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ا إ

تضسحية ثانية
من أاجل ا÷زائر

@ بتجاوز الذاتية تسستعيد ا÷زائر عزتها و›دها
@ ترسسيخ قيم الثورة عند الشسباب والناشسئة
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بقلم :فنيدسس بن بلة
«ذك- -رى وإ‚ازإت» ،ه- -وإل- -ع- -ن- -وإن إل- -ذي ن- -رإه أإنسسب
ل Ó-ح -ت -ف -ال ب -غ -رة أإول ن -وف -م Èإل -ت -ي ح -م -لت د’’ت
ومضس -ام Úج -دي -رة ب -ال -ت-وق-ف ع-ن-ده-ا و’ تÎك ع-ل-ى
إ÷انب “ر مرور إلكرإم .إنها ذكرى حملت إلشسعار
إل -رم -ز«وف-اء وإخÓ-صص» Ÿب-ادئ وق-ي-م تضس-م-ن-ه-ا ب-ي-ان
ن -وف -م ÈإŸؤوسسسص ل -ن -ظ -ام سس -ي-اسس-ي أإن-ه-ى إسس-ت-ع-م-ارإ
إسستيطانيا تنكر لكل شسيء يخصص إلهوية إ÷زإئرية
وإ’نتماء للبلد إأ’م Úإلذي  ⁄يسستسسلم أإبناؤوه ◊ظة
عﬂ Èتلف مرإحل إلنضسال ‘ إلدفاع عن إلذإت
وإع Ó-ء شس -أان إلشس -خصس -ي -ة إل -وط -ن -ي -ة و–صس -ي-ن-ه-ا م-ن
إأ’خطار وإلتهديدإت وترسسيخها ‘ إلذإكرة.
على هذإ إلدرب سسارت إ’حتفالية بربوع إلوطن ليسص
ف-ق-ط ل-ل-ت-ذك Òب-خصس-ال إل-ث-ورة إل-ت-ح-ري-ري-ة ،أإسس-بابها،
منطلقاتها وإلقادة إلروإد إلذين فجروها ،مسسجلÚ
أإسس- -م- -اءه- -م ب- -أاح- -رف م- -ن ذهب ‘ م- -ع -رك -ة إ◊ري -ة
وإلسسيادة ،مقدم Úدروسسا ’ تنسسى ووصسايا للحفاظ
ع -ل-ى إل-ذإك-رة إل-وط-ن-ي-ة ،ب-ل ب-إا‚از مشس-اري-ع ‘ غ-اي-ة
إأ’همية إنتظرها إŸوإطنون بأاقصسى درجات إلصسÈ
وكانت بالنسسبة إليهم إأ’مل إŸنشسود.
م -ا زإد م -ن ق -ي -م -ة إŸك -اسسب وإإ’‚ازإت إل -ت -ي ت-عÈ
بصس -دق ع -ن سس -ي -اسس-ة إج-ت-م-اع-ي-ة شس-ك-لت ع-ل-ى إل-دوإم
ع-ق-ي-دة إل-دول-ة إ÷زإئ-ري-ة غ Òإل-ق-اب-ل-ة ل-ل-ت-نازل مهما
كانت درجة إلتحدي وإلصسعاب ،أإنها جاءت ‘ ظرف
تسس-اب-ق ف-ي-ه إل-بÓ-د إل-زم-ن م-ن أإج-ل ت-رت-يب أإول-وي-ات-ها
وضسبط خيارإتها ضسمن أإجندة حاسسمة فاصسلة للمرحلة
إل -ق -ادم -ة م -ن مسسÒة إل -ب -ن -اء إل-دÁق-رإط-ي إل-ت-ع-ددي
وت- -ع- -زي -ز دول -ة إŸؤوسسسس -ات .وه -ي مسسÒة تسس -ت -ج -يب
لطلبات شسعبية ملحة إ’قامة نظام سسياسسي يعتمد فيه
مبدأإ إلتدإول على إ◊كم ،ويرسسخ خÓله قاعدة إلفصسل
ب Úإلسس -ل -ط -ات و–Îم إل -ع -دإل -ة إ’ج-ت-م-اع-ي-ة إح-دى
مقومات إلتحرر إلوطني ،وتتم فيه عملية إنتخابات
رئيسص إ÷مهورية وفق برنامج يحمل إآ’مال ‘ إلتغيÒ
إ÷ذري ،و‘ إÿروج من إأ’زمة إ ¤بر إأ’مان أإكÌ
تÓحما وإ–ادإ وأإقوى شسغفا بالتطور.
ج -زإئ-ر ن-وف-م Èإل-ت-ي ت-ق-ارع إل-وإق-ع إŸت-غ ،Òوت-خ-ت-ار
أإفضس - -ل إأ’سس - -ال - -يب وأإك ÌإŸن- -اه- -ج ‚اع- -ة ‘ إدإرة
شس -ؤوون -ه -ا وف -ق إسس -ت -قÓ-ل-ي-ة ق-رإر وسس-ي-ادة– ،ت-اج إ¤
تضسحية ثانية من أإجل إ’لتفاف حول مشسروع إلتحول
إلسسياسسي إلذي يطالب به إلشسعب ‘ مسسÒإت سسلمية
أإذهلت إلعا ،⁄وإ’لتفاف حول إ◊ل إلدسستوري إآ’من،
إŸتمثل ‘ إجرإء إ’نتخابات إلرئاسسية ‘  12ديسسمÈ
إل -ق -ادم وإل -ت -ي ه -ي -ئت م -ن أإج -ل -ه -ا أإرضس -ي -ة سس-ي-اسس-ي-ة
وتشسريعية ،جندت أإدوإت لوجيسستية ‡ثلة ‘ مرإجعة
إلقانون إ’نتخابي ،وإسستحدإث سسلطة مسستقلة أإقسسمت
على إ’لتزإم بإاجرإء إ’سستحقاق إŸصسÒي ‘ كنف
إلشسفافية وإلنزإهة مرورإ إ ¤حقبة أإخرى من إلبناء
إل-وط-ن-ي ي-ن-ت-ظ-ره-ا إ÷م-ي-ع وي-ت-ط-ل-ع-ون إل-ي-ه-ا بشس-غف
باعتبارها ﬁطة مفصسلية ‘ إ÷زإئر إ÷ديدة.
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بن صسالح Ãناسسبة الذكرى  ٦٥لندلع الثورة التحريرية:

02

نوفم Èسصيظل على الدوام معينا ’ ينضصب للع Èوالدروسس
^ العقيدة ا’سصتيطانية قوبلت Ãقاومة أابناء ا÷زائِر وبناتها
^ ثورتنا ترتقي متفردة ‘ ثورات الشصعوب من أاجل ا◊رية والكرامة
^ التجند إ’‚اح ا’نتخابات اŸصصÒية يوم  12ديسصمÈ

وج-ه رئ-يسس ال-دول-ة ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن صس-ال-ح،
يوم اÿميسس ،خطابا لÓأمة Ãناسسبة الذكرى
 ٦٥لندلع الثورة التحريرية ‘ الفا— نوفمÈ
 .١9٥4هذا نصسه الكامل:
«بسسم الله الرحمان الرحيم
والصسÓة والسسÓم على اأشسرف اŸرسسل،Ú
اأيتها اŸواطنات الفضسليات،
اأيها اŸواطنون الأفاضسل،
يحيي الششعب ا÷زائري الذكرى اÿامسشة والسشتÚ
’ن -د’ع ال -ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة اŸب-ارك-ة ‘ غ-رة ن-وف-مÈ
.1954
و‘ هذه اŸناسشبة الوطنية نسشتعيد تلك الفصشول
الرائعة من مÓحم الكفاح اŸسشلح الذي خاضشه ششعبنا
ب -بسش-ال-ة وشش-رف ،ودف-ع ف-ي-ه م-ن ال-تضش-ح-ي-ات ب-ال-دم-اء
والدموع ما جعل ثورتنا اÛيدة ترتقي متفردة ‘
ثورات الششعوب من اأجل ا◊رية والكرامة.
لقد خاضض ششعبنا ا’أعزل ،مسشلحا باإÁانه القوي،
حربا قاسشية وباهظة الثمن ضشد ا’سشتعمار الفرنسشي
ال- -ذي راه- -ن ع- -ل- -ى اأَب- -دي -ة ب -ق -ائ -ه ‘ اأرضض ا÷زائ -ر
الطاهرة.
وق- - -د ق- - -وب- - -لت ه- - -ذه
ال -ع -ق -ي -دة ا’سش-ت-ي-ط-ان-ي-ة
ب -نضش -ال وم -ق -اوم-ة اأب-ن-اء
ا÷زائِر وبناتها اأزيد من
قرن اإ ¤اأن قيضض الله لها
اأولئك ا’أفذاذ من اأبنائها
ال-ذي-ن ان-ب-ع-ثت ب-فضش-ل-ه-م
شش -ع -ل -ة ن -وف -م Èو–ولت
اإ ¤ل - - -هب ح- - -ول اأوه- - -ام
الطغاة ‘ حرب ضشروسض
اإ ¤رماد.

الشصعب مدعو اإ ¤التحلي
با◊يطة وا◊ذر

جزائر جديدة تتحقق
فيها بإارادة الشصعب
دولة اŸؤوسصسصات

وقفٌة جليلُة اŸغزى للحفاظ على
الذاكرة حية
فسشما نوفم Èبالششهداء ا’أبرار ،ورسشخت غرته ‘
قلوب وعقول ا÷زائريات وا÷زائري Úاإ ¤ا’أبد .اإن
اإحياءنا لهذه الذكرى اÿالدة هو ‘ الواقع وقفٌة جليلة
اŸغزى للحفاظ على الذاكرة حية وّقادة لدى ا’أجيال
اŸت- -ع- -اق- -ب -ة اŸتشش -ب -ث -ة Ãرج -ع -ي -ة ن -وف -م ÈواŸق -درة
لتضشحيات اÛاهدين ا’أوفياء والششهداء الÈرة الذين
ن -ن -ح -ن -ي ال -ي -وم اإج’ ’Ó-أرواح-ه-م ال-ط-اه-رة ونسشÎشش-د
بتضشحياتهم ا÷سشيمة.
و’ عجب ‘ اأن تطفو ‘ مثل هذه الظروف اŸميزة
مشش -اع -ر ا’ع -ت -زاِز ب-ا’ن-ت-م-اء ال-ن-وف-مÈي ل-دى شش-ب-اب-ن-ا
وينبثق منها وعي خالصض متطلع اإ ¤بناء جزائر جديدة
منيعة تتحقق فيها ،باإرادة الششعب ،دولة اŸوؤسشسشات،
ويعلو فيها ا◊ق والقانون وتتبواأُ فيها الكفاءات الششابة
مواقع القيادة واŸسشوؤولية لتحقيق الوثبة اŸبتغاة على
درب النهضشة الششاملة.

ا÷زائر –تاج اإ ¤ترتيب ا’أولويات
تفاديا Ÿاآ’ت ›هولة العواقب
اأيتها اŸواطنات الفضسليات،
اأيها اŸواطنون الأفاضسل،
اإن ا÷زائر التي ضشحى من اأجلها الششهداء– ،تاج ‘
ه -ذه ا’أوق -ات ا◊سش -اسش-ة اإ ¤ت-رت-يب ا’أول-وي-ات ت-ف-ادي-ا
Ÿاآ’ت ›هولة العواقب .وبناء على هذا ،كنت اأعلن
دوما اأن الدولة مصشغية للتطلعات العميقة واŸششروعة

لششعبنا نحو التغي Òا÷ذري لنمط
ا◊كم والتمك Úلعهد جديد قوامه
احÎام اŸب - -ادئ ال - -دÁق - -راط- -ي- -ة
ودول - - -ة ال - - -ق - - -ان- - -ون وال- - -ع- - -دال- - -ة
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ،م-ل-ت-زما بالعمل وفق
ما ينصض عليه الدسشتور.

الدعوة اإ ¤حواٍر شصامل ومفتوٍح يسصمح
Ãناقشصة كل اŸسصائل حول
ا’سصتحقاق ا’نتخابي
و‘ مناسشبات سشابقة اأششرت اإ ¤تصشميم الدولة على
اإعطاء الكلمة للششعب ليختار بكل سشيادة وحرية من
يرغب ‘ اأن يسشند اإليه مهمة تاأسشيسض النظام ا÷ديد
للحكم ،وبادرت بناء عليه ،بالدعوة اإ ¤حواٍر ششامل
وم -ف -ت -وٍح يسش -م -ح Ãن -اقشش -ة ك -ل
اŸسش- -ائ- -ل اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب -اإج -راء
ا’سشتحقاق ا’نتخابي والوصشول
ا ¤حلول توافقية واقعية تفضشي
اإ ¤تنظيم ا’قÎاع ‘ جو من
الهدوء والسشكينة.
وقد تابعتم ‘ ا’أششهر القليلة
اŸاضش -ي -ة وت -ت -اب -ع-ون اŸسش-اع-ي
اŸب - - - -ذول - - - -ة واŸك - - - -اسشب غÒ
اŸسشبوقة التي –ققت من اأجل
اأن يجرى ا’سشتحقاق الرئاسشي
معززا با’آليات وا’أدوات القانونية واللوجسشتية الضشامنة
’ن -ت -خ -اب رئ -يسض ل -ل -ج -م-ه-وري-ة ي-ع Èع-ن اإرادة شش-ع-ب-ي-ة
حقيقية“ ،كنه من مواجهة التحديات الوطنية مسشلحا
بكامل الششرعية وقيادة ا÷زائر اإ ¤اŸرحلة ا÷ديدة
اŸاأمولة.
اإن اسشتحداث السشلطة الوطنية اŸسشتقلة لÓنتخابات
وكذا اإدخال تعديÓت جوهرية على النظام ا’نتخابي،
يعد اسشتجابة ملموسشة للمطالب ا’أسشاسشية التي رفعها
اŸت-ظ-اه-رون خÓ-ل مسشÒات-ه-م السش-ل-م-ي-ة اŸت-طلعة اإ¤
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أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

عملية غ Òمسصبوقة Ÿكافحة اآفة
الفسصاد وتبديد ا’أموال العامة
اأيتها اŸواطنات الفضسليات،
اأيها اŸواطنون الأفاضسل،
اإن هذه اŸكتسشبات التاريخية تÈهن بصشدق على اأن
مسشار التغي ÒاŸنششود قد اأخذ منحاه واأن عملية تطهÒ
ال- -دول- -ة وŒدي- -د ت- -اأطÒه -ا
ع -رف ت -ق -دم-ا م-ل-ح-وًظ -ا ،اإذ
شش -ه -دت بÓ-دن-ا ع-م-ل-ي-ة غÒ
مسش- -ب- -وق- -ة Ÿك- -اف- -ح- -ة اآف- -ة
ال- -فسش- -اد وت- -ب- -دي- -د ا’أم -وال
ال-ع-ام-ة تضش-ط-ل-ع ب-ها العدالة
وف -ق اŸه -ام والصش Ó-ح -ي -ات
اŸوك -ل -ة ل-ه-ا ،واضش-ع-ة ب-ذلك
ح -دا ل -ظ -اه-رة ا’إفÓ-ت م-ن
العقاب.
اإن ه - - -ذه ال - - -ت - - -ط - - -ورات
ا’إي-ج-اب-ي-ة  ⁄ت-ك-ن ل-ت-ت-ح-قق
ل- -و’ ال- -ت- -نسش -ي -ق اÙك -م واŸشش -اورات اŸسش -ت -م -رة بÚ
موؤسشسشاِت الدولة ،وكذا مرافقة جيششنا الوطني الششعبي،
سش-ل-يِ-ل ج-يشِض ال-ت-ح-ريِ-ر ال-وط-ن-ي وتصش-م-ي-م-ه الدائم على
صش- -وِن ال- -دسش- -ت- -ور وضش- -م- -اِن سشÒورة ال- -دول- -ة وح -م -اي -ة
موؤسشسشاتها من ا’أخطاِر اÙدقة بها .وهنا اأود اأن
اأُجدد التحية والتقدير لقيادته اŸتبصشرة التي اأدركت
ُبعد رسشالة ششعبنا ا’أبي وسشعت بخ ً
طى ثابتة نحو –قيق
اآماله اŸششروعة ‘ اإحداث التغي Òالتدريجي اŸاأمول.

الدولة مصصغية للتطلعات
اŸشصروعة لشصعبنا نحو
التغي Òا÷ذري

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

تغي Òعميق لنظام ا◊كم وهي كذلك اسشتجابة لطلب
ملح للطبقة السشياسشية الرامي اإ ¤وضشعِ قواعد جديدة
كفيلة بضشمانِ ششفافية ا’نتخابات.
وكما تÓحظون ،فاإن السشلطة ا÷ديدة توؤدي دورها
بكل حرية واسشتقÓلية من خÓل ‡ارسشة كل اŸهام التي
كانت من قبل من اختصشاصض السشلطات العمومية ،وهذا
تطور غ Òمسشبوق ‘ تاريخ بÓدنا.

اŸديرالعام مسسؤوول النشسر

بن بلة فنيدسس

اأيتها اŸواطنات الفضسليات،
اأيها اŸواطنون الأفاضسل،
اأه-يب ب-ك-م ،واأن-ت-م ت-درك-ون ج-ي-دا اأول-وي-ات اŸرح-ل-ة
ا◊اسش -م -ة ال -ت -ي “ر ب -ه -ا ب Ó-دن-ا ،اأن ت-ت-ج-ن-دوا ’إ‚اح
ا’نتخابات اŸصشÒية اŸقررة يوم  12ديسشم ÈاŸقبل،
وكلي يق Úباأنكم لن تÎكوا اأية فرصشة ’أولئك الذين
يحاولون ا’لتفاف على قواعد الدÁقراطية واأحكامها،
علما باأن الدولة سشوف تتصشدى لكافة اŸناورات التي
تقوم بها بعضض ا÷هات.
كما اأن ششعبنا مدعو من جانبه اإ ¤التحلي با◊يطة
وا◊ذر واأن اأبناءه اıلصش Úمدعوون ’أن يكونوا على
اأ” ا’سشتعداد للتصشدي ’أصشحاب النوايا والتصشرفات
اŸعادية للوطن.
واأود ‘ هذا الصشدد ،اأن اأوؤكد اأنه واإن كان ضشروريا
احÎام وحماية ا◊قوقِ وا◊ريات ا’أسشاسشية ،فاإنه ’
يحق ’أي كان التذرع بحرية التعب Òوالتظاهر لتقويضض
حق ا’آخرين ‘ ‡ارسشة حرياتهم والتعب Òعن اإرادتهم
من خÓل اŸششاركة ‘ ا’قÎاع.
ومهما كانت الظروف ،فاإن اŸصشلحة العليا للوطن
“لي على الدولة ا◊فاظ على النظاِم العامِ والقوان ِ
Ú
وموؤسشسشات الدولة والسشهر على اأمنِ واسشتقراِر البÓد.

ا’سصتحقاق القادم عرسس وطني يقطع
الطريق على كل اÎŸبصصÚ
اأيتها اŸواطنات الفضسليات،
اأيها اŸواطنون الأفاضسل،
اإن ا÷زائر التي ضشحى من اأجلها اأبناوؤها وبناتها
وشش ّ-ي -دت -ه -ا سش -واع -د ﬂلصش ٌ-ة واإرادات وط-ن-يٌ-ة صش-ادق-ة،
تسشتعد هذه ا’أيام لهذا اŸوعد ا◊اسشم بد’ئل قوية
تزيد كل يوم من قناعتنا باأن الششعب ا÷زائري ،بفضشل
ا’نخراط الواسشع ‘ اŸسشار ا’نتخابي ،يسش Òبثقة نحو
التاأسشيسض لعهد جديد .واإنني اأهيب مرة اأخرى بالششعب
ا÷زائ -ري ،ون -ح -ن ن-ح-ت-ف-ل ب-ه-ذه ال-ذك-رى اÛي-دة ،اأن
يجعل من ا’سشتحقاق القادم عرسشا وطنيا يقطع الطريق
على كل من يضشمر حقدا ’أبناء واأحفاد ششهداء نوفم،È
الذين ننحني بخششوع اأمام اأرواحهم الطّاهرة ‘ هذه
اŸناسشبة الوطنية اÿالدة.
‘ مثل هذه الظروف ،سشيداتي سشادتي ،تسشتوجب
مصشلحة الوطِن توحيد جهود كافة اّÿيرين من اأبنائه
واسشتنهاضض هممهم ليكونوا ‘ موعد مع التاريخ مثلما
ك -ان اأسش Ó-ف -ه -م ‘ ك -ل اÙط -ات واŸواع-ي-د ال-وط-ن-ي-ة
الكÈى ،فحينما يتعلق ا’أمر با÷زائر يتسشابق اأبناوؤها
وبناتها ◊ملها على ا’أكتاف ،نابضشة بتاريخها اÛيد
ومباهية بششعبها ا’أصشيل وبششبابها الغيور على “اسشكها
ووحدتها.
اإن الفا— من نوفم 1954 Èسشيظل على الدوام معينا
’ ينضشب للع Èوالدروسض ومرششدا ’يزول و’ يحول
لعهد الوفاء لششهدائنا ا’أبرار ،فهنيئا لششعبنا الكرË
ا’حتفال بهذه الذكرى بكل ما –مله من معا Êالششموخ
واÛد والتي ‚دد فيها العزم على ا’لتزام والوفاء
ل -رسش -ال -ة ن -وف -م Èال -ت -ي ضش -ح -ى م -ن اأج -ل -ه -ا الشش -ه -داء
واÛاهدون».
عاشست ا÷زائر ،اÛد واÿلود لشسهدائنا الأبرار.
والسسÓم عليكم ورحمة الله تعا ¤وبركاته.
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بحضسور رئيسسي الغرفت ،Úبدوي والفريق ڤايد صسالح

رئيسس الدولة يÎحم على أارواح شسهداء
حرب التحرير الوطنية
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خاطب ا÷زائري ‘ Úالذكرى اÛيدة ،بن صسالح:

النتخابات مصسÒية...ول يحق ألحد تقويضس إارادة اŸشساركة فيها
ع -ل -ى ب -ع -د أاسس -اب -ي -ع م -ع -دودة م -ن إاج -راء
ا’نتخابات الرئاسسية ‘ 12ديسسم Èالداخل،
خاطب رئيسس الدولة عبد القادر بن صسالح
ا÷زائ-ري ،Úداع-ي-ا إاي-اه-م إا« ¤ال-ت-ج-ن-د م-ن
أاجل إا‚احها» ،على اعتبار أانها «مصسÒية»
ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -ج-زائ-ر ،م-ف-ي-دا ‘ السس-ي-اق ب-أان
«اŸصس-ل-ح-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-وط-ن “ل-ي على الدولة
ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى ال- -ن -ظ -ام ال -ع -ام ،وال -ق -وانÚ
وم- -ؤوسسسس- -ات ال- -دول- -ة ،والسس- -ه- -ر ع -ل -ى أام -ن،
واسستقرار البلد».

فريال بوششوية
 ⁄يفّوت رئيسس ألدولة مناسسبة ألفا— نوفم،È
وهو يخاطب أ÷زأئري ‘ Úذكرى أنطÓق ألثورة
أل -ت -ح -ري -ري -ة أÛي -دة ،ل -ي -ت -وق -ف ع -ن -د أÙط-ة
أ’نتخابية ألوشسيكة ،جازما بأان إأ‚احها ضسرورة
كونها مصسÒية ،تفرز رئيسسا للجمهورية أسستجابة
لكلمة ألشسعب ،ألذي خرج ‘ مسسÒأت مليونية قبل
حوأ‹  8أأشسهر ،معÎضسا على ألعهدة أÿامسسة،
وم-ط-ال-ب-ا ب-اسسÎج-اع ك-ل-م-ت-ه ،وف-ق م-ا ي-نصس ع-ل-ي-ه
ألدسستور ‘ أŸادت 07 Úو . 08
ألتجند إ’‚اح أ’سستحقاق ألرئاسسي و»ألتحلي
با◊يطة وأ◊ذر» ،من أأجل «ألتصسدي أ’صسحاب
ألنوأيا وألتصسرفات أŸعادية للوطن» ،بات ضسرورة

وفق ما أأكد أŸسسؤوول أأ’ول على ألدولة ،ألذي
أأبدى يقينه من أأن ألشسعب أ÷زأئري» لن يÎك أأي
ف -رصس -ة» Ÿن «ي -ح -اول -ون أ’ل -ت -ف -اف ع-ل-ى ق-وأع-د
ألدÁقرأطية وأأحكامها».
وبخصسوصس أ’قÎأع حرصس على ألتوضسيح ،بأانه
«’ يحق أ’ي كان ألتذرع بحرية ألتعب Òوألتظاهر،
ل -ت -ق -ويضس ح -ق أآ’خ -ري -ن ‘ ‡ارسس -ة ح -ري -ات -ه -م
وأل -ت -ع -ب Òع -ن إأرأدت -ه -م م -ن خ Ó-ل أŸشس -ارك -ة ‘
أ’قÎأع» ،ويأاتي هذأ أÿطاب أŸؤوكد على أأهمية
أ’قÎأع أل- -ذي ي- -ع- -ول ع -ل -ي -ه ‘ أن -ت -خ -اب رئ -يسس
للجمهورية تعهد له مهمة Œسسيد أإ’صسÓحات على
كافة أأ’صسعدة ،وكذأ ‘ أ’سستجابة للتطلعات ألتي
ع Èع- -ن- -ه- -ا أÓŸي Úم -ن أ÷زأئ -ري ‘ Úح -رأك،
أأعطوأ من خÓله مثا’ عن ألتحضسر وألسسلم ألذي
Áيزهم.
وإ’ق -ن -اع أ÷زأئ -ري Úب -ه -ذأ أل -ط -رح ⁄ ،ي -ت-وأن
رئيسس ألدولة ‘ ألتذك Òبكل أ÷هود أŸبذولة ‘
أ’سس- -ت- -ج- -اب- -ة Ÿط- -الب أ◊رأك وك- -ذأ أل- -ط- -ب -ق -ة
ألسس-ي-اسس-ي-ة ،أل-ت-ي ط-ال-بت بضس-م-ان-ات ت-خصس نزأهة
وشسفافية أ’قÎأع ،ولعل أأبرزها ألسسلطة ألوطنية
أŸسس-ت-ق-ل-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م أ’ن-ت-خ-اب-ات ،ب-ع-د سسحبها من
وزأرة ألدأخلية وأإ’دأرة ،كخطوة كبÒة على مسسار
دÁقرأطي أأعطى حرأك  22فيفري أأ’خ Òإأشسارة
أنطÓقه ،على أأن يكون ألبدأية فقط Ÿسسار يقوده
رئيسس أ÷مهورية ألذي ينتخبه أ÷زأئريون.

اعت Èمرحلة ما بعد الرئاسسيات ﬁطة هامة ‘ بناء دولة حقيقية

قوجيل :إانشساء هيئة وطنية لتحليل بيان أاول نوفم1954 È

ترحم رئيسس الدولة ،عبد القادر بن
صس -ال -ح ،أامسس ا÷م -ع -ةÃ ،ق -ام الشس-ه-ي-د
با÷زائر العاصسمة ،على أارواح شسهداء
ح -رب ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي -ةÃ ،ن-اسس-ب-ة
ا’ح- - -ت- - -ف - -ال ب - -ال - -ذك - -رى اÿامسس - -ة
والسس -ت’ )65( Úن -د’ع ث -ورة ال-ف-ا—
من نوفم.1954 È

وب - -ع - -د أأن أأدت تشس - -ك - -ي - -ل- -ة م- -ن أ◊رسس
أ÷م-ه-وري أل-ت-ح-ي-ة ألشس-رف-ي-ة ل-رئيسس ألدولة
عبد ألقادر بن صسالح ،قام بوضسع إأكليل من
ألزهور أأمام ألنصسب ألتذكاري وقرأأ فا–ة
ألكتاب ترحما على أأروأح ألشسهدأء.
ج- -رت م- -رأسس- -م ألÎح -م ب -حضس -ور رئ -يسس
’مة بالنيابة صسالح غوجيل ،ورئيسس
›لسس أ أ

أÛلسس ألشس -ع -ب-ي أل-وط-ن-ي سس-ل-ي-م-ان شس-ن،Ú
’ول نورألدين بدوي ونائب وزير
وألوزير أ أ
ألدفاع ألوطني ،رئيسس أأركان أ÷يشس ألوطني
ألشس -ع -ب -ي أل -ف -ري-ق أأح-م-د ڤ-اي-د صس-ال-ح وك-ذأ
’م Úألعام
أأعضساء من أ◊كومة ،إأضسافة إأ ¤أ أ
بالنيابة للمنظمة ألوطنية للمجاهدينﬁ ،ند
وأعمر بن حاج.

‘ حفل اسستقبال بقصسر الشسعب Ãناسسبة عيد الثورة 65

بن صسالح يتلقى التها Êمن شسخصسيات وطنية و›اهدين
أح - - - - - - -تضس - - - - - - -ن ،أأمسس ،قصس - - - - - - -ر ألشس - - - - - - -عب
(أ÷زأئرألعاصسمة) ،حفل أسستقبال Ãناسسبة إأحياء
أل-ذك-رى ’ 65ن -د’ع ث -ورة أل -ف -ا— ن -وف-م،1954 È
بحضسور رئيسس ألدولة ،عبد ألقادر بن صسالح.
ك- -م- -ا حضس -ر ه -ذأ أ◊ف -ل رئ -يسس ›لسس أأ’م -ة
ب-ال-ن-ي-اب-ة صس-ال-ح ق-وج-ي-ل ورئ-يسس أÛلسس ألشس-عبي

أل-وط-ن-ي سس-ل-ي-م-ان شس-ن Úوأل-وزي-ر أأ’ول ن-ور أل-دي-ن
بدوي ونائب وزير ألدفاع ألوطني ،رئيسس أأركان
أ÷يشس ألوطني ألشسعبي ،ألفريق أأحمد ڤايد صسالح
وأأعضس -اء أ◊ك -وم -ة ومسس -ؤوول -و ﬂت -ل -ف أل -ه -ي -ئ-ات
وأŸؤوسسسسات ألوطنية.
وخÓل هذأ أ◊فل ،تلقى رئيسس ألدولة ألتهاÊ

من مسسؤوول Úسسام ‘ Úألدولة وأأعضساء أ◊كومة
وضسباط سسام ‘ Úأ÷يشس ألوطني ألشسعبي.
ك -م -ا ت -ل -ق -ى أل -ت -ه -ا Êم -ن شس -خصس -ي -ات وط-ن-ي-ة
وتاريخية و›اهدين و›اهدأت و‡ثلي أأ’حزأب
ألسسياسسية وأÛتمع أŸد Êوأأبناء ألشسهدأء و كذأ
أأعضساء ألسسلك ألدبلوماسسي أŸعتمد ‘ أ÷زأئر.

اتفاق تعاون ثقا‘ جديد قريبا ب Úا÷زائر والسسنغال

رابحي وديوب يؤوكدان رغبتهما‘ تعزيز العÓقات الثنائية

أاكد ،أامسس ،با÷زائر العاصسمة ،وزير ا’تصسال الناطق الرسسمي للحكومة
ووزير الثقافة بالنيابة حسسن رابحي ،ووزير الثقافة السسنغا‹ عبد الÓي
ديوب ،على رغبتهما اŸشسÎكة ‘ ترقية العÓقات الثنائية ب Úالبلدين.
وأأكد ألطرفان على «أأ’همية» ألتي يوليانها لـ «أتفاق ألتعاون ألثقا‘ أ÷ديد ألذي
سس -ي -وق-ع ق-ري-ب-ا» وك-ذأ «رغ-ب-ت-ه-م-ا ‘ ت-ق-وي-ة جسس-ور أل-ت-ب-اد’ت وأل-ت-ق-ارب ب Úألشس-ع-بÚ
ألشسقيق Úمن خÓل أسستغÓل ألفرصس أŸتاحة مع ألÎكيز خصسوصسا على ألÎأث ألثقا‘
وألروحي أŸشسÎك» ‘ بيان نشسر مسساء أأول أأمسس ،وأأكد رأبحي خÓل هذأ أللقاء على
إأرأدة ألسسلطات أ÷زأئرية ونظÒتها ألسسينغالية ‘ أ’رتقاء بالتعاون ألثقا‘ ب Úألبلدين
بالنظر للقوأسسم ألثقافية وألتاريخية وألدينية ب Úألبلدين «إأعطاء ﬁتوى أقوى لهذه
ألعÓقات» ،وأأبرز من جهته وزير ألثقافة ألسسينغا‹ «ألديناميكية ألديبلوماسسية وألتقارب
ألثقا‘ ألذي يوجد ألبلدين وألشسعب.»Ú
وقال إأنه أسستعرضس مع نظÒه أ÷زأئري سسبل تفعيل أ’تفاقيات أŸوجودة بÚ
ألبلدين ‘ أÛال ألثقا‘ لتعزيز وتكثيف ألتبادل ‘ ﬂتلف ألقطاعات أŸتعلقة
بالثقافة ،وأسستقبل صسباح أأول أأمسس رأبحي وزير ألثقافة ألسسنغا‹ عبد ألÓي ديوب ألذي

يزور أ÷زأئر ‘ إأطار مشساركة بÓده كضسيف شسرف بصسالون أ÷زأئر ألدو‹  24للكتاب.

...ويسستقبل سسفÒة كوبا إاثر انتهاء مهامها با÷زائر
أسستقبل وزير أ’تصسال ،ألناطق ألرسسمي للحكومة و وزير ألثقافة بالنيابة ،حسسن
رأبحي ،أأول أأمسس ،با÷زأئر ألعاصسمة ،سسفÒة جمهورية كوبا ،ألسسيدة كÓرأ مارغاريتا
بوليدو أيسسكوندأل ،على إأثر أنتهاء مهامها با÷زأئر ،حسسبما أأوضسحه بيان لوزأرة
أ’تصسال.
وأأعربت ألدبلوماسسية عن «أرتياحها لوأقع ألعÓقات ألثنائية ‘ جميع أÛا’ت و
دÁومة ألتعاون ألثقا‘» ب Úأ÷زأئر وكوبا.
من جهته ،أأشساد حسسان رأبحي «Ãكاسسب ألتعاون ب Úألبلدين»› ،ددأ ألتأاكيد على
أ’رأدة ‘ «ترقيته أأك Ìفأاك »Ìو «توسسيعه إأ› ¤ا’ت أأخرى» ’ ،سسيما ›ا’ت
ألتكوين وألتعليم وألرياضسة.

’وروبي بأاثينا:
جÓب ‘ قمة العا ⁄العربي/ا’–اد ا أ

ا÷زائر اعتمدت نظاما بيئيا مÓئما لأÓعمال

أاب -رزت ا÷زائ-ر خÓ-ل ال-دورة ال-راب-ع-ة م-ن
’وروب- -ي،
ق - -م - -ة ال - -ع - -ا ⁄ال- -ع- -رب- -ي/ا’–اد ا أ
اŸنعقدة بأاثينا (اليونان) ،جهودها الرامية إا¤
ت-ط-وي-ر و ت-رق-ي-ة اŸؤوسسسس-ات ال-ن-اشس-ئ-ة ،حسس-بما
أاكده يوم اÿميسس بيان لوزارة التجارة.
وأشس -ار ذأت أŸصس -در إأ ¤ت -ن -ظ -ي -م ع -دي-د أل-ورشس-ات
أıصسصسة للمؤوسسسسات ألناشسئةÃ ،شساركة أ÷زأئر ‘
إأطار قمة ألعا ⁄ألعربي/أ’–اد أأ’وروبي ألتي تطرقت
Ÿوأضس-ي-ع م-رت-ب-ط-ة خ-اصس-ة ب-ال-ت-م-وي-ل وأأ’ن-ظ-مة ألبيئية
وألتحديات ‘ ألبلدأن ألعربية.
وأأضس -اف أل -ب -ي-ان أأن-ه ” ت-ق-د Ëأل-ت-ج-رب-ة أ÷زأئ-ري-ة
Óج-رأءأت أل-ت-ح-ف-ي-زي-ة
خ Ó-ل أÛم -وع -ة أıصسصس-ة ل -إ
للحكومات لفائدة أŸؤوسسسسات ألناشسئة وأŸسستثمرين إأ¤
ج -انب أل -ي -ون -ان وأأ’ردن وأل -ع -رب -ي -ة ألسس -ع -ودي -ة ول-ب-ن-ان
وبريطانيا ومصسر ،و“حورت أŸدأخلة أ÷زأئرية حول
أ÷هود ألتي بذلتها أ÷زأئر من أأجل تطوير نظام بيئي
مÓ-ئ-م ل-ل-م-ؤوسسسس-ات أل-ن-اشس-ئ-ة ووضس-ع أسسÎأت-يجية وطنية
ل-ل-رق-م-ن-ة وإأج-رأءأت –ف-ي-زي-ة وإأنشس-اء صس-ن-دوق م-رأفقة
لهذأ ألنوع من أŸؤوسسسسات.
كما أأكدت هذه أŸشساركة -يضسيف أŸصسدر ذأته-
ألتزأم أ÷زأئر بتشسجيع أŸؤوسسسسات ألناشسئة من خÓل
ت-ب-ن-ي أأفضس-ل ل-ل-م-م-ارسس-ات أŸعÎف ب-ه-ا ع-ل-ى أŸسس-توى
ألعاŸي ‘ هذأ أÛال.
للتذك Òفإان وزير ألتجارة سسعيد جÓب ألذي Áثل
ألوزير أأ’ول نور ألدين بدوي شسارك ‘ أأشسغال ألقمة
أ’قتصسادية ب Úأ’–اد أ’وروبي/ألعا ⁄ألعربي ألتي

أحتضسنتها ألعاصسمة أليونانية مؤوخرأ.

 ...يتحادث مع كاتب الدولة
اليونا Êكوسستاسس فراغوجانيسس

أجتمع وزير ألتجارة سسعيد جÓب ،أأول أأمسس ،بأاثينا،
م -ع ك -اتب أل -دول -ة ل-لشس-ؤوون أÿارج-ي-ة أل-ي-ون-ا ÊأŸك-ل-ف
ب-ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة أ’ق-تصس-ادي-ة ،ك-وسس-ت-اسس ف-رأغوجانيسس،
وأل- -ذي –ادث م- -ع- -ه ح- -ول سس- -ب- -ل ت- -ع- -زي -ز أل -ع Ó-ق -ات
أ’ق -تصس -ادي -ة وأل -ت -ج -اري -ة أل -ث -ن -ائ -ي -ة ’سس -ي-م-ا ‘ ›ال
أ’سستثمار وتطوير ألشسركات ألناشسئة ‘ أ÷زأئر.
ووف -ق -ا ل -ب -ي -ان ل-وزأرة أل-ت-ج-ارة ،أأك-د أل-ط-رف-ان ع-ل-ى
ضسرورة إأعادة تفعيل أللجنة ألعليا أŸشسÎكة ب Úألبلدين
وكذأ ›لسس أأ’عمال «بالنظر أ’هميتها ‘ إأعادة بعث
ألعÓقات أ’قتصسادية ‘ ﬂتلف ألقطاعات» ،كما تطرق
جÓب ‘ هذأ أ’جتماع ألذي أنعقد على هامشس ألقمة
ألعربية-أأ’وربية ،إأ ¤أŸيادين ألتي تسسعى أ÷زأئر أليوم
ل-ت-ط-وي-ره-ا ك-ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات أ◊دي-ث-ة وشس-بكات ألتوزيع
أل -كÈى وت -ط-وي-ر أŸوأهب أل-ن-اشس-ئ-ة إأضس-اف-ة إأ ¤رق-م-ن-ة
أ’قتصساد ألذي يعت Èأليوم ميدأنا أسسÎأتيجيا ‘ ظل
أ◊اج -ة ل Ó-سس-ت-ف-ادة م-ن ك-ل أل-ت-ج-ارب أل-ع-اŸي-ة ،حسسب
نفسس أŸصسدر.
أأما ‘ ›ال أ’سستثمار ،لفت ألوزير إأ ¤قيام أ÷زأئر
ب -إال -غ -اء أل-ق-اع-دة  49/51ب-اسس-ت-ث-ن-اء ب-عضس أل-ق-ط-اعات
أ’سسÎأتيجية كما تطرق إأ ¤أأهمية منطقة ألتبادل أ◊ر
أ’ف- -ري -ق -ي -ة وك -ذأ أ’سس -ت -ث -م -ار ‘ أŸن -اط -ق أ◊دودي -ة

وأ’متيازأت ألتي منحت لها.
من جهته ،أأبدى كاتب ألدولة أليونا Êأسستعدأد بÓده
ل- -رف- -ع حصسصس ألشس- -رأك- -ة وأ’سس- -ت- -ث- -م- -ار خ -ارج ق -ط -اع
أÙروق -ات ،مÈزأ إأم -ك -ان -ي -ات ب Ó-ده ‘ ع-دة م-ي-ادي-ن
ج -اه -زة ل -لشس -رأك -ة ،وأأشس-ار ‘ ه-ذأ ألسس-ي-اق إأ ¤أه-ت-م-ام
ألشسركات أليونانية بالسسوق أ÷زأئرية ‘ قطاع ألبناء
باإ’ضسافة إأ ¤ألفÓحة ،ألتكنولوجيات أ◊ديثة ،ألبيئة
وألسسياحة خاصسة ألثقافية منها.
وذك -ر ف-رأغ-وج-ان-يسس بضس-رورة أأن ت-ع-كسس أل-عÓ-ق-ات
أ’ق- -تصس- -ادي- -ة ب Úأ÷زأئ- -ر وأل- -ي- -ون -ان ق -وة أل -ع Ó-ق -ات
ألسس- -ي- -اسس- -ي- -ة ب Úأل- -ب- -ل- -دي- -ن ،يضس- -ي -ف ن -فسس أŸصس -در،
وب-خصس-وصس أ’سس-ت-ق-رأر أأ’م-ن-ي أل-ذي ت-ن-ع-م ب-ه أ÷زأئ-ر
أل -ي -وم ،أع -ت Èب -أان -ه «م -ط -م -ئ -ن» ،مÈزأ أأه -م -ي -ة –ري-ر
أ’قتصساد من أأجل شسرأكة ثنائية ناجعة.
يذكر أأن أللقاء جرى بحضسور سسف Òأ÷زأئر باليونان،
نور ألدين بردأد ألدأيج.

اŸوافقة على تعي ÚالسسفÒ
ا÷ديد للجزائر لدى روسسيا
أأع -طت أ◊ك -وم-ة أل-روسس-ي-ة م-وأف-ق-ت-ه-ا ع-ل-ى
تعيﬁ Úمد شسريف كورتا سسفÒأ مفوضسا فوق
أل -ع -ادة ل -ل -ج -م-ه-وري-ة أ÷زأئ-ري-ة أل-دÁق-رأط-ي-ة
ألشسعبية لدى فيدرألية روسسيا ،حسسب ما أأورده،
أأول أأمسس ،بيان لوزأرة ألشسؤوون أÿارجية.

دع -ا رئ-يسس ›لسس أأ’م-ة ب-ال-ن-ي-اب-ة ،صس-ال-ح ق-وج-ي-ل،
أأمسس ،با÷زأئر ألعاصسمة ،إأ ¤إأنشساء هيئة وطنية تتو¤
ألتحليل ألعميق لبيان أأول نوفم ،1954 Èو‘ كلمة له
خ Ó-ل مشس -ارك -ت-ه ‘ أح-ت-ف-ال-ي-ة ن-ظ-م-ت-ه-ا وزأرة ألشس-ؤوون
أÿارج -ي -ة Ãن-اسس-ب-ة إأح-ي-اء أل-ذك-رى ’ 65ن-د’ع أل-ثورة
ألتحريرية ،أقÎح قوجيل أأن تتو ¤هذه ألهيئة «ألتحليل
وألتفسس Òألعميق» لبيان أأول نوفم 1954 Èوتضسم أأعضساء
م- -ن أأ’سس- -رة أل- -ث- -وري- -ة وﬂتصس› ‘ Úال أل- -ب -حث ‘
ألتاريخ.
كما أأبرز «أأ’همية ألبالغة» ألتي تكتسسيها مبادئ بيان
أأول نوفم Èألذي يرسسم كما قال «مسستقبل أ÷زأئر
وي -رأع -ي م -اضس -ي -ه -ا وح-اضس-ره-ا ،وأأك-د ع-ل-ى ضس-رورة أأن
يناضسل أ÷ميع من أأجل ألعمل على تفسس Òهذه أŸبادئ

وألتدقيق ‘ معانيها وأأهدأفها وأأبعادها ،مسستد’ ‘
ذلك بشسعار «من ألشسعب وإأ ¤ألشسعب» ،ولدى تطرقه إأ¤
رئ-اسس-ي-ات  12ديسس -م Èأل -ق -ادم ،ق -ال ق -وج -ي -ل إأن ه -ذأ
أ’سس -ت -ح -ق-اق «’ ي-ق-تصس-ر ع-ل-ى أن-ت-خ-اب رئ-يسس شس-رع-ي
للجزأئر فحسسب ،بل يتعدى أأ’مر إأ ¤أ’نتخاب من أأجل
أ÷زأئر ألتي تتبنى من خÓل ذلك نهج ألدÁقرأطية
أ◊قيقية ألتي تعد ثقافة بكاملها» ،معتÈأ مرحلة ما
ب -ع -د أل -رئ -اسس -ي -ات «ﬁط-ة ه-ام-ة ل-ب-ن-اء دول-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة
ومؤوسسسسات ذأت شسرعية شسعبية».
من جانب آأخر ،نوه رئيسس أÛلسس بالنيابة بثبات
مبادئ ألدبلوماسسية أ÷زأئرية ألتي تعد ،مثلما قال-
«مثا’ ‘ ألتضسحية إ’قرأر أ◊ق و“ك Úألشسعوب من
حقهم ‘ تقرير أŸصس Òوألعيشس ‘ كنف ألسسلم وأأ’من».

شسن : Úالنتخابات الرئاسسية انطÓقة لبناء دولة اŸؤوسسسسات

أأكد رئيسس أÛلسس ألشسعبي ألوطني ،سسليمان شسن،Ú
أأول أأمسس ،أأن أ’ن -ت -خ-اب-ات أل-رئ-اسس-ي-ة أل-ق-ادم-ة سس-ت-ك-ون
«موعدأ ’نطÓقة حقيقية نحو بناء دولة أŸؤوسسسسات»،
دأعيا إأ« ¤تضسافر أ÷هود من أأجل مشساركة قوية لـ
«ألشسعب» ‘ هذأ أ’سستحقاق.
وقال شسن ‘ Úرسسالة له Ãناسسبة ألذكرى ’ 65ند’ع
ث -ورة أأول ن-وف-م ÈأÛي-دة ،إأن «أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسس-ي-ة
ألقادمة سستكون موعدأ ’نطÓقة حقيقية نحو بناء دولة
أŸؤوسسسسات» ،مشسددأ على ضسرورة «تضسافر أ÷هود من
أأجل مشساركة قوية للشسعب يبطل فيها رهانات أأ’عدأء
ويسس -كت أألسس -ن -ة أŸت-ط-اول Úوي-ع-ل-ي ف-ي-ه-ا ن-دأء ن-وف-مÈ
أÿالد خلود ألشسهدأء».
ودعا رئيسس أÛلسس إأ ¤جعل ألرئاسسيات أŸقبلة
«م -ن -اسس -ب -ة أأخ -رى ت -ع -رضس ف -ي-ه-ا ألÈأم-ج وأŸقÎح-ات
وأ◊ل -ول» ح -يث سس -ت -ك -ون ل-لشس-عب «أل-ف-رصس-ة أ◊ق-ي-ق-ي-ة
ل Ó-خ -ت -ي-ار أل-ن-زي-ه وأإ’عÓ-ن ف-ع-ل-ي-ا أأن ألسس-ي-ادة ل-لشس-عب
ينصسب من يشساء ويعزل من أأرأد وأأن ’ عودة للممارسسات
أŸاضسية» ،مؤوكدأ أأن «حلم ألشسعب ألذي يبتغي أ◊ياة
ألشسريفة ألكرÁة سسيتحقق ،بعد أأن تطاول ألفاسسدون
وأŸفسسدون وأسستهانوأ بعبقريته ألتي بها أسستطاع أأن

يفوت ألفرصسة على أŸغامرين أŸقامرين ألذين أأرأدوأ
أأن يدخلوه ‘ دوأمة ألفوضسى وأ’ضسطرأب».
وأأوضسح شسن Úأأن أ÷زأئر توجد «‘ ◊ظة تاريخية
فاصسلة ب Úعهد تغلبت فيه أأ’نانيات وأسستحوذت فيه فئة
خانت ألعهد على مقدرأت أأ’مة و’ زألت –اول عبثا
تعطيل مسسÒة ألزمن ،وعهد نتطلع فيه لوطن جديد
يبنيه أ÷ميع على أأسساسس ألقانون وحده ويسستند إأ¤
إأرأدة ألشس - -عب أ◊رة أŸط - -ل - -ق- -ة ‘ أخ- -ت- -ي- -ار ألÈأم- -ج
وألرجال».
وأأعرب عن يقينه بأان «ألوطن ألذي حرره أ÷ميع
سسيبنيه أ÷ميع» وأأن «ثورة نوفم Èألعظيمة حررت ألبÓد
ب -ع -د أأم -د ط -وي -ل م -ن أ’ح -ت Ó-ل» ،مشسÒأ إأ ¤أأن «ه -ب-ة
ألشس -عب ألسس -ل -م -ي -ة أ◊ضس -اري -ة ‘ ف-ي-ف-ري وضس-عت ح-دأ
لÓسستهتار ألذي أأدخل ألبÓد ‘ غياهب أÛاهيل».
وأع -ت Èأأن ه-ذه أل-ه-ب-ة ألسس-ل-م-ي-ة «شس-ه-د ل-ه-ا أ÷م-ي-ع
وحمتها ورأفقتها ضسمائر ألوطني Úأıلصس‡ Úثلة ‘
مؤوسسسسة أ÷يشس ألوطني ألشسعبي و ⁄يبق أأمام شسعبنا
ألعظيم غ Òأأن يجسسد إأرأدته بكل حرية ع Èأنتخابات
نزيهة وشسفافة بعد أأن ضسمن أآ’ليات وأأ’دوأت ألقانونية
لتحقيق ذلك.

تسستضسيفها ‡لكة البحرين يومي  6و 7نوفمÈ

بلعابد يشسارك ‘ مؤو“ر وزراء الÎبية والتعليم العرب

يشس -ارك وزي -ر ألÎب -ي -ة أل-وط-ن-ي-ة ،ع-ب-د أ◊ك-ي-م
بلعابد ‘ ،مؤو“ر وزرأء ألÎبية وألتعليم ‘ ألوطن
ألعربي ‘ دورته أ◊ادية عشسر ألتي تسستضسيفها
‡لكة ألبحرين يومي  6و 7نوفم Èألقادم ،حسسب
م- -ا أف- -اد ب- -ه أأول أأمسس أÿم- -يسس ب- -ي- -ان ل -ل -وزأرة،

وأأوضس -ح ذأت أŸصس -در أأن ه -ذأ أŸؤو“ر سس -ي -ن -ظ -م
–ت ع -ن -وأن «ألسس -ي -اسس-ات أل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ودوره-ا ‘
–ق- -ي- -ق أل- -ه- -دف أل -رأب -ع م -ن أأه -دأف أل -ت -ن -م -ي -ة
أŸسستدأمة ،ألتعليم .2030

خلفا لفافا بن زروقي

لزهاري بوزيد رئيسسا للمجلسس الوطني ◊قوق النسسان

أنتخب ،أأول أأمسس ،با÷زأئر ألعاصسمة خÓل أنعقاد
أ÷م -ع -ي -ة أل -ع -ام -ة ل -ل-م-ج-لسس أل-وط-ن-ي ◊ق-وق أإ’نسس-ان
باإ’جماع لزهاري بوزيد رئيسسا للمجلسس خلفا لرئيسسة
أÛلسس ألسس -اب -ق -ة ف -اف -ا ب-ن زروق-ي ،وأأوضس-ح ب-ي-ان م-ن
أÛلسس ألوطني ◊قوق أإ’نسسان أأن أنتخاب لزهاري
يأاتي طبقا أ’حكام أŸادة  13من ألقانون رقم 13 -16

أŸؤورخ ‘  3نوفم 2016 Èألذي يحدد تشسكيلة أÛلسس
أل -وط -ن -ي ◊ق -وق أ’نسس -ان وك -ي -ف -ي -ات ت -ع -ي Úأأعضس -ائ -ه
وألقوأعد أŸتعلقة بتنظيمه وسسÒه ،وكان رئيسس ألدولة،
عبد ألقادر بن صسالح ،قد أأنهى يوم ألثÓثاء أŸاضسي
مهام فافا بن زروقي ،بصسفتها رئيسسة للمجلسس ألوطني
◊قوق أإ’نسسان «وذلك بطلب منها.

’ول للشسبكة الŸÈانية
ا’جتماع ا أ

›لسس األمة يشسارك بالرباط ‘ ندوة واجتماع حول األمن الغذائي

يشسارك وفد عن ›لسس أأ’مة ،منذ أأمسس ‘ ،ألندوة
ألدولية حول ألŸÈانات ورهانات أأ’من ألغذأئي وكذأ
Óم-ن أل-غ-ذأئي ‘
أ’ج-ت-م-اع أأ’ول ل-لشس-ب-ك-ة ألŸÈان-ي-ة ل -أ
أأفريقيا وألعا ⁄ألعربي ألذي –تضسنه مدينة ألرباط
(أŸغرب) ،حسسب ما أأفاد به أأول أأمسس ،بيان للمجلسس.
ويتضسمن جدول أ’عمال موأضسيع حول دور ألشسبكات
ألŸÈانية ‘ –قيق ألهدف ألثا Êمن أأهدأف ألتنمية
أŸسستدأمة ،ألصسرأع وأنعدأم أ’أمن ألغذأئي ،ألتغÒأت
أŸن-اخ-ي-ة وأأ’م-ن أل-غ-ذأئ-ي ك-م-ا سس-ي-ت-م ع-رضس أل-تجارب

ألعاŸية للشسبكات ألŸÈانية حول أ’من ألغذأئي.
وتنظم أأشسغال ألندوة وأ’جتماع ،ألتي سستختتم غدأ
أ÷م -ع -ة ،رأب -ط -ة ›السس ألشس-ي-وخ وألشس-ورى وأÛالسس
أŸماثلة ‘ أفريقيا وألعا ⁄ألعربي ،بالتعاون مع ›لسس
أŸسس-تشس-اري-ن ل-ل-م-م-ل-ك-ة أŸغ-رب-ي-ة ب-الشس-رأكة مع منظمة
Óغذية وألزرأعة.
أأ’· أŸتحدة ل أ
ويرأأسس وفد ›لسس أأ’مة أŸتكون من أأربعة أأعضساء
نائب رئيسس أÛلسسﬁ ،مد بوبطيمة ،يضسيف أŸصسدر
ذأته.
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’رواح الدبلوماسشيÚ
خÓل تدشش Úنصشب تذكاري ﬂلد أ

’لهام اŸتجدد
بوقدوم :ا’سستقÓل مصسدر ا إ
للدبلوماسسية الوطنية

أاكد وزير الششؤوون اÿارجية ،صشÈي بوقدوم ،أاول أامسس ،با÷زائر العاصشمة ،أان «معاناة الششعب ا÷زائري واسشتبسشاله ‘
ال-نضش-ال ب-ك-ل ال-ط-رق وال-وسش-ائ-ل الشش-رع-ي-ة م-ن أاج-ل اسشÎج-اع السش-ي-ادة ال-وط-ن-ي-ة ،مصش-در إال-ه-ام و–ف-ي-ز م-تجدد للدبلوماسشية
الوطنية منذ ا’سشتقÓل وقبله».
ضسحايا اإلرهاب.

..ورفع العلم الوطني Ãقر
وزارة الشسؤوون اÿارجية

وخلل تدشسين نصسب تذكاري مخلد ألرواح
الدبلوماسسيين الذين توفوا أاثناء تأادية مهامهم
والذين كانوا ضسحايا اإلرهاب ،بمناسسبة إاحياء
الذكرى  65لندلع الثورة التحريرية ،بحضسور
رئ-يسس م-ج-لسس األم-ة ب-ال-ن-ي-اب-ة صس-ال-ح قوجيل
وإاط- - -ارات م- - -ن ال - -وزارة ،ق - -ال ب - -وق - -دوم إان
ال -دب -ل -وم-اسس-ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة «ج-ع-لت م-ن دع-م
قضسايا التحرر والدفاع عن حق الشسعوب في
ت -ق-ري-ر مصس-ي-ره-ا م-ح-ور نشس-اط-ه-ا ال-خ-ارج-ي
وآامنت بأان احترام الشسرعية الدولية واللتزام
بالتسسوية السسياسسية السسلمية للقضسايا الخلفية
تعتبر ضسمانة أاسساسسية للحفاظ على السسلم
و األمن الدوليين وأان احترام سسيادة الدول
وتكريسس حقها في التنمية هو المفتاح لبناء
نظام دولي أاكثر عدل وإانصسافا».
كما شسدد على أان هذه المبادئ «الثابتة التي
أاكسس-بت ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة مصس-داقية
لدى مختلف الشسركاء ومنحتها القدرة على
المسساهمة في ترقية الحوكمة الدولية ،جعلت
بلدنا بعد سسنوات قليلة من السستقلل وحتى

في معركة التحرر قبلة للثوار وصسوتا مسسموع
في الدفاع عن كل القضسايا العدالة».
وأاضس -اف ق -ائ -ل «وب-ال-ن-ظ-ر إال-ى ه-ذا الل-ت-زام
ت -ح -م -ل ال -رع -ي -ل األول م -ن ال -دب -ل-وم-اسس-ي-ي-ن
الجزائريين مسسؤوولية ثقيلة ،جعلتهم يعملون
بكل تفاني لتجسسيد هذه المبادئ النبيلة عبر
المسساهمة الفعالة في إاصسلح النظام الدولي
وترقية السسلم واألمن من خلل البحث عن
ال -ح-ل-ول السس-ل-م-ي-ة ل-م-خ-ت-ل-ف ال-ن-زاع-ات ال-ت-ي
سسخرت دبلوماسسيتنا كل ما أاوتيت من جهد
من أاجل الوسساطة لحلها».
وب-ال-م-ن-اسس-ب-ة ،أاشس-اد وزي-ر الشس-ؤوون ال-خ-ارج-ية
ب-ال-مسس-ار ال-نضس-ال-ي ل-ل-م-ج-اه-د وال-دب-ل-وماسسي
ال-م-ح-نك ال-ف-ق-ي-د م-ح-م-د الصس-دي-ق ب-ن يحيى
ورفاقه« ،ما جعل منهم أايقونة يسستلهم منها
الدبلوماسسيون الشسباب اليوم قيم اإلخلصس
وال -ت -ف -ان -ي وال-تضس-ح-ي-ة» ،م-ت-رح-م-ا ف-ي ن-فسس
ال -وقت ،ع -ل -ى أارواح ال -دب-ل-وم-اسس-ي-ي-ن شس-ه-داء
ال-واجب ال-وط-ن-ي سس-واء م-ن-ه-م ال-ذي-ن سس-قطوا
شس -ه -داء ف -ي م-ال-ي وال-ع-راق وال-ي-م-ن أاو ك-ان-وا

تم ،أاول أامسس ،على السساعة منتصسف الليل،
رف- -ع ال- -ع -ل -م ال -وط -ن -ي ب -م -ق -ر وزارة الشس -ؤوون
الخارجية بالجزائر العاصسمة ،وذلك بمناسسبة
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وتم خلل الحتفال ،الذي أاشسرف عليه وزير
الشس-ؤوون ال-خ-ارج-ي-ة صس-ب-ري ب-وقدوم ،بحضسور
مجاهدين وإاطارات بالوزارة ،وضسع إاكليل من
ال-زه-ور وت-لوة ف-ات-ح-ة ال-ك-ت-اب ت-رح-م-ا ع-ل-ى
أارواح شسهداء الثورة التحريرية المجيدة.
لرشسيف
وبذات المناسسبة ،أالقى المدير العام ل أ
الوطني عبد المجيد شسيخي محاضسرة ،ذكر
فيها بأاهم المحطات التاريخية للجزائر تحت
نير السستعمار الفرنسسي والعوامل التي أادت
إال -ى ت -ف -ج -ي -ر ال -ث -ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ،م-ؤوك-دا أان
ال-م-ق-اوم-ة ك-انت شس-ع-ارا ل-ل-ج-زائ-ري-ين منذ أان
وطأات أاقدام الحتلل أارضس الوطن ،بدليل
اسستشسهاد « ٧،5مليون جزائري خلل  30سسنة
األولى من الحتلل أاغلبهم من المتعلمين».
وع- -رج شس -ي -خ -ي ع -ل -ى ت -اري -خ ان -دلع ال -ث -ورة
وظروف اجتماع القادة السستة ،كما تطرق إالى
بيان أاول نوفمبر الذي قال إانه «اختصسر مبادئ
الجزائريين وعناصسر شسخصسيتهم في عبارات
محدودة ودقيقة وقوية ،أاكدت على الوحدة
ال-وط-ن-ي-ة وضس-رورة ت-ج-اوزالعتبارات الحزبية
والشسخصسية وأاوضسحت أاهم األهداف المتوخاة
من الثورة وفي مقدمتها إاعادة بعث الدولة
الجزائرية.

بلمهدي يششرف على احتفا’ت ذكرى الثورة بسشطيف

مسسÒة كÈى توزيع للسسكنات واختتام أاسسبوع القرآان الكرË
اأشس -رف وزي -ر الشس -وؤون ال -دي-ن-ي-ة والأوق-اف
ي -وسس -ف ب -ل -م -ه -دي ،رف -ق -ة وال-ي سس-ط-ي-ف،
م -ح-م-د ب-ل-ك-اتب ،اأمسس ،ع-ل-ى الح-ت-ف-الت
ال-رسس-م-ي-ة ب-ال-ولي-ة ،ب-م-ن-اسس-ب-ة ال-ذكرى 65
ل -ث -ورة اأول ن-وف-م-ب-ر  1954ال-خ-الدة ،تنقل
الوزير والوفد الولئي واأعضساء من الأسسرة
الثورية اإلى مقام الشسهيد ،حيث تم رفع
ال-ع-ل-م ال-وط-ن-ي وق-راءة ال-ف-ات-ح-ة ،والترحم
على اأرواح الشسهداء الطاهرة ،قبل التنقل
اإلى جدار ملعب  8ماي  ،1945اأين اأقيمت
فعاليات المهرجان الوطني للرسسوم على
الجدران الذي اقيم لمدة  3اأيام بمشساركة
حوالي  30شسابا رسساما من عدة وليات من
الوطن ،بشسعار الوطن للجميع ،مع تنظيم
مسس -اب-ق-ة ب-ي-ن-ه-م ف-ي ه-ذا ال-م-ج-ال ،وت-مت
معاينة تلك الرسسوم المعبرة عن التاريخ
وال-ق-ي-م ال-م-ث-ل-ى ف-ي ال-م-ج-ت-م-ع ،ك-م-ا ت-نقل
الوفد بالمناسسبة اإلى بيت المجاهد مبروك
بن نويوة لزيارته وتكريمه.
وصسرح الوزير ،بالمناسسبة ،اأن الفرحة ل
ت -وصس -ف واأن سس -رورا ك -ب -ي -را شس -ع -ر ب-ه ف-ي
ف-ع-ال-ي-ات الأسس-ب-وع ال-وط-ن-ي للقراآن الكريم
الذي احتضسنته سسطيف لثلثة اأيام ،واختتم
اأول اأمسس ،م -ن خ -لل ال -مسس -اه-م-ة ال-ق-وي-ة
ل-ل-ع-ل-م-اء وال-ق-راء ،وال-ت-ن-ظ-يم الجيد ،وهذا
يدل على اأن المنطقة بخير واأن الجزائر

بخير ،مشسيرا اإلى اأن الحتفال بذكرى ثورة
ن-وف-م-ب-ر ب-ولي-ة سس-ط-ي-ف ال-م-ج-اه-دة ال-ت-ي
سسبقت الثورة باأحداث  8ماي  ،1945يدل
ع - -ل - -ى اأن ه- -ذه الأرضس م- -ج- -اه- -دة وولدة
للخير ،واأن الحتفالت بالذكرى من طرف
الجميع كبارا وصسغارا ،وتوزيع السسكن على
مسستحقيه في هذه المناسسبة يعد رسسالة
ق -وي -ة م -ن ال -م -واط -ن -ي-ن ل-ل-ذي-ن ي-ت-ح-دث-ون
باسسمهم ،ليقولوا لهم دعونا نحن بخير.

وكانت الحتفالت بالذكرى قد انطلقت،
اأول اأمسس ،وشس - -ه - -دت ت - -ن - -ظ- -ي- -م مسس- -ي- -رة
احتفالية كبرى انطلقت من مقر البلدية
اإلى مقر الولية ،وتوزيع حصسصس سسكنية
على المواطنين في عدة بلديات ،حسسب
ب -رن-ام-ج مسس-ط-ر شس-م-ل ك-ل اأن-م-اط السس-ك-ن
المعتمدة من طرف الدولة بحصسة قاربت 3
اآلف وحدة.

حملت ششعار التجنيد لرفع التحدي الطاقوي

سسوناطراك –تفل بذكرى ثورة نوفم ÈاÛيدة
ا ل ش ش ع ب  /و ف -ي -ة ل -ت -ق -ا ل -ي -د ه -ا ا ل -و ط -ن -ي ة ،
ا ح -ت -ف -ل ت س س -و ن -ا ط -ر ا ك ع -ل -ى ط -ر ي -ق -ت -ه -ا
بذكرى فاتح نوفمبر المجيدة ،معتبرة
اأ ن -ه -ا ف -ر ص س -ة ل -ل -ت -ذ ك -ي -ر ب -م -ا ت -ح -ق -ق م -ن
م -ك -ا س س ب و م -ا ي -ت -و ج ب ا ل -ق -ي -ا م ب -ه م -ن
ت - -ج - -ن - -ي - -د ل - -ك س س ب ر ه - -ا ن ر ف - -ع ا لإ ن - -ت - -ا ج
و ا ل - -ت - -ح - -و ل ا ل - -ط - -ا ق - -و ي اأ ح - -د اأ و ل -و ي -ا ت
المرحلة ومتطلباتها الملحة.جاء هذا
في مراسسلة خاصسة لـ «الشسعب» من عين
المكان.
ب ح س س ب ذ ا ت ا ل م ر ا س س ل ة  ،ف ق د اأ ح ت ش س د ف ي

س س - -ا ح - -ة ا ل - -م - -د ي - -ر ي -ة ا ل -ع -ا م -ة ل -لإ ن -ت -ا ج
ل س س و ن ا ط ر ا ك م ئ ا ت ع م ا ل ا ل م وؤ س س س س ة ب ك ل
اأ ط - -ي - -ا ف -ه -م ب -ح ض س -و ر اإ ط -ا ر ا ت س س -ا م -ي -ة
ي ت ر اأ س س ه م ا ل ر ئ ي س س ا ل م د ي ر ا ل ع ا م ل م ج م ع
ر ش س -ي -د ح ش س -ي ش س -ي و ن -ا ئ ب ر ئ -ي س س ا ل -م -د ي -ر
العام بن شسريف جاويد والسسيدة شسريفة
ك ر ي م ة م د ي ر ة ا لإ ن ت ا ج ا ح ت ف ا ل ب ا ل ذ ك ر ى
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ت -م ت ب -ا ل -م -ن -ا س س -ب -ة م -ر ا س س -م ر ف -ع ا ل -ع -ل -م
ا ل -و ط -ن -ي اإ ج -ل ل و ت -ر ح -م -ا و ت -ق -د ي ر ا ل م ن
ض س -ح -و ا ب -ا ل -ن -ف س س و ا ل -ن -ف -ي س س ل -ه ذ ا ا ل و ط ن

ا ل -غ -ا ل -ي ا ل -ذ ي ن -ن -ع -م ب -خ -ي -ر ا ت -ه ف -ي ظ -ل
ا لأ م ن و ا لأ م ا ن و ا ل س س ت ق ر ا ر .
ا ل ح -ت -ف -ا ل -ي -ة ك -ا ن ت م -ن -ا س س -ب -ة ل -ل -ت -ذ ك -ي -ر
ب - -ا ل -م -ك -ا س س ب و ب -و ا ج ب ا ل -ح -ف -ا ظ ع -ل -ى
ا ل - -ذ ا ك - -ر ة ا ل - -ج - -م -ا ع -ي -ة ح -م -ل ت اأ ص س -د ق
م ش س -ا ع -ر ا ل -و ط -ن -ي -ة ت -ج -ا ه ا ل -ج -ز ا ئ -ر ا ل -ت -ي
ت س س - -ت - -د ع - -ي ت ض س - -ح -ي -ة ث -ا ن -ي -ة م -ن اأ ج -ل
ا ل -م -ر ا ف -ق -ة ف -ي ا ل -م س س -ع -ى ا ل -د ي -م -ق -ر ا ط -ي
ا ل -ذ ي ت -م -ث -ل ا ل -ر ئ -ا س س -ي ا ت  2 0 1 9م ح ط ت ه
ا ل م ف ص س ل ي ة ف ي ا ل خ ر و ج اإ ل ى ب ر ا لأ م ا ن .

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مسشÒة للتحرر من كل أاششكال الفسشاد

ا÷زائريون يشساركون ‘ ا’حتفا’ت اıلدة
لذكرى الفا— نوفمÈ

إاحتفل ا÷زائريون ،أامسس ،بالذكرى ’ 65ند’ع الثورة التحريرية اŸظفرة،
’غر ،الذي فضشل اÓŸي Úإاحياءه بعاصشمة البÓد .جماه ÒغفÒة توافدت
اليوم ا أ
من ﬂتلف و’يات الوطن عششية الفا— نوفم ،ÈلÎفع على السشاعة الصشفر الراية
’ل-وان ال-ثÓثة
ال-وط-ن-ي-ة ع-ال-ي-ا بسش-اح-ة الÈي-د اŸرك-زي ال-ذي ت-زي-نت ج-دران-ه ب-ا أ
’مة
’سشتقÓل الذين ›دوا مآاثر من صشنعوا بطو’ت ›د ا أ
وتعالت أاصشوات جيل ا إ
وعزتها.
تظاهرة ششعبية وطنية ،تبعتها ‘ الصشبيحة مسشÒة إاحتفالية مزجت ب Úجزائر
الثورة وا÷زائر اŸسشتقلة من خÓل لوحات فنية تاريخية أابرزت أا›اد وبطو’ت
م-ن ضش-ح-وا ب-ال-ن-فسس وال-ن-ف-يسس م-ن أاج-ل أان –ي-ا ا÷زائ-ر ح-رة مسش-ت-ق-ل-ة ،رسش-مت ‘
الوقت ذاته أارقى صشور التحضشر.
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ح -ن -ا ج -ر ا ل -ج -ز ا ئ -ر ي -ي -ن د و ت ع -ا ل ي ا ع ب ر
ش س - -و ا ر ع ا ل - -ع - -ا ص س - -م - -ة و ه - -ي ت س س -ت -ذ ك -ر
ب ط و ل ت و اأ م ج ا د م ن ض س ح و ا ب ا ل ن ف س س
و ا ل ن ف ي س س م ن اأ ج ل اأ ن ت ح ي ا ا ل ج ز ا ئ ر
ح -ر ة د ي -م -ق -ر ا ط -ي -ة ف -ي ك -ن -ف ا ل -ع -د ل
و ا ل -م س س -ا و ا ة  ،ل -ت -ك -و ن ب -ذ ل ك م س س -ي -ر ة 1
ن - -و ف - -م -ب -ر ا ل -م ص س -ا د ف -ة ل -ل ح -ت -ف -ا ل ت
ا ل - -م - -خ - -ل - -د ة ل - -ذ ك - -ر ى اإ ن - -د ل ع ا ل - -ث - -و ر ة
ا ل -ت -ح -ر ي -ر ي -ة ي -و م -ا ت -ا ر ي -خ ي ا اآ خ ر ي ك ت ب
في سسجل بطولت الشسعب الجزائري
ا ل ح ر ب اأ ح ر ف م ن ذ ه ب .
ف -م -ن س س -ا ح -ة ا ل -ب -ر ي -د ا ل -م -ر ك -ز ي اإ ل -ى
س س ا ح ة م و ر ي س س اأ و د ا ن ن ح و س س ا ح ة اأ و ل
م - -ا ي و س س - -ا ح - -ة ا لأ م -ي -ر ع -ب -د ا ل -ق -ا د ر
و د ي - -د و ش س م - -ر ا د  . . .و ش س - -و ا ر ع اأ خ - -ر ى
ح م ل ت اأ س س م ا ء اأ ب ط ا ل ا ل ج ز ا ئ ر  ،ج د د
ا ل -ج -ز ا ئ -ر ي -و ن ع -ب -ر ه -ا و ه -م ي -ح -ت -ف -ل -و ن
ب - -ع - -ي - -د اإ ن - -د ل ع ا ل - -ث - -و ر ة ا ل -ت -ح -ر ي -ر ي -ة
ا ل -م -ج -ي -د ة ا ل -م ص س -ا د ف -ة ل -ل ف ا ت ح ن و ف م ب ر ،
ا ل -ع -ه -د م -ع ج -ز ا ئ -ر ح -ر ة د ي -م -ق -ر ا ط -ي -ة
م س س -ت -ق -ل -ة و ا ح -د ة م -و ح -د ة  ،ش س -ا م -خ -ة
ب -ر ا ي -ت -ه -ا ا ل -و ط -ن -ي -ة ب -اأ ل -و ا ن -ه -ا ا ل -ث -ل ث -ة ـ
ا لأ ب ي ض س ـ ا لأ ح م ر و ا لأ خ ض س ر .
ي و م اآ خ ر م ن اأ ي ا م ا ل ج ز ا ئ ر ا ل ب ط و ل ي ة
ح م ل ت اآ م ا ل ك ب ي ر ة ف ي اأ ن ي ت ح ق ق ن ص س ر
جديد لجزائر العزة والكرامة تكون
هذه المرة بتوقيع الشسعب الجزائري
ا ل ذ ي اأ ق س س م ع ل ى ص س و ن اأ م ا ن ة ا ل ش س ه د ا ء
ف ي ا ل م ح ا ف ظ ة ع ل ى اأ م ن و ا ز د ه ا ر ه ذ ا
الوطن والدفاع عن مطالبهم الثابتة
ا ل ر ا م ي ة اإ ل ى ت ج س س ي د د و ل ة د ي م ق ر ا ط ي ة
حرة.
ي -و م ا ح -ت -ف -ا ل -ي ر د د ت ف -ي -ه ا ل -ج -م -ا ه -ي -ر
ا ل -غ -ف -ي -ر ة ا ل -ت -ي ا ك -ت س س -ح ت ك -ل ش س -و ا ر ع
ا ل -ع -ا ص س -م -ة م -خ -ت -ل ف ا لأ ن ا ش س ي د ا ل و ط ن ي ة
المخلدة لثورة نوفمبر المجيدة ،على
غ ر ا ر اأ غ ن ي ة « ي ا ش س ه ي د ا ل و ط ن » و اأ غ ن ي ة
م - -ن ج - -ب - -ا ل - -ن -ا ط -ل -ع ص س -و ت ا لأ ح -ر ا ر ،
ج -ز ا ئ -ن -ا ي -ا ب -ل د ا ل -ج -د د و غ -ي -ر ه -ا م -ن
ا لأ ن - -ا ش س - -ي - -د ا ل - -ت - -ي م - -ج -د ت ب -ط -و ل ت
ش س - -ه - -د ا ئ - -ن - -ا ا لأ ب - -ر ا ر د و ن اأ ن ي - -ن س س - -و ا
ا ل -ن ش س -ي -د ا ل -و ط -ن -ي ا ل -ذ ي اأ ق س س -م -و ا م -ن
خ - -ل ل - -ه ع - -ل - -ى اأ ن ي - -و ا ص س -ل -و ا م س س -ي -ر ة
ا ل ت ح ر ر م ن ك ل اأ ش س ك ا ل ا ل ف س س ا د و ر ف ع

م ش س - - -ع - - -ل ش س - - -ه - -د ا ئ - -ن - -ا ا لأ ب - -ر ا ر ف - -ي
ا ل -م -ح -ا ف -ظ -ة ع -ل -ى ك -ل ش س -ب -ر م -ن ه -ذ ا
الوطن.
ا ل ج م ع ة  ، 3 8ش س ك ل ت م و ع د ا اآ خ ر م ع
ا ل -م -ت -ظ -ا ه -ر ي -ن ا ل -ذ ي -ن اأ ب -د و ا اإ ص س -ر ا ر
ك -ب -ي -ر ا ع -ل -ى اإ س س -ت -ك -م -ا ل م -ا ت -ب -ق -ى م -ن
م س س ا ر ا ل ت غ ي ي ر ا ل ذ ي ب د اأ ت ا ل د ع و ة اإ ل ي ه
منذ  8شسهر بتغيير جذري ومواصسلة
محاربة الفسساد والمفسسدين ،ليسسجل
ب -ذ ل ك ا ل -ت -ا ر ي -خ م س س -ي -ر ة س س -ل -م -ي -ة اأ خ ر ى
ت ض س ا ف اإ ل ى م خ ت ل ف ا ل م س س ي ر ا ت ا ل ت ي
خرج فيها المواطن الجزائري للتعبير
ع ن م و ق ف ه و ا ل م ط ا ل ب ة ب ح ي ا ة اأ ف ض س ل .
ن س س ا ء و ر ج ا ل م ص س ح و ب و ن ب اأ ط ف ا ل م ن
م -خ -ت -ل -ف ا لأ ع -م -ا ر ح -م -ل -و ا ش س -ع -ا ر ا ت
د ي -م -ق -ر ا ط -ي -ة ف -ي م س س -ي -ر ة ت -ا ر ي -خ -ي -ة
ط -ب -ع -ه -ا ج -و ا ح -ت -ف -ا ل -ي ب -ا ل -ذ ك -ر ى 6 5
ل ن -د ل ع ا ل -ث -و ر ة ا ل -م -ج -ي -د ة ت -و ش س -ح -و ا
ب -اأ ل -و ا ن ا ل -ر ا ي -ة ا ل -و ط -ن -ي -ة ع -ب -ر و ا م -ن
خ -ل ل -ه -ا ع -ن م -و ا ق -ف -ه -م ا ل -م -د ا ف -ع ة ع ن
ج - -ز ا ئ - -ر ا ل - -ع - -ز ة و ا ل - -ك - -ر ا م - -ة  ،ر ف - -ع - -و ا
ش س - -ع - -ا ر ا ت ع - -د ي - -د ة ن - -ا د ت ب - -اأ ه - -م - -ي - -ة
م و ا ص س ل ة ا ل م س س ا ر ا ل ر ا م ي اإ ل ى ج ز ا ئ ر
اأ ف ض س ل  ،م ج س س د ي ن ش س ع ا ر « ا ل ع ه د و ا ل ع ز ة
والكرامة في جزائر السستقلل».
و س س - -ج - -ل ت « ا ل ش س - -ع ب » ع - -ب - -ر م -خ -ت -ل -ف
ا ل -ط -ر ق ا ل -ر ئ -ي س س -ي -ة ل -ل -ع -ا ص س -م -ة ط -و ا ب ي ر
ك -ب -ي -ر ة ل -ل س س -ي -ا ر ا ت ا ل -ت -ي ت -و ش س -ح ت ه -ي
ا لأ خ -ر ى ب -ا ل -ر ا ي -ة ا ل -و ط -ن -ي -ة و ت -ع -ا ل ت
اأ ص س و ا ت م ن ب ه ا ت ه ا ف ي ع ر س س ح ق ي ق ي ،
ع -ك س س ا ر ت -ب -ا ط ه -ذ ا ا ل -ج -ي -ل ب -ت -ا ر ي -خ
و ط ن ه ا ل ذ ي اأ ب ر ز اأ ن ه ل ن ي ن س س ى ا ل ع ه د
و اأ ن ه ع ل ى خ ط ن و ف م ب ر ي س س ي ر اإ ي م ا ن ا
م -ن -ه اأ ن م -ه -ا م -ه ت -ج -ا ه ه -ذ ا ا ل -و ط -ن ل
ت -ز ا ل ك -ب -ي -ر ة م -ن اأ ج -ل ا س س -ت -ك -م -ا ل ب -ن -ا ء
ا ل -ج -ز ا ئ -ر ح -ت -ى ت -ب -ق -ى ر ا ي -ة ا ل -و ط -ن
ش س ا م خ ة ف ي اأ ع ا ل ي ا ل س س م ا ء .
ولعل الرسسالة التي ميزت احتفالت
هذه السسنة والتي وجهها كل شسخصس
غيور على وطنه من خلل اسستطلع
قامت به «الشسعب» مع عدد ممن كانوا
ح -ا ض س -ر ي -ن ب -ا ل -ج -ز ا ئ -ر ا ل -و س س -ط -ى ه -ي
اأ ه م ي ة ص س و ن ا ل و ط ن و ا س س ت ك م ا ل م س س ي ر ة
البناء وضسمان النتقال السسلسس للحكم
ح ف ا ظ ا ع ل ى اأ م ن و ا س س ت ق ر ا ر ا ل ج ز ا ئ ر
ل ت ت ق ا ط ع ا لآ ر ا ء ع ل ى اأ ن ت ح ي ا ا ل ج ز ا ئ ر
ح ر ة م س س ت ق ل ة  .1 . 2 . 3 . .ت ح ي ا ا ل ج ز ا ئ ر .

إلسسبت  02نوفم 2019 Èم
إلموإفق لـ  05ربيع إأ’ول  1441هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أششرف على تدشش Úمعلم ماسشينيسشا ،زيتو:Ê

ا÷زائر ل Áكنها أان ترتقي إال بالعلم واŸعرفة
أششرف وزير أÛاهدين ألطيب زيتو ،Êرفقة وأ‹ ألعاصشمة صشيودة ،ورئيسس بلدية
لح-ت-فال بالذكرى  65ل-لفا— نوفمÈ
أ÷زأئ-ر أل-وسش-ط-ى و›اه-دي أل-قصش-ب-ة ،عشش-ي-ة أ إ
لبرأر» ،على تدشش Úمعلم ملك
لخÓصس للوطن وألوفاء للششهدأء أ أ
– ،1954ت ششعار «أ إ
نوميديا ماسشينيسشا بتافورة ،كما قام بتدشش Úمؤوسشسشت Úتربويت ÚباŸا◊ة ومكتبة ببئر
لبيار باسشم أÛاهد ألفقيد حسش Úآأيت أحمد مع تكر Ëأحد أقارب ألفقيد.
طرأرية با أ

سصهام بوعموشصة
شس- -دد وزي- -ر إÛاه -دي -ن ‘ تصس -ري -ح
ل -لصس -ح -اف -ة ع -ل -ى ه -امشس إل -زي -ارة ع-ل-ى
إل -ت-ح-ل-ي ب-ال-ع-ل-م وإŸع-رف-ة ل-ب-ن-اء إل-وط-ن
وإلرفع من قيمة إ÷زإئر إلتي تسستحقها
حسسب تضسحيات أإسسÓفنا وإمتثا’ لرسسالة
إلشسهدإء ،مضسيفا أإن هناك ميثاقا غليظا
يربطنا بالشسهدإء وعلينا إÙافظة عليه
ب- -اإ’–اد وإل- -تضس -ام -ن وإإ’خ Ó-صس وك -ذإ
إلتنازل عن إŸصسالح إلشسخصسية إلضسيقة
من أإجل إ÷زإئر.
وقال وزير إÛاهدين أإيضسا إن هذه
إÙط -ات إل-ت-اري-خ-ي-ة إل-ت-ي ن-ح-ت-ف-ل ب-ه-ا
ت -ذك -رن -ا ب -اŸع -ان -اة إل-ت-ي ع-ان-ه-ا إلشس-عب
إ÷زإئ -ر إب -ان إإ’سس-ت-ع-م-ار إل-ف-رنسس-ي م-ن
 1830إ ¤غ -اي -ة إإ’سس -ت -قÓ-ل وم-ا ب-ع-ده،
ب- - -ح - -يث م - -ا ت - -زإل آإث - -ار وإشس - -ع - -اع - -ات
إل-ت-ف-جÒإت إل-ن-ووي-ة بصس-ح-رإئ-ن-ا وإأ’لغام
إŸزروع- -ة ع- -ل -ى خ -ط -ي شس -ال وم -وريسس
–صسد إلعديد من إلضسحايا من أإبناء هذإ
إل- -وط- -ن ،ح- -اث- -ا ع- -ل- -ى م- -وإصس- -ل- -ة إ‚از
مؤوسسسسات تربوية للعلم وإلثقافة وإلكفاح
م - -ن أإج - -ل ذلك ،م - -ؤوك - -دإ أإن إ÷زإئ- -ر ’
Áكنها أإن ترتقي إ’ بالعلم وإŸعرفة إلتي
هي أإسساسس ‚اح وتقدم إأ’·.
وŒدر إإ’شس- -ارة ف -ق -د زي -ت -و Êم -ن ط -رف
شسباب بلباسس يعود ◊قبة إلرومان مع طلقات

من إلبارود ،كما إسستمع لشسروحات حول معلم
إŸلك ماسسينيسسا إ◊امل ليد ‡دودة ،بحيث

إخ- -تÒت ه -ذه إل -رم -زي -ة أ’ن
تاريخ إلشسخصس منذ  23قرنا
و’ ‰لك صس - - - -ورة أإو“ث- - - -ا’
Ÿاسس -ي -نسس -ا ف -ق -ط م -ي -دإل-ي-ة
–م -ل صس -ورة وج -ه -ه ،حسسب
شس -روح -ات إأ’سس -ت -اذ ح-ارشس،
مضسيفا أإن هذإ إŸلك حكم
Ÿا يزيد عن  55سسنة و“ثاله
يعت Èتصسا◊ا مع إلذإت ،على
حد قوله ،موضسحا أإن إلتمثال
فيه يد ‡دودة يدل على أإن
من يأاتي مسساŸا مرحب به
وإليد إأ’خرى بها سسيف تدل
ع - -ل - -ى أإن م - -ن ي - -ري - -د غ- -زو
إ÷زإئر فالسسيف ‘ يده.
Óشسارة ،فقد ” تدشسÚ
ل إ
ثانوية إلشسهيد فاضسل إلطاهر
ب - -اŸا◊ة إل - -ت - -ي تضس - -م 498
مقعد بيدإغوجي مع تكرË
ع -ائ -ل-ة إلشس-ه-ي-د ،وم-ت-وسس-ط-ة
إÛاهد بن زإيد عبد إلقادر
وم -ك -ت-ب-ة ب-ب-ئ-ر ط-رإري-ة إل-ت-ي
حملت إسسم إÛاهد حسسÚ
آإيت أإحمد ،بحيث ” تكرË
إلسس - -ي - -دة أإيت وإرسس إح - -دى
ق -ري -ب -ات -ه ب-ل-وح-ة ع-ب-ارة ع-ن
مدخل Ÿدينة إ÷زإئر ودرع بحيث إسستمع
إلوزير لشسروحات حول إ‚از إŸكتبة.

...ويكرم Ãعية دادة موسسى الفائزين ‘ مسسابقة الراية الوطنية

إأشس -رف ك -ل م-ن وزي-ر إل-ت-ك-وي-ن وإل-ت-ع-ل-ي-م
إŸه- - -ن - -ي Úدإدة م - -وسس - -ى ب - -ل - -خ ،Òووزي - -ر
إÛاه -دي -ن إل -ط -يب زي -ت -و ،Êع-ل-ى ت-ك-رË
إل -ف-ائ-زي-ن ‘ إŸسس-اب-ق-ة إل-وط-ن-ي-ة ل-تصس-م-ي-م
وإ‚از إأحسسن رإية وطنية ‘ إطار إحياء
إل- -ذك -رى ’ 65ن -د’ع إل -ث -ورة إل-ت-ح-ري-ري-ة،
مÈزي -ن إأه -م -ي-ة إ’إخÓ-صس ل-ل-وط-ن وإل-وف-اء
للشسهدإء إ’أبرإر.
ب-اŸن-اسس-ب-ة إأك-د وزي-ر إل-ت-ك-وي-ن وإل-ت-ع-ل-ي-م
إŸهني ÚخÓل إ◊فل إلتكرÁي إلذي نظم
باŸعهد إلوطني للتكوين وإلتعليم إŸهنيÚ
إÛاهد إŸرحوم طاهر قاسسي با’بيار إأن
ق -ط-اع-ه سس-يسس-ع-ى إ ¤إŸسس-اه-م-ة ‘ إنشس-اء
ج -ي -ل ي -ه -ت-م ب-ت-اري-خ وط-ن-ه وي-ع-ط-ي إأه-م-ي-ة
Ÿك -تسس -ب -ات -ه إل -ع -ري -ق -ة م -ن خÓ-ل تشس-ج-ي-ع
إلشسباب ’إبرإز موإهبهم وإ’فتخار بتاريخهم
إلثوري كون دورهم كب ‘ Òجعل إ÷زإئر
وطنا شساﬂا له مسستقبل زإهر.
و‘ إط - -ار إح - -ي - -اء ذك - -رى إأول ن - -وف- -مÈ
إÿال -دة رم -ز م -ن رم-وز إل-ث-ورة إل-ت-ح-ري-ري-ة

إل- - -كÈى ،إأوضس - -ح دإدة م - -وسس - -ى إأن وزإرت - -ه
إخ -ت -ارت ه-ذه إلسس-ن-ة إ’ح-ت-ف-ال ب-اŸن-اسس-ب-ة
إلعظيمة بطريقة ﬂتلفة من خÓل إطÓق
مسسابقة وطنية لتصسميم إأحسسن رإية وطنية
يشسارك فيها جميع إلشسباب إÎŸبصس ،Úو⁄
يقتصسر إ’أمر على إ÷زإئر إلعاصسمة فقط
وإ‰ا حتى و’يات إأخرى.
وقال إŸسسوؤول إ’أول عن قطاع إلتكوين
إن -ه ق -ام ب -ع -رضس ف -ك -رة ت -ن-ظ-ي-م إŸسس-اب-ق-ة
إل-وط-ن-ي-ة ل-تصس-م-ي-م إأحسس-ن رإي-ة وط-ن-ية على
وزير إÛاهدين إلذي رحب بالفكرة ،حيث
” إلعمل بالتنسسيق من خÓل ÷نة مكونة
م- -ن ﬂتصس Úت- -اب- -ع Úل -وزإرة إÛاه -دي -ن
وإل-ت-ك-وي-ن وإل-ت-ع-ل-ي-م إŸه-ني ،Úقامت بتقييم
إأعمال إÎŸبصس ÚإŸشسارك ‘ ÚإŸسسابقة،
مشسÒإ إ ¤إأنها فرصسة للكشسف عن موإهبهم
وإأفكارهم وتقدير إلكفاءإت.
كما إقÎح دإدة موسسى على إŸكuون Úإأن
يكون إأول درسس ‘ إÿياطة وإلطرز على
مسس -ت-وى م-رإك-ز إل-ت-ك-وي-ن ‘ إ÷زإئ-ر ي-ع-ن-ى

ب -ال -ع -ل -م إل -وط -ن -ي لÎسس-ي-خ إŸوإط-ن-ة وحب
إلوطن و إبرإز قيمة إلرإية مع درإسسة تاريخ
إنشس- -اء إل- -رإي- -ة إل- -وط -ن -ي -ة وت -ل -ق -ي -ن -ه ÷ي -ل
إŸسس -ت -ق -ب -ل ب-غ-رضس إ◊ف-اظ ع-ل-ى إل-ذإك-رة
إلوطنية كاشسفا إأنه سسيتم إنشساء نوإد ثقافية
دإخ -ل م -رإك -ز إل-ت-ك-وي-ن ح-ت-ى ت-ك-ون ف-رصس-ة
’إبرإز إŸوإهب ‘ ﬂتلف إÛا’ت .علما
إأن مرإكز إلتكوين وإلتعليم إŸهني Úتضسم
 700إألف مÎبصس.
وع -ن إŸرح -ل -ة إل -ت -ي ت -ع -يشس -ه -ا إ÷زإئ-ر
حاليا ،إأوضسح وزير إلتكوين ‘ ذإت إلسسياق
ق -ائ « :Ó-إ÷زإئ -ر إسس -ت -ط -اعت إأن ت -ت-خ-ط-ى
إلصس-ع-وب-ات إل-ت-ي وإج-ه-ت-ه-ا ب-ن-ج-اح وت-ع-ط-ي
درسسا لكل دول إلعا ‘ ⁄سسلمية إŸظاهرإت
إلشسعبية وإلتفتح وحرية إلتعب Òولكن يجب
إأن يعي جميع إ÷زإئري Úإأن مصسلحة إلوطن
فوق إ÷ميع ،إ÷زإئر يجب إأن تظل شساﬂة
و’بد لنا إأن نفكر ‘ إ’أجيال إلقادمة».

صصونيا طبة

إلعدد
18088

نوه با÷هود أŸبذولة  ،دحمون من ڤاŸة:

05

وضسع نظام رقمي وطني لتسسي Òاıازن األمنية Ÿواجهة اıاطر
 ٪100نسسبة التغطية بالغاز الطبيعي السسنة اŸقبلة

أك- - - -د صشÓ- - - -ح أل- - - -دي - - -ن
دح- -م -ون وزي -ر أل -دأخ -ل -ي -ة
وأ÷م-اع-ات أÙل-ية ،خÓل
زيارته لولية ڤاŸة ،رفقة
وزي- - -ري ألÎب- - -ي - -ة وأŸوأرد
لخÒة
أŸائ - -ي - -ة ،أّن ه - -ذه أ أ
سشتعرف تغطية  ٪100للغاز
أل -ط -ب -ي-ع-ي ألسش-ن-ة أŸق-ب-ل-ة.
وث-م-ن أل-وزي-ر ،ع-لى هامشس
إأشش -رأف -ه ع -ل-ى دخ-ول أل-غ-از
حّيز أÿدمة لبلديتي عÚ
ب -ن ب -يضش -اء ووأدي ف -رأغ-ة،
با÷هود أŸبذولة لسشتدرأك ألتأاخر.

ڤاŸة :خالد العيفة
عرفت و’ية ڤاŸة إنزإ’ وزإريا Ãناسسبة
إ’حتفال بالذكرى إÿامسسة وإلسست’ Úند’ع
إلثورة إلتحريرية إŸظفرة ،حيث حل ‘ زيارة
عمل وتفقد للو’ية كل من دحمون ،بلعابد،
حمام ،وتوإصسلت إلزيارة إلوزإرية لليوم إلثا،Ê
بزيارة مقÈة إلشسهدإء بعاصسمة إلو’ية.
وكانت إ’نطÓقة بتدشس ÚمقÈة إلشسهدإء
إلتي خضسعت إ’عادة تهيئة ،كما ” رفع إلعلم
إل-وط-ن-ي وإ’سس-ت-م-اع ل-ل-نشس-ي-د إل-وطني ،ووضسع
إكليل من إلزهور وإلÎحم على أإروإح إلشسهدإء
إلطاهرة ،وأإشسرف إلوفد إلوزإري على تكرË
أإف -رإد إأ’سس -رة إل -ث-وري-ة م-ن ›اه-دي-ن وذوي
إ◊قوق.
إ’ح -ت -ف -ا’ت ع -رفت ت -دشس Úم -ق -ر إأ’م-ن
إ◊ضس-ري إلسس-اب-ع ب-اŸدي-ن-ة إ÷دي-دة ب-ب-ل-دية
ڤاŸة ،وإلتي تندرج ‘ إطار توف ÒإŸرإفق
إلضس-روري-ة ‘ إل-ت-ج-م-ع-ات إلسس-ك-نية إ÷ديدة،
ك- -م -ا أإشس -رف إل -وزرإء ع -ل -ى ت -دشس ÚإÛم -ع
إŸدرسسي صسنف (سس) إلشسهيد «عمار شسعبان»
ب- -اŸدي- -ن- -ة إ÷دي- -دة ب -ب -ل -دي -ة ڤ -اŸة ،وه -ي
م -ؤوسسسس -ة م -زودة ب -ال -ط -اق -ة إلشس -مسس -ي -ة ،و”
خÓ- -ل- -ه- -ا ت- -ق- -د Ëشس -روح -ات ع -ن إŸشس -روع
إŸقÎح «إŸدرسس- -ة إل- -ذك- -ي -ة» ،وه -و مشس -روع
يجسسد مفهوم عصسرنة إŸرفق إلعمومي ومن
شسأانه أإن يشسكل قفزة نوعية ‘ نظام إلتعليم،
وكان إلوزير أإوضسح أإنه سسيتم إنشساء إلديوإن
إل-وط-ن-ي ل-ل-خ-دم-ات إŸدرسس-ي-ة يتكفل بإا‚از
إŸؤوسسسسات إلÎبوية ،إلتهيئة وإلنقل إŸدرسسي
سسعيا لتوف Òإلظروف إÓŸئمة للتÓميذ من
أإج- -ل –صس- -ي -ل ع -ل -م -ي أإفضس -ل وك -ذإ –سسÚ
إلنظام إلبيدإغوجي وإلنتائج إŸدرسسية».
وبذإت إلبلدية وزع عتاد إلنظافة وإلنقل
إŸدرسسي لتدعيم حظائر إلبلديات ،حيث ”
تسسليم  15حافلة نقل مدرسسي 05 ،مكانسس
مقطورة 04 ،رإفعات مقطورة لتصسليح إإ’نارة
إل-ع-م-وم-ية و 03شس -اح-ن-ات ضس-اغ-ط-ة ،وÃق-ر
إلوحدة إلرئيسسية للحماية إŸدنية بعاصسمة
إل -و’ي -ة ،ق -دم ع -رضس شس -ام -ل ع -ن نشس -اط-ات
وتدخÓت إ◊ماية إŸدنية خاصسة ‘ ›ال
مكافحة إ◊رإئق.

أثناء إأعطائه إأششارة أنطÓق حملة أ◊رث وألبذر ،عماري من باتنة:

كشس -ف إل -وزي -ر ،خ Ó-ل م -ع-اي-ن-ت-ه ل-ل-م-خ-زن
إأ’م-ن-ي ب-ال-وح-دة إل-رئ-يسس-ي-ة ل-لحماية إŸدنية
بالو’ية ،عن وضسع نظام رقمي وطني لتسسيÒ
إıازن إأ’م - -ن - -ي - -ة إıصسصس - -ة Ÿوإج - -ه - -ة
إıاط- -ر إل -كÈى ،وذلك ع -ن ق -ريب وي -ك -ون
–ت تصسرف كل من مصسالح إ◊ماية إŸدنية
وإأ’م -ن إل -وط -ن -ي وإل -درك وإ÷يشس إل -وط-ن-ي
إلشس- -ع- -ب- -ي ،وإ÷م -اع -ات إÙل -ي -ة» ،وأإوضس -ح
دح- -م -ون «أإن ه -ذإ إل -ن -ظ -ام سس -ي -م -ك -ن إل -و’ة
وإŸسسؤوول ÚإŸعني Úمن إلتدخل أإثناء حدوث
إلكوإرث إلكÈى ،من معرفة ما تتوفر عليه
ه -ذه إıازن إأ’م -ن -ي-ة م-ن ل-وإزم وح-اج-ي-ات
ضسرورية للتكفل بالفئات إŸتضسررة من هذه
إıاطر إÙتملة.
وت -وإصس -لت إ’ح-ت-ف-ا’ت ب-ت-دشس Úإل-ث-ان-وي-ة
إ÷ديدة إلشسهيد «شسعابنة ﬁمد» ،صسنف 800
 200 /وج-ب-ة ب-ب-ل-دي-ة إل-ف-ج-وج ،إل-ت-ي ت-ع-تÈ
مكسسبا هاما لقطاع إلÎبية بالو’ية ،مع تنظيم
حملة تشسج Òدإخل ﬁيط إلثانوية تكريسسا
لثقافة إليد إÿضسرإء ‘ أإوسساط إلتÓميذ،
حيث أإكد وزير إلدإخلية «على عمل إلدولة
إل -دإئ -م وإل-دؤووب ل-ت-وف ÒإŸنشس-آات وإŸرإف-ق
إلÎبوية و–سس Úظروف إلتمدرسس للتÓميذ،
وتقد Ëتعليم نوعي من أإجل –صسيل علمي
أإفضسل بهدف –سس Úإلنتائج» ،وأإشسار إلوزير
إ ¤رفع إلتجميد عن إŸشساريع إÛمدة ‘
ق - -ط - -اع إلÎب - -ي- -ة ،وإل- -ت- -وج- -ه ن- -ح- -و إدخ- -ال
تكنولوجيات إإ’عÓم وإ’تصسال ‘ إلتعليم من
خÓل إسستعمال إأ’لوإح إإ’لكÎونية ‘ إلتعليم،
إضسافة إ ¤جعل مادة إلرياضسة كمادة أإسساسسية
‘ إلتعليم إ’بتدإئي».
وب - -ب - -ل - -دي - -ة ع Úب - -ن ب - -يضس - -اء ت- -وإصس- -لت
إ’ح- -ت- -ف- -ا’ت ب- -وضس -ع ح -ي -ز إÿدم -ة ل -ل -غ -از
إل-ط-ب-ي-ع-ي ،وإل-ع-م-ل-ي-ة ت-ت-ع-لق بـ  943توصسيلة،
مسست  1436سسكن ،قدم خÓلها عرضس عن
قطاع إلطاقة بالو’ية ،حيث سستنتقل نسسبة
إلربط بالغاز إلطبيعي بهذه إأ’خÒة من ٪74
إ ٪92 ¤ونسسبة إلربط بالكهرباء من  ٪87إ¤
.٪98
أإما ببلدية وإدي فرإغة ،فقد إسستفادت هي
كذلك من وضسع حيز إÿدمة للغاز إلطبيعي
بتخصسيصس  790توصسيلة مسست  1042سسكن،
وبربط بلديتي وإدي فرإغة وع Úبن بيضساء
بالغاز إلطبيعي لتصسل إلتغطية  ،٪100حيث
مسست جميع بلديات إلو’ية.

› 581لسس مهني ع Èالوليات للتكفل بانشسغالت الفÓح Úودعمهم
كششف وزير ألفÓحة وألتنمية ألريفية وألصشيد ألبحري
ألششريف عماري ،عن –قيق أ÷زأئر لتطور كب ‘ Òششعبة
إأن-ت-اج أل-ت-ف-اح ووضش-ع ح-د لسش-تÒأد ه-ذه أل-ف-اكهة ،بكميات
كبÒة فاقت  1مليون و 500ألف قنطار ‘ ألسشنوأت ألقليلة
أŸاضش- -ي- -ة ،م- -ؤوك- -دأ أن أل- -ت- -ط- -ور أل- -ذي شش- -ه -دت -ه أل -ولي -ات
أ÷زأئرية ألرأئدة ‘ هذه ألششعبة على غرأر باتنة جعل
م -ن أ÷زأئ -ر سش -وق -ا وط -ن -ي -ة ‘ إأن-ت-اج أل-ت-ف-اح أÙل-ي ،ح-يث
أصش -ب -حت شش -ع -ب -ة أل-ت-ف-اح ﬁم-ي-ة وي-ع-ول ع-ل-ي-ه-ا ‘ –ق-ي-ق
ألك -ت -ف -اء أل -ذأت -ي وَ ⁄ل أل -تصش -دي -ر مسش -ت -ق-بÓ-؟ ،يضش-ي-ف
عماري.

باتنة :حمزة Ÿوشصي
أإوضسح إلوزير خÓل زيارة عمل وتفقد قادته لعاصسمة إأ’ورإسس
باتنة ،حرصس إلوزإرة على دعم إلفÓح Úللمضسي قدما ‘ تطوير
شسعبة إلتفاح وجعلها تتماشسى مع متطلبات وإحتياجات إلبÓد
لوضسع حد نهائي ’سستÒإدها بالعملة إلصسعبة.
ووقف عماري Ãسستثمرة إ’نتاج إلتفاح ببلدية وإدي طاقة على
إÛهودإت إلكبÒة إلتي يبذلها إلفÓحون لتطوير إإ’نتاج ،مثمنا
ذلك إأ’مر إلذي جعل حسسب عماري منطقة إأ’ورإسس –تل
إŸرتبة إأ’و ¤وطنيا من حيث إنتاج إلتفاح.
وكانت إŸناسسبة فرصسة إ’عطاء إشسارة إنطÓق حملة إ◊رث
وإلبذر للموسسم إلفÓحي إ◊ا‹ Ãنطقة مركونة ببلدية تازولت،
وتلقي شسروحات حول حملة إ◊صساد وإلدرسس إŸنقضسية ،قبل أإن
يعاين إحدى إŸشستÓت إلعصسرية ببلدية سسريانة وإلتي تنتج سسنويا
حسسب إل -ب -ط -اق-ة إل-ت-ق-ن-ي-ة ل-ه-ا  900أإل -ف شس -جÒة م -ن ﬂت -ل -ف
إأ’صسناف.
ورد إلوزير على إنشسغا’ت مسسؤوو‹ إŸشستلة وإŸتعلقة أإسساسسا

بصسعوبات إلتسسويق ،أإن إلوزإرة ماضسية ‘ إسستحدإث إÛالسس
إŸهنية إلوطنية إلتي وصسل عددها حاليا › 19لسسا وكذإ 581
›لسس م -ه -ن -ي ع Èإل -و’ي -ات وإل -ت -ي سس -ي -ك -ون دوره -ا إل -ت -ك -ف-ل
بانشسغا’ت إأ’سسرة إلفÓحية وإيجاد حلول Ÿثل هذه إŸشساكل.

إاعادة العتبار للغابات اŸتضسررة من ا◊رائق
وخÓ- -ل ن- -دوة صس -ح -ف -ي -ة كشس -ف إŸسس -ؤوول إأ’ول ع -ن ق -ط -اع
إلفÓحة ،عن غرسس أإك Ìمن  300أإلف شسجÒة منذ إنطÓق
إ◊م -ل -ة إل-وط-ن-ي-ة ل-ل-تشس-ج ،Òم-ع-رب-ا ع-ن أإم-ل-ه ‘ م-وإصس-ل-ة ه-ذه
إ◊م Ó-ت ب -ال -و’ي -ات م -ن ط -رف إÛت -م -ع إŸد ÊوإŸوإط -نÚ
بالتنسسيق مع ﬂتلف إلشسركاء بهدف بلوغ طموح غرسس  43مليون
شسجÒة.
وأإط -ل -ق ع -م-اري ،أإمسس ،م-ن ب-ات-ن-ة ،رف-ق-ة وزإرة إÛاه-دي-ن
حملة وطنية أإخرى لغرسس إأ’شسجار Ãناسسبة عيد إلثورة– ،ت
شس -ع -ار ‘‘إل -غ -اب -ة م-ع-ق-ل إل-ث-وإر‘‘ وذلك ب-ع-دد م-ن غ-اب-ات م-ن-ط-ق-ة
إ’ورإسس خاصسة إ÷بلية منها وإلتي تضسررت ‘ إلسسنوإت إأ’خÒة
ب -ف -ع -ل إ◊رإئ -ق ب -ه -دف إع-ادة ت-أاه-ي-ل ه-ذه إل-فضس-اءإت إل-غ-اب-ي-ة
إلطبيعية إلعذرإء.
وتندرج إ◊ملة حسسب إلوزير ‘ إطار تطبيق تعليمات إلوزير
إأ’ول وقرإرإت إ◊كومة ‘ هذإ إلشسأان وإÿاصسة بتكثيف حمÓت
غ -رسس إأ’شس -ج-ار ب-ك-ل إŸن-اط-ق إŸتضس-ررة م-ن ح-رإئ-ق إل-غ-اب-ات
با÷زإئر ،على أإن تسستمر إ◊ملة إلوطنية للتشسج Òلغاية مارسس
من إلعام إŸقبل  2020على أإن تتجدد إلعملية تلقائيا كل سسنة
ضس -م -ن ب-رن-ام-ج وط-ن-ي ل-ل-تشس-ج Òإ’ع-ادة تشس-ج Òإلسس-د إأ’خضس-ر
Ûاب -ه -ة إل -ت -غÒإت إŸن -اخ -ي -ة وم -ك -اف -ح -ة ظ -اه -رة إل -تصس -ح-ر
وإ’‚رإف إلتي أإصسبحت تهدد إلعديد من إŸناطق ببÓدنا.

...وتسسليم مفاتيح  1649سسكن من
ﬂتلف الصسيغ وتدشس Úمشساريع تنموية
أإحيت ،أإمسس ،عاصسمة إأ’ورإسس باتنة ،على غرإر باقي
و’يات إلوطن ،ذكرى إند’ع إلثورة إÛيدة ،حيث أإشسرف
وزي-ر إل-فÓ-ح-ة وإل-ت-ن-م-ي-ة إل-ري-ف-ي-ة وإلصس-يد إلبحري إلشسريف
ع-م-اري ،ع-ل-ى إإ’ح-ت-ف-ا’ت إل-رسس-م-ي-ة ،ب-زي-ارة إل-نصسب إلتذكاري
للمقÈة وقرإءة فا–ة إلكتاب على أإروإح إلشسهدإء إأ’برإر.
‘ كلمة لعضسو إأ’مانة إلو’ئية للمنظمة إلوطنية للمجاهدين
وضسابط جيشس إلتحرير إلوطني إÛاهد إلكب Òموسسى طايري
ذكر فيها با÷رإئم إلتي إقÎفها إ’سستعمار إلفرنسسي إلغاشسم
وإŸعتقد إلذي سساد آإنذإك إلذي كان يرى أإن إ’سستعمار قدر
وف -ي -ه ج -زء م-ن إإ’نسس-ان-ي-ة ل-يشس-ع-ل ‘ ن-ف-وسس إلشس-ب-اب م-ن ج-ي-ل
نوفم Èنار إلثورة إلتي أإلهبت كل ربوع إ÷زإئر وإسستجاب لها
شسعبها بالروح وإلدم مضسح Úبكل غال ونفيسس لتحيا إ÷زإئر
حرة مسستقلة بعد بزوغ شسمسس إ◊رية.
وأإضساف أإيضسا أإن إ÷زإئر إليوم توإجه –ديا جديدإ Áثل
ندإء إلوطن إلذي يجب أإن نسستجيب له جميعا “اما كهبة جيل
إلفا— نوفم Èكما دعا إلشسعب إ÷زإئري إ ¤إ’–اد وإلÎكيز
على ما يوحده بوضسع إليد ‘ إليد لتحط إلبÓد على بر إأ’مان
وإ’سستقرإر ولرد كيد إÎŸبصسÃ Úسستقبل إ÷زإئر وشسعبها.
وق -ب -ل -ه -ا ك -ان وزي -ر إل -ف Ó-ح -ة رف-ق-ة وإ‹ و’ي-ة ب-ات-ن-ة رف-ق-ة
إلسسلطات إŸدنية وإأ’منية أإشسرف على لقاء للتسسليم إلرمزي
Ÿفاتيح  1649سسكن Ãـختلف إلصسيغ ،حيث أإكد إلوإ‹ أإنه ”
إخ-ت-ي-ار ه-ذإ إلُ-ع-رسِس إل-وط-ن-ي ل-ي-ك-ون ف-رحً-ة ب-ه-ي-ج-ة ل-لموإِطنÚ

بتسسليمِ  1649مفتاح وحدة سسكنية Ãختلف إلصسيغ للُمسستفيديَن
م -ن ب -ل -دي-ات ع Úي-اق-وت ،ت-ي-م-ق-اد ،ب-ن-ي فضس-ال-ة ،ب-وزي-ن-ة ،أإو’د
فاضسل ،تيغا ،Ú‰فم إلطوب إينوغيسسن.
وجاءت إلعملية تباعاً بعد تسسليمِ مفاتيح  1196وحدة سسكنية
ومفاتيح  835وحدة سسكنية Ãختلف إلصسيغ على أإن سستسستمر
عملية إشسهار إلقوإئم وتسسليم إŸفاتيح إ ¤غاية نهاية إلسسنة
إ÷ارية إسستكماً’ للÈنامج إلسسكني إلطموح إلذي إسستفادت منه
باتنة ،حسسب ما أإكده ﬁمدي.
من جهة أإخرى ،شسهدت إحتفا’ت هذه إلسسنة وضسع حيز
إÿدم -ة وت -دشس Úع -دد ك -ب Òم-ن إŸشس-اري-ع إل-ت-ن-م-وي-ة ‘ ق-ط-اع
إل -ط-اق-ة Ãخ-ت-ل-ف ب-ل-دي-ات إل-و’ي-ة وإل-ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا أإن –uسس-ن
إŸسستوى إŸعيشسي للموإطن وتتكفل بحاجاته إليومية ،حيث ”
ربط أإزيد من  3200منزل بالغاز إلطبيعي وكذإ ربط  125منزل
ب-ال-ط-اق-ة إل-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ،وإل-ع-م-ل-ي-ة مسس-ت-م-رة ل-رب-ط م-ا ت-ب-ق-ى من
إŸدإشسر وإلقرى إلتي سستودع قارورة إلغاز وإŸعاناة إليومية إلتي
تعرفها ‘ إلظروف إŸناخية إلصسعبة خÓل فصسل إلشستاء ،حيث
أإن إلعملية مسستمرة بتخصسيصس  230مليار سسنتيم للربط بشسبكة
إلغاز ،موجهة لـربط أإك Ìمن  11500سسكن موزعة ع Èترإب
إلو’ية.
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إلسسبت  02نوفم 2019 Èم
إلموإفق لـ  05ربيع إأ’ول  1441ه ـ

توزيع ألسشكنات بكل ألصشّيغ بعنابة

حصضصض تنتظر الربط بالشضبكات
وأاخرى قيد اإل‚از
’منية وألعسشكرية ،وكذأ
أششرف وأ‹ و’ية عنابة ،توفيق مزهودÃ ،ناسشبة ألفا— نوفم Èرفقة ألسشلطات أŸدنية ،أ أ
’سشرة ألثورية على حفل توزيع مقررأت أ’سشتفادة من سشكنات Ãختلف ألصشيغ  90مسشكنا صشيغة عدل و 114مسشكن عمومي
أ أ
أيجاري ،حيث تأاتي أŸبادرة ‘ إأطار أ’حتفا’ت أıلدة للذكرى ’ 65ند’ع ألثورة ألتحريرية أÛيدة..

عنابة :هدى بوعطيح
إأك- -د ت- -وف- -ي- -ق م- -زه- -ود ‘ ك- -ل- -م -ة
باŸناسسبة إأن هناك برنامج وطني
ط - -م - -وح ،وإل- -ذي إأق- -رت- -ه إل- -دول- -ة
إ÷زإئرية لفائدة سساكنة إلو’ية،
مشسÒإ إ ¤إأن- -ه- -ا ت- -ع -ززت بÈإم -ج
ﬂتلفة ومتنوعة ،حيث ” توزيع
إلعديد منها على مسستحقيها ،فيما
تبقى مشساريع إأخرى من إلوحدإت
إلسسكنية ‘ طور إ’‚از.
قال وإ‹ عنابة إن هناك حصسصسا
إأخرى وزعت ع Èبلديات ودوإئر
مدينة عنابة ،متوإجدة إليوم قيد
إلدرإسسة من طرف ÷ان إلدوإئر
إŸكلفة بتوزيع إلسسكنات ،مطمئنا
سسكان بونة باأن هناك عدة وحدإت
سس- -ك -ن -ي -ة ج -اه -زة ،ف -ق -ط ي -ن -قصض
ربطها Ãختلف إلشسبكات ،موؤكدإ
ب - -اأن م- -وضس- -وع إلسس- -ك- -ن م- -ن إأه- -م
إنشسغا’ته إليومية.
إسس -ت -حسس -ن سس -ك -ان إل-و’ي-ة ه-ذه
إŸبادرة ،وإلتي تاأتي ‘ مناسسبة
ت-اري-خ-ي-ة ع-ظ-ي-م-ة ’ ،سس-ي-ما منهم
إŸسس - -ت - -ف - -ي - -دي - -ن م - -ن م- -ق- -ررإت
إ’سس - -ت- -ف- -ادة م- -ن سس- -ك- -ن ،وإل- -ت- -ي
–صسلوإ عليها بعد طول إنتظار،
متاأمل Úتعميم هذه إŸبادرة على
ج -م -ي -ع إأب -ن -اء ب -ون -ة ،وإل -ذي -ن ه -م
بحاجة إ ¤سسكن.
إ’ح-ت-ف-ال-ي-ة ب-ذك-رى ن-وفم Èوإلتي
شسهدها مقر و’ية عنابة ،عرفت
إأيضس- -ا ت- -ك -ر 40 Ëب-ط Ó-ري-اضس-يا
وإŸشس- - - - - - -اركﬂ ‘ Úت - - - - - -ل - - - - - -ف
إŸن -افسس -ات إل -وط -ن -ي -ة وإل -دول -ي -ة

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

إلعدد
18088
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سشكان ألبلديات ألريفية بع Úألدفلى يعيششون فرحتÚ

اسضتفادة  2907عائلة من الغاز وتوزيع  11سضيارة إاسضعاف

عاشص سشكان  15بلدية ريفية ‘ عÚ
ألدفلى فرحت Úعارمت Úبتخليدهم
لذكرى ثورة ألفا— من نوفم Èألعظيمة
من جهة وأسشتفادتهم من مادة ألغاز
ألطبيعي ألتي طالت  2907عائلة و11
سشيارة إأسشعاف ،طاŸا أنتظرها أبناء
ألبلديات أÙرومة.

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي

عملية إإ’رتياح إلتي إنتقلت إ ¤أإفرإح ع Èعنها
سسكان إلبلديات إلذين عاشسوإ نشسوة إإ’سستفادة
من مادة إلغاز إلطبيعي ،وهي –يي مكاسسب
ثورة يتم جني ثمارها من خÓل دخول إ◊ي ‘
مرحلة إسستغÓل مادة إلغاز إلطبيعي بالبلديات
إلريفية إلتي إنتظرت طوي Óلتعيشض هذإ إ◊دث
إلذي رفع إلغ Íعن إلعائÓت بكل من بلديتي
إ◊سس- -ان- -ي -ة إل -ت -ي إسس -ت -ه -دف ف -ي -ه -ا إلÈن -ام -ج
1100ع -ائ -ل-ة وب-ل-ع-اصض بـ  811أإسس -رة ع -انت م-ن

إ◊رم- -ان م- -ن ه- -ذه إŸادة إلضس- -روري -ة ب -ه -اتÚ
إŸنطقت Úإلريفيت Úإللت Úعانتا ‘ إلسسنوإت
إŸنصسرمة من إ◊رمان وإ÷ري ‘ كل مكان
للبحث عن قارورة عاز إلبوتان ناهيك عن حالة
إلفقر.
نفسض إلفرحة عرفتها  478عائلة بسسيدي حمو
ب-ب-ل-دي-ة إل-روي-ن-ة وم-ن-ط-ق-ة إلزإوية بعريب وإلتي
شسهدت فيها إسستفادة  518عائلة من هذه إŸادة
إ◊ي- -وي- -ة ،ي- -ق- -ول إلسس- -ك- -ان إل- -ذي- -ن عÈوإ ع -ن
إرت -ي -اح -ه-م وغ-ب-ط-ت-ه-م ب-ه-ذإ إإ’‚از وإŸكسسب
إلذي طاŸا إنتظروه بعد معاناة طويلة.
من ناحية أإخرى ،وزع وإ‹ ع Úإلدفلى بن يوسسف
ع -زي-ز 11سس-ي-ارة إسس-ع-اف ع-ل-ى إل-ب-ل-دي-ات إل-ري-ف-ية
إÙرومة من هذه إلوسسيلة إلصسحية لنقل إŸرضسى
‘ إ◊ا’ت إإ’سس -ت -ع-ج-ال-ي-ة ب-ه-ذه إ÷ه-ات إل-ن-ائ-ي-ة
إل -ب -ع -ي -دة ع -ن إŸرإف -ق إلصس -ح -ي-ة إل-كÈى خ-اصس-ة
مسستشسفيات خميسض مليانة وع Úإلدفلى وإلعطاف
وع Úإلدفلى.

وا‹ سضعيدة ُيعطي إاشضارة انطÓق السضباق لفائدة أاك Ìمن  50تلميذا

وإŸت -وج Úب -ا÷وإئ -ز ،ع-ل-ى غ-رإر
ري- - -اضس- - -ة إ÷ي- - -دو ،إلسس- - -ب- - -اح - -ة،
إŸصس- -ارع- -ة ،إل- -ك- -يك ب- -وكسس- -ي- -ن -غ
وإل- -ت- -ج- -دي- -ف ،إ ¤ج- -انب ت -ك -رË
إل -ف -ائ -زي -ن ب -اŸسس -اب -ق -ة إل-وط-ن-ي-ة
لتصسميم و إ‚از إأحسسن رإية وطنية
تخليدإ لهذه إŸناسسبة إلتاريخية.
إضس- -اف -ة إ ¤ذلك شس -ه -دت سس -اح -ة
إل -ث -ورة إح -ت -ف -ال-ي-ة ‡ي-زة شس-ه-دت
حضسورإ مكثفا ’أبناء بونة ،حيث
دّو ت خ Ó-ل -ه -ا إ’أن-اشس-ي-د إل-وط-ن-ي-ة
ع -ال -ي -ا ،وإل-ت-ي ت-وإصس-لت إ ¤غ-اي-ة

م -ن-تصس-ف إل-ل-ي-ل ،ل-ي-ت-م رف-ع إل-رإي-ة
إلوطنية على وقع نشسيد «قسسما»،
ل -ي-ت-وإصس-ل إ’ح-ت-ف-ال ب-ال-ذك-رى 65
’ن-د’ع إل-ث-ورة ،صس-ب-ي-ح-ة إ÷م-ع-ة،
إأي - -ن ق - -ام وإ‹ إل - -و’ي - -ة ت- -وف- -ي- -ق
م- -زه- -ودÃ ،ع- -ي- -ة رئ -يسض إÛلسض
إلشس-ع-ب-ي إل-و’ئ-ي ،إأعضس-اء إل-ل-ج-ن-ة
إ’أم- -ن- -ي- -ة ،إلسس- -ل- -ط- -ات إŸدن- -ي -ة،
إ’أسسرة إلثورية ،و إطارإت إلو’ية
بالÎحم على إأروإح إلشسهدإء Ãقام
إلشسهيد ،ليتم رفع إلعلم وإ’سستماع
إ ¤إل-نشس-ي-د إل-وط-ن-ي ،وضس-ع إك-ليل

من إلزهور وتÓوة إلفا–ة ترحما
على إأروإح شسهدإئنا إ’أبرإر.

إ ¤جانب ذلك ،قامت إلسسلطات
إÙلية Ãقام إلشسهيد ،بعملية
غ -ر سض ش س -ج -ر ة « إ ’أ م -ل » إ ل -ر م -ز ي -ة
‘ إ ط - -ا ر إ ل  Èن - -ا م - -ج إ ل - -و ط - -ن - -ي
ل -ل -تشس -ج Ã Òسس -ا ه -م -ة  ﬁا ف -ظ -ة
إ ل -غ -ا ب -ا ت  ،ل -ي -ت -و ج -ه ب -ع -ده -ا وإ ‹
إلو’ية وإلوفد إŸرإفق له إ¤
إŸسس - -ر ح إ÷ه - -وي  ،ع - -ز إ ل - -د ي - -ن
› و ب ي  ،إأ ين إأ ق ي م ح ف ل إ س س ت ق ب ا ل
باŸناسسبة.

تسشليم مفاتيح  1591وحدة سشكنية Ãختلف ألصشيغ بسشكيكدة

اسضتفادة  426عائلة من الغاز الطبيعي ببلدية الشضقفة بجيجل
أحياء للذكرى  65للفا— نوفم ،Èقامت ألسشلطات ألو’ئية ،و بإاششرأف ألوأ‹ ،عيسشى عروة ،وأ‹ سشكيكدة ،بتسشليم  1591وحدة سشكنية
Ãختلف ألصشيغ ‘ حفل أقيم بقصشر ألثقافة وألفنون ،أين أكد ألوأ‹ أن هناك عمليات إأسشكانية سشتتبع مسشتقب ،Óوذلك فور أ’نتهاء من
’طار كششف عن توزيع  5156وحدة سشكنية من ﬂتلف
أششغال ألتهيئة وألششبكات أıتلفة على مسشتوى ﬂتلف بلديات ألو’ية ،و‘ هذأ أ إ
ألصشيغ ع Èمناطق ألو’ية ،وأششار ذأت أŸسشؤوول أ ¤أن  4043وحدة منها سشتخصشصص لدأئرة سشكيكدة لوحدها ،أ’مر ألذي سشيخفف ألضشغط،
بحسشبه بحوأ‹  90باŸائة على ألعائÓت أÙتاجة للسشكن بهذه ألدأئرة.
إلشسرطة إلعاملة Ãختلف إŸصسالح باإ’ضسافة إ ¤بأاعوإن إ◊ماية إŸدنية و 08للحرسض إلبلدي.
إلطلبة إÎŸبصس.Ú
أإما ‘ إ÷انب إ’حتفا‹ و–ت شسعار «على خطى
” ع -ق -د»ن-دوة ت-اري-خ-ي-ة ح-ول إل-ث-ورة إل-ت-ح-ري-ري-ة إÛاهدين» نظمت جمعية إلرؤوية للتنمية ورعاية
إلعملية م ّسست 1261وحدة سسكنية من صسيغة إلبيع إŸظفرة « على مسستوى إلوحدة ◊ 214فظ إلنظام إلشسباب وإلطفولة للو’ية ،بإاشسرإف مديرية إلشسباب
باإ’يجار عدل  ، -2-و 110سسكن بصسيغة إلتسساهمي بسس- -ك- -ي- -ك -دة ،ل -ف -ائ -دة ق -وإت إلشس -رط -ة خصس -وصس -ا وإل-ري-اضس-ة ،وب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة إÛاه-دي-ن،
إŸدع- -م ( ،)LPAع -ل -ى مسس -ت -وى دإئ -رت -ي ع-زإب-ة إŸل-ت-ح-ق Úح-دي-ث-ا ب-ا÷ه-از ،م-ن ت-نشس-ي-ط أإسس-اتذة وإÛلسض إلشس-ع-ب-ي إل-ب-ل-دي ل-ب-ل-دي-ة ت-اكسسنة ،فرقة
وسسيدي مزغيشض ،وفيما يخصض إلسسكن إلعمومي ج-ام-ع-ي Úوج-م-ل-ة م-ن ›اه-دي إŸن-ط-ق-ة ،وحفل رعاية إأ’حدإث للدرك إلوطني بجيجلﬁ ،افظة
إ’يجاري فقد ” توزيع  120وحدة سسكنية لفائدة تكرÁي على شسرف إأ’سسرة إلثورية مباشسرة بعد إلغابات للو’ية ،زيارة بيدإغوجية علمية لفائدة
دإئرتي بن عزوز وع Úقشسرة ،كما حظي إلسسكن إل-ن-دوة إل-ت-اري-خ-ي-ة ،إضس-اف-ة إ ¤سس-ه-رة سس-ي-ن-م-ائ-ي-ة أإط -ف -ال إŸدإرسض « ب -وم -ع -زة ،ن -ي -ب -وشس-ة ،ب-ورإوي،
إلريفي بـ  120إعانة موزعة على  11بلدية.
لفائدة قوإت إلشسرطة من خÓل عرضض أإشسرطة م -ق -ي -دشض « ،إ ¤إŸع -ا ⁄إل -ت -اري -خ -ي -ة Ãن -ط-ق-ت-ي
تزإمنا وإ’حتفا’ت إıلدة لعيد إلثورة إلتحريرية وثائقية وأإفÓم ثورية بنادي إلشسرطة.
إلسسقاطة وإŸا إلبارد بأاعا‹ بلدية تاكسسنة.
وتثمينا للمجهودإت إŸبذولة لÎسسيخ وتبليغ مبادئ
إل -ق -اف -ل -ة ع -رفت مشس-ارك-ة ح-وإ‹ سس-ت-ون ف-ردإ 60
جيجل على وقع اإلحتفالت
وقيم إلثورة إلتحريرية إŸنصسوصض عليها ‘ بيان
معظمهم من إأ’طفال وإلشسباب من مدينة جيجل،
أإول نوفم Èورسسالة إلشسهيد ،قامت مصسالح إ◊ماية قام بشس Òفار ،وإ‹ جيجل رفقة إلسسلطات إŸدنية إن -ط -ل -قت م-ن أإم-ام م-ق-ر ب-ل-دي-ة ج-ي-ج-ل ،وأإط-ره-ا
إŸدن- -ي- -ة ب- -ال- -ت- -نسس -ي -ق ب -إادإرة إŸت -ح -ف إ÷ه -وي وإلعسسكرية ،تزإمنا وإحياء إلذكرى ’ 65ند’ع ثورة أإسساتذة وأإعضساء إأ’سسرة إلثورية باŸنطقة ،وتضسمن
ل -ل -م -ج -اه -د ،ب -خ -رج -ة م -ي-دإن-ي-ة ت-اري-خ-ي-ة ،رف-ق-ة أإول ن -وف -م ،Èب -ت -زوي -د م -ن -اط -ق ل -ع -زيب ،ب -ل -وط -ة ب-رن-ا›ه-ا ‘ إل-ب-دإي-ة إل-ت-وق-ف Ãت-ح-ف إÛاه-د
ﬁاف -ظ -ة إل -غ -اب -ات وإلسس -ل -ط-ات إÙل-ي-ة ل-ب-ل-دي-ة ولعشسوشسة ببلدية إلشسقفة بالغاز إلطبيعي ،حيث ” بالكلم إلثالث بعاصسمة إلو’ية ،قبل إ’نطÓق نحو
ب -وشس -ط -اط -ة وإأ’سس -رة إل -ث -وري -ة Ÿن -ط -ق -ة إل-زم-ان ربط  426عائلة لفائدة  2800نسسمة بغÓف ما‹ إŸعلم إلتاريخي Ÿعركة «إلسسقاطة « بلدية تاكسسنة،
إلتاريخية إلتي إحتضسنت إŸؤو“ر إلتحضسÒي ‘ 23
وقرإءة إلفا–ة على أإروإح شسهدإء إلثورة باŸنطقة
قدر بـ  04مÓي Òسسنتيم.
جويلية  1955لهجومات إلشسمال إلقسسنطيني  20صس -رح إل -وإ‹ خ Ó-ل إشس -رإف -ه ع -ل -ى إل -ع -م -ل-ي-ة أإن-ه وإ’سس- -ت- -م- -اع لشس- -ه- -ادإت إÛاه- -دي -ن ح -ول ه -ذه
أإوت  ،1955وه-ذإ تشس-ج-ي-ع-ا ل-لسس-ي-اح-ة إل-ت-اري-خية ،باإ’ضسافة إ ¤إسست ـفادة  426عائلة هذإ إليوم فإانه إŸعركة وإلقيام بعملية تشسج Òرمزية.
ب- -حسسب م- -ا ذك- -ر ف -ا— ح -م -وشض م -دي -ر إŸت -ح -ف سس -ي -ت -م خ Ó-ل شس-ه-ر ن-وف-م ÈإŸق-ب-ل إدخ-ال إل-غ-از أإشسرف نائب رئيسض أإمن إلو’ية لعيدي إبرإهيم،
إ÷هوي علي كا‘.
إل-ط-ب-ي-ع-ي ل-ف-ائ-دة أإزي-د من  2400ع-ائ-ل-ة ‘ ع-دة بحضسور إأ’سسرة إلثورية ،بو’ية جيجل على حفل
“ي -زت إÿرج-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م نشس-اط ري-اضس-ي ع-ل-ى ب- -ل- -دي- -ات ب -ال -و’ي -ة ،ل -يصس -ب -ح ›م -وع إل -ع -ائ Ó-ت –ت شسعار «إإ’خÓصض للوطن و إلوفاء للشسهدإء» ،
مسس-اف-ة 5ك-ل-م خ-اصض ب-ال-ري-اضس-ة إ÷ب-ل-ية Ãشساركة إŸسستفيدة  2900عائلة ،إضسافة إ ¤تخصسيصض  40على مسستوى قاعة إÙاضسرإت إلكائنة Ãدرسسة
أإف -رإد إ◊م -اي -ة إŸدن-ي-ة وإÛت-م-ع إŸد ،Êورف-ع مليار سسنتيم ‘ إطار إلÈنامج إلتأاهيلي لصسندوق إلشسرطة سسابقا بجيجل.
إلعلم إلوطني وتÓوة إلفا–ة ترحما على أإروإح إل -تضس-ام-ن و إلضس-م-ان ل-ل-ج-م-اع-ات إÙل-ي-ة ل-رب-ط وذك- -ر ن- -ائب رئ- -يسض أإم- -ن إل- -و’ي -ة ب -ع -ظ -م -ة ه -ذه
إلشس -ه -دإء إل -ط -اه -رة ،تسس -ج -ي-ل شس-ه-ادإت ح-ي-ة م-ع إŸن -اط -ق إل -دإخ -ل-ي-ة ب-ال-و’ي-ة ’ ،سس-ي-م-ا إŸن-اط-ق إلذكرى وضسرورة إ◊فاظ على روح ثورتنا إÛيدة
›اه -دي -ن و›اه -دإت ع -اشس -وإ ب -اŸن -ط -ق-ة إب-ان
و إل- -وف -اء ل -ق -ي -م -ه -ا إلسس -ام -ي -ة ،ك -م -ا أإشس -ار ك -ذلك
إ÷بلية بالغاز إلطبيعي ل ـ  40مركزإ.
إلثورة إلتحريرية وإŸؤو“ر إلتحضسÒي ،إضسافة إ ¤ب -ذإت إŸن -اسس -ب -ة إل -ت -اري -خ -ي -ة ،سس -ل -مت م -ف -ات -ي-ح إأ’سستاذ طافر مسسعود من ثانوية إلكندي ،إلذي
إل -ق -ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ة تشس-ج Òب-ال-ت-ع-اون م-ع إÙاف-ظ-ة إ’سستفادة من إلسسكن Ãختلف إلصسيغ على مسستوى نشسط مدإخلة بهذه إŸناسسبة حول إلظروف إلتي
إلو’ئية للغابات.
متحف إÛاهد بعاصسمة إلو’ية ،حيث ” تسسليم أإدت إ ¤إن- -د’ع إل- -ث- -ورة إل -ت -ح -ري -ري -ة و ع -زÁة و
90م -ف -ت -اح -ا ل Ó-سس -ت -ف -ادة م -ن إلسس -ك -ن إل -ع -م-وم-ي عبقرية مفجريها من إلرعيل إأ’ول و إلتي كانت
أامن سضكيكدة يحيي الذكرى التاريخية اŸظفرة
إ’ي- -ج -اري  214،LPLم -ف -ت -اح بصس-ي-غ-ة إلسس-ك-ن سس -ب -ب -ا ‘ إسس -ت -م -رإري-ة إل-ث-ورة إ ¤غ-اي-ة إسسÎج-اع
ب -ذإت إŸن -اسس -ب -ة سس-ط-رت مصس-ال-ح أإم-ن سس-ك-ي-ك-دة إلÎقوي إŸدعم  70 ،LPLمفتاحا بصسيغة إلسسكن إ◊رية ،حيث كان هذإ إ◊فل فرصسة ’سستحضسار
ب-رن-ا›ا ث-ري-ا وم-ت-ن-وع-ا لÓ-ح-ت-ف-ال ب-هذه إلذكرى ،إ’جتماعي إلتسساهمي » 73 ،»LSPمفتاح بصسيغة بطو’ت و تضسحيات جيل إلثورة.
شس -م -ل ع -دة ﬁاور ت -اري -خ -ي-ة ،ث-ق-اف-ي-ة ،ري-اضس-ي-ة ،إلÎقوي إ◊ر ،إضسافة إ 624 ¤قرإر إسستفادة من و” تكر Ëبعضض من إÛاهدين ،عائÓت إلشسهدإء
تكرÁية وإعÓمية ،تنظيم دورت Úرياضسيت ‘ Úكرة إل-ب-ن-اء إل-ري-ف-ي ،ل-يصس-ب-ح إل-ع-دد إ’ج-م-ا‹ للمفاتيح وكذإ متقاعدي إلشسرطة إÛاهدين ،كما ” بذإت
إل -ق -دم دإخ -ل إل -ق-اع-ة ،وري-اضس-ة إلشس-ط-ر„ م-ا ب ÚإŸسسلمة ،ومقرإرإت إ’سستفادة من إلبناء إلريفي إŸناسسبة تكر Ëإلفائزين من قوإت إلشسرطة ‘
مصسالح إلشسرطة ،زيارة ميدإنية « للمتحف إ÷هوي  1071مسسكن ،موزعة على مسستوى  17بلدية من إŸسسابقة إلفكرية وإلدورة إلرياضسية ‘ كرة إلقدم
للمجاهد إلعقيد علي كا‘ سسكيكدة « لفائدة قوإت ب-ي-ن-ها  10سس-ك-ن-ات بصس-ي-غ-ة إل-ب-ن-اء إل-ري-ف-ي خاصسة صسنف إŸدإرسض.

سسكيكدة /جيجل :خالد العيفة

أعطى وأ‹ سشعيدة وÃلعب مÓح
أ÷ي ،‹Óأششارة أنطÓق ألسشباق أŸنظم
لفائدة أطفال أŸدأرسص Ãششاركة أكÌ
من  50تلميذأ من ﬂتلف أطوأر ألتعليم
ذكورأ وأإناثا وÃسشافة  02كلم بعدها
وتفقد ألوأ‹ ملعب مÓح أ÷ي،‹Ó
حيث أصشدر تعليمات لكل من مدير
ألششباب وألرياضشة ورئيسص بلدية
سشعيدة ،بالنيابة ،من أجل أيÓء عناية
خاصشة للمرأفق ألرياضشية .
بهذه إŸناسسبة إلعظيمة ،هناأ إلوإ‹ إŸوإطنÚ
وإ’أسس-رة إل-ث-وري-ة ،م-ت-م-ن-ي-ا إŸزي-د م-ن إل-تقدم
وإ’زدهار للوطن على ما قدمه إلشسهدإء وهو
إأغلى ما عندهم خÓل إلثورة إلتحريرية من
إج- - -ل إن ت- - -ع- - -يشض إ÷زإئ- - -ر ح- - -رة م- - -وح - -دة
ول -ل -م -ج -اه -دي -ن إل -ذي -ن صس-ن-ع-وإ ه-ذه إل-ذك-رى
إلعاŸية.

ب -و’ي -ة سس -ع -ي -دة إل -ذك-رى ’ 65ن -د’ع إل-ث-ورة
إلتحريرية ،خÓل سسهرة إأول إأمسض ،بحضسور
›اه- -دي إŸن- -ط- -ق- -ة وإلسس- -ل- -ط- -ات إÙل -ي -ة
وإ’منية Ãا ‘ ذلك إ÷معيات إŸعتمدة.
إسستهلت فرقة إلوصسال إ◊فلة باأدإء إنشسودة
إ÷زإئر متبوعة باأناشسيد دينية ووطنية تخللتها
ب Úإ◊ Úوإ’آخر قصسائد شسعرية للشساعر عبد
إل -ق -ادر سس -ت -ي ،ذإت مضس-م-ون شس-ع-ري لشس-ه-دإء
إل -ث -ورة ،م -ن ج -ه -ت-ه إأسس-ت-اذ إل-ت-اري-خ صس-م-اي-ل-ي
ﬁم -د ،إأل -ق -ى ﬁاضس -رة م -ع إلصس -ور عّ-رج م-ن
خÓلها ’أبشسع إ÷رإئم إلتي إقÎفها إ’سستعمار
إل-ف-رنسس-ي وإ’أسس-ال-يب إل-وحشس-ي-ة إل-تي إنتهجها
ضسد إلشسعب إبان إلثورة خاصسة إلسسفاح قاتل
إ’برياء بيجار.
إأضساف إأن هذه إŸنطقة إ’سسÎإتيجية مازإلت
–مل إأسسرإرإ تاريخية ،متمنيا من جيل إلغد
إأن يكون عظمة إلثورة وصسانعها لتبقى إ÷زإئر
حّرة إأبّية مسستقلة ،وخÓل هذه إŸناسسبة دعا
رئ -يسض ب -ل -دي-ة سس-ي-دي ب-وب-ك-ر ب-ل-ه-ادي م-ي-م-ون
إ◊اضس-ري-ن وج-م-ي-ع شس-رإئ-ح إÛت-م-ع إل-ت-ف-اÊ
Ãوإصسلة إلسس Òعلى خطى رسسالة إأول نوفمÈ
وصسون إأمانة إلشسهدإء إلغالية.

على وقع تدشش Úعدة مششاريع تنموية
وتوزيع ألسشكنات ،وكذأ تكر ËأŸتفّوقÚ
‘ عدة مسشابقات وتظاهرأت رياضشية،
أحيت و’ية ألبويرة أ’حتفا’ت أıلدة
’ند’ع ألثورة ألششعبية.

إلبلديات إأ’خرى .إلطريق إŸزدوج إلرإبط بÚ
بلدية وإدي إلÈدى وسسور إلغز’ن وإلذي عرف
ت - -أاخ - -رإ ‘ إإ’‚از ” ،ف- -ت- -ح- -ه أإم- -ام إ◊رك- -ة
إŸرورية وإلذي لقي إسستحسسان إŸوإطن.Ú
ك-م-ا ن-ظ-مت ب-اŸن-اسس-ب-ة ع-دة أإنشس-ط-ة ث-ق-اف-ية
وري -اضس -ي -ة شس -ارك ف -ي -ه -ا شس -ب -اب م -ن ﬂت -ل -ف
إل -و’ي -ات م -ث -ل م -ه-رج-ان إلشس-ب-اب إل-ذي ع-رف
مشساركة أإك Ìمن  30و’ية وإŸهرجان إلرياضسي
إل- -و’ئ- -ي إل -ذي ع -رف مشس -ارك -ة أإك Ìم -ن 1000
ري -اضس-ي م-ث-ل-وإ ﬂت-ل-ف إأ’ن-دي-ة إل-ري-اضس-ي-ة” ،
ت -ك -ر Ëإل -ري -اضس-ي Úإل-ذي-ن ت-أال-ق-وإ ‘ إÙاف-ل
إلدولية وإلوطنية وكذإ إلشسباب إلذين شساركوإ ‘
إŸسسابقات إلوطنية على غرإر جميلة إلتي فازت
با÷ائزة إأ’و ¤على إŸسستوى إلوطني ‘ طرز
إلرإية إلوطنية.

 ..والكشضافة الإسضÓمية ُتحيي الذكرى
ب -اŸرك -ز إل -ث -ق -ا‘ ب -ل -ه -ادي ب -ن Áي -ن-ة إأح-يت
إل -كشس -اف-ة إ’سسÓ-م-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة سس-ي-دي ب-وب-ك-ر،

...مشضاريع تنموية بالبويرة ‘ ذكرى الثورة

البويرة :ع .نايت رمضسان
‘ هذإ إلسسياق ،إسستفادت عدة مناطق نائية من
برإمج فك إلعزلة وإŸتمثلة بربطها سسوإء بشسبكة
توزيع إŸياه أإو إلغاز ،على غرإر بلدية إلزبربر،
حيث ” ربط  400منزل بالغاز إلطبيعي ووضسع
إ◊ج - -ر إأ’سس- -اسس- -ي إ’‚از  50مسس-ك-ن-ا ترقويا
م ّ-دع -م -ا ،ك-م-ا ” ت-وزي-ع  644مسس-ك-ن Ãختلف
إلصسيغ وإلتي إسستفاد منها سسكان عدة بلديات،
م- -ث- -ل ب- -ل -دي -ة إ’سس -ن -ام وبشس -ل -ول و غÒه -ا م -ن

 ...وضضع عدة مرافق ‘ اÿدمة بتندوف

تخليدًأ للذكرى ’ 65ند’ع ألثورة
ألتحريرية أÛيدة ،ششهدت و’ية
تندوف تنظيم ألعديد من ألفعاليات
ألثقافية وألرياضشية ،تزأمنًا مع تنظيم
أحتفا’ت رسشمية ،دأمت يوم Úأششرفت
عليها ألسشلطات أÙلية ،بالو’ية
وحضشرتها «ألششعب» ‘ ع ÚأŸكان.

تندوف :عويشش علي
شس-ه-دت إ’ح-ت-ف-ال-ي-ات إıل-دة ل-ل-ذك-رى ت-وزي-ع
شسهادإت إسستفادة على بعضض إŸسستفيدين من
إلسس-ك-ن إل-ع-م-وم-ي إ’ج-ت-م-اع-ي و ب-عضض ق-اط-ني
إلسسكنات إلطوبية بحي تندوف لطفي ‘ خطوة
ت -ه -دف إ ¤إل -قضس -اء بشس -ك -ل ن -ه -ائ-ي ع-ل-ى آإخ-ر

إلسسكنات إلطوبية وإلقصسديرية بالو’ية.
أإشس -رف «أإم -وم -ن م -رم -وري» وإ‹ ت-ن-دوف ع-ل-ى
وضسع ‘ إÿدمة إبتدإئية جديدة ،بحي إلوٍفاق
–مل إسسم إلشسهيدة «بابا حامد إلزهرة» وفرع
بلدي ‘ حي إ ِ
◊كمة ،كما قام وإ‹ إلو’ية رفقة
إلسسلطات إŸدنية وإلعسسكرية ووجوه من إأ’سسرة
إلثورية بإاطÓق إسسم «حديقة ثورة نوفم »Èعلى
إحدى إلسساحات إلعمومية.
ع- -ل- -ى ه -امشض إ’ح -ت -ف -ال -ي -ة ” ،ت -ك -ر Ëب -عضض
إÛاهدين ومتقاعدي إ◊رسض إلبلدي عرفانًا
باÛهودإت إŸقدمة ،كما ” تكر Ëإلفائزين
إأ’وإئل ‘ مسسابقة أإحسسن تصسميم للرإية إلوطنية
بالطرز على مسستوى مركزي إلتكوين إŸهني
بتندوف.

 .،.و عروضض وﬁاضضرات تاريخية وإا‚ازات با÷لفة

إح -ت -ف-لت و’ي-ة إ÷ل-ف-ة ،ك-ب-اق-ي و’ي-ات إل-وط-ن
بالذكرى ’ 65ند’ع ثورة إلفا— نوفم،1954 È
حيث نظمت إلسسلطات إلو’ئية برنا›ا ثريا
تضسمن عروضسا و ﬁاضسرإت تاريخية باŸسسرح
إ÷ه -وي وإل -ذي ع -رف إل -ع -دي -د م -ن إأ’نشس -ط -ة
إŸتنوعة ،تخللتها وقفات إلÎحم على أإروإح
إلشسهدإء وتنظيم لقاءإت فكرية حول إŸناسسبة
وإق - -ام - -ة م - -ع - -ارضض صس- -ور ل- -لشس- -ه- -دإء إ’ب- -رإر
ومسسرحيات خاصسة بالثورة إÛيدة إلتي أإشسرف
ع -ل -ي -ه -ا وإ‹ إل -و’ي -ة «ت -وف -ي -ق ضس -ي -ف» ،رف-ق-ة
إلسس -ل -ط -ات إŸدن -ي -ة وإل -عسس -ك -ري -ة وج -م -ع م -ن
إÛاهدين.
من خÓلها توجه إلوفد إŸرإفق لوإ‹ إ÷لفة،

ن -ح -و وسس -ط إŸدي -ن -ة ،ل -ت-ع-رف سس-اع-ة إلصس-ف-ر
إحتفاليات كبÒة بعد رفع إلعلم إلوطني ،بسساحة
إلشس -ه -دإء ،ب -ال -و’ي -ة ح -يث ع -رفت إإ’ح-ت-ف-ال-ي-ة
تشس- -ري -ف -ات إ÷يشض إل -وط -ن -ي إلشس -ع -ب -ي ،وذإلك
Ãن -اسس -ب-ة إإ’ح-ت-ف-ال ب-ال-ذك-رى ،ك-م-ا ” تسس-م-ي-ة
إلعديد من إلشسوإرع وإأ’حياء Ãختلف بلديات
إل -و’ي -ة وإل -ه -ي -اك -ل إ÷دي -دة ع -ل -ى إلشس -ه-دإء و
إÛاهدين.
” ب -اŸن -اسس-ب-ة ت-ك-ر ËإÛاه-دي-ن وع-ائÓ-ت
إÛاه -دي -ن وإلشس -ه -دإء إعÎإف -ا ب-تضس-ح-ي-ات-ه-م
إ÷سس-ام إل-ت-ي وضس-عت ح-دإ أ’ط-م-اع إŸسس-ت-ع-م-ر
إلتي أإشسرفت عليها إلسسلطات إلو’ئية وإÙلية.

ا÷لفة :موسسى بوغراب
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لم Òعبد ألقادر» Ãعسسكر
وسسط تطويق أمني بسساحة «أ أ

نوفمﬁ .. Èطة لتجديد
العهد والو’ء للوطن

لم Òعبد ألقادر Ãعسسكر ،حشسود غفÒة من أŸوأطن Úترقبا ◊لول سساعة ألصسفر
لول ،بسساحة أ أ
Œمعت ،ليلة أمسس أ أ
لمن وأ◊ماية أŸدنية ،أسستطاعت أحتوأء
وألحتفال بغّرة شسهر نوفم ،Èوسسط تطويق أمني شسديد وتشسكيلة مكثفة لعناصسر أ أ
سسوء ألتنظيم ألذي تسسببت فيه حوأجز حديديةُ ،وضسعت للفصسل ب ÚأŸوأطن Úوألسسلطات أÙلية.

معسسكر :اأم ا. Òÿسس

ا’ح -ت -ف -ا’ت ب -ال-ذك-رى ’ 65ند’ع
ال- -ث- -ورة اŸظّ- -ف -رة أاشس -رفت ع -ل -ي -ه -ا
السس- -ل- -ط- -ات اŸدن- -ي- -ة وال -عسس -ك -ري -ة
وف-ع-ال-ي-ات اÛت-م-ع اŸد ،Êوزّي-ن-ها
ا◊ضسور القوي و الÓفت للعائÓت
والشس- -ب -اب ال -ذي -ن صس -ن -ع حضس -وره -م
ا◊دث ،ه - -ذا ا◊ضس- -ور ال- -ذي أاب- -رز
الزاوية اŸشسرقة ‘ ا’حتفا’ت بعيد
الثورة اŸباركة التي طاŸا بقيت ‘
قالبها اŸناسسباتي والرمزي ،وأاظهر
ثبات اÛتمع ا÷زائري و التفافه
ب -ه -وي -ت -ه ال -وط -ن -ي -ة وال -ث -وري-ة ،رغ-م
الظروف ا’جتماعية وا’قتصسادية و
التجاذبات السسياسسية التي –يط به
منذ أاشسهر.
سس-ب-قت ا’ح-ت-ف-ا’ت ال-رسس-م-ي-ة ب-ع-يد
ال -ث -ورة اÛي -دة –ضسÒات م -ك-ث-ف-ة
إ’ع-ط-اء اŸن-اسس-ب-ة ح-ق-ه-ا اŸطلوب،
شسملت برنامج احتفا‹ ثري اسستهل
ب- -ت -وزي -ع رم -زي لـ 100سس-ك-ن ري-ف-ي
وإاط Ó-ق مسس -اب-ق-ات ري-اضس-ي-ة وف-ن-ي-ة
ثقافية ” تكر ËاŸتنافسس Úفيها،
‘ حّŒ Úندت ا÷معيات وشسباب
متطّوع Úلتنظيم ا’حتفا’ت.
اسسÎسسلت السسلطات اÙلية عÈ
ب- -ل- -دي- -ات ال -و’ي -ة ‘ كسس -اء اŸب -اÊ
ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة والشس- -وارع ب- -ال- -راي -ات
الوطنية ،كما تواصسلت ا’حتفا’ت ‘
جزئها الثا Êصسبيحة اأ’ول نوفمÈ
ب -إاط Ó-ق ق -اف-ل-ة ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-اŸع-ا⁄
ال- -ت- -اري -خ -ي -ة و اسس -ت -كشس -اف م -راك -ز
التعذيب اŸنتشسرة ع Èتراب الو’ية

برج بوعريريج –تفل بالذكرى

تسسليم مفاتيح  828وحدة سسكنية
وتكر Ëرياضسي Úوأابطال متفّوقÚ

أشسرف نهاية ألسسبوع وأ‹ برج
بوعريريج ألغا‹ عبد ألقادر بلحزأجي
رفقة ألسسلطات أÙلية ،أŸدنية وألعسسكرية
بالقاعة ألدأئرية Ãقر ولية برج
بوعريريج على مرأسسم تسسليم مفاتيح
وشسهادأت أسستفادة من 828حصسة سسكنية
ل‰اط Ãناسسبة إأحياء
هامة من ﬂتلف أ أ
ألذكرى  65لندلع ألثورة ألتحريرية
أÛيدة  ،ألتي حملت شسعار ألخÓصس
للوطن وألوفاء للشسهدأء.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف
حيث ” تسسليم  400إاعانة موجهة للبناء ŸواطنÚ
من  23بلدية ،إاضسافة ا 65 ¤سسكن ضسمن برنامج
القضساء على السسكن الهشض لفائدة ثÓث قرى وهي
سساعد بنور وعلي فاطمي ،وبئر لعراوة ببلدية بئر
ق -اصس -د ع -ل -ي  ، ،ك -م -ا ” ت -وزي -ع م-ف-ات-ي-ح السس-ك-ن
الÎقوي Ãختلف أانواعه منها  154سسكن ترقوي
مدعم ع Èبلديتي برج بوعريريج وغيÓسسة ،وكذا
 109سس- -ك- -ن ت- -رق- -وي ع- -م- -وم- -ي ب- -ب- -ل -دي -ة ب -رج
بوعريريج.و 100سسكن توقوي حر بعاصسمة الو’يةز
و‘ ك -ل -م-ة ب-اŸن-اسس-ب-ة كشس-ف ال-وا‹ ال-غ-ا‹ ع-ب-د
القادر بلحزاجي أان الو’ية تتوفر على  5000حصسة
سسكنية اخرى هامة م›Èة للدراسسة والتوزيع عÈ
بلديات الو’ية فضس Óعن برنامج سسكني هام آاخر
يبلغ  16574وحدة سسكنية من ﬂتلف الصسيغ منها
 10469سس - -ك- -ن ط- -ور اإ’‚از و 6064سس-ك-ن ط-ور
اإ’جراءات وا’نطÓق ‘ اأ’شسغال مؤوكدا على بذل

ك- -اف- -ة ا÷ه- -ود ’‚ازه -ا وت -وزي -ع -ه -ا ‘ آاج -ال -ه -ا
اّÙددة وفق اŸقاييسض وبالنوعية اŸطلوبة.
من جهته مدير السسكن بالو’ية السسد عبد العزيز
ب- -ن م- -ري -ج -ة اع -ت Èان اŸدي -ري -ة واق -ف -ة ب -فضس -ل
ت -وصس -ي -ات السس-ي-د ال-وا‹ وت-ع-ل-ي-م-ات وزي-ر السس-ك-ن
لتقد Ëسسكنات ‘ كل ا’عياد الوطنية والدينية كما
ان اŸديرية على قدم وسساق من اجل تلبية طلبات
اŸواط -ن مضس -ي -ف-ا ام ه-ن-اك ب-رام-ج ه-ام-ة ،م-ن-ه-ا
منجزة ‘ انتظار التهيئة اÿارجية على مسستوى
الدوائر سستكون ‘ اŸوعد ‘ القريب العاجل من
أاجل تسسليمها  ،و هي سسكنات ذات جودة  ،مضسيفا
انه منذ بداية السسنة ا÷ارية ” توزيع  7600سسكن
ع Èالو’ية Ãختلف الصسيغ.
وباŸناسسبة ” تكر Ëفئة الرياضسي Úبالو’ية الذين
تأالقوا ‘ ﬂتلف اŸنافسسات الرياضسية الوطنية
وال- -ق- -اري -ة وال -دول -ي -ة فضس  Ó-ع -ن ت -ق -د Ëج -وائ -ز
للمتفوق ‘ Úمسسابقة أ’حسسن راية وطنية نظمت
ل- -ف- -ائ- -دة اÎŸبصس› ‘ Úال اÿي -اط -ة وال -ط -رز
Ãعاهد التكوين اŸهني بالو’ية .
و عرف برنامج اإ’حتفا’ت على مدى يوم Úبو’ية
بج بوعريريج تدشس Úسساحة القلعة بقلب اŸدينة
بعد اعادة تاهيلها اضسافة ا› ¤مع ÚمدرسسيÚ
بكل من حي اخروف و حي واد اŸالح  ،كما ”
وضس - -ع ح - -ي - -ز اÿدم- -ة Ÿل- -عب ج- -واري م- -عشس- -وشسب
اصس-ط-ن-اع-ي-ا بحي  12ه-ك-ت-ار ووضس-ع ح-ج-ر ا’سس-اسض
Ÿلعب ‡اثل بحي  1044مسسكن بعاصسمة الو’ية
اضس -اف -ة ا ¤ا’شس -راف ع -ل -ى ع -م-ل-ي-ة تشس-جÃ ÒقÈة
الشسهداء وتدشس Úمسسجد بقرية بوزيد ببلدية حرازة.

على هامشس ألحتفالت أıلّدة للثورة أÛيدة

 1000وحدة سسكنية تدخل البهجة على مواطني سسوق أاهراسس
وزي -ارات رم-زي-ة Ûاه-دي-ن وأارام-ل
شس -ه -داء أاق -ع -ده -م شس -ق-اء السس-ن‘ Ú
فراشض اŸرضض.

 ..إاصسدارات جديدة للباحث
«بلقاسسم حجايل» تعريفا
بشسهداء اŸنطقة

اسس- -ت- -ل- -مت إادارة م- -درسس -ة الشس -ه -ي -د
مصس -ط -ف -ى ب -ن مصس -اب-ي-حÃ ،عسس-ك-ر،

Óسستاذ
ﬂط-وط-ا ت-اري-خ-ي-ا ج-دي-دا ل -أ
الباحث ‘ التاريخ بلقاسسم حجايل،
ي -ت -ع -ل -ق ÃسسÒة الشس -ه -ي-د مصس-اب-ي-ح،
Óسس -ت -اذ
وي- -أات -ي اإ’صس -دار ا÷دي -د ل  -أ
بلقاسسم حجايل ‘ ،إاطار ا’حتفا’ت
بعيد الثورة اÛيدة وضسمن سسلسسلة
من اإ’صسدارات اأ’دبية ،أاثرت ا◊قل
اأ’دبي والتاريخي ،منها مؤولف حول
الشسهيد مكيوي مأامون ،ومؤولف آاخر

ح -ول ال -ط -ل -ب -ة واأ’سس-ات-ذة م-ن أاب-ن-اء
اŸن -ط -ق-ة ال-ذي-ن ال-ت-ح-ق-وا بصس-ف-وف
جلة ،و›موعة
الثورة التحريرية اŸب ّ
من اأ’شسرطة الوثائقية تسسلم دوريا
بعد إا‚ازها إا ¤اŸكتبات العمومية
و اŸكتبات اŸدرسسية ،على أان تكلل
مسس -اع -ي اأ’سس -ت -اذ ح -ج -اي -ل ’ح-ق-ا،
بشسريط وثائقي حول مصسانع أاسسلحة
اأ’م Òعبد القادر.

عاصسمة أ◊ضسنة تعيشس أ◊دث

فرحة وزغاريد بقرارات اسستفادة باŸسسيلة
أحتفلت عاصسمة أ◊ضسنة ،أŸسسيلة ،على
مدأر يوم Úكامل Úبالذكرى  65لنطÓق
ألثورة ألتحريرية أŸظفرة وأŸصسادفة
للفا— نوفم Èمن كل سسنة من خÓل
بر›ة نشساطات ثقافية ورياضسية وندوأت
فكرية تروي بطولت أÛاهدين وألشسهدأء
ألذين دفعوأ أنفسسهم فدأء للوطن من أجل
أن ننعم أليوم بالسستقÓل ‘ كنف وطن
يجمع أ÷ميع.

اŸسسيلة :عامر ناجح

بداية ا’حتفالية كانت من مدينة سسيدي عيسسى،
أاين أاشسرف وا‹ الو’ية ،الشسيخ العرجا ،على توزيع
مفاتيح سسكنات عدل اŸقدرة بـ  400وحدة سسكنية

بصسيغة عدل ،بسسيدي عيسسى ،وباŸركز الثقا‘،
خ -دي -ج -ة دح-م-ا Êع-ل-ى تسس-ل-ي-م  65م-ف-ت-اح لسسكن
إايجاري ،ببلدية ولتام ،و 1220قطعة أارضض صسا◊ة
للبناء.
كشس- -ف ال- -وا‹ الشس- -ي -خ ال -ع -رج -ا ع -ن ت -وزي -ع 1488
اسس -ت -ف -ادة م -ن ﬂت-ل-ف الصس-ي-غ ع-ل-ى غ-رار السس-ك-ن
ا’ي- - - -ج - - -اري وسس - - -ك - - -ن ع - - -دل ال - - -ت - - -ج - - -زئ - - -ات
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة،م -ؤوك-دا نشس-ر ق-وائ-م اسس-ت-ف-ادة ع-ل-ى
مسستوى سسبع بلديات تتعلق بالسسكن ا’جتماعي،
مشسÒا إا ¤بقاء ثÓث بلديات سسيتم اإ’فراج عن
قوائم السسكن بها بحر اأ’سسبوع ا÷اري ،منّوها أان
ال -ع -م -ل -ي-ة ت-دخ-ل ‘ إاط-ار ›ه-ودات ال-دول-ة ال-ت-ي
تهدف إا– ¤سس Úا◊ياة اŸعيشسية Ÿواطنيها.

كما أاشسرفت السسلطات الو’ئية باŸسسيلة ‘ يومها
ال -ث -ا Êع -ل -ى إاح -ي -اء ال -ذك -رى ’ 65ن -د’ع ال-ث-ورة
اŸظ -ف -رة رف -ق -ة السس -ل -ط-ات ال-عسس-ك-ري-ة واأ’م-ن-ي-ة
واأ’سس -رة ال-ث-وري-ة ع-ل-ى رف-ع ال-ع-ل-م ال-وط-ن-ي Ãرب-ع
الشسهداء وتÓوة فا–ة الكتاب على أارواح الشسهداء
ال -ط -اه -رة ،وك -ذا Œسس -ي -د تسس -م -ي -ة ح -ي الشس -ه-ي-د
عطÓويﬁ ،مد ◊ي  322مسسكن وزيارة أارملة
الشسهيد وا‹ ﬁمد السسيدة عوينة حفصسة وزيارة
اÛاه -د ث -ام -ر ﬁم -د ‘ ب-ي-ت-ه وا’سس-ت-م-اع ع-ل-ى
انشس-غ-ا’ت-ه ،ك-م-ا ت-خ-ل-ل ا’ح-ت-ف-الية عدة منافسسات
رياضسية كرياضسة العدو وبر›ة مقابÓت رياضسية
وندوات تاريخية لربط عÓقات وطيدة ب Úجيل
ا’سستقÓل وجيل الثورة .

ليجابّية ،عطاء ألله:
لشسرأكه ‘ أŸبادرأت أ إ
إ

تثم Úوتفعيل دور اÛتمع اŸد Êوا’عتناء بالناشسئة ‘ تبسسة
أشسرف عطا ألله مولتي ،وأ‹ تبسسة‘ ،
إأط-ار ب-رن-ام-ج ألح-ت-ف-الت أıلّ-دة للّذكرى
« « 65لندلع ألّثورة ألتّحريرية أÛيدة،
ع -ل -ى ت -وزي -ع ع -ق -ود ألسس -ت -ف -ادة وأŸف -ات-ي-ح
صس - - -ة  264وح -دة سس -ك-نّ-ي-ة أج-ت-م-اعّ-ي-ة
◊ّ
بصسيغة ألعمومي أليجاري»«  LPLلفائدة
مسستحّقيها ببلديتيّ بوخضسرة و أŸريج.

تبسسة :خالد .ع

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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انطلقت عمليّة ترحيل واعادة اسسكان  156عائلة
ببلدّية الونزة ‘ ،اطار برنامج القضساء على ال ّسسكن
الهشّض «  RHP «.كما اشسرف على تسسليم عقود
ا’سستفادة و اŸفاتيح  ،على اŸسستفيدين من ح ّصسة
 110سس-ك-ن-ات بصس-ي-غ-ة الّسس-ك-ن الّ-ت-رق-وي اŸدّع-م «
«  ، LPAوتوزيع  200مقّرر إاعانة للبناء الّريفي،
لفائدة سساكنة البلدّيات ،توزيع  163عقد اسستفادة
م-ن الّ-ت-ج-زئ-ات ا’ج-ت-م-اعّ-ي-ة ب-كّ-ل م-ن ب-ئ-ر العاتر،
فركان ،صسفصساف الوسسرى ،الكويف ،و مرسسط ،و
توزيع مقّررات ا’سستفادة ّ Ù
Óت.
عرفت ا’حتفالية ،تسسليم عقود ا’سستفادة ‘ إاطار
ا’سس -ت -ث -م -ار ،ع -ل -ى  21مسس -ت -ث -م -را ‘ ﬂت -ل -ف
اÛا’ت ،بعديد البلديات ،أاين أاشسار الوا‹ إا»¤
أاّن حلحلة ملفّ ال ّسسكن بو’ية تب ّسسة ،تطلّب تظافر
جهود جميع القطاعات ،وبذل ›هودات جبارة،
فجّل الÈامج ال ّسسكنية بالو’ية».
أاضساف مو’تي ،إانها «كانت متوقّفة لسسبب أاوأ’خر،
أاو تسس ÒبوتÒة بطيئة ،أاو تعيق Œسسيدها صسعوبات
ادارّي-ة وت-ق-نّ-ي-ة ،ل-ي-ت-م ت-ذل-ي-ل الّصس-ع-وب-ات وم-ع-ا÷ة

ال -ع -وائ -ق ،وت -وف Òا’ع -ت -م -ادات اŸالّ-ي-ة الÓّ-زم-ة،
ليجني اŸواطن الثّمار».
ط -م -أان اŸواط -ن ،ب -أاّن ع -م -ل ّ-ي-ة دراسس-ة الّ-ط-ع-ون
اÿاصّس- -ة ب -اأ’ل -ف ال ّ-ث -ان -ي -ة اŸرت -ب -ط -ة ب -ال -ق -طب
ا◊ضس- -ري «الّ- -دك- -ان « ،ق- -ي -د ال ّ-دراسس -ة اŸع ّ-م -ق -ة
بشس -ف -افّ-ي-ة ت-اّم-ة وت-خضس-ع ل-ت-ح-ق-ي-ق
م- -ي- -دا Êع- -م -ي -ق ،وا’سس -ت -ع -دادات
ج-اري-ة إ’شس-ه-اره-ا وت-وزي-ع اŸفاتيح
ع -ل -ى اصس -ح -اب -ه-ا ‘ آاج-ال ق-ري-ب-ة،
موازاة مع إاعداد قائمة ثالثة تضسّم
 1400وحدة سسكنّية بذات القطب
ا◊ضس-ري ،ي-ج-ري ا’شس-ت-غ-ال ع-ل-يها
ب -دّق -ة « ،وب -اŸن -اسس -ب -ة ق-دم ال-وا‹
ح- -وصس- -ل- -ة ح- -ول ﬂت -ل -ف الÈام -ج
السس-ك-نّ-ي-ة ب-ج-م-ي-ع الّصس-ي-غ ،اŸسسّلمة
واŸن -ج -زة وال -ت -ي ه -ي ق -ي -د ا’‚از ،واŸسس ّ-ج -ل-ة
‚Óاز ببلدّيات تب ّسسة وعاصسمتها.
ل إ

اŸب -ادرات ا’ي -ج -اب ّ-ي -ة ،وإاسس -ن -اد م -ه ّ-م -ة ح-مÓ-ت
الّ-ت-ن-ظ-ي-ف واÙاف-ظ-ة ع-ل-ى اŸسساحات اÿضسراء
إا ¤ج -م -ع ّ-ي -ات اأ’ح -ي -اء ،ب-الّ-ت-نسس-ي-ق م-ع اÛالسض
الشّسعبية البلدّية ورؤوسساء الّدوائر..
ووعد مو’تي بالّدعم واŸرافقة الّدائمة من أاجل
إاظهار الوجه ا◊قيقي للو’ية،
وط -لب ب -ع -دم اح-ت-ك-ار اÓŸعب
ا÷وارّية ،ووضسعها –ت تصسّرف
ال -ف -رق وا÷م -ع ّ-ي -ات ال -نشس -ط -ة،
واعداد برامج رياضسّية وتربوّية
وتثقيفّية هادفة ،لتمك Úالّنشضء
م -ن صس-ق-ل اŸواهب وت-ط-وي-ره-ا
واب -رازه -ا Ãا ّÁك -ن م-ن ت-رق-ي-ة
ال-ف-ع-ل الّ-ري-اضس-ي ب-الو’ية ،الذي
يضس- -م -ن اŸشس -ارك -ة ‘ ﬂت -ل -ف
الفعاليات الرياضسيّة الوطنّية.
بقصسر الثّقافة Ãدينة تب ّسسة ،أاشسرف الوا‹ ،على
اختتام فعاليات الطبعة الثّانية عشسر من « ال ّصسالون
الوطني للفنون التشسكيليّة « ،الذي عرف مشساركة
وط -ن -ي -ة ق -ي -اسس ّ-ي -ة ه-ذه الّسس-ن-ة ،وب-اŸن-اسس-ب-ة ،حّث
القائم Úعلى القطاع الثّقا‘ بالو’ية ،با◊رصض
على ابراز الوجه ا◊ضساري والتاريخي للمنطقة،
وا’ه- -ت- -م- -ام ب -اŸوروث ال -ف -ك -ري والÎاث اŸادّي
وال Óّ-م-ادي ب-ا÷ه-ة ،وال-ع-م-ل ع-ل-ى اظ-ه-اره وط-نّ-ي-ا
ودولّيا ،من خÓل تنظيم فعاليات ثقافيّة ،فنّية،
أادبّية ،وفكرّية تبتعد عن الكرنافالّية واŸناسسبتيّة،
وتسس -م -و ب -ال -ف -ع -ل ال -ث -ق -ا‘ Ãا ي -ح ّ-ق -ق اأ’ه-داف
اŸنشسودة.

توزيع أاك Ìمن500
وحدة سسكنية
و 200إاعانة
للبناء الريفي

الو’ية ‘ مسستوى ا◊دث التاريخي

‘ ا÷انب ا’حتفا‹Ã ،ناسسبة الذكرى ’ 65ند’ع
الّثورة الّتحريرية اÛيدة  ،اشسرف وا‹ الو’ية،
والوفد اŸرافق له ،على انطÓق الّدورة الّرياضسية
اŸق -ام -ة ب -اŸن -اسس -ب -ة ب -اŸل -عب ا÷واري ب -ن-ه-ج «
هواري بومدين « وبفضساء ﬁيط ال ّسسور البيزنطي
بوسسط اŸدينة.
أاوصسى الوا‹ با◊رصض على تشسجيع روح اŸبادرة
ل -دى ال ّ-ن -شضء وغ -رسض ق-ي-م اŸواط-ن-ة ‘ ك-ي-ن-ون-ت-ه،
وتثم Úوتفعيل دور اÛتمع اŸد Êواشسراكه ‘

جرى ،أمسس أ÷معةÃ ،ناسسبة
ألحتفالت أıلدة للذكرى  65لندلع
ثورة أول نوفم ،1954 Èتوزيع 1.004
وحدة سسكنية بعدة صسيغ عﬂ Èتلف
بلديات ألولية ،وسسط فرحة أŸسستفيدين.

سسوق أاهراسس :سسم Òالعيفة
ت -ت -وزع ه -ذه ا◊صس -ة م -ن السس -ك-ن-ات ال-ت-ي ” م-ن-ح
م-ق-ررات-ه-ا ب-ق-اع-ة اÙاضس-رات «م-ي-ل-ود ط-اه-ري»
ب-اŸدي-ن-ة ب-حضس-ور السس-ل-ط-ات اŸدن-ي-ة والعسسكرية
وع -دد م -ن اÛاه -دي -ن ع -ل -ى  90سس-ك-ن-ا عموميا
إايجاريا بكل من مداوروشض واŸشسروحة و 104سسكن
ترقوي مدعم ،فضس Óعن  150إاعانة للسسكن الريفي
و 660مقررات اسستفادة من قطع أارضسية معدة للبناء
بتحصسيصسات إاجتماعية بعديد بلديات الو’ية.
باŸناسسبة ” تكر Ëوجوه بارزة ‘ ›ا’ت عدة
على غرار الرباع البطل العاŸي ‘ الوزن الثقيل
بوغا ⁄الياسض الذي –صسل على البطولة العاŸية
‘ ال-رف-ع ب-ال-ق-وة ال-ت-ي اح-تضس-ن-ت-ه-ا م-ؤوخ-را ج-نوب
إاف -ري -ق-ي-ا ،وك-ذا ال-ب-ط-ل-ة ف-اط-م-ة ال-زه-راء ط-اط-ار
اŸت ّ-وج -ة ب -ذات ال -ب -ط -ول-ة ،ب-اإ’ضس-اف-ة إا ¤ت-ك-رË
الفائزين اأ’وائل ‘ ﬂتلف اŸسسابقات اŸنظمة
بهذه الذكرى ،وكذا توزيع كراسسي متحركة على
عدد من ذوي ا’حتياجات اÿاصسة و›اهدين.

ق -ب -ل -ه -ا ت -وج -هت سس -ل-ط-ات ال-و’ي-ة اŸدن-ي-ة م-ن-ه-ا
والعسسكرية رفقة ›اهدين ومواطن Úإا ¤روضسة
الشسهداء حيث ” رفع العلم الوطني وا’سستماع
للنشسيد الوطني وقراءة فا–ة الكتاب ترحما على
أارواح الشسهداء الطاهرة.
ك-انت ا’ح-ت-ف-ا’ت ب-ه-ذه ال-ذك-رى ان-ط-ل-قت ،مسس-اء
اÿميسض ،حيث أاشسرف وا‹ الو’ية لوناسض بوزقزة
ع-ل-ى إاع-ط-اء إاشس-ارة ان-طÓ-ق ال-رب-ط بشس-ب-ك-ة ال-غاز
الطبيعي لفائدة  1363عائلة عŒ 16 Èمعا سسكانيا،
على غرار أاحياء كل من غلوسسي العلوي والسسفلي
وواد لكحل وأارضسية رحامنة ومزغيشض العلوى وابن
رشسد وسسبعة قناطر وفج عيشسة وع Úوعد الله
وذلك بتكلفة إاجمالية بأازيد من  160مليون د.ج.
ك -م -ا ت-خ-ل-لت ت-ظ-اه-رات ا’ح-ت-ف-ال ب-ه-ذه ال-ذك-رى
تنظيم حمÓت تشسج Òبالبلديات  26للو’ية وذلك
Ãبادرة من ﬁافظة الغابات ” ،خÓلها غرسض
 1212شسجÒة وهو Áثل عدد شسهداء هذه الو’ية
ا◊دودية ،كما ” باŸناسسبة إاطÓق اسسم اÛاهد
الراحل حراث شسعبان بن الهامل على متوسسطة
Ãخطط شسغل اأ’راضسي رقم  9وتسسمية حي 600
سسكن ترقوي مدعم Ãخطط شسغل اأ’راضسي رقم
 10بسسوق أاهراسض باسسم الشسهيد قارون ﬁمد إا¤
ج- -انب إاع- -ط -اء إاشس -ارة ان -ط Ó-ق أاشس -غ -ال إا‚از 4
مÓعب جوارية.

عاصسمة ألتيطري ّŒدد ألعهد

دعوة للشسباب لصسون أامانة الشسهداء

كّرم عباسس بدأوي ،وأ‹ أŸدية ،ليلة
Óسسرة
أول أمسس 08 ،أعضساء ‡ثل Úل أ
ألثورية بالولية Ãناسسبة ألذكرى 65
لندلع ثورة ألتحرير أŸظفرة ،و03
حرفيات ‡ن فزن ‘ أŸسسابقة ألوطنية
لحسسن تصسميم للرأية ألوطنية ‘ إأطار
أ
ألتحصسيل ألعلمي أŸسستمر خدمة لرقي
ألوطن وأزدهاره ،إأ ¤جانب ثلة من
لوأئل ‘ ﬂتلف
ألرياضسي Úأ أ
ألختصساصسات ،من بينهم من ذوي
لحتياجات أÿاصسة.
أ إ

اŸدية :علي ملياÊ

دعا الوا‹ إا« ¤وقفة اسستذكار تضسحيات رجال
صسنعوا ›د اأ’مة» الوفد الطبي الذي قام بدعم
عمليات جراحية ضسمن التوأامة الطبية اŸمضساة
ب Úمسس-تشس-ف-ى ﬁم-د ب-وضس-ي-اف وج-م-ع-ي-ة الشس-فاء
الفرنسسية ا÷زائرية ،إا ¤وجبة العشساء التي نظمت
ع - -ل - -ى شس - -رف اÛاه - -دي - -ن و‡ث- -ل- -ي ﬂت- -ل- -ف
التنظيمات ا÷ماهرية ،والذين بدورهم شساركوا ‘
وقفة ترحم بسساحة أاول نوفم Èببلدية اŸدية بعد
رف -ع ال -ع-ل-م ال-وط-ن-ي ،وق-راءة ف-ا–ة ال-ك-ت-اب ع-ل-ى
أارواح الشسهداء الطاهرة.
أاك - -د أاح - -م- -د ف- -ؤواد شس- -ع- -واط- -ي ،اأ’م Úال- -و’ئ- -ي
ل-ل-م-ج-اه-دي-ن ب-ه-ذه ال-و’ي-ة ،صس-ب-ي-ح-ة أامسض ،ب-ب-هو
مقÈة الشسهداء بعاصسمة الو’ية بأان «ا÷زائر اليوم
ت -ع-يشض م-ن شس-م-ال-ه-ا إا ¤ج-ن-وب-ه-ا وم-ن غ-رب-ه-ا إا¤
شسرقها على وقع التاريخ من خÓل احياء هذه
الذكرى التي زعزعت أاركان العدو وجعلت منها
ا÷زائر قبلة للثوار واأ’حرار ،كما أانه ‘ مثل هذا
اليوم قرر الشسعب مصسÒه إ’سستعادة ما نزع منه،
ح- -يث وب- -ع- -د ﬂاضض عسس Òأاوصس- -لت م- -ن خ Ó-ل -ه
ا◊رك-ة ال-وط-ن-ي-ة إا ¤ال-ط-ري-ق اŸسس-دود ،اخ-ت-ارت

ه -ذه ا◊رك -ة شس -ب-اب-ا م-ت-ح-مسس-ا وم-تشس-ب-ع-ا ب-ال-ق-ي-م
الوطنية كسسبيل للخÓصض والتمرد على اأ’فكار التي
Œاوزها الزمن».
كشس -ف شس -ع-واط-ي ب-أان « ه-ؤو’ء اج-ت-م-ع-وا Ãن-ط-ق-ة
«سسالومبي» ،اŸدنية ،بالعاصسمة ضسمن ›موعة 22
لتفج Òالثورة التي غÒت ›رى التاريخ من ليلة
ال-ف-ا— ن-وف-م Èك-أاع-ظ-م ث-ورة وك-ان وق-ت-ه-ا ال-ن-جاح
باهرا و–ت صسيحة الله أاك Èودوي الرصساصض،
وج -ع -ل م -ن ه -ذا ال -ت-اري-خ ،ب-داي-ة ل-ن-ه-اي-ة ف-رنسس-ا،
واسستفاقت Ãعية قادتها على وقع الهلع واÿوف
ﬁاولة بكل الطرق اخماد والقضساء على الثورة ‘
مهدها «  ،مضسيفا بأانه «‘ مثل هذا اليوم نتذكر
هؤو’ء الرجال وبتلك اŸلحمة التاريخية «.
من جهته ،بعث اأ’م Úالو’ئي للمجاهدين برسسالة
إا ¤شسباب اأ’مة «يجب أان يعي جيل اليوم بكل
بصسÒة ب -أان ج -ي -ل ن -وف -م Èع-ل-ي-ه اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى
اإ’سستقÓل وصسون حرمة البÓد بإاعتبار أان ذلك يعد
أامانة « ،داعيا ‘ الوقت ذاته اŸشسارك ‘ Úهذه
Óنتباه Ÿا يحاك بهذا الوطن.
الوقفة ل إ
تخلل هذه الوقفة التاريخية عملية تشسج ‘ Òاطار
اıط -ط ال-وط-ن-ي ل-ل-تشس-ج– Òت شس-ع-ار «ال-غ-اب-ة
م- -ع- -ق- -ل ال- -ث- -وار» أاسس- -ف -ل ه -ذه اŸقÈة ب -ال -ق -طب
ا◊ضسري ،إا ¤جانب وضسع حيز اÿدمة Ÿلعب
ج- -واري ب- -ال -عشسب اإ’صس -ط -ن -اع -ي وسس -اح -ة ل -ل -عب
اأ’طفال بحي اÛاهدين بالداميات ،مع اطÓق
تسسمية الشسهيد ولد خاوة يوسسف على اŸتوسسطة
ا÷ديدة قاعدة  05بحي تاكبو ،فضس Óعلى تسسمية
اŸركز الÈيدي بحي مرج شسك Òباسسم اÛاهد
اŸتو‘ بشس Òرويسض ،عÓوة على اطÓق إاشسارة
أاشسغال مشسروع تهيئة حي  15ديسسم Èمن حي باب
اأ’قواسض إا ¤غاية ا◊اجز اأ’مني نحو بلدية ذارع
السسمار ،من خÓل  03حصسصضÃ ،بلغ ما‹ قدر بـ
 11مليار سسنتيم .
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‘ إليؤم إلعاŸي لÓدخار ،لؤكال:

ضصرورة اسصتقطاب السصيؤلة اŸالية خارج البنؤك
^ إلصسÒفة إلتشساركية خيار ناجع ومثمر

دعا وزير إŸالية ﬁمد لؤكال خÓل إفتتاح إليؤم إلعÓمي إلذي نظمته جمعية إلبنؤك وإŸؤؤسسسسات إŸالية Ãناسسبة إليؤم إلعاŸي لÓدخار
إŸؤإفق لـ 31أإكتؤبر إ« ¤إنخرإط إلنظام إلبنكي وإŸا‹ ‘ ديناميكية مؤإجهة إلؤضسع إلصسعب وإنتهاج سسياسسة هجؤمية باŒاه إلسسؤق مؤضسحا أإن
إ◊لقة إ÷ؤهرية إليؤم ‘ إلسسلسسلة إلقتصسادية تتمثل ‘ جمع إŸؤإرد إŸالية» ،وخاطب إÛمؤعة إلبنكية إلتي إلتقت Ãقر إلصسندوق
إلؤطني للتؤف Òوإلحتياط بالشسرإقة إ« ¤إ◊رصص على –سس Úقدرإت إلبنؤك Ÿرإفقة مسسار إنشساء مؤؤسسسسات صسغÒة ومتؤسسطة إنتاجية
لشسكال لتحقيق إلنمؤإلقتصسادي إŸطلؤب.
وذلك باŸشساركة عن طريق “ؤيÓت متنؤعة إ أ

سسعيد بن عياد

:

في هذأ أإلطار أبرز لوكال جدوى أعتماد ألصسيرفة
أإلسسÓمية في جمع ألموأرد وأسستقطاب أألموأل
ألمتدأولة خارج ألبنوك موضسحا أن عملية تدقيق
ج-اري-ة ح-ال-ي-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى أل-ب-ن-وك أل-عمومية في
سسياق برنامج ألعصسرنة وألتطوير ألذي يقود إألى
أن-ت-ه-اج ألّ-رق-م-ن-ة ب-اع-ت-ب-اره-ا أل-ع-نصسر ألحاسسم في
ألموأكبة وألتنافسسية .وأسستطر ألوزير إأن إأصسÓح
ن -ظ -ام أل -ح -وك -م -ة ف -ي أل -ب -ن -وك ع -نصس -ر أأسس -اسس -ي
ن-ح-وإأرسس-اء أسس-ت-قÓ-ل-ي-ة أأك-ث-ر وف-ع-ال-ي-ة م-ع أللتزأم
ب-ت-ح-ق-ي-ق أل-ن-ت-ائ-ج أل-مسس-ط-رة قصس-د ألرفع من أأدأء
أل -ب -ن -وك أل -ع -م -وم -ي-ة ف-ي ظ-ل ت-ح-دي-ات أل-ن-ج-اع-ة
وألفعالية ألمناجيريالية وألسستشسرأف.
وأأشسار إألى أأن هذأ ألمسسعى يرتكز على متابعة
مسسار ألدخار من خÓل ألمرصسد ألوطني ألذي تم
تأاسسيسسه قبل سسنة بهدف رصسد ألوأقع ومرأفقة
تطوير هذأ ألبديل ألمالي ألممكن ،وقدم للقائمين
ع -ل -ى أل-ب-ن-وك ت-وج-ي-ه-ات ل-ه-ذأ أل-غ-رضس تصسب ف-ي
حتمية تكثيف ألدخار وألرفع من مسستوى ألصسيرفة
ألتشساركية ألتي تمنح ألفرصسة لشسريحة وأسسعة من
ألموأطنين من أفرأد ووأأسسر لديهم قناعة ينبغي
إأدرأج -ه -ا ف -ي ألسس -وق أل -م-ال-ي-ة إأل-ى ج-انب ضس-رورة
ت -وسس -ي -ع مسس -اح -ة أسس -ت -ع -م -ال أل -دف -ع أل -ك -ت -رون-ي-ة
وألمعامÓت ألرقمية وأألكثر أأهمية ألحرصس على
ت -جسس -ي -د سس -ي -اسس -ة إأصس-غ-اء ف-ع-ال-ة ل-ل-زب-ائ-ن ووضس-ع
منتجات تلبي ألطلب على تنوعه.
ويمثل إأرسساء نظام إأعÓمي مصسرفي حديث يرتكز
على ألوسسائط ألحديثة وفقا للمنهج ألذي سسطرته
ألحكومة حول حوكمة ألبنوك ألعمومية يقود إألى

..النمؤيقؤم على
السصتهÓك والسصتثمار

وضس -ع ت -ل -عب ف -ي -ه أل -دول-ة دور أل-م-رأقب وأل-م-ت-اب-ع
Óسسترأتيجية فيما تتولى ألمجلسس أإلدأرية للبنوك
ل إ
أل -مسس -ؤوول -ي -ة ف -ي أل -تسس -ي -ي -ر ضس -م -ن م -ن-اخ شس-ف-اف
للمعلومات وأضسعا ثقل ألبنوك ألعمومية في ألسسوق
كونها تحوز  83بالمائة من ألسسوق ألبنكية وألمالية
ومن ثمة يمكنها أأن تلعب دورأ أأكثر قوة في تنشسيط
تمويل ألسستثمار من منطلق حشسد ألموأرد ألمحلية
وتجنيدها عبر بوأبة ألدخار وألتوفير.

بدوره أأوضسح محافظ بنك ألجزأئر عمار حيوأني
أأن ألق -تصس -اد ب -ح -اج-ة إأل-ى ت-م-وي-ل لÓ-سس-ت-ث-م-ارأت
ألمنتجة للقيمة ألمضسافة وألمحققة للثروة موضسحا
أأن ألنموبحد ذأته يقوم على معادلة ألسستهÓك
وألسستثمار ،ذلك أأن في بلدأن أأخرى ما يعادل 70
بالمائة من ألنمويولده ألسستهÓك ،غير أأن هذأ
يتطلب وجود جهاز إأنتاجي قادر على تلبية حجم
ونوعية ألطلب ،وهذأ بحد ذأته يحتاج إألى تنشسيط
عجلة ألسستثمار.
وعن سسؤوأل كيف مكن ألوصسول إألى هذأ ألمسستوى
م -ن وف -رة أل -ت -م -وي -ل أأوضس -ح ح -ي -وأن -ي أأن ألدخ-ار
هوألسسبيل إألى تجنيد ألموأرد ألمالية كون هناك ما
يعادل خمسسة آألف ( )5.000مليار دينار تتدأول
خ -ارج أل -ب -ن-وك (ألسس-وق أل-م-وأزي-ة وأك-ت-ن-از أألف-رأد
Óموأل في ألبيوت) وهي كتلة تعادل نسسبة  ٪50من
ل أ
ألقروضس ألمخصسصسة للجهاز ألقتصسادي و ٪30من
ألكتلة ألنقدية أإلجمالية في ألسسوق.
ويعني هذأ ألتشسخيصس حسسب محافظ بنك ألجزأئر
ضسعف ألفعالية في جمع ألسسيولة ،قبل أأن يؤوكد أأن
ألخطوة أألولى ألتي يسستوجب أتخاذها للنهوضس
بالتوفير وألدخار ألدأخلي ألعمل إلدرأك وفهم ما
يريده زبائن ألمنظومة ألمصسرفية دأعيا ألبنوك إألى
Óشسياء ذأت ألصسلة ودرأسسة
مرأجعة طريقة ألنظر ل أ
أأسسباب عزوف ألموأطنين عن ألدخار( .تطالعون
تفاصسيل أليوم أإلعÓمي ونظرة ألخبرأء في ألشسعب
ألقتصسادي ليوم أألحد).

نّؤه باŸسستؤى إلعا‹ للشسرطة إ÷زإئرية:

أاونيسصي :ضصم ـان السص Òا◊سصن لÓنتخابات الرئاسصية القادمة
Óمن ألوطني ،خليفة أأونيسسي،
أأكد ألمدير ألعام ل أ
ع-ل-ى ضس-رورة ضس-م-ان ألسس-ي-ر أل-حسس-ن لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
ألرئاسسية ألمقررة يوم  12ديسسمبر ألمقبل ،حاثا
ق -وأت ألشس -رط -ة ع -ل -ى «ب -ذل أل-م-زي-د م-ن أل-ج-ه-ود
للتصسدي لكافة أأشسكال ألجريمة ،ل سسيما ما تعلق
أألمر بتهديدأت أإلخÓل بالنظام ألعام أأوأأي نشساط
إأجرأمي من شسأانه أأن يمسس بالسسير ألحسسن لهذأ
ألسستحقاق ألهام وألمصسيري» ،حسسب ما أأفاد به،
Óمن ألوطني .وخÓل
أأمسس ،بيان للمديرية ألعامة ل أ
إأشسرأفه بالمدرسسة ألعليا للشسرطة ‘‘علي تونسسي‘‘
(أل-ج-زأئ-ر أل-ع-اصس-م-ة) ع-ل-ى ف-ع-ال-يات لقاء توجيهي
لفائدة إأطارأت ومسستخدمي ألشسرطة من مختلف
أل -مصس -ال -ح أل -ع -م -ل -ي-ات-ي-ة أل-ت-اب-ع-ة ل-ن-اح-ي-ة أل-وسس-ط
وأل -ج -ن -وب« ،ب -ه-دف أل-وق-وف ع-ل-ى ألسس-ت-ع-دأدأت
وج-اه-زي-ة أل-تشس-ك-يÓ-ت أل-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة ل-لشس-رطة على
مسس -ت -وى أأم -ن أل -ولي -ات أل -ت-اب-ع-ة ل-ن-اح-ي-ة أل-وسس-ط
وأل-ج-ن-وب ،ل-م-رأف-ق-ة ألسس-ت-حقاقات ألمقبلة» ،ذكر
أأونيسسي بـ»ألمسستوى ألعالي» ألذي بلغته ألشسرطة
أل -ج -زأئ -ري -ة« ،م -ن ح -يث ألع-ت-م-اد ع-ل-ى أل-ع-نصس-ر
أل -بشس -ري أل -ك -فء وأل -ت -ك -وي -ن أل-عصس-ري وأل-وسس-ائ-ل
وأإلمكانيات ألمتطورة ،بما يخدم أأمن ألموأطن
وسسÓمة ألممتلكات» ،دأعيا إألى «تعزيز ألتعاون بين
مختلف ألمصسالح ألعملياتية للشسرطة».
كما دعا أأفرأد ألشسرطة ألى ألمثابرة لتعزيز أألمن
وألسسكينة ومرأفقة ألموأطن «ضسمن مقاربة أأمنية
جوأرية» ،مضسيفا أأن أألمن ألوطني «يسسعى بشسكل
مسس-ت-م-ر ودأئ-م ل-ت-دع-ي-م أل-ع-م-ل أل-ج-وأري وإأشسرأك

خلفا لـ «برة عبد إ◊ميد» با÷لفة

تنصصيب «طؤبال ﬁمد» رئيسصا جديدا للمحكمة اإلدارية
أأشسرف أأول أأمسس بولية ألجلفة  ،زرأرقة فيرأر
ممثل لوزير ألعدل ممثل وزير ألعدل حافظ
ألأختام على مرأسسيم تنصسيب رئيسسا جديدأ
للمحكمة ألإدأرية ألسسيد «طوبال محمد» خلفا
لـ»برة عبد ألحميد» ،طوبال كان يشستغل رئيسس
غرفة بمجلسس قضساء ولية تيسسمسسيلت.
مرأسسيم ألتنصسيب تمت بحضسور وألي ألجلفة
«ت- -وف- -ي -ق ضس -ي -ف» أإ ل -ى ج -ان ب رئ -ي س س م -ج -ل س س
ألقضساء ألجلفة وألسسيد ألنائب ألعام ،وأأعضساء
ل-ج-ن-ة ألأم-ن ب-ال-ولي-ة وأإط-ا رأ ت سس -ل ك أل -ق ض س -ا ء

بمقر ألمحكمة ألإدأرية.
أأوضسح ممثل وزأرة ألعدل أن مرأسسيم ألتنصسيب
ت -ا أ ت -ي ف -ي أإط -ا ر أل -ح-رك-ة أل-ت-ي أأ ج-ره-ا رئ-يسس
ألدولة ،في سسلك روؤسساء ومحافظي ألدولة لدى
ألمحاكم ألدأرية ،كما أأكد أأن مهام ألقضساء
يتطلب ألجدية وألصسرأمة لإرسساء ألعدل في
أإصسدأر قرأرأت وأأحكام عملية عادلة وشسفافة.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

” Ãقر ›لسص إلدولة

تنصصيب  60قاضصيا جديدا بصصفة مسصتشصار
دولة وﬁافظ دولة مسصاعد

” ،أإول أإمسص Ãق - - - -ر ›لسص إل- - - -دول- - - -ة،
ت-نصس-يب  60ق-اضس-ي-ا ج-دي-دإ بصس-فة مسستشسار
دولة وﬁافظ دولة مسساعد ،وذلك ‘ إطار
لع- -ل- -ى
إ◊رك - -ة إل - -ت - -ي أإج - -رإه - -ا إÛلسص إ أ
ل- -ل- -قضس- -اء ي- -ؤم إÿم -يسص إŸاضس -ي ،حسسب م -ا
أإورده بيان Ûلسص إلدولة.
وأأوضس--ح أل--ب--ي--ان أأن-ه «ف-ي أإط-ار أل-ح-رك-ة
أل-ت-ي أأج-رأه-ا أل-م-ج-لسس ألأع-ل-ى للقضساء
ب--ت--اري-خ  2 4أأك--ت--وب-ر  2 0 1 9ف---ي سس--لك
أل--قضس--اء ،ت--م ف--ي ه-ذأ أل-ي-وم  3 1أأكتوبر
 2019بمقر مجلسس ألدولة تنصسيب سستين
( )60قاضسيا جديدأ بصسفة مسستشسار دولة
ومحافظ دولة مسساعد».
وحسسب أل-----مصس----در ذأت----ه ،ف----اإن «ه----وؤلء
أل-قضس-اة أل-ذي-ن ك-ان-وأ ي-م-ارسس-ون وظائف
تتمثل في روؤسساء محاكم (نوأب عامون

أأوروؤسساء مجالسس) ،روؤسساء محاكم أإدأرية
(روؤسساء أأومحافظودولة) ،روؤسساء غرف
ل-دى أل-م-ج-السس أل-قضس-ائ-ي-ة ومسس-تشس-ارين
لدى ألمجالسس ألقضسائية».
وأعتبر نفسس ألمصسدر أأن هوؤلء ألقضساة
أل--ج--دد «سس--ي--ك--ون--ون ب-م-ث-اب-ة دع-م ك-ب-ي-ر
بالنسسبة للهيئة ألقضسائية ألإدأرية ألعليا
وذلك أعتبارأ لأهمية حجم ألقضسايا ألتي
ما فتئ عددها يرتفع من سسنة أإلى أأخرى
وألمسسجلة على مسستوى مجلسس ألدولة».
وأأضس--اف أل--ب--ي-ان أأن-ه ه-ذأ أل-ت-نصس-يب م-ن
شس---اأن---ه أأن «ي---ح--ق--ق م--ن دون أأدن--ى شسك
أإضس--اف-ة ن-وع-ي-ة ل-ع-م-ل أل-ه-ي-ئ-ة م-ن خÓ-ل
ت--ق--ل-يصس أأج-ل درأسس-ة ك-ل م-ل-ف قضس-ائ-ي
وأح---ت---وأء أل---ك---م أل--ه--ائ--ل م--ن أل--قضس--اي--ا
ألمسسجلة ليومنا هذ».

أإكدت أإن أإبؤإب إ◊ؤإر مفتؤحة Ÿناقشسة قضسية إلتحؤيÓت

وزارة العدل تدعؤالقضصاة إا ¤التحلي
لخÓقيات اŸهنية
با أ

أل -م -وأط-ن ووسس-ائ-ل أإلعÓ-م ف-ي ت-ف-ع-ي-ل أل-م-ع-ادل-ة
أألم -ن -ي -ة ،وف -ق أل -ق -وأن -ي-ن وأل-ت-ن-ظ-ي-م-ات ألسس-اري-ة
ألمفعول ،تجسسيدأ لمبدأأ ألشسرطة ألجوأرية ،مما
يعزز قنوأت ألتوأصسل ألدأئم مع فعاليات ألمجتمع
ألمدني».
وأأكد على «إألزأمية تدعيم ألتنسسيق مع ألشسركاء
أألمنيين في محاربة ألجريمة وتقديم خدمة أأمنية
تسس-ت-ج-يب ل-ت-ط-ل-ع-ات أل-م-وأط-ن ول-لمرحلة» ،منوها
ب»ألدور ألكبير» للجيشس ألوطني ألشسعبي« ،بالنظر
ل-ل-م-رأف-ق-ة وأل-ت-وج-ي-ه وأل-مسس-اه-م-ة أل-ت-ي م-ا ف-ت-ئت

ت -ق -دم -ه -ا وح -دأت أل -ج-يشس أل-وط-ن-ي ألشس-ع-ب-ي ف-ي
مكافحة كل أأشسكال ألجريمة وألوقوف بحزم على
ح -م -اي -ة أل-ح-دود ب-تسس-خ-ي-ر ق-وأت ووسس-ائ-ل ت-ل-مسس
ثمارها في ألميدأن» ،.بالمناسسبة ،أأشسرف ألمدير
Óمن ألوطني على تسسليم مقررأت ألسستفادة
ألعام ل أ
م -ن سس-ك-ن-ات بصس-ي-غ-ة ‘‘ع-دل‘‘ ل-ف-ائ-دة  270موظف
شسرطة ،ذوي ألحقوق ومتقاعدي ألشسرطة وذلك
بحضسور أألمين ألعام لولية ألجزأئر ،ممث Óلوألي
ولية ألجزأئر.

قال إن مسسؤؤولية إلشسعب وطنية وتاريخية خÓل إلرئاسسيات

لزمة
لفÓن يؤؤكد أان النتخابات ﬁطة لتعجيل اÿروج من ا أ
ا آ
ق -ال ح -زب ج -ب -ه -ة أل -ت -ح -ري -ر أل -وط-ن-ي ب-اأن
ألإن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسس-ي-ة أل-قادمة سستكون محطة
هامة سسيثبت من خÓلها ألجزأئريين تمسسكهم
بمرجعيتهم ألنوفمبرية ،وأأكد أن أأن مسسوؤولية
ألشس -عب أل -ج -زأئ-ري وه-وي-ت-اأهب ل-خ-وضس غ-م-ار
ألسستحقاقات  ،مسسوؤولية وطنية وتاريخية لأنها
سستعجل باإنهاء ألزمة ألسسياسسية ألعميقة.
ج- -دد ألفÓ- -ن م- -وق -ف -ه أل -م -ت -مسسك ب -ت -ن -ظ -ي -م
ألنتخابات ألرئاسسية ،وأأوضسح ألحزب في بيان
له ،أول أأمسس ،لتهنئة ألشسعب ألجزأئري بذكرى

ألعدد
18088

08

أندلع ثورة نوفمبر أن هذأ ألإسستحقاق ألوطني
موعد مفصسلي بالنسسبة لمسستقبل ألجزأئر ،كما
أأنه يعكسس وعيا شسعبيا عالي ألمسستوى باأهمية
هذه ألنتخابات في ألتعجيل باإخرأج بÓدنا من
هذه ألمرحلة ألحسساسسة.
وأأك -د ح -زب ج -ب -ه -ة أل -ت -ح -ري-ر أل-وط-ن-ي أإرأدت-ه
لإنجاح ألإنتخابات ألرئاسسية ألمقررة في 12
ديسسمبر ألقادم ،لإرسساء أأسسسس ألدولة ألوطنية
ألجديدة ألتي سسيتولى أأمرها رئيسس جمهورية
م- -ن- -ت- -خب ،أل- -ذي ي- -ح- -ظ -ى ب -ث -ق -ة ألشس -عب ف -ي

أنتخابات شسفافة ونزيهة.
وأأشساد حزب «ألفÓن» بموأقف ألجيشس ألوطني
ألشسعبي ألذي يتولى بكل عزم مهمته ألدسستورية
م-رأف-ق-ا ل-لشس-عب ف-ي ت-ح-ق-ي-ق ت-ط-ل-ع-ات-ه حارسسا
أأم-ي-ن-ا ل-ه-ذه ألأرضس أل-م-ب-ارك-ة ،وح-ام-ي-ا لحدود
أل-وط-ن م-ن خ-ط-ر ألإره-اب وأل-ج-ري-م-ة أل-ع-ابرة
لÓأوطان.

جÓل بوطي

أإك- - -دت وزإرة إل- - -ع- - -دل إن إب - -ؤإب إ◊ؤإر
تبقى مفتؤحة إمام إلقضساة Ÿناقشسة قضسية
إلتحؤيÓت إلسسنؤية إلتي أإحدثت إÓÿف
ب Úإلؤزإرة وإلقضساة أإدى إ ¤إلسستمرإر ‘
إلضس-رإب إل-ذي دعت إل-ي-ه إل-ن-ق-اب-ة ،وه-ؤم-ا
إعتÈته إلؤزإرة سسلؤكا غ Òحضساري يعطل
مصسالح إŸؤإطن ÚوÁسص من حرياتهم ،كما
ينا‘ تعهدإت نقابة إلقضساة مع إلؤزإرة.

جÓل بوطي

ت -أاسس -فت وزأرة أل -ع -دل ل -وصس -ول سس -ل-وك ب-عضس م-ن
ألقضساة ببعضس ألجهات ألقضسائية إألى درجة عرقلة
حرية ألعمل باللجوء إألى أأسساليب غير حضسارية
ي-ن-ب-ذه-ا أل-خ-ل-ق أل-ق-وي-م رغ-م ت-ع-ه-د رئ-يسس ألنقابة
ألوطنية للقضساة أثناء أجتماعه وأأعضساء ألنقابة مع
وزير ألعدل ،حافظ أألختام ،يوم  29أأكتوبر ،2019
بوضسع حد نهائي لهذه ألتصسرفات وتوجيه بيان
يدعوفيه إألى ألكف عن ذلك وإألى أحترأم حرية كل
قاضس في ألعمل.
وأعتبرت وزأرة ألعدل في بيان لها ،أول أأمسس ،أأن
عدم ألوفاء بتعهد ألقضساة لوأجبهم أأدى إألى مسساسس
خ-ط-ي-ر ب-ح-ق-وق أل-م-وأط-ن-ي-ن وح-ري-ات-ه-م أل-ذي-ن لم
يسستفيدوأ من ألحد أألدنى من ألخدمات مثلما
هومعمول به وطنيا ودوليا .في حين أكدت تفتحها
لكل مبادرة في إأطار ألحوأر ألجاد ترأعى فيه
أسستقÓلية ألمؤوسسسسات وحقوق ألقاضسي ومصسالح

ألمتقاضسي وألمصسلحة ألعليا للمجتمع.
ولمعالجة ألوضسع أوضسحت وزأرة ألعدل أنها تبقى
متفتحة لكل مبادرة في إأطار حوأر جاد ترأعى فيه
أسستقÓلية ألمؤوسسسسات وحقوق ألقاضسي ومصسالح
ألمتقاضسي وألمصسلحة ألعليا للمجتمع وتغليبها على
أأي -ة أع -ت -ب -ارأت أأخ -رى.وأأع -ل-نت ع-ن ب-رم-ج-ة دورة
عادية ثانية للمجلسس أألعلى للقضساء خÓل أألسسبوع
ألثالث من شسهر نوفمبر ألجاري للنظر في ألطعون
ألمرفوعة بشسأان ألحركة ألسسنوية للقضساة ،دأعية
جميع ألقضساة ألذين يعتبرون أأنفسسهم متضسررين أأن
يرفعوأ طعونهم ألتي سسيفصسل فيها في إأطار أأحكام
ألمادة  19من ألقانون ألعضسوي ألمتعلق بتشسكيل
ألمجلسس أألعلى للقضساء وعمله وصسÓحيته.
كما عبرت ألوزأرة عن أأسسفها ألعميق لسستمرأر
ألعديد من ألقضساة في ألتوقف غير ألشسرعي عن
أل-ع-م-ل م-خ-ال-ف-ي-ن ب-ذلك أل-نصس-وصس أل-ق-انونية ألتي
تمنع أإلضسرأب أأوتنظمه في حين يقع عليهم وأجب
أأسس -اسس -ي ب -ح-ك-م وظ-ي-ف-ت-ه-م ،ي-ت-م-ث-ل ف-ي ألم-ت-ث-ال
للقانون وألعمل على أحترأمه ،وفاء للقسسم ألذي
أأدوه وألذي يلزمهم أأن يسسلكوأ في كل ألظروف
سسلوك ألقاضسي ألوفي لمبادئ ألعدألة.
يذكر أن ألنقابة ألوطنية للقضساة أكدت في بيان لها
أأن نسسبة ألسستجابة للندأء ألمتعلق بمقاطعة ألعمل
ألقضسائي على مسستوى مختلف ألجهات ألقضسائية
عبر ألوطن في يومها ألخامسس ،بلغت حوألي .٪98

لية ﬁاولة تدخل أإجنبي
أإعلن رفضسه إلقاطع أ

تؤاتــــــي :الشصـــــؤؤون الداخليـــــة للبـــــÓد خــــط أاحمـــــر
أ أ ع - -ر ب ر ئ - -ي س س أ ل - -ج - -ب - -ه - -ة أ ل - -و ط - -ن -ي -ة
أ ل - -ج - -ز أ ئ - -ر ي - -ة  ،م - -و س س - -ى ت - -و أ ت - -ي  ،أ أ م س س ،
ب -ا ل -ج -ز أ ئ -ر أ ل -ع -ا ص س -م -ة  ،ع -ن ر ف ض س ح -ز ب -ه
«ألقاطع» لأية محاولة تدخل أجنبي في
ألشسوؤون ألدأخلية للبÓد ،دأعيا في نفسس
ألوقت أإلى ألسستجابة لمطالب ألحرأك

أ ل ش س -ع -ب -ي « أ ل -ت -ي ت -د ع -و أ إ ل -ى أ ح -د أ ث ت -غ ي ي ر
جذري في منظومة ألحكم ورحيل جميع
رموز ألنظام ألسسابق».
و ف -ي ك -ل -م -ة أ ف -ت -ت -ا ح -ي -ة خ  Ó-ل أ أ ش س -غ -ا ل
ألمجلسس ألوطني للحزب ،أأكد توأتي أأن

ت ش س -ك -ي -ل -ت -ه أ ل س س -ي -ا س س -ي -ة « ت -ط -ا ل ب ب -د س س -ت -و ر
ج - -د ي - -د  ،م - -ن أ أ ج - -ل ب - -ن - -ا ء د و ل - -ة أ ل - -ح - -ق
و أ ل -ق -ا ن -و ن »  ،ل أ ن أ ل -د س س -ت -و ر أ ل -ح -ا ل -ي  ،ع ل ى
ح -د ق -و ل -ه  « ،ل ي -ع -ب -ر ع -ن أ ل -ط -م -و ح -ا ت
ألحقيقية للشسعب».

كما عبر توأتي عن دعم حزبه للحرأك
أ ل ش س -ع -ب -ي و أ إ ل -ى أ ل -م -ط -ا ل ب أ ل -ت -ي ي -ر ف -ع -ه -ا
و أ ل -ت -ي ت -د ع -و أ إ ل -ى « أ ح -د أ ث ت -غ -ي -ي ر ج ذ ر ي
في منظومة ألحكم ورحيل جميع رموز
ألنظام ألسسابق».

و ل - -د ى ت - -ط - -ر ق - -ه أ إ ل - -ى م ش س - -ر و ع ق - -ا ن - -و ن
ألمحروقات ،أأعرب توأتي عن رفضسه أأن
يدرسس مشسروع هذأ ألقانون من طرف
ألبرلمان ألحالي ،موؤكدأ من جهة أأخرى
عن مسساندته لإضسرأب ألقضساة.
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بعد الّتحايل على مشسروع مسستشسفى  240سسرير ببومرداسض

الشسروع قريبا ‘ اسستكمال األشسغال عقب فسسخ عقد الشّسركة اليطالية
’يام القادمة ‘ أاشسغال
كشسفت مصسادر من مديرية التجهيزات العمومية لبومرداسض عن ا’نطÓق ›ّددا خÓل ا أ
’سساسض
ا‚از مسستشسفى  240سسرير بعاصسمة الو’ية ،التي أاسسال الكث Òمن ا◊ Èواسستهلك اÓŸي Òمنذ وضسع ا◊جر ا أ
’ن بعد فسسخ عقد الشسركة ا’يطالية «سسي ،جي ،اف» نتيجة عجزها ‘ إا“ام اŸشسروع وعدم
له قبل  10سسنوات من ا آ
’و ¤رغم عدم
التزامها بدف Îالشسروط على غرار سسابقتها الشسركة الÈتغالية التي اسستفادت من الصسفقة ا أ
التخصسصض وضسعف إامكانياتها اŸالية واللوجسستية.

بومرداسس :ز ــ كمال

يشس ّ-ك -ل مشس -روع إا‚از  ٢40سسرير
ب- -اŸدخ- -ل الشس -رق -ي ل -ب -وم -رداسض
نقطة سسوداء ‘ تاريخ اŸشساريع
العمومية اŸتÓعب بها من حيث
طريقة ا’‚از اŸتعÌة وطريقة
تسس- -ل- -ي- -م الصس- -ف- -ق- -ة ال- -ع- -م- -وم -ي -ة
Ÿؤوسسسس - - -ات ا‚از غÎﬁ Òف - - -ة
وغ Òمصس -ن -ف -ة ،ع -ل -ى ال -رغ -م م-ن
ا◊اجة اŸاسسة لو’ية بتعداد أازيد
من  ٩00نسسمة Ÿثل هذا الصسرح
الصسحي الهام ،الذي كان م›Èا
ليتحول ا ¤مسستشسفى جامعي ،إا¤
ج-انب ك-ل-ي-ة ل-ل-طب ت-رق-ى ب-ق-ط-اع
الصسحة إا ¤مصساف باقي و’يات
الوطن بالنظر إا ¤العجز اŸسسجل
‘ ه - -ذا اŸي - -دان ال - -ذي ي - -ب- -ق- -ى
م -ق -تصس -را ع -ل -ى ثÓ-ث-ة م-ؤوسسسس-ات
عمومية اسستشسفائية تعا Êنقائصض
ك -بÒة وضس -غ -ط-ا ك-بÒا ‘ ﬂت-ل-ف
اŸصسالح الطبية.
هذا اŸشسروع اŸسسجل سسنة ،٢006
وضسع له حجر اأ’سساسض سسنة ،٢00٩
شسهد الكث Òمن العقبات والتذبذب
‘ عملية ا’‚از  ⁄تتعدى حتى
ال - -ي- -وم نسس- -ب- -ة ٣0ب- -اŸائ- -ة حسسب
اŸصس-ال-ح ال-ت-ق-ن-ي-ة و÷ن-ة اŸتابعة
اŸشسÎك - -ة اŸشس - -ك- -ل- -ة م- -ن ع- -دة
ه- -ي -ئ -ات ،ح -يث كشس -فت م -دي -ري -ة

معرضض ثري بنادي الÎقي

 ١٢٠عنوان و ٣٠٠صسورة نادرة
عن ا÷زائر الثّائرة
رمزية بد’’ت تاريخية أان
يكون نادي الÎقي العتيد والعتيق
الكائن مقّره قبالة سساحة الشسهداء
’بطال وقلعة
و–تضسنه قصسبة ا أ
’شساوسض على موعد مع معرضض
ا أ
حول أاول نوفم ،Èونحن ‘ الّذكرى
 ٦٥من إاحياء انطÓق الّرصساصسة
’و ‘ ¤كامل هذا الوطن اŸفّدى.
ا أ

جمال أاوكيلي

التجهيزات العمومية التي عاد لها
اŸشس-روع ب-ع-د سس-ح-ب-ه م-ن م-ت-ابعة
مديرية الصسحة عن تنصسيب ÷نة
تقنية قبل أاشسهر Ãا فيها مصسالح
ال -رق -اب -ة ل Ó-ط Ó-ع ع -ل-ى اأ’ج-زاء
اŸن- - -ج- - -زة ‘ اŸشس - -روع وإاع - -ادة
دراسس -ت -ه -ا ل -ل -ت -أاك-د م-ن سسÓ-م-ت-ه-ا
ال-ه-ن-دسس-ي-ة أاو ت-ه-دÁه-ا م-ع إاع-ادة
–ي Úدف Îالشسروط يتماشسى مع
اŸسس- - -ت- - -ج - -دات ،واإ’ع Ó- -ن ع - -ن
اŸناقصسة بعد اŸصسادقة عليه من

ق -ب -ل ÷ن -ة الصس -ف-ق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
’خ -ت -ي -ار م -ؤوسسسس -ة ا‚از م -ؤوه-ل-ة
تسستكمل باقي اأ’شسغال اŸتبقية.
ب -اŸق-اب-ل ي-خشس-ى اŸواط-ن وغÒه
من اŸتابع Úللملف الصسحي أان
ت- -ل- -ق- -ى الشس- -رك- -ة ال- -ف -ائ -زة ن -فسض
ال- -ع- -راق- -ي -ل السس -اب -ق -ة ،ويسس -ت -م -ر
مسس- - -لسس- - -ل مشس - -روع  ٢40سسرير
الرديء الذي اسستهلك أازيد من ٥
م-ل-ي-ار دي-ن-ار وال-ب-ق-ي-ة ت-أاتي حسسب
ت -ق -ري -ر ÷ن -ة الصس -ح -ة ل -ل-م-ج-لسض

الشس -ع -ب -ي ال-و’ئ-ي ‘ ح-ال-ة غ-ي-اب
الصس- -رام- -ة واŸت- -اب- -ع- -ة م- -ن ق -ب -ل
ال -ق -ائ -م Úع -ل -ي -ه ‘ ،ظ -ل أاه-م-ي-ة
اŸرفق الذي يتكون من  ٥طوابق
و ١0ق -اع -ات ل-ل-ج-راح-ة ال-ط-ب-ي-ة
وغÒها من اŸصسالح اŸتخصسصسة
اأ’خ-رى ال-ت-ي ي-ت-ط-ل-ع إال-ي-ه-ا سسكان
ب-وم-رداسض ت-ق-ي-ه-م م-ع-ان-اة ال-ت-ن-قل
اŸسس -ت -م -ر خ -ارج ال -و’ي -ة ل -ت -ل-ق-ي
العÓج واŸتابعة لعدد من ا◊ا’ت
اŸسستعصسية.

وا‹ تيسسمسسيلت يهّدد بسسحب اŸشساريع من اŸقاول ÚاŸتقاعسسÚ

وتÒة اإل‚از ل –Îم دف Îالشّسروط
خÓل زيارة تفقدية مفاجئة قادته
لعديد اŸشساريع ،أابدى وا‹ تيسسمسسيلت
السسيد صسالح العفا Êعدم رضساه على
’‚از فيما يخصض ا’جال
طريقة ا إ
اÙددة ،مشسددا خÓل حديثه مع
اŸديرين التنفيذي ÚواŸنتخبÚ
واŸسسؤوول ÚاÙلي Úعن الرقابة و’
سسيما مكاتب الدراسسات ،على ضسرورة
الوقوف على ا’عمال اŸوكلة اليها كل
واحد حسسب مسسؤووليته ،والتكفل
Ãصسالح اŸواطن Úالذين يطالبون
بحقهم ‘ التنمية لتجسسيد ا÷ودة ‘
ا’‚از لكونهم هم من يسستفيدون منها
مباشسرة بعد ا“امها ،مثل مشسروع اŸقر
الو’ئي ا÷ديد لÓمن بحي ع ÚالÈج،
الذي تأاخر عن موعده بوقت ’ يسسمح
بذلك ،وهّدد الوا‹ باتخاذ ا’جراءات
القانونية الÓزمة ‘ حالة التمادي ‘
التاخر رغم التسسهيÓت اŸقدمة ،وخÓل
تفقده مشسروع ا‚از  4000مقعد
بيداغوجي ،حيث سسيسسلم  2000منها خÓل
اŸوسسم ا÷امعي القادم ،وقف على هذا
اŸشسروع الذي شسهد تقدما ملحوظا.

وفيما يخصض السسكن الذي يشسهد احتجاجات
‘ اآ’ون- -ة ا’خÒة ،ت- -ف- -ق -د وا‹ ت -يسس -مسس -ي -لت
مشسروع مسساكن عدل التي شسهدت انتقادات من
ط -رف اŸسس -ت -ف -ي-دي-ن م-ن حصس-ة  ١٥00وحدة،
حيث طالب بضسرورة ا’سسراع ‘ ا“ام اŸشسروع
‘ الوقت اÙدد لكون اŸواطن ينتظر حقه ‘
اسستÓم السسكن منذ مدة ،وقد طالب اŸشسرفون
على ا’‚از بعدم تفويت فرصسة التسسهيÓت
قبل اللجوء ا ¤القانون مثل مشساريع الÎبية
والصسحة Ÿا لها من اولوية بالنسسبة ليوميات
اŸواط -ن .وم -ن ب ÚاŸشس -اري -ع ال -ت -ي ت-ف-ق-ده-ا
ال -ع -ف -ا ÊاŸع -ه -د اŸت -خصسصض ‘
التكوين اŸهني بحي الصسفاح،
وال- -ذي ي- -ع- -ول ع- -ل -ي -ه ‘
ت- -ك- -وي- -ن شس- -ري- -ح -ة
متخصسصسة
تسستحق

مرفقا متميزا ،حيث يعرف هذا اŸشسروع هو
ا’خ -ر ت -اخ-را م-ل-ح-وظ-ا ،وÃشس-روع  ٩00سسكن
ع- -م- -وم- -ي اي -ج -اري ط -الب وا‹ ت -يسس -مسس -ي -لت
اŸقاو’ت اŸنفذة له بزيادة ‘ اليد العاملة
ال -ث -ان -وي -ة ’“ام اŸشس -روع السس -ك-ن-ي اŸذك-ور،
والذي ينتظره اŸسستحقون منذ سسنوات ،وكان
كل من مشسروعي متوسسطت ÚباÛمع السسكني
الصسفاح ﬁل معاينة ،شسدد خÓله الوا‹ على
ضسرورة ا’سسراع ‘ ربطهما بالشسبكات الÓزمة
لتسسليمها قبيل انقضساء السسنة ا◊الية كما هو
مقرر.

«نادي الÎقي» ما زال صسامدا باأ’مسض كان
فضس -اًء ج -ام -ع -ا أ’عضس-اء ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ل-م-اء
اŸسسلم Úا÷زائرّي Úبقيادة عبد ا◊ميد
بن باديسض وال ّصسورة ا÷ماعية تشسهد على
ذلك ،تأاسسسست رّدا على الذكرى اŸئوية
’حتÓل ا÷زائر ‘  ٥ماي  ١٩٣١واŸبنى
كان جاهزا ‘ .١٩٢٧
هذا اŸعرضض الÌي بالكتب واŸذّكرات
ح- -ول الّ- -ث- -ورة اف -ت -ت -ح -ه رئ -يسض ج -م -ع -ي -ة
اŸسسلم Úا÷زائري Úالسسيد عبد الرزاق
قسس- - -وم ،وب- - -حضس- - -ور شسّ- - -ل- - -ة ك- - -بÒة م - -ن
اÛاهدين احتوى على  ١٢0عنوان و٣00
صسورة أ’حداث الثورة اÛيدة ‘ كامل
ا÷زائ - -ر ال - -ث - -ائ- -رة آان- -ذاك ضس- -د ن- -ظ- -ام
ك -ول -ون -ي -ا‹ اسس -ت -ط -ا Êغ-اشس-م  ⁄تشس-ه-ده
ا’نسسانية ‘ بشساعته ووجه القبيح.
وق -د سسّ-ج-ل-ن-ا ح-ق-ا ،م-راج-ع قّ-ي-م-ة تÎج-م
ف -ع  Ó-م -دى إاق -دام صس -ان -ع-ي الّ-ث-ورة ع-ل-ى
ت-خ-ل-ي-د م-آاث-ره-م كشس-ه-ود ع-ي-ان م-ب-اشسرين
ع-ل-ى ال-وق-ائ-ع ال-عسس-ك-ري-ة والسس-ي-اسس-ة التي
عايشسوها عن قرب ،يطغى عليها ما يعرف
بـ «اŸذّكرات» ،وهي عبارة عن شسهادات
حّية Ûاهدينا أاوردوها كما وقفوا عليها
دون إا◊ق - -اق الّضس - -رر اŸع- -ن- -وي واŸادي
بأاحد ،وهم شسخصسيات ثورية غ Òمعروفة
لكّنها أابت إا’ّ أان تكون حاضسرة ‘ مشسهد
كتابة تاريخ الثورة من خÓل ﬂطوطاتها
كضسباط أاو ›اهدين.

و‘ هذا السسياق ،أاّكد لنا السسيد أاحمد عبد
ال -ق -ه -ار ب -ل -ع -م -ري اŸع -روف ب-اسس-م ع-ب-د
اللطيف ،عضسو اŸكتب الو’ئي للعاصسمة
ال- -ت- -اب- -ع ÷م- -ع- -ي- -ة ال- -ع -ل -م -اء اŸسس -ل -مÚ
ا÷زائ- -ري ،Úم- -ك- -ل- -ف ب- -ل -ج -ن -ة الشس -ب -اب
والطلبة ،أان اŸعرضض الذي أامامنا يندرج
‘ إاطار ا’حتفال بثورة أاول نوفم ،Èوتبعا
ل -ذلك إارت -أاى اŸك -تب ال -و’ئ -ي وب-إاشس-راف
÷ن -ة ال -دع -وة وا’إرشس -اد أان Áن -ح ال -ب -ع -د
الرمزي لهذا ا◊دث من خÓل ا’نتقال
إا« ¤ال- -ن- -ادي الÎق- -ي» ’سس- -ت -ح -داث ذلك
التواصسل ب Úاأ’جيال ‘ صسون اأ’مانة من
ق-ب-ل الشس-ب-اب وإاطÓ-ع-ه-م ع-ل-ى تضس-ح-ي-ات
الشّسعب ا÷زائري.
وقد اجتهدنا من أاجل الكشسف عن صسور
نادرة ومصسادر فريدة ،و ⁄نكتفي بذلك بل
أاق -م -ن -ا م -ع -رضس -ا مصس ّ-غ -را ح -ول ال-قضس-ي-ة
ال-ف-لسس-ط-ي-نّ-ي-ة شس-ع-اره «على خطى نوفمÈ
اأ’قصسى تتحّرر» ،وما يسستحق اإ’شسارة إاليه
هنا هو «أاّن الكتب اŸعروضسة تعود اإ¤
الشسيخ يحيى سساري عضسو اŸكتب الوطني
÷معية العلماء ،ويتمتّع بصسفة إامام أاسستاذ
Ãسسجد اأ’برار ببوزريعة.
وبخصسوصض وجود مكان اŸعرضض ‘ جهة
غ Òمعروفة و‘ وسسط Œاري ’ يسسمح
ب -ال -ع-ث-ور ع-ل-ي-ه ب-ك-ل ت-لك الّسس-ه-ول-ة ،وك-ان
باإ’مكان اختيار فضساء خارجي ،أاوضسح لنا
ع -ب -د ال -ل -ط -ي -ف ب-أاّن ال-ع-م-ل ال-ق-ائ-م ع-ل-ى
الÎويج ”ّ على مسستوى جريدة «البصسائر»
والصس-ف-ح-ات الّ-رسس-م-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ج-م-عية
و’ئيا ووطنيا.
وقد وجدنا الكث Òمن تÓميذ اŸؤوسّسسسات
الÎب -وي -ة اÛاورة ب -اŸع -رضض ،يصس -ول -ون
وي-ج-ول-ون ‘ ت-لك ال-ق-اع-ة ال-واسس-ع-ة ،وق-د
شس -ارك -وا ‘ مسس -اب -ق-ة ف-ك-ري-ة ح-ول السسÒ
الذاتية للشسهداء واÛاهدين ،متحصسلÚ
م- -ق- -اب- -ل ذلك ع- -ل- -ى ج- -وائ- -ز ه- -ادف -ة ‘
مضسمونها.

سسكان قرية بوحمادو بالسسوامع باŸسسيلة

حفر الّترسسيب خطر دائم على حياة الّناسس

تيسسمسسيلت :ع ــ عمارة

يعا Êسسكان قرية «بوحمادو»
التابعة إاداريا لبلدية السسوامع شسرق
و’ية اŸسسيلة انعدام قنوات الصسرف
الصسحي بالقرية ذات الطابع
ا◊ضسري ،ما حّتم على السسكان
اللجوء إا ¤اسستعمال الطرق
التقليدية (اŸطام )Òالتي غالبا ما
’وبئة
كانت سسببا حقيقيا ‘ انتشسار ا أ
’مراضض.
وا أ

اŸسسيلة :عامر ناجح

تعت Èقرية بوحمادو من ب Úقرى بلدية
السس-وام-ع ال-ت-ي “ت-از ب-ال-ك-ث-اف-ة السس-ك-ان-ية
وا’نتشسار ا◊ضسري اŸكثف ،لكنها تعاÊ
ال -وي Ó-ت ‘ ظ -ل ان-ع-دام ق-ن-وات الصس-رف
الصسحي بها ،وحتم الوضسع على السسكان
اللجوء إا ¤اسستعمال حفر الÎسسيب ،والتي
كرسست ا’نتشسار الواسسع أ’سسراب البعوضض
والذباب نتيجة فيضسانها ،خاصسة ‘ فصسل
الصسيف وما تنجر عنها من انتشسار الروائح
الكهريهة.

وي -ق -ول أاح -د السس -ك -ان إان ح -ف-ر الÎسس-يب
ب -اتت ه -ي الشس-غ-ل الشس-اغ-ل ل-لسس-ك-ان ع-ل-ى
ال -رغ -م م -ن م -ن -اشس -دة السس-ل-ط-ات ‘ ع-دة
م -رات أ’ج -ل ال -ت -دخ -ل ،وب -ر›ة مشس-روع
لربط القرية بقنوات الصسرف الصسحي ،إا’
أان اأ’مر مايزال على حاله لغاية اليوم،
م-ؤوك-دا أان-ه-ا ب-اتت تشسّ-ك-ل خ-ط-را ح-ق-ي-قيا
على مسستعملي السسيارات والشساحنات أ’نها
غالبا ما تعÎضسهم دون أان يروها .وذكر
اŸت -ح -دث أان غ -ال -ب-ي-ة السس-ك-ان ي-ط-ال-ب-ون
بشساحنة التفريغ Ãبالغ كبÒة جدا ’ يقوى
البعضض على دفعها ،فيضسطرون ا ¤إاقامة
حفرة اخرى Ãجاورة للقدÁة ،كما أاشسار
اŸتحدث إا ¤أان القرية نقصسا فادحا ‘
التزود باŸاء الشسروب ،خاصسة ‘ فصسل
ا◊ر ،أاين يك Ìاسستعمال اŸادة ا◊يوية،
مشسÒا ا ¤أان ان- -ق- -ط- -اع اŸاء غ- -ال -ب -ا م -ا
يسستمر أ’سسابيع ،اأ’مر الذي دفع السسكان
ا ¤شس- -راء صس -ه -ري -ج اŸاء ب -أاك Ìم -ن 600
دينار.

السسبت  ٠٢نوفمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٠٥ربيع األول ١٤٤١هـ

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

من مراسسلينا

’حياء ال ّسسكنية ا÷ديدة
اŸؤوسّسسسات الّتربوية با أ

أاولياء التّÓميذ قلقون من ُبعد اŸسصافة ،قلة الّنظافة واإلطعام

’حياء ال ّسسكنية ا÷ديدة على غرار كوريفة با◊راشس ،اÿرايسسة وتسسالة اŸرجة
تعا Êبعضس اŸدارسس با أ
بسسبب غياب ا’طعام ،النقل اŸدرسسي وحتى النظافة ،ما وّلد تذّمرا وسسط أاولياء التÓميذ الذين طالبوا البلدية
ومديرية الÎبية بالّتدخل العاجل لتح ّسسن ظروف التمدرسس بها.

العاصسمة :سسارة بوسسنة
‘ ه - -ذا الشس - -أان ،تسس - -اءل أاول- -ي- -اء
التÓميذ ‘ حديثهم مع «الشسعب» عن
أام- -وال اŸي- -زان -ي -ة ال -ت -ي ت -خصسصس -ه -ا
ال- -وزارة وم -دي -ري -ة الÎب -ي -ة ل -ت -حسسÚ
ظروف “درسض التÓميذ ،ما أاّثر سسلبا
ع-ل-ى ال-ت-حصس-ي-ل ال-ع-ل-م-ي ل-دى غ-ال-بية
ال-تÓ-م-ي-ذ بسس-بب ال-ن-قائصض واŸشساكل
ال - -ع - -دي - -دة ال - -ت - -ي تشس - -ه - -ده- -ا ه- -ذه
اŸؤوسسسسات.
أاولياء تÓميذ باŸدارسض اŸوجودة
ع - -ل - -ى مسس- -ت- -وى ح- -ي  ٤٥٠٠مسسكن
ب -ك -وري -ف -ة أاّك-دوا أاّن اŸدرسس-ة ط-ال-ه-ا
الهمال ،وتسسجل عدة نقائصض بدءا
ب -الصس -ي -ان -ة ال-دوري-ة وغ-ي-اب الط-ع-ام
وتدهور حالة اŸراحيضض رغم مرور
سس- -ن- -وات ق- -ل- -ي- -ل- -ة م- -ن اف -ت -ت -اح ه -ذه
اŸؤوسسسسة.
وأاضس - -افت ّﬁدت - -ث - -ن - -ا أان م - -ا آاث- -ار

وغضس- -ب- -ه- -ا ه -و غ -ي -اب أادن -ى شس -روط
ال-ن-ظ-اف-ة ب-اŸدرسس-ة ن-ت-ي-جة افتقارها
لعمال تنظيف ما أادى ا ¤تدهور حالة
األقسس - -ام واŸراح - -يضض ،وه - -و األم- -ر
الذي أاصسبح يهدد سسÓمة أابنائهم ،إا¤
ج- - -انب غ- - -ي- - -اب أادن- - -ى ضس - -روري - -ات
التحصسيل العلمي وهو األمر الذي وّلد
Óولياء واŸعلم‘ ،Ú
حالة اسستنفار ل أ
ح Úأارجع البعضض اŸشسكل ا ¤غياب
التكفل التام باŸدرسسة نتيجة انعدام
الصس -ي -ان -ة ال -دوري -ة ل -ه-ات-ه اŸؤوسسسس-ة،
حيث  ⁄يو ¤لها الهتمام من طرف
السس- -ل- -ط- -ات اŸع- -ن -ي -ة ل -ه -ذا السس -بب،
م -ؤوك -دي -ن ب -أان ال -ق -ائ -م Úع -ل -ى ه -ذه
اŸتوسسطة طرق جميع األبواب بغرضض
–سس Úالتمدرسض بها لكن ل حياة Ÿن
تنادي.
ك -م-ا ت-ع-رف م-دارسض ب-أاح-ي-اء تسس-ال-ة
اŸرج -ة غ-ي-اب-ا ت-ام-ا ◊افÓ-ت ال-ن-ق-ل
اŸدرسسي ،حيث أاّكد أاولياء التÓميذ
معاناة أابنائهم ‘ اللتحاق Ãقاعد

صسناعي باŸدية
تطه Òالعقار ال ّ

ال -دراسس -ة ،وتسس-اءل-وا ع-ن ع-دم ت-دخ-ل
ال- -ق- -ائ- -م Úع- -ل -ى م -دي -ري -ة الÎب -ي -ة،
ل Ó-سس -ت -م -اع لنشس -غ -الت -ه -م اŸت-ع-ل-ق-ة
ب - -ت- -حسس Úظ- -روف “درسض أاولده- -م
والرتقاء بها نحو األفضسل ‘ ،ظل ما
يجدونه يوميا من مشساق ،على غرار
مسس- - -أال- - -ة الك - -ت - -ظ - -اظ ا◊اصس - -ل ‘
ا◊جرات ،أاين يتجاوز عدد التÓميذ
‘ القسسم الواحد  ٤3تلميذ ،وهو ما
يجعل التÓميذ أامام صسعوبة كبÒة ‘
تلقي الدروسض.
مشسكل آاخر يعا Êمنه اŸتمدرسسون
ب - -ال- -ب- -ل- -دي- -ة وه- -و ال- -ن- -قصض ‘ ع- -دد
اŸؤوسسسسات الÎبوية خاصسة مع تزايد
الكثافة السسكانية باŸنطقة ،إا ¤جانب
غ -ي -اب ال-ن-ق-ل اŸدرسس-ي ال-ذي أاصس-ب-ح
هاجسسا أارق التÓميذ ،حيث أاصسبحت
ح- - -ي- - -اة اŸئ- - -ات م- - -ن ال- - -تÓ- - -م - -ي - -ذ
اŸت - -م - -درسسﬂ ‘ Úت- -ل- -ف األط- -وار
ع -رضس -ة ل -ل -خ -ط -ر ،ك -ون -ه-م ي-ق-ط-ع-ون
مسسافات طويلة مشسيا على األقدام،
من أاجل اللتحاق Ãقاعد الدراسسة،
‘ ظل غياب وسسائل النقل اŸدرسسي.
و‘ ه -ذا الصس -دد أاّك -د ال -ع -دي -د م -ن
أاولياء التÓميذ ،أان أابناءهم ›Èون
على قطع مسسافة تزيد عن الكيلومÎ
مشس -ي -ا ،بشس-ك-ل ي-وم-ي صس-ب-اح-ا ومسس-اء
ل Ó-ل -ت -ح -اق Ãدارسس -ه-م ،إاذ ي-ج-ت-ازون
الطريق الرئيسسية ،فضس Óعن اجتياز
بعضض اŸسسالك ا÷د وعرة ،ل Áكن
ل- -ل- -تÓ- -م- -ي- -ذ الصس- -غ- -ار اŸت -م -درسسÚ
ب -السس -ن-وات األو ¤اج-ت-ي-ازه-ا ،ك-م-ا أان
ع- -ن- -اء ال- -ذه- -اب واإلي -اب ي -وم -ي -ا إا¤
اŸدارسض وŸسس -اف -ة ط -وي -ل -ة ،ج -ع-لت
ال -ت Ó-م -ي -ذ ع -رضس -ة ل-ل-ت-عب واإلن-ه-اك
الشسديد ،األمر الذي أافقدهم القدرة
على السستيعاب ا÷يد للدروسض.

إاحصصاء  202مشصروع اسصتثماري غ Òمنتج

كشس - - -ف ع - - -ب - - -اسس ب - - -داوي ،وا‹
’ولية لسسنة
ن اŸيزانية ا أ
اŸدية ،أا ّ
 2020ب-اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي،
ت -ق ّ-در ب-ن-ح-و  114م -ل -ي-ار ،ك-م-ا أاّن
صسلة
ا÷باية اÙلية بالو’ية اّ Ù
سستنخفضس ما ب 11 Úإا 12 ¤باŸائة
ما ب Úسسنة  2019وسسنة  ،2020أاي
من  592مليون دج ا ¤حوا‹ 496
م-ل-ي-ون دج ،وه-ذا بسس-بب ال-ظروف
الراهنة وانعكاسساتها التي “ر بها
ا÷زائر.

اŸدية :علي ملياÊ
نّبه وا‹ الولية Ÿسسأالة صسعوبة‚اح
السستثمار اÙلي بالولية قائ« :ÓإاÊ
حريصض كل ا◊رصض على تطه Òالعقار
الصسناعي بالولية ،على أانه هناك ٢٠٢
مشسروع غ Òمنتج يسستلزم اعادة النظر
‘ ق- -رارات اسس -ت -غ Ó-ل -ه م -ن أاصس -ل ٥٤٠

مشسروع اسستثماري معتمد ،ا ¤جانب ٢3
مشس- -روع -ا ” ال -فصس -ل ف -ي -ه م -ن ط -رف
العدالة باسسÎجاع القطع األرضسية».
وأاّك- -د ب- -داوي ب -ه -ذه اŸن -اسس -ب -ة أام -ام
ا÷هاز التنفيذي واŸنتخب Úبأاّن أابواب
مصس- -ا◊ه ك- -انت وم- -ات- -زال م -ف -ت -وح -ة،
وسس- -ت- -ب- -ق- -ى ك- -ذلك ألصس -ح -اب ال -ن -واي -ا
الصسادقة من ب Úالراغب ‘ Úالسستثمار
اÙل - -ي ،ع - -ل - -ى أان ي- -ج- -د ه- -ؤولء ك- -ل
ال-تسس-ه-يÓ-ت ألج-ل Œسس-ي-د مشس-اري-ع-ه-م
ع- -ل- -ى أارضض ال- -واق- -ع ب- -غ- -ي -ة ال -ن -ه -وضض
بالقتصساد اÙلي بالولية.

شصرح مسصأالة تصصنيف األراضصي
الفÓحية
ن-اقشست م-دي-ري-ة اŸصس-ال-ح ال-فÓ-ح-ي-ة
لولية اŸدية مسسأالة تصسنيف األراضسي
ÓمÓ-ك اÿاصس-ة
ال -ف Ó-ح -ي -ة ال-ت-اب-ع-ة ل -أ

للدولة واŸمنوحة على شسكل امتياز ،مع
÷نتي الفÓحة والري والغابات والصسيد
البحري وكذا التنمية اÙلية والتجهيز
والسستثمار باÛلسض الشسعبي الولئي،
Óراضس-ي
واط -ارات ال -دي -وان ال -وط -ن-ي ل -أ
ال -ف Ó-ح -ي -ة ل -ل -ولي -ة ،و‡ث-ل-ي م-دي-ري-ة
أامÓك الدولة ،واŸوارد اŸائية للولية
“اشسيا مع أاوامر وا‹ الولية الداعية
إا ¤تطه Òالعقار بوليته.
وج- -اءت ه -ذه اŸب -ادرة أاي -ام -ا ب -ع -د
م-ط-ال-ب-ة اŸدي-ري-ة وشس-رك-ائها بتحيÚ
اıط-ط-ات اÿاصس-ة ب-اŸسس-ت-ث-مرات
ال -ف Ó-ح-ي-ة ا÷م-اع-ي-ة وال-ف-ردي-ة ب-ع-د
عملية اŸسسح العام ،إا ¤جانب هذه
اıط- -ط- -ات ب- -ع- -د اج- -راء ع -م -ل -ي -ة
ل‚از مشس-اري-ع ع-م-وم-ي-ة،
الق -ت -ط-اع إ
فضس Óعلى –ي Úعقود المتياز بعد
ع-م-ل-ي-ة الق-ت-ط-اع ،وع-ق-د المتياز ‘
الشس- -ه- -ر ال- -ع ،ÚعÓ- -وة ع -ل -ى دراسس -ة
اŸلفات اÿاصسة بطلبات اÿروج من
الشس-ي-اع ،م-ع دراسس-ة وضس-ع-ي-ة اŸل-ف-ات
ال -ع -ال -ق -ة ،ن -اه -يك ع -ن إاع-داد ع-ق-ود
المتياز اÿاصسة باŸزارع النموذجية
اŸتبقية.

العدد

١٨٠٨٨

’دارة ا’لكÎونية ببلدية باتنة
مشسروع ا إ

10

تسصليم  10717بطاقة تعريف بيومÎيÚ
و 3600رخصصة جواز سصفر

سسّ- -ج -لت مصس -ال -ح ب -ل -دي -ة ب -ات -ن -ة
– ّسسنا كبÒا ‘ اÿدمات اŸقدمة
ل -ل -م -واط -ن Úع Èك -ل م -ل -ح -ق -ات-ه-ا
ال- -ب- -ل- -دي- -ة ،ح- -يث “ّك- -نت خ Ó-ل
’خ Òم- - -ن السس- - -ن - -ة
ال- - -ثÓ- - -ث- - -ي ا أ
ا÷اري -ة م -ن اسس-تصس-دار م-ا ي-ق-ارب
 3600رخصسة جواز سسفر بومÎي
ف -ي-م-ا ع-ا÷ت ق-راب-ة  3999ملفات
’ضس - -اف- -ة إا¤
رخصس - -ة أاخ - -رى ،ب - -ا إ
تسس -ل -ي-م  10717ب-ط-اق-ة ت-ع-ريف
بيومÎية ،حسسبما أافاد به رئيسس
البلدية نور الدين مÓخسسو.

باتنة :حمزة Ÿوشسي
أاوضس -ح «ا »ÒŸع -ل -ى ه-امشض ت-ك-رÁه
Ÿمثلي وسسائل اإلعÓم اŸعتمدة بولية
باتنة ،خÓل يومهم الوطني ،أاّنه قد ”
تسسليم  3٠3٢رخصسة من اأصسل ١٠٠٩6
م -ل -ف -ا “ت دراسس-ت-ه واŸت-ع-ل-ق ب-رخصض
السسياقة البيومÎية اŸسستلمة من طرف
مديرية النقل ،وذلك منذ تاريخ الشسروع
‘ عملية –ويل رخصض السسياقة الورقية
إا ¤أاخ- - -رى ب- - -ي- - -ومÎي - -ة ‘ ﬂت - -ل - -ف
األصسناف.
هذه العمليات الكبÒة رافقها Œنيد
ك- -ل اإلم- -ك- -ان- -ي -ات اŸادي -ة وال -بشس -ري -ة
وإاشس-راف ي-وم-ي وم-ت-اب-ع-ة شس-خصس-ية من
رئ -يسض ال -ب -ل -دي -ة ،ال -ذي راف -ق األع -وان
وال -ت -ق -ن-ي-ون اŸك-ل-ف-ون ب-ال-ع-م-ل-ي-ة ع-ل-ى
مسستوى مصسلحة جواز السسفر ورخصض
السسياقة البيومÎي ÚباÛمع اإلداري
حي الزمالة ،والذين شسرعوا ‘ اسستقبال
ما يقارب  ٩٠3ملف خاصض بالطالبÚ
ا÷دد ل - -رخصض السس- -ي- -اق- -ة ،إا ¤ج- -انب
ملفات السسائق Úا◊ائزين على رخصض
سس- -ي- -اق- -ة أاصس- -ن- -اف ج- -دي- -دة م -ن أاج -ل
اسستصسدار هذه الوثيقة البيومÎية.
وي -رت -قب أان “سض ال -ع -م -ل -ي-ة ‘ وقت
لحق يضسيف مÓخسسو كل اŸلحقات
اإلدارية  ١٤لبلدية باتنة بهدف تقريب
اإلدارة من اŸواطن ،وŒسسيد مشسروع
اإلدارة الل -كÎون -ي -ة وعصس -رن-ة اŸرف-ق
ال-ع-ام وت-خ-ف-ي-ف ضس-غ-ط ع-لى اŸصسلحة
اŸركزية بحي الزمالة التي تشسهد يوميا
إاقبال منقطع النظ Òللمواطن Úلقضساء
ﬂتلف حوائجهم اإلدارية ،خاصسة ما
تعلق باسستصسدار وثائق ا◊الة اŸدنية
وباقي الوثائق البيومÎية.

Œديد آا‹ للبطاقات الّذهبية
كشسف مدير وحدة بريد ا÷زائر عبد
القادر عبد الدائم ،عن اإطÓق مؤوسسسسة
ب -ري -د ا÷زائ-ر ÿدم-ة ج-دي-دة ل-ف-ائ-دة

سسكان حي بنات بلكحل با÷لفة

ال- -زب -ائ -ن ت -ت -م -ث -ل ‘ ع -م -ل -ي -ة Œدي -د
البطاقات الذهبية اŸنتهية الصسÓحية
بصسفة اآلية ،مع مواصسلة ا◊رصض على
احÎام ج- -م- -ي- -ع اŸق- -اي- -يسض األم- -ن- -ي- -ة
اÿاصس- -ة ب -ال -زب -ائ -ن ‘ إاط -ار عصس -رن -ة
و–سس Úاÿدمة العمومية التي تقدمها
اŸؤوسسسسة ،حسسبما أافاد به مدير القطاع
بباتنة ‘ تصسريح ÷ريدة «الشسعب».
اأوضس -ح ع -ب -د ال -دائ -م ،أاّن اŸدي -ري-ة
ال -ع -ام -ة لÈي -د ا÷زائ -ر قّ-ررت ال-وق-ف
النهائي لسستخدام بطاقات ا◊سسابات
الÈيدية ا÷ارية  ،CCPمقابل Œديد
وبصسفة آالية البطاقات الذهبية اŸنتهية
الصسÓ- -ح- -ي- -ة ،وذلك خÓ- -ل الشس- -ه- -ري -ن
اللذين يسسبقان شسهر نهاية الصسÓحية
اŸسس -ج -ل ع -ل -ى ال -ب -ط -اق -ات ب -ال -نسس-ب-ة
للزبائن الذين غّيروا مقار إاقاماتهم.
وف َصسل اŸدير ‘ هذا األمر بالقول
اأّنه ‘ حالة ما إاذا ”ّ إارسسال بطاقة
اح -د ال -زب -ائ -ن إا ¤م-ك-تب الÈي-د ال-ذي
اسس-ت-ل-م ف-ي-ه ب-ط-اق-ت-ه ال-ذه-بية ‘ اŸرة
األو ،¤فإانه بإامكانه التقرب من مكتب
الÈيد الذي يود اسستÓم بطاقته منه
لطلب اإعادة إارسسال بطاقته إا ¤مكتب
الÈيد ،الذي يتواجد به ،وذلك وفقا
للنموذج الذي Áكن –ميله ع ÈاŸوقع
اإللكÎوŸ Êؤوسسسسة بريد ا÷زائر.
واأضس- - - -اف اŸدي - - -ر ‘ اتصس - - -ال م - - -ع
«الشسعب» ،اأنه ومن أاجل التوزيع ا÷يد
ل -ه -ذه ال-ب-ط-اق-ات ،وضس-ع ب-ري-د ا÷زائ-ر
–ت تصس- -رف ال- -زب- -ائ- -ن أارب- -ع ق- -ن -وات
Ÿت- -اب- -ع- -ة وضس- -ع -ي -ات وح -الت Œدي -د
ب -ط -اق -ت -ه -م ،ع -ل -ى غ -رار اإلشس-ع-ار عÈ
ال -رسس -ائ -ل ال -نصس -ي -ة ال -قصسÒة ب-ال-نسس-ب-ة
للزبائن.
ونّ-وه اŸت-ح-دث ب-اÛه-ودات ال-كبÒة
ال-ت-ي ت-ب-ذل-ه-ا اŸدي-ري-ة ال-عامة لتحسسÚ
خ-دم-ات-ه-ا ع-ل-ى غ-رار خ-دم-ة ال-ب-ط-اق-ة
الذهبية ،التي حققت ‚احا كبÒا ‘
ت -ط -وي -ر خ -دم -ات ال -ق-ط-اع ع-ل-ى غ-رار
اÿدم - -ات اŸب - -ت - -ك - -رة ك - -ال- -دف- -ع عÈ
اإلنÎنت وسسحب األموال من الشسبابيك
اآلل -ي -ة ل -ل -ن -ق -ود وغÒه-ا م-ن اÿدم-ات
اإللكÎونية األخرى.
وتتوفر الولية باتنة على  3٥موزع آا‹
Óوراق النقدية مؤوهلة ،ع ١٤3 Èمركز
ل أ
ب -ري -دي اŸوج-ودة ب-إاق-ل-ي-م ال-ولي-ة ‘ ،
ح Úيرتقب ان يسستفيد القطاع من ٢٠
م - -وزع اأ‹ ج- -دي- -د ،إاضس- -اف- -ة إا ¤ف- -ت- -ح
م-رك-زي-ن ب-ري-دي-ن ج-دي-دي-ن ق-ب-ل ن-هاية
السسنة ا÷ارية بكل من بلدية وادي اŸاء
” ربط
وحي بوعقال ببلدية باتنة ،كما ّ
 ١٠7م- -رك- -ز ب -ردي بشس -ب -ك -ة األل -ي -اف
البصسرية التي من شسأانها –سس Úتدفق
األنÎن -يت ل -ل -م -راك -ز لضس -م -ان سس -رع -ة،
وفاعلية اÿدمات الÈيدية اıتلفة.

اŸعاناة متواصصلة مع الّنقصص ‘ اŸرافق

’ تزال معاناة قاطني حي بنات
بلكحل بو’ية ا÷لفة مسستمرة مع
ال-وضس-ع-ي-ة ال-ك-ارث-ي-ة التي يعيشسها
حّ- -ي- -ه- -م م -ن -ذ وقت ط -وي -ل ،ح -يث
ي - -ع - -ا Êه - -ؤو’ء م- -ن غ- -ي- -اب أادن- -ى
الشسروط من اŸاء الشسروب ،اهÎاء
’ن -ارة
’م -ن وا إ
ال- -ط- -رق ،ان -ع -دام ا أ
ال -ع -م -وم -ي -ة م -ع ان-تشس-ار ال-ن-ف-اي-ات
’وبئة.
وا أ

‡ا أادخلهم ‘ العزلة جراء اŸعاناة
ّ
ال -ت -ي ي -ع-يشس-ون-ه-ا ب-ال-رغ-م م-ن اأن ا◊ي
متواجد على أارضض الواقع منذ أازيد من
 ١٥سس - -ن- -ة ،حسسب تصس- -ري- -ح- -ات- -ه- -م لـ
«الشس -عب» ،وأاّن ح ّ-ي-ه-م ع-ل-ى ح-ال-ه م-ن-ذ
عدة سسنوات وسسئموا من الوعود ،والتي
إاضسطر من خÓلها السسكان اإ ¤اإلعتماد
ع -ل -ى اŸط -ام Òل -ل -ت-خ-لصض م-ن اŸي-اه،
والتي أاصسبحت تهدد صسحة قاطنيه‘ ،

ان -ت -ظ-ار ك-ارث-ة غ Òمسس-ت-ب-ع-دة ل-تسس-رب
اŸي -اه ال -ق -ذرة ع -ن -د ام-تÓ-ئ-ه-ا ن-ت-ي-ج-ة
الروائح الكريهة اŸنبعثة منها.
من جهة أاخرى وأامام هذه النقائصض،
يطالب سسكان حي بنات بلكحل بالتدخل
ال -ع-اج-ل ل-ل-ج-ه-ات اŸع-ن-ي-ة ل-رف-ع ال-غÍ
عنهم وتوف Òاأدنى الضسروريات.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

ألرياضشي

11

أششرأف :حامد حمور

لول  1٤٤1هـ ألعدد 1٨0٨٨
ألسشبت  02نوفم 201٩ Èم أŸوأفق لـ  0٥ربيع أ أ

لول منذ أنطÓق أŸوسشم
فرضشا نسشقا سشريعا ‘ أÎÙف أ أ

تنافسس عن بعد ب Úشس ـ بلوزداد واŸولودية العاصشمية

كلمة ألعدد

–ديد قائمة تعداد «اÿضشر»
ي - -ن- -ت- -ظ- -ر أ÷م- -ه- -ور أ÷زأئ- -ري
بششغف كب Òموعد كششف ألناخب
ألوطني عن قائمة تعدأد «أÿضشر»
أŸع - -ن- -ي ب- -الÎبصص أل- -ق- -ادم ،أل- -ذي
ي -ن -ط -ل-ق ي-وم  11ن -وف -م Èأ÷اري
لتحضش Òمقابلتي زأمبيا وبوتسشوأنا
‘ إأط -ار تصش -ف -ي -ات ك -أاسص إأف -ري -ق -ي -ا
 ،2021 ·Óوأل- -ت- -ي ي- -دخ- -ل- -ه -ا
ل ----أ
ألفريق ألوطني بصشفته حامل للقب
بعد أŸسشÒة ألذهبية ‘ مصشر أين
“ّك-ن م-ن أل-ت-ت-وي-ج ب-ال-ت-اج أل-ق-اري
ل -ل -م -رة أل -ث -ان -ي -ة ‘ ت -اري -خ أل -ك -رة
^ حامد حمور
أ÷زأئرية.
لول-ي-ة ،ي-ب-دو أن ب-ل-م-اضش-ي ل-ن ي-ق-وم
م -ن خ Ó-ل أŸع -ط-ي-ات أ أ
بتغيÒأت على ألتعدأد أŸعني بالÎبصص ألقادم ،كون ألفريق
أل-وط-ن-ي أج-رى م-ق-اب-ل-ت ‘ Úألشش-ه-ر أŸاضش-ي وسش-ج-ل نتيجة جد
ب-اه-رة أم-ام ك-ول-وم-ب-ي-ا ‘ م-ب-ارأة ودي-ة –ضشÒي-ة م-ن مسش-ت-وى
عال.
ولذلك سشوف يجّدد بلماضشي ألثقة ‘ معظم ألÓعب Úألذين
يعملون معه منذ عدة أششهر ،ما عدأ ألعناصشر ألتي تعرضشت
ليسشر ألذي يعرف
Óصشابة خاصشة بالنسشبة Ÿنصشب ألظه Òأ أ
ل إ
غياب ششتي ورÃا بن سشبعيني ،وكان أŸدأفع ﬁمد فارسص قد
Óصشابة أيضشا.
تعرضص ‘ وقت سشابق ل إ
لطار،
وعلى ألطاقم ألفني إأيجاد أ◊لول أŸناسشبة ‘ هذأ أ إ
وأÿي-ارأت م-وج-ودة ب-ال-نسش-ب-ة لÓ-ع-ب ÚأŸوج-ودي-ن ‘ ألقائمة
أŸوسّش -ع -ة ،وأل -ت -ي ت -ع -د م -ن ب Úأ◊ل-ول أل-ت-ي ي-ع-ت-م-ده-ا أغ-لب
أŸدرب Úلتفادي أي طارئ.
وب -ال -رغ -م م -ن ضش -ي -ق أل -وقت ب ÚألÎبصص أŸاضش-ي وأŸعسش-ك-ر
أل -ق -ادم ،أل أن أل -ط -اق -م أل -ف-ن-ي ل ي-ج-د أي-ة صش-ع-وب-ة ‘ دخ-ول
أل -تصش -ف -ي -ات ‘ ظ-روف ج-د م-وأت-ي-ة م-ن خÓ-ل م-ع-رف-ة أŸدرب
لسش -اسش -ي -ة أل -ت -ي أصش -ب -حت م -ع-روف-ة
أل -رئ -يسش -ي ل -ل -تشش -ك -ي -ل -ة أ أ
ومتوأزنة.
وهنا تكمن نقطة قوة أŸنتخب أ÷زأئري ‘ ألوقت أ◊ا‹،
وأل -ذي ي -دخ -ل أل -ت -أاه -ي -ل -ي -ات ل-ل-م-ن-افسش-ة أل-ق-اري-ة Ãع-ن-وي-ات
مرتفعة لتأاكيد مسشتوأه من جهة ،ومن جهة أخرى ألتحضشÒ
بششكل جيد لتصشفيات مونديال  2022ألتي سشوف تنطلق ‘ ششهر
مارسص ألقادم.
وسش-ي-ت-عّ-رف أل-ف-ري-ق أل-وط-ن-ي ع-ل-ى م-ن-افسش-يه ‘ بدأية ألعام
«أÿضشر» جد مكّثفة ÿوضص
ألقادم ،حيث سشتكون رزنامة
موأعيد هامة سشوأء ألرسشمية أو ألودية ،وعلى ذكر أŸقابÓت
أل-ت-حضشÒي-ة تشش Òب-عضص أŸصش-ادر أّن م-ن-ت-خ-ب-ات ع-اŸي-ة تسشعى
Ÿوأج-ه-ة أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي ب-ع-د أل-ت-ت-ويج ألقاري ،وكذأ أŸبارأة
ألكبÒة لزمÓء ﬁرز أمام كولومبيا

ﬁمد طيايبة ،مهاجم أمل ع Úمليلة لـ «ألششعب»:

لدينا تششكيلة ثرّية تسشتطيع قول كلمتها هذا اŸوسشم
زغدود لـ «ألششعب»:

اŸسشتوى الفني متقارب و’ فرق ب Úكوكبة اŸقّدمة وفرق مؤوّخرة
التّرتيب
ﬁمد ميهوبي (مدّرب وّﬁلل رياضشي) لـ «ألششعب»:

كل الفرق بإامكانها لعب اأ’دوار اأ’و ¤إان توّفر لها ا’سشتقرار
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فرضشا نسشقا سشريعا ‘ اÎÙف
لول منذ انطÓق اŸوسشم
ا أ

شسباب بلوزداد الذي عانى كثÒا خÓل اŸوسسم
اŸاضسي ،لكن التنظيم ا÷ديد و›يء شسركة «مدار»
التي أاعطت ا’سستقرارين اŸادي والتنظيمي ،إا¤
ج -انب ا’ع -ت -م -اد ع -ل-ى خÈة وح-ن-ك-ة اŸدي-ر ال-ع-ام
للنادي سسعيد عليق ،حيث يعمل ‘ تنسسيق دائم مع
اŸدرب القدير عبد القادر عمرا.Ê
هذه الظروف تعد مواتية لÎكيز الÓعب Úعلى
اŸيدان ،حيث يتواجد الفريق ‘ أاحسسن أاحواله،
وظ -ه -رت ال -ن -ت -ائ -ج ‘ م -ع -ظ-م اŸق-ابÓ-ت ح-يث أان
ا’سس-ت-ق-رار ‘ ال-تشس-ك-ي-ل-ة ج-ع-ل الشس-ب-اب ‘ وضس-ع-ي-ة
جيدة.
و‘ اŸق -اب -ل -ة اأ’خÒة ورغ-م صس-ع-وب-ة اŸأام-وري-ة
أامام وفاق سسطيف ،ا’ أان اإ’صسرار على التفوق جعل

أاّكد ﬁمد طيايبة مهاجم أامل ع Úمليلة ‘ حوار
لـ «الشش- -عب» ،أان ف- -ري- -ق- -ه Áت- -لك تشش- -ك- -ي- -ل- -ة ث -ري -ة
تسش -ت-ط-ي-ع ق-ول ك-ل-م-ت-ه-ا ه-ذا اŸوسش-م ،والسش-ت-ث-م-ار ‘
ال -ع Ó-ق -ة ا÷ي -دة م -ع ا÷ه-از ال-ف-ن-ي م-ن اج-ل حصش-د
النقاط.
حاوره :عمار حميسشي
يبقى الهدف ا’ول للفريق خÓل الفÎة اŸقبلة هو الفوز باŸباريات
التي Œري على أارضسه وأامام جمهوره ،وﬁاولة البحث عن نقاط خÓل
التنقÓت خارج الديار من أاجل انهاء اŸوسسم ‘ مركز مريح.
وأابدى طيايبة “نياته أان تتفهم السسلطات اÙلية لع Úمليلة وضسعية
الفريق ،ومسساعدته ماليا من اجل –سس ÚاŸسستوى خÓل اŸباريات
اŸقبلة ،و–قيق ا’هداف اŸنشسودة خاصسة ان الÓعب Úيعانون ماليا.

^ الششعب :كيف تقّيم مسشتوى الفريق منذ انطÓق
اŸوسشم؟
اآ’ن ‘ البطولة ،وعاد بنقاط ثمينة من خارج الديار،
ول -عب م -ب -اراة ي -وم اأ’رب -ع -اء ب -بسس -ك-رة أام-ام ا’–اد
اÙلي ،والتي توقفت بعد أان قرر ا◊كم إايقافها،
وسس -ت -فصس -ل ÷ن -ة ال -ت -أاديب ع -ن ن -ق -اط -ه -ا ‘ اأ’ي-ام
القادمة.
وحسسب اŸتتبّع ،Úفإاّن اŸولودية “لك حظوظا
كبÒا للفوز بلقب على اأ’قل هذا اŸوسسم بالنظر ا¤
التعداد الÌي للفريق ،والذي يقوده اıضسرم عبد
اŸومن جابو ،هذا ا Òÿالذي تأاقلم ‘ وقت قياسسي
مع ناديه ا÷ديد.
وبإامكان شسبيبة السساورة مزاحمة الثنائي اŸذكور،
حيث يسسجل عودته ا ¤مسستوى أاحسسن ،حيث أانه
يطمح للمشساركة باسستمرار ‘ اŸنافسسات الدولية،
وÁلك تشسكيلة متوازنة لها إامكانيات كبÒة.
وحسسب اŸت -ت ّ-ب-ع ،Úف-إان ال-ت-ن-افسس ع-ل-ى اŸراتب

ﬁمد ميهوبي (مدّرب وّﬁلل رياضشي) لـ «الششعب»:

اّت-صش-ل-ن-ا ب-اŸدّرب واÙلل الرياضشي
ﬁمد ميهوبي ،الذي –دث لنا عن
البطولة الوطنية ‘ هذا ا◊وار.
حاورهﬁ :مد فوزي بقاصض
^ الشش- - - - - - -عب :أاّول ،م - - - - - -ا رأايك ‘
لو¤
م -ن -افسش -ة ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة ا أ
لكرة القدم بعد مضشي تسشع جولت؟

^^ ﬁم- -د م- -ي -ه -وب -ي :ه -ذا اŸوسس -م ل -دي -ن -ا
فريقان ‘ صسدارة الÎتيب وشسرعوا ‘ توسسيع
ال -ف -ارق ع -ن م -ن -افسس -ي-ه-م ه-م-ا م-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر
وشسباب بلوزداد أ’ّنهما الفريقان الوحيدان الّلذان
يرّكزان على عملهما و’ Áلكان مشساكل ،أاما بقية
الفرق التي تعا Êمشساكل مادية أاو داخلية هي
تعا Êوتسس Òالبطولة بصسعوبة ‘ بدايتها ،لهذا ’
Áكنك أان تطلب من ’عبي هذه الفرق الشسيء
الكث Òكونهم يعانون من مشساكل خارجة عن نطاق
الرياضسة.

^ ن-ادي-ا ب-ل-وزداد واŸول-ودي-ة م-ن-ذ
سش- -ن- -وات ط -وي -ل -ة  ⁄ي -ت ّ-وج -ا ب -ل -قب
البطولة ،بدأا حلم الّتتويج ‘ معاقل
الفريق ،Úهل ترى بأاّنهما مرشّشحان
^ باŸقابل هناك فريق يتواجد ‘
لوان-ه
لم-ر سش-اب-ق أ
ل -ل -ت -ت -وي-ج أام أان ا أ
ذي -ل ال ّ-ت -رت -يب اسش -م -ه ن-ادي ب-ارادو،
وأان فرقا أاخرى Áكنها العودة بقوة
ال -ذي ي -ؤوّدي مشش -وارا ط ّ-ي -ب -ا ‘ ك -أاسض
‘ ا÷ولت اŸقبلة؟
^^ ’ أابدا نحن ‘ بداية اŸشسوار واŸوسسم ال-ك-اف ،ل-ك-ن الّ-ن-ت-ائ-ج ‘ ال-ب-طولة ل
الكروي ما زال طوي ،Óحسسب التجربة التي ‰لكها تتبع؟
من اŸواسسم السسابقة شساهدنا فرقا كبÒة ابتعدت
بفارق  8إا 9 ¤نقاط كاملة ‘ مرحلة الذهاب،
لكنها  ⁄تتمّكن من ا◊فاظ على تلك الوتÒة من
” الّلحاق بها و ⁄تتّوج ‘
النتائج اإ’يجابية ،و ّ

^^ نادي بارادو Áلك مباريات متأاخرة كثÒة
و ⁄ي -ل -عب ك -ل م -واج-ه-ات-ه ،صس-ح-ي-ح أان-ه ‘ ب-داي-ة
اŸوسسم عانى بعضس الشسيء ‘ البطولة لكنه ‘
ا÷و’ت اأ’خÒة عاد و“كن من –قيق نتائج

اأ’و ‘ ¤الرابطة اÎÙفة اأ’و ¤سسوف يّتسسع مع
مرور ا÷و’ت ،حيث بإامكان أاندية أاخرى الصسعود
تدريجيا ا ¤اŸقدمة على غرار ا–اد العاصسمة،
الذي عاشس بداية موسسم جد صسعبة ،و” خصسم 3
ن -ق -اط م -ن رصس -ي-ده ب-ع-د ع-دم اج-راء ال-دارب-ي أام-ام
اŸولودية ،وحقق زمÓء زواري فوزا معنويا كبÒا
بعودتهم بـ  3نقاط أامام نادي مقرة مباشسرة بعد أان
ك- -ان- -وا ق- -د ح- -ق- -ق -وا ف -وزا ك -بÒا ع -ل -ى أاه -ل -ي ب -رج
بوعريريج ،اأ’مر الذي يعني الكث Òعن العمل الذي
يقوم به اŸدرب دزيري بÓل.
بينما تبقى اأ’مور صسعبة بالنسسبة لبعضس الفرق
التي كنا ننتظر منها الكث Òأامثال وفاق سسطيف،
الذي سسجل ◊د اآ’ن أاك Èحصسة من ا’نهزامات (6
م -ن  9م-ب-اري-ات) ،وت-ع-د حصس-ة ك-بÒة ج-دا ب-ال-نسس-بة
للفريق الذي عرف بعضس اŸشساكل ا’دارية والتقنية،

^ ف -رق ذي -ل الÎت -يب خ -دم -ت -ه -ا
ال›Èة ا◊الية وتأاخ ÒاŸباريات،
ك-م-ا أان ه-ن-اك ف-رق اŸق-دم-ة ت-أاّث-رت
لمام؟
لكبح زحفها نحو ا أ

كل الفرق بإامكانها لعب األدوار
األو ¤إان توّفر لها السستقرار واألموال
اأ’خ ،Òح- - -ت - -ى ب - -ط - -ل اŸوسس - -م اŸاضس - -ي إا–اد
ال -ع-اصس-م-ة وسّس-ع ال-ف-ارق ج-ي-دا ع-ل-ى م-ن-افسس-ي-ه ‘
م- -رح -ل -ة ال -ذه -اب م -ن اŸوسس -م اŸن -قضس -ي وت ّ-وج
بصسعوبة كبÒة ‘ آاخر جولة .الشسباب واŸولودية
بإامكانهما التتويج بلقب البطولة ،ولديها الفرصسة
ليكونا اأ’حسسن هذا اŸوسسم ،كما Áكن أان تلتحق
فرق أاخرى باŸقدمة وتتوج ‘ النهاية على غرار
إا–اد العاصسمة ،الذي يضسم ›موعة من الÓعبÚ
وÁلكون إامكانيات كبÒة و’ بأاسس بها ،وإاذا “ّكنوا
م -ن ح -ل مشس -اك -ل -ه -م ‘ اأ’ي -ام ال -ق -ل -ي -ل-ة اŸق-ب-ل-ة
سسيقولون كلمتهم ‘ بطولة اŸوسسم ا÷اري ،كما
أان هناك فرق ننتظر منها أان تعود بقوة قبل نهاية
مرحلة الذهاب ،أاما الفرق التي تلعب من أاجل
البقاء Áكنها أان تنتفضس هي اأ’خرى ،وخ Òدليل
ع- -ل- -ى م- -ا أاق -ول ف -ري -ق شس -ب -اب ب -ل -وزداد اŸوسس -م
اŸاضسي ،الذي توّقع ا÷ميع سسقوطه إا ¤الرابطة
اÎÙفة الثانية لكرة القدم ،إا’ أانه ‘ مرحلة
” إاضسافة له  3جو’ت لكان بإامكانه
الذهاب لو ّ
إانهاء البطولة على اأ’قل ‘ اŸرتبة الثانية أاو
الثالثة .كل الفرق بإامكانها أان تلعب اأ’دوار اأ’و¤
إاذا ت -وف -ر ف -ي-ه-ا ا’سس-ت-ق-رار واأ’م-وال ،أ’ن ’ع-ب-ي
شسباب بلوزداد الذين كانوا يلعبون من أاجل ضسمان
ال -ب-ق-اء اŸوسس-م ال-ف-ارط ‘ م-رح-ل-ة ال-ذه-اب ،ه-م
ن -فسس -ه -م ال -ذي -ن ع -ادوا ب -ق -وة ‘ م-رح-ل-ة ال-ع-ودة،
و“كنوا من التتويج بلقب كأاسس ا÷مهورية.

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

لدينا تشسكيلة ثرّية تسستطيع قول كلمتها هذا اŸوسسم

لو ¤منذ انطÓقها ‘
عرفت الرابطة اÎÙفة ا أ
اŸوسش-م ا◊ا‹ ب-روزا لف-ت-ا ل-ل-ث-ن-ائ-ي شش-ب-اب بلوزداد
وم- -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر ،ح -يث  ⁄يسش ّ-ج  Ó-ا ¤غ -اي -ة
ا÷ول - -ة ال - -ت - -اسش - -ع - -ة أاي ان- -ه- -زام ،وه- -و م- -ا ي- -ؤوك- -د
السش-ت-ع-دادات ال-ن-اج-ح-ة ل-ل-ف-ري-ق Úوط-م-وح-ات-هما
الكبÒة.
حامد حمور

’ول 1٤٤1هـ العدد18088 :
السسبت  0٢نوفمبر  ٢019م الموافق لـ 05ربيع ا أ

ﬁمد طيايبة ،مهاجم أامل ع Úمليلة لـ «الششعب»:

تنافسس عن بعد ب Úشس ـ بلوزداد
واŸولودي ـ ـة العاصسمي ـ ـة

«أاب-ن-اء ل-ع-ق-ي-بة» يكسسبون  3ن-ق-اط ث-م-ي-ن-ة تبقيهم ‘
الريادة ،وهو اأ’مر الذي سسيشسجّع أاشسبال عمراÊ
على مواصسلة اŸسسÒة بنجاح كب.Ò
وÁك- -ن ال- -ق- -ول أان إاقصس- -اء شس- -ب -اب ب -ل -وزداد م -ن
م -ن -افسس -ات ك -أاسس ال -ك -اف  ⁄ي -ؤوث -ر ع -ل-ى م-ع-ن-وي-ات
الÓ-ع-ب ،Úوال-ن-ت-ائ-ج اŸسس-ج-ل-ة ‘ ال-ب-ط-ول-ة الوطنية
 Òÿدليل على ذلك ،ولو أان اŸدرب عمرا Êكان قد
أاكد ‘ اأ’سسبوع اŸاضسي أانه تأاثر بذلك ا’قصساء،
حيث كانت طموحاته كبÒة مع الفريق الذي يتمتع
بكامل اإ’مكانيات اŸادية والبشسرية لبلوغ مسستويات
أافضسل.
كما أان اŸولودية العاصسمية تسس Òبخطى ثابتة
هذا اŸوسسم بعد ا’سستقدامات النوعية التي سسجلها
الفريق ،وكذا العمل ا÷اد الذي يقوم به الطاقم
الفني بقيادة كازو ،Êحيث أان «العميد»  ⁄ينهزم ◊د
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ج- -ي- -دة داخ- -ل وخ- -ارج ال- -دي- -ار ،وم- -ع اŸب -اري -ات
اŸتأاخرة التي تنتظره Áكنه ‘ أاي وقت دخول
اŸراتب اأ’و ‘ ¤الÎتيب العام مثلما فعل ذلك
اŸوسسم اŸنقضسي ،بارادو لديه ›موعة يلعبون
جيدا كرة القدم ومدرب يحقق مطالب اإ’دارة،
نادي بارادو ’ خوف عليه رغم أانه يعتمد على
’ع -ب Úشس -ب-اب ع-دÁي اÈÿة ،ل-ك-ن-ي م-ت-أاك-د م-ن
ع-ودت-ه ال-ق-وي-ة وأان-ه سس-ي-ت-م-ك-ن م-ن تسس-ويق ’عبÚ
جدد إا ¤ا’حÎاف اŸوسسم اŸقبل مثلما فعله ‘
اŸواسس -م اŸاضس -ي -ة ،وه -ذا ي -ع -ود ب-اŸن-ف-ع-ة ع-ل-ى
الفريق واŸنتخب الوطني.

^ ال›Èة ه- - -ذا اŸوسش - -م أاسش - -الت
ال - - -ك- - -ث Òم- - -ن ا◊ Èخصش- - -وصش- - -ا أان
م-ب-اري-ات ال-ب-ط-ول-ة ب-اتت تÈم-ج كل
أاربعاء ،ما رأايك ‘ هذه النقطة؟

^^ ما تعيشسه ا÷زائر من ظروف سسياسسية
يحتم على الرابطة بر›ة مباريات البطولة خÓل
أايام اأ’سسبوع ،وذلك راجع بالدرجة اأ’و ¤إا ¤أامور
تنظيمية أامنية ‘ ،نظري تلعب البطولة اأ’حد أاو
اأ’رب -ع -اء ف -ذلك Áث -ل ن -فسس الشس -يء ب -ال -نسس-ب-ة ‹
عندما تلعب كل اŸباريات ‘ آان واحد،فهذا ’
يؤوثر على نتائج البطولة وترتيبها ،لكن أان تÈمج
مباراة فريق وآاخر ’ وبعدها تÎاكم اŸباريات
اŸتأاخرة ،هذا ما من شسأانه أان يغ Òمسسار البطولة
ويقدم أامور سسلبية ،وهذا اأ’مر يؤوثر خصسوصسا على
فرق اŸقدمة والتي تلعب على البقاء ،وبعدها يبدأا
ا◊ديث عن بيع وشسراء اŸباريات.

^^ بالطبع ال›Èة باتت سسÓحا ذو حدين
بعد ثÓث أاشسهر راحة ،تدخل اŸنافسسة ب›Èة
مواجهت 10 ‘ Úأايام بعدها تتوقف البطولة بسسبب
تواريخ الفيفا  15يوما وتعود للمنافسسة تدريجيا،
وهناك مباريات تأاخر بسسبب مشساركة اأ’ندية ‘
اŸنافسسات القارية واإ’قليمية ،وهنا تدخل حنكة
اŸدرب ‘ Úاختيار الÈنامج اŸناسسب لÓعب،Ú
لكن اأ’مر صسعب للبعضس أ’ن هناك فرق تكون
مواجهتها م›Èة بعدها تأاخر و’ يعي اŸدرب
إاذا يسسرح ’عبيه أام يÈمج مباراة ودية أاو تطبيقية،
هذه كلها أامور تعرقل مسسار اأ’ندية ‘ بطولتنا،
لكن اأ’طقم الفنية التي تعمل بطرق علمية Áكنها
تدارك هفوات ال›Èة.

^ اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ‘ الّصش-ائ-ف-ة
اŸاضشية تّوج بالّلقب القاري ،هناك
من يقول بأان التاج القاري  ⁄يؤوّثر
ع -ل-ى ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ،وال-ب-عضض
ي- - -ق- - -ول ب- - -أان ه- - -ن - -اك ث Ó- -ث ف - -رق
جزائرية متأاّهلة ‘ منافسشات كأاسض
إافريقيا؟

^^ تتويج اŸنتخب  ⁄يكن لديه أاثر على
البطولة ا÷زائرية هذا أامر صسائب ،كل الÓعبÚ
ال-ذي-ن ي-ح-م-ل-ون ال-ق-م-يصس ال-وط-ن-ي ي-ل-ع-بون خارج
الوطن أافضسل الÓعب Úخرجوا من ا÷زائر نحو
ا’حÎاف ،وهذا من مصسلحة الكرة ا÷زائرية،
ل -ك -ن ’ Áك -ن -ن -ا أان ن -ك -ذب ع -ل -ى أان -فسس -ن -ا ال-ك-رة
ا÷زائ -ري -ة –ت-اج إا ¤م-نشس-آات ري-اضس-ي-ة وم-ي-ادي-ن
تدريب ومنظومة تكوينية ،وإامكانيات اسسÎجاعية
وخ -اصس -ة م -وارد م -ال -ي-ة أ’ن ك-ل ال-ف-رق ا÷زائ-ري-ة
ت -ع -ا ،Êو’ Áك -ن -ه -ا ال -ق -ي -ام ب -ال -ت -ك -وي -ن و’ دف-ع
مسستحقات ’عبي الفريق اأ’ول إا’ نادي بارادو
ال -ذي ’ Áلك دي -ون -ا ،أ’ن -ه ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى سس-ي-اسس-ة
ت -ك -وي -ن -ي -ة م -دروسس -ة وي -ع -ت -م-دون ع-ل-ى شس-ب-اب-ه-م،
تدحرجوا كثÒا وبلغوا درجات دنيا ،لكنهم عادوا
أاق -وى وال -ي -وم أاضس -ح -وا ال -ف -ري-ق اأ’ول ال-ذي Áول
البطو’ت اأ’وروبية ،كما يعت Èنادي بارادو خّزان
اŸنتخبات الوطنية وفرق البطولة ،لهذا يجب على
كل الفرق أان تسس Òعلى درب نادي بارادو.

ورÃا اŸدرب ا÷ديد نبيل الكوكي قد يعيد القاطرة
ا ¤السس- -ك- -ة الصس -ح -ي -ح -ة ،وي -ع -ود ال -وف -اق ب -ق -وة ‘
اŸنافسسة.
كما أاّن فرق ‚م مقرة ،ا–اد بلعباسس وجمعية
الشسلف سسجلت عدة انهزامات ،وما زالت تبحث عن
الوصسفة التي “كنهم من العودة ‘ اŸنافسسة ،ومن
جهته نادي بارادو  ⁄ينطلق بشسكل جيد ومنشسغل
أاك ÌباŸنافسسة القارية التي سسجل فيها نتائج باهرة،
وم -ن اŸم -ك -ن ج -دا أان ي -ع -ود ن -ادي اأ’ك -ادÁي -ة ا¤
مسس- -ت- -وى أافضس- -ل ’ ،سس- -ي- -م- -ا وأان- -ه ف -از ‘ اŸب -اراة
اŸاضسية على نادي مولودية وهران ‘ ملعب هذا
اأ’خ ،Òوهو مؤوشسر ايجابي أ’شسبال اŸدرب شسالو ‘
البطولة.
وسس ّ-ت -تضس -ح اأ’م-ور أاك Ìع-ن-د إاج-راء اŸق-ابÓ-ت
اŸتأاخرة بالنسسبة للعديد من اأ’ندية.

^^ ﬁمد طيايبة :لقد حققنا انطÓقة موسسم ‡يزة رغم اŸباريات
الصسعبة التي لعبناها امام فرق قوية ومرشسحة من اجل اŸنافسسة على
لقب البطولة ،ا’ اننا اظهرنا اسستعدادات ‡يزة ،وهو ا’مر الذي جعل
جميع الفرق تضسع ‘ ا◊سسبان هذا ا’مر ،لكن يجب عدم اغفال انه قبل
انطÓق اŸوسسم قمنا بفÎة –ضس Òجيدة بقيادة ا÷هاز الفني ،الذي
حرصس على الرفع من مسستوى الÓعب Úالفني والبد Êقبل بداية اŸوسسم،
واليوم نحن نقطف ثمار هذا العمل الذي نقوم به ،وأاعتقد ان الفÎة
اŸقبلة سستعرف نتائج افضسل و ’ ⁄انهاء اŸوسسم ‘ مرتبة افضسل رغم
صسعوبة اŸامورية ‘ ظل قوة اŸنافسسة ب Úا’ندية ،بدليل ان هناك
العديد من ا’ندية من كان يرشسحهم للعب ا’دوار ا’و ،¤ا’ انهم
يتواجدون حاليا ‘ وضسعية صسعبة والعكسس صسحيح.

^ كيف كانت مواجهة ششبيبة القبائل؟

^^ ت -ل ّ-ق -ي -ن -ا خسس-ارة ق-اسس-ي-ة وغ Òمسس-ت-حّ-ق-ة حسسب رأاي-ي ،م-ع ع-دم
ا’نقاصس من احقية اŸنافسس ‘ الفوز ،لكن هم من خÓل فرصسة واحدة
اسس-ت-ط-اع-وا ال-تسس-ج-ي-ل واق-ت-ن-اصس ال-ن-ق-اط ال-ثÓ-ث ،ون-حن على مدار كل
اŸباراة فشسلنا ‘ –قيق الفوز ،وهو العامل السسلبي حسسب رأايي ‘

فريد ملو‹ ،اŸناج Òالعام للوفاق لـ«الششعب»:

اإلمكانيات والسستقرار هي
التي تصسنع النّتائج الباهرة

عّبر اŸناج Òالعام لوفاق سشطيف ملو‹ خÓل اللقاء الذي جمعنا
وإاي- -اه ‘ م- -ل- -عب  20أاوت Ã 55ن -اسش -ب-ة إاج-راء ف-ري-ق-ه م-ب-اراة ا÷ول-ة
التاسشعة ،والتي فاز بها ششباب بلوزداد على إاثر خطأا تقني من الدفاع،
تّوجت بهدف سشجله أاحد مدافعي الوفاق ضشد مرماه ‘ الوقت البدل
الضشائع.
«الششعب» كانت حاضشرة وكان لنا هذا ا◊وار مع القائد السشابق للوفاق
لبناء الكحÓء والبيضشاء.
فريد ملو‹ ،اŸناج Òالعام أ
حاوره :فؤواد بن طالب
^ الششعب :بصشفتكم لعب سشابق وصشاحب أالقاب عديدة مع الوفاق،
لبناء الكحÓء والبيضشاء ،كيف تلوح لك مرحلة
عّينتم كمناج Òعام أ
الذهاب.

^^ فريد ملو‹ :حسسب متابعتي لكل ا÷و’ت ،أارى أان مسستوى الفرق متقارب وهو على العموم
متوسسط تقنيا وبدنيا.
فع Óوهذا راجع إا ¤ا’سستقرار اŸادي والبشسري أاما ا–اد العاصسمة أاو النصسرية ،فنتائجها
متذبذبة ‘ ح Úأان نادي بارادو نتائجه مقلقة ،وهذا يعود بالدرجة اأ’و ¤إا ¤ا’نطÓقة السسيئة،
لكن حسسب رأايي فإان هذه الفرق قادرة على العودة ‘ أاي ◊ظة نظرا للتعداد الذي ينتمي لتلك
التشسكيÓت.

للقاب الوطنية والقارية؟
^ ماذا عن الوفاق صشاحب ا أ

اŸباراة ،وكان با’مكان –قيق افضسل ‡ا كان بالنظر ا ¤التحضسÒات
التي قمنا بها على طول ا’سسبوع ،ا’ اننا فشسلنا ‘ –قيق الهدف
اŸنشسود ،وعلينا مواصسلة العمل خÓل الفÎة اŸقبلة من اجل تعويضس
هذه اÿسسارة من خÓل الفوز ‘ ا÷ولة اŸقبلة ،حيث يبقى طموحنا
كب Òمن أاجل –قيق نتائج ايجابية تكون ‘ مسستوى تطلعات ا’نصسار،
الذين ’ يريدون تكرار سسيناريو اŸوسسم اŸاضسي من خÓل اŸنافسسة
على ضسمان البقاء ا ¤آاخر جولة ،وهو اأ’مر الذي ’ يجب ان يتكرر هذا
اŸوسسم.

لن مفاجأاة؟
^ هل ما حّققه الفريق ◊د ا آ

^^ ’ أاعتقد أانه مفاجأاة ،والعارف Ãسستوى البطولة يرى اننا ‰تلك

زغدود لـ «الششعب»:

«اŸسستوى الفني متقارب
ول فرق ب Úكوكبة اŸقّدمة
وفرق مؤوّخرة الّترتيب»
م -ن Òزغ-دود..ارت-ب-ط اسش-م-ه
ب-ت-اري-خ ك-رة ال-ق-دم ا÷زائ-رية
من لعب متميز إا ¤أان اقتحم
ع- -ا ⁄ال- -ت- -دريب ،ح- -يث أاث- -بت
قدراته الفنية يوم أاششرف على
لج- - -ه - -زة
^ أال ت- - -رى ب- - -أاّن ا أ
ت
ا–اد العاصشمة ودفاع تاجنان
اŸششرفة على الفريق هي التي
وفرق أاخرى ،اتصشلنا به Ÿعرفة بعثت روح ا÷ماعة ‘ الفريق؟
^^ ط - -ب - -ع - -ا ل - -ك- -ل م- -ع- -رك- -ة ق- -ائ- -د
لو¤
رأاي- - - - -ه ح - - - -ول ا÷ولت ا أ
ومسس-اع-دي-ن ،وف-ري-ق ب-ل-وزداد ب-ع-د ›يء
لول.
للمحÎف ا أ
اŸوسسم اŸاضسي مّر Ãرحلة صسعبة ،لكن
بعد ›يء «مدار» تكّونت توليفة جيدة
ون-ت-ائ-ج-ه-ا إاي-ج-اب-ي-ة وال-ه-جوم قائم بدوره
على غرار ’عبي الدفاع.

حاوره :فؤواد بن طالب

^^ مقارنة بالفرق اŸذكورة ،فإان الوفاق مر Ãرحلة صسعبة مع بداية اŸوسسم ،خاصسة بعدما

ّ
^ الشش -عب :م -ا ه -و ان -ط-ب-اعك
ذهب الرئيسس السسابق حمار ،وتراكمت الديون وظهرت عدة مشساكل منها ذهاب ركائز الفريق على
لو‹ على نتائج فرق اÎÙف
غرار جابو وكذا ديون أامادا ،ما أادت باŸدرب ماضسوي إا ¤ا’نسسحاب .ا’سستقرار الذي كان غائبا ا أ
لول؟ وم- -ا ه- -ي ال- -ف- -رق ال- -ت -ي
واأ’مور كانت تسس Òتقريبا من طرف رجل واحدة ،واليوم وا◊مد لله بدأانا نسستعيد هيبتنا ،وما هو ا أ
قادم سسيكون خÒا بتضسافر ا÷هود.
ل- - -ف- - -تت ان- - -ت- - -ب- - -اهك ‘ حصش - -د
^ م -ا ه -ي ال -وصش -ف-ة الّ-ت-ق-ن-ي-ة ال-ت-ي Áك-ن أان ت-ع-ي-د ال-وف-اق إا ¤ج-و النتصشارات وأامور أاخرى؟
^^ من Òزغدود :أاعتقد أان انطÓقة
النتصشارات؟
ال -ب -ط -ول -ة ك-انت م-ت-ك-اف-ئ-ة م-ا ب Úج-م-ي-ع
^^ اإ’دارة ا◊الية واعية باŸسسؤوولية اŸلقاة على عاتقها ،ونحن نبحث عن ا’سستقرار والعودة
إا ¤جو ا’نتصسارات ،خاصسة أان اŸدرب اŸسستقدم له باع كب ‘ Òالتدريب مع فرق تونسسية وعربية.
أا“نى أان تصسل البطولة الوطنية إا ¤احÎافية حقيقية حتى يسستفيد اŸنتخب الوطني اأ’ول من
’عبيها ،كما أاشسكر جريدة «الشسعب» على ما تقوم به من تغطيات هامة ‘ اÛال الرياضسي
وغÒها

تشسكيلة ثرية تسستطيع قول كلمتها هذا اŸوسسم رغم الظروف الصسعبة التي
مررنا بها ،ا’ اننا عازمون على –قيق ا’فضسل حيث قامت ا’دارة
بالتعاقد مع ’عب Úجيدين ،وهناك العديد من الÓعب Úمن  ⁄يغادر بعد
نهاية اŸوسسم حيث فضسل البقاء ‘ الفريق ،وهو ا’مر الذي انعكسس
ايجابا على مسستوى الفريق منذ انطÓق البطولة ،حيث حققنا نتائج
ايجابية بفضسل العامل البشسري من خÓل توفر ›موعة ‡يزة من
ال Ó-ع-ب ،Úوأاع-ت-ق-د ان-ه Ãزي-د م-ن ال-ع-م-ل وا’ج-ت-ه-اد نسس-ت-ط-ي-ع –ق-ي-ق
ا’فضسل خÓل اŸباريات اŸقبلة ،كما ان ا’دارة مطالبة أايضسا بالوقوف
ا ¤جانب الÓعب ÚخÓل الفÎة اŸقبل ،من خÓل ا’يفاء بالتزاماتها
اŸالية ومنح الÓعب Úبعضس ما يدينون به من أاجور شسهرية متاخرة ،وهو
ما قد ينعكسس ايجابا على مسستوى الفريق.

الفرق ،لكن مع مرور اأ’سسابيع برزت فرق
وأاث- -ب- -تت أان -ه -ا ك -بÒة ‘ اأ’ول اÎÙف،
وحققت نتائج مبهرة على غرار مولودية
العاصسمة وبلوزداد وشس ـ السساورة.
ك- -م- -ا ي -ع -ل -م ا÷م -ي -ع أان شس ـ ب -ل -وزداد

ع -ل -ي -ق اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -ف-ري-ق اسس-ت-ن-ج-د
بعمرا Êوهذا شسيء إايجابي ،إاضسافة إا¤
ا÷هاز بصسفة عامة اŸكون من عمروشس
وك -ر Ëب -خ -ت -ي دون أان ن -نسس-ى دور شس-رك-ة
«م -دار» ال -ت -ي وّف -رت ل -ه -ذه ال-ط-واق-م ك-ل
اإ’مكانيات ،ما يعني أاي ‚اح يجب أان
نعتمد على اإ’مكانيات اŸادية والبشسرية،
وتوظيفها توظيفا عقÓنيا وهذا ما يحدث
‘ ف- -ري -ق ب -ل -وزداد السس -ائ -ر ‘ ال -ط -ري -ق
الصسحيح.
أاشس-ك-ره-م ع-ل-ى ه-ذا اŸسس-ؤوول ال-ت-ق-ني
الهام ،بدون اسستقرار ’ Áكن لنا أان نعمل
شس -ي -ئ -ا ،وب -ل -وزداد وّظ-ف ه-ذا وه-و سس-ائ-ر
بخطى ثابتة ،والدليل أانه  ⁄يخسسر و’
مباراة ،وهذا يعود إا ¤التوليفة اıتارة
أاثناء ا’سستقدامات ‘ بداية اŸوسسم ،ما
جعل ا÷هاز الفني للفريق يعمل ‘ أاكÌ

أاري - -ح- -ي- -ة ،وع- -ل- -ي- -ه
فا’سستقدامات
ا÷ي- -دة ت -ع -ط -يك مسس -ت -وى ف -ن -ي -ا ع -ال -ي -ا
ومردودا جماعيا متميزا ،وهذا ما نلمسسه
حاليا ‘ بيت الشسباب.
الÓعبون يحتاجون إا ¤مدرب صساحب
ك-ف-اءة ع-ال-ي-ة ت-ق-ن-ي-ا ول-ه خ-ط-اب مشس-ج-ع،
إاضسافة إا ¤إادارة واعية ،ويجب أان يتواجد
أايضس -ا رئ -يسس ي -ع -رف خ -ب-اي-ا ال-ف-ري-ق وم-ا
يلزمهم.

^ ك- -ي- -ف ت -رى مشش -وار ب -عضض
لن- - -دي- - -ة ون- - -ح- - -ن ‘ ا÷ول - -ة
ا أ
الّتاسشعة؟
^^ كل اأ’ندية تبحث عن مشسوار جيد
على غرار اŸولودية العاصسمية وكذا شس ـ
السساورة ،الذي يحصسد النتائج اإ’يجابية،
ف -ه-ذا م-ا ي-ج-ع-ل اأ’ن-دي-ة تشس-ع-ر ب-ال-راح-ة
النفسسية والطمأانينة.
نحن ‘ مرحلة الذهاب وقد تنقلب
الطاولة ‘ مرحلة العودة ،ما يجعل أان كل
ا’حتما’ت واردة ،وسسنتمتع هذا اŸوسسم
ببطولة مسستواها جيد.

^ كيف ترى فريق مولودية
ا÷زائر؟
^^ للفريق تعداد هام ومدرب ﬁنك
ع-رف ك-ي-ف ي-ك-ون ت-ول-ي-ف-ة ق-وي-ة وال-ن-تائج

اÙققة تتكلم عن نفسسها ،ما يجعل أان
‚اح أاي م- -درب م -ع ف -ري -ق -ه ه -و ت -ف -ه -م
ال Ó-ع -بÿ Úط -ة ع -م -ل -ه ،ب -اإ’ضس -اف-ة إا¤
ا’سس-ت-ق-رار اŸل-م-وسس م-ن ح-يث ال-ن-ت-ائ-ج،
وح- -ق- -ي- -ق- -ة ا’إدارة أايضس- -ا ت- -ركت ا◊ري -ة
ال- -ك- -ام -ل -ة ل -ل -م -درب ‘ اخ -ت -ي -ار اÿط -ة
والÓعب Úلكل مباراة يخوضسها ،وهذا هو
ا’حÎاف ا◊قيقي.
ا’سستقرار ‘ التشسكيلة كما قلنا من بÚ
العوامل اŸهمة ‘ نتائج الفريق وهذا ما
رأايناه ‘ شسبيبة السساورة ،وأاظن أانه سسيصسل
إا ¤أاب -ع -د ن -ق -ط -ة م-ن ال-ن-ج-اح ‘ اÛال
الكروي.
م-ن خÓ-ل م-ت-اب-ع-ت-ي ل-ل-ب-ط-ول-ة أاظن أان
البداية كانت صسعبة Ÿعظم الفرق ماعدا
ف - -ري - -ق Úأاو ث Ó- -ث - -ة ،وأاظ - -ن أان اŸراتب
اأ’خÒة سس-ت-ك-ون ف-ي-ه-ا اŸن-افسس-ة شس-دي-دة
ل- -ت -ف -ادي السس -ق -وط خ -اصس -ة م -ع ال -ن -ظ -ام
ا÷ديد للبطولة الوطنية للموسسم اŸقبل.

^ ب- - -اŸن - -اسش - -ب - -ة ،م - -ا رأايك ‘
الّنظام ا÷ديد للموسشم القادم؟
^^ حسسب خÈتي هذا النظام سسيكون
أافضسل ،وهذا كون أان اŸباريات سستكون
أاك Ìم- -ا سس- -ي- -دف -ع ب -اŸدرب Úوال Ó-ع -بÚ
ل -ل -ع -م -ل أاك Ìورف-ع اŸسس-ت-وى ،وسس-ي-ع-ط-ي
بصس- -م- -ة ‡ي- -زة ل -ب -ط -ول -ت -ن -ا وه -ذا أايضس -ا
سسيسساهم ‘ تطوير كرة القدم ‘ بÓدنا.
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الّرائد ومÓحقه ‘ مهّمة سشهلة Ÿواصشلة ا’نتصشارات

تبدو ا÷ولة  ١١لبطولة الرابطة الثانية
لكرة القدم ،مبدئيا ‘ ،صضالح الرائد أاوŸبي
اŸدي- -ة و م- -لح- -ق -ه وداد ت -ل -مسض -ان ال -ل -ذي -ن
يواجهان على التوا‹ اليوم السضبت صضاحب
اŸركز ما قبل اأ’خ ،Òفريق شضبيبة بجاية
Ãي- - -دان اأ’خ Òوم- - -ت - -ذي - -ل الÎت - -يب ،ا–اد
ا◊راشس داخل الديار.
ه -ذان الّ-ل-ق-اءان ب Úق-ط-ب-ي الÎت-يب ال-ع-ام
سض -ي -ك -ون -ان ع -ل-ى ال-ورق ‘ م-ت-ن-اول اأ’وŸب-ي
والوداد رغم هزÁة هذا اأ’خ ‘ Òا÷ولة
الفارطة ‘ داربي الغرب أامام سضريع غليزان
( .)٠-٢ه - -ذا اأ’خ ،ÒاŸت - -واج- -د ‘ اŸرك- -ز
ال -راب-ع ( ١7ن-ق-ط-ة) ،سض-ي-ق-وم ب-رح-ل-ة ل-لشضرق
ا÷زائري Ÿواجهة مولودية العلمة (١١ - ١٢
ن).
أاما أامل ا’ربعاء وجمعية اÿروب اللذين
يحتلن مرتبة ضضمن كوكبة الطليعة (الثالث
وال-راب-ع ع-ل-ى ال-ت-وا‹) ،فسض-ي-ن-ز’ن ب-دوره-م-ا
ضض -ي -ف Úع -ل -ى ‡ث -ل -ي م -دي-ن-ة وه-ران وه-م-ا
الصضاعد ا÷ديد ،أاوŸبي أارزيو ( ١5 - 6ن)
وجمعية وهران ( ١3 - ٩ن) ‘ مواجهتÚ
ت -تسض -م -ان ب-اإ’ث-ارة وال-تشض-وي-ق ،بسض-بب ت-ق-ارب
مسض -ت -وى اأ’ن -دي -ة اأ’رب -ع -ة ،وه-و اأ’م-ر ال-ذي
يختلف بالنسضبة أ’مل بوسضعادة اŸهدد بالنزول
( ١٠ - ١٤ن) والذي سضيواجه خصضما يتواجد
‘ وضضعية أافضضل منه ،ويتعلق اأ’مر بدفاع
ت -اج -ن -انت ال -ذي ب -دأا يسض -ت-ع-ي-د ع-اف-ي-ت-ه ب-ع-د
سضقوطه من بطولة الرابطة اأ’و ،¤مثلما تدل
عليه مرتبته السضادسضة ‘ جدول الÎتيب ).(¿ 15

أام -ا شض -ب -ي -ب -ة سض -ك -ي -ك -دة ( ١5 - 6ن)
فسضتسضتضضيف ا–اد عنابة ( ١١ - ١٢ن) ‘
ل -ق -اء ﬁل -ي واع -د ،ول -و أان-ه ف-ق-د ال-ك-ث Òم-ن
لقسضام السضفلى.
بريقه منذ سضقوط النادي Úل أ
و‘ سض- -ع -ي -دة ،سض -ت -ج -رى م -ب -اراة
اŸول-ودي-ت Úالسض-ع-ي-دي-ة وال-ب-ج-اوي-ة وك-ل-تاهما
–تلن نفسس اŸرتبة ( ١٢ - ١٠ن) بهدف

–سض Úال -وضض -ع -ي -ة و ال -ه -روب م -ن م -ن -ط -ق -ة
اÿطر.
وبر›ت كل اŸباريات بحضضور ا÷مهور،
ب-اسض-ت-ث-ن-اء ل-ق-اء ب-ج-اي-ة ال-ذي سضيجرى بأابواب
مغلقة بعد تسضليط عقوبة اللعب دون جمهور
على الشضبيبة اÙلية

مواسصة – مدّرب ا–اد عنابة لـ «الشصعب»:

جاهزون Ÿباراة سشكيكدة و‰لك مفاتيح الفوز

أاّكد مدّرب ا–اد عنابة أان كل
ال -ظ -روف م-ه-ي-أاة ل-ل-ف-ري-ق ،ال-ذي
سص- -ي- -دخ- -ل ‘ ح- -وار ال- -ي- -وم أام- -ام
شصبيبة سصكيكدة ◊سصاب ا÷ولة
ا◊ادي - - -ة عشص - - -رة م- - -ن ال- - -ث- - -اÊ
اÎÙف وع- - - -ن اسص - - -ت - - -ع - - -دادات
ال -ف -ري -ق ك -انت ل-ن-ا ه-ذه ال-وق-ف-ة
لج -واء ال -ع -ام -ة وسص -ط
ل- -رصص- -د ا أ
ا–اد ع- -ن- -اب- -ة وم -دى ج -اه -زي -ة
أاب - -ن - -اء ب- -ون- -ة ،ال- -ذي- -ن ح- -ق- -ق- -وا
الن -تصص-ار ال-ث-الث Ÿواج-ه-ة ا÷ار
شصبيبة سصكيكدة العائد ‘ ا÷ولة
اŸاضص-ي-ة ب-ال-ت-ع-ادل م-ن ال-ع-اصصمة
ول -ذلك ف -ال -ل -ق -اء سص-ي-ك-ون م-ثÒا
لهمية نقاطه ‘ حسصابات
نظرا أ
ك -ل ط -رف ،ح -يث أاك -د م-واسص-ة ‘
ه-ذا ال-تصص-ري-ح ل-لشص-عب سص-تسص-ع-ى
ع-ن-اصص-ره ل-ت-حقيق نتيجة مؤومنة
للمباراة القادمة.
حاوره :فؤواد بن طالب
^ الشص- -عب :ب -ع -د ال ّ-ت -حضصÒات
لخ Òع-ل-ى سص-ع-ي-دة ،م-ا
وال -ف-وز ا أ
هو شصعورك عشصّية لقاء شصبيبة؟

^^ كمال مواسضة :أاعتقد أان كل العناصضر
‘ جاهزية تامة ،وعليه فإان لقاء اليوم أامام
ا÷ار شضبيبة سضكيكدة برسضم ا÷ولة  ١١من

ا–اد العاصصمة

إامضشاء عقد “ويلي مع ›ّمع «سشÒبور»

اعلنت إادارة ا–اد
ا÷زائ - -ر (ال - -راب - -ط - -ة
اأ’و )¤ل- -ك- -رة ال -ق -دم،
أاول أامسس اÿم- - - - -يسس،
عن اتفاق عقد “ويلي
م - -ع ›م- -ع خ- -دم- -ات
اŸي- -ن- -اء« ،سض -رب -ورت»
Ÿدة  ⁄ي -ت -م ال -كشض -ف
عنها.
وأاوضض- - - - - - -حت إادارة
النادي العاصضمي على
صض -ف -ح -ت -ه -ا ل-ل-ت-واصض-ل
ا’جتماعي
«ف- - -ايسض- - -ب- - -وك» ،ب - -أان
«ال-ع-ق-ود سض-يتم التوقيع
عليها ب Úالطرف Úاأ’سضبوع اŸقبل» ،مضضيفة
ب - -أان إادارة ا–اد ا÷زائ - -ر ت- -تشض- -رف ب- -دع- -م
ومسضاهمة ›مع «سضربورت».
ويعيشس النادي العاصضمي أازمة خانقة منذ
ب- -داي- -ة اŸوسض -م ال -ك -روي «‘ »٢٠٢٠-٢٠١٩
ال- -وقت ال- -ذي ي- -واصض- -ل ف- -ي- -ه أانصض -ار ا’–اد
باŸطالبة بحلول عاجلة للنادي ،الذي تبقى
حسض-اب-ات-ه ال-ب-ن-ك-ي-ة ›م-دة بسض-بب اŸت-ابعات
ال-قضض-ائ-ي-ة ضض-د م-ال-ك-ه ،رج-ل اأ’ع-م-ال ،ع-لي
حداد.
وكان وزير الشضباب والرياضضة ،سضليم رؤووف

ب -رن -اوي ق -د اسض -ت -ق -ب-ل رئ-يسس ›لسس اإ’دارة
’–اد ا÷زائ -ر ،ب -وع -لم شض -ن -دري و‡ث -ل -ي
اأ’نصضار واللعب Úالقدامى للنادي من أاجل
إاي -ج-اد ح-ل ل-ه-ذه اأ’زم-ة ال-ت-ي ي-ع-يشض-ه-ا ب-ط-ل
ا÷زائر.
و›ّم- -ع «سض -رب -ورت» ن -ا œع -ن ال -ت -ح -وي -ل
القانو Êللشضركة السضابقة للتسضي Òومسضاهمات
ال- -دول- -ة ل- -لشض- -رك- -ة ذات اأ’سض- -ه- -م ل -ل -م -ي -ن -اء
(سضوجيبور) ،واŸكلفة بعدة نشضاطات Œارية
ل-ل-م-ي-ن-اء ،ك-م-ا ت-ق-وم ب-ت-ن-ف-ي-ذ أاشض-غ-ال الصضيانة
وŒديد الهياكل واŸرافق للميناء.

شصبيبة القبائل

بر›ة ا÷معية العامة للمسشاهم 13 ‘ ÚنوفمÈ

م -رت -ب -ة غ Òم -ري -ح -ة ،وب -فضض -ل وا‹ ع -ن -اب -ة
وتشضجيعاته اŸتواصضل حاولنا الرجوع إا ¤جو
ا’ن -تصض -ارات ،وح -ق -ق -ن-ا ان-تصض-ارا ع-ريضض-ا ‘
ا÷ولة اŸاضضية أاثلج صضدورنا جميعا وذاهبون
إا ¤سضكيكدة من أاجل تثمينه.

^ كيف تتوّقع هذه اŸباراة؟

^^ هذه اŸواجهة بالذات تبقى مفتوحة
على كل ا’حتما’ت و’ ›ال فيها للتهاون أاو
ا’سضتهزاء ،ولذلك ح ّضضرنا أانفسضنا جيدا أ’ننا
ن -ع -ل -م مسض -ب -ق -ا م -ا ي-ن-ت-ظ-رن-ا ن-ظ-را لصض-ع-وب-ة
اŸأامورية و‡يزات اŸباراة التي تعلب بÚ
جارين لكل واحد منهما الرغبة ‘ الفوز.

^ م -ع -ن -ى ه -ذا أاّن-ك ت-ت-وّق-ع أان
ال -ث-ا ÊاÎÙف ي-ت-ط-لب ال-ك-ث Òم-ن الÎك-ي-ز ت -خ -ل -ق ل -ك -م شص -ب -ي -ب -ة سص -ك-ي-ك-دة
وال- -تضض- -ح -ي -ة ف -وق ال -بسض -اط اأ’خضض -ر ،أ’ن -ن -ا صصعوبات؟
سضنلعب داربيا من نوع خاصس ما يحتم علينا
اللعب بحذر شضديد وبذكاء وبأاعصضاب باردة،
حيث ’ ›ال للتهاون ‘ مباراة تبدو صضعبة
أامام فريق مدجج بالنتائج اإ’يجابية.

^ معنى هذا أان ا–اد عنابة
يبحث عن ﬂرج للعودة إا ¤جو
النتصصارات؟
^^ ح -ق -ي -ق -ة ف -ا’–اد ان -ط -لق-ت-ه ك-انت
م-ذب-ذب-ة وه-ذا ب-ع-د ذه-اب أاغ-ل-ب-ي-ة ال-عناصضر،
واليوم فالتعداد بتشضكيلة مغايرة “اما ،وهي
اآ’ن ‘ ط -ور ال -ت -أاق -ل -م م -ع م -ب -اري -ات ال -ث-اÊ
اÎÙف ،لكن رغم هذا ،فأاملنا كب Òلنكون
منافسض Úأاقوياء أامام خصضومنا حيث كنا ‘

^^ صضحيح منافسضنا ليسس بالسضهل ونحن
›Èون على –ريك القاطرة اأ’مامية من
أاج- -ل تسض- -ي ÒاŸب -اراة ب -ط -ري -ق -ت -ن -ا اÿاصض -ة
وت -ف-ادي أاي م-ف-اج-أاة ،الÎك-ي-ز ع-ل-ى ا÷ان-بÚ
ال-ب-د Êوال-بسض-ي-ك-ول-وج-ي وا’ع-ت-م-اد أاك Ìعلى
الكرات الثابتة التي تعت Èعا ⁄كرة القدم من
أاهم النقاط لتسضجيل اأ’هداف.

^ ماذا عن اÒŸكاتو القادم؟

^^ حاليا نلعب بفريق شضاب تنقصضه بعضس
التجربة ،ونحن ›Èون على اسضتقدام بعضس
اللعب Úمن الطراز الثقيل حتى ‚هز أانفسضنا
Ÿرحلة العودة واللعب بأاك Ìاريحية.
اŸباراة أامام سضكيدة مصضÒية ونقاطها ’
ت-ق-ب-ل ال-قسض-م-ة ع-ل-ى اث-ن ،Úوع-ل-ي-ن-ا أان ن-نّ-ظم

اّتهم أاطرافا بعرقلة عمله

ششريف الوزا Êيهّدد Ãغادرة مولودية وهران
يبدو أاّن اأ’مور داخل بيت مولودية وهران
’ تبشّضر با ،Òÿإاذ كشضف اŸدير الرياضضي
للفريق شضريف الوزا Êسضي الطاهر بأاّنه بات
ي -ف -ك -ر ج -دي -ا ‘ إاع -لن رح-ي-ل-ه م-ن م-نصض-ب-ه
مباشضرة بعد خوضس الفريق مباراته أامام أاهلي
ب-رج ب-وع-ري-ري-ج ،وال-ت-ي ل-ع-بت اأ’رب-ع-اء خ-ارج
الديار.
وب ّ-رر سض -ي ال -ط -اه-ر ذلك ب-كÌة ال-ع-راق-ي-ل
اŸوضضوعة أامامه ،وعجزه عن حلها ‘ غياب
تام للمسضاندة ،مضضيفا بأانه وكلما تخلصس من
مشضكلة معينة إا’ وظهرت عقبات أاخرى ،وكأان
اأ’مر يدبر له ‘ اÿفاء من طرف أاشضخاصس
ي- -ع -ل -م -ه -م ال -ع -ام واÿاصس ’ ي -ري -دون اÒÿ
للفريق ،ويفعلون كل شضيء حتى ’ يروه ناجحا
أ’ن ذلك ع- -ل- -ى ح- -د ق -ول -ه ي -ع -ري تسض -يÒه -م
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ال -ف -اشض -ل ع -ل -ى م-دار ع-دة سض-ن-وات ،وم-ن بÚ
اأ’سضباب التي جعلت شضريف الوزا Êقريبا من
رمي اŸنشضفة ‘ أاي وقت هو قيام ’عبÚ
قدامى أاحدهم ’عب إافريقي ،وكذا بعضس

الشض-رك-ات ال-دائ-ن-ة ب-اق-ت-ط-اع م-ب-ل-غ مهم يقدر
Ãليار و 5٠٠مليون سضنتيم من اإ’عانة التي
قدمتها السضلطات الو’ئية مؤوخرا واŸقدرة
Ãليارين ونصضف ،أاي أان اÿزينة  ⁄تسضتفد
من مليار فقطÁ ’ ،كنه إاطلقا حل اأ’زمة
اŸالية التي تبقى تخنق إادارة شضريف الوزاÊ
من كل حدب وصضوب.
ع -ل -ى صض -ع -ي-د آاخ-ر ،خ-ل-د اÿم-يسس رف-ق-اء
سضباح زين العابدين للراحة وا’سضÎجاع بعد
سض-ف-ري-ت-ه-م الشض-اق-ة ن-ح-و ع-اصض-مة البيبان برج
ب -وع -ري -ري -ج Ÿواج-ه-ة اأ’ه-ل-ي اÙل-ي ،وم-ن
اŸتوقع أان تسضتمر فÎة الراحة لغاية اليوم
السض-بت ،أاي-ن سض-ت-ك-ون حصض-ة ا’سض-ت-ئ-ن-اف ع-لى
مسضتوى ملعب الشضهيد أاحمد زبانة.

جلت أاشضغال ا÷معية العامة Ÿسضاهمي
تأا ّ
م -ؤوسضسض -ة ف -ري -ق شض-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ال-ت-ي ك-انت
م›Èة ل- -زوال ال- -ي- -وم إا ¤ي- -وم اأ’رب- -ع -اء ١3
نوفم.È
هذا ما كشضفته مصضادر مقربة من إادارة
الشض -ب -ي -ب -ة ،ال -ت -ي أارج -عت ال -ق -رار إا ¤غ -ي-اب
مسضاهم Úعن أاشضغال هذا اإ’جتماع أ’سضباب
ﬂتلفة ،منها أان بعضضهم رافق فريق الشضبيبة
إا ¤ملعب ا◊راشس ◊ضضور لقاء الفريق أامام
أامل ع Úمليلة.
وحسضب اŸصضدر نفسضه ،فإاّن أاشضغال هذه
ا÷م -ع-ي-ة ال-ع-ام-ة Ÿسض-اه-م-ي م-ؤوسضسض-ة ف-ري-ق
شض -ب -ي -ب -ة ال -ق-ب-ائ-ل ك-انت سض-ت-خّصض-صس ل-دراسض-ة
موضضوع إادراج اسضم عزيز خيال كعضضو مسضاهم
‘ م-ؤوسضسض-ة الشض-ب-ي-ب-ة ك-ون-ه ق-دم م-ب-ال-غ م-الية
جب
Œاوزت  6ملي Òإ’دارة الفريق ،لذا تو ّ
على مسضّيري الشضبيبة إاقحامه كعضضو مسضاهم
كونهم عاجزين على إارجاعهم للمبلغ اŸا‹
اŸق- -دم م- -ن ق -ب -ل ه -ذا الشض -خصس ل -ل -ف -ري -ق
ل -ت -م -ك -ي -ن-ه-م م-ن تسض-ي Òشض-ؤوون ال-ف-ري-ق .ك-م-ا
يتضضّمن جدول أاعمال هذه ا÷معية العامة
أايضضا دراسضة موضضوع رفع رأاسس مال الشضبيبة
من قبل مسضاهمي اŸؤوسضسضة ‘ ،الوقت الذي

ك -ان ال-ب-عضس ي-ظ-ن-أان-ه سض-ي-خصضصس ل-ف-ت-ح رأاسس
مال اŸؤوسضسضة ،والسضماح للراغب Úشضراء أاسضهم
‘ الفريق القيام بذلك.
لشضارة ،فاز رفقاء الهداف حمزة بانوح
ل إ
على أامل ع Úمليلة برسضم ا÷ولة  ٩للرابطة
اÎÙف - - -ة اأ’وÃ ¤ل - - -عب ا◊راشس ،ح - - -يث
وضض-ع-وا حّ-دا لسض-لسض-ل-ة ال-ن-ت-ائ-ج السض-ل-ب-ي-ة ب-ع-د
خسضارت Úأامام الشضلف وشضباب قسضنطينة.
هذا الفوز سضيخّفف الضضغط الذي تعّرضس
له رئيسس النادي شضريف ملل خلل اأ’سضابيع
اأ’خÒة م- -ن ق- -ب- -ل نسض- -ب- -ة ك- -بÒة م -ن ﬁب -ي
الشض- -ب- -ي- -ب -ة اŸت -ذم -ري -ن م -ن ت -راج -ع ن -ت -ائ -ج
الفريق من جهة ،وكذا لعدم Œسضيده للوعود
لنصضار منذ موسضم Úمنها فتح
التي قدمها ل أ
م -رك -ز ت -ك -وي -ن ل -ل -ف -ري-ق اإ’ه-ت-م-ام ب-ال-ف-ئ-ات
الشض-ب-ان-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق وب-ال-لعب Úالشضبان ،الذين
لل-ت-حاق بفئة اأ’كابر
سض-ت-ع-ط-ى ل-ه-م اأ’ول-ي-ة ل -إ
ل- -ل- -ف- -ري- -ق ب- -ه- -دف إاع- -ادة اÛد الضض -ائ -ع لـ
«ال -ك -ن-اري» ،ح-يث ب-ق-يت ع-ل-ى ح-د ت-ع-بÒه-م
›رد وعود فقط لتضضليل اأ’نصضار طاŸا أان
‡ارسضات الرئيسس ا◊ا‹ للشضبيبة ’ تختلف
عن وعود سضابقه للمنصضب.

ثمن نهائي الكأاسس العربية لكرة القدم

لقاء مولودية ا÷زائر -القوة ا÷وية العراقي
Ãلعب أاربيل
قّرر ا’–اد العربي لكرة القدم أاول أامسس
اÿميسس نقل مباراة القوة ا÷وية العراقي
وضضيفه مولودية ا÷زائر إا ¤ملعب فرانسضوا
حريري ‘ أاربيل بتاريخ  8نوفم ÈاŸقبـل
( ١٤:٠٠التوقيت ا÷زائري) ‘ إاطار ذهاب
لندية
ال-دور ث-م-ن ال-ن-ه-ائ-ي ل-ل-ك-أاسس ال-عربية ل أ
ال -ب -ط -ل -ة ‘ ك-رة ال-ق-دم ،حسضب ب-ي-ان أاصض-دره
النادي العراقي.
وأاوضضح نائب رئيسس الهيئة اإ’دارية للنادي
العراقي وليد الزيدي ‘ بيان له ،أان «أاربيل
سض -ت -ح -تضض -ن ل -ق -اء ال -ق -وة ا÷وي -ة وم -ول -ودي-ة
ا÷زائر بد’ من البصضرة بسضبب التظاهرات

ال -ت -ي يشض -ه -ده -ا ال -ع-راق ح-ال-ي-ا» ،مضض-ي-ف-ا أان
اŸباراة سضتقام على السضاعة الرابعة ﬁليا
( ١٤ :٠٠بتوقيت ا÷زائر)».
وأاشضار الزيدي إا ¤أان «ا’–اد العربي أابلغ
النادي بهذا اŸوعد» ،مبينا أان «مباراة اإ’ياب
ب Úالفريق Úسضتقام يوم  ١6ديسضم ÈاŸقبل».
وك -ان ا’–اد ال -ع -رب -ي ق-د ب-رم-ج اŸب-اراة
ب Úالقوة ا÷وية العراقية ومولودية ا÷زائر
Ãدينة كربلء قبل أان –ول يوم  7نوفم Èإا¤
البصضرة بسضبب اأ’وضضاع اأ’منية التي تعيشضها
حاليا العراق.
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نكسسة لعملية السسÓم ‘ الصسحراء الغربية

البوليسصاريو تسصتنكر “ديد مهمة «اŸينورسصو» عاما إاضصافيا
’· اŸتحدة اŸكلفة بتنظيم ا’سستفتاء ‘
’من الدو‹ “ديد مهمة بعثة ا أ
اسستنكرت جبهة البوليسساريو قرار ›لسس ا أ
الصسحراء الغربية (مينورسسو) لعام آاخر «دون اجراءات ملموسسة للدفع قدما بعملية السسÓم» التي ترعاها ا’· اŸتحدة،
ووصسفته بأانه «نكسسة خطÒة للزخم السسياسسي الذي خلقه اÛلسس طيلة  18شسهرا اŸاضسية».

اع-تÈت ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسش-اريو ‘ بيان
لها عقب تبني ›لسس المن الدو‹
القرار رقم « )2019( 2494دون أاي
إاجراءات ملموسشة للدفع قدمًا بعملية
السش Ó-م» ب-أان-ه «ي-ع-د رج-وعً-ا م-ؤوسش-فً-ا
للغاية وغ Òمقبول إا ¤سشياسشة ترك
األمور على حالها اŸعهود» ،كما أانه
«نكسشًة خطÒةً للزخم السشياسشي الذي
خ -ل -ق-ه ›لسس الم-ن وح-اف-ظ ع-ل-ي-ه
على مدى  18ششهراً اŸاضشية».
ق -الت ال -ب-ول-يسش-اري-و ‘ ب-ي-ان-ه-ا ال-ذي
نقلته وكالة النباء الصشحراوية «لقد
ضش- -ي -ع ›لسس األم -ن ف -رصش -ة أاخ -رى
للحيلولة دون انهيار عملية السشÓم
بسش- -بب فشش -ل -ه ‘ اŸضش -ي ق -دم -ا ‘
ال -ت -زام-ه ب-وضش-ع ح-د ل-ل-وضش-ع ال-ق-ائ-م
ومطالبة اŸغرب بإانهاء احتÓله غÒ
الشش-رع-ي ل-لصش-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة» .ي-أاتي
ذلك ،بالتزامن مع الذكرى  44على
الجتياح اŸغربي للصشحراء الغربية،
حيث يسشتحضشر الصشحراويون جرائم
الح -ت Ó-ل ال -ت -ي ب -اتت ال -ي-وم تشش-ك-ل
«وصش -م -ة ع-ار» ع-ل-ى ج-ب Úالح-تÓ-ل
اŸغربي.

إاعادة النظر
ج -اء ‘ ال -ب-ي-ان أان-ه أام-ام «ال-ت-ق-اعسس
·Ó
Óم- -ان -ة ال -ع -ام -ة ل  -أ
اŸت- -ك- -رر ل - -أ
اŸت -ح -دة وÛلسس األم -ن ع -ن م -ن-ع
اŸغ -رب م -ن إام Ó-ء شش -روط ع -م -ل-ي-ة
السش Ó- - -م ودور األ· اŸت - - -ح - - -دة ‘
الصشحراء الغربية» ،فإانه « ⁄يعد أامام

ج -ب -ه-ة ال-ب-ول-يسش-اري-و أاي خ-ي-ار سش-وى
إاعادة النظر ‘ مششاركتها ‘ عملية
السشÓم برمتها».
أاشش- -ارت ا ¤أان- -ه -ا ق -امت «ع -ل -ى م ّ-ر
السش -ن Úب-ت-ق-د Ëت-ن-ازلت ه-ائ-ل-ة م-ن
أاج -ل ت -ق -دم و‚اح ع -م -ل -ي -ة السش Ó-م
األ‡ي- - -ة» إال أان «ت- - -ق - -اعسس ›لسس
األمن عن الرد بصشرامة على عرقلة
اŸغرب وﬁاولته السشافرة لتحويل
ب -ع -ث -ة اŸي -ن -ورسش -و ا ¤أاداة ل-ت-ط-ب-ي-ع
اح -ت Ó-ل -ه غ Òالشش -رع -ي ألج-زاء م-ن
ت -راب -ن -ا ال -وط -ن -ي ق -د ق ّ-وضس ن-زاه-ة
ومصش - -داق- -ي- -ة ع- -م- -ل- -ي- -ة السشÓ- -م ‘
الصشحراء الغربية ‘ أاع Úششعبنا».
ب - -ع - -دم - -ا أاع- -ادت ا ¤الذه- -ان ب- -أان
اŸه-م-ة ال-رئ-يسش-ي-ة ل-ب-ع-ث-ة اŸينورسشو
وف -ق -ا ل -ق -رارات-ن-ا ›لسس األم-ن ه-ي
«اجراء اسشتفتاء حر و نزيه» لتقرير
مصش Òالشش- -عب الصش- -ح- -راوي ،أاك -دت
ال -ب -ول -يسش -اري -و  -بصش -ف -ت -ه -ا اŸم -ث-ل
ال- - -وح- - -ي- - -د و الشش- - -رع- - -ي ل - -لشش - -عب
الصشحراوي -أانها « لن تقبل أابداً أاي
م -ق -ارب -ة ت -ن -ح -رف ع -ن خ-ط-ة األ·
اŸتحدة للتسشوية التي قبلها الطرفان
أاو تسشعى إاŒ ¤اوز الطبيعة القانونية
Ÿسش-أال-ة الصش-ح-راء ال-غ-رب-ية اŸعÎف
بها من قبل الأ· اŸتحدة كقضشية
تصش -ف-ي-ة اسش-ت-ع-م-ار» ،مشش-ددة ع-ل-ى
“سشكها بحق الششعب الصشحراوي
‘ ت- -ق- -ري- -ر اŸصش Òوالسش -ت -ق Ó-ل
«غ Òق -اب -ل ل -ل -تصش -رف وغ Òق-اب-ل
للتفاوضس».

كما أابدت جبهة البوليسشاريو ‘ بيانها
رفضش -ه -ا لـ«تسش -اه-ل» األم-ان-ة ال-ع-ام-ة
 ·ÓاŸت -ح -دة Œاه خضش -وع ب -ع-ث-ة
ل -أ
اŸي - -ن - -ورسش - -و «اıج- -ل ل- -ق- -واع- -د
وإامÓءات» اŸغرب وÿروقات هذا
األخ ÒاŸسشتمرة لوقف إاطÓق النار،
م- -ب- -دي- -ة اح- -ت -ف -اظ -ه -ا بـ «ح -ق ال -رد
اŸششروع على كل األعمال اŸزعزعة
ل Ó-سش -ت -ق -رار ال -ت -ي ت -ق -وم ب -ه -ا دول-ة
الحتÓل اŸغربية».

وضصع خطÒ
ششددت ا÷بهة على «ا◊اجة اŸلحة
« ليجاد حل دائم للنزاع ‘ الصشحراء
ال -غ -رب -ي -ة» ،ن -ظ -را ÿط -ورة ال -وضش -ع
ا◊ا‹ ال- -ذي وصش- -لت ف -ي -ه ع -م -ل -ي -ة
السشÓ- -م ‘ الصش -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة إا¤
منعطف خط .»Òرأات البوليسشاريو
أان «السشبيل الوحيد» للتقدم نحو حل
سش-ل-م-ي ودائ-م ل-ل-ن-زاع اŸسش-ت-م-ر م-نذ
ع- -ق- -ود ه- -و «ت- -ن- -ف- -ي- -ذ خ -ط -ة األ·
اŸت-ح-دة ل-ل-تسش-وي-ة ال-ت-ي ت-ظ-ل خ-طة
ا◊ل الوحيدة التي قبلها الطرفان
ووافق عليها ›لسس األمن»ﬁ ،ذرة
من أان «أاي مقاربة ل –Îم بششكل
كامل معاي Òا◊ل اŸنصشوصس عليه
‘ خطة التسشوية األ‡ية سشتؤودي إا¤
ت-ف-اق-م ﬂاط-ر ان-ه-ي-ار وق-ف إاطÓ-ق
النار وعملية األ· اŸتحدة للسشÓم
برمتها».
مدد ›لسس األمن الدو‹ ،األربعاء،
ع- -ه -دة (اŸي -ن -ورسش -و) ل -ع -ام آاخ -ر ‘

العراقيون يواصسلون احتشسادهم بالشسوارع

تصش -ويت ن -ال ت -أاي-ي-د  13صش-وت-ا فيما
امتنعت روسشيا وجنوب افريقيا عن
ال- -تصش- -ويت .ودعت الÓ- -ئ- -ح -ة ال -ت -ي
تقدمت بها الوليات اŸتحدة طر‘
النزاع ،جبهة البوليسشاريو واŸغرب،
إا ¤اسش- -ت- -ئ- -ن- -اف اŸف- -اوضش -ات –ت
رعاية األ· اŸتحدة « دون ششروط
مسشبقة».

احتشسد آا’ف العراقي ‘ Úوسسط بغداد،
أامسس ا÷م-ع-ة ،ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-اسس-تئصسال شسأافة
النخبة السسياسسية ،وكانت مظاهرات ،أامسس،
’ك Èم -ن -ذ سس -ق -وط
اŸن -اهضس -ة ل -ل -ح -ك -وم -ة ا أ
صسدام حسس.Ú
‘ األيام األخÒة ،تسشارعت وتÒة الحتجاجات
التي راح ضشحيتها  250ششخصس على مدار الششهر
اŸاضشي ،إاذ اجتذبت حششودا ضشخمة من ﬂتلف
ال -ط -وائ -ف واألع -راق ‘ ال -ع-راق ل-رفضس األح-زاب
السشياسشية التي تتو ¤السشلطة منذ عام ‘ .2003
األيام األخÒة ،كانت الحتجاجات سشلمية نسشبيا
خÓل النهار ،إاذ انضشم إاليها كبار السشن واألسشر
الششابة ،لكنها تتخذ طابعا أاك Ìعنفا بعد حلول
الظÓم.
قالت منظمة العفو الدولية ،يوم اÿميسس ،إان قوات

أاوامر بالقبضس على مسصؤوول Úونواب

تأاسشفت روسشيا وجنوب افريقيا على
«ت- -غ -ي Òم -ع -اي »Òتسش -وي -ة ال -ن -زاع ‘
الصش- -ح- -راء ال- -غ- -رب- -ي -ة ،مششÒي -ن إا¤
Óسشاءة Ÿسشار السشلم ‘
ﬁاولت ل إ
اقليم غ Òمسشتقل .وتأاسشف السشفÒ
اŸسشاعد لروسشيا لدى األ· اŸتحدة
فÓدم Òسشافرونكوف لكون اللوائح
األخÒة ح- -ول الصش- -ح- -راء ال- -غ -رب -ي -ة
شش- -ك- -لت «ﬁور ت- -ع- -ديÓ- -ت تسش- -ي- -ئ
Ÿنصشفة Ûلسس األمن».
للمقاربة ا ُ
لدى توليه الكلمة صشرح سشف Òجنوب
اف- -ري- -ق- -ي- -ا ب- -األ· اŸت -ح -دة جÒي
م - -اŒي  Ó- -أان نصس ال Ó- -ئ - -ح- -ة «غÒ
متوازن ول يقدم أاي تفك Òحول ما
باششره الطرفان».
ب- - -حسشب السش - -ف Òف - -إان السش - -ت - -ن - -اد
Ÿفهومي «الواقعية» و»ا◊ل البديل»
Áثل «ﬁاولة لضشرب بعضس اŸبادئ»
على غرار حق الششعب الصشحراوي ‘
ت - -ق - -ري - -ر اŸصش Òال - -ذي «ك- -رسش- -ت- -ه
ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة» و ل -وائ-ح ›لسس
األمن.

كششفت هيئة النزاهة العراقية عن إاصشدار  60أامرا
ب- -ال- -ق- -بضس والسش- -ت -دع -اء ب -ح -ق ن -واب ومسش -ؤوولÚ
ﬁلي ،Úعلى خلفية تهم فسشاد وهدر باŸال العام،
موضشحة أان أاوامر السشتدعاء صشدرت بحق وزير،
وخمسشة نواب حالي ،Úووزيرين سشابق.Ú
‘ معرضس حديثها عن حصشيلة ششهر أاكتوبر من
أاوام - -ر السش - -ت - -دع - -اء وال - -ق - -بضس ،كشش - -فت دائ- -رة
التحقيقات ‘ الهيئة إاصشدار أاوامر اسشتدعاء بحق
 38عضشو ›لسس ﬁافظة من األعضشاء ا◊اليÚ
والسشابق Úو ﬁافظ واحد ،واثنÃ Úنصشب رئيسس
›لسس ﬁاف -ظ -ة م -ن ا◊ال -ي ،Úفضش  Óً-ع -ن سش-ت-ة
مديرين عام ،Úووكيل وزير واحد.
اÿم -يسس ق -ال ال -رئ-يسس ال-ع-راق-ي ب-ره-م صش-ال-ح إان
رئ- -يسس ا◊ك- -وم- -ة ع- -ادل ع -ب -د اŸه -دي مسش -ت -ع -د
لÓسشتقالة ،بششرط اتفاق الكتل الرئيسشية بالŸÈان
ع -ل -ى ب -دي -ل ،ل-ك-ن عشش-رات اآللف م-ن اÙت-جÚ
قالوا إان اسشتقالته لن تكون كافية.

وسسط تراجع نسسبي ‘ حركة ا’حتجاجات

اŸصصارف اللبنانية تفتح أابوابها بعد إاغÓق دام أاسصبوعÚ
اسستأانفت اŸصسارف اللبنانية ،صسباح أامسس
ا÷معة ،نشساطها بعد توقف دام أاسسبوع،Ú
بسسبب ا’حتجاجات التي شسهدتها البÓد‘ ،
’من إاعادة فتح الطرق
ح Úواصسلت قوات ا أ
التي قطعها اÙتجون لي.Ó
ك -انت ج -م -ع -ي -ة اŸصش -ارف ق -د أاع-ل-نت ال-ع-ودة إا¤
ال -ع -م -ل ،أامسس ،رغ -م م -ا وصش -ف-ت-ه ب-ع-دم اسش-ت-ت-ب-اب
األوضشاع ،مؤوكدة أانها سشتعمد إا ¤توف Òا◊اجات
اŸلحة واألسشاسشية ،ومنها دفع الرواتب واألجور.
تسشببت حركة الحتجاج غ ÒاŸسشبوقة منذ سشنوات

التي بدأات ‘  17أاكتوبر ،بششلل كامل ‘ البÓد
شش- -م -ل إاغ Ó-ق اŸصش -ارف واŸدارسس وا÷ام -ع -ات
وقطع طرق رئيسشية ‘ جميع اŸناطق.

حكومة كفاءات ’ و’ءات
من جهة أاخرى ،قامت قوى األمن اللبنانية بإاعادة
فتح طرق قطعها ﬁتجون لي ‘ Óبعضس اŸناطق.
كان ﬁتجون قد أاغلقوا ،مسشاء اÿميسس ،عددا من
الطرق بعد كلمة أالقاها رئيسس ا÷مهورية ميششال

التحقيق سسيكون علنيا

›لسس النواب اأ’مريكي يطلق رسصميا
آالية عزل الرئيسس ترامب
صسّوت ›لسس النواب ‘ الو’يات اŸتحدة،
’طÓ- -ق
اÿم - -يسس ،ب- -أاغ- -ل- -ب- -ي- -ة سس- -اح- -ق- -ة إ
’م-ري-ك-ي دون-ال-د
إاج -راءات ع-زل ال-رئ-يسس ا أ
ترامب ،الذي نّدد بـالعملية واعتÈها «أاكÈ
ح- -م- -ل- -ة م- -ط- -اردة سس- -ي- -اسس- -ي- -ة» ‘ ال -ت -اري -خ
’مريكي،
’مريكي .أاطلق ›لسس النواب ا أ
ا أ
اÿميسس ،مرحلة جديدة ومعلنة للتحقيق
‘ ات -ه -ام -ات ب -ح -ق ال -رئ -يسس دون -ال -د ت-رامب
’ول مّ- - -رة ع- - -ل- - -ى اŸضس- - -ي ‘
ح- - -يث صسّ- - -وت أ
إاجراءات عزله.
صشوت اÛلسس بأاغلبية  232صشوت ،مقابل 196
صش -وت إلط Ó-ق ال -ع -م -ل -ي -ة رسش-م-ي-ا ،وق-الت رئ-يسش-ة
اÛلسس ن -انسش-ي ب-ي-ل-وسش-ي ق-ب-ل ال-تصش-ويت «ال-ي-وم،
يأاخذ ›لسس النواب اÿطوة التالية ‘ إاجراءاتنا
ل- -ع- -ق -د ج -لسش -ات اسش -ت -م -اع م -ف -ت -وح -ة أام -ام ÷ن -ة
السشتخبارات ‘ اÛلسس حتى يرى عامة الناسس
ا◊قائق بأانفسشهم».
كان الدÁقراطيون ‘ ›لسس النواب قد كششفوا،
األربعاء ،عن خطط ÷عل التحقيق ‘ قضشية عزل
ال -رئ -يسس م -ف-ت-وح-ا ،أاي Ãا يسش-م-ح ب-ع-ق-د ج-لسش-ات
اسشتماع علنية Áكن أان يششارك بها ترامب أايضشا،
‘ الوقت الذي يتم فيه العمل على ملف عزله.
بعد  5أاسشابيع من ا÷لسشات اŸغلقة لÓسشتماع إا¤
ششهود حول مزاعم ‡ارسشة ترامب ضشغوطا على
أاوك -ران -ي-ا ت-ف-ي-ده سش-ي-اسش-ي-ا ،اقÎح ال-دÁق-راط-ي-ون

تششريعات جديدة للمراحل التالية من العملية “نح
ا÷مهوري Úا◊ق ‘ طلب ششهود واصشدار مذكرات
اسشتدعاء .بعد ذلك تتو÷ ¤نة السشتخبارات ‘
›لسس النواب عملية تثبيت األدلة من الششهادات
والوثائق ،مع قدرة ك Óالطرف Úعلى اسشتجواب
الششهود ‘ مكان عام.
أاما اŸرحلة الثالثة فسشتششهد تقد Ëاألدلة ضشد
ترامب إا ¤اللجنة القضشائية ،لتحديد التهامات
التي سشيتم توجيهها ،ثم يتم التصشويت عليها ‘
›لسس النواب.

اسستمرار حرب طرابلسس الّليبية

قوات حف Îتسصتهدف مواقع مدنية وﬁيط وزارة الداخلية

أاسصف روسصيا وجنوب إافريقيا

السصيسصتا Êيحّذر من ا’نز’ق لÓقتتال الداخلي
األم -ن تسش -ت -خ -دم ع-ب-وات غ-از مسش-ي-ل ل-ل-دم-وع «⁄
تعرف من قبل» من طراز عسشكري أاقوى عششرة
أامثال من القنابل العادية.
‘ السشياق ،ششّدد اŸرجع الديني العراقي ،علي
السش -يسش -ت -ا ،Êع -ل -ى وق -ف إاراق -ة دم -اء ال -ع -راق-يÚ
صشفوف اŸتظاهرين واŸعتصشم Úورجال األمن،
و»ع-دم السش-م-اح ب-ان-زلق ال-ب-ل-د لÓ-ق-ت-ت-ال الداخلي
وال- -ف- -وضش- -ى واÿراب» .وأاك- -د السش- -يسش -ت -ا ،Êأامسس
ا÷معة ،أان «ذلك ‡كن إاذا تعاون ا÷ميع على حل
األزمة الراهنة بنوايا صشادقة ونفوسس عامرة بحب
العراق» .وأاعرب اŸرجع الديني الششيعي األعلى ‘
العراق عن رفضشه أان يقوم طرف إاقليمي أاو دو‹
بفرضس رأايه على اŸتظاهرين ‘ العراق.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ع -ون وصش -ف ف -ي -ه -ا األزم -ة ال -ت -ي “ر ب -ه -ا ال-بÓ-د
باŸفصشلية.
اأضشاف عون  ‘-كلمة Ãناسشبة الذكرى الثالثة
لتوليه السشلطة -اأنه يجب اختيار الوزراء ،وفق
ك- -ف- -اءات- -ه- -م وخÈات- -ه- -م ول -يسس وف -ق ال -ولءات
السشياسشية اأو اسشÎضشاء للزعامات .اأششار اإ ¤اأن
تششكيل ا◊كومات ‘ لبنان يخضشع لكث Òمن
العتبارات السشياسشية والتوازنات ،واأن ذلك قد
يكون من اأسشباب الفششل اŸتكرر.

أاعلنت قوات عملية «بركان الغضسب»
بحكومة الوفاق الوطني ‘ ليبيا ،أان
طÒان قوات اللواء اŸتقاعد خليفة حفÎ
شسن غارات جوية اسستهدفت مواقع مدنية
وﬁيط وزارة الداخلية.
أاوضشحت «بركان الغضشب» ‘ ،بيان نششرته عÈ
صش -ف -ح -ت -ه -ا ال -رسش -م -ي -ة ع -ل -ى م -وق -ع ال -ت -واصش -ل
الج -ت -م -اع -ي (ف -يسش -ب -وك) ،أان ال-طÒان ا◊رب-ي
الداعم ◊ف ،Îاسشتهدف مواقع مدنية بالقرب
م - - -ن ا÷سش- - -ر ا◊دي- - -دي ‘ ط- - -ري- - -ق اŸط- - -ار
ب -ط -راب -لسسّﬂ ،ل -ف -اً أاضش-راراً واسش-ع-ة ‘ اŸن-ازل
وإاصشابات متفاوتة لثÓث عائÓت ،بعد سشاعات
م- -ن قصش- -ف- -ه Ÿواق- -ع م -دن -ي -ة ‘ ج -ن -زور غ -رب
ط -راب -لسس .نشش -رت وسش -ائ -ل إاعÓ-م ﬁل-ي-ة صش-ورا
ت-ظ-ه-ر سش-ح-اب-ة دخ-ان-ي-ة ضش-خ-م-ة م-ن داخ-ل أاحد
اŸواقع بطريق اŸطار ،جراء انفجار هائل بفعل
غارة جوية.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ،أاك-دت وزارة ال-داخ-ل-ي-ة أان ﬁي-ط
مقرها ‘ طرابلسس تعرضس لغارة جوية ،واصشفة
ال -ه-ج-وم ب-أان-ه «دل-ي-ل ق-اط-ع ع-ل-ى إاج-رام ال-ق-ي-ادة
العسشكرية اŸسشؤوولة على الهجوم على العاصشمة».
أاكدت الوزارة ‘ بيان تناقلته مصشادر إاعÓمية،
أان «ﬁي- -ط ال- -وزارة ت- -ع- -رضس ل- -ه- -ج- -وم غ- -اشش- -م
بالطÒان ا◊ربي التابع ◊ف ،Îبهدف منع جهود
ال -وزارة ‘ ال -ع -م -ل األم -ن -ي وح -ف -ظ السش-ت-ق-رار
لرهاب».
وﬁاولة اŸهاجم Úنششر الفوضشى وا إ
أاك -دت داخ -ل -ي -ة ال -وف -اق ،اسش-ت-م-رار ع-م-ل-ه-ا وف-ق
اÿط -ط األم -ن -ي -ة اŸع -ت -م -دة ع -ل -ى ال -رغ -م م-ن

التعرضس لها.
بدروها ،أاكدت قوات حف Îششن غارات جوية
اسشتهدفت مواقع ﬂتلفة ‘ العاصشمة طرابلسس،
له-داف ب-ن-ج-اح».
م-ؤوك-دة أان-ه-ا «ح-ق-قت ج-م-ي-ع ا أ
وت- -واصش- -ل ق- -وات اŸشش Òخ- -ل- -ي- -ف- -ة ح -ف ،Îشش -ن
ه-ج-وم-ه-ا م-ن-ذ م-ط-ل-ع اف-ري-ل اŸاضش-ي للسشيطرة
ع -ل -ى ال-ع-اصش-م-ة ط-راب-لسس م-ق-ر ح-ك-وم-ة ال-وف-اق
اŸعÎف بها دوليا التي أاعلنت من جانبها إاطÓق
عملية «بركان الغضشب» لصشد الهجوم.
تسشببت اŸعارك منذ اندلعها ‘ مقتل 1093
ششخصشا وإاصشابة نحو  6آالف آاخرين ،إاضشافة إا¤
ن- -زوح ق- -راب- -ة  120أال- -ف شش- -خصس م- -ن م- -واق -ع
ل· اŸتحدة.
الششتباكات ،بحسشب ا أ
ليطا‹ جويبي
‘ اŸقابل ،أاكد رئيسس الوزراء ا إ
لول ،أان ح -ك -وم -ة ب Ó-ده ت -ع-ت-زم
ك -ون -ت -ي ،أامسس ا أ
إادخال تعديÓت على مذكرة تفاهم حول الهجرة
” إابرامها مع السشلطات الليبية .قال كونتي ‘
تصش-ري-ح ل-لصش-ح-اف-ة إان «إاي-ط-ال-ي-ا سش-ت-ت-قدم بطلب
إادخال تعديÓت» على مذكرة تفاهم مع حكومة
الوفاق الوطني الليبية اŸوقعة ‘ عام .2017
أاوضش - -ح أان الت - -ف- -اق- -ي- -ة أارسشت أاسشسس ال- -ت- -ع- -اون
Ÿك -اف -ح -ة ال -ه -ج-رة غ Òال-ن-ظ-ام-ي-ة والŒار ‘
لدارة تدفقات الهجرة بششكل أافضشل.
البششر و إ
ليطا‹ ،قد أاكد ‘ كلمة
كان وزير اÿارجية ا إ
لربعاء ،أانه سشيتم
أامام ›لسس النواب ،أاول أامسس ا أ
تعديل مذكرة التفاهم مع إايÓء اهتمام خاصس
لي -واء ال -ل -ي -ب-ي-ة و ل-ظ-روف اŸه-اج-ري-ن
Ÿراك -ز ا إ
داخلها.

‘ ضسربة جديدة لبوينغ

منع عشصرات الطائرات من التحليق
بسصبب تشصّققات ‘ هياكلها

أاعلنت شسركة بوينغ أان عشسرات الطائرات
من طراز « 737إان جي» منعت من التحليق
بعد اكتشساف تشسققات ‘ هياكلها ‘ ،ضسربة
’مريكية للصسناعات
ج-دي-دة ل-ل-م-ج-م-وع-ة ا أ
ا÷وية بعد كارثتي –طم طائرت Úأاسسفرتا
عن مصسرع  346شسخصس.
جاء هذا اإلعÓن بعدما أافادت ششركة كوانتاسس
األسشÎالية أانها منعت طائرة بوينغ «  737إان جي»
من الطÒان بسشبب ششق ‘ هيكلها ،وأانها تفحصس
 32طائرة أاخرى ،مؤوكدة للركاب أان ل داعي للقلق.
من جهتها ،أاعلنت السشلطات الكورية ا÷نوبية أانها
منعت تسشع طائرات من الطراز ذاته من التحليق ‘
مطلع الششهر اŸاضشي ،بينها خمسس طائرات تابعة
للخطوط ا÷وية الكورية.

كانت بوينغ أابلغت ‘ بداية الششهر عن مششاكل ‘
ا÷زء الذي يربط جناحي الطائرة بهيكلها.
وإاث -ر ذلك ،أاع -ل -نت ال-وك-ال-ة ال-ف-درال-ي-ة األم-ري-ك-ي-ة
للطÒان ‘ مذكرة أانها أامرت بإاجراء كششف فوري
على عدد من طائرات بوينغ « 737إان جي» ،بعد
العثور على «تششققات هيكلية» ‘ طائرة من هذا
الطراز ‘ الصش.Ú
يششار إا ¤أان طائرتي بوينغ « 737ماكسس» التابعتÚ
لششركة ليون إاير واÿطوط اإلثيوبية –طمتا ‘
أاك-ت-وبر  2018و‘ م - -ارسس  2019ب-ف-ارق زم-ن-ي ل
يتجاوز سشتة أاششهر بينهما‡ ،ا أادى إا ¤مقتل 346
ششخصس وإا ¤وقف كامل أاسشطول هذه الطائرة عÈ
العا.⁄
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الثقافة

مسشاهمة

ششذرات من «سشي»2019 Ó
جمعها :أاسشامة إافراح

ﬁافظ «سسي »Óيعّزي
إبرإهيم نصسر إلله

جه ﬁمد إايقربﬁ ،افظ صشالون ا÷زائر
و ّ
الدو‹ للكتاب ،خطاب تعزية للكاتب األردÊ
ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي إاب-راه-ي-م نصش-ر ال-ل-ه ،ال-ذي فقد
والدته ُقبيل انطÓق اŸعرضص.
وجاء ‘ رسشالة إايقرب« :تلّقينا ببالغ ا◊زن
واألسشى نبأا وفاة والدتكم ،اŸغفور لها ا◊اجة
عائششة علي خليل ،وبهذه اŸناسشبة األليمة
ن-ت-ق-دم إال-ي-ك-م ول-ك-ل أاف-راد ال-ع-ائ-ل-ة ،ب-ت-ع-ازينا
اÿالصشة ،طالب Úمن الله عز وجّل أان يغفر
لها ويجعل قÈها روضشة من رياضص ا÷نة».
وكان من اŸفÎضص أان ينزل إابراهيم نصشر الله
ضشيفا على «سشي ،»2019 Óوينشّشط لقاءً ‘ أاول
أايام التظاهرة يديره يوسشف ششنيتي ،إال أانه
اعتذر عن اÛيء بعد فقدانه والدته.
وإابراهيم نصشر الله من مواليد  1954بعّمان،
وهو رسشام وصشحفي إا ¤جانب كونه كاتبا‘ .
رصش -ي-ده  12رواي -ة و›م -وع-ة شش-ع-ري-ة ،ك-م-ا
ح -ازت رواي -ت -ه «ح -رب ال -ك-لب ال-ث-ان-ي-ة» ع-ل-ى
ج-ائ-زة ال-ب-وك-ر ال-ع-رب-ي-ة ال-ع-ام اŸاضشي ،وقبل
ذلك ،كان قد فاز سشنة  1991بجائزة «عرار»
على ›مل أاعماله.

Œربة إلكتابة..ب Úإ◊لم وإŸسسار

ي -ح -تضش -ن «سش -ي  »Ó-ال -ي-وم السش-بت ،ب-داي-ة م-ن
السشاعة الرابعة ،لقاًء –ت عنوان «أان ُتصشبح
كاتبا :حلم ومسشار؟» ،يديره اÎŸجم والناششر
د.إاب-راه-ي-م صش-ح-راوي ،ويشش-ارك ف-ي-ه ال-ك-اتبة
السش -ن -غ -ال -ي -ة رح -م -ت -وسش-اك سش-امب ،وال-ك-اتب
السشنغا‹ خليل ديالو ،إا ¤جانب كتاب من
ا÷زائ -ر ع-ل-ى غ-رار ع-ب-د ال-وه-اب ع-يسش-اوي،
بشش Òمفتي ،ليندة ششويŸ ،Ïيسص سشعيدي،
سشعيدة عبوبة.
وينتظر أان يتطرق اللقاء إاﬂ ¤تلف الدوافع
التي Áكن أان تؤودي إا ¤اتباع مسشار أادبي ما،
م -ن ال -رغ -ب -ة ‘ ت-ق-د Ëشش-ه-ادة ،إا ¤الل-ت-زام
األخÓقي أاوالسشياسشي ،إا ¤الرغبة ‘ نششر
قيم أاخÓقية أاواجتماعية ،أاورÃا لذة أاومتعة
الكتابة ومتعة أان يكون لديك قّراء.

خليل ديالو..موإجهة إلّتطّرف
بالثّقافة

ولد خليل ديالو  ‘ Khalil Dialloموريتانيا،
“ّك -ن م -ن أان ي -ب -ل -غ ن -ه -ائ -ي ج -ائ-زة «أاورا„»
ل-ل-ك-ت-اب األف-ري-ق-ي .وم-ن أاع-م-ال-ه اÛم-وعة
الششعرية «جوقة ‘ القلب ،»Choeur à coeur

وصشدر له قبل بضشعة أاششهر رواية «على وششك
ا- -Ÿوت ( ،a l’orée du trépas« )2018التي
تتحدث عن الفتى إاسشماعيل ،الذي وجد نفسشه
على طريق التطرف ،و–اول الرواية أان تنقل
ما يدور ‘ رأاسص هذا الفتى ويجعله يصشÒ
إارهابيا .ببسشاطةُ ،يحاول الششاب خليل ديالو،
م - -ن خÓ- -ل ه- -ذا ال- -نصص ال- -روائ- -يﬁ ،ارب- -ة
التطرف واإلرهاب بالثقافة واألفكار.

رحمتوسساك سسامب...
أإفريقيا بلسسان إŸرأإة

ليسص هذا اللقاء حول مسشارات الكتابة أاول
نشش- -اط لضش- -ي- -فْ- -ي ا÷زائ- -ر ال -ق -ادم Úم -ن
السشنغال ،واللّذْين التقيا جمهور «سشي »Óمنذ
ف- - -ت- - -ح أاب- - -واب- - -ه ل- - -ل- - -واف- - -دي- - -ن أاول أامسص
اÿميسص..إانهما رحمتوسشاك سشامب وخليل
ديالو.
تعت Èرحمتوسشاك سشامب Rahmatou Seck
لصشوات النسشوية القوية القادمة
 Sambمن ا أ
من غرب أافريقيا ،وبالضشبط من جنوبي نهر
السش-ن-غ-ال .ول-دت رح-م-ت-وسش-اك سش-امب سشنة
 ،1953ببلدة بارجني بالسشنغال ،كان والدها
ع - - -يسش- - -ى سش- - -اك م- - -درسش- - -ا ‘ اŸدرسش- - -ة
السشتعمارية «وليام بونتي» ،وجعلها –ب
الكتابة.
حصش -لت رح -م -ت -و ع -ل -ى ال -ب -ك -ال-وري-وسص ‘
ال- -ق- -ان- -ون ،ث -م شش -ه -ادة دراسش -ات ع -ل -ي -ا ‘
اقتصشاديات التنمية .وهي أام لثÓثة اأطفال،
تزوجت ‘ سشن مبّكرة من مسشؤوول أا‡ي،
وراف -ق-ت-ه ل-رب-ع ق-رن ‘ ع-م-ل-ه وت-ن-ق-لت بÚ
ب-ل-دان وع-واصش-م ك-ثÒة :ج-ن-ي-ف ،ن-ي-ويورك،
كينششاسشا ،بوجمبورا ،كوناكري ،واغادوغو،
لثيوبية أاديسص أابابا أاين بدأات
والعاصشمة ا إ
رح -م -ت -وال -ك -ت -اب -ة ال -روائ -ي-ة ،ق-ب-ل أان ت-ع-ود
وتسشتقر ‘ السشنغال.
م -ن رواي -ات رح -م-ت-وسش-اك سش-امب «‘ ظ-ل
لح-م-ر A l’ombre du Négus
ال-ن-ج-اشش-ي ا أ
( ،rouge« )2003و»فÒغ- -و :سش- -وف تشش- -ق
ط -ري -قك «Fergo: tu traceras ta route
)2018(.

لقاءات وحوارات ُينششطها ششباب
ضشمن برنامج ثري

إل sصسالُون إلtدولِّي لِلكِتَاب ِبا÷زإِئر
بدإية Ÿوسسم أإدبي جديد
«الرواية ‘ مواجهة ا◊اضشر:
الكتابة بششغف» تصشنع التمايز

ال sصش-الُ-ون الt-دوِلّ-ي ِللِك َتاب
ِبا÷زاِئر «سشي،»2019 Ó
حدث ثقا‘ كب ÒيÎقبه
اŸت-خ ّصش-صش-ون ب-ا÷زائ-ر
و‘ ال- - -ع- - -ا ⁄ال - -ع - -رب - -ي
وال - - -دو‹ ،وا÷م - - -ه- - -ور
ا÷زائ -ري ال -واسش -ع ب-ك-ل
ف-ئ-ات-ه ،ك-م-ا أان الصش-ال-ون
ك -ت -ظ -اه -رة ،ي-ع-ت Òرم-زا ً
ك- -بÒا ً ل- -ب -داي -ة ان -ط Ó-ق
موسشم أادبي جديد ،وهو
أايضش- -ا ف- -رصش- -ة سش -ان -ح -ة
“كن القراء من اقتناء
ّ
بقلم :الدكتورة وردة خيــــلية
ال- -ك -تب ال -ت -ي ت -ه -م -ه -م
بأاثمان جذابة ومتاحة للجميع .كما يتيح صشالون الكتاب للقراء
والششغوف Úبالقراءة ،إامكانية مقابلة كّتابهم اŸفضشل ،Úوذلك ‘
جلسشات البيع بالتوقيع التي تنظمها دور النششر ،خاصشة وأان «سشي»Ó
هذا العام قد وضشعت –ت تصشرف الناششرين فضشاء واسشعا لتنظيم
جلسشات البيع بالتوقيع .
“يزت «سشي »2019 Óبا÷ديد ‘ برنا›ها الثقا‘ و‘ اسشتحداث
مسش -اب -ق -ة ألول م ّ-رة لخ-ت-ي-ار اŸلصش-ق-ة اÿاصش-ة ب-ال-ط-ب-ع-ة ال-راب-ع-ة
وال -عشش -ري -ن ال -ت -ي ك -انت م-ن إاب-داع الشش-ب-اب اŸت-خ ّصش-صش ‘ Úال-ف-ن
التششكيلي .والهتمام باإلبداع الششبابي وإاصشداراته التي سشتعرضص
هذا العام بالصشالون .كما سشطرت برنا›ا متنوعا من اÙاضشرات
واللقاءات والنقاششات واŸنصشات التي ينششطها ششباب أايضشا ،ضشمن
برنامج ثري من حيث اÙتوى والششخصشيات الدولية وا÷زائرية

الشّشاعر والنّاقد عامر ششارف لـ «الششعب»:

على إŸبدع Úإلشسباب إلقرإءة وإ’حتكاك باıضسرم’ Úكتسساب إلتّجربة
ي ﬂطوطات كثÒة تنتظر الّنششر
لد ّ

لنعاشس ،خّريج معهد الصشحة بباتنة سشنة  ،1984طالب دكتوراه سشنة ثانية أادب عربي قدË
الكاتب واŸبدع عامر ششارف اختصشاصشي ‘ التخدير وا إ
لدبي بدواوينه الششعرية ودراسشاته النقدية ‘ الدب.
بجامعة بسشكرة ،معروف ‘ الوسشط ا أ
الششعب :كيف كانت بداياتك مع الكتابة؟
@@ الششاعر عامر ششارف :بدأات الكتابة ‘ حدود
الثمانينات من القرن اŸاضشي ،وأانا طالب جامعي
فكانت خربششاتي األو ¤وأاول قصشيدة نششرت ‹ كانت
‘ جريدة أاضشواء ،وبعد ذلك نششرت نصشوصشي بجرائد
«النصشر»« ،الششعب» وبعدها «اŸسشاء» و»الفجر» وعدة
جرائد خاصشة.
حّدثنا عن أاّول إاصشداراتك؟
@@ أاول ديوان صشدر ‹ كان سشنة  1991عن منششورات
رابطة اإلبداع مع الطاهر يحياوي ،وهو اول ديوان
بحياتي وكان يحمل عنوان «الظمأا العاتي» ،ثم بدأات
ب -ع -ده -ا رح -ل -ة ال -نشش-اط-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة واŸه-رج-ان-ات
ال -وط -ن -ي -ة ب -ال -ع -اصش -م -ة وقسش -ن -ط-ي-ن-ة وب-ات-ن-ة وث-ل-ت-ه-ا
اŸششاركات الدولية.
كم عدد الّدواوين اŸنششورة ◊ّد ال ّسشاعة؟
@@ هي  11ديوانا ششعريا منها «تراتيل الهديل»« ،على
ب- -اب السش- -ل- -م»’« ،رائ -ح -ة اÓŸم -ح« ،ضش -م -ن -ي اŸاء»،
«مراسشيم البوح»« ،اغا ‘ Êعام الورد والورد»« ،أاغاÊ
عام ا÷مر» ،وهي دواوين قدمها دكاترة من جامعة
بسشكرة ،
«ت -ن -ه -ي -د ال -ن -ه-ر»« ،ال-رم-ل ي-ك-تب اسش-م-ي» ،و‹ أايضش-ا
دواوي -ن غ Òم-ط-ب-وع-ة «شش-م-اري-خ ال-ه-ن-اف»« ،سش-ن-اب-ل
الروح» و»الكف وا◊جر» وهي قصشائد فلسشطينية.
ه-ل يسش-ت-ه-ويك ج-نسس أادب-ي آاخ-ر غ Òال-ق-اف-ية
والشّشعر؟
@@ ‹ كتابات نقدية عديدة أاذكر منها« :مقاربات
نقدية ‘ إابداعات بسشكرية» صشدر ا÷زء األول منه
وهو عبارة على دراسشات نقدية لنصشوصص  33ششاعر،
وهناك ا÷زء الثا Êالذي يحمل أايضشا نفسص العدد من

الدراسشات وهو يقبع حاليا ‘ درج ما بوزارة الثقافة،
هذا إاضشافة إا ¤قراءة بنيوية أاسشلوبية سشيميائية ‘
نششيد «من أاجلك عششنا يا وطني» لعمر بنور.
ماذا عن رصشيدك الذي  ⁄يصشل بعد إا ¤درب
لصشدار؟
النششر وا إ
@@ هناك كتابات كثÒة وﬂطوطات  ⁄تنششر بعد،
ه -ن -اك ق -راءات ‘ الشش -ع -ر ا÷زائ -ري أاذك -ر م -ن -ه -ا:
«اŸكان ودللته ‘ الششعر الصشو‘ اŸعاصشر»« ،حواء
‘ الششعر العربي»« ،القيمة اإلجمالية واإلنسشانية ‘
الششعر» ،إاضشافة إاﬂ ¤طوط «من كان وراء القصشيدة
ال -نÌي -ة» وق -راءة ‘ ت -اري-خ الشش-ع-ر ا◊ر وال-ت-ف-ع-ي-ل-ة»
ودللة اŸكان ووظيفته ‘ اÛموعة القصشصشية»
وﬂطوط رواية بعنوان «–ت نحت جديد لتمثال
أاسشود» ودراسشة نقدية بعنوان «صشورة اŸرأاة ‘ الششعر
ا÷اهلي» ودراسشة نقدية حول «اÿيال الششعري عند

الششاعر الششعبي» ،وهي دراسشة لقصشائد  40ششاعر من
مهرجان عكاظية الششعر ببسشكرة.
ب Úالكتابة ‘ الشّشعر والّدراسشات النقدية ،أاين
يجد عامر ششارف نفسشه أاكÌ؟
@@! الكتابات الششعرية هي حالت يعيششها الششاعر،
ومضش- -ات “يضص وت -ن -ط -ف -ئ ،ل أا“ك -ن ‘ ك -ل -م -ات -ه -ا
وأالفاظها ومعانيها وأالوانها وقوافيها ،بينما القراءة
النقدية أاسشتحضشر فيها معارضشا ومنهاجا ما كقارئ
أاكادÁي مرة وقارئ هاوي مرة أاخرى ،الكتابة النقدية
واعية أاما الكتابة الششعرية فهي عاطفية ذات ظÓل ‘
عا ⁄الششعر.
ما هي نظرتك لواقع النقد اليوم ‘ ا÷زائر؟
@@ ال -ك -ت -اب -ات ال -ن -ق -دي -ة ن -وع-ان ن-وع أاك-ادÁي ون-وع
إاعÓمي للتعريف ،الكتابات األكادÁية يسشتفيد منها
ال- -ط- -الب أاك Ìم- -ن صش- -اح- -ب- -ه- -ا اŸب- -دع ،ال- -ق -راءات
األكادÁية تئن –ت مناهج معرفية ل يسشتطيع أان
يكسشر قيودها الطالب دراسشته ﬁدودة ول يتطلع
با◊كم بينما ‘ الكتابات العقÓنية تسشتغل األوضشاع
واآلراء.
ماهي قراءتك للمششهد الثقا‘؟
@@ ك- -ل- -م- -ة ل -ل -م -ب -دع Úالشش -ب -اب لب -د م -ن ال -ق -راءة
والح -ت -ك -اك ب -أاه -ل اÈÿة ،ال-روائ-ي ي-ق-رأا ال-رواي-ات
والششاعر يقرأا الششعر ا◊ديث ،األندلسشي والعباسشي،
لبد من النهل من النصشوصص واإلصشدارات كي يسشتطيع
اŸبدع ان يصشقل موهبته وينهل من اŸنابع ا÷ميلة.
هل من كلمة أاخÒة؟
@@ أارج -و م -ن السش -ل -ط -ات أان ت -ك -م -ل م -ع -ن-ا اŸسشÒة
الثقافية ،لبد من ميزانية للثقافة ،وأان يكون بلدنا
آامنا.
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اŸتخصشصشة .
ت-ظ-اه-رة «سش-ي »Ó-ال-ث-ق-اف-ي-ة ،ي-ع-ده-ا ،ي-ن-ظ-م-ه-ا وي-نشش-ط-ه-ا م-ثقفون
ومبدعون جزائريون من أابناء الششعب ا÷زائري ،مصشدر ثقافتهم من
ينابيع عادات وتقاليد وفكر وتاريخ بÓدهم اÛيد ،يعيدون إانتاج
اأصشالته ‘ إابداع أادبي راق يبهرون به القارئ ا÷زائري والعاŸي،
على ششكل إاصشدارات منها األدبي والفكري ،بكل اللّغات يعرضشونها
‘ ندوات ولقاءات متعّددة طيلة أايام الطبعة الرابعة والعششرون.
برنامج «سشي »Óلهذا العام ضشّخ بفكر ششاب من خÓل إاصشدارات كتّاب
ششباب ،ومن خÓل حافل حرصص معدوه على تخصشيصص فضشاءات
واسش -ع -ة وم -ت -ن -وع -ة م -ن ح -يث اŸوضش -وع-ات اŸط-روح-ة ال-ت-ي ت-ه-م
اŸبدع Úالششباب وت ّصشب ‘ صشميم ›الهم األدبي والفكري ،من
ذلك نذكر:
م -نصش -ة األق Ó-م الشش -اب -ةÃ :شش -ارك -ة ع -دد م -ن اŸؤول -ف Úالشش -ب -ابا◊اصشل Úعلى جوائز أادبية ،نذكر منهم :سشعيد فتاح ،Úناهد
بوخالفة ،وليد قرين ،نسشرين بن ÿال ،أاحمد بوفهتة ،عزالدين
اسشماعيل ،تنششيط رضشا مناسشل ،وسشمÒة ششوادرية .كما أان الششباب
يششاركون أايضشا ‘ أاغلب الّلقاءات والنقاششات واŸن ّصشات اŸتعددة
كمتدخل Úأاو كمنششط.Ú
يتميز الÈنامج Ãوضشوعات متعددة وجديدة ،تدخل ‘ عمق اإلبداع
األدبي منها :ندوة أان أاصشبح كاتبا ،حلم ومسشار ،كتاب ‘ مفÎق
الطرق ،عندما تسشتثمر الفلسشفة ‘ ا◊روف ،الرواية ‘ مواجهة
ا◊اضشر :الكتابة بششغف.
ف -ال -ط -ب -ع -ات السش -اب-ق-ة ك-انت ت-ع-ط-ي اه-ت-م-ام-ا أاك Èل-ك-ب-ار ال-ك-ت-اب
اŸعروف Úعلى اŸسشتوى الوطني والدو‹ ،وهذا العام  ⁄تهمل
«سشي »Óهؤولء الكتاب العمالقة الذين يعتز بهم الوطن ،وتعتز بهم
سشي ‘ Óجميع طبعاتها ،وهذه الطبعة تضشم ا÷يل Úمن خÓل فتح
فضشاءات Ÿبدع Úششباب لعرضص Œربتهم األدبية على غÒهم من
الششباب اŸهتم Úبالكتابة ،والذين يششكلون جي Óمسشتقبليا من أادباء
ومفكرين سشÒفعون اŸششعل الثقا‘ والفكري بعد جيل الششباب
ا◊ا‹.
هناك أايضشا برنا›ا آاخر ،متوازيا مع برنامج سشي“ ،Óت بر›ته
تزامنا مع الذكرى اÿمسش Úللمهرجان الثقا‘ اإلفريقي با÷زائر
سش -ن-ة  . 1969ح -يث ع -م -ل اŸع -دون ل -ه -ذا الÈن -ام -ج ع -ل -ى رب -ط-ه
ب-اŸوضش-وع-ات اŸط-روح-ة ،ك-م-ا أاط-ل-ق-وا ع-ل-ي-ه  :ف-ك-ر PNAF .
يتضشمن الÈنامج موضشوعات متعددة نذكر منها:
ندوة خمسشينية الطبعة األو ¤للمهرجان الثقا‘ اإلفريقي ،با÷زائر
سشنة  ،1969يبث ششريط مصشور لويليام بوكلي ،ثم ششهادات لصشحفيÚ
يششاركون ‘ اŸهرجان أامثال :ليلى بوكلي ،بوخالفة أامزيت ،باب
سشمبا كان (السشنغال)
ن -دوة ح -دود ال -ك -ت -اب -ة وال -ت -ع-ب :Òإاف-ري-ق-ي-ا ‘ ا÷م-ر ب-ت-ح-دي-ات-ه-ا.
Ãششاركة:
صشÈينة فاطمي ( الكتابة إا ¤ا◊د األقصشى) ،فا— بومهدي ( معك،
تضشيع معاŸي) وندوة رسشالة السشنغالÃ :ششاركة  :رحماتو سشيك
صشامبا ،رسش Úسشنغور (تظليل افريقيا) تنششيط أام Úعزة بكات.
كما أان اŸسشرح اإلفريقي حاضشر أايضشا ‘ الÈنامج ،من خÓل ندوة:
اŸسشرح اإلفريقي Ãششاركة جويدة خدة و Kangni Alem.
كما سشتطرح قضشية رهانات مصشادر اŸعلومة بإافريقياÃ ،ششاركة:
منصشور قديدير Mbaye Thiam
ويختتم الÈنامج بندوة يلتقي فيها ناششرون جزائريون بنظرائهم
السشنغالي Úللنقاشص حول رهانات النششر ‘ الوقت الراهن ،وإامكانية
الششراكة ب Úالبلدين ‘ ميدان النششر.

مهرجان موسشيقي ا◊وزي بتلمسشان

جمعيتا «إلعربي بن صساري»
و«’سسÓم» تبدعان

تتواصشل فعاليات اŸهرجان الوطني Ÿوسشيقي ا◊وزي ‘ طبعته 11
بقصشر الثقافة عبد للكر Ëدا‹ بإامامة Ãششاركة  12جمعية من
ﬂت -ل -ف ولي -ات ال -وط -ن ع -ل -ى غ -رار ت -ل-مسش-ان ،سش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس،
ا÷زائر العاصشمة ،وهران ،سشوق أاهراسس وتيبازة.
تلمسشان :بكاي عمر
ششارك ‘ اليوم األول كل من جمعيتي الششيخ العربي بن صشاري القادمة من
سشيدي بلعباسص والتي تأاسشسشت سشنة  2006وتضشم  100منخرط والتي يرأاسشها
قويدر بن صشاري وجمعية «لسشÓم» بتلمسشان ،حيث أابدعت ا÷معيتان ‘
تقد ËوصشÓت غنائية من الطابع ا◊وزي وقصشائد لكبار الكتاب على غرار
بن سشهلة بومدين وأاحمد البكري وبن قنون وبن مسشايب ،و” إامتاع ا÷مهور
والسش -ل -ط -ات اÙل-ي-ة وال-ولئ-ي-ة ب-أاغ-ا Êوع-زف ل-قصش-ي-دة «ه-واك-م ف-ال-دل-ي-ل
وبالهوى قلبي تعلق» وحوزي ومديح «نبدأا بإاسشم الرحمن وسشلي همومك»،
وكذلك ‘ اŸرحلة الثانية قّدمت «لسشÓم «التي تأاسشسشت سشنة  1934والتي
يرأاسشها حاليا الششيخ ﬁمد بوعلي وقائد الفوج اŸوسشيقي بن حميدات رضشا
أاين أابهروا ا÷مهور بحوزي ومديح «نلفت وصشدمت غرام ونار ولفي نار
وقدا» .ومن جهتها كششفت اŸكلفة باإلعÓم Ãديرية الثقافة بتلمسشان بن
صشاري وسشيلة قرطي ‘ تصشريح حصشري خصشت به «الششعب» ،أان هذه الطبعة
ميزها تنظيم سشهرات فنية بقصشر الثقافة عبد الكر Ëدا‹ بإامامة وباŸسشرح
ا÷هوي بوهران وبدار الثقافة كاتب ياسش Úببلعباسص ويتم كذلك فتح أابواب
م -ق -رات ا÷م -ع -ي -ات اŸوسش -ي -ق -ي-ة م-ن أاج-ل تشش-ج-ي-ع األط-ف-ال والشش-ب-اب ‘
اإلنخراط .وأاضشافت بن صشاري ‘ معرضص حديثها لـ «الششعب» ،أان هذا
اŸه -رج -ان ي -ت -خ-ل-ل-ه م-ع-رضش Úاألول خ-اصص ب-ت-اري-خ اŸوسش-ي-ق-ى األن-دلسش-ي-ة
للمدارسص الثÓثة تلمسشان ،ا÷زائر وقسشنطينة والثا Êخاصص باŸوسشيقى
األندلسشية وششيوخها ،و‘ الششق األكادÁي سشيتم تنظيم يوم دراسشي متبوع
بنقاششات بالتنسشيق مع  Èﬂالبحث ‘ الششعر الششعبي ÷امعة أابي بكر
بلقايد تلمسشان ،يحمل عنوان «ا◊وزي واŸوسشيقى األندلسشية» ،على عكسص
الطبعات السشابقة األخÒة التي “ت فيها بر›ة ندوات وﬁاضشرات ،وذلك
بحضشور أاسشاتذة جامعي Úوﬂتصش ‘ Úالطابع ا◊وزي .و‘ السشياق ذاته
سشيتم خÓل هذه الطبعة ا◊ادية عششر بث فيلم وثائقي وتنظيم أاقسشام تعليم
اآللت اŸوسشيقية ( ،)Master Classباإلضشافة إا ¤التعريف ببعضص
ششيوخ ورموز اŸوسشيقى الندلسشية طيلة اŸهرجان.
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لدب
‘ أول إأصسدأر لها مع جمهور أ أ

الكاتبة سصعاد شصيخي تبدع
‘ «نظرتي للحياة»

ألّناشسر ألسسينغا‹ عبد ألله ديالو ضسيف جناح «ألشسعب»:

«سصي Óا÷زائر» الثّانية بعد صصالون فرانكفورت
كّتابنا يف ّ
ضسلون ألنّشسر بفرنسسا
لصسدأر أÙلي
وصسحوة على تشسجيع أ إ

«نظرتي للحياة» ›موعة خواطر وأاول Œربة للنشصر ،تطّرقت من
خÓلها الكاتبة سصعاد شصيحي إا ¤عدة مواضصيع وجدانية وأاخرى
اجتماعية ،وأارادت من خÓله كما تقول أان تتقاسصم أاسصرارها مع
القراء ،وأان تزرع بعضص الدفء ‘ قلوبهم وترسصم ابتسصامة صصادقة
على وجوهم ‘ ،زمن بدأا يفتقد اŸرء فيه الكث Òبسصبب هرج ا◊ياة
اŸتزايد.
كما يحكي هذا اإ’صصدار على اأ’مل واأ’ ⁄خواطر ذاتية نابعة من
Œارب ف -ت -اة أارادت ال -ك -ات -ب-ة أان ي-ع-رف ال-ق-ارئ اŸدل-ول ا◊ق-ي-ق-ي
للقضصية التي تريد أان تبوح بها ،فتجدها مرة تكتب عن فراق ا◊بيب
ومرة عن طموح فتاة ،ومرة عن العمر الضصائع ومرة عن الغربة...
الكتاب يحمل  39خاطرة موزعة على  60صصفحة ،صصادر عن دار
اŸثقف للنشصر والتوزيع بباتنة ،سصيتم عرضصه ‘ اŸعرضص الدو‹
ل-ل-ك-ت-اب سصي ،2019 Óشص-ي-ح-ي سص-ع-اد ه-ي ط-ال-ب-ة ج-ام-ع-ي-ة م-ن و’ي-ة
الوادي ،سصنة ثانية تخصصصص حقوق بجامعة الشصهيد حمه ÿضصر
بالوادي ،عاشصقة للمطالعة والكتب وتهوى الكتابة ،تسصعى إا– ¤قيق
طموحاتها اŸتبقية ‘ ا◊ياة وهي تكتب من نبع ا◊ياة.
ألوأدي :قديري مصسباح

–ّ
ضس- -ر ألسس- -ي- -ن -غ -ال ضس -ي -ف شس -رف
أل -ط -ب -ع -ة  24ألصس- -ال- -ون أل -دو‹
للكتاب بوفد متكون من  25مثقفا
ي -رأسس -ه وزي -ر أل -ث -ق -اف-ة وألتصس-ال
ألسسينغا‹ ،ويضسم جامعّي ،Úكتّابا،
ن- -اشس- -ري -ن وم -وسس -ي -ق -ي Úع -ل -ى آأل -ة
أل - - -ك - - -ورأ ألشس - - -هÒة ،ق - - -دم- - -وأ إأ¤
أ÷زأئ -ر ،حسسب أل -ن-اشس-ر ع-ب-د أل-ل-ه
ديالو حامل Úمعهم ألبعضض من أدب
وثقافة وترأث «شسعب ألÎأنغا» أي
أرضض ألضسيافة.

«رأهيليا»..روأية –اكي

قصسر أŸعارضض :حبيبة غريب
تصسوير :فوأز بوطارن
كشصف الناشصر عبد الله ديالو الذي كان
ضصيف جناح «الشصعب» ‘ أاول يوم من
سص-ي« ،2019 Ó-أان ب - -ل - -ده يشص- -ارك بـ 400
ع- -ن -وان لـ  350ك-اتب،ت-ت-ن-وع ب Úال-رواية
وال- - -دي- - -وان الشص- - -ع- - -ري وال - -ت - -ح - -ل - -ي - -ل
السصوسصيولوجي والتاريخ وكتب الشصباب،
وكذا بعضص العناوين باللغة العربية».
كما –ّدث عن صصناعة الكتاب ‘ بلده،
يقول ديالو« :حظينا بدعم ا◊كومة التي
أاسصسصت لذلك مديرية للكتاب واŸطالعة
ع-ل-ى مسص-ت-وى وزارة ال-ث-ق-اف-ة وا’تصصال،
لكن يبقى الدعم اŸا‹ السصنوي اŸقدم
واŸقدر بـ  800أالف يورو قليل جدا،
م- -ق- -ارن- -ة Ãشص- -اري- -ع ال -نشص -ر واإ’صص -دار
وطموحات الكتاب الذين يريدون النشصر
ﬁليا» ،مع العلم يضصيف أان «الكث Òمن
اŸب -دع Úي -ف ّضص -ل -ون نشص -ر أاع-م-ال-ه-م ‘
فرنسصا لكن هناك صصحوة مؤوخرا على
تشصجيع اإ’صصدار ﬁليا».
و‘ سص -ي -اق م -تصص -ل ،أاشص -ار دي -ال-و إا ¤أاّن
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أاّول إاصصدار للكاتب لطفي ربزاÊ

ال-ت-وزي-ع يشص-ك-ل ع-ائ-ق-ا ح-ق-ي-ق-يا ‘ وجه
الكتابة واإ’صصدار ‘ بلده ،مضصيفا أانه
وبالرغم من وجود العديد من اŸكتبات
وب-اع-ة ال-ك-تب ع-ل-ى ال-رصص-ي-ف أاو ال-ب-اعة
اŸتجول ،Úإا’ أان توزيع الكتاب يبقى
ﬁصصورا بقوة ‘ ﬁافظة دكار دون
اŸناطق اأ’خرى من البÓد.

هناك أايضصا وكالة لتوزيع
ال ّصصحف تسصاعد على نقل الكتاب
خارج دكار

كشصف ضصيف جناح «الشصعب» ،أان ›ال
ال-نشص-ر ‘ السص-ي-ن-غ-ال ي-ف-ت-ق-ر إا ¤ت-ك-وي-ن

للناشصرين وفقا للمعاي ÒاŸهنية ،فعندما
ي -ق -ول« :ك -م ه -ائ -ل م -ن ال-ن-اشص-ري-ن ل-ك-ن
غ -ال -ب -ي -ت -ه -م.ي -ف -ت-ق-رون إا ¤ا’حÎاف-ي-ة
اŸط- -ل- -وب- -ة ،ل- -ك -ن ي -ع -ود ه -ذا إا ¤ك -ون
الصصحافة اŸكتوبة ’ تÎك فسصحة كبÒة
ل -ل -ك -ت -اب ،ع -ن -دن -ا ال-ك-ث Òم-ن الصص-ح-ف
واÙط - -ات اإ’ذاع - -ي - -ة وال - -ب- -عضص م- -ن
القنوات التليفزيونية».
وأاشص- -ار ‘ ه- -ذا السص- -ي -اق ذات -ه ا ¤ك -ون
اÛت -م -ع ي -ه -ت -م ب -كÌة ب -ال -ت -ح -ق-ي-ق-ات
السصياسصية التي تتناول مواضصيع ا◊كومة
ا◊الية ،والتي قد تث Òنقاشصات مسصاندة
أاو معارضصة للحكومة ا◊الية قد تكون
‘ أاغلب اأ’حيان أاك Ìمن أاسصبوع ،اأ’مر

قّدمت ‘ أطروحات أŸاسسÎ

«صصو÷ان الّذاكرة»
جديد الّروائية
راقية بقعة

Óنتاج ألفني روأية
صسدر عن دأر ألفÒوز ل إ
لدي-ب-ة رأق-ي-ة ب-ق-ع-ة« ،صس-و÷ان أل-ذأك-رة»،
أ أ
وه- - -ي م- - -ن أ◊ج - -م ألصس - -غ Òت - -دور أح - -دأث
ألروأية ‘ زنزأنة صسغÒة بطلتها أمرأة تكسسر
كل قيود أÿوف وأ÷Èوت.
ح ــ غريب
و–اول أان ت -ث -بت ل -ل -ج -م -ي -ع أان صص-احب ا◊ق ه-و
اŸنتصصر دوما ولو بعد ح ،Úامرأاة تدخل السصجن
ب -ت-ه-م-ة ال-ق-ت-ل وال-ت-ح-ريضص ع-ل-ى ا◊ري-ة وه-ي ت-ه-م
مفÈكة ،وأاثناء ذلك ينسصج ابن اŸقتول خطة مع
أاخته أ’خذ اعÎاف من اŸتهمة ويزج بأاخته للسصجن
برغبتها هي ودو‰ا إاجبار تكون ‘ زنزانة واحدة مع
اŸتهمة ،وهنا تبدأا خيوط ا◊كاية وينكشصف لغز
الوالد اŸقتول وأاحداث كانت ‘ حياته لتكتشصف
ا’ب -ن -ة ت -ف -اه -ة م -ا ق -امت ب -ه أام -ام ع -ن -ف -وان وق -وة
اŸتهمة.

«صصو÷ان الذاكرة» هي ا◊رية التي يطمح إاليها كل
حر ،والتفاصصيل التي ترسصم حياة كل امرأاة Áكنها
Óشص -ارة أان -ه صص -در ل -ل -ك -ات -ب -ة
ال- -ت- -غ- -ي Òوالسص -م -و .ل  -إ
›موعت Úقصصصصيت Úهما «إانه قدري» ،و»اÙطة
اأ’خÒة» إاضصافة لدراسصة نقدية مسصرح الطفل ‘
ا÷زائر التجربة واآ’فاق ،ولها رواية –ت الطبع،
وقد فازت بعدة جوائز منها ا÷ائزة اأ’و ¤عن
“ت دراسصة أاعمالها ‘
›موعتها «إانه قدري» ،كما ّ
عدة جامعات منها جامعة باتنة «دراسصة ماسص.»Î

ال -ذي ،ي -ج -ع -ل -ن-ي أاج-زم أان ال-ك-تب ال-ت-ي
تتناول السصياسصة هي التي تلقى الرواج
ا’ك ‘ ÈبÓدي».
ويرى ديالوا أان اŸعرضص الدو‹ للكتاب
ب -ا÷زائ -ر ،ه-و صص-ال-ون م-ع-روف ع-اŸي-ا
وي -أات-ي ‘ اŸرت-ب-ة ال-ث-ان-ي-ة ب-ع-د صص-ال-ون
فرانكفورت من حيث اإ’قبال واأ’همية
وا’حÎافية ،وهذا ـ يضصيف ـ ليسص من
باب الصصدفة بل هو نتيجة ›هودات
وسص- -ر وخÈة ن -ت -وق Ÿع -رف -ت -ه -ا ،وأاشص -اد
الناشصر بجود وكرم الشصعب ا÷زائري،
الذي يكن شصغفا واحÎاما للكتاب والذي
تفّوق بحسصن ضصيافته واسصتقباله لنا على
شصعب تÒانغا اŸضصياف.

ألقسسم ألثقا‘« :رواية راهيليا» أاول اصصدار للمبدع الشصاب لطفي
ربزا ،Êيقول عنها أانها تنتمي إا« ¤أادب الفنتازيا العلمية ،وتخوضص
‘ عدة قضصايا ﬂتلفة اأ’بعاد منها العلمية ،ا’نسصانية ،ا’جتماعية
وحتى الوجودية! أابرزها التعسصف الديني الذي تسصتغله السصلطة التي
–اكم الفرد ،بشصكل مسصتفز ومتناقضص ،على أاعمال ‘ اأ’صصل هي
حقوق وحريات يكفلها القانون».
وقد طرح الكاتب من خÓل روايته «نظرية انقراضص» كروموسصوم
Óبحاث العلمية ،مسصتندا ‘ ذلك إا¤
«واي» الذي ’يزال موضصوعا ل أ
›Óت ‘ ا’ختصصاصص ،ونظرية وهي اŸوت او «البايوسصانÎيزم»،
Óطار الروائي،
موظفهما ‘ قالب خيا‹ غرائبي ﬁضص خدمة ل إ
ه -ذا ن -اه-يك ع-ن ت-ط-رق-ه إا ¤ال-قضص-اي-ا ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ك-ا’غ-تصص-اب،
اختطاف اأ’طفال والنفاق ا’جتماعي .ولعل أاهم ما –اكيه الرواية
حسصب صصاحبها «هي الفلسصفة الوجودية ،حسصب معطيات النصص،
لظواهر وأافكار Œعل القارئ يعيد التفك Òمليا ‘ أاشصياء تبدو
مأالوفة لديه».
الّ- -رواي -ة صص -ادرة ع -ن «دار ا÷زائ -ر ت -ق -رأا» ،وسص -ت -ك -ون ح -اضص -رة ‘
اŸعرضص الدو‹ سصي 2019 Óلطفي ربزا Êكاتب جزائري ،متحصصل
على ليسصانسص ‘ اأ’دب ا’‚ليزي وطالب ماسص ‘ Îالقانون الدو‹
العام .كتب مقا’ت رأاي ،كما صصدر له ثÓث مؤولفات :قصصائد «إانسصان
نووي» ونصصوصص «قبÓت ارتدادية».

«سسي »2019 Óبأالوأن ألفا— نوفمÈ

لو ¤مع ألّروأية
بعد Œربتها أ أ

ا’بتعاد عن “جيد اÿطاب التاريخي وا◊رصص على كتابة ﬁلية
للتاريخ ا÷زائر ،وعدم ا’عتماد على ما كتبه اŸعمر عنّا هو اıرج
ال -وح -ي -د إ’ع -ادة ا’م -ور ا ¤نصص -اب -ه -ا ‘ ›ال ك -ت -اب -ة ال-ت-اري-خ ب-ك-ل
موضصوعية ،مع إادراج كل اŸكونات واŸراجع واعتماد النقد وعدم
ا’نسصياق ÷هة معينة فقط.
هي خÓصصة ندوة النقاشص التي ن ّ
ظمتها أاول أامسص Ãناسصبة الفا—
نوفم ÈاŸؤوسصسصة الوطنية لÓتصصال ،النشصر واإ’شصهار على هامشص
فعاليات الطبعة  24الصصالون الدو‹ للكتاب ،والتي احتضصنها قاعة
ا÷زائر بقصصر اŸعارضص الصصنوبر البحري با÷زائر العاصصمة.كشصف
ف -ؤواد صص -و‘ اŸؤورخ وال -ب -احث ‘ م -رك -ز ال -ب -حث ‘ ا’نÎوب-ول-وج-ي-ا
ا’جتماعية والثقافية كراسصك ،أان ا÷زائر تتميز بتاريخ كتبه الغازي
لها وهو مشصّوه نوعا ما ’ يفي ا◊قائق
واŸرجعيات ،وضصع فيه اŸسصتعمر ﬁاولته ونظرته السصلبية للشصعب
ا÷زائري ،وقال ‘ سصياق حديثه انه من الضصروري أان نعي الفرق بÚ
اÿطاب السصياسصي وكتابة التاريخ.
وكانت الندوة مناسصبة لتقد Ëكتاب Úجديدين من إاصصدار اŸؤوسصسصة
الوطنية لÓتصصال ،النشصر واإ’شصهار ا’ول –ت عنوان رواق اŸوتى
للكاتب اإ’عÓمي زين العابدين بوعشصة وكتاب -exactions colo :
 niales en AlgérieللÈوفيسصور مصصطفى يخاطب.
حبيبة غريب

تشص- -ارك اÛم- -وع- -ة ال- -قصصصص- -ي- -ة اŸع- -ن- -ون -ة «إاّن -ي أارى
ب -أاصص -اب -ع -ي» ل -ل -ك -ات -ب-ة ع-زي-زة ب-وق-اع-دة ‘ سص-ي،2019 Ó-
اÛموعة الصصادرة عن دار اŸاهر للنشصر والتوزيع –وي
حسصب ما صصرحت به صصاحبتها لـ «الشصعب» ›موعة من
القصصصص التي تعالج قضصايا إاجتماعية ونفسصية وتغوصص ‘
عمق الذات ،الكث Òمنها واقعية مضصاف لها توابل إابداعية
من وحي اÿيال.
«وجوه ،كايتا ،السصيدة عاملة النظافة◊ ،م البقر ،كأاÊ
أاكلت ،إا Êأارى بأاصصابعي ،بنات القهر »..هي بعضص عناوين
اÛموعة التي كان قد شصرفني تقول عزيزة بوقاعدة
«بتقدÁها الدكتور باديسص فوغا‹ ‘ شصكل قراءة –ليلية
عميقة ،فيما حمل الغÓف لوحة بعنوان «بنات القهر»
للفنان اŸرحوم عبد ا÷بار نعمان ،وهي امتداد فني آاخر
يعكسص ﬁتوى القصصصص.
وتشصارك أايضصا الكاتبة ‘ اŸعرضص الدو‹ للكتاب برواية
«خيال علمي عنونتها «فتاة النانو» ،والتي تخاطب فيها
فئة «الفتيان» التي ’ –تل أاولوية ‘ اأ’دب ا÷زائري‘ ،
«فتاة النانو» ‚د Œربة مفتوحة على اÿيال العلمي
ورح-ل-ة أادب-ي-ة مشصّ-وق-ة ك-ت-بت ب-ل-غ-ة رشص-ي-ق-ة ت-غ-ري ال-ق-ارئ
بالتعمق أاك ‘ Ìقراءة الرواية.
حبيبة غريب

’بد من التّمييز ب Úالكتابة
واÿطاب الّتاريخي

الكاتبة عزيزة بوقاعدة تلج
اŸشصهد اأ’دبي بإاصصدارين

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لسشÎجاع وجهها الّتاريخي

ألفقاعات ألعمÓقة وأأزياء ألباندأ
ألتّنك ّرية ﬁظورة ‘ برأغ
بطولة للقهوة ألعربية
‘  9ديسسم Èألقادم
تن ّ
ظم دأئرة ألثقافة وألسسياحة بأابوظبي أأول بطولة
للقهوة ألعربية ‘ ألعاصسمة خلل ألفÎة ما ب 9 Úو11
ديسسم ÈأŸقبل ‘ مركز أأبوظبي ألوطني للمعارضس.
وت -تضس ّ-م-ن أل-ب-ط-ول-ة أل-ت-ي Œرى خ-لل «م-ع-رضس سس-ي-ال
ألشس- -رق أألوسس- -ط  ،»2019أ◊دث ألسس - -ن- -وي ‘ ق- -ط- -اع
أألغذية وأŸشسروبات وألضسيافة ،خمسس فئات تقوم على
أخ- -ت- -ب- -ار م- -ه- -ارأت أŸتسس- -اب- -ق ÚوخÈأت -ه -م ‘ ›ال
–م-يصس و–ضس Òأل-ق-ه-وة أل-ع-رب-ي-ة ،وي-حصس-ل أل-ف-ائزأن
باŸركز أألول وألثا Êضسمن فئتي «بطولة صسانع ألقهوة
أل - -ع - -رب - -ي- -ة» ل- -ل- -ت- -ح- -م- -يصس أÿف- -ي- -ف وأل- -ت- -ح- -م- -يصس
أŸتوسسط /ألغامق ،على جوأئز مالية .و” تخصسيصس
لول ،و 40أألف درهم للثا.Ê
 125أألف درهم ل أ
أأما «جائزة –ميصس ألقهوة ألعربية» لفئات ألتحميصس
أÿف -ي -ف وأل-ت-ح-م-يصس أŸت-وسس-ط /أل-غ-ام-ق ،فُ-ت-م-ن-ح-ان
لفائَزين ،وقيمة كل وأحدة منهما  25أألف درهم .ويتم
ت -ق -ي -ي -م أŸت -ن-افسس Úم-ن خ-لل إأج-رأء أخ-ت-ب-ار أل-ت-ذوق
ألعشسوأئي من قبل ÷نة من أŸتخصسصس .Úكما يتم منح
جائزة وأحدة قدرها  20أألف درهم للفائز بجائزة
أأفضس-ل مشس-روب م-ب-ت-ك-ر ب-ال-ق-ه-وة أل-عربية
أıصسصسة لصسانع أأفضسل مشسروب
م -ب -ت -ك -ر سس -اخ -ن أأو ب -ارد ،م-ن
أŸشس -روب-ات أل-ت-ي –ت-وي
على حبوب ألقهوة.

سشئمت العاصشمة التششيكية براغ من
لششخاصس الذين يجوبون اŸدينة ‘
ا أ
لزياء الكبÒة ا◊جم للباندا
ا أ
والغوري Óوالدب القطبي .وكان قد
لعداد الكبÒة من
قالوا اŸنتقدون إان ا أ
أازياء ا◊يوانات التي Áكن أان ترى ‘
اŸناطق السشياحية باŸدينة تؤوذي
الع ‘ Úمثل هذه اŸنطقة الÌية
تاريخياً ،بينما أان عددًا ل يحصشى من
السشياح يلتقط صشورا بطريقة «سشيلفي»
مع هذه الباندا و‘ اÿلفية توجد
اŸناظر اÓÿبة للمدينة.
وشس -ه -د م -ن -تصس -ف أأك -ت -وب-ر أŸاضس-ي ت-ط-ب-ي-ق
مرسسوم يحظر –ديدأ ً كل «ألعروضس ‘ زي
أ◊يوأنات» .وليسس هذأ فحسسب ،إأ‰ا أأي زي
«ت -ت -ج -اوز أأب -ع -اده ح -ج-م أإلنسس-ان أل-ط-ب-ي-ع-ي
ألبالغ» صسار ‡نوعًا أأيضسًا ،حسسب ما ذكرته
وكالة أألنباء أألŸانية.
وم -ن ن -اح-ي-ة أأخ-رى ،ج-رى أأيضسً-ا م-ن-ع ف-ن-اÊ
ألشسارع ألذين ينفثون ألفقاعات ألكبÒة من
أسستعرأضس حرفتهم .ويقول مسسؤوولو أŸدينة
إأن ألصسابون ألسسائل ألذي يقع على أألرضس
يشسكل خطرأ ً على أŸارة .يذكر أن ظاهرة
أأزياء أ◊يوأنات

ثّÓجة تسستغني عن
ألكهرباء بأاشسّعة ألشّسمسس

ألتنكرية وفنا Êألشسارع أنتشسرت سسريعاً ‘
ألسسنوأت أألخÒة بعدما رفعت منظمة
م - -دن ألÎأث أل - -ع - -اŸي أل- -ت- -اب- -ع- -ة
Ÿنظمة أأل· أŸتحدة للÎبية
وأل-ع-ل-م وأل-ث-ق-اف-ة (يونيسسكو)
كل ألقيود على ألعروضس

ألعامة .وأأصسبح كل فنا Êألشسارع ‡نوعÚ
حاليًا بالكامل من أŸقابر وأŸلعب ،وكذلك
م - -ن أل- -وق- -وف أأم- -ام أŸدأرسس وأل- -ك- -ن- -ائسس
وأŸسستشسفيات.
للعلم فقد قضسى نحو  6 .7مليون سسائح أأجنبي
ليلة على أألقل ‘ برأغ ألعام أŸاضسي .و‘
ح Úأأن عدد ألسسياح يتزأيد لعقود ،فإان
ع-دد سس-ك-ان أŸن-ط-ق-ة أل-دأخ-لية
للمدينة ترأجع منذ عام
 1991م -ن أأك Ìم -ن
 41أألفًا إأ ¤دون
.29500

تسشتهلك أاجهزة التÈيد والتكييف نحو  ‘ 17اŸائة من الطاقة الكهربائية
ال- -ت- -ي ي -ت -م إان -ت -اج -ه -ا ‘ ال -ع -ا ،⁄ل -ك -ن ف -ري -ق -ا ب -ح -ث -ي -ا مششÎك -ا م -ن م -ع -ه -د
م-اسش-اتشش-وسش-تسس ل-ل-ت-ك-ن-ول-وجيا بأامÒكا وا÷امعة البابوية الكاثوليكية ‘
تششيلي“ ،كن من إانتاج نظام تÈيد يعمل بدون كهرباء ،ويسشتطيع هذا
النظام الذي Áكن وضشعه –ت أاششعة الششمسس ا◊ارقة ‘ يوم صشيف
لششياء اÙفوظة داخله.
حار تÈيد ا أ
ل يحتوي هذأ ألنظام على أأي أأجزأء متحركة ،ولكنه يعمل من خلل عملية
تسسمى بـ «ألتÈيد أإلشسعاعي» ،حيث يتم خللها حجب أأشسعة ألشسمسس
ألوأردة إأليه حتى ل تقوم بتسسخينه ،و‘ ألوقت نفسسه يشسع ضسوء أألشسعة
لط-ف-ال-ه-م-ا حسشب
تشش -ج -ي-ع ال-وال-دي-ن أ
–ت أ◊مرأء ،ألذي هو أألسساسس ‘ أ◊رأرة ،ليمر مباشسرة إأ ¤ألفضساء،
اك-تشش-اف م-ي-ول-ه-م وم-واه-ب-ه-م م-ه-م للغاية،
ويؤودي ذلك لتÈيد أ÷هاز بدرجة كبÒة أأقل من درجة حرأرة ألهوأء
لق-رب م-ن
وك -ذلك اه-ت-م-ام اŸدرسش Úوه-م ا أ
أÙيط.
ح-يث الح-ت-ك-اك ال-ذه-ن-ي اŸب-اششر مع الصشغار
تعتمد آألية تشسغيل على نوع خاصس من ألعزل ،مصسنوع من رغوة ألبو‹
م- -ن خÓ- -ل ال- -دراسش- -ة ،ذلك م- -ا ت -ؤوك -ده قصش -ة
إأيثيل Úألتي تسسمى «أأليروجيل» ،وهذه أŸادة خفيفة ألوزن ،وتشسبه
الطفل الÈيطا Êجو ،الذي أادت صشور نششرها
إأ ¤حد ما حلوى «أŸارشسميلو» ،ووظيفتها أأنها “نع وتعكسس أأشسعة
معلمه على حسشابه بـ «انسشتغرام» للفت النتباه
ألشسمسس أŸرئية حتى ل تخÎقها ،لكنها ‘ أŸقابل شسفافة للغاية
Ÿوهبته ‘ الرسشم.
لشسعة –ت أ◊مرأء ألتي –مل أ◊رأرة‡ ،ا يسسمح لها باŸرور
ل أ
ح- -يث أوضس- -حت «مÎو» ألÈي -ط -ان -ي -ة أأن أل -ط -ف -ل أب -ن
.
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أألعوأم ألتسسعة قد “ت تنمية مهارأته ألفنية بدل من
ويعتمد هذأ ألنظام أ÷ديد للتÈيد على مفهوم أسستخدمه باحثون آأخرون
ويل ألتأانيب وألتوبيخ بشسأان رسسوماته ألتي عادة ما
قبل عام ،حيث أسستخدموأ أأيضسا آألية «ألتÈيد أإلشسعاعي» أŸسستخدمة ‘
يخربشسها على أ÷درأن وعلى أأورأق دفاتره أŸدرسسية.
هذأ ألنظام ،ولكن ألفارق ‘ أŸادة أŸسستخدمة ‘ ألعزل.
وقد كانت للمصسادفة دورها ‘ هذأ أألمر ،فبعد أنتشسار ألصسور عن مهارأت جو ‘ ألرسسم ،هاتف ألقائمون على أأحد
:
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وي -ق -ول أأر ÊلÒوي ،أل -ب -احث أل -رئ -يسس -ي ب -ال -درأسس-
أŸطاعم ألقريبة معلمه للسستعلم عما إأذأ كان Ãقدور ألطفل ألفنان ألقدوم وتزي Úغرفة تناول ألطعام
«ألباحثون أآلخرون أسستخدموأ شسريطا ضسيقا من أŸعدن ،لتظليل
برسسوماته.
أ÷هاز من أأشسعة ألشسمسس أŸباشسرة Ÿنعه من ألتسسخ ،Úوكان هذأ
وقد كان ،حيث يذهب جو بصسحبة وألده يوميًا بعد ألنتهاء من أŸدرسسة إأ ¤أŸطعم ،حتى يتمكن من
ألنظام يعمل ،لكنه وفر أأقل من نصسف كمية طاقة ألتÈيد ألتي
«خربشسة» أأفكاره وخيالته مباشسرة على أ◊ائط ،وÃجرد ألنتهاء من شسغفه بالرسسم يغادر أŸكان‘ ،
يحققها ألنظام أ÷ديد بسسبب طبقة «أأليروجيل» ألعازلة عالية
ح Úسسيبقى عمله مسستقرأ ً هناك بشسكل دأئم.
ألكفاءة».
يؤوكد وألد جو أأن «جو ولد صسغ Òموهوب حقاً  -شسأان معظم أألطفال ‘ ألعا ،- ⁄متفوق ‘
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ألدرأسسة ولعب كرة قدم وكريكيت رأئع ،لكن بالتأاكيد فإان أأك Ìما يحبه هو ألرسسم».
أŸثال ‘ ،إأنتاج ثلجات Ÿنع تلف أÿضسرأوأت وألفوأكه‡ ،ا قد
يضساعف من ألوقت ألذي Áكن أأن يظل فيه أŸنتج طازجا ‘
أألماكن ألنائية حيث ل تتوفر طاقة موثوقة للتÈيد.وخضسع هذأ
أل-ن-ظ-ام لخ-ت-ب-ار ح-ق-ي-ق-ي ‘ صس-ح-رأء أأت-اك-ام-ا ب-تشس-ي-ل-ي ،وأل-ت-ي ت-ع-د
أأجزأؤوها أألك Ìجفافًا على أألرضس ،وهي على خط ألسستوأء مباشسرة،
لمطار وتتلقى أأشسعة ألشسمسس أ◊ارقة ألتي
ول –صسل على أأي هطول ل أ
Áكن أأن تضسع أ÷هاز ‘ أختبار حقيقي.

ديكور مطعم تصسنعه
«خربشسات» طفل

دينار «أأموي»
بـ 4.7
مليون دو’ر

طبيب أŸا Êيخلع أطول سسن
بشسرية ويدخل موسسوعة «غينيسس»

‚ح طبيب أأسسنان أأŸا ‘ Êخلع أأطول سسن بشسرية عرفها أإلنسسان ،ليدخل ألطبيب
وألسسن موسسوعة «غينيسس» .وكانت قد تسسببت ‘ أأ ⁄شسديد لصساحبها ‡ا أضسطره
ÿلعها؟ فكم يبلغ طول تلك ألسسن؟
لرقام ألقياسسية ‚اح طبيب Ãدينة أأوفنباغ أألŸانية ‘ خلع
جلت موسسوعة «غينيسس» ل أ
سس ّ
سسن بلغ طولها  3.72سسنتيمÎأت ‡ا يجعلها أأطول سسن بشسرية .وتسسّلم ألطبيب ماكسس لوكاسس
شسهادة من موسسوعة «غينيسس» آأخر أألسسبوع نظ Òأقتلعه ألسسن.
أأع -ل -نت شس -رك -ة «م-ورت-ن أأن-د
جه لسستشسارة ألطبيب عام  ،2018وطلب مسساعدته ◊ل معاناته
وكان أŸريضس قد تو ّ
إأيدن» للمزأدأت ‘ بريطانيا ،بيع
ألطويلة مع هذه ألسسن وأآللم ألشسديدة ألتي تسسببها له.وهذه ألسسن  -ألتي ” إأجرأء عملية
قطعة ذهبية نادرة Ãلي Úألدولرأت ،موضسحة أأن أألمر يتعلق
خلعها بالقرب من مدينة ماينز أألŸانية  -شسكل أ÷زء أألك Èمنها جذر ألسسن ألوأقع
بدينار من «ألدولة أألموية» ،يرجع تاريخه إأ ¤ما يقارب  1200سسنة .ووصسل
أأسسفل خط أللثة.
ألسسعر ألرسسمي للدينار عند دق مطرقة أŸزأد إأ 3.9 ¤مليون دولر ،وبعد دفع
وأنتظر لوكاسس نحو عام كامل ‘ –ضس Òألفحوصسات أللزمة للسسن وتقدË
رسسوم إأضسافية ،بلغ ألثمن ألنهائي  4.7مليون دولر .وبحسسب أŸعلومات فإان دأر أŸزأدأت
ألÈيطانية  ⁄تشسر إأ ¤أسسم ألشسخصس ألذي أشسÎى ألدينار عن طريق ألهاتف.
جميع أألورأق أŸطلوبة قبل تسسجيلها رسسميا Ãوسسوعة «غينيسس» كأاكÈ
كما أأوضسحت أŸؤوسسسسة أأن «ألدينار ألذهبي ألنادر كان بحوزة شسخصس مهتم بجمع أŸقتنيات
سس -ن بشس -ري -ة ،مشسÒأ إأ ¤أأن -ه سس -ي -خ ّصس-صس م-ك-ان-ا Ãك-ت-ب-ه ل-وضس-ع
ألتاريخية ،وجرى تقدير قيمة ألقطعة من قبل بـ  1.6مليون جنيه إأسسÎليني ،لكن ألهتمام ألكب Òبالدينار
ألشسهادة ألتي حصسل عليها من «غينيسس» ،مضسيفا« :كل
ا
م
أ
أ
رفع ألسسعر إأ ¤أأعلى من ذلك» .ويحمل ألدينار عبارة «ل إأله إأل ألله وحده ل شسريك له» ‘ ألوسسط،
أأطباء أألسسنان حول ألعا ⁄سسيعلمون هذأ
جوأنب ألعملة ألقدÁة فمحاطة بعبارة أأخرى هي «ﬁمد رسسول ألله أأرسسله بالهدى ودين أ◊ق ليظهره على
أ◊دث».
ألدين كله» .وألعملة «مصسنوعة بأاكملها من ألذهب» ،علما بأان أŸعدن مسستخرج من موقع أأثري كان Áلكه خليفة
أأموي.
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أليابان....منزل
متنّقل Ÿسستكشسفي
ألقمر

عرضست أليابان منزلً Œريبياً متنق ً
ل ﬂصسصسًا
للباحث ‘ Úألقطب أ÷نوبيÁ ،كن أسستخدأمه
مسس-ت-ق-بً-ل ع-ل-ى سس-ط-ح أل-ق-م-ر ك-م-ح-ط-ة ق-مرية
م -أاه -ول -ة .وع -رضس أŸع -ه -د أل -ي -اب-ا Êل-ل-ب-ح-وث
ألقطبية ‘ تاتيكاو بضسوأحي طوكيو ،ألنموذج
أل -ت -ج -ري -ب -ي ل -ل -ب -يت أŸت -ن -ق-ل أŸق-اوم ل-ل-ري-اح
ألشسديدة وألÈد ألقارسس.
تشسÎك ‘ هذأ أŸشسروع إأ ¤جانب أŸعهد،
شسركة «ميسساوأ» ،ووكالة بحوث ألفضساء أليابانية
على حد قول ‡ثل أŸعهد ،ألذي أأضساف أأن
هذأ أŸنزل عبارة عن حاوية مكعبة ألشسكل،
مركبة من وحدأت أأبعادها  6 X 3أأمتار.
ك -م -ا Áك -ن –ري -ك -ه -ا ب-وأسس-ط-ة ›ن-زرة ع-ل-ى
زلجات ‘ ألقطب وعلى سسطح ألقمر .ويتكون
أŸن - -زل م - -ن وح - -دت ،Úومسس- -اح- -ت- -ه  33مÎأ ً
م- -رب- -عً- -ا،ج- -درأن أŸن- -زل أÿشس- -ب -ي -ة م -ط -ل -ي -ة
Ãادة خاصسة لتحمل درجات أ◊رأرة ألسسلبية
إأ ¤ناقصس  45.3درجة مئوية ،ورياح شسديدة
سسرعتها  61.2م ‘ Îألثانية .تقوم ألبطاريات
ألشس-مسس-ي-ة ب-ت-خ-زي-ن أل-ط-اق-ة وأ◊رأرة ل-لحفاظ
ع -ل -ى أل -دفء ‘ أل -دأخ -ل ،ك -م-ا سس-ي-ت-م أخ-ت-ب-ار
أŸن -زل ع -ل -ى أل -زلج -ات ‘ فÈأي-ر أŸق-ب-ل ‘
ﬁط -ة «سس -وف -ا» أل -ي -اب -ان -ي-ة ب-ال-ق-ارة أل-ق-ط-ب-ي-ة
أ÷نوبية ،حيث سسينقل إأليها من ميناء طوكيو،
بوأسسطة كاسسحة أ÷ليد أليابانية «شسÒأسسي».

أاثارت سشخرية عارمة

درأسسة جديدة
تؤوّكد..ألّرجال أأكÌ
تسسلية من ألّنسساء
أأثارت درأسسة جديدة تؤوكد ألصسورة ألنمطية
لكون ألرجال أأك Ìتسسلية من ألنسساء ،موجة من
ألغضسب ذأت أأبعاد ملحمية مع أنتشسار أنتقادأت
وأسسعة ألنطاق على «توي.»Î
ووجد باحثون قاموأ بتحليل  28درأسسة قارنت
ب Úقدرأت ألرجال وألنسساء ‘ إأنتاج ألفكاهة،
أأن زه - -اء  % 63م -ن أل -رج -ال أأك Ìتسس -ل-ي-ة م-ن
ألنسساء ‘ ،درأسسة ُنشسرت خلل وقت سسابق من
هذأ أألسسبوع.
وأسس - - - - -ت - - - - -ع - - - - -رضس أل - - - - -ب - - - - -اح - - - - -ث - - - - -ون ‘
ج- -ام- -ع- -ت- -ي أب- -ريسس- -ت -ويث ون -ورث ك -ارول -ي -ن -ا،
ألدرأسسات من جميع أأنحاء ألعا ،⁄ألتي قيّمت
روح ألدعابة دون معرفة جنسس أŸشسارك ،Úما
قلل من فرصسة إألقاء أللوم على أأي نوع من
ألتحيز من قبل أŸنتقدين ،ولكن هذأ  ⁄يوقف
صسرخات «ألسسخط» وأنتقاد ألدرأسسة أ÷ديدة،
ألتي أأ ٌسسيء فهم أسستنتاجاتها من قبل ألكثÒين.
و‘ ح - -دي- -ث- -ه- -ا م- -ع  ،BBCق-الت أل-ف-ن-ان-ة
ألكوميدية ،مارينا باي« :أأعتقد حقا أأنه ليسس
من ألضسروري إأجرأء هذه ألدرأسسة» .وأأضسافت
شسقيقتها مادي ،ألتي تؤودي معها دورأ ‘ فيلم
كوميدي ،بالقول إأن ألدرأسسة نفسسها كانت «مضسحكة»،
مشستكية« :ل أأعرف Ÿاذأ يحاولون جعلها حقيقة علمية
أأن ألنسساء ل Áلكن حسس ألفكاهة» .لكن ألدرأسسة ⁄
تذكر شسيئا من هذأ ألقبيل.
ورفضس ألباحث ألرئيسس غيل غرينغروسس ،إألقاء
أللوم على «ألقوى أÛتمعية» ودورها ‘ «إأعاقة
أل -ف -ت -ي -ات وأل -نسس -اء ع -ن أل -ت -ط-وي-ر وأل-ت-ع-ب Òع-ن
دع -اب -ات -ه -ن» ،وب -دل م-ن ذلك أقÎح أأن أل-ف-ك-اه-ة
قدمت ميزة تطورية للذكور ع Èألتاريخ.
وحاول آأخرون إأثارة جدل حول ألدرأسسة ،من
خلل ألدعاء بالتحيز ألثقا‘ أأو ألتفرقة بÚ
أ÷نسس ،Úك -م -ا أن -ت -ه -ز ع-دد ق-ل-ي-ل م-ن أل-نسس-اء
ألفرصسة إلظهار حسسهن ألفكاهي.
وي -ب -دو أأن أل -ب -اح -ث Úك -ان-وأ ي-ت-وق-ع-ون رد ف-ع-ل
عنيف ،حيث حاول غرينغروسس تخفيف حدة
أل- -غضسب ب- -ت- -ذك Òأل -ق -رأء ب -أان أل -درأسس -ة تشسÒ
إأ ¤أŸرأأة (‘ أŸتوسسط) ،كما أأن ألفرق ‘
ألقدرة على طرح ألفكاهة ب Úأ÷نسس« ÚصسغÒ
إأ ¤م - -ت- -وسس- -ط» ،وه- -ن- -اك أل- -ك- -ث Òم- -ن نسس- -اء
ألكوميدياألرأئعات ،وفقا Ÿقال ُنشسر ‘ ›لة
«علم ألنفسس».

السسبت  ٠2نوفمبر  2٠١٩م
الموافق لـ  ٠٥ربيع األول ١٤٤١هـ

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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انسس -رسس ج -ار  Êف -اسس -ن ان -ك-م ك-ل اسس ن-السس-بث اغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسس ووال-ن يÓ-ن نسس-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سس-ك-ل ،اشس-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشس-اويث،
اتراقيث..الشسياي يÓن هيقيث"الشسعب" مانك اتيلي سسما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالشسي يÓن يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسسن.

يجمل
ارقازن امزورا
نالثورث ويفريهن

إاشساوين –جان كل
اسسقاسس غنوخام نوماثن
بن شسايبة ذي اريسس ذي
باثنت

ذي ب -اث -نت ل-ب-اسس ‰وك-ان اق Ó-ع-زن ف-ج-زاي-ري-ن ك-ام-ل
واتواسس مليح مليح او و’ن ذمكان قوان وقدرن وعزن سسي
ال -غ -اشس -ي اق  Ó-ات -اسس -ن -د غ-رسس-ن فسس-ق-اسس ك-ام-ل اي-ط ‰وك-ان
نتاريخ نتمورث انغ انزيغ امتيقاد انيغ امدغاسسن اق ÓعقÍ
فÓسسنت ا◊ضسراث انيك وا’ن اموكان نثورث اخام ‰صسطفى
بن بوالعيد انيغ اخام نوماثن بن شسايبة ذي اريسس اق Óيجمل
اÛاه -دي -ن ام -زروا ذي ل-ب-اسس ن-اŒم-اع Úن-وج-ذ ن-ال-ث-ورث اقÓ-
احار ذيسس العام كامل.
باتنة :حمزة Ÿوشسي
ثبذو الولياث انباثنت ام الولياث نا÷زاير كامل اوجذ نالفال نالعيذ
نالثورث اق Óيوسسد اسسناط ونتا ذأاسس اق Óامفاهمن ذيسس ارقازن يحÓن ذو
قسسقاسس  ١٩٥٤بشسام اذسسكرن لخرث تامقرانت واذسسرقن فرنسسا سسي ثمورث
انغ واذحرر نا÷زاير.
ا›مالن ذي ثمورث ناريسس ذي دشسرة اولد موسسى وذثدارث نوماثن بن
شس -اي -ب -ة اÛاه -دي-ن ام-ق-ران-ن وسس-يسس-ن ال-ب-ط-ل مصس-ط-ف-ى ب-ن ب-وال-ع-ي-د وب-ذون

ادزاير ارثرهن ارثزنز
اغ-ذذ ادزي-ر سس-زك ي-ت-وسسن
سس - -ي - -ي - -ح- -ب Èغ- -ف اث- -م- -رثسس ،اذون
اقسس- -ب- -دذن ذق- -ذم ام- -ن- -كشس- -م ،م ي- -ل ا‰ق- -ل
غدذفر آار ثز بسس انف اكن اطسس امنكشسم ادرحن
غ -ر اث -م -زغ اسس -ن -ذن اذب -ن ا Òÿاثسس -ع ،اسس-ن-ذن امك
اذع -فسس -ن ام -زذغ ن -ث -م -زغŸ،ع -ن اربضس-ن غ-ر ل-ب-غ انسس-ن.
ثمرث انتمزع ثسسع ثروسس اليسسحبÈن فلسس.
ثÈتسس  :ع نايت رمضسان
اطسس ا÷نسس ادكشسمن غر اثمزغ عرضس اكن اذﬁن لÌ
ن -ث -م -زغ ن -غ ام-زع-ن و تسس-رن اذي-وث ان-تشسضس-ط ان-ت-م-ر
انسسن ،انف اكن غرسسن ثمرث ترومان اديسسن و
ق- -م- -ن اطسس اسس- -قسس- -ن ابضس -ن ان -د اب
اطسس انتمذنن ام ثم

ت -دي -زق-ن ذث-م اشس-ن-وي-ن ام ق-رن
تيبزة نغ ذثم ن اوزيا ام اسسولن ذلث اق سسور
الغزلن.
اسس Úثبعنتد اترك Úاقسسبدن اذب ام قرن دياث ام ذثم
ل- -دزي- -ر ث- -ن- -غث ن- -غ ذ سس- -رت ب- -ل م ن- -تسس ◊م -دي -ة اق -ب ذث -م
نبقيث،امنكشسم اقخذمن اأخصسر مقرن ذمتكسسف ام قرن فرنسسا
ااقسس- -ع- -دن ازل ١3٠اسس -قسس -ن ن -تسس يسس -ع -دي ال-ب-ط-ل غ-ف ام-زذغ
نثمزغ،بسسنذ اذير ثمزغ اذيوث انتشسضسط انتمرث نفرنسس ،ينغ
امذنن اقجلن ورشس اجلنت اثلون غسس اكن يخدم البطل Ÿعن
اقذذ ادزير يكرد افسس ذقفسس سسيل ثم انتمرث اننسس ثمرث
الدزير ارثرهن اوثزنز.
غسس اك- -ن ث- -ق -رول ثضس -ل غ -ف ث -غ -ز  7اسس-قسس-ن اغلن
امغرسسن ازلن اذمن Ÿعن اننسس ثمرث ادب ثلل
و غذذ ادزير يسسع امكن غر ÷نسس
اذيلح اسسوزذي نلقد.

ات اغرسسان تاقراولة

-آاوال دونزروب:

التحضسÒاث مامك اذفلقن الثورث سسي ثمورث انلوراسس امقران ،خاطر
اجزايرين كرهن سسي الظلم ناإلسستعمار وسسعق Íلعوام اذلسسن Úلباسس ذي
Ÿرار و“تان Úما Êاموثن دريث انسس وتوحرقنت ثمورا انسس وتوحذفن
سسثدار انسس ولباسس ناŸعاناث “قران Úاق Óلقنهنت فا÷ال نتمورث
انسس وما Êاخلد عا◊د بلي فرنسسا لزم اترق سسي ا÷زاير سسالقوث
ام Úاتعدا اثقيمشس ثوثÓيث.
ت - -ق - -راول - -ة ن- -دزي- -ر ات- -وغ
وخ Òمصسطفى بن بوالعيد امكناي خاطر يوسسد اعا‹ قلي ومن
بعد يهوى ادتبانشس طول اإلسستعمار وذيسس لباسس نشسنابر وحتى
اتشس Óفودموان دالتجاو نات
لوكان اتفاق فرنسسا اإلجتماع انسس غرسسن الوقث بشسام اذرولن
اغ - -رسس - -ان ات - -وغ - -ان ا“و’ن
ويعر لباسس اهنتلحق فرنسسا ذيسس خاطر يوسسد ذقذورار.
ا›اه - - - -دان سس - - - -ال- - - -ت- - - -او’ت
وما ÊامÓقان اÛاهدين كامل امفاهمن فاموكان اقÓ
ب -اÿصس -وصس اسس -م-ورا ن-ال-عسس-ك-ر
لزم اتدرظق ذيسس ثرصساصست ثمزواروث وق Úاÿطط
اتوخدمان دزير سسوفوسس ندباب
ك-ام-ل ن-اوسس-ان ام-زورا ن-ال-ث-ورث واف-رق-اسس-ن ب-ن ب-والعيد
نا◊رفات اتوغان اتازنان ابسسونو
السسÓح وافرقن كل القروب ذاŸهمة انسس وبذون كل
غال اورران داŸراكز ‰جاهدان .
حد اتروحا امكان اق Óيتواصسرف غرسس.
اخ - -ل- -د داسس  3١أاك-ت-وب-ر و ١2ان-ي-ط ث-درظق
تغردايت :الشسيخ باعلي واعمر
ث -ارصس -اصست ث -م -زواروث ذي ث-م-ورث ان-ل-وراسس
ث -ق -ار ب -ل -ي خ Ó-صس اج -زاي -ري -ن ه-ذسس-رق-ن
بعد اسسلفي نالولية فيد سسز انتقراولة يبدى ازان
فرنسسا وهضسحان لباسس فالشسياي ولزم
ارق -ازن ذاÓÿث ذاج -زاي -ري -ن ك-ام-ل
نسسمورا اÁجاهدان انتقراولة امو Êسسوفوسس ا‰ناو
ادبدن فا÷ال نتمورث انسس.
توات اتوغان ندهان احرشس نوزنزي ادوسسغى دمناوت

“و ..سستوات اغرسسان امول نالثورة يوسسف بن الشسيخ
بن سسليمان بن ا◊اج سسوغرم انتجننت اديوي

@ ايشسات تدجيضس سستاهراوت
@ اووتيفد ا Êتخسسد دونيتوو
@ تيازيط دتلفسسا تارونت تيزدال
..تازدلت نتيازيط تر Êتامدورت
@ ايخصسانغد اتوات ..اطوف نفاسسن
دوطوف نيماون

اج- -ار  3٠٠ن-ال-ب-دلت ن-ال-عسس-ك-ر اسس-غ-يتاند سسالعسسكر
انللمان سستم نع Úالديسس بوسسعادة اريالسس اتوجرو
سساÿلية نات اغرسسان انبوسسعادة اتقضسع غال الولية
فيدسسز.
اقن سسالضسباط ايتوغ اخدم دخ يد ا÷يشس نفرنسسا
اسس -ق -ارن ب -وت -ي ب -وج -م -ع -ة ي -ت-وغ ات-ع-اون ي-غ-لب ت-وات
د›اهدان سسبسسون ايالفايدة انتقراولة ” انتÔي.
بوتي يتوغ ا“فهام يد اقن سسخدامان ا‰حمد نعلو‘
قسس -ن -ط -ي -ن -ة ا“Óق -ان اق-ن ونشس-ان ي-ك-رم م-ان ادشس-ار
“ج -ورتسس سسسس -ام -وار ان -غ ال -ب -دلت ن -ال-عسس-ك-ر ب-اشس
اتوزننت غال وورير دااŸراكز انتقراولة.
ﬁم -د ن -ع -ل -و‘ اق-ن سس-م-ق-ران-ان ام-رك-ن-ت-ي-ان ان-ت-وات
قسس-ن-ط-ي-ن-ة ي-ت-وغ اخ-دم اح-رشس ن-ال-ك-ت-ان ان-غ ل-قماشس
ادتاوي سسفرنسسا سسقت النوعية توحديت امبعد اتيازن
غ - -ال اŸراك - -ز ‰ج- -اه- -دان دم- -ن- -اوت “وا اوج- -ن- -ي
نالبدلت اÁجاهدان.

بلمهدي يفتتح
اليؤم الإعÓمي
حؤل القؤافل
العلمية
يشس- - -رف وزي - -ر الشس - -وؤون
الدينية والأوقاف يوسسف
بلمهدي ،غدا ،على افتتاح
ف-ع-ال-ي-ات ال-ي-وم الإعÓ-م-ي
ح -ول ال -ق -واف -ل ال -ع -ل -م -ي-ة
ال - -ت - -ي سس- -ت- -ج- -وب ولي- -ات
ال -ط -ارف ،ال -ب -وي-رة ،اأدرار
و“Ôاسست ،وذلك ع- - - -ل- - - -ى
السس - -اع - -ة  10 : 00صسباحا
بدار الإمام باÙمدية.

السسبت  ٠٢نوفم ٢٠١٩ Èم
الموافق لـ  ٠٥ربيع األول  ١٤٤١هـ

الدالية ‘ زيارة
عمل إا ¤البيضض
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد

ت - -ق- -وم وزي- -رة ال- -تضس- -ام- -ن
لسس -رة وقضس -اي -ا
ال- -وط- -ن- -ي وا أ
اŸرأاة غ -ن -ي -ة ال-دال-ي-ة م-ن 02
إا 05 ¤نوفم Èا÷اري بزياة
ع- -م- -ل إا ¤ك- -ل م- -ن ال -ب -يضض،
النعامة وبشسار لتفقد اŸراكز
ال -ت -اب -ع -ة ل-ل-ق-ط-اع وال-وق-وف
لقامي
على ظروف التكفل ا إ
بالفئات الهشسة.

1٨0٨٨

الطبعة  10للمهرجان الدو‹ للسسينما

«األرندي» يحتفل
بالذكرى  65لندلع
الثؤرة اÛيدة

تنظيم صسالؤن
اللغات والدورات
اللغؤية

ت-ن-ظ-م وك-الة «اأفينيكسض
اأج - - - -انسس- - - -ي» اıتصس- - - -ة ‘
ت - -ن - -ظ - -ي - -م ال - -ت- -ظ- -اه- -رات
ال-ث-ق-اف-ي-ة ،الدورة الثانية
ل-لصس-ال-ون ا÷زائ-ري للغات
والدورات اللغوية يومي 2
و 3ن-وف-م Èب-قصسر الثقافة
مفدي زكريا.

لم Úال - - - -ع - - - -ام
يشس- - - - -رف ا أ
ب -ال -ن -ي -اب-ة ل-ل-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي
لرن- -دي»،
ال - -دÁق - -راط- -ي «ا أ
ال- -ي- -وم ،ع- -ل- -ى ح -ف -ل ت -ب -ادل
التها Êمع إاطارات ومناضسلي
ا◊زبÃ ،ناسسبة الذكرى 65
لن- - - -دلع ث - - -ورة ن - - -وف - - -مÈ
اÛي -دة وذلك ع-ل-ى السس-اع-ة
 14:30ب -ع -د ال -زوال ،ب -اŸق-ر
الوطني للحزب بابن عكنون.

ينظم اŸهرجان الدو‹ للسسينما من  07إا 16 ¤نوفم Èا÷اري ،طبعته  ،10وسسيسسبق ذلك عقد
لثن 4 Úنوفم Èعلى السساعة  10:00صسباحا بقاعة فرانز فانون بديوان
ندوة صسحفية يوم ا أ
رياضض الفتح.

ندوة دولية لدعم اŸؤؤسسسسات الناشسئة
سستنظم وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية ‘  16نوفم Èالقادم ،ندوة دولية
لدعم اŸؤوسسسسات الناشسئة ‘ ›ال اŸرفق العام ،بحسسب ما أافادت به الوزارة ‘ بيان لها.

«أاوريدو» راعي أاك Èتظاهرة ثقافية ‘ ا÷زائر

م-واصس-ل-ة سس-ي-اسس-ت-ه-ا ‘ م-راف-ق-ة ال-ت-ظ-اه-رات ال-ث-ق-اف-ية ،أاوريدو فخورة باŸشساركة كراع للطبعة
الرابعة والعشسرين للصسالون الدو‹ للكتاب با÷زائر (سسي ،)2019 Óالذي Œرى فعالياته من 30
أاكتوبر إا ¤غاية  09نوفم 2019 Èبقصسر اŸعارضض  -الصسنوبر البحري ،ا÷زائر.
ُوضسع هذا الصسالون للكتاب ،اُŸنظم –ت رعاية وزارة الثقافة ،والذي فتح أابوابه ُŸحبي الكتاب
لربعاء  30أاكتوبر – ،2019ت شسعار« :الكتاب قارة».
والقراءة يوم ا أ
لدبية العاŸية،
لجندة ا أ
جمع الصسالون الدو‹ للكتاب با÷زائر ،الذي أاصسبح أاهم اŸواعيد ‘ ا أ
اŸهني Úوا÷مهور وكذا عدد كب Òمن اŸؤولف Úودور النشسر اŸعروفة عاŸيا.
كما يعرف هذا الصسالون إاقبال متزايدا للجمهور الذي يتوافد بقوة على أاجنحة دور النشسر،
لدبية والعلمية.
لصسدارات ا أ
بحثا عن آاخر ا إ
عÓوة على مشساركتها كراعٍ لهذه التظاهرة– ،ضسر أاوريدو ‘ هذا الصسالون الرابع والعشسرين
للكتاب بفضساء عرضض أاين يقÎح Œاريون ﬂتلف عروضض وحلول أاوريدو على الزوار.
لدبي ،تؤوكد أاوريدو التزامها ‘ ترقية الثقافة
من خÓل مشساركتها ‘ هذا اŸلتقى الثقا‘ وا أ
واŸعرفة ‘ ا÷زائر.

‡ارسسة تقييم
السسياسسة العامة ‘
ا÷زائر
ت - -ن - -ظ- -م دائ- -رة ال- -ت- -ف- -كÒ
اŸؤوسسسس-ات-ي ،ي-وم  04نوفم،È
ن -دوة ن-ق-اشض ح-ول «‡ارسس-ة
ت -ق -ي -ي -م السس-ي-اسس-ة ال-ع-ام-ة ‘
ا÷زائر :التحديات ووجهات
ال- - -ن- - -ظ- - -ر» ،وذلك ب - -ف - -ن - -دق
السس - -وف - -ي - -ت - -ال اب - -ت - -داء م- -ن
السساعة  0٨:00صسباحا.

«مؤبيليسض» يتحلى باأللؤان الؤطنية

لل-وان ال-وط-ن-ي-ة إاح-ت-ف-اًء
Ãن -اسس-ب-ة أاول ن-وف-م– Èل-ى م-وب-ي-ل-يسض ب-ا أ
بالذكرى  65لندلع ثورة التحرير اÛيدة.
أان Òم-ب-ن-ى اŸت-ع-ام-ل م-وب-ي-ل-يسض Ãن-اسس-ب-ة ذك-رى أاول ن-وف-م Èب-أالوان
ال -ع-ل-م ال-وط-ن-ي ،أاخضس-ر وأاح-م-ر وأاب-يضض ،ل-ي-ت-زي-ن اŸق-ر ب-أاج-م-ل أال-ع-اب
لنارة.
ا إ
م -وب -ي-ل-يسض ،ف-خ-ور ب-الح-ت-ف-اء ب-ال-ذك-رى  65م- -ع ك -ل ا÷زائ -ري،Ú
ل- -ي -ق -اسس -م -ه -م ه -ذا ا◊دث ال -وط -ن -ي ال -ع -ظ -ي -م ،ا◊اف -ل ب -ال -ذك -ري -ات
لبرار من أاجل أان
والتضسحيات واعÎافا وتقديرا Ãا قّدمه شسهداؤونا ا أ
–يا ا÷زائر جزائرية وتعيشض حرة مسستقلة.
لبرار.
–يا ا÷زائر ،اÛد واÿلود لشسهدائنا ا أ

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصضÓة

’سضتعمارية القبضش
^  ٠2نوفم :١٩5٤ Èأالقت السضلطات ا إ
ع -ل -ى ب -عضش اŸن -اضض -ل ÚواŸسضÒي -ن « ◊رك-ة ان-تصض-ار
ا◊ري -ات ال -دÁق -راط -ي -ة » ظ ً-ن -ا م -ن -ه -ا أان -ه-م وراء
تفج Òالثورة.
^ ٠2نوفم :١٩5٧ Èشضارك وفد عن جبهة التحرير
’ب-يضش اŸت-وسضط
ال-وط-ن-ي ‘ أاشض-غ-ال م-ؤو“ر ب-ل-دان ال-ب-ح-ر ا أ
Óسضتعمار اŸنعقد ‘ أاثينا( اليونان ).
’وسضط اŸضضاد ل إ
والشضرق ا أ
اŸؤو“ر أاعلن مسضاندته التامة لكفاح الشضعب ا÷زائري.

٢٤

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

السضبت  ٠5صضفر  ١٤٤١هـ الموافق لـ  ٠2نوفمبر  2٠١٩م

العدد

وزارة الدفاع الوطني تسسطر برنا›ا احتفاليا ثريا باŸناسسبة
سضطرت وزارة الدفاع الوطني برنا›ا احتفاليا ثريا من النشضاطات ‘ إاطار ا’حتفا’ت بالذكرى اÿامسضة والسضت’ Úند’ع
ثورة الفا— نوفم ÈاŸظفرة يتضضمن ندوات وﬁاضضرات ومسضابقات ثقافية ورياضضية ومعارضش للصضور وأافÓما ثورية ،فضضÓ
عن تسضمية بعضش هياكل ا÷يشش الوطني الشضعبي بأاسضماء ثلة من شضهداء الثورة ،حسضب ما افاد به أاول أامسش اÿميسش بيان
لوزارة الدفاع الوطني.

h.¥

ترسشخت في وجدان الششعب الجزائري وتجذرت
ف -ي اأذه -ان وق -ل-وب اأب-ن-ائ-ن-ا ف-ي ال-ج-يشش ال-وط-ن-ي
الششعبي ،سشليل جيشش التحرير الوطني ،بل ورمت

بثقلها كامل لتوؤثر على سشير ومنحى الأحداث
الدولية في جميع اأصشقاع المعمورة.»...

إاطÓق إاسسم الشسهيد نور الدين منا Êعلى فوج التسسليم من ا÷و ببسسكرة

h.¥

قال بالمناسشبة قائد الفوج العقيد نبيل زروقي « :إان
تسشمية الفوج باسشم أاحد أابطال الثورة التحريرية
يتزامن مع إاحياء مناسشبة أاول نوفمبر  ،1954تاريخ
اندلع الثورة التحريرية وهي ذكرى عزيزة على كل
الجزائريين حيث ل تزال فخرا لهم في الكفاح ضشد
السشتعمار الغاششم» ،وجاء في نبذة عن حياة وكفاح
الششهيد نور الدين مناني أان هذا البطل من مواليد
سشنة  1917بمدينة بسشكرة  ،تلقى تعليمه البتدائي
بمسشقط رأاسشه وناضشل في صشفوف الحركة الوطنية
إالى غاية اندلع الثورة التحريرية ليخوضش عدة
معارك إالى غاية اسشتششهاده العام  1957في معركة
«نقرين» بجنوب تبسشة ،وتم على هامشش مراسشم
الحفل تكريم أافراد من أاسشرة الششهيد التي سشلمت
لها الراية الوطنية وهدايا رمزية.

...تسسمية مركز العبور للمسستخدمÚ
العسسكري Úباسسم الشسهيد عبد الرزاق
بركة

ت -م ،أامسش ال-ج-م-ع-ة ،تسش-م-ي-ة م-رك-ز ال-ع-ب-ور
ل-ل-مسش-ت-خ-دم-ي-ن ال-عسش-ك-ري-ي-ن ال-ت-اب-ع ل-ل-ن-اح-ية
العسشكرية الرابعة بوقلة باسشم الششهيد عبد
ال -رزاق ب -رك -ة ،اح -ت -ف -اء ب -ال-ذك-رى ال-خ-امسش-ة
والسشتين لندلع ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة.

وأاششرف قائد الناحية العسشكرية الرابعة اللواء
حسشان عليمية على مراسشم التسشمية بحضشور
ضش -ب -اط وإاط-ارات ب-ذات ال-ن-اح-ي-ة وأاف-راد م-ن
عائلة الششهيد الذين تم تكريمهم وتسشليمهم
هدايا رمزية بهذه المناسشبة.وتندرج العملية
ف-ي إاط-ار تسش-م-ي-ة ه-ي-اك-ل وم-نشش-آات عسش-ك-رية
بأاسشماء ششهداء ومجاهدي الثورة التحريرية،
ت -ط-ب-ي-ق-ا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشش
الوطني الششعبي.
ولد الششهيد عبد الرزاق بركة خلل 1925
بتڤرت ،ولما اندلعت الثورة التحريرية اسشتقر
بغرب الوطن ،وهناك كانت له اتصشالت مع
ال-م-ج-اه-دي-ن ل-ي-ل-ت-حق بهم سشنة  1957ويعمل
ك-مسش-ب-ل ب-م-ن-ط-ق-ة ب-وسش-ف-ر (وهران) إالى غاية
اكتششاف أامره ليصشبح بعد ذلك ملحقا من
طرف قوات السشتعمار الفرنسشي التي تمكنت
من إالقاء القبضش عليه سشنة  ،1958حتى وصشول
خبر اسشتششهاده.
وت - -ج - -در اإلشش - -ارة إال - -ى أان م - -رك- -ز ال- -ع- -ب- -ور
ل-ل-مسش-ت-خ-دم-ي-ن ب-ال-ن-اح-ي-ة ال-عسش-ك-رية الرابعة
بورقلة يعد من بين المنششآات العسشكرية التي
ت -ع -م-ل سش-ي-م-ا ع-ل-ى تسش-ي-ي-ر ال-م-وارد ال-بشش-ري-ة
وتوجيهها.

...وإاطÓق إاسسم الشسهيد حداد رمضسان
على مقر القطاع العسسكري بالنعامة

كما تم إاطلق اسشم الششهيد حداد رمضشان،على مقر
ال-ق-ط-اع ال-عسش-ك-ري ل-ل-ن-ع-ام-ة (ال-ن-اح-ي-ة ال-عسش-ك-رية
الثانية) وذلك في إاطار الحتفالت بالذكرى 65
لندلع الثورة التحريرية المظفرة .وأاششرف على
م-راسش-م ال-تسش-م-ي-ة ن-ائب ق-ائ-د ال-ن-اح-ي-ة ال-عسش-ك-رية
الثانية اللواء حاج لعروسشي جمال بحضشور ضشباط
وإاطارات من ذات الناحية العسشكرية والسشلطات
المحلية إالى جانب بعضش المجاهدين من رفقاء
الششهيد وعدد من أافراد أاسشرته.

‘ عمليات متفرقة Ÿفارز ا÷يشش والدرك

توقيف خمسسة Œار ﬂدرات بعنابة  ،سسطيف وغليزان

اأوقفت مفارز للجيشش الوطني الششعبي ،بالتنسشيق
مع عناصشر الدرك الوطني ،اأول اأمسش الخميسش،
خ-مسش-ة ( )05ت -ج -ار م -خ-درات وب-ح-وزت-ه-م 1837
ق-رصش م-ه-ل-وسش اإث-ر ع-م-ل-ي-ات م-ت-ف-رق-ة ب-ولي-ات
عنابة وسشطيف وكذا غليزان ،حسشبما اأفاد به
اأمسش الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وج -اء ف -ي ال-ب-ي-ان «ف-ي اط-ار م-ح-ارب-ة ال-ج-ري-م-ة
المنظمة ،اأوقفت مفارز للجيشش الوطني الششعبي،
ي- -وم  31اك-ت-وب-ر  ،2019ب -ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ع-ن-اصش-ر
ال- -درك ال -وط -ن -ي ،خ -مسش -ة ( )05ت-ج-ارم-خ-درات
ب-ح-وزتهم ( )1837ق -رصش م-ه-ل-وسش اإث-ر ع-م-ل-ي-ات
متفرقة بكل من عنابة وسشطيف /ن.ع 5.وغليزان
ن.ع « 2.وفي سشياق اآخر ،اأوقفت مفارز مششتركة

 2٠°ا÷زائر

ل-ل-ج-يشش ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي ب-ال-تنسشيق مع مصشالح
الجمارك «بكل من ورقلة  /ن.ع 4.وبرج باجي
مختار  /ن.ع  )04( 6.اأششخاصش وحجزت )05
اأجهزة الكششف عن المعادن و( )30قنطارا من
مادة النحاسش» .من جهة اأخرى ،اأحبطت مفارز
ل -ل -ج -يشش ال -وط -ن -ي الشش -ع-ب-ي «م-ح-اولت ت-ه-ريب
( )6119لتر من الوقود بكل من سشوق اأهراسش
ت -بسش -ة وال-ط-ارف /ن.ع ،5.ف -ي -م -ا اأح-ب-ط ح-رسش
السشواحل محاولت هجرة غير ششرعية لـ ()22
ششخصشا كانوا على متن قوارب تقليدية الصشنع
بكل من وهران ومسشتغانم  /ن.ع.2.

h.¥

وت-ن-درج ع-م-ل-ي-ة تسش-م-ي-ة ال-ه-ي-اك-ل ال-ت-اب-ع-ة ل-لناحية
العسشكرية الثانية في إاطار تنفيذ البرنامج المسشطر
م-ن ق-ب-ل ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشش ال-وط-ن-ي الششعبي
المتعلق بتسشمية الهياكل والمنششآات التابعة لوزارة
الدفاع الوطني بأاسشماء ششهداء الثورة التحريرية
ال -م -ج-ي-دة ب-ه-دف اسش-ت-ذك-ار م-آاث-ر ه-ؤولء الشش-ه-داء
وتضشحياتهم في سشبيل تحقيق الحرية والسشتقلل.
وأاشش-ار ق-ائ-د ال-ق-ط-اع ال-عسش-ك-ري ب-ال-ن-ع-ام-ة ال-عقيد
سشحتوت عيسشى في كلمة له أان «تخليد تضشحيات
شش -ه -داء ال -م -ن -ط-ق-ة إاب-ان ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ي-أات-ي
ل -ل -ت -ذك -ي -ر ب-األرواح ال-ط-اه-رة ال-ت-ي ق-دم-ه-ا ه-ؤولء
الششهداء ومنزلتهم ومكانتهم المقدسشة وهو أايضشا
ت -م -ج -ي -د ل -ل -ت -اري -خ ال -مشش -رف ل-ل-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة
المظفرة».
وتم بالمناسشبة تكريم أافراد من عائلة الششهيد حداد
رمضشان وذلك بعد تقديم نبذة تاريخية عن حياته،
ح- -يث ول- -د سش -ن -ة  1942بضش-واح-ي ال-ن-ع-ام-ة وك-ان
مسش -ؤوول ع -ن ع -رشش ت -وم -ي ل -ع -ي -رج ع-ل-ى مسش-ت-وى
المنطقة الثامنة التابعة للولية التاريخية الخامسشة
وششارك في معركة جبل «فزوز» بنواحي منطقة
بني ونيف (بششار) أاين سشقط في ميدان الششرف
سشنة .1961

 2٠°وهران
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’وركسضÎا الروسضية
أاحيته جوقة ا◊رسش ا÷مهوري رفقة ا أ

أاربعون قطعة موسسيقية تهز أارجاء أاوبرا
ا÷زائر بحضسور جمهور غفÒ
أاح- - - -يت ج - - -وق - - -ة ا◊رسش ا÷م - - -ه - - -وري
’وركسضÎا اŸرك - -زي - -ة
ا÷زائ- - -ري رف - -ق - -ة ا أ
ل - - -وزارة ال - - -دف - - -اع ال - - -روسض- - -ي- - -ة ،أاول أامسش
اÿم - -يسش ،ب - -ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصض- -م- -ة ،ح- -فÓ- -
م- -وسض- -ي- -ق- -ي- -ا ب- -ه- -ي- -ج -ا ج -م -ع ب ÚاŸوسض -ي -ق -ى
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وال-غ-ن-اء ال-وطني ،وهذا ‘ إاطار
ا’ح -ت -ف -ا’ت ب-ال-ذك-رى اÿامسض-ة والسض-تÚ
( )65اıل -دة ’ن -د’ع ال -ث -ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة
اÛي -دة ،ب -حضض-ور ج-م-ع غ-ف Òم-ن الضض-ي-وف
اŸدعوين.
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بحضضور عدد من الضضباط وأافراد أاسضرة الشضهيد

” ،أاول أامسش اÿم- - -يسش ،إاطÓ- - -ق اسض- - -م
الشضهيد نور الدين منا Êعلى فوج التسضليم
من ا÷و ببسضكرة التابع للناحية العسضكرية
الرابعة وذلك ‘ إاطار تطبيق قرار القيادة
ال -ع -ل-ي-ا ل-ل-ج-يشش ال-وط-ن-ي الشض-ع-ب-ي .وأاشض-رف
على مراسضم التسضمية التي تتزامن وتخليد
ال -ذك -رى ’ 65ن-د’ع ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة
ق -ائ -د ال -ن -اح-ي-ة ال-عسض-ك-ري-ة ال-راب-ع-ة ال-ل-واء
حسضان عÁÓية بحضضور عدد من الضضباط
وأافراد أاسضرة الشضهيد.

 2١°ا÷زائر

18088

تخليدا للثورة اŸظفرة

كما سشتنظم تجمعات لمسشتخدمي هياكل الجيشش
الوطني الششعبي ،حيث سشيتم بهذه المناسشبة رفع
العلم الوطني والوقوف دقيقة صشمت ترحما على
اأرواح الششهداء وقراءة الأمر اليومي للسشيد نائب
وزير الدفاع الوطني ،رئيسش اأركان الجيشش الوطني
الششعبي ،الفريق ڤايد صشالح ،الذي يذّكر من خلله
ب-ال-تضش-ح-ي-ات ال-ت-ي ق-دم-ه-ا الشش-عب الجزائري من
اأج-ل اسش-ت-رج-اع سش-ي-ادت-ه وح-ري-ت-ه وال-م-ت-م-ث-ل ف-ي:
«...واإنكم تقفون في هذه الليلة المباركة ،وقفة
تاأمل وتذكر ،لتتقاسشموا مع اأبناء ششعبكم بهجة
اإحياء هذه الذكرى  65لندلع ثورة اأول نوفمبر
المجيدة ،اإننا نقف اليوم ،وقفة تقدير واحترام
واإجلل لرجال اصشطفاهم الله عز وتعالى لنيل
ششرف القيام بهذه المهمة الجليلة ،ووقفة تخليد
لثورة عظيمة بعظمة من صشنعوها وقادوها لتصشبح
سشيل جارفا اهتزت له اأركان الدولة السشتعمارية
وانكسشر اأمامه غرور المسشتعمر الغاششم المسشتبد،
ثورة تركت بصشماتها على صشفحات التاريخ ،ثورة

الفجر٠5.٤5................:
الشضروق٠٧ .١3..............:
الظهر١2.33.................:
العصضر١5.2٨................:
المغرب١٧.5٤...............:
العشضـاء١٩.3١..................:

خ-لل ه-ذا ال-ح-ف-ل ال-ذي اح-تضش-ن-ت-ه اأوب-را
ال- - - -ج- - - -زائ- - - -ر ب - - -وع - - -لم بسش - - -اي - - -ح ،اأدى
ع-ازف-وال-ج-وق-ي-ن ،ت-حت الإششراف المزدوج
ل-ك-ل م-ن ع-ب-د ال-رح-م-ن ه-م-ار وال-روسش-ي-ين
قسشطنطين بيتروفيتشش وسشارغي سشاكوف،
اأداء منسشجما ششكل اأوركسشترا واحدة باأزيد
من  80موسشيقارا ومغنيا اأحيوا على مدى
سشاعتين من الزمن قرابة الأربعين قطعة
م-وسش-ي-ق-ي-ة ب-ي-ن ال-غ-ن-اء ال-ت-قليدي والوطني
بكل من الجزائر وروسشيا.
واع- -ت- -ب- -ر اأح -د ال -ح -اضش -ري -ن اأن «روسش -ي -ا،
التحاد السشوفياتي سشابقا ،قد كانت من

بين الدول التي دعمت الجزائر في نضشالها
ال -مسش -ل-ح ضش-د ال-مسش-ت-ع-م-ر ال-ف-رنسش-ي ،واأن
البلدين تجمعهما منذ ذلك الحين روابط
م -ت -م -ي -زة» ،مشش -ي-دا ب-ه-ذا «الأداء ال-ث-ن-ائ-ي
ال -ج -م -ي -ل»وق -د اأدى ال -ج-وق-ان م-ع-ا ع-دي-د
القطع الموسشيقية من التراث الموسشيقي
ال -ج -زائ -ري ف -ي ت -ن -اغ -م م-ث-ي-ر .واسش-ت-م-ت-ع
الجمهور الحاضشر بلحظات باهرة في هذه
الأمسش- -ي- -ة ال- -ت- -ي شش- -ه- -دت حضش -ور ع -دي -د
المسشوؤولين السشامين في الجيشش الوطني
الشش -ع -ب -ي وم -م -ث -ل -ي -ن ع -ن ال-دي-ب-ل-وم-اسش-ي-ة
ال-روسش-ي-ة ال-م-ع-ت-م-دة ب-الجزائر اضشافة اإلى
عديد الششخصشيات من عالم الفن.
وي -ق -ام ه-ذا ال-ح-ف-ل ال-م-ن-ظ-م ت-حت رع-اي-ة
ن -ائب وزي -ر ال -دف -اع ال -وط-ن-ي ق-ائ-د اأرك-ان
ال -ج -يشش ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي ال-ف-ري-ق اأح-م-د
ڤايد صشالح ،والذي تحييه جوقة الحرسش
الوطني الجزائري والأوركسشترا المركزية
لوزارة الدفاع الروسشية احتفال بالذكرى
الخامسشة والسشتين لندلع ثورة التحرير
ال -م -ج -ي -دة ،ي -وم السش -بت ب -وه -ران والأح -د
بقسشنطينة.

إاثر دورية بحث و“شضيط على ا◊دود بأادرار

اكتشساف ﬂبإا يحتوي على ذخÒة وأاسسلحة حربية
كشضفت مفرزة للجيشش الوطني الشضعبي،
Óسض - -ل - -ح- -ة وال- -ذخÒة
’رب - -ع - -اءﬂ ،ب - -أا ل  - -أ
ا أ
ب- -ا◊دود ا÷ن- -وب- -ي- -ة ب- -أادرار ،حسضب ب- -ي -ان
أاصض - -درت - -ه وزارة ال - -دف - -اع ال - -وط - -ن- -ي ي- -وم
اÿميسش.
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وجاء في البيان اأنه «في اإطار مكافحة
الإره- -اب ،واإث- -ر دوري- -ة ب- -حث وت- -مشش- -ي -ط
ب -ال -ح -دود ال -ج -ن -وب-ي-ة ل-ل-ق-ط-اع ال-عسش-ك-ري
باأدرار بالناحية العسشكرية الثالثة ،كششفت
م -ف -رزة ل-ل-ج-يشش ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي ي-وم 30
اأك-ت-وبر  ،2019م-خ-ب-اأ ل-لأسش-ل-ح-ة والذخيرة
يحتوي على ( )02رششاششين ثقيلين عيار
 12 . 7ملم ،و( )01مسشدسش رششاشش من نوع
ك-لشش-ن-يكوف و 03ب -ن -ادق ت-ك-راري-ة و()01
بندقية من نوع  MAS- 36و( )03بنادق
نصشف اآلية من نوع

كاريكات /ÒعنÎ

سش -م-ي-ن-وف و( )01ب- -ن- -دق- -ي- -ة صش- -ي -د و()06
ماسشورات لراجمة الصشواريخ عيار  123ملم
وكذا 02ماسشورتين لرششاششين ثقيلين عيار
 14 . 5و 23ملم كما يحتوي المخباأ يضشيف
ذات الصشدر على ( )03قذائف صشاروخية
و 12قذيفة هاون عيار  82ملم بالإضشافة
اإل- -ى  ،1060ط -ل-ق-ة م-ن م-خ-ت-ل-ف ال-ع-ي-ارات
و 576صشمامة ومخزن  01ذخيرة لمسشدسش
رششاشش من نوع كلششنيكوف وتم التذكير
بالمناسشبة باأن هذه العملية التي تضشاف
اإل-ى سش-لسش-ل-ة ال-ن-ت-ائ-ج ال-م-ح-ق-ق-ة م-ي-دان-يا،
«ت-وؤك-د ال-ي-ق-ظ-ة ال-ع-ال-ية والحرصش الششديد
لقوات الجيشش الوطني الششعبي المرابطة
ع -ل -ى ال -ح -دود ف-ي ال-ح-ف-اظ ع-ل-ى سش-لم-ة
ترابنا الوطني واإحباط اأية محاولة اختراق
لها اأوتسشريب للأسشلحة اأوالمسشاسش باأمن
واسشتقرار البلد».

