود إالى غاية السصاعة  10سصا 58
دق-ي-ق-ة ,وك-ذلك ع-ب-ر م-ح-ط-ت-ي ال-عناصصر و
قهوة الشصرقي في تمام السصاعة  11و 5
دقيقة و إالى غاية اسصتئناف الخدمة على
كامل الخط في حدود السصاعة منتصصف
النهار و  38دقيقة.

اضسطرابات ‘ خدمة ترامواي ا÷زائر بسسبب خلل تقني

بن مسسعود يشسدد على احÎام
آاجال التسسليم و النوعية

شض - - -دد وزي - - -ر السض - - -ي - - -اح- - -ة
والصض -ن -اع -ة ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة ع-ب-د
ال - -ق - -ادر ب - -ن مسض - -ع- -ود ،أامسس,،
خÓ- - -ل زي- - -ارت- - -ه ل- - -ع - -دد م - -ن
مشض - -اري- -ع ت- -ه- -ي- -ئ- -ة اŸؤوسضسض- -ات
ال -ف -ن -دق -ي -ة ب -ال -ع -اصض-م-ة ع-ل-ى
«ضض- - - - - - - -رورة احÎام آاج- - - - - - - -ال
التسضليم و النوعية» ,حسضب ما
افاد بيان للوزارة.
واوضص- -ح ذات ال- -مصص- -در ان ال- -وزي -ر
اسص -دى خ Ó-ل م -ع -اي -ن -ت -ه ل-ع-دد م-ن
مشصاريع إاعادة تهيئة و عصصرنة وحدات فندقية
بالعاصصمة «تعليمات صصارمة للتقيد بآاجال تسصليم
ه -ذه ال-م-ؤوسصسص-ات ال-ف-ن-دق-ي-ة ,م-ع ال-ح-رصس ع-ل-ى

م- - -راع- - -اة ن- - -وع- - -ي - -ة األشص - -غ - -ال
وال- -م- -ح- -اف- -ظ- -ة ع -ل -ى ط -اب -ع -ه -ا
المعماري».
كما الح الوزير خÓل هذه الزيارة
ع-ل-ى «ضص-رورة ال-م-ت-اب-ع-ة ال-دائمة
والمسصتمرة لمكاتب الدراسصات»
المكلفة بمراقبة سصير عمل هذه
ال - - -ورشص - - -ات ,يضص - - -ي- - -ف ن- - -فسس
المصصدر.
وق- -د ت -ن -ق -ل ال -وزي -ر خ Ó-ل ه -ذه
ال -زي -ارة الول -ى م -ن ن -وع-ه-ا ب-ع-د
تعيينه على رأاسس هذا القطاع الى ورشصات تهيئة
ك -ل م -ن ف -ن -دق -ي السص -ف-ي-ر وأال-ب-رت األول ,وم-رك-ز
المعالجة بمياه البحر وميناء النزهة بسصيدي فرج.

باشضراف كل من حجار و زرواطي ،جامعة
هواري بومدين –تضضن ا◊دث البيئي:

اŸقاولتية اÿضسراء ..من الفكر العلمي
إا ¤اŸشسروع القتصسادي
اŸقاو’تية اÿضضراء ،بعد اخر ‘ ›ال ا’قتصضاد البيئي  ،الذي يراد أان تكون ا÷امعة
’فكار الطلبة ‘ ﬂتلف التخصضصضات تÎجم ا ¤مشضاريع ،خÓقة للÌوة و Ÿناصضب
مشضتلة أ
الشضغل ،حيث تعد رسضكلة النفايات من اهم النشضاطات التي تلقى تشضجيعا من الدولة ،نظرا
’هميتها من جانب نظافة اÙيط و القيمة اŸضضافة التي Áكن ان يحققها ا’سضتثمار ‘ هذا
أ
اÛال.

حياة كبياشش
شص -ك -ل ال -ح -دث ال -ب -ي-ئ-ي ال-ذي
احتضصنته اأمسس جامعة العلوم
و التكنولوجيا هواري بومدين
،ت- -حت شص- -ع- -ار «ال- -رسص- -ك- -ل -ة و
ال-ت-ن-م-ي-ة ال-مسص-ت-دام-ة»  ،و هي
الطبعة الثالثة ( )3لمثل هذه
التظاهرة  ،اشصرف عليها كل
م -ن وزي -ر ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع-ال-ي و
البحث العلمي الطاهر حجار
بمعية وزيرة البيئة و الطاقات
ال -م -ت -ج -ددة ف -اط -م-ة ال-زه-راء
زرواطي .
اأك- - -د ح- - -ج - -ار ف - -ي خ Ó- -ل
م -داخ -ل -ت -ه ع-ل-ى اأه-م-ي-ة ه-ذه
ال -ف -ك -رة ال -ت -ي ان -ط -ل -ق م -ن -ه-ا
ال- -ن- -ادي ال -ع -ل -م -ي «ب -روج -كت
انسصياتيف» التابع للجامعة  ،و
هي فكرة المقاولتيه  ،التي
تشص -ج-ع ال-ط-ل-ب-ة ع-ل-ى ت-جسص-ي-د
مشصاريع بناءا على اأفكار  ،مما
ي -ج -ع -ل ال-ج-ام-ع-ة تشص-ارك ف-ي
ال -ت -ن -م -ي -ة ال -مسص -ت -دام-ة لأن-ه-ا
ح - -اضص - -ن- -ة ل- -ه- -ذه الأخ- -ي- -رة و
ال-م-راف-ق-ة ل-ت-طورها و بلورتها
الى مشصاريع قابلة للتجسصيد .
واأضصاف في سصياق ذا صصلة ان
ال- -ط -ل -ب -ة» ب -داأوا يشص -ع -رون ان

ال -دول -ة ل تسص -ت -ط -ي-ع ان ت-ل-ب-ي
ط-ل-ب-ات ال-ج-م-ي-ع ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
بالتوظيف « ،وبالتالي تعمل
ع -ل -ى تشص -ج -ي-ع-ه-م ع-ل-ى انشص-اء
الموؤسصسصات المصصغرة  ،مفيدا
انه تم اإعطاء تعليمة لإنشصاء
م- -ق- -اولت ع -ل -ى مسص -ت -وى ك -ل
موؤسصسصات التعليم العالي عبر
ال -وط -ن  ،م -ه -م -ت -ه -ا م -راف -ق -ة
الطلبة منذ دخولهم الجامعة
حتى تخرجهم منها.
وم -ن ج -ه -ت -ه -ا ت -ح-دثت وزي-رة
ال-ب-ي-ئ-ة و ال-ط-اق-ات ال-م-تجددة
زرواطي على اأهمية الحدث ،
لأنه يهدف الى ترسصيخ الثقافة
ال-ب-ي-ئ-ي-ة ف-ي اأوسص-اط ال-ط-ل-بة ،
م - -ن خ Ó- -ل تشص- -ج- -ي- -ع ف- -ك- -رة
ال- -م- -ق- -اولت- -ي -ة ال -خضص -راء  ،و

اك -دت ع -ل -ى اأه -م -ي -ة الأف -ك-ار
ال -ب -دي -ل -ة  ،ف -ي م -ج-ال ال-ب-ي-ئ-ة
،م -ب-ن-ي-ة ع-ل-ى اأف-ك-ار و ت-ح-ل-ي-ل
علمي بنتائج  ،و بالتالي تعطي
بعد اخر للتنمية المسصتدامة .
واك -دت ب-دوره-ا ع-ل-ى اأه-م-ي-ة
ه- -ذا ال- -ح- -دث  ،لأن- -ه يسص- -م -ح
ل - -ل - -ط - -ل - -ب - -ة م - -ن م - -خ - -ت- -ل- -ف
التخصصصصات بالحتكاك فيما
بينهم  ،و يسصمح لهم بمعرفة
اأهمية الرسصكلة  ،لن الطالب
ي -م -ك -ن ان ي -نشص -ئ م -ق -اول-ت-ه و
منصصب عمل ذاتي  ،كما يمكن
ان يسصاهم من خÓل النشصاط
الذي يخلقه  ،في التخلصس من
مشصكل النفايات المتفاقم  ،و
خ- - -ل- - -ق ث- - -روة م- - -ن ال - -ج - -انب
القتصصادي .

مسسابقة للطلبة ‘ ›ال تدوير النفايات
ك- -م- -ا –دثت سض- -م- -اح رغ- -يسس مسض- -ؤوول- -ة
ال -ت -ن-ظ-ي-م ع-ل-ى مسض-ت-وى ال-ن-ادي ال-ع-ل-م-ي ‘
تصضريح ل «الشضعب» على الهامشس ،عن هذا
ا◊دث ،مÈزة ان ال - -ه - -دف م- -ن- -ه ت- -وع- -ي- -ة
ال -ط -ل -ب -ة و م -ن خ Ó-ل -ه -م اÛت -م -ع ب -أاه-م-ي-ة
البيئة ،وضضرورة اÙافظة عليها وحمايتها
من ﬂتلف اŸؤوثرات التي Áكن ان تؤودي
ا ¤تدهورها.
واكدت في هذا الصصدد ان كل التخصصصصات
يمكن ان تسصاهم من خÓل الأفكار في مجال
البيئة  ،واضصافت ان النفايات تشصكل موضصوع
دراسصة و بحث  ،لكل الطلبة  ،و اعتبرت ان
ليسس كل ما يلقيه الناسس من مخلفات اأشصياء
غير نافعة  ،بل بالعكسس يمكن ان تطور تلك
ال -ن -ف -اي -ة ب -اسص -ت -خ -دام ال-ت-ح-ل-ي-ل ال-ع-ل-م-ي ال-ى
صصناعة « ،وكل التخصصصصات يمكن ان تقترح

مشص -اري -ع ف -ي م -ج -ال ال -ت -ن -م -ي -ة ال -مسص -ت-دام-ة
كتخصصصس الفيزياء  ،يمكن ان يقترح مشصاريع
في مجال الطاقة النظيفة «.
كما اأفادت انه تجرى ،اليوم  ،مسصابقة بين 6
اأفواج من الطلبة  ،حيث يقدم لكل فوج علبة
من مواد مسصتعملة و هي عبارة عن نفايات ،
ي -ع -اد ت -دوي -ره -ا و تشص -ك-ل م-ن خÓ-ل-ه-ا اأشص-ي-اء
جديدة لسصتعمالت متعددة  ،و يتم تسصليم
شصهادة للفائزين .
ويذكر انه تم على هامشس هذا الحدث القيام
بعملية تشصجير شصارك فيها الوزير حجاز و
الوزيرة زرواطي  ،بالإضصافة الى اأطفال من
مدرسصة ابتدائية و كذا طلبة  ،و هي مبادرة
ترمي الى ترسصيخ الثقافة البيئية في الأجيال
القادمة  ،و لÓإشصارة فان الحدث يدوم يومين

»æWh
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الموافق لـ  29رجب  1439هـ

وا‹ باتنة يفنّد ما ” تناوله من أاخبار حول ا’ضسطراب ا÷وي بالو’ية

ل فيضسانات ول خسسائر بشسرية تسستدعي تكفل خاصسا أاو Œندا اسستثنائيا

’وراسس باتنة ،منذ أاول أامسس ،اضسطرابا جويا
شسهدت ،عاصسمة ا أ
لم-ط-ار ب-نسس-ب-ة Œاوزت الـ  50ملم
ح -اد مصس -ح -وب -ا بسس -ق-وط غ-زي-ر ل -أ
مرفوقة بحبات برد يزيد سسمكها عن الـ  ‘ 40ظرف قياسسي ’ يتجاوز
السساعة الواحدة ما خلف حالة من الذعر ‘ نفوسس السسكان خاصسة
’م-ط-ار ل-ب-عضس اŸن-ازل ال-هشس-ة وال-ت-ي تقع باŸنحدرات
ب-ع-د اج-ت-ي-اح ا أ
ا÷بلية بطريق تازولت Ãدينة باتنة..

خلية متابعة لتسسي Òالوضسع و 30عونا ›ندا

خاصسة للتكفل بسسبب األمطار التي تهاطلت بقوة وانتظرها السسكان والفÓحون
الذين اسستبشسروا بها خيرا.

 ..والشسرطة Œلي  60مواطنا والبلدية تتدخل
لشسفط اŸياه اŸتجمعة ‘ الشسوارع

تتواصسل عملية تدخل بلدية باتنة بالتنسسيق مع مؤوسسسسة «كلين بات» للنظافة،
كان تدخل افراد الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة بريكة في كل من الحماية المدنية ،والديوان الوطني للتطهير ،وكذا مؤوسسسسة أاشسغال الطرقات
بلديتي بيطام و أاولد عيشض لغرضض تسسهيل حركة المرور ،بعد سسقوط امطار جنوب – شسرق عملية إازالة المخلفات الناتجة عن األمطار الغزيرة التي
شسهدتها مدينة باتنة.
معتبرة على المدينة اسستبشسر بها السساكنة خيرا.
بخصسوصض ما تم تسسجيله من خسسائر بسسبب هذا الضسطراب الجوي فقدرت وتم التدخل اليوم في العديد من األحياء على غرار طريق تازولت ،محور
الحماية المدنية بتضسرر جزئي ألسسقف وجدران بعضض المنازل وكذا تلف ال -دواران ب -ات -ج -اه م -رك-ز م-ك-اف-ح-ة السس-رط-ان ،ح-ي شس-ي-خ-ي األسس-ف-ل ،كشس-ي-دة
جزئي لبعضض الممتلكات الخاصسة والعمومية ،في وقت لم يتم تسسجيل أاي والمحول الجنوبي ،أاين قامت هذه المصسالح بتسسخير جميع اإلمكانيات المادية
والبشسرية ،منها أاعمال الكنسض اآللي واليدوي مع اسستخدام وسسائل شسفط المياه
خسسائر بشسرية أاو ضسحايا.
وف-ي-م-ا ت-ع-ل-ق ب-الضس-ط-راب ال-ج-وي ال-م-ت-م-ث-ل ف-ي تسس-اق-ط ك-م-ي-ات معتبرة من ال-م-ت-ج-م-ع-ة ف-ي الشس-وارع ال-رئ-يسس-ي-ة وع-ل-ى مسس-ت-وى األح-ي-اء ال-م-تواجدة داخل
التجمعات السسكانية فيما ل تزال المجهودات متواصسلة إلعادة
األمطار المصسحوبة بالبرد والتي قدرت بحوالي  50ملم لمدة
األوضساع لحالتها الطبيعية.
سساعة تقريبا ،مما أادى الى انسسداد جزئي في بالوعات صسرف
ل
خ
د
ت
5
0
كما تدخلت مصسالح أامن ولية باتنة ،على إاثر الضسطرابات
المياه وبالتالي ارتفاع منسسوب وتسسرب المياه في بعضض أاحياء
ال-ج-وي-ة ال-مصس-ح-وب-ة ب-ك-م-ي-ة غ-زي-رة م-ن األم-طار وحبات البرد
مدينة باتنة وخاصسة المنخفضسة منها على غرار حي كشسيدة ،لصسرف مياه
والتي تسسببت في تسسرب للمياه إالى بعضض المحÓت التجارية
ن-ت-ي-ج-ة ارت-ف-اع م-نسس-وب ال-م-ي-اه وصس-ع-وب-ة السس-ي-ر ببعضض الطرق
اتلقزعمافلةي ،بمنوعحقدارال،تب.اركافوراج و طريق تازولت وكلها أاحياء شسعبية أامطار تزيد
واتخذت في إاطار مبدأا الشسرطة الجوارية والعمل اإلنسساني
ولمواجهة هذا الضسطراب الجوي فقد سسخرت مصسالح الحماية عن الـ  50ملم
جميع اإلجراءات والتدابير األمنية الÓزمة.
ال-م-دن-ي-ة ل-ب-ات-ن-ة ت-حت اإلشس-راف الشس-خصس-ي وال-مباشسر للمسسؤوول
تم التدخل على الفور باألماكن المتضسررة التي غمرتها المياه
الول عن الولية عبد الخالق صسيودة ،عدة أافواج تدخل متمثلة
م -ع ت-ق-دي-م ال-مسس-اع-دة ل-ل-م-واط-ن-ي-ن وال-ت-ك-ف-ل ب-ه-م ب-اسس-ت-ع-م-ال
في  6شساحنات و  4سسيارات اسسعاف بتعداد ما يفوق الـ 30عون تدخل من
مختلف الرتب ،تسسيرها خلية متابعة مشسكلة لمتابعة وتسسيير الوضسع على المركبات اإلدارية ،أاين تم نقل نحو  60مواطنا من مختلف الفئات كالشسيوخ
والعجائز والشسباب الذين حاصسرتهم المياه مع مد يد المسساعدة ألصسحاب 10
مسستوى مركز التنسسيق العملي يشسرف عليها اطارات من القطاع.
قام والي ولية باتنة عبد الحق صسيودة برفقة مدير الحماية المدنية ،بعدة مركبات تعرضست لعطب جراء تسسرب المياه إالى محركاتها والقيام بتسسهيل
خرجات ميدانية لمختلف الحياء التي مسسها الضسطراب الجوي الحاد ،جاب حركة المرور عبر الشسوارع والمحاور الرئيسسية.
كما تم التنسسيق مع مصسالح مديرية النقل لتسسخير حافÓت النقل العمومي
من خÓلها معظم شسوارع مدينة باتنة للوقوف شسخصسيا على حقيقة الوضسع.
للوقوف أاكثر على حقيقة ما حدث كشسف والي باتنة لجريدة «الشسعب» ،أان والحضسري لنقل المواطنين ،وكذا مصسالح الحماية المدنية والديوان الوطني
الوديان بباتنة لم تسسجل أاي فيضسانات ول خسسائر بشسرية ل تسستدعي أاي تكفل للتطهير ومصسالح قسسمة األشسغال العمومية ،وهذه المبادرة لقيت اسستحسسانا
خاصض أاو تجند اسستثنائي ،كما لم تسستقبل المصسالح الصسحية بباتنة أاي حالت كبيرا من قبل المواطنين الذين قدمت لهم يد المسساعدة.

...و بالبليدة :مياه األودية يحدث انهيارات ‘ البنايات وا÷سسور

’مطار التي تسساقطت ‘ الـ 48
تسسببت ا أ
سس -اع -ة اŸاضس -ي -ة ،ب -إاق -ل -ي-م ب-ل-دي-ات ال-ب-ل-ي-دة
ومناطق أاخرى ‘ ،إاحداث حالة اسستنفار بÚ
أاصس -ح -اب ال-ب-ن-اي-ات ال-هشس-ة ب-اÿصس-وصس ،و‘
ارت -ف -اع م -ي -اه وادي الشس -ف -ة غ -رب ال -ب -ل-ي-دة
والتي أادت بدورها إا ¤انهيار ا÷سسر الرابط
ب Úدائ-رت-ي وادي ال-ع-لي-ق و م-وزاي-ة ،ف-ي-م-ا
جرفت مياه وادي سسيدي الكب ‘ Òبوعرفة
وال -ب -ل -ي -دة ،سس -ك -ن -ات هشس -ة ” ب-ن-اؤوه-ا ع-ل-ى
ضسفاف الوادي ،وهو ما جعل بعضس السسكان
ي- -ق- -دم- -ون ع- -ل- -ى ا’ح- -ت- -ج- -اج و م- -ط- -ال- -ب -ة
اŸسس - -ؤوول ÚبÎح - -ي - -ل - -ه - -م و إاي- -ج- -اد ح- -ل- -و’
مسستعجلة لهم.
أام-ط-ار ال-رب-ي-ع ال-ت-ي شس-ه-دت-ه-ا رب-وع ال-ب-ل-ي-دة ف-ي
بلدياتها الـ  ، 25على غرار بقية وليات الوطن،
وال -ت-ي ك-انت بشس-رى ع-ل-ى ال-فÓ-ح-ي-ن ،ك-انت ضس-ارة
بأاحياء شسعبية أاخرى في العفرون و مفتاح و اولد
سسÓمة و بوينان ،حيث تحولت طرقات تلك األحياء
إالى مجاري من المياه ،جرفتها اليها الوسساخ و

األت -رب -ة و ال -ح -ج -ارة ،األم -ر ال -ذي ج -ع-ل األول-ي-اء
يمنعون أابناءهم من اللتحاق بمؤوسسسساتهم التربوية.
لم يكن األمر بالحسسن أايضسا بحي اإلسسكندرية في
ال -ب -ل -ي -دة و ح -ي سس -ي -دي ال-ك-ب-ي-ر وال-رم-ل وم-ي-مشض
دريوشض في بوعرفة أايضسا ،حيث انهار عدد من
السس-ك-ن-ات ال-هشس-ة ،وال-ت-ي شس-ي-ده-ا أاصس-ح-اب-ه-ا ع-ل-ى
ضسفاف وادي سسيدي الكبير ،الى درجة أانها أادت
إالى جرف األثاث واألجهزة اللكترومنزلية ،ودفعت
بالعائÓت اللجوء الى الشسارع و البقاء في العراء
تحت زخات المطر .
لم يسسلم الجسسر الواقع على حدود بلديتي موزاية
ووادي ال -ع Ó-ي -ق ب-ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م  ، 4م -ن
النهيار أايضسا ،حيث تهاوى الجزء الكبير منه وسسط
الوادي ،لقوة تدفق و جريان التيار المائي ،الذي
ع -رف -ه وادي الشس -ف -ة ،األم -ر ال -ذي ج -ع -ل األح -ي-اء
الشسعبية بالجوار تقع في عزلة .
تدخلت و حدات الحماية المدنية و رجال الدرك،
ألجل إانقاذ وتقديم الحماية والمسساعدة للسسكان
ال -م -تضس -رري -ن ،خ -اصس -ة ال -ع -ائ Ó-ت ال -ت-ي ت-ع-رضست

لمطار و بكميات فاقت
أافرز التسساقط اŸتواصسل ل أ
ب-ك-ث ÒاŸت-وسس-ط ال-فصس-ل-ي اŸع-ه-ود ب-و’ي-ة ت-ي-بازة
–ول العديد من اŸدن إا ¤قرى ريفية منكوبة
بفعل ا‚راف الزفت و بروز ا◊فر بشسكل ’فت،
’ت- -رب- -ة ال- -ت- -ي
إاضس- -اف- -ة إا ¤ت- -راك- -م ا◊ج- -ارة وا أ
جرفتها اŸياه عﬂ Èتلف الطرق.

التي لم تتمكن من مقاومة مياه المطار الجارفة
ف-ت-ح-ولت عّ-دة م-واق-ع ال-ى م-ق-اط-ع صس-ع-ب-ة ال-مرور
م -تسس -ب -ب -ة ف-ي ازدح-ام م-روري ك-ث-ي-ف ،ك-م-ا حصس-ل
بالقليعة على امتداد الطرق الوطني رقم  69الذي
يشسهد أاشسغال ترميم و تهيئة منذ فترة طويلة نسسبيا،
ال أانّ المقاولة المكلفة بالنجاز تماطلت كثيرا في
انهاء المشسروع على مسستوى المنطقة الحضسرية،
م-م-ا تسس-بب ف-ي اه-ت-رائ-ي-ة غ-ي-ر مسس-ب-وق-ة ل-ل-طريق
العمومي ،و األمر يكاد يكون نفسسه بالنسسبة للطريق
ال -ولئ-ي رق-م  110ال-ذي غ-طت ال-مصس-ال-ح ال-ت-قنية
البلدية عيوبه و مقاطعه المهترئة مؤوخرا باألتربة
بدل من الزفت لتجرفها مياه األمطار دون عناء.
بشس -رشس -ال ت -دخ -لت مصس-ال-ح ال-م-ؤوسسسس-ة ال-ولئ-ي-ة
لنظافة المحيط و صسيانة الطرقات والمسساحات
الخضسراء لغرضض فك الحصسار المفروضض على حي
باكورة بشسرق المدينة و هو الحي الذي غمرت
مسسلكه المؤودي الى الطريق الوطني رقم  11مياه

سس -ك -ن-ات-ه-ا إال-ى الن-ه-ي-ار  ،ن-ت-ي-ج-ة ارت-ف-اع م-نسس-وب
األودية بفعل األمطار التي لم تتوقف على مدار
يومين كاملين ،فيما قضسى سسكان البنايات الهشسة
مثل البازارت العتيقة و بحي الدويرات ،والتي يعود
بناؤوها إالى الحقبة السستعمارية وعهد العثمانيين،
ل-ح-ظ-ات خ-وف شس-دي-د ج-راء الن-ه-ي-ارات ال-ت-ي ت-م
تسس-ج-ي-ل-ه-ا ف-ي أاج-زاء م-ن ب-ن-اي-ت-ه-م القديمة ،أاجبر
عددا من تلك العائÓت إالى إاخÓئها واللجوء لدى
األقارب والجيران .
خ -ل-فت ت-لك األضس-رار ال-ت-ي ت-ع-رضست ل-ه-ا ال-م-ب-ان-ي
ال -هشس -ة ،إال -ى اح-ت-ج-اج-ات سس-ل-م-ي-ة م-ن ق-ب-ل ب-عضض
المتضسررين  ،التمسسوا من السسلطات المسسؤوولة
ال -ت -ع-ج-ي-ل ف-ي إاي-ج-اد ح-ل ل-وضس-ع-ي-ات-ه-م السس-ك-ن-ي-ة،
وترحيلهم قبل وقوع كارثة بينهم ،وخاصسة و أانه لم
يعد لديهم سسكن يحتمون به.

البليدة :لينة ياسشمÚ

 ..ومياه األمطار ترّيف مدن تيبازة و تعزل بعضض األحياء مؤوقتا

ما يلفت النتباه في تداعيات ما حصسل كون العديد
من البلديات لم تلتزم أاصس Óبعملية تنظيف مجاري
المياه و البالوعات بالمناطق الحضسرية ،مما أافرز
ت-راك-م-ا ل-م-ي-اه األم-ط-ار ال-مصس-ح-وب-ة ب-األت-ربة على
مسستوى الطرقات و السساحات العمومية على غرار
م -ا حصس -ل ب -ال -ح -ط-اط-ب-ة وب-واسس-م-اع-ي-ل و ف-وك-ة و
القليعة و غيرها.
ك-م-ا أاسس-ف-رت أاشس-غ-ال ال-ح-ف-ر ال-م-ت-وال-ية بمختلف
الطرقات العمومية لغرضض نصسب شسبكات المياه و
الهاتف وضسعية مهترئة جّد متقّدمة لحالة الطرق

–سسبا للشسهر الكرË

أازيد من  13مليار سسنتيم لقفة رمضسان Ãيلة

” تخصسيصس مبلغ ما‹ يفوق  13مليار و 400مليون سسنتيم لقفة رمضسان بو’ية ميلة هذه
السسنة ،فيما ” إاحصساء فيها قرابة  33أالف عائلة معوزة إا ¤حد السساعة ،بحسسب تصسريح
مدير النشساط ا’جتماعي و التضسامن لو’ية ميلة ،كنزي زين الدين لـ «الشسعب».

ميلةﬁ :مد بوسشبتة

باتنةŸ :وششي حمزة
لم يخلف الضسطراب الجوي أاي خسسائر بشسرية أاو حتى مادية كبيرة سسوى غمر
بعضض المباني بالمياه ما تسسبب في انسسداد قنوات الصسرف الصسحي والبالوعات
ببعضض أاحياء مدينة باتنة ،حيث جندت مصسالح الولية كل امكانياتها المادية
والبشسرية لتصسريف المياه عبر البالوعات وقنوات الصسرف التي صسعب سسمك
حبات البرد من امتصساصسها رغم مجهودات مصسالح الحماية المدنية والديوان
الوطني للتطهير وكل الجهات المعنية األخرى ل سسيما ببلدية باتنة.
بحسسب ما وقفت عليه جريدة «الشسعب» ،أامسض ،ميدانيا ،فالحياة بباتنة كانت
ط-ب-ي-ع-ي-ة ج-دا ،خÓ-ف-ا ل-م-ا ت-ن-اق-ل-ت-ه ب-عضض وسس-ائ-ل اإلعÓ-م وم-واق-ع ال-ت-واصس-ل
الجتماعي ،وأاشسارت خلية اإلعÓم لمديرية الحماية المدنية بولية باتنة إالى
أانها سسجلت أاول تدخÓتها ،أاول أامسض السسبت ،على السساعة  14و  55دقيقة
لتتوالى التدخÓت عبر  6دوائر على غرار دائرة تازولت ،المعذر ،سسريانة ،عين
التوتة وبريكة إالى غاية السساعة  3و 15دقيقة ،من فجر أامسض األحد ،بمجمل 50
تدخ %60 ،Óمنها على مسستوى دائرة باتنة.
وفيما يتعلق بطبيعة التدخÓت فكانت لمسساعدة وتسسهيل مرور المواطنين
العالقين ،لتتحول أافواج التدخل مباشسرة للمناطق المتضسررة والبدء في عمليات
امتصساصض المياه المتسسربة ،وخاصسة في دهاليز المنازل والمنشسآات على مسستوى
طريق تازولت التي تعتبر منطقة علوية ذات أاتربة جبلية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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األمطار المرفقة بالوحال و األتربة و الحجارة
بشسكل يوحي انّ الحي لم تتم تهيئته بجدية لسسيما
واّنه حديث النشسأاة.
ك -م -ا شس -ه -دت ع ّ-دة ط-رق ع-م-وم-ي-ة داخ-ل و خ-ارج
ال-م-ن-اط-ق ال-حضس-ري-ة ت-راك-م-ا لف-ت-ا ل-ل-مياه بالشسكل
ال -ذي تسس ّ-ب -ب ف -ي ت -عسس-ي-ر ح-رك-ة ال-م-رور لسس-ي-م-ا
ل-ل-م-رك-ب-ات السس-ي-اح-ي-ة ع-ل-ى غ-رار م-ا حصس-ل ب-عّ-دة
مقاطع من الطريق الوطني رقم  11على مقربة من
م -دي -ن -ة ب-واسس-م-اع-ي-ل و ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م 67
ب -م -ن-ط-ق-ة م-ق-ط-ع خ-ي-رة ،أاي-ن اضس-طّ-ر ال-ع-دي-د م-ن
سسائقي السسيارات السسياحية لتغيير المسسلك خوفا
من تداعيات ل تحمد عقباها ،كما شسهدت مناطق
اخ -رى م -ن ال -ولي -ة ح -الت م -خ-ت-ل-ف-ة ت-ت-رج-م ف-ي
مجملها عدم التزام الجهات المعنية بأاخذ كافة
الحتياطات الÓزمة لمجابهة التقلبات الجوية.

تيبازة :عÓء ملزي

أاكد كنزي على أان مصسالحه تعمل مع المصسالح
ال-م-خ-تصس-ة ل-ت-ط-ه-ي-ر ق-وائ-م ال-عائÓت المعوزة عبر
بلديات ولية ميلة ،ولتي قدمت إالى اليوم أاكثر من
 32أالفا و 800عائلة لÓسستفادة من قفة رمضسان
المخصسصض لها  13مليارا ،و 460مليون سسنتيم ،منها
مليار و 400مليون سسنتيم إاعانة مقدمة من وزارة
ال -تضس -ام -ن و األسس -رة و قضس -اي -ا ال -م -رأاة ،م -ل -ي-اران
مخصسصسة من المصسالح الولئية ،و 10مÓيير ،و60
مليون سسنتيم من بلديات الولية.
أاضساف ذات المسسؤوول ،بأان عملية التطهير سستسسمح
بإاسسقاط عدد معتبر من العائÓت المقترحة بعد
التحقق من وضسعياتها بالتنسسيق مع كل من الوكالة
Óج-راء ،و غ-ي-ر
ال -وط -ن -ي-ة ل-لضس-م-ان الج-ت-م-اع-ي ل -أ
األجراء ،و كذا مديرية المجاهدين ،و سسيتم ضسبط
القوائم النهائية لتحول كل واحدة إالى البلديات
المعنية لتوزيع القفة.
أاوضسح كنزي ،بأان قيمة القفة الواحدة ل تقل عن 5
آالف دج ،اتفق على أان تتكون من  12مادة غذائية
أاسس-اسس-ي-ة م-ع ال-ج-ه-ات ال-م-خ-تصس-ة ،خÓ-ل اج-ت-م-اع

اللجنة الولئية للتضسامن ،وسستكون عند مسستحقيها
قبل أاسسبوعين من الشسهر الكريم ،حيث أان البلديات
بصس -دد اإلع Ó-ن ع -ن اسس -تشس -ارات اق -ت -ن -اء ال-م-واد
الغذائية الخاصسة بقفة رمضسان.
أاشسار مدير النشساط الجتماعي مطمئنا ،إالى أان
المبلغ المتوفر كاف لتغطية تكاليف العملية لتشسمل
كل العائÓت المعوزة عبر الولية.

تسسبب فيها اŸوزعون و الباعة عقب تدخل مصسالح اŸراقبة

أازمة حلي ـ ـب أاكيـ ـ ـاسض خانق ـ ـة بتيب ـ ـ ـازة

’خÒة ع-ل-ى مسس-ت-وى ﬁلت
أاف -رزت ال -ت -دخ -لت اŸي-دان-ي-ة Ÿصس-ال-ح ال-ت-ج-ارة ‘ ال-فÎة ا أ
’كياسس Ÿنع بيعه بسسعر يفوق السسعر اŸقنن توقف العديد من الباعة عن
تسسويق حليب ا أ
ل ﬁل ا◊ليب اŸدعم.
نشساطهم و اكتفاء البعضس ا آ
’خر بتسسويق ا◊ليب الكامل الذي ح ّ

تيبازة :عÓء ملزي

في ذات الطار ،تشسهد معظم
بلديات الولية أازمة خانقة في
مادة حليب األكياسض المدعم و
المقنن سسعره منذ شسهر تقريبا،
فيما حّل محلّه الحليب الكامل
الذي يسسّوق بسسعر  50دج ،األمر
الذي ل تطيقه معظم العائÓت
ال -م -ن -ح -درة م -ن أاسس -ر ف-ق-ي-رة و
م -ح -دودة ال-دخ-ل ،ب-ح-يث ي-وؤّك-د
الباعة على أانّ األزمة عابرة و
أانّ الحليب المدعم سسيعود قريبا
غير أاّن فترة غيابه دامت طويÓ
.
ل -م ت -ب -زغ ب -ع -د م Ó-م -ح ع -ودت -ه
Óسس -واق و ال -م-حÓ-ت لسس-ي-م-ا
ل -أ
ع- -قب ت- -أاّك- -د ت- -دّخ- -ل مصس- -ال- -ح
التجارة لفرضض القانون واحترام
ب -ي -ع ال -ح -ل -يب بسس -ع -ره ال-م-ق-ن-ن
ال-م-حدد بـ 25دج ف- -ي ح -ي -ن أاّن
سس -ك -ان ال -ع -دي -د م -ن ال -ب-ل-دي-ات
تجاوزا هذا السسعر منذ سسنوات
عديدة بحيث ظلّ كيسض الحليب
يسسوق بـ 30دينارا بدل من 25
دي -ن -ارا ،ال أاّن ذلك ت -ع ّ-ود ع-ل-ي-ه
ال-مسس-ت-ه-ل-ك-ون و أاصس-ب-ح ب-ال-نسسبة
ل- -ه- -م أام -را ع -ادي -ا ،ع -قب نشس -ر
الباعة والموزعين ألعذارهم و
ت - -ظ - -ل - -م- -ات- -ه- -م ف- -ي األوسس- -اط
الشسعبية.
ف -ي ال -م -ق -اب -ل ،األم -ر ال -ذي ل-م
يفهمه المسستهلكون هذه األيام
هو الغياب التام لهذه المادة من
ال-م-حÓ-ت و ت-ع-ويضس-ه-ا بالحليب
ال-ك-ام-ل ال-ذي ت-تسس-اوى ت-ك-ال-يف
Óسس-ر م-ع
اسس-ت-هÓ-ك-ه ب-ال-نسس-ب-ة ل -أ
تكاليف اسستعمال حليب الغبرة،
م -ث-ل-م-ا أاّك-ده ال-ع-دي-د م-ن أارب-اب
ال -ع -ائ Ó-ت ،و ت -ب -ق-ى ال-م-حÓ-ت
الملتزمة بالسسعر المقنن حاليا
م -ح -دودة ج -دا وه -ي ت-لك ال-ت-ي
تسستفيد من تموينها من ملبنتي
أاحمر العين و وفوكة.
ألّن القضسية تحولت في الواقع

ال-ى أازم-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ق-ائ-م-ة فقد
اسس -ت -غ ّ-ل -ه -ا ال-ع-دي-د م-ن ال-ت-ج-ار
ال- -م- -وسس- -م- -ي- -ي- -ن و ال- -دائ- -م- -ي -ن
لÓسستفادة من تداعياتها بحيث
يقبل بعضض منهم على اسستقدام
كميات هامة من ملبنتي فوكة
وأاحمر العين لبيعه للمسستهلكين
بسسعر  30دينارا في المحÓت
ال -ت -ي ت -ق -ع ب -األح-ي-اء ال-م-ع-زول-ة
نسس -ب -ي -ا و ال -ت -ي ت -ن -خ-فضض ع-ل-ى
مسس - -ت- -واه- -ا ت- -ح- -رك- -ات اع- -وان
ال -م -راق -ب -ة ب -ح -يث ل -وح-ظ ذلك
بحي علي عماري و حي البريد
ببلدية فوكة على سسبيل المثال ل
الحصسر ول يبعد محل أاحدهم
إال ب -أام -ت -ار م-ع-دودة ع-ن م-ل-ب-ن-ة
ف- -وك- -ة ،ف -ي -م -ا يسس -وق ال -ح -ل -يب
ال -مسس -ت -ق -دم م -ن ولي-ات أاخ-رى
بـ 33دج بدل من  30دج المتعود
عليه منذ سسنوات.
فيما يسسوق احد انواع الحليب
المعّبأا باألكياسض بـ 40دج و  45دج
ف- -ي م -ح Ó-ت أاخ -رى و ه -و م -ن
نفسض الماركة و يزعم مسسّوقوه
بأاّنه أاحسسن نوعية من الحليب
ال -م -دع -م ،إال أاّن ال -مسس-ت-ه-ل-ك-ي-ن
أاّكدوا على أاّنه أاقّل درجة منه و
أاقّ- -ل ن- -وع- -ي- -ة ال أاّن ت -داع -ي -ات
األزم-ة اف-رزت ت-ط-ورات سس-ل-ب-ي-ة
ع- -دي- -دة ل -م ي -ع -د يسس -تسس -ي -غ -ه -ا
ال-مسس-ت-ه-لك ال-م-غ-ل-وب على أامره

والذي أاضسحى ل يثق في احد
بعدما تحول الباعة من مرحلة
اقناع المسستهلكين بكون األزمة
ع -اب -رة ال -ى م -رح -ل -ة اق -ن-اع-ه-م
ب -اه -م -ي -ة اسس -ت -ه Ó-ك ال -ح -ل -يب
الكامل الذي تقفى آاثار الحليب
المدعم.
ت -ج -در الشس -ارة ال -ى ك -ون أاك -ب-ر
كمية من حليب األكياسض المدعم
ال-م-وج-ه-ة ل-ل-مسس-ت-ه-ل-ك-ين بتيبازة
ي -ت -م اسس -ت-ق-دام-ه-ا م-ن ال-ولي-ات
ال - -م - -ج- -اورة ك- -ع- -ي- -ن ال- -دف- -ل- -ى
وال -ع-اصس-م-ة وال-ب-ل-ي-دة ول ي-ك-ف-ي
انتاح ملبنتي أاحمر العين وفوكة
بالولية ،ال جزء محدودا من
المسستهلكين ،األمر الذي أاضسحى
يرهق الموزعين الذين اشستكوا
م -ن ت -راك -م ت -ك -ال -ي -ف ال -ن -ق -ل و
ل- -ج- -وئ- -ه- -م ال- -ى رف- -ع األسس -ع -ار
ال-م-ط-ب-ق-ة ع-ل-ى ال-ب-اع-ة و الذين
ع-اق-ب-وا ال-مسس-ت-ه-ل-ك-ي-ن ب-دوره-م
ب -ع -ي -دا ع -ن السس -ع -ر ال-م-ق-ن-ن ،و
ب -ال -رغ -م م-ن ت-ف-ه-م ال-مسس-ت-ه-لك
Óمر في مرحلة أاولى ،إال اّن
ل أ
سس -ل -ط -ة ال-ق-ان-ون ت-حّ-ركت ب-قّ-وة
ه-ذه ال-مّ-رة ل-م-ع-اق-ب-ة ال-موزعين
والتجار والمسستهلكين على حّد
سس -واء دون اق -ت -راح ب -دي -ل ب -حّ-د
نسس -ب -ي-ا م-ن ت-ف-اق-م األزم-ة ال-ت-ي
أاضس- -حت تشسّ- -ك- -ل م- -ادة دسس- -م- -ة
لحديث العام والخاصض.

›هولون يخربون اّŸوزعات اآللية لألموال لÈيد ا÷زائر

اسستياء وسسخط كبÒان ،يعيشسها زبائن بريد ا÷زائر Ãدينة خنشسلة ،على خلفية إاقدام
لوراق ال-ن-ق-دي-ة خ-اصس Úب-ال-ب-ط-اقة الذهبية على
›ه-ول Úع-ل-ى ت-خ-ريب م-وزع Úآال-ي Úل -أ
مسستوى مبنيي بريدي النصسر وطريق العيزار بعاصسمة الو’ية.
لمنية للعمل على
دعا موطنو المدينة ،السسلطات ا أ
ضس- -رورة ال- -وصس- -ول إال- -ى ال- -ف -اع -ل -ي -ن وت -وق -ي -ف -ه -م
لف -ع -ال ال -ت -خ-ري-ب-ي-ة
وم -ح -اسس -ب -ت -ه -م ع -ل -ى ه -ذه ا أ
لل -ي -ة ،وال -ت-ي أاضس-رت ب-زب-ائ-ن ب-ري-د
ل -ل -م -وزع -ات ا آ
ال -ج -زائ -ر ال -ق-اط-ن-ي-ن ب-ال-ولي-ة أاو ع-اب-ري السس-ب-ي-ل
وال -ذي -ن ع -ادة م -ا يسس-ت-ع-م-ل-ون م-وزع ب-ري-د ال-نصس-ر
لوراق النقدية.
لسسحب ا أ
مّوزع بريد النصسر المخرب يعد من أاكثر الموزعات
إاقبال من الزبائن القاطنين بالمدينة أاو العابرين
لموال لموقعه بقلب المدينة ،على بعد
لسسحب ا أ
حوالي  50مترا من مركز الشسرطة ،أاضسر تخريبه
لخر عند
بالزبائن الذين يتفاجأاون واحدا تلو ا أ

لموال.
القتراب لسسحب ا أ

خنششلة :اسشكندر ◊جازي
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‘ إطار إ’حتفا’ت بيوم إلعلم

مداخÓت وتكرÁات قيمة ألمن سشعيدة Ãتوسشطة الششهيد «زياÿ Êضشر»
Ãناسضبة يوم إلعلم إŸصضادف لتاريخ  16أإفريل أإحيت مصضالح أإمن و’ية سضعيدة بتنظيم زيارة إ ¤متوسضطة إلشضهيد «زياÿ Êضضر» إلكائنة
’من إلعمومي مدإخÓت قيمة حول دور إلعلم ‘ ترقية
بحي إلسضÓم  02بسضعيدة ،حيث أإلقى إطارإت عن خلية إ’تصضال وإلعÓقات إلعامة وإ أ
’منية .
إلتوعية وترسضيخ إلثقافة إ أ

سسعيدة :ج .علي

ك -م -ا ت -م ت -وج -ي -ه ج -م -ل -ة م -ن ال -نصس -ائ-ح و
الإرشس -ادات ل -ت -ف -ادي ال -ع -دي-د م-ن الآف-ات
الجتماعية التي اأضسحت هذه الفئة عرضسة
ل-ه-ا م-ث-ل ال-م-خ-درات والسس-ت-ع-م-ال السسيء
لÓنترنت وحوادث المرور المبادرة التي
اسستفاد منها  150تلميذ بهذه الموؤسسسسة
التربوية .
ولقيت المبادرة ردود اأفعال طيبة خاصسة
ب -ع -د ت -ك -ري -م اأم -ن ولي -ة سس -ع-ي-دة لأرب-ع-ة
تÓ- -م- -ي- -ذ ن -ج -ب -اء ت -حصس -ل -وا ع -ل -ى اأع -ل -ى
ال -م -ع-دلت خÓ-ل ه-ذا ال-فصس-ل ال-دراسس-ي،
ويتعلق لأمر بكل من التلميذة بن يمينة
عائشسة التي تحصسلت على معدل ،19 , 75
تليها التلميذة درقاوي عومرية ليلى اإيناسس
ب-م-عدل  ،19 , 47وال-ت-ل-م-ي-ذة دادي ف-اط-م-ة
الزهراء بمعدل  19 , 12والتلميذة مرزوق
اإسسراء بمعدل .18 , 55
من جهتهم المشسرفون على هذه الموؤسسسسة
ال -ت -رب -وي -ة ث -م -ن -وا ه -ذه ال -زي -ارة ال-حسس-ن-ة
ووج- -ه- -وا م- -ن خÓ- -ل- -ه -ا ع -ب -ارات الشس -ك -ر
والتقدير لجهاز الشسرطة.

مششاريع هامة ‘ ›ال الطاقة بششمال وغرب ع“ Úوششنت

كشسفت ذات المسسؤوولة عن إانجاز ما طوله 25
كلم من شسبكة الكهرباء التي ضسمنت ربط 20
م-رك-زا ب-اإلن-ارة ال-ري-ف-ي-ة ب-م-ن-ط-ق-ة ال-عامرية
أاقصسى شسمال الولية ببلدياتها الخمسسة  ،ومن
اج - -ل ال - -قضس - -اء ع - -ل - -ى الضس - -غ - -ط وت - -ف- -ادي

الن -ق -ط -اع -ات ف-ق-د ت-م ان-ج-از  10محولت
ك-ه-رب-ائ-ي-ة ،وال-ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا ضسمان التغطية
ال-ك-ه-ربائية ل 44مسس-ك-ن ب-ال-م-ن-ط-ق-ة  ،الم-ر
ال-ذي رف-ع نسس-ب-ة ال-ت-غ-ط-ي-ة ب-ال-ك-هرباء بمدينة
العامرية التي تعد مقرا للدائرة حدود ال90
بالمائةو 95بالمائة في بلدية حاسسي الغلة ،
و 88بالمائة في بلدية بوزجار  84،بالمائة في
بلدية المسساعيد و 81بالمائة في بلدية أاولد
بوجمعة ،في حين بلغت نسسبة الربط بالغاز
ال-ط-ب-ي-ع-ي ف-ي ح-دود ال 49ب-ال-م-ائ-ة منها 56
بالمائة بمنطقة العامرية .

من جهة أاخرى باشسرت بلدية سسيدي ورياشس
التابعة لدائرة ولهاصسة أاقصسى غرب ولية
ع -ي -ن ت -م -وشس -نت ف -ي ت-ج-دي-د شس-ب-ك-ة اإلن-ارة
ال -ع -م -وم -ي -ة ب -ت -ق -ن -ي -ة مصس-اب-ي-ح الÓ-د خ-ل-ف-ا
لمصسابيح الصسوديوم وذلك من اجل تحسسين
اإلنارة العمومية من جهة وضسمان السستغÓل
ال -ع -قÓ-ن-ي ل-ل-ط-اق-ة م-ن ن-اح-ي-ة أاخ-رى ح-يث
ت -ج -ري ع-م-ل-ي-ة ت-غ-ي-ي-ر م-ا ي-رب-و ع-ن ال1000
مصس -ب -اح وال -ذي ت -ج -اوزت الشس-غ-ال ال-نصس-ف
األول ع -ل -ى ان ت -ن -ت -ه -ي ق -ب -ي-ل شس-ه-ر رمضس-ان
المعظم .

’عمال و‡ثلي  10دول أإوروبية بغرفة تافنة للتجارة
‘ لقاء جمع رجال إ أ

إاجماع على Œاوز العقبات وخلق فضشاء للتبادل القتصشادي

خ- -لصص إل- -ل- -ق- -اء إل -ذي ج -م -ع إŸت -ع -ام -لÚ
إ’ق- - - - - -تصض- - - - - -ادي Úورؤوسض- - - - - -اء إŸؤوسضسض - - - - -ات
إ’ق-تصض-ادي-ة ب-و’ي-ة ت-ل-مسض-ان مع ‡ثلي 10
دول إورب -ي -ة ب -غ -رف -ة إل -ت -ج -ارة وإلصض-ن-اع-ة
«ت -اف -ن -ة» ب -ت -ل -مسض -ان ع-ل-ى ضض-رورة ت-ذل-ي-ل
إل- -ع -ق -ب -ات ل -ب -عث إ’سض -ت -ث -م -ار إ’ق -تصض -ادي
ب- -اŸن- -ط- -ق- -ة ع- -ن ط- -ري- -ق Œاوز إل- -ع- -ق- -ب -ات
وإل -ع -رإق -ي -ل ‘ ›ال إ’سض -ت -ث-م-ار ب-ق-اع-دة
 49/51وإل -ت -ي ت -نصص ع -ل -ي -ه -ا إل-تشض-ري-ع-ات
’جنبي .
إ÷زإئرية ‘ ›ال إ’سضتثمار إ أ

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

وفي هذا المجال قال المنسسق العام للوفد
األورب- -ي «م- -ورو م- -ي- -ران- -دا» أان « :ال -ع Ó-ق -ة
القتصسادية بين دول التحاد األوربي ل
ترقى إالى العÓقات السسياسسية القوية بين
ال -ط -رف -ي -ن وال -ت -ي تسس -ت -وجب ال -ع -م -ل ع -ل -ى
تطويرها للوصسول إالى المسستوى المطلوب

خصسوصسا في ظل وجود رغبة كبيرة للتعاون
وخ- -ل- -ق فضس- -اء اق- -تصس- -ادي مشس- -ت- -رك ب- -ي- -ن
ال-م-ن-ط-ق-ت-ي-ن خ-اصس-ة وان ال-م-وق-ع ال-جغرافي
الهام للجزائر يشسجع التحاد األوروبي على
تطوير أادائه في مجال السستثمار ونقل رؤووسس
األم -وال و ح -رك-ي-ت-ه-ا ب-ي-ن الشس-م-ال وال-ج-ن-وب
خ- -اصس- -ة ف- -ي ظ- -ل وج- -ود م- -ن- -اخ اق- -تصس- -ادي
واسستثماري جيد باألسسواق الجزائرية».
م -ن ج -ه-ت-ه اشس-ار ال-م-نسس-ق ال-خ-اصس ب-الشس-ؤوون
القتصسادية والمالية لدول التحاد األوربي
زي أال- -ف- -اسس ب- -ي- -ري- -را إال- -ى ان ال -تشس -ري -ع -ات
الجزائرية في مجال السستثمار في الوضسع
الحالي تعرقل أاداء رجال العمال األوربيين
ب- -ال- -ج- -زائ- -ر رغ- -م ان- -ه- -ا شس -ريك اق -تصس -ادي
واسستراتيجي مهم بصسفته البوابة التي تسسمح
بالولوج الى السستثمار في القارة الفريقية
خاصسة في مجالت الفÓحة  ،الصسناعة ،
الشسغال العمومية  ،السسياحة الصسحة والبحث

العلمي .
و أاك -د ال -م -ت -ح -دث ان ه -ن -اك ام-ال ف-ي خ-ل-ق
م -ؤوسسسس -ات مشس -ت -رك -ة ف-ي ال-م-ن-ط-ق-ة لضس-م-ان
ال-ن-ه-وضس الق-تصس-ادي ب-ه-ا م-ؤوك-دا ان-ه ي-ت-ف-ه-م
ال -وضس-ع الق-تصس-ادي الصس-عب ل-ل-ج-زائ-ر ح-ال-ي-ا
بفعل تراجع المحروقات  ،لكنها ازمة مؤوقتة
بفعل تحرك الجزائر للبحث عن موارد بديلة
في ظل تنوع الطبيعة والمعطيات بها.
من جهته شسدد رئيسس غرفة التجارة والفÓحة
عبد الحق على ضسرورة رفع المبادلت ما بين
رجال األعمال األوربيين والجزائريين وزيادة
في حصسصس الصسادرات الجزائرية لخلق رأاسس
المال ودعم القتصساد الوطني من خÓل بعث
ال- -ت- -واصس -ل ال -دائ -م م -ا ب -ي -ن رج -ال األع -م -ال
الجزائريين و األوربيين والعمل على خلق
فضساءات للتبادل التجاري التي من شسأانها
دعم القتصساد الوطني.

إامكانيات هائلة ‘ انتظار اŸسشتثمرين بغابات بجاية

تعرف و’ية بجاية بسضاحلها إŸمتد على أإك Ìمن
 100ك -ل -م ،ت-ت-خ-ل-ل-ه شض-وإط-ئ ذإت رم-ال ذه-ب-ي-ة م-ن
إ÷هة إلشضرقية وخلجان صضخرية صضغÒة من إ÷هة
إل-غ-رب-ي-ة ،ول-ك-ن ق-ل-ي-ل-ون ه-م إلسضياح وحتى إلسضكان
إÙل-ي-ون إل-ذي-ن ي-ع-رف-ون ج-ي-دإ إŸن-اط-ق إل-دإخ-ل-ية
للو’ية ،إلتي تزخر Ãسضاحات غابية غنية بغطاء
ن -ب -ات -ي م-ت-ن-وع وسضÓ-سض-ل ج-ب-ل-ي-ة ع-ظ-ي-م-ة وغ-اب-ات
جبلية كثيفة.

يجاية :بن النوي توهامي

ج -م -ع -ي -ات ق Ó-ئ -ل ك -ان ل-ه-ن ح-ظ اسس-ت-كشس-اف ه-ذه
اإلم-ك-ان-ي-ات وال-م-وارد ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ال-رائعة ،من بينها
ج -م -ع -ي -ة « أاسس -ي -رم ڤ -وراي -ا» ال -ت -ي ت -ن -ظ -م ل -ف -ائ -دة
المنخرطين فيها ،الذين يسسعون وراء الترفيه عن
أانفسسهم وإانعاشسها ولكل محبي الطبيعة أانشسطة للتنزه
سسيرا على األقدام في الغابات والمواقع الفاتنة التي
تعّدها الولية ،فما من شسك في المسستقبل الزاهر
الذي سستحظى به السسياحة الغابية في المنطقة،
ول-ك-ن ل-ب-ل-وغ ذلك ،ي-ن-ب-غ-ي ع-ل-ى السس-ل-ط-ات ال-م-ح-لية
تشسجيع المرّقين على السستثمار في هذا القطاع،
خ- -اصس- -ة ع- -ن ط- -ري- -ق إان- -ج- -از ح- -دائ- -ق ع- -م- -وم -ي -ة

نشضطتها إطارإت أإمنية ورؤوسضاء إŸصضالح

أامن سشكيكدة ينظم معرضشا وندوة علمية باŸكتبة
اŸركزية بجامعة«  20أاوت »1955
ن - -ظ - -مت أإمسص ،مصض - -ال - -ح أإم- -ن إل- -و’ي- -ة،
بالتنسضيق مع جامعة  20إوت  1955سضكيكدة
م -ع -رضص ون -دوة ع -ل-م-ي-ة –ت ع-ن-وإن « دور
’منية»
إل-ع-ل-م ‘ ت-رق-ي-ة وت-رسض-ي-خ إلثقافة إ أ
ل -ف -ائ -دة إل -ط -ل -ب -ة إ÷ام -ع -ي ،Úوذلك ع -ل -ى
مسضتوى قاعة إŸكتبة إŸركزية.

سسكيكدة /جيجل  :خالد العيفة

لضضمان صضيف ب Óإنقطاعات كهربائية

كشض-فت م-دي-رة إل-ط-اق-ة وإŸن-اج-م ل-و’ية
ع“ Úوشض -نت م -ل -ح -ا Êرشض -ي -دة ‘ تصض -ري-ح
صضحفي عن مشضاريع هامة ‘ قطاعها لضضمان
صض -ي-ف ب-دون إن-ق-ط-اع-ات خ-اصض-ة ب-اŸن-ط-ق-ة
إلشض-م-ال-ي-ة وإل-غ-رب-ي-ة إل-ت-ي ت-عد إحدى إهم
إŸوإقع إلسضياحية بالو’ية وإلتي تسضتقطب
عدد إ هاما من إلسضوإح .

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

ترفيهية.وفي هذا الصسدد قامت محافظة الغابات
إالى حد السساعة ،بتعداد ما ل يقل عن أاحد عشسر
موقعا مؤوه Óلضسم مشساريع غابات ترفيهية ،ووفقا
ل -م -ا ع -ل -م م -ن مصس-در مسس-ؤوول ،ح-يث تّ-م ال-تصس-دي-ق
ب-م-وجب ق-راري-ن ي-تضس-م-ن-ان إانشس-اء غ-اب-ات ترفيهية،
على موقعين يتمثÓن في سسهل سسيدي بودراهم،
والذي يمتد على مسساحة قدرها 52هكتار ببلدية
بجاية ،وكفريدة التي تقدر مسساحتها بـ 15هكتار
ببلدية درقينة.
أاما باقي المسساحات الغابية التي اقترحت محافظة
الغابات إانجاز حدائق ترفيهية فيها ،حسسب نفسس
ال -مصس -در ف-ه-ي ت-ت-واج-د ف-ي ك-ل م-ن ب-ل-دي-ات ت-وج-ة
ب-م-ن-ط-ق-ة ت-الة أاولن 154 ،ه-ك-ت-ار ،ك-نديرة بمنطقة
كمبيطة 126 ،هكتارا ،تيشسي بمنطقة أاذرار يحيى،
 50ه -ك-ت-ارا ،م-ل-ب-و ب-م-ن-ط-ق-ة مسس-ع-ادة  40هكتارا،
شسÓ-ط-ة ب-م-ن-ط-ق-ة إايلولة 30 ،ه-ك-ت-ارا ،ب-ني مليكشس
بمنطقة أايت زبدة 16 ،هكتارا ،أادكار بمنطقة تالة
ل -مÓ-ح  62ه-ك-ت-ارا ،ت-م-ري-جت ب-م-ن-ط-ق-ة زت-وت12 ،
ه-ك-ت-ار ،وشس-م-ي-ن-ي ب-م-ن-طقة أابÓل  15ه-ك-تارا ،وقد
قدرت مسساحتها اإلجمالية بـ  672هكتارا .وتعتزم
محافظة الغابات وضسعها تحت تصسرف المسستثمرين

المسستعدين ،إلنجاز حدائق ترفيهية ،سستمنح في هذا
الشسأان وفقا لمناقصسة ،امتيازات مدتها عشسرون سسنة،
ل -ل -م -رّق -ي-ن ال-ذي-ن ي-ع-رضس-ون مشس-اري-ع ت-ح-ت-رم دف-ت-ر
الشس -روط ،ال -ذي ت -ع -ده م -ح -اف -ظ -ة ال -غ -اب-ات ول-ه-ذا
ال-غ-رضس ،ي-جب ع-ل-ى ال-مسس-ت-ث-م-ري-ن اع-ت-م-اد ه-ي-اك-ل
أاسساسسية خفيفة مصسنوعة من الفلين والخشسب ،حيث
يمنع منعا باتا اسستعمال الخرسسانة لتجنب تشسويه
المواقع التي من المفترضس أان تسستقبل الحدائق.
وعليه ،تبقى هذه المناطق الداخلية الغنية والجذابة
ل -ولي -ة ب -ج -اي -ة ،ف -ي ان -ت -ظ -ار م -ن ي-ن-م-ي-ه-ا وي-ظ-ه-ر
إامكانياتها عن طريق مشساريع مناسسبة ،حيث يمكن
تطوير ممارسسات سسياحية ورياضسية جديدة.
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الندوة تضسمنت تنشسيط عدة محاضسرات في مجال
اسستخدام الشسرطة الجزائرية للوسسائل والتقنيات
العلمية والمسستحدثة على كافة األصسعدة سسواء في
مجال الوسسائل التقنية والشسرطة العلمية والبرامج
التكوينية على مدار السسنة لفائدة القوات من اجل
الرفع من المسستوى العلمي للمنتسسبين الذي يصسب
في آاخر المطاف في صسالح المواطن.
ك -م -ا ت -م ال -ت -ط-رق ل-ل-مسس-ت-وى ال-ع-ال-ي ال-ذي ب-ل-غ-ت-ه
الشس -رط -ة ال -ج -زائ -ري -ة سس -واء م -ن ح -يث ال -وسس-ائ-ل
المسستعملة في مكافحة الجريمة بكل أاشسكالها وكذا
ب-السس-ي-اسس-ة ال-ج-واري-ة ال-ت-ي ت-ن-ت-هجها القيادة العليا
Óمن الوطني فيما يخصس التقرب من المواطن
ل أ
وم -راف -ق -ت -ه ف -ي ح -ي -ات-ه ال-ي-وم-ي-ة ،وه-ذا م-ن ق-ب-ل
إاطارات متخصسصسة تابعين لكل رؤوسساء المصسالح
ال -ولئ-ي-ة ل-ل-وسس-ائ-ل ال-ت-ق-ن-ي-ة  ،ال-مصس-ل-ح-ة ال-ولئ-ي-ة
للشسرطة القضسائية ممثلة في المحطة الرئيسسية
لتحقيق الشسخصسية .
وأابرز مÓزم اول للشسرطة بوشسحيط فاتح رئيسس
ال-م-ح-ط-ة ال-رئ-يسس-ي-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق الشس-خصس-ي-ة ب-النيابة
تاريخ الشسرطة العلمية في الجزائر منذ السستقÓل
ثم تناول ذلك التطور العلمي والتكنولوجي الذي
Óمن الوطني  ،وعÓقة
بلغته المديرية العامة ل أ
الشس-رط-ة ال-ع-ل-م-ي-ة ب-م-خ-ت-ل-ف ال-ع-ل-وم ال-ت-ك-نولوجية
وال-ح-ي-ة وال-ط-ب-ي-ة ف-ي م-ه-ام-ه-ا ال-ي-وم-ي-ة من خÓل
المهام اليومية الموكلة لها بمختلف دوائر مخابر
الشسرطة العلمية  ،المصسلحة الولئية للتكوين وخلية
التصسال والعÓقات العامة  ،باإلضسافة الى تنظيم
معرضس أامني لفائدة الطلبة حول نفسس الموضسوع .
كما تم تقديم معلومات ونصسائح لطالبات وطلبة
جامعة  20اوت  1955في إاطار هذا اليوم من طرف
اطارات المسستقبل ،حتى أان يكونوا حلقة فاعلة في
ه -ذا ال -م -ج -ت -م -ع وت -ب -ن -ي -ه -م ل -م -خ -ت-ل-ف ال-نصس-ائ-ح
واإلرشسادات المقدمة لهم ووجوب اكتسسابهم ثقافة
أامنية قادرة على التعامل األمثل ومواجهة مختلف
ظروف الحياة اليومية.

ون-الت ال-م-ب-ادرة ال-ت-ي اإع-ج-اب ال-ط-ال-ب-ات وال-طلبة
الحاضسرين الذين تفاعلوا مع إاطارات الشسرطة من
خÓل مشساركتهم في إاثراء اللقاء ورفع انشسغالتهم
وتدخÓتهم بهذا الخصسوصس.
Óمن الوطني ،أاطلقت
يذكر ،ان المديرية العامة ل أ
منذ  04سسنوات عبر موقعها اإللكتروني مبادرة
ع -ل -م-ي-ة ت-حت شس-ع-ار « ال-ع-ل-م ف-ي خ-دم-ة الشس-رط-ة
والشسرطة في خدمة المواطن» ،المبادرة تتمثل في
إانشس -اء رك-ن ج-دي-د ي-ح-ت-وي ع-ل-ى خ-دم-ات ع-ل-م-ي-ة
م -ع -رف -ي -ة وت -رب -وي -ة ،م -ق -الت وب -ح -وث ق -ان -ون-ي-ة
واج-ت-م-اع-ي-ة وشس-رط-ي-ة ،أان-اشس-ي-د وط-نية وتاريخية،
إاضسافة إالى بعضس المواضسيع ذات العÓقة بالشسرطة
الجزائرية ،من شسأانها مسساعدة الطلبة والتÓميذ
والمتربصسين في إانجاز بحوثهم وعروضسهم العلمية.

...و أامن جيجل ‘ اŸوعد
بدوره أامن جيجل كان في الموعد من خÓل ندوة
موجهة لفائدة تÓميذ متوسسطة «بوجردة عبد
المجيد بن موسسى» بحي الرابطة بجيجل ،نشسطها
إاطارات من المصسلحة الولئية للشسرطة القضسائية
خ -ل -ي -ة التصس-ال و ال-عÓ-ق-ات ال-ع-ام-ة و ال-مصس-ل-ح-ة
Óمن العمومي ،تم خÓلها التطرق إالى
الولئية ل أ
دور ال-ع-ل-م ف-ي ت-رق-ي-ة ال-ت-وع-ي-ة و ت-رسس-ي-خ ال-ث-ق-افة
األمنية وسسط الناشسئة باإلضسافة إالى دوره الكبير
في تطوير المنظومة األمنية من خÓل ما تبذله
Óم-ن ال-وط-ن-ي م-ن م-ج-هودات
ال-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
جبارة في تطوير معارف أافرادها و توفير الوسسائل
المادية المتطورة خدمة للمواطن و حرصسا على
تقديم له خدمات أامنية راقية و بالموازاة مع هذه
الندوة تم تنظيم معرضس على مسستوى المؤوسسسسة
التربوية تم من خÓله عرضس مجموعة من الوسسائل
و الدعائم المسستعملة من قبل عناصسر الشسرطة
ال-ع-ل-م-ي-ة أاث-ن-اء م-خ-ت-ل-ف ال-تحقيقات القضسائية إالى
جانب الوسسائل المسستعملة من قبل مصسالح األمن
ال -ع -م -وم -ي ف-ي م-ج-ال السسÓ-م-ة ال-م-روري-ة ،قصس-د
ت-ع-ري-ف ال-تÓ-م-ي-ذ ب-ب-عضس ال-م-ه-ام ال-مسس-ن-دة ل-ه-ذه
المصسالح ،هذا و قد تم تقديم لهم أايضسا مجموعة
من النصسائح و اإلرشسادات حول تفادي السستعمال
Óنترنت و مخاطر اسستهÓك المخدرات،
السسلبي ل إ
السسÓمة المرورية و الحفاظ على البيئة ،فضسÓ
عن تعريفهم باألرقام الخضسراء للمديرية العامة
Óمن الوطني  104 ،1548و رقم النجدة .17
ل أ

إقصضاء كل مرّقي إخل بالتزإماته

الÎق ـ ـوي اŸدع ـ ـم بالصشيغ ـ ـة ا÷دي ـ ـدة
يدخ ـ ـل مرحل ـ ـة التجسشيد ب ـ ـ ـ 11بلديـ ـة
‘ إط - -ار Œسض - -ي - -د ب - -رن - -ام - -ج
إلسض -ك-ن إلÎق-وي إŸدع-م ب-و’ي-ة
أإم إل -ب -وإق-ي إ◊ائ-زة ع-ل-ى حصض-ة
 1000سض-ك-ن ب-الصض-يغة إ÷ديدة،
نشضرت مديرية إلسضكن للو’ية،
أإمسص إعÓن إلدعوة للمشضاركة ‘
إ‚از ه -ذإ إلÈن -ام -ج ل -ل-م-رق-يÚ
إل-ع-ق-اري ÚإŸع-ت-م-دي-ن ب-ع-دما ”
تقسضيم إ◊صضة إŸذكورة على 11
بلدية بالو’ية من إجل إلتكفل
بطلبات إلسضكن ‘ هذه إلصضيغة.

أام البواقي :اسسكندر ◊جازي

وقدتم اعتماد الشسروط التقنية
والملية الواجبة اأن تتوفر عليها
الموؤسسسسة العقارية الراغبة في
ال- -مشس- -ارك- -ة ف- -ي ان- -ج- -از ه -ذا
ال - -مشس - -روع وف - -ق - -ا ل - -لشس- -روط
ال-ت-ن-ظ-يمية المسستحدثة موؤخرا
م - - -ن ط - - -رف وزارة السس - - -ك - - -ن
والعمران والمدينة بغية تجاوز
ال-ع-ق-ب-ات والأخ-ط-اء ال-مسس-ج-لة
سس -اب -ق-ا خÓ-ل ان-ج-از ال-ب-رام-ج
السس- -ك -ن -ي -ة ف -ي ه -ذه الصس -ي -غ -ة
بشسكلها القديم.
وتضس- - -م- - -ن اإعÓ- - -ن ال- - -دع - -وى
ل - -ل- -مشس- -ارك- -ة ،ضس- -رورة اإرف- -اق
المرقي الراغب في المشساركة
لشسهادات من صسندوق الضسمان
والكفالة المتبادلة في الترقية
العقارية تبين التزامات المرقي
ال-ع-ق-اري ف-ي اإط-ار ال-ب-ي-ع ع-ل-ى
التصساميم.
وك -ذلك شس -ه-ادات م-ن م-دي-ري-ة
السس -ك -ن والصس -ن -دوق ال -م -ذك-ور
ت-ب-ي-ن ع-دد السس-ك-ن-ات ال-ترقوية

المنجزة خÓل العشسر سسنوات
الأخ- -ي- -رة سس -واء ال -م -دع -م -ة اأو
ال -ح -رة ب-غ-ي-ة ال-ت-اأك-د م-ن ق-درة
ال- -م- -وؤسسسس- -ة ال- -ع- -ق -اري -ة ع -ل -ى
تجسسيد المشسروع والتزاماتها.
ه - -ذا اإضس - -اف- -ة اإل- -ى ال- -وث- -ائ- -ق
الإداري -ة الأخ -رى وال -ت -ع -ه-دات
ال- -م- -ط- -ل- -وب -ة ل -ل -مشس -ارك -ة ف -ي
المشسروع الذي سسيتم بناء على
الملف المطلوب للمشساركة به
والوثائق المذكورة حسسب نفسس
ال-مصس-در ،اإقصس-اء ت-ل-ق-ائ-ي-ا ل-كل
م -رق -ي ع-ق-اري م-ن ال-مشس-ارك-ة
ف - - -ي ه- - -ذا ال- - -مشس- - -روع اخ- - -ل
ب-ال-ت-زام-ات-ه ف-ي اإط-ار م-مارسسة
المهنة خÓل انجازه للمشساريع
السسابقة.

السس-ل-ط-ات ال-ت-ن-ف-يذية لولية اأم
البواقي ،اتخذت كل الإجراءات
ال Ó-زم -ة ل -ت -جسس -ي -د ال-ب-رن-ام-ج
ال -ج -دي -د ب-ع-د ت-ح-دي-د ال-ق-ط-ع
الأرضس- -ي- -ة ال- -ت- -ي سس- -ت- -ح -تضس -ن
ال- -ع- -م -ارات ع -ل -ى مسس -ت -وى 11
بلدية وفقا لحصسصس حددت ب
 50مسسكن للحصسة الوحدة.
اأم ال -ب -واق -ي وع -ي-ن ال-ب-يضس-اء
وع-ي-ن م-ل-ي-لة  03حصسصس ل-ك-ل
منها ،بلديات سسوق نعمان عين
ك-رشس-ة ع-ي-ن ف-ك-رون ب-حصس-ت-ي-ن
لكل منها ،اإلى جانب تخصسيصس
حصس -ة ل -ك-ل م-ن ب-ل-دي-ات ،ع-ي-ن
ب - -ب- -وشس ،قصس- -ر الصس- -ب- -ي- -ح- -ي،
فكيرينة ،مسسكيانة ،سسيقوسس.

‘ مبادرة إسضتحسضنها إŸوإطن
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شسجرة ،كل شسجرة –مل اسسم شسهيد من شسهداء طائرة بوفاريك بولية البليدة.
شسهدت اŸبادرة اسستجابة واسسعة من طرف أاطياف اÛتمع ،الذين أابوا إال أان

يعÈوا عن تضسامنهم مع أاسسر الشسهداء.

األغواط :موسسى بوغراب
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احتفال بالذكرى الـ 50سصنة ل‚ازات اÿدمة الوطنية

إلقطاع إلعسصكري إلعملياتي بسصكيكدة يحيي إلتظاهرة
ن -ظ -مت ق -ي -ادة ال-ن-اح-ي-ة ال-عسص-ك-ري-ة
اÿامسصة ،الشصهيد زيغود يوسصف ،أابوابا
إاعÓ- -م- -ي- -ة م- -ف- -ت -وح -ة ،ح -ول اÿدم -ة
ال -وط -ن -ي -ة وذلك ع -ل -ى مسص -ت-وى م-ك-تب
اÿدم-ة ال-وط-ن-ي-ة بسص-ك-ي-ك-دة ،وي-هدف
هذا النشصاط الذي يدوم ا ¤غاية الـ18
أافريل ا÷اري إا ¤توسصيع دائرة العÓم
وال -ت -وج -ي-ه ل-يشص-م-ل ف-ئ-ة الشص-ب-اب ع-ل-ى
اÿصصوصس.
وأاوضس -ح مسس -ؤوول م-ك-تب اÿدم-ة ال-وط-ن-ي-ة
بسسكيكدة ،الرائد الشسيخ بلحجار ا÷ي ‹Óأان
هذه األبواب اŸفتوحة جاءت تخليدا لتأاسسيسش
اÿدم -ة ال -وط -ن -ي -ة ،ح -يث شس -رعت م -دي -ري -ة
اÿدمة الوطني بوزارة الدفاع الوطني بتنظيم
أابواب مفتوحة إاعÓمية على مسستوى مكتب
سسكيكدة.
وتشستمل على تنظيم معارضش إاعÓمية تدور
ح -ول ال -ت -ع -ري -ف ب -اÿدم -ة ال-وط-ن-ي-ة وت-اري-خ
إانشس-ائ-ه-ا وأاه-داف-ه-ا ال-ن-ب-ي-ل-ة اŸت-م-ث-ل-ة بصس-فة
خاصسة ‘ جعل اŸواطن Úيشساركون بصسفة
كاملة ‘ جميع اŸهام ذات اŸصسلحة الوطنية
و‘ تسس -يﬂ Òت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات الق-تصس-ادي-ة
والج-ت-م-اع-ي-ة واح-ت-ي-اج-ات ال-دف-اع ال-وط-ني،
وابراز أاهداف وإا‚ازات هذه األخÒة““.
وت -تضس -م -ن ن -فسش ال -ت -ظ -اه -رة ك-م-ا أاضس-اف
ا÷ي ““ ‹Ó- -م - -ع- -ل- -وم- -ات أاخ- -رى ح- -ول اŸدة

ال-ق-ان-ون-ي-ة اÙددة ل-ت-أادي-ة اÿدم-ة ال-وط-ن-ية
وكذا اŸلفات اŸطلوبة سسواء لغرضش إاحصساء
اŸواط -ن ÚاŸرشس -ح Úل -ل-خ-دم-ة ال-وط-ن-ي-ة أاو
النتقاء الطبي أاو إارجاء التجنيد فضس Óعن
التعريف با◊قوق والواجبات اŸكتسسبة من
خÓل قانون اÿدمة الوطنية  06-14اŸؤورخ
‘  9أاوت .““2014
ويذكر ،ان مكتب سسكيكدة للخدمة الوطنية
” تدشسينه بوسسط اŸدينة بالقطاع العسسكري
العملياتي ‘ ،السسابع من شسهر مارسش من سسنة
 2013من قبل اللواء ﬁمد صسالح بن بيشسة
مدير اÿدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني،

ل- -ت- -وف Òع- -ل -ى الشس -ب -اب اŸع -ن -ي Úب -اÿدم -ة
الوطنية بهذه الولية عناء التنقل إا ¤مكتبي
اÿدمة الوطنية بكل من قسسنطينة وعنابة،
كما ان اŸكتب يسستقبل شسباب البلديات الـ38
للولية التي Œاوزت مليون سسكان بقليل.
واغ -ت-ن-م ال-رائ-د الشس-ي-خ ب-ل-ح-ج-ار ال-ف-رصس-ة
ل-ي-ت-ق-دم ل-ع-ائÓ-ت الضس-ح-اي-ا ب-أاخ-لصش التعازي
على إاثر ا◊ادث اŸأاسسوي بسسقوط الطائرة
العسسكرية ببوفاريك ،داعيا من الله عزوجل
ان يتغمدههم برحمته الواسسعة ،ويلهم ذويهم
الصس Èوالسسلوان.

سسكيكدة :خالد العيفة

ترسصيخ لقيم إŸوإطنة وتعزيز إلهوية إلوطنية Ÿوإصصلة مسصÒة إلبناء باŸسصيلة

ن -ظ -مت صس -ب-اح ،أامسشÃ ،رك-ز
اÿدم - -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة صس- -دي- -ق- -ي
ب -وع -م -ام-ة ب-ت-مÔاسست ،ال-ن-اح-ي-ة
ال -عسس -ك -ري-ة السس-ادسس-ةÃ ،ن-اسس-ب-ة
ال -ذك-رى ( )50ل -ت -أاسس-يسش اÿدم-ة
ال -وط -ن-ي-ة ،أاب-واب م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى
اÿدمة الوطنية ‘ الفÎة مابÚ
 18 / 15م -ن الشس -ه -ر ا÷اري،
وال- -ت- -ي ع- -رفت حضس -ور إاط -ارات
ا÷يشش وبعضش ‡ثلي السسلطات

أاشصرف عليها قائد أاركان الناحية العسصكرية ٢

رغبة كبÒة ‘ إلتجند وإللتحاق با÷يشش بوهرإن
لحد بعاصصمة الغرب
انطلقت ،أامسس ا أ
لب -واب
ا÷زائ- -ري ،وه -ران ف -ع -ال -ي -ات ا أ
اŸفتوحة على اÿدمة الوطنية والتي
أاشص- -رف ع- -ل- -ى اف- -ت -ت -اح -ه -ا ق -ائ -د أارك -ان
ال-ن-اح-ي-ة ال-عسص-ك-ري-ة ال-ث-ان-ي-ة السص-ع-ي-د
ب- -وسص- -ن- -ة ب -حضص -ور وا‹ وه -ران السص -ي -د
مولود شصريفي ورئيسس اÛلسس الشصعبي
Óط-ارات
ال -ولئ -ي ومشص -ارك-ة م-كّ-ث-ف-ة ل -إ
العسصكرية والسصلطات اŸدنية بوهران.

وهران :براهمية مسسعودة

تهدف إا ¤تكوين اŸواطن تكوينا عسصكريا:

أاج- -م- -ع ال- -ق- -ائ- -م- -ون ع- -ل- -ى ال- -ق- -ط- -اع
ال -عسص-ك-ري وم-ك-تب ال-ت-ج-ن-ي-د ب-اŸسص-ي-ل-ة
لبواب اŸفتوحة للجمهور
على هامشس ا أ
‘ إاط - -ار الح - -ت - -ف - -ال ب - -ال- -ذك- -رى الـ50
ل -ت -أاسص -يسس اÿدم -ة ال -وط-ن-ي-ة ،ع-ل-ى أان
اŸواط -ن ع -نصص -ر أاسص -اسص -ي وف-اع-ل ي-جب
إاشص -راك -ه ‘ ال -دف -اع ع -ن وط -ن-ه وت-أادي-ة
ال -واج -ب -ات اıول -ة ل -ل -ج -يشس ال -وط-ن-ي
الشصعبي ‘ إاطار أاداء اÿدمة الوطنية.
أاكد الرائد مغتات ا◊بيب رئيسش مكتب
التجنيد باŸسسيلة بعد دقيقة الصسمت على
أارواح شسهداء الطائرة العسسكرية التي سسقطت
األسسبوع اŸاضسي ببوفاريك وخلفت مقتل257
شسهيد ،أان التظاهرة تندرج ‘ إاطار تخليد
الذكرى الـ 50لتأاسسيسش اÿدمة الوطنية التي
تتمثل  -حسسبه  ‘ -مشساركة اŸواطن‘ Ú
ال- -دف- -اع ال- -وط- -ن- -ي وت- -أادي -ة اŸه -ام اıول -ة
ل- -ل- -ج- -يشش الشس- -ع- -ب -ي ال -وط -ن -ي Ãوجب م -واد
ال -دسس -ت -ور وال -ت -ي ت -ت -ع -ل -ق ب-اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى
السس -ت -ق Ó-ل ال -وط -ن -ي وال -دف-اع ع-ن السس-ي-ادة
الوطنية وا◊فاظ على وحدة البÓد وسسÓمة

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

ترابها.
وأاشس- -ار ‘ م- -داخ -ل -ت -ه أام -ام ا◊ضس -ور م -ن
سسلطات ولئية وأاسسرة ثورية وأامنية وعسسكرية
أان اÿدمة الوطنية تهدف بالدرجة األو¤
إا ¤تكوين اŸواطن تكوينا عسسكريا وترقيته
ثقافيا واجتماعيا وفكريا من خÓل تعبئتهم
ألجل –قيق اŸهام الكÈى للتنمية وترسسيخ
قيم اŸواطنة وتعزيز الهوية الوطنية ناهيك
ع- -ن زرع روح اإلخÓ- -صش وال- -وف- -اء واألم- -ان- -ة
لتحمل اŸسسؤوولية.
ونّوه الرائد مغتات ◊بيب إا ¤أان التظاهرة
ت -ك -تسس-ي ط-اب-ع-ا ت-ع-ري-ف-ي-ا ل-ل-م-واط-ن ‘ Úم-ا
ي -خصش ح -ق-وق-ه-م وواج-ب-ات-ه-م وت-ق-ري-ب-ه-م إا¤
اإلدارة وت -ل -ق -ي الشس -روح ك-ام-ل-ة ‘ م-ا ي-ت-ع-ل-ق
ب -ال -ت -ج -ن -ي -د واإلع-ف-اء واإلرج-اء ،خ-اصس-ة وان
مكتب التجنيد باŸسسيلة يسسعى جاهدا إا¤
ت -ق -دﬂ Ëت -ل -ف ال -تسس-ه-يÓ-ت والشس-روح-ات،
ل -ل -م -واط -ن Úع -ن -د ت-ق-دم-ه-م Ÿك-تب اÿدم-ة
الوطنية وتزويدهم Ãختلف الوثائق الÓزمة
ألداء الواجب الوطني مضسيفا أان العملية “ر
ع Èدي -ن -ام -ي-ك-ي-ة م-ن-ظ-م-ة وم-نسس-ق-ة ي-ل-مسس-ه-ا

اŸواطن من خÓل األبواب اŸفتوحة على
اÿدمة الوطنية.
من جانبه العقيد معمر توفيق قائد القطاع
ال -ع -م -ل -ي -ات -ي ب -اŸسس -ي -ل -ة أاشس-ار ‘ ك-ل-م-ت-ه أان
ال-ت-ظ-اه-رة ت-ن-درج ‘ إاط-ار ت-ن-ف-ي-ذ ت-ع-ل-ي-م-ات
القيادة العليا للجيشش الشسعبي الوطني التي
تدخل ‘ إاطار إاحياء الذكرى الـ 50لتأاسسيسش
اÿدمة الوطنية .وتعت Èحسسبه عادة حميدة
–م -ل ‘ ط -ي -ات-ه-ا رسس-ال-ة ن-ب-ي-ل-ة ل-ل-م-واط-نÚ
أاسساسسها –قيق اللحمة الوطنية خاصسة وان
اÿدم-ة ال-وط-ن-ي-ة ت-ع-ت Èحسس-ب-ه ل-ب-نة أاسساسسية
خاصسة وأانها جسسدت العديد من ال‚ازات
ال -ه -ام -ة ع -ل -ى غ -رار السس -د األخضس-ر وط-ري-ق
الوحدة اإلفريقية والسسكك ا◊ديدية والعديد
من ال‚ازات الهامة.
وا÷دي -ر ب -ال -ذك -ر أان األب -واب اŸف-ت-وح-ة
شسهدت إاقبال كب Òمن قبل ا÷مهور وخاصسة
ف-ئ-ة الشس-ب-اب لÓ-سس-ت-فسس-ار والطÓ-ع ع-ل-ى الو
رشسات اıصسصسة للتعريف باÿدمة الوطنية.

اŸسسيلة :عامر ناجح

...و“Ôإسصت ‘ إŸوعد

اŸدن -ي-ة ،ووسس-ائ-ل اإلعÓ-م ،ه-ذا
م- - -ا رصس- - -دت- - -ه ““الشس- - -عب““ ب - -عÚ
اŸكان.
أاشس- - - -رف رئ- - - -يسش م - - -ك - - -تب
Óرك -ان ال -ن-اح-ي-ة
ال -ع -م -ل -ي -ات ل  -أ
ال -عسس -ك -ري -ة السس -ادسس-ة ال-ع-ق-ي-د
(ب -ه -ن -اسش ع-ب-د ا◊م-ي-د) ،ع-ل-ى
لف -ت -ت -اح ال -رسس-م-ي-ة
م -راسس -ي -م ا إ
Óبواب والذي أاكد على أان هذا
ل أ
لتصسا‹ يندرج ضسمن
النشساط ا إ

تقريب ا÷يشش الوطني الشسعبي
سس- -ل- -ي- -ل ج- -يشش ال -ت -ح -ري -ر م -ن
ا÷مهور ،والتعريف به وتقوية
أاواصس- -ر ال- -ت Ó-ح -م ال -وث -ي -ق بÚ
م- - -ؤوسسسس- - -ة ا÷يشش ال- - -وط - -ن - -ي
الشس -ع -ب -ي وا÷م -ه-ور ،وت-ع-ري-ف
اŸواط- -نÃ Úه- -ام ونشس- -اط- -ات
مركز اÿدمة الوطنية بوصسفه
م- -درسس- -ة ل- -ت- -ك- -وي- -ن وت- -أاه- -ي -ل
ال -رج -ال،وإاطÓ-ع الشس-ب-اب ع-ل-ى

...ودإر إلثقافة ““مصصطفى خالف““ بسصعيدة –تضصن إألبوإب إŸفتوحة

انطلقت أامسس بدار الثقافة ““مصصطفى خالف““
لب- -واب اŸف- -ت- -وح -ة ع -ل -ى اÿدم -ة
ف- -ع- -ال- -ي- -ات ا أ
ال -وط -ن -ي -ة ،اح -ت-ف-ال ب-ال-ذك-رى الـ 50لتأاسصيسس
اÿدم-ة ال-وط-ن-ية اŸصصادفة لــ 16أاف-ريل ،1968
ال-ت-ظ-اه-رة ال-ت-ي تسص-ت-م-ر ع-ل-ى م-دار أارب-ع-ة أايام
لسصÓ-م ل-وح
ح -يث أاشص -رف وا‹ ال -ولي-ة سص-ي-ف ا إ
ع -ل -ى اف-ت-ت-اح ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ب-حضص-ور إاط-ارات
عسصكرية ومدنية ” من خÓلها تنظيم معرضس
صصور يتضصمن إا‚ازات شصباب اÿدمة الوطنية
لو ¤من تأاسصيسصها وكذا جناح
خÓل السصنوات ا أ
خ -اصس بشص -رح مضص -م -ون وم -زاي -ا ق-ان-ون اÿدم-ة
الوطنية.
و‘ كلمة افتتاحية أالقاها باŸناسسبة ،أاكد قائد
القطاع العملياتي بسسعيدة ان تنظيم هذه األبواب
ي -ن -درج ““ضس -م -ن اŸسس -اع -ي ا◊ث-ي-ث-ة ل-ق-ي-ادة ا÷يشش
ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب-ي ،وﬂط-ط اتصس-ال  2018لتعزيز
راب- -ط- -ة ج- -يشش أام- -ة ولÓ- -قÎاب أاك Ìم -ن اŸواط -ن
والتكفل بانشسغالته.
ويتجلى ذلك بالتحضس ÒإلطÓق موقع واب على
األنÎنيت لتسسهيل عملية التواصسل والتفاعل مع فئة

الشسباب حول المتيازات والختصساصسات اŸتوفرة،
مؤوكدا أان الدور الفعال الذي يلعبه ا÷يشش الوطني
الشس -ع -ب -ي ‘ ا◊ف -اظ ع -ل-ى أام-ن واسس-ت-ق-رار ال-بÓ-د،
اسس -ت-دع-ى –ديث وعصس-رن-ة ه-ي-اك-ل تسس-ي Òاÿدم-ة
الوطنية.
وأاوضس -ح أان ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رة ““ف -رصس -ة سس -ان -ح -ة““
ل -ل-م-واط-ن ÚلÓ-قÎاب م-ن م-راك-ز اÿدم-ة ال-وط-ن-ي-ة
وال -ت -ع -رف ع -ل -ى م -زاي-ا ومضس-م-ون ال-ق-ان-ون ا÷دي-د
ل-ل-خ-دم-ة ال-وط-ن-ي-ة وم-اي-ت-ي-ح-ه م-ن ح-قوق وواجبات،
مشسÒا إا ¤أان الهدف من تأاسسيسش اÿدمة الوطنية
هو اسستقطاب كل الطاقات الشسابة وتسسخÒها ‘
بناء الهياكل القاعدية للدولة.
وا‹ الولية وخÓل تدخله ذّكر ا◊ضسور بإا‚ازات
شس -ب -اب اÿدم -ة ال -وط -ن -ي-ة سس-اب-ق-ا ك-ط-ري-ق ال-وح-دة
الوطنية والسسد الخضسر والقرى النموذجية ،داعيا
اط -ارات م -دي-ري-ة اÿدم-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل ا÷ي-د
ب-انشس-غ-الت الشس-ب-اب ل-ت-ح-ف-ي-زه-م ع-ل-ى ال-ت-ق-رب م-ن
م -راك -ز اÿدم -ة ال -وط-ن-ي-ة ل-تسس-وي-ة وضس-ع-ي-ت-ه-م Œاه
اÿدمة الوطنية.

سسعيدة :ج .علي

ق- - -وان Úاÿدم - -ة ال - -وط - -ن - -ي - -ة
ا÷ديدة.
و” ع -رضش شس -ري-ط وث-ائ-ق-ي
يÈز ﬂت -ل -ف م -راح-ل اÿدم-ة
ال -وط -ن -ي -ة م -ن-ذ إانشس-اء اÿدم-ة
الوطنية سسنة  1968وأاول دفعة
 1969 / 04 / 21إا ¤غ-اي-ة
اليوم.

“Ôاسستﬁ :مد لا صسالح بن حود
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ي -ن -درج ت -ن -ظ -ي -م ه -ذه ال -ت -ظ -اه-رة ال-ت-ي
سستتواصسل على مدار أاربعة أايام كاملة عÈ
ﬂت-ل-ف م-ك-اتب اÿدم-ة ال-وط-ن-ي-ة““ ،ضس-من
اŸسس-اع-ي ا◊ث-ي-ث-ة ل-ق-ي-ادة ا÷يشش ال-وطني
الشس -ع -ب -ي ،وﬂط -ط اتصس -ال  2018لتعزيز
لدارة العسسكرية
رابطة جيشش أامة وتقريب ا إ
من اŸواطن ،Úوخاصسة الشسباب منهم.
و‘ كلمة أالقاها باŸناسسبة ،قال قائد
أاركان الناحية العسسكرية« :اÿدمة الوطنية
ج- -ه -از ف -ع -ال ‘ خ -دم -ة ا÷يشش ال -وط -ن -ي
الشسعبي ورمز للمواطنة ،يهدف إا– ¤ريك
ال- -وع- -ي ا÷م- -اع- -ي اŒاه ›ه -ود ال -دف -اع
وت - -ن - -م - -ي - -ة حب ال - -وط - -ن ل - -دى الشس - -ب - -اب
ا÷زائري».
بدوره ،اسستغل اŸقدم قÓسسمي بن عمر
ق- -ائ -د م -رك -ز اÿدم -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -وه -ران
ب -ال -ن -اح -ي -ة ال -عسس -ك -ري -ة ال -ث -ان-ي-ة ال-ف-رصس-ة
ل-لÎح-م ع-ل-ى ال-ذي-ن اسس-تشس-ه-دوا أاث-ن-اء أاداء
واجب اÿدم -ة ال -وط -ن -ي -ة ،ك -م -ا ع ّ-ب -ر ع -ن
تقديرهم واحÎامهم الكب Òلكل من أادى
واجب اÿدم -ة ال -وط -ن -ي -ة م -ن -ذ إانشس -ائ -ه-ا،
ل‚ازات التي –ققت
معتÈا أانّ جميع ا إ
ب- -فضس- -ل- -ه -م سس -تضس -ل راسس -خ -ة ‘ ال -ذاك -رة
ا÷زائرية.
وقد شسهد ا◊فل تنظيم معرضش خاصش

حول ﬂتلف مراحل اÿدمة الوطنية منذ
ل‚ازات
إانشس- - -ائ- - -ه - -ا ومسس - -اره - -ا وأاه - -م ا إ
اÙققة خÓل نصسف قرن من الزمن ،إا¤
ج -انب مسس -ار ال -ه -ي-ك-ل ب-ا÷يشش ال-وط-ن-ي و
الذي بقي لسسنوات مصسدر إامداد للجيشش
الوطني الشسعبي ،مرورا بعمليات التجنيد
لح -ت -ي -اط وأارشس -ف-ة
واÿدم -ة ال -وط -ن -ي -ة وا إ
ملفات الذين أادوا واجب اÿدمة الوطنية
وك -ذا مضس -ام Úق -ان-ون  06/14ا- Ÿؤورخ ل9
أاوت  2014اŸتعلق باÿدمة الوطنية.
ك -م -ا ” ب -اŸن -اسس -ب -ة ت-ك-ر Ëع-دد م-ن
اŸواطن‡ Úن التحقوا باÿدمة الوطنية
لو ،¤وم-ن ب-ي-ن-ه-م وا‹
خ Ó-ل ال -دف -ع -ات ا أ
وهران ،ناهيك عن تكر ËعائÓت ا÷نود
ال -ذي -ن ت -وف -وا خ Ó-ل اÿدم-ة وك-ذا ال-ف-رق
الرياضسية التابعة للناحية العسسكرية الثانية.
وقد أابدى معظم الشسباب رغبة كبÒة ‘
ال -ت -ج-ن-ي-د والل-ت-ح-اق ب-ا÷يشش ،وق-ال ع-دد
م -ن -ه -م ‘ رسس -ال-ة ق-وي-ة أان-ه-م ““ره-ن إاشس-ارة
لخÒة زادت- -ه -م ق -وة
لح- -داث ا أ
ال- -وط- -ن وا أ
وعزÁة و“اسسكا““.
ق -ال م -ي-ه-وب.ج ““حب ال-وط-ن ل ي-ق-تصس-ر
لحاسسيسش ،بل يتجsلى ‘
على اŸشساعر وا أ
لفعال ،وأاجمل ما يرسّسخه –مل
لقوال وا أ
اأ
اŸسس -ؤوول -ي-ة والنضس-ب-اط واحÎام ال-ق-ان-ون،
مشسÒا إا ¤أان ج- -م- -ي -ع الشس -ب -اب ا÷زائ -ري
يتمتعون بالوطنية وعلى اسستعداد بالتضسحية
ب -ح -ي -ات -ه -م ‘ سس -ب -ي -ل ال -دف-اع ع-ن ال-وط-ن
وحمايته من اıاطر““.
ويرى قطاف.ح ““اÿدمة الوطنية واجب
م -ق ّ-دسش يسس -اه -م ‘ ت -ع -زي -ز ـالن -ت-م-اء إا¤
الوطن ،وÁضسي الشساب الثÓثيني شسارحا
كيف ‚ح ‘ أاداء واجبه وهو ‘ سسن الـ20
رغم أانه وحيد العائلة ،وبعد أان أانهى اّŸدة
كاملة با÷نوب ا÷زائري التحق بصسفوف
ا÷يشش Ãحضش إارادت - - -ه وك - - -ل - - -ه ف - - -خ- - -را
واعتزاز““.

تهدف إا ¤التقرب من الشصباب وتسصهيل تسصوية وضصعياتهم

برج بوعريريج –تفي باÿدمة إلوطنية

اح-ت-ف-ال ب-ال-ذك-رى اÿمسص Úل-تأاسصيسس
اÿدمة الوطنية سصنة  ،1968نظم مكتب
اÿدمة الوطنية بÈج بوعريريج وقيادة
ال -ق-ط-اع ال-عسص-ك-ري أاب-واب-ا م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى
اÿدمة الوطنية تدوم Ÿدة ثÓثة أايام،
وال -ت -ي إاح -تضص-ن-ه-ا اŸركب ال-ث-ق-ا‘ ع-ائشص-ة
ح- -داد وسص- -ط م- -دي -ن -ة ب -رج ب -وع -ري -ري -ج
وبالقرب من مقر مكتب اÿدمة الوطنية
بحي عبد اŸؤومن.
ال -ت -ظ -اه -رة ال -ت -ي “ي-زت ب-ت-ك-ر Ëع-دد م-ن
اÛندين ‘ اÿدمة الوطنية ‘ أاول دفعة سسنة
 1969ت- -ه- -دف حسسب رئ- -يسش م- -ك- -تب اÿدم -ة
ال -وط -ن -ي -ة ال-رائ-د إاسس-اŸة ع-ب-د ال-رح-م-ان ت-أات-ي
ت-ط-ب-ي-ق-ا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات ق-ي-ادة ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-رية
اÿامسس -ة وت-ع-ل-ي-م-ات ال-ق-ي-ادة ال-ع-ام-ة ل-ل-ج-يشش،
وتهدف إاŒ ¤سسيد شسعار التقريب جيشش أامة
ال -رام -ي إا ¤إان-ف-ت-اح اŸؤوسسسس-ة ال-عسس-ك-ري-ة ع-ل-ى
شستى اÛالت للسسماح بإاكتشساف ما تزخر به
هذه اŸؤوسسسسة العريقة والرائدة.
ك - -م - -ا ت - -ه- -دف األب- -واب اŸف- -ت- -وح- -ة حسسب
اŸتحدث إا ¤تسسهيل إاجراءات تسسوية الوضسعية
Œاه اÿدمة الوطنية للشسباب من خÓل الرد
على كل تسساؤولتهم من طرف الضسباط وأافراد
ا÷يشش باإلضسافة إا ¤التعريف بأاهم إا‚ازات

اŸؤوسسسس- -ة ال- -عسس- -ك- -ري- -ة واÿدم- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة
باÿصسوصش على مدى  50سسنة من وجودها.
وتضسمن اŸعرضش اŸقام باŸناسسبة لفتات
تسسرد تاريخ هذه اŸؤوسسسسة وما قدمته اÿدمة
الوطنية للبÓد واŸواطن Úمن مشساريع ضسخمة
تبقة راسسخة ‘ التاريخ على غرار مشسروع السسد
األخضس - -ر ،سس - -كك ا◊دي - -د ،ط - -ري - -ق ال- -وح- -دة
اإلف -ري -ق -ي -ة ،ب -اإلضس -اف -ة إا ¤ت -دخ Ó-ت ا÷يشش
وأافراده اÛندين ‘ اÿدمة الوطنية ‘ كل
ال-ك-وارث ال-ت-ي سس-ج-ل-ت-ه-ا ا÷زائ-ر وك-ذا ال-ك-ف-اح
ال- -ك -ب Òوال -تضس -ح -ي -ات خ Ó-ل ﬁن -ة ال -عشس -ري -ة
السسوداء ومكافحة اإلرهاب.
ومن جهته وا‹ ولية برج بوعريريج صسالح
ال -ع -ف -ا Êأاك -د أان ه-ذه األب-واب اŸف-ت-وح-ة ع-ل-ى
اÿدمة الوطنية تأاتي بالتزامن مع ﬁنة مر بها
ا÷زائ -ري-ون م-ن-ذ  05أاي -ام ‘ ح -ادث ال-ط-ائ-رة
ال- -عسس- -ك- -ري- -ة ال -ت -ي ه -زت ك -ي -ان ومشس -اع -ر ك -ل
ا÷زائري Úبفقدان خÒة شسباب هذا الوطن،
وإاغتنم اŸتحدث الفرصسة ليجدد تعازيه بإاسسم
سس -ك -ان ولي -ة ب -رج ب -وع-ري-ري-ج إا ¤ك-ل ع-ائÓ-ت
الضس- -ح- -اي- -ا والشس -عب ا÷زائ -ري ،وب -اÿصس -وصش
عائÓت الشسهداء الثÓثة بولية برج بوعريريج.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

...وإإقبال كب Òللجمهور بباتنة

لح- -دÃ ،رك- -ز
ان - -ط- -ل- -قت ،أامسس ،ا أ
لق -ل -ي -م -ي Ãدي -ن-ة ب-ات-ن-ة،
لع Ó-م ا إ
ا إ
ال-ت-اب-ع ل-ل-ن-اح-ي-ة العسصكرية اÿامسصة
الشص -ه -ي -د زي -غ -ود ي -وسص -ف ،ف -ع -ال -ي -ات
لب - -واب اŸف - -ت- -وح- -ة ع- -ل- -ى اÿدم- -ة
ا أ
ال -وط -ن -ي -ة،اح -ت -ف -ال ب -ال-ذك-رى الـ50
ل -ت -أاسص -يسس اÿدم -ة ال -وط -ن -ي -ة ال -ت -ي
انطلقت أاول مرة ‘  16أافريل .1968

باتنةŸ :وشسي حمزة
وأاشسرف على افتتاح هذه التظاهرة قائد
اŸدرسسة العليا لسسÓح اŸدرعات الشسهيد
ﬁم -د ق -ادري ال -ل -واء ﬁم-د ع-م-ر وق-ائ-د
القطاع العملياتي لباتنة ‡ث Óللواء قائد
ال -ن -اح -ي -ة ال -عسس -ك -ري -ة اÿامسس-ة ،ب-حضس-ور
السسلطات اŸدنية والعسسكرية.
وأاشسار قائد القطاع العملياتي ‘ كلمته
ب -اŸن -اسس -ب -ة إا ¤أان ت -ن -ظ -ي -م ه -ذه األب-واب
اŸف- -ت- -وح- -ة ل- -ل- -ج -م -ه -ور ت -ن -درج ‘ إاط -ار
اŸسساعي ا◊ثيثة لقيادة ا÷يشش الوطني
الشس -ع -ب -ي ،وﬂط -ط اتصس -ال  2018لتعزيز
راب - -ط- -ة ج- -يشش أام- -ة ولÓ- -قÎاب أاك Ìم- -ن

اŸواطن والتكفل بانشسغالته ،وهو ما Œلى
بتحديث و عصسرنة هياكل تسسي Òاÿدمة
ال-وط-ن-ي-ة ،ب-إانشس-اء م-ك-اتب ل-لخدمة الوطنية
ع Èكافة وليات الوطن.
وذكر اŸتحدث ‘ كلمته بالدور الفعال
ال -ذي ي -ل -ع -ب-ه ا÷يشش ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ‘
ا◊ف -اظ ع -ل -ى أام -ن واسس -ت -ق -رار ال -ب Ó-د ،و
أاه- -م- -ي- -ة الح- -ت- -ف- -ال ب -ال -ذك -رى اÿمسسÚ
لتأاسسيسش اÿدمة الوطنية ،تخليدا لنطÓق
““مسسÒة ح- -اف- -ل- -ة ب -األ›اد وب -ال -ك -ث Òم -ن
ال‚ازات““ يضسيف اŸتحدث.
و أاك- -د ق- -ائ- -د ال- -ق- -ط- -اع ال- -ع- -م -ل -ي -ات -ي
أان الحتفال Ãرور نصسف قرن على تأاسسيسش
اÿدم -ة ال -وط -ن -ي-ة ل-ه رم-زي-ة ك-بÒة ودلل-ة
ع- -ظ- -ي- -م- -ة ،ح- -يث ي- -راد م- -ن- -ه ع -ل -ى وج -ه
اÿصسوصش تقد Ëواجب التقدير والعرفان
ل- -ك- -ل ا÷زائ- -ري Úال- -ذي -ن Œن -دوا ÿوضش
معركة بناء وتشسييد الدولة ا÷زائرية الفتية
غداة انتزاع السستقÓل الوطني والدفاع عن
السسيادة الوطنية والسسÓمة الÎابية للجزائر
من جهته –دث مدير مكتب اÿدمة
ال -وط -ن -ي -ة ب-ب-ات-ن-ة ،ع-ن ﬂت-ل-ف اإل‚ازات
اÙققة من طرف شسباب اÿدمة الوطنية

على غرار السسد األخضسر و خطوط السسكة
ا◊ديدية أاو بناء طريق الوحدة اإلفريقية،
كما تطرق للتضسحيات التي بذلت من طرف
شس -ب -اب اÿدم -ة ال -وط-ن-ي-ة خÓ-ل ال-عشس-ري-ة
السسوداء وخÓل الكوارث الطبيعية ،موضسحا
أان ال -ت -ظ -اه -رة ف -رصس -ة م-ه-م-ة ل-ل-م-واط-نÚ
لÓ- -قÎاب م -ن م -راك -ز اÿدم -ة ال -وط -ن -ي -ة
وال -ت -ع -رف ع -ل -ى ادوار و أاه -م -ي -ة ال -ق-ان-ون
ا÷دي -د وك -ذا اسس -ت -ق -ط -اب ك -ل ال -ط -اق-ات
الشسابة وتسسخÒها ‘ بناء الهياكل القاعدية
للدولة.
و” خÓل التظاهرة عرضش فيلم وثائقي
حول تاريخ تأاسسيسش اÿدمة العسسكرية و ما
ت- -ق- -دم- -ه م- -ن خ -دم -ات لصس -ال -ح ال -وط -ن و
اŸواطن ،إا ¤جانب تدشس Úمعرضش ببهو
اŸرك- -ز ي- -ق- -دم شس- -روح -ات ح -ول ع -م -ل -ي -ة
التسسجيل و التجنيد و اإلعفاء وكذا صسور
ت-تضس-م-ن ا‚ازات شس-ب-اب اÿدم-ة ال-وط-ن-ية
خÓل السسنوات األو ¤من تأاسسيسسها ،حيث
أاثارت األجنحة اإلعÓمية و التوجيهية التي
أاقيمت باŸكان هي األخرى أاعدادا كبÒة
من الشسباب.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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قسشنطينة تبحث عن الّتموقع كقطب بامتياز

رئيسس بلدية باتنة ‘ اŸيدان

متابعة يومية إ’‚از اŸشساريع وإانشسغا’ت اŸواطنÚ

غياب خريطة سسياحية وندرة العقار تعيق ا’سستثمار
 ⁄تنل و’ية قسشنطينة ح ّ
ظها ومنذ سشنوات عديدة لتتموقع كقطب سشياحي بامتياز ،وهذا على الرغم من توفرها
’مكانات الطبيعية ،العمرانية والثقافية التي تؤوّهلها ÷لب أاك Èعدد من السشياح والدفع بعجلة
على رصشيد هائل من ا إ
التنمية ‘ هذا القطاع الذي وضشعته الدولة ضشمن أاولوياتها ‘ برا›ها التنموية.

قسسنطينة :احمد دبيلي
وإاذا ك- -انت اسس- -ت- -ث- -م- -ارات السس -ن -وات اÿمسس
األخÒة ‘ دع -م ال -ولي -ة بسس -لسس -ل-ة ج-دي-دة م-ن
الفنادق ذات التصسنيف العاŸي واألخرى التي ”
ترميمها لتتطابق مع هذه اŸواصسفات ⁄ ،تشسفع
لها حتى اآلن بالنهوضس با÷انب السسياحي ،فإان
الكث Òمن النقائصس لزالت تعÎي هذا القطاع
ال -ه-ام ع-ل-ى اŸسس-ت-وى اÙل-ي وت-ع-ي-ق ا◊رك-ي-ة
السس -ي -اح -ي -ة وت -ف -ع -ي-ل-ه-ا Ãا ي-ع-ود ب-ال-ن-ف-ع ع-ل-ى
القتصساد الوطني.
و‘ ه - -ذا السس - -ي - -اق ،ف - -ق- -د كشس- -فت اŸائ- -دة
اŸسس -ت -دي -رة «ف -رصس السس -ت -ث-م-ار السس-ي-اح-ي ‘
ال -ق -طب الشس -م -ا‹ الشس -رق -ي» ،وال -ت-ي نّ-ظ-م-ت-ه-ا
ال -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ت-ن-م-ي-ة السس-ي-اح-ة ،ب-ف-ن-دق
«نوفوتيل» على هامشس فعاليات الصسالون الدو‹
ل-لسس-ي-اح-ة واألسس-ف-ار ‘ ط-ب-ع-ت-ه ال-ث-ان-ي-ة ،والذي
احتضسنه قصسر الثقافة ﬁمد العيد آال خليفة

ب -قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،وأاداره-ا ن-خ-ب-ة م-ن اıتصس‘ Ú
القطاع ،كشسفت عن جملة من النشسغالت التي
طرحها بعضس اŸهتم ‘ Úإاطار النقاشس العام
الذي تلى اŸداخÓت التي قدمت حول عدة
ﬁاور م -ن -ه -ا»:ف -رصس السس -ت -ث -م -ار السس -ي-اح-ي،
ضس - -م- -ان- -ات ال- -ق- -رضس ‘ إاط- -ار السس- -ت- -ث- -م- -ار،
الم-ت-ي-ازات اŸم-ن-وح-ة ‘ السس-ت-ث-مار السسياحي
وب -ورصس -ة ا÷زائ -ر كشس -ريك ‘ خ -دم -ة ت-ط-وي-ر
السسياحة».
ومن هذه النشسغالت التي تكشسف عن نقائصس
كثÒة تخصس ولية قسسنطينة ،ذكر اŸتدّخلون
قضس -اي -ا ال -وع -اء ال-ع-ق-اري وال-ت-وسس-ع-ة ال-ع-ق-اري-ة
وإانشس -اء خ -ري -ط -ة سس -ي -اح-ي-ة خ-اصس-ة ب-اŸن-ط-ق-ة
وإاع -ادة الع -ت -ب -ار ل -ل-م-دي-ن-ة ال-ق-دÁة ،وت-ف-ع-ي-ل
ال-رصس-ي-د ال-ث-ق-ا‘ ل-قسس-ن-ط-ي-ن-ة ب-اع-تبارها قطبا
ثقافيا بامتياز.
وب -خصس -وصس ال-ع-ق-ار السس-ي-اح-ي وال-ذي يشس-ك-ل
األرضس -ي -ة ل -ك -ل مشس -روع اق -تصس -ادي ،ف -إان ولي-ة
قسس-ن-ط-ي-ن-ة ت-ع-ا Êم-ن ه-ذه اŸشس-ك-ل-ة وح-ت-ى ‘

قطاعات أاخرى كقطاع البناء ،حيث أاّدت هذه
الندرة إا ¤عدم اإلسسراع ‘ ا‚از مشساريع ذات
مردودية ،حيث كبح هذا اŸشسكل إارادة بعضس
اŸسستثمرين ‘ إانشساء مرافق جديدة كحظائر
ال -تسس -ل-ي-ة ال-ت-ي –ت-اج إلق-ام-ت-ه-ا أاك Ìم-ن عشس-ر
هكتارات ،إاضسافة إا ¤مشساريع السسياحة الثقافية
والتي –تاج هي األخرى ا ¤أاراضسي واسسعة،
ك-م-ا أان مشس-ك-ل-ة ال-ت-وسس-ع-ة ال-ع-ق-اري-ة ل-ل-مشس-اري-ع
ال -ق -ائ -م -ة تصس-ط-دم ‘ اغ-لب األح-ي-ان ـ وحسسب
اŸع -ن ّ-ي  Ú-ـ Ãل -ك-ي-ة أاراضس-ي ال-غ-اب-ات اÙم-ي-ة
Ãوجب قوان Úالدولة ،وحسسب رد ‡ثل وزارة
السسياحة و الصسناعة التقليدية ‘ هذه الندوة
حول مشسكلة ندرة العقار ،دعا ا ¤البحث عن
األراضس -ي «م -لك ل-ل-دول-ة» Ãع-ي-ة م-دي-ري-ة مسس-ح
األراضسي للولية للتغلب على اŸشسكلة ،حيث أاّن
األول - -وي - -ة ‘ م - -ن - -ح ه- -ذه األراضس- -ي ت- -خصسصس
لÓسستثمار السسياحي.
ومن النقاط التي أاثÒت أايضسا من خÓل هذه
ال -ن -دوة ضس-رورة إاع-ادة الع-ت-ب-ار Ÿع-ا ⁄م-دي-ن-ة
قسس -ن -ط -ي -ن -ة ال -ق -دÁة ،وال -ت-ي ت-ع-ا Êك-ثÒا م-ن
اإلهمال ،حيث تركت لسسنوات كثÒة دون ترميم
ب -ل أاّن ال -غ -ال -ب -ي -ة ال -ع-ظ-م-ى م-ن ه-ذه اŸسس-اك-ن
انهارت بفعل اإلنسسان أاو الزمن ،حيث كان من
األجدر اÙافظة عليها كرصسيد ثقا‘ ÷لب
السسياح وهو اŸعتمد غالبا ‘ كل الدول.
وع- -ن القÎاح- -ات اŸق- -دم- -ة ل- -ت- -ف- -ع- -ي -ل ا◊رك -ة
السسياحية ‘ الولية ،إاذا ما ” ‘ اŸسستقبل التغلب
على النقائصس اŸشسار إاليها أانفا ،أاكد احد الباحثÚ
ا÷امعي Úعلى ضسرورة البحث أاول ‘ اŸردودية
الق-تصس-ادي-ة اŸت-وخ-اة م-ن السس-ت-ث-م-ارات السس-ي-اح-ي-ة
خ- -اصس- -ة ‘ م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -دور اŸؤوسسسس -ات الصس -غÒة
واŸت -وسس -ط-ة ،والع-ت-م-اد ع-ل-ى ن-ظ-ام ب-ن-ك-ي م-ت-ط-ور
واسس -ت -غ Ó-ل ق-وة ا÷ذب السس-ي-اح-ي ك-ن-وع-ي-ة اÿدم-ة
عالية ا÷ودة ،وهي العناصسر التي إاذا اجتمعت سسوف
تؤودي ا ¤انطÓقة سسياحية ناجحة تعود بالنفع على
الولية ‘ جميع اŸيادين اŸرتبطة بهذا القطاع ،و⁄
ل تصسنيف الولية كقطب سسياحي بامتياز؟

’ول يسشّلم نهاية جوان القادم
الشّشطر ا أ

مشسروع –ديث طريق وادي خراطة يكون جاهزا خÓل  ٤٢شسهرا
اÛازر التي ارتكبها السستعمار الفرنسسي ،أاثناء
ال -ق -م-ع ال-وحشس-ي ال-دام-ي Ÿظ-اه-رات  08ماي
 ،1945حيث قام جيشس العدو بدفع مئات من
ا÷زائري Úإا ¤أاسسفل الوادي.
وأاخÒا ووفقا للتصسريحات الواردة لذات
اŸصسدر ،سسيتضسّمن اŸشسروع فضس Óعن ما
لشس--ارة إال--ي--ه ،أاشس--غ-ال ه-ادف-ة إا¤
سس--ب--قت ا إ
ت--ط--وي--ر م--ن--ظ--ر ال-وادي و–سس-ي-ن-ه وإانشس-اء
مسس--اح--ات ل--لÎف--ي--ه ،وك--ذا ت--ط--وي--ر جسس--ر
«ح-ي-ن-وز» ال-ت-اري-خ-ي وإانشس-اء نصسب ت-اريخي
لضس-اف-ة إا¤
ت--خ--ل--ي--دا ل--ذك-رى الشس-ه-داء ،ب-ا إ
أاشس--غ--ال إا‚از خ--مسس--ة أاق--ط--اب ل--ل--تسس--ل--ي-ة
وموقعا Ÿنظر جميل ومواقف للمركبات،
كما بلغنا أانه سسيتم تركيب إانارة عمومية،
من أاجل إاضساءة جسسر «حينوز» التاريخي من
لقواسس بغاية الرفع من
قاعدته إا ¤غاية ا أ
لثرية.
أاهمية ا أ

بجاية :بن النوي توهامي
بالرغم من عديد اŸصشاعب والعقبات
ال- -ت -ي ت -واج -ه مشش -روع ت -ه -ي -ئ -ة و–ديث
وادي خراطة ،إا’ أان أاششغاله جارية على
ق -دم وسش -اق ،ح -يث سش -ي -ت -م تسش -ل-ي-م شش-ط-ر
ب-ط-ول  1 . ٥ك-ل-م ن-ه-اي-ة شش-ه-ر ج-وان من
السش -ن-ة ا÷اري-ة ،ل-ت-م-ك Úذلك ك-ان ع-ل-ى
اŸسشؤوول ÚاÙلي Úإابعاد ﬂتلف العقبات
والعراقيل التي وقفت ‘ طريق اŸششروع،
والضش -غ -ط ع -ل -ى اŸؤوسشسش -ة اŸكّ-ل-ف-ة ب-إا‚از
’ششغال.
ا أ
جهت إا¤
أاكد مصسدر مسسؤوول أاّن تعليمات و ّ
مسسؤوو‹ اŸؤوسسسسة الÎكية اŸكلفة بإا‚از هذا
اŸشسروع الضسخم بتسسريع وتÒة األشسغال ،ومن
جهة أاخرى ،أاقّر مدير اŸؤوسسسسة اŸنجزة ‘
شسأان هذا اŸشسروع ،أاّن إا‚از هذا اŸشسروع
يعت Èصسعبا بسسبب موقعه ومسسالكه الوعرة وكذا
طبيعة التضساريسس التي “يز اŸنطقة ،مشسÒا
إا ¤أانّ اي -ج -اد ا◊ل -ول ال -ت -ق -ن -ي -ة اق-تضس-ى سس-ن-ة
ونصس -ف م -ن ال -وقت ،ول -ق -د ح ّ-ددت م ّ-دة إا‚از
اŸشس- - -روع بـ  28شس -ه-را إا ¤أان تصس-م-ي-م-ه ت-غّ-ي-ر
لح- -ق -ا ،وأاصس -ب -حت اŸدة ال Ó-زم -ة إل‚ازه 42
شسهرا بدل من .28
وق -د وع -د ب -أاّن اŸؤوسّس -سس-ة سس-ت-ب-ذل قصس-ارى

جهدها من أاجل تسسليم اŸشسروع ‘ ›مله ‘
شسهر جانفي  ،2019مع اإلشسارة إا ¤أان الهدف
وراء إاطÓ- -ق ه- -ذا اŸشس -روع ال -ذي خّصس -صس ل -ه
غÓف ما‹ أاّو‹ قّدر بـ  5مÓي Òدينار ،يتمثل
أاسساسسا ‘ ضسمان حركة سس Òسسلسسة ‘ هذا
اÙور ال -ه -ام والسسÎات -ي -ج -ي ،قصس -د تسس -ه-ي-ل
اŸب -ادلت ب Úم -ي -ن -اء ب -ج -اي -ة وولي-ات الشس-رق
ا÷زائري ،حيث تسسجّل هذه الطريق ما يفوق
 20 . 000مركبة يوميا ،مع العلم أانها أاحيانا تبلغ
ذروتها لتفوق عدد اŸركبات التي تسس Òعليها
 32 . 000مركبة ،خاصسة ‘ موسسم الصسطياف،
وما يصسعب من األمر كون ما يقارب نصسفها
عبارة عن مركبات من الوزن الثقيل.
عند النتهاء من أاشسغال العصسرنة ،سستسسمح
ط -ري -ق ال -وادي ب-فك اÿن-اق ع-ل-ى ال-ن-ف-ق ال-ذي
يعا Êمن الكتظاظ حاليا ،كما سسيسسمح ذلك
أاخÒا ،ب -ت -جسس -ي -د مشس -روع ازدواج -ي -ة ال-ط-ري-ق
الوطني رقم  09الرابط ب Úبجاية وسسطيف.
وحاليا تشسّكل الطريق التي تع Èوادي خراطة
خطرا حقيقيا يحدق Ãسستعمليه ،حيث كثÒا ما
ت -ع-رف اŸن-ط-ق-ة تسس-اق-ط ا◊ج-ارة وان-زلق-ات
الÎب -ة ،خ -اصس -ة ‘ فصس -ل الشس -ت-اء ،وم-ن ن-اح-ي-ة
أاخ- -رى ،ت -ع -ت Èط -ري -ق وادي خ -راط -ة ال -ت -ي ّ”
إا‚ازها من قبل السسلطات السستعمارية نهاية
القرن التاسسع عشسر ،ذات بعد تاريخي صسعب
وحسس -اسس ،ح -يث أاّن -ه -ا ت -ب-ق-ى شس-اه-دا حّ-ي-ا ع-ن

09

ت -ت -واصش -ل خ -رج -ات رئ-يسس ب-ل-دي-ة ب-ات-ن-ة
’حياء
السشيد نور الدين مÓخسشو لعديد ا أ
بالبلدية ،خاصشة تلك التي يقطنها تعداد
سش -ك -ا Êك -ب Òوتشش -ه -د ح -رك -ي -ة ت -ن -م -وي -ة،
خ -اصش -ة م -ا ت -ع -ل -ق ب -ت-ه-ي-ئ-ة ال-ط-رق وإاع-ادة
’ن -ارة ال -ك -ه -رب -ائ -ي -ة
ا’ع- -ت- -ب -ار لشش -ب -ك -ة ا إ
’حياء.
العمومية ونظافة ا أ

باتنةŸ :وشسي حمزة
وقد أابدى رئيسس البلدية نور الدين مÓخسسو امتعاضسه الشسديد واسستياءه الكبÒ
خÓل وقوفه على انطÓق أاشسغال تعبيد الطرقات بحي دوار الديسس ،حيث شسّدد
من لهجته Œاه اŸقاولة اŸكلفة بإا‚از هذا اŸشسروع ،داعيا إاياها إا ¤العمل
باسستمرار واحÎام دف Îالشسروط ومقاييسس اإل‚از وآاجال التسسليم ،خاصسة بعد
تأاخر تسسليم الطريق الذي يشسهد كثافة مرورية كبÒة للمركبات وحركة للراجل.Ú
وكان مÓخسسو خÓل تفّقده لبعضس اŸشساريع يلتقي بالسساكنة ويتناول معهم
ﬂتلف القضسايا التي تشسغلهم خاصسة ما تعلق بانشسغالتهم اليومية اŸتعلقة
أاسساسسا بالتنمية اÙلية ،قد أاشسار إا ¤أان بلدية باتنة لن تتسسامح مع أاي تقصس Òأاو
“اطل من طرف أاي مقاولة ‘ إا“ام أاشسغال تعبيد الطرقات ع Èمسستوى إاقليم
اŸدينة لكون هذا اŸلف يعت Èمن ب Úأاولويات اŸواطن ‘ Úحياتهم اليومية،
ومن ب– Úديات اŸسسؤوول األول على الولية عبد اÿالق صسيودة.
بدورهم سسكان حي دوار الديسس اسستغلّوا فرصسة زيارة رئيسس اÛلسس الشسعبي
البلدي إا ¤حّيهم الشسعبي الكب Òلطرح جملة من النشسغالت التي تصسب ‘ إاطار
–سس Úظروفهم اŸعيشسية ،حيث وعدهم بالقضساء على تلك النقائصس بدعمهم
والتنسسيق ا÷يد واŸسستمر ب Úالسسكان ومصسالح البلدية.
جه مÓخسسو تعليمات صسارمة Ÿصسا◊ه التقنية بضسرورة تدارك الوضسع ‘
كما و ّ
حينه ،مع إاسسناد أاشسغال تعبيد هذا الطريق الرئيسسي إا ¤مؤوسسسسة أاشسغال الطرقات
جنوب شسرق إل“ام العملية ‘ أاقرب اآلجال ،كما سستشسهد ›موعة من التجمعات
السسكنية على غرار أاحياء Ÿباركية ،سسلسسبيل واÛاهدينŒ ،زئة تامشسيط
ا÷هة العلوية ،اŸدخل ا÷نوبي Ÿدينة باتنة ،حي  20أاوت ،طريق تازولت ا÷هة
العلوية وغÒها من األحياء األخرى عمليات تنموية هامة لفائدة السساكنة.

...واسستحسسان كب◊ ÒمÓت الّتنظيف
تتواصسل عمليات تطه Òأاحياء بلدية باتنة من التجارة الفوضسوية ،والتي لقت
إاسستحسسانا كبÒا من طرف السساكنة خاصسة أاصسحاب التجمعات السسكنية التي
تتواجد بها اÓÙت التجارية ،وكذا الراجل Úالذين ثّمنوا مبادرة رئيسس بلدية
باتنة نور الدين مÓخسسو التي أاطلقها بالتنسسيق مع ﬂتلف اŸصسالح اŸعنية من
مديرية للتجارة ومصسالح األمن.
وقد باشسرت بلدية باتنة ع Èمديرية الشسؤوون القتصسادية واŸمتلكات منذ مدة
عملية تطه Òواسسعة لتحرير األرصسفة والفضساءات التابعة للملكية العمومية من
التجارة الفوضسوية قصسد إازالة الفوضسى السسائدة ‘ ‡ارسسة النشساط التجاري،
وتطه ÒاÙيط اÿارجي للمحÓت التجارية من تلك السسلع اŸعروضسة بطريقة
فوضسوية بعد ما قام التجار بعرضس سسلعهم خارج اÓÙت ،حيث عمد الكثÒ
منهم إا ¤احتÓل األرصسفة اıصسصسة لعبور اŸارة ليحولوها Ÿلكية خاصسة لهم،
‡ا شسّكل إازعاجا كبÒا
ولتكون امتدادا ÓÙتهم ومكانا إاضسافيا لعرضس سسلعهم ّ
لدى اŸواطن ،Úخاصسة وأانها تعرقل حركة سسÒهم وتضسطرهم للمشسي بجانب
الطريق اıصسصس للسسيارات ما يعرضس حياتهم للخطر.
وقد أاّكد رئيسس اÛلسس الشسعبي البلدي لبلدية باتنة السسيد نور الدين مÓخسسو
بأان هذه العملية سستكون مسستمرة ،وذلك من أاجل القضساء على التجارة الفوضسوية
وﬂلّفاتها اŸرمية ‘ اŸسساحات اÛاورة للطرق العمومية ومداخل وﬂارج
اŸدينة ،وذلك تطبيقا لتوجيهات وتعليمات وا‹ ولية باتنة السسيد عبد اÿالق
صسيودة الذي وجّه تعليمات صسارمة للقضساء على التجارة الفوضسوية واسستئصسالها
بصسفة نهائية.
وأاضساف مÓخسسو بأانّ تسسي Òملف الطريق العمومي من أاماكن ،مسساحات
ع -م -وم -ي -ة ،أارصس -ف -ة ي -ع -ت Èم-ن أاول-وي-ات-ه م-ن أاج-ل –ري-ره-ا م-ن ق-بضس-ة ال-ت-ج-ار
الفوضسوي Úوتسسهيل حركة اŸواطن.Ú
وجدير بالذكر أانّ العملية ‘ مرحلتها األو ¤شسهدت تسسليم اعذارات ألصسحاب
اÓÙت التجارية إلخÓء الطريق العمومي ،على أان يتم مصسادرة جميع ا◊واجز
وم -واد ال -ب -ن -اء اŸن -تشس-رة ب-ط-ري-ق-ة ف-وضس-وي-ة ،إاضس-اف-ة إا ¤الÓ-ف-ت-ات وال-ط-اولت
اŸتواجدة أامام واجهات اÓÙت ‘ حال عدم السستجابة من طرف التجار.

بجاية على وقع انتعاشس تنموي غ Òمسشبوق

 ٩٣٠مليار سسنتيم سستوّزع على البلديات قريبا
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عقد اÛلسس الششعبي الو’ئي دورة له بعد تنصشيبه،
’عضش -اء إا ¤ب -عضس اŸل -ف -ات ك-حصش-ي-ل-ة
ح -يث ت -ط ّ-رق ا أ
 ،2017الصش-ن-دوق اŸوّح-د ل-ل-ج-م-اع-ات اÙلية وانز’ق
الÎبة ،كما تطّرق ا◊ضشور إا ¤اŸيزانية التي قّدمها
وزي- -ر ال- -داخ- -ل- -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة وال -ت -ه -ي -ئ -ة
العمرانية السشيد نور الدين بدوي ،خÓل زيارته ا¤
ب -ج-اي-ة وال-ت-ي ت-قّ-در بـ  930م-ل-ي-ار ،ح-يث أاّك-د رئ-يسس
’يام القليلة القادمة
اÛلسس الششعبي الو’ئي أانه ‘ ا أ
سش -ي -ت -م ت -ع -ي÷ Úن -ة مششÎك -ة خ-اصش-ة ب-ت-وزي-ع ه-ذه
’موال على ﬂتلف القطاعات والبلديات.
ا أ
وبعدها اسستمع ا÷ميع ا ¤حصسيلة اŸشساريع اŸنجزة وتلك
التي ‘ طريق اإل‚از لسسنة  ،2017حيث ‘ برنامج ” 2017
تسسجيل  683مشسروعا ،وكانت ح ّصسة األسسد لقطاع الّري ،حيث
” إا‚از  12خزانا للمياه ،اسستفادت منه بلديات أاوقاسس،
ّ
بوخليفة ،تيشسي ،كما أا‚زت خمسس ﬁطات ضسخّ على مسستوى
بلديات شسميني ،سسوق أاوف Óوبرباشسة.
كما اسستفاد قطاع الغابات من عدة مشساريع ،حيث ” فتح
 170كلم من اŸسسالك الفÓحية ،وتوصسيل أازيد من 100كلم من

التيار الكهربائي للمناطق الفÓحية ،كما ”ّ إايصسال شسبكة الغاز
لسسنة  2017لبلديتي أاوقاسس وسسوق الثن ،Úوارتفعت بذلك
نسسبة توصسيل شسبكة الغاز الطبيعي لسسنة  2016من 42باŸئة إا¤
 57باŸئة ‘ سسنة .2017
” ا‚از  10كيلو
و‘ قطاع األشسغال العمومية لسسنة ّ ،2017
مÎات من الطريق الرابط بالطريق السسيار شسرق غرب ،وكذا
تسسخ Òأاك Ìمن  59كلم لÎميم بعضس الطرقات البلديات ،ودفع
 11مليار سسنيتم ‘ تعويضس األراضسي للخواصس لصسالح العام،
وبدوره القطاع الصسحي عرف إا‚ازات كبÒة ،حيث ” تدشسÚ
ع -ي -ادة م -ت -ع -ددة اÿدم -ات ل -ب -ل -دي-ة ف-رع-ون ،م-رك-ز الشس-ع-ة
للمسستشسفى ا÷امعي ،و 3قاعات للعÓج Ãدينة بجاية ،واقتناء
 7سسيارات إاسسعاف من نوع «مرسسديسس» وّزعت على ﬂتلف
اŸراكز السستشسفائية.
و‘ قطاع السسكن ”ّ مواصسلة مشسروع بناء أاك Ìمن 13064
مسسكن ‘ ﬂتلف األ‰اط السسكنية ،ويتواصسل اإل‚از بنسسبة
” تخصسيصس غÓف ما‹ يقدر بـ  4 . 5مÓيÒ
متفاوتة ،كما ّ
دي -ن -ار ،إل“ام إا‚از ال -ط-رق والشس-ب-ك-ات اıت-ل-ف-ة وﬂت-ل-ف
ال -ت -ج -ه-ي-زات لسس-ك-ن-ات «ع-دل» ب-ب-ل-دي-ة وادي غ ،Òوال-ت-ي م-ن
اŸنتظر أان يتم تسسليمها نهاية السسنة ا÷ارية ،باإلضسافة إا¤
اسستفادة الولية من ح ّصسة أاخرى تقدر بـ  6آالف سسكن.

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
إاعداد  :نور الدين لعراجي

ا’ثنين  ١٦افريل  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٢٩رجب  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٦٢٠
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متى نعيد ليوم العلم مجده المفقود؟
هل نوفي المناسصبة حقها
من خÓل احتفائية  16أافريل؟

الدعوة إالى إانشصاء
جائزة علمية باسصم
رئيسس الجمهورية
لتشصجيع الباحثين

كلمة العدد

ا’حتفال حاضصر
والّرمزية
في خبر كان

بقلم :حبيبة غريب

ي-ع-ود  16أف -ري -ل م-ن ك-ل سس-ن-ة وم-ع-ه
ذكرى مسسيرة علماء ألجزأئر ألأفاضسل
و أعÓ-م-ه-ا وم-ثّ-ق-ف-ي-ه-ا ،وع-ل-ى ر أسسهم

التحصصي ـ ـ ـل المعرف ـ ـ ـي
قـ ـ ـ ـ ـاطرة للتنمي ـ ـ ـ ـ ـة..
وا’سصتثمار في اإ’نسصان
هو اأ’ضصمن اأ’مـ ـ ـ ـ ـ ـة

أل -ع  Óّ-م -ة ألشس -ي-خ ع-ب-د أل-ح-م-ي-د ب-ن ب-اديسس ،أل-ذي أق-ت-رن أسس-م-ه
بجمعية ألعلماء ألمسسلمين وبكفاح رجال ألعلم وألدين ضسد فرنسسا
ألسستعمارية ومن أجل ألهوية ألجزأئرية وتاريخها وحضسارتها
ألمزدهرة.
يوم ألعلم أو  16أفريل هو أليوم ألذي كان يرأد من خÓله
ألتوقف لسستعرأضس وتقييم ما أنجز من تقدم في شستى ألمجالت
أل-ع-ل-م-ي-ة وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ،وك-ذأ أل-ث-قافية وألتربوية وألجتماعية،
وتسس -ط-ي-ر أه-دأف وم-ح-ط-ات مسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة م-ن أل-ت-ق-دم وألإزده-ار
وألسس-م-و وأل-ع-ل-و أك-ث-ر ف-ي م-ج-ال أل-ع-ل-م وأل-م-ع-رف-ة ،ول-ك-ن-ه أل-ي-وم
وبالرغم من كل ما حققته ألجزأئر وكل ما صسنعه أبناوؤها ألبررة،
وكل ألمجهودأت ألتي بذلتها ألحكومة من أجل تشسجيع وتحفيز
ألخبرأت وألكفاءأت وتعليم ألأجيال ،أصسبح أإحياء يوم ألعلم مجرد
أحتفائية تفتقد لرمزيتها ألسسامية.
تلك ألرمزية ألتي تصسبو أإلى محاربة ألجهل وأل ّضسÓلة ،وزرع
ألأمل في غد أفضسل من خÓل تربية ألناشسئة تربية صسحيحة

ترتكز على أسسسس ألتسسامح وألدين ألحنيف ،وتبتعد كل ألبعد عن
أل-ت-ط-رف وأل-ت-زمت وأل-ت-عصسب ،وت-ف-ت-ح أل-ب-اب وأسس-ع-ا أم-ام أل-عقل
جر طاقاته ألكامنة ويسستعمل مادته ألرمادية في تطوير ألعلوم
ليف ّ
بكل شسعبها ،وللضسمير ألجزأئري كي يتشسّبع بالوطنية وحب ألآخر
ومرأعاة مصسالح ألأمة ،وألسسهر على توفير كل ما يسساعد في
ع -يشس أل-م-ج-ت-م-ع أل-ج-زأئ-ري ف-ي سسÓ-م ورف-اه-ي-ة ،وت-ط-ه-ي-ره م-ن
مظاهر ألشسعوذة وألجهل وألتطرف ألتي تريد ألمسساسس به وتنخر
وحدته.
أإّنها رمزية يوم ألعلم ألذي يحتاج أليوم أإلى وقفة تاأمّل من أجل
تصس -ح -ي -ح أل -مسس -ار وأل -ت -ف-ك-ي-ر ف-ي ت-ت-وي-ج أل-م-ج-ه-ودأت ،وت-ك-ري-م
ألكفاءأت وتشسجيع ألبحث ألعلمي وألمعرفي ،بعيدأ عن حفÓت
أل-ف-ل-ك-ل-ور وأل-وق-ف-ات ألسس-ط-ح-ي-ة أل-م-ن-اسس-ب-ات-ي-ة ،ف-يكفينا تهميشسا
لأعÓمنا ومرأجعنا ،ويكفينا أن يكّرم أبناء ألجزأئر ألنجباء خارج
أرضس -ه -ا ،و أن تسس -ت -غ -ل ق -درأت -ه-م وأإن-ج-ازأت-ه-م و أب-ح-اث-ه-م أل-دول
ألأخرى.
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هل نوفي يوم العلم و العلماء حقهم من خÓل احتفائية  16أافريل؟
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رسشائل رئيسس الجمهورية في يوم العلم

التحصصيل المعرفي قاطرة للتنمية..
وا’سصتثمار في اإ’نسصان هو اأ’ضصمن اأ’مة

بين ا’حتفا’ت
الرمزية والتظاهرات
التي تفي العّÓمة حّقه

وأاصش -ب -حت ه -ذه ا’ح -ت -ف -ا’ت ت -ق -ل -ي -دا راسش -خ-ا ف-ي
الجزائر ،إاذ ’ تمّر سشنة دون اسشتذكار عبد الحميد بن
باديسص ،حيث تتسشابق الجمعيات والمؤوسشسشات لتنظيم
محاضشرات ،مسشابقات ،ونششاطات متنوعة’ ،سشيما
ال- -م- -دارسص ،ن- -اه -يك ع -ن نصش -ف ي -وم ب -دون دراسش -ة،
والسشؤوال الذي يبقى يطرح نفسشه هل هذه ا’حتفا’ت
ت -ف -ي ال -ع Ó-م -ة اب -ن ب -اديسص ح -ق -ه ،ب -م -ا ي -ن -ظ-م م-ن
ت- -ظ- -اه -رات ،ه -ل ه -و م -ا ي -ح -ت -اج -ه ه -ذا ال -ع Ó-م -ة
’سشتذكاره ،هل ا’حتفال به خصشوصشا في المدارسص
كاف للتعريف به وسشط هذا الجيل للوقوف على أاحد
أاعÓم ورواد الجزائر ،ثم تطوى الرسشالة إالى السشنة
المقبلة.
أاول م-ن وددن-ا ال-ت-ح-دث إال-ي-ه-م اأ’ول-ي-اء ،ب-اع-ت-ب-اره-م
يششاركون أاو’دهم هذه ا’حتفاليات ،خصشوصشا وأانهم
يطالبون في كل مرة ببحوث حول العÓمة ابن باديسص،
وقد أاجمع أاغلبهم على أان ما ينظم داخل المدارسص
احتفا’ت رمزية ،على أاسشاسص إاحياء الذكرى وفقط،
وهو ما أاكدته السشيدة أامينة وهي أام لولدين في الطور
ا’بتدائي ،مششيرة إالى أان أابنائها يكلفون في كل مرة
ببحث حول العÓمة عبد الحميد ابن باديسص ،دون أاي
ششيء آاخر ،مششيرة إالى أان هذا البحث أاحسشن من ’
ششيء ،على اأ’قل هو فرصشة لتعريف الجيل الجديد
ب-ع-ل-م-اء ال-ج-زائ-ر ،ال-ذي-ن ك-ان ل-ه-م ال-دور ال-ك-ب-ي-ر في
النهوضص بهذا الوطن.
وه -و م -ا ذه -بت إال -ي-ه السش-ي-دة سش-ل-ي-م-ة سش-اب-ع-ي ،ال-ت-ي
اعتبرت  16أافريل مناسشبة للجيل الصشاعد للتعرف
على ششخصشيات صشنعت تاريخ الجزائر ،وإان اقتصشرت
ا’ح -ت -ف-ا’ت ف-ي ن-ظ-ره-ا ف-ي ب-عضص ال-م-دارسص ع-ل-ى
البحوث وفقط ،لكنها رأات أانه من اأ’حسشن أايضشا على

ال-ت-رب-ي-ة ت-كثيف النششاطات
والتظاهرات وتعميمها على جميع المدارسص
دون اسشتثناء ..وتسشاءلت في نفسص الوقت عن سشبب
ع- -دم ت- -خصش- -يصص أاي- -ام أاخ- -رى ’سش- -ت- -ذك- -ار ع- -ل- -م -اء
وششخصشيات هذا الوطن ،الذي يزخر بأاسشماء عريقة،
كان لها الفضشل في رسشم تاريخ مششرق للجزائر.
اأ’سش-ات-ذة ب-دوره-م اع-ت-بروا  16أاف-ري-ل ي-وم-ا يحتفي
بالعلم بالدرجة اأ’ولى ،على اعتبار أانه يوم ’سشتذكار
رائد من رواد اإ’صشÓح في الجزائر ،مؤوسشسص جمعية
العلماء المسشلمين إابان الثورة التحريرية ،وصشاحب
ششعار «ششعب الجزائر مسشلم».
بعضص اأ’سشاتذة اعتبروا ما يقدم في بعضص المدارسص
من نششاطات واحتفا’ت ،هو مناسشبة للوقوف على
م -آاث -ر ه -ذا ال -رج-ل ال-عÓ-م-ة ،وه-و حسشب رأاي ’م-ي-ة
منصشوري التي رأات في  16أافريل واجب على كل
المدارسص وبأاطوارها الثÓثة ا’حتفال بهذا اليوم،
ك -ون ع -ب -د ال -ح -م -ي -د ب -ن ب-اديسص شش-خصش-ي-ة ’ ي-م-ك-ن
الوقوف على ذكراه دون إاحياءها ،وطالبت بضشرورة
تضشافر الجهود أ’جل تقديم نششاطات تليق باسشم هذا
ال -ع Ó-م -ة ،م -ؤوك-دة ب-أان ه-ن-اك ب-عضص ال-م-دارسص ال-ت-ي
تحتفل من أاجل ا’حتفال وفقط ،وأاخرى تمّر على
هذا اليوم مرور الكرام.
أاما التÓميذ فحّدث و’ حرج ،بعضشهم يعتبرونه يوما
للراحة ،وإان اقتصشر فقط على نصشف يوم ،دون أان
تهمهم النششاطات المقدمة على مسشتوى مدارسشهم،
ف -ي ح -ي -ن ي -راه آاخ -رون م -ن-اسش-ب-ة ل-ت-ك-ث-ي-ف ال-ج-ه-ود،
والبحث عن ششخصشيات خدمت وطنهم إابان الثورة
التحريرية أاو بعدها ،و’ يفوتون فرصشة المششاركة في
هذه التظاهرات كسشبا للمعرفة.

«لقد أاخذ المصشلح الفذ عبد الحميد بن باديسس بيد أامته الجزائرية وقادها في الطريق المسشتقيم بعدما كانت تعاني التهميشس
ومخاطر ا’نسشÓخ من انتمائها الحضشاري ،وخليق بنا أان نجعله قدوة نعتد بها» .بهذه الكلمات وصشف رئيسس الجمهورية عبد العزيز
بوتفليقة ،المصشلح ابن باديسس ،في رسشالته بمناسشبة يوم العلم سشنة  .2015لقد حرصس رئيسس الجمهورية ،على مّر السشنوات ،على
إاحياء يوم العلم ،وتذكير الجزائريين بسشياسشة التجهيل ا’سشتعمارية ،ومكاسشب دمقرطة التعليم ومجانيته ،ودور العلماء في
معركة البناء والتششييد ومواجهة التطّرف والظÓمية.
أاسشامة إافراح
كثيرة هي المواضشيع التي تطّرق إاليها رئيسص الجمهورية عبد العزيز
بوتفليقة في مختلف مناسشبات إاحياء يوم العلم المصشادف لـ 16أافريل.
وسشنحاول ،في هذه السشانحة ،اإ’ششارة إالى بعضشها ،مسشتششهدين بمقاطع
من رسشائله.

غاية ا’حتفاء بيوم العلم

’سشتاذ ميلود عبابسشي من جامعة المدية:
ا أ

اختيار كل سصنة و’ية ’حتضصان ا’حتفائية بـ 16أافريل
’سشÓمية
Óمة العربية وا إ
’سشتاذ ميلود عبابسشي من جامعة المدية في مسشأالة اششكالية يوم العلم بين الششكل والحقيقة بأان «المتأاّمل للوضشع العام ل أ
يرى ا أ
’خرى .وما يزيده ازدراء وسشواء هو «أاننا نعيشس حالة عجيبة جدا من التناقضس الذاتي ،فمن جهة نحن أامة
ليجده مزريا جدا مقارنة بأاوضشاع دول العالم ا أ
’مم ،وكم هي كثيرة صشور
’مية متفششيان بيننا ،ونحن من قيل فينا  -كنتم خير أاّمة أاخرجت للناسس  -ولكننا نقبع في آاخر سشلم ا أ
إاقرأا و’ يزال الجهل وا أ
المتناقضشات التي نعيشس عليها اليوم ،ومن تلك الصشور ايضشا  -صشورة يوم العلم في الجزائر ..فما حقيقة ا’حتفال بيوم العلم في الجزائر؟ ..ولماذا يسشتمر
مسشتوى ا’هتمام به في تقهقر وتراجع عاما بعد عام؟».
مكانته؟ وقبل ذلك  -كيف نعيد للعلماء
المؤوسشسشات التربوية داعية فيها إالى
المدية :علي ملياني
منزلتهم؟»  -مسشتششهدا بقوله تعالى..{ :
تشش-ج-ي-ع ال-تÓ-م-ي-ذ ع-ل-ى إانجاز بحوث
يرفع الله الذين آامنوا منكم والذين أاوتوا
يوضشح اأ’سشتاذ عبابسشي المختصص في تحليل الخطابات عبارة عن تراجم لششخصشيات وطنية أاو
ال -ع -ل -م درج-ات} ،صش-ورة ال-م-ج-ادل-ة (،)11
بأان «الجزائر تحتفل بيوم العلم كل  16أافريل من كل سشنة ،ب -ح -وث ع -ل -م -ي -ة ع -ام -ة ت -ت-ن-اسشب م-ع
مششيرا إالى «أان هذه اآ’ية القرآانية تعكسص
وهي ـ في الحقيقة ـ أاصشدق صشورة عن المتناقضشات ،إاذ قدرات التÓميذ ومسشتواهم العلمي أاو
الحظوة التي ينالها صشاحب العلم وطالبه
ي-م-ث-ل /16أاف- -ري- -ل  1940 /ت -اري -خ وف -اة رائ-د ال-ن-هضش-ة تقديم عروضص مسشرحية ،ويقام لكل
عند الله عز وجل ،ومن ثمّ درجة عليا في
واإ’صشÓح في الجزائر اإ’مام عبد الحميد بن باديسص ..ذلك اح -ت -ف -ال ع -ل-ى مسش-ت-وى ال-و’ي-ة،
المجتمع ،قد يقول أاحدنا  -إان الجزائر ـ
فلماذا اخترنا تاريخ الوفاة ولم نختر تاريخ الميÓد؟ قد وينفضص الجمع وانتهى العلم».
والحمد لله ـ تحتفي بيوم العلم وتقيم له
يكون الجواب  -إاّن في اختيار تاريخ الوفاة عهدا نعطيه «والصشورة نفسشها تقريبا على مسشتوى
ال -ح -فÓ-ت وال-م-ه-رج-ان-ات وي-ت-حّ-دث ع-ن-ه
’بن باديسص بعد موته على أاننا سشنبقى على طريقه في ال -ث -ق-اف-ة ال-ت-ي ت-ق-تصش-ر ع-ل-ى ب-رم-ج-ة
اإ’ع Ó-م ب -أان -واع -ه وك -ذالك إال-ى ج-انب م-ا
بعضص اأ’نششطة الثقافية مثل معارضص
حبّ الجزائر والسشعي إالى العلم ما حيينا.»..
خره من أاموال وبرامج
وفي السشياق ذاته ،تسشاءل عبابسشي قائ« :Óفما حقيقة ب- -ي -ع ال -ك -تب ،أاو ع -روضص مسش -رح -ي -ة،
تبذله الدولة وما تسش ّ
هذا الوفاء الذي زعمناه؟» ،مششيرا في هذه السشانحة وينتهي يوم العلم وبموازاة ذلك يغطي اإ’عÓم الوطني تعليمية ،وعلى رأاسشها مجانية التعليم ..أاليسص هذا كله
بأانه «يعتبر يوم العلم في الجزائر -بعد ا’سشتقÓل  -المرئي والمسشموع والمكتوب تلك التظاهرات في بضشع خير دليل على هذا ا’هتمام؟».
محطة ثقافية احتفالية ،كما هو الحال في بعضص الدول دقائق أاو بضشع من الصشفحات أاو بضشع من المراسشÓت ف Óينكر هذه الجهود وغيرها إاّ’ جاحد ،لكن أالم نسشأال
أانفسشنا أاين نتائج كل هذا؟ والجواب يقول عبابسشي هي
العربية ،حيث يقتصشر ا’هتمام بها وإاحياؤوها ـ باحتششام ـ وكفى».
 Óال-دن-ي-ا ف-ال-م-ؤوسشسش-ات ج-ام-ع-ي-ة واأ’عداد
م-وج-ودة ت-م -أ
على قطاعين هما التربية والثقافة».
كيف لنا أان نرجع للعلم مكانته؟
أاّما قطاع التربية ،يقول ،فيحتفل بيوم العلم وفقا لما وأاضشاف أاسشتاذ قسشم اللغة واأ’دب العربي قائ« :Óأاما ال-ك-ب-ي-رة ج-دا م-ن ح-ام-ل-ي الشش-ه-ادات م-ن ال-م-ت-خ-رج-ي-ن
Óسشف ..وكل ذلك صشحيح،
ت -رسش -ل -ه م -دي -ري -ات ال -ت -رب-ي-ة م-ن ت-ع-ل-ي-م-ات إال-ى ج-م-ي-ع والحال هذه ،فما هو السشبيل إالى أان يكون ليوم العلم واإ’طارات ..وغيرها ،لكن ول أ
لكن أاين التطور الذي كنا ننششده..؟ وأاين حلم آابائنا
الشش -ه -داء ال -ذي -ن ح -رروا ه -ذا ال -وط -ن م -ن ا’سش -ت -دم-ار
الفرنسشي الذي عمل على أان يبقى الششعب الجزائري
جاه Óأاميّا؟».

’كاديمي سشعيد بوهون علي لـ«الششعب»
’سشتاذ والباحث ا أ
ا أ

نقترح إانشصاء جائزة علمية باسصم رئيسس الجمهورية لتشصجيع الباحثين
’سشتاذ والباحث الجامعي المتخصشصس في أادب الطفل بجامعة بومرداسس سشعيد بوهون
أاقترح ا أ
’حسشن بحث أاكاديمي ومششروع علمي في
«إانششاء جائزة رسشمية وطنية باسشم رئيسس الجمهورية أ
’خرى على
مختلف التخصشصشات كالطب ،الفيزياء والرياضشيات وغيرها من الحقول العلمية ا أ
غ-رار ج-ائ-زة الصش-ح-ف-ي ال-م-ح-ت-رف وج-ائ-زة ع-ل-ي م-ع-اشش-ي ل-ل-روائ-ي-ين الششباب لتششجيع الباحثين،
’صشÓح والحفاظ
ولتكون بمثابة تكريم لمجهودات جمعية العلماء المسشلمين الجزائريين في ا إ
على الهوية الوطنية وتعظيم مكانة رائدها عبد الحميد ابن باديسس في يوم العلم..
بومرداسس..ز /كمال
ثّمن اأ’سشتاذ سشعيد بوهون في حديث مع «الششعب»
المجهودات التي تبذل كل سشنة إ’حياء مناسشبة يوم العلم
المرتبطة بذكرى وفاة العÓمة الششيخ عبد الحميد ابن
ب -اديسص ب-ت-اري-خ  16أاف-ري-ل  ،1940م -ن خ Ó-ل م -ج-م-ل
النششاطات الثقافية والفعاليات الفكرية التي تحتضشنها
المؤوسشسشات التعليمية والتربوية التي تحّولت إالى تقليد
سشنوي لتعظيم الدور الريادي الكبير الذي قامت به
الجمعية في سشبيل نششر العلم بين الجزائريين ومحاربة
مظاهر الجهل التي اسشتغلتها فرنسشا للتغلغل في عمق
ال-م-ج-ت-م-ع ونشش-ر ال-ت-ف-رق-ة ،وك-ذا ال-تصش-دي ل-م-ح-او’ت
ال -مسش -ت -دم -ر ال -ف -رنسش -ي ال -ه -ادف -ة إال -ى ط -مسص م -ع-ال-م
الشش-خصش-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة وه-وي-ت-ه-ا ال-حضشارية ،مقابل ذلك

«انتقد الطريقة السشطحية العابرة التي يتّم من خÓلها
إاحياء هذه المناسشبة العلمية الهامة التي ’ تخرج عن
بعضص اأ’نششطة الفكرية والمسشابقات داخل المؤوسشسشات
التربوية ولم تخرج عن مظاهر المناسشباتية التي تميز
أاغلب المحطات الثقافية والوطنية اأ’خرى».
وع-ن ال-ب-دي-ل ال-م-ق-ت-رح ل-ت-رق-ي-ة م-ث-ل ه-ذه ال-م-ن-اسش-بات
الوطنية التاريخية والعملية دعا اأ’كاديمي إالى «ضشرورة
إاعادة النظر في طريقة إاحياء مناسشبة يوم العلم حتى ’
تقتصشر فقط على المهرجانات والتكريمات ،بل يجب
أان يكون عبارة عن مبادرات ميدانية وفرصشة لتقييم
ا’ن -ج -ازات ال -ع -م -ل -ي-ة ف-ي م-ج-ال ا’ب-ت-ك-ارات وان-ج-از
مشش -اري -ع ال -ب-حث اأ’ك-ادي-م-ي وا’ن-طÓ-ق ف-ي خ-ط-وات
خ-اصش-ة ح-ال-ي-ا م-ع عصش-ر ال-رق-م-ي-ة وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا وم-ا
تتطّلبه من تكييف للمعطى الثقافي والعلمي مع هذه

التحو’ت».
وب-ال-ت-ال-ي ن-ح-ت-اج ي-ق-ول ف-ي سشياق
حديثه« :حاليا إالى طرح التحديات
المتعلقة باكتسشاب المعرفة والتقنية
أ’نه اآ’ن المسشأالة اأ’كبر من كونها
ع -ب -ارة ع -ن اح -ت-ف-ا’ت وت-ك-ري-م-ات
وم -ه -رج -ان -ات ت -ح ّ-ولت إال-ى ت-ق-ل-ي-د
سشنوي ،بل نريد أان نخطو بخطوات
ع-ل-م-ي-ة ج-ادة ف-ي-م-ا ي-ت-عّ-لق بطريقة
ا’حتفال بيوم العلم بما يتماششى مع
ال-ره-ان-ات ال-مسش-ت-ق-ب-ل-ية المطروحة
وط -رح ب -عضص اأ’سش -ئ -ل -ة ال-م-ه-م-ة ح-ول واق-ع ال-مسش-ت-وى
العلمي بالجزائر ومتطلبات دخول المجتمع الرقمي
وطريقة التعامل مع المعلومة الذي أاصشبح يتّم بطريقة
سشطحية بفضشل الوسشيلة التكنولوجية المتاحة للجميع،
بد’ من التحصشيل العلمي المتأاصشل والمتجذر الذي
يتأاسّشسص على أاسشسص وعلى فلسشفة ومقاصشد واضشحة
ومدروسشة وجهود اإ’نسشان في هذا المجال».
هواإ’ششكال يقول« :الذي ’ بد أان يطرح حاليا ،إاضشافة
إالى إاششكالية التعامل مع الرقمية في عصشر العلم والى

أاي م- -دى ان- -دم- -ج ال- -ت -حصش -ي -ل ال -ع -ل -م -ي
الجزائري في مجال التقنية والرقمية؟،
وحتمية إادخال مختلف الوسشائط العلمية
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي-ة ف-ي ال-م-ن-اه-ج ال-دراسش-ي-ة
ل-ت-ط-وي-ر وت-رق-ي-ة ال-م-درسشة والجامعة في
الجزائر؟»
كما دعا الباحث« ،إالى ضشرورة ا’هتمام
أاك-ث-ر ب-م-ن-اسش-ب-ة ي-وم ال-ع-ل-م ب-ت-ق-دي-م ق-يمة
مضش -اف -ة وال -ن -ظ -ر إال -ى ج -وه -ر ال -قضش -ي -ة
المتعلقة برفع تحدي تحسشين المنظومة
ال -ت -ع -ل -ي -م-ي-ة ك-ك-ل ع-ن ط-ري-ق ا’سش-ت-ف-ادة
ال-ع-قÓ-ن-ي-ة م-ن ال-ت-ك-ن-ول-وجيا الجديدة ومحاربة اأ’مية
ال -رق -م -ي -ة وإاع -ادة ب -ن -اء اأ’سشسص ال -م -ع -رف -ي -ة ل-ل-ط-الب
الجزائري لمواجهة أازمة الضشعف القاعدي في مجال
ال-ت-حصش-ي-ل ،وتشش-ج-ي-ع ال-ك-ف-اءات ال-ج-زائ-رية والباحثين
بواسشطة اسشتحقاق رئاسشي وإانششاء جائزة وطنية محفزة
يكون لها أاكبر صشدى مقارنة مع بعضص الجوائز العربية
والدولية الخاضشعة ’عتبارات وتوجهات خاصشة غير
نزيهة أاحيانا ’ تخدم الباحث وميدان البحث العلمي
في الجزائر بكل ما يحمله من خصشوصشية وانفراد..

إايÓء العناية الكافية لرجل العلم معنويا وماديا

وكحل لتدارك المسشار ،اقترح عبابسشي مراجعة وتصشحيح
الوضشع على أان تصشبح ذكرى  16أافريل من كل عام محطة
للمراجعة ورسشم ا’سشتراتيجيات التي تمكننا من معاينة
التغيير الحاصشل في حياة اأ’مة وهو الهدف الذي يمكنه
بلوغه حسشب المتحدث إا’ عن طريق« ،إاحداث انقÓب
في سشّلم القيم السشائد في المجتمع الجزائري بإاسشناد
اأ’ولوية واأ’همية للعلم والثقافة عوضشا عن المال
والسش-ي-اسش-ة وك-ذا السش-ه-ر ع-ل-ى ب-نشش-ر ال-ت-وع-ي-ة المسشتمرة
بالقول والفعل أ’ن الجيل تتغير اعتقاداته بالقدوة أاكثر
من القول وحده .،وششّدد عبابسشي على «ضشرورة ايÓء
العناية الكافية لرجل العلم معنويا وماديا وإابعاده تماما
عن كل ما يعرقل مسشيرته العلمية والسشهر على تربية
ب العلم وتقدير أاهله والتنافسص فيه
الجيل الناششئ على ح ّ
بالقول والفعل من خÓل المقررات المدرسشية ،والبرامج
اإ’عÓ-م-ي-ة ،وت-وج-ي-ه اسش-ت-غÓ-ل ال-فضش-اءات ا’ف-تراضشية،
ووضش -ع ج -ائ-زة رئ-يسص ال-ج-م-ه-وري-ة ل-ف-ائ-دة أافضش-ل ب-حث
علمي ،مع إانششاء مرصشد وطني للعلوم وا’بتكارات.
كما دعا اأ’سشتاذ الجامعي إالى «تششجيع إانششاء وإاصشدار
دوري-ات وم-جÓ-ت ال-نشش-ر ال-ع-ل-م-ي ال-م-ت-م-يز ،وتخصشيصص
واحدة من و’يات الوطن كل سشنة ’حتضشان فعاليات
ا’حتفاء بيوم العلم ،إاجراء مسشابقات علمية جادة في كل
التخصشصشات ورصشد جوائز قيمة لها».
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حرصص رئيسص الجمهورية مرارا على تأاكيد أاهمية ا’حتفاء بيوم العلم .ونجده
ي -ق -ول ف -ي رسش-ال-ت-ه سش-ن-ة  ،2015ال-ت-ي ت-زام-نت وان-طÓ-ق ف-ع-ال-ي-ات ت-ظ-اه-رة
قسشنطينة عاصشمة للثقافة العربية« :إان القصشد من دأابنا على إاحياء يوم العلم،
ك-ل سش-ن-ة ،ه-و ت-أاك-ي-د وت-رسش-ي-خ إاي-م-ان-ن-ا ال-مشش-ت-رك بضش-رورة ج-ع-ل ال-ت-حصش-ي-ل
المعرفي قاطرة للتنمية والتجّدد ،ودليل عرفان للمربين والمعلمين والمكونين
واأ’سشاتذة الجامعيين والباحثين الذي ’ يأالون جهدا في ا’ضشطÓع بتربية
اأ’جيال وتكوينها وتأاهيلها لمواكبة التقدم في جميع الميادين».
وأاضشاف في ذات الرسشالة ،بأان اأ’مم تتفاوت في مدارج الرقي والتحضشر
تفاوتا غير عفوي« ،بل هو يعّبر عن مدى تبجيلها للعلماء ،وتقديسشها لدور
العلم ،والتفكير العلمي المسشتنير».
أاما في رسشالة  ،2017فقد رأاى رئيسص الجمهورية أانه «من الطبيعي أان تسشتمر
الجزائر المسشتقلة في السشهر والعمل على تجسشيد أافكار عالمنا الفاضشل
الششيخ ابن باديسص على جميع الصشعد» ،كونها صشقلت «روح اأ’جيال المفجرة
لثورة نوفمبر المظفرة».

ا’سصتعمار وسصياسصة التجهيل

في رسشالته سشنة  ،2016التي صشادفت اختتام تظاهرة قسشنطينة عاصشمة
للثقافة العربية ،اعتبر رئيسص الجمهورية بأان التعلم كان «نضشا’ وجهادا
أاكبر لدى الششعب الجزائري طوال سشنوات ا’حتÓل
التي تعرضص فيها أ’فظع وأاعنف سشياسشات التجهيل،
بل وإالى حد إابادة علمائه ومثقفيه .لذلك كله ،ما
فتئت الدولة الجزائرية ،منذ أان عادت إالى الوجود،
تولي عنايتها لتربية النشصء وتمكينه من نور العلم
والمعرفة» ،إايمانا منها بأان ا’سشتثمار في اإ’نسشان هو ا’سشتثمار اأ’ضشمن
فائدة.
وع -اد رئ -يسص ال-ج-م-ه-وري-ة إال-ى سش-ي-اسش-ة ا’سش-ت-ع-م-ار ال-ت-ج-ه-ي-ل-ي-ة ف-ي حّ-ق
ال-ج-زائ-ري-ي-ن ح-ي-ن-م-ا ق-ال« :ل-ق-د سشّ-ج-ل ت-اري-خ ال-ج-زائ-ر أان ال-ت-ع-ل-ي-م كان
مزدهرا ،ودور العلم والكتاتيب منتششرة ،قبل أان تغزو فرنسشا الجزائر سشنة
 .1830وششهد على ذلك المؤورخون الغربيون النزهاء ( ،)...لكن اأ’وضشاع
انقلبت رأاسشا على عقب ،فما كاد القرن التاسشع عششر ينتهي حتى كانت
اأ’مية التي تعمدها ا’سشتعمار قد تفششت بين معظم الجزائريين» ،مششيرا
إالى أان نسشبة اأ’مية بلغت  60بالمائة سشنة  .1962وتابع رئيسص الجمهورية:
«لقد رأاى ا’سشتعمار الغاششم أان عدوه اأ’ول واأ’خير إانما هو العلم الذي
تقوم عليه كل حركة مجدية في البناء ا’جتماعي والحضشاري».

العلم ..الديمقراطية ونبذ التطّرف

’ يوضشع العلم خارج السشياق ا’جتماعي والسشياسشي العام ،سشواء على المسشتوى
الداخلي أاو الخارجي ..هذا ما نلمسشه في رسشائل رئيسص الجمهورية الذي
ربط في عديد المواضشع بين التعليم والثقافة ومختلف المجا’ت اأ’خرى.
سشنة  ،2012وفي قلب ما يسشمى بالربيع العربي ،أاكد رئيسص الجمهورية أان
الجزائر بصشدد تعميق المسشار الديمقراطي ،مششيرا إالى «اسشتدراك التأاخر
ال-م-ت-راك-م ط-ول ال-ح-ق-ب-ة ا’سش-ت-ع-م-اري-ة ب-دم-ق-رطة التعليم ومجانيته وتطوير
المنششآات القاعدية للتكوين والبحث عبر التراب الوطني» .ومن مظاهر ذلك
منح المجانية والحّق المكفول في التكوين لكافة الجزائريين والجزائريات
«الفرصشة لبلوغ أاعلى درجات التأاهيل والكفاءة وا’ضشطÓع بمهمة تأاطير
البÓد بكل جدارة».
وقال رئيسص الجمهورية صشراحة« ،إان الششعب الجزائري
على غرار كافة الششعوب المضشطهدة تعلم أان التنمية
والديمقراطية ’ تأاتيه من أاية جهة خارجية كانت بلغت
ما بلغت من درجات التطور والديمقراطية».
أاربع سشنوات بعد ذلك ،سشنة  ،2016أاكد رئيسص الجمهورية أان «الثقافة المجدية
هي الدرع الذي يقي ششبابنا من التطرف» ،مششّددا على عدم التواني «في
محاربة هذا التطرف باسشتخدام سشÓح المعرفة والتنوير للقضشاء على أاسشبابه
ومكوناته».
م -ن أاج -ل ذلك ،ن -ج -د رئ -يسص ال -ج-م-ه-وري-ة ،سش-ن-ة  ،2015ي-ت-وج-ه ب-ال-ن-داء إال-ى
المثقفين والمفكرين والعلماء واأ’دباء ،ويهيب بهم أان يعملوا على نششر ثقافة
ا’عتدال والتنوير لتكون حصشنا منيعا في وجه دعاة الجهالة والظÓمية .ثم
يعود السشنة الماضشية  ،2017ليقول« :أاناششد أاهل العلم ورجال الدين والمثقفين
بجميع فروعهم ،ليسشهروا على ترقية ثقافة اإ’صشÓح في أاوسشاط مجتمعنا».

الثقافة المجدية هي
الدرع في وجه التطرف

إانجازات حّق ا’فتخار بها

في رسشالته السشنة الماضشية  ،2017رأاى رئيسص الجمهورية بأانه يحقّ للششعب
الجزائري «أان يفخر بتعميم وجود جميع مرافق العلم والمعرفة بما ذلك
الجامعة في كل ربوع الوطن ،وجميع و’يات بÓدنا» ،وبا’قتراب من نسشبة
 %100في تمدرسص البنات والبنين ،معتبرا بأان هذه اإ’نجازات «تششّكل حقا
مصشدر افتخار للجزائر دولة وششعبا».
وفي  ،2016أاكد الرئيسص بأان «من حقّ الجزائريات والجزائريين ،بل ومن
واجبهم ،أان يعتزوا بكون دسشتور بÓدهم قد كّرسص الحق في التحصشيل
المعرفي بأان جعله حقا مضشمونا يتسشاوى فيه أابناء الششعب كلهم».
كما لم يغفل الرئيسص ،في رسشالة  ،2012اإ’ششارة إالى إانجازات الجالية
ال-ج-زائ-ري-ة ب-ال-م-ه-ج-ر ،ح-ي-ن-م-ا وصش-ف اع-ت-راف ال-دول ب-ك-ف-اءاتهم مبعث
افتخار ،وأاششاد بتعلقهم بموطنهم اأ’صشلي وباسشتجابتهم له كلما دعت
الحاجة إاليهم.

اأ’مازيغية ..وثوابت اأ’مة

لم يغفل رئيسص الجمهورية ،في رسشائله بمناسشبة يوم العلم ،التطّرق إالى
المكّون الهوياتي اأ’مازيغي .ومن اأ’مثلة على ذلك ،نجده في رسشالة 2016
يقول« :عرف عبد الحميد بن باديسص كيف يدافع عن اللغة العربية والثقافة
الجزائرية ،مدركا في الوقت نفسشه وبرؤوية ثاقبة ،التزاوج الطبيعي القائم بين
البعد اأ’مازيغي للششعب الجزائري وبعده العربي اإ’سشÓمي .ومن إايماءاته
التي كان يششير بها إالى الجانب اأ’مازيغي من حيث هو عنصشر أاسشاسشي في
هويتنا الوطنية ،كان يوقع مقا’ته الصشادرة في مجلة الششهاب «ابن باديسص
الصشنهاجي» .ويضشيف رئيسص الجمهورية« :ما ا’رتقاء باأ’مازيغية إالى مصشف
اللغة الوطنية الرسشمية إا’ تعزيز للوحدة الوطنية وتمتين للحمة المجتمع.
ومن ششأان اأ’كاديمية ،التي ن ّصص الدسشتور على إانششائها ،العناية باأ’مازيغية لغة
وثقافة وتراثا ،وذلك باعتماد المناهج العلمية الكفيلة بتطويرها وتفعليها في
اإ’ب-داء ال-ع-ل-م-ي وال-ف-ك-ري واأ’دب-ي واإ’عÓ-م-ي وضش-م-ان ت-ع-م-ي-م اسش-ت-ع-م-ال-ها
وتداولها بين الجزائريين قاطبة».

متى نعيد ليوم العلم
مجده المفقود؟
قسشنطينة  /أاحمد دبيلي
تعود هذه السشنة ،ذكرى يوم العلم لتلقي بظÓلها على السشاحة
الثقافية الوطنية وهي أاقل ما يقال عنها أاضشحت مناسشبة
ششكلية تفتقر إالى الجدية والتجديد وإاعادة بعث روح العلم،
رغم أانها جاءت لتمجيد وتخليد مكانة العلم وفضشل العلماء
ال -ذي -ن نشش -روا ه -ذا ال -مصش-ب-اح ل-ي-ن-ي-ر ط-ري-ق اأ’وط-ان ودروب
اإ’نسشانية.
هذه الذكرى ،التي ترتبط ارتباطا وثيقا بـ  16افريل  ،1940يوم
وف -اة رج -ل اإ’صش Ó-ح ورئ -يسص ج -م -ع -ي -ة ال -ع -ل -م-اء ال-مسش-ل-م-ي-ن
الجزائريين ،العÓمة «الششيخ عبد الحميد بن باديسص» بمدينة
قسشنطينة ،كان من المفروضص بل من الواجب أان تعيد للعلم
وعلى مدار السشنة رمزيته ومكانته التي مّهد لها رجا’ت
جمعية العلماء المسشلمين الجزائريين ،حيث كان لهم الفضشل
اأ’كبر في إاخراج اأ’مة الجزائرية من دياجير اأ’مية التي
فرضشها المسشتدمر على ششعبنا طيلة  130سشنة لمحو ششخصشيته
العربية اإ’سشÓمية بواسشطة اإ’رهاب الفكري والثقافي ،لكن
المتتبع للسشاحة الثقافية الوطنية يÓحظ أان هذا ا’حتفال بدأا
يفقد بريقه مع مرور السشنوات ،ف Óجديد يذكر ولكن كل قديم
يعاد؟ حيث كان من اأ’جدر على كل مؤوسشسشات الدولة العلمية
والثقافية وعلى رأاسشها وزارة الثقافة وضشع اإ’طار العام لهذه
ا’حتفالية من خÓل برامج يتمّ إاثراؤوها كل سشنة لتمجيد العلم
وصشناعه وهو الهدف اأ’سشمى من ا’حتفال بهذه الذكرى.
وإاذا كانت قسشنطينة التي ارتبط اسشمها بالعلم والعلماء ،وهي
التي قال عنها رئيسص الجمهورية السشيد عبد العزيز بوتفليقة
في رسشالته بمناسشبة إاحياء يوم العلم في اختتام تظاهرتها
عاصشمة للثقافة العربية سشنة  ..« :2016وما أاظن أاحدا فينا
يتخيل أان العلم وقسشنطينة سشيتفرقان في يوم من اأ’يام»،
يمكن أان يكون دافعا قويا ’نطÓقة جديدة من هذه المدينة،
يعاد فيها ليوم العلم مكانته المفقودة ،وهذا لن يتأاتى إا’ وفق
برنامج ثري بعيدا عن الطرق التقليدية التي يتّم بها إاحياء
هذه المناسشبة ،خاصشة ونحن اليوم أامام وسشائط تكنولوجية
فّعالة قربت المسشافات بين اأ’فراد والششعوب.
ومن هذه البدائل التي يمكن أان تؤوسشسص ’نطÓقة جديدة
تسش -ت -م-ر أ’ج-ي-ال أاخ-رى ف-ي ال-مسش-ت-ق-ب-ل ،إاطÓ-ق ال-م-ن-افسش-ات
العلمية واأ’دبية في ششتى صشنوف المعرفة ،حيث يتمّ تتويج
أافضشل اأ’عمال المقدمة من رسشائل جامعية واختراعات وكتب
أاك-ادي-م-ي-ة ورواي-ات ب-ج-وائ-ز م-ح-ف-زة ت-دف-ع ب-ال-م-رشش-ح-ين إالى
التنافسص النزيه الذي يعتمد على العلم وسشيلة وهدفا في نفسص
الوقت وهو ما يششجع أايضشا النشصء على ا’قتداء بهذه السشنة
التى تتوارث جي Óعن جيل ،أان ترششح كل سشنة و’ية من
و’يات القطر ’حتضشان هذه التظاهرة رسشميا وهو ما يششجّع
ع-ل-ى ت-ن-ق-ل واسش-ت-ق-ط-اب ك-ل ال-ف-اع-ل-ي-ن ف-ي السش-اح-ة ال-ثقافية
الوطنية والدولية ،وهو أايضشا عامل مهم في تطوير السشياحة
الثقافية عبر كامل أارجاء الوطن ،إانششاء بالمناسشبة مكتبات
ودور ثقافة بلدية وو’ئية وتسشميتها بأاسشماء علمائنا ومثقفينا
وتششجيع القراءة والتأاليف ،إاطÓق مسشابقات أ’فضشل أاسشتاذ في
ك-ل م-راح-ل ال-ت-ع-ل-ي-م وه-و م-ا يششّ-ج-ع ه-ذه ال-ف-ئ-ة ع-ل-ى ت-ق-ديم
Óجيال القادمة إانطاقا من مقولة
اأ’فضشل ،وحتى تكون قدوة ل أ
«كاد المعلم أان يكون رسشو’».
وحتى نعيد لهذا اليوم مجده الذي بدأا يفتقده ،تبقى اآ’مال
معقودة على أاصشحاب الحل والربط للنهوضص بهذه المناسشبة
التي ترتبط بأاسشماء علماء صشنعوا للجزائر مجدها وأاناروا
عقول أابنائها بالعلم والمعرفة.

عز الدين ميدون رئيسس الجمعية الموحدية بندرومة:

دعم البحوث العلمية للتصصدي للغزو الثقافي الحضصاري

كششف رئيسس الجمعية الموحدية للثقافة
ب -ن -دروم -ة م -ي-دون ع-ز ال-دي-ن ف-ي تصش-ري-ح
ل- -ج -ري -دة «الشش -عب» أان« :ا’ح -ت -ف -ال ب -ي -وم
العلم المصشادف ليوم  16أابريل من كل سشنة،
’خرى بفعل
أاصشبح يفقد رمزيته من سشنة أ
غ-ي-اب ال-ف-ع-ال-ي-ة وال-نششاط العلمي الذي من
ششأانه أان ينهضس بالمسشتوى وبثقافة الجيل
الصشاعد لخدمة الوطن».

تلمسشان  :محمد بن ترار
هذا وأاششار صشاحب أاهم جمعية عملية وثقافية
بتلمسشان التي تمّكنت من عقد عÓقات ششراكة
مع ا’تحاد اأ’وربي في مجال البحث العلمي أان
«ا’ح -ت -ف -ال ب -ي -وم ال -ع -ل -م أاصش -ب -ح ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى
الجمعيات التي تقتصشر بدورها في برامجها
بالمناسشبة على الرقصص والغناء فقط ،في الوقت
الذي تهمشص فيه الكفاءات ،و’ تتلقى أاغلب
ال-ج-م-ع-ي-ات ال-ت-ي ت-ه-ت-م ب-ال-ع-ل-م والثقافة الدعم
المالي الكافي».
أاما عن ا’حتفال بيوم العلم بو’ية تلمسشان
فيرى رئيسص الجمعية أان‘‘ :رمزية الحدث قد
غابت منذ قرابة عششرية من الزمن ،فباسشتثناء
اأ’سشابيع الثقافية التي تتنقل من و’ية أ’خرى
دون تغيير في البرنامج اأ’مر الذي أاصشبح ممÓ
سشواء للعارضشين أاو للجمهور.
هذا وطالب السشيد ميدون الذي ششغل مديرا

ل- -ل- -م -ت -وسش -ط ق -ب -ل ت -ق -اع -ده
وت -ف -رغ -ه ال -ك -ل -ي ل -ل -ج-م-ع-ي-ة
الموحدية التي صشنعت لها من
خÓل نششاطها المكثف مكانة
م -ح -ت -رم -ة ع -ل-ى الصش-ع-ي-دي-ن
الوطني والدولي أان يجعل من
ا’ح- -ت- -ف- -ائ- -ي- -ة ب -ي -وم ال -ع -ل -م
«م -ن -اسش-ب-ة ال-ت-ن-افسص ال-ع-ل-م-ي
وتطوير البحوث العلمية التي
قد تعود بالفائدة على الوطن
وال -م -واط -ن م -ع ال -ع-م-ل ع-ل-ى
تشش-ج-ي-ع ال-ج-م-عيات والنوادي
الثقافية المهتمة والمتخصشصشة في هذا الششأان
التي من خÓل رصشد مبالغ مالية لدعم البحوث
العلمية الحقيقية».
وفي سشياق آاخر ،أاششار عز الدين ميدون «أانه
وع-وضش-ا ال-ق-ي-ام ب-ح-فÓ-ت غ-ن-ائ-ي-ة وموسشمية أاو
م -ع -ارضص م -ت -ك ّ-ررة يسش -ت -وجب ع-ل-ى السش-ل-ط-ات
ال -و’ئ -ي -ة «دع -م ال -ب -حث ال -ع -ل -م -ي وال -مشش-اري-ع
الثقافية من خÓل تحريك عجلة البحث العلمي
عن طريق فتح دور جديدة للثقافة ومكتبات
تسشتوجب تسشميتها بأاسشماء العلماء والمثقفين
Óجيال الصشاعدة.
لتكون رمزا ل أ
ك -م -ا أاشش -اد ف -ي ه -ذا الصش -دد ب -ب -عضص ال -م-راك-ز
الثقافية التي تّم إاقامتها بالو’ية على غرار

م- -ك- -ت- -ب -ة م -ح -م -د ديب ب -ح -ي
اي -م -ام -ة ،وال-م-رك-ز اأ’ن-دلسش-ي
وقصشر الثقافة التي تسشتوجب
على ان تدعم كافة البلديات
وال -دوائ-ر ب-م-ؤوسشسش-ات ون-وادي
ث -ق -اف -ي -ة ب -غ -ي-ة دع-م ال-ث-ق-اف-ة
وال-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى ال-م-قومات
الوطنية ودراسشة تراثنا وتاريخ
ال -ج -زائ -ر وت -ف-ع-ي-ل-ه ل-ل-تصش-دي
ل-ل-غ-زو ال-ث-ق-اف-ي ال-ذي ي-هّ-ددنا
يوما بعد يوم ويعمل على تغيير
طباعنا وعاداتنا التي ظهرت
آاثاره السشلبية جليا على حياة ششبابنا.
ويرى رئيسص الجمعية أان إاعادة الرمزية ليوم
العلم قد تكون بسشن مسشابقات بجوائز مالية
تحفيزية لفائدة للباحثين الذين يقدمون أاحسشن
اأ’ع -م -ال سش -ن -وي -ا وك -ذا تشش -ج -ي -ع ال -ج -م -ع-ي-ات
النششيطة ماديا وفتح مسشابقة لهم للبحث في
تاريخ ومسشيرة أاعÓم الثقافة الجزائرية ودراسشة
جوانب مهمة من حياة علماء الجزائر وتششجيع
ال-ن-اشش-ئ-ة ع-ل-ى السش-ي-ر ع-ل-ى خ-ط-اه-م م-ن خÓل
إاب -راز دوره -م ف -ي ح -م -اي -ة م-ق-وم-ات ال-ج-زائ-ر
وث -ق -اف -ت -ه-ا م-ن م-ح-اول-ة ال-ط-مسص ال-ت-ي ق-اده-ا
ا’سشتعمار الفرنسشي ،والتي تتكّرر اليوم بطريقة
أاخرى حضشارية انسشاق وراءها اغلب الششباب.
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لمية بورقلة لـ«ألشسعب»
مديرة ملحقة ديوأن محو أ أ

الثق ـ ـ ـا‘

الشسكل النمطي لÓحتفال بيوم العلم أافرغه من محتواه
لمية بورقلة ليلى عوأم في موضسوع يوم ألعلم
وجدت مديرة ملحقة ديوأن محوأ أ
ودوره في ألمسساهمة في ألرقي وألنهوضس بهما لخدمة ألوطن فرصسة للتأاكيد من
موقعها على أهمية ألعلم ألذي أكدت في حديثها لـ»ألشسعب» ،أنه نعمة من نعم ألله
لمي ألذي فاتته
ل يسستشسعرها ألفرد ألمتعلم بقدر ما يدركها من حرم منه كا أ
لمي أو ألدأرسس ألكبير
فرصسة ألتعلم ،وهذأ ما يمكن مÓمسسته بشسكل مباشسر لدى أ أ
لمية ،حيث أن عزيمته وإأرأدته تكون أكبر لسستدرأك
عند ألتحاقه بأاقسسام محو أ أ
ما فاته ليكون فردأ متوأزنا في تحديد أهدأفه وألرقي بفكره وإأحدأث ألتغيير
لي-ج-اب-ي أل-ذي ي-ن-ع-كسس ع-ل-ى شس-خصس-ي-ت-ه وبشس-ك-ل م-ب-اشس-ر ع-ل-ى مجتمعه أيضسا ،كل
أ إ
حسسب جنسسه وسسنه وبيئته وتطلعاته ودعم ألمحيط له.
مازال هذا اليوم مناسضبة تدخل من خÓلها
ورقلة :إأيمان كافي
المؤوسضسضات التعليمية أاو الثقافية في حلقة
وع -ل -ى ال -رغ -م م -ن اأ’ه -م-ي-ة ال-قصض-وى ل-ل-ع-ل-م م -رك -زه -ا ه -و ال-ت-اري-خ ال-م-ح-دد ب-ال-ي-وم ون-وع
ومكانته التي من المفترضض أان يحظى بها في ال- -نشض -اط أاو اأ’نشض -ط -ة وق -ط -ره -ا ال -ف -ائ -ز أاو
كل المجتمعات إا’ أان ا’حتفال به دخل في ال -ف-ائ-زون ف-ي ع-دي-د ال-نشض-اط-ات ال-م-ب-رم-ج-ة
أاط -ره وأاشض -ك -ال-ه ال-ن-م-ط-ي-ة ال-ت-ي أاف-رغ-ت-ه م-ن ومحيطها يمثل الحضضور أاو الجمهور الذي
محتواه وأافقدته حلته الحقيقية  -كما ذكرت يهمه السضماع عن هذا اليوم وما يمثله ،ومن
م -ح -دث-ت-ن-ا  -م-ع-ت-ب-رة أان ت-ق-دي-رن-ا ك-م-ج-ت-م-ع م -ن -ا ’ ي -ت -ذك-ر م-ا ك-انت ت-ن-ظ-م-ه م-ؤوسضسض-ات-ن-ا
أ’همية يوم العلم ’زال لم يتجاوز تلك الصضورة التربوية أاو الثقافية من اأ’نشضطة لÓحتفال
النمطية التي تشضكلت لدى كل منا عن يوم بالمناسضبة يوم العلم ومن منا ’ يتذكر ما كان
العلم والذي ورثه عنا الجيل الجديد أايضضا ،ينبغي ارتدائه من لباسض مشضّرف لهذا الحدث،
حيث ظلت منذ زمن المعايير التقليدية التي وك -ي -ف أان ه -ذا ال -ي -وم ي-ع-د م-ن-اسض-ب-ة ل-ت-ك-ري-م
تسضير مثل هذا اليوم الرمز على حالها ،حيث المتفوقين في الدراسضة أاو منافسضة ما.

في حين  -تقول عوام  -أان حقيقة هذا اليوم
أاسضمى من كلمات بسضيطة مخطوطة بحبر لم
ي -ع-د ك-ذلك ال-ح-ب-ر ال-ذي اسض-ت-ع-م-ل-ه ع-ل-م-اؤون-ا
ومشضايخنا للرقي ببلدنا وأامتنا عامة في 16
أاف-ري-ل ،ي-وم ف-ق-دان ال-عÓ-م-ة ال-ج-زائ-ري عبد
الحميد بن باديسض رحمه الله الذي كانت من
وصض -اي -اه أاحب وط -نك ودي-نك ول-غ-تك وج-م-ي-ل
عاداتك ،لذلك فإان كل متعلم من بيده إالباسض
هذا اليوم حلة تليق بمقام شضيخنا ،خاصضة وأان

لسستاذ بن قرأشس فتح ألله لـ»ألشسعب»
أ أ

ألروأئي وألكاتب ألمسسرحي محبوب عبد ألمجيد:

ل جدوى من الحتفال دون تثمين قيم العلم والعمل
لسستاذ بن قرأشس فتح ألله
أفاد أ أ
لمية وتعليم
مدير ملحقة محوأ أ
ألكبار لولية سسيدي بلعباسس أن
ألح -ت -ف -ال ب -ي -وم أل-ع-ل-م أرت-ب-ط
أرتباطا وثيقا بشسخصسية ألعالم
ألمجدد ألشسيخ عبد ألحميد بن
ب -اديسس ف -أاصس -ب -ح سس -ن -ة ح-م-ي-دة
ترسسخت في ترأثنا ألمعاصسر.
سسيدي بلعباسس  :غ شسعدو
ل-ك-ن ه-ذا ’ ي-م-ن-ع م-ن ت-خ-ل-ي-د ب-اق-ي
علمائنا ومفكرينا وا’هتمام بما جادت به قريحتهم
من علم وفكر ومعرفة ،وا’سضتفادة من تجاربهم لبناء
مجتمع العلم والمعرفة ،ف Óجدوى من ا’حتفال بيوم
علم دون تثمين لقيم العلم والعمل واحترام رجاله
وإاحÓلهم محÓتهم المسضتحقة.
قال اأ’سضتاذ بن قراشض أان« :ا’حتفا’ت تتكّرر كل سضنة
بفعاليات متنوعة لكنها خالية من روحها الحقيقية،
حيث يعتبرها الكثيرون بالروتينية والتي ’ تخرج عن
النمطية ،فالكل يعرف أان ا’حتفا’ت جاءت إ’حياء
ذك-رى ال-عÓ-م-ة ع-ب-د ال-ح-م-ي-د ب-ن ب-اديسض ،ل-ك-ن ال-ق-لة
القليلة من يعرف بمنهجيته في تحصضيل العلم وموقفه
من التواصضل العلمي بين اأ’مم والحضضارات وغير ذلك
م-ن م-آاث-ره وك-ن-وزه ال-ع-ل-م-ي-ة ،ف-ال-وف-اء لهذه الشضخصضية
ضض -روري ن -ظ -را ل-م-ا ق-ام ب-ه ف-ي ت-ث-ب-يت ق-ي-م ال-ع-روب-ة
واإ’سضÓ- -م وإان- -ارت- -ه ل -دروب اأ’ج -ي -ال خ Ó-ل ال -ف -ت -رة
ا’سضتعمارية وبعدها وامتداد إاشضعاعه إالى يومنا هذا،
ف-ه-و شض-خصض-ي-ة تسض-ت-ح-ق أان ن-ت-وق-ف ع-ن-ده-ا ون-ع-ط-ي
Óجيال الصضاعدة ،حتى تتخذ منه
لمحات عن حياته ل أ
مث Óيقتدى به في الحياة العلمية والمعرفية .لكن
اأ’مر ’ يجب أان يتوقف عند هذا بل يتعداه إالى
Óجيال لخلق جيل كالذي تمناه
دراسضة فكره وتلقينه ل أ
العÓمة».
وأاضضاف بن قراشض قائ« :Óأان المؤوسضسضات التربوية
وع-ل-ى اخ-تÓ-ف أاط-واره-ا وك-ذا ال-ه-ي-ئ-ات وال-ج-معيات
الثقافية والدينية والعلمية اعتادت على تنظيم مختلف
النشضاطات من مسضابقات فكرية ،معارضض ،أامسضيات
شضعرية ،ملتقيات ،حيث تتنوع ا’حتفا’ت واأ’ماكن

ال-م-ق-ام-ة ب-ه-ا ل-ك-ن-ه-ا ت-ل-ت-ق-ي في رواق
واح-د وه-و اإ’ح-ي-اء ال-روت-ي-ن-ي ل-ل-يوم»،
مضضيفا أان «معظم التظاهرات المقامة
ت-ك-ون ج-وف-اء م-ن مضض-م-ون-ه-ا ال-م-تعلق
ب- - -ال - -ع - -ل - -م ورج - -ا’ت - -ه وم - -آاث - -ره - -م،
وم -ن -ه -ج -ي -ات -ه -م ال-ح-ي-ات-ي-ة ،ال-ت-ي م-ن
Óجيال ،خاصضة
المفروضض أان تلقن ل أ
للتÓميذ باعتبارهم جيل الغد الذي
ي -ح-ت-اج ل-ل-ت-زود ب-ال-ع-ل-م وم-ع-رف-ة سض-ي-ر
اأ’ع Ó-م واإ’ق -ت -داء ب -ه -م ف -ي ال -ح-ي-اة
عامة ،وفي الحرصض على أاخد العلم،
ومواكبة كل جديد في مجاله ،وكذا مواكبة متغيرات
ال-عصض-ر ،م-ع ال-ت-مسضك الشض-دي-د ب-ال-م-ب-ادئ وال-م-قومات
الراسضخة».
كما يجب توظيف التكنولوجيات الحديثة في ا’حتفال
بيوم العلم ـ يضضيف اأ’سضتاذ  -خاصضة على مسضتوى
المؤوسضسضات التربوية ،بعد أان أاثبتت الطرق التقليدية
فشض -ل -ه -ا ف -ي ال -ت -واصض -ل م -ع ت Ó-م -ي-ذ ال-ج-ي-ل ال-ح-ال-ي
ال-م-رت-ب-ط-ي-ن أاشض-د ا’رت-ب-اط ب-ال-وسض-ائ-ط ال-ت-كنولوجية
ال-ح-دي-ث-ة ،ه-ذه اأ’خ-ي-رة ال-ت-ي ف-رضضت ن-م-ط-ا ج-دي-دا
وجب إاتباعه حتى في إاقامة ا’حتفاليات سضواء كانت
علمية أاو ترفيهية ،بدليل أان النشضاطات التي يطلب من
التلميذ إانجازها من مسضرحيات وبحوث عن يوم العلم
مث Óلم تعد تأاتي أاكلها ،حيث يصضل إاليها التلميذ بنقرة
واحدة على الحاسضوب عكسض التلميذ سضابقا الذي كان
يكد ويجد من أاجل صضياغة بحث أاو مسضرحية يلقيها
يوم ا’حتفال .وأاكد أان إاحياء يوم العلم ’ يجب أان
يرتبط فقط ،بالتذكير بسضيرة العÓمة بن باديسض فقط
بل يتعداه إالى منهجيته وفلسضفته الحياتية عموما وإالى
تطبيق أافكاره وباقي اأ’فكار النيرة التي تركها لنا
م-ف-ك-رون-ا وع-ل-م-اؤون-ا م-ع ط-رق م-خ-ت-ل-ف أاب-واب ال-ع-ل-م
والعمل وزرع حب العلم في نفوسض اأ’طفال ،حتى
يكبروا على طلبه ،ويقدموا شضيء ينفع مجتمعهم ،وهو
ما ينطبق أايضضا على الكبار ،خاصضة فئة اأ’ميين الذين
تحدوا الصضعاب بعد التحاقهم بمقاعد الدراسضة لنيل
جزء من علم ينير حياتهم وشضعلة تضضيئ ذلك الجانب
المظلم لديهم ،فالعلم ليسض مقيّدا بزمن أاو عمر فهو
فريضضة إاسضÓمية وحّق لكل إانسضان.

الشضكل النمطي ليوم العلم يفقده هيبته التي
ي-ن-ب-غ-ي أان ت-نسض-ج ب-أال-ي-اف ال-م-ع-رف-ة ال-ح-دي-ث-ة
وا’بتكارات وا’ختراعات العلمية أ’بناء هذا
الوطن وكل ا’نجازات التي تتيح لبلدنا الرقي
والتقدم وتثمين هذه اأ’عمال برعايتها على
أاع-ل-ى ال-مسض-ت-وي-ات إ’ضض-ف-اء السض-م-ة التنافسضية
وليجود كل متعلم بعصضارة اأفكاره.
وتضضيف محدثتنا أان  16أافريل يوم العلم هو
Óسض-ف ك-ل ال-ج-ه-ود
م -ن -اسض -ب -ة وط -ن -ي -ة ل-ك-ن ل -أ
المبذولة تكون منتشضرة وغير موحدة لذلك
فهي ترى أان توحيد ا’حتفال الوطني السضنوي
واحتضضان فعالياته كل سضنة بو’ية فكرة رائعة
ل- -و جسض -دت ع -ل -ى أارضض ال -واق -ع م -ن شض -أان -ه -ا
اسض -ت -رج -اع م -ك -ان -ة ه -ذا ال -ح -دث وأان ي -ك -ون
صضداها أاقوى على كل اأ’صضعدة وبذلك تضضمن
ال -رسض -ال -ة الضض -م -ن -ي -ة الصض-ح-ي-ح-ة ل-ه-ذا ال-ي-وم
فعاليتها وتأاثيرها في اأ’جيال الجديدة على
أان ت -ت -ق -دم ك -ل و’ي -ة ب -م -ا ي -م -ي -زه -ا ف -ي ك-ل
المجا’ت الفكرية والمعرفية وتقدم خيرة ما
أانجزه أابناء هذا الشضعب بقبضضة واحدة.
واق -ت -رحت ف -ي ه -ذا السض-ي-اق م-دي-رة م-ل-ح-ق-ة
دي -وان م -ح -واأ’م -ي -ة ب -ورق -ل-ة ،أان ي-ك-ون ي-وم-ا

ُيح ّضضر له على مدار العام وتقام فعالياته كل
مرة في و’ية من و’يات الوطن أاين يقدم فيه
كل مشضارك أاو ممثل عن و’ية ما أابدع به أاو
اك -تشض -ف-ه وأان-ج-زه ف-ي م-ج-ال ت-خ ّصض-صض-ه وه-ي
خطوة من شضأانها تشضجيع الطاقات ودعمها
وك -ذا ال -مسض -اه -م -ة ف -ي إاظ -ه -ار ال -ع -دي -د م -ن
الكفاءات والمهارات الجديدة للعلن وإاتاحة
الفرصضة أامامها إ’مكانية تبنيها وا’هتمام بها،
خاصضة إاذا حظيت بالدعم فهدف هذا اليوم ـ
حسضبها ـ يجب أان يكون اكتشضاف طاقات أابناء
ب -ل -دن -ا ف -ي شض-ت-ى ال-م-ج-ا’ت وال-ع-ل-وم ب-ط-اب-ع
ت- -ن -افسض -ي ع -ل -ى أان ت -ك -ل -ل ال -ج -ه -ود ب -ت -ب -ن -ي
ا’خ-ت-راع-ات ال-ع-ل-م-ي-ة وا’ن-ج-ازات المختلفة
ودع -م -ه -ا أاوم -راف -ق -ة م -ن ي-ح-ت-اج ل-ل-م-راف-ق-ة
والتوجيه في اأ’دب والفن مع جوائز وطنية
تحفيزية ،مؤوكدة على أانه قد آان اأ’وان بما
أان -ن -ا ن-ت-ك-ل-م ع-ن ذك-رى رح-ي-ل ال-عÓ-م-ة ال-ذي
ناضضل وجاهد بعلمه ومعرفته من أاجل صضÓح
هذا البلد بأان ’ نسضمح لهذه المناسضبة المرور
دون أان نكون قد أاضضفنا رصضيدا هائ Óمن
ال -م -ع-رف-ة ال-ع-ل-م-ي-ة واأ’دب-ي-ة وال-ف-ن-ي-ة لسض-ج-ل
انجازات هذا الوطن.

التفكير في تخصسيصص كل عام ولية لتكون عاصسمة للقراءة

تسس-اه-م م-خ-ت-ل-ف ألتظاهرأت ألثقافية
وأل -ف -ك -ري -ة ف -ي ت -رسس -ي -خ ق -ي-م أل-ع-ل-م،
خ-اصس-ة ل-دى أل-ن-اشس-ئ-ة حسس-ب-م-ا ي-ؤوك-ده
ل -ج -ري -دة «ألشس -عب» ألشس -اع-ر وأل-ق-اصس
لسس- -ت- -اذ م- -ح- -ب- -وب ع- -ب- -د
وأل - -روأئ - -ي أ أ
ألمجيد ،ألذي أفاد أنه «مع كل أقترأب
ل-ذك-رى وف-اة ألشس-ي-خ ع-ب-د أل-ح-م-يد بن
ب -اديسس أل -م -ت -خ -ذ م -ن -ه ع -ي -دأ ل -ل-ع-ل-م،
نتسساءل :هل يا ترى مازأل للعلم مكان
بيننا؟ وهل مازلنا نقدر ألعلم ونعطيه
مكانة تليق به؟.
باتنة :لموشسي حمزة

ويجيب محدثنا عن السضوؤال بالتاأكيد على «اأن تقدير
الجزائريين ليوم العلم على الغالب لم يعد بذلك الوهج
السضابق الذي كان عليه في وقت سضابق ،حيث كانت له
قيمة بين طلبة العلم واأولياءه وفي المجتمع عامة،
واأصضبح ا’حتفال به شضكليا وصضوريا ’ يتعدى كونه
برنامجا احتفاليا مسضطرا في اأجندة الموؤسضسضات ويمّر
مرور الكرام كاأنه ’ حدث ،حتى برامجه التي يجتهد
فيها البعضض هي برامج هاوية ’ تبعث التحفيز في
نفوسض التÓميذ والمثقفين ،ضضاربين موعدا مشضابها
للعام القادم وما بينهما يحضضر فيه غياب العلم غيابا
شضبه مطلق».
وهناك بعضض اأ’مور وا’سضتراتيجيات حسضب محبوب من خÓل
النشضاط الذي تقوم به جمعية «إاشضراق للفنون المسضرحية»
بمدينة سضيدي خالد بو’ية بسضكرة ،والتي من شضأانها أان تعيد
للعلم بعضضا من قيمته التي هي في تراجع كبير ،حتى وصضل
اأ’مر أان من يقرأا كتابا في اأ’وسضاط العامة قد أاصضبح محل
اسض -ت-غ-راب ،إان ل-م ن-ق-ل سض-خ-ري-ة .ف-ل-و أاخ-ذن-اه-ا م-أاخ-ذ ال-ج-د،
يضضيف محبوب قائ« :Óكأان نؤوسضسض لجوائز وطنية لها قيمة
م -ادي-ة م-ع-ت-ب-رة وم-ح-ف-زة ع-ل-ى ط-لب ال-ع-ل-م وال-ق-راءة وال-ب-حث
العلمي على أان تكون لثÓث بحوث علمية جادة دون أان تدخل
ف-ي-ه-ا ال-رسض-ائ-ل ال-ج-ام-ع-ي-ة ط-ب-ع-ا ،وأان ن-ؤوسضسض ل-ج-ائ-زة وط-نية
للقراءة لتÓميذ المتوسضط والثانوي وأاخرى لطلبة الجامعات
تتمثل في تلخيصض عدد معين من الكتب في مجا’ت معينة
مهمة».

وف- -ي سض -ي -اق آاخ -ر ،أاردف ال -ك -اتب ال -مسض -رح -ي
محبوب عبد المجيد قائ« :Óأانه يمكن لضضمان
إاع -ادة وه -ج ذك -رى ي-وم ال-ع-ل-م تسض-ط-ي-ر ب-رن-ام-ج
سضنوي على أان يتّم تخصضيصض كل عام و’ية من
و’ي-ات ال-وط-ن ل-ت-ك-ون ع-اصض-م-ة ل-ل-ق-راءة ،ونفتح
ب -ذلك ـ يضض -ي -ف ـ مسض-ت-ن-دا إال-ى ت-ج-رب-ت-ه ك-ك-اتب
للقصضصض والروايات‘‘ :مجا’ تنمويا آاخر على
السضياحة الثقافية التي لها دور مهم في الحياة
ال -ث -ق -اف -ي -ة وا’ق -تصض -ادي -ة ،م -ن خÓ-ل ال-ب-رام-ج
ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-م-ت-ن-وع-ة ع-ل-ى م-دار العام والتي قد
تسضتقطب الزوار من طلبة ومثقفين ومبدعين
من داخل الوطن وخارجه في شضتى المجا’ت‘‘.
كما يجب إاعادة ا’عتبار للمكتبات البلدية وتمكينها من أاداء
Óدارة كما
دورها الذي أانشضأات من أاجله ’ أان تكون مقرات ل إ
هوالحال في عديد البلديات ،فعلى مدار عشضر سضنوات لم تفتح
للقراء ،يجب فتحها أ’هلها بدوام كامل ولم ’ بفترة ليلة
لتمكين فئات أاكثر من القراءة والمطالعة مع توفير كل الوسضائل
الحديثة والمريحة للبحث العلمي.
‘‘هذا ويشضير المبدع كذلك إ’نشضاء مكتبات و’ئية وفي الدوائر
الكبيرة للو’يات تخلد أاسضماء علماء كل منطقة تضضم أاكبر عدد
من العناوين في كل المجا’ت الثقافية والعلمية والدينية تسضعى
أان توفر أاكبر قدر من العناوين غير الموجودة في السضوق وأان
تكون فيها إامكانية اإ’عارة والنسضخ تكون تحت تسضيير عمال
م-ث-ق-ف-ي-ن وم-ه-ت-م-ي-ن ب-ال-ق-راءة ’ ع-م-ال إاداري-ي-ن ’ عÓ-قة لهم
بذلك» .ويتأاسّضف الروائي محبوب ،من جهة أاخرى للوضضع الذي
«آال إاليه واقع العلم في وقتنا الحالي خاصضة لدى الشضباب
والطلبة» ،فقد صضار يقول« :أاغلب طلبة اليوم مهتمين بكل شضيء
إا’ بالتحصضيل العلمي ،هّمهم الوحيد شضهادة للتوظيف ’ غير،
فكيف لحامل شضهادة جامعية ’ يعرف كتابة طلب خطي حين
تقدمه لمؤوسضسضة ما؟ وكيف لمتخرج من الجامعة لم يتمكن بعد
من أان يكتب بضضع جمل خالية من أاخطاء في اللغة واإ’مÓء؟
ووصض-ل اأ’م-ر ح-ت-ى ب-ا’سض-ت-ه-زاء ب-ال-ج-ادي-ن ف-ي ت-وسض-ي-ع م-جال
معرفتهم خارج اختصضاصضهم».
ويختم محبوب تصضريحاته قائ« :Óإانه ’ يمكن تحميل هذه
المسضؤوولية لطرف واحد ،كونها تبدأا من البيت الذي لم يعد
جع على ذلك ،إالى المدرسضة والجامعة مرورا بالقائمين على
يشض ّ
المجال الثقافي الذي لم يعد هو اآ’خر يسضتهوي ويسضتقطب
المثقفين والتÓميذ والطلبة».

الفنان الكوميدي محمد جديد في ذمة الله
لح-د ،أل-ف-ن-ان أل-ج-زأئري وألفكاهي
ت-وف-ي ،أمسس أ أ
م -ح -م -د ج -دي -د أل -م -ع -روف ب -اسس-م ه-وأري ثÓ-ث-ي
لمجاد أو «بوضسو» ،بعد أشسائعات وفاته ألمتكررة
أ أ
ومعاناته ألمريرة مع ألسسرطان ألذي لم ينفع معه
أي نوع من ألعÓج.
برأهمية مسسعودة
المعروف أان هواري بوضضو سضافر إالى فرنسضا في سضبتمبر
 2017للعÓج ،وكان يضضع أام Óكبيرا في الشضفاء ،بعد
العملية الجراحية الدقيقة التي كان يفترضض أان يجريها
بباريسض ،إا’ أاّن الفريق الطبي تجّنب إاجراء أاي تدخل
جراحي بعد اسضتفحال المرضض الخبيث وانتشضاره.
ك -ان ق -د سض -اف -ر ف -ي شض-ه-ر ف-ي-ف-ري ال-م-اضض-ي إال-ى ال-ب-ق-اع
المقدسضة طلبا للشضفاء ،مع تدهور صضحته أاكثر فأاكثر،
خاصضة بعد فقدان الكثير من وزنه وامتناعه عن اأ’كل
والشضرب وحتى الكÓم إالى ذويه.
يذكر أان الفنان محمد جديد ،من الفنانين القÓئل الذين

حافظوا على صضورتهم في الوسضط الفني ،وكان صضاحب
بصضمات سضتظل راسضخة في ذهن الجمهور ،وهو الذي بث
اأ’مل وزرع التفاؤول في النفوسض المحبطة إابان العشضرية
السضوداء بأافÓم كوميدية وسضكاتشضات متنوعة صضنعها رفقة
زم -ي -ل-ي-ه ب-خ-ت-ة وع-ب-د ال-ق-ادر» ال-م-ع-روف-ي-ن ب-اسض-م ثÓ-ث-ي
اأ’مجاد ،دون أان يفكر يوما في الفرار من بلده الجزائر.
ألممثل وألمخرج ألمسسرحي محمد ميهوبي لـ« ألشسعب»:

الراحل من خريجي مدرسسة
جمعية «األمل» للمسسرح

رح -ل م -ح -م -د ج -دي -د ب -عضض صض -راع ط -وي-ل م-ع ال-م-رضض
ال -عضض -ال وب -ع-د مشض-وار ف-ن-ي ت-أال-ق ف-ي-ه ك-م-م-ث-ل ف-ك-اه-ي
وم -خ -رج ل -ع -دة أاع -م -ال ت -ل -ي -ف -زي -ون-ي-ة وسض-ك-اتشض-ات م-ن-ذ
التسضعينيات ،تاريخ تخرجه كممثل مسضرحي من مدرسضة
ال-ت-ك-وي-ن ف-ي ال-ف-ن ال-راب-ع ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ال-ث-ق-اف-ية «اأ’مل» ،
بحسضب ما صضرح به لـ» الشضعب « رئيسضها الممثل و المخرج

محمد ميهوبي.
كشض -ف ه -ذا اأ’خ -ي -ر ،أان ال -راح -ل ال -ذي ي -ح -م -ل شض -ه -ادة
ل-يسض-انسض ف-ي ال-ع-ل-وم ا’ق-تصض-ادي-ة ،أاحب ال-ف-ن وال-ت-م-ث-ي-ل
وأاتقن التعبير الفكاهي ،وقد كانت له مشضاركة في أاربع
أاعمال مسضرحية مع جمعية اأ’مل ،بعد انتهاء تكوينه
بالمدرسضة» .ثم انتقل الفنان الراحل ،يقول ميهوبي الى
ال-ع-م-ل م-ع ع-مÓ-ق ال-ف-ك-اه-ة ال-ه-ادف-ة وصض-دي-ق ا’ط-ف-ال
ال-م-رح-وم ح-دي-دوان ف-ك-انت ل-ه-م-ا سض-لسض-ل-ة م-ن ال-جو’ت
الفنية عبر ربوع الوطن ،وإانتاج فني قوي بتدعيم وتشضجيع
من الوزير اأ’سضبق ،حبيب حمراوي شضوقي».
في سضنة  ،2000يقول ميهوبي ،أانشضأا هواري مؤوسضسضة
Óنتاج السضمعي البصضري ،كانت أاشضهر انتاجاتها السضلسضلة
ل إ
التلفزيونية «ثÓثي اأ’مجاد» التي تأالق فيها الراحل إالى
ج-انب ال-م-م-ث-ل-ة ب-خ-ت-ة ويسض وصض-دي-ق درب-ه ال-م-م-ث-ل عبد
ال-ق-ادر» ،واب-ت-ع-د ن-ه-ائ-ي-ا ع-ن ال-مسض-رح ل-ي-ت-ف-رغ للتلفزيون
والسضينما من خÓل العديد من ا’أعمال الفكاهية التي
أامتعت الجمهور.
حبيبة غريب
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رؤوى متباينة وتقاطع حول القدسش
تخصسم من أمننا ألقومي أ÷ماعي ،وأسستمرأرها
دون تسس -وي -ة ن -ه -ائ -ي-ة ي-ع-رق-ل أ÷ه-ود أıلصس-ة
ويضسعفنا““.
لردن عبد ألله ألثا - Êرئيسس
–دث ملك أ أ
أل -دورة ألسس -اب -ق -ة ل-ل-ق-م-ة أل-ع-رب-ي-ة  -ع-ن قضس-ي-ة
لبدي للفلسسطينيÚ
ألقدسس ،مؤوكدأ على ““أ◊ق أ أ
وألعرب وأŸسسلم ‘ Úألقدسس““.
من جهته ،أهتم ألرئيسس أŸصسري عبد ألفتاح
ألسسيسسي ‘ كلمته باŸلف ألسسوري ،معÈأ عن
““قلق بالغ إأزأء ألتصسعيد ألعسسكري ألرأهن على
ألسس - -اح- -ة ألسس- -وري- -ة““ .أضس- -اف أن ““مصس- -ر Œدد
لسس-ل-ح-ة أÙرمة
رفضس-ه-ا أل-ك-ام-ل لسس-ت-خ-دأم أ أ
دوليا ‘ سسوريا وتطالب بتحقيق مسستقل““.
ب - -ع - -د سس - -اع - -ات ق- -ل- -ي- -ل- -ة م- -ن الضس- -رب- -ات
لم -ري -ك -ي -ة  -الÈي -ط -ان -ي -ة -
ال -عسس -ك -ري -ة ا أ
الفرنسسية التي اسستهدفت سسوريا ،انطلقت،
أامسس ‘ ،مدينة الظهران السسعودية ،أاشسغال
القمة العربية الـ  29بحضسور  16زعيم دولة
م - -ا ب Úرؤوسس- -اء وم- -ل- -وك وأام- -راء وغ- -ي- -اب 6
لسسباب ﬂتلفة.
زعماء أ
أل-ق-م-ة ح-م-لت إأسس-م ““ق-م-ة أل-ق-دسس““ ت-ع-بًÒأ ع-ن
أل- -تضس -ام -ن م -ع أŸدي -ن -ة أŸق -دسس -ة أل -ت -ي ت -وأج -ه
ﬁاولت إأسس -رأئ -ي -ل -ي-ة ح-ث-ي-ث-ة ل-ت-ه-وي-ده-ا وط-مسس
ه-وي-ت-ه-ا أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ،وأيضس-ا ل-ل-ت-ع-ب Òع-ن رفضس
أل-ق-رأر أألم-ري-ك-ي أل-ق-اضس-ي ب-ت-ح-ويلها إأ ¤عاصسمة
للكيان ألصسهيو ‘ Êمنتصسف ماي أŸقبل.
م -ن أب -رز أŸل -ف-ات أل-ت-ي –ظ-ى ب-ب-حث أل-ق-ادة
ألعرب ‘ ألظهرأن ،ألوضسع ‘ سسوريا وما تعيشسه
م -ن ت -ط -ورأت خ -طÒة ،إأضس -اف-ة إأ ¤م-ل-ف-ات إأي-رأن
وأليمن وأألزمة ‘ ليبيا وألتحديات أألمنية ألتي
يوأجهها ألوطن ألعربي ورأب ألصسدع ب Úأألشسقاء،
وهي ملفات تضسمنتها أألرضسية ألتي رفعت إأليهم
من طرف وزرأء أÿارجية وألتي تتلخصس ‘ نحو
 18ب-ن-دأ ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-قضس-ي-ة أل-ف-لسسطينية وألتصسعيد
ألسسرأئيلي ألذي توأجهه ،وألذي زأدت حدته ‘
أآلون -ة أألخÒة وك -ذأ أألزم -ة أل -ل -ي -ب -ي -ة وأŸعضس -ل -ة
ألسسورية ومسستجدأتها ،خاصسة ‘ ظل ألضسربات
وأل -ه -ج -وم -ات ألصس-اروخ-ي-ة أل-ت-ي شس-ن-ت-ه-ا أل-ولي-ات
أألمريكية وحلفاؤوها على هذأ ألبلد ،أمسس أألول،
وهو ألتصسعيد ألعسسكري ألذي أعربت أ÷زأئر عن
أسسفها بخصسوصسه ،معتÈة بأانه ““لن يزيد سسوى من
تقليصس وتأاخ Òحظوظ ألتوصسل إأ ¤حل سسياسسي
وسسلمي للمأاسساة ألتي يعيشسها هذأ ألبلد ألشسقيق““،
‘ ح Úأعلنت ألسسعودية دعمها ألكامل له معتÈة
أنه يشسكل رّدأ على جرأئم دمشسق ،ونفسس أŸوقف
أتخدته قطر متحدثة عن عمل غربي ““ضسد أهدأف
عسسكرية ﬁددة يسستخدمها ألنظام ألسسوري ‘
هجماته ألكيميائية““.
كما سسيكون ألوضسع ‘ ألعرأق وأŸلف أليمني
حاضسرين على طاولة ألزعماء ألعرب ألذين عÈوأ
عن أملهم أك Ìمن مرة ‘ ألوصسول إأ ¤إأحدأث
توأفق إأيجابي و–قيق تطلعات شسعوبهم وألعمل
على أن ل تكون هذه ألقمة ›رد رقم جديد ‘
سسجل أجتماعاتهم ألدورية.
‘ سس -ي -اق أل -ت -ع -اون أل -دو‹ إلي -ج -اد ح -ل ل-ه-ذه
أألزم -ات ،سس -ت -ج -ري أشس -غ-ال ه-ذه أل-ق-م-ة ب-حضس-ور
 ·ÓأŸتحدة أنطونيو غوتÒيسس إأ¤
أألم Úألعام ل أ
ج -انب رئ -يسس م -ف -وضس -ي -ة أل–اد أإلف-ري-ق-ي وك-ذأ
ف-ي-دي-ري-ك-ا م-وغ-ري-ن-ي ،أŸم-ث-ل-ة أألع-ل-ى ل-لسس-ي-اسسة

أÿارج -ي -ة وأألم-ن-ي-ة ل–Ó-اد أألوروب-ي ومسس-ؤوولÚ
آأخرين عن ﬂتلف أŸنظمات ألدولية ،فضس Óعن
أŸبعوث Úأأل‡ي Úلبؤور ألنزأع ‘ أŸنطقة ألعربية
أل -ذي -ن ك -ان -وأ ق -د أسس -ت -ع -رضس -وأ ت -ق -اري-ره-م ب-ه-ذأ
أÿصسوصس أمام وزرأء أÿارجية.
على صسعيد ذي صسلة ،سسيتطرق أÛتمعون إأ¤
أŸوأضس-ي-ع ذأت أل-عÓ-ق-ة Ãك-اف-ح-ة أإلره-اب ،ك-م-ا
–ظ- - -ى أŸل - -ف - -ات ذأت أل - -ط - -اب - -ع ألق - -تصس - -ادي
وألجتماعي وألتنموي هي أألخرى باهتمام ألقادة،
يضس -اف إأل -ي -ه-ا أÙور أŸت-ع-ل-ق ب-إاصسÓ-ح أ÷ام-ع-ة
ألعربية وألذي ل يزأل مطروحا منذ سسنوأت ،حيث
تعد أ÷زأئر ‘ مقدمة أŸطالب Úبإاحدأث تغيÒ
على مسستوى عمل وهياكل هذه أŸنظمة من أجل
إأعطائها نفسسا جديدأ يدفع بها نحو أألمام خاصسة
على ضسوء ﬁاولت ألتدخل أألجنبي وألتحديات
أل-ت-ي ت-وأج-ه-ه-ا أŸن-ط-ق-ة أل-ع-رب-ية وألتي تسستعصسي
أك Ìفأاك.Ì

رؤوى متباينة واهتمامات ﬂتلفة
لول للقمة ألعربية ،تباينت ألرؤوى
‘ أليوم أ أ
ألتي عّبر عنها ألزعماء ،وأو ¤بعضسهم أهتماما
وأضس -ح -ا ب-قضس-اي-ا ﬁددة ،م-ع وج-ود ت-ق-اط-ع-ات
بشسأان قضسية ألقدسس.
فقد أعرب ملك ألسسعودية سسلمان بن عبد
ألعزيز ‘ أفتتاح ألدورة ألـ 29للقمة ،عن رفضس
لمريكية إأ ¤ألقدسس ،قائÓ
قرأر نقل ألسسفارة أ أ
““‚دد أل -ت -ع-ب Òع-ن أسس-ت-ن-ك-ارن-ا ورفضس-ن-ا ل-ق-رأر
لمريكية أŸتعلق بالقدسس““ ،وأعلن تÈع
لدأرة أ أ
أإ
أŸملكة Ãبلغ  150مليون دولر لÈنامج دعم
لسسÓمية ‘ ألقدسس ،إأضسافة إأ50 ¤
لوقاف أ إ
أأ
م -ل-ي-ون-ا أخ-رى ل-وك-ال-ة غ-وث وتشس-غ-ي-ل ألÓ-ج-ئÚ
ألفلسسطيني( Úأونروأ).
وإأضسافة لقضسية ألقدسس ،رّكز أŸلك سسلمان
‘ كلمته على رفضس سسياسسات إأيرأن Œاه ألعا⁄
ألعربي ،منددأ بتدخÓتها ‘ ألشسؤوون ألدأخلية
للدول ألعربية ،وكذلك حّمل جماعة أ◊وثي -
لزمة
ليرأن  -أŸسسؤوولية عن أسستمرأر أ أ
أ◊ليفة إ
أليمنية.

البحث عن توافق

لم Úألعام للجامعة
من جانب آأخر ،دعا أ أ
ألعربية أحمد أبو ألغيط ‘ كلمته لتوأفق عربي
بشس- -أان أزم- -ات أŸن- -ط- -ق- -ة ،وق- -ال إأن ““ألأزم- -ات
ألعربية ‘ سسوريا وليبيا وأليمن أو ‘ فلسسطÚ

انتقادات واسسعة Ÿاكرون

الŸÈان الفرنسسي يناقشش الضسربة العسسكرية على سسوريا
عÈت شسخصسيات سسياسسية فرنسسية بارزة
ع -ن م -ع -ارضس -ت -ه -ا الشس-دي-دة ل-ق-رار ال-رئ-يسس
م -اك -رون اŸشس -ارك -ة ‘ ال-ع-م-ل-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة
الغربية على سسوريا ،دون اŸرور على ›لسس
الشس-ي-وخ وا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ،خ-اصس-ة ب-ع-د
ال -ت -ك-ل-ف-ة ال-ب-اه-ظ-ة ل-ل-ع-م-ل-ي-ة وال-ت-ي ب-ل-غت
ح -وا‹  20م -ل -ي-ون دولر م-ق-اب-ل إاطÓ-ق 12
صساروخا.
ووف -ق-ا ل-ل-دسس-ت-ور أل-ف-رنسس-ي ،ت-ن-اقشس أ÷م-ع-ي-ة
ألوطنية ألفرنسسية و›لسس ألشسيوخ ألفرنسسي أليوم،
ألضس -رب -ات أل -ت -ي شس -اركت ف-ي-ه-ا ف-رنسس-ا وأل-ولي-ات
أŸت -ح -دة وب -ري -ط -ان-ي-ا ‘ سس-وري-ا ،ل-ك-ن أŸن-اقشس-ة
سستجري من دون تصسويت.
Œري أل-ه-ي-ئ-ت-ان أل-تشس-ري-ع-ي-ت-ان ن-ق-اشسا من دون
تصس -ويت ل -لضس -رب -ات أل -ت -ي شس -اركت ف -ي-ه-ا ف-رنسس-ا،
بحسسب ما أعلنت عنه مصسادر برŸانية ،وينصس
ألدسستور على إأجرأء هذه أŸناقشسة ،بعد أتخاذ
قرأر بتدخل ألقوأت أŸسسلحة ‘ أÿارج.
أن-ت-ق-دت شس-خصس-ي-ات سس-ي-اسس-ي-ة ف-رنسس-ي-ة ،ب-ي-نها
زع -ي -م أل -يسس-ار أل-رأدي-ك-ا‹ ج-ان ل-وك م-يÓ-نشس-ون،
وزع -ي-م-ة أل-ي-م ÚأŸت-ط-رف إأع-ط-اء م-اك-رون ق-رأر
توجيه ألضسربة بشسكل منفرد ،وأبدت أسسفها لعدم
حصس -ول تصس -ويت ‘ ألŸÈان ع -ل -ى ه -ذه أل-ع-م-ل-ي-ة
ألعسسكرية.
‘ أŸقابل ،أظهرت مشساركة فرنسسا ‘ ألعمل
ألعسسكري ضسد سسوريا ،تناقضس ألرئيسس ألفرنسسي
‘ ق -رأرت -ه بشس-أان خ-فضس م-ي-زأن-ي-ة أل-دف-اع ،وأل-ت-ي
كانت سسببا ‘ خÓف نشسب بينه وب Úقائد أألركان
ألسسابق.
كشس -ف م -وق-ع ق-ن-اة ““أل.سس-ي.إأي““ أل-ف-رنسس-ي-ة أن
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مشساركة باريسس ‘ ألضسربة ألعسسكرية على موأقع
للنظام ألسسوري ،فجر ألسسبت؛ Œاوزت كلفتها 16
مليون أورو (نحو  20مليون دولر).
أوضس -ح أŸوق -ع أن أ÷يشس أل -ف-رنسس-ي أسس-ت-خ-دم
سست سسفن و 17طائرة أطلقت  12صساروخا  -ضسمن
 105صسوأريخ أطلقها ألثÓثي أألمريكي ألÈيطاÊ
أل -ف-رنسس-يÃ -ا ف-ي-ه-ا ثÓ-ث-ة صس-وأري-خ أط-ل-قت م-ن
ألبحر.
فصس- -ل أŸوق- -ع ‘ أŸسس- -اه -م -ة أل -ف -رنسس -ي -ة ‘
ألضس-رب-ة أل-عسس-ك-ري-ة بسس-وري-ا ،ف-ذك-ر إأطÓ-ق تسس-ع-ة
صسوأريخ كروز وأسسمها ““سسكالب““ (- )Scalpوتعني
فروة ألرأسس -ألتي يبلغ مدأها  250كلم من تسسع
طائرأت مقاتلة من طرأز ““رأفال““ ،باإلضسافة إأ¤
ث Ó-ث-ة صس-وأري-خ ك-روز ““أن.دي.سس-ي.أن““ أل-ت-ي ي-ب-ل-غ
م-دأه-ا  1000ك-ل-م أُط-ل-قت م-ن ف-رق-اط-ة م-ت-ع-ددة
أŸهام ‘ شسرق ألبحر أألبيضس أŸتوسسط.
قال موقع ألقناة ألفرنسسية ،إأن قيمة صساروخ
““سسكالب““ تبلغ  850 -ألف أورو ،بينما تبلغ قيمة
صساروخ ““أن.دي.سسي.أن““ -ألذي أسستخدم ألول مرة
‘ سسوريا 2.86 ،مليون أورو ،بحسسب مشسروع قانون
أŸالية ألفرنسسي لعام .2015
أوضسح أŸوقع أن تكلفة أŸسساهمة ألفرنسسية
ألتي بلغت  16.23مليون أورو– ⁄ ،تسسب فيها
تكاليف أخرى للعملية كتعبئة ألطائرأت أŸقاتلة
وألسسفن.
كشس -ف ه -ذه أألرق -ام زأد م -ن ح -دة ألن-ت-ق-ادأت
Œاه إأÁانويل ماكرون ،ألذي قرر ‘ وقت سسبق
خفضس ميزأنية ألدفاع وألقيام بإاصسÓحات ليÈألية
ﬁضسة على قطاع ألعمل ،أألمر ألذي خلف موجة
أحتجاجات مسست ﬂتلف ألقطاعات.

ألعدد
17620
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ا◊كومة الصسحراوية تفّند مزاعم اŸغرب بشسأان
اŸنطقة العازلة

مؤو“ر دو‹ للسسÓم

دع -ا أل -رئ -يسس أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ﬁم-ود ع-ب-اسس،
م -ؤو“ر أل -ق -م-ة أل-ع-رب-ي-ة ،أمسس ،إأ ¤ت-ب-ن-ي ودع-م
خطة ألسسÓم ألتي سسبق أن طرحها ‘ ›لسس
لمن ألدو‹ ‘ ،فيفري أŸاضسي.
أأ
قال عباسس إأن «خطة ألسسÓم ألتي سسبق أن
طرحها تسستند إأ ¤أŸبادرة ألعربية ،وتدعو إأ¤
عقد مؤو“ر دو‹ للسسÓم ألعام أ÷اري ،يقرر
ل·
ق- -ب- -ول دول- -ة ف -لسس -ط Úعضس ً-وأ ك -ام  ‘ Ó-أ أ
لطرأف،
أŸتحدة ،وتشسكيل آألية دولية متعددة أ أ
لرعاية مفاوضسات جادة تلتزم بقرأرأت ألشسرعية
ألدولية ،وتنفيذ ما يتفق عليه ضسمن فٍÎة زمنيةٍ
ﬁددة ،بضسمانات تنفيذ أكيدة ،وتطبيق أŸبادرة
ألعربية كما أعتمدت».
لم -ري -ك -ي -ة أ◊ال -ي -ة
لدأرة أ أ
أك- -د ع- -ل -ى أن «أ إ
خرقت ألقوأن Úألدولية ،بقرأرها أعتبار ألقدسس
لسسرأئيل ،وجعلت من نفسسها طرًفا ‘
عاصسمة إ
ألصسرأع وليسست وسسي ً
طا منفرًدأ ◊له ،ما جعل
أ◊ديث عن خطة سسÓم أمريكية أمًرأ غ Òذي
لردن
مصسدأقية» .هذأ وتسسلمت ألسسعودية من أ أ
ألرئاسسة ألدورية للجامعة ألعربية ألتي تضسم 22
عضسوأ.

لمريكية لن تغادر سسوريا
القوات ا أ

منظمة حظر األسسلحة
الكيمياوية تبدأا عملها بدوما

بدأت بعثة منظمة حظر أألسسلحة ألكيمياوية
عملها ‘ مدينة دوما ،أمسس ،غدأة وصسول فريقها
أ ¤سس -وري -ا“ ،ه -ي -دأً Ÿب -اشس -رة –ق-ي-ق-ات-ه-ا ح-ول
هجوم كيميائي مفÎضس ،أتهمت دمشسق بتنفيذه
Ãدينة دوما قبل أزيد من أسسبوع.
قال مسساعد وزير أÿارجية ألسسورية أÁن ‘
تصسريح للصسحافة ““وصسلت ÷نة تقصسي أ◊قائق،
يوم ألسسبت أ ¤دمشسق ومن أŸقرر أن تذهب أليوم
(أألحد) أ ¤مدينة دوما Ÿباشسرة عملها““.
أوردت أŸنظمة على حسسابها على موقع تويÎ
““وصس -ل ف -ري -ق ب -ع -ث -ة ت-قصس-ي أ◊ق-ائ-ق أ ¤دمشس-ق
“هيدأً لبدء عمله““.
أكد سسوسسان دعم بÓده لعمل هذه ألبعثة ،وقال:
““سس-ن-دع-ه-ا ت-ق-وم ب-ع-م-ل-ه-ا بشسكل مهني وموضسوعي
وحيادي ومن دون أي ضسغط““ ،وأضساف أن ““ما
سسيصسدر عنها سسيكذب ألدعاءأت““ بحق بÓده.

عمل عدواÊ
وردأ على ألهجوم ألعسسكري ألثÓثي ألذي شسنته
كل من ألوليات أŸتحدة فرنسسا وبريطانيا على
بÓده ،قال ألرئيسس ألسسوري بشسار أألسسد Ûموعة
م- - -ن أŸشس- - -رع Úأل - -روسس ،أمسس ،إأن ألضس - -رب - -ات
ألصساروخية ألغربية على بÓده ““عمل عدوأ.““Ê
ونقل مكتب أألسسد عن ألرئيسس قوله““ :ألعدوأن
ألثÓثي بالصسوأريخ على سسوريا ترأفق مع حملة من
ألتضسليل وأألكاذيب ‘ ›لسس أألمن من قبل نفسس
دول ألعدوأن ضسد سسوريا وروسسيا ما يثبت مرة
أخرى أن ألبلدين يخوضسان معركة وأحدة ليسس
ف -ق -ط ضس -د أإلره -اب ،ب -ل أيضس-ا م-ن أج-ل ح-م-اي-ة
ألقانون ألدو‹ ألقائم على أحÎأم سسيادة ألدول
وإأرأدة شسعوب““.
قال ألرئيسس ألسسوري بشسار أألسسد ،أن بÓده
ي-ل-زم-ه-ا م-ن  10إأ 15 ¤ع-ام-ا ل-ت-ح-قيق ألنعاشس
ألقتصسادي وإأعادة أإلعمار ،عقب ألدمار ألذي
حل بها.

قادرة على الرد
قالت وزأرة أÿارجية ألروسسية ،إأن روسسيا قادرة
ع- -ل- -ى ت- -ق- -د Ëأل- -رد أŸن -اسسب ع -ل -ى أي ت -ه -دي -د
باسستخدأم ألقوة من جانب ألوليات أŸتحدة.
ق- -ال رئ- -يسس إأدأرة وزأرة أÿارج -ي -ة أل -روسس -ي -ة
◊ظ -ر ألن -تشس -ار أل -ن-ووي وأل-رق-اب-ة ع-ل-ى أل-تسس-ل-ح
فÓ- -د ÒÁإأرم- -اك- -وف ،أمسس““ ،أصس- -ب- -ح- -ن- -ا أل -ي -وم
شس- -اه- -دي- -ن ع- -ل- -ى أن- -قÓ- -ب أل -ت -وأزن أل -عسس -ك -ري
ألتكنولوجي جذريا لصسالح روسسيا ،لدينا ألقدرة
ع -ل -ى أل -رد أŸن -اسسب ع -ل -ى أي ت -ه -دي -د عسس-ك-ري
أمريكي““.
‘ أŸقابل ،أعلنت ‡ثلة ألوليات أŸتحدة
أألمريكية Ãجلسس أألمن ألدو‹ نيكي هيلي ،أن
بÓدها لن تغادر سسوريا إأ ¤غاية –قيق أهدأفها.

فّ- - -ن- - -دت وزارة الشس - -ؤوون
اÿارج - -ي - -ة الصس - -ح- -راوي- -ة
الدع -اءات اŸغ -رب -ي-ة بشس-أان
اŸن -ط -ق -ة ال -ع -ازل-ة ،و«ال-ت-ي
ان-خ-رط ف-ي-ه-ا اŸغرب بحملة
إاعÓ- -م- -ي- -ة ودب- -ل- -وم- -اسس- -ي -ة
تضسليلية مسسعورة  ⁄يسسبق
ل- -ه- -ا م- -ث- -ي- -ل ،وه- -دد ف- -ي -ه -ا
بالقيام بعمل عسسكري لضسم
اŸن- - -اط- - -ق الصس - -ح - -راوي - -ة””،
واع- -تÈت أان اŸغ -رب ي -ري -د
اف -ت -ع -ال أاي شس -يء ل Ó-فÓ-ت
م- -ن مسس- -ار ال -تسس -وي -ة ال -ذي
ل· اŸتحدة.
صسر عليه ا أ
تّ
قالت ألوزأرة ‘ ،مذكرتها أن
““أ◊م-ل-ة أل-تضس-ل-ي-ل-ي-ة شس-ملت بث
ج - -م - -ل - -ة م - -ن أل - -ت - -ل - -ف- -ي- -ق- -ات
وأŸغ- -ال- -ط- -ات ح- -ول أ◊ق- -ائ -ق
أŸوج- -ودة ع -ل -ى أرضس أل -وأق -ع،
وخ - -اصس - -ة ح - -ول أŸع - -ط - -ي - -ات
أ÷غرأفية أÎŸتبة عن ﬂطط
أل-تسس-وي-ة ب Úج-ب-ه-ة ألبوليسساريو
وأŸملكة أŸغربية““
وأوضس - -حت أن ألت - -ف - -اق - -ي- -ة
أل- -عسس- -ك- -ري -ة رق -م  1أŸنظمة
ل -ع -م-ل-ي-ة وق-ف إأطÓ-ق أل-ن-ار بÚ
أل -ب -ول -يسس -اري -و وأŸغ -رب ،ت-نصس
ع- -ل -ى ““أع -ت -ب -ار أ◊زأم أألم -ن -ي
خ- - -ط- - -ا ف- - -اصس  Ó- -ب Úأ÷يشسÚ
ألصسحرأوي وأŸغربي ،إأ ¤غاية
إأجرأء أسستفتاء لتقرير أŸصسÒ
Óقليم،
و–ديد ألوضسع ألنهائي ل إ
مع وجود منطقة ﬁاذية عازلة
شسرق هذأ أ◊زأم بعرضس  5كلم،
و“ت -د ع-ل-ى ط-ول-ه أل-ب-ال-غ 2200
كلم““.
وتابعت بأان ألتفاقية تنصس
ك -ذلك ع -ل -ى إأنشس -اء م -ن -ط -ق -تÚ

مقيدت 05( Úكلم شسرق أ◊زأم
أل -عسس -ك -ري أŸغ -رب -ي و 02كلم
غ-رب-ه) ل-يسس-م-ح ف-ي-ه-ما للطرفÚ
ب-اسس-ت-ع-م-ال أألسس-ل-ح-ة أو أل-ق-ي-ام
بعمليات ألتدريب ألعسسكري ،أو
ن- - -ق- - -ل أو –ريك أل- - -ق - -وأت ،أو
إأدخ -ال أألسس -ل -ح -ة أو أل-ع-ت-اد ،أو
ألقيام بتعزيز أو تطوير ألبنيات
ألدفاعية.
أكدت أن أدعاء أŸغرب أن
بئر ◊لو وألتفاريتي تقعان ‘
ن-ط-اق أŸن-ط-ق-ة أل-ع-ازل-ة ،أدعاء
صس -ح -ي -ح ،ألن أل -ب -ل -دت Úت-ق-ع-ان
ضسمن أŸناطق أÙررة وعلى
مسسافة ل تقل عن  92كلم من
أ◊زأم أل- -عسس- -ك- -ري أŸغ- -رب- -ي،
وب -ال -ت -ا‹ ف -ه -م -ا ت -ق -ع-ان خ-ارج
أŸنطقة ألعازلة.

تكذيب األ· اŸتحدة
أشسارت ألوزأرة ألصسحرأوية،
إأ ¤أن أدعاءأت أŸغرب بقيام
ق-وأت أل-ب-ول-يسس-اري-و بخرق وقف
إأطÓق ألنار ” ،تكذيبها من قبل
أأل· أŸتحدة نفسسها على لسسان
أل -ن-اط-ق أل-رسس-م-ي ب-اسس-م أألمÚ
 ·ÓأŸت- -ح- -دة ‘ 03
أل- -ع- -ام ل - -أ
أفريل .2018
لفتة إأ ¤رفضس وصسول بعثة
خÈأء أأل· أŸتحدة Ÿعا÷ة
أŸسس -ائ -ل أألسس -اسس -ي-ة أŸت-ع-ل-ق-ة
بوقف إأطÓق ألنار وألتفاقات
ذأت ألصسلة ‘ ،ح ،Úوكما أقر
·Ó
ب - - -ذلك أألم Úأل - - -ع - - -ام ل - - -أ
أŸت - -ح - -دة ‘ ت- -ق- -ري- -ره أألخÒ
أŸقدم إأ› ¤لسس أألمن ‘ 29
م- - - -ارسس  ،2018ق- -ب- -لت ج- -ب- -ه -ة

أل- -ب- -ول- -يسس- -اري- -و ب- -ان- -تشس- -اره- -ا،
أسس-ت-ج-اب-ة ل-ل-دع-وة أل-ت-ي وج-هها
›لسس أألم- - -ن ‘ ق- - -رأره 2351
( )2017ألفقرة  3من أŸنطوق،
أŸؤورخة  28أفريل  ،2017وهو
دليل وأضسح على ألتزأمها ألقوي
ب -وق -ف إأطÓ-ق أل-ن-ار وÃسس-لسس-ل
ألسسÓم أأل‡ي.

إادارة األراضسي اÙررة
أف- - - - - - -ادت أÿارج - - - - - -ي - - - - - -ة
ألصسحرأوية ،أنه ““ميدأنيا ومنذ
وقف إأطÓق ألنار ،فإان أ◊كومة
ألصس- -ح- -رأوي -ة ه -ي أل -ت -ي ت -دي -ر
وت - - -ع- - -م- - -ر أألرأضس- - -ي أÙررة
ألوأقعة –ت سسيطرتها ،كما أن
ن- - - -وأح- - - -ي وق- - - -وأع - - -د أ÷يشس
ألصس- -ح- -رأوي ك- -انت م- -ت -وأج -دة
باسستمرأر ‘ ألصسحرأء ألغربية،
منذ أندلع حرب ألتحرير ضسد
ألسستعمار أإلسسبا Êسسنة ،1973
فضس Ó- - -ع- - -ن ق- - -ي- - -ام أل- - -دول- - -ة
ألصسحرأوية بتشسييد بنيات –تية
لفائدة سسكان تلك أŸناطق مثل
أŸسس -تشس-ف-ي-ات وأŸدأرسس وآأب-ار
أŸياه ،ع Èبلديات منتشسرة على
أمتدأد أألرأضسي أÙررة.
ق -الت أن أ◊م -ل -ة أل -دع-ائ-ي-ة
وأل-تضس-ل-ي-ل-ي-ة أŸسسعورة للمغرب،
ترجع أسسبابها إأ ¤ألنكسسات ألتي
ت -ع -رضس ل -ه -ا م -ؤوخ -رأ م -ن ق -ب -ل
ﬁك-م-ة أل-ع-دل أألوروب-ي-ة وألتي
ح -ك -مت ب -ع -دم شس -رع -ي -ة ن -ه -ب -ه
لÌوأت ألصسحرأء ألغربية ،وإأ¤
أŸوقف ألقوي أŸع Èعنه من
قبل أل–اد أإلفريقي ‘ قمته
أألخÒة.

ل‡ية ‘ ما‹
هجوم إارهابي على مقر للقوات ا أ

مقتل عسسكري وإاصسابة عشسرين آاخرين بتمكبتو
شسّ-ن إاره-اب-ي-ون ه-ج-وم-ا ،ع-ل-ى م-عسس-ك-رين
ل· اŸتحدة للدعم ‘ ما‹
لبعثة منظمة ا أ
(م -ي -ون -يسس -م -ا) ول -ق-وة ب-رخ-ان ال-ف-رنسس-ي-ة ‘
“ب -ك-ت-و أاسس-ف-ر ع-ن م-ق-ت-ل أاح-د ق-وات ح-ف-ظ
السسÓ-م وإاصس-اب-ة ح-وا‹  20شس-خصسا بجروح،
ووصس -ف مصس -در أام-ن-ي أاج-ن-ب-ي ال-ه-ج-وم ب-أان-ه
لول ب -ه -ذا ا◊ج -م ضس-د ال-ب-ع-ث-ة ‘ اŸدي-ن-ة
ا أ
الواقعة شسمال ما‹.
بدأ ألهجوم ،مسساء ألسسبت ‘ ،مرفأا أŸدينة
ألوأقعة ‘ شسمال ما‹ حيث يتمركز فيها عسساكر
ق -وة أأل· أŸت -ح -دة ورج -ال م -ن ع -م -ل -ي-ة ب-رخ-ان
ألفرنسسية ،وأسستخدم ألرهابيون قاذفات صسوأريخ
بعد أن وصسلوأ على م Ïآأليات مفخخة.
قالت وزأرة أألمن أŸالية ‘ بيان ،إأنه بينما
ك - -ان أŸعسس- -ك- -ري- -ن ي- -ت- -ع- -رضس- -ان ““◊وأ‹ عشس- -رة
صسوأريخ““ ،حاول رجال يرتدون بزأت قوة حفظ
ألسسÓم ألدولية ““ألتسسلل““ إأ ¤أŸنطقة ألعسسكرية
على م Ïآأليت Úمفخخت.Ú
–مل إأحدى أآلليت Úشسعار ألقوأت أŸسسلحة
 ·ÓأŸتحدة.
أŸالية وألثانية ألسسم أıتصسر ل أ
وق -د أن -ف -ج-رت أألو ¤ب-ي-ن-م-ا ” ““إأب-ط-ال م-ف-ع-ول““
ألثانية.
قالت بعثة أأل· أŸتحدة ،إأن أحد قوأت حفظ
ألسسÓم قتل ““خÓل تبادل إلطÓق ألنار““ ،وجرح
نحو عشسرة آأخرين ،وقالت وزأرة أألمن أŸالية إأن
ن -ح -و ““عشس -رة ج -رح -ى““ سس-ق-ط-وأ ‘ ““صس-ف-وف ق-وة
برخان ألفرنسسية““.
أنتهت ألشستباكات بعد  4سساعات على بدئها،
وأكدت باماكو وبعثة أأل· أŸتحدة أنهما أسستعادتا
ألسسيطرة على ألوضسع.
–دثت قوة أأل· أŸتحدة ‘ تغريدة على
توي Îعن ““هجوم كب Òمعقد““ جمع ب““ Úقذأئف
أل -ه -اون““ و«ت -ب -ادل إأط Ó-ق أل -ن -ار““ و«ه -ج -وم ب-آال-ي-ة
مفخخة““.
قال مصسدر أمني أجنبي ““إأنه ألهجوم أألول
بهذأ أ◊جم ضسد مينوسسما (بعثة أأل· أŸتحدة ‘

ما‹) ‘ “بكتو““.
من جهته ،أكد مسسوؤول ﬁلي ““أنه هجوم غÒ
مسس- -ب- -وق .ت- -خ- -ل- -ل -ه إأط Ó-ق ق -ذأئ -ف ،وصس -وأري -خ،
وأنفجارأت ،وقد يكون هناك إأرهابيون““.

البعثة األك Ìكلفة ‘ اÿسسائر البشسرية
تضسم قوة أأل· أŸتحدة ألتي نشسرت ‘ 2013
‘ ما‹ حوأ‹  12ألفا و 500عسسكري وشسرطي،
وهي حاليا ألبعثة أألك Ìكلفة ‘ أÿسسائر ألبشسرية
ب Úعمليات حفظ ألسسÓم ألتي تقوم بها أأل·
أŸتحدة.
قبل هجوم ألسسبت ،كانت حصسيلة قتÓها قد
بلغت  160عسسكري ،بينهم  102سسقطوأ ‘ أعمال
عدأئية ،أي أك Ìمن نصسف ألعسسكري ÚألتابعÚ
 ·ÓأŸت -ح -دة أل -ذي -ن ق -ت -ل-وأ ‘ ه-ذه أل-فÎة ‘
ل -أ
ألعا.⁄

اجراء انتخابات سسلمية ونزيهة
·Ó
Óم Úأل -ع -ام ل  -أ
دع -ا أŸب -ع -وث أÿاصس ل  -أ
أŸتحدة ‘ ما‹ﬁ ،مد صسالح ألنظيف ،أ◊كومة
أŸال -ي -ة وأ◊رك -ات أŸوق -ع -ة ع -ل -ى أت -ف -اق ألسس-ل-م
وأŸصس -ا◊ة ‘ أل -ب Ó-د إأ ¤أت -خ -اذ ت-دأب Òع-اج-ل-ة
وملموسسة للوفاء بسسرعة بجميع أللتزأمات ألتي ⁄
ُتنفذ بعد ،مطالبا بتسسريع تطبيق خارطة ألطريق
وإأجرأء أنتخابات سسلمية وذأت مصسدأقية.
قال ألنظيف« :نحن نشسجع أ◊كومة وأحزأب
أŸع -ارضس-ة وأÛم-وع-ات ألسس-ي-اسس-ي-ة وأل-عسس-ك-ري-ة
أŸوقعة على أتفاقية ألسسلم وأŸصسا◊ة ‘ ما‹
ع-ل-ى إأج-رأء ألن-ت-خ-اب-ات سس-ل-م-ي-ا ف-ى ج-ميع أنحاء
ألبÓد ل سسيما ‘ شسمال ألبÓد».
أكد أن ألتعاون ب Úأ◊كومة وأÛموعات
أŸوقعة على أتفاقية ألسسلم وأŸصسا◊ة وأ÷هود
ألرأمية إأ ¤تعزيز أ◊وأر ب Úأألغلبية وأحزأب
أŸعارضسة سسيسساعد ‘ –قيق هذأ ألهدف».

á°VÉjQ

اإلثنين  ١٦أافريل  ٢٠١٨م
الموافق لـ ٢٩رجب ١٤٣٩هـ

الكشضف عن هوية اŸدّرب ا÷ديد بعد مباراة بÓتو يونايتد

ايلي بوب ،جÒاسش ولوغوان ‘ مفك ّرة إادارة ا–اد العاصصمة
تواصضل إادارة ا–اد العاصضمة مسضاعيها ا◊ثيثة للتعاقد مع مدرب جديد خلفا Ÿيلود حمدي ،الذي سضيغادر العارضضة الفنية
لسضماء التي لقت إاعجاب إادارة فريق سضوسضطارة إابرزها الفرنسضي ايلي بوب.
بعد نهاية اŸوسضم ،حيث برزت بعضس ا أ

عمار حميسصي
يتواجد اŸدرب الفرنسصي ايلي بوب ‘
أافضص - - -ل رواق م- - -ن أاج- - -ل ت- - -دريب ا–اد
العاصصمة ،خاصصة أاّنه يحظى بتزكية رئيسس
اللجنة اŸسصّيرة عبد ا◊كيم سصرار ،الذي
يرى فيه اŸدرب األنسصب لقيادة الفريق
خÓل اŸوسصم اŸقبل.
وب -ع -د فشص -ل ال -ت -ع-اق-د م-ع اŸغ-رب-ي ب-ادو
ال- -زاك- -ي ،اّت- -ج- -هت إادارة ال- -ف- -ري -ق ن -ح -و
اŸدرسصة الفرنسصية حيث تريد التعاقد مع
مدرب كب Òيكون له تأاث Òإايجابي على
نتائج الفريق ،خاصصة ‘ منافسصة كأاسس
الكاف.
ورغ- -م ت -واج -د أاسص -م -اء أاخ -رى م -رّشص -ح -ة
لتدريب الفريق على غرار جÒاسس وبول
لوغوان ،إال أان السصÒة الذاتية للفرنسصي
ايلي بوب لقت اسصتحسصان إادارة الفريق،
حيث سصيتكّفل سصرار بالتفاوضس معه بعد
مباراة بÓتو يونايتد.
ويتواجد بوب بدون فريق حاليا وهو ما
سص-يسصّ-ه-ل م-ن م-ه-م-ة ال-ت-ع-اق-د م-ع-ه ،حيث
سصيتم عرضس الÈنامج اŸنتظر تطبيقه ‘
الفريق خÓل اŸواسصم اŸقبلة مع منحه
الصص Ó-ح -ي-ات ال-ك-ام-ل-ة م-ث-ل-م-ا حصص-ل م-ع
مواطنه كوربيسس.

كوربيسس.
ويبقى عامل اÈÿة ‘ الكرة الفريقية
من العوامل اŸهمة التي ترتكز عليها إادارة
الفريق ،حيث “يل الكفة لصصالح الثنائي
جÒاسس ولوغوان اللّذان سصبق لهما العمل
‘ إاف-ري-ق-ي-ا وي-ع-رف-ان خ-ي-اي-ا ال-ك-رة ف-ي-ها
جيدا عكسس ايلي بوب.

بن خماسضة وشضافعي جاهزان
Ÿواجهة بÓتو يونايتد

وي-ب-ق-ى ال-ع-ام-ل اŸا‹ م-ن ال-ع-وام-ل ال-ت-ي
سصتشصّكل بعضس ال ّصصعوبات إلدارة الفريق
Ãا أاّن اŸدرب اŸعني اسصم معروف ‘
الكرة الفرنسصية ،وسصبق له تدريب أاندية
كبÒة هناك وهو ما يجعل أاجره الشصهري
يفوق ا◊د اŸنتظر.

كما يتواجد الن جÒاسس ‘ مفكرة إادارة
ال–اد رف -ق -ة م -واط -ن -ه ل -وغ-وان ،وه-م-ا
السصمان الّلذان يحظيان أايضصا باهتمام من
إادارة الفريق ،ويبدو أان هذه الخÒة ل
تريد التعاقد مع مدرب مغمور بل تريد
جلب اسصم كب Òعلى غرار ما حدث مع

بعـــــد فوزهــــا علـــى جمعيـــة عــــ Úمليلــــــة

اندمج الثنائي ﬁمد بن خماسصة وفاروق
–سص-ب-ا
شص -اف -ع -ي ‘ ت -دري -ب -ات ال -ف -ري -ق ّ
Ÿواجهة بÓتو يونايتد ‘ إاياب الدور ١٦
مكرر من منافسصة كاسس الكاف بعد أان
شصفيا من الصصابة التي يعانيان منها.
وم- -ن- -حت ه- -ذه اÿط- -وة سص- -ع- -ادة ك- -بÒة
ل -ل -م -درب ح -م -دي ،ال -ذي ي -راه -ن ع -ل -ى
خÈتهما كثÒا من أاجل Œاوز عقبة بÓتو
ي -ون -اي-ت-د وال-ت-أاه-ل ا ¤دور اÛم-وع-ات،
خ -اصص -ة أاّن ه -ذه اŸرح -ل -ة م -فصص -ل -ي-ة ‘
مشصوار الفريق.
ب- -اŸق- -اب -ل ي -راه -ن اŸدرب ك -ثÒا ع -ل -ى
الهجوم الذي يعا Êنوعا ما ‘ الفÎة
اŸاضص - -ي - -ة بسص- -بب سص- -وء ا◊ظ وغ- -ي- -اب
الفعالية على غرار ما حدث ‘ مباراة
اوŸبي اŸدية رغم أان الرهاق هو اآلخر
أاثّر على مسصتوى الفريق.

مولودية بجاية تقÎب من ال ّصصعود إا ¤الّرابطة اÎÙفة اأ’و¤

“ّكن فريق مولودية بجاية من الظفر بالنقاط الثÓثة ‘
لقاء أاول أامسس ،الذي جمعه بفريق جمعية ع Úمليلة،
حيث تفّوق بنتيجة ( ،)٠-٢من توقيع كل من نعاسس لعرابة
‘ (  )٤5وسص -ل -ط -ان ( ،)٦٩وه -ي ال -ن-ت-ي-ج-ة ال-ت-ي سص-م-حت
للبجاوي Úبالحتفاظ بالريادة ،وبالتا‹ وضصع خطوة ‘
الرابطة اÎÙفة األو ¤ـ موبيليسس ـ وما تبقى سصوى
حصصد أاربع نقاط ‘ اللقاءات القادمة ،من أاجل ضصمان
الصصعود إا ¤حظÒة الكبار.
و‘ هذا الصصدد ،أابدى اŸدرب أايت جودي فرحته بهذه
ال -ن -ت -ي -ج -ة لـ «الشص -عب»“« :ك ّ-ن -ا م -ن تسص -ج-ي-ل ف-وز ث-مÚ
ومسصتحق ،سصمح للفريق بالتأالق ومواصصلة سصلسصلة النتائج
اإليجابية والبقاء ‘ الريادة ،وهي النتيجة التي –ّفزنا

ل -ل -مضص -ي ق-دم-ا م-ن أاج-ل –ق-ي-ق ال-ه-دف اŸسصّ-ط-ر وه-و
ال ّصص -ع -ود ،وع -ل -ى ال Ó-ع -ب Úوضص -ع األق -دام ع -ل-ى األرضس
والتفرغ للتحضص Òا÷يد – ّسصبا للمواعيد القادمة ،بدءا
من لقاء أاوŸبي الشصلف حيث هم مطالبون Ãضصاعفة
ا÷هود وحصصد اŸزيد من النقاط.
ومن جهته بن شصريفة ،أابدى بدوره سصعادته بهذا اإل‚از
اŸسصجل ،والفوز اŸنطقي للفريق خاصصة وأاّنه مّكنهم من
وضصع قدم ‘ حظÒة الكبار ،كما يطمح هو ورفقائه
Ÿواصصلة اŸشصوار بنفسس اإلرادة إلسصعاد آالف األنصصار
الذين ينتظرون –قيق حلمهم.

بجاية :بن النوي توهامي

نـــــــادي إايسضتوريــــــل

حلي ـ ـشش يوّقـ ـ ـع أاّول هـ ـدف ل ـ ـ ـ ـه ‘ اŸوسص ـ ـ ـم
جل اŸدافع الدو‹ ا÷زائري ،رفيق حليشس،
سض ّ
أاّول هدف له مع ناديه ايسضتوريل برايا خÓل
تنّقل الفريق أامام بورتيمونينسضي (،)0-1
◊سضاب ا÷ولة  30للبطولة الÈتغالية لكرة
القدم.
وأاح -رز ال Ó-عب السص -اب -ق ل -نصص -ر حسص Úداي ال -ه -دف
الوحيد للقاء ‘ الدقيقة .٤٢
ويعد هذا الفوز ثمينا بالنسصبة لنادي إايسصتوريل ‘
سصباقه من أاجل –قيق البقاء ،سصيما وأان الفريق قّلصس
الفارق بنقطت Úعن أاول الناج Úمن السصقوط ،نادي

البطولة الفريقية
للجيــــــــــــــــــــــــدو

ﬁمد بلرقة يتّوج باŸيدالية الّذهبي ـة

تّوج اŸصضارع ا÷زائريﬁ ،مد بلرقة ،بلقب
البطولة الفريقية للوزن اŸفتوح ،بعد فوزه
‘ النهائي على اŸصضري ميسضرة النجار بتونسس.
وتعد هذه اŸيدالية الذهبية ،الرابعة بالنسصبة للجزائر
خÓل اŸنافسصة القارية ،بعد كل من عبد الرحمن من
أامادي (أاقل من  ٩٠كلغ) وكوثر وعÓل (أاقل من  ٧٨كلغ)

وفتحي نورين (أاقل من  ٧٣كلغ).
وفضص Óعن ذهبية بلرقة ،حّقق اŸنتخب ا÷زائري أاربع
برونزيات ‘ منافسصات اليوم الثالث ،وذلك بفضصل هاجر
مرسصم (أاقل من  ٤٨كلغ) ومر Ëموسصى (أاقل من  5٢كلغ)
وفايزة عيسصاه( Úأاقل من  5٢كلغ) وسصليم رباحي (أاقل من
 ٦٠كلغ).

@ تنسس :انتخب يوم اÿميسس الفارط صصادق
كرميشس كرئيسس جديد لرابطة ولية عنابة للتنسس،
ب -الإضص -اف -ة اإ ¤اأرب -ع -ة اأعضص -اء يشص ّ-ك -ل -ون اŸك-تب
التنفيذي ا÷ديد ،خÓل اأشصغال
ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ،ال-ت-ي ج-رت Ãركز
الÎفيه العلمي التابع Ÿديرية الشصباب والرياضصة
لعنابة.

الأث- -ق- -ال ل -لشص -ب Ó-ت ‘ ت -رّب -صس –ضصÒي ا◊ا‹
Ãدينة مسصتغاّ – ،Âسصبا لألعاب البحر الأبيضس
اŸت- -وسص- -ط اŸق- -ررة ه -ذه الصص -ائ -ف -ة ‘ م -دي -ن -ة
ت-اراغ-ون-ا الإسص-ب-ان-ي-ة والأل-ع-اب الإف-ريقية للشصباب
 ٢٠١٨با÷زائر.
ك -م -ا ي -خ -وضس اŸن -ت -خب ال -وط -ن-ي ل-رف-ع الأث-ق-ال
ل Ó-أك -اب -ر (سص -ي -دات) ت -ربصص-ا –ضصÒي-ا م-ا ب٢٠ Ú
اأفريل و ٢٠ماي  ‘ ٢٠١٨بولونيا – ّسصبا لألعاب
البحر الأبيضس اŸتوسصط اŸقررة هذه الصصائفة ‘
م-دي-ن-ة ت-اراغ-ون-ا الإسص-ب-انية من  ٢٢ج - -وان اإ٢ ¤
جويلية.

باكوسس فÒيرا ،الذي تلقى هزÁة قاسصية على أارضصه
أامام تشصكيلة براغا ( ،)١- 5قبل أاربع جولت عن نهاية
اŸوسصم.
وانضصم حليشس ( ٣١سصنة) ،الصصائفة اŸاضصية ا ¤فريق
ايسص -ت -وري-ل ق-ادم-ا م-ن ن-ادي ق-ط-ر ال-ق-ط-ري (ال-قسص-م
الول).
وعلى غرار اإلندية الÈتغالية التي تقّمصس أالوانها
(ناسصيونال ماديرا ،أاكادÁيا كوÈÁا ،بنفيكا) ،لعب
ح -ل -يشس ل -ف -ائ-دة ن-ادي ف-ول-ه-ام ال‚ل-ي-زي (ال-ب-ط-ول-ة
اŸمتازة).

ياسض Úبراهيمي:

«أانـ ـ ـ ـا سصعي ـ ـ ـد ‘ بورت ـ ـ ـو..
وأارغ ـ ـ ـ ـب ‘ الفـ ـ ـوز فقـ ـط»

أاخب ـ ـ ـ ـار مـ ـ ـ ـن ا’–ادي ـ ـ ـ ـات الرياضصيـ ـ ـ ـة

@ القفز باŸظّÓت :تنظّم ال–ادية ا÷زائرية
ل -ل -ري-اضص-ات ال-ه-وائ-ي-ة ،ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ق-ف-ز
اŸظ- -ل -ي ب ٣ Úو ٦م-اي اŸق-ب-ل ب-دائ-رة ب-وغ-ني
(تيزي وزو) ودائرة اآيت لعزيز (البويرة).
@ رياضضة جامعية :تنظّم ال–ادية ا÷زائرية
للرياضصات ا÷امعية ،البطولة الوطنية ا÷امعية
للسصباحة (رجال وسصيدات) ،خÓل الفÎة اŸمتدة
ب ١٨ Úو ٢٠اأفريل ا÷اري Ãدينة ع Úتيموشصنت.
@ رياضضة جامعية :يشصارك اŸنتخب الوطني
(رجال وسصيدات) ‘ البطولة العربية الثانية للكرة
الطائرة الشصاطئية والعدو ( ١٠كلم) وكرة القدم
الشصاطئية ما ب ١٩ Úو ٢٢اأفريل Ãدينة اأغادير
اŸغربية.
@ رفع الأثقال :يتواجد اŸنتخب الوطني لرفع

@ سضباحة :تن ّ
ظم ال–ادية ا÷زائرية للسصباحة
ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة الصص-ي-ف-ي-ة اأصص-اغر واأواسصط ‘
ا◊وضس ال- -ك -ب 5٠( Òم ،)Î- -ب  ٢٤ Ú-و ٢٨اأفريل
ا÷اري باŸسصبح الأوŸبي «الباز» Ãدينة سصطيف.
@ تنسس الطّاولة :سصتن ّ
ظم ال–ادية ا÷زائرية
اآخر دوة لبطولة ا÷زائر حسصب الفرق لÓأكابر
يومي  ٢٠و ٢١اأفريل  ٢٠١٨با÷زائر العاصصمة.
@ ري-غ-بي :ي -ق-ي-م اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ا÷زائ-ري
للريغبي دون  ١٨سصنة ترّبصصا تدريبيا من  ٢٣اإ٢٧ ¤
اأف -ري -ل  ٢٠١٨ب -ت -ونسس ،وذلك –ّسص -ب -ا ل Ó-أل -ع-اب
الإفريقية للشصباب  ٢٠١٨با÷زائر.

نفى وسضط اŸيدان ا÷زائري لنادي بورتو،
ياسض Úبراهيمي ،كل اتصضالت مع أاوŸبيك
م-ارسض-ي-ل-ي-ا (ال-ب-ط-ول-ة ال-ف-رنسض-ي-ة) لÓلتحاق
بصض-ف-وف-ه خÓ-ل فÎة الن-ت-قالت الصضيفية
القادمة.
وأاّكد ا÷زائري  -الذي يربطه عقد مع النادي
الÈتغا‹ إا ¤غاية شصهر جوان  ‘ - ٢٠١٩تصصريحات
أاد ¤بها لصصحيفة ‘‘أاونز مونديال‘‘ الفرنسصية‘‘ :ل يوجد
أاي اتصصال رسصمي مع أاوŸبيك مارسصيليا ،إاّنها ›ّرد
إاشصاعات مع اقÎاب فÎة النتقالت الصصيفية‘‘.
ويضصم ا÷زائري ‘ رصصيده هذا اŸوسصم مع نادي
بورتو سصبعة أاهداف ‘  ٢٨لقاء.
ورغم كل التوقعات .فإان الÓعب ا÷زائري رفضس
ال -فصص-ح ع-ن أاه-داف-ه اŸسص-ت-ق-ب-ل-ي-ة .م-ك-ت-ف-ي-ا ب-ال-ق-ول:
‘‘بصصراحة ⁄ ،أاتسصاءل بعد حول مسصتقبلي فأانا سصعيد ‘
ب- -ورت -و وأارغب ‘ ال -ف -وز ف -ق -ط ‘ .ب -داي -ة اŸوسص -م
ا÷اريّ– ،دثت مع اŸدرب وكنت على دراية بأاّنني
سصأاواصصل حمل أالوان النادي‘‘.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ياسض Úحمزة (دّراج اّÛمع البÎو‹) لـ «الشضعب»:

نح ّضصر بشصكل جّيد للمنافسصات القادمة بفضصل الÈنامج الÌي ل–Óادية

لخرى ،أافضضل دّراج آامال جزائري Áلك إامكانيات كبÒة ومنذ أازيد من ثÓث
بات يتأاّلق من دورة أ
سضنوات مسضتواه ‘ تطور كب ،Òصضاحب العشضرين ربيعا «ياسض Úحمزة» دّراج اّÛمع الرياضضي
البÎو‹ّ– ،دث لـ «الشضعب» عن بداياته ‘ عا ⁄الدراجة وعن الفرق التي مر بها ،وعن تعاقده مع
فريق إاسضبا Êهذا اŸوسضم وكذا عن طموحاته وأاهدافه اŸسضتبقلية ‘ هذا ا◊وار.

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
تصصوير :فواز بوطارن

@ الشض -عب :أاّول ،ح ّ-دث -ن -ا ع -ن ب -داي -اتك ‘ «ع-ا⁄
الدراجة» وعّرف بنفسضك لقّرائنا الكرام؟
@@ ي -اسض Úح -م-زة :ع-ن-دم-ا ف-ت-حت ع-ي-ن-اي وج-دت إال
الدراجات أامامي ،كما يعلم ا÷ميع أانحدر من عائلة
رياضصية لها اسصم كب ‘ Òرياضصة الدراجات ،والدي وعّمي
وعّدة أافراد من العائلة كلهم دراجون وأابطال معروفون
ع-ل-ى السص-اح-ة ال-وط-ن-ي-ة ،وب-داي-ت-ي ا◊ق-ي-ق-ي-ة م-ع ري-اضصة
الدراجات كانت وعمري  ⁄يتعدى  5سصنوات مع فريق
األمن الوطني ،وبعدها –ّولت إا ¤فريق سصوفاك مع
تأاسصيسصه كنت وقتها ‘ فئة األصصاغر ،وبقيت معهم إا¤
غ -اي -ة السص -ن -ة أاو ¤أاك -اب -ر أاي -ن ت-نّ-ق-لت إا ¤ن-ادي اÛم-ع
ال -ري -اضص -ي ال -بÎو‹ ،وه -ذه السص -ن -ة ب -ل-غت  ١٦سص-ن-ة م-ن
اŸمارسصة ،فزت بسصبع بطولت جزائرية وببطولة عربية
Óندية مع
مع اŸنتخب ‘ صصنف اآلمال ،وبطولة عربية ل أ
األكابر ،وحملت القميصس الوطني ‘ السصنة األو ¤من فئة
اآلمال منذ حوا‹ أاربع سصنوات Ÿا شصاركنا ‘ كأاسس األ·،
وكانت تلك أاول مشصاركة بالنسصبة ‹ على اŸسصتوى الدو‹،
وح Úبلغت فئة األكابر قبل موسصم Úشصاركت ‘ دورة
ا÷زائ -ر ال -دول -ي -ة ال-كÈى ل-ل-دراج-ات ال-ت-ي أاق-ي-مت بـ ٢٢
مرحلة أاين شصاركت ‘ دورة وهران ،نلت اŸركز السصادسس
وفزت بالقميصس األبيضس مع دراج Úأاوروبي Úأاقوياء ،و‘
ا÷ائزة الكÈى Ÿدينة سصطيف نلت اŸركز الرابع ومعه
القميصس األبيضس ،و‘ دورة عنابة نلت فيها القميصس
اŸنقط ألفضصل متسصلّق ‘ العقبة الشصهÒة لـ «سصÒايدي»،
و‘ دورة قسصنطينة أانهيتها ‘ الÎتيب العام ‘ اŸركز
اÿامسس ونلت معها القميصس األبيضس.
@ مسضتواك ‘ منحى تصضاعدي منذ ثÓث سضنوات
وا÷ميع يتنبّأا لك ÃسضÒة كبÒة؟
❊❊ ا◊مد لله هذا راجع لنتيجة العمل الكب Òالذي أاقوم
به ،كما قلت كل سصنة أا– ّسصن وأاطّور إامكانياتي ،ألّنني ‘
الفئات الشصابة إا ¤غاية فئة اآلمال  ⁄يكن لدي الوقت
الكب Òللتدرب مع الدراسصة ،ومع ترقيتي إا ¤فئة األكابر
اب -ن ع ّ-م -ي «ح -ك -ي -م» ه-و ال-ذي ج-ل-ب-ن-ي ل-ف-ري-ق اّÛم-ع
الرياضصي البÎو‹ ،ووضصع ‹ برنامج عمل مسص ّ
طر .أاتدّرب
كثÒا منذ التحاقي باّÛمع ،وهو ما يجعلني ‘ منحى
تصصاعدي من موسصم آلخر ،يجب علّي مواصصلة العمل كي
أابرز بشصكل أاك ،Èا◊مد لله لدينا ›موعة رائعة من
الدراج ‘ Úالفريق ،كما أانّ الذي يريد أان يطور إامكانياته
يجب عليه أان يبحث عن فريق ثان أاوروبي وهو ما قمت
ب -هÃ ،ا أا Êت -ع -اق -دت ك -ذلك م -ع ف -ري -ق إاسص -ب -ا Êاسص -م -ه
«توركوم» ،هو فريق Áلك مسصتوى كبÒا وينافسس بقوة ‘
الدورات التي تنظم ‘ إاسصبانيا ويشصارك ‘ جلها ،مثÓ
كأاسس إاسصبانيا يدعون فيها إال الفرق الكÈى ‘ إاسصبانيا
وخارجها من روسصيا وبولونيا ،و»توركوم» من ب Úهذه
الفرق اıتارة◊ .د اآلن شصاركت معهم ‘ ثÓث دورات،
كّلها “يّزت Ãسصالك خاصصة باŸتسصلّق Úوأانهيتها دائما ‘
اŸركز األربع Úفما فوق ألنّ اختصصاصصي السصرعة وليسس
ال -تسص -ل -ق ،وم -ع م -رور ال-وقت سص-أات-طّ-ور أاك Ìوأات-عّ-ود ع-ل-ى
نسصقهم.
لل-وان
@ ال -ب -عضس سض-ي-تسض-اءل ع-ن سض-بب ت-ق-مصضك أ
فريق Ú؟
❊❊ صصحيح ،رياضصة الدراجات ﬂتلفة عن الرياضصات
األخ -رى ،ال–ادي -ة ال -دول -ي -ة ل-ل-دراج-ات تسص-م-ح ل-ن-ا م-ن
الن -خ -راط ‘ ف -ري -ق ÚواŸشص-ارك-ة م-ع-ه-م-ا ‘ ﬂت-ل-ف
الدورات ،مث ‘ Óحالتي عندما يكون فريق اÛمع
البÎو‹ بحاجة إا ¤خدماتي أاتنّقل إا ¤ا÷زائر للمشصاركة
معه ‘ ﬂتلف الدورات مثل األخÒة ‘ دورة ا÷زائر
الدولية للدراجات ،وبعد هذه الدورة سصأاعود مباشصرة إا¤
فريقي اإلسصبا Êمن أاجل مواصصلة العمل والتدرب معهم
واŸشصاركة ‘ الدورات التي تنظم هناك ،وليسس لدي
مشصكل مع الفريق Úالذي أاعتذر معه عن اŸشصاركة يتفّهم
األمر ويتقبّل ذلك.
@ دورة ا÷زائ- -ر ال- -دول- -ي- -ة مّ- -ك -ن -تك م -ن الÈوز
وكسضب الّنقاط لضضمان اŸشضاركة ‘ السضتحقاقات
اŸقبلة؟
❊❊ اآلن هد‘ األول هو اŸشصاركة مع اŸنتخب الوطني
ا÷زائري ‘ أالعاب البحر األبيضس اŸتوسصط ‘ مدينة
«ت-اراغ-ون-ا» السص-ب-ان-ي-ة ،وك-ل م-ن-ت-خب سص-يشص-ارك ب-ث-م-انية
دراجي Úوأا“نى أان أاكون من ب Úالثمانية األك Ìجاهزية
من ب Úالدراجي Úا÷زائري Úالذين ل يتعدى سصنهم ٢٩
عاما Ãا أانه قانون اŸسصابقة ،ومشصاركتي ‘ ﬂتلف
الدورات القادمة بإاسصبانيا سصتكون ﬁطة مهمة بالنسصبة ‹
من أاجل التأالق ‘ أالعاب البحر األبيضس اŸتوسصط رغم
صصعوبة اŸأامورية مع اŸنتخبات األوروبية القوية على
غرار اŸنتخب السصبا Êواإليطا‹ ،بعدها لدينا البطولة
العربية هنا Ãسصتغا Âوكذا البطولة العاŸية ،التي سصتكون
الثالثة ‘ مسصÒتي الرياضصية بعدما كانت األو ‘ ¤قطر

والثانية نهاية سصنة  ٢٠١٧بالÔويج.
@ هذا اŸوسضم ال–ادية ا÷زائرية نظّمت ‘ كل
شض -ه -ر دورة دول -ي -ة ،تسض -م -ح ل -ك -م م -ن ال ّ-ت -حضضÒ
لÓسضتحقاقات اŸقبلة ،أاليسس كذلك؟
❊❊ هذا اŸوسصم برنامج ال–ادية رائع وسصمح لنا من
ال -ت -حضص Òج -ي -دا لÓ-سص-ت-ح-ق-اق-ات ال-ه-ام-ة ال-ت-ي ت-ن-ت-ظ-ر
ال -دراج -ي Úا÷زائ -ري Úسص -واء م-ع األن-دي-ة أاو اŸن-ت-خب،
وتنظيم دورات كل شصهر يسصمح للدراج من أان يكون ‘
فورمة عالية طيلة اŸوسصم ،ويكون جاهزا يوم المتحان
األك Èبداية من شصهر جوان اŸقبل ‘ موعد «تاراغونا»،
‘ السصابق كنا نغيب عن اŸنافسصة Ÿدة أازيد من شصهر
وبعدها نشصارك ‘ البطولة العاŸية أاو بطولت أاخرى،
وهذا الÈنامج يسصاعدنا لكن على ال–ادية أان تنظّم
دورات أاخ -رى ﬁل -ي -ة ح-ت-ى ي-ت-مّ-ك-ن ال-دراج-ون م-ن رف-ع
اŸسصتوى ويكون ا÷ميع ‘ مسصتوى متقارب ،كما أانه مع
اŸنتخب يجب أان نشصارك ‘ كل طبعات كأاسس األ· التي
تعتÃ Èسصتوى كأاسس العا ،⁄ألنها تسصمح من رفع مسصتوانا
أاك Ìب -الح -ت -ك -اك ب -أافضص -ل ال -دراج -ي ‘ Úال-ع-ا ،⁄وه-ي
اŸعيار الذي نقيسس عليه مسصتوانا ،ضصّيعنا اŸشصاركة ‘
الطبعة اŸاضصية بتاريخ  ٢5مارسس الفارط ،وهناك ‘
أافريل كأاسس دولية أاخرى ‘ هولندا أا“نى أان نذهب
ونشصارك فيها.
@م- -ا رأايك ‘ مسض- -ت- -وى دورة ا÷زائ- -ر ال- -دول- -ي- -ة
للدراجات ‘ طبعتها 21؟
❊❊ أاصصعب دورة دراجات دولية شصاركت فيها هي الطبعة
األخÒة ،صصحيح أان عدد الفرق قليل وعدد الدراجÚ
كذلك ويجب إاضصافة دراج Úآاخرين حتى يرتفع اŸسصتوى
أاك Ìخصصوصصا دعوة فرق أاوروبية كبÒة ،لكن هذه الدورة
“يزت Ãسصتوى عال منذ اŸرحلة األو ،¤ألن الوقت بÚ
الدراج Úمتقارب منذ مرحلة “Ôاسصت وقبل اŸرحلة
األخÒة كان عدد اŸرشصح Úللفوز ثمانية دراج ،Úبفارق
زمني بسصيط ل يتعدى ثÓث Úثانية .ا◊مد لله خÓل هذه
الدورة نلت القميصس األبيضس وفزت باŸرحلة الثانية،
وح -اف -ظت ع -ل -ى ال -ق -م-يصس األخضص-ر ‘ خ-مسس م-راح-ل
متتالية ،واآلن أاسصتهدف –قيق نتائج أافضصل مسصتقب.Ó
@ ب- - -ل- - -غت الحÎاف وح ّ- -ق - -قت أاول أاه - -دافك ‘
مسضÒتك الّرياضضية ،ما هو هدفك اŸقبل؟
❊❊ هدف كل دّراج الحÎاف ‘ فريق يسصمح له من
تطوير مسصتواه ،وهو ما بلغته هذا اŸوسصم علّي العمل بقوة
وتطوير إامكانياتي ألّن هد‘ وهدف كل دّراج ‘ العا⁄
اŸشصاركة ‘ دورة فرنسصا للدراجات التي تعت Èثالث أاكÈ
تظاهرة رياضصية ‘ العا ،⁄التي شصارك فيها دّراج جزائري
وحيد اسصمه «زعاف» ‘ سصنوات السصبعينات ،وبعده جاء
الدور على «يوسصف رقيقي» دّراج نادي سصوفاك الذي
شصارك ‘ دورة اسصبانيا للدراجات ح Úكان Îﬁفا ‘
Óسصف حاليا ال–ادية ل ترسصل
الفريق ا÷نوب إافريقي ،ل أ
دراج Úإا ¤اŸركز الدو‹ للتدريب ‘ سصويسصرا التابع
ل–Ó-ادي-ة ال-دول-ي-ة ل-ل-دراج-ات ل-رف-ع مسص-ت-وى الدراجيÚ
ا÷زائ- -ري- -ن أاك ،Ìه- -ذا اŸرك- -ز ي -ق -وم ب -ان -ت -ق -اء أافضص -ل
ال- -دراج ‘ Úال- -ع- -ا ⁄ويّÎب- -صص -ون ه -ن -اك Ÿدة سص -ن -تÚ
ليصصبحوا بعدها دراجÎﬁ Úف“ ،Úاما مثلما حدث مع
«يوسصف رقيقي» ،هناك تتعلم الكث Òمن األمور ومسصتواك
يصصعد وتصصبح Îﬁفا ،هناك من يتم اسصتدعاءه بعد الفوز
‘ البطولة اإلفريقية أاو الدورات الكبÒة ،وهناك بعضس
البلدان تضصع األموال وتسصتثمر ‘ دراج ما لكي يصصبح
Îﬁفا ،أانا اآلن ‘ بداية مسصÒتي الرياضصية  ⁄أاشصارك
كثÒا ‘ الدورات الدولية ،ودورة ا÷زائر الدولية هي
الثالثة ‹ ‘ مسصÒتي ،تسصابقت قلي ‘ Óتونسس ومع
فريقي ‘ إاسصبانيا ‘ ثÓث مناسصبات ،ومع اŸنتخب
الوطني أانا ‘ بدايتي ،وبعد موسصم Úإان شصاء الله سصيكون
‹ كÓم آاخر بعد كسصبي للخÈة واحتكاكي باŸسصتوى
العا‹ أاك.Ì

نادي لوهافر

فرحات يحافظ على صصدارة أاحسصن اŸمّررين

حافظ وسضط اŸيدان الهجومي للمنتخب
ا÷زائري ونادي لوهافر الفرنسضي ،زين الدين
فرحات ،على صضدارة ترتيب أاحسضن اŸمّررين
‘ بطولة الرابطة الفرنسضية الثانية لكرة
القدم ،بتقدÁه لـ “ 14ريرة حاسضمة خÓل
 33جولة.
ويأاتي ‘ اŸركز الثا ،Êبعد الÓعب السصابق ل–اد
ا÷زائ- -ر ،ج- -ول -ي -ان ف -وسص -وري -ي لعب ن -ادي ب -ريسصت
بتقدÁه لـ “ ١٣ريرة حاسصمة ،متبوعا بدييغو ريغوناتو
م- -ن ف- -ري- -ق م -ل -عب رÁسس بـ “ ١١ري-رة م-ن-ذ ب-داية
اŸوسصم .ويحتل لوهافر ،الفائز على الضصيف غازيليك

أاجاكسصيو ( ،)١-٢اŸرتبة العاشصرة برصصيد  5٠نقطة،
وبفارق  ٢5خطوة عن اŸتصصدر نادي رÁسس ( ٧5ن).
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مواقيت
الصشلة

^  16أافريل  :1٩2٣السشلطات الفرنسشية توقف
’م Òخالد.
جريدة «ا’إقدام» التي أانششأاها ا أ
 16أاف -ري-ل  :1٩٤٠وف -اة الشش-ي-خ ال-عّ-لم-ة «ع-ب-د
ا◊ميد بن باديسش» ،رائد الّنهضشة ‘ ا÷زائر ومؤوسّشسش
جمعية العلماء اŸسشلم Úا÷زائري Úبقسشنطينة.

’حد  16أافريل  2٠1٨م
’ثنين  2٩رجب  1٤٣٩هـ ا أ
ا إ
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بعد التعرف عليهم و–ديد هوياتهم باŸسشتششفى اŸركزي للجيشش

الفريق قايد صشالح يلقي النظرة اأ’خÒة على جثام Úالششهداء

‘ ج -و م -ه -يب وشش -ع-ور ب-ف-راق ا’ف-راد م-ن
صش- -ق -ور ج -يشش -ن -ا ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب -ي ،خ -ي -م
الصش -مت ع -ل -ى ارضش -ي -ة اŸسش -تشش -ف -ى اŸرك-زي
ل-ل-ج-يشش ،م-ن-ظ-ر ت-لك ا÷ث-ام Úمصش-ط-ف-ة ‘
صش-ن-ادي-ق م-غ-ط-اة ب-ال-راي-ة ال-وط-نية ،تنتظر
دورها لكي تششيع ا ¤و’ياتها ،بعد ما غادر
افرادها من ابناء ا÷زائر حتفهم ‘ فاجعة
اليوشش Úيوم ا’ربعاء اŸاضشي غ Òبعيد عن
م -ط -ار ب-وف-اريك ال-دو‹ ﬂ ،ل-ف-ة اسش-تشش-ه-اد
 257شش -ه -ي -دا م -ن اف -راد ا÷يشش وأاه -ال -ي-ه-م
وذويهم.

نورالدين لعراجي
حضض -ر ال -ف -ري -ق ق -اي -د صض -ال -ح رف -ق -ة الضض -ب-اط

السضام Úمن الوية وعمداء ورؤوسضاء مصضالح مركزية
ب -وزارة ال -دف -اع ال -وط -ن-ي وق-ادة السضÓ-ح واأ’رك-ان،
ح-يث ادت ال-ف-رق-ة ال-عسض-ك-ري-ة ال-ت-ح-ي-ة ال-عسض-كرية
ل -ل-ج-ث-ام Úب-ع-د ال-ق-اء ال-ن-ظ-رة ا’خÒة ع-ل-ي-ه-ا م-ن
ط -رف ال -ف -ري -ق ق -اي -د صض-ال-ح ل-ي-ت-م ت-وج-ي-ه-ه-م إا¤
جون بالتشضريفات التي
و’ياتهم اأ’صضلية حيث سضُيسض ّ
يسضتحقونها.
و‘ كلمة تأابينية مؤوثرة للرائد يحياوي اŸكلف
ب -اإ’ع Ó-م واإ’يصض -ال وال -ت -وج -ي -ه Ãسض-تشض-ف-ى عÚ
النعجة العسضكري  ،ردد من خÓلها هذا ا’خÒ
تضضحيات افراد ا÷يشس الوطني الشضعبي ‡ن لقوا
ح-ت-ف-ه-م صض-ب-ي-ح-ة ا’رب-ع-اء ،وإاخ-وان-ه-م اŸرابطÚ
على حدودنا الصضحراوية ،واصضفا تلك ا◊سضرة التي
ت -رك -ه -ا الشض -ه -داء ‘ ق -ل -وب زم Ó-ئ -ه-م واإخ-وان-ه-م
ب- -ال- -ف- -ق- -دان ال -ك -ب ،Òوب -نÈات ‡زوج -ة ب -ا’سض -ى
وا◊سض -رة  ،اسض -ت -م -ر ن -ق -ل ا÷ث -ام Úا ¤سض -ي -ارات

لدارة العسشكرية بوهران
احتضشنتها اŸدرسشة العليا ل إ

عرضض ﬂتلف الورششات البيداغوجية والتخصشصشات والتكوين اŸلقن
””الششعب”” ت -ع -زي -زا ل -ل-راب-ط-ة ج-يشس  -أام-ة،
إان - -ط - -ل - -قت أاول أامسس السض - -بت ،ت- -ظ- -اه- -رة اأ’ي- -ام
Óدارة العسضكرية على
اإ’عÓمية للمدرسضة العليا ل إ
مسضتوى مركز اإ’عÓم اإ’قليمي بوهران ““الشضهيد
بوبرناسس ﬁمد““/ن ع  ،2لتدوم من  15إا20 ¤
أافريل .2018
أاشضرف على مراسضم إافتتاح هذه التظاهرة ،نائب
ق -ائ -د ال -ن -اح -ي -ة ال -عسض -ك-ري-ة ال-ث-ان-ي-ة Ãع-ي-ة ق-ائ-د
Óدارة العسضكرية بوهران/ن ع 2
اŸدرسضة العليا ل إ
ب -حضض -ور السض -ل -ط -ات ال -عسض-ك-ري-ة واŸدن-ي-ة ل-و’ي-ة
وه -ران و‡ث -ل -ي وسض -ائ -ل اإ’ع Ó-م ال-وط-ن-ي-ة .ه-ذه
التظاهرة تهدف إا ¤التعريف باŸدرسضة ومكونات
سضÓح اŸعتمدية باإ’ضضافة إا ¤الفرصس اŸتاحة

Óلتحاق به وشضرح شضروط
أامام الشضباب ا÷زائري ل إ
القبول وكذا عرضس ﬂتلف الورشضات البيداغوجية
والتخصضصضات والتكوين اŸلقن باŸدرسضة.

حضشرها أاطباء وأاسشاتذة عسشكريون من ﬂتلف اŸؤوسشسشات والهيئات بوهران

اŸمرضض ‘ مواجهة ا’سشتعجا’ت الطبية ا÷راحية
””الششعب”” اح -تضض -ن اŸسض -تشض -ف -ى ال-عسض-ك-ري
ا÷هوي ا÷امعي ““الدكتور أامﬁ Òمد بن عيسضى““
بوهران ،اليوم السضادسس للشضبه الطبي –ت عنوان
““اŸم -رضس ‘ م -واج-ه-ة ح-ال-ة اسض-ت-ع-ج-ا’ت ط-ب-ي-ة
جراحية““ أاول أامسس ،حضضر هذا اليوم الطبي أاطباء
وأاسض- -ات- -ذة عسض- -ك- -ري -ون م -ن ﬂت -ل -ف اŸؤوسضسض -ات
والهيئات التابعة Ÿصضالح الصضحة العسضكرية وكذا
أاط- -ب- -اء وأاسض- -ات- -ذة م- -دن- -ي -ون م -ن اŸسض -تشض -ف -ي -ات
وال -ع-ي-ادات ال-ع-م-وم-ي-ة واÿاصض-ة .ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة
ال -ط -ب -ي -ة م -ك -نت ال -ك -وادر ال -عسض -ك -ري -ة واŸدن -ي -ة
اŸتخصضصضة ‘ هذا اÛال من تعزيز معارفها

التطبيقية ‡ا سضيسضمح مسضتقب Óبالتكفل اأ’مثل
باŸرضضى.

قامت بها مفرزة للجيشش الوطني الششعبي

القبضض على  3ارهابي ÚبÈج باجي ﬂتار
””الششعب”” ‘ إاطار مكافحة اإ’رهاب وبفضضل
اسضتغÓل اŸعلومات ،أالقت مفرزة للجيشس الوطني
الشض - - -ع - - -ب - - -ي ،ي - - -وم امسس ا’ح - - -د بÈج ب - - -اج - - -ي
ﬂتار/ن.ع ،6.القبضس على ثÓثة ( )03إارهابي.Ú
يتعلق اأ’مر بكل من ““ل.عبد القادر““ اŸكنى ““أابو
أاح- - - -م- - - -د““ .و«ح.صض- - - -ال- - - -ح شض - - -ري - - -ف““ اŸدع - - -و
““عوينة““.و““ح.صضالح علي““ اŸكنى ““عويلي““ .حيث
تأاتي هذه العملية ‘ سضياق العمليات التي تخوضضها
قواتنا اŸسضلحة لتطه ÒبÓدنا من آافة اإ’رهاب
وبسضط اأ’من والسضكينة ع Èكافة ربوع الوطن.

..وضشبط كميات من اŸواد الغذائية
وحجز  93كلغ من اıدرات
ضضبطت مفرزة للجيشس الوطني الشضعبي ،يوم
امسس ا’ح- -د بÈج ب -اج -ي ﬂت -ار/ن.ع ،6.شض-اح-نة

ﬁملة بـ( )12,4طن من اŸواد الغذائية و()5740
ل Îمن مادة زيت اŸائدة و( )1200ل Îمن الوقود،
‘ سضياق متصضل ،أاوقف عناصضر من حرسس ا◊دود
ببشضار/ن.ع ،3.تاجر (ﬂ )01درات بحوزته ()93
ك -ي -ل -وغ -رام م-ن ال-ك-ي-ف اŸع-ال-ج ،ف-ي-م-ا ” ضض-ب-ط
( )14448وحدة من ﬂتلف اŸشضروبات بكل من
الوادي/ن.ع 4.ومسضتغا/Âن.ع.2.

..وحجز سشÓح Úناري Úوتوقيف 3
أاششخاصض و 20مهاجرا غ Òششرعي
من جهة أاخرى ،أاوقف عناصضر الدرك الوطني
بكل من ا÷لفة/ن.ع 1.وباتنة/ن.ع ،5.ثÓثة ()03
أاشضخاصس وحجزوا سضÓح )02( Úناري ‘ ،ÚحÚ
” توقيف ( )20مهاجرا غ Òشضرعي من جنسضيات
ﬂتلفة بتلمسضان/ن.ع.2.

ا’سضعاف التي اصضطفت هي ا’خرى ›هزة لنقلهم
ا ¤حيث ينتظرهم ا’هل من وطننا اŸفدى.
و‘ ظروف اقل ما يقال انها ‘ غاية ا◊زن
اك -دت وزارة ال -دف -اع ال -وط -ن -ي ت -ع -اط-ف-ه-ا ال-ك-بÒ
وتضضامنها العميق مع عائÓت الضضحايا وتشضاطرهم
آا’مهم وأاحزانهم ووقوفها إا ¤جانبهم ›ددة لهم
تعازيها اÿالصضة.
و‘ البيان الذي ابرقته دعت هذه ا’خÒة
عائÓت الشضهداء للتحلي بالصضÈوالتفهم ،مدركة ان
ا’م-ر ل-يسس ب-السض-ه-ل وال-ع-ائÓ-ت تسض-ت-ق-ب-ل اب-ن-اءه-ا
لتوديعهم ا ¤دار البقاء ،وُتعلمهم أان القيادة العليا
ل -ل -ج -يشس ال -وط -ن -ي الشض -ع-ب-ي جّ-ن-دت ك-ل ال-وسض-ائ-ل
البشضرية واŸادية للتكفل اأ’سضرع بعمليات التحديد
العلمي لهويات الضضحايا.
Óشضارة فان عملية –ديد الضضحايا ’يزال
ل إ
متواصض Óوتشضييعها “اشضيا مع –ديد هوياتهم.

–ويل اضشطراري Ÿسشلك السشÒ
من عاصشمة التيطري إا ¤جندل
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ء ليوم العلم اŸوافق لـ  16أافريل
إاحيا َ

منتدى اأ’من الوطني يحتضشن ندوة إاعÓمية
””الششعب”” أاشض - -رف ‡ث- -ل
Óم- -ن
ال- -ل- -واء اŸدي- -ر ال- -ع- -ام ل - -أ
ال - -وط - -ن - -ي ،م - -راقب الشض- -رط- -ة
ج-ي ‹Ó-ب-ودال-ي-ةÃ ،ن-اسض-ب-ة ي-وم
العلم اŸوافق لـ 16أافريل من كل
سض -ن -ة ،ع -ل -ى ن -دوة إاع Ó-م-ي-ة ‘
إاط -ار م -ن -ت -دى ا’م -ن ال -وط-ن-ي،
نشض - -ط - -ه - -ا الÈوفسض - -ور ﬁم - -د
ط -ي -ب -ي ،ب -ع-ن-وان ““دور ال-ع-ل-م ‘
ترقية التوعية وترسضيخ الثقافة
اأ’م - -ن - -ي - -ة““ ،ب- -حضض- -ور ‡ث- -ل- -ي
ج- -م- -ع- -ي- -ات اÛت- -م -ع اŸد،Ê
اسضاتذة جامعي ،Úإاطارات ا’من
ال- -وط -ن -ي ،ال -ط -ل -ب -ة اÎŸبصضÚ
باŸدرسضة العليا للشضرطة ““علي
ت - - -ونسض- - -ي““‡ ،ث- - -ل- - -ي اأ’سض- - -رة
اإ’عÓمية.
اسض -ت -ه-لت ال-ن-دوة ا’عÓ-م-ي-ة
بدقيقة صضمت ووقفة ترحم على
شض-ه-داء ح-ادث سض-ق-وط ال-طائرة
ال-عسض-ك-ري-ة ،ل-ت-ل-ي-ه-ا ك-ل-م-ة اللواء
Óم -ن أال -وط-ن-ي
اŸدي -ر ال -ع -ام ل  -أ
ال -ذي أاك -د ع -ل -ى أاه -م -ي-ة ال-ع-ل-م
وا◊اجة اŸاسضة إا ¤اŸزيد من
اŸعرفة لبلوغ اأ’هداف كما ظل
ي- -وصض- -ي- -ن -ا ب -ه ،ف -خ -ام -ة رئ -يسس
ا÷مهورية اÛاهد عبد العزيز
بوتفليقة ‘ عديد اŸناسضبات،
م- - -عÈا ع - -ن السض - -ع - -ي ال - -دائ - -م
Óمن الوطني
للمديرية العامة ل أ
من موقعها كمؤوسضسضة جمهورية،
ع-ل-ى ت-ب-ج-ي-ل ال-ع-ل-م-اء وج-ع-ل-ه-م
شض - -رك - -اء ف - -اع - -ل ‘ Úج- -م- -ي- -ع

ورشضاتها العلمية ،فا–ة أابوابها
ع -ل -ى مصض -راع -ي-ه-ا ل-ذوي ال-ع-ل-م
وا’خ -تصض -اصس ل -ل-دف-ع ب-ه-ا ن-ح-و
اŸزي- -د م- -ن ال- -ت- -ق- -دم وال -رق -ي
خ -دم -ة أ’م-ن اŸواط-ن وال-وط-ن
العزيز ،وحتى تواكب بذلك ما
يفرضضه الراهن من –ديات.
وأابرز اÙاضضر ،أان اŸكانة
اإ’قليمية والدولية التي أاصضبحت
تتبوؤوها الشضرطة ا÷زائرية بÚ
ﬂت-ل-ف أاج-ه-زة إان-ف-اذ ال-ق-انون،
ت -دل ع -ل -ى ج -ه -ود ق-ي-ادة اأ’م-ن
ال - - -وط - - -ن - - -ي ‘ ،تسض- - -خ Òك- - -ل
اإ’م - - -ك - - -ان - - -ات ال- - -ع- - -ل- - -م- - -ي- - -ة
والتكنولوجية ‘ ،تطوير الÈامج
ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة وال-ت-دري-ب-ية ،وإاعداد
ﬂت- -ل -ف ا◊م Ó-ت ا’تصض -ال -ي -ة
واŸبادرات ذات البعد التوعوي،
ال -ه -ادف لÎق -ي-ة ا◊سس اأ’م-ن-ي

لدى اŸواطن ،ومواكبة التطور
اÛتمعي.
وع- -رفت ال -ن -دوة ‘ اÿت -ام،
ت -ك -ر Ëل -لÈوف -يسض-ور اÙاضض-ر
ﬁم-د ط-ي-ب-ي ،ن-ظ Òاسض-ه-ام-اته
ال-ع-ل-م-ي-ة وال-ف-ك-رية ،الهادفة ا¤
ترقية اÛتمع و“ت متابعتها
ع Èت-ق-ن-ي-ة ال-ت-ح-اضض-ر ع-ن بعد،
عﬂ Èتلف جهات الوطن ،من
ق -ب -ل م -ن -تسض -ب-ي اأ’م-ن ال-وط-ن-ي
ب -اŸصض -ال -ح ا÷ه -وي -ة ،م -دارسس
الشضرطة ووحدات حفظ النظام،
’ سض- -ي- -م- -ا ب- -ت- -مÔاسضت ،بشض -ار،
ورڤ- -ل -ة ،قسض -ن -ط -ي -ن -ة وع -ن -اب -ة،
شض -ه -دت Œاوب -ا م -ل -ح -وظ -ا م-ن
خÓل طرح العديد من اأ’سضئلة
وف -ت -ح اÛال ل-ل-ن-ق-اشس وت-ب-ادل
اآ’راء واŸعارف.

العملية “ت ‘ ظروف حسشنة بالتنسشيق مع اŸصشالح ا’منية

اأ’مطار الطوفانية تتسشبب إاجÓء أاك Ìمن  264مهاجر من وهران إا ¤النيجر
‘ حالة من الذعر وسشط
اŸوال Úجنوب اŸدية

أادى غلق الطريق الوطني رقم واحد صضبيحة
أامسس على مسضتوى منطقة الشضفة ما ب Úو’يتي
اŸدية والبليدة إا ¤احداث حالة اختناق مرورية
كبÒة أامام مسضتعملي الطريق من بلدية وزرة إا¤
اŸدي -ه ب -اŒاه ضض-واح-ي ب-ل-دي-ة ا◊م-دان-ي-ة اأ’م-ر
الذي أاج Èتغي Òأاصضحاب اŸركبات Ÿسضارهم نحو
“زقيدة إا ¤البليدة ثم العاصضمة ،وقد اسضتدعت
هذه الوضضعية فرق الديوان الوطني للتطه Òبكل
من اŸدية والÈاوقية وقصضر البخاري للتدخل من
أاجل اخÓء سضبيل البالوعات وامتصضاصس اŸياه من
الطرقات.
أاجÈت مصضالح الدرك الوطني لوضضع حاجز
أامني على مسضتوى دورة الشضيخ بن عيسضى من أاجل
توجيه مسضتعملي الطريق العمومي لسضلك مسضار
آاخر بإاŒاه و’ية البليدة مرورا بعاصضمة التيطري
نحو جندل إا ¤الطريق السضيار الرابط ع Èدائرة
بومدفع إا ¤البليدة ثم ا÷زائر العاصضمة.
شض -ه -دت ضض -واح -ي ب -ل -دي -ة ب-ن شض-ك-او صض-ب-ي-ح-ة
ال-ب-ارح-ة أايضض-ا ان-تشض-ارا ك-ث-ي-ف-ا ل-لضض-ب-اب ب-ال-طريق
الوطني رقم  01صضاحبته أامطار كبÒة ‡ا صضعب
م- -ن ح- -رك- -ه سض ÒاŸرك- -ب -ات م -ن وإا ¤الÈواڤ -ي -ة
وع - -اصض - -م - -ة ال - -و’ي - -ة ب - -اŸدي- -ة ،ك- -م- -ا تسض- -ب- -بت
اإ’ضضطرابات ا÷وية اأ’خÒة وتسضاقط كم هائل
من اأ’مطار الطوفانية بلديتي أاو’د هÓل ودراق
جنوب الو’ية خÓل  48سضاعة اأ’خÒة ‘ حالة
ذع- -ر ك -بÒة وسض -ط ال -ب -دو ال -رح -ل ال -ق -ادم Úم -ن
اŸناطق الصضحراوية واŸتواجدين باŸنطقة منذ
 ÓواŸوطن اÿصضب
أاسضابيع و الباحث Úعلى الك أ
أ’غنامهم ،حيث عملت هذه اأ’مطار الغزيرة على
هز سضكينتهم وانتزعت الرياح العاتية خيامهم و أاثر
الÈد بشضكل كب Òعلى البشضر وا◊يوانات كما أانه
ولو’ يقظة أابناء هذه اŸناطق ومسضاعدتهم لهؤو’ء
الرحل و‘ الظÓم ا◊الك لكانت الكارثة.
من جهة أاخرى تسضببت هذه اأ’مطار أاول أامسس
‘ ج - -رف ط- -ف- -ل  10سض-ن-وات ب-اŸك-ان اŸسض-مى
الكاف ◊مر ببلدية سضيدي نعمان حيث نقلت
ج- -ث- -ت- -ه م -ن ط -رف أاف -راد ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة إا¤
مسضتشضفى الÈواڤية ،فضض Óعلى أان تدخل أاعوان
اأ’شض -غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ب-و’ي-ة اŸدي-ة سض-ارع-وا م-ن-ذ
الصضبيحة إا ¤عدة مناطق بقصضد اخÓء الطريق
من اأ’تربة اŸنجرفة قرب منطقة سضيدي علي
نحو ا◊مدانية.

اŸدية :علي ملياÊ

انطلقت أاول أامسس ‘ حدود السضاعة اÿامسضة
و 20دقيقة قافلة خاصضة بعملية إاجÓء و–ويل
ال -رع -اي -ا اأ’ف -ارق -ة م -ن دول -ة ال-ن-ي-ج-ر إا ¤ب-ل-ده-م
اأ’صضلي .وحسضب اŸعلومات اŸتوفرة لدينا ،تضضم
القافلة  264رعية إافريقي من بينهم  193رجل و52
امرأاة و 19طف ،Óمن خÓل تسضخ 8ÒحافÓت،
باإ’ضضافة إا ¤شضاحنة لنقل البضضائع.وقد انطلقت

ال-ق-اف-ل-ة م-ن م-رك-ز اسض-ت-ق-ب-ال ال-رع-اي-ا بالقرب من
اŸعهد الوطني للصضيد البحري ببلدية بئر ا÷،Ò
و“ت العملية ‘ ظروف حسضنة وبالتنسضيق مع كل
م -ن مصض -ال -ح الشض -رط -ة ،ال -درك ال -وط -ن-ي ،ال-هÓ-ل
اأ’ح -م -ر ا÷زائ -ري ،م -دي -ري -ة الصض -ح -ة ،م -دي-ري-ة
النشضاط ا’جتماعي.

وهران :براهمية مسسعودة

سشجلت خلل ششهر مارسش اŸنصشرم

صشدر ‘ حقهم أامر إايداع

احصشاء  18قضشية خاصشة بحيازة واسشتهÓك اıدرات
عا÷ت مصضالح الشضرطة القضضائية أ’من و’ية
ج -ي -ج -ل ‘ ،إاط -ار نشض -اط -ات -ه-ا اÿاصض-ة ب-ح-م-اي-ة
اÛت -م -ع م -ن ﬂت -ل-ف ال-ظ-واه-ر السض-ل-ب-ي-ة سض-ي-م-ا
م-ك-اف-ح-ة ت-ع-اط-ي اıدرات واŸؤوث-رات ال-ع-قلية،
خÓل شضهر مارسس من السضنة ا÷ارية 18 ،قضضية
خ -اصض -ة ب -ح -ي -ازة واسض -ت -هÓ-ك وت-روي-ج اıدرات
واŸتاجرة ‘ اŸؤوثرات العقلية ” ،من خÓلها
حجز  300غرام من اıدرات و 268قرصس من
اŸؤوث -رات ال -ع -ق -ل-ي-ة ،ت-ورط خÓ-ل-ه-ا  22شضخصضا،

تÎاوح أاع - -م- -اره- -م ب 19 Úو 55سض -ن -ة ،ح -يث ”
تقدÁهم أامام ا÷هات القضضائية اıتصضة ،أاين
صضدر ‘ حق  11منهم أامر إايداع ا◊بسس ،اإ’فراج
عن شضخصض Úإاصضدار أاحكام با◊بسس غ Òنافذ
وغرامات مالية ضضد  05أاشضخاصس ‘ ،ح” Ú
إارسض -ال م -ل -ف Úقضض -ائ -ي Úإا ¤ا÷ه -ات ال-قضض-ائ-ي-ة
اıتصضة.

كاريكات /ÒعنÎ

سسكيكدة :خالد العيفة

